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  ?והא� יש בה� די� תכ� לסמיכה שחיטה, 1הא� יש חובת סמיכה בשלמי חובה
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  :ביצה ד� כ

  ]ה מאי"תוד[? ט עבר ושחט� הא� זורק את הד�"י� ונדבות אי� קריבי� ביוד נדר"למ
  

  כשנטמאו אימורי�  כשהבשר טמא  כשהבשר טהור  
    לרבא 

  3מ להתיר בשר באכילה היו�"ע
  זורק   4לא זורק  זורק

    לרבה בר רב הונא 
  מ להקטיר אימורי� לערב"ע

  6זורק  5זורק  זורק

  

                                                           
אול� על שלמי נדבה וכ& , ה כגו& שלמי חגיגה או כבשי עצרתכל הנידו& הוא רק על שלמי חוב 1

כ ילפינ& או מהיקש " וכ& עולת חובה ג.עולת נדבה דינ� מפורש בתורה שצריכי� סמיכה
 . שצרי  לסמו *לעולת נדבה או מבני& אב " כמשפט"ד
מ בקרבנות שצרי  לסמו  צרי  "מ, ל שלא צרי  כלל לסמו "א� שבשלמי חובה ס, כלומר 2

  .שות את הסמיכה תכ� לשחיטהלע
יכולה לומר ' והיתה הגמ. אבל בעולה אסור, ז היתר רבא הוא רק בקרב& שנאכל כגו& שלמי�"לפ 3

  .ע"וצ, איכא בינייהו עולה
ט "ט הוא משו� שיש בזה צור  יו"טע� ההיתר לפי רבא לזרוק את הד� א� שנשחט באיסור ביו 4
אבל א� אבד , ולכ  רק א� יתיר את הבשר לאכול היו� זורק, י שיתיר את הבשר באכילה"ע

 .הבשר או שנטמא לא יזרוק
בשביל זה ג� , ט" להקטיר את האימורי� במוצאי יו*אי& לנו אלא רק הכשר קרב& ' ל שאפי"ס 5

 . בדיעבד יזרוק את הד�
אלא , דרבה מודה לטעמו של רבא שהיכא שיש היתר בשר באכילה היו� שזורק' וביארו התוס 6

 הרי הדי& הוא ,והקשו. מ סגי בהיתר הקטרת אימורי�"כשאי& היתר בשר מ' שבא לחדש שאפי
י& האימורי�  דמיירי שא,ותירצו. שאי& הבשר מותר באכילה כל זמ& שלא יוקטרו אימורי�

 ולבסו� ,זה' על תי' והקשו תוס. (שאז מותר הבשר ג� בלא הקטרת&, קיימי� שאבדו או נטמאו
 .)ביארו דכיו& שאי& יכול להקטיר את האימורי� היו� חשיבי כאילו נטמאו או אבדו


