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חולי� ד� כה. 
כלי חרס חיצו� שיש באוירו טומאה, ובתוכו יש כלי שט� שפיו גבוה מפי כלי חרס, ונמצאי� 

אוכלי� תו� הכלי שט�, מה דינ�, ומה החידוש בזה? [תוד"ה ואפילו]. 
 

מה החידוש בכלי שט� יותר מכלי חרס? מה הדי�?  
דאפילו שכלי שט� מקבל טומאה מגבו & חוצ'1 טהורי & דכלי שט� מציל לרש"י 
דאפילו שכלי שט� אינו מועיל לחו' & כא* חוצ'2 טהורי & דכלי שט� מציל לתוס' 

 

חולי� ד� כה: 
גולמי כלי� דלהל�, הא� מקבלי� טומאה? 

 

  3�גולמי כלי עצ� גולמי כלי מתכות גולמי כלי ע
טמאי טהורי & דלכבוד עשויי* טמאי לר' יוחנ�  
טהורי & דמיה* יקרי טהורי & דמיה* יקרי טמאי לרב נחמ�  

 
מה די� שקדי� קטני� וגדולי� במעשר לשיטת רש"י? 

 

גדולי� קטני�  
לת"ק: חייבי שקדי� מרי� 

 לר' ישמעאל: פטורי
 לת"ק: פטורי

 לחולק על ר' ישמעאל: חייבי
חייבי פטורי שקדי� מתוקי� 

 
מה די� שקדי� קטני� וגדולי� במעשר לשיטת תוס'? [תוד"ה זה]. 

 

גדולי� קטני�  
לת"ק ולחולק על ר"י: חייבי שקדי� מרי� 

 לר' ישמעאל : פטורי
 לת"ק ולר' ישמעאל: פטורי
 לחולק על ר' ישמעאל: חייבי

חייבי פטורי שקדי� מתוקי� 
                                                            

 1 פי', דא� שכלי שט� מקבל טומאה מגבו, ונימא שיקבל טומאה מהשר' כיו* ששניה נמצאי
באויר כלי חרס, קמ"ל דרק אוכלי* נטמאי מאויר כלי חרס ולא כלי. והקשו תוס', דזה לא 
חשוב שיש יותר חדוש בכלי שט� שמציל מאשר כלי חרס, דכיו* שהוא די* בכלי חרס שאינו יכול 
לטמא באוירו כלי אלא רק אוכלי, א"כ אי* הבדל באיזה כלי נמצאי האוכלי וודאי שיצילו.   
2 פי', דיש לנו כלל "דמינה מחריב בה & דלאו מינה לא מחריב בה", ולפי כלל זה היה צרי/ להיות 
שדוקא כלי חרס היה מועיל לחו' בפני האוכלי שלא יטמאו מהכלי החיצו*, אבל כלי שט� שאינו 
ממי* כלי חרס הייתי אומר "דלאו מינה לא מחריב בה" ולא מועיל לחו', קמ"ל קרא "תוכו" ולא 

תו/ תוכו שאפילו כלי שט� מציל.  
3 בגולמי כלי ע' לכולי עלמא הדי* שמקבלי טומאה מעת שיש לה בית קיבול ואינ כפשוטי 
כלי ע' שאינ מקבלי טומאה. וא� שג בגולמי כלי ע' עדיי* לא נגמרה מלאכת* דצריכי שיו� 
ושיבו' וכדומה. מ"מ כיו* שאי* עשויי לכבוד ואי* דמיה* יקרי, לא שיי/ בה די* כלי מתכות 
שאינ מטמאי עד שיגמרו, שדוקא כלי מתכות שעשויי לכבוד אינ ראויי לענינ עד 

שיגמרו, וכ* אינ ראויי להמכר בדמיה* היקרי עד שתגמר מלאכת*.   
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חולי� ד� כה: 
לסברת המקש� שהקשה "מני מתניתי�" וכו', המתמד באופני� דלהל�, הא� חייב במעשר? 

 

ביותר מכדי מדתו בכדי מדתו  
חייב & ואפילו לא החמי'2 פטור & ואפילו החמי'1 לרבנ� 

לתוס': פטור & ואפי' החמי' 
לסברת המקש*: חייב & ואפילו לא החמי'3 לר' יהודה 

לרב נחמ*: חייב & רק א החמי'4 
חייב & ואפילו לא החמי' 

 
הנות� שלש מדות של מי� בתו� שמרי�, ומצא בה� כדלהל�, הא� מבר� הגפ�? [תוד"ה אי]. 

 

בנת� שלש והוציא בנת� שלש ומצא שלש  
שלש ומחצה5 

בנת� שלש והוציא 
ארבע 

מבר/ הגפ* מבר/ הגפ* מבר/ שהכל לאחרי� 
מבר/ הגפ* מבר/ שהכל מבר/ שהכל לרבנ� 

 

                                                            

1 דכיו� שתלוי רבנ� סברת� במצא כדי מדתו � משמע שכל שלא הוסי� מחמת השמרי� פטור מ� המעשר 
ואפי' החמי�. [וכתבו תוס' דאי לחייבו משו� נות� טע� ושיחשב הכל כטבל, דאפי' בהחמי� אינו טע� 

גמור אלא קיוהא בעלמא].   
2 דכיו� שהוסי� על מדתו על כרח" מכח השמרי� או החרצני�, ולכ� לכו"ע חייב במעשרות אפילו לא 
החמי�. [כ� משמע בפשטות דביותר מכדי מדתו לכו"ע חייב במעשר, אכ� לפי הסוגיא בב"ב שהביא תוס' 
(בד"ה אי) לרבנ� אפי' ביותר מכדי מדתו פטור. וא"כ לסוגיי� שלא העמידו את משנתנו כרבנ� וביותר 
מכדי מדתו, משמע שאפי' החמי� פטור, וזו סברת המקש�. ורב נחמ� ס"ל דאפי' ביותר מכדי מדתו הוא 

דוקא בהחמי�, ומשנתנו מיירי ביותר מכדי מדת]ו.  
3 סברת המקש� דכיו� שנת� מי� בשמרי� או בחרצני� אפי' נמצא כדי מדתו חייב במעשר כי אני אומר 
שהשמרי� או החרצני� בלעו מ� המי� ונתנו מתוכ� יי� ולכ� אפי' בלא החמי� חייב במעשר. וזה 
שהוקשה למקשה מני מתנתי� שתלתה בהחמי�, דהא על כרח" מיירי בנמצא כדי מדתו, דביותר מכדי 

מדתו לכו"ע אפי' בלא החמי�,  ולרבנ� אפי' בהחמי� פטור, ולר' יהודה אפי' בלא החמי� חייב.   
4 פי', על קושיית המקש� משני רב נחמ� בהחמי� מחלוקת, ולא כמו שחשבת בדעת ר' יהודה שאפי' בלא 
החמי� ג"כ חייב במעשרות אפי' שמצא כדי מדתו, אלא דברי ר' יהודה ה� בהחמי� דוקא ואז חייב, ורבנ� 
חולקי� שאפי' בהחמי� פטור במצא כדי מדתו. ומשנתנו כר' יהודה הסובר שבהחמי� חייב. [והא דלא 
מוקי לפלוגתייהו בלא החמי� שלרבנ� פטור ולר' יהודה חייב, ובהחמי� לכו"ע חייב ומתניתי� אפי' כרבנ�. 

משו� דס"ל לרב נחמ� בפשיטות שבלא החמי� מודה ר' יהודה שפטור � היפ" סברת המקש�].   
5 כ� מבואר בגמ' בב"ב (ד� צו:) שכל מחלוקת� ביותר מכדי מדתו. והקשתה הגמ' אי" נחלקו ביותר מכדי 
מדתו, הרי בסוגיי� מבואר שביותר מכדי מדתו בי� לר' יהודה ובי� לרבנ� חשוב יי� לעני� מעשר, ורק 
נחלקו בכדי מדתו. ותירצה הגמ', שנחלקו ר"י ורבנ� ג� ביותר מכדי מדתו. וקשה למה לא הקשתה הגמ' 
על כדי מדתו אי" לכו"ע מבר" שהכל, והא לר' יהודה חשוב יי�. ותיר� ש� הרשב"�, שר' יהודה אמר 
דהוי יי� רק לחומרא. והקשו תוס' כא�, דבסוגיי� מבואר דר' יהודה א� לקולא קאמר לעני� שלא חשוב יי� 
לפסול את המקוה ולקחת לתמד בדמי מעשר � דבעינ� לאוקמי למתניתי� כר' יהודה. ולכ� תיצרו תוס', 
דעל כרח" אחרי� ורבנ� דבב"ב נחלקו בדעת רבנ� דר' יהודה, אבל לר' יהודה אה"נ מבר" הגפ� אפי' בכדי 
מדתו. עוד תירצו כסברת רשב"�, וביארו, שא� שביותר מכדי מדתו ס"ל לר' יהודה מדינא דחייב 
במעשר, בכדי מדתו ס"ל שהוא רק מחמת חומרא, ולכ� לכו"ע לעני� ברכת הגפ� אינו מבר" בכדי מדתו. 
ולפ"ז תירו� הגמ' שמתניתי� דיד� כר' יהודה, קאי ביותר מכדי מדתו (ולא כמו שסברנו עד עתה 
שמתניתי� דיד� בכדי מדתו, דבכדי מדתו להנ"ל הוי יי� רק לחומרא ולא לקולא), ולסברת המקש� ר' 

יהודה מיירי אפי' בלא החמי�, ואתא רב נחמ� למימר שדוקא בהחמי�.  


