טהרה למעשר תרומה וקדשים יבמות עד-עה

בס"ד

ויקרא פרק כב
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
אַהרֹן וְ ֶאל ָבּנָיו וְ יִ נּ ְָזרוּ ִמ ָקּ ְד ֵשׁי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ לֹא יְ ַח ְלּלוּ ֶאת ֵשׁם ָק ְד ִשׁי ֲא ֶשׁר ֵהם ַמ ְק ִדּ ִשׁים ִלי ֲאנִ י יְ קֹוָק:
)ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ֲ
ַק ִדּישׁוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַליקֹוָק וְ ֻט ְמאָתוֹ ָע ָליו
ֲכם ֶאל ַה ֳקּ ָד ִשׁים ֲא ֶשׁר י ְ
ַרע ֶ
יכם ָכּל ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְק ַרב ִמ ָכּל ז ְ
)ג( ֱאמֹר ֲא ֵל ֶהם ְלדֹר ֵֹת ֶ
ֶפשׁ ַה ִהוא ִמ ְלּ ָפנַי ֲאנִ י יְ קֹוָק:
וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
דבר ששוה בזרעו של אהרן – הוי אומר :זו תרומה

יטהר  -הערב שמש או עד דמייתי כפרה?

ֶפשׁ אוֹ ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵצא
ֵע ְבּ ָכל ְט ֵמא נ ֶ
ֹאכל ַעד ֲא ֶשׁר ִי ְט ָהר וְ ַהנֹּג ַ
רוּע אוֹ זָב ַבּ ֳקּ ָד ִשׁים לֹא י ַ
אַהרֹן וְ הוּא ָצ ַ
ֶרע ֲ
)ד( ִאישׁ ִאישׁ ִמזּ ַ
ִמ ֶמּנּוּ ִשׁ ְכ ַבת ז ַ
ָרע :צרוע וזב) :ר"י( מצורע מוסגר וזב בעל ב' ראיות או מצורע מוחלט וזב בעל ג' ראיות?
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 ָ
טבל ועלה אוכל במעשר
ֹאכל ִמן ַה ֳקּ ָד ִשׁים ִכּי ִאם ָר ַחץ ְבּ ָשׂרוֹ ַבּ ָמּ ִים:
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ִתּגַּע בּוֹ וְ ָט ְמאָה ַעד ָה ָע ֶרב וְ לֹא י ַ
)ו( נ ֶ
דבר השוה לכל נפש  -מעשר

העריב שמשו אוכל בתרומה
ֹאכל ִמן ַה ֳקּ ָד ִשׁים ִכּי ַל ְחמוֹ הוּא:
אַחר י ַ
וּבא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ָט ֵהר וְ ַ
)ז( ָ
ויקרא פרק יב
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
וֹתהּ ִתּ ְט ָמא:
ימי נִ ַדּת ְדּ ָ
ָמים ִכּ ֵ
ָכר וְ ָט ְמאָה ִשׁ ְב ַעת י ִ
ָל ָדה ז ָ
יע וְ י ְ
)ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ִא ָשּׁה ִכּי ַת ְז ִר ַ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י יִ מּוֹל ְבּ ַשׂר ָע ְר ָלתוֹ :והתניא :דבר אל בני ישראל  -אין לי אלא בני ישראל ,גיורת ושפחה משוחררת מנין?
)ג( ַ
ת"ל :אשה אמר רבא :ולא? והכתיב :בכל קדש לא תגע ,לרבות התרומה!

אפילו במקום כפרה – העריב שמשו אוכל בתרומה
ָ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 ְי ֵמי ָט ֳה ָרהּ:
וּשׁל ֶֹשׁת י ִ
וּשׁל ִֹשׁים יוֹם ְ
)ד( ְ
מה מקדש דבר שיש לו נטילת נשמה

אזהרה לאוכל )ונוגע?( תרומה בטומאה

כיון שמלאו ימיה – טהרה

ָמים ֵתּ ֵשׁב ַעל ְדּ ֵמי ָט ֳה ָרה:
ֻעיִ ם ְכּנִ ָדּ ָתהּ וְ ִשׁ ִשּׁים יוֹם וְ ֵשׁ ֶשׁת י ִ
)ה( וְ ִאם נְ ֵק ָבה ֵת ֵלד וְ ָט ְמאָה ְשׁב ַ
מוֹעד ֶאל ַהכּ ֵֹהן:
וּבן יוֹנָה אוֹ תֹר ְל ַח ָטּאת ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
וּב ְמלֹאת ְי ֵמי ָט ֳה ָרהּ ְל ֵבן אוֹ ְל ַבת ָתּ ִביא ֶכּ ֶבשׂ ֶבּן ְשׁנָתוֹ ְלע ָֹלה ֶ
)ו( ִ
הביא כפרה אוכל בקדשים
ָכר אוֹ ַלנְּ ֵק ָבה:
תּוֹרת ַהיּ ֶֹל ֶדת ַלזּ ָ
יה זֹאת ַ
יה וְ ָט ֲה ָרה ִמ ְמּקֹר ָדּ ֶמ ָ
)ז( וְ ִה ְק ִריבוֹ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ִכ ֶפּר ָע ֶל ָ
יה ַהכּ ֵֹהן
ָדהּ ֵדּי ֶשׂה וְ ָל ְק ָחה ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבּנֵי יוֹנָה ֶא ָחד ְלע ָֹלה וְ ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת וְ ִכ ֶפּר ָע ֶל ָ
)ח( וְ ִאם לֹא ִת ְמ ָצא י ָ
וְ ָט ֵה ָרה :מכלל שהיא טמאה ע"כ
ויקרא פרק יא
אָרץ ַהח ֶֹלד וְ ָה ַע ְכ ָבּר וְ ַה ָצּב ְל ִמינֵהוּ:
)כט( וְ זֶה ָל ֶכם ַה ָטּ ֵמא ַבּ ֶשּׁ ֶרץ ַהשּׁ ֵֹרץ ַעל ָה ֶ
ָקה וְ ַהכּ ַֹח וְ ַה ְלּ ָטאָה וְ ַהח ֶֹמט וְ ַה ִתּנְ ָשׁ ֶמת:
)ל( וְ ָה ֲאנ ָ
ֵע ָבּ ֶהם ְבּמ ָֹתם יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב:
)לא( ֵא ֶלּה ַה ְטּ ֵמ ִאים ָל ֶכם ְבּ ָכל ַה ָשּׁ ֶרץ ָכּל ַהנֹּג ַ
דתניא :וטמא – יכול לכל? ת"ל וטהר; אי וטהר יכול לכל? ת"ל :וטמא ,הא כיצד? כאן למעשר ,כאן לתרומה

אכה ָבּ ֶהם ַבּ ַמּ ִים
ֵע ֶשׂה ְמ ָל ָ
)לב( וְ כֹל ֲא ֶשׁר יִ פֹּל ָע ָליו ֵמ ֶהם ְבּמ ָֹתם יִ ְט ָמא ִמ ָכּל ְכּ ִלי ֵעץ אוֹ ֶבגֶד אוֹ עוֹר אוֹ ָשׂק ָכּל ְכּ ִלי ֲא ֶשׁר י ָ
הר :אזהרה לנגיעת תרומה או נגיעת קדשים )עיין תוד"ה נגיעה(
וְט ֵ
יוּבא וְ ָט ֵמא ַעד ָה ֶע ֶרב ָ
ָ
ויקרא פרק ז
ֹאכל ָבּ ָשׂר:
ֵאָכל ָבּ ֵאשׁ יִ ָשּׂ ֵרף וְ ַה ָבּ ָשׂר ָכּל ָטהוֹר י ַ
)יט( וְ ַה ָבּ ָשׂר ֲא ֶשׁר ִיגַּע ְבּ ָכל ָט ֵמא לֹא י ֵ
יה:
ֶפשׁ ַה ִהוא ֵמ ַע ֶמּ ָ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים ֲא ֶשׁר ַליקֹוָק וְ ֻט ְמאָתוֹ ָע ָליו וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
ֹאכל ָבּ ָשׂר ִמזּ ַ
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר תּ ַ
)כ( וְ ַהנּ ֶ
אפילו טומאה כל דהו
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