
 י כולל עיו� הד�"הוכ� ע
  91430שלי� ירו, הר נו�, 43087. ד. ת
 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

  .כריתות ד� יא
  ?איזו היא שפחה חרופה

  

    ?איזו שפחה היא  ?למי מאורסת
  3ע"ב/י"אלעזר ב'  ולר2עקיבא/יהודה' לר  חציה שפחה וחציה בת חורי%  1לעבד עברי
  ישמעאל' לר  5בשפחה כנענית גמורה  4לעבד עברי

  לאחרי�  בשפחה כנענית גמורה  6לעבד כנעני

  
  ?מה הדי� באופני� דלהל�

  

    העריותבכל   בשפחה
  באחד גדול ואחד קט%  הגדול חייב והקט% פטור  7ג� הגדול פטור כשהיא קטנה

  באחד ער ואחד יש%  הער חייב והיש% פטור  8ג� הער פטור כשהיא ישנה

  
  : כריתות ד� יא

  ?מה הדי�, אמרו לו שני� אכלת חלב בשוגג
  

    כששותק  9כשאומר איני יודע  כשמכחיש ואומר לא אכלתי
  לרבנ%  חייב חטאת

  פטור

  ב חטאתחיי

  מאיר' לר

                                                           
רח+  ועל כ.  ולעבד  כנעני  היא  אסו רה מ צד צ ד חי רות, דלי שראל הי א אסורה  מחמ ת צד  עבדו ת 1

 .תיבת נחרפ ת מקודשת'   ופי1" ֶנחֱ ֶרֶפת ְלִאי,"דכתי ב  מיירי  במאורסת
ְוִאי,  8ִי ִיְ, 8ַב ֶא ת ִא7ָה ִ,ְכ ַבת ֶזַרע ְוִה וא ִ,ְפָחה  ֶנֱחֶרֶפת ְלִאי, " ) כ:ויקר א יט ( הכי   ילי�  מהפסוק  2

ְפָ,ה לֹא ִנ%9ַ ָל= ִ>;ֶֹרת 9ְִהְוָהְפֵ�ה לֹא ִנְפָ�ָתה ָ@ָ,ה א? ח< "  והפדה" כתוב 1" ֶיה  לֹא יAְמתA 8ִי לֹא ח<
כ על כרח + מיי רי ב פדויה וא ינ ה   "א, משמע שלא נפדתה, "לא נפדתה"וכת וב , משמע שנפדתה

 . פדויה שזו חצי ה שפחה ו חציה  בת ח ורי%
ל שכא% יש   "אלא ד ס, ישמ עאל שאמרינ%   דברה  תור ה כל שו% ב ני אד �'  ע בעלמא מוד ה לר"ראב  3

ָ@ָ,ה"ב ייתור  דכת י על כרח+ לומר  שמיירי ב חציה , למה לי" ְוָהְפBֵה לֹ א ִנְפBָָתה"כ "וא" 8ִ י לֹא  ח<
 . שפחה וח ציה ב ת חו רי%

ו תירצ ה  . דאדר בה י ש לנו לומר  שמאורסת לעבד כנעני  המו תר ב ה יות ר מעבד ע ברי',  והוק שה לגמ 4
ָ@ָ,ה"מדיו ק לשו% הפ סוק   ובי שראל גמור , ה י ינו ש אינו  עבד  כנעני  ו1 משמע שהוא  חAָפש 1" 8ִי לֹ א ח<

 . דהר י הוא  אסור בשפחה1אי אפשר 
  . ל דברה ת ורה כ לשו% בני א ד�" די1" ְוָהְפBֵה לֹא  ִנְפBָָתה"ל שאי% לדייק מלשו% "ס 5
@ָ ָ,ה"ל דהכ תוב  "ס 6 "  ְוָהְפBֵה לֹ א ִנְפBָָתה"ד א� אינו  עני%  לדידה דכ תיב  כבר  , מיותר" 8ִי לֹא ח<
 1 )   ולמ דנו ש לא נפדתה  והיא  שפחה גמו רה1י שמעאל שדברה  תור ה כל שו% ב ני אד � '  י� כרודור ש(

  . ועדיי% הו א עבד כנע ני1שמיירי  שהוא לא חAָפש , תנהו  עני% לדידי ה
 ).ה דהא"בד (' כ% כ תבו  התוס, חיי בת מלקות) שני�'  ב% ט(אול� להיפ+ א� היא גדו לה והוא  קט%  7
 .ל"וכ נ, ערה היא  חייב תאבל להיפ+ א� הוא  יש% ו היא   8
 .דה אומר איני  יודע  כלפי עדי� הוי כ שתיקה, )ה אלא"ב ד(' כתבו  התו ס 9
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  : כריתות ד� יא
  ?מה הדי�, אמרו לו אכלת חלב בשוגג באופני� דלהל�

  

כשמכחיש ואומר לא 
  אכלתי 

כשאומר איני 
  יודע

    כששותק

    כשאמר לו כ% עד אחד או אשה  חייב חטאת
  פטור

  
מביא אש�   1פטור

  תלוי
עד אחד אומר אכלת ואחד אומר לא 

  'מרת וכווכ% אשה או, 2אכלת
  

  
  ?מה דינו, אכל דברי� האסורי� בהעל� אחד באופני� דלהל�

  

    אכל כזית בכל פע�  אכל כחצי זית בכל פע�
  אכל חלב וחלב  חייב אחד  חייב אחד

  אכל חלב וד� פיגול ונותר  חייב ארבעה  3פטור

  

                                                           
או  ) "כג: ויקר א ד(דדרשינ% מ קרא  ,  שעל כרח+  בהכי  מייר י הפ טור, )ה אמר ו"בד( ' כתב ו הת וס 1

דר ק לחייב   (פשיטא שפטור , דא� מיירי  שמכחישו.  ולא שיוד יעוהו  אחר י�1הודע אליו חטאתו 
כ  על  "וא,  כ פשיטא שחייב" ג1וא� שותק שנראה  כמוד ה לו  ).  מצ ינו ש נאמ%  עד אחד כנ גדושבועה 

  .כרח+  שהדרשא מיירי  באו מר איני יו דע
כיו%  שהדי% הוא  שבמקו� , ל דמיירי  שהעידו שניה� בבת אחת"שצ, )ה אמרו"בד(' כתבו התו ס 2

 .שוב לא נאמ%  השני כ כי ו% שנ תקבלה עדות  הראשו% "א, שעד אחד  או אשה נאמני� ה� כשני �
שהפיגול והנותר אי% מצטרפי� :) ד� יז(דמה שאמרינ%  במעילה , )ה שא�"בד(' וכתבו ה תוס 3

נ לעני%  "א. היינו  לעני% מלקות אבל לא לעני% קרב% , לטומאת ידי� אבל מצטרפי� לעני% אכי לה
  .לאסור הק דירה  בנות%  טע�


