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13.8.5 

74a (וכל הטמאים)  75a (נגיעה כאכילה) 

  ד:כב ויקרא :ָזַרע ִׁשְכַבת ִמֶּמּנּו ֵּתֵצא ֲאֶׁשר ִאיׁש אוֹ  ֶנֶפׁש ְטֵמא ְּבָכל ְוַהֹּנֵגעַ  ִיְטָהר ֲאֶׁשר ַעד ֹיאַכל �א ַּבֳּקָדִׁשים ָזב אוֹ  ָצרּועַ  ְוהּוא ַאֲהֹרן ִמֶּזַרע ִאיׁש ִאיׁש .1

 ז-ו :כב שם :הּוא ַלְחמוֹ  ִּכי ַהֳּקָדִׁשים ִמן ֹיאַכל ְוַאַחר ְוָטֵהר ַהֶּׁשֶמׁש ּוָבא :ַּבָּמִים ְּבָׂשרוֹ  ָרַחץ ִאם ִּכי ַהֳּקָדִׁשים ִמן ֹיאַכל ְו�א ָהָעֶרב ַעד ְוָטְמָאה ּבוֹ  ִּתַּגע ֲאֶׁשר ֶנֶפׁש .2

  ח :יב  שם: ְוָטֵהָרה ַהֹּכֵהן ָעֶליהָ  ְוִכֶּפר ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלֹעָלה ֶאָחד יֹוָנה ְּבֵני ְׁשֵני אוֹ  ֹתִרים ְׁשֵּתי ְוָלְקָחה ֶׂשה ֵּדי ָיָדּה ִתְמָצא �א ְוִאם .3

  ד:יב שם :ָטֳהָרּה ְיֵמי ְמ�את ַעד ָתֹבא �א ַהִּמְקָּדׁש ְוֶאל ִתָּגע �א ֹקֶדׁש ְּבָכל ָטֳהָרה ִּבְדֵמי ֵּתֵׁשב ָיִמים ּוְׁש�ֶׁשת יֹום ּוְׁש�ִׁשים .4

  יט:ז שם :ָּבָׂשר ֹיאַכל ָטהֹור ָּכל ְוַהָּבָׂשר ִיָּׂשֵרף ָּבֵאׁש יֵָאֵכל �א ָטֵמא ְּבָכל ִיַּגע ֲאֶׁשר ְוַהָּבָׂשר .5

  ב:יבשם  :ִּתְטָמא ְּדֹוָתּה ִנַּדת ִּכיֵמי ָיִמים ִׁשְבַעת ְוָטְמָאה ָזָכר ְוָיְלָדה ַתְזִריעַ  ִּכי ִאָּׁשה ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר .6

   לבא:י שם :ְוָטֵהר ָהֶעֶרב ַעד ְוָטֵמא יּוָבא ַּבַּמִים ָּבֶהם ְמָלאָכה ֵיָעֶׂשה ֲאֶׁשר ְּכִלי ָּכל ָׂשק אוֹ  עֹור אוֹ  ֶבֶגד אוֹ  ֵעץ ְּכִלי ִמָּכל ִיְטָמא ְּבֹמָתם ֵמֶהם ָעָליו ִיֹּפל ֲאֶׁשר ְוֹכל .7

I Source for prohibition of אכילת תרומה for טמאים (assumed in our משנה) 

a ר' יוחנן בשם ר' ישמעאל: v. 1 – something which is equal to all of אהרן’s children – תרומה; prohibited to טמאים 

i Challenge: perhaps it refers to חזה ושוק 

ii Answer: isn’t given to a “returning” בת כהן (from dissolved marriage with non-כהן and no children) 

iii Challenge: תרומה not given to a חללה 

iv Defense: חללה not called זרע אהרן 

b Challenge: perhaps verse refers to כפרת קרבן (e.g. with זב ומצרע, mentioned there) on 8th day 

i Defense: ר' ישמעאל identified טמאים in v. as “mini” זב) זב ומצרע who only saw 2x, מצורע who was never 

 ספירת שבעה, טבילה והערב שמש just ,כפרה  no (מוחלט

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' חסדא) 3 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 תרומה is eaten immediately, מע"ש after nightfall 

1 Argument: מעשר has הד"ס ט"ב  

(a) ה: הבאת מקום (must eat in JM) 

(b) ד: וידוי מעשר 

(c) ס: אסור לאונן 

(d)  :אסור לבער בטמאט  

(e) ב: אוכל בטומאת עצמן לוקה 

2 Counter1: תרומה has מיתה – מחפ"ז trumps all 

3 Counter2 (רבא): v. 2 refers to נפש – something accessible to all (מעשר, not תרומה)  

v Remaining question: how do I know that even a בת כפרה may eat תרומה at הערב שמש?  

 v. 3/v. 4 – טהרת יולדת verses in context of 2 :אביי 1

(a) v. 3 – refers to קרבן – applies to אכילת קדשים 

(b) v. 4 – refers to days – applies to קרבן) תרומה clearly more stringent since פנקעכ"ס 

(i) in addition (רבא): when the כהן is מטהר her, she must be "טמא"  until now – must be 

that she was able to eat תרומה and not really טמאה (otherwise she would violate v. 5)  

2 challenge: (ר' ששת בדראב"א) פרשת יולדת cannot refer to תרומה; it addresses even גרים ושפחות (v. 6) 

(a) block (רבא): v. 4 (בכל קדש לא תגע) includes תרומה 

(i) Rather: distribution of application 

3 Need for 3 verses in re תרומה 

(a) עד אשר יטהר – unclear vehicle of טהרה  ובא השמש וטהר 

(b) סד"א – ובא השמש וטהר only refers to non-בר כפרה  עד מלאת ימי טהרה 

(c) סד"א – עד מלאת even without טבילה עד אשר יטהר 

  (קדשים :re) כפרה=עד אשר יטהר and (זב ומצרע ”v. 1 refers to “complete) ר"י who disagrees with תנא 4

(a) question: why the need for 2 פסוקים in re: קדשים (v. 1 and יולדת)  

(i) if only יולדת=~ סד"א :זב who has longer טומאה 

(ii) If only זב=~ סד"א :יולדת, since she has היתר (to her husband) during ימי טומאה 

vi Question: Need for v. 7 (must be re: תרומה; we already know from v. 2 that it needs הערב שמש)  

1 Answer: for נגיעה (may not touch תרומה as טבול יום)  

(a) Additionally: וטהר refers to מעשר (טבול יום may touch מע"ש)  

(b) Alternatively: איסור נגיעה דתרומה may come from v. 4, even though it must refer to אכילה 

(juxtaposed to [חיוב מיתה] ביאת מקדש, text uses "תגע" to teach נגיעה::אכילה 


