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  סכת כלים מ
  פרק א 

ומי חטאת שאין , והמצורע בימי ספרו, וטמא מת, 2 ושכבת זרע,באהשרץ, 1מאותואבות הט) א(
  :6אואינם מטמאין במש, 5וכלי חרש באויר, 4 וכלים במגע3הרי אלו מטמאין אדם, בהם כדי הזיה

ויקרא יא  (ם השמיני שמונה שרצים הכתובים בפרשת והיה ביו- השרץ ,  הטומאותאבות •
 , והחמט, והלטאה, והכח, והאנקה,7והצב למינהו ['החולד והעכבר וגו, )ל- כט

ושיעורן . 8הן אבות הטומאות לטמא אדם וכלים הנוגעים בהם במותם, ]והתנשמת
, אבל האברים אין להם שיעור. שכן החומט תחלת ברייתו בכעדשה. 9לטמא בכעדשה

- úòã úéùàø - 
תולדותיהם לאו כיוצא בהן שאב מטמא אדם וכלים ותולדה אוכלין ומשקין א ש"ק ב ע"ב' עי 1

 .מטמא ואדם וכלים לא מטמא
 כל שכבת זרע שאין כל גופו מרגיש בה אינה מטמאה מאי שמואלאמר : ל"א ז"נדה מג ע' עי 2

טעמא שכבת זרע אמר רחמנא בראויה להזריע מיתיבי היה מהרהר בלילה ועמד ומצא בשרו חם 
מא רב הונא במשמש מטתו בחלומו דאי אפשר לשמש בלא הרגשה לישנא אחרינא אמר טמא תרג

 איכא בין האי לישנא להאי לישנא איכא אישמואל כל שכבת זרע שאינו יורה כחץ אינה מטמאה מ
בינייהו נעקרה בהרגשה ויצאה שלא בהרגשה מילתא דפשיטא ליה לשמואל מיבעיא ליה לרבא 

   .תה שלא בהרגשה מהודבעי רבא נעקרה בהרגשה ויצ
  . דאינו יורה כחץ- יצאתה בלא הרגשה . שמא יצא ממנו קרי) מספק (–טמא , י"רש
 ,וכל שכבת זרע שאין גופו של אדם מרגיש בה אינה מטמאה, )ה ד(ם אבות הטומאה "רמב' ועי

פ " נעקרה בהרגשה אע,לפיכך אם ראה בלא קישוי ובלא תאוה אינה מטמאה משום שכבת זרע
 .לא בהרגשה טמאשיצתה ש

כל הנוגע בהם )  לא יאויקרא(אמר בשרץ , הוא לשון התורה, אלו כולן יטמאו מי שיגע בהן 3
ואשה אשר ישכב איש אותה שכבת זרע ורחצו )  יחשם טו(ואמר בשכבת זרע . יטמא עד הערב

ומצורע .  תטמא עד הערבנוגעתוהנפש ה)  כבבמדבר יט(ואומר כאשר יגע בטמא מת . במים
והנוגע במי הנדה יטמא )  כאבמדבר יט(ואמר במי חטאת . )18כדלקמן הערה (ים בגזרה שוה לומד

  .וכלים שם יא לב, שרץ מטמא אדם ככתוב בויקרא כב ה .עד הערב
וכן אילו נגע , ואין הבדל בין שנגע בזה הדבר הטמא בידו או ברגלו או באיזה חלק מעור גופו 4

,  ובלע אותו הנה לא יטמאאדםאולם אם לקח כעדשה מן השרץ והשליך בגרון ה. בלשונו טמאתו
 .)ב"חולין עב ע'  עי–ם "רמב(לפי שלא יקרא מגע אם לא שיגע באבריו הנגלים 

אבל בהגעת הטומאה בתוך , לפי שכלי חרס לבד לא יטמאו במגע לבד, ואמרו וכלי חרס באויר 5
המשל בזה אם לקח אדם שרץ ויכניסהו על פי הקדרה ולא . געה הטומאה או לא נגעההכלי בין נ
ואם . פ שלא נגע בה הטומאה"הנה זאת הקדרה טמאה ואע,  ממנהציאוהואחר הו, נגע בקדרה

וכל כלי חרס אשר יפול ) ויקרא יא(אמר יתברך . ג הקדרה לא תהיה טמאה"לקח השרץ ושמהו ע
מתוכו הוא מטמא ואינו מטמא ) ה"כ שמיני פרשה ז ה"תו(לה ובא הקב, מהן אל תוכו יטמא

 ולא אמר והנושא,  הנוגעןלפי שבאלו המנויין אמנם בא בה, ואמרו אין מטמאים במשא. מאחוריו
 ).ם"רמב(

 ).א"גר(כל המזיז אפילו אם מקל  6
: י"רש' פי, תנו רבנן הצב למינהו להביא הערוד וכן הנפילים וסלמנדראל "א ז"חולין קכז ע' עי 7
 שרץ הנוצר מן - וסלמנדרא.  שרץ מין צב- הנפילים וכן.  מן הצב ומן הנחש הוא בא כדלקמן- ערוד

 .האור מעצי הדס על ידי כשפים
אף על פי , התזו ראשיהם. עד שתצא נפשם,  בהמה וחיה אינן מטמאין,ל"אהלות א ז ז' עי 8

 תנן התם הותזו ,א"חולין כא ע' יוע. כגון זנב של הלטאה שהיא מפרכסת, טמאין, שמפרכסין
, פ שמפרכסין טמאים כזנב הלטאה שמפרכסת מאי הותזו ריש לקיש אמר הותזו ממש"ראשיהן אע

  . בשמנה שרצים קמיירי בסדר טהרות- ראשיהן הותזו, י"ש רש"ועיי
וכן ? שזה מדבר על שרצים ולא נבילות) אבות הטומאה ד יד(ם "י וכן הרמב"וקשה איך ידע רש

  .ה הותזו"שם ד'  תוסהקשה
אי .  כל הנוגע בהם יכול בחייהם תלמוד לומר במותם) אות הפרק ז(ספרא פרשת שמיני ' ועי

הא מה אני מקיים בהם במותם ולא . פ שחוטים"במותם יכול לא בשחיטתן תלמוד לומר הם אע
 .בחייהם

,  בשר על ידי בשרולא, אין העצם ממעט על ידי עצמות, אלו שאינן ממעטים) יג ו(אהלות ' עי 9
אבל לא מצאתי . ולא כביצה אכלים, ולא כעדשה מן השרץ, ולא כזית מן הנבלה, ולא כזית מן המת

  .בפירוש ויש עוד הרבה רמזים כזה
ל מהם אי מהם " רב יהודה מדיסקרתא תא שמע בהם יכול בכולן תאמר) א" עדף נב(נזיר ' עי

הוא ככולן ושיערו חכמים בכעדשה שכן ל בהם הא כיצד עד שיגע במקצתן ש"יכול מקצתן ת
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ואינו , ודוקא כשהוא לח השרץ מטמא. 10איןאפילו פחות מכעדשה מן השרץ מטמ
  :11כעין מותם, וכל אשר יפול עליו מהם במותם) ויקרא יא(דכתיב , מטמא יבש

, אבל דנכרי אינה מטמאה אפילו מדרבנן,  דוקא שכבת זרע דישראל וגדול-ושכבת זרע  •
) שם טו(דכתיב , וכן שכבת זרע של קטן נמי לא מטמאה. 12דקריו של נכרי טוהר גמור

איש ולא קטן פחות מבן תשע שנים ויום אחד דאין , איש כי תצא ממנו שכבת זרעו
ודוקא . ג14בכעדשה, ולנוגע.  לרואה במשהו אפילו כעין חרדליעורהוש. 13באיתו ביאה

ומדלא קחשיב תנא דידן . 15בראויה להזריע, דכתיב שכבת זרע, שכבת זרע לחה מטמאה
והכי תנן בסוף , נו אלא ראשון לטומאהשמע מינה דאי, בעל קרי בהדי אבות הטומאות

  :דלא הוי אלא ראשון, בעל קרי כמגע שרץ, )& (מסכת זבים
אבל כלים שנגעו במת הן כמת עצמו והנוגע בהן נעשה . 16 אדם שנטמא במת-וטמא מת  •

הוו , וכלים שנגעו באדם שנטמא במת או באדם שנגע בכלים שנגעו במת. 17אב הטומאה
 אבל כלי .ד)א"מ (כדתנן פרק קמא דאהלות, שבעה כאדםאב הטומאה וטמאים טומאת 
תוספתא אהלות  (אין נעשים אב הטומאה, במת] פילוא[חרס ואוכלים ומשקים שנגעו 

א "שם פ ( אבל לא נכרי,ודוקא ישראל נעשה אב הטומאה כשנגע במת. )ו משנה ח"פט
  :)שם (וכן נפל שנולד בן שמונה אינו מקבל טומאה אם נגע במת. )ב"מ

 מצורע שהוחלט באחד מן הנגעים ונתרפא והוכשר בצפרים ועץ -צורע בימי ספרו ומ •
ארז ואזוב ושני תולעת ותגלחת וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים ובשמיני מביא 

דנאמר כבוס בגדים בימי , ומטמא אדם, ואותם שבעת ימים קרויין ימי ספרו, קרבנותיו
  :18מטמא אדם אף כאן מטמא אדםמה להלן ,  בימי ספרודיםונאמר כבוס בג, חלוטו

מטמאו אף , ואם יש בהן כדי הזיה.  מטמאו במגע-  19ומי חטאת שאין בהם כדי הזיה •
ומזה מי הנדה ) במדבר יט( דכתיב ,)'לקמן משנה ב (לטמא אדם לטמא בגדים, במשא

- úòã úéùàø - 

החומט תחלת ברייתו בכעדשה שמע מינה שיעורא גמירי לה אמר רב שמעיה כי בעינן שיעורא 
  . דלא נפלה בה נשמה אבל נפלה בה נשמה לא תיבעי לךטמאדבדלא הויא כעדשה לא מ

יה כולה מ שיעורא דבר" ומדקא בעי שיעור בריה כעדשה ש-'  החומט כושכן, י שם"ל רש"וז
  .ה לענין אכילה"בעינן ואי חסרה שיעורא נפקא לה מכלל טומאתה וה

 .כ מטמא"ש הביא מראשונים ריש אהלות סוף חולין שאם יש בריה פחות מכדעשה ג"הרב ב
, ופחות מכזית מן הנבלה, אפלו פחות מכזית מן המת, האברין אין להן שעור) א ז( אהלות 'עי 10

 .ן טמאתןמטמאי, ופחות מכעדשה מן השרץ
א במותם אמר "ש נו ע"ועיי. מטמאין לחין ואין מטמאין יבשין' ב השרץ וכו"נדה נד ע' עי 11

 .רחמנא כעין מיתה
עבוד ביה רבנן היכרא כי היכי דלא ' ה וכו"טהור אפילו לב) ם"של עכו(א קריו "נדה לד ע' עי 12

 .לשרוף עליה תרומה וקדשים
ל ואיש "מנין ת' שנים ויום א' ין לי אלא איש בן טא) ז"כי תצא ממנו שכ(ב איש "נדה לב ע 13

 .אמר רבא הלכתא נינהו ואסמכינהו רבנן אקראי
ש שכבת זרע לרואה במשהו לנוגע בכעדשה "א בר"אמר רב חנילאי משום ר, ב"נדה מג ע' עי 14

  .והאנן מטמאין בכל שהן תנן מאי לאו לנוגע לא לרואה
בה ואחד הרואה אותה בבשרו שניהן ראשון  אחד הנוגע )אבות הטומאה ה א(ם "רמב' עי

 .לטומאה דין תורה
דם הנדה ובשר המת מטמאין לחין ומטמאין יבשין אבל הזוב והניע והרוק : ב"נדה נד ע' עי 15

והשרץ והנבלה והשכבת זרע מטמאין לחין ואין מטמאין יבשין ואם יכולין להשרות ולחזור לכמות 
מטמאין : א"ש נו ע"ועיי, היא שרייתן בפושרין מעת לעת ומטמאין יבשין וכמה חיןשהן מטמאין ל

 .שכבת זרע הראויה להזריע: לחין
 ?א"הרי זה כתוב בגר? האם צריך להסביר שזה מי שנגע באדם כזו 16
 . חרב חרב הרי הוא כחלל והויא ליה אב הטומאהבחללדרחמנא אמר : א"פסחים יד ע' עי 17
ר נאמר כבוס בגדים בימי ספורו ונאמר כבוס בגדים ש בן יוחי אומ" רכדתניא: ב"ב ט ע"ב' עי 18

בעא מיניה רב יש עוד תירוץ שם של . בימי חלוטו מה להלן מטמא אדם אף כאן מטמא אדם
אחדבוי בר אמי מרב ששת מנין למצורע בימי ספורו שמטמא אדם אמר לו הואיל ומטמא בגדים 

 .ע"אבל אולי זה לא למסקנה וצ, מטמא אדם
רבי . כדי שיטביל ראשי גבעולין ויזה, כמה יהא במים ויהיה בהם כדי הזיה) יב ה(פרה ' עי 19

  .רואים אותם כאלו הן על אזוב של נחשת, יהודה אומר
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 ולא ,למדו שהמזה טהור) &(ורבותינו , יכבס בגדיו והנוגע במי הנדה יטמא עד הערב
וחילק הכתוב בין מים ,  בהן כדי הזאתיהיהלא ליתן שיעור לנושא שצריך שבא הכתוב א

ושאין בהן כדי , לומר לך מים שיש בהן כדי הזייה מטמאים אדם לטמא בגדים, למים
  :)ספרי זאת חקת יט כא (הזייה מטמאים אדם לטמא אוכלים ומשקין ולא לטמא בגדים

נטמא ,  בין נגעה בכלי בין לא נגעה, כשנפלה טומאה באויר כלי חרס-וכלי חרס באויר  •
וכל כלי ) ויקרא יא(דכתיב , לא נטמא בנגיעה זו, ואם נגעה הטומאה בכלי מבחוץ. הכלי

ב "פ (מתוכו נטמא ואינו נטמא מאחוריו, יטמא' חרש אשר יפול מהם אל תוכו וגו
  :)?20א"מ

, )& (עכתיב בהו הנוג,  דכל הנך אבות הטומאות דחשיבי הכא-ואינם מטמאין במשא  •
 : ולא כתיב בהו הנושא

שהם מטמאין את האדם במשא , ומי חטאת שיש בהם כדי הזיה, ה22נבלה, 21למעלה מהם) ב(
  :ווחשוכי בגדים במגע, 23לטמא בגדים במגע

בין שהגביהו חבירו על , בין בידו,  משהגביה אחד מהן- את האדם במשא מטמאים •
ומאה קשורה בחבל והגביה או שהיתה הט,  ואפילו שלא נגע הוא בטומאה,כתיפו

נטמא האדם טומאת , כובד הדבר הטמא בעצמו] שהניע[כיון , 24הטומאה על ידי החבל
כל , ז25חוץ מכלי חרס,  וכלים שהוא נוגע בהןגדיםמשא לטמא בגדים שעליו או כל ב

לפי , אבל לאחר שפירש מן הטומאה אינו מטמא כלים בנגיעה. זמן שהטומאה על גביו
ואין כלים , לאחר שפירש ממנה אינו אלא ראשון לטומאה, השהנושא את הטומא

ואפילו בזמן שהוא נושא את הטומאה אינו . 26מקבלים טומאה אלא מאב הטומאה
 ואין לך טמא טומאת משא אלא האדם .אלא שאר כלים בלבד,  וכלי חרס27םמטמא אד

,  על גב זהשאם היו כלים רבים זה, ח)א"ק ב ע"ב (ולא כלים ולא אוכלים ומשקים, בלבד
לא נטמאו הכלים התחתונים במשא כל זמן שלא נגעו , נדה בכלי העליון ונבלה או מי

דגבי טומאת . 28וכן אוכלים ומשקים אין טמאים טומאת משא. בנבלה או במי הנדה

- úòã úéùàø - 

כדי שיטביל ראשי גבעולין כזה חוץ מזה : ק"שנוסף על דעת הת) פרה יא ו(תוספתא ' ועי
ב לא מביא את דברי "י במנחות דף ז ע"ם מביא את התוספתא אמנם הרש"והרמב. שהאזוב בולע

 .ב מביא את התוספת של התופסתא"י בנדה יג ע"אמנם רש, התוספתא אלא רק את דברי המשנה
 .5הערה ' עי 20
ש "ר' ועי, )ם"רמב(יש עוד , היינו נוסף על מה שיש לאלה הטומאה הנזכר במשנה הקודם 21

ל וכל סדר משנה זו "וז, אפשר' ד שזה למעלה לכל ענינים אלא רק לענין א"שזה ל' לקמן משנה ג
 ).פ שהראשון נמי חמור ממנו כיון דבדבר זה מיהא למעלה משלפניו"קתני למעלה אע) משנה ג(

 ).ש"ש ורא"ר(ה אבר מן החי "וה 22
 .)ב"וכן נדה ט ע(א שהמזה היא הנושא "יומא יד ע' עי 23
היסט היינו משא כדאמרינן בהעור : ל"א ז"נדה דף נה ע' תוס' ר עילא מצאתי מקור לזה ברו 24

? אבל הפוך, הרי ברור שכל משא היינו היסט. אטו נושא לאו מסיט הוא) ב" עחולין קכד(והרוטב 
הסיט ומשא הנזכרים בתחלה בשני '  הוי זהיר במה שפיאבל) א" עדף פג(ן שבת "רמב' וכן עי
,  טהור נושא את הטומאה הוא הנקרא משא בלשון תורהאלא הסיט שאדם, שאינו כן, דברים

 .והסיט שהטמא נושא את הטהור הוא הסיט סתם שבזב טמא ולא מצינו לו חבר
והלא דין הוא . הנושא יכבס בגדיו מלמד שהנושא מטמא בגדים)  ט- שמיני ד ח(ספרא ' עי 25

מוד לומר הנושא יכבס ומה אם מגע מרובה אינו מטמא בגדים משא מועט אינו דין שלא יטמא תל
אי בגד יכול בגד גדול לבן . יכול אף הציפה תלמוד לומר בגד: בגדיו מלמד שהנושא מטמא בגדים

ומנין גדול צבוע קטן לבן קטן צבוע עד שאתה מרבה שביץ של סבכא .  בזב ומטמא בנגעיםאמטמ
בשם אלא נוגע היינו שלא לו[מנין לעשות שאר כלים . והגלגלים תלמוד לומר בגד בגדיו ריבה

בגד הוא מטמא . יכול יטמא אדם וכלי חרס תלמוד לומר בגד. כבגדים תלמוד לומר טמא] בהם
 .מאל ט"מנין לרבות הציב היוצא ממנו ושערה שכנגדו ת. ואינו מטמא אדם וכלי חרס

26 ??? 
 .25הערה ' עי 27
והלא דין . והנושא יכבס בגדיו מלמד שהנושא מטמא בגדים)  י- ח, ושמיני פרק (ספרא ' עי 28

הוא ומה במשא אינו דין שלא יטמא מחמת הנושא תלמוד לומר והנושא יכבס בגדיו מלמד 
ומה אם במקום שנטמאו . קל וחומר שלא יטמאו מחמת עצמם במגע :שהנושא מטמא בגדים

מחמת הנוגע אינו דין שלא יטמאו  מקום שלא נטמאו צמםמחמת הנושא לא נטמאו מחמת ע
קל וחומר שיטמאו : מחמת עצמם במגע תלמוד לומר כל הנוגע בהם יטמא בין אדם בין כלים
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, לכם הם מטמאים במשא) ספרא שמיני ו י(ודרשינן , )29ויקרא יא כח (משא כתיב לכם
כך , וכשם שהנבלה מטמאה במשא. לים ומשקים במשאואין מטמאים לא כלים ולא אוכ

כגון שהיה עץ מונח בראש האילן או בראש , שהיסט ממין משא היא, 30מטמאה בהיסט
 הקצה 31הגביהכיון ש, הכותל ונבלה בקצה אחד של העץ ובא אדם והכריע בקצה השני

  :וי כנושאהנטמא טומאת היסט ד, שבו הנבלה מחמת הכרעתו
.  אי איכא מגע בלא משא32דים מטומאהגמנועים הב,  כלומר- וחשוכי בגדים במגע  •

כדכתיב , אינו מטמא אפילו בגדים שעליו, שהנוגע בנבלה או במי הנדה ואינו נושאים
ובמי הנדה , ולא נזכר שם כיבוס בגדים, הנוגע בנבלתם יטמא עד הערב)  &ויקרא יא(

כמו ולא , לשון מניעה, חשוכי. והנפש הנוגעת תטמא עד הערב)  &במדבר יט(נמי כתיב 
  ): &בראשית כב(חשכת את בנך 

 35זובו של זב, 34למעלה מהן. שהוא מטמא משכב תחתון כעליון, 33בועל נדה, למעלה מהן) ג(
, 38מרכב, למעלה מהן. שהן מטמאין במגע ובמשא, 37ודם הנדה,  ומימי רגליו36ורקו ושכבת זרעו

- úòã úéùàø - 

ומה אם במקום שלא נטמאו מחמת הנוגע נטמאו מחמת עצמם במגע מקום . מחמת עצמם במשא
טמאים  לומר לכם לכם הם מתלמודשנטמאו מחמת הנושא אינו דין שיטמאו מחמת עצמם במשא 

  :הנושא ולא הנישא. ואין מטמאים לא אוכלים ולא משקים ולא כלים במשא
, אז העליון טמאה מטעם נוגע, ם שלומד מכאן שהנושא כמה כלים ובעליון הנבלה"רמב' עי

 .ולא שאר הכלים, והאדם טמא וכן בגדיו שהוא לובש
 .והנשא את נבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב טמאים המה לכם 29
30  
 ?גבהה זה לא דווקא הסיטה 31
 .היינו הם אינם טמאים 32
אם . ואם שכוב ישכב לרבות שתי שכיבות) א אות פרשת מצורע פרק זבים פרק ז(ספרא ' עי 33

או יכול שאהני מוציא בן תשע שנים ויום אחד תלמוד . איש פרט לקטן. שכב ישכב לרבות למערה
  .'א מבן טם שבועל רק מטמ"רמב' ועי. כ"ע, לומר ואם שכב ישכב

דהא כתיב ותהי נדתה : ל"וז, וכן מסתפק הראש[ש שמספתק לגבי מעיינות בבועל הנדה " ר'עי
ומביא , וכן אם מטמא אדם לטמא בגדים במגע ובמשא, ]עליו דמשמע כל חומר דין נדה ישנו עליו

היינו ה נמי נושאו ו"וה: ש"ל הרא"וז. א שמגע בועל נדה רק מטמא אוכלין ומשקין"נדה לג ע' מגמ
. ה לכל הטומאות שלו"טעמא כיון דגלי לן קרא במשכבו דניתק מטומאה חמורה לטומאה קלה ה

א "וכן הוא בגר]. במשא) [בהיסט(ל בועל נדה שאינו מטמא "ה מערה ז"ב ד"נדה עא ע' תוס' ועי
כ מטמא "פ שבועל נדה ג"ה למעלה מהן אע"ם כאן ד"רמב' אמנם עי. כאן שאין טומאה בנושא

  .משא כנדהבמגע וב
ג בשוק ונתזה צנורא מפיו "מעשה בצדוקי אחד שספר עם כה: ל"ב ז"נדה לג ע' גמ' אמנם עי

פ שנשי צדוקים "ג על בגדיו והוריקו פניו של כהן גדול וקדם אצל אשתו אמרה לו אע"נפלה לכה
י א לגבי גו"יומא מז ע' יש אותו ענין בגמ. כ"ע, הן מתיראות מן הפרושים ומראות דם לחכמים

וזה , ושם גוי מטמא כזב, ושמש אחיו תחתיו, כ וניתז רוק על בגדיו"ג בערב יוה"שספר עם כה
ש "ועיי, )א"ה מ"ש תוספתא פ"עיי(אבל בנדה לגבי צדוקי דינו כבועל נדה , ע יש דין מעיינות"לכו

 ,ועוד גבי צדוקי דהכא דפריק תיפוק ליה משום צינורא דעם הארץ: ל"ה ותיפוק ליה ז"ד' בתוס
והא אם בועל נדה הוא נטמא הוא ובגדיו כנושא רוקו , פירוש ומה הרויח במה שקדם אצל אשתו

היא שרוקו של בועל נדה ' בפשטות משמעות של תוס. ש"רא' וכן הוא שם בתוס, כ"ע, של זב
  .ע למה לא כתב בפירוש"וצ, אבל עיקר חסר מן הספר, כרוקו של זב שיש דין מעיינות

ואם נאמר שצדוקי מטמא דזב . אם אין מעיינות' שר להבין את הגמע גדול איך אפ"אבל צ
וכן בין , ראש בנדה לראש כאן' שהרי יש סתירה בין תוס. ע"וצ' ש ותוס"דרבנן זה שייך גם ברא

  .שהרי איך אפשר שיהיה דין מעיינות לטמא במשא ולא הוא עצמו', התוס
, )זבה קטנה(מרת יום כנגד יום ששואל על בועל שו) &(כ סוף פרשת מצורע "ד תו"ראב' עי

  .ימים' ימים הוא נהיה טמא למפרע ז' ואם ראתה ג, כמותה' שצריך לשמור יום א
ן שם שממעטין דם נדה "א ורמב"נדה דף נה וריטב' אבל עי, אין משכב ומושב אלא רק באדם 34

כב אלא שלולא המיעוט היינו אומרים שהמש. וקשה שהרי הם לא שוכבים, מדין משכב ומושב
פרקינן אמר רב אשי הנושא  -א "ריטבל ה"ז[ומושב מקבל טומאה אפילו אם הדם שוכב עליו 

אותם מיעוטא הוא אותם דהיינו זב ומשכבותיו ולא דם הנדה והוי יודע שכשם שהמשכב מטמא 
 .??ם חולק"והרמב]. תחת אבן מסמא כך חוזר ומטמא למה שעל אבן מסמא

א אומר והנושא אותם מה תלמוד לומר "ר) דאות פרק ד פרשת מצורע פרק זבים (ספרא ' עי 35
שיכול אין לי מטמא במשא אלא אלו בלבד מנין זובו של זב ורוקו ומימי רגליו ושכבת זרעו ודם 
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למעלה מן . ששוה מגעו למשאו, 41משכב, למעלה מן המרכב. 40 תחת אבן מסמא39שהוא מטמא
  :42ואין משכב עושה משכב, שהזב עושה משכב, בהז, המשכב
למדנו שהוא מטמא משכב ומושב , ותהי נדתה עליו)  &ויקרא טו( כתיב ביה - נדה בועל •

אלא , ואין צריך לומר, וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא) &(וכתיב בתריה , 43כנדה

- úòã úéùàø - 

ל וקבלנו וזאת "ם וז"רמב' אמנם עי. הנדה תלמוד לומר והנושא אותם לרבות כל האמור בענין
  . להן בלי צחצוחי זיבהלפי שאי אפשר, לרבות שכבת זרעו ומימי רגליו

 שכבת זרע של זב מטמא במגע ואין מטמא ?}לא מצאתי מקורו{יא תנ) א"כה ע(ק "ב' ועי
במשא דברי רבי אליעזר ורבי יהושע אומר אף מטמא במשא לפי שאי אפשר בלא צחצוחי זיבה עד 

י אפשר בלא צחצוחי זיבה הא לאו הכי לא אלא האי תנא כאן לא קאמר רבי יהושע התם אלא שא
 של זב ורוקו ושכבת זרעו ומימי רגליו ודם הנדה מטמאין בין במגע בין זובו הוא דתנן למעלה מהן

ש דקתני לה גבי רוקו "א בלא צחצוחי זיבה אם כן לתנייה גבי זובו מ"נ לפי שא"במשא ודלמא ה
  ).יקר המקורם כע"הובא ברמב (אלא משום דאתי מרוקו

תניא קרי בזב מניין ודין הוא מה טהור בטהור טמא בטמא טמא , א" עבבא קמא דף כה' ועי
ש כעיקר "ש ורא"הובא בר (בטהור אינו דין שיהא טמא בטמא וקא מייתי לה בין למגע בין למשא

  ).המקור
 .&נדה ' היינו מעיינות של זב עי

  אפשר לצחצוחי זיבהשאי' ועי, סוף כיצד הרגל שחולק על לקמן' עי 36
: 'ל הגמ"וז' וכומשנה דם הנדה ובשר המת מטמאין לחין ומטמאין יבשין : ב"נדה נד ע' עי 37

גמרא מנא הני מילי אמר חזקיה דאמר קרא והדוה בנדתה מדוה כמותה מה היא מטמאה אף מדוה 
 .מטמאה

,  שכובד הזב עליוכל', ם כאן שזה כל מה שהוא ראוי לרכיבה כולל מרדעת אוכף וכו"רמב' עי 38
  .וזה שייך גם לזב ולזבה ולנדה וליולדת. טמא, אפילו אם יש משהו כבד ביניהם

שהרי כל האחרים הם בגדר מושב , ש לומד שבמושכות שבהם המחזיק הוא המרכב"הר
האוכף טמא מושב והתפוס טמא ) ד"ב מ"כלים בבא בתרא פ(תניא : א"עירובין כז ע' עי, )משכב(

וגם איך הוא ?  האם זה טמא מטעם מרכב כאשר לא נגע אלא השתמש עם זהע גדול"וצ. מרכב
  ?אשר כאן" תחת אבן מסמא"מבין 
, )היינו מחבור על ידי קשירה ולא שהם חתיכה אחת(ש כאן שזה לא מחובר לאוכף "רא' עי

ומציין לקמן פרק כג משנה ב זריז . מיני טמאות' ב' שאם כן היה כמוהו דהיאיך יהיה לכלי א
ע "וצ, כמו אוכף) פשטות(ש מפרשים אותו "ש ור"והרא, ם מפרשו כחגורה"ששם הרמב, קליהאש

  .שזה הפיך דבריהם כאן
א בעירובין " הריטב50:02ש כאן שזה מושכות שבהם מחזיקים את הבהמה"י עירובין כז ור"רש

  א לומדים שהמושב הוא המרכב"וגר
 .מים מושב ולפעמים מקום למשאות מרכב לפע–ג מידות "ישמעאל י' ד על ברייתא דר"ראב

 .?)במגע( לקמן פרק כג ג ששוניה מגעו ממשאו שהמרכב לא מטמא אדם לטמא בגדים 'עי 39
קשה {ותחתיו יש מרכב ) שאין כלי לקבל טומאה( היינו שהזב ישב על האבן מסמא –ש "ר 40

רא פרשת מצורע ספ(כ "ל התו"וז, וא זהוא טמא, וירד הזב וישב טהור}, להאמין שזה משוטים כאן
אין לי אלא בזמן שיושב עליו . והיושב על הכלי אשר ישב עליו הזב יטמא) א אות פרק זבים פרק ג

ונוגע בו מנין לעשרה מושבות זה על זה ואפילו על גבי אבן מסמא תלמוד לומר והיושב על הכלי 
  .אשר ישב עליו הזב יטמא מקום שהזב יושב ומטמא ישב הטהור ויטמא

אין לי אלא בזמן שהוא יושב עליו והזב שם מנין לעשותו ריקם כמלא : ג, יות בש אות"ועיי
ודין הוא אם מצינו שלא . מרכב מנין.  אין לי אלא משכב.תלמוד לומר כלי לעשותו ריקם כמלא

מה לי לא . חלק שלא חלק הכתוב בין נושא לנישא למשכב כך לא נחלוק בין נישא לנושא למרכב
משכב שלא חלק מגעו ממשאו לא נחלוק בין נושא לנישא למרכב שהרי  בין נושא לנישא לחלק

  : חלק מגעו ממשאו תלמוד לומר כלי לרבות את המרכב
שהיושב על משהו על רוק הזב אינו ' ש שבזה המושב יותר מטמא מאשר רוק הזב וכו"ר' ועי

  .אבל היושב על המרכב טמא, טמא אלא רק הנושא  או נוגע
י שבת "רש. ונדה נדה נה שיש אבן מפסיקה באמצע ולא מרגיש הכובדבשבת ' וכן תוס, י"רש

י מתכוין ,ן לומד שהרש"ורמב, והטהור מתחת לאבן, שמונח אבן על יתידות מעלה טומאה, פב
  כדבריו בנדה

י פג בפירוש וכן משמע סוכה דף "א שואל מרש"י נדה נד שנמא במשא ורע"משא בכלים יש רש
 .מונח' וא,  סוחב'סוגי משא א' ויש ב, כ אחרת

כאשר שכב עליו הזב או אחד מהנזכרים עמו יטמאו , כל מה שהוא מוכן לשכיבה עליוהיינו  41
  ).ם"רמב (זה המשכב יהיה אב, כ"ג

 .34הערה ' עי 42
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, האי ותהי נדתה עליו שאמרתי לך, והכי קאמר, אתאלפרושי ותהי נדתה עליו דרישא 
אף , מה היא מטמאה אדם וכלי חרס, נדהכטומאה  אב היהיהלא אמרתי אלא לענין ש

, כל אשר ישכב עליו יטמא הוא, אבל לעשות משכב ומושב. הוא מטמא אדם וכלי חרס
 יש אלא דין ראשון לטומאה, ולא יטמא אדם וכלים כמשכב הנדה שמטמא אדם וכלים

  :לו שמטמא אוכלים ומשקים בלבד
מה עליונו , 44משכב תחתון של בועל נדה כעליונו של זב,  כלומר- משכב תחתון כעליון  •

של זב היינו כלים שעל גבי הזב כגון עשר מצעות זו על גב זו וכולן על גבי הזב בין 
אף , דם וכליםאטמאין ומטמאין אוכלין ומשקין אבל לא , שנגע בהן הזב בין שלא נגע

תחתונו של בועל נדה דהיינו המצעות שתחתיו מטמאין אוכלים ומשקין ולא אדם 
אפילו עשר מצעות זו על גב זו ואחד מן , דאילו תחתונו של זב וזבה ונדה ויולדת. וכלים

  :כולן שתחתיו טמאין ומטמאין אדם וכלים, הטמאין הללו בעליון
 במגע 45אזיל מטמאין בכל שהן משום דהנך דחשיב ו- ' למעלה מהן זובו של זב וכו •

. משום הכי קתני למעלה מהן, 46ובועל נדה אין מטמא עד שישא את כולו, ובמשא
כלומר דהנך דחשיב הן למעלה מבועל נדה לפי שהן מטמאין בכל שהן מה שאין כן 

  :47בבועל נדה
 דבין במגע בין במשא מטמאין אדם , ששוה מגען למשאן-שהם מטמאין במגע ובמשא  •

  :ים וכלים חוץ מאדם וכלי חרסלטמא בגד
שהאוכף עצמו שאדם רוכב עליו טמא משום ,  התפוס של אוכף קרוי מרכב-מרכב  •

  :והתפוס שלו טמא משום מרכב, מושב
והיתית אבן ) דניאל ו יח(כדכתיב .  אבן גדולה וכבדה-א תחת אבן מסמא משהוא מט •

של מרכב והזב תופס ואם היתה אבן גדולה על גבי התפוס . חדא ושומת על פום גובא
  : נטמא התפוס שתחת האבן משום מרכב,פ שאין כובדו של זב ניכר על המרכב" אע,בה

ועוד חמור ממנו ,  דבאבן מסמא מטמא משכב כמו מרכב- למעלה מן המרכב משכב  •
)  &ויקרא טו(בהדיא כתיב ביה , מגעו. דשוה מגעו למשאו לטמא אדם לטמא בגדים

דלאחר שהזכיר הכתוב דין מגע המשכב , ומשאו. גדיוואיש אשר יגע במשכבו יכבס ב
אלמא במשכב בין מגע בין משא ,  אותם יכבס בגדיושא נאמר והנו,ודין מגע של מרכב
וכל המרכב ) שם(אבל במרכב חילק הכתוב בין מגע למשא דכתיב , טעונים כבוס בגדים

  :ואילו יכבס בגדיו לא כתיב, אשר ירכב עליו הזב יטמא

- úòã úéùàø - 
ה תלמוד לומר  יאמר וטמא שבעת ימים מ) אות גפרשת מצורע פרק זבים פרק ז(ספרא ' עי 43

ותהי נדתה עליו יכול לא יטמא אדם וכלי חרס תלמוד לומר ותהי נידתה עליו מה היא מטמאה 
  . כ"ע, אדם וכלי חרס אף הוא יטמא אדם וכלי חרס

מנלן ] ב"שיטמא כעליונו של זב המוזכר שם לב ע[ותחתונו של בועל נדה , א"נדה לג ע' עי
ל " ת, שיכול לא יטמא אדם וכלי חרס,תהי נדתה עליול ו" ומה ת',וכו ,דתניא ותהי נדתה עליו

 אי מה היא . היא מטמאה אדם וכלי חרס אף הוא מטמא אדם וכלי חרסמה ,ותהי נדתה עליו
 אף הוא עושה משכב ומושב לטמא אדם לטמא ,עושה משכב ומושב לטמא אדם לטמא בגדים

 ומה ,כב אשר ישכב עליו יטמאל וכל המש" שאין ת,ל וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא" ת,בגדים
 לומר לך שאינו , והביאו לידי טומאה קלהחמורה נתקו הכתוב מטומאה ,'ל וכל המשכב אשר וגו"ת

  .מטמא אלא אוכלין ומשקין
ו כי הכלים שהם על הזב אפילו לא נגעו בגופו "ד מ"זבים פ' ועי. ב"נדה לב ע' מלשון הגמ 44

ספרא ' עי, לגבי נושא כנוגע). ם כאן"רמב(ים שנגע בהן אלא היה בנינהם דבר המפסיק הרי הם ככל
כל הנוגע בה יטמא יכול לא יהיה נוגע בה מטמא ) ט אות פרשת מצורע פרק זבים פרשתא ד (

  .הין אם מטמאה משכב לטמא אדם ולטמא בגדים היא עצמה לא תטמא בגדים במגע. בגדים במגע
 '?ש בתוס"ועיי

 .א אפילו כעין החרדל ובפחות מכןומטמאין בכל שהוא "נדה מ ע' עי 45
שבת אין נדה אלא לאברים שצריכים לשא כל הנדה ' גמ' עי, ח משכב ומושב פרק ח"גר' עי 46

ק טו אם בועל "מו'  תוס'ועי, שבועל נדה כמו נדה, ם"בועל נדה אותו דבר בשיטת הרמב, לטמא
 נדה צריך טבילה לקריו

 .'אבל לא לענין משכב ומושב וכו 47



à ÷øô íéìë  

7 

זב , כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא) שם( דכתיב -ושה משכב  ואין משכב ע •
אינם אלא , והלכך אם נגע משכב הזב בכלים. ואין משכב עושה משכב, עושה משכב

  :נמצא זב למעלה ממשכב. ראשון לטומאה
שהוא מטמא , מצורע, למעלה מן הזבה. שהיא מטמאה את בועלה, זבה, למעלה מן הזב) ד(

, המת, חמור מכלם. שהוא מטמא טמאת שבעה, 48עצם כשעורה, מצורעלמעלה מן ה. בביאה
  :מה שאין כלם מטמאין, שהוא מטמא באהל

ותהי נדתה עליו וטמא ) שם(דגבי נדה כתיב .  טומאת שבעה- מטמאה את בועלה שהיא •
ספרא (ודרשינן , כימי נדתה תהיה טמאה היא) שם(וכתיב נמי גבי זבה , שבעת ימים

היא מטמאה את , היא. לרבות את בועלה, תהיה טמאה) א" עג ענדה, מצורע זבים ח
  : מגע ומשאאתאלא טומ, בועלה ואין הזב מטמא את מה שבועל טומאת שבעה

וחמור ממנה שהוא ,  דמצורע עושה משכב ומושב כזבה-למעלה מן הזבה מצורע  •
) שם יג(דכתיב , פ שלא נגע"טמא כל מה שבבית ואע, כשבא אל הבית. מטמא בביאה

ספרא תזריע נגעים פרק יב  (מכאן אמרו, מלמד שמושבו טמא, מחוץ למחנה מושבו
 יושב תחת הורואם ט. נטמא הטהור, מצורע שיושב תחת האילן וטהור עובר, )אות יד

ודוקא . וכן בבגד המנוגע ובאבן המנוגעת. 49לא נטמא הטהור, האילן ומצורע עובר
חר תגלחת וצפרים אינו מטמא בביאה אבל בימי ספרו דהיינו לא. מצורע בימי חלוטו

  :ואינו מטמא במשכב ומושב
) במדבר לא( דכתיב -למעלה מן המצורע עצם כשעורה שהוא מטמא טומאת שבעה  •

כל הטומאות שאתם מיטאמין במת לא יהיו , וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם
רע מטמא דמצו, ג דמצורע חמור מעצם כשעורה"ואע. 50)ב"ק כה ע"ב (פחותים משבעה

- úòã úéùàø - 
 .ג שזה לא מטמא באהל"ב מ"ות פאהל' עי 48
שגם שהייה בשיעור כדי אכילת פרס ) א"הובא בחולין עא ע(ט "ג מ"נגעים פי' אמנם עי 49

  .עוד שם לגבי שהיית המצורע' ועי, מטמא
 בתורת כהנים זאת התורה לכל נגע תניאד,  מצורע מטמא בביאה,ל"ב ז"י מגילה ח ע"רש' עי

ב "י ב"רש' ועי,  בית מטמא בביאה אף כולן מטמאין בביאההצרעת ולנתק ולצרעת הבגד ולבית מה
  .שבימי חלוטו איתקש למת לטמא אף באהל, ה בימי ספורו"ד

לא (ראש נדה לג ' תוס' וכן עי, ב ששואל שיש כמה דינים שונים בין מת למצורע"א ב"רע' ועי
  .ם סוף משנה ה"רמב' וכן עי, )מצאתי
כל . ח על משנה למלך ביאת מקדש"גר' עי. בו טמא כתוב מוש–ראשונים במה במדליקים ' עי

שבת כז שיש ' תוס' עי. חילוקים הוא בגלל שכאן עיקר ההגדרה היא ביאה ולא היות באהל' הו
  .ב זה המאהיל על המת"נזיר נג ע' ועי. לחלק בין אהל לבית

ראשונים ריש פרק ב של סוכה שיש דברים על אהל המת הנעשה שלא לשם אהל שאינו ' עי
 ובמצורע יש דיבורים, טמאמ

בא הכתוב ולימד על החרב , בחלל חרב) ג מטות ו" וי– פרשת חקת פיסקא קכז(ספרי ' עי 50
שטמאה טומאת שבעה והנוגע בה טמא טומאת שבעה הא למדנו לכלים ואדם כלים ואדם וכלים 

  . וכליםהא למדנו לכלים ואדם) במדבר לא כד(ל וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם "מנין ת
הנוגע בעצם או בחלל בעצם זה עצם ] ועל) [וכל(אמר רב יהודה תניא : ל"א ז"נזיר נד ע' עי

 ולקח אזוב וטבל במים איש טהור והזה על )יט-יחבמדבר יט (ולשון הפסוק היא . 'וכוכשעורה 
והזה , האהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם ועל הנגע בעצם או בחלל או במת או בקבר

הטהר על הטמא ביום השלישי וביום השביעי וחטאו ביום השביעי וכבס בגדיו ורחץ במים וטהר 
ל שם שזה "אלא לר. 'הרי בפסוק כתוב טומאת ז? ק"וקשה למה צריכים את הדרשה של ב, בערב
ת "וגם מה, מ"קשה להוסיף משהו על הלל. (ק"בב' זה הגמ', מ היכן יודעים שזה טומאת ז"הלל
טומאת משא מפי ) בהלכה טומאת מת פרק א ( ם"רמב' עי). מ" זה לגבי הללל לומד את"שר

 ,השמועה וקל וחומר הדברים אם נבלה שהיא טומאת ערב ואינה מטמאה באהל מטמאה במשא
כל הרג נפש ) יט פסוק פרק לא(ן במדבר "רמב' עי. 'וכו, ש"שנאמר והנושא את נבלתם המת לא כ

וא רבי מאיר אומר בהורגו בדבר המקבל טומאה הכתוב מדבר לשונם בספרי כך ה - וכל נגע בחלל 
 ופירושה שבא רבי מאיר ללמד מכאן ,'ל וכו"שמטמא בהיסט או יכול אפילו זרק בו חץ והרגו ת

 ורישא דברייתא התם מנין שמטמא בהיסט אמרת קל וחומר מה נבלה ' וכושהמת מטמא במשא
מטמא בהיסט אי מה להלן טומאת ערב אף קלה הרי היא מטמאה בהיסט מת חמור לא דין הוא ש

כאן טומאת ערב אמרת היסטו כמגעו מקום שמגעו טומאת שבעה היסטו טומאת שבעה מקום 
ומכאן יתברר פירושה שהיא לענין ' שמגעו טומאת ערב היסטו טומאת ערב רבי מאיר אומר וכו
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מכל מקום , הלוא מטמא בנוועצם כשעורה אי, אשר באוהל כשבא אל האוהל כל
וכן כן הני למעלה למעלה . במעלה זו מיהא עצם כשעורה חמור שמטמא טומאת שבעה

דהרבה מהן יש שיש חומרא , לאו לכל מילי קאמר דחמור בשני מן הראשון, דחשיב
  :נה בלבד קאמר שהשני חמוראלא לאותה מעלה שהוא מו, בראשון שאינה בשני

שזב וזבה עושים משכב ומושב ומטמאין ,  יש מהן חמורים ממת-חמור מכולם מת  •
מכל מקום , ומת אינו עושה משכב ומושב ואינו מטמא באבן מסמא, באבן מסמא

ומה שמצורע מטמא בביאה אין טומאתו . במעלה זו מת חמור מכולם שמטמא באוהל
, ואפילו נכנס כולו חוץ מחוטמו. טהור,  המנוגעת לבידאם הכניס ידו, להכטומאת או

ואפילו מחיצה מצלת בבית . )52א"יומא לא ע (דביאה במקצת לאו שמה ביאה. 51טהור
נכנס לבית הכנסת עושים לו מחיצה ) ב"מי(ג "כדתנן בנגעים סוף פרק י, שהמצורע שם

אי . טמא באוהלוכל כהאי גוונא במת מ. גבוהה עשרה טפחים נכנס ראשון ויוצא אחרון
  :53מה שאין כן במת. יש חילוק בין מצורע יושב למצורע עובר כדפרישנא לעיל, נמי

חזר . 54תר בתרומה ובמעשרואסור בקדש ומ, מחסר כפורים. מאות פורשות מן האדםועשר ט) ה(
. אסור בשלשתן, חזר להיות בעל קרי. 55תר במעשרואסור בקדש ובתרומה ומ, להיות טבול יום

מטמא , חזר להיות זב שראה שתי ראיות. מטמא משכב תחתון כעליון,  בועל נדהחזר להיות
חזר להיות . חיב בקרבן, ראה שלש. ופטור מן הקרבן, וצריך ביאת מים חיים,  ומושבבמשכ

ואם . ופטור מן הפריעה ומן הפרימה ומן התגלחת ומן הצפרים, 56מטמא בביאה, מצורע מסגר
ואינו , מטמא במגע ובמשא, 57ו אבר שאין עליו בשר כראויפרש ממנ. לןויב בכיח, היה מחלט

כדי , שעור בשר כראוי. מטמא במגע ובמשא ובאהל,  כראוירואם יש עליו בש. 58מטמא באהל
יש בו להעלות , אם יש במקום אחד כדי להקיפו בחוט ערב, רבי יהודה אומר. 59להעלות ארוכה

  :ארוכה
ו למעלה מזו יש בטומאות הפורשות מן  עשר מעלות ז- טומאות פורשות מן האדם עשר •

  :האדם
שטבלו , 60ויולדת, וזבה, וזב בעל שלש ראיות,  כגון מצורע מוחלט-מחוסר כפורים  •

  : ומותרין בתרומה,אסורין לאכול קדשים עד שיביאו כפרתן, והעריב שמשן

- úòã úéùàø - 

ליה דיו והביאו שאמרנו הביא תנא קמא משא המת מן הקל וחומר ואפילו לטומאת שבעה דלית 
ק שכל "בב' בנוי עלה גמ, ם שלומד דיו"אלא הרמב. רבי מאיר מן הכתוב הזה דאית ליה דיו

 .א שלא שייך לזה שיש דין דיו"ש ברשב"ועיי, טומאות
 .אבל דרך קדימה מספיק בראשו ורובו, הינו דרך אחוריו 51
 .ב שעולא חולק"זבחים לב ע' ועי 52
ב "חולין קכה ע' עי, ך זה לא טמאה במצורע אבל כן במתוכן המאהיל על המצורע או הפו 53

 שאהל דהמשכה מטמאה במצורע ולא אוהל דמגע
 ).?מקור(היינו מעשר שני  54
א בשם תנינא "לא מצאתי מקורו אבל מובא גם בפסחים לה ע [דתנן: ל"ב ז"יבמות עד ע' עי 55

וכל בתרומה הביא כפרה  טבל ועלה אוכל במעשר העריב שמשו א]ב בשם אמר מר"וגם בנדה עא ע
 מן הקדשים כי אכלאוכל בקדשים מנא לן אמר רבא אמר רב חסדא תלתא קראי כתיבי כתיב ולא י

אם רחץ בשרו במים הא רחץ טהור וכתיב ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים וכתיב וכפר 
 .עליה הכהן וטהרה הא כיצד כאן למעשר כאן לתרומה כאן לקדשים

 .49לעיל הערה ' עי 56
 על האהל ועל כל הכלים והזה )ב"נג ע, ב" וכן נזיר מט ע– פרשת חקת פיסקא ז(ספרי ' עי 57

נזיר נד זו עצם כשעורה אתה אומר זו עצם כשעורה או אינו אלא אבר מן החי . ועל הנוגע בעצם
ל ועל הנוגע בעצם זו עצם כשעורה "ור הא מה תכשהוא אומר או בעצם אדם הרי אבר מן החי אמ

 : טומאה כך הביא כולם לענין הזאהניןועל הנוגע בעצם מגיד הכתוב שכשם שהביא כולן לע
 .ג שזה לא מטמא באהל"ב מ"אהלות פ' עי 58
' כלומר שממנו יתרבה הבשר על כלל אותו האבר ויחפהו וכו, ראוי להעלות ממנו ארוכה 59

 ).ם"רמב( באדם אילו היה נשאר מחובר
 ארבעה מחוסרי כפרה וארבעה מביאין על הזדון כשוגג ואלו הן מחוסרי ,ב"כריתות ח ע' עי 60

כפרה הזב והזבה והיולדת והמצורע רבי אליעזר בן יעקב אומר גר מחוסר כפרה עד שיזרוק עליו 
ורע וגם ש הטעם שנמנה גם זה וגם זהב ולא נמנה מצ"ועיי. הדם נזיר ליינו ותגלחתו וטומאתו

 .מצורעת
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  :61 טמא שטבל ולא העריב שמשו-חזר להיות טבול יום  •
  :62 אם נגע בהן ופוסל אותם- אסור בקודש ובתרומה  •
  :63 שיצא ממנו שכבת זרע ולא טבל-חזר להיות בעל קרי  •
 דטמא , והא דלא תני חזר להיות טמא מת שהוא חמור מבעל קרי- חזר להיות בועל נדה  •

 והדר לתני חזר להיות בועל נדה דחמור ,מת אב הטומאה ובעל קרי אינו אלא ראשון
שר טומאות פורשות מן האדם משום דהנך ע, מטמא מת שמטמא משכב התחתון כעליון

  :וזו טומאת מגע היא
מה עליונו של זב , 64 משכב התחתון של בועל נדה כעליונו של זב-משכב תחתון כעליון  •

אף תחתונו של בועל נדה טמא לטמא , טמא לטמא אוכלים ומשקים אבל לא אדם וכלים
  :אוכלים ומשקין לא אדם וכלים

דהכי תנן פרק , יך לספור שבעה נקיים וצר-שראה שתי ראיות מטמא משכב ומושב  •
אין בין זב הרואה שתי ראיות לזב שרואה שלש ראיות ) א"ז דף ח עמשנה (קמא דמגילה 

  :אלא קרבן
אבל שאר כל , ורחץ בשרו במים חיים)  יגויקרא טו( דכתיב בזב -וצריך ביאת מים חיים  •

  :הטמאים סגי להו במי מקוה
הוי מחוסר , וכל זמן שלא הביא קרבן. י זב האמור בפרשת מצורע גב-חייב בקרבן  •

  :כפורים
  : שמסגירו הכהן שבעל ימים לראות אם יוולדו בו סימני טומאה-מצורע מוסגר  •
  : אם בא אל הבית נטמא כל אשר בבית- מטמא בביאה  •
 דלא אמרה תורה בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע - ופטור מן הפריעה ומן הפרימה  •

  :אלא במצורע מוחלט
ומוסגר .  דמוחלט שנתרפא מביא צפרים ומגלח את כל שערו-ומן התגלחת ומן הצפרים  •

  :לא
  : כדמפרש בסיפא כדי להעלות ארוכה- שאין עליו בשר כראוי  •
הנוגע ] ועל) [במדבר יט( דבמגע כתיב -מטמא במגע ובמשא ואינו מטמא באוהל  •

ומאת אוהל כתיב או ובט. משמע בין יש בו בשר כראוי בין אין בו בשר כראוי, בעצם
  :ועצם אדם משמע עד שיהיה בו בשר וגידים ועצמות, בעצם אדם או בקבר

 שאם יחתוך הבשר שעל האבר לחוטים שיש -במקום אחד כדי להקיפו בחוט ערב  •
ויהיה בהן כדי להקיף את , 65שהוא יותר עב מחוט השתי כפלים, בעוביין כחוט ערב

  :יהודה' ין הלכה כרוא. מעלה ארוכהבידוע דבהכי הוא , האבר
שמביאים ממנה , ומה היא קדשתה. ארץ ישראל מקדשת מכל הארצות, 66עשר קדשות הן) ו(

  :מה שאין מביאין כן מכל הארצות, 68 והבכורים ושתי הלחם67מרוהע

- úòã úéùàø - 
 .ואיש אשר יגע במשכבו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב) טו ה(ויקרא ' עי 61
 ).ם כאן"ש רמב"עיי(ולא במעשר , שהוא נחשב כשני ויש שלישי בתרומה ובקדוש 62
  ).ם כאן"רמב(ולכן אסור בו , ועושה שני במעשר, נחשב כראשון 63
' הוא נשלח מב] מ אם הוא אב או ראשון"נ[ה אם הוא נוגע או רוא' נדה כב שיש מח' עי

ז של קטן "א תנז ששכ"ומג, סוכה כא' תוס'עי . וברואה במשהו,  לעיל שנוגע כעדשה'ועי, מחנות
 .ולא בנוגע, מטמא הקטן' ט' פחות מב

 .43לעיל הערה ' עי 64
ל חמש סלעים שתי ביהודה שהן עשר סלעים בגליל או  לו משקהעושב "כתובות סד ע' עי 65

 ).ש"רא, ש"ר (משקל עשר סלעים ערב ביהודה שהן עשרים סלעים בגליל
 לקח ,בעבור שזכר מדרגות הטומאה והתחיל ביותר קל מהן וסיים ביותר עליון: ם"ל הרמב"וז 66

 .גם כן מדרגות המקומות הטהורים אשר הם גם כן מסיבות הסרת הטומאות
יוסי בר רבי יהודה אומר עומר בא ' דתניא ר: ל"ז) א"מנחות פד ע(יהודה ' יוסי בר' לא כרד 67

 .מחוצה לארץ ומה אני מקיים כי תבאו אל הארץ שלא נתחייבו בעומר קודם שנכנסו לארץ
  .ב שמביא עומר ושתי הלחם"משנה מנחות פג ע' עי 68
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תנא נמי הכא ,  איידי דאיירי לעיל במעלות של טומאות זו למעלה מזו-  קדושות הן עשר •
  :ומעלות של קדושות זו למעלה מז

, וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר) ויקרא כג( דכתיב -שמביאין ממנה העומר  •
  :69 ולא קציר חוצה לארץ,קצירה

  :70ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך) דברים כו( דכתיב -והבכורים  •
  :71ממושבותיכם תביאו לחם) ויקרא כג( דכתיב - ושתי הלחם  •

ומסבבין לתוכן , 72שמשלחין מתוכן את המצורעים, נהירות המקפות חומה מקדשות ממיע) ז(
  :אין מחזירין אותו, יצא. מת עד שירצו

מחוץ למחנה ) שם יג(דבמצורע כתיב . 73 מימות יהושע בן נון- המוקפות חומה עיירות •
וכשכבש יהושע את הארץ קידש העיירות שהיו מוקפות . 74חוץ למחנה ישראל, מושבו

  : להשתלח משם מצורעיםחומה בימיו שיהיו כמחנה ישראל

- úòã úéùàø - 

א אליהו רבא שכל אלה " גר'עי. א מוחק ביכורים"הגר? ש מה עם כל סדר זרעים"שאול הרב
ולא דינים השייכים לארץ , המצוות שהחיוב על הצבור להביא ואין מביאים אותו אלא מן הארץ

  .ישראל
חולין ( והכי נמי דריש בפרק ראשית הגז -ההוא למעוטי חוצה לארץ ה "א ד"ב פא ע"ב' תוס' ועי

ק "יעוטא הא אמר בסוף פארצך למעוטי חוצה לארץ ותימה אמאי איצטריך מ) ושם. דף קלו
כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ ויש מפרשים משום דבכורים :) דף לו(דקדושן 

לא תבשל גדי בחלב אמו ' ראשית בכורי אדמתך וגו) שמות כג( דכתיב לבאיתקשו לבשר בח
א נראה "ד שיהו נוהגין אף בחוצה לארץ כמו בשר בחלב ולרשב"ובמכלתא בהדיא מקיש להו וס

דלא חשיבי בכורים מצוה תלויה בארץ דלא דמי לתרומה ומעשר וחלה דהתם גוף הפירות 
 ולכך חשובין הן תלוין בארץ אבל בכורים אין ילהמחוייבין בתרומה דטבל נינהו ואסורין באכ

פ שלא הפריש מהן בכורים ועוד מדלא "החיוב תלוי בפירות אלא באדם דאין נאסרין באכילה אע
ה ומעשר עד שיתמרח בכרי מוכח שהחיוב תלוי בפירות לפי שלא הגיע עדיין זמן חיובן חייב תרומ

שאין החיוב תלוי .) דף לז(ז דילפינן מינייהו בקדושין "אבל בכורים ודאי חובת הגוף נינהו כע
כיצד מפרישין ) ג"א מ"פ(בעודן באילן מתחייב כדתנן במסכת בכורים ' בפירות אלא באדם ואפי

 אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה אשכול שביכר קושרו בגמי ואומר הרי אלו בכורים יורד
ג דאין "מ חובת הגוף נינהו כמו חובת ציצית דאע"חייב לקנות מ] אינו[ג דאם אין לו "בכורים ואע

 .כ"ע, חייב לקנות טלית כשאין לו חשיב חובת הגוף
 .ל"ל שיש לזה מקור בחז"לא נ 69
 .אשר תביא מארצך ההוא למעוטי חוצה לארץכתיב : א"ב פא ע"ב' עי 70
 אמר רחמנא לאפוקי דחוצה ממושבותיכם):  ספרא אמור יג–ב "וכן פג ע(ב "מנחות סט ע' עי 71

 לארץ דלא
אמר רב חסדא מצורע שנכנס לפנים ממחיצתו פטור שנאמר בדד : ל"א ז"פסחים סז ע' עי 72

ושבו הכתוב נתקו לעשה איתיביה ישב מחוץ למחנה מושבו בדד ישב לבדו ישב מחוץ למחנה מ
  .מצורע שנכנס לפנים ממחיצתו בארבעים זבין וזבות שנכנסו לפנים ממחיצתן בארבעים

הטמא המשולח מהר הבית אם נכנס עובר ) חהלכה הלכות ביאת המקדש פרק ג (ם "רמב' ועי
 לויה בלא תעשה שנאמר ויצא מחוץ למחנה זה מחנה שכינה ולא יבוא אל תוך המחנה זה מחנה

פ שאינו רשאי "וכן מצורע שנכנס לירושלים לוקה אבל אם נכנס לשאר הערים המוקפות חומה אע
  .לפי שנאמר בדד ישב אינו לוקה

  ם אין לו קדושת בתי ערי חומה"שעיר שרובו עכו& כתובות מה ' תוס' עי
ו דין של ם יש ל"ח שיש ירושלמי שירושלים אין הדין של עיר שרובו עכו"ח תרפ"א באו"גר' ועי

  בתי ערי חומה
  ).ש ולא הבנתי דבריו"רב(א " תוספתא כאן לפי הגר'ועי
 .שם חולק' ותוס, מחנות שייך גם בזמן הזה' שמצורע שנשלח מחוץ לג' ברכות דף ה' עי
ואיש כי ימכור בית : ל"ז) אאות ספרא פרשת בהר סיני פרשתא ד (כ "ש שמביא תו"ר' עי 73

. יפוה חומה מיכן ולהבא תלמוד לומר בית מושב עיר חומהיכול אפילו הק. מושב עיר חומה
, ש"ל הר" וז.כ הספרא"ע, המוקפת חומה מימות יהושע בן נון ולא שהקיפוה מיכאן ולהבא

  .ומסתברא דהוא הדין כאן דמשלחין מתוכן מצורע
ש עוד שהביא מספרי נשא שמשמע שקדש יהושע כל עיירות המקופות חומה "שם בר' ועי

וקשה לי .  ישראל אבל לא כל ארץ ישראל ולא שאר עיירות שאין מקופות חומהבקדושת מחנה
.  יטמאו את מחניהםולא )ספרי פרשת נשא פיסקא א(' ועי, מאד על דבריו שלא מצאתי שום זכר

מפתח .  שלש מחנות הן מחנה ישראל ומחנה לויה ומחנה שכינה)&" עזבחים קיז(מכאן אמרו 
לשון תוספתא שער  [מפתח הר הבית עד העזרה מחנה לויה. ראלירושלים ועד הר הבית מחנה יש
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 העיר 75 מותר לנושאו בעיר ממקום למקום עד מקום שירצו טובי-ומסבבים לתוכן מת  •
  :לקוברו שם

  : המת מן העיר- יצא  •
דכיון דיצאה טומאה מן .  בעיר לקוברו שם ואפילו רצו טובי העיר- אין מחזירים אותו  •

  :76העיר אין מכניסין אותה בתוכה
הר הבית מקדש . 77שאוכלים שם קדשים קלים ומעשר שני, מהםדש ולפנים מן החומה מק) ח(

שאין גוים וטמא מת , החיל מקדש ממנו. שאין זבים וזבות נדות ויולדות נכנסים לשם, ממנו
. ואין חיבים עליה חטאת, שאין טבול יום נכנס לשם, עזרת נשים מקדשת ממנו. נכנסים לשם

עזרת הכהנים . וחיבין עליה חטאת, ס לשםשאין מחסר כפורים נכנ,  ישראל מקדשת ממנהעזרת
  :לסמיכה לשחיטה ולתנופה, שאין ישראל נכנסים לשם אלא בשעת צרכיהם, מקדשת ממנה

  :78 מחומת ירושלים- מן החומה לפנים •
ובאת שמה והבאתם ) דברים יב( דכתיב -  ומעשר שני 79שאוכלים שם קדשים קלים •

  :81'ולא תוכל לאכול בשעריך וג) שם(וכתיב '  וגו80שמה

- úòã úéùàø - 

אם כן מחנה ישראל זה רק ירושלים ולא כל שאר . כ"ע, מפתח העזרה ולפנים מחנה שכינה. ]נקנור
מ גם לבית "ש נ" ברש"ועיי, )72ם הערה "רמב' ועי(ש זו "ואם כן קשה להבין מקור לדברי ר, עיירות

ה "ד ל"ז) ב"דף מב ע(סנהדרין ' תוס' ועי. ש"ש כן הוא ברא"וכדעת הר, )ב"סנהדרין מב ע(הסקילה 
 היינו בירושלים דאיכא שלש מחנות ובתי דיין שבכל עיר - הסקילה היתה חוץ לשלש מחנות בית

המוקפות חומה יש הקונטרס והיינו משום דכל עיירות ' ועיר היתה בית הסקילה חוץ לעיר כדפי
י שם שמשמע שרק ,ב ורש,זבחים קיב ע' אמנם עי. להן דין מחנה ישראל כדתנן בפרק קמא דכלים

 .ע"וצ, ירושלים הוא מחנה ישראל
 .ע"וצ, ם אלא עיר"לא מוזכר מחנה ישראל ברמב 74
 .טובי העיר' ם כלל אנשי העיר או ז"לשון הרמב 75
מן הערים ומוציאים אותן מהן ואין מכניסין לפי שמרחיקים את הטומאות : ם"ל הרמב"ז 76

  .אותן אליהן
. כ"ע, )ב"סוכה כ ע(אין מחזירין אותו מדרבנן דמדאורייתא שרי אפילו במחנה לויה : ש"ל הר"ז

 .היינו לשיטתו שהדינים כאן בנויים על המחנה ישראל
 .ש שמונה עוד דרים  כמו לענין שחיטת תודה ולחמה ושוחט על החמך ועוד"ר' עי 77
 . בשם ספרי נשא73לעיל הערה ' עי 78
  ) ח–זבחים פרק ה משניות ו (משנה איזהו מקומן ' עי 79
שמן הדין אפשר לאכול בכל עיקר מוקפת חומה שזה מחנה ) בית הבחירה פרק ז(קרית ספר ' עי

ש והרי במשנה " בנוי על החידוש של הרע אם הקרית ספר"צ{אבל זה בעיה של יוצא , ישראל
אבל מעשר . }י שרק ירושלים הוא מחנה ישראל"ש ברש"ועיי, ב משמע שזה אסור"בזבחים קיב ע

אבל קשה שכתוב . אלקיך תאכלנו חייב להיות ירושלים' כתוב לפני ה, שני שלא נפסל ביוצא
אלקיך כאן זה חיוב מקום ' הדינים לפני ' ז בחומש שיש ב" גרי'ועי. קדשים קלים גם בפסוק הזה

ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור ) י יד(ויקרא ({במקום טהור . אכילתו
ולכן יוצא , שזה מקומו}, :אתה ובניך ובנתיך אתך כי חקך וחק בניך נתנו מזבחי שלמי בני ישראל

 .משם נפסל ביוצא
אלהיכם מכל שבטיכם לשום את ' יבחר ה כי אם אל המקום אשר )ו-היב דברים (ל הפסוק "ז 80

 והבאתם שמה עלתיכם וזבחיכם ואת מעשרתיכם ואת תרומת ,שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה
. קשה מאד שהרי זה פסוק של איסור במה{. ידכם ונדריכם ונדבתיכם ובכרת בקרכם וצאנכם

והבאתם שמה עולותיכם ) דברים יב( דכתיב -ח ונאכלין בכל העיר "ה מ"פזבחים (דבריו ' אמנם עי
. בשני מעשרות הכתוב מדבר חד מעשר בהמה וחד מעשר דגן, ותניא, וזבחיכם ואת מעשרותיכם

ומדלא קבע להו מחיצה שמע מינה דמעשר ובכור , וכתיב בההוא קרא ובכורות בקרכם וצאנכם
  }.נאכלים בכל העיר

אלהיך תאכלנו ' לפני ה' ווככל הבכור אשר יולד ) כ- דברים טו יט(ם הביא כמקור "אמנם הרמב
כי אם ) דברים יב יח(ע מה נוסף בפסוק זו על "וצ. אתה וביתך' שנה בשנה במקום אשר יבחר ה

אלהיך בו אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר ' אלהיך תאכלנו במקום אשר יבחר ה' לפני ה
זה לאו על העשה שנוסף ב, ב"מכות יט ע' עי. אלהיך בכל משלח ידך' בשעריך ושמחת לפני ה

  .וזה רק לאו אחרי שראה ירושלים, בפסוק שלמעלה
והוא לאפוקי מקום {תאכלו במקום טהור ) ויקרא י יד(א שמביא כמקור "זבחים נה ע' ועי

. התנופה זה תנופת הסל. ואת חזה זה חזה) טאות א "פשמיני (ספרא ' ועי. }קדוש לקדשי קדשים
ר נחמיה וכי הראשונים אינם "אכלו במקום טהור את. התרומה זו תרומת תודה. שוק זה שוק
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, ובו היה בית המקדש בנוי, 82 חמש מאות אמה על חמש מאות אמה היה-הר הבית  •
, משער ניקנור ולפנים מחנה שכינה, ומשם מתחיל מחנה לויה ושיעורו עד שער ניקנור
  :83ומהר הבית ולחוץ עד חומת ירושלים מחנה ישראל

חו מן המחנה כל וישל) במדבר ה( דכתיב -שאין זבים וזבות נדות ויולדות נכנסים לשם  •
תלמוד לומר , שומע אני ששלשתן יוצאים למקום אחד, צרוע וכל זב וכל טמא לנפש

ומה מצורע , אלמא אינו משולח למקום שזב וטמא מת משולחים, במצורע בדד ישב
, מחוץ למחנה מושבו) ויקרא יג(דכתיב , שטומאתו חמורה חמור שילוחו משילוח חברו

ף זבים וזבות נדות ויולדות שטומאתן חמורה מטומאת א, לפיכך משולח חוץ לירושלים
חמור , מת שעושות משכב ומושב ומטמאות באבן מסמא מה שאין כן בטומאת מת

 כנגד מחנה יאמצורע משולח חוץ לירושלים שה, נמצאת אומר. שילוחן משילוח חבירן
ות ומותר, וזבים וזבות נדות ויולדות משולחות מהר הבית שהוא מחנה לויה, ישראל

מותר בהר הבית ומשולח משער ניקנור ולפנים , טמא מת ואפילו מת עצמו. בירושלים
  :84שהוא מחנה שכינה

ולפנים ,  לפנים מחומת הר הבית היה כותל גבוה עשרה טפחים והוא נקרא סורג-החיל  •
  :85ממנו החיל עשר אמות

 כזבים לכל ג דרבנן גזור על הנכרים שיהיו" אע-שאין נכרים וטמאי מתים נכנסים לשם  •
והאי דטמאי מתים אין . לענין שילוח מחנות לא גזור עלייהו אלא כטמאי מתים, דבריהם

שכל זה , דמדאורייתא אפילו בעזרת נשים שרו. היינו מדרבנן, נכנסים מן החיל ולפנים
  :86מחנה לויה עד עזרת ישראל ששם שער ניקנור

- úòã úéùàø - 

במקום טהור אלא זו טהרה שאינה ממין טומאה לטהר מטומאת מצורע לומר שיהו נאכלים בתוך 
  .ירושלים

לומדים שאם נפול מחיצות אין מעשר נאכל " 'לפני ה"שמ, ה מאי יצא"ב ד"מ נג ע"י ב" רש'ועי
בי אילן ששרשו בחוץ ונופו לפנים מן החומה שזה א לג"וכן במכות יב ע. שם עד שיעמדו מחיצות

 . 'תלוי בחומה מהפסוק של לפני ה
לא תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך ותירשך ויצהרך ובכרת בקרך ) דברים יב יז(ל הפסוק "ז 81

. ב הביא לעיל"ש וכן הפסוק שהרע"וכן הביא הר, וצאנך וכל נדריך אשר תדר ונדבתיך ותרומת ידך
ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר )  כו- דברים יד כה(יא ם הב"אמנם הרמב

 .אלהיך ושמחת אתה וביתך'  ואכלת שם לפני ה' וכואלהיך בו' יבחר ה
 .כ"ע, הר הבית היה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה: ל"א ז,ב מ"מסכת מדות פ' עי 82
 . ספרי נשא73מקור לזה לעילה ערה ' עי 83
שומעני שלשתן , וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש) נשא א(ספרי ' עי 84

 מצורע היה בכלל יצא ,)ויקרא יג מו(ל במצורע בדד ישב מחוץ למחנה מושבו " ת,במקום אחד
 אף ,שילוח חבירו מה מצורע שהוחמרה טומאתו וחמור שילוחו מ,מוצא מן הכלל ולמד על הכלל

  .' וכו מכאן מנו חכמים למחיצות.כל שהוחמרה טומאתו חמור שילוחו משילוח חבירו
תני תנא קמיה דרב יצחק בר אבדימי ויצא אל מחוץ למחנה זו מחנה : ל"א ז"י פסחים סח ע'וע
 לא יבא אל תוך המחנה זו מחנה לויה מכאן לבעל קרי שיצא חוץ לשתי מחנות אמר ליה שכינה
 לא עיילתיה אפיקתיה לישנא אחרינא אכתי לא אפיקתיה עיילתיה אלא אימא מחוץ למחנה אכתי

 .זו מחנה לויה לא יבא אל תוך המחנה זו מחנה שכינה
ושלש עשרה פרצות היו שם . סורג גבוה עשרה טפחים,  לפנים ממנו)ג"ב מ"פ(מדות ' עי 85

החיל עשר , לפנים ממנו. תחויותוגזרו כנגדם שלש עשרה הש, חזרו וגדרום. שפרצום מלכי יון
  .אמות

נכנס המצורע להר הבית לוקה שמונים אבל ) ט"הג "פהלכות ביאת המקדש (ם "רמב' אבל עי
פ שאינו "טמא מת או טבול יום שנכנס לעזרת נשים או מחוסר כפורים שנכנס לעזרת ישראל אע

ה שבוש דמחוסר כפורים א ז" או מחוסר כפורים א- ד "השגת הראב. [לוקה מכין אותו מכת מרדות
דכלים תניא כל הטמאים '  ולפנים יש בו כרת ובתוסקנורשנכנס למחנה שכינה דהיינו משער נ

שנכנסו לפנים משער ניקנור אפילו הם מחוסרי כפרה הרי אלו חייבין על זדונן כרת ועל שגגתן 
לוקין שמונים ש) ז"א מ,ק פ"כלים ב(ם סוף המשנה שמביא את לשון התוספתא "רמב' ועי. ]חטאת

 .ומביא הטעם מאחר שהר הבית שם בפני עצמו מעזרת נשים, 
 .ש"ז לשון הר"כ 86
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ש על רוחב מאה ושלשים  לפנים מן החיל היתה אורך מאה ושלשים וחמ-עזרת נשים  •
  :87וחמש

 יהושפט ובית דינו גזרו על טבול יום שלא יכנס לעזרת נשים -שאין טבול יום נכנס לשם  •
ואמרו , לפני החצר החדשה' ויעמוד יהושפט בקהל יהודה וגו) דברי הימים ב כ(דכתיב 
ס שחידשו בה דברים ואמרו טבול יום אל יכנ,  מאי החצר החדשה)ב"יבמות ז ע (בגמרא

וגזרו על טבול יום ולא . ולא בכל מחנה לויה גזרו אלא בעזרת נשים בלבד, במחנה לויה
לפי שטבול יום אסור בתרומה ומחוסר כפורים מותר בתרומה , גזרו על מחוסר כפורים

  :וכל שטומאתו חמורה מחברו חמור שילוחו משילוח חברו
חמש על רוחב אחת אורך מאה ושלשים ו,  לפנים מעזרת נשים היתה-עזרת ישראל  •

וראשי , וכן עזרת כהנים היתה אורך מאה ושלשים וחמש על רוחב אחת עשרה, עשרה
  :)ו"ב מ"מדות פ (פספסין היו מבדילים בין עזרת ישראל לעזרת הכהנים

 הוא הדין דהוה מצי למתני שאין טהור נכנס לשם עד -שאין מחוסר כפורים נכנס לשם  •
אין אדם טהור נכנס לעזרה , )א"יומא ל ע (ממונהדהכי תנן בפרק אמר להן ה, שיטבול

  :עד שיטבול
  :88 הטמאים שנכנסו שם בשגגה-וחייבין עליה חטאת  •
ולא , ואי אפשר אלא בבעלים דכתיב וסמך את ידו,  לסמוך ידו על ראש קרבנו- לסמיכה  •

  :)ב"מנחות צג ע (יד שלוחו
 לזר לשחוט פ שאפשר בכהנים ואפשר נמי"ואע,  שהשחיטה כשרה בזר-לשחיטה  •

  :אפילו הכי לא אסרו לישראל ליכנס בעזרת כהנים לשחוט הקרבן, בעזרת ישראל
  :הן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף דכ-ולתנופה  •

ההיכל .  נכנסים לשם89שאין בעלי מומין ופרועי ראש, בין האולם ולמזבח מקדש ממנה) ט(
שאין נכנס , קדשים מקדש מהםקדש ה. 90שאין נכנס לשם שלא רחוץ ידים ורגלים, מקדש ממנו

בחמשה דברים בין האולם , אמר רבי יוסי. לשם אלא כהן גדול ביום הכפורים בשעת העבודה
ושלא רחוץ ידים ורגלים נכנסין , ושתויי יין, ופרועי ראש, שאין בעלי מומין,  שוה להיכלמזבחול

  :ופורשין מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה, לשם
 בגמרא -דש ממנה שאין פרועי ראש ובעלי מומין נכנסים לשם  האולם ולמזבח מקובין •

מוכיח דכל הני מעלות דתני השתא כגון הנכנס ) 91ב" עדף כזמנחות (בהקומץ רבה 
, וכן בעלי מומין ופרועי ראש שנכנסו בין האולם ולמזבח, 92לעזרת כהנים שלא לצורך
א ליה דכולהו  סביר94ם"אבל רמב. 93 מרבותילתיוכן קב, כולהו מעלות דרבנן הן

- úòã úéùàø - 
 .ש"לשון הר 87
 .א"וכן בשבועות יד ע 88
 ).אות ממכילתא דמילואים (ספרא שמיני ב ו"ק יט ע"מו' יום עי' היינו גידול שערות ל 89
שה שאיתא בסנהדרין פב וק, ש שמשמע אפילו ביאה ריקנית ללא עבודה מחייב בהיכל"ר' עי 90

 המגיש והמסדר את השולחן המטיב את הנרות והקומץ והמקבל דמים בחוץ פטור ואין חייביןב "ע
משמע .  משום זרות ולא משום טומאה ולא משום מחוסר בגדים ולא משום רחוץ ידים ורגליםלא

נם אמ. אלא כאן רק מעלה דרבנן. שרחוץ ידים ורגלים היא חיוב דווקא בשעת העבודה
נכנסין לבין האולם ולמזבח שלא רחוץ ידים ורגלים ) ומשנה כלים בבא קמא פרק א ( מהתוספתא

ש הצנוע לפני רבי אליעזר אני נכנסתי לבין האולם ולמזבח "א אין נכנסין אמר ר"מ וחכ"דברי ר
שלא רחוץ ידים ורגלים אמר לו מי חביב אתה או כהן גדול היה שותק אמר לו בוש אתה לומר 

 הימך אמר לו רבי אמרת אמר לו אפילו כהן גדול פוצעין את מוחו יבו של כהן גדול חבשכלב
יוסי אומר כשם שהכל פורשין מבין האולם ולמזבח ' בגיזרין מה תעשה שלא מצאך בעל הפול ר

בשעת הקטרה כך פורשין בשעת מתן דמים פר כהן משיח פר העלם דבר של צבור ושעירי עבודת 
ם הכפורים הוי מה מעלה בין האולם ולמזבח ולמזבח ולהיכל אלא שלבין כוכבים ודמים של יו

' תוס' ועי, האולם ולמזבח נכנסין לעבודה ושלא לעבודה ולהיכל אין נכנסין אלא לעבודה בלבד
' ועי. ה ולא משום טומאה שכותבים אותו דבר"א ד"סנהדרין פג ע' ותוס, ה להביא"ב ד"יומא ה ע

 .'חולק על הגמש כאן שלומד שהתוספתא "רא
 : ל"ב ז"יומא מד ע' ש מציין לגמ"רא' עי 91
 .ת"ע מה"וצ, ק והיכל,שם רק מוזכר לענין קה 92
 ש"וכן הוא בר? ש"הר 93
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ופרועי . כי כל אשי אשר בו מום לא יקרב) ויקרא כא(בעלי מומים דכתיב , מדאורייתא
פ "ואע. ראשיכם אל תפרעו) שם י(דאמר רחמנא לאהרן ולבניו שהיו במשכן , ראש

קבלת רבותי נראית לי , ם"מסייע לדברי הרמב) 95ח"א מ"ק פ"כלים ב(שלשון התוספתא 
 קמא שתויי יין ושלא רחוץ ידים ורגלים בהדי בעלי מומים  תנאיבוהאי דלא חש. עיקר

משום דבעלי מומין ופרועי ראש פסולן בגופן , יוסי בסיפא' ופרועי ראש כדחשיב להו ר
אבל שתויי יין ושלא רחוץ ידים ורגלים פסולן מחמת דבר אחר , הלכך שילוחן חמיר

  :96הלכך לא החמיר בשילוחן כך כך
ואל יבוא בכל עת אל הקודש בזאת יבוא ) שם טז( דכתיב -ים אלא כהן גדול ביום הכפור •

  :'וגו
, שניה להזות מדם הפר, אחת להקטיר קטורת,  ארבע פעמים נכנס שם-בשעת העבודה  •

ואם נכנס חמש פעמים . רביעית להוציא הכף והמחתה, שלישית להזות מדם השעיר
  :חייב מיתה

שעה שמקטירים קטורת במזבח  בין ב-ופורשין מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה  •
כל העם פורשים , בין בשעה שכהן גדול מקטיר קטורת לפני ולפנים, הזהב שבהיכל

יוסי וסבר ' ותנא קמא פליג אדר. מבין האולם ולמזבח ואין צריך לומר מן ההיכל
אבל כשמקטיר ,  הוא דפרשי מבין האולם ולמזבחיכלדבשעה שמקטירין קטורת בה

. ן העם פורשים אלא מן ההיכל בלבד ולא מבין האולם ולמזבחקטורת לפני ולפנים אי
פירשו , ועשר קדושות דתנן במתניתין והנך אחת עשרה נינהו. והלכה כתנא קמא

לפי שבשאר קדושות יש בהן כבוד , דארץ ישראל אינה ממנין הקדושות, הגאונים
ואין , ולמקום שמונעים ממנו קצת טומאות או שמונעים מקצת מבני אדם ליכנס אלי

והבאת ביכורים ועומר ושתי הלחם ולחם הפנים אינם . בסתם ארץ ישראל קדושה זו
יוסי היא דאית ליה ' ר, דתנא קמא דחשיב עשר קדושות, ואית דמפרשי. כקדושות הללו

 : ולדידיה לא הוו אלא עשריםדבין האולם ולמזבח שוה להיכל בחמשה דבר
  

  פרק ב 
, נשברו. 97ומקבליהן טמאים, פשוטיהן טהורים, וכלי זכוכית, וכלי עצם, וכלי עור, כלי עץ) א(

. טמאתן שוה, כלי חרס וכלי נתר. מקבלין טמאה מכאן ולהבא, חזר ועשה מהם כלים. טהרו
  :טהרתןושבירתן היא , ואינן מטמאין מגביהן, ומטמאין מאחוריהן, מתטמאין ומטמאין באויר

ומרבינן ,  וכל בגד וכל כלי עץ תתחטאו) &במדבר לא( בפרשת מטות כתיב -כלי עץ כלי עור כלי עצם  •
ואתקוש , דהיינו כלי עצם,  לרבות דבר הבא מן העזים מן הקרנים ומן הטלפים"וכל מעשה עזים"מ

 מכל כלי בדכתי, ובפרשת שמיני אתקוש כלי עור וכלי עץ לשק. )98ב"חולין כה ע (לכלי עור וכלי עץ
וכלי . 99דבעינן דומיא דשק דמיטלטל מלא וריקן,  טהוריםהלכך פשוטיהן. עץ או בגד או עור או שק

משם דכל הני טהורים כשאין להם בית קבול , הנך ג דפשוטיהן טהורים לא מצי למתני בהדי"חרס אע
ובכלי חרס , כגון חבית של עץ שאין לה שולים ומפולשת מעבר אל עבר טהורה, פ שיש להן תוך"אע

- úòã úéùàø - 
. מ יתכן שזה אסתמכתא או טעם לגזירה"אבל גם בפיה, מ ולא ראיתי ביד רמז לזה"כאן בפה 94

 .&ל " זת עג"ת סט ול"מ ל"וכן בסה: ל"ז& הלכה ' ביאת מקדש פרק א' עי
 כל העזרה כשרה לאכילת קדשי קדשים ולשחיטת קדשים קלים והשוחט בתוכה חולין :ל"ז 95

גרסת  [כל הטמאים. אסורין בהנאה והיא היתה חצר המשכן לפנים מן הקלעים שהיו במדבר
 שנכנסו משער נקנור ולפנים אפילו הן מחוסרי כפרה הרי אלו חייבין על ]טהורים: מנחות הוא

 צריך לומר טבול יום ושאר כל הטמאין שנכנסו לפנים יןעל שגגתן חטאת ואזדונן כרת ו
ממחיצותיהן הרי אלו באזהרה נכנסים לקדש הרי אלו חייבים רבי יהודה אומר על פני הקדש 

 :במיתה ושאר כל המת באזהרה
 .ש בתור ספק"כן הוא בר 96
  .ם שזה דווקא לקבל דבר לח"רמב' עי 97
וחנן בן ברוקה אומר מה תלמוד לומר וכל מעשה עזים תתחטאו  רבי ישמעאל בנו של רבי י98

להביא דבר הבא מן העזים מן הקרנים ומן הטלפים שאר בהמה וחיה מנין תלמוד לומר וכל מעשה 
  .ש דגים שזה בכלל טהור"וכ). ספרא שמיני ט (ל עזים פרט לעופות"אם כן מה ת

א בר קבולי טומאה הוא דומיא דשק ואין לו תוך בכלי שטף דאוריית: א"בכורות לח ע' עי 99
 כל - שטף כלי, א"י חולין כה ע"רש' ועי, בעינן מה שק מיטלטל מלא וריקן אף כל מיטלטל מלא

  .שאר כלים שאינם כלי חרס מיקרו כלי שטף על שם שיש להם טהרה במקוה
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ופשוטיהן . 101פ שאין לו בית קבול" והרי יש לו תוך אע100נאכהאי גוונא טמא משום דבתוכו תלה רחמ
כדמוכח , אבל חכמים גזרו טומאה על פשוטי כלי עץ ועור ועצם. היינו מדאורייתא, דתנן הכאטהורים 

,  ומדאורייתא נמי אינן טהורים אלא מטומאת מת או טומאת שרץ102)א" עדף סו(בגמרא בבא בתרא 
  : ראויין למשכב ומושבטמאים טומאת משכב ומושב אם הןאבל 

וחמירי מכלי , הואיל ותחלת ברייתן מן החול הוו ככלי חרס.  רבנן גזרו עליהן טומאה-וכלי זכוכית  •
ופשוטיהן של . וכלי זכוכית מיטמאין מגבן הואיל ונראה תוכן כברן, חרס שאינו מקבל טומאה מגבו

  :103 לשרוף תרומה וקדשיםלאדעבדו רבנן היכרא כי היכי ד, כלי זכוכית טהורים אפילו מדרבנן

דלא גזור רבנן שאם עשה מהם כלים ,  אבל לא חזרו לטומאתן ישנה-מקבלין טומאה מכאן ולהבא  •
  :104חזרו לטומאתן ישנה אלא בכלי מתכות בלבד

- úòã úéùàø - 
ך אל תוכו את שיש לו תוך טמא ואת שאין לו תו) דאות פרשתא ז (ספרא פרשת שמיני ' עי 100

זאת עדות העיד חזקיה אבי . טהור פרט למיטה ולכסא ולספסל ולשולחן ולספינה ומנורה של חרס
  .עקש לפני רבן גמליאל הזקן כל שאין לו תוך בכלי חרס אין לו אחור

  .לקמן משנה ג' עי 101
הרב שרייבר אמר שיש נידון בראשונים ורובם {מביא כפשטות שיש טואמה דרבנן ' הגמ 102

איכא למרמא בה .  דאמרינן פשוטי כלי עץ דטומאה דרבנןהא: ל"ן שם ז"רמב' עי? שזה מן התורה
) במת(מפץ שמטמא ) 'ה ב"כ(ק "כדאמרינן בב, והא פשוטי כלי עץ אשכחן דטמאין מדאורייתא

ולא קשיא דשאני התם שהן , פ שהוא פשוטי כלי עץ"ואע, ]במת) [בשרץ(אינו דין שטמא ] בזב[
ואי אין לו תוך לכלי שטף ) 'ח א"ל( בהדיא בבכורות פרק על אלו מומין נןוהכי אמרי, ראוין למדרס

וכן אם , מדאורייתא בר קבולי טומאה הוא והא דומיא דשק בעינן ופריק בהנך דחזו למדרסות
משמשין את האדם ואת משמשיו טמאין מן התורה דתניא בספרא יכול שאני מוציא את השולחן 

אף אני ארבה את השולחן והטבלא והדלופקי ' ץ ריבה וכול כל כלי ע"ואת הטבלא והדלופקי ת
אבל משמשין משמשי , ודוקא משמשי האדם ומשמשיו. שהן משמשין את האדם ואת משמשי אדם

א דרישא דספרא אסמכתא "וי, האדם ואינן משמשין את האדם טמאין מדרבנן והיינו שמעתין
שתי '  לה בית קבול והכי מוכח בפישבעלמא הוא ואין לשולחן וטבלא טומאה מן התורה אלא בש

ואם אינן משמשין לא את האדם ולא את משמשיו זה ברור הוא לדברי ). 'ו ב"צ(הלחם במנחות 
ואמרינן , גבי הוצין בזכרים כשרה, )'ב ב"י(והיינו דאמרינן במסכת סוכה , הכל שהן טהורין לגמרי

ביאין ראיה מהא דתנן בכלים ועוד מ, גבי מחצלת עשאה לסיכוך מסככין בה) ב"עשם יט (נמי 
כלי עץ כלי עור כלי עצם כלי זכוכית פשוטיהם טהורים ) א"עטז (ומייתינן לה בגמרא במסכת שבת 

, ק דשבת"ומקבלי כלי זכוכית אין להם טומאה מן התורה כדמפרש התם פ, ומקבליהן טמאים
ל שכתב " שמואל זר"וה, ושמע מינה דפשוטים לא מקבלי טומאה כלל לא מדאורייתא ולא מדרבנן

ראש כאן ' ועי}, .לא דק, מדרבנן אלא בשראוין למדרס' לא אשכחן טומאה לפשוטי כלי עץ אפי
שיש פשוטי כלי עץ שטמאים מדרבנן כגון שלחן וטבלא ודולבקין שהם רחבים ונשאר עליהם מה 

הוא וכן , כ שזה משמשי האדם"שמביא בשם הת' ש בתוס"ועיי. שנותנים עליהם ונראה כמקבלים
כלי עץ יכול הסולם ) דאות רא פרשת שמיני פרשתא ו ספ(כ "ל הת"וז. א"סוכה דף ה ע' בתוס

או יכול שאני מרבה השולחן . והקולב והנחותה והמנורה תלמוד לומר מכלי עץ ולא כל כלי עץ
. מה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו. והטבלא והדולפקי תלמוד לומר לכל כלי עץ ריבה

ה הכתוב מיעט תלמוד לומר שק מה שק מיוחד שהוא משמש את האדם ואת משמשי אחר שריב
האדם אף אני מרבה השולחן והדולפקי שהם משמשים את האדם ואת משמשי האדם ומוציא אני 

  .את הסולם שהוא משמש את האדם ואינו משמש משמשי האדם
 אמר רבי יוחנן אמר ריש כלי זכוכית מאי טעמא גזור בהו רבנן טומאה: ל"ב ז"שבת טו ע' עי 103

לקיש הואיל ותחלת ברייתן מן החול שוינהו רבנן ככלי חרס אלא מעתה לא תהא להן טהרה 
במקוה אלמה תנן ואלו חוצצין בכלים הזפת והמור בכלי זכוכית הכא במאי עסקינן כגון שניקבו 

 שנקבו והטיף והטיף לתוכן אבר ורבי מאיר היא דאמר הכל הולך אחר המעמיד דתניא כלי זכוכית
 ליטמו לא לתוכן אבר אמר רבן שמעון בן גמליאל רבי מאיר מטמא וחכמים מטהרין אלא מעתה

מגבן אלמה תנן כלי חרס וכלי נתר טומאתן שוה מיטמאין ומטמאין מאויריהן ומיטמאין מאחוריהן 
חרינא ואין מיטמאין מגביהן ושבירתן מטהרתן כלי נתר וכלי חרס הוא דטומאתן שוה אבל מידי א

 יחזרו לטומאתן ישנה מעתהלא אמרי כיון דכי נשתברו יש להם תקנה שוינהו ככלי מתכות אלא 
ככלי מתכות דתנן כלי מתכות פשוטיהן ומקבליהן טמאין נשברו טהרו חזר ועשה מהן כלים חזרו 

ורין לטומאתן ישנה ואילו גבי כלי זכוכית תנן כלי עץ וכלי עור וכלי עצם וכלי זכוכית פשוטיהן טה
 ולהבא מכאן ולהבא אין אןומקבליהן טמאין נשברו טהרו חזר ועשה מהן כלים מקבלין טומאה מכ

למפרע לא טומאת כלי זכוכית דרבנן וטומאה ישנה דרבנן בטומאה דאורייתא אחיתו בה רבנן 
טומאה בטומאה דרבנן לא אחיתו לה רבנן טומאה פשוטיהן מיהא ליטמא דהא פשוטי כלי מתכות 

 אשי אמר רב םא נינהו עבדי בהו רבנן הכירא כי היכי דלא לשרוף עלייהו תרומה וקדשידאוריית
  .לעולם לכלי חרס דמו ודקא קשיא לך לא ליטמו מגבן הואיל ונראה תוכו כברו
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  :105ז"י בלע"אלומ,  כלים העשויין מאדמה שחופרים ממנה צריף-כלי נתר  •

, חזר ותלה אוכלין באוירן. נטמא הכלי, כלי אם נתלית טומאה באויר ה-מיטמאין ומטמאין באויר  •
ואפילו מלא חרדל . כל אשר בתוכו יטמא)  &ויקרא יא(דכתיב , פ שלא נגעו"מטמאין את האוכלים אע
  :)ב"שבת קלח ע (שאינו נוגע בדפנות הכלי

ופעמים כופין ,  כלים שחקק בית מושבם מבחוץ כדרך שעושין לכוסות של כסף-ומיטמאין מאחוריהן  •
נטמא הכלי , אם נגעה טומאה באותו בית קיבול. 106על פיהן ומשתמשין בבית קיבול שבאחוריהןאותן 
 מינה דאין מיטמא מאויר עשמ, ומדלא ערבינהו ותנינהו מיטמאין ומטמאין מאויריהן ואחוריהן. חרס

אבל מיטמא אם נגעה טומאה , דלא חשיב תוך של אחוריו תוך גמור דאורייתא ליטמא מאוירו, אחוריו
  :107באותו חקק של אחוריו

ואינו , מתוכו הוא מיטמא, וכלי חרש אשר יפול מהם אל תוכו) שם( דכתיב -ואין מיטמאים מגביהן  •
ושאר כל הכלים חוץ מכלי חרס וכלי נתר אין מיטמאין מאוירן עד שתגע הטומאה . מיטמא מגבו

 והיינו דתנן בפרק קמא ,וכשנגעה הטומאה בעצמו של כלי בין מגבו בין מתוכו טמא, בעצמו של כלי
  :108טהור בכל הכלים טמא בכלי חרס, הטהור בכלי חרס טמא בכל הכלים, דחולין

אלא כלי חרס וכלי נתר שבירתן בלבד ,  וכולהו כלים נמי שבירתן היא טהרתן-ושבירתן היא טהרתן  •
  :109שאין להם טהרה בטבילה אלא בשבירה בלבד, מטהרתן

- úòã úéùàø - 
 בן שטח תיקן כתובה לאשה וגזר טומאה על כלי מתכות כלי שמעון) ב"טז ע(שבת ' עי 104

לא נצרכה אלא לטומאה ישנה דאמר ' זהב ואת הכסף וגומתכות דאורייתא נינהו דכתיב אך את ה
רב יהודה אמר רב מעשה בשל ציון המלכה שעשתה משתה לבנה ונטמאו כל כליה ושברתן ונתנתן 

 מהן כלים חדשים ואמרו חכמים יחזרו לטומאתן ישנה מאי טעמא משום גדר הלצורף וריתכן ועש
ת אמרו אלא לטומאת המת בלבד אמרו מי חטאת נגעו בה הניחא למאן דאמר לא לכל הטומאו

שפיר אלא למאן דאמר לכל הטומאות אמרו מאי איכא למימר אמר אביי גזירה שמא לא יקבנו 
בכדי טהרתו רבא אמר גזירה שמא יאמרו טבילה בת יומא עולה לה מאי בינייהו איכא בינייהו 

  :דרצפינהו מרצף
ר אין לו טהרה עולמית מאי כלי נתר אמר רב יוסנא אמר רב אמי כלי נת: ב"ז לג ע"ע' עי 105

 קרקע שחופרין משם -  של צריף מחפורת ,י"שר' פי. ריףאמר רבי יוסי בר אבין כלי מחפורת של צ
ל והוא אבן רכה "כלי נתר הוא כלי אלטפ: ם"ל הרמב"וז. א"ז אלום ובלשון אשכנז בייס"צריף ובלע

 ועשיית אלו הכלים נמצא 'וכו, ים במים במהירות ירחצו בו השיער והבגדבצבע תכלת נמסמאד 
ל ויעשו ממנו כלים לשתית המים לפי "אצלנו בקצוי המערב ומלאכתו קשה מאד וזה שיולש הטפ

והיה עולה , 'וכו, אבל הוא לא יסבול האש כמו שיסבול החרש, תמונה הנעשה מן החרש
נקלה באש במחשבתנו שהוא כלי אדמה ולא יקבל טומאה ולמדנו שהוא מאשר שרשו טיט וכבר 

  . נתריאמר בסיפרא וכל כלי חרש לרבות כל. ואף על פי שהוא מעט הנה הוא כמו כלי חרש
  .שזה ספק םא זה דאורייתא או דרבנן& שבת ' תוס' עי 106
  ם כאן "י רמב'וע
  .ש"כן הוא בר 107

  .הרב שרייבר הביא שמנה שיתות ולא זכיתי
מן מגביהן שאם נגע שרץ בכלי ם חולק שמקבלים טומאת עצ"ש אבל הרמב"היינו כדעת הר 108

  .חרש מגבו אינו נטמא אבל מהיו טמאים ונגוע אולכים באחורי הכלי נטמאו האוכלים ומשקים
 באמת נראה דשיטת אולם) שגגות פרק כב הלכה ב(ח " חדושי הגר'ם ועי"כאן ברמב' עי 109
א "ם פ"ברמבדהנה , ם דכלי חרס שמלאו כולו פקע מיניה דין תוך גם לענין קבלת טומאה"הרמב
כלי חרס ' ל כל הכלים שנטמאו יש להם טהרה במקוה חוץ מכלי חרס וכו"ג ז"מקואות הל' מהל

 בקרקע ואפילו קבעו במסמר ברונאמר בו ואותו תשבורו ואין לו טהרה אלא שבירה אפילו חי
 הרי דהא דבמלאהו סיד וגפסיס, ל"ואפילו מלאהו סיד או גפסיס הרי הוא כמו שהיה עד שישבר עכ

הוא זה משום גזירת הכתוב דואותו תשבורו שאין לכלי חרס טהרה אלא , נשאר בטומאתו
 שהוא בשעהמ מיהא ד"וש, כ נתמלא סיד וגפסיס"שהוא זה דוקא בנטמא מקודם ואח, שבירתו

והיינו כמו שכתבנו דבנתמלא כולו פקע מיניה תורת , מלא סיד וגפסיס לא בר קיבולי טומאה הוא
ובנטמא מקודם הוא בטומאתו משום דהפקעת טומאתו ,  גם דין קבלת טומאהולהכי אין בו, תוך

  :דזהו הדין האמור בקרא דואותו תשבורו דכלי חרס אין לו דין טהרה, היא דין טהרה
 שנטמאה ובא לקורעה לבטלה מתורת - שהתחיל בה לקורעה טלית: א"י חולין קכג ע"רש' עי

פ שיש בשיריה שלש "אין שמה עליה מטהרת אעטלית ומאחר שאינה ראויה למלאכה הראשונה ו
על שלש ועדיין ראויה לקבל טומאה טהורה מטומאתה ראשונה דומיא דכלי חרס דשבירתו 

הן וקרקרותיהן ודופנותיהן ) לעיל דף נד(באלו טרפות ' אמרימטהרתו ושבריו מקבלין טומאה כד
טמא מדרס ומגע הזב שלשה על שלשה שהיה ) לעיל דף עב(ואף על גב דאמר בבהמה המקשה 

וחלקו טהור מן המדרס ועדיין טמא מגע הזב אלמא טומאת שלשה על שלשה דחזי ליה לא בטלה 
 וטומאת מגע קלה אהניא ליה חלוקה חמורהטומאות טומאת מדרס ' מיניה התם הוא דהוו עליה ב
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מכדי סיכת קטן , שעורן, ודפנותיהן יושבין שלא מסמכין, וקרקרותיהן,  שבכלי חרס110הדקין) ב(
מסאתים ועד שלש ועד חמש . בחצי לג, מסאה ועד סאתים. ברביעית, מלג ועד סאה. 111ועד לג

 שבכלי יןהדק, אלא, אני איני נותן בהם מדה, 112רבי עקיבא אומר. דברי רבי ישמעאל, בלג, סאין
. שעורן מכדי סיכת קטן ועד קדרות הדקות, מכיןודפנותיהן יושבין שלא מס, וקרקרותיהן, חרס

מלחמיות ועד . בחצי לג, מלודיות ועד לחמיות. ברביעית, מהקדרות הדקות ועד חביות לודיות
 יליםהפכים הגל. חצבים גדולים שעורן בשני לגין, רבן יוחנן בן זכאי אומר. בלג, חצבים גדולים

  :פנותואין להם ד, שעור קרקרותיהן כל שהן, והחביונות
בין , 113בין שהן עצמן אינן מחזיקין אלא כדי סיכת קטן,  כלי חרס הדקין וקטנים-הדקין שבכלי חרס  •

או נשארו , כמו קרקעותיהן דהיינו שולים שכלפי הקרקע, פירוש, ותיהןע ונשארו קרק114שנשברו
 קטן  שמן כדי סיכתןואם מחזיקי. 116עדיין כלים הן, 115דפנותיהן ויכולים לבדן לישב בלא סמיכה

אבר קטן , סיכת קטן, והכי מפורש במסכת שבת. טמאין, כלומר כדי סיכת אצבע קטנה של קטן בן יומו
  :117של קטן בן יומו

- úòã úéùàø - 

הכא לבטל ממנו טומאת מדרס דתו לא חזי ליה ופשה לה טומאת מגע דחזיא לשלש אצבעות אבל 
חד שמא הוא כולה טומאה דשלשה על שלשה היא וקריעה מהניא לבטולי שמא מינה דתו לא פש 

  :עלה מידי
  

הדקין שבכלי חרס כלי חרס הדקין בין שהם דקין מתחלתן בין שהיו גדולים ' פי: ש"הרא' פי 110
  .ונשברו ונשארו שוליהן ויכולים לישב ללא סמיכה

ים שנשברו ונפסדה צורתן אין שבריהן מקבלין טומאה  כל הכל)י"ח ה"כלים פי(ם "רמב' עי 111
פ שאותן השברים ראויין לתשמיש חוץ משברי כלי חרס שאם היה בהן חרס הראוי לקבל הרי "אע

הוא מקבל טומאה שנאמר וכל כלי חרס מפי השמועה למדו שזה לא בא לרבות אלא שברי כלי 
רס יושב לא סמוך אבל אם אינו יכול  תוך לקבל בו המשקין כשהיה החזהא כשהיה לחרס "חרס בד

  . כ סומכין אותו אינו מקבל טומאה"לקבל אלא א
א כמה אני תמה על זה כי כל המשניות והתוספתות מלאות מזה שהכלי הנשבר " א:ד"ראב' ועי

 בית קיבול טמאים וכשרבה הכתוב שברי כלי לוועושה מעין מלאכה ראשונה ובכלי עץ שיהיה 
  .ר חרס הנשבר אין לו תקנהחרס רבותא שהייתי סבו

  . ע למשער לפי מה שהיו מכילים אלא לפי צורתם"ור, י מחלק לפי השיעורים"ם שר"י רמב'ע 112
  ישמעאל ' ע אומר אותו דבר כמו ר"ש שר"ש ור"רא' ועי
ש מציין למשנה "בר' ועי, ש"ש ורא"וכן הוא בר, משמע שתחילת טומאתן בשיעור כזה 113

רבי יוסי . רביעית, ובשל חרס. כל שהוא, בשל עץ, בצנור לקבל צרורותהחוטט : ל"ז )ד ג(במקואות 
אם כן כאן לפי . כ"ע, אלא בשברי כלי חרס, לא אמרו רביעית. כל שהוא, אף בשל חרס, אומר

ה "ב ד" עתוספות חולין דף נד' אמנם עי. ש מתרץ שיש לחלק בין לקבל צרורות"אבל הר. ק"הת
  .א"ם וגר"וכן משמע ברמב. שתחילתן בכל שהן, שבר שכל השיעור כאן על הדקין שבכלי

  .מנין לרבות שברי כלי חרס תלמוד לומר וכל כלי חרס) שמיני פרשתא ז(ספרא ' עי 114
י ורבנן אם יכול "ר' ושם יש מח [א שאם אינו יכול לעמוד לבד אינו כלי"לקמן פרק ד מ' עי 115

' ועי, )]ש שם"ר(' כאן יהיה אותו מחי טמא ולכן "לעמוד על השוליים לפי רבנן טהור ולא לפי ר
 .לפיד' לקמן משנה ח

ב דאמר ניקב כמוציא זית טהור "שבת צה ע' אמנם קשה מגמ, )ש"ר(ואין צורך ביחוד  116
שם ' תוס' עי. משמע שללא יחוד לרימונים זה טהור, מלקבל זיתים ועדיין כלי הוא לקבל רמונים

יסטרא אבל כשהכלי שלם אלא שניקב כמוצאי ל כשנשבר לגמרי השברים ראויין לג"ה ניקב ז"ד
) ב" עדף מא(ברכות י "רש' ועי. רימון אין ראוי לגיטסא ואפילו יחדו בטלה דעתו אצל כל אדם

בעלי בתים חסים על כליהם הלכך ניקב כמוציא ,  ניקב כמוציא רמון טהור- כרמונים שיעורן
ניקב כמוציא אגוז משתמש בו , ניקב כמוציא זית משתמש לאגוזים, קטניות מצניעו לזיתים

 -  גרוגרת) ב" עדף ד(עירובין י "רש'  ועי:אבל של אומן העומד למכור לא הוי שיעוריה בהכי, רמונים
המוציא אוכלין ) ב, שבת עו(דתנן , ובה שיערו כל אוכל אדם לענין הוצאת שבת, היא תאנה יבישה

, כאגוז מצניעו לרמונים, עו לאגוזיםבעל הבית חס על כליו ואם ניקב כמוציא זית מצני, כגרוגרת
אבל כלי ,  שיעורן כרמוניםוהיינו, אם ניטמא וניקב עדיין טמא עד שינקב כמוציא רמון, לפיכך

ה ועדיין כלי הוא לקבל בו רימונים שאם "ב ד"י צה ע"רש' ועי :אומן העומד לימכר טהור בנקב קטן
י 'וע. מיודח לרימונים מתחילה לא נטהריחדו שוב לריונים מקבל טומאה מכאן ולהבא או אם היה 

  .א שכל זה מדובר יחדו"חולין נה ע' תוס
שמן : ב"עז ע' שם בגמ' ועי,  שמן כדי לסוך אבר קטן'וכו המוציא :ב"משנה שבת עו ע' עי 117

אמרי דבי רבי ינאי שמן כדי לסוך אבר קטן של קטן בן יומו מיתיבי שמן כדי : כדי לסוך אבר קטן
קטן בן יומו מאי לאו אבר קטן דגדול ואבר גדול של קטן בן יומו אמרי לך דבי רבי לסוך אבר קטן ו

  . אבר קטן של קטן בן יומווךינאי לא הכי קאמר שמן כדי לס
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דאם היה תחלתו יותר . לשברי כלי שלא היה מתחלתו אלא לוג,  שיעור זה של סיכת קטן-עד לוג  •
  :118בעינן שיעור גדול לשבריו יותר מכדי סיכת קטן, מלוג

. שיעור שבריו ברביעית הלוג,  כלי שהיה מתחלתו מחזיק מלוג ויותר מלוג עד סאה-  מלוג עד סאה •
 . וכן כולם. וליתר מסאה עד סאתים שיעור שבריו בחצי לוג

אלא לפי המקומות שרגילין לעשותן ולפי צורת , לפי גודל הכלי וקטנו - אני איני נותן בהם מדה  •
  :119הכלים

שיעור שבריהן כדי סיכת , ם צורת קדירות והן קטנים ביותר שאין לה-' אלא הדקין שבכלי חרס וכו •
  :שיעורן ברביעית, תקדירות קטנו] כתבנית[ומשהגיעו להיות . קטן

  : חביות שנעשות בלוד- חביות לודיות  •

  :והן גדולות מאותן שנעשות בלוד.  שנעשות בבית לחם- מיות חל •

  : כדות גדולות כל מה שאפשר-חצבים גדולים  •

  : שנעשים בארץ הגליל-הפכין הגלילים  •

  :והיינו דקין שבכלי חרס.  חביות קטנות-והחביונות  •

. 120אבל הדפנות טהורות,  דדוקא השולים טמאות אם נשאר בהן כדי סיכת קטן-ואין להן דפנות  •
  :ע"והלכה כר

אף , וסילונות, ואבוב של קלאין, ומחתה פרוצה, טבלא שאין לה לזבז, הטהורין שבכלי חרס) ג(
וחבית של , וטפי שהתקינו לענבים, וכבכב שעשאו לסל הפת, פין אף על פי מקבליןעל פי כפו

 של המנורהו, והספינה, והשלחן, והספסל, והכסא, והמטה, וחבית דפונה בשולי המחץ, שיטין
  :אין לו אחורים, כל שאין לו תוך בכלי חרס, זה הכלל. הרי אלו טהורים, 121חרס
, אשר יפול מהם אל תוכו) ויקרא יא(דכתיב בהו , ס שהן טהורים פשוטי כלי חר-הטהורים שבכלי חרס  •

  :122את שיש לו תוך טמא את שאין לו תוך טהור

  : לוח חלק שאין לו שפה סביב-טבלא שאין לה לזביז  •

  : שחותים בה גחלים-ומחתה  •

  : שאין לה דפנות-פרוצה  •

ומנוקב , לא בית קבולופשוט הוא ב,  כלי חרס שקולים בו קטניות על גבי האש-אבוב של כלאים  •
  :123ו כדי שתהא האור שולטת בויככברה בשול

  : כמו קלוי באש- קלאים  •

  : מרזבות-וסילונות  •

  :125והוא של חקק בהן בית קיבול צרורות. 124פ שכפופין משני צדיהן" אע-פ כפופין "אע •

- úòã úéùàø - 
כל כלי שנטמא ונשבר אחר שנטמא ונפסדה צורתו ) אהלכה כלים פרק ו (ם "רמב' עי 118

  :הן אינן מקבלין טומאהותשמישו טהור בשבירתו וכן כלים שנשברו כשהן טהורין שברי
  .112לעיל הערה ' עי 119
לפי ששוליהן מחודדים כמו שולי קצת כלי , שיעור קרקרותיהן כל שהוא: ם"רמב' עי 120

הנה הוא יטמא לפי שהוא ישאר תמונת כלי קטן יעשה , וכאשר נשאר מה שיקבל שיעור. הזכוכית

    כזהמתחלת ענינו
לפי שלא יהיה , ל הנשארים אשר ישאר מצידיהם"ר,  אמנם צדיהן הנה הן לא יקבלו טומאה

בצדם קערורית כמו הכדים והקדירות אבל צידיהן שוה השטח כי מה שנשאר מהן נשאר דומה 
  .ע"וזה תמונתו והלכה כר, ללוח פשוט

ש חלקים של מנורה שיש שי, לקמן פרק יא משנה ז' עי, ואם כן איזה חידוש, אין לה תוך 121
  .ז זה לא נעיקר המנורה"ועכ, להם תוך

אל תוכו את שיש לו תוך טמא ואת שאין לו תוך טהור פרט ) שמיני פרשתא ז ד(ספרא '  עי 122
זאת עדות העיד חזקיה אבי עקש לפני . למיטה ולכסא ולספסל ולשולחן ולספינה ומנורה של חרס

  .חרס אין לו אחורייםרבן גמליאל הזקן כל שאין לו תוך בכלי 
אבוב היה מנוקב כדי שיהא האור שולט בכולו שטחוהו בעזרה והרוח א "מנחות סו ע' עי 123

  מנשבת בו
  .שיש לו דפנות& א באהלות "גר' ועי
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 לו בית ואפילו יש. שכופין אותו על גב הסל. ויש גורסין כפכף.  כלי שמכסים בו סלים של פת-כבכב  •
  :126טהור, שכל המשמש כפוי בכלי חרס. טהור, קיבול

והאי דטהור , דהכי מוכח לקמן באידך פרקא,  הוא כלי חרס שיש לו בית קיבול ומקבל טומאה-והטפי  •
 מוכיח דלכסות בו ענבים קא בעי ליה ולא נעשה 127משום דהתקינו לענבים ועשה בו שינוי, הכא

  :128לקבלה

. 129כדי שלא תהא נשקעת במים, ואין לה פה, ת חלולה וסתומה היא כמין חבי-חבית של שייטין  •
פ שיש לה בית קיבול אינה עשוהי לקבלה וכל שאינו עשוי "ואע. ונשענים עליה ולמדין לשוט בה

  :פ שיש לו בית קיבול אינו מקבל טומאה"לקבלה אע

שוליו שאדם משים וכעין חבית עשוי לו ב.  מחץ הוא כלי גדול של חרס- וחבית דפונה בשולי המחץ  •
  :אינה מקבלת טומאה, ולפי שלא נעשית חבית זו לקבלה. ידו לתוכה כשרוצה להגביה המחץ

  : טמונה-דפונה  •

  :130 כל אלו אין עשויין לקבלה-והמטה והכסא והספסל  •

- úòã úéùàø - 

  : כזה 124
לפי שלא נעשו לקבלה כי הצנורות נעשו לשם העברת מים ולא שיתקבצו וינוחו : ם"רמב' עי 125
  בהם

  : כזה
כסוי כדי יין וכדי שמן וכסוי חביות ונירות ) אבא קמא פרק ב ב(לים תוספתא כ'  עי 126

כסוי אלפס בזמן שנקוב ויש . שמשתמש בהן עראי ומשליכן טהורין ואם התקינו לתשמיש טמאין
 דוקלו חדוד טהור אין נקוב ואין חדוד טמא מפני שמכנסת לתוכו את הירק רבי אלעזר ברבי צ

  .ה זה הכלל כל המשמש כפוי בכלי חרס טהוראומר מפני שהופכה עליו את הרוקמ
כיסוי קדרה ואלפס דאיירי בהם התם לעיל כמו שמפורש ) &ה "א ד"שבת טז ע(' תוס' ועי

ל אשר יעשה מלאכה בהם פרט לכיסוי הכלי שאין "כ יכול שאני מרבה אף חפוי הכלי ת"הטעם בת
  .וריםבהן מלאכה בתוך אחעושין בהן מלאכה אבל אחורים פעמים שכופין פניהם למטה ועושין 

  .כ"ולא מצאתי את התו
או יכול שאני מרבה את העץ .  כל כלי לרבות הקלע והקמיע והתפילה)ז-שמיני ח ו(ספרא ' ועי

או יכול שאני . ואת העבות תלמוד לומר אשר יעשה מלאכה בהם לא העושה מלאכה באחרים
  .יםמרבה את חפויי כלים תלמוד לומר בהם פרט לחפויי כל

  .141הערה ' ועי, )ש"ש ורא"ר(ינוי מעשה ש 127
ם איתא שייעד בעת עשייתו להניח בו ענבים כדי שישארו קרים "ש אמנם ברמב"כן הוא בר 128

  ?????ה טהור לפי שלא נעשה לקבלה"כשעת אסיפתן מן הגפנים ועושים כך לרוב ה
 שזה חבית שקושרים על פיה קלף או עור ושטין עליה על פני ם"רמב' ש ועי"כן הוא בר 129
  .המים
 אמר רב פפא הכי קאמר מדרס כלי חרס טהור ומגעו טמא ושל עץ בין א"שבת פד ע' עי 130

מדרסו ובין מגעו טמא וספינת הירדן טהורה כתנא דידן רבי יוסי אומר אף הספינה טמאה כחנניא 
 יגע במשכבו מקיש משכבו לו מה אשרדאמר קרא ואיש ומדרס כלי חרס מנלן דטהור אמר חזקיה 

הוא אית ליה טהרה במקוה אף משכבו נמי אית ליה טהרה במקוה דבי רבי ישמעאל תנא כמשכב 
נדתה יהיה לה מקיש משכבה לה מה היא אית לה טהרה במקוה אף משכבה נמי אית לה טהרה 

 -  מדרס בכלי חרס איןכורות לח י ב"רש' ועי. במקוה לאפוקי כלי חרס דלית ליה טהרה במקוה
א סוכה יב "ריטב' עי. כ"א למה צריכים טעם אם יש גזה"ושואל רע. שישבר אם אדם יושב עליו

שרץ ונבלה וטומאת מדרס וטמא מת ומוכחין לה מקראי ' ק דמפץ מטמא טומא" בבדאמרינן: ב"ע
לי בודיא דאף על גב כ לא איירי במפץ של כ"מדאורייתא וע' דהוי אב הטומאה אפילו לטומאת ז

דכלי בודיא מטמא טומאת מת וטומאת מדרס כדאיתא בשלהי פרקין מכל מקום לא הוו אב 
. 'ו שהרי אין להם טהרה במקוה וכל שאין לו טהרה במקוה אינו עושה אב הטומאה וכומאההט

  .היינו שאינו אב הטומאה מהדרשה אבל יכול להיות ראשון
כלי חרס כגון מנורה וכסא ושולחן של חרס וכיוצא בהן אין פשוטי ) ח"א מ"פ(ם כלים "רמב' עי

מקבלין טומאה מן הטומאות ולא טומאת מדרס לא מן התורה ולא מדברי סופרים שנאמר אשר 
משמע . יפול מהם אל תוכו יטמא כל שיש לו תוך בכלי חרס מקבל טומאה ושאין לו תוך טהור

כלי חרס שיש לו תוך . ל"הנ' ה לא נכון מהגמאבל ז, שאם יש לו בית קיבול כן מקבל טומאת מדרס
  .ולכן הוי כפשוטי כלי חרס, אינו בית קיבול

היה ] אם היה טומאת מדרס בכלי חרס[שאם היה צמיד פתיל בכלי חרס :שבת פד ' תוס' עי
  .טמא באוהל המת שאין תוך בכלי חרס
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ילפינן לה ) ב"פג ע(ובמסכת שבת . טהורה, פ שעשויה לקבלה ואפילו היא של חרס" אע-והספינה  •
אלא לומר לך מה ים טהור אף אניה , ופשיטא דאניה בלב ים היא, רך אניה בלב יםד) משלי ל(דכתיב 
  :131טהורה

גזרו על משקין טמאין שיטמאו ) לקמן פרק כה( חכמים -כל שאין לו תוך בכלי חרס אין לו אחוריים  •
מטמאים כלים מדברי , ן לטומאהיפ שלא נטמאו המשקין אלא מחמת שרץ דהשתא הן ראו"ואע, כלי

 טומאתוהשתא קא משמע לן דאין . נטמאו אחוריו ולא נטמא תוכו, ואם נגעו באחורי הכלי, סופרים
ואם נגעו , אבל כל שאין לו תוך אין לו טומאת אחוריים. אחוריים נוהגת אלא בכלי חרס שיש לו תוך

  :132לא נטמאו אחורי הכלי, משקין טמאים מאחוריו
. טהורה, מגופת היוצרין שהוא פותח בה. טהור, ושאין בו. טמא, פנס שיש בו בית קבול שמן) ד(

, מפני שהוא של מדה, טמא, ושל רוכלין. טהור, משפך של בעלי בתים. טמאה, ושהוא גומר בה
  : ללוקחומפני שהוא מטהו על צדו ומריח ב, רבי עקיבא אומר. דברי רבי יהודה בן בתירא

ומניחים הנר בתוכה שלא ,  יוצאת כמין עששית של חרס עשויה נקבים בדפנותיה שמהן האורה- פנס •
  :יכבנה הרוח

  :פ שיש לו בית קיבול נר"אע.  בית קיבול שמן- שאין לו  •

  :133 שבית קיבול נר אין לו תוך אלא הנר מונח עליו-טהור  •

  : כעין אבנים של חרס שהיוצרים עושים הכלים עליהן-מגופת היוצרים  •

  :הטיט ומפתח עליה בידיו צורת הכלי כלומר המגופה שהיוצר משליך עליה -את שהוא פותח בה  •

  : לפי שאין לה שפה סביב ואין כאן תוך-טהורה  •

. ולכך היא טמאה,  והמגופה שמעמיד עליה הכלי לאחר שנגמרה צורתו יש לו תוך-ושהוא גומר בה  •
את , ויש מהן שפתחיהן צר ויש שפתחיהן רחב, שיש כלי ליוצרים שנקרא מגופה,  פירשו134ורבותי

- úòã úéùàø - 
א ואת שאין לו אל תוכו את שיש לו תוך טמ) ד אות פרשת שמיני פרשתא ז (ספרא '  עי 131

זאת עדות העיד חזקיה .  ולכסא ולספסל ולשולחן ולספינה ומנורה של חרסלמיטהתוך טהור פרט 
ריד שבת פג ' תוס' עי: אבי עקש לפני רבן גמליאל הזקן כל שאין לו תוך בכלי חרס אין לו אחוריים

אבל לפי ,  טמאהולכן בספינה של מתכת. ולכן נחשב שאין לו תוך,  מחיצות להבריח מים עשויות–
  .שבת טהורה' הגמ

 חרס אין לו אחורים לחליקה נטמא תוכו נטמא כליכל שאין לו תוך בא "בכורות לח ע' עי 132
גבו נטמא גבו נטמא תוכו כלי חרס בתוכו תלה רחמנא אית ליה תוך איטמי ליה לית ליה תוך לא 

ס כנגדו בכלי שטף אין לו איטמי ליה אמר רב יצחק בר אבין הכי קאמר כל שאין לו תוך בכלי חר
 תוכו למה לי למיתלייה בכלי חרס נימא טמאאחורים לחליקה נטמא תוכו נטמא גבו נטמא גבו נ

כל שאין לו תוך בכלי שטף אין לו אחורים לחליקה הא קא משמע לן דיש לו תוך הרי הוא ככלי 
טף נטמא תוכו חרס מה כלי חרס נטמא תוכו נטמא גבו לא נטמא תוכו לא נטמא גבו אף כלי ש

  .נטמא גבו לא נטמא תוכו לא נטמא גבו
  

   הלכות אבות הטומאות פרק ז -ם יד החזקה "רמב
 לך ולד טומאה שמטמא כלים אלא משקין טמאים בלבד וטומאה זו מדבריהם והוא אין) ב(

שיהיו אותן המשקין טמאין מחמת אב מאבות הטומאות בין של תורה בין של דבריהם ומפני מה 
 המשקין טמאין שיטמאו כלים גזירה משום משקה הזב שהוא אב ומטמא כלים דין תורה גזרו על

א ריבה דברים " טמאין מחמת אב א-ד "השגת הראב. [ וכי ירוק הזב בטהור כמו שביארנואמרשנ
במשקין הבאים מחמת ידים גזרו שיטמאו את הכלים ' ונקודים שלא לצורך וסוף דבר אפי

  ]:משמעתא דאלו דברים
כשגזרו על המשקין שיטמאו את הכלים גזרו שיהיו מטמאין את הכלים מתוכן כיצד אם ) ג(

נפלו לאויר כלי חרס נטמא כולו והרי הוא שני ואם נגעו בשאר כלים מתוכן מטמא כולן ונעשו 
 וכלי שטףשניים אבל אם נגעו משקין טמאים באחורי הכלי שיש לו תוך בין בכלי חרס בין בכלי 

א לתרומה אבל לקדש כלי "ריו בלבד והרי אחוריו שני ולא נטמא תוכו בדמתכות נטמאו אחו
 בין בכלי חרס בין בכלי - ד "השגת הראב. [שנטמאו אחוריו נטמא כולו והרי כולו שני לטומאה

א אין השכל נותן שיעשו משקין מה שאין המת והשרץ עושין ולא גזרו חכמים במשקין "שטף א
 והזבה אין מטמאין כלי חרס מאחוריו אין המשקין שלהן  משקה זב וזבה ואם הזבשוםאלא מ

ש שאר משקין וזה המחבר נתלה בחוט של ערב שמצא בבכורות והא יש לו תוך בכלי "מטמאין וכ
ותפש הדבר ' שטף הרי הוא ככלי חרס מה כלי חרס נטמא גבו ולא נטמא תוכו אף כלי שטף וכו

ומר דשיטפא דגמרא הוא ומכלי שטף נסבה כפשוטו דתוכו לא נטמא הא גבו מיהת נטמא ואני א
  ]:והכיוון לא היה אלא לחלק גבו מתוכו כמו כלי חרס שחלקו הכתוב

 פנס של זכוכית שיש בו בית קיבול )ד"מז "פבבא בתרא (תוספתא כלים ' ועי, ש"כן הוא בר 133
  :ואינו טמא אלא המשמש את הצורך. בית קיבול נר טהור. שמן טמא
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 כגולמי כלי והויאשעדיין לא נגמרה מלאכתה , טהורה,  כלומר שעתיד להרחיב פתחהשהוא פותח בה
 היא דאמר )א"ביצה לב ע (ומתניתין רבי מאיר. טמאה, שמניחה כך בפתח צר, ושהוא גומר בה. חרס

דאמרי ) ד"ד מ"לקמן פ(ולא כרבנן . ס מאימתי מקבלים טומאה משעה שנגמרה מלאכתןרכלי ח
  :135רוש ראשון נראה לי עיקרופי. משיצרפו בכבשן

  : כלי שנותנין על פי חבית או על פי הנוד כשרוצין למלאותו יין או שמן- משפך  •

ומחזיק לוג או שני לוגים והרוכל מניח ,  שהוא קטן ועשוי להכניס שמן לפכין קטנים-ושל רוכלין  •
ועשוי לקבלה , חומסיר אצבע והשמן יורד לכליו של לוק, אצבעו מתחתיו כנגד הנקב ומודד בו שמן

  :136הוא ומקבל טומאה

משפך של רוכלים לעולם , 137 כלומר אפילו אינו של מדה-עקיבא אומר מפני שהוא מטהו על צדו '  ר •
והלכה כרבי . ונמצא עשוי לקבלה, מפני שמטהו על צדו לקבל בו מעט כדי שיריח בו הלוקח, ]מיטמא[

  :עקיבא
כסוי . טמאים, ואם התקינו לתשמיש. 138טהורין, ותוכסוי חביות ניר, כסוי כדי יין וכדי שמן) ה(

מפני שהיא , טמא, אם אינו נקוב ואין לו חדוד. טהור, בזמן שהוא נקוב ויש לו חדוד, הלפס
  :139מפני שהיא הופכת עליו את הרונקי, רבי אליעזר בר צדוק אומר. מסננת לתוכו את הירק

  :140והאי לאו תוך דידיה הוא,  כתיבהדתוכ, טהור,  וכל המשמש כיסוי בכלי חרס-'  כדי יין וכוכיסוי •

. מפני שהיה לכיסוי חביות שלהן בית קיבול, ולרבותא נקטינהו.  על שם מקומן-וכיסוי חביות נייריות  •
  :141הניירות שמכסים בהן פי הצלוחית, כלומר, ואית דגרסי והניירות

וכשהוא נקוב , של חרסמחבת גדולה שמבשלים בה בשר וירק ועושים לה כיסוי . 142 כמו אלפס-הלפס  •
אבל כשאינו נקוב ,  אין יכול לישב מפני החידוד143ואפילו אינו נקוב ויש לו חידוד, אינו ראוי לכלום
  : לסננו להמצות ממנו המיםירקשראוי להפכו ולהושיבו ואשה נותנת בתוכו , טמא, ואף אין לו חידוד

  :והיא מלה יונית, נקראים רונקי, חד הירקות לאחר שנתבשלו ודבוקים זה בזה ונעשים גוף א-הרונקי  •
. 144טמאה, משנגמרה מלאכתה. טהורה, עד שלא נגמרה מלאכתה, גסטרא שנמצאת בכבשן) ו(

  :145מפני שהוא כמוציא פרוטות, רבי יוסי מטמא. רבי אליעזר בר צדוק מטהר, טיטרוס

- úòã úéùàø - 
  .ש"הר 134
אותו הדפוס שעושין עליו הקדירות ותכף אחר עשייתן הו נוטל משם ' פי: א"רג' אמנם עי 135

אותו הכלי שהו אנותן שם לייב 'ושהוא גומר בה פי,לא חשבי בית קיבול שלהן בית קיבול וטהורה
  .שאחר עשייתן ושיהא בתוכו זמן הרבה חשבי בית קיבול וטמא

  ?אפילו שרק מחזיק יחד עם אצבע 136
משפך של "ב מ"והוא דברי הרע[, ם משמע שאז יש לו בית קיבול" ברמבש אמנם"כן הוא בר 137

  .ע אם ההבדל הוא באצבע או לא"וצ, ]עד סוף הדיבור" רוכלים
  .126לעיל הערה ' עי 138
  .ג רומקי"י 139
 והאי לא חשיב תוך  ומסתבר טעמא משום דתוכו כתיב–ש "ל הר"וז,  לא מצאתי דרשא כזו 140
  ..דידיה
 כסוי חביות ונירות שמשתמש בהן )משנה אכלים בבא קמא פרק ב (תוספתא ' ועי, ש" ר 141

לא תני אלא ואם ' דבמתני'  פי–א "ביאור הגר. עראי ומשליכן טהורין ואם התקינו לתשמיש טמאין
משתמש בהן התקינן לתשמיש טמאין מפר שהכא דדוקא כשהתקינן אבל אם לא התקינן אפילו 

  .עראי נמי טהור
  וכן הוא בתוספתא 142
ש "אמנם מהר, )ם"רמב(היינו ידית , כמין צנור של קנה יוצא מגב הכסוי להגביה אותו בו  143

היינו שפיץ ולא ראש ישר שאפשר , ש משמע אם יש לו חדוד אינו יכול לישב מפני החידוד"ורא
  . החדוד טהורא שאם אינו יכול לשבת בגלל"לקמן פרק ד מ' ועי, לשבת
 חזקת חרסים הנמצאים בכל מקום טהורים חוץ )פרק יח הלכה טז(כלים ' ספק עי 144

פ שהיא "מהנמצאים בבית היוצר מפני שרובן גסטריות הן לכלים והגסטרא מקבלת טומאה אע
א מצאתי נוסחא זו מוחלפת במקצת הספרים " חזקת חרסים א-ד "השגת הראב. [משברי כלים

 מן הגסטראות וחיי ראשי זו הנוסחא מיושרת שרובןמפני ' טמאין חוץ וכוהנמצאים בכל מקום 
בעיני יותר מן האחרת כלומר חזקתן שנשברו עד שלא באו להיות כלי והיוצר הסיקן עם שאר 
הכלים שלא לצורך ואינן נחשבות בעצמן להיותן כלי שהחשיבות מחשב השברים והמשנה שאמרה 

 עם כלים שלמים אומר צאתתה טמאה התם מפני שנמגסטרא שנמצאת בכבשן משנגמרה מלאכ
שמא כלי שלם היה ונשבר משנגמר היסקו אבל בית היצירה אין שם אלא שברים וחתיכות 

  ]:ומעולם לא באו לכלל כלים וזהו עיקר והגירסא האחרת איני יודע לפרשה
  .שיטתםל'  וזה מח111לעיל הערה ' עי
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  :146ריגיסי ת, ולשון גיסטרא. קרוי גיסטרא, ודבר שנחלק לשנים.  שבר כלי חרס- גיסטרא •

 ולא ידעינן אם שדבר קודם שנצרף בכבשן ובשעה שנגמרה מלאכתו לא היה תורת -שנמצאת בכבשן  •
רואים , 147וכיצד מבררים את הדבר. או אחר כך נשבר ומטמא, כלי עליו ותו לא מטמא משום גסטרא

דעביד , טמאהומ, בידוע שנגמרה מלאכתה ואחר כך נשברה, אם היו שבריה שוין ותוכה מאדים
  :שדרך לתת גיסטרא תחת החבית לקבל המשקה הנוטף ממנה, וללקיב

 שהוא מנוקב מלמטה נקבים הרבה דקים כמלוא נקב מחט ומלמעלה נקב אחד כמלוא 148 כלי- טיטרוס  •
וכשממלאים אותו מים ואדם משים אצבעו בנקב מלמעלה שלא . כוש דהיינו פלך שהנשים טוות בו

  : יוצאיםםוכשמסיר אצבעו המי, בים דקים שלמטהישלוט בו הרוח אין טפה אחת יוצאת מן הנק

  : לפי שנקוב בכונס משקה-אליעזר בר צדוק מטהר ' ר •

הואיל והמים עומדים על ידי הנחת ,  שכך הוא דרך תשמישו וחשיב בית קיבול- ורבי יוסי מטמא  •
, 149אצבע ואפילו בלא הנחת אצבע אין המים יוצאים אלא כמוציא פרוטות מעט מעט טפה אחר טפה

  :והלכה כרבי יוסי. 150ומשום הכי לא חשיב נקוב ככונס משקה ליטהר בכך
. וטבלא שהיא מלאה קערות, ומחתה שלמה, טבלא שיש לה לזבז, הטמאין שבכלי חרס) ז(

. נטמאו כלן, נטמאה אחת מהם, אם יש לה לזבז עודף. לא נטמאו כלם, נטמאה אחת מהם בשרץ
לא , ובית תבלין של עץ שנטמא אחד במשקהוכן בית תבלין של חרס וקלמרים המתואמות 

המשמש . טמא, המשמש לטמא. חולקין את עביו, רבי יוחנן בן נורי אומר. ברונטמא ח
  :נטמא חברו, נטמא אחד מהם, אם יש לו לזבז עודף. טהור,לטהור
ומרישא . שיש להן בית קיבול, טמאים,  שיש לה דפנות- שיש לה לזביז ומחתה שלימה טבלא •

כדתנן בפרק ואלו טריפות , אלא אורחיה דתנא הכי, שבכלי חרס הוה שמעינן דהנך טמאיםדהטהורים 
  :והכי איתא טובא במשנה, ואלו כשרות) דף מג(

  : של חרס- טבלא  •

  : שהיא עשויה קערות קערות והקערות הן מגופה ומחוברין בה-שהיא מלאה קערות  •

  :ה למעלה יותר מפיהן של קערות ואם שפת הטבלא סביב עודף ועול-ואם יש לה לזביז עודף  •

, כבר נכנס באויר הלזבז העודף סביב, 151 דכשנכנס השרץ בפי הקערה-נטמאה אחת מהן נטמאו כולן  •
וכשנטמאה הטבלא כולה נטמאו כל הקערות שהן , דכלי חרס מיטמא מאוירו, ונטמאה כל הטבלא

  :152מגופה

רבוע מין אחד של תבלין ולא יתערבו זה  כלי חרס עשוי רבועים רבועים לתת בכל רבוע ו-בית התבלין  •
  :בזה

ועשוי גם הוא ,  כלי עשוי לתת בתוכו הדיו והקולמוס והכלים שצריכים לסופר-קלמרים המתואמות  •
  :י"ז קלמר"וקורים להם בלע, ובארצנו מהם הרבה, רבועים תאומים

- úòã úéùàø - 
כלי שתחלת תיקונו כך שאינו יכול לעמוד בלא סמיכה ואין : ח קנט סעיף ה"ע או"שו'  עי 145

י סמיכה חשוב שפיר כלי לפיכך כלי שהוא מלא נקבים מתחתיו ופיו צר "משתמשין בו אלא ע
למעלה וכשמניח אדם אצבעו עליו אין המים יוצאים וכשמסירו המים יוצאים מותר ליטול ממנו 

ומקורו .  כיון שעשוי לקבלה בענין זה וזה עיקר תשמישו נקרא כליוםינו מחזיק כלפ שא"אע
מאחר שעשוי לקבלה בענין זה וזה תשמישו ועיקר קבלתו נקרא ) פרק ב אות טו(ש חולין "מהרא

ע משמע שאינו מחקל בין נקבים גדולים או "ש וטור ושו"מדברי הרא: ל"א ז"ש בגר"ועיי. כלי
פעם מוצאי ופעם אינו מוציא ' פ הנבל כו"שם ופרוטות כמו הפורטים עד "קטנים וכמו הראב

ם אינו מפרש כלל כשמניח אצבעו מלמעלה סותם "אבל הרמב' כשסוגר מלמעלה אינו מוציא ווכו
  .הנקב אלא משום שה נקב קטן ואינו מוציא אלא פרוטות ומקלב בצדדין ונעשה מתחיל לזה

הוא כלי אין בית יד ולא בית קבול ואמנם הוא . גסטרא: ם"ש אמנם ברמב" כן הוא בר 146
וכן ביארנו במסכת , תושבת לכלים ישימו עליהם הכלים הגדולים המלאים מים לקבל טפטופן

  . )א" עדף צו(שבת 
  ש בם התוספתא ולא מצאתי"ש ורא"כן מבוא בר 147
  ).ש"מ ור"ר( של חרס  148
  .ונהיה בזה כלי קבול כי לכך נעשה: ם"לשון הרמב 149
  עירובין' ש ועי"וא ברכן ה 150
  .מהם כל זמן שהיה באויר הלבזבז' לאו דווקא אלא אפילו לא נכנס לאף א 151
ש ולא "ר(אז אינו מטמא השאר משום תוכו ולא תוך תוכו , אמנם אם פיו למעלה מהלבזבז 152

אבל הכלים , נטמא כל האוכלים שבכולם' ולפי זה אם הלבזבז למעלה נטמא א, )מצאתי במדרש
ואם הלבזבז למעלה אז הכל נחשב ככלי ' משום שלא נחשב ככלי א א שהוא"וי, יםעצמם טהור

, ש שלומד שמדובר שיש הרבה קערות זה לפנים מזה"עוד ברא' ועי, )ש"וכן ברא, ש"ר(אחד 
  .ש"והחיצון לא טמא מכ, והפנימי לא טמא שהוא גב
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  : שעשוי גם הוא רבועים רבועים ואין לו לזבז עודף-בית תבלין של עץ  •

גזירה משום , נן גזרו על המשקים הבאים מחמת שרץ לטמא כליםב דר-חד מהן במשקה שנטמא א •
ודוקא כשנטמא במשקה לא נטמא . )ב"שבת יד ע (משקה זב וזבה שהם מטמאים כלים דאורייתא

הלכך כשנטמא אחד מהן במשקין הוי דופן של , שכלי שנטמאו אחוריו במשקים לא נטמא תוכו, חברו
אבל בטומאת שרץ דאורייתא דכל היכא דנגע בכלי עץ בין .  ולא נטמא חברו של חברואחוריוהטמא 

ובכלי . שהטומאה נוגעת בו מאחוריו, אם נטמא אחד מהן נטמא חברו, מאחוריו בין מתוכו נטמא כולו
, אפילו בטומאת שרץ אם נטמא אחד מהן לא נטמא חברו, חרס דאינו מקבל טומאה מגבו אלא מתוכו

, אבל כלי עץ מיטמא מגבו בטומאת שרץ. וכלי חרס אין מיטמא מגבו, ב לחברו של זה נעשה גודתוכ
  :אבל לא בטומאת משקין להיות נטמא כולו

רמינן פלגא להיא גיסא ופלגא להאי גיסא ,  דופן עב ורחב שבין שני הרבועים-חולקים את עוביו  •
  :כרבי יוחנן בן נוריואין הלכה . וחצי עובי הדופן של צד הטהורה טהור, בטומאת משקים דרבנן

, רבי אליעזר מטהר, המסרק של צרצור. מטמא באויר, ובית שקעו של נר. טמא, הלפיד) ח(
  :וחכמים מטמאין

ובתוך אותה קערה , 153 כעין קערה של חרס מחודדת מלמטה ותוחבים חידודה בראש קונדס-הלפיד  •
ומפני שהיא . רה למרחוקנותנים חתיכות בגד ושמן ועטרן ומדליקין ומגביהין למעלה והיא מאי

קמשמע לן דהואיל , 154סלקא דעתך אמינא שלא תיטמא, מחודדת ואינה יכולה לעמוד בפני עצמה
  :ומקום מושבה מתוקן ומיוחד להושיבה בראש הקונדס הרי זו מיטמאה

  :155 כלי חרס עשוי להיות הנר יושב ומשוקע בו-ובית שקעו של נר  •

  :פ שאין כל הנר משוקע בו כי אם מעט ממנו"אע,  דחשיב כתוך לטמא באויר- מטמא באויר  •

והמערה ממנו מטיל ,  כלי חרס שעושים על פיו שבכה כמין מכבר מעשה רשת-המסרק של צרצור  •
וסביב אותה שבכה , ורוב הכלים ששותין בהן מים בארץ ישמעאל עשויים כך, המים ממקומות הרבה

' פליגי בה ר, יםתלה שרץ באויר אותן שינואם נ. 156בולטים שינים כשיני המסרק שעושים אותן לנוי
 :157והלכה כחכמים דחשבי לה תוך ומטמאין. אליעזר ורבנן אי חשיב תוך כלי חרס אי לא

  
   מסכת כלים פרק ג משנה

  ם"ממשנה ג עשיתי הרמב
. שעורו במשקין, העשוי למשקין. שעורו בזתים, העשוי לאכלין, שעור כלי חרס לטהר) א(

  :ין אותו לחמרו בזיתיםמטיל, העשוי לכך ולכך
דתו לא חזי . טהור כאילו נשבר כולו, ואם היה טמא,  דתו לא מקבל טומאה- שיעור כלי חרס ליטהר  •

, וניקבה במוציא זית, אפילו היתה חבית זו מיוחדת לגרוגרות ולאגוזים. למלתיה ולא חשיב תוך דידיה
אבל חזר ויחדה לקבל בה , בהן אטהורה כל זמן שלא חזר ויחדה אחר כך לקבל בה רמונים וכיוצ

  :158ומשניקבה במוציא רמון שוב אינה מקבלת טומאה, טמאה עד שתנקב במוציא רמון, רמונים

- úòã úéùàø - 
ו אוזן קטנה דבקה הוא כלי מחרס דומה כקנה ובראש: ם איתא"אמנם ברמב, ש" כן הוא בר 153

  . עמו בעת עשייתו יושם בו חתיכת בגד השרוי באלקטרן או בשמן תדליק וילך בו
  )ש"ר(כדלקמן פרק ד משנה א  154
כ מחרס כלי בו מקום קערורית לישב בו הנר ויתקבץ בו כל מה שיגר "ויעשה ג: ם"ברמב'  עי 155

וזה הכלי נקרא בית . בשמןכדי שלא יפסד הנחושת ' נרמן השמן מפי הנר ותקיף על ראש האלמ
  .ויעשו כלי חרס באמצעיתם כסוי כגון שבכה עשוי בעת עשיית הכלי. שקעו של נר

כיון שיש בשוליו מקום שמשקעין בתוכו את הנר אז מטמא כל הכלי '  פי–א "גר' עי
באויראפילו הדפנות הגדולות שאין עשוין אלא להציל אותו שלא יכבה הרוח נמי מטמאתן באויר 

  .'ענין מסרק וכווכן ב
ם לומד "והרמב, ש אמנם נוסף שם שזה רשת כדי שלא יכנס לשם שום דבר רע" כן הוא בר 156

  .שזה פגימה בכלי
אליעזר אומר אין מטמא '  מסרק של צרצור ר)ג"ב מ"ק פ"ב: (ש שמביא תוספתא"ר' ועי 157

אם טהור באויר ש שמוסיף ועל חנם נקט אויר ד"ר' ועי, כ"ע, א מטמא באויר העשוי"באויר וחכ
דהיינו אם חשיב אויר או לא כיון שאינו יכול לשתות ממנו מחמת :  א"ש בגר" ועיי .טהור במגע

כ הוי "שעשוין כמסרק אבל במגע וודאי טמא אפילו לנגד הצרצור דהא תחת הצרצור חשיב כלי וא
י שנקט לשון " הג"ם כלים פי"רמב' וכן עי. א וחכמים במגע"ר' אם כן אין מח. כ"ע, המסרק יד לכלי

  .155לב הערה "א הנ"גר' ועי, אויר
 מלטמא טהור משקה כמוציא ניקב חרס בכלי מדות חמש רבא אמר :ב"ע צה שבת 'עי 158

 ועדיין חטאת מי בו מלקדש טהור משקה ככונס ניקב חטאת מי בו לקדש הוא כלי ועדיין גיסטרא
 בו לקבל הוא כלי ועדיין זרעים בו מלהכשיר טהור קטן כשורש ניקב זרעים בו הכשירל הוא כלי
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,  בנקב שכשמשימין הכלי על גבי משקין נכנסין המשקין דרך אותו נקב לתוך הכלי- שיעורו במשקין  •
  :159והוא נקב גדול ממוציא משקה

פ שאין מניחין בה אוכל בלא משקה ולמשקה לא "אע. ר כגון קדירה שמבשלין בה בש-לכך ולכך  •
אפילו הכי אזלינן בה לחומרא ואינה טהורה עד שתנקב במוציא , חזיא שהרי ניקבה בכונס משקה

  :160זיתים
, רבי מאיר אומר. באגוזים, רבי יהודה אומר. דברי רבי שמעון, שעורה בגרוגרות, חבית) ב(

. שעורו במים, והצרצור. שעורן בשמן, הפך והטפי. שעורן בזיתים, הלפס והקדרה. 161בזיתים
נר . 162הבפרוטה קטנ, רבי אליעזר אומר. שעורו בשמן, נר. שלשתן בזרעונים, רבי שמעון אומר

  :טהור, ושל אדמה שהסק פיו בפתילה. טהור, 163שנטל פיו
  : רגילים היו להניח גרוגרות בחבית- חבית שיעורה בגרוגרות  •

יבמות  (ואין הלכה כסתם, והוי סתם ואחר כך מחלוקת.  מתניתין דלעיל כסתם- מאיר אומר בזיתים ' ר •
  :יהודה' והלכה כר, 164)ב"מב ע

  :165 כדפרשינן לעיל, להחמיר–הלפס והקדירה שיעורן בזיתים  •

שאין יורד ממנו אלא טפין , 166לכך נקרא טפי. אלא שהטפי פיו צר מאוד,  כלי שמן הן-הפך והטפי  •
היינו כשהתקינו לכסות בו סל של ענבים כדפרישנא , ל שהוא טהורוטפי דתנן בפרקין דלעי. טפין
  :לעיל

דשל שמן דק שהרי כלי שמחזיק מים או , ואין שיעורו שוה למים.  היינו כונס משקה של שמן- בשמן  •
  :167יין אינו מחזיק שמן

- úòã úéùàø - 

 כמוציא ניקב רימונים בו לקבל הוא כלי ועדיין זיתים בו מלקבל טהור זיתים כמוציא ניקב זיתים
  .רובו שיפחת עד פתיל צמיד הוקף ואם מכלום טהור רימונים

 מכניס גמרא :מכניס ואינו שמוציא ויש מוציא מכניס שהוא חרס כלי כל :א"ע מט נדה 'עי  159
 אסי רב אמר .גסטרא משום ופסול חטאת למי כשר מוציא גסטרא משום ופסול חטאת למי פסול
 טעמא מאי בלבד גסטרא לענין אלא משקה מוציא אמרו ולא משקה בכונס שיעורו חרס כלי שונין
 כלי בודקין כיצד רבנן תנו גסטראל גסטרא הבא אומרים שאין לפי נחמן דרב בריה זוטרא מר אמר
 כנסה אם לתוכה קדרה ונותן מים מלאה יבהער יביא לאו אם משקה בכונס ניקב אם לידע חרס

  ?בו השתמשו איך קשה כ"א .משקה שמוציא בידוע לאו ואם משקה שכונס בידוע
 ואות מטילין והקדרה והאילפס הכבכב כגון ולכך לכך העשוי )ג"מ ב"פ ק"ב( תוספתא 'עי 160
 במוציא אלא טהור אין עצמו הוא אבל משקה ככונס לאחרים טומאה ולהוציא להכניס לחומר
 זבחים 'תוס 'עי .ש"ורא ש"בר מובא אבל ,כן לא משמע א"ה ט"פי כלים ם"רמב 'ועי .בלבד זיתים

 לחומרא אותו מטילין ולכך לכך העשוי )א"מ ג"פ( כלים 'במס 'דגרסי להא :ל"ז שנו לא ה"ד ב"ע צד
 בו מניחין אין אוכלין בו וכשמניחין אוכלין בו מניחין אין משקין בו שמניחים בשעה היינו תיםכזי

 מן שזה מהמשך שרואים והוסיף ,עצמן בפני ומשקין עצמן בפני אוכלין בו שמניחין אלא משקין
 כלפי אבל ,כלי אינו שבו משקה הכלי כלפי ולכן ,כלים 'ב כאן שיש אלא ,ספק מטעם ולא התורה

  .כלי הוה שבו אוכל ליהכ
 הוה ואי כזיתים שיעורן והקדירה האילפס )ב"מ ג"בפ( כלים 'במס תנן דבהדיא :עוד 'בתוס שם י'וע

 ניקב אם מדאורייתא אבל בגד גבי כדקאמר ניחא הוה מדרבנן דבעינן זיתים רדשיעו אמינא
 :טהור קטן בשורש

  

  . י " לרא"גר 'עי 161

162   
  .א"גר

  ).ם"רמב( הפתילה מונחת בוש הנר מן היוצא הקצה 163
  .מחלוקת כ"ואח סתם ב"ברע ס"הש בכל פעמיים רק יש 164
  .160 הערה ש"ועיי 'א משנה 165
  ).ם"רמב( טיפה מלשון 166
  .ש"ר 167
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ועל פיו שבכה כמעשה רשת שלא יכנס לתוכו דבר רע ויטנפו ,  כלי עשוי לשתות בו מים- הצרצור  •
  :168המשקין

שמעון ' דסבר ר. 169 הפך והטפי והצרצור שיעורן בנקב מוציא זרעונים כגון האפונים-שלשתן  •
' ואין הלכה כר. דמטילין אותו לחומרו, דלזרעונים נמי עבידי והוו כמו העשוי לכך ולכך דלעיל

  :שמעון

  :דסתם נר לשמן עביד.  בכונס משקה של שמן-נר שיעורו בשמן  •

ואין . ומטילין אותו לחומרו,  דסתם עביד נמי לאנוחי ביה פרוטות-טה קטנה שמעון אומר בפרו' ר •
  :שמעון' הלכה כר

  :170 בטל שם נר ממנו- נר שניטל פיו  •

פ שהוסק פי הנר "ואע, )א"שבת נח ע ( אינו מקבל טומאה כל זמן שלא נצרף בכבשן- ושל אדמה  •
  :וטהור, 171לא חשיב בכך כאילו נצרף בכבשן, בפתילה הדולקת

מפני , טמאה, אם יש במקום הזפת מחזיק רביעית, ונשברה, 172חבית שנקבה ועשאה בזפת) ג(
מפני , טהור, אף על פי שמחזיק רביעית, חרס שנקב ועשאו בזפת. שלא בטל שם כלי מעליה

  :שבטל שם כלי מעליו
  :כשחזר ועשאה בזפת מקבלת טומאה מכאן ולהבא, 173וטהרה,  במוציא זית-חבית שניקבה  •

. טמא, אותו השבר שיש בו הזפת מחזיק רביעית ויושב שלא מסומך.  לשברים הרבה-ה חזרה ונשבר •
.  מלוג ועד סאה ברביעית)ב"ב מ"פ (כדתנן בפרקין דלעיל, ובחבית המחזקת מלוג ועד סאה עסקינן

 כלי שםשאני הך סתימה שנעשית קודם שבטל , פ שאין סתימה מועלת לנקב הבא לאחר שבירה"ואע
בטל שם כלי ,  הפורש מן החביתסאבל חר. 174פ שטהרה"שם חבית עליה אע, יקבהדחבית שנ. ממנה

  :לפיכך אין מועלת סתימה בנקב שלו, פ שלא ניקב"מעליו אע
, אף על פי שהוא נוטל את הגללים והחרסים נופלים, חבית שנתרועעה וטפלה בגללים) ד(

ו שהביא חרסית א, נשברה ודבק ממנה חרסית. 176מפני שלא בטל שם כלי מעליה, 175טמאה
מפני , טהורה, אף על פי שהוא נוטל הגללים והחרסין עומדים, ממקום אחר וטפלן בגללים

  :וכנגדו מטמא באויר, כלה מטמא במגע, היה בה חרס מחזיק רביעית.  מעליהישבטל שם כל
 אבל היא רעועה כל כך שאם יטלטלוה וחצי קב, שלא נפלו חרסיה.  כמו כותל רעוע- חבית שנתרועעה  •

  :וטהורה היא כדאמרינן לקמן באידך פרקין, תשבר לגמרי, גרוגרות בתוכה

  : שטח פניה-וטפלה  •

  : כדי שלא יפלו החרסים-בגללים  •

- úòã úéùàø - 
  .נוי לשם שזה מובא ב פרק סוף לעיל 168
  ).ם"רמב( ממוצע שגדלן 169
  ).ש"ר( פריךדמ משום חשיב ניטל כאילו 170
 עד והשקורין והצרצורין )ג"מ ב"פ ק"ב( תוספתא' ועי ).ם"רמב( כולו הנר נשרף ולא הואיל 171
 מלשון 'פי – נאין – א"והגר ש"הר 'פי .טמאין והנאין והסקין טמאין ומשהוסקו טהורין הוסקו שלא

  .רב היסק צריכין שאין טמאין צרכו כל הוסק שלא שאף דהיינו ובשל נא
 חיבור אינן ובגפסים בסיד וגפרית בבעץ בזפת ועשאה שניקבה חבית :ג"ה כ"פ כלים ם"רמב 'עי 172

 ד"בראב הוא וכן ,אחרת ב"ה ג"פ ק"ב תוספתא י'וע ,דבריו להבין וקשה .חיבור הדברים כל ושאר
  .שם

  .ע"וצ ,טהרתו כדי ניקב שלא ם"מהרמב משמע אמנם ,ש"ר 173
  שהיא כמות ולאגוז לגרוגרות וראויה רמונים בה בללק הוא כלי דעדיין ועוד :שמוסיף ש"ר '"עי 174
  שזה מדין יד& ם כלים כ "רמב' עי 175
 שטהר וכל מוסיף ושם ,הקודמת המשנה שהוא ד"הי שם עוד 'ועי ,ג"היט "פי כלים ם"רמב 'עי 176

 לו אין אחת שעה חרש בכלי שטהר וכל וטהר מעליו כלי שם בטל שניקב שהחרש טהור חרש בכלי
 ח"הגר ומתץר ,אחת שעה שטהר שכל הלאה דברים אאת הבי למה ח"הגר ושואל .לעולם טומאה
 אלא באישימוש תלוי אינו חרס כלי ביטול כן אם ,לטומאה חרס כלי שברי של ריבוי ויש שמאחר

 שזה לומר צד שיש ,הדרשה צריכםי כלי אותו שזה שמדובר ד"בהי ולכן ,.טומאה מקבלת שלא בזה
 של לחידוש צריכים לא לריבוי מקום אין ,חדשים חרס שזה ג"בהי לאב ,חרס כלי שברי של ריבוי

  .173 הערה 'ועי .מקום כל
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או שהביא חרסים ממקום אחר ודבקן .  שנפלו החרסים ודיבק השברים בקולן של סופרים-נשברה  •
  :177חזר וצרפם בכבשןכל זמן שלא , והוא הדין טפלן בטיט. טהורה, ואחר כך טפלן בגללים

דשיעורה ברביעית ,  וכגון שהחרס באה מחבית המחזקת מלוג ועד סאה-חרס מחזיק רביעית  •
  :כדפרישנא לעיל

, וכנגדו בלבד מטמא באויר. 178ומטמאין משום יד,  דכולן נעשים יד לאותו חרס-כולן מטמאין במגע  •
  :179דאין אויר ליד כלי חרס

הטופל את , וחכמים אומרים.  ורבי שמעון מטמאיםרבי מאיר,  כלי חרס הבריא180הטופל) ה(
  :181וכן בחדוק הקרויה. טמא, ואת הרעוע. טהור, הבריא
  : שאינו לא רעוע ולא שבור-כלי חרס הבריא  •

מפני שהיא חשובה ככלי , טמאים אוכלים ומשקים שנגעו בטפילה,  אם נטמא הכלי מאוירו- מטמאין  •
  :עצמו

, הוא דחשיבה הטפילה ככלי, רעוע שצריך לאותה טפילה דדוקא הכלי -הטופל את הבריא טהור  •
והלכה . אבל טפילת הבריא אינה חשובה ככלי. ונטמאו האוכלים הנוגעים בה כשהכלי טמא

  :182כחכמים

כך נחלקו בחידוק , שמעון עם החכמים בטפילת הבריא' מאיר ור'  כשם שנחלקו ר- וכן בחידוק קרויה  •
 סביבותיה בעיגול של עץ או 184ורגילים להדק, בין בה מים ששוא183והיא דלעת יבשה וחלולה. קרויה

מטמאין ,  הבריאבטפילתדרבי מאיר ורבי שמעון דמטמאין . של ברזל כדי שלא תשבר אם תגוף באבן
אם היתה הקרויה בריאה ואינה צריכה לעוגל , וחכמים אומרים. ואפילו היתה הקרויה בריאה, אף בזו

  :ואם נטמאת הקרויה לא נטמא העוגל, לא חשיב העוגל כגופה של קרויה, זה
הנוגע . 186מגופת חבית אינה חבור. 185טמא, הנוגע בה, יבלית שטופלין בה את הפטסין) ו(

  :טמא, בטפולו של תנור
  :187שלא יפלטו היין שמזיעין, ורגילין לטוח בו הכדות הגדולות,  מין עשב ששמו יבלא- יבלית  •

  :188)ב" עדף טו(דבמסכת ביצה כמו הללו בעלי פטסין .  כדות גדולות-פטסין  •
קמקום שנקב ועשאו . טהור, ובחרסית. טמא, הנוגע בחמר, מחם שטפלו בחמר ובחרסית) ז(

כלי נחשת . וכן היה אומר בכלי זפת. שאינו יכול לקבל את החמין כצונן, רבי יוסי מטהר, בזפת
  :טמאין. ואם ליין. טהורין, שזפתן

- úòã úéùàø - 
 בשםי שם 'וע, )ש"ר(אבל אם צרפם בכבשן דווקא אם חברם בטיט ולא אם חברם בגללים  177

 בין טפלה להן ועשה תנור עשאןו לזה זה ודיבקן חרס כלי שברי הביא )א"ה ג"פ( התוספתא
   .מיטמאין כולן כשיעור ואחד אחד בכל שאין פ"אע והסיקו מבחוץ ובין מבפנים

  ם לא מזכיר ענין יד כאן" הרמב 178
שיד זה רק נוגע , ירושלמי פסחים ב ג' אבל כאן שונה ועי, לקמן פרק כט שיד רק נחשב כיד מה שהוא לצורך' עי

  . הוא טפל לכלי ונחשב כאילו עשית לכלי– סוף שיש הזאה על היד מקואות' לטומאה ולא להזאה ועי
  חולין כד' י תוס'וע, משנה למלך כלים פרק יז שאין כלי חרס נטמא מיד אבל מטמא בכלי חרס' עי 179
על אף , ן מחלק בין יד חלולה שיש לה תוך"ורמב, כ"כ מת"שזה גזה' א העור והרוטב שחולקים בשם תוס"רשב' עי

  או ידית של חומר אחר. עם הכלי' אבל זה תוך א, לקבלהשאינה עשוי 
' תוס' עי. אבל מכניס ומוציא טומאה, או הוא לא חלק של הלכי, בדין ידות יש אומרים שנתחדש שיד חלק של הכלי

  אז הנוגע במקצתה כנגע בכולו, לשני' מאחר שכולה נצרך א, עירובין כד
  בגללים הקודם במשנ ל"כנ 180
 היקרין חיבור אינו זה הרי מבשל להיות שטיפלו חרש :א"ה ג פרק קמא בבא ג"פ תוספתא י'ע 181

 הספינות לזפת זפת בהם שמבשלין כלים הם – יקרין ,כ"ע ,חיבור אלו הרי בהן זופת להיות שטפלן
  .ב כ כלים ם,ברמב הוא וכן ,)ש,ר( ע"לכו בבריאים אפילו היא לצורך וטפילתן

 הוגעיםבטפילה ומשקין אוכלים מטמא אי טמא בכלי וברמד ז"וכ ,חיבור חשיב הטפילה דאין  182
  ).ש"ר( במשקין אחוריו שנטמאו כלי לענין או
  .הבארות מן מים בו שממלאים חרס כלי זה ם"ברמב אמנם ש"ר 183
  .וקישור חיזוק הוא ם"ברמב אמנם ש"בר הואן כ 184
   הגם שהוא ברי טמאץ–א "הגר 185
 שזה ז"ה כ"פ כלים ם"רמב 'ועי ,)ש"ור ם"רמב( בטיט דבוק אפילו .ג משנה ב פרק לעיל 'עי 186

  .חולק ד"והראב ,בטיט טפלו אפילו
 כ"פ כלים ם"רמב 'ועי .המים מהם ידלוף שלא הוא ם"ברמב אמנם ,ש"ר – שמזיעין היין יפלטו 187
  .'וכו הפטסין בהן שטופלין המשוכין הלוחין דברים :ד"ה

 הגדולים הקנונים )א משנה ג פרק קמא בבא כלים( תוספתא 'עי שדרכם בכלים רק הינו 188
  ).ש"ר( עליו חוצצת זו הרי הטבילן חיבור הן אלו הרי ובאדמה ביבלות שטפלום

  .לא כלים ושאר זה טיפול צריכות בריאות ואפילו :ש"רא 'ועי
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  : כלי שמחממים בו המים-מיחם  •

  :טיט עב -בחומר  •

  :189כתישת חרסים, ויש מפרשים.  דק כחרס- חרסית  •

הלכך אם נטמא המיחם ,  לפי שהוא נדבק ומתחבר במיחם וחשוב כעצמו של כלי-הנוגע בחומר טמא  •
  :והאוכלים הנוגעים בחומר טמאים, נטמא החומר שסביבו כמותו

  : דחרסית אינו נדבק ומפריך ונפיל ולא חשיב כעצמו של כלי- ובחרסית טהור  •

  :ו"ז קורין לו קומקומ"ובלע.  יותר גדול ממיחם- קומקום  •

פ שיכול לקבל את הצונן אינו "ואע.  שהזפת ניתך ונמס במים חמין-שאינו יכול לקבל את החמין  •
  :חשוב כלי וטהור

הואיל ואין יכולין לקבל את , שהן טהורין,  כלים העשויין מן הזפת עצמו-וכן היה אומר בכלי זפת  •
כלי נחושת שזפתן , ומפרש ואזיל כיצד, בכלים הזפותים, בכלי זפת, 190 ורבותי פירשו.החמין כצונן

דאין הזפת חיבור ואינו , הוריםט, אם היו הכלים טמאים ונגע אדם או אוכלים ומשקים בזפת, טהורים
  :נחשב כעצמו של כלי

  : ואם זפתן מתחלה לשום בתוכן יין ואין דעתו להשתמש בהן בחמין כלל-ואם ליין  •

  : דאז הוי הכלי צריך לזפת והוי זפת חיבור-טמאין  •
זפת . טהור, יתר מצרכה. טמא, הנוגע בצרכה, חבית שנקבה ועשאה בזפת יתר מצרכה) ח(

רבי אלעזר בן עזריה , משפך של עץ ושל חרס שפקקו בזפת. טהור, הנוגע בה, שנטפה על החבית
  :י מטהר בשניהםרבי יוס. ומטהר בשל חרס, רבי עקיבא מטמא בשל עץ. מטמא
יותר מצרכה ולא חשיב חיבור  ומה שהוא שלא כנגד הנקב הוי,  כנגד הנקב הוא צרכה-יותר מצרכה  •

יותר מצרכה כגון שעשה הסתימה עבה ביותר עד שיוכל , ם פירש"ורמב. 191כיון דלא צריך לחבית
  :להנטל ממנה ותשאר סתומה ואפילו הכל כנגד הנקב

  :קובה שאינה נ-זפת שנטפה על החבית  •

  : בטיפת הזפת-הנוגע בה  •

  :שאין הזפת חיבור לחבית כיון שאין החבית צריכה לה. פ שהחבית טמאה" אע-טהור  •

  :192 שסתם פי הנקב של המשפך העשוי להכניס ממנו יין לחבית- שפקקו בזפת  •

  :193 דחשיב ליה סתימה בין בשל עץ בין בשל חרס-אלעזר בן עזריה מטמא ' ר •

  :194שהזפת יוצא מן העץ,  מפני שהזפת הוא מינו-עקיבא מטמא בשל עץ ' ור •

ולא דמי סתימת פי המשפך לסתימת נקב החבית .  שאינו מינו ולא חשיב חיבור- ומטהר בשל חרס  •
לפי שהנקב שבפי המשפך שעשאו היוצר מתחלה חלק הוא ונקלף הזפת ממנו ואינו , דחשיב חיבור

 הזפת נקלף ואין לנקב להיות חלק ושוה אבל חבית שניקבה לאחר שהוסקה בכבשן אי אפשר, מתקיים
הלכך לא חשיבא , נקב שבפי המשפך סופו להיסר סתימתו כשירצה לשפוך יין בחבית, אי נמי. ממנו

  :195אבל חבית שניקבה אין סופו להסיר הסתימה, סתימה אלא במשפך של עץ לפי שהיא מינו

- úòã úéùàø - 
 ובלבינה ובחרסית בסיד תנן )א"ע פחן יחול (הדם כיסוי שבפרק יתכן ולא" שכותב ש"ר 'עי 189
  ."'וכו
  .בראש בפירוש וכן הראשון כפשט משמע ם"וברמב ש"בר הוא כן 190
  .ש"ר 191
  .קבול כלי ויהיו כלום מהם יזל שלא כדי בזפת המפשכים קצוות שיסתום היינו ם"רמב 'עי 192
  ).ש"ר( עץ של אטו חרס בשל גזר נ"א 193
  & התופסתא םשב ש"הר מביא כן 194
 משימו הזפת שאין אהטומ מקבל אינו בזפת שפקקו חרס של משפך :טז יט כלים ם"רמב 'עי 195

 :ומתטמא קיבול ככלי ז"ה שסתמו עץ של משפך אבל קיבול כלי
סתם נקב כלי חרס בזפת אם היה השרץ בכלי זה ושלשלו לאויר התנור הטהור נטמא שאין : י"ד ה"שם פי' ועי

נור הצמיד מציל על הטומאה מלטמא כמו שביארנו אבל אם היה בכלי זה אוכלין או משקין ושלשלו לאויר הת
  .  בו אינו מציל מיד כלי חרסצאהטמא הרי הן טהורין שהרי הנקב סתום ושאר כל הכלים שסתמן בזפת וכיו

טעה בכל זה שאינו אלא בסתמו בטיט אבל אם סתמו בזפת התנור טהור מפני שהזפת חיבור לה : ד"ל הראב"וז
הם והתנור טמא דכנקובים דמי וכסתום דמי ופיה למעלה והוי תוך תוכו אבל שאר הכלים אין הזפת חיבור ל

  : שאינו חיבור והכי איתא בתוספתאטיטש אם סתמן ב"וכ
א והנה "ש בנ"א ע"א ודלא כמ"כ בח"ז וכ"ב בשם הט"כ במ" ולענין סתימה עיין במש:ה כיון"ל קנט ד"ביה' ועי

ש "שן עיין רפשוט דכל אחד במינו בודאי חשיב סתימה ומה דלא מהני טיט בכלי חרס הוא משום דלא נצרף בכב
ה כאן "ל דה"א דלאו דוקא זפת דיש עוד דברים דמועיל הסתימה לענין טומאה וי"נועיין ' ג משנה ב"כלים פ

ט לענין כלי זכוכית שסתמה באבר ורק זפת לא "ה דף י"ואף בשאר כלים יש דברים שמועיל בהן סתימה עיין ר
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 הוא כאילו לא נסתם ואין לו בית והרי,  דסתימת פי המשפך לא חשיבא סתימה-יוסי מטהר בשניהם ' ר •
 :ע"והלכה כר. קיבול

  
  כלים פרק ד 

נטלה . 196טהור, או שהיה בו חדוד והחדוד מכריעו, החרס שאינו יכול לעמוד מפני אזנו) א(
או , חבית שנפחתה והיא מקבלת על דפנותיה. רבי יהודה מטמא. טהור, נשבר החדוד, האזן

  :וחכמים מטמאין, הררבי יהודה מט, שנחלקה כמין שתי ערבות
 ואינו יכול לעמוד 197 כגון חרס הפורש מן החבית ומן הקדירה במקום האוזן-החרס שאינו יכול לעמוד  •

או מפני שהיה בו חידוד שהוא חד בתחתיתו ואינו , בלא סמיכה מפני כובד האוזן שמכביד ומכריע
  :יכול לשבת שלא מסומך

  :198חת שוב אין לו טומאה לעולם דכלי חרס כיון שטהר שעה א-נטלה האוזן טהור  •

  : דלית ליה הך סברא-יהודה מטמא ' ור •

  :ואינה יכולה לישב על תחתיה אלא על דפנותיה,  לארכה כמין שתי עריבות-או שנחלקה  •

, דהא דתנן הדקין שבכלי חרס יושבים שלא מסומכים שהן טמאים, יהודה'  דסבר ר-יהודה מטהר ' ר •
שצריך שיהיה שבר הכלי יושב על שוליו כדרך שיושב כשהוא , היינו מן השוליים ולא מן הדפנות

  :שלם

  :כלים עשויין להושיבן על דפנותיהן לפרקים] דשברי[ דסברי -וחכמים מטמאין  •
 201גסטרא. טהורה, 200 קב גרוגרות199חבית שנתרועעה ואינה יכולה להטלטל בחצי) ב(

  :ורה שאין שירין לשיריןטה, אף על פי שהיא מקבלת אכלין, שנתרועעה ואינה מקבלת משקין
 מתוך שהיא רעועה והגרוגרות מכבידים נשברת לגמרי -ואינה יכולה להטלטל בחצי קב גרוגרות  •

, דקב גרוגרות הוא שיעור שתי סעודות. דהוא שיעור סעודה אחת, ולכך שיערו בחצי קב. בטלטולה
 חזיא לטלטל דלאוכל , רותגבי אין פוחתין לעני בגורן מקב גרוג) ה"ח מ"פ(כדמוכח בסוף מסכת פאה 

  :בה שיעור סעודה אחת כשבורה דמיא

  : כלי חרס שנחלק לשנים ונעשה גיסי תרי-גיסטרא  •

 כלי שלם חסים עליו ומשום סדק פורתא לא שדי ליה ומביאין שיריים של כלי -שאין שיריים לשיריים  •
שאין , א שדו ליהאבל שבר כלי מכי נסדק במוציא משקה משד, דהיינו שבר כלי ומשימין תחתיו

  :202)א"שבת צו ע (אומרים הבא שבר כלי אחר להניח תחת שבר כלי זה
מטמא , כל המקבל עמה בזיתים, היו בה חדודים יוצאין. כל שנטלו אזניה, איזו היא גסטרא) ג(

מטמא במגע ואין כנגדו מטמא , וכל שאינו מקבל עמה בזיתים. במגע וכנגדו מטמא באויר
 מאמטמא במגע וכנגדו מט, כל המקבל עמה בזיתים, דה כמין קתדרההיתה מטה על צ. באויר
שולי קורפיות . מטמא במגע ואין כנגדו מטמא באויר, וכל שאינו מקבל עמה בזיתים. באויר

שלכך נעשו , טמאין, אף על פי שאינם יכולים לישב שלא מסמכין, ושולי קוסים הצידוניים
  :מתחלתן

- úòã úéùàø - 

פתא דבכלי מתכות שתשמישו בצונן מהני ג דכלים הביא תוס"ש פ"דהר. ע"מהני אלא בכלי חרס וגם זה צ
מהלכות כלים ' ם פרק כ"א בתוספתא שם כונה אחרת בתוספתא זו ועיין ברמב" בזפת אלא דלפירוש הגרסתימה

  .ד שם"דמשמע דמפרש אותה בכלי חרס ועיין בראב
ל דבר כ, והכלי היא התוך שבו, בחרס התוך שלו הוא הטמא, ל שזפת מאחר שלא נהיה חלק של הכלי"אלא י

  .אבל בכלי עץ הכל תלוי בכלי עץ עצמו, הכל נחשב כתוכו, שהוא מקבל יחד איתו
  .ח לפיד שאם דרכו בכך לעמוד עם משהו אחר מטמא"ב מ,לעיל פ' עי 196
  .ם שזה סתם כלי שיש לו אוזן כבד"ש אמנם ברמב"כן הוא בר 197
שמעון בן '  של קדרה רחרש שפירש מדפנה של חבית ומן דפנה: ד"ג ה"ק פ"תוספתא כלים ב' עי 198

יהודה אומר כדבריו כדרך קבלתה טמאה שלא כדרך קבלתה ' מ וכן היה ר"אלעזר אומר משם ר
שטהר שעה ] ?חרס[יהודה מטמא וחכמים מטהרין שכלי '  האוזן ונשבר החידוד רהטהורה ניטל

  .אחת אין לו טומאה לעולם
  ?ג כחצי"י 199
שכאן אם אינו ראוי לטלטל זה לא חבית עם נקב , ות ראוי לרימוניםשאפילו אם אינו ראוי לגרוגר& כאן שונה מ 200

  .אלא זה שברי כלים לגמרי
שכאן , ה גיסטרא"ב ד"י שבת צה ע"י רש'וע, מיני גסטרא או שזה שיריים או שזה מה ששמים מתחת לכלי' יש ב 201

  ]י בזה מחלוקתלא ברור לי שש. [[ם לומד שזה מה ששמים מתחת לכלי"והרמב, מדבר בדקים שבכלי חרס
ש שכל זה דווקא בנתרועעה משערינן במשקין אבל בניקבה אם מקבלת זיתים טמאה הואיל ומיוחדת "ר' אמנם עי 202

  .לאוכלין
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הואיל ואין לה אזנים לטלטלה ממקום .  ואפילו היא שלימה, חשובה גיסטרא-כל שניטלו אזניה  •
  :203שיעורה במוציא משקה, ואם נתרועעה. למקום

  :חידודי חרס] איוב מא[ סתם חרס שנשבר יוצאין ממנו חידודים כמו - היו בה חדודים  •

, חשוב תוך כמו הגיסטרא עצמה, 204 אם אין כזית יוצא בין חידוד לחידוד-כל המקבל עמה בזיתים  •
  :אבל מטמא במגע מטעם יד. אינו מטמא באויר, אבל אם יוצא זית מבינתים. טמא אפילו באוירומ

  : שנחלקה לארכה כמין עריבה ואינה יושבת אלא על דפנותיה ויש לה חידודים-היתה מוטה על צדה  •

וסתם .  כדרך שמטמאה כשיושבת על שוליה כך מטמאה יושבת על צדה-כל המקבל עמה בזיתים  •
  :דמטמאין בחבית שנחלקה כמין שתי עריבות) &(חכמים דלעיל מתניתין כ

  : כסא של נשים ההולכות על העגלה-קתדרא  •

  :והן כלים חדים שאין יושבים שלא מסומכין.  על שם מקומן- קורפיות  •

וקוסין הן מיני . והוא שם לכלי שרת, הגונב את הקסוא) &(ובסנהדרין .  לשון קשות הנסך-וקוסים  •
, ז"י בלע"דין וכשמבשלים בהן מניחין אותן על כלי ברזל שקורין טריפידכלים ששוליהן ח

  :וכשמורידים אותן סומכין אותן באפר הכירה

  : שנעשים בצידון- הצידונין  •
. הכל טמא, החיצונה עודפת. הכל טהור, הפנימית עודפת, כלי חרש שיש לו שלש שפיות) ד(

חולקין , רבי יהודה אומר, היו שוות. הורט, ממנה ולחוץ. טמא, ממנה ולפנים, האמצעית עודפת
, שןמשיצרפו בכב, כלי חרס מאימתי מקבלין טמאה. הכל טהור, וחכמים אומרים. האמצעית

  :והיא גמר מלאכתן
  :שיש לו שלש שפיות לפיו ואויר בינתים בין שפה לשפה.  מלשון שפה-שפיות  •

. ל כלי ואין כלי חרס מיטמא מגבו כל מה שהוא חוץ ממנה נחשב כגבו ש-הפנימית עודפת הכל טהור  •
  :205אבל מה שבתוך הפנימית טמא

וכן אם אמצעית . ולפנים ממנה חשוב תוך,  דהוי חוצה לה כגבו של כלי-החיצונה עודפת הכל טמא  •
  :206שהכלי מתמלא עד הגבוהה. ולפנים חשוב תוך, ממנה ולחוץ חשוב גב, גבוהה

  : שאין אחת מן השפתות עודפת על חברתה-היו שוות  •

.  הכל טהור207והשאר,  השפה שנפלה הטומאה באוירה בלבד היא טמאה-וחכמים אומרים הכל טהור  •
  :וכן הלכה

  : וקודם צירוף הן כלי אדמה ואין מיטמאין- משיצרפם בכבשן  •

, ג דלאחר צירוף הכבשן צריכין תיקון למרחן להחליקן ולהשוות שפתן" ואע-והוא גמר מלאכתן  •
 :208ב נגמרה מלאכתן ומיטמאיןפ כן משיצרפם בכבשן חשי"אע

- úòã úéùàø - 
ם איתא שהוסרו ראשה ואזניה ונותרה קרקעיתה היא גסטרא שהיא "ש אמנם ברמב"כן הוא בר 203

ית עם האזניים חשיבא כולה שנטלו אזניה כיון שנטל ראש החב: ל"ש ז"רא' ועי, בסיס לכלים
כגסטרא שאינה נוחה לטלטל ללא אזניים ואם נתרועעה שיעורה במשיקן אבל אם לא נתרועעה 

  .שיעורה בזיתים

מ איתא אם היו יוצאי םמצדי הגסטרא קצוות "ש אמנם בר"כן הוא בר, : כזה 204

ים והיה לאותן הקצוות יכולת להתמלא בזינים כששופך זית: בולטים חלולים כזו
  .'אז החידוד והגסטרא כלי א, בגסטרא

א "ל שזה רק ה"אבל נ, י שם שזה מטעם תוכו ולא תוך תוכו"א ורש"זבחים ג ע' ועי, : כזה 205
  .??א"שם לפי ר

  :  כזה 206
  . מחוצה לה–ם "רמב 207
בשן צרפן אפילו יהודה אומר משיצרפו בכ' מ ר"כלי חרש מקבלין טומאה משתגמר מלאכתן דברי ר: ו"תוספתא פרק ג ה' עי 208

  :נוטלבגפת טמאה ואינו חושש שמא מיצה משקין ומשם רשות עם הארץ אין חושש להן וחבירתה אפילו בא לאחר שלשה ימים ו
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  פרק ה 
במה דברים , וחכמים אומרים. דברי רבי מאיר, ושיריו ארבעה, תחלתו ארבעה, 209תנור) א(

איזהו גמר . משתגמר מלאכתו, ושיריו רבו, תחלתו כל שהוא, אבל בקטן. בגדול, אמורים
 כדי לאפות משיסיק את החדש, רבי יהודה אומר. משיסיקנו כדי לאפות בו ספגנין, מלאכתו

  : ספגניןןביש
ומחברים אותו בטיט על ,  סתם תנור עשוי כמין קדירה גדולה שאין לה שולים-תנור תחלתו ארבעה  •

, פ כן טמא"אע, פ שמעצמו אין לו בית קיבול"ואע, ורצפת הקרקע היא תחתיתו של תנור, גבי קרקע
  :דבתוכו תלה רחמנא והרי יש לו תוך

  :נור פחות מארבעה טפחים אין גבהו של ת-תחלתו ארבעה  •

  :210לא טהר עד שלא יהא בשבריו ארבעה,  אם היה גדול ונטמא ואחר כך נשבר-ושייריו  •

  : דתחילתו ושייריו ארבעה-במה דברים אמורים  •

  :211 העשוי לאפות ולצלות בו כדרך התנורים-בגדול  •

  : העשוי לתינוקות לצחק בו- אבל בקטן  •

  :ט212ציר מטפח לא הוידב,  ולאו דוקא כל שהוא-תחלתו כל שהו  •

ובציר מטפח , הקשה על מתניתין דהכא) א" עחולין קכד( בגמרא בפרק העור והרוטב -ושייריו ברובו  •
הא קאמר ושייריו , בגדול, ומותבינן. ולא אתנור קטן, האי ושייריו ברובו אגדול קאי, ומשני. למאי חזי

.  על תנא קמא בגדול כלליםכמדהא קתני במה דברים אמורים בגדול משמע דלא פליגי ח, ארבעה
פ דלא הוי "ואע, כלומר בר שבעה שייריו ברובו, הא בתנור בר תשעה, הא בתנור בר שבעה, ומשני

פ שאינו "משתמשין בשייריו אע, הואיל ומתחלתו היה כלי חשוב, ארבעה ואין תנור פחות מארבעה
יו בארבעה כתחלתומיטמא בשייר, ובתנור של תשעה דרובו הוי שיעור גדול. ראוי כל כך

213
:  

  :משתגמר מלאכתו, מאימתי התנור מיטמא,  אתחלת תנור קאי-משתגמר מלאכתו  •

תנור דבעי לדבק בו טיט לעבותו להחזיק , ג דשאר כלי חרס סגי להו בצירוף כבשן" אע-משיסיקנו  •
ות בו אלא כדי לאפ, ומיהו לא בעי היסק גדול כדי לאפות בו פת. חומו לא נגמרה מלאכתו עד שיסיקנו

  :דבהיסק מועט סגי לה, 214פת שבלילתה רכה העשויה כספוג, סופגנים

ואם ,  דחדש כדי לאפות בו סופגנים בעי היסק מרובה מן הישן-משיסיק את החדש כדי לאפות בישן  •
ואין הלכה . היינו גמר מלאכתו, הוסק החדש היסק מועט דבהיסק כזה היה ישן ראוי לאפות בו סופגנים

  :215יהודה' כר

- úòã úéùàø - 
ש שמסתפק אם התנור טמא לפני ההיסק הראשון או לא שהרי דווקא מקבלים טומאה "ר' עי 209

  .ב שמוסיף ויסיקנו"ו ה"ם כלים פט"רמב' ועי, משיצרפם בכבשן
  .שתנור מקבל טומאה מדין מקום בישול ולא משום כלי& א "חזו' יע

ם זה לאו דווקא שנטמא אלא אפילו אם היה "ב אמנם ברמב"י נדה כו ע"וברש, ש"כן הוא בר 210
ש ומוסיף הטעם שחזי למלאכתו "וכן הוא ברא, גדול ונשבר תלוי אם מקבל טומאה או לא

  .שלהם' ע מח"וצ, הראשונה
דגדול וקטן היינו ברוחב והרוחב : ה אבל בקטן"ב ד"נדה כו ע' תוס' קטן עיוגדול לא נחשב כ 211

ראש גדול ' שם בתוס' ועי. להחזיק חומו אבל קטן שהוא צר די בגובה טפח' הרבה צריך גובה ד
דבפחות מכאן אינו מחזיק ' ניכר בדפוס שלו שסופו להיות גדול ולא חשיב כלי עד שיהא גבוה ד

  .את חומו
  .י שם"א ורש"קכד עחולין ' עי 212
  .א שזה הולך על קטן ולא גדול"ז ה"ם פט"ם וכן ברמב"ש אמנם ברמב" כן הוא בר213
 משתגמר מלאכתו שיריו ברובו במשניות גרסינן תחלתו כל -תחלתו כל שהוא : נדה'  תוס'ועי

ס שמהפך פעמים מסדר "ודרך הש' שהוא שיריו ברובו משתגמר מלאכתו ואיזהו גמר מלאכתו וכו
בעי רובו דטפח למאי חזי ומשני .) חולין דף קכד(העור והרוטב ' ה לפי הצורך משום דבפהמשנ

' הא בתנור בר ז' קאמר ומשני לא קשיא הא בתנור בר ט' אגדול תני ליה בסוף ופריך והא שיריו ד
סגי ' ג דלא הוי ד"אע' ג דלא הוי רובא ותנור ז"סגי בארבעה אע' י דבתנור ט"ומפרש התם רש

י שפירש כאן "ונראה כפירש' ת לא יהיה סופו חמור מתחלתו דהא תחלתו ד"קשה לרברובא ו
הוה ליה למנקט ' הוי רובא ותנור בר תשעה ברובא וקשה דלמה ליה למנקט בר ט' דו' דתנור בר ז

ת לא "מיעוטא ומה שהקשה ר' ג דהוי ד"אע' י דהתם ניחא דנקט ט"ושיריו ברובו ולפרש' בר ח
י חרס אינו עושה אלא דבר חשוב אבל כלי שנתמעט כל זמן שראוי אינו קשה מידי דהעושה כל

מתבטל כמו גרדומי ציצית דבשירים סגי וכן משמע מדפריך שיריו טפח למאי חזי משמע דאי הוה 
  :ג דבציר מתחלתו"חזי הוה ניחא ליה אע

  ).ם"רמב(המכונה זלביה  214
  .ות באמתשזה מקום המשמש לאפיה לא צריכים לאפ& ל הערה "אם כנ 215
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משיסיקנה כדי , איזהו גמר מלאכתה. משתגמר מלאכתה, ושיריה שלש, תחלתה שלש,  כירה)ב(
. שעורו כתנור, עשאו לאפיה, הכפח. טרופה ונתונה באלפס, לבשל עליה ביצה קלה שבביצים

. חבור, האבן היוצא מן התנור טפח ומן הכירה שלש אצבעות. שעורו ככירה,עשאו לבשול
לא , אמר רבי יהודה. שעורו ככירה, עשאו לבשול. שעורו כתנור, עשאו לאפיה,  מן הכפחוצאהי

נותן לזה טפח ולזה טפח ,  שני תנורין סמוכים זה לזה216היו. תלואלא בין התנור ולכ, אמרו טפח
  :217והשאר טהור

ופעמים שנותנים הקדרות לבשל . ) ב"שבת לח ע ( מקום שפיתת שתי קדרות-כירה  •
  :בתוכה ופעמים על גבה

  : גובהה אין פחות משלש אצבעות-ש תחלתה של •

  :משתגמר מלאכתה,  מאימתי מיטמאה תחלתה-משתגמר מלאכתה  •

שהיא קלה לבשל יותר מכל , ואמאי קרי לה ביצה קלה. )ב"שבת פ ע ( ביצת תרנגולת-ביצה קלה  •
  :הביצים

  :218 כשהיא טרופה ושבורה בקערה-טרופה  •

  : שהוחם כבר שהיא ממהרת להתבשל-ונתונה באלפס  •

  :וחומו רב מחום הכירה ופעמים שאופין בו פת. )ב"שבת לח ע ( שיעור שפיתת קדירה אחת-ופח הכ •

  : כדי לאפות סופגנים- שיעורו כתנור  •

  : לבשל בו ביצה קלה- שיעורו ככירה  •

וכתנור , 219 רגילים לחבר אבן בתנור שבולטת ממנו לחוץ כדי שיהיה לו לבית אחיזה-האבן היוצא  •
 ויקרא יא(וכתיב , מפני שהוא יד לתנור, ונטמא הפת שנגע בה, נטמאת האבןואם נטמא התנור , דמיא

ספרא  ( שהן צורך לכליידותלרבות את ה, לכל שבצרכיכם, טמאים יהיו לכם' תנור וכירים יותץ וגו) לה
  :220)שמיני ז ד

אלא כשהאבן בין התנור ,  דיותר מטפח בתנור ומשלש אצבעות בכירה לא הוי חיבור-לא אמרו  •
מפני שמעכבת שאין יכולין לקרב התנור לכותל ודוחק את הבית הלכך יותר מטפח עומדת . תלוהכו

  :יהודה' ואין הלכה כר. אפילו גדולה הרבה יד היא לתנור, אבל לצד הבית. לינטל היא

  :תלמוד לומר טמאים הם, יכול שאני מרבה יותר מכשיעור,  דתניא בתורת כהנים-והשאר טהור  •
. מטמאה במגע ובאויר, בזמן שהיא גבוהה ארבעה טפחים, טירת התנור. ורהטה, עטרת כירה) ג(

בית הפך ובית התבלין ובית . טמאה, אפלו על שלש אבנים, אם חברה לו. טהורה, פחותה מכאן
  :ררבי ישמעאל מטה. דברי רבי מאיר, מטמאין במגע ואינן מטמאין באויר, הנר שבכירה

  :221הכירה כדי לשמור חומה בנין עגול עשוי על ראש - עטרת כירה  •

  :222דלא חשיבא עטרת חיבור לכירה,  ואם נטמאת הכירה לא נטמאת העטרת-טהורה  •

מקום לפני התנור מוקף מחיצות שנותנים בו . לשון בחצריהם ובטירותם,  חצר התנור-טירת התנור  •
  :223הלחם כשרודין אותו מן התנור

- úòã úéùàø - 
 ).א"גר(ק "לת 216
ז עד טפח נחשב "ולכן אפילו שיש חום מהתנור השני עכ, אלא תוספת חום, ש טען שאבן זו היא לא ידית"הרב 217

 .כחלק של התנור
  .ם שזה עם שמן"רמב' עי 218
' ועי, ם שזה שומר את החום" רמב'ועי, ש"ש אמר שזה ר"לא מצאתי מקור לדברים אלו הגרב 219
  .ר כזה עומד לקצץש שיותר משיעו"רא
או יכול שאני מרבה יתר משיעורה תלמוד לומר . כל הנוגע בהם יטמא לרבות ידות הכלים: ל"ז 220

אמר לו רבי יוחנן בן נורי הכתוב אומר במטמא ואתה אומר . ע"לכם לכל שהוא לצורכיכם דברי ר
 טמאים ולא יםע אף אני אומר כל הנוגע בהם יטמא עד הערב אין האוכל אוכל"אמר לו ר. במיטמא

  : השותה משקים טמאים מטמאים טומאת ערב
מסביב לומד אותו כבנין ם "אמנם הרמב, ש"כ מהר"ע, ובתוספתא נקרא של כירה טירה 221

  .שמניחים בו את הקדרות
ש איתא ומפני שאין עושין כן לרוב הכירות אינו נחשב מגוף "מנם בראא, ם"כן הוא ברמב 222

  .או אורחא בהני אבל תנור אורחיה בהניש כירה ל" ר'ועי, הכירה וטהורה
ואם היתה , וכאשר נטמאה הטנור נטמא גם הטירה מאחר שהיא מצרכי התנור וכחלק מחלקיו 223

טפחים אינה מתטמאת לפי שהיא כדבר בטל הואיל ואינה ראויה לקבץ את ' פחותה בגובה מד
  .ש ולא הבנתי דבריו"ש הביא ר" הגרב).ם"רמב(הלחם בה 
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  :תו ארבעה כשיעור גבהו של תנור שתחיל-בזמן שהיא גבוהה ארבעה  •

אלא מונחת על שלש אבנים בלבד ודבוקה ,  שלא היתה מחוברת חיבור יפה-אפילו על שלש אבנים  •
  :224חשיבא חיבור, לתנור

  : מקום עשוי בצדי הכירה שמניחין בו פך שמן להפשיר- בית הפך  •

  : מקום שמניחין בו את התבלין-בית התבלין  •

  : מקום שמניחין בו הנר-בית הנר  •

וכן אם נטמא . נטמאו המקומות הללו בטומאת הכירה,  אם נגע שרץ בתוך הכירה- מיטמאין במגע  •
נטמאת הכירה עמהם דחשיבי ככירה והם דבר אחד לענין טומאת , אחד מן המקומות הללו במגע שרץ

  :מגע

פ שהיא טמאה דכלי חרס מיטמא "אע,  אם נתלה שרץ באויר כירה ולא נגע בה-ואין מיטמאין באויר  •
ורבנן הוא , משום דמן התורה אינם חיבור לה, שאינם חיבור לה אלא לענין מגע, וריןהן טה, באויר

כי היכי דלא לשרפו עלייהו תרומה , ועבדו רבנן הכירא דלא לטמאו באויר, דגזור עלייהו טומאה
  :)ב"שבת מח ע (וקדשים

. פי נפשיה היא אפילו במגע כל מקום שלא נגעה בו הטומאה דכל חד וחד כלי באנ-ורבי שמעון מטהר  •
  :225מאיר' והלכה כר

מעשה שנפלה . טמא, או שהסק בבית האמן, או שהסק שלא לדעתו, תנור שהסק מאחוריו) ד(
  :וטמאן רבן גמליאל, ובא מעשה ליבנה, דלקה בתנורי כפר סגנה

, ואם לא הוסק מבפנים אלא מבחוץ,  שאין התנור מקבל טומאה עד שיסיקנו- שהוסק מאחוריו תנור •
  :סקחשוב הי

  ]:אפילו מבפנים [-או שהוסק שלא מדעתו  •

  :226 קודם שנגמר מלאכת עשייתו-או שהוסק בבית האומן  •

  :ויש ספרים שגורסין טהור ושיבוש הוא.  גרסינן- טמא  •
. מפני שהוא סומך עליו את השפוד, טמא, ושל נחתומין. טהור, מוסף התנור של בעלי בתים) ה(

מוסף היורה של שולקי , כיוצא בו. פה בו כשהוא נדחקמפני שהוא או, רבי יוחנן הסנדלר אומר
  :טהור, ושל צבעים. טמא, זיתים
  :227 תוספתו של תנור שמוסיפין בגבהו כדי לשמור חומו- התנור מוסף •

ורחמנא .  של בשר שרגילים לצלות בו בשר והוי דבר צורך לתנור-מפני שהוא סומך עליו את השפוד  •
  :כדדרשינן לעיל, לכל שבצרכיכם, םוטמאים יהיו לכ, ) &ויקרא יא(אמר 

יוחנן לא סגי ' ור.  כשיש לו אוכלוסין מרובין וצריך לפת מרובה-מפני שהוא אופה בו כשהוא נדחק  •
דסבירא ליה דבעינן שיהא תשמיש , ליה בטעמא דתנא קמא מפני שהוא סומך עליו את השפוד

  :התוספת כעין תשמיש גופו של תנור

 דרך שולקי זיתים וצבעים שיש להם יורות גדולות ועושים להם תוספת - מוסף היורה של שולקי זיתים •
ושל שולקי זיתים טמא לפי שאותה תוספת צריכה לכלי , טיט על שפתם שיעלו בה המים בעת רתיחתם

  :ומשתמשים בה

  :228יוחנן הסנדלר' ואין הלכה כר.  דלא משתמש ביה כי היכי דלא להפסיד צבעיה- ושל צבעים טהור  •

- úòã úéùàø - 
ם שדעתו עליה ושהוא רוצה את חיבורה בתנור ולפיכך מתטמאת בטומאתו מעשיו מעידי 224

  ).ם"רמב(ואיפלו היתה באיזה שיעור שתהיה 
  אם זה תנור מטלטל או לא' ש טען שיש מח"הגרב 225
עירובין נט שגמר מלאכה של כלים מעיקר הדין צריך ' וקשה שהרי עי, .ת צריכים הסיק מדעת"ש הקשה מה"ר' עי 226

' לא מצאתי גמ. אבל מהכשר אוכלים רואים שגם ממילא אם זה מדעתו,  לבד אפילו מדעתו לא מועילונעשה, בידים
 !!!!!!!!!זו

ושל נחתומין , ש שזה בטיט והוא משפתו ולמעלה כדי להגביהו וגם כדי שלא יצא החום"ר' עי 227
  י התנורם שזה של טיט הנחתום סומך של השפוד ונהיה מצרכ"רמב' ועי, דרכן לצלות גם שם בשר

ם שזה כמו "אחרונים מסבירים את הרמב. ם כתוב שזה מדין יד"ש אמר שברמב"הרב
  ...ועל זה בא, וזה לא מטמא מעיקר הדין כמו כל כיסוי, )ם"ש נגד הרמב"זה ר(כיסוי ומוסיף חום 

ושל ,  העיד מנחם בן סגנאי על מוסף היורה של שולקי זיתים שהוא טמא)ח"ז מ"פ(עדיות ' עי 228
  :שהיו אומרים חלוף הדברים. שהוא טהורצבעים 

  ....ולכן המוסיף , וכך נדבק,  שבו מבשלים את הצמר עם הצבע–ד שם "ראב' עי
רבן שמעון בן גמליאל אומר משם רבי יוחנן הסנדלר מוסף תנור : ג"ד ה"ק פ"תוספת כלים ב' ועי

 הוא תיסף ומאימטפח מוסף יורה של שולקי זיתים טפחיים ואינו מטמא באויר אלא כנגד המו
  .ם"ע שלא מובא ברמב"וצ. מטמא משיתחיל לשולקו
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4:00 1234567890  
. 229מטמא באויר, מעפר ולמעלן. מטמא במגע, מעפר ולמטן, תנור שנתן בו עפר עד חציו) ו(

אם מסיק מלמטן והוא נסוק , רבי יהודה אומר, נתנו על פי הבור או על פי הדות ונתן שם אבן
  :הואיל והסק מכל מקום טמא, וחכמים אומרים. טמא, מלמעלן
. נטמא מה שלמטה מן העפר, ץ בתנור מתוכו למעלה מן העפר אם נגע שר-מעפר ולמטן מיטמא במגע  •

  :230לא נטמא אלא מה שלמעלה מן העפר, אבל אם נתלה השרץ באויר ולא נגע בדופני התנור מתוכו

  : חפירה למטה בארץ- בור  •

  :אלא שהוא בנין למעלה מן הקרקע,  כבור הוא עשוי-דות  •

  :התנור שלא יפול לתוך הבורלהחזיק ,  בין הבור ובין דופן התנור- ונתן שם אבן  •

,  אם כשמסיק האור מלמטה בתוך הבור התנור ניסק מתוכו למעלה דרך שוליו-אם מסיק מלמטה  •
יהודה ורבנן דוקא ' ופלוגתא דר. טהור, ואם לאו שאינו ניסק מהיסק האור שלמטה בתוך הבור. טמא

אותו היסק הוא מקבל שהוא גמר מלאכתו של תנור ועל ידי ) א"שבת קכה ע' עי(בהיסק ראשון 
ואין , דכתיב תנור וכירים יותץ, יהודה סבר צריך שיהא התנור מחובר לארץ בהיסק ראשון' ר, הטומא

הלכך אם התנור , דבמיטלטל נופל לשון שבירה לא לשון נתיצה, שייך נתיצה אלא במחובר לקרקע
ואם אינו ניסוק מהיסק , חשיב כמחובר לבור וקרינן ביה יותץ, ניסק דרך שוליו מהיבק דבתוך הבור

  : הרי הוא נתוץ ועומד ואי אפשר לקיים בו תו יותץהבור

מכל , וטמאים יהיו לכם] ויקרא יא[ דאמר קרא -וחכמים אומרים הואיל והוא ניסוק מכל מקום טמא  •
והכל מודים . ואפילו אם מסיקו כשהוא תלוי בצואר הגמל הוי היסק ונגמרה מלאכתו בכך, מקום

  :חכמיםוהלכה כ. חר שנגמרה מלאכתו שהוא מיטמא אפילו בצואר הגמלבהיסק שני לא
רבי . וגורר את הטפלה עד שיהא בארץ, חולקו לשלשה, כיצד מטהרין אותו, תנור שנטמא) ז(

אלא ממעטו מבפנים ארבעה , ולא עד שיהא בארץ, מאיר אומר אינו צריך לגרור את הטפלה
הגדול טמא , אחד גדול ואחד קטן, קו לשניםחל. וצריך להסיעו, רבי שמעון אומר. טפחים

  :ושנים הקטנים טהורין, הגדול טמא, אחד גדול כשנים, חלקו לשלשה.  טהורהקטןו
וכשבא לקבעו מחברו בארץ ,  התנור עשוי כקדירה גדולה שאין לה שולים ומיטלטל-  שנטמא תנור •

  :מחברה לווקרי לה טפילה שמטפלה ו, ומדבק טיט מבחוץ ומעבהו כדי שישמור חומו

  : כמה תהא שבירתו ותהא מטהרתו-כיצד מטהרים אותו  •

  :231הגדול טמא דאיכא רובא, דאי לשנים.  לכלי עצמו מבפנים-חולקו לשלשה  •

  :שגם היא מחברתו.  שדבוק עליו-גורר את הטפילה  •

אלא , דלא סגי בחלוקה עד רובו, אחולקו קאי, אי נמי.  כלומר מפילה עד הקרקע- עד שיהא בארץ  •
  :232קו עד שיגיע לקרקעחול

  : ולא לחלקו עד למטה סמוך לארץ-ולא עד שיהא בארץ  •

' ואין הלכה כר. שהוא שיעור תחלתו של תנור,  עד שלא ישאר ארבעה טפחים-אלא ממעטו מבפנים  •
  :מאיר

  :שמעון' ואין הלכה כר. לא טהר עד שיפריד החלקים זה מזה, פ שחלקו" אע-וצריך להסיעו  •

  :איכא רובו של תנור משום ד-הגדול טמא  •
מקבל טמאה משיסיקנו כדי , מרחו בטיט. טהור, פחות מארבעה טפחים, חתכו חליות לרחבו) ח(

הנדה , בזה אמרו, הרחיק ממנו את הטפלה ונתן חול או צרור בינתים. לאפות בו ספגנין
  :והטהורהאופות בו והוא טהור

  : כמו שחותך שפופרת של קנה- חוליות לרחבו חתכו •

- úòã úéùàø - 
 תנור הניתן בו עפר עד חציו מעפר ולמטה מטמא במגע מעפר )ד"ד ה"ק פ"כלים ב(תוספתא ' עי 229

מאיר וחכמים אומרים אין חולקין כלי חרס אלא כולה מטמא באויר ' ולמעלה מטמא באויר דברי ר
א אין "במגע מעפר ולמעלה מטמא באויר דברי רבי מאיר וחכרבי יוסי אומר מעפר ולמטה מטמא 

  .ם כלים טז יב פוסק כמשנה ולא כתוספתא"אבל הרמב.  מטמא במגע ובאוירהחולקין אלא כול
שאם התנור טמא ואולכים היו טמונים בעפר אם נגעו , ש"רא' ועי, ש" ר'ועי, ם"כן הוא ברמב 230

' עי(ולא הוי כאוכלין שגבלן בטיט , עפר בטלואבל אינם טמאים מחמת אויר שה, בתנור טמאים
  .שמטמאים באויר) ב"זבחים ג ע

תנור שנחלק לשנים ואפילו כל שהוא ואפילו מבית האומן טמא לפי שאי ) ו (תוספתא '  עי 231
  :אפשר לכוין

  )כלים טז ב(ם "וכן הוא ברמב
232 ?  
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. טהור,  אם יש בחוליא פחות מארבעה טפחים ובאה מתנור גדול דליכא רובא- רבעה טפחים פחות מא •
  :ג דהוי מיעוט"אבל איכא ארבעה טפחים טמא אע

  : בעי היסק כתנור חדש-מרחו בטיט  •

  :לא חיברו לתנור אלא רחוק ממנו,  טפול של טיט שעשה-הרחיק ממנו את הטפלה  •

  : ועל ידי כך התנור מקיים חומו ואופים בו בין הטפלה לתנור-ונתן חול או צרור  •

  :כיון שהיא מרוחקת ממנו,  דלא חשיבא הטפלה חיבור לתנור-הנדה והטהורה אופות בו  •

  : שאינו מקבל טומאה-והוא טהור  •
וסלק את . נטמא, תנור שבא מחתך מבית האמן ועשה בו למודין ונותנן עליו והוא טהור) ט(

  :שכבר הסק, ואינו צריך להסיקנו, מקבל טמאה,  מרחו בטיט.טהור, החזירן לו. טהור, למודיו
 שקורין 233הן זירים.  שעשאו האומן דפים דפים כדי לחברן יחד על ידי מסגרות-  שבא מחותך תנור •

  :ולאותן זירין ומסגרות קורא התנא למודין, כעין שאנו עושים לחביות שנותנים בהן יין, ש"צירקלא

 לאחר שנתן עליו הלמודים והיה התנור טהור מתחלה לפי שהיה דפים - נטמא ,  ונתנן עליו והוא טהור •
  :234חזר להיות מקבל טומאה על ידי הלמודים הללו שמחברים אותו, דפים ולא היה מחובר

פ שהחזיר "ואע. ונטהר התנור, אין לך נתיצה גדולה מזו,  ונתפרקו הדפין זה מזה- סילק את למודיו  •
שאין הלמודין מביאין לו הטומאה אלא בפעם ראשונה ,  טומאההלמודים פעם שניה שוב אינו מקבל

  :בלבד כשבא מחותך מבית האומן

ואין צריך , טמא על ידי מריחת הטיט,  לתנור זה שאין הלמודים מביאין לו הטומאה-מירחו בטיט  •
לפי שכבר הוסק בפעם ראשונה כשבא , להסיקו כשאר כל תנורים שאין מקבלים טומאה עד שיסיקם

  :מבית האומןמחותך 
זה תנורו של . וחכמים מטמאין, רבי אליעזר מטהר, חתכו חליות ונתן חול בין חליא לחליא) י(

, 236אם יכול הטיט לעמוד בפני עצמו, יורות הערביין שהוא חופר בארץ וטח בטיט. 235עכנאי
  :וזה תנורו של בן דינאי. טהור, ואם לאו. טמא
  :והניח חוליא על גבי חוליא,  שחתכו לתנור ברחבו לחוליות- חוליות חתכו •

  : וטח אותו בטיט ועשה לו טפלה כדרך שעושין לתנורים-ונתן חול בין חוליא לחוליא  •

  :237כשבור דמי,  דכיון דיש לו חול בין הסדקים- אליעזר מטהר ' ר •

פ שיש חול בין חוליא " שהטפילה עושה את כולו אחד ומחברת את הסדקים ואע-וחכמים מטמאין  •
  :לחוליא

מ נט "ב (שהקיפהו הלכות כעכנא זו וטמאוהו,  לכך נקרא תנורו של עכנאי- תנורו של עכנאי וזהו •
' כך הקיפו בתשובה וראיות ר, 238שדרכו לעשות כעגולה להכניס זנבו לתוך פיו, נחש, עכנא. )ב"ע

נפסקה , ולבסוף מפני שהיה רבי אליעזר יחיד כנגד רבים. על תנור זה, אליעזר וחכמים זה את זה
והובאו כל טהרות שטיהר רבי אליעזר ושרפום באש ונמנו וברכוהו . אליעזר' כה כרבים דלא כרההל

  :ימפני שהיה מחזיק במחלוקת כנגד רבים

  :כדמפרש ואזיל.  לאפות פת הן עשויין- יורות הערביין  •

ם ואני שמעתי על שם שדנו בו דיני.  רבותי פירשו שם אדם שהיה עושה תנורים הללו- של בן דינאי  •
  :239הרבה

עשה לו , נסדק, נפגם, נקב. 240וטמא משום כלי מתכות, טהור, תנור של אבן ושל מתכת) יא(
כירה של אבן . וכן בכירה. כדי שיצא בו האור, כמה יהא בנקב. טמא, טפלה או מוסף של טיט

. אהטמ, עשה לה פטפוטין, נסדקה, נפגמה, נקבה, וטמאה משום כלי מתכות, טהורה. ושל מתכת
  :ומבחוץ טהורה, מבפנים טמאה, רבי יהודה אומר. טהורה, טיט בין מבפנים בין מבחוץמרחה ב

- úòã úéùàø - 
  )ם"רמב(תמיכות ודברים המכבידים ומחברים את חלקיו  233
  מירחו בטיט: ח"ד מ"צריך גם מירוח וגם היסק על פי תוספתא פש מ"רא' עי 234
יש דגרס חכנאי וכן בירושלמי וחכן זה נחש ושמא בעל : ה זה תנור"ב ד"מ נט ע"ב' תוס' עי 235

  :התנור שהיה עושה שמו כן
  ).ש"רא(שאם יחפור אחוריו יעמוד הטיט  236
 שאין זה כלי - אליעזר מטהר 'ר: י בבא מציעא"רש' ועי. ש משמדמה את זה למשנה ח"י ר'ע 237

  .כעין כלי גללים וכלי אדמה שאין מקבלין טומאה, חרס אלא בנין
  ש זנבו אצל פיו"ש ולשון הרא"מ ובר"י ב"כן הוא ברש 238
  .ם"והשני הובא ברמב, ש"הסברות הובא ברא' ב 239
  ).א"י מ"לקמן פ' עי(אבל של אבן אינו מתטמא הכלל  240
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שאינו מטמא , ושל מתכת טהור מדין כלי חרס.  של אבן טהור לגמרי- אבן ושל מתכת טהור של •
  :241מאוירו ויש לו טהרה במקוה

רקע אינו ואם הוא מחובר לק,  שמקבל טומאה מגבו ונעשה אב הטומאה-וטמא משום כלי מתכות  •
תנור ) ויקרא יא(חוץ מתנור וכירים של חרס דכתיב בהו , דכל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, מטמא

  :)א"שבת קכה ע (את שיש בו נתיצה, ץוכיריים יות

  : ועשה טפול של סיד לסתום הנקב והפגם והסדק-ניקב נפגם נסדק  •

  : תוספת של טיט-או שעשה על פיו  •

  :242 כדין תנור של חרס- טמא  •

  : וכן שיעור נקב של כירה כדי שיצא ממנו האור כשיעור נקב של תנור-וכן בכירה  •

שאין עושין טפילה לכירה שניקבה או נפגמה כמו ,  הכא לא תני ועשה לה טפילה- ועשה לה פטפוטין  •
, אלא כשניקבה או נפגמה הכירה במקום מושבה רגילין במקום הנקב לעשות פטפוטין, שעושין לתנור

  :שהכירה יושבת על אותן פטפוטין, ז"ד בלע"ירה כמין טריפיהן רגלי הכ

אבל לא , 243שאין מירוח של טיט מועיל אלא בתנור שאופין הלחם בתוכו,  טהורה-מירחה בטיט  •
ואין . בכירה לפי שאין אופין ומבשלין בתוך הכירה עצמה אלא מניחין בתוכה או על גבה הקדירה

 :244הלכה כרבי יהודה
  

                                            
à áîøä úèéù éáâì"øùá éöçå äîãà éöç øáëòá í ,éò 'ñë"øäî íùá î"ùéå ñå÷åø÷ é" ïéìåç ù

ô"éñ è 'ç 'áîøì äéäù ãîìù"úøçà àñøâ í. 
á éôåñ äøòä àìå íéìåù úøòä äéä äæ äîì éì øåøá àì.  

éò 'ò åë÷ ïéìåç"á) :äìà ( íéàîèä)íëì (úéìå÷å õøùä úöéá úåáøì) çåî åá ùéù íöò(õøùä . 

 ìåëé)äöéá (éôà ' äî÷éø àì)çåøôà åá ìãâ (ú"äî÷øù õøùä úöéá óà í÷øù õøù äî õøùä ì. 

éôà ìåëé ' åá÷éð àì)íöòá ïäå äöéáá ïä íéðôáù øùáá åá òåâðì øùôà éà æàù (ú"àîèé òâåðä ì, 

îè òâéì øùôàù úàà,øåäè òâéì øùôà éàù úàå .äøòùä èåçë äúáé÷ð äîëå , òâéì øùôàù 

ëäøòùä èåç) åá òåâðì íéðôá åð÷ã øòù óåçãì åðééä.(  

éòå ' àúôñåú)ç ÷øô ïéìåç 'å äëìä'(äëåúî õøù äàøéù éãë äîå÷éø àéä äîëå .  

áîøá ÷ñôð ïëå"ã ÷øô äàîåèä úåáà í 'é úåëìä ,'è'.  

ééòå"è äëìä ù 'æå"ì :òà øåäè äá òâåðä õøùä úééìå÷" äéäéù àåäå çåî äàéìî àéäù ô

÷úî çåîääëåøà äìòî åðéàù ù÷ù) éò åäôçéå øáàä åúåà ììë ìò øùáä äáøúî åðéà ' ïî÷ì

ä äðùî'( àîè äá òâåðä éøä õåçáî äá äëåøà úåìòäì éãë åá ùéå åîå÷îá ãîåò äéä íà ìáà 

ðä àåäù ìëá úéìå÷ä äá÷éð åðøàéáù åîë äëåøà úåìòäì éãë ïäá ùéù íéøáéàä ìëëòâåî äá " î

àîè.  

ééò ïëå"ìåçá ùïé , äãåäé éáø øåäè äîãàá àîè øùáá òâåðä äîãà åéöçå øùá åéöçù øáëò

àîè øùáä ãâðëù äîãàá òâåðä óà øîåà .øîà åìåë éðô ìò õéøùäù àåäå éåì ïá òùåäé éáø 

)àåäå õéøùäù -à ãöîù øîåìë åéìâø ãòå åùàøî õøù ìù åëøà éðô ìò åéöç  ' øùá äùòð àåä

áéùçã øùáá òâð íà àîè éëäìåàåä õøù  ( òâåðä óà øîåà äãåäé éáø àôéñà äì éðúîã àëéà
 

- úòã úéùàø - 
יותץ טמאים את שיש לו נתיצה ) אות זפרשת שמיני פרק י (ספרא ם שמביא דברי ה"רמב' עי 241

יש לו טומאה את שאין לו נתיצא אין לו טומאה פרט לתנור של אבן ושל מתכת ולכירה של אבן 
נקב נפגם נסדק . מיכן אמרו תנור של אבן ושל מתכת טהור וטמא משום כלי מתכות. ושל מתכת

  :ה בנקב כדי שיצא בו האור וכן בכירהוכמה יהי. עשה לו טפילה או מוסף של טיט טמא
  .ע"וצ, ש שמשמע שההוא טמאה משום חרס ומתכת"ר' עי 242
  ).ש"ש ורא"ר(והוא משום שזה שלא לצורך , היינו בשלימה ולא בנקבה 243
  יהודה חולק גם על תנור' ש שר"ר' עי 244
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ø øîà àîè øùá ãâðëù äîãàá ' àùéøà äì éðúîã ïàî åìåë éðô ìò õéøùäù àåäå éåì ïá òùåäé

õéøùä àìã áâ ìò óà àùéø ìáà àôéñà äì éðúîã ïàîå àôéñà ïëù ìë.  

éòå 'áîø"æ àé äëìä íù í"ì :òâåðä äîãà åéöçå øùá åéöçù õøù øåäè äîãàáå àîè øùáá 

àîè åúøåö äøîâð àì ïééãòù äîãàá òâåðä óà åìåë éðô ìò õéøùä íàå.  

ééò ïëå"ù , øáëò åîùù íéáù øáëò åìéôà éðà òîåù øáëò øîàðù êåúî ïðáø åðú)øáëò íéáù 

-åîù øáëòå øáëòì äîåã àåä âã  ( ìãâä ïéî äãìåç äî øáëòá àîéèå äãìåçá àîéè àåä ïéãå

øàä ìò äãìåç äî øáëòá àîéèå äãìåçá àîéè åæ êøãì êìë åà õøàä ìò ìãâä ïéî øáëò óà õ

éôà øáëò åîùù ìë øáëò óà äãìåç äîùù ìë 'ú øáëò åîùù íéáù øáëò" ìò éà õøàä ìò ì

àîèé àì íéì ãøé àîèé õøàä ìò ìåëé õøàä ú" õøåùä àìà åðéà åà õøåùù íå÷î ìë õøåùä ì

)ìåëé ( àîèé õéøùîä ìë äøô ïéàù äîãà åéöçå øùá åéöçù øáëò àéöåà àîèé àì õéøùî ïéàù

 åîùù ìë øáëò óà äãìåç äîùù ìë äãìåç äî øáëòá àîéèå äãìåçá àîéè àåä ïéãå äáøå

 äøô øáëò óà äáøå äøô äãìåç äî åæ êøãì êìë åà äîãà åéöçå øùá åéöçù øáëò àéáà øáëò

ú äáøå"àáøì ïðáøãî àåää äéì øîà õøùá ì äîãà åéöçå øùá åéöçù øáëò ééåúàì õøùá àîéà 

 àîèé àì íéì ãøé àîèé õøàä ìò õøàä ìò íåùî éàå íéáù øáëò åìéôàå õøåù àåäù ìë õøåùä

àëä éì äî àëä éì äî äàîåè íå÷î íéì äéúéåùã øçàîå äéì øîà.  

ð àì"áîøäù ì"îñá àáåä ìáà ïàë òéøëä í"î â"ãîø ò -åîø. 
â éò 'áîøá" àéáîù í úàîåèì øå÷î òøæ úáëù ÷åñôäî)&åè  ( äúåà ùéà áëùé øùà äùàå

íéîá åöçøå òøæ úáëù.ò àî äãðá àúéà éøäù äù÷å "ùù á" íåùî àîèî åðéà äùàä êåúá æ

íéøúñä úéá úàîåè .éòå 'áîø" í) ä ÷øô úåàîåèä úåáà äëìäè ( äùàä ãçàå ùéàä ãçà

ã äàîåèì ïåùàø ïäéðùå íéàîè ïäéðù ïúèî åùîùù úòâåð íåùî äàîè äùàä ïéàå äøåú ïé

 úá äéäúù àåäå éø÷ äàåøë àéä éøä úùîùîä àìà äòéâð äðéà íéøúñä úéá úòéâðù òøæ úáëùá

÷ äúéä äúåà ùéà áëùé øùà äùàå øîàðù ãçà íåéå íéðù ùìùäðè äðéà íéðù ùìù úáî 

êëéôì õåçáî äøùáá òâð íà òøæ úáëù úòéâðá äàîèúî ìáà äáéëùá äàîèúî äìåãâ ìòåáä 

äëøãë àìà íéøúñä úéá úàîåèá áåúëä äúåà àîéè àìù äøåäè äëøãë àìù ,ò"ë  .ð ãåò" î

ëá ÷éôñî éø÷ úàîåè ïéãáå äùãòë êéøö òâåðáù"ù .éòå 'áàø"åú ã" äàîåè ïéà úùîùîáù ë

äòøæä àìì ,äæë äø÷îá òâîá äàîèðù êìî úøéæâù øéáñî ïëìå.  

éòå 'áîø" í)ô äàîåèä úåáà" ää"à (שתצא ממנו ויחתום ממנו פי אמה שנאמר אשר דאין הרואה טמא ע 
תצא ממנו שכבת זרע לפיכך אפילו ראה בקיסם הואיל והגיעה לפי אמה נטמא ואחד הרואה מחמת בשרו או 

  .הרואה באונס טמא
כ "אצ חתימת פי האמה ד"א זה שיבוש דכל משהו א" עד שתצא ממנו ויחתום ממנו פי האמה א-ד "השגת הראב

 דאמר פרק המפלת אף עצמו אינו מטמא אלא בחתימת פי האמה פליג אדרבי שמלאי דאמר ונאאינו משהו ורב ה
לרואה במשהו דרב הונא סבר אף הרואה משום נוגע הוא ואפילו שלא בקיסם בעי שיעור הילכך אי מפיק לה 

  .בקיסם ולא נגע טהור הוא אפילו כמה והנה כל דבריו מבולבלין
@    

ã éò 'ùøá" ïéìåç à)á óãò "á( úåéåàøä úî ìù úåàîåèá àìà ììçë àåä éøä áøç ïðéøîà àì 

áà éåäã åá òâåðäå úî ïåâë éìë àîèì .íúäå úåéäì éìëä øæç úëúî éìë åäá òâð éëã àåä 

åá òâðù äàîåèë ,áà éåä úî àîèá íàå úåáà éáà éåä åîöò úîá íà , ïéàã ïåùàøå éðù ìáà

éìë ïéàîèî ,é÷ãëå" ìäàîåèä áàî àìà äàîåè ïéìá÷î íéìëå íãà ïéàù ,éôà ' éîð úëúî éìë

ììë åðîî äàîåè ìá÷î ïéà ,åëå' .ø ìù åúñøâå"æ ç"àúéì úî àîèá éîèéàã àîéìà ñøâã ì.@  

ééòå"áîøá ù"æ ï"ì :æ ìàððç åðéáøå"òàã àëä áúë ì"äàîåèä áà äùòð úî àîèá éîèéàã â , éàå

äãéîòäì øùôà ,ø áøäå 'íäøáàá "æ ãåã ø" éëéä ììçë àåä éøä áøçã ïåéëã ïðéù÷î éëäã ùøéô ì

ùã÷îì úî àîè ñéðëîë äéì äåä äøæòá ïéëñì äéì ìééòî. 
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ä öå"éçä ïî øáà àáåî àì äîì ò , äìáð ìù ïéãä ììëá àåä éìåàå)ø"àøå ù" ù–àøì " éàãå äæ ù

äìáð ìù äùøôä ììëá( ,éò 'ò æë÷ ïéìåç"áîøå á"àîåèä úåáà øàù íô úå"ä á"ä ,éòå ' úåéãò

ô"î å"ô íéøåëéáå á"éî á"öå à"ììëá úåøäèá àáåî àì äîì ò? 
å éò 'ô íéøåëéá éîìùåøé" á)øâ"à (úàèç éî ìò àìå äìáð ìò ÷ø äæ , åá ùé úàèç éî úòéâð ìëù

àùî äåä ïëìå äææä. 
æ ò'ùø é"á é"ò è á"ã á"íùáåìù íéãâá àîèî ÷øù ïéøåáçá äàîåè ä ,ééòå"úá ùñå 'æ"ì : äù÷å

áéøì"ô íéðäë úøåúáã í 'òà íéìë åìéôà àîèîù äáøî éðéîùä íåéá éäéå" åäá êééù àìã â

ëå íãà àìà åéãâáî èòîî åðéàå äùéáìéìïäá òâåðù ñøç , äòùá íéãâá àîèî éàãå àìà 

ïäá ùåáì ïéà åìéôà èéñîù) áîøá àåä ïëå"íù ï.(  
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 ïî äàîåè ìáé÷ù éìëä ïî äàîåè ìá÷î àì àîìà àîèé éìë ìëá äúùé øùà ä÷ùî ìëå àîèé
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ùøçåâå íäî ìåôé øùà  'äàîåèì ïåùàø ñøç éìë äéì äåäã ,åøéåàá õøù äìúðù ïåéëî , éô ìò óàå

åëåúáù äî àîèîå øæåç éìëäå òâð àìù ,ïåùàø éìë úîçî åàîèé åëåúá åéä íéìë íà ìåëé ,

àîèé åëåúá øùà ìë øîåì ãåîìú ,îå ïéìëåà ìëàé øùà ìëåàä ìëî äéì êéîñåïé÷ù ïéìá÷î 

 úîçî äàîåèéìëä ,ïéèçåù ìëä éäìùá åúîçî àîèéî øçà éìë ïéàå: 
 -  'כו תנן והא שיעורא ליה לית שהוא כל דתני היכא וכל  : היכא וכל ה"ד א"ע קנ ב"ב 'תוס 'עי ט

 .כז דף( יחפור לא בפרק לעיל כדאמרינן דוקא שהוא כל היינו בפאה חייב שהוא כל דקרקע ג"ואע
 כל בדיני שם הארכתי .)כו דף( ק"פ ובקדושין הכי טפי דמסתבר משום היינו )בחטה ה"ד :ושם

 וכי דווקא הוא ש"כ פעמים דכמה פשיטא הא קושיא מאי ידעתי לא :ס"הש בגליון ש"ועיי:שהוא
 לפעמים מצינו הא ש"כ מלשון דדייק י"ר על דפרכינן אלא דווקא דלאו לומר דמוכרח לורמ שייך

  .דווקא לאו ש"דכ
 מטפח בציר שהוא כל דפעמים )יט דף ב"ב( יחפור בלא ת"פר - חטפ שהוא כל & נדה 'תוס 'עי

  :מטפח טפי ופעמים
 על שמנדין ,בלבד נדוי אלא חייב היה לא הרי אליעזר 'לר ברכוהו למה ותמהני :מ"בב ן"רמב י'ע י

 ואמר לחזור רצה שלא שכיון ל"וי ,)'א ט"י ברכות( מהללאל בן בעקביה שמצינו כמו הרב כבוד
 מחזיק שהיה ,כאפקירותא להו מחזי יוכיחו השמים ומן המדרש בית וכותלי יםהמ ואמת חרוב

 היא כך אומר והוא השמועה מפי אומרים היו שהם ואפשר .ברכוהו לפיכך ,*מדאי יותר קתבמחלו
 הבית בזמן למעשה הורה ואלו ,שבעולם ראיות כל ממנו קבלו לא לפיכך )'א ח"פ סנהדרין( בעיני
  .וברכוהו עליו החמירו יכךלפ ממרא זקן נעשה היה

 מחזיקין שאין מכאן לקיש ריש אמר ואבירם דתן אל וילך משה ויקם :א"ע קי סנהדרין י'ע*[
  .]וכעדתו כקרח יהיה ולא שנאמר בלאו עובר במחלוקת המחזיק כל רב דאמר במחלוקת

 אסור נודהשהמ מכאן ראיה והביאו הרב כבוד על מנדין ל"דקי היה נדוי 'שפי מי יש :ן"בר ש"ועיי
 מגלחין ואלו 'בפ פסק שהוא ל"ז אלפסי הרב דעת כן ואין ,מנעליו א"ר חלץ שהרי הסנדל בנעילת
 לא מהא ואי ,לקולא נקטינן התם היא איפשיטא ולא דבעיא דכיון מנעל לחלוץ צ"שא במנודה
 נמי ה"ומש מנעליו חלץ ה"ומש החרם שהוא לקללה הוא כנוי ברכוהו דלשון היה שחרם איריא

 לכפות חייב אינו מנודה ואילו באבל ששנוי כענין המטה כפיית משום קרקע ג"ע לו וישב שמטנ
 ,לקרוע חייב אינו מנודה ואילו ל"ז י"רש בפירושי וכן בגדיו את וקרע גרסי נוסחי מקצת נמי וכן

 ואילו תורה ללמוד אצלו תלמידיו נכנסו שלא )'א ח"ס( מיתות ארבע 'בפ 'מדאמרי ראיה ועוד
 )'א ו"ט( מגלחין ואלו 'בפ ל"קיי דהא אצלו מלבא תלמידיו נמנעים היו לא היה בלבד המנוד

 שאינן הללו חומרות בכל נהג ה"ומש לחרם הוא כנוי וברכנוהו ודאי אלא לו ושונין שונה דמנודה
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 רחוק אלא אינו נדוי לשון עיקר שכל למנודה ה"ה א"ד ברחוק לפניו שישב זו ומיהו ,במנודה
 המוחרם שוין ובזה משמע דילך א"בד יתיבנא דלא מינך בדילנא )'א 'ה( דנדרים ק"בפ 'כדאמרי

 לך מה דמדות שני 'בפ ששנינו כענין רחוק משום נ"בבהכ מקומו לשנות צריך שהוא כמו והמנודה
  ].כאן החרם הוא לעיל ן"ברמב שמובא שהקללה בהמשך ש"עיי[ 'וכו מנודה שאני שמואלל מקיף

 שנמשך וצונו הדור לחכמי כלם אלה הכרעת מסר יתברך 'ה )עשר האחד הדרוש( ן"הר דרשותב י'וע
 כן וגם ,הגבורה מפי משה שנצטוה מה הוא ,מהדברים בדבר הם שיסכימו שמה ונמצא ,אחריהם

 מהסכמת שנסור ראוי אין ,נביא או קול בת ידי על זה ונדע האמת הפך הסכימו שאם נאמין
 אותות שנתן פ"שאע ,הזהב בפרק כמוזכר החכמים עם הגדול אליעזר 'ר ענין הוא וזה .החכמים
 שהלכה אליעזר 'ר אצל לכם מה ואמרה השמים מן קול בת ויצתה ,כדבריו שהאמת וחזקים גדולים
 י"הש מסר שלא לפי .וברכוהו עליו נמנו לדבריהם להסכים רצה כשלא כ"אעפ ,מקום בכל כמותו

 ואמר רגליו על יהושע 'ר שעמד וזה ,הדור לחכמי אלא קול לבת ולא לנביא התורה ספקות הכרעת
  ": הוא בשמים לא
 עומדת מצוה שהיא בתורה ומפורש ברור דבר )א"ה ט פרק התורה יסודי הלכות( ם"הרמב ל"וז

 אנכי אשר הדבר כל את שנאמר תוספת ולא גרעון ולא שינוי לא לה אין עולמים ולעולמי לעולם
 עד ולבנינו לנו והנגלות ונאמר ממנו תגרע ולא עליו סףתו לא לעשות תשמרון אותו אתכם מצוה
 עולם עד לעשותן אנו מצווין תורה דברי שכל למדת הא הזאת התורה דברי כל את לעשות עולם

 לחדש רשאי נביא שאין למדת הא היא בשמים לא ונאמר לדורותיכם עולם חוקת אומר הוא וכן
 שלחו 'שה ויאמר ומופת אות ויעשה מישראל ןבי האומות מן בין איש יעמוד אם לפיכך מעתה דבר

 שאמר או ממשה שמענו שלא פירוש המצות מן הבמצו לפרש או מצוה לגרוע או מצוה להוסיף
 נביא זה הרי היו זמן לפי מצות אלא דורות ולדורי לעולם אינן ישראל בהן שנצטוו המצות שאותן

 צוהו לא אשר 'ה בשם לדבר דשהזי על בחנק ומיתתו משה של נבואתו להכחיש בא שהרי שקר
 המקור .כ"ע ,ויכזב אל איש ולא לםעו עד ולבנינו לנו הזאת שהמצוה למשה צוה שמו ברוך שהוא

 ן"כרמב ם"ברמב משמעות שיש ויתכן ,א"ע טז ובתמורה ל"הנ מ"בב היא היא בשמים לא של ס"בש
  .ממרא זקן שהוא


