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דף יז.
תד"ה רביעי בקדש
בסיוע ר' צבי לנגנר

[דף יז עמוד א] בד"ה רביעי בקדש כו' ועוד למה דחק שמואל לתרץ במה שנגע בכנפו
לימא אל כל מאכל כו' עכ"ל לכאורה יש לדקדק ומאי קושיא דהא אצטריך לשמואל למימר
במה שנגע בכנפו דהשתא ניחא דלא אשתבוש דאם יגע טמא נפש בכל אלה לא משמע
דקאי אלא אמפורש בקרא דהיינו לחם ונזיד ויין ושמן דלא קאי אמאי שנגע בכנפו כפרש"י
ושפיר קאמרי יטמא דהוה רק רביעי אבל אי הוה אמרינן לשמואל דאל כל מאכל דוקא הוה
קאי בכל אלה גם אאל כל מאכל והוה נמי בטמא נפש חמישי ואמאי קאמרי יטמא והנראה
שהתוס' לא ניחא להו לפרש דכל אלה לא קאי אמה שנגע בכנף דמשמע דאכל נגיעות שזכר
בשרץ קאמר בכל אלה נגיעות אם יהיו בטמא נפש ועוד נראה להם דחוק לפי הסוגיא
דשמעתין לפרש"י דפריך אלא לרב מ"ש הכא דאשתבש ומ"ש וכו' דהוה ס"ד דטמא נפש
היינו טמא מת ולרבינא דקאמר התם רביעי והכא שלישי הוה טמא נפש מת גופיה דעיקר
הקושיא ותירוצא חסר מן הספר וע"כ הנראה להם לפרש דודאי אם יגע טמא נפש בכל
אלה אכל הנגיעות שזכר בשרץ קאי ולדברי המקשה נמי טמא נפש היינו מת גופיה ולהכי
לשמואל ניחא דלא אישתבוש דמשרץ הוו כל הנגיעות חמישי וממת דהוה אבי אבות
הטומאה הוי אותן הנגיעות עד רביעי אבל לרב דלא דרש מה שנגע בכנפו הוו כל נגיעות
בשרץ רביעי ובמת שלישי וכיון דשניהם טמאין מדינא פריך אמאי אישתבוש גבי שרץ
ברביעי ולא ידעי למימר שהוא טמא ובשלישי גבי מת הוו ידעי למימר שהוא טמא ומשני
דבמת שהוא חמור הוו בקיאין ולא בטומאת שרץ ורבינא מתרץ דהוו בקיאין בשלישי ולא
ברביעי ומזה הקשו התוס' שפיר למה דחק שמואל כו' לימא אל כל מאכל כו' ותו לא מידי
ודו"ק:
הקדמה 1) First
חגי א' )a
הן ישא איש בשר קדש בכנף בגדו ונגע בכנפו אל הלחם ואל הנזיד ואל היין ואל השמן ואל כל
מאכל היקדש

)i

ויענו הכהנים ויאמרו לא )ii
חגי ב' )b
ויאמר חגי אם יגע טמא נפש בכל אלה היטמא )i
ויענו הכהנים ויאמרו יטמא )ii
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טבלא א' שיטת רב
1

2

3

חגי א'

חגי ב' בה"א

חגי ב' במסקנא לרבינא

אמרו טהור ולא צדקו
דבקושטא טמא הוא

טמא וצדקו

טמא וצדקו

מת

אבי אבות
אב

שרץ ("כנפו דקרא")

טמא מת

לחם

ראשון

לחם

לחם

נזיד

שני

נזיד

נזיד

יין

שלישי

יין

יין

שמן או מאכל

רביעי

שמן או מאכל

שמן או מאכל

טבלא ב' -שטת שמואל
1

2

3

4

5

6

חגי א'

חגי ב'

טהור וצדקו

טמא וצדקו

חגי א'
לקושיית תוס'

חגי ב'
לקושיית
מהרש"א

חגי ב' לפי
קושיות
מהרש"א
לרש"י

חגי ב' לפי
קושיית
תוספות
כמבואר
במהרש"א

טהור וצדקו

טמא ולא צדקו

מת

אבי אבות
אב

שרץ ("כנפו
דקרא")

טמא מת

שרץ (כנפו
דקרא)

טמא מת

טמא מת

לחם

ראשון

מה שנגע
בכנף

לחם

לחם

לחם

מה שנגע בכנף

נזיד

שני

לחם

נזיד

נזיד

נזיד

לחם

יין

שלישי

נזיד

יין

יין

יין

נזיד

שמן

רביעי

יין

שמן או
מאכל

שמן

שמן

יין

כל מאכל

חמישי

שמן או מאכל

כל מאכל

כל מאכל

שמן או מאכל

הקדמה 2) First
טמא  isרביעי בקדש )a
טהור  isחמישי בקדש )b
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3) Second הקדמה
a) When the  כהניםanswered  טמאor  טהורthey referred to the last item in the relevant
of  נגיעותas we’ll explain
4)  גמראas explained by רש"י
a)  רבsays for ' – חגי אtable 1 column 1
i) the  כהניםwere  טועהin ' חגי אwhen they said  טהורbecause the chain of the נגיעות
extended only to רביעי
ii) Note that
(1) " "שמן ואל כל מאכלmeans " – "או שמן או לכל מאכלthe meaning isn’t " "דוקאin
the sense that  ייןtouched  שמןand  שמןtouched מאכל
(2) because
(a) if the meaning is  דוקאand  ייןtouched  שמןand  שמןtouched מאכל
(b) the  מאכלwould have been  חמישיand the  כהניםwould have been correct
that the  מאכלis טהור
b)  רבfor ' – חגי בtable 1 column 2
i) " "טמא נפשmeans the  אב הטומאהof טמא מת
ii) The  כהניםweren’t  טועהwhen they said  טמאbecause
(1) " "בכל אלהin ' חגי בrefers to the same chain that was  נטמאin 'חגי א
(2) And ' חגי בdiffers from ' חגי אonly in that in ' חגי אthe  לחםwas  נטמאby the
 אב הטומאהof  שרץwhile in ' חגי בthe  לחםwas  נטמאby the  אב הטומאהof טמא
מת
c)  שמואלfor ' – חגי אtable 2 column 1
i) the  כהניםweren’t  טועהin table 2 column 1 when they said  טהורbecause "מה
" שנגע בכנףwas added to the chain of the  נגיעותand extended the chain to חמישי
that’s טהור
d)  שמואלfor ' – חגי בtable 2 column 2
i) It’s a  סבראthat  בכל אלהin ' חגי בdoesn’t refer to the whole chain of ' חגי אthat
begins with  – מה שנגעinstead it refers only to the part of the chain in  חגי' אthat
begins with  לחםbecause  לחםis the first specific item named in 'חגי א
ii) it follows that the  כהניםweren’t  טועהwhen they said  טמאbecause the chain of
the  נגיעותextended only to רביעי בקדש
5) גמרא
a)  קשיאto רב
i) Why is it that the  כהניםwere  טועהin ' חגי אbut not in 'חגי ב
b)  תירוץof רב נחמן
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i) The  כהניםweren’t  בקיאיןon the  אב הטומאהof  שרץin ' חגי אin table 1 column 1
but they were  בקיאיןon the  אב הטומאהof  טמא מתin ' חגי בin table 1 column 2
c)  תירוץof רבינא
i) ' חגי בdeals with the chain in table 1 column 3 – not with the chain in table 1
column 2
ii) The words  טמא לנפשin ' חגי בdon’t mean " "טמא מתthat’s an  אב הטומאהand
instead mean the  טומאהof  מת עצמוthat’s an אבי אבות הטומאה
iii) Now
(1) The  כהניםweren’t  בקיאיןin  רביעי לטומאהand that’s why they were  טועהin
' חגי אwhen they said  טהורin table 1 column 1
(2) The  כהניםwere  בקיאיןin  שלישי לטומאהand that’s why they weren’t  טועהin
' חגי בwhen the said  טמאin table 1 column 3
6) תוספות
a)  קשיאto רש"י
i) Instead of saying for  שמואלin ' חגי אthat there was the additional step of מה
שנגע בכנף
ii) why doesn’t  רש"יsay that " "ואל כל מאכלis " "דוקאand means that  ייןwas  נוגעin
the  שמןand the  שמןwas then  נוגעin the  – מאכלas in table 2 column 3 – so that
the  מאכלwas  חמישיand that’s why the  כהניםweren’t  טועהwhen they said טהור
7) מהרש"א
a)  קשיאto the  קשיאof תוספות
i) we’ve explained for  רש"יthat
(1)  שמואלfor " "בכל אלהin ' חגי בin table 2 column 2
(a) relied on a  סבראto say that the words refer only to that part of the
chain in ' חגי אthat begins with  לחםand not to the whole chain in 'חגי א
that begins with מה שנגע
(b) and that’s why ' חגי בends with  רביעיthat’s טמא
ii) but
(1) if  רש"יwere to explain that  ואל כל מאכלis  דוקאin ' חגי אand adds to the
chain as in ' חגי אas in table 2 column 3
(2) there’s no  סבראthat would explain why  ואל כל מאכלin ' חגי בis different
than  ואל כל מאכלin ' חגי אand isn’t דוקא
(3) so it would follow that  מאכלin ' חגי בis  חמישיas in table 2 column 4 and the
 כהניםshould have said  טהורinstead of טמא
b)  תירוץto explain the  קשיאof תוספות
i) First הקדמה
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(1)  תוספותdisagrees with the  סבראof  רש"יand  תוספותsays that since the chain
in ' חגי אbegins with  מה שנגעit must be that  בכל אלהin ' חגי בrefers to the
whole chain in ' חגי אthat begins with  מה שנגעas in table 2 column 5
(2) so we anyway have to explain for  שמואלwhy in ' חגי בthe chain doesn’t
reach חמישי
ii) Second הקדמה
(1)  קשיאto רש"י
(a) All that  רבינאin the  מסקנאactually says for  רבis that "הכא שלישי הכא
"רביעי
(b)  רבינאsays nothing about  טמא נפשmeaning מת עצמו
(c) So the  עיקרof the  ביאורby  רש"יof the  שיטהof  רבינאis חסר מן הספר
iii) It’s because of these  קושיותthat  תוספותholds contrary to  רש"יthat
(1) the  גמראrealized from the start for  רבthat table 1 column 3 is correct that
the chain for ' חגי בbegins with  מת עצמוand reaches only to  שלישיand that’s
why the  גמראdidn’t need to explain that  רבינאholds that  טמא לנפשmeans
מת עצמו
(2) The  גמראasked that if  כהניםwere  טועהfor  רבin ' חגי אfor  טומאת שרץthen
the  כהניםshould also have been  טועהin ' חגי בto טומאת מת עצמו
(a)  רב נחמןanswered that the  כהניםwere  בקיאיןin  טומאת מת עצמוof ' חגי בbut
not in the  טומאת שרץof 'חגי א
(b)  רבינאanswered that the  כהניםwere  בקיאיןin  טומאת שלישיof  חגי' בbut not
in  טומאת רביעיof 'חגי א
(3) it follows that
(a)  תוספותfor their  – שיטהbut not for the  שיטהof  – רש"יcan correctly ask
that  מה שנגעisn’t necessary for  שמואלin ' חגי אif  כל מאכלis  דוקאand the
chain reaches  חמישיas in table 2 column 3
(b) And
(i) it’s not a  קשיאthat this would also lengthen the chain in ' חגי בto
חמישי
(ii) since the chain starts with  מת עצמוand still would end only with
 רביעיas in table 2 column 6

בא"ד ונקט סדר כנף
בא"ד ונקט סדר כנף כו' דלא בעי למנקט שיעשה כיוצא בו ולשמואל דייק מדכתיב בכנפו
כו' עכ"ל וצ"ל מה שנגע בכנף היינו משקה דאי הוה כלי לא היה נטמא מן הכנף שנגע
בשרץ דאין כלי נטמא אלא מאב הטומאה ומאכל נמי לא הוה דא"כ עושה כיוצא בו דהלחם
:נגע בו ודו"ק
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רש"י ד"ה וללוי
בפרש"י בד"ה וללוי דתני כו' שבתחלה שאלם על הסדר וא"ל כו' ולבסוף שאלם אם יגע
הטמא עצמו בכל אלה כלומר או בזה וכו' עכ"ל פירושו דחוק דהא תלמודא סתמא קאמר
דנגעי כולהו בראשון משמע בין מתחלה ובין בסוף וע"ק למה שאלם בשרץ על הסדר ובמת
או בזה או בזה וע"ק כיון דמתחלה לא שאלם אלא אם המשקה שלישי מטמא אחרים שהרי
על זה השיבו לו לא יטמא מאי אריא דשאלם על משקה שלישי אפילו משקה ראשון ושני
נמי דכה"ג פריך לשמואל וע"ק לישנא דנגעי בראשון לא משמע בטמא עצמו ולולי פרש"י
היה נראה לפרש דודאי לא שאלם בנגעי בשרץ או במת גופיה דזה מפורש בקרא גבי שרץ
כתיב מכל האוכל וגו' אלא שאלם בין בשרץ ובין במת דנגעי כולהו בראשון דהיינו על
השני שאינו מפורש בקרא וקא"ל אינהו גבי שרץ לא יטמא וגבי מת יטמא משום דהוו
בקיאי וידעי בטומאת מת ולא הוו בקיאי בטומאת שרץ כדאמרי' לעיל לרב ודו"ק:
הקדמה )1
חגי א' )a
הן ישא איש בשר קדש בכנף בגדו ונגע בכנפו אל הלחם ואל הנזיד ואל היין ואל השמן ואל כל
מאכל היקדש

)i

ויענו הכהנים ויאמרו לא )ii
חגי ב' )b
ויאמר חגי אם יגע טמא נפש בכל אלה היטמא )i
ויענו הכהנים ויאמרו יטמא )ii
גמרא )2
מקבל טומאה  – areשמן  andיין דם מים  – for exampleמשקי דבי מדבחיא  holds thatלוי )a
מטמא אחרים  but aren’tדאורייתא
שאלה )b
דיבור  in the priorחגי  ofשאלות  explain theלוי i) How does
תשובה )c
"דנגעי כולהו בראשון" )i
ביאור – רש"י )3
 they were correct becauseחגי א'  inטהור  saidכהנים a) When the
 couldשלישי  as aטמא  that had becomeיין  asked was whetherחגי  thatשאלה i) the
רביעי  to be aמטמא שמן be
משקי בי מדבחיא  becauseטהור  wasשמן  correctly answered that theכהנים ii) and the
מטמא אחרים aren’t
חגי  thatשאלה  they were also correct because theחגי ב'  inטמא  saidכהנים b) When the
שמן  andיין  bothמטמא  could beראשון asked was whether a
מהרש"א )4
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a) Four  קשיותto רש"י
i) First קשיא
(1) The  לשוןof the  גמראsuggests that the  ייןand  שמןwere  נטמא בראשוןboth
in ' חגי אand in 'חגי ב
ii) Second קשיא
(1) If the only difference between ' חגי אand ' חגי בis that in ' חגי בthe  ייןand שמן
were  נטמאtogether
(2) Why is it relevant that in ' חגי אthe  טומאהbegan with  טומאת שרץwhile in
' חגי בthe  טומאהbegan with טמא לנפש
iii) Third קשיא
(1) Why did  חגיin ' חגי אset out a case where the  ייןwas only a שלישי
(2) when the  שמןwould not have become  טמאeven if the  ייןwere a ראשון
iv) Fourth קשיא
(1) For ' חגי בwhy does the  גמראemphasize that the  ייןand  שמןwere טמא
because both were נטמא בראשון
(2) The result would of course have held been the same if they were both
נטמא באב הטומאה
b) תירוץ
i) Here is a new  שטהfor the  גמראthat’s different from the  שיטהof רש"י
ii)  לויsays that
(1)  חגיrealized that  כהניםknew that  משקיןcan become a  ראשון לטומאהbased on
""יטמאat ' ויקרא יא' לדthat deals with  משקיןthat were  נטמאby שרץ
(2)  חגיby his  שאלותwanted to see if the  כהניםalso knew that  משקיןcan become
a שני לטומאה
(a) in ' חגי אin a chain that begins with  שרץthat was  מטמאa  ראשוןthat in
turn was  מטמאboth  ייןand שמן
(b) and in ' חגי בin a chain that begins with  טמא מתthat was  מטמאa ראשון
that in turn was  מטמאboth  ייןand שמן
iii) Neither of his  שאלותinvolved a  שלישיor a רביעי
iv) now
(1) The  כהניםwere  טועהin ' חגי אbecause the  כהניםweren’t  בקיאיןin טומאת שרץ
and didn’t realize that a chain of  טומאהthat begins with  שרץcan result in
 משקיןthat are a שני
(2) The  כהניםweren’t  טועהin ' חגי בbecause the  כהניםwere  בקיאיןin טומאת מת
and realized that a chain of  טומאהthat begins with  טמא מתcan result in
 משקיןthat are a שני
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דף יז:
גמ' והא ר' שמעון
[דף יז עמוד ב] גמ' והא ר"ש דאמר טומאת משקין דאורייתא כו' לאוכלין טמאין וה"ק
ר"ש בכלים כו' לכאורה לא הוה צריך להך ברייתא דלעיל דאמר טומאת משקין דאורייתא
דמהך ברייתא מוכח שפיר דאי הלכתא היא מ"ל בכלים מ"ל בקרקע וי"ל דאי מהך ברייתא
לחוד ה"א דטומאת משקין לאו דאורייתא אלא מדרבנן גזרו על טומאת משקין ובכלים לא
חלקו בין פנים לחוץ ובקרקע כיון דראוי למקוה לא גזרו ביה מבפנים אבל אי טומאת משקין
מבחוץ דאורייתא ומבפנים הלכתא גמירי לה דהוה דכן לא ה"ל לרבנן לגזור טומאה משום
בפנים לחוד ובכלים דמ"ל כלים ומ"ל קרקע ודו"ק:
הקדמה 1) First
מקדש  means in theבפנים )a
מקדש  means out of theבחוץ )b
הקדמה 2) Second
רבנן  butראוי למקוה דאורייתא  because it’sמקבל טומאה דאורייתא  isn’tרביעית מים בקרקע )a
מקבל טומאה בחוץ  isרביעית מים בקרקע  thatגוזר were
דף טז at .ברייתא א' )b
טומאת משקין דאורייתא  holds thatר' שמעון )i
ברייתא ב' )c
 saysר' שמעון )i
מים בכלים טמאין בין בפנים בין בחוץ )(1
רביעית מים בקרקע טמאין בחוץ ולא בפנים )(2
גמרא )3
רב פפא )a
הלכה למשה מסיני  based onטהורין בפנים  areמשקין )i
קשיא )b
 and who also sets outטומאת משקין דאורייתא  thatברייתא א'  who says inר' שמעון )i
 basedטהורין בפנים  areמשקין  thatרב פפא  can’t agree withברייתא ב'  inהלכות the
הלכה למשה מסיני on
ii) Because
טומאת  sinceכלים בחוץ טמאין  thatר' שמעון (1) Although we’d understand for
מטהר  that would beהלכה למשה מסיני  there’s noבחוץ  and forמשקין דאורייתא
כלים the
הלכה  overrides theגזירה דרבנן  we’d have to say that aכלים בפנים (2) Still for
למשה מסיני
(a) yet
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כלים בפנים  forגזירה  themselves to make aמטריח  wouldn’t beרבנן )(i
קרקע בפנים  forגזירה without also making a
דמה לי כלים מה לי קרקע )(ii
מהרש"א )4
קשיא )a
 aloneברייתא ב'  based onרב פפא  ofשיטה  theמפריך  could have beenגמרא i) The
this way
קשיא )(1
 becauseדאורייתא  isטומאת משקין  holds thatברייתא ב' (a) It must be that
גזירה דרבנן  only byבחוץ  andבפנים  bothטמא  would beכלים (i) otherwise
 unless they wereכלים בפנים  forגוזר  to beטורח  wouldn’t beרבנן (ii) and
קרקע בפנים  forגוזר also
טומאת  holds thatר' שמעון  proves thatברייתא ב' (b) and once we know that
 appliesברייתא א'  fromרב פפא  we’ve asked toקשיא  theדאורייתא  isמשקין
ברייתא ב' also to
תירוץ )b
 forגוזר  to beטורח  wereרבנן  andטומאת משקין לאו דאורייתא  can hold thatברייתא ב' )i
רבנן  – sinceקרקע בפנים  forגוזר  – even though they weren’t alsoבכלים בפנים
כלים בחוץ  forגוזר anyway needed to be
קשיא )c
 this wayברייתא א'  fromגמרא  of theקשיא  answer theרב פפא i) Then why doesn’t
 thatברייתא א' (1) It’s correct based on
גזירה  so that were it not for aטומאת משקין דאורייתא  holds thatר' שמעון )(a
הלכה למשה מסיני  because ofטהורין בפנים  would beכלים  theדרבנן
הלכה  and theטומאת משקין דאורייתא  becauseטמאים בחוץ  areכלים (b) And
בחוץ  doesn’t applyלמשה מסיני
גוזר  – even though they weren’tכלים בפנים  forגוזר  to beטורח  wereרבנן (2) Still
קרקע בחוץ  forגוזר  – because they were alsoקרקע בפנים for
תירוץ )d
כלים  forטורח  wereרבנן  can we accept thatכלים בחוץ  forטורח  wereרבנן i) Only if
קרקע בפנים  forטורח  even though they weren’tבפנים

רש"י בד"ה אר"פ כו' ובד"ה אבל דם
בפרש"י בד"ה אר"פ כו' ובד"ה אבל דם אין בו חילוק כו' דטומאה דידיה דאורייתא כו'
עכ"ל אבל התוס' כתבו בדם יש לטהר טפי אפילו בכלים דדם קדשים לא איתקש למים כו'
עכ"ל ע"ש וצ"ל לדעת רש"י דלא איתקש דם קדשים למים אלא לענין הכשר ולא לענין
טומאה ואין ללמוד טומאה מהכשר וק"ל:
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תוספות ד"ה אלא
תוס' בד"ה אלא דהוו כו' וריקן נמי משמע שלא היה בו כלום כו' עכ"ל ר"ל ואפילו כולו
שאוב אינו פסול אלא מדרבנן וק"ל:

דף יח.
תוספות ד"ה לא מצינו
[דף יח עמוד א] תוס' בד"ה לא מצינו כו' ואית ספרים דל"ג לקמן ולשון כו' עכ"ל ר"ל
דל"ג לקמן כל האי סוגיא יטמא דאינו עושה כיוצא בו מהכא נפקא מהתם נפקא כו' וק"ל:
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תד"ה רבינא ורש"י ד"ה ואי סלקא דעתך
בד"ה רבינא אמר כו' תרי זימני ל"ל למעוטי שאין טומאה עושה כו' עכ"ל משום דלכאורה
אף על גב דכתיבי תרי זימני יטמא אימא דיטמא דגבי אוכל ודאי דוקא לטמא משקה הוא
מדכתיב גביה טמא הוא ואין טומאה עושה כיוצא בו אבל יטמא דגבי משקה אימא בין
לטמא אוכל ובין לטמא משקה הוא ואהכי קאמרי דא"נ הוה כתיב חד יטמא בתרווייהו הוה
אמינא דגבי אוכל אינו אלא לטמא משקה ולא לטמא אוכל מדכתיב טמא הוא ומדכתיב תרי
זימני יטמא הוה כמו ריבוי אחר ריבוי ואינו אלא למעט דאין טומאה עושה כיוצא בו אף
במשקה דבאוכל לא צריך קרא דמטמא הוא נפקא וק"ל:
בפרש"י בד"ה ואי ס"ד האי יטמא כו' ומדאיצטריך למעוטי אוכל מכלל דמשקין מטמא
עכ"ל הכא דדריש יטמא יטמא לא צריך למדאצטריך אלא מדכתיב הוא טמא ואין עושה
כיוצא בו ע"כ יטמא יטמא דכתיב גבי אוכל לטמא משקין קאתי וק"ל:
הקדמה 1) First
ויקרא יא' לג' )a
וכל כלי חרס אשר יפול מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמא )i
פסוק לד'  inהמשך )b
רישא )i
מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא )(1
סיפא )ii
וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא )(1
ויקרא יא' לח' )c
וכי יתן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם )i
הקדמה 2) Second
 dealsפסוק לד'  ofסיפא  while theאוכלין  deals withפסוק לד'  ofרישא a) Note that the
משקין with
הקדמה 3) Third
ר' עקיבא )a
 to beמטמא אחרים  areאוכלין שני  to teach thatבפתח צירי  is readרישא " in theיטמא" )i
שלישי בחולין
מטמא אחרים  areמשקין  to teach thatבפתח צירי  is readסיפא " in theיטמא" )ii
גמרא )4
שאלה )a
משקין  teaches thatמשקין  that deals withסיפא  in theיטמא i) Is it possible that the
מטמא אוכלין  areמשקין  and doesn’t teach thatמטמא משקין are
ד"ה לא מצינו  atתוספות  as explained byרב פפא  ofתשובה )b
"הוא טמא ואין כיוצא בו טמא"  teaches thatפסוק לח' " inטמא הוא" )i
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c)  תשובהof  רבינאto be explained by  תוספותand  מהרש"אbelow
i) אף מגופי' דקרא מצינן למילף
(1) דאי ס"ד אשר יטמא דסיפא לאגמורי אתא אשר משקין מטמאי משקין בין אוכלין בין משקין
לא לכתוב בקרא אלא חד יטמא
(2) תרי זימני למה לי
ii) אלא יטמא דרישא לטמא טומאת משקין יטמא דסיפא לטמא טומאת אוכלין
5)  מהרש"אat ד"ה רבינא
a)  הקדמהto the  ביאורof תוספות
i) Unlike  רב פפאwho derives from  טמא הואthat neither  אוכליןnor  משקיןare
מטמאין כיוצא בהן
ii)  רבינאsays that
(1) since  טמא הואrefers to  כל זרעand deals only with אוכלין
(2) the  דיוקof ' הוא טמא וכוcan teach only for  אוכליןthat אינו מטמא כיוצא בו
b) As a result  תוספותasks to רבינא
i) say that
(1)  יטמאof the רישא
(a) that deals with  אוכלand according to  ר' עקיבאis read with  פתח ציריto
teach that אוכלין מטמאי אחרים
(b) must teach only with  אחריםthat are  משקיןsince we already know from
 טמא הואthat  אוכלisn’t מטמא כיוצא בו
(2) But  יטמאof the סיפא
(a) that deals with  משקיןand according to  ר' עקיבאis read with  פתח ציריto
teach that משקין מטמאי אחרים
(b) deals with  אחריםthat are  משקיןas well as אוכלין
c) And  תוספותanswers that
i) To reach this result one  יטמאwould have been enough for both  אוכליןthat are
 מטמא אחריםand  משקיןthat are מטמא אחרים
ii) Since
(1) from  טמא הואthat teaches that  אוכליןaren’t  מטמא אוכליןwe’d realize that the
 יטמאcan only teach that  אוכליןare מטמא משקין
(2) and we’d also realize that the same  יטמאteaches that  משקיןare  מטמאboth
 אוכליןand  משקיןsince the  מיעוטfrom  טמא הואdoesn’t apply to משקין
iii) The second  יטמאis therefore a  יתורand – since  – אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעטis
a  מיעוטthat teaches that  משקיןalso aren’t  מטמא כיוצא בהןand are  מטמאonly
אוכלין
6)  רש"יat  ד"ה ואי סלקא דעתךas explained by מהרש"א
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 toטמא הוא  needs to sayפסוק  because theמטמא אחרים  areאוכלין  thatמדייק a) We can be
אין כיוצא בו טמא  the exception thatאוכלין teach for
ד"ה ואי ס"ד  atמהרש"א )7
a) Actually
 that we know thatבפתח צירי  that’s readרישא  in theיטמא  it’s fromרבינא i) for
משקין  is needed only to teach that it’s onlyטמא הוא  andמטמא אחרים  areאוכלין
מטמא  areאוכלין that
מאן דאמרי  is needed only forמטמא אחרים  areאוכלין  thatטמא הוא  fromדיוק ii) The
פתח צירי  withיטמא  thisדורש who aren’t

תד"ה ומה כלי
בד"ה ומה כלי כו' משקין הבאין מחמת אוכל לא יטמא אוכל כו' עכ"ל וכגון שאוכל ראשון
נגע בשרץ גופיה דאי בכלי הוה אוכל שני והמשקה שלישי והאוכל רביעי ובחולין קיימינן
דלא אתי לידי רביעי וק"ל:
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תוספות בא"ד אבל
בא"ד אבל מה שאין אוכל מטמא אוכל היינו לפי שאין עושה כיוצא בו כו' עכ"ל הכא
שייכא הך פירכא משום דעיקר דינא הוא דאינו דין שיהא הבא מכחו חמור ממנו והיינו
עיקר דינא ממה שאינו אוכל מטמא אוכל וכן ממה שאין משקין מטמא משקה אבל לקמן
דעביד ק"ו ומה משקה שמטמא אוכל אינו מטמא כלי אוכל שאינו מטמא אוכל אינו דין
כו' לא שייך הך פירכא דמה שאין אוכל מטמא אוכל היינו לפי שאינו עושה כיוצא בו
משום דעיקר דינא ממשקה הוא שהיא תחלת דינא ולא מסוף דינא ממה שאין אוכל מטמא
אוכל וליכא למפרך התם אלא כדפרכינן דאימא אוכל חמור ומשקה קיל ודו"ק:
ודע דבההוא ק"ו דלקמן דאין אוכל מטמא כלי ומה משקה שמטמא אוכל אין מטמא כלי
אוכל כו' כתב בעל המאור וא"ת א"כ אוכל נמי לא יטמא את המשקה מק"ו ומה משקה
שמטמא אוכל אינו מטמא משקה אוכל שאינו מטמא אוכל א"ד שלא יטמא משקין יש
להשיב ולטעמיך משקה נמי לא יטמא אוכל מהאי ק"ו ומה אוכל שמטמא כו' וא"כ אין
אוכל מטמא [כלום] ולא משקה מטמא [כלום] ואזל ליה מדרש יטמא יטמא אלא כו' עכ"ל
ואין דבריו מבוררים דאם נימא דחד מהני ק"ו איכא למיעבד ולאוקמא דרשה דיטמא יטמא
את הכלי ולסתור ק"ו דלעיל ה"נ איכא לקיומי הני תרתי ק"ו ויטמא יטמא דתרווייהו היינו
לטמא כלי אלא הנראה ליישב לשיטת התוס' דק"ו דלעיל שלא לטמא כלי אלים דאינו דין
שיהא הבא מכחו חמור ממנו וא"כ ע"כ יטמא דאוכל לטמא משקה ויטמא דמשקה לטמא
אוכל ודו"ק:
הקדמה 1) First
ויקרא יא' יג' )a
וכל כלי חרס אשר יפול מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמא )i
פסוק לד'  inהמשך )b
רישא )i
מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא )(1
סיפא )ii
וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא )(1
ויקרא יא' לח' )c
וכי יתן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם )i
הקדמה 2) Second
פסוק לד'  ofסיפא  while theאוכלין מחמת כלי  deals withפסוק לד'  ofרישא a) Note that the
משקין מחמת כלי deals with
הקדמה 3) Third
ר' עקיבא )a
 to beמטמא אחרים  areאוכלין שני  to teach thatבפתח צירי  is readרישא " in theיטמא" )i
שלישי בחולין
מטמא אחרים  areמשקין מחמת כלי  to teach thatבפתח צירי  is readסיפא " in theיטמא" )ii
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הקדמה 4) Fourth
ראשון  aכלי  to make the secondכלי  anotherמטמא  isאב הטומאה  that’s anכלי a) A
שני  aכלי  to make the secondכלי  anotherמטמא  isn’tראשון  that’s aכלי b) A
הקדמה 5) Fifth
מטמאי כלים דאורייתא  aren’tמשקין )a
מהרש"א  as explained byגמרא )6
קשיא )a
 in theיטמא  theדורש  isר' עקיבא  thatרבינא  we established forדיבור i) In the prior
 since itאוכלין  isמטמא  areמשקין מחמת כלי " thatאחרים"  to teach that theסיפא
מטמא משקין  areמשקין can’t be that
 areמשקין מחמת כלי  teaches thatסיפא ii) But why can’t we at least say that the
אוכלין  as well asמטמאי כלי
תירוץ )b
מטמא כלי  aren’tמשקין מחמת כלי  proves thatקל וחומר א' )i
קל וחומר א'
ומה כלי ראשון שמטמא
משקין
אין מטמא כלי
משקין מחמת כלי ראשון
דקילי טפי דמכח כלי באין
מכל שכן שאינן מטמאין כלי
דאינו דין שיהא הבא מכחו
חמור ממנו

ד"ה אבל  inמהרש"א  as explained inתוספות )7
קשיא )a
א'

ב'

ג'

א'

ומה כלי ראשון
שמטמא משקין

ומה אוכל שמטמא
משקין

ומה משקין שמטמאין
אוכלין

ב'

אין מטמא כלי

אין מטמא אוכל לפי
שאין עושה כיוצא בו

אינן מטמאין משקין
לפי שאין עושה כיוצא
בו

ג'

משקין מחמת כלי
ראשון דקילי טפי
דמכח כלי באין

משקין שאינן מטמאי
משקין לפי שאין
עושה כיוצא בו

אוכלין שאינן מטמאי
אוכלין לפי שאין
עושה כיוצא בו

ד'

מכל שכן שאינן
מטמאין כלי דאינו דין
שיהא הבא מכחו
חמור ממנו

מכל שכן שאוכלין
מחמת משקין אינן
מטמאין משקין דאינו
דין שיהא הבא מכחו
חמור ממנו

מכל שכן שמשקין
מחמת אוכלין אינן
מטמאין אוכלין דאינו
דין שיהא הבא מכחו
חמור ממנו
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i) Note that
קל וחומר א'  have the same structure asקל וחומר ג'  andקל וחומר ב' )(1
"אינו דין שיהא הבא מכחו חמור ממנו"  thatסברא (2) Since they’re also based on the
ii) So
מטמא משקין  aren’tאוכלין מחמת משקין  thatקל וחומר ב' (1) derive from
מטמא אוכלין  aren’tמשקין מחמת אוכלין  thatקל וחומר ג' (2) and derive from
תירוץ )b
 becauseאלים  isקל וחומר א' )i
 asטומאה  is a result of its weakenedכלי  aמטמא  isn’tכלי ראשון  that aקולא (1) the
ראשון a
כלי  aמטמא  isכלי אב הטומאה (2) proof is that a
קל וחומר ג'  andקל וחומר ב' i) Contrast
מטמא משקין  to beמשקין  and ofמטמא אוכל  to beאוכל (1) where the inability of
טומאה  based on the weakness of theirקולא (a) isn’t a
אין טומאה עושה כיוצא  that teach thatלימודים (b) and is instead derived from
בו
המשך דגמרא )8
שאלה )a
 toרישא  in theיטמא  theדורש  isר' עקיבא  thatדיבור i) We established in the prior
מטמא משקין  areאוכלין מחמת כלי teach that
מטמא כלים  areאוכלין מחמת כלי  teaches also thatיטמא ii) But maybe the
תירוץ )b
מטמא כלים  aren’tאוכלין מחמת כלי  proves thatקל וחומר ד' )i
ד'
א'

ומה משקין מחמת כלי
שמטמאין אוכלין

ב'

אינן מטמאין כלי
כמבואר בק"ו א'

ג'

אוכלין שאינן מטמאי
אוכלין לפי שאין
עושה כיוצא בו

ד'

אינו דין שאינן מטמאין
כלי

עמוד ב'  onד"ה משקה מטמא אוכל  atרש"י )9
קל וחומר א'  that’s the reverse ofקל וחומר א( could also have relied on )2גמרא a) The
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קל וחומר א'

קל וחומר א2

א'

מה כלי ראשון שמטמא
משקין

מה כלי ראשון שמטמא
אוכלין

ב'

אין מטמא כלי

אין מטמא כלי

ג'

משקין מחמת כלי
ראשון דקילי טפי
דמכח כלי באין

אוכלין מחמת כלי
ראשון דקילי טפי
דמכח כלי באין

ד'

מכל שכן שאינן
מטמאין כלי דאינו דין
שיהא הבא מכחו חמור
ממנו

מכל שכן שאינן
מטמאין כלי דאינו דין
שיהא הבא מכחו חמור
ממנו

המשך דגמרא )10
קל וחומר ד'  toפירכא )a
ד'
ומה משקין מחמת כלי
שמטמאין אוכלין
אינן מטמאין כלי
כמבואר בק"ו א'
אוכלין שאינן מטמאי
אוכלין לפי שאין
עושה כיוצא בו
אינו דין שאינן מטמאין
כלי

משקין מחמת כלי  relative toקיל  areאוכלין מחמת כלי i) Why do you assume that
מטמא אוכלין  areמשקין  whileאוכלין אינן מטמא אוכלין because
 aren’tמשקין  whileמטמא משקין  areאוכלין  becauseחמור  areאוכלין מחמת כלי ii) Say
מטמא משקין
ד"ה אבל  atמהרש"א )11
קשיא )a
 by the sameמופרך  should beקל וחומר ד'  instead ask thatגמרא i) Why doesn’t the
קל וחומר ג'  andקל וחומר ב'  applied toתוספות  thatפירכא
ii) Namely that
 based on theקולא  isn’t aקל וחומר ד'  inמטמא אוכל  to beאוכל (1) the inability of
טומאה weakness of their
אין טומאה עושה כיוצא בו  that teach thatלימודים (2) and is instead derived from

א'

א'

ב'

ג'

ד'

ומה כלי ראשון
שמטמא משקין

ומה אוכל שמטמא
משקין

ומה משקין שמטמאין
אוכלין

ומה משקין מחמת כלי
שמטמאין אוכלין
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ב'

אין מטמא כלי

אין מטמא אוכל לפי
שאין עושה כיוצא בו

אינן מטמאין משקין
לפי שאין עושה כיוצא
בו

אינן מטמאין כלי
כמבואר בק"ו א'

ג'

משקין מחמת כלי
ראשון דקילי טפי
דמכח כלי באין

משקין שאינן מטמאי
משקין לפי שאין
עושה כיוצא בו

אוכלין שאינן מטמאי
אוכלין לפי שאין
עושה כיוצא בו

אוכלין שאינן מטמאי
אוכלין לפי שאין
עושה כיוצא בו

ד'

מכל שכן שאינן
מטמאין כלי דאינו דין
שיהא הבא מכחו חמור
ממנו

מכל שכן שאוכלין
מחמת משקין אינן
מטמאין משקין דאינו
דין שיהא הבא מכחו
חמור ממנו

מכל שכן שמשקין
מחמת אוכלין אינן
מטמאין אוכלין דאינו
דין שיהא הבא מכחו
חמור ממנו

אינו דין שאינן מטמאין
כלי

 part 1מהרש"א  ofתירוץ )b
קל וחומר ב' i) For
קיל  areמשקין  that note thatעיקר דינא  are theקל וחומר ב' (1) Parts 3 and 4 of
 can’t beאוכלין מחמת משקין  and conclude thatמטמא משקין because they aren’t
"אינו דין שיהא הבא מכחו חמור ממנו"  thatסברא  based on theמטמא משקין
 applies thatתוספות  ofפירכא  theלימוד  is based on aעיקר דינא (2) Since part 3 of
 in partמסקנא  and there’s no support for theקל  isמשקין there’s no proof that
4
קל וחומר ג' ii) For
קיל  areאוכלין  that note thatעיקר דינא  are theקל וחומר ג' (1) Parts 3 and 4 of
 can’tמשקין מחמת אוכלין  and conclude thatמטמא אוכלין because they aren’t
"אינו דין שיהא הבא מכחו חמור ממנו"  thatסברא  based on theמטמא אוכלין be
 applies thatתוספות  ofפירכא  theלימוד  is based on aעיקר דינא (2) Since part 3 of
 in partמסקנא  and there’s no support for theקל  isאוכלין there’s no proof that
4
 part 2מהרש"א  ofתירוץ )c
" and isאינו דין שיהא הבא מכחו חמור ממנו"  that isn’t based onקל וחומר ד' i) Contrast
 in partעיקר דין  and transfers theקל  to aחמור  from aקל וחומר instead a standard
קל  to theחמור  from theקל וחומר 2 of the
ii) Now it’s true that
משקין  relative toקיל  areאוכלין  also needs part 3 to explain thatקל וחומר ד' )(1
 appliesתוספות  ofפירכא  that theעיקר דינא (2) But it’s only to
 we mentioned earlierפירכא  is limited to theגמרא iii) And this is why the
בעל המאור )12
הקדמה )a
 to beגמרא  of theקושיות  who understands theמהרש"א i) Unlike
מטמא כלי  but aren’tמטמאי אוכלין  areמשקין (1) how do we know that
מטמא כלי  but aren’tמטמאי משקין  areאוכלין (2) and how do we know that
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 this wayגמרא  understands theבעל המאור )ii
(1) first
 or thatמטמא אוכלין  areמשקין  can teach either thatסיפא  in theיטמא (a) the
 but not bothמטמא כלי  areמשקין
 and soמשקין מטמאי כלי  teaches thatיטמא דסיפא  asks that maybeגמרא (b) the
מטמאי אוכלין  areמשקין isn’t available to teach that
משקין מטמאי  it can’t be thatקל וחומר א'  answers that based onגמרא (c) the
כלי
(2) second
 or thatמטמא משקין  areאוכלין  can teach either thatרישא  in theיטמא (a) the
 but not bothמטמא כלי  isאוכלין
 andאוכלין מטמאי כלי  teaches thatיטמא דרישא  asks that maybeגמרא (b) the
מטמאי משקין  areאוכלין isn’t available to teach that
אוכלין מטמאי  it can’t be thatקל וחומר ד'  answers that based onגמרא (c) the
כלי
בעל המאור  ofקשיא )b
 can’t teachרישא  in theיטמא  to teach thatקל וחומר ד'  rely onגמרא i) Why does the
אוכלין מטמאי משקין  to teach thatמופנה  isיטמא  so theאוכלין מטמא כלי that
רישא  in theיטמא  it can’t be thatקל וחומר ה' ii) Say the reverse that based on
 to teach thatמופנה  is thereforeיטמא  and theאוכלין מטמאי משקין teaches that
אוכלין מטמאי כלי
ה'
ומה משקין שמטמאין
אוכלין
אינן מטמאין משקין
לפי שאין עושה כיוצא
בו
אוכלין שאינן מטמאי
אוכלין לפי שאין
עושה כיוצא בו
כל שכן שאינן מטמאי
משקין

iii) Note that
 and isמשקין מחמת אוכלין  that applies only toתוספות  ofקל וחומר ג' (1) Unlike
אינו דין שיהא הבא מכחו חמור ממנו  thatסברא based on the
בעל המאור  ofקל וחומר ה' )(2
מופנה  beיטמא  in order thatאוכלין מטמאי משקין  thatדין (a) applies to the basic
אוכלין מטמאי כלי to teach that
אינו דין שיהא הבא מכחו חמור ממנו  thatסברא (b) and isn’t based on the
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בעל המאור  ofתירוץ )c
 that it can’t be thatקל וחומר ו'  you’d also say based onמהלך i) If you follow this
מטמא אוכלין  areמשקין  teaches thatסיפא  in theיטמא the
 to teach {an obviousלימוד  would be left without anyסיפא  in theיטמא ii) So the
} follows belowמהרש"א  byקשיא
ו'
א'

ומה אוכל שמטמא
משקין

ב'

אין מטמא אוכל לפי
שאין עושה כיוצא בו

ג'

משקין שאינן מטמאי
משקין לפי שאין
עושה כיוצא בו

ד'

כל שכן שאינן מטמאי
אוכלין

iii) Note that
 and isאוכלין מחמת משקין  that applies only toתוספות  ofקל וחומר ב' (1) Unlike
אינו דין שיהא הבא מכחו חמור ממנו  thatסברא based on the
בעל המאור  ofקל וחומר ו' )(2
מופנה  beיטמא  in order thatמשקי מטמאי אוכלין  thatדין (a) applies to the basic
משקין מטמאי כלי to teach that
אינו דין שיהא הבא מכחו חמור ממנו  thatסברא (b) and isn’t based on the
מהרש"א )13
בעל המאור  ofתירוץ  to theקשיא )a
 can accomplish thatרישא  in theיטמא  accepts that theבעל המאור i) Just as the
אוכלין מטמא כלי
 can accomplish thatסיפא  in theיטמא  should also accept that theבעל המאור ii) the
משקין מטמאי כלי
בעל המאור  ofקשיא  toתירוץ )b
אינו דין שיהא הבא מכחו חמור ממנו  are both based onקל וחומר א and 2קל וחומר א' )i
קל וחומר ו'  andקל וחומר ה'  relative toאלים and as a result are
ii) Now
אוכלין אינן מטמאי  to teach thatקל וחומר ו'  andקל וחומר ה' (1) We can’t rely on
משקין אינן מטמאי אוכלין  and thatמשקין
 this would force us to derive fromבעל המאור  ofשיטה (2) Because based on the
 thatסיפא  of theיטמא  and from theאוכלין מטמאי כלי  thatרישא  of theיטמא the
משקין מטמאי כלי
אלים  that areקל וחומר א and 2קל וחומר א' (3) And this would conflict with
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דף יח:
תד"ה ולאו מק"ו ובא"ד ויש לומר
[דף יח עמוד ב] בד"ה ולאו מק"ו כו' ומה אוכל הבא מחמת שרץ מטמא משקין כו' עכ"ל
דאוכל הבא מחמת שרץ אפילו לטמא משקין לאו מק"ו קאתי אלא מדכתיב גביה טמא הוא
כמ"ש לפרש"י וה"ה דמצי למיעבד ק"ו הכי ומה אוכל שאינו מיטמא מאוכל מיטמא
משרץ לטמא משקין כ"ש משקין שמיטמאין מאוכל שיהיו מיטמאין משרץ גופיה לטמא
אפי' אחרים וק"ק דמצי למעבד ק"ו בפשיטות טפי ומה אוכל שאינו עלול מיטמא משרץ
משקין דעלולין כדלקמן לא כ"ש שיטמאו משרץ ויש ליישב:
בא"ד וי"ל דע"כ אין אוכל מטמא כלי כו' מק"ו דמשקין הבאין מחמת כלי שמטמא אוכל
ואין מטמא כלי כו' עכ"ל היינו מק"ו דלעיל ובפשיטות טפי איכא למעבד ק"ו דאין אוכל
אפילו בא מחמת שרץ מטמא כלי ומה כלי שמטמא אוכל אינו מטמא כלי כו' כמ"ש התוס'
לקמן אלא דאין זה מספיק דהא תלמודא לא עביד האי ק"ו אבל האי ק"ו שכתבו התוס'
ודאי דתלמודא עביד לה דקאמר ומה משקה שמטמא אוכל אינו מטמא כלים כו' והיינו
משקה הבאין מחמת כלי דמטמא אוכל ואינו מטמא כלי מק"ו דלעיל אוכל אפילו בא מחמת
שרץ שאינו מטמא אוכל מדכתיב גביה טמא הוא אינו דין שלא יטמא כלי ודו"ק:
א'

ג'

ד'

ה'

ו'

ז'

ח'

כלי שמטמא
משקין

משקין מחמת
כלי שמטמאי
אוכל

משקין מחמת
כלי

אוכל הבא
מחמת שרץ

כלי ראשון
שמטמא אוכל

אוכל שאינו
נטמא מאוכל

אוכל שאינו
עלול ליטמא

אין מטמא כלי

אינו מטמא כלי
מכח קל וחומר
א'

נטמאו ומטמאי
מדכתיב יטמא
אבל לא
מטמאין כלים
מכח ק"ו א'

מטמא משקין
לטמאות
מדכתיב טמא
הוא

אין מטמא כלי

נטמא משרץ
לטמא משקין
מדכתיב טמא
הוא

נטמא משרץ
לטמא משקין
מדכתיב טמא
הוא

משקין מחמת
כלי

אוכל אפילו
בבא מחמת
שרץ שאינו
מטמא אוכל
דכתיב טמא
הוא

משקין הבאין
מחמת שרץ

שרץ גופי'

אוכל בין
מחמת כלי
בין מחמת
שרץ שאינו
מטמא אוכל

משקין
שמיטמאין
מאוכל

משקין
שעלולין
ליטמא

אינו דין שאינן
מטמאי כלי
הגם דנטמאין
ומטמאין
מדכתיב יטמא

אינו דין שאינו
מטמא כלי

אינו דין
שנטמאו
ומטמאי אבל
דיו דלא
מטמאין כלים

כ"ש שמטמא
אוכל לטמאות
אפילו כלי
דליכא דיו

אינו דין שאינן
מטמא כלי

אינו דין
שמיטמאי
משרץ לטמאות

אינו דין
שמיטמאי
משרץ
לטמאות
אפילו כלי
דליכא דיו

הקדמה 1) First
ויקרא יא' לד' )a
מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא )i
מטמא אחרים  isאוכל שני מחמת כלי  to derive thatפתח צירי  withיטמא  thisדורש  isר' עקיבא )b
הקדמה 2) Second
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a)  אוכל הבא מחמת שרץis  טמאand is  מטמאbased on " "טמא הואin ... "וכי יתן מים על זרע
"טמא הוא לכם
3) Third הקדמה
a) The  גמראrelies on ' קל וחומר אto teach that  משקין מחמת כליaren’t מטמא כלי
b) This  לימודwas explained in the prior דיבור
4) גמרא
a) The  גמראrelies on ' קל וחומר דto teach that
i) Since  משקין מחמת כליthat weren’t  נטמאוby  שרץand were  נטמאוonly by a כלי
(1) become  טמאand are  מטמאbased on " "יטמאbut aren’t  מטמא כליbased on קל
'וחומר א
ii) It’s a  כל שכןthat
(1)  – משקין מחמת שרץthat were  נטמאdirectly by a  – שרץare  טמאand are מטמא
(2) But based on  דיוaren’t מטמא כלי
5)  תוספותat ד"ה מאי לאו
a) קשיא
i) derive that  אוכל מחמת שרץbecomes  טמאand is  מטמאeven  כליםfrom 'קל וחומר ה
that’s based on  אוכל הבא מחמת שרץthat’s  טמאand is  מטמאbased on טמא הוא
ii) and
(1) since ' קל וחומר הdoesn’t rely on משקין מחמת כלי
(2) The  קל וחומרisn’t subject to  דיוso that  אוכל מחמת שרץis  מטמא כליas well
6)  מהרש"אat ד"ה ולאו
a)  תוספותcould also have asked why the  גמראdoesn’t apply ' קל וחומר זand 'קל וחומר ח
that also aren’t subject to  דיוfor the same reason and with the same result that
 משקין מחמת שרץis מטמא כלי
7)  המשךof תוספות
a) תירוץ
i) The  גמראdoesn’t rely on ' קל וחומר הbecause ' קל וחומר גproves that  – אוכלeven
 – בבא מחמת שרץisn’t מטמא כלי
8)  מהרש"אat בא"ד ויש לומר
a) קשיא
i) Why doesn’t  תוספותinstead use ' קל וחומר וfor the same proof
ii) ' קל וחומר וwould have the advantage over ' קל וחומר גthat ' קל וחומר וdoesn’t
need to be based on another קל וחומר
b) תירוץ
i) The  גמראnever refers to 'קל וחומר ו
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ii) but
(1) the  גמראdoes refer to ' קל וחומר גlater in the  סוגיאon : דף יחwhen the גמרא
says: ומה משקה שמטמא אוכל אינו מטמא כלי אוכל שאינו מטמא אוכל אינו דין שלא
יטמא כלי
(2) now
(a) although the  גמראthere doesn’t say outright that it refers to משקה מחמת
כלי
(b) still it’s clear that the  גמראmeans  משקה מחמת כליbecause the  סוגיאat
that point deals with how to apply " "יטמאin the  פסוקthat deals with
 אוכליןand  משקיןthat are מחמת כלי
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תד"ה דיו
בד"ה דיו לבא כו' ומה אדם וכלים שאין מיטמא מאויר כו' עכ"ל משום דלכאורה השתא
ליכא למימר דיו אתחלת דינא דכלים מיטמאין משרץ להיות ראשון אבל אהא שאין מטמא
כלי איכא למימר שפיר דיו וקאמרי דאפ"ה שפיר איכא למימר דיו אסוף דינא דמשקין
שמיטמאין מאויר לא הוו רק שני ודנקטי התוס' הכא בדבריהם אדם הוא מגומגם דבכל
הסוגיא לא עביד ק"ו רק מכלים ודו"ק:
1
2
3
4

א'
משקין מחמת כלי (כלומר משקין
שנטמאו בכלי שנטמא בשרץ)
נטמאו להיות שני אבל לא
מטמאין כלי
משקין הבאין מחמת שרץ
אינו דין שנטמאו להיות ראשון
אבל מחמת דיו לא מטמאי כלי

ב'
כלי אינו מיטמא מאויר כלי חרס
אבל מיטמא משרץ ליעשות
ראשון
משקין שמיטמאין באויר כלי חרס
ליעשות שני
אינו דין שמיטמאין משרץ
ליעשות ראשון

הקדמה )1
 ofדין  that sets out theקל וחומר  means part 2 of theקל וחומר " of a typicalתחלת דינא" )a
למד  that is to be applied to theמלמד the
למד  that sets out theקל וחומר  means part 3 of theקל וחומר  of a typicalסוף דינא )b
מלמד  of theדין  to theקל וחומר  of aלימוד  applies to limit theדיו  thatפשיטות c) It’s a
תחלת דינא that’s set out in part 2 that’s
 that’s set out in part 3למד  of theדין  applies to theדיו  will deal with whetherתוספות )d
סוף דינא that’s
מהרש"א  as explained byתוספות )2
קשיא )a
 areמשקין מחמת שרץ  to establish thatדיו  sayגמרא  why doesn’t theקל וחומר א' i) In
שני לטומאה  are onlyמשקין מחמת כלי ראשון  the same asשני לטומאה only
תירוץ b) Possible
ראשון לטומאה  areמשקין מחמת שרץ  teaches thatקל וחומר ב' )i
 in part 3סוף דינא  is set out inשני לטומאה  ofדין  doesn’t apply because theדיו )ii
 dismissedתירוץ c) Possible
 that’sלמד  of theדין  does apply to theדיו  ofדין  theכיצד הרגל  inגמרא i) Based on a
 in part 3סוף דינא set out in
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רש"י ד"ה יטמא דרישא והמשכו בד"ה משקה דמטמא אוכל

בפירש"י בד"ה יטמא דרישא כו' אלא משום כו' ואימא הנ"מ אוכל הבא מחמת כלי כו'
נראה לקיים פירושו שנתכוין כדברי התוס' דאוכל [הבא] מחמת שרץ בהדיא כתיב בקרא
אפילו לטמא אחרים דמדכתיב טמא הוא למעט דאין עושה כיוצא בו שמעינן דמשקה
מטמא וכפרש"י לעיל ומהרש"ל לא הבין מפרש"י כן וק"ל:
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תוספות ד"ה וכי תימא
תוס' בד"ה וכ"ת אוכל כו' ה"מ למילף דאין כו' ומה כלי שמטמא אוכל אין מטמא כלי כו'
עכ"ל מהאי ק"ו ה"מ למילף נמי לעיל דמשקה אין מטמא כלי ומה כלי שמטמא משקה
אין מטמא כלי משקה שאין מטמא משקה א"ד שלא יטמא כלי אלא דק"ו דלעיל אלים
ליה טפי שהוא בא מכחו ואינו דין שיהא חמור ממנו משא"כ בק"ו דהכא אדרבה ניחא טפי
למילף אוכל מכלי גופיה מדניליף ממשקה ודו"ק:
א'

ב'

א'

כלי שמטמא
משקין
אין מטמא כלי

ג'

משקין מחמת
כלי שבא מכח
כלי

משקין מחמת כלי
שמטמאי אוכל
אינו מטמא כלי מכח
קל וחומר א'
אוכל שאינו מטמא
אוכל דכתיב טמא
הוא

ד'

אינו דין שאינן
מטמאי כלי הגם
דנטמאין ומטמאי
מדכתיב יטמא

ב'

אינו דין שאינו
מטמא כלי

ו'
כלי שמטמא אוכל

י'
כלי שמטמא
משקין
אינו מטמא כלי

אוכל מחמת כלי
שבא מכח כלי

משקין שאינו
מטמא משקין
מדכתיב טמא הוא
אינו דין שמשקין
אינו מטמא כלי

אינו מטמא כלי

אינו דין שאוכל
אינו מטמא כלי

הקדמה )1
קל וחומר א'  based onמטמא כלי  aren’tמשקין )a
מטמא כלי  isn’tאוכל  thatקל וחומר ב'  deals with whether it’s because ofגמרא b) The
תוספות )2
קשיא )a
אוכל  to derive thatקל וחומר ב'  instead ofקל וחומר ו'  rely onגמרא i) Why didn’t the
מטמא כלי isn’t
מהרש"א )3
קשיא )a
קל וחומר ו'  thatמהלך  with the sameמטמא כלי  aren’tמשקין  proves thatקל וחומר י' )i
מטמא כלי  isn’tאוכל proves that
 isn’tמשקין  could have derived thatגמרא  also ask that theתוספות ii) Why doesn’t
קל וחומר א'  instead of fromקל וחומר י'  fromמטמא כלי
תירוץ )4
קל וחומר י'  is stronger thanקל וחומר א' )a
 is more effective since theקל וחומר א'  in part 3 ofלמד  of theקולא i) because the
קולא  that has the sameמלמד  of theמכחו  comes aboutלמד
דין  is based on an outsideקל וחומר י'  in inלמד  of theקולא ii) while the
קל וחומר ב'  is stronger thatקל וחומר ו' )b
i) First
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(1) the  קולאof the  למדin part 3 of ' קל וחומר וis more effective since the למד
comes about  מכחוof the  מלמדthat has the same קולא
(2) while the  קולאof the  למדin in ' קל וחומר בis based on an outside דין
ii) second
(1) ' קל וחומר וon  אוכליןis based entirely on  אוכליןwhile ' קל וחומר בis based on
משקין
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רש"י ד"ה שלישי שפסול בתרומה ותד"ה מה מחוסר וד"ה למדנו

בד"ה שלישי שפסול בתרומה לרבנן דפליגי אדר"ע ונפקא לן בק"ו מט"י כו' עכ"ל לפי
האמת לר"ע נמי ג' פסול בתרומה ולא ד' אלא דלא יליף מק"ו רק מגופיה דקרא ורש"י
קיצר כאן דה"נ בהאי ק"ו דט"י דדין הוא דשני יעשה ג' בתרומה ולא נימא דיו היינו נמי
משום דא"כ מפריך ק"ו דשני פוסל בתרומה למדנו מן התורה דלא גרע מחולין וק"ל:
בד"ה ומה מחוסר כו' דמחוסר כפורים כשלישי הוא כו' עכ"ל ק"ק לקמן לר"ע דבעי
למיעבד ק"ו ממחוסר כפורים דחמישי פסול בקדש נימא דיו אפילו אי מפריך ק"ו דבמה
מצינו ליכא למילף רביעי דמחוסר כפורים אינו רק כשלישי ויש ליישב ודו"ק:
בד"ה למדנו שלישי כו' וה"מ למדרש שלישי לקדש ק"ו מט"י כו' עכ"ל לפי דרכם
דמחוסר כפורים כשלישי המ"ל נמי שלישי לקדש במה מצינו ממחוסר כפורים וצ"ל
לשיטת רש"י דלא אמרינן היכא דמפריך ק"ו לא אמרי' דיו אלא היכא דאיכא בהך מלתא
קרא מפורש ואי אמרי' דיו לא היה צריך קרא דמק"ו נמי קאתי ואין סברא לומר דמלתא
דאתיא בק"ו טרח וכתב לה קרא אלא יתורא דקרא אשמעינן דנילף בק"ו בלמד אפילו מאי
דליתא במלמד אבל היכא דליכא יתורא דקרא ודאי דנימא דיו ולא עדיף הלמד מן המלמד
דאתי מחמתיה וכן מוכחת הסוגיא דפ' כיצד הרגל {ודע ד}בהאי ק"ו דלעיל בט"י אף על
גב דליכא יתורא דקרא דפוסל שני בתרומה דאצטריך למכתביה משום חולין מ"מ כיון
דסתם הכתוב בשני דפוסל ולא מפורש ביה דאצטריך למכתביה משום חולין ה"ל כאילו
מפורש ביה תרומה ולא אצטריך ליה אי לאו דנימא דאשמעי' דליהוי הלמד עדיף מן
המלמד ודו"ק:
הקדמה 1) First
ויקרא יא' לג' )a
וכל כלי חרש אשר יפול מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמא ואותו תשבורו )i
ויקרא יא' לד' )b
רישא )i
מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא )(1
סיפא )ii
וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא )(1
ויקרא יא' לח' )c
וכי יתן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם )i
ויקרא ז' יט' )d
והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל )i
הקדמה 2) Second
גופי' דקרא " if they’re based onמן התורה"  as beingלימודים  here refers toגמרא a) The
קל וחומר and aren’t based on a
הקדמה 3) Third
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שלישי  to becomeמטמא אחרים  isn’tשני פסול )a
רביעי  to becomeמטמא אחרים  isn’tשלישי פסול )b
הקדמה 4) Fourth
 as if it were written with aחולין  onפסוק לד'  ofרישא  in theיטמא  theדורש  isר' עקיבא )a
 but are alsoשני  not only becomeכלי ראשון  in aאוכלין  thatמן התורה  to teachפתח צירי
שלישי פסול  to becomeמטמא חולין
תרומה  becauseתרומה עושה שלישי פסול  thatמן התורה  also indirectly teachesפסוק b) The
חולין  thanלא גרע is
הקדמה 5) Fifth
מן התורה  and deriveפתח צירי  withיטמא  the wordדורש  aren’tרבנן  and otherר' יוסי )a
 – thatחולין  fromלא גרע  and – based onחולין עושה שני פסול  only thatרישא from the
תרומה עושה שני פסול
b) But
i) They do derive further that
 and isמותר בחולין  that’sטבול יום  fromקל וחומר  byתרומה עושה שלישי פסול )(1
 it must be thatעושה שני פסול  isחולין  that sinceכל שכן  so it’s aאסור בתרומה
עושה שלישי פסול  isתרומה
"והבשר [קדשים] אשר יגע בכל טמא  fromלימוד מן התורה  by theקדש עושה שלישי )(2
 to beמטמא אחרים  isטמא  that counts asקדשים  that teaches thatלא יאכל"
שלישי פסול
אסור  and isמותר בתרומה  that’sמחוסר כפורים  fromקל וחומר  byקדש עושה רביעי )(3
קדש  it must be thatעושה שלישי פסול  isתרומה  that sinceכל שכן  so it’s aבקדש
עושה רביעי פסול is
ד"ה שלישי שפסול בתרומה  atרש"י )6
"תרומה עושה שלישי פסול"  hold thatרבנן )a
ד"ה שלישי  atמהרש"א )7
 because we’ve seen thatמקצר  isרש"י )a
רבנן  the same asתרומה עושה שלישי פסול  also holds thatר' עקיבא )i
מן  isר' עקיבא  ofדין  is that theרבנן  andר' עקיבא ii) And the difference between
קל וחומר  rely on aרבנן  whileהתורה
רש"י  ofהמשך )8
קשיא )a
 fromלימוד  to limit theמחוסר כפורים  fromקל וחומר  apply to theדיו i) Why doesn’t
קדש עושה שלישי  toקל וחומר the
תירוץ )b
"והבשר אשר  ofגופי' דקרא  fromמן התורה  we anyway deriveקדש עושה שלישי i) That
יגע בכל טמא לא יאכל"
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ii) And we don’t say  דיוfor a  קל וחומרif  דיוwould be  מפריךthe קל וחומר
9)  מהרש"אat ד"ה שלישי
a) Here too  רש"יwas מקצר
i)  רש"יshould also have asked why there is no  דיוfor the  קל וחומרto  תרומהfrom
 טבול יוםthat teaches that תרומה עושה שלישי
ii) And  רש"יshould then have answered that from  לא גרע מחוליןwe already know
that  תרומה עושה שניand to say  דיוwould be  מפריךthe קל וחומר
10)  מהרש"אat ד"ה למדנו
a) הקדמה
i)  תוספותholds that  קדש עושה שלישיcan be derived also by  במה מצינוfrom מחוסר
כפורים
b)  קשיאto תוספות
i) To explain why there’s no  דיוwhy does the  גמראneed to rely on a  פסוקthat
would be  מפריךthe  קל וחומרpresumably by making it useless
ii) When the  גמראcould have said that the  קל וחומרwould be made useless by the
 במה מצינוthat also teaches that קדש עושה שלישי
c) תירוץ
i) In order to avoid  דיוthe necessary  נקודהisn’t that  דיוwould make the קל וחומר
useless
ii) Instead the  עיקר נקודהis that the  קל וחומרwould cause a  פסוקto be  מיותרand
it’s because of this potential  יתורthat we prefer to say there is no  דיוinstead of
saying that מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא
d) קשיא
i) There’s no special  פסוקthat teaches that  – תרומה עושה שניwe derive this דין
only by  לא גרעfrom חולין
ii) So how did the  גמראearlier avoid  דיוwhen it relied on a  קל וחומרfrom טבול יום
to teach for  ר' יוסיthat תרומה עושה שלישי לפסול
e) תירוץ
i) The fact that the  פסוקof  יטמאis  סתםand isn’t directly limited to  חוליןmakes
the  פסוקcount for purposes of  דיוas if it dealt separately with  תרומהas well as
חולין
11)  תוספותat ד"ה מה מחוסר כפורים
a)  קשיאto רש"י
i) There’s a  מאן דאמרwho says  דיוapplies to a  קל וחומרeven if the  קל וחומרis
 מופרךby דיו
b) תירוץ
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i) The  קל וחומרfrom  מחוסר כפוריםto  קדשis supported by a  במה מצינוfrom מחוסר
 כפוריםthat also teaches that קדש עושה שלישי
ii) that’s why the  קל וחומרis  אליםand  דיוdoesn’t apply to limit  קדשto שלישי
12)  המשךof the גמרא
a) קשיא
i) Why doesn’t  ר' עקיבאderive from the  קל וחומרfrom  מחוסר כפוריםthat קדש עושה
חמישי
13)  מהרש"אat ד"ה ומה מחוסר כפורים
a)  קשיאto the  קשיאof the גמרא
i) The  גמראought to answer that  דיוapplies
b) תירוץ
i) the  קל וחומרis  מופרךfor  ר' עקיבאwho from  והבשר אשר יגעalready knows that
קדש עושה רביעי
c) קשיא
i) There is no  במה מצינוthat teaches that קדש עושה רביעי
ii) So the  תירוץisn’t relevant for the  שיטהthat  דיוapplies even for a  קל וחומרthat’s
 מופרךso long as the  קל וחומרisn’t made  אליםby במה מצינו
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דף יט.
רש"י ד"ה אמר לי'

[דף יט עמוד א] בפרש"י בד"ה א"ל אם כו' וחמישי בקדש לא מייתי בק"ו ממחוסר
כפורים כו' עכ"ל אף על גב דהשתא תרומה לא אתי בק"ו מט"י משום פרכא דמה לט"י
שכן אב הטומאה ולא הוה בתרומה רק שלישי וליכא ק"ו רביעי שפסול בתרומה א"ד
שיעשה חמישי בקדש מ"מ כיון דמפריך ק"ו ורביעי בקדש קאתי מקרא ולא אצטריך ליה
דהא מק"ו שפיר קאתי רביעי אלא ע"כ דביתורא דקרא אשמעינן דנילף בק"ו בלמד מלתא
יתירתא דהיינו חמישי אף על גב דליתא במלמד ודו"ק:
ב'
מחוסר כפורים מותר בתרומה
מחוסר כפורים אסור בקדש
תרומה עושה רביעי
אינו דין שקדש יעשה חמישי

א'
טבול יום מותר בחולין
טבול יום אסור בתרומה
חולין עושה שלישי
אינו דין שתרומה תיעשה רביעי

רש"י  as explained byגמרא  of theהמשך )1
עושה שלישי מן התורה  isתרומה  holds thatר' עקיבא )a
 in theקל וחומר ב'  andקל וחומר א'  bothדורש  were to beר' עקיבא b) It follows that if
קדש עושה חמישי  and thatקל וחומר א'  based onתרומה עושה רביעי table he’d hold that
קל וחומר ב' based on
 it must beקדש עושה חמישי  andתרומה עושה רביעי  holds thatתנא c) And since in fact no
 aren’t relevantפרטים  whoseפירכא  by aמופרך  isקל וחומר  says that eachר' עקיבא that
here
מהרש"א )2
קשיא )a
קל וחומר א'  as well as toקל וחומר ב'  applies toפירכא i) Why must it be that the
 isn’tתרומה  with the result thatמפריך קל וחומר א' ii) It ought to be enough to be
קל  sinceקל וחומר ב'  because then there would automatically be noעושה רביעי
תרומה עושה רביעי  assumes thatוחומר ב'
תירוץ )b
קדש עושה רביעי מן  would have derived thatקל וחומר א'  even withoutר' עקיבא )i
נוגע שלישי פסול  that’sקדש  as applied toוהבשר אשר יגע בכל טמא  basedהתורה
 - andחמישי  becomes aקדש  would then have forced us to teach thatקל וחומר ג' )ii
יתורא  would be aוהבשר  ofפסוק  – because otherwise theדיו not to apply
ג'
מחוסר כפורים מותר בתרומה
מחוסר כפורים אסור בקדש
תרומה עושה שלישי
אינו דין שקדש יעשה חמישי
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רש"י בא"ד ולר' יוסי ובא"ד ואוכל מטמא משקה ובא"ד ואני שמעתי
בא"ד ולר' יוסי נמי דאוקמינא דליה לא ס"ל כו' ונ"ל דע"כ דלא משכחת לה אלא מדרבנן
כו' ואוכל ג' לר"י בקדש כו' ע"כ מאוכל קבלה וס"ל טומאה עושה כיוצא בה כו' עכ"ל
ולפ"ז משכחת שפיר לר' יוסי רביעי בקדש מדאורייתא ע"י אוכל שעושה כיוצא בו אלא
דמלתא דפסיקא נקט גם לר"מ ולר"א דלא ס"ל טומאה עושה כיוצא בה ועוד דקושטא
דמלתא הכי הוא דלא משכחת אלא מדרבנן כמ"ש ותדע דקתני לה גבי מעלות כו'
ומהרש"ל דחק בזה לאין צורך ויש לדקדק לפרש"י דר"מ סבר אין טומאה עושה כיוצא
ור' יוסי סבר עושה כיוצא א"כ ר' ירמיה דמוקי פלוגתייהו דר"מ ור"י במתני' בטומאת
משקין לטמא אחרים דאורייתא ור' יוסי בשיטת ר"ע קא"ל וליה לא ס"ל אמאי לא מוקים
ליה בפשיטות דר"מ ור"י אליביה דנפשייהו פליגי וכגון שבשר זה נטמא באוכל שנטמא
בכלי שנטמא בשרץ לר"מ דלית ליה טומאה עושה כיוצא בו ה"ל ולד ג' מדרבנן ור"י
דס"ל בטומאה עושה כיוצא בו ה"ל ולד ג' דאורייתא וי"ל כפרש"י לעיל ובסמוך כיון
דר"ע גופיה איירי במתני' והוסיף עדות על עדותו דר"ח ניחא לן לאוקמי דר' יוסי בשיטת
דר"ע קאמר לה אף על גב דלא ס"ל לר"י הכי ודו"ק:
בא"ד ואוכל דמטמא משקה כו' מהיכא נפקא להו אי לאו מהאי קרא וכי יותן מים על זרע
וגו' ודרשינן הוא טמא כו' עכ"ל וק"ק דאכתי אימא אוכל [הבא] מחמת שרץ דחמיר מטמא
משקה אבל אוכל הבא מחמת כלי דקיל לא יטמא משקה דכה"ג פריך לעיל ודו"ק:
בא"ד ואני שמעתי דר"י אית ליה יטמא יטמא גבי משקין והא כו' עכ"ל ר"ל דגבי משקין
דריש ר' יוסי יטמא לטמא אחרים וה"ה גבי אוכלים דריש יטמא לטמא אחרים אלא דגבי
אוכלין לא ס"ל כר"ע לענין טומאה עושה כיוצא בו דאית ליה לר"ע כדקאמר על ככר שני
שעושה שלישי בחולין ומ"ש וא"א להעמידו מפני כו' כבר כתב רש"י לעיל מה שיש
להשיב ועוד נ"ל להשיב ע"ז היאך קאמר לר"י שלישי מן התורה כו' דמי לא עסקינן דנגע
בשני הא כיון דדריש נמי יטמא לטמא אחרים הוה לר"י נמי רביעי בקדש מן התורה כמו
לר"ע ודו"ק:
הקדמה 1) First
ויקרא יא' לד' )a
רישא )i
מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא )(1
סיפא )ii
וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא )(1
הקדמה 2) Second
אוכלין שני עושה שלישי פסול בחולין  thatרישא  in theיטמא  derives fromר' עקיבא )a
טומאת משקין לטמא אחרים דרבנן  to teach thatסיפא  in theיטמא  theדורש  isר' עקיבא b) And
הקדמה 3) Third
 both say thatתוספות  andרש"י )a
שני פסול  can becomeחולין  only thatרישא  in theיטמא  derives fromר' יוסי )i
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טומאת משקין לטמא אחרים דרבנן  and holds thatר' עקיבא  also disagrees withר' יוסי )ii
דף יט and .דף יח at :גמרא  based on theהקדמה 4) Fourth
פסוק  based on theקדש עושה רביעי מן התורה  derives thatר' עקיבא )a
והבשר [אוכל קדש] אשר יגע בכל טמא [דהיינו שלישי דמיקרי טמא בקרא דיטמא] לא יאכל
[משום דהך בשר נעשה רביעי]

)i

פסוק  based on the sameאוכל קדש עושה שלישי מן התורה  derives thatר' יוסי )b
והבשר [אוכל קדש] אשר יגע בכל טמא [דהיינו שני דמיקרי טמא בקרא דיטמא] לא יאכל
[משום דהך בשר נעשה שלישי]

)i

קל וחומר  byקדש עושה רביעי  derives thatר' יוסי )c
רש"י )5
אין אוכל מטמא אוכל בקדש  holds thatר' יוסי a) Assume first that
קשיא b) First
רביעי  ever be aקדש i) How can
 becauseשלישי  and ends inראשון ii) The longest possible chain starts with
 it follows that for theטומאת משקין לטמא אחרים דרבנן  says thatר' יוסי (1) once
 to beמטמא אוכלין  that isכלי ראשון  it must begin withשלישי chain to reach
שלישי  to beמטמא משקין  and that is then in turnשני
טומאת משקין לטמא  becauseרביעי  can’t extend the chain further toמשקין (2) And
דרבנן  isאחרים
תירוץ )c
דרבנן  onlyקדש עושה רביעי  holds thatר' יוסי i) Must be that
דרבנן  onlyעושה רביעי  can beקדש  says thatמסכת חגיגה  inגמרא ii) In fact the
קשיא d) Second
אוכל קדש עושה שלישי מן התורה  thatר' יוסי i) We said for
ii) How can this occur given that
טומאת  saysר' יוסי  sinceמשקין שני  norאוכל שני  can make neitherמשקין ראשון )(1
 can makeמשקין שני  – and for the same reasonמשקין לטמא אחרים דרבנן
אוכלין שלישי  norמשקין שלישי neither
 – and for theאין אוכל מטמא אוכל  sinceעושה אוכל שני  can’t makeאוכל ראשון )(2
אוכל שלישי  can’t makeאוכל שני same reason
תירוץ )e
טומאה עושה כיוצא  namelyאוכל מטמא אוכל  thatקדש  holds forר' יוסי i) must be that
בו בקדש
ii) So that we have this chain
כלי ראשון לאוכל שני )(1
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אוכל שני לאוכל שלישי )(2
מהרש"א  andמהרש"ל )6
קשיא )a
רביעי בקדש  need to answer that there can aקשיא  for the firstרש"י i) Then why did
דרבנן only
מדאורייתא ii) When the chain can be extended
כלי ראשון לאוכל שני )(1
אוכל שני לאוכל שלישי )(2
אוכל שלישי לאוכל רביעי )(3
בא"ד ולר' יוסי  atמהרש"א )7
תירוץ )a
ר' אליעזר  andר' מאיר  because it’s effective also forתירוץ  prefers the firstרש"י )i
ס"ק  atדף יט at .נמוקי הגרי"ב  (seeאין אוכל מטמא אוכל בקדש who possibly hold that
)א'
דרבנן  isרביעי בקדש  thatמסכת חגיגה  proves fromרש"י ii) Besides – we’ve seen that
מהרש"א  ofהמשך  to theהקדמה )8
משנה a) Part 1 – the
שני לטומאה  to make itבשר קדש שלישי  toהוספה  permits aר' חנינא )i
 toשלישי פסול  that’sשמן תרומה  toהוספה  to make aמותר  that it’sמוסיף  isר' עקיבא )ii
שני לטומאה make it
שני לטומאה  can be madeאסור דרבנן  that’sתרומה  says thatר' מאיר )iii
ר' מאיר  disagrees withר' יוסי )iv
ר' יוסי  andר' מאיר  ofמחלוקת  on theר' ירמי'  ofשיטה – b) Part 2
משקין שני  byנטמא  wasבשר שלישי  theר' חנינא i) In the case of
ר' חנינא  so that the case ofטומאת משקין לטמא אחרים דרבנן  says thatר' מאיר )(1
 and this in turn proves thatשני דרבנן  can be made aשלישי דרבנן proves that
שני  can be made aאיסור דרבנן an
ר' חנינא  so that the case ofטומאת משקין לטמא אחרים דאורייתא  says thatר' יוסי )(2
 and this doesn’t proveשני  can be made aשלישי דאורייתא proves only that
שני  can be made aאיסור דרבנן that an
c) Part 3
רש"י )i
קשיא )(1
טומאת משקין לטמא אחרים דאורייתא  thatר' יוסי (a) How can you say for
טומאת משקין לטמא אחרים דרבנן  holdsר' יוסי (b) When we just established that
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(2) תירוץ
(a)  ר' יוסיmeans to say that  ר' מאירcan’t derive his  דיןfrom  ר' חנינאbecause
 ר' חנינאcan agree with  ר' עקיבאwho holds that טומאת משקין לטמא אחרים
דאורייתא
(b) It’s not relevant that  ר' יוסיhimself disagrees with ר' עקיבא
9)  המשךof מהרש"א
a) קשיא
i) Now that we’ve established that  ר' יוסיholds that  אוכל מטמא אוכל בקדשand it’s
possible that  ר' מאירsays אין אוכל מטמא אוכל בקדש
ii) Instead of the  דוחקof  רש"יthat  ר' יוסיrelies on a  שיטהthat he himself doesn’t
hold
iii) Why not say that
(1)  ר' יוסיin fact agrees with  ר' מאירthat טומאת משקין לטמא אחרים דרבנן
(2) the  משנהdoesn’t deal with  משקיןaltogether and instead deals with  בשרthat
became a  שלישיby way of  אוכלthat became a  שניby a  כליthat was a ראשון
iv) now
(1) for  ר' מאירwho says that  אין אוכל מטמא אוכל בקדשthe  בשרis שלישי דרבנן
(2) for  ר' יוסיwho says that  אוכל מטמא אוכל בקדשthe  בשרis שלישי דאורייתא
b) תירוץ
i) Since the  משנהsays that  ר' עקיבאwas  מוסיףon ר' חנינא
ii)  ר' יוסיprefers to explain that the  שיטהof  ר' חנינאis consistent with the  שיטהof
 ר' עקיבאthat טומאת משקין לטמא אחרים דאורייתא
10)  שיטהof  ואני שמעתיas brought by  רש"יhere and also on .דף יח
a) The  שיטהholds that
i)  ר' עקיבאsays that אוכל מטמא אוכל בקדש
ii) ר' יוסי
(1) agrees with  ר' עקיבאthat  אוכל עושה שלישי פסול בחוליןand that טומאת משקין
לטמא אחרים דאורייתא
(2) disagrees with  ר' עקיבאonly in that  ר' יוסיholds that אין אוכל מטמא אוכל בקדש
b) the  שיטהhas the following advantages
i) it avoids the  דוחקthat  ר' יוסיsays  טומאת משקין לטמא אחרים דאורייתאonly for 'ר
 עקיבאand not for  ר' יוסיhimself
ii) and it’s no longer a  קשיאhow  ר' יוסיcan hold that  קדש עושה רביעי מדאורייתאand
that  אוכל קדשcan be עושה שלישי
c) but this  שיטהcan’t be used because of  קושיותthat  רש"יsets out on . דף יחat ד"ה לימד
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בא"ד ואני שמעתי  atמהרש"א )11
ואני שמעתי  ofשיטה  to theקשיא a) Here’s an additional
חולין ותרומה עושין שלישי מן התורה  holds thatר' יוסי i) If
מן התורה  that we knowר' עקיבא  he ought to agree withוהבשר אשר יגע ii) Then from
קדש עושה רביעי that
"ולמדנו שלישי בקדש מן התורה"  says onlyר' יוסי iii) Yet we’ve seen that

תד"ה ניתני

תוס' בד"ה ניתני נמי רביעי כו' וה"ה דהוה מצי למימר אי סבר לה כר"ע אמאי כו' עכ"ל
וה"ה דהמ"ל אי סבר לה כר"ע אמאי קאמר שלישי שפסול בתרומה הל"ל שלישי שפסול
בחולין וק"ל:
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תד"ה לא לישתמיט

בד"ה לא לשתמיט כו' וצירוף נמי דאורייתא לר' חנן כו' עכ"ל ר"ל ור' חנן ודאי דלא פליג
אמתני' אלא אר' יוחנן פליג דאמר צירוף דרבנן כפרש"י ולפי' פי' התוס' שכתבו לקמן
דדייק דצירוף דרבנן מהא דקתני רישא על אפר חטאת כו' והוסיף ר"ע משמע דהוה דרבנן
כמו רישא צ"ל דר' חנן פליג אדר' יוחנן ולא משמע ליה הסיפא דומיא דרישא וק"ל:
הקדמה 1) First
דרבנן  onlyמקבל טומאה  isאפר חטאת  agree thatכולי עלמא )a
הקדמה 2) Second
דרבנן  onlyמקבל טומאה  are alsoלבונה וגחלים  says thatרש"י )a
מקבל טומאה דאורייתא  areלבונה וגחלים  says thatתוספות )b
משנה דמעלות )3
הכלי מצרף מה שבתוכו לקדש )a
 even if they don’tצירוף  each other byמטמא  areכלי  in aקדש b) meaning that pieces of
touch each other
משנה דעדיות )4
תוספות  ofגרסא  according to theרישא )a
אפר חטאת  forצירוף i) there is
סיפא )b
הסולת והקטורת והלבונה והגחלים  forצירוף  that there is alsoמוסיף  isר' עקיבא )i
 hereגמרא )5
משנה דעדיות  says inר' עקיבא  is based on the whatמשנה דמעלות  says theר' יוחנן )a
גמרא  of theהמשך )6
אלמא קסבר ר' יוחנן צירוף דרבנן ופליגי דר' חנין דאמר צירוף דאורייתא )a
רש"י )7
שאלה )a
דרבנן  isצירוף  holds thatר' יוחנן  prove thatגמרא i) How does the
תשובה )b
דרבנן  onlyמקבל טומאה  areלבונה וגחלים  thatרש"י i) We’ve established for
ii) Now
ר'  is based onדין צירוף  that sets out theמעלות  inמשנה  says theר' יוחנן (1) since
לבונה וגחלים  ofצירוף  on theעדיות  inעקיבא
לבונה  even where pieces ofדרבנן  is onlyלבונה וגחלים  ofטומאה (2) and since the
צירוף  one another and there is no need forנוגע  areוגחלים
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(3) It’s  משמעthat the  משנהin  עדיותdeals only with  דינים דרבנןand that the דין
of  צירוףitself is only דרבנן
8)  תוספותat ד"ה אבל
a) In fact pieces of  לבונה וגחליםare  מקבל טומאה דאורייתאif they’re  נוגעone another
b) Yet the  גמראstill assumes that if they’re not  נוגעeach other and become  טמאonly
by  צירוףtheir  טומאהis דרבנן
i) Because in the  רישאthe  טומאהof  אפר חטאתis only  דרבנןeven if pieces are נוגע
each other and there’s no reliance on צירוף
ii) And
(1) since the  משנהin  עדיותsays  ר' עקיבאis  מוסיףto the  תנאof the רישא
(2) It’s  משמעthat the  סיפאalso doesn’t deal with  טומאה דאורייתאin a case where
 צירוףis needed because pieces aren’t  נוגעone another
9)  תוספותat ד"ה לא לישתמיט
a) ""וצירוף נמי דאורייתא לר' חנין
10) מהרש"א
a) It’s a  פשיטותthat  ר' חניןdoesn’t disagree with the  משנהin עדיות
b) Instead
i) This is what  רב חניןsays as understood by רש"י
(1) The fact that  ר' עקיבאdeals with  לבונה וגחליםthat are  מקבל טומאהonly דרבנן
(2) Doesn’t prove that  צירוףresults in  טומאהthat’s only  דרבנןeven for items
are מקבל טומאה דאורייתא
ii) This is what  רב חניןsays as understood by תוספות
(1) There’s no reason to compare the  רישאand the סיפא
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תוספות בא"ד אבל לרבינא

בא"ד אבל לרבינא דאמר מקרא מלא דבר הכתוב דילמא אתי הוא לקדשים דה"א כו' עכ"ל
ר"ל דילמא בקדשים אוכל מטמא אחרים מדכתיב והבשר אשר יגע וגו' ואצטריך הוא
למעט דאין עושה כיוצא בו אבל בחולין אכתי אימא דאין אוכל מטמא אחרים כלל לר"מ
דסבר שפיר כרבינא כפי פרש"י ודו"ק:
דף יד at .גמרא – הקדמה 1) First
אוכל מטמא כיוצא בו בקדש  say thatאביי  andרב אדא בר אהבה )a
אין אוכל מטמא כיוצא בו בקדש  says thatרבינא )b
הקדמה 2) Second
ויקרא יא' לד' )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
אוכלין שני עושה שלישי פסול בחולין  thatרישא  in theיטמא  derives fromר' עקיבא )a
הקדמה 4) Fourth
"והבשר [קדש] אשר יגע בכל טמא לא יאכל )a
תוספות  as understood byרש"י )5
שאלה )a
 thatיטמא  and don’t derive fromר' עקיבא  who disagree withמאן דאמרי i) There are
אוכל שני מטמא אחרים לעשות שלישי
אוכל ראשון מטמא אחרים לעשות שני  know even thatמאן דאמרי ii) How do these
תשובה )b
"הוא טמא ואין כיוצא בו טמא"  thatמדייק " we’reוכי יתן מים על זרע  ...טמא הוא" i) From
אין כיוצא בו  would be needed to teach thatמיעוט  noמטמא אחרים  weren’tחולין ii) If
טמא
מהרש"א  as explained byתוספות )6
קשיא )a
אין אוכל מטמא אוכל בקדשים  who saysרבינא i) for
 is needed toמיעוט  so of course noמטמא אחרים  aren’tאוכלין חולין (1) say that
אין כיוצא בו טמא teach that
 based onמטמא אחרים  that isקדש  applies only toאין כיוצא בו טמא (2) Instead
והבשר אשר יגע בכל טמא
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תד"ה שאין טומאת ידים במקדש
בד"ה שאין טומאת ידים כו' אלא מסתמא כשגזרו אסתם כו' גזרו כמו כן מסתמא אידים
הנוגעות בראשון כו' עכ"ל ר"ל דמסברא לא גרע ידים הנוגעים בראשון כי הכא שנגעו
במחט מסתם ידים עסקניות אבל הנוגעים בשני עדיין לא נגזרה אז והיינו ההיא דחגיגה
דכל הפוסל את התרומה כו' וההיא דוקא לקדשים וק"ל:
הקדמה 1) First
פוסל תרומה  that areשניות  count asהיסח הדעת  afterידים  is thatסתם ידים  ofגזירה a) The
עסקניות  areידים because
הקדמה 2) Second
 and theידים  ofגזירה  theגוזר  were on the same dayרבנן  theיח' דבר a) As part of the
מטמא כלים  areמשקין  thatגזירה
הקדמה 3) Third
– כל הפוסל את התרומה  thatידים  forגזירה  mentions a secondגמרא  theמסכת חגיגה a) In
שניים  to becomeמטמא ידים – isשני meaning even a
היסח הדעת  and doesn’t depend onקדש  applies only toגזירה b) This
משנה )4
מחט שנמצאת בבשר קדש סכין וידים טהורות ובשר טמא )a
אמר ר' עקיבא זכינו שאין טומאת ידים במקדש )b
תוספות )5
קשיא )a
סתם ידים  ofגזירה א' " he means theידים"  saysר' עקיבא i) Presumably when
היסח הדעת  applies only withגזירה ii) But that
תירוץ b) Possible
היסח הדעת  that doesn’t depend onחגיגה  inגזירה  refers to theר' עקיבא "ידים" i) By
 dismissedתירוץ c) Possible
קדש  deals only withחגיגה  inגזירה i) We’ve established that the
 ofגזירה  was made on the same day as theגזירה  that thisמסתבר ii) And it’s not
קדש  that isn’t limited toטומאת כלים
מהרש"א  as explained byתירוץ )d
 thatגזירה  there was also the thirdגזירה  from the firstלא גרע i) Based on
 evenשני  in our case become aמחט  such as theראשון  that touch aידים )(1
היסח הדעת where there was no
סתם ידים  ofגזירה  was made as part of theגזירה (2) And we can accept that this
טומאת כלים  ofגזירה on the same day as the
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דף יט:
גמרא האי מחט מאי עבידתי'

[דף יט עמוד ב] גמרא האי מחט מאי עבידתיה אי נימא ספק מחט והא כו' יש לדקדק
דנוקמא בפשיטות כגון שאבדה לו מחט טמא שרץ והכירה בבשר דהשתא לק"מ מספק
כלים שבירושלים ולא אצטריך ליה לאוקמא בפרה חסומה ולא תקשה ליה נמי מאי דפרכינן
לאוקמתא דאיירי במחט טמא מת מחרב הרי הוא כחלל ויש ליישב דאי במחט טמא שרץ
דוקא ובירושלי' פשיטא דהסכין טהור דהא אין כלי מטמא כלי אבל בספק מחט איכא
לספוקי נמי במחט טמא מת דהוה המחט אב הטומאה ומטמא שפיר כלי ואשמעינן דלא
ניחוש בכלים הנמצאים לספק טומאת מת משום דהוה כמו ס"ס ספק טהור ספק טמא ואת"ל
טמא נימא טומאת שרץ הוא וכצ"ל למאן דאוקמא פרה חסומה הוה דמה"ט לא ניחוש
לספק טומאת מת וקרוב לזה כתב בעל המאור ע"ש ודו"ק:
הקדמה 1) First
לא גזרו על ספק כלים במקדש )a
הקדמה 2) Second
מטמא אדם וכלים  isn’tראשון לטומאה )a
משנה )3
מחט שנמצאת בבשר קדש סכין וידים טהורות ובשר טמא )a
אמר ר' עקיבא זכינו שאין טומאת ידים במקדש )b
גמרא )4
קשיא )a
טמא  isמחט  if theספק  deals with where there’s aמשנה i) Presumably the
לא גזרו על ספק כלים במקדש  relevant given thatספק ii) Why is the
תירוץ b) First
אב הטומאה  that we know to be anמחט  deals with aמשנה i) The
 and whyטמא  himself should beכהן  will later ask that if so even theגמרא ii) The
טמא  alsoידים  andסכין aren’t the
תירוץ c) Second
ירושלים  that came from outsideפרה חסומה  deals with aגמרא i) The
 whetherמסופק  we’reירושלים  outside ofספק כלים  ofגזירה ii) And since there is a
ראשון  to become aשרץ  by aנטמא  wasמחט the
ראשון  that can’t become aידים  or toסכין  or toכהן  doesn’t apply to theחשש iii) The
מהרש"א )5
קשיא )a
תירוץ  set out thisגמרא i) Why doesn’t the
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(1) The  משנהdeals with a  מחטthat’s  ודאיa  ראשון לטומאהand was  ודאי נוגעthe
 סכיןand the כהן
(2) It follows that the  מחט ראשוןis  מטמא בשרto be a  שניbut isn’t מטמא אדם וכלים
to be a שני
(3) Note that since the  מחטwas  ודאי טמאthere’s no need to rely on פרה חסומה
from  חוץ ירושליםto explain why we’re  חוששfor the טומאה בירושלים
b) תירוץ
i) This  תירוץoffers no  רבותאat all
c) קשיא
i) Why is the second  תירוץof the  גמראa greater רבותא
d) תירוץ
i) The  רבותאof the second  תירוץis that we’re not  מסופקthat the  מחטhad become
 טמאby a  טומאת מתin which case the  דיןfor  מתכתthat  חרב הרי הוא כחללwould
make the  מחטan אב הטומאה
e) קשיא
i) Why in fact don’t we have this ספק
f) תירוץ
i) The case is similar to a ספק ספיקא
(1) First ספק
(a) Was the מחט נטמא
(2) Second ספק
(a) If it was  נטמאwas it  נטמאby an אב הטומאה
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תד"ה ונימא

תוס' בד"ה ונימא אין טומאת כו' וזה אין נראה לי דלר' עקיבא יהיו דכן מלטמא כלים כו'
עכ"ל לא ידענא למה אין נראה לו לומר כן דנהי דסבר רבי עקיבא טומאת משקין לטמא
אחרים דאורייתא מ"מ מודה הוא לטמא כלים אינו דאורייתא כדקאמרינן לעיל ואימא
לטמא כלים ולאו ק"ו הוא כו' וההיא סוגיא בשיטת ר"ע אזלא ולקמן נמי אמרינן [דליכא]
תנא דאמר משקין מטמאין כלי מדאורייתא ויש ליישב דה"ק דאין נ"ל דמשום טומאת
כלים לחוד לא ה"ל לתקוני במקדש שיהיו דכן ודו"ק:
הקדמה 1) First
מטמאי כלים  areמשקין  thatגוזר  wereגזירות יח' דבר  as part of theרבנן )a
הקדמה 2) Second
טומאת כלים על  but agrees thatטומאת משקין לטמא אחרים דאורייתא  holds thatר' עקיבא )a
דרבנן  is onlyידי משקין
הקדמה 3) Third
במקדש  applies alsoטומאה דאורייתא )a
הקדמה 4) Fourth
משקין בית מטבחיא דכן  thatהעיד יוסף בן יועזר איש צרידה  thatדף טז says at .גמרא a) The
משנה )5
מחט שנמצאת בבשר קדש סכין וידים טהורות ובשר טמא )a
אמר ר' עקיבא זכינו שאין טומאת ידים במקדש )b
גמרא )6
קשיא )a
טומאת כלים  ofגזירה  that theמחט  ofדין  also derive from theר' עקיבא i) Why didn’t
במקדש doesn’t apply
תוספות )7
קשיא לר"י )a
 fromדין  didn’t need to derive thisר' עקיבא  should have answered thatגמרא i) The
 areמשקין בית מטבחיא  thatדין  since there is already the generalמחט the case of
דכן
מהרש"א  as explained byתירוץ )b
–  provesטומאת משקין לטמא אחרים דאורייתא  saysר' עקיבא i) The fact itself that
טומאת  applies only toדכן  ofתקנה  theר' עקיבא  – that forהקדמות based on the
טומאה דרבנן  that is only aכלים על ידי משקין
מהרש"א  ofגרסא  according to theתוספות  ofהמשך )8
"וזה [דברי ר"י] אינו נראה לי [בעל התוספות] דלר"ע יהיו דכן מלטמא כלים" )a
מהרש"א )9
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a) presumably  תוספותmeans that it’s not  מסתברthat  ר' עקיבאholds that טומאת משקין
 לטמא אחרים דאורייתאand yet  מדאורייתאthe  משקיןaren’t מטמא כלים
b) קשיא
i) at  דף יחit’s clear that  ר' עקיבאdoes say that משקין לא מטמאי לכלים מדאורייתא
ii) and the  גמראalso says that there’s no  תנאwho holds that  משקיןare מטמא כלי
דאורייתא
c) תירוץ
i) must be that this is what  תוספותmeans
ii) It seems unlikely that  רבנןwould make a  תקנהof  דכןfor the limited purpose of
saying that the  גזירהof  טומאת כליםdoesn’t apply במקדש
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תוספות בא"ד וגזירה ובא"ד ויש לומר וד"ה וד"ה תרוייהו

בא"ד וגזירה דידים לקדש כבר נגזרה כו' דשלמה גזר לקדש כו' עכ"ל ר"ל לקדש כגון
בשר שלמים חוץ למקדש אבל במקדש הא קאמר זכינו שאין טומאת ידים במקדש וק"ל:
בא"ד וי"ל דאם איתא דגזרו בי"ח דבר טומאה על הכלים כו' לאשמעינן כו' שהסכין טהור
קודם כו' עכ"ל ולעיל דקשיא להו דאימא ר"ע קודם גזירת י"ח דבר הוה ליכא לתרוצי כי
הכא דאימא דקושטא הוא דלא גזרו על טומאת כלים במקדש בי"ח דבר מכח הוכחה שכתבו
כאן דמ"מ ר"ע דקודם גזירת י"ח הוה שפיר הוא דלא נקט טומאת כלים וק"ל:
בד"ה תרווייהו בו ביום גזרו תימה דידים לקדש שלמה גזר כו' עכ"ל גם לפי מה שכתבו
לעיל דר"ע אחר גזירת י"ח הוה וע"כ דלא גזרו [בי"ח] דבר טומאה על כלים במקדש כמו
שכתבנו לעיל מ"מ מאי קאמר תרווייהו בו ביום גזרו דהא ליתא דלקדש דקיימינן ביה הכא
כבר שלמה גזר ותרצו דר"ע מסתמא אי"ח דבר קאי שאז עסקו בדיני ידים לענין פסול
תרומה ולא גזרו אז במקדש והל"ל נמי זכינו נמי שאז לא גזרו על טומאת כלים במקדש
כמו שהוכיחו לעיל דאם איתא דגזרו בי"ח דבר כו' ודו"ק:
הקדמה 1) First
במקדש  but notקדש  forטומאת ידים  onגוזר  wasשלמה המלך )a
הקדמה 2) Second
 includeגזירות יח' דבר )a
 wasשלמה  ofגזירה  to which theקדש  – beyond theתרומה  forטומאת ידים  onגזירה i) a
limited
טומאת כלים על ידי משקין  forגזירה ii) and a
הקדמה 3) Third
משנה )a
מחט שנמצא בבשר קדש סכין וידים טהורות ובשר טמא )i
אמר ר' עקיבא זכינו שאין טומאת ידים במקדש )ii
גמרא )4
קשיא )a
זכינו שאין טומאת כלים במקדש  also say thatר' עקיבא i) Why didn’t
מהרש"א  as explained byתוספות )5
קשיא a) First
יח' דבר  lived beforeר' עקיבא i) maybe
 but notקדש  applies only toטומאת ידים  onשלמה  ofגזירה  that theזכינו (1) He said
במקדש
גזירה  because when he lived there was noטומאת כלים (2) He said nothing about
חוץ למקדש  at all evenטומאת כלים on
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(3) And  ר' עקיבאwas no longer alive when as part of  יח' דברthe  רבנןwere גוזר
 טומאת כליםeven במקדש
b)  תירוץto the first קשיא
i) We know that  ר' עקיבאlived after יח' דבר
c) Second קשיא
i) maybe
(1) the  משנהof  מחטhappened before י"ח דבר
(2)  ר' עקיבאsaid  זכינוthat  יח' דברextended the  גזירהof  שלמהto apply also to
 תרומהbut didn’t extend the  גזירהof  שלמהto apply also במקדש
(3)  ר' עקיבאdidn’t say  זכינוon  טומאת כליםbecause after the  משנהof  מחטthe
 גזירותof  יח' דברincluded a  גזירהon  טומאת כליםeven במקדש
d)  תירוץto the second קשיא
i) If so there’d be a later  משנהthat would caution that if the case of  מחטwould
happen now the  גזירהof  טומאת כליםwould result in the  סכיןbeing טמא
ii) So
(1) it must be that the  גזירהof  טומאת כליםin  יח' דברdoesn’t apply to מקדש
(2) and this is why the  גמראasks why  ר' עקיבאdidn’t say זכינו שאין טומאת כלים
במקדש
6)  מהרש"אat באמצע דיבור ויש לומר
a) קשיא
i) Refer back to the first  קשיאof תוספות
(1) maybe  ר' עקיבאlived before יח' דבר
(a) He said  זכינוthat the  גזירהof  שלמהon  טומאת ידיםdoesn’t apply to the
מקדש
(b) He said nothing about  טומאת כליםbecause when he lived there was no
 גזירהon  טומאת כליםat all even חוץ למקדש
(c) And he was no longer alive when as part of  יח' דברthe  רבנןwere גוזר
 טומאת כליםeven במקדש
ii) Why didn’t  תוספותanswer that “if so there would be a later  משנהthat would
caution that if the case of  מחטwould happen now the  גזירהof  טומאת כליםwould
result in the  סכיןbeing ”טמא
b) תירוץ
i) we could avoid this  תירוץby modifying the first  קשיאto read this way:
(1) maybe  ר' עקיבאlived before יח' דבר
(a) He said  זכינוthat the  גזירהof  שלמהon  טומאת ידיםdoesn’t apply to the
מקדש
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(b) He said nothing about  טומאת כליםbecause when he lived there was no
 גזירהon  טומאת כליםat all even חוץ למקדש
(c) And when he was no longer alive the  רבנןof  יח' דברwere גוזר טומאת
 כליםonly  בחוץand that’s why there is no corrective משנה
7)  המשךof the  גמראas explained by רש"י
a)  תירוץon why  ר' עקיבאdidn’t say that זכינו שאין טומאת כלים במקדש
i) ידים קודם גזירות כלים נשנו
ii) the  מעשהof  מחטoccurred before  יח' דברwhen there was no  גזירהon טומאת כלים
at all even חוץ למקדש
iii) it follows that
(1) although  תוספותproved that afterwards at the time of  יח' דברwhen the רבנן
were  גוזר טומאת כלים בחוץthey weren’t גוזר טומאת כלים במקדש
(2) Still
(a)  ר' עקיבאcouldn’t say that  זכינוfrom the  משנהthat at the time of the
 משנהthere was no  גזירה במקדשof טומאת כלים
(b) Since then there was no  גזירהof  טומאת כליםanywhere
b) קשיא
i) והא תרוייהו ביום אחד גזרו
8)  תוספותat ד"ה תרוייהו
a)  תוספותwill explain this  קשיאof the  גמראbelow
b) But first  תוספותasks this preliminary  קשיאto the  קשיאof the גמרא
i) How could the  גמראask  והא תרוייהו ביום אחד גזרוwhen we’ve established that
(1)  שלמה המלךwas already  גוזר טומאת ידיםin his times
(2) The  גזירהof  טומאת כליםwas  נגזרonly later as part of יח' דבר
9)  מהרש"אat ד"ה תרוייהו
a)  תוספותapparently asks by this preliminary  קשיאthat the  גזירהof טומאת כלים במקדש
was  נגזרlater as part of יח' דבר
10)  המשךof מהרש"א
a)  קשיאto the  קשיאof תוספות
i) We’ve just proved in answer to ' קשיא בthat it must be that in  יח' דברthe גזירה
of  טומאת כלים על ידי משקיןapplied only  בחוץand not במקדש
b) תירוץ
i)  תוספותdeals only with  – קדשnot  – במקדשand means to be  מפריךthe  קשיאof the
 גמראthat " "והא תרוייהו ביום אחד גזרוby asking that
(1) The  גזירהof  טומאת ידים בקדשwas  נגזרby שלמה
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(2) While the  גזירהof  טומאת כלים בקדשwas  נגזרonly as part of יח' דבר
11)  המשךof מהרש"א
a)  ביאורof the  תירוץof  תוספותthat explains what the  גמראmeans to ask by "והא
"תרוייהו ביום אחד גזרו
i) it’s  מסתברthat  ר' עקיבאwould say  זכינוfor a  דיןthat applied in  משנה דמחטonly
if the  דיןcontinued in effect after גזירות יח' דבר
ii) It follows that since " "ביום אחד גזרוand  רבנןdealt with  טומאת ידיםand טומאת
 כליםon the יום אחד
(1) Just as  ר' עקיבאin effect says that  זכינוthat  טומאת ידיםdidn’t apply  במקדשin
the time of  משנה דמחטand that this  דיןwas continued on the יום אחד
(2) He should also have said that  זכינוthat  טומאת כליםdidn’t apply  במקדשin the
time of  משנה דמחטand that this  דיןwas continued on the  יום אחדas תוספות
proved earlier
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דף כ.
רש"י ד"ה האי בשר
(כתב מהרש"ל מפי אחרים) האי בשר דאתכשר כו' ה"נ מצי למבעי אקרא והבשר אשר
יגע כו' במאי אתכשר כו' עכ"ל ע"ש וליכא למימר דאתכשר בשר בחיבת קדש דרש"י
אזיל לשיטתו דחיבת קדש אינו אלא מדרבנן וק"ל:
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רש"י ד"ה שרץ מטמא (ובא"ד והוא הדין) [ד"ה ואוכלין מטמאין]

[דף כ עמוד א] בפרש"י בד"ה שרץ מטמא כו' ומיהו לא מתרצא היא דהאי אוכל הבא
מחמת כלי דקאמר קרא דמטמא משקה לאו כו' עכ"ל לכאורה עדיפא הל"ל דלאו מתרצא
היא דהאי אוכל הבא מחמת כלי דקאמר קרא שהוא טמא לאו בכלי הבא מחמת משקה אלא
בבא מחמת שרץ אבל כיון דלר"ע שלישי מפורש בקרא אין לחלק בהן ואוכל הבא מחמת
כלי שנטמא במשקין נמי שלישי הוא אבל שיטמא האוכל שוב המשקה דהוה רביעי לא
מתרצא דלא איירי קרא בנטמא הכלי מעיקרא במשקין אלא בנטמא הכלי בשרץ דאז האוכל
הוה שני והמשקין ג' וזה שסיים בדבריו והיא היא וק"ל:
בא"ד וה"ה דמצי למתני וכלי מטמא את המשקין כו' דתרווייהו לא מצי למתני דנימא כלי
כו' עכ"ל ר"ל לפי האמת דאמרי' גוז משקין דרישא דלא תני אלא עד שלישי וכר"ע אבל
למאי דאסיק אדעתיה השתא דתני רביעי ה"ה דה"מ למתני תרווייהו וכו' וכן פרש"י
בהדיא לקמן ודו"ק:
הקדמה )1
 there is thisר' עקיבא  it results that forפסוקים  in certainר' עקיבא  ofשיטה a) From the
טומאות chain of
1
2
3

טבלא א' דקרא
שרץ לכלי ראשון
כלי לאוכלין שני
אוכלין למשקין
שלישי

הוה אמינא  according to theברייתא )2
"שלש טומאות בשרץ" a) Here is a chain of
1
2
3
4

טבלא ב'  -ה"א דברייתא
שרץ למשקין ראשון
משקין לכלי שני
כלי לאוכלין שלישי
אוכלין למשקין רביעי

גמרא )3
קשיא )a
 not threeטומאות  has fourברייתא i) The chain of the
רש"י )4
קשיא )a
i) The chain isn’t correct anyway because we established in the first table that
כלי הבא מחמת שרץ  byנטמא  wasאוכל )(1
כלי הבא מחמת משקין  by aנטמא  wasאוכל (2) Not that
תירוץ )b
 that’s more obvious – that the chain has four levelsקשיא  prefers aגמרא i) The
instead of three
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ii) But  – היא היאthe essence of the  קשיאof the  גמראis the same as the  קשיאof
רש"י
5)  מהרש"אat ד"ה שרץ מטמא
a) קשיא
i) Why didn’t  רש"יask this stronger קשיא
(1) in table 1 the  אוכלwas  נטמאto become a שני
(2) why does the  ברייתאsay for  ר' עקיבאthat  אוכלcan become a שלישי
b) תירוץ
i) Since  ר' עקיבאholds in table 1 that  משקיןcan become a שלישי
ii) It’s not  מסתברto be  מחלקand say that  אוכליןcan’t become a שלישי
iii) But note that
(1)  רש"יis right in saying that the  גמראrealized that there is reason to be מחלק
between
(a) table 1 that says  אוכל שניis עושה משקין שלישי
(b) and the  ברייתאthat says in table 2 that  אוכל שלישיis עושה משקין רביעי
6)  המשךof the גמרא
a) תירוץ
i)  אין הכי נמיthat there only three levels in the  ברייתאthe same as in table 1
'טבלא ג
שרץ לכלי ראשון
כלי לאוכלין שני
אוכלין למשקין
שלישי

7)  רש"יat ד"ה גוז
a) The  גמראcould also have listed the three levels this way
'טבלא ד
שרץ לכלי ראשון
כלי למשקין שני
משקין לאוכלין
שלישי

b) the main point is that in any one case there can’t be both  אוכלין למשקיןand משקין
 לאוכליןbecause then a  רביעיwill result
8)  מהרש"אat [ בא"ד והוא הדיןshould be  מוגהto read ]ד"ה ואוכלין מטמאין
a) In the  הוה אמינאwhen the  גמראthought that the  ברייתאdeals with רביעי בחולין
b) The  תנאcould also have listed the following four level chain that deals with both
 אוכלין למשקיןand משקין לאוכלין
'טבלא ה
שרץ למשקין ראשון

55

1

2
3
4

כלי לאוכלין שני
אוכלין למשקין שלישי
משקין לאוכלין רביעי
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תד"ה לא דיין שהן דכן

תוס' בד"ה לא דיין כו' לא בעי לשנויי תרגומא אדם דלעיל תירץ כן מחמת דוחק כו' עכ"ל
דדוחק הוא דמשקי ביו"ד קתני דמשמע לשון רבים כדאמרי' בפ"ק דחולין ולמאי דבעי
למימר לעיל אי דאתכשר בדם ה"מ נמי לדחויי מהא דמשקי בית מטבחייא דכן אלא כיון
דאיכא לשנויי בדחוקי מאי משקי משקי דעלמא כמ"ש התוס' לעיל דף ט"ז ניחא ליה
למפרך מהא דשאינו נשפך כמים אינו מכשיר ודו"ק:
בד"ה ובשעת שחיטה כו' ותלושין לא מכשירין כיון דדריש שמואל יטמא ממש כו' וההוא
מוקי לה במחוברים ולהכי נקיט כו' עכ"ל בפשיטות איכא לאקשויי לפרש"י דא"כ ה"ל
תלושין והדרן קושיין לדוכתין דקאמר ר"י ב"ח דמשקי בית מטבחייא לא דיין שהן דכן
אלא שאין מכשירין אלא משום דאיכא לדחוקי ולשנויי הא דריב"ח תרגמא אדם כדשנינן
לעיל וקאמרי דע"כ לשמואל ליכא אלא חד קרא בהכשר ומוקי לה במחוברים דלהכי נקט
והעבירה בנהר דתלושין בלאו נהר מצינן לאשכוחי אלא דשמואל ס"ל לאוקמא ההוא קרא
טפי במחוברים מבתלושין וק"ל:
הקדמה 1) First
עזרה  in theדם  andמים  areמשקין בית מטבחיא )a
הקדמה 2) Second
מכשיר  isn’tדם קדשים  -ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן )a
מכשיר  aren’tמשקין בית מטבחיא  -ר' יוסי בר' חנינא )b
הקדמה 3) Third
דף טז at .גמרא )a
מכשיר  areמים תלושין )i
קשיא )ii
 and he presumablyמכשיר  aren’tמשקין בית מטבחיא  saysר' יוסי בר' חנינא )(1
מכשיר  areדם  norמים means that neither
תירוץ )iii
תרגמא אדם )(1
מכשיר  isמים  only and holds thatדם  refers toר' יוסי בר' חנינא )(2
הקדמה 4) Fourth
משקי  uses the wordר' יוסי בר' חנינא  becauseתירוץ  thisמפריך  isגמרא  theמסכת חולין a) In
מים  andדם  and presumably refers to bothלשון רבים that’s
הקדמה 5) Fifth
ד"ה תרגמא  atדף טז at .תוספות )a
מסכת חולין  inפירכא  despite theתרגמא אדם  ofתירוץ  on theסומך  isדף טז at .גמרא b) The
 only because heלשון רבים  usesר' יוסי בר חנינא  holds thatדף טז at .גמרא because the
"משקי דעלמא" refers to
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 hereמשנה )6
מחט שנמצא בבשר במקדש הבשר טמא )a
גמרא )7
קשיא )a
דאיתכשר במאי )i
נשפך  said that only what’sר' חייא בר אבא  sinceאיתכשר בדם (1) It can’t be that
נשפך כמים  isn’tדם  andמכשיר  isכמים
משקי בית  said thatר' יוסי בר' חנינא  sinceאיתכשר במים (2) And it can’t be that
מכשיר  aren’tמטבחיא
ד"ה לא דיין  atמהרש"א  as explained byד"ה לא דיין  here atתוספות )8
קשיא )a
ר' יוסי בר'  ofמימרא  and theאיתכשר במים  here answer thatגמרא i) Why doesn’t the
תרגמא אדם  becauseקשיא  isn’t aחנינא
תירוץ )b
 ofמימרא  of theלשון רבים  based on theחולין  inגמרא  of theקשיא i) Because of the
ר' יוסי בר' חנינא
קשיא )c
 because heלשון רבים  usedר' יוסי בר' חנינא  thatמתרץ  wasדף טז on .תוספות i) But
משקין דעלמא referred to
תירוץ )d
דוחק  is aדף טז on .תוספות  ofתירוץ i) The
ד"ה בשעת שחיטה  atמהרש"א )9
קשיא )a
ר' חייא בר אבא  becauseאיתכשר בדם  here said that it can’t be thatגמרא i) When the
מכשיר  can beנשפך כמים said that only what’s
משקי בית מטבחיא  who saidר' יוסי בר' חנינא  instead rely onגמרא ii) why didn’t the
לא מכשירין
תירוץ )b
– תרגמא אמים  by sayingמהלך  thisמפריך  realized that we could beגמרא i) The
ר'  and thatמכשיר  that isn’tמים  holds that it’s onlyר' יוסי בר' חנינא namely that
משקין דעלמא  because he refers toלשון רבים  usesיוסי בר' חנינא
ii) And
דוחק  is aפירכא (1) although this
 – forמכשיר  can beנשפך כמים  – that only what’sמהלך  prefers aגמרא (2) the
 altogetherפירכא which there’s no
גמרא  of theהמשך )10
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האי בשר דאיתכשר במאי  ofקשיא  to theשמואל  byתירוץ )a
כגון שהיתה פרה של זבחי שלמים והעבירה בנהר ושחטה ועדיין משקה טופח עלי' )i
רש"י )11
שעת שחיטה  atבשר  theמכשיר  wasמים  was still wet and theפרה  theבשעת שחיטה )a
ד"ה ובשעת שחיטה  atמהרש"א  as explained byד"ה ובשעת שחיטה  atתוספות )12
מכשיר  areמים מחוברין  says onlyשמואל )a
b) now
תלושין  is alreadyמים  theשעת שחיטה i) At
שעת שחיטה  atמכשיר  areמים ii) So how is it the
ד"ה בשעת שחיטה  atמהרש"א  as explained byתירוץ )c
 was still in theפרה  while theהוכשרה  wasפרה  that theרש"י i) must be contrary to
נהר  to theמחוברין  was stillמים  and theנהר
מהרש"א  ofהמשך )13
קשיא )a
רש"י  toקשיא  ask this more simpleתוספות i) Why didn’t
 whoר' יוסי בר' חנינא  how does this fit withמקדש  happened in theהכשר ii) If the
משקי בית מטבחיא לא מכשרי says
תירוץ )b
תרגמא אדם  by sayingקשיא  thisמפריך i) We could be
ii) Now
 is aקשיא  to thisתירוץ  and that theפירכא  to thisקשיא (1) It’s true that there’s a
דוחק
 at allפירכא  for which there can be noשמואל  toקשיא  still prefers aתוספות )(2
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דף כ:
גמ' ר' אליעזר רמי תרומה אתרומה ומשני ותד"ה הא ר' שמעון

[דף כ עמוד ב] גמרא ר"א רמי תרומה אתרומה ומשני מי אמר ר"י גרמא אין כו' למאי
דלא אסיק אדעתיה למימר בחבית שנשברה משום הפסד חולין התירו ה"ה דה"מ למפרך
אמתני' דידן אתרומה טהורה דאסר במתני' לר"י בידים ובהך דחבית שנשברה שרי ליה
אפילו תרומה טהורה ובידים וה"נ מתקיף לה רבא מתני' נמי איכא הפסד כו' וה"נ מסיק
בסוגיין דלעיל דאינה מדה דקאר"י היינו משום דהתם איכא הפסד חולין אלא דניחא ליה
לר"א למפרך מעיקרא תרומה אתרומה ולא אפסח וק"ל:
תוס' בד"ה הא ר"ש ואליבא כו' תימה לר"י לר"ש כיון דשרי תלויה לטמא ביד א"כ כו'
עכ"ל לתירוצם דלעיל דמוקי נמי מתני' דהכא כר"ש ואליבא דר"י לא קשיא להו הכי
משום דאיכא למימר כיון דגבי פסח קתני שפיר קרי לה תלויה דאי לאו משום פסח לא היו
שורפין אותה והיה אוסר לטמא אותו אבל הכא דפריך מתרומה אפסחא משום דמשמע ליה
למקשה דמה שהיא תלויה הוי הטעם ופסחא אינו מעלה ולא מוריד וא"כ למאי דמשני הא
ר"ש ואליבא דר"י כו' ואפילו בתרומה דעלמא נמי הכי הוה דשרי לטמא תלויה וא"כ שרי
לשורפו ותקשי שפיר אמאי קרי ליה תלויה ודו"ק:
הקדמה )1
סתירות  discusses and resolves severalגמרא a) The
סתירה 2) First
דף יד on .משנה דפסח )a
 byמטמא תרומה תלוי'  to beמותר בידים  it’sערב פסח  that onר' יהושע  says forר' יוסי )i
תרומה טמאה  withשריפה
דף טו on .ברייתא דפסח )b
 byמטמא תרומה תלוי'  to beאסור בידים  it’sערב פסח  that onר' יהושע  says forר' יוסי )i
תרומה טמאה  withשריפה
סתירה  to the firstתירוץ )3
ר' יהושע  forר' שמעון  ofשיטה  quotes theר' יוסי – משנה דפסח a) In
ר' יהושע  himself forר' יוסי  ofשיטה  is theברייתא דפסח )b
סתירה 4) Second
דף יד on .משנה דפסח )a
 byמטמא תרומה תלוי'  to beמותר בידים  it’sערב פסח  that onר' יהושע  says forר' יוסי )i
תרומה טמאה  withשריפה
דף טו on .ברייתא דחבית שנולד לה ספק )b
 toאסור בידים  but it’sתרומה תלוי'  toגורם טומאה  to beמותר  says that it’sר' יהושע )i
מטמא תרומה תלוי' be
סתירה  to the secondתירוץ )5
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a) In  ר' יוסי – משנה דפסחquotes the  שיטהof  ר' שמעוןfor ר' יהושע
b)  ברייתא דחבית שנולד לה ספקis the  שיטהof  ר' יוסיhimself for ר' יהושע
6) Third סתירה
a)  ברייתא דחבית שנולד לה ספקon .דף טו
i)  ר' יהושעsays that it’s  מותרto be  גורם טומאהto ' תרומה תלויbut it’s  אסור בידיםto
be 'מטמא תרומה תלוי
b)  ברייתא דחבית שנשברהon .דף טו
i)  ר' יהושעsays that it’s  מותרto be  מטמא תרומה טהורהeven בידים
c)  תירוץto the third סתירה
i)  ברייתא דחבית שנשברהapplies both for  ר' יוסיand  ר' שמעוןand is based on הפסד
חולין
2) מהרש"א
a) קשיא
i) when the  גמראis about to ask the third  סתירהand doesn’t yet realize that the
 ברייתאof  חבית שנשברהis based on הפסד חולין
ii) Why doesn’t the  גמראat that point ask that there is a  סתירהfrom  משנה דפסחto
the  ברייתאof  חבית שנשברהand answer that  חבית שנשברהis based on הפסד חולין
b) תירוץ
i) The  גמראprefers to ask a  סתירהbetween  ברייתותthat both involve  תרומהand
don’t involve פסח
3)  המשךof  תוספותas explained by מהרש"א
a) קשיא
i) Since  ר' שמעוןis  מתיר בידto be ' מטמא תלויand then to be 'שורף תלוי
ii) in what sense is ' תלויdifferent than טמאה
4) מהרש"א
a) קשיא
i) The  דיבורin which  תוספותasks this  קשיאappears after the  גמראasks and
answers the second  סתירהnamely the  סתירהbetween the  משנה דפסחand the
 ברייתאof חבית שנולד לה ספק
ii) why doesn’t  תוספותask this  קשיאimmediately after the  תירוץto the first סתירה
between  משנה דפסחand  ברייתא דפסחwhen the  גמראfirst resolves that  ר' שמעוןis
מתיר לטמא תרומה תלוי' בידים
b) תירוץ
i)  תוספותasks its  קשיאonly after the  גמראanswers the second  סתירהby saying
that  ר' שמעוןholds that it’s  מותרto be  מטמא תרומה בידיםin the case of חבית שנולד
 לה ספקthat doesn’t deal with פסח
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 applies even whereתרומה תלוי'  forדין שריפה  theר' שמעון ii) so it’s clear that for
פסח  based onשריפה  ofדין there’s no special
תרומה תלוי'  that in what sense isתוספות  ofקשיא iii) and this strengthens the
תרומה טמאה different than

דף כא.
רש"י ד"ה אין הכרעת

[דף כא עמוד א] בפרש"י בד"ה אין הכרעת כו' טעמא אחרינא הוא ולאו משום תקלה כו'
עכ"ל ר"ל טעמא אחרינא משום ריחא וכ"כ התוס' בפרק כירה לפרש"י דהכא ומה
שפירש"י גופיה לעיל בדברי ב"ש תשפך דילמא אדמזליף קלי קלי אפילו בו ביום אתי
למשתי עכ"ל היינו לפי מה שהבין ר' ישמעאל בר' יוסי וק"ל:
תוספות ד"ה אין הכרעה
תוס' בד"ה אין הכרעה כו' ור"ח פי' הכרעת ג' דור ג' כו' עכ"ל עיין בחדושינו שם:
***
הדרן עלך אור לארבעה עשר
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