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 ף אחת"[ יט ע"א "שבכ -"רבי יוסייח ע"א "] שמעוןיוסי ורבי  לרבימטמאים  ספקשמשקים 

לטמא   םמחמירי אוכלב, שמעון בי ור יוסי י לשיטת רב, ספק האם טימאו אחריםו  ראשון לטומאה(ם וה)  משרץ מאו שנטמשקים 
בעצמו   מפרש את הפסוק ה רבי יוסידרשה, שעל סמך נמצא בדרשת רבי עקיבא ו של רבי יוסי מקור . מקלים לטהר ובכלים

 .כלי משקה או א אוכל ול וקאדו  טמאשמשקה א דנה מדוע נקט אוכל, והגמררק  מאמט המשקולומד ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ּיֹוםּבֹו   י אליעזר בןבת ר)שמינו א ּבַּ
  (יאלבן גמלבמקום ר עזריה לנשיאות

ׁש רַּ  רַּ א דָּ יבָּ י ֲעקִּ י ֶחֶרׂש  "ּבִּ ְוכׇל ְכלִּ
ֹפל ֵמהֶ ֲאֶׁשר  ֶאל ּתֹוכֹו ֹכל ] ם ְוגֹו'יִּ

א  ְטמָּ ֵמא   "[ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו יִּ ֵאינֹו אֹוֵמר טָּ
א )הוא עצמו(  ֵמא"ֶאלָּ   ֵמאטַּ יְ  –" ְיטַּ

ים ר ׁשֵ , ֲאֵחרִּ כָּ ל כִּ יֵמד עַּ י  לִּ נִּ
י  י ְּבחּולִּ יׁשִּ וק )הפס ן ֶׁשעֹוֶׂשה ְׁשלִּ

שנפל )אב הטומאה(  מלמד על שרץ
ך הכלי יש  ובתו)ראשון לטומאה( לכלי 

ֹאֶכלככתוב ") וכלא ל הָּ כָּ ֹכל ודינו " ("מִּ
א ְטמָּ ֵמא" מלשון  –" ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו יִּ "  ְיטַּ

שנגע  (האמשני לטו ) שהאוכל משמע

 . (דבר אחרמטמא בכלי 

 סוטה

 ע"בכז 

 

ְׁשקִּ סְ  ֵמאֵפק מַּ יטָּ ק ספשה )משק ין לִּ

ֵמא – (א טמנ ים , טָּ ֵמא ֲאֵחרִּ   ְלטַּ
הֹור –( ם יימא אחרט  ספקשמשקה )   ,טָּ
ירְבֵרי דִּ  י ֵמאִּ ּבִּ י הָּ ְוֵכן  ,רַּ ּבִּ יָּה רַּ

יו ְּברָּ ר אֹוֵמר ְכדִּ זָּ    .ֶאְלעָּ
ה י ְיהּודָּ ּבִּ ֵמא : אֹוֵמר רַּ ֹכל טָּ   לַּ

 כל דבר - אחרים טימא ספקשה משק)

 . (ן אוכלובי  , בין כליטמא 
י יֹוֵסי ּבִּ ּבִּ  רַּ ְמעֹון  יְורַּ ים ׁשִּ   : אֹוְמרִּ
ין  לִּ אֹוכָּ לים  טומאת אוכ) ן י ְטֵמאִּ  לָּ

ים   ,ספק דאו' לחומרא(ומדאו'  ְלֵכלִּ
ספק ו מדרבנןכלים טומאת )  ין ְטהֹורִּ 

 .(לקולא רבנןד

 ברייתא

 ע"אטז 

 

 ? וכלים()ולא משקין   שמשקין מטמאים אוכל,  טתוי ת שוסי ארש רבי י ומהיכן ד

 
  .ע רבויטת ר" שתו ב את שיט  דורשסי  ריש לקיש: רבי יובשם   בר בר חנה  רבה
מד ל וסיי בי כך ר א אחרים,יטמ -" ָמאיִטְ  כוֹ תוֹ ּבְ  ֲאֶׁשר לכֹ "לג  פסוקמ ר"ע

ְׁשֶקה ל"ְוכָּ  דל פסוקמ ֶתה ר ׁשֶ אֲ  מַּ שָּ ל יִּ אים  מטמ ין שמשק" אט מְָיְִ י ְכלִּ  ְּבכָּ
  ? ן( שקי)ומשקין יטמאו מ משקין שהכוונה ל תכן יי  אך .לאוכלהכוונה ו", ו"משה
יָּהאלא " ְך הָּ ְרּתָּ ֹלא כָּ  ה(. נזו הכוואין  אי וד)בו "ָאמַּ

 
יָּהֹלא כָּ " פירוש: רב פפא טמאו י משקין ש למוד מהפסוקאפשרות לאין  "ְך הָּ
ּיֹוֵצא ּבָּ ש ,משקין  ה כַּ ינּו טּוְמָאה ֶׁשעֹוׂשָּ צִּ א מָּ לשינוי בין הקרי לכתיב  הסיבה) ּהלָּ
א" במילה  ְטמָּ   פסוק שאין אוכל ומשקה מטמאים כדוגמתם, אלא רק אחרים מהם ב מלמדת "יִּ

 .(אוכלמטמא  משקה הפסוק ללמד ש כוונת  וודאיבולכן 

ְך הָּ "  פירוש: ינאבר ְטמָּ שהכוונה ")  וקהפסמכך ללמוד  י אפשרא  "יָּהֹלא כָּ "  איִּ

אהמילה " לד פסוקב עי ים מופפעמ. (ןמשקי לטמא ְטמָּ ל" -" יִּ כָּ אֹ  מִּ   ֲאֶׁשר  ֶכלהָּ
יו יָּבֹוא רֲאׁשֶ  ֵיָאֵכל לָּ םמַּ  עָּ ל, ָמאיִטְ  יִּ ְׁשֶקה ְוכָּ תֶ  ֲאֶׁשר מַּ שָּ ל היִּ י  ְּבכָּ   ", ָמאיִטְ  ְכלִּ

  א קה מטמ ומש משקהטמא מ כלאוש ) לטמא משקה ללמד יהם הכוונהבשנם וא

 : לכן משמע ?  "יטמא"  פעם אחת  לכתובהיה בפסוק  שר  אפ  (משקה
ל" כָּ אֹ   מִּ ֵמא..  .ֶכלהָּ  . השקמ  מטמא  אוכל  מדלל"  ְיטַּ
ל" ְׁשֶקה  ְוכָּ ֵמא  ...מַּ  .(בי יוסי והיא הוכחה לר) לכאו  טמאמה  משק  דללמ  "ְיטַּ

ל"שמא כוונת  ְׁשֶקה ְוכָּ ֵמא ...מַּ ם אי אפשר  אומנ)  ? כלי מא מטמשקה ש מד לל  "ְיטַּ

להעמיד שהכוונה  ניתןשמשקה מטמא אוכל, אך  ולכן למדנ הקללמוד שמשקה מטמא מש
   (לטמא כלי

לוְ "מהפסוק  )נלמד הומשק  אוכל  מטמא,  ינו מטמא כלי לי שאה כמ"ו,  הרי זה ק  כָּ
יכְ  כָּ ... ֶחֶרׂש לִּ ֹאֶכלמִּ ְׁשֶקה... ל הָּ ל מַּ א ְוכָּ ְטמָּ ְטמָּ  ...יִּ מאוויר   םאימנטאוכל ומשקה  ק, שר"איִּ

לי  חמת כמ שטמא האי שמשקוד - טמא(י לא חרסכלי ך לתו יכלל יפויאם , אך הכלי
 . מו(מדין הכלי עצ חמור המכלי יהי שנטמא  משקה)לא ייתכן שדין   כלי   אטמא י ל

 
)כמוכח כשהמשקה נטמא מכלי  דווקא סבר מדוע משקה לא מטמא כלי וה

כאשר המשקה   , אך ייתכן שמשקה יטמא כלי (כליה ולא משק מטמאשכלי  מהפסוק
 ? ץ מטמא משקה וכלי(שר)ש  ומאת שרץנטמא בט

 
נלמד מק"ו מדין  מופיע בתורה, אלא  חמת שרץ אינומשקה שנטמא מדין 

מכלי  משקה שנטמא מהתורה במקור אזי אם  .משקה שנטמא מחמת כלי 
שרץ  שנטמא מ  המשקדין הנלמד בשדאי ו – )כנלמד לעיל מק"ו(  מטמא כלי  אינו
ּי י! יטמא כללא  דִּ דַּ ן הַּ א מִּ ּבָּ ְהיֹותֹו לַּ דֹון  ין לִּ נִּ כן שדבר הנלמד יהיה יותר  )לא יית כַּ

 .  מלמד(ש  מהמקורחמור 

 

 כלי מטמא   אוכל א  מטמ משקה מטמא   
ְׁשקֶ מטמא " כיוצא בה  טומאה עושהאין   משקה ל מַּ א"ְוכָּ ְטמָּ  ו מטמא )שפחות חמור מכלי( ו שאינ"ק ה... יִּ

אא "מטמ וכל א ְטמָּ ֹאֶכל... יִּ ל הָּ כָּ  ( לי וכ  ממשקהו מטמא )שפחות חמור  ו שאינ"ק כיוצא בה  הטומאה עושאין   " מִּ

ֹכל ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו  מטמא " כלי 
א ְטמָּ ְׁשֶקה  ...יִּ ל מַּ  "ְוכָּ

ֹכל ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו  מטמא "
א ְטמָּ אֹ   יִּ ל הָּ כָּ  " ֶכל מִּ

 כיוצא בה  טומאה עושהאין  
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 ם דברי רבי עקיבא היא מפרשת את דבריו.  אחר שהגמרא קבעה שמקורו של רבי יוסי הל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

א"  וקפסמטמאים מתבסס על ש אוכל ומשקהדין , למסקנה יו ַמִים ִיְטמָּ לָּ ֹאֶכל ֲאֶשר ֵיָאֵכל ֲאֶשר יָּבֹוא עָּ ל הָּ ל ַמְשֶקה  ,ִמכָּ ְוכָּ
א ל ְכִלי ִיְטמָּ ֶתה ְבכָּ א "רי קמה לומדתהגמרא , "ֲאֶשר ִישָּ )אוכל   יוצא בה"כאין טומאה עושה ב"ו  הם טמאיםרק שבפסוק " ִיְטמָּ

אוכל מטמא משקה ומשקה מטמא )שהם מטמאים את השונים מהם  "אמֵ טַ יְ "כתיב מהו , (ומשקה אינו מטמא משקה טמא אוכלמאינו 

 משם.ניתן ללמוד ש ומסיקה ושה כיוצא בה"ע"אין טומאה הכלל  ללימודתורה מה מוצאת מקור אחר . הגמרא וכל(א
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ּיֹוםּבֹו  ׁש רַּ  ּבַּ רַּ א דָּ יבָּ י ֲעקִּ י ֶחֶרׂש  "ּבִּ ְוכׇל ְכלִּ
ֶאל ּתֹוכֹו ֹכל ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו  ] ֹפל ֵמֶהם ְוגֹו'ֲאֶׁשר יִּ 

א ְטמָּ ֵמא  "[יִּ א  )הוא עצמו( ֵאינֹו אֹוֵמר טָּ ֶאלָּ
א" ְטמָּ ים ֵמאטַּ יְ  –" יִּ ר  , ֲאֵחרִּ כָּ ל כִּ יֵמד עַּ לִּ

י  ׁשֵ  יׁשִּ י ֶׁשעֹוֶׂשה ְׁשלִּ י נִּ  .ן ְּבחּולִּ

 סוטה

 ע"ב כז

 

, כיוון משקהדווקא אוכל מטמא נלמד מהפסוק שר"ע מסביר ש
, אך גם בלא  ()מקבל טומאה יותר בקלות כן לקבל טומאהשמשקה מו

"ע  רכיוון שאין אפשרות לימוד אחרת.  אוכל יטמא משקה,הסבר זה 
לית ברירה ב)וי? כלאוכל או  אוכל לא יכול לטמאעצמו הסביר מדוע 

 אר רק משקה(נש

א" המילה  דן מהי כוונתר"ע   ְטמָּ   " יִּ
ִמָכלְְ"  המלמד על טומאה באוכל סוקבפ
ם   ֹאֶכלהְָ יִּ יו מַּ לָּ ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ֲאֶׁשר יָּבֹוא עָּ

ֵמא והכוונה "  ,"איִט מְָ  " אחרים.ְיטַּ
? משקה  כלי שאוכל יטמא הכוונה  האם

"דינו )ואינו מטמא כלי טמא אוכל מ

  אוכל שאינו מטמא אוכל  (יח ע"ב .לנידון"
דין שלא  נו אי מאה עושה כיוצא בה( )אין טו

אוכל מטמא  לכן לומדים ש  !יטמא כלי 
ין  קהמש ֵּבל  )מוכנים( ֶׁשֵהן ֲעלּולִּ ְלקַּ

 .טּוְמָאה

 

שקה משאוכל מטמא מהפסוק ר"ע התכוון לדון כך: לאחר שלמדנו 
, אפשר לומר  (משקה מטמאטמא משקה אבל אוכל )משקה אינו מ ממנור חמוו

?  (ממשקהחמור אוכל  אךמא כלי, משקה אינו מט)אף שלי א גם יטמא כשהו
מחומרת   נגרםו אינ משקה" טמאשדין "אוכל מון, כיוון אין זה נכ

ין קה , אלא מחומרת המשהאוכל ֵּבל טּוְמָאהֶׁשֵהן ֲעלּולִּ   ה המשק .ְלקַּ
כן הוא ול  הכשר""ן שהוא נטמא בלי לקבל טומאה כיוו  ריות ""עלול

אם נפלו עליו מים ומשקה מקבל טומאה  ומאה רק )אוכל מקבל ט נטמא מהאוכל

אינו מטמא כלי, אוכל שקל יותר  שקה חמורו: אם משאר על עומד. לכן הק"ו נמיד

 .(, אלא מטמא משקהמטמא כלי  שאינוודאי 

 

ם" תָּ ְבלָּ נִּ ֹפל מִּ י יִּ ל   אחד מהשרצים()של  ְוכִּ עַּ
ֵרעַּ  זָּ ע ֵזרּועַּ ֲאֶׁשר יִּ ל ֶזרַּ  הֹור הּואטָּ  –כָּ

ן . לקבל טומאה( כי לא הוכשרהזרע, ) י יֻּתַּ ְוכִּ
ם תָּ ְבלָּ נִּ ל מִּ פַּ ע ְונָּ ל ֶזרַּ ם עַּ יִּ יו  מַּ לָּ ֵמא  –עָּ טָּ

ֶכם   " הּוא לָּ

 ויקרא

 לח-לזיא,

 

עליו מים  פלו ק לאחר שנרמא טהזרע נ
מאה. מכך  כשירים אותו לקבל טומש

ֵמא "שכתוב  משמע שרק הזרע   "הּואטָּ
 כיוצא בו.טמא ולא מטמא אוכל  

 

א"י הקרעושה כיוצא בה" נלמד מין טומאה ע הכלל "אומד ְטמָּ , ניתן  "יִּ
 ואין עושה כיוצא בו?  וא טמאלמוד זאת מדין זרע שרק הל

 
 ה שונה: אמבטו  דין שני הפסוקים מלמדים אותו  

ֶכם . "1 ֵמא הּוא לָּ  קה. שמ  לא מטמא  ץשרְמ  נטמאש   המשק  –  "טָּ
א"".  2 ְטמָּ ְׁשֶקה... יִּ ל מַּ  קה.טמא מש לא מ  מכלְישנטמא  משקה    –  ְוכָּ

 לא מטמא משקהמשקה בהוו"א ה הפסוק השני  נכתב רק אם היה
, אך בפסוק הכלי נטמא מחמת שרץ() טומאהשניְלרק הוא בפסוק ש כיוון 

כן הוא ו )שנטמא ישירות מהשרץ(  ראשוןְלטומאההראשון המשקה הוא 
)ללמד שבכל מצב  פסוקיםלכן כתבה התורה את שני ה, משקה יטמא

   .שקה(מ  מטמא משקה לא

 

 שמדבר על )הפסוק הראשון  משקה שנטמא משרץבב רק ושהתורה תכת

 שאינו מטמא?  בק"ו נלמד למשקה שנטמא מכלי ו  (ראשון לטומאה

 
)ואכן היה ניתן ללמוד   נלמדים מק"וגם ש דברים  תובטורחת לכ התורה 

 מהפסוק הראשון( 
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שרבי עקיבא   שטוען את דברי רבא ביאה הגמרא מ, רבו  אשיטתו של רבי יוסי הובא מקורו מרבי עקיב שהתבררהלאחר 
. לשם שלישי בחולין( )שני עושה  ינו סובר כרבי עקיבארבי יוסי או ישי עושה רביעי בקדשים( )שלאינו סובר כרבי יוסי 

 . בחגיגה קיבא במשנהבי ע ודברי ר בי יוסי בברייתא את דברי ר א מביאים בהרחבה , רב אשי ורב כהנ נאבירור דבריו רבי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ְׁשקִּ סְ  ים... ין ֵפק מַּ ֵמא ֲאֵחרִּ י יֹוֵסי רַּ ... ְלטַּ ּבִּ  ּבִּ י ְורַּ
ְמעֹון  ים ׁשִּ ְט ֵמִאְי : אֹוְמרִּ ים  לְ  ,ןָלאוָֹכִלין ֵכלִּ
 .ין ְטהֹורִּ 

 

 יתאיבר 

 ע"אטז 

  ן יוסי סובר שמשקים מטמאים אוכלי  רבי  
 הכתיבבפסוק ע"פ למד  כיוון שהוא ,מדאו'

ֵמא"    שרץ  :הפסוקפירוש כך  עפ"ז. ז ע"א()ט "ְיטַּ
אוכל  ה, שטימא אוכל ,טימא כלי ש לטומאה( אב)
ששני עושה   משמע .טמא משקהמ לטומאה( שני )

לין ולאו  פסוק דיבר בחו)ה ילו בחולין פשלישי, א
 קודש(.דווקא ב

 

ּי ּבֹו  ׁש ֹוםּבַּ רַּ ארַּ  דָּ יבָּ י ֲעקִּ י ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר  " ּבִּ ְוכׇל ְכלִּ
ֹפל ֵמֶהם ְוגֹו' א ] יִּ ְטמָּ ֵאינֹו   "[ֶאל ּתֹוכֹו ֹכל ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו יִּ
ֵמא  א )הוא עצמו( אֹוֵמר טָּ א"ֶאלָּ ְטמָּ  ֵמאטַּ יְ  –" יִּ

ים ר , ֲאֵחרִּ כָּ ל כִּ יֵמד עַּ ְש ִליִשיְְלִּ ְֶשעֹוֶשה ֵשנִי
 .ןב חּוִלְי

 סוטה

 כז ע"ב

 

שרבי יוסי לא סובר כרבי   טוען א דוע רבנא לרב אשי: מרבי 
סובר  הפסוק משמע ש רבי יוסי את פי פירוש, הרי על קיבאע

זו כסברת  משקה שלישי לטומאה. ולין עושה בחו שאוכל שני 
 בחולין"?  ישי לעקיבא "שני שעושה ש רבי  

 
א רַּ רב אשי:  יבָּ י ֲעקִּ ּבִּ ת רַּ יטַּ א ֵליּהְּבׁשִּ ירָּ א ְסבִּ ּה ְוֵליּה לָּ רָּ   , ּבֹו ֲאמָּ

ללמד שמשקים  רבי יוסי השתמש בדרשת רבי עקיבא 
ֵמא"א למד באוכל )כפי שרבי עקיבמטמאים מדאו'  כך הוא למד   " ְיטַּ

ֵמא"שקה במ ולשיטתו משקים   כן  דרשצמו לא , אך הוא ע(" ְיטַּ
טתו פירוש הפסוק שאוכל שני  )ממילא לפי שי מטמאים מדרבנן 

 (. מטמא משקהאינו ושה שלישי לטומאה ו טומאה לא על

 

ּבִּ : רבא א רַּ אלָּ יבָּ י ֲעקִּ ּבִּ ר ְכרַּ בַּ ר  ,י יֹוֵסי סָּ בַּ א סָּ יבָּ י ֲעקִּ ּבִּ א רַּ ְולָּ
י יֹוֵסי  ּבִּ  .ְכרַּ

 

ר  י יֹוֵסי ָאמַּ ּבִּ נַּ  : רַּ ין מִּ סּו  ֶׁשהּוא ָלר ִביִעיְבַּּקוֶֹדשיִּ   ל פָּ
ין הּוא ?)שהוא מקבל טומאה משלישי בקודש(  ה  ,ְודִּ ּומָּ

ים פּורִּ ר כִּ   – עדיין לא העריב שמשו()טובל ש ְמחּוסַּ
ּקֹוֶדׁשׁשֶ  סּול ּבַּ ה פָּ ְתרּומָּ ר ּבִּ )אסור באכילת   מּוּתָּ

י  ,קורבנות( יׁשִּ ְתרּומָּ  )לטומאה( ְׁשלִּ סּול ּבִּ   ה ֶׁשפָּ
ין ֶׁשּיֲַּעֶׂשה   – (טומאהליש שלישי  בתרומה) ֵאינֹו דִּ

י  יעִּ ּקֹוֶדׁש  ְרבִּ    ?!ּבַּ
מוד הלי אם מקורשלימוד ולומר ניתן לדחות את ה]

יצד ד שלישי לטומאה וכבתרומה יש רק עהרי  –רומה מת

ְדנּו  [?לדין להיות כנידון דיוו, נלמד לרביעי בקדשים מַּ   ְולָּ
ן הַּ  ּקֹוֶדׁש מִּ י ּבַּ יׁשִּ חֹומֶ ְׁשלִּ ל וָּ ּקַּ י מִּ יעִּ ה ּוְרבִּ   ר ּתֹורָּ

"ו, לכן בק ודצריך ללמ ןשלישי בקודש מפורש בתורה ואי)

 . (לטומאה בקדשים ברור שמטרת הק"ו ללמד על רביעי

 יתאברי

ה "סי רי רבי יודב ּתֹורָּ ן הַּ ּקֹוֶדׁש מִּ י ּבַּ יׁשִּ "  ְׁשלִּ
ׂשָּ "פסוק מה יםנלמד ּבָּ גַּ ְוהַּ ל ר ֲאֶׁשר יִּ   – ָטֵמאע ְּבכָּ

אֵ  ,ֹלא ֵיָאֵכל ֵרףּבָּ שָּ יוון  מכ .()ויקרא ז,יט "ׁש יִּ
)כמוכח   "טמא"גם שני לטומאה מכונה בתורה ש

 ,(. כדלעילמכלי חרס שנטמא משרץ ומטמא משקה ואוכל
  שי י לשר קודש בשבעסקינן בפסוק משמע ש

ֵמא"נטמא מש  " שני.טָּ

 

א"טענת רבא  רב אשי:  יבָּ י ֲעקִּ ּבִּ ר ְכרַּ בַּ י יֹוֵסי סָּ ּבִּ א רַּ ,  ה" ברורלָּ
ורבי יוסי סובר  )סוטה(שלישי  בחולין יש בר ורבי עקיבא ס

)שאם היה  שלישי יש  רק בתרומה וקדשיםועד שני יש חולין שב

בתרומה רביעי  כפרהחוסר יש בחולין שלישי היה לומד ממ סובר כר"ע ש

ר "ש למד רבא, אך מהיכן (ישי קדשים חמוב בַּ א סָּ יבָּ י ֲעקִּ ּבִּ א רַּ ְולָּ
י יֹוֵסי  ּבִּ , אך  כפרהמחוסר ק"ו מ ללמוד  כרבי יוסי)שמא גם ר"ע סובר  ?"ְכרַּ

 לרביעי בתרומה וחמישי בקדשים(. לומד ע"פ שיטתו 

 
י  צינו מקום שנאמר דיעה זו ש"רב כהנא: מעולם לא מ יעִּ ְרבִּ

ּקֹוֶדׁש י ּבַּ יׁשִּ ֲחמִּ ה וַּ ְּתרּומָּ   ? זאתנשאל מיהו התנא הסובר " וּבַּ
ק"ו של רבי כ)ר"ע אינו סובר  ו דעת רבי עקיבאשזה תענ רא הגמו

, לא ניתן  (שם שהובאה במסכת סוטה )לכך כא פיר ישנהש ון כיו , יוסי
! ואפילו  שי, שהרי לפני שטבל היה אב הטומאהפרה לשליכסר להשוות מחו 

 ( שלישיכו עדיין הוא לא טומאתפחתה טבילתו בש

 
ך ונאמר  נסמו  גמראמכך שלא מצינו התייחסות לכך ברב אשי:  

 כך?! שר"ע לא סובר  

 
דעת  לקביעת ה י י יצא לדקדק ולמצוא רארב אשי/ רב כהנא 

המשנה בחגיגה היא דעת רבי קבע שוחנן רבי י : רבי עקיבא
י " שם נאמרש במפורעקיבא, ו יׁשִּ ְשלִּ סּול ְוהַּ ּקֹוֶדׁש פָּ י ּבַּ יעִּ ְרבִּ ְוהָּ
ה ְּתרּומָּ ם  י ובקדשי תרומה שלישובר שיש רק בשס שמע מ  – "ּבַּ

 . (רבי יוסי ק"ו שלכקיבא אינו סובר )משמע שרבי ע  רביעי 

 

 

י  ]כלי גדול שהיו בתוכו חתיכות קודש שלא נוגעות[  ְכלִּ הַּ
ּקֹוֶדׁש ה ֶשְּבתֹוכֹו לַּ ֵרף ֶאת מַּ טמאה חתיכת  אם נ)  ְמצָּ

ה בשר נטמאות כולן( ְּתרּומָּ ל ֹלא לַּ ו ָהר ִביִעיְ .ֲאבָּ
ְפְָ ְבַּת רּוָמהבַּּקוֶֹדש ְו הַּש ִליִשי תרומה יש עד ב)ְסּול

 .(י לטומאה ובקדשים עד רביעישליש

 חגיגה 

 ע"ב כ

 

יף  אהֹוסִּ יבָּ י ֲעקִּ ּבִּ ְלבֹונָּה   : רַּ ְּקטֹוֶרת ְוהַּ סֹוֶלת ְוהַּ הַּ
י  לִּ ֶגחָּ ל ֶאת  ְוהַּ סַּ ן פָּ תָּ ְקצָּ ע ְטבּול יֹום ְּבמִּ גַּ ם נָּ ם ֶׁשאִּ

ן   .פם לאחד(גירים הכלי מצרכולן גר)אפילו ש כּולָּ

 עדויות

 ח,א

 

י חִּ  ּבִּ ר ּיָּיא ּבַּ רַּ א ָאמַּ ּבָּ ן ר אַּ נָּ י יֹוחָּ ּבִּ ֵמֵעדּותֹו ֶׁשל   : רַּ
ְׁשנָּה זוֹ  ְׁשֵנית מִּ א נִּ יבָּ י ֲעקִּ ּבִּ )המשנה בחגיגה היא  רַּ

 (.דויותמשנה במסכת עקיבא כמוכח מהדעת רבי ע

 רבי יוחנן

  ( מדין הוא שבתוכו  קודש הכלי את כל החתיכות)ֵצירּוף : חנין רבי 

ר  א ֶׁשֶנֱאמַּ ְייתָּ ף " ְדאֹורָּ ב ְמֵלָאה ְקֹטֶרתעֲ תְאַּחְַּכַּ הָּ ה זָּ רָּ תּוב   "ׂשָּ כָּ הַּ
ף כַּ ה ֶשּבַּ ה כׇל מַּ ׂשָּ   לדעת רבי יוחנן  בניגוד .תַאחַּ  יכה()כחת עָּ

ת שתי המשניות  כך שחיבר א כמוכח מ ,דרבנן מהוא  "צירוף"ש
 מאה מדרבנן טוב עסקהמשנה בעדויות וה ,בחגיגה ועדויות

ודש" החמירו  כוח "חיבת הקחכמים ממדאו' היא רק באוכלים, )טומאה 

 ., שאינם נאכלים(גחלים ו , לבונהף את הקטורתלטמא א

 

 


