
 

 

 

 

                                
                                       

 ?כלי בתוך כלי לשימוש של 'קודש' מה הטעם שאין מטבילין .1

  המים. הכלי הפנימי מכביד על הכלי החיצון וחוצץ בפני – אילא 'ר .א

 שמכניסים חלול קנה - הנוד כשפופרת -מקוה חסר שרוצים לחברו למקוה שלם, שיעור נקב מעבר המים הדרוש כדי לערבו למדנו: הנה   –רבא  .ב

 ,בחלל הנקב. וגזרו לענין קודש על כל טבילת כלי בתוך כלי שלא תועיל בריווחהנוד, שהוא שיעור רוחב שתי אצבעות היכולות להתהפך  בפי

 כשפורפרת הנוד.  בפיו שאין בכלי וצינורות מחטין יטביל שמא

 

 ?לקודש שמטבילו לפני ,נגבומ , ולחתירומ קשור בגדחומרות של חציצה, שהרי שנינו דין שני:  2לר' אילא שהטעם משום חציצה, מדוע הוזכרו  .2

 שנחשב כחציצה רק במקום שיש כבידו של כלי. היינו חושבים  מהדין הראשון

 שדווקא קשר כשהוא במים מתהדק וקרוב לחציצה, אבל בדין הראשון המים מציפים את הפנימי והו"א שאינו חוצץ.חושבים  מהדין השני היינו

 

  במשנתנו? כמה מעלות בקודש, יש .3

  כיון ששתי החומרות של חציצה נמנות כאחד.. 11 - אילא לר'

 . כיון ש'כלי בתוך כלי' אינו מטעם חציצה. 11 - לרבא

 

  רש"י[ -מה הטעם? ]גמרא  .דשורק לק אחרונות חמש, הקדש טהרת על שנעשו לחולין תיקנו אף החומרות הראשונות חמש .4

 . כדלהלן:דאורייתא לטומאה שיבואו חשששייכות ו -' מדאורייתא דטומאה דררא' בהם יש ראשונות חמש

 חשש חציצה דאורייתא וכן בבגד שיש בו קשר. – כלי בתוך כלי

 מדובר בטומאת משקין שהיא גזירה משום 'משקה הזב' כגון רוקו שמטמא מדאורייתא.  – ותוך ובית הצביטהם אחורי

 אורייתא.אם המדרס יפול בחבית יטמא מד – הנושא את המדרס

 שמא ישבה עליהם נדה וטמאים מדאורייתא. –בגדי אוכלי תרומה מדרס לקודש 

 ק מהזב שמטמא מדאורייתא.וחוששים שניתז ר -כלים הנגמרים בטהרה

 

 דאורייתא.יעור שפורפרת הנוד כלי בתוך כלי 'דררא דטומאה דאורייתא' כיון ששו והטעםהראשונות אף בחולין שנעשו על טהרת הקודש  שש -לרבא 
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