
      8888: דף        דדדדמסכת זבחים פרק 
        

        אכילת קדשים בטומאת הגוף בכרתאכילת קדשים בטומאת הגוף בכרתאכילת קדשים בטומאת הגוף בכרתאכילת קדשים בטומאת הגוף בכרת

        ::::זבחים מגזבחים מגזבחים מגזבחים מג
  

  ק"ת ◊
  אכילת בשר בטומאה

y` ytpdedl xy` minlyd gafn xya lk`z x ' ez`nhedinrn `edd ytpd dzxkpe eilr:כ,  ויקרא ז  
  הגוףהנכנס למקדש בטומאת 

 lk zna rbpd z` `hgzi `le zeni xy` mc`d ytpad okyn ' `nh eilr wxf `l dcp in ik l`xyin `edd ytpd dzxkpe

 cer didi `nh ez`nhea :יג,  במדבר יט  
  

  רבי יוסי ◊

ytpde gafn xya lk`z xy` nlydmi )לשון רבים (dl xy` ' ez`nhe eilr)לשון יחיד (dinrn `edd ytpd dzxkpe:כ,  ויקרא ז  
  

  רבי ◊
 sxyi y`a lk`i `l `nh lka rbi xy` xyade- טומאת בשר  

xya lk`i xedh lk xyade :- מסתבר שימשיך לדבר באותו נושא- טומאת הגוף . 

 ytpde xy`lk`z - לשון נקבה  

 xyadl xy` minlyd gafn ' ez`nheeilr - איירי- לשון זכר- משמע שבטומאת בשר - לשון זכר   

 `edd ytpd dzxkpedinrn- לשון נקבה  
  

  ;ומעורבת לשון זכר ונקבה, הפסוק לאחריו מדבר בטומאת הגוף

 ytpe ik rbz`nh uwy lka e` d`nh dndaa e` mc` z`nha `nh lka -לשון נקבה   

 lk`e xyandl xy` minlyd gaf '- לשון זכר  

 `edd ytpd dzxkpedinrn:- לשון נקבה  
   כא-יט , ויקרא ז       .כ אל תתמה על הפסוק הקודם"א

  

  אחרים ◊

dl xy` minlyd gafn xya lk`z xy` ytpde ' ez`nhe eilrdinrn `edd ytpd dzxkpe:כ,  ויקרא ז  
  

        

        תרומה ומעשר בטומאת הגוףתרומה ומעשר בטומאת הגוףתרומה ומעשר בטומאת הגוףתרומה ומעשר בטומאת הגוף) ) ) ) קדשיםקדשיםקדשיםקדשים((((עונש לאוכל עונש לאוכל עונש לאוכל עונש לאוכל 

        .... מד מד מד מד----: : : :  מג מג מג מגזבחיםזבחיםזבחיםזבחים
  

   במיתה בידי שמים-תרומה ,  בלאו-מעשר ,  בכרת-קדשים 

  אין הבדל אם נטמא במת או בשרץ
  

  ויקרא פרק כב

  :`d xacie 'xn`l dyn l  .א
  :'d ip` il miycwn md xy` iycw my z` ellgi `le l`xyi ipa iycwn exfpie eipa l`e oxd` l` xac  .ב

dl l`xyi ipa eyicwi xy` ' eilr ez`nhe]קדשים[  f lkn axwi xy` yi` lk mkizxcl mdl` xn` l` mkrxmiycwd  .ג

  dzxkpe d ip` iptln `edd ytpd':  
   

  lk`i `l xdhi xy` cr] מעשר[ af e` rexv `ede oxd` rxfn yi` yi`miycwa   .ד

     lka rbpde  ytp `nh]חמורות[rxf zaky epnn `vz xy` yi` e` :  

  :xy` ez`nh lkl el `nhi xy` mc`a e` el `nhi ]קלות[lka rbi xy` yi` e` uxy    .ה

  :miycwd on lk`i `le axrd cr d`nhe ea rbz xy` ytp ugx m` ikmina exya   .ו
   

  :ed engl ik`] תרומה[  on lk`i xg`e xdhe ynyd `aemiycwd   .ז
  :'d ip` da d`nhl lk`i `l dtxhe dlap  .ח

  :hg eilr e`yi `le izxnyn z` exnye edllgi ik ea ezneip`d  'mycwn`   .ט
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