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  .כוד� תות יכר

  ?הא יו הכפורי פוטר מקרב
 בדיני דלהל

  

    ?הא� פוטר  ?מדוע

  אש� תלוי  פוטר   חטא שאי' מכיר בו אלא המקו�%" מכל חטאתיכ�"

  חטאי� דומיא דרוב פשעי� דאינ� בני קרב': לאביי
  ה"בכ מכפר על חטא שאי' מכיר רק הק"יוה: לרב תחליפא

  חייבי חטאות  לא פוטר
   ואשמות ודאי�

  לא פוטר: התרו   דהודע%לא גרע מחטאות ואשמות 

  פוטר: לא התרו  על לא תעשה' כ מכפר אפי"דיוה

  חייבי 
  מלקיות

   ולא אטומאה,כ" מכפר יוה%" כל חטאת�"ל: הושעיא' לר
   אלא להכשיר� בקדשי�%דקרבנ� לא בא לכפרה : נ"א

, יולדת: ספק  לא פוטר
  נזיר, מצורע

   ולא אטומאה,כ" מכפר יוה%" כל חטאת�"ל: אהושעי' לר
  משו� שהבועל מכיר בו: לאביי

  מנחתה באה לברר עו' ולא לכפרה: לרבא

  סוטה  לא פוטר

  משו� שההורג מכיר בו: לאביי
  כ שלא יכופר אלא בד� שופכו"גזה: לרבא

  כ"ראויה כפרה זו ליוצאי מצרי� א� שעבר כמה יוה: פ"לר
  עגלה ערופה  לא פוטר

  כ"נודע אחר יוה  וטרלא פ  ציבור, נשיא, יחיד: גבי" או הודע"מייתור הכתוב 
  

  
  :כריתות ד� כו

  ?מה הדי
 א נודע לה באופני דלהל
,  מביאה חטאת העו��ספק ילדה ולד ספק רוח 
  

    נודע לה שילדה  נודע לה שלא ילדה
  לפני המליקה   ונאכלת% תעשה לחטאת העו� ודאי  תצא לחולי' או לאשה אחרת

  נאכלת: לרב, מזה מהד�  1תיקבר מדרבנ'
  2אינה נאכלת: יוחנ''  לר%        

  � הזאהאחר המליקה קוד

  נודע אחר ההזאה והמיצוי  3 ודינה כדי' חטאת העו� הבאה על הספק%אינה נאכלת 

  

                                                           
כי ו' שע שה ב ה , אול� באכ ילה  אסורה( ברר  שחו לי' ה יא  דנ ת%מעי קר ה די' מ ותרת בהנ אה   1

ומדר בנ' א סורה  בהנ אה שלא יאמרו שנהני�  ). כ שתאכל"ואי' כ א' גזה,  והי א נבלה%מליקה 
 .לכ/  תיקבר, מחטאת העו� ה באה  על הספק

מ גזרו רבנ'  "מ,   כדי ' חט את העו� ו דאי%יוחנ ' לרב  שיש לה להאכל ' הג� שמדאוריי תא מודה ר  2
 .שלא יאמרו חט את העו� ה באה  על הספק נאכלת

 .ואסו רה ג � בהנאה.  וכפרה ס פיקה והלכ ה לה% דבשעה שנעשתה הי ה עליה ספק 3
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  :כריתות ד� כו
וכל אחד שוה  (אילי' והוזיל לו הרועה וקנה ב, )שפחה חרופה(סלעי לאש ' המפריש ב

  ?מה הדי
 בדלהל
, )סלעי' בבאמיתות לפחות 
  

    מה די' הראשו'  מה די' השני
 אש� שפחה % יקרב לאשמו  ירעה ויסתאב ויפלו דמיו לנדבה

  חרופה
   לאש� האילי�לקח לשני

 %מעילתו  יקרב ל%זוז ' היפה י
  1אש� שפחה חרופה

מו  יקרב לאש%סלעי� ' פה בהי
  � מעילותאש

  לשני האילי� לחולי' לקח 

 אש� %יקדישנו ויקרב למעילתו 
  2מעילות

 אש� שפחה %יקרב לאשמו 
  חרופה

לקח לאיל אחד לאש� ואיל 
  השני לחולי'

  

                                                           
וכיו'  שבהמה זו הי א חו לי' ,  והי ינו לג זילתו שגזל את ההק דש%" ולמעילת"ובמ שנה קרי  ליה  1

'    כל סלע ד %סלעי� ' ב(שוה עשרה זוז שיש בה� את הקר' וג�  ,להיות אש�להקדש והוא משיבה 
כ יו'  , א י' חס רו'  ב זה, ב אה מ עילתו לבד ק הב יתוהג � שאי' .  יצא %) זו ז'  עוד  ב(ו את ה חומש ) זוז

כיו'   שהביא את  אשמו ששו ה קר ' לכ/  ו,  מהכס� ה מיוח ד לא ש�שלא מעל מקדשי ב דק ה בית  אלא
  .וחומ ש על מעילתו יצ א ג� ידי א ש� שפחה חרופה שחייב וג � ידי  גזילו

דהרי הוציא רק סלע א ח ד  , דזה מה שהוא מעל(ועוד יביא עמו קר' וחומש שה� סלע וחומש  2
הג�  ששוה יות ר מס לע ( לו וה נה ב מה ש הביא  את  האש� שפחה ח רופה  אינו  יוצא  ידי גז י). לחולי'
ובאש� . ואי'  יכול  לפטור בו  את גזילו, משו� שהאש� הראשו' שמביא לחטאו הוא  קודש) וחומ ש

,  )דה רי נת כוו'  שאחד יצא לחולי' ו הועילה מחשבתו(הג� שהוא חולי' , השני שהוא אש� מעילות
יא כא' עוד סל ע  ולכ' צרי/  להב. מ הדי'  שצרי/ להביא  לקרב' אש� מעילות מלבד ממו' גזילו"מ

 .וחומ ש


