בס"ד

יד מהרש"א
מסכת פסחים
אור לארבעה עשר
חלק ג'
מדף יד .עד דף טז:

August 18, 2014
© Yecheskel Folger 2014

1

מפתח
 ............................................................................................................................................... 3דף יד.
 .......................................................................................... 3תוספות ד"ה דאיכא משקין וד"ה עם בשר
 ................................................................................................................ 7תוספות בא"ד מכל מקום
 .................................................................................................................... 9תוספות ד"ה עם בשר
 ............................................................................................................................................. 10דף יד:
 ............................................................................................................ 10רש"י ד"ה מתניתין קשיתי'
 ................................................................................................................. 12תד"ה הכא טהור וטמא
 ........................................................................ 15תוספות ד"ה התם פסול ובא"ד ר' חנינא ובא"ד תיפתר
 ............................................................................................................................................. 22דף טו.
 ..................................................................................................... 22רש"י ד"ה יניחה וד"ה דיקא נמי
 ............................................................................................................................................. 25דף טו.
 ..................................................... 25תד"ה ולד טומאה דרבנן ובא"ד הקשה ר"י ורש"י דף טו :ד"ה ר' יוסי
 ..................................................................................................... 33תוספות ד"ה דמדאורייתא טהור
 ............................................................................................... 35תוספות בא"ד ואומר ר"י דהא דשרי
 .......................................................................................................... 37תד"ה ולד טומאה דאורייתא
 .......................................................................................................................... 39בא"ד והא דנקט
 ............................................................................................................................................. 40דף טו:
 ................................................................................................................ 40גמרא אי הכי מאי מודה
 ................................................................................................................. 42רש"י ד"ה ור'י לטעמי'
 ................................................................................................................... 43תד"ה ר' יוסי לטעמי'
 ....................................................................................................................................... 48דף טז ע"א
................................................................................................................... 48גמרא מי אמר שמואל
 ........................................................................................................ 50רש"י ד"ה ותלושין מי מכשרי
 ............................................................................................................................................. 52דף טז:
 ........................................................................................................................ 52רש"י ד"ה הורצה
 ................................................................................................................. 52תוספות ד"ה על הבשר

2

דף יד.
תוספות ד"ה דאיכא משקין וד"ה עם בשר
[דף יד עמוד א] בד"ה דאיכא משקין כו' דהשתא לא מסיק אדעתיה שאוכל יטמא אוכל
אפי' מדרבנן כו' עכ"ל וק"ק תיקשי ליה נמי למ"ד דתרומה נמי אינו עושה כיוצא בו לפום
סברא דהשתא דאפי' מדרבנן אין אוכל מטמא אוכל למה חשו כלל במתני' מלשרוף תרומה
טמאה עם הטהורה ויש ליישב דלא נחית להקשות אלא מרישא דאיירי בקדשים וה"ה
דמסיפא דאיירי בתרומה קשיא ליה השתא למ"ד דתרומה אינו עושה כיוצא בו ודו"ק:
בד"ה עם בשר כו' וי"ל משום דר' חנינא קאמר מימיהם של כהנים משמע שמעולם כך
הוא אף קודם י"ח דבר כו' עכ"ל ר"ע נמי קאמר בהאי לישנא מימיהם של כהנים כו' אלא
דר' עקיבא ודאי דבתר י"ח דבר דגזרו ביה ב"ש וב"ה הוה ולכך פריך שפיר עליה אפי'
בראשון ושני נמי וכ"כ התוס' לקמן בשמעתין דמחט שנמצא בבשר וק"ל:
הקדמה 1) First
קדש רביעי  to makeמטמא קדש  because it’sטמא  counts asשלישי בקדש )a
מטמא תרומה  because it’s notפסול  counts only asשלישי בתרומה )b
הקדמה 2) Second
משנה )a
ר' חנינא )i
מימיהם של כהנים לא נמנעו מלשרוף בשר קדשים שלישי עם הבשר שנטמא באב הטומאה )(1
ונעשה ראשון
אף על פי שהוסיפו לטומאת שלישי לעשותו שני )(2
הוסיף ר' עקיבא )b
מימיהם של כהנים לא נמנעו מלהדליק שמן תרומה שהוא שלישי פסול בנר שנטמא בטמא מת
אף על פי שהוסיפו לטומאת שלישי פסול לעשותו שני

)i

ר' מאיר )c
מדבריהם למדנו אשר בשעה ו' בערב פסח שורפין תרומה טהורה שהיא אסור דרבנן עם הטמאה

)i

אף על פי שבשריפה זו מטמאין לתרומה טהורה )ii
ר' יוסי )d
הא דר' מאיר אינה היא המדה )i
הקדמה 3) Third
אביי )a
תרומה  andקדש  forאוכל מטמא אוכל  butחולין  forאין אוכל מטמא אוכל )i
רב אדא בר אהבה )b
קדש  forאוכל מטמא אוכל  butחולין  andתרומה  forאין אוכל מטמא אוכל )i
רבינא )c
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קדש  even forאין אוכל מטמא אוכל )i
הקדמה 4) Fourth
מטמא אחרים  areמשקין )a
הקדמה 5) Fifth
כל  aמדרבנן  butמטמא מדאורייתא  isn’tמשקין  ofרביעית  says that less than aרבינו תם )a
מטמא  is enough to beמשקין  ofשהוא
הקדמה 6) Sixth
כל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות תחלה  thatגזירה  include aיח' דבר  ofגזירות a) The
ראשון דרבנן  count asשני  or aראשון  aנוגע  that areמשקין b) meaning that
גמרא )7
רבינא  toקשיא )a
בשר  theמטמא  isראשון לטומאה  that’s aבשר קדש  says thatר' חנינא i) How is it that
שני לטומאה  to becomeשלישי  that’s aקדש
אין אוכל מטמא אוכל  andאוכלין ii) After all both are
תירוץ b) First
אין אוכל  even ifטומאה  in the level ofהוספה  there is aר' חנינא  forמשנה i) in the
 becauseמטמא אוכל
 thatאב הטומאה  by anנטמא  refers wasר' חנינא  to whichבשר קדש ראשון (1) the
 to makeמשקין  but alsoראשון  to make it aבשר קדש  not only theמטמא was
 tooראשון  aמשקין the
 teaches thatר' חנינא (2) And
 as well asמשקין ראשון  with theבשר קדש שלישי  theשורף  to beמותר (a) it’s
בשר קדש ראשון with the
בשר קדש  to theמוסיף טומאה  – to beאוכלין  – that’s notמשקין (b) to cause this
שני  by making it aשלישי
תירוץ c) Second
אב הטומאה  by anנטמא  that wasבשר  together with theנטמא  wereמשקין i) In fact no
 is thatדין  theמדרבנן  stillאין אוכל מטמא אוכל דאורייתא  holds that althoughרבינא )ii
בשר קדש שלישי  to theהוספת טומאה  theר' חנינא  and in the case ofאוכל מטמא אוכל
בשר קדש שלישי  to theשני דרבנן  ofטומאה  adds aבשר קדש ראשון by the
ד"ה דאיכא משקין  atתוספות )8
רבינו תם  ofהקדמה )a
מסתבר  it’s notמטמא משקין  was alsoאב הטומאה  that says theתירוץ i) For the first
משקין  ofרביעית that there was as much as a
בשר  with theנשרף  by beingמשקין ראשון  that theהקדמות ii) It follows from the
דרבנן  onlyשני  to become aבשר  caused theשלישי
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b) קשיא
i) Since the  הוספהto the  טומאהeven for the first  תירוץwas only  שני דרבנןanyway
ii) Why didn’t the  גמראgo directly to the second  תירוץwithout relying on the דוחק
of  משקיןand answer that  אוכל מטמא אוכל דרבנןso that there is at least the added
 טומאהof שני דרבנן
c) תירוץ
i) At the point of the  קשיאand the first  תירוץof the  גמראthe  גמראdidn’t yet
realize that  רבינאholds that אוכל מטמא אוכל מדרבנן
9)  מהרש"אat ד"ה דאיכא
a) קשיא
i) Since the  גמראdidn’t realize until the second  תירוץthat אוכל מטמא אוכל דרבנן
ii) Why didn’t the  גמראask this stronger קשיא
(1) Since  אין אוכל מטמא אוכלeven דרבנן
(a) why is there a  מחלוקתat all between  ר' מאירand  ר' יוסיon whether it’s
proper to be  שורף אוכל תרומה טהורהwith  אוכל תרומה טמאהon ערב פסח
(b) when the  תרומה טהורהwon’t become  טמאat all anyway
iii) Note that this  קשיאwould apply to  רב אדא בר אהבהas well as to  רבינאbecause
 רב אדא בר אהבהagrees with  רבינאthat  אין אוכל מטמא אוכלfor תרומה
b) תירוץ
i) In fact the  גמראintends its  קשיאalso for  ר' מאירand ר' יוסי
ii) The  גמראmentions its  קשיאonly for  קדשbecause  קדשis mentioned first in the
משנה
10)  המשךof the  גמראat 'עמוד ב
a)  הקדמהto a  קשיאby  רבאto  ר' עקיבאon the  הוספהof  טומאהto שמן שלישי פסול
i)  רבאat first assumes that the  הוספת טומאהto  שמן שלישי פסולcame about when
the  שמןbecame a  ראשון לטומאהwhen it was  נדלקin a  נרthat was an אב הטומאה
b)  קשיאof  רבאto ר' עקיבא
i) why in order for  שמןto become a  ראשוןis it necessary that it be  נוגעan אב
הטומאה
ii) when based on the  גזירהof " "כל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות תחלהthe שמן
as  משקיןwould become a  ראשוןeven if it’s  נוגעa שני
iii) The  פרטיםof this  קשיאaren’t relevant at this point
11)  תוספותat ד"ה עם בשר
a)  קשיאto the first  תירוץin our  סוגיאon 'עמוד א
i) Similarly to the  קשיאof רבא
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(1) Why didn’t the  גמראask that if there was  משקיןin the case of ר' חנינא
(2) Why did  ר' חנינאneed to say that the  משקיןbecame a  ראשוןby being  נוגעan
אב הטומאה
(3) When the result would have been the same if the  משקיןwas  נוגעeven a שני
b) תירוץ
i)  ר' חנינאsays " "מימיהם של כהניםand from these words it’s  משמעthat  ר' חנינאsays
his  דיןapplied also before the  גזירותof  יח' דברthat include the  גזירהof כל הפוסל
12)  מהרש"אat ד"ה עם בשר
a) קשיא
i) Then why does  רבאat ' עמוד בask his  קשיאto ר' עקיבא
ii) After all  ר' עקיבאalso uses the phrase ""מימיהם של כהנים
b) תירוץ
i) Must be that  תוספותintends to say that  ר' חנינאcould have lived before the
 גזירותof יח' דבר
ii) On the other hand we know that  ר' עקיבאlived after these גזירות
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תוספות בא"ד מכל מקום
בא"ד מ"מ משכחנא שלישי ע"י עצים ולבונה או ע"י משקים דאכתי לא גזרו כו' עכ"ל
ולא ניחא להו לפרש או ע"י כלי שנטמא במשקין דהוי טמא מדרבנן כמו שפרש"י לקמן
בשמעתין דכבר דחו התוס' פירושו לקמן משום דכלי שנטמא במשקין אין שורפין עליו
קדשים אלא בעיבור צורה וק"ל:
הקדמה 1) First
כל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות תחלה  thatגזירה  include theיח' דבר  ofגזירות a) The
ראשון דרבנן  count asשני  or aראשון  aנוגע  that areמשקין b) meaning that
הקדמה 2) Second
"אין אוכל מטמא אוכל" " as well asאין משקין מטמאי משקין" " meansאין טמא עושה כיוצא בו" )a
הקדמה 3) Third
גמרא  theסוגיא  that in the beginning of thisדיבור a) We established in the prior
דרבנן  applies evenאין טמא עושה כיוצא בו בקדש  thatרבינא assumed for
אוכל  deals withר' חנינא  thatגמרא  of theתירוץ b) And we also established for the first
משקין ראשון  withשריפה  by way ofשני  toהוספה  to which there is aקדש שלישי
תוספות )4
שאלה )a
 become aאוכל  that’s anבשר קדש שלישי  how did theאין טמא עושה כיוצא בו i) Since
 in the first placeשלישי לטומאה
תשובה )b
 teaches that byר' חנינא  andשלישי  to beאוכל קדש  theמטמא  had beenמשקין שני )i
אוכל  to theמוסיף טומאה  to beמותר  it’sראשון  that’s aמשקין  with the otherשריפה
שני to make it a
קשיא )c
בשר  so that theכל הפוסל וכו'  based onראשון דרבנן  was also aמשקין שני i) But the
שלישי דאורייתא  as well asשני דרבנן  was at the start alreadyקדש שלישי
 that’s aמשקין  with the otherנשרף  isבשר  when theהוספה ii) So how is there a
ראשון
תירוץ )d
כל הפוסל את התרומה  ofגזירה  before theדין  said hisר' חנינא )i
מהרש"א )5
קשיא )a
 can beראשון לטומאה  that are aמשקין  thatד"ה נימא קסבר  atעמוד ב'  says atרש"י )i
שני לטומאה מדרבנן  to beכלי  aמטמא
 was made aר' חנינא  in the case ofבשר קדש  answer that theתוספות ii) Why doesn’t
משקין ראשון  byשני דרבנן  that was made aכלי  by aשלישי
7

iii) And since for this  מהלךthe  שלישיisn’t  נוגע משקיןthe  גזירהof כל הפוסל את התרומה
isn’t relevant
b) תירוץ
i)  תוספותat  ד"ה ולדon . דף טוsays that  קדשthat’s  נוגעin a  כלי שניis  נשרףonly after
עיבור צורה
ii) It follows that the  קדשisn’t a  שלישיin the full sense of the word
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תוספות ד"ה עם בשר
בד"ה עם בשר כו' וי"ל משום דר' חנינא קאמר מימיהם של כהנים משמע שמעולם כך
הוא אף קודם י"ח דבר כו' עכ"ל ר"ע נמי קאמר בהאי לישנא מימיהם של כהנים כו' אלא
דר' עקיבא ודאי דבתר י"ח דבר דגזרו ביה ב"ש וב"ה הוה ולכך פריך שפיר עליה אפי'
בראשון ושני נמי וכ"כ התוס' לקמן בשמעתין דמחט שנמצא בבשר וק"ל:
ד"ה דאיכא משקין See
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דף יד:
רש"י ד"ה מתניתין קשיתי'
[דף יד עמוד ב] בפירש"י בד"ה מתני' קשיתי' כו' ליתני שנטמא סתם ואנן קי"ל דאין כלי
כו' עכ"ל פירושו מגומגם לי דהא לא ה"מ למתני שנטמא סתם דמצינו כלי שנטמא במשקין
דהוה טמא מדרבנן כפירש"י לקמן אלא דהכי הל"ל דה"מ למתני שנטמא באב הטומאה
ול"ל למתני טמא מת אי לאו דאיירי בנר של מתכת וק"ל:
הקדמה 1) First
משנה )a
הוסיף ר' עקיבא מימיהם של כהנים לא נמנעו מלהדליק שמן תרומה שהוא שלישי פסול בנר
שנטמא בטמא מת אף על פי שמוסיפין טומאה על טומאת שמן

)i

הקדמה 2) Second
"חרב הרי הוא כחלל" a) Based on
טמא מת  the same as theאב הטומאה  is anטמא מת  aנוגע  that’sמתכת )b
הקדמה 3) Third
ראשון  and make it aכלי  aמטמא  can beאב הטומאה  only anמדאורייתא )a
שני  and make it aכלי  aמטמא  beמדרבנן  canמשקין ראשון b) But
גמרא  of theהמשך )4
רש"י  as explained byרבא  ofמימרא )a
i) It must be that
 it becameחרב הרי הוא כחלל  and based onמתכת  that’sנר  deals with aר' עקיבא )(1
אב הטומאה  who was anטמא מת  by aנטמא  when it wasאב הטומאה an
 that makes theהוספה  there is aנר  in theנדלק  isשמן שלישי פסול (2) And when
ראשון  aשמן
ii) because
 to theהוספה  and theראשון  that’s only aנר חרס  had referred to aמשנה (1) If the
שני  is only to become aשמן שלישי פסול
 by anטמא  was madeנר  to explain that theמשנה (2) There’d be no need for the
" we’dנטמא" סתם  had saidמשנה  because even if theטמא מת  ofאב הטומאה
אב  only by anראשון  in this case – can be made aנר  – theכלי know that a
הטומאה
מהרש"א )5
רש"י  toקשיא )a
אב הטומאה  by anנטמא  wasנר  needed to say that theמשנה i) The
ii) Because otherwise we might have said that
משקין  byשני דרבנן  was made aכלי  that is aנר (1) the
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(2) So that the  נרas  שניcan’t be  מוסיףany  טומאהto  שמןthat’s already a שלישי
פסול
b) תירוץ
iii)  רבאaccepts this  נקודהand agrees that the  משנהneeds to say the  נרwas  נטמאby
an  אב הטומאהso the  נרbecomes a  ראשוןand is  מוסיף טומאהto the  שמןby making
it a שני
iv)  רבאsays only that
(1) if the  נרwere  חרסthere’d be no need to say that the  אב הטומאהwas a טמא
מת
(2) since the fact that the  נרwas  נטמאby a  טמא מתwould be relevant
(a) only for  מתכתthat
(i) based on  חרב הרי הוא כחללbecomes an  אב הטומאהif  נטמאby a טמא מת
(ii) but becomes only a  ראשון לטומאהif  נטמאby a שרץ
(b) And only if the  משנהneeded to deal with a case where the  נרwas an
 אב הטומאהand the  הוספהto the  טומאהof the  שמןwould be to make the
 שמןa ראשון
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תד"ה הכא טהור וטמא
תוס' בד"ה הכא טהור כו' כי היכי דשלישי דאורייתא מותר לעשותו שני ה"נ איסור כו'
עכ"ל לפי מה שכתבו התוס' לקמן דאיסור הוה כמו פסול א"כ קשה דליכא למילף איסור
דאורייתא משלישי דאוריי' דכמו דטמא ופסול אינן שוין דחשיב ליה מוסיף ה"נ טמא
ואיסור אינן שוין ומיהו מדר"ע ודאי איכא למילף שפיר איסור דאוריי' מפסול דאוריי'
ומ"ש דל"ל למילף איסור מטומאה כמו שאפרש לקמן לר"ל כו' היינו מ"ש לקמן בד"ה
נימא קסבר כו' וי"ל כיון דמדר' יהושע יליף ולא מצינו דר"מ יליף איסור מטומאה מסברא
כו' ע"ש ור"ל הכא כמו דפליגי בר קפרא ור' יוחנן לקמן איכא למימר דפליגי ביה הכא
ר"מ ור' יוסי ודו"ק:
הקדמה 1) First
 to a thing that was alreadyמוסיף טומאה  to beמותר  deals with whether it’sסוגיא a) The
טומאה  orאיסור  withמקולקל
משנה  -הקדמה 2) Second
ר' חנינא )a
מימיהם של כהנים לא נמנעו מלשרוף בשר קדשים שלישי עם הבשר שנטמא באב הטומאה
ונעשה ראשון

)i

אף על פי שהוסיפו לטומאת שלישי לעשותו שני )ii
הוסיף ר' עקיבא )b
מימיהם של כהנים לא נמנעו מלהדליק שמן תרומה שהוא שלישי פסול בנר שנטמא בטמא מת
אף על פי שהוסיפו לטומאת שלישי לעשותו שני

)i

ר' מאיר )c
מדבריהם למדנו אשר בשעה ו' בערב פסח שורפין תרומה טהורה שהיא אסור דרבנן עם הטמאה )i
אף על פי שבשריפה זו מטמאין לתרומה טהורה )ii
ר' יוסי )d
הך דר' מאיר אינה היא המדה )i
הקדמה 3) Third
מטמא תרומה  because it’s notפסול  counts only asשלישי בתרומה )a
רביעי  toמטמא קדש  because it’sטמא  counts asשלישי בקדש )b
הקדמה 4) Fourth
מוסיף טומאה  to beמותר  it is that it’sמסתבר  the moreקלקול a) The greater the original
מוסיף טומאה  to beמותר  it is that it’sחידוש  the more of aקלקול b) The lesser the original
הקדמה 5) Fifth
 thatהקדמות a) It follows from the earlier
מקולקל  that was alreadyקדש  toמוסיף טומאה  to beמותר  that it’sמסתבר i) It’s more
שלישי טמא as a
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ii) Than it is to be  מוסיף טומאהto  תרומהthat was already  מקולקלonly as a שלישי
 פסולthat’s not מטמא אחרים
b) And this explains why the  משנהsays that
i) after  ר' חנינאtaught his  דיןon  הוספהto  קדשthat was a  שלישי טמאand was מטמא
ii)  ר' עקיבאis  מוסיףhis  דיןon  הוספהto  תרומהthat was only a שלישי פסול
6) Sixth הקדמה
a)  תוספותestablishes at  ד"ה דמדאורייתאthat a  קלקולof  איסורis considered to be at the
same level of  קלקולas the  קלקולof  שלישי פסולfor תרומה
b) It follows that if it’s  מותרto be  מוסיף טומאהto  תרומהthat’s  שלישי פסולit’s also מותר
to be  מוסיף טומאהto an איסור
c) It also follows that
i) Since we’ve established that a  קלקולof  טמאthat’s  מטמאis greater than a קלקול
of פסול
ii) a  קלקולof  טמאthat’s  מטמאis greater than a  קלקולof איסור
7) Seventh הקדמה
a) A  קלקול דאורייתאis a greater  קלקולthan a קלקול דרבנן
8) Eighth הקדמה
a) We’ll establish on . דף טוand : דף טוthat
i)  ריש לקיש משום בר קפראdisagrees with this  מהלךand says that both  ר' מאירand
 ר' יוסיhold that we’re not  מדמהthe  קלקולof  איסורto the  קלקולof טומאה
ii) While  ר' יוחנןholds that both  ר' מאירand  ר' יוסיagree that  מדמין איסור לטומאהas
outlined in the earlier הקדמות
b)  מהרש"אon this point says
i) "'"היינו מה שכתב לקמן בד"ה נימא קסבר ויש לומר כיון דמדר' יהושע יליף וכו
ii) For an explanation see  תוספות ד"ה נימא קסברat :דף טו
9) Ninth הקדמה
a)  חמץat ' שעה זon  פסחis אסור דאורייתא
10) גמרא
a) קשיא
i) " "מדבריהם דמאןdoes  ר' מאירderive his  דיןthat  תרומת חמץ טהורהcan be  נשרףwith
 תרומהthat’s a  ראשוןat ' שעה וon  ערב פסחwhen the  תרומהis אסור דרבנן
ii) אילימא מדברי ר' חנינא התם מי דמי התם טמא וטמא הכא טהור וטמא
(1) It can’t be that  ר' מאירrefers to  ר' חנינאsince  ר' חנינאdeals with where the
starting  קלקולis  שלישי טמא דאורייתאwhile  ר' מאירdeals with where the
starting  קלקולat ' שעה וis an איסור דרבנן
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(2) Besides why does  ר' יוסיdisagree with ר' מאיר
11)  תוספותat  ד"ה הכא טהור וטמאas explained by מהרש"א
a) { קשיאan obvious  פירכאby  מהרש"אfollows below}
i) why doesn’t the  גמראexplain that
(1)  ר' מאירand  ר' יוסיdeal with ' חמץ בשעה זwhen the  איסורof  חמץis דאורייתא
(2) And that
(a)  ר' מאירagrees with the  שיטהof  ר' יוחנןthat  מדמין איסור לטומאהand that’s
why he says it follows that
(i) Since  ר' חנינאhold than a  שלישי לטומאה דאורייתאcan be made שני
לטומאה
(ii) In the same way an  איסור דאורייתאcan be made שני לטומאה
(b) while  ר' יוסיagrees with the  שיטהof  ריש לקיש משום בר קפראthat אין
 מדמין איסור לטומאהand that’s why he says the  דיןof  ר' מאירdoesn’t
follow from the  דיןof ר' חנינא
12) מהרש"א
a) קשיא
i) We established in the  הקדמותthat the  קלקולof  טומאהis greater that the  קלקולof
איסור
ii) so
(1) even if  ר' מאירholds that  מדמין איסור לטומאהand even if the case of ר' מאיר
involves ' שעה זand an איסור דאורייתא
(2) how can  תוספותask that  ר' מאירcan derive the greater  רבותאthat there can
be a  הוספהfrom  איסורfrom  ר' חנינאwho says the lesser  רבותאthat there can
be a  הוספהfrom שלישי לטומאה
b) But note that
i) this  קשיאto  תוספותwouldn’t apply had  תוספותasked that  ר' מאירderive his דין
from  ר' עקיבאwho holds that it’s  מותרto be  מוסיף טומאהto a שלישי פסול דאורייתא
ii) since  שלישי פסול דאורייתאand  איסור דאורייתאare equal קלקולים

14

תוספות ד"ה התם פסול ובא"ד ר' חנינא ובא"ד תיפתר
בד"ה התם פסול כו' תדע דהא ר"י דס"ל לקמן טומאת משקין לטמא אחרים דאורייתא כו'
לא יליף מינה איסורא דרבנן כו' עכ"ל לכאורה דר"ל דלא יליף מיניה היינו מהא דר' חנינא
אבל קשה דמאי תדע היא זו דהא ודאי ליכא למילף מידי מדר"ח דאימא שלישי דאורייתא
יכול לעשותו שני דרבנן למ"ד אין אוכל מטמא אוכל אבל איסור דרבנן אסור לעשותו שני
דרבנן דמה"ט לא קשה ליה לר"י מעיקרא אלא לר' עקיבא דמיירי בפסול דאורייתא דיכול
לעשותו ראשון דאורייתא דה"נ מותר לעשות מאיסור דרבנן שני דרבנן אבל לר"ח אי
איירי בולד דאורייתא ל"ק ליה לר"י מידי משום דאימא שלישי דאורייתא יכול לעשות
שני דרבנן אבל איסור דרבנן אינו רשאי לעשות שני דרבנן ונראה דהא שכתבו התוס' תדע
כו' לא יליף מינה איסור דרבנן כו' היינו נמי מהא דר"ע וכקושיית ר"י מעיקרא אלא דקא
אמרי תדע מדר' יוסי גם לפי האמת ודו"ק:
בא"ד ר"ח נמי מוסיף אדר"ע כו' לא שמעינן שיהא שלישי דרבנן מותר לעשות שני כו'
עכ"ל יש לדקדק בדבריהם אמאי לא תקשי להו בפשיטות טפי למאי דמוקי לה בולד טומאה
דרבנן למ"ד דאוכל מטמא אוכל הא ר"ח נמי מוסיף הוא דלדידיה אפי' טומאה דרבנן
דטהור מעליא הוא יכול לעשותו שני דאורייתא ור"ע לא קאמר אלא דפסול דאורייתא
מותר לעשותו שני דאורייתא והיא בעצמה פירכת ירושלמי לא בא ר"ע אלא לפחות דהיינו
לר"ח אפי' טהור מעליא מדאוריי' יכול לעשותו שני דאורייתא ור' עקיבא לא קאמר אלא
פסול דאורייתא דיכול לעשותו שני דאורייתא ויש ליישב דבריהם דודאי למ"ד אוכל
מטמא אוכל יש להקשות כן בפשיטות וכדפרי' בירושלמי אלא שהוסיפו התוס' לומר
דלמ"ד נמי אין אוכל מטמא אוכל יש להקשות דר"ח מוסיף הוא דהא דמותר לאיסור
[שלישי] דרבנן לעשותו שני דרבנן ליכא למילף להיתרא מהא דר"ע ומהא דר"ח איכא
למילף כמ"ש התוס' לעיל מיניה ודו"ק:
בא"ד תפתר בטבול יום דבית הפרס שהוא מדבריהם כו' עכ"ל ק"ק לפ"ז דאימא דר"ח
בוולד טומאה דאוריי' איירי ומדבריהם דקאמ' ר"מ אדר"ע קאי דאיירי בטבול יום דרבנן
דיכול לעשות דאוריית' ובהא גופיה נמי איכא למימר מוסיף אדר"ח ויש ליישב ודו"ק:
הקדמה 1) First
מטמא תרומה " because it’s notטמא" " but not asפסול"  counts asשלישי בתרומה )a
רביעי  toמטמא קדשים  because it’sטמא  counts asשלישי בקדש )b
הקדמה 2) Second
תרומה שלישי פסול  asקלקול  has the same level ofאיסור )a
הקדמה 3) Third
דרבנן  that’sקלקול  is greater than aדאורייתא  that’sקלקול a) A
הקדמה 4) Fourth
איסור דאורייתא  ofקלקול  is greater than theשלישי בקדש דאורייתא  ofקלקול a) The
 – asאיסור דרבנן  of anקלקול  is the same as theשלישי בקדש דרבנן  ofקלקול b) But the
תד"ה דאורייתא we’ll explain at
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הקדמה 5) Fifth
שלישי לטומאה דאורייתא  deals with aר' חנינא  assumes thatגמרא a) At this point the
הקדמה 6) Sixth
אוכלין  that aren’tנר  andשמן  deals withר' עקיבא )a
ר' עקיבא  doesn’t apply to the case ofאין אוכל מטמא אוכל  ofענין b) It follows that the
גמרא  of theהמשך )7
 thatדין  derive hisר' מאיר " doesמדבריהם דמאן" )a
ערב פסח  onשעה ו'  atראשון  that’s aתרומה  withנשרף  can beתרומת חמץ טהורה )i
אסור דרבנן  isתרומת חמץ when the
שני לטומאה  becomesתרומה טהורה ii) with the result that the
תוספות  as explained byשאלה )b
מאן דאמר  according to theר' חנינא  to be fromלימוד  intend theר' מאיר (1) Does
 as in this table 1אין אוכל מטמא אוכל that

תחלה
סוף

טבלא א' –אלו אין אוכל מטמא אוכל
ר' חנינא
שלישי דאורייתא
שני דרבנן (דאין אוכל מטמא אוכל)

ר' מאיר
איסור דרבנן
שני דרבנן (דאין אוכל מטמא אוכל)

מאן  according to theר' חנינא  to be fromלימוד  intend theר' מאיר (2) Or does
 as in this table 2אוכל מטמא אוכל  thatדאמר
 deals with this caseאוכל מטמא אוכל  thatמאן דאמר (3) who for the

תחלה
סוף

טבלא ב' –אלו אוכל מטמא אוכל
ר' חנינא
שלישי דאורייתא
שני דאורייתא (דאוכל מטמא אוכל)

ר' מאיר
איסור דרבנן
שני דאורייתא (דאוכל מטמא אוכל)

תשובה )c
i) No because
 – isשלישי דאורייתא– ר' חנינא  forקלקול (1) both in table 1 and table 2 the starting
ר' מאיר  ofציור  in theאיסור דרבנן  ofקלקול greater than the starting
 to a greaterהוספה  that there can be aר' חנינא  ofדין (2) And it follows that the
קלקול  to a lesserהוספה  is no proof that there can also be anקלקול
שאלה )d
ר' עקיבא  be fromלימוד i) Can the
תשובה )e
i) no
" מי דמי התם [בתרומת שמן שלישי] פסול הכא [בתרומה בשעה ו'] טהור" )ii
תוספות )8
גמרא  of theתשובה  to theקשיא )a
16

תרומה שלישי  ofקלקול  is the same as theאיסור  ofקלקול i) We established that the
פסול
תירוץ )b
שלישי פסול דאורייתא  than theקלקול  is less of aשעה ו'  atחמץ  forאיסור דרבנן i) The
ר' עקיבא in the case of
 to aמוסיף טומאה  to beמתיר  who isר' עקיבא  ought not to derive fromר' מאיר ii) So
איסור דרבנן  to anמוסיף טומאה  to beמותר  that it’s alsoפסול דאורייתא
תוספות )9
ר"י  ofקשיא )a
i) As we’ll explain in detail below
מלמד  from aדין  ought to be able to derive hisר' מאיר )(1
ר' מאיר  than in the case ofמלמד  is greater in theקלקול (2) Even if the starting
 is not proportionally less thanמלמד  in the case of theהוספה (3) So long as the
ר' מאיר  in the case ofהוספה the
b) Now
אין אוכל מטמא אוכל  ifר' מאיר  andר' עקיבא  forהוספות i) analyze the

תחלה
סוף

טבלא ג' קושיית ר"י אליבא דר' עקיבא אלו אין אוכל מטמא אוכל
ר' מאיר
ר' עקיבא
איסור דרבנן
פסול דאורייתא
שני דרבנן (דאין אוכל מטמא אוכל)
שני דאורייתא (דלא שייך אוכל
דמטמא אוכל)

אין אוכל מטמא  (becauseשני דרבנן  toאיסור דרבנן  is fromר' מאיר  forהוספה ii) The
שלישי פסול  fromר' עקיבא  forהוספה  is proportional to theהוספה ) and thisאוכל
אין אוכל מטמא  becauseר' עקיבא  forדאורייתא  isשני  (theשני דאורייתא  toדאורייתא
)נר ושמן  doesn’t apply toאוכל
 even though theר' עקיבא  from the case ofדין  derive hisר' מאיר iii) So why can’t
 inקלקול  is less than the startingדרבנן  that’sר' מאיר  in the case ofקלקול starting
דאורייתא  that’sר' עקיבא the case of
c) Note that
ר'  doesn’t apply to the case ofקשיא i) the following table explains why the same
חנינא
טבלא ד' ניחא לר"י אליבא דר' חנינא אלו אין אוכל מטמא אוכל
ר' חנינא
שלישי דאורייתא
תחלה
שני דרבנן (דהרי ר' חנינא באוכל
סוף
משתעי)

ר' מאיר
איסור דרבנן
שני דרבנן (דאין אוכל מטמא אוכל)

ii) namely
 applies theאין אוכל מטמא אוכל  ofדין  to which theאוכלין  deals withר' חנינא )(1
ר' מאיר same as for
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 is less than theשני דרבנן  toשלישי דאורייתא  fromר' חנינא  fromהוספה (2) And the
שני דרבנן  toאיסור דרבנן  fromר' מאיר  forהוספה
ר"י  ofקשיא  to theתירוץ )d
i) Must be that
מלמד  of theקלקול (1) The only relevant factor is the starting
(2) And
 in theקלקול  is greater than the startingמלמד  of theקלקול (a) if the starting
ר' מאיר case of
 of the two casesהוספות  even if theמלמד  from theלימוד (b) there can be no
are proportionally the same
תוספות  ofהמשך  to theהקדמות )10
דף טו on :ר' ירמי'  ofשיטה  we’ll refer to theדיבורים a) In later
ר' ירמי'  ofשיטה  is the same as theדף יד" at :נימא קסבר"  ofשיטה  holds that theתוספות )b
ר'  betweenמחלוקת  theאין אוכל מטמא אוכל  thatמאן דאמר  holds that for theשיטה c) This
 isר' חנינא  in the case ofקלקול  is based on whether the startingר' יוסי  andמאיר
 as in this table:דרבנן  orדאורייתא

תחלה
סוף

טבלא ה' נימא קסבר לר' מאיר ור' יוסי אלו אין אכל מטמא אוכל
ציור דר' מאיר
ר' חנינא אליבא דר' יוסי
ר' חנינא אליבא דר' מאיר
איסור דרבנן
שלישי דאורייתא
שלישי דרבנן
שני דרבנן (דאין אוכל
שני דרבנן (דאין אוכל
שני דרבנן (דאין אוכל
מטמא אוכל)
מטמא אוכל)
מטמא אוכל)

d) In short
 counts as theר' מאיר ( in the case ofאיסור דרבנן) קלקול  the startingר' מאיר i) for
ר'  and that’s whyר' חנינא ( in the case ofשלישי דרבנן) קלקול same as the starting
איסור  to anשני דרבנן  aמוסיף  to beמותר  that it’sר' חנינא  can derive fromמאיר
דרבנן
 is less than theר' מאיר ( in the case ofאיסור דרבנן) קלקול  the startingר' יוסי ii) for
ר' מאיר  and that’s whyר' חנינא ( in the case ofשלישי דאורייתא) קלקול starting
ר' חנינא  fromדין can’t derive his
תוספות  ofהמשך )11
"תדע" )a
 proves thatר' יוסי  ofשיטה i) The
מלמד  of aקלקול  if the startingמלמד  can’t be derived from aר' מאיר  ofדין (1) the
ר' מאיר  in the case ofקלקול is greater than the starting
הוספה  are the same as here where theהוספות (2) and it’s not relevant that the
} follows belowמהרש"א  byקשיא  {an obviousשני דרבנן for both is

תחלה

טבלא ו' נימא קסבר לר' מאיר ור' יוסי
ר' חנינא אליבא דר' יוסי
ר' חנינא אליבא דר' מאיר
שלישי דאורייתא
שלישי דרבנן
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ציור דר' מאיר
איסור דרבנן

סוף

שני דרבנן

שני דרבנן

שני דרבנן

מהרש"א )12
קשיא )a
ראי'  isn’t aר' יוסי  ofשיטה i) The
ר'  forהוספה  because theר' יוסי  aren’t the same forהוספות ii) Because in fact the
ר' מאיר  forהוספה  and is less than theשני דרבנן  toשלישי דאורייתא  is fromחנינא
שני דרבנן  toאיסור דרבנן from

תחלה
סוף

טבלא ז' נימא קסבר לר' יוסי
ציור דר' מאיר
ר' חנינא אליבא דר' יוסי
איסור דרבנן
שלישי דאורייתא
שני דרבנן
שני דרבנן
מן שלישי דאורייתא לשני מן איסור דרבנן לשני
דרבנן
דרבנן

 is less than theשני דרבנן  toשלישי דאורייתא  fromהוספה iii) Here’s proof that the
שני דרבנן  toאיסור דרבנן  fromהוספה
(1) In tables 3 and 4 we established that
(a) Although
 ought to be able to derive that there can be aר' מאיר  asked thatר"י )(i
 who says that thereר' עקיבא  fromשני דרבנן  toאיסור דרבנן  fromהוספה
שני דאורייתא  toפסול דאורייתא  fromהוספה can be a
(b) Still
 fromהוספה  can’t derive that there can be aר' מאיר  accepted thatר"י )(i
 who says that there can be aר' חנינא  fromשני דרבנן  toאיסור דרבנן
שני דרבנן  toשלישי דאורייתא  fromהוספה
תירוץ )b
נימא קסבר  ofשיטה " means to say only that for theתדע"  by itsתוספות )i
 isמלמד  in the case of aהוספה (1) Even if it were relevant that that the
ר' מאיר  in the case ofהוספה proportionally the same as the
 becauseר' חנינא  from the case ofר' מאיר  ofדין  still couldn’t derive theר' יוסי )(2
ר' מאיר  ofהוספה  is less than theר' חנינא  ofהוספה the
בא"ד ר' חנינא נמי מוסיף  atמהרש"א  as explained byתוספות  ofהמשך )13
"ואם תאמר"  ofקשיא )a
אוכל  thatמאן דאמר  both for theנימא קסבר  ofשיטה i) See table 8 that analyzes the
אין אוכל מטמא אוכל  thatמאן דאמר  and for theמטמא אוכל

תחלה
סוף

טבלא ח' נימא קסבר לר' חנינא ור' עקיבא אליבא דר' מאיר
ר' עקיבא
ר' חנינא אליבא דר' מאיר
שלישי פסול דאורייתא
שלישי טמא דרבנן
שני דאורייתא
שני דרבנן אלו אין אוכל
מטמא אוכל
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שני דאורייתא אלו אוכל
מטמא אוכל

ii) now
) is moreר' עקיבא  (as forדאורייתא  that’sקלקול  to a startingמוסיף טומאה (1) To be
)ר' חנינא  (as forדרבנן  that’sקלקול  to a startingמוסיף טומאה  than to beמסתבר
ר' עקיבא  ofחידוש  is greater than theר' חנינא  ofחידוש (2) It follows that the
 ofחידוש " that implies that theהוסיף ר' עקיבא"  sayמשנה (3) Why then does the
ר' חנינא  ofחידוש  is greater than theר' עקיבא
ירושלמי )14
אוכל מטמא אוכל  thatמאן דאמר  is even greater for theקשיא  notes that theירושלמי )a
שני  to aשלישי דרבנן  even from aהוספה  aמתיר  isר' חנינא  because thenדאורייתא
דאורייתא
מהרש"א )15
 wants to point outתוספות  becauseירושלמי  ofקשיא  doesn’t ask the greaterתוספות )a
אין אוכל מטמא אוכל  applies even ifקשיא that its
תוספות  ofהמשך )16
ירושלמי  ofתירוץ )a
שלישי פסול דרבנן  that’sשמן תרומה  isקלקול  deals with where the startingר' עקיבא )i
טבול יום דרבנן  by aטמא  was madeשמן because the
קלקול  is less than theר' עקיבא  in the case ofתרומה שלישי פסול דרבנן  ofקלקול ii) The
ר'  ofחידוש  – and that’s why theר' חנינא  in the case ofקדש שלישי טמא דרבנן of
ר' חנינא  ofחידוש  is greater than theעקיבא
טבלא ט' נימא קסבר לר' חנינא ור' עקיבא אליבא דירושלמי לר' מאיר
ר' עקיבא
ר' חנינא אליבא דר' מאיר
שלישי פסול דרבנן
שלישי דרבנן
תחלה
שני דאורייתא
שני דרבנן אלו אין אוכל
סוף
מטמא אוכל
שני דאורייתא אלו אין
אוכל מטמא אוכל

בא"ד תפתר  atמהרש"א )17
ירושלמי  toקשיא )a
גמרא  why doesn’t theר' מאיר  forמדבריהם דמאן  ofקשיא i) Then to answer the
 of this tableמהלך follow the

תחלה
סוף

טבלא י' קושיית תוספות לירושלמי
ר' עקיבא
ר' חנינא אליבא דר' מאיר
שלישי פסול דרבנן
שלישי דאורייתא
שני דאורייתא (דלא שייך
שני דרבנן אלו אין אוכל
אין אוכל מטמא אוכל בשמן
מטמא אוכל
ונר)
שני דאורייתא אלו אין
אוכל מטמא אוכל

ר' מאיר
איסור דרבנן
שני דרבנן אלו אין אוכל
מטמא אוכל
שני דאורייתא אלו אין אוכל
מטמא אוכל

שלישי דאורייתא  deals with aר' חנינא ii) namely
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 toמותר  is that it’sר' חנינא  ofחידוש  theאוכל מטמא אוכל  thatמאן דאמר (1) For the
שלישי דאורייתא  to theמוסיף שני דאורייתא be
מותר  is that it’sר' חנינא  ofחידוש  theאין אוכל מטמא אוכל  thatמאן דאמר (2) For the
שלישי דאורייתא  to theמוסיף שני דרבנן to be
מוסיף שני דאורייתא  to beמותר  it’sשלישי פסול דרבנן  that even toמוסיף  isר' עקיבא )iii
iv) Now
שלישי פסול  asקלקול  has the sameאיסור (1) Since an
איסור דרבנן  to derive that to anר' עקיבא  relies onר' מאיר )(2
אוכל מטמא אוכל  thatמאן דאמר  for theשני דאורייתא  toהוספה (a) there can be a
אין אוכל מטמא אוכל  thatמאן דאמר  for theשני דרבנן  toהוספה (b) there can be a
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דף טו.
רש"י ד"ה יניחה וד"ה דיקא נמי
[דף טו עמוד א] בפירש"י בד"ה יניחה במקום כו' דכיון דאינה ראויה אלא להדלקה יכול
לגרום לה טומאה והא נמי אפי' טהורה בת ביעור כו' עכ"ל ר"ל אף על גב דהכא בתלויה
שרי ר' יהושע יליף מינה ר"מ אף בטהורה מה"ט דכיון דחזינן דר"י שרי באינה ראויה
אלא להדלקה הך טהורה דהכא גבי פסח נמי בת ביעור היא ואינה ראויה אלא לשריפה
ומיהו ר"י פליג עלה במתני' וקאמר דיש לחלק בין תלויה לטהורה ומודה ר' יהושע בטהורה
ולמאי דמסיק דהכא לא שרי רבי יהושע אלא משום גרמא ובההיא דלקמן חבית שנשברה
שרי ר' יהושע אף בידים משני לה בסוף פרקין דההיא משום הפסד חולין שרי אף בידים
ולקמן בברייתא נמי דקתני בדברי רבי יוסי אבל היאך נשרוף תלויה עם הטמאה ובמתני'
דהכא שרי ליה אליבא דר' יהושע בתלויה בסוף פרקין פריך לה ומשני הא ר' יוסי הא ר"ש
ע"ש ומה שכתב מהרש"ל בזה אין צורך ודו"ק:
בד"ה דיקא נמי כו' דמודה ר"א ור"י בזו ש"מ מינייהו הוה יליף כו' עכ"ל ודקאמר ליה
על מה נחלקו על התלויה כו' ר"ל דאיכא למימר דכי מיקל ר"י בתלויה גבי חבית שנולד
לה ספק טומאה ותנא גרמא והוא הדין בידים מיהו בטהורה ליכא למימר דמיקל כך פרש"י
לקמן למאי דמוקי לה דר"מ מדר"ח יליף וכן יש לפרש הכא למאן דמוקי לה דמדר"י יליף
אבל הוא דחוק דמאי קשיא ליה מהך תלויה דחביות שנולד לה ספק טומאה דהא איכא
לפלוגי שפיר בין גרמא ובין בידים כדמפליג בהדיא תלמודא אבל הנכון דקא"ל על מה
נחלקו על תלויה כו' היינו לר"ש דלא מפליג בין גרמא ובין בידים דפליגי ר"א ור"י הכא
בתלויה דאמרינן לקמן בסוף פירקין וכמ"ש לעיל ויש לכוון פירושו ג"כ על דרך זה דתנא
גרמא וה"ה בידים היינו לר"ש דס"פ ותו לא מידי ודו"ק:
דף יד at .משנה דפסח – הקדמה 1) First
ר' מאיר )a
מדבריהם למדנו אשר בשעה ו' בערב פסח שורפין תרומה טהורה שהיא אסור דרבנן עם הטמאה )i
אף על פי שבשריפה זו מטמאין לתרומה טהורה )ii
ר' יוסי )b
הך דר' מאיר אינה היא המדה )i
מוסיף טומאה  to beשורפין שתיהן כאחת  saysר' יהושע  thatתרומה תלוי' ii) It’s only for
בידים
גמרא )2
שאלה )a
דין מדבריהם  derives hisר' מאיר  from whomתנאים i) Who are the
ריש לקיש משום בר קפרא  ofתשובה )b
 and says it’sר' אליעזר  disagrees withחבית שנולד לה ספק  ofברייתא  in theר' יהושע )i
תרומה תלוי'  forגורם טומאה  to beמותר
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ii)  ר' מאירis  מדייקfrom  ר' יהושעthat it’s also  מותרto cause  טומאהfor  תרומה טהורהin
'שעה ו
c)  קשיאto ריש לקיש
i) ""התם גרמא בעלמא הכא בידים
ii) In the  ברייתאit’s only  גרמא לטומאהthat  ר' יהושעis מתיר
iii) How can  ר' מאירrely on  ר' יהושעto permit טומאה בידים
d) תירוץ
i) אין הכי נמי
ii) In fact  ר' מאירrelies on a second  ברייתאof  חבית שנשברהwhere  ר' יהושעpermits
 טומאה בידיםeven for תרומה טהורה
e) שאלה
i) Why does  ר' יוסיdisagree and say אינה היא המדה
f) תשובה
i)  ר' יוסיsays the  ברייתאof  חבית שנשברה כדוis a special case because it involves
הפסד חולין
3)  רש"יas explained by  מהרש"אat ד"ה יניחנה
a) שאלה
i) In the  הוה אמינאwhen the  גמראheld that  ר' מאירrelies on the  ברייתאof חבית
שנולד לה ספק
ii) How did the  גמראaccept that  ר' מאירrelies for his  דיןon  תרומה טהורהon a
 ברייתאthat deals with 'תרומה תלוי
b) תשובה
i) The  גמראheld that  ר' מאירsays for  ר' יהושעthat
(1) just as ' תרומה תלויcan be used only for הסקה
(2) in the same way  תרומת חמץin ' שעה וis  חזיonly for שריפה
c) שאלה
i) And how did the  גמראunderstand why  ר' יוסיdisagrees
d) תשובה
i)  ר' יוסיholds that this  סבראisn’t enough to overcome the fact that the ברייתא
deals with ' תרומה תלויwhile  ר' מאירdeals with תרומה טהורה
4)  רש"יon ' עמוד בat ' ד"ה הכא קאמר ליas explained by  מהרש"אat ד"ה דיקא נמי
a) שאלה
i) Since the  גמראdecides that " "התם גרמא בעלמא הכא בידיםis the reason ר' מאיר
can’t derive his  דיןfrom the  ברייתאof חבית שנולד לה ספק
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ii) Is it possible to explain for  ר' יוסיalso that the  ברייתאof  חבית שנולד לה ספקisn’t
relevant because the  ברייתאpermits only גרמא
b) תשובה
i) No because we’ve established that  ר' יוסיin  משנה דפסחrelies only on the סברא
that  ר' יהושעdeals with ' תרומה תלויwhile  ר' מאירapplies his  דיןeven to תרומה
טהורה
c) Note by the way that
i) Although  רש"יat ' עמוד בsets out this  מהלךonly in discussing the  שיטהof ר' יוחנן
the  פרטיםof which aren’t relevant at this point
ii) The same  מהלךapplies here to explain the  שיטהof  ריש לקישon why ר' יוסי
disagrees with ר' מאיר
5) מהרש"א
a)  הקדמהto a  קשיאto רש"י
i) At : דף כthe  גמראasks three קושיות
(1) Why is it that
(a)  ר' יוסיin  משנה דפסחsays  ר' יהושעis  מתירto be  מוסיף טומאהto ' תלויeven
בידים
(b)  ר' יהושעin the  ברייתאof  חבית שנולד לה ספקpermits a  הוספהonly for גרמא
(c)  ר' יהושעin  ברייתא דחבית שנשברה כדוis  מתירto be  מוסיף טומאהeven to
 טהורהand even בידים
ii) And the  גמראanswers that
(1) The  ברייתאof  חבית שנשברה כדוis a special case because of הפסד חולין
(2)  ר' יוסיin  משנה דפסחrefers to the understanding of  ר' שמעוןon the  שיטהof 'ר
יהושע
(3)  ר' יוסיin the  ברייתאof  חבית שנולד לה ספקsets out his own  שיטהthat where
there’s no  הספד חוליןa  הוספהis  מותרonly  בגרמאand only for 'תרומה תלוי
b) קשיא
i) Then why does  רש"יneed to decide for  ר' יהושעthat it’s  מותר בידיםto be מוסיף
 טומאהto 'תרומה תלוי
c) תירוץ
i) Probably  רש"יrefers to the  שיטהof  ר' יהושעas understood by ר' שמעון
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דף טו.
תד"ה ולד טומאה דרבנן ובא"ד הקשה ר"י ורש"י דף טו :ד"ה ר' יוסי
תוס' בד"ה ולד טומאה כו' ולפרש"י אינו היא מן המדה דרבי יוסי היינו דלא מדמינן איסור
דרבנן לטומאה כו' עכ"ל וצ"ל לפום סברא דהשתא דלא מדמינן איסור לטומאה בשבע נמי
אוסר ר"י אבל לא קאי הכי לקמן למאי דקאמר ר' יוחנן דבשבע ד"ה שורפין דהשתא ע"כ
מדמדמינן איסור דאורייתא לטומאה דאורייתא ה"נ מדמינן איסור דרבנן לטומאה דרבנן
כפירש"י לקמן בהדיא גבי הא דפריך א"ה אמאי אינה היא מן המדה ומש"ה הוצרך ר'
ירמיה לאוקמא דלכ"ע מדמינן איסור לטומאה אלא דפליגי בטומאת משקין לטמא אחרים
אי הוה דאורייתא אי לא ולכך הוצרך רש"י לשנות פירושו לקמן דהכא פירש ולד טומאה
דרבנן דהיינו שהכלי שנטמא ממשקין ובההיא דר' ירמיה פי' שהמשקין נטמאו מהכלי
משום דהכא לכ"ע הוה ההיא דר"ח ולד טומאה דרבנן דהיינו שהכלי נטמא במשקין ובהא
פליגי דר"מ מדמה איסור לטומאה ור"י אינו מדמה איסור לטומאה אבל לקמן דר' יוסי
מודה בז' דשורפין וע"כ מדמה איסור לטומאה הוצרך לפרש לר' יוסי דהוה ולד דאורייתא
היינו שהמשקין נטמאו בכלי והבשר מן המשקין דטומאת משקין לטמא אחרים דהיינו
אוכל ומשקין דאורייתא אבל הכלי מן המשקים ודאי אינו טמא אלא מדרבנן דמדאוריי'
אין הכלי טמא אלא מאב הטומאה זהו הנראה לי משיטת רש"י וק"ל:
בא"ד הקשה ר"י למ"ד אין אוכל כו' א"כ לר' יוסי לא משכחת שלישי דאורייתא כו'
עכ"ל בפשיטות לרבי ירמיה דמוקי לה שלישי דאורייתא ע"י משקין לא תקשי להו דאימא
ר' ירמיה סבר אוכל מטמא אוכל והוה תוספת טומאה מדאורייתא דשלישי דאורייתא עושה
שני דאורייתא וכן פרש"י לקמן אלא למ"ד אין אוכל מטמא אוכל קשיא להו שפיר לר'
יוסי דמוקי לה בשלישי דאורייתא א"א לאשכוחי אלא שנגע הבשר במשקין שניים וא"כ
לא הוה תוספת ולא ניחא להו למימר גם בזה כפירש"י לקמן דרבינא דס"ל אין אוכל מטמא
אוכל מוקי לה בתוספת טומאה דרבנן כדמוקמינן לה ברישא ע"ש אבל לר"מ ל"ק להו
דשלישי [דרבנן] הכא אפשר לאשכוחי בלא משקין ולא תקשי להו נמי לר"מ בעלמא למ"ד
אין אוכל מטמא אוכל היכן אשכחן שלישי דאורייתא כיון דס"ל טומאת משקין לטמא
אחרים דרבנן די"ל דאפשר לאשכוחי שלישי דאורייתא במשקין שנטמאו באוכל שנטמאו
בכלי ראשון וכ"כ התוס' לקמן ודו"ק:
בפירש"י בד"ה ור"י לטעמיה כו' ורבינא דאית ליה כו' ומוקי לה לתוספת טומאה דרבנן
כו' ומאי מדבריהם מדר"א ור"י עכ"ל אין לפרשו לתוספת טומאה דרבנן בולד טומאה
דרבנן וכמו שפירש"י לעיל שהבשר נטמא בכלי שנטמא במשקה שנטמ' בשרץ דא"כ לא
אצטריך ליה לפרושי מדבריהן מדר"א ור"י אלא מדברי ר"ח כדאמרי' לעיל ורבי יוסי
פליג דלא נילף איסור דרבנן מטומאה דרבנן כמ"ש התוס' לעיל לשיטת רש"י ואם נאמר
דר"י מודה בזה ע"כ דיליף איסור מטומאה וא"כ הדרן קושיין לדוכתין אמאי אינה היא
מן המדה אלא דר"ל כדאוקמה ר"ל משום בר קפרא ולד טומאה דאוריי' ולא הוי אלא
תוספת טומאה דרבנן כיון שאין אוכל מטמא אוכל ומיהו ליכא לאשכוחי שיהיה הבשר ולד
טומאה דאורייתא אלא ע"י עצים ולבונה כמ"ש התוספות דע"י אוכל ליכא לאוקמא דאין
אוכל מטמא אוכל ואם ע"י כלי שנטמא במשקין לא הוה אלא ולד מדרבנן ואם ע"י משקין
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שנטמאו בכלי אפילו לר"י דאית ליה טומאת משקין דאורייתא תקשי כדפרכינן דלא הוה
תוספת טומאה דרבנן דע"י משקין נמי נעשה הבשר שני דרבנן ודו"ק:
הקדמה 1) First
טומאת משקין לטמא אחרים דאורייתא  holds thatר' יוסי  according toר' עקיבא )a
הקדמה 2) Second
מטמא כלים  areמשקין ראשון  thatמדרבנן  agree that it’s onlyכולי עלמא )a
הקדמה 3) Third
כל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות תחלה מדרבנן )a
הקדמה 4) Fourth
אוכל מטמא אוכל בקדש  hold thatאביי  andרב אדא בר אהבה )a
אין אוכל מטמא אוכל בקדש  holds thatרבינא )b
הקדמה 5) Fifth
משנה )a
ר' חנינא )i
מימיהם של כהנים לא נמנעו מלשרוף בשר קדשים שלישי עם הבשר שנטמא באב הטומאה )(1
ונעשה ראשון
אף על פי שהוסיפו לטומאת שלישי לעשותו שני )(2
הוסיף ר' עקיבא )b
מימיהם של כהנים לא נמנעו מלהדליק שמן תרומה שהוא שלישי פסול בנר שנטמא בטמא מת
אף על פי שהוסיפו לטומאת שלישי לעשותו שני

)i

ר' מאיר )c
מדבריהם למדנו אשר בשעה ו' בערב פסח שורפין תרומה טהורה שהיא אסור דרבנן עם הטמאה

)i

אף על פי שבשריפה זו מטמאין לתרומה טהורה )ii
ר' יוסי )d
הא דר' מאיר אינה היא המדה )i
הקדמה 6) Sixth
מוסיף טומאה  to beמותר  it is that it’sמסתבר  the moreקלקול a) The greater the starting
הקדמה 7) Seventh
קלקול דרבנן  is greater thanקלקול דאורייתא )a
הקדמה 8) Eighth
קלקול איסור דרבנן  is the same asקלקול שלישי דרבנן )a
גמרא )9
שאלה )a
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מדבריהם דמאן )i
רש"י  as understood byנימא קסבר  ofתשובה )b
משנה  in theר' חנינא  agree thatר' יוסי  andר' מאיר )i
כלי  by aנטמא  because it wasדרבנן  onlyטמא  that’sשלישי לטומאה (1) deals with a
משקין ראשון  byשני דרבנן that was made a
מוסיף  to beמותר (2) And teaches that it’s
אוכל מטמא אוכל דאורייתא  ifשני דאורייתא  ofטומאה (a) the
אין אוכל מטמא אוכל דאורייתא  ifשני דרבנן  ofטומאה (b) the
 it’s alsoאסור מדרבנן  that’sשעה ו'  atתרומת חמץ  that toמדייק  isר' מאיר ii) from this
מוסיף  to beמותר
אוכל מטמא אוכל דאורייתא  ifשני דאורייתא  ofטומאה (a) the
אין אוכל מטמא אוכל דאורייתא  ifשני דרבנן  ofטומאה (b) the
 ofדין  at all so theאין מדמין איסור לטומאה  disagrees because he holds thatר' יוסי )iii
ר' מאיר  isn’t relevant to the case ofר' חנינא
גמרא  of theהמשך )10
ריש לקיש משום בר קפרא  ofשיטה )a
 can’tר' מאיר  ofדין  so that theאין מדמין איסור לתרומה  agree thatר' יוסי  andר' מאיר )i
ר' חנינא be derived from
ii) instead
ר' יהושע  whereחבית שנשברה כדו  ofברייתא  from theדין  derives hisר' מאיר )(1
מטמא תרומה טהורה  to beמותר בידים says that it’s
הפסד חולין  is no proof because it involvesברייתא  says theר' יוסי )(2
שאלה )b
ר' חנינא i) By the way what are the facts in the case of
תשובה )c
ר' מאיר  sinceשלישי דאורייתא  deals withמשנה  in theר' חנינא i) It’s possible that
ר' חנינא  fromדין anyway doesn’t derive his
עמוד ב'  atגמרא  of theהמשך )11
 agrees that it’sר' יוסי  evenדאורייתא  isאיסור חמץ  when theשעה ז'  says that inר' יוחנן )a
תרומה טמאה  withשורף תרומה טהורה  to beמותר
קשיא )b
"אי הכי אמאי אמר ר' יוסי אינה היא המדה" )i
ר' ירמי'  ofשיטה  on theגמרא  of theהמשך  andד"ה ולד טומאה  atמהרש"א )12
גמרא  of theקשיא  of theפירוש )a
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i)  תוספותproves on : דף טוin  ד"ה נימאthat  ר' יוחנןwho says  ר' יוסיagrees with 'ר
 מאירat ' שעה זmust hold that
(1)  ר' מאירderives his  דיןfrom ר' חנינא
(2)  ר' יוסיholds that מדמין איסור דאורייתא לטומאה דאורייתא
ii) For the  שיטהof  נימא קסברwe’ve established that both  ר' מאירand  ר' יוסיsay that
 ר' חנינאdeals with  שלישיthat’s  טמאonly  דרבנןbecause it was  נטמאby a  כליthat
was  נטמאby משקין
iii) Now – as explained by  רש"יat ד"ה אי הכי
(1) It’s  מסתברthat
(a) since  ר' יוסיis  מדמה איסור דאורייתאto שלישי פסול דאורייתא
(b) He’s also  מדמה איסור דרבנןto טומאה דרבנן
iv) So why did  ר' יוסיsay אינה היא המדה
b) And this is also why the  גמראaccording to  רש"יnow can no longer follow the שיטה
of  נימא קסברand instead needs to explain that the  מחלוקתbetween  ר' יוסיand ר' מאיר
is whether the  שלישיis  דאורייתאor  דרבנןper the  שיטהof 'ר' ירמי
c) Namely
i) In the case of  ר' חנינאthe  שלישיwas  נטמאby משקין שני
ii) and the basis of the  מחלוקתat ' שעה וis that
(1)  ר' מאירholds that
(a) the  שלישיis  טמאonly  דרבנןbecause טומאת משקין לטמא אחרים דרבנן
(b) it follows that  ר' חנינאholds it’s  מותרto be  מוסיף טומאהto טומאה דרבנן
(c) and it follows further that the same  דיןwould apply to an איסור דרבנן
(2) While  ר' יוסיholds that  טומאת משקין לטמא אחרים דאורייתאso that the  שלישיis
 טמא דאורייתאand the case of  ר' חנינאproves nothing about whether it’s מותר
to be  מוסיף טומאהto איסור דרבנן
iii) There is no  מחלוקתat ' שעה זwhere the  איסורis  דאורייתאbecause then the case of
 ר' חנינאthat deals with  שלישי דאורייתאis relevant also for  ר' יוסיwho for ר' יוחנן
agrees with  ר' מאירthat מדמין איסור לטומאה
d) {but note that at  ד"ה הכא טהור וטמאwe saw that  מהרש"אasks that there should be
no  לימודin this case since  קלקול שלישי דאורייתאis greater that }קלקול איסור דאורייתא
13)  רש"יat 'ד"ה ר' יוסי לטעמי
a)  קשיאto 'ר' ירמי
i) The  משקין שניthat according to ' ר' ירמיwere  מטמאthe  שלישיalso count as ראשון
 דרבנןbased on the  כללof כל הפוסל
ii) so that the  שלישיis not only  שלישי דרבנןfor  ר' מאירand  שלישי דאורייתאfor ר' יוסי
but is also  שני דרבנןfor both  ר' מאירand ר' יוסי
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iii) Now
נוגע בשר ראשון  is laterשלישי  we understand that if theאוכל מטמא אוכל (1) If
שני דאורייתא  toהוספה there is a
(2) But
שני דרבנן  can result only inראשון  to aנגיעה  theאין אוכל מטמא אוכל (a) if
 already hasשלישי  theטומאה that’s a level of
הוספה  results in aנגיעה  say theר' חנינא (b) So in what sense does
תירוץ )b
ר' ירמי' i) Must be that
קדש  forאוכל מטמא אוכל דאורייתא  thatאביי  andרב אדא בר אהבה (1) agrees with
אין אוכל מטמא אוכל בקדש  who saysרבינא (2) and disagrees with
שאלה )c
ר' מאיר  ofמדבריהם  and theר' חנינא  ofהוספה  explain theרבינא i) How does
רש"י  ofלשון  in theתשובה )d
"רבינא מוקי לה לתוספת טומאה דרבנן דמתניתין כדאוקימנא ברישא ומאי מדבריהן מדברי ר'
אליעזר ור' יהושע"

)i

רש"י ד"ה ר' יוסי לטעמי'  atתוספות )14
רש"י ד"ה ר' יוסי לטעמי'  atמהרש"א  as explained byתשובה )a
 in theר' חנינא  who saysריש לקיש  ofשיטה  refers to theכדאוקימנא ברישא  byרש"י )i
שלישי דאורייתא  deals withמשנה
שלישי  to theמוסיף  to beמותר  that it’sרבינא  teaches according toר' חנינא ii) And
אוכל  withשריפה ) byאין אוכל מטמא אוכל  says thatרבינא  (sinceשני דרבנן  aדאורייתא
ראשון
iii) Now
 can’t deriveר' מאיר  it’s clear thatשלישי דאורייתא  deals withר' חנינא (1) Since
איסור דרבנן  to anהוספה  also to make aמותר  that it’sר' חנינא from
 it must be thatרבינא  says that forרש"י (2) And this is why
ריש  ofשיטה  by theר' יהושע  andר' אליעזר  fromדין  derives hisר' מאיר )(a
ר' חנינא  and not fromלקיש בשם בר קפרא
הפסד חולין שאני  disagrees because he holds thatר' יוסי (b) And
ד"ה ר' יוסי לטעמי'  atמהרש"א  ofהמשך )15
שאלה )a
 – namely that the case ofרש"י  as explained byנימא קסבר  ofשיטה i) Return to the
שני דרבנן  that was made aכלי  by aנטמא דרבנן  that wasשלישי  involves aר' חנינא
משקין ראשון by
 means thatרש"י "כדאוקימנא ברישא" ii) Is it possible that by
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(1) for  רבינאwho says אין אוכל מטמא אוכל
(2)  ר' חנינאdeals with the  ציורof  נימא קסברwhere the  שלישי דרבנןwasn’t נטמא
by  משקיןand so isn’t  שני דרבנןuntil there is a  הוספהto  שני דרבנןby  נגיעהto
an אוכל ראשון
b) תשובה
i) Can’t be because if so  רש"יcould have explained that  ר' מאירderives his דין
from  ר' חנינאand  ר' יוסיdisagrees because he holds that אין מדמין איסור דרבנן
לטומאה דרבנן
ii) and
(1) If you argue as  רש"יdoes at  ד"ה אי הכיthat
(a) Since the  גמראnow follows the  שיטהof  ר' יוחנןthat  ר' יוסיagrees with 'ר
 מאירat ' בשעה זand holds that  מדמין איסור דאורייתאto שלישי פסול דאורייתא
(b) it’s  מסתברthat  ר' יוסיalso holds that  מדמה איסור דרבנןto טומאה דרבנן
(2) Then it can’t anyway be that  רש"יby  כדאוקימנא ברישאmeans the  שיטהof
 נימא קסברbecause then the  קשיאof the  גמראwould apply again: why did 'ר
 יוסיsay אינה היא המדה
16)  תוספותat  באמצע דיבור הקשה ר"יas explained by  מהרש"אat  בא"ד הקשה ר"יand also at
'רש"י ד"ה ר' יוסי לטעמי
a) Consider again the  קשיאthat  רש"יsays would follow from the  שיטהof  ר' מאירif
 רבינאagreed with the  שיטהof ' ר' ירמיnamely
i) The  שלישי דרבנןwas  נטמאby  משקין שניso based on  כל הפוסלare actually שני
דרבנן
ii) So what  הוספהis there for  ר' חנינאif the  שלישי דרבנןis  נוגע בראשוןand is שני
 דרבנןbecause אין אוכל מטמא אוכל
b) It’s possible – contrary to the  שיטהof  – רש"יthat  ר' מאירderives his  דיןfrom 'ר
 חנינאeven for  רבינאwho holds that אין אוכל מטמא אוכל
i) Because we can answer the  קשיאof  רש"יby saying that
(1)  ר' מאירholds that the  שלישיin the case of  ר' חנינאwas  נטמאnot by משקין
 שנייםbut by אוכלין שני
(2) the  שלישיis a  שלישי דרבנןbecause  אין אוכל מטמא אוכלand is not also שני
 דרבנןbecause the  דיןof  כל הפוסלdoesn’t apply to אוכלין
(3) so that there is a  הוספהto  שני דרבנןif there is a  נגיעהto אוכל ראשון
c) שאלה
i) Then why does  ר' יוסיdisagree
d) תשובה
i) Here are two  מהלכיםon why  ר' יוסיdisagrees with ר' מאיר
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ii) Both  מהלכיםassume that  ר' יוסיdisagrees with the  ציורof  ר' חנינאthat ר' מאיר
presents
(1) First מהלך
(a)  ר' יוסיsays the  שלישיwas  נטמאby  משקין שנייםbut the case of ר' חנינא
happened before the  תקנהof  כל הפוסלso that the  שלישיis דאורייתא
(because  ר' יוסיsays that  )טומאת משקין לטמא אחרים דאורייתאbut isn’t also
a שני דרבנן
(b) And the  הוספהfor  ר' חנינאis that the  שלישיalso becomes a  שני דרבנןif
the  שלישי דאורייתאis נוגע בראשון
(2) Second מהלך
(a)  ר' יוסיsays the  שלישיwas  נטמאby  עצים ולבונהthat were  שנייםand are
neither ( אוכליןso that  אין אוכל מטמא אוכלdoesn’t apply) nor ( משקיןso
that the  תקנהof  כל הפוסלdoesn’t apply)
(b) It follows that the  שלישיis  דאורייתאand isn’t also a שני דרבנן
(c) And the  הוספהfor  ר' חנינאis that the  שלישיalso becomes a  שני דרבנןif
the  שלישי דאורייתאis נוגע בראשון
e) שאלה
i) Why doesn’t  תוספותaccept the  שיטהof  רש"יthat  רבינאholds that  ר' מאירderives
his  דיןfrom ר' יהושע
f) תשובה
i) For some reason  תוספותprefers its own מהלך
17)  המשךof מהרש"א
a)  קשיאto רש"י
i)  רש"יhas explained that  רבינאholds that  ר' חנינאdeals with  שלישי דאורייתאthe
same as in the  אוקימתאof ריש לקיש
ii) But how is it possible for  ר' מאירthat the  בשר קדשbecame  שלישי דאורייתאin the
first place
iii) since
(1) based on אין אוכל מטמא אוכל
(a) it can’t be that  אוכל ראשוןwas  מטמא אוכל שניthat was  מטמאthe בשר
(2) based on the rule that a  כליcan become a  שניonly דרבנן
(a) it can’t be that a  כלי שניwas  מטמאthe בשר
(3) it can’t be that  משקין שניwere  מטמאthe  בשרbecause
(a) first
(i)  ר' מאירholds that טומאת משקין לטמא אחרים דרבנן
(b) And second
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טומאת משקין לטמא אחרים דאורייתא (i) even if
קשיא  and theכל הפוסל וכו'  based onראשון דרבנן  would be aמשקין (ii) the
would remain that
 if there is a laterהוספה  and there is noשני דרבנן  is aבשר 1. the
ראשון לטומאה  withשריפה
אין  becauseשני דרבנן  would continue to be onlyבשר 2. since the
אוכל מטמא אוכל
תירוץ )b
שני דאורייתא  that wereעצים ולבונה  byנטמא  wasבשר קדש i) The
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תוספות ד"ה דמדאורייתא טהור
בד"ה דמדאורייתא טהור כו' ואי קסבר דיש להשוותם א"כ בלא שום ראיה יהא איסור
דרבנן כו' עכ"ל ולא ניחא להו למימר דמסברא יש להשוות איסור דרבנן לשלישי דרבנן
אבל לא לשני דרבנן ולכך הוצרך לראיה דכמו דשלישי דרבנן מותר לעשותו שני ה"נ
איסור דרבנן די"ל כיון דאיסור דרבנן אינו אלא כמו פסול אלא דבטומאה דרבנן לא משמע
ליה לחלק בין ג' לפסול ה"נ אין לחלק בין ב' לפסול וק"ל:
הקדמה 1) First
 than it is toקלקול  to a lesser startingהוספת טומאה  to permit aחידוש a) it’s a greater
קלקול  to a greater startingהוספת טומאה permit a
הקדמה 2) Second
מטמא אחרים  that’s notתרומה שלישי פסול  asקלקול  counts as the sameאיסור )a
מטמא אחרים  that’sשלישי בקדש  thanקלקול  are each less of aאיסור  andפסול )b
הקדמה 3) Third
"נימא קסבר"  ofשיטה a) For the
שני  toהוספה  for which there is aשלישי דרבנן  involvesר' חנינא i) the case of
שני  toאיסור דרבנן  fromהוספה  derives that there can be aר' מאיר ii) and from this
b) as in the following tables
ר' מאיר  as well as forר' חנינא  –forשני לטומאה  toהוספה i) the
אוכל מטמא אוכל דאורייתא  ifדאורייתא (1) is
אוכל מטמא אוכל מדרבנן  ifדרבנן (2) and is

תחלה
סוף

תחלה
סוף

נימא קסבר  -טבלא א'
אלו אוכל מטמא אוכל דאורייתא
ר' מאיר
ר' חנינא בקדש
איסור דרבנן
שלישי דרבנן
שני דאורייתא
שני דאורייתא

נימא קסבר  -טבלא ב'
אלו אין אוכל מטמא אוכל דאורייתא
ר' מאיר
ר' חנינא בקדש
איסור דרבנן
שלישי דרבנן
שני דרבנן
שני דרבנן

תוספות )4
קשיא )a
אוכל מטמא אוכל i) Whether or not
 thatהקדמה ii) Based on the
פסול  the same asמקולקל  isאיסור )(1
טמא  thanמקלקול  are each lessאיסור  andפסול (2) And
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iii) how does  ר' מאירderive that if there can be a  הוספהfrom  שלישי דרבנןthere can
also be a  הוספהfrom איסור דרבנן
b) תירוץ
i) Must be that although an  איסור דאורייתאis less of a  קלקולthan שלישי דאורייתא
ii) Still an  איסור דרבנןis at the same level of  קלקולas טומאה דרבנן
c)  קשיאto the  מאן דאמרthat אין אוכל מטמא אוכל דאורייתא
i) Since an  איסור דרבנןis  מקולקלat the same level as  טומאה דרבנןthere is no הוספה
in causing an  איסור דרבנןto be also טמא דרבנן
ii) So why does  ר' מאירneed a ' ראיfrom  ר' חנינאthat it’s  מותרto be  מוסיףto an
 איסור דרבנןto make it שני דרבנן
5) מהרש"א
a) קשיא
i)  תוספותought to answer that
(1) It’s correct that an  איסור דרבנןis at the same level of  קלקולas שלישי דרבנן
(2) But there is a  הוספהfrom  איסור דרבנןto  שני דרבנןand that’s why ר' מאיר
needs a ' ראיto his  דיןfrom ר' חנינא
b) תירוץ
i) It’s  מסתברthat
(1) the same as we don’t distinguish between  איסור דרבנןon the one hand and
 פסול דרבנןand  שלישי דרבנןon the other hand even though the  קלקולof
 שלישי דרבנןis greater than the  קלקולof פסול דרבנן
(2) in the same way we don’t distinguish between  איסור דרבנןon the one hand
and  פסול דרבנןand  שני דרבנןon the other hand even though the  קלקולof שני
 דרבנןis greater than the  קלקולof שלישי דרבנן
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תוספות בא"ד ואומר ר"י דהא דשרי
בא"ד ואור"י דהא דשרי ר' יהושע במתני' לשרוף תלויה עם הטמאה לר' יוסי כו' עכ"ל
לאו דוקא לר' יוסי דאליבא דר"ש מוקמינן לה בס"פ אבל לר' יוסי אפילו תלויה אסור אלא
דלר"ש נמי ע"כ שלישי דרבנן אסור לעשותו שני דהא בטהורה מודה ר"ש דאסור לר'
יהושע ולא יליף ליה מדר"ח וק"ל:
הקדמה 1) First
מוסיף  to beמותר  it is that it’sמסתבר  the moreקלקול a) The greater the level of starting
טומאה
הקדמה 2) Second
קלקולים a) This table summarizes different levels of
1
2
3
4

מדרגת קלקול
הכי גדול
קטן דומה ל3-
קטן דומה ל2-
הכי קטן

טומאה דאורייתא
איסור דרבנן
שלישי דרבנן
שלישי תלוי' דרבנן

נימא קסבר  ofשיטה  as explained by theר' יוסי  ofשיטה – הקדמה 3) Third
 holds thatר' יוסי )a
 teaches thatר' חנינא )i
שלישי דאורייתא  toמוסיף טומאה  to beמותר (1) it’s
שלישי דרבנן  toמוסיף טומאה  to beאסור (2) but it’s
 toאסור  it’s alsoר' מאיר  in the case ofשעה ו'  atתרומה טהורה ii) and that’s why for
איסור דרבנן  to anמוסיף טומאה be
הקדמה 4) Fourth
דף כ at :גמרא  of theקשיא )a
מטמא תרומה תלוי'  to beאסור  says it’sחבית שנולד לה ספק  ofברייתא  in theר' יהושע )i
בידים
שורף  to beמותר  holds that it’sר' יהושע  says thatדף יד at .משנה  in theר' יוסי ii) Yet
תרומה טהורה  withתרומה תלוי'
תירוץ )b
 as understood byר' יהושע  ofשיטה  sets out theחבית שנולד לה ספק  ofברייתא i) The
מטמא תרומה תלוי' בידים  to beאסור  that it’sר' יוסי
דף יד on .משנה  in theר' יוסי )ii
 to beמותר  that it’sר' שמעון  as understood byר' יהושע  ofשיטה (1) sets out the
מטמא תרומה תלוי' בידים
ר' שמעון (2) to teach that even
מטמא תרומה תלוי' בידים  to beמותר  holds that it’sר' יהושע (a) who says that
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(b) agrees that  ר' יהושעis אוסר
(i) to be  מוסיף טומאהto a  שלישי דרבנןto make it a שני
(ii) or to be  מוסיף טומאהto an  איסור דרבנןat ' שעה וto make it a שני
5)  – תוספותcomments of  מהרש"אare set out in [brackets]
a) קשיא
i) We’ve established that  ר' יהושעas understood by  ר' יוסיholds that  ר' חנינאsays
it’s  אסורto be  מוסיף טומאהto  שלישי דרבנןto make it a [ שניand that ר' שמעון
agrees with ]ר' יוסי
ii) Based on the table it’s a  כל שכןthat it’s  אסורto be  מוסיף טומאהto  תלוי' דרבנןto
make it a  שניbecause the  קלקולof  תלוי' דרבנןis less than the  קלקולof שלישי
דרבנן
iii) So why does [ ר' יוסיactually  ]ר' שמעוןsay in the  משנהthat it’s  מותרto be שורף
' תרומה תלויwith תרומה טהורה
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תד"ה ולד טומאה דאורייתא
בד"ה ולד טומאה דאורייתא כו' אלא ע"י משקין ואז הוי כו' וצ"ל דלא נגזרה כו' עכ"ל
צ"ע דהא לכ"ע מוקי הא דר"ח בולד טומאה דאורייתא ואכתי תקשי לר"מ לא אשכחן
בבשר ולד ולד טומאה דאורייתא ע"י משקין דהא ס"ל טומאת משקין לטמא אחרים אינו
אלא מדרבנן ואם כן למ"ד אין אוכל מטמא אוכל א"א לאשכוחי שיהיה הבשר ג' טומאה
דאורייתא ודו"ק:
הקדמה 1) First
ריש לקיש )a
מתניתין בוולד הטומאה דאורייתא [בין לר' מאיר בין לר' יוסי] ומאי מדבריהם מדברי ר' אליעזר
ור' יהושע

)i

הקדמה 2) Second
טומאת משקין לטמא אחרים דרבנן  holds thatר' מאיר )a
הקדמה 3) Third
כל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות תחלה מדרבנן )a
ד"ה ולד טומאה דאורייתא  atתוספות )4
שאלה )a
 also for theשלישי דאורייתא  involves aר' חנינא  say that the case ofריש לקיש i) Can
אין אוכל מטמא אוכל  thatמאן דאמר
תשובה b) Possible
i) presumably this is impossible since
 could have comeשלישי דאורייתא  the only way theאין אוכל מטמא אוכל (1) if
משקין שני  byנטמא  wasאוכל שלישי about is that
 thatקשיא (2) And we’d have the
מטמא  and so areראשון דרבנן  also count asמשקין " theכל הפוסל" (a) based on
שני דרבנן  but also toשלישי דאורייתא  not only toאוכל the
אין  (sinceשני דרבנן  is later madeאוכל  when theהוספה (b) and there is no
אוכל ראשון  to anנגיעה ) byאוכל מטמא אוכל
 dismissedתשובה ii) Possible
כל הפוסל  ofגזירה  deals with a time before theמשנה  can say that theריש לקיש )(1
מהרש"א )5
קשיא )a
מאן דאמר  for theשלישי דאורייתא  can’t involve aר' חנינא  the case ofר' מאיר i) for
כל הפוסל  ofגזירה  even before there was aאין אוכל מטמא אוכל that
ii) Here’s why
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 it can’t be that theטומאת משקין לטמא אחרים דרבנן  holds thatר' מאיר (1) Since
משקין  byנטמא  wasשלישי
נטמא  wasשלישי  it can’t be that theאין אוכל מטמא אוכל דאורייתא (2) and because
אוכלין by
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בא"ד והא דנקט
בא"ד והא דנקט ר"ל ולד טומאה דאורייתא כלומר אפי' כו' עכ"ל ר"ל כיון דלדידיה לא
ילפינן כלל איסור מטומאה כמ"ש התוס' לקמן א"כ א"נ דהוה ולד טומאה דרבנן ליכא
למילף מדר"ח דהוה איסור מטומאה אלא מדרבי יהושע יליף וק"ל:
הקדמה )1
נימא קסבר  ofשיטה a) For the
 says thatר' מאיר )i
טומאה  ofהוספה  for which there is aשלישי דרבנן  deals withר' חנינא )(1
מדמין איסור לטומאה )(2
 thereשעה ו'  atאסור מדרבנן  that’sתרומה טהורה  proves that forהוספה (3) So the
טומאה  ofהוספה can also be a
מהרש"א בא"ד והא  as explained byתוספות )2
חבית שנשברה  ofברייתא  in theר' יהושע  fromדין  derives hisר' מאיר  says thatריש לקיש )a
כדו
 for two reasonsר' חנינא  fromדין  can’t derive hisר' מאיר b) Because
שלישי לטומאה דאורייתא  deals withר' חנינא )i
אין מדמין איסור לטומאה  holds thatר' מאיר )ii

39

דף טו:
גמרא אי הכי מאי מודה
[דף טו עמוד ב] גמרא א"ה מאי מודה הכי קא"ל ר"י לר"מ כו' א"ה אמאי אינה כו' דליכא
למימר הכא דר' יוסי לאו אדעתיה דהוא סבר ר"מ מדר' יהושע קא"ל וקא"ל אינה מן
המדה וא"ל ר"מ אנא מדר"ח קאמינא דא"כ לא היה לו לר' יוסי שום תשובה על דברי
ר"מ וה"ל להזכיר במתניתין תשובת ר"מ לר"י וק"ל:
משנה )1
ר' חנינא )a
מימיהם של כהנים לא נמנעו מלשרוף בשר קדשים שלישי עם הבשר שנטמא באב הטומאה
ונעשה ראשון

)i

אף על פי שהוסיפו לטומאת שלישי לעשותו שני )ii
הוסיף ר' עקיבא )b
מימיהם של כהנים לא נמנעו מלהדליק שמן תרומה שהוא שלישי פסול בנר שנטמא בטמא מת
אף על פי שהוסיפו לטומאת שלישי לעשותו שני

)i

ר' מאיר )c
מדבריהם למדנו אשר בשעה ו' בערב פסח שורפין תרומה טהורה שהיא אסור דרבנן עם הטמאה

)i

אף על פי שבשריפה זו מטמאין לתרומה טהורה )ii
ר' יוסי )d
הך דר' מאיר אינה היא המדה ומודים ר' אליעזר ור' יהושע [וכו' אבל ר' יהושע אית לי' דמטמאין
תלוי' ואין מטמאין טהורה]

)i

סוף עמוד  atדף טו on .ברייתא )2
אמר ר' יוסי אין הנדון דומה לראי' )a
שכשהעידו רבותינו על מה העידו [אם על הך דר' חנינא לית לן למילף מינה ואם על הך דר'
עקיבא נמי לית לן למילף מינה]

)i

אף אנו מודים [דמטמאין תרומה טמאה] אבל היאך נשרוף התלוי' עם הטמאה] )ii
גמרא  of theהמשך )3
ריש לקיש )a
ר'  and not fromר' יהושע  andר' אליעזר  ofברייתא  from aדין  derives hisר' מאיר )i
משנה  in theחנינא
קשיא )b
 because theאין הנדון דומה לראי'  saysברייתא  in theר' יוסי i) We’ve established that
ר' עקיבא  andר' חנינא  toדומה  isn’tר' מאיר  ofנדון
 refers to theאין הנדון דומה לראי'  andר' חנינא  relies onר' מאיר  thatמשמע ii) So it’s
ר' חנינא  brings fromר' מאיר  thatראי'
תירוץ )c
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i) 'ר' יוסי לאו אדעתי
(1)  ר' יוסיat first thought that  ר' מאירrelied on  ר' חנינאand that’s why ר' יוסי
says first 'אין הנדון דומה לראי
(2)  ר' מאירthen explained that he actually relied on the  ברייתאof  ר' אליעזרand
ר' יהושע
(3)  ר' יוסיthen said that  ר' מאירcan’t rely on the  ברייתאeither because אף אנו
'מודים וכו
4)  המשךof the גמרא
a) ' ר' ירמיaccording to ר' יוחנן
i)  ר' מאירin fact derives his  דיןfrom ר' חנינא
b) קשיא
i) Then the  לשוןof the  משנהis a קשיא
(1) why – after  ר' יוסיsays  – אינה היא המדהdoes  ר' יוסיin the  משנהproceed to
explain ומודים ר' אליעזר ור' יהושע
(2) Why is the  ברייתאof  ר' אליעזר ור' יהושעrelevant to ר' מאיר
5) מהרש"א ד"ה אי הכי מאי מודה
a) קשיא
i) Why can’t the  גמראhere too answer that
(1) ' ר' יוסי לאו אדעתיand he thought at first that  ר' מאירwas relying on the
 ברייתאof  ר' אליעזר ור' יהושעand that’s why  ר' יוסיanswered that it’s אינה היא
 המדהto rely on the  ברייתותof ר' אליעזר ור' יהושע
(2) And it’s only afterwards that  ר' מאירexplained that he relied on ר' חנינא
b) תירוץ
i) If so
(1)  ר' יוסיsaid nothing further after  ר' מאירanswered that he relied on ר' חנינא
(2) and the  משנהshould have mentioned the  תירוץof  ר' מאירto which ר' יוסי
had no response
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רש"י ד"ה ור'י לטעמי'
בפירש"י בד"ה ור"י לטעמיה כו' ורבינא דאית ליה כו' ומוקי לה לתוספת טומאה דרבנן
כו' ומאי מדבריהם מדר"א ור"י עכ"ל אין לפרשו לתוספת טומאה דרבנן בולד טומאה
דרבנן וכמו שפירש"י לעיל שהבשר נטמא בכלי שנטמא במשקה שנטמ' בשרץ דא"כ לא
אצטריך ליה לפרושי מדבריהן מדר"א ור"י אלא מדברי ר"ח כדאמרי' לעיל ורבי יוסי
פליג דלא נילף איסור דרבנן מטומאה דרבנן כמ"ש התוס' לעיל לשיטת רש"י ואם נאמר
דר"י מודה בזה ע"כ דיליף איסור מטומאה וא"כ הדרן קושיין לדוכתין אמאי אינה היא
מן המדה אלא דר"ל כדאוקמה ר"ל משום בר קפרא ולד טומאה דאוריי' ולא הוי אלא
תוספת טומאה דרבנן כיון שאין אוכל מטמא אוכל ומיהו ליכא לאשכוחי שיהיה הבשר ולד
טומאה דאורייתא אלא ע"י עצים ולבונה כמ"ש התוספות דע"י אוכל ליכא לאוקמא דאין
אוכל מטמא אוכל ואם ע"י כלי שנטמא במשקין לא הוה אלא ולד מדרבנן ואם ע"י משקין
שנטמאו בכלי אפילו לר"י דאית ליה טומאת משקין דאורייתא תקשי כדפרכינן דלא הוה
תוספת טומאה דרבנן דע"י משקין נמי נעשה הבשר שני דרבנן ודו"ק:
תד"ה ולד טומאה דרבנן See
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תד"ה ר' יוסי לטעמי'
תוספות בד"ה ר' יוסי כו' גבי חולין כו' דשני עושה שלישי ולכ"ע אין אוכל מטמא אוכל
שלישי ע"כ היינו משקה עכ"ל כצ"ל ור"ל דע"כ השלישי היינו משקה דהיינו שהמשקה
נטמא באוכל שנטמא בכלי שנטמא בשרץ דבאוכל ג' ליכא לאשכוחי אם ע"י אוכל שני הא
אין אוכל מטמא אוכל לכ"ע בחולין ואם ע"י כלי שני הא אין כלי נטמא אלא מאב הטומאה
ואם ע"י משקין שני הא אין משקין מטמאין אחרים לר"מ ואם ע"י עצים ולבונה כמ"ש
התוס' לעיל היינו בקדש אבל בחולין לא שייך טומאת עצים ולבונה ונראה דהקושיא
קמייתא שבתוספות נמי מיושב בזה כיון דר"מ אליבא דר"ע קאמר הכי שפיר קאמר דר"י
לטעמיה דסבר אליבא דר"ע טומאת משקין דאורייתא דהכא אמתני' עיקר מלתייהו דשרי
בז' מרבי עקיבא ילפי להו דמתיר לשרוף פסול דאורייתא עם הטמא ולא הוי תקשי להו
מעיקרא לר' יוסי דאין זה לטעמיה אלא ר"מ אליביה דנפשיה קאמר תקשי להו דר"י
אליביה דנפשיה נמי קאמר הכי ודו"ק:
הקדמה 1) First
ויקרא יא' יג' )a
וכל כלי חרס אשר יפול מהם אל תוכו כל [חולין] אשר בתוכו יטמא )i
ויקרא יא' לד'  atהמשך )b
רישא דקרא )i
מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא )(1
סיפא דקרא )ii
וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא )(1
הקדמה 2) Second
מטמא  isאוכל שני  to teach thatפתח צירי  withרישא  in theיטמא  theדורש  isר' עקיבא )a
שלישי  to make themאחרים
טומאת משקין  to teach thatפתח צירי  withסיפא  in theיטמא  theדורש  is alsoר' עקיבא )b
לטמא אחרים דאורייתא
הקדמה 3) Third
טומאת משקין לטמא אחרים דרבנן  says thatר' מאיר )a
הקדמה 4) Fourth
משנה )a
ר' חנינא )i
מימיהם של כהנים לא נמנעו מלשרוף בשר קדשים שלישי עם הבשר שנטמא באב הטומאה )(1
ונעשה ראשון
אף על פי שהוסיפו לטומאת שלישי לעשותו שני )(2
הוסיף ר' עקיבא )b
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מימיהם של כהנים לא נמנעו מלהדליק שמן תרומה שהוא שלישי פסול בנר שנטמא בטמא מת
אף על פי שהוסיפו לטומאת שלישי פסול לעשותו שני

)i

שורפין תרומה טהורה עם הטמאה בפסח  says thatר' מאיר )c
ר' מאיר  disagrees withר' יוסי )d
גמרא )5
גמרא  of theמסקנא  in theריש לקיש )a
חבית  onר' יהושע  andר' אליעזר  ofברייתא  refers to theר' מאיר " ofמדבריהם" )i
שנשברה כדו
הפסד חולין  deals withברייתא  disagrees because theר' יוסי )ii
ר' יוחנן )b
תרומה טהורה  whenשעה ו'  applies only atר' יוסי  andר' מאיר  betweenמחלוקת i) The
דרבנן  onlyאסור is
שורפין תרומה  agrees thatר' יוסי  evenדאורייתא  isאיסור  when theשעה ז' ii) But at
טהורה עם תרומה טמאה
ר' ירמי'  byביאור )c
משקין שני  byנטמא  wasשלישי לטומאה  deals with whereר' חנינא  holds thatר' יוחנן )i
שני לטומאה  to make itשלישי לטומאה  to theמוסיף טומאה  to beמותר and says it’s
שעה ו'  atר' יוסי  andר' מאיר  ofמחלוקת ii) And this is the
"ר' מאיר לטעמי' דאמר טומאת משקין לטמא אחרים דרבנן" )(1
שני  toשלישי דרבנן  is fromר' חנינא  ofהוספה (a) so the
 toאיסור דרבנן  fromהוספה  for which there’s aתרומת חמץ (b) and is similar to
שני
"ר' יוסי לטעמי' דאמר טומאת משקין לטמא אחרים דאורייתא" )(2
שני  toשלישי דאורייתא  is fromר' חנינא  ofהוספה (a) so the
איסור  fromהוספה  for which there’s aתרומת חמץ (b) and is different from
דאורייתא  toדרבנן
 there can be aתרומה חמץ  that forר' חנינא  derives fromר' יוסי  evenשעה ז' iii) But at
שני  toאיסור דאורייתא  fromהוספה
ד"ה נימא  atתוספות )6
קשיא )a
 this way:ר' יוחנן  ofשיטה  explain theר' ירמי' i) Why doesn’t
ר' חנינא  relies onר' יוסי  norר' מאיר (1) Neither
(2) instead
ברייתא  from theדין  and derives hisריש לקיש  ofשיטה  follows theר' מאיר )(a
חבית שנשברה  onר' יהושע of
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(b) and  ר' יוסיdisagrees because he says the  ברייתאis based on הפסד חולין
(3) And the reason that  ר' יוסיagrees with  ר' מאירat ' שעה זwhen the  איסורis
 דאורייתאis based on  ר' עקיבאwho says in the  משנהthat there can be a הוספה
from  שלישי פסול דאורייתאto שני
b) תירוץ
i) If  ר' מאירhadn’t derived his  דיןfrom  ר' חנינאat ' שעה וwe would have assumed
that no  מאן דאמרis  מדמה איסור לטומאהeven at ' שעה זwhen the  איסורis דאורייתא
ii) But
(1) Once  ר' יוחנןas explained by ' ר' ירמיestablishes that  ר' מאירis מדמה איסור
 לטומאהto derive his  דיןfor ' שעה וfrom ר' חנינא
(2) We can say that
(a)  ר' יוסיalso holds that  מדמין איסור לטומאהand that the  שיטהof  ר' מאירis
correct based on  ר' עקיבאfor ' שעה זwhen the  איסור חמץis דאורייתא
(b) And the  מחלוקתbetween  ר' מאירand  ר' יוסיon ' שעה וis based on their
disagreement on whether  ר' עקיבאholds that  טומאת משקין לטמא אחריםis
 דרבנןor דאורייתא
(c) Namely
(i)  ר' מאיר לטעמי' דאית לי' טומאת משקין לטמא אחרים דרבנןand that ר' עקיבא
agrees so
1. because  ר' עקיבאis  מוסיףto  ר' חנינאand obviously agrees with 'ר
חנינא
2. it follows that  ר' עקיבאholds it’s  מותרto be  מוסיף טומאהto a
 טומאה דרבנןand the same would apply to an איסור דרבנן
(ii)  ר' יוסי לטעמי' דאית לי' טומאת משקין לטמא אחרים דאורייתאand that 'ר
 עקיבאagrees
1. But although  ר' עקיבאis  מוסיףto  ר' חנינאand obviously agrees
with ר' חנינא
2. Still it follows only that  ר' עקיבאholds it’s  מותרto be מוסיף
 טומאהto a  טומאה דאורייתאand there’s no proof that the same
would apply to an איסור דרבנן
7)  תוספותat ' ד"ה ר' יוסי לטעמיas explained by מהרש"א
a) הקדמה
i)  ר' יוסיhimself later in the  סוגיאagrees with  ר' מאירthat טומאת משקין לטמא אחרים
דרבנן
ii) so it must be that in our  ר' יוסי סוגיאsays only that  ר' עקיבאholds that טומאת
משקין לטמא אחרים דאורייתא
b) Earlier  קשיאby תוספות
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i) since the  גמראsays ' ר' מאיר לטעמיand there the  גמראmeans the personal
holding of  ר' מאירas well as his understanding of the  שיטהof ר' עקיבא
ii) Why does the  גמראuse the same phrase for  ר' יוסיwhen we know that ר' יוסי
himself agrees with ר' מאיר
8) מהרש"א
a) This  קשיאis answered now that we’ve established that
i) the  מחלוקתbetween  ר' מאירand  ר' יוסיdepends on the correct understanding of
ר' עקיבא
ii) and it’s not relevant whether  ר' מאירand  ר' יוסיpersonally agree with ר' עקיבא
9)  המשךof תוספות
a)  קשיאto ר' מאיר
i) We’ve established in the  הקדמותthat  ר' עקיבאholds טומאת משקין לטמא אחרים
 דאורייתאbased on a  דרשof  ר' עקיבאthat  יטמאin the  סיפאis read  בפתח ציריto
teach that  משקיןare מטמא אחרים דאורייתא
ii) This supports  ר' יוסיand is a  קשיאto ר' מאיר
b) תירוץ
i)  ר' מאירunderstands  ר' עקיבאto mean that  יטמאin the  סיפאdoesn’t refer to the
 טומאהof  משקיןbut instead refers to the  אוכליןin the  רישאto teach that they can
become  טמאonly after  הכשרby  מיםor other משקין
c) קשיא
i) Now
(1) Although  ר' מאירsays that  ר' עקיבאholds that טומאת משקין לטמא אחרים דרבנן
(2)  ר' מאירagrees that  ר' עקיבאholds that  משקיןcan be מקבל טומאה
ii) How does  ר' מאירunderstand how  ר' עקיבאderives this  דיןif  יטמאin the סיפא
refers to אוכלין
d)  תירוץof  רבינו יוסף מירושליםas explained by מהרש"א
i)  ר' מאירholds that  ר' עקיבאsays that
(1) by teaching that  חוליןcan become a שלישי
(2) the  יטמאin the  רישאalso indirectly teaches that  משקיןcan become טמא
because the  שלישיmust be  משקיןthat was  נטמאby אוכל שני
ii) Here’s proof:
(1) What is the  שניthat’s  מטמאthe  שלישי בחוליןin the  פסוקof יטמא
(a) The  שניcan’t be  משקיןbecause  ר' מאירholds for  ר' עקיבאthat משקין
aren’t מטמא דאורייתא
(b) The  שניcan’t be a  כליbecause  דאורייתאonly an  אב הטומאהcan be  מטמאa
כלי
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(c) The  שניcan’t be  עצים ולבונהbecause the  טומאהof  עצים ולבונהdoesn’t
apply to חולין
(2) It follows that
(a) the  שניis אוכלין
(b) and
(i) since the  שניis  אוכליןit must be that what is  נטמאas a  שלישיis משקין
(ii) because the  פסוקdeals with  חוליןand we’ve established at . דף ידfor
 כולי עלמאthat אין אוכל מטמא אוכל חולין
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דף טז ע"א
גמרא מי אמר שמואל
[דף טז עמוד א] גמרא מי אמר שמואל כו' אבל טומאת עצמן יש להן קרי כאן והבשר וגו' כו'
ואפילו אם נאמר דשמואל יטמא דגבי משקה היינו הכשר ומשקה דמקבל טומאת עצמן נפקא ליה
מהא דשני עושה שלישי בחולין והיינו ע"כ ע"י משקה כמ"ש התוס' לר"מ מ"מ השלישי אקרי
טמא דקאמר קרא דהאוכל מטמא המשקין וא"כ המשקין נטמאו ואין להקשות דא"כ רביעי בקדש
דיליף ליה מק"ו מגופיה דקרא איכא למשמע דקרי כאן והבשר אשר יגע בכל טמא ושלישי אפילו
בחולין טמא אקרי דהאמת כן הוא למ"ד דג' בחולין טמא אקרי בלאו ק"ו נמי איכא למילף רביעי
בקדש ולא אצטריך ק"ו אלא לר' יוסי דלית ליה שלישי בחולין ולא דריש יטמא וכ"ה בהדיא
לקמן ודו"ק:
הקדמה 1) First
שרץ  by aנטמא  that wasכלי ראשון  in aמשקין  andאוכלין  onויקרא יא' לד )a
רישא )i
מכל האוכל אשר יאכל אשר יבא עליו מים יטמא )(1
סיפא )ii
וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא )(1
ויקרא ז' יט' )b
והבשר [קדש] אשר יגע בכל טמא לא יאכל )i
הקדמה 2) Second
מטמא  isחולין  that’sאוכל שני  to teach thatפתח צירי  withרישא  in theיטמא  theדורש  isר' עקיבא )a
שלישי  to make themאחרים
טומאת  to teach thatפתח צירי  withסיפא  in theיטמא  theדורש  isר' יוסי  according toר' עקיבא )b
משקין לטמא אחרים דאורייתא
ר' מאיר  according toר' עקיבא )c
 and in factטומאת משקין לטמא אחרים דאורייתא  to teach thatסיפא  in theיטמא  theדורש i) isn’t
טומאת משקין לטמא אחרים דרבנן holds that
 that isn’t relevant hereהכשר  regardingדין  to teach aיטמא  thisדורש  isר' עקיבא ii) instead
הקדמה 3) Third
דיבור  as explained in greater detail in the priorדף טו at :ד"ה ר' יוסי לטעמי'  atתוספות )a
ר' מאיר  toשאלה )i
טומאת  to teachסיפא  in theיטמא  theדורש  isn’tר' מאיר  according toר' עקיבא (1) Since
משקין
מקבל טומאה  isמשקין  derive even thatר' עקיבא (2) How does
רבינו יוסף מירושלים  ofתשובה )ii
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(1) We’ve established that  ר' עקיבאsays that the  יטמאin the  רישאteaches that there is
חולין שלישי
(2) For a reason not relevant here it must be that the  חולין שלישיis משקין
4) Fifth הקדמה
a) presumably
i)  שמואלsays that  משקיןare  מקבלין טומאה דאורייתאbased on " "יטמאin the סיפא
ii) but  משקיןaren’t  מטמא אחריםbecause  שמואלisn’t  דורשthe  יטמאwith פתח צירי
5) גמרא
a)  קשיאto שמואל
i) Since  משקיןare  מקבל טומאה דאורייתאbased on " "יטמאit’s obvious that  משקיןcount as
""טמא
ii) Then based on " "והבשר [קדש] אשר יגע בכל טמא לא יאכלthe  משקיןshould also be מטמא
 אחריםfor קדש
6) מהרש"א
a) קשיא
i) Maybe  שמואלderives that  משקיןare  מקבל טומאהbased on the  לימודof רבינו יוסף מירושלים
ii) so that there is no  פסוקthat says directly that  משקיןcount as " "טמאand it follows that
 והבשר אשר יגע בכל טמאdoesn’t apply
b) תירוץ
i)  והבשר אשר יגע בכל טמאwould still apply because the  לימודof  רבינו יוסף מירושליםin
effect teaches that  משקיןbecome ""טמא
c) קשיא
i) At : דף יחthe  גמראrelies on a  קל וחומרto teach that  קדשcan become a רביעי לטומאה
ii) We’ve just mentioned that  ר' עקיבאholds that  חוליןcan become a  שלישיand we’ve said
that this proves that the  שלישיthat’s  משקיןcounts as ""טמא
iii) Why not derive that  קדשcan become a  רביעיfrom  והבשר אשר יגע בכל טמאwhere the
" "טמאis a שלישי
d) תירוץ
i) In fact the  קל וחומרis necessary only for  ר' יוסיwho disagrees with  ר' עקיבאand says
 חוליןcan’t become a שלישי
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רש"י ד"ה ותלושין מי מכשרי

בפרש"י בד"ה ותלושין מי מכשרי כו' אבל אשאר משקין לא מתמה דכולהו תלושין נינהו
עכ"ל אף על גב דלפי סברת המקשה רישא דקרא איירי בהכשר וכל האוכל אשר יבא עליו
מים אבל סיפא דקרא וכל משקה וגו' לא איירי בהכשר אלא אטומאה משמע ליה וכל משקה
קאי נמי אדלעיל אהכשר וכל האוכל אשר יבא עליו מים או וכל משקה אשר יובא עליו
ומיהו סיפא דקרא יטמא לא איירי אלא בטומאה וליכא אלא חד קרא בהכשר מים ומוקמי'
ליה מסברא במחובר ודו"ק:
הקדמה 1) First
מקבל טומאה דאורייתא  aren’tמשקין  says thatרב )a
הקדמה 2) Second
קרא )a
רישא )i
מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא )(1
סיפא )ii
וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא )(1
הקדמה 3) Third
טומאה  forמכשיר  areמים  teaches thatרישא  in theיטמא  says thatרב )a
הקדמה 4) Fourth
מחוברין  andתלושין  exists both asמים )a
תלושין  exist only asשאר משקין )b
הקדמה 5) Fifth
מים תלושין  thanחשיב  are moreמים מחוברין )a
גמרא )6
רב  toקשיא )a
טמא  becomeמשקין  ought to teach thatסיפא  in theיטמא )i
 because that’sהכשר  ofדין  teaches theסיפא  in theיטמא ii) And it can’t be that this
 teachesרישא  in theיטמא what the
רש"י  as explained byתירוץ )b
 – one dealsהכשר  both deal withסיפא  in theיטמא  and theרישא  in theיטמא i) The
תלושין  and the other deals withמחוברין with
ii) Namely
מכשיר  areמים מחוברין  teaches thatמים  that refers toרישא  in theיטמא (1) the
תלושין  deals withבכל כלי  that refers toסיפא  in theיטמא (2) while the
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(3) and because the  סיפאrefers to  כל משקה אשר ישתהwe assume that the  יטמאin
the  סיפאrefers to  מיםthat happen to be  תלושיןas well as to  שאר משקיןthat
always count as תלושין
c)  קשיאto רב
i) ותלושין מי מכשירין
7) רש"י
a) The  מקשןasks his  קשיאonly to  מים תלושיןbecause they’re not as  חשיבas מים
מחוברין
b) The  מקשןaccepts that  שאר משקיןare  מכשירeven though they exist only as תלושין
8)  ביאור – מהרש"אof רש"י
a) קשיא
i) Since the  מקשןholds that the  סיפאis needed to teach that  משקיןare טמא
ii) how can he accept that  וכל משקה אשר ישתה יטמאteaches that  שאר משקיןare
 מכשירat all
b) תירוץ
i) The  מקשןderives from the  יטמאin the  רישאa  דין הכשרboth for  מיםand שאר
 משקיןbecause he reads the  פסוקthis way
(1) ""מכל האוכל אשר יבא עליו מים יטמא וכל משקה אשר ישתה בכל כלי
ii) But
(1) Since the  רישאand the  סיפאare read together as one
(2) it’s not  מסתברthat  מיםis referred to twice – once as " "מיםand again as a
 משקהthat is ישתה
(3) And that’s why
(a) the  מקשןapplies the reference to  מיםonly to  מחובריןthat’s חשיב
(b) and the  מקשןasks only ""מים תלושין מי מכשרי
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דף טז:
רש"י ד"ה הורצה

[דף טז עמוד ב] בד"ה הורצה קרבן לבעלים דמרצה כו' עכ"ל במזיד נמי הורצה לבעלים
לענין שנתכפרו הבעלים כפרש"י בסמוך ודקאמר הכא גבי שוגג דהורצה קרבן לבעלים
היינו לגמרי ונאכל גם לכהנים ודו"ק:
תוספות ד"ה על הבשר
תוס' בד"ה על הבשר כו' לר"א דאמר יש דם כו' מרצה על האכילות למאי כו' עכ"ל ולקמן
דקאמר לא טומאת קמצין ולא קא משני לה בטומאת בשר וחלב דאפילו לר"א מרצה על
האכילות משום דלאקבועי בפיגול אין זה מקרי עון נושא וק"ל:
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