ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת פסחי

דפי עזר ללימוד ד היומי

4.1.13
15b (  )אמר ר' אסי17a ()משקי בי מדבחיא מטמא
 יט, ויקרא ז:ָל טָ הוֹר ֹיאכַל ָ ָר$  ֵר" וְ הַ ָ ָר#ִ
ָ וְ הַ ָ ָר אֲ ֶר ִיַע ְ כָל טָ מֵ א א יֵ!כֵל ָ אֵ  י
 לד, ויקרא יא:ִטמָ א
ְ ְ לִ י י$ תֶ ה ְ כָל+ָ ָל הָ אֹ כֶל אֲ ֶר יֵ!כֵל אֲ ֶר יָבוֹא עָ לָיו מַ יִ) י ְִטמָ א וְ כָל מַ ְקֶ ה אֲ ֶר ִי$ִמ
 לו, ויקרא יא:ָת) ִי ְטמָ א
ָ בוֹר ִמ ְקוֵה מַ יִ) י ְִהיֶה טָ הוֹר וְ נֹ גֵעַ ְ נִ בְ ל0 /ָ מַ ְעי. ַא
 טז, דברי) יב:)ִָ י9ַ$ 06ְֶ כ7ְ 8ִ 5!ר
ֶ ָ עַ ל ה0ָ ) א תֹאכֵל4 ַַרק ה
 כג, דברי) יב:ֶפֶ  ִע) הַ ָ ָר6 ַתאכַל ה
ֹ ָפֶ  וְ א6 ַא ה0ָ ) ה4 ִַ י ה$ )4ָ ַי אֲ כֹל ה8ִ ְַרק חֲ זַק לְ בִ ל
 לח, שמות כח...) הַ @ֳ דָ ִי/ֹ אֶ ת עֲ ו/ָֹא >הֲ ר
ָ  וְ נ/ֹוְ הָ יָה עַ ל מֵ צַ ח >הֲ ר
 ז, ויקרא יט:א א י ֵָרצֶ ה0ל ה0 ִ7 יי
ִ ִל+ְ ַוֹ) הC ַ וְ ִא) הֵ !כֹל יֵ!כֵל
 יח, ויקרא ז:א#ָ 8ִ Eָ עֲ ֹונ06 ֶ9ֶפֶ  הָ אֹ ֶכלֶת ִמ6 ַל י ְִהיֶה וְ ה0 ִ7
 יב, חגי ב: א0ֹאמר
ְ C ַֹהֲ נִ י) ו$ ַ ה0ַעֲ נC ַ ו4ָ ָל מַ אֲ כָל הֲ י ְִק$ וְ אֶ ל

ַ ְק ִריב אֹ ת ֹו א יֵחָ ֵב ל ֹו9 ַיי א י ֵָרצֶ ה ה
ִ ִל+ְ ַוֹ) הC ַ וְ ִא) הֵ !כֹל ֵי!כֵל ִמְ ַר זֶבַ ח ְלָמָ יו
/ ֶ וְ אֶ ל ֶמ/ִיCַ ַָזִ יד וְ אֶ ל ה6 ֶַחֶ ) וְ אֶ ל הG ַא ִאי ְ ַר קֹ דֶ  ִ כְ נַ" ִ גְ ד ֹו וְ ָנגַע ִ כְ נָפ ֹו אֶ ל ה#ִָ  י/ ֵה
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I. /ר' יוחנ: after midday,  ר' יוסיwould allow burning תרומה טהורה ע) הטמאה
a. Inference: ’ר' חנינאs case is a / ר"מ וולד דרבנinfers from ( ר' חנינאnot from ר' יהושע/ מה"ת ;)ר"אthey destroyed טהור בטמא
b. Proposed support:  ב"הpermit (contra  )ב"שburning  פנ"טtogether, even though  פגול ונותרaren’t )טמאי
i. Rejection:  פגול ונותרare called )( טמאי/)מדרבנ
c. Proposed support: ( ברייתאapproximating י: – )תוספתא תרומות טmoldy bread may be destroyed with תרומה טמאה
i. Rejection: since it’s moldy, it’s already worthless
d. Challenge (to /)ר' יוחנ: if  ר"מderives from ר' חנינא, why does  ר' יוסיuse the term “ ”מודהand invoke ר' יהושע/?ר"א
i. Answer:  ר' יוסיpoints out that even ר' יהושע, representing the most lenient position, doesn’t allow for טמא+טהור
ii. Challenge: if so, why is ’ר"מs inference called (by ר' יוסי, in  המדה“ )תוספתא/?”אינה מ
1. Answer ()ר' ירמיה: ’ר' חנינאs case involves meat that was  נטמאvia 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: י: – תוספתא טהרות הand  שמוע/ ר' אלעזר בaccepts ’ר"מs position ( היה ר"א אומר כדבריו/)וכ
i. Challenge:  שמוע/ ר' אלעזר בruled that there is no / טומאת משקיwhatsoever (")"כל עיקר
1. Support: ד: – עדויות ח/( משקי בי מדבחיא דכthe liquids of the  מזבחare ))טהורי
2. Note: according to שמואל, who interprets "/ "דכas not transmitting – they have /טומאת עצמ
3. But: according to רב, who interprets "/ "דכas having no  טומאהat all – the challenge stands
a. Suggestion: perhaps  ר"אonly accepted part of ’ר"מs ruling - no transmission of טומאה
i. Block: wording of  ברייתאindicates that  ר"אaccepted the entire ruling of  ר"מ- קשיא
II. Tangent:  רב ושמואלon the phrase / בית מטבחיא דכ/ד( משקי:)עדויות ח
a. רב: fully  – טהורall / טומאת משקיis / דרבנand they didn’t extend it at all to בי מדבחיא
b. שמואל: doesn’t transmit  טומאהbut has inherent  ;טומאה/ טומאת משקיis  ;מה"תtransmissive / טומאת משקיis מד"ס
i. And: they didn’t extend transmissive / טומאת משקיto the בי מדבחיא
ii. Challenge (to שמואל, brought to )ר"פ: v. 1 indicates that anything that is  טמאtransmits טומאה
1. Answer ()ר"פ: just as ( רביעי בקדשsee note on p. 12) cannot transmit further (it’s not " ;"טמאit’s ")"פסול
2. Challenge ()ר' אשי:  רביעי בקדשisn’t called  – טמאnot analogous - קשיא
iii. Challenge (to )רב: v. 2 indicates that / משקיhave טומאה
1. Answer: both refer to water as  – מכשיר/ מחבוריand /תלושי
a) Justification: / תלושיare rendered significant by his using them; / מחבוריare still in situ
iv. Challenge: v. 3 implies that other waters (besides well-water) can become טמא
1. Answer:  טהורin v. 3 means that it is  מטהרothers ()באר מי) חיי) – בטבילה
v. Challenge (to earlier read of v2): / מי) תלושיare not מכשיר, per ’ר' יוסי בר חנינאs extension of /משקי בי מדבחיא דכ
1. Answer: that is specifically ) ;ד) קדשיsince it isn’t spilled out like water, not ( מכשירv. 4)
2. And:  ד) התמציתis irrelevant, as it isn’t  מכשירeven if /– חוליper v. 5 (not )ד) הנפש
vi. Challenge (to )רב:  – ברייתאif  ד) טמאwas נזרק, the 5 ציis  מרצהonly if done  ד) בי מדבחיא( בשוגגcan become )טמא
1. Answer: that is טומאה מד"ס, contra the position of  יועזר/( ר' יוסי בauthor of testimony that /)משקי בי מדבחיא דכ
vii. Challenge (to )רב:  ברייתאthat the 5 ציis  מרצהfor ( ד) ובשרa: /מדרבנ, again contra the position of  יועזר/)ר' יוסי ב
viii. Challenge (to )רב: v6 מרצה5 ציfor -  פגול ונותר( טומאהalready rejected in vv. 7-8)
1. Answer ()ר"פ: that isn’t )טומאת ד, rather 5( טומאת קומwhich is a  מתירfor מנחה, as ) דis  מתירfor )בשר
ix. Challenge (to )רב: ’רבs own take on the )’כהניs answer to ’חגיs quiz (v. 9) – they erred (i.e. / ושמ/ ייare  מטמאon )מזבח
1. Answer:  רבreads ד: עדויות חas טבחיא
 – משקי בית מטthey  בית השחיטהwhere there is )ד) ומי
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