בס"ד

ר' חנינא סגן הכהנים פסחים יד-טז

דרגות הטומאה
טומאת המת
מת
אבי אבות

חרב הרי
הוא כחלל

כלי מתכת
אבי אבות

טמא מת
אב הטומאה

חרב הרי
הוא כחלל

כלי מתכת
אב הטומאה

וולד הטומאה
ראשון

וולד וולד הטומאה
שני

שלישי

תנן:
כל הפוסל בתרומה
מטמא משקין
להיות תחלה
חוץ מטבול יום

חולין

תרומה

קדש

אב

אב

אב

ראשון

ראשון

ראשון

שני

שני

שני

ואין שני עושה
שלישי בחולין

שלישי
)פסול(

שלישי

רביעי
)פסול(

רביעי
1
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ר' חנינא סגן הכהנים פסחים יד-טז

בס"ד

רבי עקיבא

רבי חנינא סגן הכהנים

כשרף שלישי בראשון עושה אותו שני

כשרף השני עם הראשון עושה אותו שני
נשרף עם

בשר שנטמא
בוולד הטומאה

בשר שנטמא
באב הטומאה

הבשר שני

הבשר ראשון

מת
אבי אבות

מאי מוסיף לו טומאה על טומאתו איכא?

טמא מת
אב הטומאה

אמר רב יהודה בוולד וולד עסקינן

וולד הטומאה
ראשון

שני ושני הוא

רבי חנינא סגן הכהנים

וולד וולד הטומאה
שני

כשרף השלישי עם הראשון עושה אותו שני
נשרף עם

בשר שנטמא
בשר שנטמא
בוולד וולד הטומאה באב הטומאה
הבשר שלישי

הבשר ראשון

שמן שנפסל
בטבול יום

נר שנטמא
בטמא מת

השמן שלישי

הנר ראשון

מאי קמ"ל שלישי מותר לעשות שני

היינו הך?

אמר רב יהודה הכא בנר של מתכת עסקינן
דרחמנא אמר בחלל חרב:
חרב הרי הוא כחלל

רבי עקיבא
כשרף שלישי באב הטומאה עושה אותו ראשון

שלישי

רביעי

נשרף ב

שמן שנפסל
בטבול יום

נר מתכת שנטמא
בטמא המת

השמן שלישי

הנר אב הטומאה

לעשותובחולין
יש שלישי
קסבר שלישי האם
ראשון
מותר

קסבר שלישי מותר לעשותו שני

שנעשו על טהרת הקדש?

טמא וטמא הוא
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פסול וטמא הוא
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ר' חנינא סגן הכהנים פסחים יד-טז

בס"ד

רבי חנינא סגן הכהנים

רבי עקיבא

מימיהם של כהנים לא נמנעו מלשרוף
את הבשר שנטמא בוולד הטומאה
עם בשר שנטמא באב הטומאה
אע"פ שמוסיפין טומאה על טומאתו

מימיהם של כהנים לא נמנעו מלהדליק
את השמן שנפסל בטבול יום
בנר שנטמא בטמא מת
אע"פ שמוסיפין טומאה על טומאתו

מת
אבי אבות

טמא מת
אב הטומאה

וולד הטומאה
ראשון

למסקנא

ההו"א
למסקנא

וולד וולד הטומאה
שני

שלישי

רביעי
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ההו"א

בס"ד

ר' חנינא סגן הכהנים פסחים יד-טז

רבי חנינא סגן הכהנים
כשרף השלישי עם הראשון עושה אותו שני
נשרף עם

בשר שנטמא
בוולד וולד הטומאה

בשר שנטמא
באב הטומאה

הבשר שלישי )אוכל(

הבשר ראשון )אוכל(

קסבר שלישי מותר לעשותו שני
התם טמא וטמא הוא
אביי ורב אדא בא אהבה משמיה דרבא:

רבינא משמיה דרבא:

אוכל מטמא אוכל מדאורייתא

אין אוכל מטמא אוכל מדאורייתא

שלישי מותר לעשותו שני מדאורייתא
קא מוסיף טומאה דאורייתא

שלישי מותר לעשותו שני מדרבנן
קא מוסיף טומאה דרבנן

מתני' באב טומאה דאורייתא
וולד טומאה דרבנן

מתני' באב טומאה דאורייתא
וולד טומאה דאורייתא

שלישי מדרבנן
מותר לעשותו שני מדאורייתא

שלישי מדאורייתא
מותר לעשותו שני מדאורייתא

שלישי מדאורייתא
מותר לעשותו שני מדרבנן

בשר טהור מדאורייתא
מותר לשרוף
עם בשר טמא מדאורייתא

בשר טמא מדאורייתא
מותר לשרוף
עם בשר טמא מדאורייתא

בשר שלישי מדאורייתא
מותר להעלותו
לבשר שני מדרבנן

התם טהור וטמא הוא

התם טמא וטמא הוא?

התם איסור דרבנן?

אמר רבי מאיר :מדבריהם למדנו ששורפין תרומה טהורה עם הטמאה בפסח
הכא טמא וטהור הוא!
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ר' חנינא סגן הכהנים פסחים יד-טז

בס"ד
אביי ורב אדא בא אהבה משמיה דרבא:

רבינא משמיה דרבא:

אוכל מטמא אוכל מדאורייתא

אין אוכל מטמא אוכל מדאורייתא

שלישי מותר לעשותו שני מדאורייתא
קא מוסיף טומאה דאורייתא

שלישי מותר לעשותו שני מדרבנן
קא מוסיף טומאה דרבנן
מתני' באב טומאה דאורייתא
וולד טומאה דאורייתא

מתני' באב טומאה דאורייתא
וולד טומאה דרבנן
שלישי מדרבנן
מותר לעשותו שני מדאורייתא

שלישי מדאורייתא
מותר לעשותו שני מדאורייתא

שלישי מדאורייתא
מותר לעשותו שני מדרבנן

בשר טהור מדאורייתא
מותר לשרוף
עם בשר טמא מדאורייתא

בשר טמא מדאורייתא
מותר לשרוף
עם בשר טמא מדאורייתא

בשר שלישי מדאורייתא
מותר להעלותו
לבשר שני מדרבנן

התם טהור וטמא הוא

התם טמא וטמא הוא?

התם איסור דרבנן?

אמר רבי מאיר :מדבריהם למדנו ששורפין תרומה טהורה עם הטמאה בפסח
הכא טמא וטהור הוא!
מדברי ר' חנינא סגן הכהנים למדנו
מימיהם של כהנים לא נמנעו מלשרוף
את הבשר שנטמא בוולד הטומאה
עם בשר שנטמא באב הטומאה
אע"פ שמוסיפין טומאה על טומאתו

הכא טמא וטהור הוא?

הכא איסור דאורייתא?

מדברי ר' אליעזר ור' יהושע למדנו
דתנן :חבית של תרומה שנשברה בגת העליונה ,ותחתונה חולין טמאין
מודה רבי אליעזר ורבי יהושע שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה – יציל
ואם לאו ,רבי אליעזר אומר :תרד ותטמא ואל יטמאנה ביד
רבי יהושע אומר :אף יטמאנה ביד

א"ר יוסי אינה היא המדה
מדה ומדה היא?
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שאני התם דאיכא הפסד חולין
www.swdaf.com

ר' חנינא סגן הכהנים פסחים יד-טז

בס"ד

אמר רבי ירמיה :הכא בבשר שנטמא במשקין שנטמאו מחמת שרץ
מדברי ר' חנינא סגן הכהנים למדנו
מימיהם של כהנים לא נמנעו מלשרוף
את הבשר שנטמא בוולד הטומאה
עם בשר שנטמא באב הטומאה
אע"פ שמוסיפין טומאה על טומאתו

א"ר יוחנן מחלוקת בשש
אבל בשבע ד"ה שורפין

לר' מאיר מדה ומדה היא

אין הבדל בין שם טומאה לשם איסור

ולר' מאיר שמעינן מינה
דשני דרבנן דהוא טהור מעליא דאורייתא
מותר לעשותו שני דאורייתא
והוא הדין לתרומה טהורה שנשרפת עם הטמאה
בזמן איסור חמץ מדרבנן

בשר
ראשון דאורייתא

עושה אותו
מטהור דאורייתא
לשני דאורייתא

ר' מאיר לטעמיה
טומאת משקין
לטמא אחרים דרבנן

שרץ
אב הטומאה

כלי
ראשון

ולר' יוסי אשמעינן
דשני דרבנן דהוא שלישי דאורייתא
עבדינן שני דאורייתא
הלכך אינה היא מן המדה
אלא א"כ זה זמן איסור חמץ דאורייתא

בשר
ראשון דאורייתא

ר' יוסי לטעמיה
משקין
טומאת משקין
שני דאורייתא
וראשון מדרבנן לטמא אחרים דאורייתא

בשר
טהור מדאורייתא
שני מדרבנן
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לר' יוסי אינה היא המדה

בשר
שלישי דאורייתא
שני מדרבנן
www.swdaf.com

מעלה אותו
משלישי דאורייתא
לשני דאורייתא

