תלמוד בבלי מסכת פסחים דף כ עמוד ב
תלמוד לומר כל אשר בתוכו יטמא וסמיך ליה מכל האכל  -אוכל מטמא מאויר כלי חרס,
ואין כל הכלים מטמאין מאויר כלי חרס.
הסבר א'-ג' דף כ' עמוד ב' מסכת פסחים גמרא -פרק ראשון -הסבר רב חסדא בנושא
חלק א' -ג' במסכת פסחים דף כ' עמוד ב'
מיקוד דעתו של רבי יהושע בחיבור  2דברים עם דרגת טומאה שונה
שריפת
אמירה
חכם
סתירה
חכם
רב חסדא רמי פיסחא אפיסחא ומשני; מי אמר רבי יהושע שתיהן כאחת ,ורמינהו אמר רבי
אין הנדון דומה בשר טומאה 2עם בשר טומאה-1
רב
יוסי :אין הנדון דומה לראיה ,כשהעידו רבותינו על מה העידו  -אם על הבשר שנטמא בולד
רבי יוסי
שניהם טמאים ואין בעיה
לראיה
חסדא בדברי רבי יהושע
הטומאה ששורפין אותו עם הבשר שנטמא באב הטומאה  -זה טמא וזה טמא .אם על
רבי שמעון
אליהו הנביא
רבי יוסי
רבי יהושע
רב חסדא
השמן שנפסל בטבול יום ,שמדליקין אותו בנר שנטמא בטמא מת  -זה פסול וזה טמא .אף
ראה הסבר בעמוד קודם.

אנו מודים בתרומה שנטמאת בולד הטומאה ששורפין אותה עם התרומה שנטמאת באב
הטומאה ,אבל היאך נשרוף אפילו תלויה עם הטמאה ,שמא יבא אליהו ויטהרם? ומשני:
הא  -רבי שמעון ואליבא דרבי יהושע ,הא  -רבי יוסי ואליבא דרבי יהושע .דתניא :ארבעה
עשר שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבת ,ושורפין תרומות טמאות תלויות
וטהורות ,דברי רבי מאיר .רבי יוסי אומר :טהורה בפני עצמה ,ותלויה בפני עצמה .וטמאה
בפני עצמה .אמר רבי שמעון :לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע על הטהורה ועל הטמאה
שאין שורפין ,על התלויה ועל הטהורה  -ששורפין ,על מה נחלקו  -על התלויה ועל
הטמאה ,שרבי אליעזר אומר :תישרף זו בעצמה וזו בעצמה ,ורבי יהושע אומר :שתיהן
כאחת - .והא מתניתין רבי יוסי היא! הכי קאמר רבי יוסי לרבי מאיר :אפילו רבי שמעון
ואליבא דרבי יהושע ,דמיקל  -כי מיקל בתלויה וטמאה ,אבל בטהורה וטמאה  -לא.

תמונה תמונה תמונה תמונה תמונה
שריפת
שמו שנפסל בטבול יום דרגה  4שמשמש להדלקה עם נר
שנטמא בטמא מת דרגה -1זה פסול וזה טמא ואין בעיה.

הבעיה היא
בשריפת ספק עם וודאי שהספק עשוי
להיות טהור על ידי אליהו הנביא.
רבי מאיר

תמונה
רבי אליעזר

תמונה

חכם שסובר בדעתו של רבי יהושע
רבי יוסי -אסורה שריפת ספק עם טמא
רבי שמעון -מותרת שריפת ספק עם טמא

ההוכחה לנ"ל
רבי יוסי
רבי מאיר
י"ד ניסן ביעור
בשבת בשישי טהור ,ספק טמא-יחדספק נשרף בנפרד וטמא בנפרד
הסבר רבי שמעון במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע
ספק וטהורה מותר לשרוף יחד
טהורה וטמאה אסור לשרוף יחד
אין מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע אין מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע

ספק וטמאה אסור לשרוף יחד
יש מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע

רבי יהושע
רבי אליעזר
יש לשרוף בנפרד אפשר לשרוף יחד.

שואלים-הרי המשנה היא כרבי יוסי
אז איך אפשר להגיד שזה רבי שמעון?

רבי יוסי ברבי חנינא רמי תרומה אפיסחא ומשני; מי אמר רבי יהושע שתיהן כאחת,
ורמינהו :חבית של תרומה שנולד בה 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  -יגלנה.
גרמא  -אין ,בידים  -לא!  -ומשני :הא  -רבי שמעון אליבא דרבי יהושע ,הא  -רבי יוסי אליבא
דרבי יהושע.

סיבה שאין בעיה
יש הסכמה לשריפת תרומה
טמאה דרגה  2עם תרומה טמאה

תשובה-זה דברי רבי יוסי לרבי מאיר
שאפילו רבי שמעון שמיקל לפי דעתו של רבי
יהושע מיקל בספק וטמא ולא טהור וטמא.

פעולה
פעולה
חכם
חכם
חכם
נוצר
כלי
רבי
רבי יוסי ברבי חבית של ספק
יניח במקום לא
רבי
יניח במקום שמור,
תרומה
אליעזר אם מגולה יכסה
יהושע
() 1
שמור ,אם
חנינא
מכוסה יגלה.
שניהם
שאסור
תשובה -בידים שמותר
נובע לפי רבי יהושע
כרבי
זה לפי רבי יוסי
זה לפי רבי שמעון
גרמא מותר ,ישירות אסור?
יהושע.
רבי יוסי ברבי חנינא
בית שמאי
רבי חייא
רב אשי
רבא

תמונה תמונה תמונה תמונה תמונה
פעולה-לפי
אם
אירוע-חבית טהורה נשברה
ר"א+ר"י
רבי אלעזר רמי תרומה אתרומה ומשני; מי אמר רבי יהושע :גרמא  -אין ,בידים  -לא,
יציל בטהרה ככל לא יכול להציל תרד ותטמא
ורמינהו :חבית של תרומה שנשברה בגת העליונה ותחתיה חולין טמאין  -מודה רבי אליעזר ומה שבחבית יורד
אפילו
ללא עזרתו.
ללא טומאה.
הניתן.
(לרבי) +מסורת הש"ס[ :ורבי] +יהושע שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה  -יציל .ואם למקום טומאה.
יטמא
רבי אלעזר
בידו.
לאו ,רבי אליעזר אומר :תרד ותטמא ,ואל יטמאנה ביד .רבי יהושע אומר :יטמאנה ביד! -
שואל רבא
תשובה-זה שונה
ומשני :שאני התם דאיכא הפסד חולין - .מתקיף לה רבא :מתניתין נמי איכא הפסד עצים!  -על המקרה הזה שואל רבי אלעזר
נובע לפי רבי יהושע
במשנה יש
כי יש הפסד
אמר ליה אביי :להפסד מרובה  -חששו ,להפסד מועט  -לא חששו .ומנא תימרא דלהפסד
הפסד עצים?
חולין.
גרמא מותר ,ישירות אסור?
מרובה חששו ולהפסד מועט לא חששו  -דתניא :חבית של שמן תרומה שנשברה בגת
העליונה ,ובתחתונה חולין טמאין  -מודה רבי אליעזר לרבי יהושע שאם יכול להציל ממנה
רבי אליעזר
אירוע
אביי עונה לרבא מהיכן יודעים
אם
פעולה
רביעית בטהרה  -יציל ,ואם לאו  -תרד ותטמא ואל יטמאנה ביד .מאי שנא שמן  -דראוי
יציל
חבית שמן טהורה
לא יכול תרד ותטמא
הפסד עצים זה הפסד מועט-לא
רבי
להדליק ,יין נמי ראוי לזילוף! וכי תימא זילוף לאו מילתא היא  -והאמר שמואל משום
בטהרה להציל
נשברה ומה
ללא ללא עזרתו.
חייא :שותין מלוג בסלע ,ומזלפין מלוג בשתים!  -בחדש - .והא ראוי לישנו!  -אתי ביה לידי מועט.
ככל
חששו ,הפסד שבחבית יורד
תקלה - .שמן נמי אתי ביה לידי תקלה!  -דרמי ליה בכלי מאוס - .יין נמי רמי ליה בכלי
הניתן .טומאה.
מרובה-חששו? למקום טומאה.
מאוס!  -לזילוף קא בעי ליה ,בכלי מאוס רמי ליה? ותקלה עצמה תנאי היא ,דתניא :חבית
ואם תאמר זילוף לא שווה? אומר שמואל תשובה
שואלים-למה שמן?ראוי להדליק
של יין של תרומה שנטמאת ,בית שמאי אומרים :תשפך חבל ,ובית הלל אומרים :תעשה
בשם רבי חייא שזילוף יקר משתיה ?1◄2 ,ביין חדש
זילוף .אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי :אני אכריע ,בשדה  -תשפך חבל ,בבית  -תעשה זילוף .גם יין ראוי לזלף בבית לריח טוב?
איכא דאמרי :בחדש  -תשפך חבל ,בישן  -תעשה זילוף .אמרו לו:
תשובה
שאלה
תשובה
שואלים
תשובה
שואלים
יין לזילוף-
שמן עלול לאכול שם בכלי גם יין ישים בכלי
עלול לשתות
אפשר לשים
לא שמים
מאוס .מאוס.
בטעות?
במרתף-שיהיה ישן בטעות
בכלי
רבי אליעזר

רבי
יהושע

תמונה

מאוס.
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