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  .יזד�   מעילה
  ?לאיזה עני� ה� שוי� ולאיזה עני� ה� שוני�, שר� ומת, נבלה

  

    לעני� טומאה  לעני� שיעור
  נבלה ע� נבלה  לטמא טומאת ערב: שוי�  נבלה בכזית: שוי�

  שר& ע� שר&  לטמא טומאת ערב: שוי�  שר& בכעדשה: שוי�
  שר& ע� נבלה  לטמא טומאת ערב: שוי�   בכעדשהנבלה בכזית שר&: אינ� שוי�

 נבלה בטומאת ערב: אינ� שוי�  שניה� בכזית: שוי�
  מת בטומאת שבעה

  נבלה ע� מת

שר& בטומאת ערב : אינ� שוי�  שר& בכעדשה מת בכזית: אינ� שוי�
  מת בטומאת שבעה

  מת ע� שר&

  

  
  ].והא, ה אמר"תוד[? ובאיזה לא,  באיזה אופני� אמרינ� הכי�" ד� השר ובשרו מצטרפי�"

  

    מצטרפי�  אינ� מצטרפי�
  בכל עני�: בשר& אחד  1בשני שרצי� כשפירשו מחסרי�

  בפירשו משלמי�: בשני שרצי�
  י"לפירש

  בכל עני�: )אחד או שני� (בשר& של�  בשר& חסר כשפירש הד� מהשר&
  בעוד� בו: )אחד או שני�(בשר& חסר

  2'בתוס' לפירוש הא
בשני שרצי� כשנגע רק בבשר או 

  רק בד�
   בכל עני�: בשר& אחד

  כשנגע בבשר ובד�: רצי�בשני ש
לפירוש רבינו ניסי� 

  3גאו�

  

  

                                                           
אז לא ר ק  , וא� פירשו משרצי� שאינ� שלמי�.  כגו� חו לד ועכבר, שמות' ושני  שרצי� היי נו מב  1

. ד�  וד�  או ב שר ו בשר  אינ�  מצטרפי�' אלא אפי, שאי�  מצטר� ד � דשר& א חד ל בשר  דשר& אחר 
  ).בחסר מצטר�  הבשר ע� הד�'  ו שר& אפיאבל מאות(
שאי� הד � מצטר� לבשר אלא בעודו תו.  ' וכונת  הגמ, "ועודה ב ו ": 'ולשיטת� גורסי� בגמ 2

ד א� מחסר  אינו  , או ל� א� פיר ש מ�  השר& הו א תלוי א�  פירש  משר & חס ר או   משר& של�, השר&
 .לבשר שר& אחר'  מצטר� אפי, וא� משר& של�, לבשרו' מצטר� א פי

אול� לעני� צי רו� ד � ע� ד�  או ב שר ע� בשר בכ ל עני �  . אי  לעני� הצי רו�  הבשר ע� הד� ק 3
  . והני דו� ל צר�  בשר שר& אחד  ע� ד� משר& שני, מצטרפי�
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  .מעילה ד�  יז
  ].והא, ה אמר"תוד [?"רביעית ד� שהגיס בה טהור, "איהל על כולו טמא: "מה הביאור

  

    איהל על כולו טמא  רביעית ד� שהגיס בה טהור
  2'בתוס'  לפירוש הא1י"לפירש  כגו� שבא הד� ממת של�  לק של מתכגו� שבא הד� מח

  3לפירוש רבינו ניסי� גאו�  כפשוטו ומיירי בכל עני�  כגו� שלא נגע אלא במקצתו

  

  
  :זמעילה ד�  י

  ?ולעני� מה, דברי� דלהל� הא� מצטרפי� זה לזה
  

    מצטרפי�  אינ� מצטרפי�
  הפיגול והנותר  5לכזית וחייב עליו מלקות  4לעני� טומאת ידי�

  נבלה ובשר מת, השר& והנבלה  /////  כקל שבשניה�' ואפי, מאלט
  ראשו� לטומאה ע� שני   6 והיינו כקל/לעשות שלישי   לעשות שני

  

                                                           
ממה שיש להקשות לכאורה . מביאה  ראיה לחילוק בי�  פירש ממקצתו לפירש מכולו' י הגמ"לרש 1

חנ ינא שאמר שהגיס בר ביעית ד� ' על ר, "איהל מקצתו טהו ר על כולו  טמא" : מהבריית א שאמרה
חנ י נא מ יירי   בבא  ' וע ל כר ח. ה חילוק דר .  א�  שוד אי ש תו.  כדי  הגסתו אי הל על כול ו/טהור   

דלא מצינו  שרביעית ד� שבאה ממקצת המת , ע לפירוש זה"וצ [.ולכ. אינו  מטמא, ממקצת המת
  .]שאינה מטמאת באהל

.  הי א שו נה' אכ�  קושית הג מ, י"ב תירו & כר ש' בפי רוש� הרא שו�  ביאו ר הג מ' הנה  ג�  לתוס 2
א� שהד� מפוזר בכמ ה  , טמא /כגו�  בידו  ד בבריי תא מבואר שא� איהל על כולו ' דמקשה הגמ

 ו משו� שבלע הקנה מעט מ� ,ח נינא  טיהר  במגיס בקנה' ואילו ר. מקומות קצת כא� וקצת כא�
,   בעי� פחות מרביעית שנשארה ס הוא מאהיל ג� על ה"מ סו"מ, הרבי עית ואי� כ א� רביעית שלמה

לבי�  הגיס  ברבי עית ,  שטמא/  שיש לחלק בי�  בא ממת של� ,א לא מוכח. וג� על מה שבלוע בקנה
 דוק א א� בא מכל השר & לא בעינ � שי היה  הד� ,וכ מו כ�  לגבי  שר&. שמיירי ש בא מ מקצת מת

  ".עודה בו "לא מצטר�  הד� לבשר אלא ב, אבל א� בא ממקצת שר&.  בשר&/"  עודה בו"
דכמו  שמצינו ש יש ח ילוק  לעני� אהל בי�   אהיל על : ק"וה , לפירושו כ ל הר איה  היא  מהבריית א 3

כ . יש  חילוק לעני� נגי עה שא� נגע רק  במקצת כ גו� ש נג ע  , שטמא לאהיל על מקצתו שטהור /כולו  
'  הג� שהוא מב, אבל א� נגע ג� בבשר וג� בד�. אינו טמ א) שרצי�'  כשהוא  מב(בבשרו ולא בדמו  

שלא תאמר שאהיל על  , פירש השר מקוצי,  חנ ינא'  לההיא ד ר' ה  הגמומה שהביא.  טמא/רצי� ש
' כמו  בההי א דר(שהיה  רביעי ת שלמה ' אלא אפי, מקצתו טהור  מיירי  שלא היה  ש� רביעי ת

  . טהו ר/כיו � שאהיל על מקצתו , )חנינא 
  . שאי� גוזרי� גזירה לגזירה,  גזור בו ג � צירו�ולא החמי רו חכ מי� ל,  דהי א רק טומאה ד רבנ� 4
בא ,   כל  שבקדש פסול/"  לא  יאכל  כי ק דש ה וא ": מקרא  אחדמאלעזר דיל פינ� ל שניה� '   ואמ ר ר 5

עוד .  וא� חסר לו מכזית פיגול ונותר משלימו או להיפ. חייב. הכתו ב לית� לא תעשה על אכילתו
שבאופ� זה  חייב  בי� א � התרו בו  משו� נותר ובי � א� התרו  בו   , )ט"תוי'  ע(י בש� רבו "הוסי � רש

 . משו� פיגול חי יב מלקות
  .ו לכ. ה� ש� אחד ומ צטרפי�,  הוא  הרא שו�/והט ע� דכיו�  שמי שגר� לשני להעשות טמא  6


