
 

  

  חמגילה 
 

אין בין המודר הנאה מחבירו למודר ממנו מאכל אלא דריסת הרגל, וכלים שאין עושין בהן  משנה.
  אוכל נפש.

  זה וזה שוין.  -הא לענין כלים שעושין בהן אוכל נפש : דיוק מהמשנה
  דריסת הרגל, הא לא קפדי אינשי!  :קושי על המשנה

 רבי אליעזר, דאמר: ויתור אסור במודר הנאה.  -רבא: הא מני אמר  :תירוץ
  

 . אין בין נדרים לנדבות אלא שהנדרים חייב באחריותן, ונדבות אינו חייב באחריותן משנה.
  זה וזה שוין.  -הא לענין בל תאחר : דיוק מהמשנה

  תנן התם:  :ציטוט מהמשנה
  נדבה  נדר  

  האומר הרי זו עולה  הרי עלי עולה האומר  ?איזו היא
  אינו חייב באחריותן  חייב באחריותן  מתו או נגנבו או אבדו

  
  מנהני מילי? : שאלה

, רבי שמעון אומר: את שעליו חייב באחריותו, ונרצה לו לכפר עליודתנו רבנן:  :תשובה
   ואת שאינו עליו אינו חייב באחריותו.

  מאי משמע? שאלת בירור: 
 כמאן דטעין אכתפיה דמי.  - "עלי"בר אבדימי: כיון דאמר  אמר רבי יצחק תשובה:

  
 אין בין זב הרואה שתי ראיות לרואה שלש אלא קרבן. . משנה

  זה וזה שוין.  -הא לענין משכב ומושב וספירת שבעה : דיוק מהמשנה
  מנהני מילי?  :שאלה

. הא טמא, שלש וקראו טמארבי סימאי אומר: מנה הכתוב שתים וקראו דתנו רבנן: : תשובה
  .ושלש לקרבן מאה,כיצד? שתים לטו

 ויקרא פרק טו
 (א) ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ֵלאֹמר:

 מאהשתים לטו הּוא: ָטֵמא זֹובֹוָׂשרֹו ִמּבְ ָזב (ב) ַּדְּברּו ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאַמְרֶּתם ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִיְהֶיה 
  ושלש לקרבן ִהוא:ֻטְמָאתֹו  ִמּזֹובֹואֹו ֶהְחִּתים ְּבָׂשרֹו  זֹובֹוָרר ְּבָׂשרֹו ֶאת זֹובֹו ּבְ ֻטְמָאתֹו (ג) ְוזֹאת ִּתְהֶיה 

  : ְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ִלְפֵני ה' ִמּזֹובֹוְוָעָׂשה ֹאָתם ַהֹּכֵהן ֶאָחד ַחָּטאת ְוָהֶאָחד ֹעָלה (טו) 
  

דרשת ר'   
  סימאי

  שנדחתה עוד הצעה  שנדחתה הצעה

 –פסוק ב 
  פעמייםזב 

  לקרבן ולא לטומאה  לטומאה ולא לקרבן  לטומאה

 –פסוק ג 
זב שלוש 

  פעמים

  לקרבן ולטומאה  לקרבן ולא לטומאה  לקרבן

שלש עד שלא ראה     דחייה
  ראה שתים

וכפר עליו לא סלקא דעתך, דתניא: 

קצת זבין מ - זובומהכהן לפני ה' 
מביאין קרבן ומקצת זבין אין מביאין קרבן. 

אינו  -מביא, שתים  -כיצד? ראה שלש  הא
מביא,  -מביא. או אינו אלא: ראה שתים 

מרת: עד שלא אאינו מביא?  -ראה שלש 
  .ראה שלש ראה שתים

  
  . מזובוואיצטריך דרבי סימאי, ואצטריך : דיון בברייתות שהוזכרו

  מזובוהוה אמינא כי קושיין. קמשמע לן  -דאי מדרבי סימאי . 

  רבי סימאי. לא ידענא כמה ראיות, קמשמע לן ד -מזובו ואי 
  , מאי דרשת ביה? יטהר הזב מזובווכי לדרשא, מזובו והשתא דאמרת : קושי

  לֹו ִׁשְבַעת ָיִמים ְלָטֳהָרתֹו ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ְּבָׂשרֹו ְּבַמִים ַחִּיים ְוָטֵהר: ְוָסַפר ְוִכי ִיְטַהר ַהָּזב ִמּזֹובֹו(יג) 



 

  ההוא מיבעי ליה לכדתניא: : תירוץ
   לכשיפסוק, - וכי יטהר הזב

   , ולא מזובו ונגעו.מזובו -מזובו 
 איות שטעון ספירת שבעה. לימד על זב בעל שתי ר - מזובו וספר

  ן ספירת שבעה?א יהא טעול -והלא דין הוא: אם מטמא משכב ומושב  :קושי על הדרשה
שומרת יום כנגד יום תוכיח, שמטמאה משכב ומושב ואינה טעונה ספירת  תירוץ:

שבעה. ואף אתה אל תתמה על זה, שאף על פי שמטמא משכב ומושב לא יהא טעון 
מקצת זובו וספר, לימד על זב בעל שתי  - מזובו וספרספירת שבעה, תלמוד לומר 

  טעון ספירת שבעה. ראיות ש
  

  : שאלה על הדרשות
 ריבוי -טעון ספירת שבעה. מקצת זובו וספר, לימד על זב בעל שתי ראיות ש - מזובו וספר . 1
  מיעוט - מקצת זבין מביאין קרבן ומקצת זבין אין מביאין קרבן. - זובומ...וכפר עליו הכהן . 2

דמרבי ביה זב בעל שתי ראיות, ומאי שנא האי  מזובואמר ליה רב פפא לאביי: מאי שנא האי 
  מזובו דממעט ביה זב בעל שתי ראיות? 

  לישתוק קרא מיניה.  -אמר ליה: אי סלקא דעתך האי למעוטי הוא דאתא : תשובה
  שומרת יום כנגד יום תוכיח.      וכי תימא אתיא מדינא 

 וכי יטהר אם כן ליכתוב קרא      ולא מנגעו מזובוי מיבעי ליה וכי תימא: הא

 למה לי? לימד על זב בעל שתי ראיות שטעון ספירת שבעה.  מזובו, ולישתוק, הזב
  

  אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא פריעה ופרימה.  משנה.
   אין בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך החלט אלא תגלחת וצפרים.

  

 ויקרא פרק יג
 ְּבָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע ְוַעל ָׂשָפם ַיְעֶטה ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא: ְוַהָּצרּוַע ֲאֶׁשר ּבֹו ַהֶּנַגע(מה) 

  

  זה וזה שוין.  - וטומאהן שילוח הא לעני: דיוק מהמשנה
  מנהני מילי?  :שאלה

וטהרו הכהן מספחת היא וכבס דתני רב שמואל בר יצחק קמיה דרב הונא:  :1 תשובה

  טהור מפריעה ופרימה דמעיקרא.  - בגדיו וטהר
 וטהרהתם מאי  וכבס בגדיו וטהראמר ליה רבא: אלא מעתה, גבי זב דכתיב  :דחייה

היסט. אף על גב דהדר חזי לא מעיקרא איכא? אלא: טהור השתא מלטמא כלי חרס ב
  הכא נמי טהור [השתא מלטמא בביאה למפרע]!  -מטמא למפרע 

מי שצרעתו תלויה בגופו, יצא זה  - והצרוע אשר בו הנגעאלא אמר רבא: מהכא  :2תשובה 
  שאין צרעתו תלויה בגופו אלא בימים. 

, מי שצרעתו תלויה כל ימי אשר הנגע בו יטמאאמר ליה אביי: אלא מעתה  :קושי
  אין טעון שילוח.  -דטעון שילוח, ושאין צרעתו תלויה בגופו בגופו הוא 

 קרא פרק יגוי
  מו) ָּכל ְיֵמי ֲאֶׁשר ַהֶּנַגע ּבֹו ִיְטָמא ָטֵמא הּוא ָּבָדד ֵיֵׁשב ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבֹו:(

  אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא פריעה והא קתני:  -וכי תימא הכי נמי
 זה וזה שוין!  -, הא לענין שילוח ולטמויי בביאה ופרימה

  לרבות מצורע מוסגר לשילוח.  - ימי כל ימיאמר ליה: : תירוץ
אין בין טהור מתוך הסגר לטהור עמא לא? דקתני: אי הכי תגלחת וצפרים מאי ט :על המשנה קושי

   מתוך החלט אלא תגלחת וצפרים!
  , מי ויצא הכהן אל מחוץ למחנה והנה נרפא נגע הצרעתאמר אביי: אמר קרא : תירוץ

  שצרעתו תלויה ברפואות, יצא זה שאין צרעתו תלויה ברפואות אלא בימים. 
 ויקרא פרק יד

 (ב) זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמֹצָרע ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל ַהֹּכֵהן:
 ן ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע ַהָּצַרַעת ִמן ַהָּצרּוַע:(ג) ְוָיָצא ַהֹּכהֵ 

  
ן בכל לשון, ותפלין ומזוזות אינן נכתבות אין בין ספרים לתפלין ומזוזות אלא שהספרים נכתבי. משנה

 אלא אשורית. רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית. 
  זה וזה שוין.  -הא לתופרן בגידין ולטמא את הידים : דיוק מהמשנה


