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יומא ד ו.

ממה היה עשוי האבנט?

חד אמר :אהר ואח"כ בניו
בני ר' חייא
ור' יוחנ וחד אמר :אהר ובניו בבת אחת

של כה הדיוט
של כה גדול
מכלאי צמר ופשתי מכלאי צמר ופשתי
2
מכלאי צמר ופשתי היה עשוי מפשת #לבד

1

קנחה עצמה בעד בזמני דלהל ונמצא עליו ד ,מה די בעלה ומה די הטהרות?
קנחה מיד  אותיו )או נמצא על שלו(
אחר זמ  כדי שתרד מהמטה ותדיח
אחר הזמ הזה  "אחר אחר"
יומא ד ו:

די בעלה
טמא שבעת ימי  %כדי #בועל נדה
מטמאה אותו מספק
לרבנ :אינה מטמאה אותו
לר' עקיבא :מטמאה אותו מספק

די הטהרות
אוכלי ומשקי
 %טמאי למפרע
מעת לעת

חייבי טבילות דלהל מתי הוא זמ טבילת?

זב זבה מצורע
מצורעת טמא מת
ביו
מתי טובלי?

נדה ויולדת

בועל נדה

בלילה

לר' זירא והברייתא :ביו
לסברת רב שימי מנהרדעא :בלילה

טמאי באב הטומאה דלהל ,הא ה מטמאי במגע ובמשכ ומושב ,ומה מטמאי?
טמא מת
בועל נדה
5
זב ,זבה ,מצורע ונדה

בנגיעתו
מטמא אד וכלי
מטמא אד וכלי
מטמאי אד וכלי

במשכבו ומושבו )שאינו נוגע בה(3
אינו מטמא
4
מטמא ,טומאה קלה לטמא אוכלי ומשקי
מטמא ,בטומאה חמורה לטמא אד וכלי

 1פי' ,המ"ד הזה מיישב מה שבפסוקי הצוואה כתוב לחגור את אהר ובניו בבת אחת ,ואיהו ס"ל כפשטות
פסוקי העשייה שכתוב בה קוד חגירת אהר ואח"כ חגירת בניו .ומתר שבפסוקי הצוואה באו ללמד
שאבנטו של כה"ג הוא כאבנטו של כה הדיוט.
 2פי' ,המ"ד הזה מיישב מה שבפסוקי העשייה כתוב קוד חגירת אהר ואח"כ חגירת בניו ,ואיהו ס"ל
כפשטות פסוקי הצוואה שכתוב לחגור את אהר ובניו בבת אחת .ומתר שבפסוקי העשייה באו ללמד
שאבנטו של כה"ג אינו כאבנטו של כה הדיוט .וכבר הקשו התוס' )בד"ה אמר( ,דהפסוקי לפ"ז אינ
מכריעי כא! שיטה ,דאפשר לפרש כ" ואפשר לפרש כ".
 3במשכב ומושב שנוגע בו  #ודאי שמטמאו כדי מגע  #ונעשה ראשו לטומאה ,וראשו עושה שני לאוכלי
ומשקי )אבל לא מטמא אד וכלי( .אמנ משכב ומושב שאינו נוגע בו ,כגו שהיו כמה משכבות אחד
תחת השני ,שמדי מגע אי נטמא אלא הראשו ,אול מדי משכב ומושב טמאי כול.
 4כלומר ,אינ נעשי המשכבות והמושבות כאב הטומאה לטמא אד וכלי ,אלא כראשו לטמא רק
אוכלי ומשקי.
 5אכ רש"י בפסחי פירש שמצורע מטמא משכב ומושב רק בטומאה קלה ,אול כא חזר בו.
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יומא ד ו:
מה די טומאת המת בציבור )כגו להקריב תמידי בכהני טמאי( באופני דלהל?
לרב נחמ:
טומאה הותרה בציבור
לרב ששת:
3
טומאה דחויה בציבור

כשכל בית אב טמאי
עושי הטמאי

יש טהורי וטמאי בבית אב
ללישנא קמא :נעשה בטהורי
2
לאיכא דאמרי :עושי ג הטמאי
נעשה רק ע"י הטהורי

1

 1וא רוצי לעשות בטהרה צרי) להביא כהני מבית אב אחר.
 2כתבו התוס' )בד"ה אמר( ,דיתכ #לומר בדעת רבא שא אי נימא דס"ל כרב נחמ #דטומאה
הותרה בציבור היינו דוקא בקרב #התמיד שכל ישראל מתכפרי בשותפות בקרב #אחד ,אול
לגבי פסח שא שהוא קרב #ציבור  %ומשו שכל ישראל עושי אותו ביחד ,וזמנו קבוע ,מ"מ כיו#
שאי #כל ישראל מתכפרי בקרב #אחד  %מהדרינ #אחר טהורי ,ורק א אי #טהורי כלל  %אז
עושי אותו בטומאה.
 3פי' ,דאי #טומאה ניתרת אלא בקושי ,אבל כל מה שאנחנו יכולי לחזר לעשות בטהרה עבדינ.#
אול בדיעבד א נעשה בטומאה ,או שאי #אנו מוצאי כהני טהורי  %נעשה בטומאה דטומאה
דחויה בצבור".

