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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"ד ספק אכל חלב 
גמ' יז: � יט. 

אש� תלוי:  
ידיעת ספק מחלקת 

ספק בחתיכה אחת � לרב אסי, ר' אלעזר ורבי חייב [מ צַות (א� למסורת)] 
לחייא בר רב ורב פטור [מצו� ת (א� למקרא) � ב' כזיתי�; א"א לברר איסורו; לא איקבע איסורו 

(משא"כ נאכל הראשונה)] 
לר"א מתנדב 

שחוטי חו# � לר"מ חייב (ר' גרשו� � אש� תלוי), לחכמי� פטור [לא איקבע איסורו (רש"י � שמא חולי�)] 
ידיעות ספק � לרבי מחלקות לאש� תלוי � לרבא ור' יוחנ$ ולא לחטאות חו# מטומאת מקדש לת"ק 

דר"ש [ונעל� והוא טמא], לר' זירא ואביי ור"ל א% לחטאות חו# מלר"ש 
לר' יוסי בר"י ור"א בר"ש לא מחלקות [על שגגתו � אפי' הרבה]  

(ושהות ביו"כ כדי ידיעה = ידיעת ספק חו# מממונא/חצי שיעור) 
מקצת ידיעה ודאית (שכח שהל( בשביל ראשו$) � ת"ק לר"ש � כידיעה,  

ר"ש ב$ יהודה לר"ש � לאו ידיעה 
אפי' ג' שני� (רש"י � בהעל� א') לצירו% שוה פרוטה למעילה [תמעול מעל, יו"כ אינו מכפר על 

ממונא/חצי שיעור]  
לר' ישמעאל טומאת מקדש א"צ ידיעה בתחלה 

רש"י יז. � יח: 
לרש"י ידע שהוא ספק = מזיד הוא 

לרש"י בספק ספיקא לא מייתי אש� תלוי 

גמ' יט. � כ: 
ספק במה חטא לר"א חייב חטאת 

לר' יהושע פטור [אשר חטא בה � עד שיוודע במה] 
לר"י אפי' מאש� תלוי [תחטא ולא ידע � שחטא],  

לר"ש חייב אש� תלוי [ועשה ולא ידע � במה] 
ר' יוסי � מודה ר"א בבי$ השמשות [מקצת מלאכה היו� ומקצת למחר] 

לר"ש ור"ש שזורי מודה ר' יהושע בש� א' (רש"י � ב' אילנות ממי� א') 
   ומח' בב' שמות [רש"י � בה � שיתכוו� לחטוא בה] � באבד מלקט מלבו (שכח כוונתו הראשונה 

ונעשית בטעות) [נעשית בקשתו ולא מחשבתו] או בהקדי� המאוחר בטעות 
לר"י מח' אפי' בש� א' (לר' אושעיא מח' במתעסק באיסור (עלה בידו אחר) בב' מיני�),  

ור"י עצמו ס"ל חייב כר"א 
מתעסק בחלבי� ועריות חייב [שכ$ נהנה] 

מתעסק בשבת פטור [ר"נ אמר שמואל � מלאכת מחשבת, לר"א � בה] 
לרבא בנתכוו$ לחתו( התלוש, לאביי בנתכוו$ להגביהו, לשמואל אפי' נתכוו$ לחתו( מחובר 

מתעסק בחבורה חייב אא"כ טעה בדבר מצוה לר' יהושע 
לר' יוסי לר"א חייב במוסי% ב' חוטי$ על האריג [חייב על שיעור של� ולא על גמר לבד] 

נתכוי$ להדליק ואח"כ לכבות, וכיבה והדליק בנשימה אחת חייב [נהי דלא הקדי�, נמי לא איחר] 
חותה בגחלי� (הפכ$) לת"ק חייב א', לר"א בר' צדוק ב' � מכבה עליונות ומבעיר תחתונות 

[מח': 1) בצרי( פחמי$ אי מקלקל בהבערה פטור, 2) אי הבערה ללאו יצאת, 3) אי חיישינ$ להקדי� 
המאוחר, 4) באינו מתכוי$ להבעיר אי פטור] 

חותה להתחמ� הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה 



רש"י יט: � כ: 
מתעסק לרש"י � סבור שהוא מותר ועלתה בידו חתיכה אחרת 

לרש"י ר"א לית לי' דרשת מלאכת מחשבת 
שוגג � לרש"י � נתכוי$ לחתיכה זו 

חותה להתחמ� הוי מתכוי$ להבערה � לרש"י � יודע שיתבערו וע"מ כ$ עשה  
 

 


