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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"ה ד� שחיטה 
גמ' כ: � כב. 

כרת לד� שהנשמה יוצאה בו [רש"י � כי נפש כל בשר דמו היא] רק בבהמה חיה ועו� וכוי [כלל פרט וכלל � 
מעי� לעו� ולבהמה: 1) טומאה קלה (מחשבה מהני לצירו� פחות מכזית לכביצה; צירו� כזית 

מחופה בבצק לכביצה � משא"כ מת), 2) טומאה חמורה (משא"כ שרצי�),  
3) יש איסור שחיטה (משא"כ דגי� וחגבי�), 4) מי� בשר (משא"כ ביצי� (רש"י � של זכר; 

מוזרות))] 
לר"י בד� תמצית [כל ד�] (אבל פסול לזריקה) 

א� למ"ד כוי בריה בפנ"ע יש איסור ד�, חלב, נבלה, גיד הנשה, טומאה, שחיטה 
 �חות$ מאד� חי לכלב בעי מחשבה והכשר לאחותי טומאת אוכלי

 :�נבלת בהמה טמאה או נבלת עו� טהור בכפרי� בעי מחשבה להצטר� לכביצה אוכלי
לר' חייא פחות מכזית � ולא הכשר [דאילו מצר� לכזית נבלה מטמא טומאה חמורה] 

לרב חנניא כזית מחופה בצק � ולא הכשר [מטמא במשא] 
לאו לד� שרצי� [כבשר�], ד� אברי�; כרת לכזית ד� בחלל הלב 
מדרבנ� לד� דגי� שכינסו [רש"י � מיחל�] אא"כ יש קשקשי�  

מצות פרוש (לרש"י � פרישה בעלמא) לד� אד� שפירש 
ָחָלב אשה מותר [וזה לכ� הטמא, גי' רגמ"ה � א$ את זה לא תאכלו] 

הקזה: 1) שחור, 2) אדו�, 3) מקלח, 4) שותת, 5) תמצית 
לר"א ור' יוחנ� כרת רק על 3; 

לר"ש ור"ל 2, 3, 4 (לרש"י חולי� לו. רק 4) 
ד� קילוח אינו משקה [וד� חללי� ישתה (רש"י כא� � לאחר מיתה,  

רש"י חולי� � בשעת מיתה)] 

רש"י כא. 
ֵחלב נבלה טהורה בעי הכשר [אי� טומאה חמורה]; שחוטה בשווקי� א"צ [הוכשר בד� שחיטה] 

בכפרי� צרי$ [הוי הכשר קוד� מחשבה] 
גמ' כב. � כג: 

ספק מעילה לר"ע אש� תלוי [וא� נפש � היקש], ובמעילה מעוטה מביא קר� וחומש ויתנה שא� מעל 
יהא ודאי, ולר"ט א� במרובה 

לחכמי� פטור [מצות מצות מחטאת � שזדונו כרת] 
ספק עולה ויורד פטור [ג"ש מחטאת � קבועה] 

אש� תלוי בכס� שקלי� [חכמי� � וא� נפש, ר"ע � זאת תורת האש� � תורה אחת, בערכ$ בערכ$] 
אש� ודאי לר"ע ור"ט א"צ ידיעה בתחלה 

חטאת ספק ונודע לפני מליקה שילדה ודאי � נאכלת 
ספק מי אכל � לר"ש מביאי� אש� ודאי \ חטאת א' ויתנה 

לר"ע ור' יוסי כ"א ספק [אי� תנאי בקרב� על חטא [ז: � או הודע]] 
 [�מח' תנאי אי מודה ר"ש בקדשי� דאיסור חל על איסור [אשר לה' � איסור טומאה חל על אימורי

 �לרבי דאי� קל חל על חמור, בקדשי� מודה [כל חלב לה' � מעילה שבמיתה בידי שמי� חל על אימורי
שבכרת] 

 


