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        שריפת חמ
 ביו� טובשריפת חמ
 ביו� טובשריפת חמ
 ביו� טובשריפת חמ
 ביו� טוב
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 מותוספות רבנו פר
 מותוספות רבנו פר
 מותוספות רבנו פר
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הגמרא . 'תשביתו'בשיעור הקוד� ראינו את דיו� הגמרא בעניי� מועד מצוות 

אחד המקורות לכ� מובא . מחפשת מקור לכ� שמצוות ההשבתה חלה כבר בערב הפסח

  :בברייתא בש� רבי עקיבא

"¯ÓÂ‡ ‡·È˜Ú È·¯ ... :‰ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ È¯'ÌÎÈ˙·Ó ¯Â‡˘ Â˙È·˘˙ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· Í‡ ,' ·È˙ÎÂ
'Ì‰· ‰˘ÚÈ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ ÏÎ ,'‰Î‡ÏÓ ·‡ ‡È‰˘ ‰¯Ú·‰Ï Â�ÈˆÓÂ"  )‰ ÌÈÁÒÙ.(.  

בי� השאר הוא . 1הגמרא בהמש� מבארת את ההנחות שעליה� התבסס רבי עקיבא

 .כשיטת רבי יהודה, שביעור החמ
 חייב להיות בשריפה ולא בדרכי� אחרות, מניח

והתורה ציוותה לבער את , ו בניס�"הוא ט" היו� הראשו�"לא ייתכ� לפרש ש, כיוו� שכ�

, על כורחנו יש לפרש!  שהרי הבערה אסורה משו� מלאכה–החמ
 ביו� טוב עצמו 

  .כאשר המלאכות עדיי� מותרות, שמצוות ביעור חמ
 היא בערב יו� טוב

, כידוע. לאכת הבערהשריפת החמ
 אסורה ביו� טוב משו� מ, לפי רבי עקיבא

שואלי� ) 2ה ואומר"ד(התוספות על אתר . מלאכת יו� טוב הותרה משו� אוכל נפש

למשל במקרה , מדוע ג� כא� לא יהיה היתר לשרו� את החמ
 משו� אוכל נפש

שקיימת דר� , התוספות מניחי�. שהאד� משתמש בחמ
 כחומר בערה לצורכי בישול

 
בשיעור זה . ר שהחמ
 נשר� והפ� לגחלי� לאח–שבה מותר ליהנות משריפת החמ

  

 .125' עמ, "שמע מינה מדרבי עקיב תלת "–בכ� נעסוק בהרחבה בשיעור הבא   1
 ".וכתיב"לפי התיקו� יש לגרוס   2
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ומאיד� , ונברר מהו האופ� שבו מותר ליהנות מהשריפה מחד, נעסוק בדברי התוספות

  .3 מה� גדרי ההיתר של מלאכת אוכל נפש ביו� טוב–


        הנאה מאפר חמ
הנאה מאפר חמ
הנאה מאפר חמ
הנאה מאפר חמ

ה� מביאי� . לדעת התוספות מותר ליהנות מחמ
 לאחר שנשר� והפ� לגחלי�, כאמור

  :לכ� ראיה מהגמרא

"¯˙ÂÓ Â˙‡�‰ ÌÈÏÁ‚ ‰˘ÚÈÂ Û¯˘È˘Î„ , ˜¯Ù· ¯Ó‡„Î'‰Ú˘ ÏÎ '‰Ï¯Ú È·‚ : ÏÚ ‰Ï˘È·
¯˙ÂÓ ˙Ù‰ ÏÎ‰ È¯·„ ÌÈÏÁ‚ È·‚ ,ıÓÁ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â"  )‰ ÌÈÁÒÙ ˙ÂÙÒÂ˙ .„"¯ÓÂ‡Â ‰.(  

התוספות . מתירה ליהנות מפת שנאפתה על גבי גחלי ערלה:) כו(הגמרא בפרק השני 

כפי שראינו .  הדי� של אפר איסורי הנאהשההיתר מבוסס על, בסוגייתנו כנראה הבינו

. הדי� של אפר איסורי הנאה מבואר בסוגיה בסו� מסכת תמורה, 4בשיעורי� הקודמי�

המשנה קובעת . מחלקת בי� איסורי הנאה הנשרפי� והנקברי�:) לג(המשנה ש� 

, שואלת מהו הטע� לכ�.) לד(הגמרא . והנקברי� לא יישרפו, שהנשרפי� לא ייקברו

, אפר הנשרפי� מותר: שקיי� הבדל בי� הנשרפי� לבי� הנקברי� ביחס לאפרומבארת 

כדי שאד� לא יתבלבל בי� , משו� כ� אסרו לשרו� את הנקברי�. ואפר הנקברי� אסור

  .ויבוא ליהנות מאפר הנקברי�, הנקברי� והנשרפי�

  :ההסבר המקובל לחילוק הגמרא בי� הנשרפי� והנקברי� מובא בתוספות ש�

" ÔÈÙ¯˘�„ÔÙ¯Â˘Ï ·Â˙Î‰ ‰Âˆ˘ ÔÂÈÎ , ‰˘Ú˘ ¯Á‡–Â˙ÂˆÓ ˙È˘Ú� ÂÏÈ‡Î  , ¯·„ ÍÏ ÔÈ‡Â
Â· ÔÈÏÚÂÓÂ Â˙ÂˆÓ ˙È˘Ú�˘ ,‰È¯ÂÒ‡ ÍÏ‰ Â˙ÂˆÓ ˙È˘Ú�˘ ÔÂÈÎ ÈÓ� ‡Î‰ ...ÔÈ¯·˜�‰ Ï·‡ ,
 ÔÙ¯Â˘Ï ·Â˙Î‰ ÔÈÚË‰ ‡Ï„–ÌÏÂÚÏ Â‰ÈÈ¯ÂÒÈ‡ ÍÂ˘Ó "    

  )‚Ï ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÙÒÂ˙ :„"ÔÈÙ¯˘�‰ ‰.(  

, לכ�. והשריפה מהווה מימוש של ייעוד�, ורפ� מצווה לש–איסורי ההנאה הנשרפי� 

באיסורי ההנאה הנקברי� . כדי� דבר שהתקיימה מצוותו, לאחר השריפה פוקע האיסור

איסור ההנאה , כיוו� שכ�. אלא הקבורה נועדה רק למנוע תקלה, אי� מצוות קבורה

  .אפילו א� יישרפו, אינו פוקע לעול� מעל הנקברי�

  

מתו� שהותרה לצור� הותרה נמי  "–' מתו�'ההיתר משו� אוכל נפש עשוי להתרחב א� נתבסס על די�   3

כיוו� , בשיעור זה נתמקד בדי� הבסיסי של אוכל נפש. בשיעור הבאבעניי� זה נעסוק ". שלא לצור�

  .'מתו�'שבהמש� הסוגיה נאמר שרבי עקיבא אינו מקבל את די� 

 .10' עיי� לעיל עמ  4
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היתר זה , לדעת התוספות. ולכ� אפרה מותר, הנשרפי�ערלה היא מאיסורי ההנאה 

, אמנ�. ולכ� מותר לאכול פת שנאפתה על גבי גחלי ערלה, קיי� כבר בשלב הגחלי�

ולכתחילה אסור לאפות על גבי , בגמרא משתמע שההיתר של הפת הוא רק בדיעבד

לי� וטועני� שקיי� הבדל בי� גח, מתייחסי� לכ�) ה בישלה"ד(התוספות ש� . גחלי�

נראה שלדעת התוספות בסוגייתנו , על כל פני�. ובאפר מותר א� לכתחילה, לאפר

  .5וההבדל הוא רק ברובד הדרבנ�, ההיתר קיי� באופ� עקרוני בשני המקרי�

. התוספות מניחי� שאותו הדי� נכו� ג� בחמ
. הסוגיה בפרק השני עוסקת בערלה

המשנה .  החמ
 באופ� ישיראשר דרכו נית� לבחו� את דינו של, קיי� מקור נוס�

 אסור להסיק בו –שלאחר שנאסר החמ
 בהנאה , קובעת.) כא(בתחילת הפרק השני 

  :ומנסה לברר מהו החידוש בו, הגמרא מתייחסת לדי� המשנה. תנור וכיריי�

"‡ËÈ˘Ù !‡ÎÈ¯ˆ ‡Ï , ¯Ó‡„ ‰„Â‰È È·¯Ï'‰ÙÈ¯˘ ‡Ï‡ ıÓÁ ¯ÂÚÈ· ÔÈ‡ ,' Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ
‰„Â‰È È·¯ ¯Ó‡Â ÏÈ‡Â‰ ‡�ÈÓ‡‰ÙÈ¯˘· Â˙ÂˆÓ  ,‰È�ÈÓ È�‰˙ÈÏ ‰ÈÏ ÛÈ¯˘ ‡˜„ È„‰· ,

ÔÏ ÚÓ˘Ó˜"  )‡Î ÌÈÁÒÙ.(:  

האיסור להסיק תנור בחמ
 תלוי במחלוקת התנאי� , לפי ההווה אמינא של הגמרא

הראשוני� מבארי� זאת על רקע החילוק .  בשריפה או בכל דבר–בעניי� אופ� הביעור 

רבי יהודה סובר שביעור חמ
 . של המשנה במסכת תמורה בי� הנשרפי� והנקברי�

.  התקיימה מצוותו ופקע איסורו–כאשר החמ
 נשר� , כיוו� שכ�. בשריפה דווקא

  .6ולכ� איסור החמ
 אינו פוקע בשריפה, חכמי� סוברי� שביעורו בכל דבר


התוספות . למסקנת הגמרא ג� רבי יהודה מודה שאסור להסיק את התנור בחמ

איסור זה מקביל לאיסור לאפות לכתחילה .  בלבדאצלנו מבארי� שזהו איסור דרבנ�

הנאה . שג� הוא לדעת התוספות איסור דרבנ�, את הפת על גבי גחלי� של ערלה

חכמי� יחלקו על . תהיה מותרת א� לכתחילה לדעת רבי יהודה, לעומת זאת, מהאפר

  :כ� מבאר הטור בהלכות פסח. ויסברו שאפילו האפר אסור מדאורייתא, רבי יהודה

  

הגמרא כלל לא . ועדיי� לא פקע איסור�, בפשט הגמרא ש� אפשר להבי� שהגחלי� אסורות ג� בדיעבד  5

א� נבי� . והגחלי� לא אוסרות את הפת, אלא רק אמרה שהפת מותרת, חסה לדי� של הגחלי� עצמ�התיי

, נראה שהתוספות מניחי�. שהרי החמ
 עצמו עדיי� אסור, לא נוכל לקבל את דברי התוספות אצלנו, כ�

  .ואיסור ההנאה פקע, שכבר בשלב הגחלי� התקיימה מצוות השריפה

ה לא צריכא אלא "ד(רבנו דוד . ה בהדי דקשרי� ליה" עיי� למשל תוספות ד–זהו הפירוש המקובל לגמרא   6

כיוו� שלדעתו בשעת ההסקה החמ
 עדיי� לא הפ� לאפר ולא פקע , לא קיבל פירוש זה) לרבי יהודה

כו בעניי� הנאה �וקישר אותה לדיו� הגמרא בד� כה, לפיכ� הוא פירש את הסוגיה בדר� אחרת. איסורו

  .שר ואינו מתכוו�מאיסורי� כשלא אפ
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"·‡ÂÙ¯˘˘ ¯Á‡ Â¯Ù‡· ˙Â�‰ÈÏ Ï ,Ô�·¯Â ‰„Â‰È È·¯„ ‡˙‚ÂÏÙ· ÈÂÏ˙ ‰Ê , ‰„Â‰È È·¯Ï
¯˙ÂÓ ‰ÙÈ¯˘· ‡Â‰˘ ,¯˙ÂÓ Ô¯Ù‡ ÔÈÙ¯˘�‰ ÏÎ ÔÏ ‡ÓÈÈ˜„ ,¯ÂÒ‡ Ô�·¯ÏÂ , ÔÈ¯·˜�‰ ÏÎ„

¯ÂÒ‡ Ô¯Ù‡"  )Â‡ ¯ÂË"Ó˙ Á"‰.(  

. התקשה בפסק זה של הטור) ק א"ס(רבי עקיבא איגר בהגהותיו על השולח� ערו� 

באיסורי ההנאה הנקברי� אי� . י חכמי� אפר החמ
 אמור להיות מותרג� לפ, לדעתו

. ולכ� אי אפשר לומר שהתקיימה מצוותו בשריפה, שו� מצווה לבער את האיסור


המחלוקת היא רק באופ� . ג� חכמי� מודי� שקיימת מצוות ביעור, לעומת זאת, בחמ

 ג� לדעת החכמי� –א� שרפו את החמ
 , כיוו� שכ�.  בשריפה או בכל דבר–הביעור 

  ?ומדוע לא יפקע ממנו האיסור, התקיימה מצוותו בשריפה זו

א "חמ
 ומצה פ' הל(לקושיה זו ח "ינו את תירוצו של הגר רא7בשיעורי� הקודמי�

 ביאר את מחלוקת רבי יהודה וחכמי� כמחלוקת מהותית באופי מצוות ח"הגר). ג"ה

התורה מצווה . למצוות ההשבתהלפי רבי יהודה יש קיו� חיובי ופעיל . 'תשביתו'


חכמי� חולקי� על שיטת רבי . ולכ� שריפה זו מפקיעה את האיסור, לשרו� את החמ

המצווה . וסוברי� שאי� מצווה לבער את החמ
 באופ� פעיל, יהודה באופ� מהותי

כאשר האד� . מלמדת אותנו שיש איסור עשה להחזיק חמ
 ברשותו במועד הנקוב

. א� אינו מקיי� מצווה חיובית, ע בכ� מלעבור על האיסורמבער את החמ
 הוא נמנ

כדעת , והוא נשאר באיסורו, אי אפשר לומר שהתקיימה מצוותו של החמ
, כיוו� שכ�

  .הטור

        השוואה לעבודה זרההשוואה לעבודה זרההשוואה לעבודה זרההשוואה לעבודה זרה

כפי . שאפר חמ
 מותר בהנאה, קושיית התוספות בסוגייתנו מבוססת על ההנחה

, מכל מקו�. ולא לחכמי�,  רבי יהודהמסתבר שהנחה זו נכונה דווקא לשיטת, שראינו

שהרי מבואר בגמרא שרבי עקיבא , התוספות יכולי� להקשות מכא� על רבי עקיבא

מסקנת הגמרא הייתה שג� רבי יהודה מחמיר , ואמנ�. סובר כרבי יהודה בעניי� זה


, א� התוספות ביארו שזוהי חומרא מדרבנ� בגחלי�. בהסקת תנור וכיריי� בחמ

  .החמ
 מותר בהנאה ג� לפי המסקנהומעיקר הדי� 

ג� רבי יהודה , ייתכ� שלפי המסקנה. נית� לבאר את מסקנת הגמרא באופ� שונה

נתייחס בקצרה לאיסור , כדי לבאר זאת. מודה שאפר חמ
 אסור בהנאה מדאורייתא

  . עבודה זרה–הנאה אחר 

  

  .12' לעיל עמ  7
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, ובעדי� זה ק". כתותי מכתת שיעוריה"הגמרא במספר מקומות מזכירה את הדי� 

הגמרא במסכת , לדוגמה.  נחשב כדבר שאי� לו שיעור–שאיסור הנאה העומד לשריפה 

לולב צרי� שיעור של . אומרת שאי אפשר לצאת ידי חובה בלולב של אשרה:) לא(סוכה 

  .ואילו לולב של אשרה עומד לשריפה ונחשב כדבר שאי� לו שיעור כלל, ארבעה טפחי�

יש .  מפורש רק ביחס לאיסורי עבודה זרה"כתותי מכתת"בגמרא מצאנו את די� 

הגמרא , כ� למשל. ראשוני� שהרחיבו את הדי� הזה לכל איסורי ההנאה הנשרפי�

הגמרא מביאה נימוקי� שוני� . עוסקת בדי� אתרוג של ערלה.) לה(במסכת סוכה 

". כתותי מכתת שיעוריה"א� אינה מזכירה את די� , לפסול אותו למצוות ארבעה מיני�

, שבנוס� לנימוקי� המפורשי� בגמרא, סברו) ה לפי שאי� בו"ד(ת על אתר התוספו

  .8שהרי ג� ערלה היא מהנשרפי�, "כתותי מכתת"האתרוג פסול ג� משו� 

לא נאמר בכל " כתותי מכתת", א"לדעת הגר. א חלק על הראשוני� האלה"הגר

  :אלא דווקא בסוג מסוי� של איסורי הנאה, איסורי ההנאה הנשרפי�

"Ï ‡‰˘· Â�ÈˆÓ ‡" Â¯Ó‡˘ Ò'È˙Â˙Î '¯Ú·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ˘ Ô˙Â‡· ‡Ï‡ ,‰¯Ê ‰„Â·Ú ÔÂ‚Î , ÔÎÏÂ
Ï ‰ÎÂÒ· ÂÎÈ¯ˆ‰"‡ ‰ '‰Ï¯ÚÏ ¯Á‡ ÌÚË ,‰ÙÈ¯˘· Â˙ÂˆÓ˘ ·‚ ÏÚ Û‡"    

  )¯‚‰ ¯Â‡È·"‰·‡ ‡"Î˜ Ú"Ò „"· ˜.(  

לבי� איסורי הנאה שהתורה מצווה , א מבחי� בי� איסורי הנאה שמצוות� בשריפה"הגר

, כמוב�. ובכ� מתקיימת מצוותה, ערלה ייעודה לשריפה.  העול�להשמיד� ולבער� מ�

א� התורה אינה מצווה באופ� ישיר לכלות , השריפה מובילה ממילא לכילוי הערלה

קיי� ציווי מפורש לבערה , לעומת זאת, בעבודה זרה. ולהשמיד את הערלה מ� העול�

וא רצו� התורה לבער א� יסוד הדי� ה, הדר� לבצע זאת היא על ידי שריפה. ולהשמידה

נאמר דווקא באיסורי " כתותי מכתת"די� , א"לדעת הגר. את העבודה הזרה מ� העול�

  .9 כאילו אינו קיי� כבר כעת–שדבר העומד להיות מושמד , הדי� קובע. הנאה מסוג זה

  

איסורי . חילק בי� שני סוגי� של איסורי הנאה בעניי� כתותי מכתת) ה שלחו"� ד"בדפי הרי. גיטי� י(� "הר  8

א� ה� כשרי� לדברי� שאינ� דורשי� , הנאה שאינ� עומדי� לשריפה נחשבי� כדבר שאי� לו שיעור

ואפילו לגט ה� , איסורי הנאה העומדי� לשריפה נחשבי� כשחוקי� וטחוני� לחלוטי�. גטכגו� , שיעור

  .א, ד"א אב� העזר קכ"דבריו הובאו להלכה ברמ. פסולי�

ה מוחלט "ד(י ש� "רש. קובעת שסנדל המוחלט בצרעת פסול לחליצה:) קג(הגמרא במסכת יבמות   9

א "לשיטת הגר.  כיוו� שהסנדל עומד לשריפה,פירש שהפסול הוא משו� כתותי מכתת) חליצתה פסולה

או שיש סיבה אחרת , יש להסביר שהחלט משו� צרעת דומה באופיו לאיסור הנאה משו� עבודה זרה

 .לפסול את הסנדל לחליצה
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. א עשוי להיות משמעותי ג� לעניי� היתר ההנאה מהאפר"החילוק של הגר

  :בהקשר זה בי� ערלה לעבודה זרההתוספתא במסכת ערלה מחלקת 

"‰Ï¯Ú ÈÙÈÏ˜· Â˜ÈÒ‰˘ ¯Â�˙ ...ƒ·Â ‰Ù‡¯˙ÂÓ ÌÈÏÁ‚· Ï˘ .¯Ù‡10¯˙ÂÓ ÔÏÂÎ·  , ÈˆÚÓ ıÂÁ
‰¯È˘‡"  )Ù ‰Ï¯Ú ‡˙ÙÒÂ˙"‰ ‡"Ê.(  

א� לא בעבודה , ההיתר ליהנות מאפר של איסור הנאה קיי� בערלה, לפי התוספתא

ביחס לערלה התורה . א"גרנית� להסביר את די� התוספתא על פי החילוק של ה. זרה

התקיימה מצוות התורה ופקע , לאחר שהתבצעה השריפה. מצווה על שריפה בלבד

השריפה היא רק האמצעי לקיי� את רצו� התורה , לעומת זאת, בעבודה זרה. האיסור

ג� לאחר שהתקיימה , כיוו� שכ�. להשמיד ולכלות את העבודה הזרה מ� העול�

  . ולא יהיה לו היתר לעול�, האיסור עומד בעינו–השריפה 

עוסק במקרה של הסקת תנור בעצי עבודה ) ד, ב"קמ(השולח� ערו� ביורה דעה 

דהיינו לפני , הפת נאסרת רק א� היא נאפתה כנגד האבוקה, א ש�"לדעת הרמ. זרה

העוסקת , המקור להיתר זה נמצא בסוגיה שראינו לעיל. שהעבודה הזרה הפכה לגחלי�

שההיתר של גחלי� קיי� לא רק בערלה אלא ג� , א עולה" הרממדבריו של. בעצי ערלה

וטוע� שההיתר אינו קיי� , א"משיג על הרמ) ק ה"ס(ז על אתר "הט. בעבודה זרה

, ל"ז התבסס על העיקרו� הנ"נראה שהט. אלא דווקא בערלה ודומיה, בעבודה זרה

  .שלפיו ההיתר של האפר אינו קיי� באיסורי� העומדי� לביעור והשמדה

, בשונה מאיסורי הנאה אחרי�. ית� אולי להרחיב עיקרו� זה ג� ביחס לחמ
נ

ההסתערות על החמ
 אינה חריפה , אמנ�. התורה מצווה להשבית את החמ
 לבערו

א� מסתבר לומר שג� חמ
 יהיה כלול בקטגוריה . כמו ההסתערות על העבודה הזרה

. ה היא רק אמצעי לכ�והשריפה לדעת רבי יהוד, של איסורי הנאה העומדי� להשמדה

ג� לשיטת רבי יהודה הסובר שביעור , נוכל להגיע למסקנה שאפר חמ
 אסור, א� כ�

  .11חמ
 הוא בשריפה דווקא

  

וכ� היא הגרסה ג� בתוספתא ', אפר'על אתר גרס ' מנחת בכורי�'א� ה, "אפה בכול�"לפנינו הגרסה היא   10

החילוק באפייה על גבי גחלי� בי� ערלה לבי� עבודה זרה מבוסס על , סה שלפנינוג� לפי הגר. כפשוטה

  .אותו היסוד

בגמרא ש� מבואר שהמשנה היא . שחמ
 מוזכר במפורש במשנה בתמורה כאחד מ� הנשרפי�, יש לציי�  11

, הגמרא קובעת שהנשרפי� אפר� מותר, כפי שראינו. הסובר שביעור חמ
 בשריפה, כדעת רבי יהודה

כיוו� , אול� ראיה זו אינה חד משמעית. מכא� ראיה לכאורה שלפי רבי יהודה אפר החמ
 מותר בהנאהו

� "הרמב, כ� למשל. שקביעת הגמרא אינה מתייחסת בהכרח לכל איסורי ההנאה המפורטי� במשנה
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        היתר אוכל נפשהיתר אוכל נפשהיתר אוכל נפשהיתר אוכל נפש


שואלי� התוספות מדוע השריפה , מתו� הנחה שאכ� יש דר� ליהנות משריפת החמ

מותר ,  שאכ� כ�בתירוצ� הראשו� ה� עוני�. ביו� טוב אינה מותרת משו� אוכל נפש

כיוו� שמ� הסת� , הגמרא התעלמה מהיתר זה. לשרו� חמ
 ביו� טוב לצור� אוכל נפש

והפסוק , קיימי� מקרי� שבה� האד� שור� את החמ
 שלא על מנת ליהנות ממנו

ואינו מחדש , תירו
 זה מתמקד במישור הפרשני. אמור להתייחס ג� למקרי� כאלה

  .דבר בדיני מלאכה ביו� טוב

שריפת החמ
 , לפי תירו
 זה. 
 השני בתוספות מתחדש עיקרו� מהותי יותרבתירו

  :א� על פי שיש לאד� הנאה ממנה, ביו� טוב אסורה

"Â�ÓÓ ˙Â�‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ ‰¯Ú·‰ ˙ÏÁ˙Ó„ ÔÂÈÎ , ¯Á‡ Â�ÓÓ ‰‡�‰ ÂÏ ‡‰È˘ ·‚ ÏÚ Û‡  
 ÍÎ–¯ÂÒ‡  ,¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ·ÂË ÌÂÈ· ÔÈ·È¯˜ ÔÈ‡˘ ˙Â·„�Â ÌÈ¯„� ÂÓÎ , ˘È˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ Ô‰·

ÛÂÒ·Ï ËÂÈ„‰ ÏÎ‡Ó"  )‰ ÌÈÁÒÙ ˙ÂÙÒÂ˙ .„"¯ÓÂ‡Â ‰.(  

בשעה שהאד� . כאשר החמ
 יהפו� לגחלי�, ההנאה מהחמ
 תגיע לאד� רק לאחר זמ�


. ואי� לאד� שו� הנאה ממנו, הוא עדיי� איסור הנאה גמור, מתחיל לשרו� את החמ

� להתיר את לא נית. שהיתר אוכל נפש נקבע על פי המצב העכשווי, התוספות מחדשי�

  .א� ההנאה ממנה תגיע רק בשלב מאוחר יותר, המלאכה כעת

ג� בנדרי� . התוספות מדמי� את המקרה שלנו לשחיטת נדרי� ונדבות ביו� טוב

רק . ואי� לאד� כל הנאה משחיטה זו, בשעת השחיטה אסור לאכול מהבהמה, ונדבות

ב� ויוכל ליהנות האד� יקבל את חלקו מהקר, לאחר זריקת הד�, בשלב מאוחר יותר

מביאה מחלוקת הא� מותר לשחוט נדרי� ונדבות .) יט(הגמרא במסכת ביצה . ממנו

הדעה האוסרת סוברת שהנאה עתידית אינה יכולה להתיר , לפי התוספות. ביו� טוב

  .זהו העיקרו� שאותו מיישמי� התוספות ג� ביחס לשריפת החמ
. את השחיטה כעת

ש� לא ). ה לפי שאי� שורפי�"ד: כד(שבת דיו� דומה נמצא בתוספות במסכת 


הגמרא ש� קובעת שאסור . אלא על שריפת תרומה טמאה, מדובר על שריפת חמ

. ומנמקת זאת בכ� שאי� שורפי� קדשי� ביו� טוב, לשרו� תרומה טמאה ביו� טוב

בקדשי� אי� כל היתר . התוספות התקשו להבי� את ההשוואה בי� קדשי� לתרומה

  

, �"רוב הראשוני� חלקו על הרמב). ג"ט הי"פסולי המוקדשי� פי' הל(הגביל את די� הגמרא להקדש בלבד 

  .א� ייתכ� שג� ה� יודו שחמ
 אינו כלול בדברי הגמרא
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מותר ליהנות בשעת , לעומת זאת, בתרומה. יא שלא לצור� כללוהשריפה ה, הנאה

  ?מדוע א� כ� לא נתיר לשרו� את התרומה הטמאה בשבת משו� אוכל נפש. השריפה

מעיקר הדי� באמת מותר לשרו� , י"לדעת ר. התוספות מציעי� שני תירוצי�

א "ריב. גזירה משו� קדשי�, איסור השריפה הוא מדרבנ�. תרומה טמאה ביו� טוב

  :הציע תירו
 אחר

"‰ÙÈ¯˘ ˙‡�‰ ˜¯ ˙Â‡�‰ ÏÎ ‰¯Â˙ ‰¯Ò‡˘ ÔÂÈÎ„ , Â˙‡�‰ Í¯ÂˆÏ ‰�È‡ ÂÊ ‰¯Ú·‰ ÔÎ Ì‡
‰ÙÈ¯˘ ˙ÂˆÓ Ì˘Ï ‡Ï‡ ,‰¯ÂÚÈ· ˙Ú˘· ‰�ÓÓ ‰�‰È˘ ‰„ÈÙ˜‰ ‡Ï ‰¯Â˙‰˘ ‡Ï‡ , ÈÎ‰ÏÂ

·ÂË ÌÂÈ ‡ÈÁ„ ‡Ï , ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ·ÂË ÌÂÈ· ÌÈ·¯˜ ÔÈ‡„ ˙Â·„�Â ÌÈ¯„�‡ ‰Â‰„ È„ÈÓ'À̆Ó ÔÁÏ
ÂÎÊ ‡˜ ‰Â·‚'.. .Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡ Ô‰· ˘È˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,‰Â·‚ Í¯ÂˆÏ Ô¯˜ÈÚ„ ÌÂ˘Ó"    

  )„Î ˙·˘ ˙ÂÙÒÂ˙ :„"ÔÈÙ¯Â˘ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ ‰.(  

כיוו� שעיקר המטרה והייעוד של השריפה הוא , א שריפת התרומה אסורה"לדעת ריב

הייעוד של המלאכה נקבע לפי . ולא לצור� ההנאה הפרטית של האד�, לצור� גבוה

שריפת , מבחינה אובייקטיבית. לא רק לפי כוונתו של האד�ו, גדרי� אובייקטיביי�

הנאה זו . א� שהאד� התכוו� ג� ליהנות ממנה', התרומה מוגדרת כקיו� מצוות ה

  .והיא אינה משפיעה על אופי המלאכה כולה, נחשבת כהשלכה צדדית של השריפה

אד� ל. א למד את דינו מהשוואה לנדרי� ונדבות"ג� ריב, בדומה לתוספות אצלנו

ולקבל הנאה מבשר ',  לקיי� את מצוות ה–השוחט את הקרב� יש מטרה כפולה 

העובדה שהאד� מקבל חלק מבשר הבהמה הייתה אמורה להתיר את , לכאורה. הקרב�

המותרת ביו� טוב , בדומה לשחיטת בהמה השייכת ליהודי ולגוי בשותפות, השחיטה

טרה העיקרית של השחיטה היא המ. א� בנדרי� ונדבות המצב הוא שונה.). ביצה כא(

ואינה מגדירה את , ההנאה שמקבל האד� מהקרב� היא הנאה צדדית. 'הבאת קרב� לה

: ל"המצוטטי� בתוספות הנ, זהו הפירוש לדברי הגמרא במסכת ביצה. מטרת השחיטה

  ".משולח� גבוה קא זכו"

התוספות אצלנו . א"קיי� הבדל בי� שיטת התוספות אצלנו לבי� שיטת ריב

 היא –כיוו� שבשלב הראשו� אי� לאד� כל הנאה מהמלאכה : מקדי� בלוח הזמני�מת

אינו מסתפק , לעומת זאת, א"ריב. א� שבשלב השני הוא יקבל ממנה הנאה, אסורה

 הנאה זו נחשבת –כאשר מגיעה לאד� הנאה מהמלאכה , ג� בשלב השני, לדעתו. בכ�

מבחינה . כת אוכל נפשואינה מגדירה את המלאכה כולה כמלא, כהשלכה צדדית

הוא להיות קרב� , מתחילתו ועד סופו, הייעוד של הקרב� לאור� כל התהלי�, מהותית

  .ולכ� שחיטתו אסורה, ולא לאכילת האד�' לה
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משולח� גבוה "ההבדל בי� השיטות עשוי להיות תלוי במובני� שוני� של המושג 

הגמרא ,  ביחס לגזל הגר.נית� למצוא מודל מעי� זה במקומות שוני� בהלכה". קא זכו

והכוהני� , ה"גזל הגר נית� לקב:). בבא קמא קט" ( הש� ונתנו לכהני�קנא2"מבארת ש

לאחר הזכייה הופ� גזל הגר לרכוש� הגמור של , אול�. ה"זוכי� בו מידיו של הקב

ייתכ� שזהו המודל העומד בבסיס שיטת . וה� יכולי� לקדש בו אישה, הכוהני�

א� לאחר שהתרחשה , � זוכה בחלק מהקרב� משולח� גבוההאד. התוספות אצלנו

כדי להסביר מדוע השחיטה נאסרה יש , לכ�.  יש לו זכויות מסוימות בחלקו–הזכייה 

  .שבו הקרב� עדיי� אסור בהנאה, להתמקד בשלב הראשו�

. במשנה במסכת קידושי� נראה שקיי� הבדל בי� גזל הגר לקדשי�, לעומת זאת

ג� לאחר :). נב( אינה מקודשת –מקדש בחלקו מ� הקדשי� שכה� ה, המשנה קובעת

הכוהני� . הוא עדיי� אינו הבעלי� של חלק זה, שהכה� זכה בחלקו משולח� גבוה

לא , ואי� לה� כל בעלות על הבשר, ה"אוכלי� את הבשר כאורחי� על שולחנו של הקב

. וני� בתהלי�שהדי� אינו תלוי בשלבי� הש, א"לאור זאת הבי� ריב. בתחילה ולא בסו�

והנאת האד� מגיעה ממילא מכוחו של , ה מתחילתו ועד סופו"הקרב� מיועד לקב

  .ואינה יכולה להגדיר מחדש את ייעוד הקרב�, ה"הקב

שאנו מכירי� בכ� שיש , אפשר להבי�. א נית� להציע ניסוחי� שוני�"בשיטת ריב

� נקבע על פי ייעודו של הקרב.  לצור� גבוה ולצור� הדיוט–לשחיטה שתי מטרות 

כ� משתמע קצת . והמטרה האחרת היא טפלה ובטלה לגביה, המטרה העיקרית


  :בתוספות רבנו פר

"˙Â·„�Â ÌÈ¯„�‡ ‰Â‰„ È„ÈÓ ,¯˘·‰ ÈÏÎÂ‡ ËÂÈ„‰ Í¯Âˆ Ô‰· ˘È˘ ,ÌÈÓÏ˘· ÔÂ‚Î , ÌÈ¯ÂÒ‡Â
‰Â·‚ È·‚Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÂ˘Ó ,‰Â·‚ È·‚Ï ËÂÈ„‰ Í¯Âˆ ‰ÈÏ ÏÈË·„ ‡ÓÏ‡"    

  )ÌÈÁÒÙ ı¯Ù Â�·¯ ˙ÂÙÒÂ˙ÂÓ  .„"ÔÈ˘È¯ÙÓ „ˆÈÎ ‰.(  

, לדוגמה. נוכל להסיק ממנה מסקנות הלכתיות למקרי� נוספי�, א� נקבל הבנה זו

א� יש לו כוונה משנית להאכיל ג� , אד� השוחט בהמה בעיקר בשביל להאכיל נוכרי�

כיוו� , ייתכ� ששחיטה זו תיאסר, לפי ההבנה המשתמעת מדברי רבנו פר
. את בני ביתו

שהיא האכלת , ת להאכיל את בני ביתו בטלה כלפי המטרה העיקריתשהמטרה המשני

  .הנוכרי�

שהייעוד של , מסתבר להבי�. א בניסוח שונה במקצת"נית� לבאר את דעת ריב

מבחינה . אלא הוא שורש העניי� כולו, הקרב� לגבוה איננו רק המטרה העיקרית

אה של האד� היא וההנ', עקרונית הקרבת הקרב� נחשבת כמיועדת באופ� בלעדי לה
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הנאת האד� כלל איננה מוכרת כאחת ממטרות . השלכה צדדית של השחיטה ותו לא

  .ולכ� אי� בכוחה להתיר את המלאכה, אפילו לא כמטרה משנית, השחיטה

        יישומי� נוספי� לשיטת התוספותיישומי� נוספי� לשיטת התוספותיישומי� נוספי� לשיטת התוספותיישומי� נוספי� לשיטת התוספות

שהגור� המרכזי לאיסור הוא גור� , דייק בשיטת התוספות אצלנו' אבני מילואי�'ה

,  אסור לו לבצע את המלאכה–כיוו� שכרגע אי� לאד� הנאה . שביארנו לעילכפי , הזמ�

שאפשר לייש� ', אבני מילואי�'מתו� כ� סבר ה. ג� א� תהיה לו הנאה ממנה בעתיד

  :עיקרו� זה במקרי� נוספי�

"‰ÊÓ ¯‡Â·Ó È˙Ú„ ˙ÂÈ�ÚÏ ‰‡¯�Â ...‰Î‡ÏÓ‰ ˙Ú˘· ˙Â�‰ÈÏ ÏÂÎÈ Â�È‡˘ ÏÎ„ , ·‚ ÏÚ Û‡
¯Á‡ ‰‡�‰ ÂÏ ‰È‰È„ ÍÎ –¯ÂÒ‡  ,ÈÓ� È¯Î� ˙Ó‰· ËÁÂ˘˘ÎÂ , Ï‡¯˘È ÔÈ‡ ‰ËÈÁ˘ ˙Ú˘·

‡È‰ È¯Î� Ï˘„ ‰�ÓÓ ˙Â�‰ÈÏ ÏÂÎÈ ,¯˘·‰ ‰�˜È˘Î ÍÎ ¯Á‡ ‡Ï‡ ,È�‰Ó ‡Ï ‰ÊÂ"    
  )Â˘"ÈÒ ÌÈ‡ÂÏÈÓ È�·‡ ˙ '·'.(  

על מנת לקנות ממנו , עסק בשחיטת בהמה השייכת לנוכרי ביו� טוב' אבני מילואי�'ה

כיוו� , כזו אסורה לפי שיטת התוספות בסוגייתנושחיטה , לדעתו. בהמש� את הבשר

  .שבשעת השחיטה אי� לאד� יכולת ליהנות ממנה

מסתבר שאי� , בשיטת התוספות נראה נכו�' אבני מילואי�'א� שעצ� הדיוק של ה

ההנחה שבעלות הגוי על הבהמה פוגעת בהיתר , ראשית. הכרח לאמ
 את מסקנתו

 ולא לעובדי –לכ� "מרא מצאנו את המיעוט בג, אמנ�. משו� אוכל נפש איננה פשוטה

הגמרא אינה דנה בבעלות על הבהמה אלא , א� על פי הפשט.). ביצה כא" (כוכבי�

בדומה למיעוט הנוס� , זאת.  הא� היא לצור� ישראל או לצור� גוי–במטרת השחיטה 

שהוא בוודאי עוסק במטרת השחיטה , "לכ� ולא לכלבי� "–המופיע באותה הסוגיה 

אפילו א� , א� השחיטה היא לצור� ישראל, כיוו� שכ�. בעלות על הבהמהולא ב

  . אי� סיבה לאסור את השחיטה ביו� טוב–הבהמה שייכת לגוי 

אבני 'ה. נוגעת יותר לענייננו בשיעור זה' אבני מילואי�'טענה שנייה כנגד שיטת ה

כה המלא, שבכל מקרה שבו ההנאה מגיעה לאד� רק בשלב השני, מניח' מילואי�

ולא ברור שנית� להרחיב את , זוהי הרחבה משמעותית של שיטת התוספות. אסורה

מסתבר שהאיסור יהיה קיי� רק במקרה שהחפ
 , ג� לפי התוספות. חידוש� עד כדי כ�

הפקעת איסור ההנאה מהחמ
 מהווה מהפ� במעמד . עובר שינוי מהותי בעצ� זהותו

ג� זריקת . סור לשרו� את החמ
 א–כל עוד לא התרחש המהפ� הזה , לכ�. החפצא

שינוי הבעלות על הבהמה לא בהכרח . הד� משנה באופ� מהותי את מעמדו של הקרב�
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שלא , שג� לפי התוספות מותר לשחוט בהמה של גוי, ייתכ� א� כ�. ייחשב כמהפ� כזה

  .12'אבני מילואי�'כדעת ה

        תרומה וחמ
תרומה וחמ
תרומה וחמ
תרומה וחמ
, , , , קדשי�קדשי�קדשי�קדשי�


, אול�.  ובי� נדרי� ונדבות לתרומה,התוספות ערכו השוואה בי� נדרי� ונדבות לחמ

בדברינו הבאי� נבח� כל אחד מהתחומי� . ייתכ� שנית� להבחי� בי� התחומי� השוני�

  .וננסה לעמוד על המאפייני� המבדילי� ביניה�, האלה בנפרד

        נדרי� ונדבותנדרי� ונדבותנדרי� ונדבותנדרי� ונדבות

התוספות הסבירו בדרכי� שונות את הדעה האוסרת לשחוט נדרי� , כפי שראינו לעיל

המתירה לשחוט קרבנות , בגמרא במסכת ביצה קיימת דעה אחרת. � טובונדבות ביו

. נית� להסביר את הדעה הזו בדרכי� שונות, לאור הדברי� שראינו. אלה ביו� טוב

', שהמטרה העיקרית של הקרב� היא לש� ה, א"ייתכ� שדעה זו מקבלת את הבנת ריב

אה נלווית כגו� זו לפי אותה דעה ג� הנ, אול�. והנאת האד� היא השלכה נלווית

  .מספיקה כדי להתיר את המלאכה משו� אוכל נפש

נדרי� , לפי הבנת התוספות. דר� אחרת מבוססת על שיטת התוספות אצלנו

א� בהמש� זוכה , בשלב הראשו� אסורה ההנאה. ונדבות דומי� באופיי� לגזל הגר

� היא הנאת האד� יכולה ג. האד� בחלקו ומקבל לידיו את הזכות ליהנות מהבשר

, הדעה האוסרת סוברת שאי אפשר להתחשב בהנאה זו. להיחשב כמטרת השחיטה

, הדעה המתירה חולקת על עיקרו� זה. כיוו� שהיא אינה קיימת בשעת השחיטה

  .וסוברת שג� הנאה הבאה מאוחר יותר יכולה להתיר את המלאכה

דעה ה� התוספות בסוגייתנו וה� התוספות במסכת שבת לא ביארו את ה, למעשה

אלא ניסו לבאר את ההיתר באופ� שלא יסתור את החידוש , המתירה בדרכי� שהצענו

התוספות . טע� ההיתר מבואר בדרכי� שונות בשתי הסוגיות. שלה� בדיני אוכל נפש

  :שהנאת האד� נחשבת ג� היא כמטרה עיקרית של השחיטה, במסכת שבת מבארי�

  

לא יעלה על הדעת , שהרי. שפער הזמ� בפני עצמו אינו מספיק כדי לאסור מלאכת אוכל נפש, מסתבר  12

שיטת התוספות ! שאפייה תיאסר ביו� טוב כיוו� שהמאכל יהיה ראוי לאכילה רק לאחר כמה שעות

כאשר אד� .  חשוב ומהותי הנדרש כדי לאפשר הנאה מהמאכלשעדיי� לא התרחש שלב, נאמרה במקרה

, הקרב� צרי� לעבור את השלב המהותי של זריקת הד� לפני שהמקריב יוכל ליהנות ממנו, מקריב קרב�

וייתכ� , טענתנו היא שקניית הבשר איננה שלב משמעותי מספיק". מחוסר מעשה"ולפני כ� הוא נחשב 

 .בשעת השחיטה" עשהמחוסר מ"בהחלט שהבשר אינו נחשב 
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"·ÂË ÌÂÈ· ÔÈ·È¯˜ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏÂ ,Ò˜„ ÌÂ˘Ó Â�ÈÈ‰ Í¯ÂˆÏ ÈÓ� Ô˙ÈÈÙ‡Â Ô˙ËÈÁ˘ ¯˜ÈÚ„ ¯·
Ì„‡"  )„Î ˙·˘ ˙ÂÙÒÂ˙ :„"ÔÈÙ¯Â˘ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ ‰.(  

ג� א� נכיר בהנאת האד� כאחת ממטרות . קשה לקבל הסבר זה של התוספות

ולא כאחת , מסתבר שנוכל להחשיב אותה לכל היותר כמטרה משנית, השחיטה

  :ה שונההתוספות אצלנו מבארי� את ההיתר בצור. מהמטרות העיקריות

"Ó È¯˘ È¯˘„ Ô‡ÓÂ'‰Ï' ' "  )‰ ÌÈÁÒÙ ˙ÂÙÒÂ˙ .„"¯ÓÂ‡Â ‰(13.  

ההיתר לשחוט נדרי� ונדבות אינו מבוסס על הדי� הרגיל של , לפי התוספות בסוגייתנו

. אכילת הבשר באמת אינה מוכרת כמטרה היכולה להתיר את השחיטה. אוכל נפש

ויקרא " (' אותו חג להת� וחגֹ"הנלמדת מהפסוק , ההיתר מבוסס על דרשה מיוחדת

, דורשת פסוק זה לעניי� שחיטת קרבנות החג.) יט(הגמרא במסכת ביצה ). מא, ג"כ

  .ולדעת התוספות נית� ללמוד מכא� היתר ג� לשחיטת נדרי� ונדבות

        תרומהתרומהתרומהתרומה

. האוסר לשרו� תרומה טמאה ביו� טוב מדאורייתא, א"לעיל עסקנו בדעתו של ריב

א וסבר שהאיסור הוא "י חלק על ריב"ר. דרי� ונדבותא למד את דינו מהשוואה לנ"ריב

בתוספות לפנינו . ומדאורייתא אי� איסור לשרו� תרומה טמאה ביו� טוב, רק מדרבנ�

. וכיצד הוא דוחה את ההשוואה לנדרי� ונדבות, א"י על ריב"לא מבואר במה חולק ר

  :ש"י מובא בתוספות הר"ביאור לסברת ר

"‚Ï Ô‰Ó ˘È ˙Â·„�Â ÌÈ¯„� ÔÎÂ‰ËÈÁ˘ ¯Á‡Ï ‰Â· , Â�ÓÓ ‰Â·‚Ï ÔÈ‡˘ ‰‡ÓË ‰ÓÂ¯˙ Ï·‡
 ÌÂÏÎ–‰Â·‚ ÔÁÏ˘Ó ‰ÎÊ ‰�‰�˘ ‰Ó„ ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈÏ "    

  )¯‰ ˙ÂÙÒÂ˙"ÂÓ ÌÈÁÒÙ ˘ .„"‡¯˜˙ ‡Ï ‰.(  

ההנאה משריפת התרומה אינה יכולה להיחשב : ש כפשוט�"נית� להבי� את דברי הר

 על כורחנו יש לראות .כיוו� שאי� לגבוה שו� הנאה משריפה זו, כאכילה משולח� גבוה

  . בשונה מנדרי� ונדבות שיש בה� חלק לגבוה, את השריפה כמיועדת להנאת האד�

 סימ�סימ�סימ�סימ�אלא הוא מהווה ,  הדי�סיבתסיבתסיבתסיבתש איננו "ייתכ� שההבדל שמתאר הר, אול�

העובדה שבנדרי� ונדבות יש חלק . להבדל מהותי יותר בי� נדרי� ונדבות לתרומה

רמת הקדושה שלה� גבוהה יותר . בקדושת מקדשלגבוה מעידה על כ� שה� קדושי� 

  .שממנה אי� שו� חלק הנית� לגבוה, מרמת הקדושה של התרומה

  

  .ס על אתר"גרסת התוספות שציטטנו היא על פי התיקו� של גיליו� הש  13
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דבר הקדוש בקדושת . ההבדל ברמת הקדושה משמעותי לעניי� היתר ההנאה

נדרי� ונדבות נחשבי� , לכ�.  לא יעלה על הדעת שהדיוט ייהנה ממנו–מקדש 

רמת הקדושה של . ת חלקו משולח� גבוהוהאד� מקבל א, כמיועדי� לגבוה בלבד

היתר ההנאה משריפת התרומה אינו נחשב כהנאה , לכ�. תרומה היא נמוכה יותר

בדברי� המקודשי� בקדושת . אלא כזכות השייכת באופ� בסיסי לאד�, משולח� גבוה

  .14ולכ� אסור ליהנות משריפת קדשי�,  כלל לא נית� לאפשר הנאה כזו–מקדש 


        חמ
חמ
חמ
חמ

ה� אינ� . ת שבת עוסקי� בהשוואה בי� תרומה לבי� נדרי� ונדבותהתוספות במסכ


המחמיר , א"מסתבר שג� ריב. שבו עוסקי� התוספות בסוגייתנו, מתייחסי� כלל לחמ

מסברה נית� להבי� , כפי שראינו. יוכל להקל בשריפת חמ
, בשריפת תרומה ביו� טוב

 ההנאה ממנה נחשבת ולכ�, שקדושת התרומה היא ברמה נמוכה יותר מאשר בקדשי�

ודי בה כדי , א כנראה סבר שג� בתרומה יש קדושה ברמה גבוהה"ריב. כשייכת לאד�

אי� כל , לעומת זאת, בחמ
. להחשיב את ההנאה מהתרומה כהנאה משולח� גבוה

אי , כיוו� שכ�. ולא מקדושת החפצא, שריפת החמ
 נובעת מציווי התורה. קדושה

אלא זוהי הנאה השייכת , אה משולח� גבוהאפשר להחשיב את ההנאה מחמ
 כהנ

  .יודה בכ�, המחמיר בשריפת תרומה, א"ג� ריב. באופ� בסיסי לאד�

ולא נית� לייש� אותה , סברת התוספות אצלנו היא ייחודית לחמ
, מהכיוו� ההפו�

ורק בשלב מאוחר יותר של השריפה הוא , חמ
 הוא איסור הנאה גמור. ביחס לתרומה

, כיוו� שכ�. קיי� היתר מסוי� כבר מהרגע הראשו�, לעומת זאת, מהבתרו. הופ� להיתר


, י במסכת שבת"עשויי� להודות לדעת ר, ג� התוספות בסוגייתנו המחמירי� בחמ

 .15המקל בשריפת תרומה ביו� טוב

  

כיוו� שחלה עליה� קדושת מקדש , � אסור ליהנות משריפת ביכורי� טמאי�"לדעת הרמב, בדומה לכ�  14

  ).ט"ב הי"ביכורי� פ' הל(

  .ולא רק הראשו�, י"� רכ� בוודאי יש לומר א� נבי� ששני התירוצי� בתוספות אצלנו נאמרו בש  15


