
 

  עט פסחים
  

 ובמוקדשים  זורק את הדם. -אינו זורק את הדם. נטמא החלב והבשר קיים  -נטמא בשר וחלב קיים 
  הורצה.  -אמר רב גידל אמר רב: אם זרק : על המשנה רב דברי

  אכילה! והא בעינן : קושי
  י נתן, דאמר: אכילת פסחים לא מעכבא. אלא רב דאמר כרב :1תירוץ 
  רבי יהושע אומר: ואיבעית אימא: רב דאמר כרבי יהושע. דתניא,  :2תירוץ 

  נזיר ועושה פסח  כל הזבחים  
    נטמא בשר וחלב קיים

  זורק את הדם
 -אין זורק את הדם. ואם זרק 

  הורצה.
  זורק את הדם  נטמא חלב ובשר קיים 

א ל -לא יזרוק, ואם זרק     במת נטמאו הבעלים
  .הורצה

 
 . במוקדשין אינו כן וכו'

  מתניתין מני?  שאלה:
  רבי יהושע אומר: רבי יהושע היא דתניא,  תשובה:

  מנחה  קרבן עולה  כל הזבחים שבתורה  
שנשתייר מהן כזית 

  בשר או כזית חלב
    זורק את הדם

זורק את הדם, מפני 
  שכולה כליל

  
אף על פי שכולה 

כחצי זית בשר וכחצי   א יזרוקל -קיימת 
  זית חלב

  אין זורק את הדם

  
  מאי עבידתה?  מנחהשאלה על הברייתא: 

 -אמר רב פפא: מנחת נסכים. סלקא דעתך אמינא: כיון דקא אתיא מכח זבח  תשובה:
  כגופיה דזבח דמי, קא משמע לן. 

   נשתייר רק חלב ולא בשר אפשר לזרוק את הדם?שאם  – ןמנא לחלב : שאלה
הושע בן חנניה: דאמר קרא אמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, ומטו בה משום רבי י: תשובה

    חלב אף על פי שאין בשר. - והקטיר החלב לריח ניחח לה'
  אשכחן חלב, יותרת הכבד ושתי כליות מנא לן?  :עוד שאלה

  ?היכא אמרינן דזרקינן :שאלה על השאלה:
מנחה הוא דלא, אבל   ;, לא יזרוק -ובמנחה, אף על פי שכולה קיימת מדקתני : תשובה

  שפיר דמי!  -יותרת הכבד, ושתי הכליות 
  מנא לן?: שאלהחזרה ל

  כל שאתה מעלה לריח ניחח.  - לריח ניחחי יוחנן דידיה אמר: אמר קרא רב: תשובה

  ריח ניחחואיצטריך למכתב   חלבואיצטריך למכתב 
ל כהוה אמינא:  -ואי כתב רחמנא לריח ניחח 

כתב  -ח, ואפילו מנחה העולין לריח ניחו
  רחמנא חלב.

 -לב חהוה אמינא:  -דאי כתב רחמנא חלב 
לא, כתב  -אין, יותרת הכבד ושתי הכליות 

  רחמנא לריח ניחח

 
יעשו בטומאה. נטמא מיעוט  -טמאים והקהל טהורים  הכהניםאו רובו, או שהיו  קהלנטמא . משנה
 . הטהורין עושין את הראשון, והטמאין עושין את השני -הקהל 

  
  תנו רבנן: 

  כלי שרת  כהנים  ישראל  
  

יעשו בטומאה, שאין 
  קרבן ציבור חלוק

  טהורין  טמאין
  טמאין  טהורין

  טמאין  טהורין
  
  



 

  :אמר רב חסדא: לא שנו אלא : הגבלת הדין בברייתא

  כחלל, וקא  חרב הרי הוא - בחלל חרבשנטמא הסכין בטמא מת, דרחמנא אמר
 מטמא לגברא. דמעיקרא כי מיתעביד בטומאת הגוף דכרת קא מיתעביד. 

 טמא הסכין בטומאת שרץ, דבשר הוא דמטמיא ליה, לגברא לא מטמיא ליה אבל נ- 
טהורין עביד, טמאין לא עביד. מוטב יאכל בטומאת בשר בלאו, ואל יאכל בשר 

  בטומאת הגוף שהוא בכרת.
  אלמא קסבר רב חסדא: טומאה דחויה היא בציבור. : דיוק מדברי רב חסדא

  וכן אמר רבי יצחק: טומאה דחויה היא בציבור. 
והבשר אשר יגע דכתיב  -טמאין נמי עבדי. מאי טעמא ורבא אמר: אפילו : דעה אחרת

  . בכל טמא לא יאכל באש ישרף והבשר כל טהור יאכל בשר

  לא קרינן ביה  - והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכלכל היכא דלא קרינן ביה

  והבשר כל טהור יאכל בשר.
  קרינן ביה  - והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכלכל היכא דקרינן ביה

 . טהור יאכל בשר והבשר כל
  איתמר: : מחלוקת אמוראים

לשון  – רב כהנא  רב  
  ראשון

  רב כהנא לשון שני

מחצה 
טהורין 
ומחצה 
  טמאין

מחצה על מחצה 
  כרוב

  מחצה על מחצה אינו כרוב

הללו עושין לעצמן   הדין
  והללו עושין לעצמן

טהורין עושין את 
אין הראשון, וטמ

  עושין את השני

וטמאין אין  טהורין עושין את הראשון.
  עושין לא את הראשון ולא את השני.

א, בשני דלא הוו רוב -בראשון לא עבדי 
  לא הוו מיעוטא.ד -לא עבדי 

היו ישראל מחצה   ברייתא לחזק
טהורין ומחצה 

הללו עושין  -טמאין 
לעצמן והללו עושין 

  לעצמן

היו ישראל הרי ש
מחצה טהורין ומחצה 

ן טהורין עושי -טמאין 
את הראשון, וטמאין 

  עושין את השני.

הרי שהיו ישראל מחצה טהורין ומחצה 
טמאין, טהורין עושין את הראשון, וטמאין 

  אינן עושין לא את הראשון ולא את השני.

איך כל אחד 
מתאים 
לדעות 

  האחרות

אמר לך רב כהנא: 
תנאי היא, איכא 

למאן דאמר מחצה 
על מחצה כרוב 

ואיכא למאן דאמר 
מחצה על מחצה 

  אינו כרוב.

כגון שהיו ישראל 
מחצה טהורין ומחצה 

טמאין, ונשים 
משלימות לטמאים. 

וקסבר: נשים 
רשות. דל  -בראשון 

והוו  -נשים מטמאין 
להו טמאין מיעוטא, 
ומיעוטא ידחו לפסח 

  שני

רב מתריץ לה: כגון שהיו ישראל מחצה 
טמאין ומחצה טהורין, ונשים עודפות 
על הטהורים. וקסבר: נשים בראשון 
 -חובה ובשני רשות. בראשון לא עבדי 
דהוי ליה מיעוט, ומיעוטא לא עבדי 

שים ל נד -בראשון. ובשני לא עבדי 
מינייהו והוו להו פלגא ופלגא, ופלגא לא 
עבדי בשני. ולרב כהנא דאמר פלגא נמי 

עבדי בשני הכי מתריץ לה: כגון שהיו 
ישראל מחצה טהורין ומחצה טמאין, 

ונשים משלימות לטהורין. וקסבר נשים 
בראשון חובה ובשני רשות. בראשון לא 

גא ופלגא, ופלגא דהוו להו פל -עבדי 
 -די. בשני נמי לא עבדי בראשון לא עב

דל נשים מינייהו מן הטהורין הוו להו 
  טמאין רובא, ורובא לא עבדי בשני.

   
יעשה  -שהיו הכהנים טמאין והקהל טהורים  נטמא קהל או רובו, אותנן: : ממשנתינו קושי על רב

  לא עבדי בראשון, קשיא לרב!  -רובו הוא דעבדי בטומאה, אבל פלגא ופלגא  בטומאה.
הללו עושין לעצמן והללו  -עבדי כולהו בטומאה, פלגא ופלגא  -אמר לך רב: רובא  :תירוץ

  עושין לעצמן. 



 

שין את הראשון טהורין עו -טמא מיעוט הקהל הכי נמי מסתברא, דקתני סיפא: נ :חיזוק
לא, ועבדי בראשון,  -מיעוט הוא דעבדי בשני, אבל פלגא ופלגא וטמאין עושין את השני. 

  והללו עושין לעצמן והללו עושין לעצמן. 
  ואלא קשיא לרב כהנא!  :קושי על רב כהנא מההסבר החדש למשנה

ן את הראשון וטמאין עושין את טהורין עושי -נטמאו מיעוט הקהל אמר לך רב כהנא: : תירוץ
ן את הראשון, אבל טמאין אינן עושין לא את הראשון ולא ושיטהורין ע -הא פלגא ופלגא  השני.

  את השני. 
התינח ללישנא בתרא דרב כהנא, אלא להך לישנא דאמר רב כהנא טהורים עושין  :קושי

  את הראשון, וטמאין עושין את השני מאי איכא למימר? 
אמר לך רב כהנא: הוא הדין דאפילו פלגא ופלגא נמי, טהורין עושין את  :תירוץ

רובו איידי דתנא רישא  - מיעוט הקהלמאין עושין את השני. והאי דקתני הראשון וט
  תנא נמי סיפא מיעוטו. 


