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  .ידד�  שבת
  ?מה דינ�, שנטמאו כדלהל�, האוכל חולי� שנעשו על טהרת תרומה

  
  אוכל אוכל שלישי  אוכל אוכל שני  אוכל אוכל ראשו�  

  נעשה שלישי  נעשה שני  1נעשה ראשו�  אליעזר' לר
   נעשה שני!דש ולעני� ק  נעשה שני  נעשה שני  יהושע' לר

�  2 טהור! מגע תרומה לעני
  

  :שבת ד� יד
  ? דלהל�אוכלי� וכלי� הבאי� מחמת משקי�אה יש לאיזה טומ

  
  הבאי� מחמת ידי�  הבאי� מחמת שר�  ת זבמהבאי� מח  

  4מדרבנ�  3דאורייתאמ  דאורייתאמ  אוכלי�
  מדרבנ�  5מדרבנ�  דאורייתאמ  כלי�

  
  

  ?ושתרומה וקדשי� שנגעו בה� ישרפו, מי גזר את הגזירה על סת� ידי� שיהיו שניות
  

   קדשי� לעני�  לעני� תרומה   
   ולא קיבלו!שמאי והלל   בתחילה
   וקיבלו!ח דבר "� ביהתלמידי  לבסו�

  שלמה גזר

  

                                                           
ותו( כדי , הטע� הוא דזימני� אכיל אוכלי� טמאי�ו, ל דבכל גוונא נעשה האוכל כמאכל" ס1

ולכ� ,  ויטמאו בפיו!אכילתו יצטר( למשקי� כדי להעביר את אכילתו וישתה משקי� של תרומה 
וא� שג� באוכל ראשו� .  כדי שיהא זכור לא לגעת במשקי� של תרומה, בראשו� ושניגזרו עליו

אליעזר לגמרי ' רל ל"מ ס" מ, שני לא נוגע בתרומהדהא ג� אד� !מספיק היה לגזור עליו שני 
 . את האוכל למאכללהשוות

 .דא� נגע בתרומה לא פסלה',  פי2
ופוסלי� , ומטמאי� לאוכלי� להיות שני, דהמשקי� נטמאי� בראשו� מחמת השר, שהוא אב 3

 .תרומה להיות שלישי
, )ראשו� לטומאה!( להיות תחילה !) שה� שניות(דגזרו חכמי� על משקי� שנגעו בסת� ידי�  4

עת ותרומה הנוג, ממילא אוכלי� שנגעו במשקי� ה� שני לטומאה !לה יוכיו� שהמשקי� נעשו תח
אלא שגזרו בנגיעת , אינ� טמאי� כלל !משקי� שנגעו בסת� ידי� , אבל מדאורייתא. בה� נפסלת

  .משקי� בסת� ידי� אטו משקי� שנגעו בשר,
, ת אינ� מטמאי� כלי�"מ מה"מ, והג� שהמשקי� טמאי� מדאורייתא להיות ראשו� לטמאה 5

בשני לטומאה לפסול  (טמאי�מ גזרו על הכלי� האלה שיהיו "מ, דאי� ראשו� עושה שני בכלי
 !)  מעינות הזב!רוקו זובו ומי רגלי� : כגו�(משו� שיש משקי� דזב שה� אב הטומאה , )תרומה

ה "וה(בטמאי� רק מחמת שר, '  אפי!לכ� גזרו על כל משקי� טמאי� , וה� מטמאי� ג� לכלי�
גע הכלי בתרומה לעני� שא� י, שיטמאו את הכלי) ה אלא" תוד!משקי� הבאי� מחמת ידי� ' אפי

 .הו א יפסול לתרומה


