עין מ ש פ ט
נ ר מצוד.
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מ ט  kמיי׳ פ׳׳א מהל׳
שאראטההמומאוס
הלכה י :
נ נ מיי׳ סכ״ד סהל׳
כלים הל׳ ח :
נ א נ מיי׳ פנו׳ז
הלכה נ :

שם

שיטה מקובצת
שרי הכי
א[ היכי
לינזור  :ג[ כגון הנך
די׳ח דבר ׳ ג[ קחני
ותנא טרvח^ לענין
הכנסת  :ד[ המפשיט
הראשון שנונע:ה[ טכדי
אהתה ואילך  :ו[ ולא
נזרינן יותר מבדי אחיות
משום כדי אחיזה וקשיא:
ז[ וכן בין כדי אחיזה
לפחות סכדי  .נ״ב
נדאד .ליותד סכדי !
באפר
מ[ ויתחפ ש
דכתיב במלכים נבי
מירח  :ט[ ואישועי
בטעפרתא ; י[ ובשומר
העשוי לינתק מאליו
יא[ תנור
קמיפלני :
תחלתו עשוי כלי כמין
ומיטלטל •
קדרת
יכ[ דלמא לא אתי
למעבד אלא כדי אחיזת
תימה ;

הג הו ת ה ב ״ ח
)א( נם׳ כי ממפינו ליה
מחמשה מיהא) :נ ( תו ס׳
ד׳יה לא שנו ו ט' נראה
דלר׳ יוחנן וכי׳):ג(בא״ד
שהור ו ס׳ דאי נעור
וכו׳ ) :י( ב א׳ ד דקאמר
דכי ; )ה( ד׳ ה דלמא
זכו׳ דמפשיע הבהמה
היה רוצה שתהיה כולה
מופשעס וי׳ל ;

ה עו רו ר דו ט ב

פ ר ק ת שיעי

חולק

מסורת ה ש׳׳ס

?  H /I Jהעון £לרביאלעזר כ ר׳ שמעון לגזור  .וא״ת ומאי קושיא עולה העון« לרפי אלעזר ברבי שמעון .דאמר )בהשוחע( בפ״ק
שאני התם דגזירת הכתוב הוא שלא להבדיל וי״ל דמ שמע )לעיל דף נא (.רוב שנים דוקא ואסור למלוק כל השנים דג מר מ ח ע א ת
דלא מצריך אלא רוב מצומצם ולהכי פריך דלגזור וה״ל לאצרוכי רוב דכתיב ביה לא יבדיל היכי א[ שרינן הכי ליגזור דילמא לא אתי
שייר בה כדי מ עפו ר ת לא  .בפרק דם למיעבד רובא  :פעומאה דרבנן  .שהיה המפשיע מ מ א מו מא ה
הנרא ה למינים :
ח מ א ת )זבחים דף צד (:אמרינן אפילו
דרבנן כגון הנך ב[ דגבי שמנה עשר
דבר )שבת דףיג (:הבא ראשו ו רו ט
שייר בה כדי מעפו ר ת אינו מ מא אלא *עולת העוף לרבי־ אלעזר בר׳ שמעון לייגזר
במים שאובים ובהמה זו קדשים היא
מדרבנן  :ל א שנו אלא מלית אבל דילמא לא אתי למעבד רוב שנים א״ל רב
ואס נ ג ע בה מ מ א ה מדרבנן הלכך
עו ר חלים ור׳ יוחנן אמר אפילו
יוחנןעולאר יוסף דקא אמרת גזירה שמא יאמרו טבילה
נמי לא חלים  .נ ר א ה) כ( דר׳
לא מחמרינן בה כולי האי  :היגח
סגי בעור כדי מעפו ר ת כמו במלית בת יומא עולה קרעה מוביח עליה ודקא
ע מ א ב מ הו ר ה צוהור בגו מ א ה מו מ א ה
אלא כל אחד למאי דחשיב לגבי דידיה אמרת עולת העוף לר׳ אלעזר בר׳ שמעון
דאורייתא היא  .דהא מתניתין בין
סגי וצריך בעור ה׳ על ה׳ והשתא ליגזר *נהנים זריזים הן תא שמע המפשיט
בממאה בין במהורה קשני ג[ תנא
פריך שפיר בסמוך כי א מ ע מ ליה מר^׳ בבהמה ובחיה בטמאה ובטהורה בדקה
מהורה לענין הכנסת מומא ה לקבלה
מן המפשימ ותנא מ מא ה לענין הוצאת
מפחים מ הו ר)ג( דאי בעור נמי סגי ובגסה לשטיח כדי אחיזה הא יתר מכדי
מומא ה שתממא היא את המפשימ
לרבי יוחנן כדי מ עפו ר ת לא יתיישב אחיזה טהור אמאי ליגזר דילמא לא אתי
הראשון ד[ הנוגע בכדי אחיזה ולמהר
בסמוך דאי כדי מעפו ר ת פחות מ ה׳ למעבד אלא כדי אחיזה וקא נגע בטומאה
את השני המפשימ מכדי אחיזה ואילך
כמו שמשמע באיכא דאמריתקשה ליה
ליה וקא מטדדינן ליה אי בטומאה דאורייתא
ולא נג ע בבשר והכא ליגזר דהא כל
לר׳ יוחנן אמאי ע הור כי מ מ ע מ
מ ה׳ ואס הוא יותר מ ה׳ כשיש בו נמי הכינמי הכא במאי עסקינן בטומאה דרבנן
בהמה ממא ה נבלה היא אפי׳ שחמה
ה׳ אמאי מ מ א הא אין בו כדי מעפור ת תינח טמא בטהורה טהור בטמאה טומאה
ומומאתה דאורייתא  :בצורפה  .האי
ומיהו יש ליישב דלהאי לישנא סגי לר' דאורייתא היא בטרפה טרפה בת טמויי
ממאה דמתני׳ לאו בהמה מ מ א ה אלא
בהמה מהורה מ ר פ ה ושחמה והיא
יוחנן בעור בחשיבות מעפו ר ת שהוא היא אין כדאבוה דשמואל *דאמר אבוה
מממאתו א ס נוג ע בה כדמפרש ואזיל:
פחות מ ה׳ כדמ שמע לקמן והא דשמואל טרפה ששחטה מטמאה במוקדשין
מנו ס א ה צ מו קי שין .כלומר א ם של
ד ק א מ ר) ד( וכי מ מ ע מ ליה מ ה׳ מהור ת״ש *רבי דוסתאי בן יהודה משום ר״ש
מוקדשין היא  :שרצים  .אין נוחין
אע״פ שיש ט כדי מעפור ת כגון דקא אומר ” המפשיט בשרצים חבור עד שיפשיט
להפשימ  :כולו  .חבור ואפילו יותר
בעי ליה למושב זב כדאמר לקמן
לר״ל אבל לאיכא דאמרי לרבי יוחנן את כולו הא בגמל אינו חבור לא תימא הא
מכדי אחיזה ה[ הנוגע במופשמ מ מ א
בגמל אינו חבור אלא אימא בעור שעל
 .ודאי ב עי ה׳ ) :לעיל(
מדנק מ שרצים מ ע מ א משום דקשים
ל ל מ א לא אתי למעבד יג[ כדי הצואר אינו חבור ור׳ יוחנן בן נורי היא
להפשימ אבל גמל לאואע״פ שמומאתו
דאורייתא היא שיעור הפ שמה
אחיזה  .תימה לר״י דמאי *אמר רב הונא משום ר״ש בר׳ יוסי לא
אחיזה ולא גזרינן ו[ משום פחות מכדי
פ ד ך ה א לא חיים עלה דמפשימ שנו אלא שלא שייר בה כדי מעפורת אבל
אחיזה וקשיא לרב נחמן דגזר ד ל מ א
הבהמ ה )ה( והיה רוצה שיהיה כולה שייר בה כדי מעפורת חבור אמר ריש לקיש
לא אתי למעבד שיעורא  :לא הימא
מופשע וי״ל דהכא חיים שלא להפשימ לא שנו אלא טלית אבל עור חלים ורבי
הא בגמל  .ביותר מכדי אחיזה איט
הרבה שאז הוא ט ח למלמל ולהפשימ  :יותן אמר אפי׳ עור נמי לא חלים איתיביה
חבור אלא הך דיוקא דדייקינןלמעומי
ח א יותר מכדי אחיזה ט הור ואמאי
והא חלים  .תימה לר״י ד הי ט רבי יוחנן לריש לקיש *עור טמא מדרס
גמל אעור הצואר הוא דדייקינן והכי
מדמה דין דיד להא דאיירי ביה לעיל חישב עליו לרצועות וסנדלים כיון שנתן
קאמר שרצים הוא דעד שיפשימ א ת
וי״ל דנראה לו לדמות דכי היכי בו איזמל טהור דברי רבי יהודה וחכ״א
כולו אבל גמל שהפשימ ע ד הצואר
דאמרינן דעור ה קרוע חשוב כמחובר ■=עד שימעיטנו מחמשה טפחים כי ממעיט
איט חבור ובמפשימ לחמת ובמרגיל
קאי ולעולם לשטיח אך ביותר מכדי
הכי נמי נימא דעור המופשט ליחשב ליה)א( מיהא טהור אמאי לימא חלים כי
אחיזה ט מ א דגזרינן בבהמה מ מ א ה
כמחובר ולהוי יד כאילו לא הו פ ש ט :קאמרי רחלים היכא דקא צרי ליה להדיא
הואיל ומומאתה דאורייתא  :ור׳ יוסכן
שעל הצואר רבי יוחנן בן הב״ע במקצע ובא לו דרך סביבותיו מתיב
נן נורי הי א.ד א מר במתני׳ אינו חבור
נורי אומר אינו חבור
^
ואמאי ר׳ ירמיה המפשיט בבהמה ובחיה בטהורה
והכא ליכא למיגזר מידי דלמא לא אפי
הא חלים וקאי  .וא״ת לרבי יוחנן
נמי דאמר עור לא חלים מודה ובטמאה בדקה ובגסה לשטיח כדי אחיזה
למעבד ע ד הצואר דהיכרא מוב א
היכא שכבר תפר שטמא וכ״ש היכא הא יתר מכדי אחיזה טהור ואמאי לימא
איכא אבל בין פלגא לרובא לא מוכחא
עושה
שלא נ ק ר ע מעולם וי״ל דקס״ד שעל חלים תרגמה ר׳ אבין ראשון ראשון
מילתא ז[ וכן בין כדי אחיזה לפחות
מכדי אחיזה :מעפורת .סודר ויתחפש
גב הצואר א ע״ פ שהוא נישק מאליו ניפול מתיב רב יוסף עור שעל הצואר רבי
באפר דכתיב ח[ גבי מיכה )מלכים א
לא ג ר ע מ עו ר שעדיין לא נ ת פ ר יוחנן בן נורי אומר אינו חבור אמאי הא
כ( מתרגמינןואיששני ס[ במ עפו ר תא :
ולא נתחבר דהוי כמחובר ו ט היכי חלים וקאי אמר ליה אביי אימא סיפא
שייר .בההוא מיעוט שלא נ ק ר ע כדי
בשומר
דעור הנ ק רע הוי כחלים עור וחכ״א חבור אלא אמר אביי
מעפור ת חשוב הוא להיות חבור  :לא
שעל ג ב הצואר נמי אע״ג דנישק
מאליו הוי ליה למימר דהוי חבור העשוי לנתק מאליו קא מיפלגי מר סבר
שנו.דכי לא שייר הוי חילוק:אלאנולית.
ומשני טון דעשוי לנתק מאליו הוי שומר ומר סבר לא הוי שומר מתיב
דכיון שנקרע כמל שמה דאפי׳ חוזר
ג ר ע מעו ר הנ ק ר ע ולא הוי חבור  :רבי ירמיה *'תנור שנטמא כיצד מטהרין
ותופרה אינה חוזרת לקדמותה  :אבל
אותו חולקו לשלשה וגורר את הטפילה
עור • שנממא וסדקו ושייר מקצת :
מקצת
חלים.
חזק הוא ע״י אותו .
.
עד
וכשחוזר ותופרו הרי הוא כבתחלה הלכך לא במל שמו מעליו  :שגה! בו איומל  .שהתחיל לכמלו מהרו ואע׳׳פ שעדיין יש בגדול חמשה על חמשה
מפחים שהן שיעור למדרס עור כדאמרינן בסוכה )דף יז:״( הבגד שלשה על שלשה השק ד׳ על ד׳ העור ה׳ על ה׳  :ע ד שיעעימנו.
דלא דמי לטלית דהתם קודם קריע ה היה שמה מלית ועומד ת להתכסות ובקריעת ה במל שמה הלכך אך על ג ב דשירייס בני קבולי
טו מאה ט הרו מטו מאה ראשונה אבל הכא כל שעה שם עור עליו הלכך ע ד שיבמלנו מכשיעור  :כי מיעטו מיהא טהור  .ואע״פ שלא
סדקו כולו אלא באחד מראשיו  :דר,א צרי ליה להדיא .סודקו לארכו או לרחבו צרי לשון סד ק כמו צרייא דחימי בפסחי ם )דף מ (.וכמו טיליא
חריפא דמצרי זיקי במ ס׳ ע״ז )דף ל :(.דרך סביבוהיו .דתו לא חלים שפיר  :חלים .מחובר ועומד הוא לבשר  :ראשון ראשון.
המופשט עושה ניפול הוי כנפרש לגמרי דהא אין סופו לחזור לבשר עוד  :הא חלים וקאי  .דהא לא הופ שט וקאמר ד אי ט ח מ ר
והנוגע בעו ר כנגד הצואר אינו ט מ א  :א״ל אביי  .ואדמותבת מדרבי יוחנן בן ט רי סייעיה מד רב ק  :אלא אמר אביי  .אי סבירא לן
דחלים דכולי עלמא ’ הוי חבור והכא מ ע מ א משוס דלא חלים והוא שעשוי לינתק מאליו י[ בשומר העשוי לנתק קא מיפלל דרבנן ס ב ד
אפ״ ה לא בטיל תורת שומר מיניה כל זמן שלא ניתק  :חגור  .תחלתו עשוי כלי יא[ כקדרה וממלמל וכשבא לקובעו מעמידו ב א רן
ומדביק טי ט סביביו ומעבהו ו ק ד ליה מפילה שמטפלה ומחברה לו פלשמר״א בלע״ז  :חולקו לשלשה  .לכלי עצמו מבפנים
דאי לשנים הגדול ט מ א דאיכא רובא  :וגורר אח הטפילה  .שדיבק עליו שגס הוא מחברתו ואע״פ שעדיין הוא עו מד ט הור :

א בל

עד

]לעיל פא[.

]שפת  Jה׳ג[

לעיל ^
]תזםפה 6ס׳ימ[

זנתיר צי; &״ש

כלים פכיז מ׳׳ש

שס 5׳ה פ״ו

כלים

מ׳ע

ססורת הש״ס

כלים פ׳ה מש>ה א
נדה כז:

]נדה פם ע׳ש עירונין
יד; זש׳׳נ[

]ל׳ל חזי[

תהות הב״ח
)א( רש׳י ד׳ה ומודה
ר*ע וכו׳ במקוס א׳
מ׳מ כיון דלאו מזר הוא
הוה לדנול שהמסימ :
]כלים סכ׳ו מ׳ט[

]גי׳ הממו לטשנזנ
פירוש לתקן כסא של מור
שקורץ נלעיז פלנישטורון
כז׳ מ׳ש[

גליון הש״ס
גם׳ וכמה כל שהוא •
עי׳ ג״ב דן קנ מ׳א
תוש׳ ד ה מכל :

תהות מדד״ב
רנשבורג
 [kרשיי ד׳ה ומודה
ר׳מ וכו׳ כמקום
אחד שהמסיע וכו׳ כצ׳ל :

ה עו רו ד דו ט ב

פ ר ק תשיעי

קכד

חולץ

עין משפט
גר מצוה

כ י מ מ ע ט ליה מד׳ מיהא הוי טהור ואמאי והא חלים וקאי • ה״ג האי נב א ב נז״׳ סט׳ז מה)׳
ע ד שיהא בארץ • כלומר ע ד ה קרקע מפילה  :הא חלים וקאי •
כלים הצי א;
חנור דקאי ע״י טפילה לא חשיב והוי כעור שלא נ תחבר :
שהעפילה מעמידו יפה  :ואימא מד ר בגן • אדמותבת ליה מדר״מ
סיי עי ה מ ד ר בנן :א ל א א מ ר רבא■ כשנעמא כ״ע לא פליגי דכל כ מ ה
ה כ י גרסינן במשנת כלים ״)בפ״ק( וחכ״א בד״א בגדול אבל בקטן ]צ׳ל ברס׳ה[
תחלתו כל שהוא שיריו ברובו משתגמור מלאכתו ולא קאי
דחלים לא ט הר ו[ והכא הכי קאמר  :כיצד הוא עו שה • מתחלחו שלא
יהא שם תנור ע ליו :ר ״ מ או מ ר• בהא
משתגמור מלאכתו אשיריו ברובו אלא ג גנ מ ״׳ פ׳ א מהל׳ שאר
השומאזת
אנות
אשני תנורים גדול ו ק ק השנויים ־בה
שעדיין לא ירד ז[ טו מאה אינו צריך ער שיהא בארץ רבי מאיד אומר אינו
הל׳ יא:
קאי דאין ט מ א ע ד שתגמור מלאכתו
עד
לגרור כו׳  :סגו ר החלהו ד׳ • אין צריך לא לגרור את הטפילה ולא
ובתר הכי מפרשהאיזהו גמרמלאכתו* ] :וע׳ע חום׳ נדה כו:
ת ט ר פחות מ ארבעה ואפילו ע מ ר
ד׳ה תהלהו[
גדולה שיהא בארץ אלא ממעטו מבפנים מארבע
ה א בתטרא בר תשעה־והא ב תט רא
מלאכתו  :ושיריו • א ס היה
ונטמא ושברו צריך שלא יהא ט שבר טפחים כי ממעט לה מ ד מיהא טהור
כמו שפירש גד ד ה מיי׳ שםהל׳ יכ:
בר שבעה •
של ד׳  :בד״א • דתחלהו א ר ב ע ה אמאי לימא הא חלים וקאי אמר ליה
בקונטרס לקולא כן נראה דאין לפרש נה יזמי׳׳ שםהל׳ ׳:6
ושיריו ד׳  :בגדול • התנורים העשויים רבא ואימא מדרבנן גורר את הטפילה עד
לחומרא דבר תשעה ב ארבעה ובר
שבעה ברובו דלא עדיך שיריו מתחלתו
לאפות ולצלות כדרכן אבל קטן שעושין שיהא בארץ אלא אמר רבא הכי קאמר
דהוי ב ארבע ה והכא ל אכ עי לשטיי הא
לתינוקות תחלתו כל שהוא :ח[שחגמר תנור שנטמא כיצד מטהרין אותו דברי
דצלקיה מצלק ב ארבע ה הא דעבדירs
מלאכחו • לאחר שנגמר והפיקו אפילו הכל חולקו לשלשה וגורר את הטפילה
גיסט רא ברובו דכיון דמשנה אחת היא
הוא ט פ ח מקבל טומאה  :קהני מיהא עד שיהא בארץ והרוצה שלא יבא תנורו
מס ת בר בענין אחד מיירי או תרוייהו
בד״א בגדול דשיריו ד׳ אבל בציר
מ ארבע ה לא מ[ ט מ א הוא והתם קתני לידי טומאה כיצד הוא עושה תלקו לשלשה
דצלקיה מצלק או תרוייהו דעבדי ה
חלקו לשלשה אבל לשתים לא סגי ואע״ג וגורר את הטפילה עד שיהא בארץ רבי
גיסטרא הילכך הוצרך לתרן בב׳
דליכא בחציו ד׳ דמדקא מיקל ר״מ מאיר אומר אינו צריך לא לגרור את
]וע•׳ היטכ מוס׳ נדה
תנורים ובענין אחד ריב״א* :
א כ ל פלטתו סכין בטל • וא״ת למאן כה ד׳ה תחלמו כל שהוא[
וחומר אינו צריך אלא מ מע טו מבפנים הטפילה ולא עד שיהא בארץ אלא ממעטו
*דמשני לה ארישא דאפי׳כזית צ״ל דממני
מד׳ מכלל דרבנן נמי בהא פליגי דאע״ג מבפנים מארבע טפחים אמר מר תלקו
פלטתו סכין בטליה היכי מוקי מילתיה
דלא הוי השבר ד׳ אפ״ה בעינן דלא לשלשה ורמינהו *“תנור תחלתו ארבעה
דר׳ יהודה דאמר האלל המכונס כו'
ליהוי רובא  :השם • דקתני דבעינן ד׳ ושיריו ארבעה דברי רבי מאיר וחכמים
אי כשכנסו וכי עדי ך כנסו מפלטתו
ואי לא לא הוי ט מ א  :דצלקיה
מצלק•• אומרים ^במה דברים אמורים בגדול אבל
יחד כזית וי״ל דאין ה״נ אי נמי לדי ד ה
לרחבו י[ דשוב איט עו מד יפה :הכ א
דקתני ברובא ט מ א ואע״ג דלאהוי ד׳ :בקטן תחלתו כל שהוא משתגמר מלאכתו
ר׳ יהודה פליג אר׳ ישמעאל ו ר׳ ע קי ב א
ד ע ב די ה גי ס ט ר א • שחלקו לארכו שיריו ברובו ״*וכמה כל שהוא אמרי דבי
וס״ל בכזית אפילו פלטתו סכין לא בטל
בגובהו כזה יא[  :ה״ג אמר מר שיריו רבי ינאי טפח שכן עושים תנורים בנות
ות״ק דר׳ יהודה יד[ כר׳ ישמעאל ור״ע
דאפי׳ בכזית בפלטתו סכין בטל ולמאן
ברובו  :הא א מרי ר בנן ד׳ ־ דקתני טפח טעמא דאיכא שיריו ד׳ הא ליכא
דתני לה אסיפא א״ש דהא דקאמר
בד״א בגדול אלמא בין אתחלתו בין שיריו ד׳ טהור אמרי התם דצלקיה מצלק
הכא בטלהיינו בלאכנסואבל א ם כנסו
אשיריו מודו ציה לר״מ בג דו ל :ב חנו ר א הכא דעבדיה גיסטרא אמר מר שיריו ברובו
ש ה ם תחובים
־
בר שבעה■ קאמרי ד׳ הואיל ורובו רובו דטפח למאי *הוי אמר אביי שירי
בקיס ם והסיטן • וה״ה בלא תחובים
בציר מד׳ הוא לא מטמינן ליה ברובו
דלא חמירי שיריו מתחלתו דהא תחלתו גדול ברובו והאמד רבנן ארבעה לא קשיא
ונג ע ב הם דט מא דאי לא תימא ה ט
כשהוא שלם לא הוי תנור בציר הא בתנורא בר תשעה הא בתנורא בר
אפילו במשא לא ליטמו דאת שבא לכלל
מ א ר ב ע ה :והאי ד ק סני רו בו ב סגו ר שבעה ל״א אמרי לה אמר רב הונא משום
מג ע בא לכלל משא לר״ע כדא מר
בגמרא וקסבר יש נוג ע וחוזר ונוגע
בר ס שעה • דאע״ג דבחציו איכא רבי ישמעאל ברבי יוםי ואפילו שייר בה
אלא משום דפליג ר״ ע ארבי ישמעאל
ארבעה לא מט מ א ע ד דהוי רובא כדי מעפורת אמר ריש לקיש לא שנו
כעור שיש עליו שתי חצאי זיתים קאמר
ובהא רבנן לקולא  :לא שנו ־ ד אע״ג אלא טלית אכל עור חשיב ורבי יותן אמר
רבקיסס כה״ג מודה ליה :
דשייר בה כדי מעפורת בטלה אלא אפילו עור נמי לא חשיב איתיביה רבי
אבל
טלית  :אבל עו ר • כי האי שיעורא  :יותן ^־יש לקיש *עור טמא מדרס חישב
חשיב • ולא בטיל  :למושב זב •
פלאדשטור״א ובבציר מהכי לא חזי עליו לרצועה וסנדלין כיון שנתן בו איזמל טהור דברי רבי יהודה וחכמים
אומרים עד שימעיטנו מחמשה טפחים כי ממעט מיהא טהור אמאי לימא ]לעיל קיט[:
למילתיה י מ ^ י ׳ עו ר שיש עליו
*'עור שיש
כזיח בשר• במקום אחד :הנוג ע בציב חשיב הכא במאי עסקינן דקא בעי ליה *למושב זב •
עליו כזית בשר הנוגע *בציב היוצא ממנו ובשערה שכנגדו טמא היו ]פי׳ השומן היוצא P
היוצא ממנו־ היינו באותו בשר או
העור וי״א אם הפשיט
בשערה שכנגד אותו בשר  :ט מ א •
עליו כשני חצאי זיתים מטמא במשא ולא במגע דברי רבי ישמעאל רבי העור ונכאר עליו כזיה
נשר ונגע אדם נריר
דשערה הוי שומר כדאמרינן)לעיל דף
חצאי
בשני
עקיבא
רבי
א["ומודה
במשא
ולא
במגע
ילא
אומר
עקיבא
שהוא כמים היוצא מנשר
קיע (:חלחולי מחלחל  :ציב■ רצועה
זיתים שתחבן בקיסם והסיטן שהוא טמא ומפני מה רבי עקיבא מטהר נילה טמא ערוך ערן  5נ
ב׳  .ועמ׳ש מליון נ׳ת
ותלתל היוצא מאותו בשר ושלוי ודבוק
בעור מפני שהעור מבטלן  :ג ם׳ אמר עולא אמר רבי יוחנן ילא שנו צג־ ציני מכון[
במקצת ובאותו ציב ליכא כזית אבל
מעורה הוא לכזית  :מ ט מ א במ שא • אלא פלטתו חיה אבל פלטתו סכין בטיל אמר ליה רב נחמן לעולא
שהרי נשא כזית נבלה  :ולא ב מג ע • אמר רבי יוחנן אפילו כתרטא אמר ליה אין ואפילו כנפיא א״ל אין א״ל
דאי אפשר ליגע יב[ביחד ושתי נגיעות האלהים נ[ אם אמר לי רבי יותן מפומיה לא צייתנא ליה כי סליק רב שיטה מקובצת
אושעיא אשכחיה ג[ ליה לרבי אמי אמרה לשמעתיה קמיה הכי אמר עולא א[ ומודד .ר׳ע בי:זני
אין מצטרפות  :לא ב מג ע ולא במשא ־
חצאי זיתים  .נ׳ ב עי׳
כדמפרש שהעור מבטלו  :ו מוד ה רבי
והכי אהדר ליה רב נחמן א״ל ומשום דרב נחמן חתניה דבי נשיאה הוא הו ם'בכורות דף כג ע׳א:
ה
עקיבא• דאע״ג דלא הוי כזית מעו ר
נ [ א׳ל האלקים אפי׳
מזלזל בשמעתיה דר׳ יו תן זמנין אשכחיה דיתיב וקאמר לה אסיפא היו
אטרד .לי ר' יוחנן :
יג[ במקום אחד )א( א[ דלאו עור
עליו שני חצאי זיתים מטמאים במשא ולא במגע דברי ר׳ ישמעאל ר״ע אומר ג[ אשכחיה לד' אמי
חיבור שהמסיט שתי חצאי זיתים ביחד
אמרה לשמעתא קמיה :
לא במגע ולא במשא א״ר יוחנן לא שנו אלא פלטתו חיה אבל פלטתו ד[ איל טר אסיפא מתני
שלם
טמא־• נ מ ׳ ל א שנו• דכזית
סכין בטיל א״ל מר אסיפא מתני לה ל[ א״ל אין ואלא עולא ארישא אמרה לה ואלא עולא :ה[יר.וש;י
דברי הכל לא בטיל אלא פלטתו חיה :
בן נון מפוטיה לא
ניהליכו א״ל אין א״ל האלהים אי אמר לי יהושע בן נון ה[ משמיה לא צייתנא צייתגא ליה בי אתא
כ ח ר ט א • רובע הקב לשון מורי ל״א
רבין ובל נחותי ימא
כך מאזנים  :זימנין • פ ע ם אחרת  :ליה כי אתא רבין וכל נ ת תי *( אמרוה ארישא ואלא קשיא'כדאמר רב פפא
אטרור .ארישא :ו[ והכי
במרודד
*( גי׳ רש׳ל נחותי יסא
קאמר כיצר ד.וא עושה;
אשהחיה־רב אושעיא לר׳ א מי :די הי ב
![ ד ט או ט ר בר.א שעדיין
וקאמר• לא שט דשתי חצאי זיתים לר׳ ישמעאל לא במלי אלא פלכוהו חיה  :מ ר אסיחא ־ אשתי חצאי זיתים  :מחני לה • ל מי׳ יוחנן דפלמתו לא ירד לטומאה אינו
סכין בטל הכי מתוקמא שפיר אי הוו תני לה קמיה דרב נחמן הכי לא הוה מזלזל בה  :א״ל ר' אמי  .ואלא עולא ארישא דמיירי בכזית צריך לגרור וכו' :
ח[ תחלתו בל שהוא
שלם :מתני לה־ בתמיה :ואלא קשיא• אי כזית שלם בטיל לעולם בטיל ואפילו כתרטא והא ליכא למימר דכולי האי מבטל איניש :
משתנמר  :ט[ לא נטמא
במרודד
ת א והתם קחני חולקו :

מתני׳

י[ דצלקיה מיצלק לדתנו נ״ב כזה ר ׳!  :יא[ לאדכו בגובהו כזה  1׳[  :ינ[ ולא במנע דאי אפשד לינע כזית ביחד ; יג[ דאע׳ג דלא הוי כזית מעודה יחד במקום אחד ־ ונ״ב נ׳ א ב קג ת ם'יי ראעיג דלא ת י כזית
מעורה יחד במקום *־ ־* אחד כיון דלאו געור המסיט ׳!זני חצאים יחד גזמא  :יד[ ות״ק דר' יהודה ס׳ל כד' ישמעאל וכו׳ :
! __י

עץ מ שפט
נר מצוה

ה עור ו ה רו ט ב פ ר ק ת שיעי
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חולץ

מסורת הש׳ים

א בל

גו  kמ־י' פ״ד מהל׳
מלפניו יש טגנג וחוזר וטג ע • וסבר כת״ק דאחריס דריש במרודד • דק וקלוש וארוך ורחב ד ט מצרפת ליה הוי כזית ומיהו לא
תומאת מת כל׳ מ;
פירקין )דף p ’P־( דאץ שומר לפחות מכזית  :א י ו מאהיל טרח איניש ומצרךליה ומיהו פלטתו חיה דלו^ איהו בטליה לא בטיל :
וחוזר ומאהיל • וא״ש מ״ש אהל ממשא וי״ל דמשא מרבינך בסמוך מרודד ־ לשון דרקמוב[)שמות צס{ ורדידו  :לא שגו־ לרבי ישמעאל
מיטמא דקחט יכול אך במשא כן ת״ל והטשא יטמא ואע״ג דבמגמ דאמר דאע״ג דלא בטלי לענין משא במגע לא מטמו  :אלא מאחוריו•
כמי כתיב יטמא יתירח דאמרינן בריש
תורה אור שלא ג[ טג ע בבשר אלא בעור
מאחוריו דכיון דלא הוי כזית ד[ שלס
פירקין ) ד ף קיח (:מילחא דאתיא בק״ו במרודד הבא נטי במרודד־  :היו עליו  :אמר
טרח וכתב לה קרא ולא מוקמיקלטגע
יחד אין לו יד ולא שומר ואע״ג דאמרן
צ״ל נראה מ ה ד ס וחוזר ונוגט ״ונראה דגבי משא דרשינן בר פדא לא שנו אלא מאחריו אבל מלפניו
לעיל )דף קיח (:אין שומר לפחות
מדהוה ליה למכתב והנוגט בנבלתה יש נוגע וחוזר ונוגע ורבי יותן אמר אין נוגע
מכפול  hכפול יש שומר הא איכא
יטמא טד הטרב והנושא יטמא דסיפא ותזר ונוגע ואזדא רבי יוחנן לטעמיה דאמר
ת״ק דאחריס דפליג ב[כדאמרינן לעיל
]עי׳ היתנ הום׳ ב״ק למה לי אלא לאוסופי טומאה בנושא רבי יוחנן רבי ישמעאל ורבי דוסא בן הרבינם
אין זה שומר ורבי ישמעאל ס״ל כת׳׳ק
 :ppד׳ה ה׳א צניעים[ שאין בטגט :
טקיבא אומר *אמרו דבר אחד רבי ישמעאל הא דאמרן
דאחרים  :יש נוגע וחוזר ונוגע ־
לא
גופיה
לר״ט
•
ט׳
והנושא
הנוגט
כלומר שתי עי עו ת מצטרפות  :כל
רבי דוסא בן הרכינס דתנן *כל המטמאין
מבטלם
דטור
ס״ל
דאיהו
קרא
צריך
המטמאים באהל •כגון כזית מן המת
באהל שנחלקו והכניסן לתוך הבית ר׳ דוסא
אלא לדברי רבי ישמטאל קאמר לדידך
ורובע עצמות ומלא תרווד רקב :
בן הרכינם מטהר וחכמים "מטמאים לאו
דלית לך טור מבטלו תיפוק ליה מיהא
שנחלקו• השיעור נחלק לשנים והכניס
אמר רבי דוסא בן הרכינם התם אין מאהיל
דכיון דאין בא לכלל מגט כו׳ ;
שתי החצאים לתוך הבית  :מטהר •
ונוגע
ו ה כ א היינו טטמא משוס דבא וחוזר ומאהיל הבא נמי אין נוגע ותזר
דאין לו אהילות מצטרפין שהבית
ה[
לכלל מגט לפניו• רבאויא ומדיבי דוסא בן הרכינם כרבי ישמעאל רבנן
מאהיל כאן וחוזר ומאהיל כאןמדקאמר
מטהר
סבר כבר פדא דאית ליה נוגט וחוזר כרבי עקיבא והא ר׳ עקיבא טהורי קא
רבי יוחנן רבי ישמעאל ורבי דוסא
וטגט :
רב פפאבמרודד • עד כאן לא קא מטהר רבי עקיבא אלא בעור
אמרו דבר אחד אלמא טעמיה דרבי
ישמעאל משוס אין נוגע וחוזר וטגע :
וא״ת ואי חשיב מרודד לצרופינהו לשני אבל בעלמא מטמא כדקתני סיפא ומודה
ופרכינן מדרבי דוסא כרבי ישמעאל
חצאי זיתים כגון שאינו מרודד יותר רבי עקיבא בב׳ חצאי זיתים שתחבן בקיסם
מדאי במגט נמי ליטמא ואי לא
מכלל דרבנן דפליגי עליה כרבי עקיבא
חשיב והסיטן שהוא טמא ומפני מה ר״ע מטהר
במשא נמי לא ליטמא דלאו נישא הוא
קיימי והא ר״ע טפי מיקל  :כדקחני
עי׳ רב״ל  1ד מ וכ״ת דאתא )א( ו[ כר״א *דאמר לא בעור מפני שהעור מבטלן מתיב רב עוקבא^
/ויקרא סיפא • דטעמיה דר״ע דעור מבטלו
ב׳י"
שט אלא מלאחריו כו׳ וקסבר כיון דלא ברחמא ״בנבלתם ולא בעור שיש עליו
א הוא אבל בעלמא אפילו במגע נמי
מטמא ד א ^ א מטמא 7מגע  Sס ה
מצטרך אלא ט״י מרודד לא חשיב חצאי זיתים יכול אף במשא ת״ל °והטשא
למהוי שומר ומ״מ נישא הוא מ״מ יטמא דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר
מטמא במשא דהאמר ר״ע לקמן את
שבא לכלל מג ע בא לכלל משא :
תקשה דהא רישא דטור שיש טליו הנוגע והנושא *את שבא לכלל מגע בא
שיטה מקובצת
ותחבן בקיסם• נמי רחוקין זה מזה
א[ אמר עולא שני כזית בשר אוקימנא במרודד וקאמר לכלל משא לא בא לכלל מגע לא בא לכלל
חצאי זיתים  .נ ׳ ג הטגט בשטרה שכנגדו טמא אלמא
קאמר דנוגע וחוזר ונוגע הוא כדלקמן
משא ואם איתא דדי בא לכלל מגע מלפניו
עי׳
תום' בכורות דאיכא שומר אפילו למרודד ודוחק
אמילתיה דעולא:ולא בעור שיש עליו
מגע
רף בג ע׳א  :כ[ וירקעו לומר דהאי מרודד דהכא גרט מאותו אמר רבא הכי קאמר את שבא לכלל
שני חצאים •דלא קרינא ביה הנוגע
וטתרגםינן
וררידושלא :שלמטלה ונראה דקסבר אוחז בקטן בכל צד בא לכלל משא לא בא לכלל מגע
ג[ אלא מאחוריו
בנבלתם )ויקרא יא( דאין בכל נגיעה
נגע  :ד[ דכיון דלא
הוי ואין גדול טולה טמו אין כמוהו וה״נ בבל צד לא בא לכלל משא בעא מיניה רב
כשיעור נבלה  :יכול אך הנושא ה״ל
כ ד ת כנוס יחר אין לו
יד  :ה[ מטהר דאין שני איירי באוחז בקטן ואין גדול טולה אויא סבא מרבה בר רב הונא קולית סתומה
והנושא יטמא• והרי זה טשא את
אהלות ם צ ט ר פ י ן :
הנבלה  :והנוגע והנושא • קראי גבי
פרת טמו לכך אין מטמא במגט אבל במשא לרבי ישמעאל מהו שתטמא אית ליה
ו[ כר׳ אלעזר בן
והוא
:
הוא
דנישא
מטמא
הדדי כתיבי בההיא נבלה דכתיב בה
דאטר לא שנו :ז[ונראה
לר׳ ישמעאל את שבא לכלל מגע בא לכלל
דמטיט
דסבד תלטודא
הנוגע יטמא אההיא קאי והטשא
מטמא ככל ענין  :דנישא• תימה אמאי מגיה הברייתא משא לא בא לכלל מגע לא בא לכלל משא
הנוגט
אחד
סברי
דרבנן
איפכא
אימא
יטמא  :לא בא לכלל מגע • כלומר
ואחד המסיט והוא דנישאאבל לא והכא היינו טעמא משום דבא לכלל מגע
לדידך כיון דאמרת לא מטמא במגע
עורבא
נישא לא ואתא ר׳ אליטזר למימר אך מלפניו או דלמא לית ליה'יאמר ליה
תו לית לך לטמויי במשא  :ואם איהא •
הנושא אט״פ שאין נישא ויתיישב שפיר פרח א״ל רבא בריה ולאו הייגו רב אויא סבא
לבר פדא מאי קמר sדר ליה ר״עלרבי
]פי׳ אוהו היום סמכוהו לשון אך ונראה דסבר ז[ הש״ס מפומבדיתא דמשבח לן מר בגויה דגברא
הא ...
..................
מודי דבא לכלל מג ע
שמעאל
כיפינה והושיבוהו נראש דמסיט בכל טנין אפילו אין נישא
רבה הוא א״ל *אני היום °סמכוני באשישותפיי נר^פניו  :בכל צד • אך מאחוריו דהא
עיון מרן סמן א׳[
לכך דחק לפרש כן :
בההוא קרא דלעיל כתיבא נמי נגיעת
ובעא מינאי מילתא דבעי טעמא אמ־ עולא
נוגט
אחוריים כדאמרינן בריש פירקין)דף
שני חצאי זיתים א[ שתחבן בקיסס אפי׳ מ ו ל י ך

רבי

אמר

אהלות פ״ג ט׳א פדיות
פ׳ג מ׳א

------------ --הגהות הב״רז
)א( תום׳ ד׳ה אמר ונו׳
וכי תימא ראתא כ 3ר
פדא דאמר לא פנו :

]לקמן קכה[.

אימא

ו ף ,ו א ,,ק ,א קיח•( יכול אפילו יש עליו כזית הנוגע
ומביא כל היום כולו טהור מ״ט כתיב °ונשא וקרינן נושא
יא בעור שכנגד הבשר מחחריו נח יהח
דנישא בבת אחת תנןהיו עליו שני חצאי זיתים מטמאין במשא
טמא ת״ל יטמא  :קולית סחומה •
די שמעאל אמאיוהא לאונישא הואא״ר פפאבמרודדת״שמודהר״עבשני חצאי
ואין עליה בשר ויש בתוכה מוח ותנן
זיתים שתחבן בקיסם והסיטן שהוא טמא אמאי והא לאו נישא הוא ה״נ במרודד
במתניתין קולית נבלה וקולית השרן
כתנאי אחד הנוגע ואחד המסיט ר׳ אליעזר אומר אף הנושא אטו נושא לאו
סתומים טהורין אך מן המשא דלא
באו לכלל מגע מי פליג עליה רבי
מסיט חוא אלא לאו חכי קאמר אחד הנוגע ואחד חמסיט בלא נישא ואתא ר׳
ישמעאל או לא מי אמרינן אית ליה
קולית המת
אליעזר למימר והוא דנישא ומאי אף אימא והוא דנישא ז
לרבי ישמעאל כו׳  :והכא • בעור של
וקולית
שני חצאין  :היינו טע מ א • דמטמא
במשא משוס דבא לכלל מג ע מלפניו אבל גבי קולית לא בא לכלל מגע כלל דהא עצמות נבלה אין להם טומאה כדאמרן בנבלתה ולא
בעצמות ובמוח איט יכול ליגע דהא סתומה היא  :עורבא פרח• ראה עורב פורח באויר כלומר השיאו לדבר אחר  :סמכוניבאשישות•
כלומר צריכני חיזוק לפי שסר כחי מכח הדרשה שדרשתי היום ברבים דשבת הרגל היתה  :הוליך והביא■ שנשאן כל היו ם:כ תיב נשא •
והנשא את נבלתה חסר הוא בלא וי״ו וסתם קריאתו כיון דלא כתב וי״ו נקרא נישא ואנן קרינן טשא  :והוא דנישא • שיהא כזית
מחובר הניטל כולו כאחד בלא בית יד אחר  :דברי רבי ישמעאל• אלמא כיון דאין עור מבטלו מטמא במשא ואך על גב דלאו מחובר
הוא ביחד  :במרודד • שיש כאן חצי זית ורחוק ממנו חצי זית ורצועת בשר מרודד מזה לזה ומחברתו  :אחד הנוגע • בשני חצאי
זיתים  :ואחד המסיטן ־ טמא בלא נישא אך על פי שאין מחוברין יחד  :והוא דנישא • וקאי בין אמגע בין אמשא דאין מטמאי]
אפילו במשא אא״כ מחוכיי! = מ ת נ י ׳ קולית המת • טמא דהא עצם כשעורה במת מטמא במגע ובמשא כדכתיב או בעצם אדם :
קולית

מתני׳

]כילה כא■{

רגהות מ ה ר״ב
רניטבורג
א[ נם׳ כתנאי אחד הנוגע
ואחד המסיט ■ נ׳’ כ
עי׳ וכים פ׳ה משנה ג
ונר^ש ותייט שם :
ב[ ר שיי ד ה אלא מאחוריו
וכו׳ כדאמרינן לעיל
אין זה שומר  .נ'כ רש׳א
מוחק מ; כדאמרינן עד
מ ^ מ׳ל
שומי ועי׳
ומהרש׳ל ;

העור ו ה רו ט ב

מסורת ה ש״ם

פ ר ק ת שיעי

סכה

חולין

עיין מ ש פ ט
נר מ צו ה

אין מאהיל לא• וא״ת מנא ליה למידק מאהיל לא אי משוס
וקוליה המוקד שים •ב מסכ ת פסחים )דף קכ (:תנן הפגול ו הנו תי
׳ דלא קתני צהיהא לא קפני נמי משא אע״ג דעצס כשעורה
מממאין את הידים דגזרי בהו רבנן משוס חשדי כהונה ועצלי בהונה
מטמא במשא וי״ל דמשא לא אצטריך )ג( למתני אבל אהל הוה ליה גרז נ מיי׳ פ׳׳א שס
כדמפרש ה ת ס וגזרו אן! בעצמות ששימשו נותר  :נבלה • אץ עצמותיה
הל׳ ד:
למתט כיק דאין עצס מ ט מ א באהל אע״ג דלא מתני ליה במוקדשין
]לעיל ״•• Lמע מאיס דכתיב )ויקרא יא( בנבלתה ולא בעצמות* וכן שרן הלכך
מ״מ הוה ליה למחני באפי נפשיה אמת נ ט ג ד מיי' פ״ג מהל׳
סתומים טהורים אך מלטמא במשא תו ר ה או ר
טומאת מת הל׳ ה
אע״ג דלא הוי אהל דומיא ד טג ע ד טג ע
סתומים
בין
בהן
ע
תוג
המוקדשין
**וקולית
וכ״ש מג ע דאי אפשר לו ליגע ואע״ג
וס׳נמהל' אנוס הטומאות
בכל מקום ט מ א אבל מאהיל לא מ ט מ א הל׳ יא וס׳ד הלכה ט:
דשומר מכניס י״י^יא ״י ״ איי יי"״ בין נקובים טמא קולית גבלה וקולית השרץ
אלא כנגד המוחמ״מ במאי דהוי לתנייה
ה ו ו מיי׳ פ־׳ד
ם
הנוגע בהם סתומיםטהוריםנקובים כל שהוא
ואם תאמר ולשני ליה הא מני רבי יוסי
מהל׳ טומאת מת
ק?
מטמא במגע מניו שאף
הל׳ יד:
דלית ליה טומאה בוקעת ועולה לקמן
]לעיל קכד[:
עצמה אין שומר מ ט מ א  :נקובים כל והנושא^י^את שבא לכלל מגע בא לכלל משא
בשמעתין ושמא לא מסתבר ליה
נז א מיי׳ פ׳׳ר .מהלכוס
אג 1ת הנוומאות הל' ד:

ואי

]כריתות נא[:

]כסחים פג•[

הגהות הב״ח
)א( רש״י ד ה אניי וכו׳
משום
לא מעמי
אנר ) :ג( ד׳ה ממאה
וכו׳ נ נ ^י חיים ;
)ג( תום׳ ד ה נוגע וכו׳
לא איצמריך ליה למתני :

אהלות פ״ג מיא

שם

נליון ה ש״ם
גט׳ וקולית השלו י לאו
דוקא דהא שח מממא
נכעדשה אלא דעיקר
פירסא מננלה ושרן דנקע
אשגירוש לישנא הוא •
רמבץ בחידושי נ״ב
דף ע׳׳ז ד״ה אין אותיות :

לא בא לכלל מגע לא בא לכלל משא :
נ ם׳ נוגע אין אבל מאהיל לא היכי דמי אי
דאיכא כזית בשר באהל נמי ליטמא דליכא
כזית בשר ואי דאיכא "כזית מוח מבפנים
*טומאה בוקעת ועולה באהל נמי ליטמא
אי
דליכא כזית מוח בפנים ואי מוח מבפנים
מעלה ארובה מבחוץ אבר מעליא היא באהל
נמי ליטמא אמר רב יהודה בריה דרבי חייא
זאת אומרת מוח בפנים אינו מעלה ארוכה
מבחוץ במאי אוקימתא דליכא כזית אי הכי
במוקדשים אמאי מטמא ותו קולית נבלה
®וקוליתהשרץכי ניקבו אמאי מטמאו הא לא
קשיא רישא דליכא כזית סיפא דאיכא כזית
ומאי קמ״ל מילי מילי קא משמע לן רישא
קמ״ל דמוח מבפנים אינו מעלה ארוכה
מבתץ א[ מוקדשין מאי קמ״ל שימוש נותר
]צ׳ל רב מרי[
מילתא היא דאמר *מרי בר אבוה אמר רבי
יצחק*עצמות קדשים ששימשו נותר מטמאין
את הידים הואיל ונעשה בסים לדבר האסור
נבלהאע״ג דאיכא כזית ניקבה אין לא ניקבה
לא אביי אמר לעולם מוח מבפנים מעלה
ארוכה מבחוץ והבא במאי עסקינן בששפה
וכדרבי אלעזר דא׳ה אלעזר קולית ששפה
לארכה טמאה לרחבה טהורה וסימניך
דיקלא ורבי יוחנן אמר לעולם דאיכא כזית
"ומוח מבפנים מעלה ארוכה מבחוץ ומאי
שיטה מרךבצת
קם׳ל
א[ טוקדשין
נוגע דקתגי מאהיל ואי מוח מבפנים מעלה
שימוש  [ 3 :חלול וחנן
ארוכה מבחוץ קולית נבלה וקולית השרץ כי
בנדה פ׳ יוצא דופן ]דף
מג[ א( האברים אין
בר
לא נקבו אמאי טהורים אמר רבי בנימין
להם שיעור אפי׳ פחות
גידל אמר ר׳ יוחנן יהכא במאי עסקינן כגון
מבוית מן המת ופחות
מבוית נבלה ופחות
דאיכאכזית מוח המתקשקש גבי מת טומאה
מכעדשח  :ג[ איבא
שטוש נותר ונבי שרץ
בוקעת ועולה נבלה כיון דמתקשקש הוא
ונבלה איבא שיעור :
ניקבה אין לא ניקבה לא א׳׳ר אביןואיתימא ר׳
ד[ ליבא כוית וכי אכתי
לא שמעינן  :ה[ מילי
יוסי בר אביןאףאנןנמי תנינא *הנוגע יבכחצי
מילי בל דבר ודבר
ששנה ב מ ש נ ת י נ ו
זית ומאהיל על חצי זית או חצי זית מאהיל
אשמועינן טעמא בכל
עליו טמא אי אמרת בשלמא חד שמא הוא
חד מה  :ו[ בין לית ביה
הוה מטמא  :ז[ דטשום
נינהו
משו״ה מצטרף אלא אי אמרת תרי שמי
כוית נותר
דשטשח
מטמאה  :ח[ לא סטמיא
מי מצטרף *והתנן יזה הכלל כל שהוא משם
משום אבר ובמוקדשין :
אחד מצטרףוטמא משני שמות טהור אלא מאי חד שמא הוא אימא סיפאיאבל ט[ ונעקר בתוך ה^יל
דההוא לא מעלה :
הנוגע
י[ דקתני קולית ה ס ת
מוח שבפנים
לאוקמה כר׳ יוסי :
מעלה ארוכה מבחוץ • פירש הקונט רס
אע״ג דליכא מוח כלל וזה דחקו מדלא
מוקי לה דלית ביה מוח ובחנם דחק
ד מדנקט קולית משמע דמיירי דאיכא
הכי מוקדשים כו׳ •
מוח קצת :
פירוש בשלמא אי איירי בדאיכא כזית
א״ש מוקדשין אפי׳ למ״ד בערבי פ ס חי ם
)פתחים קכא־(נותר בכביצהדכלחדאיירי
בשיעור דידיה אלא כיון דבמת איירי
בדליכא שיעור מוקדשין אמאי כו׳ תימה
דמאי קמ״ל רב מרי מתניתין היא ועוד
דבפ׳ כיצד צולין )שם דף סג•( מייתי
סייעתא לרב מרי ודחי לה לייתי הך
מתניתין דהכא ונראה דרב מרי
אשמועינן עצמות ששמשו נותר כבר
אפי׳ אין בהן עכשיו ^ ו ס ומתני' איכא
לאוקומי בדאיכא אכתי כזית ומ״מ
חדוש הוא דאיכא שימוש נותר בעולם
ובפסחים דבעי לאתויי מעצמות פ ס ח
דקאמר אלא לאו דאית ביה מוח היינו
שהיה בה מוח כבר דעכשיו לא קאמר
דפשיטא דטעונין שרפה משוס מוח :
ה כ א במאי עסקינן בששיפה • דתו
לא מעלה ארוכה והלכך כיון
דליכא כזית מוח לא מט מ א באהל דליכא
שיעור ולא הוי נמי אבר ואשמועינן
דשיפה אינו מט מ א באהל ;
 1ס א י נוג ע דקתני מאהיל • וקמ״ל
דנוגע היינו מאהיל ומצטרפין
וא״ת ליתני כזית מן המת הנוגע בו
טמא ואנא ידענא דנוגע הייט מאהיל
וי״ל דלא הוה שמעינן ליה מהכא אלא
משום דקים לן בעלמא דכזיתמן המת
מ ט מ א באהל אבל השתא דקתני קולית
י[ מן ה מת וקתני נוג ע מוכיח דנוגע
היינו מאהיל דאי אפשר ליגע במוח
ממש בתוך הקולית אלא ע״י אהל :
ה ב א במאי עסקינן בכזית מוח
המתקשקש • הא דלא קאמר
כששיפה כדאמר לעיל אפשר דסבירא
ליה דשיפה מעלה ארוכה מבחוץ :
אמר

שהוא • אפילו כחוט השערה שאפשר
להכניס בו חוט השערה של ראשו או
זקנו והרי הוא מט מ א בכך כדלקמן :
ג ס ׳ ואי דאיכא כזית מוח מבפנים
טומאה בוקע ת ועולה • קושיא היא
אמאי אין מט מא באהל הרי אין לה
חלל ט פ ח וקיימא לן בברכות )דף ימ(:
כל חלל שאין בו ט פ ח אינו חוצץ בפני
המת ; ואי • קסבר מוח שבפנים מעלה
ארוכה לבשר מבחוץ אע״ג דליכא מוח
הואיל וב מ ^ברלחי סוך ה מוח לבא שהרי
פע מי ם שהמוח כולו כלי^ וחוזר וע״י
המוח גדל הבשר מלמעלה א״כ בלא
בשר ובלא מוח חשיב אבר כל עצם
חלול ותק ב[)אהלות ס״א מ״ז( האברים
אץ להן שיעור אפילו פחות מכזית מן
המת ופחות מכעדשה מן השרץ :
ק ס ב ר אין מוח שבפנים מעלה ארוכה
לבשר מבחוץ• והכא הואיל וליכא בשר
אין סופו להעלות ארוכה בחי ולא אבר
מיקרי  :א״ה במוקדשין אמאי טמאים •
הרי לא שימשו נותר דאין נותר בפחות
מכזית :כי נקבו אמאי ממאין • הא
אמרת דאין שומרין מצטרפין לטומאה
חמורה  :רישא • דקולית המת  :דליכא
כזית• לפיכך אין מט מא באהל; סיפא •
מוקדשים ושרץ ונבלה  :דאיכא כזית •
לפיכך גבי מוקדשין איכא ג[ שיעור
נותר וגבי נבלה ושרץ איכא שיעור
לטמא  :ומאי קמ״ל• כיון דרישא ליכא
כזית ד[ אכתי לא אשמעינן דעצס
כשע 1רה מטמא ב מג ע ולא באהל וכזית
מן מ ב ל ה מט מ א  :מילי מילי • כל דבר
ה[ ששנה במשנתנו אשמעינן ט ע מ א
בכל חד וחד מה שהראה זה לא הראה
זה  :רישא • אשמעינן מדלא טימא
באהל על כרחיך שמעת מינה דמוח
שבפנים אין מעלה ארוכה מבחוץ דאי
מעלה בין אית ביה בין לית ו[ ביה
מטמא  :מילתא היא • כנותר עצמו
ואיצטריך לאשמועינן דהכי הוא כדרב
מרי משוס דבפסחיס )דף קה( לא תנן
אלא הפגול והנותר אבל שמושו לא הנן
ואשמעינן מתטתין דמשוס ז[ דשימשו
סי ת נותר מט מא ה אפי׳ כשהיא סתומה
ולא נ ג ע במוח ט מ א משום עצם ששימש את הנותר  :לא ניקב ה לא • דבעינן אפשר ליגע כדתני ט ע מ א בהדיא לקמן :
אביי אמר לעולם מוח מעלה ארוכה • ומתניתין בששפה נסר ה במגל או בסכין דתו לא מעלה ארוכה והלכך כיון דליכא כזית מוח
הז ט מ א באהל משום שיעור לא ח[ מ ט מ א) א( אבר ובמוקדשין נבלה ושרץ בדאיכא כזית כדאוקימנא ואביי לא פליג אלא במעלה ארוכה  :לארכה •
דעכשיו שייר בה רצועה שלא שיפה ־• ממאה • ואפילו אין בה לא בשר ולא מוח דמוח שהיה ע תיד לבא מבפנים מעלה ארוכה וכיון דדכוותה
)ב( בעלי חיים מעלה ארוכה השתא נמי אבר הוא ולא בעי שיעור  :לרחבה • סביב סביב ואפילו במקום אחד  :דקל • אס תטול ממנו רצועה
סביב הוא מתיכש שלא הנחת דרך לשרך לעלות מן ה קרקע למעלה ממקום שנקלך ואס תקליפט לארכו ותשייר צדו אחד יש דרך לשרך לעלות :
לעולם• רישא דאיכא כזית דלא מוקמינן מתניתין בתרי טע מי וא״נ ליכא כזית הויא מט מא באהל דמוח שבפנים מעלה ארוכה  :ומאי נוגע
מאהיל • מאהיל נמי במשמע כדמפרש ואזיל דאיכא תנא דהרי למאהיל נוג ע :אמאי מהורים • עצם גופיה אבר הוא ובלא מוח נמי מט מא
וסתימה מאי אהטא  :המחקשקש • יבש ונעקר בתוך החלל  [pדהוא לא מעלה ארוכה  :גבי מת • אך על גב דאיט מעלה ארוכה מטמא
באהל דהא בלא חשיבות אבר הא איכא שיעור וסתימה לא מהניא ביה דטומאה בוקע ת ועולה ומוקדשיס הרי שמשו ט ת ר  :נבלה כיון
דמתקשקש הוא ־ ושוב אינו מעלה ארוכה לאו אבר הוא הלכך ניקבו דאפשר ליגע מטמאים משוס שיעור לא ניקבו לא דלאו אבר הוא
דהשתא ג ר ע מקולית שיש בה בכעדשה מוח לח דההוא מעלה ארוכה הוא  :אך אנן נמי תנינא • דקרי למאהיל נוג ע :
הנוגע

וקתני :

א( כאמת הוא משנה
כאהלות )פ״א מ״ו( אנל
מייתי לס גם ננדה שם
וכמטילה)דף י׳ז(

