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  .פ ד� פסחי�

  ?הא� מקריבי� את הפסח בטומאה בפסח ראשו
 באופני� דלהל

  
היו הטמאי� עודפי� על   

  הטהורי� אחד
היה שבט אחד טמא ושאר 

  השבטי� טהורי�
  יעשו בטהרה והטמאי� בשני  יעשו בטומאה  לתנא קמא

  יעשו בטהרה והטמאי� בשני  דינ� כמחצה על מחצה  אלעזר ב
 מתיא' לר
  טהורי� לעצמ& וטמאי& לעצמ&  %%%%%  1שמעו
' לר
  יעשו כול� בטומאה  %%%%  2יהודה' לר

  

  , לתנא דאמר במחצה על מחצה דהללו עושי� לעצמ
 והללו עושי� לעצמ


  ?מה עושי� א� הוא סובר כדלהל
  

  "אי
 קרב
 ציבור חלוק"ד "ל כמ"אי ס  "אי
 קרב
 ציבור חלוק"ד "ל כמ"אי לא ס  
  3 ויהיו רוב טמאי�% בשר' אחדיטמאו   י� לבדיעשו טהורי� לבד וטמא  לרב

  4 ויהיו רוב טמאי�% לדר( רחוקה 'אישלחו   יעשו טהורי� לבד וטמאי� לבד  לעולא
  

  ?מה הדי
 כשהיו חלק� זבי� וחלק� טמאי מתי�
  

  רוב� טמאי מתי� ומיעוט� זבי�    רוב� זבי� ומיעוט� טמאי מתי�  
  הטמאי מתי� לא עושי�   לרב

  5בשנילא בראשו& ולא 
  , הטמאי מתי� עושי� בראשו&  לרב הונא

  6והזבי� לא עושי� כלל
  , הטמאי מתי� עושי� בראשו&  לרב אדא  7הטמאי מתי� עושי� בראשו&  לשמואל

  והזבי� בשני
                                                           

אכ� אינ� מכריעי� , וכיו� שכ� דינ� כרוב לעני� לעשות בטומאה בראשו�, "קהל"ל דשבט אחד איקרי "ס 1
  .ולכ� רוב ישראל עושי� בראשו� בטהרה, את רוב ישראל

השבט ואת שאר רוב ישראל כפלגא וכיו� שכ� הוא מחשיב את , ל דשבט אחד איקרי קהל"ג� הוא ס 2
וזה דלא כשיטת רב ולא . (דאי� קרב� ציבור חלוק, ולשיטתו בפלגא ופלגא כול� עושי� בטומאה, ופלגא

  .).כשיטת רב כהנא דלעיל ד� עט
בכל אופ� הדי� הוא לשיטתו שלא , ול בפסחדהג� שטמא שר  יכול לטבול ולהטהר לערב ולאכ, סובר רב 3

וממילא עתה כשמטמאי� אחד ). ולכ� לא צרי! לטמא אותו במת(, שוחטי� וזורקי� על טמא שר 
 .ועושי� כול� את הפסח בטומאה, הרי שנהפכי� המחצה טמאי מת לרוב, מהטהורי�

. ני א� יטמאו אחד בשר וכיו� שכ� לא מה, עולא חולק על רב וסובר ששוחטי� וזורקי� על טמא שר  4
להביא חגיגה ' דכיו� שיהיה טמא בראשו� לא יוכל אפי, ל שאתה מדחה אותו מחגיגתו"ולטמא במת ס

  ".כולהו תשלומי� דראשו�" ד#בתורת תשלומי� 
דרק היכא , ובשני לא עושי�. ואי� מיעוט עושה בטומאה, בראשו� לא עבדי כיו� שה� מיעוט', פי 5

ה "וה. אבל כשלא עשו בראשו� לא עושי� בשני,  עושי� מיעוט הטמאי� בשניציבור בראשו�השעושי� 
ובשני לא משו� , בראשו� לא דאי� זבי� עושי� פסח בטומאה, שהזבי� לא עושי� לא בראשו� ולא בשני

 .שלא עשו פסח בראשו�
  .סובר רב הונא דאי� תשלומי� לפסח הבא בטומאה 6
' עושי� הטמאי מתי� בראשו� אפי,  אלא רוב טמאי�#אשו� סובר שמואל שהיכא שאי� רוב טהורי� בר 7

 .שה� רק מיעוט
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  :פסחי� ד� פ

  ?הפסח שנזרק דמו ונודע שהוא טמא אחרי הזריקה או לפני מה הדי

  
   אחר הזריקה1נודע שהוא טמא    וד� הזריקהנודע שהוא טמא ק

  כשנטמא במזיד  כשנטמא בשוגג
   הצי' מרצה:זרק בשוגג  הצי' מרצה  לרבינא

   אי& הצי' מרצה:זרק במזיד
  אי& הצי' מרצה  2הצי' מרצה  הצי' מרצה  לרב שילא

  
  ?על מי נאמרה ובאיזה טומאות, די
 טומאת התהו� שנאמרה גבי נזיר ועושה פסח

  
  3בטומאת שר!  בטומאת מת  

  לא נאמרה  נאמרה  על הבעלי�
  לא נאמרה  4הסתפק רמי בר חמא  על הכה
 המרצה

  

                                                           
" הפסח"י שכתב "אול� מלשו& רש. ה נזרק"ד'  תוס%, היינו הבשר(י שהיה טמא הפסח "פירש 1

א� נודע זאת , או הד�) אחרוני�' וע, בסת� יש לדקדק שלא רק הבשר נטמא אלא ג� האימורי�
 % דהניחא גבי טומאת הד� ', אכ& כתבו התוס.  לעשות פסח שניאחר הזריקה הדי& הוא שאי& צרי(

הרי הצי' א� , אול� א� נטמא ג� הבשר מדוע יהיה פטור מלעשות פסח שני, שר נאכלבפ ה"שעכ
ולשאר דיני� (הוא רק לעני& שיכול לזרוק את הד� ,  דהיינו על הבשר%" אכילות"שמרצה על 

' כ דוקא לר"וא,  לעני& שיהיה מותר לאכול את הבשראבל אינו מרצה, )'התלוי� בבשר כפיגול וכו
 .אבל לרבנ& שמעכבת צרי( לעשות פסח שני, נת& שאכילת פסח לא מעכבא

  .בי& א� זרק בשוגג ובי& א� זרק במזיד 2
  . ויתכ& שנגע בשר' ונגעבעפרשהנידו& באופ& שהכניס ידו , )ה לאו"בד(' כתבו התוס 3
 .ט את הספק דחה רב יוס�להביא ראיה לפשו' ומה שרצתה הגמ 4


