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  .כבד� תות יכר
  ?מה די� ד הלב

  

    בלב עו� שאי" בו כזית  בלב בהמה שיש בו כזית
  )ד� בשר הלב&(בד� דיליה   אינו עובר עליו  בלא תעשה

  )1הבא ממחזור הד�&(בד� דעלמא   אינו עובר עליו  חייב עליו כרת
  

  ?הא ג הדמי דלהל� בכלל זה, ד הקזה שהנשמה יוצאה בו חייב עליו כרת
  

    ל זמ" שמקלחכד�   ד� השותת לפני הקילוח ואחרי
  א"ר/ יוחנ" ולרבי ' לר   וחייב כרת&בכלל    ופטור&אינו בכלל 

  אינו בכלל ופטור: בטיפה המשחרת
  2 וחייב כרת&בכלל : מהטיפה המשחרת ואיל,

  לריש לקיש    וחייב כרת&בכלל 
  ש"לראב/ ש "ולר

  
  ].ה ד�"תוד[?  הואאיזה, מכשיר את הזרעי� לקבל טומאהש 3 ד� חללי�

  

    הד� שמכשיר  הד� שלא מכשיר
  י בסוגיי""לרש  נתחללה מתה ושכבר הד� שאחר הקילוח   ד� הקילוח שהוא ד� הנפש

 שנעשית קוד�ד� הקילוח שהוא 
  4חלל

היא   הקילוח שבו5המשחיר שאחרהד� 
  מתה

  י בחולי""לרש

  

                                                           
, כיו" ש בשעת שחיטה  מוש, בנשי מתו  ד� מבית  השחיטה ו בא ללב, ובד � זה  יש בו  ג� ד � הנ פש 1

  .וכשאוכלו  אוכל ד� הנפש
הוא בכלל ד� הנפש הג� שהוא שותת  , הבא בהתחלהתיי� הד� השחור  מעת שמס, כלומר 2
). ד� התמצית&(וכ" הד � שאחר ה קילוח ג� נחשב ד� הנפש הג� שהוא שותת , )ועדיי" אינ ו מקלח(

ובכוס  , ע חייב כר ת"בכוס  הראשו" שש� היה ד � המקלח לכו, כו סות' ז א� אס� את הד� בב"ולפ
  ).ג פירש באופ" אחר"ור . (ל חיי ב"ולר,  יו חנ" פ טור' לר, השני  שהוא כבר  ד� שותת

ואילו ד�  של ,  די"   שהד� שאחר י ציאת נשמ ה הו א מכ שירשבו   ה, דהיינ ו ד�   אד�'  מבו אר ב תוס 3
דדו קא ד� שביציאת נשמה הו א  , ואילו גבי בה מה להיפ,. יציאת נשמה עצמה אינו  מכשיר

 .אבל ד� שאחרי  יציא ת נשמה לא, המכשיר
 הוא  ד�  הנפש שענשית בו  &" ד� קילוח"דב סוגיי " מבו אר להדיא  ש, על פירוש זה'  ותמ הו ה תוס 4

 .חלל
,  ס" טלאחר הי א"תיבת  , שנעשית ח לל"  לאחר"פר ט לד� קילוח  שהוא : א צלינו' וגיר סת תוס 5

ומת ה רק  בד�  המ שחיר , לי" ל היפ, שד � קי לוח  הוא  קוד� שנעשית  חללי בחו "דמפורש ב רש
 .וכ" ה גיה ב חק נ ת". שנעשית חלל" קוד�"פרט לד� קילוח שהוא : ל"ולכ,  צ. שאחר הק ילוח
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  .כריתות ד� כב
  ? בספקיא את ממו� המעילהוהא מב, הא מביא אש תלוי על ספק מעילות

  

אש� כשיוודע ) עוד(הא� מביא 
  ?לו

הא� מביא אש�   ?הא� מביא את הממו" בספק
    ?בספק

  1אינו מביא: במעילה מועטת
  מביא: במעילה מרובה

  מביא: במעילה מועטת
  אינו מביא: במעילה מרובה

' לר  מביא
  עקיבא

  לחכמי�  אינו מביא  אינו מביא  מביא

  טרפו"' לר  מביא  מביא  אינו מביא
  

  : כריתות ד� כב
ש "ומה ילפינ� מהגז, האמור גבי אש תלוי" וא נפש"יקש המה ילפינ� מה, לתנאי דלהל�

  ?מחטאת" מצות" "מצות"
  

    מההיקש  מהגזירה שוה
דמביא ) מעילה&(ילפינ" לעליו"   דבעינ" באש� תלוי שבשגגתו תהיה חטאת קבועה

  2אש� תלוי בספק
' לר

  עקיבא

דבעינ" באש� תלוי שבודאו זדונו כרת ושגגתו 
   לאפוקי מעילה דאי" בה כרת&) קבועה(חטאת 

) אש� תלוי&(נ" לתחתו" ילפי
  )ממעילה&(בשני שקלי� מעליו" 

  לחכמי�

  
  ?מני� שקרב� אש דלהל� בא משני שקלי

  

    אש� ודאי  אש� תלוי  אש� שפחה חרופה
  עקיבא' לר  ל האשמות תורה אחת לכ&) א:ויקרא ז" (זאת תורת האש�"

  לרבנ"  "זאת תורת האש�"מ  "וא� נפש"מהיקשא ד  "זאת תורת האש�"מ

זאת "למא" דלא דריש   "בערכ," בערכ,"ש "מגז  "איל" "איל"ש "מגז
  "תורת

                                                           
שאי" סכו� המעילה מגיע לשני &(טרפו" שבמעילה מועטת ' ע לר"מבואר במשנה שמודה ר  1

עדי�  שיביא את הממו" ע� האש� הראשו" ויתנ ה עליו א � ודאי  , ) שהוא  מחיר  אש�שקלי�
וא פשר .  המעות נדבה ו אשמי אש� תלוי&ו א� אשאר בספק מעילה , מעלתי זו  מעילתי וזה אשמי

אכ" א� הו א   . יא את האש� ודאיאש� תלוי הו א מבא את ה כיו"  שממי" שהוא מבי,לעשות כ"
, ועדי� ל ו לה תחיי ב בעו ד אש� כשיוודע  לו, שלא כדאי  לו להביא  את ה מעות בספק,  מעילה מר ובה

, בז ה הד י" שא י" מב יא א ת ממו" המ עילה בתחי לה. להביא את  כל ה מעילהיצ טר,  מאשר כב ר עת ה 
  .וא� יוודע  לו יבי א עוד אש� ואת  הממו"

הרי  הוא   צרי,  את ה היקש לעני"  שיש  , ש קלי�' לי ה שא ש� תלוי ב בע מני" "דלר ', והק שתה  הגמ 2
ואפשר ללמוד  ה א אי"  היק ש למחצה  , )'אות  ח.  בזבחי� מח(ק "ו הקשה השטמ. במעילה אש� תלוי

ש שסותרת להיקש ללמדנו  דבעינ" ד ב ר   "ותי ר0 דכיו"  שכא" יש גז.  אחד כמה דיני � מהיקשל
ל א , נו  י כולי� להעמיד  שההיקש ב א ללמד ד בר א חרלכ,   א� ה יי, שבזדונו  יש כרת   ולאפוקי מ עילה

ע ההיקש בא ללמד רק את "כ על כרחנו  שלר"וא, ש"היינו  אומרי� שבא ההיק ש להוציא מהגז
'  ע שאש� תלוי  בב" כ קשה מנ י" למ ד ר"וא, ש"ולכ"  מפיק מהג ז,  הדי"  שיש אש� תלוי  במעילה

  .לכל האשמות תור ה אח ת &" מוזאת תורת ה אש�"די לי� ' ומתרצת הגמ. שקלי�


