
 

  ג יðדרים 
  

  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  :השאלה הבהרת

  שלמים ומחית דהיתרא גביה, ואמר זה כזה, מאי?  

   ,בעיקרו קא מתפיס 
   ?או בהיתרא קא מתפיס 

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

  היכי דמי?  

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

  
  ðדר בו       זרק את הדם   הקדיש בכור 

  
  התפיס בדבר המותר עכשיו אבל היה ðדור מעיקרו   הבשר הותר    דבר הðדור

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

  
  לא, דכולי עלמא לפðי זריקת דמים,  :דחיית הðיסיון

  ורבי יהודה    רבי יעקב    
  מתיר   אוסר   הרי עלי כבכור 

לרבות דבר   לה',אמר קרא:   הטעם
  האסור 

, עד שידור בדבר כי ידוראמר קרא: 
הðדור, לאפוקי בכור דדבר האסור  

  הוא 
קושי על כל אחד  

  ר השðי לאו
שהוא   -ומוציא אðי את הבכור  ...

  קדוש ממעי אמו. 
  מאי עביד ליה?   לה'

בכור ðמי מתפיסו בðדר הוא;   תירוץ
משום רבי אמרו: מðין  דתðיא, 

לðולד בכור בתוך ביתו שמצוה  
  קדיש הזכר ת  להקדישו? שðאמר:

 למתפיס בחטאת ואשם. מיבעי ליה 
ומה ראית לרבות חטאת ואשם 
ולהוציא את הבכור? מרבה אðי  

שהוא מתפיס בðדר,   - חטאת ואשם 
שהוא קדוש   -ומוציא אðי את הבכור 

 ממעי אמו. 
תגובתו לדברי 

  האחר 
  כי לא מקדיש ליה מי לא מיקדיש?  

  
  

אימרא לאימרא כאימרא, דירים לדירים כדירים, עצים לעצים כעצים, אישים  תðא:  :ברייתאהבאת 
  לאישים כאישים, מזבח למזבח כמזבח, היכל להיכל כהיכל, ירושלים לירושלים כירושלים,  

   אסור,    - כולן שאוכל לך 
   מותר  - לא אוכל לך  . 
  

ן שמעיðן ליה דלא שðי ליה אימרא לאימרא כאימרא?  מא :לדעה תðאית  ברייתאקושי בשיוך ה
רבי מאיר    -לקרבן לא אוכל לך  , והתðן: מותר  -וכולן לא אוכל לך  רבי מאיר היא; אימא סיפא: 

  , ואמר רבי אבא: ðעשה כאומר לקרבן יהא לפיכך לא אוכל לך!  אוסר
    

  כולה רבי מאיר  :תירוץ
  משðה   ברייתא 

  רבי מאיר אוסר   -לקרבן לא אוכל לך    מותר   -לא אוכל לך    ...אימרא לאימרא כאימרא 
לאו  מכלל  סוברלא   – לא לאימרא הא דאמר

  אתה שומע הן 
יהא,  לאימרא   – הא דאמר לאימרא
  לפיכך לא אוכל לך 

  
   



 

    .משðה
  אסור, רבי יהודה מתיר.   - ה, מðחה, חטאת, תודה, שלמים שאðי אוכל לך  האומר קרבן עול 

  אסור.   - הקרבן, כקרבן, קרבן שאוכל לך  
  . רבי מאיר אוסר   -לקרבן לא אוכל לך  

  
, סתמא תðא כרבי מאיר, דלא שðי ליה בין  אסור  - קרבן, הקרבן, כקרבן שאוכל לך  קתðי:  :קושי

מודים חכמים לרבי יהודה, באומר הא קרבן, והא  , והתðיא: דקתðי: אי ר"מ, האאימרא לאימרא; 
  שמותר, שלא ðדר זה אלא בחיי קרבן!   -עולה, והא מðחה, והא חטאת שאוכל לך  

  רייתא ב  משðה   
סתירה 
בדברי 

רבי 
  מאיר 

    אסור  - קרבן, הקרבן, כקרבן שאוכל לך  
  רבי מאיר  - אסור  - ן שאוכל לך  הקרב 

מודים חכמים לרבי יהודה, באומר הא קרבן,  
והא עולה, והא מðחה, והא חטאת שאוכל לך  

  , שלא ðדר זה אלא בחיי קרבן שמותר   -

מאי טעמא? חיי   -  הא דאמר הא קרבן  והא דאמר הקרבן   תירוץ
  קרבן קאמר 

  
, והא לית ליה לרבי מאיר מכלל  רבי מאיר אוסר   -אוכל לך  לקרבן לא  קתðי:   :בדברי המשðה קושי

  לאו אתה שומע הן!  
 אמר רבי אבא: ðעשה כאומר לקרבן יהא לפיכך לא אוכל לך.   תירוץ:

  
 .  אסור  -האומר לחבירו קוðם פי מדבר עמך, ידי עושה עמך, רגלי מהלכת עמך    .משðה

בðדרים, שהðדרים חלין על    חומר בשבועות מבðדרי', ובðדרים מבשבועו'; חומר ורמיðהו:  :קושי
המצוה כברשות, מה שאין כן בשבועות; וחומר בשבועות, שהשבועות חלות על דבר שיש בו ממש  

  ושאין בו ממש, מה שאין כן בðדרים!  
  אמר רב יהודה: באומר, יאסר פי לדיבורי, ידי למעשיהם, רגלי להילוכן.   תירוץ:

    , ולא קתðי שאðי מדבר עמך.פי מדבר עמךדיקא ðמי, דקתðי  :חיזוק לתירוץ
  
  

  פרק שðי 
  . משðה

חולין שאוכל לך, כבשר חזיר, כעבודת כוכבים, כעורות לבובין,  
 כðבילות וטריפות, כשקצים ורמשים, כחלת אהרן וכתרומתו 

  מותר 

פותחין לו פתח ממקום אחר,    האומר לאשתו הרי את עלי כאימא 
  שלא יקל ראשו לכך 

  
משמע לא לחולין ליהוי אלא   - "לחולין שאוכל לך ", הא אמר שאוכל לךחולין  :  טעמא דאמר קושי

  קרבן, מðי מתðיתין?  

   !אי רבי מאיר, הא לית ליה מכלל לאו אתה שומע הן 
  ו רישאðדרים י: ואלא רבי יהודה, הייð)  דר    -  ... , האומר לחולין שאוכל לך, לא כשרð ה"ז

 ) !לא אמר כלום  -יהודה אומר: האומר ירושלים    בקרבן; רבי 
  


