ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת פסחי

דפי עזר ללימוד ד היומי
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17a (  )גופא רב אמר18b ()טרח וכתב לה קרא
% ֶ וְ אֶ ל ֶמ%ִי/ַ ַזִיד וְ אֶ ל ה.ָ ֶַחֶ  וְ אֶ ל ה, ַ י ִָ&א ִאי (ְ ַ'ר קֹ דֶ  (ִ כְ נַ* (ִ גְד ֹו וְ ָנגַע (ִ כְ נָפ ֹו אֶ ל ה% ֵ ה:ֹה מַ ר ה' ְצבָ אוֹת ְל נָא אֶ ת הַ ֹהֲ נִ י "ו ָֹרה לֵאמֹ ר
יג5 יא, חגי ב:ִטמָ א
ְ  י1ֹאמר
ְ / ַ הַ ֹהֲ נִ י ו1ַעֲ נ/ ֶַה הֲ ִי ְטמָ א ו, ֵַע ְטמֵ א נֶפֶ  (ְ כָל א3ַי ִא ִי3 ַֹאמֶ ר ח/ ַ ו:א2 1אמר
ְ /ֹ ַ הַ ֹהֲ נִ י ו1ַעֲ נ/ ַ ו0ָ וְ אֶ ל ָל מַ אֲ כָל הֲ י ְִק
 יד, חגי ב:א1 ָ טָ מֵ א ה1'ה יְדֵ יהֶ  וַ אֲ ֶר י ְַק ִריב
ֵ ֲ ָל מַ ע%ֵ  ה' וְ כ8ֶה לְ פָ נַי נְ א7 ַוֹי ה3 ַ ה%ֵֶה וְ כ7 ַ הָ עָ  ה%ֵ ֹאמֶ ר/ ַַי ו3 ַ ח% ַַע/ ַו
 לג, ויקרא יא:1ִטמָ א וְ אֹ ת ֹו ִת ְ(ֹר
ְ ֹ ל מֵ הֶ  אֶ ל "וֹכ ֹו ֹל אֲ ֶר (ְ תוֹכ ֹו י:ִוְ כָל ְ לִ י חֶ ֶר' אֲ ֶר י
 לד, ויקרא יא:ִטמָ א
ְ ִמָל הָ אֹ כֶל אֲ ֶר יֵכֵל אֲ ֶר יָבוֹא עָ לָיו מַ יִ י ְִטמָ א וְ כָל מַ ְ ֶקה אֲ ֶר י ִָ< ֶתה (ְ כָל ְ לִ י י
 לח, ויקרא יא:ֶא ָלכ1ָת עָ לָיו טָ מֵ א ה
ָ ִ בְ ל. מַ יִ עַ ל ז ֶַרע וְ נָפַ ל ִמ%"8ַ וְ כִ י י
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I. רב ושמואל: ’חגיs juridical parable and the ’כהניs answer
a. רב: the  כהניerred –  חגיasked them re: ( רביעי בקדשsee note on p. 12) (there are 4 food items in v. 1 – alluding to )רביעי
i. Error: re: ?( טומאת שרper  )ר"נor ( רביעיper  )רבינאbut not re:  )ר"נ( טומאת מתor )רבינא( שלישי
ii. Note: this is why  חגיcompared their behavior (really  )טמאto the status of the nation (v. 2)
b. שמואל: the  כהניwere correct;  חגיhad asked them about  – חמישי בקדשadd  כנ* בגדוto the 4 food items
i. Even though: their answer was correct, nonetheless their behavior was wrong as if they offered בטומאה
II. Revisiting the text of  יועזר%’ר' יוסי בs testimony –טבחיא
’רב( בית מטs version) or ’לוי( בית מדדבחיאs version)
a. Note:  לויmust agree with  שמואלthat  משקיhave  מה"ת%– טומאת עצמ
b. And:  שמואלmust agree with ’רבs version ( ;)מטבחיאelse, ’חגיs question would be equally valid re:  לטומאה%ראשו
i. ברייתא: explicitly supporting each version
c. ר"פ: even one who holds  דאורייתא% טומאת משקיexcepts )הלמ"מ( בית מטבחיא
i. Challenge: if so, how can we infer anything from  יועזר%’ר' יוסי בs testimony?
ii. Challenge ()רבינא לר"א:  ר"שholds (ברייתא, above) that  דאורייתא%טומאת משקי, yet here he only finds  טמאif in כלי
1. Answer:  קרקעrefers not to location, but amount of water (only) which  מה"תis sufficient for טבילה
III. ’ר' יהודהs opinion re:  לטמא כלי%( טומאת משקיin  ברייתאabove – % משקיare  מטמאall, even )כלי
a. Challenge: א: ר' יהודה – כלי כהdistinguishes (for impact of B )גבתוbetween % נטמא מחמת משקיvs. ?מחמת שר
b. Answer()רב יהודה:  ר' יהודהchanged his mind (and limited %)טומאת משקי
c. Answer2 ()רבינא: distinction between  נטמאו מחמת ידיvs. ?נטמאו מחמת שר
i. Rejection: if so,  משנהwould have stated that – rather, the first answer is correct
d. How far: did “ ר' יהודהpull back”? to  )אוכל( ר' יוסי ור"שor to ( ר"מno  לטמא אחרי% טומאת משקיat all)?
i. Proposed proof: ה: ר' יהודה ;פרה טrules (contra  )חכמיthat an animal that drank בטלו במעיה – מי חטאת
1. Question: perhaps  ר' יהודהstill allows for טומאה חמורה
a) Block:  ת"קmaintains that the animal is  – טמאthat would mean טומאה חמורה
b) Answer: entire  משנהis  – ר' יהודהhe only allows for ( טומאה קלהlike )ר' יוסי ור"ש
2. Rejection ()רב אשי: ה: פרה טisn’t proof – in that case, the liquid is fetid and no longer מטמא
IV. %’ר' יוסי ור' שמעוs opinion re:  לטמא אוכל%טומאת משקי
a. ר"ל:  ר' יוסיwas following his teacher, ר"ע, in interpreting ( ְיטַ מֵ א ִי ְטמָ אothers) per ב:סוטה ה
i. Texts:  ר"עinterprets v. 3;  ר' יוסיapplies it to v. 4
ii. Cannot mean: to infect other liquids
1. ר"פ: no precedent of object transmitting  טומאהto similar object
2. רבינא: if it intended %טומאת משקי, verse could have mixed them together
iii. Nor can it be: to infect  – כליa  כליinfected by  משקהisn’t  ק"ו ;מטמא כליin our case
1. Since: ? מחמת שר% משקיwould be inferred via ק"ו, can’t extend to  לטמא כליbecause of limitation of דיו
iv. Examining the דרשה:  יטמאmust refer to infecting %משקי, can’t refer to  כליbecause of ק"ו
1. Also: must refer to % משקיwhich are “receptive” to  – טומאהas they need no ( הכשרper v. 5)
a) Justification:  סד"אthat food is more stringent because it is %– מטמא משקי
i. קמ"ל: that is the  חומראof%משקי
2. On each: fro ? טומאה מחמ? שרand the other for טומאה מחמת כלי
a) Justification: if we only knew מחמת כלי,  סד"אthat ? )חמור( מחמת שרwould make it כיוצא בו
i. And: we could have had only ? – מחמת שרbut  טרח וכתב לה קרא,מילתא דאתיא בק"ו
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