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4.1.13 

15b (אמר ר' אסי) � 17a (משקי בי מדבחיא מטמא) 

  יט, ז ויקרא :ָ�ָ�ר ֹיאַכל ָטהֹור ָ$ל ְוַהָ�ָ�ר ִיָ#ֵר" ָ�ֵא� יֵ!ֵכליֵ!ֵכליֵ!ֵכליֵ!ֵכל     א א א א    ָטֵמאָטֵמאָטֵמאָטֵמא    ְ�ָכלְ�ָכלְ�ָכלְ�ָכל    ִיַ�עִיַ�עִיַ�עִיַ�ע    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ְוַהָ�ָ�רְוַהָ�ָ�רְוַהָ�ָ�רְוַהָ�ָ�ר )1

  לד, יא ויקרא :ִיְטָמאִיְטָמאִיְטָמאִיְטָמא    ְ$ִליְ$ִליְ$ִליְ$ִלי    ְ�ָכלְ�ָכלְ�ָכלְ�ָכל    ָ+ֶתהָ+ֶתהָ+ֶתהָ+ֶתהיִ יִ יִ יִ     ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ַמְ�ֶקהַמְ�ֶקהַמְ�ֶקהַמְ�ֶקה    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל ִיְטָמאִיְטָמאִיְטָמאִיְטָמא    ַמִי(ַמִי(ַמִי(ַמִי(    ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    ָיבֹואָיבֹואָיבֹואָיבֹוא    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר ֵי!ֵכל ֲאֶ�ר ָהֹאֶכל ִמָ$ל )2

  לו, יא ויקרא :ִיְטָמא ְ�ִנְבָלָת( ְוֹנֵגעַ  ָטהֹורָטהֹורָטהֹורָטהֹור    ִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיה    ַמִי(ַמִי(ַמִי(ַמִי(    ִמְקֵוהִמְקֵוהִמְקֵוהִמְקֵוה 0בֹור ַמְעָי/ ַא. )3

  טז, יב דברי( :9ָ$ִַי(9ָ$ִַי(9ָ$ִַי(9ָ$ִַי(    7ְ�ְ8ִֶכ7ְ�ְ8ִ06ֶכ7ְ�ְ8ִ06ֶכ7ְ�ְ8ִ06ֶכ06 ָה!ֶר5 ַעל ֹתאֵכל0  א ַה4ָ(ַה4ָ(ַה4ָ(ַה4ָ( ַרק )4

  כג, יב דברי( :ַהָ�ָ�ר ִע( ַה6ֶֶפ� ֹתאַכל ְו א ַה6ֶָפ�ַה6ֶָפ�ַה6ֶָפ�ַה6ֶָפ�    ה0אה0אה0אה0א    ַה4ָ(ַה4ָ(ַה4ָ(ַה4ָ(    ִ$יִ$יִ$יִ$י ַה4ָ( ֲאֹכל ְלִבְל8ִי ֲחַזק ַרק )5

  לח, כח שמות ...ַהֳ@ָדִ�י(ַהֳ@ָדִ�י(ַהֳ@ָדִ�י(ַהֳ@ָדִ�י(    ֲעֹו/ֲעֹו/ֲעֹו/ֲעֹו/ ֶאת <ֲהֹר/ ְוָנָ�א <ֲהֹר/ ֵמַצח ַעל ְוָהָיה )6

  ז, יט ויקרא :ֵיָרֶצהֵיָרֶצהֵיָרֶצהֵיָרֶצה     א א א א ה0א 0�7ִל ַהְ+ִליִ�י C�ַֹו( ֵי!ֵכל ֵה!ֹכל ְוִא( )7

  יח, ז ויקרא :#ָ8ִא ֲעֹוָנE ִמ069ֶ ָהֹאֶכֶלת ְוַה6ֶֶפ� ִיְהֶיה 0�7ִל לוֹ  ֵיָחֵ�ב  א ֹאתוֹ  ַה9ְַקִריב ֵיָרֶצהֵיָרֶצהֵיָרֶצהֵיָרֶצה     א א א א ַהְ+ִליִ�י C�ַֹו( ְ�ָלָמיו ֶזַבח ִמְ�ַ�ר !ֵכליֵ  ֵה!ֹכל ְוִא( )8

  יב, ב חגי : א ַוCֹאְמר0 ַהֹ$ֲהִני( ַוCֲַענ0 ֲהִיְק�4ָ ַמֲאָכל ָ$ל ְוֶאל ֶ�ֶמ/ ְוֶאל ַהCִַי/ ְוֶאל ַה6ִָזיד ְוֶאל ַהGֶֶח( לאֶ  ִ�ְכָנפוֹ  ְוָנַגע ִ�ְגדוֹ  ִ�ְכַנ" ֹקֶד� ְ�ַ�ר ִאי� ִיָ#א ֵה/ )9

I. /ר' יוחנ: after midday, ר' יוסי would allow burning תרומה טהורה ע( הטמאה 

a. Inference: ר' חנינא’s case is a /וולד דרבנ � "מר  infers from ר' חנינא (not from ר"א/ר' יהושע); מה"ת they destroyed טהור בטמא 

b. Proposed support: ב"ה permit (contra ב"ש) burning פנ"ט together, even though פגול ונותר aren’t )טמאי 

i. Rejection: פגול ונותר are called )(מדרבנ/) טמאי 

c. Proposed support: ברייתא (approximating תוספתא תרומות ט:י) – moldy bread may be destroyed with תרומה טמאה 

i. Rejection: since it’s moldy, it’s already worthless  

d. Challenge (to /ר' יוחנ): if ר"מ derives from ר' חנינא, why does ר' יוסי use the term “מודה” and invoke ר"א/ר' יהושע?  

i. Answer: ר' יוסי points out that even ר' יהושע, representing the most lenient position, doesn’t allow for טהור+טמא 

ii. Challenge: if so, why is ר"מ’s inference called (by ר' יוסי, in תוספתא) “אינה מ/ המדה”?  

1. Answer (ר' ירמיה): ר' חנינא’s case involves meat that was מאנט  via liquids that were 5טמא מחמת שר 

a) ר"מ: holds that such transmission is only  /מדרבנ  

b) ר' יוסי: holds that such transmission is דאורייתא 

c) Per: תוספתא טהרות ה:י – and ר' אלעזר ב/ שמוע accepts ר"מ’s position ( כדבריוכדבריוכדבריוכדבריוהיה ר"א אומר  וכ/וכ/וכ/וכ/ ) 

i. Challenge: מוער' אלעזר ב/ ש  ruled that there is no /טומאת משקי whatsoever ("כל עיקר")  

1. Support: משקי בי מדבחיא דכ/ – עדויות ח:ד (the liquids of the מזבח are )טהורי) 

2. Note: according to שמואל, who interprets "/דכ" as not transmitting – they have /טומאת עצמ 

3. But: according to רב, who interprets "/דכ" as having no טומאה at all – the challenge stands 

a. Suggestion: perhaps ר"א only accepted part of ר"מ’s ruling  - no transmission of טומאה 

i. Block: wording of ברייתא indicates that ר"א accepted the entire ruling of קשיא - ר"מ 

II. Tangent: רב ושמואל on the phrase /(עדויות ח:ד) משקי/ בית מטבחיא דכ  

a. רב: fully טהור – all /טומאת משקי is /דרבנ and they didn’t extend it at all to בי מדבחיא 

b. שמואל: doesn’t transmit טומאה but has inherent טומאת משקי/ ;טומאה is מה"ת; transmissive שקי/טומאת מ  is מד"ס 

i. And: they didn’t extend transmissive /טומאת משקי to the בי מדבחיא 

ii. Challenge (to שמואל, brought to ר"פ): v. 1 indicates that anything that is טמא transmits טומאה 

1. Answer (ר"פ): just as רביעי בקדש (see note on p. 12) cannot transmit further  (it’s not "טמא" ; it’s "פסול" ) 

2. Challenge (ר' אשי): רביעי בקדש isn’t called טמא – not analogous  - קשיא 

iii. Challenge (to רב): v. 2 indicates that /משקי have טומאה 

1. Answer: both refer to water as חבורי/מ – מכשיר  and /תלושי 

a) Justification: /תלושי are rendered significant by his using them; /מחבורי are still in situ 

iv. Challenge:  v. 3 implies that other waters (besides well-water) can become טמא 

1. Answer: טהור in v. 3 means that it is מטהר others (באר  – בטבילה)מי( חיי )  

v. Challenge (to earlier read of v2): /מי( תלושי are not מכשיר, per ר' יוסי בר חנינא’s extension of /משקי בי מדבחיא דכ 

1. Answer: that is specifically )ד( קדשי; since it isn’t spilled out like water, not מכשיר (v. 4)  

2. And: ד( התמצית is irrelevant, as it isn’t מכשיר even if /חולי –per v. 5 (not הנפש )ד)  

vi. Challenge (to רב): ברייתא –  if טמאד )  was נזרק, the 5צי is מרצה only if done ד( בי מדבחיא�) בשוגג can become טמא)  

1. Answer: that is ס"טומאה מד , contra the position of ר' יוסי ב/ יועזר (author of testimony that /משקי בי מדבחיא דכ) 

vii. Challenge (to רב): ברייתא that the 5צי is מרצה for ד( ובשר (a: /מדרבנ, again contra the position of ר' יוסי ב/ יועזר) 

viii. Challenge (to רב): v6צי5 מרצה� for  - טומאה (פגול ונותר already rejected in vv. 7-8) 

1. Answer ( פ"ר ): that isn’t )טומאת ד, rather 5טומאת קומ (which is a מתיר for מנחה, as )ד is מתיר for בשר)  

ix. Challenge (to רב): רב’s own take on the י(כהנ ’s answer to חגי’s quiz (v. 9) – they erred (i.e. /יי/ ושמ are מטמא on מזבח) 

1. Answer: רב reads עדויות ח:ד as משקי בית מטטטטבחיא – they בית השחיטה where there is )ד( ומי 


