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  .כריתות ד� יז
  ?ובאיזה עני� נחלקו, ג שפטור"למי מודה ר, לאמוראי� דלהל�

  

    ?ג שפטור"למי מודה ר  ?ובמה כ� נחלקו
  לרב חסדא   בזדו� שבת ושגגת מלאכות* 2עקיבא' לר  1בשגגת שבת וזדו� מלאכות

בהוציא חצי גרוגרת לרשות אחת 
  3ועוד הוציא חצי לרשות אחרת

  לרבה  שגגת מלאכות בזדו� שבת ו*אליעזר ' לר

  

  
  :כריתות ד� יז

  ?מה הדי� באופני� דלהל�, 4ספק אכל חלב ספק לא אכל
  

    בחתיכה אחת ספק חלב ספק שומ�  חתיכות ואי� ידוע איזו חלב ואיזו שומ�' בב
  לרב אסי  חייב אש� תלוי

  6לחייא בר רב  פטור  5חייב אש� תלוי

  

                                                           
ד א�  שבעלמא אמרינ� ימ י� ,  חיי ב*ל שא� עשה זאת ב שגגת שבת וזדו�  מלאכות  "ג ס"ר 1

ל דיש  "ע ס"ור .  דאי� ידי עה לחצי שיעור*ג "מ כא� לא מהני לר"מ, שבינתי� הויי�  ידיעה לחלק
 .ו שפיר מחלקי� הימי � שבינתיי � ולא מצטר�, ידיעה לחצי שיעור

כיו�  דהשבתות הויי�  ,  שפטור*שבתות בזדו�  שבת ושגגת מלאכות ' אותיות בב'  והיינ ו בכו תב ב 2
 . השיעורי�'  ולא מצטרפי� ב, כגופי� ומחלקי�

א עד שנוכל  לומר שא� שחולק עליו ב דבר  אחד  מודה  לו "ב מה נ חלק עליו ר' הנה  הוקשה לגמ 3
א פוטר מ שו� שלא " ג מחיי ב ור"א� נאמר שנח לק עמו ב שגגת שבת וזדו�  מלאכות  שר. חר בדבר  א
א מודה שאי� י דיעה  לחצי "ד הא ג� ר, אי�  לומר כ�.  דימ י� שבינתי י� הו יי� יד יעה לחלק*מצטר�  

ג סובר ש חייב  "חוטי � שר'  וא � נאמר שלגבי  האור ג בשבת ח וט א חד ע ל בגד  שיש בו כב ר ג. שיעור
ג  "ומודה ר. א סובר שפטור"ור, חוטי� שכבר היו ' מ מצטר� לג" מ*חד אי� שיעור הג� שבחוט א

שבתות בזדו�  שבת ושגגת מלאכות שהוא פטור ד שבתות כגופי� ' א ותיו ת בב' א גבי  כותב  ב"לר
. א סובר  שחייב מת י שמו סי�  חוט  אחד  על האריג"היות  שג� ר,  ג� זאת אי� לו מר. דמיי�  ומח לקי�

ר  אחת  וחזר  "הג� שנחלקו לעני�  א� הוצי א חצ י גרוג רת מ רשות היחי ד לר הולמסקנא  תיר,  רבה  ש
א פטור מ שו� "ולר, ג חייב  דרשויות  מצטרפות לשיעור"ר אחר ת שלר"והוצי א חצי גרג רת לרה
שב תות בזדו�  שבת ושגגת ' אותי ות ב ב'  א גבי כו תב ב"ג לר"מ מודה ר "מ, דאי�  רשויו ת מצטרפות

 .� דמי י� ומ חלקי�מלאכות  שהוא פטור דשבתות כגופי
אכל ספק יש בו  כשי עור "ח תיכו ת ג� בבא  ד'  ד ד בעינ�  ב"שלמ, )ה מדס יפא"בד( ' כתב ו הת וס 4

וי ש לו ספק א� אכל , חתיכ ות וכ ל אחת יש  בה כ שיעור'   מיי רי בח תיכה  מב*" וספק אי�  בו כ שיעור
פיקא וה די� ד ג� בספק ס, וספק א� אכל מהחתיכ ת חלב או מהחתיכת שומ�, כשיעור ספק לא
 .מביא אש� תלוי

ספק "  הוא  פירו ש לרישא שאמרה *" שומ� ו חלב  לפניו ואכ ל אחד מה �"ולדב ריו ה סיפא שאמר  5
  .ואינ � שני מקרי�, "אכל חלב ספק לא אכל

 .וג� רבה בר  אבוה  אמר כ� ב שמו, וכ�  אמר רב יה ודה ב ש� רב להל� 6
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  :כריתות ד� יז
  ?1ל"מה טעמי המחלוקת הנ

  

    למא� דמחייב בחתיכה אחת  חתיכות' דמחייב רק בבלמא� 
  לרבה  2יש א� למסורת מצַות כתיב  יש א� למקרא מצו/ת קרינ�

  זירא' לר  לא בעינ� שיהיה אפשר לברר איסורו  3בעינ� שיהיה אפשר לברר איסורו

  

  
  ?חתיכות' הא� חייב אש� תלוי למא� דמצרי� חתיכה אחת מב, באופני� דלהל�

  

    בשני כזיתי�  4בכזית ומחצה
  לרבה  חייב אש� תלוי  פטור

  זירא' לר  חייב אש� תלוי  חייב אש� תלוי

  

                                                           
חתי כו ת   '   דבעינ� ב*כר טע� שלישי נז. ) ד � יח(ולקמ� , טעמי� שנזכרו  בעמוד זה'  כא�  הבאנ ו לב 1

 .ש"ע, "איקבע איסורא"כדי  שיהיה 
וא� דרשי נ �   , " אֱ לָֹהיו  ֲא8ֶר לֹא ֵתָע7ֶיָנה 8ְ9ִָגָגה'הְוָע7ָה 6ַחת ִמ5ָל ִמְצ/ת )  "כב:וי קרא ד(כתי ב  2

  .ו א� א� למקרא קרינ�  מצו/ ת דמשמע שני�,  ומשמע אחת*כתיב  " מצַות"א� למסורת 
דכ יו� ש אש� תלוי אינו  בא אלא להגי� מ� ה ייסור י� עד  שיוו דע לו ויביא ) ה אפשר"בד(י "ופיר ש 3

 שלעול� לא יבו א לידי *א "ובח תיכה  אחת שא,  כ צרי?  שיהיה אפשר לו להכי ר באי סורו"א, חטאת
 .אינו מב יא אש� תלוי, חטאת

'  ולר. ל אחד מה זיתי�היות  שאי� שיעור בכ ,   אי�  כא�*דלרבה  שבעינ� מצ וות  , מ"באופ� זה י ש נפ 4
 . ה א אפשר לברר  האיסור בח צי זית שנותר, זירא דבעינ � דיה א אפשר לברר  איסורו


