
י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  

  91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  :כא �ד חגיגה

  , לחולי� שנעשו על טהרת הקודש' איזה מה� אפי, אילא דיש במשנתנו עשר מעלות' לר
  ?ואלו מה� דוקא לקודש עצמו

  

  ?מה הטע�  ?מה הדי�  ?מה המעלה  

  .מטבילי� כלי� בתו� כלי�אי�  .א
צרי� להתיר הקשר קוד� טבילה
1

  
חשש חציצה הוא טומאה 

  ת"מה

דטומאת משקי� היא אטו   טמא אחוריו ובית הצביטהנטמא תוכו נ .ב
  משקה זב וזבה 

  הנושא את המדרס  .ג
  החבית שבידו השניה טמאה

שמא יכנס המדרס לאויר 
  החבית ויטמאנה

 דשמא ישבה עליה� אשתו נדה  בגדי אוכלי תרומה מדרס לקדש .ד

  כלי� הנגמרי� בטהרה צריכי� טבילה .ה

  אסורי�
 חולי�ב 'אפי

  שנעשו
  על טהרת
 �הקודש 

  דיש בה�
  רא  דר

   הדטומא
שמא ניתז עליה� רוק של זב  דאורייתא
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 ל דכל די� צירו� הוא דרבנ�"ס  הכלי מצר� לעשות כל החתיכות ראשונות .ו

  ל שכל די� זה הוא דרבנ�"ס   רביעי פסול,שלישי טמא .ז

   טמאהדיו חבירתהנטמאת אחת מי .ח

  טמאותאוכלי� אוכלי� נגובי� בידי� אי�  .ט

טומאת ידי� באופ� שלא 
 נטמא הגו� עיקרה רק מדרבנ�

  האונ� ומחוסר כפורי� טעוני� טבילה .י

  דוקא 
עצמו  קודשב

  דאי� �אסור 
  דררא כא�

  לטומאה
  ת"אי� כא� עיקר טומאה מה  דאורייתא

  

  ].ה כעוביה"תוד[? או לעשות השקה, חיבורי	 דלהל הא	 מהני להשלי	 שיעור מקוה

  

  לעני� השקה  ור מקוהלהשלי� שיע  

  מהני  מהני  אצבעות' בשפופרת הנוד עובי וחלל ב

  . בנקב� טופח על מנת להטפיח
   בצפי� המי� על הכותל�כקליפת השו� 

 מהני:ת"לר
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   לא מהני:י"לר

  מהני

  לא מהני  מהני  ניצוק וקטפרס
  

                                                           

1
אילא ' ל לר"אלא דס, א מעלות" ויש במשנה י�מעלה החמישית במשנה דלעיל נמנה דבר זה ב 

 ומשו� חציצה ולכ� אמר שלמעשה �שמעלה זו החמישית היא מאותו טע� של המעלה הראשונה 
ל שהטע� שאי� מטבילי� כלי� בתו� "אול� רבא חלוק עליו וס. יש כא� רק עשר מעלות ולא יותר

שפופרת הנוד כח ו הכלי� תו� כלי שאי� פיו פתכלי� אינו משו� חשש חציצה אלא שמא יטביל את
ורק המעלה החמישית גבי קשר היא משו� , )אצבעות החוזרות למקומ�' אצבעות על ב' שהוא ב(

ומפרש שג� החשש שמא יטביל בכלי שאי� בפיו . א מעלות"ולכ� לשיטתו יש כא� במשנה י, חציצה
ולכ� אמרו מעלה , עלתה לא טבילה כלל דהרי באופ� זה לא �כשפופרת הנוד הוא דררא דאורייתא 
 .זו ג� לחולי� שנעשו על טהרת הקודש
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 .ת"והרי שיש כא� דררא דטומאה מה, ת" וזב מטמא מה�דעשו עמי הארצות כדי� זב  
3

 מטופח עוברי� ש� לא צרי� יותרשמי� באול� , ת דצרי� שיהיה הנקב כשפופרת הנוד"ופירש ר 
ל דהיכא "די' סיימו התוסו . ופירש אחרתשות על שיטה זוי הרבה להק"אכ� ר. על מנת להטפיח

ורק היכא שיש כתלי� ונקב בכותל אז צרי� , בטופח על מנת להטפיח שיש קרקע שוה ביניה� סגי
 .על גבי הכותל צרי� כקליפת השו� וברוחב שפופרת הנודבמי� צפי� ו, כשפופרת הנוד


