פסחים כד
דעה אחרת למקור לאיסורי הנאה בפסח ובשור הנסקל :יתיב ההוא מרבנן קמיה דרבי שמואל בר
נחמני ,ויתיב וקאמר משמיה דרבי יהושע בן לוי :מנין לכל איסורין שבתורה דכי היכי דאסורין
באכילה הכי נמי אסורין בהנאה ,ומאי ניהו  -חמץ בפסח ושור הנסקל .מנין?
דחייה
הצעה
לא יאכל  -איסור אכילה משמע ליה,
מלא יאכל
איסור הנאה  -לא משמע ליה.
ר'
סבר לה כרבי יהודה ,דאמר :דברים
שמואל מנבילה
בר
ככתבן
נחמני אי סבר לה כרבי יהודה  -תיפוק ליה מהיכא דנפקא קסבר :חולין שנשחטו בעזרה
דאורייתא
ליה לרבי יהודה מלכלב תשלכון אתו
והאי בקדש באש תשרף להכי הוא
ר'
דכתיב כל חטאת אשר יובא מדמה וגו' .שאין
דאתא? האי מיבעי ליה לכדרבי
יהושע
תלמוד לומר באש תשרף ומה תלמוד לומר באש
בן לוי
שמעון! דתניא ,רבי שמעון אומר:
תשרף? אם אינו ענין לגופו ,דכתיב והנה שרף  -תנהו
ענין לכל איסורין שבתורה ואם אינו ענין לאכילה  -בקדש באש תשרף  -לימד על חטאת
תנהו ענין לאיסור הנאה .אי מה כאן בשריפה  -אף ששורפין אותה בקדש ,ואין לי אלא זו
בלבד ,פסולי קדשי קדשים ואימורי
כל איסורין שבתורה בשריפה! אמר קרא בקדש
קדשים קלים מנין? תלמוד לומר) :וכל(
באש תשרף ,בקדש  -בשריפה ,ואין כל איסורין
בקדש באש תשרף.
שבתורה בשריפה.
רבי
והאי לא יאכל להכי הוא דאתא? האי
ואם יותר מבשר המלאים ומן הלחם עד הבקר וגו'
יונתן
מיבעי ליה לכדרבי אלעזר ,דאמר רבי
שאין תלמוד לומר לא יאכל ,ומה תלמוד לומר לא
יאכל  -אם אינו ענין לגופיה ,דהא כתיב ושרפת את אלעזר :לא יאכל כי קדש הוא  -כל
שבקדש פסול בא הכתוב ליתן לא תעשה
הנותר באש  -תנהו ענין לשאר איסורין שבתורה.
על אכילתו!
ואם אינו ענין לאכילה  -תנהו ענין לאיסור הנאה.
אי מה כאן בשריפה ,אף כל איסורין שבתורה
בשריפה  -אמר קרא ושרפת את הנותר  -נותר
בשריפה ,ואין כל איסורין שבתורה בשריפה.
ואימא ליחודי ליה לאו לגופיה הוא
אביי
לעולם מקרא קמא ,ואיפוך .דליכתוב באש תשרף
ולא בעי לא תאכל ,מה תלמוד לומר לא תאכל? אם דאתא? דאי מדרבי אלעזר  -אין לוקין
על לאו שבכללות!
אינו ענין לגופו ,דנפקא ליה מדרבי אלעזר  -תנהו
ענין לכל איסורין שבתורה .ואם אינו ענין לאכילה -
תנהו ענין לאיסור הנאה .אי מה כאן בשריפה ,אף
כל איסורין שבתורה בשריפה  -אמר קרא הנותר -
הנותר בשריפה ,ואין כל איסורין שבתורה בשריפה.
אמר ליה רבינא לרב אשי :ואימא
רב
והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף,
לעבור עליו בשני לאוין? לאו מי אמר
א
פפ
שאין תלמוד לומר לא יאכל ,מה תלמוד לומר לא
אביי:
יאכל? אם אינו ענין לגופו ,דהא נפקא ליה מקל
אכל פוטיתא  -לוקה ארבע,
תורה
וחומר ממעשר הקל :ומה מעשר הקל אמרה
נמלה  -לוקה חמש,
לא בערתי ממנו בטמא בשר קדש חמור לא כל
צירעה  -לוקה שש!
שכן? וכי תימא :אין מזהירין מן הדין  -הקישא
תירוץ :אמר ליה :כל היכא דאיכא
למדרש  -דרשינן ,ולא מוקמינן בלאוי
הוא ,דכתיב לא תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך
תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וגו' .מה תלמוד לומר יתירי.
לא יאכל? אם אינו ענין לגופו  -תנהו ענין לכל
איסורין שבתורה ,ואם אינו ענין לאכילה  -תנהו
ענין להנאה .אי מה כאן בשריפה ,אף כל איסורין
שבתורה בשריפה  -אמר קרא הנותר  -הנותר
בשריפה ואין כל איסורין שבתורה בשריפה

השרץ
פוטיתא
נמלה
צירעה

כמה לוקה
4
5
6

ממה
 2שרץ המים
 2שרץ כללי
 3שרץ הארץ
 2שרץ כללי
 3שרץ הארץ  1שרץ העוף
 2שרץ
כללי

 2שרץ כללי  -ויקרא יא:מג
אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השרץ
ולא תטמאו בהם
 3שרץ הארץ
ויקרא יא:מא
ויקרא יא:מב
ויקרא יא:מד

וכל השרץ השרץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל
כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע עד כל מרבה רגלים לכל השרץ השרץ על
הארץ לא תאכלום
ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרמש על הארץ

 2שרץ המים
ויקרא יא:יא
דברים יד:י

ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו
וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם

 1שרץ העוץ
דברים יד:יט

וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו

ויקרא פרק י פסוק טז
נּוֹת ִרם לֵ אמֹר:
ית ָמר ְבּנֵי ַאהֲ רֹן ַה ָ
וַיִּקצֹף עַ ל ֶאלְעָ זָר וְ עַ ל ִא ָ
וְ ֵאת ְשׂעִ יר ַה ַח ָטּאת ָדּרֹשׁ ָדּ ַרשׁ מ ֶֹשׁה וְ ִהנֵּה שׂ ָֹרף ְ
ויקרא פרק ו פסוק כג
כָל ַח ָטּאת אֲ ֶשׁר יוּבָ א ִמ ָדּ ָמהּ ֶאל א ֶֹהל מוֹעֵ ד לְכַפֵּר בַּ קּ ֶֹדשׁ ל ֹא ֵת ָאכֵל בָּ ֵאשׁ ִתּ ָשּׂ ֵרף:
שמות פרק כט פסוק לד
נּוֹתר בָּ ֵאשׁ ל ֹא י ֵָאכֵל כִּ י ק ֶֹדשׁ הוּא:
לֶּחם עַ ד ַהבּ ֶֹקר וְ ָשׂ ַרפְ ָתּ ֶאת ַה ָ
וּמן ַה ֶ
וְ ִאם יִ וָּ ֵתר ִמ ְבּ ַשׂר ַה ִמּלּ ִֻאים ִ
ויקרא פרק ז פסוק יט
יִשּׂ ֵרף וְ ַהבָּ ָשׂר כָּ ל ָטהוֹר י ֹאכַל בָּ ָשׂר :וְ ַהנֶּפֶשׁ אֲ ֶשׁר תּ ֹאכַל בָּ ָשׂר
וְ ַהבָּ ָשׂר אֲ ֶשׁר יִ גַּע ְבּכָל ָט ֵמא ל ֹא י ֵָאכֵל בָּ ֵאשׁ ָ
יה:
ִמזֶּבַ ח ַה ְשּׁלָ ִמים אֲ ֶשׁר לַ ה' וְ טֻ ְמ ָאתוֹ עָ לָ יו וְ נִכְ ְר ָתה ַהנֶּפֶשׁ ַה ִהוא ֵמעַ ֶמּ ָ
שאלה :והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל ,דרישיה למה לי?
תשובה :לרבות עצים ולבונה.
עוד שאלה :והבשר כל טהור יאכל בשר ,דסיפיה למה לי
תשובה :לרבות אימורין.
קושי :אימורין מהתם נפקא ,דתניא :והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לה' -
לרבות את האימורין!
תירוץ :התם טומאת הגוף  -בכרת ,הכא טומאת בשר  -בלאו.
הלכה :אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן :כל איסורין שבתורה אין לוקין עליהן אלא דרך אכילתן.
שאלה:למעוטי מאי?
תשובה :אמר רב שימי בר אשי :למעוטי שאם אכל חלב חי ,שפטור.
נוסח אחר להלכה :איכא דאמרי ,אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן :כל איסורין שבתורה אין לוקין
עליהן אלא דרך הנאתן.
שאלה :למעוטי מאי?
תשובה :אמר רב שימי בר אשי :למעוטי שאם הניח חלב של שור הנסקל על גבי מכתו ,שהוא
פטור .וכל שכן אוכל חלב חי שהוא פטור.

חיזוק :איתמר נמי ,אמר רב אחא בר עויה אמר רב אסי אמר רבי יוחנן :הניח חלב של שור הנסקל
על גבי מכתו  -פטור ,לפי שכל איסורין שבתורה אין לוקין עליהם אלא דרך הנאתן.
עוד חיזוק :אמר רבי זירא :אף אנן נמי תנינא :אין סופגין את הארבעים משום ערלה ,אלא על היוצא
מן הזיתים ומן הענבים בלבד .ואילו מתותים תאנים ורמונים  -לא .מאי טעמא  -לאו משום דלא קאכיל
להו דרך הנאתן?
דחייה :אמר ליה אביי :בשלמא אי אשמעינן פרי גופא דלא קאכיל ליה דרך הנאתו  -שפיר.
אלא הכא  -משום דזיעה בעלמא הוא.
דיון בשתי הלשונות :אמר אביי :הכל מודים בכלאי הכרם שלוקין עליהן אפילו שלא כדרך הנאתן.
מאי טעמא  -משום דלא כתיב בהו אכילה.

