ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יבמות

דפי עזר ללימוד דף היומי

13.8.5
74a ( )וכל הטמאים 75a ()נגיעה כאכילה
ֶ ֲִאישׁ ִאישׁ ִמזּ ֶַרע אַהֲ רֹן וְ הוּא צָ רוּעַ א ֹו זָב בַּ קֳּ ָ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
ַ ְ וּבָ א הַ ֶשּׁמֶ שׁ וְ טָ הֵ ר ו:נֶפֶ שׁ אֲ ֶשׁר ִתּגַּע בּ ֹו וְ ָט ְמאָה עַ ד הָ עָ ֶרב וְ א יֹאכַל ִמן הַ ֳקּ ָד ִשׁים כִּ י ִאם ָרחַ ץ בְּ ָשׂר ֹו בַּ מָּ יִם
ז- ו: שם כב:אַחר יֹאכַל ִמן הַ ֳקּ ָד ִשׁים כִּ י ל ְַחמ ֹו הוּא
 ח: שם יב:עלָה וְ אֶ חָ ד לְ ַח ָטּאת וְ כִ פֶּ ר עָ לֶיהָ הַ כֹּהֵ ן וְ טָ הֵ ָרה
ֹ ְוְ ִאם א ִת ְמצָ א י ָָדהּ דֵּ י ֶשׂה וְ ל ְָק ָחה ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים א ֹו ְשׁנֵי ְבּנֵי י ֹונָה אֶ ָחד ל
ד: שם יב:שׁב ִבּ ְדמֵ י ָטהֳ ָרה ְבּכָל קֹדֶ שׁ א ִתגָּע וְ אֶ ל הַ ִמּ ְק ָדּשׁ א ָתבֹ א עַ ד ְמ את יְמֵ י טָ הֳ ָרהּ
ֵ וּשׁ ֶשׁת י ִָמים ֵתּ
ְ וּשׁ ִשׁים יוֹם
ְ
ָ וְ הַ בָּ ָשׂר אֲ ֶשׁר ִיגַּע בְּ כָל טָ מֵ א א יֵאָכֵל בָּ אֵ שׁ י
יט: שם ז:ִשּׂ ֵרף וְ הַ בָּ ָשׂר כָּל ָטהוֹר יֹאכַל בָּ ָשׂר
ָ ַדּבֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵאמֹ ר ִא ָשּׁה כִּ י ַת ִזְריעַ וְ יָלְ ָדה ָזכָר וְ ָט ְמאָה ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים כִּ ימֵ י נִ ַדּת ְדּו
ב: שם יב:ֹתהּ ִתּ ְט ָמא
ֶ ָוְ כֹל אֲ ֶשׁר יִפֹּ ל עָ לָיו מֵ הֶ ם ְבּמֹ ָתם י ְִטמָ א ִמכָּל כְּ לִ י עֵ ץ א ֹו בֶ גֶד א ֹו עוֹר א ֹו ָשׂק כָּל כְּ לִ י אֲ ֶשׁר יֵע
לב: שם יא:שׂה ְמלָאכָה בָּ הֶ ם בַּ מַּ יִם יוּבָ א וְ טָ מֵ א עַ ד הָ עֶ ֶרב וְ טָ הֵ ר
I

Source for prohibition of  אכילת תרומהfor ( טמאיםassumed in our )משנה
a ר' יוחנן בשם ר' ישמעאל: v. 1 – something which is equal to all of ’אהרןs children –  ;תרומהprohibited to טמאים
i
Challenge: perhaps it refers to חזה ושוק
ii Answer: isn’t given to a “returning” ( בת כהןfrom dissolved marriage with non- כהןand no children)
iii Challenge:  תרומהnot given to a חללה
iv Defense:  חללהnot called זרע אהרן
b Challenge: perhaps verse refers to ( כפרת קרבןe.g. with זב ומצרע, mentioned there) on 8th day
i
Defense:  ר' ישמעאלidentified  טמאיםin v. as “mini”  זב( זב ומצרעwho only saw 2x,  מצורעwho was never
 )מוחלט no כפרה, just  טבילה והערב שמש,ספירת שבעה
ii Possibility: perhaps when “mini”, may eat immediately; perhaps if “complete” זב ומצרע, need כפרה
1 Parallel: source for ruling that:
(a) After ablution: may eat מע"ש
(b) After nightfall: may eat תרומה
(c) After כפרה: may eat קדשים
iii Answer: ( )רבא בשם ר' חסדא3 verses:
1 V2: emphasis on  )כי אם רחץ בשרו במים( טבילה- for מעשר
2 V2: emphasis on  )ובא השמש וטהר( הערב שמש- for תרומה
3 V3: emphasis on  )וכפר עליה הכהן וטהרה( הבאת קרבן- for קדשים
iv Challenge: perhaps  תרומהis eaten immediately,  מע"שafter nightfall
1 Argument:  מעשרhas הד"ס ט"ב
(d)  אסור לבער בטמא:ט
(a)  הבאת מקום:( הmust eat in JM)
(e)  אוכל בטומאת עצמן לוקה:ב
(b)  וידוי מעשר:ד
(c)  אסור לאונן:ס
2 Counter1:  תרומהhas  מיתה – מחפ"זtrumps all
3 Counter2 ()רבא: v. 2 refers to  – נפשsomething accessible to all (מעשר, not )תרומה
v Remaining question: how do I know that even a  בת כפרהmay eat  תרומהat ?הערב שמש
1 אביי: 2 verses in context of  – טהרת יולדתv. 3/v. 4
(a) v. 3 – refers to  – קרבןapplies to אכילת קדשים
(b) v. 4 – refers to days – applies to  קרבן( תרומהclearly more stringent since פנקעכ"ס
(i) in addition ()רבא: when the  כהןis  מטהרher, she must be " "טמאuntil now – must be
that she was able to eat  תרומהand not really ( טמאהotherwise she would violate v. 5)
2 challenge: ( פרשת יולדת )ר' ששת בדראב"אcannot refer to  ;תרומהit addresses even ( גרים ושפחותv. 6)
(a) block ()רבא: v. 4 ( )בכל קדש לא תגעincludes תרומה
(i) Rather: distribution of application
3 Need for 3 verses in re תרומה
(a)  – עד אשר יטהרunclear vehicle of  טהרה ובא השמש וטהר
(b)  סד"א – ובא השמש וטהרonly refers to non- בר כפרה עד מלאת ימי טהרה
(c)  סד"א – עד מלאתeven without  טבילהעד אשר יטהר
4  תנאwho disagrees with ( ר"יv. 1 refers to “complete”  )זב ומצרעand ( כפרה=עד אשר יטהרre: )קדשים
(a) question: why the need for 2  פסוקיםin re: ( קדשיםv. 1 and )יולדת
(i) if only זב:  יולדת=~ סד"אwho has longer טומאה
(ii) If only יולדת: זב=~ סד"א, since she has ( היתרto her husband) during ימי טומאה
vi Question: Need for v. 7 (must be re:  ;תרומהwe already know from v. 2 that it needs )הערב שמש
1 Answer: for ( נגיעהmay not touch  תרומהas )טבול יום
(a) Additionally:  וטהרrefers to  טבול יום( מעשרmay touch )מע"ש
(b) Alternatively:  איסור נגיעה דתרומהmay come from v. 4, even though it must refer to אכילה
(juxtaposed to ]חיוב מיתה[ ביאת מקדש, text uses " "תגעto teach אכילה::נגיעה
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