28.2.7
22b ( )טמא פסול 24a () ושלשה לד"ה אין מלמדין
 י, במדבר ט:'ֹתיכֶם וְ עָ ָשׂה פֶ סַ ח ַלה
ֵ א ֹו לְ ֹדר
 ד, שמות יב:ִאישׁ לְ פִ י אָכְ ל ֹו ָתּכֹסּוּ עַ ל הַ ֶשּׂה

ַדּבֵּ ר אֶ ל ְבּ ֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל לֵאמֹ ר ִאישׁ ִאישׁ כִּ י י ְִהיֶה טָ מֵ א ָל ֶפֶ שׁ א ֹו בְ דֶ ֶר ְרחֹ ָקה ָלכֶם
וּשׁ ֵכ ֹו הַ ָקּרֹב אֶ ל בֵּ ית ֹו בְּ ִמכְ סַ ת ְפָ שֹׁת
ְ וְ ִאם י ְִמעַ ט הַ בַּ יִת ִמ ְהיֹת ִמ ֶשּׂה וְ ל ַָקח הוּא
 לח, שמות כח:'שׁיהֶ ם וְ הָ יָה עַ ל ִמ ְצח ֹו ָתּ ִמיד לְ ָרצוֹן לָהֶ ם לִ פְ ֵי ה
ֵ וְ הָ יָה עַ ל מֵ צַ ח אַהֲ רֹן וְ ָָשׂא אַהֲ רֹן אֶ ת עֲ וֹן הַ קֳּ דָ ִשׁים אֲ ֶשׁר י ְַק ִדּישׁוּ ְבּ ֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל לְ כָל ַמ ְתּ ֹ ת ָק ְד
 יח, ויקרא ז:יִהיֶה וְ הַ נֶּפֶ שׁ הָ אֹ ֶכלֶת ִממֶּ נּוּ עֲ ֹו ָהּ ִתּ ָשּׂא
ְ ישׁי א י ֵָרצֶ ה הַ ַמּ ְק ִריב אֹ ת ֹו א יֵחָ ֵשׁב ל ֹו ִפּגּוּל
ִ ִוְ ִאם הֵ אָכֹל יֵאָכֵל ִמבְּ ַשׂר זֶבַ ח ְשׁל ָָמיו בַּ יּוֹם הַ ְשּׁל
 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 טָ הֳ ָרת ֹו בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִב
 ה, דברים יח:שׁם ה' הוּא וּבָ ָיו כָּל הַ יּ ִָמים
ֵ ְכִּ י ב ֹו בָּ ַחר ה' אֱ הֶ י ִמכָּל ְשׁבָ טֶ י לַעֲ מֹ ד לְ ָשׁ ֵרת בּ
 ז, דברים יח:'שׁם לִ ְפ ֵי ה
ָ וְ ֵשׁ ֵרת ְבּ ֵשׁם ה' אֱ הָ יו כְּ כָל אֶ חָ יו הַ לְ וִ יִּם הָ ע ְֹמ ִדים
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Analysis of  פסול#8 – זק י דרום ;טמא: only טומאת מת ;טומאת שרץ, “trumped” in case of קרבן צבור, doesn’t invalidate even ק"י
a
challenge:  טומאת שרץshould not invalidate,  ק"וfrom ( טומאת מתwhich is more severe, requiring ')הזאת ג' וז
i
answer:  ז"דhold that מכפרין::;מתכפרין
1
just as: a  קרבןcan only be brought for טמאי מת, so  טמאי מתare the only ones who can offer
2
clairification:  ז"דmust hold that we perform  זריקהon behalf of  ;טמאי שרץelse,  טומאת שרץwould be  דחהfor ק"צ
b report ()עולא:  רשב"לslammed  ז"ד: which is more powerful,  מכפריןor  – ?מתכפריןmust be מתכפרין
i
proof: we perform  זרה"דfor  טמאי שרץfor קרבן פסח, but a  כהן טמא שרץcannot perform ק"פ
1
if: in case of טומאת שרץ, where we do זרה"ד, nonetheless, a  כהן טמא שרץwho officiates אי ו מרצה
2
then surely: in case of טומאת מת, where if we do  – זרה"דnot מרצה, then  כהן ט"מwho officiates – אי ו מרצה
(a) defense:  ז"דhold that we perform  זרה"דfor a טמא מת
(i) challenge: v. 1 (ff.) commits  טמא מתto פסח ש י
1. answer: that’s  ;למצוהbut if brought on his behalf  – בטומאהaccepted
(ii) challenge: v. 2 –  שחיטהmay only be done for those can eat that night (e.g. )טומאת ערב – טמא שרץ
1. answer: also למצוה
2. challenge:  תכסוis a repetition, לעכב, that  שחיטהmust be for those counted in on פסח
a. and: we compare (" אוכלין )"לפי אכלוto תכוסו על השה – מ וייו
b. answer:  ז"דdon’t accept his analogy
c. challenge: even if they don’t accept it; there’s still a block to their caveat:
i. if: טמא שרץ, who can  לכתחילהsend his  ;קרבןyet if he officiates – פסול
ii. then certainly: טמא מת, who may not  לכחתחילהsend his  – קרבןif he officiates – פסול
3
challenge:  ציץis  מרצהfor טומאת דם, but not ( טומאת הגוףassumption – of donor)
(i) note: must be טמא מת, because ’טמא שרץs  קרבןis acceptedwe don’t offer on behalf of טמא מת
(ii) rejection:  טומאת הגוףrefers to  – כהן העובדif he is ( טמא שרץor worse)
1. challenge: end of  מש הallows for  רצויfor  טומאה( טומאת תהוםof which he wasn’t aware)
2. and:  ר' חייאadds that refers to  תהוםof מת
3. implication: excludes טומאת שרץ
a. rejection: perhaps it excludes  – בתהום( טומאת זבi.e. he wasn’t aware)
i. if so: ’רב"חs question if  – כהן הותרה לו טומאת תהוםshould be affirmative, as (according
to our discussion at this point) we are talking about the כהן, not the donor
ii. indeed:  ז"דare certainly at odds with ( רב"חwho reads that  מש הas re: )טומאת בעלים
4
challenge: v. 3 – which  עווןdoes the “ ציץbear”? can’t be  פיגולor ( ותרper v. 4)  no כפרה
(a) must be:  עוון טומאהthat is ( מותר בצבורhence,  ציץgrants acceptance) טומאת מת, not טומאת שרץ
(i) and: must be case where  בעליםbecame  ט"מ we do accept their קרב ות
1. but: cannot be a  זיר ש טמא במת, per v. 5  cannot bring  קרב ותbefore his טהרה
2. must be:  קרבן פסח we accept  ק"פon behalf of טמא מת, supporting זק י דרום
3. rejection: may only be for  ;בעלים ש טמאו בשרץphrase in  – ”טומאה שהותרה“ ברייתאconcept of טומאה
(b) alternative read:  עוון קדשים not עוון מקדישים, must be  ט"מwhich is  הותרה בצבור ’כהן ט"מs  עבודהis פוסל
(i) rejection: perhaps reference is to טומאת שרץ, and the phrase  טומאה שהותרה בצבורis a general reference
Analysis of  פסול#9 – יושב
a
source ( ")ר: v. 6
b ברייתא: v. 6 establishes מצוה, v. 7 is the repetition that generates עיכוב.
c
question ( ")רבא לר: since זר::יושב, a  כהןwho does  עבודהwhile seated should be ( חייב מיתהwhich he is not, like )ערל ואו ן
d answer:  שלא רחוץ יו"ר & מחוסר בגדיםare ש י כתוביםcannot be used as model
i
and: to approach that )ר' יהודה( ש י כתובים מלמדים, add  – שתויי ייןand all agree ג' כתובים הבאין כאחד אין מלד=מדין
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