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  .פא ד� פסחי�
  ?2וסותרי� כל מה שספרו, הא� מטמאי� למפרע,  שראה בשביעי שלו ושומרת יו� כנגד יו�1זב

  
  מה הדי� לפסח שני  מדרבנ�  מדאורייתא  

  3צריכי� לעשות  !!!!!  מטמא למפרע  לחכמי�
  אי% צריכי� לעשות  מטמא למפרע  מכא% ולהבא  4יוסי' לר

  
  :פסחי� ד� פא

  ].ה וטמא"תוד [?דע לו בזמני� דלהל� מה הדי�הנטמא בטומאת התהו� ונו
  

  נודע לו אחר זריקה  נודע לו קוד� זריקה  נודע לו קוד� שחיטה  
  הצי& מרצה  5אינו מרצה  אינו מרצה  א במר בר רב אשי"להו

  הצי& מרצה  הצי& מרצה  אינו מרצה  למסקנא שבדבריו
  

  ?מה די� טומאת התהו� באופני� דלהל�
  

  מת של�     משובר ומפורק
   או שהיה טעו� ורכוב6בקבר  דר במוטל    הדר המושכב לרוחב

   טמא:כשחייב להאהיל  לתרומה
   טהור:כשאי� חייב להאהיל

  7טמא  טהור
  טהור  לנזיר ועושה פסח

  

                                                           
והטע� שמיירי בזב בעל . נקיי� לטהרתו' נידו% סוגיי% הוא בזב בעל שתי ראיות שצרי) לספור ז 1

ואי אפשר לדו% על ,  שבעל שלש צרי) להביא קרבנות בשמינימשו�, שתי ראיות ולא בעל שלש
 .שחיטת פסח עבורו בשביעי שלו

 שהיא שומרת יו� כנגד !או ביו� השני של זבה קטנה , הנידו% הוא דוקא ביו� השביעי של הזב 2
ע סותר "אבל זב שראה באמצע שבעת הימי� שלו לכו, "מקצת היו� ככולו"שיש לדו% בה� , יו�

 .למפרע
הרי מתברר שכשנזרק הד� עליה� היו טמאי� באותה שעה , ת"דכיו% שה� טמאי� למפרע מה 3

אכ% א� זרקו עליה� ולא ראו באתו היו� יצאו ידי חובה ואוכלי� . [וצריכי� לעשות פסח שני
  ]. לערב

 .יוסי' היא כר) יוחנ%' של ר(יוחנ% שסברתו ' אושעיא לר' וכ% אמר ר 4
אבל א� כבר ,  אז מרצה צי&!יתה הזריקה בלא ידיעת טומאה א סברנו שרק היכא שה"בהו 5

 . ויעשה פסח שני! אי% זורק את הד�, בשעת זריקה ידענו מטומאת התהו�
, )ה ובקבר"בד(' תירצו התוס. והרי ודאי נודע כשקברוהו ש�, ומה ששיי) טומאת התהו� בקבר 6

  .שמיירי כגו% שנפל בקבר ומת ולא נודע
וג� א� הל) בי% ,  הקבר מצרפו!דא� הוא בקבר ,  אפשר שלא יאהילבכל אופני� אלו אי 7

ג " א� היה רכוב עאו, כ הוא מאהיל"א� הוא טעו% משא שהמשא כופפו גכ%  ו.הפרקי� טמא
 .הוא מאהילכ "שגבהמה 


