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יטה"
מסכת כריתות פרק ה' – " ַדּם ְשׁ ִח ָ
 .1כ ,ב – כא ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
דַּ
דַּ
דַּ
דַּ

יטה ַ ּב ְ ּב ֵה ָמה,
ם ְ ׁ 1ש ִח ָ
ַ ּב ַח ָ ּיה,
ו ָּבעוֹ ף ּ ֵ -בין ְט ֵמ ִאין ֵ ּבין ְטהוֹ ִרין.
ם נְ ִח ָירה,
ם ִע ּ
יקוּר,
ם ַה ָ ּקזָ ה ׁ ֶש ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה יוֹ ְצ ָאה בּ וֹ ַ -ח ָ ּי ִיבין ָע ָליו.

דַּ ם ַה ְּטחוֹ ל,
דַּ ם ַה ֵ ּלב,
יצים,
דַּ ם ֵ ּב ִ
דַּ ם ֲח ָג ִבים,
דַּ ם ַה ַּת ְמ ִצית ֵ -אין ַח ָ ּי ִיבין ָע ָליו.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ְמ ַח ֵ ּייב ְ ּב ַדם ַה ַּת ְמ ִצית.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ָּ
"כל דָּ ם ל ֹא תֹאכְ
ׁשוֹ ֵמ ַע ֲאנִ יֲ :א ִפילּ ּו דַּ ם ְמ ַה ְ ּל ֵכי ׁ ְש ַּתיִ ם,
יצים,
דַּ ם ֵ ּב ִ
דַּ ם ֲח ָג ִבים,
דַּ ם דָּ ִגים
ַה"כּ ֹל" ִ ּב ְכ ָלל.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :לָ עוֹ ף ְולַ ְ ּב ֵה ָמה" )ויקרא ז ,כו(.
ָמה עוֹ ף ו ְּב ֵה ָמה – ְמיו ָּח ִדיןֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶהן :טו ְּמ ָאה ַק ָ ּלה,
וְ טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה,
וְ יֵ ׁש ָ ּב ֶהןִ :א ּ
יסוּר,
יתר,
וְ ֶה ֵּ
שר.
וְ ֵהן ִמין ָ ּב ָ ׂ
ַאף ָ ּכל ֶ ׁ -ש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶהן :טו ְּמ ָאה ַק ָ ּלה,
וְ טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה,
וְ יֵ ׁש ָ ּב ֶהןִ :א ּ
יסוּר,
יתר,
וְ ֶה ֵּ
שר .3
וְ ֵהן ִמין ָ ּב ָ ׂ
ּ
אוֹ ִציא דַּ ם ְמ ַה ְ ּל ֵכי ׁ ְש ַּתיִ ם ֶ ׁ -ש ֵי ׁש ָ ּב ֶהן טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה,
וְ ֵאין ָ ּב ֶהם טו ְּמ ָאה ַק ָ ּלה.
כא,א אוֹ ִציא דַּ ם ׁ ְש ָר ִצים ֶ ׁ -ש ֵאין ָ ּב ֶהם טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה.
שר.
יצים ֶ ׁ -ש ֵאין ִמין ָ ּב ָ ׂ
אוֹ ִציא דַּ ם ֵ ּב ִ
אוֹ ִציא דַּ ם דָּ ִגים,
יתר.
דַּ ם ֲח ָג ִבים ֶ ׁ -שכּ וּלּ וֹ ֶה ֵּ
לוּ" ) 2ויקרא ז ,כו(.

רש"י
מתי'
אכל דם שחיטה בבהמה .בין
בבהמה בין בחיה בין בעופות:
בין דם חירה ובין דם עיקור.
שעקר סימיהם:
ובין דם ההקזה שהשמה
יוצאה בו חייבין עליו .כרת דדם
הפש הן ובגמ' מפרש איזהו דם
היקז שהפש יוצאה בו:
דם ביצים .ביצי איל ושור לשון
אחר דם ביצים המוזרות
שתאדמו מחמת חמימות
שישבה עליהן התרגולת:
אין חייבין עליהן .כרת שאין
כרת אלא בדם הפש דכתיב
)ויקרא יז( כי פש כל בשר דמו
היא כל אוכליו יכרת:
גמ'
טומאה קלה .טומאת אוכלין
בכביצה:
טומאה חמורה .כשהיא בלה
מטמאה במשא ויש בהן איסור
קודם שחיטה והיתר לאחר
שחיטה:
אוציא דם שרצים שאין בהן
טומאה חמורה .שאין שרצים
מטמאין אדם לטמא בגדים:
שכולו היתר .מפרש לקמן )ע''ב(:
לעוף ולבהמה .למה אמרו
שיהם שהרי מאחד מהן הייתי
דן כעין הפרט:
אי מה עוף כו' .כלומר אם לא
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
לא על דם צאן שהרי בצמרן
כלאים:
אף עוף שאיו באם על הבים.
כגון עוף טמא שאיו טעון שילוח
חייבין על דמו אבל עופות
טהורין לא:

"לָ עוֹ ף וְ לַ ְ ּב ֵה ָמה" )ויקרא ז ,כו( ִ -אי ָמה "עוֹ ף" ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה ִ ּכ ְל ַאיִ ם,
ַאף " ְ ּב ֵה ָמה" ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה ִ ּכ ְל ַאיִ ם?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ לַ ְ ּב ֵה ָמה".
4
"אם ַעל ַה ָ ּבנִ ים" )דברים כב ,ו-ז(,
ִאי ַמה " ְ ּב ֵה ָמה" ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְ ּב ֵ
ּ
"אם ַעל ַה ָבנִ ים",
ַאף עוֹ ף ֶ ׁ -ש ֵאינוֹ ְ ּב ֵ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :לָ עוֹ ף ְולַ ְ ּב ֵה ָמה"".
 1שיטה מקובצת וכך הגירסה במשה .גירסת וילאָ :א ַכל
 2וְ כָ ל דָּ ם ל ֹא תֹאכְ ל ּו ְ ּבכֹל מוֹ ׁ ְשב ֵֹתיכֶ ם לָ עוֹ ף וְ לַ ְ ּב ֵה ָמה
 3שיטה מקובצת
ְ
ָ
 4ו ִּכי יִ ָּק ֵרא ַקן צִ ּפוֹ ר לְ ָפנֶ יך ַ ּבדֶּ ֶרך ְ ּבכָ ל ֵעץ אוֹ ַעל ָה ָא ֶרץ ֶא ְפר ִֹחים אוֹ ֵב ִיצים וְ ָה ֵאם ר ֶֹב ֶצת ַעל ָה ֶא ְפר ִֹחים אוֹ ַעל הַ ֵ ּב ִיצים ל ֹא ִת ַּקח הָ ֵאם ַעל הַ ָ ּבנִ ים.
ז ׁ ַש ֵּל ַח ְּת ׁ ַש ַּלח ֶאת ָה ֵאם וְ ֶאת הַ ָ ּבנִ ים ִּת ַּקח לָ ְך לְ ַמ ַען יִ ַיטב לָ ְך וְ ַה ֲא ַרכְ ָּת יָ ִמים
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י
וְ ֵא ָימאָּ :
"כל דָּ ם" ְּ -כלָ ל
"עוֹ ף ו ְּב ֵה ָמה" ְ ּ -פ ָרט
ְּכלָ ל ו ְּפ ָרט ֵ -אין ַ ּב ְּכלָ ל ֶא ָּלא ַמה ׁ ּ ֶש ַ ּב ּ ְפ ָרט.
"עוֹ ף ו ְּב ֵה ָמה" – ִאין,
ִמ ֵידי ַא ֲח ִרינָא – לָ א!
"נֶ ֶפ ׁש ֲא ׁ ֶשר ּתֹאכַ ל ָּכל דָּ ם" ) 5ויקרא ז ,כז( ָ -חזַ ר וְ כָ לַ ל.
ְּכלָ ל ו ְּפ ָרט וּכְ לָ ל ִ -אי ַא ָּתה דָּ ן ֶא ָּלא ְּכ ֵעין ַה ּ ְפ ָרט.
וְ ָהא לָ א דָּ ֵמי ְּכלָ לָ א ָ ּב ְת ָרא לִ כְ לָ לָ א ַק ָּמא,
ְּכלָ לָ א ַק ָּמא – לָ או,
ְּכלָ לָ א ָ ּב ְת ָרא – ָּכ ֵרת!
ַהאי ַּת ּנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל,
ְּכלָ לֵ י ו ְּפ ָר ֵטי דָּ ִר ׁיש ְּכ ָה ֵדין ַ ּגוְ ונָא ,6
וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ לָ א דָּ ֵמי ְּכלָ לָ א ָ ּב ְת ָרא לִ כְ לָ לָ א ַק ָּמא.

ָּ 5כל נֶ ֶפ ׁש ֲא ׁ ֶשר ּתֹאכַ ל ָּכל דָּ ם וְ נִ כְ ְר ָתה ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַההִ וא ֵמ ַע ֶּמיהָ
 6שיטה מקובצת

דבי ר' ישמעאל דדייי כללי
ופרטי כי האי גווא .בשלהי אלו
טרפות )חולין סו (.ואף על גב
דלא דמי כללא קמא לכללא
בתרא:
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 .2כא ,א
ָא ַמר ָמר:
ּ
"כ ָלל ו ְּפ ָרט ו ְּכ ָלל ִ -אי ַא ָּתה דָּ ן ֶא ָ ּלא ְ ּכ ֵעין ַה ְפ ָרט.
ְּ
ַמה ַה ּ ְפ ָרט ְמפוֹ ָר ׁש ,דָּ ָבר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ  :ט ּו ְמ ָאה ַק ָ ּלה,
וְ טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה
וְ יֵ ׁש ָ ּב ּהִ :א ּ
יסוּר,
יתר.
וְ ֶה ֵּ
שר.
וְ יֵ ׁש ָ ּב ֶהן ִמין ָ ּב ָ ׂ
ַאף ָ ּכל דָּ ָבר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ  :טו ְּמ ָאה ַק ָ ּלה,
וְ טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה,
וְ יֵ ׁש ָ ּב ּהִ :א ּ
יסוּר,
יתר.
וְ ֶה ֵּ
שר".
וְ יֵ ׁש ָ ּב ֶהן ִמין ָ ּב ָ ׂ
" ַאף ָ ּכל" דְּ ָק ָּתנֵי  -לְ ִאית ּויֵי ַמאי?
ֲא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ָא ִבין:
לְ ָאת ּויֵי דָּ מוֹ ׁ ֶשל כּ וֹ י.
ַמאי ָק ָס ַבר?
ְ
ִאי ָק ָס ַבר :כּ וֹ י ְס ֵפ ָיקא הוּא ִ -איצְ ְט ִריך ְק ָרא לְ ֵמ ַיסר ְס ֵפ ָיקא?!

רש"י
לאתויי כוי .וחיה לא איצטריך
לרבות דחיה בכלל בהמה בפרק
בהמה המקשה )שם עא(.
כדמפרש רבי יוחן לקמיה:
איצטריך קרא למיסר ספיקא.
בתמיה דלמאי מדמין ליה אי
לחיה דמה אסור אי לבהמה דמה
אסור:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
]" ֶא ָּלא ָק ָס ַבר :כּ וֹ י ְ ּב ִר ּיָה ִ ּב ְפנֵי ַעצְ מוֹ הוּא"[.
ַא ׁ ְש ְּכ ַחן דָּ מוֹ ,
ֶחלְ בּ וֹ – ְמנָ לַ ן?
ִמ ָּ
"כל ֵחלֶ ב" )7ויקרא ז ,כג(.

 .3כא ,א

רש"י
בלתו מלן .איסור אכילת
בלתו מלן:
בכף הירך תלייה רחמא .דכל
דאית ליה כף שקורין פולפ''א
}הבשר שעל עצם הירך{ והג בו
גיד השה והאי דאיו והג בעוף
בפרק גיד השה )שם דף צב(:
מפרש דלא עגיל כף דידיה:
טומאתו .שתטמא בלתו:

נ ְִבלָ תוֹ – ְמנָלַ ן?
ִמ ָּ
"כל נְ ֵבלָ ה" ) 8דברים יד ,כא(.
ִ ּגיד ַה ּנ ׁ ֶָשה – ְמנָלַ ן?
ְ ּב"כַ ף ַה ָ ּי ֵר ְך" ) 9בראשית לב ,לג( ַּתלְ יֵ ּה ַר ֲח ָמנָא,
וְ ָהא ִאית לֵ ּיה ַּכף ַה ּי ֵָר ְך.
טו ְּמ ָאתוֹ ,
ו ׁ ְּש ִח ָיטה – ְמנָ לַ ן?
ֵיה ַר ֲח ָמנָא ִּכ ְב ֵה ָמה,
ְס ָב ָראִ :מדִּ לְ כָ ל ִמ ֵּילי ַר ְ ּבי ּ
טו ְּמ ָאתוֹ ו ׁ ְּש ִח ָיטתוֹ נ ִַּמי ִּכ ְב ֵה ָמה.

שב וָ ֵעז ל ֹא תֹאכֵ ל ּו
ש ָר ֵאל לֵ אמֹר ָּכל ֵחלֶ ב ׁשוֹ ר וְ כֶ ֶ ׂ
 7דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ָ
ָ
 8ל ֹא תֹאכְ ל ּו כָ ל נְ בֵ לָ ה לַ ֵ ּגר ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ׁ ְש ָע ֶריך ִּת ְּתנֶ ָּנה וַ ֲאכָ לָ ּה אוֹ ָמכֹר לְ נָ כְ ִרי ִּכי ַעם ָקדוֹ ׁש ַא ָּתה לַ יהֹוָ ה ֱאל ֶֹהיך ל ֹא ְת ַב ׁ ּ ֵשל ְ ּג ִדי ַ ּב ֲחלֵ ב ִא ּמ ֹו
ש ָר ֵאל ֶאת ִ ּגיד ַה ָּנ ׁ ֶשה ֲא ׁ ֶשר ַעל ַּכף ַה ָ ּי ֵר ְך ַעד ַהיּוֹ ם ַה ֶּזה ִּכי נָ ַגע ְ ּבכַ ף יֶ ֶר ְך יַ ֲעקֹב ְ ּבגִ יד ַה ָּנ ׁ ֶשה
ַ 9על ֵּכן ל ֹא יֹאכְ ל ּו ְבנֵ י יִ ְ ׂ

מסכת כריתות פרק ה' – ַ
יטה"
"דּם ְשׁ ִח ָ
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 .4כא ,א-ב
ָא ַמר ָמר:
ּ
"אוֹ ִציא דַּ ם ְמ ַה ְ ּל ֵכי ׁ ְש ַּתיִ ם ׁ ֶש ֵי ׁש ָ ּב ֶהן טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה וְ ֵאין ָ ּב ֶהן טו ְּמ ָאה ַק ָ ּלה".
ו ְּר ִמינ ְִהי:
" ַהחוֹ ֵת ְך ִמן ָה ָא ָדם ָצ ִר ְ
יך ַמ ֲח ׁ ָש ָבה וְ ֶה ְכ ׁ ֵשר" )עוקצין ג ,ב(.
וְ ַק ׁ ְשיָא לָ ןַ " :מ ֲח ׁ ָש ָבה"  -לָ ָּמה לִ י? ֵּת ָע ֶׂשה ֲח ִתיכָ ה ׁ ֶשלּ וֹ ַמ ֲח ׁ ָש ָבה!
וְ ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ְ ּבחוֹ ְתכוֹ לַ ֶּכלֶ ב,
ו ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה לַ ֶּכלֶ ב  -לָ או ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ִהיא.
וְ לָ א?!
וְ ָה ְּתנַן:
" ְ ּכ ָלל ָא ְמר ּו ִ ּב ְט ָהרוֹ ת ּ ָ :10כל ַה ְמיו ָּחד ְלאוֹ ֶכל ָא ָדם – ָט ֵמא,
ַעד ׁ ֶש ִ ּי ּ ָפ ֵסל ֵמ ֲא ִכ ַילת ֶ ּכ ֶלב" )טהרות ח ,ו(!
ֵיה.
ַההוּא לְ ַא ּסו ֵּקי טו ְּמ ָאה ִמי ּנ ּ
דְּ כֵ יוָ ן דְּ ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ֲהוָ ה ֲחזִ י לָ ָא ָדם לְ ַא ּסו ֵּקי ִמ ּטו ְּמ ָאה – " ַעד ׁ ֶש ִ ּי ּ ָפ ֵסל ֵמ ֲא ִכ ַילת ֶ ּכ ֶלב".
ָהכָ א  -לְ ַאחו ֵּתי לֵ ּיה טו ְּמ ָאהִ ,אי ֲחזִ י לָ ָא ָדם – ִאין.
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ִאי לָ א ֲחזִ י לָ ָא ָדם – לָ א .
ִמ ָּכל ָמקוֹ םָ ,ק ָּתנֵיַ " :מ ֲח ׁ ָש ָבה",
ו ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה לְ טו ְּמ ָאה ַק ָּלה ִהיא!
ָהנֵי ִמ ֵּילי ֵמ ַח ּיִים,
ֲא ָבל לְ ַא ַחר ִמ ָיתה ָ -ט ֵמא הוּא ,טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה.
דִּ כְ וָ ַות ּה ַ ּג ֵ ּבי ְ ּב ֵה ָמה לְ ַא ַחר ִמ ָיתה,
ִאי ָ ּב ָׂשר ְ -מ ַט ֵּמא טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה!
וְ ִאם דָּ ם ְ -מ ַט ֵּמא טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה!
דִּ ְתנַן:
"דַּ ם נְ ֵבילוֹ ת ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ְמ ַט ֲה ִרין ו ֵּבית ִה ֵ ּלל ְמ ַט ְּמ ִאין" )עדויות ה ,א(!
לָ א נִצְ ְרכָ א ֶא ָּלא לִ כְ ִד ְתנַן:
"נִ ְב ַלת ְ ּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם,
נִ ְב ַלת עוֹ ף ַה ָּטהוֹ רּ ַ ,ב ְ ּכ ָפ ִרים ָ -צ ִר ְ
יך ַמ ֲח ׁ ָש ָבה,
וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יך ֶה ְכ ׁ ֵשר.
נִ ְב ַלת ְ ּב ֵה ָמה ְטהוֹ ָרה ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם,
וְ נִ ְב ַלת עוֹ ף ָטהוֹ ר,
וְ ֵח ֶלב –
ַ ּב ׁ ּ ְשוָ ִקים ֵ -אין ְצ ִר ִיכין לֹא ַמ ֲח ׁ ָש ָבה,
וְ לֹא ֶה ְכ ׁ ֵשר" ) 12עוקצין ג ,ג(.

רש"י
צריכין מחשבה והכשר .גרסין
במסכת עוקצין:
תעשה חתיכה שלו מחשבה.
דכיון דחתכיה אחשביה דאי
געה ביה טומאה מקבל טומאה:
בלת בהמה בכל מקום .ואפילו
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:
ואין צריכין הכשר .משום
דמטמאין טומאה חמורה דבלת
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:
בלת בהמה טהורה בכל מקום.
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:
והא היא גופה טמאה היא.
טומאת בילות:
בפחות מכזית .ליכא טומאת
בילות וכי חשיב עליה לאכילה
מצטרף לבהדי אוכלין פחות
מכביצה לטומאת אוכלין:

וַ ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב לְ ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
ַמ ֲח ׁ ָש ָבה לָ ָּמה לִ י לְ טו ְּמ ָאה ַק ָּלה? ִהיא ּגו ָּפ ּה טו ְּמ ָאה ִהיא!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ְּכגוֹ ן דְּ ִא ָּיכא ּ ָפחוֹ ת ִמ ַּכ ַ ּזיִ ת נ ְֵבילָ ה וְ צֵ ְר ָפ ּה לְ ָפחוֹ ת ִמ ַּכ ֵ ּביצָ ה אוֹ כָ לִ ין,
דְּ ַהאי וְ ַהאי ָהוֵ י ַּכ ֵ ּב ָיצה.
 10שיטה מקןבצת ,מסורת הש"ס ווסח המשה ועוד .גירסת וילאּ ְ :בטו ְּמ ָאה
 11שיטה מקובצת
 12הסיפא של המשה מצא במשיות ,אך כאן בוילא בסוגרים עגולות ויש שלא גרסו ורשי כן גרס.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ִאי ָהכִ י ,לִ ָ ּיב ֵעי נ ִַּמי ֶהכְ ׁ ֵשר!
דְּ ָהא ָּתנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל:
13
"" ַעל ָּכל זֶ ַרע זֵ רו ַּע ֲא ׁ ֶשר יִ ָּז ֵר ַע" )ויקרא יא ,לז-לח(.
ַמה ְּז ָר ִעים ְמיו ָּח ִדיןֶ ׁ :ש ֵאין סוֹ ָפן ְל ַט ֵּמא טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה,
וְ ָצ ִר ְ
יך ֶה ְכ ׁ ֵשר.
ַאף ָ ּכל ׁ ֶש ֵאין סוֹ ָפן ְל ַט ֵּמא טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה ָ -צ ִר ְ
יך ֶה ְכ ׁ ֵשר".
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ָהנֵי ִמ ֵּילי ְ ּבאוֹ כָ לִ ין דְּ ָעלְ ָמא דְּ לֵ ית בּ וֹ ּ ָפחוֹ ת ִמ ַּכ ַ ּז ִית נ ְֵבלָ ה,
ֲא ָבל ָהכָ א  -דְּ ִא ָּיכא ְ ּבגַ ֵ ּו ּיה ּ ָפחוֹ ת ִמ ַּכ ַ ּזיִת נ ְֵבילָ ה,
ֵּכיוָ ן דְּ ִאילּ ּו ְמצָ ֵרף לֵ ּיה ַּכ ַ ּזיִת  -לָ א ָ ּב ֵעי ֶהכְ ׁ ֵשר.

כא,ב לְ ַא ּפו ֵּקי ֵמת,
ַאף ַעל ַ ּגב דִּ ְמ ַמלְ יָא לֵ ּיה,
לָ א ִמ ּ ַט ֵּמא טו ְּמ ַאת אוֹ כָ לִ ין,
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָב ְטלָ ה דַּ ְע ּתוֹ ֵאצֶ ל ָּכל ָא ָדם.
ַרב ֲחנַ נְ ָיא ֲא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא :דְּ ָהוֵ י ַּכ ַ ּזיִ ת.
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַןְּ :כגוֹ ן ׁ ֶש ִח ּ ָיפה ּו ְ ּב ָבצֵ ק.
ִאי ָהכִ י,
ִיב ֵעי!
ֶהכְ ׁ ֵשר נ ִַּמי נ ָ ּ
ָהנֵי ִמ ֵּילי ְ ּבאוֹ כָ לִ ין ַא ֲח ִרינֵי,
דְּ לָ א ְמ ַט ּמ ּו :לָ א ְ ּב ַמ ָ ּגע,
שא.
וְ לָ א ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
ֲא ָבל ָהכָ א  -נְ ִהי דְּ לָ א ְמ ַט ֵּמא ְ ּב ַמ ָ ּגע,
דְּ ָק ְמ ַח ּ ֵפי ְ ּב ָבצֵ ק.
שא ִמ ַיהת לִ ַיט ֵּמא דְּ ָהא ָטעוּן לֵ ּיה.
ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
לְ ַא ּפו ֵּקי ֵמת,
דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ִח ּ ָיפה ּו ְ ּב ָבצֵ ק ְ -מ ַט ֵּמא טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה,
דְּ טו ְּמ ָאה בּ וֹ ַק ַעת וְ עוֹ לָ ה,
בּ וֹ ַק ַעת וְ יוֹ ֶר ֶדת.

 13לז וְ כִ י יִ ּפֹל ִמ ִּנ ְבלָ ָתם ַעל ָּכל זֶ ַרע זֵ רו ַּע ֲא ׁ ֶשר יִ ָּז ֵר ַע ָטהוֹ ר הוּא .לח וְ כִ י יֻ ַּתן ַמיִ ם ַעל זֶ ַרע וְ נָ ַפל ִמ ִּנ ְבלָ ָתם ָעלָ יו ָט ֵמא הוּא לָ כֶ ם

רש"י
אי הכי .דפחות מכזית הוא ולא
אתי לעולם לידי טומאת בילות
יבעי מי הכשר דהא תא דבי
רבי ישמעאל כו':
לאפוקי מת .כלומר להכי
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:
שחפהו בבצק .פחות מכביצה
וזה משלימו לכביצה דאף על גב
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:
אי הכי .דמכוסה הוא ואין סופו
לטמא טומאה חמורה הכשר מי
יבעי:
לאפוקי מת .להכי קתי לעיל
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:(.

מסכת כריתות פרק ה' – ַ
יטה"
"דּם ְשׁ ִח ָ

ָ 14א ַמר ָמר:
יתר".
"יָ ָצא דַּ ם דָּ ִגים ,וְ ַדם ֲח ָג ִבים ֶ ׁ -שכּ ו ָ ּּלן ֶה ֵּ
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יתר"?
ַמאי "כּ וּלּ וֹ ֶה ֵּ
ִאילֵ ָימא :דְּ ֶחלְ בּ וֹ מו ָּּתר ֲ -ה ֵרי ַח ָ ּיה דְּ ֶחלְ ָ ּב ּה מו ָּּתר וְ ָד ָמ ּה ָאסוּר!
וְ ֶא ָּלא ִמ ׁ ּשוּם דְּ לֵ ית ְ ּבה ּו ִא ּיסוּר ִ ּגיד ַה ּנ ׁ ֶָשה -
וַ ֲה ֵרי עוֹ ף דְּ לֵ ית ֵ ּב ּיה ִא ּיסוּר ִ ּגיד ַה ָּנ ׁ ֶשה וְ ָדמוֹ ָאסוּר!
יתר"?
ֶא ָּלא ַמאי "כּ וּלּ וֹ ֶה ֵּ
דְּ לָ א ָ ּב ֵעי ׁ ְש ִח ָיטה

ָא ַמר ָמר:
" ָמה עוֹ ף ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ִ ּכ ְל ַאיִ ם ַאף ְ ּב ֵה ָמה.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ְ " :ב ֵה ָמה" ) 15ויקרא ז ,כו(".
" ִ ּכ ְל ַאיִ ם" – דְּ ַמאי?
ִאילֵ ָימאִּ :כלְ ַאיִם דְּ ַה ְר ָ ּב ָעה,
ישה – וְ ָה ְּתנַן:
וְ כִ לְ ַאיִם דַּ ֲח ִר ׁ ָ
" ַח ָ ּיה וָ עוֹ ף ַ ּכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶהן" )בבא קמא נד!(:
ֶא ָּלא ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ָיבין ָעלָ יו ִמ ׁ ּשוּם ִּכלְ ַאיִם.
ׁ ֶש ִ ּצ ְימרוֹ ֵאין ַח ּי ִ

 14פיסקה זו יש שגרסו ויש שלא .וילא שם את הפיסקה בסוגרים עגולות.
ָ)א ַמר ָמר:
"יָ ְצא ּו ׁ ְש ָר ִצים ֶ ׁ -ש ֵאין ָ ּב ֶהן טו ְּמ ָאה".
וְ לָ א? וְ ָהא ׁ ֶש ֶרץ ְמ ַט ֵּמא ְ ּב ַמ ָ ּגע!
שא ִמי ָהא לָ א ְמ ַט ֵּמא(
ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
מוֹשב ֵֹתיכֶ ם לָ עוֹ ף וְ לַ ְ ּב ֵה ָמה
 15וְ כָ ל דָּ ם ל ֹא תֹאכְ ל ּו ְ ּבכֹל ׁ ְ

רש"י
אמר מר יצאו שרצים כו' .ראה
בעיי דל''ג להא מילתא דקא
משי ליה במשא מיהא לא
מטמא דהא עוף מי לא מטמא
במשא ואמר לעיל דמטמא
טומאה חמורה:
חיה ועוף כיוצא בהן .בב''ק
בפרק שור שגח את הפרה )דף
ד (:אחד השור ואחד כל בהמה
לפילת הבור כו' ולכלאים
ולשבת וכן חיה ועוף כיוצא בהן:

10

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .6כא ,ב
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
דַּ ם ׁ ְש ָרצִ ים  -לוֹ ִקין ָעלָ יו ְ ּבכַ ַ ּזיִ ת.
ֵמ ִית ֵיבי:
"דַּ ם ַה ְּטחוֹ ל,
שה.
דַּ ם ַה ֵ ּלב דַּ ם ַה ְ ּכ ָליוֹ ת דַּ ם ֵא ָב ִרים ֲ -ה ֵרי ֵאלּ ּו ְ ּבלֹא ַת ֲע ֶ ׂ
שים ָאסוּר וְ ֵאין ַח ָ ּי ִיבין ָע ָליו".
דַּ ם ְמ ַה ְ ּל ֵכי ׁ ְש ַּתיִ ם דַּ ם ׁ ְש ָר ִצים ו ְּר ָמ ִ ׂ
ַמאי " ֵאין ַח ָ ּי ִיבין ָע ָליו"?
ָּכ ֵרת.
ֲא ָבל לָ או ִ - 16מ ַח ּיַיב!
ישא.
ֲח ָדא  -דְּ ַהיְינ ּו ֵר ׁ ָ
וְ עוֹ ד,
ַּת ּנָא ִמ ָּלאו נ ִַּמי ָקא ְמ ַמ ֵעט לֵ ּיה,
דְּ ָק ָּתנֵי" :יָ ָצא דַּ ם ׁ ְש ָר ִצים ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהן טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה".
ֲא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ִה ְתר ּו בּ וֹ ִמ ׁ ּשוּםֶ ׁ :ש ֶרץ  -לוֹ ֶקה.
ִמ ׁ ּשוּם :דָּ ם ֵ -אינוֹ לוֹ ֶקה.

 16הגהות הב"ח

רש"י
לוקין עליו .קא סלקא דעתך
משום דם:
]בלא תעשה .ולא בכרת שאיו
דם הפש[:
ואין חייבין עליו .מלקות:
חדא דהייו רישא .דאם כן מה
הפרש בין דם )מהלכי שתים(
לדם האברים ואמאי פלגיהו
לתרתי מילי:
ועוד האי תא דלעיל מלאו מי
ממעט ליה .דקתי יצא דם
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:

מסכת כריתות פרק ה' – ַ
יטה"
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 .7כא ,ב
ָא ַמר ַרב:
ּ
דַּ ם דָּ גִ ים ׁ ֶש ִּכינְסוֹ – ָאסוּר.
ֵמ ִית ֵיבי:
"דַּ ם דָּ ִגים דַּ ם ֲח ָג ִבים מו ָּּתר וַ ֲא ִפילּ ּו ְל ַכ ְּת ִח ָ ּלה"!
ַה ִהיא ְ ּב ׁ ֶשלּ ֹא ִּכי ּנְסוֹ ,
ִּכי ָקא ָא ַמר ַרב ְ ּב ׁ ֶש ִּכי ּנְסוֹ .
דִּ כְ וָ ַות ּה ַ ּג ֵ ּבי " ְמ ַה ְ ּל ֵכי ׁ ְש ַּתיִ ם" ּ ְ -ב ׁ ֶשלּ ֹא ִּכי ְּנסוֹ .
ִמי ָאסוּר?!
וְ ָהא ַּת ְניָא:
"דָּ םֶ ׁ :ש ַעל ַ ּג ֵ ּבי ִ ּכ ָ ּכר – ּגוֹ ְררוֹ  ,וְ אוֹ ְכלוֹ .
ׁ ֶשל ֵ ּבין ַה ׁ ּ ִשי ַ ּניִ ם – מוֹ ְצצוֹ  ,וּבוֹ ְלעוֹ  ,וְ ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש"!
ִיתא  -דְּ ִאית ֵ ּב ּיה ַק ְׂש ַק ּ ִשים,
ֶא ָּלא ִּכי ַּת ְניָא ַה ִהיא ַמ ְתנ ָ
שים.
ִּכי ָק ָא ַמר ַרב ָאסוּר  -דְּ לֵ ית ֵ ּב ּיה ַק ְׂש ַק ּ ִ ׂ

רש"י
שכסו בכלי אסור .דמיחלף בדם
בהמה והרואה אומר מותר
לאכול דם:
דם דגים וחגבים מותר
לכתחלה .הייו סיפא דהך
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:
דם שעל הככר .אף על גב דלאו
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:
דאית ביה בדם קשקשים .מותר
לכתחלה דלא אתי לאיחלופי
בדם בהמה חיה ועוף:
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 .8כא ,ב – כב ,א
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
דַּ ם ְמ ַה ְּלכֵ י ׁ ְש ַּתיִם ֲ -א ִפילּ ּו ִמצְ וַ ת ' ּ ְפרוֹ ׁש' ֵאין בּ וֹ .
ֵמ ִית ֵיבי:
שה.
"דַּ ם ַה ְּטחוֹ ל ,דַּ ם ַה ֵ ּלב ,דַּ ם ַה ְ ּכ ָליוֹ ת ,דַּ ם ֵא ָב ִרים ֲ -ה ֵרי ֵאלּ ּו ְ ּבלֹא ַת ֲע ֶ ׂ
שים – ָאסוּר,
דַּ ם ְמ ַה ְ ּל ֵכי ׁ ְש ַּתיִ ם ,דַּ ם ׁ ְש ָר ִצים ו ְּר ָמ ִ ׂ
ּ
וְ ֵאין ַח ָייב ָע ָליו"!

רש"י
מהלכי שתים .אדם:
מצות פרוש אין בו .דאיו מצוה
לפרוש ממו אפי' משום מצות
פרישה בעלמא:
דפירש .שפירש מן האדם בכלי
או על גבי ככר:
חלב מהלכי שתים .חלב דאשה:
היקלת במגעה .שאין בה זיבות
ודות:
שאיו שוה בכל .דבטהורה
מותר ובבהמה טמאה אסור:

כב,א ִּכי ַּת ְניָא " ָאסוּר" ^ -דְּ ֵפ ֵיר ׁש.
ִּכי ָק ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ּ ִ - 17ב ְדלָ א ּ ֵפ ֵיר ׁש.
ִּכ ְד ַת ְניָא:
"דָּ םֶ ׁ :ש ַעל ַ ּג ֵ ּבי ִ ּכ ָ ּכר – ּגוֹ ְררוֹ  ,וְ אוֹ ְכלוֹ .
ׁ ֶשל ֵ ּבין ַה ׁ ּ ִשי ַ ּניִ ם – מוֹ ֵצץ ,וּבוֹ ֵל ַע ,וְ ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש".
ִא ָּיכא דְּ ַמ ְתנֵי לַ ּה לְ ָהא דְּ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ַעל ָה ָדא:
דְּ ַת ְניָא:
"יָ כוֹ ל ֲח ֵלב ְמ ַה ְ ּל ֵכי ׁ ְש ַּתיִ ם יְ ֵהא אוֹ ְכלוֹ עוֹ ֵבר ְ ּב ָלאו?
וְ ִדין הוּאַ :מה ְ ּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה ׁ ֶש ֵה ַק ְל ָּתה ְ ּב ַמ ָ ּג ָע ּה ֶה ְח ַמ ְר ָּתה ַ ּב ֲח ָל ָב ּה,
ְמ ַה ְ ּל ֵכי ׁ ְש ַּתיִ ם ׁ ֶש ֶה ְח ַמ ְר ָּתה ְ ּב ַמ ָ ּג ָעןֵ ,אינוֹ דִּ ין ׁ ֶש ַּת ְח ִמיר ַ ּב ֲח ָל ָבן?!
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ " :א ְך ֶאת זֶ ה ל ֹא תֹאכְ ל ּו" ) 18ויקרא יא ,ד( .19
"זֶ ה" – ָט ֵמא,
וְ ֵאין ֲח ֵלב ְמ ַה ְ ּל ֵכי ׁ ְש ַּתיִ ם ָט ֵמאֶ ,א ָ ּלא ָטהוֹ ר.
אוֹ ִציא ֶאת ֶה ָח ָלב ׁ ֶש ֵאין ׁ ָשוֶ ה ַ ּבכּ ֹל,
וְ לֹא אוֹ ִציא ַהדָּ ם ׁ ֶש ׁ ּ ָשוֶ ה ַ ּבכּ ֹל.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָ " 20 :ט ֵמא הוּא לָ כֶ ם" )ויקרא יא ,ד(.
זֶ ה – ָט ֵמא,
וְ ֵאין דַּ ם ְמ ַה ְ ּל ֵכי ׁ ְש ַּתיִ ם ָט ֵמאֶ ,א ָ ּלא ָטהוֹ ר".
ֲא ַמר ֲעלַ ּה ַ 21רב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ֲא ִפילּ ּו ִמצְ וַ ת ּ ְפרוֹ ׁש ֵאין בּ וֹ .

 17מסורת הש"ס
ַ 18א ְך ֶאת זֶ ה ל ֹא תֹאכְ ל ּו ִמ ַּמ ֲעלֵ י ַה ֵ ּג ָרה ו ִּמ ַּמ ְפ ִר ֵסי ַה ּ ַפ ְר ָסה ֶאת ַה ָ ּג ָמל ִּכי ַמ ֲעלֵ ה גֵ ָרה הוּא ו ַּפ ְר ָסה ֵאינֶ ּנ ּו ַמ ְפ ִריס ָט ֵמא הוּא לָ כֶ ם
 19שיטה מקובצת ועוד .ערוך לר מיישב את גירסת וילא" :וְ זֶ ה לָ כֶ ם ַה ָּט ֵמא" – "וְ זֶ ה לָ כֶ ם ַה ָּט ֵמא ַ ּב ׁ ּ ֶש ֶרץ ַה ׁ ּש ֵֹרץ ַעל ָה ָא ֶרץ ַהחֹלֶ ד וְ ָה ַעכְ ָ ּבר
וְ הַ ָ ּצב לְ ִמינֵ ה ּו" )ויקרא יא ,כט(
 20שחטה מקובצת .גירסת וילא" :וְ זֶ ה לָ כֶ ם ַה ָּט ֵמא"
)א ַמר לַ ּה(
 21מסורת הש"ס .ויש שגרסו רק אמר .גירסת וילאֲ :
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 .9כב ,א
ְּתנַן ָה ָתם:
" ַה ֵ ּלב – קוֹ ְרעוֹ  ,וּמוֹ ִציא ֶאת דָּ מוֹ .
לֹא ְק ָרעוֹ ֵ -אינוֹ עוֹ ֵבר ָע ָליו" )חולין קט.(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא ָא ַמר ַרב:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ְ ּבלֵ ב עוֹ ף הוֹ ִאיל וְ ֵאין בּ וֹ ַּכ ַ ּזיִת,
ֲא ָבל לֵ ב ְ ּב ֵה ָמה דְּ ֵי ׁש בּ וֹ ַּכ ַ ּזיִת – ָאסוּר,
ָיבין ָעלָ יו ָּכ ֵרת.
וְ ַח ּי ִ
ֵמ ִית ֵיבי:
"דַּ ם ַה ְּטחוֹ ל,
דַּ ם ַה ֵ ּלב,
דַּ ם ַה ְ ּכ ָליוֹ ת,
שה'.
דַּ ם ֵא ָב ִרים ֲ -ה ֵרי ֵאלּ ּו ְ ּב'לֹא ַת ֲע ֶ ׂ
דַּ ם ְמ ַה ְ ּל ֵכי ׁ ְש ַּתיִ ם,
דַּ ם ׁ ְש ָק ִצים ו ְּר ָמ ִ ׂ
שים – ָאסוּר,
וְ ֵאין ַח ָ ּי ִיבין ָע ָליו"!
ִּכי ָק ָּתנֵיֵ " :אין ַח ָ ּי ִיבין ָע ָליו" ַ -על דָּ ם דִּ ילֵ ּיה,
ִּכי ָק ָא ַמר ַרב  -דְּ ָא ֵתי לֵ ּיה ֵמ ָעלְ ָמא.
"דָּ ם דִּ ילֵ ּיה"?! ַהיְינ ּו "דַּ ם ֵא ָב ִרים"!
וְ לִ ַיט ֲע ֵמ ְיךִ ,מי לָ א ָק ָּתנֵי" :דַּ ם ְ ּכ ָליוֹ ת" וְ ָק ָּתנֵי" :דַּ ם ֵא ָב ִרים"!
ֶא ָּלא ָּתנֵי וְ ָה ַדר ָּתנֵי,
ָהכָ א נ ִַּמיָּ ,תנֵי וְ ָה ַדר ָּתנֵי.
" ֵמ ָעלְ ָמא" ֵ -מ ֵהיכָ א ָא ֵתי לֵ ּיה?
ֲא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
יש ַרף ׁ ָש ִריף.
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַה ּנ ׁ ְָש ָמה יוֹ צְ ָאה ִמ ְׁ

רש"י
לא שו .דאיו עובר עליו אלא
בלב עוף דאין בדמו כזית:
דם דיליה .הבלע בבשר הלב
כשאר דם הבלע באברים:
דאתי ליה מעלמא .אותו המצא
בחלל הלב:
מישרף שריף .מושך הדם מבית
השחיטה בשימתו וכוסו בלבו:
שריף .בלע''ז הומי''ר }לגמוא
)לבלוע מתוך שאיפה({ :
גליון .מישרף והוא דם הפש
ואדם הפש אמרין בריש
פירקין שחייבין עליו כרת.
עכ''ה:
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 .10כב ,א
"דָּ ם ׁ ֶש ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה יוֹ ְצ ָאה בּ וֹ ַח ָ ּי ִיבין ָע ָליו".
ִא ְּית ַמר:
ֵאיזֶ ה ּו דַּ ם ַה ָ ּקזָ ה ׁ ֶש ַה ּנ ׁ ְָש ָמה ְּתל ּו ָיה בּ וֹ ?
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ְּמ ַק ֵּל ַח.
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר:
ִמ ּ ִט ּ ָיפה ַה ַּמ ׁ ְש ֶח ֶרת וָ ֵאילָ ְך.
ֵמ ִית ֵיבי:
" ֵאיזֶ ה ּו דַּ ם ַה ָ ּקזָ ה ׁ ֶש ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה יוֹ ְצ ָאה בּ וֹ ?
ָ ּכל זְ ַמן ׁ ֶש ְמ ַק ֵ ּל ַח.
יָ ָצא  -דַּ ם ַה ַּת ְמ ִצית,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ׁשוֹ ֵתת".
אשוֹ ן וְ ַא ֲחרוֹ ן דְּ ׁשוֹ ֵתת הוּא ְּכ ַדם ַה ַּת ְמצִ ית דָּ ֵמי.
ַמאי לָ או ֲא ִפילּ ּו ִר ׁ
ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש!
לָ א ,לְ ַמעו ֵּטי דַּ ם ַה ַּמ ׁ ְש ִחיר.
ֲא ָבל דָּ ם ִר ׁ
אשוֹ ן וְ ַא ֲחרוֹ ןַ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ הוּא ׁשוֹ ֵתת ַ -היְינ ּו דַּ ם ַה ּנ ֶֶפ ׁש.
ֵמ ִית ֵיבי:
" ֵאיזֶ ה ּו דָּ ם ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש? ּ ָ 22כל זְ ַמן ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּל ַח
אשוֹ ן וְ ַא ֲחרוֹ ן,
יָ ָצא ִ -ר ׁ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ׁשוֹ ֵתת"!
ְּתיו ְּב ֵּת ּיה דְּ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש!
ֲא ַמר לָ ְך:
ַּת ּנ ֵָאי ִהיא,
דְּ ַת ְניָא:
" ֵאיזֶ ה ּו דַּ ם ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש?
ָ ּכל זְ ַמן ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּל ַח,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
יפה ַה ַּמ ׁ ְש ֶח ֶרת וָ ֵא ָיל ְך".
ִמ ִּט ּ ָ
ָּתנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
""וְ ַדם ֲחלָ לִ ים יִ ְ ֶ
ּ ְפ ָרט ְל ַדם ִקילּ ו ַּח ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ְכ ׁ ִשיר ֶאת ַה ְּז ָר ִעים".
ׁש ּתה" ) 23במדבר כג ,כד(.

אשוֹ ן
 22שיטה מקובצת .גירסת וילאִ :ר ׁ
שא ל ֹא יִ ׁ ְש ַּכב ַעד יֹאכַ ל ֶט ֶרף וְ ַדם ֲחלָ לִ ים יִ ׁ ְש ֶּתה
ֶ 23הן ָעם ְּכלָ ִביא יָ קוּם וְ כַ ֲא ִרי יִ ְתנַ ּ ָ ׂ

רש"י
דם הקזה .בתחלה שחור ואחר
כך יוצא אדום ושתיהן בשתיתה
בלא קילוח ברחוק ואחר כך
מקלח וסוף כשהדם מתמעט
שותת ויורד בסמוך:
כל זמן שמקלח .הייו אמצעי:
מטיפה המשחרת ואילך.
משכלה משחיר הראשון והתחיל
להאדים הוא דם הפש:
ראשון ואחרון .מאדים שלפי
הקילוח ושל אחרון מדקט
טעמא מפי שהוא שותת והי
מי שותתין:
לא למעוטי דם המשחיר .מפי
שהוא מי כדם התמצית:
ודם חללים ישתה .דם היוצא מן
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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 .11כב ,א
ֵיה ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ֵמ ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ִה ִ ּקיז דָּ ם לִ ְב ֵה ָמה וְ ִק ֵ ּיבל דָּ ָמ ּה ִ ּב ׁ ְש ֵני כוֹ סוֹ ת – ַמה ּו?
אשוֹ ן  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל ַח ּיָיב.
ַעל ָה ִר ׁ
ַעל ָה ַא ֲחרוֹ ן ִ -מי ִמ ַיח ּיַיב אוֹ לָ א?
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ּ ְפלוּגְ ָּתא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש.
דְּ ִא ְּית ַמר:
ִה ִ ּקיז דָּ ם לִ ְב ֵה ָמה וְ ִק ֵ ּיבל דָּ ָמ ּה ִ ּב ׁ ְשנֵי כוֹ סוֹ ת:
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר:
ַח ּיָיב ׁ ְש ֵּתי ַח ּ ָטאוֹ ת.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֵאינוֹ ַח ּיָיב ֶא ָּלא ֶא ָחת.

רש"י
על הראשון דברי הכל חייב.
דדם קילוח מעורב בו:
חטאת אחת .על הראשון שדם
הקילוח מעורב בו:
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 .12כב ,א
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ְמ ַח ֵ ּייב ְ ּב ַדם ַה ַּת ְמ ִצית".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי יְהו ָּדה לְ ִע ְניַן ַּכ ּ ָפ ָרה.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִּ " :כי ַהדָּ ם הוּא ַ ּב ֶּנ ֶפ ׁש יְ כַ ּ ֵפר" ) 24ויקרא יז ,יא(.
דָּ ם ׁ ֶש ַה ּנ ֶֶפ ׁש יוֹ צְ ָאה בּ וֹ – ְמכַ ּ ֵפר.
וְ ׁ ֶש ֵאין ַה ּנ ֶֶפ ׁש יוֹ צְ ָאה בּ וֹ ֵ -אינוֹ ְמכַ ּ ֵפר.
ֲא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ַאף ֲאנַן נ ִַּמי ָּתנֵינָא:
דְּ ַת ְניָא:
26
25
""דָּ ם" )ויקרא ז ,כז(ַ ,מה ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר " ָּכל דָּ ם" )ויקרא יז ,י(?
ְל ִפי ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִּ " :כי ַהדָּ ם הוּא ַ ּב ֶּנ ֶפ ׁש יְ כַ ּ ֵפר" )ויקרא יז ,יא( –
ּ
ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא דַּ ם ָק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש יוֹ ְצ ָאה בּ וֹ ֶ ׁ ,שהוּא ְמ ַכ ֵפר.
דַּ ם חו ִ ּּלין,
וְ ַדם ַה ַּת ְמ ִצית ִ -מ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָּ " :כל דָּ ם" )ויקרא יז ,י(".

רש"י
דם .הוה מצי למיכתב מה תלמוד
לומר כל דם וכרתה וגו':
לפי שאמר כי הדם הוא בפש
יכפר .דמשמע דאיו חייב אלא
על דם הראוי לכפרה לזריקה על
המזבח ואין לו כרת אלא בדם
קדשים והוא שהפש יוצאה בו
שהוא לכפרה דכתיב בפש יכפר
דמשמע אין כפרה אלא בדם
הפש:
ודם התמצית .בקדשים:
ר' יהודה היא .אלמא ס''ל דדם
התמצית לא מכפר מדאיצטריך
לרבויי מכל:

ְס ָתם ִס ְיפ ָרא ַמ ּנִי?
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיא.

שר ַ ּבדָּ ם הִ וא וַ ֲאנִ י נְ ַת ִּתיו לָ כֶ ם ַעל הַ ִּמזְ ֵ ּב ַח לְ כַ ּ ֵפר ַעל נַ פְ ׁש ֵֹתיכֶ ם ִּכי ַהדָּ ם הוּא ַ ּב ֶּנ ֶפ ׁש יְ כַ ּ ֵפר
ִּ 24כי נֶ ֶפ ׁש ַה ָ ּב ָ ׂ
ָּ 25כל נֶ ֶפ ׁש ֲא ׁ ֶשר ּתֹאכַ ל ָּכל דָּ ם וְ נִ כְ ְר ָתה ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַההִ וא ֵמ ַע ֶּמיהָ
 26וְ ִא ׁיש ִא ׁיש ִמ ֵ ּבית יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ו ִּמן ַה ֵ ּגר ַה ָ ּגר ְ ּבתוֹ כָ ם ֲא ׁ ֶשר יֹאכַ ל ָּכל דָּ ם וְ נָ ַת ִּתי ָפנַ י ַ ּב ֶּנפֶ ׁש ָהאֹכֶ לֶ ת ֶאת ַהדָּ ם וְ ִהכְ ַר ִּתי א ָֹת ּה ִמ ֶּק ֶרב ַע ָּמהּ
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 .13כב ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
יבא ְמ ַח ֵ ּייב ַעל ְס ֵפק ְמ ִע ָילה ָא ׁ ָשם ָּתלוּי.
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
וַ ֲח ָכ ִמים ּפוֹ ְט ִרים.
יבא:
וּמוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ׁ ֶש ֵאינוֹ ֵמ ִביא ֶאת ְמ ִע ָילתוֹ ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְתוַ דַּ ע לוֹ ׁ ֶש ָ ּי ִביא ִע ּמוֹ ָא ׁ ָשם וַ דַּ אי.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן:
ַמה ָ ּלזֶ ה ֵמ ִביא ׁ ְש ֵּתי ֲא ׁ ָשמוֹ ת!
ֶא ָ ּלא ֵמ ִביא ְמ ִע ָילה וְ חו ְּמ ׁ ָש ּה וְ יָ ִביא ָא ׁ ָשם ִ ּב ׁ ְשנֵ י ְס ָל ִעים
ֹאמר:
וְ י ַ
ִאם וַ דַּ אי ָמ ַע ְל ִּתי :זוֹ – ְמ ִע ָיל ִתי,
וְ זוֹ – ֲא ׁ ָש ִמי.
וְ ִאם ָס ֵפק ָמ ַע ְל ִּתיַ :ה ָּמעוֹ ת – נְ ָד ָבה,
וְ ָה ָא ׁ ָשם – ָּתלוּי.
ׁ ֶש ִּמ ִּמין ׁ ֶשהוּא ֵמ ִביא ַעל הוֹ ַדע ֵמ ִביא ַעל לֹא הוֹ ַדע.
יבא:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
נִ ְר ִאין דְּ ָב ָריו ִ ּב ְמ ִע ָילה ְמעו ָּטה.
ֲה ֵרי ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ְליָ דוֹ ְס ֵפק ְמ ִע ָילה ְ ּב ֵמ ָאה ָמנֶ ה:
לֹא יָ ֶפה לוֹ ׁ ֶש ָ ּי ִביא ָא ׁ ָשם ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ְס ָל ִעים ,וְ לֹא יָ ִביא ְס ֵפק ְמ ִע ָילה ְ ּב ֵמ ָאה ָמנֶ ה.
יבא ְל ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ִ ּב ְמ ִע ָילה ְמעו ָּטה.
מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ

כב,ב ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
""וְ ִאם נֶ ֶ
יבא,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
וַ ֲח ָכ ִמים ּפוֹ ְט ִרים".

פ ׁש" ) 27ויקרא ה ,יז(  -לח ּייב על ספק מעילוֹ ת א ׁשם ּתלוּי,
ְ ֵַ

ַ

ְ ֵ

ְ ִ

ָ ָ

ָ

לֵ ָימא ְ ּב ָהא ָקא ִמ ְיפלְ גֵ י:
דְּ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ָס ַבר :לְ ֵמ ִדין ֶעלְ יוֹ ן ִמ ַּת ְח ּתוֹ ן.
וְ ַר ָ ּבנָן ָס ְב ֵריֵ :אין לְ ֵמ ִדין ֶעלְ יוֹ ן ִמ ַּת ְח ּתוֹ ן.
ֲא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא :לְ ֵמ ִדין ֶעלְ יוֹ ן ִמ ַּת ְח ּתוֹ ן!
דְּ ִאם ֵּכן – 'צָ פוֹ ן' ְ ּב ֶבן ָ ּב ָקר לָ א ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת לְ ה ּו!
ֶא ָּלא,
ָהכָ אַ ,היְינ ּו ַט ְע ָמא דְּ ַר ָ ּב ָנן דְּ ָפ ְט ֵרי:
28
דִּ גְ ִמ ֵיריִ " :מ ְצוֹ ת" )ויקרא ה ,יז( " ִמ ְצוֹ ת" )ויקרא ד ,כז( ֵמ ַח ּ ָטאת.
ַמה ְּל ַה ָּלן  -דָּ ָבר ׁ ֶש ַח ָ ּי ִיבין ַעל זְ דוֹ נוֹ ָּכ ֵרת,
29
וְ ַעל ׁ ִשגְ גָ תוֹ ַח ּ ָטאת .
ָיבין ַעל זְ דוֹ נוֹ ָּכ ֵרת וְ ַעל ׁ ִשגְ גָ תוֹ ַח ּ ָטאת וְ ַעל ְס ֵפקוֹ ָא ׁ ָשם ָּתלוּי,
ַאף ָּכל ׁ ֶש ַח ּי ִ
ּ
ָיבין ַעל זְ דוֹ נוֹ ָּכ ֵרת.
לְ ַא ּפו ֵּקי ְמ ִעילָ ה דְּ ֵאין ַחי ִ
דְּ ַת ְניָא:
" ֵהזִ יד ִ ּב ְמ ִע ָילה:
יתה.
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמרּ ְ :ב ִמ ָ
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִריםּ ְ :ב ַאזְ ָה ָרה".
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ָס ַבר:
ִּכי יָלְ ִפינַן " ִמ ְצוֹ ת" " ִמ ְצוֹ ת" ֵמ ַח ּ ָטאת ֵחלֶ ב,
לְ ָהכִ י הוּא דְּ ָילְ ִפינַן:
ַמה ְּל ַה ָּלן – ִ ּב ְקבו ָּעה,
שא ֲעוֹ נ ֹו
שינָ ה וְ ל ֹא יָ ַדע וְ ָא ׁ ֵשם וְ נָ ָ ׂ
ש ָתה ַא ַחת ִמ ָּכל ִמ ְצוֹ ת יְ ה ֹוָ ה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ֵת ָע ֶ ׂ
 27וְ ִאם נֶ ֶפ ׁש ִּכי ֶת ֱח ָטא וְ ָע ְ ׂ
שינָ ה וְ ָא ׁ ֵשם
הוה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ֵת ָע ֶ ׂ
 28וְ ִאם נֶ ֶפ ׁש ַא ַחת ֶּת ֱח ָטא ִב ׁ ְשגָ גָ ה ֵמ ַעם ָה ָא ֶרץ ַ ּב ֲעש ָׂת ּה ַא ַחת ִמ ִּמ ְצוֹ ת יְ ָ ֹ
 29מסורת הש"ס .גירסת וילא) :וְ ַעל ְס ֵפיקוֹ ָא ׁ ָשם ָּתלוּי( ויש עוד שיויים בהמשך הפיסקה.

רש"י
מתי'
שאיו מביא את מעילתו .איו
צריך להביא את הממון:
מביא מעילה .הממון וחומשו:
גיליון .הייו דכתיב ואת אשר
חטא מן הקדש שמביא שוה מה
שהה וחומשו במעות ומוסרו
לכהן הגזבר והמעות יפלו לדבה
לקיץ המזבח .תוס':
בשי סלעים .הקח בשי סלעים
דכתיב )ויקרא ה( בערכך כסף
וגו':
שממין שמביא כו' .הילכך יכול
להביא ולהתות:
גמ'
ואם פש אדם .באשם תלוי
כתיב ולעיל מייה באשם
מעילות קמיירי בויקרא:
לחייב על ספק מעילות אשם
תלוי .קס''ד מדכתביהו גבי
הדדי:
עליון .מעילות:
מתחתון .אשת תלוי:
גליון .ה''ג אלא הכא הייו טעמא
דר' עקיבא דכתיב ואם פש:
לימא בהא קא מיפלגי .דמר
סבר הקישא עדיף ומר סבר ג''ש
עדיף:
לא דכולי עלמא הקישא עדיף.
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:
אם כן .דלרבן אין למדין לא
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:
חטאת חלב .הייו סתם חטאת
ולהכי קט חלב משום דסמוכה
לחלב דכתיב בויקרא כל חלב
וכל דם לא תאכלו וסמיך ליה
פש כי תחטא וגו':
במיתה .בידי שמים:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ַאף ָּכאן – ִ ּב ְקבו ָּעה,
לְ ַא ּפו ֵּקי :עוֹ לֶ ה וְ יוֹ ֵרד דְּ לָ א.

רש"י
לאפוקי עולה ויורד .כגון שמיעת
קול וביטוי שפתים וטומאת
מקדש וקדשיו דלא מייתי על
ספיקו אשם תלוי:
וי''ו מוסיף על עין ראשון כו'.
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
למחצה ובשחיטת קדשים בפרק
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:
היחא למאן דדריש תורת.
בשמעתא קמייתא דמחות )דף
ג (:וזאת תורת המחה תורה
אחת לכל המחות:
היחא למאן דדריש .מצי ר''ע
למימר הכי לא איצטריך
היקישא לאשם בכסף שקלים
ומהכא פקא וכי איצטריך
היקישא לספק מעילות לאשם
תלוי:
בערכך בערכך .אשם תלוי
מאשם מעילות:
אשם שפחה חרופה יליף מאיל
איל .אשם זיר דכתיב בספרים
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:

וְ ַר ָ ּבנָן?
ָס ְב ֵריֵ :אין ְ ּגזֵ ָירה ׁ ָשוָ ה לְ ֶמ ֱח ָצה.
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ָס ַבר :י ֵׁש ְ ּגזֵ ָירה ׁ ָשוָ ה לְ ֶמ ֱחצָ ה?!
ֶא ָּלא ,דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמאֵ :אין ְ ּגזֵ ָירה ׁ ָשוָ ה לְ ֶמ ֱחצָ ה.
ֶא ָּלא ַהיְינ ּו ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא:
אשוֹ ן ,וְ יִלְ ַמד ֶעלְ יוֹ ן ִמ ַּת ְח ּתוֹ ן.
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ִאם נֶ ֶפ ׁש" וָ י''ו מוֹ ִסיף ַעל ִע ְניָן ִר ׁ
וְ ַר ָ ּבנָן?
ָס ְב ֵריַּ :ת ְח ּתוֹ ן הוּא דְּ גָ ַמר ֵמ ֶעלְ יוֹ ן,
לְ ָא ׁ ָשם ְ ּבכֶ ֶסף ׁ ְש ָקלִ ים.
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא?
ָס ַברֵ :אין ֶה ֵ ּיקש לְ ֶמ ֱחצָ ה.
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַר ָ ּבנָן ָס ְב ֵרי :י ֵׁש ֶה ֵ ּיקש לְ ֶמ ֱחצָ ה.
ְימא לָ ן :דְּ ֵאין ֶה ֵ ּיקש לְ ֶמ ֱחצָ ה!
וְ ָהא ָקי ָ
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמאֵ :אין ֶה ֵ ּיקש לְ ֶמ ֱח ָצה.
וְ ָהכָ א ַהיְינ ּו ַט ְע ָמא דְּ ַר ָ ּבנָן:
ישא.
דִּ גְ ִמ ֵיריִ " :מ ְצוֹ ת" " ִמ ְצוֹ ת" ַא ּ ְפ ֵק ּיה ֵמ ֶה ֵ ּק ׁ ָ
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא?
ָא ׁ ָשם ְ ּבכֶ ֶסף ׁ ְש ָקלִ ים נ ְָפ ָקא לֵ ּיה ִמ"זֹאת ּתוֹ ַרת ָה ָא ׁ ָשם" ) 30ויקרא ז ,א( –
ּתוֹ ָרה ַא ַחת לְ כָ ל ָה ֲא ׁ ָשמוֹ ת  -לְ ָא ׁ ָשם דִּ ְבכֶ ֶסף ׁ ְש ָקלִ ים.
וְ ַר ָ ּבנָן?
ַאף ַעל ַ ּגב דִּ כְ ִתיב" :זֹאת ּתוֹ ַרת ָה ָא ׁ ָשם" )ויקרא ז ,א( –
אשוֹ ן ,וְ יִלְ ַמד ַּת ְח ּתוֹ ן ֵמ ֶעלְ יוֹ ן.
ִאיצְ ְט ִר ְיך לְ ִמכְ ַּתב "וְ ִאם נֶ ֶפ ׁש" וָ י''ו מוֹ ִסיף ַעל ִע ְניָן ִר ׁ
וְ ִאי ִמ"זֹאת ּתוֹ ַרת ָה ָא ׁ ָשם" ֲ -הוָ ה ֲא ִמינָאִּ :כי ֲא ִמינָא ּתוֹ ָרה ַא ַחת לְ כָ ל ֲא ׁ ָשמוֹ ת,
ָהנֵי ִמ ֵּילי ִ ּב ׁ ְש ָאר ֲא ׁ ָשמוֹ ת וַ דָּ ִאין,
ֲא ָבל ָא ׁ ָשם ָּתלוּיֵּ ,כיוָ ן דְּ ַעל ְס ֵפק ֵחלֶ ב ָק ָא ֵתי,
ֵא ָימא :לֹא י ְֵהא ְס ֵפיקוֹ ָחמוּר ִמ ַ ּודָּ אוֹ .
ַמה ַ ּודָּ אוֹ ַח ּ ָטאת ַ ּבת דַּ נ ְָקא,
ַאף ְס ֵפיקוֹ ָא ׁ ָשם ַ ּבר דַּ נ ְָקא.
אשוֹ ן.
ַא ָהכִ י ְּכ ַתב ַר ֲח ָמנָא" :וְ ִאם נֶ ֶפ ׁש"  -וָ י''ו מוֹ ִסיף ַעל ִע ְניָן ִר ׁ
ִיחא לְ ַמאן דְּ ָד ֵר ׁיש" :זֹאת ּתוֹ ַרת ָה ָא ׁ ָשם",
ָהא נ ָ
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ לָ א דָּ ֵר ׁיש" :זֹאת ּתוֹ ַרת ָה ָא ׁ ָשם" ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
יָלֵ יף " ְ ּב ֶע ְר ְּכ ָך" ) 31ויקרא ה ,יח( " ְ ּב ֶע ְר ְּכ ָך" ) 32ויקרא ה ,טו( ֵמ ֲא ׁ ַשם ְמ ִעילָ ה,
ֲא ׁ ַשם ׁ ִש ְפ ָחה ֲחרו ָּפה לָ א ְּכ ַתב ַ ּב ּה ' ְ ּב ֶע ְר ְּכ ָך' יָ לְ ִפינַן " ְ ּב ֵאיל" ) 33ויקרא יט ,כב( " ֵאיִ

ל" ) 34ויקרא ה ,טז(.

 30וְ זֹאת ּתוֹ ַרת ָה ָא ׁ ָשם ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים הוּא
 31וְ ֵה ִביא ַאיִ ל ָּת ִמים ִמן הַ ּצֹאן ְ ּב ֶע ְר ְּכ ָך לְ ָא ׁ ָשם ֶאל ַהכּ ֵֹהן וְ כִ ּ ֶפר ָעלָ יו ַהכּ ֹהֵ ן ַעל ׁ ִשגְ גָ תוֹ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשגָ ג וְ הוּא ל ֹא יָ ַדע וְ נִ ְסלַ ח ל ֹו
הוה וְ הֵ ִביא ֶאת ֲא ׁ ָשמוֹ לַ יה ֹוָ ה ַאיִ ל ָּת ִמים ִמן הַ ּצֹאן ְ ּב ֶע ְר ְּכ ָך ֶּכ ֶסף ׁ ְש ָקלִ ים ְ ּב ׁ ֶש ֶקל ַה ּק ֶֹד ׁש לְ ָא ׁ ָשם
 32נֶ ֶפ ׁש ִּכי ִת ְמעֹל ַמ ַעל וְ ָח ְט ָאה ִ ּב ׁ ְשגָ גָ ה ִמ ָּק ְד ׁ ֵשי יְ ָ ֹ
 33וְ כִ ּ ֶפר ָעלָ יו ַהכּ ֵֹהן ְ ּב ֵאיל ָה ָא ׁ ָשם לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה ַעל ַח ָּטאתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא וְ נִ ְסלַ ח לוֹ ֵמ ַח ָּטאתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא
ישתוֹ יוֹ ֵסף ָעלָ יו וְ נָ ַתן אֹתוֹ לַ כּ ֵֹהן וְ ַהכּ ֵֹהן יְ כַ ּ ֵפר ָעלָ יו ְ ּב ֵאיל ָה ָא ׁ ָשם וְ נִ ְסלַ ח ל ֹו
 34וְ ֵאת ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא ִמן ַה ּק ֶֹד ׁש יְ ׁ ַש ֵּלם וְ ֶאת ֲח ִמ ׁ ִ

מסכת כריתות פרק ה' – ַ
יטה"
"דּם ְשׁ ִח ָ
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 .14כב ,ב
יבא:
"מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ּ
ּ
ׁ ֶש ֵאינוֹ ֵמ ִביא ֶאת ְמ ִע ָילתוֹ ַעד ׁ ֶש ִי ְתוַ דַּ ע לוֹ ׁ ֶש ָי ִביא ִע ּמוֹ ָא ׁ ָשם וַ דַּ אי.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן:
ַמה ָ ּלזֶ ה ֵמ ִביא ׁ ְש ֵּתי ֲא ׁ ָשמוֹ ת!
ֶא ָ ּלא ֵמ ִביא ְמ ִע ָילה וְ חו ְּמ ׁ ָש ּה וְ יָ ִביא ָא ׁ ָשם ִ ּב ׁ ְשנֵ י ְס ָל ִעים
ֹאמר:
וְ י ַ
ִאם וַ דַּ אי ָמ ַע ְל ִּתי :זוֹ – ְמ ִע ָיל ִתי,
וְ זוֹ – ֲא ׁ ָש ִמי.
וְ ִאם ָס ֵפק ָמ ַע ְל ִּתיַ :ה ָּמעוֹ ת – נְ ָד ָבה,
וְ ָה ָא ׁ ָשם – ָּתלוּי.
ׁ ֶש ִּמ ִּמין ׁ ֶשהוּא ֵמ ִביא ַעל הוֹ ַדע ֵמ ִביא ַעל לֹא הוֹ ַדע".
"וְ ִאם ָס ֵפק ַ - "...מאי ָק ָא ַמר?
ֲא ַמר ָר ָבא:
ְּתנֵיִ :אם ִ ּב ְס ֵפיקוֹ עוֹ ֵמד לְ עוֹ לָ ם  -יְ ֵהא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי.
" ׁ ֶש ִּמ ִּמין ׁ ֶש ֵה ִביא ַעל הוֹ ַדע ְמ ִביאוֹ ַעל ׁ ֶשלּ ֹא הוֹ ַדע".
סוֹ ף סוֹ ף ִּכי ִמ ְתי ְַדע לֵ ּיה ּ ָ -ב ֵעי לְ ַאיְתוֹ יֵי ָא ׁ ָשם וַ דַּ אי!
ֲא ַמר ָר ָבא:
ֵיהם נִ לְ ַמד:
ִמדִּ ְב ֵרי ׁ ְשנ ֶ
ָא ׁ ָשם וַ דַּ אי  -לָ א ָ ּב ֵעי י ְִד ָיעה ִ ּב ְת ִח ָּלה.

רש"י
מאי קאמר .ואם ספק הא
פשיטא דספק הוא לו:
סוף סוף .כי הביא במעילה
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
איתויי חטאת:
מדברי שיהם .דר' עקיבא ור'
טרפון דמודו במעילה מועטת:
לא בעי ידיעה בתחלה .הילכך כי
אתייה מספק על תאי עולה לו
לאשם ודאי כי מתיידע ליה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .15כב ,ב – כג ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
הא ׁ ּשה ׁשהביאה ח ּטאת העוֹ ף ספק ,35

ָ ֵ
ָ
ָ ִ ָ ֶ ֵ ִ ָ ַ ַ
שי ָ ּנה וַ דַּ אי,
ִאם ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְמ ְל ָקה נוֹ ַדע ָל ּה ׁ ֶש ָ ּי ְל ָדה וַ דַּ אי ַּ -ת ֲע ֶ ׂ
יאה ַעל לֹא הוֹ ַדע.
יאה ַעל הוֹ ַדע ְמ ִב ָ
ׁ ֶש ִּמ ִּמין ׁ ֶש ִהיא ְמ ִב ָ
ֲח ִת ָיכה ׁ ֶשל חו ִ ּּלין ,וַ ֲח ִת ָיכה ׁ ֶשל ֶה ְקדֵּ ׁש:
ָא ַכל ַא ַחת ֵמ ֶהן ,וְ ֵאין יוֹ ֵד ַע ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהן ָא ַכל – ּ ָפטוּר.
יבאְ :מ ַח ֵ ּייב ָא ׁ ָשם ָּתלוּי.
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ָא ַכל ֶאת ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה ֵ -מ ִביא ָא ׁ ָשם וַ דַּ אי.
אשוֹ נָ ה ,ו ָּבא ַא ֵחר וְ ָא ַכל ֶאת ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה:
ָא ַכל ֶא ָחד ֶאת ָה ִר ׁ
זֶ ה ֵ -מ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי,
וְ זֶ ה ֵ -מ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי,
יבא.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
יאין ָא ׁ ָשם ֶא ָחד.
יהן ְמ ִב ִ
ׁ ְשנֵ ֶ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
יאין ָא ׁ ָשם ֶא ָחד.
כג,א ֵאין ׁ ְשנַ יִ ם ְמ ִב ִ
ֲח ִת ַיכת ֵח ֶלב ,וַ ֲח ִת ַיכת חו ִ ּּלין:
ָא ַכל ַא ַחת ֵמ ֶהן ,וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהן ָא ַכל ֵ -מ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי.
ָא ַכל ֶאת ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה ֵ -מ ִביא ַח ָּטאת.
ּ
אשוֹ נָ ה ו ָּבא ַא ֵחר וְ ָא ַכל ֶאת ַה ׁ ּ ְשנִ ָיה:
ָא ַכל ֶא ָחד ֶאת ָה ִר ׁ
זֶ ה ֵ -מ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי,
וְ זֶ ה ֵ -מ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי,
יבא.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
יאין ַח ָּטאת ַא ַחת.
יהם ְמ ִב ִ
ׁ ְשנֵ ֶ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
יאין ַח ָּטאת ַא ַחת.
ֵאין ׁ ְשנַ יִ ם ְמ ִב ִ
ֲח ִת ַיכת ֵח ֶלב וַ ֲח ִת ַיכת קוֹ ֶד ׁש:
ָא ַכל ַא ַחת ֵמ ֶהן ,וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהן ָא ַכל ֵ -מ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי.
ָא ַכל ֶאת ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה ֵ -מ ִביא ַח ָּטאת ,וְ ָא ׁ ָשם וַ דַּ אי.
אשוֹ נָ ה ,ו ָּבא ַא ֵחר וְ ָא ַכל ֶאת ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה:
ָא ַכל ֶא ָחד ֶאת ָה ִר ׁ
זֶ ה ֵ -מ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי,
וְ זֶ ה ֵ -מ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
יאין ַח ָּטאת וְ ָא ׁ ָשם.
יהן ְמ ִב ִ
ׁ ְשנֵ ֶ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
יאין ַח ָּטאת וְ ָא ׁ ָשם ֶא ָחד.
ֵאין ׁ ְשנַ יִ ם ְמ ִב ִ
ֲח ִת ַיכת ֵח ֶלב ,וַ ֲח ִת ַיכת ֵח ֶלב קוֹ ֶד ׁש:
ָא ַכל ַא ַחת ֵמ ֶהן ,וְ ֵאין יוֹ ֵד ַע ֵאיזוֹ ֵמ ֶהן ָא ַכל ֵ -מ ִביא ַח ָּטאת.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ַאף ָא ׁ ָשם ָּתלוּי.
ָא ַכל ֶאת ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה ֵ -מ ִביא ׁ ְשנֵ י ַח ָּטאוֹ ת,
וְ ָא ׁ ָשם וַ דַּ אי.
ָא ַכל ֶא ָחד ֶאת ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ,ו ָּבא ַא ֵחר וְ ָא ַכל ֶאת ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה:
זֶ ה ֵ -מ ִביא ַח ָּטאת,
וְ זֶ ה ֵ -מ ִביא ַח ָּטאת.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
יאין ָא ׁ ָשם ָּתלוּי.
זֶ ה וָ זֶ ה ְמ ִב ִ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
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רש"י
מתי'
חטאת העוף .ספק ילדה מין
פטור או מין חיוב מביאה קיה
העולה מביאה ומתה אם מין
חיוב הוא זו עולתה ואם לאו
תהא דבה אבל חטאת מביאה
מספק ואיה אכלת:
תיעשה ודאי .ויאכל לכהים:
ר' עקיבא מחייב .ר' עקיבא
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
אם כדברי חכמים פטורין ואם
כדברי ר' עקיבא כל אחד מביא
אשם תלוי:
זה מביא אשם תלוי וזה מביא
אשם תלוי .דלא בעי חתיכה מב'
חתיכות:
חטאת אחת .ובתאי כדפרישית
אבל אשם תלוי מייתי כל אחד
ואחד משום חתיכת החלב:
חתיכת חלב וחתיכת .שומן
דקדש אכל כו':
מביא אשם תלוי .משום ספק
חלב:

מסכת כריתות פרק ה' – ַ
יטה"
"דּם ְשׁ ִח ָ

זֶ ה ֵ -מ ִביא ַח ָּטאת,
וְ זֶ ה ֵ -מ ִביא ַח ָּטאת,
יאין ָא ׁ ָשם ֶא ָחד.
יהן ְמ ִב ִ
ו ׁ ְּשנֵ ֶ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
יאין ָא ׁ ָשם ֶא ָחד.
יהן ְמ ִב ִ
ֵאין ׁ ְשנֵ ֶ
ֲח ִת ַיכת ֵח ֶלב וַ ֲח ִת ַיכת ֵח ֶלב נוֹ ָתר:
ָא ַכל ַא ַחת ֵמ ֶהן ,וְ ֵאין יוֹ ֵד ַע ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהן ָא ַכל – ֵמ ִביאַ :ח ָּטאת,
וְ ָא ׁ ָשם ָּתלוּי.
ָא ַכל ֶאת ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה ֵ -מ ִביא ׁ ָשל ֹׁש ַח ָּטאוֹ ת.
אשוֹ נָ ה ,ו ָּבא ַא ֵחר וְ ָא ַכל ֶאת ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה:
ָא ַכל ֶא ָחד ֶאת ָה ִר ׁ
זֶ ה ֵ -מ ִביא ַח ָּטאת וְ ָא ׁ ָשם ָּתלוּי,
וְ זֶ ה ֵ -מ ִביא ַח ָּטאת וְ ָא ׁ ָשם ָּתלוּי.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
זֶ ה ֵ -מ ִביא ַח ָּטאת,
וְ זֶ ה ֵ -מ ִביא ַח ָּטאת,
יאין ַ -ח ָּטאת ַא ַחת.
יהן ְמ ִב ִ
ו ׁ ְּשנֵ ֶ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
יאין אוֹ ָת ּה.
ָ ּכל ַח ָּטאת ׁ ֶש ִהיא ָ ּב ָאה ַעל ֵח ְטא ֵ -אין ׁ ְשנַ יִ ם ְמ ִב ִ

ְ ּג ָמ ָרא
ֲא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא לְ ַרב נַ ְח ָמן:
לְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסיַ ,ח ּ ָטאת הוּא דְּ לָ א ַמיְית ּו ׁ ְש ֵנ ֶיהן,
ָהא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ַ -מיְית ּו ׁ ְש ֵנ ֶיהם.
ַהיְינ ּו ַּת ּנָא ַק ָּמא!
וְ כִ י ֵּת ָימאֲ :ח ִתיכָ ה ִמ ׁ ּ ְש ֵתי ֲח ִתיכוֹ תִ ,א ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
וְ ָה ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
זֶ ה ֵ -מ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי,
וְ זֶ ה ֵ -מ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי"!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ ַמאן ַּת ּנָא ַק ָּמא? ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
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רש"י
זה מביא כו' .משום חלב ובהא
לא פליג ר' עקיבא לחיוביה שי
אשמות תלויין בהן לפי שאין
כאן אלא עבירה אחת ספק חלב
ספק קדש:
חטאת ואשם .בשותפות ויתו
אם אי אכלתי חלב ואתה הקדש
יהא חלקי באשם מחול לך
וחלקך בחטאת מחול לי:
מביא חטאת .דממה פשך חלב
אכל :ר' עקיבא אומר אשם תלוי
)על( החטאות משום מעילות:
חתיכת חלב וחתיכת חלב ותר
כו' .מביא שתים אחת משום
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'.
דר' יוסי ה''ק אין שים מביאין
חטאת אחת אלא הראשון מביא
אשם תלוי והשי פטור דבעין
חתיכה אחת משתי חתיכות:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .16כג ,א
" ֲח ִת ַיכת ֵח ֶלב וַ ֲח ִת ַיכת ק ֶֹד ׁש ]כו'[,
ֲח ִת ַיכת ֵח ֶלב וַ ֲח ִת ַיכת ֵח ֶלב קוֹ ֶד ׁש כו',
ֲח ִת ַיכת ֵח ֶלב וַ ֲח ִת ַיכת ֵח ֶלב נוֹ ָתר" כו'.
ֲא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא לְ ַרב נַ ְח ָמן:
וְ לַ י ְֵתי נ ִַּמי ָא ׁ ָשם וַ דַּ אי דְּ נוֹ ָתר דְּ ק ֶֹד ׁש הוּא!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
דְּ לֵ ית ֵ ּב ּיה ׁ ְשוֵ ה ּ ְפרו ָּטה.
וְ ָהא ֵמ ִע ָ ּיק ָרא דְּ ִאית ֵ ּב ּיה ׁ ְשוֵ ה ּ ְפרו ָּטה ָע ְס ִקינַ ן דְּ ָק ָּתנֵיָ " :א ׁ ָשם וַ דַּ אי"!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ַה ִהיא ֲח ִתיכָ ה דְּ לָ א נוֹ ָתר ִהיא ׁ ָשוְ יָא ּ ְפרו ָּטה.
וְ ָהא י ֵׁש אוֹ כֵ ל ֲאכִ ילָ ה ַא ַחת דְּ ָק ָּתנֵי ֵ ּב ּיה" :נוֹ ָתר" וְ ָק ָּתנֵיֵ " :מ ִביא ַא ְר ַ ּבע ַח ּ ָטאוֹ ת וְ ָא ׁ ָשם ֶא ָחד"!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ַה ִהיא – ְ ּבגַ ּ ָסה,
וְ ַה ִהיא – ְ ּב ַד ָ ּקה.
ִאי ַנ ִּמי ,36
ַה ִהיא ּ ִ -בימוֹ ת ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים,
ָהכָ א ּ ִ -בימוֹ ת ַה ַח ָּמה.

 36מסורת הש"ס .גירסת וילא) :וְ לָ א ַק ׁ ְשיָא(

רש"י
ויתי אשם ודאי .מעילה בהדי
אשם וחטאת:
והא מעיקרא בדאית בה שוה
פרוטה עסקין דקתי .רישא
חתיכה של קדש וחתיכה של חלב
כו' אכל את השיה מביא חטאת
ואשם:
יש שאוכל אכילה אחת .בפרק
אמרו לו )לעיל דף יג (:דקתי
ותר וקתי אשם מעילות אלמא
איכא ותר שוה פרוטה:
בגסה .אכילה גסה שאכל הרבה
ואף על גב דאיסור האה הוא
כשאר כל הקדשים האסורים
בהאה שמועלין בהן דהאי מי
חזי לגבוה שאם עלו לא ירדו:
בימות החמה .מסרחת בשר
ותר דהא שי ימים או יום
ולילה שתהא ולא שויא אכילה
)דקה( פרוטה:

מסכת כריתות פרק ה' – ַ
יטה"
"דּם ְשׁ ִח ָ
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 .17כג ,א
אשוֹ נָ ה ,ו ָּבא ַא ֵחר וְ ָא ַכל ֶאת ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה:
" ָא ַכל ֶא ָחד ֶאת ָה ִר ׁ
זֶ ה ֵ -מ ִביא ַח ָּטאת,
וְ זֶ ה ֵ -מ ִביא ַח ָּטאת.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
יאין ָא ׁ ָשם ָּתלוּי.
זֶ ה וָ זֶ ה ְמ ִב ִ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
זֶ ה ֵ -מ ִביא ַח ָּטאת,
וְ זֶ ה ֵ -מ ִביא ַח ָּטאת,
יאין ָא ׁ ָשם ֶא ָחד.
יהן ְמ ִב ִ
ו ׁ ְּשנֵ ֶ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
יאין ָא ׁ ָשם ֶא ָחד".
יהן ְמ ִב ִ
ֵאין ׁ ְשנֵ ֶ
ֲא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא לְ ַרב נַ ְח ָמן:
ו ִּמי ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִא ּיס ּור ָחל ַעל ִא ּיסוּר?!
וְ ָהא ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ָהאוֹ ֵכל נְ ֵב ָלה ְ ּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּיפו ִּרים ָ ּ -פטוּר".
ֲא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ִידי:
ְּכגוֹ ן :דַּ ֲאכַ ל כּ וּלְ יָא ְ ּב ֶחלְ ָ ּב ּה.
וְ כוּלְ יָא ְ ּב ֶחלְ ָ ּב ּה נ ִַּמי ָהא ָקאי ֲעלַ ּה ְ ּב ִא ּיסוּר "עוֹ לִ ין",
ֵהיכִ י ָא ֵתי ִא ּיסוּר נוֹ ָתר ָחיֵיל ֲעלַ ּה!
וְ כִ י ֵּת ָימאְ :ס ִב ָירא לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן דְּ 'נוֹ ָתר' ִא ּיסוּר ָחמוּר הוּא,
וְ ָחיֵיל ַעל ִא ּיסוּר ַקל דְּ עוֹ לִ ין
וְ ָהא נ ְֵבלָ ה דְּ ִא ּיסוּר ַקל הוּא ,וְ יוֹ ם ַה ִּכ ּיפו ִּרים דְּ ִא ּיסוּר ָחמוּר הוּא,
וְ לָ א ָק ָא ֵתי ִא ּיסוּר יוֹ ם ִּכ ּיפו ִּרים דְּ ָחמוּר וְ ָחיֵיל ַעל ְנ ֵבלָ ה דְּ ַקל הוּא!
ֶא ָּלא ְ ּב ָק ָד ׁ ִשים ַ ּג ֵּלי ַר ֲח ָמנָא ,דְּ ָא ֵתי ִא ּיסוּר ָחל ַעל ִא ּיסוּר.
כג,ב דְּ ַת ְניָא:
ֶ
ְַ
"" ֲא ׁ ֶשר לַ
וְ ֵאימו ִּרין ָ -קאי ֲעלַ יְיה ּו ְ ּב ִא ּיסוּר עוֹ לִ ין,
וְ ֵחלֶ ב ָ -קאי ֲעלַ ְייה ּו ְ ּב ִא ּיסוּר ָּכ ֵרת
וְ ָק ָא ֵתי ִא ּיסוּר טו ְּמ ָאה ָחיֵיל ֲעלֵ ּיה,
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ָ ֵ

ִ ".

ֵּת ַדע ׁ ֶש ֵּכן הוּא,
דְּ ָהא ַר ִ ּבי ְס ִב ָירא לֵ ּיהִ :א ּיסוּר ָחל ַעל ִא ּיסוּר.
 38וְ ָהנֵי ִמ ֵּילי ִא ּיסוּר ָחמוּר ַעל ִא ּיסוּר ַקל,
ֲא ָבל ִא ּיסוּר ַקל ַעל ִא ּיסוּר ָחמוּר לָ א,
ו ְּב ָק ָד ׁ ִשים ׁ ָש ְמ ִעינַן לֵ ּיה דְּ ָא ַמרִ :א ּיסוּר ַקל ַעל ִא ּיסוּר ָחמוּר נ ִַּמי ָח ֵייל.
דְּ ָהא ִא ּיסוּר ְמ ִעילָ ה ַקל הוּא ִ -מ ָיתה,
וְ ִא ּיסוּר ָק ָד ׁ ִשים ִא ּיסוּר ָחמוּר – ָּכ ֵרת,
וְ ָא ֵתי ִא ּיסוּר ִמ ָיתה ָח ֵייל ַעל ִא ּיסוּר ָּכ ֵרת.
דְּ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
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" ָּכל ֵחלֶ ב לַ ה'" )ויקרא ג ,טז( ְ -ל ַרבּ וֹ ת ֵאימו ֵּרי ָק ָד ׁ ִשים ַק ִ ּלים ִל ְמ ִע ָילה,
יסוּר ֵח ֶלב דְּ ִא ּ
יתה וְ ָקא ָחיֵ יל ַעל ִא ּ
ו ְּמ ִע ָילה ִא ּ
יסוּר ָ ּכ ֵרת הוּא".
יסוּר ִמ ָ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּהּ ְ :ב ָק ָד ׁ ִשים ַ ּג ֵּלי ְק ָרא.
שר ִמ ֶּזבַ ח הַ ׁ ּ ְשלָ ִמים ֲא ׁ ֶשר לַ ָ ֹ
 37וְ ַה ֶּנ ֶפ ׁש ֲא ׁ ֶשר ּתֹאכַ ל ָ ּב ָ ׂ
יהוה וְ ֻט ְמ ָאתוֹ ָעלָ יו וְ נִ כְ ְר ָתה ַה ֶּנפֶ ׁש ַההִ וא ֵמ ַע ֶּמיהָ
)חל( ) ...וְ הוּא ִא ּיסוּר(
 38גירסת וילא) :וְ ֵא ָימא(ָ ...
 39וְ ִה ְק ִט ָירם ַהכּ ֵֹהן ַה ִּמזְ ֵ ּב ָחה לֶ ֶחם ִא ׁ ּ ֶשה לְ ֵר ַיח נִ יח ַֹח ָּכל ֵחלֶ ב לַ יה ָ ֹוה

רש"י
איסור חל על איסור .דמיחייב
חטאת אותר דחייל איסור ותר
אאיסור חלב:
פטור .איום הכיפורים דלא אתי
איסור יום הכיפורים וחייל
אאיסור בלה ואפילו תבלה היום
הוה איסורא בין השמשות דאתמול
משום אבר מן החי ולא אתי איסור
יום הכיפורים וחייל:
כוליא בחלבה .דליכא איסור חל על
איסור דאחלב חייב משום חלב
ואותר משום כוליא:
דאיסור עולין .דלגבוה סלקא:
ואכל מבשר זבח השלמים אשר
לה' לרבות אימורין .שאם אכלן
בטומאת הגוף חייב כרת והא
אימורין כגון כליות קאי עלייהו
באיסור עולין:
וחלב .דאימורין קאי עליה בכרת:
תדע שכן .דבקדשים איסור חל על
איסור לדברי הכל:
דהא רבי סבירא ליה .בעלמא
איסור חל על איסור והי מילי
איסור חמור על הקל אבל קל על
החמור לא ובקדשים שמעין ליה
דאפילו קל על החמור והא דאיסור
חמור על הקל לא איתפרש לי
היכא:
איסור מיתה .קל הוא דאין חייבין
על שגגתה חטאת:
לרבות אימורי קדשים קלים
למעילה .כדכתיב )ויקרא ג( כל חלב
לה' )הוא( אלמא דחטאה בשגגה
מקדשי ה' ]שם ה[ קריא בהו:
אין פיגול חל על העולין .שהאוכל
אימורי פיגול כגון כליות איו חייב
כרת אלמא אפילו איסור חמור לא
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:
ולהאי תא .דאין פיגול בעולין האי
כל חלב לה' דמשמע דמעילה חיילא
אאימורים אלמא איסור קל חל
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
כולל הוא מגו דמתסר בבשר אתסר
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:
מוקי ליה .באימורי ולדות קדשים:
דקסבר ולדות קדשים בהוייתן הן
קדושין .והויה לישא דקרא
דאיתרבי מייה ולדות קדשים
דגרסין בבכורות בפרק ב' )דף יד(:
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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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
וְ ָהא ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ֵאין ּ ִפ ּיגוּל ְ ּבעוֹ ִלין,
וְ ֵאין נוֹ ָתר ְ ּבעוֹ ִלין"!
ֶא ָּלא ַּת ּנ ֵָאי ִהיא וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
דְּ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵריּ ְ :ב ָק ָד ׁ ִשים ִא ּיסוּר ָחל ַעל ִא ּיסוּר,
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵריּ ְ :ב ָק ָד ׁ ִשים נ ִַּמי ֵאין ִא ּיסוּר ָחל ַעל ִא ּיסוּר.
וּלְ ַמאן דְּ ָא ַמרּ ְ :ב ָק ָד ׁ ִשים נ ִַּמיֵ ,אין ִא ּיסוּר ָחל ַעל ִא ּיסוּרָּ " ,כל ֵחלֶ ב לַ ה'" ַ -מאי ָע ֵביד לֵ ּיה?
מוֹ ִקים לֵ ּיה ְ ּבוַ לְ דֵּ י ָק ָד ׁ ִשים.
ָיתן יְה ּו ְקדוֹ ׁ ִשים דְּ ַת ְרוַ יְיה ּו ַ ּב ֲה ָד ֵדי ָאת ּו.
וְ ָק ָס ַבר  :40וַ לְ דֵּ י ָק ָד ׁ ִשים ַ ּב ֲהוָ י ָ
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