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כריתות ד ח.
זב שראה ג' ראיות  שנתחייב בקרב ,וראה שוב ג' ראיות בליל ח' ,הא מביא עוד קרב לב"ה ?
1

לטע דדרשינ "א) ְל ַבת"
לטע שגמרה ימי טהרתה

לחזקיה לילה מחוסר זמ
3
מביא אחד
4
מביא שני

לר' יוחנ לילה לאו מחוסר זמ
מביא שני
מביא שני

2

זב שראה ב' ראיות או ג' ראיות ,וראה שוב ג' ראיות בזמני דלהל ,מה דינו?
זב בעל ב' ראיות
זב בעל ג' ראיות

ראה תו +ז' נקיי
6
פטור
מביא קרב אחד

ראה בליל ח'
5
מביא קרב אחד
ע' טבלא קודמת

ראה ביו ח'
מביא קרב אחד
מביא שני קרבנות

זב שראה ג' ראיות ,וראה שוב ראייה אחת בליל ח' וב' ראיות למחרת ,או שראה ב' ראיות בליל
ח' ואחת למחרת הא מביא עוד קרב?
א' בלילה ושני ביו
שני בלילה וא' ביו

לדברי האומר לילה מחוסר זמ
מביא
1
אינו מביא

לדברי האומר לילה לאו מחוסר זמ
מביא שני
מביא שני

 1פי' ,דב"ה ס"ל במשנה שהמפלת לאור שמוני ואחד מביאה עוד קרב ,והג שלא יצאה עדיי
לשעה הראויה להביא קרב ,מ"מ כיו שכבר יצאה מימי טהרה צריכה להביא עוד קרב .אמנ
א נאמר שטעמ של ב"ה הוא מגזה"כ ,דכתיב )ויקרא יב:ו( "ִ 7ב ְמלֹאת יְ ֵמי ָט ֳה ָרְ 2ל ֵב א ְל ַבת
ָ; ִביא ֶֶ :ב "8וגו' ,דהיינו שמהייתור תיבות "או לבת" ילפינ שג במפלת שוב בליל שמוני ואחד
מביאה עוד קרב ,א"כ י"ל דהוא דוקא די במפלת.
 2פי' ,וחשוב הלילה כזמ הראוי להביא קרב ,לשיטה זו ודאי צרי +להביא ב' קרבנות ,דהא כבר
יצא לזמ הראוי לקרב.
 3כ מבואר בתחילת הסוגיא שא טעמ של ב"ה מגזה"כ ,א"כ כיו שלילה מחוסר זמ < לא יצא
לזמ שראוי להביא בו קרבנותיו ,והגזה"כ שמצינו במפלת שחייבת ב' קרבנות באור יו פ"א ,לא
נאמר בזב ,ולכ +מביא רק אחד) .וזהו ששנינו בברייתא שזב שראה ג' ראיות בליל ח' אינו מביא <
שהכוונה שאינו מביא על הג' זיבות השניות שבליל ח' ,אלא רק אחד על הג' זיבות הראשונות(.
 4פי' ,דכמו שמצינו במפלת או ליו פ"א שמביאה ב' קרבנות מסברא שכבר כלו ימי טהרתה ועתה
היא נכנסת לימי חדשי ,כ בזב כשגמר לספור ז' נקיי < נכנס לימי חדשי ,ואפי' שלא יצא
לשעה הראויה להביא בה קרב < א ראה ג' ראיות חשוב ראייה חדשה וצרי +להביא שוב קרב.
 5וכא לא שיי +הנידו א יצא לשעה הראויה להביא קרב ,כיו שהוא זב רק בעל ב' ראיות <
שאינו חייב בקרב ,וכיו שגמר לספור הז' נקיי אינו בכלל "כל ראייה שסותרת < אי מביאה
לידי קרב" ,דאי זו ראייה שסותרת ,ולכ מביא קרב אחד על הג' ראיות האחרונות שבליל ח'.
 6דכיו שהתחיל לספור ז' נקיי הוא בכלל הדי "כל ראייה שסותרת < אי מביאה לידי קרב",
ורק ראיות שהיו לפני שהתחיל לספור ז' נקיי ה מצטרפות לג' ראיות להביא קרב )אבל
כשספר יו אחד של נקי < לא מצטרפות( ,ולכ אפי' א ראה באמצע ז' נקיי ג' ראיות ממש <
אינו חייב להביא קרב עליה] .ע' רמב" )פ"ג מהלכות מחוסרי כפרה ה"ד( .ובשטמ"ק כא )או
ט'( כתב להסתפק שמא די זה רק בראה ביו השביעי[.
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כריתות ד ח.

האשה שיש עליה חוב קרבנות כדלהל ,מה דינה?

חמש ספק לידות 3או חמש ספק זיבות
חמש לידות ודאות או חמש זיבות ודאות
4

כמה קרבנות צריכה כדי
להתירה בקדשי?
2
קרב אחד
קרב אחד

הא שאר הקרבנות
עליה בחובה?
לא
5
כ

האשה שהיו עליה ספק לידות  /זיבות ,או לידות  /זיבות ודאיות ,דיכולה להקריב קרב אחד,6
הא צריכה לומר שהוא בשביל האחרו ,או יכולה לומר שהוא על אחד מה?

לר' יוחנ ב
נורי
לר' עקיבא

כשמקריבה מחמת
הודאי
אומרת בשביל
7
האחרונה

כשמקריבה מחמת הספק
יכולה לומר בשביל אחד מה

כשיש לה אחד ודאי
והשאר ספק
אומרת בשביל הודאי

יכולה לומר בשביל אחד מה

 1דכיו דלילה מחוסר זמ הרי שלא יצא לשעה שחייב בה קרב ,וכיו שראה ב' ראיות בלילה
אינ מצטרפות לשל יו ,אבל להיפ +מצטרפי ,דזה דינה של ראייה ראשונה שמצטרפת אפי'
שהיתה בזמ שאינו של חיוב ,דהרי כל ראייה ראשונה בזב דינה כשכבת זרע בעלמא ולא כזיבה,
ובכל אופ כשבאו עוד ב' ראיות מצטרפת אליה ונחשבי ג' ראיות של זיבה ,א"כ ה"ה כשראה
אותה בזמ שאינו של חיוב ג"כ מצטרפת.
 2היינו חטאת העו הבאה על הספק.
 3שהפילה חמשה פעמי )אחר מלאת( ספק דבר המחייב קרב ספק דבר שאינו מחייב בקרב.
 4שראתה בחמשה חדשי ד ג' ימי רצופי ,ואינה יודעת א היתה ראייה זו בימי נדה שלה <
ופטורה )דבימי נדה כל דמי שתראה אינ כלו( .או בימי זיבה < ונעשית זבה גדולה שאחר
ספירת ז' נקיי צריכה להביא קרב ביו השמיני.
 5אכ היה מעשה שהיו הקיני בירושלי יקרי מאוד )בדינר זהב( ,ולכ +נכנס רב שמעו ב
גמליאל לבית המדרש ולימד שבמקרה הזה אי שאר הקיני עליה חובה והוזלו ,והג שהיקל בזה
על די תורה ,מ"מ "עת לעשות לה' הפרו תורת < "+דמחמת היוקר חשש שיחדלו מלהביא אפילו
אחד ויאכלו בקדשי בטומאת הגו  .ותוס' )בד"ה נכנס( מפרש ,שלא היקל על דברי תורה ,אלא
דס"ל שבאמת סגי רק בקרב אחד כמו שמצינו גבי טבילות] .אמנ ר"ת בתוס' בב"ב )ד קסו.
ד"ה ה"ג( גרס" :והשאר עליה חובה" )ולא גרס "ואי( ,ואתו הדור סברו שלא יכולות לאכול
בקדשי עד שיביאו לכל הקרבנות ,והיו קונות הרבה קיני ביחד והיו יקרי ,וכשלימד שיכולות
לאכול בקדשי ,לא קנו מתחילה אלא ק אחד ולכ +הוזלו הקיני[.
 6בשביל לאכול בקדשי .אול היכא שיש עליה לידות  /זיבות ודאיות < השאר עליה חובה,
וכנ"ל) .והיכא שה רק ספק ,אי השאר עליה חובה(.
 7מבואר בגמ' למסקנא שטעמו של ר' יוחנ ב נורי ,דחיישינ לפשיעה .פי' ,שא לא תאמר כ
שמביאה את קרבנה רק על הראייה האחרונה ,היא תחשוב שנפטרת בקרב אחד לכל החמשה,
ושנה הבאה כשתלד שוב לא תרצה להביא קרב אחד על לידה אחת ,שתאמר ששנה שעברה
שהייתי חייבת חמש הבאתי קרב אחד ונפטרתי ולא הבאי על ד' לידות ,ועכשיו אני צריכה להביא
קרב על לידה אחת < בתמיה .ולכ תקנו שתאמר שהוא על הלידה האחרונה ,ואז תדע ,שאי
נפטרת בקרב אחד על כל החמש.
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כריתות ד ח:

לתנא קמא
לר' אליעזר ב"י

מחוסרי כפרה דלהל ,הא ה נמני ,או לא נמני?
א( הזב .ב( הזבה .1ג( היולדת .ד( המצורע
מוני
מוני

א( גר .ב( נזיר טהור
2
לא מוני
מוני

נזיר טמא
לא מוני
3
לא מוני

מה ה החילוקי בי זכר לנקבה בדיני דלהל?
לעני להטמא באונס בזיבה
ראו זיבה ג' פעמי ביו אחד
פריעת הראש ופרימת הבגדי במצורע
לעני תשמיש המיטה במצורע

זכר
אינו מטמא
מטמא
טעו
אסור

נקבה
נטמאת
אינה נטמאת
אינה טעונה
מותרת

 1וחילק התנא לשני ,הג שבמצורע לא כתב מצורע ומצורעת .משו שבצרעת בעיקר טומאת
אי חילוק .ורק בזב וזבה יש בעיקר טומאת חילוק .ובתוס' )ד"ה אידי( ,כתבו די"ל חילוק פשוט,
דזב מטמא בלוב ,ואילו זבה מטמאת באוד.
 2ת"ק לא מני להו בגר כיו שהקרב הזה בא להכשירו לבוא בקהל ,ובנזיר בא להכשירו לשתות
יי ולהטמא למתי ולהתגלח.
 3דכא אי אפי' "מישרי נפשיה" < דהקרב בא רק כדי להחיל עליו נזירות דטהרה.

