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  .בפ ד� פסחי�
  ].ה רב"תוד [?)ג� לא לצרי עי�( נשר� לפני הבירה מעצי המערכה 1באיזה אופני� ג� מיעוטו

  

  שור� לפני הבירה מעצי המערכה    משנתנו�שור� בחצרו   
   אכסנאי א� שלא החזיק:י"לרש  בבעל הבית  לרב חמא בר עוקבא

   באכסנאי דוקא שהחזיק:'לתוס
  באכסנאי שהחזיק כבר בדר$  עדיי% בדר$באכסנאי שלא החזיק   לרב פפא 
  2 בדר$אכסנאי א� שלא החזיק  בבעל הבית  לרב זביד

  
  ?מ בדבר"הא� יש נפ, דברי� דלהל� שנאסרו או מטע� בושה או חשד

  

  מפני החשד: לרבא  כדי לבייש/ שלא לבייש : לרב יוס�  
 �  לשרו� מעצי עצמ

  לפני הבירה
  בכל עני% אסור 

  י% לוכדי לא לבייש את מי שא
  3 אסור:בעצי� כשרי� למזבח

   מותר:ובדקלי�בקני� 
  להעמיד כהני� טמאי� 

  בשער המזרח
  בכל עני% מעמידי�

  כדי לבייש את מי שנטמא
  4 מעמידי�:בסת� אנשי�

   לא:י שישוראלבמפנקי ובגד
  

  ?הא� ישר� מיד או טעו� עיבור צורה,  בזמני� דלהל�5הפסח שנטמאו בעליו או מתו
  

  לאחר זריקה  קוד� זריקה  
  לרב יוס� 

  א"בהו
   )ע ישר� מיד "לכו

  דלא היה ראוי בשר לאכילה
   בעי עיבור צורה:לתנא קמא

   ישר� מיד:יוחנ� ב� ברוקה' לר
  לרב יוס� 
  במסקנא

   בעי עיבור צורה:לתנא קמא
   ישר� מיד:יוחנ� ב� ברוקה' לר

   )ע בעי עיבור צורה "לכו
  דהיה ראוי וחשיב פסולו מדבר אחר

   בעי עיבור צורה:לתנא קמא  יוחנ�' לר
     ישר� מיד:יוחנ� ב� ברוקה' לר

                                                           
במשנה מבואר שבנטמא רובו הוא נשר� לפני הבירה מעצי המערכה כדי לבייש את בעליה
 שלא נזהרו שלא  1

� (וכ� מבואר שהציקני
 . יטמא הפסח
. את מיעוטו ש
 כדי להנות מעצי המערכה' היו שורפי
 אפי) קמצני
 שמי שיצא מירושלי
 ונזכר שיש בידו בשר , דאיתא הת
,.)ד� מט( מהמשנה דלעיל משנתנועל ' והקשתה הגמ

א� שמיירי ג
 במיעוט בשר ובאד
 רגיל ,  א
 לא עבר את צופי
 חוזר ושורפו לפני הבירה מעצי המערכה� קודש 
 .וכדלהל�, 'ונאמרו על זה כמה תירוצי
 בגמ. שאינו קמצ�

רב זביד חולק בי� על רב חמא בר עוקבא ' ואילו לפירוש התוס, י רב זביד כרב חמא בר עוקבא"נמצא דלפירש 2
אי נמי דרב פפא ורב זביד נחלקו כיצד . ל דלא צרי""דה
 סוברי
 דבעינ� שהחזיק בדר" והוא ס, ובי� על רב פפא

 .בלא החזיק' חזיק ולרב זביד אפי דלרב פפא דוקא בה, באכסנאישהעמידלפרש את דברי רב חמא בר עוקבא 
3 
אכ� , יבואו לחשוד אות
 שה
 לוקחי
 את עצי המערכה, דכיו� שה
 לוקחי
 את מותר העצי
 חזרה לבתיה

 
 הכל � כשרי
 למערכה אבל בקני
 וחריות של דקל שאינ
 ראוי
 למזבח החשד זה שיי" דוקא א
 הביאו עצי
 
 .עצי המערכה ואי� חושדי
 לה
יודעי
 שאינ

ושלא יבואו לחשוד אות
 שמפני ביטול מלאכת
 לא באו , כדי שידעו שמחמת טומאה ה
 לא עובדי
 במקדש 4
וכ� אנשי
 שהעבודה שלה
 היא לקלוע , אכ� באנשי
 מפונקי
 שאינ
 בני מלאכה אי� את החשד הזה. לעבוד

 מפני עבודת המקדשח את כ אי� חושדי
 בה
 שיבואו להני"ג, חבלי
 שהיא אומנות קלה ואי� בה הרבה שכר
  .ולכ� לא צרי" להעמיד לה
, ביטול מלאכה כזו

5 
. ע נשר� מיד"לכו � כגו� שיצא או שנטמא ,אבל א
 היה פסול בגו� הפסח, הנידו� הוא דוקא כשיש פסול בבעלי
 קרא והאי, "והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישר�) "יט:ויקרא ז( דכתיב ,ולגבי נטמא ילפינ� לה מקרא

 כגו� ל� הד
 או נשפ" הד
 או שיצא מחו$ לקלעי
 ,ואילו שאר פסולי
. ו לקדשי קדשי
"כתיב בקדשי
 קלי
 וק
 .ילפינ� מהלכה למשה מסיני שישר�, הד
 או הבשר


