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    """"ַּדם ְׁשִחיָטהַּדם ְׁשִחיָטהַּדם ְׁשִחיָטהַּדם ְׁשִחיָטה""""    ––––' ' ' ' ההההפרק פרק פרק פרק     כריתותכריתותכריתותכריתות    מסכתמסכתמסכתמסכת

        כא, אכא, אכא, אכא, א    ––––    כ, בכ, בכ, בכ, ב .1
  ַמְתִניִתין 

ם ִחיָטה 1111ּדַ ֵהָמה  ׁשְ ּבְ    ,ּבַ
ה ַחּיָ    ,ּבַ

ין ְטהֹוִרין -ּוָבעֹוף  ין ְטֵמִאין ּבֵ    .ּבֵ
ם ְנִחיָרה    ,ּדַ
ם ִעיּקּור    ,ּדַ

ם ַה  ָמה יֹוְצָאה ּבֹו ּדַ ׁשָ ַהּנְ ָזה ׁשֶ יִבין ָעָליו -ּקָ    .ַחּיָ
  

חֹול ם ַהטְּ    ,ּדַ
ב ם ַהּלֵ    ,ּדַ

יִצים ם ּבֵ    ,ּדַ
ם ֲחָגִבים    ,ּדַ

ְמִצית ם ַהתַּ יִבין ָעָליו - ּדַ    .ֵאין ַחּיָ
י ְיהּוָדה ְמִצית ַרּבִ ַדם ַהתַּ יב ּבְ   .ְמַחּיֵ

  

ָמָרא    ּגְ
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ם לֹא" ל ּדָ   . (ויקרא ז, כו) 2222תֹאְכלּו" "ּכָ

ִים,  ֲאִפיּלוּ    :ֹוֵמַע ֲאִניׁש  תַּ ֵכי ׁשְ ם ְמַהּלְ   ּדַ
יִצים,  ם ּבֵ   ּדַ
ם ֲחָגִבים,    ּדַ

ִגים ם ּדָ   ּדַ
ְכָלל "ּכֹל"ַה     .ּבִ

ְלמּוד לֹוַמר: ֵהָמה" תַּ   . (ויקרא ז, כו) "ָלעֹוף ְוַלּבְ
ֶהן:  ,ְמיּוָחִדין –ָמה עֹוף ּוְבֵהָמה  ׁש ּבָ ּיֵ ה, ט  ׁשֶ   ּוְמָאה ַקּלָ

  ְוטּוְמָאה ֲחמּוָרה, 
ֶהן:   ִאיּסּור,   ְוֵיׁש ּבָ

ר,    ְוֶהיתֵּ
ר ׂשָ    .ְוֵהן ִמין ּבָ

ל  ֶהן    -ַאף ּכָ ׁש ּבָ ּיֵ ה  :ׁשֶ    , טּוְמָאה ַקּלָ
  ְוטּוְמָאה ֲחמּוָרה, 

ֶהן:   ִאיּסּור,   ְוֵיׁש ּבָ
ר,    ְוֶהיתֵּ

ר ׂשָ    .3333ְוֵהן ִמין ּבָ
תַּ אֹוִצ  ֵכי ׁשְ ם ְמַהּלְ ֶהן טּוְמָאה ֲחמּוָרה,    -ִים יא ּדַ ׁש ּבָ ּיֵ   ׁשֶ

ה. ֶהם טּוְמָאה ַקּלָ   ְוֵאין ּבָ
ָרִצים    כא,א ם ׁשְ ֶהם טּוְמָאה ֲחמּוָרה.  -אֹוִציא ּדַ ֵאין ּבָ   ׁשֶ

יִצים  ם ּבֵ ר.  -אֹוִציא ּדַ ׂשָ ֵאין ִמין ּבָ   ׁשֶ
ִגים,     אֹוִציא ם ּדָ   ּדַ

ם ֲחָגִבים  ר.  -ּדַ ּכּוּלֹו ֶהיתֵּ   ׁשֶ
  

ֵהָמה""ָלע ְלַאִים,  "עֹוף"ִאי ָמה   - (ויקרא ז, כו) ֹוף ְוַלּבְ ּה ּכִ ֵאין ּבָ   ׁשֶ
ֵהָמה"ַאף  ְלַאִים?  "ּבְ ּה ּכִ ֵאין ּבָ   ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר: ֵהָמה" תַּ   . "ְוַלּבְ
ֵהָמה"ִאי ַמה  ֵאיָנּה ּבְ  "ּבְ ִנים"ׁשֶ   ,ז)-(דברים כב, ו 4444"ֵאם ַעל ַהּבָ

ֵאינֹו ּבְ  -ַאף עֹוף  ִנים" "ֵאם ַעלׁשֶ   ,ַהּבָ

ְלמּוד לֹוַמר: ֵהָמה" תַּ   . ""ָלעֹוף ְוַלּבְ

                                                        
  ָאַכלשיטה מקובצת וכך הגירסה במשה. גירסת וילא:  1
ֵהָמה 2 בֵֹתיֶכם ָלעֹוף ְוַלּבְ כֹל מֹוׁשְ ם לֹא תֹאְכלּו ּבְ   ְוָכל ּדָ
  שיטה מקובצת 3
ֵרא ַקן ִצּפֹור לְ  וווו  4 י ִיּקָ יִצים לֹא ּכִ ָכל ֵעץ אֹו ַעל ָהָאֶרץ ֶאְפרִֹחים אֹו ֵביִצים ְוָהֵאם רֶֹבֶצת ַעל ָהֶאְפרִֹחים אֹו ַעל ַהּבֵ ֶרְך ּבְ ּדֶ ִניםָפֶניָך ּבַ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ   . ִתּקַ

ח ָלְך ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכתָּ ָיִמים  זזזז ּקַ ִנים תִּ ח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ּלַ ׁשַ ַח תְּ ּלֵ   ׁשַ

 רש"י
  מתי' 

. בין אכל דם שחיטה בבהמה
   בבהמה בין בחיה בין בעופות:

. בין דם חירה ובין דם עיקור
   שעקר סימיהם:

בין דם ההקזה שהשמה ו
. כרת דדם יוצאה בו חייבין עליו

הפש הן ובגמ' מפרש איזהו דם 
   היקז שהפש יוצאה בו:

. ביצי איל ושור לשון דם ביצים
אחר דם ביצים המוזרות 
שתאדמו מחמת חמימות 

   שישבה עליהן התרגולת:
. כרת שאין אין חייבין עליהן

כרת אלא בדם הפש דכתיב 
פש כל בשר דמו  (ויקרא יז) כי

   היא כל אוכליו יכרת:
  

  גמ' 
. טומאת אוכלין טומאה קלה

   בכביצה:
. כשהיא בלה טומאה חמורה

מטמאה במשא ויש בהן איסור 
קודם שחיטה והיתר לאחר 

  שחיטה:
אוציא דם שרצים שאין בהן 

. שאין שרצים טומאה חמורה
   מטמאין אדם לטמא בגדים:

   . מפרש לקמן (ע''ב):שכולו היתר
. למה אמרו לעוף ולבהמה

שיהם שהרי מאחד מהן הייתי 
   דן כעין הפרט:

. כלומר אם לא אי מה עוף כו'
אמר אלא עוף הייתי אומר מה 
עוף שאין בו כלאים מפרש לקמן 
כלאי הצמר דוצת העוף אין בהן 

   משום כלאים:
. אף בהמה שאין בצמרה כלאים

כגון שור ועז חייבין על דמן אבל 
אן שהרי בצמרן לא על דם צ

   כלאים:
. אף עוף שאיו באם על הבים

כגון עוף טמא שאיו טעון שילוח 
חייבין על דמו אבל עופות 

  טהורין לא:
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ם"ְוֵאיָמא:  ל ּדָ ָלל  - "ּכָ   כְּ

ָרט  - "עֹוף ּוְבֵהָמה"   ּפְ
ָלל ּוְפָרט  ָרט.  -כְּ ּפְ ּבַ ֶ א ַמה ׁשּ ָלל ֶאּלָ כְּ   ֵאין ּבַ

  ִאין,  – "עֹוף ּוְבֵהָמה"
  ָלא! –ִמיֵדי ַאֲחִריָנא 

  
ל  ר ּתֹאַכל ּכָ ם""ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ   ָחַזר ְוָכַלל.  - (ויקרא ז, כז) 5555ּדָ

ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל  ָרט.  -כְּ ֵעין ַהּפְ א כְּ ן ֶאּלָ ה ּדָ   ִאי ַאּתָ
  

א,  ְתָרא ִלְכָלָלא ַקּמָ ָלָלא ּבָ ֵמי כְּ   ְוָהא ָלא ּדָ
א  ָלָלא ַקּמָ   ָלאו,  –כְּ

ְתָרא  ָלָלא ּבָ ֵרת!  –כְּ   כָּ
  

ֵבי  א ּדְ ּנָ ָמֵעאלַהאי ּתַ י ִיׁשְ   , ַרּבִ
ָלֵלי ּוְפָרֵט  ְווָנאכְּ ָהֵדין ּגַ ִריׁש כְּ   , 6666י ּדָ

א. ְתָרא ִלְכָלָלא ַקּמָ ָלָלא ּבָ ֵמי כְּ ָלא ּדָ ב ּדְ   ְוַאף ַעל ּגַ
   

                                                        
יהָ  5 ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ם ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ל ּדָ ר ּתֹאַכל ּכָ ל ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ   ּכָ
 שיטה מקובצת 6

 רש"י
דבי ר' ישמעאל דדייי כללי 

. בשלהי אלו ופרטי כי האי גווא
טרפות (חולין סו.) ואף על גב 
דלא דמי כללא קמא לכללא 

  בתרא:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א .2
  ָאַמר ָמר: 

ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל  ָרט.  -"ּכְ ֵעין ַהּפְ א ּכְ ן ֶאּלָ ה ּדָ   ִאי ַאתָּ
ָבר ָרט ְמפֹוָרׁש, ּדָ ׁש ּבֹו:   ַמה ַהּפְ ּיֵ ה, טוּ   ׁשֶ   ְמָאה ַקּלָ

  ְוטּוְמָאה ֲחמּוָרה 
ּה     ,ִאיּסּור  :ְוֵיׁש ּבָ

ר    .ְוֶהיתֵּ
ר ׂשָ ֶהן ִמין ּבָ    .ְוֵיׁש ּבָ

ָבר  ל ּדָ ׁש ּבֹו:  ַאף ּכָ ּיֵ ה  ׁשֶ    ,טּוְמָאה ַקּלָ
   ,ְוטּוְמָאה ֲחמּוָרה

ּה     ,ִאיּסּור  :ְוֵיׁש ּבָ
ר    .ְוֶהיתֵּ

ר ׂשָ ֶהן ִמין ּבָ     ."ְוֵיׁש ּבָ
  
ל" ֵני ּדְ  "ַאף ּכָ    ?ְלִאיתּוֵיי ַמאי -ָקּתָ
  

ר ָאִביןֲאַמר  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ
ל ּכֹוי מֹו ׁשֶ    .ְלָאתּוֵיי ּדָ

  
   ?ַמאי ָקָסַבר

   ?!ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלֵמיַסר ְסֵפיָקא -ּכֹוי ְסֵפיָקא הּוא  :ִאי ָקָסַבר
  
  
  
  

 רש"י
. וחיה לא איצטריך לאתויי כוי

לרבות דחיה בכלל בהמה בפרק 
בהמה המקשה (שם עא.) 

   כדמפרש רבי יוחן לקמיה:
. איצטריך קרא למיסר ספיקא

בתמיה דלמאי מדמין ליה אי 
דמה אסור אי לבהמה דמה לחיה 

  אסור:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א .3
א ָקָסַבר["  ְפֵני ַעְצמֹו הּוא :ֶאּלָ ה ּבִ ִרּיָ   ."]ּכֹוי ּבְ

  
מוֹ  ַחן ּדָ כְּ    ,ַאׁשְ

   ?ְמָנַלן –ֶחְלּבֹו 
  
ל ֵחֶלב"ִמ     .(ויקרא ז, כג)7777"ּכָ
  

   ?ְמָנַלן –ִנְבָלתֹו 
  
ל ְנֵבָלה"ִמ     .(דברים יד, כא) 8888"ּכָ
  

ה  ׁשֶ יד ַהּנָ    ?ְמָנַלן –ּגִ
  
ֵרךְ "ּבְ  ְלֵיּה ַרֲחָמָנא (בראשית לב, לג) 9999"ַכף ַהּיָ    ,ּתַ

ֵרךְ  ף ַהּיָ    .ְוָהא ִאית ֵליּה כַּ
  

   ,טּוְמָאתוֹ 
ִחיָטה     ?ְמָנַלן –ּוׁשְ

  
ְבֵהָמה :ְסָבָרא ֵייּה ַרֲחָמָנא כִּ י ַרּבְ ְלָכל ִמיּלֵ    ,ִמּדִ

ְבֵהָמה י כִּ ִחיָטתֹו ַנּמִ    .טּוְמָאתֹו ּוׁשְ
  
  

                                                        
ב ָוֵעז לֹא תֹאֵכלוּ  7 ל ֵחֶלב ׁשֹור ְוֶכׂשֶ ָרֵאל ֵלאמֹר ּכָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ   ּדַ
ה ַוֲאָכָלּה  8 ֶנּנָ תְּ ָעֶריָך תִּ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ֲחֵלב ִאּמוֹ לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ ה ַליהָֹוה ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ   אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי ּכִ
ַכף ֶיֶר  9 י ָנַגע ּבְ ה ּכִ ֵרְך ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ף ַהּיָ ר ַעל ּכַ ה ֲאׁשֶ ׁשֶ יד ַהּנָ ָרֵאל ֶאת ּגִ ן לֹא יֹאְכלּו ְבֵני ִיׂשְ הַעל ּכֵ ׁשֶ ִגיד ַהּנָ   ְך ַיֲעקֹב ּבְ

 רש"י
. איסור אכילת בלתו מלן
   בלתו מלן:

. דכל בכף הירך תלייה רחמא
דאית ליה כף שקורין פולפ''א 

והג בו  }הבשר שעל עצם הירך{
ה והאי דאיו והג בעוף גיד הש

בפרק גיד השה (שם דף צב:) 
   מפרש דלא עגיל כף דידיה:

  . שתטמא בלתו:טומאתו
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        בבבב----כא, אכא, אכא, אכא, א .4
   :ָאַמר ָמר

ֶהן ט" ֶהן טּוְמָאה ֲחמּוָרה ְוֵאין ּבָ ׁש ּבָ ּיֵ ִים ׁשֶ תַּ ֵכי ׁשְ ם ְמַהּלְ האֹוִציא ּדַ    ".ּוְמָאה ַקּלָ
  

   :ּוְרִמיְנִהי
ר" ָבה ְוֶהְכׁשֵ   .(עוקצין ג, ב) "ַהחֹוֵתְך ִמן ָהָאָדם ָצִריְך ַמֲחׁשָ
  

ָיא ָלן ָבה" :ְוַקׁשְ ה ִלי - "ַמֲחׁשָ ָבה ?ָלּמָ ּלֹו ַמֲחׁשָ ה ֲחִתיָכה ׁשֶ ָעׂשֶ    !ּתֵ
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָאַמר 
ֶלב חֹוְתכֹו ַלכֶּ    ,ּבְ

ֶלב ָבה ַלכֶּ ָבה ִהיא - ּוַמֲחׁשָ    .ָלאו ַמֲחׁשָ
  

   ?!ְוָלא
ַנן    :ְוָהּתְ

ָלל ָאְמרּו " ל ַהְמיּוָחד ְלאֹוֶכל ָאָדם : 10101010תרוֹ ָה ְט ּבִ ּכְ    ,ָטֵמא –ּכָ
ֶלב ֵסל ֵמֲאִכיַלת ּכֶ ּפָ ּיִ    !(טהרות ח, ו) "ַעד ׁשֶ

  
יּה     .ַההּוא ְלַאּסּוֵקי טּוְמָאה ִמיּנֵ

  
ָרא ֲהָוה ֲחִזי ָלָאָד  ֵמִעיּקָ ֵכיָון ּדְ ֶלב" – ם ְלַאּסּוֵקי ִמּטּוְמָאהּדְ ֵסל ֵמֲאִכיַלת ּכֶ ּפָ ּיִ    ."ַעד ׁשֶ

  ין. ִא  –ִאי ֲחִזי ָלָאָדם   ,ְלַאחּוֵתי ֵליּה טּוְמָאה -ָהָכא 
   .11ָלא –ִאי ָלא ֲחִזי ָלָאָדם 

  
ל ָמקֹום ֵני ,ִמכָּ ָבה" :ָקּתָ    ,"ַמֲחׁשָ

ה ִהיא ָבה ְלטּוְמָאה ַקּלָ    !ּוַמֲחׁשָ
  

י ֵמ  יםָהֵני ִמיּלֵ    ,ַחּיִ
   .טּוְמָאה ֲחמּוָרה ,ָטֵמא הּוא -ֲאָבל ְלַאַחר ִמיָתה 

  
ֵהָמה י ּבְ ּבֵ ְכָווַתּה ּגַ    ,ְלַאַחר ִמיָתה ּדִ

ר  ׂשָ א טּוְמָאה ֲחמּוָרה -ִאי ּבָ    !ְמַטּמֵ
ם  א טּוְמָאה ֲחמּוָרה -ְוִאם ּדָ    !ְמַטּמֵ

ְתַנן    :ּדִ
אי ְמַטֲהִרין ּוֵבי" ּמַ ית ׁשַ ם ְנֵבילֹות ּבֵ ִאיןּדַ ל ְמַטּמְ   ! (עדויות ה, א)" ת ִהּלֵ
  

א ִלְכִדְתַנן    :ָלא ִנְצְרָכא ֶאּלָ
ָכל ָמקֹום" ֵהָמה ְטֵמָאה ּבְ    ,ִנְבַלת ּבְ

הֹור ָפִרים ,ִנְבַלת עֹוף ַהטָּ ּכְ ָבה  - ּבַ    ,ָצִריְך ַמֲחׁשָ
ר    .ְוֵאין ָצִריְך ֶהְכׁשֵ

ָכל ָמקֹום ֵהָמה ְטהֹוָרה ּבְ    ,ִנְבַלת ּבְ
   ,ף ָטהֹורְוִנְבַלת עוֹ 

   – ְוֵחֶלב
ָוִקים  ְ ׁשּ ָבה -ּבַ    ,ֵאין ְצִריִכין לֹא ַמֲחׁשָ

ר   .(עוקצין ג, ג) 12121212"ְולֹא ֶהְכׁשֵ
  

יאלְ  ַרבַוֲאַמר ֵליּה  י ִחּיָ    :ַרּבִ
ה ה ִלי ְלטּוְמָאה ַקּלָ ָבה ָלּמָ   !ִהיא ּגּוָפּה טּוְמָאה ִהיא ?ַמֲחׁשָ

   
   :ֲאַמר ֵליּה 

חֹות ִמ  א ּפָ ִאיכָּ גֹון ּדְ יָצה אֹוָכִליןכְּ ּבֵ ִית ְנֵביָלה ְוֵצְרָפּה ְלָפחֹות ִמכַּ ּזַ    ,כַּ
יָצה ּבֵ ַהאי ְוַהאי ָהֵוי כַּ    .ּדְ

  
                                                        

טּוְמָאהשיטה מקןבצת, מסורת הש"ס ווסח המשה ועוד. גירסת וילא:  10   ּבְ
  שיטה מקובצת 11
  הסיפא של המשה מצא במשיות, אך כאן בוילא בסוגרים עגולות ויש שלא גרסו ורשי כן גרס. 12

 רש"י
. גרסין צריכין מחשבה והכשר

   במסכת עוקצין:
. תעשה חתיכה שלו מחשבה

חשביה דאי דכיון דחתכיה א
   געה ביה טומאה מקבל טומאה:

. ואפילו בלת בהמה בכל מקום
בשווקים שיש שם רוב עם 
צריכה מחשבה לאכילה לקבל 
טומאת אוכלין הואיל דאין דרך 

   לאוכלה:
. וכן בלת עוף טהור בכפרים

שהעם מועטים צריכין מחשבה 
   לטומאת אוכלין:

. משום ואין צריכין הכשר
ה דבלת דמטמאין טומאה חמור

בהמה מטמאה במשא ובלת עוף 
טהור מטמא בגדים אבית 
הבליעה ואמרין לקמן דכל 
שסופו לטמא טומאה חמורה 
איו צריך הכשר: הכא לא 
גרסין והחלב ואף על גב דתיא 
לה גבי שווקים דמשמע הא 
בכפרים צריך מחשבה לא תן 
ליה ברישא דלא מיתי ליה איו 
צריך הכשר דאי בחלב בלה 
צריך הכשר דאיה מטמאה 
טומאה חמורה ואי בחלב 
דשחוטה כיון דבכפרים קאי לא 
מיתכשר בדם שחיטה דהכשר 
דקודם מחשבה לאו הכשר הוא 
כדאמרין בהעור והרוטב (חולין 
קכח.) עולשין שליקטן לבהמה 
ומלך עליהן לאדם צריכים 
הכשר שי משה זו בשילהי 

   מסכת עוקצין:
. קוםבלת בהמה טהורה בכל מ

ואפילו בכפרים שהעם מועט 
אין צריכין מחשבה דסתמא 
למאכל עובדי כוכבים עומדת וכן 

   בלת עוף טהור:
. וחלב בהמה וחיה בשווקים

   שהעם מרובין:
. אין צריכין מחשבה ולא הכשר

דבלת בהמה ועוף מטמאין 
טומאה חמורה וחלב בחלב 
שחוטה קמיירי שהרי הוכשר 

   בדם שחיטה:
. ה טמאה היאוהא היא גופ

   טומאת בילות:
. ליכא טומאת בפחות מכזית

בילות וכי חשיב עליה לאכילה 
מצטרף לבהדי אוכלין פחות 

  מכביצה לטומאת אוכלין:
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ר ,ִאי ָהִכי י ֶהְכׁשֵ ֵעי ַנּמִ    !ִליּבָ
ָמֵעאל י ִיׁשְ ֵבי ַרּבִ ָנא ּדְ ָהא ּתָ    :ּדְ

ל ֶזַרע ֵזרּוַע "" ֵרַע  ַעל ּכָ ר ִיּזָ    .)לח-(ויקרא יא, לז 13131313"ֲאׁשֶ

ָרִע  א טּוְמָאה ֲחמּוָרה :ים ְמיּוָחִדיןַמה ּזְ ֵאין סֹוָפן ְלַטּמֵ    ,ׁשֶ
ר    .ְוָצִריְך ֶהְכׁשֵ

א טּוְמָאה ֲחמּוָרה  ֵאין סֹוָפן ְלַטּמֵ ל ׁשֶ ר -ַאף ּכָ    ."ָצִריְך ֶהְכׁשֵ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
ִית ְנֵבָלה ּזַ חֹות ִמכַּ ֵלית ּבֹו ּפָ ָעְלָמא ּדְ אֹוָכִלין ּדְ י ּבְ    ,ָהֵני ִמיּלֵ

ִית ְנֵביָלה -ָהָכא ֲאָבל  ּזַ חֹות ִמכַּ יּה ּפָ ַגּוֵ א ּבְ ִאיכָּ    ,ּדְ
ִית  ּזַ ִאיּלּו ְמָצֵרף ֵליּה כַּ יָון ּדְ ר -כֵּ ֵעי ֶהְכׁשֵ    .ָלא ּבָ

  
   ,ְלַאּפּוֵקי ֵמת   כא,ב

ְמַמְלָיא ֵליּה  ב ּדִ    ,ַאף ַעל ּגַ
א טּוְמַאת אֹוָכִלין ּמֵ    ,ָלא ִמּטַ

ְעּתֹו ֵאֶצ  ָבְטָלה ּדַ ּום ּדְ ל ָאָדםִמׁשּ    .ל כָּ
  

   :ֲאַמר ַרב ֲחַנְנָיא
יָמא ִית :ֲאִפיּלּו ּתֵ ּזַ ָהֵוי כַּ    .ּדְ

ַמאי ָעְסִקיַנן ָבֵצק :ָהָכא ּבְ הּו ּבְ ִחיּפָ גֹון ׁשֶ   .כְּ
   

   ,ִאי ָהִכי
ֵעי י ִניּבָ ר ַנּמִ    !ֶהְכׁשֵ

  
אֹוָכִלין ַאֲחִריֵני י ּבְ    ,ָהֵני ִמיּלֵ

ָלא ְמַטּמוּ  ע    :ּדְ ַמּגָ    ,ָלא ּבְ
אְולָ  ָ ַמׂשּ    .א ּבְ

ע -ֲאָבל ָהָכא  ַמּגָ א ּבְ ָלא ְמַטּמֵ    ,ְנִהי ּדְ
ָבֵצק י ּבְ ָקְמַחּפֵ    .ּדְ

ָהא ָטעּון ֵליּה  א ּדְ א ִמיַהת ִליַטּמֵ ָ ַמׂשּ   .ּבְ
   
   ,ְלַאּפּוֵקי ֵמת

ָבֵצק  הּו ּבְ ִחיּפָ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ א טּוְמָאה ֲחמּוָרה -ּדְ    ,ְמַטּמֵ
טּוְמָאה    ,הּבֹוַקַעת ְועֹולָ     ּדְ

   .ּבֹוַקַעת ְויֹוֶרֶדת
  
  

                                                        
ֵרַע ָטהֹור הּוא לזלזלזלז 13 ר ִיּזָ ל ֶזַרע ֵזרּוַע ֲאׁשֶ ְבָלָתם ַעל ּכָ ְבָלָתם ָעָליו ָטֵמא הּוא ָלֶכם  לחלחלחלח. ְוִכי ִיּפֹל ִמּנִ ן ַמִים ַעל ֶזַרע ְוָנַפל ִמּנִ   ְוִכי ֻיתַּ

 רש"י
. דפחות מכזית הוא ולא אי הכי

בילות  אתי לעולם לידי טומאת
יבעי מי הכשר דהא תא דבי 

  רבי ישמעאל כו':
. כלומר להכי לאפוקי מת

אמרין לעיל יצאו מהלכי שתים 
שאין בהן טומאה קלה דאף על 
גב דממלי לפחות מכביצה 
אוכלין מפחות מכזית מן המת 
לא מצטרף בהדיה לטומאת 
אוכלין דבטלה דעתו אצל כל 

   אדם:
. פחות מכביצה שחפהו בבצק

משלימו לכביצה דאף על גב וזה 
דהוא גופיה טמא מהי ליה 
צירוף דהשתא לא מטמא במגע 
דהא מכוסה הוא וכי אמר 
דמצטרף בהדי בצק לטומאת 
אוכלין דאיכא כביצה אוכלין 
טמאין ומטמאין אוכלין אחרים 

   הוגעים בהן:
. דמכוסה הוא ואין סופו אי הכי

לטמא טומאה חמורה הכשר מי 
   יבעי:

. להכי קתי לעיל תלאפוקי מ
מהלכי שתים אין בהן טומאה 
קלה דאם חיפהו בבצק טומאה 
חמורה בוקעת ועולה דכל אהל 
שעל המת שאין בו חלל טפח 
טומאה בוקעת ועולה כדאמרין 

  בהעור והרוטב (חולין קכה.):
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        כא, בכא, בכא, בכא, ב .5
   :ָאַמר ָמר 14141414
ִגים" ם ּדָ ר -ְוַדם ֲחָגִבים  ,ָיָצא ּדַ ן ֶהיתֵּ ּכּוּלָ    ".ׁשֶ
  

ר"ַמאי     ?"ּכּוּלֹו ֶהיתֵּ
ר :ִאיֵליָמא ֶחְלּבֹו מּוּתָ ר ְוָדָמּה ָאסּור - ּדְ ּה מּוּתָ ֶחְלּבָ ה ּדְ    !ֲהֵרי ַחּיָ

  
ה ֵלית ּבְ ּום ּדְ א ִמׁשּ ה ְוֶאּלָ ׁשֶ יד ַהּנָ    -ּו ִאיּסּור ּגִ

ה ְוָדמֹו ָאסּור ׁשֶ יד ַהּנָ יּה ִאיּסּור ּגִ ֵלית ּבֵ    !ַוֲהֵרי עֹוף ּדְ
  

א ַמאי  ר"ֶאּלָ    ?"ּכּוּלֹו ֶהיתֵּ
ִחיָטה  ֵעי ׁשְ ָלא ּבָ   ּדְ

  
  
  

   :ָאַמר ָמר

ֵהָמה" ְלַאִים ַאף ּבְ ֵאין ּבֹו ּכִ    .ָמה עֹוף ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ֵהָמה" :תַּ    ."יקרא ז, כו)(ו 15151515"ּבְ
  
ְלַאִים" ַמאי – "ּכִ    ?ּדְ
  

ָעה :ִאיֵליָמא ַהְרּבָ ְלַאִים ּדְ    ,כִּ
ה ֲחִריׁשָ ַנן  – ְוִכְלַאִים ּדַ    :ְוָהּתְ

ֶהן" ּיֹוֵצא ּבָ ה ָועֹוף ּכַ   !(בבא קמא נד:) "ַחּיָ
  

א ֲאַמר  ֵייֶאּלָ    :ַאּבָ
ְלַאִים ּום כִּ יִבין ָעָליו ִמׁשּ יְמרֹו ֵאין ַחּיָ ּצִ    .ׁשֶ

  
  
  
  

                                                        
  פיסקה זו יש שגרסו ויש שלא. וילא שם את הפיסקה בסוגרים עגולות. 14

   :(ָאַמר ָמר
ָרִצים " ֶהן טּוְמָאה -ָיְצאּו ׁשְ ֵאין ּבָ   ."ׁשֶ
  

ע אָה ? וְ ְוָלא ַמּגָ א ּבְ ֶרץ ְמַטּמֵ    !ׁשֶ
  

א ִמי ָ ַמׂשּ א ָהאּבְ   )ָלא ְמַטּמֵ
ֵהָמה 15 בֵֹתיֶכם ָלעֹוף ְוַלּבְ כֹל מֹוׁשְ ם לֹא תֹאְכלּו ּבְ   ְוָכל ּדָ

 רש"י
. ראה אמר מר יצאו שרצים כו'

בעיי דל''ג להא מילתא דקא 
מיהא לא משי ליה במשא 

מטמא דהא עוף מי לא מטמא 
במשא ואמר לעיל דמטמא 

   טומאה חמורה:
. בב''ק חיה ועוף כיוצא בהן

בפרק שור שגח את הפרה (דף 
ד:) אחד השור ואחד כל בהמה 
לפילת הבור כו' ולכלאים 
   ולשבת וכן חיה ועוף כיוצא בהן:
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        כא, ב כא, ב כא, ב כא, ב  .6
   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ָרִצים  ם ׁשְ ִית -ּדַ ַכּזַ    .לֹוִקין ָעָליו ּבְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
חֹול" ם ַהטְּ    ,ּדַ

ם ֵאָבִרים  ָליֹות ּדַ ם ַהּכְ ב ּדַ ם ַהּלֵ ה -ּדַ לֹא ַתֲעׂשֶ    .ֲהֵרי ֵאּלּו ּבְ
ים ָאסּור ְוֵא  ָרִצים ּוְרָמׂשִ ם ׁשְ ִים ּדַ תַּ ֵכי ׁשְ ם ְמַהּלְ יִבין ָעָליוּדַ    ."ין ַחּיָ

יִבין ָעָליו"ַמאי     ?"ֵאין ַחּיָ
ֵרת    .כָּ

יב - 16161616ֲאָבל ָלאו   !ִמַחּיַ
   

א -ֲחָדא  ַהְיינּו ֵריׁשָ    .ּדְ
  

   ,ְועֹוד
י ָקא ְמַמֵעט ֵליּה  או ַנּמִ א ִמּלָ ּנָ    ,ּתַ

ֵני ָקּתָ ֶהן טּוְמָאה ֲחמּוָרה" :ּדְ ֵאין ּבָ ָרִצים ׁשֶ ם ׁשְ    ."ָיָצא ּדַ
  

י ֵזיָראַר ֲאַמר     :ּבִ
ּום  ִהְתרּו ּבֹו  ֶרץ  :ִמׁשּ    .לֹוֶקה -ׁשֶ

ּום ם  :ִמׁשּ    .ֵאינֹו לֹוֶקה -ּדָ
  
  

                                                        
  הגהות הב"ח 16

 רש"י
. קא סלקא דעתך לוקין עליו
   משום דם:

. ולא בכרת שאיו [בלא תעשה
   דם הפש]:

 . מלקות:ואין חייבין עליו

. דאם כן מה חדא דהייו רישא
הפרש בין דם (מהלכי שתים) 
לדם האברים ואמאי פלגיהו 

   לתרתי מילי:
 ועוד האי תא דלעיל מלאו מי

. דקתי יצא דם ממעט ליה
   שרצים מכלל דם דלא תאכלו:

. התרו בו משום שרץ לוקה
כדאמרין בפרק קמא (לעיל דף 
ד:) וזה לכם הטמא לימד על דם 
השרץ ובשרו שמצטרפין לכזית 
לאכילה אלמא דם שרצים 

  כבשרן:
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        כא, ב כא, ב כא, ב כא, ב  .7
   :ַרבָאַמר 

סֹו  יּנְ כִּ ִגים ׁשֶ ם ּדָ    .ָאסּור –ּדַ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ה" ִחּלָ ר ַוֲאִפיּלּו ְלַכתְּ ם ֲחָגִבים מּותָּ ִגים ּדַ ם ּדָ   !"ּדַ
  

סוֹ  יּנְ ּלֹא כִּ ׁשֶ    ,ַהִהיא ּבְ
סוֹ  יּנְ כִּ ׁשֶ י ָקא ָאַמר ַרב ּבְ   .כִּ

   
י  ּבֵ ְכָווַתּה ּגַ ִים"ּדִ תַּ ֵכי ׁשְ סוֹ  - "ְמַהּלְ יּנְ ּלֹא כִּ ׁשֶ    .ּבְ

   ?!ִמי ָאסּור
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

ם" ר    :ּדָ ּכָ י ּכִ ּבֵ ַעל ּגַ    .ְואֹוְכלוֹ  ,ּגֹוְררוֹ  –ׁשֶ
ִים  יּנַ ִ ין ַהׁשּ ל ּבֵ ׁש ְוֵאינוֹ  ,ּובֹוְלעוֹ  ,מֹוְצצוֹ  –ׁשֶ    !" חֹוׁשֵ

  
ְנָיא ַהִהיא ַמְתִניָתא  י ּתַ א כִּ ים -ֶאּלָ ַקּשִ יּה ַקׂשְ ִאית ּבֵ    ,ּדְ

י ָקָאַמר ַרב ָאסּור  ים -כִּ ִ ַקׂשּ יּה ַקׂשְ ֵלית ּבֵ    .ּדְ
  
  
  

 רש"י
. דמיחלף בדם שכסו בכלי אסור

בהמה והרואה אומר מותר 
   לאכול דם:

דם דגים וחגבים מותר 
. הייו סיפא דהך לכתחלה

ברייתא דקתי לעיל דם הטחול 
   דם הלב כו':

. דכוותה גבי מהלכי שתים
דקתי בהך מציעתא אסור ואין 
חייבין עליו מוקמת מי בשלא 
כסו דהא הכי תרצת לסיפא 

   דברייתא:
. אף על גב דלאו דם שעל הככר

ככסו דמי וליכא איסורא מיהו 
מצות פרוש יש בו אבל של בין 
השיים דאכתי מחובר הוא 
אפילו מצות פרוש אין בו ומוצצו 

   ואיו חושש ולא ככסו דמי:
. מותר דאית ביה בדם קשקשים

דלא אתי לאיחלופי לכתחלה 
  בדם בהמה חיה ועוף:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א    ––––כא, ב כא, ב כא, ב כא, ב  .8
תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ִים  ּתַ ֵכי ׁשְ ם ְמַהּלְ רֹוׁש 'ֲאִפיּלּו ִמְצַות  -ּדַ    .ֵאין ּבוֹ  'ּפְ
  

   :יֵביֵמיִת 
חֹול" ם ַהטְּ ב ,ּדַ ם ַהּלֵ ָליֹות ,ּדַ ם ַהּכְ ם ֵאָבִרים  ,ּדַ ה -ּדַ לֹא ַתֲעׂשֶ    .ֲהֵרי ֵאּלּו ּבְ

ִים תַּ ֵכי ׁשְ ם ְמַהּלְ ים  ,ּדַ ָרִצים ּוְרָמׂשִ ם ׁשְ    ,ָאסּור   –ּדַ
יב ָעָליו    !"ְוֵאין ַחּיָ

  
ְנָיא    כב,א י ּתַ ֵפיֵרׁש ^ - "ָאסּור"כִּ    .ּדְ

י ָקָאַמר ַרב ת כִּ ׁשֶ יֵרׁש  - 17171717ׁשֵ ְדָלא ּפֵ    .ּבִ
  

ְדַתְנָיא    :כִּ
ם" ר   :ּדָ ּכָ י ּכִ ּבֵ ַעל ּגַ    .ְואֹוְכלוֹ  ,ּגֹוְררוֹ  –ׁשֶ

ִים  יּנַ ִ ין ַהׁשּ ל ּבֵ ׁש  ,ּובֹוֵלַע  ,מֹוֵצץ –ׁשֶ    ."ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ
  
  

ת ַעל ָהָדא ׁשֶ ַרב ׁשֵ ַמְתֵני ַלּה ְלָהא ּדְ א ּדְ    :ִאיכָּ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָלאו ָיכֹול ֲחֵלב" ִים ְיֵהא אֹוְכלֹו עֹוֵבר ּבְ תַּ ֵכי ׁשְ    ?ְמַהּלְ
ֲחָלָבּה  :ְוִדין הּוא ה ּבַ ָעּה ֶהְחַמְרתָּ ַמּגָ ה ּבְ ֵהַקְלתָּ ֵהָמה ְטֵמָאה ׁשֶ    ,ַמה ּבְ

ָען ַמּגָ ה ּבְ ֶהְחַמְרתָּ ִים ׁשֶ תַּ ֵכי ׁשְ ֲחָלָבן ,ְמַהּלְ ְחִמיר ּבַ תַּ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ
ְלמּוד לֹוַמר    .19191919)ד(ויקרא יא,  18181818"ֶאת ֶזה לֹא תֹאְכלוּ ַאְך " :תַּ

   ,ָטֵמא – "ֶזה"
ִים ָטֵמא תַּ ֵכי ׁשְ א ָטהֹור ,ְוֵאין ֲחֵלב ְמַהּלְ    .ֶאּלָ

ּכֹל ֶוה ּבַ ֵאין ׁשָ    ,אֹוִציא ֶאת ֶהָחָלב ׁשֶ
ּכֹל ֶוה ּבַ ָ ׁשּ ם ׁשֶ    .ְולֹא אֹוִציא ַהּדָ

ְלמּוד לֹוַמר    .)ד(ויקרא יא,  "ָטֵמא הּוא ָלֶכם" 20202020:תַּ
   ,ָטֵמא –ה זֶ 

ִים ָטֵמא תַּ ֵכי ׁשְ ם ְמַהּלְ א ָטהֹור ,ְוֵאין ּדַ    ."ֶאּלָ
  

ת 21212121ֲאַמר ֲעַלּה  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
רֹוׁש ֵאין ּבוֹ     .ֲאִפיּלּו ִמְצַות ּפְ
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י ַמֲעֵלה ֵגָרה הּוא ּוַפְרָסה ֵאיֶננּ  18 ָמל ּכִ ְרָסה ֶאת ַהּגָ ְפִרֵסי ַהּפַ ָרה ּוִמּמַ ֲעֵלי ַהּגֵ  א הּוא ָלֶכםּו ַמְפִריס ָטֵמ ַאְך ֶאת ֶזה לֹא תֹאְכלּו ִמּמַ

ֵמא" שיטה מקובצת ועוד. ערוך לר מיישב את גירסת וילא: 19 ר " – "ְוֶזה ָלֶכם ַהּטָ ֵֹרץ ַעל ָהָאֶרץ ַהחֶֹלד ְוָהַעְכּבָ ֶרץ ַהׁשּ ֶ ׁשּ ֵמא ּבַ ְוֶזה ָלֶכם ַהּטָ
ב ְלִמיֵנהוּ    (ויקרא יא, כט) "ְוַהּצָ

ֵמא" שחטה מקובצת. גירסת וילא: 20  "ְוֶזה ָלֶכם ַהּטָ

 (ֲאַמר ַלּה) ורת הש"ס. ויש שגרסו רק אמר. גירסת וילא:מס 21

 רש"י
   . אדם:מהלכי שתים

. דאיו מצוה מצות פרוש אין בו
לפרוש ממו אפי' משום מצות 

  פרישה בעלמא:
. שפירש מן האדם בכלי דפירש

   או על גבי ככר:
   . חלב דאשה:חלב מהלכי שתים

 . שאין בה זיבותהיקלת במגעה
   ודות:

. דבטהורה שאיו שוה בכל
   מותר ובבהמה טמאה אסור:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .9
ַנן ָהָתם    :ּתְ

ב " מוֹ  ,קֹוְרעוֹ  –ַהּלֵ    .ּומֹוִציא ֶאת ּדָ
  . (חולין קט.) "ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו -לֹא ְקָרעֹו 

  
י ֵזיָראָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרּבִ

ִית ּזַ ֵלב עֹוף הֹוִאיל ְוֵאין ּבֹו כַּ א ּבְ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ
ִית  ּזַ ֵיׁש ּבֹו כַּ ֵהָמה ּדְ    ,ָאסּור –ֲאָבל ֵלב ּבְ

ֵרת יִבין ָעָליו כָּ    .ְוַחּיָ
  

   :ֵמיִתיֵבי
חֹול" ם ַהטְּ    ,ּדַ

ב ם ַהּלֵ    ,ּדַ
ָליֹות ם ַהּכְ    ,ּדַ
ם ֵאָבִרים  ה'ֲהֵרי ֵאּלּו ּבְ  -ּדַ    '.לֹא ַתֲעׂשֶ

ִים תַּ ֵכי ׁשְ ם ְמַהּלְ    ,ּדַ
ים  ָקִצים ּוְרָמׂשִ ם ׁשְ    ,ָאסּור   –ּדַ

יִבין ָעָליו    !"ְוֵאין ַחּיָ
  

ֵני י ָקּתָ יִבין ָעָליו" :כִּ יֵליּה  - "ֵאין ַחּיָ ם ּדִ    ,ַעל ּדָ
י ָקָאַמר ַרב  ָאֵתי ֵליּה ֵמָעְלָמא -כִּ    .ּדְ

  
יֵליּה " ם ּדִ ם ֵאָבִרים"ַהְיינּו  "?!ּדָ    !"ּדַ
  

ֵני ,ְוִליַטֲעֵמיךְ  ָליֹות" :ִמי ָלא ָקּתָ ם ּכְ ֵני "ּדַ ם ֵאָבִרים" :ְוָקּתָ    !"ּדַ
ֵני ֵני ְוָהַדר ּתָ א ּתָ    ,ֶאּלָ

י ֵני ,ָהָכא ַנּמִ ֵני ְוָהַדר ּתָ    .ּתָ
  
   ?ֵמֵהיָכא ָאֵתי ֵליּה  - "ֵמָעְלָמא"
  

י ֵזיָראֲאַמר     :ַרּבִ
ָעה ׁשֶ  ׁשָ ִריףּבְ ַרף ׁשָ ָמה יֹוְצָאה ִמיׁשְ ׁשָ    .ַהּנְ

  
  

 רש"י
. דאיו עובר עליו אלא א שול

   בלב עוף דאין בדמו כזית:
. הבלע בבשר הלב דם דיליה

   כשאר דם הבלע באברים:
. אותו המצא דאתי ליה מעלמא

   בחלל הלב:
. מושך הדם מבית מישרף שריף

   השחיטה בשימתו וכוסו בלבו:
לגמוא {. בלע''ז הומי''ר שריף

   : }(לבלוע מתוך שאיפה)
והוא דם הפש  . מישרףגליון

ואדם הפש אמרין בריש 
פירקין שחייבין עליו כרת. 

   עכ''ה:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .10
יִבין ָעָליו" ָמה יֹוְצָאה ּבֹו ַחּיָ ׁשָ ַהּנְ ם ׁשֶ    ."ּדָ
  

ַמר    :ִאיּתְ
לּוָיה ּבוֹ  ָמה ּתְ ׁשָ ַהּנְ ָזה ׁשֶ ם ַהּקָ    ?ֵאיֶזהּו ּדַ

י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ
ַח  ַקּלֵ ּמְ ל ְזַמן ׁשֶ    .כָּ

   :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש 
יּפָ  ֶחֶרת ָוֵאיָלךְ ִמּטִ ׁשְ    .ה ַהּמַ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ָמה יֹוְצָאה ּבוֹ " ׁשָ ַהּנְ ָזה ׁשֶ ם ַהּקָ    ?ֵאיֶזהּו ּדַ
ַח  ְמַקּלֵ ל ְזַמן ׁשֶ    .ּכָ

ְמִצית -ָיָצא  ם ַהתַּ    ,ּדַ
הּוא ׁשֹוֵתת ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

ְמִצית ּדָ  ַדם ַהּתַ ׁשֹוֵתת הּוא כְּ    .ֵמיַמאי ָלאו ֲאִפיּלּו ִראׁשֹון ְוַאֲחרֹון ּדְ
ֵריׁש ָלִקיׁש  א ּדְ יּוְבּתָ    !ּתְ

  
ִחיר ,ָלא ׁשְ ם ַהּמַ    .ְלַמעּוֵטי ּדַ

ם ִראׁשֹון ְוַאֲחרֹון הּוא ׁשֹוֵתת , ֲאָבל ּדָ ב ּדְ ֶפׁש  -ַאף ַעל ּגַ ם ַהּנֶ    .ַהְיינּו ּדַ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ֶפׁש " ם ַהּנֶ ַח  22222222?ֵאיֶזהּו ּדָ ַקּלֵ ּמְ ל ְזַמן ׁשֶ   ּכָ

   ,ןִראׁשֹון ְוַאֲחרוֹ  -ָיָצא 
הּוא ׁשֹוֵתת ֵני ׁשֶ    !"ִמּפְ

ֵריׁש ָלִקיׁש  יּה ּדְ יּוְבּתֵ   !ּתְ
   

   :ֲאַמר ָלךְ 
ֵאי ִהיא ּנָ    ,ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ֶפׁש " ם ַהּנֶ    ?ֵאיֶזהּו ּדַ

ַח  ַקּלֵ ּמְ ל ְזַמן ׁשֶ    ,ּכָ
ְבֵרי  י ֶאְלָעָזרּדִ    .ַרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֶחֶרת ָוֵאיָלךְ  ׁשְ ה ַהּמַ יּפָ    ."ִמטִּ

  
  

ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

ה"" ּתֶ   .(במדבר כג, כד) 23232323"ְוַדם ֲחָלִלים ִיׁשְ

ָרִעים יר ֶאת ַהּזְ ֵאינֹו ַמְכׁשִ ָרט ְלַדם ִקיּלּוַח ׁשֶ    ."ּפְ
  
  
  

                                                        
  ִראׁשֹוןשיטה מקובצת. גירסת וילא:  22
ה 23 תֶּ ב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף ְוַדם ֲחָלִלים ִיׁשְ ּכַ א לֹא ִיׁשְ ָ ָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנׂשּ  ֶהן ָעם ּכְ

 רש"י
. בתחלה שחור ואחר דם הקזה

כך יוצא אדום ושתיהן בשתיתה 
בלא קילוח ברחוק ואחר כך 
מקלח וסוף כשהדם מתמעט 

   שותת ויורד בסמוך:
   . הייו אמצעי:כל זמן שמקלח

. מטיפה המשחרת ואילך
משכלה משחיר הראשון והתחיל 

   להאדים הוא דם הפש:
. מאדים שלפי ראשון ואחרון

וח ושל אחרון מדקט הקיל
טעמא מפי שהוא שותת והי 

   מי שותתין:
. מפי לא למעוטי דם המשחיר
   שהוא מי כדם התמצית:

. דם היוצא מן ודם חללים ישתה
החללים כלומר לאחר מיתה 
קרוי משקה פרט לדם קילוח 
שאיו לאחר מיתה דזהו דם 
הפש ואיו קרוי משקה ואיו 

   מכשיר את הזרעים:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .11
יּה  ָעא ִמיּנֵ י ִיְרְמָיהּבְ י ֵזיָראֵמ  ַרּבִ    :ַרּבִ

נֵ  ׁשְ ָמּה ּבִ ל ּדָ ם ִלְבֵהָמה ְוִקיּבֵ יז ּדָ    ?ַמהוּ  –י כֹוסֹות ִהּקִ
  

יב -ַעל ָהִראׁשֹון  ְבֵרי ַהּכֹל ַחּיָ    .ּדִ
יב אֹו ָלא -ַעל ָהַאֲחרֹון     ?ִמי ִמיַחּיַ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

י יֹוָחָנן ְוֵריׁש ָלִקיׁש  ַרּבִ א ּדְ לּוְגּתָ    .ּפְ
  

ַמר ִאיּתְ    :ּדְ
ֵני כֹוסֹות ׁשְ ָמּה ּבִ ל ּדָ ם ִלְבֵהָמה ְוִקיּבֵ יז ּדָ    :ִהּקִ

   :ָאַמר ִקיׁש ֵריׁש לָ 
אֹות י ַחּטָ ּתֵ יב ׁשְ    .ַחּיָ

י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ
א ֶאָחת יב ֶאּלָ    .ֵאינֹו ַחּיָ

  
  
  

 רש"י
. על הראשון דברי הכל חייב

   דדם קילוח מעורב בו:
. על הראשון שדם חטאת אחת
   רב בו:הקילוח מעו
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .12
י ְיהּוָדה" ְמִצית ַרּבִ ַדם ַהתַּ יב ּבְ    ."ְמַחּיֵ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ָרה ּפָ י ְיהּוָדה ְלִעְנַין כַּ    .מֹוֶדה ַרּבִ

ֱאַמר ּנֶ ם ה" :ׁשֶ י ַהּדָ רּכִ ֶפׁש ְיַכּפֵ ּנֶ    .(ויקרא יז, יא) 24242424"ּוא ּבַ
ֶפׁש יֹוְצָאה ּבֹו  ַהּנֶ ם ׁשֶ ר –ּדָ    .ְמַכּפֵ

ֶפׁש יֹוְצָאה ּבֹו  ֵאין ַהּנֶ ר -ְוׁשֶ    .ֵאינֹו ְמַכּפֵ
  

ר ִיְצָחקֲאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֵניָנא י ּתָ    :ַאף ֲאַנן ַנּמִ

ַתְנָיא    :ּדְ

ם"" ְלמּוד  ,)כזז, (ויקרא  25252525"ּדָ ם"לֹוַמר ַמה ּתַ ל ּדָ    ?(ויקרא יז, י) 26262626"ּכָ
ֱאַמר ּנֶ ר" :ְלִפי ׁשֶ ֶפׁש ְיַכּפֵ ּנֶ ם הּוא ּבַ י ַהּדָ    – (ויקרא יז, יא) "ּכִ

ֶפׁש יֹוְצָאה ּבוֹ  ַהּנֶ ים ׁשֶ ם ָקָדׁשִ א ּדַ ר ,ֵאין ִלי ֶאּלָ הּוא ְמַכּפֵ    .ׁשֶ
ין ם חּוּלִ    ,ּדַ

ְמִצית  ִין -ְוַדם ַהתַּ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ם" :תַּ ל ּדָ    ."(ויקרא יז, י) "ּכָ
  

י    ?ְסָתם ִסיְפָרא ַמּנִ
י ְיהּוָדה ִהיא   .ַרּבִ

  

                                                        
יו ָלֶכם 24 ם ִהוא ַוֲאִני ְנַתתִּ ּדָ ר ּבַ ׂשָ י ֶנֶפׁש ַהּבָ ר ּכִ ֶפׁש ְיַכּפֵ ּנֶ ם הּוא ּבַ י ַהּדָ ר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכם ּכִ ַח ְלַכּפֵ ְזּבֵ   ַעל ַהּמִ
יהָ  25 ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ם ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ל ּדָ ר ּתֹאַכל ּכָ ל ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ  ּכָ

ם ְוָנַת  26 ל ּדָ ר יֹאַכל ּכָ תֹוָכם ֲאׁשֶ ר ּבְ ר ַהּגָ ָרֵאל ּוִמן ַהּגֵ ית ִיׂשְ הּ ְוִאיׁש ִאיׁש ִמּבֵ ֶרב ַעּמָ י אָֹתּה ִמּקֶ ם ְוִהְכַרתִּ ֶפׁש ָהאֶֹכֶלת ֶאת ַהּדָ ּנֶ י ָפַני ּבַ   תִּ

 רש"י
. הוה מצי למיכתב מה תלמוד דם

   לומר כל דם וכרתה וגו':
לפי שאמר כי הדם הוא בפש 

. דמשמע דאיו חייב אלא יכפר
על דם הראוי לכפרה לזריקה על 
המזבח ואין לו כרת אלא בדם 

ים והוא שהפש יוצאה בו קדש
שהוא לכפרה דכתיב בפש יכפר 
דמשמע אין כפרה אלא בדם 

   הפש:
   . בקדשים:ודם התמצית

. אלמא ס''ל דדם ר' יהודה היא
התמצית לא מכפר מדאיצטריך 

  לרבויי מכל:
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        בבבב----כב, אכב, אכב, אכב, א .13
   ַמְתִניִתין

י ֲעִקיָבא לּוי ַרּבִ ם תָּ יב ַעל ְסֵפק ְמִעיָלה ָאׁשָ    .ְמַחּיֵ
   .ּפֹוְטִרים ֲחָכִמיםוַ 

י ֲעִקיָבאּומֹוֶדה     :ַרּבִ
ְת  ּיִ ֵאינֹו ֵמִביא ֶאת ְמִעיָלתֹו ַעד ׁשֶ איׁשֶ ם ַוּדַ ִביא ִעּמֹו ָאׁשָ ּיָ ע לֹו ׁשֶ    .ַוּדַ

י ַטְרפֹוןָאַמר     :ַרּבִ
מֹות י ֲאׁשָ תֵּ ֶזה ֵמִביא ׁשְ    !ַמה ּלָ

ֵני ְסָלִעים  ׁשְ ם ּבִ ּה ְוָיִביא ָאׁשָ א ֵמִביא ְמִעיָלה ְוחּוְמׁשָ   ֶאּלָ
   :ְויֹאַמר

י אי ָמַעְלתִּ    ,ְמִעיָלִתי –זֹו : ִאם ַוּדַ
ִמי –ְוזֹו     .ֲאׁשָ

יְוִא  עֹות   :ם ָסֵפק ָמַעְלתִּ    ,ְנָדָבה –ַהּמָ
ם ְוָה  לּוי –ָאׁשָ    .תָּ

הּוא ֵמִביא ַעל הֹוַדע ֵמִביא ַעל לֹא הֹוַדע ין ׁשֶ ּמִ ּמִ    .ׁשֶ
י ֲעִקיָבאָאַמר     :ַרּבִ

ְמִעיָלה ְמעּוָטה ָבָריו ּבִ    .ִנְרִאין ּדְ
ֵמָאה ָמֶנה בֹוא ְלָידֹו ְסֵפק ְמִעיָלה ּבְ ּיָ    :ֲהֵרי ׁשֶ

י ְסָלִעיםלֹא יָ  תֵּ ׁשְ ם ּבִ ִביא ָאׁשָ ּיָ ֵמָאה ָמֶנה ,ֶפה לֹו ׁשֶ    .ְולֹא ָיִביא ְסֵפק ְמִעיָלה ּבְ
י ֲעִקיָבאמֹוֶדה  י ַטְרפֹוןְל  ַרּבִ ְמִעיָלה ְמעּוָטה ַרּבִ   .ּבִ

  

ָמָרא   כב,ב    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ   :ּתָ

יב ַעל ְסֵפק ְמִעילֹות ָאׁשָ  - (ויקרא ה, יז) 27272727"ְוִאם ֶנֶפׁש "" לּויְלַחּיֵ    ,ם תָּ

ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ    ,ַרּבִ
   ."ּפֹוְטִרים ֲחָכִמיםוַ 
  

ָהא ָקא ִמיְפְלֵגי    :ֵליָמא ּבְ
י ֲעִקיָבא ָסַבר ַרּבִ ְחּתֹון :ּדְ    .ְלֵמִדין ֶעְליֹון ִמּתַ

ָנן ָסְבֵרי ְחּתֹון :ְוַרּבָ    .ֵאין ְלֵמִדין ֶעְליֹון ִמּתַ
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
י ָעְלָמא כּוּלֵ ְחּתֹון :ּדְ    !ְלֵמִדין ֶעְליֹון ִמּתַ

ן  ִאם כֵּ ַחת ְלהוּ  'ָצפֹון' –ּדְ כַּ ָקר ָלא ַמׁשְ ֶבן ּבָ    !ּבְ
  

א    ,ֶאּלָ
ָפְטֵרי ,ָהָכא ָנן ּדְ ַרּבָ    :ַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ

ְגִמיֵרי את (ויקרא ד, כז) 28282828"ִמְצֹות" (ויקרא ה, יז) "ִמְצֹות" :ּדִ    .ֵמַחּטָ
ן  ַהּלָ ַחיָּ  -ַמה ּלְ ָבר ׁשֶ ֵרת  יִבין ּדָ    ,ַעל ְזדֹונֹו כָּ

את ְגָגתֹו ַחּטָ    .29292929ְוַעל ׁשִ
ְגָגתוֹ  ֵרת ְוַעל ׁשִ יִבין ַעל ְזדֹונֹו כָּ ַחּיָ ל ׁשֶ את ְוַעל ְסֵפקוֹ  ַאף כָּ לּוי ַחּטָ ם ּתָ    ,ָאׁשָ
ֵרת יִבין ַעל ְזדֹונֹו כָּ ֵאין ַחּיָ    .ְלַאּפּוֵקי ְמִעיָלה ּדְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ְמִעיָלה"    :ֵהִזיד ּבִ
י ִמיָתה :אֹוֵמר ַרּבִ    .ּבְ

ַאְזָהָרה :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ     ".ּבְ
  

י ֲעִקיָבא ָסַבר    :ְוַרּבִ
י ָיְלִפיַנן  את ֵחֶלב "ִמְצֹות" "ִמְצֹות"כִּ    ,ֵמַחּטָ

ָיְלִפיַנן    :ְלָהִכי הּוא ּדְ
ן  ַהּלָ ְקבּוָעה –ַמה ּלְ    ,ּבִ

                                                        
א ֲעֹונוֹ  27 ם ְוָנׂשָ יָנה ְולֹא ָיַדע ְוָאׁשֵ ר לֹא ֵתָעׂשֶ ל ִמְצֹות ְיהָֹוה ֲאׁשֶ ָתה ַאַחת ִמּכָ י ֶתֱחָטא ְוָעׂשְ   ְוִאם ֶנֶפׁש ּכִ
ָגָגה ֵמַעם  28 ֱחָטא ִבׁשְ םְוִאם ֶנֶפׁש ַאַחת תֶּ יָנה ְוָאׁשֵ ר לֹא ֵתָעׂשֶ ה ֲאׁשֶ ְצֹות ְיהֹוָ ֲעׂשָתּה ַאַחת ִמּמִ   ָהָאֶרץ ּבַ
לּוי) מסורת הש"ס. גירסת וילא: 29 ם תָּ   ויש עוד שיויים בהמשך הפיסקה. (ְוַעל ְסֵפיקֹו ָאׁשָ

 רש"י
  מתי' 

. איו שאיו מביא את מעילתו
   צריך להביא את הממון:

   . הממון וחומשו:מביא מעילה
. הייו דכתיב ואת אשר ליוןגי

חטא מן הקדש שמביא שוה מה 
שהה וחומשו במעות ומוסרו 
לכהן הגזבר והמעות יפלו לדבה 

   לקיץ המזבח. תוס':
. הקח בשי סלעים בשי סלעים

דכתיב (ויקרא ה) בערכך כסף 
   וגו':

. הילכך יכול שממין שמביא כו'
  להביא ולהתות:

  
  גמ' 

י . באשם תלוואם פש אדם
כתיב ולעיל מייה באשם 

   מעילות קמיירי בויקרא:
לחייב על ספק מעילות אשם 

. קס''ד מדכתביהו גבי תלוי
   הדדי:
   . מעילות:עליון

   . אשת תלוי:מתחתון
. ה''ג אלא הכא הייו טעמא גליון

   דר' עקיבא דכתיב ואם פש:
. דמר לימא בהא קא מיפלגי

סבר הקישא עדיף ומר סבר ג''ש 
   עדיף:

. א דכולי עלמא הקישא עדיףל
שהרי אין משיבין על ההיקש 
ואמרי לך רבן הייו היקש 
דתחתון למד מעליון לכסף 

   שקלים:
ור' עקיבא סבר אשם לכסף 
. שקלים פקא ליה מזאת תורת

אלא היקש להכי אתא ללמוד 
עליון מתחתון והכי פירש רחמא 
והוא הוא שבקוטרס אלא ע''כ 

   מבואר היטב עכה''ג:
. דלרבן אין למדין לא ם כןא

אשכחן צפון בבן בקר דחטאת 
ועולה יהו טעוין שחיטה בצפון 
דצפון כתיב בבן צאן בויקרא 
ובמסכת זבחים (דף מא.) יליף בן 
בקר בהאי דיא בעליון מתחתון: 
באשם תלוי כתיב מצות 

   ובחטאת כתיב מצות:
. הייו סתם חטאת חטאת חלב

ולהכי קט חלב משום דסמוכה 
חלב דכתיב בויקרא כל חלב ל

וכל דם לא תאכלו וסמיך ליה 
   פש כי תחטא וגו':

  . בידי שמים:במיתה
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אן  ְקבּוָעה –ַאף כָּ    ,ּבִ
ָלאעֹוֶלה ְויוֹ  :ְלַאּפּוֵקי    .ֵרד ּדְ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
ָוה ְלֶמֱחָצה :ָסְבֵרי ֵזיָרה ׁשָ    .ֵאין ּגְ

  
י ֲעִקיָבא ָסַבר ַרּבִ ָלל ּדְ ָוה ְלֶמֱחָצה :ִמכְּ ֵזיָרה ׁשָ    ?!ֵיׁש ּגְ

  
א י ָעְלָמא ,ֶאּלָ כּוּלֵ ָוה ְלֶמֱחָצה :ּדְ ֵזיָרה ׁשָ    .ֵאין ּגְ

י ֲעִקיָבא ַרּבִ א ַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ    :ֶאּלָ
ָא  ְחּתֹון ,ָוי''ו מֹוִסיף ַעל ִעְנָין ִראׁשֹון "ְוִאם ֶנֶפׁש " :ַמר ְקָראּדְ    .ְוִיְלַמד ֶעְליֹון ִמּתַ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
ָגַמר ֵמֶעְליֹון :ָסְבֵרי ְחּתֹון הּוא ּדְ    ,ּתַ

ָקִלים ֶכֶסף ׁשְ ם ּבְ    .ְלָאׁשָ
  

י ֲעִקיָבא    ?ְוַרּבִ
  

ש ְלֶמֱחָצה :ָסַבר    .ֵאין ֶהיּקֵ
  

ָלל ּדְ  ָנן ָסְבֵריִמכְּ ש ְלֶמֱחָצה :ַרּבָ    .ֵיׁש ֶהיּקֵ
ש ְלֶמֱחָצה :ְוָהא ָקְייָמא ָלן ֵאין ֶהיּקֵ    !ּדְ

  
י ָעְלָמא כּוּלֵ ש ְלֶמֱחָצה :ּדְ    .ֵאין ֶהיּקֵ

ָנן ַרּבָ    :ְוָהָכא ַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ
ְגִמיֵרי א "ִמְצֹות" "ִמְצֹות" :ּדִ יׁשָ ֵקיּה ֵמֶהּקֵ   .ַאּפְ

   
י ֲעִקיָבא    ?ְוַרּבִ

  
ָקִלים ָנְפָקא ֵליּה ִמ  ֶכֶסף ׁשְ ם ּבְ ם"ָאׁשָ    – (ויקרא ז, א) 30303030"זֹאת ּתֹוַרת ָהָאׁשָ

מֹות ָקִלים - ּתֹוָרה ַאַחת ְלָכל ָהֲאׁשָ ְבֶכֶסף ׁשְ ם ּדִ    .ְלָאׁשָ
  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  

ְכִתיב ב ּדִ ם" :ַאף ַעל ּגַ    – (ויקרא ז, א) "זֹאת ּתֹוַרת ָהָאׁשָ
ב  ְחּתֹון ֵמֶעְליֹון ,ָוי''ו מֹוִסיף ַעל ִעְנָין ִראׁשֹון "ִאם ֶנֶפׁש וְ "ִאיְצְטִריְך ְלִמְכּתַ    .ְוִיְלַמד ּתַ

ם"ְוִאי ִמ  מֹות   :ֲהָוה ֲאִמיָנא - "זֹאת ּתֹוַרת ָהָאׁשָ י ֲאִמיָנא ּתֹוָרה ַאַחת ְלָכל ֲאׁשָ    ,כִּ
ִאין מֹות ַוּדָ ָאר ֲאׁשָ ׁשְ י ּבִ    ,ָהֵני ִמיּלֵ

לּוי ם ּתָ יָון  ,ֲאָבל ָאׁשָ ַעל ְסֵפק ֵחֶלב ָקָאֵתיכֵּ    ,ּדְ
אוֹ  :ֵאיָמא ּדָ    .לֹא ְיֵהא ְסֵפיקֹו ָחמּור ִמּוַ

ְנָקא ת ּדַ את ּבַ אֹו ַחּטָ ּדָ    ,ַמה ּוַ
ְנָקא ר ּדַ ם ּבַ    .ַאף ְסֵפיקֹו ָאׁשָ

ַתב ַרֲחָמָנא   .ָוי''ו מֹוִסיף ַעל ִעְנָין ִראׁשֹון - "ְוִאם ֶנֶפׁש " :ַאָהִכי כְּ
   

ָד  ם" :ֵריׁש ָהא ִניָחא ְלַמאן ּדְ    ,"זֹאת ּתֹוַרת ָהָאׁשָ
ֵריׁש  ָלא ּדָ א ְלַמאן ּדְ ם" :ֶאּלָ א ְלֵמיַמר - "זֹאת ּתֹוַרת ָהָאׁשָ    ?ַמאי ִאיכָּ

  
ךָ "ָיֵליף  ֶעְרּכְ ךָ " (ויקרא ה, יח) 31313131"ּבְ ֶעְרּכְ ם ְמִעיָלה )ויקרא ה, טו( 32323232"ּבְ    ,ֵמֲאׁשַ

ּה  ַתב ּבַ ְפָחה ֲחרּוָפה ָלא כְּ ם ׁשִ ךָ 'ֲאׁשַ ֶעְרכְּ ֵאיל"ָיְלִפיַנן  'ּבְ    .(ויקרא ה, טז) 34343434"ֵאִיל" (ויקרא יט, כב) 33333333"ּבְ
                                                        

ים הּוא 30 ם קֶֹדׁש ָקָדׁשִ   ְוזֹאת ּתֹוַרת ָהָאׁשָ
ֶע  31 ִמים ִמן ַהּצֹאן ּבְ ָגג ְוהּוא לֹא ָיַדע ְוִנְסַלח לוֹ ְוֵהִביא ַאִיל תָּ ר ׁשָ ְגָגתֹו ֲאׁשֶ ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ׁשִ ם ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִכּפֶ ָך ְלָאׁשָ   ְרּכְ
ִמים ִמן ַהּצֹאן  32 מֹו ַליהָֹוה ַאִיל תָּ ה ְוֵהִביא ֶאת ֲאׁשָ י ְיהֹוָ ְדׁשֵ ָגָגה ִמּקָ ׁשְ י ִתְמעֹל ַמַעל ְוָחְטָאה ּבִ ָך כֶּ ֶנֶפׁש ּכִ ֶעְרּכְ םּבְ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ְלָאׁשָ ׁשֶ ָקִלים ּבְ   ֶסף ׁשְ
ר ָחָטא 33 אתֹו ֲאׁשֶ ר ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו ֵמַחּטָ אתֹו ֲאׁשֶ ם ִלְפֵני ְיהָֹוה ַעל ַחּטָ ֵאיל ָהָאׁשָ ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ּבְ  ְוִכּפֶ

תֹו יֹוֵסף ָעָליו ְוָנַתן  34 ם ְוֶאת ֲחִמיׁשִ ּלֵ ר ָחָטא ִמן ַהּקֶֹדׁש ְיׁשַ ם ְוִנְסַלח לוֹ ְוֵאת ֲאׁשֶ ֵאיל ָהָאׁשָ ר ָעָליו ּבְ   אֹתֹו ַלּכֵֹהן ְוַהּכֵֹהן ְיַכּפֵ

 רש"י
. כגון שמיעת לאפוקי עולה ויורד

קול וביטוי שפתים וטומאת 
מקדש וקדשיו דלא מייתי על 

   ספיקו אשם תלוי:
. סיף על עין ראשון כו'וי''ו מו

הילכך אתא היקש ואפקיה 
מגזירה שוה להא מילתא ועל 

   כרחין גזרה שוה זו למחצה:
. בעליון כתיב כסף שקלים

והקישא לתחתון מעליון הוא 
דאתא ולא למילף עליון מתחתון 
(לשווייה גזרה שוה למחצה): 
ורבי עקיבא אין היקש למחצה 
לא גרסין לה דלאו הייו היקש 

צה ובשחיטת קדשים בפרק למח
איזהו מקומן (דף מח.) איתא 
לכולה הא שמעתא ולא גרסין 
להא אלא הכי גרסין ורבי 
עקיבא אשם בכסף שקלים מא 
ליה כו' הילכך על כרחיך הקישא 
לאפוקי מגזירה שוה אתא 
למיהוי גזירה שוה למחצה דאי 
לאו להכי אתא היקישא למאי 

   תדרוש ליה:
. ורתהיחא למאן דדריש ת

בשמעתא קמייתא דמחות (דף 
ג:) וזאת תורת המחה תורה 

   אחת לכל המחות:
. מצי ר''ע היחא למאן דדריש

למימר הכי לא איצטריך 
היקישא לאשם בכסף שקלים 
ומהכא פקא וכי איצטריך 
היקישא לספק מעילות לאשם 

   תלוי:
. אשם תלוי בערכך בערכך
   מאשם מעילות:

ל אשם שפחה חרופה יליף מאי
. אשם זיר דכתיב בספרים איל

שבוש הוא דהא באשם זיר 
(במדבר ו) כבש בן שתו כתיב 
ואמרין בפרק ד' מחוסרי כפרה 
(לעיל י:) מדאיל בן שתי שים 
בשי סלעים כבש בן שתו 

   בסלע:
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י ֲעִקיָבאמֹוֶדה "    :ַרּבִ

ֵאינוֹ  אי ׁשֶ ם ַוּדַ ִביא ִעּמֹו ָאׁשָ ּיָ ע לֹו ׁשֶ ְתַוּדַ ּיִ    .ֵמִביא ֶאת ְמִעיָלתֹו ַעד ׁשֶ
י ַטְרפֹוןָאַמר     :ַרּבִ

מֹות י ֲאׁשָ תֵּ ֶזה ֵמִביא ׁשְ    !ַמה ּלָ
ֵני ְסָלִעים ֶאּלָ  ׁשְ ם ּבִ ּה ְוָיִביא ָאׁשָ   א ֵמִביא ְמִעיָלה ְוחּוְמׁשָ

   :ְויֹאַמר
י אי ָמַעְלתִּ    ,ְמִעיָלִתי –זֹו : ִאם ַוּדַ

ִמי –ְוזֹו     .ֲאׁשָ
י עֹות   :ְוִאם ָסֵפק ָמַעְלתִּ    ,ְנָדָבה –ַהּמָ

ם ְוָה  לּוי –ָאׁשָ   .תָּ
הּוא ֵמִביא ַעל הֹוַדע ֵמִביא ַעל ין ׁשֶ ּמִ ּמִ    ."לֹא הֹוַדע ׁשֶ

  
   ?ַמאי ָקָאַמר - ..." ְוִאם ָסֵפק"
  

   :ָרָבאֲאַמר 
ֵני ְסֵפיקֹו עֹוֵמד ְלעֹוָלם  :ּתְ לּוי -ִאם ּבִ ם ּתָ    .ְיֵהא ָאׁשָ

  
ּלֹא הֹוַדע" ֵהִביא ַעל הֹוַדע ְמִביאֹו ַעל ׁשֶ ין ׁשֶ ּמִ ּמִ    ".ׁשֶ
  

י ִמְתְיַדע ֵליּה  ֵעי ְלַאְיתֹוֵיי ָאׁשָ  -סֹוף סֹוף כִּ איּבָ   !ם ַוּדַ
   

   :ָרָבאֲאַמר 
ֵניֶהם ִנְלַמד ְבֵרי ׁשְ    :ִמּדִ

אי  ם ַוּדַ ֵעי ְיִדיָעה  -ָאׁשָ הְת ּבִ ָלא ּבָ   .ִחּלָ
  
  
  

 רש"י
. ואם ספק הא מאי קאמר

   פשיטא דספק הוא לו:
. כי הביא במעילה סוף סוף

מועטת מעילתו ואשמו בתאי 
אכתי לא פיק מידי שי אשמות 
דכי מתידע ליה דודאי מעל בעי 
איתויי אשם ודאי דקא סלקא 
דעתין אשם דומיא דחטאת 
וחטאת שהביא על ספיקה אשם 
תלוי כי מתידע ליה ודאי בעי 

   יי חטאת:איתו
. דר' עקיבא ור' מדברי שיהם

   טרפון דמודו במעילה מועטת:
. הילכך כי לא בעי ידיעה בתחלה

אתייה מספק על תאי עולה לו 
  לאשם ודאי כי מתיידע ליה:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א    ––––כב, ב כב, ב כב, ב כב, ב  .15
   ַמְתִניִתין

את ָהעֹוף  ֵהִביָאה ַחטַּ ה ׁשֶ ָ   , 35353535קֵפ ָס ָהִאׁשּ
אי  ְלָדה ַוּדַ ּיָ ּלֹא ִנְמְלָקה נֹוַדע ָלּה ׁשֶ ינָּ  -ִאם ַעד ׁשֶ ֲעׂשֶ איתַּ    ,ה ַוּדַ

ִהיא ְמִביָאה ַעל הֹוַדע ְמִביָאה ַעל לֹא הֹוַדע ין ׁשֶ ּמִ ּמִ    .ׁשֶ
  

ין ל חּוּלִ ׁש  ,ֲחִתיָכה ׁשֶ ל ֶהְקּדֵ    :ַוֲחִתיָכה ׁשֶ
טּור –ְוֵאין יֹוֵדַע ֵאיֶזה ֵמֶהן ָאַכל  ,ָאַכל ַאַחת ֵמֶהן    .ּפָ

י ֲעִקיָבא לּוי :ַרּבִ ם תָּ יב ָאׁשָ    .ְמַחּיֵ
 ְ ה ָאַכל ֶאת ַהׁשּ אי -ִנּיָ ם ַוּדַ    .ֵמִביא ָאׁשָ

ה ,ָאַכל ֶאָחד ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ִנּיָ ְ    :ּוָבא ַאֵחר ְוָאַכל ֶאת ַהׁשּ
לּוי -ֶזה  ם תָּ    ,ֵמִביא ָאׁשָ

לּוי -ְוֶזה  ם תָּ    ,ֵמִביא ָאׁשָ
ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ    .ַרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ם ֶאָחד ֵניֶהן ְמִביִאין ָאׁשָ    .ׁשְ

י יֹוֵסיַר    :אֹוֵמר ּבִ
ם ֶאָחד   כג,א ַנִים ְמִביִאין ָאׁשָ    .ֵאין ׁשְ

  
ין ,ֲחִתיַכת ֵחֶלב    :ַוֲחִתיַכת חּוּלִ

לּוי -ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיֶזה ֵמֶהן ָאַכל  ,ָאַכל ַאַחת ֵמֶהן ם תָּ    .ֵמִביא ָאׁשָ
ה  ִנּיָ ְ את -ָאַכל ֶאת ַהׁשּ    .ֵמִביא ַחטָּ

הָאַכל ֶאָחד ֶאת ָהִראׁשֹוָנה  ִנּיָ ְ    :ּוָבא ַאֵחר ְוָאַכל ֶאת ַהׁשּ
לּוי -ֶזה  ם תָּ    ,ֵמִביא ָאׁשָ

לּוי -ְוֶזה  ם תָּ    ,ֵמִביא ָאׁשָ
ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ    .ַרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
את ַאַחת ֵניֶהם ְמִביִאין ַחטָּ    .ׁשְ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
את ַאַחת ַנִים ְמִביִאין ַחטָּ    .ֵאין ׁשְ

  
   :ִתיַכת ֵחֶלב ַוֲחִתיַכת קֹוֶדׁש ֲח 

לּוי -ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיֶזה ֵמֶהן ָאַכל  ,ָאַכל ַאַחת ֵמֶהן ם תָּ    .ֵמִביא ָאׁשָ
ה  ִנּיָ ְ את -ָאַכל ֶאת ַהׁשּ אי ,ֵמִביא ַחטָּ ם ַוּדַ    .ְוָאׁשָ

ה ,ָאַכל ֶאָחד ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ִנּיָ ְ    :ּוָבא ַאֵחר ְוָאַכל ֶאת ַהׁשּ
לּוי ֵמִביא -ֶזה  ם תָּ    ,ָאׁשָ

לּוי -ְוֶזה  ם תָּ    .ֵמִביא ָאׁשָ
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ם את ְוָאׁשָ ֵניֶהן ְמִביִאין ַחטָּ    .ׁשְ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

ם ֶאָחד את ְוָאׁשָ ַנִים ְמִביִאין ַחטָּ    .ֵאין ׁשְ
  

   :ַוֲחִתיַכת ֵחֶלב קֹוֶדׁש  ,ֲחִתיַכת ֵחֶלב
את -יֹוֵדַע ֵאיזֹו ֵמֶהן ָאַכל  ְוֵאין ,ָאַכל ַאַחת ֵמֶהן    .ֵמִביא ַחטָּ

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
לּוי ם תָּ    .ַאף ָאׁשָ

ה  ִנּיָ ְ אֹות    -ָאַכל ֶאת ַהׁשּ ֵני ַחטָּ    ,ֵמִביא ׁשְ
אי ם ַוּדַ    .ְוָאׁשָ

ה ,ָאַכל ֶאָחד ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ִנּיָ ְ    :ּוָבא ַאֵחר ְוָאַכל ֶאת ַהׁשּ
את -ֶזה     ,ֵמִביא ַחטָּ

את -ְוֶזה     .ֵמִביא ַחטָּ
י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ

לּוי ם תָּ    .ֶזה ָוֶזה ְמִביִאין ָאׁשָ
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

                                                        
 שיטה מקובצת, הגהות הב"ח וגם בהמשך 35

 רש"י
  מתי' 

. ספק ילדה מין חטאת העוף
פטור או מין חיוב מביאה קיה 
העולה מביאה ומתה אם מין 
חיוב הוא זו עולתה ואם לאו 
תהא דבה אבל חטאת מביאה 

   ת:מספק ואיה אכל
   . ויאכל לכהים:תיעשה ודאי

. ר' עקיבא ר' עקיבא מחייב
לטעמיה דמחייב אשם תלוי 

   בספק מעילות:
. שיהן מביאין אשם אחד

בשותפות ויאמר זה לזה אם 
אכלת חתיכה של קדש יהא 
חלקי מחול ויהא אשם כולו 

  עליך:
. אין שים מביאין אשם אחד

דלית ליה תאי בקרבות אלא 
פטורין ואם  אם כדברי חכמים

כדברי ר' עקיבא כל אחד מביא 
   אשם תלוי:

זה מביא אשם תלוי וזה מביא 
. דלא בעי חתיכה מב' אשם תלוי

   חתיכות:
. ובתאי כדפרישית חטאת אחת

אבל אשם תלוי מייתי כל אחד 
   ואחד משום חתיכת החלב:

. שומן חתיכת חלב וחתיכת
   דקדש אכל כו':

. משום ספק מביא אשם תלוי
   חלב:
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את -ֶזה     ,ֵמִביא ַחטָּ
את -ְוֶזה     ,ֵמִביא ַחטָּ

ם ֶאָחד ֵניֶהן ְמִביִאין ָאׁשָ    .ּוׁשְ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

ם ֶא  ֵניֶהן ְמִביִאין ָאׁשָ    .ָחדֵאין ׁשְ
  

   :ֲחִתיַכת ֵחֶלב ַוֲחִתיַכת ֵחֶלב נֹוָתר
את :ֵמִביא – ְוֵאין יֹוֵדַע ֵאיֶזה ֵמֶהן ָאַכל ,ָאַכל ַאַחת ֵמֶהן    ,ַחטָּ

לּוי ם תָּ    .ְוָאׁשָ
ה  ִנּיָ ְ אֹות -ָאַכל ֶאת ַהׁשּ לֹׁש ַחטָּ    .ֵמִביא ׁשָ

ִניָּ  ,ָאַכל ֶאָחד ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ְ    :הּוָבא ַאֵחר ְוָאַכל ֶאת ַהׁשּ
לּוי -ֶזה  ם תָּ את ְוָאׁשָ    ,ֵמִביא ַחטָּ

לּוי -ְוֶזה  ם תָּ את ְוָאׁשָ    .ֵמִביא ַחטָּ
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

את -ֶזה     ,ֵמִביא ַחטָּ
את -ְוֶזה     ,ֵמִביא ַחטָּ

ֵניֶהן ְמִביִאין  את ַאַחת -ּוׁשְ    .ַחטָּ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָאה ַעל  ִהיא ּבָ את ׁשֶ ל ַחטָּ ַנִים ְמִביִאין אֹוָתּה  -ֵחְטא ּכָ   .ֵאין ׁשְ
  

ָמָרא    ּגְ

   :ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאֲאַמר ֵליּה 
י יֹוֵסי ֵניֶהן, ְלַרּבִ ָלא ַמְייתּו ׁשְ את הּוא ּדְ    ,ַחּטָ

לּוי  ם ּתָ ֵניֶהם -ָהא ָאׁשָ    .ַמְייתּו ׁשְ
א א ַקּמָ ּנָ    !ַהְיינּו ּתַ

  
יָמא ֵתי ֲחִתיכֹות :ְוִכי ּתֵ ְ יַנְייהוּ  ,ֲחִתיָכה ִמׁשּ א ּבֵ    :ִאיכָּ

ְנָיא    :ְוָהּתַ
י יֹוֵסי"    :אֹוֵמר ַרּבִ

לּוי -ֶזה  ם תָּ    ,ֵמִביא ָאׁשָ
לּוי -ְוֶזה  ם תָּ   !"ֵמִביא ָאׁשָ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ַמע ָלן א :ָהא ָקא ַמׁשְ א ַקּמָ ּנָ ַמאן ּתַ י יֹוֵסי ?ּדְ    .ַרּבִ

 רש"י
. משום חלב ובהא זה מביא כו'

לא פליג ר' עקיבא לחיוביה שי 
יין בהן לפי שאין אשמות תלו

כאן אלא עבירה אחת ספק חלב 
   ספק קדש:

. בשותפות ויתו חטאת ואשם
אם אי אכלתי חלב ואתה הקדש 
יהא חלקי באשם מחול לך 

   וחלקך בחטאת מחול לי:
. דממה פשך חלב מביא חטאת

אכל: ר' עקיבא אומר אשם תלוי 
   (על) החטאות משום מעילות:

חתיכת חלב וחתיכת חלב ותר 
. מביא שתים אחת משום 'כו

   חלב ואחת משום ותר:
. כל חטאת שהיא באה על חטא

לאפוקי חטאת העוף של יולדת 
ששתים מביאות אותה ובתאי 
כדאמרין בפ''ק (לעיל ז:) אמר 
רבי יוסי אימתי שהלכו זה 

  למזרח וזה למערב כו':
  

  גמ' 
ה''ג הייו ת''ק וכי תימא 
. חתיכה אחת משתי חתיכות כו'

וסי ה''ק אין שים מביאין דר' י
חטאת אחת אלא הראשון מביא 
אשם תלוי והשי פטור דבעין 

  חתיכה אחת משתי חתיכות:
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   ,[כו'] ֲחִתיַכת ֵחֶלב ַוֲחִתיַכת קֶֹדׁש "

   ,כו'יַכת ֵחֶלב ַוֲחִתיַכת ֵחֶלב קֹוֶדׁש ֲחִת 
   .כו' "ֲחִתיַכת ֵחֶלב ַוֲחִתיַכת ֵחֶלב נֹוָתר

  
   :ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאֲאַמר ֵליּה 

קֶֹדׁש הּוא נֹוָתר ּדְ אי ּדְ ם ַוּדַ י ָאׁשָ    !ְוַלְיֵתי ַנּמִ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
רּוָטה ֵוה ּפְ יּה ׁשְ ֵלית ּבֵ    .ּדְ

  
ִא  ָרא ּדְ ֵניְוָהא ֵמִעיּקָ ָקּתָ רּוָטה ָעְסִקיַנן ּדְ ֵוה ּפְ יּה ׁשְ אי" :ית ּבֵ ם ַוּדַ    "!ָאׁשָ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

רּוָטה ְוָיא ּפְ ָלא נֹוָתר ִהיא ׁשָ    .ַהִהיא ֲחִתיָכה ּדְ
  

יּה  ֵני ּבֵ ָקּתָ ֵני "נֹוָתר" :ְוָהא ֵיׁש אֹוֵכל ֲאִכיָלה ַאַחת ּדְ ם ֶאָח " :ְוָקּתָ אֹות ְוָאׁשָ ע ַחּטָ   "!דֵמִביא ַאְרּבַ
   

   :ֲאַמר ֵליּה 
ה –ַהִהיא  ַגּסָ    ,ּבְ

ה –ְוַהִהיא  ַדּקָ    .ּבְ
  
  ,36363636יּמִ י נַ ִא 

ִמים -ַהִהיא  ׁשָ ימֹות ַהּגְ    ,ּבִ
ה -ָהָכא  ימֹות ַהַחּמָ    .ּבִ

  
  

                                                        
ָיא)  מסורת הש"ס. גירסת וילא: 36   (ְוָלא ַקׁשְ

  

 רש"י
. מעילה בהדי ויתי אשם ודאי

   אשם וחטאת:
והא מעיקרא בדאית בה שוה 

. רישא פרוטה עסקין דקתי
חתיכה של קדש וחתיכה של חלב 

חטאת  כו' אכל את השיה מביא
   ואשם:

. בפרק יש שאוכל אכילה אחת
אמרו לו (לעיל דף יג:) דקתי 
ותר וקתי אשם מעילות אלמא 

   איכא ותר שוה פרוטה:
. אכילה גסה שאכל הרבה בגסה

ואף על גב דאיסור האה הוא 
כשאר כל הקדשים האסורים 
בהאה שמועלין בהן דהאי מי 

   חזי לגבוה שאם עלו לא ירדו:
מסרחת בשר  .בימות החמה

ותר דהא שי ימים או יום 
ולילה שתהא ולא שויא אכילה 

  (דקה) פרוטה:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א .17
ה ,ָאַכל ֶאָחד ֶאת ָהִראׁשֹוָנה" ִנּיָ ְ    :ּוָבא ַאֵחר ְוָאַכל ֶאת ַהׁשּ

את -ֶזה     ,ֵמִביא ַחטָּ
את -ְוֶזה     .ֵמִביא ַחטָּ

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
לּוי ם תָּ    .ֶזה ָוֶזה ְמִביִאין ָאׁשָ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
את -ֶזה     ,ֵמִביא ַחטָּ

את -ְוֶזה     ,ֵמִביא ַחטָּ
ם ֶאָחד ֵניֶהן ְמִביִאין ָאׁשָ    .ּוׁשְ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ם ֶא  ֵניֶהן ְמִביִאין ָאׁשָ    ."ָחדֵאין ׁשְ

  
   :ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאֲאַמר ֵליּה 

ְמעֹון ִאיּסוּ  י ׁשִ    ?!ִאיּסּור ַעלר ָחל ּוִמי ָאַמר ַרּבִ
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
יּפּוִרים  יֹום ַהּכִ טּור -ָהאֹוֵכל ְנֵבָלה ּבְ    ."ּפָ

  
ַרב ִאיִדיֲאַמר  ֵריּה ּדְ ת ּבְ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

גֹון ּה  :כְּ ֶחְלּבָ ֲאַכל ּכּוְלָיא ּבְ    .ּדַ
  

י ָהא ָקאי ֲעַלּה  ּה ַנּמִ ֶחְלּבָ ִאיּסּור ְוכּוְלָיא ּבְ    ,"עֹוִלין" ּבְ
   !ֵהיִכי ָאֵתי ִאיּסּור נֹוָתר ָחֵייל ֲעַלּה 

  
יָמא ְמעֹון ּדְ   :ְוִכי ּתֵ י ׁשִ    ,ִאיּסּור ָחמּור הּוא 'נֹוָתר'ְסִביָרא ֵליּה ְלַרּבִ

עֹוִלין    ְוָחֵייל ַעל ִאיּסּור ַקל ּדְ
ִאיּסּור ַקל הּוא ִאיּסּור ָח  ,ְוָהא ְנֵבָלה ּדְ יּפּוִרים ּדְ    ,מּור הּואְויֹום ַהכִּ

ַקל הּוא ָחמּור ְוָחֵייל ַעל ְנֵבָלה ּדְ יּפּוִרים ּדְ    !ְוָלא ָקָאֵתי ִאיּסּור יֹום כִּ
  

י ַרֲחָמָנא ּלֵ ים ּגַ ָקָדׁשִ א ּבְ ָאֵתי ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור ,ֶאּלָ   .ּדְ
  

ַתְנָיא   כג,ב    :ּדְ

ר ַלה'""    ."ְלַרּבֹות ֶאת ָהֵאימּוִרין - (ויקרא ז, כ) 37373737"ֲאׁשֶ
ִאיּסּור עֹוִלין -ימּוִרין ְוֵא     ,ָקאי ֲעַלְייהּו ּבְ

ֵרת  -ְוֵחֶלב  ִאיּסּור כָּ   ָקאי ֲעַלְייהּו ּבְ
   ,ְוָקָאֵתי ִאיּסּור טּוְמָאה ָחֵייל ֲעֵליּה 

  
ן הּוא כֵּ ַדע ׁשֶ    ,ּתֵ

י ְסִביָרא ֵליּה  ָהא ַרּבִ    .ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור :ּדְ
י ִאיּסּור ָח  38383838    ,מּור ַעל ִאיּסּור ַקלְוָהֵני ִמיּלֵ

   ,ָחמּור ָלאַעל ִאיּסּור  ֲאָבל ִאיּסּור ַקל
ָאַמר ְמִעיַנן ֵליּה ּדְ ים ׁשָ י ָחֵייל :ּוְבָקָדׁשִ    .ִאיּסּור ַקל ַעל ִאיּסּור ָחמּור ַנּמִ

ָהא ִאיּסּור ְמִעיָלה ַקל הּוא     ,ִמיָתה -ּדְ
ים ִאיּסּור ָח  ֵרת –מּור ְוִאיּסּור ָקָדׁשִ    ,כָּ

ֵרת    .ְוָאֵתי ִאיּסּור ִמיָתה ָחֵייל ַעל ִאיּסּור כָּ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ל ֵחֶלב ַלה'" ים ִלְמִעיָלה - (ויקרא ג, טז) 39393939"ּכָ ים ַקּלִ    ,ְלַרּבֹות ֵאימּוֵרי ָקָדׁשִ

ֵר  ִאיּסּור ּכָ    ."ת הּואּוְמִעיָלה ִאיּסּור ִמיָתה ְוָקא ָחֵייל ַעל ִאיּסּור ֵחֶלב ּדְ
ּה  ַמע ִמיּנַ י ְקָרא :ׁשְ ּלֵ ים ּגַ ָקָדׁשִ    .ּבְ

                                                        
ה ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְר  37 ר ַליהֹוָ ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ַבח ַהׁשּ ר ִמּזֶ ׂשָ ר ּתֹאַכל ּבָ ֶפׁש ֲאׁשֶ יהָ ְוַהּנֶ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ   ָתה ַהּנֶ
 (ְוהּוא ִאיּסּור) ...(ָחל)  ...(ְוֵאיָמא) :וילאגירסת  38

ה 39 ל ֵחֶלב ַליהֹוָ ה ְלֵריַח ִניחַֹח ּכָ ֶ ָחה ֶלֶחם ִאׁשּ ְזּבֵ   ְוִהְקִטיָרם ַהּכֵֹהן ַהּמִ

 רש"י
. דמיחייב איסור חל על איסור

חטאת אותר דחייל איסור ותר 
   אאיסור חלב:

. איום הכיפורים דלא אתי פטור
איסור יום הכיפורים וחייל 
אאיסור בלה ואפילו תבלה היום 

ן השמשות דאתמול הוה איסורא בי
משום אבר מן החי ולא אתי איסור 

   יום הכיפורים וחייל:
. דליכא איסור חל על כוליא בחלבה

איסור דאחלב חייב משום חלב 
   ואותר משום כוליא:

   . דלגבוה סלקא:דאיסור עולין
ואכל מבשר זבח השלמים אשר 

. שאם אכלן לה' לרבות אימורין
בטומאת הגוף חייב כרת והא 

ן כגון כליות קאי עלייהו אימורי
  באיסור עולין:

   . דאימורין קאי עליה בכרת:וחלב
. דבקדשים איסור חל על תדע שכן

   איסור לדברי הכל:
. בעלמא דהא רבי סבירא ליה

איסור חל על איסור והי מילי 
איסור חמור על הקל אבל קל על 
החמור לא ובקדשים שמעין ליה 
דאפילו קל על החמור והא דאיסור 

מור על הקל לא איתפרש לי ח
  היכא:

. קל הוא דאין חייבין איסור מיתה
   על שגגתה חטאת:

לרבות אימורי קדשים קלים 
. כדכתיב (ויקרא ג) כל חלב למעילה

לה' (הוא) אלמא דחטאה בשגגה 
   מקדשי ה' [שם ה] קריא בהו:

. שהאוכל אין פיגול חל על העולין
אימורי פיגול כגון כליות איו חייב 

אלמא אפילו איסור חמור לא  כרת
חייל אאיסור קל: תא דמתי' 
אליבא דרבי שמעון סבר איסור חל 
על איסור בקדשים: והאי תא 
דסבר אין פיגול בעולין סבר 
בקדשים מי אין איסור חל על 

   איסור:
. דאין פיגול בעולין האי ולהאי תא

כל חלב לה' דמשמע דמעילה חיילא 
חל אאימורים אלמא איסור קל 

אאיסור חמור בקדשים מאי עביד 
ליה דבשלמא מאשר לה' לרבות 
אימורין לאיסור טומאה לא פרכין 
דמצי לתרוצי דלאו רבי שמעון היא 
אלא רבן דפליגי עליה דר' שמעון 
דאית להו בחולין איסור חל על 
איסור על ידי כולל כגון בלה 
ביוה''כ וטומאת הגוף מי איסור 

בשר אתסר כולל הוא מגו דמתסר ב
מי בחלב אלא האי קרא דמעילה 
דאמר דאיסור קל חל על איסור 
החמור קשיא לן דהא לא אשכחן 
ליה בחולין אלמא דשי לן בין 

   חולין לקדשים:
   . באימורי ולדות קדשים:מוקי ליה

דקסבר ולדות קדשים בהוייתן הן 
. והויה לישא דקרא קדושין

דאיתרבי מייה ולדות קדשים 
כורות בפרק ב' (דף יד:) דגרסין בב

רק קדשיך אלו התמורות אשר 
יהיה לך אלו הוולדות וההיא דרשא 
דגבי טומאת הגוף דלעיל אשר לה' 
לרבות האימורים לית ליה ומוקי 
ליה לדרשא אחריא בת''כ לרבות 

  את הלן ואת היוצא:
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ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
עֹוִלין יּגּול ּבְ    ,ֵאין ּפִ
עֹוִלין   !"ְוֵאין נֹוָתר ּבְ

  
ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ א ּדְ יּבָ ֵאי ִהיא ְוַאּלִ ּנָ א ּתַ    ,ֶאּלָ

ָאְמֵרי א ּדְ ִאיכָּ ים ִאיּס  :ּדְ ָקָדׁשִ    ,ּור ָחל ַעל ִאיּסּורּבְ
ָאְמֵרי א ּדְ י ֵאין ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור :ְוִאיכָּ ים ַנּמִ ָקָדׁשִ    .ּבְ

  
ָאַמר י :ּוְלַמאן ּדְ ים ַנּמִ ָקָדׁשִ ל ֵחֶלב ַלה'" ,ֵאין ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור ,ּבְ    ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  - "ּכָ

  
ים י ָקָדׁשִ ַוְלּדֵ    .מֹוִקים ֵליּה ּבְ

ֲהָוָייָתן  :40404040ְוָקָסַבר ים ּבַ י ָקָדׁשִ ים ּדְ  ְיהוּ ַוְלּדֵ ֲהָדֵדי ָאתוּ ְקדֹוׁשִ   .ַתְרַוְייהּו ּבַ
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