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  .עד ד� יומא
  ?מה די� האוכל חצי שיעור מדבר איסור

  
  1"כל חלב"מה דרשינ� מקרא ד  ?ומני�, מה הדי�  

  ת" וחצי שיעור מה3 לאסור כוי  2 דחזי לאיצטרופי אסור מדאורייתא   יוחנ�' לר
   אסמכתא וחצי שיעור , ת"לאסור כוי מה  4אמר רחמנא" אכילה " אסור מדרבנ'   לריש לקיש

  

                                                           
וכיו' שכתוב , "דבר אל בני ישראל לאמר כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו) "כג:רא זויק(כתיב  1
  .בכל שהוא אסור'  יש לנו לדרוש שאפי אחלב " כל"
חזינ' שג� בפחות , מזה שמצאנו שא� יצטר� החצי הזה לעוד חצי שיעור יהיה חייב', פי 2

 .ת"איסור מהולכ' על כרח. שהאוכל אותו עובר , מהשיעור יש חפצא של איסור
   א� הוא בהמה או חיה ) לנו(ד שהוא ספק "דלמ, בריה בפני עצמה הוא" כוי"ד ד"וזה כפי מ 3

דכלפי שמיא ודאי גלי א� הוא בהמה או , לא צרי. קרא לרבויי, אבל ודאי שהוא או בהמה או חיה
אלא הוא אסור מדרבנ' וקרא אסמכתא , נ דלא אתא קרא לרבות כוי" אהד"ולהאי מ. חיה

שככלל זה דלא איצטרי. קרא לרבויי ספיקא הוא שיי. , )ה איצטרי."בד(' וביארו התוס [.עלמאב
אבל בדברי� שפעמי� ה� כ. ופעמי� , רק שאנחנו לא יודעי� להכריע בו, דוקא בדבר שהוא קבוע

הא  ד  בזה כ' צרי. קרא לרבות, כגו' גבי מעשר בהמה שיש לו ספק א� הוא תשיעי או עשירי, כ.
ולא דומה לכוי שודאי הוא או חיה או (אינו דבר קבוע דפעמי� הוא תשיעי ופעמי� הוא עשירי 

, וכ' לגבי צרעת שיש ספק א� קד� שער צהוב ללב' או להיפ., )בהמה רק שאנחנו לא יודעי�
וכ' לגבי טומטו� שאינו ידוע . בזה ודאי צרי. קרא לרבויי, שדבר זה משתנה בי' מקרה למקרה

בזה , לנו לא מוכרע מה הוארק אכ' אנדרוגינוס שכול� שוי� ו, שיקרע צרי. לרבותומה הוא עד 
ל דהוא "ד דס"אכ' איכא מ(, דהא כלפי שמיא ידוע א� הוא זכר או נקבה, באמת לא צרי. קרא

  ].)ולשיטתו ודאי דאיצטרי. קרא לרבויי, ברייה בפני עצמה
ולכ' א� שודאי , ' אכילה בפחות מכזית ואי " אכילה"והגברא נאסר ב, ל שדני� על הגברא"ס 4

מ אסור "ומ. מ איסור גברא ליכא אלא בכזית"מ, שיש כא' חפצא של איסור ג� בפחות מכזית
 .מדרבנ'


