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

עין מ שפ ט
נר מצוד.
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כשעורה מטמא ב מגע ובמשא אגל לא באהל • פי׳ בקונמרש
סד אא מ״׳ d׳^
דהלמ״מ הוא ואי אפשר לומר כן דמקראי ילפינן לה בנזיר
^
־ל׳^ייי
הלי
מהל׳ פרק כהן גדונ ) ד ף נג (:ולא הוי הלכה אלא מה שהנזיר מגלח עליו
י
כ ה 'ב ׳
מיי׳ פ׳ד
ודופק מט מא ב מג ע ובאהל ואין
סאראנות הטומאה אע״ג דלא מטמא באהל  :יפ[
הלכה ’ :
סו נ ד מ״׳ שם הל׳ י  :6מטמא במשא • למ״ד בפרק בהמה
המקשה )לעיל דף ענ•( דגולל ודופק שלש טומאות פורשות מן המת שתים בכל
הוו מהלכה איכא למיחר דהכי גמירי אחת א׳ושלישית אין בהן ואלו הן מלא תרווד
לה אלא למאן דמייחי לה מעל פני רקב ועצם כשעורה וגולל ודופק מלא תרווד
השדה קשה מנא לן ונראה משוס דההוא
קרא דכל אשר יגע על פני השדה רקב מטמא במשא ובאהל ואינו מטמא במגע
מוקמינן בנזיר )דף נג (:באהל הילכך והיכן מגעו ב[ עם אחת מהן עצם כשעורה
מטמא באהל ובמגע נמי מטמא משוס מטמא במשא ובמגע ואינו מטמא באהל
דאפקיה בלשון נגיעה אבל במשא לא והיכן אהלו ג[ עם אחת מהן גולל ודופק מטמא

מסורת ד.ש'׳ם

שלש טומאות פורשות כו׳ •טומאות הרכה פורשות מן המת כגון כזית
כשר ושדרה וגלגולת שלא חסרו ורובע עצמות ומלא תרווד רקב ועצם
כשעורה ורוב המנין והכנין אלא שלש טומאות פורשות ממט ששוות
בדבר זה שיש ככל אחת• שתים מטומאתו של מת או מג ע ומשא בלא
תורה אור אהל או מג ע ואהל בלא משא או משא

מליט שיטיגא • ב נ ב ל ת ה ולא
בקוליח סתומה ־ מהאי קרא נמי
וועיי! ־.ום׳ שם י " יוא[ ממעטינן בפ׳בהמה המקשה)לעיל עז(*:
עצמוה וגידין וקשה דא״כ היכי נ מ ע ט
מיניה קולית סתומה ומיהו כיון דלא
מרבינן שומר אלא בנקובה שיכול ליגע
ממילא כי אמטיטו עצמות אמעיט נמי
קולית סתומה אע״פ דשומרהוי כסתום
ןלעיל י,י! [:כגון חטה בקליפתה* התס מרביק
מקרא דזרע אשר יזרע כדרך שבני
אדם מוציאים לזריעה אבל הכא גלי
קרא דשומרלא הוי אלא כשאפשר ליגע
וכן גכי שרצים מרגינן לקמן מיטמא
דשרצים קולית השרץ נקובה ואע״ג
דמהטמאיס דרשינן לקמן לרבות קולית
השרץ וביצת השרץ עיקר קרא לא אתא
אלא לביצת השרץ אבל קולית נפקא
מיטמא ואע״ג דמהטמאים דרשינן
דרשות טובא אפשר דדרשינן מטמא
טמאים הטמאים או טוכא טמאים
כתיב הח ם ’• י כ ו ל אפילו לא רקמה
ת״ל השרץ • וא״ת ולרקמה למה לי
קרא לענין טומאה הא לעניו אכילה
פשיטא לן בלא קרא בפרק אלו טרפות
)לעיל דף סד (.שאס רקמה ואכלה לוקה
משוס השרץ השורץ על הארץ אצמא
שרץ איקרי ויש לומר דודאי רקמה שרץ
איקרי אבל צג ועכבר לא איקרי וכה״ג
אמרינן בפ׳ בהמה המקשה)לעיל עה•(
גבי חלב דלא איקרי חלכ שור כשב ועז
ע ד שיצא העובר לאויר העולם אי נמי
מקרא דהכא קיס לן כאלו טרפות לענין
אכילה שלוקה :
תלמוד

ואהל בלא מג ע והשלישית אין בה
ואצו הן־הג׳ הפורשות שהמשפט הזה
נוהג בהן  :מלא תרווד רק ב וטצם
כשעורה וגולל ודופק • גולל זה כסוי
העליון דך שטתנין על המת דופק זה
דך הניתן בצדיו ורבינן להו מקראי
ג פ׳ בהמה המקשה)צעיל דף ענ(-והנך
תרי חדא טומאה נינהו ששניהם יוצאים
ממקרא אחד וטומאתן שוה אכל שאר
פורשים מן המת כל ג׳ טומאות המת

במגעובאהל ואינו מטמאבמשא והיכן משאו
ל[ עם אחד מהן  :קולית נבלה וקולית השרץ
^
וכו׳ :ת״ר״בנבלתה ולא בקולית סתומה יכולייזיי׳
א במשא ואהל ־ שהרי נושא את כולו ח[ :
אפילו ניקבה ת״ל הנוגע יטמא את שאפשר
ואינו מטמא במגע• שאין נוג ע ככולן
ליגע טמא ואת שאי אפשר ליגע טהור א״ל
והיינו פליגא דר׳ יוסי ד א מ ר מ ל א
רבי זירא לאביי אלא מעתה בהמה בעורה
תרווד רקב מטמא ב מגע דקרייה לאהל
לא תטמא פוק חזי כמה נקביםיש בה א״ל רב
מג ע  :והיכן מגעו • של מת  :באחת
מהן• בכל אחת מאלו השתים הנותרות:
פפא לרבא אלא מעתה כוליא בחלבה לא
עצם כשעורה •הלמ״ח ד מגע ומשא
תטמא תא חזי כמה חוטין נמשכיןהימנה בעי
אית ליה ולא אהל כדאמרינן בנזיר )דף
רב אושעיא ייחישב עליה לנוקבה ולא ניקבה
 5ג (:עצס כשעורה הלכה  :והיכן
מהו מחוסר נקיבה כמחוסר מעשה דמי או
אהלו ־ של מת  :גולל ודופק • נמי
כמחוסר
לא הדר פשטה ?[מחוסר נקיבה לאו
הלכה גמירי לה בבהמה המקשה)לעיל
המרוקמת
מעשהדמיזמתני׳^^^ביצת השרץ
דף עג•( ולמאן דנפקא ליה ה חס מקרא נתוששתא ס׳מ[
טהורה ניקבה כל שהוא טמא ^עככר שחציו
ל אי ד ענ א מהיכן אימעיט משא :
ש[ יכול אפי׳ נק ב ה •*לא הוי ט מא  :דלא הוי כ5׳ל יש׳ל
בשר וחציו אדמה הנוגע בבשר טמא באדמה
ת״ל הנוגע יטמא• יו״ד יתירא דריש :
טהור רבי יהודה אומר אף הנוגע באדמה
שכנגד הבשר טמא :נ ט׳ ת״ר ״הטמאים ש 6את שאפשר ליגע טמא • שס טומאה

לא ריקמה ת״ל ״השרץ מה שרץ שרקם אף
ביצת השרץ שרקמה יכול אפי׳ לא ניקבו ת״ל
הנוגע יטמא את שאפשר ליגע טמא ואת
שאי אפשר ליגע טהור וכמה נקיכתה כחוט
השערה שאפשר ליגע כחוט השערה  :עככר
שחציו ]וכו׳[  :אמר רבי יהושע בן לוי והוא
שהשריץ על פני כולו איכא ידמתני לה
אסיפא רבי יהודה אומר אף הנוגע באדמה
שכנגד בשר טמא אמר ר׳ יהושע בן לוי והוא
שהשריץעל פני כולו מאן דמתני לה ארישא
כל שכן אסיפא ומאן דמתני לה אסיפא אבל
רישא אע״ג דלא השריץ ת״ר מתוך שנאמר
עכבר שומע אני אפילו עכבר שבים ששמו עכבר ודין הוא טימא
בחולדה וטימא בעכבר מה חולדה מין הגדל על הארץ אף עכבר מין הגרל
על הארץ או כלך לדרך זו טימא בחולדה וטימא בעכבר מה חולדה כל
ששמה חולדה אף עכבר כל ששמו עכבר ו[ אפי׳ עכבר שבים ששמו עכבר
ת״ל״עלהארץ י[איעל הארץ יכול על הארץ יטמא ירד לים לא יטמא
ת״ל

עליו הילכך אע״פ דלא נג ע אלא בעצם
טמא דשומר מכניס ומוציא טומאה
בהמה ג היר עו ר ה• כל זמן שלא
הופשטה כלל  :לא תטמא • דהא אי
אפשר ליגע בכ שר :המה נקבים יש
בה • הפה והחוטם והעיניס  :חלב •
איט ט מ א כדכתיג יעשה לכל מלאכה
ותניא בגמרא דכל שעה בפסחים )דף
» (.מלאכה מה ת״ל לכל מלאכה שיכול
למלאכת הדיוט יהא טהור למלאכת
גבוה יהא טמא ת״ל לכל מלאכה :
כוליא־ המכוסה בחלבה לא תט מא
הואיל ואי אפשר ליגע בה  :נמשכין
הימנה • באמצעיתה י[ והן בשר :
מ ת נ י ׳ ביצת ה שיז ־ יש שרץ שהוא
מטיל ביצים צב והלטאה וחומט :
המרוקמת • שנולד בה אפרוח :
טהורה• לפי שאי אפשר ליגע בה :
ניקבה בל שהוא טמאה •ואע״פ שלא
נג ע אלא יא[ שהשומר מוציא טומאה :

כאשפה
מעצמו נוצר מאדמה יב[
המשרצה תולעים ואם עדיין לא נברא העכבר אלא צדו אחד יג[ הימני או השמאלי הנוגע בבשר טמא באדמר sשכנגדו טהור  :ג מ׳ ה ט מ א י ם •
אלה הטמאים יד[ ה״א יתירא נדרשת לכמה דרשות לאסור צירן ורוטבן)לעיל דף קיב (:ולעורותיהן כבשרן )למיל דף קכב (:ולביצת השרץ  :ח״ל
השרן• הטמאים לכס בכל השרץ  :כ חו ט השערה • שער ראשו וזקנו טו[ אס יכניסו לתוכו הרי נג ע וטמא שהשער המחובר הרי הוא כבשר בין
שער טהור הנוגע בטומאה בין שער ט מא שנגע בו הטהור ט מא דתניא בת״כ הנוגע בבשר הזב ולא בצואה שעליו טז[ ולא בקילקלין הוא עירבוב
ס^א ונאסף גשמיות שער פלוש המתקשה *ונאסך בשערו שעל החזה ושעל השחי פולטרי״ץ בלע״ז ואינם מחוברין לבשר להכי קרי ליה קילקלין מה קילקלין זה מקושר
פיל^ייי׳זנלע״זכו׳ונמחק כנגד החוץ אך הני שערות קשורין ומכוסין ש ס כ ך מצאתי בדברי רב האי יכול שאני מוציא את השעל ואת הצפורן ת״ל ט מא הא למדת
ששער הט מא הרי הוא כבשרו ושער הטהור נמי תניא התם וכל אשר יג ע בו הזב בו ולא בצואה שעליו ולא בקילקלין שעליו יכול שאני
'י'’"’ '
מוציא את השער ואת הצפורן ת״ל יטמא  :והוא שהשרין• חציו על פני יז[ ארכו של שרץ מראשו ועד רגליו כלומר שמצד א׳ הוא נעשה בשר
ולהכי ט מ א אס נג ע בבשר דחשיב שרץ הוא  :מאן דמתני לה • להא דר׳ יהושע ארישא דמיירי בנוגע בבשר ואפ״ה מטהר ליה ריב״ל אם לא
ש י ט ה מ ס ו ב צ ת השריץ על פני כולו  :פ״ש אסיפא • אדר׳ יהודה דמיירי בנוגע באדמה דאשמעינן דלא טימא ר׳ יהודה בעפר אלא א ס כן השריץ על פני
ד הכי .מס ת בר שפיר ״ולקמן תנא כל שיש ביבשה יש ביס חוץ מן החולדה :מכבר שבים • דג הוא דומה לעכבר ועכבר שמו :ודין
ל [.השלישית אץ בהן :כולו
הוא• מדינא נפקא ליה דלא מטמא ולאצריכא ק ר א :מה חולדה מין הגדל טצ הארן • ולא שביס שהרי אין חולדה בי ם :אך ע כ ב ר• אך
’ [יי ק! ף ״י
םר['^י 7ו?!יכן ^ א ו על פי שיש ממינו ביס לא טימא אלא מין הארץ :יח[אי על הארץ יכול על ה א רןי ט מ א• כלומר אומר אט לאאדרשנו לך במדה זו אלא
*
י*
. . . .
. . .
^ ^
ך׳יי לכך בא לומר על הארץ יטמא בין עכבר הים בין עכבר היבשה אס על הארץ נג ע בטהור יטמאנו ואם נפל לים ושס נג ע בטהור לא יטמא :

]דנורזה ולקמן חניז שייר
י

י

נקיבה
פשטה
ח״ל
] ( 6צ׳׳ל דהני מסתני שפיר לקמן גסמון[
טחיסר י"'י ”
”
בטחוסר מעשה דטי
כצ׳ל ונ׳ב שכך נמצא בפסקי הר׳ ישעיה טטראני ובקצת ספרים ישנים לא נמצא הדר פשטה כלל ובך היתה גרסתושל הרטב׳ם ן״ל עי'ן פרק שני טהלכות שאר אבות הטומאות והתוספות נויפי׳ כנרסת הר״י טט-״אני ז״ל
עיין תום' בבא קטא דף כה ע״ב א(  :ו[ כל ששטו עכבר אביא עכבר שבים  :ז[ אי על הארץ נ׳ב נ״א בספר כתב יד ישן או אינו אומר על הארץ אלא על הו:רץ יטמא וכו' וכן כתוב ביש׳י כ׳י  :ח[■ שהרי נושא את כולו
וטאהיל על כולו הס״ד  :ני[ יכול אפי׳ ניקבה לא הוי טטא כצ״ל ונ׳ב נ׳א ברש׳׳י כ׳׳י אהד יכול אפי׳ ניקבה ת׳ל הניגע ה׳א דהנונע דריש ניגע טצי לטירתב וכתב הנונע טשטע כל הניגעין שתמצא .לוטר ואפי' לא
ננע אלא אפשר הוא ש״ט את שאפשר לינע וכו'  :י[ הימנה באמצעיתה מתוך הכוליא והן בשר  :יא[ ואע״פ שלא נגע אלא בקליפתה שהשומי  :יג[ נוצר מארמה ומין ארמה יש המשריץ עכברים כאשפה רטשרצה
תולעים  :יג[ הימני או השמאלי נמהקו שלשת תיבות אלו  :יד[ ה״א יתירא נדרשת נ׳׳ב תוס' ברודות דף ו' ע׳ב  :פו[ שער ראשו ו 1קנו המחובר לו אס יכניסנו לתיכו הרי נגע ונטמא שיסשער המהובר לו הרי ועא כבשר
נ׳ב עיין תוס' ב׳קדף כה ע׳ב  :טז[ ולא בקלקלין שעליו קלקלין ד\א ערביב :
עוד
בם,הור דתניאוכו׳ .
ננע בטומאה בין שיער הטמא שנגע בו הטהוד דתניא בת'כ הנונע וכו׳ כצ״ל ־ ונ״ב נ׳א שננע
•ז( חציו על פני כולו כל אדנו של שרץ ; יח[ או אינו אומר על הא.רץ אלא על הארץ יטמא בלומר אומר אני לא ־ ונ׳ב נ׳א כלומר או אני לא וכו'  :ים[ גולל ודופק מטמא במגע ובאהל ואין מטמא במשא וצ׳ע
כל
טנא לן הא דבשלטא למ׳ד בפ׳ בהמה המקשה דנולל כצ׳ל■י
■ ffוכן משמט עוד להדיא נתוס׳ שנה דף פ׳ד ע׳ג ד ה שטהירי; דנרסי הנא דמיזיסר נקינה כמחוסר מעשס דמי ■ע״ש .

מסורת

הש״ם

העור ו הרו טב

פ ר ק תשיעי
תל מוד

הולין
,

קם

עין ט שפט׳
נר מצות

לומר כשרץ  .וא״ת למה לי קרא דבשרץ רזמילא כיון סו א מיי׳ פ׳י מהל׳ כאד

ת״׳ל השורץ  .הוה ליה למירזר וזה לכם השמא כשרן הארץ וכתיב
כשרץ השורץ טל הארץ אייתר ליה השורץ לדרוש כל מקום שהוא
דאיכא לאקושי לקולא ולחומרא לחומרא מקשינן דהא
יכול לשרוץ לרחוש ולנוע והרי אן! כים הוא שש י[ שמינו טככר לעיל אי לא על הארץ למעושי עכבר שביס הוה אזלינן לחומרא
הארץ הלכך ע״כ על הארץ למין הארץ הוא דאתא ולאו למעושי ירד ואומר רבינו יצחק דאצשריך בשרץ לעכבר שחציו בשר וחציו אדמה
ליס  :או איגו  .אומר השורץ לדרשה תורה אור
משוס דהשורץ משמע שפי כל שהוא
לי הכא ומהלי הכא .
משריץ :
זו אלא למעושי טככר הנוצר מאדמה= י ^יי׳ ת״ ל °השורץ כל מקום ששורק או אינו א[ אלא
שאין פרה ו ר ב ה .כלומר שלא היה
ומ״מ אצשר^ השורץ כל מקוס ששורץ
” השורץ )י כ ל ל
)יבול(( כל המשריק יטמא שאין
מפריה ורכיה של עככר לפי שנוצר
דלא נמע ש מעל הארץ תרוייהו ירד
מאליו הואיל שאינו משריץ שהור דהאי משריץ לא יטמא אוציא עכבר שחציו בשר
ביברי דנרש
לים ועכבר שבים
שורץ לשון פרו וישרצו הוא )שמות א( וחציו אדמה שאין פרה ורבה ודין הוא טימא
אינן מן הישוב .פירש בקונשרס יג[
ולא לשון ריחוש וניענוע ולעולם בחולדה וטימא בעכבר מה חולדה כל ששמה
ביברונ״ש בלע״ז שאין לוקים עליהן
ירד לים לא ישמא דהכי קאמר על חולדה אף עכבר כל ששמו עכבר אביא
משום השרץ השורץ שהן גדלות במים
ור״ת אומר דגרסינן ביברי ונרש
הארץ ה[ ואפילו עככר הים ירד לים עכבר שחציו בשר וחציו אדמה או כלך
ועיירות הן כדמשמע בכיצד מעברין
לא ישמא ואפילו של יכשה והשורץ לדרך זו מה חולדה פרה ורבה אף עכבר פרה
)עירובין דף ט•( הכי מעלות ומורדות
ופרה ורכה ישמא שאינו שורץ לא שם ורבה ת״ל °בשרץ אמר ליה ההוא מדרבנן
״דביברי ונרש אזקינן ובפ״ק דסושה ]ציל דני נירי[
ישמא  :ודין הוא  .דלא נימעשיה
מכלל שומאה ולא נדרוש הכי דהא לרבא אימא בשרץ לאתויי עכבר שחציו
)דף י (.גבי וירד שמשון תמנתה ויעל
שימא כל ששמו עככר וניחא ו[ ליה בשר וחציו אדמה השורץ כל שתא שורץ
יהודה תמנתה אנור רב פפא חדא
הארץ
למדרש השורץ לרכויי ירד לים ולא ואפילו עכבר שבים ואי משום על
תמנת הואי דמהאי גיסא סלקי ומהאי
למעושי האי ולקמיה פריך הא משהר על הארץ יטמא ירד לים לא יטמא אמר ליה
נחתי *כמו נשם[ ורדיניא וביברי ]נסוטה שם איתא מון
ודהטא וני נארי ושו־,א
עככר הים ממיעושא רעל הארץ ומאחר דשויתיה לים מקום טומאה מה לי
]ושוקא[דנרש וקאי הכא אקרא דאייתי דניש[
לעיל האזיט כל יושבי חלד וקאמר דהני
ןנ!יר סד [.ומאי חזית דמיעושא לעככרהים ו ר סי הכא מה לי הכא והאי על הארץ מיבעי
אינן מן הישוב כלומר בכלל יושבי
]!'  iנתד״הו[ לירד לים  :בשרן  .קרא יתירא הוא ליה להוציא םפק טומאה צפה *דא״ר יצחק
חלד כי רשעים הם וכיוצא בזה אמר
דהא כתיב *כתרוייהו אלה השמאים בר אבדימי על הארץ להוציא םפק טומאה
פ״ק דקדושין )דף »  ( :כל שאינו לא
שם צפה תרתי על הארץ כתיבי ג[ ת״ר °הצב
במקרא ולא בכזשנה ולא בדרך
]צ’ ל ובן הנפיל-ן כ״א
למינדו ל ה ב י א ״ הערוד  p fהנפילים
הסש ילוטש
ארץ אינו מן הישוב והיינו דאמר נערוך ערך גן כנפל ועיש
וסלטנדרא ונ שהיה ד ע מגיע לפסוק זה
עיי.ן מהר־מ אצא »  w ,״ השיקיינל
רב פפא בסמוך בשמתא נרש כו׳  :גרסח זו יהיישנ תמיסש
המהרש׳א נח׳א ע׳ ש[
דרחמנא
מעשיך ה׳ יש ,
, ,
לך בריות
]צ^היח«וטי 1פרה ורבה ל רט ת עכ בר הים ומיעוע״^״^אומר °מהרבו
’
י
דעל הארץ דמשמע על הארץ ישמא י
גדלות ביבשה שבים אילמלי עולות ביבשה
גדלות בים ויש ’לך בריות
ולאו שרץ הים אתא לאורויי דאחד זה מיד מתות שביבשה אילמלי יורדות לים מיד מתות יש לך בריות
ואחד זה על הארץ ישמאו ירדו לים גדלות באור ויש לך בריות גדלות באויר שבאור אילמלי עולות לאויר
נצ׳ל ר^י טת רבופעשיו אין משמאין :
«ו א׳׳ל ו מא חר ד שדתיה מיד מתות שבאויר* ‘ י
אילמלי יורדות ילאור מיד מתות *מה רבו מעשיך
ליס
י׳׳ נ׳א
לים מקום טומאה  .דמרביח ז[ מין
ה׳ תנו רבנן *כל שיש ביבשה יש בים ת ץ  pה תלרה אמר ר׳ זירא מאי ] תוספת א כלאיס פי ה[
אנות העזמאות הצ׳ה:

מה

:הני

]נ״יי״ ״• t
י‘’ ״^
׳'־

מה 'tיצ  tלחוז'?^ טח^דחש שם קראה ״האזינו כל יושבי חלד א^• רב הונא בריה דרב יהושע ביברי
המקראוח במדה זו א ל א לו מ ר ד ב ל ״״דנרש אינן מן הישוב אגד רב פפא בשמתא נרש תרביה משביה
המקובל  :ופרכינן האי על האר; יר״יהואליתיה °ארץ ארץ ארץ שמעי דבר ה׳ אמר רב פפא לא אבה נרש שמוע דבר
מיבטיליה להוציא ס פק טומאה ה׳ אמר רב גידל אמר רב נרשאה נשקיך מני בכיך נהר פקודאה לוייך
צפה  .שרץ מת צך על המיס ספק מגלימא שפירא דחזי עלך פומבדיתאה לוייך אשגי אושפיזך אמר רב הונא בר
נג ע ספ ק לא נג ע אך ברשות היחיד תורתא פעם אחת הלכתי לוועד וראיתי נחש שהוא כרוך על הצב לימים יצא
ספקו שהור ומהאי קרא נפקא לן
כתיב ערוד מביניהם וכשבאתי לפני ר שמעון החסיד אמר לי אמר הקב״ה הם שיטר ,מקובצת
בפרק בתרא דנזיר )דף סד(.
י>[ כל מקים ששורץ «י\
ח[ השרץ כל מקוס ששורץ ואפילו על הביאו בדיה שלא בראתי בעולמי אף אני אביא עליהם בריר• שלא
אינו אומר השורץ אלא
בראתי בעולמי והאמר מד *כל שתשמישן ועיבודן שוה יולדין ומגדלין זה מזה חשיורץ כל הטשריץ :
המיס וכתיב על הארץ הא כיצד כאן
ב[ת'ר הצב לםינד\.נ'ב
וכל שאין תשמישן ועיבודן שוד ,אין יולרין ומגדלין זה מזה אמר רב *נס עייןר׳ש ריש טש׳כלים:
בשומאת ודאי כאן בשומאת ס פ ק :
ג [להביא יי׳יי-י ובו׳ יצא
ערוד  .חן הצב ומן הנחש הוא בא בתוך נם האי פורענותא הוא מאי נם בתוך נם לפורענות :מתני׳ "ר,אבר
ייני כך צריך לר.יות
כדלקמן  :ופן הנפילים  .שרץ מין
והבשר המדולרלין בבהמה מטמאין טומאת אוכלין במקומן וצריכין הכשר סנוקר  :ד[ אף בים הוא

עכבר הארץ •
שט
צב:וסלמנדר י ■6שרץ הנוצר מן האור
י
ה[ דר,׳ק על הארץ יטמא
מעצי הדס על ידי כשפים והסך מדמו אין האור שולש בו וקיס ליה ל ר״עד מינא דצב הוא  :לפסוק ז ה .ס[ משום רמייריבסלמנדרא  :י ש ואפילו עכבר הים :
לך בריוח גדלוה באור .סל מנד ר א :יושבי חלד .יושבי הארץ שהוא מקום מיושב לתולדות  :ביברי דנרש .י[ חיות המצויות באותו מקום ו[ עכבר וניחא לן
למדרש  [ 1 :דטרבית מן
ביברונ״ש בלע״ז  :א י נ ן מן הישוב  .אינן גדלות אלא במים :בשמתא גרש  .כלומר כל יושביה רשעים כולם יהיו בשחתא  :הר בי ה מ ש כי ם הים לטומאה  :ס[ כתיב
ואליחיה .החלב והעור ע ס הבשר והאליה כלומר סלן כקשן כגדול  :ל א אבה נרש בו׳• לפי שכולן היו רשעים :גרשאהנשקיר מני כ פיו  .השורץ דמשמע כל מקיש
ששורץ  :ט[ לפשוק זה
אם נשקך אחד מיושבי נ ר ש מנ ה שניך אס תמצאם כולם כי מוחזק גנ ב הוא ;נ ה ר פקודאם .אם מיושבי נהר פ קו ד :לוייך .נ ת לו ה ע מ ך
דצב למינהו משום
בסלטנדרא :
בדרך  :מגלימא שפירא דחזי עלך  .מחמת שראה לך שלית נאה ורעתו לגונבו נתחבר ע מ ך  :אשני אושפיזך • שלא ידע היכן תשכב שגנבים דטיירי
י[ חיות המצויות באותו
מומחין ה ס  :לוועד  .מקום רשעים ומרביעי כלאים  :פרוך על הצב  .כל שעה היה מצוי אצלו והיה נזקק עמו כדאמרינן בקדושין)דף עט(:
מקום .נ'ב בקצה פירושי
בכרוכין אחריה ובבכורות )דף כד (.חזיר שכרוך אחר רחל כלומר נמשך ושוק אצלו תמיד :יצא ערוד מביניהם .והיה טשך בני אדם וממית רש׳׳יז׳׳ל כ׳י כתוב ביברי
כדאמרינן בברכות )דףלג (.גבי ערוד דרבי חנינא ק ד ו ס א  :אנשי וועד הן הביאו פו׳ ’ .א[מזווגי כלאים היו :אך אני אביא עליםם בריה דנרש חיות המצויות
בנרש ע׳ב  :יא[ אנשי
פו׳  .והיינו ערוד  :השמישן שוה  .שמשכזשין שניהם פנים כנגד פנים כגון אדם או פנים כנגד עורך כגון בהמה  :ועיבורן  .ימי עיבור  :וועד הן הב־או ובו׳
יולדים זה מזה .מפעב ריס זה מזה  :ומגדלין  .מניקיס זה בנו של זה וימי עיבורו של נחש אינו שוה לא לשרץ ובהמה וחיר sכראנזרינן בפ״ק ראותן שיל וועד טזווגי
כלאים ה־ולישנא אחרינ'
דבכורות )דף ח (.שועל וכל מיני שרצים לששה חדשים ונחש לשבע שנים ואמרינן החם ולאותו רשע נחש לא מצינו חבר יכ[ והיאך יצא אותו ע רוד וועד אינו מקום רשעים
מצב ומנח ש :נ ס בתוך נ ם לפורענוה  .כדי ליפרע מן הרשעים = מ ת נ י ׳ המדולדלין בבהמה  .נחלש ממנה אבר בשר גידים ועצמות או אלא רב רצנא היה מתמה
שראה ייני יוצא מנהש
נתלש ממנה בשר לבדו ועדיין הן מעורים בה במקצת ויש הפרש בין אבר מן החי לבשר מן החי שהאבר מט מ א אדם■ וכלים כנבלה א׳ל ר״ש החשיד אין
לתמוה כדבר שכך אמר
עיי! תיי׳כווהבשר שאינו אבר טהור מכלום כדילפינן לקמן בפירקין )דף קכס : (:במקומן  .אע״פ שהן מחוברין אם חישב עליהן להאכילן *לעובד כוכבים הוי
הקנ׳ה הם הב־או וכן'
אוכל לקבל טומאה ולטמא אחרים דטומאת עצמן אין בהן עד שיתלשו כולן כרילפינן בגמרא אבל מקבלים טומאת מן השרץ ומטמאין בת את
אבריות קאי אני לא
כלאים ור.ם
אחרים  :וצריפין הפשר  .לבא במים פ ע ם אחת לאחר שנדלדלו ושוב מקבלים טומאה עולמית וליכא למימר בהאי אבר שסופו לטמא בראתי
בימי ענה
הבריות
טומאה חמורה דאינו מטמא טומאת אבר מן החי ע ד שיחות ושמא לא יבא לידי טומאה חמורה דשמא ישחטנה ואין שחיטת עושה ניפול :
הרביעו כלאים ויצא מרזש
נשחטה
פרד ובאותו .יום נזרתי,
עליהם גזרה זו להרבות להם מזימים והכי דריש ליה בבראשית רבה ]ניפה ס״ב[ מה עשה הקב׳ה בימי עינה ר,ב א הכינא נהש הווגו לחרדון צב ויצא םר.ן ׳ייני  :לא היה ארם שהכהו פרדה לבגר -וח'ה לא היה אדם שנשכו יי-יי'
חיה :יג[והא־ך יצא אותו ערוד מצב ומנחש נש בתוך נש חרא דאי נמי תשמישן שוד ,נ:ז הוא שמניח את מינו וכרוך על שאינו מינו ועוד שאין יולרי׳ זה מזה ר.ם׳ד  :יג[ פי׳ בקונפרס מין היות שכךרין בינרינאש '

