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חולי� ד� כד. 
מה ממעטי מהפסוקי דלהל� שכתוב בה "וזאת", ומה לא מעטי? [תוד"ה וזאת]. 

 
לא ממעטי� ממעטי�  

ששני פוסלי בה "וזאת ללוי�" 
  ולא מומי

 שבלוי פוסלי שני
   אבל לא בכהני

זב תלוי בראיות  וזאת טומאתו בזובו" 
ואי) זבה תלויה בראיות 

זב תלוי בראיות  
 1ואי) זב תלוי בימי

 
כמה שני� צריכי� לדברי� דלהל�? 

 
ללשו� וחכמת לתלמיד שלא ראה סימ� ברכה בלמודו ללמוד עבודת הלוי�  

כשדי� 
שלש שני חמש שני2 חמש שני לת"ק 

שלש שני שלש שני3 חמש שני לר' יוסי 
 

חולי� ד� כד: 
מה חילוקי הדיני בנשיאת כפי לקט�? [תוד"ה נתמלא]. 

 

כשנתמלא כבר זקנו קט� שלא נתמלא זקנו קט� שלא הביא ב' שערות  
רשאי אינו רשאי אינו רשאי לישא כפיו בקביעות 
לבד אינו רשאי (  לישא כפיו באקראי 

 רשאי רשאי4 רק ע כהניגדולי

 
איזה פסול או הרחקה יש בקט� שלא הביא ב' שערות לעבוד במקדש? 

 
פסול מדרב� אחיו הכהני� מרחיקי� אותו  

לרבי: יש איכא דאמרי 
לרבנ): אי) 

אי) 
לרבי: יש יש ואיכא דאמרי 

לרבנ): אי) 
                                                            

 1 הוקשה לתוס' שמסוגיי) מבואר דממעטי מ"וזאת ללוי" בדי) לוי עצמ שלא יפסול בה
מו, ואילו לעני) שדוקא בלוי פוסל שני ולא בכהני, לא ילפינ) מ"וזאת" אלא מ"אשר". 
וקשה דבב"ק (ד� כד.) ילפינ) להיפ., שמ"וזאת" הכתוב בזב ממעטי לזבה, במקו למעט לזב 

עצמו מימי (לומר שא ראה ג' ראיות בג' ימי אינו נעשה בזה זב ( אלא כ) נעשה בזה זב).  
2 וס"ל שאי) מביאי ראיה מלשו) כשדי שהוא קל.  

3 וס"ל שאי) מביאי ראיה מעבודת הלוי שהיתה קשה.   
4 כ) משמע בסוגיא במגילה (ד� כד.) שמשהביא ב' שערות רשאי לישא כפיו, וקשה מסוגיי) שכתוב 
שלא רשאי, ועל כרח. שזה החילוק כמו שחילקו תוס' לעני) שליח ציבור. וכ) מפורש בתוס' 

הרא"ש ובמהר"מ.  
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חולי� ד� כד: 
מהיכ� כלי חרס מקבל טומאה, ומהיכ� הוא מטמא אחרי? [תוד"ה וגבו]. 

 
לטמא אחרי� לקבל טומאה  

מטמא מקבל טומאה מתוכו 
א נטמא כבר מתוכו: מטמא אינו מקבל טומאה מגבו 

 
 

ידות כלי חרס או ידות הזרעי, הא מועילי לקבל דרכ טומאה,  
והא מועילי לטמא אחרי? [תוד"ה וגבו]. 

 
לטמא אחרי� לקבל טומאה  

מועילי מועילי ידות הזרעי� 
מועילי אינ מועילי ידות כלי חרס 

 
 

הא כלי דלהל� מטמאי מאויר, והא מטמאי ע"י צירו�1? [תוד"ה התורה]. 
 

כלי שט� בקדשי� כלי שט� בחולי� כלי חרס  
אינו מטמא אינו מטמא מטמא מאויר 

מטמא אינו מטמא מטמא ע"י צירו� 
 

                                                            

 1 פי', כשהכלי מלא חרדל, אי) כל גרעיני החרדל נוגעי בדפנותיו, ולכאורה אי) לטמא (בכלי
שאינ מטמאי מאויר) אלא לגרגירי שנוגעי בדפנות אבל לא לכל הגרגירי שבאמצע. 

אמנ בכל אופ) יש לדו) שיהיו טמאי, מחמת שהכלי מצר� לכל הגרגירי להחשב כאחד.   


