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  !לחדודי 

 -השאלות שתשאל את עצמך 

 לפני 'רבי חנינא' ואחרי...

'אבי אבות הטומאה', 'אב הטומאה', 'ראשון', 'שני'   .1

  מה הם?  -ו'שלישי' 

 ?['תולדות', וה'ראשון' וה'שני' הם רק 'אב']ולמה האב נקרא בשם 

,  שני ראשון, -)עד איזה דרגה יכולה טומאה להגיע?  .2

   ( לישי, רביעי, חמישיש

 איזה טומאה נקראת רק 'פסול' ולא 'טמא'? .3

 אלו סוגי דברים מקבלים טומאה?   .4

יכול להיות 'אב הטומאה'   ,האם כל דבר המקבל טומאה  .5

 או 'ראשון' או 'שני'?  

 גם מטמא אחרים?   ,האם כל דבר המקבל טומאה  .6

ומאה, וגם מטמא אחרים, האם מטמא  דבר המקבל ט .7

 טומאה?  המקבלים הדברים  כלאת 

מי שאינו מטמא אחרים, האם יש נפקא מינה אם הוא  .8

 'ראשון' או 'שני'?  

של מי  באותה דרגה ממשאיזה דבר מקבל טומאה  .9

 שטימא אותו? 

ממי  בדרגה יותר גבוההאיזה דבר מקבל טומאה  .10

 שטימא אותו? 

 ?  להיות חציו טמא וחציו טהורהאם יש דבר שיכול  .11
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  עד הוסיף ר' עקיבא   -נים דף יד. משנה רבי חנינא סגן הכה 

 ולד הטומאה   -אב הטומאה 

 ש לו 'תולדות' שנטמאים ממנו. שי הטומאה'  'אב כתוב בתורה בפרשת שמיני, ששרץ הוא  .א

 ומשקים. אדם כלים אוכלים  -שנוגע בו 'אב הטומאה' מטמא כל מה 

  ,וכלים ד אדם אינם יכולים לטמא עו ,האדם והכלי שנטמאו בשרץאמנם ה'תולדות' של האב: כלומר,  .ב

 לטומאה.   'ראשון'תולדה' או ''אב' הטומאה, רק נקראים לכן אינם 

   נקרא 'שני לטומאה'.  ומי שנטמא מראשון, רק אוכלים ומשקיםראשון לטומאה' יכול לטמא ' .ג

 -הראשון לטומאה, וה"נכד"   - הכליאו  האדם -אב הטומאה, "בן"  - השרץ -"אבא"  :, שלושה דרגותלסיכום .ד

  ולד ולד ' -נקרא , וה'שני' ]='בן'[ הטומאה'  ולד ' - נקרא: ה'ראשון' המשנהבלשון  השני לטומאה. - האוכל

 . ]='נכד'[הטומאה' 

 . את מתחוץ מטומהשרץ שהוא תחילת הטומאה הוא ה'אב'. ש כך הוא הסדר בכל הטומאות,  .ה

 ולא במת עצמו. ,  במת הנוגעהאדם מתחיל מ הסדר הזה בטומאת מת  

 נעשה 'ראשון' וכן הלאה.   -נוגע במת הטומאה, הנוגע ב 'אב'הוא   -הנוגע במת 

נוגע בו  כי הכאילו ה"סבא" של הטומאה,   'אבי אבות הטומאה', שהוא - מת עצמולכן קוראים חכמינו ל

 נעשה 'אב'!

 'משמרת תרומתי'

, קל וחומר שאסור לטמאם  ושלא יאבדו שצריך לשמור תרומה וקדשים שלא יטמאו בתורהכתוב  .ו

 בידיים.  ולאבדם 

 ? קדשים שנטמאו נשרפים בבית המקדשאותם ]וכיצד שורפיםצריך לשרפם.  נטמאותרומה וקדשים ש אמנם,  .ז

שמן תרומה ב  מדליק הנרשכגון  ,תרומה טמאה מותר ליהנות ממנה בשעת שריפהאך ב , )רש"י יד:( מבלי ליהנות מהם 

 .[  הטמא

או רק   ,יותר'משמרת', ליזהר שלא יטמאו  : האם בתרומה וקדשים טמאים יש עדיין דין לשאול יש וכאן  .ח

, האם מותר לעשותם 'ראשון', תרומה וקדשים בדרגת 'שני' לטומאה  -בטהורים צריך להיזהר? כגון 

 'שני' וכדומה?    -ומ'שלישי' 

 העיד:    היה סגן כהן גדול[וחי בזמן בית המקדש ש] רבי חנינא סגן הכהנים  .ט

שרפו ביחד את ה'ראשון' וה'שני' וה'שלישי'   -ש  שכאשר שרפו את הקדשים הטמאים בבית המקד

הוא כבר ממילא טמא, והולך לאיבוד,  טומאה, אע"פ שכשנוגעים זה בזה הם נטמאים יותר! מכיון ש ל

 מותר לטמאו יותר. 

 קדשים טהורים!  פעם אחת בשנה שורפים תרומה ו . י

]שגם תרומה ה טהורה פסח! מי שיש לו תרומת חמץ חייב לשרפו בער"פ, ואפילו תרומ  אימתי? בערב 

 . אסורה ב'בל יראה'[



6       /' א נ י חנ י  'רב ת  י ג ו ס ל ת  מו ד ד   הק י דף  ר  ש ע עה  רב א ל ר  ו א ק  ר פ ם  י ח ס  כא   -   פ

 
את   -ול להכניס באותה השקית אכן, כאשר בא הכהן לשרוף תרומת חמץ, מתעוררת לו שאלה: האם יכ .יא

מאת כשנוגעת בתרומה הטמאה,  התרומה הטהורה עם התרומה הטמאה? הרי התרומה הטהורה נט

או שמא מותר   לא.( -ם ל לטמאה מקודזה מצוה, אב  ,)לשרוף ולאבד החמץ?! טהורהואסור לטמא תרומה 

 ?  לאיבוד לטמא תרומה שממילא הולך  

כמה צדדים, ויתבאר  בזה]יש  ? של רבי חנינא סגן הכהנים או לאהאם אפשר ללמוד דין זה מהסיפור  -

 בהמשך בדברי הגמרא[

 , והסבר דבריהם בגמרא בהרחבה.  זו נחלקו רבי מאיר ורבי יוסי במשנה   אלהבש 

   טבול יום פוסל את התרומה  -בול יום'  'השמן שנפסל בט

 טהרתו נעשית בשני שלבים:   -כל אדם טמא  . יב

 טבל.  היום ש  -ה, ואז הוא טהור במקצת, ונקרא 'טבול יום' ותחילה הוא טובל במקו

 .  [דבר זה נקרא 'הערב שמש']  וא טהור לגמרי אח"כ ממתין עד הערב, ובערב ה

אחר  תמיד ין אם היה לפני הטבילה 'אב' או 'ראשון', כל 'טבול יום' יורד לדרגת 'שני לטומאה'. ב  .יג

 הטבילה נעשה 'שני'.  

שאינו מטמא חולין כלל,   הוא:  דין ה'שני' [ 'מהו פסול ומהו טמא']יד:  המשך כפי שנבאר בומהו דין השני? 

מן    טבול יום פוסל את התרומה - וזה הכלל שאמרו. ותו'פוסל' א ]וכ"ש בקדשים[תרומה אם נוגע ברק 

   . ההתור

שהיא אב   ,אמרה תורה שהיולדתממה ש דין זה נלמד מ'יולדת':    -? פוסל את התרומה ומנלן שטבול יום  .יד

 פוסלת את התרומה לאחר טבילתה, מכאן למדו שכל טבול יום פוסל את התרומה.  הטומאה,

 ]אדםכל הטומאות ל יום' ביולדת נמשך הרבה יותר זמן מבכל טבול יום. כי בשונה מבן ה'טבואמנם די

. נמשך כמה שעות זה  לכל היותרוה'טבול יום' מתחיל בטבילה ונגמר בערב, דין    ע בשרץ וכדו'[שנג

"  ]"שלושים יום ושלושת ימים וכמה ימים  ' משעה שטובלת עד שטהורה לגמרי עוברים עליה כמה לדתיוה'

ינה שווה לכל טבול  ולכן היא נקראת 'טבול יום ארוך', אבל ד, וששת ימים" בנקבה[ בלידת זכר, ו"שישים יום

 יום.  

מה הכוונה? , שני''נהיה בדרגת שטבול יום  כדוגמת, 'זיהוי קוד'כמו  דרגות הטומאהב חכמים משתמשים לפעמים  -הערה ] 

כמו שני,   , הרי הואתרומה אלא  ומוזכר בתורה שטבול יום אינו מטמא חוליןהיות אלא  !אה מן ראשון? לאאת הטומ וכי קיבל

 [ .לכן מכנים אותו 'שני'

 בביאור המשנה:  ותהער

כמו שלנו, אלא ה'כלי' שבתוכו  וכדומה עוה אין פירושו נר של ש  ה'נר' שכתוב במשנה  - בנר שנטמא .טו

   [ נר שבגמרא היינו הכלי'.]ראה רש"י בדף יא. 'כל מכניסים השמן והפתילה. 

וסי חולקים מהו  רבי מאיר ורבי יהכוונה בזה ש  - ומודים רבי אליעזר ורבי יהושע ששורפין וכו' .טז

טהורה עם הטמאה או לא.  המחלוקת של ר' אליעזר ור' יהושע, האם רבי יהושע התיר לשרוף תרומה 

]כל דברי ר'  חלקו רק במשהו אחר. ר' יוסי טוען שגם ר"א וגם ר' יהושע מודים שאסור לשרפם ביחד, ונ

 יוסי יתבארו בגמרא.[ 
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 האם אוכל מטמא אוכל? 

ש'אוכל' אינו מטמא 'אוכל' אחר, ו'משקה'   - הגמרא  בהמשך כאן וכמו שנלמד  - ת אותנוהתורה מלמד . יז

 אינו מטמא 'משקה' אחר.  

 ל.  ומשקה מטמא אוכ  , דומה לו, אוכל מטמא משקה  אינוש את מי רק כל אחד מטמא   מן התורה

    . ]ג' שיטות[נחלקו אמוראים אם דין זה הוא רק בחולין, או גם בתרומה, או גם בקדשים  . יח

 רש"י ד"ה אבל תרומה וקדשים()נבואת חגי  -'לחם ונזיד ויין ושמן' 

כשעלו בני ישראל מגלות בבל לירושלים, והתחילו לבנות את בית המקדש השני, שלח השי"ת את חגי   .יט

   . כהנים עדיין זוכרים הלכות טומאה וטהרההנביא לבדוק ולבחון האם ה

. גם בהסבר השאלות  )דף טז:(רחבה בהמשך הסוגיא שני שאלות היו ב'מבחן' ההוא, והם מבוארים בה .כ

השאלה הראשונה    -וגם בהסבר תשובות הכהנים לשאלות אלו, ישנם כמה פירושים. אבל בפשטות 

 היתה כך:  

האם   - שמן , והיין ביין, והנזיד נגע ב]=תבשיל[ נזידחם ב, ואח"כ נגע הללחם מה הדין ב'שרץ' שנגע ב -

 השמן טהור או טמא?  

 : השמן טמא. הנכונה  והתשובה -

פשר ללמוד שלחם מטמא נזיד, ויין מטמא שמן, זאת אומרת: אוכל מטמא אוכל, ומשקה  מכאן א .כא

 מטמא משקה.  

   אמר רבא ש"מ קסבר ר"ע  עד דף יד:  -דף יד. הוסיף ר' עקיבא 

   'חרב  'חלל

 חידוש מיוחד יש בטומאת מת שאין בטומאות אחרות:   . כב

 !  לי 'להוריד' דרגההטומאה מב   מעביר את  -מתכת מכל מה שעשוי 

' שהוא 'אב  אדם שנגע במת'שנוגע ב מתכת . כלי ' אבי אבות הטומאה'היא  -שנוגעת במת  'חרב'דהיינו: 

 [.לעיל בתחילהכלים, כנזכר אבל 'ראשון' אינו מטמא ]    . 'אב הטומאה' נעשה ג"כ - הטומאה' 

 .   ]=מת[חלל' "בחלל חרב", 'חרב הרי היא כ -דבר זה לומדים מגזירת הכתוב 

 מהו 'פסול' ומהו 'טמא'? 

 כתבנו למעלה, שיש דרגות בטומאה זה למטה מזה: אב הטומאה, ראשון, שני שלישי וכו'.   .כג

 עד כמה יכולה הטומאה להגיע?  

  -יש גם שלישי, ובקדשים  -מ'שני', בתרומה  שים. בחולין אין יותרבין חולין, תרומה וקדבזה יש הבדל 

 ר. כל זה נדרש מפסוקים בהמשך הסוגיא.    יש גם רביעי, ולא יות

ונעשית   נפסלתהתרומה   -בתרומה  'שני'החולין נשאר טהור, אבל אם נגע  - לכן: 'שני' שנגע בחולין 

 שלישי.  
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 ונעשית שלישי'?   נטמאה כתבנו כרגיל: 'ונעשית שלישי', ולא  נפסלת 'ומדוע כתבנו:  .כד

מי שהוא בדרגת טומאה    -הכלל בזה הוא ש סול', כי התרומה שנעשית שלישי אינה נקראת 'טמא' רק 'פ

נקרא 'טמא', ומי שהוא בדרגה נמוכה שרק הוא עצמו טמא אבל אינו   -גבוהה שיכול לטמא אחרים 

 נקרא 'פסול'.  -אחרים יכול לטמא 

'פסול', שאינו   -י שאינו יכול לטמא 'רביעי'. וכן רביעי בקדשים הוא 'פסול', לפ - לכן: שלישי בתרומה 

 לטמא 'חמישי'.    יכול

  אמר רבא ש"מ קסבר ר"ע  :דף יד 

   טומאת משקין

מן התורה.   -אנו רגילים לומר, שיש ארבעה דברים המקבלים טומאה, וכן מעבירים הטומאה לאחרים  .כה

על 'משקים' מחלוקת תנאים אם הם מטמאים אחרים  באמת יש אכן,  והם: אדם וכלים אוכלים ומשקים. 

 דעה אחת שמשקין אין מקבלים טומאה כלל, בהמשך הסוגיא[ גם ויש] מן התורה או רק מדרבנן. 

ה'ראשון' ראשון שני ושלישי, הוא רק כאשר  -כל מה שאמרנו שיש הבדלי 'דרגות' בטומאה שים לב:   . כו

במה נחשב   - מא אחרים מא את ה'שלישי'. אבל אם ה'ראשון' אינו מטיכול לטמא את ה'שני' וה'שני' מט

 הוא ל'ראשון'? 

שום חשיבות של 'ראשון', ואין שום נפקא  משקין אינם מטמאים אחרים מן התורה, אין להם לכן אם  

 מינה אם הם 'ראשון' לטומאה או 'שני' או 'שלישי'.  

 חוץ מטבול יום    -את התרומה' מטמא משקין להיות 'תחילה'  כל 'הפוסל 

אשון' לטומאה. וכל שכן  נעשים המשקים 'ר -חכמינו גזרו על ה'משקים', שכאשר הם נוגעים ב'שני'   .כז

מטמא   -היינו כל 'שני'   -הו 'כל הפוסל את התרומה כשנגעו בראשון, נעשים המשקים גם כן ראשון. וז

 ון'.  'ראש  -משקין להיות תחילה 

]כלומר, יש הבדל בין אוכל ר טומאה אפילו בלי הכש -לקבל טומאה בקלות מפני שמשקין יכולים  -טעם הגזירה 

אחת, ומשקה מקבל טומאה מיד, ראה לקמן טז. 'הכשר  נו מקבל טומאה רק אחרי שיבוא עליו משקה פעםשאוכל אי -למשקה 

 , וכין שיכול לקבל טומאה יותר בקלות גזרו עליו טומאה יותר, כדי שישמרו עליו בטהרה. טומאה'[

והם   יש הרבה דברים שגזרו עליהם שיהיו 'שני' מדרבנן, והם פוסלים את התרומה כמו כל 'שני', .כח

ני', הרי הם  במסכת שבת. כל אלו, כיון שגזרו עליהם להיות 'ש  -נקראים גזירת "שמונה עשר דבר" 

 אים את המשקים להיות 'תחילה'.  מטמ

 ינו עושה את המשקים 'תחילה'.  אכן, טבול יום אע"פ שהוא פוסל תרומה מן התורה, הוא א .כט

עשות לו חיזוק ושמירה, דדברי חכמים צריכים חיזוק והטעם בזה, כיון שהוא פוסל תרומה מן התורה לא הוצרכו ל

הוא כיון שמ ,על טבול יוםכן גזרו, לא רצו לגזור  "ים מן התורהשני"תורה אינם צריכים חיזוק. ואע"פ שעל שאר  ודברי

  .'[ה דידיהטומא  אברש"י: 'איקליש -] תוילטב ע"י קצת במטהר נכבר 
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  נימא קסבר רבי מאיר... דמאן  דף יד: א"ר מאיר מדבריהם למדנו, מדבריהם ... 

    הערה בביאור קושית הגמרא

 (לדלג על קטע זה  מומלץ, 'תוספותלומדי 'ל)

עת  כשרבי מאיר אומר שמותר לשרוף תרומה טהורה עם הטמאה בפסח, בוודאי התכוון כרגיל ל"ש  . ל

שעה  בא והשריפת חמץ'   זמן'והרי  ,]תוס' ד"ה הכא[את החמץ אז  םשריפת חמץ", כשכל ישראל שורפי

 שישית, כשהחמץ אסור רק מדרבנן! כי מן התורה צריך לשרוף רק בשעה שביעית. 

   [יותר, כמבואר בשו"ע הלכות פסח שרפו בשעה שישית, ובזמנינו שורפים מוקדם ]בזמן חז"ל

 מותרת התרומה  מן התורהיש לזכור כי  - תר לשרוף תרומה טהורה עם הטמאה מו  האם -לכן בשאלה  .לא

קדשים שיש   היתה על שריפתרבי חנינא  עדותו של  , , ואין עליה שום חשש. לעומת זאתבאכילה עדיין 

 .  , דבר שמן התורה אינו ראוילהם טומאה מן התורה

דמסתבר  ינה מחלקת ביניהם כלל,  אומשווה דבר ה'אסור' ודבר ה'טמא', כאן  הגמרא ולתשומת לב:   . לב

 .   בדין ששניהם שוים 

   שקיןכלי שנטמא במ -ולד הטומאה דרבנן 

 ?  בכלי האוכלשנגע במת, ואח"כ נגע   באוכלשאלה א': מה הדין  .לג

 'ראשון'.   - והכלי הוא 'אב הטומאה',   האוכלאם המת הוא 'אבי אבות הטומאה',  לכאורה

 ח"כ נגע האוכל בכלי? ה ב': מה הדין באוכל שנגע בשרץ ואשאל .לד

 אב'. הכלי נעשית 'שני', שהרי האוכל 'ראשון', שנגע בשרץ שהוא '  לכאורה

 לא תמיד הטומאה 'יורדת' לפי הסדר: 'אב', 'ראשון', 'שני'!    -אכן, על פי הפסוקים בפרשת שמיני  .לה

 א כל הדברים יכולים להיות 'שני'. ומדוע? כי לא כל 'סוגי' הדברים יכולים 'אב', וגם ל

 שני כללים נאמרו בתורה בזה: 

 .  יה ראשון[נה ]רק אוכלים ומשקים אינם יכולים להיות אב הטומאה -א כלל 

 .  ]ואינם נטמאים כלל מראשון[אדם וכלים אינם יכולים להיות שני  - כלל ב 

   ]מן התורה[אף פעם לא מטמא כלי! או משקה אוכל  -לפי כללים אלו  . לו

 אינו יכול לטמא כלי.   'ראשוןו', רק 'ראשון', היות 'אב'לא יכול לאו משקה  מדוע? כי אוכל 

 לטמא אדם וכלים!    "מסוים   משקה" אופן אחד בו יכול רק יש  . לז

רה,  אם נגע 'רוק של זב' בכלי, נטמא הכלי מן התורה. כי 'רוקו של זב' הוא 'אב הטומאה' כמפורש בתו

 ומטמא אדם וכלים.  

 דין זה יכול לגרום טעות גדולה!  אכן,   . לח

 י מי אינו יודע ש'משקה אין מטמא כלים'... קה זב' יגע בכלי, יאמרו שהכלי טהור, ככש'מש 

 !  כלים מטמאים הטמאים,  כל המשקים -  גזרו חכמים ש  ,בגלל חשש זה לכן, 
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 טמאים:   םבמשקיכלי שנגע   -לסיכום  .לט

   ". הטומאה דרבנן ]ולד[ולד הכלי 'שני' לטומאה. זהו "  -הכלי טהור, מדרבנן   -מן התורה 

 הכלי טהור לגמרי, גם מדרבנן.[ -טמאים  באוכליםאבל כלי שנגע ] 

  ר משקין אית להו  דף טז. וסבר רבי אלעז 

 משקין בית מטבחיא דכן 

הגזירות גם בבית המקדש, כי זה יגרום הפסד    שינהגושחכמים לא רצו   -יש גזירות חז"ל בטומאה  .מ

 . , שיטמאו הקרבנותלקדשים

כי הרי מן  לומר שאינו נוהג בבית המקדש בגלל הפסד,  יכולים   ן חכמיםדבר שטמא מן התורה אי

 .  הור בגלל הפסד קדשיםשבביהמ"ק יהיה ט יכולים לומר  מא מדרבנןטש  דבררק בוהתורה הוא טמא, 

"משקין בית  זהו שאמרו:   . רבי יוסי בן יועזר העיד שחכמים טיהרו את המשקים בבית המקדש  .מא

 . טהורים -  " דכן"  שם היה מצוי דם ומים,מ"ק, בביה  משקים של בית המטבחים -מטבחיא" 

משקים  , או רק שה לא יקבלו טומאה כללו שהמשקים  אכן נחלקו אמוראים בכוונתו, האם חז"ל אמר .מב

 , אבל הם עצמם טמאים. אינם מטמאים אחרים 

   . לטהר בבית המקדש ין חכמים יכולים  טומאה שהיא מן התורה א -כאמור  .מג

גם סובר שאין   -בית המטבחיים אינם מקבלים טומאה כלל  ל ש על כן מוכרח שמי שסובר שמשקים 

 בבית המקדש.   זו דרבנן  לא גזרו טומאה על כן  מדרבנן, ו למשקים טומאה מן התורה כלל, רק 

זה בגלל שסובר שטומאת  -ומי שסובר שמשקים של בית המטבחיים רק אינם מטמאים אחרים 

   , ואת זה אפשר לטהר בביהמ"ק. משקים מן התורה, ורק אינם מטמאים אחרים מן התורה

    דף טז. ת"ש וכל משקה אשר ישתה 

 הכשר טומאה 

   -ם מקבלים טומאה, עד שיגעו פעם אחת באחד משבעה משקים שסימנם לים אינכל האוכ .מד

 ים.  מם,  דל,  טלב, ח , ]זית[מן ש , ]דבורים[בש ד ין, י י"ד שח"ט ד"ם: 

 .  , כי נגעו פעם אחת במשקהטומאה  אפילו אם ניגב את האוכלים, הם כבר מוכשרים לקבל 

מים המחוברים    -המקוה, ומחוברים הר או מ י מן הנ ששאב מים בכל -ב'מים' יש שני סוגים: תלושים  .מה

 לקרקע, בנהר או במקוה.  

אפילו אם הכניסם לבור באדמה... תמיד דינם  '. מחוברים'בשאר המשקים לא שייך שיהיו  אבל

   כתלושים. 

 ם' אינם צריכים הכשר, ומקבלים טומאה מיד.  לים' צריכים הכשר. 'משקיכבר נתבאר לעיל שרק 'אוכ .מו
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  עד 'טומאת קמצים'   -מרצה  מה הציץת"ש על : דף טז 

 אם אין בשר אין דם 

 רוב הקרבנות יש בהם שלושה חלקים, שנים מהם על המזבח, ואחד לאכילה:  .מז

הנאכל לכהנים או   בשר . 3המזבח,   המוקטר על הנקרא גם 'אימורים'[  -]  חלב. 2הנזרק על המזבח,  דם . 1

 לבעלים.  

  רבן, שניהם נאבדו, או נשרפו, או שיצאו מביתשאם החלב והבשר של הק - שיטת רבי יהושע הוא  .מח

אי אפשר לזרוק את הדם על המזבח, וכל הקרבן   - המקדש ונפסלו בפסול 'יוצא', ורק הדם נשאר קיים 

ו  או הבשר א -אחד משני אלו יהיה קיים, וכשר פסול. לפי רבי יהושע, כדי לזרוק את הדם, צריך ש 

 החלב.  

ה'ציץ' מרצה על    -הדם, שהרי יש כלל  ל ומותר לזרוק אתהחלב והבשר, יכו  'נטמאו'אמנם, אם  .מט

 .  שכן נלמד מן הפסוק 'ונשא אהרן את עון הקדשים' כמובא בסוגיאהטומאה,  

 פיגול ונותר 

הקרבן פסול. בתורה נקרא קרבן זה  ור, האס בזמן כהן שהקריב קרבן במחשבה שיאכל את הבשר  .נ

 פיגול.   -גמרא נקרא זה ו. בלשון חכמים בכל המבשר הקרבן חוץ לזמנ להותיר חשב ', כי הכהן 'נותר

האסור, כגון חוץ לירושלים, הקרבן    במקוםכהן שהקריב קרבן במחשבה שרוצה לאכול את הבשר  .נא

חכמים בכל הגמרא לא זה הוא הנקרא   פסול. אמנם בתורה נקרא קרבן זה בשם 'פיגול', אך בלשון

 ל, כמו שנזכר לעיל.  כי חז"ל קוראים רק למחשבת 'חוץ לזמנו' פיגו פיגול, 

ואכלו לאחר  ]בקרבן כשר[ מבשר הקרבן אחר זמנו שבמציאות הותיר  מי  -ה'נותר' בלשון הגמרא הוא   .נב

 כרת.   הזמן. במקרה כזה אין הקרבן נפסל למפרע... רק האדם האוכל חוץ לזמנו חייב

 חז"לבלשון  בלשון התורה  לסיכום:

 ץ לזמנוואוכל חו מותיר ממש חשב להותיר ולאכול חוץ לזמנו נותר

 חשב לאכול חוץ לזמנו  חשב לאכול חוץ למקומו פיגול

 חשב לאכול חוץ למקומו מותיר ממש   -

יפך מכל  , ולא אחר לשון חז"ל, הה לשון התורהמבאר רש"י שהברייתא הולכת אחר   -כאן בגמרא  .נג

 הגמרא!  

 טומאת 'קמצים'    - טומאת 'דם' 

, 'כי הדם הוא  הוא הדם, שהוא עיקר הקרבן ועיקר הכפרהמכל החלקים שיש בקרבן, החלק הכי חשוב   .נד

 !  כלל קרבןאת ה יבולא הקרנחשב ש  , את הדם על המזבח  ובנפש יכפר'. אם לא זרק

 מעכב את כשרות הקרבן. זה   ןאת הבשר, אי ואת האימורים, או לא אכל ירואבל אם לא הקט
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שאר המנחה   -מזבח, והשיריים שמקטירים על ה -בכל 'מנחה' שמקריבים, יש שני חלקים, הקומץ  .נה

 הנאכלת לבעלים.  

לא  נחשב ש  ,הקומץאת   ובילא הקראם הוא הקומץ, שהוא המעכב את הכפרה.   -החלק החשוב במנחה 

 'דם' בקרבן.  מו הכ הוא  - הרי לנו שה'קומץ' במנחה   כלל!  מנחהיבו את ההקר

   'מתיר', כי שניהם מתירים את שאר חלקי הקרבן לאכילה אחר הקרבתם. -רש"י מכנה את הדם ואת הקומץ 

   טז: ת"ש הן ישא איש דף 

 לא אשתבש    /אשתבש כהני  ,  נבואת חגי

כשעלו בני ישראל מגלות בבל לירושלים, והתחילו לבנות את בית המקדש השני, שלח השי"ת את חגי   . נו

   . ן האם הכהנים עדיין זוכרים הלכות טומאה וטהרההנביא לבדוק ולבחו

גם בהסבר השאלות וגם   -שני שאלות היו ב'מבחן' ההוא, ויש בסוגיא שנים או שלושה פירושים  .נז

 ות אלו. בהסבר תשובות הכהנים לשאל

 וכך כתוב בפסוקים:   

ר    ( י) ֶעש ְּ ה   יםב ְּ עָּ ָּ ב  ַארְּ יע    וְּ ש   ַנ   יַלת ְּ ְּ ש  ַ   תב   ת  ְּ םש  רְּ  י  ָֽ דָּ ה   ֶוש  יָּ  לְּ יָּ ַבר ה' הָּ ב    יַחג ַ   ֶאל ד ְּ ר׃ יאַהנ ָּ   ֵלאמ ָֽ

ַמ   הכ     ( יא) בָּ  ה'  ראָּ תק  צְּ ַאל  ו  ְּ ֲהנ   ֶאת   אנָּ  ש  רָּ   יםַהכ  ָֽ ו  ר׃ הת    ֵלאמ ָֽ

א י   ןֵה    (יב) ָּ ר  יש  א   ש   ש ַ ַנ   ֶדש  ק   ב ְּ כְּ ד   ףב   גְּ ַג   ו  ב   נָּ פו  ב     עוְּ נָּ ֶ  ֶאל   כְּ ֶאל  ֶחםַהל  ז   וְּ ןַהי ַ  ֶאל וְּ  ידַהנ ָּ ֶאל  י  ֶ וְּ ֶאל  ֶמןש  לוְּ   כ ָּ

ֲאכָּ    ד ָּ   לַמָֽ קְּ ֲענ  וַ  ש  ֲהי  ָֽ ֲהנ    ו  י ַ ר   יםַהכ  ָֽ אמְּ א׃ ו  ַוי  ָֽ   ל ָֽ

ם  יַחג ַ    אֶמרַוי       (יג) ג ַ  א  מֵ  עי  ל  ֶפש  ֶנ  א טְּ כָּ הֵא  ב ְּ ֶ מָּ    ל  טְּ ֲענ   אֲהי  ָֽ ֲהנ    ו  ַוי ַ ר   יםַהכ  ָֽ אמְּ א׃ ו  ַוי  ָֽ מָָּֽ טְּ   י 

ֵ   אֶמרַוי     יַחג ַ   ַעןַוי ַ   ( יד) ם   ןכ  עָּ ָֽ הַה  הָּ ֵכן   ז ֶ יַהג   וְּ ַני   הַהז ֶ   ו  פָּ ֻאם ה' לְּ ֵכ   נְּ ל  ןוְּ ֲעש ֵ  כ ָּ ֵדיֶה   הַמָֽ ֶ   םיְּ ֲאש  ר    רַוָֽ ָּ   יבו  ַיקְּ ֵמ    םש   ו א׃ הָֽ   אטָּ

,  לחם שנגע ב'שרץ',  = הכוונה לבשר טמא, " = בשר קודש " : מה הדין ב]פסוק יב[שאלת חגי הראשונה  .נח

   ?  האם השמן טהור או טמא -  שמן, והיין ביין , והנזיד נגע ב ]=תבשיל[ נזיד הלחם ב ואח"כ נגע

עוד   שהיה אועצמו נגע, השרץ האם    ?מה נגע בלחם  -אמנם רב ושמואל נחלקו בפירוש שאלה זו  .נט

 בקודש.  חמישיבקודש, או על דרגת  רביעיבאמצע, ולכן נחלקו האם השאלה היתה על דרגת  משהו

   . "טהור" -ב שתשובת הכהנים לשאלה הראשונה היתה בהמשך הפסוק כתו .ס

האם תשובת הכהנים היתה    -ולפי המחלוקת של רב ושמואל באיזה דרגה של טומאה מדובר כאן, תלוי 

   .  [אשתבש כהני -]  או שהם טעו [ילא אשתבש כהנ -] ה נכונ

 משקי בית מטבחיא / בי מדבחיא 

,  המטבחים", הוא המקום בבית המקדש ששם שחטוהכוונה "משקים של בית   -" מטבחיא"משקין בית  .סא

'מים' להדחת הקרבנות  הונתחו את הקרבנות. המשקים שהיו מצוים שם הם: 'דם' הקרבנות, ו הפשיטו

 .  ]הקרב והכרעיים[
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שאינם  בנוסף מצוים עוד משקים ו, ]לנסכים[הדם והמים   -יש גם את שני המשקים האלו   -ח אצל המזב  .סב

יין' וה'שמן' לנסכים ומנחות. משקים אלו נקראים בשם "משקין בית  ה'  -מצוים בבית המטבחים 

 "משקים של המזבח".   -" מדבחיא

דכן',    מטבחיא בית קי ים בביהמ"ק טהורים. האם 'מש נחלקו רב ולוי מהו הכלל שאמרו חכמים שמשק .סג

  - דכן'  בי מדבחיא, שהם המשקים המצוים בבית המטבחים, טהורים. או 'משקי רק הדם והמים כלומר 

 , טהורים. כל המשקים בבית המקדש וכל המשקים המצוים אצל המזבח, כלומר  

   יז: אמר מר רבי יהודה אומר דף 

 אחורים ותוך

,  ]=מאחוריו[ וכדומה, בין אם נגע בתוכו בין אם נגע מגבו מן התורה שרץ שנגע בכלי, כלי מתכת וכלי עץ  .סד

 האוכל טמא.    -ל בתוך הכלי ובין נגע בגב הכלי כל הכלי טמא. ואם אח"כ יגע הכלי באוכל, בין נגע האוכ

נו טמא מן התורה רק  יש טומאות דרבנן, כגון משקין טמאין שנגעו בכלים, שלמדנו למעלה שהכלי אי .סה

מים שיצא תקלה מן הגזירה הזאת: כגון אם נגע הכלי הזה שנטמא במשקים  מגזירה דרבנן. וחששו חכ 

מה וקדשים טמאים, והרי מן התורה הם טהורים! ואסור בתרומה וקדשים, ישרפו אותם כדין כל תרו -

 לשרפם! 

שמשקין טמאין שנגעו בגב הכלי   לכן תקנו חכמים ועשו היכר בין טומאה דרבנן לטומאה דאורייתא: . סו

נטמא   -כל הכלי, אלא רק גבו נטמא ולא תוכו, דהיינו, שאם נגע אח"כ אוכל בגב הכלי לא יטמאו את 

 לא נטמא.   -הכלי האוכל, ואם נגע האוכל בתוך 

 מעתה ידעו כולם שטומאה זו משונה, ורק מדרבנן היא, ואין שורפין בגללה תרומה וקדשים.  

ה לסוג הכלים שאפשר להפוך אותם  ט התנא "כלים שיש להם אחוריים ותוך", הכוונבברייתא שלנו נק .סז

 . צד הפנימי לחוץ וצד החיצון לפנים[  -] ולהשתמש בהם כשהם הפוכים 

להשמיענו  התנא שלנו רצהקט כלים אלו דווקא, כי בכלים אלו יש מחלוקת תנאים אם נוהג בהם דין זה, ו הסיבה למה נ 

 . כלים אלואפילו ב נוהג שלשיטתו 

 פרה ששתתה מי חטאת  

מים שקדשו אותם באפר הפרה, ובהם מטהרים טמא מת, והם קרוים בתורה 'מי הנדה'   מי חטאת, הם  .סח

 )פרשת חוקת( . ]מלשון הזאה[

להזאה, הרי הם 'אב הטומאה' ומטמאים אדם וכלים. זהו הנקרא בגמרא   טאת אלו, אם הם ראויםמי ח .סט

רק 'טומאה  שמטמאים 'טומאה חמורה', יותר מסתם משקים טמאים בדרגת ראשון, שאינם מטמאים 

 . אינם מטמאים אדם וכלים[ש  -] קלה' 

המי חטאת עדיין במעיה.  הוא בבהמה ששתתה מי חטאת ושחטוה מיד, כאשר   המדובר בסוגייתינו .ע

, רק לאחר שחיטתה הרי היא נעשית  ]שהרי היא איננה 'אוכל'[בהמה בחייה אינה מקבלת טומאה כלל 

 'אוכל', ויכולה לקבל טומאה ממי החטאת. 
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מטמאים בתור 'מי  לאה מצינו בגמרא: גם אם נאמר שמי החטאת בטלו בתוך הבהמה, ואינם סברא נפ .עא

, מכל מקום הרי נעשו עכשיו סתם משקים, ומשקים אלו כביכול "נגעו"  חטאת', כי אינם ראוים להזאה

 במי החטאת, שהרי עד לפני רגע היו מי חטאת, ונטמאו המשקים ממי החטאת ונעשו ראשון לטומאה. 

  יח: יטמא דרישא היכי דריש -יח. והכא היכי דריש  דף 

 ה' ל 'אין אוכל מטמא אוכל' ו'אין משקה מטמא משקסדר הלימודים ש 

 כבר למדנו בדף יד. ש'אין אוכל מטמא אוכל', מהפסוק 'טמא הוא' ואין עושה כיוצא בו.  .עב

ף הסוגיא  כאן בגמרא יש לימוד אחר שאין אוכל מטמא אוכל ואין משקה מטמא משקה, ורק בסו

 הגמרא תדון למה צריך שני פסוקים לכך.  

,  ]ולא משקה[ אוכלמא רק  מט  משקהלק לשתים: בעמוד א' מבארת הגמרא למה הלימוד שלנו מחו .עג

 . ]ולא אוכל[ משקה מטמא רק   אוכלובעמוד ב' מבואר למה 

דרך אגב,  והיות שלימודים אלו מפוזרים בגמרא שלא לפי הסדר, וגם חלק מהלימוד הגמרא 'מבליעה' ב 

לפי סדר   - , לכן נסדר כאן את כל הלימודים ואי אפשר להבין את הלימוד מהפסוק בלי לסדר הכל ביחד 

 :  הפסוק

ַהל ְּ  ַהכ  ַח וְּ ה וְּ קָּ ֲאנָּ הָּ יֵנהו : וְּ מ  ב לְּ ַהצ ָּ ר וְּ ב ָּ ַעכְּ הָּ ֶרץ ַהח ֶלד וְּ אָּ ֶרץ ַהש   ֵרץ ַעל הָּ ֶ ש   ַ ֵמא ב  ָּ ֶכם ַהט  ֶזה לָּ נְּ וְּ ַהת   ַהח ֶמט וְּ ה וְּ אָּ ה טָּ ֶ ֶמת: ֵאל  ָּ ש 

ל ַהנ    ֶרץ כ ָּ ָּ ל ַהש   כָּ ֶכם ב ְּ ים לָּ ֵמא  ֶרב: וְּ ַהט ְּ עָּ א ַעד הָּ מָּ טְּ ם י  מ תָּ ֶהם ב ְּ כו  ֵגַע ב ָּ ו  פ  ל ֵמֶהם ֶאל ת  ר י  ֶ י ֶחֶרש  ֲאש  ל  ל כ ְּ כו    ,כָּ תו  ר ב ְּ ֶ כ  ל ֲאש 

ב  רו :  ְּ ש  א תו  ת  א וְּ מָּ טְּ  י 

י לָּ א עָּ בו  ר יָּ ֶ ֵכל ֲאש  ר ֵיאָּ ֶ א ֶכל ֲאש  ל הָּ כ ָּ ם  מ  או ַמי  מָּ טְּ ל כ ְּ  , י  כָּ ֶתה ב ְּ ָּ ש   ר י  ֶ ֶקה ֲאש  ְּ ל ַמש  כָּ י  וְּ אל  מָּ טְּ  :י 

יטמא, וגם הכלי    - טמאים במותם. כאשר הם נופלים לתוך כלי חרש, כל מה שבתוך הכלייש שמונה שרצים שמ הסבר הפסוקים:

כל   -י לאכילה, וכבר נגע פעם במים, וגם כל סוג אוכל הראו  -עצמו טמא. אבל לא כל הדברים הנמצאים בתוך כלי חרס נטמאים, רק 

 הם נטמאים בתוך הכלי חרס.  -סוגי המשקים הראוים לשתיה 

 ם.  מלשון יְטַמֵא אחרי - יִטְמָאת רבי עקיבא, דורש בכל פעם שכתוב ר' יוסי, בשיט .עד

 , אלא גם יְטַמֵא אחרים.  יִטְמָאכלומר, אוכל שקיבל טומאה מהכלי חרס, לא רק הוא עצמו 

בלי י', והיתור של האות י' מלמד   -כך, כי לכאורה היה צריך לכתוב בפסוק 'טמא'  ים ה דורש הטעם למ .עה

 שמטמא אחרים.  

ורה רוצה שיטמא  מוד הזה אפשר להקשות: הרי גם ה'ניקוד' נמסר למשה מסיני, ואם התעל הלי  .עו

טַמֵא? אלא  , ולא יְיִטְמָאאחרים, היה צריך לינקד ג"כ יְטַמֵא. אז למה באמת הניקוד בתורה הוא 

 ואינו מטמא אחרים!  יִטְמָא להורות שרק הוא   -משמע מהניקוד שיש כאן לימוד הפוך 

. לימוד אחד מהכתיב 'יטמא', שלא כתוב  ]=ניקוד[ וקרי ]=אותיות[ כתיב דים הפוכים, הרי לנו שני לימו .עז

 ם.  , שאינו מטמא אחרייִטְמָא -'טמא', לכן דורשים שיְטַמֵא אחרים, ולימוד שני מהקרי 

לכן לומדים 'ריבוי ומיעוט', להורות שדבר אחד הוא מטמא, ודבר אחד אינו מטמא, למשל, שהוא  

 כן ומה לא.  מה  -א משקה, או להיפך. נשאר לנו לברר רק מטמא רק אוכל ול
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  - מטמא אחרים, "וכל משקה.... יטמא"   אוכלש  -יש לנו שני פסוקים של 'יטמא': "מכל האוכל... יטמא"  .עח

 הם מטמאים.    את מיאחרים, ובשניהם אנו צריכים לברר  מטמא משקהש 

 במשקה.   -באוכל, ואח"כ עם הסיפא   -נתחיל קודם עם הרישא 

 את האוכל או את המשקה?  -י? ' האוכל מטמא את מ 'יטמא דרישא היכי דריש? .עט

 הולכים בזה אחר הסברא: מה חמור יותר, מי מקבל טומאה יותר? אוכל או משקה?  

מקבל טומאה יותר, מפני שאוכל צריך "הכשר" של מים או שאר משקים כדי    הסברא היא שמשקה

בל טומאה אפילו  , אבל 'משקה' מקאינו נטמא[ -ו אף פעם מים ]אוכל יבש שלא היה עלישיוכל לקבל טומאה 

 בלי הכשר.  

  . זו כלאוכלים, ואת ה'מיעוט' על ההמשקיםובגלל שמשקה יותר חמור, מסתבר לשים את ה'ריבוי' על  

 הסיבה שאוכל אינו מטמא אוכל, רק משקה.  

וא חומרא  כיוצא בה". עי' ברש"י שם. וכן בגמרא: "הה דאין עושה יִטְמָאבדף יח עמוד ב': " בחמש מילים]כל זה מרומז בגמרא 

 . דמשקין משום דעלולין לקבל טומאה" וברש"י שם.[ 

  -  ]הגמרא בעמוד א'[ במשקה  - כעת נעבור לסיפא דקרא  .פ

 ריבוי ומיעוט, את מי מטמא ומי לא?   -?' גם כאן יש קרי וכתיב י דריש 'והכא היכ 

כל מטמא רק משקה ולא אוכל, הרי ראינו שהתורה לא  כאן יש לומר, אחרי שנתגלה לנו ברישא שאו

רוצה שטומאה תעבור משני דברים הדומים זה לזה, כגון מאוכל לאוכל, אם כן מסתבר לומר גם בסיפא  

ומאה  שט ]ברישא ב'אוכל'[ולא משקה, שהרי לא מצינו  אוכלט', שמשקה מטמא רק כשיש 'ריבוי' ו'מיעו

 יפך!  עושה כיוצא בה! רק תמיד מטמא את הה 

זהו ההסבר של רב פפא בגמרא, ולפי רבינא יש הוכחה גם מגוף הפסוק, אבל לכל הדיעות מוסכם  

 .  ל. שהלימוד 'בסיפא' מובן רק אחרי שיודעים 'ברישא' שאוכל אינו מטמא אוכ

תורה לא עלול יותר לקבל טומאה, אם כן מי אומר שה]ואם קשה לך: אם הסיבה ברישא שאוכל מטמא משקה, היא בגלל שמשקה 

רוצה שטומאה תעבור משני דברים דומים, אולי התורה רוצה תמיד שמשקה יקבל יותר טומאה, הן מאוכל והן ממשקה, שהרי הוא 

  ה הצל"ח דף יח. בתירוץ רב פפא[עלול יותר לקבל טומאה? ראה מה שכתב בז

 

  לרב אשי  דף יח: א"ל רבינא 

 '  'לא ר' יוסי סבר כר"ע,  ולא ר"ע סבר כר' יוסי

  -בדרגות הטומאה, שבחולין  קדשים ו תרומה חוליןכבר נתבאר הכלל הידוע בטומאה, שיש חילוק בין  .פא

 יותר, ובקדשים 'רביעי'.   הכי טמא שיכול להיות הוא 'שני' לטומאה, בתרומה יש גם 'שלישי', ולא 

ולין,  תנא רבי יוסי מקל וחומר, שתרומה הוא בדרגה אחת יותר מחדרגות אלו, נלמדים על ידי ה .פב

 וקדשים בדרגה אחת יותר מתרומה.  

 דרגה יש, 'שלישי' או 'רביעי',    איזה כדאי לשים לב בלימוד של רבי יוסי, שלא כתוב בתורה 



16       /' א נ י חנ י  ב 'ר ת  י ג סו ל ת  מו ד ד   הק י דף  ר  ש ה ע בע ר לא ר  או רק  פ ם  י ח  כא   -   פס

 
 ת יותר מחולין, וקדשים יותר מתרומה,  הלימוד הוא רק שתרומה הוא בדרגה אח

 רביעי.  - שלישי, ובקודש  -אם בחולין יש עד 'שני', אז: בתרומה וממילא יודעים ש 

 מה שהיה פשוט לנו עד כאן שאין יותר משני בחולין, בא רבי עקיבא בדף יח. וחלק על הכלל הזה,   .פג

 חולין.  למד על השני שעושה שלישי ב -' 'יְטַמֵא' יִטְמָאעל ידי שדרש '

יחד, דהיינו אם רבי יוסי שלומד שיש שלוש 'דרגות' נמצא כעת אם נחבר את רבי יוסי עם רבי עקיבא ב 

   -ן תרומה וקדשים, סובר כרבי עקיבא שיש 'שלישי בחולין' בחולי

 חמישי!    -רביעי! ובקודש  -אם כן זה ימשיך בתרומה ל 

 זה מה שרבא אומר:  .פד

 ולא ר"ע סבר כר' יוסי". ]בעל ה'שלישי בחולין'[ כר"ע סבר ]=בעל ה'דרגות'[  "לא ר' יוסי 

 אין שום תנא שסובר רביעי בתרומה וחמישי בקודש.  

 ' 'יְטַמֵא' כמו ר"ע!  יִטְמָאכי אינו דורש ' -ר' יוסי יש רק שלישי בתרומה ורביעי בקודש אלא: ל

סובר שיש 'שלוש דרגות כי אינו  - ולרבי עקיבא יש שלישי בין בחולין ובין בתרומה, ובקודש רביעי 

 בטומאה' כמו ר' יוסי.  

 ומאיפה ידע רבא שרבי עקיבא ור' יוסי אינם סוברים זה כמו זה?   .פה

 שאלה זו ידונו רב אשי ורב כהנא בגמרא. ב

 קל וחומר מטבול יום  - שלישי בתרומה  

תר  רבי יוסי בגמרא מבאר הטעם למה קדשים יותר חמור מתרומה, ואינו מבאר הטעם למה תרומה יו .פו

 חמור מחולין.  

  ]כלומר אפילו ב'מעשרומר מטבול יום, ומה טבול יום שמותר בחולין טעם זה מבואר ברש"י: מקל וח

 אסור בתרומה, שני שפסול בחולין אינו דין שיפסול את השלישי בתרומה.   שני', שטמא אסור לאוכלו[

 ר'!  שה'טבול יום' הוא הקל וה'שני' הוא ה חומ - שים לב: הקל וחומר אינו  .פז

 'חומר'.  והתרומה 'קל',  החולין חולין, לכן נהיה  רק בטבול יום מצינו שתרומה חמורה יותר מ

 ה'תרומה' היא ה'קל' והקדשים הוא ה'חומר'.   -מר שמובא בגמרא כמו כן בקל וחו

 דיו לבא מן הדין להיות כנידון, היכא דמיפרך קל וחומר לא אמרינן דיו 

ה'קל', לכן יש  ום, כפי שנתבאר, שתרומה 'חמורה' יותר מחולין  שלישי בתרומה נדרש מק"ו מטבול י .פח

כלומר, אין אתה יכול   ?ן הדין להיות כנידון': הרי 'דיו לבא מעל זה אפשר להקשותבה גם שלישי. 

 יותר ממה שיש לחולין בעצמו.  - ללמוד מחולין על תרומה 

 ולא יותר?   לו רק שני יהיה   ,תרומה  -שני ולא יותר, אז גם הלמד ממנו רק אם לחולין יש 

מוד  ין לנו שום תועלת מהקל וחומר, כי דרגת 'שני' אין צריך תרומה לל: אם נאמר כך, אהתירוץ .פט

שאם   ]בבא קמא כה.[ בגמראכלל הרי יש  תרומה. ובין בחולין ובין ב מפורש בתורהמחולין, שהרי שני  

 לא אמרינן 'דיו'.  -אחרי ה'דיו' הופרך והתבטל הקל וחומר 
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שתרומה היא ה'קל' וה'קדשים' הם 'החומר', ומזה   -] כיפוריםעל הקל וחומר שהגמרא אומרת ממחוסר  אמנם  .צ

קשה, למה לא נאמר דיו לבא מן הדין להיות יותר  [מה יש שלישי, אזי בקדשים יש אפי' רביעילומדים שאם בתרו

וכאן אין   ?יותראם לתרומה יש לשלישי, אז גם לקדשים הלמד ממנו יהיה רק שלישי ולא  ? כנידון

 ללמוד דרגת שלישי בקדשים.   ,יש לנו תועלת מהק"וכאן בודאי  ומר', שהרי  לתרץ ד'מיפרך קל וח

והבשר אשר יגע בכל טמא וכו', וכעת, אחרי   -מביאה הגמרא פסוק ל'שלישי בקודש מן התורה'  לכן   .צא

ממקרא מפורש, ורק  הפסוק, אם נאמר 'דיו' אין לנו שום תועלת בקל וחומר, שהרי כבר למדנו שלישי 

 ו.  ל'רביעי' נצרך ק"

 "למדנו שלישי מן התורה, ורביעי בקל וחומר".   - זהו ביאור דברי הגמרא 

 )רש"י(  טעמו של רבי עקיבא: פירכא ד'דור אחרון'

נתבאר בגמרא שיש מחלוקת בין ר' יוסי ובין רבי עקיבא רבו, האם תרומה חמורה יותר מחולין ויכולה   .צב

 או לא.  להיטמא יותר מחולין 

כל   - פוסל בתרומה, שני שפוסל בחולין  -ר' יוסי דורש קל וחומר: מה טבול יום שאינו פוסל בחולין 

 ה חמורה יותר מחולין.  שפוסל בתרומה. רבי עקיבא חולק וסובר שתרומה אינשכן 

  לכאורה יש לתמוה, הרי ר' יוסי דורש קל וחומר, אז מה הטעם שר"ע חולק ואינו סובר הקל וחומר? .צג

 על הק"ו!   פירכאמוכרחים אנו למצוא לפי שיטת ר' עקיבא איזה 

 . רש"י חיפש ומצא בגמרא סוטה: 'פירכא דדור אחרון' 

  מקרא לו  שאין שלישי,   ככר  לטהר אחר דור  עתיד  אומר:  היהזכאי   בן  יוחנן במשנה במסכת סוטה: "רבן .צד

רות המאוחרים לטעות ולומר שאין  דהיינו, רבן יוחנן בן זכאי חשש שיבואו דו  -טמא!"  שהוא התורה  מן

 שלישי אפילו בתרומה!  

יאמרו בני   ועל הקל וחומר של רבי יוסי,רומה. לפי שלא כתוב בתורה שיש שלישי בתולמה יאמרו כך? 

היה  פירכא: שמה שהטבול יום פוסל את התרומה, זהו רק בגלל שטבול יום  עליו דור שיש הו אות

אף פעם  הרי  - בראשון שנגע, שנהיה שני ע"י ני שטבל, אבל השנילפ [ או 'ראשון'] 'אב הטומאה'  בעצמו

   תרומה. את הלא יפסול  הוא  , לכןלא היה יותר משני 

  . יטהרו שלישי בתרומהשבטעות  ולשיטתו חשש, אינה נכונהפירכא הש כאיזר' יוחנן בן  שיטתסוטה מבואר  'ובגמ

רומה מטבול יום, ולא רביעי בקודש  אם נסבור כסברת ה'דור האחרון', אי אפשר ללמוד שלישי בת .צה

לטבול יום ומחוסר   ממחוסר כיפורים, שהרי שניהם היו לפני כן אב הטומאה, ואפשר למיפרך הק"ו 'מה 

 כיפורים שכן אב הטומאה'.  

]אלא בשניהם יש דרגת 'שלישי' הכתובה  זו היא סברת רבי עקיבא שאומר שאין תרומה חמורה יותר מחולין ו

לולא הפסוק    - , וגם קדשים אין צריכים להיות חמורים יותר מתרומה' 'יְטַמֵא'[טְמָאיִלשיטתו בתורה ב'

 .  יאכל' 'והבשר אשר יגע בכל טמא לא
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  דף יט. תנן התם 

 טומאת ידיים 

מן התורה אין כזה דבר שאדם מקבל טומאה לחצאין, ולא יתכן שחצי גוף יהיה טהור וחצי גוף יהיה   . צו

ה טומאת 'ידיים' מן התורה, כי אם הידיים נטמאו אז כל הגוף נטמא,  טמא, וממילא גם לא שייך שיהי 

 ו. ואם גוף האדם לא נטמא אז גם הידיים לא נטמא

ב הטומאה, ואינו מקבל טומאה מראשון ושני, ולכן גם  וכבר ביארנו ש'אדם' מקבל טומאה רק מא

 טהורים מן התורה, כמו שכל הגוף טהור.  -הידיים שנגעו בראשון 

 זרו 'טומאת ידיים' הכוללת שני דברים:  חכמים ג .צז

לבד מקבלות טומאה  שאע"פ שגוף האדם אינו מקבל טומאה רק מאב הטומאה, אבל ה'ידיים'  -הא' 

 ניות'. אפי' מראשון, ונהיים 'ש 

  -שאפילו לא נטמאו כלל, אנו אומרים שכל הידיים בעולם, אם אין יודעים בוודאי שהם טהורות   -הב' 

 ות' מספק.   יש להם דין 'שני

 :  והחידוש בזה הוא כפול ומכופל

  !ומאה מראשוןהן שרק הידיים טמאות, ומן התורה לא שייך דבר כזה, והן שמקבלות ט

 יים' טמאות הן.  'סתם יד, שאפילו ועוד יותר

 באותו היום שגזרו על הידיים שמקבלות טומאה, גזרו עוד שני גזירות: .צח

אע"פ שמן התורה אין משקה מטמא אוכלים וכלים, כמו   - 'משקים' מטמאים את האוכלים ואת הכלים  .1

 שלמדנו עד כאן.  

 תובים כדינם על הקלף, מטמא את התרומה.  'הספר', דהיינו תורה נביאים וכתובים הכ .2

כדי  וזאת בגלל מעשה שהיה: הכהנים היו רגילים להניח את התרומה בארון יחד עם ספרי התנ"ך,  

ם שהעכברים שבאו לאכול את פירות התרומה, אכלו והזיקו  שתשמר התרומה בטהרה, אבל מזה נגר

 ג"כ את הספרים!  

 וכלו הכהנים להניח התרומה אצל הספרים.   לכן גזרו טומאה על הספרים, ומעתה לא י

 ספק הכלים / ספק הרוקין 

 מן התורה כאשר מוצאים סתם כלי, אין צריך לחשוש שמא טמא הוא.   .צט

 חשוש שמו 'רוקו של זב' הוא.  כמו כן כשמוצאים 'רוק' אין צריך ל 

דרגת 'ראשון שיהיו ב   -אמנם חז"ל גזרו על כל הכלים שבעולם, שאין יודעים בוודאות שהם טהורים  .ק

 לטומאה'.  

שחוששים שמא רוקו של זב הוא, והוא אב   -של מי הוא  כמו כן גזרו על כל 'רוק' הנמצא, שאין ידוע

 הטומאה.  

רה, ולא חששו שם לספקות אלו, לכן 'לא גזרו על ספק הכלים  בירושלים הקפידו מאוד על טומאה וטה .קא

 וספק הרוקין בירושלים'.  
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 1מס'   - סיכום כללי טומאה וטהרה 
 

 לדבר אחר: ורתעבטומאה שארבעת התנאים שצריך שיתקיימו כדי 

 : שה'מטמא' יהא דבר המעביר טומאה .א

 -  כגון 

 אבות הטומאה הכתובים בתורה.  .1

 נבילה, זב, זבה, נדה, רוקו של זב, יולדת, מצורע, מי חטאת ועוד[ , שרץ, )מת עצמו הוא 'אבי אבות'(טמא מת -]

 . הטומאה תאמעבירים ו שנטמאומוצרים   .2

 חוץ מ:  , ב'באות להלן  רשומיםדברים ה כל ה]

 מדרבנן לכו"ע מטמא אחרים,  אמנם , שיטה אחתפי ל משקה . 1

 איבעיא דריש לקיש[   -ע"י משקה  שלא הוכשר  קדשים של   אוכל . 2

 הא דבר המקבל טומאה: שה'נטמא' י .ב

    - עוד אחד יש , ומדרבנן דברים המקבלים טומאה יש רק ארבעה מן התורה 

 אדם.  .1

 כלי.  .2

 ]מדרבנן בקדשים אי"צ הכשר[ רק אם נרטב ממשקה פעם אחת, ונעשה 'מוכשר' לקבל טומאה.  -אוכל  .3

   .[לגמרי טהור  םיי חבט מה ת יב ב - על הצד שהוא מדרבנן]ומדרבנן לכו"ע טמא, ומחלוקת תנאים  -משקה  .4

 קדשים אפילו אינו אוכל, כגון קטורת גחלים עצים ולבונה.[    -]מדרבנן  .5

 בור המעביר טומאה: חיבור' ביניהם יהא סוג חישה' .ג

 -  כגון 

 . ]בקדשים ובתרומה מחלוקת, ומדרבנן מטמא אפי' בחולין[אוכל אינו מטמא אוכל, ומשקה אינו מטמא משקה  .1

]משקה מטמא כלי מדרבנן, ועשו היכר  אינו מטמא את האדם ואת הכלי  -פילו נגעו במת וכן אוכל ומשקה א -'ראשון'  .2

 .  ריו[בנטמא מאחו

 י: שה'דרגה' לא תהא נמוכה מיד .ד

 - כגון  

 כלים נהיים 'שני' ע"י משקים, וכן ידיים שניות אפילו בסתם[  -]מדרבנן לא פחות מראשון.  -אדם וכלים  .1

 מא משעת טבילתו עד 'הערב שמש', שאז נטהר לגמרי[.   אדם ט -]'שני' חוץ מ'טבול יום' שהוא בדרגת 

 בן, מ'הערב שמש' עד שיקריבו[. זב וזבה מצורע ויולדת הטעונים קר-] שלישי'' ו'מחוסר כיפורים' שהוא בדרגת 

לא פחות משלישי, ובקדשים   -, בתרומה)ולרבי עקיבא: לא פחות משלישי(לא פחות משני  -בחולין  -אוכל ומשקה  .2

 נקראת 'פסול' ולא 'טמא'[  -]והדרגה הנמוכה ביותר רביעי. לא פחות מ -

 

 חוץ מ:   -יורדת דרגה מראשון לשני וכו'  היא -ומאה עוברת בכל פעם שהט

 .מתכת בטומאת מת  -חלל חרב  .1

  .  'ראשון'תמיד  נהיה מדרבנן -משקה  .2
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 2מס'   - סיכום כללי טומאה וטהרה 

   - התשובות לשאלות שבתחילת הקונטרס -

 מה הם?    -'אבי אבות הטומאה', 'אב הטומאה', 'ראשון', 'שני' ו'שלישי'  .1

 טומאה הוא ה'אב', חוץ מבמת,  בדרך כלל תחילת ה 
 אינה מטמאה אדם וכלים  מ'ראשון' ומטה[-]אב מטמא הכל, תולדה 

 שני, שלישי, רביעי, חמישי....  -עד איזה דרגה יכולה טומאה להגיע?  .2

 רביעי.  -שלישי וקדשים  -ני ולרבי עקיבא שלישי, תרומה לרבי יוסי ש -חולין   
 מן התורה  רביעי בקודש אינהיש צד ברש"י שטומאת 

   איזה טומאה נקראת רק 'פסול' ולא 'טמא'?  .3

 הדרגה האחרונה בטומאה שאינה מטמאה אחרים 

 אלו סוגי דברים מקבלים טומאה?   .4

 התנאים,  רק אדם, כלים ואוכלים, ומשקים תלוי בשיטות  -בחולין  
 לשיטת רש"י[  מדרבנן,-]אפילו דבר שאינו אוכל, כגון עצים לבונה וקטורת  -בקודש 

 יכול להיות 'אב הטומאה' או 'ראשון' או 'שני'?  -כל דבר המקבל טומאה   האם .5

 הכל חוץ מאב,  -רק אב או ראשון, אוכלים ומשקים  -לא!  אדם וכלים  
 שני -מדרבנן כלי יכול להיות גם  

 גם מטמא אחרים?   -דבר המקבל טומאה האם כל  .6

 וי במחלוקת מטמא אחרים, חוץ ממשקה שתל -כל המיטמא 

 הדברים המקבלים טומאה?    כלמקבל טומאה, וגם מטמא אחרים, האם מטמא את דבר ה .7

 מן התורה, בחולין עכ"פ,   "כיוצא בהם"אוכל ומשקה אינם מטמאים  
 "ל, ומדרבנן משקה מטמא כליוגם לא שייך שיטמאו אדם וכלים בגלל הדרגות כנ

 ? מי שאינו מטמא אחרים, האם יש נפקא מינה אם הוא 'ראשון' או 'שני' .8

 לא 

 באותה דרגה ממש של מי שטימא אותו?  -איזה דבר מקבל טומאה  .9

 מתכת בטומאת מת  

 בדרגה יותר גבוהה ממי שטימא אותו?  -איזה דבר מקבל טומאה  .10

 משקה מדרבנן 

 חציו טמא וחציו טהור?  האם יש דבר שיכול להיות  .11

 כלי שנטמא אחוריו במשקים, וטומאת ידים  -לא, מדרבנן  -מן התורה 


