ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת פסחי

דפי עזר ללימוד ד היומי

4.6.2
66b ( )אשכח תמיד ופסח68a ()מתנה אחרת

 י, במדבר ט:'ַלה

 וְ עָ ָה פֶ סַ ח$ֶ א ֹו לְ ֹדרֹתֵ יכ$ֵֶַ ר אֶ ל ְ נֵי י ְִ ָראֵ ל לֵאמֹ ר ִאי ִאי ִ י י ְִהיֶה טָ מֵ א ָלנֶפֶ  א ֹו בְ דֶ ֶר! ְרחֹ ָקה ָלכ
 ב, במדבר ה: ֶעַ וְ כָל זָב וְ כֹל טָ מֵ א ָלנָפ+ַ חֲ נֶה ָל צָ ר. ַ ִמ ה+ְ ח,י
ַ ִצַ ו אֶ ת ְ נֵי י ְִ ָראֵ ל ו
 ג, במדבר ה:$ָ ֵכ ְ ת ֹוכ
ֹ  אֲ ֶר אֲ נִ י$ ֶ אֶ ת מַ חֲ נֵיה+א.ְ ַא יְט4 ְ ו$+ְ ח,ַ 2ְ ַ חֲ נֶה.ַ ל3+ אֶ ל ִמח+ֵח,ַ 2ְ כָר עַ ד נְ קֵ בָ ה1ָ ִמ
 מו, ויקרא יג:ֹב ֹו
ָ ַ חֲ נֶה מו.ַ ל3+א ָ דָ ד יֵֵ ב ִמח+גַע  ֹו ִי ְטמָ א טָ מֵ א ה7ֶ ַָל ְימֵ י אֲ ֶר ה
 יט, שמות יג:$ֶכ2ְ ֶה ִא1 אֶ ת עַ ְצמֹ ַתי ִמ$ית
ֶ ִ וְ הַ עֲ ל$ֶ אֶ ְתכ$הי4
ִ ֱ ֹו ִ י הַ ְֵ עַ ִה ְִ יעַ אֶ ת ְ נֵי י ְִ ָראֵ ל לֵאמֹ ר <ָ קֹ ד יִפְ קֹ ד א. ִח מֹ ֶה אֶ ת עַ ְצמוֹת יוֹסֵ ; ע9ִַ : ַו
 יא, כג$ דברי:ַ חֲ נֶה. ַוֹ! ה2 א ָי ֹבא אֶ ל4 ַ חֲ נֶה.ַ ל3+ ֵרה ָל ְילָה וְ יָצָ א אֶ ל ִמח9ְ א י ְִהיֶה טָ הוֹר ִמ4 ִ י י ְִהיֶה בְ ? ִאי אֲ ֶר
 יא, ה$ ובועל נדה כטמא מת זבי3בעל קרי כמגע שר
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I. Source for ruling that  פסחis brought בטומאה
a.  פסח תמיד: source for  פסחbeing brought בטומאה
i. ר' יוחנ: from v. 1, only individual is deferred to  צבור ;פסח שניperforms פסח ראשו בטומאה
1. Challenge ()רשב"ל: perhaps inverse – only individual is deferred and  צבורdoes neither
ii. רשב"ל: from v. 2, all 3 types of $ טמאיare listed; sometimes the other 2 are sent and not )פסח הבא בטומאה( טמאי מת
1. Challenge ()אביי: perhaps read that only $ מצורעיare sent out; but ד: ט$ פסחיrules that  זבי ומצורעיdon’t eat
iii. אביי: v. 1 –  טמא לנפשspecifically  טמאי מתcreate ( פסח הבא בטומאהbecause all $ טמאיmay bring )פסח שני
II.  הלכותrelated to $שילוח טמאי
a. ר' חסדא: no culpability for  מצורעwho leaves his “exile-station” – b/c it is reparable through an ( עשהv. 4)
i. Challenge:  ברייתאrules that  מצורעand  זבwho leave their respective “exile-stations” get מלקות
1. Explanation:  – טמא מתeven the  מתitself – may be in  )הר הבית=( מחנה לוייהfrom v. 5 (; עצמות יוסw/)משה
ii. Answer: this is a dispute of $( תנאיsupporting  – ברייתאno  מלקותfor violating exile-station due to repair via )עשה
1. ר' יהודה: infers different levels of exile from $( מחניהv. 3)
2. ר"ש: infers different levels of exile from detailed listing of צרוע, then זב, then  טמא מת( טמא לנפשwould suffice)
a) ר' יהודה: the detailed list teaches that if a ב"ק, e.g. comes in during  – פסח הבא בטומאהthey’re not culpable
i. Only: when all groups are exiled is the prohibition in full force
b) טמא מת>זב:  טומאהcomes from his body
i. Challenge:  – זב> טמא מתonly  ט"מrequires הזאה
ii. Block:  כל טמא לנפשincludes 3 ;זב<( טמא שרas above)
1. Challenge: 3 – זב> שרas  טומאהobtains even if touched 3 שרinadvertently
2. Answer:  זבis  מטמאinadvertently
c)זב>מצורע: requires פרימה ופריעה, prohibition of marital relations
i. Challenge: מצורע> זב, as he defiles  משכב ומושבand כ"ח
ii. Block:  כל זבincludes  – בע"קwho doesn’t have those stringencies
1. Challenge: מצורע> בעל קרי, as the smallest amount generates טומאה
2. Answer: there is a minimum amount for  קריas well, per ר' נת
d) כל צרוע: anticipates parallel rhetoric: כל זב וכל טמא לנפש
III. Source for sending  בעל קריout of 2  – )זב=( מחנותv. 6
a. ברייתא: quote from  ברייתאabove (זב::)בעל קרי
i. Support: from statement by ר' יוחנ
ii. Challenge: יא: ה$( זביin box) – equation of בעל קרי::3מגע שר
1. Answer: that is for purpose of ( מחנותonly out of )מחנה שכינה
2. Rejection: the equation is for )טומאת ערב( טומאה
a) Challenge: that’s explicit in the text
b) Defense: both are  מטמאinadvertently
i. Challenge: 2nd clause in  משנהequates בועל נדה::טמא מת
1. Must be: for the  טומאת שבעה( מחנהis explicityly written for both) 1st clause is also for מחנה
2. Rejection: each is separate (1st for טומאה, 2nd for )מחנות
c)Challenge: טמא מת< בעל קרי
i. Fix: בעל קרי, even though less stringent than טמא מת, goes out further to  מחנה ישראלwith $זבי
ii. Support: from v. 6 –  בעל קריleaves  )שכינה( מחנהand cannot come into )לויה( מחנה
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