
 

  עח פסחים
  א מתניתין דלא כרבי יוסי. דתניאנימ: הקושי

  רבי יוסי  רבי אליעזר
  אין הציץ מרצה על אכילות  הציץ מרצה על אכילות

כרבי יהושע סבירא ליה, דאמר בעינן  -קא סלקא דעתך מדקאמר רבי יוסי אין הציץ מרצה על אכילות 
  תרתי. נימא השתא מתניתין דלא כרבי יוסי! 

  . דם אף על פי שאין בשררבי אליעזר סבירא ליה, דאמר לא, רבי יוסי כ: 1תירוץ 
  אי הכי, למאי הלכתא אין הציץ מרצה על אכילות? :קושי

וליטעמיך, רבי אליעזר דאמר הציץ מרצה, כיון דאמר דם אף על פי שאין בשר  :תירוץ
הציץ מרצה על אכילות למאי הלכתא? אלא: למיקבעיה בפיגול, ולאפוקי מידי מעילה 

  . ורבי יוסי סבר:ר סבר: קמיפלגי. רבי אליעז
  רבי יוסי  רבי אליעזר

  אין הציץ מרצה על אכילות  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
  

  מתקיף לה רב מרי: נהי נמי דרבי יוסי סבר כרבי אליעזר,  :ת התירוץיודחי קושי

  איכא  -איכא קומץ, לחם הפנים נמי  -עומר נמי  איכא דם, -בשלמא זבחים
 בזיכין. 

  ?איך אפשר להקריבם אם אין הציץ מרצה אלא שתי הלחם מאי איכא למימר
 עליהם!

, אם כן הוו להו ארבעה! שלמי ציבורהיינו  -וכי תימא לקרב עמהן : הצעה ודחייתה
  ואנן חמשה תנן! 

      אלא קסבר רבי יוסי: טומאה הותרה בציבור.: 2תירוץ 
  והא תניא: : דחיית התירוץ

  רבי יוסי  מאיררבי 
אחד זה ואחד זה מזין עליו כל שבעה מכל 

  יו שםחטאות שה
  אין מזין עליו אלא שלישי ושביעי בלבד

  ואי סלקא דעתך קסבר רבי יוסי טומאה הותרה בציבור למה לי הזאה כלל?   
 אלא מחוורתא: מתניתין דלא כרבי יוסי. : מסקנה

אמר ליה רב פפא לאביי: ורבי יוסי שטרא מזכי לבי תרי הוא? : שאלה בהנת ברייתא שהובאה בדף עז
  אמר רבי יוסי:דתניא, 

  ה אני את דברי רבי אליעזר בזבחים. רוא  
  ודברי רבי יהושע בזבחים

  .ודברי רבי אליעזר במנחות
  ודברי רבי יהושע במנחות

דברי רבי אליעזר   הברייתא
היה ש -בזבחים 

אומר דם אף על 
  פי שאין בשר

דברי רבי יהושע 
בזבחים שהיה אומר 
אם אין דם אין בשר, 

  אם אין בשר אין דם

דברי רבי אליעזר 
היה ש -במנחות 

אומר קומץ אף על 
פי שאין שם 

  שירים

ודברי רבי יהושע 
במנחות שהיה אומר 

אם אין שם שירים אין 
קומץ אם אין קומץ אין 

  שירים
פתרון 

  אביי של
כי קאי בזבחים, אמר: מסתברא כי 

  היכי דפליגי בזבחים פליגי נמי במנחות
קאי במנחות, אמר: מסתברא כי היכי 

  ות פליגי נמי בזבחיםדפליגי במנח
של קושי 

  רב פפא
התינח כי קאי בזבחים אמר: מסתברא 

כי היכי דפליגי בזבחים פליגי נמי 
י כתיבי כדעיקר קראי  -במנחות 

  בזבחים כתיבי.

אלא, כי קאי במנחות ואמר מסתברא כי 
היכי דפליגי במנחות פליגי נמי בזבחים, 

  והא עיקר קראי בזבחים הוא דכתיבי!

פתרון 
  אחר

  אבוד ושרוף.ב -נטמא, ודברי רבי יהושע ב -רואה אני את דברי רבי אליעזר 

יץ, הא שמעת ליה לרבי יוסי דאמר: אין הציץ צמשום דמרצי  -בנטמא מאי טעמא   קושי
  מרצה על אכילות!

תרון פ
  אחר

  יחידב -ציבור, רואה אני את דברי רבי יהושע ב -רואה אני את דברי רבי אליעזר 



 

הותרה בציבור, חדא: דשמעת ליה לרבי יוסי  משום דטומאה -טעמא בציבור מאי   קושי
כשיר ולא רבי מרבי אליעזר  -דאמר טומאה דחויה היא בציבור, ועוד: אי בציבור 

  הא אמרת בציבור אפילו רבי יהושע מודה! יהושע?
פתרון 

  אחר
  כתחלה.ל -דיעבד, ודברי רבי יהושע ב -אלא רואה אני דברי רבי אליעזר 

  קושי 
  ותירוץ

  הורצה! -מודה רבי יהושע שאם זרק י יהושע נמי מודה הוא, דקתני: דיעבד, אפילו רב
באבוד והברייתא עם ר' יוסי הא בטומאה, הברייתא שבה ר' יהושע מודה, תירוץ: 

   ושרוף
  א. ל -נטמא, אבל באבוד ושרוף ב - מודה רבי יהושע שאם זרק הורצהכי קתני 

  דיעבד, באבוד ושרוףב - רואה אני את דברי רבי אליעזרכי קאמר רבי יוסי 
  
 

 


