בס"ד

חגיגה יח) :משנה( עד יט) :ש 2מהסוף(
ביאורים
טומאת מדרס :הזב הוא אב הטומאה ואם הוא נוגע )או נושא או מסיט( בכלים או באנשים הם נהיים ראשונים לטומאה.
חריגה לכך היא טומאת המדרס .אם זב ישב או שכב על כלי )המיועד לכך( ,הכלי נהיה אב הטומאה בעצמו.
)הדרך השכיחה לטומאת מדרס היא ישיבה או שכיבה ,אבל גם אם הזב עמד או נתלה או נשען על הכלי  -הכלי נטמא טומאת מדרס(

משנה
רמת הטהרה הנדרשת
בניגוד לר"מ הסובר
שמעשר זהה לחולין.

בניגוד לר"מ הסובר
שמעשר זהה לחולין
)ולכן הוזכרה טבילה
למעשר(.

לפני אכילת חולין )רק לחם( :נטילת ידים )ולפירות לא צריך נטילה(.
לפני אכילת מעשר )גם פירות(:נטילת ידים )גם לפירות(.
נטילת ידים.
לפני נגיעה בתרומה:
הטבלת ידים במקווה.
לפני נגיעה בבשר קודש:
אם נטמאו ידיו בטומאה דרבנן,
לפני נגיעה במי חטאת:
צריך טבילה כל הגוף.
חוליןמעשר שניתרומהבשר קודשמי חטאת
הטובל לשם דבר קל :טבילתו לא מועילה לחמור ממנו.
הטובל לשם דבר החמור :טבילתו מועילה לקל ממנו.
הטובל ללא שום כוונה :טבילתו מועילה רק לחולין )ע"פ הגמרא(.

כר"מ הסובר שמעשר
זהה לחולין
)ולכן לא הוזכרו אוכלי
מעשר בטהרה(.
ראב"א גרס במשנה גם
מדרגה של אוכלי מעשר
 ולפיו גם סוף המשנהבניגוד לר"מ.

כיוון שלחולין אין צורך
בכוונה.

עם הארץ )לא מקפיד על טהרה(פרושין )אוכלי חולין בטהרה(

מניין שאין צריך כוונה בחולין?

תרומהבשר קודשמי חטאת

במשנה במכשירין נאמר שאם
הכניס את ידיו לאמת המים כדי
ליטול פירות שנפלו לשם –
נטהרו ידיו.

בגדים של מי שדרגת טהרתו נמוכה:
טמאים מדרס עבור מי שדרגת טהרתו גבוהה.

טבל ללא כוונה:
יכול להתכוון לטהרה חמורה  -אפילו לאחר שעלה לגמרי מהטבילה.
טבל בכוונה לטהרה קלה:
יכול להתכוון לטהרה חמורה  -רק אם רגלו עדיין במים.

מי סובר שכשרגלו במים נחשב מחובר למקוה לעניין דרבנן?
ר' פדת ורב"א )א'( :רק ר"י שלהלן.
אף חכמים שלהלן.
רב"א )ב'(:

אדם שרגלו במקווה
המים שעל גופו  -האם 'יורדים' ומצטרפים למקווה?
חכמים :אינם מצטרפים למקווה.
ר"י )ור"מ( :מצטרפים.

באיזה מקרה המחלוקת?
רב"א )א'( :כשטובל לטומאה דרבנן.
)אבל לטומאה מהתורה ,כולם מודים שלא מצטרפים(

)"גוד אחית'  -הורד את המים(

רב"א )ב'( :כשטובל לטומאה מהתורה.
)אבל לטומאה מדרבנן ,כולם מודים שמצטרפים(

המים שבמקווה  -האם 'עולים' ומצטרפים למים שבראשו?
ר'"י :אינם מצטרפים ואין מטבילים במים שבראשו.
ר"מ :מצטרפים ומטבילים בהם מחטים') .גוד אסיק'  -העלה את המים(

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

©הראל שפירא ועמיחי גורדין-ישיבת הר עציון

