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28.2.7 

22b (טמא פסול) � 24a ( מלמדי אי ה"לד ושלשה  ) 

  י, ט במדבר :'הלַ  ֶפַסח הְוָע�ָ  ְלֹדֹרֵתיֶכ# אוֹ  ָלֶכ# ְרֹחָקה ְבֶדֶר� אוֹ  ָלֶנֶפ�ָלֶנֶפ�ָלֶנֶפ�ָלֶנֶפ�    ָטֵמאָטֵמאָטֵמאָטֵמא    ִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיה    ִ�יִ�יִ�יִ�י    ִאי�ִאי�ִאי�ִאי�    ִאי�ִאי�ִאי�ִאי� ֵלאֹמר ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ֶאל ַ�ֵ�ר .1

  ד, יב שמות :ַהֶ+ה ַעל 0ָֹכ/,0ָֹכ/,0ָֹכ/,0ָֹכ/,    .ְכלוֹ .ְכלוֹ .ְכלוֹ .ְכלוֹ  ְלִפי ִאי� ְנָפֹ�תְנָפֹ�תְנָפֹ�תְנָפֹ�ת    ְ�ִמְכַסתְ�ִמְכַסתְ�ִמְכַסתְ�ִמְכַסת ֵ�יתוֹ  ֶאל ַהָ-ֹרב ,ְ�ֵכנוֹ  ה,א ְוָלַקח ִמֶ+ה ִמְהֹית ַהַ�ִית ִיְמַעט ְוִא# .2

  לח, כח שמות :'ה ִלְפֵני ָלֶה# ְלָרצֹו 0ִָמיד ִמְצחוֹ  ַעל ְוָהָיה ָקְדֵ�יֶה# ַמ0ְֹנת ְלָכל ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ַיְקִ�י�, רֲא�ֶ  ַהֳ-ָדִ�י#ַהֳ-ָדִ�י#ַהֳ-ָדִ�י#ַהֳ-ָדִ�י#    ֲעֹוֲעֹוֲעֹוֲעֹו    ֶאתֶאתֶאתֶאת    4ֲהֹר4ֲהֹר4ֲהֹר4ֲהֹר    ְוָנָ�אְוָנָ�אְוָנָ�אְוָנָ�א 4ֲהֹר ֵמַצח ַעל ְוָהָיה .3

  יח, ז ויקרא :0ִָ+א ֲעֹוָנ? ִמֶ;<, ָהֹאֶכֶלת ְוַהֶ<ֶפ� ִיְהֶיה ִ=>,ל לוֹ  יֵָחֵ�ביֵָחֵ�ביֵָחֵ�ביֵָחֵ�ב    :א:א:א:א ֹאתוֹ  ַהַ;ְקִריב ֵיָרֶצהֵיָרֶצהֵיָרֶצהֵיָרֶצה    :א:א:א:א ַה9ְִליִ�י 8�ַֹו# ְ�ָלָמיו ֶזַבח ִמְ�ַ�ר ֵי.ֵכל ֵה.ֹכל ְוִא# .4

  ט, ו במדבר :ְיַגAְֶח<, ַה9ְִביִעי 8�ַֹו# ָטֳהָרתוֹ  ְ�יֹו# ֹרא�וֹ  ְוִגAַח ִנְזרוֹ  ֹרא� ְוִטֵ;א ִ=ְתֹא#ִ=ְתֹא#ִ=ְתֹא#ִ=ְתֹא#    ְ�ֶפַתעְ�ֶפַתעְ�ֶפַתעְ�ֶפַתע    ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    ֵמתֵמתֵמתֵמת    ָימ,תָימ,תָימ,תָימ,ת    ְוִכיְוִכיְוִכיְוִכי .5

  ה, יח דברי#: ַה8ִָמי# ָ�ל ,ָבָניו ה,א 'ה ְ�ֵ�# ְלָ�ֵרתְלָ�ֵרתְלָ�ֵרתְלָ�ֵרת    ַלֲעֹמדַלֲעֹמדַלֲעֹמדַלֲעֹמד ְ�ָבֶטיD לִמ�ָ  ֱא:ֶהיD 'ה ָ�ַחר בוֹ  ִ�י .6

�#    ָהֹעְמִדי#ָהֹעְמִדי#ָהֹעְמִדי#ָהֹעְמִדי# ַהְלִו#8ִ ֶאָחיו ְ�ָכל ֱא:ָהיו 'ה ְ�ֵ�# ְוֵ�ֵרת .7ָ#�ָ#�ָ#�  ז, יח דברי# :'ה ִלְפֵני ָ

  

I Analysis of טמא – #8 פסול;   י"ק doesn’t invalidate even ,קרב צבור trumped” in case of“ ,טומאת מת ;טומאת שרonly G : זקני דרו#

a challenge: Gטומאת שר should not invalidate, ו"ק  from טומאת מת (which is more severe, requiring וז' הזאת ג' )  

i answer: ד"ז  hold that  ;מתכפרי::מכפרי

1 just as: a  are the only ones who can offer טמאי מת so ,טמאי מת can only be brought for קרב

2 clairification: ד"ז  must hold that we perform זריקה on behalf of Gטמאי שר; else, Gטומאת שר would be נדחה for צ"ק  

b report (עולא): ל"רשב  slammed ד"ז  : which is more powerful,  מתכפרי must be – ?מתכפרי or מכפרי

i proof: we perform ד"זרה  for Gטמאי שר for פסח פ"ק cannot perform כה טמא שרbut a G ,קרב  

1 if: in case of Gטומאת שר, where we do ד"זרה , nonetheless, a Gטמא שר  אינו מרצה who officiates כה

2 then surely: in case of טומאת מת, where if we do ד"זרה  – not מרצה, then ט מ"כה  who officiates – אינו מרצה 

(a) defense: ד"ז  hold that we perform ד"זרה  for a טמא מת 

(i) challenge: v. 1 (ff.) commits טמא מת to פסח שני 

1. answer: that’s למצוה; but if brought on his behalf בטומאה – accepted 

(ii) challenge: v. 2 – שחיטה may only be done for those can eat that night (e.g. Gטומאת ערב – טמא שר)  

1. answer: also למצוה 

2. challenge: תכסו is a repetition, לעכב, that שחיטה must be for those counted in on פסח 

a. and: we compare  ")לפי אכלו("אוכלי  to תכוסו על השה – מנוייו 

b. answer: ד"ז  don’t accept his analogy  

c. challenge: even if they don’t accept it; there’s still a block to their caveat:  

i. if: Gטמא שר, who can לכתחילה send his  פסול – yet if he officiates ;קרב

ii. then certainly: טמא מת, who may not לכחתחילה send his  פסול – if he officiates – קרב

3 challenge: Gצי is מרצה for #טומאת ד, but not Jטומאת הגו (assumption – of donor)  

(i) note: must be טמא מת, because Gטמא שר’s  טמא מת is accepted�we don’t offer on behalf of קרב

(ii) rejection: Jטומאת הגו refers to העובד   (or worse) טמא שרif he is G – כה

1. challenge: end of משנה allows for רצוי for את תהו#טומ  (of which he wasn’t aware טומאה) 

2. and: חייא' ר  adds that refers to #תהו of מת 

3. implication: excludes Gטומאת שר 

a. rejection: perhaps it excludes טומאת זב (#בתהו – i.e. he wasn’t aware)  

i. if so: ח"רב ’s question if  #הותרה לו טומאת תהו כה  – should be affirmative, as (according 

to our discussion at this point) we are talking about the  not the donor ,כה

ii. indeed: ד"ז  are certainly at odds with ח"רב  (who reads that משנה as re: #טומאת בעלי) 

4 challenge: v. 3 – which תרנו or פיגול bear”? can’t be“ ציdoes the  G עוו  (per v. 4) � no כפרה 

(a) must be: טומאה  טומאת שרnot G ,טומאת מת� grants acceptance) צי(hence, G מותר בצבור that is עוו

(i) and: must be case where #בעלי became מ"ט  � we do accept their קרבנות 

1. but: cannot be a נזיר שנטמא במת, per v. 5 � cannot bring קרבנות before his טהרה 

2. must be: פסח פ"ק we accept � קרב  on behalf of טמא מת, supporting #זקני דרו 

3. rejection: may only be for Gבעלי# שנטמאו בשר; phrase in טומאה שהותרה“ ברייתא” – concept of טומאה 

(b) alternative read: #קדשי מ"ט must be ,עוו מקדישי# not � עוו  which is ותרה בצבורה מ"כה ט �  ’s עבודה is פוסל 

(i) rejection: perhaps reference is to Gטומאת שר, and the phrase טומאה שהותרה בצבור is a general reference  

II Analysis of יושב – #9 פסול 

a source ( נ"ר ): v. 6 

b ברייתא: v. 6 establishes מצוה, v. 7 is the repetition that generates עיכוב.  

c question ( נ"רבא לר ): since זר::יושב , a  (ערל ואונ which he is not, like) חייב מיתה while seated should be עבודה who does כה

d answer: #יו & מחוסר בגדי Gר"שלא רחו  are כתובי# שני �cannot be used as model  

i and: to approach that  #מלמדי#שני כתובי  ( יהודה' ר ), add מדי=כתובי# הבאי כאחד אי מלד' ג and all agree – שתויי יי   


