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אנוש הטומאה
הלכה : i
ק נ ט בנמיי׳סי׳ימהל׳
טומאת אוכלין
הלכה יז:
ק ל ד מיי׳ פי״א מהל׳
אכות הטומאה ה״כ:

נשאלין עליה  .כלומר חשבינן לה לטמא אותה כאילו יש בה לעח  £ל א ריין שהן לכן אלא שאין מכשירין .לא בעי לשנויי תרגומא
אדם רלעיל* תירץ כן מחמת רוחק וזה שאין מכשירין משום
לישאל לשון אחר נשאליןלב״ד מה תהא עליו)א( וזו עיקר נשאלין עליה -o
בעלים יהו נשאלין בעל כרחן בשבילה לב״ד מה ההא ע ל ה  :ואפילו ^דס״ל לחלושים לא מכשירין דדריש יטמא דכתי׳ גבי משקין יטמאממש
הוא פלי מונח על גבי ק ר ק ע  .כלומר אע״ג דכלי טהור זה שנולד ולא הכשר וליכא אלא חד קרא בהכשר וס״ל לאוקמי טפי במחוברין
בו הספק אין בו דעת לישאל ובו לא ת ו ר ה א ו ר
מבהלושין :א ל א לאיתכשר בחיבת
הקודש .וא״ת אי חיבת הקודש
י
נשאלי עליה אפילו בכלי המונח ל
ק ^ ל
^
קרקע כדבר שיש בו ד ע ת לישאל והבשר _מהניא למימני ביה ראשון ושני מאי
בידו אבל אדם עסוק בטומאה שהיה
 Jנפקא מינה להאי משקין בית
נושא שרץ בידו ספק נגע בכלי ספק
ט מ א האי בשר דאיתבשר ב מ א י א י נ י מ א
5מטבחיא לכן ואין מכשירין ואור״י רבינו חננאל
לא נגע אם רה״י הוא ספיקו ט מ א :
לעיל טז].וש״נ[
דאיתכשר בדם והא *א״ר חייא בר אבא
^דאיצטריך לכמה לברים שמביאין ד ע ת להשאל ]דמי[ כר׳
האי בשר דאיתכשר ב מ א י  .ה״נ מצי
יוחגןדאמרנשאליןעלית
א״ר יוחנן מנין לדם קדשים שאינו מישיר ^בעזרה ללא שייך בהו חיבת הקודש
בעי אקרא והכשר אשר יגע בכל
אפילו בבלי המונח על
טמא במאי איתכשר ואיכא למימריגייםשנאמר °לא תאכלנו על הארץ תשפכנו ־!כגון ביכורים או חולין שאוכלין ]גכי[קרקע ולפיכך אמר
כמים דם שנשפך כמים מכשיר ושאינו נ ש פ ך ״בעזרה כלי לאכול המנחה והזבח ברשות הרביש ספיקו
בשר רקרא פשיטא דאיכא הכשר י
טהור ברשות היחיד כי
טובא דבשר של שלמים נאכל בכל
כמים אינו מכשיר ואלא דאיתכשר במשקי « על השובע כדאיהא בהקומץ רבה האי נונא השיקו טמא
והאי ספק טומאה
]לעיל טז.חולין העיר ולכל אדם ושם מדיחין אותו
שחיטה
ת
ע
ש
ב
ו
*0
*משקי
חנינא
בר׳
יוסי
א״ר
והא
מטבחיא
בית
כרשות הרבים םפיקו
לו [:ומבשלין אותו ואיכא הכשר טובא
עדיין משקה טופח עליה.פירש טהור ברשות היחיד
בית מטבחיא לא דיין שהן רכן אלא שאין
םפיקא טמא גמרי׳ לה
אבל בהמה זו שנמצאת בבשרה מחט
הקונטרס דאי אפשר שלא יפול מן
מכשירין ואלא דאיתכשר ב ח י ב ת הקודש
בה
מסוטה דכתיב
בעזרה במקום שחיטה ומהיכן קבל
העור על הבשר ואין נראה דאם )כמדבר ה יג( ונסתרה
אימור דמהניא ליה חיבת הקודש לאיפסולי
והיא נטמאה הנה כיון
הבשר הכשר דמה אינו מכשיר מדר׳
כן הוי ליה חלושין ותלושין לא
שנסתרה םפיקא הוא
נופיה למימנא ביה ראשון ושני נמי תיפשוט
חולין לו.מנחות חייא בר אבא א״ר יוחנן כו׳ :משקה
מכשירין כיון דדריש שמואל יטמא אלא כיון שברשות
*רבעי ריש לקיש צריד של מנחות מונין בו
ממש ליכא אלא חד קרא בהכשר היחיד נסתרה אמרת
קב :בית מטבחיא  .שהודחה בהן איט
נטמאה וכוי
תורה
אמר
יהודה
ב
ר
*אמר
לא
או
ושני
ראשון
חולין לו :מכשיר :אלא דאיתכשר בחיבה
ולהט
במחוברים
לה
מוקי
וההוא
ופשוטה היא וכבר
נקט והעבירה בנהר משום דבעי פרשנוה בכמה מקומות
הקודש .חיבת הקודש מכשרתה
שמואל כנון שחיתח פרח של זבחי שלמים
לפיכך לא הארכנו בה:
לבוא לידי טומאה דקיימא לן בפרק
הכשר מן
והעבירה בנהר ושחטה ועדיין מ ש ק ה •טופח
הנהר שהוא מחובר ו ה ק ש י ׳ זה הבשר
שני דשחיטת חולין חיבת הקודש
ואומר ר״י רעל ידי העור הוכשר היאך נטמא בלא הכשר
עליה נ מ צ א ת בפרש ה כ ל טהור וניהדר פרש
משקה הא אוקימנ׳לדם
משווה לה אוכל לקכולי טומאה:
קיח(:
והרוטב)חולין
דבהעור
הבשר
קדשים ולמשקה בית
וניטמייה ל ב ש ר אמר ר ב אדא בר א ח ב ה
למימני ביה ראשון ושני .שיהא
פליגי אי יש יד להכשיר אבל לכולי מבבהיא דלא טכשרי
ב פ ר ש ע ב ה ר ב אשי אמר אפי׳ תימא בפרש
היכן הוכשר שנטמא
הוא מטמא אחרים דקתני הבשר
עלמא יש שומר להכשיר ובכל
ושני׳ רא־תכשר בהיבת
ר כ ה *משום דהוי מ ש ק ה םרוח תני ת נ א המיה
]לעיל י  [.טמא ולא קתני הבשר פסול :נ מ י .
העור באו מים בעודם מחוברים :הקרש כלומר תאיה
אדם לקד ש משוה הדבר
ד ר ב ש ש ת שרץ מ ט מ א א ת המשקין ומשקין
בתמיה א״כ תיפשוט מדקתני טמא
מי
שמקדיש אע״פ שלא
משמע מטמא אחרים משום הכשר
מטמאין א ת הכלי וכלי מטמא א ת האוכלי והאובלין מטמאין א ת המשקין הוכשר במים כאלו
הוכשר .ואמרי׳ אימור
חיבת הקודש תיפשוט דבעי ריש
ולמדנו שלש טומאות בשרץ הני א ר ב ע ה הין נוז משקין דרישא א ד ר ב ה נוז
דמהניא חיבת הקדש
לקיש בשחיטת חולין :צריד של
משקין דםיפא לא אשכחן תנא דאמר משקין מטמאין כלי אלא רבי יהודה כוי ואמרינן אי הכי
תפשוט בעיא דריש
שבת קלח:כלים,,מנחות  .יבש של מנחות מקום שלא
והדר ביה וסימניך נזייחא *חנן ה ת ם ישרץ שנמצא בתנור ה פ ת שבתוכו לקיש רבעי צריר של
נ ג ע לשם שמן :לליל  .לשון יבש
פלי•
׳מנרות פי׳שהוא פסולת
שניה מפני שהתנור ה ח ל ה אמר ליה ר ב א ד א ב ר א ה ב ה ל ר ב א ו נ י ח ז י ל ה א י
הםלת כגון המורם;
ולומה לו גבי שופר )ר״ה ד׳ פז (:היה
תנור כמאן דמלי טומאה דמי ותיהוי האי פ ת ראשונה אמר ליה לא וכיוצא בו מונין בו
קולו רק או עבה או צריל .להט
ראשון ושגי או לא
ס ל ק א ד ע ת ך *דתניא יכול יהו כ ל הכלים
שכת קלח :נקט פרה של זבחי שלמים לפי שהעור
מטמאי׳ן מאויר כלי חרס כלומר אם נגע השוץ
בהאי צריר שלא תוכשר
והבשר לבעלים ומתעסק ליפות
ת״ל
במים ונטמא אם ינע
]ק־ מ [.העור והבשר ומעבירה בנהר סמוך לשחיטה ומשקין אותה כדי שתהא נוחה להפשיט כדאמרינן בסיומא רביצה* :ועדיין משקה הוא באהדים מטמא
טופח ע ל י ה  .ואי אפשר שלא יפול מן המשקה על הבשר כל שהוא בשעת הפשט :ונהדר פ ר ש  .דקא סלקא דעתך הורת משקה או לא ולא איפשטא
עליו שהרי בשעה זו השקה אותה :בפרש עבה  .דלאו משקה הוא :שרץ מטמא את המשקין .מקל וחומר מכלי כדלעיל ומשקין וביון דלא איפשטא לא
איתברר לן דמטטיא
אחרת
שבאו מחמת שרץ מטמאין כלי כדיליף מבכל כלי יטמא וקא סבר יטמא הכלי מן המשקה כלהוה דריש לה ר׳ יהודה מיקמי ושני׳ דרך
הגהות
דהדר ביה ודריש ביה נמי להאי יטמא יטמא וילין! מיניה דחוזר כלי זה ומטמא את האוכלין כדאשכחן בהו לכלים מטמאין)כ( מכל כגון בהמה של זבהי
הבית
שלמים והעבירה בנהר
)א( רש״י ל״ס אשר בתוכו יטמא מכל האוכל משמע שנטמא האוכל מאויר כלי חרם ואוכלין את המשקין כו׳ ומיהו לא מיתרצא היא דהאי אוכל הבא ועדיין היה משקה
נשאליןוכו׳ מחמת כלי דקאמר קרא דמטמא משקה לאו מכלי הבא מחמת משקה קאי אלא בבא מחמת שרץ ותנא תני למדנו שלש טומאות בשרץ דמשמע טופת עליה וגשחטה
והוכשר הבשר באותו
מה תהא עליה
וזו):ג(ד״השרן לטומאה הולכת מזה לזה ומזה לזה ומהכא הוה מצינו למיפרכיה למילתיה אלא לאקשי ליה קושיא אחריתי מפורשת טפי דקהני שלש וקא משקה הטופח שהיה
וכו׳ מטמאין חשיב ארבע והיא היא:ואופלין מטמא״ן את המשקין .רדריש יטמא רגבי אוכלין יטמא לטמא אוכלין המשקי! כדדריש ליה ר״ע והוא הלין בעור נמצאת המחט
טהור
בפרש הכל
אותן מכל אשר
דמצי למיתני וכלי מטמא את המשקין ומשקין מטמאין אוכלין כיון דאית ליה יטמא יטמא אלא חרא מינייהו נקט ותרווייהו לא מצי למיתני אוקימ׳ אפיי בפרש רך
בתוכו ־
דנימא כלי מטמא את האוכלין ואוכלין את המשקין ומשקין שבאו מן האוכלין מטמאין את האוכלין דהא ליתא בקרא אפי׳ לר׳ עקיבא דהוה שהוא כמים כיון דהוה
ליה משקה סרוח אינו
ליה שלישי עושה רביעי רוכל משקה אשר ישתה אתוכו דכלי חרם קאי שקיבל המשקה הזה טומאה מן הכלי וכי דרשת יטמא יטמא אפתי
מטמא ואפילו למאן
שני עושה שלישי משכחת מיניה אבל שלישי עושה רביעי לא ילפת מיניה :הני ארבעה הזיין .שלישי עושה רביעי לא משכחת ליה בקרא דאית ליה טומאה
למשקי] נד\ דמטםא
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שלש:גוו משקין דרישא .חתוך משקין הראשונים ואימא פרץ מטמא את הכלי והכלי את האוכל ואוכל את המשקה וכן הן םלורין במקרא
ור׳ עקיבא הוא דדריש יטמא יטמא ושני עושה שלישי והוא הרין דמצי למישני נמי שרץ כלי וכלי משקה ומשקה אוכל וחרא מינייהן ק
ק
ק
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,
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כלפרשיכן דתרווייהו לא מצי ל

דאינץ"מקריי משקי"
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דתנינן בתורת כ הנים
כלי מבכל כלי יטמא כדהוה דריש ליה ר׳ יהודה וכלי אוכל דרוש ביה להאי יטמא דכלי יטמא ומשקין דסיפא לא תיתני משוס דרביעי שהן דברי ר' עקיבא
היה התנא שונה סתם
לא כתיב ואע״ג ראוכל ודאי מטמא משקה הכא לא תתנייה דהאי אוכל דהכא שלישי הואי :אמר ליה לא אשפחן תנא פ ו  . ,ואי הכי תדרוש
את
מטמא
השרץ
כמאן תוקמיה :ו ס י מ נ י ו  .שלא תטעה בסדרן :נוייתא .סדר מטילי שכר שעורין תחלה נו תנין כלי ואח״כ אוכל ואח״כ משקה :שרן המשקה והמשקה את
הכלי והכלי את האוכל
שנמצא בתנור  .ולא נגע בפת הפת שבתוכו שני לטומאה ואינם מטמאים חולין לרבנן מפני שהתנור תחלה התנור קיבל טומאה מן השרץ
והאוכל את המשקה
והפת מן התנור :וליחוייה להאי תנור פמאן דמלי טומאה  .כיון דקיימא לן אויר כלי חרס מטמא מן השרץ אף על פי שלא נגע למדנו שלש טומאות
אלמא כמאן דמלי טומאה הוא דהא לא נגע בו ומטמאו ותיהוי נמי פת כאלו נוגעת בשרץ :יפול יהו פל הכלים  .אם כלי שטף בשרץ אמר ליה רב
ששת הני לפי מה
נתון בתוך כלי חרס ושרץ באויר התיצון יכול יהא כלי עץ או כלי מתכת שבתוכו טמא משום דכתיב כל אשר בתוכו יטמא :שפירשת משקה וכלי
ואוכל ומשקה ארבעה
ת״ל
אלא
טומאות הן אלא גוז
משקה דרישא כלומר העבר אותו ולא תאמר משקה מטמא א ת הכלי ולמען שלא יתחלף לך שים לך סימן נזיאתא פי׳ המשקה שאמרת מטמא הכלים שהן גויאתא כדגרםינן בע״פ תמרי לבי נויאתא ארהיט ועוד נרםי׳
מסורביא דנזיאתא סטי אותן דלא אשכחן תנא דתנא משקה מטמא כלי אלא ר׳ יהודה והדר ביה כדפרשינן לעילא  :ה נ ן התם השרץ שנמצא בתנור הפת שבתוכו שניה שהתנור תחלה ואמר ליד ,רבא לרב אדא בר
אהבה הלא זה השרץ לא גגע בכותלי התנור אלא נתלה באוירו ואתה רואה אותו כאלו ננע בכותלי התנור וטמאהו כן נהזייה להא תנור כמאן דטלי שרצים ונימא כאלו השרץ עצמו נגע בפת ותהוי הפת תחלה
אמר
ש מ ע

עין מ ש פ ט
נ ר מצוד•
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פסחים

מסורת
הש״ס

קלא א מיי׳ פיה מהל׳ ס י אמר ר׳ יהושע שפיהן כאחח ורמינהו ח ב י ת  .אומר ר״י הא ה״ל וסמי!־ ליה מכל האוכל • כלומר האי כל אשר בתוכו שאמרתי
מומאת מת הצ׳ ו
דלא משני פסח שאני דמשמע ליה דפםח לא מעלה ולא מוריד לך באוכל אמרתי לך ואי כמאן דמלי טומאה חשיב ליה לחיצון נמצאת
ופי״גמהל׳ כלים הל׳ כ:
מדשרי בתלויה ואסר בטהורות א״כ מה שהיא תלויה הוי ה ט ע ם  :טומאה נוגעת בגבו של כלי שטף וכלי שטף מטמא מגבו אלא שמע
ק ל ב ב שם הלכה ג :
הא ר׳ שמעון אליבא דר׳ יהושע .תימה לר״ילר׳ שמעון כיון דשרי מינה כל אשר בחוט יטמא מחמת כלי הוא למטמא ואשמעינן קרא
ק ל ג ג ד מיי׳ פי׳נ מהי
תורה א ו ר דאוכלין ומשקין הוא למקבלי טומאה
תרומות הלכה ה.־
תלויה לטמא ביד א״כ שרי
0
ת״ל כ ל אשר בתוכו יטמא וסמיך ליה מכל ויקרא מולד הטומאה אבל כלי לא ומהאי
ק ל ד ה שם הלכה יכ :לשורפו ואמאי קרי ליה תלויה דתלויה
פירוקא נפקא לן בכל דוכחא הא
מ ט מ א מ א ו י ר כ ל י ח ר ס ב
האוכלאאוכל
היינו לא אוכלין ולא שורפין וי״ל
דאשכחן דאין כלי ראשון מטמא כלי
דחלויה לר״ש היינו דלא מחייב כל הכלים מטמאין מאויר כלי חרס :רב הסדא
ואין אוכלין ומשקין מטמאין כלי
ךאף לזילוף .אף על
לשורפו:
גב דחרומה טמאה בשריפה כיון רמי פיסחא אפיסחא ומשני מי א״ר יהושע
כדיליף לעיל מק״ו ואדם נמי שאינו
לעיל נוו.
דמםקינן בפ׳ בתרא דתמורה )ל׳ שתיהן כאחת ורמינהו *א״ר יוסי אין הנדון
אב הטומאה כגון נוגע בטומאת
העידו
לג (.הראוי לשריפה שרפה הראוי דומה לראיה כשהעידו רבותינו עלמה
דכתיב
כלי
מטמא
לא
ובשרץ
נבלה
— — י
והנוגע בנבלתם יטמא ולא כתיב
לקבורה חבורה והוא הדין בכי אם על הבשר שנטמא בולד הטומאה
הגהות
כבוס בגדים אבל גבי נושא גזירת
]וע״עתוס׳ שנת דף כה האי גוונח הואיל וראוי לזילוף* :ששורפין אותו עם הבשר שנטמא באב
הבית
ויה כך[
הכתוב היא בטומאת משא שמטמא
אין
הטומאה זה טמא וזה טמא אם על השמן
)א( רש״יד״ה
משא
בשעת
שעליו
בגדים
לטמא
אדם
משפך מכל.
שנפסל בטבול יום שמדליקין אותו בנר שנטמא בטמא מת זה פסול וזה טמא
ולא בגדים הבאין לאחר מכאן אלמא ג״נ ובב״ק דף
התרומה
ר ב י נ ו ח נ נ א ל אף אנו מודים בתרומה שנטמאת בולד הטומאה ששורפין אותה עם
קנוו גרס הכל
ולד הטומאה לא מטמא כלי חוץ וכן נ׳ל נכון :
יבא
שמא
אטד ליה לא אמריגן שנטמאת באב הטומאה אבל היאך נשרוף אפילו תלויה עם הטמאה
מטמא מח שהוא אב הטומאה וכן )נ(רש״יד״ה
אדם צא מצינו לו טומאה בכל התורה ואיכא דאמרי
כטאןדטלי שרצים וניט׳ אליהו ויטהרם ומשני הא ר״ש ואליבא דר׳ יהושע הא ר׳ יוסי ואליבא דר׳
כאלו השרץ עצמו נגע
וכי׳ מכל וכו׳
בפת ותהוי הפת תהלה יהושע *דתניא י״ד שהל להיות בשבתמבערין את הבל מלפני השבת ושורפין ? אלא מאב הטומאה כגון ע״י שרץ הס״י ואח״כ
דתניא יכול יהו הכלים
ונבלה ושכבת זרע ועל ידי זב מ״ה אמרו לו
טהורה .בפני*
.
טמאות תלויות וטהורות דברי ר׳ מאיר ר׳ יוסי אומר .
מטמאין מאויר כלי הרס תרומות ,
לאו כיש וב״ה
״״ל טפל האוכל אשי עצמה ותלויה בפני עצמה וטמאה בפני עצמה אמר ר״ש לא נהלקו ר׳ אליעזר !-ומעיינותיו ומדרסו ועל ידי נדה קאמרי דהא ר׳
ומעיינותיה ומדרסה וע״י טמא מ ת  :ישמעאל כר׳
יוסי כמה שנים
ור׳ יהושע על הטהורה ועל הטמאה שאין שורפין על התלויה ועל הטהורה!
a!S?nS־?׳5E
שהיהן פאהה .
בתלויה וטמאה אחר כיה וכיש
^ ? ? א ז ^ ן  .ששורפין עלמה נחלקו על התלויה ועל הטמאה שר׳ אליעזר אומר תישרף
בחמץ ב פ ס ח  :ורמינהו ב ו ׳  .וקתני היה אלא אמרו
לו כני דורו
במא! ל י ]שרצים[ זו בעצמה וזו בעצמה ור׳ יהושע אומר שתיהן כאחת והא מתניתין ר׳ יוסי היא
היאך
ישרף אפילו חלויה ע ם כצ׳ל והד׳א:
הכי קאמר ר׳ יוסי לר׳ מאיר אפילו ר״ש ואליבא דר׳ יהושע דמיקל כי מ ק ל
'™KTX"iS
ה ט מ א ה  :מתני׳ ר׳ שממון היא
ואליבא דרבי יהושע  .וברייחא רבי
י בתלויה וטמאה אבל בטהורה וטמאה לא רבי יוסי בר׳ חנינא רמי תרומה
^ י ;
יוסי אמרה כדקתני אמר ר׳ יוסי אין לעיל מו.
£ימ טי4™*£׳  JE,אפיסחא ומשני מי אמר ר׳ יהושע שתיהן כאחת ורמינהו *הבית של תרומה
הנדון כו׳ ולקמן פריך והא מתני׳ ר׳ ]יש׳נ[
 S Xשנולד בה ספק טומאה רבי אליעזר אומר אם היתה מונחת במקום התורפה^-S
יוסי נמי קאמר לה דתנן א״ר יוסי
למש״״• :ר ב חםיא יניהנה במקום המוצנע ואם היתה מגולה יכסנה רבי יהושע אומ׳ אם היתר .מונח׳
אינה היא ה מ ד ה  :ושורפין הרימה
ו
י
רמי פסהא אפםתא תנו
הלויה וטמאה וטהורה  .הכל ביחד
במקום המוצנע יניחנה במקום התורפה ואם היתה מכוסה ינלנה נרמא אין
במתני׳ כי אמר
ר׳ מאיר לטעמיה דאמר מדבריהם
דר׳
אליבא
יוסי
ר׳
הא
יהושע
דר׳
אליבא
שמעון
רבי
הא
ומשני
לא
בידים
למדנו ששורפין תרומה טהורה עם
הטמאה ב פ ס ח  :ה״ג לא נחלקו רבי שם ]וש״נ[
תשרף« בעצמה ייי יהושע ר׳ אלעזר רמי תרומה אתרומה ומשני מי אמר ר׳ יהושע נרמא אין
 ™ ^ ? " S Sבידים לא ורמינהו *תבית של תרומה שנשברה בגת העליונה ותחתיה חולין
אלימזר ורבי יהושע מל טהורה וטל ]ורבי[
אין הנדון דומה לראיה
נשרוף טמאין מודה ר׳ אליעזר)*לר׳( יהושע שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה
היאך י׳ יי י
י
טמאה שאי! שורפי! מל ההלויה ומל ]ועי׳ מיש לעיל
יבו׳ אבל
הטהורה ששורפין .דהואיל ולא עו .עלהגליון[
אפי׳ תלויה עם
הטמאה יציל ואם לאו ר׳ אליעזר אומר תרד ותטמא ואל יטמאנה ביד *ר׳ יהושע אומר
שמא יבוא אליהו
הוחזק טומאה אין נראה כמטמא
ג
מתני׳ נמי
חששומתקיף
מרובהחולין
דאיכא הפסד
שאני
יטמאנה
חששו
רבא לא
להמועט
להפסד
התםלהפסד
אביי *
ומשניא״ל
ביד עצים
הפסד
ויטיייני פי׳ יי לי יי איכא
בידים  :מל מה נחלקו טל ההלויה לעיל נוו :וש״י
שכפ קנד:
ו
t
t
ומשני משנתנו כרי
ומל ה ט מ א ה  .דהואיל ואין לה
יחבית
דתניא
חששו
לא
מועט
ולהפסד
חששו
מרובד!
דלהפסר
תימרא
ומנא
דמתניששורפין
שמעון
התלויה והטמאה יהדו של שמן תרומה שנשברה בנת העליונה ובחחתונח חולין טמאין מודה ר׳
טומאה ודאית הרי היא מטמא בידים
לר׳ אליעזר ור׳ יהושע סבר כיון
דברי יהושע וברייתא אליעזר לר׳ יהושע שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה יציל ואם לאו
דקתני אבל היאךנשרוף
דתלויה היא אי אתה מוזהר על כ״ק קנוי:
וטמאה תרד ותטמא ואל יטמאנה ביד *מ״ש שמן דראוי להדליק יין נמי ראוי לזילוף
אפילו תלוית
שמירתה :רמי הרומה אפיסהא .
באתת שמא יבא אליהו וכ״ת זילוף לאו מילתא היא והאטד שמואל משום ר׳ חייא שותין מלוג בסלע
ויטהרנו ר׳ יוסי אליבא
תרומה דעלמא אתרומה דפיסחא ] :שס :לקמן לג:
דרי יהושע ומקשי׳ והא ומזלפין מלונ בשתים בחדש והא ראוי לישנו *אתי ביה לידי תקלה שמן נמי
ומי א״ר יהושט שהיה! פאחת .חולין נג[:
ד,
ד' יוסי היא
דקתני אתי ביה לידי תקלה דרמי ליה בכלי מאוס יין נמי רמי ליה בכלי מאוס לזילוף
במתני' כי ר' יהושע
דמותר לטמא תלויה בידים :בידים
]יומא סו[.
אומר התלויה והטמאה קא בעי ליה בכלי מאוס רמי ליה *ותקלה עצמה תנאי היא דתניא חבית של יין
ל א  .ואע״ג דתלויה ה י א  :ה א .
שתיהן כאתת
דקתני בידים לא ר׳ יוסי היא ואליבא ]כנ׳׳ק אי׳ הכל
ואיך של תרומה שנטמאת ב״ש אומרים תשפך *חבל ובית הלל אומרים תעשה
מוקמת לה לברייתא
ופי׳ רש״י כולה
אבל
כרי יוסי
תלויה ל ו ף אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי אני אכריע
דתניאז י
בשרת תשפך חבלבביתm u o l.
1 1Jn p w
דר׳ יהושע דגבי תלויה דפיסחא כיחד .ונערוך
נשרוףאפי׳
היאך
נמי הכי אמר ואנן היאך נשרוף גרם הבל פי׳
הכי תעשה זילוף איכא דאמרי בהדש תשפך תבל בישן תעשה זילוף אמרו לו
קאמרליהר׳יוםילי׳
וטמאה ושנינן
לאלתר[
״.״
י
י
תלויה
אפי׳
לדידי
מאיר
אפילו תלויה ע ס ה ט מ א ה  :מתני׳
עם הטמאה אין שורפין
אין
אליעזר פ ו ׳  .אמםקנא קאי אאם לאו
אלא אפי׳ לר׳ שמעון
רבי
מודה
דלא:
יהושע
דרבי
אליבא
יוסי
רבי
קאמר
ואמאי
עצים.
הפסד
איפא
נמי
אליבא דרי יהושע תרד ותטמא ולקמן פריך מודה רבי יהושע לרבי אליעזר מבעי ליה מכל מקום קתני גבי שמן דכולהו מידי שלא יטמאנה
דטיקל לא מיקל אלא
בתלויה וטמאה אבל ב י ד ם משום הפסל חולין לשמן חולין שנתערב תרומה בהן יאסרו לכהן ולזר משום טומאה לתרומה משום דהפסד מיעט הוא
טהורה וטטאת לא כדמפרש דראוי להדליק :לאו מילהא היא  .לא חשיב והרי הפסידו :שותין מלוג .שנמכר בסלע ומזלפין מלוג הנמכר בשתים נוח
שרפינן :ר' יוסי
ברי לקנות לוג בשתי סלעים לזילוף מלקנותו לשתיה ומי שאינו עשיר יקח יין בזול לשתייתו לוג בסלע ויין ביוקר לזילוף :בחדש .דאין ריחו
הנינא רמי תרומה
אפסה ומשני איך אתה נודף ואין ראוי לזילוף:אהי ביה ליד הקלה .אם ישהנו אצלו עד שיתיישן אתי למשתי מיניה :לולוןו קבעי ליה .וצריך שיהא לו ריחו
שונה שר׳ יהושע אומר טוב ובכלי מאום רמי ליה בהמיה :והקלה עצמה .אי חיישינן לה ואסור לשהויי אי לא תנאי ה י א  :השפך ח ב ל ) א (  .לשון חבילה כלומר
שתים כאי שנמצא
מטמא התלויה בידים חשפך יחד ולא לזלף דילמא אדמזלף קלי קלי אפי׳ בו ביום אתי למשחיה :בשדה השפך ה ב ל  .שאין מזלפין בשדה והא לא אמרינן
והלא בהבית של תרומה שיביאנה בבית לזלפו דאדהכי אתי ביה לידי חקלה :יאיפא דאמר׳ • לשהייה מועטח )לא חיישינן( כי הא מן השדה לבית לא
שנולד בה ספק טומאה
לא התיר לטמאותה חיישינן אלא בחדש ששפך חבל כ ו ׳ ) נ ( * :אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי .כמה שנים אחר בית הלל וב״ש ה י ה  :אמרו ל ו  .בני דורו:
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]נ״ל דוה
בידים אלא ע״י נרטא
הזכור הוא
ומשני כרב הםדאבי זה
אין
מיותר.
ששנינו במשנה ר׳ יוסי
מראה אש[
אפיי לר׳ שמעון שמיקל
אליבא דר׳ יהושע חשיב לר׳ מאיר .ומשנה דתרומה אליבא דר׳ יהושע שנאה ר׳ יוסי אליבא דידיה דמהמיר :ר' אלעזר רמי תרומה אתרומה ומשני איני דלא התיר ר׳ יהושע בתלויה לטמא בידים והא בחבית של
תרומה שנשברה בגת העליונה תהתונה יש בה חולין טמאה אמר ר' יהושע אף יטמאנה ביד  .ומשני שאני התם דאיכא הפסד כלומר כיון שהגת התהתונה בתוכה חולין טמאים אם הוריד התרומה עליהם יפסידם.
ואקשינן והא מתני׳ דאיכא הפסד עצים שאתה מצריכו לעשות שתי מדורות ולשרוף הטהרות באהת והטמאות ]באהת[ ולא הייש אלא אמר זו לעצמה וזו לעצמה ושנינן להפסד מרובה בנון הפסד של הולין תששו אבל הפסד
מועט שהוא של עצים לא הששו ושמעינן האי סברא מהא דתניא הבית של שמן של תרומה שנשברה בגת העליונה והתחתונה טמאה ולא התיר ר׳ יהושע לטמאה ביד כדרך שהתיר ביין אלא אמר תרד ותטמא ואל
יטמא ביד לאו מכלל דכיון שאינו הפסד מרובה בשמן דהא ראוי להדליקו לפיכך לא הששו ואטרינן למה בשמן אינו הפסד מרובה משום דראוי להדליק• בנר ובין שטן העומד לאכילה לשמן העומד להדלקה הפסדו
מועט נם היין הטמא נטי ראוי לזלף בו כשמן ולא עור אלא שהיין הטוב הוא הנמכר לזילוף ואין בו הפסד דהא אמרי׳ שותין מלוג בסלע אבל לזילוף אין טזלפין אלא מן הטובהר הנמכר לוג בשני סלעים  .ודחי׳ זה היין
חדש הוא שאינו ראוי לזילוף כשטן ואשרי' יניהנו עד שתישן ודהינן היישינן דלמא אינשי ושתי ליה אי הכי שמן נמי ניהוש דלטא אכיל ליה ודהי׳ שמן רמי ליה בכלי מאום אבל יין דבעי ליה לזילוף וריהו הוא
דבעיא אי רמי ליח נמר ריחו חיים ולא שדי ליה ואתי ביה לידי תקלה ותקלה תנאי היא דתניא הבית של יין של תרומה שנטמא בייש אומר תשפך הכל ותייש לתקלה וב״ח אומר תעשח זילוף ולא חייש לתקלח והלכה
כביה ואע״נ דאמר ר' ישמעאל בר׳ יוסי אני אכריע וקיימא לן כל מקום ששנים הלוקים ואהד מכריע הלכה בדברי המכריע ר' ישמעאל תלמיד הוא ולא השיב ד' ישמעאל ברי יוסי לאכדועי דהא ר׳ יוסי אביו של ר׳
ישמעאל שאמר שטועה »ו משמו תלמיד שלישי לגבי ביה ובייש הוא לכשחחשוב מרבן יוחנן ב! זכאי שהוא תלמיד להלל עצמו עד ר׳ יוסי אתה מוצא אותם שלשה ר׳ יחושע ור׳ עקיבא ור׳ יוסי ולא עדיף ר׳ ישמעאל
לי!כרועי

