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מסכת מעילה פרק ד' – " ָק ְד ֵשׁי ִמזְ ֵבּ ַח"
 .1טו ,א
יתין
טו,א ַמ ְתנִ ִ
ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח ִ -מ ְצ ָט ְר ִפין זֶ ה ִעם זֶ ה ִל ְמ ִע ָילה.
יהם ִמ ׁ ּשוּםִ ּ :פ ּיגוּל,
ו ְּל ַח ֵ ּייב ֲע ֵל ֶ
וְ נוֹ ָתר,
וְ ָט ֵמא.
ָק ְד ׁ ֵשי ֶ ּב ֶדק ַה ַ ּביִ ת ִ -מ ְצ ָט ְר ִפין זֶ ה ִעם זֶ ה.
ֶא ָחד ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח וְ ֶא ָחד ָק ְד ׁ ֵשי ֶ ּב ֶדק ַה ַ ּביִ ת ִ -מ ְצ ָט ְר ִפין זֶ ה ִעם זֶ ה ִל ְמ ִע ָילה.

ְ ּג ָמ ָרא
ַה ׁ ְש ָּתא ,י ֵׁש לוֹ ַמר דְּ ָק ָּתנֵיֶ " :א ָחד ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח וְ ֶא ָחד ָק ְד ׁ ֵשי ֶ ּב ֶדק ַה ַ ּביִ ת",
דְּ ַהאי ְ -קדו ׁ ּ ַּשת ַה ּגוּף,
וְ ַהאי ְ -קדו ׁ ּ ַּשת דָּ ִמים,
ֲא ִפילּ ּו ָהכִ י ָק ָּתנֵיִ " :מ ְצ ָט ְר ִפין זֶ ה ִעם זֶ ה",
" ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח" ִעם ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח ִ -מ ַ ּיב ְעיָא?!
יהן ִמ ׁ ּש ּום ּ ִפ ּיגוּל נוֹ ָתר וְ ָט ֵמא" ,דְּ ָק ְד ׁ ֵשי ֶ ּב ֶדק ַה ַ ּב ִית לָ א ִא ָּיכא ָהכִ י,
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָק ָּתנֵי ֲעלַ ּהְ " :ל ַח ֵ ּייב ֲע ֵל ֶ
ִמ ׁ ּשוּם ָהכִ י ָקא ּ ָפלֵ יג לֵ ּיה.

רש"י
מתי'
למעילה .שאם הה מב' מיי
קדשי מזבח בשוה פרוטה מעל
ומצטרפין מי לכזית לחייב
עליהן משום ותר או פיגול או
טמא או )לכזית( לחייב משום
מעלה בחוץ:
קדשי בדק הבית מצטרפין זה
עם זה .למעילה אבל פגול וותר
וטמא אין בהן משום דהי לא
הגי בקדשי בדק הבית וקדושת
דמים יהו:
קדשי מזבח וקדשי בדק הבית
מצטרפין זה עם זה למעילה.
אבל לא לדבר אחר ומש''ה קא
פליג לה מתיתין דתי קדשי
מזבח בפי עצמן וקדשי בדק
הבית בפי עצמן:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .2טו ,א
ֲא ַמר ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
ָיבין ִמ ׁ ּשוּם ְמ ִעילָ ה ֶא ָּלא ַעלָ :ק ְד ׁ ֵשי ֶ ּב ֶדק ַה ַ ּביִ ת,
ַמ ְחוַ ְור ָּתאֵ :אין ַח ּי ִ
וְ עוֹ לָ ה ִ ּבלְ ַבד.
ַמאי ַט ְע ָמא?
50
ּ
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :נֶ ֶפ ׁש ִּכי ִת ְמעוֹ ל ַמ ַעל ִמ ָק ְד ׁ ֵשי ה'" )ויקרא ה ,טו(.
ָק ָד ׁ ִשים ַה ְמיו ָּח ִדין לַ ה'  -י ֵׁש ָ ּב ֶהן ְמ ִעילָ ה.
ֲא ָבל ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח ִ -אית ְ ּבה ּו לַ כּ ֲֹהנִים,
וְ ִאית ְ ּבה ּו לַ ְ ּב ָעלִ ים.
ְּתנַן:
" ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח ִמ ְצ ָט ְר ִפין זֶ ה ִעם זֶ ה ִל ְמ ִע ָילה"!
ִמדְּ ַר ָ ּבנָן.
" ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָח ָטן ַ ּבדָּ רוֹ ם מוֹ ֲע ִלים ָ ּב ֶהן" )מעילה ב.(.
ִמדְּ ַר ָ ּבנָן.
ְּתנַן:
" ַה ֶ ּנ ֱהנֶ ה ִמן ַה ַח ָּטאת
ְ ּכ ׁ ֶש ִהיא ַח ָ ּיה  -לֹא ָמ ַעל ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְפ ּגוֹ ם.
ְ ּכ ׁ ֶש ִהיא ֵמ ָתה ּ ֵ -כיוָ ן ׁ ֶש ֶ ּנ ֱהנָ ה ָ ּכל ׁ ֶשהוּא ָמ ַעל" )מעילה יח!(.
ִמדְּ ַר ָ ּבנָן.
ְיתא לָ א?!
ו ִּמדְּ אוֹ ַרי ָ
וְ ָה ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
51
" ָּכל ֵחלֶ ב לַ ה'" )ויקרא ג ,טז( ְ -ל ַרבּ וֹ ת ֵאימו ֵּרי ָק ָד ׁ ִשים ַק ִ ּלים ִל ְמ ִע ָילה"!
ִמדְּ ַר ָ ּבנָן.

רש"י
גמ'
א''ר יאי מחוורתא .דבר ברור
הוא כמו במחוורת עליו זיר )דף
סג :(.שאין חייבין קרבן מעילה
וכו' תן וכו' :ומתרץ מדרבן
הוא דאית בהו מעילה בקדשי
מזבח אבל לא מדאוריי':
ההה מן החטאת כשהיא חיה
לא מעל עד שיפגום .כגון שרכב
כדמפרש
והכחישה
עליה
בפירקין דלקמן )דף יט(.
דבחטאת בעלת מום מיירי
דקיימא לדמי לפיכך מעל
שהפסיד להקדש שפחת מדמיה
וכשהיא מתה כיון שהה ממה
אע''פ שלא פגם מעל דלאו לדמי
קיימא שאין פודין את הקדשים
להאכילן לכלבים )פסחים דף
כט (.האי מעל מי מדרבן:
והא קרא קא סיב .לאשמועי'
]דמדאוריי' מעל[:
יצאו מידי מעילה דבר תורה.
משום דכתיב קדשי ה' וכיון
דמתו לא חזו לקדשי ה':
ובמאי .קמיירי עולא אלימא
בקדשי בה''ב אפי' מתו מי לא
יצאו מידי מעילה לא יהא אלא
דאקדיש אשפה מי לא קדשה
לדמיה דאית בה מעילה ה'' דאי
אקדיש בהמה לבדק הבית אע''ג
דמתה קדשה מי לדמים ואית
בה מעילה:
אלא פשיטא דבקדשי מזבח
מיירי .ולאחר מיתה יצאו מידי
מעילה דבר תורה מכלל דבחייהן
יש בהן מעילה מדאורייתא
וקשיא לרבי יאי :אמר לך ר'
יאי אין ודאי בקדשי מזבח מי
אית בהו מעילה מדאורייתא
אבל מהאי קדשי ה' דבקרא
דפש כי תמעול מעל לא שמעין
מייה אלא קדשי בדק הבית
דמחוורין לה' אלא מקרא
אחריא פקא לן דקדשי מזבח
אית בהו מעילה דכתיב ואיש כי
יאכל קדש בשגגה וגו' )ויקרא
כב( דבכל קדש מיירי:

וְ ָהא ְק ָרא ָקא נ ֵָסיב לַ ּה!
ַא ְס ַמכְ ָּתא ְ ּב ָעלְ ָמא.
וְ ָהא ָא ַמר עו ָּּלא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ֵּמת ּו  -יָצְ א ּו ִמ ֵידי ְמ ִעילָ ה ,דְּ ַבר ּתוֹ ָרה.
ְ ּב ַמאי?
ִאילֵ ָימא ְ ּב ָק ְד ׁ ֵשי ֶ ּב ֶדק ַה ַ ּביִת ֲ -א ִפילּ ּו ִּכי ֵמת ּו נ ִַּמי ,לָ א יְ ֵהא ֶא ָּלא דְּ ַא ְקדֵּ ׁיש ַא ׁ ְש ּ ָפה לְ ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ ת,
לָ או ִאית ַ ּב ּה ְמ ִעילָ ה?!
ְיתא ִמי ִאית ְ ּבה ּו ְמ ִעילָ ה?!
ֶא ָּלאָ ,ק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח  -דְּ אוֹ ַרי ָ
ֶא ָּלא ָהכִ י ָקא ָא ְמ ֵרי דְּ ֵבי ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
ֵמ ַהאי ְק ָרא ָק ְד ׁ ֵשי ֶ ּב ֶדק ַה ַ ּביִ ת ׁ ָש ְמ ִעין ִמי ּנ ַּה,
ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח  -לָ א ׁ ָש ְמ ִעין ִמי ּנ ַּה.

 50נֶ ֶפ ׁש ִּכי ִת ְמעֹל ַמ ַעל וְ ָח ְט ָאה ִ ּב ׁ ְשגָ גָ ה ִמ ָּק ְד ׁ ֵשי ה' וְ ֵה ִביא ֶאת ֲא ׁ ָשמוֹ לַ 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
 51וְ ִה ְק ִט ָירם ַהכּ ֵֹהן ַה ִּמזְ ֵ ּב ָחה לֶ ֶחם ִא ׁ ּ ֶשה לְ ֵר ַיח נִ יח ַֹח ָּכל ֵחלֶ ב לַ ה'
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 .3טו ,ב
יתין
טו,ב ַמ ְתנִ ִ
שר,
ֲח ִמ ׁ ּ ָשה דְּ ָב ִרים ָ ּבעוֹ ָלה ִמ ְצ ָט ְר ִפין זֶ ה ִעם זֶ הַ :ה ָ ּב ָ ׂ
וְ ַה ֵח ֶלב,
וְ ַה ּסוֹ ֶלת,
וְ ַה ַ ּייִ ן,
וְ ַה ׁ ּ ֶש ֶמן.
שר,
וְ ׁ ִש ׁ ּ ָשה ַ ּב ּתוֹ ָדהַ :ה ָ ּב ָ ׂ
וְ ַה ֵח ֶלב,
וְ ַה ּסוֹ ֶלת,
וְ ַה ַ ּייִ ן,
וְ ַה ׁ ּ ֶש ֶמן,
וְ ַה ֶ ּל ֶחם.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמ ְתנֵי לֵ ּיה ַרב הוּנָ א לְ ָר ָבא:
" ֲח ִמ ׁ ּ ָשה דְּ ָב ִרים ָ ּבעוֹ לָ ם ִמ ְצ ָט ְר ִפין זֶ ה ִעם זֶ ה".
ֲא ַמר לֵ ּיה:
" ָ ּבעוֹ לָ ם" ָקא ֲא ַמ ְר ְּת?!
וְ ָהא ָק ָּתנֵי ְ ּבתוֹ ָדה:
ּ
שר וְ ַה ֵח ֶלב וְ ַה ּסוֹ ֶלת וְ ַה ַייִ ן וְ ַה ׁ ּ ֶש ֶמן וְ ַל ְח ֵמי תוֹ ָדה"!
" ׁ ִש ׁ ּ ָשה דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָדה ַ -ה ָ ּב ָ ׂ
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ְּתנֵיּ ָ " :בעוֹ ָלה".
ָּתנֵינָא לְ ָהא דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"עוֹ לוֹ ת וְ ֵאימו ִּרים ִ -מ ְצ ָט ְר ִפין ְל ַכ ַּזיִ תְ :ל ַה ֲעלוֹ ָתן ַ ּבחוּץ,
יהן ִמ ׁ ּשוּםִ ּ :פ ּיגוּל ,וְ נוֹ ָתר ,וְ ָט ֵמא".
ו ְּל ַח ֵ ּייב ֲע ֵל ֶ
ָק ָּתנֵיּ ָ " :בעוֹ ָלה" – ִאין,
ִ ּב ׁ ְשלָ ִמים – לָ א.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא " ְל ַה ֲעלוֹ ָתן ַ ּבחוּץ"  -עוֹ לָ ה דְּ כָ לִ יל ִהיא – ִמצְ ָט ְר ִפין,
ׁ ְשלָ ִמים  -לָ א ִמצְ ָט ְר ִפין.
ּ
יהן ִמ ׁ ּשוּם ּ ִפ ּיגוּל וְ נוֹ ָתר וְ ָט ֵמא" ְ ׁ -שלָ ִמים ַא ַּמאי לָ א ִמ ַחיַיב?
ֶא ָּלא " ְל ַח ֵ ּייב ֲע ֵל ֶ
וְ ָה ְּתנַן:
ּ
ּ
" ָ ּכל ַה ִפיגו ִּלים ִמ ְצ ָט ְר ִפין זֶ ה ִעם זֶ ה וְ ָכל ַהנּוֹ ָתרוֹ ת ִמ ְצ ָט ְרפוֹ ת זוֹ ִעם זוֹ " )מעילה טו!(:

רש"י
מתי'
ה' דברים בעולה מצטרפין זה עם זה
הבשר והחלב והסלת .הייו מחה הבאה
עמה והיין והשמן מצטרפין זה עם זה
בכזית לחייב משום מעלה בחוץ ולחייב
משום פגול וותר וטמא ומשום מעילה מי
ואע''ג דתא רישא מי קדשי מזבח
מצטרפין זה עם זה איצטריך למיתי הא
לאשמועין רבותא דבשר וסלת ויין
מצטרפין אע''ג דמיא אחריא יהו:
ששה דברים שבתודה .מצטרפין זה עם זה
לפיגול וותר וטמא והאי סלת מי דקתי
גבי תודה הייו מי מחת סכים הבאה עם
התודה כדאמרין במסכת מחות בפרק
שתי מדות )דף צ (:דתודה מי טעוה מחת
סכים דמפיק ליה מאו זבח:
גמ' בעולם קאמרת .דמשמע בכל הזבחים
שבעולם חמשה דברים שמצטרפין זה עם
זה ותו לא:
וא''ל והרי תודה שיש בה ו' דברים
שמצטרפין זה עם זה .ודם לא קא חשיב
לפי שאין מועלין בדמים וליתיה לא בפגול
ולא בטמא כדאמרין בפרק כל הבשר
)חולין דף קיז:(:
אלא תי בעולה איכא חמשה דברים
המצטרפין ולא במקום אחר .עין אחר
אמר לו רבי בעולם קאמרת דבכל דבר
שבעולם מצטרפין אלו חמשה דברים והא
קתי בתודה דמשמע דבזבחים מיירי ולא
בחולין:
עולה ואימוריה מצטרפין לכזית להעלותו
בחוץ .דאי מקטיר כחצי זית בשר וכחצי
זית אימורין בחוץ חייב עליהם משום
מקטיר בחוץ והקטרה בעין בכזית
כדכתיב ואם האכל יאכל ואמרין )זבחים
דף כח (:בשתי אכילות הכתוב מדבר אחת
אכילת אדם ואחת אכילת מזבח מה
אכילת אדם בכזית אף אכילת מזבח
בכזית:
עולה דכליל היא מצטרפין .הבשר והחלב
לחייב הקטרה בחוץ אבל שלמים דאין
כליל לא מצטרפי לאימורין:
אלא לחייב עליהן משום פיגול וותר
וטמא .בשלמים אמאי לא מצטרפין בכזית
לחייב משום פיגול וותר וטמא :אלא
אימא עולה ואימוריה מצטרפין לכזית
לזרוק עליהן את הדם ור' יהושע היא
דתיא וכו':
שכולה כליל .משא''כ בשאר הזבחים
וטעמיה דר' יהושע בשאר זבחים משום
דכתיב ואם האכל יאכל כדאמרין לעיל
דבשתי אכילות הכתוב מדבר מש''ה ס''ל
דאין זורקין עליהן את הדם עד שישתייר
מהן כזית בשר דהייו אכילת אדם ]או
כזית חלב דהייו אכילת מזבח[ אבל ]חצי
זית בשר דהיא אכילת אדם[ וחצי זית חלב
דלאו אכילת אדם הוא איו זורק עליו
דאין מצטרפין .אבל עולה דלית בה אכילת
אדם אפילו כחצי זית בשר וכחצי זית חלב
מצטרפין:
ובמחה אפילו כולה קיימא .ואין שם
כלום מן הבשר לא יזרוק:
מחה מאי עבידתיה .מאי זריקה טעוה
מחה:
אמר רב פפא מחת סכים .כלומר האי
דקאמר ובמחה אפילו כולה קיימא וכו'
באותה מחה הבאה בסכים קאמר
כדכתיב ומחתם סלת וגו' דקא ס''ד הואיל
ובהדי זבח קאתייא כגופא דזבח דמיא
ואע''ג דלא שתייר מן הבשר כלום יזרוק
עליה את הדם קמ''ל דלא:

ֶא ָּלאֵ ,א ָימא :עוֹ לָ ה וְ ֵאימו ֶּר ָיה ִ -מצְ ָט ְר ִפין זֶ ה ִעם זֶ ה לְ כַ ַ ּזיִ ת לִ זְ רוֹ ק ֲעלֵ ֶיהן ֶאת ַהדָּ ם,
וְ כֵ יוָ ן דְּ ִמצְ ָט ְר ִפין לִ זְ רוֹ ק ֶאת ַהדָּ ם ַח ּיָיב וכו'.
ו ַּמאן ָק ָּתנֵי לַ ּה?
ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ִהיא.
דְּ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יְ הוֹ ֻש ַע אוֹ ֵמר:
שר,
ָ ּכל ַה ְּז ָב ִחים ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַּת ֵ ּייר ֵמ ֶהןּ ַ :כ ַּזיִ ת ָ ּב ָ ׂ
וְ ַכ ַּזיִ ת ֵח ֶלב  -זוֹ ֵרק ֶאת ַהדָּ ם.
שר וְ ַכ ֲח ִצי זַ יִ ת ֵח ֶלב ֵ -אינוֹ זוֹ ֵרק ֶאת ַהדָּ ם.
ַ ּכ ֲח ִצי זַ יִ ת ָ ּב ָ ׂ
שר וְ ַכ ֲח ִצי זַ יִ ת ֵח ֶלב  -זוֹ ֵרק ֶאת ַהדָּ ם,
ו ָּבעוֹ ָלהֲ :א ִפילּ ּו ַ ּכ ֲח ִצי זַ יִ ת ָ ּב ָ ׂ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשכּ ו ָ ּּל ּה ָ ּכ ִליל.
ימת  -לֹא יִ זְ רוֹ ק".
ו ַּב ִּמנְ ָחהֲ :א ִפילּ ּו כּ ו ָ ּּל ּה ַק ֶ ּי ֶ
" ִמנְ ָחה" ַ -מאי ֲע ִב ְיד ֵּת ּיה?
ֲא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ִמנ ְַחת נְ ָסכִ ים.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .4טו ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ְּתרו ָּמה,
שר,
ו ְּתרו ַּמת ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֶשל דְּ ַמאי,
ו ְּתרו ַּמת ַמ ֲע ֵ ׂ
וְ ַה ַח ָ ּלה,
וְ ַה ִ ּביכּ ו ִּריםִ :מ ְצ ָט ְר ִפין זֶ ה ִעם זֶ ה ֶ -ל ֱאסוֹ ר,
יהן ֶאת ַהחוֹ ֶמ ׁש.
ו ְּל ַח ֵ ּייב ֲע ֵל ֶ
ָ ּכל ַה ּ ִפ ּיגו ִּלים ִ -מ ְצ ָט ְר ִפין זֶ ה ִעם זֶ ה.
וְ ָכל ַהנּ וֹ ָת ִרים ִ -מ ְצ ָט ְר ִפין זֶ ה ִעם זֶ ה.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי ַט ְע ָמא?
כּ ו ְּּלה ּו ִא ְיקר ּו ְּתרו ָּמה.
אשית ֲע ִריסוֹ ֵתיכֶ ם ַח ָּלה ָּת ִרימ ּו ְתרו ָּמה" ) 52במדבר טו ,כ(.
ַ ּג ֵ ּבי ַח ָּלה – ְּכ ִתיבֵ " :ר ׁ ִ
ַ ּג ֵ ּבי ִ ּביכּ ו ִּרים נ ִַּמי ִא ְיקר ּו ְּתרו ָּמה:
דְּ ַת ְניָא:
53
""ו ְּתרו ַּמת יָ ֶד ָך" )דברים יב ,יז( ֵ -אלּ ּו ִ ּביכּ ו ִּרים".
ֲא ָבל ִאינ ְָך  -לָ א צְ ִריכָ א.

אשית ֲע ִרס ֵֹתכֶ ם ַח ָּלה ָּת ִרימ ּו ְתרו ָּמה ִּכ ְתרו ַּמת גּ ֶֹרן ֵּכן ָּת ִרימ ּו א ָֹתהּ
ֵ 52ר ׁ ִ
ירש ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך ו ְּבכֹרֹת ְ ּב ָק ְר ָך וְ צֹאנֶ ָך וְ כָ ל נְ ָד ֶר ָיך ֲא ׁ ֶשר ִּתדּ ֹר וְ נִ ְדב ֶֹת ָיך ו ְּתרו ַּמת יָ ֶדךָ
ָ
ָ
 53ל ֹא תוּכַ ל לֶ ֱאכֹל ִ ּב ׁ ְש ָע ֶריך ַמ ְע ַ ׂ
שר דְּ גָ נְ ך וְ ִת ׁ ְ

רש"י
מתי'
התרומה .הייו תרומה גדולה
תרי ממאה:
ותרומת מעשר .הייו מעשר מן
המעשר:
ותרומת מעשר של דמאי .שהוא
אחד ממאה:
והחלה והבכורים מצטרפין זה
עם זה לאסור .שאם פל מכולן
לתוך עיסה של חולין ויש בו כדי
לחמץ אסורה :ומצטרפין לאוכל
מכולן בשוה פרוטה בשגגה
לחייב עליהן את החומש:
גמ'
מאי טעמא .מצטרפין חלה
ובכורים עם התרומה:
אבל איך .כלומר שאר הך לא
צריכי קרא לאיתויי דמצטרפין
זה עם זה דהא מיקרו תרומה:

"ק ְד ֵשׁי ִמזְ ֵבּ ַח"
מסכת מעילה פרק ד' – ָ
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 .5טו ,ב – טז ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָ ּכל ַה ְ ּנ ֵבילוֹ ת מ ִמ ְצ ָט ְרפוֹ ת זוֹ ִעם זוֹ
וְ ָכל ַה ׁ ּ ְש ָר ִצים ִ -מ ְצ ָט ְר ִפין זֶ ה ִעם זֶ ה .54

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב:
ּ
טז,א לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָלא לְ ִע ְניַן טו ְּמ ָאה.
ֲא ָבל לְ ִע ְניַן ֲאכִ ילָ ה ְ -טהוֹ ִרין ִ ּב ְפנֵי ַעצְ ָמן,
ו ְּט ֵמ ִאים ִ ּב ְפנֵי ַעצְ ָמן.
וְ לֵ וִ י ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו לַ ֲאכִ ילָ ה  -נ ִַּמי ִמ ְצ ָט ְר ִפין.
וְ ַרב ַא ִּסי ָא ַמר:
ְטהוֹ ִרים – לְ ַעצְ ָמן,
ו ְּט ֵמ ִאין – לְ ַעצְ ָמן.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי ְ ּ -פלִ יגָ א ַאדְּ ַרב,
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי  -לָ א ּ ְפלִ יגָ א.
ֵמ ִית ֵיבי:
יתת ּ ָפ ָרה ,וְ ַח ֵ ּיי ָ ּג ָמל ֵ -אין ִמ ְצ ָט ְר ִפין זֶ ה ִעם זֶ ה".
" ִמ ַ
ֵיהם – ִמצְ ָט ְר ִפין,
ָהא ִמ ַיתת ׁ ְשנ ֶ
וְ ַק ׁ ְשיָא לְ ַרב ַא ּ ִסי!
ֵיהם ִמצְ ָט ְר ִפין.
ֵא ָימאָ :הא ַח ּיֵי ְ ׁ -שנ ֶ
ו ַּמ ּנִי?
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיא,
דְּ ָא ַמרֵ :א ֶבר ִמן ַה ַחי נוֹ ֵהג ַ ּב ּ ְט ֵמ ָאה.
ֵיהם – ַמאי? לָ א ִמצְ ָט ְר ֵפי.
ֲא ָבל ִמ ַיתת ׁ ְשנ ֶ
יתת ּ ָפ ָרה וְ ַח ֵ ּיי ָ ּג ָמל"?
ִאם ֵּכן ַמאי ִא ְיריָא דְּ ָר ֵהיט וְ ָתנֵיִ " :מ ַ
ֵיהם לָ א ִמ ְצ ָט ְר ֵפי!
ָהא ֲא ִפילּ ּו ִמ ַיתת ׁ ְשנ ֶ
וְ עוֹ ד,
ַּת ְניָא:
ית ָת ּה ֵ -אין ִמ ְצ ָט ְר ִפין.
יה וַ ֲח ִצי זַ יִ ת ָ ּג ָמל ְ ּב ִמ ָ
" ֲח ִצי זַ יִ ת ּ ָפ ָרה ְ ּב ַח ֶ ּי ָ
ּ
ּ
ית ָת ּה ִ -מ ְצ ָט ְר ִפין".
מ
ב
ּ
ין
ב
ּ
יה
י
ח
ב
ּ
ין
ב
ּ
,
ל
מ
ג
מ
ת
י
צ
ח
ֲא ָבל ֲח ִצי זַ יִ ת ִמ ּ ָפ ָרה וַ ֲ ִ זַ יִ ִ ָ ָ ֵ ְ ַ ֶ ָ ֵ ְ ִ ָ
ישא ַא ּ ֵס ָיפא!
ַק ׁ ְשיָא ֵר ׁ ָ
ּ
ֵיהם ִמצְ ָט ְר ִפין!
ֶא ָּלא לָ או ׁ ְש ַמע ִמינ ַּה ִמ ַיתת ׁ ְשנ ֶ
ֲא ַמר לָ ְך ַרב ַא ּ ִסי:
ַהאי ַּת ּנָא ָס ַברִ :א ּיסוּר ָחל ַעל ִא ּיסוּר.

רש"י
מתי'
כל הבילות מצטרפות זו עם זו .לכזית
משמע השתא אפילו בלת בהמה טמאה עם
בלת בהמה טהורה וכל השרצים מצטרפין
זה עם זה לאוכל מהן כזית:
גמ'
אמר רב לא שו .דבלות מצטרפות זו עם זו
דמשמע אפילו בלת בהמה טמאה עם בלת
בהמה טהורה אלא לעין טומאה הוגע בהן
דבתרוייהו כתיב )ויקרא יא( הוגע בבלתה
יטמא אבל לעין אכילה לחייב עליה משום
לא תאכלו כל בלה )דברים יד( לא מצטרפין
אלא בלות טהורים בפי עצמן מצטרפות זו
עם זו ובלות טמאות בפי עצמן )אבל לעין
איסור אכילה לא מצטרפין( דאין איסור חל
על איסור דלא אתי איסור בלה וחייל על
איסור בהמה טמאה הלכך לא מצטרפין:
ולוי אמר אפילו לאכילה מי מצטרפי.
דקסבר איסור חל על איסור וחייב שתים
אחת משום בהמה טמאה ואחת משום
בלה:
איכא דאמרי הא דרב אסי פליגא אדרב.
ומצין לאוקמא )דקסבר( האי דקאמר רב
אסי טהורה לעצמה וטמאה לעצמה )משום(
דבין לעין טומאה ובין לעין אכילה ומוקים
רב אסי למתיתין דתי כל הבלות
מצטרפות הייו טהורין בפי עצמן וטמאין
בפי עצמן ואפילו לעין טומאה והייו
פליגא אדרב ]וא''ד לא פליגא דמצין[
לאוקמי מי לדרב אסי כדרב וכי קאמר רב
אסי טהורין לעצמן לעין אכילה אבל
לטומאה הכי מי דמצטרפין והייו כרב:
מיתת פרה וחיי גמל .שאם טל חצי זית
מפרה מתה וחתך חצי זית מגמל חי ואכלם
אים מצטרפין לחייב לא משום בלה
דמיתת פרה ולא משום אבר מן החי הבא
מגמל חי:
הא מיתת שיהם .שטל חצי זית מפרה
מתה וחצי זית מגמל מת מצטרפין לטומאה
וקשיא לרב אסי אליבא דמ''ד דפליגא אדרב
דקאמר אפילו לעין טומאה מי טמאות
לעצמן וטהורות לעצמן אבל לרב לא מצי
לפרוכי דרב מצי לאוקמי להא דוקיא דהא
מיתת שתיהם מצטרפין לעין טומאה
קאמר:
אימא הא חיי שיהן מצטרפין .לכזית אבר
מן החי:
ומי ר' יהודה היא .דאמר בפרק גיד השה
)חולין דף קא (:דאבר מן החי והג מי
בטמאה:
אבל מיתת שיהן ]מאי[ לא מצטרפי .משום
דטהורות לעצמן וטמאות לעצמן:
אם כן .אמאי רהיט ותי ברייתא מיתת פרה
וחיי גמל אין מצטרפין משום דזה חי וזה מת
הא אמרין אפילו מיתת שיהן אין מצטרפין
אע''ג דשיהם מתים וליתי הכי מיתת פרה
וגמל שיהם אין מצטרפין אלא ודאי
דמדתי מיתת פרה וחיי גמל אין מצטרפין
מכלל דסבירא ליה דהא מיתת שיהן
מצטרפין וקשיא לרב אסי:

ועוד תיא חצי זית פרה וכו' .אבל חצי זית מפרה וחצי זית מגמל בין בחיין ששיהן חיין בין במיתת שיהן מצטרפין והייו סיפא דהאי ברייתא
דלעיל דקתי מיתת פרה וחיי גמל:
קשיא רישא .דקתי מיתת פרה וחיי גמל וכו' דדייקת הא מיתת שיהן לא מצטרפין אהא סיפא דקתי אבל חצי זית מפרה בין בחייה בין
במיתתה מצטרפין אלא לאו ש''מ מדסיפא מצטרפת מיתת שיהן ברישא מי מצטרפת מיתת שיהן וקשיא לרב אסי לאיכא דאמרי דפליגא
אדרב:
אמר לך רב אסי האי תא קסבר איסור חל על איסור .דאע''ג דאיכא איסור של טמאה איכא איסור בלה להכי מצטרפין ולא סבירא לי הכי
אלא סבירא לי דאין איסור חל על איסור ומיתת שיהן אין מצטרפין והא דקתי ברישא מיתת פרה וחיי גמל אין מצטרפין הייו בלה ואבר מן
החי דלבהמה טמאה דלא אתי איסור בלה וחייל אאיסור אבר מן החי והא דקתי סיפא חצי זית מפרה בחייה וכו' התם ליכא איסור בלה
דבבהמה טמאה ליכא איסור בלה אלא איסור בהמה טמאה ואבר מן החי .עין אחר קשה רישא אסיפא דהא רישא דקתי חצי זית מפרה
בחייה וחצי ]זית[ מגמל במיתתה אין מצטרפין קשה להא סיפא דקתי אבל חצי זית מפרה וחצי זית מגמל בין בחייה בין במיתתה מצטרפין
דהא דקתי בין בחייה בין במיתתה משמע ליה בין במיתת חדא וחיי חברתה וקתי מצטרפין אלא לאו ש''מ דמיתת שיהן מצטרפין וה''ק אלא
מאי אית לך למימר דלא תיקשי רישא לסיפא הכי צריך לפרושי להא סיפא דקתי ]בין[ בחייה בין במיתתה תריץ הכי בין במיתתה בין במיתת
שיהן וקתי דמצטרפין וקשיא לרב אסי להך לישא דפליגא אדרב דמשמע דסבירא ליה לרב אסי דאפילו לטומאה מי אין מצטרפין :אמר לך
רב אסי האי תא סבר וכו' ולא מ''ה:
 54גירסת המשיות ,שיטה מקובצת ,ההות הב"ח.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .6טז ,ב – יז ,א
טז,ב ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ֲאכִ ילַ ת ׁ ְש ָרצִ ים  -לוֹ ֶקה ָעלָ יו ְ ּבכַ ַ ּז ִית.
ַמאי ַט ְע ָמא?
" ֲאכִ ילָ ה" ) 55ויקרא יא ,מב( ְּכ ִתיב ְ ּבה ּו.
וְ ָה ָּתנֵי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
""וְ ִה ְבדַּ לְ ֶּתם ֵ ּבין ַה ְ ּב ֵה ָמה ַה ּ ְטהוֹ ָרה לַ ּ ְט ֵמ ָאה,
ו ֵּבין ָהעוֹ ף ַה ּ ָט ֵמא לַ ּ ָטהוֹ ר,
וְ ל ֹא ְת ׁ ַש ְּקצ ּו ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ ֵתיכֶ ם ַ ּב ְ ּב ֵה ָמה,
ו ָּבעוֹ ף,
ש ָה ֲא ָד ָמה ֲ -א ׁ ֶשר ִה ְבדַּ לְ ִּתי לָ כֶ ם
ו ְּבכֹל ֲא ׁ ֶשר ִּת ְרמוֹ ׂ
לְ ַט ּ ֵמא" )ויקרא כ ,כה(.
ּ ָפ ַתח ַה ָ ּכתוּב ַ ּב ֲא ִכ ָילה וְ ִס ֵ ּיים ְ ּבטו ְּמ ָאה
ַמה ּטו ְּמ ָאה ְ ּב ַכ ֲע ָד ׁ ָשה ַאף ֲא ִכ ָילה ְ ּב ַכ ֲע ָד ׁ ָשה".
וְ ַק ְּל ֵס ּיה ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן,
וְ ַק ׁ ְשיָא לִ ְד ַרב!
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָּכאן – ְ ּב ִמ ָית ָתן,
ָּכאן – ְ ּב ַח ֵ ּי ֶיהן.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַא ָ ּביֵ י:
ִיתין ָקאי,
וְ ָהא ַרב ַא ַּמ ְתנ ִ
56
ּ
ילּ
ִיתין " ָ ּכל ַה ׁ ְש ָר ִצים" ָק ָּתנֵיֲ ,א ִפ ּו ְ ּב ִמ ָית ָתן !
ו ַּמ ְתנ ִ
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב יוֹ ֵסף:
ַה ִהיא דִּ ּיו ָּקא דִּ ילָ ְך הוּא.
ַרב ׁ ְש ַמ ְע ָּתא ְ ּב ָעלְ ָמא ָק ָא ַמר.
"וְ ַק ְּל ֵס ּיה ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן".
ֵמ ִית ֵיבי:
" ָה ֵא ָיב ִרין ֵ -אין ָל ֶהן ׁ ִשיעוּר,
ֲא ִפילּ ּו ּ ָפחוֹ ת ִמ ַ ּכ ַּזיִ ת נְ ֵב ָלה,
ו ָּפחוֹ ת ִמ ַ ּכ ֲע ָד ׁ ָשה ִמן ַה ׁ ּ ֶש ֶרץ ְ -מ ַט ְּמ ִאין" )אהלות א ,ז(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֵאין לוֹ ִקין ֲעלֵ ֶיהן ֶא ָּלא ְ ּבכַ ַ ּזיִ ת.
ֲא ַמר ָר ָבא:
ְ ּבמו ְּבדָּ לִ ין דִּ ֵ ּבר ַה ָּכתוּב.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲה ָבה לְ ָר ָבא:
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה ְ ּב ֵה ָמה נ ִַּמי לִ ְיפלְ גֵ י ֵ ּבין מו ְּבדֶּ לֶ ת לְ ׁ ֶש ֵאינָ ּה מו ְּבדֶּ לֶ ת?!
יז,א

ֲא ַמר לֵ ּיה:
ִּכי ָקא ַמ ִ ּקיש ַר ֲח ָמנָא לְ " ַבל ְּת ׁ ַש ְּקצ ּו" ) 57ויקרא יא ,מג(,
ֲא ָבל לְ ׁ ִשיעו ִּרין – לָ א.
 55כּ ֹל הוֹ לֵ ְך ַעל ָ ּגחוֹ ן וְ כ ֹל ה ֹולֵ ְך ַעל ַא ְר ַ ּבע ַעד ָּכל ַמ ְר ֵ ּבה ַרגְ לַ יִ ם לְ כָ ל הַ ׁ ּ ֶש ֶרץ הַ ׁ ּש ֵֹרץ ַעל ָה ָא ֶרץ,
ל ֹא תֹאכְ לוּם ִּכי ׁ ֶש ֶקץ ֵהם
 56גירסת וילא) :לָ או דְּ ִא ָּיכא ּפו ְּר ָּתא ֵמ ַהאי וּפו ְּר ָּתא ֵמ ַהאי(
ַ 57אל ְּת ׁ ַש ְּקצ ּו ֶאת נַ פְ ׁש ֵֹתיכֶ ם ְ ּבכָ ל הַ ׁ ּ ֶש ֶרץ הַ ׁ ּש ֵֹרץ וְ ל ֹא ִת ַּט ְּמא ּו ָ ּב ֶהם וְ נִ ְט ֵמ ֶתם ָ ּבם

רש"י
אמר רב יהודה אמר רב אכילת שרצים איו
לוקה עליהן אלא בכזית .ולא בכעדשה:
מ''ט אכילה כתיב בהו .לא תאכלום כי שקץ הם
)ויקרא יא( ואכילה איה פחותה מכזית:
פתח הכתוב באכילה .דהאי דכתיב )שם כ( ולא
תשקצו את פשותיכם הייו באכילה דכי אכיל
להו משקץ פשיה:
וסיים בטומאה .אשר הבדלתי לכם לטמא )שם(
אלא לומר לך מה טומאת שרץ בכעדשה אף
אכילה לוקה עליהן בכעדשה:
וקלסיה ר' יוחן .להאי דתי רבי יוסי בר ר'
חיא וקשיא לרב יהודה אמר רב דאמר בכזית:
לא קשיא כאן בחייהן כאן במיתתן .הא דתי
כזית הייו כי אכיל מיייהו בחייהן אבל כי אכיל
מיייהו במיתתן אפילו בכעדשה לקי דומיא
דטומאה:
והא רב מי אמתי' קאי .ומא ידעי דהכי הוא
משום דקאמר רב לעיל לא שו אלא לעין אכילה
וההיא ודאי אמתי' קאי אכל הבלות מצטרפין
הכא מי הא דקאמר רב אכילת שרצים לוקה
עליהן בכזית קאי אמתי' אכל השרצים
מצטרפין זה עם זה ומתי' במיתתן קא מיירי
דהא קתי כל הבלות מצטרפות זו עם זו דהייו
במיתתן וכיון דקאי אמתי' מכלל דהא דקאמר
רב מי בכזית קאי במיתתן והיכי מתרצא לדרב
בחייהן:
דאיכא פורתא וכו' .לא שמעו פירושו:
אמר ליה רב יוסף לאביי ההוא דיוקא דילך היא.
כלומר האי דיוקא דקא דייקת דרב אמתי' קאי
שלך יהא אותו דקדוק ולא סבירא לי דרב דאמר
אכילת שרצים וכו' לא קאי אמתי' אלא שמעתא
בעלמא קאמר:
וקלסיה רבי יוחן מיתיבי .על הא דקאמר לעיל
דקלסיה רבי יוחן דמשמע דסבירא ליה דאכילת
שרצים בכעדשה מותיב ליה השתא:
האברים אין להם שיעור .דאבר כל שהוא אם
הוא שלם אפילו הוא פחות מכזית לעין בלות או
אבר שלם מן השרץ שהוא פחות מכעדשה
מטמאין דהואיל והן איברין שלמין אע''פ שאין
בהן כשיעור מטמאין משום דחשיבי:
ואמר ר' יוחן אין האוכלן לוקה עליהן אלא
בכזית .והשתא משמע דר' יוחן קאי אהאי
ברייתא דהאיברין והך ברייתא ודאי במיתתן
קמיירי דקתי אפי' פחות מכזית בלות וא''ר
יוחן אין לוקין אלא בכזית והיכי קלסיה ר' יוחן
להא דר' יוסי בר ר' חיא דלוקין עליהן בכעדשה
דאוקימא לה מי דבמיתתן קמיירי וקשיא דר'
יוחן אדר' יוחן:
אמר רבא במובדלין דבר הכתוב .דהא דקלסיה ר'
יוחן לההיא מה טומאה בכעדשה אף אכילה
בכעדשה במובדלין דבר הכתוב בהי דכתיב בהן
והבדלתם בהך ח' שרצים שבתורה שמובדלין
משאר שרצים וחמורין לעין טומאה יותר מן
האחרים דאחרים לא מטמו כלל אלא הי ח'
ובההו קאמר קרא דמשמע דאכילה מי
בכעדשה והאי דאמר ר' יוחן אין לוקין עליהן
אלא בכזית לא קאי אברייתא דברייתא ודאי
מיירי בשרצים שאין מובדלין קאמר ר' יוחן
דאין לוקין עליהן אלא בכזית :אלא מעתה
דבמובדלין דבר הכתוב דמשי שיעורא בין
מובדלין לשאין מובדלין בהמה מי הואיל
והקישה רחמא לשרצים בחד קרא בלת בהמה
טמאה ובלת בהמה טהורה לשרצים דכתיב
והבדלתם וגו' בכל אשר תרמוש האדמה וגו'
ימא מי דלהכי אקשיהו דשי בין מובדלת
לשאיה מובדלת ולימא הכי דהא דקאמר דבלה
מטמאה בכזית הייו במובדלת לבהמה טהורה
קרי לה מובדלת שמובדלת מבהמות טמאות
דמותרת באכילה אבל בהמה טמאה שאיה
מובדלת לא מטמאה עד דאיכא טפי מכזית עד
דאיכא כביצה:
אמר ליה כי אקשיהו רחמא .בהמה טמאה
וטהורה לשרצים לאו לפלוגי שיעורא בין בילה
מובדלת בין לבילה שאיה מובדלת אלא לבל
תשקצו וקמ''ל דאחת בלת בהמה טמאה ואחת
בלת בהמה טהורה ואחד שרצים מחייב האוכלן
משום בל תשקצו מי ולאפושי לאו בבלת בהמה
טמאה לבד מלאו דבלה דאיכא לאו דלא תשקצו
ולאו דבהמה טמאה:

"ק ְד ֵשׁי ִמזְ ֵבּ ַח"
מסכת מעילה פרק ד' – ָ
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 .7יז ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
דַּ

שרוֹ  - 58מצטרפין
ם ה ׁ ּשרץ וּב ׂ
ַ ֶ ֶ

ְ ָ

ִ ְ ָ ְ ִ זֶ ה ִעם זֶ ה.

ְ ּכ ָלל ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הוֹ ֻש ַע:
ָ ּכל ׁ ֶש ּט ּו ְמ ָאתוֹ וְ ׁ ִשיעוּרוֹ ׁ ָשוִ ין – ִמ ְצ ָט ְר ִפין.
טו ְּמ ָאתוֹ וְ לֹא ׁ ִשיעוּרוֹ ,
ׁ ִשיעוּרוֹ וְ לֹא טו ְּמ ָאתוֹ ,
לֹא טו ְּמ ָאתוֹ וְ לֹא ׁ ִשיעוּרוֹ ֵ -אין ִמ ְצ ָט ְר ִפין.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב ָחנִ ין ָא ַמר ַרב ז ְֵע ָירא:
ּובוֹ .59
מוֹ ִתיב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
"" ַה ּ ְט ֵמ ִאים" ) 60ויקרא יא ,לא( ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ֵהן ִמ ְצ ָט ְר ִפין.
וַ ֲא ִפילּ ּוֶ ׁ :ש ֶרץ וְ ׁ ֶש ֶרץ,
ׁ ֶש ֶרץ וְ ָדם
ֵ ּבין ִ -מ ׁ ּ ֵשם ֶא ָחד,
ֵ ּבין ִ -מ ׁ ּ ְשנֵ י ׁ ֵשמוֹ ת"!
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָּכאן – ְ ּבכוּלּ וֹ ,
ָּכאן – ְ ּב ִמ ְק ָצתוֹ .
ּו ְמנָא ֵּת ְימ ָרא?
ִמדְּ ַת ְניָא:
"נִ ׁ ְש ּ ַפ ְך ַעל ָה ִר ְצ ּ ָפה וְ ָהיָ ה ְמקוֹ ָמ ּה ְק ַט ְפ ֵרס:
יהל ַעל ִמ ְק ָצתוֹ – ָטהוֹ ר,
ִא ֵ
יהל ַעל כּ וּלּ וֹ ָ -ט ֵמא".
ִא ֵ
 61וְ ָהא ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי:
ְר ִב ִיעית דָּ ם ׁ ֶש ֵהגִ יס ָ ּב ּה – ְטהוֹ ָרה!
ֶא ָּלא לָ או ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה:
ָּכאן – ְ ּבכוּלּ וֹ ,
ָּכאן – ְ ּב ִמ ְק ָצתוֹ .
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה.

 58על פי המשה ,וכן בהמשך ,כתבי יד ושיטה מקובצת .גירסת וילא :וְ ַה ָ ּב ָׂשר
 59גירסת רבי יסים גאון ,וכן גירסתו בהמשך הגמרא.
ֵ 60א ֶּלה ַה ְּט ֵמ ִאים לָ כֶ ם ְ ּבכָ ל ַה ׁ ּ ָש ֶרץ ָּכל ַה ּנֹגֵ ַע ָ ּב ֶהם ְ ּבמ ָֹתם יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב
 61כתב יד ,שיטה מקובצת ועוד .גירסת וילאַ :מאי ִמ ְקצָ תוֹ ? ִאילֵ ָימא ִמ ְקצַ ת דָּ ם

רש"י
מתי'
דם השרץ ובשרו.
לכעדשה לטמא:
כלל אמר ר' יהושע כל שטומאתו
ושיעורו שוין .כגון בלה ובלה או
חולד ועכבר:
טומאתו ולא שיעורו .כגון שרץ
ובלה דטומאתן שוה דשיהן הויין
טומאת ערב ולא שיעורו דבלה
שיעור טומאתה בכזית ]ושרץ
בכעדשה[:
ולא טומאתו] .כגון בלה ומת
תרוייהו מטמאין בכזית[ מת הויא
טומאתו ז' ובלה לא הויא אלא
טומאת ערב:
לא טומאתו ולא שיעורו .כגון מת
ושרץ דשרץ שיעורו בכעדשה
וטומאתו עד הערב ומת שיעורו
בכזית וטומאתו שבעה:
מצטרפין

גמ'
אמר רב חין וכו' .כלומר הא דקתי
דם השרץ והבשר מצטרפין דוקא
בשרו של אותו שרץ עצמו שפירש
ממו הדם דהוי דם ובשר משרץ
אחד ולא שהדם משרץ אחד והבשר
משרץ אחר אבל אי אתו מב' שרצים
לא מצטרף:
הטמאים .ה''א יתירא מלמד
שמצטרף אפילו שרץ ושרץ כלומר
כחצי שיעור משרץ זה וכחצי שיעור
משרץ אחר מצטרפין חצי שיעור
מחולד וחצי שיעור מעכבר
מצטרפין וקשיא לרבי יוחן:
אמר רב יוסף כאן בכולו כאן
במקצתו .אי הוו שרצים כולן
שלימין בין משם אחד בין משי
שמות ופירש חצי שיעור מזה וחצי
שיעור מזה או מזה דם ומזה בשר
כיון דאתו ממקום חשוב דתרווייהו
השרצים שלימין יהו וחשיבי
מצטרפין והא דאמר ר' חין וכו'
הייו במקצתן דלא הוו השרצים
שלימין אלא מקצתו של כל אחד
ואחד מוח בכאן ופירש דם מזה
ובשר מזה הואיל ולא אתו משרצים
שלימין לא חשיבי ולא מצטרפי
הדם עם הבשר אלא עם בשר אותו
שרץ שפירש ממו הדם:
ומא תימרא .דשי לן בין כולו
למקצתו:
שפך על הרצפה .רביעית דם
שלימה והיה מקומו קטפרס ולהכי
קט רצפה שהרצפה היתה חלקה
דהויא כמדרון ותפשט הדם:
איהל על מקצתו .של רביעית דם
כגון ששחה על מקצתו טהור משום
דלא איהל על כל השיעור:
איהל על כולו .על הרביעית של דם
טמא:
והא א''ר חיא רביעית דם שהגיס
בה .שהפך בה בכוש או בכרכר
טהור ואע''ג דכי הגיס בה א''א שלא
יאהיל על כולו קתי טהור אותו
המגיס בו ואמאי קתי אידך
ברייתא איהל על כולו טמא:
אלא לאו ש''מ כאן בכולו כאן
במקצתו .דהאי דקתי איהל על
כולו טמא הייו היכא דאתי האי
רביעית דם ממת שלם ולהכי חשיב
דמטמא באהל והא דקתי שהגיס
בה טהור הייו היכא דלא בא
רביעית זה ממת שלם אלא שיצא
ממקצתו שהיה מוח שם מקצת מת
ופירש ממו אותו דם אע''ג דאית
ביה רביעית הואיל ואיו בא ממת
שלם לא חשיב ואיו מטמא באהל
וכן אמר רבי:

48

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

יז,ב

ׁ ָש ַאל ַר ִ ּבי ַמ ְתיָ א ֶ ּבן ָח ָר ׁש ֶאת ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחאי ְ ּב ִעיר רוֹ ִמי:
ִמ ַּניִן לְ ַדם ׁ ְש ָרצִ ים ׁ ֶשהוּא ָט ֵמא?
62
ָא ַמר לוֹ  :דְּ ָא ַמר ְק ָרא "וְ זֶ ה לָ כֶ ם ַה ּ ָט ֵמא" )ויקרא יא ,כט(.
ָא ְמר ּו לוֹ ַּתלְ ִמ ָידיוַ :ח ִּכים לֵ ּיה ֶ ּבן יוֹ ַחאי.
ָא ַמר לָ ֶהםַּ :תלְ מוּד ָערו ְּך ְ ּב ִפיו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ַ ּבר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
ׁ ֶש ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָ ּגזְ ָרה ַה ַּמלְ כוּת ְ ּגזֵ ָרה ׁ ֶשלּ ֹא י ׁ ְִש ְמר ּו ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ֵיהם,
וְ ׁ ֶשלּ ֹא יָמוּל ּו ֶאת ְ ּבנ ֶ
וְ ׁ ֶש ּי ְִב ֲעל ּו  63נִדּ וֹ ת.
יס ְטרוֹ ְ ּב ִלי וְ ִס ּ ֵיפר קוֹ ִמי ,וְ ָהלַ ְך וְ י ׁ ַָשב ִע ָּמ ֶהם.
ָהלַ ְך ַר ִ ּבי ְראו ֵּבן ֶ ּבן ִא ְ
ָא ַמר לָ ֶהםִ :מי ׁ ֶש ּיֵש לוֹ אוֹ יֵב  -י ֲַענִי אוֹ י ֲַע ׁ ִשיר?
ָא ְמר ּו לוֹ  :י ֲַענִי.
ש ּו ְמלָ אכָ ה ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּי ֲַענ ּו.
ָא ַמר לָ ֶהםִ :אם ֵּכן לֹא י ֲַע ׂ
ָא ְמר ּוָ :ט ִבית ֲא ַמר ,לִ ְיב ַטל ,ו ַּב ּ ְטלו ָּּה.
ָחזַ ר וְ ָא ַמר לָ ֶהםִ :מי ׁ ֶש ּיֵש לוֹ אוֹ יֵב ַ -יכְ ִח ׁיש אוֹ י ְַב ִריא?
ָא ְמר ּו לוֹ  :יַכְ ִח ׁיש.
ָא ַמר לָ ֶהםִ :אם ֵּכן יָמוּל ּו ְ ּב ֵנ ֶיהם לִ ׁ ְשמוֹ נָה י ִָמים וְ יַכְ ִח ׁיש ּו.
ָא ְמר ּוָ :ט ִבית ֲא ַמר ,ו ַּב ּ ְטלו ָּּה.
ָחזַ ר וְ ָא ַמר לָ ֶהםִ :מי ׁ ֶש ּיֵש לוֹ אוֹ יֵב  -י ְִר ֶ ּבה אוֹ י ְִת ַמ ֵעט?
ָא ְמר ּו לוֹ  :י ְִת ַמ ֵעט,
ִאם ֵּכן :לֹא י ְִב ֲעל ּו נִ דּ וֹ ת.
ָא ְמר ּוָ :ט ִבית ֲא ַמר ,ו ַּב ּ ְטלו ָּּה.
ִה ִּכיר ּו בּ וֹ ׁ ֶשהוּא יְהו ִּדי – ֶה ֱחזִ ירוּם.
ָא ְמר ּוִ :מי יֵלֵ ְך וִ ַיב ּ ֵטל ַה ְ ּגזֵ רוֹ ת?
יֵלֵ ְך ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחאי ׁ ֶשהוּא ְמלו ָּּמד ְ ּבנ ּ ִִסים.
וְ ַא ֲח ָריו ִמי יֵלֵ ְך?
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ַ ּבר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
ָ
ָא ַמר לָ ֶהם ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי :וְ ִאילּ ּו ָהיָ ה ַא ָ ּבא ֲח ַל ְפ ָּתא ַק ּיָים  -יְכוֹ לִ ין ַא ֶּתם לוֹ ַמר לוֹ ֵּתן ִ ּבנְך לַ ֲה ִריגָ ה?!
ָא ַמר לָ ֶהם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןִ :אילּ ּו ָהיָה יוֹ ַחאי ַא ָ ּבא ַק ּיָים יְכוֹ לִ ין ַא ֶּתם לוֹ ַמר לוֹ ֵּתן ִ ּבנְ ָך לַ ֲה ִריגָ ה?!
ֲא ַמר לְ ה ּו ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֲאנָא ָאזְ לִ ית ,64
דִּ לְ ָמא ָענ ֵׁיש לֵ ּיה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן דְּ ָקא ִמ ְס ְּת ֵפינָא.
ַק ֵ ּביל ֲעלֵ ּיה דְּ לָ א לִ ַיענ ׁ ְֵש ּיה.
ֲא ִפילּ ּו ָהכִ י ַענ ׁ ְֵש ּיה!
ֵיהם:
ְּכ ׁ ֶש ָהי ּו ְמ ַה ְּלכִ ין ַ ּבדֶּ ֶר ְך נ ׁ ְִש ֲאלָ ה ׁ ְש ֵאלָ ה זוֹ ִ ּב ְפנ ֶ
ִמ ַּניִן לְ ַדם ַה ׁ ּ ֶש ֶרץ ׁ ֶשהוּא ָט ֵמא?
ִע ֵ ּקם ּ ִפיו ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ַ ּבר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי וְ ָא ַמר" :וְ זֶ ה לָ כֶ ם ַה ּ ָט ֵמא" )ויקרא יא ,כט(.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ִיכר ׁ ֶש ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ָא ָּתה,
ֵמ ֲע ִק ַימת ְׂש ָפ ֶת ָיך ַא ָּתה נ ָּ
ַאל י ְַחזוֹ ר ַה ֵ ּבן ֵאצֶ ל ָא ִביו.
יָצָ א לִ ְק ָראתוֹ ֶ ּבן ְּת ַמלְ יוֹ ןְ ,רצוֹ נְכֶ ם ָאבוֹ א ִע ָּמכֶ ם?
ָ ּבכָ ה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן וְ ָא ַמר:
ַמה ׁ ּ ִש ְפ ָחה ׁ ֶשל ֵ ּבית ַא ָ ּבא נִזְ דַּ ֵּמן לָ ּה ַמלְ ָא ְך ׁ ָשל ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים ,וַ ֲאנִי לֹא ּ ַפ ַעם ַא ַחת,
ָיבֹא ַה ֵּנס ִמ ָּכל ָמקוֹ ם.
ָק ֵדים הוּא ָעל ִ ּב ְב ַר ֵּת ּיה דְּ ֵק ָיסר.
ִּכי ְמ ָטא ָה ָתםֲ ,א ַמרּ ֶ :בן ְּת ַמלְ יוֹ ן – צֵ א! ֶ ּבן ְּת ַמלְ יוֹ ן – צֵ א!
וְ כֵ יוָ ן דְּ ָקר ּו לֵ ּיה נ ְַפק ֲאזַ ל.
יש ַאל וְ ַעיְילִ ינְה ּו לִ גְ נָזֵ ּיה לִ ׁ ְשקוֹ ל ָּכל דְּ ָבע ּו.
ֲא ַמר לְ הוֹ ןְ ׁ :ש ִאיל ּו ָּכל ַמה דְּ ִאית לְ כוֹ ן לְ ִמ ׁ ְ
ַא ׁ ְש ָּכח ּו ַההוּא ִאיגְ ָרא ַ -ש ְקלו ָּּה וְ ַק ְרעו ָּּה.

 .8יז ,א-ב

וְ ַהיְינ ּו דַּ ֲא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ַ ּבר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ֲאנִי ְר ִא ִית ָיה ְ ּב ִעיר רוֹ ִמי וְ ָהו ּו ָעלֶ ָיה ַּכ ָּמה ִט ּ ֵיפי דָּ ִמים.

 62וְ זֶ ה לָ כֶ ם ַה ָּט ֵמא ַ ּב ׁ ּ ֶש ֶרץ הַ ׁ ּש ֵֹרץ ַעל ָה ָא ֶרץ ַהח ֹלֶ ד וְ ָה ַעכְ ָ ּבר וְ הַ ָ ּצב לְ ִמינֵ ה ּו
 63שיטה מקובצת .גירסת וילאֶ :את
 64רבו הגירסאות כאן.

רש"י
א''ל דכתיב וזה לכם וגו' .והאי
קרא מיותר הוא לדרשא
למידרש ביה הכי דהא כתיב
קרא אחריא )ויקרא יא( אלא
הטמאים לכם:
אמרו לו .לרבי מתיא תלמידיו
של רבי מתיא:
חכים לו בן יוחאי .כבר תחכם
בן יוחאי שיודע לומר דבר זה:
למוד ערוך .ולא אמרה מדעתו
ומלן דלמדה מרבי אלעזר בר
רבי יוסי מהכא שפעם אחד וכו':
וסיפר קומי .שגילח השער שעל
מצחו והיח השער של אחריו
כעין בלורית שהעובדי כוכבים
עושין כדי שלא יכירו בו שהוא
יהודי:
מי שיש לו אויב .רצוו שיעשיר
או רצוו שיעי:
שהוא מלומד בסים .שעשו לו
סים במערה כדגרסין בפרק
במה מדליקין )שבת דף לג:(:
אילו היה אבא חלפתא .אביו של
ר' יוסי:
יכולין אתם לומר תן בך
להריגה .בתמיה כך אין אתם
יכולין לומר לי שאתן בי
להריגה:
אמר להו ר' יוסי .מסתפיא
דלמא עיש ליה ר' שמעון בן
יוחאי לבי ובדבר זה אי
מתיירא יותר מפחד האויבים
שמתיירא אי שמא יכעוס עליו
בשביל שום דבר ויעישו:
קיבל עליו .רבי שמעון בן יוחאי
דלא עיש ליה ואף על פי כן
עשיה כדאמרין לקמן דאמר
ליה אל יחזור הבן כו':
עיקם פיו .ר' אלעזר בר רבי יוסי
שלא אמר קול רם כמהגו אלא
עיקם פיו מכמות שהיה רגיל
לדבר ואמר בלחישה שלא ירגיש
רבי שמעון בן יוחאי שיהא
כמורה הלכה לפיו ואף על פי כן
הרגיש בו רבי שמעון בן יוחאי
ואמר לו מעקימת שפתיך אתה
יכר ראיתי שהשבת תשובה
ויכר שחכם אתה שידעת להשיב
אבל הואיל והורית לפי אל
יחזור כו' דעשו ואידך מפרש
באגדתא היכי הוה עובדא דטה
פשו למות עד שזכר רבי שמעון
בן יוחאי שאמר לאביו שיהא
מחזירו לשלום ובקש עליו
רחמים והיאך תרפא מפרש
התם:
בן תמליון .שד שקורין וטיו''ן
}שדון{  :שפחה של ]בית[ אבא.
הגר זדמו לה שלשה מלאכים
דשלש פעמים כתיב מלאך
בפרשה )בראשית טז(:
עאל בברתיה דקיסר .ושתגעה
והיתה צועקת ואומרת הביאו לי
את ר' שמעון בן יוחאי בכל שעה
ואידך כולה מפרש התם:
אשכח ההיא איגרתא .דכתיבי
בה הלין גזירות דאמרן לעיל:
אי ראיתיה בעיר ]רומי[.
בפרוכת קמיירי שראה אותה
בבית הקיסר והיו עליה כמה
טיפי דמים מפר ושעיר של יום
הכפורים שהוזה עליה )ולא היה(
כמצליף שלא היו הטיפין זו בצד
זו:
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 .9יז ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ּ ִפ ּיגוּל וְ ַהנּ וֹ ָתר ֵ -אין ִמ ְצ ָט ְר ִפין,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהן ׁ ְשנֵ י ׁ ֵשמוֹ ת.
ַה ׁ ּ ֶש ֶרץ וְ ַה ְ ּנ ֵב ָלה,
שר ַה ֵּמת ֵ -אין ִמ ְצ ָט ְר ִפין זֶ ה ִעם זֶ ה ְל ַט ֵּמא,
וְ ֵכן ַה ְ ּנ ֵב ָלה ו ְּב ַ ׂ
יהן.
ֲא ִפילּ ּו ַ ּכ ַ ּקל ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְשנֵ ֶ

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא לְ טו ְּמ ַאת ַה ָ ּי ַדיִם,
דְּ ִמדְּ ַר ָ ּבנָן ִהיא.
ֲא ָבל לְ ִע ְניַן ֲאכִ ילָ ה – ִמצְ ָט ְר ִפין.
דְּ ַת ְניָא:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
"ל ֹא יֵ ָאכֵ ל ִּכי ק ֶֹד ׁש הוּא" ) 65שמות כט ,לד(.
ָ ּכל ׁ ֶש ַ ּב ּק ֶֹד ׁש – ּ ָפסוּל,
שה ַעל ֲא ִכ ָילתוֹ ".
יתן לֹא ַת ֲע ֶ ׂ
ָ ּבא ַה ָ ּכתוּב ִל ֵּ

ש ַר ְפ ָּת ֶאת ַה ּנוֹ ָתר ָ ּב ֵא ׁש ל ֹא יֵ ָאכֵ ל ִּכי ק ֶֹד ׁש הוּא
שר ַה ִּמ ֻּל ִאים ו ִּמן ַה ֶּל ֶחם ַעד ַהבּ ֶֹקר וְ ָ ׂ
 65וְ ִאם יִ ָ ּו ֵתר ִמ ְ ּב ַ ׂ

רש"י
מתי'
אפילו בקל שבשיהן .כלומר
דפחות מכעדשה דשרץ איו
מצטרף להשלים לכזית בלה
דהוא קל וכ''ש דבילה איה
מצטרפת לפחות מכעדשה דשרץ
דהייו שיעור חמור וכן חצי זית
של מת איו מצטרף לחצי זית
של בלה אפילו לטמא טומאת
ערב:
גמ'
לא שו .דפיגול וותר אין
מצטרפין )לחצי זית( אלא
לטומאת ידים דמדרבן היא
כדאמרין במסכת פסחים )דף
קכ (:שגזרו בותר ופגול שיהו
מטמאין את הידים משום חשדי
כהוה או משום עצלי כהוה
וכיון דגזרה דרבן היא אין
מצטרפין לטומאת ידים דלא
עבדין תקתא לתקתא דכיון
דמדרבן היא הא גזרה דפיגול
וותר אי אמרת דמצטרפין הויא
גזרה לגזרה:
אבל לעין אכילה .דפיגול וותר
מצטרפין דאי איכא פחות מכזית
פיגול וותר משלימו לכזית
ואכלו חייבין עליו משום פיגול
וכן אי הוי רוב דותר ופיגול
משלימו לכזית ואכלו חייב עליו
משום ותר ואמר לו רבי דאי הוי
חצי זית מזה וחצי זית מזה
מצטרפין זה עם זה לחייב עליו
משום ותר ומשום פיגול:
כי קדש הם .משמע דשיהן
מצטרפין לאכילה ומלא יאכל
פקא דכל שבקדש פסול כגון
ותר ופגול בא הכתוב וכו':
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 .10יז ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָהאוֹ ֶכל ׁ ֶש ִ ּנ ְט ָמא ְ ּב ַאב ַה ּטו ְּמ ָאה וְ ׁ ֶש ִ ּנ ְט ָמא ִ ּבוְ ַלד ַה ּטו ְּמ ָאה ִ -מ ְצ ָט ְר ִפין זֶ ה ִעם זֶ ה,
יהם.
ְל ַט ֵּמא ַ ּכ ַ ּקל ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְשנֵ ֶ
ָ ּכל ָהאוֹ ָכ ִלים ִ -מ ְצ ָט ְר ִפין זֶ ה ִעם זֶ הִ ,ל ְפסוֹ ל ַה ְ ּגוִ ָ ּייה ְ ּכ ַב ֲח ִצי ּ ְפ ָרס.
וְ ִכ ְמזוֹ ן ׁ ְש ֵּתי ְסעוּדּ וֹ ת ָל ֵעירוּב.
יצה ְל ַט ֵּמא טו ְּמ ַאת אוֹ ָכ ִלין.
וְ ַכ ֵ ּב ָ
וְ ַכ ְ ּגרוֹ ֶג ֶרת ְלהוֹ ָצ ַאת ׁ ַש ָ ּבת.
וְ ַככּ וֹ ֶת ֶבת ְ ּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים.
יעית.
ָ ּכל ַה ַּמ ׁ ְש ִקין ִ -מ ְצ ָט ְר ִפין זוֹ ִעם זוֹ ִל ְפסוֹ ל ֶאת ַה ְ ּגוִ ָ ּייה ִ ּב ְר ִב ִ
וְ ִכ ְמלֹא לו ְּג ָמיו ְ ּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים.

ְ ּג ָמ ָרא
ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ַמה ַּט ַעם?
אשוֹ ן".
שה ִר ׁ
ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר ַל ּ ֵשנִ י ׁ ֶש ֵ ּי ָע ֶ ׂ
אשוֹ ן?! ָהא לָ א ֶא ְפ ׁ ָשר!
ו ִּמי ָקא ָע ֵביד ׁ ֵשנִי ִר ׁ
ֲא ַמר ָר ָבא:
אשוֹ ן?!
ָהכִ י ָק ָא ַמרִ :מי ָ ּג ַרם לַ ׁ ּ ֵשנִי ,לָ או ִר ׁ
ַרב ַא ׁ ִשי ֲא ַמר:
ישי ְ ּבנֵי ֲח ָדא ִ ּב ְיק ָּתא ִאי ּנוּן.
ִר ׁ
אשוֹ ן וְ ׁ ֵשנִי לְ גַ ֵ ּבי ׁ ְשלִ ׁ ִ

רש"י
מתי'
האוכל שטמא באב הטומאה.
דהוא ולד ראשון והאוכל
שטמא בולד הטומאה דהוא שי
מצטרפין זה עם זה לטמא בקל
שבשיהן דהייו שי ומצטרפין
יחד לעשות שלישי כדרך שהשי
עושה דהוא קל שבשיהן אבל
לא מצטרפין להכי שיעשו שי
כמו ראשון שעושה שי דא''כ
הייו חמור שבשיהן:
גמ'
תיא א''ר שמעון מה טעם.
מצטרפין ולד ראשון עם ולד שי
לפי שאפשר לשי שיעשה
ראשון:
והא לא אפשר .דשי לעביד
ראשון לעולם דלא מציו טומאה
שעושה כיו''ב דאפילו שי מי לא
עביד וכ''ש דראשון לא עביד:
אלא מה טעם מצטרפין משום
דמי גרם לשי שיבוא לידי
טומאה לאו ראשון וכיון דמכח
ראשון אתי עליה טומאה הוי כי
ראשון ולהכי מצטרפין:
בי חדא ביקתא יהו .מבית
אחד הן )משמוה שרצים( כלומר
דתרווייהו ראשון ושי אתי
מקראי מחדא דשי אתי מכח
ראשון להכי אמר שוו דמצטרפין
זה עם זה כקל שבשיהן דעושין
שלישי בין רבא לרב אשי ליכא
ביייהו אלא שיוי לשון דרב
אשי מוסיף ואמר בי חדא
בקתא איון:
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 .11יח ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָה ָע ְר ָלה וְ ִכ ְל ֵאי ַה ֶ ּכ ֶרם ִ -מ ְצ ָט ְר ִפין זֶ ה ִעם זֶ ה.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ֵאין ִמ ְצ ָט ְר ִפין.

ְ ּג ָמ ָרא

ו ִּמי צָ ִר ְיך ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן לְ צָ רו ֵּפי?!
וְ ָה ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ׁ ֶשהוּא ְ -ל ַמכּ וֹ ת"!
ְּתנֵיֵ " :אין צְ ִריכִ ין לְ צָ ֵרף".

רש"י
מתי'
הערלה וכלאי הכרם מצטרפין.
כדאמרי' גבי פגול וותר:
גמ'
והתיא כל שהוא למכות.
האכילה כל שהוא עובר בלאו
וא''כ למאי מצטרפין:
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 .12יח ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
שק,
ַה ֶ ּב ֶגד וְ ַה ּ ַ ׂ
ַה ׁ ּ ַשק וְ ָהעוֹ ר,
ָהעוֹ ר וְ ַה ַמ ּ ֵפץ  -כּ ו ָ ּּלן ִמ ְצ ָט ְר ִפין זֶ ה ִעם זֶ ה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ַמה ַּט ַעם?
יט ֵמא ְ ּבמוֹ ׁ ָשב.
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהן ְראוּיִ ן ִל ָּ

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנָא:
שה ֵמ ֶהן ֶ ּב ֶגד:
" ִקיצֵּ ַע ִמכּ ו ָ ּּלן  66וְ ָע ָ ׂ
ְל ִמ ׁ ְש ָ ּכב – ׁ ְשל ׁ ָֹשה.
ְלמוֹ ׁ ָשב – ֶט ַפח.
ַל ֲא ִחיזָ ה ּ ָ -כל ׁ ֶשה ּו".
ַמאי " ַל ֲא ִחיזָ ה"?
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
ׁ ֶש ֵּכן עוֹ ֵמד לְ נַוְ ולָ ה.
ִיתא ָּתנָא:
ְ ּב ַמ ְתנ ָ
הוֹ ִאיל וְ ָראוּי לְ קוֹ צְ צֵ י ְת ֵא ִנים.

הדרן עלך קדשי מזבח

 66כראה טעות דפוס ,לא מצא באף מקום לא בכתבי יד ולא בראשוים .גירסת וילאְ ׁ :של ׁ ָֹשה

רש"י
מתי'
הבגד .שהוא מטמא ג' אצבעות
על ג' אצבעות:
והשק .שיעורו ד' טפחים על ד'
טפחים :הבגד מצטרף לשק שקל
הימו לארבעה על ארבעה וכן כל
אחד ואחד מצטרף לקל הימו
דשק מצטרף לעור לחמשה על
חמשה והעור למפץ לששה על
ששה דהייו לקל הימו אבל לא
הקל עם החמור דלהכי תא להו
 .הכי הבגד והשק השק והעור כו'
כולן מצטרפין זה עם זה:
מפי שהן ראוין לטמא במושב.
מפי שכשיש בין כולן שיעור
אחד בין שיהם ראוין ליטמא
מושב עליו הלכך מצטרפין:
גמ'
תא קיצע מכולן .שאם חתך
מכולן משהו מכל הי דתן
במתי' מהבגד ומשק ומעור
וממפץ ועשה מכולן בגד:
למשכב ג' .כלומר אם חישב עליו
לעשותו למשכב כגון לתופרו
בכסת אם יש באותו בגד שלשה
על שלשה הואיל וראוי לעשות
ממו טלאי לכסת שקרע מטמא
משום משכב:
ואם חישבו למושב .לעשותו
טלאי לבגד אם יש באותו בגד
טפח על טפח מטמא משום זב:
לאחיזה .אם חישב עליו לאחיזה
מטמא אפילו בכל שהוא:
מאי לאחיזה אמר ר''ל שכן
עומד לוולה .שכן ראוי אותו
בגד לאורגים שהוא מחליק
המטוה של אריג בסובין או
בשום דבר כדי לחזקו כורך בגד
כל שהוא על אצבעו להגין עליו
שלא יחתכו החוט והייו עומד
לוולה לכרוך על אצבעו כשאורג
ומטוה החוטין ווולה היא
אריגה כדאמרין במס' גיטין )דף
לד (.אשכחה דיתבא ווולה:
הואיל וראוי לקוצצי תאים.
שכשמחתכין את התאים
כורכין בגד כל דהו על ידיהם
שלא יתלכלכו בדבש התאים
הלכך מקבל טומאה:

