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ט''תשע ראהפרשת  371גליון                                                                                                  טו-כריתות ט

 .יעשה כןביא גם מנחה כי כתוב אין לרבות שגר י דף ט   
אין ו' נוספת שנינו שנאמר בפסוק ועשה אשה ריח ניחוח לה בברייתא    

כן  ר כאשר תעשומי נאואפילו  מנחה שהר לאישיםלרבות כל מה שעולה 
ואין לומר  ,ם מין דמים בכניסתכם לברית כך גראתם הבאתכמו ש ,יעשה

רק לכם ו, יהיה לכםשיביא עולה ושלמים כמו ישראל שהרי נאמר ככם כגר 
 נסוורבי למד ככם כאבותיכם כמו שהם נכ, הקשתיו ולא לקרבנותיכם

והרצאת והרצאת דם כך גר נכנס רק במילה וטבילה  לברית במילה וטבילה
נכנס גר ך וטבילה והרצאת דם כמצאנו שאבותינו נכנסו לברית במילה ו, דם

לא מספיק פרידה אחת שלא בהרצאת דם ו, במילה וטבילה והרצאת דם
יש להקשות ששנינו על הפסוק אך , כך מצאנו בכל התורה כולה שמקריב

עלי עולת העוף מר הרי אמי שגם כ ''והקריבו שנאמר בתורים והקריב וא
ויש לומר שלא  ,אפילו פרידה אחת ֹול והקריב''קמשני פרידים מלא יפחות 

אך קשה שיולדת מביאה בן יונה או תור , מצאנו שבא פרידה אחת לחובה
 .ויש לומר שיש עמו כבש ,לחטאת
שאבותינו נכנסו לברית מילה כמו שנאמר כי מולים היו העם  מצאנו

סת בדמיך ואומר לך ואראך מתבוסהיוצאים ועוד נאמר ואעבור עליך 
אך  ,נאמר וישלח את נערי בני ישראל ויזבחושהרצאת דם בו, בדמיך חיי

וב ויקח משה ויש לומר שכת ,ילהבשנכנסו לברית גם בט היכן מצאנוקשה 
כ ''אך קשה א ,מצאנו הזאה בלי טבילה ל העם ולאאת חצי הדם ויזרוק ע

אמר וכי אמר רב אחא בר יעקב שנ ,בזמנינו שאין קרבנות לא נקבל גרים
 .והיינו גם כשאין מקדש, ור אתכם גר אשר בתוככם לדורותיכםיג
' ש שר''ואמר ר ,שגר בזמן הזה צריך להפריש רובע לקינו שנו בברייתא    

ם אמר בשם רב אדא ויוחנן בן זכאי ביטלה מפני התקלה ורב אידי בר גרש
בריו על הברייתא שאומרת שגר ויש ששנו את ד ,ש''בר אהבה שהלכה כר

ע ''ור ,מ''ת לעצמו כמו ישראל בחוהבתושב מותר לעשות מלאכה בש
ש אומר ''ור ,ר כמו ישראל בחולאומ יוסי' ור, ט''אומר כמו ישראל ביו

ם ועבד ואמה התושבים עושים מלאכה בשבת ''שבין גר תושב ובין עכו
 .לעצמם כמו ישראל בחול

הבא על שפחה ונזיר שנטמא : כשוגגאלו מביאים קרבן על זדון  משנה    
קרבן אחד על הרבה מביאים  חמשה  . ושבועת העדות ושבועת הפקדון

       אלו מביאים קרבן אחד על  ,עבירות וחמשה מביאים קרבן עולה ויורד
 .הרבה טומאותונזיר שנטמא  ,הבא על שפחה ביאות הרבה: הרבה עבירות

על אחד על הרבה עבירות וגם בא על שפחה חייב קרבן המנין ש גמרא
שנינו בברייתא על הפסוק וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא ש ,זדון

ר חטא לרבות ח לו מחטאתו אשלונס, שמביא קרבן אחד על הרבה עבירות
 .כשוגגמזיד 

י שנאמר וכעל זדון עבירות וגם  קרבן אחד על הרבהשנזיר מביא  מנין    
כמו שנאמר אם בפתע בלא ה שוגג ימות עליו מת בפתע פתאום פתע ז

ובברייתא  ,פתאום אל משה' ויאמר ה איבה פתאום זה אונס כמו שנאמר
נוספת שנינו שפתאום זה מזיד כמו שנאמר ערום ראה רעה ונסתר ופתאים 

אך קשה מדוע התורה לא כתבה רק פתאום ומשמעו מזיד  ,עברו ונענשו
ויש לומר  ,לכל דבר משמע גם שוגג כמו שכתוב פתי יאמיןו ,ואונס כדלעיל

יא קרבן רק בשוגג כמו בכל שאם היה כתוב רק פתאום היינו אומרים שמב
 ה מגלהזך כיון שכתוב בפתע ומדובר בשוגג א ,ס ומזידולא באונהתורה 

 .על פתאום שמביא גם באונס ומזיד
נאמר  מביא גם במזיד כמו ששנינו שבכל עולה ויורד העדות בשבועת    

ושבועת הפקדון , חייב גם על מזידכ ''מר נעלם בעדות אנאלא ונעלם ו
 .חטא תחטא משבועת העדותלומדים בגזירה שוה ת

ששנינו וכפר עליו הכהן שפחה  שחייב קרבן אחד בביאות הרבה על מנין    
קרבן אחד על הרבה שמביא משמע    באיל האשם על חטאתו אשר חטא 

אך קשה שעיקר , ומנסלח לו לומדים שמביא על מזיד כשוגג ,חטאים
הכוונה שלומדים לחייב על  מדבר במזיד שהרי יש מלקות אלא  הפסוק

 .שוגג במזיד
שפחות חרופות ' יוחנן האם הבא על ה' טירנאה שאל את ר חנינא' ר    

יוחנן שחייב על כל אחת ' ר אמר רתבהעלם אחד מביא קרבן אחד או יו
בין זה למי שבא על שפחה אחת  חנינא מה החילוק' והקשה לו ר ,ואחת

שפחות ' ף אחד ובהיוחנן שבשפחה אחת זה גו' אמר ר ,העלמות 'בה
כמו  יוחנן' אותו מנין שהגופים מחלקים אמר ר שאל ,חלוקים הגופים

בשפחה אשר  לק על כל אשה ואשה כך נאמרואשה לח נאמרבעריות ש
פחה לחלק על כל שפחה ש והיא עמוד בישכב את אשה שכבת זרע 

 .ושפחה
אמר רב חסדא שזה  ,אומרת שטומאות הרבה בנזיר חייב אחת המשנה    

יהודה שאומר שנזירות טהרה חלה מיום השביעי ובזה ' יוסי בר' כשיטת ר
א בשביעי כמה פעמים וחייב רק אחת כי הוא לא מאמרה המשנה שהוא נט

חלה מיום  יצא לשעה שראויה להביא קרבן שהרי לרבי שנזירות טהרה

אם נטמא השמיני זה פשוט שאם נטמא בשביעי זה טומאה אחת ארוכה ו
, לשעה שראויה להביא קרבן יצא שהרי הוא בשמיני הוא חייב עוד קרבן

יהודה כמו ששנינו על הפסוק וקדש את ראשו ' יוסי בר' כ זה כדעת ר''וא
יהודה הכוונה ' יוסי בר' ולר ,ת קרבנותיוביום ההוא לרבי הכוונה ליום הבא

 .ליום תגלחתו
 וכן ,רבן אחדמביאה קהיא  י הרבה אנשים''מי שקינא לאשתו ע משנה    

מצורע שהתנגע הרבה נגעים והביא צפרים והתנגע שוב זה לא עולה לו 
 גמרא. יא את אשמויהודה עד שיב' רול ,למנין עד שיביא את חטאתו

קינויים שנאמר זאת תורת הקנאות  מביאה קרבן אחד על הרבהבסוטה 
ובמצורע נאמר זאת תורת המצורע תורה אחת , תורה אחת להרבה קינויים

 .להרבה מצורעים
כ אומרת ''במשנה שמצורע מביא קרבן אחד על הרבה נגעים ואח משמע    

קשה הרי ולכאורה  ,ים עד שיביא את חטאתוה שהצפרים לא עולנהמש
שאם  ויש לבאר שחסר במשנה ויש לשנות כך ,קרבן אחדמספיק ממילא 

אך לקבוע עניות ועשירות  ,הביא צפרים והתנגע שוב יביא רק קרבן אחד
ושנינו בנגעים שמצורע שהביא , יהודה באשמו' ולר ,זה נקבע בחטאתו

 ,יהודה אחר האשם' ך אחר חטאת ולרש אומר שהכל הול''ר העשירואשמו 
ואמר רב  ר הצפריםחא בן יעקב אומר שהכל הולך א''ובברייתא שנינו שר

יהודה בשם רב ששלשתם דרשו מפסוק אחד שנאמר אשר לא תשיג ידו 
דבר להכוונה יהודה ' לרו ,לדבר המכפרוהיא הכוונה ש ''ולר ,בטהרתו

 .הכוונה לדבר שגורם לו טהרה והיינו צפריםא בן יעקב ''לור ,המכשירו
נקיבה בתוך שמונים והפילה ות והפילה דלהרבה ו האשה שילד משנה    

יהודה מביא על ' לה תאומים לרוכן מי שהפי ,שוב נקבה בתוך שמונים
לישי שהומביאה על  ,את של ראשוןשהוא תוך מלא על השני ן ולושהרא

ולדות ששנה  מנין שמביאה קרבן אחד על הרבה גמרא. ולא על הרביעי
פסוק זאת תורת היולדת לזכר ולנקבה תלמיד לפני רב ששת שנאמר ב

ואין לומר שיביא אחד על לידה  ,שחייב קרבן אחד על זכר ונקיבהומשמע 
להקשות מדוע צריך פסוק למעט על לידה ויש  ,זאתוזיבה שהרי נאמר 

אלא יש לומר  ,חייבת שתיים וזיבה הרי פשוט שאם אכלה דם וילדה שהיא
קרבן אחד על לידה שקודם מלאת  אין לומר שתביאכך ש שהדרשה היא

 .ל לידה שאחר מלאת כי כתוב זאתוע
הוא אם נאמר שיסוד מחלוקתם  ,'לה  תוך פפייהודה בה' ק ור''תנחלקו     

ולחכמים ולד שני גורם  ,ולד ראשון גורם קרבן ומונה ממנו יהודה' שלר
לכאורה פשוט שבזה נחלקו ויש לומר שהחידוש הוא , ומונה מולד שני

יהודה ' ל שר''קמ ,יהודה לרבנן' במפלת תאומים שלא נאמר שבזה יודה ר
 .חולק אם הוא נולד לאחר מלאת

ר עד מלאת יהודה מונים ימי טוה' לענין דם טוהר אם לר הסתפקו דף י    
רק יהודה סבר שהולד שני כמי שאינו  'הימים של השני שניתן לומר שר

טומאה ענין קרבן כי הוא לא יצא לשעה שראויה להביא קרבן אך לענין ל
ימי טוהר כ ימנה ''מאת השני מפסיקים ואחוימי טו ,הוא ודאי קיים טהרהו

להחמיר לגבי קרבן אך לגבי רק בא יהודה ' ראו ש, כ לשני''לראשון ואח
ורב הונא מסורא מוכיח ממה , ימי טוהר הוא לא יקל למנות לשני בנפרד

לזכר וביום ' יולדת ביום מ עבורדמו וזורקים קרבן פסח ששנינו ששוחטים 
 ,דה שהולד שני כמי שאינויהו' ואמר רב חסדא שזה כדעת ר ,לנקבה' פ

כ איך שוחטים וזורקין ''שישנו א ן טומאה ולד שני כמיענילשואם נאמר 
ויש , עליה הרי גם בערב היא לא יכול לאכול שהרי היא מונה עוד ימי טוהר

יהודה סובר שלענין טומאה וטהרה הולד שני כמי שישנו ' לומר שבאמת ר
גם בפסח אינה אוכלת אשה קשה שהאך  ,שם בפסח שבא בטומאה ומדובר

שהרי שנינו שפסח הבא בטומאה לא יאכלו ממנו זבים וזבות הבא בטומאה 
ויש לומר ששם מדובר שאינן אוכלות רק אם לא טבלו אך  ,נדות ויולדות

כ היא כבר ''אך קשה א ,המשנה ששוחטים עליה קרבן פסח מדובר בטבלה
ם של זב כזב בול יומר שהתנא הזה סובר שטויש לו ,ראויה משמיני שלה

היא ' כ גם ביום מ''אך קשה א ,יום של יולדתארוך היא כטבולת  כאןכן ו
ולרבא  ,ם של זב כזבורייפיש לומר שהתנא לא סובר שמחוסר כ ,לא ראויה

' אמר רב אשי שרבא יבאר שמדובר ביום משמחוסר כיפורים של זב כזב 
לדה ושוחטים עליה באותו יואז היא ליצירת נקבה ' ליצירת זכר וביום פ

אך קשה  ,'ונקבה לפ' ישמעאל שאומר שיצירת זכר נגמרת למ' וכריום 
י ליש לומר שמדובר בלידה יבשה ב ,ה עצמהכ היא טמאה בגלל הליד''א

כ מה החידוש ויש לומר שהחידוש הוא שלא נאמר שאי ''א קשהו, דם
 שמעיה' ור ,ל שיכול להיות לידה בלי דם''קמ ,אפשר שיפתח הקבר בלי דם

מוכיח ממה ששנינו שנאמר ששים ואין לומר שהדמים טהורים בין רצופין 
שיום הוא רצוף כך הששים יום הם ובין שאינו רצופים כי כתוב יום כמו 

 ,יהודה' רצופים וזה לא כרבנן שהרי לדעתם לא מונים מפוזרים אלא זה כר
יהודה סבר שמונים לולד לשני ' כ ר''יהודה מחשיב רצופים יחד א' ואם ר

ויש לומר שהברייתא הזו היא כרבנן  ,לגבי טומאהנקל  ולא רק להחמיר

 בן רבי יעקב אריה צ''הגהנ ''לע
        ל''זצוק  רבי אברהם נוימן
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אך קשה ששלמו רק הימים  ,של נקבה' ומדובר ביולדת זכר בתוך פ
א יש לומר ולא האחרונים שהרי רבנן מונים לולד השני אל םהראשוני

וכגון שהיא הנקבה נולדה קודם והזכר אחריה שלרבנן מדובר בתאומים ו
 ,לידהטומאת ה למנות שבעה ימי כיצרואז היא  לימי טהרה' בכילדה 

חילה וזכר מר שאם ילדה תאומים ונקבה בתאנבברייתא הוא שלא  והביאור
ל ''קמ ,אחריה ותפסיק טומאת לידה באמצע ונמנה ששים ושש מפוזרים

ממה ואביי מוכיח , רצוף כך מנין ימי טוהר הם רצופיםיום כמו שיום הוא 
שאין לומר בין רצופים ובין מפוזרים שהרי  ,ששנו על הפסוק שלושים

יום כמו שיום הוא רצוף כך השלושים רצופים ואם נאמר שזה כרבנן  נאמר
שהם אמרו שמונים לולד עמוד ב הרי לדעתם לא מונים ימי טוהר מפוזרים 

א טוהר רק לחומר כ הוא סובר שמחלקים ימי''יהודה וא' שני אלא זה כר
ועוד הוכיח רב אשי ממה ששנו על הפסוק ששת ימים שאין , ולא לקולא

ים הם שישים כמו ששילומר בין רצופין ובין מפוזרים שהרי נאמר ש
מונה  ינהאשהרי הם אומרים שרבנן ששה הם רצופים וזה לא כרצופים אך 
יהודה והוא סבר שמונים לולד שני רק להחמיר ולא ' כ זה כר''לולד שני וא

 .להקל
ועל ביטוי שפתים  על שמיעת קול: ים קרבן עולה ויודדאלו המביא משנה    

שנו בברייתא שיש מי  גמרא. ועל טומאת מקדש וקדשיו ויולדת ומצורע
 היולדת מביא ,ויש בדלי דלות לות ועשירות ויש מביא בדלותשמביא בד

 מצורע מביא בדלות ושמיעת קול וביטוי שפתיו וטומאת ,בדלות ועשירות
בברייתא נוספת שנינו שיש מי , מקדש וקדשיו מביאים בדלות ודלי דלות

ם מביא שתישויש  ,שמביא אחד תחת אחד ויש מביא שתים תחת שתים
מביא אחד תחת שנים ולמדו מכאן שעשירית האיפה בא שתחת אחד ויש 

פרידה אחת של עוף תחת כבש ומצורע  הוהיינו שיולדת מביא, גם פרוטה
ובשמיעת קול וביטוי שפתים וטומאת  ,מביא שתי פרידים תחת שני כבשים

ובדלי דלות הם  ,מקדש וקדשיו מביאים שני פרידים תחת כבשה אחת
ולמדו שעשירית האיפה , יפה אחד תחת שתי פרידיםמביאים עשירית הא

בא גם מפרוטה כמו ששנינו שמי שאמר הרי עלי בסלע למזבח יביא כבש 
שאין דבר הקרב בסלע מלבד כבש שהרי נאמר בתורה שאשם בא בכסף 

ולעיל שנינו שעמדו הקנים ברבעתיים , כ כבש בן שנה בסלע''שקלים א
כ דלי דלות הוא ''עשרה לכבש א שהוא רובע דינר ואם קן הוא אחד משש

כ עשירית ''ע דינר אקן הוא רובאך קשה שאם  ,אחד משש עשרה מקן
ד מיולדת שמביאה פרידה ויש לומר שהתנא למ ,פרוטות' גהאיפה היא 

ז עשירית האיפה ''אך לפ ,ב מכבש''חת כבש שהיא אחד חלקי לתאחת 
ואומר רבא  ,הוא פרוטה ומחצה שהיא אחד חלקי ששה עשר מפרידה

ב מפרידה ''כ עשירית האיפה הוא אחד חלקי ל''שהכל נלמד מיולדת וא
ואכן צריך להיות פרוטה פחות רבע אך אין זה דרך ארץ להביא  ,אחת

 .קום פחות מפרוטהלמ
חה לשאר עריות שאינה שוה להם בעונש וקרבן שהרי מה בין שפ משנה    

בקרבן ובשפחה גם הנקבה כל העריות בכל העריות בחטאת ושפחה באשם 
בכל העריות האשה והאיש שוים בעונש ובשפחה האיש לא שוה  ,רק הזכר

בכל העריות המערה כגומר  ,לאשה במלקות והאשה לא שוה לאיש בקרבן
 , לאבשפחה ווחייב על כל ביאה וביאה 

 שפחהביהודה ' לר, ק שעשה בה מזיד כשוגגובשפחה החמירו ר דף יא     
' פדה לא נפדתה ורשכתוב והרין שפחה וחציה בת חו חציהמדובר ש

א בן יעקב אומר הרי כל ''ור ,שפחה ודאיתב ישמעאל סובר שמדובר
. העריות מפורשות ואין לנו שיור אלא רק חציה שפחה וחציה בת חורין

על הפסוק בקורת תהיה שנינו מנין שרק השפחה לוקה ולא הזכר ש גמרא
ואין לומר ששניהם לוקים כי כתוב תהיה שרק היא לוקה והוא  ,שהיא לוקה

יצחק שהמלקות הם בקריאה ' ומנין שבקורת הכוונה למלקות אמר ר, לא
ורב , כמו ששנינו גדול שבדיינים מקרא ושני מונה והשלישי אומר הכהו

את הלוקה אלא במכות  אשי אומר בבקור תהיה כמו ששנינו שלא אומדים
 .שראויות להשתלש

שכשהאשה לוקה האיש מביא קרבן ואם אינה לוקה הוא לא  שנו בברייתא    
אמר רבא שלומדים את זה מהפסוק ואיש כי ישכב את אשה  ,מביא קרבן

שכבת זרע והיא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חופשה לא ניתן 
כ ''ואח' את אשמו לה ב והביאלה והרי עד כאן דברו באיש ומדוע לא כתו

 ,כ והביא את אשמו''ת תהיה ואחרווהפסוק כתב קודם בק, בקורת תהיה
א תהיה בקורת הוא קורת תהיה אז יביא את אשמו ואם לאלא ללמד שאם ב

ותביא קרבן  תלקה והיאואין לומר שרק הוא התמעט  ,ת אשמולא יביא א
 .'א את אשמו להשהרי נאמר והבי

 ,אומר שחייב רק על שפחה בעולה שכתוב והיא שפחה נחרפת יצחק' ר    
 ,ונחרפת משמע שכבר היה בה שינוי כמו ששנינו ותשטח עליו הריפות

בעזרא נאמר , ועוד נאמר אם תכתוש את האויל במכתש בתוך הריפות בעלי
ויתנו ידם להוציא נשיהם ואשמים איל צאן על אשמתם אמר רב חסדא 

 .כולם בעלו שפחות חרופותש
שאין לומר שכולה נפדתה כי ע דרש ''שר דהפוה  על הפסוק  שנו בברייתא    

כ ''א ,ואין לומר שהיא לא נפדתה כלל שהרי נאמר והפדה ,כתוב לא נפדתה
' ור, מדובר בחציה שפחה וחציה בת חורין והיא מאורסת לעבד עברי

עברי ומה שכתוב  מאורסת לעבדית של אומר שמדובר בשפחה כנענישמעא
א בן עזריה דרש שכל העריות ''ור, לא פדתה זה כלשון בני אדם הוהפד

מפורשות ונשאר רק חציה שפחה וחציה בת חורין שהיא מאורסת לעבד 
ואחרים אומרים שהפסוק לא יומתו כי לא חופשה מדבר בשפחה  ,עברי

ישמעאל מובן שהוא לא למד מהפדה ' ולר, כנענית שמאורסת לעבד כנעני
ך קשה לדבריו מנין א ,לא נפדתה כי הוא סובר דברה תורה כלשון בני אדם

ויש לומר שכתוב כי לא חופשה משמע  ,שמדובר במאורסת לעבד עברי
ע ויש לומר שהוא בא ''א בן עזריה הוא כדברי ר''ולכאורה ר ,שהוא בחופש

ישמעאל שאמנם בכל מקום אומרים דברה תורה כלשון ' לענות על דברי ר
כ מדוע כתוב ''א כי לא חופשה ך כאן זה שונה שהרי נאמרבני אדם א

ולדעת אחרים מובן , ע''אלא משמע כדברי ר ,בתחילה והפדה לא נפדתה
ה לא נפדתה כי הם סוברים שדברה תורה כלשון בני שהם לא למדו מהפד

יש לומר שכתוב כי לא חופשה ואם זה , אדם אך מנין שמדובר בעבד כנעני
כ זה מדבר על ''ה חצי בת חורין אלא שייך אליה שהרי היא חצי שפח

 .בד כנעניעה
טור אם אחד ער ואחד בכל העריות כאחד גדול ואחד קטן הקטן פ משנה    

 גמרא. אחד שוגג ואחד מזיד השוגג בחטאת והמזיד בכרת פטורהישן  ישן
יהודה שבכל העריות שיש ' יש להקשות וכי בשפחה חייבו בקטן ומבאר ר

כן ו, קטן וגדול הקטן פטור וכאן גם הגדול פטור שהרי הוקשו אחד לשני
בשם רב שבכל העריות יהודה  ה וכי כאן חייבו גם בישן וביאר רבהיה קש

 .ר פטור שהרי הוקשו זה לזוועניאחד ער ואחד ישן הער חייב וכאן גם ה
תכוון כשאינו מתכון שנה לפני רב ששת שעשו גומר כמערה מ תלמיד    

דברת בשפחה אם אמר לו רב ששת וניעור כישן דרכה דרכה כשלא ככ
וחייב רק  ,מערה וחייבו רק בכוונה ולא בלי כוונהבה לא חייבו חרופה הרי 

שאמרת שייך מה שהרי נאמר שכבת זרע ומה  ,כדרכה ולא בשלא כדרכה
ואם דברת על שאר עריות שעשו גומר כמערה הרי יש לשנות , כישןניעור 

 ,רייתא הזואמר לו התלמיד וכי אמחוק את הבכגומר  מערה עמוד בלהיפך 
גומר שלא כדרכה בשפחה חרופה  רב ששת שיש לשנות שעשו אמר לו

לא ת זרע ועשו מתכוון ששאינו חייב כמו מערה כדרכה שהרי נאמר שכב
ו ועש ,שהרי נאמר שכבת זרעוון כתמ ופחה שפטור כמו אינכדרכה בש

נמצא  ,א כדרכה בשפחה שפטור כישן שהרי נאמר שכבת זרעניעור של
מו ישן של כוישן כדרכה  ,שהמערה בשפחה כמו אינו מתכוון בכל עריות

 .ה בשפחה כישן של כל עריות שפטורנמצא ניעור שלא כדרכ, עריות
 פרק אמרו לו

אם עד אחד אומר אכל  ,אם אמרו לאדם אכלת חלב יביא חטאת משנה    
אכל ואשה אומרת לא אכל יביא אשם  כל או אשה אומרתאואחד אומר לא 

אם שנים אומרים אכל , אם עד אומר אכל והוא אומר לא אכלתי פטור, תלוי
ו שאם שנים מביאים אותו ''מ יש ללמוד מק''לר ,לא אכלתיוהוא אומר 

וחכמים אמרו לו שהוא  ,ו שהם יביאוהו לידי קרבן הקל''למיתה החמורה ק
, אם אכל חלב ועוד חלב בהעלם אחד חייב אחת, יכול לומר מזיד הייתי

ובזה  ,ודם פיגול ונותר בהעלם אחד חייב על כל אחד ואחדואם אכל חלב 
מין אחד על מינים הרבה שאם ויש חומר ב ,ממין אחדחמור מינים הרבה 

המשנה  גמרא .י זית ועוד חצי זית מין אחד חייב ומשני מינים פטוראכל חצ
אמרו לו אכלת חלב והיינו ששנים אמרו לו ואם הוא שותק ולכן מתחילה 

בשתיקה כנגד שתים הוא מביא ובשתיקה כנגד רק כ יוצא ש''הוא מביא א
שאם עד אומר אכלת צעית כתוב משבבבא הא כ קשה''וא ,אחד לא יביא

והוא אומר לא אכלתי פטור משמע רק כשהוא מכחיש את העד אך אם הוא 
אלא ברישא מדובר שהוא  ,ש כששותק מול שנים''שותק יביא קרבן וכ

 ,אך לרבנן פטור ,מ שלא מועיל הכחשה כנגד שנים''מכחיש את העדים וכר
ויש לומר שהמשנה  ,פאכ קשה מה החידוש הרי זה כבר כתוב בסי''או

מ וחכמים ודוקא כשהוא מכחיש ''מחדשת שדבר זה הוא תלוי במחלוקת ר
וללישנא בתרא מה שכתוב במשנה אמרו לו הכוונה אפילו , את העדים

לאחד וכמו ששנינו האשה שהלך בעלה למדינת הים ואמרו לה מת בעלך 
ד עשאמר לה גם כתצא מזה ומזה ושם מדובר  כ בא בעלה''שאה ואחנו

שות מותרת לחזור לו והיינו שלא אחד שהרי בסיפא נאמר נשאת שלא בר
כ ברישא מדובר שהיה רק עד אחד ''וא ,ד אלא יש שני עדים''שות בבר

 ש לדקדק שאםוי, אמרו הלשון כ גם על עד אחד נאמר''ד א''וברשות ב
י נאמר העד אומר לו אכלת אם הוא מכחיש את דבריו ודאי אינו מביא שהר

 יאחדאומר לו אכלת והוא אומר לא אכלת להדיא בבבא האמצעית שאם עד
מהדיוק שרק זה כבר ניתן ללמוד אך את , אלא מדובר שהוא שותק פטור

, ואם הוא שותק לדברי העד חייב קרבןכשהוא מכחיש את העד הוא פטור 
ויש לדחות שמדובר כשאינו מכחיש אותו והמשנה אומרת שאם אמר לו 
עד אכלת חלב מביא חטאת ודוקא כששותק אך אם הוא מכחיש אותו 

 .פטור
ששנינו בברייתא על הפסוק או  ,שבדאורייתא כשאינו מכחיש חייב מנין    

לומר גם כשאינו מכחישם  הודע אליו חטאתו ולא שיודיעוהו אחרים ואין
אליו מכל מקום ואם מדובר בשנים ואינו מכחישם לא  עשכתוב או הוד

 ,צריך פסוק לכך שחייב
 .אלא מדובר באחד וכתוב שכשאינו מכחישם נאמן דף יב    
ממאה איש  כמים הוא שאדם נאמן על עצמו יותראם טעמם של ח הסתפקו    

ן הוא נאמר לומר לא או שיש לו מיגו שהוא יכול לומר מזיד הייתי ולכ
שאם טעמם של חכמים מצד  ,מ אם ניתן ללמוד מכאן לטומאה''אכלתי והנ

נאמנות אין חילוק בין טומאה חדשה לטומאה ישנה אך אם טעמם של 
ועיל רק לטומאה ישנה אך בטומאה חדשה חייב יחכמים הוא מצד מיגו זה 

 לומר לא נטמאתי ןשבטומאה ישנה יש מיגו שיכול לומר טבלתי נאמ
אך בטומאה חדשה הוא  ,ובכלל דבריו לא עמדתי בטומאתי אלא טבלתי

, חייב שאין לו מיגו לומר טבלתי שהרי העדים אומרים לו עכשיו נטמאת



אם עד אחד אומר נטמאת והוא אומר לא מ ''לרויש להוכיח ממה ששנינו ש
ו שאם שנים מביאים אותו ''ואין לומר גם שנים שהרי זה ק ,נטמאתי פטור

וחכמים אומרים , ודאי הם מביאים אותו לידי קרבן הקל החמירלמיתה ל
כ משמע שזה טעמם של ''א, שאדם נאמן על עצמו יותר ממאה עדים

ורב אמי אומר שאכן טעמם של חכמים הוא מצד מיגו והם אומרים  ,חכמים
ור שלכן אדם נאמן על ול לומר לא עמדתי בטומאתי הוא פטשמתוך שיכ

אי כמו קשה מה מחדשת שם המשנה הרי זה וד אך, עצמו יותר ממאה איש
נאמר שרק בחלב שייך לומר שהוא  ויש לומר שיש בזה חידוש שלא, חלב
אך באמר לו נטמאתי לא שייך  ,רץ דבריו לא אכלתי שוגג אלא מזידמת

 שלאל שגם בטומאה הוא מתרץ את דבריו ''קמ ,לתרץ כך את דבריו
ויש להוכיח ממה , בטומאתי אלא טבלתילא עמדתי נטמאתי הכוונה 

המודה בדברים חייב ושאינו מודה מ ''לרששנינו שעל הפסוק והתודה ש
ואם אמר לו עד אחד נטמאת והוא אומר לא נטמאתי פטור  ,פטורבדברים 

ותו ו שאם שנים מביאים א''שזה ק ,ואין לומר גם כששנים מכחישים אותו
ה אומר שאדם יהוד' ור, למיתה החמורה ודאי הם מביאים אותו לקרבן הקל
יהודה בחלבים ובביאת ' נאמן על עצמו יותר ממאה איש וחכמים מודים לר

אם נאמר  עמוד בובמה מדובר  ,מקדדש אך בטומאה אינם מודים לו
' לרמודים חכמים את מקדש שחילוק בין חלב וביבטומאה ישנה מה ה

דה כי יכול לומר מזיד הייתי הרי גם בטומאה ישנה יכול לתרץ דבריו יהו
ומבאר רבינא שמדובר בטומאה ישנה , לא עמדתי בטומאתי אלא טבלתי

וכגון שעדים אמרו לו אכלת קדשים בטומאת הגוף והוא אומר לא נטמאתי 
טבלתי  מתרץ דבריו לא עמדתי בטומאתי אלאשלא שייך לומר שהוא 

כ הוא מכחיש את דבריו לגבי ''מר טבלתי ואכלתי אשהרי אם הוא או
 .טומאת מגעו

 יהודה אמר שנאמן רק' סף שרויהודה ואמר רב י' נ אומר שהלכה כר''ר    
 .ובפני עצמו שאחרים לא יזלזו בקדשיםלעצמו 

שנים בעלת שפחה חרופה לו אם אמרו מ מודה לחכמים ''ל אומר שר''ר    
ורב , לומר לא גמרתי ביאתי והוא אומר לא בעלתי שהוא נאמן מתוך שיכול

והוא אומר  נטמאתם שניאמרו לו שבנזיר  מ מודה לחכמים''ומר שרששת א
אומר ואביי  ,לא נטמאתי פטור כי הוא יכול לומר נשאלתי על נזירותי

והוא אומר לא  ימ מודה כשאמרו לו שנים אתה יודע בעדות לפלונ''שר
 .ידעתי פטור כי הוא יכול לפרש דבריו לא התכוונתי להיות עד

זירא ' ד חייב  ומקשה ראומרת שאם אכל חלב וחלב בהעלם אח המשנה    
הרי הוא אכל שני שיעורים של חלב ומבאר אביי שבשני זיתים חייב רק 

ויש שהקשו בלשון זו  ,כשהעלמות מחלקות אך כאן זה העלם אחד
הרי זה חייב שתים  אחד חייב אחד אך בשני העלמותבהעלם שמשמע שרק 

 .שההעלמות מחלקיםי אביומבאר  ,שם אחד של חלב
 יש להקשות ,אומרת שאם אכל שני חצאי זיתים ממין אחד חייב המשנה    

 שני מיני בישולשמדובר שאכלו ביני ל בשם בר תוט''ומבאר ר ,שזה פשוט
יהושע אמר את זה ' והיינו אומרים שר ,מחלקיםיהושע שהתמחויים ' וכר

ל שחייב שהוא בא ''קמ ,גם להקל שכשאכל זית אחד משני בישולים פטור
ויש ששנו את זה על הסיפא שכתוב משני מינים  ,רק להחמיר ולא להקל

מדובר שאכלו בשני ל בשם בר תוטיני ש''חייב לכאורה זה פשוט ואמר ר
יהושע אמר ' שהתמחויים מחלקים והיינו אומרים שריהושע  'תמחויים וכר

אחד  שמשני מינים פטור והכוונה שזה מיןל ''קמ ,רק לחומרא ולא לקולא
הושע אמר י' י רהוא נקרא שני מינים כי זה שני תמחויים וכתוב שפטור כו

בסיפא מדובר במין אחד ובשני ויש לדייק שאם  ,את דבריו גם להקל
 ,ותמחוי אחד וקשה מה החידוש כ ברישא מדובר במין אחד''אתמחויים 

ג ''צע וכרהוא שמדובר כשהיתה לו ידיעה באמ ואמר רבינא שהחידוש
כמו ששנינו שאם כתב שתי אותיות בשתי  ,שאומר אין ידיעה לחצי שיעור

ג ''וחכמים פוטרים רמחייב  ג''העלמות אחת שחרית ואחת בין הערביים ר
 .יעה לחצי שיעור וחכמים סוברים שיש ידיעה לחצי שיעורסובר שאין יד

לת מ כשיעור אכי''לר ,כמה ישהה בין שתי חצאי זיתים לצרפם משנה    
 ,חייבכדי אכילת פרס תוך ועד סוף מתחילה  השהישדי ות ולחכמים כקלי

שקים טמאים או שתה רביעית ונכנס אם אכל אוכלים טמאים ושתה מ
א אומר שאם פסק בה או שנתן בו ''ור ,למקדש ושהה כדי אכילת פרס חייב

מ האם הוא בא להחמיר ''הסתפקו בדברי ר גמרא. מים כל שהוא פטור
תו לואפילו אם מתחילת אכיף ברצשאם שהה כל היום כדי אכילת קליות 

או  ,ילת פרס חייב כיון שאכילתו נמשכתעד סופה עבר השיעור של אכ
סק אך אם הפסיק מאכילתו מ בא להקל כאילו אוכל קליות בלא הפ''שר

ואמרו לו חכמים שאפילו  ,זה לא מצטרף אפילו פחות מכדי אכילת פרס
ויש להוכיח , חייב כדי אכילת פרספחות מתחילה ועד סוף אם שהה מ

 ,עד סוףד שישהא בכדי אכילת פרס מתחילה ומדברי חכמים ע
מ אמר לחומרא וחכמים באים לומר שרק אם שהה ''וזה  מובן אם ר דף יג    

ומר אם למ מקל חכמים צריכים ''אך אם ר ,כדי אכילת פרס זה מצטרף
 .מ מחמיר''כ משמע שר''א, שהה שמשמע שהם באים להחמיר

אומר בשם שמואל שבחלבים ונבילה עד שישהא מתחילה ועד סוף  רבנאי    
טמאים ושקצים ורמשים ומשקים אפילו כל היום  ואוכלים, כדי אכילת פרס

ב פפא שאפילו כל ומבאר ר ,ויש לדקדק מה הכוונה ,כולו בכדי אכילת פרס
ויש להקשות ששנינו כל , בתנאי שאכל בכדי אכילת פרסהיום כולו חייב ו

בכחצי פרס ומשמע שהוא אכל את את הגוויה  האוכלים מצטרפים לפסול
כזית בכדי וויש לדחות שהוא אכל כזית  ,החצי פרס תוך כדי אכילת פרס

ויש להוכיח ממה ששנינו כל האוכלים מצטרפים לפסול את , אכילת פרס

הגוייה בכחצי פרס בכדי אכילת פרס כיתד שאם אכל וחזר ואכל אם יש 
מתחילת אכילה ראשונה עד סוף אכילה אחרונה כדי אכילת פרס הם 

וכל פחות מכשיעור ולא התירו לא ,מצטרפים ויותר מכך אינם מצטרפים
ואם ירד ועלה והשלימו הוא מצטרף והתירו למעוברת לאכול פחות לטבול 

כל המשקים מצטרפים לפסול את הגוויה ברביעית  ,מכשיעור מפני הסכנה
 הם יש מתחילת שתיבכדי אכילת פרס כיצד שאם שתה  וחזר ושתה א

כדי אכילת פרס הם מצטרפים ויותר מכך יה אחרונה תראשונה עד סוף ש
את בנה ובנה והתירו למי שנטמאה ממגע טמא מת להניק , אינם מצטרפים

האכילה סוף ראשונה עד אכילה  מתחילת יש וכתוב להדיא שאם ,טהור
 .כדי אכילת פרס ולא כרבנאיהאחרונה 

מבאר רב , ול פחות מכשיעור ולטבולבברייתא שלא התירו לאכ שנינו    
נה היא שאם אכל פחות מכשיעור לא התירו לו לרדת לטבול יהודה שהכוו

כ יעלה ויאכל זה יצטרף לו לאכילה הראשונה והוא ''שאם יטבול ואח
יחשוב שהטבילה הועילה לו לחלקו ואינו יודע שתועיל לו טבילה רק 

 .בסוף
שיעור מפני הסכנה יש שהתירו למעוברת לאכול פחות מכ מה שכתוב    

ומבאר רב פפא  ,אם היא מסוכנת היא יכולה לאכול יותר מכשיעורלדקדק 
לאכול אפילו יותר  הלשיעור והיא יכושהתירו למעוברת לאכול פחות מ

 .סכנה מכשיעור כשיש
יש  ,שהתירו לטמאה מטמא מת להניק את בנה והוא טהור מה שכתוב    

להקשות הרי היונק נטמא מיד כשהוא יונק מהחלב עצמו ואין לומר שלא 
נ ''ור, דדהיה הכשר שהרי יש הכשר באותה טיפה המלוכלכת בראש ה

יפה מבאר בשם רבה בר אבוה שהוא ינק בתכיפה אחת ולא היתה ט
ורבא אומר שיש שתי תשובות על כך שאנו רואים שפי היונק , מלוכלכת
ועוד שמקום החלב דינו כמעיין ששנינו שחלב אשה מטמא בין  ,מלא חלב

ולכאורה שלא לרצון  ,צון ושל בהמה מטמא רק לרצוןובין שלא לרלרצון 
שבנה טהור  ומבאר רבא ,וא מטמאיה בחלב וכתוב שהחא ליהכוונה שלא נ

שמא זה היה יותר כשיעור שיש ספק אם ינק כשיעור או לא וגם אם ינק 
ויש להקשות וכי לרבא מקום החלב הוא מעין שאינו , משיעור אכילת פרס

נפל לאויר התנור לב מדד של אשה ואם נטף חצריך הכשר הרי שנינו ש
יוחנן שהוכשר בטיפה ' וביאר רהיה הכשר  הוהקשו על כך במ, התנור טמא

יוחנן שהרי שנינו ' ואין לומר שרבא לא למד כר ,המלוכלכת בפי הדד
ה ורעי יעה וליחה סרוחהז :בזובמשקים ' נמצאת אתה אומר שיש ט

מטמאים טומאת  ,דמעת עינו ודם מגפתו וחלב אשה ,םטהורים מכלו
 ,רוקו זובו ומי רגליו מטמאים טומאה חמורה בכל שהוא ,משקים ברביעית

כ מדוע החלב לא מטמא טומאה ''ואם נאמר שמקום חלב הוא כמעיין א
אינו אשה החלב מקום שאלא משמע  ,כמו זובו ורוקו חמורה בכל שהוא

שלא לרצון אין הכוונה שלא שהחלב מטמא והברייתא שאמרה  ,ייןכמע
אלא הכוונה שבסתמא דעתו של התינוק קרובה לחלב ולכן ניחא ליה בו 

 .הוא מטמא אך אם אמר שלא ניחא ליה ודאי הוא טהור
שהיה  מה שייךאוכלים טמאים ושהה לכאורה אמרה שאם אכל  המשנה    

ושתה משקים ם טמאים ילכבאר רב יהודה שהכןןנה שאם אכל אוומ
טמאים ושתה רביעית יין ושהה באכילתם כדי אכילת פרס ונכנס למקדש 

 .חייב
שאין לומר שאסור להכנס גם  על הפסוק יין ושכר אל תשת שנו בברייתא    

רק כשיש בו כדי לשכר שכתוב ושכר ו ואפילו מגיתו בשתה כל שהוא
שמוזהרים עליו בכל  לומרבא ב יין וומה שכת ,יום' והיינו רביעית ובן מ

יהודה אומר שנאמר יין ומנין לרבות שאר המשכרים ' ור ,שהוא וגם מגתו
שאר ללמד שרק על יין הוא במיתה ועל  ומה שכתוב יין באשכתוב ושכר 

שלא  מד בפסוק יין אל תשת ושכר אל תשתא ל''ור, המשכרים באזהרה 
פסיק בו או שנתן בו מים כל שהוא פטור ישתהו אלא דרך שכרותו ואם ה

 ,ק סובר שלומדים שכר שכר מנזיר שרק ביין ולא בדבר אחר''ונחלקו שת
ר משמע דבר שהוא יכא סובר שש''ור ,יהודה לא למד שכר שכר מנזיר' ור

או שתה דבש או חלב ונכנס  כל דבילה קעיליתאומה ששנינו שאם  ,משכר
רב יהודה בר אחותאי אומר שהלכה , יהודה' למקדש ושימש חייב זה כר

   .א טוב שבחכמים''א ורב קרא על ר''כר
מהוצל היה נדור מאשתו והוא בא לפני רב אשי שיתיר את נדרו  רב אחא    

ט ''מיד אמורא עליו מיוורב אשי אמר לך היום ובא מחר שרב לא הע
א וגם אתה הוספת ''סק כררי רב פחבירו משום שכרות אמר לו רב אחא הל

 .מים ביינך אמר לו שרק ברביעית ניתן להקל ולא ביותר מרביעית
 ולהבדיל בין הקודש ובין החול ןבשתויי ייעל מה שנאמר  שנו בברייתא    

 ,אלו טומאות וטהרות הטהורין הטמא ובבין נאמר על חרמים והקדשות 
ביד זו הלכה  'אשר דבר האלו מדרשות  את כל החוקיםזו הוראה  ולהורות

 ,ואין לומר שגם על לימוד המשנה שהרי נאמר ולהורות ,זה תלמוד משה
 ,שהרי נאמר ולהורות תלמוד ין לומר גם עלאומר שאיהודה ' בן ריוסי '  ור

' זה כרורים בהם טהור ששתויי יין מ שרץ טמא וצפרדעומה ששנינו יצא 
ט לחבירו בגלל ''אך קשה שרב לא העמיד אמורא עליו מיו ,יהודה' יוסי בר

ד עצמו יש לומר שרב הורה הוראות ואין לומר שהוא יעמי ,השכרות
 .שב הוא לא הלך בלי להורותמלהורות כי כל מקום שרב י

 ,חטאות ואשם אחד' ייב עליה דיש אדם שאוכל אכילה אחת וח משנה    
מ ''ור ,כ''והיינו טמא שאכל חלב והוא  נותר וחייב משום מוקדשים וביוה

 .מוסיף שאם היה שבת והוציאו חייב אמרו לו שאינו מהשם של אכילה



סובר שאיסור חל על איסור ויש לדחות מ ''שר לכאורה יוצא  דף יד    
אך איסור חל על איסור אם השני כולל  שאמנם אין איסור חל על איסור

שהרי טהור אסור רק בחלב וכשהוא נטמא  ,עמו אחרים או שהוא מוסיף בו
והחלב  ,נוסף בו איסור גם על החלבו ,נוסף בו איסור בחתיכות טהורות

 ,עצמו היה אסור מתחילה רק באכילה וכשהקדישו נוסף בו איסור הנאה
בו איסור גם לגבוה  וסףדיוט וכשנעשה נותר נהועדיין הוא נאסר רק ל

כ מתוך שנאסר בכל ''וכשבא יוה ,האיסור גם על הדיוט ומתוך כך נוסף
' אך יש להקשות מדוע המשנה לא מעמידה ה, חולין נוסף בו איסור גם בזה

יש לומר שמדובר בבהמה אחת ולא  ,חטאות ונוסיף שאכל עמו פיגול
 כאורה ניתןאך ל ,בשתי בהמות ולא שייך חיוב פיגול ונותר בבהמה אחת

מזבח שהפיגול פוקע ממנו כמו שאמר ופן שהעלה אבר פיגול לד באלהעמי
ויש  לומר שבאותו  ,עולא שאם העלה קוץ פיגול למזבח פקע פיגולו ממנו

אך לכאורה ניתן להעמיד שהעלה אבר  ,אבר לא שייך איסור פיגול ונותר
מחוץ למזבח השני הניח  חציואת המזבח ו חציו הניח עלאת פיגול ו

ויש לדחות שאם רוב האבר במזבח  ,יגול והוא נותרלק מזבח פקע הפשבח
ז יש לפשוט את ''אך לפ ,והוא נותר ואם רובו בחוץ הוא נשאר בפיגול

ויש לדחות  ,הספק של רמי בר חמא אם הלכו באברים אחרי הרוב או לא
, זיתיםשהמשנה מדברת בכזית אחד ולא בשני בפיגול  גםלא מעמידים ש

' אמר ר ,כ ושיעורו הוא ככותבת שיש בה שני זיתים''אך קשה שכתוב יוה
ורב פפא  ,אין פיגולשל הכליא זירא שמדובר שאכל כוליא בחלבה ובחלב 

החלב בתמרים מדובר שהוא השלים את שיעור כ ''לגבי יוהאומר ש
 חטאות והוא תירץ באופן שאכל כזית' ורב אחא שנה במשנה ה, לככותבת

אך קשה שניתן לשנות שש חטאות ולהוסיף , לא תירץ כדלעיל והוא יגולפ
ת ולא בשתי אכילויש לומר שמדובר באכילה אחת  ,שאכל כזית דם

 .לא מכיל יותר משתי זיתיםהבליעה  וחכמים שיערו שבית
ו אומר ,מ אמר אם היה שבת והוא לא שנה אם הוציא''מדוע ר יש להקשות    

אך יש  ,כ''לא ליוהב והוצאה ומ סובר שרק לשבת יש דיני עירו''רפרם שר
מה שהוא אמר אם היה שבת כ ו''באמת יש עירוב והוצאה ליוהלדחות ש
רפרם הוכיח את זה ממה אלא , כ''משום שבת ויוהחייב הכוונה שוהוציאו 

אפילו  עתילהכשיר זר  ישא ,ביד איש עתי ששנינו על הפסוק ושלחו
יך לרבות שבת הוכיח במזומן לכך וממה שצר עתיבטומאה ואפילו בשבת 

אך יש לדחות שרק  ,כ''יוהיש דיני עירוב והוצאה ולא ב רפרם שרק בשבת
אלא  ,בכך היא כ מצותו''וק לגבי שבת כי ביוהבשעיר המשתלח צריך פס
 .יש להוציא את דברי רפרם

בתו בא על בתו חייב משום  אםחטאות ' ו חייב בהיש ביאה אחת ש משנה    
גמרא עמוד . ואשת איש ונדה אחי אביו  ואם היא אחותו ואשת אחיו ואשת

ויש לבאר שבאיסור  ,איסור חל על איסורמ אין ''י לררהיש להקשות  ב
ומדובר שבא על אמו והוליד ממנה בת  ,מוסיף וכולל איסור חל על איסור

בה איסור אשת  וכשהיא נשאה לאחיו נוסף, ובאו איסור בתו ואחותו יחד
ה לאחי אביו כ נשא''ואחנאסרה עליו ך שנאסרה גם לשאר אחים ומתואח 

איש שאה נ כ''אחו ,ונוסף האיסור גם לוונוסף בה איסור לשאר אחי אביו 
וכשנעשתה נדה  ,אחר ונוסף בה איסור אשת איש לכל העולם ונוסף גם לו

 .לכן נוסף גם לווהיא נאסרה גם על בעלה 
ו ואשת אחיו ואשת מי שבא על בתו חייב עליה משום בת בתו וכלת משנה    

יוסי אומר שאם הזקן עבר ונשאה חייב בנו ' ור ,יש ונדהאחי אביו ואשת א
שנה המ גמרא. בתה שת אב וכן הבא על בת אשתו ועל בתעליה גם משום א

הקשות איך היא מותרת לזקן הרי היא אמרה שחייב משום אשת אב יש ל
ה מהו הלשון אך קש ,יוחנן מבאר שהיא נפלה לפניו ליבום' אשת אחיו ור
כמו ששנינו יה לו עקב שהוא עבר על כלת בנו שהיא שני' עבר ומבאר ר

והמשנה מוסיפה שכך יש למצוא  ,כלת בנו היא שניהערוה והיא כלתו ש
יוסי איסור חל על ' וקשה וכי לר, בבת בנו או בבת בתו עד סוף כל הדורות

רה שיש בה שתי מיתות הוא נידון בחמורה איסור הרי שנינו שאם עבר עבי
' יוסי אומר שהוא נידון בזיקה הראשונה שבאה עליו ושנינו כיצד אמר ר' ור

על ידון בה אם חמותו נעשתה אשת איש נ, יוסי נידון בזיקה הראשונה
' ואמר ר, ואם אשת איש נעשתה חמותו נידון בה משום אשת איש ,חמותו

וכאן יש ,יוחנן 'יף וכן אמר רבין בשם ריוסי מודה באיסור מוס' אבהו שר
איסור לגבי בנו נוסף איסור גם  מוסיף אם היה בן לזקן ומתוך שנוסףאיסור 

 .עליו
מי שבא על חמותו חייב עליה משום חמותו וכלתו ואשת אחיו  משנה    

וכן הבא על אם חמיו ואם  ,ואשת אחי אביו ואחות אשתו ואשת איש ונדה
אומר שהבא על חמותו חייב משום חמותו ואם יוחנן בן נורי ' חמותו ור

' א אמר בשם ר''ר גמרא. חמותו ואם חמיו אמרו לו ששלשתם הם שם אחד
 ,יוחנן בן נורי שמה שחייב שני שמות זה לדעת סומכוס' הושעיא בשם ר

לוקה כ שחט את בתה ''ואת בת בתה ואח ששנינו שאם שחט האם דף טו   
 יוחנן 'רש חה רבא שיתכןודו ,'מ שלוקה פ''אומר בשם רסומכוס ו ,ארבעים

אבל  ,בן נורי אמר רק כאן שהשמות חלוקים חמותו ואם חמותו ואם חמיו
 ,באותו ואת בנו לכולם יש שם אחד של אותו ואת בנו והשמות לא חלוקים

בר רק לגבי אותו ואת בנו די נ בר יצחק אומר שיתכן שסומכוס''ור
' אבהו בשם ר' חלוקים אך כאן זה גוף אחד והוא יסבור כמו ר שהגופים

יוחנן שלמד מהפסוק שארה הנה זימה היא שהכתוב עשה את כולם לזימה 
 .אחת

 מאום כשבאו לקנות ייהושע באטליז של ע' ג ור''שאל את רע ''רמשנה     

אחות אביו ואחות  ג האם הבא על אחותו ועל''בהמה למשתה בנו של ר  
ואמרו לו לא שמענו אך  ,כולם או על כל אחת ואחת אמו חייב אחת על

 נשיו נדות בהעלם אחד שחייב על כל אחת ואחת' שמענו שהבא על ה
ע שאל על נשים נפרדות ''יש לדקדק אם ר ראגמ .ו משם''ניתן ללמוד קו

אלא  ,כ פשוט שחייב על כל אחת ואחת שהשמות והגופים חלוקים''א
השאלה היא אם בא על אחותו שהיא אחות אביו ואחות אמו האם הולכים 

הוכיחו מבא על  והם ,גוף אחד יאהם חלוקים או על הגוף וי השמות והאחר
שם ו שאם ב''ב על כל אחת ואחת וזה קשם אחד וחיי נשיו נדות שהן' ה

אך ניתן לפרוך שהגופים  ,ש בכמה שמות''כחטאות אחד חייב כמה 
 אחותו שהיאיב על ללמוד מהפסוק ערות אחותו גלה לחי חלוקים אלא יש

 ואמר רב אדא בר אהבה שמדובר ברשע בן רשע ,ו ואחות אמויבאחות א
בא על אחת מהן והוליד בן ואותו  כ''שבא על אמו והוליד שתי בנות ואח

 .בן בא על אחות אמו שהיא אחותו ואחות אביו ואחות אמו
א חייב על כל בעילה ''שאם בא על ערוה ובעל שוב ושוב לרשנו בברייתא     

ו נדות ינש' וחכמים מודים בבא על ה ,ב רק אחתולחכמים חיי ,ובעילה
ורבא הקשה  ,להביא חטאת ייב על כל אחת ואחת שהוא גורם לכל אחתשח
אומרים שהוא גורם הרי שנינו שאם בעל בהעלם אחד והאשה נ וכי ''לר
ויש לפרש  ,אחת והיא חייבת על כל אחת ואחתהעלמות הוא חייב ' בה
 .חלוקים חייב חמש כי הגופיםנדות בא על חמש נשיו אם ש
חייב שתים  א''שראם קצר בשבת וקצר שוב א ''מה יסבור רהסתפקו     

א הוא שאי אפשר ''או שטעמו של ר ,כן כאןבעריות כי זה שני מעשים ו
ן שיכול לקצור את שתי א חייב כמה אך כא''לכן רולערב ביאות יחד 

א ''ורבה אומר שטעמו של ר ,יהיה חייב אחתכ ''ארה אחת יצהקצירות בק
וסף ורב י, ז גם בקצר וקצר יהיה חייב שתים''הוא שעשה שני פעולות ולפ

א הוא שאי אפשר לערב את הביאות אך בקצירה שיתן ''סובר שטעמו של ר
א מחייב ''ואביי הקשה ממה ששנינו שר, לערב שתי קצירות חייב אחת

אב פעמיים יהיה חייב רק  אותו אם עשה בתולדות במקום אבות ומשמע ש
א ומר בר רבנ ,וזה שני מעשים י במעשהאך לרבה קשה שזה תלו ,אחת

בר בדלית של גפן שעל רב נחומי בר זכריה שמדו אר יחד עםשהוא ביאומר 
 באותו עניןו, קיםא מחייב שתים כי השמות חלו''תאנה וקצרם יחד ולכן ר

יהיה חייב אכן וקצר שוב  אם קצריחד חייב אחת אך שתי גרוגרות אם קצר 
 .שתים

ע מה הדין של אבר המדולדל בבהמה אמרו לו לא ''עוד שאל רמשנה     
מוכי  עשו  וכך עמוד בדולדל באדם שטהור אבר משמענו אך שמענו על 

הוא חתך את האבר והיח הלכו לרופא בערב פסח והם שחין בירושלים ש
הם חתכו את האבר בקוץ או בקיר ונמשך המוכה ממנו כ ''חבו כשערה וא

 .ו לבהמה''קמשם וניתן ללמוד , לעשות את פסחו וכן הרופא הלךוהוא 
שהמוחק כרישה והסוחט את שערו לקבל טומאה ינו לענין הכשר שנ גמרא

ואמר  ,אך מה שיצא מכשירואת כסותו המשקים שבתוכו אינם מכשירים 
, שמואל שהכרישה עצמה הוכשרה כי היא הוכשרה בשעת פרישתה ממנו

קיבל  אהוש מוכה שחיןלגבי ה במשנהגם כ נאמר ''ויש להקשות שא
רב יוסף שהם הותזו ויש לומר כדברי  ,שת האבר ממנוירבשעת פטומאה 

ורב יוסף דיבר על זב וטמא מת שהלכו בדרך וירדו עליהם  ,בכל כוחם
גשמים אף שהם סוחטים זה את זה המשקים שירדו מצד העליון לתחתון 

 יצאו מכולם ואם יצאו מכולם הםמועיל מחשבה עד ש טהורים כי לא
 .נתזו בכל כוחם מדובר שהםואמר רב יוסף ש ,םירימכש

זבחים בחוץ בהעלם אחד האם ' אם אדם שחט ה ע''עוד שאל רמשנה     
יהושע ' אמרו לו לא שמענו ור ,חייב על כל אחד ואחד או אחת על כולם

תמחויים בהעלם אחד חייב במעילה ' אמר שמעתי שהאוכל מזבח אחד מה
לא שאל על ע ''ש אמר שר''ור ,ו''על כל אחד ואחד וניתן ללמוד משם ק

זבחים בהעלם אחד האם חייב אחת ' שוחט זבחים אלא על האוכל נותר מה
שהוא שמע שהאוכל מזבח  יהושע' ואמר ר ,על כולם או על כל אחד ואחד

תמחויים בהעלם אחד חייב על כל אחד ואחד משום מעילה וניתן ' אחד בה
בל אך אם לומדים מהלכה נקע שאם לומדים ''ו ואמר ר''ללמוד משם בק

 עילהמבע שדוקא ''מה יש לך להשיב אמר ר אמרו לו,ו ניתן לפרוך ''בק
אחד ואחד כי עשו בה את המאכיל כאוכל ואת המהנה כנהנה  חייב על כל

 גמרא .כל אלווכן מועיל צירוף למעילה בזמן מרובה אך בנותר אין אחד מ
ש היה קשה שלא ניתן להביא ראיה לשוחט מאוכל שהרי האוכל נהנה ''לר

יהושע ' ור ,זבחים ואמרו לו לא שמענו' ע שאל על האוכל נותר מה''אלא ר
תמחויים שהוא חייב על כל ' אמר שהוא שמע על האוכל מזבח אחד מה

ם חייב ו שאם מזבח אחד שהגופים לא חלוקי''אחד ואחד וניתן ללמוד בק
  .חטאות זבחים שהגופים חלוקים שיהיה חייב כמה' ו מה''קחטאות כמה 

ויש להוכיח ממה  ,יהושע' ע קיבל את תשובת ר''אם ריש להסתפק     
בהעלם אחד בחמשה ששנינו שאם אכל חמש חתיכות נותר מזבח אחד 

 ,תמחויים מביא חטאת אחד ועל לא הודע שלהם מביא אשם תלוי אחד
מביא חטאת על כל אחד ואחד ועל העלמות ' בהתמחויים ' ל מהואם אכ

זבחים  'מהואם אכל ם יביא אשם תלוי על כל אחד ואחד לא הודע שלה
יהודה אומר שגם ' יוסי בן ר' ור ,בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת

מביא חטאת אחת ועל לא הודע  זבחים בהעלם אחד 'חתיכות מה' כל ההאו
והכלל הוא שכל מה שחלוק בחטאות הוא  ,שלהם מביא אשם תלוי אחד

חתיכות בה תמחויים מזבח אחד קודם ' ואם אכל ה ,חלוק גם באשמות
 .זריקת דמים אפילו בהעלם אחד חייב על כל אחד ואחד משום מעילה

 


