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  .כז ד� פסחי�
  , כדי להחמי� ונצטרפו וחימצומה� שאור של חולי� ושל תרומה שנפלו לעיסה ואי� בכל אחד 

  ? העיסהמה די�
  

  להיבנפל האיסור בתח  
   וחמצו שניה�

  בנפל האיסור לבסו�
   וחמצו שניה�

   בקד� וסילק האיסור קוד�
  החולי� שהחמי� והחמי�

  כחולי�  חולי�  כחולי�  לרבנ� 
  1 מדמעת:לאביי  ראליעז' לר

  2 כחולי�:'לדחיית הגמ
  כחולי�  מדמעת

  
  ?הדי�מה , ואחרות באחרות, ושוב נתערבה אותה הפת בככרות אחרות, אפה פת בעצי אשירה

  
  ?הא� מהני שיולי! דמי ההנאה לי� המל!  ?הא� כול� אסורות בהנאה  

  ז" דאי� פדיו� לע$לא מהני   כול� נאסרות  לחכמי� 
  מהני  �לא כול  אליעזר' לר

  
  ?הא� ה� אסורי� אליבא דרבי, דברי� דלהל� העשוי� מחרס שגמר עשיית� היה בעצי איסור

  

  תנור  קדירה שמבשל בה  3קערות כוסות וצלוחיות  
  אסור  אסור  אסור  ל זה וזה גור� אסור"אי ס
   מותר:לישנא קמא  אסור  4ל זה וזה גור� מותר"אי ס

  5 אסור:איכא דאמרי
  מותר

  
  ?6פת על גבי גחלי� בגחלי� דלהל� אליבא דרבימה הדי� באפה 

  

  )בוערות$(גחלי� לוחשות   )כבויות$(גחלי� עוממות   
  יוחנ� ' לר  אסור  מותר  חד אמר

  7מותר  מותר  וחד אמר  ושמואל
                                                           

אינו בא לומר שדוקא , "אחר האחרו� אני בא"הוספתי מרכאות �ימאליעזר ' ל לאביי דמה שאמר ר"ס 1
א דזה וזה "ל לר"כיו� דס,  זה אינו,תחלה לאהאבל א� נפל ב, א� נפלה התרומה באחרונה אז יש דימוע

אבל א� קד� וסילק את , א� נמצא האיסור באחרונה בשעת החימו� מדמע, אלא הכוונה. אסורגור� 
� .א מודה שאינו מדמע"בזה ג� ר, האיסור קוד� שהחמי

. כי אזלינ� בתר גמר מעשה, דהיינו דוקא א� נפל האיסור לבסו� אז מדמע, א בדוקא"לצד זה דברי ר 2
  .זה וזה גור� מותרדנ " ואה, מותר גמרו בהיתר ,  אסור ולכ� גמרו באיסור 

סק יההוספתי י �ימי "ה שבח עצי� בכלי� שנגמרו ע"דכיו� שיש שבח עצי� בפת וה, ע אסור"בזה לכו 3
ד זה וזה גור� מותר "למ' כ� שאפי, והנאת� היא בלי גור� שני,  שנהנה מכלי שנעשה באיסורהרי, איסור

 .כא� אסור
 .ה ובהא" תוד . וכ� סובר שמואל בדעת רבי 4
וא� שבבישול עצמו יש ,  את התבשיל קוד� שעת הבישולמקבלתוהטע� משו� שנהנה מהקדירה שהיא  5

  .מ אסור מצד ההנאה הראשונה"מ, מבשל בעצי היתרועתה הוא , להתיר משו� זה וזה גור� מותר
  .דהא מתירי� נמי באבוקה כנגדו, אכ� אליבא דרבנ� בכל עני� מותר 6
 .ולכ� מותר,  דהיינו אש גלויה דכיו� שאינו כמצב של אבוקה כנגדו  7
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  :פסחי� ד� כז
  ?הסיק את התנור בעצי הקדש מה הדי� הפת

  
  1קדיש� לדמי שלמי�הבעצי� ש  בעצי� שה� לבדק הבית  

  הפת אסורה  2הפת מותרת  יהודה' לר
  הפת מותרת  הפת מותרת   3)מ"ר(יהודה ' לחולקי� על ר

  

                                                           
או כל קרב� אחר מקדשי� קלי� שלא שיי* , יה� קרב� שלמי�דמהקדיש עצי� כדי לקחת ב', פי 1

 . עילהבו מ
2 �אול� א� , אכ� זה דוקא א� מעל בשוגג. דכיו� שמעל יצאו העצי� לחולי� ולא נאסרת הנאת

 להעמיד את הברייתא 'ה הגמז יכל"ולפ. [יהודה לא יוצא ההקדש לחולי�' מעל במזיד לדעת ר
מ כתבו "מ. וכגו� שמעל במזיד שאז הפת נאסרת, בעצי הקדש רגילי� ולאו דוקא בעצי שלמי�

]. שלא רצה להעמיד באופ� זה מכיו� דאי� דר* בני אד� לעבור במעילה במזיד, )ה בעצי"בד(' התוס
, "ואפר הקדש לעול� אסור' כל הנשרפי� אפר� מותר וכו"ומה שמצאנו ברייתא מפורשת שאומרת 

שברייתא זו מיירי בנפלה ', מתרצת הגמ. י מעילה"ומוכח לכאורה שאי� אפר הקדש יוצא לחולי� ע
 .ולכ� אפר� אסור, ליה בעצי הקדש שלא היה מי שימעול ויוציא לחולי�דליקה מא

כ הפת תמיד "וא, ג שאינו חייב קרב� מעילה יצא ההקדש לחולי� בהשתמשותו"ל שג� בכה"ס 3
�ל שעיקר חילול הקדש "ס:) ד� נג(מ בקידושי� "ואדרבה ר. מותרת כי כבר יצאו העצי� לחולי

  .י מעילה במזיד"הוא ע


