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  .כד ד� פסחי�
  ) כג:ויקרא ו(מה לומדי� מהפסוק 

  ?"ְוָכל ַחָ-את ֲאֶ�ר י+ָבא ִמָ(ָמ) ֶאל אֶֹהל מ'ֵעד ְלַכֵ$ר ַ�"ֶֹד� לֹא ֵת�ֵכל ָ�ֵא� ִ�ָ�ֵר�"
  

�ֵא� ִ�ָ�ֵר�  לֹא ֵת�ֵכל  ָ  
  חיצונה החטאת ללמד על   להוה אמינא

  שהכניס דמה לבפני� פסולה
  1סורי% בהנאהיבתורה אכל איסורי% ש

  2כל איסורי% שבתורה איסורי% בהנאה  לאביי
  3ליחד לאו לעצמה כדי שילקה עליו  לרב פפא

  ללמד על חטאת שנפסלה 
  שמקו� שריפתה הוא בקודש דוקא

  

  ?איזה לאעל לוקה והוא איזה לאוי� על , האוכל סוג שרצי� דלהל0
  

  שר5 המי�  
  פוטיטא

  שר5 האר5
  נמלה

  שר5 העו�
  עהציר

  אינו לוקה  אינו לוקה  לוקה  ) יא:ויקרא יא(ושק5 יהיו לכ� מבשר� לא תאכלו 
  אינו לוקה  אינו לוקה  לוקה  )י:דברי� יד(וכל אשר אי0 לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו 

  לוקה  לוקה  לוקה  )מג:ויקרא יא(אל תשקצו נפשותיכ� בכל השר5 השור5 
  לוקה  לוקה  לוקה  )ש� (ולא תטמאו בה� ונטמת� ב�

  לוקה  לוקה  אינו לוקה  )מב:ש� (לכל השר5 השור5 על האר5 לא תאכלו�
  לוקה  לוקה  אינו לוקה  )מא:ש� (וכל השר5 השור5 על האר5 שק5 הוא לא יאכל

  ולא תטמאו את נפשותיכ� 
  )מד:ש� (בכל השר5 הרומש על האר5

  לוקה  לוקה  אינו לוקה
  לוקה  אינו לוקה  ינו לוקהא  )יט:דברי� יד (וכל שר5 העו� טמא הוא לכ� לא יאכלו

  

  :פסחי� ד� כד
  ?האוכל או הנהנה מחלב שלא כדר7 הנאתו הא� חייב

  

  4הנהנה מחלב לתת על מכתו  האוכל חלב חי שאינו מבושל  
  לוקה  אינו לוקה  יוחנ0' ללישנא קמא דר
    אינו לוקה  ש דאינו לוקה"כ  יוחנ0' לאיכא דאמרי דר

                                                           
והלימוד , מכא� יש ללמוד לחמ� בפסח ושור הנסקל שאיסור� לא רק באכילה אלא ג� בהנאה ,כלומר 1

, דכיו� שבחטאת החיצונה לא צרי� ללמד לא על איסור אכילה דהא כתוב בו" א� אינו עני�"הוא במדת 
ודרשו שאמר משה לבני אהר� למה , "והנה שור ) "טו:ויקרא י(ולא על איסור הנאה דהרי כבר כתוב 

נ שדינה "חזינ� דזו שנכנס מדמה לבפני� אה, וכי נכנס מדמה לבפני� שדינה בשריפה, פת� אותהשר
 .כ הפסוק דיל� מיותר ללמד לכל איסורי� שבתורה"וא. בשריפה

 דאחר שכבר כתוב שדינה בשריפה פשיטא שלא #" לא יאכל"אמר אביי דהלימוד הוא מהייתור ד 2
 #" לא יאכל כי קודש הוא) "לד:שמות כט(אלעזר מקרא ' רש רולעבור עליה בלאו נלמד ממה שד, נאכלת

וא� , וכיו� שהוא מיותר בא ללמד לכל התורה. כל שבקדש פסול בא הכתוב לית� לא תעשה על אכילתו
  .אינו עני� לאיסור אכילה תנהו עני� לאיסור הנאה

דלולי שכתוב , "לגופיהליחודיה לאו " מיותר דאיצטרי� ליה ואינ" לא יאכל"ד, הקשה רב פפא לאביי 3
 . שאי� לוקי� עלו#" לאו שבכללות"א נחשב " של רוהיות שלימוד,  למלקותא"מרבגופו אי אפשר ללמוד 

 .אבל לא לרפואה,  הוא להבעירו להנות מאורו או למשוח בו עורותהנאתודר� ד, א כדר� הנאתושלוזה  4


