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 הַ צֹּאן ַתּ ְק ִריבוּ אֶ ת ָק ְרבַּ ְנ ֶכם:
אָדם כִּ י י ְַק ִריב ִמ ֶכּם ָק ְרבָּ ן לַיקֹוָ ק ִמן הַ בְּ הֵ מָ ה ִמן הַ בָּ ָקר ִ
)ב( ַדּבֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ אָמַ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם ָ
)ג( ִאם ֹעלָה ָק ְרבָּ נ ֹו ִמן הַ בָּ ָקר זָ כָ ר ָתּ ִמים י ְַק ִריבֶ נּוּ אֶ ל פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד י ְַק ִריב אֹת ֹו לִ ְרצֹנ ֹו לִ פְ נֵי יְ קֹוָ ק:
)י( וְ ִאם ִמן הַ צֹּאן ָק ְרבָּ נ ֹו ִמן הַ כְּ ָשׂבִ ים א ֹו ִמן הָ עִ זִּ ים לְ ֹעלָה זָ כָ ר ָתּ ִמים י ְַק ִריבֶ נּוּ:
ויקרא פרק ז
)יט( וְ הַ בָּ ָשׂר אֲ ֶשׁר יִ גַּע בְּ כָ ל ָטמֵ א א יֵאָ ֵכל בָּ אֵ שׁ יִ ָשּׂ ֵרף וְ הַ בָּ ָשׂר כָּ ל טָ הוֹר יֹא ַכל בָּ ָשׂר:
)כ( וְ הַ נֶּפֶ שׁ אֲ שֶׁ ר תֹּאכַ ל בָּ ָשׂר ִמזֶּבַ ח הַ ְשּׁל ִָמים אֲ ֶשׁר לַיקֹוָ ק וְ טֻ ְמאָתוֹ עָ לָיו וְ נִ כְ ְרתָ ה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא מֵ עַ מֶּ יהָ :
ויקרא פרק יב
וּשׁ ֶשׁת י ִָמים ֵתּ ֵשׁב בִּ ְדמֵ י טָ הֳ ָרה בְּ כָ ל קֹדֶ שׁ א ִתגָּע וְ אֶ ל הַ ִמּ ְק ָדּשׁ א תָ בֹא עַ ד ְמ את יְ מֵ י טָ הֳ ָרהּ:
וּשׁ ִשׁים יוֹם ְ
)ד( ְ
ויקרא פרק כב
)ד( ִאישׁ ִאישׁ ִמזּ ֶַרע אַהֲ רֹן וְ הוּא צָ רוּעַ אוֹ זָב בַּ ֳקּ ָד ִשׁים א יֹאכַ ל עַ ד אֲ ֶשׁר יִ ְטהָ ר וְ הַ ֹנּגֵעַ בְּ ָכל ְטמֵ א ֶנפֶ שׁ א ֹו ִאישׁ אֲ ֶשׁר ֵתּצֵ א ִממֶּ נּוּ ִשׁכְ בַ ת זָ ַרע:
אָדם אֲ ֶשׁר יִ ְטמָ א ל ֹו לְ כֹל טֻ ְמאָתוֹ:
)ה( א ֹו ִאישׁ אֲ ֶשׁר יִ גַּע בְּ כָ ל ֶשׁ ֶרץ אֲ ֶשׁר יִ ְטמָ א ל ֹו א ֹו בְ ָ
)ו( נֶפֶ שׁ אֲ ֶשׁר ִתּגַּע בּ ֹו וְ טָ ְמאָה עַ ד הָ עָ ֶרב וְ א יֹאכַ ל ִמן הַ ֳקּדָ ִשׁים כִּ י ִאם ָרחַ ץ בְּ ָשׂר ֹו בַּ מָּ יִ ם:
)ז( וּבָ א הַ ֶשּׁמֶ שׁ וְ טָ הֵ ר וְ אַחַ ר יֹא ַכל ִמן הַ קֳּ ָד ִשׁים כִּ י ל ְַחמ ֹו הוּא:
וּט ֵרפָ ה א יֹא ַכל לְ טָ ְמאָה בָ הּ אֲ נִי יְ קֹוָ ק:
)ח( נְבֵ לָה ְ
)ט( וְ ָשׁ ְמרוּ אֶ ת ִמ ְשׁמַ ְר ִתּי וְ א יִ ְשׂאוּ עָ לָיו חֵ ְטא וּמֵ תוּ בוֹ כִּ י יְ חַ לְּ ֻלהוּ אֲ ִני יְ קֹוָ ק ְמ ַק ְדּ ָשׁם:
במדבר פרק ה
שׁ ֵכן בְּ ת ֹו ָכם:
)ג( ִמזָּ ָכר עַ ד נ ְֵקבָ ה ְתּ ַשׁלֵּחוּ אֶ ל ִמחוּץ לַמַּ חֲ נֶה ְתּ ַשׁלְּ חוּם וְ א יְ ַט ְמּאוּ אֶ ת מַ חֲ נֵיהֶ ם אֲ ֶשׁר אֲ נִי ֹ
במדבר פרק יט
קוָק ִטמֵּ א וְ נִ כְ ְרתָ ה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל כִּ י מֵ י נ ִָדּה א ז ַֹרק עָ לָיו
אָדם אֲ ֶשׁר יָמוּת וְ א יִ ְתחַ טָּ א אֶ ת ִמ ְשׁכַּ ן יְ ֹ
)יג( כָּ ל הַ ֹנּגֵעַ בְּ מֵ ת בְּ נֶפֶ שׁ הָ ָ
טָ מֵ א יִ ְהיֶה עוֹד טֻ ְמאָתוֹ בוֹ:
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בס"ד

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
)דברי הכל לוקה(
רבא
)דברי הכל 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
הו"א לוקה
אינו לוקה
לאו הבא מכלל עשה
לאו הבא מכלל עשה עשה
לוקין עליו
ואין לוקין עליו
)מותיב ר' ירמיה(

המעלה אברי חיה
ע"ג המזבח )רבי יעקב(

אזהרה
עונש

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

בקר וצאן אמרתי לך
ולא חיה
עובר בעשה

אזהרה

?איש איש מזרע אהרן והוא
צרוע או זב?*

עונש

לוקה

לוקה**

אזהרה

איש איש מזרע אהרן והוא
צרוע או זב***

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

נגיעת תרומה

אכילת תרומה

בכל קדש לא תגע

הבא למקדש טמא
עונש

את משכן יקוק טמא ונכרתה

את משכן יקוק טמא ונכרתה

* עיין יבמות עה .הכי קאמר נגיעה כאכילה ותוד"ה נגיעה דתרומה שם ...דכי היכי דגבי קדש החמיר בנגיעה כבאכילה הכי נמי גבי תרומה
** ע"פ פשטות הגמ' ועיין שיטה מקובצת זבחים לג :אות א בשם הקדוש ר' שלמה מדריוש וגם מכות יד :תוד"ה ההוא שסוברין שאין לוקין עליו אבל עיין במאירי שם שכתב ולענין ביאור
מיהא מה שאתה רואה מן הסוגיא לר' יוחנן שחמורה לו נגיעת תרומה ללקות עליה יותר מקדשים יראה הטעם מפני שתרומה קלה אצלו ויבא בה מנגיעה לאכילה:
*** עיין תוס' ישנים יבמות עה .שמביא מהר' אפרים ...דסבר שפיר כריש לקיש דמוקים קרא לאוכל בשר קדש ומבכל מפיק אוכל בתרומה...ודוחק
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