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משנה מסכת עוקצין פרק א 
  משנה א

כל שהוא יד ולא שומר מיטמא ומטמא ולא מצטרף שומר אף על פי שאינו יד מיטמא ומטמא ומצטרף לא שומר ולא ] א[
  : יד לא מיטמא ולא מטמא

  משנה ג
אלו מיטמאין ומטמאין ולא מצטרפין שרשי השום והבצלים והקפלוטות בזמן שהם יבשים והעמוד שאינו מכוון כנגד האוכל ] ג[

ויד הפרכיל טפח מכאן וטפח מכאן יד האשכול כל שהוא וזנב של אשכול שריקנו ויד המכבד של תמרה ארבעה טפחים וקנה 
ומלעין של שבולין הרי אלו כל הנקצרים שלשה ושאין דרכן לקצר ידיהם ושרשיהם כל שהן טפחים ויד ' של שבולת ג

  : מיטמאים ומטמאין ולא מצטרפין
  משנה ה

יוסי מטמא פסיגה של אשכול שריקנה טהורה שייר בה גרגיר אחד טמאה ' כל ידות האוכלין שבססן בגורן טהורים ר] ה[
וכן בקטניות שרביט שריקנו טהור שייר בו גרגיר אחד טמא רבי שרביט של תמרה שריקנו טהור שייר בו תמרה אחת טמא 

  : א בשל קטניות מפני שהוא רוצה במשמושןאלעזר בן עזריה מטהר בשל פול ומטמ
  

משנה מסכת עוקצין פרק ב 
  משנה ג

הפטמא של רמון מצטרפת הרמון והאבטיח שנימוק מקצתו אינו מצטרף שלם מכאן ומכאן ונימוק מן האמצע אינו מצטרף ] ג[
  : אליעזר אומר אף המסרק טהור'  רלו אינו מצטרףוהנץ ש

  
ויקרא פרק יא 

  : ְוֶזה ָלֶכם ַהָּטֵמא ַּבֶּׁשֶרץ ַהּׁשֵֹרץ ַעל ָהָאֶרץ ַהחֶֹלד ְוָהַעְכָּבר ְוַהָּצב ְלִמיֵנהּו)כט(
  : ְוָהֲאָנָקה ְוַהּכַֹח ְוַהְּלָטָאה ְוַהחֶֹמט ְוַהִּתְנָׁשֶמת)ל(
  : ַעד ָהָעֶרבָּכל ַהּנֵֹגַע ָּבֶהם ְּבמָֹתם ִיְטָמאָכל ַהָּׁשֶרץ  ֵאֶּלה ַהְּטֵמִאים ָלֶכם ְּב)לא(
 ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיּפֹל ָעָליו ֵמֶהם ְּבמָֹתם ִיְטָמא ִמָּכל ְּכִלי ֵעץ אֹו ֶבֶגד אֹו עֹור אֹו ָׂשק ָּכל ְּכִלי ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ְמָלאָכה ָּבֶהם )לב(

  :ַּבַּמִים יּוָבא ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב ְוָטֵהר
  : ְוָכל ְּכִלי ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר ִיּפֹל ֵמֶהם ֶאל ּתֹוכֹו ּכֹל ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו ִיְטָמא ְואֹתֹו ִתְׁשּבֹרּו)לג(
  : ִמָּכל ָהאֶֹכל ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ֲאֶׁשר ָיבֹוא ָעָליו ַמִים ִיְטָמא ְוָכל ַמְׁשֶקה ֲאֶׁשר ִיָּׁשֶתה ְּבָכל ְּכִלי ִיְטָמא)לד(
  :ָלֶכםַּתּנּור ְוִכיַרִים ֻיָּתץ ְטֵמִאים ֵהם ּוְטֵמִאים ִיְהיּו ל ִמִּנְבָלָתם ָעָליו ִיְטָמא  ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיּפֹ)לה(
  : ַאְך ַמְעָין ּובֹור ִמְקֵוה ַמִים ִיְהֶיה ָטהֹור ְונֵֹגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא)לו(
  :ֹור הּוא ָטהִיָּזֵרַע ֲאֶׁשר ֵזרּוַע ֶזַרע ַעל ָּכל  ְוִכי ִיּפֹל ִמִּנְבָלָתם)לז(
  ס: ָלֶכםְוִכי ֻיַּתן ַמִים ַעל ֶזַרע ְוָנַפל ִמִּנְבָלָתם ָעָליו ָטֵמא הּוא  )לח(
  : ַעד ָהָעֶרבִיְטָמאַהּנֵֹגַע ְּבִנְבָלָתּה   ְלָאְכָלהָלֶכם ְוִכי ָימּות ִמן ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִהיא )לט(
  : ָהָעֶרב ְוַהּנֵֹׂשא ֶאת ִנְבָלָתּה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב ְוָהאֵֹכל ִמִּנְבָלָתּה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד)מ(
  
  

דכלים יד –תוספות מסכת חולין דף קיח עמוד ב 
תנור ונבלה לא  דמיד דזרעים והקשה רבי אליהו מנלן ידות בכלים דעלמא - מעיקרא כי כתיבא יד אהכנסה כתיבא

ונראה משום דדרשינן בתורת כהנים והנוגע בהן לרבות את הידות וההוא אפשר אתו דמה להנך שאין להם טהרה במקוה 
  . ואי לא כתיב אלא ההוא קרא לחודיה הוה מוקמינן ליה בדמסתבר טפידלשאר כלים איצטריך

  
דאהל יד –תוספות מסכת חולין דף קיח עמוד ב 
ואי ' דמה נבלה שאין מטמא באהל כו נפקא לן במה הצד מנבלה ותנור ויד למת - והבית מאהיל עליה הבית טמא

פרכת מה לנבלה שכן אוכל תאמר במת שאין אוכל כדאמרינן בפרק דם שחיטה תנור יוכיח מה לתנור שכן מטמא מאוירו 
לא אשכחן דמעיקרא ודאי  ל"ת לענין אהל נימא דיו וי"וא' נבלה תוכיח הצד השוה שבהם שמטמא וידיהם כיוצא בהם כו

אבל השתא דאשכחן יד בטומאה חמורה דהוי כגוף לענין מת נמי משוינן  בטומאה חמורה ידות הוה פרכינן על נבילה דיו
  .יד כגוף

  
אילנות בשר ביצים ודגים שומר –תלמוד בבלי מסכת חולין דף קיח עמוד ב 

: הא דתנן, ותו! וליכא, קרי כאן על כל זרע זרוע? ואמאי,  אין מצטרף-והנץ שלו ,  מצטרפת-הפיטמא של רמון : הא דתנן
על כל זרע + א"ויקרא י: +תלתא קראי כתיבי, אלא! מנלן,  מצטרף לטמא טומאת אוכלים-' העור והרוטב והקיפה וכו

  אידך לשומר בשר וביצים ודגים, לנותוחד לשומר דאי, חד לשומר דזרעים, זרוע אשר יזרע
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  לכלי חרסיד  זרעיםלשומר  דעלמא שומר  לנבלהשומר   לנבלהיד   לזרעיםיד   קיחחולין סכום 

  בפסוקמקור 
ְוִכי ֻיַּתן ַמִים ַעל 

ֶזַרע ְוָנַפל 
ִמִּנְבָלָתם ָעָליו 

ָלֶכםָטֵמא הּוא 

ְוִכי ָימּות ִמן 
ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר 

  ְלָאְכָלהָלֶכםִהיא 
ַהּנֵֹגַע ְּבִנְבָלָתּה 

    ַעד ָהָעֶרבִיְטָמא
ַעל ָּכל ֶזַרע ֵזרּוַע 
ֹור ֲאֶׁשר ִיָּזֵרַע ָטה

כדרך שבני  - הּוא
  אדם מוציאין

ַּתּנּור ְוִכיַרִים ֻיָּתץ 
ְטֵמִאים ֵהם 

ּוְטֵמִאים ִיְהיּו 
ָלֶכם

    להוציאיד   להכניסיד  'אמינא א ההו

שומר להכניס 
לא צריך  ולהוציא
מיד , ו"ק ,קרא
 ומה יד שאינה :אתי

 מכנסת -מגינה 
 ש"שומר לא כ, ומוציאה

 דכתב שומר
 -רחמנא למה לי 

  לצרף: מ"ש
  

  

 להכניסיד : ואימא 'באמינא  ההו
  ולא להוציא

ומנבלה לא ילפא 
דשאני נבלה להוציא 

  דטומאה חמורה היא
   להכניס-שומר   

  ו"מק
  וציא לה-שומר 

    

,  להכניס ולא להוציא לא מצית אמרת-יד  'ב א"הושלילת 
          ?אפוקי מיבעיא, השתא עיולי מעיילא

 להוציאיד : ואימא 'גאמינא  ההו
  ולא להכניס

ומנבלה לא ילפא 
דשאני נבלה להוציא 

  דטומאה חמורה היא
   להוציא-שומר   

  ו"מק
  להכניס -שומר 

    

  יד יתירא כתיב           'א ג"הושלילת 

הי מינייהו 
  ?מייתר

לכתוב רחמנא 
וליתו הנך , בזרעים

מה  -מינייהו 
לזרעים שכן 
  !טומאתן מרובה

לכתוב רחמנא 
וליתי הנך , בנבלה
מה לנבלה  -מינה 

שכן מטמאה 
ומטמאה , אדם
וטומאה , במשא

  !יוצאה מגופה

      

לכתוב רחמנא 
וליתי הנך , בתנור
מה לתנור  -מיניה 

שכן מטמא 
  !מאוירו

תיתי חדא 
   מתרתי
  ?הי תיתי

לא לכתוב רחמנא 
בזרעים ותיתי 

מה להנך  -מהנך 
שכן מטמאין שלא 

  !בנגיעה

לא לכתוב רחמנא 
בנבלה ותיתי מהנך 

יד דנבלה למה  -
אם אינו ענין  ?לי

תנהו , ליד נבלה
  ענין ליד דעלמא

      

לא לכתוב רחמנא 
בתנור ותיתי מהנך 

מה להנך שכן  -
  !אוכל

 בעלמא כניסלהיד  זרעיםב וציאהליד  'דאמינא  ההו
שומר להכניס   

 מיד ו"ק ולהוציא
  אתי

 דכתב שומר
 -רחמנא למה לי 

  לצרף: מ"ש

כלי בלהוציא יד 
  חרס

   'דא "הושלילת 

ואכתי יד דנבלה 
דאי לא , אצטריך

כתב רחמנא בנבלה 
דיו לבא : הוה אמינא

מן הדין להיות 
מה הנך לא , כנדון

מטמא אדם אף 
נבלה לא מטמאה 

יד , אלא !אדם
 דנבלה מיצרך צריך

שומר דנבלה הוא ו
למאי , דלא צריך

הלכתא כתביה 
אי לאיצטרופי  ?רחמנא

, לא מצטרף:  אמרת-
 קל וחומר מיד -ולהוציא 

אם אין ענין , אלא, אתי
 תנהו - לשומר דנבלה 
ואם , ענין ליד דנבלה

 -אינו ענין ליד דנבלה 
   ליד דעלמאתנהו ענין

      

  בעלמאיסכנלהיד  נבלהב וציאהליד  זרעיםב וציאהליד  'האמינא  ההו
שומר להכניס 

 מיד ו"ק ולהוציא
  אתי

 דכתב שומר
 -רחמנא למה לי 

  לצרף: מ"ש

כלי ב וציאהליד 
  חרס

 נבלהב וציאהליד  זרעיםב וציאהליד  'הא "הושלילת 

אם אינו ענין : אימאו
 תנהו לשומר דנבלה

, ענין לשומר דעלמא
 ושומר שומר להכניס

אבל יד , לצרף
  !להכניס לא

 ו"ק להוציאשומר 
  מיד אתי

 דכתב שומר
 -רחמנא למה לי 

  לצרף: מ"ש

כלי ב וציאהליד 
  חרס

  'אמסקנא 

 כניסהליד 
  זרעיםב

  
 וציאהליד ו
 ו" אתי מקזרעיםב

השתא עיולי  -
אפוקי , מעיילא

  ?מיבעיא

  נבלהב כניסהליד 
  

 נבלהב וציאהליד ו
 - ו"אתי מק

השתא עיולי 
אפוקי , מעיילא

  ?מיבעיא

 שומר דנבלה אלא
; לגופיה ?למה לי
 אי ?ולמאי
לא : אמרת-לאצטרופי
אי להכניס , מצטרף

ו מיד " ק-ולהוציא 
מילתא  !אתיא

 טרח ו"דאתיא בק
  וכתב לה קרא

  
  
  

שומר להכניס 
 מיד ו"קולהוציא 

  אתי

 דכתב שומר
 -רחמנא למה לי 

  לצרף: מ"ש
שומר , אי הכי

 -דעלמא אימא לך 
ומלתא , להכניס
 טרח ו"דאתי בק

 !וכתב לה קרא
היכא דאיכא 
  למידרש דרשינן

כלי ב כניסהל יד
  חרס
  

כלי ב וציאהליד ו
  חרס
 - ו"אתי מק

השתא עיולי 
אפוקי , מעיילא

  ?מיבעיא

  'במסקנא 
 נבלהב וציאהליד  זרעיםב וציאהליד   )רב חביבא(

  בעלמאיסכנלהיד 
  
 נבלהמר שאני שו

כיון דמעשה יד 
איד  - קא עביד

  שדינן ליה

שומר להכניס 
 מיד ו"קולהוציא 

  אתי

 דכתב שומר
 -רחמנא למה לי 

  לצרף: מ"ש

כלי ב וציאהליד 
  חרס
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