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  .עאד�  שבת
 , קצר וטח� כגרוגרת בשגגת שבת וזדו� מלאכות"

  ?מה הדי�, ונודע לו כדלהל�, "וחזר וקצר וטח� כגרוגרת בזדו� שבת ושגגת מלאכות
  

  1נודע לו על שגגת מלאכות תחילה  נודע לו על שגגת שבת תחילה  
  ,ררת קצירה וטחינה שעמהקצירה גו  לאביי

  3'ב וחייב % וטחינה שכנגדה במקומה עומדת 
  לרבא

  , קצירה גוררת קצירה  
  4'א וחייב רק %גוררת טחינה טחינה נמי   2'א וחייב רק %וטחינה גוררת טחינה 

  6חייב שלש חטאות  5לרב אסי
  

  ?מה הדי�, זיתי חלב בהעל� אחד ונודע לו על אחד מה� וחזר ואכל כזית בהעלמו של שני' אכל ב
  

  הביא קרב� על השלישי  שניהביא קרב� על ה  הביא קרב� על הראשו�  
  לא' מתכפרי� א' וג' ב  נתכפרו כול)  לא' מתכפרי� ג' וב' א  א דרבא"להו

  נתכפרו כול�  ולרבא למסקנא, לאביי
  

  ?אכל איסורי� בהעל� אחד באופני� דלהל� מה דינו
  

  אכל חלב וד� ונותר ופגול   אכל חלב וחלב   
   חומרא% אחת ואחת חייב על כל   קולא%חייב אחת   באכל מכל אחד כזית

   קולא%פטור    חומרא% 7חייב אחת  באכל חצי כזית מכל אחד
  

                                                           
שבאופ� זה אי� , והפריש עליה קרב�, כגו� שנודע לו על הקצירה השניה שעשה בשגגת מלאכות וזדו� שבת 1

  .ייב על כל אחת ואחת שח�כיו� שעשא� בהעל� מלאכות , שייכת הטחינה שעמה איתה
ולכ� ה� , הרי שהחטאת שהוא מביא היא בי� על הקצירה ובי� על הטחינה, דכיו� שנודע לו שגגת השבת 2

והג� . מלאכות בהעל� אחד חייב חטאת אחת' דהכלל הוא שא� עשה ב, גוררות את הקצירה והטחינה
מ סו  סו  העל� "מ,  המלאכהדבתחילה נעל� ממנו השבת ושוב נעל� ממנו, סוגי העלמות' שכא� יש ב

  .אחד הוא
 וממילא נגררת עמה ג� הטחינה דשגגת שבת �קצירה דשגגת מלאכות גוררת לקצירה דשגגת שבת ', פי 3

במקומה עומדת וחייב ,  דהיינו הטחינה השניה�אמנ� הטחינה שע� הקצירה שנודעה לו , הראשונה
 .שתי�

היא חוזרת וגוררת את הטחינה שכנגד של שגגת , דאחר שנגררה הטחינה הראשונה דשגגת שבת', פי 4
אבל כא� , ל דהג� שאומרי� גרירה אחת"אכ� רבא חולק בזה וס. ומטע� דש� טחינה אחד הוא, מלאכות

 .וזה לא אמרינ�, הוא גרירה דגרירה
ירמיה ' וללשו� השני בעי ר, ופשט לו רב אסי שלא מצטרפי�, זירא מרב אסי' לפי הלשו� הראשו� בעי ר 5

  .זירא פשט שלא מצטרפי�' ור, זירא' מר
כ על קצירה וטחינה דהעל� שבת "וא, ל דאי� מצטרפי� העל� שגגת שבת ע� העל� שגגת מלאכות"ס 6

 .ועל קצירה וטחינה דהעל� מלאכות חייב שתי�, חייב אחת
. וכגו� שלא שהה כדי אכילת פרס מאכילת הכחצי זית הראשו� עד שאכל את הכחצי הזית האחרו� 7

,  בי� חצי כזית הראשו� לכחצי זית השני�ג שנודע לו בינתי� "בכה' דאפי, דהחידוש הוא', והסיקה הגמ
  ".אי� ידיעה לחצי שיעור"וכרב� גמליאל דאמר , בכל אופ� מצטרפי�
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  .שבת ד� עא
 �  ?מה הדי�, יהושע' רדבר תוטני אליבא לבשיעורי� דלהל� תמחויי� ' בבאכל חלב פעמיי

  
  כזיתי חלב' אכל ב  חלבזיתי חצאי ' אכל ב  
  חייב שתי�  2חייב אחת  1רישאאלמא� דמתני 

  חייב שתי�  3פטור  יפאלמא� דמתני אס
  

  :שבת ד� עא
  , יוחנ� וריש לקיש' צדדי� של רבינא בביאור מחלוקת ר' מה ה� הג

  ?זיתי חלב בהעל� אחד ונודע לו על הראשו� וחזר ונודע לו על השני' גבי אכל ב
  

  4בנודע לו על השני אחר הפרשה  בנודע לו על השני קוד� הפרשה  
   חייב שתי�:יוחנ�' לר  5'לצד א

   חייב אחת:ש לקישלרי
  חייב שתי�

   חייב שתי�:יוחנ�' לר  חייב אחת  6'לצד ב
   חייב אחת:לריש לקיש

   חייב שתי�:יוחנ�' לר  ולרב אשי', לצד  ג
   חייב אחת:לריש לקיש

  
  ].י"רש [?ספקמ והא� מביא את ממו� המעילה, הא� מביא אש� תלוי על ספק מעילות

  
  הא� מביא   

  ?אש� בספק
  הא� מביא 

  ?ממו� בספקאת ה
  הא� מביא 

  ?עוד אש� ודאי כשיוודע לו
  מביא  אינו מביא  מביא  עקיבא' לר
  אינו מביא  מביא  מביא  7טרפו�' לר

  

                                                           
זיתי חלב ' לעני� לחייב אותו בב, הוא דוקא לחומרא, יהושע דתמחויי� מחלקי�' ואמרינ� דמה שאמר ר 1

  .זיתי חלב זה לזה לא אמרינ�' לעני� שלא יצטרפו ב, ול� לקולאא. שתי חטאות
, לא מצטרפי) בשגגת שבת ושגגת מלאכות(ד דלעיל שכיו� שחלוקי� לחטאות "על המ' ומזה מקשה הגמ 2

  .ובכל אופ� מצטרפי�, )וכגו� שאכל מכל תמחוי כזית(שחלוקי� לחטאות ' וכא� מבואר שאפי
ה לעני� "וה, שע לומר דלא שנא לקולא ולא שנא לחומרא מחלקי�יהו' ואתה ר, � מחלקי�ידתמחוי 3

  . חטאות
 .ע לא מהני על הזית השני"דאחר כפרה לכו, אול� מיירי קוד� כפרה 4
וצרי� להביא עוד ,  לא מהני ליה�וא� נודע לו על השני אחר ההפרשה , ע הפרשות מחלקות"דלכו', פי 5

  .ל רק הפרשות מחלקות"ולר, עות מחלקות וחייב שתי�יוחנ� ג� ידי' דלר, ונחלקו בידיעות. קרב�
 קרב� אחד עולה �וכיו� שנודע לו על השני קוד� הפרשת הקרב� , ע ידיעות אינ� מחלקות"דלכו', פי 6

  ).ורק כפרות מחלקות(ל אינ� מחלקות "ולר, יוחנ� הפרשות מחלקות' דלר, ונחלקו בהפרשות. לשניה�
' דהא אמר ר, טרפו�'  הוא ר�" אש� ודאי לא בעי ידיעה בתחילה"דל "דס' דהמא� דאמר בגמ, י"פירש 7

 הג� שלא נודע לו עדיי� �כ אש� ודאי "ולא יצטר� להביא עוד אח, טרפו� שיכול להתנות עתה באש� ודאי
ע " ג� ר�" אש� ודאי לא בעי ידיעה בתחילה"דבסברא זו ד, )ה מא�"בד(' והקשו התוס. באותה שעה

שאי� סכו� המעילה מגיע לשני �(טרפו� שבמעילה מועטת ' ע לר"בסוגיא שמודה רדהא מבואר ש� , מודה
 א� ודאי מעלתי זו :עדי  לו שיביא את הממו� ע� האש� הראשו� ויתנה עליו, )שקלי� שהוא מחיר אש�

  . המעות נדבה ואשמי אש� תלוי�וא� אשאר בספק מעילה , מעילתי וזה אשמי


