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  .כזד�  שבת
  ?מה הדי� בבגדי� דלהל� לעני� טומאת שרצי� ומני�, א"אליבא דרשב

  
    בשאר סוגי בגדי�  בגדי צמר ופשתי�

  טפחי� 'על ג' ג  אצבעות' על ג' ג  טפחי� 'על ג' ג  אצבעות 'על ג' ג
  "או בגד"דכתיב , טמא  טהור  1"בגד"דכתיב , טמא  ילפינ" מנגעי�ד, טמא  לרבא

  2טהור  טהור  "בגד"דכתיב , טמא  "או בגד "דכתיב, טמא  לאביי 
  

  ?מה הדי� בשאר סוגי בגדי� לעני� טומאת שרצי�, ישמעאל קמא ואיד�' אליבא דתנא דבי ר
  

  אצבעות' על ג' ג  טפחי�' על ג' ג  
   טהור:לאביי  לקמא

  3"או בגד"דכתיב ,  טמא:לרבא
  "או בגד"דכתיב , טמא: 4ורב נחמ�, פ"לר

  5טהור :לאביי ורבא
  6 טמא:נחמ� ורב פפאלרב 

  דילפינ" מנגעי�,  טמא:לאביי ורבא  "או בגד"דכתיב , טמא  לאיד�
  "או בגד"דכתיב ,  טמא:פ"ורלרב נחמ� 

  
                                                           

3ְמָֹת� ) מהשרצי� האמורי� בפרשה(ְוכֹל ֲאֶ/ר ִי-ֹל ָעָליו ֵמֶה� ") לב:ויקרא יא(לשו" הפסוק  1
, טפחי�' על ג' יש לנו לדרוש שטמא בג" בגד" ומדכתיב 8"  א7 ע7ר א7 6ָקא# ֶבֶגדִיְטָמא ִמ5ָל 5ְִלי ֵע4 

  .נחלקו רבא ואביי מה לדרוש וכדלהל"" גדאו ב"תור דיומי
מודה רבא ) דלהל" בסוגיא(ישמעאל ' אול� לאיד> תנא דבי ר, א"אכ" זה דוקא אליבא דרשב 2

  .ללמד ששאר בגדי� טמאי� בשרצי� בשלשה על שלשה טפחי�" או בגד" ודריש מ,שטמא
' עאל בשאר בגדי� בגישמ' דכי לית ליה להא תנא דבי ר: מימרא בש� רבא' בתחילה הביאה הגמ 3

בי" לאביי ובי" ) 'בעמוד ב(דבסוגיא לעיל ', ותמהה הגמ. טפחי� אית ליה' על ג' בג, אצבעות' על ג
 8" א� כל"דילפינ" מ, ישמעאל לא נחלקו דשאר בגדי� אינ� טמאי� בשרצי� כלל'  בר,לרבא

יי ורבא אליבא ורק נחלקו אב(, היא רק בצמר ופשתי�, שבכל מקו� שנאמר בתורה טומאת בגדי�
. שמודה שיש טומאה בשאר בגדי�, ישמעאל קמא' כ אי> אומר כא" רבא אליבא דר"וא, )א"דרשב

א אמרו דבר "ישמעאל וג� רשב' ל שג� ר"וס, נ דרבא חזר בו"דאה, בתירו4 הראשו"' ותירצה הגמ
 ' שאמר ר8בגדי� צמר ופשתי� " א� כל"ז "ולפ ('ג על 'ג תאחד לטמא בשאר בגדי� בטומא

' אלא לומר שאי" לה� טומאה דג,  טפחי� בשאר בגדי�'ג על 'גאינו לומר שאי" טומאת , ישמעאל
' על ג' שאי" מטמאי� בגאחד דלאביי אמרו דבר , ז חולק רבא על אביי לגמרי"ולפ). אצבעות' על ג

טפחי� ' על ג' ולרבא אמרו דבר אחד שמטמאי� בג, בי" בטפחי� ובי" באצבעות בשאר בגדי�
דהמימרא הזו האחרונה לא רבא אמר אותה אלא רב ', ובתירו4 השני אמרה הגמ. בגדי�בשאר 

  ).ה רב פפא" תוד8, היות שהוא מל> מיד אחרי רבא, שפעמי� היו מחליפי� במימרות שלה�(פפא 
 לא קאי על טומאת ,ישמעאל קמא' דדריש מיניה ר" א� כל"ל ד"הנה בי" רב פפא ובי" רב נחמ" ס 4

 שדוקא בצמר ופשתי� מרבהלרב פפא , אלא קאי על דבר אחר, שאר בגדי� כגו" טומאת שרצי�
 .שדוקא בצמר ופשתי� נוהג די" ציצית, מרבהולרב נחמ" , נוהג כלאי� ולא שאר בגדי�

אכ" ג� לרבא , ישמעאל קמא' ל שבכלל אי" טומאה בשאר בגדי� לר"דאיהו ס, לאביי ודאי טהור 5
לומר שאי" , בגדי� צמר ופשתי�" א� כל"ישמעאל מ' דלדבריו זה מה שדורש ר, הדי" שטהור כא"

  .אצבעות' על ג' בשאר בגדי� טומאה דג
אכ" לרב פפא , בעני" שרצי�" א� כל"הוא דוקא לרבא דדריש , ל לחלק"שכל ההכרח הנ, י"פירש 6

כ לעני" שרצי� אי" חילוק בי" שאר "א, לעני" כלאי� או לעני" ציצית" א� כל"רשי� לוורב נחמ" שד
  . כ> בשאר בגדי�,אצבעות' על ג' בג' וכמו שבצמר ופשתי� מטמא אפי, בגדי� לצמר ופשתי�
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  :ד� כז  
  ?ואיזה ציציות פוטרות אות�, הא� בגדי� דלהל� חייבי� בציצית

  
  שאר סוגי בגדי�  בגדי צמר ופשתי�  

  ,ועושה ציצית מצמר ופשתי�, חייבי�  ועושה ציצית מצמר ופשתי�, חייבי�  לרבא
  1 או ממי" הבגד

  פטורי�  ועושה ציצית מצמר ופשתי�, חייבי�  2לרב נחמ�
  

  ].ה רבי"תוד[? הא� מותר לסכ
 בפשת� דלהל�
  

  )שלא נעשה בגד(בטווי   )שאינו טווי(באניצי פשת�   
  ת דמטמא בנגעי�" אסור מה:י"לרש  ש ב� אלעזר"לר

   אסור מדרבנ":'לתוס
  דמטמא בנגעי�ת "אסור מה

  ת דמטמא בנגעי�"אסור מה  מותר דבעינ" טווי  לסומכוס
  

  ].י"לרש [?הא� סוגי פשת� דלהל� מטמאי� בנגעי�
  

  בערב  בשתי  באוני� משנתלבנו קוד� שנטוו  
  3מטמאי� מיד שנטוו  אינ� מטמאי�  מאיר' לר
  מטמא מיד שנטוה  משישלה ביורה  4מטמאי�  יהודה' לר

  

                                                           
,  ומשמע שיעשה ציצית ממי" הכנ� של הבגד8" הכנ�"דכתיב , רבא הקשה שני פסוקי� אהדדי 1

דצמר , ותיר4. תי� דמשמע שעושי� את הציצית רק מצמר ופש8" צמר ופשתי� יחדיו"וכתיב 
דוקא במינ� , ואילו בשאר בגדי�, ופשתי� פוטרי� את כל הבגדי� בי" ממינ� ובי" שלא ממינ�

דאי" יכול לתת ציצית משי , אבל שלא במינ� לא פוטרי�, כגו" ציצית משי לבגד משי, פוטרי�
ר שאר פ מבואר מרבא דלא דורש את הסמיכות של כלאי� לציצית לעני" לפטו"עכ. לבגד מקנבוס

 .ועל זה רב נחמ" חולק, ל שה� חייבי�"אלא שס, בגדי� מציצית בכלל
שחיוב ציצית הוא רק , צמר ופשתי�" א� כל" 8בנגעי� " צמר ופשתי�"רב נחמ" דורש מדכתיב  2

מיני '  דרשינ" לעני" לחייב בציצית ב"הכנ�"  דרשתואת, בבגדי צמר ופשתי� ולא בשאר בגדי�
לזה , א שדוקא תכלת ית" ולא עוד מי" צבע"והו" פתיל תכלת" בכתוב דהג� דמוזכר, כלומר. צבע
  .כרוב בגדי� שה� לבני�, ל הכנ� שית" ג� מי" לב""קמ

כמא" אמר סומכוס שטווי מטמא מיד ומשמע בי" שתי '  ששאלת הגמ,י"ובלשו" הראשו" פירש 3
  .ל שמטמא מיד"שלא מחלק וס, מאיר'  כר8ובי" ערב ולא צרי> עד שישלה ביורה כדי ללבנו 

א שטמא פשת" בעוד שהוא "כמא" אמר אביי אליבא דרשב'  ששאלת הגמ,י"ובלשו" השני פירש 4
, ל שהאוני" של פשת" מטמאי� משיתלבנו"יהודה שס'  כר8 לא נטווה' אוני" ולא נעשה בגד ואפי

, שת"י שפירש שהכל מיירי בפ" הוקשה לה� על פירש,)ה אוני""בד('  אכ" התוס.שלא נטוו' אפי
: בסוכה ד� יב(ועוד הקשו ,  הרי בתורה כתוב שתי וערב,דמנל" לטמא אניצי פשת" קוד� ששנטוו

כ כשיהיה שתי לא "יהודה לטמא� כשה� אניצי פשת" ואח' דאי> יתכ" אליבא דר, )ה באניצי"בד
  .'בטבלא הבאה בפירוש התוס'  וע.יטמא עד שיתלב"
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  :שבת ד� כז
  ].ה אוני�"תוד[? 1' צמר ופשת� דלהל� אחר שנטוו מטמאי� בנגעי� לתוסהא� סוגי

  
  בפשת�  בצמר  

  מטמאי� מיד  מטמאי� מיד  מאיר' לר
   משישלה ביורה:שתי  יהודה' לר

   מטמא מיד:ערב 
  מטמאי� מיד

  
  
  ?הא� מדליקי� בדברי� דלהל�, כל היוצא מ� הע) אי� מדליקי� בו

  
  בצמר וקנבוס  בפשת�  
  אי" מדליקי"  קי"מדלי  י"לרש

  2מדליקי"  מדליקי"  'לתוס
  

                                                           
 8שו דהחילוק בי" שתי לערב לא מיירי בפשת" ופיר, י"מכח הקושיות דלעיל חלקו על פירש 1

, מ"יהודה ור' ובזה נחלקו ר, בצמרוכל החילוק הוא רק , דבפשת" אי" היכר מהו שתי ומהו ערב
מיירי אחר טויה כי קוד� ' ולדעת תוס, יהודה לומר דהאוני" של פשת" משיתלבנו' ועוד הוסי� ר

 8  שפשת" טמא משנטוה ," אמר סומכוסכמא' ז קושית הגמ"ולפ. טויה אי" טומאה מדאורייתא
 .ל"יהודה וכנ' כר

 הא מעשי� בכל יו� שמדליקי� 8 דאי> יתכ" לומר שאי" מדליקי" בו ,י"על רש' הקשו התוס 2
וצמר גפ" , דודאי מדליקי" בו' ל לתוס"ולכ" ס.  והדלקהוג� הוא טוב מאד לפתילה, בצמר גפ"

 .ה� מיני זרעי�וקנבוס באמת אינ� דברי� היוצאי� מ" הע4 אלא 


