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  .כריתות ד� ד
  ? כמה מלקות חייב, האוכל חלב של שור כשב ועז בהתראה אחת

  ?או שאכל בשוגג בהעל� אחד כמה חטאות הוא חייב
  

    במזיד והתראה אחת  בשוגג בהעל� אחד
  2ישמעאל' לר  חייב שלשה  1חייב אחד

  3לרבנ&  חייב אחד  חייב אחד
  

  ? כמה חטאות הוא חייב,אכל פעמי� חלב מש� אחד או משני שמות באופני� דלהל�
  

    בהעל� אחד  בשני העלמות
  זיתי חלב מחלב הכליות' ב  מביא חטאת אחת  מביא שתי חטאות

  מביא חטאת אחת: בתמחוי אחד  מביא שתי חטאות
  יהושע מביא שתי חטאות' לר: 4בשתי תמחויי�

  מחלב הכליות ' זית א
  מחלב הדקי�' וא

  

  ?וחטאות בשוגג, יד כמה מלקויות חייב במז5אכל חלב המוקדשי�
  

    כמה חייב  מנל&
 ְוָכל ָזר לֹא :)י: ויקרא כב(מדכתיב ) משו� זרות(אחד 

  יֹאַכל קֶֹד. 
1ַת : )יז:ויקרא ג(מדכתיב ) משו� חלב קדש(והשני  ח2

  ל6ָ7ל ֵחֶלב ְוָכל �5ָ לֹא תֹאֵכ' וכוע3ָל� 

  חייב שתי�: במזיד
  חייב חטאת ואש�: בשוגג

  6לרבנ&

 6ָל ֵחֶלב .3ר ְוֶכ8ֶב ָוֵעז :)ג:ויקרא ז( יבהשלישי מדכת
  לֹא תֹאֵכל7

  חייב שלש: במזיד
  7חייב חטאת ואש�: בשוגג

' לר
  8יהודה

                                                           
משו� שאינו , ישמעאל לעני� קרב� שאי� מביא על שלשת� אלא חטאת אחת' דמודה ר, חנינא' אמר ר 1

ולא ,  ולעני� קרב� אנו צריכי� חילוק לאוי� דוקא.שש� כתוב לאו על כל אחד ואחד, דומה ללאו דעריות
  .מהני הייתור דשור כשב ועז אלא לעני� מלקות

שור כשב "ישמעאל מהייתור ' ודריש ר, "ָ*ל ֵחֶלב ()ר ְוֶכֶ&ב ָוֵעז לֹא תֹאֵכל!") ג:ויקרא ז(הפסוק אומר  2
ל שאי� צור, בייתור זה ללמדנו "וס.  לחייב על כל אחד ואחד+ דהיה יכול לומר כל חלב לא תאכלו +" ועז

והפסוקי� הקודמי� מדברי� מעני� , משו� דהוא דבר הלמד מענינו, שדוקא חלב בהמה ולא חלב חיה
כלומר , ל שלומדי� לאו מכרת"וס. וממילא אני יודע שאי� בה איסור חלב, וחיה ליתא בקדשי�, דקדשי�

כמו , )וממילא שמעינ� שחלב חיה מותר(מדבר בקדשי� " ל!ָ*ל ֵחֶלב ()ר ְוֶכֶ&ב ָוֵעז לֹא תֹאֵכ"שהפסוק 
 .מדבר בקדשי�"  ְוִנְכְרָתה'הִ*י ָ*ל אֵֹכל ֵחֶלב ִמ� ַה3ְֵהָמה ֲאֶ(ר ַיְקִריב ִמ0ָ1ֶה ִאֶ.ה ַל") כה:ויקרא ז(שהפסוק 

ללמד , אימאאיבעית . מ כא� הוא לאו מכרת ולא ילפינ�"מ, ל דא4 שבעלמא ילפינ� דבר הלמד מענינו"ס 3
  .בשלשת� דהיינו בשור כבש ועז נאסר) ישנו+(דדוקא חלב ששוה , דאליה דחולי� מותרת

  .כגו� תבשיל וצלי, י"פירש 4
ובחלב נבלה . אלא שחייב עוד משו� נותר, הוא כדי� חלב המוקדשי� לשיטות דלהל�, די� חלב דנותר 5

 .משו� חלב ומשו� נבלה, ע שתי�"הוא לוקה לכו
והג� שפסוק . לא נאמר אלא בחולי� בלבד' כו ו"ָ*ל ֵחֶלב ()ר"יהודה ' ק השלישי שהביא רל שהפסו"ס 6

  .ל שלא לומדי� לאו מכרת"מ ס"מ. ע ילפינ� דבר הלמד מענינו"זה כתוב בענינא דקדשי� ולכו
יהודה לעני� קרב� שאינו מביא אלא ' אלעזר מודה היה ר' דאמר ר, דהיינו אש� מעילות וחטאת אחת 7

 .ל"ורק במזיד הוא לוקה שלש וכנ. טאת אחתח
באופ� שאכל חלב , רב ששת העמיד את הברייתא שאמרה שא� אכל חלב משתי שמות בהעל� אחד 8

כיו� שלרבנ� אינו חייב , שלא יכל להעמיד אליבא דרבנ�, וביאר בערו, לנר. יהודה' המוקדשי� ואליבא דר
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  : כריתות ד� ד  
  ?אכל ד� המוקדשי� כמה מלקויות חייב במזיד

  

    כמה חייב  מנל&
   ).1משו� זרות( ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל קֶֹד. :)י:ויקרא כב(מדכתיב . א
1ַת ע3ָל� : )יז:ויקרא ג(יב מדכת. ב    .ל6ָ7ל ֵחֶלב ְוָכל �5ָ לֹא תֹאֵכ' וכוח2
  . ְוָכל �5ָ לֹא תֹאְכל7 9ְכֹל מ3ְ.בֵֹתיֶכ�:)כו:ויקרא ז( מדכתיב. ג

' לר  חייב שלש
  יהודה

1ַת ע3ָל� : )יז:ויקרא ג(מדכתיב    לרבנ&  2חייב אחת   .ל6ָ7ל ֵחֶלב ְוָכל �5ָ לֹא תֹאֵכ' וכוח2
  

  ?לעני� אכילה ולעני� טומאה, מה די� הדמי� דלהל�
  

    לעני& אכילה  לעני& טומאה
  ד� בהמות חיות ועופות  3בכזית ואינו מצטר� לבשרו

  ד� שמונה שרצי�  4בכעדשה ומצטר� לבשרו

  ד� הנחש  בכעדשה ומצטר� לבשרו  אי& בו טומאה
  

  ? לעני� אכילה5מה די� ד� התמצית
  

    מה הדי&  מאיזה פסוק
  לרבנ&  באזהרה  מאחד החמשה לאוי� האמורי� בד�

  יהודה' לר  בכרת  ְוִהְכַרִ<י ' וכו �5ָ  ָ�לֲאֶ.ר יֹאַכל) י:ויקרא יז(מדכתיב 
  

אמנ� לעיל גבי חל ב  . (פ� שחייב שתי חטאותומחפש להעמיד באו,  אלא חטאת ואש�+שתי חטאות                                                                                                                                                                                                    
כ מקשה למה "א, אלא אחד משו� חלב ואחד משו� זרות דקדשי�, חטאות משו� חלב' דאי� לו ב, דנותר

אול� עתה שמיירי בחלב המוקדשי� שהוא חייב שתי� . לא הזכיר שחייב אש� מעילות משו� זרות
  ).י" רש+לכ, לא חשיב לאש� מעילות , משו� די� חלב בעצמו

והג� ,  ג� בד�+דכמו שבחלב חייב משו� זרות , )'בפסוק שבאות ב(וילפינ� מההיקש שהוקש חלב לד�  1
  .מ משו� זרות כ� חייב"מ, טומאה/ שבד� קדשי� יש מיעוט שאינו חייב עליו משו� מעילה 

מבשרו  כיו� שה� לומדי� את ההיקש של חלב וד� לעני� מה חלב חלוק , ל שמשו� זרות אינו לוקה"ס 2
כ כיו� שמצינו שבד� אינו חייב "וא. ואינו מצטר4 ע� הבשר א4 ד� חלוק מבשרו ואינו מצטר4 ע� הבשר

וכ� אינו לוקה משו� הפסוק השלישי שהביא  . ה שאינו חייב משו� זרות"ה, טומאה/ עליו משו� מעילה 
ל "וכנ,  לא נאמר אלא בחולי� בלבדל דפסוק זה"דס ,"ְוָכל �6ָ לֹא תֹאְכל! 3ְכֹל מ)ְ(בֵֹתיֶכ�"יהודה ' ר

  .כ� פירש בערו, לנר, בעני� חלב
'  אלא אפי. דהד� חלוק מהבשר שהד� אסור והבשר מותר, ולא מבעיא במיני� הטהורי� שאינו מצטר4 3

ָ*ל ֵחֶלב "שג� הבשר אסור והיה ראוי להצטר4 בכל אופ� לא מצטר4 דילפינ� מההיקש , במיני� הטמאי�
ו שחלב חלוק מהבשר דהרי לא נאמר איסור חלב אלא בשור כשב ועז שחלב� אסור ובשר� דכמ, "ְוָכל �6ָ

 .כ, הדי� בד� ג� במיני� הטמאי� שחלוק מבשרו ואינו מצטר4 אליו לא לאכילה ולא לטומאה, מותר
, ל"ילפינ� מההיקש הנ, והא דמצטר4 דמו לבשרו לעני� אכילה. אלא רק לאו, אמנ� אי� בשרצי� כרת 4

שהרי אינו  , אבל ד� שרצי� אינו חלוק מהבשר, ל"ד� בהמות חיות ועופות הוא חלוק מהבשר וכנשדוקא 
ולכ� מצטר4 הד� ע� הבשר משו� שה� ש� , מוזהר על הד� באיסור עצמי אלא כלול אד� באיסור שר7

 לימד על ד� השר7 והשר7 +" וזה לכ� הטמא"ילפינ� מדכתיב , ומה שמצטרפי� לעני� טומאה. אחד
 .פי� זה ע� זהשמצט

 .ואינו ראוי לזריקה לכפר בקדשי�, ד� התמצית הוא הד� שמתמצה מהבהמה אחרי שנגמר ד� הנפש 5


