ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת פסחי

דפי עזר ללימוד ד היומי

4.2.2
22a (  )מתיב23a ()וצריכי
 לג, בראשית לב:ָה
ֶ

ַ יַעֲ קֹ ב (ְ גִ יד ה# הַ &ֶה ִ י ָנגַע (ְ כַ" י ֶֶר%ֹו$ ַ עַ ד ה# ֵָר$ ַעַ ל ֵ א יֹאכְ ל בְ נֵי י ְִ ָראֵ ל אֶ ת ִיד הַ ֶָה אֲ ֶר עַ ל ַ" ה
 יב, ויקרא יז:%0ָ  א ֹיאכַל%ֶ וְ הַ ֵר הַ ָר (ְ תוֹכְ כ% ָ0  א תֹאכַל%ִֶ ָראֵ ל ָל נֶפֶ  ִמ
ְ י לִ בְ נֵי י-ִ מַ ְר. ֵ עַ ל
כד8 כג, יב% דברי:%ִָ י7ַ  ְ ֶכ6ְ -ִ 5ר.
ֶ ָֹאכְ ֶל  עַ ל ה-  א: הַ (ָ ָר% ִ הא הַ ָפֶ  וְ א תֹאכַל הַ ֶפֶ  ע%0ָ ַ ִ י ה%0ָ ַי אֲ כֹל ה-ִ ְַרק חֲ זַק לְ בִ ל
 לח, לב% דברי: ִס ְת ָרה%ֶ י ְִהי עֲ לֵיכ%ֶ יָקמ וְ י ְַעזְ ר; כ%ְָסיכ
ִ  יֵי נ-ְִ אֲ ֶר חֵ לֶב זְ בָ חֵ ימ ֹו יֹאכֵל י
 יד, ויקרא יט:'ֵ אֱ הֶ י> אֲ נִי ה7 את
ָ ֵ  ִמכְ ֹל וְ י ֵָר-א ְת ַק=ֵל חֵ ֵר וְ לִ פְ נֵי עִ ֵר א ִת
 כח, שמות כא:וֹר נ ִָקיC ַכֵל אֶ ת (ְ ָר ֹו בַ עַ ל ה.ֵוֹר וְ א יC ַָ קֵ ל הDה וָ מֵ ת סָ קוֹל ִיCָ וְ כִ י ִיַח וֹר אֶ ת ִאי א ֹו אֶ ת ִא
 כ, י% דברי: ַבֵ עCָ -ִ ירא אֹ ת ֹו ַתעֲ בֹ ד ב ֹו ִת ְד(ָ ק בִ ְמ ֹו
ָ -ִ >אֶ ת ה' אֱ הֶ י
 כג, ויקרא יט:כֵל.ֵ א י% עֲ ֵרלִ י%ֶ י ְִהיֶה ָלכ%ִ ְרי ֹו ָ ָנִי6  עָ ְרלָת ֹו אֶ ת% ֶ- ְ מַ אֲ כָל וַ עֲ ַרל5 ֵ ָל ע% ֶ- ְ  ְנטַ ע5ר.
ֶ ָוְ כִ י ָתבֹ א אֶ ל ה
 י, ויקרא כב: ֶֹב ֹהֵ  וְ ָכִ יר א ֹיאכַל קֹ ד
ַ ו-  ֶוְ כָל זָר א יֹאכַל קֹ ד
 כז, במדבר יח: ֶָקב$ ַה ִמ ה.ֵגָ ִמ הַ ֹ ֶר וְ כ ְַמל0ַָ  %ֶרמַ ְתכ-ְ %ֶוְ נ ְֶח ַב ָלכ
 ד, במדבר ו: וְ עַ ד זָג א יֹאכֵל%יִ מֵ חַ ְרצַ ִ י$ַ ַֹל ְימֵ י נִ זְ ר ֹו ִמֹל אֲ ֶר יֵעָ ֶה ִמֶפֶ  ה
 ה, במדבר ו:ֶ ַרע ְעַ ר רֹא ֹו6 ֵ ל0ַ  אֲ ֶר יַ&ִ יר ַלה' ָקדֹ י ְִהיֶה% ִָמ$ ַעַ ר א יַעֲ בֹ ר עַ ל רֹא ֹו עַ ד ְמאת ה-ַ ָל ְימֵ י נֶדֶ ר ִנזְר ֹו
 יד, ויקרא כג:%ֶ (ְ כֹל מֹ ְבֹ תֵ יכ%ֶ לְ ֹדרֹתֵ יכ%ָת ע ֹולIַ ; ח%ֶ אֶ ת ָק ְר(ַ  אֱ הֵ יכ%ֶ הַ &ֶה עַ ד הֲ בִ יאֲ כ%ֹו$ ַ ה% ֶ וְ ָקלִ י וְ כ ְַרמֶ ל א תֹאכְ ל עַ ד עֶ צ% ֶוְ לֶח
 י, ויקרא כג: ֵ אֶ ל הַ ֹה%ֶירכ
ְ ִאית ְקצ
ִ  אֶ ת עֹמֶ ר ֵר%את
ֶ ֵ וַ הֲ בK אֶ ת ְק ִצ ָיר%-ֶ קצַ ְר
ְ %ֶ אֲ ֶר אֲ נִ י נֹ תֵ  ָלכ5ר.
ֶ ָ ִ י ָתבֹ א אֶ ל ה...
 מא, ויקרא יא:כֵל.ֵ הא א י5 ֶ ֶק5ר.
ֶ ָ עַ ל ה5 ֵֹרC ַ ה5 ֶרCֶ ַוְ כָל ה
 יא, ויקרא יא:ֵ צIַ -ְ %ָת
ָ  א ֹתאכֵל וְ אֶ ת נִ בְ ל% ִמ(ְ ָ ָר%ֶ י ְִהי ָלכ5וְ ֶ ֶק
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I. Challenges to ר' אבהו:  איסורי אכילהwith no attendant איסור הנאה
a. ( גיד הנשהv1): permitted to give to non-Jew
i. Answer: subsumed in allowance of נבלה
ii. Exception:  גידי – ר"שhave no taste not included in  פטור( איסור נבילהfor  גידof )בהמה טמאה
1. Therefore:  ר"שdisallows getting  הנאהfrom גיד הנשה
b. % קדשי%( דv2): may be sold for fertilizer
i. Answer: v. 3 compares % דto water; just as spilled water is permissible, so too spilled blood
1. Note: libated water is called M( נסv. 4)
2. Question: how would  חזקיהexplain the need for v. 3?
3. Answer: % קדשי% דis not ( מכשיר לטומאהsince it isn’t spilled out like water)
c. ( אבר מ החיv3): only prohibited to give due to ( לפני עוורv. 5)  הנאהis permitted
i. Answer:  אבר מ החיis equated to %( דv. 3)
1. Question: how does  חזקיהjustify that equation?
2. Answer: equation teaches that only  הקזה%( דwhich takes out life-force) is אסור
d. ( שור הנסקלv6):  איסור הנאהderived from extra phrase – ובעל השור נקי
i. Justification:  לא יאכלonly includes flesh,  בעל השור נקיextends to pelt
1. Note: other inferences from  – בעל השור נקיexemption from  דמי וולדותOR exempt from (1/2) כופר
2. Some: infer  איסור הנאהfrom ( את בשרוusing  אתis a dispute – story with  שמעו העמסוניand [ ר"עv.7])
e. ( ערלהv8):  איסור הנאהinferred from extra phrase  ערלתו%וערלת
i. Justification: phrase counters %( לכwhich would allow for )הנאה
1. %לכ: needed either to include or exclude “public plantings”
a) ת"ק: % ונטעתimplies individual; % לכextends to public
b) ר' יהודה: % ונטעתimplies public; % לכis a מיעוט רבוי אחר רבוי
f. ( תרומהv9):  הנאהis permissible (e.g. for use in an )עירוב
i. Answer: %( תרומתכv. 10) grants it ( – חזקיהthat is the usual rhetoric)
g. (( נזיר )ייv. 11): may be used for עירוב
i. Answer: ( נזרוv. 12) it is his to benefit from
h. ( חדשv13): permitted to feed it to animals
i. Answer: %( קצירכv. 14) extends (and  חזקיהinterpets % קצירכas that of  ישראל%)ע
i. %( שרציv15): only allowed to sell if they fell into the net (b/c of [ והיוv 16] leave them as is)
i. Answer: %( לכv. 16) extends  חזקיה ;הנאהuses this as the source for the default of היתר הנאה
j. 5חמ: extra verse needed to prohibit הנאה
i. Answer: % לכwould have allowed הנאה
1. Counter: M( לM )לא יראה לdefines parameters of prohibition ( אי אתה רואהM שלetc.)
a) Response: it says M לtwice (a: 2 levels of relationship with non-Jewish owner –  אחריותor none)
b) response: it says M לthree times (a: 5 חמand  שאורare both needed extra "M)"ל
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