בס"ד

פסחים כ) .ש 2מסוף הצרות( עד כא) .סוף הפרק(
ביאורי מושגים
דימוע  -גרם תרומה שהתערב בפחות מ 100גרם  -לא מתבטל .גרם שהתערב ביותר מ 100גרם מתבטל אבל מדרבנן
צריך להרים גרם אחד מהתערובת ולתיתו לכהן.
הגמרא דוחה את האפשרות שהשרץ יטמא
ישירות את האוכל.

כלי חרס מטמא מאוירו:
שרץ שנמצא בחלל הכלי מטמא את כלי החרס להיות ראשון לטומאה.
הכלי )שהוא כעת ראשון לטומאה( מטמא את האוכל שבתוכו להיות שני לטומאה.

)אם הטימוא היה ישיר גם כלי היה נטמא ,אולם
כיוון שהטימוא עקיף הכלי לא יכול להיטמא
כיוון שכלי לא יכול להיות שני(.

כך יוצא שהשרץ מטמא את האוכל בצורה עקיפה.

שיטת ר' יהושע בתרומת חמץ

שיטת ר' יהושע
בספק טמאה

בתרומת חמץ
תרומת חמץ טמאה ותרומת חמץ
ספק טמאה:

תרומה ספק טמאה:

ר' שמעון :ר"י מתיר לשורפם יחד

ר' שמעון :ר' יהושע מתיר
לטמאה בידיים

)כיוון שמותר לטמא בידיים את
הספק טמאה(

ר' יוסי :ר"י אוסר לשורפם יחד

המקור לדין זה :התורה מלמדת שרק אוכל
נטמא משרץ ולא כלי הנמצא בתוך הכלי,

ר' יוסי :ר"י מתיר לטמאה
רק בגרמא

בתרומה הנשפכת
תרומה שעומדת להישפך לחולין
טמאים:
גם ר' שמעון וגם ר' יוסי:
ר"י מתיר לעצור את התרומה
בטומאה כדי שלא תתערבב
בחולין )ויגרם נזק משמעותי(

)כיוון שאסור לטמא בידיים את
הספק טמאה(

שיטת ר' שמעון לא כתובה
במפורש אלא מדוייקת
משיטתו לגבי תרומת חמץ
בערב פסח

ר' יוסי מודה שכשיש נזק משמעותי
מתיר ר' יהושע לטמא תרומה ספק
טמאה) .גם במקרה של תרומת חמץ יש
הפסד כיוון שצריך לעשות שתי מדורות
אבל שם מדובר רק בהפסד מועט(

ההוכחה לכך שר' יהושע מבדיל בין הפסד גדול להפסד קטן:
ההלכה:
יין תרומה העומד לזרום ליין חולין טמא מתיר ר' יהושע לטמאו ,שמן טמא ר' יהושע אוסר לטמא.
ההבדל המציאותי:
ביין טמא  -לא ניתן להשתמש )לא ניתן ליישנו ולהשתמש בו לזילוף )=לריח( כיוון שזה יביא לידי תקלה(  -ולכן ההפסד גדול.
בשמן טמא  -ניתן להשתמש להדלקה  -ולכן ההפסד קטן
המסקנה :שמן שהפסדו מועט אין לטמא ,יין שהפסדו רב מותר לטמא
התנאים נחלקו האם חוששים לתקלה:
חבית יין שנטמאה:
ב"ש :תשפך  -חוששים לתקלה
ב"ה :ניתן לשומרה ולהשתמש בה לזילוף  -לא
חוששים לתקלה
ר"י רצה למצע בין דעות ב"ש וב"ה ולפסוק כך הלכה .בני דורו לא קיבלו את
המיצוע שהוא הציע כיוון שהוא איננו שילוב של שתי הדעות אלה דעה שלישית.
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

ר"י )א'( :בשדה  -תשפך ,בבית  -ניתן לשומרה.
ר"י )ב'( :חדשה  -תשפך ,ישנה  -ניתן לשומרה.
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