
הכי נמי איכא - כי היכי דמספקא לן אי לא עשרינהו - ואי בעית אימא ספק וספק הוא 

ואף על פי שהן , ומעיקרא אימור לא טבול, לספוקי אי חל עלייהו שם טבל מעולם אי לא

אושעיא שהכניסה לבית במוץ שלה ואחר כך ' אימור עבד להו כדר- ממורחין ובתוך הבית 

וזה , (ב, פח)וחובת הטבל חלה בראיית פני הבית בבבא מציעא בהשוכר , דש וממרח

כבר בתוך - וכשגמר מלאכתן , בראיית פני הבית לא נגמרה מלאכתן לחול עליו שם טבל

חסידים הראשונים היו : כדתניא, ואין אלו פני הבית אלא כשנכנס דרך פתחים, הבית הוא

עכשיו מכניסין דרך גגות דרך חצירות , מכניסים פירותיהן דרך טרקסמון כדי לחייבן במעשר

ומותר היורש הזה לאוכלן , הלכך לא חייל עלייהו שם טבל, וקרפיפות לבית כדי לפוטרן

אכילת קבע מיהא , ולא תימא נהי דלא חייל עלייהו טיבלא לאכילת עראי, אכילת קבע

וגבי , דהא דמיתסרא אכילת קבע קודם קביעות גורן וגמר מלאכה מדרבנן הוא- ליתסרו 

.איסור דרבנן סמכינן אחזקת חבר שעישרן

אינו אוסר - דכל זמן שאין שם גורנו של טבל עליו , ואפילו קבע- כדי שתהא בהמתו אוכלת 

דתנן במסכת פאה , וכל אכילת בהמה לא גזרו עלה משום אכילת קבע, באכילת עראי

אבל , מאכיל לבהמה ולחיה ולעופות ופטור מן המעשרות עד שימרח: (פרק ראשון משנה ו)

מיהו אפילו קודם מירוח אסרו לאכול קבע בכולי - נהי דלא טביל מדאורייתא , למאכל אדם

.גמרא

מכאן אין להוכיח דשפחה - בשפחתו של מציק ובא כהן והציץ לידע אם זכר אם נקבה 

כ אמרינן בהדיא דבר אל בני ישראל אין "מטמאה בלידה דשמא של גבירתה היה מיהו בת

ל אשה והא "לי אלא בני ישראל מנין לרבות גיורת ושפחה משוחררת ושאין משוחררת ת

מי מצית אמרת תרומה כתיב הכא והתניא דבר אל בני  (ושם: יבמות עד)הערל ' דפריך בפ

ל אשה הא דנקט התם משוחררת לאו למעוטי "ישראל גיורת ושפחה משוחררת מנין ת

ד "שאין משוחררת אלא קיצר הברייתא משום דלא פריך אלא ממשוחררת כדמסיק ואי ס

לתרומה משוחררת בנות מיכל תרומה נינהו ושאין משוחררת אכלה שפיר אם היא של כהן 

י דכהן שוטה היה דאפילו אם נאמר של גבירתה היה וכהן זה קרוב היה לא היה לו "ואומר ר

ליטמא דאמרינן בתורת כהנים דאין כהן מטמא לנפלים דדומיא דאביו ואמו בעינן בני 

.קיימא ועוד דכאן לא היה לצורך המת

.וישראל הוה, איניש אלמא- מציק 
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