
 י כולל עיו� הד�"הוכ� ע
  91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת
 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

  .ידד� תות יכר
  ?הא� נחשבי� איסור כולל או איסור מוסי�,  שנתרבו עליה איסורי� דלהלחלבחתיכת 

  

    ?מה ה� נחשבי�  ?מוסיפי�/ מה ה� כוללי� 
  כשנטמא האד�   דבגברא נתרבה$איסור כולל   שנאסר בשאר חתיכות קודש

  כשהקדיש הבהמה   דבחפצא נתרבה$איסור מוסי�    ג� בהנאההשנאסר

   נותרכשנעשה   דבחפצא נתרבה$איסור מוסי�    ג� לגבוה להקרבההשנאסר

  חל יו� כיפור   דבגברא נתרבה$איסור כולל   שנאסר בשאר אוכלי� דחולי)

  
בטמא שאכל חלב נותר מ המוקדשי� , )ואש� מעילות אחד(המשנה מנתה ארבעה חטאות 

  ?)'ויהיה ו (יסור ד�או א, )חטאות' ויהיה ה (הא� שיי� למנות ג� איסור פיגול, כ"ביוה
  

    למנות פיגול  ד�למנות 
  לתנא דמתניתי)  1לא שיי(  לא שיי(

  לרב אדא בר אחא  3שיי(  2לא שיי(

  
  : כריתות ד� יד

  ?במה נידו, או אשת איש ונעשית חמותו, חמותו ונעשית אשת איש
  

    חמותו ונעשית אשת איש  אשת איש ונעשית חמותו
   נידו) בחמורה$לתנא קמא   )4על חמותו(שריפה נידו) ב

   נידו) בזיקה ראשונה$יוסי ' לר  )על חמותו(נידו) בשריפה   )5על אשת איש(נידו) בחנק 

                                                           
דכיו ) שכבר נעשה פיגול במחשבת חו. לזמנ ו  , הנה איסור פיגול ונותר לא יכול להיות באותו כזית 1

 לאכילת אד�  ולא  א ינו  ר אוי ל אכי ו ) ש ו,לא י כול ל העלות או תו ל מזבח, ד�העבו דות  ' באחת מד 
הסי קה ו .והרי  שאי) איסור פיגול ונו תר חל באותו כ זית, לאכילת מזבח לא שיי( ב ו איסור נו תר

וא� שודאי  שהיה באכילה זו שנ י  , זיתי�כ ' זית אחד של חלב קמיירי  ולא בבכדמשנתנו ב ' הגמ
זית השני הו א או  שהיה כולי א כו ה(כ " דבפ חות  מזה אינו  חייב  ביוה $זיתי� שהוא שי עור כ כותב ת כ

  . איסורי�  פיגול ונותר ה שני  א שיהיו את  "אמ בזית אחד  "מ,  )בחלבא או  שהשלימו בתמרי
, ותירצה  דמיי רי ב אכילה אחת. של ד�' כל כזית גשא $ד� לשיטתו דנ ימני  ג� ל' והקשתה הגמ 2

  . זיתי� ולא יות ר'  ה בליעה מח זיק רק ב' וב
 שאז יכול להיות כ זית ,או שני אברי � או שני כזיתי�, בהמו ת'  בב' ל שהמשנה מייר י אפי"וס 3

  .אחד  של פיגול ואחד  של נותר
 .  ונעשית חמותו אינו  נידו)  בחנ ק אלא בשריפהא"בא' ולכ(  אפי,  דהיי נו דא יסור  חל על איסור 4
וכיו)  שהזיקה  הראשונה שהיתה לו היא  איסור אשת איש לכ) ,  ל דאי)  איסור חל על איסור"ס 5

,  מ כא) לא  משנה את  הדי)"מ, כולל ובבת  אחת,  יוסי  באיסור מו סי�'   ו הג� שמודה ר.)  בונידו
 באי סור  כולל דכולל לכל $ נ שחל ג� איסור א שת איש"דבח מותו ונעשית אשת איש הג� דאה

). בש ריפה  כדי)   חמותו( ולכ ) ני דו ) בח מורה  ,מ לא בש ביל ז ה נק ל עליו" מ ,אינשי דעל מא ב איסורו
 $ חמותו כול ל או  מוסי�  כי ו) שא י) אי סור  , ניד ו) בח נק כד י) אש ת אי ש, שית חמותוובאשת אי ש ונע

  .ולכ(  אינו נ ידו)  בשריפה אלא בחנק  כדי)  אשת איש, ואינו  חל על איסור  אשת איש


