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חולי� ד� כו. 
תמד שלא החמי� עדיי� אליבא דרב� נחמ�, הא ניקח בכס� מעשר והא אינו פוסל למקוה, 

מטע דרוב תמדי� מחמיצי לבסו�? [תוד"ה דלמא]. 
 

הא� פוסל בג' לוגי� למקוה? הא� ניקח בכס� מעשר?  
אינו פוסל ניקח לרש"י1 
אינו פוסל אינו ניקח לתוס'2 

 
שלושה לוגי� חסר קורטוב שנפל לתוכ� קורטוב יי� או חלב, או שלושה לוגי� שלמי� שנפל 

לתוכ� קורטוב יי� או חלב, ונפלו למקוה, מה דינ�? 
 

בשלושה לוגי� שלמי� שנפל וכו' בשלושה לוגי� חסר קורטוב שנפל וכו'  
לל"ק ברש"י ) בקורטוב יי&: לא פסלוהו4 לא פסלוהו3 לרבנ� 

              ) בקורטוב חלב: פסלוהו 
לל"ב ברש"י: פסלוהו5 

בקורטוב יי&: לא פסלוהו  לר' יוחנ�6 
בקורטוב חלב: פסלוהו1 

בקורטוב יי&: לא פסלוהו  
בקורטוב חלב: פסלוהו 

                                                            

1 רש"י הסביר לקושיית הגמ' "דלמא אי שבקיה הוה מחמי�", ולתירו� "כששייר ממנו בכוס ולא 
החמי�", דהכל מיירי ג� לעני� מעשר א� יצאו המעות שביד מוכר לחולי� או לא. דכיו� דאזלינ� בתר 

רובא ורוב תמדי� מחמיצי� ה�, לכ� הוא חשוב פרי כבר מעכשיו ושפיר ניקח בכס� מעשר שני.   
2 תוס' חולקי� וס"ל שאי� קושיית הגמ' על ניקח בכס� מעשר שני, דבדי� הוא שלא ילקח מחמת ספק, 
וכל הנידו� הוא רק לעני� מקוה דש� יש חידוש שספק מי� שאובי� לקולא, ולכ� יש לסמו� על הספק 
הזה "דלמא אי שבקיה הוה מחמי�". ותירו� הגמ' כששייר ממנו בכוס, ג"כ קאי על מקוה, שא� נתברר 

לבסו� שלא החמי�, אנו יודעי� למפרע שמקוה זה היה פסול.   
 �3 ולפי הלישנא קמא ברש"י להל�, מכא� דייק רב נחמ� שתמד שעתיד להחמי� חשוב תמד וניקח בכס
מעשר שני ופוסל את המקוה ולא אזלינ� בתר חזותא, והיינו מזה שאמרו רבנ� דאי לפסול משו� חזותא 
בלחוד אלא תרתי בעינ� שיעורא וחזותא לפסול את המקוה, אבל בחזותא של מי� לבד לא מועיל לפסול 
בג' לגוי� עד שיהיה שיעור ולכ� קורטוב חלב לא משלי� לג' לוגי� לפסול את המקוה א� שיש כא� חזותא 
של ג' לוגי� מי�, הכי נמי כא� בתמד כיו� שיש בו לדבר הגור� לו להחמי�, א� שעדיי� חזותו מי� חשוב 

פרי וניקח בכס� מעשר ואינו פוסל למקוה, וזה סברת רב נחמ�.   
 �4 ללישנא זו בעו רבנ� בשביל לפסול את המקוה תרתי לריעותא דג� שיהיה שיעור של ג' לוגי� מי� וג
שיהיה מראיה� כמראה מי�. וא� מראיה� כמראה יי� אפי' שיש שיעור של ג' לוגי� לא פסלוהו. 
וללישנא זו ברישא גבי נפל בתוכ� קורטוב יי� לא גרסינ� ג' לוגי� "חסר קורטוב", דג� בלא חסר קורטוב 

הוא אותו די� דלא פסלוהו כיו� שמראיה� כמראה יי�.   
5 דס"ל דאזלינ� רק בתר שיעורא ולא בתר חזותא, ולכ� א� יש ג' לוגי מי� אפי' שהוסי� עליה� קורטוב 
של יי� ומראיה� כמראה יי� בכל אופ� פסלו למקוה, ולא איכפת לי בחזותא. ומכא� דייק רב נחמ� דלא 
 ,�אזלינ� בתר חזותא כלל, ולכ� אפי' שהתמד הזה כמראה מי� לא אזלינ� בתר חזותא אלא בתר לבסו

וכיו� שסופו להחמי� הוא ניקח בכס� מעשר ופוסל את המקוה.   
6 ס"ל שהכל הול� אחר המראה, ולכ� א� נפל קורטוב חלב בי� א� היו שלושת לוגי� מעיקרא ובי� לא, 
חשוב שנפלו עתה שלושת לוגי� של מי� והעלו את המקוה. אבל א� נפל קורטוב יי� ושינה את המראה 
 �שלה� חשוב כיי� מזוג, ובי� א� לא היה מעיקרא שלוש לוגי� ובי� א� היה שלושת לוגי� אינ� פוסלי

את המקוה.  
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חולי� ד� כו.  
הא� תמד שלא החמי! לר' אלעזר צרי� להפריש עליו מיניה וביה? 

 

אליבא דרבנ� אליבא דר' יהודה  
לא צרי( צרי(2 לרש"י 
צרי(3 צרי( לתוס' 

 

חולי� ד� כו: 
מה די� תמד שנטמא הא� מועיל לו השקה? 

 

כשהחמי! כשלא החמי! עדיי�  
בתמדו במי טהורי ונטמא: מועילה לרבא 

בתמדו במי טמאי: לא מועילה4 
לא מועילה 

לא מועילה מועילה לרב גביהה מבי כתיל 
 

קטנה ונערה, הא� יש לה� מכר או קנס בזמני� דלהל�? 
 

כשהיא נערה עד שתתבגר בבת ג' עד בת י"ב בפחותה מבת ג'  
אי& יש יש מכר 
לר"מ: אי& אי&  קנס 

לחכמי: יש 
יש 

 
בת בגילאי� כדלהל�, הא� יכולה למא� או לחלו!? 

 

כשלא הביא עדי� ב'  
שערות 

כשהביאה ולא רבה 
עדיי� השחור על הלב� 

משרבה השחור על 
הלב� 

לר"מ: אינה יכולה יכולה למא� 
לרבנ&: יכולה 

אינה יכולה 
יכולה יכולה אינה יכולה לחלו! 

 

                                                                                                                                                                                                    

1 ומכא� דייק רבא דמתניתי� שאמרה לגבי תמד שלא החמי� שאינו ניקח בכס� מעשר וכ� אינו פוסל את 
 �המקוה א� שסופו להחמי�, כר' יוחנ� ב� נורי דאזיל בתר חזותא ! ועתה חזותו מי� ולכ� אינו ניקח בכס

מעשר ופוסל את המקוה כמו בקורטוב חלב.   
2 ומזה הוכיחה הגמ' דר' אלעזר פליג על רב נחמ� הסובר שבהחמי� חולקי� ר' יהודה ורבנ�, אבל בלא 
החמי� לא נחלקו ולכו"ע אינו ניקח בכס� מעשה ופוסל את המקוה. ומזה שאמר ר"א שמודה ר' יהודה 
שג� כשמפרישי� על התמד הזה מפריש ממנו מיניה וביה דוקא ולא ממקו� אחר, שמע מינה שאפי' 

בתמד שלא החמי� צרי� להפריש עליו תרו"מ וא"כ ה"ה שניקח בכס� מעשר ואינו פוסל את המקוה.   
3 הנה הוקשה לתוס' על פירש"י, דמני� שרב נחמ� פליג אר"א, הרי ס"ל לרב� נחמ� שאפי' בעתיד להחמי� 
ג"כ דינו כהחמי�, ובאמת לשיטתו ודאי שלר' יהודה צרי� להפריש ג� קוד� שהחמי� לתרומות ומעשרות 
מ� התמד. [ורק מפריש מיניה וביה ולא מתמד אחר מפני החשש שלא יפריש מ� הפטור על החיוב]. ולכ� 
פירשו תוס' שמחלוקת� היא בשיטת רבנ� שלרב נחמ� בלא החמי� עדיי� לרבנ� אינו חשוב תמד ורק לר' 
יהודה אמרינ� מה שעתיד להחמי� חייב בהחמי�, וא"כ ודאי שלרבנ� לא מפריש ממנו תרו"מ ואילו לר"א 
שאמר הכל מודי� שאי� מפרישי� עליו ממקו� אחר, משמע שג� לרבנ� צרי� להפריש תרו"מ, ורק בא 

לחדש שאפי' לר' יהודה דמחשיב לו כתמד מ"מ לא יתרו� עליו ממקו� אחר אלא מיניה וביה.   
4 וביארו תוס' (ד"ה הכא) לסברתו, דכיו� שנטמאו המי� בפני עצמ� איכא למימר שלא מועיל לה� השקה 

אלא בפני עצמ� ולא כשכבר עושה תמד אפי' שעדיי� לא החמי�.  


