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  .כג ד� פסחי�
  ? בדלהל�תרומהמה די� 

  
  ?"תרומתכ�"מה דרשינ� מדכתיב   ?מני� שהיא מותרת בהנאה  

  לעני$ להתירו בהנאה  1 שלכ� תהא"" תרומתכ�"מדכתיב   אבהו' לר
  אורחיה דקרא לדבר כ$ ולא לדרשא  "לא ֵי)ֵכל"מזה שלא כתוב בו   לחזקיה

  
  ].ה נזרו"תוד [?מה די� נזיר בדלהל�
  

  ?"נזרו"מה דרשינ� מדכתיב   ?יי� מותר לו בהנאהמני� ש  
  לעני$ להתירו בהנאה  2 נזרו שלו"" כל ימי נזרו"מדכתיב   אבהו' לר

  על נזרו מגלח ואינו מגלח על נזירות אביו  "לא ֵי)ֵכל"מזה שלא כתוב בו   לחזקיה
  

  ? בדלהל�חדשמה די� 
  

  ?"נזרו"מה דרשינ� מדכתיב   ?מני� שחדש מותר בהנאה  
  לעני$ להתירו בהנאה   שלכ� תהא"" קצירכ�"מדכתיב    אבהו'לר

  אורחיה דקרא לדבר כ$ ולא לדרשא  "לא ֵי)ֵכל"מזה שלא כתוב בו   לחזקיה
  

  ?"וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה) "כד:ויקרא ז(מה דרשינ� מהפסוק  
  

  מה נדרוש א� היה כתוב  
  "יעשה למלאכה "

  ומה דורשי� עוד 
  "לכל "מזה שכתוב ג�

  דג� למלאכת הדיוט מותר  3דוקא למלאכת גבוה הותר  יוסי הגלילי' לר
  דג� למלאכת גבוה הוא טהור  4דוקא למלאכת הדיוט הוא טהור  עקיבא' לר

  
  

                                                           
, נאמר בתרומת מעשר שהיו מפרישי� לוי� מעשר מ$ המעשר) כז:במדבר יח(וא� שפסוק זה  1

 דהיינו "" ג$ מ$ הגור$כד) "ש�(דהרי כתיב הת� , ה ג� תרומה גדולה שהוקשה באותו פסוק"ה
 .תרומה גדולה

) ד:במדבר ו(מ שמה שכתוב ש� בפסוק "ש, "כל ימי הנזירות"ולא כתוב " נזרו"מזה שכתוב  2
 .שלו לעני$ להנות ממנוהיי$ יהיה " מכל אשר יעשה מגפ$ היי$"
והייתי אומר שדוקא לגבוה מותר משו� שמצינו , למשוח עורות של הקדש בדק הביתכגו$ ', פי 3

', וסברה הגמ". לכל"ל "קמ, אבל למלאכת הדיוט אסור, שהותר חלב רק לגבוה להקרב למזבח
לאסור " לא תאכלו"מ שלולא זה היה אוסר דמשמע ליה "ש, יוסי להתיר בהנאה' דמזה שהוצר0 ר

 .אבהו' ג� בהנאה ודלא כר
 אלא הייתי ,ד לאסור בהנאה"דלא היה ס, ע שלא הוצר0 הפסוק להתיר למלאכת הדיוט"ל לר"ס 4

אומר שדוקא למלאכת הדיוט אי$ טומאה בחלב נבלה אבל לגבוה אסור להשתמש בזה משו� 
לא "אבהו שאי$ ב' מ שדורש כמו ר"ש, דמזה שלא צרי0 להתיר בהנאה', וסברה הגמ. טומאה
  . משמעות לאסור בהנאההאמור בחלב נבלה" תאכלו
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  :פסחי� ד� כג
  ?אבהו' מה החילוקי� בי� חזקיה לר

  
  לרבנ�  "מני� שחמ! בפסח   

  ? אסורי� בהנאה,ע"לכו "ושור הנסקל 
  ו בעזרההא� חולי� שנשחט

  ?ומנא ל�"ימ,  אסורי� בהנאה
  ' לר    "אותו" ילפינ$ מ"אסורי� בהנאה   מדהוצר0 קרא להתיר נבלה   מ"לר

  ' לר  אבהו
  יהודה

  אתה משלי0 לכלב " אותו"
  ולא שאר איסורי הנאה

   אינו מיותר"אותו ""מותרי� בהנאה 
  "ואות" ילפינ$ מ"אסורי� בהנאה   "לא ֵי)ֵכל"מדקרינ$  בהו   לחזקיה

  
  , יהושע ב� לוי' לר

  ?מדוע אי אפשר ללמוד איסור הנאה לחמ! בפסח ושור הנסקל מהלימודי� דלהל�
  

  ?למה לא ילי�  
   משמע לו רק איסור הנאה"" לא ֵי)ֵכל"  "לא ֵי%ֵכל" מדקרינ�  בהו "מהיכא דילי� חזקיה 

  1יהודה דבעינ$ לדברי� ככתב$' סבר כר  נבלה מ"מ "אבהו אליבא דר' מהיכא דילי� ר
  ת"סור חולי$ בעזרה מהיצרי0 לו לא  "אותו" מ"יהודה ' אבהו אליבא דר' מהיכא דילי� ר

  
  

                                                           
בהנאה אבל שאר איסורי� שבתורה אי$ מיותר הפסוק ללמדנו שדוקא נבלה הותרה , כלומר 1

ל לעול� שכל איסורי� שבתורה מותרי� בהנאה ומה שהזכיר היתר הנאה "די, אסורי� ג� בהנאה
הוא כדי להודיע לנו שצרי0 לתת את הנבלה לגר או למכור אותה לגוי ולא יעשה , בנבלה במיוחד

 .להיפ0


