
 

  יב ðדרים 
  

  בעי רמי בר חמא: הרי עלי כבשר זבחי שלמים לאחר זריקת דמים, מהו?   :שאלה
בהיתרא קא מתפיס, אלא כגון דמחית בשר זבחי   -אי דקאמר בהדין לישðא  :להשא ה הבהרת

  שלמים ומחית דהיתרא גביה, ואמר זה כזה, מאי?  

   ,בעיקרו קא מתפיס 
   ?או בהיתרא קא מתפיס 

והא ðותר ופיגול  ; ðותר ופיגולר רבא, תא שמע: אמ :ממשðתיðו  -  לעðות על השאלה ð1יסיון  
  בעיקרו קא מתפיס לאחר זריקת דמים הוא! 

  
  בו  ðדר    ר עבר זמן והפך לðות      זרק את הדם   הפריש קרבן 

  
  ה תחלשהיה ðדור בההאסור תפיס בדבר ה      דבר האסור     הבשר הותר    הðדורדבר 

  
  אמר ליה רב הוðא בריה דרב ðתן: בðותר של עולה.  : דחיית הðיסיון

  
  בו  ðדר  זרק את הדםולה   ע הפריש קרבן

  
  דר הðסור משום עדיין א  עדיין אסור הבשר     הðדורדבר 

  
  אמר ליה: אם כן, ליתðי בבשר עולה!   :קושי על הדחייה

  לא מיבעיא קאמר,   :תירוץ

   ,לא מיבעיא בשר עולה דאסור, דהא בקרבן קא מתפיס 
  אðותר ופיגול דעולה איצטריכא, ס"ד אמיðותר,  כאיסורðפיגול,   כאיסור

 ס בדבר האסור ולא מיתסר, קמ"ל.  והוה ליה כמתפי
איזהו איסר האמור בתורה? אמר הריðי שלא  מיתיבי:  :מברייתא  -  ðות על השאלהלע  ð2יסיון  

אוכל בשר ושלא אשתה יין כיום שמת בו אביו, כיום שמת בו רבו, כיום שðהרג בו גדליה בן  
    ואמר שמואל: והוא שðדור באותו היום,אחיקם, כיום שראיתי ירושלים בחורבðה; 

בשבא דמית ביה אבוה, ואף על גב דאיכא טובא חד בשבא היכי דמי? לאו כגון דקאי בחד 
  !  בעיקר הוא מתפיס, ש"מ אסורדהיתרא, וקתðי 

  
  מת בו אביו ר כיום שðד    שðה לאחר מכן לא ðדר    יום שמת בו אביו וðדר

  
  רו מתייחס לעיק        לא דבר הðדור         הðדורדבר 

  
  דשמואל הכי איתמר, אמר שמואל: והוא שðדור ובא מאותו היום ואילך.   :ת הðיסיוןדחיי

  
;  מותר  - כחלת אהרן וכתרומתו אמר רביðא, ת"ש:  :ממשðה בהמשך  -  ðות על השאלהלע  ð3יסיון  

  והא תרומת לחמי תודה לאחר זריקת דמים היא!  אסור,  -הא כתרומת לחמי תודה 
  בעיקרו קא מתפיס 

  
  ðדר בו           הפריש תרומה       זרק את הדם   לחמים הפריש 

  
  (משום עיקרו) אסור       אסור לזר /מותר לכהן    ו הותר הלחמים    הðדורדבר 

  
  אסור.   -אימא: כתרומת הלשכה  :ð 1יסיוןדחיית ה

אבל תרומת לחמי תודה מאי? מותר, ליתðי לחמי תודה וכ"ש   :משðהמלשון ה קושי
  תרומתו!  
  הא קמ"ל: תרומת לחמי תודה תרומתו היא.   :תירוץ

  
ואי בעית אימא: תרומת לחמי תודה ðמי קודם זריקת דמים הוא, כגון   :ð 2יסיוןדחיית ה

  דאפרשיðהו בלישה 
  

              זרק את הדם               ðדר בו       הפריש תרומה לכהן    לחמים הפריש 
  

                ðדר בדבר הðדור ואסור    עדיין דבר הðדור     הðדורדבר 
   



 

רב טובי בר קיסðא אמר שמואל: לחמי תודה שאפאן   וכי הא דאמר חיזוק לדחייה:
  יצא.    -בארבע חלות 

  !  ארבעים והכתיב:  :1 קושי
  למצוה.   תירוץ:

והא בעי למשקל תרומה! וכי תימא דשקיל חדא ריפתא על כולה, והתðן:  :2ושי ק
  ! שלא יטול מקרבן על חבירו  - אחד מכל קרבן  

  -אחד  וכי תימא דשקיל פרוסה מכל חד וחד, והתðן:  תו:ודחיי  תרץלסיון  ðי
  ! שלא יטול פרוסה

פרשיðהו בלישה, דשקיל חדא מחמץ  אלא דא :ובכך הסביר את החיזוק  תירוץ
  וחדא מן חלות, וחדא מן רקיקים וחדא מן רבוכה 

  
רבי    - הרי עלי כבכור לימא כתðאי:  מי בר חמא במחלוקת תðאים: ðיסיון להעמיד את שאלת ר
  ; יעקב אוסר, ורבי יהודה מתיר

  היכי דמי?  

   ?י זריקת דמים, מאי טעמא דמאן דשריðימא לפð אי 
   ?ואי לאחר זריקת דמים, מאי טעמא דמאן דאסר 

  
  בו  ðדר      זרק את הדם   בכור  קדישה

  
  ðדור מעיקרו אבל היה   כשיוע ותרתפיס בדבר המה  הבשר הותר    הðדורדבר 

 
 דמחית בשר בכור ומחית בשר דהאיך גביה, ואמר זה כזה, ותðאי היא!  אלא לאו 


