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  .יח ד� פסחי�
  ?הא� המי� האלה מטמאי�, ונשחטה בעוד המי� במעיה, פרה ששתתה מי חטאת

  

  )בשרה( אוכלי� �טומאה קלה    אד� וכלי��טומאה חמורה   
  2ת"מטמאי� מה  1 דבטלו במעיה אינ� מטמאי�   יהודה'  לר�' בגמ' א' לתי

  לרב   ת"מטמאי� מה   דבטלו במעיה אינ� מטמאי�   לתנא קמא
  4 דבטלו במעיה לגמרי כדי% משקה סרוח אינ� מטמאי�   יהודה' לר  3אשי

   

  ?או לאת "מההא� דברי� דלהל� מטמאי� דברי� אחרי� 
  

  כלי  אוכל  משקה  
  8אינו מטמא  7מטמא: עקיבא' לר  6אינו מטמא  5משקה
  11אינו מטמא  10אינו מטמא  9 מטמא: עקיבא' לר  אוכל

  אינו מטמא  מטמא  מטמא  12כלי
                                                           

 כא� ששתתה פרה ואילו, אול	 זה דוקא כשה	 ראוי	, מי חטאת בעלמא מטמאי	 כאב הטומאה 1
בטל כח	 מלטמא עוד טומאה חמורה כמי , )'תוס (מהמי	 שבטל שמ	 מה	 דנפסלי	 בהיסח הדעת

מי	 שבמעיה כ� הול, דכשבטל מה	 ש	 מי חטאת נגעו ה	 בעצמ	, אלא שמטמאי	 טומאה קלה. חטאת
 .ת טומאה קלה לאוכלי	 ומשקי	"מטמא מה ו   מגע מי חטאת טמאי	 טומאת

יהודה חזר בו רק ממה שאמר בתחילה שטומאת משקי	 ג	 לטמא כלי	 היא '  דרוהיינו כהסברא 2
וכיו� שיש כא� , ת"ש שטומאת משקי	 לטמא אוכלי	 היא מה"יוסי ור' אבל מודה הוא לר, ת"מה

דכיו� שהוא מילתא דלא , אכ� טומאה דרבנ� לא שייכת כא�. ת לכ� ה	 מטמאי	 את בשרה"טומאה מה
 .ולא גזרו בה רבנ�, תפרה מי חטאשתשתה שכיחא 

אול	 לתירו" דרב ', וכו" וחסורי מחסרא"יהודה ' לומר דכל המשנה כר' בתירו" הראשו� נדחקה הגמ 3
  .יהודה' ק ור"ה תזל כפשטות לשו� המשנה שנחלקו ב"אשי י

מ כא� אינ	 "מ, ת"ש שמשקי	 מטמאי	 אוכלי	 מה"יוסי וכר' יהודה כר' דא# שסובר ר, כלומר 4
 .שרה משו	 שה	 נחשבי	 משקי	 סרוחי	מטמאי	 את ב

ד# (נשנתה ברייתא לעיל , ת והא	 יכול לטמא אחרי	"בעצ	 טומאת משקה א	 טמא טומאת עצמו מה 5
  .וכא� נוסי# עוד פירוט המבואר בסוגיי�, ש ובטבלאות"ע.) טז

 .דלא מצינו טומאה שעושה כיוצא בה, והטע	 6
 דמזה   " וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא) "לד: יאויקרא(ע שדרש מקרא "בסוגיי� הובאה דעת ר 7

 .ומכא� למדנו שמטמאי	 משקי	 אוכלי	, משמע שמטמא אחרי	, "יטמא" אלא "טמא"שלא כתוב 
דזה נידו� (משקי� שבאו מחמת כלי , ומה כלי שמטמא משקי� אינו מטמא כלי אחר, ו"וילפינ� לה מק 8

, ומשקי� הבאי	 מחמת שר".  די� שלא יטמאו את הכלי אינו )  במשקי� שבאו מחמת כלי חרס הפסוק 
אמרינ� , ש שמחמת שר""ו א	 משקי	 מחמת כלי מטמאי	 כ"אלא ילפינ� להו רק מק, כיו� שלא כתיבי

: לעיל ד# יז' אכ� ע. (ואי� מטמאי	 משקי	 הבאי	 מחמת שר" יותר ממשקי	 הבאי	 מחמת כלי" דיו"
 ).ושוב חזר בו, ת"אי	 כלי מהיהודה שבתחילה סבר שמשקי	 מטמ' בדעת ר

 דמזה שלא כתוב   " מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מי	 יטמא) "לד:ויקרא יא(דרש מקרא  9
 .ומכא� למדנו שמטמאי	 אוכלי	 משקי	, משמע שמטמא אחרי	, "יטמא" אלא "טמא"

  .דלא מצינו אוכל עושה טומאה בכיוצא בו 10
  .אוכל שאינו מטמא אוכל אינו די� שלא יטמא כלי, אי	 כלי משקי	 שמטמאי	 אוכל אינ	 מטמ,ו"ק 11
ומזה ילפינ� "  אל תוכו כל אשר בתוכו יטמאיפול מה	וכל כלי חרש אשר ") לג:ויקרא יא(כתיב  12

מפרש , ת"שאי� טומאת משקי	 מה.) ד# טז(ל לעיל "אכ� מא� דס. [שמטמא בי� אוכלי	 ובי� משקי	
אול	 א	 טמא בטומאת ,  בולד הטומאה מטמא כלישנטמאאי� כלי , ולעני� לטמא כלי]. שמיירי על הכשר

וכ� אוכלי	 שנגעו , אכ� כלי חרס א# שנגע במת אינו טמא אלא ראשו�. מטמא אז   אב כגו� שנגע במת 
  .במת דינ	 כ�
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  :פסחי� ד� יח
  ?הא� שני עושה שלישי

  
  בקודש  בתרומה   בחולי�  

  1עושה  עקיבא' לר
  4עושה  3עושה  אינו עושה  2לחכמי�

  
  ?ומני�, הא� שלישי עושה רביעי בקודש

  
  ?מני�  ?הא� עושה  

  5ו"מק  עושה  יוסי' לר
  6מקרא  עושה  עקיבא' לר

  

                                                           
וכל כלי חרש אשר יפול מה� אל תוכו כל אשר בתוכו ") לג:ויקרא יא(דכתיב , וילי� לה מקרא 1

משמע שמה שבתוכו , "יטמא" אלא "טמא"ומזה שלא כתוב " יטמא"מה שבתוכו היינו , "יטמא
היות שהשר. טימא לכלי ועשהו , ומה שבתו- כלי חרס טומאתו רק שני לטומאה .מטמא אחרי�

 ושני  מ שמטמאי� אחרי� "ש" יטמא"וכיו% שאמר עליה� . והכלי מטמא את האוכלי�, ראשו%
 .עושה שלישי

, ל"יוסי הכי ס' וג� ר. ל ששני בחולי% אינו מטמא"וס,  ְיַטֵמא ת ִיְטָמא חכמי� חולקי� על דרש 2
ויקרא (דמשמקי� מקבלי� טומאה ומטמאי� אחרי� ודריש לה מקרא .) ד� טז(ומה שאמר לעיל 

ע "אמר זאת בשיטת ר,  ְיַטֵמא  ודרשינ% ִיְטָמא  " וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא) "לד:יא
 .ל"ואיהו לא ס, רבו

שני , דמה טבול יו� דמותר בחולי% אסור בתרומה, ו"אלא מק, אכ% אי% ה� לומדי� זאת מקרא 3
ולא . [)ה שלישי שפסול בתרומה"ד(י " רש . שפסול בחולי% אינו די% שיעשה שלישי בתרומה

  .]ו"כ מיפרי- ק"דא, שיהיה דינו כחולי% שאינו עושה שלישי, אמרינ% דיו
כולל " בכל טמא", "והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל) "יט:רא זויק(וילפינ% לה מקרא דכתיב  4

 .ת"מכא% אנחנו יודעי� לשליש בקודש מהו,  ואמר שלא יאכל,ג� שני לטומאה
 אינו די% שיעשה  שלישי שפסול בתרומה , ומה מחוסר כפורי� שמותר בתרומה פסול בקודש 5

תרומה אינו עושה יותר משלישי ג� כא% ומה , שיהיה דינו כתרומה, ואי% לומר דיו. [רביעי בקודש
ו כי ידעינ% ליה מקרא "כיו% ששלישי בקודש לא צרי- ללמוד זאת מק. לא יעשה יותר משלישי

ו לא "היות דהיכא דמיפרי- ק, ו בא ללמד לרביעי"כ על כרח- שהק"וא. ל"כנ', וגו" והבשר"ד
 ].אמרינ% דיו

והבשר אשר יגע בכל טמא לא "הפסוק דכ "עקיבא כיו% שמצאנו שלישי טמא בחולי% א' לר 6
 .ומזה למדנו שעושה רביעי,  ג� שלישי"כל טמאב"מרבה   " יאכל


