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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(

עין מ ש פ ט
נר מצור.
סא א מיי׳ פ׳נ מהל׳
נוומאת מת הל׳ יא:

העור ו הרו ט ב

250

פ ר ק ת שיעי

חולק

מסורת הש״ם

'הנוגע בחצי זית■ ומאהיל על חצי זית בבת אחת ידו א[ נוג ע ת כאן שייך לעיל

א ס ף ר׳ זירא רישאבעומאה רצוצה ביןב׳ רזג־ציס עסקינן־הוהמצי
למימר בעומאה למעה מעפח עסקינן כדאמרינן בסמוך אלא והשניה מאהלה כאן  :או חצי זית מאהיל עליו ־ כגון שנתון בקיסם
ס ב ב ס״׳ סי׳ת שס משמעות אהל משמע ליה למעלה מ ע פ ח אי נמי לית ליה סברא דלקמן ותחוב בכותל וזה עומד תחתיו א[ ודבר אחר מאהיל עליו ועל כחצי זית■
הלכה ד:
וא״ה אי בעומאה רצוצה דווקא עסקינן אמאי נ ק ע בסיפא המשכה ע״י כגון חצי זית הנועל ע״ג ק ר קע והוא עו מד אצלו ודך אחד מאהיל על
שניהם*  :אמאי ע הור ־ הלא זה אהל ע״כ
דבר אחר ע הור ה״ל למינקע אבל א ס
גננור ועיקר אהל האמור בתורה זה
אינהרצוצהעהורוי״לדאתא לאשמועינן הנוגע בכחצי זית ודבר אחר מאהיל עליו
הוא כל הבא אל האהל )במדכר יש(
דאפילו בין שני מגדלים דומיא דרישא ועל כהצי זית טהור ואי חד שמא הוא אטאי
שהבית מאהיל עליו ועל מ ת כאחד :
לא הוי עומאה רצוצה בהמשכה ע״י
מגדלים טהור אלא קשיא רישא אמר רבי זירא
רצוצה־ כל דבר שאין לו מ קו ס ריו ח
דבר אחר דתרתי בעינן בק ב׳
וגסשהוא עצמו מאהיל על העו מאה או בטומאה רצוצה בין ב׳ מגדלים עסקינן ואין
קרי רצוץ ופחות מ ע פ ח לאו חלל הוא
העומאה עליי י• ו מ א ן תנא דקרי ביניהן פותח טפח דבולה נגיעה היא ומאן
ונקרא מה שבתוכו רצוץ ; מגדלים ■
של עץ  :דכולה נגיעה היא • אפילו )ג:יר מט :אהלות ס'נ(
ר׳
לאהל ט ג ע רבי יוסי היא׳• פי׳ בקונע׳ תנא דקרי לאהל נוגע ר׳ יוסי היא *דתניא
]תוסשתא ריש פ׳ד
הוא מאהיל למעלה מן הבשר הרבה דאהלות[
דלא מייתי ראיה אלא אליבא דרבא וכן יוסי אומר"׳מלא תרווד רקב מטמא במגע
כגון שהיו המגדלים גבוהים והעומאה
עיקרד הא לאביי מאי משני דע״כ צריך ובמשא ובאהל בשלמא במשא ובאהל הא
למעה והוא מאהיל סמוך לראשיהן קרי
לאוקומי מתניתין בכל ענין דאס לא קא טעין ליה לכוליה והא קא מאהיל אכוליה
נגי ע ה דכיון ד הל מ״ מ היא דעו מאה
כן מאי דחה רבי זירא לעיל בעומא ה אלא נוגע הא לא נגע בטליה אלא לאו ש״מ
3ין שני מגדלים נוקי נמי מתניתין
רצוצה בוקעת הוי כמאן דמלי עו מאה
בכה״ג אלא ע״כ צריך לפרש בכל ענין מאי נוגע מאהיל והא קתני נוגע והא קתני
כל חלל שבין שני המגדלים ומהא לא
דלא תקשה אכתי נוג ע אין מאהיל בלא מאהיל אמר אביי למטה מטפח אהל נגיעה
תסייעיה לרבי יוחנן  :ומאן תנא •
עומאה רצוצה לא הילכך אליבא דאביי למעלה מטפח אהל גרידא רבא אמר אפילו
דמתניתין לרבי יוחנן דאוקי ד הנוג ע
לא מיתוקמא כיון דאיכא אהל למעלה למעלה מטפח נמי אהל נגיעה הוא וחיכי דמי
כ[ היינו מאהיל :תרווד■ כך; רקב■ ע פ ר
הנמצא בארון שלמת שהוארקבוביתו
מ ע פ ח ד ל א הוי נגיע ה אבלרבא דלא אהל גרידא בהמשכה אמד רבא מנא אמינא
של מת ושימור מלא תרווד הלמ״מ ] :תוספתא דאהלות פ״נן
]ל״ל דתניא[ מפיק אלא אהל דהמשכהליכא למיפרך לה *דתנן *ר׳ יוסי אומר חבילי מטה וסריגי
ע״ש[
הא לא נג ע בפוליה■ דהא כל ה ע פ ר
מידי דמתני׳לא איירי בהמשכהמדקתני הלונות חוצצין בין הבית לעלייה שלא להכניס
הנוגע משמע אהל דומיא דנוגע דאיהו
איע מחובר יחד והנוגע בצד זה לא
ורבא טומאה לצד שני פרסן על פני המת באויר
גופיה ולא ע״י דבר אחר ואביי
נג ע בצד זה וכל חד וחד עפ רא באפי
לית להו דרבי זירא דשני לעיל בעומא ה הנוגע כנגד הנקב טמא שלא כנגד הנקב
נפשיה הוא  :אמר אכי’■ המאהיל
כין שני מגדלים דאי אית להו מנא ח[ לן טהור ה״ד אילימא למטה מטפח שלא כנגד
למעה מ ע פ ח שאין ע פ ח בין ידו לעומאה
ומת
לפרש כדמפרש דלמא בעומאה רצוצה הנקב אמאי טהור מת בכסותו הוא
קרי לה אהל נגיע ה ולאביי לא מיתוקנגא
שיטה מקובצת כין שני מגדלים עסקינן אלא ודאי לית בכסותו מטמא אלא לאו למעלה מטפח
מתניתין כרבי יוחנן דלא מיקרי מאהיל
נוג ע אלא למעה מ ע פ ח דהוי כנגיעה
א[ בבת אחת ידו אחת להו וא״ת וכיון דלית להו דרכי זירא וקא קרי ליה נוגע אמר אביי לעולם למטה
מנעת כאן  :נ[
ואכתי הדר חקיין קמא לדוכתיה ע ג ע
דחנוגע :וההוא דלעיל מתוקמא לאכיי כדאית מטפח ודקאמרת מת בכסותו הוא מת
תינו נטי מאהיל
ג[ד&םורניןכעיןשםסרגין ליהולרבא כדאית ליה ואתיא עפי שפיר
אין אבל מאהיל אהל גרידא למעלה
בכסותו מבטל ליה האי לא מבטל ליה ותהד
המטות  :ד[ אם שטחן לרכא דמתוקמא כפשיעות דרישא
מ ע פ ח לא ואי דאיכא כזית באהל נמי ]כריתות [rf)S
רבי
מקורה לחברתה נעשו מצערפין דכאילו נגיע ה היא כיון שאין *כטומאה טמונה בוקעת ועולה ®קסבר
ליעמא אביי לא מהדר לאוקמא לדרבי
תקרה ובטלן  :ה[ היו
באויר כהמשכה וכסיפא דאין מצערפין כיון יוסי טומאה טמונה אינה בוקעת ומנא
יוחנן דה אאביי אוקמה למתניתיןבשאין
פרומים על המת
אהלות פ״ד משנה ב
שנטלן וכו׳ ומרסן על דע״י המשכה היא וא״כ אמאי איצער^ תימרא *דתנן "תיבת המגדל שיש בה
בה כזית וכששיפה והכא קא מהדר
המת  :ו[ ועושין
אותה להביאמהכא מההיאדלעיל יכול להביא פותח טפח ואין ביציאתה פותח טפח
לתרוצי מילתיה דרבי יוסי דקתני גבי
תיבות תיבות[: :להצניע
:
ומשקים
בהן
אוכליםאית להו טנא ראיה דקרי לאהל מג ע לפי ס בר ת רבא טומאה בתוכה הבית טמא טומאה בבית
רקב מג ע ואהל וקשיא לן הא לא נ ג ע
מ[ דאי
מהכא
לאתויי
עפי
ליה
דניחא
וי״ל
בכוליה ומור\ ליה אביי באהל נגי ע ה :
מה שבתוכה טהור מפני שדרך טומאה
לחו לפרש :
רבא אמר חפי׳ למעלה ממפת אהל
שנזכר ב ה שס חכ ס :
כנגד לצאת ואין דרך טומאה ליכנס ורבי יוסי
הנקב עהור • וא״ת כיון דלא
נגיעה■ מיקרי ושפיר מיתוקמא מתני׳
מבעל מטהר מפני שיכול הוא להוציאה לחצאין
להו כדפי׳ בקונע רס יהא ע מ א אפילו
כר׳ יוחנן ורבי יוסי הי א :ב ה מ ש פ ה ■
שלא כנגד הנ קב כדאמרינן פרק לא או לשורפה במקומה וקתני סיפא העמידה
דבר אחר מאהיל עליו ועל העומא ה
הבית
יחפור)ב״ב דף יט(:דכל מידי דלא מבעל בפתח ופתחה לתץ טומאה בתוכה
גליון הש״ס
דהוא אינו מאהיל על העומאה ולא
העו מאה מאהלת עליו אלא דבר אחר גם׳ קסכר ר׳ יוסי
טהור
שבתוכה
ליה אין חוצץ בפני העומאה ומיהו שס טהור טומאה בבית מה
טומאה טמונה־פי׳
ותני
פירש דכל דבר שסותם כל החלון א״צ
ממשיך את העומאה עליו:מנא אמינא עירובין דף פנו ע׳׳א תוס'
ד׳ה הרי הוא :
רבי יוסי עו מאה אינה
בעול ושס)כ• ד״ה היא(מפורש ;
לפי דאפילו למעלה מ ע פ ח קרי ליה רבי יוסי אהל נ גי ע ה :חבלי
בוקע ת ועולה • וא״ת היכי מוקמינן לעיל מתניתין כוותיה והא מתניתין
מעה המסורגים • ג[ שמסרגיס מעו ת כמין קליעה וכן סריגי חלונות
סבר דבוקעת ועולה דקתני בקולית סתונזה הנוגע בה ע מ א ואוקמינן שנותנים עצים דקים או ע סי ברזל בחלונות בסירוג בקליעה שלא
דמאי ט ג ע מאהיל וי״ל אע״ג דסבר רבי יוסי עומאה ע מונה אינה יכנס אדם בהן:חוצצין בין בית לעליה •.א ס ל[ ״שעחו מקורה לחברתה שסהו ביו חורה לחירתס
מהרש׳ל
בוקעת מודה בקולית סתומה שמטמא באהל כמו במת בכסותו דמודה נעשו תקרה ובעלו ואין מקבלין עומאה וחוצצין ב פני ה עו מ א ה שלא
בבית מה שבתוכה עהור • שהכזגדל
רבי יוסי דמע מא :
תכנס עו מאה לצד שני שעליה כלומר לעליה ואע״פ שנקובים הרי אין
חוצץ בין הטומאה ובין מה שבתוכו דאינו מקבל עומאה דעשוי לנחת
בנקבים פותח ע פ ח וכל נקב העשוי לאויר שיעורו כמלא אגרוך וכל נ ק ב
הו א:
הוא להוציאה ולשורפה במקומה ■ נראה דמודה רבי שבין בית לבית או בין בית לעליה שיעורו בפותח ע פ ח ואך הנוגע כ ע ד
יוסי בהא דאמרינן בביצה )דף י•( המת בבית ולו פתחים הרבה כולן
הנקב עהור :ה היו פורסי ם על המת באויר-שנעלו מן ה מ ס ה כמו שהן
טמאים מפני שסוך טומאה לצאת דרך שם ד ה תס במת שלם דאין דרך מסורגות ופורסן על המת באויר  :הנוג ע פנגד הנ ק ב עמא■ דעכשיו
^׳( 0וי«■
לשורפו ולנתחו פחות מכזית :
לא נעשו תקרה להיות הכל כסתום לפיכך הנוגע כנגד הנקב ע מ א שהרי
אם
מאהיל על המת שלא כנגד הנקב עהור דחבליס בלא מ ע ה אינן מקבלין הגהות מהר״ב
רנשבורג
עומאה הילכך חוצצין  :אילימא■ ששועחן על ה מת למעה מעפח שאין מהן ולמת ע פ ח  :לא מבעל ליה■ להיות כסותו של מת  :ותהוי פעומאה
ממונה■ אי למעה מ ע פ ח עסקינן נהי נמי דלא מבעל ליה תיהוי מיהא עומאה עמונה שאין לה חלל ע פ ח דקי״ל)אהלות פי״ד מ״ו( בוקעת ועולה א[ רש׳י ד ה 6ו חצי»ית
וכו׳ וזה עומד תסחיו כאן
ע ד לרקיע אא״כ תמצא חציצה למעלה מ ע פ ח  :תיבת ■ מגדל של עץ משעיי״ר ועושין ו[ אותו תיבות תיבות קענות להצניע בהן ז[ כלים הס״דואס׳כ מה׳ד ודנר
אמר :
ומשקין  :שיש ב ה■ בחלל פותח ע פ ח ה״ג לה במשנה דאהלות שיש בה פותח ע פ ח דלא הויא עומאה ע מונה  :ואין ביציאתה■ בחור פ תח אין
בו ע פ ח  :מומאה בתופה הבית עמא ■ ואע״פ שפתחה קען כדמפרש ע ע מ א מפני שדרך עומאה לצאת על כרחך סופה לצאת דרך פתח זה
לפיכך מע מ א ה מיד דרך יציאתה ומדרבנן  :מה שבחופה מהור■ הואיל ואין ביציאתה פותח ע פ ח והרי אין סופו להכניס לה מ ת  :רפי יוסי
מ מ ה ר• כדמפרש דשמא אין הופה לצאת דרך פ תח זה שיהא בה שיעור עומאה שיכול להוציאה לחצאין או לשורפה במקומה  :וקתני סיפא
העמידה בפתח• וכולה בבית אלא שפתחה לחוץ  :טו מ א ה בתופה הביה טהור■ דמשום מאי איכא לעמויי הא עומאת אהל ליכא דיש ב ה
פותח ע פ ח ולא ע מונ ה היא ומשוס יציאה נמי לא מע מיא דהא אין יציאתה לפנים :

שלא

קסבר

טומאה

יכול

ה״ג

מסורת הש״ם

פ ר ק ת שיעי
ה עו רו ד דו ט ב
ה״ג וחני עלה ורבי יוסי ממהר אהייא אי נימא אסיפא הנא קמא נמי אם

חולין

עין משפט
נר מצוד■
יש בצוארו פותח מפח כו׳ • תימה אי צוארו של כלב חשיב דבר סג א מיי׳ פכ״ה מהל'

הכו

מהורי ממהר אלא ד[ דקאמר ת״ק הבית ממא אי משום דדרך מומאה
שאין מקבל טומאה כי יש בצוארו פותח מפח מאי הוי נהי דרבי
לצאת כו׳ ולא גרסינן אלא לאו ארישא דהא ברישא בהדיא הנן בה ורבי מאיר אית ליה חוקקיםלהשלים מ״מ הא ממעט הבשר את האויר מטפח
יוסי ממהר  :אי נימא אסי&א• וכדקתני הא ת״ק נמי ממהר  :אלא • ואינה יכולה טומאה לבא ואי חשיב דבר המקבל טומאה היכי קאמר ר׳
שמעיה לת״ק דקאמר הבית ממא כל
יוסי רואים את חלל הטומאה הא
היכא דמשכחת חדא מהנך תרי מעמי
ותני עלה רבי יוסי מטהר אהייא אילימא אם אין בחללה טפח אינו מביא ואמאי
אי משוס דרך מומאה לצאת כגוןרישא
אסיפא ת״ק נמי טהורי קא מטהר אלא והא אינו יכול לחוץ והרי הוא כפתוח
דיש בה פותח מפח דאין כאן מומאה דקאמר ת״ק טומאה בתוכה הבית טמא אי לבית ומיהו אפשר דמ״מ לרבי יוסי
ממונה אלא משום דסופה לצאת ואי
הבית טהור דכיוןשאין בחלל מפח אין
משוס דמומאה ממונה בוקעת מדנקמ
משופדדרךטומאה לצאתואי משומדטומאה כאן אהלשימשוך טומאה לבית ופוסקת
רישא יש בה פותח מפח ותנא סיפא
טמונה בוקעת וקא״ל רבי יוסי דקאמרת דרך הטומאה בחוץ אך קשה נהי דבשר
עלה העמידה בפתח ופתחה לחוןהבית
טומאה לצאת יכול הוא להוציאה לחצאין או אפשר שאינו חוצץ עצמות אמאי אין
מהור ושמעינן מינה מעמא דיש בה לשורפה במקומה ודקאמרת טומאה טמונה חוצציםוי״ל כיון דאית ליה לר״מ חוקקין
פותח מפח דאין כאן אהל מומאה
בוקעת טומאה טמונה אינה בוקעת ורמי דר׳ ויש בהם אויר קצת דהעצמות אין
אהלות פי״א מ•׳! ממונה הא אין בה פותח מפח אפילו יוסי אדר׳ יוסי דתנן *הכלב שאכל בשר מת סותמים כל הנקב אלא ממעמין
העמידה בפתח ופתחה לחוץ הבית ומת הכלבומוטל על האסקופהר״מ אומר אם ומסתמא אין מבמלין וסופו להוציאם
ממא מפני שמומאה ממונה בוקעת
משם לא חייצי כדפרישית פ׳ לא יחפור
והבית יש בצוארו פותח טפח מביא את הטומאה
והוי כאילו מועלת בקרקע הבית
)נ״נ ’ Vמ■•(  :מאי לאו אאין
מאהיל עליה  :וקא״ל ר׳ יוסי • ברישא ואם לאו אינו מביא את הטומאה ד יוסי אומר בצוארו פותח טפח • ורואין היינו
דקאמרת גבי יש בה פותח מפח הבית ״רואין א[ מכנגד השקוף ולפנים הבית טמא רואין את הטומאה אם היא כנגד
ממא מפני שדרך מומאה לצאת יכול
מכננד השקוף ולחוץ הבית טהור רבי אלעזר השקו^אולא:אמףרבאה״קכו׳•
הוא להוציאה לחצאין  :ודקאמרח ־
אומר פיו לפנים הבית טהור פיו לחוץ הבית לא הוהמצי למימר דאיש בצוארו פותח
בסיפא הבית עהור ומעמא״[ משום
טמא מפני שטומאה יוצאה דרך־ שוליו רבי מפח קאי ולא בא לחלוק אלא דלא
דנקע ברישא יש בה פותח מפח הא יהודה בן בתירא אומר בין כך ובין כך הבית חשיב לשקוך אהל ורואין אצואר כלב
אין בה פותח מפח הבית ממא משוס
טמא מאי לאו אאין בצוארו פותח טפח קאי קאי דלא שייך למימר לשון רואין אהא
דמומאה ממונה בוקעת לאו מילתא
דהא מונח קמן אלא אמומאה שהיא
היא דמומאה ממונה אינה בוקעת  :רבי יוסי וש״מ טומאה טמונה בוקעת אמר
בפנים או אחלל שייך לומר רואין :
הכלב שאכל בשר המה ומה הכלב • רבא רואין את חלל הטומאה קתני ורבי יוסי
א נ ן בתר חלל אזלינן■ ור״מ דלא
יש
דאילו חי אפילו נכנס לבית הבית מהור בתרתי פליג וקא״ל לר׳ מאיר דקאמרת כי
בעי חלל מפח לטעמיה דאית
כדאמר בבהמה המקשה)לעיל דף עא■(
בצוארו פותח טפח מביא את הטומאה אנן ליה בפ״ק דשבת )דף ז (:דחוקקין
בתר חללה אזלינן ודקא אמרת ב[ *)הבית( להשלים גבי זרק ונח בחור כל שהוא
צ״ל על האסקופהכולה דמומאה הבלועה בבעלי חיים אינה
לשיא מממאה :ומוטל על האסקופה• וצוארו
כולו טמא מכננר השקוף ולפנים הבית טמא ונהי דבפ״ק דערובין)דף יא(:גבי כיפה
מכננד השקוף ולחוץ הבית טהור רב אחא לא אמר חוקקין להשלים אלא כשיש
לפנים  :אם יש בצוארו פוהח טפח •
בריה דרבא מתני לה בהדיא רבי יוסי אומר ברגליה ארבע ה״מ גבי מזוזה דכתיב
רוחבמפחבצוארהמביא אההטומאה•
)דבריםיא(ובשעריך ובעינן שער חשוב
ו[ משוס דדופנו העליון מאהיל על
המומאה וראשו השני ממשיך האהל רואין את חלל הטומאה ומאן תנא דפליג אבל בעלמא אפי׳ אין שם ד׳ חוקקין
לבית ויוצאה דרךפיו לבית ואע״ג דאין עליה ג[ רבי שמעון הוא דתניא ר״ש אומר
וצ״ע שם ״ונראה דהך שמעתא מיירי זה הוא דסר גפגי עצמו•
מהר״ם
שלש
כשאין מפח מן השקוךולחוץוכשסוגרים
לה אהלשחללו טפח סבר ר״מ דממשץ
אמר
אלעזר
*ור׳
מטפח
פחות
אהל
ואין
עצמו
בפני
כאהל
הוא
הדלת
רוחב
בו
שאין
דכל
•
הטומאה
אח
הואיל ורחבו מפח:ואם לאו אין מביא
ג״ז הוא דנור גפני עצמו•
מפח איט אהל כדתנן)אהלומ פ״ג מ״ז(מפח על מפח על רוסמפח מרובע פיו לפנים הבית טהור לחוץ הבית טמא מפני שטומאה יוצאה דרך שוליו מהר׳׳ם
מביא את הטומאה :רבי יוסי אומר רואים■ את הטומאה קס״ד דה״ק ונראה דר׳ אלעזר לאו אכלב דרבי יוסי קאי דר' יוסי בכלבשיש בצוארו
בודקין בגופו את מקום הטומאה אס היה מן המשקוך ולפנים  :הביה חלל פותח מפח איירי ורבי אלעזרשאין בחלל פותח מפח מדקאמר פיו
טמא■ השתא קס״ד ז[ אדאין בצוארו מפח קאי דקאמר ר״מ הבית לפנים הבית טהור ״אלמא בסתם כלבים איירי שאין בצואדס פותח צ״ל אלא רש׳יא
מהוד וקא״ל רבי יוסי אם הטומאה מן המשקוך ולפנים אע״פ שאין מפח• מ א ן תנא דפליג עליה דרבי יוסי ר״ש היא • פ״המאן תנא
בצוארו רוחב להיות הוא אהל הרי יש כאן אהל גדולשהבית מאהיל על דאמר לעיל ׳נוגע בחצי זית ודבר אחר מאהיל עליו ועל חצי זית טהור
הטומאה וסתם חלל הגרון אין בו מפח והויא לה מומאה ממונה  :מן דלא מצטרך אלמא תרישמי נינהו דאהל לאו היינו נגיעה וקשה דהתם
המשקון* ולחון הביה טהור• שהרי אין כאן לא בית מאהיל ולא א^ אפי׳ רבי יוסי מודה בין לאביי בין לרבא דהא למעלה מטפח אהל
מפח שיהא ממשיכה לתוך הבית  :פיו לפנים • ונקב זנבו לחוץ הבית בהמשכה הוא ונראה לפרש דאמאי דקאמר לעיל מאן האי תנא דחשיב
* סו סו ס■■
טהור אם טומאה מבחוץ ומשום המשכה לא מממאינן ליי :שהרי אין לאהל נגיעה ר׳ יוסי מכלל דאיכא דפליג עליה וקאמר מאן הוי האי תנא:
עצם
דרך מאכל לצאת דרך הפה אלא דרך השוליים נקב הריעי  :פיו לחוץ •
שיטה מקובצת
ושוליו לפנים  :הביס טמא • שהרי דרך פתח קטן הזה על כרחך היה סופה לצאת  :בין 5ך ובין כך• פיו צפנים או פיו לחוץ בין טומאה מכנגד א[ ר' יום' אומר רואין
המשקוך ולפנים בין שהוא לחוץ בין שבצוארו טפח בין אין בצוארו טפח ואכולהו פליג פיו לפנים טמא ואע״פשאין סופו לצאת דרך כאן קסבר את הטומאה טכנגד
השקוף :כ[ ודקא אמרת
ח[ אך בדרך כניסתה היא מוציאה טומאתה אי נמי פעמים שהיה מקיא וכן שוליו לפנים מפני שדרכה לצאת דרך זה :מאי לאו אאין בצוארו על האסקופה כולה טמא:
טפח קאי רבי יוסי • ואמר דאם טומאה מן המשקוך ולפנים טמא ואע״פ שאין כאן המשכה מטמא ליה משום שהבית מאהיל על טומאה ג[ דפליג עליה דר' יוסי
ר׳׳ש הוא  :ד[ טהורי
טמונה :אמר רבא• ר׳ יוסי לאואאין בצוארו טפח קאי ולחומרא דהתס אפי׳ טומאה בפנים הבית טהור דטומאה טמונה אינה בוקעת אלא מטהר אלא דשמעיה
איש בצוארו פותח טפח קאי ולקולא דקאמר ר״מ אהל הצואר ממשיך הטומאה לבית הואיל ורחבו טפח ואע״פ שאין חללו טפח וקאמר ליה דקאמר ת״ק  :ה[ וטעמא
משום דנקטת ברישא :
רבי יוסי רואין את חלל הטומאה חלל הצואר אס יש בחללו טפח ממשיך ואס לאו אינו ממשיך והאי רואין את הטומאה לאו רואין את מקום
ו[ משום דדופנו העליון
שכיבת הטומאה קאמר דאמקוס שכיבתה לא חיישינן דלא שני לן אם בבית אם לחוץ לבית שאין טומאת הבית אלא משום המשכה אלא רואין את נ׳׳ב נ״א בס״י משום
דדופנו ראשו מאהיל
חללה קאמר ודקמסייס בסיפא אם מכנגד המשקוך ולפנים כו׳ מילתא אחריתי היא  :ובחרסי פליג • וה״ק ליה לר״מ דקאמרת לענין המשכה אם
וכו׳  :ז[ השתא קם״ר
יש בצוארו כולו עם עובי דפנותיו רחב טפח נזמשיך אנן חלל טפח בעינן:ודקאמרס■ על האסקופה כולה הבית טמא ואע״פשאין פיו מן השקוך דאדאין בצוארו טסה
ולפניסדקחשבת כל האסקופה כלפניסוהאסקופה רחבה ושקוךמחותך בו שהדלת נוקך ושוקך בו כשפגריןאותו ומההוא שקוךולפניסהוי כלפנים :קאי ! ח[ אף בדרך
כניסתה היא מוציאה
שקון*.בטיי״ל בלע״ז כמושאנו עושין למפתן ולמשקוך העליון מקום שהדלת נוקש עליהן ולשון שקיפה היא הכאהשנוקש דבר על חבירו כדמתרגמינן טומאתה ) .נ״ב וה״נ
חבורה )שמות כא( משקופי עלה נדך)ויקרא כו( טרפא דשקיך שדופות קדים)בראשיח מא( •שקיפן קידום חבוטות ברוח  :מאן תנא• דלעיל)דף קפה (:תניא(א"נ פעמים שהוא
מקיא וכן שוליו וכו׳
דהנוגע בכחצי זית ודבראחר מאהילעליו ועל חצי זית דקתני טהור דלא מצטרפי אלמאמגע ואהל לאו חד שמא הואופליג אדר׳יוסי דקרי לאהל נוגע :כן מצאתי בס׳י אהר :
שלש
מומאת מת הל״ו :

