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  .כריתות ד� ט
  ?לעצמו בשבת לעני� עשיית מלאכה) ז"שקיבל עליו שלא לעבוד ע(מה די� גר תושב 

  

    לעשות כל מלאכה   לעשות דבר האבד  לעשות רק מלאכת אוכל נפש 
  לתנא קמא  אסור  מותר  ####

  עקיבא' לר  אסור  מותר

  1ש"יוסי ור' לר  מותר  #####  #####
  

  :כריתות ד� ט
  ?רבה מה דינונזיר שנטמא טומאות ה

  

וחזר , וחזר ונטמא ביו� השמיני, נטמא
  ונטמא ביו� השמיני

  , וחזר ונטמא ביו� השביעי, נטמא
  וחזר ונטמא ביו� השביעי

  

  לרבי  2מביא קרב) אחד על טומאה אחת  מביא קרב) על כל טומאה וטומאה

  י"יוסי ב' לר  3מביא קרב) אחד על טומאות הרבה  מביא קרב) על כל טומאה וטומאה
  

  ?כ"מהו החילוק במצורע בי� קוד� הבאת ציפורי� לאח
  

    קוד� הבאת ציפורי�  אחר הבאת ציפורי�
  לעני) א� חזר ונטמא  5הכל הוא טומאה אריכתא  4מביא קרב) אחד

  נקבע: אליעזר ב) יעקב' לר
  עד שיביא חטאת: שמעו)' לר
  6עד שיביא אש�: יהודה' לר

  לעני) לקובעו בעשירות ועניות  ####

                                                           
  .כ דינ � כ)"ג,  שלא מלו וטב לו#שמעו) א�  עבד ו אמה התושבי� '  והוס י� ר 1
כיו)  דאי ) יכו ל נזיר למנות  ,  דלא בא  עדיי ) לטהרה, ל דהכ ל הו א טו מאה אח ת אר יכתא"ס 2

  . דאזלינ) ב תר יו � הבאת קרבנו תיו#לנזירות טהרה  אלא ביו�  השמיני  
 דאז לינ)   #שכבר ביו�  שביע י שסו פר לטומאתו יכ ול לה תחיל את  הנזיר ות  יה ו דה ס ובר  ' יו סי בר '  ר 3

או ל� אינו צ רי,   .  חשו ב טו מאה  חדשה#וכי ו) שכ ) א�  נטמא שוב  ביו�  השביעי  , בתר  יו� ת גלחתו
 דאי) הב את קר ב )   #דכיו)  שלא יצא לשעה אחת שראוי להביא קרב)  , להביא עליה קרב) בפני עצמו

 . אלא על האחרונה  ועולה לו לכול�לכ ) אינו  מבי א, אלא בשמיני
:   שכתב ה , )ז"א ה"פ(בתוספתא ' אול� ע. בחיס ורי מחסרא'  לפי אוקימתת הגמ#כ) דעת משנתנו  4

כ כי ו) שהביא  ציפורי� חייב  על כל "א, י ציפורי�"י הסו בר ד מיקבע בעניות ו עשירות ע"שלראב
שמעו) מביא קרב ) אח ד ' ולר, עיהו דה מ ביא על כל נגע ונ ג' וא� הבי א אשמו לדברי ר . אחד  ואחד 

 .על הכל עד שיבי א את חטאתו
 כיו)  שהכל הוא טומאה אריכ תא #שקוד� שהביא  ציפורי� אי) שו� נידו)  , )'אות ו(ק "שטמ' ע 5

 .ומבי א קרב) א חד על הכל
,    שהיה באו תה  שעה עני #"  חטאת העו �"שא� הבי א ,  חט את#ש אזלינ) בת ר המ כפר  "לר',   פי6

] .  וב אופ) זה נשאר לו להביא  רק לקרב)  עולה[, רבנות  כעני  א� שעתה העשירמביא לכל שאר הק
כ כעני "כ לחטאת וה עולה ג"מבי א אח, שא� היה  עני ב אותה שעה, י הודה  אזלינ) בת ר הא ש�' ולר
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  :ריתות ד� טכ  
וילדה לשני , או שנתעברה תאומי�, ולדות כל אחד בתו! ימי מלאת של קודמו' האשה שילדה ד

  ?כמה קרבנות מביאה, )וכ� לשלישי ולרביעי(תו! ימי מלאת של ראשו� 
  

    על הולד הראשו) והשלישי  על הולד השני ועל הרביעי
  לחכמי�  1מביאה רק קרב) אחד על האחרו)

  יהודה' לר  2י קרבנותמביאה שנ  פטורה

  

כשצרי, להביא  שני , אליעזר ב) יעקב הקוב ע הוא כבר שבוע קוד�' ולר. א� כבר נ תעשר' אפי                                                                                                                                                                                                   
  .ביא לכל שאר קרבנ ותיו  כענישא� היה אז עני  מ, ציפורי�

,   אי) חייב ת עליו קרב) ,  וכב ר ילדה ולד אחר#ל לרבנ)  שכל ולד שלא הושלמו ימי מלאת שלו "ס 1
שלא היה  האחרו) ת ו, ימ י מלאת של '  ולכ,  אפי,  ולכ)  אינה  מביאה אלא קר ב) א חד ע ל האחרו)

 אינה חיי בת #) השלישיוכ ) לא של השני ו(מ כיו ) שלא הושלמו ימי מלאת של ראשו) "מ, ראשו)
  .אלא על האחרו )

ול כ) כ שנולד הש ני תו , ימי  מלאת של ראשו) לעני) ק רב)   , ל שאזלינ)  בתר  הלידה הר אשונה"ס 2
אול� השלישי  שכבר נולד  .  ול כ) מ ביאה  קרב ) אח ד על הראשו), חשבינ) לי ה לשני כמ א) ד ליתיה

לאו ,  שי תו,  ימי  מלאת של שניומ ה שנו לד השלי. חייב ת עליו, אחר  שהושל� ימי מ לאת של השני
 דינו #או ל� הרביעי  כיו)   שנולד תו , ימי  מלאת של שלישי . דהש ני כמ א) ד ליתיה דמ י,  כלו� הוא

  .ו מביאה על השלישי ופטורה  על הרביעי , כמא) דליתיה


