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  .כריתות ד� ז
וא� זינתה מיתתה , הא� דינה הוא שא� אכלה תרומה משלמת קר� ולא חומש, בת כה� דלהל�

  ?ומיתתה בחנק, או שמשלמת חומש. בשריפה
  

    כשנשאת לישראל כשר  כשנבעלה לאחד מ� הפסולי�
  1מאיר' לר  אינה משלמת חומש ומיתתה בחנק  משלמת חומש ומיתתה בשריפה

  י" ר&לחכמי�   2תתה בחנקאינה משלמת חומש ומי
  

  ?אחר שס� בו הכה�, הא� מותר להנות משמ� המשחה או משמ� של תרומה
  

�    הדי�  ומני
 ַעל 1ְַ/ר -ָד� לֹא) לב:שמות ל(דכתיב 

  3ִייָס2ְ
ג מהשמ� "ולכ2 א� לקח הכה, אסור

  4שבראשו וס2 על בני מעיו חייב
 �בשמ
  המשחה

7ֵמת7 ב6 5ִי ) ט:ויקרא כב(דכתיב 
   כיו� שנתחלל נתחלל&7 ְיַחְ:ל9ה

ולכ2 כה� שס2 שמ� תרומה מתעגל , מותר
  )גדול' ואפי(בו ב� בתו ישראל 

בשמ� של 
  תרומה

  
  ?כ מכפר באופני� דלהל�"הא� יוה

  

 שאומר &כ "במבעט ביוה  כשלא חזר בתשובה
    כ"שלא יכפר עליו יוה

  5מכפר: על כל העבירות
  ינו מכפרא: מפר ברית, מגלה פני�, פורק עול

  לריש לקיש ורבי  מכפר

  יוחנ� וחכמי�' לר  אינו מכפר  אינו מכפר

                                                           
אול�  .  לא דני� לה כזרה,  לחזור עדיי�  לדי� תרומהל שא� ניסת לישראל כשר כיו�  שיכולה"ס 1

  .ולא איכפת לי מה שאינה  זרה מעיקרא,  הרי  היא  זרה גמורה &א� נתחללה בבי את הפסול לה 
  .  אי�  דני�  לה כזרה, מ כיו � שאינה זר ה מעיקרא"מ, א� נתחללה בביאת הפסול לה' ל דאפי"וס 2
,  " על בשר אד� לא ייס2 "ופירו ש : ל"וז, )לג: לשמות(� בפירושו על התורה "ביאר  דרשא זו הרמב 3

שיצוק  מ� ה שמ�  על ראש אהר� ל משחו ,  ו הטע�,י ס2יכי  לא א מר ע ל בשר זר   לא , אזהרה בכ ל אד �
ומבו אר בהמש2 . ל" עכ,אפילו הכהנ י� המשוחי�, אבל לא יסו2 ב ו בשר שו� אד�,  וימשח ג� בניו

5ִ י ֵנֶזר  ) "י ב:וי קרא  כא(דכא�  כתו ב , ת חללשאחר ש ס2 ב ו הכ ה� נ, שאינו דומ ה לשמ� ת רומה '  הגמ
 .והיינ ו שג� אחר שנמשח בשמ� על ראשו לא נתחלל, "וֶ?ֶמ� ִמְ?ַחת ֱאלָֹהיו עָ ָלי

כ "ו א, יהוד ה שא� נת� משמ� המשחה על מלכי� וכהני � פטור'  אמר ר: ) ד� ו(והג � דלעיל  4
 : ל"וז, )י"ת כלי המקדש הא מהלכו"פ(� שכתב "פ הרמב"ל ע"י.  ש שיש לפטור כא�"לכאורה כ 

" ואשר ית� ממנו על זר"הנות�  משמ� המ שחה על גבי מל2 או כ ה� גד ול שכבר נמ שחו פטור שנאמר 
על בשר  אד� לא "  : שנאמר, אבל ה ס2 מ מנו א פילו למל2 וכה�  גדול  חייב . וא י� אל ו זרי � אצלו &

.  ל "עכ, חייב  כרתוכה� ג דול שנטל שמ� המשחה מראשו וס2 ב מעיו . כל אד� במשמע &" ייס2 
ואילו בסי כה בי � א� ס2 את הכ ה�  , שבנתינה  פטור, � בי� נ תינה  לבי�  סיכה "מבואר שמחלק הרמב

  . חיי ב&ג מראשו וס2 את מעיו "ובי�  א� נטל הכה, גדול שוב
מ ב עבירות "מ , כ מ כפר ל שאינ� שבי�"וא מר ר בא ש לרבי  א� ש סובר  שיוה. כ�  א מר ר בי ב ב ריית א 5

 .  מכפרכ גופיה  אינו"של יוה
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  :כריתות ד� ז
  ?]'ק אות ד" שטמ י "לפי גירסת רש[, ע המבוארי� בסוגיא"מה ה� מחלוקות רבנ� ור

  

האמור " מגד�"מהו   '?מני� דיש כרת בברכת ה
  ?בתורה

בשוגג ' הא� מבר2 את ה
�    ?מביא קרב

ֶאת  )ל:במדבר טו(דכתיב 
   ְוִנְכְרָתהְמַגֵ%� ה7א 'ה

' לר  1מביא  'מבר2 את ה
  עקיבא 

  לרבנ�  3אינו מביא קרב�  ז"עובד ע  2ש מפסח"בגז
  

  ?האמור בתורה לתנאי� דלהל�" מגד�"מהו 
  

    ?האמור בתורה" מגד�"מהו   ?ומה המשל בזה
Aיהודה  'היינו מבר2 את ה  4גירפת הקערה וחיסרת �  לאיסי ב

  אליעזר ב� עזריה' לר  5ז"היינו עובד ע  ולא חיסרתגירפת את הקערה 

  
  ?מה דינה, המפלת באופני� דלהל�

  

    מה דינה
  מביאה קרב� ונאכל: מ"לר

�  פטורה: לרבנ
  המפלת כמי� בהמה חיה ועו� 

, שפיר מרוק�, שליא, סנדל: המפלת מצורת אד�  מביאה קרב� ונאכל
  ושפחה שהפילה. היוצא מחות2

  ספק הפילה מי� אד� או מי� דגי�  כלמביאה קרב� ואינו נא

�  מביאות קרב� ואינו נאכל: לרבנ
  טבלא הבאה' ע: יוסי' לר

  שתי נשי� שהפילו אחת ממי� פטור ואחת ממי� חיוב

המפלת יו� , מלא מיני גווני�, המפלת שפיר מלא ד�  פטורה
  או כמי� דגי� וחגבי� שקצי� ורמשי�, או קוד�' מ

�  פטורה: לרבנ
  ביאה קרב� ונאכלמ: שמעו�' לר

�  יוצא דופ

                                                           
 וְ ִנְכְרָת ה ְמ ַגֵ%� ה 7א ' הְוַהEֶ ֶפ? ֲאֶ?ר Dַ ֲעֶ/ה 1ְָיד  רָ ָמה ִמ � ָהֶאזְ ָרח 7 ִמ� ַהBֵ ר ֶאת  ") ל:במ דבר  טו(כתי ב  1

AFֶָרב ַעGֶֶפ? ַהִהו א ִמEֶהי ינו ב רכת  ה"ר". ַה �ו מזה שנכתב הפסוק הזה באמצ ע  ', ע מפרש דהאי מגד
שמע מינ ה , ולא כת בו לכ רת ב עלמא"] א ב ו כר ת במ קו�  קרב� הו איל ו ב "&[ ז "פרשת קר ב� ש ל ע

 . שיש לו להביא כ א� קרב� ב שוגג
וכתוב  בקרב�  . ְוָנָ+א ֶחְטא) ִאי ? ִאי? 5ִי ְיַקֵ:ל ֱאלָֹהי ו :) טו:ויק רא כד(' דכתי ב במ בר2  את ה', פי 2

 .ֶחְטא) ִיָ,אִהוא  ֵמַעFֶיָה   ְוָחַדל  ַלֲע/6ת ַהJֶַסח ְונִ ְכְרָתה ַהEֶ ֶפ? ַה:)יג:במדבר ט (פסח  
ז "וכיו�  שכ�  אי� ל למוד ממה  שכתוב לכ רת ב מגד� בפר שת ע, ז"ל לרבנ � דמג ד� ה וא עו בד ע "ס 3

 .ז"דלא מיירי  ש� אלא בעובד ע',  שיש קרב�  בברכ ת ה
קנחתה את הקערה מ כל התבשיל וג� חסר ת  , כאד� האומר לחברו  שאכל לו את כל מאכלו', פי 4

  .בעיקר הק ערה'  והיי נו שפגעת אפי&ערה מ� ה עK של הק
  .שלא חשוב פו גע בעיקר, ז"ז ממש אלא משורר ומזמר לע"י ור בינו ג רשו� ולא עובד  ע"פירש 5
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  :כריתות ד� ז  
  ?מה דינ�, שתי נשי� שהפילו אחת ממי� פטור ואחת ממי� חיוב

  

    כשנמצאות לפנינו  )הלכו לדרכ�(כשאינ� נמצאות 
  לרבנ�  מביאות קרב� ואינו נאכל

  יוסי' לר  1מביאות קרב� ונאכל  מביאות קרב� ואינו נאכל

  

  
  ?הא� מביאה קרב� אחד או שני�, הל� עוד ולדוהפילה אחר זמ� דל, 2היולדת נקבה

  

הפילה ביו� שמוני� 
  ואחד בי� בחול בי� בשבת

הפילה לאור שמוני� 
  ואחד יו�

הפילה תו2 שמוני� 
  יו�

  

  לבית שמאי  מביאה אחד  מביאה אחד  מביאה שני�

  לבית הלל  מביאה אחד  מביאה שני�  מביאה שני�

  
  

                                                           
ובעו לת ה עו� , והי י נו ש מביאות כ ל אח ת עו לת ה עו�  בתור ת וד אי ו חטאת הע ו� א חת ב ספק 1

עו� שאינ� יכולו ת להתנות  וב חטאת ה. וא� לא יהיה  לנדבה,  מתנות א� אני חייב ת יהי ה לחובתי
וא� א ת  ,  א� אני חייב ת יהי ה חלק2 מחול לי&מביאות חטאת אחת ומתנות , דאינ ה באה לנדבה

יוסי בעלמא שאי� שני� מביאי � חטאת אחת ' ל לר"והג� דס. חייב ת יהיה חלקי מחול ל2
 צ ריכי � ל דבעי נ� שי דע מ חטאתו ול כ2"דס( , ב אופ�  שאחד מה � וד אי ח טא ו אי� י דוע  מי, ומתני�

יו ס י   '  מ מוד ה ר"מ, )ולא יכול י� להביא  חטאת אחת ולהפטר, להביא שניה� שני אש� תלוי
  . במחו סרי כ פרה שאינ� יכו לי� להטהר לאכול ב קדשי� בלא קרב� שי ביאו  קרב�  ויתנו

,  דכ בר א חר א רבעי� יו � הי א יוצ את לזמ� ה ראוי  להביא קר ב�, אכ�  ביולד ת זכר לא  משכחת לה 2
יו � שנדו�  ב ו שיפ טר ב קרב�  ' ו�  אינה  יכולה לה תעבר בולד  שיהי ה בו   עיבור  של  מובתו 2 אר בעי� י

 .אחד


