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  .כריתות ד� יח
  ?חתיכות הא� באופני� דלהל� חייב אש� תלוי' למא� דמצרי� חתיכה מב

  

    � ואכל לראשונה"בקד� עכו  בלא קד�
  לטע� דבעינ$ דאיקבע איסורא  1חייב אש� תלוי  חייב אש� תלוי

  לטע� דבעינ$ מצוות בעידנא דאכל  פטור  חייב אש� תלוי
  לטע� דבעינ$ אפשר לברר איסורו

  

  ].חכמי�, ה השוחט"תוד[?  תלוי בחו� בשוגג הא� חייב על איסור זההשוחט אש�
  

    קוד� שנודע לו ספיקו  אחר שנודע לו ספיקו
  לחכמי�  2פטור  פטור

  מאיר' לר  3חייב  פטור

  'המובאי� בתוס:) לקמ$ ד� כג(לחכמי�   חייב  4פטור
  

  ?חתיכות באופני� דלהל� מה דינו' אכל חתיכה מב
  

, הכלב לראשונ/ אכל גוי 
  והשניה אכל ישראל

והשניה , אכל ישראל לראשונה
  כלב/ אכל גוי 

  

  לרבנ$  חייב אש� תלוי  פטור

  לרבי  חייב אש� תלוי  5חייב אש� תלוי
  

  ?חתיכות באופני� דלהל� מה דינו' אכל חתיכה מב
  

אכל שניה� 
  במזיד

אכל שניה� 
  6בשגגה

אכל ראשונה במזיד 
  ושניה בשוגג

אכל ראשונה בשוגג 
  זידושניה במ

  

  לרבנ$  חייב אש� תלוי  פטור  חייב חטאת  פטור

  לרבי  חייב אש� תלוי  חייב אש� תלוי  חייב חטאת  פטור

                                                           
� או "ג שבא עכו"בכה' וחייב אש� תלוי אפי, לא בטל ממנו קביעותו, דכיו שהוקבע האיסור מעיקרא 1

  .חר ואכל לאחת החתיכות  קוד� שאכל הואכלב או ישראל א
מ כיו שא� "מ, הג� שהדי הוא שמביא אש� תלוי, ל דכיו שאי אנו יודעי� בודאות שהוא חטא"ס 2

 כ נמצא שאינו קדוש בודאות עד "א, )לשיטת�(יוודע לו קוד� הקרבתו יהיה האש� תלוי הזה חולי
   .וזה שקרב בחו  מעול� לא היה קדוש בודאי, שיקרב

  .ל שהחיוב כא הוא חטאת"ויש שס. שהחיוב הוא אש� תלוי, כ כתב להדיא ברבינו גרשו� 3
מ כיו שאינו ראוי להקרבה אלא "מ, שג� בנודע לו ספיקו אינו יוצא לחולי, ל לחכמי� אלו"והג� דס 4

 .רועה עד שיסתאב וימכר במומו אינו חייב משו� שחוטי חו 
אכ ברבינו גרשו� כתב הטע� משו� דכבר איקבע . חתיכות'  רבי בי פירש הטע� משו� דלא בעי"רש 5

 "חתיכות ' למא דמצרי! חתיכה מב' שאפי, והיינו כדברי רב נחמ דלעיל אליבא דרב, איסורא מעיקרא
 ).ד"ח מהלכות שגגות ה"פ(וכ משמע מהכס# משנה . א� הוקבע איסורו מעיקרא חייב

שתיה� בשגגה מביא "' ט גרס כ להדיא בגמ"בקרית ספר למביאכ , לא נמצא מקרה זה' לפנינו בגמ 6
) אש� תלוי( שניה� חייבי "אכלו� שני� בשוגג : "והוא, כ בא עוד מקרה הנזכר בגמרתינו"ואח, "חטאת

  . 'וכו" השני לא מ הדי
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  : כריתות ד� יח  
  ?מה הדי�, )דהיינו נודע לו שאכל ספק(אכל ספק חלב ונודע לו ספק חלב ונודע לו ידיעת ספק 

  

    לעני$ אש� תלוי  )1כשנודע לבסו� בודאי(לעני$ חטאת 
  מביא חטאת על כל אחד ואחד: ל"ביי ורא, זירא' לר

  מביא חטאת אחת: יוחנ$' לרבא ור
מביא אש� תלוי על 

  כל אחד
  לרבי

מביא אש� תלוי   מביא חטאת אחת
  אחד

א "ר, י"יוסי ב' לר
  ש"ור

  

  
  ?כ הוא כמקריב אש� תלוי" מחמת שיוה!הא� יו� הכיפורי� מחלק לחטאות 

  

    כ מכפר"לעני$ מה שיוה  2לעני$ מעילה וחצי שיעור
  ל"אביי ור, זירא' לר   ומביא שתי חטאות- 3מחלק   ומביא חטאת אחת-אינו מחלק 
  יוחנ$' לרבא ור   ומביא חטאת אחת-אינו מחלק    ומביא חטאת אחת-אינו מחלק 

  

                                                           
שפירש שא� בתחילה נוד ע לו על כל אחד ידי עת , )ה כא$ שנה רבי"ד: ד� י ט(י בשבועות "רש' ע 1

משו� דידיעת , זירא ו דעימיה כ מה חטאות' מביא לר, ולבסו� נ ודע לו ידי עת ודאי על כול�, ספק
שמיירי ש על הראשונות נו דע לו ידיע ת ספק  , אול� ברבינו  גרשו� כא$ כתב . ספק מחלקת לחטאות

ע אי/ נחי יבו  "וצ . [ו לכ$ ח ייב ל שיטת� חטאת על כל אחד  ואח ד, ועל האחרו נה נו דע לו ידיע ת וד אי
  ]. על ידיעת ספקחטאת

'   אמרה הגמ (ו כ$ על חצי שיעור . דמעילה הוא דבר  שבממו$, כ מכפר"שעל זה אי$ י וה' מבואר בגמ 2
 .כ מכפר"דאי $ יוה ) באיב עית אימא

ל א ל ו  , כ"כ ונו דע לו אחר יוה"כ ושוב אכל חלב ודאי אחר יוה"א� אכל חלב ודאי קוד� יוה', פי 3
כ שהוא במקו� אש� תלוי  "כ ג� יוה"א, י� לחטאותל שידיעת ספק ואש� תלוי מח לק"ד דס"המ

) ה אלא"ד' כ$ מ שמע מתוס, דהר י קוד � שנודע לו הוא  רק בחיוב  אש� תלוי(יש לו לחלק לחטאות 
,  כ הו א רק א� יש ידי עה" ולומר ד מה שמכפר יוה, והג� שניסה  אביי  לחלק. ויצטר/ להביא  שני�

 .כ מכפר"ובי$  לא הודע לו יוה את דב ריו מ משנה מפורשת שבי$ ה ודע לו ' דחתה הג מ


