
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

זבחים-כל הזבחים שקבלו דמן

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

לא.
חצי זית חוץ לזמנו חצי זית חוץ למקומו וחצי זית חוץ לזמנו ־ אמר רבא: ויקץ כישן הפיגולאיתמר:[רבא]♦▀◊

עירוב מחשבות הוי.רב המנונא]♦▀◊לא.

מנא אמינא לה?רבא:▀◊לא.

כביצה אוכל ראשון וכביצה אוכל שני שבללן זה בזה ־ ראשון, חלקן ־ זה שני וזה שנידתנן:▀▀◊לא.

הא חזר ועירבן ־ ראשון הוי.▀לא.

ממאי?¿לא.

נפל זה בעצמו וזה בעצמו על ככר של תרומה ־ פסלוה, נפלו שניהן כאחת ־ עשאוה שניה.מדקתני סיפא:▀!לא.

התם איכא שיעורא, הכא ליכא שיעורא.ורב המנונא:¿◊לא.

מנא אמינא לה?רב המנונא:▀◊לא.

ֹ דתנן:▀▀◊לא. האוכל שנטמא באב הטומאה ושנטמא בולד הטומאה, מצטרפין זה עם זה לטמא בקל שבשניהם

מאי לאו אע"ג דהדר מלייה.▀לא.

דלמא דלא הדר מלייה.¿לא.

▀◊לא.
כי אתא רב דימי:[תני בר 

קפרא]

חצי זית חוץ למקומו וחצי זית חוץ לזמנו וחצי זית חוץ לזמנו ־ תני בר קפרא: פיגול, אין חצי זית 

מועיל במקום כזית.

▀◊לא.
כי אתא רבין:[תני בר 

קפרא]

חצי זית חוץ לזמנו וחצי זית חוץ לזמנו וחצי זית חוץ למקומו ־ תני בר קפרא: פיגול, אין חצי זית 

מועיל במקום כזית.

רב אשי מתני הכי:▀◊לא.
חצי זית חוץ לזמנו וכזית חציו חוץ למקומו וחציו חוץ לזמנו ־ תני בר קפרא: פיגול, אין חצי זית מועיל 

במקום כזית.

חישב שיאכלוהו כלבים למחר ־ פיגול, דכתיב: (מלכים ב ט) ואת איזבל יאכלו הכלבים בחלק יזרעאל.רבי ינאי:▀◊לא.

אלא מעתה, חישב שתאכלהו אש למחר, דכתיב: (איוב כ) תאכלהו אש לא נופח, ה"נ דפיגולִ מתקיף לה רבי אמי:¿◊לא.

וכי תימא הכי נמי!לא.

ִ והתנן:▀¿◊לא. לאכול כחצי זית ולהקטיר חצי כזית ־ כשר, שאין אכילה והקטרה מצטרפין

!◊לא.
אי דאפקה בלשון אכילה ה"נ, הכא במאי עסקינן ־ דאפקה בלשון הקטרה, דלשון אכילה לחוד ולשון 

הקטרה לחוד.

בעי רבא:^◊לא.
חישב לאכול כזית בשני בני אדם, מהו? בתר מחשבה אזלינן דאיכא שיעורא, או בתר אוכלין אזלינן 

וליכא שיעורא?

ֹ אביי, ת"ש:▀!◊לא. לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית ־ כשר, שאין אכילה והקטרה מצטרפין

לא:
הא לאכול ולאכול דומיא דלאכול ולהקטיר, והיכי דמי? בשני בני אדם ־ מצטרף, ש"מ.!

בעי רבא:^◊לא:
חישב לאכול כזית ביתר מכדי אכילת פרס, מהו? לאכילת גבוה מדמינן ליה, או לאכילת הדיוט מדמינן 

ליה?

לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית ־ כשר, שאין אכילה והקטרה מצטרפיןאביי, ת"ש:▀!◊לא:

טעמא דלאכול ולהקטיר, הא לאכול ולאכול מצטרף, והא הקטרה ביותר מכדי אכילת פרס הוא.!לא:

דלמא בהיסק גדול.¿לא:

לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית ־ כשר.▀>לא:

טעמא דלאכול ולהקטיר, הא לאכול ולאכול דבר שאין דרכו לאכול ־ מצטרף¿לא:

לאכול את שדרכו לאכולהא קתני רישא:▀¿◊לא:
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את שדרכו לאכול אין, שאין דרכו לאִ ¿לא:

הא מני? רבי אליעזר היארבי ירמיה:!◊לא:

מחשבין מאכילת אדם לאכילת מזבח ומאכילת מזבח לאכילת אדםדאמר:[רבי אליעזר]▀!◊לא:

השוחט את הזבח לאכול דבר שאין דרכו לאכול, ולהקטיר דבר שאין דרכו להקטיר ־ כשרדתנן: [רבנן]♦▀!לא:

פוסל.רבי אליעזר:♦▀!לא:

אביי:!◊לא:
אפי' תימא רבנן, ולא תימא: הא לאכול ולאכול דבר שאין דרכו לאכול, אלא אימא: הא לאכול ולאכול 

דבר שדרכו לאכול.

מאי קמ"ל?^לא:

אי דבר שדרכו לאכול קמ"ל!◊לא:

כחצי זית בחוץ כחצי זית למחר ־ פסולמרישא ש"מ:¿◊לא:

הא כחצי זית למחר וכחצי זית למחר פיגול¿לא:

אי לאכול ולהקטיר!◊לא:

¿◊לא:
מדוקיא דרישא ש"מ: לאכול דבר שדרכו לאכול אין, שאין דרכו לאכול לא, השתא ומה לאכול ולאכול 

דבר שאין דרכו לאכול ־ לא מצטרף, לאכול ולהקטיר מיבעי?

!◊לא:
לאכול ולהקטיר איצטריך, ס"ד אמינא: התם הוא דלאו כי אורחיה קא מחשב, אבל הכא דבהאי כי 

אורחיה ובהאי כי אורחיה ־ אימא ליצטרף, קא משמע לן.

הדרן עלך כל הזבחים שקבלו דמן.
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זבחים-כל הפסולין

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

לא:
מ

▀
כל הפסולין ששחטו ־ שחיטתן כשרה, שהשחיטה כשרה בזרים, ובנשים, ובעבדים, ובטמאים, ואפילו 

בקדשי קדשים, ובלבד שלא יהיו טמאים נוגעין בבשר. לפיכך הן פוסלין במחשבה.
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