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  ויקרא פרק א 
  ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנֶכם: ִמן ַהָּבָקר ּוִמן ַהֹּצאןַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַליֹקָוק ִמן ַהְּבֵהָמה  (ב)
  ָכר ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ַיְקִריב ֹאתֹו ִלְרֹצנֹו ִלְפֵני ְיֹקָוק:זָ  ִמן ַהָּבָקרִאם ֹעָלה ָקְרָּבנֹו  (ג)

  

  ָקְרָּבנֹו ִמן ַהְּכָׂשִבים אֹו ִמן ָהִעִּזים ְלֹעָלה ָזָכר ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו: ִמן ַהֹּצאןְוִאם  (י)
  
  ויקרא פרק ז  

  ָּכל ָטהֹור ֹיאַכל ָּבָׂשר: ְוַהָּבָׂשרָּבֵאׁש ִיָּׂשֵרף  א ֵיָאֵכל ְוַהָּבָׂשר ֲאֶׁשר ִיַּגע ְּבָכל ָטֵמא (יט)
  ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה: ְוֻטְמָאתוֹ ָעָליו ְוִנְכְרָתהֲאֶׁשר ַליֹקָוק  ֹּתאַכל ָּבָׂשר ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמיםְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר  (כ)

  
  ויקרא פרק יב 

ֶׁשת (ד) ִׁשים יֹום ּוְׁש א ָתֹבאָיִמים ֵּתֵׁשב ִּבְדֵמי ָטֳהָרה  ּוְׁש א ִתָּגע ְוֶאל ַהִּמְקָּדׁש  את ְיֵמי ָטֳהָרּה: ְּבָכל ֹקֶדׁש    ַעד ְמ
  

  ויקרא פרק כב 
א ֹיאַכל (ד)   ֶפׁש אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵּתֵצא ִמֶּמּנּו ִׁשְכַבת ָזַרע:ַעד ֲאֶׁשר ִיְטָהר ְוַהֹּנֵגַע ְּבָכל ְטֵמא נֶ  ִאיׁש ִאיׁש ִמֶּזַרע ַאֲהֹרן ְוהּוא ָצרּוַע אוֹ ָזב ַּבֳּקָדִׁשים 
  אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּגע ְּבָכל ֶׁשֶרץ ֲאֶׁשר ִיְטָמא לֹו אֹו ְבָאָדם ֲאֶׁשר ִיְטָמא לֹו ְלֹכל ֻטְמָאתֹו: (ה)
א ֹיאַכל ִמן ַהֳּקָדִׁשיםֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתַּגע ּבֹו ְוָטְמָאה ַעד ָהָעֶרב  (ו)   ָרַחץ ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים:ִּכי ִאם  ְו
  ּוָבא ַהֶּׁשֶמׁש ְוָטֵהר ְוַאַחר ֹיאַכל ִמן ַהֳּקָדִׁשים ִּכי ַלְחמֹו הּוא: (ז)
א ֹיאַכל ְלָטְמָאה ָבּה ֲאִני ְיֹקָוק: (ח)   ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה 
א ִיְׂשאּו ָעָליו ֵחְטא ּוֵמתּו בוֹ ִּכי ְיַחְּללֻ ְוָׁשְמרּו ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי  (ט)   ֲאִני ְיֹקָוק ְמַקְּדָׁשם: הּוְו

  
  במדבר פרק ה 

א ְיַטְּמאּו ֶאת ַמֲחֵניֶהםִמָּזָכר ַעד ְנֵקָבה ְּתַׁשֵּלחּו ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְּתַׁשְּלחּום  (ג)   ֲאֶׁשר ֲאִני ֹׁשֵכן ְּבתֹוָכם: ְו
  

  במדבר פרק יט 
א ִיְתַחָּטא  ָּכל ַהֹּנֵגַע ְּבֵמת ְּבֶנֶפׁש ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָימּות (יג) א ֹזַרק ָעָליו  ֶאת ִמְׁשַּכן ְיֹקָוק ִטֵּמא ְוִנְכְרָתהְו ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל ִּכי ֵמי ִנָּדה 

  בֹו: ֻטְמָאתוֹ ָטֵמא ִיְהֶיה עֹוד 

בכל קדש לא תגע ואל המקדש לא תבא

אמר עולא אמר ריש לקיש
טמא שהכניס ידו לפנים לוקה 

רבין אמר רבי אבהו
לענין טמא שנגע בקודש איתמר 

סתירה עם 
הברייתא 

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

מצורע שחל שמיני שלו בערב פסח וראה קרי 
פ שאין טבול יום "בו ביום וטבל אמרו חכמים אע 

מוטב יבוא עשה שיש בו אחר נכנס זה נכנס 
כרת וידחה עשה שאין בו כרת

עולא אמר
 שאני מצורע

הואיל והותר מכללו
הותר לקריו

רבינא אמר
לענין מלקות איתמר 

אבל לא לענין כרת 
דכי איתקיש ביאה לנגיעה 

לאזהרה איתקש 

אביי אמר
 מצורע היתירא הוא 

 הואיל ואישתרי אישתרי

רבא אמר
אדרבה איפכא מסתברא  

מצורע היתירא הוא 
להא אישתראי ולהא לא אישתראי

ריש לקיש אמר
לוקה

רבי יוחנן אמר
אינו לוקה
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  מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש

  רבי יוחנן  ריש לקיש    

  טמא שנגע בקדש
  ---------  תגעבכל קדש לא   אזהרה

  אינו לוקה  לוקה  עונש

  טמא שאכל קודש
  (לאחר זריקת דמים)

  אזהרה
  בכל קדש לא תגע

  אתקוש קדש למקדש
  אתיא טומאתו טומאתו

  עונש
והנפש אשר תאכל בשר 

מזבח השלמים אשר ליקוק 
  וטמאתו עליו ונכרתה

והנפש אשר תאכל בשר 
מזבח השלמים אשר ליקוק 

  וטמאתו עליו ונכרתה

  טמא שאכל קודש
  )זריקת דמים לפני(

  קדש לא תגע בכל  אזהרה
אתיא טומאתו טומאתו רק 

  לאחר זריקת דמים

  אינו לוקה  לוקה  עונש

  טהור שאכל
  בשר קודש טמא

  אחר זריקה) טומאת בשר(

  אזהרה
והבשר אשר יגע בכל טמא 

  לא יאכל
והבשר אשר יגע בכל טמא 

  לא יאכל

  לוקה  לוקה  עונש

  טהור שאכל
  בשר קודש טמא

  ר לפני זריקה)(טומאת בש

  אביי
  לוקה) כלהברי (ד

  וקהל
  דבשר לפני זריקה לא גרע

  מעצים ולבונה

  רבא
  אינו לוקה) ברי הכלד(

  ינו לוקהא
  איתקיש לעונש דטומאת הגוף דסמיך ליה

  (רק אחר זריקה)

 המעלה אברי בהמה טמאה
  ע"ג המזבח

  אזהרה
  מן הבקר ומן הצאן תקריבו
  טהורה אין טמאה לא

  מן הבקר ומן הצאן תקריבו
  טהורה אין טמאה לא

  עונש

  לוקהא "הו
  לאו הבא מכלל עשה

  לוקין עליו
  (מותיב ר' ירמיה)

  לוקהאינו 
  עשה לאו הבא מכלל עשה

  אין לוקין עליוו

  המעלה אברי חיה
  יעקב) רבי( ע"ג המזבח

  אזהרה
  בקר וצאן אמרתי לך

  ולא חיה
  ההוא למצוה

  בקר וצאן אמרתי לך
  ולא חיה

  כלום אינו עובר עליו בולא  עונש
  (תיובתא דר"ל תיובתא)

  עובר בעשה

  נגיעת תרומה
  אזהרה

איש איש מזרע אהרן והוא ?
  *?צרוע או זב

  בכל קדש לא תגע

  **לוקה  לוקה  עונש

  אכילת תרומה
  אזהרה

איש איש מזרע אהרן והוא 
  ***צרוע או זב

איש איש מזרע אהרן והוא 
  צרוע או זב

  ומתו בו כי יחללהו  ומתו בו כי יחללהו  שעונ

  הבא למקדש טמא
  ולא יטמאו את מחניהם  ולא יטמאו את מחניהם  אזהרה

 את משכן יקוק טמא ונכרתה את משכן יקוק טמא ונכרתה  עונש

  דכי היכי דגבי קדש החמיר בנגיעה כבאכילה הכי נמי גבי תרומהעיין יבמות עה. הכי קאמר נגיעה כאכילה ותוד"ה נגיעה דתרומה שם ... *
ולענין ביאור שכתב שם אבל עיין במאירי  עליושאין לוקין  יןההוא שסובר תוד"ה :מכות ידוגם  ' שלמה מדריושאות א בשם הקדוש ר :חים לגבשיטה מקובצת זעיין ו פשטות הגמ'ע"פ  **

  שחמורה לו נגיעת תרומה ללקות עליה יותר מקדשים יראה הטעם מפני שתרומה קלה אצלו ויבא בה מנגיעה לאכילה: מיהא מה שאתה רואה מן הסוגיא לר' יוחנן
  ...ודוחקבשר קדש ומבכל מפיק אוכל בתרומה דסבר שפיר כריש לקיש דמוקים קרא לאוכל... ** עיין תוס' ישנים יבמות עה. שמביא מהר' אפרים*


