ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת שבועות

דפי עזר ללימוד דף היומי

25.2.3; 16a ( )כל שלא נעשית בכל אלו 17b ()אסרה תורה
 ד, דברים ג:מַ ְמ ֶלכֶת עוֹג בַּ בָּ ָשׁן
ָ אֹ ת ֹו לְ ֹדר
 ל, ויקרא כה:ֹתיו א יֵצֵ א בַּ יֹּבֵ ל

אַרגֹּ ב
ְ  וַ נִּ לְ כֹּד אֶ ת כָּ ל עָ ָריו בָּ עֵ ת הַ ִהוא א הָ יְ ָתה ִק ְריָה אֲ ֶשׁר א ל ַָק ְחנוּ מֵ ִא ָתּם ִשׁ ִשּׁים ִעיר כָּל חֶ בֶ ל.1
ל ֹו חֹמָ ה ל ְַצּ ִמיתֻ ת לַקֹּ נֶה
 וְ ִאם א ִיגָּאֵ ל עַ ד ְמ את ל ֹו ָשׁנָה ְת ִמימָ ה וְ ָקם הַ בַּ יִ ת אֲ ֶשׁר בָּ ִעיר אֲ ֶשׁר.2
ַ אָדם אֲ ֶשׁר יָמוּת וְ א יִ ְתחַ ָטּא אֶ ת ִמ ְשׁכַּן ה' ִטמֵּ א וְ נִ כְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ִמיּ ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י מֵ י נִ ָדּה א
ָ ָ כָּל הַ נֹּ גֵעַ ְבּמֵ ת בְּ נֶפֶ שׁ ה.3
 יג, במדבר יט:זֹרק עָ לָיו ָטמֵ א ִי ְהיֶה עוֹד טֻ ְמאָת ֹו ב ֹו
ְ  וְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר י.4
 כ, במדבר יט:ִטמָ א וְ א יִ ְתחַ ָטּא וְ נִ כְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ִמתּ ֹו הַ ָקּהָ ל כִּ י אֶ ת ִמ ְקדַּ שׁ ה' ִטמֵּ א מֵ י נִ ָדּה א ז ַֹרק עָ לָיו ָטמֵ א הוּא
ַ  וְ נ.5
 יא, ויקרא כו:ָת ִתּי ִמ ְשׁ ָכּ ִני בְּ תוֹכְ ֶכם וְ א ִתגְ עַ ל נ ְַפ ִשׁי אֶ ְתכֶם
 ח, שמות כה: וְ עָ שׂוּ לִ י ִמ ְק ָדּשׁ וְ ָשׁ ַכנְ ִתּי בְּ תוֹכָ ם.6
ֶ ֲ כְּ כֹל א.7
 ט, שמות כה:שׁר אֲ נִ י ַמ ְראֶ ה או ְֹת אֵ ת ַתּבְ נִ ית הַ ִמּ ְשׁכָּן וְ אֵ ת ַתּבְ נִ ית ָכּל ֵכּלָיו וְ ֵכן ַתּעֲ שׂוּ
ְ  וְ כֹל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ר ִֹאים בְּ ֶר ֶדת הָ אֵ שׁ וּכְ בוֹד ה' עַ ל הַ בָּ יִ ת וַ יִּ כְ ְרעוּ אַ פַּ יִ ם.8
 ג, דהי"ב ז:אַרצָ ה עַ ל הָ ִר ְצפָ ה וַ יִּ ְשׁ ַתּחֲ ווּ וְ הוֹדוֹת ַלה' כִּ י טוֹב כִּ י לְ ע ֹולָם חַ ְסדּ ֹו
ֶ  ו ִַתּקֹּד בַּ ת.9
 לא, מל"א א:שׁבַ ע אַ פַּ יִם אֶ ֶרץ וַ ִתּ ְשׁ ַתּחוּ לַמֶּ ֶל וַ תֹּאמֶ ר יְ ִחי אֲ דֹנִ י הַ מֶּ ֶל ָדּוִ ד לְ ֹעלָם
 נד, מל"א ח: וַ יְ ִהי כְּ כַ לּוֹת ְשׁ מֹ ה לְ ִה ְתפַּ לֵּל אֶ ל ה' אֵ ת כָּל הַ ְתּ ִפלָּה וְ הַ ְתּ ִחנָּה הַ זֹּאת ָקם ִמלִּ ְפנֵי ִמזְ בַּ ח ה' ִמכְּ רֹעַ עַ ל בִּ ְרכָּיו וְ כַפָּ יו פְּ רֻ שׂוֹת הַ ָשּׁמָ יִ ם.10
ְ ְאָביו וְ אֶ ל אֶ ָחיו וַ יִּגְ עַ ר בּ ֹו אָבִ יו וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו ָמה הַ חֲ לוֹם הַ זֶּה אֲ ֶשׁר ָחל ְָמ ָתּ הֲ בוֹא נָבוֹא אֲ נִ י וְ ִא ְמּ וְ אַחֶ י לְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וֹת ל
ִ  וַ יְ ַספֵּ ר אֶ ל.11
 י, בראשית לז:אָרצָ ה
 מו, ויקרא יד: וְ הַ בָּ א אֶ ל הַ בַּ יִת כָּל יְמֵ י ִה ְסגִּ יר אֹת ֹו י ְִטמָ א עַ ד הָ עָ ֶרב.12
ַ ְוּפנּוּ אֶ ת הַ בַּ יִ ת בְּ טֶ ֶרם יָבֹ א הַ כֹּהֵ ן לִ ְראוֹת אֶ ת הַ ֶנּגַע וְ א י ְִטמָ א כָּל אֲ ֶשׁר בַּ בָּ ִית ו
ִ  וְ ִצוָּ ה הַ כֹּהֵ ן.13
 לו, ויקרא יד:אַחר כֵּן יָבֹ א הַ כֹּהֵ ן לִ ְראוֹת אֶ ת הַ בָּ יִ ת
ֵ וּשׁ ֶשׁת י ִָמים ֵתּ
ְ וּשׁ ִשׁים יוֹם
ְ .14
 ד, ויקרא יב:שׁב ִבּ ְדמֵ י ָטהֳ ָרה בְּ כָ ל קֹ דֶ שׁ א ִתגָּע וְ אֶ ל הַ ִמּ ְק ָדּשׁ א ָתבֹ א עַ ד ְמ את יְ מֵ י טָ הֳ ָרהּ
I

II

Explaining last clause of 'משנה ב: if all of these procedures weren’t followed – no liability for entering there בטומאה
a
Dispute ר"נ/ ר' הונאif it reads “ – ר"ה( ”בכל אלוneed all of these) or " – ר"נ( "באחת מכל אלוany of these is sufficient
i
Explanation:  – ר"הoriginal  קדושהis permanent, ’עזראs procedure wasn’t effective
1
And:  קדושה ראשונה לא קדשה לע"ל – ר"נand ’עזראs procedure was a real קידוש
ii Support (for )ר"ה: ’אבגא שאולs report about the two marshes on  – הר הזיתיםnot really קדוש, included to protect city
iii Suggestion:  קדושה ראשונהis a dispute – ר"י/ ר"אabout traditions they heard about מקדש
1
Rejection: perhaps they both hold  קדושה ראשונה קדשה לע"לand each is reporting what they heard
iv Rather: it is a dispute in two versions of  ר' ישמעאל בר יוסיabout re-sanctifying or identifying cities in ( א"יv. 1)
1
Or: opinion that it was always  קדושis ר"א ב"ר יוסי- v. 2
'משנה ג: time parameter for liability for טומאה במקדש:
a
If: he became  טמאwhile in the  עזרהand he forgot either  טומאהor ( מקדשor both)…
i
Source:  – ר"אvv. 3-4 generates redundancy – applies to one who becomes  טמאwhile in עזרה
1
Challenge: needed to teach that there is liability both for ( משכןanointed by  )מרע"הand ( מקדשpermanent place)
2
Answer: from vv. 5-7, we know that the terms are interchangeable; vv. 3-4 should be consistent ( מקדשor )משכן
b And: he prostrated there or delayed the amount of time it takes to prostrate [liable]
i
( רבאversion1): only if he bowed towards inside (west); if he bowed “away”, time-factor is used
ii ( רבאversion2): delay only necessary if he bowed “out”; if he bowed “in”, liable immediately
iii Note: bowing “long enough” includes prostration; without is שעור השתחוואה
1
שעור: time it takes to say all of v. 8 (or from  ויכרעוuntil end)
iv Associated:  קידהmeans falling on face (v. 9);  כריעהis on knees (v. 10);  השתחוואהis prostration (v. 11)
v Four tangential questions: whether  שהייהis a factor…
1
רבא: giving [ )במזיד( מכותi.e. is all  טומאת מקדשthe same] or only for תיקו ?קרבן
2
רבא: if he is suspended over the  עזרהor does he need to be “bowable”? תיקו
3
ר' אשי: if he intentionally was  מטמאhimself or does it only appy to תיקו ?שוגג
4
ר' אשי: for a  נזירat a grave [does it only apply  ]בפניםor not? תיקו
c
or: he took the longer egress – liable;, but if he took the shortest route out – פטור
i
רבא: if he took the shortest way, even if he walked “heel to toe” and took all day – exempt
1
Question ()רבא: do mini-delays add up?
(a) Challenge; why not answer from his own “heel-to-toe” ruling?
(b) Answer: in that case, he didn’t delay, just walked very slowly and deliberately
2
Question ()אביי מרבה: what if he went out the long way as quickly as the shorter way would have taken?
(a) Answer: the longer way is never accessible to him
ii Challenge ()ר' זירא: how could a  טמא ששימשbe liable for  ;מיתה בידי שמיםhe is, ipso facto,  חייב כרתfor being in כדי שהייה
1
Point: if we accept that there is a time-frame within which to get out, perhaps he ran out the short way
2
But if: he must always go directly out and there is no allowance for שהיייה, how could he do ?עבודה
3
Answer ()אביי: he could have flipped over some meat on the  עבודה( מערכהas per  )ר' הונאon his way out
(a) Note: ’ר' הונאs ruling must be a case where it burned quicker after flipping (if it didn’t accomplish anything - why consider it  ;עבודהif it wasn’t burning otherwise,  פשיטהthat it is )עבודה קרובי עבודה כעבודה
iii ר' אושעיא: suggested that if someone walks into  בית מנוגעbackwards – טהור, per v. 12 (but if all in, like  – כליםv. 13)
1
support: if someone enters  עזרהvia roofs, פטור, per v. 14 – must be ( דרך ביאהcf.  מל"מ & פ"ג מהל' ביא"מ הי"טad loc.)
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