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  .יזד�  שבת
  ?מה הדי�,  בצידו השני על קבר1ומרדעו על כתפו ואיהל המרדע, איכר העובר

  ].אמר, ה ששמע"תוד [
  

  עקיבא ' אליבא דר  טרפו� ' אליבא דר  
  3טומאת שבעה מדרבנ"  2טומאת ערב מדאורייתא  י"לרש

   טהור:שלא בחיבורי�  'לתוס
  4 טומאת שבעה מדאורייתא:בחיבורי�

 5מאת שבעה מדרבנ" טו:שלא בחיבורי�
   טומאת שבעה מדאורייתא:בחיבורי�

  
  ?הבוצר לגת או מוסק זיתיו הא� צרי� לעשות זאת דוקא בכלי� טהורי�

  
  למסוק זיתי�  לבצור ענבי� לגת  

  ' דלא ניחא ליה וכו# בטומאה  6בטהרה  לשמאי
   דלא ניחא ליה במשקה והול' לאיבוד#בטומאה   להלל קוד� שהודה

  

                                                           
 ואי' , הוא פשוטי כלי ע,דהג� שמרדע) ה ועל"בד(' וביארו התוס, מקל שמנהיגי� בו את החמור 1

 והוא בית קיבול שפעמי� הוא . דמיירי שיש בו בית קיבול לדורב"ל"י. שיי' שיעביר טומאה במגעו
 .כי פעמי� מוציאי� את הדורב",  שמקבל טומאה#מלא ופעמי� ריק" 

אלא שטימאו לאיכר הנושא את המרדע טומאת ערב , )ח דבר"די(ל שאי" כא" גזירה "טרפו" ס' ר 2
והנוגע במקל נטמא , נטמא באב הטומאה #דכי" שהמקל אהיל על הקבר , י" נוגע באהל המתמד

 .וסבר שטמאוהו טומאת שבעה, ושמע השומע וטעה. טומאת ערב
דכיו" שא� היה ,  וטמא טומאת שבעה#דכ" גזרו על האד� להיות אב הטומאה , ע"ביאר ר 3

 אלא יש ,לכ' ג� כשאי" בו רוחב טפח,  היה טמא מדאורייתא טומאת שבעה#במרדע רוחב טפח 
דא� לא תגזור ותטמא אותו רק , קפו משו� עוביוי שגזרו ה#בהיקפו טפח סגי כדי לטמא מדרבנ" 

ויטעה לומר שסגי ,  אלא משו� אהל#הוא לא יסבור שמחמת מגע טמאת לו , טומאת ערב כדי"
  .בטומאת אהל רק טבילה והערב שמש ולא שבעה

כ ג� הוא טמא באב "א, דבשעה שנטמא המקל באהל הוא נגע בו, דכיו" שהוא טומאה בחיבורי� 4
משו� שבאה טומאת ו ,מאו אותו רק מדרבנ"יוהשומע טעה וסבר שט. הטומאה וטומאתו שבעה

 .ת"והאמת שטמא מה, אהל בעובי המרדע
 בעובי המרדע שיש מאוהוימ ט"מ, שיש לטהרו ובאופ" שלבוש כמה סודרי� והמקל עליה�' אפי 5

 . ומשו� שיש לטעות בי" זה לבי" עובי טפח#בהיקפו טפח 
או משו� ענבי� , שבה� אי" המשקה הול' לאיבוד, גזירה שמא יבצור בקופות מזופפות 6

או משו� שפעמי� כשבא לבדוק א� הגיעו , שמחברות זו בזו וכשמפריד� ניתז הרבה משקה מה�
וביארו .  ונשאר ש� משקה טופח,ג הענבי�"סוחטו ומזל� עענבי כרמו לעת בצירה נוטל אשכול ו

 #דג� א� יבצר� בקופות מזופפות , כי� בזיתי�ידכל הטעמי� האלו לא שי, )ה גוזרני"בד(' התוס
וכ" גזירה דענבי� הנושכות וגזירת דפעמי� יוצא , המוהל של הזיתי� היוצא לא חשיב משקה

 . לא שיי' מצד המציאות בזיתי�,לכרמו
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  :שבת ד� יז
  ?לשיטות דלהל�, ה"ש וב"ח דבר שגזרו ב"ה הימ

  
לסתמא דברייתא   

  1י" רש"
  טרפו�' לר  מאיר' לר  יוסי' לר

  האוכל אוכל ראשו"   א
  האוכל אוכל שני   ב
  השותה משקי� טמאי�   ג
  הבא ראשו ורובו במי� שאובי�  ד
  לוגי� שאובי�' טהור שנפלו עליו ג  ה
  הספר  ו
  הידי�  ז
  האוכלי�   ח

  במשקי"שנטמאו 
האוכלי� והכלי� 
  שנטמאו במשקי�

  האוכלי� 
  שנטמאו במשקי"

  � יהכל  ט
  2שנטמאו במשקי"

  תינוק נכרי 
  מטמא בזיבה

  הכלי� 
  שנטמאו במשקי"

  אי" קורי" לאור הנר  י
  3אי" פולי" לאור הנר  יא
  המניח כלי�   יב

  תחת הצינור
  תינוק נכרי 
  4מטמא בזיבה

  המניח כלי� תחת הצינור
  תינוק נכרי   טלטלי" מביאי" טומאה בעובי המרדעכל המ  יג

  מטמא בזיבה
  בנות כותי� נדות מעריסת"  יד
  בוצרי" לגת בטהרה  טו
   תרומה#גדולי תרומה   טז
  החשי' לו בדר' נות" כיסו לנכרי  יז
  5בנותיה", יינ", שמנ", פת"  יח

  

                                                           
ח דבר " דודאי מי#" לא יאכל הזב ע� הזבה" דיש למנות ג� להא ד,)ה הניחא"בד(' שה לתוס הוק1

או שהגזירה ,  שאו שהאוכל אוכל ראשו" והאוכל אוכל שני הוי חדא גזירה,ולכ" פירשו ה�. היא
  . חדא גזירהיאה' בהבא ראשו ורובו במי� שאובי� וטהור שנפלו עליו וכו

 .חשב שני לטומאה ושיפסלו תרומה במגע�האלה גזרו עליה� לה' כל הט 2
ובכלל זה יש את .  שכ' משמע ג� מהברייתא שמוני� לה� בשני�,)ה הניחא"בד(' ביארו התוס 3

  .המבחי" בי" בגדיו לבגדי אשתו ושמש הבודק כוסות וקערות
 שגזרו שיהיה תינוק נכרי מטמא בזיבה כדי #" על דבר אחר משו� דבר אחר"וזהו שאמרו שגזרו  4

 .שלא יהא תינוק ישראל רגיל אצלו במשכב זכור
ועל היי" משו� , על הפת והשמ" משו� היי", דכל אחד גזר משו� השני, וכולהו גזירה אחת 5

רב נחמ" בר יצחק אמר שגזרו , :)ד� לו(ז "בע' גזירת בנותיה" נחלקו בפירוש במסב ו.בנותיה"
: ד� טז(לעיל ' כמבואר בתוס, ות כותי�וזו גזירה נפרדת מהגזירה על בנ[שיהיו נדות מעריסת" 

 .ולגניבא גזרו לאסור יחוד עמה", ])ה א�"בסו� ד


