
 

 

 

 

 

 

 ובציפורי מצורע? ערופה בעגלהמה המקור לאיסור הנאה  .1

 .כקדשים בה כתיב כפרה -עגלה  .א

 .כמכפר מכשיר בו עשה ,בחוץ האמור]עגלה[  ומכפר]ציפור[  מכשיר אף כמכפר מכשיר בו עשה בפנים האמור ומכפר מכשיר מה - ציפור .ב

 

 מאימתי חל האיסור שלהם? .2

 , מפני שהיא גורמת האיסור.שחיטה משעת :יוחנן רביל - מצורעציפורי  .א

 .ן שמקורה מעגלה ערופה שנאסרת מחייםכיו ,משעת לקיחה :לריש לקיש

 לקיחה כבר נאסרות., אך ציפורי מצורע כיון שאין להם גבול אחר משעת אוסרתה היא איתן לנחל ירידתה -עגלה ערופה  .ב

 

 ?הסובר שמחיים אסורה בהנאה מאלו מקומות הקשה ר' יוחנן על ריש לקיש .3

 לרבות. , ואם כבר מחיים אסורה מה באוהשחוטה את לרבות 'מהם תאכלו לא אשר וזה' ,המשולחת את לרבות 'תאכלו טהורה צפור ל'כ .א

 נהיים מותרים.: שלא נאמר שתהיה כקדשים שמחיים אסורים ולאחר שחיטה ותירצו

 ..בהנאה מותרת ראשונהומדוע ה 'בהנאה מותרת והראשונה לשניה זוג יקח טריפה ונמצאת חטהש' .ב

 .כלל קדושה היעל חל לאש מעיה בבני טריפה נמצאת: מדובר שותירצו

 .מותרת כמצותה שלא ונשחטה הואיל :שמעון רביל .אסורה למצותה והוקצה אילהו :יעקב' רל כו'ו ארז בעץ ושלא באזוב שלא שחטה' .ג

 ומשמע שכל מחלוקתם האם שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה אבל לכו"ע מחיים אינה נאסרת.

 ומחמת זה מסיקה הגמרא שאכן זו מחלוקת תנאים מאימתי אסורה.

 

 מדוע לא דרשו הפוך לרבות את הציפור המשולחת לאיסור? .4

 שהרי רובע ונרבע בעדים אסורים. - ונדחה. שאסורים חיים בעלי מצינו לאר' יוחנן בשם רשב"י:  - להו"א .א

 [.כיון שאסורים לגבוה אבל להדיוט מותרים - ונעבד וקצהמ]אמנם אין לדחות מ

 .שאסורים חיים בעלי רוב מצינו לא - אלא .ב

 .מותרתש כשדה 'השדה פני על ושלח' :תנא ישמעאל' ר דבי .ג

 כל אלא ,העיר בתוך ויזרקנה לעיר חוץ יעמוד ושלא ,למדבר ויזרקנה בגבת ,לים ויזרקנה ביפו יעמוד דרשו גם שלא ']ומכך שנאמר ה'שדה

 [. לחומה חוץ ויזרקנה בעיר שעומד

 .לתקלה שלח תורה אמרה לא :רבא .ד

 

 אלו הם המקורות לאיסורי ההנאה הנוספים ששנינו? .5

 , כיון שקוראים 'קדוש'[נזיר שערכך  לחולין ויוצא דמיו את תופס דורשים כשם שקודשאך אין ] .'ראשו שער פרע גדל יהיה דש'ק -נזיר  שער .א

 ר' יהודה אוסר בהנאה ור"ש מתיר. אך משנתנו עוסקת לאחר עריפה ובזה לכו"ע אסור. ,מצינו בזה מחלוקת תנאים - חמור פטר .ב

 .ובישול הנאה אכילהלאסור  'אמו בחלב גדי תבשל לאנאמר ג' פעמים ' -בשר בחלב  .ג

 ]והובא מקורו[. מותר בחלב בשרשהסובר  יהודה בן משנתנו אינה כר"ש

  - בעזרה שנשחטו חולין .ד

 בשלךשנשחט  שלי מה ]בשר רגיל מחוץ לביהמ"ק[ בשלך ושלך]זבחים בביהמ"ק[  בשלי לי שחוט תורה אמרה :מאיר' ר בשם יוחנן' ר .א

 . אסור בשלי שלך אףבהנאה,  אסור

 מה לשחוטי חוץ שחייב על זה כרת.יש לפרוך  -ונדחה 

 .עופות, וחיה, מומין בעלי, ג' איסורי חולין בעזרה: אותו ושחט ,אותו ושחט ,ושחטו :אביי .ב

 ועוד הובאו מקורות שאף בדיעבד עם עבר ושחט אסור, וכן אפילו להשליכו לכלבים אסור.
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