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  .תמורה ד� לד
  ?או לקבור לאלו שדינ בשריפה, הא יכול לשרו� לאלו שדינ בקבורה
  

    לשרו� לנקברי  לקבור לנשרפי
  1אסור  לרבנ�  2אסור

  יהודה' לר  3רשאי להחמיר כ�

  
  ?ומה הדי� כשארגו בשק, מה די� שער נזיר טמא או שער פטר חמור כשהוא בפני עצמו

  

    כשהוא בפני עצמו  כשארגו בשק
  5 ורבי אלעזר ורבי ירמיה4לרב נחמ�  נקבר  נקבר

  חנינא' יוסי בר' לרב ששת ולר  6נקבר  נשר�

  
  ?באיזה אופני אמרינ� בהקדש שטעו� שריפה שאפרו מותר ובאיזה אופ� אפרו אסור

  

    אפרו מותר  אפרו אסור
  לרמי בר חמא  כשיצא כבר מאיסור מעילה  כשלא היה מי שיוציאו מאיסור מעילה

  לרב שמעיה  בכל אפר הקדש  ת הדש�בתרומ
  

                                                           
דל מה צ רי)  , ס"א בג ליו�  הש"וה קשה  הרע. י דדלמא את י אינ יש ו אשכח לה ו ואכ יל לה ו" פיר ש1

'   וע. ע"וצ, כשקבר� לא קיי � את מצות שריפה שהוצרכה  לה�, הא כיו � שמצות�  בשריפה, טע� זה
 .במה  שציי� ביד  בנימי �

, משו� דנקב רי� אפר� אסור ונש רפי�  אפר� מותר, )נההיה  גירס א זו במש' ו לתוס('  וביא רה ה גמ2
 .כ חיישינ� ש מא יבוא להנות  מ� ה אפר"וא

אלא שרב נ �   , ד על ידה הו א מב ער מיד מ�  העול�,  הנה   ודאי  ששריפה ה יא חו מרא  יותר  מקבורה3
,  )דאפר הנשרפי� מותר(חששו דא � שמחמיר  לשופר� חיישינ � שמא מתו) זה  יבוא  להקל באפר� 

 .ה ודה ל א חיי ש לזהי' ואילו ר
וש אלו טבי  לרב נ חמ�  אי מ ידי  ,  הג� שרב  נחמ�  שתק כששאלו טבי  מפטר חמ ור על פטר חמו ר4

מ נראה  שרב  נחמ�  עצמו "מ, ו אמר  לו רב  נחמ�  בש� רב ש שת כא� ב שק כא� ב שער, שמיע ל) ב הא
ב נחמ�  וא� נאמר דר. מזה שלא תיר- לו מתחילה כ� ג� על נזיר וג� על פטר חמור , לא סובר כ �
 . ניח א טפי.) ש"ע, א שבסו� המ סכת"כפי  שמשמע מהגהו ת הגר" (מידי שמיע ל)"אמר לטבי 

דכא�  בשער וכ א� (  הנה  רב יר מיה  לא תיר- כ רב ששת את הקושיא מפטר ח מור  על פטר ח מור 5
ועל פטר ח מור  הוא   ,  ל כתירו - רב   נחמ�  דכא�  בנזי ר טמ א וכ א� בנ זיר ט הור"שמע מינ ה דס , )בשק

 .יהוד ה שרשאי להחמיר על עצמו ולשרו�'  א כרמתר- דהו 
במ דב ר   (ע נשר� כ דכתי ב "או ל� כל זה  בנזיר  טמא דוק א דב נזיר  טהור  לכו,  ובהכ י מיי רי מ תניתי�6
 ֲא3ֶר וְ ָנַת� ַעל ָהֵא�ְוגִ ַ>ח הַ ָ;ִזיר  ֶ:ַתח אֶֹהל  מ0ֵעד ֶאת  רֹא3  ִנְזר0 וְ ָלַקח ֶאת 6ְַער רֹא3  ִנְזר0 ) : "יח:ו

שג� בנזיר טהור מי ירי מ תניתי�   ) ה כא� בשק"ד(י "ומה שמשמע מרש". [ת ֶזַבח ַהְ?ָלִמי�ַ<ַח
 ].ש"ע, אידי וא ידי ב טמא: ל"דצ, ש"כב ר הגי ה הר ש, שנקבר

 


