
  אפ דף פסחים
   אמרינן מי? לא או התהום טומאת לו הותרה בקרבנותיהן המרצה כהן: חמא בר רמי בעי

  
  , גמירי בזבחא     :דילמא או     התהום טומאת גמירי כי

  .בבעלים שנא ולא בכהן שנא לא      . גמירי לא בכהן, בבעלים -  
  
  
   –טומאת תהום דשרץ למעוטי  – יוסי' ר      ?מאי למעוטי מת -  בלבד למת אלא התהום טומאת אמרו לא

  שוחטין וזורקין על אין ד "ולמ –בעלים ב                
  טמאי שרץ                

  
  רב יוסף                  רבא
  דזיבה התהום טומאת למעוטי        ?דשרץ התהום טומאת למעוטי לאו

  
   בבעלים         בכהן           בבעלים

  התהום טומאת לו הותרה: מינה ושמע      
                  

  בפסח         פסח בעושה אלא                   ,בנזיר אי
   ביה מהני מי
  דאמר למאן אלא    דאמר למאן הניחא       עליו מת ימות כי

  וזורקין שוחטין    וזורקין שוחטין אין        .רחמנא אמר
  אומר יוסי רבי       שרץ טמאי על   שרץ טמאי על         

   ששחטו יום כנגד יום ומרתש     ידועה טומאה השתא          , 
   כך ואחר שלה בשני עליה וזרקו       – לו הותרה          
 ופטורה אוכלת אינה -  ראתה  ? שכן כל לא התהום טומאת          
  שני פסח מלעשות                  

  
   ? ציץ דמרצה משום לאו -  טעמא מאי: הקושי              

  
   יוסי רבי דקסבר משום, לא: אמרי: תירוץ     :אומר יוסי רבי, והתניא: קושי על התירוץ

         .מטמאה היא ולהבא מכאן    שלו בשביעי עליו וזרקו ששחטו ראיות שתי בעל זב
   ששחטו יום כנגד יום שומרת וכן, ראה כך ואחר
   מטמאין אלו הרי -  ראתה כך ואחר שלה בשני עליה וזרקו
  . שני פסח מלעשות ופטורים, למפרע ומושב משכב

  
  . מדרבנן - למפרע מאי: אמרי: תירוץ

  . מדרבנן למפרע מטמא סבר אושעיא רבי ואף: חיזוק לתירוץ
  .- שלו בשביעי שראה זב

  
  !יומו אלא יסתור לא: יוחנן רבי         שלפניו את סותר :אושעיא רבי

  
  מטמא הוא ולהבא מכאן קסבר אי     מטמא הוא למפרע קסבר אי      
  ! נסתור לא נמי יומו -      . נסתור כולהו אפילו -      
  . יומו ולא יסתור לא: אימא אלא              
  ! למפרע ומושב משכב מטמאין אומר יוסי רבי והא. כוותך קאי יוסי רבי: )יוחנן' אושעיא לר' ר( ליה ואמר
   . מינה שמע, מדרבנן למפרע מטמא: מינה שמע לאו אלא


