
  גרירה בכפרת הקורבן. א"עא ע-ב"ע ע

מתכפרות ) האדם עשה את שתי העבירות בהעלם אחד, דהיינו(שתי עבירות שנעשו בשוגג כאשר לא היה ביניהם ידיעה 

  .שתיהן בקורבן חטאת אחד

 )שיש קשר ביניהן( תרבן יכולה לצרף עימה עבירה נוספכפרת בקועבירה שמת. גרירה, דין נוסף בכפרת חטאת

 עבירה שצורפה לקורבן מכוח עבירה אחתהאם , נחלקו האמוראים האם יש גרירה לגרירה. עימה שתתכפר

  .);  פ שהעבירה המצטרפת אינה קשורה לעבירה שעליה הובא קורבן"אע( יכולה לצרף עימה גם עבירות נוספות
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נודע לו על הקצירה א 
והטחינה א שחטא 

  והפריש קורבן

  העלם שבת

  )חייב חטאת אחת( 
העלם מלאכות 

  )חייב על כל מלאכה(

ת מכפרת על כל החטא
  מלאכות העלם שבת

מכיוון שכל ארבעת המלאכות (החטאת מכפרת גם על כל מלאכות העלם מלאכה 

  )טחינה א גוררת את טחינה ב, היו בהעלם אחד אזי קצירה א גוררת את קצירה ב
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קצירה א וטחינה א קשורות 

  )בקורבן אחד

נודע  רבא
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החטאת מכפרת על 

שחייב על כל ( קצירה ב
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החטאת מכפרת על 
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נודע  אביי

  קצירה ב

החטאת מכפרת על טחינה ב 
ושתי , שיש גרירה לגרירהמכיוון (

הטחינות נעשו בהעלם אחד 

  )ומתכפרים בקורבן אחד

  נודע לו על קצירה ב שחטא והביא עליה קורבן. טחן וקצר בהעלם מלאכות, טחן וקצר בהעלם שבת

  קורבןנודע לו על קצירה ב שחטא והביא עליה . טחן וקצר בהעלם מלאכות, טחן וקצר בהעלם שבת

  והביא עליהן קורבן, נודע לו על קצירה א וטחינה א שחטא. טחן וקצר בהעלם מלאכות, טחן וקצר בהעלם שבת



  

 

למסקנה: רבא למד דין גרירה מדעתו של אביי, אבל לעומת אביי שסבר שיש גרירה לגרירה )עד אין סוף(, רבא סובר שיש 

רק גרירה אחת.
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  הראשוןהביא קורבן על הכזית . נודע לו על הראשון ואכל כזית שלישי בהעלם, אכל שתי כזיתות בהעלם אחד

הכזית השלישי לא מתכפר 
)שאין גרירה( בקורבן
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  השניהביא קורבן על הכזית . נודע לו על הראשון ואכל כזית שלישי בהעלם, אכל שתי כזיתות בהעלם אחד

החטאת מכפרת על שתי 
שעשאןמכיוון (הכזיתות 

 )חייב חטאת אחת בהעלם אחד

 כזית חלב ג כזית חלב ב כזית חלב א

 אחדהעלם 

 )חייב חטאת אחת(

החטאת מכפרת על שתי 
שעשאןמכיוון (הכזיתות 

 )חייב חטאת אחת בהעלם אחד

נודע  אביי

  כזית א

 אחדהעלם 

 )חייב חטאת אחת(

  הראשוןהביא קורבן על הכזית . נודע לו על הראשון ואכל כזית שלישי בהעלם, שתי כזיתות בהעלם אחדאכל 
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