
 צעיר ד'סנצ'ורי סיטיישראל ה  מסכת פסחי  מוד ד� היומידפי עזר ללי

www.dafyomiyicc.org   56 © Yitzchak Etshalom 2013 

 

4.6.2 

66b (תמיד ופסח 
 )מתנה אחרת68a ( �(אשכח

 

  י, ט במדבר :'הלַ  ֶפַסח ְוָעָ�ה ְלֹדֹרֵתיֶכ$ אוֹ  ָלֶכ$ ְרֹחָקה ְבֶדֶר! אוֹ  ָלֶנֶפ�ָלֶנֶפ�ָלֶנֶפ�ָלֶנֶפ�    ָטֵמאָטֵמאָטֵמאָטֵמא ִיְהֶיה ִ�י ִאי� ִאי� ֵלאֹמר ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ֶאל ַ�ֵ�ר )1

  ב, ה במדבר :ָלָנֶפ� ָטֵמא ְוֹכל   ָזב ְוָכל   ָצר+עַ  ָ�ל   ַהַ.ֲחֶנהַהַ.ֲחֶנהַהַ.ֲחֶנהַהַ.ֲחֶנה    ִמ
ִמ
ִמ
ִמ
    ִויַ�ְ,ח+ִויַ�ְ,ח+ִויַ�ְ,ח+ִויַ�ְ,ח+ ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ֶאת ַצו )2

  ג, ה במדבר :ְ�תֹוָכ$ ֹ�ֵכ
 ֲאִני ֲאֶ�ר ַמֲחֵניֶה$ַמֲחֵניֶה$ַמֲחֵניֶה$ַמֲחֵניֶה$ ֶאת ְיַטְ.א+ ְו4א 2ְַ�ְ,ח+$ ַלַ.ֲחֶנה ִמח+3 ֶאל 2ְַ�ֵ,ח+ ְנֵקָבה ַעד ִמ1ָָכר )3

  מו, יג ויקרא: מֹוָ�בוֹ מֹוָ�בוֹ מֹוָ�בוֹ מֹוָ�בוֹ     ַלַ.ֲחֶנהַלַ.ֲחֶנהַלַ.ֲחֶנהַלַ.ֲחֶנה    ִמח+3ִמח+3ִמח+3ִמח+3    ֵיֵ�בֵיֵ�בֵיֵ�בֵיֵ�ב    ָ�ָדדָ�ָדדָ�ָדדָ�ָדד ה+א ָטֵמא ִיְטָמא �וֹ  ַה7ֶַגע ֲאֶ�ר ְיֵמי ָ�ל )4

  יט, יג שמות :ִא2ְֶכ$ ִמ1ֶה ַעְצֹמַתי ֶאת ְוַהֲעִליֶת$ ֶאְתֶכ$ ֱא4ִהי$ ִיְפֹקד ָ>ֹקד ֵלאֹמר ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ֶאת ִהְ�ִ�יעַ  ַהְ�ֵ�עַ  ִ�י ִע.וֹ ִע.וֹ ִע.וֹ ִע.וֹ  יֹוֵס; ַעְצמֹות תאֶ  ֹמֶ�ה ַוִ:9ַח )5

  יא, כג דברי$ :ַהַ.ֲחֶנהַהַ.ֲחֶנהַהַ.ֲחֶנהַהַ.ֲחֶנה    2ֹו!2ֹו!2ֹו!2ֹו!    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ָיֹבאָיֹבאָיֹבאָיֹבא    4א4א4א4א    ַלַ.ֲחֶנהַלַ.ֲחֶנהַלַ.ֲחֶנהַלַ.ֲחֶנה    ִמח+3ִמח+3ִמח+3ִמח+3    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ְוָיָצאְוָיָצאְוָיָצאְוָיָצא ָלְיָלה ִמ9ְֵרה ָטהֹור ִיְהֶיה 4א ֲאֶ�ר ִאי� ְב? ִיְהֶיה ִ�י )6

 יא, ה זבי$  מת כטמא נדה ובועל שר3 כמגע קרי בעל )7

  

I. Source for ruling that פסח is brought בטומאה 

a. פסח  תמיד�: source for פסח being brought בטומאה 

i. 'ר 
יוחנ : from v. 1, only individual is deferred to צבור ;פסח שני performs בטומאה 
 פסח ראשו

1. Challenge ( ל"רשב ): perhaps inverse – only individual is deferred and צבור does neither  

ii. ל"רשב : from v. 2, all 3 types of $טמאי are listed; sometimes the other 2 are sent and not (פסח הבא בטומאה) טמאי מת  

1. Challenge (אביי): perhaps read that only $מצורעי are sent out; but ד:פסחי$ ט  rules that ומצור 
עי
זבי  don’t eat  

iii. אביי: v. 1 –  לנפשלנפשלנפשלנפשטמא  �specifically טמאי מת create פסח הבא בטומאה (because all $טמאי may bring פסח שני)  

II. הלכות related to $שילוח טמאי 

a. 'חסדא ר : no culpability for מצורע who leaves his “exile-station” – b/c it is reparable through an עשה (v. 4) 

i. Challenge: ברייתא rules that מצורע and זב who leave their respective “exile-stations” get מלקות 

1. Explanation: טמא מת – even the מת itself – may be in מחנה לוייה (= הביתהר  ) from v. 5 (;עצמות יוס w/משה)  

ii. Answer: this is a dispute of $תנאי (supporting ברייתא – no מלקות for violating exile-station due to repair via עשה)  

יהודה ר' .1 : infers different levels of exile from $מחניה (v. 3) 

ש"ר .2 : infers different levels of exile from detailed listing of צרוע, then זב, then טמא לנפש (טמא מת would suffice) 

a) 'יהודה ר : the detailed list teaches that if a ק"ב , e.g. comes in during פסח הבא בטומאה – they’re not culpable 

i. Only: when all groups are exiled is the prohibition in full force 

b) טומאה :טמא מת<זב comes from his body 

i. Challenge: זב< טמא מת – only מ"ט  requires הזאה 

ii. Block: כל טמא לנפש includes 3טמא שר (<זב; as above)  

1. Challenge: 3זב< שר – as טומאה obtains even if touched 3שר inadvertently 

2. Answer: זב is מטמא inadvertently 

c) זב<מצורע: requires פרימה ופריעה, prohibition of marital relations 

i. Challenge: זב > צורעמ , as he defiles משכב ומושב and ח"כ  

ii. Block: כל זב includes ק"בע  – who doesn’t have those stringencies 

1. Challenge: מצורע< בעל קרי, as the smallest amount generates טומאה 

2. Answer: there is a minimum amount for קרי as well, per 
 ר' נת

d)  צרועכל : anticipates parallel rhetoric: כל זב וכל טמא לנפש 

III. Source for sending בעל קרי out of 2 (זב=) מחנות – v. 6 

a. רייתאב : quote from ברייתא above (בעל קרי::זב) 

i. Support: from statement by 
 ר' יוחנ

ii. Challenge: $יא:ה זבי  (in box) – equation of מגע שר3::בעל קרי 

1. Answer: that is for purpose of מחנות (only 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 מטמא inadvertently 

i. Challenge: 2nd clause in משנה equates טמא מת::בועל נדה 

1. Must be: for the מחנה (טומאת שבעה is explicityly written for both) �1st clause is also for מחנה 

2. Rejection: each is separate (1st for 2 ,טומאהnd for מחנות)  

c) Challenge: טמא מת> בעל קרי 

i. Fix: בעל קרי, even though less stringent than טמא מת, goes out further to מחנה ישראל with $זבי 

ii. Support: from v. 6 – בעל קרי leaves (שכינה) מחנה and cannot come into (לויה) מחנה 


