
 

 

 

 

 

 פרה ששתתה מי חטאת

)ומסיק( . (דסבר רבי יהודה טומאת משקין לטמא טומאת כלים דאורייתא) אמר מר: רבי יהודה אומר: לכל טמא '(ז ב)י"

 אמר רב יהודה אמר שמואל: חזר בו רבי יהודה. 

)דמשקין מטמאין אוכלין  וסי ורבי שמעון סבירא ליהאיבעיא להו: מכלים הוא דהדר ביה, אבל באוכלין כרבי י

 ? )דאמר לא מיטמא אפילו אוכלין, אלא מדרבנן( ביה, כרבי מאירלגמרי הדר  . או דילמאמדאורייתא(

)שמקבלת טומאה , בשרה טמא במעיה( ן)ושחטוה בעודמי חטאת , פרה ששתתה תא שמעאמר רב נחמן בר יצחק: 

עוד למי חטאת, ואין  ןראויי ןאינד). רבי יהודה אומר: בטלו במעיה דם וכלים מהתורה(אפילו א ןמי חטאת מטמאיד, ןמה

 .(ןיהעל ןעוד שמ

אמאי בטלו  ,ואי סלקא דעתך מכלים הוא דהדר ביה, אבל באוכלין כרבי יוסי ורבי שמעון סבירא ליה )י"ח א'(
ם טמא אב הטומאה לטמא אד ודלא הו מתורת מי חטאת לענין ודבטל) לא מטמאו נהי דטומאה חמורה ?במעיה לגמרי

 !1מיהא ניטמאו )לטמא אוכלין( , טומאה קלה(וכלים

 . וכו'.בטלו מטומאה חמורה. אבל טומאה קלה מטמאו ,מאי בטלו במעיה נמי

וכל משקה אשר רת כהנים ")ותניא בתומשום דהוה ליה משקה סרוח  ,אשי אמר: לעולם בטלו במעיה לגמרירב 

 . , פרט למשקה סרוח("י יטמאישתה בכל כל

 שיטות הראשונים

ת ֵמי פסק כרבי יהודה, שבשרה טהור אף מטומאה קלה. וכתב, " הרמב"ם: מי חטאת ששתתה אותם פרהדין  תָּ ָּ ש   ֶׁ ה ש  רָּ ָּ פ 
את  נ ֶׁ  -ַחט ָּ ֶׁ הֹור, ש  ה  טָּ רָּ ש ָּ עֹות, ֲהֵרי ב ְׁ ָּ ע ש  ב ַ ַארְׁ ים וְׁ רִּ ש ְׁ תֹוךְׁ עֶׁ ה ב ְׁ ֲחטָּ ְׁ ש  נ ִּ ֶׁ י ש  ִּ ה" ַאף ַעל פ  ד ָּ ֵמי נִּ ת לְׁ רֶׁ מֶׁ ְׁ ש  מִּ במדבר, חוקת, )ֱאַמר: "לְׁ

ה (יט,ט רָּ ָּ ן פ  ת אֹותָּ תָּ ָּ ש   ֶׁ ַמן ש  זְׁ ל ב ִּ ין, ֲאבָּ ֵטלִּ ם ב ְׁ ין ֵאינָּ מו רִּ ְׁ ֵהם ש  ֶׁ ַמן ש  זְׁ ין. -; ב ִּ מו רִּ ְׁ ן ש  ֲהֵרי ֵאינָּ ֶׁ , ש  לו  טְׁ  . 3המאיריוכן פסק  2"ב ָּ

ה " הרמב"ם: כתב נפסד ונסרחאח"כ משקה שנטמא ו קֶׁ ְׁ ל ַמש  ַרח כ ָּ סְׁ נִּ ַסד וְׁ פְׁ א נִּ מָּ טְׁ נ ִּ ֶׁ ַאַחר ש  א, וְׁ מָּ טְׁ נ ִּ ֶׁ תֹו  -ש  אָּ ֻטמְׁ ה ב ְׁ ֲהֵרי זֶׁ
ם עֹולָּ ב לְׁ לֶׁ ֵדי ַהכ ֶׁ ה יֹוֵצא יְׁ קֶׁ ְׁ ש  ַ ֵאין ַהמ  ֶׁ ם, ש  עֹולָּ ל "ב'תורת כהנים' פסק כטעמו של רב אשי, וכפי שדרשו  המאיריו 4"...לְׁ כָּ וְׁ

ה תֶׁ ָּ ש   ר יִּ ֶׁ ה ֲאש  קֶׁ ְׁ  ", פרט לסרוח.ַמש 

                                                
פקע  דהא משקין בעלמא נינהו, ושם טומאה לא? שם משקה טמא מי ליכא עלייהו כשאר משקין, לטמא בשר זה שהוא אוכל . 1

ין שנגעו במי חטאת מינייהו הוו להו משקדאין נגיעה גדולה ממה שהן נוגעין בעצמן, וכי אזיל שם מי . מינייהו, דניטמאו מחמת עצמן
   .לא גזור ,כיחאמכולהו הדר ביה, וכיון דבחוץ לא מטמאו משקין אוכלין אלא מדרבנן, הכא דמילתא דלא ש אלא שמע מינה. חטאת

אשי הוצרך  הרמב"ם נימק הדין בכך שנאמר למשמרת וכו', ולא הזכיר טעמיה דרב אשי משום דהוי משקה סרוח. וביאר בצל"ח, דרב . 2
לטעם זה לדעת רבי יהודה. אבל לדידן דקיימא לן משקין לטמא אחרים לאו דאורייתא, וכמו שפסק הרמב"ם )הל' שאר אבות 

עוד יש להעיר,  (, בפיסקה הבאה.)אמנם ראה להלןהטומאות ז,א(, אם כן אפילו לא הוה משקה סרוח ג"כ ניחא דבשרה טהור. 
 ין הלכה כרבי יהודה. וצ"ב. כתב הרמב"ם שאשבפיה"מ )פרה ט,ה( 

 מאירי )י"ז ב', ד"ה כל שנגעו(. טו,ז(. )פרה אדומה רמב"ם  –מקורות  . 3
 (. טומאת אוכלין ב,כא)רמב"ם  –מקורות  שמשקה סרוח מפקיע מטומאה. ,דלא כסברת רב אשיזה לכאורה  . 4

 ת”בעזהשי
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)ט,ג( דכל העופות  במסכת פרה, אבל בעודם בפיה, לא בטלו. אע"ג דאמרינן תוספות: כתבו עודם בפי הפרהמי חטאת ש
כתב דהוא הדין בפיה נמי בטלו  והר"ן , ונפסלים משום מלאכה.5, דהתם מיירי קודם קידושר"יפוסלין מי חטאת. אומר 

שנפסלו, מטמאין  , אבל במעיה אפילו טומאה קלה אין מטמאין, שהן משקה סרוח, ובפיה אע"פ6מתורת מי חטאת
 7טומאה קלה.

 

                                                
 .לפני שהתקדשו כמי חטאת על ידי מתן אפר . 5
 . ר"ן.ו מפני שמערבין בהן המשקין בפיהםוהיינ, כל העופות פוסלין במי חטאת )ט,ג( כדתנן במ' פרה . 6
 ר"ן )חי' י"ח א', ד"ה ביטלו(. תוספות )ד"ה בטלו(.  –מקורות  . 7
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