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  .טזד�   מעילה
  ?הא� נבלה טהורה מצטרפת ע� נבלה טמאה לשיעור כזית

  

    לעני# לטמא טומאת נבלות  לחייב מלקות את האוכל
  )ד לא פליגא"לא(לרב ולרב אסי   מצטרפי�  1אינ� מצטרפי�

  ללוי  מצטרפי�  2מצטרפי�

  )לאיכא דאמרי פליגא(לרב אסי   3אינ� מצטרפי�  אינ� מצטרפי�
  

  ?ורי� דלהל� זה לזהמצטרפי� האיסהא� 
  

    לאיסור אב# מ# החי  לאיסור נבלה
  4מצטרפי�: לרב וללוי

  5אי# מצטרפי�: לרב אסי
  מיתת פרה   אי# מצטרפי�

  )איסור נבלה(
  6מצטרפי�: לחיי טהורה  אי# מצטרפי�

  אי# מצטרפי�:  לרבנ#+לחיי טמאה 
   1מצטרפי�: יהודה'  לר+

  חיי פרה 
  )איסור אבר מ# החי(

                                                           
דבטמאה איסורה מלא ,  ונבלת בהמה טהורה איסור� הוא משו� שני שמותל דנבלת בהמה טמאה"ס 1

". לא תאכלו כל נבלה"ואילו בהמה טהורה איסורה משו� , )בי� שחוטה ובי� מתה(תאכלו בהמה טמאה 
וכיו� שבשני חצאי . ל שלא חל איסור נבלה על איסור טומאה"ר, "אי� איסור חל על איסור" רב דוברוס

� שבי� טמאות וב� טהורות ילפינ� מאותו לאו ,אבל לעני� טומאה. סורי� לא מצטרפי�אי' כזית אלו יש ב 
  .  מצטרפות�" הנוגע בנבלתה יטמא"
אחת משו� נבלה ואחת משו� בהמה , וחייב על נבלת בהמה טמאה שתי�, ל דאיסור חל על איסור"ס 2

' אול� התוס). ולוי אמרה "בד(י " כ� פירש� ועל איסור הנבלה ששוה בשניה� ה� מצטרפי�, טמאה
דמזה שמצינו ,  ושאני איסור נבלה�" אי� איסור חל על איסור"ע " שודאי לכו,פירשו, )ה אמר רב"בד(

 התורה אמרה יבא איסור �" וחלב נבלה וחלב טרפה אכול לא תאכלוהו("כ "שחל על איסור חלב מגזה
ורב סובר דדוקא על . על איסור טמאהה דחל איסור נבלה "ל לרב אסי דה"ס, )נבלה ויחול על איסור חלב

  . אבל לא על איסור טמאה,איסור חלב הוא חל
ה איכא "בד(י " כ� פירש�הכוונה הטהורי� לעצמ� והטמאי� לעצמ� , ומה שאמרה המשנה שמצטרפי� 3

כל ששיעורו וטומאתו שוי� .) "לקמ� יז(דהא אמרינ� במתניתי� , )ה אמר רב"בד(' והקשו התוס). דאמרי
דלא קאמר ', ותירצו תוס. כ צריכי� טמאה וטהורה להצטר! לעני� טומאת נבלות" וא�" �מצטרפי

 לא ,אבל בנבלות שיש חילוק לעני� אכילה, מצטרפי� אלא בשרצי� שאי� בה� חילוק לעני� אכילה
  . מצטרפי� ג� לעני� טומאה להאי לישנא ברב אסי

וכתבו .  לאיסור טומאה אבל לא לאיסור אכילהולרב רק, ללוי בי� לאיסור אכילה ובי� לאיסור טומאה 4
ולא בבשר מ� החי  , דלשיטתו צרי" לאוקמי באבר מ� החי דוקא שיש בו טומאה, )ה מיתיבי"בד(' תוס

ש כא� א � "וכ, חתיכות אינו עובר עליו'  שבאבר מ� החי שחילקו לב,'אלא שהקשו תוס. שאי� בו טומאה
, על כרח" דמיירי בבשר מ� החיכ "וא". יה� מצטרפי�הא חיי שנ"ואי" אמר כא� , בא משני בהמות

כ קשה מהברייתא "וא.  דמה שאמר צירו! הוא לעני� אכילהאלא ודאי, וחוזרת הקושיא שאי� בו טומאה
  . נ הקושיא ג� על רב"דאה' והסיקו התוס. ל שלא מצטר! לעני� אכילה"הזו ג� על רב דס

,  וסובר שבי� לאכילה ובי� לטומאה אי� מצטרפי�ל שרב אסי חולק על רב"כלומר לאותה לישנא דס 5
והעמיד רב אסי . אכ� מהברייתא מוכח להדיא דכ� מצטרפי�. גמל אי� מצטרפי�מיתת כ מיתת פרה ו"וא

  .ד דלא חל"ל כמ" והוא ס�" איסור חל על איסור"ד "לברייתא כמ
 .כ מצטר!"בהמה טהורה מש� אחר ג' אפי, כלומר 6
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  :זמעילה ד�  ט  
  ?באיזה שיעור הוא חייב מלקות, האוכל מבשר שרצי�

  

    אכל מה� בחייה�   אכל בה� במיתת�
  )שרצי�' ח(במובדלי�   2בכזית   דהוקשו למיתת�+בכעדשה 

  בשאר שרצי�  בכזית  בכזית

  

  
  ? לעני� טומאה ולעני� אכילהנבלות ושרצי�מה די� 

  

    לעני# טומאה  לעני# אכילה
   טהורהאברי נבלה בי# טמאה ובי#  מטמאי� בכל שהוא  3 דלא הוקש לטומאה+בכזית 

  בשר נבלה בי# טמאה ובי# טהורה  מטמא בכזית  בכזית
  אברי שמונה שרצי�  מטמאי� בכל שהוא  4 דהוקש לטומאה+בכל שהוא 

  בשר שמונה שרצי�  מטמא בכעדשה  בכעדשה

  שאר השרצי�ובשר אברי   אי# בה� טומאה  5בכזית

  

                                                                                                                                                                                                   
כ  " וא , דלרבנ� אינו נוהג, הא� אבר מ� החי נוהג בבהמה טמאה:) ד! קא(בחולי� יהודה ' נחלקו רבנ� ור 1

יהודה נוהג ' ואילו לר. אי� שייכות שיצטר! חצי שיעור אבר מ� החי מבהמה טהורה לבהמה טמאה
 .ושיי" שיצטר!, בבהמה טמאה

"  תאכלו�לא "משו� דכ תיב ב הו , הכי   אמר  רב יה ודה ב ש� רב דא כילת  שרצי� לוקה עליו ב כזית 2
אבל לאחר מיתה הו קשו לטומאה , דמיי רי ב אוכל מה� בחיי ה�' והעמידה  הגמ.  ואכילה בכזית+
  .  וטו מאת שרצי� בכעדשה+)  יו חנ#' חנינ א וקי לסיה ר' יו סי בר ' וכד אמר ר(
אלא  , כ. איסור אכילת� בכל שהוא, ולכ. אי# לנו לומר שכמו שטומאת� בכל שהוא באברי � 3

כ  נאמר כמ ו   "ו א, ו א�  שמצינו ש הוקשה נב לה לשרצי�. דוקא בכזי תשיעור אי סור  אכילת� 
כ. בנבלת בהמה נחלק בי #   , לשאינ� מובדלי�) שרצי�' ח +(אנו  מחלקי� בי# מ ובדלי � שבשרצי� 

ונאמר דמו בדלת שיעורה  , )נבלת בהמה טמאה +(לשאינה  מובד לת ) נבלת בהמה טהורה  +(מובד לת 
" בל  תשקצו"בהמ ה לשרצי� הוא  דוקא לעני#   דכי   הקיש , וזה  אינ. בכזית ושאינה  מובד לת בכביצ ה

  .ולכ. אי # לנו  לחלק והכל  בכזי ת, אבל לעני# שיעורי� לא +
א� אוכל אבר חיי ב   , ולכ. בשמונה שרצי�, דרק בשרצי� מצאנו שיש היקש בי# טומאה לאכילה 4

איסורי�  ובשאר שרצי�  (,וא� אינו  אבר חייב  בכעדשה, כמו די # טומאה, מלקות בכל שהוא
  ].� כתב  שהוא בכעדשה"אול� הרמ ב,  כא#'  י ותוס"כ# משמע מרש [).בכזית

 .יש לו די# ב רייה  וחייב  בכל  שהוא, אול� האוכל שר1 של� 5


