34.2.1
8b ( )מש ה א 9b ()ביום תגלחתו
 ב, ויקרא טו:יִהיֶה זָב ִמבְּ ָשׂר ֹו זוֹב ֹו טָ מֵ א הוּא
ְ  ַדּ ְבּרוּ אֶ ל ְבּ ֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל וַ אֲ ַמ ְר ֶתּם אֲ לֵהֶ ם ִאישׁ ִאישׁ כִּ י.1
 מה, ויקרא יג: וְ הַ צָּ רוּעַ אֲ ֶשׁר בּ ֹו הַ ֶנּגַע בְּ ג ָָדיו י ְִהיוּ פְ רֻ ִמים וְ רֹאשׁ ֹו י ְִהיֶה פָ רוּעַ וְ עַ ל ָשׂפָ ם י ְַעטֶ ה וְ טָ מֵ א טָ מֵ א י ְִק ָרא.2
 ח, ויקרא יד:ָשׁב ִמחוּץ לְ אָהֳ ל ֹו ִשׁבְ עַ ת י ִָמים
ַ  וְ כִ בֶּ ס הַ ִמּטַּ הֵ ר אֶ ת בְּ ג ָָדיו וְ גִ לַּח אֶ ת כָּל ְשׂעָ ר ֹו וְ ָרחַ ץ בַּ ַמּיִם וְ טָ הֵ ר וְ אַחַ ר יָבוֹא אֶ ל הַ ַמּחֲ ֶה וְ י.3
 יד, במדבר טו:שׂה
ֶ ֲ וְ כִ י יָגוּר ִא ְתּכֶם גֵּר א ֹו אֲ ֶשׁר ְבּתוֹכְ כֶם לְ ֹדר ֵֹתיכֶם וְ עָ ָשׂה ִאשֵּׁ ה ֵריחַ ִיחֹחַ ַלה' כַּאֲ שֶׁ ר ַתּעֲ שׂוּ כֵּן יַע.4
 ה, שמות כד:ע ת וַ יִּזְ בְּ חוּ זְבָ ִחים ְשׁל ִָמים ַלה' פָּ ִרים
ֹ  וַ ִיּ ְשׁלַח אֶ ת ַעֲ ֵרי ְבּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַ יַּעֲ לוּ.5
 טו, במדבר טו:'ֹתיכֶם ָכּכֶם ַכּגֵּר י ְִהיֶה לִ ְפ ֵי ה
ֵ אַחת ָלכֶם וְ ַלגֵּר הַ גָּר חֻ ַקּת ע ֹולָם לְ ֹדר
ַ  הַ ָקּהָ ל חֻ ָקּה.6
 טו, ויקרא א: ִַמצָ ה ָדמ ֹו עַ ל ִקיר הַ ִמּזְ בֵּ ח
ְ ְ וְ ִה ְק ִריב ֹו הַ כֹּהֵ ן אֶ ל הַ ִמּזְ בֵּ ַח וּמָ לַק אֶ ת רֹאשׁ ֹו וְ ִה ְק ִטיר הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה ו.7
 יד, ויקרא א:עלָה ָק ְרבָּ ֹו ַלה' וְ ִה ְק ִריב ִמן הַ תּ ִֹרים א ֹו ִמן ְבּ ֵי הַ יּ ֹו ָה אֶ ת ָק ְרבָּ ֹו
ֹ  וְ ִאם ִמן הָ עוֹף.8
 ה, יהושע ה:אתם ִמ ִמּ ְצ ַריִם א ָמלוּ
ָ ֵ כִּ י מֻ לִ ים הָ יוּ כָּל הָ עָ ם הַ יּ ְֹצ ִאים וְ כָל הָ עָ ם הַ ִיּ ִדים בַּ ִמּ ְדבָּ ר בַּ דֶּ ֶר ְבּצ.9
 ו, יחזקאל טז: וָ אֶ עֱבֹ ר עָ ַל ִי וָ אֶ ְראֵ ִמ ְתבּוֹסֶ סֶ ת ְבּ ָד ָמ ִי וָ אֹ מַ ר ָל בְּ דָ מַ ִי חֲ יִי וָ אֹמַ ר ָל בְּ דָ מַ ִי חֲ יִי.10
 ח, שמות כד:שׁה אֶ ת הַ ָדּם וַ יִּזְ רֹק עַ ל הָ עָ ם וַ יֹּאמֶ ר ִהנֵּה ַדם הַ ְבּ ִרית אֲ ֶשׁר כּ ַָרת ה' ִע ָמּכֶם עַ ל כָּל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה
ֶ ֹ וַ יּ ִַקּח מ.11
 כב, ויקרא יט:שׁר חָ טָ א
ֶ ֲ וְ כִ פֶּ ר עָ לָיו הַ כֹּהֵ ן בְּ אֵ יל הָ אָ ָשׁם לִ ְפ ֵי ה' עַ ל חַ טָּ את ֹו אֲ ֶשׁר חָ טָ א וְ ִ ְסלַח ל ֹו מֵ חַ טָּ את ֹו א.12
 ט, במדבר ו:יעי ְיגַלְּ חֶ נּוּ
ִ ִ וְ כִ י יָמוּת מֵ ת עָ לָיו בְּ פֶ ַתע פִּ ְתאֹם וְ ִטמֵּ א רֹאשׁ ִ זְר ֹו וְ גִ לַּח רֹאשׁ ֹו ְבּיוֹם ָטהֳ ָרת ֹו בַּ יּוֹם הַ ְשּׁב.13
 כב, במדבר לה: וְ ִאם ְבּפֶ ַתע ְבּ א אֵ יבָ ה הֲ ָדפ ֹו א ֹו ִה ְשׁלִ י עָ לָיו כָּל כְּ לִ י ְבּ א ְצ ִדיָּה.14
 ד, במדבר יב:ָשׁ ָתּם
ְ  וַ יֹּאמֶ ר ה' פִּ ְתאֹם אֶ ל מֹ ֶשׁה וְ אֶ ל אַהֲ רֹן וְ אֶ ל ִמ ְריָם צְ אוּ ְשׁל ְָשׁ ְתּכֶם אֶ ל אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד וַ יּ ְֵצאוּ ְשׁל.15
 ג, משלי כב: עָ רוּם ָראָה ָרעָ ה וְ ִ ְס ָתּר וּפְ ָתיִים עָ ְברוּ וְ ֶ ֱע ָשׁוּ.16
 טו, משלי יד: פֶּ ִתי יַאֲ ִמין לְ כָל ָדּבָ ר וְ עָ רוּם יָבִ ין לַאֲ שֻׁ ר ֹו.17

I

II

מש ה א: enumerated list of 4 ( מחוסרי כפרהand enumeration of those who bring על מזיד כשוגג, detailed in )מש ה ב
a
חכמים:  מצורע, יולדת, זבה,זב
i
Question: why list  זבand  זבהseparately – due to their distinct טומאה-criteria
1
זב: is not  מטמאif his  זיבהhappened due to  – או סbut a  זבהdoes
2
זבה: requires 3 consecutive days of at least one  ראייהeach;  זבcan have all 3  ראיותin one day
ii Therefore: why not count ( מצורעtears clothes, lets hair grow wild and is  – אסור בתשמישvv.1-3) separately from ?מצורעת
1
Answer: essential  טומאהis the same (size of bean); in case of זבה/זב,  טומאהis different (as above)
b ראב"י: adds ( גרuntil  זרה"דof his  )קרבןand  זיר, who is now permitted to drink, cut hair and מיטמא למתים
i
חכמים: only reckon those for whom  כפרהallows them to eat  גר ;קדשיםrequires  כפרהto join  זיר( קהל ישראל, per above)
ii ראב"י: doesn’t reckon  זיר טמא, as his  קרבןmerely allows him to begin new  זירות, not for any היתר
ברייתא: ( קרבן הגרfor which we have a leniency, allowing him to bring a )קן
a
Status:  גרmay not eat  קדשיםuntil his ( קן2 birds; both  – עולותunlike all other  ק יםwhich are  )חטאת ועולהis brought;
i
If: he brings one bird in the morning, he may eat  קדשיםafter ( הערב שמשand owes the other)
ii If: he brings  – עולת בהמהsufficient; if he brings ( עולה ושלמיםideal), but if he brings  – מ חה ושלמיםinsufficient
1
Source: v. 4; just as  ב "יbrought ( עולה ושלמיםv. 5), so too a  גרmust bring עולה ושלמים
(a) Challenge: if so, one  עולת בהמהshould be insufficient
(b) Answer ()ר"פ: if we have allowed for a ( קןper below), certainly a single  עולת בהמהis sufficient
(i) Challenge: if so, we should allow  מ חהas well
(ii) Answer: ( כןv. 4) excludes מ חה
b ברייתא: vv. 6&5 establish requirement of  ;עולה ושלמיםv. 4 "' "אשה ריח יחח להextends to ( עולת העוףall to ')ה,  כןexcludes מ חה
c
ברייתא: v. 4 ('לה... )יעשהincludes anything going on  מ חה ;מזבחexcluded via v. 4 – ( כאשר תעשוblood) כן יעשה
i
However: no requirement of עולה ושלמים, as v. 6 compares them to “you”, not to “your ”קרבן
ii רבי: just as your ancestors (at  )הר סי יentered the  בריתwith ( מילהvv. 9-10) ( דם קרבןv. 5) and ( טבילהv. 11 הזאה)טבילה
iii Similarly: any  גרin future generations requires those
1
Minimum: cannot be 1 bird (no precedent) – therefore, a “nest” (2 birds) is a leniency for minimum offering
(a) Challenge: vv. 7-8 allow for  דרof 1 bird
(i) Answer: that is a  דר/ ; דבהthere is no precedent of an obligatory offering that small
(b) Challenge:  יולדתbrings one bird ( )חטאת העוףwith her כבש לעולה
(i) Answer: in that case, she also brings a כבש
2
Challenge: if so, we should not accept  גריםin our day (w/o )מקדש
3
Answer: v. 4 allows for converts  – לדורותיכםin any circumstances
(a) Tangential ברייתא:  גרin our day should set aside  רובע כסףfor ( קןfor a time when )ייב ה בית המקדש
(i) ר"ש:  ריב"זrepealed that law (leads to  הלכה – ר' אדא בר אהבה ;)מעילהfollows that repeal
(b) Note: some read ’ראב"אs ruling like  ר"שre: dispute as to which  מלאכותa  גר תושבmay do for himself on שבת
(i) Opinions: like ישראל בחוה"מ, like  ישראלon  ;)ר"ע( יו"טlike  ישראלon )ר' יוסי( חול
1. ר"ש: like  ישראלon  – חולand this extends to ( עבד ואמהwho have not yet undergone )גיור
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III

מש ה ב: (enumerated in  – )מש ה אlist of those who bring  קרב ותfor  מזידas for שוגג
a
The list:  ביאהwith שפחה חרופה,  זירwho becomes טמא מת,  שבועת העדותand שבועת הפקדון
i
Source for שפחה: v. 12 ( חטאתו אשר חטאtwice – once for שוגג::מזיד, other for multiple )ביאות
ii Source for  זיר: v. 13 uses ( בפתעmeaning שוגג, per v. 14) and ( פתאוםwhich may mean [ או סv. 15] or [ מזידvv. 16-17])
1
Challenge: let text only write פתאום, which gives us  או סand  שוגג ;מזידcould be inferrred from them
2
Answer: we would have interpeted  פתאוםas  שוגגand excluded ( או ס ומזידas is the case everywhere else in )תורה
(a) Therefore:  פתעgives us  פתאום ;שוגגmust be  או סand מזיד
iii Source for שבועת העדות: all other  חטאותinclude the words  ו עלםexcept for שבועת העדות
iv Source for שבועת הפקדון: inferred via תחטא:: תחטאfrom ( שבועת העדותnote:  ר"שrejects comparison, omits )שבועת הפקדון
IV 1מש ה ג: enumerated list of those who bring 1  קרבןfor multiple violations (1st 2 listed here; rest follow)
a
The list: multiple  ביאותwith  ;שפחה חרופהmultiple  טומאותfor זיר
i
Source for שפחה: v. 12 ( חטאתו אשר חטאtwice – once for שוגג::מזיד, other for multiple )ביאות
1
Question (asked of )ר' יוח ן: if someone had  ביאהwith 5  שפחות חרופותin one  – העלםliable for 1  אשםor 5?
(a) Answer: unlike 5  ביאותwith 1 שפחה, these are separate bodies, just as ( אשהabove, p. 1) identifies גופין מוחלקין
ii Author of ruling re  זיר: ( ר' יוסי בר יהודהcontra  )רביwho allows for  זירות דטהרהto begin on 7th night
1
Argument: according to רבי,  זירות טהרהbegins on 8th day
(a) If: he became  טמאon 7th night, all one טומאה
(b) If: he became  טמאon 8th day – would require multiple קרב ות
2
Dispute: how to interpet וקדש את ראשו ביום ההוא
(a) רבי: the day he brings his קרב ות
(b) ריב"י: the day he shaves ( – תגלחת טומאהon 7th day)
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