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כג.
ולעכובי לא?¿◊

והתניא:¿▀◊כג.
במכסת נפשות ־ מלמד שאין הפסח נשחט אלא למנוייֹו שחטו שלא למנוייו יכול יהא כעובר על המצוה? 

 ִ תלמוד לומר: תכוסו, הכתוב שנה עליו לעכב, ואיתקש אוכלין למנויין

זקני דרום לא מקשי.!◊כג.

¿◊כג.
וכי לא מקשי נמי, מהא נמי אית להו פירכא: ומה במקום שנטמאו בעלים בשרץ שמשלחין קרבנותיהם 

לכתחילה, כהן שנטמא בשרץ אינו מרצה, מקום שנטמאו בעלים במת שאין משלחין קרבנותיהן 

ֹ מיתיבי, מפני שאמרו:▀¿◊כג. נזיר ועושה פסח ־ הציץ מרצה על טומאת דם ואין הציץ מרצה על טומאת הגוף

במאי?^¿כג.

אילימא בטומאת שרץ!¿כג.

שוחטין וזורקין על טומאת שרץִ האמרת:¿¿כג.

אלא טומאת מת!¿◊כג.

אין הציץ מרצהוקתני:▀¿◊כג.

אלמא נטמאו בעלים במת ־ אין משלחין קרבנותיהםִ ¿כג.

לא, אי דאיטמו בעלים במת ה"נ, הכא במאי עסקינן ־ כגון שנטמא כהן בשרץ.!◊כג.

אי הכי, אימא סיפא:¿כג.

ניטמא טומאת התהום ־ הציץ מרצה[סיפא]¿◊כג.

לא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבדהא תני רבי חייא:¿◊כג.

למת למעוטי מאי? לאו למעוטי טומאת התהום דשרץִ ¿כג.

לא, למעוטי טומאת התהום דזיבה.!◊כג.

¿^◊כג.
ואלא הא דבעי רמי בר 

חמא:
כהן המרצה בקרבנותיהם, הותרה לו טומא' התהום או לא הותרה לו טומאת התהום?

תפשוט דטומאת התהום הותרה לו, דהא הכא בכהן קיימינאִ ¿כג.

דרמי בר חמא ודאי פליגי.!◊כג.

תא שמע:▀¿◊כג.

(שמות כח) ונשא אהרן את עון הקדשי'. וכי איזהו עון נושא? אם עון פיגול, הרי כבר נאמר: (ויקרא ז) 

לא יחשִב אם עון נותר, הרי כבר נאמר: (ויקרא ז) לא ירצִה הא אינו נושא אלא עון טומאה שהותרה 

 ֹ מכללה בצבור

כג:
מאי טומאה?^¿

אילימא מטומאת שרץ!¿כג:

היכא אישתרי?¿¿כג:

ִ !¿◊כג: אלא טומאת מת, ולאו כגון שנטמאו בעלים במת? אלמא נטמאו בעלים במת משלחין קרבנותיהן

ובמאי?^¿כג:

אי בנזיר!¿◊כג:

(במדבר ו) וכי ימות מת עליו אמר רחמנאִ ¿¿◊כג:

אלא לעושה פסח!¿◊כג:
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לעולם בשרץ, ושם טומאה בעולם.!◊כג:

ואיכא דדייק ומייתי הכי:¿◊כג:
עון הקדשים אין, עון מקדישין לא, מאי טומאה? אילימא טומאת שרץ, מי אישתריא בציבור? אלא לאו 

טומאת מת, ועון קדשים אין, עון מקדישים לאִ 

לעולם טומאת שרץ, ושם טומאה בעולם.!◊כג:

יושב.▀>כג:

מנלן?^כג:

אמר קרא: (דברים יח) לעמוד לשרת, לעמידה בחרתיו ולא לישיבה.רבא אמר רב נחמן:!◊כג:

לעמוד לשרת. מצוה, כשהוא אומר. (דברים יח) העומדים, שנה עליו הכתוב לעכב.ת"ר:▀◊כג:

מכדי יושב כזר דמי ומחיל עבודה, אימא: מה זר במיתה, אף יושב במיתהרבא לרב נחמן:¿◊כג:

אבל ערל, אונן, יושב ־ אינן במיתה אלא באזהרהִ אלמה תניא:▀¿◊כג:

!◊כג:
משום דהוי מחוסר בגדים ושלא רחוץ ידים ורגלים שני כתובין הבאין כאחד, וכל שני כתובים הבאין 

כאחד אין מלמדין.
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