פסחים עח

קושיה :ימא מת יתין דלא כרבי יוסי .דת יא

רבי אליעזר
הציץ מרצה על אכילות

רבי יוסי
אין הציץ מרצה על אכילות

קא סלקא דעתך מדקאמר רבי יוסי אין הציץ מרצה על אכילות  -כרבי יהושע סבירא ליה ,דאמר בעי ן
תרתי .ימא השתא מת יתין דלא כרבי יוסי!
תירוץ  :1לא ,רבי יוסי כרבי אליעזר סבירא ליה ,דאמר דם אף על פי שאין בשר.
קושי :אי הכי ,למאי הלכתא אין הציץ מרצה על אכילות?
תירוץ :וליטעמיך ,רבי אליעזר דאמר הציץ מרצה ,כיון דאמר דם אף על פי שאין בשר
הציץ מרצה על אכילות למאי הלכתא? אלא :למיקבעיה בפיגול ,ולאפוקי מידי מעילה
קמיפלגי .רבי אליעזר סבר :ורבי יוסי סבר.:

רבי אליעזר
הציץ מרצה על אכילות

רבי יוסי
אין הציץ מרצה על אכילות

מרצה ציץ עילויה ,ומשוי ליה כטהור,
וקבע ליה בפיגול ,ומפיק ליה מידי
מעילה.

לא מרצה ציץ עילויה ,ולא משוי ליה
כטהור ,ולא קבע ליה בפיגול ,ולא מפיק
ליה מידי מעילה

קושי ודחיית התירוץ :מתקיף לה רב מרי :הי מי דרבי יוסי סבר כרבי אליעזר,
 בשלמא זבחים  -איכא דם ,עומר מי  -איכא קומץ ,לחם הפ ים מי  -איכא
בזיכין.
 אלא שתי הלחם מאי איכא למימר? איך אפשר להקריבם אם אין הציץ מרצה
עליהם!
הצעה ודחייתה :וכי תימא לקרב עמהן  -היי ו שלמי ציבור ,אם כן הוו להו ארבעה!
וא ן חמשה ת ן!
תירוץ  :2אלא קסבר רבי יוסי :טומאה הותרה בציבור.
דחיית התירוץ :והא ת יא:

רבי מאיר
אחד זה ואחד זה מזין עליו כל שבעה מכל
חטאות שהיו שם

רבי יוסי
אין מזין עליו אלא שלישי ושביעי בלבד

ואי סלקא דעתך קסבר רבי יוסי טומאה הותרה בציבור למה לי הזאה כלל?
מסק ה :אלא מחוורתא :מת יתין דלא כרבי יוסי.
שאלה בה ת ברייתא שהובאה בדף עז :אמר ליה רב פפא לאביי :ורבי יוסי שטרא מזכי לבי תרי הוא?
דת יא ,אמר רבי יוסי:

רואה א י את דברי רבי אליעזר בזבחים.
ודברי רבי יהושע בזבחים
הברייתא דברי רבי אליעזר דברי רבי יהושע
בזבחים  -שהיה בזבחים שהיה אומר
אומר דם אף על אם אין דם אין בשר,
אם אין בשר אין דם
פי שאין בשר
פתרון
של אביי
קושי של
רב פפא
פתרון
אחר
קושי
פתרון
אחר

ודברי רבי אליעזר במ חות.
ודברי רבי יהושע במ חות
דברי רבי אליעזר ודברי רבי יהושע
במ חות שהיה אומר
במ חות  -שהיה
אומר קומץ אף על אם אין שם שירים אין
קומץ אם אין קומץ אין
פי שאין שם
שירים
שירים

קאי במ חות ,אמר :מסתברא כי היכי
כי קאי בזבחים ,אמר :מסתברא כי
היכי דפליגי בזבחים פליגי מי במ חות דפליגי במ חות פליגי מי בזבחים
התי ח כי קאי בזבחים אמר :מסתברא אלא ,כי קאי במ חות ואמר מסתברא כי
היכי דפליגי במ חות פליגי מי בזבחים,
כי היכי דפליגי בזבחים פליגי מי
והא עיקר קראי בזבחים הוא דכתיבי!
במ חות  -דעיקר קראי כי כתיבי
בזבחים כתיבי.
רואה א י את דברי רבי אליעזר  -ב טמא ,ודברי רבי יהושע  -באבוד ושרוף.
ב טמא מאי טעמא  -משום דמרצי ציץ ,הא שמעת ליה לרבי יוסי דאמר :אין הציץ
מרצה על אכילות!
רואה א י את דברי רבי אליעזר  -בציבור ,רואה א י את דברי רבי יהושע  -ביחיד

קושי
פתרון
אחר
קושי
ותירוץ

בציבור מאי טעמא  -משום דטומאה הותרה בציבור ,חדא :דשמעת ליה לרבי יוסי
דאמר טומאה דחויה היא בציבור ,ועוד :אי בציבור  -רבי אליעזר מכשיר ולא רבי
יהושע? הא אמרת בציבור אפילו רבי יהושע מודה!
אלא רואה א י דברי רבי אליעזר  -בדיעבד ,ודברי רבי יהושע  -לכתחלה.

דיעבד ,אפילו רבי יהושע מי מודה הוא ,דקת י :מודה רבי יהושע שאם זרק  -הורצה!
תירוץ :הברייתא שבה ר' יהושע מודה ,הא בטומאה ,והברייתא עם ר' יוסי באבוד
ושרוף
כי קת י מודה רבי יהושע שאם זרק הורצה  -ב טמא ,אבל באבוד ושרוף  -לא.
כי קאמר רבי יוסי רואה א י את דברי רבי אליעזר  -בדיעבד ,באבוד ושרוף

