ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יבמות

דפי עזר ללימוד דף היומי

13.8.4
73b ( )ואסורים לאונן 74a ()להסקה תחת תבשילך
ְ וּב ֹכרֹת ְבּ ָק ְר וְ צֹא ֶנ וְ כָל נְ ָד ֶרי אֲ ֶשׁר ִתּדֹּר וְ נִ ְדבֹ ֶתי
ְ א תוּכַל לֶאֱ כֹל בִּ ְשׁעָ ֶרי מַ ְע ַשׂר ְדּ ָג ְנ וְ ִתיר ְֹשׁ וְ י ְִצהָ ֶר
 דברים פרק יב פסוק יז: ֶוּתרוּמַ ת יָד
ָ ִיתי כְּ כֹל אֲ ֶשׁר ִצוּ
ִ א אָכַלְ ִתּי בְ ֹאנִי ִממֶּ נּוּ וְ א בִ עַ ְר ִתּי ִממֶּ נּוּ בְּ טָ מֵ א וְ א נ ַָת ִתּי ִממֶּ נּוּ לְ מֵ ת ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְבּקוֹל ה' אֱ הָ י עָ ִשׂ
 דברים פרק כו פסוק יד:יתנִי
 ויקרא פרק כב פסוק ו:שׁר ִתּגַּע בּ ֹו וְ ָט ְמאָה עַ ד הָ עָ ֶרב וְ א יֹאכַל ִמן הַ ֳקּ ָד ִשׁים כִּ י ִאם ָר ַחץ ְבּ ָשׂר ֹו בַּ ָמּיִם
ֶ ֲנֶפֶ שׁ א
 דברים פרק טו פסוק כב:ָאיָּל
ַ בִּ ְשׁעָ ֶרי תֹּא ֲכלֶנּוּ הַ טָּ מֵ א וְ הַ טָּ הוֹר י ְַח ָדּו כּ ְַצּ ִבי וְ כ
ֶ ֲִאישׁ ִאישׁ ִמזּ ֶַרע אַהֲ רֹן וְ הוּא צָ רוּעַ א ֹו זָב בַּ ֳקּ ָד ִשׁים א יֹאכַל עַ ד אֲ ֶשׁר י ְִטהָ ר וְ הַ נֹּ גֵעַ ְבּכָל ְטמֵ א נֶפֶ שׁ א ֹו ִאישׁ א
ד: ויקרא כב:שׁר ֵתּצֵ א ִממֶּ נּוּ ִשׁכְ בַ ת ז ַָרע
י- שמות פרק יב פסוק ט: וְ א תו ִֹתירוּ ִממֶּ נּוּ עַ ד בּ ֶֹקר וְ הַ נֹּ ָתר ִממֶּ נּוּ עַ ד בּ ֶֹקר בָּ אֵ שׁ ִתּ ְשׂרֹפוּ:... אַל תֹּאכְ לוּ ִממֶּ נּוּ נָא
ְ וַ י ְַדבֵּ ר ה' אֶ ל אַהֲ רֹן וַ אֲ נִי ִהנֵּה נ ַָת ִתּי לְ אֶ ת ִמ ְשׁמֶ ֶרת ְתּרוּמֹ ָתי לְ כָל ָק ְד ֵשׁי ְבנֵי י
 במדבר פרק יח פסוק ח:ִשׂ ָראֵ ל לְ נְ ַת ִתּים לְ ָמ ְשׁ ָחה וּלְ בָ נֶי לְ ָחק ע ֹולָם
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Analyzing the disputes between חכמים/ ר"שregarding  איסור אכילה לאונןand  חיוב ביעורof ביכורים
a חכמים: v. 1 equates (" ביכורים )"תרומת ידךto ("מעשר )"מעשר דגנך
b ר"ש:  ביכוריםare called " ;"תרומהjust as  תרומהis מותר לאונן, similarly מע"ש
i
But: he doesn’t accept the  היקשto מע"ש no  חיובof ביעור
II Analyzing the  איסורof  ביעור בטומאהand  מלקותfor someone who eats them if the food is )”טומאת עצמן“( טמא
a V. 2 –  – ולא בערתי ממנו בטמאwhether the confessor or the food was טמא
i
Source for prohibition:
1  – טומאת הגוףv. 3
2  טומאת עצמן- v. 1 (... )לא תוכלcontra v. 4 (i.e. that which is  מותרin v. 4 –  – הטמא והטהור יחדוis  אסורin v. 1)
III Non-application of  מלקותfor  ביעור בטומאהto תרומה: v. 2 –  ממנוexcludes תרומה
a Challenge: use  ממנוto exclude ( קודשno  איסורto destroy )בטומאה
b Defense:  ק"וfrom מעשר
c
Challenge: use  ק"וfrom  מעשר תרומהas well
d Block:  ממנוexcludes
e
Challenge of selection: why exclude  תרומהand not קודש( ?קודש: תרומה( ;)פנקעכ"ס: )מחפ"ז
f
Answer:  פנקעכ"סoutweighs מחפ"ז
g Answer2:  כרתtrumps all
i
Nonetheless, there is an  – איסור עשהfrom v. 4
IV Parenthetic note ()ר' אשי: we could have proven that  תנא ושיירfrom א: בitself, since he left out the applicability of תרומה
 וביכרויםto all years of  שמיטהand their lack of access to פדיון
V Revisiting the question of (ערל במעשר )שני
a Proof ()לאיסור: ()ברייתא:  ציציןkeep him from eating  מעשר, קדשים, פסח,תרומה
i
Answer:  מעשרmeans מעשר בהמה
ii Challenge: superfluous – already mentions קדשים
1 Block: also mentions פסח וקדשים
2 Defense: both are needed; if only said פסח, wouldn’t apply to קדשים, since  ערלותis explicit there; if only
קדשים, we would interpret the term as a reference to פסח
iii Rather:  מעשרrefers to מעשר ראשון, following  ר"מwho regards it as אסור לזרים
b Proof ()לאיסור:  ברייתאruling that  ערלmay not partake of 2 )?מעשר בהמה ומעשר דגן( מעשרות
i
Rejection: refers to מע"ר, following ר"מ
c
Proof ()לאיסור: presentation of  מחו"כ, טבו"י, אונןeach of whom have split access to  תרומה ומעשר, ערל – פרהis omitted
i
Rejection: belongs to school of  ר"עthat equates ערל:: טמא may not perform פרה
ii Question: who disagrees with ר"ע
iii Answer: the  ת"קof (! – רבי יוסף הבבלי )תנאwho permits a  מחו"כin ( פרהperhaps he allows  ערלas well [?])
d
Support ()לאיסור:  ר' יצחקexplicitly forbids, via ממנו:: ממנוfrom ( פסחfrom vv. 1/6)
i
background: 3 occurences of ( ממנוv. 6):
1 for itself
2 for ( גז"שso that it’s  ;מופנהotherwise, it could be challenged since  פסחis more severe)
3 for whatever purpose the  עשהwas repeated (to make it an  עשהor to extend burning past )יו"ט
ii background: 3 occurences of ( ממנוv. 1):
1 for itself
2 to permit burning תרומה שנטמאת
3 to permit anointing with ( שמן מעשר שנטמאonly use on a  מתis banned; parallel use on a  חיis permitted)
(a) must be a permitted use of the oil itself ( )ממנוand not selling it for e.g. תכריכים
e
challenge: still must be  מופנהfrom both sides, otherwise it could be challenged as above
f
answer: the allowance to burn  תרומה שנטמאתis learned from v. 7; 2 occurences are now מופנה
I
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