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דרגות הטומאה
אב הטומאה -
מהתורה כל מקור טומאה נחשב אב הטומאה חוץ ממת שנחשב אבי אבות הטומאה.
כלים ואדם -
 .1מהתורה כלים יכולים להיטמא רק מאב הטומאה או מאבי אבות הטומאה )כשנטמאו מאב טומאה הם יהיו ראשון לטומאה וכשנטמאו
מאבי אבות הטומאה הם יהיו אב הטומאה( כלים ואדם לא יכולים להיות שני לטומאה ומטה )מלבד טבול יום שיש לו מעמד מקביל
למעמד של שני( ,ולכן אם אדם או כלים נגעו בראשון לטומאה הם לא נטמאו.

אוכלים ומשקים רגילים
 .1אוכלים ומשקים נטמאים מאבי אבות הטומאה ,מאב הטומאה ,ומראשון לטומאה .אוכלים ומשקים רגילים לא יכולים להיות
שלישי לטומאה.
 .2אוכלים ומשקים לא יכולים להיות אב הטומאה ולכן גם אם הם נגעו במת )שהוא אבי אבות הטומאה( הם נהיים רק ראשון
לטומאה )כלל זה נכון גם לגבי כל חפץ שאין לו טהרה במקווה ובכלל זה גם כלי חרס שאינם יכולים להיות אב הטומאה(.
 .3מהתורה אוכל לא מטמא אוכל ומשקה לא מטמא משקה ,מדרבנן משקה מטמא משקה.
אוכלים ומשקים מיוחדים
 .1אוכל תרומה יכול להיות גם שלישי לטומאה ואוכל קודש יכול להיות גם רביעי לטומאה.
 .2בנוסף לדין זה יש דינים נוספים שבהם תרומה וקודש חריגים )בהם למשל הדין שאוכל קודש מטמא אוכל )מהתורה או מחכמים((.

המשנה
שריפה של שני חפצים טמאים
ר' חנינא סגן הכהנים  -המשנה לכהן הגדול:
מותר לשרוף בשר קודש שהוא שלישי לטומאה
עם בשר קודש שהוא ראשון לטומאה )למרות שהראשון יטמא את השלישי(.

אביי וראב"א :מהתורה.
רבא :רק מדרבנן.

ר"ע סובר שמהתורה משקין מטמאין אוכל

ר' עקיבא:
מותר לשרוף שמן תרומה שהוא שלישי לטומאה.
בתוך נר שנגע בטמא מת שהוא אב הטומאה.

)אחרת אין חידוש בכך שמותר להעלות את טומאת
השמן משלישי לראשון(.

שריפה של תרומת חמץ בפסח

מדובר בנר של מתכת
לכן כאשר הוא נוגע בטמא מת הוא מעתיק את
טומאתו אליו  -ונהיה אב הטומאה,

ר' מאיר:
תרומת חמץ טמאה עם תרומת חמץ טהורה  -מותר לשרוף יחד.
ר' יוסי:
תרומת חמץ טמאה עם תרומת חמץ טהורה  -אסור לשרוף יחד.
תרומת חמץ טמאה עם תרומת חמץ ספק  -ר"א :אסור לשרוף יחד.
ר' יהושע :מותר לשרוף יחד.
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על אף שבחולין  -אוכל
לא מטמא אוכל,
בקודש  -אוכל מטמא
אוכל.

תוקף הדין שאוכל קודש
מטמא אוכל:

נר של חרס היה מוריד את הטומאה דרגה )לרמת
ראשון לטומאה(.
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