28.5.9
)סיום הפרק( ) 57bמש ה ח'( 56b
ֶשׂב א ֹו ְבכוֹר עֵ ז א ִת ְפדֶּ ה קֹ ֶדשׁ הֵ ם אֶ ת ָדּמָ ם ִתּ ְזרֹק עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ ַח וְ אֶ ת חֶ לְ בָּ ם ַתּ ְק ִטיר ִא ֶשּׁה לְ ֵריחַ ִ יחֹחַ ַלה':
ַ .1א ְבּכוֹר שׁוֹר א ֹו ְבכוֹר כּ ֶ
לְ י ְִהיֶה :במדבר יח:יח
כַּחֲ זֵה הַ ְתּ וּפָ ה וּכְ שׁוֹק הַ יּ ִָמין
וּב ָשׂ ָרם י ְִהיֶה ָלּ
ְ .2
 .3וְ ָשׁחַ ט אֶ ת בֶּ ן הַ בָּ ָקר לִ ְפ ֵי ה' וְ ִה ְק ִריבוּ ְבּ ֵי אַהֲ רֹן הַ כֹּהֲ ִ ים אֶ ת הַ ָדּם וְ ז ְָרקוּ אֶ ת הַ ָדּם עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ ַח סָ בִ יב אֲ ֶשׁר פֶּ ַתח אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד :ויקרא א:ה
עלָה אֲ ֶשׁר פֶּ ַתח אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד :ויקרא ד:ז
 .4וְ ַָתן הַ כֹּהֵ ן ִמן הַ ָדּם עַ ל ַק ְר וֹת ִמזְבַּ ח ְקט ֶֹרת הַ ַסּ ִמּים לִ ְפ ֵי ה' אֲ ֶשׁר ְבּאֹ הֶ ל מוֹעֵ ד וְ אֵ ת כָּל ַדּם הַ פָּ ר י ְִשׁפֹּ אֶ ל יְסוֹד ִמזְבַּ ח הָ ֹ
שׁהוּ לְ כַפֵּ ר עָ לָיו :ויקרא ח:טו
יִּקּח מֹ ֶשׁה אֶ ת הַ ָדּם וַ יִּתֵּ ן עַ ל ַק ְר וֹת הַ ִמּזְ בֵּ ַח סָ בִ יב בְּ אֶ ְצבָּ ע ֹו וַ יְחַ טֵּ א אֶ ת הַ ִמּזְ בֵּ ַח וְ אֶ ת הַ ָדּם יָצַ ק אֶ ל יְסוֹד הַ ִמּזְבֵּ חַ וַ י ְַק ְדּ ֵ
 .5וַ יּ ְִשׁ ָחט וַ ַ
וּשׁחָ ט ֹו פֶּ ַתח אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד וְ ז ְָרקוּ ְבּ ֵי אַהֲ רֹן הַ כֹּהֲ ִ ים אֶ ת הַ ָדּם עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ ַח סָ בִ יב :ויקרא ג:ב
 .6וְ סָ ַמ יָד ֹו עַ ל רֹאשׁ ָק ְרבָּ ֹו ְ
שׁם וְ אֶ ת ָדּמ ֹו יִזְ רֹק עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ ַח סָ בִ יב :ויקרא ז:ב
ִ .7בּ ְמקוֹם אֲ ֶשׁר י ְִשׁחֲ טוּ אֶ ת הָ ֹעלָה יִ ְשׁחֲ טוּ אֶ ת הָ אָ ָ
כּוּרים ַלה' :ויקרא כג:יז
ִ .8ממּו ְֹשׁבֹתֵ יכֶם ָתּבִ יאּוּ לֶחֶ ם ְתּ וּפָ ה ְשׁ ַתּיִם ְשׁ ֵי עֶ ְשׂ ֹר ִים ֹסלֶת ִתּ ְהיֶי ָה ָחמֵ ץ תֵּ אָפֶ י ָה ִבּ ִ
 .9עַ ל חַ ת לֶחֶ ם חָ מֵ ץ י ְַק ִריב ָק ְרבָּ ֹו עַ ל זֶבַ ח תּו ַֹדת ְשׁלָמָ יו :ויקרא ז:יג
 .10וְ אָכְ לוּ אֶ ת הַ בָּ ָשׂר בַּ ַלּ ְילָה הַ זֶּה ְצלִ י אֵ שׁ וּמַ צּוֹת עַ ל ְמר ִֹרים יֹאכְ לֻהוּ :שמות יב:ח
וּבכָל אֱ הֵ י ִמ ְצ ַריִם אֶ ֱע ֶשׂה ְשׁפָ ִטים אֲ ִ י ה' :שמות יב:יב
אָדם וְ עַ ד ְבּהֵ מָ ה ְ
ֵיתי כָל ְבּכוֹר ְבּאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם מֵ ָ
 .11וְ עָ בַ ְר ִתּי בְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם בַּ ַלּ ְילָה הַ זֶּה וְ ִהכּ ִ
וּמ ֶקּלְ כֶם בְּ י ְֶדכֶם וַ אֲ ַכ ְל ֶתּם אֹת ֹו בְּ ִחפָּ זוֹן פֶּ סַ ח הוּא ַלה' :שמות יב:יא
 .12וְ כָ כָה תֹּאכְ לוּ ֹאת ֹו ָמ ְת ֵיכֶם חֲ ג ִֻרים ַעֲ לֵיכֶם ְבּ ַרגְ לֵיכֶם ַ
במדבר יח:יז

שלמים  – the “lightest” of theבכור ,מעשר בהמה וק"פ :מש ה ח'
a
עזרה : anywhere inשחיטה וקבלה
) (not on SE cornerיסוד : 1 – in vicinity ofמתן דמים b
i
– )] [v. 1בכור  (explicit in re:זריקה ; i.e.מת ה Implication: all three have same type of
?)מת ות  (who equates all three forמש ה ii Question: who is the author of the
1
בכור  as well asפסח  andמעשר בהמה ) toדמם ,חלבם , who reads v. 1 as alluding (via pluralריה"ג Answer:
?מתן דם כ גד היסוד iii Question: what is the source for the requirement of
1
זריקת דם הבכור  toזריקת דם העולה Answer: vv. 1, 3 compares
דם הבכור  – v. 4), so too,יסוד מזבח העולה  (perיסוד  must be at spot ofדם העולה (a) Just as:
מת ות  should require 2/4בכור (i) Challenge: if so,
) (v. 5חטאת  (v. 3) and re:עולה  in re:סביב  explicatesתורה ): that’s why theאביי( (ii) Answer
סביב  – only these two requireש י כתובים הבאים כאחד 1. Teaching: that it is
 to informש י כתובים , who allowsר' יהודה a. Challenge: according to
שלשה כתובים הבאים כאחד – ) (v. 6אשם  in re:סביב b. Answer: also states
) – v. 7שלמים c. (note: also states in re:
c
Eating: differentiated
i
: any form of preparation, anywhere in the city for 2 days and night in betweenבכור ומעשר
1
כה ים : eaten byבכור
? being eaten for 2 daysבכור (a) Question: what is source of
 – which are eaten for 2 daysחזה ושוק )של שלמים(  toבכור (i) Answer: v. 1 compares
כרם ביב ה ’s answer inר' טרפון (ii) Story: this was
מת ות כהו ה  as both areחטאת  toבכור  comparedריה"ג 1. Challenge:
חטאת  – unlikeחטא  are not brought for aשלמים  andבכור ):ר"ט( 2. Defense
)לא ידר ולא ידב( ”, are not “volunteeredשלמים , unlikeחטאת  andבכור ):ריה"ג( a. Response
) – 2 daysשלמים  (presumably – ofחזה ושוק  toבכור ): v. 2 comparesר"ט  (picked up forר"ע 3.
תודה  ofחזה ושוק ): perhaps it’s compared toריה"ג( 4. Challenge
” – extra dayהויה“ a. Block: v. 2 adds extra
 for acceding last pointר"ע : heard and castigatedר' ישמעאל 5.
דבר הלמד בהקש אי ו חוזר ומלמד בהקש – היקש  are learned viaתודה  ofחזה ושוק a. Reason:
)שלמים  – ofחזה ושוק( b. Therefore: he should have stuck with his first response
) disagreesר"ע( הקש+ הקש  holds that if something is learned viaר"י :ר"י/ר"ע 6. Analysis of dispute
)שעיר+פר(  – and those from each otherקדק"ד  fromהיכל  inהזאות a. Challenge: we learn 7+1
 is locationsהקש i. Defense: 2nd
 was done as oneלימוד ii. Or: the entire
)לחמי תודה  forעשרו ות  (10חלה  perעשרון  gifts should be 1חמץ b. Challenge: v. 8 teaches - all
) sets ratioתהיי ה  for the whole group (a:עשרו ות i. Challenge: perhaps it should be 2
 should have that ratioמצה ii. Application: v. 9 – also the
)היקש להיקש , how can this be valid? (violation ofר' ישמעאל iii. Challenge: according to
היקש  is an extra word – not learned viaתביאו iv. Answer:
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2
ii

מעשר: by anyone
פסח: only eaten
1
2

3
4

From when: at night
Until when: midnight
(a) Per:  ראב"עwho infers via  גז"שof vv. 10-11 – בלילה הזה:: בלילה הזהthat the  ק"פis eaten until midnight
(i) Dissent:  – ר"עfrom v. 12, infers that it is eaten until ( שעת חפזוןi.e. when they left – in the morning)
(ii) ר"ע: explains  בלילה הזהas limiting  פסחto be eaten at night, unlike all other  קדשיםthat are eaten on
the day that they are offered
(b) Challenge ()אביי: perhaps the  מש הfollows  ר"עand “midnight” is the סיג דרב ן
(i) Answer: just like other three limitations ( צלי, למ ויו, )בלילהwhich are – מה"ת
1. Similarly:  עד חצותis ראב"ע – מדאורייתא
Who may eat: only those in )"מ וייו"( חבורה
Preparation: only roasted
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