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כריתות ד יב.
לרבנ דס"ל דאמרו לו שני נטמאת ומכחיש שלא נטמא  פטור ,מה החילוק בי הטעמי?
בטומאה חדשה
פטור
3
חייב
1

לטע :אד נאמ %על עצמו לעני %כפרה יותר ממאה איש
4
לטע :דאמרינ %מיגו דאי בעי אמר מזיד הייתי

בטומאה ישנה
פטור

2

לתנאי דלהל  ,אמרו לו שני שעשה איסור דלהל והוא מכחיש מה הדי ?
לר' מאיר
לר' יהודה
לחכמי

בטומאה

בחלב ובביאת מקדש
אינו נאמ %וחייב קרב%
נאמ %ופטור מקרב%
5
אינו נאמ %וחייב קרב%
נאמ %ופטור מקרב%

 1כתבו תוס' )ד"ה נפקא( ,דה"ה שיכלה הגמ' לומר נפ"מ בי %הטעמי באמרו לו אכלת חלב ,ואמר
"לא אכלתי לא שוגג ולא מזיד"  -דאי %לו מיגו להיות נאמ %שלא אכל בשוגג שיכל להפטר א היה
אומר "אי %אכלתי ובמזיד אכלתי" ,כיו %שאמר שלא אכל ג במזיד  -וחייב .אול לטע דנאמ%
על עצמו לעני %כפרה יותר ממאה עדי ,ג כא %נאמ.%
 2דיש לו מיגו שיכול לומר טבלתי ,דכיו %שאומרי לו בטומאה ישנה אתמול נטמאת והיו נכנסת
 א טבל אינו טבול יו ,והרי שיכול לתר .דיבורו שאמר "לא נטמאתי"  -שלא נשארתיבטומאתי אלא טבלתי.
 3הנה טומאה חדשה פירושו ,שאמרו לו היו נטמאת והיו נכנסת למקדש  -והוא מכחיש
ואומר שלא נטמא ,דכא %אי %לו מיגו שאינו יכול לומר לא נשארתי בטומאתי  -כי טבלתי ,דטבול
יו ג"כ אסור להכנס למקדש .וכ %לא יכול לומר לא נטמאתי שוגג אלא מזיד ,דאי %נפ"מ אי/
נטמא א במזיד או בשוגג ,דבכל עני %א נכנס אח"כ למקדש בשוגג חייב קרב .%ולומר לא נכנסתי
שוגג אלא מזיד ,אינו יכול לומר ,דבעינ %שיתר .את דיבורו שאמר לא נטמאתי ,וכשיאמר עכשיו
שנכנס במזיד אינו תירו .לדיבורו ולא נאמ .%אכ %א יאמר מתחילה בהכחשתו לא נכנסתי  -יהיה
נאמ %במיגו שיכול לומר לא נכנסתי שוגג אלא במזיד.
 4וביארו תוס' )בד"ה או( דאי %זה מיגו כבכל מקו ,דהא לא אמרינ %מיגו במקו עדי ,ועוד
דכא %אי %לו מיגו ,היות שי"ל דהא דלא אמר "מזיד הייתי" דלא "משוי איניש נפשיה רשיעא".
אלא דכא %הוא "מתר .דיבורו"  -דמה שאמר לא אכלתי  -ר"ל שלא אכלתי שוגג אלא מזיד.
 5פירש"י בלשו %הראשו ,%דטעמ של חכמי משו מיגו דאי בעי אמר לא אכלתי או לא נכנסתי
שוגג כמו שאת אומרי אלא מזיד .אול לגבי טומאה שאומרי לו נטמאת אתמול ואכלת
קדשי היו בטומאת הגו  ,בזה אי %לו מיגו שיכול לומר לא נטמאתי שוגג אלא מזיד ,דאי %נפ"מ
אי /נטמא] .והקשתה הגמ' דנימא דנאמ %לומר לא נטמאתי במיגו שיאמר טבלתי  -ומתר .דיבורו
שלא נשאר בטומאה .ותיר .רבינא ,דכל מה שמצאנו שמכחיש לה הוא רק מאכילה המחייבת
אותו קרב %אבל לא מנגיעה שלא מחייבת אותו קרב) ,%ופי' בעולת שלמה  -דלקמ) %בעמוד ב'(
מבואר שאי %אד נאמ %על הקודשי עצמ להתיר כשאמרו עדי שנטמא ונגע  -והקדשי
אסורי באכילה לאחרי( ,כיו %שאי %נאמ %בטומאה לגבי נגיעה אינו נאמ %בטומאה כלל[.
לשו %שני פירש"י דמודי חכמי לר' יהודה שפטור ,רק בחלב ובביאת מקדש שיש קרב - %ולכ/
גבי מידי דכפרה אמרינ %דאד נאמ %על עצמו כמאה איש ,אבל לעני %טומאה דאי %קרב %לא נאמ.%
ומדקפסיק ותני שלא נאמ %בטומאה כלל ,שמע מינה שאי %טע חכמי משו מיגו ,דא"כ ג
בטומאה יש מיגו ,ויכול לתר .דיבורו ולומר לא עמדתי בטומאה אלא טבלתי] .ודוחה רבינא ,דג
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כריתות ד יב:
אליבא דר' יהושע דסובר "תמחויי מחלקי " )אותו מי בשני סוגי תבשיל( ,מה הדי בדלהל ?

ללשו %הראשו %בגמ'
לאיכא דאמרי

לעני %חומרא  -ב' זיתי חלב
בהעל אחד
חייב שני

לעני %קולא - 1ב' חצאי זיתי
חלב בהעל אחד
חייב אחד
חייב אחד

אכל חצי זית ועוד חצי זית ממי אחד מה הדי ?
לרב %גמליאל
לחכמי

בהעל אחד
חייב אחד

בב' העלמות
2
חייב אחד
פטור

אכל שני חצאי זיתי בהעל אחד כמה ישהה ביניה ויחשב אכילה אחת?
לר' מאיר
 כאוכל קליותלרבנ%
 -כדי אכילת פרס

לצד דר"מ לקולא קאמר
לצד דר"מ לחומרא קאמר
אפי' כל היו מצטר  ,א לא שהה א שהה בי %פירור לפירור כדי אכילת
3
קליות  -לא מצטר
כדי אכילת פרס בי %פרור לפרור
מקילי  -דעד ששהה כדי אכילת מחמירי  -דא שהה כנ"ל כדי אכילת
4
פרס מצטר
פרס מצטר  ,יותר לא

בטומאה אי %מיגו דכל מה שמצאנו שמכחיש לה הוא רק מאכילה המחייבת אותו קרב %אבל לא
מנגיעה שלא מחייבת אותו קרב ,%וכיו %שאי %נאמ %בטומאה לגבי נגיעה אינו נאמ %בטומאה כלל[.
 1פי' ,שא נפסוק כר' יהושע ש"תמחויי %מחלקי"  -יצא כא %קולא שהשני חצאי זיתי יחשבו
כשני מיני ולא יצטרפו ויהיה פטור .ונחלקו בזה הב' הלשונות דלהל ,%דללשו %הראשו %כי קאמר
ר' יהושע לעני %חומרא אמר ,אבל לעני %קולא לא אמר .וללשו %השני ג לעני %קולא אמר.
 2ס"ל לרבנ %גמליאל דאי %ידיעה לחצי שיעור וחשוב הכל כהעל אחד.
 3ולצד זה מודה ר"מ לרבנ %שכל מש /השיעור )אפי' כשלא שהה כדי אכילת קליות בינתי( הוא
כדאי אכילת פרס ולא יותר.
 4הג ששהה בי %פירור לפירור יותר מכדי זמ %אכילת קליות  -מצטר ) ,ולא כר"מ שבכה"ג אינו
מצטר  -ופטור(.

