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עץ משפט
נר מצוד•

מאי איכא .בין כהן הנפסל במום גמור לכהן הנפסל משוס שאין
שוה בזרעו של אהרן דהייט כילק וליפתן וכל הנך :
העין  .יב[ כגון הנך דקחשיב במתני׳ משוס מראית העין שמאוסין
לראות כגון שנשרו ריסי עיניו ושנטלו שיניו  :עשה  .מי שאיט שוה
תורד• אור בזרעו של אהרן עובר בעשה אס

ב  Kמיי׳ פ״מ מהל׳
ניאתסקדש הל'1 6

ג

מומץ אלו

פרק שביעי

בכורות

ממדת השים

ג מיי׳ שם הל׳י :

ד נ מיי׳ שס הל׳א :
ה ד מיי׳שם הל״ו:
ו הו מיי׳ פםהלי״ו:
ז  tמיי׳שם הל׳י:
ח  nמיי׳ ס״גו מהל׳
איסורי ביאה הלי׳א:
ט ס מיי׳ פ׳א מהל׳
מאכלות אסורות הליז
נווש׳ע יו׳דסי׳ יג סמי׳ו;
ייכמיי׳פ׳ממהל׳ביאת
מקדש הל׳ו ;

א י ן ף רבא לא שנו ט׳  .יש גירסא אחרח בספרים לבד גירסה
הקונטרס= ב ב ה מ ה א ס ר באטלה  .פי׳ בקונכורס
דלא מהני ליה שמיעה ממעם נפל משמע דאייד כשיצא לאויר
העולם ואי אפשר לומר כן דבפ׳ המפלת )נדה דף פד (.מוקי לה
בנמצא במעי אמו דלא מי שחד לרב
בסקיעת אמו ושמואל פליג עליה
מאי איכא בין מומא לשאינו שוה בזרןןו
התם ושרי ליה בשחיטת אמו אבל
אהרן איכא א[ משום אחולי עבודה מיטא
ביצא לאויר א מ ר אפילו לשמואל
ט ת ל עבודה דכתיב  °טי ם,בי י>א
ופריך רב שימי התםממתני׳ דהכא
שאינו שוד ,בודעו של אהרן ל א מחיל עבודה
ופירש שם בקונטרס » [ אתרוייהו
מאיאיבא בין שאינו שוה בזרעו של אהרן
פריך לרב ושמואל דהך ר׳ חנינ אבן
ומשום מראית העין איכא בינייהו עשה  :בילון
אנ טיג ט סג בי מומי ב ה מ ה ע[ מ תני א
ומיפסל ליה לגבוה מכלל דלהדיוט “ דדמי ה שי ה לאכלא  :לפתא דדמי רישיה ב[
שרי והתשה עליו ר״ת דבהדיא תני
)א( לגדגלידא דליפתא תנ א ג[ וצוארו עומד
ליה ה מ גבי מומי ארם אלא לרב
באמצע ראשו  :מקבן דדמי ה שיה למקבן :
דוקא פריך דאמר באשה אינו ־ולד
ושראשו שקוט מלפניו  :וסקיפת מאחוריו
]אלמא[ דלא חיי ומדפסל ליה ה כ א ^
ד[בדאמי־י אינשי ש ^ל פיסא תנ א וצוארו
לעבודה מכלל דחיי וכן משמע דלרב
שקוט ושמוט שקוט דחביא מהבא שמוט
שמש  .מפרש
דוקא פריך  :כד[
דאריך ושמוט  :ובעלי חטרות ד יהודה בו׳ :
בגמרא סני שמש כדפי׳ בקונטרס
דאית ביהעצם כוליעלמא לא פליגי ה[ דפסלא
ששונא את השמש ואיני יכול לראות
מקום שהחמה זורחת שם פה[וסכי הוא
כי פליגי דלית ביה עצם מר ס בר יהא אינו
לשון פו[ חסוכי שמש שנמנע ממט אור
שוה בזרעו של אהרן ומר ס בר *לןקורא
ממנו ריסי
השמש :
דבישרא בעלמא הוא  :הקרח פסול  :אמר
עיניו  .משמע שקורא ריס לשערות
רבא ל״ש אלא'שאין לו י[ לאחריו רש לולפניו
שרגילים להיות טשרין מרוב דמעה
אבל יש לו לאחריו כשר וכל שכן שיש לו
כי ההוא דרבן גמליאל בחלק)סנהדרין
לאחריו ואין לו לפניו ואיכא דמתני אסיפא
דף קד (:גבי בכה תבכה וזימנין דקרי
ו א סי ש לו ה ״ז כ ש ר א מ ר ר ב א לא שנו אלא
ריס עור המקיך את העין כי ההוא
שיש לו לארדיו ואין לו לפניו אבל יש לו
דפרקין דלעיל)דף לח (.ריס שנקב
ושנסדק ומפרש תורא ברא דעיניה :
בין לאחריו בין לפניו פסול וכל שכן שיש לו
מחוי
לפניו ואין לו לאחריו  vודאין לו כלל דפסול

סכי

דגתת הב״ח
)א( נם׳ דומי דשיה
לגלג^א דליפתא ;
)ב( שם לאיכא מיהדר
ומיתנא ומיסלו כצ׳ל
זתיגותקאהדרוסרנממק:
)ג( שם במשנה אין ט
גבינין איןכצ״ל וסיבת
או נמחק ) :ד( שם רבי
דוסא אומר כל שגבינץ
שוכבין ר׳ חנינא בן
אנמיגנוס אומר מי שיש:
)ה( רש״• ד״ה הפלגתם
כו׳ מדאי אמרת אלא
אע׳פ ;

ושנשרו

משוסמראיס

עבד דהכי משמע השוה בזרע אהרן

מצמעל 5ייי  3מצממה
בסנהדרין בפ׳ זה בורר לו אחד
)דף נח (:כי אכלא לדנא  :לגמלידא
דליפהא .לראש הלפת שראשה רחב
והולכת וכלה למסה:באמצע סלאש.
שראשו בולט לאחוריו כלפניו:למקבא.
לקרדוס שערפו עגול וקצר ברוחב :
שקוע מלפניו  .שראשו משופע
מלפניו באלכסון כעין כלי של נגר
שקורין בשגו״ג  :מאחוריו  .שגובה
ראשו חסר יג[ מאחוריי  :שקילפיפא.
שנראה כמי שניטל ממנו חתיכה :
דחביא מישבא  .שראשו מוטל בין
כתפיו ודומה כמי שראשו שמוט ]גי׳ העיון קדקדא פי׳
תלתול[
אשלויישו״ד:קדקורא  .חתיכה  :לא
שנו אלא שאין לו  .שיטה של שער
מקפח מאזן לאזן לאחריו ויש לו
לפניו  :אבל ישלו לאחריו ולפניו

א״ר יו תן הקרהנק והננסין והזבלגנין פסולין לפי שאינן שוה בזרעו שלאהרן
איצטריך ליה ״[ לאשמועינן ומהו דתימא
*יזבלגנין
ננסין תנינא
רךחנין .תנינא
.
.
.
שיטה מרךבצת ,
כל היכא דאיכא משום מראית ה ע_ מ[ *איתנא _
סתני
א[ איכא ביניית• משום :משום מראית העין והא ׳
ג[תנא.גליו 1םי׳ עוד םו" 0ושנשרו ריסי עיניו פסול מפני מ־־אית העין מ ת דתימא תני דזדא וה״ה לכולר-ו
והא כל היכאדאיכא י[ מיהדר ומיתנא)נ( *קא הדר ותני יושניטלו שיניו פסול
^?.21״•
תנא שקרס סלםניו משום מראית העין אלא לאפוקי מהא דתניא דתניא הלןחנין והננסיןוהזבלגנין
כ ש ה ם ולא אמרו פסול אלא משום מראית העין מאן האי תנ א ר׳ יהודה
’אין לו נ^ד^״ ^
ר׳ י ת ,ד ה אומר °הכהנים לרבות ה ק ר תין:
לאחריו .ת ,א ד ת נ י א
״י® ייי
,
לפניו ונין
גבן ■־[ דאמידבתורד ,דבידוס א א ו ^ ‘
נבין אחד זד,ו _
אין*בללבשר )ג( או אין לו אלא גבין
וב׳ש שיש לו פו׳ אכל
י־'׳ כן“י־!‘ )ל( שגבינין שוכבין רבי *חנינא בן אנטיגנום אומר שיש לו שני גבין
רש׳י לא גרים
ז[ לאחריו ונ׳ ש שאין
ואשמועיג! ושתי שרראות  :ג ם ׳ וגבן דאין לו מ שמע ורמינהו גבן שיש לו גבינין הרב ה
^  :ס[ לית
זבלוגינן אלא טלח אין לו גבינין או אין לו אלא גבין אחד מנין ת״ל או גבן אמר־ רבא זהו
איעסריכא סחו דתימא
משום מראית העין כך מדרש או גבן ; רבי דוסא אומר בו׳ ; למימרא דחיי והא איתמר *המפלת ^
חנוםחא בועום
וויניצאה בריה שיש לה שני גבין ושתי שדראות ואמר רב "באשה אינו וולד״
ונ׳בס״אליחלאשטוע־נן
טחודתיטאטשוסטראית “ בב ה מ ה אסור באכילה כבר רמא ניהליה ר ב שימי בר חייא לרב וא״ל * שימי-
תעק כו׳ וכן גרים רש׳י
'החרום פסול איזהו הרום הכוחל שתי
אשר את אלא בששדרתו עקומה*.
הג־רסא
וחוא
בושום  [P :העי! טיתנא עיניו כאחת שתי עיניו למעלה ושתי עיניו למטה עינו אחת למעלה ועינו
^תני לחו  :י[ דאיבא
מזחדר  :יא[ גבן אחת ל מ טה רואה את החדר ואת העלייה כאחד סכי שמש *והזגדן
עיין כ ע מך ע ע גבן
ת״ר רדום
ד,ע־ן והצירן ושנשרו ריסי עיניו פסול מפני מראית העין J
שני ושליש•  :יג[
כל תי׳ כגון נטחק " :שחוטמו שקוע חוטמו סולד חוטמו בולם חוטמו נוטף מנין ת״ל או רדום
יג[ חסר ס״א חדור
מאחוריו  :יד[ מר,׳ד ר יוסי אומר אין חרום אלא הכוחל שתי עיניו כ אח ת אמרו לו הפלגת

מתגי׳

מתגי׳

גם׳

ם חו :םו[ ע ל עינ'ו ח ם' ד:
 [1Pקאטר מ תני'ז הו :
ח[ ד6םיל ליה ר׳ :
יח[ כמותך ואינך יודע :
יט[ כשני נבין ממש :
כ[ עקומה ט ה כך
צלעותיו
הולטת
וחוליותיו  :נא[ ד״ר,
הכוחל עד פוטו בסיא
חכל טחוק:כנ[ נקוגטדם
פריך :
דאתרויידיו
כג[בהט׳םיתניוטדםםי׳
ליח  :כד[ טה״ד שבי
שמש אות ם׳ נמחק :
כה[ שם ושבי אות ם׳
נמחק  :ט [ חשובי
שמש :

™
ram

 P'Sמ׳ו

כשר וכל שפןשיש לו לאחריו ואין לו
לפניו  .דנופי הוי טי בשיש לו לאחריו
ולא לפניו יותר מכשיש לו סביב כל
הראש ובאמצע הוי קרח  :ואיכא
ימשני לה אסיפא .דמתני׳ לא שנו
דיש לו כשר אלא שיש לו לאחריו
שיטה מקפת מאזן לאזן ולא לפניו אבל
יש לו נמי לפניו פ ס ל וכ״ש שאין לו
כלל  :זבלגנין• שעיניהם זבות וזולגות
מים :ננסין חנינא .במתני׳ הקפח
והננסין והחרש  :זבלנניפאיצמריכא
ליה .דלא תנן  :יד[ ומהו יחימא כו״.
כלומר והנך נמי איצטריכו דמהו

דחימא הא דפסיל לס

]לקת! « ; [
צ׳ל מיסגא דקתני vx» 1
ט׳ P'S

5׳ל דקא הדי ט׳ צ׳ק

במתניתין

עברו בעשה אי פלחי להכי אשמעינן
רבי יוחנן דמשום שאינו שוה בזרעו
של אהרן  :ריפי עיניו .שערו שבבבת
העין  :והוא היין לכולהו  .מבעלי
חטרות ואילך *דסד״א הא דאפיקנא
ממי שאיט שוה בזרעו של אהרן
לעיל לא קאי אלא אכילון וליפתן
ומקבן והנך דבבא קמייתא  :והא כל

היכאדאיכא אחרישי משום מראיה
העין הדר פני ליה דקסני סיפא
ושניטלו שיניו כו׳  .ומההיא ידענא

ניא דסד׳א פא דאסקיג!
לעיל ממי שאיט ס׳ של
אהרן לא קאי כו׳ צ׳ק
]מנסות כט.
עה׳ג[

עמש׳ש

]גמשנה שבמשניות אי׳
ווגדוםוו׳להרכמנרםטי׳
דרישא דתנא מראית העין לא קאי זגדוש דוש בלשק רומי
אלא אנשרו ריסי עיניו דאי אכולהו שנים ונו' וכן גי׳ הערוך
ערך נגדוס[

קאי למה ליה למיהדר ומיתנא אלא .
הא דאתא ר׳ יוחנן  :לאפוקי מהאי
אע״פ
הנאאחא .דלאפסיל להו אלא משום מראית העין וקמ״ל רבי יוחנן דהלכתא כמתניתין דפסלא להומשוס דאין שוין בזרטו של אהרן
הכהנים .וערכו בני אהרן הכהניס )ויקראא(:לרבזה אח הקרחנים  .שכשרים לעבודה על פסוק זה מצאתיה בתורת כהנים :
פניי• ג ט ׳ ג ביני ם ה ר ב ה .ששני גבות עיניו
מ ת ג י ׳ ג ב י נ י ם • שורציל״ש  :שגבינין שוכבין  .ששערות גביניו גדוליםומוטליןעל
מצטרפות ואין הפרש חלק בין זו לזו  :זהו מדרש אז ג בן .והכי קאמרמז[ זהו או גבן האמור בתורה )שם כא( ו ר׳דוסא פליגעליה ולא
דריש או :ל מי מ ר א דחיי  .מי שיש לו ב׳ גבין ושתי שדראות דפסיל יז[ ר׳ חנינא בן אנ טיגנוס:אינווולד .ואינה טמאה לידה  :א סו רבאכילה.
כנבילה דנפל הוא וכמת דמי ולא מהניא ליה שחיטה  :כבר רמא ניהליה  .במסכת נ ד ה :שימי אח .חכם גדול כמותך יח[ אינו יודע לתרץ
מתני׳ דמשמע חיי לאו בשני יפ[ גבנין ממש קאמר אלא ששדרתו מקומה כ[ ומיחזי כגבין ושדראות הרבה וכי קאמינא אנא בשני גבין ממש :
כא[ הכוחלשהיעיניוכאחה  .שאין לו כלל חוטם נין שתי עיניו וכשהוא כוחל עיניו במכחול יכול למשוך המכחול מעין לעין ואין החוטם
מ ע כ ט :שהי עיניו למעלה .כדמפרש בגמרא :סכישמש  .שאיט יכול להסתכל כ ע ד החמה :זגדןוציירן  .מפ ר שבג מ׳  :רי סי עיניו .
■ ג מ ׳ שקוע  .למעלה בץ עיניו  :סולד  .רטיי״ה שקצר באורס :
שערות שבבבת עיניו  :מפני מראיה הטין■ אנשיי יי סי עיניי קאי ’
בולם .נסתמו נקביו  :נוטץי  .ארוך ותלוי מלמטה משפתו  :הפלגהה  .יותר מדאי אמרת )ה( אע״פ שאיט משוקע כל כך הוי חרום :
דחזיין

רבינו גרשום

באדם דגילון כו׳  .לא
פם־לי טדאורייתא אלא
משוםדבעען איעזששוה
בזרעו של אהרן  :מאי
איכא בי! שאי! שוה
לזרעו ומשוש מראית
העין.דםשוםםראיתהעין
הוי קיל מכולר,ו  :איכא
בינייוע עש.־י . ,דכתיב
מזרע אהרן הנהן טי
ששוה נודעו של אהרן ראר לעמדה ושאינו שור ,אין ראוי לעבודד ,והיינו לאו הבא מכלל עשה עשה  .למראית העין אפילו איפור עשר■ ליכ^  :חנילו!  .לאכלא דדנא שחוא טשופע וחד >!םעלח  :לפחם  .שדוטח ראשו ללפת
שרחב למעלה טבל צדדין  :ותנא  .כגון שצוארו עוטר באמצע ראשו שהראש בולט טבל סביב־ו  .טקבא  .דרסי ראשיה לטקבא שבולט הפדחת הרבה להוץ וכן העורף מאהריו ולצדעיו שוה ראשו ודומה לפטיש שיוצא
מלפניו וטלאהריו והיינו טקבא בנון ותשם את המקבת בידר : ,שקוט מלפניו  .שראשו בולט הרבר ,לפניו ; ושקיפת מאחריו  .שרוטה נ טי שנחתך מטנו התיכה מאהריו והיינו שקיל פיפיא  :רחבים ם־הבם  .שצוארו משוקע בין
כתיפיו ושמוט דאריך צוארו ודק ובולט פרצופו הרבר ,לחוק  :בעלי חסרות  .שלועזין חלדרובא  :קורקורא דכשרא  .היינו תלתול בעלטא  :והזבלננין  .אירא דאטרי שיש לפלוף בעינו  .וא״ד שיוצא רירר :קרחנק וננפין תנינא
בטתניתא וטאי קט׳ל ולשטעינן זבלננין נרידא  :כולד,ו איצטריך ליה דמוע דתיטא משום מראית העין נינתו קט״ל טשום דשאינו שור ,בזרעו של אהרן :ואטאי טספקא לן דטשום טראית העין  :םר,ו דתיטא תנא חרא  .משום
טראית העין ו ה׳ ח לכולדוו *־,בי קט׳ל ר׳ יוחנן דטשוט דאינו שוה ודא :והיכי מצי לטימר תני חרא וד,״ר ,לכולהו ור.א כל תיכא דאיבא לטיהדר וטיתנא משום מראית העין קא הדר ותני מלמד דלא אטרינן תנא חרא וח׳וי! לבולוע .
ומאי קט׳ל ר׳ יוהנן  :אלא חא ^:״ל לאפיקי םד.א‘ תנא בו׳  :הבד,נים  .והקריבו בני א ח ק ואטאי נתיב הכתנים לרבות את הק־חנץ  :אין לו נבינין  .גבות עינים  :כל שנביניו שוכבין  .שד.ן גדולות ותלויות על עיניו  :רבא
אטר זהו ניבן האמור בתורה דקאטר זר,ו מדרש או נבן האמור בתורר ,כלומר דמאו מרבי אין לו אלא נבין אחד  :באשה אינו ולד  .דלא היי  :בששדרתו עקיטד ,דטיתהו־א כשתי שדרות  .והיינו דקאטר ר׳ הננית כל שיש
בו ב׳ נבין וב׳ שדרות ועי מום אבל ב׳ שדרות טמעז לא  :הוסטו שקוע  .בץ עיניו  :סולד  .שנכוק ראש חוטמו למעלר : ,בולם  .שסתומי! נקבי חוטמיו  :אסרו לו הפלנתר . ,כלומר חלכךזר ,על דברי חכמים כלומר ד ר ^ סברי
א ע׳ג

מתגי׳

א(ומפי׳ רגמ׳ה כאן ד׳ה ותנא משמע דמפרש דהכרייסא הוא פירוש למהני׳ זכ׳מ מד׳ מימג׳ם כס׳ח מהלכיה כיאה מקדש הלכה א׳ ע׳ש .
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נר mro
מד|וי רב הונאחדלהמדידהו• *פירוש רב יהודה שהיהלפנעפי׳ ני׳צ׳קט-גיןוכטנשיג

בטחת

מומיןאלו פרק שביעי

דחוייןלמעלה • שעומדות במי^מן בסדר אבל כל שעה רואות למעלה :
חדר למעה עלייה למעלה :דקיימןלמעלה־ בגובה המצח שלא כשאר
בני אדם:וקיימןפסדרן •*כלומר כ[ והיכן עומדות במקומן כסדר אבל מפרש דרב יסדה אריך בדורו הוה דאמר בפרק המפלת )נדה דף כה(
רואה את החדר ואת העליה)ד( שעיט אחת רואה למעלה ועינו אחת ורב הונאאיניש גוצא סה כדאי׳ לז[ במסכת *תטניות פרקא דחסידם
רואה למעה  :בעינו • תבלול בעיט תורה אור
ומשום הכי לא היו טיניו נכ ח ת קטטת
כ״כ משל סתם בני אדס אבל משל רב
אע״פ שאינו כותל שתי עיניו כאחת ] :שתי
דהוה ליה למכתב דק .חכליל יאנא
יסדה היו נכרות שתיו גמלות הרבה
ידענא דלא שייכא אצא בטין  :איש עיניו למעלה[ שתי עיניו למטה * :מה שתי
ולכך הקפיד רב יהודה וסיט שיטי
טור• מריבויא דאיש:פור• משמט
עיניו למעלה שתי עיניו למטה אילימא שתי
דטינואחת גדולה ואחת קטנהואט״ג
שניטלו טיניו וליתנהו כלל;מחסורייפא־
שחסרה מראיתו אבל רואה מקצת  :עיניו למעלה דחזי למעלה שתי עיניו למטה
דלאסימומאלטניןאחולי מבודה טד
דק• טייל״א מחסרת המראה ואיט דחזי למטה עינו אחת למעלה ועינו אחת
שתהא גדולה כשל טגל או קטנה כשל
למטהא[דחזאי עינו אחת למטה ועינו ארח
אווז מכל מקום אין זה שוה בזרטו
ניטל כא[  :מבלבליסא• לבן הפוסק
של אהרן  :ע י ג י ף תרוטות •
בסירה ונכנס כשחור ואיט *מקצר
למעלה היינו רואה את החדר ואת העלייה
פי׳ בקונטרס עגולות כמו כי תרוטה
המראית כלל:משונייפא• שמשונות
כאחת אלא שתי עיניו למעלה דקיימןלמעלה
בסנהדרין)דף*קז( גבי לבנה וצירניות
במטמדן כגון למטלה או למטה או
שתי עיניו למטה דקיימן למטה עינו אחת
רואה חדר וטלייהכאחת  :בהיותא•
פירש בקונט׳ עגולות יותר מתרוטות
למעלה ועינו אחת למטה דקיימי עינו אחת
דאיט רואה כג[ :אתיאמאיש• ע[ דהני
ותימה כיון דתנא קילתא כ״ש חמירתא
למעלה ועינו אחת למטה וקיימי כסדרן נמי
חורוור והמיס הקבוטין כהיותא נינהו
וכענין זה קשה גבי דתנא דומעות
ורואה את החדר ואת העלייה כאחת מנא הני
ומפיק להו תנא דברייתא מאיש  :שפי
דולפות וטורדות דולפות יותר
שמש תני רב יוסף סנישמש •ששונא י־ןא מילי דת״ר °בעינו כל מה שבעינו מכאן
מדומעות וטורחת יותר מחלפות
את השמש ואינו יכול לר^ת מקום
למיתני טלהו
ושמא איצטריך
אמרו שתי עיניו למטה שתי עיניו למעלה
לאשמועינן דלא מיפסלי משום מומא
שחמה זורחת שם :הדמדידהווחד עינו אחת למעלה ועינו אחת למטה ורואה
מדיח ־ שיש לו טין אחת דומה לטין
אלא משוס דאין שוה בזרעו של אהרן :
את החדר ואת העלייה כאחת או שמדבר עם
אלו היושבין נגדי וטין אחת שלי רב חבירו וארד אומר  pלי רואה תנו רבנן °עור בין סומא בשתי עיניו בין סומא
יהודה היה יושב כנגדו והיו עיניו
באחת מעיניו חורוור והמים הקבועין מנין ת״ל איש עור א מררב א למה לי
משוטת  :שפבנא * שגביניו ארוכין
דכתב רחמנא איש עור דק תבלול בעינו צריכי דאי כ ת ב רחמנא עור משום
ושוכבין על עיניו  :תרומות• טגולות:
דליחנהו כלל אבל חורוור והמים הקבועין דאיחנהו ביה לא כ ת ב רחמנא איש
וצירניות -עגולות יותר מתרוטות :
דוממות• מ ט ס :דולפות• יותר ואי כ ת ב רחמנא איש משום דלא קא חזי כלל אבל מחסורייתא לא כ ת ב
מדומעות  :מורדות• יותר מדולפות
רחמנא דק ואי כ תב רחמנא דק משום דמחסרן אבל מבלבליתא לא כ תב
כמו)משלי כז[ דלף טורד  :תנא אף
רחמנא תבלול ואי כתב רחמנא תבלול משום דמבלבלן אבל משום משניותא
הוריין ולופיין והתומיין • הוי מום
לא כ ת ב רחמנא בעינו אמר רבא הלכך כל מחמת כהיותא אתיא מאיש
דמזורדן עיניו כ ת  :והאגבימומין
מחסורייתא מדק מבלבליתא מתבלול משניותא מבעינו  :סכי שמש  :תני
תנילהו• להאי חומיין מי הוי מום והא
ר ביוס ףסני ש מ שזנדיין מ תי רב הונא חדמדידן וחדמדידהו ואיקפד רב
לא פסיל ליה מתני׳ אלא משום מראית
יהודה מיתיבי שכבנא"שגביניו שוכבים זנדום נ[ אחד שחור ואחד לבן תנא
הטין  :אישתייר גרדומי• שרשיןלא
כלזוגא דלא שוי להדדי זנדום רןי ליה הצירן ד[י=עיניו חרוטות וצירניות
הוי מום אלא משוס מראית הטין :
דומעות דולפות *טורדות תנא *הזדיר והלופין מ והתמיר זויר דמזוד עיניה
מ ת ^ י ׳ מאבריו■ כגון ידיו ורגליו
ושוקיו  :מ [ צימס ציטט • כו[ במתני׳ לופין דנפישץ זיפיהס תמיר שתמו זיפין והני גבי מומין תנו להו והתנן
מפרש לה:לספוג• שכווצות וסתומות :
שנשרו הסי עיניו פסול מפני מראית העין לאקשיא האדאשתיור גרדומי
ג ס ׳ טשר אמות • קס״ד באמה שלו:
'עיניו גדולות כשל ענל או קטנות כשל
הא דלא אישתיור גרדומי
בטלמום• דגופו גדול מזרוטותיו דהא אווז יגופוגדול מאבריו או קטן מאבריו ” ת ט מו גדול מאבריו או קטן
כל אדס אין גופו אלא שלש אמות
מאיבריו)א( ז[ הצומם והצומע איזהו צומע כל ישאזניו קטנות והצומם כל
באמתו  :באמהשל כז[קרשקאמינא•
דהיינו טשר אמה באמה של כח[קרשיס שאזניו דומות לספוג ישפתו *העליונה עודפת על התחתונה)כ( התחתונה
עודפת על העליונה הרי זה מום ה ״ושנשרו שיניו פסול מפגי מראית העין ;
הקרשים לא נמדד באמתו ,
דאורך ^ ,
_
של
,,j,p

נ׳א כלומר טיטס
עומווס כו' ד ק

5״ק
 y iמאי

צ׳ל ממסי ד ק

הגהות הב״ח

)א(בםע«רו ה5מם וה5מע
איוהו צמע ש^זטו קטנות
והצמם שאוניו כצ׳ל
ותינת כל נמחק :
)כ( שם והתחתונה
טודפת) :ג( נם׳ שהן
כמומין ואינן מומי!
כצ׳ל ואות כ׳ נממק J
)ד( ד׳יה וקיימן וכו'
ואת כטליה כ א מ ת
שעיט :

ושאין יכול לעצום
אלא כטורח ס׳א
ושוגל עיניו ואיט
אלא כטרדה •
ערן

עיניו
סוממ
דומם
עיון
טרד[

מר

 , , p y , p j j ^ ,5 3״ p

״ ו ד ה « ה TO W ri

נ״כמס’  5ע ^ ן
י א  kמיי׳ ס״ס מהלכוש
מקיש
כי  6ת
סלכס י •

י ב ב מיי׳ שם הלכס: 1
יג נ מיי׳ ם'נ מהלטש
איסורי מז8מ םלכס
נ סמג עשין קיא שוי״י
שימן שע :
]צ׳ל מב .אכן לפנינו
איתא כי נפיא[
י ד ד מיי׳ פ׳ ח מהלכוש
גיאש מקדש הלכס
יד :
ט ו ח מיי׳ שם הל׳ ז :

טז

ו מיי׳ שם םלכס ג נ

יו ז מיי׳ שם הלכס ס :
י ח ח מיי׳ שם כל׳ יז :
י ט ט י מיי׳ ס׳־כ מהל׳
איסורי מוכח הל׳ ד
עור שם:

כ

כ מיי׳ פ׳א מהלכות
סרה הלכה ה :

צ״להזוייצ׳ק

ז מתני׳

משז׳והאידאמרןבפירקאדלטיל)דףש״יייגס׳אמררב *משהרבינו עשר אמות היה שנאמר
״סאחתיתירהטלשלמשהחציאצכעשס״״המשכןמיפרשו משה רבינו פרשו וכתיב °עשר אמ.ות אורךהקר שאמר
ליה רב שימי בר חייא לרב *אם כן עשיתו למשה רבינו בעל מום דתנן גופן
לאו בשל משה ממש קאמר חדאי של
קטן מאבריו *אמר ליה שימיכי 1ב א מ ה של *ל 1ש I ...קאט־ :
או
מאבריו
גדול
”״י^ל
״שיי ייי^י'
י י
.
r
גי׳ צ׳ק הצומם וכן בכולן של קדש שתיקן משה:פאצבט קטנה •
חוטמו גדול כו׳  :תנא כאצבע קטנה  :הצימס י[ והצימע  :תנא'אף *הצימח
אס חוטמו גדול לפי שאר ל[ אבדן
לא הוו ידעי רבנן מאי צימח שמעו לההוא טייעא דהוה קאמר מאן יא[ דבעי
יותר מדאי בשיטור רוחב אצבטקטנה
צימח ואישתכח גדיא חזיזא יג[ אמר רב חסדא עז שאין לה רךנים ורחל
וסיני ״ק הוי מוס *היט משטרינן ליה מודדין
שיש לה קרנים כשרים לגבי מזבח תניא נמי הבי יש דברים שהן
חוטמו לחוטסבני אדם הארוכיןבגופן
כמוהו :חזיוא לא[־ אזניו ארוכות מאד כמומין ואינן )נ( כמומין ושוחטין עליהם במקדש אבל לא במדינה
טד שתכופות למטה  :במקדש • דלא
ואלו הן עז שאין לו רןנים ורחל שיש לו קרנים והצימח והצימם
הוי מוס  :והצמח והצימם והצמט■
ע[והצומע א מ ר ר ב ח ס ר א אמר ’ ל[*אמימי “נטלו רךנותן וזכחתן עמהן
יאי® ומתני׳ דחשיב לס *באדס מומין קאמר
י׳י
פסולה ואין מי[ פודיןעליהם נטלו טלפיים וזכרותם עמהן סי[ פסולין ונפדיןעליהם
]תוםפתא דפיה ס״א[ לפי שאיט שוה בזרטו של אהרן :
מיתיבי *נטלוקרניין וטלפיין וזכמתן עמה]י׳[פסולין ונפרין עליהן לאק שיא
זפרוהן • היינו טצם התחוב בתוך
הא דאיתעקור איתעקורי ’ הא דאיגום איגומי ודאיגום ׳״[איגומי פסול
הטלפים סינו
הקרניים  :זכרות הטנפים
ורמינהו *פרה"שקרניה וטלפיה שחורים יגוד תרגמה זעירי מעילוי ׳ס[ זכרות :
פרה  3"0מ׳ב עצס שבתוך הטלפים דזו היא כף
מתני'
הרגל :ואין נפדן פליהם• אס בהמת
שאר קדשים צב[ שאינה בכור אינה נ פ ד ת בכך דלא הוי מוס גמור אלא לאיפסולי  :ונפדה טליה! ־ וקשיא לרב חסדא דאמר אין נפדין לג[ :

]לעיל נה[

]שבת

צג נדרים לוג[

]סושם ע[:
הילקוש ס׳ תיומס
]גי׳
ד^1ו *iMR
נ^י,של ^“'קאטו•[

]לפמ״ש ת1ס׳ שבת צג.

?אמימר^ס S
אתי רבאוא׳כ סיאך^
"״"״'״״
יאמר”
י'״'
אמימר
דבר נשם
ועיג נראה גרסתו של
הרא׳שאר״ה אטד אבימי
והיא נכונה[
—

^׳ו  » ) 0י

רבינו גרשום ברייתא דקהני לחבדטקוראיטקורי• קרניס ושרשי הזכרות ונראית גומא בראש  :רבחסדא לאיגוםאיגומי• נחתכין מלמעלה ושרשיו נשארו  :שיטה מרךבצת
ודאיגום איגומי• מי שייך בה אפילו פסלות  :פרה • אדומה :יגוד • יחתוך כמו ) דני א ל ד( גודו אילנאמרגמה!מירי •האי ]דקתני[ יחתןךמעילןוי£א[
זכרותייהו שיש בחודו של קרןכשתיסושלש אצבעות שאין זכרות מגיע שסואסהשחרות איןמגיע עד מקום הזכרות יחתוךאבל יותר מכאןלה[פסולה ’• ג[ זנדום

א ע'נ שאיני שוקע כ׳ה
עיכול לכחול ב׳ עיניו
באחת אלא פחות שוקע
ד[ הצי ק תנא עיניו :
הוי מ ו ם • ו ק י י מ ן
התימין
ה[ והלופין
גסידרייהו דחוי משתיהן
וויר דטוור׳ תי׳ והתמיר נטחק  :ו[ ויפית תוטיין שתטו ו־פיו והני נבי מימין תני לחו  :ז[ מאבריו הצמם
בטקים אחד  :בעינו■ דכתיב או תכלול בעיני  :דליתנרע כלל ־ לעיניה  :אבל מהכורייתא • שנפחת קצת
והצמע ס׳א הצימח והצטע  :יו[ מום ושנטלו שיניו  [p :שימי את באסה של קדש קאטינא  :י[ הצימם•
מתראות עיניו כתב רחמנא דק והיינו טחסוריתא אבל טבלבליתא לא■ שטבולבל לבן בשחור  :אבל בשניותא י
ס״א הציטח והצטע תנא אף הצימס לא הוי ידעי רבנן מאי הצימח כי׳ וכן נירסת הרנט׳ה  :יא[ מאן בעי
שטשונת מראת עיניו  :כהיותא • שאינו רואה כלל  :סבי שמש■ תני רב יוסף היינו סני שטש שאינו יכיל
צימח  :יג[ חויוא הוויא אטר רב  :יג[ והצימם והצטע  :יד[ אטר אביטי נטא■ קרנים ווכרותן  :מו[ ואיו
להסתכל בשמשו  :ונדים מחוי רב ודנא חרא מדיר) וחרא מדידהו ־ היינו שעינו אחת בריאה דומה לשלנו
נפדית עליהן  [ip :עטהן פסולה ונפדית עליהן  :יו[ עטהן פסולה ונפדית עליהן :יי [1ודאינום אינוטא מי פסלא
והאחרת דומה לאותן שעינידש משונות  :ואיקפד רב יהודה • מפני שהוא היה כן• ונרם שכביא הצירי I
ורטינהו :יע[ מעילוי וכרותייהו :כ[ כלומר ואינון עוטרות:כא[ ניטל כולו הש׳ד  :כג[ ת א ה כלל הס׳ד  :כג[םאיש
טרוטות • ענולות  :צידניות • שענול אותו מקום שהעין מונח בו  :דולפות י יותר מדומעות  :סירדות י
דקתני הוורוד והמיס -קבועין וכהיותא דהני הוורוורנינהו :כד[ עיניו שיאינו יכול לנות אלא טשיוטטות ע׳כ ל׳א
שרולפית בלא הפסק י ואיכא דאטרי טורדות שאין יכול לעצום עיניו אלא בטורח נדול למ׳הי ויוור דמווורן
דעטיק ופתח כל שעה הם’ ד ומה׳ד דנפישן ויפיח שארוכין שערות שבבת עינו הסיד ומהיד תטי שאין לו שיער
עיניה י טטסרק עינע  :לופין■ דנפיש ויפי שריסי עיניו נתלות  :והתימין שהטו ויפי! י דלית ביה ריסי עינים
בבת עינו  :כה[ מה׳ד הצימס והצימע הינ  :כ [ 1תיבות במתני' מפרש לה נטחק  :כז[ של קודש  :כת[ של
כלל  :לא קשיא ־ הני דטוסיף תנא ברא הא דאישתייר נרדוטי כלומר אע'נ דנשתייר עיקיו פוסל  :והא •
קודשונט[ היתד .גדולה מאד אלא על :ל[ שאר אבריו יותר :לא[ חויוא הוויא אוניו  :לב[ קדשים היא שאינה :
תין דלא אישתיור מנרדוטי כלל  :שיטי באסה של קידש קאטינא י דחוה משר .רבנו י' אמות באטותיו
מ תני תין
לג[ אין נפדית הס׳ד :לד[ בדעיקור איעקות הקרניים בו׳ דרב חסדא :לה[ מכאן טפסלר■ הס׳ד  :לו[ חד מ ת דן
שלו לא היה אלא נ' אמות שלו כדק־ כל אדם שנבוה ג׳ אמות שלו  :תנא עד בעובי אצבע קטנה •
פי׳ ר׳י שר.ירו יושב לפניו  :לו[ כדאיתא בפרק מ י תעיר ואע׳פ שדויד■ איניש נוצא לא היו :
הא קטן או גדול הוי מום  :דומות לספונ מקובצות ביחד  :נדיא הויוא • שאוניו תלויות לו למטה :
קצתת
תכרותו עטהש י העצם שבפנים פסולה להקרבה  :הא דאיגום אינוטי • דנשתייר מקצת מוכרותן אין
נפדית עליוון  :פדר■ אדוטה שקרנית שחוחח בראשו ינור בטנרד■ אוחו שחור ותתר .כשרד■ קסבר אף על נב דחתך טוכרותן  :לא תרגמא ועירי מעילוי דכרותיהו חתך ולא איפסלר■
נכפה
לטטח דחזי עינו :

™i־:

זגץ משפט

מומקאלופרק שמעי
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בכורות

מסורת הש״ם

נר מצוה
כא א מ״׳ ס׳ת מהלכות
שוהין מים בפני רבים • פירש בקונשרס דרך ס״ח להיוש
ניאת מקדה הל' מ!
י צטט באכילה ושתיה והא דאמר בסון! כיצד צולין )פסחים דף
כ ב ב מיי' שם הל'  :(Pפו (:דרב הונא בריה דרב נתן אשתי כסא ב>די ומני ולא מהדר אפיה
וקאמר הישם כלה תנן משמע התם שדרך לשתות בפני רבים בלא
כג נ מיי' שם הל׳ ינ :
תורד ,אור אבל להטיל מים לא ליהוי צנוע שמא
חזרת פניו הייט בשעת סעודה דומיא
מ״ש[
]זושא ס״ו
ימתין ויסתק  :איצטריכאליה• להטיל
דכלה ובהלטת דרך אין *אמרינן
מ ת נ י ׳ יידדין שוכבין כשל אשה כריסו צבה
פ ס  :כשבתא דריגלא * שלשים יום
וישתה
אחר
לצד
פניו
הופך
דברבים
מהלכות
כד ד מ״׳ פ׳ז:
טיבורו יוצאינכפד! אפילו אחת לימים רוח
קודם הרגל דשואלין ודורשי; בר^לכות
ניאת מקדם הלכה ח מים נראה דנקט מים לפי שאין רגילין
א[ קצרה באה עליו ^דזמאושבן ובעל גבר ן
וס׳ת הלכה יבםור י׳ד
הרגל כדאמרינן במגילה )דף ד: (.
לשפת כולן מים אלא הצמא בלבד
הימן פנו :
ג ט׳ אמר רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא
נגדו ליה גלימא־ פרסו סדין ביט
אבל שאר דברים רגילין לשחות יחד
כה ד מ״׳ שם ס׳ס
 pמשתינין מים בפני רבים ואין שותין מים
לבין העם  :אהדר טובדא • דרוש
ור״ת אומר דה׳׳ק דאפילו לאותן
הלכה ע :
בפני רבים ג[ ותניא נמי הכימשתיניןמים בפני
שאסור להמתיןמלהטיל מים עד שיהא
הצנועים שלא לשחוח מים בפני רבים
לוצניעות :אס דאפשר לך• לפרוש
לא ליפי צנוע להטיל מים שמא ימחין
רבים ואין שותין מים בפני רבים ומעשה
ס דן לפי שחשוב א תה :ואיליצטרך
לא יהיה בך
ויסתכן :
באחד שביקש להשתין מים ולא השתין
אינשאחרינאדלאאפשרליה־ וימתין
עקר ועקרה בזמן שבבהמחך • תימה ונמצא כריסו צבה שמואל איצטריך ליה
עד שילט העם כ[ ויסתכן רהא עקור ;
היאך יכולין להשים עצמן כבהמה
הגהות הב״ח
ב שבתא דרנלא נגדו ליה נלימא אתא לקמיה
חמהך• ח פ ת ך :באוזנה• אפילו
)א( בטשנה כי5ה אחת בהטלת מיס שהיו צריכין לצאת חון מן
זהו מרוח אשו כצ׳ל
דאבוה א״ל אתן לך ר מאה זוזי וזיל אהרר
בתוך אזנה הייתי מטיל מים אם לא
ותינת היי נמחק  :המחנה ולהרחיק ג' פרסאות כדאמרי׳
ליה
אפשר
דלא
לך
דאפשר
את
עובדא
שנמרחו
)נ( שם כל
היה לי מקום אחר קודם שאמתין וכ״ש
בפ׳ בחרא דיומא )דף עה(:דאין נפנים
אשכיו ) :ג( רש׳י ד ה
מים לאבצדיהם ולאלפניהסאלאלאחריהם ליסתכן מר בר רב אשי ל[ איצטריך אנודא בפניה  :וסיפוק לי משום טלקא ־
צא תיקום וכו' ממלת
אל תממוד ;
נמלא אשתין אמרו ליה חמתך קאתיא אמר
דקתני לעיל שבקש להשתין ולא השתין
והייט אפילו בקטנים דבפרק מי שמתו
ונמצא כריסו צבה ממאי דמשום המשנה
)ברכות דף כה (.מוקמא ויהד חהיה לך
להו באורנה ותיפוק לי משום עלקא ב שותת
הוה ליה דלמא עלקא שתה שקורין
מחו^ למחנה ויצאת וגו׳ בקטנים  :ת״ר שני נקבים יש בו באדם אחד מוציא שתן
ש ל א תהא חפלחך עקורה לפני ואחד מוציא שכבת זרע ואין בין זה לזה אלא שנשוא״ה לפיכך צבה כריסו:בשוסס•
שאינו יכול להטיל מיס יפה לאחר כן
המקום בזמן שאתה משים
כקליפת השום בשעה שאדם נצרך אם נקבו
אלא שותת טיפין טיפין דודאי מחמת
עצמך כבהמה • פירש בקונטרס שלא
תהא עקורה כשאתה מתפלל על בנים זה לתוך זה נמצא מעקר אמר ר״ל מאי עיכוב שתן הוה ליה:בזמןשבבהמהך•
דכתיב ללא יהיה ב ך עקר ו ע ר ן ה ו ב ב ה מ ת ר ” ל“שתשיס עצמך כבהמה שלא שהא צנוע
ונראה דלכל תפלה קאמר כדאמר
]פי׳ חולין הן[
אימתי לא יהיה בך עקר בזמן שבבהמתך בהטלת פ ס  :שלא סהא ספלסך
*שאיןהעולם מתקיים אלא במי שמשים
עקורה פו׳ • וכשתתפלל ]על בניס[ ״p5
עצמו כבהמה כדכתיב אדם ובהמה
אמר רבי יהושע בן לוי לא יהיה בךעקר י[ מן
תושיע ה׳ ובמי שמשים עצמו כמי
תהא נשמעת תפלהך  :פבהמה • שלא
התלמידים ועקרה שלא תהא תפלתך עקורה
 5׳ pמ״ז
שאיט כדכחיב )איוב כו( פל ה ארן לפני המקום אימתי בזמן שאתה משים תמתין מלהטיל מיס  :לא טל)גב(
שיטה מקובצת  ,על בלימה )חולין דף פנו: (.
פלי חרם• בתוך עביט של מימי רגלים
עצמך כבה מה אמר רב פפא לא ישתין אדם
לפי שמשליכין אותו בנהר בסמוך להם
א[ קצריוז באה :ב[ אבא ל א ישתין אדם מיס לא על)גבי(
מים לא על ה כלי חרם ולא על מקום קשה
אטד ר׳ יוחנן • עיין
ונהרות בבל הולכין *ומתעכבין בעין ומתעינין 5׳׳ק
]כלי[ חרס ולא על גבי מקום
ת ש ו ב ת הרשב׳יא
שנמ קמה:
םימןב'  :ב[ רבים קשה • הנך חומרות דוקא בבבל *דאמררב הניח[ מדורי דבבל מדזדרי מיא עיטם כדמפרש :ולא על מקום קשה •
תניא אות ו׳ נמחק :
לעיןעיטם אמראביי  pה א אי ת ת א לא תקום״ שאינן בולעין וצפין על הקרקע עד
שק־ל כדאמר טעמא משום דהני פדרי
ד[ אשי תות
להדיא באנפי ינוקא אניסא לית לן ב ה § שנשטפין למקום מדרון וטפלין לנהר:
ואזיל אנודא דנמלא דבבל מהדרי מיא לעיטם שעל נהר
איצפרי׳הוה קא משתין:
עקר פרת דדרך המים ללכת דרך הילוכם *תניא רשב׳׳ג אומר עמוד החוזר מביא אדם  2ואמר רב הנך כא[ מדורי דפבל •
ב[ נמצא עקור :ו[
’
שלא תהא ביתך עקור לעין עיטם דפרת מתערב בכל מי פ ת לידי הדרוקן סילון החוזר מביא אדם לידי״ מקומות מדרוןשבבבל:מהדריכב[ לעין
חרם
מן  :ז[ על גבי בלי
רבינו נרשום
ולא ע׳ג מקום  :ת[ הני שבעולם כדאמר לקמן בפ״ט ) ד ף נה (.ירקון אמר ’[ רבה בר רב הונא אמר ר ב ״ ®’יי®
מימות
ל
ב
אסור
פרת
ממימי
העדר
במסכת יומא בפרק ג׳ ) י ו לא•( :לא נכפת אפילי לימים •
מדדי דבבל  :ט[ אביי
קטינא אמר ריש לקיש דם רבה שחין רבה"
סיקום להדיא באפי ינוקא ־כשהיא כלוטו• אפילו לז טן
האי איתתא:י[א(תיבות ^שבעולם ואפילו עינאתא דמדלייא
רבה אמר רב נמחק :
קבוע פסול לעבודה
רבה
צואה
רבה
ת
ע
צר
רבה
זרע
שבבת
יא[ ניהו נאלא וזנא  :אמרינן לקמן דהנהו סולמי דפרת נינהו
............״
בשאר היטים
.^,מטלת)ג(»[ אל תעמוד ממש כ ע ד אפי^■
רוח
:
רביז
ירקון
רבין
רנלים
מי
רבד:
הדרוקן
^־התיטקות דחוצפתא היא] :אגיסא[ • כשאינו נכפר :,טשתינין
ינ[ תנא הקין והנרבתן ובסוכה )דףנג (.נמי אמרינן דכרינן״.
בעל קיק  :יג[ תיבת
ם־ם בפני רבים• דסכנה
רוחבן
ניהויא[תנא
מאי
עליו
באה
קצרית
דפרה^■
קיין ואות א" טנרבתא פורתא *ונבעי מיא הנהו סולמי
בפני
משתנת
שאין
כי[
אחר
לצד
אם
היא להעמיד עצטו
נמחק  :יד[ מן הרכובה :הוו ואע״ג דסולמי דפרת מתערבין^ ,נפלים באה עליו  :המאושבן ובעל גבר :
התיטק ל״ל בה  :עמוד • גדולים  :ואין שותין טים בפני
סו[ אועז זהו מרוח
רבים דלא דרך ארץ
קטנים:
•
םילון
:
מעיים
פלי
הדרוקן•
שנמרחו בכל מיפ ת שבעולם אין לאסור אלא^*" תנא משובן בביצים ובעל נבר בניד תנא
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ראש הרגל וב ע ק ב *ואמצעית שלו כמין
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רגלו  :פרסותיו רחבות כ של אווז ; אמר רב פפא לא תימא דטריפה ולא
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״י״
1
>י^י־״^»ר״י  :כג[ הוא דלא
דאטרינן
תימא הכי מאתים וארבעים ושמנה היכי מ שכחת לד .לא באיש ולא באשד : .חשיב  :נד[ בענבותא
דטרבי״כולר.י“ הני טאו :דשוספשא בגודל בגובה:מכיינאאהא
״י
קרא לו  :כס[ נביאור.
]ובנטפרת[ על נב היד
שעום׳ כשורת האצבעו׳:
ועולה לטנין קכ׳ה ■
אברים דהייט■ רובטנינו
אברים יש
דרם׳ה
באדם  :רביט■ הגדול ־
רבי :ע ש ו דבריהם
ברבת נביאות ־ שאין
אדם יודע לפרש מה
מעם מסטא ב מ ג ע
צ׳ק
ובמשא ואיני מסטא
באהל  :משים עצם
כשעורה נגעו בד .־
דעצם בשעורה מטמא
שיש
במגע ובמשא וא־נו
טנזטא באהל אף האי נטי ! רב פפא אמר הואיל ואינה נספרה בדין הוא דאפילו בטנע ובטשא נטי לא תטמא אלא גזירה שאינד .נספרת יתטט א אטי נספרת  :אי הבי י לינזור כשאיני .נספרת דתטטא באהל אט־
נספרת  :עבדו ־ בה היכירא דלא תטמא באד,ל כי היכי דלא לישרפו על טומאתו תרומה וקדשים  :אע־פ שאין בהן רובע • הקב של עצמות טטאין באהל  :ב׳ שוקין וירך אחד י הואיל ויש רוב בניני בנובהו של
אדם  :חסר • אדם חסר שאין בו אלא טאתים אברים בנון שתפר סכל יד ומכל רנל ב׳ אצנעית ובכל אצבע יש בו שש עצמות עד הזרוע דהיינו חסר מ׳ ח אברים  :ויתיר שיש בו מאתים ושמונים ואחד* שזה
יש לו ל׳ג אברים יותר ואלו הן שיש לו ר' אצבעות יתירות בידיו וברגליו שיש בהן כ׳ ד אברים ולכל השש עצמות שבכל אצבע יש כננדו בזרוע עצם אחד היינו כ־ת יתירות  :ושני צירים וב׳ דלתות ומפתה •
והיינו רפ״א אברים  :נולן עולק למנין קכ׳ר .־ אפילו הנך יתירות עולין בחשבון קכ׳ה דבין ליתיר ובין לחסר לא אזלינן בר״ר רוב אברים דידוע אלא בתר רוב אברים דאינשי דעלטא דהוי קכ׳ה  :לר* עקיבא
קשיא דתלטידי דרבי ישמעאל ראינוע לא אשכח ו אלא ד׳ אברים טפי באדם ורבי עקיבא דםוסיף טפתח איכא ה׳ אברים טפי  :דלטא איידי רזוטר• ההוא עצם דטפתה איתסוח איתסח בששלקוה :
’
וכולן י הני חפשה יתירי אינן טסטאין באהל כו'  :צירי בשר * וליכא בהו עצמות ; הכי נטי טסחברא ־ דלית גדע עצמות בצירי ראי לא תיטא הכי בו׳ :
mn

יתר
צאשמוטינן •ב שמיה ד ס ק דרמ״ח
א ב ח ס יש[ פשיטא דרובא הוי קכ״ה  :חםרשאיןבואל6מאסים• שנברא חס ר בכל יד ובכל רגל ב׳ אצבעוש דהיינו ח׳ אצבעוש ובכל אצבע יש
ו׳ עצמוש כ[  pמפרש במס׳ אהלוש הרי חסר מןהאצבעוש מ״ח ולא נששיירו אלא .מא.חים וישר שיש בו רפ״א כגוןאשה שנבראשישירה ד׳אצבעוש
בכל יד ורגל כא[ והרי ד׳ אצבעוש ישירין הוי כ״ד עצמוש יושר ובאשה יש ב׳ צירין ושני דלשוש ומפשח כדאמרינן ל ק ק הרי כ״ט א ב חן יושר
הוסיפן מל רמ״ח ושמצא רע״ז וד' הטשרין לא  Tענ א היכי מ ח ר מי דודאי אין בכל אצבע אלא ו׳ עצמוש ס ך הכל לא שורש ולא ענ ף והכי מפרש
באהלוש  :כוצן עולין צמגין קה׳׳ה־ כל אלו ישירין ששובץ לאברים ועולין למנין קכ״ה ושמעינן מינה דאע״ג דקכ״ה לא הוי ח ב א דידיה דהא
רפ״א היו לו אפ״ה הוי קכ׳׳ה רובא וגבי חס ר נמי אע״ג דהוי רובא די ד ה ]ק״א[ אפ״ה לא חשיב רובא אלא קכ״ה:צירין • קרדונ״ש:צר׳׳ע ־
» [ מפשח הוו להו רנ״ג וקשיא לשלמידי ר׳ ישמעאל דלא מצאו אלא רנ״ב  :איידי דוומרא• ה מפח ח אישמוחי אישמח מחמש שליקה  :וכוצן ־ כל
הי שידן הללו שבאשה אין מטמאין באהל האבר בפני עצמו שיש עליו בשר קצ ש :צירי בשר ־ שיחצא הוא מ[ לא חשיב אבר בלא עצם :

יבפ׳ק דב׳ב :

