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משקי היוצאי מאנשי טמאי כדלהל ,או שנגעו אלו הטמאי במשקי  ,מה דינ ?
בטבול יו
בזב

משקי היוצאי מה
אינ מטמאי
בדמעת עינו וד מגפתו וחלב האשה :טמאי תחלה
בזובו רוקו ומי רגליו ושכבת זרעו של כל אד  :אב הטומאה

משקי שנגעו בה
1
אינ מטמאי
טמאי תחלה '
ראשו* ושני וכו'

הא ד דלהל חייב בכיסוי היכא שכיסה כבר לחלק מהד ?
לרבנ
לר' יהודה
לרשב"ג
2

במקצת הד  כגו ד הניתז וכו'
חייב לכסות
פטור מלכסות
פטור מלכסות

בד הנפש כולו
חייב לכסות
פטור מלכסות
חייב לכסות

בחול כדלהל ,הא הוא כשר לכיסוי הד ?

ללישנא קמא
לאיכא דאמרי

חול הדק שא"צ
כתישה
כשר
כשר

חול שצרי! ואינו צרי!
 דנפר! ביד
3
כשר
4
פסול

חול הגס הצרי!
כתישה
פסול
פסול

 1ואומר ר"ת )בתוד"ה משקה( דהחידוש כא* הוא דוקא במשקי דתרומה דא שה טמאי
משו מגע טבול יו  ,מ"מ אי* מטמאי אחרי כגו* בקודש לעשותו רביעי אלא רק פוסלי* אותו
)תוס' רא"ש ומהר"מ( .אול במשקי של חולי* ומעשר פשיטא דטהורי ה עצמ  ,ובמשקי
של קדשי הדי* שה נעשי שני ועושי שלישי לפסול רביעי .ומשקי שנעשו על טהרת הקודש,
לפי המסקנא ה כחולי* לעני* מגע טבול יו  .עוד כתבו תוס' ,דאלו המשקי היוצאי מטבול יו
או משקי של תרומה שנגע בה טבול יו  ,א יגעו בתרומה אחרת הדי* שאפי' לא יפסלו אותה,
דרק לקדש ה פוסלי* מדרבנ*.
 2כתבו תוס' )ד"ה רבנ*( ,דאלו רבנ* דהברייתא דוקא ,דבמשנתנו על כרח -רבנ* ס"ל כר' יהודה,
דכל מקו ששנה ר' יהודה במשנתו בלשו* "אימתי" ' בא לפרש ולא לחלוק .אכ* לדעת רמי בר
חמא ,היכא דמוכח שבא ר' יהודה לחלוק )כגו* כא* שנחלקו בברייתא( ,אמרינ* ג במשנה שבא
לחלוק ולא לפרש .עוד כתבו תוס' ,די"ל דרבנ* דכא* ה רבנ* דרשב"ג שג"כ אמרו שכל דמו חייב
לכסות אפי' ד הניתז ,וש לא פירש ר' יהודה דמיירי בשאי* לו ד אחר.
 3לל"ק אמרינ* "כל שאי* צרי -לכותשו" ,וא"כ ג חול במצב כזה חשוב שאי* צרי -לכותשו ,כיו*
שיכול הוא להפר -מאליו )וע' ברבינו גרשו (.
 4לאיכא דאמרי אמרינ* "כל שצרי -לכותשו" ,וא"כ ג חול זה כל זמ* שלא נפר -צרי -עדיי*
לכותשו ,והוא פסול לכיסוי.

