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ציטוט מהמשנה
שריפת שני חפצים טמאים יחד
ר' חנינא :מותר לשרוף בשר קודש שלישי לטומאה עם בשר קודש ראשון לטומאה )למרות שהראשון יטמא את השלישי(

שריפת תרומת חמץ טמאה עם תרומת חמץ טהורה
ר' מאיר :מותר לשרוף יחד.
ר' יוסי :אסור לשרוף יחד.

שריפת תרומת חמץ טמאה עם תרומת חמץ ספק טמאה
ר' יוסי :רק במקרה זה נחלקו  -ר' יהושע :מותר לשרוף יחד.
ר"א :אסור לשרוף יחד.

ר' מאיר מדייק את שיטתו משיטת תנאים קדומה
המשנה מזכירה שתי שיטות :שיטת ר' חנינא )לגבי שריפת  2חפצים טמאים( ושיטת ר' יהושע )לגבי שריפת חמץ ספק טמא(
מאיזו שיטה דייק ר"מ את שיטתו? ולמה הובאה השיטה השניה )זו שר"מ לא דייק ממנה(

שיטת ר' יוחנן
ר' מאיר דייק את שיטתו מדברי ר' חנינא
ר' יוסי חשב בטעות שהדיוק הוא משיטת ר' יהושע ולכן הביאה
המשנה גם את השיטה הזו

שיטת ריש לקיש
ר' מאיר דייק את שיטתו מדברי ר' יהושע
ר' יוסי חשב בטעות שהדיוק הוא משיטת ר' חנינא ולכן הביאה
המשנה גם את השיטה הזו

הסבר המחלוקת לפי ר' יוחנן:

הסבר המחלוקת לפי ריש לקיש:

ר' יוסי:
מותר לשרוף תרומה טהורה שאסורה מהתורה יחד עם טמאה

ר' יוסי:

)לכן אחרי חצות היום כשהחמץ אסור מהתורה  -מודה ר"י שמותר
לשרוף תרומת חמץ טהורה עם תרומה טמאה(

ר' מאיר:
מותר גם לשרוף תרומה טהורה שאסורה מדרבנן יחד עם טמאה
)לכן כבר אחרי חמש שעות כשהחמץ אסור רק מדרבנן  -מותר לשרוף
תרומת חמץ טהורה עם תרומה טמאה(

כיצד דייק ר"מ את שיטתו:

אסור לשרוף תרומה טהורה )אפילו אם היא אסורה מהתורה(

יחד עם טמאה
)לכן לעולם אסור לשרוף תרומת חמץ טהורה עם תרומה טמאה(
כשאסור מהתורה וטמא מדרבנן )כמו פיגול ונותר( או
כשדינו כעפר  -מודה ר"י שניתן לשורפו עם טמא ודאי

ר' מאיר:
מותר לשרוף תרומה טהורה שהולכת לאיבוד יחד עם טמאה
)לכן כבר אחרי ארבע שעות כשהחמץ אסור באכילה  -מותר
לשרוף אותו עם תרומה טמאה(

 .1כולם הבינו שר' חנינא מתייחס לבשר שנטמא ממשקה.
 .2לפי ר' יוסי בשר כזה טמא מהתורה )כיוון שטומאת משקין
מהתורה( ,לפי ר' מאיר רק מדרבנן )טומאת משקין מדרבנן(.

 .3ר"מ דייק מר"ח שניתן לשרוף דבר שאסור מדרבנן עם
דבר טמא מהתורה) .ור' יוסי שהבין שמדובר שם בטומאה
דאורייתא לא דייק מדבריו שום דבר(.
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כיצד דייק ר"מ את שיטתו:
ר"מ :ר' יהושע התיר לטמא תרומה שהולכת לאיבוד כדי
שלא תגרום נזק.
ר' יוסי :ר' יהושע התיר רק כשעלול להגרם נזק גדול
)ואצלנו מדובר בחסכון קטן בעצים ולא בנזק משמעותי(.
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