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תמורה ד לד.
הא יכול לשרו לאלו שדינ בקבורה ,או לקבור לאלו שדינ בשריפה?
לרבנ
לר' יהודה

לשרו לנקברי
2
אסור
3
רשאי להחמיר כ

לקבור לנשרפי
1
אסור

מה די שער נזיר טמא או שער פטר חמור כשהוא בפני עצמו ,ומה הדי כשארגו בשק?
לרב נחמ 4ורבי אלעזר ורבי ירמיה
לרב ששת ולר' יוסי בר' חנינא

5

כשהוא בפני עצמו
נקבר
6
נקבר

כשארגו בשק
נקבר
נשר

באיזה אופני אמרינ בהקדש שטעו שריפה שאפרו מותר ובאיזה אופ אפרו אסור?
לרמי בר חמא
לרב שמעיה

אפרו מותר
כשיצא כבר מאיסור מעילה
בכל אפר הקדש

אפרו אסור
כשלא היה מי שיוציאו מאיסור מעילה
בתרומת הדש

 1פירש"י דדלמא אתי איניש ואשכח להו ואכיל להו .והקשה הרע"א בגליו הש"ס ,דלמה צרי(
טע זה ,הא כיו שמצות בשריפה ,כשקבר לא קיי את מצות שריפה שהוצרכה לה ,וצ"ע .וע'
במה שציי ביד בנימי.
 2וביארה הגמ' )ולתוס' היה גירסא זו במשנה( ,משו דנקברי אפר אסור ונשרפי אפר מותר,
וא"כ חיישינ שמא יבוא להנות מ האפר.
 3הנה ודאי ששריפה היא חומרא יותר מקבורה ,דעל ידה הוא מבער מיד מ העול ,אלא שרבנ
חששו דא שמחמיר לשופר חיישינ שמא מתו( זה יבוא להקל באפר )דאפר הנשרפי מותר(,
ואילו ר' יהודה לא חייש לזה.
 4הג שרב נחמ שתק כששאלו טבי מפטר חמור על פטר חמור ,ושאלו טבי לרב נחמ אי מידי
שמיע ל( בהא ,ואמר לו רב נחמ בש רב ששת כא בשק כא בשער ,מ"מ נראה שרב נחמ עצמו
לא סובר כ ,מזה שלא תיר -לו מתחילה כ ג על נזיר וג על פטר חמור .וא נאמר דרב נחמ
אמר לטבי "מידי שמיע ל(" )כפי שמשמע מהגהות הגר"א שבסו המסכת ,ע"ש(  .ניחא טפי.
 5הנה רב ירמיה לא תיר -כרב ששת את הקושיא מפטר חמור על פטר חמור )דכא בשער וכא
בשק( ,שמע מינה דס"ל כתירו -רב נחמ דכא בנזיר טמא וכא בנזיר טהור ,ועל פטר חמור הוא
מתר -דהוא כר' יהודה שרשאי להחמיר על עצמו ולשרו .
 6ובהכי מיירי מתניתי ,אול כל זה בנזיר טמא דוקא דבנזיר טהור לכו"ע נשר כדכתיב )במדבר
ָת ַעל ָה ֵא ֲא ֶ3ר
מ0עד ֶאת רֹא 3נִ ְזר 0וְ ָל ַקח ֶאת ְַ 6ער רֹא 3נִ ְזר 0וְ נ ַ
ו:יח(" :וְ ִג ַ<ח ַה; ִָזיר ֶַ :תח א ֶֹהל ֵ
ֶבח ַה ְ? ָל ִמי"] .ומה שמשמע מרש"י )ד"ה כא בשק( שג בנזיר טהור מיירי מתניתי
ַ> ַחת ז ַ
שנקבר ,כבר הגיה הרש"ש ,דצ"ל :אידי ואידי בטמא ,ע"ש[.

