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  .כריתות ד� טו
  ?העושה כמה איסורי� באופני� דלהל� כמה חייב

  

שחט לסבתא ולנכדה 
  כ שחט את הבת"ואח

ובא על אמה של אחת מה% , נשי�' היה נשוי לג
    1'והיא א� אביה של ג' שהיא א� אמה של ב

  נ"יוחנ% ב' לר  חייב שלש חטאות  2יתכ% שחייב אחת
  סומכוסל  3יתכ% שחייב רק אחת  במזיד סופג שמוני�

  
  ?כמה חייב, בא על ערוה כדלהל� בי� בהעל� אחד בי� בכמה העלמות

  

    בא על ערוה וחזר ובא עליה  נשיו נדות ' בא על ה
  אליעזר' לר  חייב על כל אחת ואחת  חייב על כל אחת ואחת

  5אינו חייב אלא אחת: בהעל� אחת  4חייב על כל אחת ואחת
  חייב שתי�: בשתי העלמות

  לחכמי�

  
  ?מה הדי� באופני� דלהל�, שמחייב בעבר וחזר ועבר, אליעזר'  דראליבא

  

גרוגרות ' קצר ב
  בבת אחת 

קצר גרוגרת וחזר 
  וקצר עוד גרוגרת

  

  א משו� דעבד תרתי" טעמו דר+לרבה   6חייב  פטור

  א לערב%"א בביאה משו� דא" טעמו דר+לרב יוס�   1פטור  פטור

                                                           
וה יינו  שהיה נשוי  , זהו מקרה משנתנו שאמרה  הבא  על חמותו שהיא א� חמיו ו א� חמותו 1

  .וכ%  היה נ שוי לבת בנ ה, )מבת אחרת(ולבת בתה , לבתה
'   דדו קא ג בי ח מותו  וכו,  י וחנ%   ב% נ ו רי וס ומכו ס סו ברי� אותו  דבר' ש אי% ה כרח  שר' דחת ה הג מ 2

) האמצעית( אבל  גבי א ותו ו את ב נו כש חט ל בת ,   '%  שחייב ג"ל לרי ב"שמו ת מח ולקי� ס'  שש� יש ג
 .ל שאינו חיי ב אלא אחת" ולכ% י+עובר  רק על ש� איסו ר או תו וא ת בנו  

דמחמת '  פי(שי תכ%  שאמר סו מכוס רק ג בי או תו וא ת בנו  שש� יש  גופי� מחו לקי� ' דחת ה הג מ 3
 הב ת ב או לו הא יסורי � על,  הנכד ה+ומח מת הבה מה  השניה  ,  הס בתא+הבה מה  הראשונה  

ל "ל דס"מ י"מ , נשיו' כ כא%  הג� שבאו האי סורי � על האשה הזאת מחמת ג"משא, )האמצעית
 הכ תוב   +" 5ֲַאָרה  ֵה1ָה זִ 0ָה ִה וא) "יז :וי קרא  יח(יוח נ % שד רש מהפסוק ' א בהו ב ש� ר' לסומכוס  כר

 .שלא חיי ב על המקרה ה זה בביאה  אחת אלא אחת, עשא% לכול% זמה אחת
ו כדדר שינ% לעיל . מחלקי� לחטאות הג� שהיה הכל בהעל� אחד, לקי� ה�דכיו % שגופי� מחו 4
ְמ:ָת9  לֹא ִת ְקַרבִאָ�הְוֶאל "  )יט:ויקר א יח ( מדכ תיב  : )סו�  ד� ב(  דתי בת א שה לכאור ה +"  ְ=ִנ>ַ ת ט;

  . ו בא ללמד לחייב על כל אשה ואשה, מיותרת
  .והי א חיי בת שתי�, ב  אחתהוא  חיי, הע למות' וא� הוא  היה  בהעל� אחת והי א הי תה ב ב 5
אבל א� עשה , אליעזר דוקא על תולדה במקו� אב' מברי יתא שמצינו שמחייב  ר' והקשתה הגמ 6

דש� מייר י באו פ% שעשה לאב ו התולדה  ,  ות יר< מ ר ברי ה דר בינא. פעמיי� לאותו  אב מ שמע שפטור
שאז חיי ב שני � , )כגו%  שעשה קו צר ב תאנה וזומר וצר י? לעצי� בגפ% המוד לית עליה(בבת  אחת 

אול � . פטור)  גרוג רות'  שקצר במ גל אחד ב ( דוקא באב   ותולדה א בל ב שני א בות  שעשא� ב בת א חת 
  .א"שה� מש� אחד ח ייב ש תי� לר' אב ות אחד א חר ה שני אפי' א� עשה לב



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

  :כריתות ד� טו  
זבחי� ' או מבשר קדשי� קוד� זריקה דה, או אכל נותר,  אחדשחט חמשה זבחי� בחו  בהעל�

  ?תמחויי� מה הדי�' או מה
  

אכל בשר קדשי� קוד� זריקה 
  זבחי� או תמחויי�' דה

זבחי� או ' אכל נותר דה
  תמחויי�

זבחי� ' שחט ה
  בחו<

  

  עקיבא' לר  חייב אחת  3חייב אחת  2חייב חמש

  חייב חמש: ק"לת  4חייב חמש  חייב חמש
  5ייב אחתח: ש"לר

  יהושע' לר

  

  
וכ� מה הדי� , מה הדי� לעני� חטאת, אכל חמש חתיכות נותר מחמשה תמחויי� באופני� דלהל�

  ?לעני� אש� תלוי בלא הודע
  

    מזבח אחד   מחמשה זבחי�
  מביא על כל אחד: ק"לת

  מביא אחת: י"לריב
  בהעל� אחד  מביא אחת

  בחמשה העלמות  מביא על כל אחד   מביא על כל אחד

  

                                                                                                                                                                                                   
  . חיי ב רק  אחת+דכיו % שלגבי גר וגרות  יכול  לערב% ולקוצר%  בבת  אחת  1
וא� אחד לא נחלק עליו בעצ� ,  ששמע כ%+ושע לדי% זה י ה' והנה  במשנה אמר ר. משו� מעילה 2

  ).ע בי% מעילה לבי% נו תר"אלא שחילק ר(הדי%  
 .דמצאנו כ מה ח ומרו ת שיש במעילה,  א ללמוד  ממעילה לעני% נ ותר"ל שא"ס 3
אמנ� .  עקיבא לחילוק שיש בי% מ עילה לבי%  נותר'  י הושע מר' הסתפקה הא� קיבל ר'  אכ%  הגמ 4

  .ל דחיי ב חמ ש חטאות"ודאי  שיש שיטת תנאי� דס, )סו� העמודב(בבריי תא דלהל% 
כי  ממעילה אי%  , ע בעני%  שחו טי חו < אלא שאל בעני% נות ר"ל שלא שאל ר"ק וס"ש חולק על ת"ר 5

 .ע חיי ב רק  אחת"ל שבשוחט  לכו"ולכ? י. כ בשוחט"דבאוכ ל הרי  נהנה  משא, ראיה  לשחוטי ח ו<


