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: אמר ליה. על גב האיצטבא: תני תנא קמיה דרב יהודה. 'יהודה שתי חלות כוועוד אמר רבי 

הר הבית סטיו : אמר רחבא אמר רבי יהודה. על גג האיצטבא: תני? וכי להצניען הוא צריך

איסטוונית היתה : רבי יהודה אומר, הר הבית סטיו כפול היה: תניא נמי הכי. כפול היה

.סטיו לפנים מסטיו, נקראת

: דתניא, נפסלות בלינה- מתוך שהיו מרובות : אמר רבי חנינא? פסולותאמאי . 'פסולות וכו

הכא : אמר רב אדא בר אהבה! - פשיטא. מפני חמץ שבה, אין מביאין תודה בחג המצות

וכולי עלמא בשלשה עשר . אין מביאין קדשים לבית הפסול: וקסבר, בארבעה עשר עסקינן

ואלא , כשירות היו: משום רבי ינאי אמרו. נפסלות בלינה- ומתוך שהן מרובות , מייתי להו
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אמר בהדיא הפריש מעות ללחמי  (.מנחות פ)לתודה אחרת דמאי שנא ובפרק התודה 
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:אומר

 אמרורבי אלעזרבשם 

לא - 1, אוכלים-2: מונחות. היו כשירות

.שורפים החמץ-0, אוכלים ולא שורפים

רבי אלעזררבה

תמונהתמונה
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לפי שלא , כל מי שעליו תודה מביאה בשלשה עשר- וכולי עלמא בשלשה עשר מייתי להו 

.וכל שכן בפסח, יקריבנה למחר

אין מביאין קרבן ביום שיתמעט זמן אכילתו שקבעה לו - אין מביאין קדשים לבית הפסול 

אינן - ואם יביאום בארבעה עשר , ותודה נאכלת ליום ולילה, ונמצא בא לידי נותר, תורה

.נאכלות של חמץ אלא עד שש שעות

, ועשרה מהן חמץ, לחמי תודה ארבעים חלות, לבוקרו של ארבעה עשר- נפסלות בלינה 

.על חלות לחם חמץ (ויקרא ז)שנאמר 

שכל מי שיש לו להביא תודה ברגל , לחמי תודה בשלשה עשר בניסן- מתוך שהן מרובות 

.מביאה בשלשה עשר

הקצוב בבבא מציעא בהמפקיד , כשאין נחסרין אלא כדרך חסרון של פירות- בכדי חסרונן 

.לחטין ולאורז תשעה חצאי קבין לכור: (א, מ)

.ובתוך אותו הקף עוד אחר, האיצטבא סביב סביב מקפת- סטיו כפול היה 
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