
  טמאה שנתרומה משריפת  ההנא. ב-א"כה ע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

של מן ש( בשמן שריפה )נרות של שבת( אין מדליקין

שלא , תובשריפ ומצווהשאסור באכילה  - שנטמא תרומה 

 )שחל להיות בשבת(ביום טוב  )ב"כג ע. יכשלו באכילתו

  משנתנו
כך  - כשם שמצווה לשרוף קדשים שנטמאו : רב

: אמרה Â˙‰Â¯‰, מצווה לשרוף תרומה שנטמאה
 .משריפתה, תהנה ממנה -התרומה  בשעת ביעור

אבל ביום חול , דווקא ביום טוב נאסר לשרוף
 )לבישול או אור( מהשריפה הנותילו, לשרוף "מותר"

 ?היכן מצינו בתורה שמותר ליהנות מביעור התרומה

 ַוֲאִני :ַאֲהֹרן ֶאל 'ה ַוְיַדֵּבר: "רב נחמן בשם רבה בר אבוה
 לשון רבים - "È»̇…Óe¯¿z ִמְׁשֶמֶרת ֶאת ְל ָנַתִּתי ִהֵּנה

תרומה : ומותשתי תרמ ליהנות ניתן לאהרון, )שנים(
 )בישול' כדו, לשריפה( ותרומה טמאה )'לאכילה וכדו(טהורה 

ט "ביו, יתנה הרביעית והשביעבש[: רבי אבהו בשם רבי יוחנן

אדם  ,של פסח בשביעי. ון של פסח אדם מבער את מעשרותיוראש
] :חלק מנוסח הוידוי. המעשרות שנהג בהם כראויתוודה על מ

 "ְּבָטֵמא ep∆nƒÓ ִבַעְרִּתי ְוא.. .ַהַּבִית ִמן ַהֹּקֶדׁש ְרִּתיִּבעַ "
לשריפה  שהוא לא השתמשאדם מתוודה  -  )יד,דברים כו(

  . המעשר טמא/ טמא שהיה בעת ,עני/במעשר שני

, תואסור ליהנות משרפ טמא מעשר שני" ִמֶּמּנּו"דווקא 
 .מתרומה טמאה מותר ליהנות משריפתהאבל 

ק שמותר ליהנות משריפת לדיי" ִמֶּמּנּו"ייתכן שנלמד 
 .לשריפת תרומה 'מהפסואין לדייק ? שנטמאו קדשים

שאם מעשר שני , א לדייק ממעשר שני לקדשים"א
לקדשים שיהיה אסור  ו"ק - נאסר ליהנות מהטמא 

 .)לתרומה ללימודמופנה " ממנו"ממילא ו( מהטמאליהנות 

ר א לדייק ממעש"גם א, )ו"שלמדת ממעשר שני בק( אם כך
ו "ק - נאסר בהנאה  טמא אם מעשר שני. שני לתרומה

 .אסר בהנאהישת טמאה לתרומה

, משמע לדיוק ממעשר שני שנאסר -" ִמֶּמּנּו"הרי כתוב 
יש בה צד קל  )אפילו שחמורה ממעשר שני( אבל תרומה

 .ממעשר שני שמותר ליהנות משריפתה

תדייק לקודש , דווקא לתרומה" ממנו"ממדוע לדייק 
קל ממעשר שני  יש בו צדש) שחמור ממעשר שנישאפילו (

 ?שמותר ליהנות משריפתו

ק "שסימנם פנ( מכיוון שקודש חמור מתרומה בשש דינים

 .לתרומה ממעשר שניולהקל לכן עדיף למעט , )ס"עכ

שסימנם ( דיניםארבע ב חמורה מקודש תרומה, אדרבא

  ?לכן נלמד לקודש ולא לתרומה, )ז"מחפ

קודש  ,וכן .יש יותר חומרות בקודש מאשר בתרומה
מת בקיצור ימים ( אכילתה בכרת שחמור מתרומה שעונ

  .די שמיםמתחייב בי" רק"לעומת תרומה ש )יריערו

דברים ( "Âl…  ִּתֶּתן... ִּתיֹרְׁש ְּדָגְנ ֵראִׁשית" ]בתרומה[דרשו חכמים 

, ינודהי, שיתן לכהן תרומה שראויה לאכילהציווי " ּלוֹ ", )ד,יח
תרומה טמאה שראויה לכהן נתינת למעט . תרומה טהורה

מכאן שאסור להפריש מפירות טמאים על פירות טהורים ( רק לשריפה

רב נחמן דייק . )שראויים הפירות הטמאים רק לשריפה. ולהביא לכהן
, תרומה טמאה לתת לכהן לישראל דווקא אסור :בר יצחק

  .שריפתהב טמאההתרומה מה ליהנות אבל לכהן מותר

  :לתרומה קדשיםהשוואת דיני 

  תרומה  קודש  

 חשב -יגול פ
חלק מעבודת ב

לו כולאהקורבן 
  לזמנו ץחו

' אפי(הקורבן פסול 

  )זמנוב לבסוף אכל
  לא שייך

נשאר  -ותר נ
 בשרמהקורבן 

  לאחר זמן אכילתו

אסור הבשר 
לא ' אפי( באכילה

  )התכוון שיישאר בשר

  לא שייך

  לא שייך  נקרב במקדש  במקדש -ורבן ק

נהנה מהקודש 
  בשגגה

מתחייב קורבן 
  ילהעמ

  לא שייך

קיצור ימים ( רתכ  בטומאהאוכל 

  )וערירי

מיתה בידי 
קיצור ( שמים

  )ימים

נפטר לו  -אונן 
אחד משבעת 

הקרובים ועדיין 
  לא נקבר

  באכילת קדש ורסא
 מותר

באכילת 
  תרומה

  האוכל )ישראל( זר
קדשים קלים 

שנאכלים (כשלמים 

  )י הבעלים"ע

יתה בידי מ
  שמים

  בשגגהזר האוכל 
לא משלם תוספת 

משעה ( חומש

ים שהכהנים מותר
  )באכילתה

משלם 
ומש על ח

  לכהן הקרן

להוציא את 
  האוכל לחולין

במידה ונפל ( יש פידיון

מום בבהמה טרם 
  )השחיטה

  ידיוןפאין 

להתיר האוכל 
  ריםזל

' כדו( מותר לזרים

דה תו, מעשר בהמה
ושלמים לאחר זריקת 

  )בחעל המז דמם

אסורה 
לזרים 
  לעולם

 


