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  .יד�  ביצה
  , ט הא� צרי� למשמש בה�"ט כדי לשוחט� ביו"הרוצה ליחד יוני� מעיו

  ?או סגי שיאמר זה וזה אני נוטל
  

  משאר הבריכות  מבריכה ראשונה  
  בעומד ואומר זה וזה אני נוטל  1צרי  למשמש דוקא  לבית שמאי
  בעומד ואומר זה וזה אני נוטל  לבית הלל

  
  ,  אחד מה� אחר מיתת המתמת בבית ולא פתחי� הרבה ונפתח

  ?והיו כלי� תחת פתחי� שלא נפתחו דינ�
  

  כלי� שבאו אחר הפתיחה  כלי� שהיו קוד� הפתיחה  
   טמאי�:ש"לב  להוה אמינא

  2 טהורי�:ה"לב
  טהורי�

  טהורי�  3 טמאי�  אושעיא' לר
    טמאי�:ש"לב  לרבא

   טהורי�:ה"לב
  טהורי�

  
  , ר מיתת המת באחד מה� או דר� חלו�מת בבית ולא פתחי� הרבה וחשב להוציאו אח

  ?והיו כלי� תחת פתחי� שלא חשב להוציאו בה� מה דינ�
  

  כלי� שבאו אחר מחשבה  כלי� שהיו קוד� מחשבה  
  טמאי� :ש"לב  4להוה אמינא

  טהורי� :ה"לב
  טהורי�

  6  טמאי�:ש"לב  5 טמאי�  אושעיא' לר
   טהורי�:ה"לב

  7 טמאי�:ש"לב  לרבא
   טהורי�:ה"לב

                                                           
כדר� מגדלי ( מחר ימל� עליה� לשומר� לצוות לאמ� שיטלטל�דא� רק ייחד בפה יש לחוש שאחרי  1

� אול� א. ונמצא שטלטל את היוני� שלא לצור�, )יוני� שמשאירי� את הבריכה הראשונה לצוות לאמ�
 .מ שגמר בדעתו לקחת� ואי� לחוש"ש,  ולא חס עליה��ט "משמש בה� מעיו

ש לית להו ברירה ולא אמרינ� שהוברר למפרע שמפתח פלוני יצא "דלב, שנחלקו בדי� ברירה' סברה הגמ 2
� .ה אמרינ� ברירה והכל טהור"ואילו לב. אלא כול� טמאי�,  וכל הכלי� שהיו בשאר הפתחי� טהורי�
 .ת להו ברירהע לי"דלכו 3
 .ל"ונחלקו בברירה כנ 4
 .ע לית להו ברירה"דלכו 5
  .אבל במחשבה לחוד לא, ל שאחר שירדה טומאה לפתחי� אינה יוצאת אלא על ידי מעשה פתיחה"ס 6
ש "מ שבדעת ב"ה ש"אכ� מזה שחלק על רב אושעיא רק בדעת ב, דעת רבא' ש לא מפורשת בגמ"גבי ב 7

,  סבירא להו דיש ברירהה"וסובר רבא שלעול� ב. י מעשה"הוא מודה לו שאי� הטומאה יוצאת אלא ע
ינ� שא� משו� שחייש, ט ולא סגי שיאמר מכא� אני נוטל"ורק גבי יוני� גזרו שיזמי� יוני� מסוימות מעיו

 . ונמצא שמטלטל דבר שאינו צרי�', ט יתחיל לבודק� ויטלטל ויחזיר וכו"יובט שמא "לא יזמי� מעיו



י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  
    91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  :ד� יביצה 
  ?זימ� יוני� שחורות ומצא לבנות באופני� דלהל� מה הדי�

  
  מצא שחורי� במקו� לבני�  מצא רק לבני�  

   ולבני� במקו� שחורי�
  2זה החידוש שאסורות   דלא זימנ�%פשיטא שאסורות   1כשיש ד� לק�
  3 אסורות:חנינא' לר   דלא זימנ�%פשיטא שאסורות   כשאי� ד� לק�

  4מותרות :חנינא' לחולקי� על ר
  

  ? מה הדי�הניח מנה מעשר שני ומצא מאתי�
  

  הניח מנה ומצא מאתי�  
  5חולי' ומעשר שני מעורבי' זה בזה  לרבי

  6הכל חולי'  לחכמי�
  

  ? המנה הנשארהניח מאתי� של מעשר שני ומצא מנה מה הדי�
  

  בשני כיסי� פרודי�  בשני כיסי� קשורי�  בכיס אחד  
  7 מעשר:לרבי  חולי'  חולי'  חד אמר

   חולי':לחכמי�
  

  יוחנ�' ר
   מעשר:לרבי  חולי'  וחד אמר  אלעזר' ור

   חולי':לחכמי�
  מעשר

  
                                                           

יש לאסור את ,  דהיינו רובא דיוני� דעלמא�באופ� זה בי� א� נאמר שברוב וקרוב אזלינ� בתר הרוב  1
כיו� שיוני דעלמא , אסורובי� א� נאמר דרוב וקרוב אזלינ� בתר הקרוב , היוני� דאמרינ� שבאו מעלמא

  .ת� הוא לא הזמי�ו וא� ג� ה� קרובי� ה� דהרי ה� יושבי� בד" שעל יד הק� 
שיש לומר דאלו השחורי� הנמצאי� עתה במקו� הלבני� ה� ה� השחורי� שזימ� ' וביאר רבה דאפי 2

 ל מתניתי� דאינו כ� אלא אמרינ� שהשחורי� שזימ� הלכו לעלמא ואלו"קממ "מ, אלא שהתהפכו
 .ואי� לנו את מה שזימ� והכל אסור, השחורי� הנמצאי� במקו� הלבני� אחרות ה�

 ומדי� קרוב יש לנו לתלות שה� היוני� הנמצאות �דהג� שהיוני� השחורות הכשרות ה� הקרובות  3
ולכ� יש לנו ללכת אחר רוב יוני , " אזלינ� בתר הרוב�רוב וקרוב "ל ד"מ ס"מ, עתה במקו� היוני� הלבנות

  .מא האסורותדעל
ויש לנו לתלות שה� אלו  �והיוני� השחורות הקרובות ה� אלו שהזמי� , דיש לנו ללכת אחר הקרוב 4

 .שבאו למקו� הלבנות
וא� ה� חולי� יהיה המנה ,  ישארו כ��והדי� הוא שלוקח את המעות היפות ואומר א� ה� של מעשר  5

 . לחלל על פרוטות ומש� על המנה שצרי�,)ה חולי�"בד(' וכתבו התוס. השני מחוללת עליה
כיו� שאי� דר� אד� להניח , דתלינ� שהוא נטל את הראשו� של המעשר והניח עתה שני מני� של חולי� 6

 .מעות של חולי� ע� מעות של מעשר
וחכמי� . כלומר משני מני המעשר שהיו כא� נטל אחד והשאיר אחד, "מנה מונח מנה מוטל"דאני אומר  7

דאי� דר� אד� להוציא רק מנה אחד של מעשר מתו� שני� שהיו לו כשהוא , הכל חולי�חולקי� ואומרי� 
והמנה שנמצא כא� הוא מנה חולי� אחר שש� אותו כא� אחר , ובודאי הוציא את שניה�, עולה לירושלי�

  .שהוציא את השני�


