ומאי מדבריהם  -מדברי רבי חנינא סגן הכהנים.

תלמוד בבלי מסכת פסחים דף טו עמוד א
זה מדברי
הכוונה
רבי חנינא סגן הכוהנים.
מדבריהם

חלק א' במסכת פסחים דף ט"ו עמוד א'

הסבר א' דף ט"ו עמוד א' מסכת פסחים גמרא -פרק ראשון -דיון בדברי רבי
מאיר במשנה
בר קפרא

ריש לקיש

שואלים
ריש לקיש בשם בר קפרא
איזה דברים
דברי רבי מאיר
"מדבריהם" זה דברי רבי שאמר רבי
יהושע?
אליעזר ורבי יהושע.

תשובה

אמר ריש לקיש משום בר קפרא :מתניתין באב הטומאה דאורייתא וולד הטומאה
דאורייתא ,ומאי מדבריהם  -מדברי רבי אליעזר ורבי יהושע .הי רבי יהושע? אילימא הא רבי
יהושע ,דתנן :חבית של תרומה שנולד לה ספק טומאה ,רבי אליעזר אומר :אם היתה
מונחת במקום התורפה  -יניחנה במקום המוצנע ,ואם היתה מגולה  -יכסנה .רבי יהושע
אומר :אם היתה מונחת במקום המוצנע  -יניחנה במקום התורפה ,ואם היתה מכוסה -
ריש לקיש בשם בר קפרא אומר שדברי רבי מאיר מתייחסים לאב טומאה מהתורה וכן ולד טומאה מהתורה.
יגלנה .מי דמי? התם  -גרמא בעלמא ,הכא  -בידים .אלא  -הא רבי יהושע ,דתנן :חבית של
תרומה שנשברה בגת העליונה ,ותחתונה חולין טמאין ,מודה רבי אליעזר ורבי יהושע שאם
תשובה
פעולה
פעולה
חכם
חכם
נוצר
כלי
יכול להציל ממנה רביעית בטהרה  -יציל .ואם לאו ,רבי אליעזר אומר :תרד ותטמא ואל
יניח במקום לא לא דומה ,זה גרמא,
רבי
רבי יניח במקום
חבית של ספק
יטמאנה ביד ,רבי יהושע אומר :אף יטמאנה ביד .אי הכי ,האי מדבריהם? מדבריו מיבעי
תרומה
אצלנו בידים.
יהושע שמור.
( )1אליעזר שמור
ליה!  -הכי קאמר :ממחלוקתן של רבי אליעזר ורבי יהושע למדנו .דיקא נמי ,דקתני :מודה
פעולה-לפי
רבי
רבי אליעזר ורבי יהושע ,שמע מינה .וכן אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה :מתניתין באב
יהושע
רבי אליעזר
אם
אירוע-חבית טהורה נשברה
ר"א+ר"י
הטומאה דאורייתא וולד הטומאה דאורייתא .ומאי מדבריהם  -מדברי רבי אליעזר ורבי
יציל בטהרה ככל לא יכול להציל תרד ותטמא
ומה שבחבית יורד
אפילו
יהושע .איתיביה רבא לרב נחמן :אמר רבי יוסי :אין הנדון דומה לראיה ,שכשהעידו רבותינו
ללא עזרתו.
ללא טומאה.
הניתן.
למקום טומאה.
יטמא
על מה העידו  -אם על הבשר שנטמא בוולד הטומאה ששורפין אותו עם הבשר שנטמא
בידו.
באב הטומאה  -זה טמא וזה טמא; אם על השמן שנפסל בטבול יום שמדליקין אותו בנר
תשובה-הלשון מדבריהם יש דיוק-שקודם
שואלים
שנטמא בטמא מת  -זה פסול וזה טמא .אף אנו מודים בתרומה שנטמאת בוולד הטומאה,
ששורפין אותה עם התרומה שנטמאת באב הטומאה .אבל היאך נשרף התלויה עם
צריך להיות "מדבריו" ולא מדבריהם ,כי זה הכוונה ממחלוקתם של כתוב מודה-רבי
הטמאה? שמא יבא אליהו ויטהרנה.
רבי אליעזר ורבי יהושע .אליעזר ורבי
רק לפי רבי יהושע?
יהושע.
רב נחמן בשם רבא בר אבוה אומר שדברי רבי מאיר מתייחסים לאב טומאה מהתורה וכן
ולד טומאה מהתורה ,ומדבריהם זה דברי רבי אליעזר ורבי יהושע (דומה לדברי ריש לקיש
בשם בר קפרא)

תמונה תמונה

רב נחמן

רבה בר אבוה

רבא

רבי יוסי

מסכת
תרומות -
ראה
להלן.

אליהו הנביא

תמונה תמונה תמונה תמונה תמונה
שואל
חכם
את רב נחמן
רבא

רש"י מסכת פסחים דף טו עמוד א
ומאי מדבריהם  -דר' מאיר.
מדברי ר' חנינא  -דתרומה טהורה בשש שעות דמיא לההוא דשלישי דטהור דאורייתא
וטמא דרבנן ,והא נמי שריא מדאורייתא עד תחילת שבע ,ואסירא מדרבנן ,וכיון דאשמעינן
ר' חנינא דמטמינן טומאה דרבנן בטומאה דאורייתא דמטמא ליה מדרבנן אוכל את אוכל -
מטמינן נמי תרומה טהורה דאסירא מדרבנן בטומאה דתרומה טמאה דאורייתא ,דלא
מטמיא לה אלא מדרבנן ,דאין אוכל מטמא אוכל אלא מדרבנן.
אמר ר' שמעון בן לקיש  -לא תדחק לאוקמא הכי ,דמאי מדבריהן דקאמר  -מדברי ר'
אליעזר ור' יהושע קאמר ,ולאו אמתניתין קאי ר' מאיר ,אלא בעלמא קאי ,והכי קאמר:
מדברי סופרים שמענו ששורפין כו' ומאן נינהו סופרים  -ר' אליעזר ור' יהושע ,והאי עדות
דר' חנינא ור' עקיבא לא שייך גבי פסח ,ואיידי דבעי לאורויי ששורפים קדש טהור עם
הטמא  -נקט לה.
אמר ר' שמעון בן לקיש  -לא תדחק לאוקמא הכי ,דמאי מדבריהן דקאמר  -מדברי ר'
אליעזר ור' יהושע קאמר ,ולאו אמתניתין קאי ר' מאיר ,אלא בעלמא קאי ,והכי קאמר:
מדברי סופרים שמענו ששורפין כו' ומאן נינהו סופרים  -ר' אליעזר ור' יהושע ,והאי עדות
דר' חנינא ור' עקיבא לא שייך גבי פסח ,ואיידי דבעי לאורויי ששורפים קדש טהור עם
הטמא  -נקט לה.
שנולד  -שאירע ,כגון שנכנס אדם טמא לשם ,ספק נגע בה ספק לא נגע.
התורפה  -הפקר.
יניחנה במקום המוצנע  -עדיין מוזהר על שמירתה ,וטעמא מפרש בבכורות בפרק (עד
כמה) +מסורת הש"ס[ :כל פסולי המוקדשין לד ,א] +את משמרת תרומתי  -שתים
במשמע ,אחת טהורה ואחת תלויה ,ואמר רחמנא עביד לה שימור.
יניחנה במקום התורפה  -כלומר :אם רצה יכול לגרום לה טומאה ,דקסבר :יש אם למסורת,
ותרומתי כתיב ,אלמא :שמעינן ליה לר' יהושע דכיון דאינה ראויה אלא להדלקה  -יכול
לגרום לה טומאה ,והא נמי ,אפילו טהורה בת ביעור היא ,ומטמאין אותה.

נשרף
אומר הדברים בשר
רבי יוסי לא דומים ראשון עם בשר לפני ראשון

שניהם
טמאים

אומר הדברים שמן נפסל
מדליקים
שואל
שניהם
חכם
את רב נחמן
רבא
רבי יוסי לא דומים טבול יום עם נר שנטמא בטמא מת פסול+ט
מא
הבעיה היא שריפת
נשרפת עם תרומה
אנחנו תרומה נטמאת
מודים בראשון לטומאה נטמאת באב הטומאה
ספק עם טמא-אולי יבוא אליהו
הנביא ויטהר?
תוספות מסכת פסחים דף טו עמוד א
באב הטומאה דאורייתא  -נראה לר"י דלהכי נקט דאורייתא משום דאיכא אב הטומאה
דרבנן כגון מעת לעת שבנדה ובית הפרס וארץ העמים והרבה כיוצא בהן והא דנקט
דאורייתא לא נפקא מינה מידי למ"ד אין אוכל מטמא אוכל דמ"מ לא מטמא אלא מדרבנן
ולא נקט דאורייתא אלא משום דבעי למימר ולד טומאה דרבנן דהוי דווקא דרבנן.

ולד טומאה דרבנן  -פ"ה כגון כלי שנטמא במשקין והק' ה"ר יעקב דאורלינ"ש א"כ היכי
יליף רבי מאיר מדברי ר' חנינא הא בשר קודש שנטמא מכלי שנטמא במשקין אינו נשרף
אלא בעיבור צורה כדמוכח במס' חגיגה (דף כב .ושם) ובפ' על אלו מומין (בכורות דף לח.
ושם) דקאמר כלי שנטמא במשקין מאחוריו תוכו ואזנו ואוגנו וידיו טהורין דעבוד בהו רבנן
היכרא דלא לישרוף עליה תרומה וקדשים ומאחר שנעש' נותר אפי' היה טהור לגמרי
מותר לשורפו עם הטמא' כדמוכח לקמן (ע"ב) מיהו אי עיבור צורה היינו לינה בעלמא אף
על גב דלא הוי נותר לא קשה מידי ולפרש"י אינה היא מן המדה דר' יוסי היינו דלא מדמינן
איסור דרבנן לטומאה דרבנן ונראה לר"י דוולד טומאה דרבנן היינו כדמפרש ר' ירמיה הכא
בבשר שנטמא במשקין ור' מאיר לטעמיה וכו' ור' יוסי לטעמיה דאמר טומאת משקים
לטמא אחרים דאורייתא אף על גב דבכלי שנטמא במשקין אין שורפין קדשים אלא בעיבור
צורה בשאר טומאה דרבנן שורפין דלא כל הטומאות שוות ואור"י דלמ"ד אוכל מטמא אוכל
לא איצטריך לאוקמא לעיל בולד ולד אלא לרבי יוסי דאמר משקין לטמא אחרים דאורייתא
והוי ולד טומאה דאורייתא אבל לרבי מאיר דהוי ולד טומאה דרבנן בלא ולד ולד איכא
תוספת טומאה דמעיקרא טמא דרבנן והשתא כששורפין טמא דאורייתא הקשה ר"י למ"ד
אין אוכל מטמא אוכל מדאוריי' א"כ לר' יוסי לא משכחת שלישי דאורייתא אלא שנגע
שלישי במשקין שנגעו באוכל ראשון א"כ מאי תוספת טומאה איכא כששורפו עם הבשר
שנטמא באב הטומאה דכיון דאין אוכל מטמא אוכל לא הוי שני אלא מדרבנן ובלאו הכי הוי
שני דרבנן כיון שנטמא מן המשקין דהוי תחלה ואור"י דאכתי לא נגזרה גזירה דכל הפוסל
התרומה מטמא משקין להיות תחלה כדפי' לעיל א"נ דהאי שלישי נטמא בעצים ולבונה
כדפירש ר"ת לקמן גבי רביעי בקדש וסבירא ליה השתא דחיבת הקודש מהני למימני ביה
53ראשון ושני אף על גב דר"ל בעי לה (לקמן דף כ ).ולא איפשיט.

