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  .עט ד� פסחי�
  ?יהושע' הא� זורק עליה� את הד� לר, קרבנות שנשתייר מה� חלב או בשר או מנחה כדלהל�

  
  בכל שאר הקרבנות  בעולה  

  זורק  1כזית בשר או כזית חלב
  אינו זורק  חצי זית בשר או חצי זית חלב
  אינו זורק  זורק  חצי זית בשר וחצי זית חלב

  קאינו זור  מנחת נסכי� הבאה ע� הזבח
  

  ?הא� עושי� בטומאה או לא, בטומאה דלהל�,  הסכי� של שחיטה�נטמאו כלי שרת 
  

  ,2ת אבי אבותי שנעש�נטמאה במת   
    ומטמאת לנוגע בה באב 

  ,ת ראשו�י שנעש�נטמאת בשר  
  ומטמאת רק לבשר טומאת אוכלי�

  3 עושי�:טהורי�  טהורי� וטמאי� עושי� יחד בטומאה  לרב חסדא
  �4 אינ� עושי:טמאי�

  5טהורי� וטמאי� עושי� יחד בטומאה  לרבא
  

  ?היו ישראל מחצה טהורי� ומחצה טמאי� מתי יעשו את הפסח הטהורי� ומתי יעשו הטמאי�
  

  ?מתי יעשו הטמאי�  6?מתי יעשו הטהורי�  
  יעשו לעצמ$ בראשו$  יעשו לעצמ$ בראשו$  7 מחצה על מחצה כרוב�לרב 

�לרב כהנא   8עושי$ את השני  עושי$ את הראשו$  ללישנא קמא   
  1לא עושי� בכלל  עושי$ את הראשו$  ללשינא אחרינא  מחצה על מחצה אינו כרוב

                                                           
  .מקראי' וילפינ� בגמ. ה יותרת הכבד ושתי הכליות שג� ה� נקטרי� על המזבח"אלא ה, לאו דוקא חלב 1
יינו שכלי ברזל נטמא וה,  דחרב הרי הוא כחלל " בחלל חרב) "טז:במדבר יט(גבי כלי ברזל נדרש הפסוק  2

י גברא "ובאופ� זה נעשה הפסח ע, והאד� הנוגע בו כנוגע במת ונעשה אב הטומאה, כטומאת המת עצמו
 שא� לא היה היתר לעשות הפסח בטומאה היה חייב הגברא ,כלומר(הטמא טומאת הגו" שהיא בכרת 

 ).הזה על כניסתו לעזרה כרת
עדי" שיעשו רק הטהורי� ולא יעשו אית� יחד , ו� שכ�וכי, סובר רב חסדא דטומאה דחויה בציבור 3

 שהאוכל בשר קודש ,כלומר(כדי שיאכל הפסח לטהורי� רק בטומאת בשר שאיסורו בלאו , הטמאי�
היות , )י המיעוט טמאי מת"דהיינו ע(, ולא יאכל הבשר לטמאי� ג� בטומאת הגו", )טמא עובר בלאו

 .שאד� טמא שאוכל בשר קודש הוא בכרת
 .וכיו� שה� רק מיעוט ה� נדחי� לפסח שני 4
שהאיסור שלא לאכול בשר קודש בטומאת הגו" הוא רק היכא שנוהג , סובר רבא מהיקש הפסוקי� 5

וכא� היכא שנטמאו הסכיני� בשר# שהותר איסור אכילת בשר , האיסור שלא לאכול בשר קודש טמא
ובכל , "טומאה דחויה בציבור"ל ש"א סז יתכ� שג� רב"ולפ. לכ$ הותר ג� איסור טומאת הגו", טמא

  .כ להתיר"אופ� גזה
ל "דס.) לקמ� פ(יהודה ' מלבד שיטת ר, לכל השיטות דלהל� הטהורי� עושי� את הראשו� בטהרה 6

  .ה וטמאי�" תוד . שבמחצה על מחצה אמרינ� דאי� קרב� ציבור חלוק ועושי� הכל בטומאה
וכ� טמאי� לא נדחי� . ורוב לא עושה בטומאה,  רובוכיו� שכ� טהורי� לא יעשו בטומאה כיו� שה� 7

  .ואי� רוב נדחה לשני אלא עושה בטומאה,  רובכיו� שה�, לשני
  .דכיו� שאינ� כרוב ה� נידוני� כמיעוט ונדחי� לפסח שני 8
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  :פסחי� ד� עט
  ?ל כמות�"ג� לשיטות שלכאורה לא ס, כיצד אפשר ליישב את הברייתות דלהל�

  
  ?מה הסברא  ?כיצד היו מחצה על מחצה  

  הטהורי� עושי� את הראשו�
  2והטמאי� את השני

  ,טהורי�היו � רוב הגברי
   למיעוט טמאי�ונשי� משלימות

  3נשי� בפסח ראשו$ רשות
  ,הגברי� היו מחצה על מחצה  לרב

  ובנשי� היו רוב טהורות
  נשי� בפסח ראשו$ חובה

  4ובשני רשות
  הטהורי� עושי� 

  את הראשו�
   והטמאי� לא 
  לרב כהנא  ראשו� ולא שני

  ק"לל
  ,רוב הגברי� היו טמאי�

  וט טהורי�ונשי� משלימות למיע
  נשי� בפסח ראשו$ חובה

  5ובשני רשות
  הללו עושי� לעצמ�
  6 והללו ועשי� לעצמ�

  7כתנאי

   

                                                                                                                                                                                                   
והרי אי$ ל) רוב טמאי� שתדחה , את הראשו$ אינ� עושי� משו� שמחצה על מחצה אינו כרוב 1

 .כי בשני עושי� רק מיעוט, ינ� חשובי� מיעוט ולכ$ אינ� עושי� את השניוג� א. טומאה בשביל�
 והנידו$ כיצד מישבי� רב והלישנא בתרא דרב כהנא את, והיינו לכאורה כלישנא קמא דרב כהנא 2

  .הברייתא הזו
וכיו$ שכ$ הדי$ הוא שלא להתיחס למה שהנשי� משלימות למחצה על מחצה אלא כאילו יש כא$  3

 .ולכ$ הדי$ פשוט שהטהורי� יעשו את הראשו$ והטמאי� יעשו את השני, רי�רק רוב טהו
ובשני . ועושי� רק טהורי�, �וכיו$ שכ$ מצטרפות רוב הנשי� בפסח הראשו$ להיות רוב טהורי 4

 ונשארו הגברי� מחצה על ,ממילא לא מחשיבי� את הנשי�, כיו$ שאז חיוב נשי� הוא רשות
 .ומחצה לא עושי� בשני, מחצה

ופלגא לא עושי� ,  הטמאי� ה� רק פלגא( וכיו$ שכ$ בפסח הראשו$ שאחר הצטרפות הנשי� 5
כיו$ שאז לא מחשיבי� ע� , ובשני ג� לא עושי�. אליבא דרב כהנא את הפסח בטומאה בראשו$

ואי$ רוב עושי� , ולכ$ יש ל) בשני רוב טמאי�,  כיו$ שנשי� בשני רשות(הטהורי� את הנשי� 
  .בשני

 .נות שאמרווהנידו$ אי) מישב רב כהנא את הברייתא הזו לפי שתי הלש, כדברי רבוהיינו  6
ל "אלא שס, נ מודה רב כהנא שברייתא זו היא סיעתא לרב שסובר שמחצה על מחצה כרוב"אה 7

 הסוברי� () דהיינו התנאי� של הברייתות שמשמע$ כלשונות דרב כהנא(שיש תנאי� אחרי� 
 .שמחצה על מחצה אינו כרוב


