זבחים לג

בס"ד

בכל קדש לא תגע ואל המקדש לא תבא
רבין אמר רבי אבהו
לענין טמא שנגע בקודש איתמר

אמר עולא אמר ריש לקיש
טמא שהכניס ידו לפנים לוקה

ריש לקיש אמר
לוקה

מקיש ביאה לנגיעה
מה נגיעה במקצת שמה נגיעה
אף ביאה במקצת שמה ביאה

סתירה עם
הברייתא

עולא אמר
שאני מצורע
הואיל והותר מכללו
הותר לקריו

אביי אמר
מצורע היתירא הוא
הואיל ואישתרי אישתרי

רבי יוחנן אמר
אינו לוקה

מצורע שחל שמיני שלו בערב פסח וראה קרי
בו ביום וטבל אמרו חכמים אע" פ שאין טבול יום
אחר נכנס זה נכנס מוטב יבוא עשה שיש בו
כרת וידחה עשה שאין בו כרת

רבינא אמר
לענין מלקות איתמר
אבל לא לענין כרת
דכי איתקיש ביאה לנגיעה
לאזהרה איתקש

רבא אמר
אדרבה איפכא מסתברא
מצורע היתירא הוא
להא אישתראי ולהא לא אישתראי

ויקרא פרק א
וּמן ַהצֹּאן ַתּ ְק ִריבוּ ֶאת ָק ְר ַבּנְ ֶכם:
ַק ִריב ִמ ֶכּם ָק ְר ָבּן ַליקֹוָק ִמן ַה ְבּ ֵה ָמה ִמן ַה ָבּ ָקר ִ
אָדם ִכּי י ְ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ָ
)ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
ַק ִריב אֹתוֹ ִל ְרצֹנוֹ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
מוֹעד י ְ
יבנּוּ ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ַק ִר ֶ
)ג( ִאם ע ָֹלה ָק ְר ָבּנוֹ ִמן ַה ָבּ ָקר ָז ָכר ָתּ ִמים י ְ
יבנּוּ:
ַק ִר ֶ
ָכר ָתּ ִמים י ְ
)י( וְ ִאם ִמן ַהצֹּאן ָק ְר ָבּנוֹ ִמן ַה ְכּ ָשׂ ִבים אוֹ ִמן ָה ִע ִזּים ְלע ָֹלה ז ָ
ויקרא פרק ז
ֹאכל ָבּ ָשׂר:
ֵאָכל ָבּ ֵאשׁ יִ ָשּׂ ֵרף וְ ַה ָבּ ָשׂר ָכּל ָטהוֹר י ַ
וְה ָבּ ָשׂר ֲא ֶשׁר ִיגַּע ְבּ ָכל ָט ֵמא לֹא י ֵ
)יט( ַ
יה:
ֶפשׁ ַה ִהוא ֵמ ַע ֶמּ ָ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים ֲא ֶשׁר ַליקֹוָק וְ ֻט ְמאָתוֹ ָע ָליו ִוְנ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
ֹאכל ָבּ ָשׂר ִמזּ ַ
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר תּ ַ
)כ( וְ ַהנּ ֶ
ויקרא פרק יב
ָמים ֵתּ ֵשׁב ִבּ ְד ֵמי ָט ֳה ָרה ְבּ ָכל ק ֶֹדשׁ לֹא ִתגָּע וְ ֶאל ַה ִמּ ְק ָדּשׁ לֹא ָתבֹא ַעד ְמלֹאת יְ ֵמי ָט ֳה ָרהּ:
וּשׁל ֶֹשׁת י ִ
וּשׁל ִֹשׁים יוֹם ְ
)ד( ְ
ויקרא פרק כב
ָרע:
ֵע ְבּ ָכל ְט ֵמא ֶנ ֶפשׁ אוֹ ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵצא ִמ ֶמּנּוּ ִשׁ ְכ ַבת ז ַ
ֹאכל ַעד ֲא ֶשׁר יִ ְט ָהר וְ ַהנֹּג ַ
רוּע אוֹ זָב ַבּ ֳקּ ָד ִשׁים לֹא י ַ
אַהרֹן וְהוּא ָצ ַ
ֶרע ֲ
)ד( ִאישׁ ִאישׁ ִמזּ ַ
אָדם ֲא ֶשׁר יִ ְט ָמא לוֹ ְלכֹל ֻט ְמאָתוֹ:
)ה( אוֹ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ גַּע ְבּ ָכל ֶשׁ ֶרץ ֲא ֶשׁר יִ ְט ָמא לוֹ אוֹ ְב ָ
ֹאכל ִמן ַה ֳקּ ָד ִשׁים ִכּי ִאם ָר ַחץ ְבּ ָשׂרוֹ ַבּ ָמּיִ ם:
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ִתּגַּע בּוֹ וְ ָט ְמאָה ַעד ָה ָע ֶרב וְ לֹא י ַ
)ו( נ ֶ
ֹאכל ִמן ַה ֳקּ ָד ִשׁים ִכּי ַל ְחמוֹ הוּא:
אַחר י ַ
וּבא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ָט ֵהר וְ ַ
)ז( ָ
ֹאכל ְל ָט ְמאָה ָבהּ ֲאנִ י יְ קֹוָק:
וּט ֵר ָפה לֹא י ַ
)ח( נְ ֵב ָלה ְ
וּמתוּ בוֹ ִכּי ְי ַח ְלּ ֻלהוּ ֲאנִ י יְ קֹוָק ְמ ַק ְדּ ָשׁם:
)ט( וְ ָשׁ ְמרוּ ֶאת ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי וְ לֹא ִי ְשׂאוּ ָע ָליו ֵח ְטא ֵ
במדבר פרק ה
תוֹכם:
ֵיהם ֲא ֶשׁר ֲאנִ י שׁ ֵֹכן ְבּ ָ
ָכר ַעד נְ ֵק ָבה ְתּ ַשׁ ֵלּחוּ ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ְתּ ַשׁ ְלּחוּם ְולֹא ְי ַט ְמּאוּ ֶאת ַמ ֲחנ ֶ
)ג( ִמזּ ָ
במדבר פרק יט
ֶפשׁ ַה ִהוא ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ֵמי נִ ָדּה לֹא ז ַֹרק ָע ָליו
אָדם ֲא ֶשׁר יָמוּת וְ לֹא יִ ְת ַח ָטּא ֶאת ִמ ְשׁ ַכּן ְיקֹוָק ִט ֵמּא ִוְנ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
ֶפשׁ ָה ָ
ֵע ְבּ ֵמת ְבּנ ֶ
)יג( ָכּל ַהנֹּג ַ
ָט ֵמא יִ ְהיֶה עוֹד ֻט ְמאָתוֹ בוֹ:
www.swdaf.com
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מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש

אזהרה

ריש לקיש

רבי יוחנן

בכל קדש לא תגע

---------

טמא שנגע בקדש
לוקה

עונש
אזהרה
טמא שאכל קודש
)לאחר זריקת דמים(

טמא שאכל קודש
)לפני זריקת דמים(

טהור שאכל
בשר קודש טמא
)טומאת בשר אחר זריקה(

טהור שאכל
בשר קודש טמא
)טומאת בשר לפני זריקה(

עונש

אתיא טומאתו טומאתו
והנפש אשר תאכל בשר
מזבח השלמים אשר ליקוק
וטמאתו עליו ונכרתה
אתיא טומאתו טומאתו רק
לאחר זריקת דמים

אזהרה

בכל קדש לא תגע

עונש

לוקה

אינו לוקה

אזהרה

והבשר אשר יגע בכל טמא
לא יאכל

והבשר אשר יגע בכל טמא
לא יאכל

עונש

לוקה

לוקה

אביי
)ד"ה לוקה(
רבא
)ד"ה אינו לוקה(
אזהרה

המעלה אברי בהמה טמאה
ע"ג המזבח

בכל קדש לא תגע
אתקוש קדש למקדש
והנפש אשר תאכל בשר
מזבח השלמים אשר ליקוק
וטמאתו עליו ונכרתה

אינו לוקה

עונש

לוקה
דבשר לפני זריקה לא גרע
מעצים ולבונה
אינו לוקה
איתקיש לעונש דטומאת הגוף דסמיך ליה
)רק אחר זריקה(
מן הבקר ומן הצאן תקריבו
מן הבקר ומן הצאן תקריבו
טהורה אין טמאה לא
טהורה אין טמאה לא
לוקה
אינו לוקה
עשה
מכלל
לאו הבא
לאו הבא מכלל עשה עשה
לוקין עליו
ואין לוקין עליו
)מותיב ר' ירמיה(

המעלה אברי חיה
ע"ג המזבח )רבי יעקב(

אזהרה
עונש
אזהרה

בקר וצאן אמרתי לך
ולא חיה
ההוא למצוה
אינו עובר עליו בולא כלום
)תיובתא דר"ל תיובתא(

?איש איש מזרע אהרן והוא
צרוע או זב?

נגיעת תרומה

בקר וצאן אמרתי לך
ולא חיה
עובר בעשה
בכל קדש לא תגע

עונש

לוקה

אזהרה

?איש איש מזרע אהרן והוא
צרוע או זב?

לוקה
)עיין תוד"ה ההוא מכות יד:
שאינו לוקה(
איש איש מזרע אהרן והוא
צרוע או זב

עונש

ומתו בו כי יחללהו

ומתו בו כי יחללהו

אזהרה

ולא יטמאו את מחניהם

ולא יטמאו את מחניהם

אכילת תרומה

הבא למקדש טמא
עונש

את משכן יקוק טמא ונכרתה
2

את משכן יקוק טמא ונכרתה
www.swdaf.com

