
 

 

 

 

 

  טומאת מת בצבור הותרה או דחויה

  –, טומאת המת אתמר )ו' ב'(

  2.(1)היתר גמוררב נחמן אמר: הותרה היא בציבור  (1)

 .(3בקושי הותרה)ורב ששת אמר: דחויה היא בציבור  (2)

 כולי עלמא לא פליגי דטהורין (4)שעובד באותו יום: היכא דאיכא טמאין וטהורין בההוא בית אב שנא קמאלי
כי פליגי לאהדורי ולאתויי טהורין מבית אב אחרינא. רב נחמן  5, טמאין לא עבדי.)תמידים של אותו יום(עבדי 

 אמר: היתר היא בציבור ולא מהדרינן. ורב ששת אמר: דחויה היא בציבור, ומהדרינן. 

נמי טמאין, דכל פליג רב נחמן ואמר עבדי  ,איכא דאמרי: אפילו היכא דאיכא טהורין וטמאין בההוא בית אב

 6טומאת מת בציבור רחמנא שרייה.

אומר, ומביאין  ,ונטמאת בידו ,: היה עומד ומקריב מנחת העומרדתניא ?אמר רב ששת: מנא אמינא לה'( א)ז' 
 אומרין לו: הוי פקח, ושתוק. קתני מיהת: אומר, ומביאין אחרת תחתיה!  ,אחרת תחתיה. ואם אין שם אלא היא

 7א היכא דאיכא שיריים לאכילה.אמר רב נחמן: מודינ

 : היה מקריב מנחת פרים ואילים וכבשים ונטמאת בידו, אומר ומביאין אחרת תחתיה. ואם אין שם אלא מיתיבי

 8פרים אילים וכבשים דחג! ,אומרין לו: הוי פקח, ושתוק. מאי לאו ,היא

                                                
, ואף קרבן שלו דוחה את הטומאה, שהרי זמנו קבוע, וקרבנו וביום הכפורים כוליה קרבן ציבורכדכתיב, איש נדחה ואין ציבור נדחין,  . 1

כיון דיחיד הוא מהדרינן לעשותו  ,דקביע ליה זמן ון, אע"גאמרינן דאילו של אהר )ז' א'( דהא לקמןרש"י. והקשה ריטב"א,  תלוי בו.
  . עיי"ש שני תירוצים.בטהרה

משמש  ,מיהו אם נטמא טומאת מת .ולכך לא עשו מעלה משום טומאת מת, טומאת מת היתר הוא בציבור, בתוספות הרא"שכתב  . 2
יהו מעלה של פרישה לא עשו ומ .משמש אחר תחתיו ,דאפילו אם נטמא בצנורא דגוי ,דאמרינן לקמן במכילתין )מ"ז א'( .אחר תחתיו

למ"ד משמש ביום הכיפורים  ,שאם נטמא טומאת מת ,ולי נראה. רבינו יהודה רשכך פי .כיון דהיתר היא בצבור ,בשביל טומאת מת
טהורים עבדי טמאים , דכולי עלמא ואפילו להך לישנא דאמרינן היכא דאיכא טהורים וטמאים בההוא בית אב .טומאה הותרה בצבור

דלא גרע מאהדורי  ,רר אח  ודאי לא מהדרינן אח   הן גדול,אבל יום הכיפורים שמצות העבודה בכ ;כל ימות השנה ני מילי, הלא עבדי
 אחר בית אב אחר.

 רש"י. שאע"פ שקרבן ציבור דוחה אותה, בקושי הותרה, ולא היתר גמור, וכל מה דמצינו להדורי, מהדרינן שייעשה בטהרה. . 3
תחלק לשבעה בתי אבות, כנגד שבעת ימי השבוע, בית אב ה. המשמר במקדש שבועעבד משמרות, כל משמר  22-הכהנים התחלקו ל . 4

 )ע"פ רש"י תענית ט"ו ב', ד"ה אנשי(. ליום. 
 ומבטלין הפייס מן הטמאין, ואפילו הם חכמים וחשובים יותר מן הטהורים.כתב ריטב"א, פירוש,  . 5
י")במדבר, ט,י( דכתיב  . 6 א ָלֶנֶפׁש  ִאיׁש כ ִ יעשה פסח שני. איש נדחה לפסח שני, ואין ציבור נדחין. אבל זבין ומצורעים נידות ", ִיְהֶיה ָטמ 

 . רש"י. ור' להלן.שטומאתו יוצאת מגופו, לא הותרה, ובועל נידה כנידה ,ויולדות
 ,ים לאכילהיבכל קרבן שיש בו שיר ,כיון שכןו )ר' פסחים ע"ז ב'(. דאע"ג דהותרה טומאה בצבור להקרבה, אינו נאכל בטומאהפירוש,  . 7

 ריטב"א. ים נאכלים כדינם.יכדי שיהו השיר ,מהדרינן לעשותו בטהרה
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 ,מהדרינן. אילים ,כיון דלא קביע ליה זמןאף על גב דציבור הוא,  .פר עבודה זרה ,אמר לך רב נחמן: לא, פרים
בכבש הבא עם העומר, דאיכא  ,מהדרינן. כבשים ,באילו של אהרן, דאף על גב דקביע ליה זמן, כיון דיחיד הוא

  9שיריים לאכילה.

על הדם ועל הבשר ועל החלב שנטמא, בין בשוגג בין במזיד, בין באונס בין  ?: על מה הציץ מרצהתא שמע

 10למה לי לרצויי? ,ביחיד בין בציבור. ואי סלקא דעתך טומאה היתר היא בציבורברצון, בין 

  11אדיחיד. ,אמר לך רב נחמן: כי קתני הציץ מרצה

 דלא קביע לה זמן.  )קרבנות( ואיבעית אימא: אפילו תימא בציבור, בהנך

, בין שאינו אירעה טומאה על הקרבן()של כהן גדול כשציץ, בין שישנו על מצחו  (1): דתניאתנאי היא,  )ומסיק()ז' ב'( 
 רבי יהודה אומר: עודהו על מצחו, מרצה. אין עודהו על מצחו, אינו מרצה. (2)על מצחו, מרצה. דברי רבי שמעון. 

)בשעת עבודת היום הפנימית. שאינו נכנס אמר לו רבי שמעון: כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח, שאין עודהו על מצחו 

 ומרצה.  ,לפנים בבגדי זהב(

)שכולו קרבן ציבור. ואינו צריך לרצוי אמר לו רבי יהודה: הנח לכהן גדול ביום הכיפורים שטומאה הותרה לו בציבור 

 . ציץ(

  .(, והיינו תנאי)וציץ הוא שמרצה עליומכלל, דרבי שמעון סבר טומאה דחויה היא בציבור 

)שהרי אין כאן בר ציץ דכולי עלמא לא פליגי דלא מרצה : בנש(מילתא באפי נפשיה היא, לפרושי פלוגתייהו) אמר אביי

 . )על יתד(. כי פליגי דתלי בסיכתא ציץ(

ח צ  ל מ  א".... רבי יהודה סבר "ע  ִמיד ְלָרצֹון 12ְוָנש ָ י ה'". מאי תמיד... ורבי שמעון סבר "ת ָ אילימא תמיד על  ?ִלְפנ 
 עי מינם?! אלא תמיד מרצה הוא.מצחו, מי משכחת לה?! מי לא בעי מיעל לבית הכסא, ומי לא ב

 .ולרבי יהודה נמי, הא כתיב תמיד? ההוא תמיד, שלא יסיח דעתו ממנו

                                                                                                                                                                         
 שהיא נשרפת כולה ואין בה שירים לאכילה, ואפילו הכי מביאין אחרת תחתיה, וקשיא לרב נחמן. ,במנחת נסכים שלהם רוש,פי . 8

 ריטב"א.
מנחת נסכים קאמר, דכליל היא, אלא במנחת העומר עצמו הבאה עמו, והיא נקמצת ושיריה לאו ב ,וההיא מנחת כבשים דקתני . 9

 רש"י. נאכלין.
שאין הציץ מרצה על , אין טומאת הגוף נדחה אצלו ,שהיחיד ?בורימה בין יחיד לצו שמע מינה לאו היתר הוא. ,ומדבעי ציץ לרצויי . 10

בור ציץ ימיהו, שמעינן מינה מדבעי טומאת בשר ועולין בצ. לא על ידי ציץבור נדחית טומאת הגוף אצלם, ויושל צ .טומאת הגוף
 רש"י. מהדרינן. ,בקושי נדחית, וכל כמה דמצינן לאהדורי אטהרה ,שמע מינה טומאת הגוף שנדחית אצלם ,לרצויי

 רש"י. בור כשר, ולא על ידי ציץ, אלא היתר הוא אצלו.יאהכשירה קתני, שאף של צ ,בוריוצ . 11
ֲהרֹן  ַעל ֵמַצחְוָהָיה מות, תצוה )כח,לח(: ש . 12 אא  יֶהם ְוָנש ָ נֹת ָקְדׁש  ת ְ ל ְלָכל מ  ָרא  י ִיש ְ נ  יׁשו  ב ְ ְקד ִ ר י  ים ֲאׁשֶ ָדׁשִ ק ֳּ ֲהרֹן ֶאת ֲעֹון ה  ל ִמְצחֹו  ,א  ְוָהָיה ע 

ִמיד ְלָרצֹון   .ִלְפֵני ה'ָלֶהם  ת ָ
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 שיטות הראשונים

, שדחויה היא בציבור. ומשום כך, אם כל בית 13כרב ששת, וכרבי שמעון רמב"ם, סמ"ג, ומאירי: פסקו טומאת מת בצבור
ו ָרה  עֹוֶמֶדת, ו ְדחו ָיה " האב טמאי מת, מחזרין על הטהורים מבית אב אחר, ִאס  א ב ְ ו ר, ֶאל ָ ב  צ ִ ָרה ב   ת ְ ְמָאה לֹא הֻּ ט ֻּ ה  י ׁשֶ נ  ְ ִמפ 

י ֶזה ְצִריכָ  נ  ְ ר. ו ִמפ  ִאי ֶאְפׁשָ ָמקֹום ׁשֶ א ב ְ ְדֶחה ֶאל ָ נ ִ ָבר ה  ל ד ָ ֹוִחין כ ָ ין ד  ָחק, ְוא  ד ְ י ה  נ  ְ ה ִמפ  ת ָ ֹות ָעֶליָה.ִהיא ע  צ  " ולכן, אם ה ִציץ ְלר 

 14יה עומד ומקריב מנחת פרים ואילים וכבשים דחג, ונטמאת בידו, אומר ומביאין אחרת תחתיה.ה

, 'אבל זבין רש"י: אהא דאמר כל טומאת מת בציבור שרייה רחמנא, כתב האם טומאות אחרות גם נדחו בציבור
שמע ששאר טומאות מגע, נדחו ומצורעין, נדות ויולדות, שטומאתו יוצא עליו מגופו, לא הותרה. ובועל נדה, כנדה.' ומ

 15פסקו, שרק טומאת מת לבדה נדחית בציבור. הרמב"ם וסמ"גבציבור. ואילו 

ת , "הרמב"ם: כתב היתה כל המשמרה טמאי מת י מ  א  ָמָרה ְטמ  ׁשְ ִ מ  ל ה  ֶחֶרת. ִאם ָהיו  רֹב  -ָהְיָתה כ ָ ָמָרה א  ל ִמׁשְ ִרין ע  ז ְ ְמח 
יר ם ב ִ ְמָצִאים ׁשָ נ ִ ֲֹהִנים ה  כ  ִאים ה  בו ע  ְטמ  ק ָ ן ה  מ  ז ְ ִים ב   ל  ְמָאה. -ו ׁשָ טֻּ ו  ב ְ ֲעש  נראה, שחובה לחזר רק  סמ"ג ומאירי" ומדברי י 

 16על כהנים טהורים שבשאר בתי אב מאותה משמרה.

ן ׁשֶ כרבי יהודה, "הרמב"ם, סמ"ג, ומאירי, : פסקו ריצוי ציץ כשאינו על מצחו ְזמ  א ב ִ ה ֶאל ָ צ ֶ יץ ְמר  צ ִ ין ה  ל ִמְצחֹו, ְוא  הו א ע 
י יי"  ִמיד ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפנ  ל ִמְצחֹו ת ָ ר: "ְוָהָיה ע  ֱאמ  נ ֶ ִמיד, דלשון 'סמ"ג ומאירי" וכתבו .(שמות, תצוה)ׁשֶ ', שלא יסיח דעתו ת ָ

  17ממנו.

א הציץ , שהיות שהטומאה דחויה ולכן צריך ריצוי ציץ, והיות שצריך שיההמאירי: כתב טומאה שאירעה ביום הכיפורים
על מצחו של כהן גדול, מעתה יום הכיפורים בעבודת פנים, שאין שם ציץ, שהרי אינו נכנס לפנים בבגדי זהב, אם 

, שביום הכיפורים מיהא, הלכה כרבי יהודה, שלא להצריך בה ריצוי ציץ, ויש אומריםאירעה שם טומאה, לא נרצה. 

 18הואיל ואי אפשר.

 

 

                                                
בי יהודה, מוכח לקמן )דף ח( שגם רבי חנינא סגן הכהנים ורבי יוסי סוברים כן, ואף דבעלמא קיי"ל רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כר . 13

 וכן משמעות הסוגיא בפסחים )ע"ז א'(. וכן, רב נחמן ורב ששת, הלכה כרב ששת באיסורי. על פי ליקוטי הלכות.
. ולפלא על הרמב"ם שהשמיטו. ואולי דכל מה דאפשר לאהדורי אטהרה מהדרינן. ואם אין שם אלא היא, אומרים לו הוי פיקח ושתוק . 14

שו, ד"ה לעולם(. -לפי מה שפסק דחויה, פשוט הוא. ליקוטי הלכות. מקורות: רמב"ם )הל' ביאת המקדש ד,טו(. סמ"ג )לאוין, סי' שה
 מאירי )ו' ב', ד"ה קרבן הצבור(.

" פסחים, ע"ט א', סוגיית 'פסח הבא בטומאה'. י הלכהנתיבוראה תוספות זבחים י"ז ב' )ד"ה קסבר, בסופו(, בשם הר"ר חיים. וכן ראה " . 15
 מקורות: רש"י )ז' א', ד"ה כל(. רמב"ם )הל' ביאת המקדש ד,ט; ד,יב(. סמ"ג )עשין סי' רכד(.

 שו בסופו, ד"ה לעולם(. מאירי )ב"ק ק"י א', ד"ה היה כהן(.-מקורות: רמב"ם )הל' ביאת המקדש ד,יד(. סמ"ג )לאוין סי' שה . 16
א על הרמב"ם שלא הזכיר דין זה. ליקוטי הלכות. עוד הקשה ב'זבח תודה', כיון שהלכה כרבי יהודה, שאין הציץ מרצה כי אם ולפל . 17

בעודו על מצחו, איך פסק לעיל כרבי שמעון שטומאה דחויה היא בצבור, שכן תישאר קושיית רבי שמעון, כהן גדול ביוה"כ יוכיח. 
שו, ד"ה וכן הציץ(. מאירי )ז' ב', ד"ה ואין -ב"ם )הל' ביאת המקדש ד,ח(. סמ"ג )לאוין, סי' שהעיי"ש. וראה עוד להלן. מקורות: רמ

 הציץ(.
 מקורות: מאירי )פסחים ע"ז א', ד"ה כבר ביארנו בראשון(. . 18
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  20, שאף לעיכובא.המאיריודעת  19שהוא רק דין לכתחילה. תוספות: דעת יץ, האם מעכבלמ"ד טומאה דחויה, שצריך צ

, שרק כשנטמא הקרבן, בעי ריצוי ציץ. אבל כשנטמאו הכהנים בקרבן רש"י ותוספות: דעת ריצוי ציץ בטומאת גברא

 21ור הציץ מרצה עליה.ציבקרבן שאף בטומאת הגוף צריך ריצוי ציץ. ודווקא ב הרמב"םציבור, אין צריך ריצוי ציץ. ודעת 

 

                                                
 חיא טומאה.אבל בדיעבד דחיא טומאה, כיון דקרבן ציבור הוא דאתא בטומאה. מידי דהוה אטומאת גברא, דלא מרצי ציץ עלה, וד . 19
ולכן נקט, שאם נטמא הקרבן בעבודות פנים ביוה"כ, שאין ציץ, הקרבן פסול. ועיין פיסקה קודמת. מקורות: תוספות )ז' ב', ד"ה  . 20
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