
 óãä ïåéò ììåë é"ò ïëåä
ת. ד. 43087, הר נו�, ירושלי  •  מיקוד 91430 

          daf@ dafyomi.co.il  (אחה"צ) טל/פקס 6515004
 

חולי� ד� פז. 
 ?1הא יש מצות כיסוי הד בד שהתערב במשקי דלהל� ואי� נראה בו מראית ד

 
בהתערב בד בהמה או בד הקזה של חיה בהתערב במי או ביי�2  

פטור מלכסות פטור מלכסות לרבנ� 
חייב לכסות פטור מלכסות לר' יהודה 

 
חולי� ד� פז: 

ד קדשי שנתערב במשקי באופני דלהל� ונראה בו מראית ד, מה הדי�? 
 

  בנפל הד לתו� שאר המשקי בנפלו שאר המשקי לתו� ד
פסול לזריקה3 כשר לזריקה לרבנ� 

כשנפל לד� או יי�: פסול לזריקה כשר לזריקה4 לר' יהודה 
כשנפל לד� אחר: כשר לזריקה5 

 
באיסור � כגו� יי� נס�, שנפל לתו� היתר או להיפ�, הא� אוסר בכל שהוא או בס'? [תוד"ה 

רואי�]. 
 

כשהאיסור נות� טע של א' בס' כשהאיסור הוא רק כל שהוא  
בהיתרא לגו 

אוסר אוסר6 איסורא 
באיסורא 

לגו היתרא 
כשהקילוח עבה יותר מעמוד חבית: אוסר 

כשאי� הקילוח עבה כל כ�: אינו אוסר 
אוסר 

 
                                                            

1 כתבו תוס' (ד"ה רואי+) שהכוונה שנראה מראית ד גמור, אול א דהתה מראיתו אפי' 
  .שניכרת אדמומית אינו חשוב ד

2 ג ליי+ אדו לכו"ע רואי אותו כאילו הוא מי, וכ+ לד בהמה וד חיה רואי אות כאלו 
 .ה מי, ומיירי כא+ שא היינו רואי אות כאילו ה מי לא היה ניכר בה מראה ד
ומבואר בסוגיא דלא משנה לעני+ כיסוי הד א נפלו המי (או למשקה אחר שפטור מכיסוי) 
לתו- הד, או שהד נפל לתו- המי, דא יש מראה ד חייב לכסות ולא אמרינ+ קמא קמא 

בטיל . דאי+ דיחוי אצל מצות, וא אי+ מראה ד פטור מלכסות.   
3 דאמרינ+ בקדשי קמא קמא בטיל, וטיפה ראשונה שנפלה בטלה וכ+ השניה והשלישית, ולא 

אמרינ+ בקדשי חוזר וניעור להחשב כד הראוי לזריקה (תוד"ה רואי+).  
4 ולשיטתו א נפל בתו- ד בהמה של חולי+ או ד חיה, היה כשר לזריקה אפי' באופ+ שא היינו 

   .חושבי דל כמי לא היה ניכר בד הקדשי מראית ד
5 דכיו+ דס"ל לר' יהודה מי+ במינו לא בטיל, א"כ אפי' הטיפה הראשונה של ד הקדשי שנפלה 

לתו- ד חולי+ ג"כ לא בטלה.   
6 כלומר אפי' שרבה ההיתר הנופל על האיסור עד שאי+ האיסור נות+ טע בהיתר, בכל אופ+ אוסר 

בכל שהוא.   
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חולי� ד� פז: 
משקי� היוצאי� מ� המת (חו" מדמו) � כגו�: דמעת עינו וחלב האשה, הא� מטמאי� במשהו,  

או רק טומאת משקי� ברביעית. [תוד"ה כל]. 
 

כשהוציא� ממנו ע"י שפופרת כשנגעו במת ביציאת�  
לתי' הראשו� 

בתוס' 
מטמאי+ טומאת משקי+ ברביעית מטמאי+ במשהו 

מטמאי+ טומאת משקי+ ברביעית מטמאי+ טומאת משקי+ ברביעית1 לתי' השני בתוס' 
 

                                                            

1 בתי' השני כתבו התוס' דהני קראי שדרשינ+ בנדה להחשיב לדמעת העי+ וד מכה וחלב האשה . 
 למשקה, ה רק אסמכתא בעלמא, ולכ+ מה"ת אינ חשובי משקי ואינ מטמאי במה שה
נוגעי במת ביציאת+, ורק רבנ+ גזרו עליה טומאת משקי+ ברביעית. אכ+ הוכיחו תוס' בסו� 
דבריה שדוקא לחולי+ בעו רביעית, אול לתרומה וקדשי מטמאי אלו המשקי אפי' בפחות 

מרביעית.   


