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ק.
רב מרי:!◊

ֹ , מת לו מת בי"ד וקברו  לא קשיא: כאן שמת לו מת בי"ד וקברו בי"ד, כאן שמת לו מת בי"ג וקברו בי"ד

בי"ד ־ יום מיתה תופס לילו מדאורייתא, מת לו מת בי"ג וקברו בי"ד ־ יום קבורה מדרבנן אינו תופס 

לילו אלא מדרבנן.

ואלא הא דקתנירב אשי לרב מרי:¿ק.

תדע, שהרי אמרו: אונן טובל ואוכל את פסחו אבל לא בקדשיםאמר לו ר"ש:¿▀◊ק.

ִ ¿◊ק. נימא ליה: קאמינא לך אנא יום מיתה דאורייתא, ואמרת לי את יום קבורה דרבנן

קשיא.▀ק.

אביי:!◊ק.
לא קשיא: כאן שמת קודם חצות, כאן שמת לאחר חצות, קודם חצות דלא איחזי לפסח ־ חיילא עליה 

אנינות, אחר חצות דאיחזי לפסח ־ לא חיילא עליה אנינות.

ומנא תימרא דשני ליה בין קודם חצות בין לאחר חצות?¿!ק.

דתניא:!▀◊ק.
(ויקרא כא) לה יטמא ־ מצוה, לא רצה ־ מטמאין אותו על כרחו, ומעשה ביוסף הכהן שמתה אשתו 

בערב הפסח ולא רצה ליטמא, ונמנו אחיו הכהנים וטימאוהו בעל כרחֹו

ורמינהי:!¿▀◊ק.

(במדבר ו) ולאחותו ־ מה ת"ל? הרי שהלך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ושמע שמת לו מת, יכול 

יטמא? אמרת: (במדבר ו) לא יטמא, יכול כשם שלא יטמא לאחותו כך אין מטמא למת מצוה? ת"ל: 

ולאחותו, לאחותו הוא דאינו מטמא, אבל מטמא הוא למת מצוהִ 

לאו ש"מ: כאן קודם חצות, כאן לאחר חצות.!!◊ק.

ממאי? דילמא לעולם אימא לך: אידי ואידי אחר חצות, והא רבי ישמעאל והא ר"ע!◊ק.

לה יטמא ־ רשות, דברי רבי ישמעאלדתניא:[רבי ישמעאל]¿▀♦◊ק.

חובהִ רבי עקיבא:¿▀♦◊ק.

לא ס"ד, דרישא דההיא ר"ע קתני להֹו!ק.

דתניא, רבי עקיבא:!▀◊ק.

(במדבר ו) נפש ־ אלו הקרובים, מת ־ אלו הרחוקיםֹ לאביו ־ אינו מטמא, אבל מטמא הוא למת מצוהֹ 

לאמו ־ היה כהן והוא נזיר, לאמו הוא דאינו מטמא, אבל מטמא הוא למת מצוהֹ לאחיו ־ שאם היה כ"ג 

והוא נזיר, לאחיו הוא דאינו מטמא, אבל מטמא הוא למת מצוהֹ ולאחותו ־ מה ת"ל? הרי שהלך לשחוט 

את פסחו ולמול את בנו ושמע שמת לו מת, יכול יטמא? אמרת: לא יטמאֹ יכול כשם שאין מטמא 

לאחותו כך אינו מטמא למת מצוה? תלמוד לומר: ולאחותו, לאחותו לא יטמא, אבל יטמא הוא למת 

ק:
אידי ואידי אחר חצות, ול"ק: כאן קודם ששחטו וזרקו עליו, כאן לאחר ששחטו וזרקו עליו.רבא:!◊

אחר ששחטו וזרקו את דמו מה דהוה הוהִ רב אדא בר מתנה לרבא:¿◊ק:

אכילת פסחים מעכבא מדרבה בר רב הונאא"ל רבינא:!◊ק:

ציית מאי דקאמר לך רבך.א"ל:[רבא]▀ק:

מאי דרבה בר רב הונא?^◊ק:

דתניא:▀!◊ק:
יום שמועה כיום קבורה ־ למצות שבעה ושלשים, ולאכילת פסחים ־ כיום ליקוט עצמות, אחד זה ואחד 

 ֹ זה טובל ואוכל בקדשים לערב

יום שמועה כיום קבורה למצות שבעה ושלשים, ולאכילת פסחים כיום ליקוט עצמותהא גופא קשיא, אמרת:▀¿!◊ק:

מכלל דיום קבורה אפילו לערב נמי לא אכיל▀¿!ק:

אחד זה ואחד זה טובל ואוכל בקדשים לערבִ והדר תני:▀¿!◊ק:

ֹ רב חסדא:!!◊ק: תנאי היא

רבה בר רב הונא:!!◊ק:
ל"ק: כאן ששמע שמועה על מתו סמוך לשקיעת החמה, וכן שליקטו לו עצמות סמוך לשקיעת החמה,וכן 

 ֹ שמת לו מת וקברו סמוך לשקיעת החמה,וכאן לאחר שקיעת החמה

לאחר שקה"ח מאי דהוה הוהִ ¿!◊ק:
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אלא ש"מ: אכילת פסחים מעכבא.!◊ק:

מאי אחד זה ואחד זה? ה"ק: אחד יום שמועה ואחד יום ליקוט טובל ואוכל בקדשים לערב.רב אשי:!◊ק:

והא דרב אשי בדותא היא, מכדי עלה קאי, זה וזה מיבעי ליה? אלא ש"מ בדותא היא.▀◊ק:

ומאי תנאי?^◊ק:

עד מתי מתאונן עליו? כל היוםדתניא:[חכמים]♦▀!◊ק:

ֹ רבי:♦▀!◊ק: כל זמן שלא נקבר

במאי עסקינן?^ק:

אילימא ביום מיתה!ק:

מי איכא דלית ליה דיום מיתה דתפיס לילו מדרבנן?¿ק:

כל זמן שלא נקברותו, רבי:▀¿ק:

הא קברו אישתרי ליה, ומי איכא דלית ליה (עמוס ח) ואחריתה כיום מר?¿ק:

איום קבורה קאי.רב ששת:!◊ק:

▀¿◊ק:
מתקיף לה רב יוסף, אלא 

הא דקתני:
השומע על מתו והמלקט עצמות ־ טובל ואוכל בקדשים לערב

מכלל דיום קבורה אפילו לערב נמי לא אכיל▀¿◊ק:

הא מני?¿◊ק:

עד מתי מתאוננין עליו? כל אותו היום ולילואלא תריץ:[חכמים]♦▀!◊ק:

כל זמן שלא נקבר, אבל נקבר ־ בלא לילו.רבי:♦▀!◊ק:

אמרוה קמיה דר' ירמיהОק:

גברא רבה כרב יוסף לימא הכיִ לימא דרבי לקולאאמר:[רבי ירמיה]¿◊ק:

ֹ והתניא:[רבי]♦▀¿◊ק: עד מתי מתאונן עליו? כל זמן שאינו נקבר אפילו מכאן ועד עשרה ימים, דברי רבי

אין מתאונן עליו אלא אותו היום בלבדִ חכמים:♦▀¿◊ק:

עד מתי הוא מתאונן עליו? כל אותו היום בלא לילואלא תריץ הכי:[חכמים]♦▀!◊ק:

כל זמן שלא נקבר, ואם נקבר ־ תופס לילו.רבי:♦▀!◊ק:

אמרוה קמיה דרבא:Оק:

מדקאמר רבי: יום קבורה תופס לילו מדרבנן, מכלל דיום מיתה תופס לילו מדאורייתא[רבא]▀¿◊ק:

וסבר רבי אנינות לילה דאורייתא?[רבא]¿◊ק:

ֹ והתניא:[רבי יהודה]♦▀¿◊ק: (ויקרא י) הן היום אני ־ היום אסור ולילה מותר, ולדורות בין ביום ובין בלילה אסור, דברי רבי יהודה

אנינות לילה אינה מדברי תורה אלא מדברי סופריםִ רבי:♦▀¿◊ק:

לעולם דרבנן היא, וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה.!◊ק:
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