ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת שבועות

דפי עזר ללימוד דף היומי

25.1.5
6b ( )את שיש בה ידיעה בתחילה 7b ()ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות

ֵ אָדם לְ כֹל טֻ ְמאָת ֹו אֲ ֶשׁר ִי ְטמָ א בָּ הּ וְ נֶעְ לַם ִממֶּ נּוּ וְ הוּא יָדַ ע וְ ָא
ָ א ֹו כִ י ִיגַּע בְּ טֻ ְמאַת
 ג, ויקרא ה:שׁם
ֵ א ֹו נֶפֶ שׁ אֲ ֶשׁר ִתּגַּע בְּ כָל ָדּבָ ר טָ מֵ א א ֹו בְ נִ בְ לַת חַ יָּה ְטמֵ אָה א ֹו בְּ נִ בְ לַת בְּ הֵ מָ ה ְטמֵ אָה א ֹו בְּ נִ בְ לַת ֶשׁ ֶרץ ָטמֵ א וְ נ ְֶעלַם ִממֶּ נּוּ וְ הוּא טָ מֵ א וְ ָא
 ב, ויקרא ה:שׁם
ֶ ֲאָדם א ֹו בִּ בְ הֵ מָ ה ְטמֵ אָה א ֹו בְּ כָל ֶשׁ ֶקץ טָ מֵ א וְ אָכַל ִמבְּ ַשׂר זֶבַ ח הַ ְשּׁל ִָמים א
ָ וְ נֶפֶ שׁ כִּ י ִתגַּע בְּ כָל טָ מֵ א בְּ טֻ ְמאַת
 כא, ויקרא ז: ָשׁר ַלה' וְ נִכְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא מֵ עַ מֶּ יה
ֹ וּשׁ ֶשׁת י ִָמים ֵתּ ֵשׁב בִּ ְדמֵ י טָ הֳ ָרה בְּ כָל
ְ וּשׁ ִשׁים יוֹם
ְ
 ד, ויקרא יב:קדֶ שׁ א ִתגָּע וְ אֶ ל הַ ִמּ ְקדָּ שׁ א ָת ֹבא עַ ד ְמ את יְמֵ י טָ הֳ ָרהּ
ֶ ֲוְ הַ נֶּפֶ שׁ אֲ ֶשׁר תֹּאכַל בָּ ָשׂר ִמזֶּבַ ח הַ ְשּׁל ִָמים א
 כ, ויקרא ז: ָשׁר ַלה' וְ טֻ ְמאָת ֹו עָ לָיו וְ נִכְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא מֵ עַ מֶּ יה
ְ אֱ מֹ ר אֲ לֵהֶ ם לְ ֹדר ֵֹתיכֶם כָּל ִאישׁ אֲ ֶשׁר י ְִק ַרב ִמכָּל ז ְַרעֲ כֶם אֶ ל הַ ֳקּ ָד ִשׁים אֲ ֶשׁר י ְַק ִדּישׁוּ בְ נֵי י
 ג, ויקרא כב:'ִשׂ ָראֵ ל ַלה' וְ טֻ ְמאָת ֹו עָ לָיו וְ נִכְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ִמלְּ פָ נַי אֲ נִ י ה
ְ אָדם אֲ ֶשׁר יָמוּת וְ א י ְִת ַח ָטּא אֶ ת ִמ ְשׁ ַכּן ה' ִטמֵּ א וְ נִ כְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ִמיּ
ָ ָכָּל הַ נֹּ גֵעַ ְבּמֵ ת בְּ נֶפֶ שׁ ה
 יג, במדבר יט:ִשׂ ָראֵ ל כִּ י מֵ י נִ דָּ ה א ֹז ַרק עָ לָיו טָ מֵ א י ְִהיֶה עוֹד טֻ ְמאָת ֹו ב ֹו

I

Analysis of 'משנה ב:  קרבן עולה ויורדin ג-ב: ויקרא הrefers to טומאת מקדש וקדשיו
a
ברייתא: source – we are already familiar with liability for טומאה, with  – אזהרה ועונשand that is in re: טומאת מקדש
( ויקדשיוv. 5) – similarly, liability for  קרבןmust be in re ( טיומאת מקדש וקדשיוin vv. 1-2)
i
Challenge: perhaps it is referring to תרומה, which also has an  אזהרה ועונשfor eating it בטומאה
ii Answer: we have no precedent of  חיוב קרבןfor violating (מיתה )בידי שמים
1
Defense: there is no precedent for  – חטאת קבועהperhaps  עולה ויורדcould be attached to מיתה בידי שמים
2
Support:  קרבן עולה ויורדis brought for  שבועת ביטויand שבועת העדות
3
Counter: v. 1 uses the exclusionary  – בהto exclude תרומה
(a) Alternative proposal: perhaps  בהexcludes  – מקדשwhich requires a greater  תרומה & – קרבןis included
(b) Answer (’רביs “drawing from deep waters” per )רבא: ( בהמהv. 2) is extra, as it is subsumed under חיה
(i) Therefore: it is linked to v. 3, which refers to טומאת קדשים
(ii) And: v. 4 juxtaposes  טומאת קדשיםwith טומאת מקדש v. 2 is in re: טומאת מקדש וקדשיו
(iii) Challenge: this may also included תרומה, as per application of v. 4 to תרומה
1. defense:  בהexcludes something – must be תרומה
2. Block: perhaps it excludes  מקדשand  תרומהis included
a. Answer: מקדש::– קדשboth are כרת
b. Counter: תרומה:: – קדשboth involve eating
(iv) Answer: ’רבאs take on the 3 ( כריתותvv. 3, 5, 6) re: אכילת קדשים בטומאה:
1. General: prohibition against a “ טמאapproaching” קדשים
2. Specific: applies to שלמים
3. Specific: unclear which it is – applies to קודש
a. But:  טומאת קודשis explicit (per רבי, above)  applies to טומאת מקדש
b. Challenge:  ר' אבהוrequires the third for  איסורof eating non-edibles (e.g. בטומאה )עצים
c. And: to  ר"שwho doesn’t accept liability for non-edibles, he requires for חטאת פנימית
i. Explanation: since  פיגולdoesn’t apply, perhaps  טומאהdoesn’t either – קמ"ל
(v) Rather (Nehardean version of )רבא: identical to above, but application of " "טומאהx3
1. rejection:3rd  טומאהneeded to correlate with 3rd ( כרתper ר' אבהו- for non-edibles)
(vi) rather ()רבא: טומאתו::( טומאתוvv. 6-7);
1. just as: v. 7 explicitly references (טומאת מקדש )וקדשיו, so too v. 6
2. if so: what is the need for the exclusionary ?בה
a. answer: to include טומאת נבלת עוף טהור
i. justification:  סד"אsince it isn’t מטמא במגע, v. 1 ( )יגעit wouldn’t apply - קמ"ל
ii. therefore: it is a ( מיעוט )בהfollowing a ( מיעוט )או כי יגע )טומאת נבלת עוף טהור( לרבות
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