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  .דפ ד� פסחי�

  ?הא� חשובי� בשר ונמני� עליה� בגדי הר�, דברי� הנאכלי� בשור הגדול באופני� דלהל�

  

  �י שליקה "הנאכלי� רק ע  
  כראשי כנפי� והסחוסי�

  י צלייה"ע' הנאכלי� אפי

   אי� נמני�:לתנא קמא  לרבה
   נמני�:ליש אומרי�

  נמני�

  נמני�  נמני�  לרבא

  

  ?והא� עור ראשו של עגל הר� חשוב כבשר, פ� להקשותהא� נמני� על גיד הבהמה שסו

  

גידי� שסופ� להקשות  
1

  עור ראש עגל הר�  

 מטמא טומאת אוכלי� כבשר   אזלינ� בתר השתא�נמני� עליה�  יוחנ� קוד� חזרה' לר

  אי� מטמא דסופו להקשות  אזלינ� בתר לבסו��אי� נמני� עליה�   יוחנ� אחר חזרה' לר

מטמא טומאת אוכלי� כבשר  אזלינ� בתר לבסו�� עליה� אי� נמני�  לריש לקיש
2

 

  

  :פסחי� ד� פד

  ?באופני� דלהל� הא� יש איסור שבירת העצ�

  

  �ק "לת  

  בכשר 
   �לרבי 

 ראוי לאכילה
  ע"לכו

  ����  יש איסור  אי� איסור   הבא בטומאה�ירמיה ' לר

  � איסור אי�בא בטומאה   אי� איסור  יש איסור  היה לו שעת הכושר�לרב יוס� 

  אי� איסור�בהיה שעת הכושר   אי� איסור  יש איסור  ד יו�ד מבעו"בי �לאביי 

   יש איסור�ד מבעוד יו� "בי  אי� איסור  יש איסור  באבר שיצא מקצתו�לרב פפא 

   אי� איסור�ביצא מקצתו   אי� איסור  יש איסור   פסח שצלאו נא�לרב ששת 

   יש איסור�בצלאו נא   אי� איסור  יש איסור   בעצ� האליה�לרב נחמ� 

  ודאי אי� איסור�בעצ� האליה   אי� איסור  יש איסור  אי� עליו כזית בשר�לרב אשי 

   �לרבינא 
  אי� כזית במקו� השבירה

  אי� איסור�באי� שיעור כזית   אי� איסור  יש איסור

  

                                                           

1
ה� רגילי� להיות וסוברי� ש, חלקו) ה גידי�"בד(' ותוס. י פירש שהכוונה על גידי צואר"רש 

  .ולכ� מפרשי� שמיירי על גידי שדרה, בגדי הר�' קשי� ולא להאכל אפי
2

אלו : "דאיתא הת�, .)ד� קכב(יוחנ� מהמשנה בחולי� ' משמע מכח מה שהקשה על רכ�  
והקשו . ל שאזלינ� בתר השתא שהוא ר�"ז ס"ולפ, "עור הראש של עגל הר�, שעורותיה� כבשר�

דשאני עור , ותירצו. ל סותר את סברתו בסוגיי� דאזלינ� בתר לבסו�" רדא�, )ה הא"בד(' התוס
דאיתא בירושלמי שטעמו , א תיר�"וריב. ראש של עגל הר� שיש לו טע� בשר הרבה יותר מגידי�

  .ובעור ראש של עגל הר� אזיל בתר השתא,  ולא גידי��" ואכלו את הבשר"דדריש , ל מפסוק"של ר


