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מסכת כריתות 
עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות] 

 
 

מיועד לאלו שלמדו הסוגיא 
לתועלת חזרה מקוצרת ושינו� 

 
 
 

כללי� לשימוש 
 

[ ]  =   מקור או טע� הדבר 
( )  =   הוספת פרט או תוספת ביאור 
להל'  =   להלכה (כמוב� לא למעשה) 

לרש"י  =   שיטת רש"י כשתוס' חולקי� � עי' בספר סיכומי גפ"ת 
את שיטת תוס' (וג� לעיקרי החידושי� שבתוס') 

בפע� הראשונה כדאי לדקדק מאד בדברי הסיכו� כדי לתפוס מלא המוב� לאור מה 
שלמדת בפני� הגמרא, ואח"כ לחזור בקלות  

הרבה פעמי� שיהיו מחודדי� בפי#. 
 

 
נא להכניס השמטות החשובות בעיני� 

נא להעיר הערות 
 
 

 
כל הזכויות שמורות 

תשס"ה 
 

כתובת להערות : 
גפ"ת רח' חזו� איש 36 ירושלי� ת"ו 

טל: 571-2016 (02) 
 



פ"ב ארבעה מחוסרי כפרה 
גמ' ח: � י. 

מחוסרי כפרה: זב, זבה, יולדת, מצורע, גר לאכשורי בקהל, נזיר ליי� 
מצורעת א"צ פריעה ופרימה [איש צרוע] ומותרת בתשמיש [מחו� לאהלו] 

גר חייב להביא ב' עופות לעולה [אשה ריח ניחוח לה' � כולו לה'] או בהמה א' [כ"ש]  
אבל לא מנחה [כאשר תעשו (בהר סיני) כ� יעשה, ככ! (כאבותיכ!) כגר] 

ומותר בקדשי! משהביא פרידה א' 
מילה וטבילה לגר [ככ! [כי מולי! היו, בדמי%; אי� הזאה בלא טבילה]],  

בזה"ז בלי קרב� [וכי יגור אתכ! גר וגו' לדורותיכ!] ולא יפריש [תקלה] 
גר תושב בשבת עושה מלאכה לת"ק כחוה"מ, לר"ע כיו"ט,  

לר' יוסי ור"ש (להל') כחול 
קרב� על זדו�: שפחה חרופה [מחטאתו אשר חטא, קרא במזיד (רש"י � בקורת תהיה � מלקות)],  

נזיר טמא [פתאו!], שבועת העדות [לא כ' ונעל!], שבועת הפקדו� [תחטא תחטא] 
קרב� א' על עבירות הרבה: על שפחה [על חטאתו אשר חטא] אבל לא על ה' שפחות בהעל! א' [גופי� 

מחולקי� [והיא שפחה]] 
נזיר שחזר ונטמא בשביעי לר' יוסי בר"י דנזירות טהרה משביעי [עדיי� לא ראויה לקרב�] (לרבי 

משמיני) 
קינא לאנשי! הרבה [תורת הקנאות � תורה אחת לקנויי� הרבה] 

נגעי! הרבה [תורת המצורע � תורה אחת להרבה] 
מפלת בתו% שמוני! או תאומי! [תורת היולדת], לר"י מביאה על השלישי תו% פ' דשני  

[ולד ראשו� גור! לקרב� ושני כמא� דליתיה] 
   לחכמי! דר"י ולד אחרו� (דמלו ימי טוהר) גור! לקרב� 

שוחטי� וזורקי� פסח ליולדת ביו! מ'/פ' � רב חסדא � מ' לולד שני (תאומי!) לר"י [שני כמא� דליתיה � 
ותביא על הראשו�],  

בפסח הבא בטומאה � דטבול יו! (ארו%) כזב אבל מחוסר כיפורי! לאו כזב,  
לידה יבשתה ביו! מ' לזכר/פ' לנקבה לר' ישמעאל להריונה [פתיחת הקבר בלי ד!] 

לר"י ולד שני כמא� דליתי' לחומרא [יו! � כולו רצו'] (לרש"י � ומוני� ימי טומאה/טהרה) 
גמ' י: � יא. 

עולה ויורד � שמיעת קול, ביטוי שפתי!, טומאת מקדש וקדשיו (רש"י � בשוגג), יולדת, מצורע 
הרי עלי בסלע למזבח = כבש ב� שנה [איל (ב' שני!) אש! בכס' שקלי! (ב' סלעי!)]  

עשירית האיפה דדלי דלות בפרוטה 
שאני שפחה חרופה: אש! זכר, איש אינו לוקה [בקורת תהיה], אי� קרב� להאשה [והביא את אשמו], 

רק גמר ביאה [שכבת זרע � ראויה להזריע], קרב� א' על הרבה ביאות, קרב� א' במזיד, אי� לו 
קרב� כשהיא שוגגת או קטנה או ישנה [א! בקורת תהיה], רק בבעולה [נחרפת (נשתנה)], פטור 

בשלא כדרכה [שכבת זרע] 
שפחה חרופה � לר"ע וראב"ע חציה בת חורי� [והפדה � לא נפדתה, כי לא חופשה � לא נפדתה] 

מאורסת לעבד עברי [רש"י � אסורה לאחרי�] 
לר' ישמעאל שפחה כנענית [דברה תורה כבנ"א] לעבד עברי [לא חופשה � אבל הוא חופש] 

לאחרי! שפחה כנענית לעבד כנעני [לא חופשה � א! אינו עני�] 
קט� ויש� בעריות פטורי! מקרב� 

 


