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נדרים – י"ב
.1

אלו ראיות רצו להביא לספק בענין המתפיס בבשר זבחי שלמים לאחר זריקת דמים האם בעיקרו מתפיס או בהיתרא מתפיס?
א.

רבא :ממשנתנו :האומר על דבר מסוים הרי זה נותר או הרי זה פיגול ,אסור באכילה .והרי נותר ופיגול בהכרח הם לאחר זריקת דמים כשכבר
פקע מהם האיסור ,ומשמע שבעיקרו מתפיס.
ודחו :מדובר בנותר של עולה שגם לאחר זריקה הבשר אסור.
מתפיס בבשר עולה וודאי חל הנדר כיון שהתפיס בקרבן ,ונתחדש שאף המתפיס בנותר ופיגול ,אינו נחשב כמתפיס בדבר האסור ,אלא נחשב
שמתפיס באיסור נדר שעדיין עליו.

ב.

ברייתא :איזהו איסור נדר האמור בתורה ,אמר הריני שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין כיום שמת בו אביו ,כיום שמת בו רבו ,כיום שנהרג בו
גדליה בן אחיקם ,כיום שראיתי ירושלים בחורבנה ,ואמר שמואל שמדובר שהיה נדור באותו היום שמת בו אביו או רבו.
בהו"א חשבו שמדובר שעומד בא' בניסן ואומר יהיה יום זה עלי כיום א' בניסן[ ,שבו מת אביו לפני כמה שנים והיה נדור בו] ואע"פ שמאז
עברו כמה א' בניסן שלא היה נדור בהם מ"מ נאסר ,משמע שבעיקרו מתפיס.
ודחו :כוונת שמואל :שבכל ה'א' בניסן' שהיו מאותו היום היה נדור בהם.

ג.

משנה לקמן' :כחלת אהרן וכתרומתו – מותר' ,משום שהוא דבר האסור .ומשמע שאם אמר כתרומת לחמי תודה שהיא דבר הנדור  -אסור,
והרי תרומת לחמי תודה נעשית לאחר זריקת דמים כשהיא מותרת ,משמע שבעיקרו מתפיס .ודחו כדלהלן:
א.

לעולם אם אמר כתרומת לחמי תודה  -מותר ,כיון שמתפיס בדעכשיו .ומה שמדייקים מהמשנה :שמי שאמר 'כתרומת הלשכה'  -אסור,
כיון שהוא דבר הנדור.

ב.

לעולם בדעכשיו מתפיס ,ומה שלא נקטה המשנה כתרומת לחמי תודה מותר ,כיון ששייך בהם מציאות של 'קודם זריקת דמים' באופן
שהפרישם מן העיסה קודם שחיטת הבהמה וזריקת דמה.
וכרב טובי בר קיסנא שאמר בשם שמואל :שהאופה כל עשר חלות שהם מין אחד בחלה אחת יצא ,שמה שכתוב ארבעים זה רק למצווה
ולא לעכב ,ובאופן זה בהכרח הוא מפריש מן העיסה ,אחד מחמץ אחד מחלות ,אחד מרקיקים אחד מרבוכה.
שהרי אינו יכול להפריש אחד על כולם ,כיון שנינו' :אחד מכל קרבן'  -שלא יטול מקרבן על חבירו.
ואינו יכול להפריש פרוסה מכל מין כיון ששנינו :אחד  -שלא יטול פרוסה ,אלא ככר שלם.

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"

(חגיגה ט)

