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25a ( 2משנה ג ) 26a (לא הורצה) 

 

  לח, כח שמות :ה' ִלְפֵני ָלֶהם ְלָרצֹון ָּתִמיד ִמְצחוֹ  ַעל ְוָהָיה ָקְדֵׁשיֶהם ַמְּתֹנת ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַיְקִּדיׁשּו ֲאֶׁשר ַהֳּקָדִׁשים ֲעֹון ֶאת ַאֲהֹרן ְוָנָׂשא ַאֲהֹרן ֵמַצח ַעל ְוָהָיה . 1

  יח, ז ויקרא: ִּתָּׂשא ֲעֹוָנּה ִמֶּמּנּו ָהֹאֶכֶלת ְוַהֶּנֶפׁש ִיְהֶיה ִּפּגּול לוֹ  יֵָחֵׁשב �א ֹאתוֹ  ַהַּמְקִריב ֵיָרֶצה �א ַהְּׁשִליִׁשי ַּבּיֹום ְׁשָלָמיו ֶזַבח ִמְּבַׂשר ֵיָאֵכל ֵהָאֹכל ְוִאם . 2

  ז, יט ויקרא: ֵיָרֶצה �א הּוא ִּפּגּול ַהְּׁשִליִׁשי ַּבּיֹום ֵיָאֵכל ֵהָאֹכל ְוִאם . 3

  כ, כב ויקרא :ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָרצֹון �א ִּכי ַתְקִריבּו �א מּום ּבוֹ  ֲאֶׁשר ֹּכל . 4

  יט, ז ויקרא :ָּבָׂשר ֹיאַכל ָטהֹור ָּכל ְוַהָּבָׂשר ִיָּׂשֵרף ָּבֵאׁש ֵיָאֵכל �א ָטֵמא ְּבָכל ִיַּגע ֲאֶׁשר ְוַהָּבָׂשר . 5

  כ, ז ויקרא :ֵמַעֶּמיהָ  ַהִהוא ַהֶּנֶפׁש ְוִנְכְרָתה ָעָליו ְוֻטְמָאתוֹ  ה'לַ  ֲאֶׁשר ַהְּׁשָלִמים ִמֶּזַבח ָּבָׂשר ֹּתאַכל ֲאֶׁשר ְוַהֶּנֶפׁש . 6

  

I 2משנה ג : the ציץ is מרצה for טומאה, not for יוצא  if the קומץ became טמא and he burnt it nonetheless – accepted; but not יוצא 

a Source: v. 1 – cannot refer to פיגול (v. 2 – לא יחשב), nor נותר (v. 3 – לא ירצה), must be טומאה 

i Reason: it is מותר in case of רוב צבור טמא 

ii Challenge: why not allow for יוצא, which is permitted in case of במה 

1 Answer: end of v. 1 – ציץ acts for sin which is 'לפני ה, not יוצא 

iii Challenge: why not allow for שמאל, which has permitted use on יוה"כ (with חפינת הקטורת) 

1 Answer (אביי): עון(v. 1)something which is somewhat sinful, as opposed to שמאל which is מותר לגמרי (on יוה"כ) 

2 Answer (ר' אשי): עוון הקדשים (v. 1)  and not עוון המקדישים (a sin of the officiants) 

iv Challenge: why not allow for בעלי מום, which are permitted in re: birds (only  אברמחוסר  is invalid) 

1 Answer: v. 4 stipulates that a בעל מום can never be accepted 

II Conflicting ברייתות regarding the range of נשיאת עוון of the ציץ 

a  1ברייתא במזיד אזרה"ד טמ or for ,זריקת דם טמא בשוגג for מרצה is only ציץ :  for a קרבן צבור; but not קרבנות נכרים –even באונס 

b 2ברייתא  יחיד/צבור whether ,שוגג/מזיד whether – טמא that became בשר or דם, חלב for מרצה is ציץ :

i Resolution #1 (רב יוסף): ר' יוסי vs. רבנן, per dispute about תרומה טמאה: 

  :and if he did ,טהור ”to “cover טמא may not take :ברייתא 1

(a) במזיד :חכמים – invalid; בשוגג – valid 

(b) ר' יוסי: in either case – valid 

2 Challenge: all we know from here is that ר' יוסי doesn’t “fine” for מזיד, but allowing for ציץ isn’t his position:  

(a) ציץ – ר"א :ברייתא is מרצה for edibles (as well); ר' יוסי – it isn’t  האוכליםמרצה על  

(b) Defense: reverse positions in the ברייתא 

(i) Challenge (ר"ש): cannot reverse  

1. Reason: ברייתא which infers from vv. 5-6 that ציץ is מרצה for אכילות, but not for יוצא 

a. And: we know that ר"א is the author of the position that אין זריקה מועלת ליוצא 

b. Therefore: the ברייתא must be authored by ר"א our ברייתא cannot be reversed 

ii Resolution #2 (ר' חסדא): ר' אליעזר vs. רבנן (per ברייתא invoked above)  

1 Challenge: we only know that ר"א allows for ריצוי ציץ על אכילות – but not that he doesn’t fine for מזיד 

2 Answer: we do know that he doesn’t, per explicit ruling in his name re: תרומת טמא על הטהור – even במזיד – valid 

(a) Challenge: we only know that he doesn’t fine in re: תרומה, which is less severe than קדשים 

(b) Answer: if so, we have no one who could author 2ברייתא  

iii Resolution #3 (רבינא): the טומאה could have occurred במזיד ( 2ברייתא ), but the זריקה – only בשוגג ( 1ברייתא ) – both are ד"ה 

iv Resolution #4 (ר' שילא): זריקה could have been במזיד ( 2ברייתא ), but the טומאה – only בשוגג ( 1ברייתא ) – both are ד"ה 

1 Challenge: language of 2ברייתא  favors רבינא’s alignment 

(a) Answer: 2ברייתא  means if he became טמט בשוגג and then did זריקה – even במזיד 

2 Challenge: ברייתא which (again) indicates that the מזיד/שוגג fault line is re: זריקה, not טומאה 

(a) Answer: again, rereading wording so that the טומאה is the שוגג/מזיד line 

 

  


