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  .גפ ד� פסחי�
  ?הא� צרי� לשורפ�,  אחר שנעשו נותר�עצמות הפסח שיש בה� מוח 

  
  עצמות ע� ב    כשחיל� את המוח מ� העצמות

  ספק מתי נחלצו  2לפני שהיו נותר  1כשהיו כבר נותר  מוח לפנינו
   ושימש: יצחק' לר

   בשריפה�נותר 
�  5� צרי:לרב נחמ�  4אי� צרי� לשורפ�  3צרי� לשורפ�  צרי� לשורפ

   אי� צרי�:לרב זביד
  אי� צרי� לשורפ�  צרי� לשורפ�   בשריפה�לצד שאינ

  
  ?באיזה פסח יש בו די� שבירת העצ� ובאיזה לא

  
   בפסח כשר    6בפסח פסול

  שהיתה לו שעת הכושר  שלא היתה לו שעת הכושר
  יש איסור  8אי� איסור  יש איסור  7יעקב' לר
         אי� איסור  יש איסור  שמעו� ' לר

  
  :פסחי� פג

  ?גידי� דלהל� של הפסח שלא אכל� הא� טעוני� שריפה
  

  שאר גידי�  גיד הנשה  גידי הצואר  
   דה� כבשר#טעוני�   9הוא עצמו לא   דקשי�#אי� טעוני�   ?מה הדי�

  

                                                           
ק שבי� פסח שהיה לו שעת הכושר ובי� שלא היה לו "שמעו� שפירש בדעת ת' וכגו� אליבא דר 1

 .שכשנפסל מותר לחל+ את המוח מש�הדי� הוא , שעת הכושר
א� שלכתחילה אי� לעשות ( או שהניח אות� על האש ,ג שחילצ� באיסור שבירת העצ�"ובכה 2

  ).שמא תפקע העצ�, זאת
 .וצרי� לשורפה #די� נותר כונעשית ג� העצ� , ומשו� שנעשו העצמות בסיס לדבר האסור 3
  .והטע� משו� שלמעשה לא שימשו לנותר 4
דיש לנו לומר שודאי לא עשה ,  שאליבא דרב נחמ� צרי� לשורפ�,שביאר) 'ריש עמוד ב(י "רש' ע 5

לכ� יש , ל שכיו� שהוא רק איסור דרבנ� בעצמות ששימשו נותר"ואילו רב זביד ס. איסור לחלצ�
צרי� הוא לבדוק את כול� א� ש ,אכ� מודה רב זביד שא� מצא ציבור של עצמות. להקל בספק זה

  .דסו� סו� יש איסור לחלו+, דשמא לא חיל+ רק מקצת�, צותה� חלו
שלא ) כגו� שנטמא קוד� זריקה(הא� נפסל כבר משעה ראשונה , בפסח פסול יש לדו� מתי נפסל 6

  .או שהיה כשר ועתה נעשה נותר, ראוי לאכילההיה 
  .ק בדי� פסח פסול" שמחלוקת� היא מה דעת ת,)ה רבי"בד(' ביארו התוס 7
  . דהיינו בכשר ולא בפסול# "בו" :דרשינ�ו, "ועצ� לא תשברו בו) "מו:מות יבש(דכתיב  8
9 �, יהודה שרק אחד מה� אסור' א� נתערב ימי� בשל שמאל ומחמת זה לא אכל� ואליבא דר, אכ

ת הוא נאכל ורק ישראל "כיו� שמה, וכ� שמנו של הגיד צרי� לשרו�. צרי� לשרו� את שניה�
 .כ צרי� לשרפו"� גיד החיצו� הסמו� לבשר שאסור רק מדרבנ� גוכ. קדושי� נהגו בו איסור


