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  .יגד� תות יכר
  ?באיזה שיעור של שהייה מצטרפי� אכילות דלהל�

  

ומשקי� .  פרסלחצימאכלי� טמאי� להצטר� 
   לפסול את הגִוייה%טמאי� להצטר� לרביעית 

חצאי זיתי חלב ונבילה ' אכל ב
   להתחייב חטאת%בהעל� אחד 

  

זמ* של  אבל כל כזית אכל ב%כל היו� כולו ' אפי
  כדי אכילת פרס

  לרבינא  בזמ* של כדי אכילת פרס

  למסקנא  בזמ* של כדי אכילת פרס

  
והניקה את ) ראשו� לטומאה�(ונעשית ולד הטומאה , )אב הטומאה�(אשה שנגעה בטמא מת 

  ?מה דינו ,בנה
  

    בינק כהרגלו  בינק בתקיפה אחת
  1 דחלב צרי+ הכשר%לרב נחמ*   טמא  טהור

  2 דחלב אינו צרי+ הכשר%לרבא   טהור 

  
  ?ומה החילוק ביניה�, ה המשקי� בזובמה ה� תשע

  

    ומה דינ�
  .ריעי) ג. ליחה סרוחה) ב. זיעה) א  טהורי* מכלו�

  .חלב אשה) ו). מכתו%(ד� מגפתו ) ה. דמעת עינו) ד   3טומאת משקי* ברביעית
  .מימי רגליו) ט. זובו) ח. רוקו) ז   בכל שהוא4מטמאי* טומאה חמורה

  

                                                           
ו הג� שטומאת מגע אי*   ( ל הטמא ממה שאכל ח צי פרס של אוכלי* טמ אי* לב נההנה  לכאורה ה יה  1

אול� מדי*  אוכ לי� טמאי� , � הי א רא שו* לטומאה שאינו  מטמא אד � וכ לי�דהרי  הֵא ,  כא*
 י"לכ+ הוא  צרי+  הכשר ע, אצל התינו ק ולא משקה" אוכל"� הוא אכ*  כיו*  שחלב הֵא ). שיטמא
שאינה ע ומדת לאכילה והיא  מכשרת   %" פ הדד"הטפה המלוכלכת ע"וה משקה שכא* הו א , משקה

תי רצו  , וא�  שכדי שיקבל ה כשר  צרי+  שיעור כבי צה וב פה ה תינו ק אי*  כביצ ה  [,את כ ל הח לב שיבוא
 שאי* א ת הטיפ ה  %אול� א� ינק בתקיפה אחת . ]שמדרבנ*  לא צרי+ כ ביצה ,  )ה כיו*"בד (' התוס

  . לא הוכשר החלב ולא נטמא התינוק,  פ הדד"המלוכלכת ע
דהרי  חזינ * שפי ו של  ,  ל אדרב ה הי ה לת ינוק  להיות ט מא"רבא  חול ק וס ובר  שא� מהט ע� הנ 2

ו עוד  שמקו� ח לב מ עיי*  . "מל וכלכת בפ י הד דהטיפה " א שלא תה יה " כ א"  וא%התינו ק מלא חל ב  
ספק ינק כ שיעור  ,  אלא שכא* הטע� שבנה ט הור  משו� די ש כמה ספקות. ואינ ו צרי + הכ שר %הוא  

ל דינק "ואת,  וספק לא ינק כשיעור)י"רש, חצי פרסב � וא
 חשוב אוכל , רביעיתב � א
 חשוב משקה (
 ולכ* % פרס ספק ינקו  ביות ר מזמ* של כדי אכילת פרס תספק ינקו תו+ כדי  זמ* של אכיל, כשיעור
 .ור הוא  טה

 ). מדרבנ*  א� אכל�לאד�אמנ� מטמאי� (שמטמאי� רק אוכלי� ומשקי� ולא אד� במגע  3
 למה לא יטמ א בכ ל שהוא %וכ * דמע ת עינ ו  , כ יו* ד חלב  אשה משקה הו א) ה וח לב" בד('  הקשו תוס

 .תול א הח מירו  עד רביעי, ותירצו דכל  טומאות אלו מדרב נ*. כדי*  שאר משקי�
  .שמטמאי� אד� וכלי� במגע 4
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  :כריתות ד� יג
  ?באופני� דלהל�, וכ� חלב בהמה לעני� הכשר, טמא או מכשירהא� חלב האשה מ

  

    חלבו לרצו*  1נט� מהדד בסתמא  כשאמר בפירוש דלא ניחא ליה
  חלב האשה  טמא ומכשיר  טמא ומכשיר  אינו מטמא ומכשיר

  חלב בהמה  מכשיר  אינו מכשיר  אינו מכשיר

  
  ?יבעני� הנכנס למקדש לעבודה כשהוא שתו, במה נחלקו התנאי� דלהל�

  

מה די* שאר דברי� 
  המשכרי�

    2"יי*"מה דרשינ* מ  "שכר"מה דרשינ* מ

שאינו דיי* כל שהוא או מגיתו   3פטור
  אינו במיתה %משכר 

 % דיי* כל שהוא או מגיתו 
   ולוקהבאזהרה

לתנא 
  קמא

שאר משקי� המשכרי� ד   ולוקה% רק באזהרה
  באזהרה

' לר  יי* במיתהד
  יהודה

הא א� הפסיק בו או נת* בו , דר+ שכרותואל תשתה יי* כד  פטור
  מי� פטור

' לר
  אלעזר

  
  ?מה מותר למי ששתה רביעית יי� ללמד ומה אסור

  

משנה 
  פסוקי�

תלמוד הוראה 
  4שלא למעשה

  ; הוראת איסור והיתר; )הקדשות, ערכי*, דמי*(לאמוד 
  הלכה למשה מסיני; לדרוש לציבור; טומאה וטהרה

  

  ק"לת  אסור  אסור  מותר
  י"י ב"לר  אסור  מותר  מותר

  

                                                           
ולגב י אשה הט ע� .  שמטמא%)  ח:ו(המוזכר ב משנה במכ שירי*  "  שלא לרצו*"לפי המסקנא  זהו ה  1

  .  לרצו*תמיד ובסתמא הוא אצלו , ל תינוק קרובה  אצל חלבשמשו� שדעתו , שטמא
ת> חA ַ@ת   =ל ֵ;ְ<ְ; =ָ;ה > ָבֶניָ+  ִאָ;ְ+  9ְבֲֹאכֶ � ֶאל אֶֹהל  מ6ֵעד ְולֹ ַיִי� ְוֵ$ָכר)  ט:וי קרא  י(כתי ב  2 Aא ָתמ

  .ע6ָל� ְלדֹרֹ ֵתיֶכ�
עוד .  א � כא * רק  ביי*, מ ה נזי ר אי סורו  רק ב יי*,  מנזיר%" שכר" "שכר"ש "שילי�  גז' מבו אר ב גמ 3

 .מ איסור ד רבנ*  איכא"דמ' כתבו  התוס
" מורי� בה� הוראהיצא שרB טמא וצפרדע טהור  ששתויי יי *  "אמרו כמ א* אזלא הא דתניא '  גמב 4
.  כ "ע, תימא רבנ* ושאני הכא דזיל קרי ביה רב הו א' אפי, י הודה  היא ולא רבנ*' יוסי בר'  ר נימא%

ווד אי לא מיירי   ,  יוסי'  מבואר שהוראה  שאינה מ פורשת בפסוקי� אסורה  לרבנ* ומ ותרת לר
אלא דו מיא דתלמוד  דאי  אפשר שלא יתבאר  ממנו  איזה הור א ה  . ע אסור"בהור אה למעשה דלכו

  .ה בהור אה שלא למעשה"וה,  י מותר"ובכ ל אופ* לרי ב, )ה נימא "י בד"וכפירש(


