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סוטה ד כט.

מנא ל שהדי בדבר שאי בו דעת להשאל הוא כדלהל ?

דבר שאי בו דעת להשאל
דבר שיש בו ברשות היחיד
דעת להשאל ברשות הרבי
סוטה ד כט:

מני
"וְ ַה ָ ָר ֲא ֶר יִ ַע ְ ָכל ָט ֵמא"
2
ֹאכל ָ ָר"
"וְ ַה ָ ָר ָ#ל ָטה!ר י ַ
3
ילפינ $מסוטה

מה הדי
ספקו טהור
ספקו טמא
ספקו טהור

1

הא אפשר ללמוד מק"ו שככר שני יעשה שלישי בתרומה?

לרב יוחנ ב זכאי
לדור אחר

הא אפשר
אפשר ק"ו מטבול יו
אי אפשר

4

וכיצד
וילפינ $מצד השוה
6
דיש בה צד חמור
5

ֵכל" ,ודרשינ #דוקא שנגע בודאי דבר טמא $
 1פי' ,כתוב )ויקרא ז:יט( "וְ ַה ָ ָר ֲא ֶר יִ ַע ְ ָכל ָט ֵמא לֹא י ֵ
הוא דלא יאכל ,אבל א %יש לנו רק ספק א %נגע בדבר טמא  $יאכל ,ומשו %שהספק בטומאת בשר הוא
דבר שאי #בו דעת להשאל ולכ #בכל עני #ספקו טהור ,ומזה למדנו בעלמא שדבר שאי #בו דעת להשאל
ספקו טהור.
ֹאכל ָ ָר" משמעותו להיפ ,-דאדרבה רק טהור ודאי
 2פי' ,דהסיפא של הפסוק הנ"ל "וְ ַה ָ ָר ָ+ל ָטה*ר י ַ
יכול לאכול בשר אבל מי שהוא ספק לא ,אכ #בזה מיירי בטומאת האד %שהוא דבר שיש בו דעת להשאל
ולכ #ספקו טמא.
 3כמבואר לעיל )ד 0כח (:מהברייתא" ,ממקו %שבאת ,מה סוטה רשות היחיד א 0שר 1רשות היחיד ,ומה
סוטה דבר שיש בו דעת להשאל א 0שר 1דבר שיש בו דעת להשאל ,מכא #אמרו דבר שיש בו דעת להשאל
ברשות היחיד ספיקו טמא ברה"ר ספיקו טהור" וכו' ,חזינ #שאפי' דבר שיש בו דעת להשאל דוקא ברה"י
ספקו טמא ,וזה למדנו רק מסוטה דבלא סוטה היינו אומרי %שג %ברה"ר א %יש בו דעת להשאל טמא.
" 4ומה טבול יו %שמותר בחולי $ #פוסל בתרומה ,ככר שני שפסול בחולי) #דהיינו א %היה מעשר שני
שצרי -לאכול את חוליו בטהרה( ,אינו די #שיעשה שלישי בתרומה" ,כלומר ודאי הוא שבככר שני שמצינו
שדינו חמור יותר לעני #שפסול בחולי #יהיה בו את הדי #הנאמר בטבול יו %שפוסל בתרומה .ואי #להקשות
דדיו לבא מ #הדי #להיות כנידו $ #דהיינו כטבול יו ,%ושיש ללמוד רק שככר שני עצמו יהיה פסול ג%
בתרומה כמו שטבול יו %פסול מלאכול בתרומה ,אבל מני #לנו לחדש שג %ככר שני שיגע בדבר אחר $
שיפסול אותו )דהיינו שיהיה שלישי בתרומה( .דכבר תיר 1רש"י ,דכל מקו %שנפר -הק"ו א %נעשה דיו,
לא אמרינ #דיו ,וזה שככר שני פסול בתרומה לא צרי -ללמוד זאת מק"ו ,דהא כמו שהוא פסול לחולי#
ודאי שהוא פסול ג %לתרומה ,ועל כרח -שהלימוד הוא שא %נגע בדבר שלישי הוא פוסל אותו.
 5דהקשתה הגמ' מה לטבול יו %שיש במינו אב הטומאה תאמר בככר שהוא אוכלי #שא 0פע %אינו יכול
להיות אב הטומאה ,ותירצה דכלי חרס יוכיח שאי #במינו אב הטומאה ובכל אופ #מצנו שכלי חרס ראשו#
מטמא תרומה $ ,הרי שאי #חסרו #מה שאי #במינו אב הטומאה ושפיר ילפינ #ק"ו מטבול יו .%וא %תפרו-
מה לכלי חרס שיש בו חומרא אחרת שכ #מטמא מאוירו  $ולכ #מטמא תרומה ,טבול יו %יוכיח שא 0שאי#
מטמא מאוירו בכל אופ #פוסל תרומה .והצד השוה שבה) #לפי גירסת רש"י( ,דשניה %מטמאי %ופוסלי%
תרומה ,א 0אני אביא ככר שני שחמור יותר משניה %שהרי הוא פסול בחולי $ #שק"ו שיפסול את
התרומה לעשות שלישי.
 6כלומר ,בי #בטבול יו %יש צד חמור )שיש במינו אב הטומאה( ובי #בכלי חרס יש צד חמור )שכ #מטמא
מאוירו( ,וחומרות אלו לא מצאנו בככר שני ,ולכ #אי #ללמוד מה %שיפסול תרומה] .וע' היטב בתוס'
בכתובות )ד 0לב .ד"ה שכ ,(#דלכאורה לפ"ז נפרו -כל צד השוה שבכל מקו.[%
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סוטה ד כט:

1

אוכל שנגע בו טבול יו ,ושוב נגע בקודש מה דינו?

לאבא שאול  טבול יו כתחילה
לר' מאיר  טבול יו כשני
לרבנ  טבול יו כשני

2

הא מטמא
האוכל הוי שני ,ומטמא שלישי
האוכל הוי שלישי
3
אי $האוכל נטמא כשלישי ורק נפסל

הא פוסל
השלישי פוסל רביעי
השלישי פוסל רביעי
אינו פוסל רביעי

 1את התרומה ודאי אינו פוסל ,כי אוכל כזה הכי הרבה נחשב שלישי לטומאה )דחידושו של אבא
שאול שטבול יו הוי כתחילה * ראשו * $הוא רק בקדשי( ,ושלישי אינו פוסל רביעי בתרומה,
לכ 2כל הנידו $הוא רק לגבי קודש.
 2פי' ,לעני $קדשי החמירו לחשוב טבול יו כאילו הוא ראשו $לטומאה עדיי ,$ומגעו הוי שני
לטומאה וכדלהל .$ולכ $מטמא שני ופוסל אחד ,דהיינו הטבול יו מטמא את האוכל שנגע בו,
וג א האוכל יגע בדבר אחר יעשה אותו ג"כ טמא בשלישי )והיינו שני( ,והשלישי יפסול אחד.
 3ולכ $ס"ל שאי $הטבול יו מטמא כלל בי $בקדשי ובי $בתרומה ,אלא רק פוסל את השלישי,
ודבר פסול אינו מטמא לא בתרומה ולא בקדשי.

