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  .כגד� תות יכר
  ?מה יהיה חייב באופני� דלהל�, בחתיכה של חולי� וחתיכה של הקדש
  

' אחר שאכל את הא  'וחבירו את הב' אכל הוא את הא
  'אכל ג� לב

אכל אחת מה$ 
  ואינו יודע איזה

  

  לחכמי�  פטור  מביא אש� ודאי  פטורי�

  עקיבא ' לר   אש� תלוימביא  מביא אש� ודאי  כל אחד מביא אש� תלוי

  שמעו$' לר  )))))  מביא אש� ודאי  שניה� מביאי� אש� ודאי ומתני�

  פטורי�: אליבא דחכמי�
  אש� תלוי' מביאי� ב: ע"אליבא דר

  יוסי' לר  )))))  מביא אש� ודאי

  
  ?מה יהיה חייב באופני� דלהל�,  חלבבחתיכה של חולי� וחתיכה של

  

וחבירו את ' אכל הוא את הא
  'הב

' אחר שאכל את הא
  'באכל ג� ל

אכל אחת מה$ 
  ואינו יודע איזה

  

  יוסי'  ורחכמי�ע ו"רל  מביא אש� תלוי  מביא חטאת  כל אחד מביא אש� תלוי

  שמעו$' לר  מביא אש� תלוי  מביא חטאת  שניה� מביאי� חטאת אחת

  
  ?מה יהיה חייב באופני� דלהל�,  קודש וחתיכה שלחלבבחתיכה של 

  

וחבירו את ' אכל הוא את הא
  'הב

' ת האאחר שאכל א
  'אכל ג� לב

אכל אחת מה$ ואינו יודע 
  איזה

  

מביא חטאת ואש�   כל אחד מביא אש� תלוי
  ודאי

ע וחכמי� "לר  מביא אש� תלוי
  יוסי' ור

שניה� מביאי� חטאת ואש� 
  אחד

מביא חטאת ואש� 
  ודאי

  שמעו$' לר  מביא אש� תלוי

  
  ?�מה יהיה חייב באופני� דלהל,  קודשחלב  וחתיכה שלחלבבחתיכה של 

  

וחבירו את ' אכל הוא את הא
  'הב

אכל ג� ' אחר שאכל את הא
  'לב

אכל אחת מה$ ואינו 
  יודע איזה

  

  לחכמי�  'מביא חטאת א  חטאות ואש� ודאי' מביא ב  כל אחד מביא רק חטאת

כל אחד מביא חטאת ואש� 
  תלוי

מביא חטאת ואש�   חטאות ואש� ודאי' מביא ב
  תלוי

  עקיבא ' לר

ושניה� , מביא חטאת' כל א
  'מביאי� אש� ודאי א

  שמעו$' לר  )))))  חטאות ואש� ודאי' יא במב

  ל"כנ: אליבא דחכמי�
  ל"כנ: ע"אליבא דר

  יוסי' לר  )))))  חטאות ואש� ודאי' מביא ב
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  .כריתות ד� כג
  ?מה יהיה חייב באופני� דלהל�, 1נותר חלב  וחתיכה שלחלבבחתיכה של 

  

וחבירו את ' אכל הוא את הא
  'הב

' שאכל את האאחר 
  'אכל ג� לב

אכל אחת מה$ 
  ואינו יודע איזה

  

כל אחד מביא חטאת ואש� 
  תלוי

מביא חטאת   חטאות' מביא ג
  ואש� תלוי

  יוסי' ע וחכמי� ור"לר

כל אחד מביא חטאת אחת 
  ושניה� מביאי� עוד חטאת

מביא חטאת   חטאות' מביא ג
  אש� תלוי

  שמעו$' לר

  
  ?יסורהא� איסור חל על א, לתנאי� דלהל�

  

    בחולי$  בקדשי�
  ש"לסת� מתניתי$ בדעת ר  חמור על קל' אי$ חל אפי  קל על חמור' חל אפי

  ש"לתנא אחר בדעת ר  חמור על קל' אי$ חל אפי  אי$ חל
  לרבי  חל רק חמור על קל  קל על חמור' חל אפי

  
  :כריתות ד� כג

  ?מה הדי�,  בודאיאו שנודע לו שחטא, המביא אש� תלוי ונודע לו בזמני� דלהל� שלא חטא
  

    בנודע לו קוד� שחיטה   )וקבלה (בנודע לו אחר שחיטה  בנודע לו אחר זריקה
  מאיר' לר  יצא חזרה לחולי$   ישר�)והבשר ,  ישפ-)הד�    יאכל)הבשר 

ירעה עד שיומ� ויפלו    ישר�)והבשר ,  ישפ-)הד�    יאכל)הבשר 
  דמיו לנדבה

  לחכמי�

יקרב לש� אש� תלוי    ישר�)והבשר ,  ישפ-)הד�    יאכל)הבשר 
  על חטא אחר

  אליעזר ' לר

  יוסי' לר  )))))   יאכל)והבשר ,  יזרק)הד�    יאכל)הבשר 

  

                                                           
ו לכ$  אינו  חייב  ג� אש� ודאי  מחמת א ש� , שאי$ כא $ שו ה פר וטה  בחתי כה' והע מידה  הגמ  1

  .ע כשספק לו א� אכלה"או  אש� תלוי מחמת מעילה לר,  כשאכלה ודאי )מעילות 


