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  .צ ד� פסחי�
  ?והא� אד� משייר במעות שרוצה לקנות חלק בפסח, הא� אד� משייר בפסחו

  
  �הא� משייר בפסחו   

  1והיה נחשב אתנ� א� מינה זונה
  �הא� משייר במעות 

  2וכשנותנ� לבעל הפסח יוצאי� לחולי�
  משייר  משייר  לרב אושעיא

  משייר  3אינו משייר  אבייסברת ל
  

  ?זירא'  מותר לעשות במעות דברי� דלהל� לרבה ורהממנה אחרי� על פסחו הא�
  

  לקנות חלוק וטלית  לקנות מצה ומרור  לקנות עצי� לצלות פסח  
   אסור:חד אמר  מותר   מכדי אכילה�לרבנ� 

   מותר:וחד אמר
  אסור

   אסור:חד אמר  מותר  מותר   מכדי מקח�לרבי 
   מותר:וחד אמר

  
  :פסחי� ד� צ

  ?הד� על האנשי� דלהל�הא� שחוטי� את הפסח וזורקי� את 
  

  על טמא שר  שלא טבל עדיי�  4על טבול יו� ומחוסר כפורי�  
  5אי" זורקי� ושוחטי�  שוחטי� וזורקי�  לרב יהודה אמר רב

  שוחטי� וזורקי�  לעולא
  

                                                           
שאי" אתנ" חל על דבר שכבר נדור והוא " לכל נדר) "יט:דברי� כג(אי לאו דדרשינ" מקרא ', פי 1

הרי אי" אד� אוסר דבר שאינו  ,האתנ" אי- היה חל ' אלא שהקשתה הגמ ." היה חל האתנ,קדוש 
ל לרב אושעיא שאד� משייר בקדושת "וס, ותיר. רב אושעיא דמיירי בממנה זונה על פסחו, שלו

וכיו" שכ" א� מינה זונה באתננה על פסחו חל ,  כדי להמנות אחרי� עליו פסחקרב"הגו� של 
  . והיה בדי" שיאסר לולא הקרא,המינוי

 א� שהמעות קדושי� והפסח קדוש בכל אופ" "לכ, וכיו" שכ- היא דעת המקדיש את המעות 2
כי שייר בשביל דבר , כשמשל� במעות לבעל הפסח כדי להתמנות על פסחו יוצאי� המעות לחולי"

  .זה בקדושת�
ד� משייר ג� בפסח ולא רק  ושא,אושעיא את המשנה כרבי ' ואמר אביי שאילולא שהעמיד ר 3

 ולכ- היה , יוסי הגלילי שקדשי� קלי� ממו" בעלי�' היה הוא מעמיד את המשנה הזו כר, במעות
 .)והיה נאסר לולא הקרא( אתנ" עשותהמינוי מועיל ל

ד של כהני� "וכדרב שמעיה שאמר חזקה שאי" ב, ובאופ" שכבר נת" את קינו לכהני� להקריבו 4
 . כל המעות שבשופרותעומדי� מש� עד שיכלו

ל "דעל כרח- ס', ודחתה הגמ. דהוא רק גזירה מדרבנ" שמא יפשע מלטבול' א הבינה הגמ"בהו 5
  .לימוד על זה' ומביאה הגמ, מדאורייתא לא שוחטי� וזורקי� עליו' לרב שטמא שר. אפי


