
 משפט עין
מצוה נר

 הלכה שם ס״ג מיי׳ א ג
 טוש״ע שם סמג יא

 ס״כוסי׳ תמה או׳חסי׳
; P סעיף תמכ

 הל׳ שם ס״א 'מיי׳ ב ד
p טוש״ע שם סמג 
 :א סעיף תמג סי׳ א״ח

 :ב הלכה שם מיי׳ ג ה
 מהלכות ס״ח מיי׳ ד ן

הל׳ אסורות מאכלות
: קלם לאוין סמג םו

 ע׳ו מהל׳ ס״י מיי׳ ה ז
: ד הלכה

מסורתפסחים שני פרק שעה כל42
הש״ס

כז:] [ולקמן

 'קמא.’נו:[ע״ש]י קדושין
[ע״ש] קיד: מולי( [ע״ש]

 וכן בטשטע, ״ל5ף
מא.] נב״ק איתא

חננאל רבעו
 כותח אומר בתירא בן

 אסור כותח מיני וכל
 קודם יום שלשים• למכור
 והלכתא : לפסח

 ואם דמתני׳ כסתמא
 מותר זמנו לפני חרכו

 זמן לאחר אפי׳ בהנאתו
 איםורו!עברזטנואכור

 בזמן אוקימנא בהנאתו
 שעות משש איהורו

 ולמעלה,תנןםתמאכרב
 שעות משש המקדש
 שנתן [בחיטין ולמעלה

 אפילו מים] בהן
 שהן קרדניתא בחיטי
 היא מחטעי ולא חזקות

 :לקדושין חוששין אין
 לחמץ חזקיהמנין אמר

 שנאמר בהנאה שאסור
 יהא לא חמץ יאכל לא
 ומתוך אכילה היתר בו

 דבל שמענו דבריו
 בהו כתיב דלא איסורא

 מותרים יאכל לא
 ופליגאדר׳אבהו בהנאה
 דכתיב היכא כל דאמר

 לא תאכל לא יאכל לא
 ביןבאכילת אפור תאכלו

 שיפרט עד בהנאה בין
 שפרט כדרך הכתוב לך

 אשר לנר מבלה
 ואכלה תתננה בשעריך

 ר׳ הזה במקרא וחלקו
 גר אחד אומר מאיר
 במכירה בין נכרי ואחד

 יהודה ר׳ בנתינה בין
 ככתבן דברים אומר

 קרא בדכתיב כלומר
 ולנכרי במתנה לגר

 לר׳ ואמרינן במכירה
 הנכרי דאמר מאיר
א אחד דינם והגר  ת

 לך ד^ירה התורה
 מדאצטריךקרא אמרי׳

ה נבלה למישרא א ת  ב
 איסורין דשאר מכלל

 אפילו אסורין שבתורה
ה לר׳ אלא בתאה ד ת  י
 ככתבן דברים דאמר
 איצטריךקרא לא בלומר
 מתנה למיסר [אלא]
 [דגר] ומכירה דנכרי

שאר דאתי הוא ולגופיה

תח מיני וכל כוחח אומר יהודה  דר״י ר״ס בשם אור״י .נו
 ויודעים עליו בעליו דשם משום בכותח ואסר כב״ה אתי

 יסברו נמי אי נכרי ע״י בפסח שמכרו ויסברו פלוני של כותח שהוא
 כותח למכור יהודה ר׳ אוסר ולכן לנכרי ישראל מכרו שבפסח

 בריש דמפרש לר״ת אן! וא״ש לנכרי
 דמותר מב.) (לקמן עוברים אלו

 בהנאה מותר זמנו קודם חרכו : בפסח כותח להשהות
 וכגון .זמנו לאחר אן!

 אחר דבענין לכלב מלאכול שנפסל
 בפ״ק שעיפשה דפת דומיא שרי הוי לא

בהנאה אסור זמנו עי:): (דף
 רבי דהא פשיטא ל״ג רש״י .פשימא

 בהנאה חמץ ושרי פליג הגלילי יוסי
 דאסור פשימא לפרש ואין שבעה כל

 התנא ®דדרך דרישא מדיוקא בהנאה
 ועוד דבריו את לכפול מקומות בכמה

 פשיעא דפריך ונראה שפיר משני דלא
ק(דף דתנא משוס  דשורפין יא:) בפ״
 יוסי דלר׳ בהנאה אסור אלמא חמץ

 לפני יריצנו אלא לשורפו א״צ הגלילי
מיניה. ליתהני דקשרין!ליה ^הדי :לנכרי ימכרנו או כלבו

 דאמר יהודה דלר׳ משוס
 בפ׳ דתניא מוחר אפרו בשריפה חמץ

 הנשרפין כל (ד'לד.*)דתמורה בחרא
 דקשרין£ בהדי וקס״ד מותר אפרן

 דאין לרבנן אבל מיניה ליתהני ליה
 הנקברים מן והוי בשריפה מצותו

 אפרן דתמורה בחרא בפרק דאמרינן
 דקשרין^ דבהדי אסורופשיעאלדידהו

: ליהנות אסור .ליה ו מנ  וא״ת .יאכל לא שנאמר מקוס כל מ
 בכרת בפסח מחמץ נהנה יהח

 ונכרתה חמץ אוכל כל כי כתיב דהא
 לקמן א״כ נמי הכי אין תימא וכי

 חזקיה בין איכא מאי דבעי כד.) (דף
 הא בינייהו דאיכא לימא אבהו לר׳

 ילפינן תאכל ולא יאכל דלא ואור״י
 לא אוכל כל כי אבל תאכלו מלא

 :תאכלו מלא ילפינן ,
 ואכלה תתננה רחמנא ליכתוב

ר. מכו  דאי משמע ו
 אלא דרשינן הוה לא הכי כתב הוי

 גבי כא.) (ב״מנשך באיזהו וכן כר״מ
ד׳ והא ותרבית נשך מ א  בקדושין ד
 יוסי כרבי ס״ד אי ורבנן לד.) (ד׳

 שיבה מפני רחמנא ליכתוב הגלילי
 זקן פני והדרת תקוס והדרת תקוס
ל לא והדרת דלשון משוס היינו  שי

 אתקוס שייך לא פני ולשון אמפני
 שאת הכרעה להן דאין קראי והנך
 ד׳ (יומא וקס משוקדים מחר ארור
ס אין נב.)  קאי מצי דהתס לכאן ענינ

ל עי ^  הכאתרוייהו אבל אואלתחת א
 אנכרי או לחודיה אגר קיימי מצי לא

_ פליגי כד.) (ד׳דזבחים ובפ״ב לחודיה
י החטאת מדם הכהן ולקח גבי תנאי

 אצבעו דמוקי איכא ונתן באצבעו
 דלפניו אלקיחה קאי דקרא דפשטיה משום אנתינה ולא אלקיחה

 דמשכחת משום אלקיחה ולא דלאחריו אנתינה לה דמוקי ואיכא
 באצבעך המזבח קרנות על ונתת הפר מדם ולקחת אחרינא בדוכתא

 ליה דמשמע משוס אתרוייהו לה דמוקי ואיכא אנתינה אצבע דקאי
̂*מ תימה .מאיר לרבי בשלמא :אחרינא*) בקרא כדמוכח נמי ואנתינה דקרא כפשטא אלקיחה איצטריך דהא יקשה נמי לר

 :חמץ משום ואסור לחם פירורי בו נותנין .כוהח אזמר יהודה ר׳
 אלא אותו אוכלין שאין מהר נאכל אינו וזה ככ״ש דס״ל . יום שלשים

 מששואלין ביעור חובת עליו שחל משעה יום שלשים והני בו מטבילין
 :קאי לאכול שמותר אשעה קס״ד .בהגאהו ומוסר :הפסח בהלכות

ומוכר מאכיל אמרת דהא .פשיגוא אור תורה
 והאי פו׳. צריפא לא :הנאה היינו
 שחרכו וכגון קאי זמן אלאחר מותר
 טעמו שבטל זמנו קודם יפה באור

 בהנאה אסור עבר(ג)זמנו ומראיתו:
 פשיטא גרסי' ולא ה״ג דרבנן לשעות

 לאשמעי׳ איצטריך בפסח אפי׳ דהא
 דשרי הגלילי יוסי רבי איכא דהא

 לשמות :לקמן שבעה כל בהנאה
 אכילתו זמן זמנו האי כלומר .דרבנן
 שאין ששית שעה ואפילו משמע
 אן£ אסור הוי מדרבנן אלא איסורו
 כרחך על . שטוס משש :בהנאה
 שש לאחר דאי משמע שש מתחלת
 אתא מאי מדאורייתא דאסור

 מקדשין דאין פשיטא לאשמעינן
ה: באיסורי א  קורדניסא. סינף הנ

חמץ לחשש באו אס ואפ״ה הן קשות

 משמע *יאכל לא מדקרינא .יאפל לא
 שום לידי המביא היתר בו יהא לא

 הס אכילה לידי הנאות וסתם אכילה
 :מאכל דבר בדמים שלוקח באות

 היתר .בו הפסוב לן שיפרוע עד
שלא בנבלה לך שפרט כדרך הנאה

 מיני וכל כותח אומר בתירא בן יהודה ר׳
 :לפסח קודם יום שלשים למכור אסור כותח
 שחרכו צריכא לא פשיטא :בהנאה ומותר
 רדכו“ רבא דאמר וקמ״לכדרבא(א) זמנו קודם
 :זמנו לאחר אפילו בהנאה מותר זמנו קודם
̂לא פשיטא :בהנאתו אסור זמנו עבר  צריכא י

 רב אמר גידל רב *דאמר דרבנן לשעות
תן א״ר יוסף בר חייא  שעות משש המקדש יו

 חוששין אין ^רדניתא בחיטי אפילו ולמעלה
 פשיטא :וכירים תנור בו יסיק ולא :לקדושין

)צריכא לא נ  חמץ ביעור אין דאמר לר׳יהודה (
 הואיל אמינא דעתך סלקא שריפה אלא

 דקא בהדי בשריפה מצותו יהודה ר׳ ואמר
חזקיה אמר :קמ״ל מיניה ®ליתהני ליה שריף
, . . שנאמר בהנאה שאסור בפסח לחמץ 'מנין
 י: אסור מים עליהן שנפלו כגון שמות אכילה היתר בו יהא לא חמץ יאכל °לא

דהא יג יאכלח^ןץ לא רחמנא דכתכ טעמא א. שינו  בהנאתו: אסור אמרת פ

 אכילה איסור אמינא הוה יאכל לא כתב
 דר׳ ופלינא משמע לא הנאה איסור משמע

 לא שנאמר מקום יכל אבהו *דא״ר אבהו
 אכילה איסור אחד תאכלו לא תאכל לא יאכל
_ _ לך שיפרט עד הנאה(*משמע) איסור ואחד

 והוצרך תאכלו לא אלא בה כתוב °לאדנריםהיה ^דתניא בנבילה לך שפרט כדרך הכתוב
 מכור או כדכתיב בהנאה להתירה יי תתננה בשעריך אשר לנר נבלה כל תאכלו
 לנר אלא לי אין ונו׳ לנכרי מכור או ואכלה

 מנין במכירה לנר במכירה ולנכרי בנתינה
 לנכרי מבור או בשעריךתתננה אשר לנר ת״ל

 או ואכלה תתננה לומר תלמוד מנין בנתינה
 ואחד נר אחד אומר נמצאת לנכרי מכור
 מאיר ר׳ דברי בנתינח בין במכירה בין נכרי
 בנתינה לנר ככתבן יידברים אומר יהודה *ר׳

 אי יהודה דרבי מאיטעמא במכירה ולנכרי
 רחמנא ליכתוב מאיר ר׳ כדאמר דעתך סלקא

 או ומכור ואכלה תתננה בשעריך אשר לנר
 מאיר ור׳ ככתבן לדברים מינה שמע לי למה

 ורבי דנכרי למכירה דנר נתינה להקדים או
 אתה דנר כיון קרא *צריך לא הא יהודה
 להחיותו מצווה אתה אי ונכרי להחיותו מצווה

 מאיר לר׳ בשלמא הוא סברא קרא צריך לא
 במכירה בין נכרי ואחד נר אחד דאמר

 למישרא קרא מדאיצטריך בנתינה בין
 שבתורה איסורין כל הא בהנאה נבילה
 לרבי אלא בהנאה בין באכילה בין אסורין
 הא דאתא הוא ככתבן לדברים דאמר יהודה

 דאסורין ליה מנא שבתורה איסורים כל
׳ ׳ ׳ ־ ליה נפהא בהנאה

ז. לעיל

יאכל

כ. ע״ז

 במכירה לנכרי בנתינה לגר לנכרי
 לך שפרט כדרך ה״ג אלא גרסינן לא

 לגרססמה ס״ל :וכו׳ דתניא בנבלה
 אגר ליה דרוש ספור. או ואפלה

 תתננה דרוש נמי לנכרי גבי וכן
 דברים : לנכרי מכור או ואכלה
 לנכרי יתננה לא מצותה כך .פפסבן

 כג:] שס[לקמן חילוק לשון .או :לגר ימכרנה ולא
 דתרוייהו קרא קאמר מאיר כר׳ ואי

 :או נכתוב לא אנכרי ותרוייהו אגר
 .מפרי למפירה מר נסיגה להקדים

 קודמת נתינתו לו ליתנה גר יש אם
 תושב בגר גר והאי לנכרי למכירתה

 עכו״ם לעבוד שלא עליו קאמרשקיגל
ת: ואוכל בלו מצווה אהה גר נ

——

תהות
הב״ח

 גט׳כדרגה)6(
רכה דאמר

כתוס׳ [ועי׳
. v ̂ , ככ: שכועות

איכעית ד״ה גר כה) (ויקרא דכתיב .להסיוסו
מך וחי ותושב . היא סברא : ע

 לגר שנתינה יודעין אנו מסברא
 מכירה אבל מצוה הגר דחיות קודמת
 ואיצטריךקרא מצוהאיכא מאי לנכרי
 לנכרי במתנה ליתן ולאסור לחלק

 אבהו בשלמא.לר׳ לגר: נבלה ולמכור
 שם7מ?:(^” מדאיצטריך למילך מצי דר״מ אליבא

לאצריכאאלא איסורין כל הא נבלה למישרי קרא , , ,
״ תשלי־כון מלבלב תו כי תאכל לא בהו דכתיב שבתורה או

ט הדר לא אי הכא אותו זמנו' עכר ה׳ג היתרא בהו פרי
וכו׳דרכנןולא _ באכילה הן אסורין

 לאו דנבלה פרט האי דילמא ליה מנא יהודה דרבי אליבא אבהו לר׳
 דלנכרי ולומר להחמיר אלא איצטריך דלא אתא בי^נאה למשרייה
 הנאות כל אמינא הוה כתביה לא דאי בנתינה ולגר במכירה
יהודה דרבי ואליבא אבהו לרבי . ליה נפקא :בה מותרות
עט תאכלו לא בטרפה מדכתב מי : אותו תשליכון לכלב בה ו

אותו , .
 דכתב השתא אבל לאקדומי מסברא ידעינן הוה עיקר כל קרא כתב הוה לא אי דודאי ר״י ותי׳ דגר נתינה לאקדומי

ה נתינה  הוה לא דאי ונכרי גר נמי ליכתב וצריך להקדים צריך שאין למידרש דאתא ה״א או כתב הוה לא אי ומכור ואכלה תתננ
:דגר מכירה למעוטי דאתא אמינא הוה לחודיה נכרי כתוב הוה ואי דנכרי נתינה למעוטי דאתא אמינא הוה גר אלא כתב

קיד:] חול'[ כ. עי׳ז שא. כ״« נכ: לא; יומא תוס׳ [וע״ע *)

: וצ״ע ע״כ ל׳ה לקמן ועיין . עליה וליפרוש
ה דאסירי ליה טנא שבתורה אשורי[ א ת ה לך מותר זה פי׳ לכלב משליך אתה אותו ודייקינן אותו תשליבון לבלב תאכלו לא טרפה בשדה ובשר ליה נפקא קרא מהאי ואטרינן ב א ת שהרי ב

אתה

כצ׳ל גרסיק
—^0—

 גליון
 הש״ם

 ליחהני גם׳
 .קמ״ל מיניה

 דף לעיל עי׳
 הד׳׳ה ע׳א ה׳

 תום׳ :ואומי
 וכו׳ זמנו עכר

 . התנא דדרך
 ל׳ עירוכי[ עי׳
תד״ה ע״כ



מסורת
ם ש״ כב פסחים שני פרק שעה כלה

* ן ת ו מהלכות ס״ג מיי׳ א [ח מגופיה למידיש מצי לא דבלאואופו פ״ה .משליך אחה א

 משפט עין
מצוה נר

 זה כגון תאכל לא בהן שנאמר .איסורי! כל כר משליו אהה אוחו
 הוה אוחו לאו דאי מעמא למילך מצי לא למשריה קרא ומדאיצשריך

^ אמינא  בריה כל שכר מקפח הקב״ה שאין איצמריך למצותיה ק
 חורה הקפידה לפיכך יא) (שמוחלשונו כלב יחרץ לא במצרים ונאמר

אור תורה מן הכלב [שכר] ונכבד שכרו ליתן

 כג; [לקמן
 נח. קדושין
 כמ. נויר
עג] כ״ק

 מדאיתקש בהנאה העובר יד אסרינן משליך אתה ואיי לכלב משליך אתה 'אותו
*כל כדאמר בהנאה דאסור ^^ןןץן[^מןלקדשים ןך/ שבךןןךךן»[א] איסורין כל לכלב

 י לכלב משליך אתה ואי לכלב משליך אתה
.ס סור א לכל אופו ך א^מר שנשחטו *חולין ואידך בעזרה שנשחטו חולין

יצחק רבי מתיב היא דאורייתא לאו בעזרה

 לנכרי ימכור שהנבלה כוכבים העובד נח• קדושין
 ליה דנפקא . ור״מ :לכלב ומרפה
 מדפרש איסורים בשאר הנאה איסור

 דמרפה היתר פרע בשלמא בנבילה
היתר בה למיפרט איצטריך לגופיה
, , . הוהאמינא ביה דפרט לאו דאי משום

 כן °על אמר דרחמנא הנשה ניד והרי לייןש־״נפחא למה אופו אלא בהנאה ליתסר
■ ׳ * ’ שנשחטו חולין הנאה לאיסור ומשני

][קדושין  אכילה איסור *בהו לן דנפקא בעזרה «:
 ממך ירחק כי יב) (דבלים מדכפב כג:] [לקמן

ת וזבחת המקום ^ א  מקום בריחוק ו
 זובח אתה שכיניה למחנה חוץ דהיינו
 בקרוב ואוכל זובח אתה ואי ואוכל
 לאו בהן מפורש דאין ®ומשום מקום

,,,j, . למילךלהו איצטריך באכילה בהדיא 
 משמעאותו והכי מהכא הנאה איסור י'

 אתה למחיצה חיץ משוס שנאסר
 ובשר קרא מהאי דהא לכלב משליך
 מחיצה איסור לן נפקא טרפה כשדה

בשעת ידו את העובר הושיט כגון

הי״ בריה כל שכר הקב״הרןקפח שאין דאיצטריך דקרא כ ח ’ו ? ה ? ? פ  ת1™
בי למישרי דאיצטריך מפרש דאורלינ״ש  הל׳ אסורות מאכלות משוס ידו את שהוציא עו

סעיף ?V”4׳׳ למחיצתם חוץ שיצאו קדשים נמי דריש טרפה בשדה דכשר דמקרא
הל' פע״ושם מיי׳ ב ט והוה סח:) (חוליןהמקשה בהמה בריש

חולין

מד. ע״ז
נח: יומא

—€#&—
גליון

הש׳ם
אותו גמ׳ור״מ

 משליך אתה
 לי תמוה לכלג.

 דלמאמהדאמ׳
 גר דאמד ר"מ

 כין נכרי ואחד
 ובין כמכירה
 היינו כנתינה

 האמת לפי
 אותו דכתיכ

 אתה דאי
 כל לכלב משליך

 איסוייןשכתור׳
 אצעריך ממילא

 נבילה גבי קרא
 אשר לגר

 להתיר כשעריך
 בהנאה נבילה
 אמר לא מש״ה

 ככתבן לדברים
 מייתר כיוןדלא

 אבל . קרא
 היה לא אלו

 אותו כתוב
 מקרא אדנידוק
 דלא דנבילה

 איסור תאכל
 משמע הנאה
 אומרים היינו

 דמיתור׳ באמת
 אתי דקרא

 ככתבן לדברים
 רש״י וצ״ע:

 .ור״מ ד״ה
 דאין ומשום
 לאו בהן מפורש

 הא ק׳ל .וכו׳
 נילף מקום מכל

 דלא מקרא
 כל תאכל

 דגם תועבה
 במשמע הנאה
 קשה וכן לר״א.
 דס״ל לר״י
 שנשמעו חולין

 לאו בעורה
א ת י י ר ו א  ד

 רש״י דלפירוש
ו ת ע י ח ש  ד

 ליתשר דאוריי׳
 משוס בהנאה

 כל תאכל לא
 : וציע תועבה
ד״הור׳ תום׳

 וכו׳ שמעון
 כמוכרו שהוא

 עירובין לו.עי׳
 ד׳ תום׳ ע״ב סד

ם*ל דאיך

 *והנן הנשה טד את ישראל בני יאכלו לא
 בתוכו הנשה וגיד לנכרי ירך אדם ״שולח

 *כשהותרה קסברר׳אבהו ניכר שמקומו מפני
 למאן הניחא הותרה ונידה וחלבה היא נבילה
 למאן אלא טעם בנותן בגידין יש דאמר
 איכא מאי טעם בנותן בנידין =אין דאמר

 בנידין אין דאמר ליה שמעת מאן למימר
 מגיד *האוכל דתניא שמעון רבי טעם בנותן
 מחייב יהודה רבי טמאה בהמה של הנשה
 נמי הכי שמעון רבי יפוטר שמעון ורבי שתים
 בהנאה ימותר הנשה גיד דתניא בהנאה דאסר

,  דם והרי אוםר שמעון ורבי יהודה רבי דברי ,
 דם תאכל לא מכם נפש °כל אמר ייתףדרחמנא י

יויוצאין באמה מתערבין ואלו *אלו וחנן משום
רה שנשמעו חולין זה זה ול/יזה עו בו ומועלין לובל לגננין ונמכרין קדחן לנחל :נ
 דכתיב״לאתאכלנו למים דאיתקש דם דאסיריד־ייםשאני בעזרה. שנשחטו חולין

 מותרין מים מה כמים תשפכנו הארץ על שני בפרק דאורייתא לאו בהנאה
על המתנסכים כמים ואימא מותר דם אף שולח :בה איפליגו נח.) (דףדקדושין

י........................... י ב רוב כמים אבהו רבי אמר המזבח ג
 רב אמר אלא כתיב מים רוב מידי מים
 הניסכין כמים ולא הנשפכין כמים אשי

התם ע״ז לפני הנשפכין כמים ואימא

 עוש״ע שם סמג יד
:ע סעיף שם

 הלכה שם פ״ד מיי׳ ג י
 : ה הלכה ופ״ח יח

א  הל׳ שם פ״ח מיי׳ ד י
 עוש״ע [יד] (עו)

שסס״י:
ב  מהלכות מיי׳פ״ב ה י

: יא הלכה מעילה

צג: חולין

וע״ש בפרק רש״א גי'

 ליטול מצרכינן ולא לנכרי. ירך אדס
 ישראל יראה שמא גזרינן ולא גידה

 אותה ויקנה וילך לו כשיתננה חבירו
 הואיל גידה שניטל וכסבור הנכרי מן

ויאכלנה יצתה ישראל יד ומתחת

 לאו בעזרה שנשחטו
 איסור פ״ה .דאורייתא

 כן ההלכה פשט משמע ולא הנאה
 וכן דאורייתא לאו קאמר לגמרי אלא

^ דאמר הא גבי שמעתא בסוך י  א
 אי בעזרה שנשחטו חולין בינייהו
 מי *ובפרק אחר בענין לפרש אפשר
 ואמר חבירו ושמע נזיר הריני שאמר

 כדי למ״ד פריך ושס) כס: (נזילואני
 לעזרה חולין האקמייתי במצות לחנכו
 ־■ בעזרה שנשחטו חולין קסבר ומשני

סיי לענין יאי דאורייתא לאו ו אי ו י ר ל ר א ג ו ח
א «י ״ ; י א' נ־ל־ו ’יוש’״ י

ק היאך ליה ר ק שאר משליך ואינך התם דמשמע נאכל ה
אכל שה שנ ק א ו ״ ג ש ל מיהא שבתורה איסורין ל

שאר לכל שטעינו , . י ,
 ואפילו דאסירי איסורין יאכל לא יהודה רבי דרש נותר גבי צו
טל הוא קודש כי רנבלה וקרא בהנאה א3ה העו^ חטאת י

^ שנשחטו וחולין תלוי ואשם הספק על הז ב ״י לו פי א ״ ^ רי ^ 
חולין אומר יר\דה ור׳ מדאיצשליך הוא ת״ל ישלפו בעזרה

ה דאסירי מכלל בשריפה שאינם למעוטי ; ״ ? י4^ .? ב ת טז  ו
 לר׳אבהוהרינירהנשה שמעון • מדאורייתא בהנאה

ה. אסר מיסר נמי א הנ  מש«ננ ב
 ירך ארם שולח דתנן כל׳ אתיא לנכלי ירך דהשולח דההיא

ט’ ר א ה ד א ״ נ רי ק׳ ה - ה י י ״’ ה י » 
O ציה איה K I  B ’ M' ז M כ. (דף ע׳ l( ״■ יעכנה נשועתוחK

סמפנישמקוסו בגידה: א . ל ג םר נסיכם יין °ישתו דכתיב איקרי ניסוך ל־נמיש
 מיהא מינה שמעינן לאו ואם נטול

 לפיכך הוחלה. ונידה וחלבה היא לר׳אבהו: וקשיא בהנאה דגידמותר
 אשרבשעריךתתננה לגר בכלל שהן בהנאה מותרין גיד וכל חלב כל

 ל״ש דגיד בלאו הנאה היתר לך והרי נבלה עמה הןקרויין שגס ואכלה
 בכלל הוא הרי בשר הניחאלמ״דישבגידין.טעס :sכשירר ול״ש נבילה
ס נותן דאיסור .בגידי! אי! למ״ד אלא :נבילה ע  נתבשלו אס בשר ט

ס לאו אלמא הבשר עס ע  אלא מיקרו נבילה ולאו בהו אית בשר ט
 והתורה הוא ועץ נבילה בכלל אישתרי ולא בעלמא עץ דהן כעצמות

 : צט:) (חולין הנשה בגיד ופלוגתייהו למימר איכא מאי עליו חייבה
 בנותן בגידין אין דקסבר פטור טמאה מבהמה לגמרי פוטר. ור״ש
דבשרה היכא אגיד רחמנא אזהריה דכי פטור נמי ומגיד בשר טעם

ולחזקיה

בי הותרה ונירה וחלבה ד^א וי״ל חנס מתנת להס ליתן ^׳דאסור
, . ס שהיא כמות הנבלה י

 הותרה וגירה בחלבה מפני מותר שכיט היה 0א *0הת אמר
ואקשי׳ לנכרי להמכר הך״י הקשה לו כמוכרו ״®שהוא

הותרו שהגירים איני 3
 תתננה והא בנבלה כר׳יהודה אתי מצי ®היכי ^דאורלינ״ש

 היתר לא כתיב ואכלה הנשה גיד בפ׳ ליה אית יהודה ורבי
ני ו?י?ים פת! לא עור לפני משוס וקעבר נח לבני אסור הנשה דגיד ק:) (חולין  ̂יל!? לא̂ו

א יעקב לבני אלא קאסר דלא מידי קשה דלא ר״י ואומר וגו׳ ק  בנותן' בהו דלית נינהו ה
^1״7שנתבשל?ה ’פיקש וא״פ בסיני נישנית לא דהא נח בני איקרו תורה מתן דקודס נ  ז
 מאןיאית ואטרינן וכו׳ משמע הנאה איסור תאכלו דלא ליה דסבירא שמעון מרבי לחזקיה
K בטדיו^ות°וטעם סברא בנ״ט בגידין אין דסבר כיון וי״ל הנשה גיד מדאסר

 דאוסר נטי הכי ר״ש סבר לא חזקיה ®א״נ אכילה ביה שייכא דלא אסור נמי בהנאה אסור
 גיד דתניא בהנאה ,3ן<5 חןקיה אתיא לא נמי דלכאורה יהודה כרבי אלא שמעון כרבי
 רל״י דברל' דכל נבילה למישרי מדאיצטריך לעיל לן פשיטא מאיר דלרבי מאיר

 דם הרי אוסר: שמעון מר^נן ההוא יתיב גבי לקמן(דףכג:) וכן בהנאה אסורים איסורים
[דתק]”!נא^1ב ומותר לקח[ דקאמר והא מנבילה גמר מאיר דלרבי לגמרא ליה פשיטא

ל«בלומועליןבהן1ונמכרי :ככ״ע אתי מצי לא דחזקיה אבהו לרבי היינו כתנאי .*לימאשס אכול בשר הא תאכל לא גיד משמע דהכי טהורה בהמה דהיינו מותר

 קד. מנחוח נחו׳ [וע׳׳ע
הואיל] ד׳ה

י ר ק ך ™“’ם4! מדלא בהמה בכלל הוי לא דדם משמע .אמר דרחמנא דס ן
 תשפכנו דאמר לר״ת וקשה הותרה נמי דמה בהמה כשהותרה משני

 יוסי ר׳ התם וקאמר מטמא ב״ה נבילה דם ושס) עז• יין(שבח בהמוציא
נר׳] [צ״ל ויכול הואיל דם רביעית כשיש אלא ב״ה מטמא דלא יהודה (כרבי)
 לאו דהתם ר״י ותי׳ כבשר ליה חשיב אלמא כזית על ולעמוד לקרוש
 דדם מיניה דדרשינן פסוק שוס יש אלא כבשר ליה דחשיב משוס
 ריבוי בלא אבל התם כדאמר ברביעי׳ משערינן ומסברא טמא נבילו'

ףובמעילה כבשר דם חשבינן לא ד מפיק יז.ושס) ( מי  מוזה השרץ דם נ
:ליה* ידעינן לא גופיה ומשרץ הטמא לכם .

ן י ל ז ן ו אלו הוציאו דבסוך מדאורייתא ולא מדרבנן .בהן ^ מ ו י ) 
 ומועלים מצותו שנעשה דבר לך אין אמר ושס) נס: י ^

 מועלים ת״ר יא.) (דף חטאת ולד בפרק דבמעילה ואור״י בו
 מועלין אין אומרים וחכמים שמעון ורבי מאיר רבי דברי בדמים

 החס ר״ש קתני זריקה דקודס קדרון לנחל שיצא אחר ופלוגתתם
מועלין אין דמ״ד טעמא מאי בספרים שם והיה בו מועלין דאין _

 דקתני קאי ואמתני׳ מועלין אין טעמא מאי ה״ג אלא התורה מן בו מועלין שמעון ורבי מאיר דלרבי משמע הוה דא״כ דמ״ד ול״ג
ה • מיעלין אין בתחלה דם  כיון מ״מ למיס הוקש לא כמים נשפך שאין קדשים דדם גב על אך .מותר דם אך מותרים מיס מ

 חד לאוי תרי דאיכא גב על ואך קדשים לדם הדין הוא הנאה ולא אכילה היינו דידיה תאכל ולא בהנאה דשרי חולין בדם קרא דמשמע
ס ואימא :• דוקא* אכילה איסור הוי דדם לאוי דכולהו הוא בעלמא מילחא גילוי מ״מ לקדשים וחד חולין לדם סכי סהני  על כמי
:בהנאה דשרי למילך מצי לא מהכא כלומר אלא תאכל מלא ידעינן דממילא בהנאה אסור דם שיהא למילך פריך לא .המזבח גבי

ואבר
ד :ולמדני ה א״  יותר קושייתם האצימו לא ואמאי .נאסר יעקג דמנני כר״י ס״ל לא ה1כ אנל נהנאה מותר דג׳ה כוה כר״י ס׳ל דירך דמתני׳ די״ל ליכאקושי׳כ״כ זהו הא לי תמוה .מציאתיאכר״י היכי ב

ד :וצ׳ע עור לתני משוס אסור דהא אניד קאי לא נשעריך אשר דלנר ע"כ הא הותרו ונידה וחלכה היא נכילה דכשהותרה לר״י א״ ;למשרי תד״ה ע׳'נ ל״ה חולין עי׳ .כר׳ש סנר לא חוקיה א״נ ב

 קא.) 0הנשה(ש בגיד לה מפרשי׳ והכי גידה על הזהיר לא טמאה אבל
 לא אלמא בהנאה אפילו דטהורה גיד דאסור נמי הכי שמעון ולרבי

 הותרה לא היא בהנאה נבילה וכשהותרה משמע הנאה איסור תאכלו
 דקסבר משוס מותר יהודה לרבי אבל היא נבילה בכלל דלאו לר״ש

ם בנותן בגידים יש  הלכך שתים מחייב יהודה רבי כדקתני טע
 שירי .ואלו אלו :היא גס הותרה נבילה וכשהותרה בשר בכלל גיד
 החיצון מזבח של מערבי יסוד על הנשפכין הפנימית חטאות דם

 מן יוצאין דרומי יסוד על הנשפכין החיצונות חטאות דס ושירי
 סילון באמה ומתערבין קטנים נקבים שני דרך לרצפה היסוד
 (דבריסאיתן לנחל כמו .קדרו! לנפל ויולאי! : בעזרה עובר שהיה

 כלומר .בפן זמוטלי! :לזבל גנות בעלי . לגננים :עמק כא)
 דס מקום מכל הקדש של שהן מפני דמים בלא מהן להטת אסור
 קדש שהרי בהנאה שאסורות • הספנסכי! כמים :בהנאה מותר

: יקדש בהם הנוגע כל ל) (שמוה וכתיב שרת בכלי שקדשו הן
ולחזקיה

 חוליו מוס׳ [וע׳ע
דם] ד״ה

לג.



 



















































































PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
















































































PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
























































































PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  






















































































PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 




















































































PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

	22a
	22a1



