
 מםורת הש״ם

 א) !פרה פי״ב מ״ז],
 ג) חולין לא:, ג) [חולין לה.
 נדה לג:ועי׳ מוס׳ לקמןיט:
 ל״ה נגלי], ד) בטריס פ״נ
 מ״א ינמופ עג. נ״מ ננ:,
 ה) נחלה פ״א מ״ט], ו) סרה
 פי״א מ״ה סוטה ל. חולין
 לג:, t) [נרכומ מל.] חולין
 קו., ח) [לקמן נו.],
 נו) [חולין לה:ן, י) ןלנריס
 ינ], כ) [ויקרא ננ], ל) [לף
 על:], מ) [לזנין ס״ה מי״נ
 ומייתי לה שנח פ״ק יג:
 כצ״ל], ג) ןצ״ל במעשר],
 D) [וע״ש מוס׳ ל״ה כל אחל
 ומושי פסחיס קמו. ל״ה כל
 שטיבולו],ע)!פרה פ״חמ״ז

 פסחיס יל:],

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ כאכיל׳ לנהמא
 כאן. נ״נ [וכרבי מאיר]
 לכרבנן לא מיתוקמא לאילו
 [לרבנן אפי׳ אכילה] לפרי
 איסרין: (ב) רש׳׳״ ל״ה מה
 שאין כן וכוי לא איירי
 הכא בחומש כי האי
 גוונא: (ג) ד״ה כל הטעון
 וכו׳ טומאה כגון כל הנך:
 (ד) ד״ה מטמא וכו׳ ופוסל
 עוד אח הרניעי כצ״ל
 ותיבת עליהן נממק:
 (ה) ה״ה על כאן לא פליגי
 כו׳ בע״כ הא לקתני
 אסור וכו׳ מדשמעינן
 לר״מ: (ו) תום׳ ל״ה קשיא
 וכו׳ לא משמע ליה הכי
 הס״ל: (ז) ד״ה כאן וכו׳
 דבנגיעת למעשר וכו׳
 נטילה דיש לומר לאיירי:
 (ח) ד״ה הא בנהמא וכו׳
 הא באכילה. נ״ג ןפי׳
 מתנימין באכילה] דנהמא
 נוטלי! למולי! ןוהא
 לנכורים] כנגיעה לנהמא
 אי! נוטלי! אף למעשר
 וכ״ש לחולי! וכר״מ
 מחוקמא אפילו כי מוקיס
 לה כולה כאכילה ןלא

 ממוקמא] אלא לר״מ:

 יח: אין דורשין פרק שני חגיגה

 טבל
 ״בגדי
 אוכלי
 מרדם

 מתני' נוטלין לידים *לחולין ולמעשר
ולתרומח גולקודש מטבילין י ולחטאת א) אם  ב

 נטמאו ידיו נטמא גופו טבל נ<הלתולין חוחזק
 לחולין אםור למעשר טבל למעשר חוחזק
 למעשר אםור לתרומת טבל לתרומח חוחזק
 לתרומת אםור לקודש טבל לקודש הוחזק
 לקודש אסור להטאת טבל לתמור מותר

 לקל י טבל ולא הוהזק כאילו לא
 ״׳בנדי עם הארץ מרדם לפרושין
 פרושין מדרם לאוכלי תרומה טבגדי
 תרומת מדרם לקודש ׳בגדי קודש

 לתטאת יוסף בן יועזר תית תםיד שבכתונת
 ותיתת מטפתתו מדרס לקודש כיותנן בן
 גודגדא תית אוכל על טתרת תקודש כל ימיו
 ותיתח מטפחתו מדרס לחטאת: גמ' חולין
 ומעשר מי בעו נטילת ידים ורמינתי ייתתרומת
ותומש מיתח מ  וחביכורים ^חייבין עליתן ל

וחן נכסי כחן ע ועולי ואםור לזרים ם  נ

 ומאח 2וטעונין נטילת ידים
 תרי אלו בתרומח וביכורים
 במעשר וכל שכן בתולין
 אמעשר משיא חולין אחולין

 אמעשר לא קשיא חא ר׳

 באחד
ותערב שמש  צ

 קמח שאין כן
 קשיא מעשר
 בשלמא מעשר
 מאיר וחא רבנן

 מתני׳ נוטלי! לידים לחולין ולמעשר ולסיומה. די להן מטילה
 דכלי שאין בו אלא רביעית מיס: ולקודש מטבילין. אבל לאכול שלמים
 או חטאת ואשם לכהניס יש מעלה שצריך להטביל ידים בארבעים
 סאה ואע״פ שאינן אלא סתם ידים שלא נגעו בטומאה דאורייתא
 המטמאה את כל הגוף: ולחטאח.
 ליגע במי חטאת מיס המקודשים
 באפר פרה להזות מהן על טמאי
 ממים יש מעלה ימירה שאם נטמאו
 ידיו באחת מן הדברים המטמאין
 את הידיס ולא את הגוף כגון וולד
 הטומאה וכגון ספר וכל טומאומ
 שהן מדברי סופרים: נטמא הגון*.
 וכל הגוף צריך טבילה. וכל מעלומ
 הללו שזה גבוה מזה מדברי סופרים.
ט להו הכא גבי הלכומ ק  והאי מ
 הרגל לפי שיש בסופן הלכות רגל
 שעמי הארץ חשובין טהורים ברגל
 ולא בשאר ימות השנה בסוף חומר
 בקדשי׳): טבל לחולין הוחזק לחולין.
 ועוד זו מעלה טבל לחולין הוחזק
 לחולין כלומר נתכרן לטבול לשם
 חולין: אסור למעשר. הוחזק לשון
 כוונה כלומר נתכוין להעמיד גופו
 בחזקמ טהור לחולין: למעשר. למעשר
 שני הנאכל בירושלים: ולא הוחזק.
 לא נתכוון לשם טבילח טהרה אלא
 לרחיצה בעלמא: מדרס. אב
 הטומאה לטמא אדם וכלים כמדרס
 הזב שמטמא אדם וכלים כדכתיב
 ואיש אשר יגע במשכבו יכבס בגדיו
 (ויקרא נו0: לפרושין. לאוכלי חוליהן
 בטהרה: לאוכלי סרומה. כהניס.
 וכל אלו מעלומ מדברי סופרים
 שאמרו שאין שמירת טהרתן של אלו
 חשובה שמירה אצל אלו וממוך שהן
 אלו אצל אלו כאילו לא שמרוה גזרו
 בהן בבגדיהן שמא ישבה בהן אשתו
ד הן מדרס הנדה הכי מפרש ה  נדה ו
 לה בפ׳ השוחט»<: גמ׳ בכורים.
 קרויין מרומה דאמר מר ומרוממ
) אלו הבכורים (מטת לף יז.) לכך  ידך,
 הן כמדומה: חייבין עליהן מיסה.
 זר האוכלן מזיד דכתיב ומתו בו כי
 יחללוהו׳) וסמיך ליה וכל זר לא יאכל
 קדש וכל הענין מדבר במרומה:
 וחומש. האוכלן שוגג דכמיב ואיש
 כי יאכל קדש בשגגה ויסף חמישיתו
 עליו (ויקרא כ3): ואסור לזרים.
 בלאו: והן נכסי כהן. לקדש בהן
 את האשה וליקח בדמיהן עבדים
 וקרקעות ובהמה טמאה: ועולין
 באחד ומאה. אבל בפתות אין עולין
 רחיצה ידים. לפי שהשני עושה שלישי וידים גזרו עליהם טומאת שני לפיכך פוסלות את התרומה אם
 לא נטלן: והערב שמש. אם נטמא טומאה דאורייתא וטבל אינו אוכל בתרומה עד שיעריב שמשו. ביבמות (לף פל0 ילפינן מקראי: מה
 שאין כן במעשר. אין מיתה ואין חומש [ואין] אסור לזרים שהד כל עצמו נאכל לזדס. וחומש שמוסיף בפדיונו לא איירי(0 בחומש הכא כי
 האי גוונא דאין במרומה פדיון. ונכסי הדיוט נמי לא הוי לקנות בו עבדים וקרקעות דלא נימן אלא לאכילה ושמיה וסיכה. ואין טעון רמיצמ
 ידים שאין השני פוסל בו לעשות שלישי. ואינו טעון הערב שמש דקי״ל טבל ועלה אוכל במעשר ומקראי ילפינן לה ביבמומ פרק הערלל): כל
 הטעון ביאס מים מדברי סופרים. כל שהוא טהור מן התורה וחכמים גזרו עליו טומאה («) כל הנך דאמרי במסכת שבת בפ״ק (לף יג:<
 אלו פוסלין את התרומה האוכל אוכל ראשון ואוכל שני כר: מטמא אה הקודש. כלומר נתנו עליהן טומאמ שני לטומאה והשני מטמא
) עליהן עוד אח הרביעי: ופוסל אח התרומה. להיפסל היא עצמה אבל אינה פוסלת אחר לעשות י  את הקודש להיות קרוי טמא ופוסל(
 רביעי: ומוהר לחולין. לאכול חולין. מדלא קתני ואינו פוסל את החולין ונקט לישנא דמותר אפילו לאוכלן משמע: באכילה. מתני׳ דמצדך
 נטילה באכילה קאמר: עד כאן לא פליגי כוי. (י) דקתני אסור במעשר לשון אכילה היא דאי בנגיעת שני לא פסיל במעשר דשמעינן לר׳ מאיר דאמר
 מותר באכילה ואיסליג עליה באכילה דמעשר ואילו בחולין כולהו מודו דמותר אפילו באכילה ומתני׳ מני: כאן באכילה דפירי. הא דקמני מה שאין כן
 במעשר באכילה דפירי קאמר. ומיהו בתרומה בעי נטילה שאפילו במגעו הוא ןפוסל! דשני פוסל אמ המרומה: נוטל. בכלי: מעביל. בארבעים סאה:

 כאן

 מוםף רש״י
 הוהזק לחולין. לאכול
 תולין, הותזק נמכר! לשם
 טבילה לכך !חוליו לא:1.
 בגדי עם הארץ מדרס
 לפרושין. כלומר כשם
 שמלרס מטמא אלס ובגליס
 כך בגלי עס הארן מדרס
 לפרושים !נדה לג0 הרי ה!
 אצל פרושי! במררס הזב
 למטמא אלס והני נמי מטמו
 להו מלרבנן. פרושין, אוכלי
 חולין נטהרה !חוליו לה,1.
 התרומה והביכורים
 חייבין עליהן מיתה. זל
 או כהן טמא האוכלו נמזיל
 (ביים נב:< טמא האוכלה
 כדכתיב (ויקרא כנן ומתו
 נו ט יחללוהו, וכמרים
 כמדומה דאמר מר ותרומת
 ידך אלו הבכורים !יבמות
 עג<. ותומש. זר האוכל!
 בשוגג, אבל במעשר שני לא
 דהא זרים אכלי ליה ואין
 מומש אלא בסודה את
 מעשרו !שם!. ואסור
 לזרים. בלא יאכל, ואצטרך
 לממנייה משוס דבעי
 לממנייה מה שאי! כן
 נמעשר, דאפילו איסור ליכא
 !בייט שם!. והן נכסי כהן.
 לקדש בהן את האשה וליקמ
 בה! עבדיס וקרקעות

 ובהמה טמאה, אבל מעשר לא ניתן אלא לאכילה ושתיה וסיכה ואין אשה מתקדשת בו, וסתם משנה ר״מ דאמר מעשר ממון
 גבוה הוא ואע״ג לקולא הוא לגבי מרומה ובכורים אפייה חשיב ליה וה״נ אמרינן גב״מ ס׳ הזהב(גג.) רקולא הוא !יכםות שם;.
 ועילין באחד ומאה. צריט! אמד ומאה לבטל ואין בטלי! ברוב, משא״כ במעשר דבטיל ברוב ולא בעי אמד ומאה 1ב״ח שם!.
 וטעונין נטילת ידים. אפילו ה! סירות, דסתס ידים שניות הן מדרבנן ופוסלות את התרומה, אבל מעשר וחולין קי״ל!חוליו
ת הרי זה מגטי הרוח (יבמות שם). והערב שמש. כדילפיצ! (שס עד:) טבול יוס מומר במעשר ואסור ת י פ  קו.) הנוטל ידיו ל
 בתרומה !שם עג.<. כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים. כל שהוא טהור מ! המורה וחכמים הזקיקוהו לבא כמיס וליטהר,
 כגון הנא ראשו ורובו במים שאוגין והאוכל מצי פרס אוכלי! טמאי! והידיס שהצריכום טבילה, כולם בתורת שניס הטעינום !סוטה
 ל.) כגון הידיס והכלים שנטמאו במשקי! והבא ראשו ורונו נמיס שאוני! וכל האמורים ניציאות השנת אצל שמונה עשר דכר,
לץ לג:<. מטמא את הקדש. עד שעושהו שלישי וטמא הוא שעושה רביעי, ופוסל  טלס טומאת שני לטומאה גזרו עליהם !חו
 אה התרומה. דשלישי נתרומה פסול ולא עניד רניעי, במסכת סוטה נסקא ל! מטבול יוס בקל ומומר !שם!. וחכמים אוסרים

 במעשר. כאכילה אנל נגיעה שרי, ותולי! אף לאכול!סוטה ל.).

 דתנן יי׳ כל תטעון ביאת מים מדברי סופרים
 מטמא את תקודש ופוםל את תתרומת ומותר
 לחולין ולמעשר דברי רבי מאיר וחכמים
 אוסרים במעשר אלא חולין אחולין קשיא
 לא קשיא כאן באכילח כאן בנגיעח מתקיף
 לח רב שימי בר אשי עד כאן לא פליגי רבנן
 עליח דרבי מאיר אלא באכילח דמעשר אבל
 בנגיעח דמעשר ובאכילה; דחולין לא פליגי
 אלא אידי ואידי באכילה ולא קשיא שכאן
כאן באכילה דפירי ׳ידאמר  באכילה דנהמא(א) ת
כל תנוטל ידיו לפיתת הרי זה מגסי  רב נתמן א
הנוטל ידיו נתכוון ידיו טתורות  חרוח ת״ר ב
 לא נתכוון ידיו טמאות גוכן חמטביל ידיו
 נתכוון ידיו טתורות לא נתכוון ידיו טמאות
 ותתניא בין נתכוון בין לא נתכוון ידיו טתורות
 אמר רב נחמן לא קשיא י כאן לחולין

 כאן

 קשיא חילץ אחוליץ. ולא בעי למימר בחולין עד הפרק קאמר
 מה שאין כן במעשר דלישנא לא משמע ליהיי):

 כאן באכילה ובאן בנגיעה, הקשה הר״ר אלחנן מעשר אמעשר
 נמי לישני הכי ולוקמי אפילו כרבנן ותירץ מורי לאף (י) בנגיעה

 למעשר נמי פליגי רבנן ואסרי לה וכן
 משמע בסמוך לקאמל על כאן לא
 סליגי אלא באכילה למעשר משמע
 למעיקרא סל״א לבכל ענין פליגי וכן
 בפ׳ שני לחולין (לף לג: ושם) לקאמר
 וללמא לא פליגי רבנן אלא באכילה
 למעשר כו׳ משמע ללבר ברול אינו
 מיהו הר מצי לאקשויי וליטעמיך
 מתניתין ״)לשבת פ״ק (לף יל) למנן
 ואלו סוסלין את התלומה לא מימוקמא
 כרבנן למאי איריא מרומה אפילו
 מעשר נמי אלא לא חש לאקשויי ליה
 ומכח לההיא משמע לאממ הוא כי
ט בפ״ב ק  אתקפתא ללב שימי והא מ
 לחולין (לף לג: ושם) וללמא לישנא
 קלילא הוא ללעולס אמת הוא בנגיעת
 מעשר ואכילת חולין לא פליגי ללכ״ע
 אין שני עושה שלישי ג)(בחולין) ואל
 מממה היט ס״ל ללרבנן לא בעי
 אכילת חולין נטילה וי״ל לאייד בפירי
 ללא נעו נטילה: הא בנהמא
 הא בפירי. והשתא לא הוצרך לחלץ
 תו גבי מעשר הא רבי מאיר והא
 רבנן והוא הלין למצי למימר הא באטלה
 (״) הא בנגיעה אלא כולה באטלה
 עליפא ליה: הנוטל ידיו לפירות.
 וכי אמר בפ׳ טצל מבלטן (ברכות
 לף מג.)« אורחין שהיו מסובין לשתות
 אצל בעל הבית נוטלין כל אחל ילו
 אחת המם משוס נקיוח הוי וכן

 משמע לישנא לילו אחת לקתני:
 כאן לחולין כאן למעשר. משמע
 לאם לא כוון למעשר לא
 מהני וכ״ש במלומה והקשה הל״ל
ם בברכות ד ב  אלחנן לאמר בס׳ אלו ל
 (לף נא:) ב׳׳ש אומרים נוטלים את
 הילים ואח״כ מוזגין אמ הכוס שאס
 ימזגו את הכוס שמא יגע במשקים
 שאחורי הכוס והשתא אפילו נוטלן
 נמי טון ללא מהניא הך נטילה
 לתלומה הרא ליה פוסל אמ המלומה
 ותנף) כל הפוסל את התרומה מטמא
 משקין להיות תחילה ותירץ לטון
 לנטל יליו לחולין לא ססיל תרומה
 והכי משמע לאי לא תימא הכי אין
 לך אלס אף חבל אוכל חולין בטהרה

 שלא יטמא משקין:
 נגזור

 אלא כל החולין אסור לזדס: וטעונין

 עין משפט
 נר מצוה

ב א מיי׳ פ״ו מהלכות  כ
 כרכות הלכה א סמג
 עשי! בז טוש״ע א״ת סי׳

 קנח סעיף א:
ג כ מיי׳ סי״א מהלכות  כ
 תרומות הלכה ו ופ״מ
 מהלכות אנות הטומאות
 הלכה ת ופי״א מהלכות

 מקואות הלכה יא:
ד ג מיי׳ פ״ח מהלכות  כ
 אבות הטומאו׳ הלכה

 ז סמג עשי! רמז:
ה ד מיי׳ פי״ג מהלכות  כ
 פרה אדומה הלכה ד:
ו ה מיי׳ פי״ג מהלכות  כ
 אנות הטומאות ה״נ:
י ו מיי׳ שס וס״א מהל׳  כ
 מקואות הלנה ח

 וסי״א הלכה ינ:
ח ז מיי׳ פי״ג מהל׳  ב
 אבות הטומאות
 הלכה א ופ״י מהלכומ
 מטמאי משככ ומושכ הלכה

 א:
ט ח מיי׳ פי״ג מהל׳  כ
 אבות הטומאו׳ שם:
 ל ט מיי׳ שס וס׳ י״נ

 הלכה ד:
א י מיי׳ סי״ג מהלכות  ל
 אבות הטומאות שס
 ופי״ג מהלכות פרה אדומה

 הלכה ב:
ב כ מיי׳ הל׳ פרה  ל

 אדומה שס:
 לג ל מיי׳ פ״ו מהלכות
 תרומות הלכה ו ופ״ג
 מהלכות בכורים הלכה א:
ד מ מיי׳ פ״ו מהל׳  ל
 תרומות שס ופ״י

 הלכה א:
ה נ מיי׳ פ״ו שס הלכה  ל
 ה ופ״ד מהלכות

 נטריס הלבה טו:
 לו ס מיי׳ פ״ד מהלכות

 בכורים הלכה יד:
 לז ע מיי׳ פי״ג מהלכות
 תרומות הלכה א וס״ד
 מהל׳ בכורים הלכה טו:

ח פ מיי׳ סי״א מהל׳  ל
 תרומות הלכה ז:

ט צ מיי׳ שס פ״ז הלכה  ל
 ב ופ״ז מהלכות

 מעשר שני הלכה יא:
 מ ק מיי׳ פ״ג מהלכות
 מעשר שני הלכה א
 והלכה r והלכה כד ופ״ז

 שס הלכה יא:
 רןמיי׳ ס״ט מהלכות אבות
 הטומאות הל׳ א ופ״י הל׳

:P 
א ש ת מיי׳ פי״א מהל׳  מ
 תרומות הלבה ז ופ״ו
 מהלכות ברכות הלכה א
 סמג עשי! כז טוש״ע א״ח

 סי׳ קנח סעיף א:
ב א מיי׳ פ״ו מהלכוח  מ
 כרכות הלכה ג

 טוש״ע שס סעיף ה:
 מג ב ג ד מיי׳ פי״ג
 מהל׳ שאר אבות
 הטומאות הלכה ב [ופ״א
 מהל׳ מקואות הל׳ ת]
 (ופייט מהלכות מקוואות
 הלכה יז) טור ש״ע א״מ

 סי׳ קנט סעיף יג:

 רבינו הננאל
 מתני' נוטלין לידים
 להולין ולמעשר כוי. פי׳
 נוטלין לידים ולתולין
 ולמעשר אבל לתרומה
 ולקדש מסבילין כך
 סוגיא דשמעתא. ומקשינן
 [תולין ומעשר מי] בעו
 נט״י והתנן התרומה
 והבכורים טעונין רהיצת

 ידים מה שאין כן במעשר ושנינן הא לר׳ מאיר היא התני בענין מי שטעון ביאה מים מדברי סופרים כגון רחיצת
 ידים מותר בתולין ובמעשר ומתניתין דלא כר׳ מאיר אלא כהכמים דפליגי עליה ואסרי במעשר ומקשינן והא אפילו
 הכמים דפליגי על ר׳ מאיר לא פליגי אלא במעשר דתנן ותכמים אוסרין במעשר ושנינן כי תניא ומותר בתולין
 בנגיעה ולא באכילת א) דתולין אפי׳ ר• מאיר מודה דצריך נטילה ומתניתין באכילה דתולין דברי הכל וכ״ש למעשר.
 ודתינן להא שנויה הכי וממאי כדקאמרת דלמא לא פליגי רבנן והכמים אלא אאכילה דמעשר דרי מאיר מתיר והכמים
 אוסרים אבל אנגיעה דמעשר ואכילה דתולין דברי הכל שרו ושנינן שנוי׳ אחריתי. מתני׳ באכילה דנהמא ולדברי
 הכל בעי נטילה. והא דקתני מותר בתולין ואוקימנה לדברי הכל באכילה דפירי דלא בעו רהיצת ידים כרב נהמן
 דאמר בפרק כל הבשר אסור לבשל בהלב. הנוטל ידיו לפירות הרי וה מגסי הרוח: ת״ר הנוטל ידיו נתכוון ידיו
 טתורות לא נתכוון ידיו טמאות וכן המטביל ידיו כוי: ״חשלפי. כל הן דתנינן מטבילין במ׳ סאה. ותניא אידך
 אע״פ שלא נתכוון ידיו טהורות. קשיין אהדדי ושנינן הא דתניא בעינן כוונה למעשר. ואידך רלא בעי כוונה לחולין

 א) נראה דצ״ל ונאטלה דחולין אפילו ר״מ מולה וכוי.


