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  .כאד� תות יכר
  ?ואיזו היא, הא� יש טומאה קלה וטומאה חמורה במיני� דלהל�

  

     לטמא אד� לטמא בגדי� טומאה חמורה    טומאת אוכלי! טומאה קלה 
  1 בשר לאכילה'בחת: מחיי�

  2אי! בו טומאה קלה: אחר מיתה
  באד�  מטמא במיתתו במגע ומשא ואהל

  3מא טומאת אוכלי!מט: מחיי�  בעופות  6מטמא בגדי� אבית אבליעה
  4בפחות מכזית: חייא'  לר לאחר מיתה 

  5בכזית שחיפהו בבצק: חנניא' לר
בבהמות   7מטמאת נבלת� במשא לטמא אד� ובגדיו

  וחיות

  מטמאי� טומאת אוכלי!  בשרצי�  8 דאינ� מטמאי� במשא אי! בה� 

  דגי�   אי! בה� טומאה חמורה כלל

                                                           
,   שא� חישב עליו לאכילת אד� יש כא!  הכשר לטומאה כגו!  שחת' מאד� חי חתי כת ב שר ',  פי 1

וא� חי שב ב חתיכ תו  . אוכלי�צ ה ונג ע בו  טומאה הו א טמא טו מאה  קלה דטומאת וא� י ש ש� כבי
אלא צרי'  הכשר של מי� , אינו  מקבל טומאה במחשבת חתיכ תו, או לש� רפואה, כלבבשביל 

אול� א� חת' אבר של� מאד �  , וכל זה דוקא בחת' בשר. (שיכשיר לחתיכת הבשר לקבל טומאה
כיו !  , אד� אינו מטמא טומאה קלה כא! הבריית א שאמרהמ " ומ).חי יש בזה טומאה חמורה

 .שאז יש בו  דוק א טומאה חמור ה,  אחר מ יתהלשמיירי 
,  אינו מטמא טומאת אוכלי! שיהיה  כביצ ה עד א� יקח פחות מכזית ויצרפו ע� אוכלי! ' ואפי 2

 כ אינו  חשוב מטמא טומא ת " ג וכ! א � יקח כזי ת ויח פהו ב בצק . משו� דבטלה דעתו אצל כל אד�
 .טומאת מת בו קעת ועולה ובוק עת ויורדת ד  ,ד הוא  טמא טומאה חמ ורה, אוכלי!

העמידה לעיל גבי אד�  ' הגמאלא ש, דטומאת נבלות  דכיו ! דשחט� אי! ב ה� טומאה חמורה  3
אי זה מציאות של טומ אה , ה לה  אי מי ירי ב לאחר מית הו לכ'  הוקש, שמיירי בט ומאה לאחר מי תה

.  ש בה� טומאה קלה" ול,ד�בה א יש בה� טומאה חמ ורה ב בשר ו, קלה יש בנ בלת בהמה חי ה ועו �
 .או בכזי ת מחופה, ותיר צה ב פחות מכזית

אול� . ובא ופ! ז ה צרי ' שי קבל  טומאה כד י  לטמא טו מאת  אוכלי!, וכגו !  שצי רפה  לכביצה א וכלי!  4
ישמעאל שבכל מקו� שאי! סופו לטמא טומאה חמור ה צרי'  ' דהג� שאמר ר,   הכשרלא צרי'

,   מ גבי או כלי!  דעלמא שג� א� יצטרפו לכזית לא יהי ה בה � טומאה חמו ר ה "מ הנ"מ , הכשר
שא� יצר� אותו לכזית לא יצטר' הכשר כי יטמא טומא ה   ,כ כא! בפחות מכזית נבילה"משא

של פחות מכזית (אמנ� מת לא מטמא באופ! זה  [.י' ה כשר לכ' ג� בפחות מכזית אינו צ ר,חמור ה
 ].דב טלה דעתו דאי!  דר'  לאוכלו, טו מאת אוכלי!) וימלאנו לכביצ ה

.  וא � נשאו א ד� מטמאו לטמא בג די� דבא ופ! זה הג � שהכזית  גופיה מטמא טו מאה  חמור ה   5
  בצק לכביצה  אול� א� מצטר�  ע� ה, מ לגבי  מגע אינו  מטמא את הנוג ע בו  דהא  מכוסה הו א"מ

מ הכ שר אינו צ רי' כ יו!  " ומ.נטמאי� בטומאת אוכלי!  ומטמאי� לאוכלי� אחרי � הנו געי� בה�
כיו !  שמטמא ,  א מנ�  מת לא שי י' ב ו  טומ את  אוכלי! זו. [שהוא מט מא  טומאה חמ ורה  במשא

 ].'שח יפהו  דטומאה ב וקעת ועולה וכו ' טומאה חמ ורה ג � במגע אפי
ה "ד:  ד� כ(לעיל ' כתבו התו ס. והג� שלא מצינו ט ומאה זו רק בעו� טהור  אבל לא בעו� טמא 6

כ יש לנו לו מר מ ה הפ רט ד בר ש יש ב מינו  "א, דלפי המס קנא  דמפקינ!  ליה  מכלל ופרט  וכלל, )אכל
 במינו טו מאה חמור ה לאפוקי דגי� וחגבי � שאי! במ ינ� שו� טומאה ורה  א� כל שישמטומאה ח

 .  טומאה חמ ורה  בעו� טה ור   אבל עו� טמא יש במינו  . חמור ה
 .אי נו מט מאד� נבלות ש " אול� לב,ה"וכ! ד מ� מטמא לב 7
דא ינו ח שוב  כיו!  שאינו , )ה או ציא  ד� שרצי�"בד('  מ כת בו ה תוס" מ,וא�  שה� מטמאי� במגע 8

ד מהלכות שא ר  "� פ"רמב (,וכ! אי נו מטמא במגע לטמא אד� לטמא בגדי� שעליו, מטמא במשא
 ).ב"אבות הטו מאות ה
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  .כריתות ד� כא  
  ?הכשר במקומות דלהל�מחשבה והא� צריכי� , נבלות דלהל� וכ� חלב

  

    ?הא� צרי' מחשבה  הא� צרי' הכשר
  נבלת בהמה טמאה   דאי! דר' לאוכלה צרי' בכל מקו�    דמטמאי� טומאה חמורה אי! צרי' 

  נבלת בהמה טהורה   דהדר' לאוכלה אי! צרי'    דמטמאי� טומאה חמורה אי! צרי' 

   מועטי�צרי' דהע� ש�: בכפרי�   דמטמאי� טומאה חמורה אי! צרי' 
   דנאכלי� אי! צרי' : בשווקי�

  נבלת עו� טהור

  צרי' דהע� ש� מועטי�: בכפרי�   דמטמאי� טומאה חמורה אי! צרי' 
   דנאכל אי! צרי' : בשווקי�

  חלב

  

  
  ?מה די� ד� דגי� וחגבי�

  

    בלית ביה קשקשי�  באית ביה קשקשי�
  בשכינסו   מדרבנ!אסור  מותר לכתחילה

   כינסובשלא  מותר לכתחילה

  

  
  ?מה די� ד� מהלכי שתי�

  

     כגו! על גבי כיכר בפירש   בד� שבי! השיני�
  בשכינסו  אסור מדרבנ!       

  בשלא כינסו  1אית ביה מצות פרוש  מותר לכתחילה

  

                                                           
כ "וא, מיירי  בלא כינסו שי � מותר בגשהעמיד לסיפא שאמרה שד� דגי� וח, על רב'  הגמומקשה 1

, קשה דהרי  במציעתא  כתוב שעל אותו אופ! שמותר בד� דגי� וחגב י� אסור בד� מהלכי שתי�
ד� מהל כי ש תי�  ד� ב יצי�  וד�  שרצי� אסור וא י! ח יי בי !   " )ב"ב הי"כרי תות  פ(ל התוספתא "דז

בו ר ק מצות פרוש ו לא כ אי'  כא!  אמר  שיש "ו א. כ"ע,  ד� ד גי� ו ד� ח גבי�  הרי ז ה מו תר,עליו
הרי  מצות פרוש הוא איסור  מעליא )  ה דכו ותה"בד('  והק שו התוס. )'כ קו שית הגמ"ע (איסור גמו ר

מוב!   ,  דהנ יחא אי שרי ד � דגי� בכינסו: 'ד כ' הי א קושית הגמ, ותיר 2 רבינו בר ו'. 'ומה  קשה לגמ
וממ ילא , ק ב כינסו כי ו! שנ קט את הא יסור  ר, למה לא נקט ה יתר  במהלכי ש תי� היכא  שלא פיר ש

אול� א� מיירי  בשלא כינ סו שבזה מותר ד� ). ולא פירש(משמע שיש היתר באופ! שלא כינסו  
בשלא כינס ו   ' קשה למה לא נקט שיש היתר בד� מהלכי שתי� אפי, דגי� ואסור ד� מהלכי שתי�

קשה מועל זה , אלא משמע שאי! בו   שו� היתר  במה לכי שתי� ולכ! לא נקטו , כגו!  ד� שלא פירש
  .הרי כ ! יש  היתר  בד�  שבי!  השיני�'  הגמ


