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חולי ד ט.

הא תלמיד חכ צרי לדעת לעשות קשר של תפילי? ]תוד"ה ואיד[.
לרש"י
לתוס'

אליבא דרב יהודה אמר רב
1
צרי%
2
לא צרי%

אליבא דרב חנניא בר שלמיא
צרי%
צרי%

בהמה שנשחטה ולא נבדקה אחר שחיטתה שנשחטו רוב סימני ,מה הדי?
לר' אליעזר ב אנטיגנוס
למתניתא תנא

לעני אכילה
3
אסורה
אסורה

לעני טומאת נבלות
טהורה
טמאה

חולי ד ט:
מה הדי בשני נזירי שנטמא אחד מה ברה"ר או ברה"י? ]תוד"ה הת[.
כשנמצא אחר עמה ! רה"ר
כשלא נמצא אחר עמה ! רה"י

על הצד שילפינ מסוטה
מביאי רק קרב& טהרה
מביאי רק קרב& טומאה

על הצד שלא ילפינ מסוטה
מביאי רק קרב& טהרה
מביאי קרב& טומאה וטהרה
4

 1רש"י מפרש מה שאמרו "ואיד %הני שכיח&" ) שכיו& שהכל בקיאי& בה& אי& צריכי& לימוד
שמעצמו יהיה בקי בה  .והיינו שאי& צרי %למנות זאת מהדברי שת"ח צרי %ללומד כי מאליו
הוא יהיה בקיא בה .
 2תוס' מפרשי  ,דכיו& ש"תפילי& בי בר חבו משכח שכיחי" ) אי& צרי %לידע )כ %מפורש בתוס'
רא"ש( ,והיינו שבגלל שתפילי& מצויות אי& היזק א לא ידע ת"ח קשירת& דיניח אחרות .ולפי
פירוש זה מוכח שאי& צרי %לקשור תפילי& כל יו  ,דא היה צרי %לקשור ,אי %אמר שאי& צרי%
ת"ח לדעת קשירת&.
 3בתוד"ה ואסורה פירשו ,שהוא רק איסור דרבנ& ,אול מדאורייתא שריא )ולכ %לשיטתו לא
החמירו בה לטמא טומאת נבלות(.
 4מבואר בתוס' ,שדי& שני נזירי שודאי לנו שאחד מה נטמא ואחד לא ,אינו דומה לסוטה שש
יתכ& שני האפשרויות :שבכלל לא נטמאה ויתכ& שנטמאה ,ואילו כא& ודאי שאחד נטמא ואחד לא,
ולכ %א"א לומר בשני נזירי ברה"י שטמאי בודאי ,ולכ %הדי& שמביאי ברה"י קרב& טומאה
וטהרה .אמנ ברה"ר מביאי רק קרב& טהרה ,דא שלא ילפינ& מסוטה לטהר וכנ"ל ,הכא שאני
שלכל אחד יש לו חזקת טהרה .ואדרבה מזה דייקו תוס' שלא ילפינ& מסוטה למקו שיש חזקת
טהרה.
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חולי ד ט:

צלוחית של מי חטאת שהניחה מגולה ומצאה מכוסה ולהיפ" ,מה דינה?

הניחה מגולה ומצאה מכוסה
3
הניחה מכוסה ומצאה מגולה
2

לעני להשתמש במי חטאת
פסולה
פסולה

לעני לטמא אוכלי ומשקי
טמאה
טהורה

1

 1כ& פירש רש"י ,אול תוס' )ד"ה טמאה( פירשו לעני& שג הצלוחית טמאה ,דמה שעושי לכל
מעשה פרה בכלי גללי ואבני שאינ מקבלי טומאה הוא רק קוד שריפת הפרה ,אבל אח"כ
לא.
 2בכל שינוי יש לנו לכאורה שלשה צדדי  :ספק נשתנה ע"י אד טהור ,ספק ע"י אד טמא ,ספק
ע"י שרצי  ,ובאופ& זה שהיתה מגולה ונמצאת מכוסה ,אי& לו לספק שמא נעשה ע"י שרצי )
דאי& דרכ לכסות אלא רק לגלות ,ולכ %יש רק ספק א נעשה ע"י אד טמא או טהור ,והוי ספק
שקול ולחומרא ,ולכ& הדי& שטמאה לטמא אוכלי& ומשקי& ,וכ"ש שפסולה לקידוש מי חטאת.
 3כיו& שבכא& יש לכל ג' הצדדי הנ"ל ,ויש ב' צדדי להיתר ,דשמא נעשה ע"י אד טהור או
שרצי  ,לכ %אינה טמאה .אול לעני& קידוש מי חטאת פסולה ,כיו& שלזה יש ב' צדדי לפסול,
דשמא ע"י שרצי המקיאי כחולדה )או ג נחש לר"ג( ,או שמא ע"י אד טמא ,ולכ %פסולה
לקידוש.

