
ומה לדחות בק״ו אפיא קרא ממעמ לא דאי • בומ<ה שלא הילה ולא
שלא 1אן מילה השבת את דוחה ועבודה העבודה את שדוחה צרעת
שנדחת שבת בהרתו יקוץ בהרת במקום אפילו אופה דוחה בזמנה

דכיון ומיעעה קרא ואפא דוחה מילה שתהא דין אינו עבודה מפני
אור תורה שנתגייר גר כגון היא בזמנה דשלא
אשי רב מק״ו הבאה בזמנה שלא מילה ולא מהיי״ זמנה ועבר אביו שנאנס וקמן

̂״צא דוחה עשה ואין הוא עשה די״ט °שבתון אמר כמיל״ ״t, ״ לשהוייה דאפשר בזמנה שצח כמילה
• הוא טשה טוב ויום שבהון :דמי

ולא עשה י״מ ליה והוה שבות דמשמע
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פסחים שביעי פרק כיצדצולין
 צרעת ומה בקונ׳ פירש • בק״ו דאפיא בזמנה שלא מילה ולא

 דרבא וקשה השבת את דוחה ועבודה העבודה את שדוחה
 דהא דקסבר קלב:) (שבתדמילה אליעזר ר' בפ׳ ק״ו האי ליה לית

 דלא דגברא משום אלא דצרעת חומרא משום לא עבודה דוחה דצרעת
 שלא נפש אוכל ומה ק״ו פי׳ ור״ח חזי

כו׳ י״ש דוחה בריתות י״ג עליו נכרתו
 מצוה שכן נפש לאוכל מה להשיב ויש

 עליה מצוה יהיה לא שלמחר עוברת
 מנדרים ק״ו למיעבד דאיכא ר״י ואומר

 נכרתו שלא אע״פ י״מ דדחו ונדבות
 דקריבין רבא וסבר בריתות י״ג עליהן
 לנדרים מה למיפרך וליכא בי״מ

בפ׳ כדפריך גבוה צורך שכן ונדבות
 מה קלא.) דף דמילה(שס אליעזר ר׳

 חובה דלאו כו׳ הלחם ושתי לעומר
 לא ואשמות חעאוס ואפילו נינהו

 דחמא לאו דאי כיון גבוה צורך מיקרו
 אית דרבא ונראה לאיפויינהו בעו לא

 ולא עשה די״מ אשי דרש הא ליה
 לאו דאי ק״ו איצשריך ולהכי תעשה

 משמע וכן למיסר צריך הוה לא ק״ו
 אפר גבי דפריך ח:) דביצה(לף בפ״ק
 י״נו 1סון סוך כו׳ לודאי מוכן כירה
 תעשה לא דוחה עשה ואין הוא עשה

 משמע כו׳ רבא אמר אלא ועשה
 והשתא הוא עשה די״מ ליה אית דרבא
 קדשים לשריפת איצמריך לא לבדו
 רבא אמר ק״ו דאיכא מילה על זדאלא

 וגמרא קלג^ הביא)(יף לא *(אם פרק |
 קדשים אשריפת הכא לה ^מייתי

 קאי לא אשי ורב ממעמי צדממילא
 דנפשיה מילפא אלא ארבא למיפלג
 אמילה ואפילו קאי ואקדשים קאמר

 ליה דלית הביא לא באם כדמשמע
מי: תו ו קלו י ד שסופןלהקשות. ל

 לריב״א נראה ואין צואר גידי בקו׳ פי׳
 כבשר רכים הם דהשפא משמע דהא

 אלא להו פסיל לא ר״ל ואפי׳ לגמרי
 פשימא אלא קאמר ולעיל בסוך משום
 להיות רגילין שהם משמע צואר בגידי
 עצמות כמו ליאכל ראוין ואין נותר
 וגידים שדרה גידי דהיינו נראה אלא

 בגידי איירי בברייתא דקתני הרכים
: כבשר הוו דלכ״ע בשר  הגדול בשור ומתאכלי הואיל

 אזיל לא והשתא • בשלקא
 בדבר אלא השתא בפר יוחנן רבי

 וא״ת בשלקא הגדול בשור הנאכל
 אדרבה יוחנן לר׳ ליה פריך מאי ור״ל

 דבדבר בברייתא דמוכח לדידיה תיקשי
 אזלינן בשלקא הגדול בשור הנאכל

 ר״ל דסבר לומר ויש השתא בפר
 עליהם יש והסחוסין כנפים דראשי

 לרבי ופריך מבגידים יותר בשר שם
 דהוי גידים בברייתא נקע מדלא יוחנן

 דאין משני יוחנן ור׳ עפי רבותא
 בשר מעם בהן שאין מה כלל רבותא

 לא לעולם רכים היו אם דהא כך כל
 דמתאכלי כיון הילכך פוסלן היה

 כנפים ראשי כמו עליהן נימנין בשלקא
 מעמא מפרש ורשב״א והסחוסים

סלאדמו לקיש דריש די  לראשי דגי
 סופן דגידים והסחוסים כנפיס

 כנפים ראשי אבל עצמו בגדי להקשות
 בגדי להקשות סופם אין והסחוסים

 דוקאולא הגדול בשור אלא לעולם
א : לעולם רכים הם ומלה דבגדי כיון בסוך בתר בהו למיזל שייך  בהמה בפרק כדמוכח דשמעפין מהך פירוש • יוחנן ר׳ ביה הדר ה

 והתם אזלינן בסוך בפר פסח גבי דקסבר לנפשיה תיקשי כבשרן שעורותיהן מההיא יוחנן לר׳ דאותביה לר״ל לר״י וקשה עד) (חוליןהמקשה
 אר״ל דר״ל פריך דביחשלמי אומר וריב״א מגידין הרבה בשר מעם לו יש הרך עגל של ראש שבעור שלפי וי״ל השתא בפר אזיל

:הכתוב גזירת הוי והכא דהשתא בתר אזיל הרך עגל של הראש ובעור גידין ולא יב) (שמוח הבשר את ואכלו מקרא דר״ל מעמא ומשני
היפה

פד פסחים שביעי פרק כיצדצולין
_פ״י m פו  מהלי מיי̂׳

: נו הלכה ק׳פ
הל׳ שם מיי׳ ב פז

ח  א הלכה שס מיי׳ ג פ
ט יא והל׳ שם מיי׳ ד פ

אל רבינו תנ
 לבדו הוא קרא מהאי
 ולא דדא לכם יעשה

 טילה ולא לבדו מכשירין
 בקל דאתיא בזמנו שלא

 נפש אוכל ומת וחוטר
 באזהרת שאע״פשהוא

 דוחה מצוה שטחהואינה
 שאע״פ טילה טוב יום

 בזמנה שלא שהיא
 שנכרתו היא ה ו צ ם

 בריתות [י״ג] עליה
 ימול לא אש כרת וחייב
 יום שידחה דק אינו

 מילה ולא לבדו טובת׳׳ל
 מילה ואם בזמנה שלא

 והטבטלה מצוה שהיא
 ולא כרת ענוש לנטרי

 מצוה שהיא אלא עיר
 שלש עליה שנכרתו

 (אינה בריתות עשרה
 טוב יום דוחה עשה)אינו

 שלא נותר של שכן כל
 שאפילו טוב יום ידחה
 ענוש אינו לגמרי בטלו
ב •־ כרת  טפיק אשי ר
 בי״ט דכתיב טהאי ליה

 תעשה ולא שבתון
 ביו״ט נמצא מלאכה

 תעשה עשהשבתוןולא
 עשה ואין כטשטעו

 תעשה לא את דוחה
 ל כ מתני׳ : ועשה

 הגדול בשור הנאכל
 ראשי הרך בגדי יאכל

כו׳ והסחוםים הכגפים
 נאכל שאינו טי כל וכי

 בגדי נאכל אינו בשור
 כנפים ראשי והרי הדך

 נאכלין שאינן והפחוסיס
 ן ה ש הגדול בשור

ך ובגדי כעצטות ר  ה
 א ב ר ופריק נאכלין
 כל קאמר הכי ואמר

 הגדול בשור הנאכל
 בגדי צלי יאכל שלוק
 ראשי הן ומה הרך

 תניא והפחוסין כנפים
 הנאכל כל דרבא כותיה
כו׳ בשלקא הגדול בשור

:כבשר הרכין וגידין עד
 שסופן גידין איתמר
 אמר יוחנן ר׳ להקשות

 רבתר בפסח עליהן נמנין
 והשתא אזלינן השתא

 וריש הן וכבשר הן רכין
 וטותיב עליה פליג לקיש
 ליה ושני טטתני׳ עליה
 ראשי תני תנא הכי

 הואיל והסחוסין כנפים
 הגדול בשור וטתכלי
ן והוא בשלקא י ר  ה
 להקשות [שסופן] לגידים

 בשור מיתכלי נטי דהני
מי בשלקאג הגדול  ליה ר
 מי אבתו דר׳ קטיה רבנן
 נירין יוחנן ר׳ אמר

 להקשות שסופן הרכין
 אלמא בפסח עליהן נטנין
 השתא דטתכלי כיון

 וכי אזלינן השתא בתר
 בעיא נינהווהא בשר
 הראש עור מר״י ר״ל
 מהו הרך עגל של

 אינו ליה ואטד שיטמא
 בתר דאלטא מטמא
ר׳ ליה אזלינןאמר בסוף
 חש לא הא ררמא אבהו

 אכילתו כלומר לקטחיה
 שאינו הולכת להפסד
 כראוי בתורה מתעסק

ר׳ הדר [הא] לה(בפ')
 לקיש לריש ואמר יוחנן

 עליה דאקשי׳ בעידנא
 שעורותיק אלו והתנן

 עור מהן ואחר כבשרן
 הרך עגל של הראש

 משנה יוחנן ר׳ לו אמר
 דברי הן [יחיד] דברי זו

 איש יהודה בן אלעזר
מר׳ רבי] [משום אבלים

 הם יעקכ) יוחנן(וכנליון
ר ו ע ח בפ׳ ומפורש

 יוצרה לרבי כו׳ הכתוב ובא ונו׳ והנותר בקר עד מטנו תותירו לא דתגיא לוקה אינו בטהור מותיר בשלמא .כו׳ בטהור המותיר אבל מתני׳ : אותה שונה אני יחיד בלשון תסניטני אל יוחנן רבי לו אטר כי הרוטב
שבירת בו יש לאכילה ראוי הטהור בו תשברו ועצסלא יאכל אחד בבית אומר ר׳ בפסול ולא בכשר בו תשברו לא ועצם דת״ר מהא לו! ופשטינן לקי דלא לן טנא בטמא העצם שובר אלא ה י

עצם

׳ ׳• תעשה י נ ת  בשור הגאבל בל מ
 מה כל הוקשה שכבר • כר הגדול

הרך• בגדי יאבל :בו להקשות שעתיד
 ימים שמנה בן בפסח לאכילה ראוי
 אין הגדול בשור נאכל שאין מה אבל

 רך שעכשיו אע״פ בפסח עליו נמנין
 וראשי :בסופו להקשות עתיד הוא

 מיברו״ס שקורין והסחוסים כנפיס
 והסחוסין אשפרלו״ן הכתך גך שבראש

 האוזן תנוך כגון שבו הסחוס שאר
 הקענות והצלעות החזה והסחוסי

׳ השליה• שבסוך ם  וי״אאן*ראשי ג
 הגדול ובשור סאיל • והסהוסין בגפים
: ישר בישול בשליקה מתאכלו גופיה

 הנאכל כל קאמר והכי • קסני הן מה
 הרך בגדי יאכל בשליקה הגדול בשור

: והסחוסין כנפים ראשי הן ומה צלי
 צואר גידי • להקשזם ששופן גידים
 היה אס אבל רכים הן ומלה ובגדי
 יזחגן ר׳ :קשים להיות סופן מזקין
 בהך דקשני הרכין וגידים כר. אוסר

 יוחנן לר׳ כבשר נידונין ברייתא
 לקיש ולריש השתא דרכין לי׳ משמע
לעולם: דרכין גידים בשאר ליה משמע

 הן מה מדפריש דס״ד • אין הגי
 הוא פירושא • ס״גו הגי :קאמר דוקא

 מפרש • הרך עגל :דתירוצא ומסקנא
 ועור שיונק זמן כל והרומב בהעור

. , ״ ״ , ״ ן ,  :עמו ונאכל אותו מולגין רך ראשו ״
 בשר אוכלין מומאת שיממא. מהו ’

 בסוך בתר או ומממא אזלינן השתא
־ לקמחיה חש לא :מממא ואינו אזלינן

:פסולת אם חמין אס מוחן שהוא למה
 דגידין מהא יוחנן• ר״ ביה הדר הא

 בהמה בשילהי כדאמר להקשות שסופן
 מהא לה ופשמינן עז•) המקשה(חולין

 רבי ליה פשימ דכי והרומב דהעור
 ואושביה מממא אין דההיא עלה יוחנן
דהעורוהרומב ממתני׳ לקיש ריש

 בשור הנאכל כל מתני׳ J ועשה תעשה לא
 כנפים וראשי הרך בגדי יאכל הגדול

 הנאכל כל תגן רמי רבה גם׳ : והסחוסים
 נאכל ושאינו הרך בגדי יאכל הגדול בשור

̂וחוסים כנפים ראשי סיפא אימא לא  והא ור
 היא תנאי אלא הגדול בשור מתאכלי לא הני

 יאכל הגדול בשור הנאכל כל קתני והכי
 ראשי אף וי״א לא נאכל ושאינו הרך בגדי

 והכי קתני הן מה אמר רבא והסחוסיס כנפים
 יאכל בשלקא הגדול בשור הנאכל קתני״כל

 והסחוסי׳ כנפים הןראשי ומה בצלי הרך בגדי
 הגדול בשור הנאכל כל דרבא כוותיה תניא

 ראשי הן ומה בצלי הרך בגדי יאבל בשלקא
 כבשר נידונין הרכין וגידין והסחוסיס כנפים

 אמר יוחנן רבי להקשות שסופן גידין *איתמר
 ״אין אמר לקיש ריש בפסח עליהן נמנין
 עליהן נמנין אמר יוחנן ר׳ בפסח עליהן נמנין
 נמנין אין אמר לקיש ריש אזלינן השתא בתר

 לקיש ריש איתיביה אזלינן בסוף בתר עליהן
 בגדי יאכל הגדול בשור הנאכל כל יוחנן לר׳

 אין הני והסחוסיס כנפים ראשי הן ומה הרך
 הני תנא א״ל לא להקשות שסופן גידין אבל
 בשור מתאכלי דהא מ״ט הני להנך וה״ה

 בשור מתאכלי נמי הנך בשלקא הגדול
 כי אבין לרבי ירמיה ר׳ א״ל בשלקא הגדול
 רבי אמר מי ליה רמי אבהו דר׳ לקמיה אזלת
 בפסח עליהן גמנין להקשו׳ שסופן גידין יוחנן

 מיניה *בעא והא אזלינן השתא בתר אלמא
 עגל של הראש עור יוחנן מרבי לקיש ריש
 אלמא מטמא אין לו ואמר שיטמא מהו הרך
 חש לא הא לך *דרמא א״ל אזלינן בסוף בתר

 דריש לגבי יוחנן רבי ביה הדר הא לקמחיה
 אני יחיד שבלשון תקניטני *אל וא״ל לקיש
 העצם את ״השובר מתני׳ :אותה שונה
*יאבל ארבעים לוקה זה הרי הטהור בפסח

אינרלוהה

הרך
 אל יוחנן רבי וא״ל אזלינן השתא

 יחיד שבלשון משנה באותה תקניעני
 הוה מעיקרא אלמא אותה שונה אט

 בגידין ופליג עליה יוחנן ר׳ סמיך
היא דיחידאה ואידכר להקשות שסופן

בטמא והשובר בטהור המותיר
PP3־ דקח־יאיליש״״״-־ס

 והנותר בקר עד ממנו רו תות לא א דתנ יכ
 עשה ליתן הכתוב בא וגו׳ בקר עד ממנו
 רבי דברי לוקה שאין לומר תעשה לא אחר

 זה הוא השם מן לא אומר יעקב רבי יהודה
 מעשה בו שאין לאו ליה דהוה משום אלא

• • . דאמר מנלן בטמא שובר אלא עליו לוקין ואין .
׳ : ביה והדר י נ ת ולא בכשר *בו בו תשברו לא °ועצם קרא שם המוהיי אבל ם

בכשר בו בו תשברו לא ועצם ת״ר בפסול
w  to בממא om ^ ר׳ בפסול ולא. ״ t o ועצם יאכל אחד ״בבית

 בו יש לאכילה הראוי כל בו תשברו לא
 אין לאכילה ראוי ושאין עצם שבירת משום

 ירמיה א״ר בינייהו מאי עצם שבירת משום בו
כשר למ״ד בינייהו איכא בטומאה הבא פסח

האי

שובר
מרא: מפרש ושעמא  נא גם׳ בג
 אין לעשה שניתק לאו כל • בד הבחוב

 אם תקנתו היא זו דמשמע עליו לוקין
 ועוד והינצל זאת עשה הלאו על תעבור

 דחסימ׳שהמלקו׳נסמךלו: דלאדמיללאו
האי

I ליה כדאית יעקב ולר׳ ליה כדאית



 משפט עין
מצוה נר

 מהל׳ פ״י מיי׳ k צ
: א הלכה ק״ס

סג.] [דן־
א  :ו הל׳ שם מיי׳ כ צ
 :י׳ הל׳ שם מ״׳ ג צב
 : ה הל׳ שם מיי׳ ד צג
 : 6 הל׳ שם מיי׳ ה צד
 ו: הל׳ שם מיי׳ t ו צה
: t הל׳ שם מיי׳ n צו

 שם מיי׳ כ י ם צז
: J הלכה

אל רבינו תנ
 מכדי ואפרינן עצם

 לקי דלא אשרי תרוייד\
 בזה וחלקו ביגייהו פאי

 ירםיהאשרפםחהבא ר'
 בינייהו איכא בטומאת

 לו תיתה אמד יושף ורב
 ונפסל הנושר שעה
 ורבנןכולן בינייהו איכא

 ואסיקנא ה; פשוטין
 טינייהו ארבעה כי תנא

 אחד בבית אושר ר׳
 תשברו לא ועצם יאכל

 ולא חייב הנשר על בו
 שעת לו היתה הפסול על

 בו יש ונפסלה הנושר
 : העצם שבירת ששום
 בעצטות השורף תניא

 בו אין בגידים והשהתך
 :העצם שבירת משום

 שאין עצם איתמר
 במקום בשר כזית עליו

 כזית עליו ויש זה
 ר׳ אחר בשקים בשר
 ששום בו יש אמר יוחנן

 ריש העצם שבירת
 משום בו אין אשר לקיש

 איתיביה העצם שבירת
 בן שמעון לר׳ יוחנן ר׳

 תשברו לא ועצם לקיש
 עליו שיש עצם אחד בו

 זה במקום בשד כזית
 עליו שאין [ואחד

 זה] במקום בשר בזית
 בשר כזית עליו דש

ומשני חייב אחר במקום

מסורתפסחים שביעי פרק צולין כיצד168
הש׳׳ס

ה ת י  הא כשר דאמר מאן בינייהו איכא ונפסל הכושר שעח לו ה
 משמע בפסול ולא בכשר בו משוסדדריש לא • הוא כשר

 בו נמי דקחני דת״ק *מילתיה לעיל מפרש שמעון ר' דהא הכי ליה
 שבירת משום בו אין זה ואחד זה אחד וקאמר בפסול ולא בכשר
 למישכח מצי לא יוסן! דרב אלא עצס

לו היתה אלא דאיכאבינייהו  היתה חנח דחיכאבינייהו מידי
ר = ונפסל הכושר שעת ב  שיצא א

 כשר דאמר מאן בינייהו איכא מקצתו
 כשר ליה חשיב אמאי תימה • כשר
 ראוי שאינו מה הא אכילה מבר מפי

: הוא כשר לאו לאכילה
 ונפסל הכושר שעת לו היתה

שבירתהעצם• משום בו אין
 יוסן! לרב תיקשי גר' דאי בו יש ול״ג
 וחית מינייהו כארבעה משכחינן ולא

 למ״ד יוסן! דרב במילתיה לעיל דגרס
 בר יאכל למ״ד הוא כשר לאו כשר

 גירסת מיתוקמא זה ולפי הוא אכילה
 נראה ואין בו יש דגר׳ הספרים
 נפיק(״)מאכילה מפי שמעתין דבכולה
 ההיא כי כשרות מתורת מדנפיק

 דכשרקריליה מקצתו שיצא דאבר
 : הוא אכילה בר ולא

ר מ ת י  כזית עליו שאין אבר א
• כו׳ זה במקום בשר

 דרבי דאליבא ולריב״א לר״י נראה
 יש סתמא בברייתא דקתני קמיפלגי

 שבירת משום בו יש אכילה שיעור בו
 אשי ורב דרבינא ובפלוגתא העצם

 משום בו יש לכ״ע לרבנן אבל קמיפלגי
 דאין אילימא דמסיק והא עצם שבירת

 משוס בו יש אמאי כלל בשר כזית עליו
 כרבנן לאוקומ׳ דמצי אע״ג עצם שבירת
 וסבירא קמיפלגי דרבי ואליבא הואיל

 : כוותיה למתני׳ מוקמי כרבי להו
אחד

 אלא בציבור היא דחויה דמומאה בפסול שנעשה הוא• פסול האי
 כדתנן(לעיל • הוא אפילה בר האי :בו לפומרן הכתוב גזירת שכאן

 שנעשו ■ פשי הא :במומאה נאכל במומאה שבא הפסח עו:) דף
 על (מנין :אכילה שעת שאינו • יום מבעוי :בהכשר עבודותיו

 אלא נמנה לא אפילו • שבראש מוח אור תורה
יצא: המוח

הב״ח הגהות
 ם5הס שנירס נם׳ (א)

 אתי) קא לאקולי (די׳
 ל׳ג ס״א ונ״ג י.א״מ

( ליה  אמר אניי שם )3:
 אין האיגוונאכ׳ע כי כל
 ל3א שם (ג) :כצ׳ל 13

 3׳נ .נעצמות הנודף
 יא דף נתולין עיין

 והשורף נגידין כמתתן
 שם (ד) :עכ׳ל נעצמות

 כשר נמי האי כשר מ׳ד
 ד״ה תום׳ (ה) : הוא
 נסיק מסי וכו' ה״ג

: אכילה מחורת

 הללו [חמשתינות
מיותר] נראין

 ראוי נמי האי לאכילה ראוי למ״ד *פסול האי
 נוונא האי ״כי אמר יוסף רב הוא לאכילה

 העצם שבירת משום בו אין עלמא דכולי
 הוא פסול הא והאי אתי קא לאקולי דר׳ (א)

 איכא ונפסל הכושר שעת היתהלו אלא
 ראוי למ״ד הוא כשר =הא כשר למ״ד בינייהו

 הוא לאכילה ראוי לאו השתא הא לאכילה
 בו אין גוונא האי כי כל כ״ע (=)אמר אביי

 השתא טעמא מאי העצם שבירת משום
 העצם שבירת אלא הוא פסול הא מיהת

 כשר הא כשר למ״ד בינייהו איכא יום מבעוד
 בר לאו השתא לאכילה ראוי למ״ד הוא

 מוח על ינמנין אומר רבי מיתיבי הוא אכילה
 על שבקולית מוח על נמנין ואין שבראש

 לגודרו ויכול הואיל מ״ט שבראש מוח
 יום מבעוד העצם שבירת ם״ד ואי ולהוציאו

 יום מבעוד נתבריה נמי קולית דמי שפיר
 אביי לך אמר עליה ונמנו דידיה למוח ונפקוה

 גומרתא נייתי נמי משחשיכה ולטעמיך
 ונימני דידיה למוח ונפקה ונקלה עליה וניחות
 בעצמות יהשורף אבל(י) *תניא דהא עליה

 העצם שבירת משום בו אין בגידין והמחתך
 משום אמר אביי למימר לך אית מאי אלא
 דקא קדשים הפסד משום אמר רבא פקע

 ממוח נורא אכיל דילמא בידים ליה מפסיד
 אטו יום מבעוד נזירה נמי יום מבעוד דידיה

 האינונא כי "כל אמר פפא רב משחשיכה
 טעמא מאי העצם שבירת משום בו יש כ״ע

 יהא כשר(י) מ״ד קמיפלגי מקצתו שיצא באבר אלא לאכילה מיחזי לאורתא
 ישמעאל ד כדתניא* הוא אכילה בר לאו האי לאכילה ומ״דראוי הוא כשר
 משום בו אין ושברו מקצתו שיצא אבר אומר ברוקה בן יותן ר׳ של בנו

 בו אין עלמא דכולי כה״ג כל אמר אידי דרב בריה ששת רב העצם שבירת
 איכא בנא העצם שבירת אלא הוא פסול הא אבר דהאי העצם שבירת משום

 לאכילה ראוי אינו השתא לאכילה ראוי ומ״ד הוא כשר הא כשר מ״ד בינייהו
 מאי העצם שבירת משום בו יש גוונא האי כי כל’ אמר יצחק בר נחמן רב

 איכא האליה שבירת אלא ליה ואכיל ליה דמטוי לאכילה חזי דהא טעמא
 לאכילה ראוי אינו האי לאכילה ראוי למ״ד הוא כשר הא כשר למ״ד בינייהו

 משום בו אין ודאי נוונא האי כי ״כל אמר אשי רב סלקא לגבוה *דאליה
 בשר כזית עליו שאין אבר אלא כלל לאכילה ראוי אינו ודאי העצםדהא שבירת

 אכילה שיעור בעינן לאכילה ראוי למ״ד הוא כשר הא כשר למ״ד ביגייהו איכא
 דבעינן העצם שבירת משום ביה גוונאלית האי כי כל“ אמר רבינא וליכא
 בשר כזית עליו ויש זה במקום בשר כזית עליו שאין אבר אלא אכילה שיעור
 בעינן לאכילה ראוי למ״ד הוא כשר הא כשר למ״ד בינייהו איכא אחר במקום
 אומר ר׳ דתניא מינייהו כארבעה תניא ליכא והא שבירה במקום אכילה שיעור
הכושר שעת לו היתה הפסול על חייב ואינו חייב הוא הבשר על בו תשברו לא °ועצם יאבל אחד °בבית
שיעור בו אין עצם שבירת משום בו יש אכילה שיעור בו יש עצם שבירת משום בו אין אכילה בשעת ונפסל
 משום בו יש אכילה בשעת העצם שבירת משום בו אין למזבח הראוי עצם שבירת משום בו אין אבילה
 במקום בשר כזית עליו שאין אבר איתמר עצם שבירת משום בו אין אבילה בשעת שלא עצם שבירת

 לקיש בן שמעון רבי העצם שבירת משום בו 'יש אמר יוחנן רבי אחר במקום בשר כזית עליו ויש זה
 אחד בו תשברו לא ועצם לקיש בן שמעון לרבי יותן רבי איתיביה עצם שבירת משום בו אין אמר
 עליו דאין אילימא בשר כזית עליו אין מאי בשר כזית עליו שאין עצם ואחד בשר כזית עליו שיש עצם
 במקום בשר כזית עליו שיש עצם אחד קאמר הכי לאו אלא העצם שבירת משום בו יש =אמאי כלל בשר כזית

א״ל לקיש) בן שמעון לרבי אחר(*קשיא במקום בשר כזית עליו ויש זה במקום בשר כזית עליו שאין ואחד זה
לא

 הוא [פסול
״ל]5כ

 מל (ימגין 1י6ו יצא: המוח על
 לשוברה שאסור מפני • הקוליס מוח

 להוציא יכול הראש מוח אבל ולהוציאו
 גיסי :האן) דרך בקיסם ולגוררו
 עד עליה וננחי גחלת • גופרפא

 איס מאי אלא :מוחו ויוציא שינקב
 ויוציאו נמנין אין אמאי לסימר• לך

 שמא • פקט משוס אמר אבי* :בגחלח
 ואין אחר במקום יפקע הגחלת מחמת

 אמר ורבא :שבירה אלא שריפה זו
 המוח שמפסיד קדשים• הפסד משום

 מאליו שיפסל ומועב בידים ושורפו
 יוס מבעוד שבירה לענין נמי הכא

 אעו גזור רבנן שרי דמדאורייתא אע״ג
 חון • מקצפו שיצא אבר :משחשיכה

 היוצא אח לחחוך וצריך ירושלים לחומש
 שהרי • כשר <מי האי :בינייהו איכא

 ועובר שוברו הוא והרי כשר הפנימי
 עד חותך אלא בו תשברו לא משוס

 לפרק שמגיע עד וקולך לעצם שמגיע
 :פה;) דף במתניתין(לקמן כדתנן וחותך

 במקום • הוא אכילה בר לאו האי
 אבר אבל לאכילה ראוי אינו שבירה

א:’ דף חולין הפשר שעה לו היתה דהיינו כולו שיצא
]fD [תוססתא

 השה אליית :הוא פסול מיהא דהשתא
 צן שאין מה האימורין עם קריבה
 חלבו ג) (ויקרא כדכתיב ועז בשור

 אי • אמר רבינא : חמימה האליה
 בו אין עלמא דכולי בשר כזית ליכא

 כזיח בו באין אלא שבירה משום
 במקום כזית בו ויש שבירה במקום

 מל חייב ואינו :בינייהו איכא אחר
סל הי ואזיל מפרש והשתא • הפסול  פ״ו] [תוספמא פ

 הכושר שעת לו היתה ממעע קא
 העצם שבירת משוס בו אין ונפסל

 ברישא גרסינן אומר ורבי גרסינן
 למעועי למזבח יוסך כרב והיינו
 בשעת שלא יצחק בר נחמן כדרב אליה

 דאמר כדאביי יוס מבעוד אכילה
 שיעור למעועי רבי אתא יום מבעוד
 נמי אי כרבינא שבירה במקום אכילה

 : אשי כרב כזית עליה אין למעועי
 דבעינן • משוםשבירפהטצם גו אי!

 אמאי :שבירה במקום אכילה שיעור
 לר׳ בין • מצם שבירה משום בו יש

 :בעינן כזית לקיש לריש בין יוחנן
 : שבירה במקום • ום במקום

לא

ג;] [לפיל

שס יב שמוח



  



































 










































 





















































































  




















































































 

















































































  


















































































 























































































  


































 
















































	84b
	84b 2

