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כל הזבחים

דף ב:

פרק ראשון

פרק ראשון  כל הזבחים
ב.

משנה )אב(* :
כל הזבחי שנזבחו שלא לשמ 
כשרי,
אלא שלא עלו לבעלי לש חובה,
חו #מ הפסח והחטאת,
הפסח בזמנו ,והחטאת בכל זמ;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
א) האש,
הפסח בזמנו ,והחטאת והאש בכל זמ.
1

2

3

4

5

6

אמר ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
החטאת באה על חטא והאש בא על חטא,
מה חטאת  פסולה שלא לשמה,
א) האש  פסול שלא לשמו.
 È ÂÁ Ô· ÈÒÂÈאומר:
הנשחטי לש פסח ולש חטאת 
פסולי.

א

זבחים

גמרא:
למה לי למיתנא:
אלא שלא עלו?
ליתני:
ולא עלו לבעלי לש חובה!?
הא קא משמע ל 
לבעלי הוא דלא עלו לש חובה,
אבל בקדושתייהו קיימי ואסור לשנויי בהו,
וכד¯·‡,
דאמר ¯·‡:
עולה ששחטה שלא לשמה 
אסור לזרוק דמה שלא לשמה.
12

13

14

איבעית אימא  סברא,
איבעית אימא  קרא.
איבעית אימא  סברא.
משו דשני בה,
כל הני לישני בה וליזיל?
איבעית אימא  קרא.
15

7

˘ ‰È¯ÊÚ ÈÁ‡ ÔÂÚÓאומר:
שחט לש גבוה מה  כשרי,
לש נמו 0מה  פסולי.
כיצד?
קדשי קדשי ששחט לש קדשי קלי 
פסולי,
קדשי קלי ששחט לש קדשי קדשי 
כשרי;
הבכור והמעשר ששחט לש שלמי 
כשרי,
שלמי ששחט לש בכור ולש מעשר 
פסולי.
8

9

10

11

שפ ֶת ָ
יך ִּת ׁ ְשמֹר,
"מ ֹו ָצא ְ ׂ ָ
ָ
ית ַּכאֲ ׁ ֶשר נָ ַד ְר ּ ָת לַ יהֹוָ ה אֱ ל ֶֹהיך נְ ָד ָבה" וגו'.
ש ָ
וְ ָע ִ ׂ
בה"? *
ב :האי "נְ ָד ָ

נדר הוא!
אלא,
א כמה שנדרת עשית  יהא נדר,
וא לא  נדבה יהא.
16

18

17

19

ונדבה מי שרי לשנויי בה!?
אמר ליה ¯· ‡ Èל¯· :‡ÙÙ
לא הוית גב באורתא בתחומא בי חרמ,0
דרמי ¯·‡ מילי מעלייתא אהדדי ושני להו.
מאי מילי מעלייתא?
תנ )כא(:
כל הזבחי שנזבחו שלא לשמ כו';
טעמא דשלא לשמ,
הא סתמא 
20

22

21

23

24

רש"י

.ÔÓ˘Ï ‡Ï˘ ÂÁ·Ê ˘ ÌÈÁ·Ê‰ ÏÎ :'È ˙Ó .ÌÈÁ·Ê‰ ÏÎ - ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù 1
שנשחט עולה לש שלמי:
 .ÌÈ¯˘Î 2לזרוק דמ ולהקטיר אימוריה ולאכול את הנאכלי אע''פ שמצות
לשוחט לשמ כדילי) בגמ':
 .'ÂÎÂ ÂÏÚ ‡Ï˘ ‡Ï‡ 3וצרי 0להביא אחר לחובתו או לנדרו וישחטנו לשמו:
 .˙‡ËÁ‰Â ÁÒÙ‰ ÔÓ ıÂÁ 4שה פסולי לגמרי וילי) לה בגמ':
] .Â ÓÊ· ÁÒÙ‰ 5פסול[ שלא לשמו כל זמ שחיטתו דהיינו מחצות היו של
ערב פסח עד הערב אבל קוד לכ ואחר מכא קיימא ל )לקמ ז (:דפסח בשאר
ימות השנה ]שלמי[ הוא וכל דינו כשלמי ואמרינ לעיל דשאר זבחי כשרי
שלא לשמ ובגמ' ילי) לה מקראי:
 .Ì˘‡‰ Û‡ 6כדמפרש טעמא ואזיל:
 .ÁÒÙ Ì˘Ï ÔÈËÁ˘ ‰ 7כל שאר זבחי שנזבחו בי''ד בניס לש פסח או
שנזבחו לש חטאת בכל זמ פסולי כי היכי דאינהו פסולי לש אחרי
ובגמרא ילי) טעמא דאחרי לש פסח בברייתא:
 .‰È¯ÊÚ ÈÁ‡ ÔÂÚÓ˘ 8על ש שעזריה עסק בפרקמטיא וסיפק צורכי שמעו
אחיו בשעה שהיה עוסק בתורה והתנו ביניה שיהא חלק לעזריה בשכר תלמודו
של שמעו כדאמרי' בסוטה )כא (.א ית איש את כל הו ביתו וגו' לא כשמעו
אחי עזריה לפיכ 0נקרא על שמו שלמד על ידו:
 .ÔËÁ˘ 9לשאר זבחי לש גבוה מה כשרי כדמפרש ואזיל ובגמרא )לקמ יא(:
ילי) לה ומפרש להאי כשרי אי כשרי ]ועלו[ קאמר ובתרתי פליגי אי כשרי
ולא עלו קאמר ובגבוה ובנמו 0הוא דפליגי:
 .ÔÈÏÂÒÙ Ô‰Ó ÍÂÓ Ì˘Ï 10לגמרי:
 11בכור ומעשר בהמה נמוכי משלמי כדאמרינ בפ' כל התדיר )לקמ פט(.
מפני שהשלמי טעוני מת ארבע סמיכה ונסכי ותנופת חזה ושוק:

רש"י

 .‡Ï‡ È ˙ÈÓÏ ÈÏ ‰ÓÏ :'Ó‚ 12להארי 0בלשונו ליתני ולא עלו לבעלי כו'
לשו קצרה כדקיימא ל )פסחי ג (:לעול ישנה אד לתלמידו דר 0קצרה:
 .Ï''Ó˜ ‡‰ 13שאי בה שו ירידה אלא אותה לבדו:
 .Â‰· ÈÈÂ ˘Ï ¯ÂÒ‡Â ÈÓÈÈ˜ Â‰ÈÈ˙˘Â„˜· Ï·‡ 14תו שינויא אחרינא לעבוד אחת
משאר עבודות לכתחילה שלא לשמה מיהו א עבר ושינה כשר:
 .‰· È ˘„ ÌÂ˘Ó 15חדא זימנא לישני בה כל הני וניזיל:
 .‡Â‰ ¯„ 16דהא כאשר נדרת כתיב ויש חילוק בי נדר לנדבה נדר דאמר הרי
עלי ונדבה הרי זו:
 .˙È˘Ú ˙¯„ ˘ ‰ÓÎ Ì‡ 17שעבד עבודותיה לשמה:
 .¯„ ‡‰È 18ויעלה זה לנדר:0
 .‰·„ Ï ‡‰È Â‡Ï Ì‡Â 19כאילו התנדבת לזה נדבה אחרת ולא לש הראשונה:
 .‰· ÈÈÂ ˘Ï È¯˘ ÈÓ ‰·„ Â 20וכיו דרחמנא קרייה נדבה מי שרי לשנויי בה הא
אמרינ בפ' שני )לקמ כט (:אסור לחשב בקדשי וילי) מקרא דלא יחשב והכי
מידרש קרא א מוצא שפתי 0תשמור ועשית אז יהיה נדר אשר נדרת וא לאו
נדבה )מפי השמועה במנחות עד כא(:
 .‡ÓÂÁ˙· ‡˙¯Â‡· Ô·‚ 21כלומר חבל על שלא היית אמש בשבת אצלנו בתו0
התחו שתוכל לבא לבית המדרש ולשמוע:
 .ÍÓ¯Á È· 22ש מקו:
 .Â‰Ï È ˘Â 23ופירק:
 .ÔÓ˘Ï ‡Ï˘ 24משמע דעקר שמייהו בהדיא:
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כל הזבחים

דף ג.

פרק ראשון

עלו נמי לבעלי לש חובה;
אלמא  סתמא נמי כלשמ דמי;
ורמינהי )גיטי ג:א(:
כל הגט שנכתב שלא לש אשה 
פסול;
וסתמא נמי פסול!
ושני:
זבחי בסת לשמ עומדי,
אשה בסתמא לאו לגירושי עומדת.

זבחים

איידי דתנא לשמ ושלא לשמ 
תנא נמי שלא לשמ ולשמ!?
אלא מהא )כא ד:ו(:
לש ששה דברי הזבח נזבח:
לש זבח ,לש זובח,
לש ש ,לש אשי,
לש ריח ,לש ניחוח,
והחטאת ואש  לש חטא;
אמר ¯·:ÈÒÂÈ È
א) מי שלא היה בלבו לש אחת מכל אלו 
כשר,
שתנאי בית די הוא;
אתנו בית די דלא לימא לשמו,
דילמא אתי למימר שלא לשמו;
ואי סלקא דעת  0סתמא פסול;
קיימי בית די ומתני מילתא דמיפסיל ביה?

1

16
17

2

3

5

7

8

21

22

וגבי גט דסתמא פסול מנל?
אילימא  מהא דתנ )גיטי ג:א(:
היה עובר בשוק,
ושמע סופרי מקרי:
איש פלוני גירש פלונית ממקו פלוני,
ואמר:
זה שמי וזה ש אשתי 
פסול לגרש בו.
דילמא כד¯· ,‡ÙÙ
דאמר ¯· :‡ÙÙ
הכא  בסופרי העשויי להתלמד עסקינ,
ולא איכתוב לשו כריתות כלל!?
25

9

10

26

11

12

13

14

19

20

24

6

דילמא שאני הת דאמר:
כל העושה  על דעת ראשונה הוא עושה!?
אלא  מסיפא )ש(:
שלא לשמ ולשמ?
לש שלמי ולש פסח;
טעמא דאמר לש שלמי ולש פסח,
הא סתמא ולש פסח  כשר.
דילמא שאני הת דאמר:
יוכיח סופו על תחילתו!
אי נמי 

18

23

וזבחי בסתמא כשירי מנל?
אילימא  מהא דתנ )כא(:
כל הזבחי שנזבחו שלא לשמ כו';
ולא קתני שלא נזבחו לשמ;
גבי גט נמי הקתני )גיטי ג:א(:
כל הגט שנכתב שלא לש אשה 
פסול;
ולא קתני שלא נכתב לש אשה 
פסול!
אלא  מהא דתנ )פסחי ה:ב(:
כיצד לשמ ושלא לשמ?
לש פסח ולש שלמי;
טעמא דאמר לש פסח ולש שלמי,
הא לש פסח וסתמא  כשר;
אלמא  סתמ כלשמ דמי.
4

ב

27

ג.

:

אלא מהא
יתר על כ,
כתב לגרש את אשתו ונמל,0
)ש( *

28

15

רש"י

רש"י

 .‰˘‡ Ì˘Ï ‡Ï˘ 1האשה הזאת שנכתב לשו אחרת ששמה כש זו פסול
דכתיב וכתב לה לשמה:
 .ÏÂÒÙ ÈÓ ‡Ó˙ÒÂ 2כגו א כתבו הסופר ]סת[ לש לאה שיהא מזומ
לכשיבא אד אצלו ששמו וש אשתו )שוי( כ ויתננו לו ולקמ מפרש מנל
ממתני' דסת פסול:
 .È ˘Â 3ותרי #רבא גופיה דרמינהו אהדדי:
 .ÔÈ„ÓÂÚ ÔÓ˘Ï ÔÓ˙Ò· 4הילכ 0כל כמה דלא עקר שמייהו בהדיא הוו לשמ:
 .ÔÏ Ó 5ממתני' היכי שמע ליה רבא דתיקשה ליה:
 .ÔÓ˘Ï ‡Ï˘ ÂÁ·Ê ˘ 6משמע דעקר שמ מה:
 .ÔÓ˘Ï ÂÁ·Ê ‡Ï˘ 7משמע שלא הזכיר שמ עלייהו דהיינו סתמא:
 .ÂÊ ‰˘‡ Ì˘Ï ‡Ï˘ ·˙Î ˘ 8משמע שנכתב לש אחרת בפירוש:
 .'ÂÎ ÔÓ˘Ï „ˆÈÎ 9מתני' היא:
 .ÌÈÓÏ˘ Ì˘ÏÂ ÁÒÙ Ì˘Ï 10כ 0חישב עליו:
 .‡Ó˙ÒÂ ÁÒÙ Ì˘Ï ‡‰ 11שלא חישב אחריו לש שלמי כשר ואע''ג דסו)
שחיטה סתמא אישתחיט:
 .ÈÓ„ ÔÓ˘ÏÎ ÔÓ˙Ò ‡ÓÏ‡ 12דאי כשלא לשמ דמי הויא ליה כאילו אמר לש
פסח ולש שלמי:
 .‰ Â˘‡¯] ˙Ú„ ÏÚ 13אבל[ היכא דשחטיה כוליה סתמא אימא ל 0דפסול:
 .ÁÒÙ [Ì˘ÏÂ] ‡Ó˙Ò ‡‰ 14תחילה שחטה סת וסופה לש פסח כשר ולא
מיפסיל משו תחילתה אלמא סתמא כלשמ:

 .'ÂÎ È„ÈÈ‡ ''‡ 15כלומר לעול לא תידוק מיניה הא סתמא ולש פסח כשר
דלעול אימא ל 0פסול דסתמא כשלא לשמו והאי דקתני לש שלמי איידי
דפריש בלשמ ולא לשמ לש שלמי דהת דווקא הוא דאילו סתמא הוי כשר
דעל דעת ראשונה הוא עושה פריש נמי תנא דמתני' בשלא לשמו ולשמו לש
שלמי ולש פסח ולאו דווקא דה''ה לסתמא ולש פסח דמיפסל בתחילת
שחיטה:
 .ÌÈ¯·„ ‰˘˘ Ì˘Ï 16משנה בפרק ב''ש ומקראי ילי) להו:
 .Á·Ê Ì˘Ï 17לש מה שהוקדש:
 .Á·ÂÊ Ì˘Ï 18שיתכפר בו בעליו ולא שיתכפר בו אחר:
) .Ì˘ Ì˘Ï 19לנחת רוח( להקב''ה שאמר )ונעשה רצונו(:
 .ÌÈ˘‡ Ì˘Ï 20להקטיר ולא לעשות צלי על המזבח קרבוניי''ש בלע''ז:
 .ÁÈ¯ Ì˘Ï 21לאפוקי איברי שצלא והעל דשוב אי בה ריח והכי מפרש
להו הת:
 .ÁÂÁÈ Ì˘Ï 22לש הנחת רוח להקב''ה שאמר ונעשה רצונו:
 .Â·Ï· ‰È‰ ‡Ï˘ 23לשמו אלא סת ולא הזכיר אחד מאלה:
 .‡Â‰ ÔÈ„ ˙È· È‡ ˙˘ 24שישחטו סת ולא יזכירו בשחיטת לשמו כדמפרש
טעמא ואזיל אתנו ב''ד דלא לימא לשמ כו':
 .‰ÈÏ ‡ Ó ÏÂÒÙ ‡Ó˙Ò„ Ë‚ È·‚Â 25כלומר היכי שמע ליה רבא ממתני' דגיטי
דפסול דתיקשה ליה ורמינהי אהדדי:
 .ÔÈ¯˜Ó 26את התלמידי שמלמדי אות לכתוב טופסי גיטי:
 .ÏÏÎ ˙Â˙È¯Î Ì˘Ï ·Â˙ÎÈ‡ ‡Ï„ 27אבל היכא דאיכתב לש כריתות שיהא
מזומ לו לכשיזדמ לו מגרש ששמו וש אשתו שוי בו כשר:
 .ÍÏÓ Â 28שלא יגרשנה:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

כל הזבחים

דף ג.

פרק ראשון

מצאו ב עירו ואמר לו:
שמי כשמ 0וש אשתי כש אשת 0
פסול לגרש בו.
דילמא שאני הת,
דאינתיק ליה לש גירושי דההוא!?
1

2

אלא מהא )ש(:
יתר על כ,
יש לו שתי נשי ששמותיה שוות,
כתב לגרש את הגדולה 
לא יגרש בו את הקטנה.
דילמא שאני הת,
דאינתיק ליה לש גירושי דההיא!?
3

אלא מהא )ש(:
יתר על כ,
אמר ללבלר:
כתוב ולאיזה שארצה אגרש 
פסול לגרש בו.
דילמא שאני הת,
דאי ברירה!?

ג

זבחים

ואפילו לש גויהא נמי פסול!?
12

ושני:
גט דל גויה מיניה הוה ליה סתמא,
וסתמא פסול;
קדשי דל חולי מינייהו הוה ליה סתמא,
וסתמא כשירי.
ב

13

14

ורמא מילתא אחריתי,
מי אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
חטאת ששחטה לש עולה 
פסולה;
שחטה לש חולי 
כשירה;
אלמא דמינה מחריב בה,
דלא מינה לא מחריב בה;
והתניא:
כו" )ויקרא יא,לג(,
" ּת ֹו ֹ
ולא תו 0תוכו,
ואפילו כלי שט) מציל!?
15

16

4

אלא מהא )ש ב(:
הכותב טופסי גיטי 
צרי 0שיניח מקו האיש ,ומקו האשה,
ומקו העדי ,ומקו הזמ;
ואמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
א) צרי 0שיניח מקו הרי את מותרת לכל אד.
5

6

ושני:
עשו חולי אצל קדשי כמחיצה אצל תנור,
מה מחיצה אצל תנור  לא מהניא לה כלל,
א) חולי אצל קדשי  לא מהניא ליה כלל;
דתנ )כלי ח:א(:
תנור שחצצו בנסרי או ביריעות,
ונמצא שר #במקו אחד 
הכל טמא;
כוורת שהיא פחותה ופקוקה בקש,
ומשולשלת לאויר התנור,
17

18

19

תו רמי מילתא אחריתי,
מי אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
חטאת ששחטה לש עולה 
פסולה;
שחטה לש חולי 
כשירה;
אלמא דמינה מחריב בה,
דלאו מינה לא מחריב בה;
ורמינהי )ש א(:
כל הגט שנכתב שלא לש אשה 
פסול;
7

20

1

8

רש"י

9

10

11

רש"י

 .Ì˙‰ È ‡˘ ‡ÓÏÈ„ 1דלאו סתמא הוא אלא שלא לשמה ממש:
 .˜È˙ È‡„ 2משאר כל האנשי והנשי ]לש[ גירושי של זה ושל זו:
 .‡‰Ó ‡Ï‡ 3דעדיפא מקמייתא דהכא חד גברא הוא:
 .‰¯È¯· ÔÈ‡„ 4וגריעה מסתמא דשמא בשעה שנכתב לא היה בדעתו של בעל
לזו ואינתק לש האחרת:
 .ÔÈËÈ‚ ÈÒÙÂË ·˙ÂÎ‰ 5שיהו מזומני לו טופס לשו טפוס מול''ל בלע''ז:
 .'ÂÎ ˙‡ È¯‰ ÌÂ˜Ó 6דזהו עיקר גופו אלמא סתמא פסול וא) על גב דאיכתב
לש כריתות לכשיזדמ לו:
 .È˙È¯Á‡ ‡˙ÏÈÓ ÈÓ¯ Â˙ 7אדרבינא ורב פפא קאי דקאמר דרמי רבא אהדדי
ושנינהו:
 .·¯ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯„ 8לקמ בפרק בית שמאי )מו:(:
 .‰¯È˘Î ÔÈÏÂÁ Ì˘Ï 9קס''ד סברא דידיה היא כדמפרש דמינה מחריב בה דבר
שהוא מינו מועיל בו לעקור את שמו:
 .‰ ÈÓ Â‡Ï„ 10כגו חולי שאינו מי קדשי לא מחריב בה ואי שמו נתפס על
הזבח לעקור שמו ממנו:

 .ÏÂÒÙ 11לגרש בו אשה אחרת:
 ^.‰ÈÂ‚ Ì˘Ï 'ÈÙ‡Â 12דהא שלא לש האשה קתני דמשמע שלא לש אשה זו
אלא לשו אשה אחרת כל דהו ואע''ג דגויה^ לאו בת גירושי היא מהניא
לפסול אלמא דלאו מינה ]מחריב[ בה:
 .‰È ÈÓ ^‰ÈÂ‚ Ï„ 13ואימא נמי דלאו מינה לא מחריב בה אפילו הכי פסול דהוה
ליה סתמא דמיהו לאו לש אשה זו נכתב:
 .Â‰ÈÈ ÈÓ ÔÈÏÂÁ Ï„ 14כדסבירא ל דלא חייל ולא מחריב ביה דלא מיניה הוה
הוו להו שחוטי סת ואמר לעיל סתמא כשירה:
 .ÂÎÂ˙ 15כל כלי חרס וגו' )ויקרא יא( ולא תו 0תוכו כלי המונח בתנור ופיו למעלה
מ פי התנור ואוכלי ומשקי בתוכו ושר #בתנור אוכלי שבכלי טהורי והכי
אמרינ בת''כ אבל היה פיו בתו 0התנור תוכו קרינ ביה:
 .ÏÈˆÓ ÛË˘ ÈÏÎ 'ÈÙ‡Â 16כלומר לא מיבעיא כלי חרס המונח בתנור דמציל על
האוכלי שבתוכו דהא תו 0תוכו הוא וכלי גופיה ליכא למימר דמיטמא באויר
ויטמא אוכלי שבו דאי כלי חרס מיטמא מגבו אלא אפי' כלי שט) שמיטמא
מגבו הכא טהור ומציל דאמר ]בפ' קמא דפסחי[ )כ (:אוכלי מיטמאי מאויר
כלי חרס ואי כלי מיטמא מאויר כלי חרס ומדקתני כלי שט) מציל אלמא דלאו
מיניה חיי #ביה ]ומבטל את ש תוכו[ הכא נמי ליחול ש חולי וליפסל:
 .'ÂÎ ÌÈ˘„˜ Ïˆ‡ ÔÈÏÂÁ Â˘Ú ‡Î‰ È ˘Â 17כלומר לעול דלאו מינה לאו
מחריב ביה וכלי שט) אצל כלי חרס מיניה הוא דהא מנא והא מנא אבל חולי
אצל קדשי הוי דלאו מיניה כמחיצה אצל תנור דאמרינ ביה לקמ דלא מהניא
ביה להיות חציצה בי שר #לאוכלי כדאמר דלאו מיניה לא מחריב בה:
 .ÌÈ¯Ò · ÂˆˆÁ˘ 18שעשה מחיצה באמצעו וחלקו עד למעלה מפיו הכל טמא
אפילו אוכלי שבעבר השני של מחיצה:
 .‰˙ÂÁÙ ‡È‰˘ ˙¯ÂÂÎ 19גרסינ בטהרות ולהכי נקט פחותה דלאו כלי הוא דאי
הואי שלימה הוה מצלת על אוכלי שבתוכה כדאמר אפי' כלי שט) מציל אבל
השתא דלאו כלי הוא הויא כמחיצה בעלמא:
 .˘˜· ‰˜Â˜ÙÂ 20רבותא נקט דאע''ג דפקוקה פחיתתה בקש לא הוי כלי ואפי'
פיה למעלה מפי תנור לא מצלת על אוכלי שבתוכה:
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כל הזבחים

דף ג:

פרק ראשון

שר #בתוכה  התנור טמא,
שר #בתנור  אוכלי שבתוכה טמאי;
ו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èמטהר;
2

אמר ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
קל וחומר,
ג
א הצילה במת החמור,
לא תציל בכלי חרס הקל?
אמרו לו :לא* ,
ה
ד
א הצילה במת החמור שכ חולקי אוהלי,
ו
תציל בכלי חרס הקל שאי חולקי בכלי חרס?
3

ג:

4

5

התינח  ל¯· ;Ô
ל¯·  ¯ÊÚÈÏ‡ Èמאי איכא למימר!?
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èקל וחומר קאמר.
אי הכי 
הת נמי לימא קל וחומר 
קדשי מחללי קדשי,
חולי לא כל שכ!?
6

7

8

אלא טעמא ד¯· כ¯·,‡ÚÏ‡ È
ח
דאמר ¯·:‡ÚÏ‡ È
מאי טעמא ד¯·?
9

ד

זבחים

מיבעי ליה לאוכלי שגיבל בטיט והכניס לאויר תנור;
סלקא דעת 0אמינא 
הואיל ובנגיעה לא מטמא,
באוירו נמי לא מטמו;
קא משמע ל.
ו¯· ?!Ô
הנ 0לא צריכי קרא.
14

15

¯·  ÈÓ‡ ¯· ÛÒÂÈרמי שינוי קודש אשינוי בעלי ומשני:
מי אמר ¯·:
חטאת ששחטה לש חטאת  כשירה,
לש עולה  פסולה;
אלמא 
דלאו מינה  מחריב בה,
דמינה לא  מחריב בה;
והאמר ¯·:
חטאת ששחטה על מי שמחוייב חטאת  פסולה,
על מי שמחוייב עולה  כשרה;
אלמא 
דבר מינה  מחריב בה,
דלאו מינה  לא מחריב בה!?
ומשני:
הת "וְ ׁ ָש ַחט א ָֹת ּה לְ ַח ָּטאת" )ויקרא ד,לג( אמר רחמנא,
והרי חטאת לש חטאת נשחטה;
הכא וכפר עליו כתיב עליו 
ולא על חבירו,
ט
חבירו דומיא דידיה שמחוייב כפרה כמותו.
17

16

18

19

ז

20

ש ָר ֵאל,
"וְ ל ֹא 10יְ ַח ְּלל ּו ֶאת ָק ְד ׁ ֵשי ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ֵאת אֲ ׁ ֶשר י ִָרימ ּו לַ יהֹוָ ה" )ויקרא כב,טו(,

קדשי מחללי קדשי,
ואי חולי מחללי קדשי.
אלמא  אתא קרא אפקיה מקל וחומר,
כו" לפקיה מקל וחומר!?
הכא נמי  ליתי " ּת ֹו ֹ
כו",
האי " ּת ֹו ֹ

21

11

12

13

¯·  ‡·È·Áרמי שינוי בעלי אתו 0תוכו ומשני:
ומי אמר ¯·:
חטאת ששחטה על מי שמחוייב חטאת  פסולה,
על מי שמחוייב עולה  כשירה;
אלמא 

רש"י

 .˙Ï˘ÏÂ˘ÓÂ 1תלויה:
 .ÌÈ‡ÓË ‰ÎÂ˙·˘ ÔÈÏÎÂ‡ 2והיינו דאמר דלא מינה כגו מחיצה לא מחריב בה
לבטל ש תוכו ממנו:
 .ÏÈˆ‰ Ì‡ 3המחיצה במת החמור באהל המת שהמחיצה מפסקת וכלי
שמעבר השני טהורי דכתיב )במדבר יט( כל אשר באהל יטמא והני לאו בההוא
אהל נינהו:
 .ÔÈ˜ÏÂÁ ÔÎ˘ 4דר 0בני אד לחלוק אוהלי במחיצה הלכ 0אהל אחרינא הוא:
] .Ò¯Á ÈÏÎ· ÏÈˆ˙ 5בתמיה שאי חולקי כלי חרס[ במחיצות הלכ 0תוכו קרינא
ביה:
 .Ô ·¯Ï Á È˙‰ 6דאמרי מחיצה לא מצלא איתא לדרב דאמר דלאו מיניה לא
מחריב ביה:
 .¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ È‡Ó ¯ÊÚÈÏ‡ '¯Ï ‡Ï‡ 7לימא דרב תנאי היא:
 .¯Ó‡˜ ¯ÓÂÁÂ Ï˜ ¯ÊÚÈÏ‡ '¯ 8לעול בעלמא ר' אליעזר כרב סבירא ליה כגו
חולי וקדשי אבל לעני מחיצה מקל וחומר ילי) כיו דבמת החמור מצלא קל
וחומר לכלי חרס הקל שהשר #קל מ המת:
 9הכי גרסינ ‡^:È‡ÚÏÈ‡ '¯Î ·¯„ ‡ÓÚË ‡Ï
 .È˘„˜ ˙‡ ÂÏÏÁÈ ‡ÏÂ 10הכי דריש ליה אי דבר אחר מחלל את קדשי בני
ישראל וגזירת הכתוב היא:
 11ופרכינ ‡ .‡ÓÏלר' אלעזר דבעית לאוקמה לדרב אליביה אתא קרא דלא
יחללו ואפקיה מק''ו דהוה ל למידרש קדשי מחללי קדשי כו':
 .ÂÎÂ˙ È˙ÈÏ ''‰ 12קרא יתירא דדרשינ לקמ תוכו ולא תו 0תוכו )וקאמרת
מקרא למידק למידרש תוכו ולא תו 0תוכו( וקאמרת מסברא דלא ממעט אלא
תו 0כלי אחר אבל מחיצה דלאו בת מיניה לית ליה לאיחרוביה אי לאו משו קל
וחומר ואמאי אמרת קל וחומר ליתי תוכו וליפקיה דמדמעט תו 0תוכו מכלל
דתוכו לעול טמא דאי מחיצה )בעלמא( מצלא למה לי קרא למעוטי תו 0תוכו
השתא תוכו מציל תו 0תוכו מבעיא והאי שבעבר המחיצה תוכו הוא לרב
דהאמרת דלאו מיניה לא מחריב ביה:

רש"י

 13אמר ל 0ר' אלעזר האי תוכו דאתי למעוטי תו 0תוכו ובעית למידק מיניה
מחיצה לא מצלא:
 .ÔÏ·È‚˘ ÔÈÏÎÂ‡Ï ‰ÈÏ ÈÚ·ÈÓ 14וחיפ בטיט סביב שאי השר #יכול ליגע בה
והכניס לאויר התנור והני הוא דאיתרבו לטומאה מדרשא דלא תו 0תוכו הוא
כדקאמרת תו 0תוכו הוא דמציל אבל הקפת טיט לא מיחרבא ביה לבטולי ש
תוכו דלאו מיניה כה''ג לא מחריב ביה דס''ד אמינא הואיל וא''א לה ליטמא
במגע שר #לא נטמאו נמי מתורת אויר כלי חרס קמ''ל מיעוטא דלא תו 0תוכו
הוא )דאמר( דלא מטמא אבל הני מיטמו ומיהו מחיצה אע''ג דלאו מיניה הוא
אתא ק''ו ורבייה לאיחרובי ביה:
 .È ‰ Ô ·¯Â 15אוכלי לא צריכי קרא ה 0וי''ו יתירא דדריש לקמ למעוטי תו0
תוכו ואיתרבו הנ] 0דלאו[ מיניה נינהו לא איצטרי 0קרא לרבויינהו דהני מתו0
נפקי דהא בתו 0נינהו ומהיכא תיתי ל 0לטהרינהו והא דקאמר הואיל ובנגיעה
לא מטמאו לאו איריא היא לטהרינהו מדי אויר:
 .˘„Â˜ ÈÂ È˘ 16חטאת לש עולה:
 .ÌÈÏÚ· ÈÂ È˘ 17חטאת ראוב ששחט לש שמעו להתכפר בה שמעו דקי''ל
]לקמ[ דפסולה דכתיב לכפר עליו ולא על חבירו:
 .˙‡ËÁ Ì˘Ï ‰ËÁ˘˘ ˙‡ËÁ 18חטאת חלב ששחטה לש חטאת ד והא
מילתא לקמ בפירקי )ז:(.
 .·¯ ¯Ó‡‰Â 19בשינוי בעלי חטאת ראוב ששחטה להתכפר בה שמעו א
שמעו מחוייב חטאת )הוה( פסולה אבל א מחוייב עולה ולא חטאת כשרה
אלמא לאו מיניה לאו מחריב ביה:
 .Ì˙‰ 20שינוי קודש נפקא ל ]לפסולא מושחט[ אותה לחטאת שתהא שחיטה
לש חטאת וכא הרי חטאת לש חטאת נשחטה:
 .‡Î‰ 21בשינוי בעלי פסולה נפקא ל מעליו ולא על חבירו והילכ 0חבירו
דומיא דידיה דבר מיניה הוא דמחריב ביה לבטולי שמיה:
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כל הזבחים

דף ד.

פרק ראשון

דמינה  מחריב בה,
דלאוי מינה  לא מחריב בה;
והתניא:
כו",
" ּת ֹו ֹ
ולא תו 0תוכו,
ואפילויא כלי שט) מציל!?
ומשני:
ארבעה תוכו כתיבי,
תו 0תוכו ,תו 0תוכו,
חד  לגופיה,
וחד  לגזירה שוה,
חד  תוכו של זה ולא תוכו של אחר,
איד  0תוכו ולא תו 0תוכו ,ואפילו כלי שט) מציל* .
1

2

3

ד.

54

מנל דבעינ זביחה לשמה?
דאמר קרא )ויקרא ג,א(:
"וְ ִאם ז ֶַבח ׁ ְשלָ ִמים ָק ְר ָּב ֹנו",
שתהא זביחה לש שלמי.
ודילמא היינו שמייהו!?
מדכתיב:
6

ה

זבחים

משו דאיכא למיפר:0
מה לקבלה  שכ פסולה בזר ואשה?
10

אשכח שחיטה וקבלה,
זריקה מנל?
וכי תימא  ליל) מהני;
מה להני 
שכ טעונות צפו וישנ בחטאות הפנימיות!
אלא אמר קרא )ש,יד(:
" ַה ּז ֵֹרק ֶאת ַּדם ַה ּ ׁ ְשלָ ִמים",
שתהא זריקה לש שלמי.
ולכתוב רחמנא בזריקה וליל) מינה!?
משו דאיכא למיפר:0
מה לזריקה  שכ חייב עליה זר מיתה.
11

12

אשכח כולהו,
הולכה מנל?
וכי תימא  ליל) מכולהו;
מה לכולהו שכ עבודה שאי אפשר לבטלה,
תאמר בהולכה שאפשר לבטלה!
אלא אמר קרא )ויקרא א,יג(:
"וְ ִה ְק ִריב ַה ּכ ֵֹהןיב ֶאת ַה ּכֹלַ ...ה ִּמזְ ּ ֵב ָחה";
ואמר מר:
זו הולכת אברי לכבש,
ותניא:
"וְ ִה ְק ִריב ּו" )ש,ח(,
זו קבלת הד;
ואפיק רחמנא בלשו הולכה,
למימרא דהולכה לא תפקה מכלל קבלה.
13

7

14

" ַה ּ ַמ ְק ִריב ֶאת ַּדם ַה ּ ׁ ְשלָ ִמים" )ש ז,לג(;
" ַה ּז ֵֹרק ֶאת ַּדם ַה ּ ׁ ְשלָ ִמים" )ש,יד(,
ולא כתיב זבח,
והכא כתיב זבח,
שמע מינה  שתהא זביחה לש שלמי.

15

אשכח זביחה,
שאר עבודות מנל?
וכי תימא  ליל) מזביחה;
מה לזביחה  שכ נפסלה שלא לש אוכלי בפסח!
אלא אמר קרא )ש ז,לג(:
" ַה ּ ַמ ְק ִריב ֶאת ַּדם ַה ּ ׁ ְשלָ ִמים",
שתהא קבלה לש שלמי.

16

8

9

ולכתוב רחמנא בקבלה וליל) שחיטה מינה!?

ואשכח שנוי קודש,
שנוי בעלי מנל?
אמר ¯· :ÈÓ‡ ·¯„ ‰È¯· ÒÁ Ù
אמר קרא )ויקרא ז,טו(:
" ּו ְב ַׂשר ז ֶַבח ּת ֹו ַדת ׁ ְשלָ ָמיו",
שתהא זביחה לש תודה;
17

18

רש"י

 .È·È˙Î ÂÎÂ˙ ‰Ú·¯‡ 1כיצד תוכו תרי זימני ודרוש תו 0ודרוש תוכו דהוה מצי
למיכתב אל תו 0וכתיב תוכו למיעוטא וכ בחבירו:
 .‰ÈÙÂ‚Ï „Á 2שיטמא ]אוכלי[ מאויר:
 .˘''‚Ï „ÁÂ 3שיטמא שר #את הכלי ואע''פ שלא נגע כו' כדילי) ליה בהכל
שוחטי )חולי כד (:נאמר תוכו ליטמא ונאמר תוכו לטמא:
 .¯Á‡ Ï˘ ÂÎÂ˙ ‡ÏÂ 4למעוטי כלי שט) מטומאת אויר אא''כ נגע:
 .ÂÎÂ˙ ÍÂ˙ ‡ÏÂ ÂÎÂ˙ „ÁÂ 5כדפרישית לעיל וע''כ עיקר קרא לכלי שט) אתא
דאי למעוטי כלי חרס שבתו 0התנור ופיו למעלה מפי התנור שיציל על האוכלי
שבתוכו למה לי וי''ו יתירא למעוטי לכתוב כל אשר ]בתו [0יטמא ומהיכא תיתי
לטמויי אוכלי שבפנימי הא לאו תוכו נינהו אלא ללמד על כלי שט) שא) הוא
יציל דלא תימא דלאו מיניה לאו מחריב ביה הילכ 0גזירת הכתוב היא:
 .‰Ó˘Ï ‰ÁÈ·Ê Ô ÈÚ·„ ÔÏ ÓÂ 6לכתחילה דאי ממוצא שפתי 0לא מיפרשי ביה
עבודות:
 .Â‰ÈÈÓ˘ Â ÈÈ‰ [‡ÓÏ„] Á·Ê ÈÂ¯˜ ‰ËÈÁ˘ ÔÈ ÚÏ„ È‡ÓÓ 7זבח שלמי ולא
נאמר זבח משו שחיטה:
 .ÁÒÙ· ÔÈÏÎÂ‡ Ì˘Ï ‡Ï˘ ˙ÏÒÂÙ ÔÎ˘ ‰ÁÈ·ÊÏ ‰Ó 8שא שחטו שלא
לאוכלי כגו לחולה ולזק שאי יכולי לאכול כזית פסול ואפילו ה בעליו
דכתיב איש לפי אכלו אכילה בכזית ושאר עבודות לא פסלי שלא לאוכלי
דכתיב תכוסו ותניא )פסחי סא (.רבי אומר לשו סורסי הוא זה כאד האומר
לחבירו כוס לי טלה זה והכי אמרינ בפסחי )עח (:דאי )מחשבה( אוכלי
בזריקה:
 .·È¯˜Ó‰ 9קבלה הוא דתניא והקריבו זה קבלת הד:

רש"י

 .¯Ê· ‰ÏÂÒÙ ÔÎ˘ 10לאפוקי שחיטה שכשירה בזר כדלקמ בפרק שלישי
שחיטה וקבלה טעונות צפו בפ' איזהו מקומ )לקמ מט (.ילי) להו מקראי:
 .˙ÂÈÓÈ Ù‰ ˙Â‡ËÁ· Ô ˘ÈÂ 11אבל זריקת מזבח החיצו לית בהו:
 .‰˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ·ÈÈÁ ¯Ê ‰˜È¯Ê 12אבל שחיטה כשרה בזר וקבלה והולכה אע''פ
שפסולה בזר אי חייב עליה מיתה כדאמרי' בסדר יומא )כד (.ארבעה עבודות זר
חייב עליה מיתה זריקה והקטרה וניסו 0המי והיי דכתיב גבי והזר הקרב
יומת ועבדת עבודת מתנה ודרשינ עבודת מתנה ולא עבודת סילוק ועבדת
עבודה תמה ולא עבודה שיש אחריה עבודה והני כולהו יש אחריה עבודה:
 .Â‰ÏÂÎÓ 13במה הצד השוה שבה שה עבודה וצריכה לשמה א) אני אביא
הולכה:
 .‰ÏË·Ï ¯˘Ù‡ ‰ÎÏÂ‰ 14שא רצה שוחט בצד המזבח וזורק כדתניא
במתניתי )לקמ יג:(.
 .Ì„‰ ˙Ï·˜ ÂÊ Â·È¯˜‰Â 15ושחט את ב הבקר והקריבו בני אהר הכהני זו
קבלה דהא בתר שחיטה כתיב ולא אפשר לאוקומיה בהולכה וא) על גב דלשו
הולכה הוא כדחזינ בהולכת אברי דכתיב ביה הקרבה ולשו הולכה היא:
 16ה''ג ואפקיה רחמנא קבלה בלשו הולכה למימרא דהולכה לא תפקה מכלל
קבלה:
 .ÔÏ Ó ÌÈÏÚ· ÈÂ È˘ 17שצרי 0לשוחטו על מנת שיתכפרו בו בעליו לא שיתכפר
בו אחר דקתני לקמ )מו (:לש ששה דברי הזבח נזבח לש זובח מנל דבעינ
לש זובח:
 .ÂÈÓÏ˘ ˙„Â˙ Á·Ê 18שתהא זביחתו לש תודה:
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)לב(.

כל הזבחים

דף ד:

פרק ראשון

א אינו עני לשינוי קודש,
דנפקא ל מהת,
תנהו עני לשינוי בעלי.

ד:

ו

זבחים

וישנו בציבור כביחיד;
וא) על גב דתרתי לאו דוקא,
תרתי מיהא דוקא;
מאי שנא שינוי בעלי דלא הוי פסולו בגופו?
מחשבה בעלמא,
שינוי קודש נמי מחשבה בעלמא הוא!
אלא כיו דאחשבה פסלה,
הכא נמי ,כיו דאחשבה  פסלה!
ול¯·  È¯Ó ·¯„ ‰È¯· ÒÁ Ùדאמר:
יש שינוי בעלי לאחר מיתה;
תרתי מיהא איכא למיפר?!0
12

*

13

14

והאי להכי הוא דאתא?
הא מיבעי ליה לכדתניא:
ובשר זבח תודת שלמיו,
‡·‡  ÔÈ Áאומר משו ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
בא ללמד 
תודה ששחטה לש שלמי 
כשרה;
שלמי ששחט לש תודה 
פסולה;
מה הפרש בי זה לזה?
תודה קרויה שלמי,
ואי שלמי קרויה תודה!?
אנ מ" ֶז ַבח" קאמרינ.

15

1

2

אלא אמר ¯· ‡˘:È
אמר קרא )ויקרא א,ד(:

3

לו לְ ַכ ּ ֵפר
"וְ נִ ְר ָצה ֹ

16

ָעלָ יו",

ולא על חבירו.

4

ואכתי מיבעי ליה:
חטאת ואש מני?
תלמוד לומרֶ " :ז ַבח!?
א כ 
נכתוב קרא,
ובשר תודת שלמיו זבח;
יג
מאי " ּו ְב ַׂשר ז ֶַבח ּת ֹו ַדת ׁ ְשלָ ָמיו"?
שמע מינה  תרתי.
65

7

והאי להכי הוא דאתא?
האי מיבעי ליה לכדתניא:
לו לְ ַכ ּ ֵפר ָעלָ יו",
"וְ נִ ְר ָצה ֹ
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
את שעליו חייב באחריותו,
ואת שאינו עליו אינו חייב באחריותו;
ואמר ¯· :ÈÓÈ„·‡ ¯· ˜ÁˆÈ
מאי טעמא?
כיו דאמר :עלי,
כמא דטעו ליה אכתפיה דמי!?
לו לְ ַכ ּ ֵפר" קאמר.
¯· ‡˘ Èמ"וְ נִ ְר ָצה ֹ
17

18

אשכח זביחה,
שאר עבודות מנל?
וכי תימא  ליל) מזביחה;
מה לזביחה  שכ פוסל שלא לש אוכלי בפסח!
נאמרה זביחה בשינוי קודש,
ונאמרה זביחה בשינוי בעלי,
מה זביחה האמורה בשינוי קודש 
לא חלקת בי זביחה לשאר עבודות,
א) זביחה האמורה בשינוי בעלי 
לא תחלק בה בי זביחה לשאר עבודות.

19

אשכח זביחה וזריקה,
קבלה מנל?
וכי תימא  ליל) מזביחה וזריקה;
מה לזביחה וזריקה 
שכ עבודה שחייבי עליה בחו!#
20

8

איכא למיפר:0
מה לשינוי קודש 
שכ פסולה בגופה,
וישנו בארבע עבודות ,וישנו לאחר מיתה,
9

10

11

רש"י

 .‰¯˘Î 1ועלו לש חובה:
 .‰ÏÂÒÙ 2כלומר לא עלו לש חובה:
 .ÌÈÓÏ˘ ‰ÈÂ¯˜ ‰„Â˙ 3כדכתיב תודת שלמיו כמו חטאת הקהל )ויקרא ד( תורת
משה עבדי )מלאכי ג(:
 .'È¯Ó‡˜ ‰„Â˙ Á·ÊÓ Ô ‡ 4דרשא דיד ואבא חנ מתודת שלמיו:
 .ÔÈ Ó Ì˘‡Â ˙‡ËÁ 5בת''כ קתני לה גבי האי קרא ובשר זבח תודת שלמיו ביו
קרבנו יאכל למדנו לתודה שנאכלת ליו ולילה:
 .ÔÈ Ó Ì˘‡Â ˙‡ËÁ 6ת''ל זבח:
 .Î''‡ 7דלה 0דרשא לחודיה אתא לרבות חטאת ואש שתהא אכילתו ליו
ולילה לכתוב לזבח לבסו) לגבי אכילה:
 .˙˜ÏÁ ‡Ï 8דהא כולהו איתרבו לעיל:
 .ÂÙÂ‚· ÂÏÂÒÙ ÔÎ˘ 9לקמ מפרש לה ואזיל:
 .˙Â„Â·Ú '„· Â ˘ÈÂ 10שא שחט שלא לשמו או קיבל והל 0וזרק שלא לשמו
אע''פ שלא חישב אלא על השחיטה שלא לשמו פסול כדרבינ להו לעיל אבל

רש"י

שינוי בעלי לא שיי 0אלא בזריקה דהא דרבינ שחיטה לפסול בשינוי בעלי
אינו אלא כגו ששחט על מנת לזרוק להתכפר בו אחר אבל שחט שלא לש
בעליו ולא הזכיר על מנת לזרוק אי זו מחשבה דשנוי בעלי לא שיי 0בקרב
אלא להתכפר בו וכפרה בזריקה היא והכי אמרי' לקמ בפרקי )י (.שא אמר
הריני שוחט לש פלוני כשר שחטו על מנת לזרוק לש פלוני פסול וכ לעני
קבלה והולכה לא שיי 0שינוי בעלי אא''כ חישב לקבל על מנת לזרוק לש
אחר:
 .‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï Â ˘ÈÂ 11המפריש קרבנו ומת והיורש מקריבו שיי 0בו שינוי קדש
אבל לא שינוי בעלי שהרי מתו בעליו:
 .¯Â·ˆ· Â ˘ÈÂ 12אבל שנוי בעלי לא שיי 0בקרב צבור שהרי הכל בעליו:
 .‡˜Â„ È˙¯˙ ‡˜Â„ Â‡Ï È˙¯˙„ ‚''Ú‡Â 13אע''ג דמותבינ ארבעה פרכי איכא
תרתי שאינ עיקר כדמפרש ואזיל:
 .‡˜Â„ ‡‰ÈÓ È˙¯˙ 14והשתא מפרש אמאי תרתי לאו דוקא:
 .'ÂÎ ÒÁ Ù ·¯ÏÂ 15ולקמ בשילהי שמעתי אזלה לה ה 0פירכא דלאחר מיתה:
 .ÂÈÏÚ ¯ÙÎÏ 16היינו זריקה אלמא זריקה לש בעלי בעיא:
 .ÂÈÏÚ˘ ˙‡ 17כגו נדר דאמר הרי עלי עולה חייב באחריותו א הפריש בהמה
לנדרו א מתה או נגנבה דהכי משמע אותו שעליו יקריב אותו ונרצה לו ועד
שיקריבנו לא נרצה ולא נפטר:
 .ÂÈÏÚ Â È‡˘ ˙‡ 18כגו דאמר הרי זו עולה:
 .¯Ó‡˜ ¯ÙÎÏ ÂÏ ‰ˆ¯ ÂÓ 19דהכי משמע לו לכפר ולא לחבירו:
 .ıÂÁ· ‰ÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ˘ ‰„Â·Ú ÔÎ˘ 20דכתיב )ויקרא יז( אשר ישחט מחו #למחנה
וזורק נמי מרבינ ליה לקמ בפ' השוחט )קז (.ד שפ 0לרבות הזורק תאמר
בקבלה והולכה שאי חייבי עליה בחו #דתנ בפ' בתרא )ש קיב (:והיוצק
והבולל כו' והמקבל דמי בחו #פטור:
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כל הזבחים

דף ד:

פרק ראשון

יד

אלא אמר ¯·‡:
אתיא מאיל נזיר,
דכתיב )במדבר ו,יז(:

ז

זבחים

דבר הטעו צפו וישנו בחטאות הפנימיות,
א) כל הטעו צפו וישנו בחטאות הפנימיות,
שחיטה וקבלה  אי,
זריקה  לא!
איכא למימר הכי,
ואיכא למימר הכי,
שקולי ה ויבאו שניה.

ֶבח ׁ ְשלָ ִמים"
שה ז ַ
"וְ ֶאת ָה ַאיִ ל יַעֲ ֶׂ

10

שתהא עשייתו לש שלמי,
וא אינו עני לשינוי קודש,
דנפקא ליה מהת,
תנהו עני לשינוי בעלי.

11

12

אמר ליה ¯· ‡ ‡·‡ ¯· ‡Áל¯·‡:
אימא 
יעשה  כלל,
זבח  פרט,
כלל ופרט אי בכלל אלא מה שבפרט,
זביחה  אי,
מידי אחרינא  לא!?
אי כתיב יעשה שלמי זבח כדקאמרת,
השתא דכתיב" :יַעֲ ֶׂשה ז ֶַבח ׁ ְשלָ ִמים",
הוה ליה כלל שאינו מלא,
וכל כלל שאינו מלא אי דני אותו בכלל ופרט.
1

לישנא אחרינא:
וחדא חדא תיקו במילתא.
איבעית אימא 
זריקה מד¯· ‡˘ Èנפקא.
13

2

3

4

5

¯· ‡ Èאמר:
לעול דני,
ו"ליי",
חזר וכלל.

אשכח איל נזיר,
שאר שלמי מנל?
וכי תימא  ניל) מאיל נזיר;
מה לאיל נזיר  שכ יש עמה דמי אחרי!
א כ 
נכתוב שלמי,
מאי שלמי?
לרבות כל שלמי.
14

אשכח שלמי,
שאר כל קדשי מנל?
וכי תימא  ניל) משלמי;
מה לשלמי 
שכ טעוני סמיכה ונסכי ותנופת חזה ושוק!
אלא אמר קרא )ע"פ ויקרא ז,לז(:
15

6

אמר ליה ¯· ‡ È˙ÙÈ„Ó ‡Áל¯·:‡ È
והא לא דמי כללא קמא לכללא בתרא,
כללא קמא מרבה עשיות ותו לא,
כללא בתרא כל ליי,
ואפילו שפיכת שיריי והקטרת אימורי!?
הא תנא „·,Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
בכללי ופרטי דריש כי האי גוונא,
כלל ופרט וכלל אי אתה ד אלא כעי הפרט,
מה הפרט מפורש  עבודה ובעינ לשמ,
א) כל  עבודה ובעינ לשמ.
7

8

9

אי מה הפרט מפורש  עבודה וחייבי עליה בחו,#
א) כל  עבודה וחייבי עליה בחו,#
שחיטה וזריקה  אי,
קבלה והולכה  לא!
אי נמי 
מה הפרט מפורש 

16

"זֹאת ַה ּת ֹו ָרה לָ עֹלָ ה ולַ ִּמנְ ָחה וְ לַ ַח ּ ָטאת וְ לָ ָא ׁ ָשם,
וְ לַ ִּמ ּל ּו ִאים ּולְ ז ֶַבח ַה ּ ׁ ְשלָ ִמים",

היקיש הכתוב לשלמי,
מה שלמי 
בי שינוי קודש בי שינוי בעלי בעינ לשמה,
א) כל 
בי שינוי קודש בי שינוי בעלי בעינ לשמה.
אימא 
היכא דשחיט להו שלא לשמה ליפסלו!?
אמר קרא )דברי כג,כד(:

17

שפ ֶת ָ
יך ִּת ׁ ְשמֹר וְ ָע ִ ׂש ָית ַּכאֲ ׁ ֶשר נָ ַד ְר ָּת" וגו',
"מ ֹו ָצא ְ ׂ ָ
האי נדבה?
נדר הוא!
אלא,

רש"י

רש"י

 .ÏÏÎ ‰˘ÚÈ 1שיהו כל עשיותיו לש שלמי:
 .Ë¯Ù Á·Ê 2שחיטה הוא דבעי לשמה:
 .˙¯Ó‡˜„Î Á·Ê ÌÈÓÏ˘ ‰˘ÚÈ ·È˙Î È‡ 3דמשמע כללא שיהו עשייתו שלמי:
 .ÌÈÓÏ˘ Á·Ê ‰˘ÚÈ ·È˙Î„ ‡˙˘‰ 4לא גמר הכלל את דבריו ולא נשל
להשמיענו על מה הוזכרו כא העשיות עד שבא זבח והפסיק את הדבר:
 .‡ÏÓ Â È‡˘ ÏÏÎ 5ולא נתמלא דבריו להשלי מלא פרדאשביי'' בלע''ז:
 .'‰Ï 6יעשה זבח שלמי לה':
 .Â˙ÈÈ˘Ú 7עבודות המיוחדות שחיטה וזריקה קבלה והולכה:
 .ÌÈ¯È˘ ˙ÎÈÙ˘ 8שנשפכי שירי הד ליסוד ]אחר[ שנת ארבע מתנות ואינ
מעכבי כפרה:
 .'ÂÎ Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È·„ ‡ ˙ ‡‰ 9בשילהי אלו טריפות )חולי סו (.גבי פרשת
חגבי:

 .ÈÎ‰ ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ 10עבודה וחייבי עליה בחו #ואתיא לה זריקה:
 .ÈÎ‰ ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡Â 11עבודה שטעונה צפו ואתיא לה קבלה:
 .Ô‰ ÔÈÏÂ˜˘ 12המדות שוות והי מינייהו מפקת אי דרשת הא אנא דרישנא
לאיד 0הלכ 0יבאו שניה והולכה על כרח 0לא תפקה מכלל קבלה:
 .È˘‡ ·¯„Ó 13מונרצה לו לכפר וכלל ופרט לאיתויי קבלה דאי לזריקה לא
איצטרי:0
 .ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ„ ÂÓÚ ˘È ÔÎ˘ 14שבאי עמו חטאת ועולה:
 .ÌÈÓÏ˘ ÔÁÎ˘‡ 15בי בשינוי קודש בי בשינוי בעלי:
 .'ÂÎ ÔÈ ÂÚË ÔÎ˘ 16ושאר זבחי יש מה שאי טעוני סמיכה ולא נסכי כגו
בכור ומעשר ופסח ויש מה שאי טעוני נסכי כגו חטאת ואש ובכול אי
אחד שיהא טעו חזה ושוק:
 .ÂÏÒÙÈÏ 17שהרי לא נעשו כהלכת ואי זריקת מתרת בשר לאכילה:
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כל הזבחים

דף ה.

פרק ראשון

א כמה שנדרת עשית  יהא נדר,
וא לאו  יהא נדבה.

זבחים

אפתח אנא פתחא לנפשאי:
שפ ֶת ָ
יך" וגו',
"מ ֹו ָצא ְ ׂ ָ
האי נדבה!
נדר הוא כו' כדלעיל.
11

שפ ֶת ָ
יך" ואיצטרי" 0זֹאת ַה ּת ֹו ָרה",
ואיצטרי" 0מ ֹו ָצא ְ ׂ ָ
ָ טו
ש ָפ ֶתיך"  *
דאי כתב רחמנא "מ ֹו ָצא ְׂ
הוה אמינא 
לא ידענאטז במאי,
כתב רחמנא" :זֹאת ַה ּת ֹו ָרה";
ואי כתב רחמנא "זֹאת ַה ּת ֹו ָרה" 
הוה אמינא 
ליפסלו,
ָ
כתב רחמנא "מ ֹו ָצא ְ ׂש ָפ ֶתיך".
1

ה.

ח

2

רמי ¯ ˘È˜Ï ˘Èעל מעוהי בי מדרשא ומקשי:
א כשרי ה  ירצו,
וא אי מרצי  למה באי?
יז
אמר לו ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
מצינו בבאי לאחר מיתה שה כשרי ואי מרצי,
דתנ )קני ב:ה(:
האשה שהביאה חטאתה ומתה 
יביאו יורשי עולתה;
עולתה ומתה 
לא יביאו יורשי חטאתה.
אמר ליה:
מודינא ל 0בעולה דאתיא לאחר מיתה,
אש דלא אתי לאחר מיתה מנל?
אמר ליה:
הרי מחלוקת 0בצידו,
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
א) האש.
אמר:
זהו שאומרי עליו אד גדול הוא?
קאמינא אנא 
משנה שלימה,
ואת אמרת לי:
¯·?!¯ÊÚÈÏ‡ È
אלא אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
3

4

5

6

7

יתיב ¯· ‡¯ÈÊ Èו¯· ‡·‡ ¯· ˜ÁˆÈ Èויתיב ‡· ÈÈגבייהו,
ויתבי וקאמרי:
קשיא ליה ל¯ ˘È˜Ï ˘Èאש דלא אתי לאחר מיתה,
שפ ֶת ָ
יך";
ונסיב לה תלמודא "מ ֹו ָצא ְ ׂ ָ
אימא 
הבא בנדר ובנדבה לייתי ולא לירצי,
אש לא לייתי כלל!?
אמר להו ‡·:ÈÈ
¯ ˘È˜Ï ˘Èמהכא פתח:
"וְ ׁ ָש ַחט א ָֹת ּה לְ ַח ָּטאת" )ויקרא ד,לג(,
אותה לשמה כשרה,
שלא לשמה פסולה,
הא שאר קדשי שלא לשמ כשרי,
יכול  ירצו;
תלמוד לומר:
שפ ֶת ָ
יך".
"מ ֹו ָצא ְ ׂ ָ
ואימא 
הבא בנדר ונדבה לייתי ולא לירצי,
אש ארצויי נמי לירצי!?
12

13

14

15

16

17

8

9

10

רש"י

 .ÍÈ¯ËˆÈ‡Â 1למיכתב זאת התורה למיגמר משלמי ולא תימא ממוצא שפתי0
נפקא דלכתחילה בעינ לשמה:
 .È‡Ó· Ô ÈÚ„È ‡Ï 2קאמר רחמנא מוצא שפתי 0תשמור דהא לא כתיב בהדי'
בהאי קרא עבודות לשמ ודלמא לאו בלשמ משתעי קרא כתב רחמנא זאת
התורה למיל) משלמי דמפרשה בהו לשמ:
 .È‰ÂÚÓ ÏÚ ˘È˜Ï ˘È¯ ÈÓ¯ 'ÈÒ¯‚ ÈÎ‰ 3שוכב על בטנו פניו )על( כלפי קרקע:
 .ÔÈ‡· Ô‰ ‰ÓÏ 4ואכתי לא קמא ליה טעמא דמתני' דילפינ ממוצא שפתי:0
 .ÔÈˆ¯Ó ÔÈ‡Â 5שאי כפרה למתי וא) אתה אל תתמה על אלו:
 .‰˘‡‰ 6יולדת:
 .‰˙‡ËÁ ÔÈ˘¯ÂÈ Â‡È·È ‡Ï 7דהויא לה חטאת שמתו בעליה והלכתא גמירי לה
דלמיתה אזלה:
 .‰ÏÂÚ· ÍÏ ‡ È„ÂÓ 8שא שחטה שלא לשמ שתתקרב אע''פ שאינה מרצה
הואיל ומצינו שבאה לאחר מיתה ואינה מרצה וה''ה לשלמי ושאר קרבנות
חו #מחטאת ואש מיהו דלא אתי לאחר מיתה דקי''ל )תמורה יח (.דכל שבחטאת
מתה באש רועה מנא ל דקרב שלא לשמ הואיל ואינו מרצה דלא אפיק תנא
דמתני' אלא פסח וחטאת:
 .Í˙˜ÂÏÁÓ 9וסייעת 0דאיכא רבי אליעזר דקאי כוות:0
 .‰ÓÈÏ˘ ‰ ˘Ó 10סת מתני' דלא פסל אלא חטאת:

אמר ‡·:ÈÈ
אש דמירצי לא מצית אמרת,
קל וחומר מעולה,
ומה עולה  שאינה מכפרת אינה מרצה,
אש שמכפר  אינו די שאינו מרצה!
מה לעולה  שכ כליל!?
שלמי יוכיחו.
מה לשלמי  שכ טעוני נסכי ותנופת חזה ושוק!?
עולה תוכיח.
וחזר הדי,
לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה,
הצד השוה שבה 
שה קדשי ושחט שלא לשמ כשירי ואי מרצי,
א) אני אביא אש שהוא קודש,
ושחטו שלא לשמו כשר ואינו מרצה.
18

19

20

רש"י

 .È‡˘Ù Ï ‡Á˙Ù 11מנל דקרבי:
 .'ÂÎÂ ‡¯ÈÊ È·¯ ·È˙È 12וקמתמה אפירוקיה דר''ל:
 .Ì˘‡ ˘È˜Ï ˘È¯Ï ‰ÈÏ ‡È˘˜Â 13אמאי קרב שלא לשמו שלא לרצות הא לא
אתי לאחר מיתה:
 .‡„ÂÓÏ˙ ·ÈÒ Â 14כלומר נסיב קרא לתלמודא דמילתיה:
 .‰·„ Â ¯„ · ‡·‰ ‡ÓÈ‡ 15כדמשמע קרא לייתו ולא לירצו כו':
 .Á˙Ù ‡Î‰Ó ˘È˜Ï ˘È¯ 16לה )מהכא( לא נפקא ליה ממוצא שפתי 0דליקרב
אלא דלא לירצי והקרבתו מהאי קרא ילי) ושחט אותה לחטאת אותה מיעוטא
הוא אותה הוא דבעינ לשמה ואי לא פסולה כדיליפינ לקמ הא שאר קדשי
כו':
 .Âˆ¯ÈÏ ÈÓ ÈÈÂˆ¯‡ 17כיו דנפקא ל הקרבת מאותה:
 .‰ˆ¯Ó ‰ È‡ 18כדאמר א לאו יהא נדבה:
 .¯ÙÎÓ˘ Ì˘‡ 19על לאוי האמורי בשבועת הפקדו והקדש ושפחה חרופה:
 .ÌÈÎÒ ÌÈ ÂÚË ÔÎ˘ 20ולא גרס סמיכה דאש נמי טעו סמיכה:
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כל הזבחים

דף ה:

פרק ראשון

מה להצד השוה שבה שכ ישנו בציבור!?
תודה תוכיח* .
מה לתודה  שכ טעונה לח!?
עולה ושלמי יוכיחו.
וחזר הדי,
לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה,
הצד השוה שבה 
שה קדשי ושחט שלא לשמ כשר ואינו מרצה,
א) אני אביא אש שהוא קדש,
ושחטו שלא לשמו כשר ואינו מרצה.
מה להצד השוה שבה 
שה באי בנדר ובנדבה!?
1

ה:

אלא אמר ¯·‡:
"זֹאת ַה ּת ֹו ָרה" וגו',
הקישו הכתוב לשלמי,
מה שלמי 
שה קדשי ,ושחט שלא לשמ כשרי ,ואי מרצי,
א) אני אביא אש 
שהוא קודש כו'.
2

מאי חזית דאקשת לשלמי?
אקיש לחטאת!?
הא מיעט רחמנא אותה.

ט

זבחים

ההוא לאחר הקטרת אימורי הוא דכתיב,
כדתניא:
אבל אש לא נאמר בו הוא אלא לאחר הקטרת אימורי,
והוא עצמו א לא הקטירו אימורי 
כשר!?
ואלא הוא למה לי?
לכד¯·  ‡ Â‰אמר ¯·,
דאמר ¯·  ‡ Â‰אמר ¯·:
אש שניתק לרעיה ושחטו סת 
כשר;
ניתק  אי,
לא ניתק  לא;
מאי טעמא?
אמר קרא :הוא,
בהווייתו יהא.
9

11

10

12

יתבי ¯·  ÔÓÁו¯· ˘˘˙,
ויתיב ¯· ‡„‡ ·¯  ‰ ˙Óגבייהו,
ויתבי וקאמרי:
הא דקאמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
מצינו בבאי לאחר מיתה שה כשרי ואי מרצי,
לימא ליה ¯:˘È˜Ï ˘È
הנהו נמי לייתו ולירצו!?
אמר לה ¯· ‡„‡ ·¯ :‰ ˙Ó
יולדת א היא ילדה,
בניה מי ילדו?
13

3

יתיב ¯·  ‡ Â‰ו¯· ,ÔÓÁ
ויתיב ¯· ˘˘˙ גבייהו,
ויתבי וקאמרי:
קשיא ליה ל¯ ˘È˜Ï ˘Èאש דלא אתי לאחר מיתה;
לימא ליה ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
אש נמי אתי לאחר מיתה!?
אמר להו ¯· ˘˘˙:
אש למאי קרב? למותרו;
חטאת נמי  מיקרב קרבה מותרה.
4

5

6

14

מתקי) לה ¯· ‡:ÈÒ
ומא לימא ל דאי איכא כמה עשה גבה לא מיתכפרא?
וכיו דכי איכא כמה עשה גבה מיכפרא 
יורשיה נמי מיכפר!?
למימרא דקניא להו?
והאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
הניח מנחה לשני בניו ומת 
קריבה,
ואי בו שותפות;
15

16

1

חטאת א) על גב דקרבה מותרה,
מיעט רחמנא הוא!?
אש נמי  כתיב ביה הוא.
7

8

רש"י

 .ÔÈ¯ÂÓÈ‡ ˙¯Ë˜‰ ¯Á‡Ï ‡Â‰‰דלא ילפינ מיניה כדתניא לקמ בפ''ק אבל
אש לא נאמר בו הוא אלא לאחר הקטרת אימורי וליכא למימר בהקטרה
דמבעי לשמו לעכב דהוא עצמו שלא הוקטרו אימורי כשר דאי כפרה אלא
בד ואע''ג דכתיב באש קדש קדשי הוא )ויקרא ו( קוד שחיטה לא ילפינ
מיניה דלא משמע לשמו אלא כשכתוב הוא ע ש הקרב כגו חטאת הוא
אש הוא והיכא דכתיב גבי אחת מעבודת הד:
 .‰ÈÈÚ¯Ï ˜˙È ˘ 10שמתו בעליו או שנתכפרו באחר וניתק מדי אש לרעייה
שאמרו לו ב''ד הוציאו וירעה:
 .¯˘Î Ì˙Ò ÂËÁ˘Â 11לעולה הואיל וסופו לקי #המזבח שהוא עולה:
 .ÔÈ‡ ˜˙È 12דמיעקר ש אש מיניה משנמסר לרועה וק סתמיה לעולה לא
ניתק לא הוי סתמיה לעולה דאמר קרא אש הוא בהווייתו יהא:
 .Âˆ¯ÈÏÂ Â˙ÈÈÏ ÈÓ Â‰ ‰ 13איורשי:
 .˙„ÏÂÈ 14עולת יולדת דאייתי ראיה מיניה יביאו יורשי עולתה מאי לייתו
ולירצו איכא א היא ילדה כו':
 .‰·‚ ‰˘Ú ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡ È‡„ ‡ÓÈÏ Ô‡Ó 15דיולדת דלא מיכפרא עולתה עלייהו
א הביאה מחיי עולה מכפרת על עשה ועל לא תעשה שניתק לעשה דתניא
גבי עולת נדבה בת''כ ונרצה לו מלמד שהמקו מרוצה לו ועל מה המקו
מרוצה לו א תאמר דברי שחייבי עליה מיתת ב''ד מיתה בידי שמי כרת
)בידי שמי( מלקות ארבעי חטאות אשמות הרי עונש אמור הא אי עולה
באה אלא על עשה ועל לא תעשה שניתק לעשה:
 .Â‰Ï È ˜„ ‡¯ÓÈÓÏ 16ליורשי בהמת קרב אביה דקפרכת תכפר עלייהו:
9

רש"י

 .¯Â·ˆ· Â ˘È ÌÈÓÏ˘ 1כבשי עצרת:
 .·Â˙Î‰ ˘È˜‰ 2אש לשלמי ואי משיבי על ההיקש:
 .˙‡ËÁÏ ˘È˜‡ 3דפסול:
'¯ ‰ÈÏ ‡ÓÈÏ ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï È˙‡ ‡Ï„ ÌÂ˘Ó Ì˘‡ ˘È˜Ï ˘È¯Ï ‰ÈÏ ‡È˘˜ 4
‡ .‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï È˙‡ ÈÓ Ì˘‡ ¯ÊÚÈÏשאש שמתו בעליו רועה ודמיו נופלי
לקי #המזבח:
 .Â¯˙ÂÓÏ 5שדמיו נופלי לנדבה כדפרישית:
 .ÈÓ ˙‡ËÁ 6מותרו נדבה הוא כגו הפריש שתי חטאות לאחריות מתכפר
באחת מה והשניה תרעה )יומא סה (.וההיא קריבה לאחר מיתת בעלי שהרי
נתכפר בחבירתה בחייו ואי זו חטאת שמתו בעליה אלמא אתיא חטאת לאחר
מיתה ואפי' הכי פסולה שלא לשמה ואש נמי ליפסול:
 .‡Â‰ ‡ ÓÁ¯ ËÚÈÓ 7בשעיר נשיא כתיב בשחיטתו )ויקרא ד( ושחט אותו במקו
אשר ישחט את העולה לפני ה' חטאת הוא שישחטנו לש חטאת וא לאו
פסול דהוא משמע בהוייתו יהא א בהוייתו יהא כשר וא לאו פסול ומינה
ילפי' פסול דחטאת לקמ בפרקי )י:(:
 .‡Â‰ Ì˘‡ ‰È· ·È˙Î ÈÓ Ì˘‡ 8בצו את אהר והקטירו המזבח אשה לה'
אש הוא בזמ שהוא לש אש כשר וא לאו פסול:
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כל הזבחים

דף ו.

פרק ראשון

ואי סלקא דעת 0קניא להו,
" ֶנ ֶפ ׁש" )ויקרא ב,א( אמר רחמנא!

זבחים

והתור משלו על של חבירו 
טובת הנאה שלו!?
מקיבעא לא מכפרא,
מקופיא מכפרא.
11

2

12

ולא קניא להו?
והאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
הניח בהמה לשני בניו ומת 
קריבה,
ואי ממירי בה;
אי אמרת בשלמא קניא להו 
היינו דאי ממירי בה,
דהויא להו כשותפי* ,
ושותפי לא מצו ממירי;
אלא אי אמרת לא קניא להו 
אמורי נמי לימרו!?

13

איבעיא להו:
כיפרו על מה שבאו,
או לא כיפרו?
יט
אמר ¯· ˘:È„È‡ ·¯„ ‰È¯· ‡˘È
מסתברא דלא כיפרו,
דאי סלקא דעת 0כיפרו,
שני למה הוא בא?
14

3

ו.

י

4

ואלא מאי? לא כיפרו;
למה הוא קרב!?
אמר ¯· ‡˘:È
¯· ˘ È„È‡ ·¯„ ‰È¯· ‡˘Èהכי קא קשיא ליה,
אי אמרת בשלמא לא כיפרו 
שלא לשמו מכח לשמו קאתי,
ושני למה הוא בא? לכפר;
אלא אי אמרת כיפרו 
שני למה הוא בא?

שאני הת,
דאמר קרא )ויקרא כז,י(:
" ִאם ָה ֵמר י ִָמיר",
לרבות את היורש;
אחד ממיר ואי שני ממירי.
5

15

16

6

17

מתקי) לה ¯· :„Â˜Ù ¯‰ Ó ·˜ÚÈ
אלא מעתה 
גבי מעשר דכתיב )ש,לא(:
"וְ ִאם ָּגאֹל יִ גְ ַאל";
לרבות את היורש,
הכי נמי  אחד גואל ואי שני גואלי!?
שאני מעשר,
דגבי אבוהו נמי איתיה בשותפות.

איבעיא להו:
אעשה דלאחר הפרשה מכפרא,
או לא מכפרא?
מי אמרינ:
מידי דהוה אחטאת,
מה חטאת דקוד הפרשה  אי,
דלאחר הפרשה  לא;
א) הכא נמי דקוד הפרשה  אי,
לאחר הפרשה  לא;
או דלמא 
לא דמיא לחטאת,
דחטאת על כל חטא וחטא בעי לאיתויי חדא חטאת,
18

7

19

8

אמר ליה ¯· ‡È˙Èיח ל¯· ‡˘:È
ומינה,
אי אמרת בשלמא קניא להו 
היינו דחד מיהא מימר;
אלא אי אמרת לא קניא להו 
היכי מימר?
והאמר ¯· Â‰·‡ Èאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
המקדיש מוסי) חומש ומתכפר עושה תמורה,
9

רש"י

10

רש"י

 .˙ÂÙ˙Â˘ ÌÂ˘Ó ‰· ÔÈ‡ 1דאמרינ בהמנחות והנסכי
בשותפות לא חילק הכתוב אלא מנחה שנאמר בו נפש:
 2ה''ג ]  .‡ ÓÁ¯ ¯Ó‡ [˘Ùונפש כי תקריב קרב מנחה וגו' )ויקרא ב(:
 .‰· ÔÈ¯ÈÓÓ ÔÈ‡„ 3א המיר אינו תמורה:
 .ÔÈ¯ÈÓÓ ÂˆÓ ‡Ï ÔÈÙ˙Â˘Â 4דתניא הכל ממירי ]חו #מ השותפי[ לפי שכל
הפרשה כולה נאמרה בלשו יחיד כמו לא יחליפנו ולא ימיר אותו וא המר
ימיר אחד מימר ולא שני ממירי:
 .Ì˙‰ È ‡˘ 5אע''ג דלא קניא להו גזירת הכתוב הוא דשני יורשי אי ממירי
זבח שהפריש אביה:
 .¯ÈÓÓ „Á‡ 6דהא דיורש ממיר בקרב אביו מהכא נפקא ל א המר לרבות את
היורש דהוה מצי למיכתב א ימר והכא נמי בלשו יחיד כתביה:
 .˘¯ÂÈ ˙Â·¯Ï Â¯˘ÚÓÓ ˘È‡ Ï‡‚È Ì‡ 7שמוסי) חומש ופודה את מעשר אביו:
 .˙ÂÙ˙Â˘· ‰È˙È‡ 8דלא אשכח דמימעט שותפי מפדיו מעשר שני ותמורה
היינו טעמא משו דכל הפרשה נאמרה בלשו יחיד:
 .'ÂÎ ˘ÓÂÁ ÛÈÒÂÓ ˘È„˜Ó‰ 9אד שנדר קרב והפרישו חבירו משלו להתכפר
בו הנודר והומ ובא לחללו א המפריש מחללו מוסי) חומש וא המתכפר
מחללו אינו מוסי) חומש דתלייה רחמנא לחומש במקדיש דכתיב )ויקרא כז( וא
המקדיש יגאל את ביתו ויס) חמישיתו וא גאל יגאל את השדה ]המקדיש
אותו[:
)מנחות קד(:

הכל בא

 .‰¯ÂÓ˙ ‰˘ÂÚ ¯ÙÎ˙ÓÂ 10דאיהו הוה בעלי דידיה ובמסכת תמורה ילי)
טעמא בפ''ק:
 .Ì¯Â˙‰Â 11תרומה משלו על הכרי של חבירו טובת הנאה של מפריש הוא בידו
לתתה לכה שירצה וא בא ישראל ואמר לו היל 0סלע זו ות תרומת 0לב בתי
כה אותה סלע טובת הנאה של מפריש הוא וילי) הת טעמא את כל מעשר
תבואת 0ונתת )דברי כו( מי שהפרישה מתבואתו בידו לתתה:
 12ומשני  .‡¯ÙÎÓ ‡ÈÙÂ˜Ó ‡¯ÙÎÓ ‡Ï ‡Ú·È˜Óכפרה קבועה שיהא יורש
בעליו ממש אי לה הלכ 0גבי מנחה כשרה ליקרב דלא דשותפי היא אבל
כפרה קופיא וצפה ממילא יש לה בו והלכ 0ממיר:
 .‡ÈÙÂ˜ 13לשו צ) כמו )חגיגה טז (:אקפו ידייכו וכמו )מלכי ב ו( ויצ) הברזל
תרגו וקפא ברזלא ויש לו דומה במסכת יומא )טז:(:
 .Â‡·˘ ‰Ó ÏÚ Â¯ÙÈÎ 14קדשי שנזבחו שלא לשמ יקרבו ותנ לא עלו לש
חובה וצרי 0להביא אחר מיהו מבעיא ליה א כפרו על החטא שהופרשו עליו
ונפקא מיניה שלא ידאג מ היסורי בינתיי:
 .È„È‡ ·¯„ ‰È¯· ‡˘È˘ ·¯ È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ 15דילי) לא כיפרו מדבעי לאיתויי
שני:
 .‰ÈÏ ‡È˘˜ ÈÎ‰ 16בהבאת שני טפי מהקרבת ראשו:
 .Â¯ÙÈÎ ‡Ï ‡ÓÏ˘· ˙¯Ó‡ È‡ 17אפילו הכי מיקרב קרבי דשלא לשמו מכח
לשמו קאתי דמתחילתו לשמו הוקדש ושני בא לכפר על החטא כגו א עולה
היא מכפרת על עשה או א אש הוא יכפר על אשמו:
 .'ÂÎ ‰˘¯Ù‰ ¯Á‡Ï„ ‰˘Ú‡ 18אסת עולה קאי שנזבחו לשמ:
 .˙‡ËÁ‡ 19דלא מכפרא אלא שגגת כרת דקוד הפרשה דכתיב או הודע אליו
חטאתו וגו' )ויקרא ד(:
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כל הזבחים

דף ו:

פרק ראשון

והכא כיו דאיכא כמה עשה גביה מכפרא 
אעשה דלאחר הפרשה נמי מכפרא?
1

תא שמע:
"וְ ָס ַמ ְך ...וְ נִ ְר ָצה" )ויקרא א,ד(,
וכי סמיכה מכפרת?
והלא אי כפרה אלא בד,
שנאמר )ש יז,יא(:

יא

זבחים

בי נית בי לא נית כיפר!
אלא 
כיפר גברא,
לא כיפר קמי שמיא,
הכא נמי כיפר כו'!?
הת נמי,
כיפר מת בהונות,
לא כיפר מתנות הראש.
10

" ִּכי ַה ָ ּדם ה ּוא ַּב ּנ ֶֶפ ׁש יְ ַכ ּ ֵפר"!
אלא מה תלמוד לומר "וְ ָס ַמ ְך ...וְ נִ ְר ָצה ...לְ ַכ ּ ֵפר"?
שא עשאה לסמיכה שירי מצוה,
מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר וכיפר;
מאי לאו 
דכיפר עשה דקוד הפרשה;
לא כיפר אעשה דסמיכה,
דהוה ליה עשה דלאחר הפרשה!?
אמר ¯·‡:
עשה דסמיכה קאמרת?
שאני הת,
דכל כמה דלא שחיט בעמוד וסמו 0קאי,
אימת קא הוי עשה?
לאחר שחיטה,
לאחר שחיטה לא קא מיבעיא ל.
2

3

4

5

תא שמע:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כבשי עצרת למה ה באי?
כבשי עצרת שלמי נינהו!
אלא,
שעירי עצרת למה ה באי?
על טומאת מקדש וקדשיו;
נזרק דמו של ראשו,
שני למה קרב?
כג
על טומאה שאירעה בי זה לזה;
אמור מעתה 
ראויי היו ישראל
להקריב קרבנותיה בכל עת ובכל שעה 
אלא שחיס 0הכתוב;
והא הכא דעשה דלאחר הפרשה וקא מכפרא!?
אי דאפרשינהו בבת אחת  הכי נמי;
הכא במאי עסקינ?
דאפרשינהו בזה אחר זה.
11

12

13

14

15

16

17

ו:

אמר ליה ¯·  ‰„Â‰È ¯· ‡ Â‰ל¯·‡:
אימא 
כיפר גברא* ,
לא כיפר קמי שמיא,
מי לא תנ )נגעי יד:י(:

18

19

6

7

"וְ ַהנ ֹּו ָתר ּ ַב ּ ׁ ֶש ֶמן אֲ ׁ ֶשר ַעל ַּכף ַה ּכ ֵֹהן,
כא
ֹאש ַה ִּמ ּ ַט ֵהר,
יִ ּ ֵתן ַעל ר ׁ
כב
וְ ִכ ּ ֶפר ָעלָ יו ַה ּכ ֵֹהן" )ויקרא יד,יח(

וליקו ולימא ליה,
לקרא דכי כתיבא 
בזה אחר זה כתיבא!?
אמר ¯· :‡ÙÙ
קרבנות צבור קאמרת?
שאני קרבנות צבור,
20

כ

א נת  כיפר,
וא לא נת  לא כיפר,
דברי ¯·;‡·È˜Ú È
¯· È¯Â Ô· Ô ÁÂÈ Èאומר:
שירי מצוה ה,
בי נית בי שלא נית כיפר,
ומעלי עליו כאילו לא כיפר;
מאי כאילו לא כיפר?
אילימא  דמבעי לאיתויי קרב אחרינא;
האמרת:
8

9

רש"י

 .‡¯ÙÎÓ ‰È·‚ ‰˘Ú ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡ È‡„ ÔÂÈÎ 1שהרי לא חייב הכתוב להביאו
שתחייב על כל עשה ועשה אלא דורו בעלמא וכתיב ונרצה לו מלמד שנתרצה
להקדוש ברו 0הוא )בת''כ פ' ויקרא( אלמא כול נתכפרו:
 .‰ÂˆÓ È¯È˘ 2שלא נחשבה בעיניו ולא עשאה:
 .¯ÙÈÎÂ ¯ÙÈÎ ‡Ï ÂÏÈ‡Î 3כלומר א) על פי כ כיפר:
 4מאי כיפר ומאי לא כיפר לאו כיפר עשה קמא דקוד הפרשה ולא כיפר עשה
דסמיכה דהוה ליה לאחר הפרשה:
 .È‡˜ ÍÂÓÒÂ „ÂÓÚ· 5ואכתי כל כמה דלא שחטיה לא עבר עליה:
 .‡¯·‚ ¯ÙÈÎ 6על כל עשה שבידו וניצל מ היסורי:
 .‡ÈÓ˘ ÈÓ˜ ¯ÙÈÎ ‡Ï 7לנחת רוח לקונו דלא עבד מצוה מ המובחר:
 .Ô˙ Ì‡ 8שיריי על ראש מצורע כיפר כו' דכפרה אמתנות הראש כתיבא:
 .Ô‰ ‰ÂˆÓ È¯È˘ 9דכתיב והנותר הלכ 0הוי כשפיכת שירי הד דחטאת דלא
מעכבי כדלקמ )נב:(.

רש"י

 .˘‡¯‰ ˙Â ˙Ó ¯ÙÈÎ ‡Ï 10ויביא לוג אחר וית מתנות הראש ולר' עקיבא צרי0
שיתחיל בבהונות:
 .Â‰ È ÌÈÓÏ˘ ˙¯ˆÚ È˘·Î 11והיכי תנא סיפא דמילתיה על טומאת מקדש
וקדשיו והלא חובה ללח ה באי להתיר את החדש במקדש למנחות
ולבכורי:
 .˙¯ˆÚ È¯ÈÚ˘ 12גבי עצרת כתיבי שני שעירי חד בתורת כהני ועשית שעיר
עזי אחד לחטאת וחד בחומש הפקודי למוספי וקיימא ל במסכת שבועות
)ב (.שעירי הרגלי באי על טומאת מקדש וקדשיו שאי בה ידיעה לא בתחילה
ולא בסו):
 .·¯˜ ‰ÓÏ È ˘ 13והלא ראשו כיפר לטומאה שלפניו:
 .‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ· 14קס''ד בי הקרבתו של זה להקרבתו של זה:
 .'ÂÎ Ï‡¯˘È ÂÈ‰ ÌÈÈÂ‡¯] 15דכל שעה[ בספק חוטאי קיימי:
 .·Â˙Î‰ ÍÒÈÁ˘ ‡Ï‡ 16חס 0מעונותיה ולא דקדק אחריה לפי שחס על
ממונ וחבירו במסכת מנחות )עו (:מפני החיסחו ומפרש מאי מפני החיסחו
התורה חסה על ממונ של ישראל:
 .‡Î‰ ‡‰Â 17דטומאה שאירעה בי זה לזה עשה דלאחר הפרשה הוא שהרי
מאתמול הופרשו וקתני דשני מכפר טומאת מקדש וקדשיו עשה נמי הוא דכתיב
וישלחו מ המחנה וגו' )במדבר ה(:
 .ÈÓ ÈÎ‰ ˙Á‡ ˙·· Â‰ È˘¯Ù‡„ È‡ 18דלא מכפר שני אמידי ואי צרי 0לבא:
 .Ô È˜ÒÚ È‡Ó· ‡Î‰ 19דהוצר 0שני לבא דאפרשינ בזה אחר זה והאי שאורעה
בי זה לזה דקתני שאורעה אתמול בי הפרשתו של זה להפרשתו של זה
ולעול אעשה דלאחר הפרשה לא מכפר:
 .'ÂÎ ‰ÈÏ ‡ÓÈÏÂ ÌÂ˜ÈÏÂ 20בתמיה אפשר שלא בא הכתוב אלא לכ 0והלא בכל
שנה הצריכו שני:
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כל הזבחים

דף ז.

פרק ראשון

דלב בית די קמתנה עליה;
כד¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘,Ï‡ÂÓ
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
קרבנות צבור,
סכי מושכת למה שה.
1

זבחים

¯· ‰אמר :כשרה;
¯·  ‡„ÒÁאמר :פסולה.
¯· ‰אמר :כשרה.
תודה לש תודה נשחטה.
¯·  ‡„ÒÁאמר :פסולה.
לשו שלמי דידיה נשחטה בעינ.
9

10

2

ז.

יב

אמר ליה ¯·  Ï‡ÂÓ˘ ·¯„ ‰È¯· ÛÒÂÈל¯· :‡ÙÙ
ומי אית ליה ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èלב בית די מתנה עליה?
האמר ¯· ‡ ÔÈ·‡ ¯· È„Èאמר ¯· Ì¯ÓÚ
אמר ¯· ˜ÁˆÈ Èאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
תמידי שלא הוצרכו לצבור* ,
לדברי ¯· ÔÂÚÓ˘ È
אי נפדי תמימי;
לדברי  ÌÈÓÎÁ
נפדי תמימי!
ועוד 
הא בעא מיניה ¯· ‰ÈÓ¯È Èמ¯·:‡¯ÈÊ È
שעירי עצרת שקבל דמ בשני כוסות,
ונזרק דמו של ראשו,
שני למה הוא בא?
כד
על טומאה שאירעה בי זה לזה,
עד כא לא מיבעיא ליה אלא עשה דלאחר שחיטה,
אבל עשה דלאחר הפרשה לא קא מיבעיא ליה!?
דלמא א תימצי לומר קאמר.
3

4

5

6

7

איתמר:
תודה ששחטה לש תודת חבירו,
8

רש"י

) .ÔÈ„ ˙È· ·Ï 1הע( העוסקי בצרכי צבור מתנה עליה שאפי' יפרישו הכהני
בבת אחת לא תהא הפרשת האחרו הפרשה עד סמו 0להקרבתו כדי שיהא ראוי
שני זה לבא על טומאה שאורעה בינתיי:
 .ÔÈÎÒ ¯Â·ˆ ˙Â ·¯˜ 2השוחט מושכת למה שה ראויי ועומדי ואפילו לא
ידע השוחט מה ה )או( כגו תמידי שלא הוצרכו לצבור שניקחו מתרומה
ישנה והגיע אחד בניס שמצוה להביא מ החדש כדאמרינ בראש השנה )ז(.
שוחט וכשרי לקי #המזבח כדי שאר מותר תרומת כס) הנשאר בקופות
התרומה כשמגיע אחד בניס שמקייצי בו את המזבח ואע''ג דלש תמידי
נלקחו ולא לש עולת נדבת צבור כגו קי #המזבח הואיל ולא חזו לתמידי
קרבי למאי דחזו משו דלב ב''ד מתנה עליה א הוצרכו וא לאו יקייצו בה
את המזבח ונראה בעיני דלא דלא גרסי לה להא דשמואל הכא דהא מוקמינ
ליה בפ''ק דשבועות )יב (:אליבא דמא דלית ליה לב בית די מתנה עליה:
 .ÔÈÓÈÓ˙ ÔÈ„Ù ÔÈ‡ ÔÂÚÓ˘ È·¯ È¯·„Ï 3דהכי גמר לה רבי יוחנ מרביה דפליגי
בה רבי שמעו ורבנ לרבי שמעו לית ליה לב ב''ד מתנה עליה להכשיר
לתמידי שנה הבאה ]לומר[ א הוצרכו הוצרכו וא לאו יהא קדושי לדמיה
שיפדו אות ממעות חולי בלא מו ויוציא לחול ויפלו דמיה למותר תרומה
ואחר כ 0יחזרו ויקחו אות מתרומה חדשה ויוכשרו לתמידי ולדברי חכמי
נפדי תמימי דאית להו לב בית די מתנה עליה תנאי זה אלמא לית ליה לרבי
שמעו לב בית די מתנה עליה )בה( דאי אית ליה יוכשרו לתמידי ולא יקייצו
אלא לית ]ליה לב ב''ד מתנה[ כ 0שמעתי בשבועות:
 .„ÂÚÂ 4אי נמי בעית למימר דקרא דחיק ומוקי אנפשיה כשהפריש בזה אחר זה
ובטומאה דערב יו טוב קאמר מי מצית למימר דכי קתני שאירעה בי זה לזה
בהפרשה קאמר והא בעא מיניה כו':
 .˙ÂÒÂÎ È˙˘· 5נשחטי כאחד ואי שהות לאורועי טומאה בי שחיטתיה
ונזרק דמו של ראשו שני למה קרב לר' שמעו הרי אי טומאה בי זה לזה
ואמר ליה לטומאה שאורעה בי זריקתו של זה לזריקתו של זה:
 .'ÂÎ ‡ÈÚ·ÈÓ ‡Ï Î''Ú 6אפילו לרבי ירמיה לא מתמה אלא אי מכפר אעשה
דלאחר שחיטתו אי לא מכלל דפשיטא ליה דבי זה לזה דקאמר רבי שמעו
בטומאת י''ט קאמר בי שחיטתו של זה לשחיטתו של זה:
 .¯Ó‡˜ ¯ÓÂÏ ‡ˆÓ˙ Ì‡ ‡ÓÏ„ 7דלמא תרוייהו קמיבעיא ליה והכי קמיבעיא
ליה האי בי זה לזה דקאמר רבי שמעו קוד הפרשה קאי או לאחר הפרשה
קאי וא תימצי לומר אחר הפרשה נמי קאי קוד שחיטה או אפילו לאחר
שחיטה עד זריקה ואהדר ליה איהו אפילו עד זריקה ודלמא לא קיימא ל כר'
זירא ולא איפשיטא בעיי:

11

אמר ¯·:‰
מנא אמינא לה?
דתניא:

כה

" ּו ְב ַׂשר ז ֶַבח ּת ֹו ַדת ׁ ְשלָ ָמיו" )ויקרא ז,טו(,
‡·‡  ÔÈ Áאומרכו משו ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
בא ללמד,
תודה ששחטה לש שלמי  כשרה,
שלמי שנשחטו לש תודה  פסולי;
ומה הפרש בי זה לזה?
תודה קרויה שלמי,
ואי שלמי קרויי תודה;
שלמי לש תודה  פסולה;
הא תודה לש תודה  כשרה,
מאי לאו  דחבריה?
לא,
דידיה.
אבל דחבריה מאי?
פסולה,
אדתני:
שלמי לש תודה  פסולה;
ליתני:
תודה לש תודה,
וכל שכ שלמי לש תודה!?
שלמי לש תודה דידיה איצטרי 0ליה,
סלקא דעת 0אמינא  מדתודה קרויה שלמי,
שלמי נמי קרויי תודה,
וכי שחיט להו לש תודה ליכשרו;
קא משמע ל.
12

13

14

אמר ¯·‡:
חטאת ששחטה לש חטאת  כשירה,
לש עולה  פסולה;
15

16

17

רש"י

 .Â¯È·Á ˙„Â˙ Ì˘Ï ‰ËÁ˘˘ ‰„Â˙ 8לא ששחטה ע''מ שיתכפר בה מי שאינו
בעליה ואי זה שינוי בעלי אלא שינוי קודש שהיתה לראוב תודה ולשמעו
תודה אחרת ושחט את תודתו של זה לש תודתו של זה ]וה''ה[ בשוחט חטאת
חלב לש חטאת ד:
 .‰¯˘Î 9ועולה לבעלי דאפי' שינוי קדש אי כא:
 .‰ÏÂÒÙ 10לא עלתה לבעלי דשינוי קדש הוא:
 .Ô ÈÚ· ‰È„È„ ÌÈÓÏ˘ Ì˘Ï 11דכתיב זבח תודת שלמיו והאי דאיפלוג בתודה
משו דמינה מייתי רבה סייעתא למילתיה מדאבא חנ ומיהו ה''ה לשאר
זבחי:
 .‰¯˘Î 12עלתה לבעלי:
 .ÔÈÏÂÒÙ 13לא עלו:
 .‰È„È„ ‡Ï 14ואע''פ שלא באו על הודייה אחת דארבעה צריכי להודות
כדאמרינ בברכות )נד (:וכתיב בהו )תהלי קז( ויזבחו זבחי תודה ושחט תודה
בשעת עלייתו מ הי לש תודה שהפריש על יציאתו מבית האסורי:
 .˙‡ËÁ Ì˘Ï ‰ËÁ˘˘ ˙‡ËÁ 15כגו חטאת חלב שנשחטה לש חטאת ד:
 .‰¯˘Î 16ועלתה לו:
 .‰ÏÂÒÙ 17פסולה לגמרי כדתנ חו #מ הפסח והחטאת:
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כל הזבחים

דף ז:

פרק ראשון

מאי טעמא?
"וְ ׁ ָש ַחט א ָֹת ּה לְ ַח ָּטאת" )ויקרא ד,לג( אמר רחמנא,
והרי חטאת לש חטאת נשחטה,
לש עולה  פסולה.
ואמר ¯·‡:
חטאת ששחטה על מי שמחוייב חטאת 
פסולה;
על מי שמחוייב עולה 
כשרה;
מאי טעמא?
"וְ ִכ ּ ֶפר ָעלָ יו" )ש,לא(,
" ָעלָ יו" ,ולא על חבירו,
חבירו דומיא דידיה במחוייב כפרה כמותו.
1

ואמר ¯·‡:
חטאת ששחטה על מי שאינו מחוייב כלו 
פסולה;
שאי ל 0אד בישראל שאינו מחוייב עשה.
2

ואמר ¯·‡:
חטאת מכפרת על חייבי עשה מקל וחומר,
על חייבי כריתות  מכפרת,
על חייבי עשה  לא כל שכ?
למימרא,
דבת מינה היא,
והאמר ¯·‡:
חטאת ששחטה על מי שמחוייב חטאת 
פסולה,
על מי שמחוייב עולה 
כשרה!? *
מקיבעא לא מכפרא,
מקופיא מכפרא.
3

4

5

ז:

יג

זבחים

איבעית אימא  סברא.
משו דשני בה כו',
כדריש פירקא.
ואמר ¯·‡:
עולה הבאה לאחר מיתה,
שחטה בשינוי קודש  פסולה;
בשינוי בעלי  כשרה,
דאי בעלי לאחר מיתה.
ו¯·  ÈÓ‡ ·¯„ ‰È¯· ÒÁ Ùאמר:
יש בעלי לאחר מיתה.
8

9

10

אמר ליה ¯· ‡˘ Èל¯· :ÈÓ‡ ·¯„ ‰È¯· ÒÁ Ù
דוקא קאמר מר יש בעלי לאחר מיתה,
ובעי לאיתויי עולה אחריתי;
או דלמא 
דאי איכא כמה עשה גביה מכפרא?
אמר ליה:
דוקא קאמינא.
11

ואמר ¯·‡:
עולה  דורו היא.
היכי דמי?
אי דליכא תשובה 
12

13

14

" ֶז ַבח ְר ׁ ָש ִעים ּת ֹו ֵע ָבה" )משלי כא,כז(!
ואי דאיכא תשובה 
התניא:
עבר על מצות עשה ושב,
לא זז מש עד שמוחלי לו!
אלא שמע מינה 
דורו הוא.
15

6

7

ואמר ¯·‡:
עולה ששחטה שלא לשמה 
אסור לזרוק דמה שלא לשמה.
איבעית אימא  קרא,
איבעית אימא  סברא.
איבעית אימא  קרא.

תניא נמי הכי:
אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
חטאת למה באה?
למה באה? לכפר!
אלא למה באה לפני עולה?
כז
לפרקליט שנכנס לרצות,
ריצה פרקליט 
נכנס דורו אחריו.
16

17

שפ ֶת ָ
יך ִּת ׁ ְשמֹר" וגו' )דברי כג,כד(.
"מ ֹו ָצא ְ ׂ ָ
רש"י
רש"י

 .˙‡ËÁ ·ÈÈÂÁÓ˘ ÈÓ ÏÚ 1בשינוי בעלי על מנת לזרוק דמה לש חבירו
המחוייב חטאת כמותו:
 .‰˘Ú ·ÈÈÂÁÓ Â È‡˘ 2שלא עבר עשה ובעשה שיי 0למימר חטאת כדמפרש
ואזיל:
 .‰˘Ú È·ÈÈÁ ÏÚ ˙¯ÙÎÓ ˙‡ËÁ ‡·¯ ¯Ó‡Â 3הלכ 0מחוייב כפרה כמותו הוא:
 .‡¯ÓÈÓÏ 4דעשה בת מינה דחטאת היא:
 .‰¯˘Î ‰ÏÂÚ ·ÈÈÂÁÓ˘ ÈÓ ÏÚ 'ÂÎ ‡·¯ ¯Ó‡‰Â 5אלמא לאו מיניה הוא דהא
עבירות עשה בידו שהפריש עולה עליה:
 .‡¯ÙÎÓ ‡Ï ‡Ú·È˜Ó 6חטאת אעשה:
 .‡¯ÙÎÓ ‡ÈÙÂ˜Ó 7הלכ 0על מי שמחוייב עולה כשרה כיו ]דהפריש[ עולה
שייכי כולהו עשה שבידו אעולה ותו לא שיי 0חטאת גביה אבל מי שלא הפריש
כלו ועבירות עשה בידו שיי 0חטאת גביה דאילו הוה מתחייב חטאת מכפר
עשה מקופיא הלכ 0חייל שמיה אחטאתו שנשחטה לשמו לפוסלה:

 .‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï 8שמת בעליה והקריבה היורש:
 .‰ÏÂÒÙ 9לא עלתה וצרי 0היורש להביא אחרת:
 .ÌÈÏÚ· ˘È 10שהיורש הוא בעליה:
 .¯Ó ¯Ó‡˜ ‡˜Â„ 11אי פליגי אדרבא ובעי לאתויי אחריתי או דלמא דאי איכא
כמה עשה גביה דיורש מכפרא א לא שינה בה ומיהו היכא דשני לא בעי
לאיתויי אחריתי דהא איהו לא נדר מידי:
 .‡È‰ ÔÂ¯Â„ ‰ÏÂÚ 12אינה באה לכפר על עשה כפרה ממש אלא אחר שכפרה
התשובה על העשה היא באה להקבלת פני כאד שסרח במל 0וריצהו ע''י
פרקליטי וכשבא להקביל פניו מביא דורו בידו:
 .ÈÓ„ ÈÎÈ‰ 13כלומר היכי דמי שתהא באה לכפרה:
 .‰·Â˘˙ ‡ÎÈÏ„ È‡ 14אעבירות עשה שבידו:
 .‰·ÚÂ˙ ÌÈÚ˘¯ Á·Ê 15פסוק הוא במשלי )כא(:
 .‰ÏÂÚ È ÙÏ ‰‡· ‰ÓÏ 16כל מקו שמביא חטאת ועולה חטאת קוד כדילי)
לקמ בפרק כל התדיר )פט:(.
 .ËÈÏ˜¯Ù 17מלי #טוב:
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כל הזבחים

דף ח.

פרק ראשון

חוץ מן הפסח והחטאת כו'.
פסח מנל?
דכתיב )דברי טז,א(:

זבחים

הואיל וגלי גלי לא אמרינ,
אלא מנל?
דכתיב )ע"פ ויקרא ז,לז(:

1

"זֹאת ַה ּת ֹו ָרה לָ עֹלָ ה ולַ ִּמנְ ָחה" וגו',
ותניא:

מור ֶאת ח ֶֹד ׁש ָה ָא ִביב וְ ָע ִ ׂש ָית ּ ֶפ ַסח",
" ׁ ָש ֹ
שיהו כל עשיותיו לש פסח.
אשכח שינוי קודש,
שינוי בעלי מנל?
דכתיב )שמות יב,כז(:
"וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם ז ֶַבח ּ ֶפ ַסח ה ּוא",
שתהא זביחה לש פסח,
א אינו עני לשינוי קודש,
תניהו עני לשינוי בעלי.

ש ָר ֵאל,
" ְּב ֹיוםַ 8צ ּו ֹ
ֹתו ֶאת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ֵיהם" )ש,לח(,
לְ ַה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ְּבנ ֶ

זה בכור ,ומעשר ,ופסח;
הקישו הכתוב לשלמי,
מה שלמי 
בי שינוי קודש בי שינוי בעלי בעינ למצוה,
א) כל 
בי שינוי קודש בי שינוי בעלי למצוה;
וכשלמי,
מה שלמי 
בי זביחה בי שאר עבודות לא חלקת בה למצוה,
א) פסח 
לא תחלוק בו בי זביחה לשאר עבודות לעכב.
אלא "ה ּוא" למה לי?
כדתניא:
נאמר בפסח "ה ּוא" בשחיטה לעכב,
אבל אש לא נאמר בו הוא אלא לאחר הקטרת אימורי,
והוא עצמו שלא הוקטרו אימוריו 
כשר.
9

אשכח למצוה,
לעכב מנל?
אמר קרא )דברי טז,ב(:

10

"וְ זָ ַב ְח ּ ָת ּפ ַסח לַ יהֹוָ ה אֱ ל ֶֹה ָ
יך" וגו'.
ֶ

מתקי) לה ¯· :‡¯ÙÒ
האי "וְ זָ ַב ְח ָּת" להכי הוא דאתא?
האי מיבעי ליה לכד¯· ,ÔÓÁ
דאמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯·:‰Â·‡ ¯· ‰
מני למותר פסח שקרב שלמי?
שנאמר )ש(:

11

12

2

"וְ זָ ַב ְח ּ ָת ּפ ַסח לַ יהֹוָ ה אֱ ל ֶֹה ָ
יך צֹאן ּו ָב ָקר",
ֶ
והלא אי פסח בא אלא מ הכבשי ומ העזי!
מכא למותר הפסח שיהא לדבר הבא מ הצא ומ הבקר,
ומאי ניהו?
שלמי!?
אלא אמר ¯· :‡¯ÙÒ
"וְ זָ ַב ְח ָּת ּ ֶפ ַסח",
לכד¯· ;ÔÓÁ
מור ֶאת ח ֶֹד ׁש ָה ָא ִביב" )ש,א(
" ׁ ָש ֹ
למצוה בשינוי קודש;
"וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם ז ֶַבח ּ ֶפ ַסח" )שמות יב,כז( 
בשינוי בעלי למצוה,
"ה ּוא"  לעכב בי הכא והכא.
ואשכח זביחה,
שאר עבודות מנל?
הואיל וגלי גלי.

חטאת מנל?
דכתיב )ויקרא ד,לג(:

3

4

5

יד

6

7

¯· ‡˘ Èאמר:

"וְ ׁ ָש ַחט א ָֹת ּה לְ ַח ָּטאת",
שתהא שחיטה לש חטאת.

ח.

אשכח שחיטה,
קבלה מנל?
דכתיב )ויקרא ד,כה(* :
"וְ לָ ַקח ַה ּכ ֵֹהן ִמ ַּדם ַה ַח ָּטאת",
שתהא קבלה לש חטאת.
13

ואשכח שחיטה וקבלה,
זריקה מנל?
דאמר קרא )ויקרא ד,כו(:
"וְ ִכ ּ ֶפר

1

אתו",
ָעלָ יו ַה ּכ ֵֹהן ֵמ ַח ּ ָט ֹ
רש"י

רש"י

 .ÔÏ Ó ÁÒÙ 1בי למצוה בי לעכב דקס''ד לא אתי ל כשאר זבחי משלמי
דלא כתיב בההוא קרא דזאת התורה דאיתרבי כל הזבחי מיניה למצוה:
 .ÁÒÙ‰ ¯˙ÂÓ 2שאבד ונתכפר באחר ונמצא הראשו:
 .¯˜·‰ ÔÓÂ Ô‡ˆ‰ ÔÓ ‡·‰ ¯·„Ï 3היינו שלמי שה באי מכל צא ומכל בקר
בי זכרי בי נקבות מה שאי כ בשאר זבחי שהוקבעו או בזכר או בנקבה
עולה ואש הוקבעו בזכרי חטאת הוקבע בנקבות והוקבע בזכרי כגו שעיר
נשיא אינו בא בנקבה:
 .˘„Â˜ ÈÂ È˘· ‰ÂˆÓÏ 4בכולהו עשיות ילפינ מיניה דהא כתיב ועשית:
 .‡Â‰ 5משמע פסח הוא בהוייתו לשמו כשר שלא לשמו פסול:
 .‡Î‰Â ‡Î‰„ 6בשינוי קודש ובשינוי בעלי דהוא משמע אתרוייהו כשהוא
עשוי כמצותו משמע:
 .‰ÁÈ·Ê ÔÁÎ˘‡Â 7בשינוי ]קודש ובשינוי[ בעלי:

 .Â˙ÂÂˆ ÌÂÈ· 8סמו 0לזאת התורה ודרשינ סמוכי ביו צוותו להקריב את
קרבניה לרבות קרבנות שלא הוזכרו במקרא בעני שלמעלה:
 .'ÂÎ ÏÎ Û‡ 9הלכ 0מצוה בפסח ילפינ משלמי דרבינ להו לעיל לשינוי
קודש ולשינוי בעלי )ועשית פסח לעכב בכל עשיותיו בשינוי קדש ואמרת
זבח פסח לעכב בזביחה בשינוי בעלי(:
 .ÌÈÓÏ˘ÎÂ 10כלומ' כיו דגלי קרא עכובא בזביחה ילפינ שאר עבודות לעכובא
מהיקשא דמצוה כשלמי מה שלמי כו':
 11הכי גרסי' אלא הוא למה לי לכדתניא ]וכו'[ אבל אש לא נאמר כו' ול''ג כל
מקו שנאמר בזביחה אינו אלא לעכב דה 0ברייתא לקמ היא בפירקי בדינא ר'
אליעזר ורבי יהושע ול''ג ליה:
 .‡È ˙„ÎÏ 12כלומר לגלויי על הוא דגבי אש דלא ילפינ פסול מיניה כדמהדר
ליה רבי יהושע לר' אליעזר לקמ בפירקי )י (:שהיה דורש אש הוא לשמו
כשר שלא לשמו פסול וקא מהדר ליה רבי יהושע פסח נאמר בו הוא בשחיטה
לפיכ 0שלא לשמו פסול אבל אש כו':
 .Ô‰Î‰ Á˜ÏÂ 13לשו קבלה הוא:
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כל הזבחים

דף ח.

פרק ראשון

שתהא כפרה לש חטאת.

טו

זבחים

ול¯·,‡ È
מנחת ,מנחתו,
נס ,0נסכו,
מאי דרשת בהו?
ההוא מבעי ליה:
מנחת ונסכיה בלילה,
מנחת ונסכיה אפילו למחר,
תו" מאי דרשת בהו?
אלא עולת" ,עֹלָ ֹ
ותו 
מי גמרי מהדדי?
חטאת חלב מחטאת נזיר לא גמרה 
שכ יש עמה דמי אחרי,
חטאת נזיר מחטאת חלב לא גמרה 
שכ כרת!?
אלא אמר ¯·‡:
אתיא מחטאת מצורע,
דכתיב )ויקרא יד,יט(:
"וְ ָע ָ ׂשה ַה ּכ ֵֹהן ֶאת ַה ַח ָּטאת",
שיהו כל עשיותיו לש חטאת.
10

אשכח שנוי קדש,
שנוי בעלי מנל?
אמר קראָ " :עלָ יו",
" ָעלָ יו" ,ולא על חבירו.
2

11

אשכח למצוה,
לעכב מנל?
כדאמר ¯· :Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡ Â‰
אתו" )במדבר ו,טז(;
חטאתַ " ,ח ּ ָט ֹ
הכא נמי 
אתו".
חטאתַ " ,ח ּ ָט ֹ
3

12

4

13

אשכח מצוה בשנוי קדש,
וזריקה בשנוי בעלי בי למצוה בי לעכב,
לעכב בכל עבודות בשנוי קדש,
ובשאר עבודות בשנוי בעלי בי למצוה בי לעכב,
מנל?
אמר ¯·:‰ ÂÈ È
אתיא מחטאת נזיר,
דכתיב )ש(:
5

6

"וְ ִה ְק ִריב ַה ּכ ֵֹהן לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה,

ואשכח שנוי קדש,
שנוי בעלי מנליה?
אמר קרא )ש(:
14

תו",
אתו וְ ֶאת עֹלָ ֹ
שה ֶאת ַח ּ ָט ֹ
וְ ָע ָ ׂ
שיהו כל עשיותיו לש חטאת.

"וְ ִכ ּ ֶפר ַעל ַה ִּמ ּ ַט ֵהר" וגו',
על המטהר זה ולא על המטהר חבירו.

אכח אינו עני לשנוי קדש,
תניהו עני לשנוי בעלי.
אשכח למצוה,
לעכב מנל?
אמר ¯· :Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡ Â‰
אתו".
חטאתַ " ,ח ּ ָט ֹ

ואכתי מי ילפא מהדדי?
חטאת חלב מחטאת מצורע לא ילפא 
שכ יש עמה דמי אחרי,
חטאת מצורע מחטאת חלב לא גמרה 
שכ כרת!
מחדא לא אתיא,
תיתי חדא מתרתי.

מתקי) לה ¯·:‡ È
אלא מעתה 
תו" מאי דרשת ביה!?
עולת" ,עֹלָ ֹ

בהי?
לא לכתוב רחמנא בחטאת חלב ותיתי מהנ,0
מה להנ  0שכ יש עמה דמי אחרי!
לא לכתוב רחמנא בחטאת נזיר ותיתי מהנ,0
מה להנ  0שכ אי לה שאלה!?
לא לכתוב רחמנא בחטאת מצורע ותיתי מהנ,0
מה להנ  0שכ אי באי בדלות!?

15

7

8

9

16

17

רש"י

 .¯ÙÎÂ 1היינו בזריקה הולכה לא אצטרי 0קרא דבכלל קבלה היא מתרביא ליה:

18

 .'ÂÎ ‰ÂˆÓÏ ÔÁÎ˘‡ 2ואי קשיא מצוה מהיקשא דזאת התורה משלמי אתיא
כשאר כל הזבחי אי הכי נמי ומסקנא מהת ילי) לה לקמיה ומעיקרא הוא
דמהדרינ דנכתבו כולהו בגופיה:
 .'ÂÎ ‡ Â‰ ·¯ ¯Ó‡„Î 3לקמ בשמעתי:
 .Â˙‡ËÁ 4וכפר עליו הכה מחטאתו )כשזרק דמו לשמו חטאת חטאתו( מדהוה ליה
למכתב מחטאת וכתיב וי''ו יתירא למדרש בה לש בעלי:
 .˘„˜ ÈÂ ˘· ‰ÂˆÓ ÔÁÎ˘‡ 5בכל עבודות וזריקה אשכח בה מצוה ועכוב
בשנוי בעלי דהאי מחטאתו נמי בזריקה כתיב שהיא הכפרה:
 .˘„˜ ÈÂ ˘· ˙Â„Â·Ú ÏÎ· ·ÎÚÏ 6שלא למדנו לאחד מה ושאר עבודות לבד
מזריקה בשנוי בעלי בי למצוה בי לעכב מנל:
 .˙‡ËÁ Ì˘Ï ÂÈ˙ÂÈ˘Ú ÏÎ Â‰È˘ 7ולמצוה לא אצטרי 0קרא דהא נפקא ל
משאר חטאות והאי לעכובא:
] 8ה''ג בס''א[ אשכח שנוי קדש שנוי בעלי מנל:
 .'ÂÎ ‡ Â‰ ·¯ ¯Ó‡ 9גבי נזיר כתיב ועשה את חטאתו ואת עולתו הרי למצוה
וכשלמי מה שלמי לא חלקת בה בי זריקה לשאר עבודות בשנוי בעלי
למצוה א) חטאת לא תחלק בי זריקה לשאר עבודות לעכב הרי ל 0מצוה
ועכוב בי בשנוי קדש בי בשנוי בעלי כ 0נ''ל וכ יש לפרש גבי חטאת מצורע
לקמ נ''ל:

רש"י

 .‡ È·¯ÏÂ 10דלא קשיא ליה אלא עולת עולתו מנחתו ונסכו דכתיבי נמי גבי נזיר
אמאי לא קשיא ליה:
 .‰ÈÏ ÈÚ·ÈÓ ‡Â‰‰ 11כי היכי דדרשינ לכל מנחת ונסכיה בלילה ואפי' למחר
שיוכשרו לבא למחר לבא בלילה הכי נמי דרשינ להאי ועשה את מנחתו כל זמ
שיעשנו הוא קרוי מנחתו ונסכו של זה אע''פ שלא קרבו ע זבחו:
 .È¯Ó‚ ÈÓ 12שאר חטאות וחטאת נזיר מהדדי דתמצי לומר חד למצוה וחד
לעכב סת חטאת קרי חטאת חלב משו דשכיחא טפי:
 .˙¯Î ÔÎ˘ 13מכפרת על חייבי כרת אלמא לא גמרי מהדדי וכיו דלא גמרי
מהדדי תרווייהו למצוה אצטריכו:
 .˘„˜ ÈÂ ˘ ÔÁÎ˘‡Â 14ולעכב דהא נפקא ל מצוה לעיל בשאר חטאות:
 .¯‰ËÓ‰ ÏÚ ¯ÙÎÂ 15סיפיה דועשה הכה את החטאת הוא ועל המטהר אכולהו
עשיות קאי:
 .Í ‰Ó È˙È˙Â 16נזיר ומצורע:
 .‰Ï‡˘ 17נזיר נשאל לחכ ועוקר נזירתו ופטור מ הקרב:
 .Ô ÈÒ¯‚ ˙ÂÏ„· ÔÈ‡· ÔÈ‡ ÔÎ˘ 18שאי חטאות יורדות בעניות להביא עו):
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כל הזבחים

דף ח:

פרק ראשון

אלא אמר קרא )ע"פ ויקרא ז,לז(:
"זֹאת ַה ּת ֹו ָרה לָ עֹלָ ה ולַ ִּמנְ ָחה" וגו',
הקישו הכתוב לשלמי,
מה שלמי 
בי שנוי קדש בי שנוי בעלי בעינ לשמ למצוה,
א) חטאת 
בי שנוי קדש בי שנוי בעלי בעינ לשמ למצוה,
הילכ 0מצוה משלמי,
והנ 0קראי לעכב.
1

ח:

ואשכח חטאת חלב דכתיב בה לחטאת,
כט
חטאת דעבודה זרה,
דשמיעת הקול ובטוי שפתי,
וטומאת מקדש וקדשיו דלא כתיב בהו,
מנל?
חטאת דעבודה זרהל אתיא מחטאת חלב,
שכ כרת כמותה,
והנ 0כולהי אתיי במה הצד.
2

*

3

4

5

תנו רבנ:
פסח בזמנו,
לשמו  כשר,
שלא לשמו  פסול;
ובשאר ימות השנה,
לשמו  פסול,
שלא לשמו  כשר.
6

טז

זבחים

דבר הבא מ הצא יהא "לְ ֶז ַבח ׁ ְשלָ ִמים".
אימא 
" ׁ ְשלָ ִמים"  אי,
מידי אחרינא  לא!
אמר ¯· ‡ÏÈ‡ Èאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
"לְ ז ֶַבח",
לרבות כל זבח.
11

12

אימא 
כל דשחיט להוי כמותה!?
אי הוה כתיב לשלמי וזבח 
כדקאמרת,
השתא דכתיב" :לְ ז ֶַבח ׁ ְשלָ ִמים",
לכל דשחיט ליה שלמי להוי.
13

14

15

אימא 
"לְ ֶז ַבח"  כלל,
" ׁ ְשלָ ִמים"  פרט,
כלל ופרט אי בכלל אלא מה שבפרט,
" ׁ ְשלָ ִמים"  אי,
מידי אחרינא  לא!?
"לַ יהֹוָ ה"  הדר וכלל.
16

7

8

מנא הני מילי?
אמר ‡·:Ï‡ÂÓ˘„ ‰Â
אמר קרא )ויקרא ג,ו(:
9

"וְ ִאם

10

מתקי) לה ¯·:„Â˜Ù ¯‰ Ó ·˜ÚÈ È
הא לא דמי כללא בתרא לכללא קמא,
כללא קמא מרבי זבחי ותו לא,
כללא בתרא "לַ יהֹוָ ה" 
כל ד"לַ יהֹוָ ה",
ואפילו לעופות ואפילו למנחות!?
הא תנא „·,Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
בכללי ופרטי דריש כי האי גוונא,
כלל ופרט וכלל אי אתה ד אלא כעי הפרט,
מה הפרט מפורש  שהוא שלא לשמו וכשר,
א) כל  שהוא שלא לשמו וכשר.
17

ִמן ַה ּצֹאן ָק ְר ָּב ֹנו לְ ז ֶַבח ׁ ְשלָ ִמים לַ יהֹוָ ה",
רש"י

 .·ÎÚÏ È‡¯˜ Í ‰Â 1וכשלמי מה שלמי לא חלקת בה למצוה א) חטאת לא
תחלוק בו לעכב וכיו דכתיב עכובא בזריקה אתיא להו לכולהו עבודות בה0
דרשא מהיקשא דשלמי:
 .˙‡ËÁÏ ‰È· ·È˙Î„ ·ÏÁ ˙‡ËÁ ÔÁÎ˘‡ 2ושחט אותה לחטאת בסת חטאת
כתיב א נפש כי תחטא וגו':
"Ú„ ˙‡ËÁ 3ז ^.דכתיב בפ' שלח ל 0ולא כתיב בהאי עניינא וכ חטאת
דשמיעת הקול לא כתיב בההוא עניינא דההוא עניינא בחטאת דשגגת כרת
קיימא כדילפינ בהוריות )ב:(.
 .ÏÂ˜‰ ˙ÚÈÓ˘ 4שבועת העדות ושמעה קול אלה )שמיעת הקול( ושבועת
ביטוי וטומאת מקדש וקדשיו בחד עניינא כתיבי בקרב עולה ויורד ושמעה קול
אלה או נפש כי תשבע לבטא או נפש אשר תגע וגו' ומוקמא לה במסכת
שבועות בטומאת מקדש וקדשיו:
 .„ˆ‰ ‰Ó· ÔÈÈ˙‡ 5מחטאת חלב וחטאת נזיר ומצורע דכי פרכת מה לחטאת
חלב שכ כרת חטאת נזיר ומצורע יוכיחו מה לחטאת נזיר ומצורע שכ יש
עמה דמי אחרי חטאת חלב תוכיח הצד השוה שבה כו' א) אני אביא
חטאת דשמיעת הקול ומחטאת חלב וחדא מהני לא אתיא דאי מחטאת חלב
וחטאת נזיר איכא למיפר 0מה להצד השוה שבה שכ אינ באי בדלות תאמר
בשבועת ביטוי שהיא בעולה ויורד אי מחטאת חלב וחטאת מצורע איכא
למיפר 0מה להצד השוה שבה שכ אינ בשאלה תאמר בשבועה שישנה
בשאלה:
 .ÏÂÒÙ ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ 6כדאמרי' )לעיל ז:(:
 .ÏÂÒÙ ÂÓ˘Ï ‰ ˘‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘· 7כדאמרי' במס' פסחי )סא (.שחטו קוד
חצות פסול דכתיב בי הערבי וכמה פעמי שנה הכתוב בקביעות זמנו בי''ד
בי הערבי:
 .¯˘Î ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ 8כדמפרש ואזיל:
 .ÈÏÈÓ È ‰ Ó 9דבשאר ימות השנה שלא לשמו כשר:
 .'ÂÎ Â ·¯˜ Ô‡ˆ‰ ÔÓ Ì‡Â 10לאו קרא יתירא קא דריש אלא משמעותא דקרא
משמע ליה הכי וא דבר הבא מ הצא דהיינו פסח שאינו בא אלא מ הצא
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אי מה הפרט מפורש  דבר הבא בנדר ובנדבה,
א) כל  הבא בנדר ובנדבה,
רש"י

היה קרבנו הרי הוא לזבח שלמי ועל כרח 0שלא בזמנו קאמר דאי בזמנו הא
ילפינ ליה לעיל דפסול:
 .'ÂÎ ÔÈ‡ ÌÈÓÏ˘ ‡ÓÈ‡Â 11שחטו לש שלמי ליתכשר אבל שחטו לש עולה
ליפסיל וברייתא קתני שלא לשמו כשר ואפילו שחטו לש עולה או לש
חטאת:
 .Á·ÊÏ 12קרא יתירא הוא דמצי למכתב לשלמי:
 .‰È˙ÂÂÎ ÈÂ‰Ï ËÈÁ˘„ ÏÎÏ ‡ÓÈ‡ 13שחטו לש עולה יהא עולה דהא אתרבי
ליה כל זבח:
 .˙¯Ó‡ ‡˜„Î Á·ÊÂ ÌÈÓÏ˘Ï ·È˙Î ‰Â‰ È‡ ‚''‰ 14דאי כתב הכי הוה משמע
יהא כשלמי או כשאר זבח:
 .ÌÈÓÏ˘ Á·ÊÏ ·È˙Î„ ‡˙˘‰ 15הכי משמע לכל זבח שיזבחנו לשמו שלמי
יהיה:
 .'ÂÎ ÏÏÎ Á·ÊÏ ‡ÓÈ‡Â 16אמאי דריש להאי זבח שלמי הכי דרוש הכי דבר
הבא מ הצא יהא לכל הזבחי כלל שכשר שלא לשמו כי הדר כתב שלמי
פרט שלא הכשרתיו בעקירת שמו אלא א''כ שחטו לשלמי אבל שחטו לש
זבח אחר פסול:
 .˙ÂÙÂÚÏ 'ÈÙ‡Â 17שחטו לש חטאת עו):
 .ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ ‡Â‰˘ ÏÎ Û‡ 18יצא לשמו:
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כל הזבחים

דף ט.

פרק ראשון

עולה ושלמי  אי,
חטאת ואש  לא!?
אלא,
לזבח רבויא הוא.
אימא 
לכל דשחיט ליה להוי כוותיה!?
אמר ¯·* :ÔÈ·‡ È
דוחי קדשי הנאכלי אצל קדשי הנאכלי,
ואי דוחי קדשי הנאכלי אצל קדשי שאינ נאכלי.
1

2

ט.

3

4

אטו חטאת ואש מי לא מיתאכלי!?
אלא,
דוחי קדשי הנאכלי לכל אד,
אצל קדשי הנאכלי לכל אד,
ואי דוחי קדשי הנאכלי לכל אד,
אצל קדשי שאי נאכלי לכל אד.

יז

זבחים

שחטיה לש תמורה ליהוי תמורה,
למאי הילכתא?
לא
למלקא עליה.
8

אמר :ÔÓÁ ·¯„ ‰È¯· ‡¯ËÂÊ ¯Ó
אמר קרא )ש,י(:
תו",
"וְ ָהיָה ה ּוא ּו ְתמ ּו ָר ֹ
זו תמורה ואי אחר תמורה.
10

9

ואימא 
שחטיה לש תודה ליהוי כי תודה,
למאי הילכתא?
להטעינו לח!?
מי איכא מידי דפסח גופיה לא בעי לח,
ומותרו בעי לח?
אי הכי 
השתא נמי מי איכא מידי דפסח גופיה לא בעי נסכי,
ומותרו בעי נסכי!?
אנ הכי קאמרינ:
מי איכא מידי דמותר תודה עצמה לא בעי לח,
ואילו מותר דאתיא להו מעלמא בעיא לח?
11

¯· ÔÈ·‡ È·¯· ÈÒÂÈ Èאמר:
דוחי קדשי קלי אצל קדשי קלי,
ואי דוחי קדשי קלי אצל קדשי קדשי.
מתקי) לה ¯· :ÂÈ¯·Ò È·¯· ˜ÁˆÈ
אימא 
שחטיה לש מעשר ליהוי מעשר,
למאי הילכתא?
דלא ליבעי נסכי,
ולמלקא עליה ב"לֹא יִ ָּג ֵאל" )ויקרא כז,לג(!
אמר קרא )ש,לב(:
" ָהעֲ ִ ׂש ִירי יִ ְהיֶה ּק ֶֹד ׁש",
זה מעשר ואי אחר מעשר.
5

6

אימא 
שחטיה לש בכור ליהוי כבכור,
למאי הילכתא?
דלא ליבעי נסכי?
אי נמי 
דליתביה לכהני!?
בכור נמי עברה עברה ממעשר גמר.

12

13

מתקי) לה ¯· :ÏÏÈ‰ ·¯„ ‰È¯· ¯ÓÈÈ
וממאי דבמותר פסח כתיב?
דילמא במותר אש כתיב!?
אמר ¯·‡:
אמר קרא )ש ג,ו(:
14

"וְ ִאם ִמן ַה ּצֹאן ָק ְר ָּב ֹנו לְ ז ֶַבח ׁ ְשלָ ִמים",
דבר השוה בכל הצא.
15

מתקי) לה ¯·,‡ÈÈÁ ¯· ÔÈ·‡ È
ואיתימא ¯·:‡ ‰Î ¯· ÔÈ·‡ È
בכל אתר את אמרת:
מ להוציא,
וכא מ לרבות!?
אמר ¯·:È Ó È
הכא נמי מ להוציא,
16

17

18

7

רש"י

ואימא 
רש"י

 .‡Ï Ì˘‡Â ˙‡ËÁ 1שחטו לש חטאת ואש יהא פסול אפילו לשלמי:
 .‡Â‰ ‡ÈÂ·¯ Á·ÊÏ ‡Ï‡ 2אינו לשו כלל ולא דרשי' ליה בכלל ופרט שאי
כללות ופרטות באי מרבוי לשו אלא ממשמעות המקראות וכגו )ב''ק סג (.בכל
אשר תאוה נפש 0כלל וכ מ הבהמה כלל בקר וצא פרט אבל לזבח שלמי
שתי תיבות דבוקות ה כאילו כתיב לזבח השלמי וקרא יתירא בעלמא הוא
דהוה מצי למכתב לשלמי וכל מקרא של לשו ייתור אינו לכלל ופרט אלא
לרבות וכמא דכתיב לשלמי וזבח דמי דאיתרבו ליה כל הזבחי:
 .ÔÈÏÎ‡ ‰ ÌÈ˘„˜ ÔÈÁÂ„ 3פסח זה מתחלה הוקדש לש קרב הנאכל הילכ0
דוחי אותו אצל שלמי שה נאכלי ולא אצל עולה:
 .Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡˘ 4אלא לזכרי כהונה:
 .¯˘ÚÓ ÈÂ‰ÈÏ 5דהא קדשי קלי הוא בכור ומעשר אי טעוני נסכי בפרק
שתי מדות )מנחות ד) צ:(:
 6במעשר בהמה כתיב יהיה קודש לא יגאל ודרשינ בבכורות בפרק כל פסולי
המוקדשי )לב (:דהאי לא יגאל לא ימכר הוא:
 .‰¯·Ú ‰¯·Ú 7בבכור כתיב )שמות יג( והעברת כל פטר רח ובמעשר כתיב כל
אשר יעבור תחת השבט )ויקרא כז(:

 .‰ÏÚ ‡˜ÏÈÓÏ 8משו לא יחליפנו:
 .‰¯ÂÓ˙ ÂÊ 9ממש שהעומדת כשהיא חולי אצל בהמת קדשי והמיר הוא
דהויא תמורה:
 .¯Á‡ ÔÈ‡Â 10זבח ראשו ששחטו לש תמורה:
 .ÌÈÎÒ ÈÚ· Â¯˙ÂÓÂ 11דהא אמרת שלמי ניהוי:
 .‰ÓˆÚ ‰„Â˙ ¯˙ÂÓ„ 12כגו הפריש תודתו ואבדה והפריש אחרת ונמצאת
הראשונה אי השניה טעונה לח כדאמרי' בפ' התודה )מנחות עט (:זבח התודה
טעו לח ולא ולדה ולא תמורתה ולא חליפתה טעוני לח:
 .‡ÓÏÚÓ ‰Ï È˙‡„ ¯˙ÂÓÂ 13תודה שבאה ממותר פסח:
 .·È˙Î Ì˘‡ ¯˙ÂÓ· ‡ÓÏÈ„ 14האי וא מ הצא דאש נמי איל תמי מ הצא
הוא ואינו בא מ הבקר:
 .Ô‡ˆ ÏÎ· 15בכבשי ועזי כגו פסח לאפוקי אש דאינו בא מ העזי:
 .¯Ó‡ ˙‡ ¯˙‡ ÏÎ· 16בכל מקו אתה אומר מ להוציא הוא כגו מ הבהמה
להוציא רובע ונרבע מ הבקר להוציא את הנעבד מ הצא להוציא את המוקצה
)ב''ק מ:(:
 .˙Â·¯Ï ÔÓ ¯ÓÂ‡ ‰˙‡ Ô‡ÎÂ 17דקאמרת ]מ הצא[ פסח משמע שבא מכל
צא:
 . ''‰ 18כי מוקמינ לה בפסח מ להוציא הוא דלא אתי ב שתי שני ולא אתי
נקיבה ומיהו הצא מכל מי צא משמע בי כבשי בי עזי ומיעוטא דמ
לנקיבות אתא:
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כל הזבחים

דף ט:

פרק ראשון

דלא אתי ב שתי שני ולא אתי בנקיבה.
1

יח

זבחים

וחד  לעיברה זמנו ולא שנתו,
וחד  ללא עיברה לא זמנו ולא שנתו.
10

מתקי) לה ¯· :‰‡˙„‚· ‡ Á
ומי מצית אמרת דכי כתיב האי במותר פסח כתיב?
והא מדכתיבִ " :אם ֶּכ ֶׂשב" )ויקרא ג,ז( " ִאם ֵעז" )ש,יב(,
מכלל דלאו במותר פסח כתיב!?
ההוא מיבעי ליה לכדתניא:
לב
" ֶּכ ֶׂשב",
לרבות את הפסח לאליה,
כשהוא אומר:
לג
" ִאם ֶּכ ֶׂשב" 
לרבות פסח שעיברה שנתה,
ושלמי הבאי מחמת פסח לכל מצות שלמי,
שיטענו סמיכה ונסכי ותנופת חזה ושוק,
כשהוא אומר:
" ִאם ֵעז",
הפסיק העני,
לימד על העז שאינה טעונה אליה.
2

3

4

5

6

והא מהכא נפקא?
מד‡· Ï‡ÂÓ˘„ ‰Âנפקא,
דאמר ‡·:Ï‡ÂÓ˘„ ‰Â
7

"וְ ִאם ִמן ַה ּצֹאן ָק ְר ָּב ֹנו לְ ז ֶַבח ׁ ְשלָ ִמים" )ויקרא ג,ו(,
דבר הבא מ הצא יהא לזבח שלמי!
ואכתי,
מד¯·  ÔÓÁאמר ¯· ‰Â·‡ ¯· ‰נפקא,
דאמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯·:‰Â·‡ ¯· ‰
מני למותר פסח שקרב שלמי?
שנאמר )דברי טז,ב(:
ָ
"וְ זָ ַב ְח ָּת ּ ֶפ ַסח לַ יהֹוָ ה אֱ ל ֶֹהיך צֹאן ּו ָב ָקר",
והלא אי פסח בא אלא מ הכבשי ומ העזי!
אלא,
מכא למותר הפסח,
שיהא לדבר הבא מ הצא ומ הבקר,
ומאי ניהו?
שלמי!?
8

ט:

אלא,
תלתא קראי כתיבי:
חד  לעיברה זמנו ועיברה שנתו,

וצריכי,
דאי כתב רחמנא חד,
הוה אמינא 
היכא דעיברה שנתו וזמנו דאידחי מפסח לגמרי,
אבל עיברה זמנו ולא שנתו דחזי לפסח שני 
אימא לא;
ואי כתב רחמנא הני תרתי,
משו דאידחי להו ממילתייהו,
אבל היכא דלא עבר לא זמנו ולא שנתו דחזי לפסח 
אימא לא,
צריכי.
11

אמר ¯· משמיה ד:‚Â·Ó
חטאת ששחטה לשו חטאת נחשו 
כשירה,
דאמר קרא )ויקרא ו,יח(:
"זֹאת ּת ֹו ַרת ַה ַח ָּטאת",
תורה אחת לכל החטאות.
12

13

14

יתיב ¯·‡ וקאמר לה להא שמעתא,
איתיביה ¯·  ‡È˘¯˘Óל¯·‡:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כל המנחות שנקמצו שלא לשמ 
כשירות ועלו לבעלי לשו חובה,
לפי שאי המנחות דומות לזבחי;
שהקומ #מחבת לש מרחשת 
מעשיה מוכיחי עליה שהיא מחבת;
חריבה לש בלולה 
מעשיה מוכיחי שהיא חריבה;
אבל בזבחי אינו כ,
שחיטה אחת לכול,
קבלה אחת לכול,
זריקה אחת לכול;
טעמא דמעשיה מוכיחי,
15

16

17

18

19

20

רש"י

*

9

רש"י

 1ה''ג דלא אתי ב שתי שני ולא אתי נקיבה:
 .·È˙Î„ ‡Â‰ ÁÒÙ‰ ¯˙ÂÓ· Â‡Ï„ ÏÏÎÓ ÊÚ Ì‡ ˘·Î Ì‡ ·È˙Î„Ó ‡‰Â 2אלא
בשלמי גרידי וה''ק א נדר להביא מ הצא יביא איזה שירצה או כבש או עז
דאי במותר הפסח כתיב למה לי א כבש א עז פשיטא דמכבשי ומעזי הוא
בא דהא בגופיה כתיב מ הכבשי ומ העזי )שמות יב(:
 .'ÂÎ ‡È ˙„ÎÏ 3לחלק ביניה ולפרש הילכותיה לומר שהכבש טעו אליה
למזבח והעז אי אלייתו בכלל אימורי:
 .˘·Î 4קרא יתירא הוא דכיו דכתיב ]מעיקרא וא מ הצא וכתיב[ בתריה
וא עז מכלל דעד השתא בכבש איירי דאי ל 0מ הצא אלא שני מיני:
 .‰ÈÏ‡Ï 5שתהא קריבה ע אימורי כנגד הכליות ולמטה דכתיב לעומת העצה
יסירנה מקו שהכליות יועצות:
 .ÁÒÙ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡·‰ ÌÈÓÏ˘ 6חגיגת ארבעה עשר כדאמרי' בפסחי )סט:(:
 .‡˜Ù ‡Î‰Ó ‡‰Â 7דפסח שעברה שנתו קרב שלמי והלא זה הוא מותר
הפסח והא ילפת לה לעיל מדאבוה דשמואל:
 .ÌÈÓÏ˘ Â‰È È‡ÓÂ 8דבאי מכל צא ובקר בי זכרי ובי נקיבות:
 .Â ÓÊ ‰¯·ÈÚ 9זמ שחיטת הפסח:

 .Â˙ ˘ ‡ÏÂ Â ÓÊ ‡Ï 10וא שחטו קוד הפסח לש שלמי כשר ואע''ג דחזי
לפסח ראשו:
 .Â‰ÈÈ˙ÏÈÓÓ 11מפסח ראשו:
 .‚Â·Ó„ ‰ÈÓ˘Ó 12ש חכ:
 .ÔÂ˘Á ˙‡ËÁ Ì˘Ï ‰ËÁ˘˘ ˙‡ËÁ 13שעיר חטאת ]דחנוכת[ הנשיאי:
 .‰¯˘Î 14ולא הויא שינוי קדש דלא אמרי' חטאת נחשו כיו דלדורו אתי ולא
לכפרה על חטא הרי היא כשחיטה לש עולה וכ''ש דשינוי בעלי לא הוי דלא
שחטה להתכפר בה נחשו:
 .ÌÈÏÚ·Ï ÂÏÚÂ 15ר''ש פליג אמנחות ומודה בזבחי:
 .˙˘Á¯ÓÂ ˙·ÁÓ 16שני כלי שבה מטגני את המנחות שכל המנחות היו
עשר עשר חלות מחבת צפה ומעשיה קשי מתו 0שהכלי צ) מעשיה מתפשטי
והאור שור) את השמ מרחשת עמוקה ומעשיה רוחשי ורכי שאי האור שור)
את השמ וכשמניח אד אצבעו עליה נראה כמו רוחשת:
 .‰·È¯Á 17מנחת חוטא שאי בה שמ דכתיב )ויקרא ה( לא ישי עליה שמ:
 .ÔÈÁÈÎÂÓ ‰È˘ÚÓ 18דמחשבה הניכרת שהיא שקר סבר ר''ש דלא מהניא:
 .ÔÏÂÎÏ ˙Á‡ ‰ËÈÁ˘ 19וכי שחיט עולה לש חטאת ליכא הכירא דמשקר
הילכ 0מהניא מחשבה כ'' 0שמעת''י במנחו''ת:
 .'ÂÎ ‡ÓÚË 20אלמא אפי' לרבי שמעו דמהדר להיכשירא לא ילי) מזאת תורה
וכ''ש דמדרבנ קשיא ל 0דאמרי א) במנחות לא עלו אלמא לא דרשי תורה
להכי ולרבא דאמר לעיל )ז (.חטאת חלב ששחטה לש חטאת ד כשירה ליכא
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כל הזבחים

דף ט:

פרק ראשון

יט

זבחים

הא אי מעשיה מוכיחי  לא;
אמאי?
לימא:
ֹ"זאת ּת ֹו ַרת ַה ִּמנְ ָחה" )ויקרא ו,ז(,
תורה אחת לכל המנחות!?

כשירה;
לש חטאת נזיר,
לש חטאת מצורע 
פסולה,
הני עולות נינהו.

אלא,
אי איתמר הכי איתמר:
אמר ¯· משמיה ד:‚Â·Ó
חטאת ששחטה על מנת שיתכפר בה נחשו 
כשירה,
אי כפרה למתי.
ולימא מת בעלמא!?
הא קא משמע ל 
טעמא דמת,
הא דחי דומיא דנחשו 
פסולה;
ומאי ניהו?
חטאת נזיר וחטאת מצורע.

בעי ¯·‡:
חטאת חלב ששחטה לש חטאת דטומאת מקדש וקדשיו,
מהו?
מי אמרינ כרת כמותה,
או דילמא 
אי קבוע כמותה?

1

2

3

5

4

הני עולות נינהו!?
אלא,
אי איתמר ,הכי איתמר:
אמר ¯· משמיה ד:‚Â·Ó
חטאת ששחטה על שמחוייב חטאת כנחשו 
כשירה,
חטאת נחשו עולה היא.
6

7

לד

איכא דאמרי:
אמר ¯· משמיה ד:‚Â·Ó
חטאת ששחטה לש חטאת נחשו 
פסולה,
חטאת נחשו עולה היא.
ולימא 
חטאת נזיר וחטאת מצורע!?
עיקר חטאת נקט.
8

אמר ¯·:
חטאת חלב ששחטה לש חטאת ד,
לה
לש חטאת עבודה זרה 
9

רש"י

למיפר 0מינה דהת כיו דכי הדדי נינהו דתרוייהו חטאת סתמא שמייהו וכפרת
שתיה שוה על הכרת אי ש שינוי קודש והרי חטאת לש חטאת נשחטה
ואילו מנחת מחבת ומנחת מרחשת אי שמותיה שוי זו שמה לבדה וזו שמה
לבדה אלא לרב קשיא דהא לש חטאת נחשו שינוי גמור הוא שהרי היא
כעולה וקאמר כשרה משו תורת חטאת:
 .¯Ó˙È‡ È‡ ‡Ï‡ 1דרב הכי איתמר ובשינוי בעלי איתמר:
 .‰· ¯ÙÎ˙È˘ 2היינו שינוי בעלי:
 .ÌÈ˙ÓÏ ‰¯ÙÎ ÔÈ‡˘ 3הילכ 0לא קרינא ביה במחוייב כפרה כמותו:
 .ÈÁ ‡‰ 4א שחטה בשינוי בעלי לש אד חי:
 .ÔÂ˘Á „ ‡ÈÓÂ„ 5שמחוייב חטאת שאינה על חטא הדומה לשעיר נחשו כגו
חטאת נזיר ומצורע הבאות להכשיר פסולה:
 .Â‰ È ˙ÂÏÂÚ È ‰ Ô ÈÎ¯ÙÂ 6ואנ קי ל לעיל )ז (.חטאת ששחטה על מי
שמחוייב עולה כשירה והני כעולה דמו:
 7פשיטא ל''ג:
 .Ë˜ ˙‡ËÁ ¯˜ÈÚ 8שורש החטאת שהיא היתה חטאת יחיד ראשונה:
 ^.Ê"Ú ˙‡ËÁ Ì˘Ï 9רבותא נקט אע''ג דלא דמיא לשאר חטאות שה בכבשה
או שעירה והיא אינה כשירה בכבשה אלא בשעירה:

10

11

¯· ‡ ‡·¯„ ‰È¯· ‡Áמתני כולהו לפסולא,
מאי טעמא?
"וְ ׁ ָש ַחט א ָֹת ּה לְ ַח ָּטאת" )ויקרא ד,לג( 
לש אותה חטאת.
אמר ליה ¯· ‡˘ Èל¯· ‡:‡·¯„ ‰È¯· ‡Á
בעיא ד¯·‡  היכי מתניתו לה?
אמר ליה:
אנ בשינוי בעלי מתנינ לה,
אמר ¯·‡:
חטאת חלב ,ששחטה על מי שמחוייב חטאת ד,
לו
וחטאת עבודה זרה 
פסולה,
על מי שמחוייב חטאת נזיר וחטאת מצורע 
כשירה,
ובעיי לה הכי.
בעי ¯·‡:
חטאת חלב ששחטה,על מי שמחוייב חטאת
דטומאת מקדש וקדשיו,
מהו?
מי אמרינ כרת כמותה;
או דילמא 
אי קבוע כמותה?
תיקו.
איתמר:
שחטה לשמה לזרוק דמה שלא לשמה 
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :פסולה;
ו¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר :כשירה.
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :פסולה.
מחשבי מעבודה לעבודה,
וילפינ ממחשבת פיגול.
12

13

1

רש"י

 .‰Ï Â˙È ˙Ó ÈÎÈ‰ ‡·¯„ ‡ÈÚ· 10וכיו דאמרת דרבא בכולהו פסיל ואפילו
חטאת חלב לש חטאת ד כ''ש לש חטאת דטומאת מקדש וקדשיו:
 .‰˙ÂÓÎ ˙¯Î Ô È¯Ó‡ ÈÓ 11והוה ליה מחוייב כפרה כמותו וקרינ ביה עליו ולא
על חבירו וחבירו דומיא דידיה או דילמא כו' דאי קבוע כמותו שבא בעולה
ויורד:
 .‰Ó˘Ï ‰ËÁ˘ 12שלא חישב על השחיטה אלא על הזריקה חישב בשעת
שחיטה דהיינו מעבודה לעבודה:
 .‰„Â·ÚÏ ‰„Â·ÚÓ ÔÈ·˘ÁÓ 13כלומר מחשבה מועלת מעבודה לעבודה
במחשבת שלא לשמו:
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כל הזבחים

דף י.

פרק ראשון

ו¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר :כשירה,
אי מחשבי מעבודה לעבודה,
ולא ילפינ ממחשבת פיגול.
2

י.

זבחים

מתקי) לה ¯·‡ ·¯ ‡:È‡ÏÈ‰
מה לחו #לזמנו שכ כרת!?
אלא אמר ¯·‡ ·¯ ‡È‡ÏÈ‰
הכי קאמר 
ומה מקו שא אמר :הריני שוחט חו #למקומו,
שהוא כשר,
שחטו על מנת לזרוק דמו חו #למקומו 
פסול;
מקו שא אמר הריני שוחט שלא לשמו שהוא פסול,
שחטו על מנת לזרוק דמו שלא לשמו 
אינו די שיהא פסול!?
11

ואזדו לטעמייהו,
דאיתמר* :
לח
לז
השוחט את הבהמה לזרוק דמה לעבודה זרה,
לט
ולהקטיר חלבה לעבודה זרה 
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :אסורה,
מחשבי מעבודה לעבודה,
וילפינ חו #מפני;
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר :מותרת,
אי מחשבי מעבודה לעבודה,
ולא ילפינ חו #מפני.
3

כ

4

5

6

7

8

9

מ

וצריכי,
דאימא אשמעינ בהא 
בהא אמר ¯;˘È˜Ï ˘È
אבל פני מפני 
אימא מודי ליה ל¯·;Ô ÁÂÈ È
ואי אשמעינ הא 
בהא קאמר ¯·;Ô ÁÂÈ È
אבל בההיא אימא מודי ליה ל¯;˘È˜Ï ˘È
צריכי.
כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר:
מתיב ¯·  ‰ÈÓ¯Èלסיועיה ל¯·,Ô ÁÂÈ È
ו¯· ‡ÏÈ‡ Èלסיועיה ל¯.˘È˜Ï ˘È
¯·  ‰ÈÓ¯Èלסיועיה ל¯·:Ô ÁÂÈ È
ומה במקו שא אמר:
הריני שוחט חו #לזמנו שהוא כשר,
שחטו על מנת לזרוק דמו חו #לזמנו 
פסול,
מקו שא אמר הריני שוחט שלא לשמו פסול,
שחטו על מנת לזרוק דמו שלא לשמו 
אינו די שיהא פסול!?
10

12

13

מתקי) לה ¯· ‡˘:È
מה לחו #למקומו 
שכ נוהג בכל הזבחי,
תאמר בשלא לשמו 
שאינו נוהג אלא בפסח וחטאת!?
אלא אמר ¯· ‡˘:È
הכי קאמר 
ומה במקו שא אמר:
הריני שוחט לש פלוני שהוא כשר,
לזרוק דמו לש פלוני 
פסול,
מקו שא אמר הריני שוחט שלא לשמומב שהוא פסול,
מג
שחטו על מנת לזרוק דמו שלא לשמו 
אינו די שיהא פסול!?
14

¯· ‡ÏÈ‡ Èלסיועיה ל¯:˘È˜Ï ˘È
לא תאמר בזריקה ותיתי מקל וחומר מבינייא,
משחיטה וקבלה,
למאי הלכתא כתב רחמנא?
לומר 
דאי מחשבי מעבודה לעבודה.
15

16

17

מתקי) לה ¯· :‡ÙÙ
ודלמא דמחשבי מעבודה לעבודה!?
א כ 
18

1

רש"י

 .ÏÂ‚ÈÙ ˙·˘ÁÓÓ Ô ÈÙÏÈ„ 1דמהניא ביה הכי דתנ בפרק שני )לקמ כז (:השוחט
את הזבח על מנת לזרוק דמו למחר פיגול:
 .‰„Â·ÚÏ ‰„Â·ÚÓ ÔÈ·˘ÁÓ ÔÈ‡ 2בשלא לשמו דלא ילפינ לה מפיגול דהת
עיקר מחשבתו המביאה לידי פיגול זו היא שיחשוב בעבודה זו לעשות עבודה
אחרת מ אחת העבודות להאכיל לאד או למזבח חו #לזמנו וזריקה אכילת
מזבח היא והוא הדי א חישב על הקטרת החלב שאינה מ עבודות הילכ 0לא
דמיא לשלא לשמו:
 .‰Ó‰·‰ ˙‡ ËÁÂ˘‰ 3של חולי אסורה^ בהנאה כדי זבחי מתי וזבחי מתי
ילפינ )ע''ז כט (:ש ש מעגלה ערופה:
 .Ê"ÚÏ ‰Ó„ ˜Â¯ÊÏ 4ועבודת השחיטה לא נעשית לש ע"ז^ אלא בשעת
שחיטה חישב לעבוד הזריקה לש ע"ז^ ולא זרק:
 .‰„Â·ÚÏ ‰„Â·ÚÓ ÔÈ·˘ÁÓ 5מחשבה היא לעני זבחי מתי ליאסר בהנאה:
 .Ô ÈÙÏÈ„ 6מע"ז^ שהיא חו #ממחשבת פיגול שהוא פני:
 .˙¯˙ÂÓ 7לאכילה:
 .‰„Â·ÚÏ ‰„Â·ÚÓ ÔÈ·˘ÁÓ ÔÈ‡ 8ואינה אסורה אלא א כ שחט לעבודה זרה^
שבשחיטתה עבד עבודה זרה או זרק לע"ז^:
 .ÌÈ ÙÓ ÌÈ Ù 9מחשבת שלא לשמו מפיגול:
 .Â ÓÊÏ ıÂÁ ËÁÂ˘ È È¯‰ 10ולא חישב על מנת לאכול ולא על מנת לזרוק או
להקטיר אלא על השחיטה חישב סת חו #לזמנה כשר דלאו מחשבה היא דאי
זמ אלא באכילת אד ומזבח )דזהו( פיגול:

רש"י

 .˙¯Î ÔÎ˘ 11האוכל פיגול אפי' לאלתר חייב כרת הואיל וחמור מהניא ביה
מעבודה לעבודה:
 .ÂÓÂ˜ÓÏ ıÂÁ ÂËÁÂ˘ È È¯‰ 12שלא חישב לא על אכילה ולא על זריקה אלא
אמר הריני שוחט חו #למקומו כשר דהא חזינ דבמקומו הוא שוחטו ועוד
דבאכילת אד או מזבח תלה רחמנא לחו #למקומו וחו #לזמנו דכתיב וא
האכל יאכל וגו' וילפינ חו #למקומו וחו #לזמנו מהאי קרא לקמ )יג:(.
) .ÏÂÒÙ 'ÂÎ ÂÓÂ˜ÓÏ ıÂÁ ÂÓ„ ˜Â¯ÊÏ ˙ Ó ÏÚ 13בפרק שני( והשתא ליכא
למפר 0שכ כרת שאי חייבי כרת על אכילת כדתניא לקמ ]בפרק שני[ )כח:(.
 .¯˘Î È ÂÏÙ Ì˘Ï ËÁ˘ 14דאי שינוי בעלי חל על השחיטה דלא שיי 0ש
בעלי אלא על הכפרה והיינו דאמר לעיל )ד (.דשינוי בעלי אינו בד' עבודות:
 .‰˜È¯Ê· ¯Ó‡˙ ‡Ï 15מחשבי שלא לשמו דרבינ ליה לעיל בכולהו עבודות:
 .‰Ï·˜Â ‰ËÈÁ˘Ó 16ומה שחיטה שכשרה בזר פסולה בשלא לשמה זריקה לא
כל שכ כי פרכת מה לשחיטה שכ פוסלת שלא לש אוכלי בפסח קבלה
תוכיח:
 .‰„Â·ÚÏ ‰„Â·ÚÓ ÔÈ·˘ÁÓ ÔÈ‡„ 17אלא בשעת זריקה גופה בעי מיחשב:
 .‡ÓÏ„Â 18להכי כתביה לאשמועינ רבותא דמחשבי מעבודה לעבודה ]שלא[
בשעת זריקה גופה בעי מחשב דאפי' לא חישב על הזריקה בשעתה אלא בשעת
שחיטה הויא מחשבה:
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כל הזבחים

דף י:

פרק ראשון

לשתוק קרא מיניה ותיתי מקל וחומר ד¯· ‡˘.È
ואיד?!0
פרי 0הכי:
מה להנ  0שכ טעונות צפו וישנ בחטאות הפנימיות!
ואיד?!0
השתא מיהא בשלמי קיימי.
2

3

4

איתמר:
שחטה לשמה לזרוק דמה שלא לשמה 
¯·  ÔÓÁאמר :פסולה;
¯· ‰אמר :כשרה;
והדר ביה ¯· ‰לגבי ¯·  ÔÓÁמקל וחומר ד¯· ‡˘.È
רבי אליעזר אומר:
אף האשם.
תניא:
אמר ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
חטאת באה על חטא ואש בא על חטא,
מה חטאת שלא לשמה  פסולה,
א) אש שלא לשמו  פסול.
אמר לו ¯·:Ú˘Â‰È È
לא,
א אמרת בחטאת שכ דמה למעלה!?
אמר לו ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
פסח יוכיח,
שדמו למטה ושחטו שלא לשמו 
פסול!
5

י:

אמר לו ¯·:Ú˘Â‰È È
מה לפסח שכ זמנו קבוע!?
אמר לו ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
חטאת תוכיח!
אמר לו ¯·* :Ú˘Â‰È È
חוזרני חלילה!
6

כא

זבחים

שלא לשמה  פסולה;
ופסח נאמר בו "ה ּוא" )שמות יב,כז(,
הוא לשמו  כשר,
שלא לשמו  פסול,
א) אש נאמר בו "ה ּוא" )ויקרא ז,ה(,
הוא לשמו  כשר,
שלא לשמו  פסול!?
אמר לו ¯·:Ú˘Â‰È È
חטאת נאמר בה "היא" בשחיטה,
היא לשמה  כשרה,
שלא לשמה  פסולה,
פסח נאמר בו "ה ּוא" בזביחה,
הוא לשמו  כשר,
שלא לשמו  פסול,
אבל אש לא נאמר בו "ה ּוא" אלא לאחר הקטרת אימורי,
והוא עצמו שלא הוקטרו אימוריו מו כשר!?
אמר לו ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
הרי הואמז אומר )ויקרא ז,ז(:
" ַּכ ַח ָּטאת ָּכ ָא ׁ ָשם",
מה חטאת שלא לשמו  פסול,
א) אש שלא לשמו  פסול.
מה

8

אמר מר:
אמר לו ¯·:Ú˘Â‰È È
חוזרני חלילה.
ולמיהדר דינא ולייתי במה הצד!?
משו דאיכא למיפר:0
מה להצד השוה שבה  שכ יש בה צד כרת.
9

10

אמר לו ¯·:Ú˘Â‰È È
לא,
א אמרת בחטאת שכ דמה למעלה.
ולימא ליה 
לא,
א אמרת בחטאת שכ נכנס דמה לפני ולפני!?
בחטאות החיצונות קאמרינ.
שא נכנס דמה לפני ולפני  פסולה!?
אית ליה ל¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èא) האש,
שכ מכפרת על חייבי כריתות,
מחטאת דשמיעת הקול.
11

12

חזר ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èודנו די אחר:
חטאת נאמר בה "היא" )ע"פ ויקרא ד,כד( ,
היא לשמה  כשירה,
7

מד

13

1514

16

רש"י

 .ÔÎ Ì‡ 1דמחשבי אתא לאשמועינ לשתוק קרא מיניה ותיתי דמחשבי מקל
וחומר דרב אשי כדאמר ומה א במקו שא אמר הריני שוחט לש פלוני
כו':
 .Í„È‡Â 2רבי יוחנ פרי 0הכי דלא נפקא ל זריקה מקל וחומר דקבלה ושחיטה:
 .'ÂÎ Í ‰Ï ‰Ó 3הלכ 0לאו קרא יתירא הוא דנילי) מיניה דאי מחשבי:
 .Ô ÈÓÈÈ˜ ÌÈÓÏ˘· ˙‰ÈÓ ‡˙˘‰ 4דבשלמי כתיבא מחשבה שלא לשמו הלכ0
מצי למיל) זריקה משחיטה וקבלה וליכא למיפר 0צפו דשלמי לא בעי צפו
וליתנהו פנימיות:
 .‰ÏÚÓÏ ‰Ó„ ÔÎ˘ 5מחוט הסיקרא דתנ במס' מדות )פ''ג מ''א( חוט הסיקרא
חוגרת באמצע להבדיל בי דמי עליוני לדמי התחתוני וילי) לקמ )נג (.מ
והיתה הרשת עד חצי המזבח התורה נתנה מחיצה להבדיל וחטאת בהמה
נעשית למעלה דכתיב בה )ויקרא ד( על קרנות וכ עולת העו) כדלקמ )סד(:
ושאר זבחי שלא פירש בה נעשי למטה דכתיב בהו מזבח ולא כתיב בהו
קרנות וכוליה מזבח ליכא למימר דהוה מקומ שהרי תורה נתנה מחיצה:
 .‰ÏÈÏÁ È ¯ÊÂÁ 6ולא יקו הדי ולקמ פרי 0וניהדר דינא וניתי במה הצד:
 .‰ËÈÁ˘· ‡È‰ ‰· ¯Ó‡ 7שעיר נשיא:

רש"י

 .'ÂÎ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ È¯‰ 8ואי משיבי על ההיקש ולקמ בסו) שמעתא מפרש
טעמייהו דרבנ דסמכי אהיקשא אחרינא וה 0היקשא דרשינ למילתא אחריתי:
 .„ˆ‰ ‰Ó· È˙È˙ 9דפסח וחטאת נאכלי )ליו ולילה( א) אני אביא אש:
 .˙¯Î „ˆ 10חטאת באה על שגגת כרת ופסח חייבי עליו כרת טהור שלא היה
בדר 0רחוקה:
 .ÌÈ ÙÏÂ È ÙÏ ‰Ó„ Ò Î ÔÎ˘ 11כגו ביו הכפורי:
 .Ô È¯Ó‡˜ ˙Â ÂˆÈÁ‰ ˙Â‡ËÁ· 12במתני' דפסולה ואע''ג דלא עיילי לפני
ומינייהו ילי) ר' אליעזר:
 .ÏÂÒÙ ÌÈ ÙÏ ‰Ó„ Ò Î Ì‡˘ 13פירכא היא וה''ק ולימא ליה מה לחטאת
החיצונה שכ א נכנס דמה לפני פסולה דכתיב )ויקרא ו( וכל חטאת אשר יובא
מדמה כו' תאמר באש דלא מיפסיל בהכי:
 .Ì˘‡· Û‡ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯Ï ‰ÈÏ ˙È‡ 14שנכנס דמו לפני פסול לקמ בשמעתי:
 15ולימא ליה ר' יהושע מה לחטאה שכ מכפרת על חייבי כריתות:
 .ÏÂ˜ ˙ÚÈÓ˘„ ˙‡ËÁÓ 16ילי) רבי אליעזר דאינה באה על כרת:
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כל הזבחים

דף י:

פרק ראשון

שכ טעונה ארבע מתנות!?
כ¯· Ï‡ÚÓ˘È Èדאמר:
כל הדמי טעונימח ארבע מתנות על ארבע קרנות.
וליטעמי,0
האיכא אצבע,
האיכא קר,
האיכא חודה,
אלא חד מתרי תלת טעמי נקט.

כב

זבחים

1

2

3

4

אמר מר:
אמר לו ¯·:Ú˘Â‰È È
לא,
א אמרת.
לימא ליה ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
אש נמי דמו למעלה!?
אמר ‡·:ÈÈ
אש דמו למעלה לא מצית אמרת,
קל וחומר מעולה,
ומה עולה שהיא כליל  דמה למטה,
אש שאינו כליל  לא כל שכ?
מה לעולה  שכ אינה מכפרת!?
חטאת העו) תוכיח.
מה לחטאת העו)  שכ אינה מי זבח!?
עולה תוכיח.
לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה,
הצד השוה שבה 
שה קדשי קדשי ודמ למטה,
א) אני אביא אש שהוא קודש קדשי ודמו למטה.
5

6

7

אמר ליה ¯·‡  ‡È˜Ê¯ÙÓל¯· ‡˘:È
ולפרו:0
מה להצד השוה שבה שכ אי לה קצבה,
תאמר באש שיש לו קצבה!?
8

רש"י

 .˙Â ˙Ó Ú·¯‡ ‰ ÂÚË ÔÎ˘ ‰ÈÏ ‡ÓÈÏÂ 1תאמר באש שאינו טעו אלא שני
מתנות שה ד':
 .'ÂÎ Ï‡ÚÓ˘È '¯Î 2באיזהו מקומ )לקמ נג (:נאמר כא סביב בעולה ואש
ונאמר להל סביב בחטאת ]המילואי[ מה להל פיסוק ארבע מתנות דהא ד'
מתנות כתיבי בה ואי אפשר לשתי קרנות בבת אחת א) כא פיסוק ד' מתנות
באותה מתנה שנות לקר שהוא כשתי צרי 0לפסוק לצפונה של קר ולמזרחה
של קר:
 .˙Â ¯˜ '„ ÏÚ ˙Â ˙Ó '„ ÔÈ ÂÚË ÔÎ˘ ‰ÈÏ ‡ÓÈÏÂ 3מה שאי כ באש דר'
ישמעאל גופיה לא בעי בשאר זבחי אלא ד' מתנות בשתי קרנות דקתני בדר'
ישמעאל אי מה להל ארבע מתנות ]על ארבע קרנות[ א) כא כו' אמרת עולה
טעונה יסוד וקר מזרחית דרומית לא היה לה יסוד:
 .ÍÈÓÚËÈÏÂ 4טובא הוה ליה לרבי יהושע למיפר 0דהא איכא קר ואצבע וחודה
שחטאת טעונה לית מתנותיה באצבע כנגד חודה של קר אב של אמה על
אמה ברו אמה בד' מקצעות המזבח מה שאי כ בשאר הדמי דאפילו עולת
העו) שהיא למעלה מחוט הסיקרא כדלקמ אינה צריכה להגביה כ''כ ולתת על
הקר ממש אלא שתהא למעלה מ החוט כל שהוא כדתניא לקמ )נג (.עשאה
למטה מרגליו אפי' אמה כשרה ואי שו זבח טעו מתנות אצבע אלא זורק מ
הכלי אל קיר המזבח למקצעותיו השני והד מתפשט לצפו ולמערב ואי
מתנתו כנגד חודה במש 0מלמעלה למטה כחטאת שצריכה כנגד חודה לקמ
באיזהו מקומ )נג:(.
 5ולימא ליה רבי אליעזר אש נמי דמו למעלה דהא רבי אליעזר מקיש אש
לחטאת:
 .ÛÂÚ‰ ˙‡ËÁ 6דמה למטה לקמ בפרק קדשי קדשי )סג:(.
 .Á·Ê ÔÈÓ ‰ È‡ 7אלא מי מליקה:
 .‰·ˆ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡ 8לדמיה ואש יש לו קצבה לדמיו בכס) שקלי:

אלא היינו טעמא ד¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
דאמר קרא )ויקרא ו,יט(:
" ַה ּכ ֵֹהן ַה ְמ ַח ּ ֵטא א ָֹת ּה",
אותה דמה למעלה,
ואי דמו של אחר למעלה.
אי הכי 
חטאת נמי נימא:
אותה לשמה  כשרה,
שלא לשמה  פסולה;
הא שאר זבחי בי לשמ בי שלא לשמ 
כשרי!?
ההוא אותה לאו דוקא,
דהא שייר פסח.
9

10

הכא נמי לאו דוקא,
דהא שייר עולת העו)!?
בזביחה מיהא לא שייר מידי.
ואי בעית אימא 
הא מני?
¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èהיא דאמר:
האי מקו לחוד והאי מקו לחוד,
דתניא:
דמי התחתוני ניתני מחוט הסיקרא ולמטה,
והעליוני  מחוט הסיקרא ולמעלה;
אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
במה דברי אמורי? בעולת העו),
אבל בחטאת בהמה 
היא עצמה אי נעשה אלא על גופה של קר.
11

12

13

14

15

16

תנ הת )כא ח:יא(:
שהיה ¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
כל דמי שנכנסו להיכל לכפר 
מט
פסולי;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
חטאת בלבד;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
א) האש,
17

רש"י

 .‰˙Â‡ ‡ËÁÓ‰ 9הזורק דמה ובחטאת כתיב ומיעט אותה בחטאת למעוטי
שאר קדשי ממקו מת דמו של חטאת:
 .ÈÎ‰ È‡ 10בשחיטת חטאת נמי כתיב אותה לחטאת ומיעוטא הוא ולידרשא ר'
אליעזר למעוטי אש מפסול שלא לשמו:
 .ÛÂÚ‰ ˙ÏÂÚ ¯ÈÈ˘ 11שהיא למעלה דילפינ לקמ )סה (.מומלק והקטיר מה
הקטרה בראשו של מזבח א) מליקה בראשו של מזבח:
 .È„ÈÓ ¯ÈÈ˘ ‡Ï ‰ÁÈ·Ê· 12אדבר שהוא זבח לא שייר כלו שכל הזבחי נמעטו
שלא יהא דמו למעלה ועולת העו) לאו שיורא הוא דאינו זבח כמותו:
 .È Ó ‡‰ 13דלא חשיב עולת העו) שיור רבי אלעזר בר' שמעו היא:
 .ÌÂ˜Ó È‡‰ ¯Ó‡„ 14דחטאת בהמה לחוד ודעולת העו) לחוד אע''פ ששניה
למעלה אי מקומ שוה הלכ 0במיעוטא דגבי זריקת חטאת ליכא שיור:
 .ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó· 15דעליוני לא קביע להו מקו אלא שיהא מ החוט
ולמעלה:
 .Ô¯˜ Ï˘ ‰ÙÂ‚· ‡Ï‡ ˙È˘Ú ‰ È‡ ‰Ó‰· ˙‡ËÁ Ï·‡ ÛÂÚ‰ ˙ÏÂÚ· 16האב
של אמה על אמה שבראש מזבח שכל למטה מ הקרנות פסולה וא) על פי
שהיא למעלה מ החוט ארבע אמות:
 .ÌÈÓ„ ÏÎ 17החיצוני שנכנסו להיכל לכפר פסולי וא) על גב דלא כתיב אלא
וכל חטאת אשר יובא מדמה וגו' מרבה רבי עקיבא קדשי קדשי וקדשי קלי
מריבויא דכל וכל לקמ בכל הזבחי שנתערבו )פב:(.
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כל הזבחים

דף יא.

פרק ראשון

שנאמר )ויקרא ז,ז(ַּ " :כ ַח ָּטאת ָּכ ָא ׁ ָשם".
בשלמא ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èכדקאמר טעמא,
נ
אלא ¯·  Ôמאי טעמיהו?
אמר ¯·‡:
אש נכנס דמו לפני פסול לא מצית אמרת,
קל וחומר מעולה 
מה * עולה  שהיא כליל,
נכנס דמה לפני  כשרה,
אש שאינו כליל  לא כל שכ?
מה לעולה  שכ אינה מכפרת!?
מנחת חוטא תוכיח.
ולימא 
חטאת העו) תוכיח!?
חטאת העו) בעיא ד¯· ÔÈ·‡ Èהיא.
1

יא.

2

4

3

5

6

כג

זבחים

בשלמא ל¯·  Ôדאמרי:
אש ששחטו שלא לשמו כשר,
היינו דאיתקש מנחה לחטאת מנחה לאש,
דתניא:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
"ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים ִהוא ַּכ ַח ָּטאת וְ ָכ ָא ׁ ָשם" )ויקרא ו,י(,
מנחת חוטא הרי היא כחטאת,
לפיכ 0קמצה שלא לשמה  פסולה,
מנחת נדבה הרי היא כאש,
לפיכ 0קמצה שלא לשמה  כשרה;
אלא ל¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
למאי הלכתא איתקש מנחה לחטאת ומנחה לאש?
לכי איד 0ד¯·,ÔÂÚÓ˘ È
דתנ )מנחות ג:ד(:
שלא בכלי שרת  פסולה;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמכשיר;
ואמר ¯· :‡ÈÈÁ È·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰È
מאי טעמיה ד¯·?ÔÂÚÓ˘ È
אמר קרא )ש(:
"ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים ִהוא ַּכ ַח ָּטאת וְ ָכ ָא ׁ ָשם",
בא לעובדה ביד  עובדה בימי כחטאת;
בכלי  עובדה בשמאל כאש.
10

11

12

ולפרו:0
מה למנחת חוטא שכ אינה מי זבח!?
עולה תוכיח.
וחזר הדי,
לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה,
הצד השוה שבה 
שה קדשי קדשי ונכנס לפני כשרי,
א) אני אביא אש 
שהוא קודש קדשי ונכנס דמו לפני כשר.
אמר ליה ¯·‡  ˘È ¯·Óל¯· ‡˘:È
ולפרו:0
מה להצד השוה שבה שכ אי לה קצבה,
תאמר באש שיש לו קצבה!?
אלא היינו טעמייהו ד¯· ,Ô
דאמר קרא )ש ו,כג(:
נא
" ָ ּד ָמ ּה" ,דמה של זו ולא דמה של אחרת.
ואיד?!0
" ָ ּד ָמ ּה" ,ולא בשרה.
ואיד?!0
ד " ָ ּד ָמ ּה".
ואיד?!0
ד " ָ ּד ָמ ּה" לא דריש.

13

14

16

15

17

18

ו¯·,ÔÂÚÓ˘ È
האי קרא מפיק ליה להכי ומפיק ליה להכי?
עיקר קרא לכד¯·  ‡ÈÈÁ È·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰Èהוא דאתא,
ומנחת חוטא דפסולה שלא לשמה,
חטאת טעמא מאי?
דכתיב בה "היא" )ע"פ ויקרא ד,כד(,
מנחת חוטא נמי כתיב בה " ִהיא" )ויקרא ה,יא(.
19

7

8

9

רש"י

 .Â‰ÈÈÓÚË È‡Ó Ô ·¯Ï ‡Ï‡ 1הא ודאי איתקש אש לחטאת:
 .‰¯˘Î ÌÈ ÙÏ ‰Ó„ Ò Î ‰ÏÂÚ 2בי לרבנ בי לרבי אליעזר דלא דרשינ כל
וכל והיקשא נמי ליכא הכא:
 .‡ËÂÁ ˙Á Ó 3דקרב עולה ויורד דשמיעת הקול:
 .ÁÈÎÂ˙ 4שמכפרת וא נכנסה לפני כשירה דלא פסל הכתוב אלא ד:
 .ÁÈÎÂ˙ ÛÂÚ‰ ˙‡ËÁ ‡ÓÈ Â 5והכי שפיר טפי שהוא ממיני דמי וראויה
להוכיח על מיני דמי:
 .‡È‰ ÔÈ·‡ '¯„ ‡ÈÚ· ÛÂÚ‰ ˙‡ËÁ 6היכא דהכניס דמה לפני בצוארה שאי
לדמה קבלה ומיבעיא ליה בפ' ד חטאת )לקמ צב (:א נפסלה בכ 0או לא ולא
איפשיטא לה:
 .‰Ó„ 7אשר יובא מדמה:
 .‰¯˘· ‡ÏÂ 8שא נכנס בשרה להיכל אינה נפסלת:
 .˘È¯„ ‡Ï ‰Ó„ Ì„ 9דכיו דלא מצי למיכתב וכל חטאת אשר יובא אל אהל
מועד דאיצטרי 0למיכתב ד למעוטי בשר אורחיה דקרא למיכתב מדמה:

רש"י

 .Ì˘‡ÎÂ ˙‡ËÁÎ ‡È‰ ÌÈ˘„˜ ˘„˜ 10במנחה הוא דכתיב וקא א''ר שמעו
מדקא מקיש מנחות לחטאת ואש להכי מקיש ]לשניה לומר ל 0דיש מה
כחטאת ויש מה כאש[ שתהא מנחת חוטא כחטאת דלא לשמה פסולה
ומנחת נדבה כאש דכשר שלא לשמו:
 .¯ÊÚÈÏ‡ È·¯Ï ‡Ï‡ 11כיו דחטאת ואש כי הדדי נינהו למאי הלכתא איתקש
לתרוייהו:
 .˙¯˘ ÈÏÎ· ‡Ï˘ 12שלא קדש הקומ #בכלי שרת פסולה שהמנחות הוקשו
לזבחי ליטעו ארבע עבודות קמיצה כנגד שחיטה מת קומ #בכלי שרת כנגד
קבלת הד הולכה כנגד הולכה הקטרה כנגד זריקה:
 .¯È˘ÎÓ ˘''¯Â 13א הוליכו בידו בקומצו עד המזבח והקטירו:
 .Ì˘‡ÎÂ ˙‡ËÁÎ 14להכי איתקש מנחה לחטאת ולאש שאינ שוי בהלכותיה
לומר ל:0
 .‰„·ÂÚÏ ‡· 15בהלכות והקטרות:
 .„È· 16שלא בכלי:
 .ÔÈÓÈ· ‰„·ÂÚ 17שהקומ #בה כזריקת ד חטאת שהיא ביד באצבע ובימי
דכתיב בחטאת ולקח הכה מד החטאת באצבעו ונת וגו' ודרשינ לקמ בפ''ב
)כד (.באצבעו ונת שלא תהא נתינה אלא בימי דכל מקו שנאמר אצבע וכהונה
אינו אלא ימי:
 .ÈÏÎ· ‰„·ÂÚÏ ‡· 18רשאי לעובדה בשמאל להולי 0הכלי שקדשה בתוכו
בשמאלו למזבח ולית בשמאלו מ הכלי על האשי כזריקת ד אש שהוא מ
הכלי למזבח שאינה בנתינת אצבע דלא כתיב אצבע אלא בחטאת וכשרה
בשמאל לר''ש בכל הזבחי חו #מחטאת דאמרינ לקמ בפרק שני )ש (:זרק
בשמאל פסול ור''ש מכשיר חו #מחטאת משו דרבי שמעו תרתי בעי אצבע
וכהונה דגמרינ ממצורע דכתיב ביה אצבע וכהונה וימי וטבל הכה באצבעו
הימנית ובזריקת כל הזבחי לא כתיב בו אצבע אלא כהונה חו #מחטאת:
 .‡È‰ ˙‡ËÁ ÈÎ ‰· ·È˙Î ‡ËÂÁ ˙Á Ó 19גבי שמיעת הקול בויקרא:
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כל הזבחים

דף יא:

פרק ראשון

ול¯·  Ôלמאי הלכתא איתקש אש לחטאת?
לומר ל 0
מה חטאת  טעונה סמיכה,
א) אש  טעו סמיכה.
1

2

יוסף בן חוני אומר:
הנשחטין כו'.
אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
 È ÂÁ Ô· ÛÒÂÈו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאמרו דבר אחד.
¯· ‰אמר:
באחרי לש חטאת פליגי,
דתניא:
הפסח שעברה שנתו ,ושחטו בזמנו לשמו,
וכ השוחט אחרי לש פסח בזמנו 
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוסל;
ו¯· Ú˘Â‰È Èמכשיר;
אמר ¯·:Ú˘Â‰È È
א בשאר ימות השנה שאינו כשר לשמו 
אחרי כשרי לשמו,
בזמנו שהוא כשר לשמו 
אינו די שיכשרו אחרי לשמו?
אמר לו ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
או חילו) הדברי,
ומה א בשאר ימות השנה שאינו כשר לשמו 
כשר הוא לש אחרי,
בזמנו שהוא כשר לשמו 
אינו די שיוכשר לש אחרי,
ויוכשר פסח בארבעה עשר שלא לשמו.
6

5

7

8

9

10

11

וכ 0אתה אומר?
מה לי הוכשרו אחרי בשאר ימות השנה לשמו 
שכ הוא כשר לש אחרי,
ויוכשרו אחרי בזמנו לשמו 
12

13

14

זבחים

שכ הוא פסול לש אחרי?
אמר לו ¯·:Ú˘Â‰È È
א כ,
הורעתה כח פסח ונתת כח בשלמי.
חזר ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èודנו די אחר:
מצינו מותר פסח בא שלמי,
ואי מותר שלמי בא פסח,
ומה פסח שמותרו בא שלמי,
שחטו בזמנו לשו שלמי  פסול,
שלמי שאי מותר בא פסח,
א שחט לש פסח בזמנו  אינו די שיהו פסולי? *
אמר לו ¯·:Ú˘Â‰È È
מצינו מותר חטאת בא עולה,
ואי מותר עולה בא חטאת,
ומה חטאת שמותרה בא עולה,
שחטה לש עולה  פסולה,
עולה שאי מותרה בא חטאת,
שחטה לש חטאת 
אינו די שתהא פסולה!?
אמר לו ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
לא,
א אמרת בחטאת 
שכ כשרה לשמה כל השנה כולה,
תאמר בפסח 
שאינו כשר לשמו אלא בזמנו?
הואיל והוא פסול לשמו,
די הוא שיפסלו אחרי לשמו.
15

3

4

כד

יא:

16

17

18

שמעון אחי עזריה אומר כו'.
¯· ‡˘ Èמתני משמיה ד¯·,Ô ÁÂÈ È
ו¯· ‡ ‡·¯„ ‰È¯· ‡Áמתני משמיה ד¯·:È‡ È È
מאי טעמא ד˘?‰È¯ÊÚ ÈÁ‡ ÔÂÚÓ
דאמר קרא )ויקרא כב,טו(:
ש ָר ֵאל,
"וְ ל ֹא 19יְ ַח ְּלל ּו ֶאת ָק ְד ׁ ֵשי ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ֵאת אֲ ׁ ֶשר י ִָרימ ּו לַ יהֹוָ ה",

במור מה אי מתחללי,

רש"י

 .Ô ·¯ÏÂ 1דפליגי עליה דר' אליעזר במתני' למאי הלכתא כו':
 2חטאת כתיב בה )ויקרא ד( וסמ 0ידו על ראש החטאת:
 .„Á‡ ¯·„ Â¯Ó‡ 3דרבי אליעזר נמי פסיל באחרי הנשחטי לש פסח בזמנו
ולש חטאת כל ימות השנה ומברייתא דלקמ דייק לה רבי יוחנ:
 .È‚ÈÏÙ ˙‡ËÁ Ì˘Ï ÌÈ¯Á‡· ¯Ó‡ ‰·¯Â 4יוס) ב חוני ורבי אליעזר ולא פסיל
רבי אליעזר אלא באחרי לש פסח אבל באחרי לש חטאת מכשיר כדתניא
כו' ובי רבה ובי ר' יוחנ דייקי מילתייהו מהא מתני' ובמסקנא בעינא לפרושי
דיוקייהו:
 .Â˙ ˘ ‰¯·Ú˘ ÁÒÙ‰ 5דתו לא חזי לפסח סתמיה שלמי כדרבינ לעיל )ח(:
מקראי:
 .ÂÓ˘Ï Â ÓÊ· ÂËÁ˘Â 6דהוה ליה שוחט שלמי לש פסח:
 .ËÁÂ˘‰ ÔÎÂ 7אחד מכל הזבחי לש פסח בזמנו:
 .ÂÓ˘Ï ¯˘Î Â È‡˘ ‰ ˘‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘· Ì‡ 8כדילפינ לה במסכת פסחי )סא(.
שחטו קוד חצות פסול שנאמר בי הערבי וכמה פעמי שנה הכתוב לעכב
קביעות זמנו בי''ד בי הערבי:
 .ÂÓ˘Ï ÌÈ¯˘Î ÌÈ¯Á‡ 9דרבי אליעזר מודה בו דלא פליג אלא בזמנו כדתנ
בהדיא אבל כל ימות השנה אי ש שחיטת פסח חל על קרב אחר:
 .ÛÂÏÈÁ Â‡ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ÂÏ ¯Ó‡ 10א ק''ו אתה בא לדרוש יכול אני להחליפו
בעני אחר ולומר דבר שאינו ולהכשיר פסח בזמנו שלא לשמו:
 .ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ „''È· ÁÒÙ ¯˘ÎÂÈÂ 11ובדי הזה אתה יכול להכשיר פסח בזמנו
שלא לשמו:
 .¯ÓÂ‡ ‰˙‡ ÔÎÂ 12בתמיה התדרוש ק''ו ויתכשרו:
 .'ÂÎ ÌÈ¯Á‡ Â¯˘ÎÂ‰ ÈÏ ‰Ó 13ק''ו שדרשת יש עליו תשובה:

רש"י

 .'ÂÎ ÌÈ¯Á‡ Â¯˘ÎÂÈ 'ÂÎ ÌÈ¯Á‡ Â¯˘ÎÂ‰ ÈÏ ‰Ó 14בתמיה ומהכא דייק רבי
יוחנ למילתיה ואמר דכי היכי דפסיל רבי אליעזר באחרי לש פסח פסיל
באחרי לש חטאת דהא טעמו דרבי אליעזר משו דהוא פסול לש אחרי
וה''נ בחטאת איתא ורבה דייק מסיפא שחזר רבי אליעזר מדי זה ודנו בדי אחר
ומודה דאחרי לש חטאת כשרי:
 .Î''‡ 15א אתה פוסל אחרי לשמו בזמנו הורעת פסח ונתת כח בשלמי
שכל השנה שהיא זמ שלמי פסח הנשחט לשמו כשר והיו שהוא זמ פסח
כל שלמי הנשחטי לשמו פסולי נמצאת מחשבת שלו גדול כח בשלמי
מפסח וקרא אשכח דאחמור בפסח מבשלמי דכתיב ביה הוא ובכל הזבחי
הכשיר שלא לשמ:
 .‰ÏÂÚ ‡· ˙‡ËÁ ¯˙ÂÓ Â ÈˆÓ Ú˘Â‰È È·¯ ÂÏ ¯Ó‡ 16כדתניא בתמורה )כג (:זה
מדרש דרש יהוידע הכה כל דבר שבא ממותר חטאת וממותר אש ילקח בה
עולה לקי #המזבח והיכי דמי מותר חטאת כגו הפריש מעות לחטאתו וניתותרו
אי נמי מפריש שתי חטאות לאחריות דקי''ל בתמורה )כד (.מתכפר באחת מה
והשניה תרעה:
 .'ÂÎ ‰¯˙ÂÓ˘ ˙‡ËÁ ‰ÓÂ 17וא ק''ו כזה אתה דורש יש ל 0לפסול עולה לש
חטאת ומהכא דייק רבה מילתיה לעיל מדלא אהדר ליה רבי אליעזר אנא נמי
פסילנא בנשחטי לש חטאת:
 .‰ ˘‰ ÏÎ ‰Ó˘Ï ‰¯˘Î ÔÎ˘ 18לפיכ 0עולה הנשחטת לש חטאת כשרה:
 .È˘„˜ ˙‡ ÂÏÏÁÈ ‡ÏÂ 19אי )כא( חילול כשירימו אות לש גבוה מה:
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כל הזבחים

דף יא:

פרק ראשון

בנמו 0מה מתחללי.
והאי להכי הוא דאתא?
והא מיבעי ליה לכ„˘,Ï‡ÂÓ
דאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מני לאוכל את הטבל שהוא במיתה?
שנאמר:
ש ָר ֵאל,
"וְ ל ֹא יְ ַח ְּלל ּו ֶאת ָק ְד ׁ ֵשי ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ֵאת אֲ ׁ ֶשר י ִָרימ ּו לַ יהֹוָ ה",

כה

זבחים

תנינא )כא(:
כיצד?
קדשי קדשי ששחט לש קדשי קלי כו'!?
מהו דתימא?
קדשי קדשי וקדשי קלי הוא דאיכא גבוה ונמו,0
אבל קלי וקלי לא.
הא נמי תנינא )כא י:ב(:
שלמי קודמינב את הבכור,
מפני שה טעוני מת ארבע,
וסמיכה ונסכי ותנופת חזה ושוק!?
הא עיקר,
ההיא אגררא נסבה.
10

11

12

13

בעתידי לתרו הכתוב מדבר!?
א כ 
לכתוב קרא אשר הורמו,
מאי "אֲ ׁ ֶשר י ִָרימ ּו"?
שמע מיניה תרתי.
1

2

14

15

משנה )ג(:
הפסח ששחטו שחרית בארבעה עשר שלא לשמו 
¯· Ú˘Â‰È Èמכשיר,
כאילו נשחט בשלשה עשר;
· ‡¯È˙· Ôפוסל,
כאילו נשחט בי הערבי.

בעי ¯·:‡¯ÈÊ È
כשרי ואי מרצי,
וכי פליג  בחדא פליג;
או דלמא 
כשרי ומרצי,
ובתרתי פליגי?
3

16

17

4

אמר ‡· ,ÈÈואיתימא ¯·:‡˜È¯Ê È
תא שמע:
הבכור והמעשר ששחט לש שלמי 
כשרי,
שלמי ששחט לש בכור או לש מעשר 
פסולי;
ואי סלקא דעת 0כשרי ומרצי,
בכור בר ריצויי הוא?
אלא כשרי ואי מרצי,
ומדסיפא כשרי ואי מרצי 
רישא נמי כשרי ואי מרצי.
מידי איריא?
הא  כדאיתא,
והא  כדאיתא.
5

6

7

אמר ˘:È‡ÊÚ Ô· ÔÂÚÓ
מקובל אני מפי שבעי ושני זק,
ביו שהושיבו את ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èבישיבה,
שכל הזבחי הנאכלי שנזבחו שלא לשמ 
כשרי,
אלא שלא עלו לבעלי משו חובה,
חו #מ הפסח ומ החטאת,
ולא הוסי) · È‡ÊÚ Ôאלא העולה,
ולא הודו לו .ÌÈÓÎÁ
18

19

20

גמרא:
אמר ¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאמר ¯·:‡ÈÚ˘Â‡ È
מכשיר היה · ‡¯È˙· Ôבפסח ששחטו שחרית,
בארבעה עשר לשמו,
דכוליה יומא זימניה הוא;
ומאי כאילו?
21

22

אלא מאי קא משמע ל?
גבוה ונמו 0קא משמע ל;
8

9

רש"י
רש"י

 .ÌÂ¯˙Ï ÔÈ„È˙Ú· 1דהיינו טבל דכתיב ירימו דבר העתיד ומסיי בהא בסנהדרי
פרק אלו ה הנשרפי גמר חילול מתרומה דכתיב בה ומתו בו כי יחללוהו:
 .Î''‡ 2דלכר''ש אחי עזריה לחודיה אתא לכתוב ולא יחללו אשר הורמו מ''ש
לשו עתיד דנקט ש''מ למידרש ביה נמי הא:
 .‡¯ÈÊ È·¯ ÈÚ· 3לשו גבוה מה כשרי דקתני כשרי ואי מרצי קאמר כת''ק
ולא פליג אלא בנמו 0דקאמר פסולי לגמרי:
 .È‚ÈÏÙ È˙¯˙·Â 4לש גבוה מכשיר לגמרי ובנמו 0פסיל לגמרי ואילו רבנ
בתרוייהו מכשירי ואי מרצי קאמרי:
 .˘''˙ 5מדקא מפרש מילתיה ונקיט בכור ומעשר דלא לרצויי אתו ש''מ כשרי
ואינ מרצי קאמר:
 .‡ÙÈÒ„ÓÂ 6הבכור והמעשר ששחט לש שלמי כשרי ואי מרצי רישא
קדשי קלי ששחט לש קדשי קדשי נמי כשרי ואי מרצי קאמר:
 .'ÂÎ ‡˙È‡„Î ‡‰ 7כשרי דקתני גבי בכור כשרי למילתייהו קאמר ]וכשרי
נמי דקתני גבי קדשי קדשי למילתייהו קאמר[ ואפי' לרצות לש חובה:
 .ÔÏ ÚÓ˘Ó˜ È‡Ó ‡Ï‡ 8האי דנקט הבכור והמעשר אי לאו לגלויי עלה דרישא
נקט לה ולמימר דכשרי ואי מרצי קאמר:
 .ÔÏ ÚÓ˘Ó˜ ÍÂÓ Â ‰Â·‚ 9בתמיה וכי אתא לפרושי ל היכי דמי נמו 0לש
גבוה:

 .‡ È ˙ 10ברישא דמילתא:
 .‡ È ˙ ÈÓ ‡‰ 11לקמ בפרק כל התדיר )פט (.דבכור נמו 0משלמי:
 .¯ÂÎ·‰ ˙‡ ÔÈÓ„Â˜ ÌÈÓÏ˘ 12א שניה עומדי לישחט בעזרה ולהקריב:
 .Ú·¯‡ Ô˙Ó ÌÈ ÂÚË Ô‰˘ 13שתי מתנות שה ארבע ובכור במתנה אחת כדתנ
באיזהו מקומ )לקמ נו (:סמיכה ונסכי ליתנהו בבכור כדילפינ במנחות בפרק
שתי מדות )צ:(:
 .¯˜ÈÚ ‡‰ 14שנשנית תחילה לצור 0לאשמועינ גבי פסול שלא לשמו דאיכא
בקדשי קלי גבוה ונמו:0
 .‡È‰‰ 15דכל התדיר אגררא נסבה ששנה ש את הקודמי זה לזה ונקט נמי
האי בהדייהו אע''ג דכבר תנייה הכא:
 .¯È˘ÎÓ Ú˘Â‰È È·¯ :'È ˙Ó 16דפסח בשאר ימות השנה חשיב ליה:
 .ÏÒÂÙ ‡¯È˙· Ô· 17בגמרא מפרש להו:
 .Ô˜Ê ÌÈ ˘Â ÌÈÚ·˘ 18בגמרא מפרש אמאי לא תנא זקני:
 .ÔÈÏÎ‡ ‰ ÌÈÁ·Ê‰ ÏÎ 19אבל עולה לא:
 .È‡ÊÚ Ô· ÛÈÒÂ‰ ‡Ï 20על דברי חכמי לפסול חו #מפסח ומחטאת אלא
העולה:
 .ÂÓ˘Ï ˙È¯Á˘ ÂËÁ˘˘ ÁÒÙ· ‡¯È˙· Ô· ‰È‰ ¯È˘ÎÓ :'Ó‚ 21והוה ליה זמנו
לפיכ 0פסול שלא לשמו כדאמר פסח בזמנו שלא לשמו פסול:
 .ÂÏÈ‡Î È‡ÓÂ 22נשחט בי הערבי והאמרת דכולא יומא בי הערבי קרי ליה
מדקמכשרת ליה שחרית וקרא כתיב בי הערבי אלמא סבירא ליה בי ערב של
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כל הזבחים

דף יב.

פרק ראשון

איידי דאמר ¯· Ú˘Â‰È Èכאילו,
אמר איהו נמי כאילו.

כו

זבחים

אי ל 0עבודה כשרה מערב ועד בקר אלא זו בלבד.
8

קטורת דכתיב בה:

אי הכי 
אדמיפלגי בשלא לשמו,
ליפלגו בלשמו!?
אי איפלגו בלשמו 
הוה אמינא 
אבל בשלא לשמו מודי ¯· Ú˘Â‰È Èל·,‡¯È˙· Ô
הואיל ומקצתו ראוי;
קא משמע ל.
1

2

והכתיב )שמות יב,ו(:
" ּ ֵבין ָה ַע ְר ָּביִ ם"!?
אמר :È‡ÏÈÚ ·¯„ ‰È¯· ‡ÏÂÚ
בי שני ערבי.
3

4

תמיד דכתיב ביה )ש כט,לט(:
" ּ ֵבין ָה ַע ְר ָּביִ ם";
הכי נמי דכולי יומא כשר!?
הת מדכתיב )ש(:

יב.

" ּ ֵבין ָה ַע ְר ַּביִ ם" )ש ל,ח(,
הכי נמי דכולי יומא כשר!?
שאני קטרת* ,
דאיתקש לנרות.
9

הת נמי כתיב )דברי טז,ו(:

" ׁ ָשם ִּתזְ ַּבח ֶאת ַה ּ ֶפ ַסח ָּב ָע ֶרב"!?
ההוא ליאוחר דבר הוא דאתא דתניא:
יאוחר דבר שנאמר בו בערב ובי הערבי,
לדבר שלא נאמר בו אלא בי הערבי בלבד.
10

ומי איכא מידי דאילו שחיט ליה מצפרא,
אמרת:
זימניה הוא,
וכי מטי בי הערבי,
אמרת:
יאוחר דבר!?
אי,
דהאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
הלכה:
מתפלל של מנחה ואחר כ 0מתפלל של מוספי.
11

" ֶאת ַה ֶּכ ֶב ׂש ָה ֶא ָחדנג ּ ַתעֲ ֶׂשה ַב ּב ֶֹקר",
מכלל דבי הערבי 
בי הערבי ממש.
אימא 
חד בבקר,
איד 0כוליה יומא!?
אחד בבקר,
ולא שני בבקר.
5

6

נרות דכתיב )ש ל,ח(:
" ּ ֵבין ָה ַע ְר ַּביִ ם",
הכי נמי דכולי יומא כשר!?
שאני הת,
דכתיב )ש כז,כא(:
" ֵמ ֶע ֶרב ַעד ּב ֶֹקר",
ותניא:
" ֵמ ֶע ֶרב ַעד ּב ֶֹקר",
ת לה מדתה שתהא דולקת והולכת מערב ועד בקר.
דבר אחר:
7

12

ובי הערבי דכתיב גבי קטרת ונרות למה לי?
ועוד 
השיב ¯· Èתחת ·,‡¯È˙· Ô
לדברי ¯·:Ú˘Â‰È È
לא,
א אמרת בשלשה עשר שאי מקצתו ראוי,
תאמר בארבעה עשר שמקצתו ראוי;
וא איתא,
כולו ראוי הוא!?
13

14

15

16

17

אלא אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
פוסל היה · ‡¯È˙· Ôבפסח ששחטו בארבעה עשר שחרית,
בי לשמו בי שלא לשמו,
הואיל ומקצתו ראוי.

רש"י
רש"י

אמש לערב של אחריו כדמפרשינ ליה לקמיה דהיינו משעלה השחר שפסק ליל
של אמש עד שתשקע החמה ומאי כאילו הא הוא גופיה בי הערבי:
 .ÂÓ˘Ï· Â‚ÏÙÈÏ 1ולימא ]פסח ששחטו בי''ד שחרית[ ר' יהושע פוסל וב
בתירא מכשיר:
 .Ú˘Â‰È È·¯ ‰„ÂÓ ÂÓ˘Ï ‡Ï˘· Ï·‡ 2דאע''ג דשחרית לאו זימניה הוא פסול
הואיל ומקצתו של יו ראוי לשמו קמ''ל:
 .ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· ·È˙Î ‡‰Â 3לרבי אושעיא פרי 0היכי מצי למימר פסח זמנו
שחרית:
 .ÌÈ·¯Ú È ˘ ÔÈ· 4מעלות השחר עד שקיעת החמה דהיינו בי סו) ערב דאתמול
ותחילת ערב דאורתא:
 .¯˜·· „Á ‡ÓÈ‡Â 5את הראשו לא ישהא יותר מחצות והשני כל היו זמנו
רצה שחרית רצה ערבית כדכתיב בי הערבי דמפרשת ליה כל יומא:
 .¯˜·· ÌÈ ˘ ‡ÏÂ 6הלכ 0על כרח 0צרי 0להשהות השני עד הערב:
 .‰˙„Ó 7חצי לוג לכל נר ונר כ 0שיערו חכמי לילי תקופת טבת שלא תכבה
כל הלילה ובתמוז ובניס ובתשרי א תדליק שליש היו לא איכפת ל:

 .‰„Â·Ú ÍÏ ÔÈ‡ 8מעבודות שה אמורות ביו כגו עבודות הד וקמצו וקטרת
שכשרי מהדלקת נרות ואיל 0שזו מאוחרת לכול:
 .˙Â¯ Ï ˘˜˙È‡„ 9ובהעלות אהר וגו' והיינו בי הערבי דקטורת:
 .¯·„ ¯ÁÂ‡È 10יאוחר פסח לתמיד דאע''ג דכולה יומא זמניה אי שהייה עד זמ
שחיטת התמיד תמיד קוד לו:
 .Ô ÁÂÈ ¯''‡‰„ ÔÈ‡ 11במסכת ברכות:
 .‰ÎÏ‰ 12כדברי האומר היו לפניו ב' תפלות אחת של מנחה ואחת של מוספי
ששהא ולא התפלל של מוספי עד זמ חבירתה משהינ לה:
 .ÈÏ ‰ÓÏ ˙Â¯ Â ˙¯ÂË˜ È·‚ ·È˙Î„ ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ·Â 13הואיל ומיניה לא הוי משמע
ל בי הערבי ממש ומבעי ל קרא אחריני לפרושי:
 .„ÂÚÂ 14תני בתוספתא תיובתא לר' אושעיא דקתני השיב רבי תחת ב בתירא
כו':
 .Ú˘Â‰È '¯ È¯·„Ï 15דאמר כאילו נשחט בי''ג:
 .ÈÂ‡¯ Â˙ˆ˜Ó ÔÈ‡˘ 16לשמו הלכ 0לא קרינ ביה פסח בזמנו אלמא דרבי דס''ל
כב בתירא ומשו דמקצתו ראוי לשמו הוא דקאמר טעמיה:
 .‡˙È‡ Ì‡Â 17דב בתירא שחרית מכשר לשמו כולו ראוי לשמו הוא:
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כל הזבחים

דף יב:

פרק ראשון

מגד) בה ¯·:Â‰·‡ È
א כ 
פסח כשר ל· ‡¯È˙· Ôהיכי משכחת לה?
אי דאפרשיה האידנא 
דחוי מעיקרו הוא!
ואי דאפרשינהו מאתמול 
נראה ונדחה הוא!?
1

4

בהמה של שני שותפי,
הקדיש חציה וחזר ולקח חציה והקדישה 
קדושה ואינה קריבה,
ועושה תמורה,
ותמורתה כיוצא בה;
ושמע מינה תלת:
שמע מינה  בעלי חיי נדחי;
ושמע מינה  דחוי מעיקרא הוה דחוי;
ושמע מינה  * יש דחוי בדמי.
1514

5

6

אלא אמר ¯·:Â‰·‡ È
תהא לאחר חצות.

זבחים
13

2

3

כז

יב:

17

16

7

אמר  ‡ÏÂÚאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
אכל חלב והפריש קרב,
ונשתמדנד וחזר בו,
הואיל ונדחה 
ידחה.

‡· ÈÈאמר:
אפילו תימא מצפרא,
אי מחוסר זמ לבו ביו.

18

8

¯·  ‡ÙÙאמר:
אפילו תימא מאורתא,
לילה אי מחוסר זמ,
דתני „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
ליל שמיני נכנס לדיר להתעשר;
וכד¯·,È˜È¯ÂËÙ‡ È
ד¯· È˜È¯ÂËÙ‡ Èרמי,
כתיב )ויקרא כב,כז(:
"וְ ָהיָה ׁ ִש ְב ַעת י ִָמים ּ ַת ַחת ִא ּמ ֹו";
הא לילה חזי,
וכתיב )ש(ּ " :ו ִמי ֹּום ַה ּ ׁ ְש ִמינִ י וָ ָהלְ ָאה י ֵָרצֶ ה",
הא לילה לא חזי;
הא כיצד?
לילה לקדושה ,ויו להרצאה.
9

10

11

אמר ליה ¯· ‡¯ÈÊ Èל¯·:Â‰·‡ È
לימא קסבר ¯· Ô ÁÂÈ È
בעלי חיי נדחי!?
אמר ליה :אי,
דאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
12

איתמר נמי:
אמר ¯· ‰ÈÓ¯È Èאמר ¯· Â‰·‡ Èאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
אכל חלב והפריש קרב,
ונשתטה וחזר ונשתפה,
הואיל ונדחה 
ידחה.
19

20

וצריכי,
דאי אשמעינ קמייתא 
משו דהוא דחי נפשיה בידי;
אבל הכא דממילא אידחי 
כיש דמי;
ואי אשמעינ הכא 
משו דאי בידו לחזור;
אבל הכא דיש בידו לחזור 
אימא לא,
צריכא.
בעי ¯·:‰ÈÓ¯È È
אכל חלב והפריש קרב,
והורו בית די שחלב מותר וחזרו בה,
מהו?
מי הוי דחוי,
או לא הוי דחוי?
21

רש"י

 .‰· Û„‚Ó 1בהא דרבי יוחנ:
 .Î''‡ 2דבי לשמו ובי שלא לשמו פסול:
 .¯˘Î ÁÒÙ 3בזמנו לשמו לב בתירא:
 .‡ „È‡‰ ‰È˘¯Ù‡„ È‡ ‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ÈÎÈ‰ 4בי''ד בשחרית:
 .‡Â‰ ‡¯˜ÈÚÓ ÈÂÁ„ 5דבשעת הפרשה לא חזי למידי ושמעינ ליה לר' יוחנ
דאמר דחוי מעיקרא הוי דחוי לגמרי שלא להירצות עוד:
 .‡Â‰ ‰Á„ Â ‰‡¯ ÏÂÓ˙‡Ó ‰È˘¯Ù‡„ È‡Â 6דכי אפרשיה חזי להקריבו שלא
לשמו וכי מטיא י''ד שחרית לא חזי למידי ונראה ונדחה שוב אינו חוזר ונראה
לדברי הכל בשלמא לרבנ פסח אינו נדחה כלל או מלשמו או משלא לשמו דעד
זמ שחיטתו חזי לשלמי ובזמנו חזי לפסח אלא לב בתירא דחוי הוא:
 .˙ÂˆÁ ¯Á‡Ï ‡‰˙ 7משכחת לה פסח כשר לב בתירא במפריש לאחר חצות
דהיינו זמ שחיטתו וחזי לשמו:
 .‡¯ÙˆÓ ‡ÓÈ˙ 'ÈÙ‡ 8ואי כא דחוי מעיקרו הואיל וראוי היו אי כא חסרו
זמ ראייתו:
 .Ò Î È ÈÓ˘ ÏÈÏ 9הולד להתעשר וקיימא ל בבכורות בפרק מעשר בהמה )נז(.
מחוסר זמ אינו נכנס לדיר להתעשר:
 .‰ÏÈÏ ‡‰ 10ליל שמיני חזי ולא הוי מחוסר זמ:
 .‰˘Â„˜Ï 11ראוי להקדישו ואע''ג דלא חזי לילה להקרבה קאמרינ דמקדיש
ליה אלמא לילה אי מחוסר זמ הואיל ומחר יהיה ראוי:
 .'ÂÎ Ô ÁÂÈ '¯ ¯·Ò˜ ‡ÓÈÏ 12מדאיצטרי 0ל לשנויי אליביה במפריש לאחר
חצות דאי לא שמיע ל 0מיניה בעלי חיי נדחי ראוי להפרישו לעול דדלמא
אי דחוי אלא בשחוטי כגו מת המשתלח ישפ 0הד במס' יומא )סב:(.

רש"י

 .‰ÈˆÁ ˘È„˜‰ 13אחד מה:
 .‰¯ÂÓ˙ ‰˘ÂÚÂ 14דהא אינה דשותפי:
 .‰·È¯˜ ‰ È‡Â 15הואיל ובתחילת הקדשה לא נראה להקריב דחצייה היתה
חולי ודחוי מעיקרו הוא הלכ 0אינה קריבה עוד ותרעה ולוקחי בדמיה אחרת:
 .ÌÈÓ„· ÈÂÁ„ ˘È 16יש תורת דחוי בקדושת דמי אע''פ שאינה קדושת הגו)
כגו הכא שהקדיש חציה לא קדשה אלא לדמיה שהרי אי לו חלק ]אלא[
בחציה ואי קדושה ראויה לפשוט בכולה על פיו ואפי' הכי שיי 0בה דחוי
ותדחה עולמית ולא אמרי' לא אלימא קדושת דמי ליפסל משו דחוי:
 17לישנא אחרינא יש דחוי בשביל הדמי שלא פרע לקנות חציה של חבירו
שלא היתה קנויה לו כשהקדישה שעדיי לא קנה חציה משל חבירו ואינ''ו
נרא''ה למור''י:
 .'Ó˙˘ 18נדחה מקרב בהכל שוחטי )חולי ה (:מע האר #פרט למשומד^:
 .‰Ë˙˘ Â 19נדחה דבעינ דעת במסכת ערכי בפ' האומר משקלי עלי )כא:(.
 .‰Ù˙˘ 20שקט משעמומו כגו על הר נשפה )ישעיהו יג( דמתרג על טורא
שלויא:
 .¯˙ÂÓ ·ÏÁ˘ „''· Â¯Â‰ 21נדחה לו דאילו עבר השתא לאו בר קרב הוא
דאמרינ בהוריות )ב (:יחיד שעשה בהוראת ב''ד פטור:
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כל הזבחים

דף יג.

פרק ראשון

אמר ליה ההוא סבא:
כי פתח ¯· Ô ÁÂÈ Èבדחויי 
מהא פתח;
מאי טעמא?
הת גברא אידחי ,קרב לא אידחי,
הכא קרב נמי אידחי.

יג.

1

כח

זבחים

מה להצד השוה שבה שיש בה צד כרת!?
· * È‡ÊÚ Ôצד כרת לא פרי.0
אש נמי לייתי!?
אש פרי 0
מה להצד השוה שבה שכ ישנ בצבור כביחיד.
8

9

2

אמר שמעון בן עזאי:
מקובלני מפי שבעים ושנים זקן כו'.
למה לי למתנא שבעי ושני זק?
דכולהו בחדא שיטתא הוו קיימי.
3

4

ואיבעית אימא 
צד כרת נמי פרי,0
ו· È‡ÊÚ Ôגמרא גמיר לה,
והא דקאמר ¯·  ‡ Â‰קל וחומר,
לא אמרה אלא לחדד בה תלמידיו.
10

11

לא הוסיף בן עזאי אלא העולה.
אמר ¯· :‡ Â‰
מאי טעמיהנה ד·?È‡ÊÚ Ô
יח נִ יח ַֹח לַ יהֹוָ ה" )ויקרא א,יג(,
"עֹלָ ה ה ּוא ִא ּ ׁ ֵשה ֵר ַ
היא לשמה  כשרה,
שלא לשמה  פסולה.
אש נמי כתיב ביה "ה ּוא"!?
ההוא לאחר הקטרת אימורי הוא דכתיב.
האי נמי לאחר הקטרת אימורי הוא דכתיב!?
תרי הוא כתיבי.
גבי אש נמי תרי הוא כתיבי!?
5

6

7

אלא,
· È‡ÊÚ Ôבקל וחומר מייתי לה,
ומה חטאת שאינה כליל 
שחטה שלא לשמה פסולה;
עולה שהיא כליל 
לא כל שכ?
מה לחטאת שכ מכפרת!?
פסח יוכיח.
מה לפסח שכ זמנו קבוע!?
חטאת תוכיח.
וחזר הדי,
לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה,
הצד השוה שבה 
שה קדשי ושחט שלא לשמ פסול;
א) אני אביא עולה 
שהיא קדשי ושחטה שלא לשמה פסולה.
רש"י

 .Á˙Ù ‡‰Ó 1ודורש בו שידחה:
 .Ì˙‰ 2גבי משומד^ ושוטה גברא אידחי מקרב קרב לא אידחי תורת חטאת
זאת לא נדחת מישראל מ הכשרי אבל הכא תורת קרב זה נדחית מ הכל:
 .Ô˜Ê È ˙ÈÓÏ ÈÏ ‰ÓÏ 3ליתני זקני:
 .‡„Á· 4בישיבה אחת היו יושבי וכול היו כאיש אחד:
 .·È˙Î ÔÈ¯ÂÓÈ‡ ˙¯Ë˜‰ ¯Á‡Ï 5וליכא למידרשיה לעיכובא דעצמו שלא
הוקטרו אימוריו כשר והאי הוא דרשינ למילתא אחריתי:
 .È·È˙Î ‡Â‰ È¯˙ 6וא אי השני עני לאחר הקטרה דהא כתיב חד תנהו עני
לעבודת ד ולפסול בשלא לשמ חד הוא כתיב באיל עולה של מילואי בואתה
תצוה וחד הוא כתיב בויקרא גבי עולת ב צא:
 .È·È˙Î ‡Â‰ (Ì˘‡) È¯˙ ÈÓ Ì˘‡ 7חד בצו את אהר אחר הקטרה וחד בויקרא
אש הוא אש לה' ואע''ג דליכא חד מינייהו דכתיב גבי עבודת ד ת האחד
בא אינו עני לכ 0כדאמרת בעולה:

משנה )ד(:
הפסח והחטאת ששחט שלא לשמ,
קבל והל 0וזרק שלא לשמ,
או לשמ ושלא לשמ,
או שלא לשמ ולשמ 
פסולי.
12

13

כיצד לשמ ושלא לשמ?
לש פסח ולש שלמי,
שלא לשמ ולשמ?
לש שלמי ולש פסח.
שהזבח נפסל בארבעה דברי:
בשחיטה ,ובקבול ,ובהילו ,0ובזריקה;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èמכשיר בהילו,0
שהיה אומר:
אי אפשר שלא בשחיטה ושלא בקבלה ושלא בזריקה,
אבל אפשר בלא הילו,0
שוחט בצד המזבח וזורק.
¯·¯ÊÚÏ‡ Èנו אומר:
המהל 0במקו שהוא צרי 0להל 0
מחשבה פוסלת;
במקו שאינו צרי 0להל 0
אי מחשבה פוסלת.
14

15

גמרא:
וקבלה מי פסלה?
רש"י

 .ÍÈ¯Ù ‡Ï ˙¯Î „ˆ 8לפי שאינו שוה בשניה דחטאת אינו ענוש כרת על
הבאתו אלא שעל שגגת כרת הוא בא ופסח ענוש כרת על הבאתו:
 .È˙ÈÈÏ ÈÓ Ì˘‡ 9לפסול בשלא לשמו מבני אב כדאמר רבי אליעזר לעיל )י(:
דקא''ל רבי יהושע חוזרני חלילה ופרכינ וליהדר דינא ולייתי במה הצד
וסליקנא לה 0אתקפתא משו דאיכא למיפר 0מה להצד השוה שבה שכ יש
בה צד כרת .ומשני לב עזאי אש מפירכא אחריתא מסלק ליה דלא לייתי
בבני אב דפרי 0מה להצד השוה שבה שישנו בצבור פסח קרי ליה קרב צבור
כדאמר בסדר יומא בפ' הוציאו לו )נא (.משו דאתי בכינופיא:
 .‰Ï ¯ÈÓ‚ ‡¯Ó‚ 10מפי ע''ב זקני כדתנ:
 .ÂÈ„ÈÓÏ˙ „„ÁÏ 11שיקשו לו תשובה עליו א''נ שיתנו לב להיות חריפי
לדרוש קלי וחמורי מאיליה כב עזאי:
 .'ÂÎ ˜¯ÊÂ ÍÏ‰Â Ï·˜Â :'È ˙Ó 12או או קתני קבל או הל 0או זרק:
 .ÂÓ˘Ï ‡Ï˘Â ÂÓ˘Ï Â‡ 13שחישב בעבודה אחת לשמו ושלא לשמו:
 .ÍÂÏÈ‰ ‡Ï· ¯˘Ù‡ Ï·‡ 14הלכ 0לא חשיבא למיפסל:
 .ÍÈÏÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡Â‰˘ ÌÂ˜Ó· ÍÏ‰Ó‰ 15הולכה זו מחשבה פוסלת בה א חישב
בה שלא לשמה ובגמ' מפרש למילתי' מאי צרי 0ומאי אי צרי:0
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כל הזבחים

דף יג:

והתניא )ויקרא א,ה( "וְ ִה ְק ִריב ּו" 
זו קבלת הד;
אתה אומר :קבלת הד;
או אינו אלא זריקה?
כשהוא אומר:
"וְ זָ ְרק ּו" ,הרי זריקה אמור;
הא מה אני מקיי "וְ ִה ְק ִריב ּו"?
זו קבלת הד;
" ְּבנֵי ַאהֲ רֹן ַה ּכֹהֲ נִ ים",
שתהא בכה כשר ובכלי שרת;

זבחים

זרקוהו פסולי  חייבי עליו;

1

אמר לו ¯· :ÔÂÙ¯Ë Èהעבודה!
את הטית ימי ושמאל,
אני שמעתי ואי לי לפרש,
אתה דורש ומסכי לשמועה;
בלשו הזה אמר לו,‡·È˜Ú :
כל הפורש ממ 0כפורש מחייו!?

2

3

4

פרק ראשון

כט
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5

אמר ¯·‡:
לא קשיא,
כא  במחשבת פיגול,
כא  במחשבת שלא לשמה.
15

אמר ¯·:‡·È˜Ú È
מני לקבלה שלא תהא אלא בכה כשר ובכלי שרת?
נאמר כא " ְּבנֵי ַאהֲ רֹן",
ונאמר להל )במדבר ג,ג(:
מות ְּבנֵי ַאהֲ רֹן ַה ּכֹהֲ נִ ים ַה ְּמ ׁ ֻש ִחים",
" ֵא ּ ֶלה ׁ ְש ֹ
מה להל  בכה כשר ובכלי שרת,
א) כא  בכה כשר ובכלי שרת;
6

דיקא נמי דקתני:
שהזבח נפסל ולא קתני מתפגל;
שמע מינה.
16

7

אמר ¯·:ÔÂÙ¯Ë È
אקפח את בניי,
א לא שמעתי להבחי הפרש בי קבלה לזריקה,
ואי לי לפרש;
אמר ¯·:‡·È˜Ú È
אני אפרש:
קבלה לא עשה בה מחשבה כמעשה,
זריקה עשה בה מחשבה כמעשה;
קבלו בחו  #אינו חייב כרת,
זרקו בחו  #ענוש כרת;
קבלוהו פסולי  אי חייבי עליו,
8

9

10

11

12

13

רש"י

ומחשבת פיגול לא פסלה בקבלה?
והתניא:
יכול  לא תהא מחשבה מועלת אלא בזריקה בלבד;
מני לרבות שחיטה וקבלה?
תלמוד לומר:
נז
"וְ ִאם ֵה ָאכֹל י ֵָא ֵכל" )ויקרא ז,יח(,
בדברי המביאי לידי אכילה הכתוב מדבר;
יכול  שאני מרבה א) שפיכת שיריי והקטרת אימורי;
תלמוד לומר:
נח
"לֹא י ֵָר ֶצה" )ש(,
זריקה בכלל היתה,
ולמה יצתה?
להקיש אליה ,לומר ל 0
מה זריקה מיוחדת 
שהיא עבודה ומעכבת כפרה,
א) כל 
עבודה ומעכבת כפרה,
יצאו שפיכת שיריי והקטרת אימורי,
שאי מעכבי את הכפרה!? *
אלא לא קשיא,
17

18

19

20

21

 .Â·È¯˜‰Â :'Ó‚ 1דכתיב בעולה ושחט את ב הבקר והקריבו בני אהר את הד
זו קבלת הד וללמד שצרי 0לקבלו בכלי:
 .‰˜È¯ÊÏ ‡Ï‡ Â È‡ Â‡ 'ÂÎ ¯ÓÂ‡ ‰˙‡ 2דהא לשו הקרבה למזבח הוא כדכתיב
22
לכה המקריב אותה וגו' והאי נמי בהקרבה למזבח משתעי דהיינו זריקה אבל יג:
קבלה לא צרי] 0כלי[ מאהל מועד ואיל:0
1
 .Ì„‰ ˙Ï·˜ ÂÊ 'ÂÎ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘Î 3כדאשכח קבלה בעולת סיני )שמות כד( ויקח
משה חצי הד ויש באגנות ואע''ג דהקרבה לשו הולכה היא כדאמר לעיל
)ד (.והקריב הכה את הכל זו הולכת אברי לכבש הכא כיו דזימני הולכה
רש"י
ליתיה כלל כמו השוחט בצד המזבח לא כתב לה קרא ואקבלה הוא דאכתביה
 .ÔÈÏÂÒÙ ÂÏ·˜ 12זרי ושאר חייבי מיתות כגו שתויי יי והדומי לה:
והיכא דאיצטריכא הולכה נפקא ל דהויא עבודה מדאפקא רחמנא לקבלה
 .ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ ÔÈ‡ 13מיתה דבעיא עבודה תמה שאי אחריה עבודה בסדר יומא
בלשו הולכה:
)כד (.ובפרק בתרא דהכא )קיב (:נמי תנ אי בה משו זרות ולא משו טומאה
 .¯˘Î Ô‰Î· 4לאפוקי חללי ובעלי מומי:
ולא משו מחוסר בגדי כו':
 .˙¯˘ ÈÏÎ·Â 5שיהו מלובשי בגדי כהונה דכהני משמע )הכהני( בכיהונ
14
‡˙ .˘¯Â„ ‰מאילי 0ומסכי למה ששמעתי:
)לקמ יח (:והיינו בגדי כהונה וכל היכא דקתני נמי בכה כשר ובכלי שרת בבגדי
 .ÏÂ‚ÈÙ ˙·˘ÁÓ 15דחו #לזמנו לא פסלה בקבלה:
כהונה קאמר:
] .ÈÓ ‡˜È„ 16דתנא[ דמתניתי לא איירי במחשבת פיגול:
 .‡·È˜Ú È·¯ ¯Ó‡ 6ר' עקיבא לא משמע ליה מהכא דאיכא למימר בני אהר כל
 .‰˜È¯Ê· ‡Ï‡ 17במחשב בשעת זריקה ע''מ לאכול מזבחו ביו השלישי
שה והכהני בכיהונ לא משמע ליה:
כדכתיב בקרא דמחשבת פיגול המקריב אותו לא יחשב ילפינ מיניה בפ''ב
 .ÔÈ¯˘Î ÌÈ ‰Î· ÔÏ‰Ï ‰Ó 7הכתוב מדבר דהא אלעזר ואיתמר כתיבי ובכלי
)לקמ כט (.במחשב בשעת הקרבה לאכול מזבחו ביו השלישי הכתוב מדבר
שרת נמי הכתוב מדבר דכתיב אשר מלא את יד והיינו לשו רבוי בגדי כהונה
]והקרבה[ היינו זריקה:
דכתיב )ויקרא כא( ומלא את ידו ללבוש את הבגדי וכתיב נמי ובגדי הקדש אשר
 .ÌÈ‡È·Ó‰ ÌÈ¯·„· 18את הקרב לידי היתר אכילה הכתוב מדבר:
לאהר יהיו לבניו אחריו למשחה בה למלא ב את יד )שמות כט(:
 .ÌÈ¯È˘ ˙ÎÈÙ˘ Û‡ 19א שפ 0שירי הד ליסוד על מנת לאכול בשר חו #לזמנו
 .'ÂÎ ˘¯Ù‰ ÔÈÁ·‰Ï 8ואתה עושה את הקבלה כשאר עבודות:
או א הקטיר אימורי במחשבה זו:
 .˘¯ÙÏ ÈÏ ÔÈ‡Â 9איני יודע לפרש מה הפרש שמעתי ביניה:
 .‰ˆ¯È ‡Ï 20היינו זריקה שהיא מרצה:
 .‰˘ÚÓÎ ‰·˘ÁÓ ‰· ‰˘Ú ‡Ï 10השתא סלקא דעת 0הא דקאמר אי מחשבה
 .‰˙È‰ ÏÏÎ· 21בכלל הדברי המביאי לידי אכילה:
פוסלת בשבילה א חישב בה חו #לזמנו או שלא לשמו אלמא לא פסלה
בקבלה:
 .ÔÈ·ÎÚÓ ÔÈ‡˘ 22שירי אי מעכבי כדתניא באיזהו מקומ )לקמ נב (.יכול
 .˙¯Î ·ÈÈÁ Â È‡ ıÂÁ· ÂÏ·˜ 11דשחיטה היא דכתיב לחיובא ]ואל פתח אהל
יעכבנו תלמוד לומר ואת כל הד ישפ 0נתקו הכתוב ועשאו שירי מצוה כו'
הקטרת אימורי לא מעכבי כפרה דכתיב הד הוא בנפש יכפר:
מועד[ וזריקה נפקא מד יחשב לקמ בפרק השוחט )קז:(.
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כל הזבחים

דף יג:

פרק ראשון

ל

זבחים

הא דאמר:
הריני שוחט על מנת לקבל דמו למחר;
הא דאמר:
ס
הריני מקבל על מנת לשפו 0שירי למחר.

א) חטאת  שלא לשמה אי מוציא מידי פיגול!
אלא מאי אית ל 0למימר?
סב
מרבויא דקראיי קא אתיא,
סג
הכא נמי מרבויא דקראיי קא אתיא.

אמר ליה ההוא מרבנ ל¯·‡:
ושפיכת שירי והקטרת אימורי 
לא פסלה בהו מחשבה?
סא
והתניא:
יכול  לא תהא מחשבה מועלת אלא באכילת בשר;
מני לרבות שפיכת שירי והקטרת אימורי?
תלמוד לומר:
וְ ִאם ֵה ָאכֹל י ֵָא ֵכל )ויקרא ז,יח(,
בשתי אכילות הכתוב מדבר,
אחת אכילת אד,
ואחת אכילת מזבח!
לא קשיא,
הא דאמר:
הריני זורק על מנת לשפו 0שירי למחר,
הא דאמר:
הריני שופ 0שירי על מנת להקטיר אימורי למחר.

אמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
בעליה זו שמעתי,
שטבילת אצבע מפגלת.

2

נט

3

4

5

13

14

15

תהי בה ¯·:˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ È
כלו למדו פיגול אלא משלמי,
מה שלמי  אי טבילת אצבע מפגלת בה,
א) חטאת  אי טבילת אצבע מפגלת בה!
וכי הכל משלמי למדו?
אי מה שלמי  שלא לשמ אי מוציא מידי פיגול,
א) חטאת  שלא לשמה אי מוציא מידי פיגול!
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6

7

אמר ¯· :‡ÈÈÁ È·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰È
שמעתי,
שטבילת אצבע מפגלת בחטאת פנימית.
שמעה ‡ ‡ÙÏÈאמרה קמיה ד¯· ,‡„Ù
אמר:
כלו למדנו פיגול אלא משלמי,
מה שלמי  אי טבילת אצבע מפגלת בה,
א) חטאת  אי טבילת אצבע מפגלת בה!?
וכי הכל משלמי למדו?
אי מה שלמי  שלא לשמ אי מוציא מידי פיגול,
8

9

10

11

12

אמר ¯·:‡ È Á È·¯· ÈÒÂÈ È
אי,
הכל משלמי למדו,
הואיל וחו #למקומו פוסל בשלמי,
ושלא לשמו פוסל בחטאת,
מה חו #למקומו הפוסל בשלמי  מוציא מידי פיגול,
א) שלא לשמו הפוסל בחטאת  מוציאה מידי פיגול.
אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
מצדה תברא,
מה לחו #למקומו הפוסל בשלמי,
שכ נוהג בכל הזבחי,
תאמר בשלא לשמו,
שאינו נוהג אלא בפסח וחטאת בלבד!
אלא מאי אית ל 0למימר?
דבר הפוסל בה מוציא מידי פיגול,
דבר המעכב בה מביא לידי פיגול,
17

18

19

20

1

רש"י

רש"י

 .‡‰ ‡È˘˜ ‡Ï 1דקתני לעיל מחשבת קבלה לא פסלה בפיגול לא כשחישב
בשעת קבלה על אכילת בשר אלא במחשב בשעת שחיטה על מנת לקבל ד
למחר דאילו זריקה כהאי גוונא עשה בה מחשבה כמעשה א שחט על מנת
לזרוק ד למחר פיגול דהיינו אכילת מזבח )ואי נמי( דאיתרבי בהדיא אפי'
שפיכת שיריי לקמ:
 .'ÂÎ ¯Ó‡„ ‡‰ 2והאי דקתני מני לרבות שחיטה וקבלה מחשב בשעת קבלה
על מנת לשפו 0שירי או אחת משאר האכילות קאמרי:
 .‰·˘ÁÓ Â‰· ‰ÏÒÙ ‡Ï ÌÈ¯È˘ ˙ÎÈÙ˘Â 3דקתני לעיל יכול שאני מרבה א)
שפיכת שיריי:
 .¯˘· ˙ÏÈÎ‡· ‡Ï‡ 4בשחישב לאכול בשר חו #לזמנו:
 .ÌÈÈ¯È˘ ˙ÎÈÙ˘ ˙Â·¯Ï ÔÈ Ó 5וכל שכ תחלת זריקה:
 .‡‰ ‡È˘˜ ‡Ï 6דקמרבי שפיכת שירי כגו דאמר הריני זורק או אחת משאר
עבודות על מנת לשפו 0שירי למחר שהרי חישב להאכיל את המזבח חו#
לזמנו:
 .‡‰Â 7דמעטינהו לעיל כגו דאמר הריני שופ 0שירי כו' כללא דמילתא בעינ
מחשבה בשעת עבודה על דבר אכילת אד או למזבח הלכ 0חישב בשעת
שפיכת שיריי על אכילת בשר לא כלו היא דלא הואי מחשבה בשעת עבודה:
 .È˙ÚÓ˘ 8מרבותי:
 .Ú·ˆ‡ ˙ÏÈ·Ë˘ 9האמור בחטאות הפנימיות וטבל הכה אצבעו וגו' )ויקרא ג(
מפגלת בחטאת א טבל ע''מ להקטיר אימורי למחר:
 .ÏÂ‚ÈÙ Â „ÓÏ ÌÂÏÎ 10בחטאת אלא משלמי דעיקר פיגול בשלמי כתיב וא
האכל יאכל ושלמי אי בה טבילת אצבע שכל הדמי בזריקה מ הכלי
למזבח חו #מ החטאת שהיא במתנת אצבע:
 11ופרכינ  .Â „ÓÏ ÌÈÓÏ˘Ó ÏÎ‰ ÈÎÂדי פיגול בכל הזבחי כדינו בשלמי:
 .ÏÂ‚ÈÙ È„ÈÓ Â‡ÈˆÂÓ ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ ÔÈ‡ ÌÈÓÏ˘ ‰Ó È‡ 12א שחט במחשבת חו#
לזמנו וקבל והולי 0שלא לשמ לא יצאו מידי פיגול שהרי אי שלא לשמו

פוסל בשלמי והוה ליה קרב המתיר כמצותו בפיגול בלא פסול מחשבה
אחרת:
 .˙‡ËÁ Û‡ 13אע''פ שלא לשמו פסול בה לא תוציאנה מידי פיגול ואנ תנ
בפ''ב )לקמ כט (:הפסח והחטאת ששחט חו #לזמנו וקבל והל 0וזרק שלא
לשמו זהו שלא קרב המתיר כמצותו ואינה פיגול ליענש כרת על אכילתו
כדילפינ בפ''ב )ש כח (:מקרא כהרצאת כשר כ 0הרצאת פיגול שיקרבו כל
מתירי דהיינו ארבע עבודות בלא פסול מחשבה אחרת:
 .È˙‡˜ ‡¯˜„ ‡ÈÂ·¯Ó ¯ÓÈÓÏ ÍÏ ˙È‡ È‡Ó ‡Ï‡ 14כל הזבחי לפיגול בת''כ
ולא משלמי למדו הילכ 0כל חד וחד מאי דפסיל מוציאו מידי פיגול וכ לעני
הבאתו לידי פיגול כל חד וחד מאי דכתיב ביה דהוי עבודה מביאו לידי פיגול:
 15הכי גרסינ ˘:˙Ï‚ÙÓ Ú·ˆ‡ ˙ÏÈ·Ë
 .Â „ÓÏ ÌÈÓÏ˘Ó ÏÎ‰ ÔÈ‡ 16ודקשיא ל 0בחטאת היא 0שלא לשמו מוציאה
מידי פיגול:
 .'ÂÎ ‰ÓÂ˜ÓÏ ıÂÁÂ ÏÈ‡Â‰ 17מחשבת ע''מ לאוכלו חו #למחיצת אכילתו
דהיינו בכל העיר וחו #לעיר הוי חו #למקומו פוסל בשלמי בהדיא מרבינ לה
לפסולא בפ''ב אלא שאי בו כרת:
 .ÏÂ‚ÈÙ È„ÈÓ ‡ÈˆÂÓ 18כדילפינ בפ''ב שכל מחשבת פסול מוציאתו מידי
פיגול:
 .‡¯·˙ ‰„ˆÓ 19תשובתה בצדה א מחו #למקומו אתה לומד לשלא לשמו
ולהעמיד פיגול על עבודות הנוהגות בשלמי ותו לא אלא שמוציאתה מידי
פיגול תלמד בחטאת שלא לשמו מחו #למקומו דשלמי יש להשיב מה לחו#
למקומו די הוא שיוציא מידי פיגול שהרי פסול וחמור לנהוג בכל הזבחי
תאמר כו':
 .¯ÓÈÓÏ ÍÏ ˙È‡ È‡Ó ‡Ï‡ 20א באת לומר הכל משלמי למדו מה יש ל0
טע בשלא לשמו המוציא חטאת מידי פיגול כ 0יש ל 0לומר שלמי דבר
הפוסל בהו כגו חו #למקומו מוציא מידי פיגול:
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כל הזבחים

דף יד.

פרק ראשון

הכא נמי  דבר הפוסל בה מוציא מידי פיגול,
דבר המעכב בה מביאה לידי פיגול.
2

אמר ¯· :È¯Ó
א) אנ נמי תנינא )מנחות א:ג(:
זה הכלל:
כל הקומ #ונות בכלי והמולי 0והמקטיר;
בשלמא קומ  #היינו שוחט,
מולי  0היינו מולי,0
מקטיר נמי  היינו זורק;
אלא נות בכלי מאי ניהו?
אילימא  דדמי לקבלה;
מי דמי?
הת ממילא,
הכא איהו קא שקיל ורמי!
אלא כיו דלא סגי דלא יהיב 
על כרחיה עבודה חשובה היא,
הכא נמי ,כיו דלא סגי דלא עביד לה 
על כרחיה היינו הולכה!?
לא,
לעול דדמי לקבלה,
ודקאמרת:
הכא  ממילא,
הת  איהו קא שקיל ויהיב,
כיו דאידי ואידי מת כלי הוא 
מה לי ממילא מה לי קא שקיל ויהיב.
3

4

5

6

7

זבחים

הא  ¯· ,Ô
הא  ¯·.ÔÂÚÓ˘ È
אי ¯· ÔÂÚÓ˘ È
מאי איריא טבילת אצבע?
האמר* :
כל שאינו על מזבח החיצו כשלמי 
אי בו משו פיגול!?
אלא,
הא והא ¯· ,Ô
ולא קשיא,
כא  בחטאות החיצונות,
כא  בחטאות הפנימיות.
חטאות החיצונות פשיטא,
לא כתיב בהו וטבל!?
אצטרי,0
סלקא דעת 0אמינא 
הואיל וכתיב ולקח,
ואי אתי קו) רמי להו אידיה בעי למישקל זימנא אחריתי,
כמא דכתיב וטבל דמי;
להכי לא כתיב וטבל,
דמשמע הכי ומשמע הכי.
12

13

14

15

16

רבי שמעון מכשיר בהילוך.
אמר ¯·:˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ È
מודה ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבהולכת חטאות הפנימיות 
שמחשבה פוסלת בהו,
הואיל ועבודה שאי יכול לבטלה.
17

לימא כתנאי,
דתני חדא:
טבילת אצבע מפגלת בחטאת;
ותניא איד:0
לא מפגלת ולא מתפגלת;
מאי לאו תנאי היא?
לא,
8

יד.

לא

והאמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
כל שאינו על מזבח החיצו כשלמי 
אי חייבי עליו משו פיגול!?
אמר ¯·:‡ È Á È·¯· ÈÒÂÈ È
מודה היה לפסול,
מקל וחומר,
ומה שלא לשמ שהוכשרו בשלמי  פסול בחטאת,
חו #לזמנו שפוסל בשלמי  אינו די שיפסול בחטאות?
18

9

10

11

19

רש"י

 .Â‰· ·ÎÚÓ‰ ¯·„Â 1כגו ד' עבודות הד מביאי לידי פיגול:
 .ÈÓ ‡Î‰ 2א) חטאת דבר הפוסל בה כגו שלא לשמה מוציאה ודבר המעכב
בה כל הכתוב בעבודת דמה וטבילת אצבע בכלל:
 .‡ È ˙ ÈÓ Ô ‡ Û‡ 3דטבילת אצבע מפגלת דתנ במנחות כל הקומ #בכל ד'
עבודות חישב על מנת לאכול שיריי או להקטיר קומ #למחר פיגול:
 .ıÓÂ˜ ‡ÓÏ˘· 4מפגל דהיינו כשוחט שמוציא ד שהוא חלק גבוה מ הבשר
]והבשר[ שיריי ה א) זה הפריש קומ #מתו 0שיריי וכ שאר ב' עבודות
דמפגל מהיקישא דהוקש מנחה לזבח דכתיב זאת התורה ואמר לקמ )צח (.דה0
היקשא מה שלמי מפגל ומתפגלי א) כל מפגלי ומתפגלי:
 .‡ÏÈÓÓ Ì˙‰ 5נופל הד בכלי הכא קא שקיל בידיה ורמי:
 .·È‰È ‡Ï„ È‚Ò ‡Ï„ ÔÂÈÎ ‡Ï‡ 6קומ #לכלי לקדשו בתוכו כדאמרינ לעיל )יא(.
שלא בכלי שרת פסולה ואמרינ טעמא במסכת סוטה בפרק שני )יד (:מידי דהוה
אד לאו אע''ג דקדישתיה סכי בצואר בהמה הדר בעי לקבוליה וקדושיה בכלי
זימנא אחריתי קומ #נמי אע''ג דקדשה מנחה כולה בכלי בעי לקדושי קומ#
זימנא אחריתי הלכ 0עבודה חשובה היא ומפגלה הכי נמי בטבילת אצבע כיו
דלא סגי כו' היינו הולכה שמולי 0הד באצבעו לקרב למזבח:
 .‰Ï·˜Ï ÈÓ„„ ÌÏÂÚÏ 7הלכ 0אתיא בהיקישא דאיתקוש מנחות לשלמי דהא
איתרבי קבלה בשלמי לפגל כדאמרי' לעיל ומת כלי במנחה כקבלה בד אבל
טבילת אצבע לא איתרבאי ולא תיפשוט:
 .˙Ï‚ÙÓ ‡Ï 8א טבל על מנת להקטיר אימורי למחר:
 .˙Ï‚Ù˙Ó ‡ÏÂ 9א שחט ]או קבל[ ע''מ לטבול אצבע למחר:
 .‡È‰ È‡ ˙ Â‡Ï È‡Ó 10דמר חשיב לה הולכה ומר לא חשיב לה הולכה:
 .‡Ï 11דכ''ע הולכה היא והא דקתני אינה מפגלת רבי שמעו היא דאמר
במתניתי הולכה לא מפגלא כדתנ ורבי שמעו מכשיר בהילו:0

1

רש"י

 .ÌÈÓÏ˘Î ÔÂˆÈÁ‰ Á·ÊÓ ÏÚ Â È‡˘ Ô·¯˜ ÏÎ 12שלמדנו מה פיגול לכל
הזבחי אי בו משו פיגול לקמ בפרק בית שמאי )מג:(.
 .˙Â ÂˆÈÁ‰ ˙Â‡ËÁ· 13אינה מפגלת דלא כתיב בהו וטבל אלא ולקח הכה מד
החטאת באצבעו וההיא לקיחה קבלה היא ומינה ילפינ קבלה לקמ באיזהו
מקומ )מח:(.
 .Á˜ÏÂ ·È˙ÎÂ ÏÈ‡Â‰ ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó ‡ÎÈ¯ËˆÈ‡ 14דמשמע הוא בעצמו יקח:
 .‰È„È‡ Â‰Ï ÈÓ¯Â ÛÂ˜ È˙‡ È‡Â 15על אצבעו בעי מיהדר ומשקל אלמא ולקח
נמי אאצבעו קאי שיטבול אצבעו אימא כמא דכתיב וטבל דמי:
 .‰ÏÈ·Ë ‰È·˙Î ‡Ï ÈÎ‰Ï 16בהדיא אלא כתב קבלה ומדסמכיה אאצבעו ונת
הוא דילי) לטבול אצבעו שצרי 0ליקח בעצמו ולטבול דמשמע הכי דלא תהא
טבילת אצבע עבודה חשובה בה לפגל מדלא אחשבה קרא להצריכה בפירוש
ומשמע הכי שצריכה היא לטבול כחטאות החיצונה ולא דלישקל קו) ולירמייה
לד על האצבע דבעינ לקיחת אצבע מעליותא דולקח נמי אאצבע קאי:
 .‰ÏË·Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ 17דלאו אורח ארעא לשחוט בהיכל ועל כרחו הוא שוחטו
בעזרה ומוליכה בהיכל לקרנות מזבח פנימי ולהזאת פרוכת:
 .Â È‡˘ ÏÎ 18כל קרב שאי מת דמו על מזבח החיצו לאפוקי חטאות
הפנימיות וקס''ד דה''ה לפסול דשלא לשמו:
 .ÏÂÒÙÏ ‡Â‰ ‰„ÂÓ 19נהי דאי בה פיגול להתחייב כרת על אכילתו אבל מודה
הוא דמחשבה חו #לזמנו פוסלתו מק''ו והכי נמי הוה מצי לתרוצי ליה אנ
במחשבה שלא לשמו קיימינא דפסלה בהו אלא דבעי רבי יוסי בר' חנינא
לאשמועינ דמחשבת חו #לזמנו פסלה בהו לר''ש:
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כל הזבחים

דף יד:

פרק ראשון

ואשכח חו #לזמנו,
חו #למקומו מנל?
אי מחו #לזמנו 
מה לחו #לזמנו  שכ כרת!
אי משלא לשמה  שכ נוהג בבמה!
שלא לשמ במאי נוהג?
בפסח וחטאת;
פסח וחטאת בבמה לא קרבו.
ואיבעית אימא 
הקישא הוא,
ישי" )ויקרא ז,יח(  זה חו #לזמנו,
" ּ ׁ ְשלִ ׁ ִ
" ּ ִפ ּג ּול" )ש(  זה חו #למקומו.
2

3

5

4

6
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אמר ¯·‡:
א תימצי לומר ¯· ÔÂÚÓ˘ Èסבר לה כבריה דאמר:
בי האול ולמזבח צפו,
אי מחשבה מועלת בהולכת חטאות הפנימיות 
אלא מפתח אול ולפני;
וא תמצי לומר סבר לה כ¯· ‰„Â‰È Èדאמר:
תו 0עזרה מקדש,
אי מחשבה מועלת בהולכת סילוק בזיכי,
8

9

10

11

12

13

רש"י
1

 .'ÂÎ ÌÈÓÏ˘· ÏÒÂÙ‰ Â ÓÊÏ ıÂÁומיהו כרת לא נפקא ל בו מינה דהא ק''ו יד:

מכח שלא לשמו אתי ודיו להבא מ הדי להיות כנדו:
 .ÔÏ ‡ Ó ÂÓÂ˜ÓÏ ıÂÁ 2דהא חו #למקומו נמי בשלמי כתיב ומינייהו גמרינ
לכל הזבחי ולר' שמעו דלא גמר מינייהו אלא חיצונות כמות מנ''ל דפסלה
בפנימיות:
 .Â ÓÊÏ ıÂÁÓ È‡ 3במה מצינו:
 .ÂÓ˘Ï ‡Ï˘Ó È‡ 4ובק''ו כדלעיל:
] .‰Ó·· ‚‰Â ÔÎ˘ 5בקרב במת יחיד בשעת היתר הבמות שהרי שנוי קדש הוא
תאמר בחו #למקומו דלא שאי מחיצה בבמה[ וכל הבקעה מקומו עד סו)
העול:
 6ומשני ˘ .‚‰Â È‡Ó· ÂÓ˘Ï ‡Ïבאיזה קרב אתה מוצא פסולו בפסח וחטאת
והני בבמה לא קרבי דתנ לקמ )קיז (.כל הנידר ונידב קרב בבמה ושאינו נידר
ונידב אינו קרב בבמה:
 .‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ·È‡Â 7חו #למקומו מחו #לזמנו אתי ולא פרכינ שכ כרת דהיקשא
הוא דאיתקש חו #למקומו לחו #לזמנו בפ' שני )לקמ כח (.בקרא אחרינא
דאמרינ א האכל יאכל ביו השלישי זה מחשבת חו #לזמנו לא יחשב לו
פיגול יהיה קרא יתירא הוא לאתויי חו #למקומו וכיו דאיתקוש גמרינ מהדדי
ואי משיבי על ההיקש:
 .¯Ó‡„ ‰È¯·Î ‰Ï ¯·Ò ÔÂÚÓ˘ '¯ Ï''˙‡ ‡·¯ ¯Ó‡ 8לקמ בפ' שני )כ:(.
 .ÔÂÙˆ Á·ÊÓÏ ÌÏÂ‡‰ ÔÈ· 9חלק צפוני שבעזרה שבי האול ולמזבח אע''ג
דלא קרינ ביה על יר 0המזבח צפונה דהא במערבו של מזבח הוא הוי צפו
לעני שחיטת קדשי קדשי:
 .˙ÂÈÓÈ Ù‰ ˙Â‡ËÁ· ˙ÏÚÂÓ ‰·˘ÁÓ ÔÈ‡ 10אפילו לפסול:
 .ÌÈ ÙÏÂ ÌÏÂ‡‰ Á˙ÙÓ ‡Ï‡ 11שא חישב בהולכת הד ממקו שחיטתו עד
האול אינה מחשבה שהרי אפשר לבטל הולכה זו לשחוט אצל פתח האול
אבל אי סבר כרבי יוסי דפליג אדרבי אלעזר בר' שמעו ואומר אי צפו אלא
כנגד המזבח מקיר המזבח צפוני עד כותל העזרה צפונית הויא לה עבודה שאי
יכול לבטלה דהא חטאת טעונה צפו לשחיטתה דכתיב במקו אשר תשחט
העולה וגו' וצפו בעולה כתיב:
 .Ï''˙‡Â 12ר' שמעו סבר לה כר' יהודה דאמר לקמ בפ' קדשי קדשי )נט(.
תו 0עזרה מקדש כל רצפת העזרה בי האול ולמזבח מקודשת להקטיר חלבי
כמזבח עצמו דכתיב ביו ההוא קדש המל 0את תו 0החצר ותניא לקמ דברי
ככתב דברי ר' יהודה:
 .˙ÏÚÂÓ ‰·˘ÁÓ ÔÈ‡ 13לר' שמעו בהולכת בזיכי לח הפני שה מתירי את
הלח כד המתיר את הבשר וכקומ #המתיר את השיריי והלח מתפגל
במחשבת עבודת הבזיכי הואיל וה מתירי רבי שמעו אי כרבי יהודה סבר לה
אי מחשבת הולכה מועלת בה לפסול אלא מפתח היכל ולחו #משהגיע לפתח
היכל עד שמגיע ליציאת אול לרצפת העזרה שלפניו דבכל ההיכל לא מהניא
מחשבה שהרי כל ההיכל כשר להושיב ש שלח לסדר עליו עד הפתח ואול
כי עזרה סבירא ל ומ האול ולחו #נמי לא מהניא מחשבה בהולכה שהרי

לב

זבחים

אלא מפתח היכל ולחו;#
וא תמצי לומר סבר 
קדושת היכל ואול חדא היא,
אי מחשבה מועלת אלא מפתח אול ולחו;#
וא תמצי לומר 
תו 0הפתח כלפני,
אי מחשבה מועלת,
אפילו פסיעה אחת אלא בכדי הושטת ידו;
וא תמצי לומר סבר 
הולכה שלא ברגל לא שמה הולכה,
אי מחשבה מועלת כלל.
14

1615

אמר ליה ‡· ÈÈלאמוריה ד¯· ,‡„ÒÁ
בעי מיניה מ¯· :‡„ÒÁ
הולכה בזר,
מהו?
אמר ליה:
כשרה,
ומקרא מסייעני:
סד

"וַ ִּי ׁ ְשחֲ ט ּו ַה ּ ָפ ַסח,
וַ ִּיזְ ְרק ּוַ 17ה ּכֹהֲ נִ ים את הדם ִמ ּי ָָדם,
יטים" )ע"פ דברי הימי ב לה,יא(.
וְ ַהלְ וִ ִּים ַמ ְפ ׁ ִש ִ

מתיב ¯· ˘˘˙:
זר ואונ* ,
שיכור ובעל מו,
בקבלה בהולכה בזריקה 
פסול,
וכ יושב ,וכ שמאל!?
תיובתא.
18

והא ¯·  ‡„ÒÁקרא קאמר!?
דעביד מעשה אצטבא.
¯· ‰ו¯·  ÛÒÂÈדאמרי תרוייהו:
הולכה בזר 
מחלוקת ¯· ÔÂÚÓ˘ Èו¯· ,Ô
¯· ÔÂÚÓ˘ Èדאמר:
עבודה שאפשר לבטלה לאו עבודה היא 
כשרה בזר;
19

רש"י

אפשר להקטירו על רצפת העזרה מיד א ירצה נמצאת הולכתו עד המזבח שלא
לצור:0
 14ה''ג ואת''ל סבר רבי שמעו קדושת אול והיכל חדא היא אי מחשבה
מועלת אלא מפתח אול ולחו .#כלומר ה' אמות של עובי כותל פתחו של
אול דבכל חללו של אול לא מהניא דכפני דמי וחו #לפתח לא מהניא
דאפשר להקטיר ש:
 15ואת''ל סבר לה תו 0פתח האול כלפני אי מחשבה מועלת אפילו פסיעה
שלימה אלא בכדי הושטת ידו .עומד בפתח האול ומושיט ידו לרצפה היינו
הולכה ומהניא בה מחשבה:
 16הכי גרסינ וא תמצי לומר הולכה שלא ברגל לא שמה הולכה אי מחשבה
מועלת כלל .דהא הושטת ידו הולכה שלא ברגל היא:
] .Ì„ÈÓ Ì„‰ ˙‡ ÌÈ ‰Î‰ Â˜¯ÊÈÂ 17מיד[ של שוחטי משמע ושוחטי זרי
נינהו ואשמועינ קרא שהזרי לוקחי אותו מיד המקבל ומוליכי אותו לזרוק:
 .¯ÂÎÈ˘ 18היינו שתוי יי:
 .‡·ËˆÈ‡ ‰˘ÚÓ 19עומדי במקומ הזר אצל הכה המקבל והכה נותנו לו
ואוחזו עד שבא הזורק ונוטלו מידו ואי הזר מקרב לצד המזבח לא בהולכת
רגל ולא בהושטת יד אלא כאיצטבא זו שמניחי כלי עליה:
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כל הזבחים

דף טו.

פרק ראשון

ל¯·  Ô
פסולה.

לג

זבחים

איתמר:
אמר  ‡ÏÂÚאמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
הולכה בזר פסולה,
אפילו ל¯·.ÔÂÚÓ˘ È

אמר ליה ‡·:ÈÈ
והא שחיטה דעבודה שאי אפשר לבטלה,
וכשרה בזר!?
אמר ליה:
שחיטה לאו עבודה היא.

7

1

איבעיא להו:
הולכה שלא ברגל שמה הולכה,
או לא שמה הולכה?
תא שמע:
וכ יושב ,וכ שמאל 
פסול,
הא עומד דומיא דיושב 
כשר.
דלמא יושב 
דקשיי) מיש),
עומד דומיא דיושב 
דנייד פורתא.
8

9

2

ולא?
והאמר ¯· ‡¯ÈÊ Èאמר ¯·:
שחיטת פרה בזר 
פסולה;
ואמר ¯· עלה:
אלעזר וחוקה כתיב בה!?
שאני פרה,
דקדשי בדק הבית היא.

10

3

11

4

ולאו כל דכ הוא?
קדשי בדק הבית  הויא עבודה,
קדשי מזבח  לאו עבודה היא!?

תא שמע )פסחי ה:ו(:
שחט ישראל וקבל הכה,
נתנו לחבירו וחברו לחבירו.
הת נמי דניידי פורתא;
ומאי קא משמע ל?

והרי הולכת אברי לכבש,
דעבודה שאפשר לבטלה היא,
ופסולה בזר,
דכתיב )ויקרא א,יג(:

תא שמע:
קבל הכשר ונת לפסול 
יחזיר לכשר.
אימא 
יחזור הכשר ויקבלה.

12

13

אמר ¯· ˘:È„È‡ ·¯„ ‰È¯· ‡˘È
מידי דהוה אמראות נגעי,
דלאו עבודה היא ובעיא כהונה.

" ְּב ָרב ָעם ַה ְד ַרת ֶמלֶ ְך" )משלי יד,כח(.

5

14

15

"וְ ִה ְק ִריב ַה ּכ ֵֹהן ֶאת ַה ּכֹל וְ ִה ְק ִטיר ַה ִּמזְ ּ ֵב ָחה",
ואמר מר:
זו הולכת אברי לכבש!?
היכא דגלי  גלי,
והיכא דלא גלי  לא גלי.
6

ולאו כל דכ הוא?
ומה הולכת אברי לכבש דלא מעכבא כפרה 
בעיא כהונה;
סה
הולכת ד 
מיבעיא!?
רש"י

 .'ÂÎ ‰ËÈÁ˘ ‡‰Â 1אלמא טע לא בהא תלי וליכא למיפשט לרבנ דמשו
דסבירא להו דהולכה אי אפשר לבטל א''כ בשחיטה דאי אפשר לבטל תיפסל
בזר והא שחיטה בזר כשרה:
 2ומשני ˘ .‡È‰ ‰„Â·Ú Â‡Ï ‰ËÈÁמדאתכשרו בה כל הפסולי אבל מידי דהוי
עבודה ואי אפשר לבטלה פסול בזר:
 .‰ÏÚ ·¯ ¯Ó‡Â 3לפרושי למילתיה מאי טע פסולה דכתיב בשחיטתה ונתת
אותה אל אלעזר הכה ושחט וכתיב בה בפרה חוקה וכל היכא דכתיב חוקה
עכובא:
 .‰¯Ù È ‡˘ 4וחילוק טע זה אינו מטע עבודה דהא אינה קדושת מזבח אלא
קדושת דמי בעלמא כקדשי בדק הבית ועל כרח 0טע הפוסל בה לאו משו
תורת עבודה אלא גזירת הכתוב בעלמא היא אבל בקדשי מזבח דשייכי בה
עבודות לא חשיבא להיות עבודה:
 .‰ÏË·Ï ¯˘Ù‡ ÌÈ¯·‡ ˙ÎÏÂ‰ 5שא רצה מפשיט ומנתח אצל המזבח:
 .ÈÏ‚ ÈÏ‚„ ‡ÎÈ‰ 6הולכת אברי דגלי בה כה בעינ כה אבל הולכת הד
דלא גלי בהו כה לרבי שמעו דאפשר לבטלה לא בעי כה:

טו.

איתמר:
אמר  ‡ÏÂÚאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
הולכה שלא ברגל 
לא שמה הולכה* .
16

רש"י

 .ÔÂÚÓ˘ '¯Ï ÂÏÈÙ‡ 7דאע''ג דאמר ר' שמעו לא פסל בה מחשבה משו דאי
היתר הקרב תלוי בה ולא קרינא בה דברי המביאי לידי אכילה אבל עבודה
הוי ליפסל בזר:
 .‰ÎÏÂ‰ ‰Ó˘ 8ופסלה בה מחשבה לרבנ או א עשאה זר פסולה:
 .‰ÎÏÂ‰ ‰Ó˘ ‡Ï Â‡ 9ולא פסלה מחשבה:
 .·˘ÂÈ Ô‰Î ÔÎÂ 10קתני דפסול בהולכה ]הא עומד[ דאינו מולי 0אלא בהושטת
יד דומיא דיושב כשר אלמא שמה הולכה:
 .Û˘ÈÓ ÛÈÈ˘„ 11שמגרר עצמו לצד המזבח שיי) משפש) בקרקע שיי) מגרר
כמו שיי) ליה מישחא )שבת י (:ש) אחת ובועט שתי )מנחות עו (.פדיי''ר
ודכוותה דוק מיניה בעומד דכשרה דנייד פורתא בשפשו) רגלי:
 .'ÂÎ Ï‡¯˘È ËÁ˘ ÁÒÙ‰ ¯„Ò· Ô ˙„ ˘''˙ 12כ היה דרכ לעשות:
 .Â¯È·ÁÏ Â ˙ 13דקתני הת הכהני עומדי שורות שורות:
 .¯˘ÎÏ ¯ÈÊÁÈ 14שנתנו לו ואשמעינ תרתי בה חדא דלא מיפסל במאי דאפסקיה
פסול ואשמעינ בה דהולכה זו שעשה הכשר שלא ברגל שהושיט לפסול שהיה
עומד בצד המזבח לא נעשית בהכשר ולא שמה הולכה דקתני יחזירנה למי
שנתנה לו ואי הולכה שלא ברגל שמה הולכה אמאי יחזירנה לאחור יבא כשר
ויטלנה מידו לצד המזבח וזה לא יושיטנה לו אלא דמעשה אצטבא בעלמא
עביד:
 .¯˘Î ¯ÂÊÁÈ ‡ÓÈ‡ 15לצד המזבח ויקבלנו יטלנו מיד הפסול דהולכת כשר קמא
כשרה:
 .‰ÎÏÂ‰ ‰Ó˘ ‡Ï 16ואינה כשרה להוליכה כ ואי מחשבה מפגלת בה:
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כל הזבחים

דף טו.

פרק ראשון

אפשר לתקונה,
או לא אפשר לתקונה?
תא שמע:
קבל הכשר ונת לפסול 
יחזיר לכשר;
ונהי נמי דיחזור הכשר ויקבלנו;
אי סלקא דעת  0לא אפשר לתקונה 
איפסלא לה!
מי סברת דקאי זר גואי?
לא,
דקאי זר בראי.
1

2

3

4

5

6

איתמר:
אמר  ‡ÏÂÚאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
הולכה שלא ברגל 
פסולה;
אלמא לא אפשר לתקונה.

לד

זבחים

אדתני באיד 0פירקי )כא ב:א(:
נשפ 0על הרצפה ואספו  פסול;
ליפלוג בדידיה:
במה דברי אמורי? כשיצא לחו,#
אבל נכנס לפני  פסול!?
תיובתא.
14

15

16

17

אתמר:
הולכה שלא ברגל 
מחלוקת ¯· ÔÂÚÓ˘ Èו¯· ,Ô
בהולכה רבתי דכולי עלמא לא פליגי דפסולה;
כי פליגי 
בהולכה זוטרתי.
18

19

מחכו עלה במערבא,
אלא חטאת העו) דפסולה בה מחשבה,
ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיכי משכחת לה?
אי דחשיב עלה מקמי דליפוק ד,
לא כלו היא;
ואי בתר דנפק ד 
איתעבידא ליה מצותו!?
מאי קושיא?
דלמא מדפריש ועד דמטא למזבח,
דהא בעא מיניה ¯· ‰ÈÓ¯È Èמ¯·:‡¯ÈÊ È
היה מזה,
ונקטעה ידו של מזה עד שלא הגיע ד לאויר המזבח,
20

21

7

22

23

איתיביה ¯·  ÔÓÁל) ‡ÏÂÚכא ג:ב(:
נשפ 0מ הכלי על הרצפה ואספו 
כשר!?
הכא במאי עסקינ?
כשיצא לחו.#
לבראי נפיק,
לגואי לא עייל!?
במקו מדרו.
איבעית אימא 
בגומא.
ואיבעית אימא 
בסמיכא.

24

8

25

26

9

27

10

11

רש"י

12

13

ואיכפל תנא לאשמועינ כל הני?
ועוד 
רש"י

 .‰ ˜˙Ï ¯˘Ù‡ 1בי שעשאה זר בי שעשאה כה אמרינ דאי הולכה ופסולה
דהא נעשית שלא כהלכתה מיהו יש לה תקנה להחזירה לאחוריה ולחזור
להולי 0ברגל או אי לה תקנה:
 .¯˘ÎÏ ¯ÈÊÁÈ 2אלמא אפשר לתקנה:
 .'ÂÎ ÈÓ È‰ Â 3כלומר ואי נמי מפרשת לה דבכשר ראשו ]שיולי [0לצד
המזבח קאמר וכל שכ דשמעת דהולכת כשר קמא דהואי שלא ברגל כשרה היא
מכל מקו ש''מ דכשרה ע''י תקנה:
 .‡ÏÒÙÈ‡ 4בהולכת כשר ראשונה:
 .È‡Â‚ ¯Ê È‡˜„ ˙¯·Ò ÈÓ 5לצד המזבח שהקריב הראשו בהושטתו לצד
המזבח:
 .È‡¯· ¯Ê È‡˜„ 6וכשר שהושיטה לו הרחיקה מ המזבח הלכ 0לאו הולכה
הואי לפסול וכי פשטינ יחזור כשר ויטלנו וזר מעשה איצטבא הוא דעבד
דליכא הושטת יד המקרבתו למזבח:
 .‰ÏÒÙ 7ואפילו עשאה כה פוסלת הד וההיא דפסחי בדניידי וכדשנינ:
 .¯˘Î ÂÙÒ‡Â ‰Ùˆ¯‰ ÏÚ ÈÏÎ‰ ÔÓ ÍÙ˘ 8הואיל ונתקבל בכלי משנה היא בפ'
שלישי בכל הפסולי קס''ד כשנשפ 0ונתפשט ברצפה נתקרב לצד המזבח
וקתני כשר ונהי נמי דאמרת דצרי 0להחזירו לאחוריו ולחזור ולהולי 0ברגל
מ''מ בתקנתא סגי לה:
 .ıÂÁÏ ‡ˆÈ˘Î 9כשנשפ 0לא נתפשט לצד המזבח אלא נתפשט להל מ
המזבח ונתרחק:
 10ופרכינ  .ÏÈÈÚ ‡Ï È‡Â‚Ï ˜ÈÙ È‡¯·Ïבתמיה וכי אפשר לד צלול שישפ0
ולא יתפשט לכל צדדי:
 .ÔÂ¯„Ó ÌÂ˜Ó· 11ומשופע חו #למזבח:
 .‡ÓÂ‚· 12שעומד במקומו ולא נתפשט:
 .‡ÎÈÓÒ· ÈÓ È‡ 13ד עבה וקרוב לקרוש:

 .ÔÈ˜¯ÈÙ Í„È‡· 14בפ' שני:
 .‰Ùˆ¯‰ ÏÚ ÍÙ˘ 15מצואר בהמה ולא נתקבל בכלי:
 .‰È„È„· ‚ÂÏÙÏ 16בההיא דפרק שלישי דאיירי בקבלת כלי נפלוג בה חילוק
לפסול שפעמי שא) מ הכלי לרצפה פסול אלא מדלא אשכח פסול אלא
מצואר בהמה ש''מ נשפ 0מ הכלי לא שנא נפק לבראי ול''ש עייל לגואי כשר:
 .‡˙·ÂÈ˙ 17דעולא:
 .Ô ·¯Â ÔÂÚÓ˘ '¯ ˙˜ÂÏÁÓ 18דמתני' היא אי הויא עבודה אי לא לרבי שמעו
לא הויא עבודה דהא קתני מתני' ר' שמעו מכשיר בהילו 0דלא פסל בה
מחשבה בהולכה שלא ברגל ומשו דלאו הולכה היא:
 .'ÂÎ È˙·¯ ‰ÎÏÂ‰· 19מסקנא היא למילתיה דקמפרש ואומר דכי פליגי ר''ש
ורבנ )בהולכה זוטרתא( ]בהולכה זוטרתא פליגי ששחט בצד המזבח וזרק
דהיינו שלא ברגל אבל בהולכה רבתי דהיינו ברגל לא פליגי ולקמ מותיב לה
ממתניתי דשמעינ מינה דבשוחט נמי רחוק מ המזבח מכשיר רבי שמעו
מדקתני שא רצה שוחט בצד המזבח וזורק:
] .‡·¯ÚÓ· ‰ÈÏÚ ÂÎÁÓ 20מחייכו עליה[ דהאי שמעתא דמוקי טעמא דר''ש
בהולכה זוטרתא[ ולמימר דלאו הולכה היא ואע''פ שאי אפשר לבטלה לזו לאו
עבודה היא:
 .ÛÂÚ‰ ˙‡ËÁ ‡Ï‡ 21דקיימא ל בפ' קדשי קדשי )לקמ סה (.דפסל בה מחשבה
בהזאת דמה שהוא עיקר עבודתה דכתיב ש והזה מד החטאת על קיר וגו'
שאוחזה בגופה ומתיז דמה לקיר וה 0התזה הולכה זוטרתי היא וכיו דטעמא
דר''ש משו דהולכה זוטרא לא פסל בה מחשבה היכי פסל בה:0
 .Ì„ ˜ÂÙÈÏ„ ÈÓ˜Ó ‰ÈÏÚ ·È˘Á„ È‡ 22דהיינו בהתזתה:
 .‡È‰ ÌÂÏÎ ‡Ï ˙¯Ó‡ ‡‰ 23דהא הולכה זוטרתי היא:
 .Ì„‰ ¯˜Ú ˘ ¯˙· È‡Â 24וניתז מ הצואר חשיב:
 .‰È˙ÂÂˆÓ ‡„È·Ú˙È‡ ‡‰ 25דקס''ד מכי נפק ד גמרה לה עבודת הזאתה ואע''ג
דלא מטא ד למזבח אא''ב בהולכה רבתי פליגי וטעמא דר''ש משו דאפשר
לבטלה הוא הא דחטאת אי אפשר לבטלה אלא אי אמרת משו טע דלאו
הולכה היא ובשלא ברגל פליגי היכי פסלה בה 0הלא אי כא מחשבה אלא
בהולכה שלא ברגל ולר' יוחנ דאמר לעיל הולכה שלא ברגל לא שמה הולכה
]ולא פסיל בה מחשבה[ ליכא למיפר 0מהא דכי אמר ר' יוחנ הולכה רבתי
קאמר שאי דרכה בכ 0אבל השוחט בצד המזבח כו' וכ חטאת העו) שנמלקת
אצל המזבח עיקר הולכתה בכ 0ומודה בה רבי יוחנ:
 .˘È¯Ù„Ó ‡ÓÏ„ ‡È˘Â˜ È‡ÓÂ 26ד דפסק לה הולכה מתחלת הזאה וישנה
להזאה עד דמטי למזבח וחיילא עלה המחשבה:
 .‰ÊÓ ‰È‰ 'ÂÎ ‰È ÈÓ ‡Ú· ‡‰„ 27בחטאת העו) או בחטאות הפנימיות:
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כל הזבחים

דף טו:

פרק ראשון

מהו?
ואמר ליה:
"וְ ִה ָ ּזה"" ...וְ נָ ַתן" )ויקרא ד ,וז( בעינ.
1

טו:

2

כי אתו ¯·  ‡ÙÙו¯·  Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡ Â‰מבי ¯·,
אמרי:
היינו חוכא,
ובהולכה רבתי לא פליגי?
והא כי פליגי 
בהולכה רבתי פליגי!?
אלא,
בהולכה זוטרתי 
כולי עלמא לא פליגי דלא פסלה,
כי פליגי 
בהולכה רבתי.
3

4

5

לה

זבחים

מאי טעמא?
דהא צרי * 0לאמטוייה.
13

אמר ליה ¯· ‰ÈÓ¯È Èל¯· ‡˘:È
הכי אמר ¯· :È˙ÙÈ„Ó ‰ÈÓ¯È
הא צרי 0לאמטוייה 
מחלוקת ¯·¯ÊÚÏ‡ Èסו ו¯· ,Ô
דתנ )כא(:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
המהל 0במקו שצרי 0להל 0
מחשבה פוסלת;
מקו שאי צרי 0להל 0
אי מחשבה פוסלת;
ואמר ¯·‡:
הכל מודי,
קבלו בחו #והכניסו בפני 
זהו הילו 0שצרי 0להל,0
קבלו בפני והוציאו לחו #
זהו הילו 0שאי צרי 0להל,0
לא נחלקו 
אלא כשהכניסו וחזר והוציאו,
מר סבר  הא צרי 0לאמטוייה,
ומר סבר  לאו כהילו 0הצרי 0לעבודה דמי.
14

הוליכו זר,
והחזירו כה וחזר והוליכו 
פליגי בה ·  ‡ÈÈÁ È·¯ Èו¯·,È‡ È È
חד אמר :כשר;
וחד אמר :פסול;
מר סבר 
אפשר לתקונה;
ומר סבר 
לא אפשר לתקונה.
6

15

16

7

17

הוליכו כה והחזירו,
וחזר והוליכו זר 
אמר ¯· ˘:È˘‡ ¯· ÈÓÈ
לדברי המכשיר  פסול,
לדברי הפוסל  מכשיר.
¯·‡ אמר:
א) לדברי הפוסל  פסול;
8

9

10

11

12

רש"י

 .Â‰Ó 1מי הויא עבודה בבעל מו ופסולה או לא דאיכא למימר מכי פריש ד
גמרה לה:
 .Ï''‡Â 2פסולה מ''ט והזה דחטאת העו) או דחטאות הפנימיות דכתיב בה
הזאה והזה ונת בעינ הזאה דומיא דנת דגבי הדדי כתיבי והזה מ הד וגו'
ונת הכה מ הד על קרנות וגו' אלמא ישנה להזאה עד שיגיע למזבח:
 .‡ÎÂÁ Â ÈÈ‰ 3הא דמחכו במערבא משו דקשיא להו הכי:
 .'ÂÎ È‚ÈÏÙ ÈÎ ‡‰Â È‚ÈÏÙ ‡Ï È˙·¯ ‰ÎÏÂ‰·Â 4דהא דקתני אפשר שלא בהילו0
ש''מ בדהילו 0עסקינ וטע משו שאפשר לבטלה הוא והא מיהא לא ביטל:
 5אלא בהולכה זוטרתי כ''ע לא פליגי דפסולה גרסינ וטעמא משו דא''א
לבטל ומא דגריס דלא פסלה טעמא משו דלאו כלו היא ואי ש הולכה
עליה אלא כולה צור 0זריקה היא והא לא הוה בדעתיה למחשב אזריקה אלא
אהולכה ולא חשיב מידי ופסול דחטאת העו) כדאוקי מדפריש ועד דמטא
למזבח ומשו מחשבת הזאה ולא משו מחשבת הולכה:
 .¯Ê ÂÎÈÏÂ‰ 6ברגל והחזירו כה שהעבודה עליו מוטלת וחזר והוליכו כשר והא
דתניא לעיל זר ואונ בהולכה פסול כשלא הוחזרה:
 .‰ Â˜˙Ï ¯˘Ù‡ 7להולכת פסול ולא דמיא לשאר עבודות דאילו שחיטה וקבלה
וזריקה מאחר שנעשו בפסול אי אפשר לחזור ולעשות בהכשר וא''ת קבלה נמי
יש לתק כגו שלא קבל הפסול כל הד ויכול כשר לחזור ולקבל ההיא ודאי
כשרה ובפ' שלישי )לקמ לב (.תנ לה א יש ד הנפש יחזור הכשר ויקבל וכ
בזריקה:
 8הכי גרסינ :¯Ê ÂÎÈÏÂ‰Â ¯ÊÁÂ Â¯ÈÊÁ‰Â Ô‰Î ÂÎÈÏÂ‰
 .¯È˘ÎÓ‰ È¯·„Ï ÈÓÈ˘ ·¯ ¯Ó‡ 9בהוליכו זר והחזירו כה וחזר והוליכו:
 .ÏÒÂÙ 10כיו דהת מ''ט מכשיר דאזיל בתר בתרייתא ה''נ זיל בתר בתרייתא:
 .ÏÒÂÙ‰ È¯·„Ï 11דאזיל בתר הולכה קמייתא מכשיר כיו דאזיל בתר קמייתא:
 .ÏÒÂÙ ÏÒÂÙ‰ È¯·„Ï Û‡ 12כא דהא צרי 0לאמטוייה ]מאחר שנתרחק צרי0
לחזור ולהביאו לצד מזבח נמצא דהולכה אחרונה לצור 0ככל ההולכות[:

איתיביה ‡·) ÈÈכא(:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
המהל 0מקו שצרי 0להל 0
מחשבה פוסלת;
כיצד?
קבלו בחו #והכניסו לפני 
זהו הילו 0שצרי 0להל;0
קבלו בפני והוציאו לחו #
זהו הילו 0שאי צרי 0ליל;0
והא חזר והכניסו,
הילו 0שצרי 0להל 0הוא!?
אמר ליה:
אי תניא  תניא.
הדרן עלך כל הזבחים
18

רש"י

 .‰ÈÈÂËÓ‡Ï ÍÈ¯ˆ ‡‰ 13דקאמרת לאחשובה עבודה מהאי טע מחלוקת ר'
אליעזר ורבנ במתני':
 .ıÂÁ· 14להל מ המזבח והכניסו בפני לצד המזבח:
 .ıÂÁÏ Â‡ÈˆÂ‰Â 15כלומר ריחקו מ המזבח הנ 0חו #ופני כולהו בעזרה:
 .‰ÈÈÂËÓ‡Ï ÍÈ¯ˆ ‡‰ 16לכשיחזור ויקריבנו לצד המזבח א תהא אותה הולכה
במחשבה פסולה:
 .ÈÓ„ ‰„Â·ÚÏ ÍÈ¯ˆ‰ ÍÂÏÈ‰Î Â‡Ï 17הואיל ושלא לצור 0הוציאו על חנ
הוצר 0לחזור ולהכניסו:
 .‡È ˙ È‡ 18דמודה בה ר' אליעזר תניא ואי מחלוקת בי ר''א לת''ק אלא
אר''ש אבוה קאי ופליג:
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כל הזבחים שקבלו

דף טז.

פרק שני

פרק שני  כל הזבחים שקבלו
משנה )א(:
כל הזבחי שקבלו דמ זר,
אונ ,טבול יו,
ומחוסר כפורי ,ומחוסר בגדי,
שלא רח #ידי ורגלי,
ערל ,טמא ,יושב,
עומד על גבי כלי על גבי בהמה על גבי רגלי חברו 
פסל.
קבל בשמאל  פסל;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èמכשיר.
1

2

4

3

5

7

6

גמרא:
זר מנל?
דתני :ÈÂÏ

לו

זבחים

„· Ï‡ÚÓ˘È È·¯ Èתנא:
אתיא בקל וחומר מבעל מו,
מה בעל מו שאוכל  א עבד חילל* ,
זר שאינו אוכל  אינו די שא עבד חילל?
מה לבעל מו שכ עשה בו קרב כמקריב!?
טמא יוכיח.
מה לטמא שכ מטמא!?
בעל מו יוכיח.
וחזר הדי,
לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה,
הצד השוה שבה 
שמוזהרי וא עבדו חיללו,
א) אני אביא זר 
שהוא מוזהר וא עבד חילל.
19

טז.

20

21

22

23

24

מנל דמוזהר?
אי מ"וְ יִ ָ ּנזְ ר ּו" 
חילול בגופיה כתיב ביה!?
יכם" )במדבר יח,ד(.
אלא מ"וְ זָ ר ל ֹא יִ ְק ַרב אלֵ ֶ
איכא למיפר 0
מה להצד השוה שבה  שכ לא הותרו בבמה!?
לא תימא טמא יוכיח,
אלא אימא אונ יוכיח.
מה לאונ שכ אסור במעשר!?
בעל מו יוכיח.
וחזר הדי,
לא ראי זה כראי זה,
הצד השוה שבה שמוזהרי כו'.
25

" ַּד ּ ֵבר ֶאל ַאהרֹן וְ ֶאל ָּבנָ יו,

א

26

וְ יִ ָ ּנזְ ר ּו ִמ ָ ּק ְד ׁ ֵשי ְבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל" וגו' )ויקרא כב,ב(,
" ְבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל" למעוטי מאי?
אילימא  למעוטי נשי;
קרב נשי בטומאה קרב?
ב
אלא  למעוטי גוי;
השתא צי #לא מרצה,
דאמר מר:
ג
ובגוי
בי בשוגג בי במזיד לא הורצה;
בטומאה קרב?
אלא הכי קאמר:
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

"וְ יִ ָ ּנזְ ר ּו ִמ ָ ּק ְד ׁ ֵשי ְבנֵי

18

יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ לֹא יְ ַח ְּלל ּו" )ש(.

27

28

29

30

הכא נמי לפרו:0
מה להצד השוה שבה  שכ לא הותרו בבמה!?
מתקי) לה ¯· :‡·¯„ ‰È¯· ‡ÓÒ
ומא לימא ל דאונ אסור בבמה?
דלמא שרי בבמה.
31

רש"י

 .ÌÈÁ·Ê‰ ÏÎ :'È ˙Ó .ÂÏ·˜˘ ÌÈÁ·Ê‰ ÏÎ - È ˘ ˜¯Ù 1אונ .כל זמ שלא
נקבר המת:
 .ÌÂÈ ÏÂ·Ë 2דשר #ודמת ושאר טומאות שלא הוצרכו לקרב:
 .ÌÈ¯ÂÙÎ ¯ÒÂÁÓ 3זב ומצורע שטבלו והעריב שמש ולא הביאו כפרת:
 .ÌÈ„‚· ¯ÒÂÁÓ 4כה גדול ששימש בפחות משמונה וכה הדיוט בפחות מד':
 .ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıÁ¯ ‡Ï˘Â 5מ הכיור:
 .Ï¯Ú 6כה שמתו אחיו מחמת מילה:
 .ÌÈÏÎ È·‚ ÏÚ „ÓÂÚ Â‡ ·˘ÂÈ 7שיש חציצה בי רגליו לרצפה וכולהו ילי)
בגמ' דפסלי בעבודה:
 .'Â‚Â È˘„˜Ó Â¯Ê ÈÂ :'Ó‚ 8גבי מקריבי בטומאה כתיב דסמי 0ליה כל איש
אשר יקרב מכל זרעכ:
 .È‡Ó ÈËÂÚÓÏ Ï‡¯˘È È · (È‡Ó ÈËÂÚÓÏ) 9קרב של מי הוא ממעט מלהזהיר
כהני על הטומאה:
 .Ï‡¯˘È ˙Â · ÈËÂÚÓÏ ‡ÓÈÏÈ‡ 10קרב נשי שלא הוזהרו כהני מלהקריבו
בטומאה:
 .·¯˜ ‰‡ÓÂË· ÌÈ˘ Ô·¯˜ 11בתמיה וכי יש כח בקרב נשי לדחות הטומאה:
 .ÌÈÂ‚ Ô·¯˜ ÈËÂÚÓÏ ‡Ï‡ 12גוי^ ששילח עולתו כדתניא בהכל שוחטי )חולי
יג (:איש איש לרבות את הגוי^ שנודרי נדרי ונדבות כישראל:
 .‰ˆ¯Ó ‡Ï ıÈˆ ‡˙˘‰ 13על טומאת עולי שבקרבנו כגו נטמא הד או החלב
כדר 0שמרצה על של ישראל:
 .¯Ó ¯Ó‡„ 14במנחות בהקומ #רבה )כה:(.
 .‰ˆ¯Â‰ ‡Ï 15דכתיב לרצו לה ולא לאומות^:
 .·¯˜ ‡‰È ÛÂ‚‰ ˙‡ÓÂË· 16בתמיה והלא ]אפילו[ אצל קרב יחיד דישראל לא
נדחת:
 .È˘„˜Ó Â¯Ê ÈÂ ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ ‡Ï‡ 17יתרחקו בטומאה מכל קדשי:
 .ÂÏÏÁÈ ‡Ï Ï‡¯˘È È · 18והזרי א) ה ינזרו כדי שלא יחללו לימד על זר
שעבד שחילל את הקדשי ופסל:

1

רש"י

 .ÏÎÂ‡˘ ÌÂÓ ÏÚ· 19את קדשי קדשי דכתיב )ויקרא כא( מקדשי הקדשי ומ
הקדשי יאכל:
 .ÏÏÈÁ „·Ú Ì‡ 20דכתיב מו בו ולא יחלל את מקדשי )ש(:
 .ÏÎÂ‡ Â È‡˘ ¯Ê 21בקדשי קדשי:
 .·È¯˜ÓÎ ·¯˜ Â· ‰˘Ú ÔÎ˘ 22המו פוסל בקרב כדר 0שפוסל בכה:
 .ÁÈÎÂÈ ‡ÓË 23שלא עשה בו קרב כמקריב שאי בהמה מקבלת טומאה מחיי
כש שהכה טמא מחיי וכתיב וינזרו ולא יחללו אלמא טמא שעבד חילל:
 .ÔÈ¯‰ÊÂÓ˘ 24שלא לעבוד טמא מוינזרו בעל מו מולא יגש:
 .¯‰ÊÂÓ ‡ÎÈ‰ 25זר:
 .Â¯Ê ÈÂÓ ‡ÓÈ È‡ 26דרשת ליה להאי קרא בני ישראל להזהיר זרי כדאמר
לעיל:
 .·È˙Î ‰ÈÙÂ‚· ÏÂÏÈÁ 27וק''ו למה ל:0
 .‰Ó·· ‰¯˙Â‰ ‡Ï ÔÎ˘ 'ÂÎ „ˆ‰Ï ‰Ó ‚''‰ 28בבמת יחיד )בבמה( בשעת היתר
הבמות דתנ בפ' בתרא )לקמ קיג (.הזמ והנותר והטמא שוי בזה ובזה
ובברייתא תניא עלה דברי ששוותה במה קטנה לבמה גדולה ד מתיר ומפגל
ומומי תאמר בזר שכשר בבמה כדתנ הת אלו דברי שבי במה גדולה לבמה
קטנה וקתני הת כיהו ובגדי שרת וקראי נמי מוכחי בגדעו ומנוח ושמואל
שהקריבו בבמה:
 .Ô Â‡ 29ילפינ לקמ מקראי א עבד חילל:
 .¯˘ÚÓ· ¯ÂÒ‡ ÔÎ˘ 30דכתיב לא אכלתי באוני )דברי כו(:
 .„Â·ÚÈ ‡Ï˘ ¯‰ÊÂÓ Ô Â‡ 31דכתיב בכה גדול ומ המקדש לא יצא ולא יחלל
הא אחר שלא יצא חילל:
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כל הזבחים שקבלו

דף טז:

¯·  ‡È˘¯˘Óאמר:
אתיא קל וחומר מיושב,
מה יושב שאוכל  א עבד חילל,
זר שאינו אוכל  אינו די שא עבד חילל.
מה ליושב  שכ פסול לעדות!?
מיושב תלמיד חכ.
מה לש יושב שכ פסול לעדות!?
ש יושב לא פרי;0
וא תימצי לומר פרי 0
אתיא מיושב ומחדא מהנ.0

פרק שני

14

3

4

6

7

זבחים

ואיד 0מאי טעמא לא אמר מ" ֵהןִ ...ה ְק ִריב ּו"?
קסבר 
מפני טומאה נשרפה.

2

5

לז

טז:

„· Ï‡ÚÓ˘È È·¯ Èתנא:
אתיא בקל וחומר מבעל מו,
ומה * בעל מו שאוכל  א עבד חילל,
אונ שאי אוכל  אינו די שא עבד חילל?
מה לבעל מו שכ עשה בו קריבי כמקריבי!?
זר יוכיח.
מה לזר שכ אי לו תקנה!?
בעל מו יוכיח.
וחזר הדי,
לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה,
הצד השוה שבה 
שה מוזהרי וא עבדו חיללו,
א) אני אביא אונ 
שמוזהר וא עבד חילל.
15

16

ויושב דכשר בבמה מנל?
אמר קרא )דברי י,ח(:
8

17

תו",
"לַ עמֹד לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה לְ ׁ ָש ְר ֹ
"לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה"  ולא לפני במה.
9

אונן.
מנל?
דכתיב )ויקרא כא,יב(:
10

" ּו ִמן ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש לֹא י ֵֵצא וְ לֹא יְ ַח ּ ֵלל",
הא אחר שלא יצא  חילל.
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאמר :מהכא:
" ֵהןִ ...ה ְק ִריב ּו" )ויקרא י,יט(?
אני הקרבתי,
מכלל דאי אינהו אקריב  שפיר אישתרו).

היכ מוזהר?
אילימא  מ" ּו ִמן ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש לֹא י ֵֵצא",
חילול בגופיה כתיב ביה!
אלא מ" ֵהןִ ...ה ְק ִריב ּו",
וקסבר 
מפני אנינות נשרפה.

ו¯·,¯ÊÚÏ‡ È
מאי טעמא לא אמר מ" ּו ִמן ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש ל ֹא י ֵֵצא"?
אמר ל 0
מי כתיב הא אחר שלא יצא חילל?

איכא למפר 0
מה להצד השוה שבה שכ לא הותרה מכללו!?
טמא יוכיח.
מה לטמא שכ מטמא!?
הנ 0יוכיחו.
וחזר הדי כו',

11

12

13

18

19

20

21

רש"י

 .‰Ó·· È¯˘ ‡ÓÏ„ 1דגבי אונ כתיב ומ המקדש:
 .ÏÏÈÁ „·Ú Ì‡ ·˘ÂÈ 2לקמ ילפינ לה בפירקי )כג:(:
 .˙Â„ÚÏ ÏÂÒÙ ÔÎ˘ 3דאמרי' במס' שבועות )ל (.ועמדו שני האנשי בעדי
הכתוב מדבר:
 4ומשני  .ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ·˘ÂÈÓהכא מייתי לה דכשר לעדות כדאמרי' הת )ש(
שבית די חולקי לו כבוד ומושיבי אותו:
 .[·˘ÂÈ Ì˘] 5מצינו ש יושב בעלמא שפסול לעדות משו ש יושב תאמר
בש זר שאינו נפסל לעדות משו ש זרות:
 .ÍÈ¯Ù ‡Ï ·˘ÂÈ Ì˘ 6הואיל וההוא יושב ת''ח דמייתי מיניה לק''ו כשר
לעדות:
 .Í ‰Ó „ÁÓÂ 7אונ או טמא או בעל מו:
 .ÔÏ ‡ Ó ‰Ó·· ¯˘Î„ ·˘ÂÈÂ 8דלא נפר 0שכ לא הותרו בבמה דהא מדשבקיה
רב משרשיא לקל וחומר דלעיל דאונ וטמא ובעל מו ונקט יושב משו הני
פירכי שבקיה דלא משכחת היתר בבמה בהדיא לחד מינייהו הכא מנליה:
 .'‰ È ÙÏ „ÂÓÚÏ 9במקדש הוא דבעי' עמידה:
 .ÔÏ Ó Ô Â‡ 10דפסול כדקתני מתני':
 .'Â‚Â ˘„˜Ó‰ ÔÓÂ 11לעיל מיניה כתיב לאביו ולאמו לא יטמא ובכה גדול
משתעי וסמי 0ליה ומ המקדש וגו' כלומר א) ביו שמתו אביו ואמו אי צרי0
לצאת מ המקדש אלא עומד ומקריב ולא יחלל שאי הקדשי מתחללי בכ0
הא הדיוט שלא יצא ועבד חילל:
 .Â·È¯˜‰ Ô‰ 12ה היו הקריבו וגו' מתשובתו של אהר אתה לומד מה אמר לו
משה מדוע לא אכלת כו' שמא בני 0הקריבוה באנינות שהיו אונני על נדב
ואביהוא ופסלתיה ולכ 0נשרפה אמר לו אהר וכי ה הקריבו והלא הדיוטות ה
ופסולי לעבודה אני הקרבתי שאמרת לי ועשה את קרב הע וגו' ואני כה
גדול ומקריב אונ מכלל דאי אינהו אקרוב דשפיר אשתרו) ולא היה משה אומר
לה מדוע לא אכלת:

רש"י

 .'ÂÎ ¯Á‡ ‡‰ ·È˙Î ÈÓ 13דלמא אחר נמי לא חילל ובדידיה איצטרי 0ליה
למישרייה דלא תימא מתו 0חישובו וקדושתו יתירא הוא פסול אונ:
 .‰‡ÓÂË È ÙÓ ¯·Ò˜ 14שנגע בה נשרפה ולא הוזכר ש אנינות לעני הקרבה
וה הקריבו ה''ק ה היו הלא עדיי יו הוא והיינו אסורי בקדשי לאכול עד
הערב ומתו 0כ 0אירע בה טואמה באונס ואיכא תנאי דפליגי לקמ )קא (.בהא חד
אמר מפני טומאה נשרפה וחד אמר מפני אנינות נשרפה שלא היו יכולי
לאוכלה אפילו לערב דקסבר אנינות לילה נמי אסור ואפילו נקבר המת ולפי
שלא היו לה אוכלי נשרפה וכדר' יוחנ ב ברוקה דאמר בפסחי )פב (.גבי
נטמאו בעלי של פסח א) זה ישר) מיד שאי לו אוכלי ואי טעו עבור צורה:
 .ÏÎÂ‡ Â È‡˘ 15דכתיב לא אכלתי באוני:
 .[‰ ˜˙ ÂÏ ÔÈ‡] 16ואונ יש לו תקנה למחר:
 .ÌÂÓ ÏÚ· 17יש לו תקנה כשיעבור מומו:
 .·È˙Î ‰ÈÙÂ‚· ÏÂÏÈÁ 18כיו דדייקת הא אחר שלא יצא ק''ו תו למה ל:0
 .‰Ù¯˘ ˙Â È ‡ È ÙÓ ¯·Ò˜Â 19שלא היו לו אוכלי וכדפרישית וכשאמרו לו
מפני אנינות שרפנוה טעה כסבור שהקריבוה אונני ואמר לה שמא באנינות
הקריבוה ומיהו חילול לא ילי) ר' ישמעאל מיניה דאי לאו )קרא אחרינא( הוה
אמינא האי דאמר להו שמא באנינות הקרבת אותו לאו למימרא דאי עביד הכי
שפיר אשתרו) אלא כשאמרו לו מפני אנינות שרפנוה אמר לה שמא עברת
על האזהרה והקרבת אונני ואמר לו אהר וכי ה הקריבו דאסורי להקריב
אונני אני הקרבתי שאי אנינות פוסל בי:
 .ÔÏÏÎÓ Â¯˙Â‰ ‡Ï 20זר ובעל מו מכלל איסור שנאסרו במקדש לא הותרו
אצל שו קרב ולא אצל שו אד תאמר באונ שהותר מכללו אצל כה גדול:
 .ÁÈÎÂÈ ‡ÓË 21שהותר מכללו אצל קרב צבור דכתיב במועדו ואפילו בטומאה
וא עבד בקרב יחיד חילל:
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כל הזבחים שקבלו

דף יז.

פרק שני

הצד השוה שבה שמוזהרי כו'.
ולפרו 0
מה להצד השוה שבה 
שכ לא הותרו מכלל אצל כה גדול בקרב יחיד!?
ש טומאה מיהא אישתראי.
1

זבחים

הותרה אצל כה גדול בקרב יחיד,
טומאה שהותרה אצל כה הדיוט בקרב צבור 
אינו די שהותרה אצל כה גדול בקרב יחיד!
ולא תותר טומאה אצל כה הדיוט בקרב צבור מקל וחומר 
ומה אנינות שהותרה אצל כה גדול בקרב יחיד 
לא הותרה אצל כה הדיוט בקרב צבור,
טומאה שלא הותרה אצל כה גדול בקרב יחיד 
אינו די שלא תותר בכה הדיוט בקרב צבור!? *
אלא איכא למיפר 0הכי ואיכא למיפר 0הכי,
כל חדא וחדא תיקו בדוכתיה.
8

2

¯·  ‡È˘¯˘Óאמר:
אתיא בקל וחומר מיושב,
ומה יושב שאוכל  א עבד חילל,
אונ שאינו אוכל  אינו די שא עבד חילל?
מה ליושב שכ פסול לעדות!?
מיושב תלמיד חכ.
מה לש יושב שכ פסול לעדות!?
ש יושב לא פרי;0
וא תימצי לומר פרי 0
אתיא מיושב ומחדא מהנ.0

לח

יז.

9

טבול יום.
מנל?
דתניא:
¯· È‡ÓÈÒ Èאומר:
רמז לטבול יו שא עבד חילל מני?
תלמוד לומר:

יהםד וְ לֹא יְ ַח ְּלל ּו" )ויקרא כא,ו(,
" ְקד ׁ ִֹשים יִ ְהי ּו לֵ אל ֵֹה ֶ
א אינו עני לטמא דנפיק מ"וְ יִ ָ ּנזְ ר ּו" )ש כב,ב(,
תנהו עני לטבול יו.
10

אונן פסול.
אמר ¯·‡:
לא שנו אלא בקרב יחיד,
אבל בקרב צבור  מרצה,
קל וחומר מטומאה,
מה טומאה,
שלא הותרה מכללה אצל כה גדול בקרב יחיד 
הותרה אצל הדיוט בקרב צבור,
אנינות שהותרה מכללה אצל כה גדול בקרב יחיד 
אינו די שהותרה אצל כה הדיוט בקרב ציבור?
מתקי) לה ¯·‡ ·¯ ‡:È‡ÏÈ‰
לא תותר אנינות אצל כה גדול בקרב יחיד מקל וחומר,
ומה טומאה שהותרה אצל כה הדיוט בצבור 
לא הותרה אצל כה גדול בקרב יחיד,
אנינות שלא הותרה אצל כה הדיוט בקרב צבור 
אינו די שלא תותר אצל כה גדול בקרב יחיד!?
ותותר טומאה אצל כה גדול בקרב יחיד מקל וחומר,
ומה אנינות שלא הותר אצל כה הדיוט בקרב צבור 
3

5

4

11

12

אימא 
תנהו עני לקורח קרחה ולמשחית פאת זק;
טבול יו דא עבד 
במיתה מנא ל?
דגמר חילול חילול מתרומה,
דפסיל בתרומה  מחיל עבודה,
דלא פסיל בתרומה  לא מחיל עבודה.
13

14

אמר ¯·:‰
למה לי דכתב רחמנא טמא וטבול יו ומחוסר כפורי?
צריכי,
15

6

7

רש"י

 .‰Â˘‰ „ˆ‰Ï ‰Ó ÍÂ¯ÙÏÂ 1שבשלשת שכ לא הותרו בקרב יחיד אפי' אצל
כ''ג אבל אונ הותר:
 .È‡¯˙˘È‡ ‡‰ ‡‰ÈÓ ‰‡ÓÂË Ì˘ 2כגו בצבור הלכ 0לאו פירכא היא ואי
קשיא למה לי למימר טמא יוכיח בזר נמי משכחת לה דהותר ש זרות בבמה
אי זה הותר מכללו שהרי לא נאסר ש מעול אבל אונ הותר מכללו שהרי
נאסר במקדש אצל כה ]הדיוט[:
 .È‡ÏÈ‰‡ ¯· ‡·¯ ‰Ï ÛÈ˜˙Ó 3אדרבא פרי 0דפשיטא ליה דטומאה לא הותרה
לכה גדול בקרב יחיד מדלא אשכח דאישתראי אלא בצבור ופשיטא ליה
דהותרה בצבור אפילו אצל כה הדיוט מדאישתראי סתמא ופשיטא ליה
דאנינות הותרה אפילו בקרב יחיד אצל כה גדול מדאשתראי סתמא ובאיסור
אנינות אצל כה הדיוט בא לחלק על ידי ק''ו ולומר לא נאסר אלא ביחיד ולא
אמרי' סתמא איתסר א במה שלא חלקו הכתובי אתה בא לחלק על ידי קל
וחומר אמאי פשיטא ל 0בהנ 0דלעיל יש ל 0לדרוש קל וחומר חילו) ולהחלי)
את כול:
 .„ÈÁÈ· ÏÂ„‚ Ô‰Î Ïˆ‡ ˙Â È ‡ ¯˙Â˙ ‡Ï 4וכי שרייה בצבור שרייה:
 .'ÂÎ ‰¯˙Â‰˘ ‰‡ÓÂË ‰ÓÂ Â''˜Ó 5דהא סתמא אישתרי:
 .'ÂÎ ‰¯˙Â‰ ‡Ï 6דהא לא אשכח דאישתראי ביחיד דלא כתיב במועדו אלא
בצבור אנינות כו':
 .'ÂÎ ‰‡ÓÂË ¯˙Â˙Â 7כלומר אי נמי דריש הכי ותותר טומאה אצל כ''ג ביחיד
ואוקי איסורא בכה הדיוט:

רש"י

 .'ÂÎ ËÂÈ„‰ Ô‰Î Ïˆ‡ ‰‡ÓÂË ¯˙Â˙ ‡ÏÂ 8כלומר א''נ החלי) ודרוש בו נמצא
מסולק מכול ולא תדע מה תדרוש אלא אל תחלוק במה שלא פירשו ל0
הכתובי:
 .'ÂÎ ÈÎ‰ Í¯ÙÈÓÏ ‡ÎÈ‡„ 9יש לדו כו' ויש להחלי) ולא נדע איזה נדרוש הלכ0
כל חדא תיקו בדוכתה ככתיבתה סת כשהותרה אנינות לכ''ג סת בי ביחיד
בי בצבור הותרה וכשנאסרה להדיוט בי ביחיד בי בצבור נאסרה וכשהותרה
טומאה בצבור הותרה א) לכה הדיוט וכשנאסרה בקרב יחיד נאסרה א)
לכ''ג:
 .ÂÈ‰È ÌÈ˘Â„˜ 10גבי טומאה כתיב באמור ולא יחללו וגו' כי את אשי ה' לח
וגו' בחילול קדשי הכתוב מדבר:
 .Â¯Ê ÈÂÓ ‰ÈÏ ‡˜Ù „ 11דכתיב ביה חילול:
 .'ÂÎÂ ÔÈ Ú Â‰ ˙ ‡ÓÈ Â 12דמינייהו סליק לא יקרחו קרחה וסמי 0ליה קדושי
יהיו:
 13אלא לא גרס:
 .‰˙ÈÓ· „·Ú Ì‡„ ÌÂÈ ÏÂ·Ë 14שינויא הוא כלומר לא מצית למיתני תנהו עני
לקורח קרחה דמיתה גבי טבול יו שעבד ילפינ לה בסנהדרי באלו ה
הנשרפי )פג (:וגמר חילול חילול מתרומה ומחילול דהאי קרא ילי) לה נאמר
כא חילול ונאמר בטמא וטבול יו שאכלו תרומה חילול ומתו בו כי יחללוהו
מה להל במיתה כו' והלכ 0הואיל והאי קרא לג''ש מתרומה אתא ולא מפרש
ביה במאי קאי לא תתנהו עני אלא לפסולי לתרומה דילפי' מיניה דפסול
בתרומה מחיל עבודה כו':
 .'ÂÎ ÌÂÈ ÏÂ·ËÂ ‡ÓË ‡ ÓÁ¯ ·˙Î„ ÈÏ ‰ÓÏ 15אטמא לא קמיבעיא ליה דאי
לאו כתב טמא לא הוה אתי ל חד מנייהו שיחלל עבודה דהא טבול יו בא
אינו עני לטמא ילפינ ואי לא הוה כתב טמא בוינזרו הוה אוקימנא לקדושי
יהיו בטמא וכ מחוסר כפורי נמי לא כתב בה חילול אלא מדאיקרי טמא
ילפינ ליה לקמ וכי מיבעי ליה לרבה טבול יו ומחוסר כפורי קמיבעיא:
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כל הזבחים שקבלו

דף יח.

פרק שני

דאי כתב רחמנא טמא  שכ מטמא,
בטבול יו 
מחוסר כפורי לא אתי מיניה שכ פסול בתרומה,
במחוסר כפורי 
טבול יו לא אתי מיניה שכ מחוסר מעשה.
מחדא לא אתי,
תיתי חדא מתרתי!?
בהי לא לכתוב רחמנא?
לא לכתוב במחוסר כפורי ותיתי מהנ,0
מה להנ 0שכ פסולי בתרומה!
אלא לא לכתוב רחמנא בטבול יו ותיתי מהנ,0
דמאי פרכת?
מה להנ 0שכ מחוסרי מעשה,
סו) סו) קלישא לה טומאת!? *
קסבר 
מחוסר כפורי דזב כזב דמי.

12

מחוסר בגדים.
מנל?
ה
אמר ¯· Â‰·‡ Èאמר ¯·,Ô ÁÂÈ È
ומטו בה משמיה ד¯·:ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
דאמר קרא )שמות כט,ט(:

2

"וְ ָחגַ ְר ּ ָת א ָֹתם ַא ְבנֵט ַאהרֹן ּו ָבנָ יו ,וְ ָח ַב ׁ ְש ּ ָת לָ ֶהם ִמגְ ָּבעֹת,
עולָ ם",
וְ ָהיְ ָתה 13לָ ֶהם ְ ּכ ֻה ָ ּנה לְ ֻח ַ ּקת ֹ

3

4

ומחוסר כפורי דזב כזב דמי תנאי היא,
דתניא:
שרפה אונ ומחוסר כפורי 
כשרה;
 ÈÏ··‰ ÛÒÂÈאומר:
אונ  כשרה,
מחוסר כפורי  פסולה;
מאי לאו בהא קמיפלגי,
מר סבר  מחוסר כפורי דזב כזב דמי,
ומר סבר  לאו כזב דמי?
לא,
דכולי עלמא כזב דמי,
והכא בהא קמיפלגי,
דכתיב )במדבר יט,יט(" :וְ ִה ָ ּזה ַה ָּטהֹר",
מכלל שהוא טמא,
לימד על טבול יו שכשר בפרה;
מר סבר 

בזמ שבגדיה עליה  כהונת עליה,
אי בגדיה עליה  אי כהונת עליה.

5

והא מהכא נפקא?
מהת נפקא,
דתניא:
מני לשתויי יי שא עבד חילל?
תלמוד לומר:
" ַייִ ן וְ ׁ ֵש ָכר ַאל ּ ֵת ׁ ְש ְּת" וגו' )ויקרא י,ט(,

6

7

10

11

לה ְב ִ ּדיל ּ ֵבין ַה ּק ֶֹד ׁש ּו ֵבין ַהחֹל" )ש,י(;
" ּו ַ
מחוסר בגדי ושלא רחו #ידי ורגלי מני? *
תלמוד לומר  חוקה חוקה לגזירה שוה!?
אי מהת 
הוה אמינא 
הני מילי עבודה דזר חייב עליה מיתה,
אבל עבודה דאי זר חייב עליה מיתה  אימא לא;
קא משמע ל.
14

8

9

זבחים

טומאה דכל התורה כולה,
ומר סבר 
טומאה דה 0פרשה,
הלכ 0אונ וטבול יו דטמא שר #דקילי 
אתו בקל וחומר מטבול יו דמת,
אבל מחוסר כפורי דזב דחמיר,
שכ טומאה יוצאה עליו מגופו 
לא.

1

יז:

לט

יח.

15

16

17

רש"י
רש"י

 .‰˘ÚÓ ¯ÒÂÁÓ ÔÎ˘ ‰È ÈÓ È˙‡ ‡Ï ÌÂÈ ÏÂ·Ë ÌÈ¯ÂÙÎ ¯ÒÂÁÓ· 1הבאת קרב
תאמר בטבול יו שאינו מחוסר הבאת קרב ושימשא ממילא ערבא בטמא
ליכא למימר דלא אתיא מיני' דהא איהו נמי מחוסר טבילה ועוד דטמא לא
קמיבעיא ליה מדלא קאמר בסיפא דמילתא לא לכתוב טמא ותיתי מהנ 0דתו לא
הוה ליה לשנויי עלה מידי:
 .Â˙‡ÓÂË ‰ÈÏ ‡˘ÈÏ˜ 2דמחוסר כפורי שהרי העריב שמשו ותו ליכא פירכא
דמה הצד דהוה ליה חד מינייהו נמי שאינו מחוסר מעשה:
 .¯·Ò˜ 3רבה דדרשה להאי שמעתא למימר דכולהו צריכי:
 .·ÊÎ ·Ê„ ÌÈ¯ÂÙÎ ¯ÒÂÁÓ 4ה''ה למצורע אלא חד מנייהו נקט מחוסר כפורי
דזב כזב דמי לעני קדשי שלא הותר אצלו הוה ליה כאילו לא טבל וא אכלו
חייב כרת או א נגע בהו טמא למנות בה ראשו ושני לכ 0לא קלשה טומאה
אצל קדשי כלל:
 .'ÂÎ Ô Â‡ ‰Ù¯˘ 5בפרה אדומה קאי:
 .‰¯˘Î 6דקדשי בדק הבית היא ואי אונ אסור בה דלא כתיבי הנ 0קראי אלא
בקדשי מזבח:
 .ÈÓ„ ·ÊÎ 7והוה ליה טמא וקרא כתיב איש טהור:
 8לאו כזב דמי .וה''ל כטבול יו דקיימא דכשר בפרה:
 .ÈÓ„ ·ÊÎ Ú''Î„ ‡Ï 9ולעני שאר קדשי שטבול יו אסור בהו הוה מחוסר
כפורי דזב חמור מטבול יו דשאר טומאות שאי טעונות כפרה:
 .‡Î‰Â 10גבי פרה בהאי קרא קמיפלגי והזה הטהור על הטמא טהור כל דהוא
משמע דהא קרא יתירא הוא דכתיב לעיל מיניה ולקח אזוב וטבל במי איש
טהור והוה ליה למכתב והזה על הטמא לימד על טבול יו שכשר בפרה
דאשכח טבול יו דאיקרי טהור למעשר דכתיב ורח #במי וטהר:

 .‰¯Â˙‰ ÏÎ„ ‰‡ÓÂË ¯·Ò ¯Ó 11ת''ק סבר האי טבול יו דאכשר בה קרא
אטבול יו דכל הטומאות שבתורה קאי וא) טבול יו דזב שהוא מחוסר
כפורי:
 .‰˘¯Ù ‰˙Â‡„ ‰‡ÓÂË 12והיינו דמת טבול יו דטומאת מת אכשר בה הלכ0
טבול יו של שאר טומאות דמגע ומשא כגו שר #ונבילה ומגע אתי להכשירא
מטבול יו דמת מק''ו ומה טבול יו ]דמת[ דטומאת שבעה כשר טבול יו
דטומאת ערב לא כ''ש אבל מחוסר כפורי וכו':
 .Ì‰Ï ‰˙È‰Â 13הלבישה הזאת לכהונה אלמא כהונת תלויה בבגדיה ואי לא
הוו להו זרי ובזר אשכח דמחיל עבודה:
 .ÏÂÁ‰ ÔÈ·Â 14עבודה שאתה עובד בשכרות קרויה חול:
 .‰˜ÂÁ ‰˜ÂÁ 15בשתויי יי ]כתיב[ חוקת עול ]ובמחוסר[ בגדי כתיב כהונה
לחוקת עול וברחיצת יד ורגל כתיב והיתה לה לחוקת עול:
 .Ì˙‰Ó È‡ 16משתויי יי הוה אמינא ה''מ דמחלי עבודה ]במחוסר בגדי[
בעבודה שהזר חייב עליה מיתה כדכתיב בההוא קרא בבואכ אל אהל מועד
ולא תמותו בעבודה שיש בה חיוב מיתה לפסולי הכתוב מדבר ואינה אלא
ארבע עבודות זריקה והקטרה וניסו 0המי והיי כדילפינ בפ''ב בסדר יומא
)כד (.מועבדת עבודת מתנה וגו' והזר הקרב יומת עבודת מתנה ולא עבודת
סילוק ועבדת עבודה תמה ולא עבודה שיש אחריה עבודה כגו קבלה והולכה
וקמיצה וכל חיוב מיתות בפסולי עבודה מזרות גמרינ כדתנ בפ' בתרא )לקמ
קיב (:הקומ #והבולל והיוצק והמקבל דמי וכו' ואי בה לא משו זרות ולא
משו טומאה ולא משו מחוסר בגדי ולא משו שלא רח #ידי ורגלי
אלמא מזר גמרינ:
 .‡Ï ‡ÓÈ‡ ‰˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ·ÈÈÁ ¯Ê ÔÈ‡˘ ‰„Â·Ú Ï·‡ 17מחלי לה מחוסר בגדי
להכי כתב והיתה לה לכהונת עול לשוינהו זרי כשאי בגדיה עליה ובזר
אשכח חילול ולא חלק בי עבודה שיש בה מיתה לעבודה שאי בה מיתה:
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כל הזבחים שקבלו

דף יח:

פרק שני

אשכח מחוסר בגדי,
שתויי יי מנל?
אתיא  חוקה חוקה ממחוסר בגדי.
לה ְב ִ ּדיל ּ ֵבין" וגו' קא נסיב לה!?
והא תנא " ּו ַ
מקמי דליקו גזירה שוה.
והא תנא,
מחוסר בגדי הוא דקא ילי) משתויי יי!?
הכי קאמר 
מני שלא נחלקו בי מחוסר בגדי לשתויי יי,
ושלא רחו #ידי ורגלי?
תלמוד לומר  חוקה חוקה לגזירה שוה.

זבחים

ואכתי מהכא נפקא?
מהת נפקא:

1

2

"וְ ָע ְרכ ּו ְּבנֵי ַאהרֹן ַה ּכֹהנִ ים ֵאת ַה ְּנ ָת ִחים" וגו' )ויקרא א,ח(,
הכהני בכיהונ,
מכא לכה הדיוט שלבש בגדי כה גדול ועבד 
עבודתו פסולה!?
אי מהת 
הוה אמינא 
הני מילי חיסור,
אבל ייתור  לא;
קא משמע ל.
14

3

4

5

15

16

6

17

18

לה ְב ִ ּדיל" למה לי?
אלא " ַ
לכד¯·,
ד¯· לא מוקי אמורא עליה מיומא טבא לחבריה,
משו שכרות.
7

8

מ

תנו רבנ:
היו מרושלי ,מסולקי ,משוחקי ,ועבד 
עבודתו כשירה;
לבש שני מכנסי ,שני אבנטי,
חסר אחת ,יתר אחת,
או שהיתה לו רטיה על מכת בשרו תחת בגדו,
או שהיו * מטושטשי או מקורעי ,ועבד 
עבודתו פסולה.
19

21

20

22

9

24

23

25

אכתי מהכא נפקא?
מהת נפקא:
10

יח:

11

"וְ נָ ְתנ ּו ְּבנֵי ַאהרֹן ַה ּכ ֵֹהן" )ויקרא א,ז( ,בכיהונו,
לימד על כה גדול שלבש בגדי כה הדיוט ועבד 
עבודתו פסולה!?
אי מהת 
הוה אמינא 
הני מילי עבודה דמעכבא כפרה,
אבל עבודה דלא מעכבא כפרה  לא.

27

26

12

13

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מרושלי  כשרי,
מסולקי  פסולי.
והתניא:
מסולקי  כשרי!?
אמר ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
לא קשיא,
כא  שסילק על ידי אבנט,
כא  דליתניהו מעיקרא כלל.
28

רש"י

 .ÌÈ„‚· ¯ÒÂÁÓ ÔÁÎ˘‡ 1בכל העבודות:
 .ÔÏ Ó ÔÈÈ ÈÈÂ˙˘ 2דפסלי עבודה שאי הזר חייב עליה מיתה:
 .‰Ï ·ÈÒ ˜ ÏÈ„·‰ÏÓ ‡ ˙ ‡‰Â 3לשתויי יי ולא גמר מגזירה שוה ואנ ניקו
וניפלוג עלה למיל) מקרא אחרינא:
 .‰Â˘ ‰¯ÈÊ‚ ‰ÈÏ Â˜È˙„ ÈÓ˜Ó ÈÏÈÓ È ‰ 4לא הוה ליה למיל) שתויי יי אלא
מלהבדיל ובמסקנא אידכר ליה גזירה שוה ותנא )ליה( שבקיה לאורחיה קמייתא
ונקט גזירה שוה למיל) משתויי יי מחוסר בגדי:
 .‡ ˙ ‡‰Â 5נקטיה לגזירה שוה מחוסר בגדי הוא דילי) בה משתויי יי ולא
שבקיה לאורחיה:
 .'ÂÎ Â˜ÏÁ ‡Ï˘ ÔÈ Ó ¯Ó‡˜ ÈÎ‰Â 6לעול לא למיל) מחוסר בגדי משתויי
יי אתא אלא למיל) שתויי יי ממחוסר בגדי והכי קאמר למדנו לעבודות של
מיתה שמתחללות בשיכרות מני שלא נחלוק בי מחוסר בגדי לשתויי יי דכי
היכי דמחוסר בגדי כל עבודותיו פסולות א) שתויי יי ושלא רח #כ תלמוד
לומר חוקה חוקה:
 .ÈÏ ‰ÓÏ ÏÂÁ‰ ÔÈ· ‡Ï‡ 7הואיל ולא ילפינ מינה חילול לעבודה:
 .‰ÈÏÚ ‡¯ÂÓ‡ ÌÈ˜ÂÓ ‡Ï 8למידרש בפירקי:
 .‰È¯·ÁÏ ‡·Ë ‡ÓÂÈÓ 9משעה שאכל ושתה ועשה יו טוב עד למחר דהכי
משמע קרא יי ושכר אל תשת בבואכ וגו' וכ בשעה שאתה בא להבדיל
ולהורות בי דבר קדושה לדבר חול אל תהי שכרות:
 .‡˜Ù ‡Î‰Ó 10מחוסר בגדי:
 .‡˜Ù Ì˙‰Ó 11אכתי קרא אחרינא כתיב ולמאי איצטרי 0הכה הכא גבי ונתנו
בני אהר הכה אש לאשמועינ מחוסר בגדי:
 .Â Â‰ÈÎ· 12בשעה שהוא מלובש בגדיו נקרא אהר הכה ולא כשהוא לבוש
בגדי הדיוט:
 .Ì˙‰Ó È‡ 13מוהיתה לה כהונה הוי מוקמינא ליה ההיא בעבודה המעכבת
כפרה אבל נתינת אש של הדיוט דמצוה בעלמא היא שהרי יש ש אש שירדה
מ השמי אימא לא תיבעי בגדי קא משמע ל ונתנו בני אהר הכה אש להכי
כתב הכא חסרו בגדי למיל) ]דא) בעבודה שאינה מחוסר כפרה[ דאי עבד
אהר בבגדי הדיוט לאו שפיר עבד והא ליכא למיפר 0לימא האי ולא תיבעי
ההוא דהכא לאו בגדי כתיבי ואי לאו דכתב והיתה לה כהונה ]אצל וחגרת
אות אבנט[ דשמעינ כהונה תלויה בבגדי לא הוה ידעינ הכה בכיהונו מאי
היא:

¯· אמר:
אחד זה ואחד זה  פסולי.
29

¯·  ‡ Â‰איקלע לארגיזא,
רמא ליה בר אושפיזכניה,
מי אמר ˘:Ï‡ÂÓ
רש"י

 .ÌÈ ‰Î‰ 14אבני קאי דהוו הדיוטי:
 .Ô Â‰ÈÎ· 15בראוי לה שנתלית כהונת בה:
 .Ì˙‰Ó È‡ 16מוהיתה לה כהונה:
 .¯ÂÒÈÁ] 17כגו כה''ג בבגדי כה הדיוט:
 .¯Â˙ÈÈ Ï·‡ 18כגו כה הדיוט בבגדי כה''ג[:
 .ÔÈÏ˘Â¯Ó 19נגררי בקרקע:
 .ÔÈ˜ÏÂÒÓ 20מ הקרקע מתו 0שה קצרי:
 .ÌÈ˜ÁÂ˘Ó 21ישני:
 .ÔÈ¯˘Î 22ואע''ג דכתיב מדו בד שתהא כמדתו מצוה בעלמא היא ולא לעכב:
 .˙Á‡ ¯ÒÈÁ 23מכל הבגדי:
 .˙Á‡ ¯˙ÈÈ 24הוסי) עליה שו בגד בעול:
 .‰ÈÈË¯ 25איפלשטר''א שחוצ #בי בשרו לבגד דבעינ ילבש על בשרו:
 .ÔÈ˘Ë˘ÂËÓ 26בטיט:
 .ÔÈÚ¯Â˜Ó 27ואפילו ה חדשי דלאו בגד הוא הראוי לעבודה דבעינ לכבוד
ולתפארת:
 .Ë ·‡ È''Ú Ô˜ÏÈÒ˘ Ô‡Î 28משקורציי''ר בלע''ז כדר 0שהנשי עושות כשרי
דהא איתנהו:
 .‰Ê „Á‡Â ‰Ê „Á‡ 29אחד מרושלי ואחד מסולקי יותר מדאי שלא על ידי
אבנט:
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כל הזבחים שקבלו

דף יח:

מרושלי  כשרי,
ומסולקי  פסולי?
והתניא:
מסולקי  כשרי!?
אמר ליה:
בר מינה דההיא,
דשנייה ¯.‡ÓÁ ¯· ÈÓ
אלא ל¯· קשיא!
וכי תימא  מאי מרושלי?
מסולקי על ידי אבנט,
ואבנט מיגז אגיז;
אלא מסולקי קשיא!?
אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
¯· חדא תני:
מרושלי שסילק על ידי אבנט 
כשרי.

פרק שני

מא

זבחים

יתר כמא דאיתיה דמי;
ומר סבר 
כמא דליתיה דמי!
לא,
דכולי עלמא כמא דאיתיה דמי,
ושאני הכא,
דרבי רחמנא "א ׁ ֶשר ְּת ַכ ּ ֶסה ָּב ּה".

1

2

3

4

ואיד 0האי "א ׁ ֶשר ְּת ַכ ּ ֶסה ָּב ּה" מאי עביד ליה?
מיבעי ליה לכדתניא:
ֹתו" )במדבר טו,לט(,
יתם א ֹ
" ּו ְר ִא ֶ
פרט לכסות לילה;
או אינו אלא פרט לכסות סומא?
כשהוא אומר:
"א ׁ ֶשר ְּת ַכ ּ ֶסה ָּב ּה",
הרי כסות סומא אמור,
ֹתו"?
יתם א ֹ
הא מה אני מקיי " ּו ְר ִא ֶ
פרט לכסות לילה;
ומה ראית לרבות כסות סומא ולהוציא כסות לילה?
מרבה אני כסות סומא 
שישנה בראיה אצל אחרי,
ומוציא אני כסות לילה 
שאינה בראיה אצל אחרי.
10

5

אמר ¯·:È˙ÙÈ„Ó ‰ÈÓ¯È È
מרושלי שלא סילק תנאי היא,
דתניא:

" ַעל ַא ְר ַּבע ַּכנְ ֹפות ְּכס ּו ְת ָך" )דברי כב,יב(,
ארבע ולא שלש,
או אינו אלא ארבע ולא חמש?
כשהוא אומר:
"א ׁ ֶשר ְּת ַכ ּ ֶסה ָּב ּה" )ש(,
הרי בעלת חמש אמור,
הא מה אני מקיי ארבע?
ארבע ולא שלש,
ומה ראית לרבות בעלת חמש ולהוציא בעלת שלש?
מרבה אני בעלת חמש  שיש בכלל חמש ארבע,
ומוציא אני בעלת שלש  שאי בכלל שלש ארבע;
ותניא איד:0
ָ
" ַעל ַא ְר ַּבע ַּכנְ ֹפות ְּכס ּו ְתך",
ארבע ולא שלש,
ארבע ולא חמש;
מאי לאו בהא קמיפלגי,
דמר סבר 
6

7

8

9

רש"י

 .‡È ˙‰Â 1בברייתא דלעיל:
 .‡È˘˜ ·¯Ï ‡Ï‡ 2מרושלי:
 .ÔÈÏ˘Â¯Ó È‡Ó ˙''ÎÂ 3דמכשר תנא כגו שסילק עד למדתו על ידי אבנט
וקמכשר ליה תנא דקסבר אבנט מיגז אגיז כלומר כל סלוק שע''י אבנט הוה ליה
כחות 0ונוטל היתר שבה ומכשירו:
 .‡È˘˜ ÔÈ˜ÏÂÒÓ ‡Ï‡ 4דקתני כשרי וסת מסולקי גבוהי מ הקרקע למעלה
מרגליו משמע ולרב ליכא לאוקומא כגו שסילק ע''י אבנט כדתרצה שמואל
דהא על כרחי 0לרב דשני דסילוק אבנט מיגז אגיז והשתא הוו כולהו כקצרי
מעיקרא:
 .È ˙ ‡„Á ·¯ 5להנ 0מרושלי ומסולקי דברייתא בחדא מילתא תני להו
מרושלי שסילק רישול ע''י אבנט עד כדי מדתו כשרי אבל מסולקי יותר
מדאי פסולי אפילו ע''י אבנט:
 .˘Ï˘ ‡ÏÂ 6לימד על טלית של בת שלש כנפות שפטורה מ הציצית והיכי דמי
כגו שעיגל אחת מד' כנפיה:
 .˘ÓÁ ˙· 7כגו שחת 0מעט מ הכנ) ולא עיגל שני מורשי קרנתא ממקו
חת 0דנעשה כשתי כנפות:
 .¯ÂÓ‡ ˘ÓÁ ˙ÏÚ· È¯‰ 8לחיוב דריבויא הוא:

11

ואיד?!0
נפקא ליה מ"א ׁ ֶשר".
ואיד?!0
"א ׁ ֶשר" לא דריש.
תנו רבנ:
בד ,שיהיו של בו,#
בד ,שיהו חדשי,
בד ,שיהו שזורי,
בד ,שיהו חוט כפול ששה,
בד ,שלא ילבש של חול עמה.
12

13

14

15

אמר ליה ‡· ÈÈל¯· :ÛÒÂÈ
בשלמא שיהו של בו,#
הא קא משמע ל 
בו  #אי ,מידי אחרינא  לא,
אלא בד שיהו חדשי,
חדשי  אי ,שחקי  לא;
והתניא:
משוחקי  כשרי!?
רש"י

 .¯·Ò ¯Ó 9מא דפטר בעלת חמש סבר לא אמרינ יתר כמא דליתיה דמי אלא
כמא דאיתיה הוא ולא קרינ לה בת ארבע ומא דמחייב ס''ל יתר כמא דליתיה
דמי להאי חמישי וגבי מרושלי נמי לא הוי ייתור בגדי:
 .‰ÏÈÏ ˙ÂÒÎÏ Ë¯Ù 10טלית העשויה לכסות לילה פטורה מ הציצית:
 .'ÂÎ ‰È‡¯· ‰ ˘È˘ 11וקרינ ביה וראית אותו:
 .„· 12שהוא מ בו #כדמפרש לקמ ממשמעותא:
 .ÌÈ˘„Á 13כשעת שהיו בבדי פשתנ:
 .‰˘˘ ÏÂÙÎ ÔËÂÁÂ ÌÈ¯ÂÊ˘ Â‰È˘ 14ולקמ פרי 0והא בד לחודיה משמע כמו
לבדו:
 .Ì‰ÓÚ ÏÂÁ Ï˘ ˘·ÏÈ ‡Ï˘ 15דמשמע לבדו ילבש:
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כל הזבחים שקבלו

דף יט.

אמר ליה:
וליטעמי 0בד שיהו חוט כפול ששה,
בד  חד חד לחודיה משמע!
אלא הכי קאמר 
בגדי שנאמר בה בד 
צריכי שיהו של בו,#
חדשי ,שזורי,
שיהא חוט כפול ששה;
יש מה למצוה,
יש מה לעכב.

פרק שני

ממאי דהאי בד כתנא הוא?
אמר ¯·:‡ È Á È·¯· ÛÒÂÈ È
דבר העולה מ הקרקע בד בבד.
אימא עמרא!?
עמרא מיפצל.
כיתנא נמי מיפצל!?
על ידי לקותא מיפציל.

זבחים

לא יחגרו במקו שמזיעי,
כדתניא:
כשה חוגרי,
אי חוגרי לא למטה ממתניה ולא למעלה מאציליה,
אלא * כנגד אצילי ידיה.
12

1

2

מב

13

14

יט.

15

16

אמר ¯· ‡˘:È
אמר לי :Ô˙ ¯· ‡ Â‰
זימנא חדא הוה קאימנא קמיה דאיזגדר מלכא,
והוה מדלי לי המיינאי ותיתייה ניהליה,
ואמר לי:
דו ׁש" )שמות יט,ו( כתיב בכו!
" ַמ ְמלֶ ֶכת ּכֹהנִ ים וְ ֹגוי ָק ֹ
כי אתאי קמיה ד‡ ,¯ÓÈÓאמר ליה:
אקיי ב" 0וְ ָהי ּו ְמלָ ִכים א ְֹמנַיִ ְך" )ישעיהו מט,כג(.
17

18

19

3

4

5

6

תנ הת )עירובי י:יד(:
כה שלקה באצבעו 
כור 0עליה גמי,
במקדש אבל לא במדינה;
וא להוציא ד ז כא וכא אסור.
אמר ¯·:‡ÈÈÁ È·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰È È
לא שנו אלא גמי,
אבל צילצול קט  הוי יתור בגדי;
ו¯· Ô ÁÂÈ Èאמר:
לא אמרו יתור בגדי אלא במקו בגדי,
אבל שלא במקו בגדי  לא הוי יתור.
ותיפוק ליה משו חציצה!?
בשמאל;
אי נמי 
שלא במקו עבודה.
20

7

¯· ‡ Èאמר :מהכא:

21

ֹאשם,
ארי ִפ ׁ ְש ִּתים יִ ְהי ּו ַעל ר ׁ ָ
" ּ ַפ ֵ
8
ֵיהם,
ּו ִמ ְכנְ ֵסי ִפ ׁ ְש ִּתים יִ ְהי ּו ַעל ָמ ְתנ ֶ
לֹא י ְַח ְ ּגר ּו ַּב ּיָזַע" )יחזקאל מד,יח(.

22

23

אמר ליה ¯· ‡˘ Èל¯·:‡ È
והא עד דאתא יחזקאל מנל!?
ולטעמי,0
הא דאמר ¯· :‡„ÒÁ
דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו,
מדברי יחזקאל ב בוזי למדנו:
9

שר,
" ָּכל ּ ֶבן 10נ ֵָכר ֶע ֶרל לֵ ב וְ ֶע ֶרלָּ 11ב ָ ׂ
ָבוא ֶאל ִמ ְק ָ ּד ׁ ִשי" )ש,ט(;
ל ֹא י ֹ

עד שבא יחזקאל מנל?
אלא גמרא גמירי לה ,ואתא יחזקאל ואסמכיה אקרא,
ו
הכא נמי גמרא גמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכיה אקרא.
מאי "לֹא י ְַח ְ ּגר ּו ַּב ּיָזַ ע" )ש,יח(?
אמר ‡·:ÈÈ
רש"י

 .ÍÈÓÚËÈÏÂ 1דילפת לה ממשמעותא מקראי חוט כפול ששה מנא ליה:
 .‰ÂˆÓÏ Ô‰Ó ˘È 'ÂÎ ÔÈÎÈ¯ˆ „· Ô‰· ¯Ó‡ ˘ ÌÈ¯·„ 2חדשי לנוי דלאו
ממשמעותא אתי ויש מה לעכב בו #ושזורי וחוט כפול ששה בו #כדמפרש
ואזיל דבר העולה מ הקרקע בד בבד שזורי כיו דבד היינו בו #ובעלמא קרי
להו שש משזר וחוט כפול ששה כדאמרינ בסדר יומא )ד) עא (:וילפינ בסדר
יומא מקראי דברי שנאמר בה שש חוט כפול ששה וילי) ליה לעיכובא:
 .„·· „· Ú˜¯˜‰ ÔÓ ‰ÏÂÚ‰ 3קנה יחידי מכל גיזעי ואי ב' קני עולי מגזע
אחד:
 .‡¯ÓÚ ‡ÓÈ‡Â 4שא) הצמר עולה מ הבהמה בד בבד נימא נימא לבדה:
 .ÏÈˆÙÈÓ 5הנימא מתפצלת ומתחלקת לשני על גבי בהמה מאליה:
 .ÏÈˆÙÈÓ ÈÓ ‡ ˙ÈÎ 6לפני טוויתו כותשי הגבעול והוא נחלק לנימי הרבה:
 .‡˙Â˜Ï ·‚‡ 7שמכי אותו וחובטי אותו בע #או בגלגל הוא נכתש ונחלק:
 .'Â‚Â ÂÈ‰È ÌÈ˙˘Ù ÈÒ ÎÓÂ 8ובעלמא הרי הוא אומר ומכנסי בד ש''מ בד היינו
פשתי:
 .‰Ê ¯·„ 9קאמר לה לקמ )כב (:אמתני' דקתני ערל מחלל עבודה:
 .¯Î Ô· 10שנתנכרו מעשיו מחמת ערלת לבו שהוא ערל לב רשע:
 .¯˘· Ï¯ÚÂ 11שמתו אחיו מחמת מילה לא יבא אל מקדשי ולקמ )כב (:ילי) בה
חילול בהדיא:

24

25

26

27

ופליגא ד¯·‡,
דאמר ¯·‡ אמר ¯· :‡„ÒÁ
28

רש"י

 .ÔÈÚÈÊÓ˘ ÌÂ˜Ó· 12במקו שהבשר נכפל על הבשר ומתחמ ומזיע:
 .ÔÈ¯‚ÂÁ Ô‰˘Î 13אבנטיה בשעת עבודה:
 .Ì‰È ˙ÓÓ ‰ËÓÏ 14מקו שנכפל ונופל שומ הבט על הקילבוסת שקורי
אנק''א:
 .Ô‰ÈÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‡ÏÂ 15למעלה מנגד מרפק שקורא קוד''א לפי שש היד
שוכב תמיד על הצלעות ומזיע:
 .Ì‰È„È ÈÏÈˆ‡ „‚ Î 16על צלעותיה כנגד המרפק:
 .‡ÎÏÓ ¯„‚ÊÈ‡ 17כ 0שמו ומל 0פרס היה:
 .‰ÈÏ‰È ‰ÈÈ˙È˙Â È‡ ÈÈÓ‰ ÈÏ„ÈÓ ‰Â‰Â 18אבנטו היה גבוה חגור מלמעלה
מכנגד אצילי ידיו והפשיטו למטה כדי לנאותו:
 .ÂÎ· ·È˙Î ÌÈ ‰Î ˙ÎÏÓÓ ¯Ó‡ 19וצריכי את לנהוג עצמכ בתפארת של
כהני דכתיב בהו לא יחגרו ביזע:
 .ÈÓ‚ ‰ÈÏÚ Í¯ÂÎ 20בשעת עבודה שגנאי הוא שתראה ש מכתו ואע''ג דגמי
מסי מכה וכל דבר שיש בו משו רפואה אסור משו שבות גזירה שמא ישחוק
סמני ה''מ במדינה אבל במקדש לא גזרו משו שבות:
 .Ì„ ‡ÈˆÂ‰Ï Ì‡Â 21שמתכוי לכ:0
 .¯ÂÒ‡ Ô‡ÎÂ Ô‡Î 22דחבורה הוא ואיסור דאורייתא:
 .ÏÂˆÏÈˆ 23בנדי''ל:
 .ÌÈ„‚· ÌÂ˜Ó· ‡Ï˘ Ï·‡ 24כגו אצבע:
 .ıˆÂÁ„ ÌÂ˘Ó ÈÏ ˜ÂÙÈ˙Â 25בי ידו לעבודה ואסור דבעינ ולקח הכה שתהא
קבלה בעצמו של כה והיכי שרי ר' יוחנ:
 .Ï‡Ó˘· 26שאינה כשרה לעבודה:
 .‰„Â·Ú ÌÂ˜Ó· ‡Ï˘ 27כגו על גב היד:
 .‡·¯„ ‡‚ÈÏÙÂ 28אדרבי יוחנ:
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כל הזבחים שקבלו

דף יט.

במקו בגדי 
אפילו נימא אחת חוצצת,
שלא במקו בגדי 
שלש על שלש חוצצות ,פחות מכא אינ חוצצות.
1

פרק שני

מג

זבחים

חיה מאי?
מי אמרינ:
כיו דאתא ואזלא רביתא היא ולא חייצא;
או דלמא 
כיו דקפיד עלה חייצא?
10

11

אד¯· Ô ÁÂÈ Èודאי פליגא,
אד¯· ‡ÈÈÁ È·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰È Èמי לימא דפליגא?
שאני צילצול קט דחשיב.
2

3

4

לישנא אחרינא אמרי לה:
אמר ¯·:‡ÈÈÁ È·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰È È
לא שנו אלא גמי,
אבל צילצול קט חוצ;#
ו¯· Ô ÁÂÈ Èאמר:
לא אמרו חציצה בפחות משלש על שלש 
אלא במקו בגדי,
אבל שלא במקו בגדי 
שלש על שלש חוצצות ,פחות מיכ אינה חוצצת;
והיינו ד¯·‡ אמר ¯· .‡„ÒÁ
5

עפר מהו שיחו?#
עפר ודאי חיי?!#
אלא אבק עפר,
מהו?
בית השחי מהו שיחו?#
על בשרו בעינ והא ליכא,
או דלמא 
דר 0לבישה בכ?0
12

13

הכניס ידו לתו 0חיקו,
מהו?
גופו מי חיי #או לא?
14

נימא מהו שתחו?#
נימא ודאי חייצא!?
אלא נימא מדולדלת,
מהו?
15

לימא פליגא אד¯·?!‡ÈÈÁ È·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰È È
שאני צילצול קט דחשיב.
6

ול¯· Ô ÁÂÈ Èמאי איריא גמי?
לשמועינ צילצול קט!?
מילתא אגב אורחיה קא משמע ל,
דגמי מסי.

16

7

בעי :È˘‡ ·¯ ¯· ¯Ó
יצא שערו בבגדו,
מהו?
שערו כגופו דמי,
או לאו כגופו דמי?
17

8

בעי ¯·‡:
נכנסה לו רוח בבגדו,
מהו?
על בשרו בעינ והא ליכא,
או דלמא 
דר 0לבישה בכ?0
9

בעי ¯·:‡¯ÈÊ È
תפילי מהו שיחוצו?
אליבא דמא דאמר:
לילה לאו זמ תפילי הוא לא תבעי ל,0
כיו דלילה חייצי  יו נמי חייצי,
כי תיבעי ל 0
למא דאמר :לילה זמ תפילי,
מאי?
מצוה דגופיה חיי,#
או לא חיי?#
18

19

20

21

כינה מהו שתחו?#
מתה לא תבעי ל 0דודאי חייצא,
רש"י

 .˙ÂˆˆÂÁ ˘Ï˘ ÏÚ ˘Ï˘ 1כלומר הוי ייתור בגדי ואיידי דנקט בנימא אחת
במקו בגדי לישנא דחציצה דשייכא בה נקט נמי במסקנא לישנא דחציצה:
 .‡‚ÈÏÙ È‡„Â 2דהא אמר ]שלא במקו בגדי[ לא הוי ייתור בגדי ואפי' שלש
על שלש במשמע:
 .‡‚ÈÏÙ„ ‡ÓÈÏ ÈÓ 3דאיהו אמר צילצול קט חוצ #ורבא אמר פחות משלש לא
חוצ:#
 .·È˘Á„ 4לפי שעשוי לנוי והוי בגד:
 .'ÂÎ ‰Ï È¯Ó‡ ‡''Ï 5בדר' יהודה בר' חייא לא פליגי לישני דחוצ #נמי דקאמר
משו ייתור בגדי הוא דלא שייכא למימר חציצה שלא במקו בגדי ושלא
במקו עבודה דאי במקו עבודה אפי' נימא חייצא ובדר' יוחנ הוא דפליגי
לישני:
 .‚ÈÏÙ ‡ÓÈÏ 6דרבא אדר' יהודה דאילו רבי יוחנ פשיטא ל דפליג עליה
ואפילו צילצול קט מכשר דהא עלה קמהדר ופליג אלא דרבא דאיתמר )עלה(
בעלמא מי לימא פליג אדרבי יהודה דנימא דרבא אפי' צילצול קט מכשר שלא
במקו בגדי:
 .Ô ÁÂÈ '¯ÏÂ 7דקאמר אפי' צילצול לא חיי #מאי איריא דנקט תנא דמתני' גמי
לשמועינ צילצול לא הוי ייתור וכל שכ גמי:
 .ÈÒÓ ÈÓ‚„ 8רופא המכה ואפ''ה מותר דאי שבות במקדש דכולה מסכתא
באיסור שבת איירי ועיקר משו שבות נקט לה ומשנה זו בעירובי וכ כולה ה0
סוגיא הת היא:
 .Â„‚·· ÁÂ¯ ÂÏ ‰Ò Î 9והבדילתו מבשרו בשעת עבודה:

רש"י

 .‡È‰ ‡˙È·¯ 10הרי היא כבשרו:
 .‰ÏÚ „ÈÙ˜„ ÔÂÈÎ 11דברצונו לא תהא בבשרו:
 .¯ÙÚ ˜·‡ 12דק ואינו מרגיש בו:
 .ıÂÁÈ˘ Â‰Ó ÈÁ˘‰ ˙È· 13אויר בית השחי כגו בתי זרועותיו של חלוקו שהוא
רחב ואינו נוגע בבית השחי מהו שיחו #וצרי 0שיהו בתי זרועותיו דחוקי
ונוגעי בבשר:
 .ÂÙÂ‚ 14ידו שהיא גופו:
 .‡ÓÈ 15משמע דאתיא מעלמא:
 .˙Ï„ÏÂ„Ó ‡ÓÈ 16מ הבגד מגוררי ותחובה בו קצת אלא שנתקה מעיקרא:
 .Â¯Ú˘ ‡ˆÈ 17מראשו למטה עד שנכנס בי כתונת לבשרו מהו את''ל ידו לא
חייצא שערו מאי:
 .ÂˆÂÁÈ˘ Â‰Ó 18למיהוי ייתור בגדי:
 .„''Ó„ ‡·ÈÏ‡ 19בפרק בתרא דעירובי )צו (.ובהקומ #רבה )מנחות לו:(:
 .ÍÏ ÈÚ·˙ ‡Ï 20דודאי חייצי כדמפרש טעמא כיו דבעבודות לילה חייצי דהא
לא מצוה הוה דניהוי כגופיה משו חביבותא דמצות:
 .ÈˆÈÈÁ ÈÓ ÌÂÈ„ 21דאל''כ מצינו עבודות לילה חמיר מעבודות יו וה קלי
מה:
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כל הזבחים שקבלו

דף יט:

איגלגל מילתא ומטא לקמיה ד¯·,ÈÓ‡ È
אמר ליה:
תלמוד ערו 0הוא בידינו:
תפילי חוצצות.

פרק שני

מד

זבחים

ושלא רחוץ ידים ורגלים.
אתיא  חוקה חוקה ממחוסר בגדי.
11

תנו רבנ:
כה גדול שלא טבל ושלא קידש,
בי בגד לבגד ובי עבודה לעבודה ,ועבד 
עבודתו כשרה;
ואחד כה גדול ,ואחד כה הדיוט,
שלא קידש ידיו ורגליו שחרית ועבד 
עבודתו פסולה.
1312

מיתיבי:
כהני בעבודת ולוי בדוכנ וישראל במעמד 
פטורי מ התפלה ומ התפילי;
מאי לאו 
א הניח אינ חוצצות!?
לא,
א הניח  חוצצות.
1

3

2

4

אי הכי 
פטורי?
אסורי מיבעי ליה!?
כיו דאיכא לוי וישראל דלא מתנו ליה אסור 
משו הכי תנא פטורי.
5

15

16

17

והתניא:
א הניח  אינ חוצצות!?
לא קשיא,
הא  דיד,
הא  דראש.
מאי שנא דיד?
דכתיב )ויקרא ו,ג(:
רו",
ש ֹ
"יִ לְ ּ ַב ׁש ַעל ְּב ָ ׂ
שלא יהא דבר חוצ #בינו לבשרו,
דראש נמי כתיב )שמות כט,ו(:
ֹאש ֹו"!?
ש ְמ ּ ָת ַה ִּמ ְצנ ֶֶפת ַעל ר ׁ
"וְ ַ ׂ
תנא:
שערו היה נראה בי צי #למצנפת* ,
שש מניחי תפילי.

18

19

6

7

יט:

אמר ליה ¯· ‡ ÈÒל¯·:Ô ÁÂÈ È
מכדי חמש טבילות ועשרה קדושי דאורייתא,
וחוקה כתיב בהו,
ליעכבו!?
אמר ליה:
אמר קרא )ויקרא טז,ד(ּ " :ולְ ֵב ׁ ָשם",
לבישה מעכבת,
ואי דבר אחר מעכב.
צהבו פניו.
אמר ליה:
וי"ו אאופתא כתבי ל;0
אי הכי 
דצפרא נמי.

14

אמר :‰È˜ÊÁ
אמר קרא )שמות ל,כא(:

עו לְ דֹר ָֹתם",
לו ּולְ זַ ְר ֹ
עולָ ם ֹ
"וְ ָהיְ ָתה לָ ֶהם ָחק ֹ
דבר המעכב בזרעו  מעכב בו,
דבר שאינו מעכב בזרעו  אי מעכב בו.
20

21

¯· Ô˙ ÂÈ Èאמר :מהכא:

8

"וְ ָרחצ ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו מ ׁ ֶֹשה וְ ַאהרֹן ּו ָבנָיו" )שמות מ,לא(,
דבר המעכב בבניו מעכב בו,

9

מחוסר כיפורים.
מנל?
אמר ¯· :‡ Â‰
אמר קרא )ויקרא יב,ח(:

רש"י

יה ַה ּכ ֵֹהן וְ ָט ֵה ָרה",
"וְ ִכ ּ ֶפר ָעלֶ ָ
טהרה ,מכלל שהיא טמאה.
10

רש"י

 .Ô ÎÂ„· ÌÈÂÏÂ 1לשיר:
 .Ô„ÓÚÓ· Ï‡¯˘È 2על כל משמר ומשמר היה מעמד של ישראל בירושלי
שבאי ועומדי בעזרה בשעת התמיד וה שלוחי כל ישראל לעמוד על קרבנ
דכתיב תשמרו להקריב לי במועדו שתהא שמירתכ עליו בשעת הקרבתו
במסכת תענית )כו:(.
) .‰ÏÙ˙‰ ÔÓ ÔÈ¯ÂËÙ 3שאי יכולי לכוי(:
 .ÔÈÏÈÙ˙‰ ÔÓÂ 4דקיימא ל )סוכה כה (.העוסק במצוה פטור מ המצוה:
 .ÔÈ¯ÂÒ‡ ‰ÈÏ È ˙ÈÓ ‡Ï„ 5שאי יכול לשנות בה איסור:
 .„È„ 6חוצצות דהוא בי בגד לבשר:
 .˘‡¯„ 7אי חוצצות כדמפרש ואזיל:
 .Â¯Ú˘ 8של כה גדול שהיה נראה בי צי #שעל מצחו למצנפת שבגובה ראשו:
 .ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ Ó Ì˘˘ 9הלכ 0ליכא חציצה ותנא דאיצטרי 0לאשמועינ א
הניח אי חוצצות משו ייתור בגדי הוא דאיצטרי 0לאשמועינ דלאו בגד
הוא:

 .‰‡ÓË ‡È‰˘ ÏÏÎÓ 10עד עכשיו וטמא כתיב ביה וינזרו ולא יחללו:
 .‰˜ÂÁ ‰˜ÂÁ ‡È˙‡ 11מה להל א עבד חילל א) כא א עבד חילל:
 .'ÂÎ ÏÂ„‚ Ô‰Î 12כגו בחמש עבודות של יו הכפורי דילפינ בסדר יומא
)לב (.שהוא משנה מבגדי זהב לבגדי לב ומבגדי לב לבגדי זהב וצרי 0לכל
חילו) טבילה ושני קידושי מ המקרא א לא טבל ולא קידש עבודתו כשרה:
 .˙È¯Á˘ 13בי ביו הכפורי בי בכל השנה עבודתו פסולה כדילפינ חוקה
חוקה ממחוסר בגדי:
 .‡˙ÈÈ¯Â‡„ 14דכתיב ורח #את בשרו במי ולבש והת ילי) לכולה מילתא:
 .Â‰· ·È˙Î ‰˜ÂÁÂ 15לאחר שגמר כל הפרשה כתיב והיתה לה לחוקת עול
בחדש השביעי בעשור וגו':
 .Ì˘·ÏÂ ‡¯˜ ¯Ó‡ 16שינה הכתוב בלבישה לעכב דכתיב ילבש ולבש ולהכי
כתיב הכא עכובא למעוטי עכובא דחוקה דלא קיימא אהאי קרא דאיירי ברחיצה
ולבישה אלא אשאר )שני( דברי האמורי בפרשה:
 .¯Á‡ ¯·„ ÔÈ‡Â 17בפסוק זה מעכב:
 .ÂÈ Ù Â·‰ˆ 18של ר' אסי מפני שמחה כסבור טע הגו שמע:
 .ÍÏ È·È˙Î ‡˙ÙÂ‡‡ Â''ÈÂ 19כתבתי ל 0וי''ו על הבקעת אות שאי ניכרת בה
מפני שורות הבקעת שמפסיקות בה הפסקות הרבה לשו אחר השורות עצמו
קרי להו ווי'' שדומי לה כלומר אי זה טע דאיכא לאקשויי א''כ אפילו קדוש
של שחרית ]של יוה''כ[ נמי לא לעכב ביה דהא אימעוט ביו הכפורי
מולבש:
 .ÌÏÂÚ ˜ÁÏ Ì‰Ï ‰˙È‰Â 20בקידוש כתיב:
 .ÂÚ¯Ê· 21בכהני הדיוטי דהיינו קידוש שבשעת כניסה שנוהג בכל הכהני
מעכבא באהר ביו הכפורי דהא חוקה כתיב:
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כל הזבחים שקבלו

דף יט:

פרק שני

מה

זבחים

¯· Ô˙ ÂÈ Èמאי טעמא לא אמר מד?‰È˜ÊÁ
אמר ל 0
ההוא לדורות הוא דכתיב.

דברי ¯·;È
שהיה ¯· Èאומר:
לינה מועלת בקידוש ידי ורגלי;
¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
אי לינה מועלת בקידוש ידי ורגלי.

ואיד 0מאי טעמא לא אמר מהאי?
מיבעי ליה לכד¯·,‡ È Á È·¯· ÈÒÂÈ È
דאמר ¯·:‡ È Á È·¯· ÈÒÂÈ È
כל כיור שאי בו כדי לקדש ארבעה כהני ממנו 
אי מקדשי בו,
שנאמר:
"וְ ָרחצ ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו מ ׁ ֶֹשה וְ ַאהרֹן ּו ָבנָיו".

תניא איד:0
היה עומד ומקריב על גבי מזבח כל הלילה 
לאורה טעו קידוש ידי ורגלי,
דברי ¯·;È
¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
כיו שקידש ידיו ורגליו מתחילת עבודה 
אפילו מיכ ועד עשרה ימי אינו צרי 0לקדש.

תנו רבנ:
כיצד מצות קידוש?
מניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית,
וידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית ומקדש;
¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
מניח שתי ידיו זו על גב זו,
ועל גבי שתי רגליו זו על גבי זו ומקדש;
אמרו לו:
הפלגתה! אי אפשר לעשות כ!
שפיר קאמרי ליה!?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
וחבירו מסייעו.

וצריכא,
דאי אשמעינ קמייתא 
בההיא קאמר ¯·;È
דפסק ליה מעבודה לעבודה,
אבל בהא דלא פסק ליה 
אימא מודי ליה ¯· Èל¯·;ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
ואי אשמעינ בהא,
בהא קאמר ¯·,ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
אבל בהא אימא מודי ליה ל¯·;È
צריכא.

דבר שאינו מעכב בבניו אי מעכב בו.

1

2

3

4

5

6

12

13

מאי טעמא ד¯·?È
דכתיב )ש(ְ " :בגִ ׁ ְש ָּתם".
14

מאי בינייהו?
אמר ‡·:ÈÈ
עמידה מ הצד איכא בינייהו.
7

ו¯·Èח ‡?ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ
דכתיב )שמות ל,כ(ְּ " :בב ָֹאם".

8

אמר ליה ¯·  È˘‡ ·¯„ ‰È¯· ‡ÓÒל¯·:‡ È
וליתיב מיתב ולקדש!?
אמר קרא )שמות ל,כ(" :לְ ׁ ָש ֵרת",
ושירות מעומד הוא.
9

תנו רבנ:
קידש ידיו ורגליו ביו 
אי צרי 0לקדש בלילה;
בלילה 
צרי 0לקדש ביו,

ואיד 0נמי,
הא כתיבְּ " :בב ָֹאם"!?
אי כתיב " ְבגִ ׁ ְש ָּתם" ולא כתיב " ְּבב ָֹאם",
הוה אמינא  על כל גישה וגישה;
כתב רחמנאְּ " :בב ָֹאם".
15

ואיד 0נמי הא כתיב " ְבגִ ׁ ְש ָּתם"!
אי כתיב " ְּבב ָֹאם" ולא כתיב " ְבגִ ׁ ְש ָּתם",
הוה אמינא  אפילו אביאה ריקנית.
אביאה ריקנית,
הא כתיב" :לְ ׁ ָש ֵרת" )ש(!?

10

16

11

17

רש"י

 .·È˙Î„ ‡Â‰ ˙Â¯Â„Ï 1אזהרה לנהוג חוקה זו לזרעו אחריו ולאו להיקשא אתא:
 .Â· ÔÈ‡˘ 2שאי מחזיק מי כשיעור ארבע קידושי:
 .Ô¯‰‡Â ‰˘Ó 3תרי ובניו תרי שא) משה כה היה בשבעת ימי המילואי
ואע''ג דלא כהנו בבת אחת מיהו קרא להכי מידריש:
 .'ÂÎ ÂÈ„È ÁÈ Ó 4דבעינ ידיו ורגליו כאחד ירחצו כדכתיב קרא:
 .‰˙‚ÏÙ‰ 5דברי ממדת כל אד דאי אפשר לו שלא יפול:
 .ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡ 6הא דרבי יוסי ברבי יהודה כשחבירו מסייעו מחזיק בו שלא
יפול:
 .Â‰ÈÈ È· È‡Ó 7במאי פליגי:
 .„ˆ‰ ÔÓ ‰„ÈÓÚ 8כגו זו שאינו בלא סיוע לרבנ לא הויא עמידה ואנ עמידה
בעינ כדמפרש לקמ:
 .˙¯˘Ï ‡¯˜ ¯Ó‡ 9או בגשת אל המזבח לשרת איתקש קידוש לשירות:
 .‰ÏÈÏ· ˘„˜Ï ÍÈ¯ˆ Â È‡ 10א לא יצא ולא הסיח דעתו:

רש"י

ˆ¯ .ÌÂÈ· ˘„˜Ï ÍÈכדמסיי מילתיה שהלינה פוסלת בקידוש ועמוד השחר
הוא העושה לינה לקמ בפרק המזבח מקדש )פז:(.
 .‰„Â·Ú ˙ÏÈÁ˙Ó 12כשהתחיל לעבוד עבודות הללו ולא הסיח שוב דעתו ]עד
עשרה ימי ובלבד שיהא עומד ועובד[:
 .‰„Â·Ú‰ ÔÓ ‰ÈÏ ˜ÒÙ„ 13אלא שלא הסיח דעתו דלא תני בה היה עומד
ומקריב כי הכא:
 .Ì˙˘‚· ·È˙Î„ 14וגישה דשחרית גישה אחריתי היא שהרי יש כא מערכה
חדשה:
 .Ì‡Â·· ·È˙Î„ 15והרי לא יצא:
 .‰˘È‚Â ‰˘È‚ Ï·‡ 16ואפי' שתיה בו ביו:
 .˙È ˜È¯ ‰‡È·‡ 17נכנס שלא לעבוד:
11
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כל הזבחים שקבלו

דף כ.

אלא " ְבגִ ׁ ְש ָּתם" מיבעי ליה לכד¯· ‡,·˜ÚÈ ¯· ‡Á
דאמר ¯· ‡:·˜ÚÈ ¯· ‡Á
הכל מודי בקידוש שני כשהוא לבוש מקדש,
דאמר קרא:
"א ֹו ְבגִ ׁ ְש ָּתם" )ש(,
מי שאינו מחוסר אלא גישה בלבד,
יצא זה שמחוסר לבישה וגישה.
1

2

פרק שני

מו

זבחים

למחר  אינו מקדש ,דלא צרי 0לקדוש;
או דלמא 
איפסלו בלינה?
ולא פשיט ל,
ומר קא פשיט ליה מיפשיט!?
12

13

תא שמע )יומא ג:י(:
ב קטי עשה שני עשר דד לכיור...
א) הוא עשה מוכני לכיור,
שלא יהיו מימיו נפסלי בלינה;
מאי לאו  ¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èהיא?
לא,
¯· Èהיא.
14

כ.

"לְ ַה ְק ִטיר ִא ּ ׁ ֶשה" )שמות ל,כ( למה לי?
מהו דתימא?
הני מילי  עבודה דמעכבא כפרה,
אבל עבודה דלא מעכבא כפרה  לא;
קא משמע ל.
3

*

4

כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
בעי ‡:‡ÙÏÈ
לדברי האומר:
אי לינה מועלת בקידוש ידי ורגלי 
מי כיור מהו שיפסלו?
מי אמרינ:
הני למאי?
לקידוש ידי ורגלי;
קידוש ידי ורגלי גופייהו לא פסול בהו לינה;
או דלמא 
כיו דקדוש להו בכלי שרת  מיפסלי?
כי אתא ¯·,ÔÈ
אמר ¯· ‰ÈÓ¯È Èאמר ¯· ÈÓ‡ Èאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
הדר פשיט ‡:‡ÙÏÈ
כמחלוקת בזו כ 0מחלוקת בזו.
5

6

7

אמר לפניו ¯·:‡ ÒÈ· ¯· ˜ÁˆÈ È
רבי,
אתה אומר כ?
אלא הכי אמר ¯· ÈÒ‡ Èאמר ¯· Ô ÁÂÈ Èמשמיה ד‡:‡ÙÏÈ
כיור שלא שקעו מבערב 
מקדש ממנו לעבודת לילה;
ולמחר  אינו מקדש;
והוינ בה:
8

9

10

11

רש"י

 .·˜ÚÈ ¯· ‡Á‡ ·¯„ 1בסדר יומא:
 .ÌÈ„ÂÓ ÏÎ‰ 2ר''מ ורבנ דפליגי בקידוש שלפני כל טבילה של טבילות ]כ''ג
רבנ אמרי[ קידש ידיו ורגליו ופשט רבי מאיר אומר פשט קידש ידיו ורגליו
מודי ה בקידוש של אחר טבילה שלובש הבגדי שהוא מחלי) ואחר כ0
מקדש ואינו מקדש כשהוא ערו דכתיב בגשת ירחצו מי שאינו מחוסר אחר
קידוש אלא גישה:
 .‰˘‡ ¯ÈË˜‰Ï 3דכתיב גבי קידוש למה לי פשיטא דבעיא קידוש דהא גישת
מזבח היא:
 .Ó''‰ ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó 4דבעינ קידוש שחרית בעבודה דמעכבת כפרה כגו ד
וקמיצה אבל כל הקטרת אימורי דלא מעכבא אימא לא תיבעי קידוש:
 .ÂÏÒÙÈ˘ Â‰Ó 5בלינה א לא שקעה בבור )בני הגולה( דאמרי' בסדר יומא )לז(.
דמשקע להו:
 .ÂÏÒÙÈ‡ ˙¯˘ ÈÏÎ· ˘Â„˜„ ÔÂÈÎ ‡ÓÏÈ„ Â‡ 6דלא דמי לקידוש ידי שהמי
ניגבו ואי לינה על מי לחול:
 7ה''ג כי אתא רבי אמר כו' ול''ג ת''ש:
 .‡ ÒÈ· ¯· ˜ÁˆÈ È·¯ ÂÈ ÙÏ ¯Ó‡ 8לפני ר' אמי וכולה רבי אמר לה:
 .ÂÚ˜˘ ‡Ï˘ 9בבור:
 .‰ÏÈÏ ˙„Â·ÚÏ 10להקטר חלבי:

15

16

והא מדרישא ¯·,ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
סיפא נמי ¯·;ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
דקתני רישא )ש:ח(:
בא לו אצל פרו,
ופר היה עומד בי האול ולמזבח,
ראשו לדרו ופניו למערב,
והכה עומד במזרח ופניו למערב;
מא שמעת ליה דאמר:
בי האול ולמזבח צפו?
¯·,ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
דתניא:
איזהו צפו?
מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני,
וכנגד כל המזבח כולו 
צפו,
דברי ¯·;‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ È
¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èמוסי):
17

18

20

19

21

22

1

רש"י

 .‰· Ô ÈÂ‰Â 11קמיה דרבי אסי ולא פשט ל:
 .È˘Â„˜Ï ÍÈ¯ˆ ‡Ï„ 12וכרבי אלעזר בר' שמעו דלא פסל לינה בקידוש או
דילמא אי ראויות לקדש דאיפסלו להו בלינה ואפי' לר' אלעזר דאי לרבי ליכא
למיבעי אי צרי 0דהא אפילו בקידוש פסל:
 .Ë˘Ù ‡ÏÂ 13ר' אסי ה 0בעיא למימר דאי צרי 0לקדש קאמר ולא לפוסלה
בלינה כדקאמרת כמחלוקת בזו כ 0מחלוקת בזו ומר פשיט מיפשט דלר' אלעזר
לא פסלה בלינה:
 .„„ ¯˘Ú ÌÈ ˘ 14שמוציאי מימיו ואמרינ בסדר יומא שיהו שני עשר כהני
העסוקי בתמיד מקדשי בבת אחת:
 .È ÎÂÓ 15מפרש הת גלגלי שמעלי אותו בגלגלי מ הבור שחרית שלא יהא
מימיו נפסלי בלינה לפיכ 0משקעי אותו ערבית בבור שיהו מימיו מחוברי
למי המעי ובטלה לינת:
 .Â‡Ï È‡Ó 16אפילו ר' אלעזר קאמר לה דא) על גב דפליג בקידוש שניגב מודה
במי:
 .ÂÏ ‡· 17כה אצל פרו להתוודות עליו ביו הכיפורי דכתיב וכפר בעדו וגו'
)ויקרא טז(:
 .·¯ÚÓÏ ÂÈ ÙÂ ÌÂ¯„Ï Â˘‡¯ 18מצפו לדרו היה עומד ופניו למערב והת
מפרש לה בעוק את ראשו והת פרי 0לוקמיה להדיא ממזרח למערב ומשנינ
לה:
 .„ÓÂÚ Ô‰Î‰Â 19אחוריו למזרח המזבח ופניו למערב כלפי ההיכל:
 20ואמרינ טעמא הת:
 .'ÂÎ [¯Ó‡„] ‰ÈÏ ˙ÚÓ˘ Ô‡Ó 21דקתני בפירקא דבתריה )מג (:שחטו וקיבל
במזרק את דמו סמו 0לוידויו מיד אלמא בי האול ולמזבח צפו הוא לשחיטת
קדשי קדשי דהא פר חטאת הוא:
 .Á·ÊÓ‰ ÏÎ „‚ Î 22כנגד צפונו ולא מ המזבח והלאה לא לצד מזרח ולא לצד
מערב ואע''פ שהוא בחצי חלק עזרה הצפוני לאו כשר הוא לשחיטת חטאת
דבעינ על יר 0המזבח וליכא:
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כל הזבחים שקבלו

דף כ:

פרק שני

א) בי האול ולמזבח;
¯· Èמוסי):
א) מקו דריסת רגלי הכהני ומקו דריסת רגלי ישראל,
אבל מ החליפות ולפני 
הכל מודי שפסול!?

מז

זבחים

למא?
אי ל¯· È
האמר:
פסלה לינה!
אי ל¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
האמר:
אי צרי 0לקדש אפילו מיכ ועד עשרה ימי!?
אמר ‡·:ÈÈ
לעול ל¯·,È
ולינה דרבנ היא,
ומודי דמקרות הגבר ועד צפרא לא פסלה לינה.

2

13

3

14

ותסברא ¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èהיא ולא ¯·?È
אלאט ¯· Èאד¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èמוסי),
אד¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èלא מוסי)!?
אנ הכי קאמרינ:
אי סלקא דעת È·¯ 0היא 
לוקמה במקו דריסת רגלי כהני,
ובמקו דריסת רגלי ישראל.
אלא מאי?
¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èהיא;
לוקמה מקיר מזבח צפוני עד כותל עזרה צפוני!
אלא מאי אית ל 0למימר?
משו חולשא דכה גדול,
הכא נמי  משו חולשא דכה גדול.
4

5

15

6

¯·‡ אמר:
לעול ¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èהיא,
וראה ¯· Ô ÁÂÈ Èדבריו בתחילת עבודה,
ולא בסו) עבודה.

7

16

8

9

17

10

אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
קידש ידיו ורגליו לתרומת הדש 
למחר אינו צרי 0לקדש,
שכבר קידש מתחילת עבודה.

מיתיבי )תמיד ב:א(:
י
ראוהו אחיו שירד,
וה רצו ובאו מיהרו וקידשו ידיה ורגליה מ הכיור; *
בשלמא ל‡· ÈÈדמוקי לה כ¯· È
ומודי ¯· Èדמקרות הגבר עד צפרא לא פסלה לינה;
הא מני?
¯· Èהיא;
אלא ל¯·‡ דמוקי לה כ¯·,ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
אבל ל¯· Èמקרות הגבר עד צפרא פסלה לינה;
הא מני?
אי ¯· È
פסלה לינה!
אי ¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
הא אמר:
אפילו מיכ ועד עשרה ימי אינו צרי 0לקדש!?
לעול כ¯·,ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È

כ:
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19

11

12

20

רש"י

 .Á·ÊÓÏÂ ÌÏÂ‡‰ ÔÈ· Û‡ ÛÈÒÂÓ ¯ÊÚÏ‡ '¯ 1שהוא מערבו של מזבח ובלבד
שיהא )כל( חלק צפונו של עזרה אבל מזרחו של מזבח לצד שער נקנור שבו
נכנסי לעזרה לא מכשר אפי' חלק צפוני דקילא קדושתיה דהוא מקו דריסת
ישראל וכהני י''א אמה מקו דריסת ישראל מ השער ולפני וי''א אמה עד
לצד המזבח מקו של דריסת רגלי הכהני:
 .ÛÈÒÂÓ È·¯ 2א) צפו שבאות עשרי ושתי אמה של צד מזרח שה דריסת
ישראל וכהני:
 3ה''ג אבל מ החליפות ולפני הכל מודי שפסול ומיהו בית חליפות האול
עוד) רוחבו על רוחב ההיכל ט''ו אמה לצפו וט''ו לדרו והוא נקרא בית
החליפות שהיה בכותל האול מאחריו חלונות שהכהני מצניעי ש את
סכיניה ]וסכי קרי חילו) בלשו ערבי[ הכי תנ לה במסכת מדות ואשמועי'
דמאחורי האול לאו צפו הוא לשחיטת קדשי קדשי דכיו דלא מתחזי מזבח
הת לא קרינ על יר 0אע''ג דמכשרינ ליה לקמ )כו (.לשחיטת קדשי קלי
לקדשי קדשי פסול:
 .È·¯ ‡ÏÂ ‡È‰ ¯ÊÚÏ‡ '¯„ ‡¯·Ò˙Â 4דלא מודה רבי בבי האול ולמזבח
דליהוי צפו:
 .'ÂÎ È·¯ ‡˙˘‰ 5האי מוסי) דקתני אדר' יוסי קאי אדר' אלעזר לא קאי והא
]ע''כ[ אדר' אלעזר ]נמי[ אמרה למילתיה דעל כרח 0כיו דמכשר מקו קדושה
קלה לשחוט ש מקו קדושה חמורה לכ''ש:
 .'È¯Ó‡˜ ÈÎ‰ Ô ‡ 6הא דשקליה ליה מרבי לאו משו דרבי לא מכשיר בי
האול ולמזבח לשחיטת חטאת אלא הכי קשיא ל כיו דרבי נמי מכשיר )צפו(
לצפו שבמזרח למה לו לשוחטו אצל האול לוקמיה בצפו המזרחי סמו0
לכניסת לעזרה דהא לאו אורח ארעא לאקרובי להיכל:
 .‡È‰ ‡''¯ È‡Ó ‡Ï‡ 7ומשו דלא מכשר מקו דריסת ישראל וכהני ושחיטת
חטאת ממטי ליה להת אכתי תקשה ל 0דהוה מצי לאוקמי מקיר מזבח צפוני
עד כותל עזרה צפוני דהוי צפו לדברי הכל:
 .¯ÓÈÓÏ ÍÏ ˙È‡ È‡Ó ‡Ï‡ 8עליה:
 .‚''Î„ ‰˘ÏÂÁ ÌÂ˘Ó 9שכל עבודות )פני( של יו הכיפורי עליו ותש כחו
להכי ממטינ ליה להת לפי שהוא צרי 0להכניס דמו להיכל ולהזות ולא יכבד
עליו משוי המזרק והד:
 . ''‰ 10כי מוקמת ליה כרבי הא טעמא איכא:
 .Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙ 11דכתיב והרי את הדש בכל בקר היה נוטל מחתה מ הגחלי
המאוכלות הפנימיות ויורד ונותנה במזרחו של כבש בדרומו של מזבח כדכתיב
ושמו אצל המזבח וש היה נבלע במקומו והיא היתה בכל יו ראשונה לכל
העבודות:
 .‰„Â·Ú ˙ÏÈÁ˙Ó 12שזו תחילת עבודת יו הוא:

21

22

רש"י

 .‰ ÈÏ ‰ÏÒÙ ˙¯Ó‡ ‡‰ 13ולינה בעמוד השחר תליא דכתיב עד בקר:
 .ÌÈÓÈ 'È „ÚÂ Ô‡ÎÓ ¯Ó‡ ‡‰ 14ואת תלית טעמא משו דקדיש בתחלת עבודת
יו זה:
 .Ô ·¯„ ‰ ÈÏÂ 15לינה זו שתועיל בקידוש שאי המי בפנינו מדרבנ הוא דגזור
בה שלא תזלזל בלינה ומודה רבי שכשהעלו לכיור מ הבור מקרות הגבר שהוא
זמ תרומת הדש כדאמרינ בפרק קמא דיומא )כ (.דמשו האי פורתא לא פסלה
לינה בקידוש דלא מסקי אינשי אדעתייהו דדמי כמה שקידש ביו:
 .ÂÈ¯·„ Ô ÁÂÈ È·¯ ‰‡¯Â 16של ר' אלעזר נכוני במקדש ידיו בתחלת עבודת
היו דלא פסל בה לינה ולא במי שקידש בלילה להקטיר חלבי שהוא סו)
עבודת יו אתמול:
 .„¯È˘ ÂÈÁ‡ Â‰Â‡¯ 17משנה היא במסכת תמיד )פרק ב מ''א( בתור את הדש
שירד מ המזבח והמחתה של תרומת הדש בידו:
 .'ÂÎ Â˘„È˜Â Â¯‰ÈÓ 18להוציא את הדש שבמקו המערכה או לסלקו לתפוח
שבאמצע המזבח והכי תנ בה הת החלו מעלי באפר על גבי התפוח וקא
סלקא דעת 0בכהני שעבדו כל הלילה קאי ומקודשי ידי ורגלי היו וצריכי
לחזור ולקדש עכשיו שתמש 0עבודה זו עד היו ויפסל קידוש הלילה בלינת
עמוד השחר ויועיל לה קדוש זה של אחר קרות הגבר:
 .‰Ï È˜ÂÓ„ ÈÈ·‡Ï ‡ÓÏ˘· 19להא דר' יוחנ כרבי ומודה רבי דמקרות הגבר
ועד צפרא לא פסלה לינה בקידוש הא מני נמי דקתני דקידוש זה לא יפסל
בעמוד השחר אבל קידוש הלילה יפסל רבי היא:
 .È Ó ‡‰ 'ÂÎ ‡·¯Ï ‡Ï‡ 20שמצריכי קידוש על קידוש ומתיר קידוש השני
בקרות הגבר:
 .‰ ÈÏ ‰ÏÒÙ ¯Ó‡ ‡‰ È·¯ È‡ 21א) בזה שבקרות הגבר:
 .¯ÊÚÏ‡ '¯ È‡Â 22א) הראשו לא יפסל ושני זה למה:
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כל הזבחים שקבלו

דף כ:

והכא במאי עסקינ?
בכהני חדתי.
1

פרק שני

מח

זבחים

תא שמע:
יצא חו #למחיצת חומת העזרה,
א לשהות  טעו טבילה,
א לפי שעה  טעו קידוש ידי ורגלי.
אמר ליה:
הכא במאי עסקינ?
כגו שיצא להס 0רגליו ולהטיל מי.
הא בהדיא קתני לה )יומא ג:ב(:
כל המסי0יא רגליו  טעו טבילה,
וכל המטיל מי  טעו קידוש ידי ורגלי!?
תני והדר מפרש.
15

איבעיא להו:
יציאה מהו שתועיל בקידוש ידי ורגלי?
א תימצי לומר לינה לא פסלה דלא פריש,
אבל יציאה דפריש אסוחי מסח דעתיה;
או דלמא 
כיו דבידו לחזור לא מסח?
2

3

תא שמע:
קידש ידיו ורגליו ונטמאו 
מטביל ואי צרי 0לקדש,
יצאו  הרי ה בקדושת.
יצאו ידיו לא קמיבעיא ל,
כי קמיבעיא ל  יצא כל גופו;
מאי?
4

5

17

18

תא שמע:
פרה,
¯· ‡ÈÈÁ Èבר  ÛÒÂÈאמר:
מקדש בכלי שרת בפני ויוצא;
ו¯· Ô ÁÂÈ Èאמר:
אפילו בחו,#
ואפילו בכלי חול,
ואפילו במקידה של חרס.
אמר ¯· :‡ÙÙ
שאני פרה,
הואיל וכל מעשיה בחו #
לא פסלה בה יציאה.
אי הכי 
למה לי דמקדש!?
כעי עבודה פני.
19

6

תא שמע:
שלא רחו #ידי ורגלי מקדש בכלי שרת בפני,
קידש בכלי שרת בחו,#
או בכלי חול בפני או שטבל במי מערה ועבד 
עבודתו פסולה;
טעמא דקידש בכלי שרת בחו,#
הא קידש בפני ויצא 
עבודתו כשירה.
דלמא קידש בכלי שרת בחו,#
היכי דמי?
כגו דאפיק ידיו לבר וקידש,
הא קידש בפני ויצא,
דאפיק ידיה לבר 
כשירה,
אבל יצא כל גופו תיבעי ל.0
7

98

16

10

11

12

13

14

אמר ליה ¯·  „È·Êל¯· :‡ÙÙ
רש"י

 .È˙„Á È ‰Î· 1שלא שימשו בלילה ולא היו רחוצי ידי ורגלי:
 .‰‡ÈˆÈ 2חו #לעזרה מהו שתועיל כדר 0שפוסל בכל הקדשי שקדשו בכלי
שרת שא יצאו נפסלי ביוצא:
 .˘È¯Ù ‡Ï„ 3לא נבדל מעבודה:
 .Â‡ÓË Â 4הידי בדבר שאי טומאתו מ התורה שיטמא גופו אלא בפיגול או
בנותר ששנינו בפסחי' )קכ (:שמטמאי את הידי:
 .ÔÈÏÈ·ËÓ 5את הידי לבד:
 .ÂÈ„È Â‡ˆÈ 6שהושיט לחו:#
 .˙¯˘ ÈÏÎ· ˘„˜Ó 7או כיור או כלי שרת אחר דמרבינ לקמ בשמעתי כל כלי
שרת לקידוש:
 .ÌÈ Ù· 8שהרי הוקבעו לו מקו בעזרה דכתיב ונתת את הכיור וגו' והת כתיב
ורחצו ממנו:
 .ÏÂÒÙ ÏÂÁ ÈÏÎ· 9דרחצו ממנו כתיב וכי איתרבו שאר כלי לקמ דומיא
דידיה איתרבו:
 .‰¯ÚÓ ÈÓ· Ï·Ë˘ Â‡ 10שה כשרי לטבילה וה''ה למי חיי אלא שרוב
טבילות במי מכונסי:
 .‰ÏÂÒÙ Â˙„Â·Ú 11ולא אמרי' טבילה דבר חשוב הוא ומהני' ליה במקו
קידוש:
 .ÔÈ¯˘Î ‡ˆÈÂ ÌÈ Ù· ˘„È˜ ‡‰ 12דאי ס''ד פסולה השתא קידש בפני ויצא
פסולה קידש בחו #מיבעיא וכי יש יציאה גדולה מזו:
 .ıÂÁ· ˘„È˜ ‡ÓÏÈ„ È ˘ÓÂ 13דאיצטרי 0ליה לתנא למיתני דפסולה:
 .¯·Ï ‰È„È ˜ÈÙ‡„ ÔÂ‚Î 14וגופיה בפני וקידש דאילו קידש בפני והוציא ידיו
תניא לעיל הרי ה בקדושת אבל יצא גופו לא תידוק מינה:

20

21

איבעיא להו:
טומאה מהו שתועיל לקידוש ידי ורגלי?
א תימצי לומר יציאה לא פסלה דגברא חזי,
אבל הכא דגברא לא חזי אסוחי מסח דעתיה;
או דלמא 
כיו דהדר חזי 
דק ליה ולא מסח דעתיה?
22

23

24

תא שמע:
קידש ידיו ורגליו ונטמאו 
מטביל ואי צרי 0לקדש;
נטמאו ידיו לא קאיב מיבעיא ל,
כי קאיג מיבעיא ל  נטמא כל גופו.
רש"י

 .‰ÏÈ·Ë ÔÂÚË ˙Â‰˘‰Ï Ì‡ 15קס''ד משו היסח הדעת:
 .Ô È˜ÒÚ È‡Ó· ‡Î‰ 16דקתני א לשהות טעו טבילה:
 .ÂÈÏ‚¯ ÍÒ‰Ï ‡ˆÈ˘ 17לגדולי ודכוותיה סיפא דקתני א לפי שעה טעו
קידוש שיצא להטיל מי דאמרינ בסדר יומא )ל (.מצוה לשפש) בידו ניצוצות
שעל גבי רגליו שלא יראה ככרות שפכה לפיכ 0צרי 0לקדש ידיו ורגליו:
 .‰Ï È ˙˜ ‡È„‰· 18בסיפא דההיא:
 .‰¯Ù 19בעבודת פרה אדומה שהיה חו #לירושלי בהר המשחה:
 .‡ˆÂÈÂ 20אלמא לא פסל יציאה בקידוש ידי ורגלי:
 .‰„Â·Ú ÔÈÚÎ 21שינוי' הוא:
 .‰‡ÓÂË 22קס''ד נטמאו ידיו ולא גופו קמיבעיא ליה:
 .‰ÏÒÙ ‡Ï ‰‡ÈˆÈ Ï''˙‡ 23הת הוא משו דגברא חזי לחזור וליכנס לא מסח
דעתיה ולא מיפסל קידוש בהיסח הדעת:
 .ÈÊÁ ¯„‰„ ÔÂÈÎ ‡ÓÏ„ Â‡ 24על ידי הטבילה דק ליה מדקדק בקדושי ונזהר
מליגע ידיו בדבר טינו) ולא מסח דעתיה:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

כל הזבחים שקבלו

דף כא:

כל גופו,
תיפוק לי כיו דבעי למעבד הערב שמש 
אסוחי מסח דעתיה!?
כגו דאיטמי סמו 0לשקיעת החמה.
תא שמע:
פרה,
„È
¯· ÛÒÂÈ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר:
מקדש בכלי שרת בפני ויוצא;
ו¯· Ô ÁÂÈ Èאמר:
אפילו בחו,#
ואפילו בכלי חול,
כא .ואפילו במקידה של חרס; *
והא פרה דטמויי מטמינ ליה,
דתנ )פרה ג:ז(:
מטמאי היו אתטו הכה השור) את הפרה ומטבילי אותו,
להוציא מלב של צדוקי,
שהיו אומרי:
במעורבי שמש היתה נעשית;
שמע מינה 
לא פסלה בה טומאה.
שאני פרה,
הואיל דטבול יו לא פסיל בה.
אי הכי 
למה לי דמקדש!?
כעי עבודה.
1

2

איבעיא להו:
מהו לקדש ידיו ורגליו בכיור?
" ִמ ּ ֶמ ּנ ּו" )שמות ל,יט( אמר רחמנא,
ולא בתוכו;
או דלמא 
אפילו בתוכו?

3

אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
תא שמע:
או שטבל במי מערה ועבד 
עבודתו פסולה;
הא מי כיור דומיא דמי מערה ועבד 
עבודתו כשרה.
לא,
מי מערה איצטריכא ליה,
שלא תאמר:
כל גופו טובל בה,
4

5

רש"י

 .‰ÈÏ Ô È‡ÓËÓ ÈÈÂÓË„ ‰¯Ù ‡‰Â 1אחר קידוש זה כדתנ כו' וטבילה זו בהר
המשחה היתה והכי תנ לה במסכת פרה )פ''ג מ''ו( ואחר טבילתו מיד הוא מסדר
מערכתה ושורפה אלמא אחר הקידוש הזה היתה וש''מ לא פסלה לה טומאה
י''ש חסרו'' בספרי'' ונראה לי הגירסא הכי שאני פרה הואיל וטבול יו כשר
בה טומאה לא פסלה בקידושי שלה:
 .˘„˜Ó„ ÈÏ ‰ÓÏ ÈÎ‰ È‡ 2הואיל ואי קידוש כשאר קידוש עבודה:
 .¯ÂÈÎ· 3שיכניס ידיו ורגליו בתוכו:
 .‰¯ÚÓ„ ‡ÈÓÂ„ ¯ÂÈÎ ‡‰ 4והיכי דמי כגו שנכנס לתוכו:
 .‰ÈÏ ÍÈ¯ËˆÈ‡ ‰¯ÚÓ ÈÓ 5כלומר לעול דכוותיה בכיור נמי פסול והאי דנקט
מי מערה איצטרי 0סד''א הואיל וטבילה מעלייתא היא עדיפא היא מכיור שה
שאובי וקידוש אי כא וטבילה אי כא אבל הכא טבילה איכא קמשמע ל:

פרק שני

מט

זבחים

ידיו ורגליו לא כל שכ?
אמר ¯·:ÛÒÂÈ ¯· ‡ÈÈÁ È
מי כיור נפסלי למתירי כמתירי לאברי כאברי;
¯·  ‡„ÒÁאמר:
א) למתירי אי נפסלי אלא בעמוד השחר כאברי;
ו¯· Ô ÁÂÈ Èאמר:
כיור כיו ששקעו  שוב אי מעלהו.
למימרא,
דלעבודת לילה נמי לא חזי,
והאמר ¯· ÈÒ‡ Èאמר ¯· Ô ÁÂÈ Èמשמיה ד‡:‡ÙÏÈ
כיור שלא שקעו מבערב 
מקדש ממנו לעבודת לילה,
ולמחר אינו מקדש!
מאי אינו מעלהו נמי דקאמר?
לעבודת יו;
אבל לעבודת לילה חזי.
6

8

7

9

10
11

12

13

14

אי הכי 
כא :היינו ד¯·* ?!ÛÒÂÈ ¯· ‡ÈÈÁ È
איכא בינייהו 
גזירת שיקוע.
15

16

והאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
17

רש"י

 6ה''ג אמר רבי חייא בר יוס) מי כיור נפסלי למתירי כמתירי לאברי
כאברי ורב חסדא אמר א) למתירי אי נפסלי אלא בעמוד השחר כאברי:
 .¯ÂÈÎ ÈÓ 7לפי זמ עבודה שהקידוש צרי 0לה הוי זמ מימיו ליפסל א עבודת
]מתיר הוא כגו עבודת[ ד או קמצי שנפסלי בבא הלילה עליה כדאמרי'
באיזהו מקומ )לקמ נו (.מני לד שנפסל בשקיעת החמה וכו' מי כיור נפסלי
בשקיעת החמה א לא נשקע הכיור בבור לפני שקיעת החמה נפסלי מימיו
לקדש עוד מה לצור 0עבודת יו מחר אפי' שיקעו קוד עמוד השחר העושה
לינה בכל מקו אינו מועיל לו שלפי עבודתו הוא חשובו וכ א שקעו לפני
שקיעת החמה והעלהו בלילה מכיו שמצאו הלילה שעה אחת חו #לבור נפסלו
מימיו לעבודת היו:
 .ÌÈ¯·‡Î ÌÈ¯·‡Ï 8לקדש מה לעבודת הקטר חלבי נפסלי בעמוד השחר
כמו שאברי נפסלי בלינת עמוד השחר כדכתיב עד בקר אבל כל הלילה כשרי
לקדש מה לעבודת לילה וא שיקעו קוד עמוד השחר מעט כשרי מימיו
לקידוש עבודת ]היו:
 .ÌÈ¯·‡Î 'ÂÎ ÔÈ¯È˙ÓÏ [Û‡ 9כש שאי האברי נפסלי אלא בעמוד השחר א)
כל לינות אי פוסלות בשו קדושה אלא בעמוד השחר:
 .ÂÚ˜˘˘ ÔÂÈÎ ¯ÂÈÎ ¯Ó‡ Ô ÁÂÈ '¯Â 10בבור כדר 0מצותו סמו 0לשקיעת החמה:
 .Â‰ÏÚÓ ÔÈ‡ ·Â˘ 11כל הלילה וקס''ד דאפי' לעבודת הלילה קאמר ר' יוחנ
דמיפסל בה העלאתו ואתרוייהו פליג:
 .‰ÏÈÏ ˙„Â·ÚÏ 12הקטר חלבי:
 .˘„˜Ó Â È‡ ¯ÁÓÏÂ 13קס''ד דאסור לקדש הימנו קאמר שנפסל בשקיעת
החמה לעבודת יו אלמא כולה כרבי חייא סבירא ליה:
 .¯Ó‡˜„ ÈÓ Â‰ÏÚÓ Â È‡ È‡Ó 14רבי יוחנ לעיל לעבודת יו משו פסול
עבודת יו קאמר לה שלא יפסלו מימיו לעבודת יו וקא סלקא דעת 0השתא
שהעלאת הלילה תפסל לעבודת מתיר כר' חייא:
 .‡ÈÈÁ È·¯„ Â ÈÈ‰ ÈÎ‰ È‡ 15מאי אינו מעלהו דקאמר רבי יוחנ עלה דר' חייא
ודרב חסדא מאי אתא למימר הא רבי חייא נמי ה''ק:
 .ÚÂ˜È˘ ˙¯ÈÊ‚ Â‰ÈÈ È· ‡ÎÈ‡ 16כלומר הא דאוקי אי מעלהו דרבי יוחנ משו
פסול עבודת יו לא כדקס''ד שיהא הלילה פוסלו לעבודת היו כרבי חייא אלא
שמא לא יחזור וישקענו ונמצא עמוד השחר פוסלו לעבודת מחר ולעול )א
שקעו קוד עמוד השחר כשר( והיינו דלא נקט רבי יוחנ לישנא דפסולה אלא
לשו איסור העלאה שלא יגרמו לה ליפסל דכיו דקדש להו בכלי שרת מצוה
לשמר כשאר קדשי ומיהו בהעלאה לא מיפסיל ולקמ פרי 0היינו דרב חסדא
דאמר לילה לא פסיל אלא עמוד השחר פוסל ורבי חייא לא אסר ליה להעלותו
משו גזירת שיקוע אלא דבהעלותו נפסל מיד לעבודת מתיר הלכ 0נקט לשו
נפסלי:
 .'ÂÎ Ô ÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡‰Â 17אלמא אמר שמעלהו לקדש לתרומת הדש ולא הצרי0
לחזור ולשקעו ובשלמא העלאתו לא קשיא ל דלא סגי בלאו קידוש זה שזכה
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כל הזבחים שקבלו

דף כב.

קידש ידיו לתרומת הדש 
למחר אי צרי 0לקדש,
שכבר קידש מתחילת עבודה!
בשלמא ל¯·‡ 
דמוקי לההיא  כ¯·,ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
הא  כ¯·;È
אלא ל‡· ÈÈדמוקי לה כ¯· È
קשיא ד¯· Èאד¯·;È
מאי שנא הת דמשקע ליה,
ומאי שנא הכא דלא משקע ליה!?
דמסלק ליה והדר משקע ליה.
אי הכי 
טז
למחר אינו צרי 0לקדש;
למימרא,
דלמתירי מיחזא חזי,
היינו ד¯· ?!‡„ÒÁ
איכא בינייהו 
מצות שיקוע.
1

3

2

4

5

6

87

9

10

פרק שני

נ

זבחים

מאי לאו  דמסלק ליה?
אלמא  משקע ליה!?
לא,
דמשקע ליה.
אי דמשקע ליה 
מי משתמע קליה!?
משקע ליה בגילגלא.
13

14

15

16

לישנא אחרינא:
דמשקע ליה בחומרתיה,
כי כי היכי דלישתמע קליה ולשמעי וליתי.
17

והא הוה גביני כרוז!?
בי תרי היכרי הוו עבדי,
דשמע מהאי  אתי,
ושמע מהאי  אתי.
19

18

20

גופא:
אמר ¯·:‡ È Á È·¯· ÈÒÂÈ È
כל כיור שאי בו כדי לקדש ארבעה כהני ממנו 
אי מקדשי בו,
שנאמר )שמות מ,לא(:
"וְ ָרחֲ צ ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו מ ׁ ֶֹשה וְ ַאהֲ רֹן ּו ָבנָיו"וגו'.
21

מיתיבי )תמיד א:ד(:
לא היו רואי אותו ולא שומעי את קולו,
עד ששומעי קול של ע #שעשה ב קטי מוכני לכיור,
וה אומרי:
יז
הגיע קידש ידיו ורגליו מ הכיור;
11

12

מיתיבי:
כל הכלי מקדשי,
כב .בי שיש בה רביעית * בי שאי בה רביעית,
רש"י
ובלבד שיהו כלי שרת!?
לפייס של תרומת הדש ולגזירת שיקוע ליכא למיחש דכיו שמצאו משוקע
והעלהו ועכשיו הגיע הזמ הסמו 0לפסולו לא פשע ביה והדר משקע ליה ולא
אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‡Á
דמי למעלהו בלילה שמניחו לקדש בו כהני הבאי תמיד להקטיר ואתי
בקודח בתוכו.
למיפשע ביה אלא הא קשיא ל 0דלא איירי בה רבי יוחנ במצות שיקוע ונימא
22

23

דנישקעיה:
 .È˜ÂÓ„ ‡·¯Ï ‡ÓÏ˘· 1לעיל הא מילתא דר' יוחנ אליבא דרבי אלעזר דאמר
אי לינה מועלת בקידוש איכא למימר דמשו הכי לא חש לשיקועו דקסבר רבי
אלעזר דבמי כיור גופייהו נמי לא פסלה לינה:
 .‡‰ 2דאמר ר' יוחנ לעיל אי מעלהו:
 .È·¯Î 3אמרה דאמר לינה מועלת בקידוש וכל שכ במי כיור:
 .ÈÈ·‡Ï ‡Ï‡ 4דאוקי לעיל כרבי קשיא דרבי אדרבי לעיל א''ר יוחנ אליבא
דרבי לגזירת שיקוע חייש והכא נמי נשקעיה והכא ליכא למיתלי טעמא במודה
רבי דמקרות הגבר עד צפרא לא פסלה לינה דבשלמא גבי קידוש דפסול לינה
דידיה דרבנ שהרי אי המי בעול הוא דאיכא למימר הכי אבל מי כיור דהוו
קמ וקדושת כלי עליה ולינה דידהו דאורייתא עמוד השחר הוא דגרי ליה:
 .‰ÈÏ Ú˜˘Ó„ Ì˙‰ ‡ ˘ È‡Ó 5כלומר מאי שנא גבי אי מעלהו דחש לגזירת
שיקועו ומ''ש כו':
 .‰ÈÏ Ú˜˘Ó ¯„‰Â ‰ÈÏ ˜ÏÒÓ„ 6לאחר קידוש תרומת הדש ורבי יוחנ הוא
דלא איירי בתקנת מי כיור אלא בהלכות קידוש לאשמועינ דמודי רבי מקרות
הגבר עד צפרא לא פסלה לינה:
 7הכי גרסי' אי הכי למחר אינו מקדש אי צרי 0לקדש היינו דרב חסדא כו' .אי
הכי דלר' יוחנ אוקמא דלילה לא פסל ולמחר אינו מקדש בתמיה:
 .È‡Ó‡ 8א''ר יוחנ משמיה דאילפא מקדש ממנו לעבודת לילה ולמחר אינו
מקדש דשמעי' מיניה דמשו דלא שיקעו בערב קא פסל להו קידוש מחר:
 .‡„ÒÁ ·¯„ Â ÈÈ‰ 9השתא דאוקמא אי מעלהו דר' יוחנ משו פסול עמוד
השחר אבל לילה לא פסיל היינו דרב חסדא:
 .ÚÂ˜È˘ ˙ÂˆÓ Â‰ÈÈ È· ‡ÎÈ‡ 10לר' יוחנ מצות שיקוע מבערב כדי שימצאנו
משוקע בקידוש תרומת הדש ויהא נזכר לחזור ולשקעו והיינו דקאמר כיו
ששקעו אלמא מבערב הוא משקע ליה ולרב חסדא לא החמירו בו כל כ 0ואי
מצות שיקועו אלא סמו 0לזמ פסולו קוד עמוד השחר:
] .'ÂÎ Â˙Â‡ ÔÈ‡Â¯ ÂÈ‰ ‡Ï 11במי שזכה[ בתרומת הדש קמיירי במסכת תמיד
כשהיה נכנס לעזרה לקדש ידיו ורגליו לא היה מכניס בידו לא נר ולא אבוקה
אלא מהל 0לאור המערכה ולא היו רואי אותו אחיו ]הכהני[ שהיו בבית מוקד
עד ששומעי כו':
 .ÚÈ‚‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ô‰Â 12לכיור מזרזי את עצמ להיות נכוני להעלות אפר
לתפוח לאחר שירד זה מ המזבח כדתנ לעיל גבי ראוהו אחיו הכהני שירד:

והא " ִמ ּ ֶמ ּנ ּו" אמר רחמנא!?
"יִ ְר ָחצ ּו")ש,לב(,
לרבות כלי שרת.
אי הכי 
24

25

רש"י

 .Â‡Ï È‡Ó 13האי שמיעת קול הע #דקתני דסליק ליה לכיור מ הבור אלמא
משוקע הוה וקשיא ליה לרב חסדא דאמר לא משקע ליה עד צפרא:
 .Ú˜˘Ó„ ‡Ï 14השתא:
 .‰ÈÏ˜ ÚÓ˙˘Ó ÈÓ 15הלא אי מוכני צרי 0לשוקעו אלא להעלותו אבל שיקועו
משלשלו לבור והוא נופל מאליו:
 16ומשני „ .‡Ï‚Ï‚· ‰ÈÏ Ú˜˘Óכי היכי דלישתמע קליה וישמעו הכהני
הישני בעיר וניתו לפייס דתנ במסכת תמיד )פרק ג מ''ח( מיריחו היו שומעי את
קול הע #שעשה כו':
 .‰È˙¯ÓÂÁ· 17גלגלא:
 .ÊÂ¯Î È È·‚ ‡‰Â 18שהיה מכריז עמדו הכהני לעבודתכ ולוי לדוכנכ
וישראל למעמדכ:
 .È È·‚ 19ש האיש:
 .È„·Ú ÂÂ‰ È¯ÎÈ‰ È¯˙ È· 20שתי היכרות עושי לדבר:
 .ÌÈ˘„˜Ó ÌÈÏÎ‰ ÏÎ 21מי שנתקדשו בה לקדש את הידי ורגלי:
 .˙ÈÚÈ·¯ Ô‰· ÔÈ‡˘ ÔÈ· 22הלוג מי ואע''ג דליכא שיעורא גבי נטילת ידי
לגבי קידוש לא בעינ שיעור:
 .ÂÎÂ˙· Á„Â˜· 23קודח דופנו של כיור ותוחב בתוכו כלי קט ומקצתו לחו#
ויונק מימי הכיור ומוציא אבל באפיה נפשיה בעינ שיעור ארבעה כהני:
 .·È˙Î Â ÓÓ ‡‰Â 24אמתני' פרי 0דאמר כל כלי שרת ראויי ה לקדש:
 .ÂˆÁ¯È 25ובקרבת אל המזבח ירחצו קרא יתירא הוא האי ירחצו דהא כתיב
לעיל מיניה ורחצו ממנו וסמי 0ליה בבוא אל אהל מועד ובקרבת אל המזבח
לא לכתוב ירחצו דהא אורחצו הסמו 0קאי:
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כל הזבחים שקבלו

דף כב.

כלי חול נמי!?
אמר ‡·:ÈÈ
כלי חול לא מצית אמרת,
מקל וחומר מכנו,
ומה כנו שנמשח עמו  אינו מקדש,
כלי חול שאינו נמשח עמו  אינו די שאינו מקדש.
1

פרק שני

נא

זבחים

אלא  למעוטי יבחושי אדומי,
אפילו בעינייהו נמי,
דהא תניא:
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
כל שתחילת ברייתו מ המי מטבילי בו;
ואמר ¯· :ÈÓÈ„·‡ ¯· ˜ÁˆÈ
מטבילי בעינו של דג.
15

16

17

וכנו מנל?
דתניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
יכול יהא כנו מקדש כדר 0שהכיור מקדש;
תלמוד לומר )שמות ל,יח(:
"וְ ָע ִ ׂש ָית ִּכי ֹּור נְ ח ׁ ֶֹשת וְ ַכנ ֹּו נְ ח ׁ ֶֹשת",
לנחשת הקשתיו ,ולא לדבר אחר.
543

2

אמר ¯· :‡ÙÙ
למעוטי נת סאה ונטל סאה,
דתנ )מקואות ז:ב(:
מקוה שיש בו ארבעי סאה מכוונות,
נת סאה ונטל סאה  הרי זה כשר;
ואמר ¯·  ‡ÏÈ˘ ¯· ‰„Â‰Èאמר ¯· ‡ ÈÒאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
עד רובו.
18

19

אמר ליה  È¯Ó ·¯„ ‰È¯· ‡¯ËÂÊ ¯Óל¯·:‡ È
מה לכנו שאי עשוי לתוכו,
תאמר בכלי חול שעשוי לתוכו!?
אלא " ִמ ּ ֶמ ּנ ּו",
למעוטי כלי חול.
אי הכי 
כלי שרת נמי!?
הא רבי רחמנא ירחצו.

אמר ¯· :‡ÙÙ
א קדח בו רביעית 
מטבילי בו מחטי וצינוריות,
הואיל ומהכשירא דמקוה אתיא.
20

21

אמר ¯· ‰ÈÓ¯È Èאמר ¯:˘È˜Ï ˘È
מי מקוה כשירי למי כיור.
למימרא,
דלא מי חיי נינהו?
והתניא:
" ַּב ּ ָמיִ ם" )ויקרא א,ט(
ולא ביי;
במי ,ולא במזוג,
במי לרבות שאר מי;
וקל וחומר למי כיור;
מאי קל וחומר למי כיור?
23

22

24

ומה ראית?
זה טעו משיחה כמוהו וזה אי טעו משיחה כמוהו.
אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
כל המשלי למי מקוה  משלי למי כיור,
לרביעית אינו משלי.
למעוטי מאי?
יח
אילימא  למעוטי טיט הנרוק;
היכי דמי?
אי דפרה שוחה ושותה ממנו 
אפילו לרביעית נמי!
ואי אי פרה שוחה ושותה ממנו 
אפילו למקוה נמי אי משלי!?
7

6

8

9

11

10

25

26

1

12

רש"י

13

14

רש"י

 .ÂÓÚ Á˘Ó ˘ 1ונתקדש במשיחתו כמותו אינו מקדש ידי ורגלי:
 .ÂÈ˙˘˜‰ ˙˘ÂÁ Ï 2לא בהיקשא ילי) לה אלא כלומר ]דימיתיו לכיור[ להיות
של נחשת הכ כמו הכיור )דימיתיו לכיור(:
 .¯Á‡ ¯·„Ï ‡ÏÂ 3לא היקשתי שניה בפסוק אחד ללמוד שאר דברי ולומר
שכנו מקדש כמותו דמדאיצטרי 0למיכתב נחשת גבי כנו זימנא אחריתי שמע
מינה לאו לאקשינהו בעי דאי איתקוש נחשת נמי ניתי בהיקשא אלא שמע מינה
למאי דדמיא פריש בהדיא ולמאי דלא פריש לא דמיא:
 .˙˘Á Ï 4לעני נחשת הקשתיו:
 .ÂÈ˙˘˜‰ 5דימיתיו:
 .‰Â˜ÓÏ ÌÈÏ˘Ó‰ ÏÎ 6במסכת מקואות )פ''ז מ''א( תנ יש מעלי ולא פוסלי
מעלי משלימי לארבעי סאה והת מפרש להו:
 .¯ÂÈÎ ÈÓÏ ÌÈÏ˘Ó 7לשיעור ד' כהני:
 .˙ÈÚÈ·¯Ï 8של נטילת ידי אינו משלי:
 .È‡Ó ÈËÂÚÓÏ 9אתא דאי משלי לרביעית:
 .˜Â„ ‰ ËÈË ÈËÂÚÓÏ ‡ÓÈÏÈ‡ 10שהוא מ המעלי את המקוה כדקתני הת:
 .˜Â„ 11דק שראוי להריקו מכלי אל כלי:
 .Â ÓÓ ‰˙Â˘Â ‰ÁÂ˘ ‰¯Ù„ È‡ 12שאינו עב ליפסל משתיית בהמה:
 .ÈÓ ˙ÈÚÈ·¯Ï 'ÈÙ‡ 13דכל זמ שנפסלו משתיית בהמה בי בכלי בי בקרקע
פסולי הא לא נפסלו כשרי:
 .‡Ï ÈÓ ‰Â˜ÓÏ 'ÈÙ‡ 14דלא נדוק הוא:

 .ÔÈÓÂ„‡ ÔÈ˘ÂÁ·È 15כמי יתושי בלא כנפי כדר 0שגדל בשולי חביות של יי
שלנו מבחו #יבחושי דקי א) ה נבראי מ המי:
 .ÈÓ Â‰ÈÈ ÈÚ· 'ÈÙ‡ 16א כל המקוה נעשה מה כשר וריש לקיש נקט לישנא
דהשלמה:
 .‚„ Ï˘ Â ÈÚ· 17דג גדול שנימוק שומ עינו בחורו:
 .‰‡Ò ÏË Â ‰‡Ò Ô˙ ÈËÂÚÓÏ 18למעוטי הנ 0מיני דתנ בה לגבי מקוה
פעמי מעלי ופעמי אי מעלי מי פירות וכל משקה שאינו מי ותמד
משהחמי #וקתני הת פעמי מעלי פעמי אי מעלי כיצד מקוה שיש בו ל''ט
סאי ונפלה סאה מה לתוכ' לא העלתהו פירוש לא השלימתהו וא) לא פסלתו
פעמי דמעלי כיצד היו בתוכו ארבעי סאה מכוונות נת סאה מאלו המיני
ונטל סאה אחר הנתינה כשר דבטלו להנ 0קמאי במקוה השל הילכ 0כי חזר
ונטל לא מיפסיל נמצא שהמקוה הזה נשל על ידיה לכשנטל סאה ודכוותיה
בנטילת ידי לא משלמי שא היתה בו רביעית מי ונת ממיני הללו לתוכו
רובע רביעית ונטל כנגד פסולה דלא חשיבא שיעור זוטרא דרביעית
לבטולינהו:
 .Â·Â¯ „Ú 19א עירב בו ממיני הללו עד רובו של מקוה ולא רובו בכלל ע''י
נתינת ונטילת סאה כשר:
 .˙ÈÚÈ·¯ Á„˜ Ì‡ 20בדופ המקוה והמי נמשכי ש וא) על פי שנתמעטו
המי ואי מעורבי מי המקוה באותה קדיחה:
 .'ÂÎ ÔÈËÁÓ Â· ÔÈÏÈ·ËÓ 21צינוריות מזלגות קטנות של טווי זהב:
 .‰Â˜Ó ÈÓ 22א) על פי שאינ חיי:
 .ÌÈ¯˘Î 23להשאיב הכיור בתוכו למלאות מה ולתת לתוכו:
 .‡¯ÓÈÓÏ 24דלא בעי מי חיי:
 .‡È ˙‰Â 25בת''כ והקרב והכרעי ירח #במי ולא במזוג מי ויי מזוגי יחד
שני חלקי מי ואחד יי:
 .ÌÈÓ ¯‡˘ 26ואפילו מכונסי:
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כל הזבחים שקבלו

דף כב:

פרק שני

נב

זבחים

דאי אשמעינכ " ֶע ֶרל ָּב ָ ׂשר" 
משו דמאיס;
אבל " ֶע ֶרל לֵ ב" דלא מאיס 
אימא לא;
ואי אשמעינ " ֶע ֶרל לֵ ב" 
משו דאי לבו לשמי;
אבל " ֶע ֶרל ָּב ָ ׂשר" דלבו לשמי 
אימא לא;
צריכי.

לאו דמי חיי נינהו!?
לא,
יט
דקדישי.
וקדישי מעליותא היא?
והא תנא ¯·:Ï‡ÂÓ˘ È
כב :מי שאי לה ש לווי* ,
יצאו מי כיור שיש לה ש לווי!?
אלא לאו דראויי למי כיור,
אלמא מי חיי נינהו!?
2

3

תנאי היא:
דאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
מי כיור;
¯· Ï‡ÚÓ˘È Èאומר:
מי מעי ה;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
שאר מימות ה.

טמא פסול.
אמרו :ÌÂ¯„ È ˜Ê
לא שנו אלא טמא שר,#
אבל טמא מת מתו 0שמרצה בציבור 
מרצה נמי ביחיד.
אי הכי 
טמא שר #נמי ליתי בקל וחומר מטמא מת,
מה טמא מת שטעו הזאה שלישי ושביעי 
מרצה,
טמא שר #שאינו טעו הזאה שלישי ושביעי 
אינו די שמרצה!?
קסברי  ÌÂ¯„ È ˜Ê
מכפרי כמתכפרי,
מה מתכפרי 
טמא מת  אי ,טמא שר  #לא,
א) מכפרי 
טמא מת  אי ,טמא שר  #לא.
8

9

10

11

12

ערל.
מנל?
אמר ¯· :‡„ÒÁ
דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו,
מדברי יחזקאל ב בוזי למדנו:

שר,
" ָּכל ּ ֶבן נ ֵָכר ֶע ֶרל לֵ ב וְ ֶע ֶרל ָּב ָ ׂ
ָבוא ֶאל ִמ ְק ָ ּד ׁ ִשי" )יחזקאל מד,ט(.
ל ֹא י ֹ

ומנל דמחלי עבודה?
דכתיב )ע"פ יחזקאל מד,ז(:

שר
הב ֶ
" ּ ַב ִ
יאכם ְּבנֵי נ ֵָכר ַע ְרלֵ י לֵ ב וְ ַע ְרלֵ י ָב ָ ׂ
לִ ְה ֹיות ְּב ִמ ְק ָ ּד ׁ ִשי לחלל ֶאת ּ ֵב ִיתי".

13

14

מאי קסברי?
אי קסברי 
אי שוחטי וזורקי על טמא שר;#
אמאי לא עבדי ציבור בטומאה?
הא כל שביחיד נדחה 
ציבור עבדי בטומאה!
15

16

17

תנו רבנ:
" ּ ֶבן נ ֵָכר",
יכול  ב נכר ממש;
תלמוד לומרֶ " :ע ֶרל לֵ ב";
א כ 
מה תלמוד לומר " ּ ֶבן נ ֵָכר"?
שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמי;
ואי לי אלא " ֶע ֶרל לֵ ב",
ערל בשר מני?
תלמוד לומר:
"וְ ֶע ֶרל ָּב ָ ׂשר".
וצריכי,
4

5

רש"י

6

7

רש"י

 .Â‰ È ÌÈÈÁ ÌÈÓ„ ‡¯ÓÈÓÏ] Â‡Ï ¯ÂÈÎ ÈÓÏ ¯ÓÂÁÂ Ï˜ È‡Ó 1וה''ק ק''ו[ למי
חיי הראויי לכיור שכשירי לרחיצת קרבי קדשי:
 .È˘„˜„ ‡Ï 2ומי כיור ממש קא ילי) בק''ו שרוחצי במימיו קרבי וק''ו שלה
דקדשי הוא:
 .Ï‡ÂÓ˘ È·„ ‡ ˙ ‡‰Â 3לא ידענא אהיכא קאי ומיהו שמעינ מינה דהיכא
דכתיב מי סתמא אי מי כיור כשרי לו:
 .˘ÓÓ ¯Î Ô· ÏÂÎÈ 4גוי^:
 .·Ï Ï¯Ú ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ 5אינו נפסל אלא מחמת ערלות לבו אלמא בכה קאמר:
 .ÂÈ˘ÚÓ Â¯Î ˙ ˘ 6נחשבי לנכרי למקו:
 .¯˘· Ï¯Ú 7והוא צדיק מני:

 .ÏÂÒÙ ‡ÓË 8אמתני' קאי דתנ במתני' טמא מחלל עבודה ועל כרחי 0בקרב
יחיד קאמר דאילו קרב צבור קרב בטומאה:
 .¯Â·ˆ· ‰ˆ¯Ó˘ ÍÂ˙Ó 9לכתחילה:
 .„ÈÁÈ· ‰ˆ¯Ó 10דיעבד על ידי שהצי #מרצה עליו והאי דבטומאת מת פשיטא
ל דכתיב במועדו ואפי' בטומאה משמע בי שכה )נמי( טמא בי שהצבור
טמאי ומדגלי בדוכתא אחריתי גבי טומאת בעלי דכי אישתראי טומאה בצבור
במת אישתראי דכתיב איש כי יהיה טמא לנפש ילפינ מינה איש נדחה ואי
צבור נדחי א) גבי כה המרצה נמי במת אישתראי:
 11אי הכי ל''ג:
 .¯ÓÂÁÂ Ï˜· È˙ÈÏ ÈÓ ı¯˘ ‡ÓË 12דמרצה בצבור לכתחילה בק''ו מטמא מת:
 .ÌÂ¯„ È ˜Ê È¯·Ò˜ 13דאמרי מת דווקא:
 .ÔÈ¯ÙÎ˙ÓÎ ÔÈ¯ÙÎÓ 14כשהותרה טומאה בצבור שניה היו במשמע הכה
והצבור דהא ממועדו נפקא ל )פסחי עז (.הילכ 0כה כציבור מה כשהותרה
טומאה אצל רוב צבור שנטמאו טמא מת הותר ולא טמא שר] #א) כשהותר
לכה בקרב צבור מת הותר ולא שר:[#
 .È¯·Ò˜ È‡Ó 15זקני דרו דפשיטא להו דלא הותרה טומאת שר #אצל רוב
צבור ותיתי בקל וחומר:
 .ÔÈ˜¯ÂÊÂ ÔÈËÁÂ˘ ÔÈ‡ È¯·Ò˜ È‡ 16את הפסח על יחיד טמא שר #וא) ע''ג
דיכול לטבול ולאכול לערב ואיכא למ''ד בפסחי )צ] (:דס''ל[ הכי וילי) לה
מאיש איש כי יהיה טמא לנפש ואפילו חל שביעי שלו ערב הפסח במשמע
דהוה ליה כטמא שר:#
 17אמאי לא עבדי ציבור בטומאה הא כל שביחיד נדחה צבור עבדי בטומאה.
דאיש ולא ציבור קאמר רחמנא:
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כל הזבחים שקבלו

דף כג.

פרק שני

נג

זבחים

 ÌÂ¯„ È ˜Êלא מקשי.

אלא קסברי 
שוחטי וזורקי על טמא שר.#
1

וכי לא מקשי נמי,
מהא נמי אית להו פירכא:
ומה במקו שנטמאו בעלי בשר,#
שמשלחי קרבנותיה לכתחילה 
כה שנטמא בשר #אינו מרצה;
מקו שנטמאו בעלי במת,
שאי משלחי קרבנותיה לכתחילה 
כה שנטמא במת אינו די שאינו מרצה!?
12

אמר :‡ÏÂÚ
תקע להו ¯ ˘È˜Ï ˘Èל„¯:È‡ÓÂ
וכי איזה כח מרובה,
כח מכפרי או כח מתכפרי?
הוי אומר:
כח מתכפרי,
ומה במקו שנטמאו בעלי בשר #משלחי קרבנותיה 
כה שנטמא בשר #אינו מרצה;
מקו שנטמאו בעלי במת שאי משלחי קרבנותיה 
כה שנטמא במת אינו די שאינו מרצה!?
2

3

4

5

13

6

קסברי  ÌÂ¯„ È ˜Ê
טמא מת נמי משלח קרבנותיו.
והכתיב )במדבר ט,ייא(:
7

8

יש ִ ּכי יִ ְהיֶה ָט ֵמא...
יש ִא ׁ
" ִא ׁ

כג.

וְ ָע ָ ׂשה ֶפ ַסחַּ ...בח ֶֹד ׁש ַה ּ ׁ ֵשנִ י" וגו'!
למצוה.
והא כתיב )שמות יב,ד(:
לו"!?
יש * לְ ִפי ָא ְכ ֹ
" ִא ׁ
למצוה.
9

מיתיבי )פסחי ז:ז(:
מפני שאמרו:
נזיר ועושה פסח 
כא
הצי #מרצה על טומאת הד,
ואי הצי #מרצה על טומאת הגו);
במאי?
אילימא  בטומאת שר;#
האמרת:
שוחטי וזורקי על טומאת שר!#
אלא  טומאת מת;
וקתני:
אי הצי #מרצה;
אלמא נטמאו בעלי במת 
אי משלחי קרבנותיה!?
לא,
אי דאיטמו בעלי במת  הכי נמי;
הכא במאי עסקינ?
כגו שנטמא כה בשר.#
אי הכי 
אימא סיפא:
ניטמא טומאת התהו 
הצי #מרצה;
14

15

16

ולעכובי לא?
והתניא:

" ְּב ִמ ְכ ַסת נְ ָפ ׁשֹת",
מלמד שאי הפסח נשחט אלא למנוייו;
שחטו שלא למנוייו,
יכול  יהא כעובר על המצוה;
תלמוד לומרָּ " :תכ ֹּס ּו",
הכתוב שנה עליו לעכב,
ואיתקש אוכלי למנויי!?
10

11

17

18

רש"י
רש"י

 .ı¯˘ ‡ÓË ÏÚ ÔÈ˜¯ÂÊÂ ÔÈËÁÂ˘ Ì˙‰ „''ÓÎ ÔÏ È¯·Ò ‡Ï‡ 1הואיל וחזי
לאורתא הילכ 0צבור טמאי שר #א) ה לא הותר לה ליכנס לעזרה טמאי אלא
ישלחו קרבנותיה לעזרה ויקריבוהו כהני טהורי ויטבלו ויאכלו לערב דלא
הותרה לה טומאה אלא במקו שאילו לא הותרה היו נדחי הילכ 0טמא מת
שאינו מותר לאכול לערב הותר לה אבל טומאת שר #לא ואי כא ק''ו שהרי
יכולי לעשותו בטהרה:
 .Â‰Ï Ú˜˙ 2צעק לה קול גדול:
 .‰·Â¯Ó ÁÎ ‰ÊÈ‡ 3לדחות את הטומאה:
 .ÔÈ¯ÙÎ˙Ó ÁÎ ¯ÓÂ‡ ÈÂ‰ 4כדמפרש ואזיל שהיחיד טמא שר #משלח קרבנו
לעזרה כדקאמריתו שוחטי וזורקי על טמא שר #והכה המרצה בו א נטמא
בשר #פסול לו כדמוקמיתו מתני' דקתני טמא פסול בטמא שר:#
 .'ÂÎ ÌÈÏÚ· Â‡ÓË Ì‡˘ ÌÂ˜Ó 5יחיד שנטמא במת אי משלח פסחו לעזרה
לשחוט עליו ]אלא נדחה לפסח שני[ כדכתיב איש איש כי יהיה וגו' ואע''ג
דכחו מרובה משל כה אצל שר:#
 .‰ˆ¯Ó Â È‡˘ ÔÈ„ Â È‡ ˙Ó· ‡ÓË ˘ Ô‰Î 6שהרי כחו רע משל בעלי אצל
שר #ואמאי אמרי זקני דרו מרצה ביחיד מגו דמרצה בצבור:
 .ÈÓ ˙Ó ‡ÓË 7יחיד טמא מת נמי משלח קרבנותיו כלומר א שילח פסחו
לעזרה ושחטו וזרקו עליו פטור מלעשות פסח שני וא) על פי שלא יאכל ממנו
דקסברי אכילת פסחי לא מעכבת ומיהו לכתחילה אמר רחמנא נדחה לפסח
שני וצבור עבדי בטומאה הילכ 0כה המכפר בקרב יחיד מתו 0שמרצה
]בצבור[ לכתחילה מרצה ביחיד דיעבד:
 .È ˘‰ ˘„Á· ÁÒÙ ‰˘ÚÂ 'Â‚Â ˘È‡ ˘È‡ ·È˙Î‰Â 8אלמא מידחי:
 .ÂÏÎ‡ ÈÙÏ 9הראוי לאכילה תכוסו עליו דהיינו שחיטה:
 .˙ÒÎÓ· 10לשו מני כמו מכסת ערכ) 0ויקרא כז(:

 .ÔÈÈÂ ÓÏ ÔÈÏÎÂ‡ ˘˜˙È‡Â 11מה מנויי מעכבי א) אוכלי מעכבי שא שחטו
לטמאי ולערלי וחולה וזק שאי יכולי לאכול כזית פסול ואפי' ה מנויי
דהא לפי אכלו בהאי קרא כתיב לגבי מנויי:
 .ÈÓ È˘˜Ó ‡Ï ÈÎÂ 12וסברי טמא מת משלח קרבנותיו בדיעבד אית להו ה0
פירכא גופא דפרכינ לעיל אמילתייהו דמוקמינ מתניתי בכה טמא שר #אבל
כה טמא מת הצי #מרצה דהא מודה מיהא דלכתחילה אמר רחמנא טמא מת
ידחה לשני וטמא שר #אמרינ לעיל דשוחטי עליו לכתחילה:
 .ÌÈÏÚ· 'ÂÎ ÌÂ˜Ó· ‰ÓÂ 13יחיד:
 .È·È˙ÈÓ 14לזקני דרו:
 .Â¯Ó‡˘ È ÙÓ 15משנה היא בכיצד צולי )פסחי פ (:שהנזיר ועושה פסח כו'
קס''ד האי טומאת הגו) בבעלי קאמר ולהכי נקט נזיר ועושה פסח דאילו שאר
קרבנות אי טומאת בעלי פסול בה אבל עושה פסח אכילתו מעכבא ונזיר נמי
כשנטמא במת שסתר נזירותו וצרי 0לחזור ולמנות כדכתיב )במדבר ו( וכי ימות
מת עליו וגו' ואי ראוי לקרבנות תגלחתו עד שיטהר ויביא תחילה קרבנות
נזירות טומאתו שתי תורי ואש וימנה את נזירתו ואחר כ 0יביא קרבנות
נזירות טהרה וקתני אי הצי #מרצה בדיעבד:
 .'ÂÎ Â‡ÓË ‡ÓÏ‡ 16כלומר א שלח קרבנו ושחטו וזרקו עליו לא נפטר מפסח
שני:
 .ÈÓ ÈÎ‰ 17דמרצה צי:#
 .ı¯˘· Ô‰Î ‡ÓË ˘ ÔÂ‚Î 18כדתנ טמא פסול ואוקימנא בשר #ותנ נזיר
ועושה פסח וה''ה לכל קרבנות יחיד והא דנקט הני משו סיפא נקט דבעי
מיתני נטמא טומאת התהו הרי זה מרצה וכי גמירי היתר טומאת התהו בנזיר
ועושה פסח גמירי לה בכיצד צולי וטומאת התהו טומאת ספק והת מפרש
איזוהי טומאת התהו כו' והילכתא גמירי לה דהותרה בנזיר ועושה פסח
כדאמרי' בכיצד צולי )פסחי פ:(:
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כל הזבחים שקבלו

דף כג:

הא תני ¯·:‡ÈÈÁ È
לא אמרו טומאת התהו אלא למת בלבד;
למת למעוטי מאי?
לאו למעוטי טומאת התהו דשר!#
לא,
למעוטי טומאת התהו דזיבה.
1

2

3

פרק שני

נד

זבחים

היכא אישתרי?
אלא  טומאת מת,
ולאו כגו שנטמאו בעלי במת?
אלמא נטמאו בעלי במת משלחי קרבנותיה;
ובמאי?
אי בנזיר 
"וְ ִכי יָמ ּות ֵמת ָעלָ יו" )במדבר ו,ט( אמר רחמנא!
אלא לעושה פסח ולאו כגו שנטמאו בעלי במת!?
לעול בשר,#
וש טומאה בעול.
16

17

18

ואלא הא דבעי ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
כה המרצה בקרבנותיה,
הותרה לו טומאת התהו,
או לא הותרה לו טומאת התהו?
תפשוט דטומאת התהו הותרה לו,
דהא הכא בכה קיימינא!?
ד¯ ‡ÓÁ ¯· ÈÓודאי פליגי.
4

19

5

20

21

22

6

23

7

תא שמע:
8

כג:

24

עון ַה ֳּק ָד ׁ ִשים" )שמות כח,לח(,
שא ַאהרֹן ֶאת ֹ
"וְ נָ ָ ׂ
וכי איזהו עו נושא? *
א עו פיגול 
הרי כבר נאמר )ויקרא ז,יח(" :לֹא י ֵָח ׁ ֵשב"!
א עו נותר 
הרי כבר נאמר )ש(" :לֹא י ֵָרצֶ ה"!
הא אינו נושא אלא עו טומאה שהותרה מכללה בצבור;
מאי טומאה?
אילימא  מטומאת שר;#
9

ואיכא דדייק ומייתי הכי:
עו הקדשי  אי,
עו מקדישי  לא;
מאי טומאה?
אילימא  טומאת שר;#
מי אישתריא בציבור?
אלא לאו  טומאת מת,
ועו קדשי  אי,
עו מקדישי  לא!?
לעול טומאת שר,#
וש טומאה בעול.

10

11

12

13

25

26

27

14

15

רש"י

 .Â¯Ó‡ ‡Ï 1דהותרה טומאת התהו בנזיר ועושה פסח אלא בטומאת המת
בלבד:
 .ı¯˘„ ÌÂ‰˙‰ ˙‡ÓÂË ÈËÂÚÓÏ Â‡Ï È‡Ó 2דלא הותרה ומק''ו לא אתיא שאי
דני ק''ו מהלכה:
 .‰·ÈÊ„ ÌÂ‰˙‰ ˙‡ÓÂË 3כגו ראה בי השמשות ספק כולה מ היו או כולה
מ הלילה ואי כא אלא ראייה אחת ספק חציה מ היו וחציה מ הלילה והוי
לה כשתי ראיות דזב מטמא בימי ובראיות וה 0טומאת התהו הוא דממעט
משו דחמירא דיוצאה עליו מגופו:
 .‡ÓÁ ¯· ÈÓ¯ ÈÚ·„ 4בכיצד צולי:
 .Ô‰È˙Â ·¯˜· ‰ˆ¯Ó‰ Ô‰Î 5של נזיר ועושה פסח הותרה לו טומאת התהו א
נטמא בה:
 .‰Ï ‡Ó˜Â‡ Ô‰Î· ‡Î‰ ‡‰Â 6לרישא דקתני אי הצי #מרצה על טומאת הגו)
ועלה קתני נטמא טומאת התהו הרי זה מרצה:
 .‡Â‰ ‚ÈÏÙ ‡ÓÁ ¯· ÈÓ¯„ 7אדזקני דרו הוא מוקי לההיא בטומאת בעלי
וסבירא דאי יחיד טמא מת משלח קרבנותיו דאכילת פסחי מעכב:
 .ÚÓ˘ ‡˙ 8תיובתא לרמי בר חמא:
 .Ô¯‰‡ ‡˘ Â 9בצי #כתיב:
 .ÌÈ˘„˜‰ ÔÂÚ ˙‡ 10פסול קרבנות ירצה בצי:#
‡Ï ¯Ó‡ ¯·Î È¯‰ ¯˙Â ÔÂÚ Ì‡Â ‰ˆ¯È ‡Ï ¯Ó‡ ¯·Î È¯‰ ÏÂ‚ÈÙ ÔÂÚ Ì‡ 11
 .·˘ÁÈה''ג לה בת''כ וכ הצעתה בכל מקו וה''ק איזה פסול קרב מרצה הוא
א עו פיגול דמחשבת חו #למקומו דאיקרי פיגול כדאמר לקמ בפירקי )כח(.
פיגול הוא לא ירצה א אינו לעני חו #לזמנו תניהו לעני חו #למקומו הרי כבר
נאמר לא ירצה:
 .¯˙Â ÔÂÚ Ì‡ 12פסול מחשבת נותר שחישב לאוכלו לאחר שנעשה נותר
דהיינו מחשבת חו #לזמנו:
 .·˘ÁÈ ‡Ï Â˙Â‡ ·È¯˜Ó‰ ¯Ó‡ ¯·Î È¯‰ 13והאי קרא בחו #לזמנו מיתוקמא
בפירקי ובספרי שלנו גירסא זו משובשת בכל מקו' בתלמוד^ ומחליפי
המקראות ולאותה הגירסא אינ 0יכול לפרש נותר זה במחשבת חו #לזמנו
והפיגול במחשבת חו #למקומו דלא יחשב בחו #לזמנו כתיב וצרי 0אתה לפרש
נותר ממש ואי אפשר לומר כ שאי הקרב שקרבו מתיריו בהכשר נפסל
מלרצות ולעלות לש חובה א הותיר ממנו:
 .'ÂÎ ‡˘Â Â È‡ ‡‰ 14הא כלומר הנה מצינו שאינו נושא אלא עו הטומאה ויש
טע לדבר לית נשיאת פסול קדשי זה על טומאה הואיל ומצינו לה היתר אחר
שהותרה מכללה בצבור לכתחילה הילכ 0יחיד שלא הותרה אצלו יבא הצי#
וירצה בדיעבד:

יושב.
מנל?
אמר ¯·‡ אמר ¯· :ÔÓÁ
אמר קרא )דברי יח,ה(:
"לַ עמֹד לְ ׁ ָש ֵרת",
לעמידה בחרתיו ולא לישיבה.
28

29

רש"י

 .ı¯˘ ˙‡ÓÂË ‡ÓÈÏÈ‡ 15מתוקמא בכה או בבעלי ולמימר דהאי דשוחט
וזורק על טמא שר #צי #הוא דמרצה:
 .È‡¯˙˘È‡ ‡ÎÈ‰ 16בצבור כיו דאי יחיד נדחה צבור לא עבדי בטומאה:
 .˙Ó· ÌÈÏÚ· Â‡ÓË ˘ ÔÂ‚Î Â‡Ï 17בתמיה ומי לא מיירי בטומאת בעלי וקתני
משלחי:
 .‡ ÓÁ¯ ¯Ó‡ ÂÈÏÚ ˙Ó ˙ÂÓÈ ÈÎÂ 18דטמא ראש נזרו וסותר ואי ראוי לקרבנות
טהרה עד שיעברו ימי טומאה ויביא כפרת טומאת נזירותו שתי תורי ואש
וימנה וישלי ויביא קרבנות תגלחתו:
 .ÁÒÙ ‰˘ÂÚ· ‡Ï‡ 19וש''מ טמא מת משלח פסחו וקשיא לרמי בר חמא:
 .ÌÏÂÚÏ 20טומאת שר #קאמרינ מהכא דצי #מרצה לשחוט ולזרוק על טמא
שר #ודקשיא ל 0היכא אישתראי בה:
 .ÌÏÂÚ· ‰‡ÓÂË Ì˘Â 21אשכח דאישתראי בה וטעמא גדול בהו להטיל ריצוי
צי #על טומאת שר:#
 .˜ÈÈ„„ ‡ÎÈ‡Â 22לישנא דקראי ומייתינא לה 0תיובתא דברייתא לזקני דרו
וסייעתא לרמי בר חמא:
 .‡Ï ÌÈ˘È„˜Ó ÔÂÚ 23טומאת הגו) בי דכהני בי דבעלי לא מרצה במאי
טומאה קאי דקא ממעט טומאת הגו):
 .ı¯˘ ˙‡ÓÂË ‡ÓÈÏÈ‡ 24ונוקמא זקני דרו בכה דאילו גו) דבעלי לא בעי
צי #שהרי אי נוגע בו בטומאה ולאורתא בטהרה אכיל ליה:
 .¯Â·ˆ· È‡¯˙˘È‡ ‡ÎÈ‰ 25הא כיו דאית להו שוחטי וזורקי על טמא שר#
ויחיד אי נדחה צבור לא עבדי בטומאה:
 .˙Ó ˙‡ÓÂË Â‡Ï ‡Ï‡ 26שאינו משלח קרבנות ולא כה טמא מת מרצה בקרב
יחיד:
 .ı¯˘ ˙‡ÓÂË· ÌÏÂÚÏ 27קאי וקממעט כה טמא שר #מלרצות כדאוקמי זקני
דרו פסול דמתניתי אטמא שר #וטומאת בעלי אי צריכי צי #שהרי קרב
בטהרה קרב ודקשיא ל 0היכא אישתראי בצבור שו טומאה בעול אישתראי
בהו:
 .˙¯˘Ï „ÂÓÚÏ 28רישיה דקרא כי בו בחר ה' אלהי 0מכל שבטי 0לעמוד לשרת
וגו':
 .‰·È˘ÈÏ ‡Ï 29וכיו דלא נבחרו הוו להו זרי וזר מחיל עבודה:
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כל הזבחים שקבלו

דף כד.

תנו רבנ:
"לַ עמֹד לְ ׁ ָש ֵרת",
מצוה;
כשהוא אומר )דברי יח,ז(ָ " :הע ְֹמ ִדים",
שנה עליו הכתוב לעכב.

1

אמר ליה ¯·‡ ל¯· :ÔÓÁ
מכדי יושב כזר דמי ,ומחיל עבודה,
אימא 
מה זר  במיתה,
א) יושב  במיתה;
אלמה תניא:
אבל ערל ,אונ ,יושב 
אינ במיתה אלא באזהרה!?
משו דהוי מחוסר בגדי ,ושלא רחו #ידי ורגלי,
שני כתובי הבאי כאחד* ,
וכל שני כתובי הבאי כאחד  אי מלמדי.
ולמא דאמר :מלמדי 
שתויי יי הוה ליה שלישי,
ושלשה לדברי הכל  אי מלמדי.
3

עומד על גבי כלים ,על גבי בהמה,
על גבי רגלי חבירו -
פסול.
מנל?
דתנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
הואיל ורצפה מקדשת וכלי שרת מקדשי,
מה כלי שרת 
לא יהא דבר חוצ #בינו לבי כלי שרת,
א) רצפה 
לא יהא דבר חוצ #בינו לבי הרצפה.
וצריכא,
דאי אשמעינ כלי 
משו דלאו מינא דבשר נינהו;
אבל בהמה דמינא דבשר הוא 
אימא לא;
ואי אשמעינ בהמה 
4

זבחים

דלא מינא דאד הוא;
אבל חבירו דאד הוא 
אימא לא;
צריכא.

2

כד.

פרק שני

נה

5

6

7

8

רש"י

] .Ì˘ ÌÈ„ÓÂÚ‰ 1לעיל מיניה כתיב[ ושרת ככל אחיו הלוי וגו':
 .'ÂÎÂ ¯Ê ‰Ó ‡ÓÈ‡] 2וניגמר במה מצינו בזר שמיחל עבודה וחייב מיתה א)
יושב שמחלל עבודה במיתה[:
 .„Á‡Î ÔÈ‡·‰ ÔÈ·Â˙Î È ˘ 3דבתרוייהו כתיב קראי למיתה בסנהדרי באלו ה
הנשרפי וטובא קשיא לי בגוה חדא דמה לו ללמוד מה הא מיתה בגופה כתיב
דכיו דזר הוא והזר הקרב יומת דהא מחוסר בגדי נמי הכי ילפינ ליה
בסנהדרי אי בגדיה עליה אי כהונת עליה והוו להו זרי ועוד א''כ חילול
עבודה לא ניל) מיניה דבחילול נמי קראי טובא איכא:
 .˙˘„˜Ó ‰Ùˆ¯Â ÏÈ‡Â‰ 4לעמוד לשרת שהרי דוד קידשה בשתי תודות ובשיר
של פגעי כדאמרינ לקמ בשמעתי כי קדיש דוד כו':
 .ÔÈ˘„˜Ó ˙¯˘ ÈÏÎÂ 5כדכתיב וימשח ויקדש אות )במדבר ז(:
 .˙¯˘ ÈÏÎÏ Ô‰Î ÔÈ· ıˆÂÁ ¯·„ ‡‰È ‡Ï 6בקבלת הד כדכתיב ולקח הכה
)ויקרא ד( שתהא לקיחה בעצמו של כה:
 .‡ÎÈ¯ˆÂ 7למיתני במתני' חציצת כלי ובהמה ורגל חבירו לפי הסדר שנשנו
בה:
 .‡Â‰ Ì„‡ ¯˘·„ ‡ ÈÓ Â‡Ï„ 8וכיו דאינו ממי אד כלל הוי מי בשאינו מינו
וחוצ:#

תניא:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
רגלו אחת על הכלי ורגלו אחת על הרצפה,
רגלו אחת על האב ורגלו אחת על הרצפה,
רואי,
כל שאילו ינטל הכלי ותנטל האב,
יכול לעמוד על רגלו אחת ויעבוד  עבודתו כשירה,
וא לאו  עבודתו פסולה.
9

בעי ¯·:ÈÓ‡ È
נדלדלה האב ועמד עליה,
מהו?
היכא דאי דעתו לחברה לא תיבעי ל 0דודאי חייצא,
כי תיבעי ל  0דדעתו לחברה,
מאי?
כיו דדעתו לחברה כמה דמחברה דמיא;
או דילמא 
השתא מיהא הא תלישא?
1110

¯· ÈËÂÊ ‰בעי לה הכי,
בעי ¯·:ÈÓ‡ È
נעקרה האב ועמד במקומה,
מהו?
מאי קא מיבעיא ליה?
כי קדיש דוד 
רצפה עליונה קדיש;
או דילמא 
עד לארעית דתהומא קדיש?
ותיבעי ליה כל העזרה כולה!?
לעול פשיטא ליה דעד ארעית דתהומא קדיש;
והכי קמיבעיא ליה 
דר 0שירות בכ,0
או אי דר 0שירות בכ?0
תיקו.
12

13

14

15

קיבל בשמאל  -פסל;
ורבי שמעון מכשיר.
תנו רבנ:
עו"
" ְּב ֶא ְצ ָּב ֹ

כג

1

כב

"וְ לָ ַקח" )ויקרא ד,כה/לד(,

רש"י

 .Ô·‡‰ ÏÚ ˙Á‡ ÂÏ‚¯ 9שמוטלת על הרצפה ואינה מ הרצפה:
 .‰Ï„Ï„È 10אב אחת מאבניה מקביעותה ומתנענעת ברצפה:
 .‰Ï„Ï„È 11לכא ולכא:
 .‰¯˜Ú 12לגמרי והגומא נראית ש ועמד בגומא ועבד:
 .„Â„ ˘È„˜ ÈÎ 13שהיה מקדש אותה בשתי תודות ובשיר של פגעי כדתנ
במס' שבועות )יד .טו:(:
 .‰ÏÂÎ ‰¯ÊÚ‰ ÏÎ ‰ÈÏ ÈÚ·È˙ 14שנטלה רצפה שלה:
 .ÍÎ· ˙Â¯È˘ Í¯„ 15מי הוי אורח ארעא ומיקרי שירות או לא:
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כל הזבחים שקבלו

דף כד:

מלמד שלא תהא קבלה אלא בימי;
עוכד וְ נָ ַתן" )ש( 
" ְּב ֶא ְצ ָּב ֹ
מלמד שלא תהא נתינה אלא בימי;
אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
וכי נאמרה יד בקבלה?
עו וְ נָ ַתן" 
אלא " ְּב ֶא ְצ ָּב ֹ
שלא תהא נתינה אלא בימי,
הואיל ולא נאמרה יד בקבלה,
קיבל בשמאל  כשר.

פרק שני

נו

זבחים

אמר ליה ¯·  È˘‡ ·¯„ ‰È¯· ‡ÓÒל¯·:‡ È
איפשר דעביד ליה אז לשפת מזרק ומקבל בה!?
אלא אמר ‡·* :ÈÈ
במקרא נדרש לפניו ולאחריו קמיפלגי.
9

כד:

10

11

2

אמר ‡·:ÈÈ
הא ד¯·,ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
מפקא מד‡· ‰Âומפקא מד¯· ;Ô
דתניא:
¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
כל מקו שנאמר אצבע בקבלה,
שינה בקבלה  פסול,
בנתינה  כשר;
וכל מקו שנאמר אצבע בנתינה,
שינה בנתינה  פסול,
בקבלה  כשר,
והיכ נאמר אצבע בנתינה?
דכתיב )שמות כט,יב(:

3

12

ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èממה נפש,0
אי אית ליה גזירה שוה 
כי לא נאמרה יד בקבלה מאי הוי?
ואי לית ליה גזירה שוה 
כי נאמרה יד בקבלה מאי הוי?
אמר ¯· :‰„Â‰È
לעול לית ליה גזירה שוה,
והכי קאמר 
וכי נאמר יד ימי בקבלה?
הואיל ולא נאמר יד ימי בקבלה,
קבל בשמאל  כשר.
4

13

5

14

6

7

"וְ לָ ַק ְח ּ ָת

15

ִמ ַּדם ַה ּ ָפר וְ נָ ַת ָּתה ַעל ַק ְרנֹת ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח ְּב ֶא ְצ ָּב ֶע ָך",

וקסבר 
מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו ולאחריו.
16

אמר ליה ¯·:‰
אי הכי 
אפילו נתינה נמי!
ועוד 
וכי לית ליה ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èגזרה שוה,
והתניא:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כל מקו שנאמר יד  אינה אלא ימי,
אצבע  אינה אלא ימי!?
אלא אמר ¯·‡:
לעול אית ליה גזרה שוה,
והכי קאמר 
וכי נאמרה יד בקבלה?
הואיל ולא נאמרה יד בקבלה אלא אצבע,
ואי אפשר לקבלה באצבע,
קיבל בשמאל  כשר.
8

אמר ¯· ‰ Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
כל מקו שנאמר אצבע וכהונה 
אינה אלא ימי.
קא סלקא דעתי תרתי בעינ,
כדכתיב )ויקרא ד,כה/לד(:
17

18

עו",
"וְ לָ ַקח ַה ּכ ֵֹהן ִמ ַּדם ַה ַח ּ ָטאת ְּב ֶא ְצ ָּב ֹ
וילי) ממצורע,
דכתיב ש יד,טז(:
עו ַהיְ ָמנִ ית".
"וְ ָט ַבל ַה ּכ ֵֹהן ֶאת ֶא ְצ ָּב ֹ
והרי קמיצה דלא כתיב בה אלא כהונה,
ותנ )מנחות א:ב(:
קמ #בשמאל  פסול!?
אמרכה ¯·‡:
או אצבע או כהונה.

רש"י
רש"י

 .Á˜ÏÂ ÂÚ·ˆ‡· 1דכתיב ולקח הכה מד החטאת באצבעו ונת על קרנות
הטילו הכתוב לאצבע בי קבלה לזריקה דורשהו לפניו ולאחריו לומר שלא יהיו
אלא בימי דילפינ לקמ בשמעתי כל מקו שנאמר אצבע אינו אלא ימי:
 .‰Ï·˜· „È ‰¯Ó‡ ÈÎÂ 2קס''ד דא נאמרה בה יד הוה ר''ש מודה בה אבל
באצבע לא ילי) בה ימי לקמ בעי לה ומשנינ לה:
 .'ÂÎ Ô˙ Â ÂÚ·ˆ‡· ‡Ï‡ 3בהא מודינא ל 0דזריקת חטאת בעיא ימי:
 .˘''¯Â 4דאמר אי הוה כתיב בה יד הוה ילי) לה ימי ומאצבע לא ילי):
 .˘''‚ ‰ÈÏ ˙È‡ È‡ Í˘Ù ‰ÓÓ 5דילפינ יד יד דקמיצה ממצורע דכתיב ביה על
בה ידו הימנית א) כל מקו שנאמר יד אינה אלא ימי:
 .ÈÂ‰ È‡Ó ‰Ï·˜· „È ¯Ó‡ ‡Ï ÈÎ 6הרי נאמר בה אצבעו וניל) אצבע אצבע נמי
מהת דכתיב במצורע וטבל הכה את אצבעו הימנית:
 7ה''ג לעול לית ליה ג''ש וה''ק וכי נאמר יד ימנית כו':
 .‰Ï·˜· „È ‰· ¯Ó‡ ÈÎÂ ˜''‰Â ˘''‚ ‰ÈÏ ˙È‡ ÌÏÂÚÏ ‡·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 8אי הוה
כתב יד שהיה ראויה לאחוז בכלי ולקבל הד הוא איכא למידרש נמי אקבלה
והואיל ולא נאמר כא יד אלא אצבע ואי אפשר לקבל ד בכלי באצבע לבדה
ע''כ משו נתינה הוא דכתיב בה שהוא ראוי לה ולא משו קבלה נמצא שא)
אצבע לא נאמר בו לפיכ 0קיבל בשמאל כשר:

 .ÔÊÂ‡ 9כמו שעושי לכדי של חרס שקורי מאניק''ו:
 .‰È· Ï·˜ÓÂ 10בההוא אוז מקבל את הד באצבע שתוחב אצבעו לתוכה
ונושא את המזרק ומקבל:
 .˘¯„ 11ר''ש סבר מקרא נדרש לאחריו ולא לפניו הילכ 0אצבע אונת דכתיב
בתריה קאי ולא אולקח דכתיב לקמיה ורבנ סברי מקרא נדרש לפניו ולאחריו:
 .‰Â·‡„Ó ‡˜ÙÓ 12מוצאת מכלל דברי אביו ומכלל דברי חכמי:
 .‰Ï·˜· Ú·ˆ‡ ¯Ó‡ ˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ 13ולא בנתינה כגו האי קרא דלעיל דר'
אלעזר בר''ש דריש אצבע אולקח דהיינו לפניו ולא אונת:
 .‰Ï·˜· ‰ È˘ 14שקיבל בשמאל וקאמר ל 0במקו שנכתב ש תתננו ולא במה
שלא נכתב בו:
 .¯Ù‰ Ì„Ó ˙Á˜ÏÂ 15בפר המילואי כתיב:
 .ÂÈ Ù È ÙÏ ‡ÏÂ 16דלא דריש להאי באצבע דמילואי אולקחת ולא לאחריו
דלא דריש להאי באצבעו דחטאת יחיד )ויקרא ד( אונת והיינו פליג אדאבוה
דאבוה סבר לאחריו ולא לפניו ואדרבנ דאינהו סברי בי לפניו בי לאחריו:
 .‰ Â‰ÎÂ 17כגו הכה או הכהני:
 .Ô ÈÚ· È˙¯˙ 18אצבע וכהונה כגו האי קרא דכתיב גבי זריקת חטאת ולקח
הכה מד החטאת באצבעו וקאמר רבי יוחנ דהכא ימי בעי דגמר ממצורע
עשיר דכתיב ביה אצבע וכהונה ומפרש ביה ימנית:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

כל הזבחים שקבלו

דף כה.

אמר ליה ‡·:ÈÈ
הרי הולכת אברי לכבש דכתיב בהו כהונה,
דכתיב )ויקרא א,יג(:

"וְ ִה ְק ִריב ַה ּכ ֵֹהן ֶאת ַה ּכֹל וְ ִה ְק ִטיר ַה ִּמזְ ּ ֵב ָחה";
ואמר מר:
זו הולכת אברי לכבש;
ותנ )תמיד ד:ג(:
הרגל של ימי בשמאלו ובית עורה לחו?!#
או אצבע או כהונה 
בדבר המעכב כפרה,
דומיא דמצורע.
1

פרק שני

נז

זבחים

יד יד לקמיצה,
רגל רגל לחליצה,
אז אז לרציעה,
למה לי?
מד¯· ‰ Á ¯· ¯· ‰נפקא!
חד לקומ,#
כה .וחד לקידוש קומ* .#
9

10

11

12

2

3

ול¯· ÔÂÚÓ˘ Èדלא בעי קידוש קומ,#
ולמא דאמר:
ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èנמי בעי קידוש קומ #
בשמאל אכשורי מכשר,
יד יד ד¯·‡ למה לי?
אי לקמיצה עצמה,
מד¯·  ‰„Â‰Èבריה ד¯· ‡ÈÈÁ Èנפקא!
דאמר ¯· :‡ÈÈÁ È·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰È
מאי טעמא ד¯·?ÔÂÚÓ˘ È
כט
דכתיב )ויקרא ו,י(:
13

14

15

והרי קבלה דכתיבה בהכו כהונה,
ודבר המעכב בכפרה הוא,
ותנ )כא(:
כז
קבל בשמאל  פסל;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמכשיר!?
¯· ÔÂÚÓ˘ Èתרתי בעי.
4

16

17

מי בעי ¯· ÔÂÚÓ˘ Èתרתי?
והתניא:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כל מקו שנאמר יד  אינו אלא ימי,
אצבע  אינו אלא ימי!?
אצבע לא בעיא כהונה,
כהונה בעיא אצבע.
ואלא כה למה לי?
בכיהונ.
5

6

והרי זריקה דלא כתיבה בהכח אלא כהונה,
ותנ:
זרק בשמאל  פסול,
ולא פליג ¯·?!ÔÂÚÓ˘ È
אמר ‡·:ÈÈ
פליג בברייתא,
דתניא:
קיבל בשמאל  פסול;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמכשיר;
זרק בשמאל  פסול;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמכשיר.
7

אלא הא דאמר ¯·‡:
8

רש"י

 .ÔÈÓÈ Ï˘ Ï‚¯‰ 1נושא ביד שמאל לכבש משו דרגל ימי קרבה תחילה ע
הראש כדקיימא ל בפ''ב דסדר יומא )כה (.והילכ 0מולי 0הראש בימי שהוא
חשוב והרגל בשמאל:
 .ıÂÁÏ ‰¯ÂÚ ˙È·Â 2כלפי הע ומקו החת 0כלפי המולי 0דהכי שפיר שלא
יראה החת:0
 .‰¯ÙÎ ·ÎÚÓ‰ 3דומיא דהזאה של מצורע כגו קמיצה אבל הולכת איברי
דלא מעכבא כפרה דהוא עצמו שלא הוקטרו אימורי כשר לא בעיא ימי:
 .‰ Â‰Î ‰· ·˙Î ‰Ï·˜ 4דכתיב והקריבו בני אהר הכהני ואמר מר זו קבלת
הד:
 .ÈÏ ‰ÓÏ Ô‰Î ‡Ï‡Â 5בקבלה הא כתיב בני אהר אי לאו לאגמורי אימי אתא:
 .Â Â‰ÈÎ· 6בבגדי כהונה:
 .¯È˘ÎÓ ˘''¯Â ÏÂÒÙ Ï‡Ó˘· ˜¯Ê 7אשאר כל הזבחי דלא כתב בהו אצבע
אלא וזרקו הכהני אבל בזריקת חטאת מודה ר''ש כדאמר לעיל באצבעו ונת
שלא תהא נתינה אלא בימי:

"קֹ ֶד ׁש ָק ָד ׁ ִשים ִהוא ַּכ ַח ָּטאת וְ ָכ ָא ׁ ָשם",
בא לעובדה ביד 
עובדה בימי כחטאת,
בא לעובדה בכלי 
עובדה בשמאל כאש!?
לא נצרכא אלא לקומ #מנחת חוטא,
סלקא דעת 0אמינא 
הואיל ואמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
שלא יהא קרבנו מהודר 
כי קמ #לה בשמאל  נמי תיתכשר;
קא משמע ל.
18

19

20

רש"י

 .‡·¯ ¯Ó‡„ ‡‰ ‡Ï‡Â 8במנחות בפ''ק )י (.יד יד לקמיצה בפרשת מצורע עשיר
כתיב על תנו 0אז הימנית ועל בה ידו הימנית ועל בה רגלו הימנית וקרא
יתירא הוא כדמפרש הת וקאמר רבא יד דמצורע אתי לג''ש למיגמר יד
דקמיצה מינה שתהא בימי והיכא כתב יד בקמיצה וימלא כפו ממנה:
 .‰ˆÈÏÁÏ 9שתהא בימי:
 .ÈÏ ‰ÓÏ 10יד בקמיצה:
 .‡˜Ù ‰ Á ¯· ¯· ‰·¯„Ó 11דהא כהונה כתיב:
 .ıÓÂ˜ ˘Â„È˜Ï 12בכלי שרת שיהא בימי שיאחז הכלי שהוא מקדש בו בידו
הימנית:
 .ıÓÂ˜ ˘Â„È˜ ÈÚ· ‡Ï„ ÔÂÚÓ˘ È·¯ÏÂ 13כדאמר בהקומ #רבה )מנחות כו (.שלא
בכלי שרת פסולה ורבי שמעו מכשיר:
 .ıÓÂ˜ ˘Â„È˜ ÈÚ· ˘''¯ ÈÓ „''ÓÏÂ 14דאיכא אמוראי דפליגי הת במילתיה
דר''ש ואיכא למ''ד הכל מודי בקומ #שטעו קידוש וכי קאמר ר''ש כשרה
בהקטרה קאמר א נטלו מתו 0כלי שרת לאחר שקידשו והקטירו בידו:
 .¯˘ÎÓ È¯Â˘Î‡ Ï‡Ó˘· 15לקדש דלא עדי) קידוש הקומ #מקבלת הד
דמכשר לה רבי שמעו בשמאל:
 .‰ÙÂ‚ ‰ˆÈÓ˜Ï È‡ 16שתהא בימי דלר''ש לא נפקא ליה מוקמ #הכה דהא
אמרו לעיל דבעינ לרבי שמעו אצבע מדר' יהודה נפקא:
 .ÔÂÚÓ˘ '¯„ ‡ÓÚË È‡Ó 17דמכשר הקטרת קומ #שלא בכלי א העל למזבח
בידו אמר קרא במנחה קדש קדשי הוא להכי איתקש מנחה לחטאת ואש
לומר ל 0בא לעובדה ביד עובדה בימי כחטאת שזריקת דמה בימי במת אצבע
ולא בכלי ובעיא ימי דכתיב בה אצבע וכהונה:
 .Ì˘‡Î Ï‡Ó˘· ‰„·ÂÚ ÈÏÎ· ‰„·ÂÚÏ ‡· 18שזריקה בכלי והיא כשרה בשמאל
לר''ש כדאמר לעיל זרק בשמאל פסול ור' שמעו מכשיר אלמא אי בעי ביד
עביד אי בכלי עביד וממילא נפקא קמיצה בימי דהא עבודת יד היא ולא עבודת
כלי:
 .‡ËÂÁ ˙Á Ó„ ıÓÂ˜Ï 19שתהא קמיצתו בימי:
 .ÔÂÚÓ˘ ¯''‡Â ÏÈ‡Â‰„ 20בפ''ק דמנחות )ו (.בדי הוא שתהא מנחת חוטא
טעונה שמ ולבונה שלא יהא חוטא נשכר ומפני מה לא הטעינה שלא יהא
קרבנו מהודר סד''א קמיצת שמאל תתכשר בה קמ''ל יד יד דרבא כולה שמעתי'
במנחות:
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כל הזבחים שקבלו

דף כה:

פרק שני

נח

זבחים

אמר ¯·  ‡„ÒÁאמר ¯· :‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯È
כה :השוחט צרי 0שית * ורידי לתו 0הכלי.

משנה )א(:
נשפ 0עלל הרצפה ואספו 
פסול.

10

1

איתמר נמי:
אמר ¯· ‡ ÈÒאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
ורידי צרי 0שיראו אויר כלי.

גמרא:
תנו רבנ:

יח ִמ ַּדם ַה ּ ָפר" )ויקרא ד,ה(,
"וְ לָ ַקח ַה ּכ ֵֹהן ַה ּ ָמ ׁ ִש ַ
מד הנפש ולא מד העור ולא מד התמצית;
" ִמ ַּדם ַה ּ ָפר",
ד מהפר יקבלנו;
דאי סלקא דעת  0מד הפר כדכתיב,
" ִמ ַּדם",
ואפילו מקצת ד;
והאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמרלא ¯·:
השוחט צרי 0שיקבל את כל דמו של פר,
שנאמר )ש,ז(:
ְ לב
"וְ ֵאת ָּכל ַּדם ַה ּ ָפר יִ ׁ ְש ּפ ֹך"!
אלא " ִמ ַּדם ַה ּ ָפר" ,ד מהפר יקבלנו,
וקסבר 
גורעי ומוסיפי ודורשי.
2

3

גופא:
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
השוחט צרי 0שיקבל את כל דמו של פר,
שנאמר )ש(:
"וְ ֵאת ָּכל ַּדם ַה ּ ָפר יִ ׁ ְש ּפ ְֹך".
והא בשיריי כתיב!?
א אינו עני לשיריי,
דהא ליתיה לכוליה ד,
תניהו עני בקבלה.

בעא מיניה ¯· ÈÒ‡ Èמרבי יוחנ:
היה מקבל,
ונפחתו שולי מזרק עד שלא הגיע ד לאויר,
מהו?
אויר שאי סופו לנוח כמונח דמי,
או לא כמונח דמי?
אמר ליה :תניתוה:
חבית שמונחת תחת הזינוק 
מי שבתוכה ושבחוצה לה פסולי,
ציר) פיה לזינוק 
מי שבתוכה פסולי,
ושבחוצה לה כשירי.
האי מאי?
בעי מיניה אויר שאי סופו לנוח,
וקא פשט ליה אויר שסופו לנוח!?
תרתי קא בעי מיניה,
א תימצי לומר 
אויר שאי סופו לנוח לאו כמונח דמי,
אויר שסופו לנוח מאי?
¯·  ÛÒÂÈמתני הכי.
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4

5

¯·  ‡ ‰Îמתני:
חבית בעא מיניה,
1

רש"י
 .·‰Êקרי למזרקי בספר עזרא על ש קינוח כדאמר במסכת חולי )ח(:

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
השוחט צרי 0שיגביה סכי למעלה,
שנאמר )ש,ה(:
"וְ לָ ַקחִ ...מ ַּדם ַה ּ ָפר",
ולא מד הפר ודבר אחר.
6

7

וד סכי במאי מקנח ליה?
אמר ‡·:ÈÈ
בשפת מזרק,
כדכתיב )עזרא א,י(ְּ " :כ ֹפו ֵרי זָ ָהב".
8

9

רש"י

 .‰Ùˆ¯‰ ÏÚ ÍÙ˘ :'È ˙Ó 1מצואר בהמה שלא נתקבל בכלי:
 .Â Ï·˜È ¯Ù‰Ó :'Ó‚ 2שא נשפ 0מ הצואר על הרצפה ואספו פסול שהרי לא
נתקבל מהפר דאי ס''ד דהאי מ'' דכתיבא במד דרשינ ליה כדכתיב דמשמע
מקצת הד יקבל והאמר רב כו':
 .ÔÈÚ¯Â‚ 3אות מתיבה זו ומוסיפי אותה על חבירתה ודורשי כר''ש בסדר
יומא:
 .·È˙Î ÌÈÈ¯È˘ ˙ÎÈÙ˘· 4ולא בקבלה:
 .Ì„ ‰ÈÏÂÎÏ ‰È˙ÈÏ ‡‰„ 5שכבר נית ממנו על הקרנות:
 .‰ÏÚÓÏ ÔÈÎÒ 6שלא יפול ד הסכי על המזרק:
 .¯Á‡ ¯·„Â 7סכי:
 .˜¯ÊÓ ˙Ù˘· 8ולא לתוכ:

È¯ÂÙÎ 9
אי איכא בליתא דפריסא למכפריה א''נ ובעי לכפורי ידיה בההוא גברא גבי
נירו קיסר )גיטי נו:(.
 .ÈÏÎ ÍÂ˙Ï ÔÈ„È¯Â Ô˙È˘ ÍÈ¯ˆ 10דנהוי קבלה מהפר שפיר והאי תו 0לאו דווקא
דהא לא אפשר אלא על אוירו של תו 0כלי:
 .˜¯ÊÓ ÈÏÂ˘ 11קרקעיתו פיני''ו בלע''ז:
 .˜¯ÊÓ ¯ÈÂ‡Ï Ì„ ÚÈ‚‰ ‡Ï˘ „Ú 12לבי דופני מזרק בעוד הד למעלה מה
ומיהו על כנגד אוירו ה דהא ורידי רואי אויר כלי ]בעינ[:
 .ÁÂ Ï ÂÙÂÒ ÔÈ‡˘ ¯ÈÂ‡ 13כגו האי שעתידי שוליו ליפול עד שלא ינוח ד
לתוכו כמונח דמי והוה ליה כמי שנתקבל ונשפ 0דכשר לאוספו או לא כמונח
דמי והוה ליה כנשפ 0מ הצואר לרצפה דפסול וכשהגיע ד לאויר דופנותיו עד
שלא נפחתו שוליו לא מיבעיא ליה דמשנכנס לתוכ הויא קבלה:
 .˜Â ÈÊ‰ ˙Á˙ Á ÂÓ˘ ˙È·Á 14צנור המקלח מי מהר זקו) והקילוח מקלח
למרחוק ונופל לחבית וחבית זו אינה מונחת ש לש קידוש מי חטאת:
 .ÔÈÏÂÒÙ ‰Ï ‰ˆÂÁ·˘Â ‰ÎÂ˙·˘ ÌÈÓ 15כלומר שלא ית כלי לתו 0אוירה
ויאחזנו בידו לקבל בו הקילוח לקידוש וא) לא חוצה לה למעלה מאוגניה כנגד
אוירה דכיו שהגיעו מי כנגד אוירה הרי ה כמונחי בתוכה ופסק לה
חיותייהו ואנ מי חיי אל כלי בעינ לקדוש אלמא אויר כמונח דמי ולקמיה
פרי 0האי אויר שסופו לנוח הוא:
 .˜Â ÈÊÏ ‰ÈÙ Û¯Èˆ 16שאי אויר מפסיק בי פיה לזינוק:
 .‰ÎÂ˙·˘ 17כלומר שבאו לתו 0אויר דופנותיה פסולי:
 .‰Ï ‰ˆÂÁ·˘ 18אע''פ שכנגד אוירה כשירי שעדיי לא פירשו מ הצינור
ואפי' אויר אי כא:
 .‡Â‰ ÁÂ Ï ÂÙÂÒ˘ ¯ÈÂ‡ ‰ÈÏ ËÈ˘Ù ‡˜Â 19כגו הא דקתני רישא שבחוצה לה
פסולי דילמא האי דחשיב ליה כמונח משו דראוי היה לנוח שהרי חבית זו
שלימה וראוי היה לנוח אי לא שבא זה וקלט אבל נפחתו שולי מזרק לא היה
עתיד ראוי לנוח:
 .‰È ÈÓ ‡Ú· È˙¯˙ 20ופשט ליה חדא מינייהו:
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כל הזבחים שקבלו

דף כה:

ופשט ליה חבית.
¯· ‰מתני:
חבית בעא מיניה,
ופשט ליה מזרק,
אי אתה מודה במזרק שאי איפשר לו בלא זינוק?
2

פרק שני

נט

זבחים

דתנ )עדויות ז:ד(:
העיד ¯· ˜Â„ˆ Èעל הזוחלי שקילח בעלי אגוזי 
שה כשירי,
זה היה מעשה באוהלייא,
ובא מעשה לפני חכמי בלשכת הגזית והכשירו.

3

תנ הת )פרה ו:ד(:
נת ידו או רגלו או עלי ירקות כדי שיעברו מי לחבית 
פסולי;
עלי קני ועלי אגוזי 
לג
כשירי;
זה הכלל:
לד
דבר המקבל טומאה  פסול,
לה
דבר שאינו מקבל טומאה  כשר.
5

4

6

מנא הני מילי?
דאמר ¯· Ô ÁÂÈ Èמשו ¯·:‡·‡ ¯· ÈÒÂÈ È
אמר קרא )ויקרא יא,לו(:
הור",
בור ִמ ְקוֵ ה ַמיִ ם יִ ְהיֶה ָט ֹ
" ַא ְך ַמ ְעיָן ּו ֹ
הויית על ידי טהרה תהא.
7

אמר ¯·‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èלו אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
זאת אומרת:
אויר כלי ככלי דמי.

אמר ¯· ‡¯ÈÊ Èאמר ¯·:È
הצור אז הפר ואחר כ 0קיבל דמו 
פסול,
שנאמר )ויקרא ד,ה(" :וְ לָ ַקחִ ...מ ַּדם ַה ּ ָפר",
פר שהיה כבר;
אשכח קדשי קדשי,
קדשי קלי מנל?
אמר ¯·‡:
תניא:
" ֶׂשה ָת ִמים זָ ָכר ּ ֶבן ׁ ָשנָ ה" )שמות יב,ה(,
שיהא תמי וב שנה בשעת שחיטה;
בקבלה ,בהולכה ,בזריקה,
מני?
תלמוד לומר:
"יִ ְהיֶה",
כל הוייותיו לא יהיו אלא ת וב שנה.
13

12

14

15

16

8

אמר ליה ¯· ‡¯ÈÊ Èל¯·:‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ È
ודילמא בשותת!?
אמר ליה:
תרדא,
כדי שיעברו מי לחבית תנ.
9

10

11

ואמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
מעדותו של ¯· ˜Â„ˆ Èנישנית משנה זו,

איתיביה ‡·:ÈÈ
¯· Ú˘Â‰È Èאומר:
כל הזבחי שבתורה,
שנשתייר מה כזית בשר או כזית חלב 
זורק את הד!?
תרגומא:
אב שנה.
ומי איכא מידי דבשעת שחיטה ב שנה,
בשעת הולכה וזריקה ב שתי!?
אמר ¯·‡:
זאת אומרת שעות פוסלות בקדשי.
17

18

19

רש"י

 .‰È ÈÓ ‡Ú· ˙È·Á 1לא הוה שמיעא ליה הא מתניתי ובעא מיניה חבית
שמונחת תחת הזינוק מי שבחוצה כנגד אוירה מהו לקלוט אות למי חטאת
ופשט ליה מהא מתני' דפסולי:
 .˜¯ÊÓ ‰ÈÏ Ë˘ÙÂ 2צא ולמד מקבלת ד:
 .˜Â ÈÊ ‡Ï· ÂÏ ¯˘ÙÈ‡ È‡˘ ˜¯ÊÓ· ‰„ÂÓ ‰˙‡ È‡ 3כששוחט על אויר הכלי
אי הד שותת במקומו אלא מקלח לרוחב הכלי עד להל ואי אויר שסופו לנוח
לאו כמונח דמי נמצא כשהוא יורד לכלי מ האויר הוא בא ולא מ הפר והתורה
אמרה ד מהפר יקבלנו וגבי חבית נמי אויר שסופו לנוח הוא וכמונח דמי
ופסולי:
 .ÂÏ‚¯ Â‡ Â„È Ô˙ 4קילוח היורד מהר מעוק שמשפע ועולה ואי הקילוח יורד
לחבית ונת ידו למעלה מראש הצנור ]לעשות כעי מרזב[ כדי שיעברו המי
דר 0ידו לחבית של קידוש:
 .˙Â˜¯È ÈÏÚ ÔÎÂ 5הראויי לאכילה ומקבלי טומאה:
] .ÔÈÏÂÒÙ 6המי[ כדילי) לקמיה:
 .Ô˙ÈÈÂ‰ 7של מי המטהרי ע''י טהרה תהא כשאתה מהווה אות להיות מקוה
או קדוש הוי מהווה אות על ידי דבר שאי מקבל טומאה:
 .ÈÓ„ ÈÏÎÎ ÈÏÎ ¯ÈÂ‡ ˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê 8מדקתני נת ידו כו' פסל דהא אי המי
שותתי מידו לכלי בשתיתה אלא בהעברה כשיוצאי מידו מקלחי לה על פני
רחב פי החבית ואפי' הכי פסול אלמא משיצאו מידו לקלח על פני אויר הוה
ליה כאילו שתתו מידו לכלי שהרי ידו על כנגד שפת הכלי מונחת ומשיצאו
מידו מקלחי באו כנגד אוירו דאי לאו ככלי דמי אמאי פסול הלא מ האויר
באי לו והוה ליה כנות ידו בצינור משו 0מ הקילוח עשר אמות:
 .˙˙Â˘· ‡ÓÏÈ„ 9מידו לכלי ולא באו מ האויר:
 .‡„¯˙ 10שוטה בהול:
 .Ô ˙ Â¯·ÚÈ˘ 11והעברה בקילוח משמע:

רש"י

 .Ì¯Âˆ‰ 12אקרני''ר דהוי מו דתנ )בבכורות לז (.נפגמה אזנו גבי מו:
 .ÂÓ„ Ï·È˜ ÍÎ ¯Á‡Â 13דהוה ביה מו בי שחיטה לקבלה:
 .¯·Î ‰È‰˘ 14צרי 0שיהא של בשעת קבלה כבשעת שחיטה:
 .ÌÈ˘„˜ È˘„˜ ÔÁÎ˘‡ 15דהאי בפר )העל דבר של צבור( כתיב:
 .‰ËÈÁ˘ ˙Ú˘· 16דכתיב )שמות יב( תכוסו על השה דהיינו שחיטה וסמי 0ליה
שה תמי וגו':
 .Ô‰Ó ¯ÈÈ˙˘ ˘ 17בשעת זריקה א נטמא כל הבשר והחלב או שאבד לא יזרוק
רבי יהושע לטעמיה דדריש ועשית עולותי 0הבשר והד א אי בשר אי ד
במנחות )נו( קתני מיהא זורק ואי ל 0בעל מו גדול מזה קשיא לרבא דאמר
בעינ ת בשעת זריקה אבל לרבי זירא לא קשיא דהא לא בעי ת אלא
בשחיטה וקבלה:
 .‰ ˘ Ô·‡ ‰ÓÂ‚¯˙ 18אביי אמר ליה לרבא תרגמה אב שנה למתנית 0דבעי כל
הוויותיו בשעת שחיטה אב שנה קאי דסליק מיניה ב שנה יהיה כל הווייתו
יהיה ב שנה אבל א נכנס בשנה שניה בי שחיטה לזריקה פסול דשעות
פוסלות בקדשי כדפירש ואזיל אבל ת לא תיל) מיניה דהאי יהיה לאו אתמי
קאי וקבלה בקדשי קלי בתמימות הואיל וגלי בקדשי קדשי גלי:
 .ÌÈ˘„˜· ˙ÂÏÒÂÙ ˙ÂÚ˘ 19דשנה האמורה בקדשי קיימא ל בפרק יוצא דופ
במסכת נדה )מז (:דאי מוני לה מתשרי כשאר ראשי שני אלא מיו שנולד
מעת לעת לשנה הבאה וילפינ לה מקרא דכתיב בהו ב שנתו שנתו שלו ולא
שנתו של מני עול ואשמעינ הכא דלא תימא מיו ליו הוא דבעינ ולא
משעה לשעה אלא א) משעה לשעה שא נולד בניס בי''ד ובט' שעות ושחטו
לשנה הבאה בי''ד בניס בט' שעות אסור לזרוק דמו בעשירית שכבר עברה
שנתו:
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כל הזבחים שקבלו

דף כו.

פרק שני

ס

זבחים

שחיטת בצפו וקבול דמ בכלי שרת בצפו;
עמד בדרו והושיט ידו לצפו ושחט 
שחיטתו כשרה,
קיבל  קבלתו פסולה;
הכניס ראשו ורובו 
כאילו נכנס כולו;
פרכסה ויצתה לדרו וחזרה 
כשרה.
13

אמר ¯· ÈÓ‡ Èאמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
היא בפני ורגליה בחו,#
חת 0ואחר כ 0שחט 
כשירה; *
שחט ואחר כ 0חת 0
פסולה.
חת 0ואחר כ 0שחט כשרה,
בעל מו קא מקריב!?
אלא אימא 
חת 0ואחר כ 0קיבל 
כשרה;
קיבל ואחר כ 0חת 0
פסולה.
חת 0ואחר כ 0קיבל כשרה,
והא אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
הצור אז בבכור ואחר כ 0קיבל דמו 
פסול,
שנאמר )ויקרא ד,ה(:
"וְ לָ ַקחִ ...מ ַּדם ַה ּ ָפר",
פר שהיה כבר!?
1

2

כו.

43

5

15

14

16

17

קדשי קלי 
שחיטת בפני וקיבול דמ בכלי שרת בפני;
עמד בחו #והכניס ידו לפני ושחט 
שחיטתו כשרה,
קיבל  קבלתו פסולה;
והכניס ראשו ורובו 
כאילו לא נכנס;
פרכסה ויצתה לחו #וחזרה 
פסולה.
18

19

20

21

22

23

שמע מינה 
בשר קדשי קלי שיצא לפני זריקת דמי 
פסולי!?
דילמא באליה ויותרת הכבד ושתי כליות.
24

אמר ¯·  ‡„ÒÁאמר ‡·:ÈÓÈ
חות 0באבר עד שמגיע לעצ,
קיבל ואחר כ 0חת 0
פסולה.
שמעת מינה 
ד המובלע באברי ד הוא!?
דלמא משו שמנונית.
שמעת מינה 
בשר קדשי קלי שיצא לפני זריקת ד 
פסול!?
דלמא בקדשי קדשי.
6

7

8

9

בעא מיניה ‡· Ï‡ÂÓ˘„ ‰Âמ˘:Ï‡ÂÓ
היא בפני ורגליה בחו,#
מהו?
אמר ליה:
יאם לַ יהֹוָ ה",
כתיב )ויקרא יז,ה(" :וֶ הֱ ִב ֻ
עד שתהא כולה לפני.
25

10

11

תנו רבנ:
קדשי קדשי 
12

רש"י

 .ÌÈ Ù· ‡Â‰ 1בעזרה:
 .Í˙Á 2רגליה ואחר כ 0שחט כשרה שלא נתערב ד פסול יוצא ע ד
שבמזרק שנתקבל בו הד ולקמיה פרי 0הא שויה בעלת מו:
 .‰ÏÂÒÙ Í˙Á ÍÎ ¯Á‡Â ËÁ˘ 3שמשנשחטה נפסל ד הרגלי ביוצא וכל דמי
בהמה יונקי זה מזה ועלה ויצא דר 0בית שחיטה ונתערב בד המזרק ופסלו:
¯Á‡Â Í˙Á ‡ÓÈ‡ ‡Ï‡ ·È¯˜Ó˜ ÌÂÓ ˙ÏÚ· ‰ÏÂÒÙ Í˙Á ÍÎ ¯Á‡Â ËÁ˘ ‚''‰ 4
 .Ï·È˜ ÍÎשחתכו בי שחיטה לקבלה כשרה:
 .'ÂÎ Ì¯Âˆ‰ ‡¯ÈÊ ¯''‡‰Â 5אלמא המו פוסל בקבלה:
 6ומשני ‡ .ÌˆÚÏ ÚÈ‚Ó˘ „Ú ¯·‡· Í˙ÂÁ ÈÓÈ·‡ ¯Ó‡ ‡„ÒÁ ·¯ ¯Óדלאו מו
הוא והד מעוכב ע''י חתיכה מלעלות וליכנס לפני:
 .‰ÏÂÒÙ Í˙Á ÍÎ ¯Á‡Â Ï·˜ 7מילתיה דרבי אלעזר הדר ונקיט כמו אמר מר:
 .‡Â‰ Ì„ ÌÈ¯·‡· ÚÏ·ÂÓ‰ Ì„ Ó''˘ 8וכרת נמי לחייב דאי לא הוי ד אהיכא
חייל פסול יוצא אמיא בעלמא:
 .˙È Â Ó˘ ÌÂ˘Ó ‡ÓÏ„ 9דחזיא לאכילה וחשיבי כבשר לאיפסולי ביוצא
כדכתיב )שמות כב( ובשר בשדה טריפה ומיבלע בד הרגל ונפקא דר 0בית
שחיטה ופסלה לה לד שבמזרק:
 .ÏÂÒÙ ‰˜È¯Ê È ÙÏ ‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ‡ˆÈ˘ ÌÈÏ˜ ÌÈ˘„˜ ¯˘· Ó''˘ 10ואע''פ שסופו
לצאת אחר זריקה ולהיות נאכל בכל העיר השתא מיהא לא מטא זמניה ותיהוי
ה 0דרב אמי אמר ר' אלעזר דלא כדרבי יוחנ דמכשר ליה לקמ בפר' כל התדיר
)פט:(:
 .‡ÓÏ„ 11כי אמרה רבי ]אמי אמר ר' אלעזר[:

תלה ושחט,
1

רש"י

 .ÌÈ˘„˜ È˘„˜· 12אמר דמיפסל לפני זריקה ביוצא לדברי הכל שאי סופו
לצאת:
 .ÔÂÙˆ· ˙¯˘ ÈÏÎ· ÔÓ„ ÏÂ·È˜Â 13לקמ ילפינ לה באיזהו מקומ )מט (.דסמ0
קבלה לשחיטה:
 .„ÓÚ 14בחלק דרומי של עזרה סמו 0לאמצעה:
 .‰¯˘Î Â˙ËÈÁ˘ ËÁ˘Â ÔÂÙˆÏ Â„È ËÈ˘Â‰ 15לקמ ילפינ לה אותו בצפו ואי
השוחט בצפו אבל המקבל צרי 0להיות בצפו הלכ 0קיבל קבלתו פסולה:
 .Â·Â¯Â Â˘‡¯ ÒÈ Î‰ 16בצפו וקיבל כאילו נכנס כולו כדקי''ל בכל התורה רובו
ככולו:
 .‰ÒÎ¯Ù 17לאחר שחיטה ויצאה לדרו וחזרה כשרה דאי פסול יוצא אלא
מתו 0המחיצות והאי וחזרה לאו דוקא אלא איידי דבעי למיתני סיפא גבי פני
וחו #וחזרה לאשמועינ רבותא דאע''ג דחזרה פסולה תנא רישא נמי וחזרה:
 .ÌÈ Ù· Ô˙ËÈÁ˘ 18דכתיב )ויקרא ג( בשלמי ושחטו פתח אהל מועד דהיינו תו0
העזרה:
 .ÌÈ Ù· ˙¯˘ ÈÏÎ· ÔÓ„ ÏÂ·È˜Â 19קבלה בפני נפקא ל מלעמוד לפני ה'
לשרתו )דברי י( אלמא כל שירות לפני ה' הוא:
 .‰¯˘Î Â˙ËÈÁ˘ ËÁ˘Â ÌÈ Ù· Â„È ËÈ˘Â‰Â ıÂÁ· „ÓÚ 20לקמ בפרק כל
הפסולי )לב (:ילפי' לה ב הבקר לפני ה' ולא השוחט לפני ה':
 .‰ÏÂÒÙ Â˙Ï·˜ Ï·˜ 21כדפרישית:
 .Ò Î ‡Ï ÂÏÈ‡Î Â·Â¯Â Â˘‡¯ ÒÈ Î‰ 22כדילפינ לקמ בשמעתי בבוא אל
אהל מועד עד שיבא כולו וגבי עזרה דכתיב יעמוד לפני ה' בעי נמי כולו דכיו
דגלי בחדא גלי בכולהו והכי אמר בשמעתי:
 .‰ÒÎ¯Ù 23לאחר שחיטה ויצאה לחו #וחזרה פסולה דאיפסלא ביוצא כדגמרי'
פסול יוצא בפסחי בכיצד צולי )פב (.מה לא הובא את דמה אל הקודש פנימה
)ויקרא י( ומבשר בשדה טריפה )שמות כב(:
 .‡ÓÏÈ„ 24הא דקתני פסולה באליה ויותרת כו' דאימורי נינהו ואימורי קדשי
קלי קדשי קדשי ה:
 .Â‰Ó 'ÂÎ ÌÈ Ù· ‡È‰ 25לשוחטה לכתחילה:
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כל הזבחים שקבלו

דף כו:

פרק שני

מהו?
אמר ליה :כשרה;
אמר ליה :אישתבשת,
בעינ שחיטה על יר 0וליכא.

סא

זבחים

בר מ תלה ושחט בקדשי קדשי;
נתלה וקיבל 
בי בקדשי קדשי ,בי בקדשי קלי.
13

14

2

בעא מיניה ¯· ‰ÈÓ¯È Èמ¯·:‡¯ÈÊ È
הוא בפני וציציתו בחו,#
מהו?
אמר ליה:
יאם לַ יהֹוָ ה",
לאו אמרת "וֶ הֱ ִב ֻ
עד שתבא כולה לפני?
מו ֵעד" )שמות כח,מג(.
הכא נמי " ְּבב ָֹאם ֶאל א ֶֹהל ֹ
עד שיבא כולו לאהל מועד.

נתלה ושחט,
מהו?
אמר ליה :פסולה;
אמר ליה :אישתבשת,
שחיטה על יר 0ולא שוחט על יר.0
3

15

4
5

נתלה וקבל,
מהו?
אמר ליה :כשרה,
אמר ליה :אישתבשת,
אי דר 0שירות בכ.0

משנה )א(:
נתנו על גבי הכבש שלא כנגד היסוד,
נת את הניתני למטה למעלה ואת הניתני למעלה למטה,
ואת הניתני בפני בחו #ואת הניתני בחו #בפני 
פסול ואי בו כרת* .
17

16

18

תלה וקיבל,
מהו?
אמר ליה :פסולה,
אמר ליה :אישתבשת,
שחיטה על יר 0ולא קבלה על יר.0

כו:

19

6

גמרא:
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
פסול בשר,
אבל בעלי נתכפרו;
מאי טעמא?
דאמר קרא )ויקרא יז,יא(:
20

אמר ‡·:ÈÈ
בקדשי קדשי כול פסולות,
בר מנתלה ושחט;
בקדשי קלי כול כשרות,
בר מ נתלה וקיבל.
8

7

"וַ אנִ י נְ ַת ִּתיו לָ ֶכם ַעל ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח לְ ַכ ּ ֵפר",
כיו שהגיע ד למזבח  נתכפרו בעלי.

9

21

אמר ¯·‡:
מאי שנא תלה וקיבל בקדשי קלי דכשרה?
דאויר פני כפני דמי;
בקדשי קדשי נמי אויר צפו כצפו דמי!?
10

11

אי הכי 
בשר נמי!?
אמר קרא:
"לְ ַכ ּ ֵפר",
לכפרה נתתיו ולא לדבר אחר.
22

אלא אמר ¯·‡:
בי בקדשי קדשי בי בקדשי קלי 
כשרות,
12

אלמא קסבר 
שלא במקומו כמקומו דמי.
תנ באיד 0פירקי )כא ג:ב(:

רש"י

 .‰Ï˙ 1הבהמה באויר העזרה:
 .Í¯È ÏÚ 2משמע אצלו:
 .‰Ï˙ 3השוחט באויר העזרה מהו:
 .‰ÏÂÒÙ ‰ÈÏ ¯Ó‡ 4מיניה קגמר לה דשמע דקא''ל תלה ושחט פסול וסבר ה''ה
לנתלה:
 .‰¯˘Î ‰ÈÏ ¯Ó‡ 5כדאמר ליה לנתלה ושחט:
 .‰ÏÂÒÙ Ï''‡] 6מיניה גמר כדאמר ליה בתלה ושחט ובנתלה וקבל וסבר ה''ה
לתלה וקיבל[:
 .ÌÈ˘„˜ È˘„˜· 7דכתיב בהו על יר:0
 .ËÁ˘Â ‰Ï˙ ÔÓ ¯· ÔÈÏÂÒÙ ÔÏÂÎ 8דבשוחט לא כתיב יר 0אלא בנשחט
כדכתיב אותו על יר 0אבל תלה וקבל פסולה דאויר צפו לאו כצפו דמי ובעינ
קבלה בצפו כדגמרי' באיזהו מקומ )לקמ מט (.וא) על גב דלא כתיב יר0
בקבלה צפו מיהא כתיב בה:
 .ÌÈÏ˜ ÌÈ˘„˜· 9לא כתיב בהו על יר 0ולא כתיב בהו צפו כול כשרי בר
מנתלה וקבל דאי דר 0שירות בכ:0
 .ÈÓ„ ÌÈ ÙÎ ÌÈ Ù ¯ÈÂ‡„ 10דהא על כרח 0פני מיהו כתיב בהו ומודית דאויר
פני כפני:
 .ÌÈ˘„˜ È˘„˜· ÔÎ Ì‡ 11אמאי פלגת אדאבוה דשמואל בתלה וקבל לימא נמי
אויר צפו כצפו דמי:
 .‡·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 12כולה כאבוה דשמואל קאמר לה אלא דאבוה דשמואל לא
איירי בקדשי קלי:

רש"י

 .ÌÈ˘„˜ È˘„˜· ËÁ˘Â ‰Ï˙ ÔÓ ¯· 13דבעינ על יר 0אבל בקדשי קלי דלא
כתיב על יר 0כשרה תלה וקבל כשר בכול דדר 0שירות בכ 0ואויר צפו כצפו
דמי ובקבלה לא כתיב על יר:0
 .'ÂÎ ÌÈ˘„˜· ÔÈ· Ï·˜Â ‰Ï˙ Â 14נמי פסול דקבלה שירות היא ואי דר 0שירות
בכ 0אבל נתלה ושחט כשרה דשחיטה לאו שירות היא ועל יר 0נמי לאו בשוחט
כתיב אלא בבהמה:
 .Â˙ÈˆÈˆ 15ציצית ראשו דהיינו שערו:
 .Â ˙ :'È ˙Ó 16למת דמו:
 .˘·Î‰ È·‚ ÏÚ 17שאינו מקו מת דמי או במזבח שלא כנגד היסוד וילפינ
לקמ דעולה טעונה מת דמי כנגד היסוד שהיא יסוד המזבח למטה ממת
דמה למעוטי קר מזרחית דרומית דלא הוה לה יסוד כדאמרינ באיזהו מקומ
)לקמ נג:(:
 .‰ËÓÏ 18מחוט הסיקרא:
 .˙¯Î Â· ÔÈ‡Â 19אי באכילתו כרת ובגמרא מפרש למאי איצטרי 0למתנייה:
 .ÏÂÒÙ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ :'Ó‚ 20דקתני מתני' אבשר קאי אבל בעלי נתכפרו:
 .Á·ÊÓ‰ ÏÚ 21כל המזבח שוה לעני כפרה:
 .ÂÈ˙˙ ‰¯ÙÎÏ 22הקשיתי כל מקומות המזבח שוי ולא לדבר אחר שתהא
זריקה חשובה להתיר בה בשר דזריקה הוא דשריא לה דכתיב וד זבחי 0ישפ0
והדר והבשר תאכל )דברי יב(:
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כל הזבחים שקבלו

דף כז.

פרק שני

נתנו על הכבש שלא כנגד היסוד,
נת את הניתני למטה למעלה ואת הניתני למעלה למטה,
ואת הניתני בפני בחו #ואת הניתני בחו #בפני,
א יש ד הנפש 
יחזור הכשר ויקבל;
לז
ואי סלקא דעת  0שלא במקומו כמקומו דמי 
למה לי יחזור הכשר ויקבל?
וכי תימא 
להתיר בשר באכילה;
מי איכא זריקה דלא מכפרת ושריא בשר באכילה!?
אי דיהביה כשר  הכי נמי;
הכא במאי עסקינ?
דיהביה פסול.

15

16

17

18

19

2

מאי קא משמע ל? דפסלה מחשבה;
תנינא )ש(:
לפיכ 0ה פוסלי במחשבה!?
הא קא משמע ל 
דמקבלה ואיל 0לא פסלה מחשבה;
מאי טעמא?
כד¯·‡.

3

20

4

21

5

6

22

7

9

13

אי הכי 
קבלה נמי!
ועוד 
מי פסלה מחשבה?
והאמר ¯·‡:
אי מחשבה מועלת 
14

24

25

10

12

מיתיבי:
חישב לית את הניתני למעלה למטה,
למטה למעלה,
לאלתר  כשר;
חזר וחישב * חו #למקומו 
פסול ואי בו כרת;
חו #לזמנו 
פיגול וחייבי עליו כרת,
למחר  פסול;
חזר וחישב בי חו #לזמנו בי חו #למקומו 
פסול ואי בו כרת;
ואי שלא במקומו כמקומו דמי,
23

8

11

זבחים

אלא במי שראוי לעבודה,
ובדבר הראוי לעבודה,
ובמקו הראוי לעבודה!?
לא תימא  זרקו לא,
אלא אימא  שחטו לא.

1

וליהוי דחוי,
דתנ )כא ג:א(:
וכול שקיבלו את הדלח חו #לזמנו וחו #למקומו,
א יש ד הנפש 
יחזור הכשר ויקבל;
קיבלו  אי,
זרקו  לא;
מאי טעמא?
לאו משו דהוי דחוי!?
לא,
משו דפסיל במחשבה.

סב

כז.

26

27

28

29

1

רש"י

רש"י

 .Ï·˜ÈÂ ¯˘Î‰ ¯ÂÊÁÈ 1יחזור כה הכשר לקבלה ויקבל כדי מת מ הבהמה
ויחזור וית במקומו וקס''ד השתא דעד השתא בכה כשר נמי איירי והאי הכשר
דקתני כדי נסבה:
 .¯ÂÊÁÈ ÈÏ ‰ÓÏ 2הלא נתכפרו:
 .‰ÏÈÎ‡· ¯˘· ¯È˙‰Ï ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ 3דזריקה הוא דשריא לה:
 .‡¯ÙÎÈÓ ‡Ï„ ‰˜È¯Ê ‡ÎÈ‡ ÈÓÂ 4כגו ה 0בתרייתא דלאו לכפרה אתיא דהא
איכפר בקמייתא:
 .‰È·‰È„ È‡ 5שלא במקומו כה כשר הכי נמי דלא בעי יחזור ויקבל:
 .ÏÂÒÙ ‰È·‰È„ Ô È˜ÒÚ È‡Ó· ‡Î‰ 6דהא דקתני נתנו על גבי הכבש ארישא קאי
דקתני כל הפסולי ששחטו כו' וכול שקיבלו את הד כו' ועלה קאי נתנו על
גבי הכבש כו' בפ''ג:
 .ÈÂÁ„ ÈÂ‰ÈÏÂ 7כיו דאמרי' שלא במקומו כמקומו דמי ובלבד שיהא במזבח כי
יהביה פסול הויא לה זריקה פסולה כאילו נתנו פסול במקומו וניהוי כל הד
דחוי ולא תיהוי ליה תו תקנתא:
 .Ô ˙ ‡‰„ 8בההיא:
 .ÂÏ·˜˘ ÔÏÂÎÂ 9את הד ואפסולי קאי שקבלו את הד במחשבת אכילת בשר
חו #לזמנו או חו #למקומו:
 .˘Ù ‰ Ì„ ˘È Ì‡ 10עוד בצואר בהמה יחזור הכשר ויקבל מ הד וית שלא
במחשבה וכשר דמחשבה דחשיב עלה קמא לא נפסל דכיו דאינו ראוי לעבודה
אי מחשבתו מחשבה:
 .ÔÈ‡ ÂÏ·˜ 11הוא דאית ליה תקנתא:
 .ÌÂ˘Ó Â‡Ï ‡ÓÚË È‡Ó 12דזריקה פסולה משויא ליה דחוי משו דגמר
כפרתו:
 .‡Ï 13הא דדייקינ זרקו לא משו דמיפסיל במחשבה דהא בעושה מחשבה
קיימינא ודכוותה דייקינ זרקו לא:
 .‰''‡ 14דמחשבת פסולי פסלה מקבלה שקיבל במחשבה ליפסיל ועוד מי פסל
במחשבת כה פסול:

 .‰„Â·ÚÏ ÈÂ‡¯˘ ÈÓ· 15כה כשר:
 .‰„Â·ÚÏ ÈÂ‡¯‰ ¯·„·Â 16מנחת חטי לאפוקי מנחת ]העומר שהיא של[
שעורי דלא חייל עלה פגול ליענש כרת באכילתה:
 .‰„Â·ÚÏ ÈÂ‡¯‰ ÌÂ˜Ó·Â 17לאפוקי נפג המזבח הכי מפורש במנחות )ה:(:
 .‡Ï Â˜¯Ê ‡ÓÈ˙ ‡Ï 18דודאי איכא תקנתא ואפי' זרקו פסול במחשבה:
 .‡Ï ÂËÁ˘ ‡ÓÈ‡ ‡Ï‡ 19שא שחטו פסול במחשבה תו ליכא תקנתא דכיו
דכל הפסולי כשירי לשחוט פוסלי מחשבת:
 .‡ È ˙ 20בההיא משנה גופה כל הפסולי ששחטו שחיטת כשרה לפיכ 0ה
פסולי במחשבה:
 .Ï''Ó˜ ‡‰ 21הא דקתני וכול שקיבלו את הד כו' ]אע''ג[ דבשחיטה תנ
פוסלי במחשבה אבל בקבלה ומקבלה ואיל 0לא פסלי ולא למידק מיניה זרקו
לא דה''ה לזרקו אלא קמייתא דכולהו נקט דכיו דפסול אינו ראוי לה לא פסלה
מחשבתו:
 .‡·¯„Î 22דאמר אי מחשבה מועלת אלא בראוי לעבודה:
 .·˘ÈÁ 23כה כשר:
 .'ÂÎ ÔÈ ˙È ‰ ˙‡ Ô˙ÈÏ 24ששחט או קיבל או הולי 0על מנת לזרוק הזריקה שלא
במקומו:
 .¯˘Î ¯˙Ï‡Ï 25א חישב על מנת לזרוק שלא במקומו היו כשר ואי נמי
זריקה פסולה היא ונמצא שעבד שאר העבודות על מנת לזרוק את הד בפסול
כשר הוא בזריקה הוגנת במקומו כדאמרינ במשנה כל הפסולי )לקמ לו (.אי
המחשבה פוסלת אלא חו #לזמנו וחו #למקומו ופסח וחטאת שלא לשמ:
 .·˘ÈÁÂ ¯ÊÁ 26בעבודה שניה על מנת לאוכלו חו #למקומו פסול ואי חייבי
כרת על אכילתו:
 .˙¯Î ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁÂ ÏÂ‚ÈÙ Â ÓÊÏ ıÂÁ 27שהרי קרבו מתיריו דהכי תנ במתני'
)לקמ כט (:חו #למקומו פסול חו #לזמנו פיגול שהרי קרבו מתיריו מה פיגול
מה שתיקה ואי כא פסול מחשבה אחרת להוציאו מיד פיגול:
 .ÏÂÒÙ ¯ÁÓÏ 28אבל א אותה מחשבה שחישב בעבודה ראשונה לית את
הניתני למטה למעלה חישב לזרוק אותה זריקה למחר פסול כדמוקמינ לקמ
מידי דהוה אמחשבת הינוח שהרי שחט ע''מ להניח דמו למחר פסול ורבי
יהודה היא דפסיל ליה בפ''ג )לקמ לה:(:
 .·˘ÈÁÂ ¯ÊÁ 29בעבודה שניה בי חו #לזמנו בי חו #למקומו פסול ואי בו
כרת דהא איפסיל ליה במחשבה קמייתא ותו לא חייל עליה פיגול דלא קרבו כל
מתיריו:
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כל הזבחים שקבלו

דף כז:

פרק שני

האי פסול?
פיגול הוא!?
אמר :‡¯ËÂÊ ¯Ó
זריקה דשריא בשר באכילה מייתא לידי פיגול,
זריקה דלא שריא בשר באכילה לא מייתא לידי פיגול.

סג

זבחים

2

¯· Ô ÁÂÈ Èאמר:
אידי ואידי שנת בשתיקה,
ושלא במקומו לאו כמקומו דמי,
והא דאיכא ד הנפש,
הא דליכא ד הנפש.
15

3
4

אמר ליה ¯· ‡˘ Èל:‡¯ËÂÊ ¯Ó
מנא ל 0הא?
דכתיב )ויקרא ז,יח(:

ֶבח ׁ ְשלָ ָמיוִ ּ ...פ ּג ּול
שר ז ַ
"וְ ִאם ֵה ָאכֹל י ֵָא ֵכל ִמ ְּב ַ ׂ

5

תנ:
פסול ואי בו כרת;
בשלמא ל¯ ˘È˜Ï ˘È
היינו דקתני פסול ואי בו כרת;
אלא ל¯·- Ô ÁÂÈ È
מאי אי בו כרת?
קשיא.

יִ ְהיֶה",

16

מי שפיגולו גר לו,
יצא זה שאי פיגולו גר לו אלא איסור דבר אחר גר לו.
אי הכי 
איפסולי נמי לא ליפסל!?
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
מידי דהוה אמחשבת הינוח,
ואליבא ד¯·.‰„Â‰È È
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר:
לעול פסול ממש,
ושלא במקומו כמקומו דמי,
ולא קשיא,
כא  שנת בשתיקה,
לט
כא  שנת במחשבה.
6

17

7

18

8

19

9

10

11

20

12

13

21

22

תנ:
אתמ הניתני למעלה למטה,
מב
למטה למעלה,
עד מידי דהוה אמחשבת הינוח ואליבא ד¯· ‰„Â‰È Èכו'.
14

מא

23

24

25

רש"י

 .ÂÓÂ˜Ó· ‡Ï˘ È‡Â 1דמזבח כמקומו דמי:
 .ÏÂÒÙ È‡‰ 2בתמיה אמאי קרי ליה פסול להאי דחישב לית שלא במקומו
למחר פיגול הוא שהרי חישב בשחיטה ע''מ לזרוק דמו למחר דהיא אכילת
מזבח אלא לאו כמקומו דמי ולא חשיבא אכילה:
 .'ÂÎ ‰ÏÈÎ‡· ¯˘· ‡È¯˘„ ‰˜È¯Ê 3כגו במקו מת הד מייתי לידי פיגול בי
שחישב בה ע''מ להקטיר אימורי למחר בי שחישב בשחיטה לזרוק למחר:
 .‰ÏÈÎ‡· ¯˘· ‡È¯˘ ‡Ï„ ‰˜È¯Ê 4אי הוה עביד לה בזמנה כגו זריקה שלא
במקומו לא מייתי לידי פיגול בי שחישב בה ע''מ להקטיר אימורי למחר בי
שחישב בשחיטה למיעבד ה 0זריקה למחר לא מייתי לידי פיגול:
 .‰È‰È ÏÂ‚ÈÙ 5והנפש האוכלת וגו':
 .Ì¯Â‚ ÂÏÂ‚ÈÙ˘ ÈÓ 6שלא יאכל הוא דקאי בעונה תשא יצא בשר שנזרק הד
שלא במקומו דאיסור זריקה שלא במקומו גר לו שלא יאכל הלכ 0אי חייבי
על פיגולו כרת ונפקא ל מהכא דאי חישב בזריקה שלא במקומו ע''מ לאכול או
להקטיר למחר לא הויא מחשבת זריקה לעני פיגול ומינה כי חישב בשחיטה
ע''מ לעשות זריקה זו חו #לזמנו לא הויא מחשבה בזריקה המפגלת:
 .ÈÎ‰ È‡ 7דלא הויא זריקה לעני מחשבה איפסולי נמי לא נפסול:
 .ÁÂ È‰ ˙·˘ÁÓ‡ 8דהא חשיב מיהא להניחו למחר:
 .‰„Â‰È '¯„ ‡·ÈÏ‡Â 9לקמ בפ' כל הפסולי )לה (:תנ להניח מדמו למחר כשר
ור' יהודה פוסל:
 .'ÂÎ ¯Ó‡ ˘È˜Ï ˘È¯Â 10אמתניתי קאי ופליג אדשמואל:
 .˘ÓÓ ÏÂÒÙ ÌÏÂÚÏ 11דלא תני תנא פסול אבשר לחודיה אי לא פריש בהדיא
ומתני' פסול לגמרי קאמר שא) בעלי לא נתכפרו:
 .ÂÓÂ˜Ó· ‡Ï˘Â 12כשמואל סבירא ליה דכמקומו דמי לעני כפרה ולא להתיר
באכילה כדדריש ליה שמואל לקרא דלעיל ואני נתתיו לכ וגו' ולא קשיא
אמתני':
 .‰˜È˙˘· Ô˙ ˘ Ô‡Î 13דרשא דקרא דמשמע בעלי נתכפרו כשנת בשלא
במקומו בשתיקה ומתני' דקתני פסול בנת במחשבת לאכול בשר חו #לזמנו
ואשמעינ דפסול ואי בו כרת דמחשבת זריקה זו מחשבה הוא לפסול דכמקומו
דמי ולא לפגל דזריקה דלא שריא בשר באכילה לא מייתי לידי פיגול:
 .'ÂÎ Ô ˙ 14כל הנ 0תיובתא דאותבי' לשמואל מותבי' נמי לריש לקיש דהא
כוותיה סבירא ליה דשלא במקומו כמקומו דמי:

ול˘ Ï‡ÂÓמאי אי בו כרת?
הכי קאמר 
א נת במחשבה 
פסול ואי בו כרת.
ו¯·,Ô ÁÂÈ È
אי שלא במקומו לאו כמקומו דמי,
ליהוי כי נשפ 0מ הכלי על הרצפה ויאספנו!?
סבר לה כמא דאמר:
לא יאספנו,
דאמר ¯·  ÛÒÂÈ ¯· ˜ÁˆÈאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
הכל מודי בניתני למעלה שנתנ למעלה,
למטה שנתנ למטה,
שלא כמצות  לא יאספנו,
לא נחלקו אלא בניתני למעלה שנתנ למטה,
למטה שנתנ למעלה 
ש¯· ÈÒÂÈ Èאומר :לא יאספנו;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר :יאספנו; *

כז:

1

רש"י

 .È„È‡Â È„È‡ ¯Ó‡ Ô ÁÂÈ È·¯Â 15מתניתי דקתני פסול וליכא תקנתא ומתניתי
דכל הפסולי דתני תקנתא שנת בשתיקה:
 .˘È˜Ï ˘È¯Ï ‡ÓÏ˘· 16דאוקי מתני' כשנת במחשבה איצטרי 0למיתני אי בו
כרת לאשמועינ דאע''ג דחשיב בה 0זריקה חו #לזמנו אינו פיגול וכדאמר דלא
שריא בשר באכילה לא מייתי לידי פיגול:
 .Ô ÁÂÈ È·¯Ï ‡Ï‡ 17דמוקי בשתיקה והאי פסול משו דלא במקומו הוא
פשיטא דאי בו כרת קשיא:
 .˙¯Î Â· ÔÈ‡ È‡Ó Ï‡ÂÓ˘ÏÂ 18דאיהו נמי מוקי לה בשתיקה:
 .‰·˘ÁÓ· Ô˙ Ì‡Â ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ 19דחו #לזמנו פסול ואי בו כרת ואיצטרי0
לאשמועינ אע''ג דלעני כפרה כמקומו דמי מחשבת פיגול לא חיילא הואיל
ולא שריא בשר באכילה אבל לרבי יוחנ לא מצי לשנויי הכי דכיו דאשמעינ
תנא דיד פסול ומשו דשלא במקומו )הוא אלמא( לאו כמקומו דמי פשיטא
דא נת במחשבה לא הויא מחשבה דהוי כאילו נתנו על הרצפה דלא קרבו כל
מתיריו:
 .Ô ÁÂÈ È·¯Â 20כיו דלאו זריקה הוא כלל ניהוי כמי שנשפ 0מ הכלי על הרצפה
ויאספנו ואפי' ליכא ד הנפש אחרינא אמאי פסול יאסו) את זה מ המזבח
ויחזור ויתננו במקומו בשלמא לשמואל ולריש לקיש כיו דזריקה היא לכפרה
אידחי ליה מלאספו שהרי כיפר אלא לר' יוחנ יאספנו:
 .‰Ï ¯·Ò 21תנא דמתניתי:
 .Â ÙÒ‡È ‡Ï „''ÓÎ 22כיו דהגיע למזבח ואע''ג דשלא כהילכתו הוא קלטיה
מזבח לאפוקי מתורת כפרה אחריתי:
 .Ô˙ÂÂˆÓÎ ‡Ï˘ ‰ÏÚÓÏ Ô ˙ ˘ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ ˙È · ÌÈ„ÂÓ ÏÎ‰ 23כגו במחשבה
או בשמאל:
 .Â ÙÒ‡È ‡Ï˘ 24לחזור וליתנו כמצותו דכיו דנית במקומו אזדא ליה תורת
זריקה מיניה:
 .Â˜ÏÁ ‡Ï 25הנ 0תנאי דבעינ למימר שרבי יוסי אומר לא יאספנו וא) על גב
דלאו כמקומו דמי:
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כל הזבחים שקבלו

דף כז:

ומשנתינו כדברי האומר:
לא יאספנו.
ו¯·  ‡„ÒÁאמר ‡·:ÈÓÈ
הכל מודי בניתני למטה שנתנ למעלה שלא יאספנו;
וכל שכ בניתני למעלה שנתנ למטה,
הואיל ודמי העליוני למטה ה באי;
לא נחלקו אלא בניתני לפני שנתנ בחו,#
בחו #שנתנ לפני 
ש¯· ÈÒÂÈ Èאומר :יאספנו,
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
לא יאספנו.
2

3

4

5

6

אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
א) אנ נמי תנינא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:

פרק שני

סד

זבחים

והניתני למטה שנתנ למעלה,
והניתני בפני שנתנ בחו,#
והניתני בחו #שנתנ בפני,
והפסח והחטאת ששחט שלא לשמ,
מני?
תלמוד לומר:
" ּת ֹו ַרת ָהעֹלָ ה" )ש(,
ריבה תורה אחת לכל העולי שא עלו לא ירדו;
יכול  שאני מרבה א) הרובע והנרבע,
והמוקצה והנעבד,
והאתנ והמחיר,
והכלאי ,והטריפה ,ויוצא דופ;
תלמוד לומר" :זֹאת";
ומה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו?
מרבה אני את אלו שהיה פסול בקודש,
ומוציא אני את אלו שלא היה פסול בקודש;
קתני מיהא:
הניתני למטה שנתנ למעלה ולמעלה שנתנ למטה,
ולא פליג ¯·;‰„Â‰È È
מאי טעמא?
לאו משו דקלטיה מזבח,
ושמע מינה 
לא יאספנו.
15

16

17

18

19

20

7

21

"זֹאתִ ...הוא ָהעֹלָ ה" )ויקרא ו,ב(,
הרי אלו מיעוטי;
פרט לנשחטה בלילה,
ושנשפ 0דמה ושיצא דמה חו #לקלעי 
א עלתה תרד;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
"עֹלָ ה",
אי לי אלא "עֹלָ ה" כשרה;
מני לרבות שנשחטה בלילה,
ושנשפ 0דמה ,ושיצא דמה חו #לקלעי,
והל ,והיוצא ,והטמא,
ושנשחט חו #לזמנו וחו #למקומו,
ושקיבלו פסולי וזרקו את דמה,
והניתני למעלה שנתנ למטה,
98

10

22

23

11

12

13

14

אמר ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
מזבח הפנימי מקדש פסולי.
מאי קא משמע ל?
תנינא:
מג
הניתני בפני שנתנ בחו ,#בחו #שנתנ בפני!?
אי מהת  הוה אמינא 
הני מילי  ד דחזי ליה;
אבל קומ #דלא חזי ליה 
אימא לא;
24

25

26

27

רש"י

 .'ÂÎ ¯ÓÂ‡ ÔÂÚÓ˘ È·¯Â 1וע''כ ליכא למימר דטעמא דר' יוסי משו דס''ל
דשלא במקומו כמקומו דמי דא כ אדמיפלגי באסיפה ליפלגי בכפרה ונימא
רבי יוסי כיפר ור' שמעו לא כיפר אלא לרבי יוסי נמי לאו כמקומו דמי ואפ''ה
לא יאספנו ומשנתינו כדברי האומר לא יאספנו ומשו הכי תנא פסול במתני':
 .ÌÈ„ÂÓ ÏÎ‰ ÈÓÈ·‡ ¯Ó‡ ‡„ÒÁ ·¯Â 2ר' יוסי ור''ש:
 .Â ÙÒ‡È ‡Ï˘ ‰ÏÚÓÏ Ô ˙ ˘ ‰ËÓÏ ÔÈ ˙È · 3דהואיל ונית במזבח הראוי לו
לא הוי כנשפ 0על הרצפה דקלטיה מזבח לאפוקי מכלל זריקה במקו אחר:
 .‰ËÓÏ Ô ˙ ˘ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ ˙È · ÔÎ˘ ÏÎÂ 4דקרובה היא למתנה גמורה שהרי
דמי העליוני למטה ה שותתי ויורדי הלכ 0האי ד סופו לירד למטה היה
ראוי וכי יהביה למטה קלטיה מזבח מלאוספו ולחזור וליתנו למעלה:
 .Â ÙÒ‡È ¯ÓÂ‡ ÈÒÂÈ È·¯˘ 5דכיו דלמזבח זה לא היה ראוי לא קלטיה כלל:
 .Â ÙÒ‡È ‡Ï ¯ÓÂ‡ ÔÂÚÓ˘ È·¯Â 6שהרי לש מזבח היה ראוי והרי בא לשו
מזבח:
 .‡ È ˙ ÈÓ Ô ‡ Û‡ 7דאיתיה לדר' יוחנ דאמר דאיכא דאית ליה לא יאספנו
ואע''ג דשלא במקומו לאו כמקומו דמי לעני כפרה לעני אסיפה מיהו קלטיה
מזבח:
 .‰ÏÂÚ‰ ‡È‰ ˙‡Ê 8הרי אלו ג' מעוטי לפי שבא המקרא הזה ללמדנו על
הפסולי למזבח שעלו דלא ירדו דילפינ מעולה על מוקדה על המזבח כל
הלילה משעלה על מוקדה תהא ש כל הלילה לפיכ 0מיעט ל 0בו ג' ]מעוטי
למעט בו ג'[ פסולי:
 .˙‡Ê 9היא מיעוטא זאת ולא אחרת היא הוי מיעוטא ה''א דהעולה הוי מיעוטא
כלומר העולה המיוחדת ולא כול:
 .‰Ó„ ‡ˆÈ˘Â ‰ÏÈÏ· ‰ËÁ˘ ˘ÏÂ ‰Ó„ ÍÙ˘ Ï Ë¯Ù 10אבל שאר פסולי א
עלו לא ירדו ולקמ בפרק המזבח מקדש )פד (:מפרש טעמא דרבי יהודה דמרבי
שאר פסולי ומפיק הנ:0
 .‰¯˘Î ‰ÏÂÚ ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡ 11תהא על מוקדה כל הלילה עד הבקר:
 .ÔÏ‰Â 12של בשרה חו #למזבח:
 .‡ˆÂÈ‰Â 13שיצא בשרה:
 .ËÁ˘ ˘Â ‡ÓË‰Â 14ע''מ להקטיר חו #לזמנו כו':

רש"י

 .ÔÈ Ó 15שכיו שעלו לא ירדו:
 .Ú·¯ Â Ú·Â¯ 16על פי עד אחד שמותר להדיוט ואסור לגבוה ונפקי ל מקראי
במסכת תמורה בפ' כל האסורי )כח:(.
 .‰ÙÈ¯ËÂ „·Ú Â ‰ˆ˜ÂÓ ÔÎÂ 17מוקצה שהקצהו לתקרובת ע"ז^:
 .„·Ú 18שהשתחוה לבהמה:
 .ÌÈ‡ÏÎ 19שור או כשב פרט לכלאי כי יולד פרט ליוצא דופ )חולי לח:(:
 .˙È‡¯ È‡Ó 20אחד שריבה הכתוב ומיעט ולא פירש ל 0הכתוב מה ריבה ומה
מיעט:
 .˙¯Ó‡ 21ומעצמ 0מרבה אני את אלו שהיה פסול בקדש משבאו לעזרה
נפסלו:
 .'ÂÎ ˙‰ÈÓ È ˙˜ 22ולא פליג רבי יהודה לשווינהו כנשפ 0על הרצפה ונימא
ירדו כדאמר ר' יהודה פרט לנשפ 0דמה ואלמא לאו כנשפ 0דמה קחשיב ליה:
 .Á·ÊÓ ‰ÈËÏ˜„ ÌÂ˘Ó Â‡Ï ‡ÓÚË È‡Ó 23לקדושי ושמע מינה לעני אסיפה לא
יאספנו והא ליכא למימר משו דקסבר שלא במקומו כמקומו דמי ומשו
דכיפרה הוא דהא דומיא דשאר זריקות פסולות קתני ליה ומדרבי שמעו היינו
טעמא דלא מייתי ליה דאיכא למימר טעמא דרבי שמעו משו דתורת העולה
ריבה ואפילו נשפ 0דמה נמי קאמר דלא ירדו:
 .ÔÈÏÂÒÙ ˘„˜Ó 24שא עלו לא ירדו וא) על גב דלא כתיב קרא אלא בחיצו:
 .Â„¯È ‡Ï ÌÈ Ù· Ô ˙ ˘ ıÂÁ· ÔÈ ˙È ‰ ‡ È ˙ 25אבריה ממזבח ולא פליג ר'
יהודה מאי לאו דקלטיה פנימי לד זה שניתנו עליו ואע''פ שנפסל בכניסתו
להיכל משו וכל חטאת אשר יובא מדמה )ויקרא ו( הוה ליה כנשפ 0דמה:
 .Ì„ ÈÏÈÓ È ‰ 26שפסול הוא דמקדש הואיל וחזי ליה ד בעלמא כגו דמי
הפנימיי:
 .ÏÏÎ ÈÊÁ ‡Ï„ ıÓÂ˜ Ï·‡ 27דכתיב )שמות ל( לא תעלו עליו קטרת זרה ועולה
ומנחה אימא א עלה עליו ירד קמ''ל:
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כל הזבחים שקבלו

דף כח.

קא משמע ל.

פרק שני

זבחים

השוחט את הזבח לאכול דבר שאי דרכו לאכול,
להקטיר דבר שאי דרכו להקטיר 
כשר;
ו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוסל.
12

13

מיתיבי:
קטרת זרה שעלתה לגבי מזבח תרד,
שאי ל 0מקדש פסולי אלא מזבח החיצו בראוי לו;
חיצו אי,
פנימי לא!?
תרי #הכי:
קטרת זרה שעלתה למזבח החיצו תרד,
שאי מזבח החיצו מקדש פסולי אלא הראוי לו,
והפנימי 
בי ראוי לו בי שאי ראוי לו;
מאי טעמא?
האי רצפה,
והאי כלי שרת.
מד

1

סה

2

14

3

4

5

משנה )ב(:
השוחט את הזבח לזרוק דמו בחו #או מקצת דמו בחו,#
להקטיר אימוריו בחו #או מקצת אימוריו בחו,#
לאכול בשרו בחו #או כזית מבשרו בחו,#
או לאכול כזית מעור האליה בחו #
פסול ואי בו כרת;
לזרוק דמו למחר ,מקצת דמו למחר,
להקטיר אימוריו למחר או מקצת אימוריו למחר,
לאכול בשרו למחר או כזית מבשרו למחר,
או לאכול כזית מעור האליה למחר 
פיגול וחייבי עליו כרת.

במאי אוקימתא?
כ¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
אימא סיפא,
זה הכלל:
כל השוחט ,והמקבל ,והמולי,0
והזורק לאכול דבר שדרכו לאכול ולהקטיר,
דבר שדרכו להקטיר;
דבר שדרכו לאכול  אי,
שאי דרכו לאכול  לא;
אתא ל¯· ;Ô
רישא ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èוסיפא ¯· ?Ô
אמר ליה :אי.
15

16

6

7

8

9

גמרא:
סברוה 
כח .עור אליה * כאליה דמי.
והא קא מחשב מאכילת מזבח לאד!?
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
הא מני?
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהיא דאמר:
מחשבי מאכילת מזבח לאכילת אד,
ומאכילת אד לאכילת מזבח;
דתנ )כא ג:ג(:

¯·  ‡ Â‰אמר:
עור אליה לאו כאליה דמי.
17

אמר ¯·‡:
מאי טעמיה ד¯· ?‡ Â‰
" ֶחלְ ּב ֹו ָה ַאלְ יָה" )ויקרא ג,ט(,
ולא עור האליה.
¯·  ‡„ÒÁאמר:
לעול עור האליה כאליה דמי,
והכא במאי עסקינ?
באליה של גדי.
18

10

11

כולהו כ˘ Ï‡ÂÓלא אמרי 
רישא ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èוסיפא ¯·   Ôלא מוקמי;
כ¯·  ‡ Â‰לא אמרי 
עור אליה כאליה דמי קא משמע להו.
כ¯·  ‡„ÒÁמאי טעמא לא אמרי?
מאי קא משמע ל?
עור אליה כאליה דמי,
תנינא )חולי ט:ב(:
19

1

רש"י

 .‰¯Ê ˙¯Ë˜ 1קטרת נדבה שלא התיר הכתוב אלא קטרת של ציבור שחרית
וערבית:
 .Á·ÊÓ È·‚Ï ‰˙ÏÚ˘ 2קסלקא דעת 0דבמזבח הקטרת קאי:
 .ÂÏ ÈÂ‡¯· 3לאפוקי קמצי שלא קידשו בכלי הכי מפרש לקמ בפרק המזבח
)פג:(:
 .‰Ùˆ¯ È‡‰ 4בבני אבני שלא נמשח לפיכ 0אי קדושתו בזה חמורה:
 .˙¯˘ ÈÏÎ È‡‰Â 5ונמשח ע המשכ:
 .Á·Ê‰ ˙‡ :'È ˙Ó 6שלמי או שאר הנאכלי:
 .˙¯Î Â· ÔÈ‡Â ÏÂÒÙ 7והאוכלו ואפילו בחו #אי ענוש כרת:
 .¯ÁÓÏ Â¯˘· ˙‡ ÏÂÎ‡Ï 8ליכא לאוקומה בשלמי אלא בתודה וחטאת ואש
דאילו בשלמי מחר זמנו הוא אבל לזרוק דמו או להקטיר אימוריו אפילו
בשלמי הוי למחר חו #לזמנו:
 .˙¯Î ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁÂ ÏÂ‚ÈÙ 9האוכלו אפילו בזמנו ענוש כרת ובגמרא ילי) לה:
 .ÈÓ„ ‰ÈÏ‡Î :'Ó‚ 10ואפילו לעני הקטרה ובשלמי כבש שאלייתו קריבה נמי
העור קרב כי היכי דלעני אכילה חשיב ליה בשר לעני מצות הקטרתו נמי בשר
הוא וקתני מתני' דכי שחיט שלמי לאכול עור האליה בחו #או למחר הויא
מחשבה ואע''ג דחישב מאכילת מזבח לאד:
 .‡È‰ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ 11לקמ בפ' כל הפסולי )לה:(.

רש"י

 .ÏÂÎ‡Ï ÂÎ¯„ ÔÈ‡˘ ¯·„ ÏÂÎ‡Ï 12כגו אימורי או חו #לזמנו או חו#
למקומו:
 .¯ÈË˜‰ÏÂ 13חו #לזמנו או חו #למקומו:
 .¯ÈË˜‰Ï ÂÎ¯„ ÔÈ‡˘ ¯·„ 14כגו בשר:
 .ÏÂÎ‡Ï ÂÎ¯„˘ ¯·„ ÏÂÎ‡Ï 15בשר:
 .¯ÈË˜‰Ï ÂÎ¯„˘ 16אימורי אבל א חישב להקטיר בשר למחר או לאכול
אימורי למחר כשר שאי מחשבי מאכילת אד למזבח ומאכילת מזבח לאד:
 .ÈÓ„ ‰ÈÏ‡Î Â‡Ï 17לעני מצות הקטרתו הוא דמעטיה קרא כדמפרש רבה
חלבו האליה תמימה גבי הקטרת אליה כתיב ופריש בהדיא חלב ולא עור:
 .Ô È˜ÒÚ È‡Ó· ‡Î‰Â 18מתני' דחשיב ליה אכילת אד באליה של גדי שאינה
קריבה כדאמר בפ''ק )לעיל ט (.לימד על העז שאינה טעונה אליה:
 .Ï''Ó˜ È‡Ó 19תנא דמתני' אי באליה של גדי קאי אי אמרת בשלמא בשל כבש
קמ''ל לשמואל דמחשבי מאכילת אד למזבח ומאכילת מזבח לאכילת אד
כרבי אליעזר ולרב הונא דמוקי לה כרבנ אשמעינ תנא דיד דעור אליה לאו
כאליה דמי להקטירו אלא לרב חסדא למה לי למתנייה אי לאשמועינ דעור
אליה לעני אכילת אד כאליה דמי וכי חשיב עליה לאוכלו למחר כאילו חישב
על כזית מבשרו הואיל ורכי 0וחזי לאכילה:
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כל הזבחים שקבלו

דף כח.

ואלו שעורותיה כבשר...
עור שתחת האליה.
2

ו¯· ?!‡„ÒÁ
איצטרי,0
סלקא דעת 0אמינא 
הני מילי  לעני טומאה דרכי 0מצטר);
אבל הכא אימא 
לְ ָמ ׁ ְש ָחה )במדבר יח,ח( 
לגדולה,
כדר 0שהמלכי אוכלי,
ולא עבידי מלכי דאכלי הכי 
אימא לא;
קא משמע ל.

פרק שני

סו

זבחים

ליתני זבח!?
אמר ל ‡„ÒÁ ·¯ 0
איבעית אימא 
באליה של גדי;
ואיבעית אימא 
תני זבח.
13

3

4

מיתיבי:
השוחט את העולה להקטיר כזית מעור שתחת האליה,
חו #למקומו 
פסול ואי בו כרת;
חו #לזמנו 
פיגול וחייבי עליו כרת;
‡ ÌÈÏ·‡ ˘È‡ ‰„Â‰È Ô· ¯ÊÚÏאומר משו ¯·,·˜ÚÈ È
וכ היה ¯·ÒÂÎÈÚ ¯ÙÎ ˘È‡ ‰„Â‰È Ô· ÔÂÚÓ˘ È
אומר משו ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
אחד עור בית הפרסות בהמה דקה,
;ואחד עור הראש של עגל הר,0
ואחד עור שתחת האליה,
וכל שמנו חכמי גבי טומאה:
ואלו שעורותיה כבשר 
להביא עור של בית הבושת,
חו #למקומו  פסול ואי בו כרת,
חו #לזמנו  פיגול וחייבי עליו כרת;
עולה  אי,
אבל זבח  לא;
בשלמא ל¯·  ‡ Â‰
היינו דקתני עולה;
אלא ל¯·  ‡„ÒÁ
מאי איריא דתני עולה?
5

76

8

9

10

11

12

פסול ואין בו כרת כו'.
מנא הני מילי?
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
תרי קראי כתיבי.
14

15

מאי היא?
אמר ¯·:‰
ישי" )ויקרא ז,יח(,
" ּ ׁ ְשלִ ׁ ִ
זהו חו #לזמנו
" ּ ִפ ּג ּול" )ש(,
זהו חו #למקומו;

16

17

18

"וְ ַה ּנ ֶֶפ ׁש ָהא ֶֹכלֶ ת ִמ ּ ֶמ ּנ ּו")ש(,
אחד ולא שני ,זהו חו #לזמנו,
ולמעוטי חו #למקומו.
ואימא 
"וְ ַה ּנ ֶֶפ ׁש ָהא ֶֹכלֶ ת ִמ ּ ֶמ ּנ ּו" 
זהו חו #למקומו ,ולמעוטי חו #לזמנו!
מסתברא חו #לזמנו עדי),
דפתח ביה.
אדרבה,
חו #למקומו עדי),
דסמי 0ליה!?
19

20

21

22

אלא אמר ‡·:ÈÈ
כי אתא ¯· :ÈÓÈ„·‡ ¯· ˜ÁˆÈ
סמי 0אדתני תנא,
ישי" )ש יט,ז( בפרשת קדושי תהיו,
כשהוא אומר " ּ ׁ ְשלִ ׁ ִ
23

רש"י
רש"י

 .‡ È ˙ 1בשחיטת חולי:
 .Ô¯˘·Î Ô‰È˙Â¯ÂÚ˘ ÂÏ‡Â 2לטמא טומאת נבילות וקחשיב עור האליה:
 .Û¯ËˆÓ 3לטמא טומאת אוכלי בכביצה או טומאת נבילות בכזית:
 .‡Î‰ Ï·‡ 4לעני קדשי כתיב גבי מתנות כהונה לכל קדשי בני ישראל ל0
נתתי למשחה )במדבר יח( והיינו לגדולה כדמתרגמינ לרבו ללמד שיהו אוכלי
אות דר 0אכילת מלכי המשוחי ולא עבידי מלכי דאכלי עור אימא לא תהא
מחשבה:
 .Í¯‰ Ï‚Ú 5מפרש בהעור והרוטב כל שנתו:
 .˙˘Â·‰ ˙È· ¯ÂÚ ‡È·‰Ï 6של נקבה וזה לבדו יש ל 0להביא עוד אצל קדשי
מכל השנויי ש:
 .˙ÂÒ¯Ù‰ ˙È· ¯ÂÚ 7מ הארכובה ולמטה:
 .ÂÓÂ˜ÓÏ ıÂÁ 8א שחט ע''מ לאכול מאחת מאלו חו #למקומו:
 .ÔÈ‡ ‰ÏÂÚ 9גבי עולה הוא דתנא מחשבת הקטרת עור אליה דפסלה:
 .Á·Ê Ï·‡ 10סתמא לא קתני שמע מינה אי מחשבת הקטרה מועלת בעור
האליה בשאר זבחי:
 .‡ Â‰ ·¯Ï 11דאמר בהדיא מעטיה קרא גבי אליה דנהוי אימורי אבל גבי עולה
לא אימעיט דכתיב הנתחי ועור האליה בשר הוא:
 .‡„ÒÁ ·¯Ï ‡Ï‡ 12דאמר גבי אליית אימורי עור נמי קרב ליתני זבח סתמא:

 .‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ·È‡ 13ה 0מתני' נמי באליה של גדי ולא מיתני ליה זבח באליה
במחשבת הקטרה אלא במחשבת אכילת אד כי מתני':
 .ÈÏÈÓ È ‰ Ó 14דמחשבת חו #לזמנו וחו #למקומו פוסלת וענוש כרת באכילה
זאת שחישב עליו חו #לזמנו:
 .È·È˙Î È‡¯˜ È¯˙ 15חד חו #לזמנו וחד חו #למקומו:
 .È˘ÈÏ˘ 16א האכל יאכל מבשר זבח השלמי ביו השלישי )ויקרא ז( ומוקי'
ליה תנא לקמ במחשב בשעת עבודה לאכול מזבחו ביו השלישי הכתוב
מדבר:
 .Â ÓÊÏ ıÂÁ ‰Ê 17דשלישי חו #לזמ אכילת שלמי הוא:
 .ÏÂ‚Ù 18דכתיב בסיפיה דקרא פגול יהיה קרא יתירא הוא לרבות חו #למקומו
ומסתברא דאמחשבת חו #למקומו מוקמינ לה ולא אמחשבת שאר פסלות כגו
לשפו 0דמו ]על הרצפה או[ ע''מ לערבו בד הפסולי דדמי לחו #לזמנו קמרבי
בהאי קרא וחו #למחיצה דמי לחו #לזמ:
 .Â ÓÓ 19משמע דלא קאי אעונה תשא דנפקא ל מיניה כרת אלא אחד מינייהו
דאחד משמע ולא שני מדלא כתיב האוכלת ולשתוק:
 .ÈËÂÚÓÏ 20דממנו מיעוטא הוא:
 .ÛÈ„Ú 21לאוקומי כרת עליה:
 .‰ÈÏ ÍÈÓÒ„ 22דהאי ממנו סמו 0לפגול יהיה דמרבינ ביה חו #למקומו:
 .È˘ÈÏ˘ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘Î 23בפרשת קדושי תהיו קרא זוטא וא האכל יאכל
ביו השלישי פגול הוא לא ירצה )ויקרא יט(:
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כל הזבחים שקבלו

דף כח:

שאי תלמוד לומר,
שהרי כבר נאמר )ויקרא ז,יח(:

מה
ישי",
ּ ַבי ֹּום ַה ּ ׁ ְשלִ ׁ ִ
ֶבח ׁ ְשלָ ָמיו
שר ז ַ
כח" :וְ ִאם ֵה ָאכֹל י ֵָא ֵכל ִמ ְּב ַ ׂ
א אינו עני לחו #לזמנו תנהו לעני חו #למקומו,
ומיעט רחמנא גבי נותר "וְ א ְֹכלָ יו עֲ ֹו ֹנו יִ ּ ָ ׂשא" )ש יט,ח( 
למעוטי חו #למקומו.

*

21

ואימא 
"וְ א ְֹכלָ יו עֲ ֹו ֹנו יִ ּ ָ ׂשא" 
זהו חו #למקומו,
ולמעוטי נותר מכרת!?
3

פרק שני

סז

זבחים

ומיעט רחמנא גבי נותר "וְ א ְֹכלָ יו עֲ ֹו ֹנו יִ ּ ָ ׂשא" 
למעוטי חו #למקומו מכרת.
ומאי חזית דקרא אריכא בחו #לזמנו,
ושלישי דפרשת קדושי תהיו חו #למקומו?
איפו 0אנא!?
מסתברא,
אריכא בחו #לזמנו,
דגמר עו עו מנותר דדמי ליה בז"ב.
7

8

9

אדרבה,
אריכא בחו #למקומו,
ושלישי דקדושי תהיו בחו #לזמנו,
משו דדמי ליה סמכיה וקא ממעט ליה!?
10

מסתברא נותר הוה ליה לאוקמי בכרת,
למגמר עו עו לחו #לזמנו דדמי ליה בז"ב.
אדרבה,
חו #למקומו הוה ליה לאוקמי בכרת,
למגמר עו עו לחו #לזמנו דדמי ליה במקד"ש!?
4

אלא אמר ¯·‡:
כולהו מקרא אריכא אתיי,
דכתיב )ויקרא ז,יח(:
" ֵה ָאכֹל י ֵָא ֵכל" בשתי אכילות הכתוב מדבר,
אחד אכילת אד ואחד אכילת מזבח;
מבשר זבח שלמיו 
מה שלמי  מפגלי ומתפגלי,
א) כל  מפגלי ומתפגלי;
ישי" )ש(  זה חו #לזמנו;
" ּ ׁ ְשלִ ׁ ִ
"לֹא י ֵָר ֶצה" )ש(  כהרצאת כשר כ הרצאת פסול,
ומה הרצאת כשר  עד שיקריבו כל מתיריו,
א) הרצאת פסול  עד שיקריבו כל מתיריו;
" ַה ּ ַמ ְק ִריב" )ש(,
בהקרבה הוא נפסל,
ואינו נפסל בשלישי;
תו" )ש(,
"א ֹ ֹ
11

5

12

אלא אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
תני :ÈÂÏ ¯· È„·Ê
אתיא  קודש קודש,
כתיב הכא )ש(:

13

14

6

15

" ֶאת ק ֶֹד ׁש יְ הֹוָ ה ִח ּ ֵלל וְ נִ ְכ ְר ָתה",
וכתיב הת )שמות כט,לד(:
"וְ ָ ׂש ַר ְפ ָּת ֶאת ַהנ ֹּו ָתר ָּב ֵא ׁש" וגו',
מה להל  נותר א) כא נותר,

16

17

18

רש"י

 .ÂÓÂ˜ÓÏ ıÂÁÏ Â‰ ˙ 1דבאוכל ממש ביו השלישי ליכא לאוקמא דהא כתיב
לא ירצה ואמרינ לקמ )כט (.וכי אחר שהוכשר יחזור ויפסל אלא על כרח0
במחשב בשעת עבודה ע''מ כ קאמר:
 .ÂÓÂ˜ÓÏ ıÂÁ ÔÈ ÚÏ Â‰ ˙ Â ÓÊÏ ıÂÁ ˙·˘ÁÓ ÔÈ ÚÏ ÔÈ Ú Â È‡ Ì‡ 2ופיגול
דקרא אריכא דצו את אהר לא תידרשיה לחו #למקומו אלא כוליה קרא בחו#
לזמנו הלכ 0ממנו אחו #לזמנו קאי וכ''ת הכא נמי כרת כתיב דסמי 0ליה
ואוכליו עונו ישא וגו' ההוא בנותר ממש מיתוק כדמפרש ואזיל וכדי שלא
תאמר שניה במשמע מיעט רחמנא ואוכליו דהיינו מיעוטא מדלא כתיב
והאוכל למעוטי חו #למקומו דלעיל מיניה:
 .ÂÓÂ˜ÓÏ ıÂÁ‡ ‡˘È Â ÂÚ ÂÈÏÎÂ‡Â ‡ÓÈ‡Â 3דסליק מיניה קאי וכדי שלא תאמר
אי מקרא יוצא מידי פשוטו וא) נותר במשמע ונהי דבלא ירצה ליתא אבל
בכרת איתיה להכי מיעט ואוכליו דמשמע אחד ולא שני למעט נותר מכרת:
 4ה''ג Â ÓÊÏ ıÂÁÏ ÔÂÚ ÔÂÚ ¯Ó‚ÈÓÏ ˙¯Î· ÈÓÂ˜Â‡Ï ÍÏ ˙È‡ ¯˙Â ‡¯·˙ÒÓ
„„ÔÂÚ ÔÂÚ ¯Ó‚ÈÓ„ ˙¯Î· ÈÓÂ˜Â‡Ï ‰ÈÏ ‰Â‰ ÂÓÂ˜ÓÏ ıÂÁ ‰·¯„‡ ·''Ê· ‰ÈÏ ÈÓ
 .˘''„˜Ó· ‰ÈÏ ÈÓ„„ Â ÓÊÏ ıÂÁÏוהכי פירושא נותר הוה ליה לאוקומי בכרת
דמיגמר עו עו כו' שמלמד כרת על חו #לזמנו שאי כרת מפורש בו אלא
נשיאות עו אמורה בו ולימד מכא בגזירה שוה דהכא כתיב נשיאות עו ומפרש
כרת הלכ 0אי מוקמת ליה להאי בנותר איכא למילפיה לג''ש שפיר דדמו אהדדי
בשני דברי הללו ששניה נפסלי בזמ זה בזמ ממש וזה במחשבת זמ
ושניה נוהגי בבמה כדתנ בפרק בתרא )לקמ קיג (.דכי פרכת וניל) עו עו
מטומאת בשר דכתיב ונשא אהר את עו הקדשי מה להל לאו ולא כרת א)
כא לאו ולא כרת אמרינ מנותר הוה ליה למיל) דדמי ליה בז''ב אבל אי
מוקמת ליה להאי כרת בחו #למקומו כי גמרת ליה חו #לזמנו מיניה בג''ש
ופרכינ ליה וניל) עו עו מטומאה ליכא לתרוצי מחו #למקומו הוה ליה
למיל) דדמי ליה בז''ב דהא אי פסולו בזמ ואינו נוהג בבמת יחיד שאי ש
מחיצות:
 .˘''„˜Ó· 5מ' מחשבה ק' קצת ד' ד ש' שלישי חו #לזמנו וחו #למקומו
שניה פסולי במחשבה וא חישב במקצתו נפסל כולו ושניה נפסלי
בעבודת הד ובשניה נאמר שלישי לאפוקי טומאה דאינה פסול מחשבה וא
נטמא מקצתו לא נטמא כולו וישנה לאחר זריקת דמי ולא נאמר בו שלישי
יתירא אבל בחו #לזמנו וחו #למקומו שלישי מיותר לג''ש דלעיל דבכל חד
מינייהו כתיב והנותר ביו השלישי באש ישר) וסמי 0ליה וא האכל יאכל ולא
בעי למכתב שלישי:
 .˘„Â˜ ˘„Â˜ ‡È˙‡ 6דהאי ואוכליו בנותר כתיב:

19

1

רש"י

 .‡ÎÈ¯‡ ‡¯˜ 7וא האכל יאכל דצו את אהר אריכא הוא:
 .‡ ‡ ÍÂÙÈ‡ 8ואימא דאריכא בחו #למקומו וכתיב ביה נשיאות עו ושלישי
דקדושי תהיו חו #לזמנו ואימעוט מכרת:
 .Â ÓÊÏ ıÂÁ· ‡ÎÈ¯‡ ‡¯·˙ÒÓ 9דכיו דלא פריש ביה כרת בהדיא אלא בג''ש
דעו עו מנותר ילי) מסתברא דדמי מדדמי ילי) דדמי ליה בז''ב דאי מוקמ
ליה בחו #למקומו תו לא ילי) כרת מנותר דלא דמי ליה במידי:
 .‰·¯„‡ 10מסתברא משו דדמי ליה חו #לזמנו לנותר סמכיה לנותר וקא
ממעט ליה מאוכליו דלא תימא משו דדמי ליה ניגמר מיניה:
 .ÔÈÈ˙‡ ‡ÎÈ¯‡ ‡¯˜Ó Â‰ÏÂÎ 11זה לחיוב וזה לפטור כדילי) ליה רבה בריש
שמעתי:
 .'ÂÎ ˙ÂÏÈÎ‡ È˙˘· 12שמחשבת שתיה פוסלת דהא לקמ במחשבה מוקי ליה
תנא ולא באוכל ביו השלישי:
 .'ÂÎ Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡ „Á‡ 13דלא שנא חישב לאכול למחר ל''ש חישב להקטיר
אימורי למחר פגול:
 .ÂÈÓÏ˘ Á·Ê ¯˘·Ó 14הקיש זבחי לשלמי מה שלמי יש בה מפגלי ויש
בה מתפגלי שהד הוא המפגל והבשר והאימורי המתפגלי:
 .ÏÎ Û‡ 15שיש בו מפגלי ומתפגלי פיגול נוהג בו יצאו מנחת כהני ומנחת
כה משיח ומנחת נסכי שה מתירי את עצמ ואי בה שירי להתפגל
מחמת עבודות מתיריה שאי פיגול נוהג בה:
 .·È¯˜Ó‰ ‰ˆ¯È ‡Ï 16משמע אזריקה לא תהא זריקה זו מרצה שמע מינה דעד
שיזרק הד מחשבת פיגול תלויה ועומדת נזרק הד הוקבע הפיגול לא נזרק
הד כגו שנשפ 0בטל הפיגול דכתיב ביה הרצאה כדכתיב גבי כשר:
 .¯˘Î ˙‡ˆ¯‰ ‰Ó 17לא קרי ליה הרצאה אלא בזריקה שהוא סו) ארבע עבודות
המתירות א) פיגול אינו קבוע עד שיזרק הד שהיא סו) כל מתיריו:
 .ÏÒÙ ‡Â‰ ‰·¯˜‰· 18השתא ילי) )פסול( דבמחשבה הכתוב מדבר שמחשב
בשעת הקרבה לאוכלו בשלישי:
 .È˘ÈÏ˘· ÏÒÙ Â È‡Â 19א בהקרבה לא חישב ע''מ כ ואכל ממנו בשלישי אי
הקרב נפסל למפרע דהכי מידריש לא ירצה המקריב לא תהא זריקתו מרצה א
ע''מ כ הקריבו:
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כל הזבחים שקבלו

דף כט.

בזבח הכתוב מדבר,
ואינו מדבר בכה;
שב" )ש(* ,
כט" .ל ֹא י ֵָח ׁ ֵ
לא יערב בו מחשבות אחרות;
" ּ ִפ ּג ּול" )ש(,
זה חו #למקומו;
"יִ ְהיֶה" )ש(,
מלמד שמצטרפי זה ע זה;
"וְ ַה ּנ ֶֶפ ׁש ָהא ֶֹכלֶ ת ִמ ּ ֶמ ּנ ּו" )ש(,
אחד ולא שני,
ואיזה?
זה חו #לזמנו,
דגמר עו עו מנותר דדמי ליה בז"ב.
2

3

4

אמר ליה ¯·  ‡ÙÙל¯·‡:
לדיד,0
שלישי דפרשת קדושי תהיו מאי דרשת ביה?
ההוא מיבעי ליה למקו שיהא משולש,
בד בבשר ובאימורי.
תיפוק לי מקרא קמא א האכל יאכל,
מדאפקיה רחמנא בלשו שלישי!?
5

פרק שני

סח

זבחים

כו) אזנ 0לשמוע,
במחשב לאכול מזבחו ביו השלישי הכתוב מדבר,
או אינו אלא באוכל מזבחו ליו שלישי?
אמרת?
אחר שהוא כשר יחזור ויפסל?
אמר לו ¯·:‡·È˜Ú È
ה מצינו בזב וזבה ושומרת יו כנגד יו,
שה בחזקת טהרה,
וכיו שראו סתרו,
א) אתה אל תתמה על זה,
שא) על פי שהוכשר שיחזור ויפסל;
אמר ליה:
הרי הוא אומר המקריב 
בשעת הקרבה הוא נפסל ואינו נפסל בשלישי,
או אינו אומר " ַה ּ ַמ ְק ִריב" )ש( 
אלא זה כה " ַה ּ ַמ ְק ִריב"?
תו" )ש(,
כשהוא אומר" :אֹ ֹ
בזבח הוא מדבר,
ואינו מדבר בכה.
9

10

11

12

13

6

7

8

אמר ¯· ‡˘:È
אמריתה לשמעתא קמיה ד¯· ,‰ ˙Ó
אמר ליה:
אי מהת  הוה אמינא 
שלישי  פרט,
פיגול  כלל,
ונעשה כלל מוס) על הפרט ואיתרבו שאר מקומות;
קא משמע ל.
תנו רבנ:
"וְ ִאם ֵה ָאכֹל י ֵָא ֵכל ִמ ְּב ַׂשר ז ֶַבח ׁ ְשלָ ָמיו" )ויקרא ז,יח(,
אמר ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
רש"י

 .Á·ÂÊ· ¯·„Ó Â È‡Â ¯·„Ó ‡Â‰ Á·Ê· Â˙Â‡ 1כלומר ושלא תאמר דהאי המקריב
לאו להכי הוא דאתא אלא לומר ל 0שהכה המקריבו לא יחשב עוד בכהונה
ויפסל מלכה לכ 0נאמר אותו הזבח בלא יחשב ואי הכה בלא יחשב:
 .˙Â¯Á‡ ˙Â·˘ÁÓ Â· ·¯ÚÈ ‡Ï 2מכא למחשבות שמוציאות זו מזו שמחשבת
פסול מוציאה מידי פיגול כדתנא מתני' כיצד לא קרב המתיר כמצותו כו':
 .‰È‰È 3עשא הכתוב לחו #למקומו ולחו #לזמנו הויה אחת מלמד שמצטרפי
חצאי שיעוריה לפסול את הקרב כדתנ במתני' לאכול כחצי זית בחו #כחצי
זית למחר פסול:
 .·"Ê· ‰ÈÏ ÈÓ„„ 4ולא שבקיה חו #לזמנו דדמי לנותר דאתיא ג''ש מיניה ונגמר
חו #למקומו דלא דמי לנותר במידי והא דלא שנייה רבה בריש שמעתא הכי כי
פרכינ אדרבה חו #למקומו עדי) דסמי 0ליה משו דאכתי לא קמה ליה ג''ש
דתני לוי בר זבדי דכרת בנותר כתיב דנימא דנשיאות עו דגבי מחשבה בדדמי
לנותר משתעי הואיל ומינה גמר:
 .'ÂÎ ˘ÏÂ˘Ó ‡‰È˘ 5ולימד על מחשבת חו #למקומו שאינה מועלת אלא או
בקדשי קדשי שחישב עליה לאוכל חו #לעזרה או בקדשי קלי לאוכל
חו #לעיר פרט למחשב לאכול בהיכל דלא פסיל דבעינ שחישב על מקו
המשולש:
 .ÔÈ¯ÂÓÈ‡Â ¯˘·· Ì„· 6היינו חו #לעזרה בשעת היתר הבמות לאפוקי היכל
שאי בו הקטרת אימורי ולא אכילת בשר:
 .‡Ó˜ ‡¯˜Ó ÈÏ ˜ÂÙÈ˙ 7מדאפקיה רחמנא בלשו שלישי לחו #לזמנו וכתיב
בההוא קרא חו #למקומו:
 .Ë¯Ù È˘ÈÏ˘ 8מקו משולש ולא פני:

· È‡ÊÚ Ôאומר:
תו" )ש( ,מה תלמוד לומר?
"א ֹ ֹ
לפי שנאמר )דברי כג,כב(:
מו",
"ל ֹא ְת ַא ֵחר לְ ׁ ַש ְּל ֹ
יכול  א) מאחר נדרו ב"ל ֹא י ֵָר ֶצה";
תלמוד לומר:
תו" )ויקרא ז,יח(,
"א ֹ ֹ
תו" ב"לֹא י ֵָר ֶצה" )ש(,
"א ֹ ֹ
ואי המאחר נדרו בלא ירצה.
‡ ÌÈ¯Áאומרי:
"לֹא י ֵָח ׁ ֵשב" )ש(,
במחשבה הוא נפסל,
ואינו נפסל בשלישי.
14

15

ו·,È‡ÊÚ Ô
דבזבח הכתוב מדבר ואינו בכה מנא ליה?
אי בעית אימא 
רש"י

 .¯˘ÎÂ‰˘ ¯Á‡Ó 9בעבודת דמו כתקונו:
 .‰·ÊÂ ·Ê· 10שפסקו והתחילו למנות ימי סיפור ומנו ד' או ה' ימי וא ראו
סתרו כל מניינ כדאמרינ במס' נדה )סז (:ואחר תטהר אחר אחר לכול שלא
תהא טומאה מפסקת בה:
 .ÌÂÈ „‚ Î ÌÂÈ ˙¯ÓÂ˘Â 11הרואה תו 0אחד עשר יו שבי נדה לנדה וטבלה
למחר שחרית הרי היא טהורה דמקצת היו ככולו וטבילתה ביו וא תראה
היו סתרה טהרתה ואד וכלי שנגעו בה היו טמאי למפרע כדתנ בפ''ב
דנדה )עב (.ושוי ברואה תו 0אחד עשר יו כו' וטבלה ביו של אחריו ושמשה
הרי זו תרבות רעה ומגעה ובעילתה תלויי וזו היא תליית א תראה היו יהיו
טמאי למפרע וחייבי בקרב:
 .·È¯˜Ó‰ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ È¯‰ 12בהקרבה נפסל והכי מידרש לא ירצה המקריב אי
הקרבתו מרצה:
 .·È¯˜Ó‰ Ô‰Î ‰Ê ‡Ï‡ 13ואמר ל 0הכתוב שלא יהא כשר לכהונה ושמע מינה
תרתי שעת הקרבה ופסול כה:
 .Â˙Â‡ 14דא''כ ליכתוב המקריב לא יחשב השתא דכתיב אותו הזבח בלא יחשב
ואי המקריב בלא יחשב:
 .ÏÒÙ ‡Â‰ ‰·˘ÁÓ· 15זה מפורש מ הראשו דהמקריב לא משמע להו שעת
הקרבה עד דגמר קרא למילתיה ואמר המקריב אותו לא יחשב במחשבה זאת
דהאי לא יחשב לדרשא הוא דהא כתיב לא ירצה:
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כל הזבחים שקבלו

דף כט:

נפקא ליה מד‡;ÌÈ¯Á
ואיבעית אימא 
מדכתיב לא ירצו,
ולא ירצה זיבחא הוא.

פרק שני

סט

זבחים

בהאי עו דבל תאחר נמי מתה;
קא משמע ל.

1

2

‡ ÌÈ¯Áאומרי:
במחשבה הוא נפסל,
ואינו נפסל בשלישי.
ו¯·" ¯ÊÚÈÏ‡ Èלֹא י ֵָח ׁ ֵשב" מאי עביד ליה?
מיבעי ליה לכד¯·,È‡ È È
דאמר ¯·:È‡ È È
מני למחשבות שמוציאות זו מזו?
שנאמר )ויקרא ז,יח(:
"לֹא י ֵָח ׁ ֵשב",
לא יערב בו מחשבות אחרות.

ו·,È‡ÊÚ Ô
תו" ב"לֹא י ֵָר ֶצה",
"א ֹ ֹ
ואי מאחר נדרו בלא ירצה מהכא נפקא?
מד‡ ÌÈ¯Áנפקא,
דתניא:
‡ ÌÈ¯Áאומרי:
כט :יכול  יהא בכור שעיברה שנתו* ,
כפסולי המוקדשי ויפסל;
תלמוד לומר :

11

12

3

4

ו¯·  È¯Óמתני:
אמר ¯·:È‡ È È
מני למחשב בקדשי שהוא לוקה?
תלמוד לומר" :לֹא י ֵָח ׁ ֵשב".

"וְ ָא ַכלְ ּ ָת לִ פנֵי יְ הֹוָ ה אֱ ל ֶֹה ָ
יך...
ְ
ָ
ַמ ְע ַׂשר ְ ּדגָ נְ ך" וגו' )דברי יד,כג(,

מקיש בכור למעשר,
מה מעשר  אינו נפסל משנה לחבירתה,
א) בכור  אינו נפסל משנה לחבירתה!?
איצטרי,0
סלקא דעת 0אמינא 
הני מילי  בכור דלאו בר הרצאה הוא,
אבל קדשי דבני הרצאה נינהו 
אימא לא לירצו;
קא משמע ל.
5

אמר ליה ¯· ‡˘ Èל¯· :È¯Ó
לאו שאי בו מעשה הוא,
וכל לאו שאי בו מעשה אי לוקי עליו!?
אמר ליה:
¯· ‰„Â‰È Èהיא דאמר:
לאו שאי בו מעשה לוקי עליו.

6

13

ואכתי מהת נפקא,
"וְ ָהיָה ְב ָך ֵח ְטא" )ש כג,כב(,
ולא בקרבנ 0חטא!
ו·?!È‡ÊÚ Ô
ההוא מבעי ליה:
"וְ ָהיָה ְב ָך ֵח ְטא",
ולא באשת 0חטא;
סלקא דעת 0אמינא 
הואיל ואמר ¯· ¯ÊÚÏ‡ Èואיתימא ¯·:Ô ÁÂÈ È
אי אשתו של אד מתה,
אלא א כ מבקשי ממנו ממו ואי לו,
שנאמר )משלי כב,כז(:
87

משנה )דה(:
זה הכלל:
כל השוחט ,והמקבל ,והמהל ,0והזורק,
לאכול דבר שדרכו לאכול,
ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר כזית,
חו #למקומו 
פסול ואי בו כרת;
חו #לזמנו 
פגול וחייבי עליו כרת,
ובלבד שיקריב המתיר כמצותו.
14

15

16

1817

9

" ִאם ֵאין לְ ָך לְ ׁ ַש ּ ֵלם ,לָ ּ ָמה יִ ַ ּקח ִמ ׁ ְש ָּכ ְב ָך

10

ִמ ּ ַת ְח ּ ֶת ָ
יך",

כיצד קרב המתיר כמצותו?
שחט בשתיקה קבל והל 0וזרק חו #לזמנו,
או ששחט חו #לזמנו וקבל והל 0וזרק בשתיקה,

רש"י

רש"י

 .ÌÈ¯Á‡„Ó ‰ÈÏ ‡˜Ù 1מדאיצטרי 0קרא למימר ואינו נפסל בשלישי שמע
מינה בזבח הכתוב מדבר דאי בזובח למה יפסל בשלישי הלא הוא לא חטא כי
א האוכל:
 .‡Â‰ ‡Á·ÈÊ ‰ˆ¯È ‡ÏÂ ‰ˆ¯È ‡Ï„ ‡ ˘ÈÏ ·È˙Î„Ó 2דאי לשו לא ירצה נופל
בפסול כה:
 .Â˙ ˘ ‰¯·ÈÚ˘ 3וזהו איחור דכתיב לפני ה' תאכלנו שנה בשנה:
 .ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙÎ 4כאילו נפל בו מו:
 .‰˙¯È·ÁÏ ‰ ˘Ó ÏÒÙ Â È‡ ¯˘ÚÓ ‰Ó 5שהרי בשלישי מזמ ביעור לבער כל
המעשרות מ הבית ולהתוודות כדכתיב מקצה שלש שני תוציא )דברי יד(:
 .‡Â‰ ‰‡ˆ¯‰ ¯· Â‡Ï„ 6אינו בא לכפר אבל קדשי כגו עולה שמכפרת על
עשה ושלמי שמביאי לדורו לית שלו בי ישראל לאביה שבשמי ואימא
הואיל ואיחרו פסול בעבודה הוא ולא לירצו קא משמע ל:
 .‡ËÁ Í ·¯˜· ‡ÏÂ 7שא איחרו אינו נפסל והיה ב 0חטא סיפיה דקרא דלא
תאחר לשלמו הוא:
 .‡ ÓÈ˜Â‡ ‡‰ 8במס' ר''ה:
 .Â ÓÓ ÔÈ˘˜·Ó 9ממונו שגזל:

 .Í·Î˘Ó 10אשתו:
 .ÂÊÓ ÂÊ ˙Â‡ÈˆÂÓ˘ 11מחשבת פסול מוציאה מיד פיגול:
 .·˘ÁÈ ‡Ï 12קרי ביה לא יחשב להזהיר כהני על כ:0
 .‡È‰ ‰„Â‰È È·¯ 13במס' שבועות )ג (:והנותר ממנו עד בקר באש תשרפו בא
הכתוב לית עשה אחר לא תעשה לומר שאי לוקי עליו דטעמא דבא הכתוב
הא לא בא הכתוב לוקה המותיר ואע''ג דאי בו מעשה:
 .'ÂÎ Ï·˜ÓÂ ËÁÂ˘‰ ÏÎ ÏÏÎ‰ ‰Ê :'È ˙Ó 14או זו או זו:
 .ÏÂÎ‡Ï ÂÎ¯„˘ ¯·„ ÏÂÎ‡Ï 15בשר:
 .¯ÈË˜‰Ï ÂÎ¯„˘ ¯·„ ¯ÈË˜‰Ï Â‡ 16אימורי כדילפינ לעיל דשתי אכילות
מפגלות ובלבד דליחשיב עלייהו להאכילו למחר לראוי לה אימורי למזבח
בשר לאד:
 .Â˙ÂˆÓÎ ¯È˙Ó‰ ·È¯˜È˘ „·Ï·Â 17הד הוא המתיר כמצותו שלא יהיה בו
פסול אחר א יש בו פסול מחשבה אחרת יצא מידי פיגול כדילפינ לעיל
דמחשבות מוציאות זו מזו:
 18הפסח והחטאת ששחט שלא לשמ מוציא מידי פיגול אבל שאר זבחי
אי שלא לשמ מוציא מידי פיגול דהא כשרי ה שלא לשמ:
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כל הזבחים שקבלו

דף ל.

פרק שני

או ששחט וקבל והל 0וזרק חו #לזמנו 
זהו שמקריב המתיר כמצותו.
כיצד לא קרב המתיר כמצותו?
שחט חו #למקומו ,קבל והל 0וזרק חו #לזמנו,
או ששחט חו #לזמנו ,קבל והל 0וזרק חו #למקומו,
או ששחט וקבל והל 0וזרק חו #למקומו;
הפסח והחטאת ששחט שלא לשמ,
וקבל והל 0וזרק חו #לזמנו;
או ששחט חו #לזמנו ,קיבל והל 0וזרק שלא לשמ,
או ששחט וקבל והל 0וזרק דמ שלא לשמ 
זהו שלא קרב המתיר כמצותו.
לאכול כזית בחו #כזית למחר,
כזית למחר כזית בחו,#
כחצי זית בחו #כחצי זית למחר,
כחצי זית למחר כחצי זית בחו #
פסול ואי בו כרת.
1

ע

זבחים

מדרישא בשתי עבודות 
סיפא נמי בשתי עבודות;
אלא ל¯· Ô ÁÂÈ È
רישא בשתי עבודות וסיפא בעבודה אחת!? *
אי,
רישא בשתי עבודות,
סיפא בי בעבודה אחת ,בי בשתי עבודות.
6

7

ל.

8

9

תנ )כא(:
אמר ¯·:‰„Â‰È È
זה הכלל:
א מחשבת הזמ קדמה למחשבת המקו 
פיגול וחייבי עליו כרת;
בשלמא ל¯· Ô ÁÂÈ È
היינו דקתני זה הכלל;
אלא ל‡ ‡ÙÏÈ
מאי זה הכלל!?
קשיא.
10

אמר ¯·:‰„Â‰È È
זה הכלל:
א מחשבתמו הזמ קדמה למחשבת המקו 
פגול וחייבי עליו כרת,
וא מחשבת המקו קדמה למחשבת הזמ 
פסול ואי בו כרת;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
זה וזה פסול ואי בו כרת.
2

לאכול כחצי זית ולהקטירמז כחצי כזית 
כשר,
שאי אכילה והקטרה מצטרפי.
3

גמרא:
אמר ‡:‡ÙÏÈ
מחלוקת בשתי עבודות,
אבל בעבודה אחת 
דברי הכל עירוב מחשבות הוי;
ו¯· Ô ÁÂÈ Èאמר:
א) בעבודה אחת מחלוקת.
בשלמא ל‡ ‡ÙÏÈ

תנ הת )תמורה ה:ד(:
הרי זו תמורת עולה תמורת שלמי 
הרי זו תמורת עולה,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
אמר ¯·:ÈÒÂÈ È
א לכ 0נתכוו תחילה,
הואיל ואי אפשר להוציא שתי שמות כאחת 
דבריו קיימי;
וא משאמר הרי זו תמורת עולה,
נמל0מח ואמר הרי זו תמורת שלמי 
הרי זו תמורתמט עולה.
איבעיא להו:
הרי זו תמורת עולה ושלמי,
מהו?
לחצות;
מהו?
11

12

13

14

15

16

4

רש"י

5

רש"י

 .¯ÁÓÏ ˙ÈÊÎ ıÂÁ· ˙ÈÊÎ ÏÂÎ‡Ï 1היינו ה 0דאמר אלא דרישא איירי בב'
עבודות וכא בעבודה אחת ששחט על מנת לאכול כזית למחר כזית בחו#
ולמא דמוקי לה בגמרא להא נמי בשתי עבודות משו כחצי זית נקט לה
לאשמועינ דמצטרפי זה ע זה:
 .'ÂÎ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯ 2אכולה מתני' פליג דלית ליה מחשבות מוציאות זו מזו
אלא א כ קד פסולו לפיגולו דתו לא קרינ ביה כהרצאת כשר ובעבודה אחת
נמי פליג דאית ליה תפוס לשו ראשו:
 .˙ÈÊ ÈˆÁÎ ¯ÈË˜‰ÏÂ ˙ÈÊ ÈˆÁÎ ÏÂÎ‡Ï 3ושניה חו #לזמנו או חו #למקומו
כשר שאי אכילה והקטרה מצטרפי לפוסלו דהכא ליכא שיעורא והכא ליכא
שיעורא:
 .˙Â„Â·Ú È˙˘· :'Ó‚ 4דהא דתני סיפא כזית למחר כזית בחו #דפליג ר' יהודה
עלה בשתי עבודות מיירי כי רישא ששחט על מנת לאכול כזית למחר וקבל על
מנת לאכול כזית בחו #אהא הוא דפליג רבי יהודה שהרי הוקבע בפיגול ותו לא
אתא מחשבת פסול ומפקע לה אבל בעבודה אחת אפילו ר' יהודה מודה דלא
הוקבע בפיגול במחשבה מעורבת:
 .˙˜ÂÏÁÓ ˙Á‡ ‰„Â·Ú· Û‡ 5דאית ליה לר' יהודה תפוס לשו ראשו:

 .˙Â„Â·Ú È˙˘· ‡˘È¯„Ó 6דקתני בהדיא כיצד לא קרב המתיר כמצותו שחט
חו #לזמנו וקבל והל 0חו #למקומו:
 .ÈÓ ‡ÙÈÒ 7כזית למחר כזית בחו #דפליגי בה ר' יהודה ורבנ:
 .˙Â„Â·Ú È˙˘· 8קא מיירי והאי דהדר נקיט ליה לאשמועינ צירו) כחצי זית
דלא אשמועינ ברישא:
 .˙Â„Â·Ú È˙˘· ‡˘È¯ ÔÈ‡ 9דהא מפרש בהדיא סיפא איכא לאוקמא דבתרוייהו
פליגי:
 .ÏÏÎ‰ ‰Ê È ˙˜„ Â ÈÈ‰ 10לאיתויי עבודה אחת:
 .Ì˙‰ Ô ˙ 11במסכת תמורה:
 .ÌÈÓÏ˘ ˙¯ÂÓ˙ ‰ÏÂÚ ˙¯ÂÓ˙ ÂÊ È¯‰ 12שהעמיד בהמת חולי אצל שתי אחת
עולה ואחת שלמי ואמר הרי זו תמורת עולה תמורת שלמי הרי זו תמורת
עולה תפוס לשו ראשו ואי קדושה חלה על קדושה:
 .˙Á‡Î ˙ÂÓ˘ È˙˘ ˙Â¯˜Ï ¯˘Ù‡ È‡Â ÏÈ‡Â‰ 13והוצר 0להקדי זה אחר זה:
 .ÔÈÓÈÈ˜ ÂÈ¯·„ 14ותרעה ותימכר ויביא בדמי חציה עולה ובדמי חציה שלמי
וכ מפרש בתמורה:
 15ה''ג ‡ .Â‰Ó ÌÈÓÏ˘Â ‰ÏÂÚ ˙¯ÂÓ˙ ÂÊ È¯‰ Â‰Ï ‡ÈÚ·Èמי אמרי' הא דפליג ר'
מאיר ואמר תפוס לשו ראשו משו דאמר תמורת תמורת תרי זימני והוה ליה
כנמל 0אבל הכא דאמר תמורת עולה ושלמי חד דיבורא הוא ותרוייהו חיילי
או דלמא תפוס לשו ראשו לעול ופשטה קדושת עולה בכולה ותו לא אתו
שלמי וחיילי:
 .Â‰Ó ˙ÂˆÁÏ 16את''ל פשטה קדושת עולה בכולה אמר הרי )זו( בהמה זו
לחצות לעולה ושלמי מאי האי חד דיבורא הוא ואי זה חל בלא זה או דלמא
כיו דפשטה בפלגא פשטה בכולה ולא אתו שלמי וחיילי:
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כל הזבחים שקבלו

דף ל:

פרק שני

אמר ‡·:ÈÈ
בהא ודאי מודה ¯·;¯È‡Ó È
¯·‡ אמר:
עדיי היא מחלוקת.

11

2

3

4

5

זבחים

¯·  Ô˙ ¯· ‡ Â‰מתני כד¯·‡.

אמר ¯·‡ ל‡·:ÈÈ
לדיד 0דאמרת:
בהא ודאי מודה ¯·,¯È‡Ó È
הרי שחיטה דלכי לחצות דמי,
ופליגי!?
אמר ליה:
מי סברת אינה לשחיטה אלא לבסו)?
ישנה לשחיטה מתחילה ועד סו),
ומשנתינו דאמר:
סימ ראשו חו #לזמנו,
סימ שני חו #למקומו.
הרי קמיצה דלכי לחצות דמי,
ופליגי!?
הת נמי,
שהקטיר קומ #מנחה חו #לזמנו קומ #לבונה חו #למקומו.
1

עא

6

7

הרי קומ #דמנחת חוטא דליכא לבונה בהדיה,
ופליגי!?
לא פליגי.
אמר ¯· ‡˘:È
א תימצי לומר פליגי 
פליגי בפסיעות.
8

9

¯· ˘ È˘‡ ¯· ÈÓÈמתני כד‡·,ÈÈ
10

ל:

כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר:
¯· ¯È‡Ó Èבשיטת ¯· ‰„Â‰È Èאמרה,
דאמר תפוס לשו ראשו,
דתנ )כא(:
אמר ¯·:‰„Â‰È È
זה הכלל:
א מחשבת הזמ קדמה את מחשבת המקו 
פיגול וחייבי עליו כרת* .
אמר ליה ‡·:ÈÈ
והא ¯· ‰ Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
כי מגעת להו,
¯· ¯È‡Ó Èו¯· ÈÒÂÈ Èבהדי הדדי לא פליגי.
12

ולא פליגי?
והא מיפלג פליגי!?
אמר ליה:
פליגי במאי דפליגי,
ולא פליגי במאי דלא פליגי,
דאמר ¯· ÛÒÂÈ ¯· ˜ÁˆÈ Èאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
הכל מודי היכא דאמר תחול זו,
ואחר כ 0אמר תחול זו 
דברי הכל לא חיילא;
לא תחול זו אלא א כ חלה זו 
דברי הכל חיילא;
כי פליגי 
דאמר תמורת עולה תמורת שלמי,
¯· ¯È‡Ó Èסבר 
מדהוה ליה למימר,
תמורת עולה ושלמי ואמר תמורת עולה תמורת שלמי,
שמע מינה  מיהדר קא הדר ביה;
ו¯· ÈÒÂÈ È
אי אמר תמורת עולה ושלמי,
הוה אמינא 
פלגא תמורת עולה ופלגא תמורת שלמי,
להכי אמר תמורת עולה תמורת שלמי,
13

14

15

16

17

18

רש"י

 .‰ËÈÁ˘ È¯‰Â 1דקתני מתני' לאכול כזית למחר כזית בחו:#
 .ÈÓ„ ˙ÂˆÁÏ ÈÎ„ 2דלאו מיהדר אימלוכי שהרי כמה זיתי יש בה וחד דיבורא
הוא ופליגי וקא''ר יהודה תפוס לשו ראשו ור' מאיר דתמורה בשיטת רבי
יהודה דמתניתי קאי דאמרינ בשמעתי ר''מ בשיטת רבי יהודה אמרה:
 .ÛÂÒ·Ï ‡Ï‡ ‰ËÈÁ˘Ï ‰ È‡ ˙¯·Ò ÈÓ ‰ÈÏ ¯Ó‡ 3דלהוי ה 0תרתי מחשבות
בסו) שחיטה וחד דיבורא הוא ואפי' הכי נימא ר' יהודה תפוס לשו ראשו:
 .ÛÂÒ „ÚÂ ‰ÏÈÁ˙Ó ‰ËÈÁ˘Ï ‰ ˘È 4וכי היכי דמהניא מחשבה בסו) מהניא
בתחילתה ומתוקמא מתני' כגו דאמר שחיטת סימ ראשו חו #לזמנו
ובשחיטת סימ שני חו #למקומו ואית ליה לרבי יהודה מפגלי בחצי מתיר
דהיינו חד סימ ותרי דבורי נינהו ואיפגל ליה מדבורא קדמאה אבל לחצות דחד
דבור הוא מודי )ומהכא שמעינ דרבא אליבא דר''מ סבירא ליה אינה לשחיטה
אלא בסו) מדילי) עדיי היא מחלוקת ממתני' והיינו דאמר בתמיד נשחט
)פסחי סג (.נימא קסברי אחרי אי לשחיטה אלא לבסו) וכדרבא דאמר רבא
עדיי היא מחלוקת ממתני' דתמורת עולה ושלמי כלחצות דאחרי היינו רבי
מאיר ורבא מוקי דלרבי מאיר אינה לשחיטה אלא לבסו)(:
 .‰ˆÈÓ˜ È¯‰ 5דפליגי רבי יהודה ורבנ בה בפרק קמא דמנחות )יב (.כי מחשב
לאכול כזית למחר כזית בחו #כו':
 .ÈÓ„ ˙ÂˆÁÏ ÈÎ„ 6דחד דיבורא הוא וזיתי הרבה יש ולאו מיהדר אימלוכי
הוא והכא ליכא לפלוגי בתרי דבורי כדפלגא בשחיטה בב' סימני:
 .'ÂÎ ‰Á Ó ıÓÂ˜ ¯Ó‡„ 7שהמנחה יש לה שני מתירי הקומ #והלבונה וכי
פליגי רבי יהודה ורבנ לאו בקמיצה פליגי דאי קמיצה בלבונה אלא בהקטרה
פליגי שהיא עבודה בכל אחת ואחת וכגו שהקטיר קומ #מנחה על מנת לאכול
כזית למחר וקומ #לבונה על מנת לאכול כזית בחו #ואית ליה לרבי יהודה
מפגלי בחצי מתיר וכיו דהיינו תרי דבורי נינהו מקמא איפגלא לה אבל
בקמיצה דחד מתיר הוא לא פליג רבי יהודה:
 .‡ËÂÁ ˙Á Ó 8מטמא מקדש או שמיעת הקול מביא מנחה בדלי דלות דכתיב
לא ית עליה לבונה )ויקרא ה(:
 .˙ÂÚÈÒÙ· È‚ÈÏÙ 9ובמחשבת הולכה דאמר בפסיעה ראשונה חו #לזמנו
ובפסיעה שניה אמר חו #למקומו דהוו להו תרי דבורי:
 .ÈÈ·‡„Î È ˙Ó 10תני מתנייתא כדאביי דבלחצות מודי רבי מאיר:

19

20

רש"י

 .‡·¯„Î È ˙Ó 11תני מתנייתא כדרבא דבלחצות נמי פליג רבי מאיר:
 .Â‰Ï ˙Ú‚Ó ÈÎ 12א תרצה לקרב את דבריה קרובי ה להיות שוי
דתרוייהו לית להו תפוס לשו ראשו כדמפרש לקמיה והלכ 0אפילו רבי מאיר
דתמורה בשחיטה לא סבר לה כר' יהודה:
 .Ù''ÏÂ 13בתמיה:
 .È‚ÈÏÙ„ È‡Ó· È‚ÈÏÙ ‰ÈÏ ¯Ó‡Â È‚ÈÏÙ„ Â‰Ï 'ÈÚÓ˘ ‡‰Â 14כדמפרש ואזיל:
 .È‚ÈÏÙ ‡Ï„ È‡Ó· Ù''ÏÂ 15והאי ל''פ דקאמר הכי קאמר ל''פ בתפוס לשו
ראשו אלא בדעתיה דגברא בהוכחת דיבורו על מחשבתו אבל תרווייהו אית
להו דבתר כוונתו אזלינ:
 16הכל מודי היכא דאמר תחול תמורת עולה ואח''כ תחול תמורת שלמי
דברי הכל לא חיילא .דאי קדושה חלה על קדושה:
 .‡ÏÈÈÁ 17הואיל ונתכוו לכ 0ותרעה ויהא דמי חציה עולה ודמי חציה שלמי:
 .‰È· ¯„‰˜ ¯„‰ÈÓ 18ולחזור אי אפשר:
 .ÈÒÂÈ È·¯Â 19אמר ל 0האי גברא לא מיהדר קהדר אלא לכ 0נתכוו וסבר אי
אמינא )תורת( תמורת עולה ושלמי משתמע פלגא עולה פלגא שלמי
וקדושה ואינה קריבה דאי איפשר להקריב לחצאי אימא תמורת עולה תמורת
שלמי כי היכי דתפשוט קדושת עולה בכולה וקדושת שלמי בכולה וטעי
דסבר השתא קרבה הלכ 0לתרוייהו איכוי ודבריו קיימי ותימכר:
 20ה''ג ‰ÏÂÎ ‰ÏÂÚ ‰ÏÂÎ„ ‡¯ÓÈÓÏ ÌÈÓÏ˘ ˙¯ÂÓ˙ ‰ÏÂÚ ˙¯ÂÓ˙ ¯Ó‡ ÈÎ‰Ï
˘ .ÌÈÓÏוכ'' 0קבלת''י בתמור''ה שמעינ מיהא מדרבה בר בר חנה דהיכא
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דף ל:

למימרא דכולה עולה וכולה שלמי הויא!?
אמר ליה:
הוא אמר  לא פליגי,
ואנא אמינא  פליגי.
1

אמר  ,‡ÏÂÚואיתימא ¯· ‡:‡ÈÚ˘Â
אפשר ידעי חברי בבלאה,
כזית כזית תנ או כזית וכזית תנ?
כזית כזית תנ,
אבל כזית וכזית 
דברי הכל עירוב מחשבות הוי;
או דלמא 
כזית וכזית תנ,
דל¯· ‰„Â‰È Èפרטא הוי,
וכל שכ כזית כזית?

זבחים

לדידיה דלא אתניתיה אלא חדא,
ושמעינהו לרבנ דקא גרסי תרתי,
וסבר 
דידי דווקא ודידהו עירוב מחשבות הוי;
או דלמא 
דידהו דווקא ולדידי שיורי שייר לי,
ומדשייר לי לדידי,
הא שייר להו לדידהו נמי בה.0
11

12

13

14

2

והי אתנייה?
אילימא  כזית וכזית אתנייה;
האי לאו שיורא הוא!
אלא כזית כזית אתנייה.
ותיבעי ליה כזית וכזית!?
סבר 
איבעי מיניה חדא דשמענא תרתי,
דאי בעינא כזית וכזית,
הא ניחא אי אמר לי כללא,
כל שכ כזית למחר בחו,#
אלא אי אמר לי פרטא,
אכתי כזית למחר בחו #קא מיבעיא לי.
אי הכי 
השתא נמי התינח אי אמר ליה כזית למחר בחו #פרטא,
כל שכ כזית וכזית,
אלא אי אמר ליה כללא,
אכתי כזית וכזית מיבעי ליה!?
א כ 
15

16

17

18

תא שמע:
דבעא מיניה  ÈÂÏמ¯·:È
חישב לאכול כזית למחר בחו,#
מהו?
אמר ליה :זו שאילה,
עירוב מחשבות הוי.
3

19

4

5

6

אמר לפניו ¯·:È·¯· ÔÂÚÓ˘ È
לא משנתינו היא?
לאכול כזית בחו #כזית למחר,
כזית למחר כזית בחו,#
כחצי זית בחו #כחצי זית למחר,
כחצי זית למחר כחצי זית בחו #
פסול ואי בו כרת,
הא איד 0עירוב מחשבות הוי!
אמר ליה:
נ
הוא שאלני דבר חכמה,
ואת אמרת משנתינו;
לדיד 0דאתנית 0תרתי לא קשיא ל,0
7

8

9

פרק שני

עב

10

רש"י

דאמר תמורת עולה ושלמי מודה רבי מאיר אלמא לאו כרבי יהודה סבירא ליה
דמתני' להא דמיא דלכ 0נתכוו תחלה והא דאמר כזית כזית תרי זימני משו
דבעא למיחשב בשני זיתי ועל כרח 0לאו מיהדר הוא דכמה זתי יש בה:
 .‰ÈÏ ¯Ó‡ 1רב דימי לאביי ומדרבה בר בר חנה מותבת לי איהו אמר לא פליגי
ואנא אמינא פליגי א) באומר תמורת עולה ושלמי שנתכוו לשניה אית ליה
לרבי מאיר תפוס לשו ראשו כר' יהודה:
 .Ô ˙ ˙ÈÊÎ ˙ÈÊÎ 2דלרבי יהודה הוי פרטא וכשתי מחשבות נינהו ואפילו
בעבודה אחת ותפוס לשו ראשו אבל כזית וכזית דחד דבורא הוא עירוב
מחשבות ואינו פגול:
 .˘''˙ 3דכזית וכזית תנ וכ''ש כזית כזית:
 .ıÂÁ· ¯ÁÓÏ ˙ÈÊÎ È·¯Ó ÈÂÏ ‰È ÈÓ ‡Ú·„ 4חישב על זית לאכלו למחר חו#
למקומו לר' יהודה מהו מי אמרי' בהא מודי רבי יהודה וחדא מחשבה מעורבת
היא דאההוא גופיה דקחשיב לאכול למחר חשיב בחו #וכחדא אכילה או דלמא
תפוס לשו ראשו לעול:
 .‰ÏÈ‡˘ ÂÊ 5בניחותא שאילה גדולה שאלת:
 .ÈÂ‰ ˙Â·˘ÁÓ ·Â¯ÈÚ 6אפי' לר' יהודה:
 .ÂÊ ‡È‰ Â È˙ ˘Ó ‡Ï 7ואמאי קלסת ליה הא מתניתי היא דעירוב מחשבות הוי
מדנקט פלוגתייהו בכזית למחר כזית בחו #דהוי שתי אכילות בהא הוא דפליג
ר' יהודה הא כזית למחר בחו #דבחדא אכילה קחשיב לאוכלו למחר חו#
למקומו מודי:
 .‰ÓÎÁ ¯·„ È Ï‡˘ ‡Â‰ 8לפו מאי דאתניתיה:
 .È˙¯˙ ÔÈ˙È ˙Ó· Í˙È ˙‡„ ‡Â‰ Í„È„Ï 9ל 0שניתי במחלוקות דבי בכזית
כזית בי בכזית וכזית פליגי:

20

רש"י

 .ÍÏ ‡È˘˜ ‡Ï 10דאמרת מדתנינ ה 0תרתי ולא תנ ה 0שמע מינה בהא מודי
רבי יהודה:
 .‡„Á ‡Ï‡ ‰È˙È ˙‡ ‡Ï„ ‰È„È„Ï 11ללוי שלא שניתי לו במחלוקות אלא
אחת מה ולקמ מפרש דכזית כזית אתנייה:
 .Ô ·¯Ï Â‰Ï Â‰ ÈÚÓ˘Â 12דבי מדרשא שאר תלמידיי דקא גרסינ תרתי כמו
ששניתי ל 0ולא ידע לוי א מעצמ הוסיפוה או אני שניתיה לה ומשו הכי
מספקא ליה ה 0שלישי דסבר הי דוקא משנתו או משנתיה:
 .‡˜Â„ È„È„ 13דבכזית כזית הוא דפליגי ודידהו דכזית וכזית עירוב מחשבות
הוי ולא קבלוה מרבי אלא ה טעו והוסיפוה וכ''ש כזית למחר בחו #הוי עירוב
מחשבות או דלמא דידהו דוקא ומפיו שמעוה ולדידי שיורי שייר לי ולא שנאה
ולעול א) בה נחלקו ואע''פ שלא היה לי ללומדה מצד ששנה לי:
 .ÈÏ ¯ÈÈ˘„ ÈÎÈ‰ ÈÎÂ 14ה 0דכזית וכזית שייר להו נמי ה 0דכזית למחר בחו#
ולא שנאה לה ולעול א) בה נחלקו הילכ 0דבר חכמה שאל:
 .‰ÈÈ ˙‡ È‰Â 15דלא הוה ליה למיל) ה 0מיניה:
 .‰ÈÈ ˙‡ ˙ÈÊÎÂ ˙ÈÊÎ ‡ÓÈÏÈ‡ 16ולרבי יהודה פרטא הוי האי לאו שיורא הוא
דממילא מצי למיל) דכל שכ כזית כזית וכיו דלא שייר ליה מידי הוי ליה
למשמע דאי בהא דכזית למחר בחו #נמי איפלוג הוה מתני לה ניהליה ודווקא
אתנייה בדהנ 0הוא דפליגי אבל בהא מודה רבי יהודה:
 .‰ÈÈ ˙‡ ˙ÈÊÎ ˙ÈÊÎ ‡Ï‡ 17דלא הוה ליה למיל) מינה ההיא דכזית כזית וכי
שמעינהו לרבנ דתנו לה איסתפק ליה אי אתנינהו רבי לדידהו ולדידיה שייריה
אי לדידיה דווקא אתנייה ואינהו הא דאוספוה:
 .˙ÈÊÎÂ ˙ÈÊÎ ‰ÈÏ ÈÚ·È˙Â 18הואיל ומספקא ליה אי רבי אתנינהו לה אי לא:
 19ה''ג הניחא אי אמר לי כללא כל שכ כזית למחר בחו #אלא אמר לי פרטא
אכתי כזית למחר בחו #תיבעי לי אי הכי השתא נמי הניחא אי א''ל כזית למחר
בחו #פרטא כל שכ כזית וכזית אלא אי א''ל כללא אכתי כזית וכזית מיבעיא
ליה א''כ מירתח רתח השתא כזית וכזית כללא כזית למחר בחו #מיבעיא:
 .Á˙¯ ‡˜ Á˙¯ÈÓ Î''‡ 20כלומר הכי סבר לוי איבעי מיניה ה 0דאישמע מיניה
תרתי דאי אמר לי בה פרטא כ''ש כזית וכזית דתרי אכילות נינהו ואיכא
לפלוגינהו בתרי דיבורי ואי אמר לי כללא בניחותא בלא רתיחה אישמע מיניה
דה 0הוא דהוי כללא אבל כזית וכזית פרטא וכדאתנינהו לרבנ דא סבירא ליה
בכזית וכזית נמי כללא מירתח רתח ומהדר לי בריתחא מאי תיבעי ל 0השתא
כזית וכזית הוה ל 0למידק דהוי כללא מדלא אתניתא אלא כזית כזית פרטא הא
כזית וכזית כללא כזית למחר בחו #מיבעיא ל 0ובעיי איפשיט דבעינ לעיל
כזית כזית תנ או כזית וכזית תנ ש''מ דכזית וכזית תנ ומהכא אמרינ בגמ'
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כל הזבחים שקבלו

דף לא.
לא .מרתח רתח* ,
השתא כזית וכזית כללא,
כזית למחר בחו #מיבעיא?

פרק שני

עג

זבחים

דתנ )ש(:
האוכל שנטמא באב הטומאה ושנטמא בולד הטומאה,
מצטרפי זה ע זה לטמא בקל שבשניה;
מאי לאו א) על גב דהדר מלייה?
דלמא דלא הדר מלייה.
12

13

1

איתמר:
חצי זית חו #לזמנו ,חצי זית חו #למקומו,
וחצי זית חו #לזמנו 
אמר ¯·‡:
ויק #כיש הפיגול;
ו¯·  ‡ Â Ó‰אמר:
עירוב מחשבות הוי.
2

3

אמר ¯·‡:
מנא אמינא לה?
דתנ )טהרות א:ה(:
כביצה אוכל ראשו וכביצה אוכל שני שבלל זה בזה 
ראשו,
חלק 
זה שני וזה שני;
הא חזר ועירב 
ראשו הוי.
ממאי?
מדקתני סיפא )ש(:
נפל זה בעצמו וזה בעצמו על ככר של תרומה 
פסלוה,
נפלו שניה כאחת 
עשאוה שניה.
ו¯· ?!‡ Â Ó‰
הת נא איכא שיעורא,
הכא  ליכא שיעורא.
4

5

כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר:
חצי זית חו #למקומו ,וחצי זית חו #לזמנו,
וחצי זית חו #לזמנו 
תני ·¯ ˜:‡¯Ù
פיגול,
אי חצי זית מועיל במקו כזית.
14

כי אתא ¯· ÔÈאמר:
חצי זית חו #לזמנו ,וחצי זית חו #לזמנו,
וחצי זית חו #למקומו 
תני ·¯ ˜:‡¯Ù
פיגול,
אי חצי זית מועיל במקו כזית.
15

6

7

8

9

10

11

אמר ¯· :‡ Â Ó‰
מנא אמינא לה?

¯· ‡˘ Èמתני הכי:
חצי זית חו #לזמנו,
וכזית,
חציו חו #למקומו,
וחציו חו #לזמנו 
תני ·¯ ˜:‡¯Ù
פיגול,
אי חצי זית מועיל במקו כזית.
16

אמר ¯·:È‡ È È
חישב שיאכלוהו כלבי למחר 
פיגול,
דכתיב )מלכי ב ט,י(:
17

רש"י

דהאומר לחבירו בקדושי )מז (.ובגמרא דשבועת הפקדו )שבועות לח (.רבי היא
דאמר ל''ש כזית כזית ל''ש כזית וכזית פרטא הוי:
 1לישנא אחרינא גרסינ:
 .ÏÂ‚ÈÙ Ô˘ÈÎ ı˜ÈÂ 2כיו שמצא חצי זית ראשו חצי זית אחרו שהוא מינו
ניעור משנתו ומבטולו שנצטר) ע חו #למקומו לפסול ולא לפגל וחוזר
מצטר) ע זה לפגל ובטל לו חצי זית דחו #למקומו מלהוציא מידי פיגול דאי
חצי זית מועיל במקו כזית ולא אמרי' כבר נצטר) ע שאצלו לפסול ולא
יחזור ויפרד ממנו:
 .ÈÂ‰ ˙Â·˘ÁÓ ·Â¯ÈÚ 3מכיו שנצטר) שוב לא ירד:
 .ÔÂ˘‡¯ 4התערובות הזה תורת ראשו עליו לעשות מגעו שני דהא איכא
שיעורא דראשו בגוויה לית טומאה:
 .È ˘ ‰ÊÂ È ˘ ‰Ê Ô˜ÏÁ 5שהרי בכל אחד חצי שיעור דראשו וחצי שיעור דשני
ותנ לקמ בשמעתא ראשו ושני מצטרפי לטמא בקל שבשניה:
 .ÔÂ˘‡¯ Ô·¯ÈÚÂ ¯ÊÁ ‡‰ 6כדמסיי ואזיל מגופא דמתני' אלמא כשחזר ומצא
את מינו ניעור מצירו) דשאינו מינו:
 .ÂÓˆÚ· ‰ÊÂ ÂÓˆÚ· ‰Ê ÏÙ 7כשנסתלק הראשו נפל חבירו עליה פסלה ולא
טימאה ליעשות שניה שכשנפל האחד לא היה בו כביצה ראשו וכשנפל חבירו
כבר נסתלק זה:
 .„Á‡Î Ì‰È ˘ ÂÏÙ 8וה''ה בזה אחר זה א נפל השני בעוד הראשו עליה
שניה כאחד קרי ליה:
 .‰È ˘ ‰‡˘Ú 9אלמא הדרי ומצטרפי ראשו שבזה ושבזה:
 .‡¯ÂÚÈ˘ ‡ÎÈ‡ Ì˙‰ 10מעיקרא של הוא ונחלק הלכ 0כשחזר ועירבו חזר
שמו עליו:
 .‡Î‰ Ï·‡ 11מעיקרא חצי זית פגול וחצי זית פסול לא נקרא ש פגול עליו כי
א ש פסול הלכ 0כי הדר אתי חצי ]זית[ דזמ לא פקע ש פסול למיחל ש
פגול:

רש"י

ה''ג האוכל חצי ביצה שנטמא באב הטומאה וחצי ביצה אחרת שנטמא בולד
הטומאה מצטרפי זה ע זה לטמא בקל שבשניה מאי לאו א) על גב דהדר
מלייה לא דלא הדר מלייה:
 .Ì‰È ˘·˘ Ï˜· ‡ÓËÏ 13א נגע בתרומה פסלה ולא טמאה דליכא כשיעור מ
הראשו מאי לאו אפי' חזר והשלי מאוכל ראשו אחר על זה עד שהיה בו
כביצה אוכל ראשו דאינו עושה עוד ראשו הואיל ולא היה בו מעול שיעור
קוד שנתערב ע אוכל שני אלמא כי לא הוי ביה שיעורא מעיקרא אי חוזר
וניעור וא''ת אי בלא הוי ביה שיעורא מעיקרא היא 0קיבל טומאה מאב
הטומאה מתחילתו תשובה לדברי 0שהאוכל מקבל טומאה בכל שהוא אבל
לטמא אחרי צרי 0כביצה וברייתא שלימה בת''כ כל אשר בתוכה יטמא מכל
האוכל מלמד שמטמא בכל שהוא יכול יטמא אחרי בכל שהוא ת''ל אשר יאכל
דהיינו כביצה כדילפי' בפ''ח דיומא )פ (.אוכל הנאכל בבת אחת ושיערו חכמי
אי בית הבליעה מחזיק יותר מכביצת תרנגולת:
 14ה''ג בדרב דימי חצי זית חו #למקומו וחצי זית חו #לזמנו וחצי זית חו#
לזמנו תנא בר קפרא כו' .דכיו דהוי להו הנ 0תרי דזמ גבי הדדי מצטרפי ולא
אמרינ מכי חשיב אחצי זית דזמ קמא נצטר) ע חצי זית דמקו שקדמו דהא
דאמרת )לעיל כט (.יהיה מלמד שמצטרפי היכא דליכא מינו לצרופי בהדיה:
 .¯Ó‡ ÔÈ·¯ ‡˙‡ ÈÎ 15לאו הכי תני בר קפרא דכיו שקדמו חצי זית דמקו אתי
חצי זית קמא דזמ ואיצטרי) ושוב אי חוזר וניעור אלא הכי תנא חצי זית חו#
לזמנו וחצי זית חו #לזמנו וחצי זית חו #למקומו פיגול אי חצי זית דמקו
מועיל לבטל זמ דהוי כזית:
 .'ÂÎ È˘‡ ·¯ 16כרבא סבירא ליה דאמר לעיל ויק #כיש הפיגול ואפילו
אפסקיה במחשבת מקו ועדיפא דרב אשי מדרבא דאשמעינ רבותא אע''ג
דחשבינהו לזמ ומקו בחד דבורא וצירפ בשפתיו לכזית אחד ואפ''ה מצטר)
למינו:
 .ÌÈ·ÏÎ‰ ÂÏÎ‡È 17אלמא שמיה אכילה:
12
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כל הזבחים שקבלו

דף לא:

ֹאכל ּו ַה ְּכלָ ִבים ְּב ֵחלֶ ק יִ זְ ְר ֶעאל".
ֶבל י ְ
"וְ ֶאת ִאיז ֶ
מתקי) לה ¯·:ÈÓ‡ È
אלא מעתה 
חישב שתאכלהו אש למחר,
דכתיב )איוב כ,כו(:
" ְּת ָא ְכלֵ ה ּו ֵא ׁש לֹא נ ּ ָֻפח",
הכי נמי דפיגול!
וכי תימא  הכי נמי;
והתנ )כא(:
לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצינב כזית 
כשר,
שאי אכילה והקטרה מצטרפי!?
אי דאפקה בלשו אכילה  הכי נמי;
הכא במאי עסקינ?
דאפקה בלשו הקטרה,
דלשו אכילה לחוד ולשו הקטרה לחוד.
1

2

3

פרק שני

עד

זבחים

כשר,
שאי אכילה והקטרה מצטרפי;
טעמא דלאכול ולהקטיר,
הא לאכול ולאכול מצטר),
והא הקטרה ביותר מכדי אכילת פרס הוא.
דלמא  בהיסק גדול.
9

לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית -
כשר.
טעמא דלאכול ולהקטיר,
הא לאכול ולאכול דבר שאי דרכו לאכול 
מצטר);
הא קתני רישא:
לאכול דברנד שדרכו לאכול;
שדרכונה לאכול  אי,
שאי דרכו לא!?
אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
הא מני?
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהיא דאמר:
מחשבי מאכילת אד לאכילת מזבח,
ומאכילת מזבח לאכילת אד,
דתנ )כא ג:ג(:
השוחט את הזבח לאכול דבר שאי דרכו לאכול,
ולהקטיר דבר שאי דרכו להקטיר 
כשר;
ו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוסל.
10

11

12

נג

בעי ¯·‡:
חישב לאכול כזית בשני בני אד,
מהו?
בתר מחשבה אזלינ דאיכא שיעורא,
או בתר אוכלי אזלינ וליכא שיעורא?
אמר ‡·:ÈÈ
תא שמע:
לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית 
כשר,
לא :שאי אכילה והקטרה מצטרפי; *
הא לאכול ולאכול דומיא דלאכול ולהקטיר,
והיכי דמי?
בשני בני אד 
מצטר);
שמע מינה.
4

5

בעי ¯·‡:
חישב לאכול כזית ביתר מכדי אכילת פרס,
מהו?
לאכילת גבוה מדמינ ליה,
או לאכילת הדיוט מדמינ ליה?
אמר ‡·:ÈÈ
תא שמע:
לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית 
6

13

‡· ÈÈאמר:
אפילו תימא ¯· ,Ô
ולא תימא 
הא לאכול ולאכול דבר שאי דרכו לאכול,
אלא אימא 
הא לאכול ולאכול דבר שדרכו לאכול.
14

מאי קא משמע ל?
אי דבר שדרכו לאכול קא משמע ל 
מרישא שמעת מינה:
15

7

8

רש"י

 .·˘ÈÁ ‰˙ÚÓ ‡Ï‡ 1על הבשר לאכול באש הדיוט למחר:
 .ÈÓ ÈÎ‰ 2דהוי פיגול:
 .Ô ˙ Ô ‡ ‡‰Â ÈÓ ÈÎ‰ ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ 3דאפי' אש גבוה במידי דחזי לה ואורחה לא
מצטרפא א חישבה ע אכילת אד ואע''ג דאכילה שמה אלמא לא מדמי
אכילות להדדי דכל חדא וחדא למילתיה הוא דהויא אכילה:
 .ÔÈÏÎÂ‡ ¯˙· 4שני האוכלי את הזית:
 .ÏÂÎ‡ÏÂ ÏÂÎ‡Ï ‡‰ 5לשני דומיא דלאכול ולהקטיר שאי זית של לאוכל
אחד מצטר):
 .Ò¯Ù ˙ÏÈÎ‡ È„ÎÓ ¯˙È· 6לשהות בי תחילת אכילתו לסופה יותר מכדי אכילת
פרס דאילו גבי כל איסורי שבתורה קיימא ל דלא הויא אכילה הכא מאי:
 .‰Ï Ô ÈÓ„Ó ‰Â·‚ ˙ÏÈÎ‡Ï 7דהא איתקוש לעני מחשבה אכילת גבוה ואכילת
אד בהדי הדדי ואכילת גבוה א) ביותר מכדי אכילת פרס היא פעמי שאינו
ממהר לשרו):

רש"י

 .Û¯ËˆÓ ¯ÈË˜‰Ï„ ‡ÈÓÂ„ ÏÂÎ‡ÏÂ ÏÂÎ‡Ï ‚''‰ 8והיכי דמי יותר מכדי אכילת
פרס לאכול חצי זית ולחזור ולאכול חצי זית ובי זה לזה יותר מכדי אכילת פרס
דומיא דהקטרה מצטר):
 .‡ÓÏ„ 9האי להקטיר דקתני בהיסק גדול קאמר ודכוותה דוקא לאכול ולאכול
דמצטר):
 10ה''ג מתני' לאכול כחצי זית כו' טעמא דלאכול ולהקטיר כו' דבר שאי דרכו
לאכול כי האי להקטיר דמתני' דקמיירי )הא( באימורי:
 11הא קתני רישא זה הכלל כל השוחט והמקבל לאכול דבר שדרכו לאכול כו'.
אלמא מאכילת מזבח לאד לאו מחשבה היא:
 .‡ÙÈÒ Í‰ È Ó ‡‰ 12דאיצטרי 0למיתני אי אכילה והקטרה מצטרפי רבי
אליעזר היא:
] .ÏÂÎ‡Ï ÂÎ¯„ ÔÈ‡˘ ¯·„ ÏÂÎ‡Ï 13דהיינו[ אימורי וחישב עליו חו #למקומו
או חו #לזמנו:
 .ÏÂÎ‡Ï ÂÎ¯„˘ ¯·„ ÏÂÎ‡ÏÂ ÏÂÎ‡Ï ‡‰ ‡ÓÈ‡ ‡Ï‡ 14הכי דוק מיניה אכילה
והקטרה אי מצטרפי לפגל הא לאכול ולאכול דבר שדרכו לאכול מצטר)
ואע''ג דחשיב לחצאי:
 .Ï''Ó˜ È‡ÓÂ 15ה 0סיפא אי לאו למידק מיניה הא לאכול ולאכול דבר שאי
דרכו לאכול דומיא דלהקטיר מאי קמשמע ל למה לי למתני אי לאכול ולאכול
דבר שדרכו לאכול קא משמע ל כדקאמרת דמחשבת חצאי מצטרפת מרישא
שמעת מינה:
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כל הזבחים שקבלו

דף לא:

פרק שני

זבחים

כחצי זית בחו #כחצי זית למחר 
פסול;
נו
הא כחצי זית למחר פיגול?
אי לאכול ולהקטיר 
מדוקיא דרישא שמעת מינה:
לאכול דבר שדרכו לאכול אי,
שאי דרכו לאכול  לא;
השתא ומה לאכול ולאכול דבר שאי דרכו לאכול 
לא מצטר);
לאכול ולהקטיר  מיבעי!?
לאכול ולהקטיר איצטרי,0
סלקא דעת 0אמינא 
הת הוא דלאו כי אורחיה קא מחשב,
אבל הכא דבהאי כי אורחיה ובהאי כי אורחיה 
אימא ליצטר);
קא משמע ל.
הדרן עלך כל הזבחים שקבלו דמן
1

2

3

4

רש"י

 .¯ÈË˜‰ÏÂ ÏÂÎ‡Ï È‡Â 1כלומר ואי היא גופה קא אתא לאשמועינ דאי אכילה
והקטרה מצטרפת ולאו לדיוקא דילה אתאי:
 .‰ ÈÓ ÚÓ˘ ‡˘È¯„ ‡˜ÂÈ„Ó 2דקתני לאכול דבר שדרכו לאכול הויא מחשבה
אבל לאכול דבר שאי דרכו לאכול לא הוי מחשבה ש''מ דא חישב לאכול חצי
זית בשר וחצי זית אימורי לא מצטרפי וכל שכ לאכול חצי זית בשר ולהקטיר
חצי זית אימורי דלא מצטרפי:
 .ÈÙ¯ËˆÓ ‡Ï ÏÂÎ‡ÏÂ ÏÂÎ‡Ï ‰ÓÂ ‡˙˘‰ 3בשר ואימורי לאכול ולהקטיר
מיבעיא:
 .Ì˙‰ 4כי חישב לאכול אימורי הוא דלא מצטר) בהדי אכילת בשר משו
דלאו כי אורחיה קמחשב אבל לאכול בשר ולהקטיר אימורי דבהאי כי אורחיה
קמחשב כו' קמ''ל:
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עה

כל הפסולין

דף לב:

פרק שלישי  כל הפסולין
משנה )אב(:
כל הפסולי ששחטו 
שחיטת כשרה;
שהשחיטה כשרה בזרי,
ובנשי ,ובעבדי ,ובטמאי,
ואפילו בקדשי קדשי,
ובלבד שלא יהיו טמאי נוגעי בבשר.
לפיכ 0ה פוסלי במחשבה* .
וכול שקיבלו את הד חו #לזמנו וחו #למקומו,
א יש ד הנפש 
יחזור הכשר ויקבל.
קיבל הכשר ונת לפסול 
יחזיר לכשר.
קיבל בימינו ונת לשמאלו 
יחזיר לימינו.
קיבל בכלי קדש ונת לכלי חול 
יחזיר לכלי קדש.
נשפ 0מ הכלי על הרצפה ואספו 
כשר.
1

2

לב.

3

5

4

6

7

נתנו על גבי הכבש שלא כנגד היסוד,
נת את הניתני למטה למעל ואת הניתני למעל למטה,
ואת הניתני בפני בחו #ואת הניתני בחו #בפני,
א יש ד הנפש 
יחזור הכשר ויקבל.
8

9

גמרא:
שחטו,
דיעבד  אי ,לכתחלה  לא;
ורמינהו:
"וְ ׁ ָש ַחט" )ויקרא א,ה(,
שחיטה בזר כשרה,
שהשחיטה כשרה בזרי ,ובנשי ,ובעבדי ובטמאי,
10

זבחים

פרק שלישי

עו

ואפילו בקדשי קדשי;
או אינו אלא בכהני?
אמרת?
וכי מאי באתה?
מכלל שנאמר )במדבר יח,ז(:
11

"וְ ַא ּ ָתה ּו ָבנ ָ
ֶיך ִא ְּת ָך ִּת ׁ ְש ְמר ּו ֶאת ְ ּכ ֻה ּנ ְַת ֶכם,
לְ ָכל ְ ּד ַבר ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח",

יכול  א) בשחיטה;
תלמוד לומר:

"וְ ׁ ָש ַחט ֶאת ּ ֶבן ַה ָּב ָקר לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה,
א
וְ ִה ְק ִריב ּוְּ 12בנֵי ַאהֲ רֹן ַה ּכֹהֲ נִ ים ֶאת ַה ָ ּדם" )ויקרא א,ה(,

מקבלה ואיל 0מצות כהונה,
לימד על השחיטה שכשרה בכל אד!?
הוא הדי דאפילו לכתחילה נמי,
ומשו דקא בעי למיתנא טמאי,
דלכתחילה  לא;
גזירה שמא יגעו בבשר,
תנא ששחטו.

וטמא דיעבד שפיר דמי?
ורמינהו:
"וְ ָס ַמ ְך ...וְ ׁ ָש ַחט" )ש דה(,
מה סמיכה  בטהורי,
א) שחיטה  בטהורי!?
מדרבנ.
מאי שנא סמיכה?
דכתיב )ש,ג(" :לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה";
שחיטה נמי הכתיב )ש,ה(" :לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה"!?
אפשר דעביד סכי ארוכה ושחיט.
סמיכה נמי אפשר דמעייל ידיה וסמי?!0
קסבר 
ביאה במקצת שמה ביאה.
¯·  ‡„ÒÁמתני איפכא:
"וְ ָס ַמ ְך ...וְ ׁ ָש ַחט",
מה שחיטה  בטהורי,
א) סמיכה  בטהורי.
13

14

15

16

רש"י

מאי שנא שחיטה?
דכתיב" :לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה"* ,
סמיכה נמי כתיב" :לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה"!?
אפשר דמעייל ידיה וסמי.0
שחיטה נמי אפשר דעביד סכי ארוכה ושחיט!?
הא מני?
˘ È ÓÈ˙‰ ÔÂÚÓהיא,

.‰¯˘Î Ô˙ËÈÁ˘ ÂËÁ˘˘ ÔÈÏÂÒÙ‰ ÏÎ 'È ˙Ó .ÔÈÏÂÒÙ‰ ÏÎ - È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù 1
כדילי) בגמ':
לב:
 .ÌÈ‡ÓË·Â 2בטמא שר #קאמר שאינו מטמא כלי דלאו אב הטומאה הוא או
בטמא מת וכגו שבדק קרומית של קנה ושחט בה אבל בסכי לא שהוא מטמא
את הסכי והסכי מטמא את הבשר וכגו דעביד סכי אריכא ושחיט:
 .ÔÈÏÒÂÙ Ô‰ ÍÎÈÙÏ 3את הקרב במחשבה א שחטוהו במחשבה הואיל וראוי
לעבודה זו מחשבת מחשבה:
 .ÔÏÂÎÂ 4הפסולי:
 .Ì„‰ ÂÏ·È˜˘ 5על מנת לאכול ולהקטיר חו #לזמנו או חו #למקומו:
 .˘Ù ‰ Ì„ ˘È Ì‡ 6עוד בבהמה יחזור הכשר ויקבל ויזרוק הכשר שאי
מחשבת של אלו פוסלת בקבלה לפי שאי ראויי לה ואי מחשבה פוסלת
רש"י
אלא במי שראוי לעבודה דכתיב המקריב אותו לא יחשב )ויקרא ז( בראוי
 .˙‡· ÔÈ‡Ó ÈÎÂ 11לומר שצריכה כהונה והלא לא נאמר בה כה:
להקרבה הכתוב מדבר:
 .ÌÈ ‰Î‰ Â·È¯˜‰Â 12ומדכתיב בקבלה כהונה ובשחיטה לא כתיב לימד על
 .¯˘ÎÏ ¯ÈÊÁÈ 7דלא מיפסיל בהכי ובפרק ]ראשו[ )יד (:שנינ לה למא דאית
השחיטה שכשרה בזר:
ליה הולכה שלא ברגל שמה הולכה למר כדאית ליה ולאיד 0כדאית ליה:
 .ÌÈ¯Â‰Ë· ‰ÎÈÓÒ ‰Ó 13כדמפרש לקמיה:
 .Â ˙ 8הפסול על גבי הכבש או שלא כנגד היסוד כו':
 .Ô ·¯„Ó 14שמא יגעו בבשר:
 .Ï·˜ÈÂ ¯˘Î‰ ¯ÂÊÁÈ 9אי סבירא ל דפסול עושה שיריי אשמעינ האי תנא
דשלא במקומו לאו כמקומו דמי לפיכ 0לא עשא שיריי ואי סבירא ליה דשלא
 .‰ÎÈÓÒ ‡ ˘ È‡Ó 15דבטהורי מדאורייתא:
במקומו כמקומו דמי והויא לה זריקה גמורה באד פסול אשמעינ דאי פסול
 .'‰ È ÙÏ ·È˙Î„ 16ושחט את ב הבקר לפני ה' וכיו דבעינ תיכ) לסמיכה
עושה שיריי:
שחיטה אי סמיכה מבחו #ושחיטה מבפני אלא א) הסמיכה בפני ואי טמא
 :'Ó‚ 10ה''ג  ‰¯˘Î ¯Ê· ‰ËÈÁ˘ ËÁ˘Â Â‰ ÈÓ¯Âמדלא כתיב ושחט הכה:
נכנס לעזרה:
© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
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כל הפסולין

דף לג.

פרק שלישי

דתניא:
"וְ ׁ ָש ַחט ֶאת ּ ֶבן ַה ָּב ָקר לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה",
ולא השוחט לפני יי;
˘ È ÓÈ˙‰ ÔÂÚÓאומר:
מני שיהיו ידיו של שוחט לפני מ הנשחט?
תלמוד לומר:
"וְ ׁ ָש ַחט ֶאת ּ ֶבן ַה ָּב ָקר לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה",
שוחט את ב הבקר יהא לפני יי.

זבחים

אידי ואידי עשה שיש בו כרת הוא!?
אמר ליה :מטונ,0
שאני מצורע,
הואיל והותר לצרעתו 
הותר לקיריו.
11

12

1

13

14

2

אמר ¯· :ÛÒÂÈ
קסבר  ‡ÏÂÚ
רוב זבי ונעשו טמאי מתי,
הואיל והותרו לטומאת 
הותרו לזיבת.
אמר ליה ‡·:ÈÈ
מי דמי?
טומאה אישתראי,
זיבה לא אישתראי!?
אמר ליה:
דלמא הכי קאמר מר:
רוב טמאי מתי ונעשו זבי,
הואיל והותרו לטומאת הותרו לזיבת,
אמר ליה :אי.
ואכתי לא דמי,
מצורע היתירא הוא,
הואיל ואישתרי  אישתרי,
טומאה דחויה היא,
להא  אידחאי,
להא  לא אידחאי.
15

3

16

אמר  ‡ÏÂÚאמר ¯:˘È˜Ï ˘È
טמא שהכניס ידו לפני 
לוקה,
שנאמר )ויקרא יב,ד(:
" ְּב ָכל ק ֶֹד ׁש לֹא ִת ָּגע" וגו',
מקיש ביאה לנגיעה,
מה נגיעה במקצת  שמה נגיעה,
א) ביאה במקצת  שמה ביאה.

17

4

איתיביה ¯·  ‡ÈÚ˘Â‰ל:‡ÏÂÚ
מצורע שחל שמיני שלו להיות בערב הפסח,
וראה קרי בו ביו וטבל 
אמרו :ÌÈÓÎÁ
א) על פי שאי טבול יו אחר נכנס,
זה נכנס,
מוטב יבוא עשה שיש בו כרת וידחה עשה שאי בו כרת;
ו¯· Ô ÁÂÈ Èאמר:
דבר תורה אפילו עשה אי בו,
שנאמר )דברי הימי ב כ,ה(:

18

5

19

6

7

עז

20

8

9

הו ׁ ָש ָפט ִּב ְק ַהל יְ ה ּו ָדה וִ יר ּו ׁ ָש ִ ַלם ְּב ֵבית יְ הֹוָ ה,
"וַ ּיַעֲ מֹד יְ ֹ
לִ ְפנֵיֶ 10ה ָח ֵצר ַהחֲ ָד ׁ ָשה",
מאי " ָח ֵצר ַהחֲ ָד ׁ ָשה"?

אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
שחידשו בה דברי,
ואמרו:
טבול יו אל יכנס למחנה לויה;
ואי אמרת ביאה במקצת שמה ביאה,
היכי מעייל ידיה בבהונות?

לג.

אמר ליה ¯·‡:
אדרבה,
איפכא מסתברא,
מצורע היתירא הוא,
להא  אישתראי,
ולהא  לא אישתראי;
טומאה דחויה הוא,
מה לי חד דחויא מה לי שתי דחיות!? *

רש"י
רש"י

 .'‰ È ÙÏ ËÁÂ˘‰ ÔÈ‡Â 1שא רצה עומד חו #לעזרה ושוחט בסכי ארוכה:
 .ËÁ˘ ‰ ÔÓ ÌÈ ÙÏ 2לפני מ הבהמה:
 3ה''ג שוחט את ב הבקר יהיה לפני ה':
 .‰ÚÈ‚ 4סת במקצת היא:
 .ÂÏ˘ È ÈÓ˘ ÏÁ˘ 5והיה לו היו ליכנס להר הבית לחלל שער נקנור שלא
נתקדש להכניס ידיו לבהונות וראה קרי ובעל קרי אי נכנס להר הבית כדאמרי'
באלו דברי )פסחי סז( זב וכל זב לרבות בעל קרי שמשתלח חו #לשתי מחנות
כדאמרינ הת:
 .¯Á‡ ÌÂÈ ÏÂ·Ë ÔÈ‡˘ Ù''Ú‡ 6של טומאת קרי נכנס להר הבית דקסבר טבול
יו דזב כזב דמי זה נכנס ומכניס ידיו לעזרה לית מד האש ומלוג השמ על
בהונותיו כדי שיטהר לאכול פסחו לערב והוא ישלחנו לעזרה היו לשחוט
ולזרוק עליו אבל הוא לא יכנס לעזרה )ושוחט בסכי ארוכה( דטבול יו שנכנס
לעזרה בכרת כדאמרי' בהקומ #רבה )מנחות כז:(:
 .‰˘Ú ‡Â·È ·ËÂÓ 7של פסח:
 .‰˘Ú ‰Á„ÈÂ ˙¯Î Â· ˘È˘ 8דשילוח טמאי מהר הבית שאי בו כרת שאי
ענוש כרת אלא מחומת העזרה ולפני:
 .Â· ÔÈ‡ ‰˘Ú 'ÈÙ‡ 9בהר הבית לגבי טבול יו דקסבר טבול יו דזב לאו כזב
דמי:
 .‰˘„Á‰ ¯ˆÁ‰ ÁÎ 10הר הבית שחידשו בה בהלכותיה:

 .È„È‡Â È„È‡ 11עשה של כרת טבול יו לגבי עזרה בכרת הוא והא קא מעייל
לעזרה שהרי אי אפשר להוציא ד האש לחלל השער דמיפסל ביוצא:
 .Í ÂËÓ 12ממשא 0שבאתה עלי להכביד אכביד עלי 0ממצורע השיבות שגזירת
הכתוב היא אצלו שהותרה לו ביאה במקצת שהרי מחוסר כיפורי הוא והוא
מכניס ידיו לבהונות:
 .‰¯˙Â‰Â ÏÈ‡Â‰ 13ביאה מקצת לצרעתו:
 .‰¯˙Â‰ 14א) לטבול יו של קרי שלו:
 .ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡ 15שמע מינה מדעולא דאמר הואיל ואישתרי להא אישתרי
להא:
 .Ô·Â¯ 16של ציבור זבי בפסח ולא נדחית טומאת זיבה אצל ונעשו טמאי מתי
בו ביו הואיל והותרו לטומאת המת שנדחה אצל הותרו לזיבת:
 .È‡¯˙˘È‡ ‰‡ÓÂË 17שבאה אחרונה זיבה ראשונה עומדת במקומה ולא דמי
למצורע דהת איכא למימר מיגו דקמייתא לא הוי אסירא ליה בתרייתא לא
חמירא ל 0מקמייתא שהרי טמא היה ומותר אבל הכא כי הוה זיבה גרידתא הוו
אסירי השתא דאיתוספא טומאה עלייהו אישתרו להו:
 .Ô˙‡ÓÂËÏ Â¯˙Â‰Â ÏÈ‡Â‰ 18הקודמת אינ נאסרי מחמת האחרונה שהרי א)
הראשונה טומאה של כרת היתה והיו מותרי היו:
 .È‡Â‰ ‡¯È˙È‰ 19בהיתר גמור גזרה עליו תורה ביאה במקצת:
 .‡È‰ ‰ÈÂÁ„ [‰‡ÓÂË] 20כלומר בקושי נדחית אצלה דיחוי בעלמא על ידי
נשיאות עו שהצי #מרצה ולא בהיתר גמור לטומאת מת אידחי ולא לטומאת
זיבה:
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כל הפסולין

דף לג:

פרק שלישי

מכלל דתרוייהו סבירא להו:
טומאה דחויה היא בצבור.
לימא מסייע ליה:
כל הסמיכות שהיו ש,
קורא עליה אני :תכ) לסמיכה שחיטה,
חו #מזו שהיתה בשער נקנור,
שאי מצורע יכול ליכנס לש,
עד שמזי עליו מד חטאתו ומד אשמו;
ואי אמרת  ביאה במקצת לא שמה ביאה 
ליעייל ידיה ולסמו?!0
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
הא מני?
¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èהיא דאמר:
מרחק צפו.
וליעבד פישפש!?
‡· ÈÈו¯·‡ דאמרי תרוייהו:

זבחים

סמיכת אש מצורע דאורייתא,
ותכ) לסמיכה שחיטה דאורייתא,
ליעול ולסמו 0להדיא,
דרחמנא אמר!?
אמר ¯· ‡„‡ ·¯ :‰ ˙Ó
גזירה שמא ירבה בפסיעות.

1

2
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3

4

עח

5
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איכא דאמרי:
אמר ¯· ‡„‡ ·¯ :‰ ˙Ó
סמיכת אש מצורע דאורייתא,
ותכ) לסמיכה שחיטה  לאו דאורייתא.

6

7

15

16

מיתיבי:
"וְ ָס ַמ ְך ...וְ ׁ ָש ַחט" )ויקרא א,דה(,
מה סמיכה  בטהורי,
א) שחיטה  בטהורי;
ואי אמרת לאו דאורייתא 
בטמאי נמי משכחת לה!?
אלא איפו:0
סמיכת אש מצורע לאו דאורייתא,
ותכ) לסמיכה שחיטה דאורייתא* .
¯· ‡ Èאמר:
לעני מלקות איתמר.
17

8

9

ש ִ ּכיל,
" ַה ּכֹלִּ 10ב ְכ ָתב ִמ ּיַד יְ הֹוָ ה ָעלַ י ִה ְ ׂ
כות ַה ּ ַת ְבנִ ית" )דברי הימי א כח,יט(.
ּכֹל ַמלְ אֲ ֹ

18

19

20

איכא דאמרי:
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
כל הסומ  0ראשו ורובו מכניס;
מאי טעמא?
כל כחו בעינ,
הלכ 0לא אפשר.

לג:

11

21

22

כי אתא ¯· ÔÈאמר ¯·:Â‰·‡ È
לעני טמא שנגע בקודש איתמר,
דאיתמר:
טמא שנגע בקודש 
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר:
לוקה;
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר:
אינו לוקה.
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר :לוקה,
" ְּב ָכל ק ֶֹד ׁש לֹא ִת ָּגע" )ש יב,ד(;
ו¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :אינו לוקה,
23

מאי קסבר?
אי קסבר 
12

רש"י

 .Â‰ÈÈÂ¯˙„ 1אביי ורבא סבירא להו טומאה דחויה היא בצבור ונ''מ למיהוי מא
דאמר בפ''ק דיומא )ו (:דאמר הותרה היא בציבור יחיד במקו רבי:
 .‰ÈÏ ÚÈÈÒÓ ‡ÓÈÏ 2לעולא דאמר ביאה במקצת שמה ביאה:
 .‰ËÈÁ˘ ‰ÎÈÓÒÏ ÛÎ˙ 3כדכתיב וסמ 0ושחט:
 .ÂÊÓ ıÂÁ 4של אש מצורע:
 .¯Â ˜ ¯Ú˘· ‰˙È‰˘ 5הוא שער המזרחי כדתנ בשקלי )פ''ו מ''ג( שבמזרח
שער נקנור וחלל שער לא נתקדש בקדושת העזרה כדאמרי' בכיצד צולי )פסחי
פה (:לפי שהמצורע עומד ש ומכניס ידיו לעזרה וש מוציאי לו את האש
וסומ 0עליו וחוזר ומכניסו למקו שחיטתו ושוחטו מפני שאי מצורע יכול
ליכנס בעזרה ולסמו:0
 .Â˙‡ËÁ Ì„Ó ÂÈÏÚ ÔÈÊÓ˘ „Ú 6לא עליו ממש קאמר שאי נותני על בהונות
אלא מד האש אלא שזורקי בשבילו ד חטאתו וד אשמו:
 .‰È„È ÏÈÈÚÈÏ 7לתו 0הפתח ולסמו 0ולישחטיה אצל הפתח דהא כל הפתחי
שהיו ש רחב עשר אמות וחמש מה בצפו וחמש מה בדרו שהפתח מכוו
כנגד פתחו של היכל באמצע העזרה ויכול לשחוט לפני צפונו של פתח דהוה
ליה צפו וקס''ד רבי היא דאמר כל צפו העזרה כשר לשחיט' קדשי וא) צפו
שבמקו דריסת רגלי כהני וישראל כדאמר לעיל:
 .ÔÂÙˆ ˜Á¯Ó 8צפו הכשר )מה( לשחיטת קדשי קדשי רחוק מ הפתח יותר
מכ''ב אמה מקו דריסת ישראל ומקו דריסת כהני דכל אחת מה י''א אמה
במסכת מדות )פ''ה( ]וכר''י ברבי יהודה[ דאמר )יומא לו (.איזהו צפו מקיר מזבח
ועד כותל העזרה כנגד צפונו של מזבח ותו לא הילכ 0צרי 0להחזירו בצפו
המזבח וליכא תכ) לסמיכה שחיטה:
 9הכי גרסינ  .˘Ù˘ÈÙ „·ÚÈÏÂופירושו פתח קט כדתנ במסכת שקלי
שבמזרח בשער נקנור ושני פשפשי היו לו אחד מימינו ואחד משמאלו וה
מחשבו פתחי שהיו משתחוי כנגד הפתחי והכא פרכינ וניעביד פתח קט
בכותל צפוני של עזרה כנגד המזבח ויעמוד מצורע בחללו ויכניס ידו ויסמו 0אי
לאו דביאה במקצת שמה ביאה:
 .·˙Î· ÏÎ‰ 10כ 0אמר דוד כל פתח העזרה ומדותיה ובני כל הבית נמסר לי
מיד ה' ואי להוסי) על החשבו וביאה במקצת לא שמה ביאה:
 .ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡ 11לעול רבי היא ודקאמרת ליעול וליסמו 0כל הסומ 0כו':
 .¯·Ò˜ È‡Ó 12האי תנא דאמר כל הסמיכות צריכות תכ) לסמיכה שחיטה חו#
מזו:

רש"י

 .‡È„‰· ÍÂÓÒÈÏÂ ÏÂÚÈÏ 13דרחמנא אמר לו שיכנס ויסמו:0
 .˙ÂÚÈÒÙ· ‰·¯È ‡Ó˘ 14לאחר שסמ 0א יכנס פסיעה לצד פני יותר משהיה
צרי 0נמצא ענוש כרת:
 .‡˙ÈÈ¯Â‡„ Ú¯ÂˆÓ Ì˘‡ ˙ÎÈÓÒ 15כשאר אשמות דגמרינ להו סמיכה מהיקשא
דכחטאת כאש בפ''ק )לעיל יא:(.
 .‡˙ÈÈ¯Â‡„ Â‡Ï ‰ËÈÁ˘ ‰ÎÈÓÒÏ ÛÎ˙ 16דלא משמע ליה וסמ 0ושחט במקו
שסומ 0ישחוט:
 .ËÁ˘Â ÍÓÒÂ È·È˙ÈÓ 17האי דסמכינהו קרא להיקישא סמכינהו כדאמרי' מה
סמיכה בטהורי כו' וסמיכה דפשיטא ל בה משו דכתיב לפני ה' בשחיטה
דצריכה שתהא לפני ומשו דתכ) לסמיכה שחיטה צרי 0שיכנס הסומ 0לפני
ולעמוד טמא מבחו #ולסמו 0בפני אי אפשר כדאמר לעיל שראשו ורובו
מכניס:
 .‡˙ÈÈ¯Â‡„ Â‡Ï ˙¯Ó‡ È‡Â 18היכי פשיטא ליה סמיכה בטהורי:
 .‡˙È‡ ÈÓ ÔÈ‡ÓË· 19שסומ 0בחו #ומכניסה טהור לפני ושוחט:
 .‡˙ÈÈ¯Â‡„ Â‡Ï Ú¯ÂˆÓ Ì˘‡ ˙ÎÈÓÒ 20קסבר שאינו בכלל אשמות שהרי אינו
בא אלא להכשיר:
 .¯Ó‡ ‡ È·¯ 21הא דאמר עולא לעיל משמיה דריש לקיש בביאה מקצת:
 .‰¯Ó‡ ˙Â˜ÏÓ ÔÈ ÚÏ 22כדקאמר לוקה בהדיא אבל לא לעני כרת דתותביה
מצורע שראה קרי דכי איתקש ביאה לנגיעה לאזהרה איתקש כדכתיב לא תבא
אבל לעונש לא איתקש דאי עונש בנגיעה:
 .¯Ó˙È‡ ˘„˜· Ú‚ ˘ ‡ÓËÏ 23לא ילי) ריש לקיש מלקות מההוא קרא אלא
לטמא שנגע בקדש ולא איירי בביאת מקדש כלל:
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כל הפסולין

דף לד.

פרק שלישי

ההוא בתרומה כתיב.
1

ו¯ ˘È˜Ï ˘Èהאי קרא להכי הוא דאתא?
האי מיבעי ליה אזהרה לאוכל בשר קודש!
דאיתמר:
אזהרה לאוכל בשר קודש מני?
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר:
" ְּב ָכל ק ֶֹד ׁש לֹא ִת ָּגע";
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :תני ·¯„:‡Ï
אתיא טומאתו טומאתו מביאת מקדש,
מה להל  ענש והזהיר,
א) כא  ענש והזהיר!
טמא שנגע בקודש 
מדאפקה רחמנא בלשו נגיעה;
אזהרה לאוכל 
מדאיתקש קודש למקדש.
2

3

4

5

6

תניא כוותיה ד¯:˘È˜Ï ˘È
" ְּב ָכל ק ֶֹד ׁש לֹא ִת ָּגע" אזהרה לאוכל,
אתה אומר:
אזהרה לאוכל,
או אינו אלא לנוגע?
תלמוד לומר:
7

לד.

" ְּב ָכל ק ֶֹד ׁש לֹא ִת ָּגע וְ ֶאל ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש לֹא ָתבֹא" )ש(,
מקיש קודש למקדש,
מה מקדש  דבר שיש בו * נטילת נשמה,
א) קודש  דבר שיש בו נטילת נשמה;
ואי בנוגע 
נטילת נשמה מי איכא?
אלא באכילה.
8

ואכתי מיבעי ליה לטמא שאכל בשר קודש לפני זריקה,
דאתמר:
טמא שאכל בשר קודש לפני זריקה 
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר :לוקה;
ו¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :אינו לוקה;
9

רש"י

 .·È˙Î ‰ÓÂ¯˙· 1כדמוכח סיפיה דקרא עד מלאת ימי טהרה שיעריב שמשה
שהיא טבולת יו ארו 0שטובלת בשביעי ללידתה וכל ימי טוהר שלה ]הרי[ היא
כטבולת יו וביו מ' ואחד מביאה קרבנה ומדכתיב לא תגע עד מלאת אבל
משימלאו ימיה תגע ואפי' מחוסרת כפרה ע''כ בתרומה כתיב דלעני קדש עד
שתביא כפרתה והכי מוקמינ להאי קרא ביבמות בהערל וכיו דבתרומה כתיב
לא ילפינ מלקות דקדש ואפילו בק''ו דאי מזהירי מ הדי:
 .˘„˜ ¯˘· ÏÎÂ‡Ï 2בטומאת הגו):
 .Ú‚˙ ‡Ï ˘„˜ ÏÎ· 3ודרשינ לקמ אזהרה לאוכל:
 .Â˙‡ÓÂË Â˙‡ÓÂË 4כתיב בכרת באוכל קדש בטומאת הגו) וטומאתו עליו
וכתיב בביאת מקדש עוד טומאתו בו מה ביאת מקדש איכא אזהרה ולא יטמאו
את מחניה א) טומאת הגו) דאוכל קודש תיפוק ליה אזהרה מהכא:
 5ומשני טמא שנגע נפקא ל מדאפקיה בלשו נגיעה:
 .ÏÎÂ‡Ï ‰¯‰Ê‡ 6עיקר קרא מידריש מדאיתקש קדש למקדש בהאי קרא דרשינ
מה ביאת מקדש דבר שיש בו כרת א) אזהרת קודש דבר שיש בו כרת והיינו
אכילה דאילו בנגיעה לא אשכח כרת ומיהו אזהרה לנוגע נפקא ל מיניה
מדאפקיה בלשו נגיעה:
 .˘È˜Ï ˘È¯„ ‰È˙ÂÂÎ ‡È ˙ 7דאזהרה לאוכל קדש מהכא:
 .‰Ó˘ ˙ÏÈË 8כרת:
 .'ÂÎ ‰ÈÏ ÈÚ·ÈÓ È˙Î‡Â 9וכיו דלאחר זריקה נפקא ל מיניה היכי ילי) מיניה
תרתי:

עט

זבחים

¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר :לוקה,
" ְּב ָכל ק ֶֹד ׁש לֹא ִת ָּגע",
לא שנא לפני זריקה ולא שנא לאחר זריקה;
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :אינו לוקה,
כדתני ·¯„:‡Ï
אתיא טומאתו טומאתו,
וכי כתב ההוא  לאחר זריקה!?
א כ 
לימא קרא בקודש,
מאי " ְּב ָכל ק ֶֹד ׁש"?
שמע מינה תרתי.
10

11

גופא:
טמא שאכל בשר קודש לפני זריקה 
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר:
לוקה;
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר:
אינו לוקה.
אמר ‡·:ÈÈ
מחלוקת בטומאת הגו),
אבל בטומאת בשר 
דברי הכל לוקה,
דאמר קרא )ויקרא ז,יט(" :וְ ַה ָּב ָ ׂשר",
לרבות עצי ולבונה דלאו בני אכילה נינהו,
ואפילו הכי רבינהו קרא.
12

13

14

15

ו¯·‡ אמר:
מחלוקת בטומאת הגו),
אבל בטומאת בשר 
דברי הכל אינו לוקה,
מאי טעמא?
כיו דלא קרינא ביה )ש,כ(:
תו ָעלָ יו וְ נִ ְכ ְר ָתה";
"וְ ֻט ְמ ָא ֹ
לא קרינא ביה )ש,יט(:
16

"וְ ַה ָּב ָ ׂשר אֲ ׁ ֶשר יִ ַּגע ְּב ָכל ָט ֵמא לֹא י ֵָא ֵכל".
והאמר מר:
"וְ ַה ָּב ָ ׂשר",
לרבות עצי ולבונה!?
רש"י

 .Â˙‡ÓÂË Â˙‡ÓÂË ‡È˙‡ 10אזהרת טמא שלא יאכל קדש אלמא אזהרתו
מעונשו ילפא ועונשו לאחר זריקה הוא ולא לפני זריקה כדקתני בגמ' דהקומ#
רבה )מנחות כה (:יכול יהו חייבי עליו משו טומאה לפני זריקת דמי תלמוד
לומר כל טהור יאכל בשר והנפש אשר תאכל בשר וגו' )ויקרא ז( הניתר לטהורי
חייבי עליו משו טומאה שאי ניתר לטהורי אי חייבי עליו משו טומאה:
 .ÔÎ Ì‡ 11דלאוכל לאחר זריקה אתא קרא לכתוב בקדש ואנא אמינא לאחר
זריקה הוא דומיא דעונש:
 .ÛÂ‚‰ ˙‡ÓÂË· ˙˜ÂÏÁÓ 12בההוא קאמר ר' יוחנ אינו לוקה דנפקא ליה
אזהרה מעונש:
 .¯˘· ˙‡ÓÂË Ï·‡ 13טהור שאכל את הטמא דאזהרה דידיה בהדיא כתיבי
והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל )ש( דברי הכל לוקה:
 .¯˘·‰Â ¯Ó ¯Ó‡„ 14יתירא דכתיב בסיפיה והבשר כל טהור וגו':
 .‰ Â·ÏÂ ÌÈˆÚ ˙Â·¯Ï 15לטומאת עצמ דחיבת הקדש מכשרת לשוינהו
אוכלא ואע''ג דהני לאו בני אכילה נינהו ובשר לפני זריקה לא גרע מינייהו:
 16ה''ג ורבא אמר בטומאת הגו) אבל טומאת בשר איתקיש לעונש דסמי 0לי'
והנפש אשר תאכל בשר דאוקימנא בלאחר )זריקת בשר(:
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כל הפסולין

דף לד:

פרק שלישי

הכא במאי עסקינ?
כגו שקדשו בכלי,
דנעשה כמי שקרבו כל מתיריו,
דתנ:
כל שיש לו מתירי  משקרבו מתיריו,
כל שאי לו מתירי  משקדש בכלי.

ֹאכל ּו,
"זֹאת ַה ְּב ֵה ָמה אֲ ׁ ֶשר ּת ֵ
ׁש ֹור ֵׂשה ְכ ָ ׂש ִבים וְ ֵׂשה ִע ִ ּזיםַ ,א ּיָל ּו ְצ ִבי" וגו',

2

3

4

5

6

לד:

7

אמר ליה ¯· ·˜ÚÈ Èל¯·:‡ÙÈÏÁ˙ ¯· ‰ÈÓ¯È È
אסברא ל 0
באברי בהמה טמאה דכולי עלמא לא פליגי,
כי פליגי  בחיה,
והכי איתמר:
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :עובר בעשה;
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר :אינו עובר בולא כלו.
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :עובר בעשה.
בהמה  אי ,חיה  לא.
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר :אינו עובר עליו בולא כלו.
ההוא למצוה.
8

9

10

מותיב ¯·‡:
אילו נאמר קרב ליי בהמה,
הייתי אומר:

תלמוד לומר :בקר וצא;
בקר וצא אמרתי ל 0ולא חיה;
יכול  לא יביא,
וא הביא  כשר;
הא למה זה דומה?
לתלמיד שאמר לו רבו:
הבא לי חטי והביא לו חטי ושעורי,
שאינו כמעביר על דבריו אלא מוסי) על דבריו,
וכשר?
תלמוד לומר:
בקר וצא,
בקר וצא אמרתי ל 0ולא חיה,
הא למה זה דומה?
לתלמיד שאמר לו רבו:
אל תביא לי אלא חיטי והביא לו חיטי ושעורי,
שאינו כמוסי) על דבריו אלא כמעביר על דבריו; *
ופסול;
תיובתא ד¯?!˘È˜Ï ˘È
תיובתא.
13

איתמר:
המעלה אברי בהמה טמאה על גבי המזבח 
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר :לוקה;
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :אינו לוקה.
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר :לוקה.
טהורה  אי,
טמאה  לא,
ולאו הבא מכלל עשה לוקי עליו.
ו¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :אי לוקי עליו.
לאו הבא מכלל עשה אי לוקי עליו.
ֹאכל ּו" )ויקרא יא,ג(,
"אֹ ָת ּה ּת ֵ
ולא בהמה טמאה,
ולאו הבא מכלל עשה עשה!?

זבחים

חיה בכלל בהמה,
כעני שנאמר )דברי יד,ה(:

1

מותיב ¯·:‰ÈÓ¯È È

פ

וכולן שקיבלו כו'.
בעא מיניה ¯ ˘È˜Ï ˘Èמ¯·:Ô ÁÂÈ È
פסול,
מהו שיעשה שירי?
אמר ליה:
אי עושה שירי אלא חו #לזמנו וחו #למקומו,
הואיל ומרצה לפיגולו.
14

15

16

17

¯·  „È·Êמתני הכי,
בעא מיניה ¯ ˘È˜Ï ˘Èמ¯·:Ô ÁÂÈ È
כוס פסול,
מהו שיעשה שירי?
אמר ליה:
פסול גופיה מאי סבירא ל?0
אי פסול משוי שירי 
כוס פסול נמי משוי שירי!
18

19

11

12

1

רש"י

 .ÈÏÎ· Â˘„˜˘ 1עצי שחתה אות במחתת כלי שרת מעל המזבח ע גחלי
ולבונה שקידשה בבזיכי דאפי' כרת בטומאת הגו) נמי אית בהו:
 .Ô ˙„ 2לקמ בפרק בית שמאי )מג (.גבי טומאת הגו):
 .ÔÈ¯È˙Ó ÂÏ ˘È˘ ÏÎ 3המתירי אותו באכילה חייבי עליו משו טומאה
משקרבו מתיריו ושאי לו מתירי משקדש בכלי:
 .‰‡ÓË ‰Ó‰· 4סוסי וגמלי:
 .ÔÈ‡ ÌÈ¯Â‰Ë 5מ הבקר ומ הצא תקריבו:
 .‰˘Ú ‰˘Ú ÏÏÎÓ ‡·‰ Â‡ÏÂ 6כ 0שנויה בתו 0הברייתא ומסקינ בלא תעשה
מניי תלמוד לומר א 0את זה לא תאכלו אלמא מדאיצטרי 0לא תעשה אחריה
לאו אזהרה הוא:
 .ÂÏÎ‡˙ ‰˙Â‡ 7מפרסת פרסה ומעלת גרה:
 .Ù''Ï Ú''Î„ 8דעשה הוא דאיכא ותו לא:
 .‰ÈÁ· È‚ÈÏÙ ÈÎ 9ולא לעני מלקות אלא לעשה ואימור נמי איפו 0דרבי יוחנ
לריש לקיש והכי הוה שמיע ליה לרבי יעקב:
 .‰ÂˆÓÏ ‡Â‰‰ 10בהמה מצוה להקריב וחיה רשות ומיהו טמאה ודאי לא
דכתיב ממשקה ישראל מ המותר לישראל בפרק קמא דמנחות )ו (.גבי טריפה:
 .‰Ó‰·‰ ÔÓ '‰Ï Ô·¯˜ ¯Ó‡ ÂÏÈ‡ 11ולא פירש בקר וצא:

רש"י

 .'ÂÎ ¯ÓÂ‡ È˙ÈÈ‰ 12כעני שנאמר זאת הבהמה וכתיב בתריה איל וצבי:
 13תרי בקר וצא כתיבי הת מ הבקר ומ הצא תקריבו והדר כתיב א עולה
קרבנו מ הבקר וא מ הצא קרבנו מ הכשבי:
 .ÌÈ¯È˘ ‰˘ÚÈ˘ Â‰Ó ÏÂÒÙ 14מי שהוא פסול לעבודה:
 .ÌÈÈ¯È˘ ‰˘ÚÈ˘ Â‰Ó 15א קבל וזרק מהו שיחזור הכשר ויקבל ויזרוק ויכשר
הקרב מי אמרינ כיו דזרק פסול שוייה לד שבצואר שיריי ותו לא מיחזי
לזריקה או דלמא לא אלימא זריקת פסול לשוייה לד שבצואר בהמה שירי
ויחזור הכשר ויקבל:
 .ÌÈ¯È˘ ¯‡˘‰ ˙‡ ‰˘ÂÚ˘ ‰ÏÂÒÙ ‰˜È¯Ê ÍÏ ÔÈ‡ 16אלא זריקה במחשבת חו#
לזמנו וחו #למקומו:
 .ÂÏÂ‚ÈÙÏ ‰ˆ¯ÓÂ ÏÈ‡Â‰ 17הואיל והויא זריקה מ התורה למיקבעיה פיגול
ופסול:
 .ÏÂÒÙ ÒÂÎ 18כגו שיצא מהו שיעשה לד שבצואר שירי א זרקו כה כשר
לזה ולא יהא תקנה לקרב שיחזור ויקבל:
 .ÍÏ ‡¯È·Ò È‡Ó ‰ÈÙÂ‚ ÏÂÒÙ 19אד פסול שזרק מאי סבירא ל 0בשירי
שבצואר בהמה דלא קמיבעיא ל:0
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כל הפסולין

דף לד:

פרק שלישי

אי פסול לא משוי שירי 
כוס פסול נמי לא משוי שירי.

פא

זבחים

אבל שמאל  לא;
ואי אשמעינ שמאל 
דאית ליה הכשירא ביו הכיפורי,
אבל כלי חול לא;
ואי אשמעינ כלי חול 
משו דחזו לקדושינהו,
אבל הנ 0
אימא לא;
צריכא.
9

¯·  È˙ÙÈ„Ó ‰ÈÓ¯Èמתני הכי,
בעא מיניה ‡· ÈÈמ¯·‡:
כוס,
מהו שיעשה את חבירו דחוי או שירי?
אמר ליה:
פלוגתא ד¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èו¯· ,Ô
דתניא:
למעלה הוא אומר:
מו יִ ׁ ְש ּפ ְֹך" )ויקרא ד,כה(,
" ֶאת ָ ּד ֹ
למטה הוא אומר:
"וְ ֶאת ָּכל ָ ּד ָמ ּה יִ ׁ ְש ּפ ְֹך" )ש,ל(,
מני לחטאת שקיבל דמה בארבעה כוסות,
ונת מתנה אחת מזה ומתנה אחת מזה,
שכול נשפכי ליסוד?
תלמוד לומר:
"וְ ֶאת ָּכל ָ ּד ָמ ּה יִ ׁ ְש ּפ ְֹך",
יכול  נת ארבע מתנות מכוס אחד יהו כול נשפכי ליסוד;
תלמוד לומר:
ְ ב
מו יִ ׁ ְש ּפ ֹך";
"וְ ֶאת ָ ּד ֹ
הא כיצד?
הוא נשפ 0ליסוד,
וה נשפכי לאמה;
¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
מני לחטאת שקיבל דמה בארבעה כוסות,
ונת ארבע מתנות מכוס אחד,
שכול נשפכי ליסוד?
תלמוד לומר:
"וְ ֶאת ָּכל ָ ּד ָמ ּה יִ ׁ ְש ּפ ְֹך".
והכתיב:
מו יִ ׁ ְש ּפ ֹ ְך"!?
"וְ ֶאת ָ ּד ֹ
אמר ¯· ‡˘:È
ההוא למעוטי שירי שבצואר בהמה.
2

3

4

5

6

וליהוי ליה דחוי!?
אמר ליה ¯· ‡ Èל¯· ‡˘:È
הכי אמר ¯·  È˙ÙÈ„Ó ‰ÈÓ¯Èמשמיה ד¯·‡:
הא מני?
 È¯ˆÓ‰ Ô Áהוא,
דלית ליה דחויי;
דתניא:
 È¯ˆÓ‰ Ô Áאומר:
אפילו ד בכוס,
מביא חבירו ומזווג לו.
10

12

11

¯· ‡˘ Èאמר:
כל שבידו לא הוי דחוי.
13

אמר ¯· ˘:‡ÈÈ
כוותיה ד¯· ‡˘ Èמסתברא,
מא שמעת ליה דאית ליה דחויי?
¯·,‰„Â‰È È
דתנ )יומא ו:א(:
ועוד אמר ¯·:‰„Â‰È È
נשפ 0הד ימות המשתלח,
מת המשתלח ישפ 0הד,
ושמעינ ליה דאמר:
כל שבידו לא הוי דחוי;
דתניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
כוס אחד היה ממלא מד התערובת,
וזורקו זריקה אחת כנגד היסוד;
14

15

קיבל הכשר ונתן לפסול כו'.
וצריכא,
דאי אשמעינ פסול 
הוה אמינא 
מאי פסול? טמא,
דחזי לעבודת ציבור,

16

17

7

רש"י

8

רש"י

 .ÌÈ¯È˘ Â‡ ÈÂÁ„ Â¯È·Á ˙‡ ‰˘ÚÈ˘ Â‰Ó ÒÂÎ 1כגו חטאת שקבל דמה בשני
כוסות ונת כל מתנותיו מאחד מה חבירו שירי הוא ונשפ 0ליסוד דכתיב ואת
כל הד ישפ 0וגו' )ויקרא ד(:
 .‡Â‰ ÈÂÁ„ Â‡ 2דחייה בידי שלא נית ממנו על הקרנות וישפ 0לאמה
שבעזרה המוציאה דמי לנחל קדרו:
 .‰ÏÚÓÏ 3בפרשה הוא אומר בשעיר נשיא בשירי הד ואת דמו ישפ 0ולא
כתיב כל דמו:
 .‰ËÓÏ 4בחטאת יחיד הוא אומר ואת כל דמה ישפ:0
 .‰Ó‡Ï ÔÈÎÙ˘ Ô‰Â 5דכוס עושה את חבירו דחוי:
 .‰Ó‰· ¯‡Âˆ·˘ ÌÈ¯È˘ ÈËÂÚÓÏ 6שה נעשי שירי על ידי הד הנתקבל
וישפכו לאמה:
 .‡ÎÈ¯ˆÂ 7לאשמועינ דאית להו תקנה בחזרה:

 .¯Â·Èˆ ˙„Â·ÚÏ ÈÊÁ„ 8כגו טמא דחזי לכתחלה בציבור הלכ 0גבי יחיד איכא
תקנתא בחזרה:
 .ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ· 9נטל את המחתה בימינו ואת הכ) בשמאלו:
 .ÈÂÁ„ ÈÂ‰È Â 10דהא נראה ונדחה ואמאי אית ליה תקנתא בחזרה:
 .Ì„ ÂÏÈÙ‡ 11שעיר הנעשה בפני:
 .ÒÂÎ· 12ומת המשתלח לא נדחה הד אלא מביא שעיר אחר ומזווג להד
וכשר הד למתנותיו וזה ישתלח ולשו אפילו דנקט משו דשלשה מחלוקות
בדבר איכא למא דאמר אפילו בעלי חיי נדחי דקתני וא משהגריל מת אחד
מה יביא שני ויגריל עליה כבתחילה והנשאר ידחה ואיכא למא דאמר מביא
חבירו שלא בהגרלה דבעלי חיי אי נדחי והגרלה לא מעכבא אבל ד בכוס
ומת המשתלח ישפ 0הד דשחוטי נדחי ואי חוזרי ונראי ואתא חנ המצרי
למימר אפילו ד בכוס מזווג ליה אחר:
 .Â„È·˘ 13לתק להחזיר כי הנ 0דמתניתי אבל ההוא דמשתלח אי בידו מי
יימר דיהבי ליה אחריני:
 .ÁÏ˙˘Ó‰ ˙ÂÓÈ 14דאידחי ליה ויביא שני אחרי:
 .˙·Â¯Ú˙‰ Ì„Ó 15של פסחי:
 .˙Á‡ ‰˜È¯Ê Â˜¯ÂÊ 16כדי פסח:
 .„ÂÒÈ‰ „‚ Î 17לאפוקי קר דרומית מזרחית כדאמרי' לקמ שא נשפ 0דמו
של אחד מה על ידי שה רבי ונבהלי לעשות נמצא כוס זה מכשירו שהרי
כול מעורבי בו ואי משו דאיערוב בד התמצית אמרינ לקמ רבי יהודה
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כל הפסולין

דף לה.

פרק שלישי

שמע מינה 
כל שבידו לא הוי דחוי;
שמע מינה.

2

3

4

לה.

5

והוא גופיה מנא ידע?
כהני זריזי ועבדי הייא ומשתפכי.
והלא ד התמצית מעורב בו!?
¯· ‰„Â‰È Èלטעמיה דאמר:
ד התמצית קרי ד,
דתניא:
ד התמצית באזהרה;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
בכרת.
6

7

זבחים

אמרו לו:
שבח הוא לבני אהר שיהלכו עד ארכובותיה בד.
והא ד הוי חציצה!?
לח הוא ולא הוי חציצה,
דתנ:
הד ,והדיו ,והדבש ,והחלב 
יבישי חוצצי,
לחי אי חוצצי.
13

גופא:
תניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
כוס אחד היה ממלא מד התערובת,
שא ישפ 0אחד מה נמצא שהוא מכשירו.
אמרו לו ל¯·:‰„Â‰È È
והלא לא נתקבל בכלי!
מנא ידעי?
אלא,
שמא לא נתקבל בכלי!
אמר לה* :
א) אני לא אמרתי אלא כשנתקבל בכלי.
1

פב

8

9

10

והאמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
מודה ¯· ‰„Â‰È Èלעני כפרה שאינו מכפר,
שנאמר )ויקרא יז,יא(:
ג
" ִּכי ַה ָ ּדם ה ּוא ַּב ּנ ֶֶפ ׁש יְ ַכ ּ ֵפר",
ד שהנפש יוצאה בו קרוי ד,
שאי הנפש יוצאה בו אי קרוי ד!?
אלא ¯· ‰„Â‰È Èלטעמיה דאמר:
אי ד מבטל ד.
11

אמר לה ¯·:‰„Â‰È È
לדבריכ,
למה פוקקי העזרה?
12

רש"י

לטעמיה דאמר אי ד מבטל ד ולא אמרינ אידחי ליה בהתערבו הואיל ובידו
לאוספו:
 .‡Ï‰Â 1זה שנשפ:0
 .ÈÏÎ· Ï·˜˙ ‡Ï 2היא 0יהיה כשר הא קיימא ל נשפ 0מ הצואר על הרצפה
ואספו פסול:
 .ÈÚ„È ‡ Ó 3רבנ שלא נתקבל והלא לא מעשה היא אלא סברא היא בעלמא
דחייש לשמא נשפ 0דמו של אחד מה:
 .Ï·˜˙ ‡Ï ‡Ó˘ 4ונמצא זורק ד פסול:
 .È˙¯Ó‡ ‡Ï È ‡ Û‡Â 5שיאס) אלא בנתקבל בכלי:
 .‰ÈÙÂ‚ ‡Â‰Â 6רבי יהודה מנא ידע שנתקבל בכלי:
 .Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê 7ומקבלי לכולהו:
 .‡ÈÈ‰ 8מהרה:
 .‰¯‰Ê‡· 9ה' לאוי כתיבי בד חד לד התמצית כדאמרינ בכריתות בפ''ק
)ד:(:
 .˙¯Î· ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯ 10הת ילי) טעמא:
 .Ì„ ÏË·Ó Ì„ ÔÈ‡ 11דמי במינו לרבי יהודה לא בטיל ולקמ תנ לה בפ' כל
הזבחי שנתערבו )עח:(.

והא קא מיתווסי מאנייהו,
ותנ:
היו בגדיו מטושטשי ועבד 
עבודתו פסולה!
וכי תימא  דמדלו להו;
והתניא:
" ִמ ּד ֹו" )ויקרא ו,ג(,
כמדתו,
שלא יחסר ושלא יותיר!?
בהולכת אברי לכבש,
דלאו עבודה היא,
ולא?
והתניא:
14

15

"וְ ִה ְק ִריב ַה ּכ ֵֹהן ֶאת ַה ּכֹל" )ויקרא א,יג(
זו הולכת אברי לכבש!?
אלא בהולכת עצי למערכה,
דלאו עבודה היא.
ולעבודה היכי אזלי?
אזלי אאיצטבי.
16

משנה )גה(:
השוחט את הזבח לאכול דבר שאי דרכו לאכול,
ולהקטיר דבר שאי דרכו להקטיר 
כשר;
ו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוסל.
לאכול דבר שדרכו לאכול,
ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר פחות מכזית 
כשר.
לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית 
כשר,
שאי אכילה והקטרה מצטרפי.
17

השוחט את הזבח לאכול כזית מ העור ומ הרוטב,
ומ הקיפה ,ומ האלל,
1

2

רש"י

 .‰¯ÊÚ‰ ˙‡ ÔÈ˜˜ÂÙ ‰ÓÏ 12ערבי פסחי שלא יצאו הדמי דר 0אמה לנחל
קדרו:
 .‰ˆÈˆÁ ‡ÈÂ‰ ‡˜ ‡‰Â 13בי רגליה לרצפה ותנ עומד על גבי כלי כו' פסול
)לעיל טו:(:
 .ÔÈ˘Ë˘ÂËÓ ÂÈ„‚· ÂÈ‰ 14לעיל בפרק ב' תניא לה:
 .˘·ÎÏ ÌÈ¯·‡ ˙ÎÏÂ‰· 15הא דקתני שבח הוא לבני אהר כו' בהולכת אברי
קאמר ולקמ פרי 0ובהולכת ד היכי אזלי:
 .È·ËˆÈ‡‡ 16איצטבאות גבוהי היו ש בני אבני ואינ חוצצי דמ הרצפה
ה:
 .ÏÂÎ‡Ï ÂÎ¯„ ÔÈ‡˘ ¯·„ ÏÂÎ‡Ï :'È ˙Ó 17חו #למקומו או חו #לזמנו:
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כל הפסולין

דף לה:

ומ העצמות ,ומ הגידי,
ומ הקרני ,ומ הטלפי,
חו #לזמנו ,וחו #למקומו 
כשר,
ואי חייבי עליה משו פיגול ונותר וטמא.
3

פרק שלישי

זבחים

ושוי,
שא חישב באכילת פרי ובשריפת 
לא עשה ולא כלו;
מאי לאו 
הא חישב באימורי נתפגלו פרי?
לא* ,
הא חישב באימורי 
נתפגלו אימורי עצמ.
21

22

4

לה:

השוחט את המוקדשי לאכול שליל או שיליא בחו #
לא פיגל;
המולק את התורי לאכול ביציה בחו #
לא פיגל;
חלב מוקדשי וביצי תורי 
אי חייבי עליה משו פיגול ונותר וטמא.
5

פג

6

7

8

9

גמרא:
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
פיגל בזבח 
נתפגל השליל;
בשליל 
לא נתפגל הזבח;
פיגל באלל 
נתפגלה מוראה;
במוראה 
לא נתפגל אלל;
פיגל באימורי 
נתפגלו פרי;
בפרי 
לא נתפגלו אימורי.

23

תא שמע:
פרי הנשרפי ושעירי הנשרפי,
מועלי בה משהוקדשו;
נשחטו 
הוכשרו ליפסל בטבול יו ובמחוסר כיפורי ובלינה;
מאי לאו  לינת בשר,
ושמע מינה 
מגו דפסלה בלינה,
פסלה בה מחשבה!
לא,
לינת אימורי.
24

10

25

26

11

27

12

28

13

14

הא מדקתני סיפא:
כול מועלי בה על בית הדש עד שיות 0הבשר,
מכלל דרישא לינת בשר!?
מידי איריא?
הא כדאיתא והא כדאיתא,
רישא אימורי,
וסיפא בשר.

15

29

16

17

18

19

לימא מסייע ליה:

מותיב רבא:
ואלו שאי מפגלי ואי מתפגלי:

20

1

רש"י

 .‰ÙÈ˜ 1מפרש בהעור והרוטב )חולי קכ (.תבלי ודקדקת הבשר השוכנת בשולי
קדרה:
 .ÏÏ‡ 2גיד הצואר שהוא קשה ואי ראוי לאכילה:
 .ÏÂ‚ÈÙ ÌÂ˘Ó Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ ÔÈ‡Â 3א היה הזבח פגול שחישב על בשרו או על
אימוריו חו #לזמנו ונתפגל האוכל מאלו פטור:
 .‡ÓËÂ 4א אכל בטומאת הגו) מאחת מאלה הזבח כשר:
 .ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ˙‡ 5כל היכא דנקיט האי לישנא מיירי בנקבות:
 .ÏÈÏ˘ ÏÂÎ‡Ï 6שבמעיה:
 .Ï‚ÈÙ ‡Ï 7את הזבח דלאו גופיה דזיבחא הוא:
 .ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ·ÏÁ 8חלב שבדדיה:
 .ÏÂ‚ÈÙ ÌÂ˘Ó Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ ÔÈ‡ 9א פיגל בזבח ואכל מחלבה לא מחייב כרת
דלאו זיבחא הוא:
 .Á·Ê· Ï‚ÈÙ :'Ó‚ 10שחטו ע''מ לאכול או להקטיר חו #לזמנו:
 .ÏÈÏ˘‰ Ï‚Ù˙ 11האוכל מהשליל חייב:
 .ÏÈÏ˘· 12ששחט את הזבח ע''מ לאכול מ השליל חו #לזמנו:
 .Á·Ê‰ Ï‚Ù˙ ‡Ï 13קסבר רבי אלעזר שליל גופיה דזיבחא הויא דעובר יר0
אמו הוא ומיהו אי מחשבתו מפגלת הזבח דדבר שאי דרכו לאכול הוא דרובא
דאינשי לא אכלי ליה ושליל עצמו לא נתפגל מדקתני מתני' לאכול שליל או
שליא בחו #לא פיגל:
 .ÏÏ‡ 14של עו) ראוי לאכילה הוא דרכי:0
 .‰‡¯ÂÓ 15לא חזי לאכילה דפירשא בעלמא הוא הלכ 0מחשבה דידה לא
מפגלא ומיהו היכא דנתפגל העו) ע''י דבר אחר כיו דאיכא אינשי דאכלי חייב
עליו כרת:
 .ÔÈ¯ÂÓÈ‡· Ï‚ÈÙ 16שחט פרי הנשרפי ע''מ להקטיר אימוריה חו #לזמנ:
 .ÌÈ¯Ù ÂÏ‚Ù˙ 17והאוכל מבשר חייב:
 .ÌÈ¯Ù· ·˘ÈÁ 18ששחט ע''מ לאכול מבשר חו #לזמנו:
 .'È¯ÂÓÈ‡ ÂÏ‚Ù˙ ‡Ï 19להתחייב כרת האוכל מכליות או מיותרת הכבד שלה
וכל שכ דלא נתפגלו פרי עצמ שהרי חישב לאכול דבר שאי דרכו לאכול
ואיידי דנקט פיגל באימורי נקט נמי לא נתפגלו אימורי:

רש"י

 .‰ÈÏ ÚÈÈÒÓ ‡ÓÈÏלר' אלעזר דאמר מתפגל ואע''פ שאי מפגל כגו שליל
ומוראה ובשר הפרי:
 .ÔÈÂ˘Â 21ר''ש וחכמי שנחלקו בפ' ב''ש )לקמ מג (.דרבנ אמרי פיגול נוהג
בפרי הנשרפי ור''ש אמר כל שאינו על מזבח החיצו אי חייבי עליו משו
פיגול ושוי שא חישב באחת מעבודות הד לאכול מ הפרי למחר או
לשורפ בבית הדש כהילכתו למחר לא עשה כלו דמחשבת אכילה לא מהניא
בהו דדבר שאי דרכו לאכול הוא ומחשבת שריפה נמי לא דאמחשבת אכילת
מזבח קפיד רחמנא אבל שריפה לאו לשו אכילה הוא ואע''ג דאמר בפירקי
דלעיל חישב שתאכלהו אש למחר פיגול ה''מ דחשיב בלשו אכילה כדאוקי
הת:
 .Â‡Ï È‡Ó 22הא דפליגי רבנ דאמרי פיגול נוהג בה בבשר דפרי עצמו קאמר
דא חישב באימורי להקטיר למחר דחשיב כי אורחייהו ואכילת מזבח נתפגל
בשר הפרי ליענש כרת על אכילתו:
 .ÔÓˆÚ ÔÈ¯ÂÓÈ‡ 23יותרת הכבד והכליות אבל לא בשר שאי מתפגל בדבר
שהוא גופו זבח אלא דבר המפגל דכיו דלא חשיב אכילה לעני פיגול לא
חשיב נמי אכילה לעני איפגולי:
 .Â¯˘ÎÂ‰ 24נתקנו לקבוע פסולי הללו:
 .ÌÈ¯ÂÙÈÎ ¯ÒÂÁÓ·Â ÌÂÈ ÏÂ·Ë· 25א נגעו בה:
 .‰ ÈÏ ‰ÏÒÙ„Ó 26פסלה נמי מחשבת לינה:
 .¯˘· ˙ ÈÏ Â‡Ï È‡Ó 27קתני שא ל נפסל וה''ה למחשבת לינה שפוסלת
בבשר ונהי נמי דהיכא דחישב אבשר עצמו לא תדוק מינה דהא מחשבה בדבר
שדרכו לאכול בעי וברייתא לעיל נמי תניא בהדיא ושוי שא חישב לאכול
פרי לא עשה כלו אפילו לפסול מיהו הא דייקינ מינה דמחשבת לינת
אימורי מפגלת הבשר כרבי אלעזר:
 .ÌÈ¯ÂÓÈ‡ ˙ ÈÏ ‡Ï 28דקתני דפסלה האימורי נפסלי בלינה קתני ודכוותה
פשוט מינה דמחשבת לינת אימורי מפגלת באימורי:
 .¯˘·‰ ˙‡ ÍÈ˙È˘ „Ú 29גרסינ במס' מעילה ול''ג משיות 0דא''כ הוה ליה דבר
שנעשית מצותו ואי מועלי בו אבל עד שיתי 0דאכתי אית בהו צור 0עבודת
גבוה קרי בהו מקדשי ה':
20
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כל הפסולין

דף לה:

פרק שלישי

צמר שבראשי כבשי ,ושער שבזק תיישי,
והעור ,והרוטב ,והקיפה,
והאלל ,והמוראה ,והעצמות,
והגידי ,והקרני ,והטלפי,
והשליל ,והשיליא,
וחלב המוקדשי ,וביצי תורי 
כול לא מפגלי ולא מתפגלי,
ואי חייבי עליה משו פיגול נותר וטמא,
והמעלה מה בחו  #פטור;
מאי לאו 
לא מפגלי הזבח,
ולא מתפגלי מחמת זבח!?
לא,
לא מפגלי את הזבח,
ולא מתפגלי מחמת עצמ.
2

3

4

5

6

7

אי הכי 
הא דקתני סיפא:
כול לא מפגלי ולא מתפגלי,
הא תו למה לי!?
וליטעמי,0
אי חייבי עליו משו פיגול,
הא תו למה לי?
אלא איידי דבעי למיתנא נותר וטמא 
תנא פיגול,
הכא נמי איידי דבעי למיתני המעלה מה בחו #
תנא נמי וכול לא מפגלי ולא מתפגלי.
8

9

פד

זבחים

לא פיגל,
והמולק את התורי לאכול ביציה בחו #
לא פיגל,
והדר תני:
חלב המוקדשי וביצי תורי 
אי חייב עליה משו פיגול נותר וטמא,
הא שליל ושיליא 
חייבי!?
אלא לאו שמע מינה 
כא  מחמת הזבח,
כא  מחמת עצמ;
שמע מינה.
11

12

13

תנ הת )כא ט:ג(:
ובעל מומי;
¯· ‡·È˜Ú Èמכשיר בבעלי מומי.
אמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
לא הכשיר ¯· ‡·È˜Ú Èאלא בדוקי שבעי,
הואיל וכשירי בעופות;
והוא,
שקד הקדישה את מומה.
ומודה ¯· ‡·È˜Ú Èבעולת נקבה,
דכמא דקד מומה להקדישה דמי.
14

15

1716

18

19

מתיב ¯·:‡¯ÈÊ È
המעלה מה בחו  #פטור;
הא מאימ  חייב,
והיכי משכחת לה?
בעולת נקבה;
אי אמרת בשלמא קסבר ¯· ‡·È˜Ú Èעולת נקבה,
א עלתה לא תרד 
20

21

22

¯·‡ אמר:
א) אנ נמי תנינא )כא(:
השוחט את המוקדשי לאכול שליל או שיליא בחו #
10

רש"י

 .ÔÈÏ‚Ù˙Ó ‡ÏÂ 1לקמיה מפרש ליה:
 .ÌÈ˘È˙ Ô˜Ê·˘ ¯Ú˘Â ÌÈ˘·Î È˘‡¯·˘ ¯Óˆ 2איצטרי 0לאשמועינ דלא מהניא
מחשבה בהו משו דעור הראש קרב ע הראש שאינו בכלל הפשט כדתניא
בהשוחט )חולי כז (.מני לרבות הראש שכבר הותז ומהניא ביה מחשבת הקטרה
בהנ 0מיהא לא מהניא מחשבה א חישב להקטיר למחר דלאו דרכו להקטיר
הוא דגבי א עלו ירדו קא תני להו בפ' המזבח )לקמ פה:(:
 .‰‡¯ÂÓ‰Â 3של עו) והאלל של בהמה והעובר ל''ג דהיינו שליל:
 .ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ·ÏÁÂ 4חלב שבדדי נקבה:
 5הכי גרסי' לברייתא הכא ובתוספתא כ 0שנוייה כול לא מפגלי ולא מתפגלי
ואי חייבי עליה משו פיגול נותר וטמא והמעלה מה בחו #פטור ה''ג
לגירסא דגמ' מאי לאו לא מפגלי את הזבח ולא מתפגלי מחמת הזבח לא לא
מפגלי את הזבח ולא מתפגלי מחמת עצמ אי הכי הא דקתני סיפא כול לא
מפגלי ולא מתפגלי הא תו למה לי וליטעמי 0אי חייבי עליה משו פיגול
תו למה לי אלא איידי דבעי למיתני נותר וטמא תנא פגול ה''נ איידי דבעי
למיתני המעלה מה כו' .אי חייבי עליה משו פיגול א חישב בזבח פיגול
ואכל מאלו והמעלה מה בחו #פטור דאי ראויי לפתח אהל מועד ]וה''פ[ מאי
לאו אי מפגלי את הזבח א זרק ע''מ לאכול או להקטיר מאלו חו #לזמנ
הזבח כשר:
 .Á·Ê‰ ˙ÓÁÓ ÔÈÏ‚Ù˙Ó ‡ÏÂ 6א חישב לאכול מבשר הזבח או להקטיר )מחמת(
אימורי חו #לזמנו ולא נתפגלו אלו ליענש באכילתו כרת ותיובתא דר''א דהכא
שליל ומוראה תנ:
 .ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ 7א זרק ע''מ לאכול לאלו חו #לזמנו אי מתפגלי שאי
מחשבתו מחשבה:
 .ÈÏ ‰ÓÏ Â˙ ‡‰ 8לאו לאיתויי דא) מחמת זבח אי מתפגלי:
 .ÏÂ‚ÈÙ ÌÂ˘Ó Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ ÔÈ‡ ÍÈÓÚËÈÏÂ 9פע שלישית למה לי למיתני הא
מאי תיתי לאשמועינ לדיד 0אלא על כרח 0משנה לאו דוקא אלא אגררא דטמא
ונותר נסבה לרבי אלעזר נמי משנה שניה לא תיקשי דאגררא דהמעלה מה
בחו #נסבה:
 .‡ È ˙ ÈÓ Ô ‡ Û‡ 10כרבי אלעזר דשליל ושיליא מתפגלי ולא מפגלי:

רש"י

 .Ï‚ÈÙ ‡Ï 11משמע לא את עצמ ולא את הזבח:
 .ÔÈ·ÈÈÁ ‡ÈÏÈ˘Â ÏÈÏ˘ ‡‰ 12עליה משו פיגול אלמא מתורת מפגל אפקעינהו
מתורת מתפגל לא אפקעינהו:
 .Á·Ê ˙ÓÁÓ 13מתפגלי מחמת מחשבת עצמ לא מתפגלי:
 .Ì˙‰ Ô ˙ 14גבי א עלו לא ירדו בפרק המזבח:
 .¯È˘ÎÓ 15א עלו שלא ירדו:
 .˙ÂÙÂÚ· ÔÈ¯˘ÎÂ 16לכתחילה שאי פוסל בה אלא חסרו אבר כגו יבש גפה
נסמית עינה )ויצאת( או נקטעה רגלה משו הקריבהו נא לפחת 0כדמפרש
בבכורות:
 .ÔÈ˜Â„ 17טיילא בלע''ז לשו או דק )ויקרא כא( כמו הנוטה כדוק )ישעיהו מ( ]אבל[
דוקי שבעי לא פסלי בהו ואע''ג דמו גמור הוא לא נאמרו מומי אלא
בבהמה דכתיב תמי זכר בבקר בכשבי ובעזי )ויקרא כב( מיניה דרשי' )מנחות
כה (.תמות וזכרות בבהמה ואי תמות וזכרות בעופות הואיל וכשרי בעופות
לכתחלה בבהמה א עלו לא ירדו:
 .ÔÓÂÓ ˙‡ Ô˘„˜‰ Ì„˜˘ ‡Â‰Â 18אבל קד מומ את הקדש לא חלה עליה
קדושת מזבח מעול אלא קדושת דמי ואי המזבח מקדש פסולי אלא שנראו
לו כדמפרש בפ' המזבח:
 .‰·˜ ‰Ó‰· ˙ÏÂÚ· Ú''¯ ‰„ÂÓÂ 19שתרד ואע''פ שכשרה בעופות לכתחילה
מ''ט דכמא דקד מומה להקדישה הוא שאי ל 0מו בעולה גדול מזה דכל
עולה זכר הוא:
 .ıÂÁ· Ô‰Ó ‰ÏÚÓ‰ 20בברייתא דלעיל תנ לה וקתני בה שליל ומעלה מה
משמע מבשרו פטור דלאו גופיה דזיבחא הוא ולא חזי להקרבה כדתניא בבהמה
המקשה )חולי עה (.מה יותרת כבד וכליות האמורי באש מוצא מכלל שליל
א) כל מוצא מכלל שליל:
 21הא מבשר אימ חייב:
 .‰·˜ ˙ÏÂÚ· ‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ÈÎÈ‰Â 22דאילו בשלמי המעלה מבשר בחו #פטור
דלא מתקבל בפני הוא כדתנ בפרק בתרא )לקמ קיב (:המעלה מבשר חטאת
כו':
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כל הפסולין

דף לו.

פרק שלישי

הא מני? ¯· ‡·È˜Ú Èהיא;
אלא אי אמרת א עלתה תרד 
הא מני?
אימא 
המעלה מה בחו  #פטור,
הא מאימורי אימ  חייב.
והא מה קתני,
ואימ דומיא דידהו!?
אלא אימא 
המעלה מאימוריה בחו  #פטור,
הא מאימורי אימ  חייב.
1

2

זבחים

ו¯· ‰„Â‰È Èהאי קרא להכי הוא דאתא?
האי מיבעי ליה לכדתניא:
" ּו ְב ַׂשר ז ֶַבח ּת ֹו ַדת ׁ ְשלָ ָמיו" )ויקרא ז,טו(,
למדנו לתודה שנאכלת ליו ולילה;
חליפי וולדות תמורות,
מני?
תלמוד לומרּ " :ו ְב ַׂשר";
חטאת ואש,
מני?
תלמוד לומרֶ " :ז ַבח";
ומני לרבות שלמי נזיר ושלמי פסח?
תלמוד לומרְ ׁ " :שלָ ָמיו",
לחמי תודה וחלות ורקיקי שבנזיר,
מני?
תלמוד לומרָ " :ק ְר ָּב ֹנו";
כול קורא אני בה לא יניח!?
א כ 
לימא קרא לא תותירו,
יח"?
מאי "ל ֹא ַי ִּנ ַ
א אינו עני להינוח,
תנהו עני למחשבת הינוח.
7

8

9

3

10

משנה )ו(:
שחטו על מנת להניח את דמו או אימוריו למחר,
או להוציא לחו #
¯· ‰„Â‰È Èפוסל;
ו ÌÈÓÎÁמכשירי.
על מנת ליתנ על גבי הכבש שלא כנגד היסוד,
ולית את הניתני למעל למטה,
ואת הניתני למטה למעל,
ואת הניתני * בפני בחו,#
ואת הניתני בחו #בפני,
שיאכלוהו טמאי שיקריבוהו טמאי,
שיאכלוהו ערלי ושיקריבוהו ערלי,
לשבר עצמות הפסח,
לאכול הימנו נא,
ולערב דמו בד הפסולי 
כשר;
שאי מחשבה פוסלת 
אלא בחו #לזמנו וחו #למקומו,
והפסח והחטאת שלא לשמ.
4

5

לו.

פה

גמרא:
מאי טעמיה ד¯·?‰„Â‰È È
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
תרי קראי כתיבי בנותר,
כתוב אחד אומר )שמות יב,י(:

11

12

התינח להניח,
להוציא מאי איכא למימר?
ועוד 
טעמיהד ד¯· ‰„Â‰È Èסברא הוא,
דתניא:
אמר לה ¯·:‰„Â‰È È
אי את מודי שא הניחו למחר שהוא פסול?
א) חישב להניחו למחר  פסול!?
אלא טעמיהה ד¯· ‰„Â‰È Èסברא הוא.
13

14

וניפלוג נמי ¯· ‰„Â‰È Èבכולהו!?
בהי ניפלוג?
בשובר עצמות הפסח ולאכול ממנו נא;
זיבחא גופיה מי מיפסיל?
על מנת שיאכלוהו טמאי ושיקריבוהו טמאי;
15

6

16

תו ִתיר ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַעד ּב ֶֹקר";
"ל ֹא ֹ
וכתוב אחד אומר )ויקרא ז,טו(:
יח ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַעד ּב ֶֹקר",
"ל ֹא ַי ִּנ ַ
א אינו עני להניח 
תנהו לעני מחשבת הינוח.

1

רש"י

רש"י

 .‡È‰ Ú''¯ È Ó ‡‰ 1דכיו דבפני א עלתה לא תרד מיחייב עלה בחו:#
 2הכי גרסינ אימא המעלה מה בחו #פטור הא מאימורי אימ חייב והא מה
קתני ואימ דומיא דידהו אימא המעלה מאימוריה בחו #פטור הא מאימורי
אימ חייב .לא תימא הא מאימ חייב אלא אימא הא אימורי אימ חייב
ובשלמי או בחטאת עסקינ שבאי נקבות:
 .È ˙˜ Ô‰Ó ‡‰Â 3דמשמע מבשר ואימ דומיא דידהו ודייקינ מינה הא מאימ
חייב ע''כ דומיא דידה דייקינ מ הבשר ע''כ בעולה קאי:
 .ÏÒÂÙ ‰„Â‰È È·¯ :'È ˙Ó 4א) על פי שאי כא לא אכילה ולא הקטרה ובגמרא
מפרש טעמא:
 .„ÂÒÈ‰ „‚ Î ‡Ï˘ 5או על המזבח שלא כנגד היסוד:
 .¯˙Â · È·È˙Î È‡¯˜ È¯˙ :'Ó‚ 6חד בפסח וחד בתודה:

 .ÔÈÙÈÏÁ 7מפריש תודתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה ונמצאת הראשונה הויא
שניה חליפי תודה וקריבה:
 .‰¯ÂÓ˙ ˙Â„ÏÂÂ 8ולד תודה ותמורת תודה וכול קריבי כדאמרי' בבכורות )יד(:
רק קדשי 0אלו התמורות אשר יהיה ל 0אלו הוולדות בכול אני קורא בה תשא
ובאת וגו':
 .¯˘·Â Ï''˙ 9דהוה ליה למכתב ותודתו ביומו יאכל הוה ליה קרא יתירא
לדרשא:
 .¯ÈÊ ÈÓÏ˘ 10איל נזיר הטעו לח כמותה:
 .ÁÒÙ ÈÓÏ˘Â 11חגיגת ארבעה עשר אבל שלמי בעלמא לא מצי לרבויי דהא
כתיב בהדיא בהו שני ימי ביו זבחכ יאכל וממחרת:
 .Â¯È˙Â˙ ‡Ï ‡¯˜ ‡ÓÈÏ Î''‡ ‚''‰ 12כדכתיב בכל שאר הנותרי לשו נותר:
 .‡Â‰ ‡¯·Ò Î''Ú ‰„Â‰È '¯„ ‡ÓÚË „ÂÚÂ 13ולא מריבוי דקרא אלא ס''ל
דהואיל ומיפסיל בהוצאה ובהינוח מיפסיל נמי במחשבת הוצאה והינוח:
 .ÏÂÒÙ ‡Â‰˘ ¯ÁÓÏ ÁÈ ‰ Ì‡˘ 14דד נפסל בשקיעת חמה:
 .Â‰ÏÂÎ· ‰„Â‰È '¯ ÈÓ ‚ÂÏÙ Â 15הואיל וטעמא מהאי סברא הוא נפלוג בכולהו
הנ 0דמתני' דקתני כשר ומשנינ בהי מינייהו נפלוג:
 .ÏÈÒÙÈÓ ‡˜ ÈÓ 16א היה שובר את העצמות או אוכל נא:
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כל הפסולין

דף לו:

פרק שלישי

זיבחא גופיה מי מיפסיל?
שיאכלוהו ערלי ושיקריבוהו ערלי;
זיבחא גופיה מי מיפסיל?

פו

זבחים

כשר,
הא במזיד  פסול;
וקיימא ל בשכיפר;
השתא ומה הת עיילי עיילא,
אי כיפר  אי,
אי לא כיפר  לא;
הכא דחשיב חשובי  לא כל שכ!?
תרי תנאי ואליבא ד¯·.‰„Â‰È È
11

לישנא אחרינא:
כל כמיניה?
לערב דמ בד הפסולי!?
¯· ‰„Â‰È Èלטעמיה דאמר:
אי ד מבטל ד.
לית את הניתני למעלה למטה,
למטה למעלה!?
¯· ‰„Â‰È Èלטעמיה דאמר:
שלא למקומו נמי מקומו קרינא ביה.
2

3

4

לו:

5

וליפלוג בניתני בפני שנתנ בחו,#
והניתני בחו #שנתנ בפני!?
קסבר ¯· ‰„Â‰È È
בעינ מקו שיהא משולש,
בד בבשר ובאימורי.
6

7

ומי אית ליה ל¯· ‰„Â‰È Èהאי סברא?
והתניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
" ָ ּד ָבר ָרע" )דברי יז,א(,
ריבה כא חטאת ששחטה בדרו,
וחטאת שנכנס דמה לפני 
פסולה!?
ולית ל¯· ‰„Â‰È Èשלישי?
והתנ )כא ח:יב(:
אמר ¯·:‰„Â‰È È
ו
הכניס שוגג 
8

9

10

רש"י

 .ÏÈÒÙÈÓ˜ ÈÓ ÌÈ‡ÓË Â‰Â·È¯˜È˘ 1והאי יקריבוהו באימורי קאמר דומיא
דיאכלוהו בבשר וכ א יאכלו טמאי או ערלי זבח שנזרק דמו כהלכתו מי
פסיל הקרב למפרע מלרצות:
 2ה''ג  .‰È ÈÓÎ ÏÎ ‡ È¯Á‡ ‡ ˘ÈÏמי ישמע לו להקריבו בפסול הכהני
טמאי לא ישמעו לו וכ הערלי להקריב למזבח בעבירה או לאכול קדש
בעבירה הלכ 0אי מחשבתו מחשבה בדבר התלוי באחרי:
 .'ÂÎ Ì„· ÔÓ„ ·¯ÚÏ 3כולי האי משינויא כלומר ואי איפליג בלערב דמה כו'
אי ד מבטל ד וכיו דעירוב לא פסיל מחשבת עירוב ]נמי[ לא פסיל:
 .'ÂÎ ÔÈ ˙È ‰ ˙‡ Ô˙ÈÏ 4ליפלוג במחשבה שלא במקומו:
 .‰ÈÓÚËÏ ‰„Â‰È '¯ 5דאמר אפילו יהביה חו #למקומו לא מיפסיל זיבחא
מלרצות דשלא במקומו כמקומו דמי בפ''ב )לעיל כז (.דאוקימנא מתניתי דחישב
לית את הניתני למטה למעלה כו' דס''ל לתנא דשלא במקומו כמקומו דמי
דמסקנא מידי דהוה אמחשבת הינוח ואליבא דר' יהודה:
 .ıÂÁ· ÌÈ Ù· ÔÈ ˙È ‰ ˙‡ Ô˙ÈÏ· ‚ÂÏÙÏÂ 6והניתני בחו #שחשב לית בפני
קא מקשי דהת ודאי אי הוה יהיב חטאת החיצונה בפני מיפסלא דכתיב וכל
חטאת אשר יובא וגו' )ויקרא ו(:
 .‰„Â‰È È·¯ ¯·Ò˜ 7מחשבה לית את הניתני בחו #בפני לא פסלא דגבי
מחשבת חו #לזמנו כתוב שלישי ודרשינ שיהא אותו חו #משולש בד ובשר
ואימורי דהיינו חו #לעזרה ממש שבשעת היתר הבמות נשתלש בכל אלה
הלכ 0גזירת הכתוב דפסול חו #למקומו אבל להכניסו לפני לאו מחשבה היא:
 .Ú¯ ¯·„ 8לא תזבח לה' אלהי 0שור ושה אשר יהיה בו מו וגו' ריבה כא
אזהרה שלא ישחוט החטאת בדרו:
 .'ÂÎ ÌÈ ÙÏ ‰Ó„ Ò Î ˘ ˙‡ËÁÂ 9כלומר לא תזבחנו ע''מ להכניס דמה לפני
ולאו בהכנסה ממש קמזהר ליה אלא במחשבת הכנסה דהא בזביחה קאי וקא
קרי ליה דבר רע אלמא מיפסיל:

וסבר ¯·,‰„Â‰È È
חטאת ששחטה בדרו * יהא חייב?
והתניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
יכול  חטאת ששחטה בדרו יהא חייב;
תלמוד לומר:
12

"ל ֹא ִתזְ ּ ַבח לַ יהֹוָ ה אֱ ל ֶֹה ָ
שה" וגו',
יך ׁש ֹור וָ ֶׂ
" ּכֹל ָ ּד ָברָ 13רע" )ש(,

על דבר רע אתה מחייבו,
ואי אתה מחייבו על חטאת ששחטה בדרו!?
תרי תנאי אליבא ד¯·.‰„Â‰È È
אמר ¯·:‡·‡ È
ומודה ¯·:‰„Â‰È È
שחוזר וקובעו לפיגול.
אמר ¯·‡:
תדע,
דפיגול לפני זריקה לא כלו הוא,
ואתיא זריקה וקבעה לה בפיגול.
ולא היא,
הת  הוא חדא מחשבה היא,
הכא  תרי מחשבות.
14

15

16

17

איתיביה ¯·  ‡ Â‰ל¯·:‡·‡ È
לית את הניתני למעלה למטה,
למטה למעלה,
לאלתר  כשר,
18

רש"י

 .¯˘Î ‚‚Â˘· ÒÈ Î‰ 10בפרק כל הזבחי שנתערבו וקיימא ל הת בגמרא
בשילהי פירקי דהא דדייקינ הא מזיד פסול בשכיפר בשנת ממנו על מזבח
הפנימי הוא דקפסיל רבי יהודה ולא מיפסל בהכנסה:
 .'ÂÎ ‰ÓÂ ‡˙˘‰Â 11דאיכא למשמע מיניה דכל שכ דמחשבת הכנסה לא
פסיל:
 .·ÈÈÁ ‡‰È 12מלקות:
 .Ú¯ ¯·„ 13מו בגלוי שהוא מגונה קרי דבר רע בבכורות בפרק על אלו מומי
)לז:(.
 .‰„Â‰È È·¯ ‰„ÂÓÂ 14בחישב על מנת להניח שחוזר וקובעו לפיגול א חזר
וחישב בעבודה שניה על מנת לאכול חו #לזמנו ולא אמרי' כבר נפסל במחשבת
הינוח:
 .Ú„˙ ‡·¯ ¯Ó‡ 15דמחשבת הינוח לרבי יהודה לאו כמחשבת חו #למקומו
ושלא לשמו היא לאפוקי מידי פיגול דהא פיגול דשוחט על מנת לזרוק את דמו
למחר לפני זריקה לאו כלו היא ואי המחשבה מועלת עד שיזרק הד היו
דבעינ קרב כל מתיריו ומיהו מחשבה קמייתא מחשבת הינוח הוי וכי זריק ליה
אתיא זריקה וקבעי ליה ולא אמרי' הואיל ומעיקרא פיגול לא חיילא איפסיל ליה
במחשבת הינוח וכי זריק ליה או בפיגול או בשתיקה לא ליחול פיגול:
 .‰·˘ÁÓ „Á Ì˙‰ 16דלא שינה מחשבתו הראשונה והיא היתה לש פיגול:
 .˙Â·˘ÁÓ È¯˙ 17והאחד ש פסול לה ולא ש פיגול:
 .¯˘Î 18כדאמרינ במתני' לדברי הכל:
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כל הפסולין

דף לו:

פרק שלישי

חזר וחישב חו #למקומו  פסול ואי בו כרת,
חו #לזמנו  פיגול וחייבי עליו כרת,
למחר  פסול,
חזר וחישב בי חו #לזמנו בי חו #למקומו 
פסול ואי בו כרת;
תיובתא ד¯·?!‡·‡ È
תיובתא.
1

2

אמר ¯·  ‡„ÒÁאמר ¯·:‡ÏÈÒ ¯· ‡ È
חישב שיאכלוהו טמאי למחר 
חייב.

זבחים

דלא חזו לא לגבוה ולא להדיוט.
לישנא אחרינא:
הא אימורי לא חזו.
ולא היא,
הנ 0חזו למילתייהו,
והני לא חזו כלל.
הדרן עלך כל הפסולין

אמר ¯·‡:
תדע,
דבשר לפני זריקה לא חזי,
וכי מחשב ביה מיפסיל.
ולא היא,
הת  זריק ומיחזי,
הכא  לא מיחזי כלל.
אמר ¯· :‡„ÒÁ
מרגלא בפומיה ד¯· „:‡ ÈÁ ¯· ÈÓÈ
בשר פסח שלא הוצלה,
ולחמי תודה שלא הורמו 
חייבי עליה משו טומאה.
3

4

5

6

אמר ¯·‡:
תדע 
דתניא:

"אֲ ׁ ֶשר לַ יהֹוָ ה" )ויקרא ז,כ(,
לרבות אימורי קדשי קלי לטומאה;
אלמא א) על גב דלאו בני אכילה נינהו 
חייבי עליה משו טומאה;
הכא נמי,
א) על גב דלאו בני אכילה נינהו 
חייבי עליה משו טומאה.
ולא היא,
הת אימורי קדשי קלי חזו לגבוה,
לאפוקי בשר פסח שלא הוצלה ולחמי תודה שלא הורמו,
7

8

רש"י

 .ÏÂÒÙ ¯ÁÓÏ 1חישב לית למחר את הניתני למטה למעל ואוקי בפרק שני
משו מחשבת הינוח כרבי יהודה ולא משו מחשבת נתינת מחר דא''כ פיגול
מיבעיא ליה אלמא לא הוי פיגול דזריקה דלא כשר באכילה לא אתיא לידי
פיגול וקתני חזר וחישב בו אלמא לא מיקבע תו פיגול:
 .¯ÁÓÏ ÌÈ‡ÓË Â‰ÂÏÎ‡È˘ ·˘ÈÁ 2פיגול ולא אמרינ לאו מחשבה היא דאכילת
טמאי לא חזיא והוי כמחשב מחשבת פסול:
 .Ú„˙ 3דמחשבת אכילת פסול לא מפקא מידי פגול בר מחשבת חו #למקומו
)ולזמנו( דהא בשר לפני זריקה לא חזי לאכילה וכי מחשב ביה בשחיטה ע''מ
לאוכלה למחר מפגיל דהשתא אכילה פסולה היא בלא שו פיגול:
 .ÈÊÁÈÓÂ ˜È¯Ê Ì˙‰ 4ואשתכח דלמחר אי לאו משו פיגול הוה חזיא לאכילה:
 .‰Ó¯Â‰ ‡Ï˘ 5ד' חלות הנתרמות לכה מארבעה מיני שבה דכתיב והקריב
ממנו אחד מכל קרב תרומה וגו' )ויקרא ז(:
 .‰‡ÓÂË ÌÂ˘Ó 6א אכל בטומאת הגו) ואע''ג דקי''ל שאי ניתר לטהורי
אי חייבי עליו משו טומאה האי כיו דאיזרק ד ניתר לטהורי קרינ ביה
ואע''ג דאי פסח נאכל אלא צלי וחלות התודה עד שיורמו:
 7ה''ג ‡˘¯  .‰‡ÓÂËÏ ÌÈÏ˜ ÌÈ˘„˜ È¯ÂÓÈ‡ ˙Â·¯Ï '‰Ïוהנפש אשר תאכל
מבשר זבח השלמי אשר לה':
 .‰‡ÓÂËÏ 8להתחייב כרת האוכל בטומאת הגו) דאשר לה' יתירא הוא
למידרש ביה דבר שהוא עולה לגבוה:
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פז

בית שמאי

דף לז.

פרק רביעי

פרק רביעי  בית שמאי
משנה )אב(:
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי:
כל הניתני על מזבח החיצו שנת במתנה אחת 
כיפר;
ובחטאת 
שתי מתנות;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי:
א) חטאת שנתנה מתנה אחת 
כיפר.
1

2

לפיכ,0
א נת את הראשונה כתיקנה ואת השניה חו #לזמנה 
כיפר;
וא נת את הראשונה חו #לזמנה,
ואת השניה חו #למקומה 
פיגול וחייבי עליו כרת.
3

פח

זבחים

¯· Èאומר:
"וְ ַה ִּנ ׁ ְש ָאר ַּב ָ ּדם יִ ּ ָמ ֵצה" )ויקרא ה,ט(,
שאי תלמוד לומרַּ " :ב ָ ּדם",
ומה תלמוד לומרַּ " :ב ָ ּדם"?
לפי שלא למדנו 
אלא לניתני מת ארבע שטעוני מת דמי ליסוד,
שאר דמי מני?
תלמוד לומר:
"וְ ַה ִּנ ׁ ְש ָאר ַּב ָ ּדם יִ ּ ָמ ֵצה",
שאי תלמוד לומר " ַּב ָ ּדם",
ומה תלמוד לומר " ַּב ָ ּדם"?
לימד על כל הדמי שטעוני מת דמי ליסוד.
10

11

12

4

5

ואכתי להכי הוא דאתא?
מיבעי ליה לכדתניא:
מני לניתני בזריקה שנתנ בשפיכה יצא?
תלמוד לומר:
"וְ ַדם זְ ָב ֶח ָ
יך יִ ּ ׁ ָש ֵפ ְך"!?
סבר לה כ¯· ‡·È˜Ú Èדאמר:
לא זריקה בכלל שפיכה ולא שפיכה בכלל זריקה,
דתנ )פסחי י:ט(:
בר 0ברכת הפסח פטר את של זבח,
של זבח לא פטר את הפסח,
דברי ¯·;Ï‡ÚÓ˘È È
¯· ‡·È˜Ú Èאומר :לא זו פוטרת זו,
ולא זו פוטרת זו.
14

13

15

כל הניתני על המזבח הפנימי,
שא חיסר אחת מ המתנות 
כאילו לא כיפר.
לפיכ,0
נת כול כתיקנ ואחת שלא כתיקנה 
פסולא ואי בו כרת.
6

7

16

17

18

גמרא:
תנו רבנ:
מני לניתני על מזבח החיצו שנתנ במתנה אחת שכיפר?
תלמוד לומר" :וְ ַדם זְ ָב ֶח ָ
יך יִ ּ ׁ ָש ֵפ ְך" )דברי יב,כז(.
והאי להכי הוא דאתא?
האי מיבעי ליה לכדתניא* :
מני לכל הדמי שטעוני מת ד ליסוד?
תלמוד לומר:
"וְ ַדם זְ ָב ֶח ָ
יך יִ ּ ׁ ָש ֵפ ְך"!
נפקא ליה מד¯·;È
דתניא:
8

לז.

9

רש"י

 .˙Á‡ ‰ ˙Ó :'È ˙Ó .ÌÈ¯ÓÂ‡ È‡Ó˘ ˙È· - ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù 1זריקה אחת כיפר
אע''פ שרוב טעוני שתי מתנות שה ארבע:
 .˙Â ˙Ó È˙˘ ˙‡ËÁ·Â 2מתנות אצבע ממש ובגמרא ילי) טעמא:
 .ÍÎÈÙÏ 3חטאת וכל הזבחי לבית הלל ולבית שמאי שאר זבחי חו#
מחטאת:
 .‰ ˜˙Î ‰ Â˘‡¯‰ ˙‡ Ô˙ 4בשתיקה ואת השניה במחשבת אכילת בשר חו#
לזמנו כיפר וכשר הקרב שכבר ניתר הקרב ליקרב על ידי מתנה ראשונה ואי
השניה מתרת את הבשר לפיכ 0אינה מפגלת:
 .˙¯Î ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁÂ ÏÂ‚ÈÙ 5שאי מחשבת חו #למקומו דשניה מוציאתו מידי
פיגול שכבר הוקבע בראשונה שכבר קרבו כל מתיריו:
 .¯ÙÈÎ ‡Ï ˙Â ˙Ó‰ ÏÎÓ ˙Á‡ ¯ÒÈÁ˘ 6כדילי) בברייתא בגמרא:
 .ÍÎÈÙÏ 7הואיל וכול מתירות אי זו מתרת בלא זו ואי זו מפגלת בלא זו וא
נת כול כתקנ בשתיקה ואחת שלא כתקנה כגו שנתנה במחשבת חו #למקומו
או חו #לזמנו פסול שלא ניתר בראשונות ואי בו כרת שאי האחרונה מפגלתו
דקסבר אי מפגלי בחצי מתיר:
 .ÍÙ˘È :'Ó‚ 8שפיכה אחת משמע דלא כתיב סביב דילפינ מיניה שתי מתנות
שה ארבע בפרק איזהו מקומ:
 .ÔÈ Ó 9שכל הדמי של כל הקרבנות שטעוני מת ד ליסוד א נשאר מ
הד בכלי לאחר שזרק שתי מתנותיו שצרי 0לשופכו ליסוד ואע''פ שלא נאמר
שפיכת שיריי אלא בחטאת:

אכתי להכי הוא דאתא?
מיבעי ליה לכדתניא:
¯· Ï‡ÚÓ˘È Èאומר:
מתו 0שנאמר )במדבר יח,יז(:

כור ֵעז" וגו',
או ְב ֹ
שב ֹ
או ְב ֹ
כור ׁש ֹור ֹ
" ַא ְך ְּב ֹ
כור ֶּכ ֶׂ
רש"י

 .'Â‚Â Ì„· ¯‡˘ ‰Â 10בחטאת העו) כתיב והנשאר ימצא הוה ליה למכתב:
 .Ú·¯‡ Ô˙Ó ÔÈ ˙È ‰ ÏÚ ‡Ï‡ 'ÂÎ Ì„· ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ‰ÓÂ 11היינו חטאת
שטעונה ארבע מתנות על ארבע קרנות ובחטאת כתיבי שירי לשפיכה:
 .ÌÈÓ„‰ ÏÎ ÏÚ „ÓÈÏ 12שנשאר בה כלו לאחר עיקר זריקת שישפ 0הנשאר
ליסוד:
 .‰˜È¯Ê· ÔÈ ˙È Ï ÔÈ Ó 13כל הדמי שכתב בה זריקה כגו עולה ושלמי ואש
דכתיב בהו וזרקו ובכור דכתיב ביה ואת דמ תזרוק )במדבר יח( וכל זריקה
מרחוק משמע שזורק מ הכלי למזבח למרחוק:
 .‰ÎÈÙ˘ 14עומד אצל היסוד ושופ:0
 .ÍÙ˘È ÍÈÁ·Ê Ì„Â 15כל זבחי במשמע:
 .Á·Ê Ï˘ ˙‡ ¯ËÙ ÁÒÙ‰ ˙Î¯· Í¯È· 16חגיגת ארבעה עשר שבאה ע הפסח
כשהחבורה מרובה ושנינו בתוספתא דפסחי על הפסח הוא אומר ברו 0אשר
קדשנו במצותיו וצונו לאכול הפסח ועל הזבח הוא אומר אשר קדשנו במצותיו
וצונו לאכול את הזבח וא ביר 0על הפסח פטר את הזבח:
 .ÁÒÙ‰ ˙‡ ¯ËÙ ‡Ï Á·Ê‰ ÏÚ 17וקס''ד ובפסחי נמי הכי מפרש דקסבר רבי
ישמעאל זריקה בכלל שפיכה כדאמר לעיל מני לניתני בזריקה הניתני
בשפיכה יצא הלכ 0מת ד שלמי שכתב בה זריקה בכלל מת ד פסח שכתב
בה שפיכה כדאמרינ לקמ וכי ביר 0על הפסח פטר את הזבח שהזבח בכלל
פסח אבל ביר 0על הזבח לא פטר את הפסח שלא מצינו לניתני בשפיכה
שכשרי בזריקה הלכ 0אי פסח בכלל שלמי:
 .ÂÊ ˙‡ ˙¯ËÂÙ ÂÊ ÔÈ‡ ¯ÓÂ‡ ‡·È˜Ú '¯ 18דלית ליה לניתני בזריקה שנתנ
בשפיכה יצא דהא דפסח בשפיכה מוד זבחי 0ישפ 0נפקא ל לקמ ותרתי לא
דרשת מיניה ולקמ פרי 0לרבי ישמעאל היכי דרשת ליה להכי ולהכי ותנא
דברייתא קמייתא סבר לה כרבי עקיבא בהא דאי זריקה בכלל שפיכה אבל
בפסח בשפיכה לא סבירא ליה כוותיה דהא לא מייתר ליה קרא דמיבעיא ליה
לכל הניתני במזבח החיצו שנתנ במתנה אחת כיפר והכי אמרינ בשמעתי:
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בית שמאי

דף לז:

פרק רביעי

למדנו לבכור שטעו מת דמי ואימורי לגבי מזבח,
מעשר ופסח מני?
תלמוד לומר:
ְ
"וְ ַדם זְ ָב ֶח ָ
יך יִ ּ ׁ ָש ֵפך"!?
סבר לה כ¯·,ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È
דתניא:
¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ Èאומר:
דמו לא נאמר אלא " ָ ּד ָמם" )במדבר יח,יז(,
חלבו לא נאמר אלא " ֶחלְ ָּבם" )ש(,
לימד על בכור מעשר ופסח,
שטעו מת דמי ואימורי לגבי מזבח.
1

ו¯·,Ï‡ÚÓ˘È È
האי קרא מפיק ליה להכי ומפיק ליה להכי!?
תרי תנאי אליבא ד¯·.Ï‡ÚÓ˘È È
2

3

4

פט

זבחים

"לֹא ִת ְפ ֶּדה ק ֶֹד ׁש ֵהם",
ה קריבי ואי תמורת קריבה,
דתנ )תמורה ג:ה(:
תמורת בכור ומעשר,
ה וולד וולד ולד עד סו) כל העול,
הרי ה כבכור ומעשר,
ויאכלו במומ לבעלי,
ותנ )פסחי ט:ו(:
אמר ¯·:Ú˘Â‰È È
שמעתי שתמורת פסח קריבה,
ותמורת פסח אינה קריבה,
ואי לי לפרש;
אלא ל¯· Ï‡ÚÓ˘È Èדמוקי ליה כוליה בבכור,
מעשר ופסח דלא קריבה תמורת מנא ליה?
מעשר  גמר עברה עברה מבכור,
פסח  בהדיא כתב ביה כשב,
מה תלמוד לומר  " ִאם ֶּכ ֶׂשב" )ויקרא ג,ז(?
לרבות תמורת הפסח אחר הפסח שתקרב שלמי,
יכול  א) לפני הפסח כ;
תלמוד לומר" :ה ּוא" )ש(.
וכל הנ 0תנאי,
דמפקי ליה להאי " ַדם זְ ָב ֶח ָ
יך יִ ּ ׁ ָש ֵפ ְך" )דברי יב,כז(,
לדרשא אחרינא,
האי כל הניתני על מזבח החיצו,
שנתנ מתנה אחת שכיפר מנא להו?
סברי להו כ· ÏÏ‰ ˙Èדאמרי:
א) חטאת שנתנה מתנה אחת כיפר,
וילפינ כולהו מחטאת.
12

13

14

15

16

בשלמא ל¯· Ï‡ÚÓ˘È Èדמוקי לה כוליה בבכור,
היינו דכתיב )במדבר יח,יח(ּ " :ו ְב ָ ׂש ָרם יִ ְהיֶה ּ ָל ְך",
אלא ל¯· ÈÒÂÈ Èדמוקי ליה נמי במעשר ופסח,
מעשר ופסח בעלי אכלי ליה,
מאי " ּו ְב ָ ׂש ָרם יִ ְהיֶה ּ ָל ְך"!?
אחד ת ואחד בעל מו* ,
לימד על בכור בעל מו שנית לכה,
שלא מצינו לו בכל התורה כולה.
5

6

7

לז:

8

9

ו¯·?!Ï‡ÚÓ˘È È
נפקא ליה מ"לְ ָך יִ ְהיֶה" )ש( דסיפא.
בשלמא ל¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ Èדמוקי ליה נמי במעשר ופסח,
היינו דכתיב )במדבר יח,יז(:
10

11

רש"י

 .ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È·¯Î ‰Ï ¯·Ò 1דאמר פסח בזריקה ונפקא ליה מואת דמ דלא
כתיב דמו דליקו אבכור לחודיה:
 .‡¯˜ È‡‰ Ï‡ÚÓ˘È '¯Â 2דוד זבחי 0ישפ:0
 .ÈÎ‰ÏÂ ÈÎ‰Ï ‰ÈÏ ˜ÈÙÓ 3בתמיה דריש ליה לניתני בזריקה שנתנ בשפיכה
דעל כרח 0כר''ע לא אתיא דא כ אמאי אי פסח פוטר את הזבח הואיל
ושלמי בכלל פסח ואי נמי סבירא ליה לר' עקיבא פסח בזריקה כר' יוסי הגלילי
כל שכ דשניה פוטרי זה את זה וקדריש להו תו לפסח דבשפיכה:
 .Ï‡ÚÓ˘È '¯„ ‡·ÈÏ‡ È‡ ˙ È¯˙ 4דמא דילי) ליה לפסח בשפיכה לית ליה
פסח פוטר את הזבח ולא פליג רבי ישמעאל אדר' עקיבא בהאי כיו דפסח
בשפיכה מהאי קרא ילי) תו לית ל למיל) מינה ניתני בזריקה כשרי בשפיכה
ומא דאית ליה פלוגתא לית ליה פסח בשפיכה אלא בזריקה כשלמי ומיהו
פסח עיקר וזבח טפל לו הלכ 0אי זבח פוטרו לפסח אבל פסח פוטר את הזבח
ובפסחי ירושלמי האי טעמא אמר בה:
 .Ï‡ÚÓ˘È È·¯ ‡ÓÏ˘· 5דמפיק מת פסח מד זבחי 0ישפ 0והאי לשו רבי
דדמ וחלב כוליה בבכור מוקי לה ובשור וכשב ועז הוא דנקט לשו רבי
והאי נמי דקאי לשו רבי דבשר יהיה ל 0דסמי 0ליה אבכור שור ובכור כשב
ובכור עז:
 .ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È·¯Ï ‡Ï‡ 6דאית ליה בכור לשו יחיד וקרא דנקט לשו רבי
משו מעשר ופסח נקט לה ומעשר ופסח פשיטא ל שאינה מתנה לכה אלא
בעלי אכלי ליה:
 .Ì¯˘·Â È‡Ó 7דקא''ל רחמנא לאהר:
 8ומשני ‡ .ÌÂÓ ÏÚ· „Á‡Â Ì˙ „Áכלומר לעול לשו רבי דנקט קרא קמא
לאו אמיני דבכורות קאי דכול בלשו חד בכור מפיק להו ודמ וחלב לרבות
מעשר ופסח ולשו רבי דבשר אבכור קאי ולא אשלשת מיני בכור דקרא
דתימא דחלב ודמ נמי עלייהו קאי אלא אבכור דחד מינא נמי שיי 0למימר
ובשר את ובעל מו:
‰¯Â˙‰ ÏÎ· ¯Á‡ ÌÂ˜Ó ÂÏ Â ÈˆÓ ‡Ï˘ Ô‰ÎÏ Ô˙È ˘ ÌÂÓ ÏÚ· ¯ÂÎ· ÏÚ „ÓÈÏ 9
 .‰ÏÂÎודמ וחלב ליכא לאוקומי בחד בכור דבעל מו לא קרב:
 .‰ÈÙÈÒ„ 10וכשוק הימי ל 0יהיה:

17

18

19

והחטאת -
שתי מתנות.
אמר ¯· :‡ Â‰
מאי טעמיהו ד·?È‡Ó˘ ˙È
" ַק ְרנֹת" )ויקרא ד,כה(ַ " ,ק ְרנֹת" )ש,ל( ,קרנות )ע"פ ויקרא ד,לד(,
הרי כא שש,
ארבעה למצוה ושתי לעכב.
20

רש"י

 .'ÂÎ Ô ˙Â 'ÂÎ Ì‰ ˘„˜ ·È˙Î„ Â ÈÈ‰ 11כלומר היינו דקודש ה ממעט נמי
תמורת מעשר ופסח מהקרבה ונילי) מינה טעמא דהנ 0ב' משניות דתנ בהו
דלא קרבי )וולד(:
 .¯˘ÚÓÂ ¯ÂÎ·Î 12דאי נפדי במו לחול קדושה על המעות ומיהו לא כבכור
ומעשר לקרב אלא יאכלו בעלי במו:
 .ÈÓ Ô ˙Â 13בפסחי דתמורת פסח לא קרבה:
 .˘¯ÙÏ ÈÏ ÔÈ‡Â 14הי קריבה והי לא קריבה וקיימא ל דתמורה שהמיר בו אחר
הפסח קריבה דתמורת שלמי היא ושהמיר בו קוד זמנו לא קרבה דתמורת
הפסח היא:
 .‰¯·Ú ‰¯·Ú 15כל אשר יעבור תחת השבט במעשר והעברת כל פטר בבכור:
 .·˘Î Ì‡ 16ובשלמי כתיב:
 .ÌÈÓÏ˘ ‰·È¯˜˘ 17שהרי מותר נעשה שלמי משעבר זמנו:
 .‡Â‰ 18זבח פסח הוא הוא קרב ואי תמורתו קריבה:
 .'ÂÎ ˙‡ËÁ Û‡ 19וילפינ לה מקראי בשמעתי והדר ילפינ כולהו זבחי
מחטאת:
 .˙Â ¯˜ ˙ ¯˜ ˙ ¯˜ 20שלש פרשיות נאמרו בחטאות החיצונות בויקרא אחת
בשעיר נשיא וב' בחטאת יחיד אחת בכשבה ואחת בשעירה בשתי כתיב על
קרנת חסר והאחת מלא וב''ש אית להו יש א למקרא הרי כא שש ואי במזבח
אלא ארבע והשתי יתירות לא נאמרו אלא ששנה עליה הכתוב לעכב ארבע
נאמרו למצוה שמצוה בארבע מתנות ושתי נשנו מה לעכב:
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דף לח.

פרק רביעי

ו·?!ÏÏ‰ ˙È
"קרנת"" ,קרנת"" ,קרנות",
הרי כא ארבע,
שלש למצוה ואחת לעכב.
ואימא 
כולהו למצוה!?
כפרה בכדי לא אשכח.

14

ותנא מייתי לה מהכא:
15

17

18

3

19

ואיבעית אימא 
היינו טעמיהוב ד·,ÏÏ‰ ˙È
אהני מקרא ואהני מסורת,
אהני מקרא לטפויי חדא,
ואהני מסורת לבצורי חדא.
אלא מעתה 
"לטטפת" )ע"פ שמות יג,טז(,
"לְ ט ָֹטפֹת" )דברי ו,ח(" ,לטוטפות" )ע"פ דברי יא,יח(,
הרי כא ארבע,
אהני קרא ואהני מסורת,
חמשה בתי בעי למיעבד!?
סבר לה כ¯· ‡·È˜Ú Èדאמר:
טט בכתפי שתי,
פת באפריקי שתי.
4

5

6

7

8

אלא מעתה 
" ַּב ּ ֻס ּכֹתַּ ...ב ּ ֻס ּכֹתַ ...ב ּ ֻס ּכ ֹות" )ויקרא כג,מבמג(,
אהני מקרא ואהני מסורת,
חמשא דפנתא בעי למיעבד!? *
הת חד קרא כוליה לגופיה,
וחד לסככה,
אתאי הלכתא וגרעתה לשלישית ואוקימתה אטפח.
9

10

11

אלא מעתה 
"וְ ָט ְמ ָאה

"וְ ִכ ּ ֶפר ...וְ ִכ ּ ֶפר ...וְ ִכ ּ ֶפר" )ויקרא ד,כולה(,
מפני הדי,
שיכול ,והלא די הוא,
נאמרו דמי למטה ונאמרו דמי למעלה,
מה מת דמי האמורי למטה 
שנתנ במתנה אחת כיפר;
א) דמי האמורי למעלה 
שנתנ במתנה אחת כיפר;
או כל 0לדר 0זו 
נאמרו דמי בפני ונאמרו דמי בחו,#
מה דמי האמורי בפני 
חיסר אחת מ המתנות לא עשה ולא כלו,
א) דמי האמורי בחו #
חיסר אחת מ המתנות לא עשה ולא כלו!?
נראה למי דומה?
דני חו #מחו #ואי דני חו #מבפני,
או כל 0לדר 0זו,
דני חטאת וארבע קרנות מחטאת וארבע קרנות,
ואל יוכיח חו #שאי חטאת וארבע קרנות!?
תלמוד לומר:
"וְ ִכ ּ ֶפר ...וְ ִכ ּ ֶפר ...וְ ִכ ּ ֶפר",
מפני הדי,
"וְ ִכ ּ ֶפר" 
א) על פי שלא נת אלא שלש,
"וְ ִכ ּ ֶפר" 
א) על פי שלא נת אלא שתי,
"וְ ִכ ּ ֶפר" 
א) על פי שלא נת אלא אחת.
16

2

12

זבחים

שאני הת,
דכתיב )ש(ְּ " :כנִ ָ ּד ָת ּה".

1

לח.

צ

ׁ ְשבֻ ַעיִ ם" )ויקרא יב,ה(,

21

20

22

23

24

25

והאי מיבעי ליה לגופיה!?
26

שבעי,
אהני קרא ואהני מסורת,
ארבעי ותרי בעיא למיתב!?
13

רש"י

˘‡  .‰˙„ Î ·È˙Î„ Ì˙‰ Èמשמע שלא ירד הכתוב למני ימי אלא למני
שבועות שהנדה שבוע אחת והיולדת שבועי שא אתה אומר שבעי הפלגת
מתורת נדה הרבה אבל כשאתה אומר שבועי קרבת' לתורת נדה:
 .‡ ˙Â 15דמתני' לא מייתי להא דב''ה כרב הונא אלא מהכא:
 .¯ÙÎÂ ¯ÙÎÂ ¯ÙÎÂ 16בשעיר נשיא ושעירה וכשבה שכול על המזבח החיצו:
 .ÔÈ„‰ È ÙÓ 17שחזר חלילה ומלמד על החטאת החיצונה שכל מתנותיה
מעכבות לכ 0נאמרו אלו להכשיר א חיסר:
 .‡Â‰ ÔÈ„ ‡Ï‰Â 18להכשירה במתנה אחת וקרא למה לי:
 .‰ËÓÏ ÌÈÓ„ Â¯Ó‡ 19מחוט הסיקרא כל הדמי חו #מחטאת ונאמרו דמי
למעלה מחוט הסיקרא חטאת מה תחתוני כפר במתנה אחת דכתיב וד זבחי0
ישפ 0ומיהו חטאת מהאי קרא לא ילי) דלא שייכי ביה לשו שפיכה כי א
זריקה שהיא במתנת אצבע אלא בבני אב למד מ התחתוני דא) הוא כפר
במתנה אחת:
 .ÌÈ Ù· 20בחטאות הפנימיות:
 .ıÂÁ· 21בחטאות החיצונות:
 .ÌÂÏÎ ‡ÏÂ ‰˘Ú ‡Ï 22בפירקי ילפינ לה:
 .ıÂÁÓ ıÂÁ 23חטאת מעולה:
 .˙‡ËÁ ÔÈ „ 24החיצונה שהיא חטאת וכתיב בה ארבע קרנות כמו שאמרנו
למעלה קרנת קרנת קרנות מחטאת הפנימית שהיא חטאת ונאמרו בה ארבע
קרנות כדלקמ למעלה הוא אומר קר קרנות בפר כה משיח הרי שתי למטה
הוא אומר בפר העדה קר קרנות ארבע:
 .ıÂÁ ÁÈÎÂÈ ‡ÏÂ 25דשאר דמי חו #ולא נאמר בה קרנות:
 .‰ÈÙÂ‚Ï ‰ÈÏ ÈÚ·ÈÓ 26בכל חד וחד ללמד 0שכפר על החטא:
14

רש"י

 .‰''·Â 1סברי יש א למסורת הלכ 0הרי ד' ג' מה למצוה נאמרו שמצוה
לכתחילה לית א) עליה והאחת מעכבת כדמפרש ואזיל:
 .‰ÂˆÓÏ Â‰ÏÂÎ ‡ÓÈ‡Â 2ואי כא אחת לעכב שהרי לא שנה באחת מה:
 .È„Î· 3בלא מת דמי:
 .‡¯˜ È ‰‡ 4דמשמע שש:
 .˙¯ÂÒÓ È ‰‡Â 5דמשמע ארבע הלכ 0טפי חדא אמסורת ובציר חדא ממקרא
והוו להו חמש נמצא ששנה באחת:
 .˙ÂÙËÂËÏ ˙ÙËËÏ ˙ÙËËÏ 6דילפינ מינה ארבע בתי לתפילי ואנ בכולהו
לטוטפות קרינ נמי אהני קרא כו':
 .‡·È˜Ú È·¯Î ‰''· È¯·Ò 7דילי) לה מקרא אחרינא:
 .ÈÙ˙Î 8ש מקו:
 .‰ÈÙÂ‚Ï „Á Ï„ Ì˙‰ 9פש להו ארבע:
 .ÍÎÒÏ „ÁÂ 10מאחר שהתחיל לפרש תבניתה פירש סכ 0ע דפנותיה פשו
תלת:
 .‡˙ÎÏÈ‰ È‡˙‡ 11שנאמרה למשה מסיני וגרעתה לשלישית כ 0נאמרה הלכה
שהשלישית דייה בטפח היינו דתנ שתי כהלכת שלישית אפי' טפח:
 .ÌÈÚ·˘ ÌÈÚÂ·˘ ‰‡ÓËÂ 12כתיב נימא נמי אהני מסורת לטפויי פלגא דתוספ'
שבעי על שבועיי ואהני מקרא לבצורי פלגא נמצאת מוסי) על שבועי' כ''ח
חציו של נ''ו:
 .·˙ÈÓÏ 'ÈÚ· 13ימי טומאה יולדת נקבה:
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בית שמאי

דף לח:

פרק רביעי

אמר ¯·‡:
·¯ ‡„‡  È¯Óאסברה לי,
אמר קרא:
וכפר ...ונסלח,
זו היא כפרה זו היא סליחה.

לח:

זבחים

הזה על טהרו של מזבח שבע פעמי
מאי לאו אפלגיה דמזבח;
כדאמרי אינשי:
טהר טיהרא דיומא!?
אמר ¯·‡ ·¯ ˘:‡ÏÈ
לא,
אגילוייה,
דכתיב )שמות כד,י(:
" ּו ְכ ֶע ֶצם ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם לָ ט ַֹהר".
והאיכא שירי!?
שירי לא מעכבי.
והאיכא שירי הפנימי,
דאיכא דמא דאמר מעכבי!?
בחד מקו קאמרינ.
11

;

)ש:ו( *

12

13

אימא 
"וְ ִכ ּ ֶפר" 
א) על פי שלא נת אלא שלש למעלה ואחת למטה,
"וְ ִכ ּ ֶפר" 
א) על פי שלא נת אלא שתי למטה ושתי למעלה,
"וְ ִכ ּ ֶפר" 
א) על פי שלא נת למעלה אלא למטה!?
אמר ¯· ‡„‡ ·¯ :˜ÁˆÈ
א כ 
ביטלת תורת ארבע קרנות.
1

2

3

ואי רחמנא אמר 
ליבטלו!?
אמר ¯·‡:
איזהו דבר שצרי 0שלש?
הוי אומר:
אלו קרנות.
אימא:
"וְ ִכ ּ ֶפר",
א) על פי שלא נת אלא אחת למעלה ושלש למטה!?
לא מצינו דמי שחציי למעלה וחציי למטה.
ולא?
והתנ )יומא ה:ג(:
הזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה!?
כמצלי).
מאי כמצלי)?
מחוי ¯· :‰„Â‰È
כמנגדנא.
4

5

6

7

צא

8

9

10

רש"י

 .'ÂÎ ¯ÙÎÂ ‡ÓÈ‡ 1אבל למיעקרינהו לגמרי לא:
 .Î''‡ 2דדרשינ כפר אע''פ שנתנ כול למטה מ החוט:
 .˙Â ¯˜ ˙¯Â˙ ˙ÏË· 3הכתובי בחטאת ועל חנ כתיב בה קרנות דהיינו
למעלה:
 .¯Ó‡ ‡ ÓÁ¯„ È‡Â Ô ÈÎ¯ÙÂ 4דליבטלו בדיעבד מוכפר ליבטלו וכי כתבינהו
למצוה כתבינהו:
 .‰˘Ï˘ ÍÈ¯ˆ˘ ¯·„ Â‰ÊÈ‡ 5וכפר הוי אומר אלו קרנות וכדאמרינ דכל חד
וחד מיעט חדא קר וק ליה אקר אחת לעכב דאי כדקאמרת לאשמועינ דאי
יהיב כולהו למטה כשר )למטה( ארבע וכפר הוה ליה למיכתב להכשיר ארבע
המתנות למטה:
 .ÔËÓÏ ˘Ï˘Â ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ ‡Ï‡ Ô˙ ‡Ï˘ Ù''Ú Û‡ ¯ÙÎÂ ‡ÓÈ‡Â 6ולהכי לא
כתיבי ארבעה משו דחדא מיהא )לא( מעכבא בלמעלה ותלת איתכשרי למטה
אבל למיעקרינהו לא:
 .Â ÓÓ ‰Ê‰ 7מד פר יו הכפורי בסדר יומא:
 .‰ËÓÏ Ú·˘Â ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ 8כדכתיב על פני הכפרת קדמה ולפני הכפרת יזה
שבע פעמי )ויקרא טז( וקא ס''ד אחת מחצי עביו של כפרת ולמעלה ושבע
מחציה ולמטה:
 .ÛÈÏˆÓÎ ‡Â‰‰ È ˘ÓÂ 9כדמפרש ואזיל:
 .‡ „‚ ÓÎ 10כאד המכה מלקות ארבעי ברצועה זו למטה מזו בסמו 0ולא
שכיו אחת מחציו ולמעלה והשאר מחציו ולמטה והא דקתני האחת חלוקה
מהשבע לעני צידוד ידו קתני כדמפרש הת כשהוא מזה למעלה מצדד ידו
למטה וכשהוא מזה למטה מצדד ידו למעלה:

14

15

16

17

18

תניא:
¯· ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי:
שתי מתנות שבחטאת ואחת שבכל הזבחי 
מתירות ומפגלות;
· ÏÏ‰ ˙Èאומרי:
אחת שבחטאת ואחת שבכל הזבחי 
מתרת ומפגלת.
19

20

מתקי) לה ¯· ‡:‡ÈÚ˘Â
א כ,
ליתנייה גבי קולי · È‡Ó˘ ˙Èוחומרי ·!ÏÏ‰ ˙È
אמר ליה ¯·‡:
כי איתשיל 
להתירא איתשיל,
דהוו להו · È‡Ó˘ ˙Èלחומרא.
21

22

23

רש"י

 .Â¯‰Ë ÏÚ ‰Ê‰ 11והתנ הת הזה על טהרו של מזבח הפנימי כדכתיב והזה
עליו מ הד וגו' )ג זה ש(:
 .Á·ÊÓ„ ‰È‚ÏÙ‡ Â‡Ï È‡Ó 12כנגד חצי גובהו ואי אפשר לצמצ שלא יהא
מקצת למעלה ומקצת למטה:
 .‡¯‰ÈË 13צהרי:
 .Á·ÊÓ„ ‰ÈÈÂÏÈ‚‡ ‡Ï 14על גגו של מזבח שהיה מטהרו תחילה מדש שעליו
ומגלה את גגו ועל שמטהרו ומייפהו קרי ליה טהרו כדכתיב וטהרו:
 .ÌÈ¯È˘ ‡ÎÈ‡ ‡‰Â 15שנשפכי ליסוד ועיקר המתנות למעלה:
 .È·ÎÚÓ ‡Ï ÌÈ¯È˘ 16כפרה ואנ בדמי המעכבי קאמרינ דלא מצינו חציי
למעלה וחציי למטה:
 .È·ÎÚÓ „''ÓÏ ‡ÎÈ‡„ 17לקמ באיזהו מקומ )נב (.ועיקר המתנות בקרנות
הפנימי דהיינו למעלה והשירי ביסוד מזבח החיצו דהיינו למטה:
 .ÌÂ˜Ó „Á· 18במזבח אחד:
 .˙Â¯È˙Ó ˙‡ËÁ·˘ ˙Â ˙Ó È˙˘ 19כל זמ שלא נית שתי לא הותרו אימורי
להקטרה ולא הבשר לאכילה:
 .˙ÂÏ‚ÙÓÂ 20א נת שתיה במחשבת פיגול אבל אחת בשתיקה ואחת
במחשבה לא פיגל שאי מפגלי בחצי מתיר:
 .‰ÈÈ ˙Ï 21לה 0פלוגתא בעדיות גבי קולי בית שמאי שכול נסדרו במשנת
עדיות והא נמי קולי ב''ש הוא דלב''ש לא פיגל אלא א כ חישב בשתיה
ולבית הלל פיגל באחת מה:
 .ÏÈ˘˙È‡ ÈÎ 22משנה בבית המדרש תחילה ונחלקו עליה בית שמאי וב''ה:
 .ÏÈ˘˙È‡ ‡¯È˙È‰Ï 23לעני היתר הבשר והאימורי נשאלה שעמד השואל
ושאל נת מתנה אחת בחטאת ונשפ 0הד הותרו האימורי והבשר או לא
הותרו עמדו בית שמאי ופסלו עמדו ב''ה והכשירו דהוו להו ב''ש חומרא ומינה
גמרינ דכיו דאינה מתרת לבדה אינה מפגלת:
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בית שמאי

דף לט.

פרק רביעי

צב

זבחים

מ היסוד אינו טעו כיבוס,
הא מ הראוי ליסוד 
טעו כיבוס?
"אֲ ׁ ֶשר יִ ּזֶה" )ויקרא ו,כ( כתיב,
פרט לזה שכבר הוזה!?
הא מני?
¯·,‰ÈÓÁ È
דתנ )כא יג:ו(:
¯· ‰ÈÓÁ Èאומר:
שירי הד שהקריב בחו  #חייב.

אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
שלש מתנות שבחטאות אינ באות בלילה,
ובאות לאחר מיתה,
והמעלה מה בחו  #חייב.

18

1

19

2

20

אמר ¯· :‡ÙÙ
יש מה כתחלתו,
ויש מה כסופו;
חו #ולילה,
זרות וכלי שרת,
קר ואצבע,
כיבוס ושירי 
כתחלת;
מיתה,
לא שריא ולא מפגלא,
ולא עיילא לגואי 
כסופ.
3

4

21

5

6

22

7

8

9

לט.

10

11

אמר ¯· :‡ÙÙ
מנא אמינא לה?
דתנ )כא יא:ג(:
ניתז מ הצואר על הבגד 
אינו טעו כיבוס;
מ הקר ומ היסוד 
אינו טעו כיבוס;
הא מ הראוי לקר 
טעו כיבוס.
וליטעמי,0

23

24

12

2625

13

14

אימר דשמעת ליה ל¯· ‰ÈÓÁ È
לעני העלאה,
מידי דהוי אאיברי ופדרי,
לעני כיבוס מי שמעת ליה?
אי * ,והתניא:
דמי הטעוני יסוד  טעוני כיבוס,
ומחשבה מועלת בה,
והמעלה מה בחו #חייב,
ודמי הנשפכי לאמה 
אי טעוני כיבוס,
ואי מחשבה מועלת בה,
והמעלה מה בחו #פטור;
מא שמעת ליה דאמר:
מעלה מה בחו #חייב?
¯· ‰ÈÓÁ Èהיא,
וקאמר 
טעו כיבוס ומחשבה מועלת בה.

15

16

17

רש"י

 .˙Â ˙Ó ˘Ï˘ Ô ÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ 1אחרות שבחטאת אי באות בלילה ואע''פ
שאינ מעכבי ולאו זריקה גמורה היא מיהו ד נפסל בשקיעת החמה כדלקמ
ואי מעלי לגבי מזבח לכתחילה:
 .‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙Â‡· 2א נת מתנה ראשונה ומתו בעליה כבר כפר בראשונה
ואי ש חטאת גמורה על הד עוד לפסול משו חטאת שמתו בעליה:
 .Â˙ÏÁ˙Î Ô‰Ó ˘È 3יש מדברי שבתורת דמי שהשלש מתנות כמתנה ראשונה
ויש דברי שה בתורת שירי הד:
 .ıÂÁ 4הזורק אות בחו #חייב שהרי ראויי לפני בתורת זריקה גמורה ואסור
ליתנ בלילה דנפסלו מלזרוק והא זריקה היא וזר חייב עליה מיתה בפני
וטעונות כלי שרת ומתנה אצבע וכיבוס א ניתז מד החטאת על הבגד לאחר
שנת במתנה אחת טעו כיבוס כדכתיב ואשר יזה מדמה וגו' כאילו ניתז קוד
לכ אבל א נת כל מתנותיה ואח''כ ניתז מ השירי אי טעו כיבוס כדאמרינ
בשמעתי אשר יזה פרט לזה שכבר הוזה:
 .ÌÈ¯È˘ 5חטאת שקיבל דמה בארבע כוסות ונת מתנה אחת מכל אחד כול
נעשו שירי לישפ 0ליסוד א) הג' כוסות שירי שלה כמו הראשוני:
 .Â˙ÏÁ˙Î 6כמתנה הראשונה:
 .‰˙ÈÓ 7באות לאחר מיתה כדאמר לעיל:
 .‡È¯˘ ‡Ï 8בשר שכבר הותר:
 .‡Ï‚ÙÓ ‡ÏÂ 9א נת הראשונה בשתיקה והשלש במחשבה לא פיגל וכשר
כדתנ במתני':
 .‡ÏÈÈÚ ‡ÏÂ 10אי לה תורת פסול כניסת פני שא נת מתנה אחת בחו#
והכניס השאר להיכל לא נפסל משו חטאת שנכנס דמה לפני דכתיב לכפר
בקודש )ויקרא ו( בראוי לכפרה הכתוב מדבר:
 .ÔÙÂÒÎ 11כשירי:
 .‰Ï ‡ ÈÓ‡ ‡ Ó 12דטעונה כיבוס:
 .ÒÂ·ÈÎ ÔÂÚË ÔÈ‡ „‚·‰ ÏÚ ¯‡Âˆ‰ ÔÓ Ê˙È 13כדאמרינ בפרק ד חטאת )לקמ
צג (.אשר יזה בראוי להזאה יצא זה שלא נתקבל בכלי:
 .Ô¯˜‰ ÔÓ 14משנגע בקר המזבח ניתז על הבגד:
 .„ÂÒÈ‰ ÔÓ Â‡ 15משנשפכו שירי ליסוד ניתז מ היסוד לבגד:
 .ÒÂ·ÈÎ ÔÂÚË ÔÈ‡ 16כדאמרינ אשר יזה פרט לזה שכבר הוזה:
 .Ô¯˜Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‡‰ 17כל דהו ואפילו שלש מתנות שבחטאות טעו כיבוס:

והתניא:
יצאו שירי והקטרת אימורי שאי מעכבי את הכפרה,
שאי מחשבה מועלת בה!?
כי תניא ההיא 
בשלש מתנות שבחטאת.
אי הכי 
טעוני יסוד?
לקר אזלי!?
אימא 
27

28

רש"י

 .„ÂÒÈÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‡‰ 18כגו שירי הד הראויי לישפ 0ליסוד:
 .ÒÂ·ÈÎ ÔÂÚË 19בתמיה:
 .'ÂÎ ‡È‰ ‰ÈÓÁ '¯ È Ó ‡‰ 20הא מילתא תלמודא^ קאמר לה ומסקנא דקושיי
היא לאפוקי מדרב פפא כלומר מהא לא איריא טעמא דיד 0דהא רבי נחמיה היא
דאפילו בשירי נמי טעו כיבוס:
 .Ì„‰ È¯È˘ 21א) של חטאות החיצונות שהקריב בחו #חייב אלמא ד קחשיב
להו:
 .ÌÈ¯·È‡‡ ÈÂ‰„ È„ÈÓ 22דלאו דמי נינהו המעל בחו #חייב משו דחזו
לפני:
 .‡È ˙‰Â] 23בניחותא[:
 .„ÂÒÈ ÔÈ ÂÚË‰ ÌÈÓ„ 24היינו שירי שטעו שפיכת יסוד:
 .Ô‰· ˙ÏÚÂÓ ‰·˘ÁÓ 25א חישב בשפיכת על מנת לאכול בשר למחר ולקמ
רמינ עלה:
 .‰Ó‡Ï ÔÈÎÙ˘ ‰ ÌÈÓ„Â 26שנפסלו ושופכי אותו לסילו שבעזרה המוציא
לנחל קדרו:
 .‡È‰‰ ‡È ˙ ÈÎ 27דמחשבה מועלת בה:
 .'ÂÎ ˙Â ˙Ó ˘Ï˘· 28וכולה חדא מלתא היא דמסקנא דקושיא היא ולאו שינויא
כלומר לא תשמע מיניה דשירי טעו כיבוס ואפי' לר' נחמיה דה 0ברייתא
בשלשה מתנות שבחטאות:
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בית שמאי

דף לט:

פרק רביעי

1

11

2

3

5

4

¯· ‡ Èאמר:
מ הקר ממש מ היסוד 
מ הראוי ליסוד.
6

זבחים

כל הניתנין על מזבח הפנימי כו'.
תנו רבנ:
"וְ ָע ָ ׂשהַּ ...כאֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה" )ויקרא ד,כ(,
ג
מה תלמוד לומר?
לכפול בהזאתו;
וללמדד שא חיסר אחת מכל המתנות 
לא עשה ולא כלו;
אי לי אלא מת שבע שמעכבות בכל מקו,
מת ארבע מניי?
תלמוד לומר:
" ֵּכן יַעֲ ֶׂשה".

ניטעני יסוד.
ומחשבה מועלת בה?
האמרת:
לא שריא ולא מפגלא ולא עיילא לגואי כסופ!?
אלא,
כי תניא ההיא 
בדמי הפנימי.
אבל בדמי החיצוני מאי? פטור;
אדתני:
דמי הנשפכי לאמה 
ליפלוג וליתני בדידה:
במה דברי אמורי?
בדמי הפנימי,
אבל בדמי החיצוני 
פטור!?
הא מני?
¯· ‰ÈÓÁ Èהיא דאמר:
שירי הד שהקריב בחו #
חייב;
ולא מתני ליה תלתא פטורי לבהדי תלתא חיובי.

צג

1312

14

"לְ ַפר" )ש( 
זה פר יו הכפורי; *
15

לט:

שה לְ ַפר"
" ַּכאֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
16

)ש(,

זה פר כה משיח;
" ַה ַח ָּטאת" )ש(,
ה
אלו שעירי עבודה זרה;
17

18

יכול 
שאני מרבה א) שעירי הרגלי ושעירי ראשי חדשי;
תלמוד לומרּ " :ל ֹו" )ש(.
19

20

אמר ליה ¯· ˙ ‡Ê‚ ¯· ‡ÙÈÏÁל¯·:‡ È
אימא 
אידי ואידי ראוי הוא!?
האי מאי?
השתא ראוי לקר אמרת לא,
ראוי ליסוד מיבעיא?
אלא מ הקר  מ הקר ממש,
מ היסוד  מ הראוי ליסוד.
7

8

9

10

רש"י

 .„ÂÒÈ ÔÈ ÚË 1מצות טעינת יסוד עליה ששופ 0שיריה ליסוד:
 .ÌÈÈÓÈ Ù‰ ÌÈÓ„· ‡È‰‰ ‡È ˙ ÈÎ ‡Ï‡ ‚''‰ 2ולעול בשירי וכמ''ד לקמ
שירי הפנימי מעכבי הילכ 0חשיבי לפגל לעני חו #ולעני כיבוס:
 .¯Ó‡„ ‡È‰ ‰ÈÓÁ '¯Â 3א) שירי החיצוני שהקריב בחו #חייב ומשו הכי
לא מצי לפלוגי בדידה:
 .È¯ÂËÙ ‡˙Ï˙ ‰ÈÏ È ˙Ó ‡Ï„ 4בחיצוני:
 .È·ÂÈÁ ‡˙Ï˙ È„‰·Ï 5דתנא בפנימיות דבשלמא בכיבוס ובמחשבה מצי
לפלוגי אבל בהעלאת חו #לא מצי למיתנייה:
 .¯Ó‡ ‡ È·¯ 6הא דפרכת לעיל וליטעמי 0מ היסוד הוא דאי טעו כיבוס הא
מ הראוי ליסוד כו' לאו פירכא היא דמ הקר מ הקר ממש קאמר הא מ
הראוי לקר כגו שלש מתנות שבחטאת טעו כיבוס כדרב פפא והא דתנ בהו
מ היסוד לאו מ היסוד ממש דתידוק מינה הא מ הראוי ליסוד טעו כיבוס
ותקשה ל 0אלא מ הראוי ליסוד קאמר ואשמעינ דמשכלתה זריקה אי השירי
טעו כיבוס דאילו מ היסוד ממש לא איצטריכא ליה דהשתא מ הקר אמרת
לא מ היסוד מיבעי:
 .ÈÂ‡¯ È„È‡Â È„È‡ ‡ÓÈ‡Â 7וקמ''ל דיש ל 0ראוי לקר ואי טעו כיבוס ואיזה זה
שלשה מתנות שבחטאת:
 .‡Ï ˙¯Ó‡ Ô¯˜Ï ÈÂ‡¯ 8משנת מתנה ראשונה ממעטת לכוליה ד מכיבוס:
 .„ÂÒÈÏ ÈÂ‡¯ 9דכבר נגמרו מתנותיו מיבעיא ליה למיתני בתמיה הא מקמייתא
אידחי ליה מכיבוס:
 .˘ÓÓ Ô¯˜ Ô¯˜‰ ÔÓ È‡„Â ‡Ï‡ 10אבל הראוי לקר כל זמ שלא גמר מתנותיו
טעו כיבוס והדר אשמעינ דמ הראוי ליסוד אי טעו כיבוס ולמעוטי שירי
דאי מ היסוד ממש לא איצטריכא ליה:

ומה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו?
אחר שריבה הכתוב ומיעט,
מרבה אני את אלו שמכפרי על עבירת מצוה ידועה,
ומוציא אני אלו שאי מכפרי על עבירת מצוה ידועה.
21

22

רש"י

 .‰˘Ú ¯˘‡Î ‰˘ÚÂ 11בפר העל דבר לאחר שפי' בו כל מתנות דמו שנה
לכתוב ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת וגו' ומקרא שאינו צרי 0הוא שהרי
כל עבודותיו נתפרשו חו #מיותרת הכבד ושתי הכליות שהוא צרי 0ללמוד מפר
כה משיח האמור למעלה הימנו והא ליכא למימר דלהכי הדר ואקשינהו להא
מלתא דהאי קרא כתיב ביה כפרה וכפר עליה וגו' ואימורי לא מעכבי כפרה
אלא כולה לדרשא וסרסהו דע''כ לא מצי למימר כדכתיב כאשר עשה לד הפר
דמשמע מאחרינא ילי) דלא חסר מידי דניבעי למילפיה אלא ועשה כאשר עשה
לכפול באזהרת הזאות שלו והכי משמע כאשר עשה )לו( כאשר כתבתי ל 0כל
עשיותיו ושנה עליה לעכב שא חיסר כו' כ שמעתי במנחות:
 .Ú·˘ Ô˙Ó 12על הפרכת שמעכבות בכל מקו לקמ מפרש:
 .Ú·¯‡ Ô˙Ó 13שאי מעכבות בחטאת החיצונה כדאמרינ לעיל מניי שמעכבות
בקרנות הפנימי ולקמ פרי 0למה לי קרא האי כפילא ועשה כאשר עשה נמי
עלייהו קאי דהא אינהו נמי בהדיא כתיבו:
 .ÂÏ ‰˘ÚÈ ÔÎ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ 14חזר וכפל וא אינו לעני מת שבע תנהו לעני
מת ארבע:
 .ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ¯Ù ‰Ê ¯ÙÏ 15להשוותו לפר העל דבר ולקמיה מפרש למאי
הילכתא:
 .¯ÙÏ (Ì„Ï) ‰˘Ú ¯˘‡Î 16לאו כאשר עשה קדריש שהרי כבר סירסו ודרשו
אלא לפר קדריש:
 .ÁÈ˘Ó Ô‰Î ¯Ù ‰Ê 17האמור בפרשה העליונה ולא נכפל לכ 0חזר והקיש יחד
שלימד עיכוב חיסור מתנותיו מזה:
 ^.Ê"Ú È¯ÈÚ˘ ÂÏ‡ 18להביא בדי פר העל דבר ליטעו הזיה על הפרוכת ועל
מזבח הזהב ולישר) חו #לשלש מחנות לפי שבמקומו לא נתפרשו הלכותיו
בפרשת שלח ל:0
 .ÌÈ˘„Á È˘‡¯Â ÌÈÏ‚¯‰ È¯ÈÚ˘ ‰·¯Ó È ‡˘ ÏÂÎÈ 19להיות פנימי ונשרפי:
 .ÂÏ ‰˘ÚÈ ÔÎ Ï''˙ 20לזה ולא לאחר:
 ^.Ê"Ú È¯ÈÚ˘ È ‡ ‰·¯Ó 21לתורת פר העל דבר:
 .‰ÚÂ„È ‰ÂˆÓ ˙¯È·Ú ÏÚ ÔÈ¯ÙÎÓ˘ 22כמותו ששניה באי על חטא הידוע
ומוציא אני של רגלי שלא יהיו שוי לו שהרי אי דומי לו בכפרתו שאלו באי
על טומאת מקדש וקדשיו שאי בה ידיעה לא בתחלה ולא בסו) שנטמא ונכנס
למקדש ואינו מכיר ולא הודע לו לא טומאתו ולא כניסתו כדאמרינ בשבועות
)ב:(.
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בית שמאי

דף מ.

פרק רביעי

צד

זבחים

הרי הוא אומר באהל מועד,
על כל האמור באהל מועד.
1716

"וְ ִכ ּ ֶפר" )ש( 
א) על פי שלא סמ,0
"וְ נִ ְסלַ ח" )ש( 
א) על פי שלא נת שירי.
1

2

3

ומה ראית לפסול בהזאות ולהכשיר בסמיכה ושירי?
אמרת?
פוסל בהזאות שמעכבות בכל מקו;
ומכשיר אני בסמיכה ושירי,
שאי מעכבות בכל מקו* .
4

65

מ.

אמר מר:
אי לי אלא מת שבע שמעכבות בכל מקו.
היכא?
אמר ¯· :‡ÙÙ
בפרה ובנגעי.
7

8

מת ארבע מני?
תלמוד לומר:
" ֵּכן יַעֲ ֶׂשה".
מאי שנא מת שבע?
דכתיב וכפיל,
מת ארבע נמי כתיב וכפיל!
אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
לא נצרכא אלא ל¯·,ÔÂÚÓ˘ È
דתניא:
למעלה אומר:
קר קרנות  שתי;
למטה הוא אומר:
קר קרנות  ארבע,
דברי ¯·;ÔÂÚÓ˘ È
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
אינו צרי,0
9

ו¯·ֵּ " ‰„Â‰È Èכן יַעֲ ֶׂשה" מאי עביד ליה?
מיבעי ליה לכדתניא:
לפי שלא למדנו לפר יו הכפורי לסמיכה ושירי הד,
מני?
תלמוד לומר:
" ֵּכן יַעֲ ֶׂשה".
ולפר יו הכפורי לא למדנו?
הא אמרת:
"לְ ַפר" 
זה פרו יו הכפורי!?
איצטרי,0
סלקא דעת 0אמינא 
הני מילי עבודה דמעכבא כפרה,
אבל עבודה דלא מעכבא כפרה אימא לא,
קא משמע ל.
18

19

20

מו ֵעד" מאי עביד ליה?
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èהאי " ְּבא ֶֹהל ֹ
מו ֵעד" מבעי ליה,
" ְּבא ֶֹהל ֹ
שא נפחתה תקרה של היכל לא היה מזה.
ואיד?!0
מ"אֲ ׁ ֶשר".
ואיד?!0
"אֲ ׁ ֶשר" לא דריש.
21

10

11

22

12

13

‡· ÈÈאמר:
ל¯· ‰„Â‰È Èנמי איצטרי,0
סלקא דעת 0אמינא 
מידי דהוה אסמיכה ושירי הד,
דא) על גב דכתיב וכפיל לא מעכבא,
מת ארבע נמי לא תתעכב;
קא משמע ל.

14

23

15

24

25

26

1

רש"י

 .¯ÙÎÂ 1וכפר מכל מקו:
 .ÂÎÓÒ ‡Ï˘ Ù''Ú‡ 2עליו זקני:
 .ÌÈ¯È˘ Ô˙ ‡Ï˘ Ù''Ú‡ ÁÏÒ Â 3ליסוד מזבח החיצו דלא תימא הואיל
וכתיבא בה בהדיא כפילה דועשה כאשר עשה נמי עלייהו קאי הילכ 0מעטינהו
קרא:
 .ÌÂ˜Ó ÏÎ· ˙Â·ÎÚÓ˘ 4כדמפרש לקמיה בפרה ובנגעי:
 .‡ÓÏÚ· ˙·ÎÚÓ ‡Ï ‰ÎÈÓÒ 5כדאמרינ בפרק קמא וסמ 0ונרצה וכי סמיכה
מכפרת וכו':
 .‡·ÎÚÓ ‡Ï ÌÈ¯È˘ ˙ÎÈÙ˘ 6בחטאת החיצונה לדברי הכל:
 .‰¯Ù· 7והזה אל נכח פני אהל מועד וגו' וכתב חוקה לעיכובא:
 .ÌÈÚ‚ · 8בלוג שמ של מצורע והזה מ השמ באצבעו וגו' וכתיב זאת תהיה
תורת המצורע )ויקרא יד( וכל הווייה עיכובא:
 .Ô·È˙Î„ 9בהדיא:
 .ÔÏÈÙÎÂ 10ועשה כאשר עשה:
 .ÔÏÈÙÎÂ ‡È„‰· Ô·È˙Î ÈÓ Ú·¯‡ Ô˙Ó 11דועשה כאשר עשה אכולה מילתא
קאי ומהיכא תיתי למעוטינהו:
 .˘''¯Ï ‡Ï‡ ‡Î¯ˆ ‡Ï 12דאמר לא כתיב ביה אלא שתי ושתי אחרות
בהיקשא דהאי קרא איתקוש פר כה משיח ופר העל דבר כדאמר לפר זה פר
כה משיח הילכ 0אי לא דהדר כפלינהו לא הוו כפולי:
 .‰ÏÚÓÏ 13בפר כה משיח:
 .‰ËÓÏ 14בפר העל:
 .˙Â ¯˜ Ô¯˜ 15מדמצי למיכתב קר וכתב קרנות הויא שתי דאית ליה לר''ש יש
א למקרא וחוזרי ומלמדי זה מזה בהיקש:

רש"י

 .¯ÓÂ‡ ‡Â‰ È¯‰בשניה על קרנות מזבח קטרת סמי אשר לפני ה' אשר
באהל מועד והאי באהל מועד יתירא הוא דהא כתיב אשר לפני ה' ולמד 0על כל
הקרנות שבתו 0ההיכל צרי 0לית:
 17סמיכה ושפיכת שירי לא נאמרו בפרשת אחרי מות:
 .‰˘ÚÈ ÔÎ Ï''˙ 18לרבות פר יוה''כ לסמיכה ושירי דהא פר יוה''כ בהאי קרא
כתיב כדאמר לפר זה יוה''כ:
 .'ÂÎ ¯ÙÏ ˙¯Ó‡‰Â 19וכיו דאיתקש להאי איתרבו להו סמיכה ושירי בהיקשא
ולמה לי תו כ יעשה:
 .‡ ÈÓ‡ „''Ò 20כי איתקש לעבודה דמעכבא כפרה הוא דאיתקש כדכתיב וכפר
בהאי קרא ולרבויי בי' את בד וטבילה כדמפרש לקמ:
 .‰˙ÁÙ 21תקרת עלייתו וגגו תו לאו אהל הוא:
 .¯˘‡Ó 22נפקא ליה ארבע קרנות מאשר דמצי למכתב אשר לפני ה' באהל
מועד למה לי ]למיהדר[ למיכתב אשר אלא על כל הקרנות אשר באהל דהאי
אשר בתרא משו מזבח לא איצטרי 0למיכתביה:
 .ÈÓ ‰„Â‰È '¯Ï 23אע''ג דכתיבי מת ארבע בהדיא וכפיל בועשה כאשר
עשה:
 .ÍÈ¯ËˆÈ‡ 24כ יעשה לרבויינהו שיעכבנו:
 .Ì„‰ È¯È˘Â ‰ÎÈÓÒ‡ ‰Â‰„ È„ÈÓ ‡''„Ò 25דפר העל גופיה דכתיב וכפיל
ולא מעכבי כדאוקימנא עילוייהו מיעוטא דוכפר ונסלח משו טע דאי
מעכבות בכ''מ:
 .Ú·¯‡ Ô˙Ó 26שאי מעכבות בחטאת החיצונה נמי לא ליעכבו דנימעטו נמי
מוכפר ונסלח:
16
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דף מ:

פרק רביעי

זבחים

לא נצרכא אלא לאת בד וטבילה.
19

"לְ ַפר" 
זה פר יו הכפורי.
למאי הילכתא?
אי לעכב 
פשיטא,
חוקה כתיבה ביה!?
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
לא נצרכא אלא ל¯·,‰„Â‰È È
דאמר:
כי כתיבה חוקה,
אדברי הנעשי בבגדי לב בפני,
שא הקדי מעשה לחבירו לא עשה ולא כלו,
אבל דברי הנעשי בבגדי לב בחו #
הקדי מעשה לחבירו מה שעשה עשוי,
אימא מדכסידר לא מעכבי,
הזאות נמי לא מעכבי,
קא משמע ל.
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" ֶאת" )ש ד,ו( 
אמר ¯· ‡:·˜ÚÈ ¯· ‡Á
לא נצרכא,
להכשיר * אמי שבאצבע;
" ַּב ָ ּדם" )ש( 
שיהא בד שיעור טבילה מעיקרא;
"וְ ָט ַבל" )ש( 
ולא מספג.
ואיצטרי 0למכתב " ַּב ָ ּדם",
דאי כתב רחמנא "וְ ָט ַבל",
הוה אמינא 
א) על גב דליכא שיעור טבילה מעיקרא,
כתב רחמנא " ַּב ָ ּדם";
ואי כתב רחמנא " ַּב ָ ּדם",
הוה אמינא 
אפילו מספג,
כתב רחמנא "וְ ָט ַבל".
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מתקי) לה ¯· :‡ÙÙ
ומי מצית אמרת הכי?
והתניא:
13

"וְ ִכ ּ ָלה ִמ ַּכ ּ ֵפר ֶאת ַה ּק ֶֹד ׁש" )ויקרא טז,כ(,
א כיפר  כילה,
וא לא כיפר  לא כילה,
דברי ¯·;‡·È˜Ú È
אמר לו ¯·,‰„Â‰È È
מפני מה לא נאמר 
א כילה כיפר,
וא לא כילה לא כיפר!?
ז
שא חיסר אחת מכל המתנות לא עשה כלו;
אלאח אמר ¯· :‡ÙÙ
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מזבח קטרת סמי למה לי?
שא לא נתחנ 0המזבח בקטורת הסמי לא היה מזה.
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תניא כוותיה ד¯· :‡ÙÙ
"וְ ָע ָ ׂשהַּ ...כאֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה",
מה תלמוד לומר "לְ ַפר"?
לרבות פר יו הכפורי לכל מה שאמור בעני,
דברי ¯·;È
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רש"י

) .Ï''Ó˜ 1דלעני סמיכה ושירי שאי מעכבי בכ''מ קא חשיב להו כפרה(
דאילו סמיכה ושירי אפילו עקרינהו לגמרי לא מעכבי ואילו מת ארבע חדא
מינייהו מעכב בחטאת החיצונה הילכ 0מייתינ לכולהו לעיכובא מוכ יעשה:
 .·ÎÚÏ ‡˙ÎÏÈ‰ È‡ÓÏ 2דהא לא כתיב וכפיל ביה ואיצטרי 0לאקשויי:
 .‡ËÈ˘Ù 3גרסינ גבי פר יוה''כ:
 .·ÎÚÏ 4שיהו כל המתנות מעכבות:
 .·È˙Î ‰˜ÂÁ 5בסו) פרשת אחרי מות והיתה זאת לכ לחוקת עול וגו':
 .‰„Â‰È È·¯Ï 6בפ' הוציאו לו )יומא ס:(.
 .ÌÈ Ù·Ó Ô·Ï È„‚·· ÔÈ˘Ú ‰ ÌÈ¯·„ ¯Ó‡„ 7מתנות וקטרת שעל בי הבדי:
 .ÌÂÏÎ ‡ÏÂ ‰˘Ú ‡Ï Â¯È·ÁÏ ‰˘ÚÓ ÌÈ„˜‰ 8דחוקה עלייהו כתיב:
 .ıÂÁ·Ó Ô·Ï È„‚·· ÔÈ˘Ú ‰ ÌÈ¯·„ Ï·‡ 9כגו מתנות פר ושעיר שעל הפרכת:
 .ÈÂ˘Ú ‰˘Ú˘ ‰Ó ¯ÙÏ ¯ÈÚ˘ ÌÈ„˜‰ 10דחוקה לאו עלייהו כתיב והת מפרש
טעמייהו:
 .È·ÎÚÓ ‡Ï Ô¯„ÒÎ„Ó ‡ÓÈ‡ 11אלמא חוקה לאו עלייהו קיימא מני הזאות
גופייהו נמי לא ליעכב א חסר מה:
 .Ï''Ó˜ 12היקשא דהכא:
 .ÈÎ‰ ˙¯Ó‡ ˙ÈˆÓ ÈÓÂ 13דלר' יהודה עיכובא מהכא ילי):
 .¯ÙÎÓ ‰ÏÎÂ 14קרא יתירא הוא דלא הוה ליה למיכתב אלא והקריב את השעיר
החי:
 .¯ÙÈÎ Ì‡ 15כפרה המעכבת בשאר מקומות כגו מתנת דמי מת שבע ומת
ד':
 .‰ÏÈÎ 16אע''פ שלא שפ 0שירי ליסוד מזבח חיצו:
 .˘Â¯„ ‡Ï ‰Ó È ÙÓ 17המקרא כסדר מכתבו ונאמר א כילה הכל אפילו
שפיכת שירי כיפר:
 .¯ÙÈÎ ‡Ï ‰ÏÈÎ ‡Ï Ì‡Â 18והכי מפרש בסדר יומא דשיריי מעכבי איכא
בינייהו אלמא עיכוב לר' יהודה מהכא נפקא:

רש"י

 .‡Î¯ˆ ‡Ï 19האי דמקיש פר יוה''כ לפר העל דבר ולפר כה משיח:
 .‰ÏÈ·ËÂ Ì„· ˙‡Ï ‡Ï‡ 20דבפר כה משיח כתיב וטבל הכה את אצבעו בד
ואי קשיא בהאי קרא פר יו הכפורי לפר העל הוא דאיתקש דבדידיה קא
מישתעי קרא ובפר העל לא כתיב את בד וטבילה הא אמר כאשר עשה לפר
זה פר כה משיח אלמא לפר כה משיח נמי איתקוש ובפר יו הכפורי לא
כתיב את ולא כתיב טבילה ולא כתיב בד דהכי כתיב ולקח מד הפר באצבעו
ואקשינ' להאי ללמד הימנו הילכות ריבוייא של את והילכות בד וטבילה
כדמפרש:
 [.ÔÈÓ‡ ¯˘Î‰Ï] 21תמ תנינ )חולי נה (:היא הא היא טרפחת היא שלפוחית
וכל שלפוחית היא וושיא''ה כעי אותה של דג כדאמרינ במסכת ע''ז
בשליפוחה גבי עוברי דגי וא של בהמה כולה עשויה אבעבועות תשובת
מורי:
 .Ú·ˆ‡·˘ ÔÈÓ‡ ¯È˘Î‰Ï ˙‡ 22שא עלתה לו א באצבע שקורי וושיא''ה
כמו ניטלה הא דאלו טריפות )חולי נד (.לא הויא חציצה דאיתרבי מאת אצבעו
את הטפל לאצבעו:
 .‡¯˜ÈÚÓ ‰ÏÈ·Ë ¯ÂÚÈ˘ Ì„· ‡‰È˘ Ì„· 23גרסינ משעת קבלה ראשונה
למעוטי קבל פחות מכדי טבילה בכלי זה ופחות מכדי טבילה בכלי זה ועירב
והכי מפרש לה במנחות )ז (:ולקמ בפרק ד חטאת )צג (:וילי) מבד מדקרינ
וטבל בד ולא קרינ בד משמע בד שהיה כבר משעה ראשונה:
 .‚ÙÒÓ 24מקנח בדופני הכלי כ שמעתי במנחות:
 .‡¯˜ÈÚÓ ‰ÏÈ·Ë ¯ÂÚÈ˘ ‡ÎÈÏ„ ·‚ ÏÚ Û‡ ‡ ÈÓ‡ ‰Â‰ Ô ÈÒ¯‚ ÈÎ‰ 25אלא
שיהא בו עכשיו:
 .‚ÙÒÓ ÂÏÈÙ‡ 26דאשיעורא בעלמא הוא דקפיד קרא:
 .ÈÏ ‰ÓÏ ÌÈÓÒ‰ ˙¯Ë˜ Á·ÊÓ 27השתא דדרשת אשר באהל מועד על כל
האמור כו' מזבח קטרת הסמי מאי דרשת ביה דהאי יתירא דהא כתיב אשר
לפני ה':
 .'ÂÎ Í Á˙ ‡Ï Ì‡˘ 28א אירע פר העל בעוד המזבח חדש שלא הקטירו
עליו קטרת מעול:
 .‡ÙÙ ·¯„ ‰È˙ÂÂÎ ‡È ˙ 29דהיקשא לאת בד וטבילה אתא:
 .ÔÈ Ú· ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÏ 30הכל בכלל את בד וטבילה:
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אמר ¯·:Ï‡ÚÓ˘È È
קל וחומר,
ומה במקו שלא הושוה קרב לקרב 
השוה מעשי למעשי,
מקו שהשוה קרב לקרב 
אינו די שישוה מעשה למעשה,
אלא מה תלמוד לומר  "לְ ַפר"?
זה פר העל דבר של צבור,
"לְ ַפר",
זה פר כה משיח.
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אמר מר:
ומה במקו שלא הושוה קרב לקרב.
מאי לא הושוה קרב לקרב?
אילימא  פר יו הכפורי ושעיר יו הכפורי;
איכא למיפר 0
מה להנ  0שכ נכנס דמ לפניי ולפני!
י
אלא  פר העל דבר של צבור ושעירי עבודה זרה;
איכא למיפר 0
מה להנ  0שכ מכפרי על עבירות מצוה ידועה!
אלא,
פר העל דבר של צבור ושעיר של יו הכפורי,
והכי קאמר 
ומה במקו שלא הושוו קרב לקרב,
דהאי פר והאי שעיר 
הושוו מעשי למעשי למאי דכתב בהו,
מקו שהושוה קרב לקרב,
דהאי פר והאי פר 
מא .אינו די * שהושוו מעשי למעשי.
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 .¯ÓÂÁÂ Ï˜ 1כלומר אי צרי 0להביא פר יו הכפורי לכא דמקל וחומר נפקא
שכל דרכי פר העל בו:
 .Ô·¯˜Ï Ô·¯˜ ‰ÂÂ˘Â‰ ‡Ï˘ ÌÂ˜Ó· ‰ÓÂ 2שאי הבהמות ממי אחד ולקמ
מפרש מאי היא:
 .ÌÈ˘ÚÓÏ ÌÈ˘ÚÓ ÂÂ˘Â‰ 3מעשה עבודותיה שוי של זה לשל זה:
 .Ô·¯˜Ï Ô·¯˜ ‰Â˘‰˘ ÌÂ˜Ó 4כגו פר יו הכפורי ופר העל ששניה מי
אחד אינו די שיהא עבודותיה שוות לעבודות שהצרי 0הכתוב לשניה כגו
הזאות שבהיכל ושבמזבח יהו מעשי עבודותיה שוי לאת בד וטבילה:
 .ÌÏÚ‰ ¯Ù ‰Ê ¯ÙÏ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ‰Ó ‡Ï‡ 5ולקמ פרי 0מאי קאמר הא קרא
בדידיה קאי:
 .¯ÙÏ 6כאשר עשה לפר זה פר כה משיח בא להקישו לזה לפוסלו בחיסור
מתנות כדפרישית לעיל דבפר כה משיח לא נכפלו וצרי 0ללמוד מזה:
 .ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ Ï˘ ¯ÈÚ˘Â ¯Ù„ ‡ÓÈÏÈ‡ 7שלא הושוו הבהמות שזה פר וזה
שעיר הושוו מעשי של זה למעשי של זה שכל עבודותיה שוות מקו
שהושוו קרב לקרב כגו פר כה משיח ופר יוה''כ דשניה מי אחד אינו די
כו':
 .Î''‰ÂÈ Ï˘ ¯ÈÚ˘Â ¯ÙÏ ‰Ó 8די הוא שיושוו מעשה עבודותיה שהרי נכנס ד
שניה לפני ולפני ואי חילוק ביניה תאמר שיושוו פר העל ופר יו
הכפורי בעבודות האמורות בה שלא הושוו בכניסה לפני ולפני שזה נכנס
וזה לא נכנס:
 ^.‰¯Ê ‰„Â·Ú È¯ÈÚ˘Â ÌÏÚ‰ ¯Ù ‡Ï‡ 9שהושוו מעשיה דאמר לעיל החטאת
לרבות שעירי ע"ז^ וא) על פי שלא הושוו קרב לקרב דהאי פר והאי שעיר:
 .‰ÚÂ„È ‰ÂˆÓ ˙Â¯È·Ú ÏÚ ÔÈ¯ÙÎÓ Ì‰È ˘ ÔÎ˘ 10לפיכ 0הושוו מעשיה תאמר
שיושוו מעשה פר העל ומעשה פר יו הכפורי שכ לא הושוו בכפרת שזה
מכפר על עבירת מצוה שאינה ידועה וזה מכפר על ידועה כדאמר בשבועות )ב(.
על שיש בה ידיעה בתחילה ואי בה ידיעה לבסו) שכשנטמא ידע שנטמא
ונעלמה ממנו טומאה ונכנס למקדש ושוב לא נודעה לו כניסתו שעיר הנעשה
בפני על ישראל ופר על כהני תולה עד שיוודע לו ויביא בעולה ויורד:
 .Â‰· ·È˙Î„ È‡ÓÏ ÌÈ˘ÚÓÏ ÌÈ˘ÚÓ ÂÂ˘Â‰ 11שפירש הכתוב בהזאות הכתובות
בה לא שינה את זו מזו אלו על הפרכת ואלו על הפרכת אלו על הקרנות ואלו

צו

זבחים

ואתא ליה פר יו הכפורי,
יא
לאת בד וטבילה מפר העל דבר של צבור,
ואתי ליה שעיר יו הכפורי,
יב
משעירי עבודה זרה;
יג
ומה במקו שלא הושוה קרב לקרב,
יד
דהאי פר והאי שעיר 
טו
השוה מעשי למעשי למאי דכתב בהו,
טז
מקו שהשוה קרב לקרב,
יז
דהאי שעיר והאי שעיר 
יח
אינו די שהושוו מעשי למעשי.
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וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בקל וחומר?
אמר ¯· :‡ÙÙ
קסבר תנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בקל וחומר.
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"לְ ַפר" 
זה פר העל דבר של צבור.
הא בציבור גופיה כתיב!?
אמר ¯· :‡ÙÙ
משו דבעי אגמורי פר העל דבר של צבור,
יט
ביותרת ושתי כליות לשעירי עבודה זרה,
ופר העל דבר של צבור בגופיה לא כתיב,
בהיקשא אתי,
איצטרי 0לפר למיהוי כמא דכתיב ביה בגופיה,
ולא ליהוי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש.
תניא כוותיה ד¯· :‡ÙÙ
"וְ ָע ָ ׂשהַּ ...כאֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה",
מה תלמוד לומר לפר?
לפי שנאמר )במדבר טו,כה(:
רש"י

על הקרנות אלו באצבע ואלו באצבע ואע''ג דלא כתיב ביה בשעיר את בד
וטבילה אי זה שינוי דאיכא למימר לא פירש את הכל דהא במה דפריש לא שני
וא זה נכנס לפני וזה לא נכנס לפני וזה טעו שמנה הזאות וזה טעו שבע
מיהו למאי דכתיב בהו לא שינה א ריבה עבודות בזה יותר מזה מכל מקו
מעשה עבודות שהצרי 0לשניה לא שינה:
 .ÔÈ„ Â È‡ ¯Ù È‡‰Â ¯Ù È‡‰„ Ô·¯˜Ï Ô·¯˜ ‰ÂÂ˘Â‰˘ ÌÂ˜Ó 12שיושוו מעשה
עבודות השוות בשניה כגו הזאות דפרכת ושל מזבח הזהב:
 13ה''ג  .ÁÈ˘Ó ¯ÙÓ ‰ÏÈ·ËÂ Ì„· ˙‡Ï Î''‰ÂÈ ¯Ù ‰ÈÏ ‡˙‡Âבהאי ק''ו
כדאמר:
 .ÈÓ Î''‰ÂÈ ¯ÈÚ˘ ‰ÈÏ È˙‡Â 14לאת בד וטבילה משעירי ע"ז^ בק''ו מה
במקו שלא הושווה קרב לקרב דפר העל ושעיר של יוה''כ הושוו מעשי
המפורשי בשניה שלא שינה בפי' עבודות השוות בה כגו הזאות דהיכל
מקו שהושווה קרב לקרב כגו שעיר יוה''כ ושעירי ע"ז^ אינו די שיושוו
מעשי למעשי וילמד סתו מ המפורש שעיר של יוה''כ משעירי ע"ז^:
 .˘˜È‰· „ÓÏ‰ ¯·„ ÈÎÂ 15כגו שעירי ע"ז^ לא למדנו בה את בד וטבילה
אלא בהיקשא שהוקשו לפר כה משיח וחוזרי ומלמדי את בד וטבילה על
שעיר יוה''כ כדאמר בק''ו:
 .‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡ 16האי לפר דמוקי רבי ישמעאל בפר העל משו דלקמ בעינ
אגמורי פר העל ביותרת הכבד ושתי הכליות לשעירי ע"ז^ בהיקשא דחטאת
על שגגת ופר העל דבר בגופיה לא כתיב יותרת ושתי כליות אלא ואת כל
חלבו יקריב ממנו ובהיקשא )להאי קרא( גמר להו מפר כה משיח דכתיבי ביה
להכי איצטרי 0לפר יתירה לפר העל לכפול בהיקשא שנייה דהא בלאו הכי
איתקש דהאי קרא ביה קאי וכתיב כאשר עשה לפר זה פר כה משיח וחזר וכפל
ועשה לפר זה פר העל לכפול בהיקשו ללמד ממנו יותרת דליהוי האי היקש
שני במקו כתיבה בגופו דלא ניהוי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקשא
דקיימא ל לקמ באיזהו מקומ )מט (:דאי למדי בקדשי למד בהיקשא מ
הלמד בהיקש:
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דף מא:

פרק רביעי

"וְ ֵהם ֵה ִביא ּו ֶאת ָק ְר ָּבנָ ם ִא ּ ׁ ֶשה לַ יהֹוָ ה" וגו';
אתם",
" ַח ּ ָט ָ
כ
אלו שעירי עבודה זרה;
" ׁ ִשגְ גָ ָתם",
זה פר העל דבר של צבור;
אתםַ ...על ׁ ִשגְ גָ ָתם",
" ַח ּ ָט ָ
אמרה תורה:
חטאת הרי היא ל 0כשגגת,
שגגת מהיכ למדת?
לא בהיקשא?
וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש?
תלמוד לומר:
"לְ ַפר" 
זה פר העל דבר של צבור;
"לְ ַפר" 
זה פר כה משיח.
1

2

3

4

אמר מר:
אתם",
" ַח ּ ָט ָ
כא
אלו שעירי עבודה זרה.
תיפוק ליה מקרא קמא,
דאמר מר:
" ַה ַח ָּטאת" 
כב
לרבות שעירי עבודה זרה!?
אמר ¯· :‡ÙÙ
איצטרי,0
סלקא דעת 0אמינא 
מא :הני מילי  הזאות דכתיב בגופיה* ,
אבל יותרת ושתי כליות דלא כתיב בגופיה 
אימא לא;
קא משמע ל.
5

6

7

8

9

אמר ליה ¯·  Ô˙ ·¯„ ‰È¯· ‡ Â‰ל¯· :‡ÙÙ
והא תנא פר יו הכפורי,
לכל מה שאמר בעני קאמר!?
תנאי היא,
10

זבחים

תנא „· ·¯ Èמרבי הכי,
תנא „· Ï‡ÚÓ˘È È·¯ Èלא מרבי הכי.
12

תנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
מפני מה נאמרו יותרת ושתי כליות בפר כה משיח,
ולא נאמרו בפר העל דבר של צבור?
משל למל 0בשר וד שזע על אוהבו,
ומיעט בסרחונו מפני חיבתו.
13

14

ותנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
מפני מה נאמרה )ויקרא ד,ו(:
" ּ ָפר ֶֹכת ַה ּק ֶֹד ׁש" בפר כה משיח,
ולא נאמר בפר העל דבר של צבור?
משל למל 0בשר וד שסרחה עליו מדינה,
א מיעוטה סרחה  פמליא שלו מתקיימת,
א רובה סרחה  אי פמליא שלו מתקיימת.
15

16

לפיכך אם נתן כולן כתיקנן כו'.
תנ הת )מנחות ב:ה(:
פיגל בקומ #ולא בלבונה,
בלבונה ולא בקומ #
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
פיגול וחייבי עליו כרת,
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
אי בו כרת עד שיפגל בכל המתיר.
17

18

אמר ¯·:˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ È
לא תימא טעמיהכג ד¯· ¯È‡Ó È
דקסבר  מפגלי בחצי מתיר,
אלא הכא במאי עסקינ?
כגו שנת את הקומ #במחשבה והלבונה בשתיקה,
קסבר 
כל העושה  על דעת ראשונה הוא עושה.
ממאי?
מדקתני )כא(:
19

1

11

רש"י

 .'Â‚Â Ì ·¯˜ ˙‡ Â‡È·‰ Ì‰Â 1בפרשת קרבנות ע"ז^ כתיב בשלח ל 0ומקרא
יתירא הוא לדרשא דמה לו לכתוב זאת ונסלח לה כי שגגה היא וה הביאו את
קרבנ לכתוב ונסלח לה ונשתוק אלא משו דבעי לאקושי שעירי ע"ז^
דמשתעי ביה קרא לפר העל להקטרת אימורי כדכתיב קרבנ אשה לה' היינו
אימוריה ואקיש חטאת לשגגה:
 ^.Ê"Ú È¯ÈÚ˘ ÂÏ‡ Ì˙‡ËÁ 2דעלייהו קאי:
 .ÌÏÚ‰ ¯Ù ‰Ê Ì˙‚‚˘ 3דכתיב ביה )ויקרא ד( וא כל עדת ישראל ישגו אמרה
תורה חטאת דע"ז^ זו הרי היא כשאר שגגת דשאר עבירות לעני אישי:
 .„ÓÏ ÔÎÈ‰Ó Ì˙‚‚˘Â 4הקטרת האישי שלה לא בהיקש מפר כה משיח
בתמיה והיא 0חוזר ולמד בהיקש ת''ל ועשה לפר זה פר העל חזר וכפל
בהיקש כדאמר לעיל למיהוי כמא דכתיב בגופו:
 .‰ÈÏ ˜ÂÙÈ˙ 5יותרת הכבד לשעירי עבודה זרה^:
 .‡Ó˜ ‡¯˜Ó 6דאקשינ לעיל לפר העל:
 ^.‰¯Ê ‰„Â·Ú È¯ÈÚ˘ ÂÏ‡ ˙‡ËÁ‰ ¯Ó ¯Ó‡„ 7למה לי תו ה 0דחטאת על
שגגת:
 .ÈÏÈÓ È ‰ ‡''„Ò 8דאיתרבו שעירי עבודה זרה^ לדי פר העל להזאות דכתיב
בגופיה בהדיא אבל ליותרת וכליות לא:
 .Ï''Ó˜ 9דחטאת על שגגת דלעני אשה לה' נמי איתקוש:
 .¯Ó‡˜ ÔÈ Ú‰ ÏÎÏ Î''‰ÂÈ ¯Ù ˙Â·¯Ï ‡ ˙ ‡‰Â 10אלמא כולה מילתא ילי) מינה
ואפילו עיכובא ואת אמרת לאת בד וטבילה:

צז

רש"י

˙ ‡ .ÈÎ‰ È·¯Ó ·¯ È·„ ‡ ˙ ‡È‰ Èכל ת''ר קרי תנא דבי רב ההיא מתני'
קמייתא לא מרבי ליה אלא לאת בד וטבילה ועיכובא נפקא ליה מחוקה ולרבי
יהודה מא כלה כפר:
 .Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È·„ ‡ ˙Â 12ה 0תנא בתרא דאמר לכל האמור בעני מתניתי דבי
רבי ישמעאל היא שנשנית ונסדרה בבית מדרשו של ר' ישמעאל וסידרו בה
תנאי הרבה כמו שסידרו רבי חייא ור' אושעיא:
 .Â·‰Â‡ ÏÚ 13ציבור:
 .Â ÂÁ¯Ò· ËÚÈÓ 14קיצר בדברי:
 .˘„˜‰ ˙Î¯Ù ‰¯Ó‡ ‰Ó È ÙÓ 15גרס בפר כה משיח כתיב את פני פרכת
הקדש ובפר העדה כתיב את פני הפרכת:
 .ÂÏ˘ ‡ÈÏÓÙ 16כניסת חבורת עצתו ומהמסכימי לדעתו אשר דברי סתרו
אליה וא רובה סרחה אי פמליא שלו קיימת הרי הוא מסולק מחיבת
ומכניסת במקצת ואי לבו גס בה כבראשונה ה''נ כיו דרוב ציבור ]סרחה[
כביכול אי כא קדושה:
 .‰ Â·Ï· ‡ÏÂ ıÓÂ˜· Ï‚ÈÙ 17בהקטרת המנחה שני מתירי יש הקומ #והלבונה
וא הקטיר את האחד במחשבת פיגול והאחד בשתיקה:
 .ÏÂ‚ÈÙ ¯ÓÂ‡ Ó''¯ 18כדמפרש טעמא לקמ:
 .‰·˘ÁÓ· ıÓÂ˜‰ ˙‡ Ô˙ ˘ ÔÂ‚Î 19תחילה ואחר כ 0הלבונה בשתיקה וה''ה
א נת לבונה במחשבה תחילה ואחר כ 0קומ #בשתיקה וטעמא משו דעל
דעת ראשונה עשה ונמצא מפגל בכל המתיר ורבנ סברי על דעת ראשונה לא
אמרינ אלא א כ אמר א) בשני וכל מחשבה דקדשי מוציא בפה הוא אבל
ראשונה בשתיקה ושניה במחשבה דאי כא אלא מחשבת חצי מתיר ]מודה
ר''מ[ דלא פיגל אלא פסל:
11
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דף מב.

פרק רביעי

לפיכ 0א נת כול כתיקנ ואחת שלא כתיקנה 
פסול ואי בו כרת;
הא אחת שלא כתיקנה וכול כתיקנ 
פיגול,
מני?
אילימא  ¯· ;Ô
הא אמרי ¯· :Ô
אי מפגלי בחצי מתיר!
אלא ¯·,¯È‡Ó È
ואי טעמיהכד ד¯· ¯È‡Ó È
משו דמפגלי בחצי מתיר הוא,
אפילו כדקתני נמי!
לאו משו דקסבר 
כל העושה  על דעת ראשונה הוא עושה?
3

2

4

5

6

7

אמר ¯·:˜ÁˆÈ ¯· Ï‡ÂÓ˘ È
לעול ¯·  Ôהיא,
ומאי כתיקנ?
כתיקנ לפיגול.
והא מדקתני )כא(:
כה
לפיכ 0א נת כול כתיקנ ואחת שלא כתיקנה 
פסול ואי בו כרת;
מכלל דתיקנה להכשירה הוא דאתא!?
אמר ¯·‡:
מאי שלא כתיקנה?
חו #למקומו.
¯· ‡˘ Èאמר:
שלא לשמו.
8

9

10

11

מכלל דכי לא עביד לה חו #למקומו ושלא לשמו 
12

צח

זבחים

מחייב!?
איידי דתנא רישא )כא(:
פיגול וחייבי עליו כרת 
תנא נמי סיפא )כא(:
פסול ואי בו כרת.
13

מיתיבי:
במה דברי אמורי?
מב .בדמי הניתני על מזבח החיצו* ,
אבל דמי הניתני על המזבח הפנימי,
כגו ארבעי ושלש של יו הכיפורי,
ואחד עשר של פר כה משיח,
ואחד עשר של פר העל דבר של ציבור 
פיגל בי בראשונה ובי בשניה ובי בשלישית;
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
פיגול וחייבי עליו כרת;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
אי בו כרת עד שיפגל בכל המתיר;
קתני מיהא:
פיגל בי בראשונה בי בשניה בי בשלישית,
ופליג!?
אמר ¯· :ÔÈ·‡ ¯· ˜ÁˆÈ
הכא במאי עסקינ?
כגו שפיגל בשחיטה,
דחד מתיר הוא.
14

15

16

17

19

18

20

21

22

אי הכי 
מאי טעמיהוכו ד¯· ?Ô
אמר ¯·‡:
מא ?ÌÈÓÎÁ
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהיא,
1

רש"י
רש"י

 .È ˙˜„Ó 1מתניתי:
 .Ô ˜˙Î ÔÏÂÎ Ô˙ Ì‡ ÍÎÈÙÏ 2וקס''ד היינו שתיקה:
 .‰ ˜˙Î ‡Ï˘ ˙Á‡Â 3במחשבת חו #לזמנו:
 .˙¯Î Â· ÔÈ‡Â ÏÂÒÙ 4שלא חישב אלא בחצי מתיר דכול מעכבות בו וכול
מתירות ואי פיגול עד שיפגל בכול:
 .‰ ˜È˙Î ‡Ï˘ ˙Á‡ ‡‰ 5הראשונה במחשבה והשאר בשתיקה פיגול דאמרינ
על דעת הראשונה עשה והוה לי' מחשבה בכוליה מתיר:
 .¯È˙Ó ÈˆÁ· ÔÈÏ‚ÙÓ ÔÈ‡ Ô È¯Ó‡ ‡‰ 6כדקתני בהדיא עד שיפגל בכל המתיר
ואפי' ראשונה במחשבה ושניה בשתיקה משמע אלמא לית להו על דעת
ראשונה עשה:
 .ÈÓ È ˙˜„Î ÂÏÈÙ‡ 7ראשונה בשתיקה ואחרונה במחשבה ליהוי פיגול אלמא
מדשני ליה בי ראשונה בשתיקה לראשונה במחשבה שמע מינה טעמא משו
דעשה על דעת הראשונה הוא:
 .ÏÂ‚ÈÙÏ ‰ ˜È˙Î 8הראשונות במחשבות דחו #לזמנו ואשמעינ דלא אמרינ על
דעת הראשונה עשה:
 .‰ ˜˙Î ‡Ï˘ ˙Á‡Â È ˙˜„Ó ‡‰Â 9ולא קתני כול כתיקנ חו #מאחת מה או
ואחת בשתיקה שמע מינה כתקנ דאמר להכשירו הוא דאי במחשבה ולפיגול
היכי מקרי לה לה 0דשתיקה שלא כתיקנה הא לא חשיב בה מידי ולא קילקל
מחשבתו ראשונה דניקרייה שלא כתיקנה לפיגול:
 .‡·¯ ¯Ó‡ 10לעול כתקנה לפיגול ורבנ היא ולר''מ לא תשמע מינה מידי
ושלא כתקנה דאחרונה נמי שלא כתקנה לפיגול קאמר וכגו שנתנו במחשבת
חו #למקומו המוציאה מידי פיגול:
 .ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ ‰·˘ÁÓ ¯Ó‡ È˘‡ ·¯Â 11נמי קרי שלא כתקנה לפיגול דהא
חטאת היא ומחשבה שלא לשמו פוסלת בה ומוציאה מידי פיגול:
 .·ÈÈÁÈÓ ÂÓ˘Ï ‡Ï˘Â ÂÓÂ˜ÓÏ ıÂÁ ‰Ï „È·Ú ‡Ï ÈÎ„ ÏÏÎÓ ‚''‰ 12מדלא קרי
לה תנא פסול אלא בשחישב שלא כתיקנה ואוקימנא בשלא לשמו או חו#
למקומו מכלל דכי לא עביד לה הכי אלא בשתיקה דחייב כלומר הוי פיגול

לחייב על אכילתו כרת אלמא על דעת ראשונה עשה א''כ לאו כרבנ מצית
לאוקמי:
 13ה''ג איידי דתני רישא פיגול וחייבי עליו כרת תנא סיפא פסול ואי בו כרת.
ולא גרסינ אלא כלומר לעול כתקנ לפיגול ושלא כתיקנה חו #למקומו וה''ה
נמי דא נת בשתיקה לא פיגל והאי דנקט שלא כתקנה איידי דתנא רישא
בחיצונות נת את הראשונה חו #לזמנה ואת השניה חו #למקומו פיגול וחייבי
עליו כרת ודוקא נקט חו #למקומו לאשמועינ רבותא דלא אתיא מחשבת חו#
למקומו דשניה ומפקא לה מידי פיגול משו דהוקבע בפיגול ראשונה שמתנה
אחת מתרת ומפגל בה תני נמי סיפא בפנימיות דכה''ג אתיא מחשבה שניה
ומפקא ליה מידי פיגול אע''ג דלא צרי 0למתניה דהא בלאו הכי נמי לא הוה
מיקבע:
 .'ÂÎ ‡''„· 14בתוספתא דזבחי היא בד''א דבמתנה אחת פיגל:
 .ÌÈÓ„· 15החיצוני שמתנה אחת מתרת ומפגלת בה:
 .ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ Ï˘ ˘Ï˘Â ÌÈÚ·¯‡ ÔÂ‚Î ÌÈÓÈ Ù‰ ÌÈÓ„· Ï·‡ 16אחת למעלה
ושבע למטה על בי הבדי מד הפר וכנגד מד השעיר הרי ט''ז וכנגד על
הפרכת הרי ל''ב וארבע על קרנות מזבח הפנימי משניה כאחד מעורבי
כדכתיב )ונת( ]ולקח[ מד הפר ומד השעיר )ויקרא טז( שיהו מעורבי הרי ל''ו
ושבע הזאות על טהרו הרי מ''ג:
 .‰ Â˘‡¯· ÔÈ· Ï‚ÈÙ 17במתנות שלפני ולפני:
 .‰È ˘· ÔÈ· 18על הפרכת:
 .˙È˘ÈÏ˘· ÔÈ· 19על מזבח הזהב:
 .‰È ˘· ÔÈ· ˙‰ÈÓ È ˙˜ 20דמשמע לא בראשונה:
 .‚ÈÏÙÂ 21וקאמר ר''מ פיגול ואי כא משו דעת ראשונה אלא דקסבר מפגלי
בחצי מתיר ותיובתא דר''ל:
 .‰ËÈÁ˘· Ï‚ÈÙ˘ ÔÂ‚Î 22הא דקאמר ר''מ פיגל בשניה פיגול כגו שנשפ 0הד
לאחר שגמר מתנות שבפני וקי''ל בסדר יומא )ס (.יביא אחר ויתחיל בהיכל
וכששחט את השני פיגל בשחיטתו וקאמר ר''מ דההוא פר הוי פיגול שהרי פיגל
בו בעבודה שלמה:
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דף מב:

פרק רביעי

דתנ )כא יג:ד(:
הקומ ,#והלבונה ,והקטורת,
ומנחת כהני ,ומנחת כה משיח ,ומנחת נסכי,
שהקריב מאחת מה כזית בחו #
חייב;
ו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוטר עד שיקריב את כול.
והאמר ¯·‡:
ומודה ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èבדמי!?
דתנ)יומא ה:ז(:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èו¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומרי:
ממקו שפסק מש הוא מתחיל!?
אלא אמר ¯·‡:
כגו שפיגל בראשונה ושתק בשניה,
וחזר ופיגל בשלישית,
מהו דתימא?
כז
אי סלקא דעת 0על דעת ראשונה הוא עושה,
מיהדר פיגולי בשלישית למה לי;
קא משמע ל.
2

צט

זבחים

הכא במאי עסקינ?
כגו שפיגל בראשונה ובשניה ובשלישית;
מהו דתימא?
אי סלקא דעת 0כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה,
מהדר פיגולי בכל חדא וחדא למה לי;
מב :קא משמע ל* .
והא בי בי קתני!?
קשיא.
10

3

4

5

6

7

אמר מר:
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
פיגול וחייבי עליו כרת.
מכדי כרת לא מיחייב עד שיקרבו כל מתיריו,
דאמר מר:
כהרצאת כשר כ 0הרצאת פסול,
מה הרצאת כשר  עד שיקרבו כל מתיריו,
א) הרצאת פסול  עד שיקרבו כל מתיריו,
והא כיו דחשיב ביה בפני פסולה,
כמא דלא אדי דמי,
כי הדר מדי בהיכל,
מיא בעלמא הוא דקא אדי!?
אמר ¯·:‰
משכחת לה בארבעה פרי ובארבעה שעירי.
¯·‡ אמר:
אפילו תימא בפר אחד ושעיר אחד,
11

12

13

14

מתקי) לה ¯· ‡˘:È
מידי שתק קתני!?
אלא אמר ¯· ‡˘:È
98
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רש"י

 .‡È‰ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ 1דאפילו בהעלאת חו #פוטר בשני מתירי אלמא לאו עבודה
היא כלל עד שיגמור כל העבודה ואע''ג דהקטרת כזית הוה הקטרה כדקתני
הת וכול שהקריב בפני ושייר מה כזית והקריבו בחו #חייב אפילו לר'
אליעזר מיהו היכא דלא גמר עבודה הוא לא חשיב לה לחיובי עליה בחו #ה''נ
אע''ג דשחיטה עבודה שלמה היא כיו שאי העבודה נגמרה בשעיר זה לבדו
שאינו בא אלא להשלי ועבודה אחת היא שנעשית בשתי ושלש שחיטות אי
השחיטה חשובות לפגל:
 .‡·¯ ¯Ó‡ ‡‰Â 2לקמ בפ' השוחט )קי (.דקתני הזורק מקצת דמי בחו #חייב
ולא פליג רבי אליעזר ואמר רבא עלה בגמרא מודה רבי אליעזר בדמי שא
נות במתנה אחת מחטאות הפנימיות חו #לעזרה חייב ואע''פ שכול עבודה
אחת ה לעכב ואיכא למימר דאי כא אלא חצי העבודה דומיא דקומ #או
לבונה חייב הואיל וכנגדה לפני ולפני מתקבלת היא שא נת מתנה אחת
בפני ונשפ 0הד מביא ד אחר ומתחיל ממקו שפסק לר' אליעזר:
 .ÔÂÚÓ˘ '¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ '¯ Ô ˙„ 3פליגי אתנא קמא דאמר נת מקצת מתנות
שבפני ונשפ 0הד יביא ד אחר ויתחיל בתחילה הואיל ולא גמר אותה כפרה
ר' אליעזר ור' שמעו ]אומרי[ כו' אלמא עבודה היא ואי פיגול לחיוב חו #קא
מדמית לא מיבעיא בשחיטה דהוה פיגול אלא אפילו פיגל במתנה אחת לר'
אליעזר פיגול היא:
 .‡·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 4לעול בשפיגל בהזאות ודקשיא ל 0קתני פיגל בשניה או
בשלישית וקס''ד דבראשונה שתק וקאמר ר' מאיר פיגול הוא דהכא במאי
עסקינ כגו שפיגל בראשונה ושתק בשניה וחזר ופיגל בשלישית ולעול
טעמא דר''מ משו דקסבר שתיקה השניה על דעת מחשבה הראשונה נעשית
כר''ל:
 5ה''ג ¯„‰ÈÓ ‰˘ÂÚ ‰ Â˘‡¯‰ ˙Ú„ ÏÚ ‰˘ÂÚ‰ ÏÎ „''Ò È‡ Ô È¯Ó‡ „''‰Ó
 .Ï''Ó˜ ÈÏ ‰ÓÏ ˙È˘ÈÏ˘· ÈÏÂ‚ÈÙכלומר והאי דנקט חזר ופיגל בשלישית
רבותא אשמעינ דאע''ג דחזר ופיגל בשלישית אמרינ דשתיקה שניה נמי על
דעת מחשבה קמייתא יהבה:
 .‡ÓÈ˙„ Â‰Ó„ 6אי על דעת ראשונה הואי שתיקה שניה אמאי לא עבד נמי
שלישית בשתיקה:
 .Ï''Ó˜ 7דלא אמרינ הכי וגירסא הכתוב בספרי )ואי( אמרינ אי ס''ד כו' לא
שיי 0למיגרס הכא הכי דהא מהדרינ לתרוצה אליבא דריש לקיש דאמר טע
דר''מ משו דעת ראשונה הוא וא תאמר האי א ס''ד אליבא דרבנ נקט
למימר טעמא דרבנ משו הכי הוא לאו מילתא הוא דהא לריש לקיש אליבא
)דרב( אפילו לא חזר ופיגל בשלישית לית להו לרבנ על דעת ראשונה עושה
ובמנחות )טז (.הוא דגרסינ לה הכי דהת לרב אותיבנה מהא מתני' דאוקי
פלוגתייהו בנות ראשונה בשתיקה ושניה במחשבה ובמפגלי בחצי מתיר
פליגי אבל בנות ראשונה במחשבה ושניה בשתיקה אפילו רבנ מודו דפיגל
דאמרינ על דעת ראשונה עשה ואותיבנא מהא דקתני בי בראשונה ומשמע לא
בשניה וקאמרי רבנ לא פיגל ושני רבא אליבייהו כגו שחזר ופיגל בשלישית
דאמרינ אי ס''ד על דעת ראשונה:

16

רש"י

 .'ÂÎ È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 8בהא נמי גרס מהו דתימא אי ס''ד כו' קמ''ל וגירסא
שבספרי דלא גרסינ מהו דתימא במנחות )ש( איתא ולא שיי 0למיגרס הכא
הכי:
 .È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 9כגו שפיגל והוציא פיגול בשפתיו בראשונה ובשניה
ובשלישית וברביעית לא פיגל כדקתני בהדיא בי בראשונה כו' ולא קתני
רביעית ובהזאות של טיהרו שתיק ולעול טעמא דר''מ משו דעת ראשונה
הוא ורבותא אשמעינ דאע''פ שלא שתק אלא בזו אמרינ על דעת ראשונה
עשאה דמהו דתימא אי ס''ד על דעת הראשונה עושה למה לא שתק בשניה
ובשלישית ויעשה על דעת ראשונה קא משמע ל דלא אמרינ הכי ועוד לא
גרסינ:
 .È ˙˜ ÔÈ· ÔÈ· ‡‰Â 10דמשמע או בזו או בזו:
 .'ÂÎ ¯Ó ¯Ó‡ 11אמא דמהדר לאוקומי טעמא דר''מ משו מפגלי בחצי מתיר
קפרי 0נהי נמי דבעלמא בקומ #ולבונה איכא למימר מפגלי בחצי מתיר אלא
בחצי זריקה היכי אמר ר' מאיר פיגל:
 .ÂÈ¯È˙Ó ÏÎ Â·¯˜È˘ „Ú ('ÂÎÂ ‡‰) ·ÈÈÁÈÓ ‡Ï ˙¯Î È„ÎÓ 12שתיכלנה
עבודותיו:
 .¯Ó ¯Ó‡„ 13בפ' שני )לעיל כח:(:
 .È„Ó ‡˜ ‡ÓÏÚ· ‡ÈÓ ÏÎÈ‰· È„Ó ¯„‰ ÈÎ 14ונמצא שלא זרק דמו דהא מתנה
אחת מה מעכבת דבשלמא מפגל בשחיטה אע''ג דפסליה והדר זרק ליה או
במחשבה או בשתיקה כיו דפיגל בעבודה ושוב לא הוציא בו מחשבת פסול
אחר אע''פ שזריקת דמו ד פסול הוא כיו דרבי רחמנא פיגול בשחיטה
כדאמר בפרק ראשו )לעיל יג (.בדברי המביאי לידי אכילה הכתוב מדבר ע''כ
בהכי אמר רחמנא לפגול וזריקה זו כמו שהיא מרצה לפיגולו וכ לרבנ דבעו
מחשבה בכוליה זריקה ולמא דמוקי נמי טע דר''מ משו דעת ראשונה ופיגל
בכל העבודה בכה''ג אמר רחמנא לפגול דלא משכחת לפגול בזריקה אלא בהכי
אלא למ''ד טעמא משו חצי מתיר אי כא זריקה כיו דלא גמרה מחשבת
פיגול ועשה סופה לדעת כשרה זיל הכא חצי עבודה היא וזיל הכא חצי עבודה
היא:
 .‰Ï ˙ÁÎ˘Ó 15הא דקאמר ר''מ פיגול:
 .ÌÈ¯Ù ‰Ú·¯‡· 16פיגל בי הבדי בכל מתנותיו ונשפ 0הד ושחט אחר והזה
על הפרכת ואחד על הקרנות ואחד לטיהרו של מזבח וכיו דקיימא ל בסדר
יומא )ס (.כולהו כפרה בפני עצמו ואי עבדינהו כהלכת מתכשרה עבודה בהכי
אפילו לרבנ דפליגי עלייהו דר' שמעו ור' אלעזר בנשפ 0הד באמצע מתנות
בהא מודו דאי צרי 0לחזור ולהזות במקו שגמר כל הזאותיו כדאמרינ הת
הלכ 0הכא נמי פיגל שהרי קרבו מתיריו של כל אחד ונגמרה העבודה בחבירו
אבל בפר אחד מודה ר''מ דלא פיגל משו דלא גמר זריקה מעול:
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בית שמאי

דף מג.

פרק רביעי

לפיגולו מרצה.
1

ק

זבחים

משנה )גד(:
ואלו דברי שאי חייבי עליה משו פיגול:
הקומ ,#והקטרת ,והלבונה* ,
ומנחת כהני ,ומנחת כה משיח,
והד ,והנסכי הבאי בפני עצמ,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
א) הבאי ע הבהמה.
10

ארבעים ושלש.
והא תניא:
ארבעי ושבע!?
הא  כמא דאמר :מערבי לקרנות,
והא  כמא דאמר :אי מערבי לקרנות.
והא תניא:
ארבעי ושמונה!?
הא  כמא דאמר :שיריי מעכבי,
הא  כמא דאמר :אי שיריי מעכבי.
2

3

4

מיתיבי:
במה דברי אמורי?
בקמיצה,
במת כלי ובהילו,0
אבל בא לו להקטרה,
נת את הקומ #במחשבה ואת הלבונה בשתיקה,
או שנת את הקומ #בשתיקה ואת הלבונה במחשבה 
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
פיגול וחייבי עליו כרת;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
אי בו כרת עד שיפגל בכל המתיר;
קתני מיהא:
את הקומ #בשתיקה ואת הלבונה במחשבה,
ופליג!?
אימא 
כבר נת את הלבונה במחשבה.
חדא 
דהיינו רישא!
ועוד 
הא תניא ואחר כ?!0
קשיא.
5

6

7

מג.

11

12

13

15

14

16

17

לוג שמ של מצורע 
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
אי חייבי עליו משו פיגול;
ו¯· ¯È‡Ó Èאומר:
חייבי עליו משו פיגול,
שד האש מתירו,
וכל שיש לו מתירי בי לאד בי למזבח 
חייבי עליו משו פיגול.
18

19

20

21

העולה 
דמה מתיר את בשרה למזבח ועורה לכהני;
עולת העו) 
דמה מתיר את בשרה למזבח;
חטאת העו) 
דמה מתיר את בשרה לכהני.
23

22

24

פרי הנשרפי ושעירי הנשרפי 
דמ מתיר את אימוריה ליקרב;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כל שאינו על המזבח החיצו כשלמי 
25

26

1

8

רש"י

9

רש"י

 .‰ˆ¯Ó ÂÏÂ‚ÈÙÏ 1כי היכי דא חשב בשחיטה קרי לה לזריקה ד הפסול הזה
קרבו מתיריו לרצות לפיגולו כי חשיב ליה בחצי זריקה נמי ושתק בחציה כל
זמ שלא עירב במחשבה אחרת הוי ריצוי לפיגול:
 .'ÂÎ „''ÓÎ ‡‰ 2פלונתא דר' יאשיה ור' יונת היא )יומא נז (:במת הקרנות ולקח
מד הפר ומד השעיר חד אומר שיהו מעורבי וחד אומר מזה בפני עצמו
ומזה בפני עצמו:
 .‡‰Â 3דקתני ארבעי ושבע כמ''ד אי מערבי את הדמי למת קרנות )והוו
תמני(:
 .ÌÈ¯È˘ 4שפיכת שירי ופלוגתא דר' עקיבא ור' יהודה היא לעיל )מ (.א כלה
כפר כו':
 .'ÂÎ ‡''„· 5בתוספתא דמנחות קתני לה בד''א שהמנחה נפגלה בעבודה אחת
בקמיצה או במת כלי ובהילו 0שאי ש אלא עבודת מתיר אחד שאי קמיצה
ומת כלי בלבונה והילו 0במנחות )טז (.מפרש ליה דלא שיי 0בלבונה:
 .‰¯Ë˜‰Ï ÂÏ ‡· 6שהיא עבודת שני מתיריו נת כו' אלמא אפילו ראשונה
בשתיקה ושניה במחשבה קאמר ר' מאיר פיגל אלמא מפגלי בחצי מתיר
ותיובתא דר''ל:
 .‰·˘ÁÓ· ‰ Â·Ï Ô˙ ¯·ÎÂ ‡ÓÈ‡ 7הלכ 0שניה שבשתיקה על דעת ראשונה
עושה:
 .‡˙ÈÈÓ˜ Â ÈÈ‰„ 8דראשו במחשבה הא תנא ליה נת את הקומ #במחשבה ואת
הלבונה בשתיקה למה לי למיהדר למיתני או את הקומ #בשתיקה וכבר נתנה
לבונה במחשבה מה לי להקדי קומ #מה לי לבונה:
 .‡È ˙ ‡‰ „ÂÚÂ 9בברייתא אחריתי או שנת את הקומ #בשתיקה ואחר כ 0נת
לבונה במחשבה קשיא:

 .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ ÔÈ‡˘ ÌÈ¯·„ ÂÏ‡ :'È ˙Ó 10כרת באכילת משו פיגול:
 .ıÓÂ˜‰ 11א קימ #לאכול שירי למחר ונתפגלה המנחה אי האוכל את
הקומ #בכרת שאי הפיגול חל אלא על דבר שיש לו מתירי אחרי והקומ #אי
אחר מתירו כי הוא מתיר את המנחה וכ לבונה וכ כול:
 .ÌÈ ‰Î ˙·„ ˙Á Ó 12כולה כליל ואינה נקמצת הלכ 0אי אחר מתירה:
 .ÁÈ˘Ó Ô‰Î ˙Á Ó ÔÎÂ 13חביתי כה גדול שמקריב בכל יו מחציתה בבקר
ומחציתה בערב )ויקרא ו(:
 14ומנחת נסכי לא גרסי' דהא מיפלג פליגי בה ונת חילוק בי באה ע הזבח
לבאה בפני עצמו:
 .Ì„‰Â 15הוא המתיר:
 .ÔÓˆÚ È Ù· ÔÈ‡·‰ ÌÈÎÒ ‰Â 16בי שהתנדב בפני עצמ כדאמר במנחות )קד(:
מתנדב אד מנחת נסכי בי שבאו בגלל זבח אלא שהביא היו זבחו ונסכיו
למחר דאמר מר מנחת ונסכיה א) למחר אבל א הביא ע זבחו ופיגל
בזבח נתפגלו הנסכי:
 .‰Ó‰·‰ ÌÚ ÌÈ‡·‰ Û‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ 17דכיו דיכול להקריב נסכי למחר
נמצא שאי הזבח מתיר ליקרב אלא ה מתירי את עצמ:
 .Ú¯ÂˆÓ Ï˘ ÔÓ˘ ‚ÂÏ 18שיריו נאכלי כדילי) בפירקי לקמ )מד:(:
 .ÏÂ‚ÈÙ ÌÂ˘Ó ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ ÔÈ‡ 19א פיגל באש לא נפגל הלוג ואע''פ שהלוג
תלוי באש כדכתיב על מקו ד האש )ויקרא יד( וא לא נת מד האש
תחילה אי נתינת השמ כלו אפילו הכי כיו דאד מביא אשמו עכשיו ולוגו
עד עשרה ימי נמצא שאי האש מתירו וכיו דאי לו מתירי אי חייבי עליו
משו פיגול:
 .¯ÓÂ‡ Ó''¯ 20לוג הבא ע האש בו ביו חייבי עליו משו פיגול א פיגל
באש:
 .Á·ÊÓÏ ÔÈ· Ì„‡Ï ÔÈ· 21או לזה או לזה:
 .Á·ÊÓÏ ‰¯˘· ¯È˙Ó ‰Ó„ 22דכתיב )ש א( וזרקו והדר וערכו:
 .ÌÈ ‰ÎÏ ‰¯ÂÚÂ 23עור העולה אשר הקריבו אי לו אלא לאחר זריקה:
 .'ÂÎ ÛÂÚ‰ ˙‡ËÁ 24בגמ' מפרש מני דנאכל לכהני:
 .·¯˜ÈÏ Ô‰È¯ÂÓÈ‡ ¯È˙Ó ÔÓ„ 25לפיכ 0פיגל באימורי בשעת עבודת הד
נתפגלו פרי:
 .ÔÂÚÓ˘ '¯ 26אפרי הנשרפי פליג:
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דף מג:

פרק רביעי

אי חייבי עליו משו פיגול.
מג:

גמרא:
אמר :‡ÏÂÚ
קומ #פיגול שהעלו על גבי המזבח 
פקע פיגולו ממנו,
א אחרי מביא לידי פיגול,
הוא עצמו לא כל שכ.
מאי קאמר?
הכי קאמר 
א אינו מתקבל,
היא 0מביא אחרי לידי פיגול.

קא

זבחים

מהו דתימא?
הני מילי  *
אבר דמחבר,
אבל קומ #דמיפרת 
אימא לא;
קא משמע ל.
16

17

2

אמר ¯· ‡:È‡Á
הלכ,0
האי קומ #פיגול דפלגיה מחית אארעא,
ופלגיה אסקיה אמערכה ומשלה בו האור,
מסיקנא ליה לכוליה לכתחלה.
18

3

4

5

אמר ¯· ˜ÁˆÈ Èאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
הפיגול והנותר והטמא שהעל לגבי מזבח 
פקע איסור מה.
אמר ¯· :‡„ÒÁ
מרי דיכי,
מזבח מקוה טהרה!?
אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
שמשלה בה האור.

מאי קא משמע ל?
אי דאי חייבי עליו משו פיגול 
תנינא )כא(:
אלו דברי שאי חייבי עליה משו פיגול:
הקומ ,#והקטרת ,והלבונה,
ומנחת כהני ,ומנחת כה משיח ,ומנחת נסכי,
והד!
6

7

19

8

20

21

אלא  דא עלו לא ירדו;
תנינא )כא ט:ב(:
כח
ואלו א עלו  לא ירדו:
הל ,והיוצא ,והטמא,
כט
ושנשחט חו #לזמנו וחו #למקומו!
9

מתיב ¯· :‡ ÒÈ· ¯· ˜ÁˆÈ
‡ ÌÈ¯Áאומרי:
תו ָעלָ יו" )ויקרא ז,כ(,
"וְ ֻט ְמ ָא ֹ
מי שטומאה פורחת ממנו,
יצא בשר שאי טומאה פורחת ממנו;
וא איתא 
הרי טומאה פורחת ממנו על ידי האור!?
אמר ¯·‡:
על ידי מקוה קאמרינ.

10

11

22

ואלא  דא ירדו יעלו;
הא נמי תנינא )ש:ד(:
כש שא עלו לא ירדו 
כ 0א ירדו לא יעלו!?
לא צריכא,
שמשלה בה האור.
12

13

14

מידי מקוה כתיב!?
אלא אמר ¯· :‡ÙÙ
בבשר שלמי עסקינ,

הא נמי אמרה  ‡ÏÂÚחדא זימנא,
דאמר :‡ÏÂÚ
לא שנו אלא שלא משלה בה האור,
אבל משלה בה האור יעלו!?

23

15

רש"י

רש"י

 .ÌÈÓÏ˘Î ÔÂˆÈÁ‰ Á·ÊÓ‰ ÏÚ ÂÓ„ Ô˙Ó ÔÈ‡˘ ÏÎ 1שפיגול כתיב בהו
אי חייבי עליו משו פיגול:
 .Â ÓÓ ÂÏÂ‚ÈÙ Ú˜Ù :'Ó‚ 2לקמ מפרש למאי הלכתא פקע:
 .¯Ó‡˜ È‡Ó 3קבעי למימר פקע פיגולו ממנו ונסיב טעמא דבא לידי פיגול:
 .Ï·˜˙Ó Â È‡ Ì‡ 4בהקטרה:
 .ÏÂ‚ÈÙ È„ÈÏ ÌÈ¯Á‡ ‡È·Ó Í‡È‰ 5המקטיר קומ #על מנת שיאכל שירי למחר
היא 0מנחה מתפגלת א אי הקטרתו הקטרה והכי קאמר הוא עצמו לא כל שכ
שיתקבל אחרי שמתקבל לרצות אחרי לפיגולו:
 .ÔÏ ÚÓ˘Ó ‡˜ È‡Ó 6למאי מיבעי ליה הא פקע פיגולו:
 .È‡ 7למימרא דא אכל ממנו אחרי שעלה אי חייבי עליו כרת:
 .Ô È ˙ 8דבלאו עלה נמי אי חייבי עליו:
 .‡Ï‡ 9להכי אהני פקיעה דכיו שעלה לא ירד:
 .Â ÓÊÏ ıÂÁ ËÁ˘ ˘Â ‡ È ˙ 10דהיינו פיגול:
 .ÔÏ‰ 11בשר הל:
 .‡Ï‡ 12אהני פקיעה שא ירד לאחר שהעלוהו )לא( יחזור ויעלה:
 .‡ È ˙ 13בלאו הכי:
 .‡ÎÈ¯ˆ ‡Ï 14הא דעולא אלא שמשלה בו האור ואשמעינ דנעשה לחמו של
מזבח ואפי' ירדו יעלו וההיא דקתני לא יעלו בשלא משלה בו האור:
 .Â ˘ ‡Ï 15דא ירדו הנ 0פסולי משעלו לא יעלה:
)ויקרא ז(

 .¯·ÁÓ„ ¯·‡ („Á·) 16איכא למ''ד כיו דמשלה האור במקצתו נקלט כולו
בקדושה:
 .˙¯ÙÈÓ„ ıÓÂ˜ Ï·‡ 17אימא במאי דמשלה מקומ #משלה איד 0כדקאי קאי
קמ''ל דכוליה כחד אבר דמי:
 .ÍÎÏ‰ 18כיו דמחשבת ליה מחובר אפי' לא העלהו אלא חציו ומשלה בו האור
נקלט א) זה שעל הקרקע ומעלה דהא כי אסקיה לכוליה נמי לא היה לו
להעלותו א ירד אלא משו ההוא שמשלה בו האור וקאמרת דא ירד השאר
יעלה אלמא אהני לכוליה ואע''ג דמיפרת הלכ 0לא שנא עלה כולו ולא שנא לא
עלה אלא מקצתו:
 .Ô‰Ó Ô¯ÂÒÈ‡ Ú˜Ù 19איסור פיגול לכדאמר שא ירד יעלה ואיסור נותר וטמא
נמי להכי ]פקע[ שלא יתחייב האוכלו מידי:
 .ÈÎÈ„ È¯Ó 20בעל השמועה הזאת:
 .‡Â‰ ‰¯‰Ë ‰Â˜Ó Á·ÊÓ 21לטהר את הטומאה משו דהעלוהו:
 .'ÂÎ ÂÈÏÚ Â˙‡ÓÂËÂ 22לקמ מייתינ לה בשמעתי למימרא דבטומאת הגו)
מדבר ואהאי קראי קאי )ויקרא ז( והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמי אשר
לה' וטומאתו עליו יכול טומאת הבשר דנימא דהאי עליו אבשר קאי ונימא
דטהור שאכל את הטמא חייב ת''ל וטומאתו עליו משמע שעדיי היא עליו
ביכולי ליטהר הכתוב מדבר וזהו הגו) שטומאה פורחת ממנו על ידי טבילה
וא איתא דבשר קדשי יכול ליטהר על ידי מזבח מהיכא ילפי אחרי דלא
בבשר משתעי קרא הרי טומאה פורחת ממנו:
 .Ô È˜ÒÚ ÌÈÓÏ˘ ¯˘·· 23דקרא בשלמי כתיב דאינו ראוי למזבח ואי מפריח
מטומאתו:
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דף מג:

פרק רביעי

דלא חזי להקרבה.
¯· ‡ Èאמר:
תו ָעלָ יו",
"וְ ֻט ְמ ָא ֹ
מי שטומאה פורחת ממנו כשהוא של,
יצא בשר דבר שאי טומאה פורחת כשהוא של 
אלא כשהוא חסר.
1

גופא:

תו ָעלָ יו",
"וְ ֻט ְמ ָא ֹ
בטומאת הגו) הכתוב מדבר;
אתה אומר:
בטומאת הגו),
או אינו אלא בטומאת בשר?
נאמר כא :טומאתו,
תו ָעלָ יו" )ש כב,ג(,
ונאמר להלֻ " :ט ְמ ָא ֹ
מה להל  בטומאת הגו) הכתוב מדבר,
א) כא  בטומאת הגו) הכתוב מדבר;
2

3

54

¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
הואיל ונאמרו קדשי בלשו רבי,
ונאמרה טומאה בלשו יחיד,
בטומאת הגו) הכתוב מדבר;
¯· Èאומר:
"וְ ָא ַכל" )ש ז,כא( 
בטומאת הגו) הכתוב מדבר;
ל
‡ ÌÈ¯Áאומרי:
תו ָעלָ יו" 
"וְ ֻט ְמ ָא ֹ
מי שטומאה פורחת ממנו,
יצא בשר שאי טומאה פורחת ממנו.
6

7

8

אמר מר:
¯· Èאומר:
"וְ ָא ַכל" 
בטומאת הגו) הכתוב מדבר.
מאי משמע?

קב

זבחים

אמר ¯·‡:
כל קרא דלא מפרש ליה ¯· ,ÈÓÈ„Â·‡ ¯· ˜ÁˆÈ
וכל מתניתא דלא מפרשא לה ¯·  È¯ÈÚÊ
לא מיפרשא!
הכי אמר ¯· :ÈÓÈ„Â·‡ ¯· ˜ÁˆÈ
הואיל ופתח הכתוב בלשו נקבה וסיי בלשו נקבה,
ולשו זכר באמצע,
בטומאת הגו) הכתוב מדבר.
מתניתא:
דתניא:
א נאמרו קלות  למה נאמרו חמורות?
וא נאמר חמורות  למה נאמר קלות?
א נאמר קלות ולא חמורות,
הייתי אומר:
על הקלות בלאו ועל החמורות במיתה,
לכ 0נאמר חמורות;
וא נאמר חמורות ולא נאמרו קלות,
הייתי אומר:
על החמורות יהא חייב ועל הקלות יהא פטור,
לכ 0נאמר קלות;
מאי קלות ומאי חמורות?
אילימא 
קלות  מעשר,
חמורות  תרומה;
הייתי אומר במיתה,
השתא נמי הא במיתה!
ואי לא נאמר הייתי אומר במיתה?
דיו לבא מ הדי להיות כנדו!
אלא 
121110

13

14

115

רש"י

9

רש"י

 .¯Ó‡ ‡ È·¯ 1א) אברי הראויי למזבח כתיבי הכא דכתיב )ש( אשר לה'
לרבות האימורי ואפילו הכי לא תקשה דשפיר ילפינ מיניה דטומאה לאו
עלייהו קאי מדכתיב וטומאתו עליו דמשמע בראוי להפריח טומאתו כשהוא
של כעי שקיבלה עליו בעיניה משמע:
 .¯·„Ó ·Â˙Î‰ ÛÂ‚‰ ˙‡ÓÂË· 2שהרי עוסק בה והול 0דכתיב )ש( כל טהור
יאכל בשר וסמי 0ליה והנפש אשר תאכל בשר וגו' אע''פ שהתחיל להזכיר הגו)
בלשו נקבה והנפש אשר תאכל וכתיב וטומאתו עליו לשו זכר דמשמע דקאי
אבשר בטומאת הגו) דבר ולא בטומאת בשר:
 .¯˘· ˙‡ÓÂË· ‡Ï‡ Â È‡ Â‡ 3דהא עליו לשו זכר הוא והאוכל הוזכר בלשו
נקבה:
 4הכי גרסינ  .˘''‚Ï Â˙‡ÓÂË Â˙‡ÓÂËוילי) מביאת מקדש דכתיב ביה עוד
טומאתו בו )במדבר יט(:
 5הכי גרסי' ‡:Â˙‡ÓÂË ÔÏ‰Ï ¯Ó‡ Â Â˙‡ÓÂË Ô‡Î ¯Ó
 .ÌÈ·¯ ÔÂ˘Ï· ÌÈ˘„˜ Â¯Ó‡ Â ÏÈ‡Â‰ 6שלמי לשו רבי ה וטומאה בלשו
יחיד דכתיב וטומאתו עליו ולא כתיב וטומאת עליה:
 .¯·„Ó ·Â˙Î‰ ÛÂ‚‰ ˙‡ÓÂË· ÏÎ‡Â ¯ÓÂ‡ È·¯ 7מקרא שלאחריו יוכיח על זה
דכתיב בתריה )ויקרא ז( נפש כי תגע בכל טמא וגו' ואכל מבשר זבח השלמי
וגו' ולקמיה מפרש היכי משמע ליה מואכל דקרא בתרא הוכחה על ראשו
שבטומאת הגו) הכתוב מדבר:
 .ÂÈÏÚ Â˙‡ÓÂËÂ 8משמע שעדיי לא נטהר ממנו במי שטומאתו פורחת ממנו
הכתוב מדבר דאי בבשר לעול הוא עליו:

 .ÚÓ˘Ó È‡Ó 9מקרא דבתריה דקמא בטומאת הגו) דלמא בתרא בטומאת הגו)
כדכתיב נפש אשר תגע בכל טמא וקמא בטומאת בשר מדלא כתיב וטומאתה
עליה דמישתמע דאוהנפש אשר תאכל בשר קאי:
 .È¯ÈÚÊ ‰Ï ˘¯ÙÓ ‡Ï„ ‡˙È ˙Ó ÏÎÂ 10לקמיה מפרש מאי היא:
 11הואיל ופתח הכתוב השני בלשו נקבה וסיי בלשו נקבה ולשו זכר
באמצע .דכתיב )ש( נפש כי תגע בכל טמא ואכל מבשר זבח השלמי ונכרתה
הנפש וגו' ולא כתיב ואכלה מבשר זבח הוי א) הראשו אל תתמה עליו א
פתח וסיי בלשו נקבה ולשו זכר באמצע א) ]על פי כ[ בטומאת הגו)
הכתוב מדבר ומסתברא הכי שהרי בטומאת הגו) היה עוסק והול 0וכבר פסק
מלדבר בטומאת בשר דהכי כתיב קרא )ש( והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל
הרי טומאת בשר והבשר כל טהור יאכל בשר פסק מטומאת בשר והתחיל
בטומאת הגו) וסמי 0ליה והנפש אשר תאכל וגו' ומשו דהזכיר הכתוב את
האוכלו בלשו נקבה וכתב וטומאתו עליו בלשו זכר היינו סבורי שבטומאת
בשר מדבר עכשיו מקרא השני יוכיח שא) הוא בלשו הזה מדבר ואי קשיא שני
כריתות בטומאת הגו) למה שלש כריתות ה בטומאת הגו) ולקמיה מפרש
בהאי פירקי )מו (.למאי איצטריכו:
 .‡˙È ˙Ó 12דלא מפרש לה זעירי מאי היא איזה משנה לא פירש יפה:
 .˙ÂÏ˜ Â¯Ó‡ Ì‡ 13לעני אכילת קדשי בטומאת הגו) שנויה בת''כ לקמיה
מפרש ואזיל מאי קלות ומאי חמורות ומאי הייתי אומר:
 .‰ÓÂ¯˙ ˙Â¯ÂÓÁ ¯˘ÚÓ ˙ÂÏ˜ ‡ÓÈ È‡ 14שנאמרו שניה בפרשה אחת )ויקרא
כב( ולא יאכל מ הקדשי כי א רח #בשרו במי ואוקימנא ליה במעשר
במסכת יבמות )עד (:דכתיב כי א רח #הא א רח #יאכל וא) על פי שלא
העריב שמשו הרי טמא שאכל מעשר בלאו וכתיב ובא השמש וטהר ואחר יאכל
מ הקדשי ואוקימנא בתרומה וכתיב בההוא עניינא אצל תרומה ומתו בו כי
וגו' וקאמר התנא א נאמר מעשר מה שאמור בו ולא נאמר תרומה הייתי אומר
במיתה אבל השתא דנאמרו אינו במיתה בתמיה והא מיתה כתיבא ביה:
 .‰˙ÈÓ· ¯ÓÂ‡ È˙ÈÈ‰ Â¯Ó‡ ‡Ï Ì‡ Â˙Â 15בתמיה מהיכא תיתי לי בה מיתה הא
לא מייתינ לה אלא בקל וחומר ממעשר ודיו לבא מ הדי להיות כנדו מה
מעשר בלאו ולא במיתה א) תרומה בלאו ולא במיתה:
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בית שמאי

דף מד.

פרק רביעי

קלות  טומאת שר,#
חמורות  טומאת מת;
ובמאי?
אי בתרומה 
אידי ואידי הוא במיתה!
ותו 
לכ 0נאמרו חמורות דבלאו הא במיתה היא!
מד .ואי באכילת מעשר  *
א לא נאמרו חמורות,
הייתי אומר על החמורות במיתה?
הא מטומאת שר #קאתיא,
ודיו לבא מ הדי להיות כנדו!?
2

3

4

אמר :È¯ÈÚÊ
קלות  טומאת שר,#
חמורות  טומאת מת;
והכי קאמר 
אילו נאמר טומאת שר,#
ונאמר מעשר ותרומה,
ולא נאמרה טומאת מת,
הייתי אומר:
קלות על הקלות בלאו ועל החמורות במיתה,
ומדקלות על החמורות במיתה,
חמורות נמי על הקלות במיתה,
לכ 0נאמרו חמורות.
5

כל שיש לו מתירין בין לאדם בין למזבח -
חייבין עליו משום פיגול.
תנו רבנ:
או אינו מביא אלא כיוצא בשלמי,
מה שלמי מיוחדי  נאכלי לשני ימי ולילה אחד,
א) כל  נאכל לשני ימי ולילה אחד;
נאכל ליו ולילה מני?
76

רש"י

 .¯Ó‡˜„ ˙Â¯ÂÓÁÂ ˙ÂÏ˜ ‡Ï‡ 1אטומאה קאי דכתיב הת טומאת מת וטומאת
שר #דכתיב )ויקרא כב( והנוגע בכל טמא נפש ]וגו'[ או איש אשר יגע בכל שר#
דכתיב בתרווייהו אכילת מעשר ותרומה ועונש וקאמר א נאמרה טמא שר#
ולא נאמרה טומאת מת כו' ובמאי ועל איזה אכילה אי בתרומה על שתיה
הטומאות הוא באכילת תרומה במיתה ומאי על הקלות בלאו דקתני:
ÈÓ ˙ÂÏ˜ ‡‰„ ÂÈ„ Í¯ÙÈÓÏ ‡ÎÈÏ„ ‡Î‰ ‚''Ï 'ÂÎ ¯ÓÂ‡ È˙ÈÈ‰ Â¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â 2
·:‰˙ÈÓ
 .¯˘ÚÓ ˙ÏÈÎ‡· È‡Â 3קאמר דא לא נאמרו חמורות הייתי אומר על טומאת
שר #בלאו על טומאת מת במיתה לכ 0נאמרו טומאת מת חמורות ונאמר בהו
לאו דלא תימא בהו מיתה במעשר וא לא נאמרו קלות הייתי אומר על
החמורות במיתה הא מטומאת שר #הוא דאתיא בק''ו:
 .ÔÂ„ Î ˙ÂÈ‰Ï ÔÈ„‰ ÔÓ ‡·Ï ÂÈ„Â 4ולא אמינא בה מיתה אלא לאו:
 .¯˘ÚÓ ¯Ó‡ Â ı¯˘ ˙‡ÓÂË ¯Ó‡ ÂÏÈ‡ ¯Ó‡˜ ÈÎ‰Â 5בלאו כדאיתא ותרומה
במיתה כדאיתא ולא נאמר טומאת מת הייתי אומר קלות על הקלות בלאו
בטומאת קלה דשר #על אכילת קלות כגו מעשר יהא בלאו כדאיתא וקלות על
החמורות במיתה וטומאת שר #על אכילות החמורות כגו תרומה במיתה
כדאיתא ומינה הוה גמרינ דמה שר #קלות על החמורות במיתה א) חמורות על
קלות נמי במיתה דמה לי טומאה חמורה ואכילה קלה מה לי אכילה חמורה
וטומאה קלה )וטומאת המת על אכילת מעשר תהא במיתה( לכ 0נאמרו חמורות
טומאת המת על אכילת מעשר שלא תהא במיתה ופירש בה לאו ולא במיתה
לומר ל 0שהיא באזהרה:
 .'ÂÎ ‡È·Ó Â È‡ Â‡ 6רישא דברייתא בת''כ לעני פיגול קתני יכול לא יהא חייב
אלא על השלמי בלבד ת''ל לעני טומאה וינזרו מקדשי ולקמ ילי) נותר
חילול חילול מטומאה ופיגול בעו עו מנותר:
 .Â È‡ Â‡ 7מרבה אלא כיוצא בשלמי שהרי כלל ופרט אמור כא כדמפרש
לקמ ונימא מה הפרט מפורש נאכלי לשני ימי כו':

קג

זבחים

תלמוד לומר :מבשר,
כל ששירי נאכלי.
8

עולה שאי שיריה נאכלי,
מני?
תלמוד לומר :זבח.
מני לרבות העופות והמנחות,
עד שאני מרבה לוג שמ של מצורע?
תלמוד לומר:
"אֲ ׁ ֶשר ֵהם ַמ ְק ִ ּד ׁ ִשים לִ י" )ויקרא כב,ב(,
ואתי נותר,
חילול חילול מטומאה,
ואתי פיגול,
עו עו מנותר.
9

10

ומאחר שסופו לרבות כל דבר,
למה נאמר שלמי מעתה?
לומר ל 0
מה שלמי מיוחדי 
שיש לה מתירי בי לאד בי למזבח,
א) כל 
שיש לו מתירי בי לאד בי למזבח 
חייבי עליה משו פיגול.
11

העולה 
דמה מתיר את בשרה למזבח ועורה לכהני;
עולת העו) 
דמה מתיר את בשרה למזבח;
חטאת העו) 
דמה מתיר את בשרה לכהני;
פרי הנשרפי ושעירי הנשרפי 
דמ מתיר את אימוריה ליקרב.
ומוציא אני את הקומ #ואת הלבונה והקטרת,
ומנחת כהני ומנחת כה משיח,
ומנחת נסכי והד.
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
מה שלמי מיוחדי 
שיש בו על מזבח החיצו וחייבי עליו,
א) כל 
שישנ על מזבח החיצו חייבי עליו משו פיגול,
יצאו פרי הנשרפי ושעירי הנשרפי,
הואיל שאי על מזבח החיצו כשלמי 
רש"י

 .¯˘·Ó Ï''˙ 8ריבויא הוא דכתיב גבי פיגול )ויקרא ז( מבשר זבח השלמי ועלה
קאי והנפש האוכלת ממנו עונה תשא:
 .‰·¯Ó È ‡˘ „Ú 9כלומר אחרי שאני מרבה ארבה עמה א) לוג שמ של
מצורע א פיגל בד האש נתפגל הלוג:
 .¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ 10לעני טומאה אשר ה מקדישי גבי וינזרו כתיב ואתי נותר
חילול חילול מטומאה מה טומאה הכל בכלל א) נותר הכל בכלל בנותר כתיב
כי את קודש ה' חילל )ויקרא יט( ובטומאה כתיב וינזרו ולא יחללו )ש כב( והדר
אתי פיגול עו עו מנותר:
 .ÔÈ¯È˙Ó ÂÏ ˘È˘ ÏÎ Û‡ 11או לאד או למזבח ועולה ילפא מאימורי שלמי
וכ אימורי כל הקדשי ובשר כל הקדשי הנאכלי ילפי מבשר שלמי שאי לו
מתירי אלא לאד וחייבי עליו:
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בית שמאי

דף מד:

פרק רביעי

אי חייבי עליו משו פיגול.

קד

זבחים

ומדמתנותיו שרו ליה,
מתנותיו מפגלי ליה,
דתניא:
לוג שמ של מצורע מועלי בו עד שיזרוק הד,
נזרק הד 
לא נהני ולא מועלי;
¯· Èאומר:
מועלי עד שית מתנותיו;
ושוי,
שאסור באכילה עד שית מת שבע ומת בהונות.
6

כיוצא בשלמי.
מאי ניהו?
בכור,
דנאכל לשני ימי ולילה אחד.
במאי אתי?
אי במה מצינו 
איכא למיפר 0
מה לשלמי 
שה טעוני סמיכה ונסכי ותנופת חזה ושוק!
אלא מ" ִאם ֵה ָאכֹל י ֵָא ֵכל" )ויקרא ז,יח( 
הני תרי כללי דסמיכי אהדדי נינהו!?
אמר ¯·‡:
כדאמרי ·:‡·¯ÚÓ
כל מקו שאתה מוצא שני כללות הסמוכי זה לזה,
הטל פרט ביניה ודונ בכלל ופרט.
1

2

3

עד שאני מרבה לוג שמ של מצורע.
הא מני?
¯· ¯È‡Ó Èהיא,
דתניא:
לוג שמ של מצורע חייבי עליו משו פיגול,
דברי ¯·.¯È‡Ó È
אימא סיפא:
ומוציא אני מנחת נסכי והד,
אתא ל¯· ,Ô
דתניא:
נסכי בהמה חייבי עליה משו פיגול,
מפני שד הזבח מתיר ליקרב,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
אמרו לו:
והלא אד מביא את זבחיו היו,
ונסכי מיכ עד עשרה ימי,
אמר לה:
א) אני לא אמרתי אלא בבאי ע הזבח!?
4

אמר ¯· :ÛÒÂÈ
הא מני?
¯· Èהיא דאמר:
לוג שמ של מצורע מתנותיו שרו ליה,
5

רש"י

 .Â‰È È‡Ó ÌÈÓÏ˘· ‡ˆÂÈÎ 1דקתני לעיל או אינו מביא כו' אלא כיוצא .:האכל.
כלל מבשר שלמי פרט יאכל חזר וכלל:
 .Â‰ È ÈÎÈÓÒ„ ÈÏÏÎ È¯˙ È ‰ 2שלא נכתב הפרט אלא בסו):
 .Ì‰È È· Ë¯Ù ÏË‰ 3הכתוב אחריה הטל ביניה ודונ כו' הלכ 0אי לאו דרבי
רחמנא מבשר תחילה הוה דיינינ ליה במה הפרט מפורש כו':
 .ÏÂ‚ÈÙ ÌÂ˘Ó ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ 4א בא ע האש ופיגל באש וא) על גב שא
היה רוצה יכול להביאו מכא ועד עשרה ימי כדלקמ אית ליה לרבי מאיר דכי
הביאו ע האש ד האש הוא המתירו למת בהונות ושיריו לאכילה ששירי
הלוג נאכלי כדאמרינ בשמעתא דלקמ:
 .'ÂÎ ‡È‰ È·¯ ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡ 5וסבר לה כרבנ דהואיל ואפשר להביא נסכי
לאחר זמ אי ד הזבח מפגל ואפילו הביא עמו ולוג שמ נמי הא דקתני נמי
פיגול לא שיהא ד האש מפגלו אלא מתנות שמ עצמו שמזה ממנו שבע
הזאות בפני ה מפגלי אותו א הזה על מנת לאכול שיריו חו #לזמנו והוא
נאכל ליו ולילה כדמרבינ ליה לקמ ע שאר קדשי קדשי:

8

7

9

10

אמרוה קמיה ד¯·,‰ÈÓ¯È È
אמר:
מד :גברא ¯·‡ כ¯·  ÛÒÂÈלימא כי הא מילתא? *
הרי לוג הבא בפני עצמו,
דלכולי עלמא מתנותיו  שרו ליה ולא מפגלי ליה,
דתניא:
לוג שמ של מצורע חייבי עליו משו פיגול,
מפני שד מתירו לבהונות,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
אמרו לו ל¯·:¯È‡Ó È
והלא אד מביא אשמו עכשיו,
ולוג מיכ ועד עשרה ימי;
אמר לה:
א) אני לא אמרתי אלא בבא ע האש!?
אלא אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
לעול ¯· ¯È‡Ó Èהיא,
וסמי מיכ נסכי.
11

12

אמר ‡·:ÈÈ
לעול לא תסמי,
ותנא לוג הבא ע האש,
והוא הדי לנסכי הבאי ע הזבח,
והדר תנא נסכי הבאי בפני עצמ,
והוא הדי ללוג הבא בפני עצמו.
13

14

15

רש"י

 .‰ÈÏ Â¯˘ ÂÈ˙Â ˙Ó Ú¯ÂˆÓ Ï˘ ÔÓ˘ ‚ÂÏ ¯Ó‡„ È·¯Ï ‰ÈÏ Ô ÈÚÓ˘„ÓÂ 6לכהני
דאמר א) על פי שנזרק ד האש יש מעילה בשמ עד שית שבע הזאות של
צרכי גבוה הלכ 0מתנותיו מפגלי ליה שה מתירי:
 .ÔÈ ‰ ‡ÏÂ 7מדרבנ עד שית מתנותיו:
 .ÔÈÏÚÂÓ ‡ÏÂ 8דקסבר ד האש מתירו לכהני וכל שיש בו שעת היתר
לכהני אי בו מעילה:
 .‰Â·‚ Ï˘ ˙Â‡Ê‰ Ú·˘ Ô˙È˘ „Ú Â· ÔÈÏÚÂÓ ¯ÓÂ‡ È·¯ 9אבל מת בהונות דלאו
צור 0גבוה הוא ודאי לא פליג רבי:
 .ÔÈÂ˘Â 10שאפילו נת מתנות גבוה אסור הוא מדרבנ עד שית א) מת
בהונות:
 .‰Â¯Ó‡ 11רבנ להא דרב יוס):
 .ÂÓˆÚ È Ù· ‡·‰ 12מצורע שהביא אשמו היו ולוגו לאחר עשרה ימי דלכ''ע
מתנותיו שריי ליה באכילה דהואיל ולא קדש בכלי כשנזרק ד האש לאו
שירי דידיה הוא ולא שרי ליה ואפ''ה לא מפגלי ליה לדברי הכל דאי בו
משו פיגול כדקתני א) אני לא אמרתי כו' הלכ 0בא ע האש נמי אע''ג
דלרבי מתנותיו שריי ליה לא מפגלי ליה שאי מפגל אלא ד או קומ #את
שיריו משו דאיתקש מנחה לזבחי:
 .‡ ˙Â 13רישא:
 .Ì˘‡‰ ÌÚ ‡·‰ ‚ÂÏ 14שד האש מפגלו ואע''פ שהיה לו להביאו לאחר
עשרה ימי וממנו אתה למד דה''ה לנסכי הבאי ע הזבח שד הזבח מפגל
ואע''פ שבידו להביא לאחר זמ:
 .ÔÓˆÚ È Ù· ÌÈ‡·‰ ÌÈÎÒ ‡ÙÈÒ ‡ ˙Â 15כדקתני לה דומיא דקטרת ולבונה
ומנחת כהני שאי לה מתירי וקאמר דאי מתפגלי א הקריב מקצת ע''מ
פיגול וה''ה ללוג הבא בפני עצמו:
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בית שמאי

דף מד:

פרק רביעי

חטאת העוף -
דמה מתיר את בשרה לכהנים.
מנא הני מילי?
דתני :ÈÂÏ
" ָּכל ָק ְר ָּבנָ ם" )במדבר יח,ט(,
לרבות לוג שמ של מצורע;
סלקא דעת 0אמינא 
מ האש כתב רחמנא;
והאי לאו מותר מ האש הוא;
קא משמע ל.
1

2

3

54

קה

זבחים

זה גזל הגר.
"לְ ָך ה ּוא" )ש(,
של 0יהיה,
אפילו לקדש בו את האשה.
12

תניא:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר משו ¯·:ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È
פיגל בדבר הנעשה בחו  #פיגל,
בדבר הנעשה בפני  לא פיגל;
כיצד?
היה עומד בחו,#
ואמר הריני שוחט להזות מדמו למחר 
לא פיגל,
שמחשבה בחו #בדבר הנעשה בפני לא פיגל;
היה עומד בפני,
ואמר הריני מזה על מנת להקטיר אימורי,
ולשפו 0שירי למחר 
לא פיגל,
שמחשבה בפני בדבר הנעשה בחו;#
אבל היה עומד בחו,#
ואמר הריני שוחט לשפו 0שירי למחר,
או להקטיר אימורי למחר 
פיגל,
שמחשבה בחו #בדבר הנעשה בחו.#
13

14

15

"לְ ָכל ִמנְ ָח ָתם" )ש(,
לרבות מנחת עומר ומנחת הקנאות;
סלקא דעת 0אמינא 

"וְ ָא ְכל ּו א ָֹתם אֲ ׁ ֶשר ּ ֻכ ּ ַפר ָּב ֶהם" )שמות כט,לג(,
ומנחת העומר להתיר אתיא,
ומנחת קנאות לברר עו קאתיא;
קא משמע ל.
6

7

אתם" )במדבר יח,ט(,
" ּולְ ָכל ַח ּ ָט ָ
לרבות חטאת העו),
סלקא דעת 0אמינא  נבילה היא.
8

"לְ ָכל אֲ ׁ ָש ָמם" )ש(,
לרבות אש נזיר ואש מצורע,
סלקא דעת 0אמינא  להכשיר קאתו;
קא משמע ל.
אש מצורע בהדיא כתיב ביה!?
אלא,
לרבות אש נזיר כאש מצורע.
9

16

17

18

אמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
לא
מאי קראה?
" ַּכאֲ ׁ ֶשר

19

י ּו ַרם ִמ ּ ׁש ֹור ז ֶַבח ַה ּ ׁ ְשלָ ִמים" )ויקרא ד,י(.

10

"אֲ ׁ ֶשר

11

וכי מה למדנו משור זבח השלמי מעתה?
אלא מקיש פר כה משיח לשור זבח השלמי,
מה שור זבח השלמי 
20

י ׁ ִָשיב ּו" )ש(,
רש"י
רש"י

 .ÈÏÈÓ È ‰ Ó 1דחטאת העו) נאכלת:
 .Ì ·¯˜ ÏÎ 2גבי סדר מתנות כהונה שנאמר לאהר על הסדר בפרשת קרח וזה
יהיה ל 0מקדש הקדשי מ האש וגו' וכתיב בתריה בקדש הקדשי תאכלנו
וקדריש להו הכא כל כל דכולהו:
 .ÔÓ˘ ‚ÂÏ ˙Â·¯Ï 3שא) הוא נאכל שהרי קרוי קרב דכתיב )ויקרא יד( והקריב
אותו לאש ואת לוג השמ אלמא הוא נמי בכלל והקריב והיינו קרב כ''ש
במנחות )עג:(.
 .'ÂÎ „''Ò 4כלומר האי דאיצטרי 0כל קרא לרבויי ולא נפקא ליה מקרבנו:
 .·È˙Î ˘‡‰ ÔÓ ‡''„Ò 5הנותר מ האש ומזה לא עלה לאשי כלל:
 .Ì‰· ¯ÙÂÎ ¯˘‡ Ì˙Â‡ ÂÏÎ‡Â 6דבר שיש בו כפרה נאכל ושאי בו כפרה אינו
נאכל:
 .‡È˙‡ ¯È˙‰Ï 7חדש במדינה:
 .‡È‰ ‰ÏÈ· 8לפי שנמלקה:
 .¯ÈÊ Ì˘‡ ˙Â·¯Ï 9נזיר שנטמא במת מביא אש כשטהר מטומאתו ומכשירו
להתחיל ולמנות נזירות טהרה והימי הראשוני יפלו ולרבות שיהא נאכל דאי
לא כתיב לכל לא מרבינ להו דכתיב אשר כופר בה והני להכשיר אתו זה
להכשירו בקדשי וזה להתחיל נזירות טהרה:
 .‰È· ·È˙Î ‡È„‰· Ú¯ÂˆÓ Ì˘‡ 10דנאכל כי כחטאת האש הוא )ויקרא יד(
ומיהו נהי דאשמ כתיב הכא לסדר בפרשה כל עשרי וארבע מתנות כהונה
אלא כל למה:
 .¯‚‰ ÏÊ‚ ‰Ê Â·È˘È ¯˘‡ 11דכתיב )במדבר ה( האש המושב לה' לכה ותניא
)ב''ק קי (.אש זה קר המושב זה חומש או אינו אלא זה אש ממש כשהוא
אומר מלבד איל הכפורי )הרי אמור אלא( אש זה קר שהגוזל את חבירו
ונשבע לו ואח''כ הודה משל קר וחומש לבעלי ואש למזבח כדכתיב

בפרשת ויקרא והיה כי יחטא ואש וגו' וא מת נות ליורשיו וא גר היה ומת
ואי לו יורשי להחזירו לה נתנ הכתוב לכה ופרשת גזל הגר אמורה בפרשת
נשא א אי לאיש גואל להשיב האש וגו' וכי יש ל 0אד בישראל שאי לו
גואל אלא זה גזל הגר .גזל הגר בהדיא כתיב ביה לא גרסינ דהא חטאות
ואשמות ושאר האמורי בפרשה בהדיא כתיב כל אחד ואחד במקומו וסידר לו
הכתוב לאהר כא מפני מחלוקתו של קרח שערער עליו על הכהונה משל
הדיוט אמר לטובתו נשברה רגל פרתו:
 .ÍÈ ·ÏÂ ‡Â‰ ÍÏ 12שיהו כנכסי של חולי שאי בו שו קדושה דממו בעלי
הוא ואגזל לחודיה קאי האי ל 0הוא והאי דכתיב בתריה בקדש הקדשי תאכלנו
אשארא קאי דהוו מידי דאכילה:
 .'ÂÎ ¯ÊÚÏ‡ '¯ ¯Ó‡ ‡È ˙ 13אפרי הנשרפי דאיפליגו בה במתני' קאי:
 .ıÂÁ· Ô‰· ‰˘Ú ‰ ¯·„· Ï‚ÈÙ 14העבודה שהיה עובד במחשבה והאכילה
שחישב עליה א מעשה עזרה ה פיגל וא מעשה היכל ה לא פיגל ולקמ
ילי) טעמא מקראי:
 .ËÁÂ˘ 15שהרי שחיטתה בעזרה הוא וכל חו #דהכא עזרה הוא:
 .¯ÁÓÏ ÂÓ„ ˙ÂÊ‰Ï 16הרי חישב על אכילת מזבח של פני הריני מזה על
הפרכת או על המזבח הפנימי שזו היא זריקת המפגל:
 .ÌÈ¯È˘ ÍÂÙ˘Ï ˙ Ó ÏÚ 17שהרי זו אכילת מזבח החיצו דמהניא ביה מחשבה:
 .Ï‚ÈÙ ‡Ï 18מפני שמחשבה היתה בשעת עבודת פני:
 .Ì¯ÂÈ ¯˘‡Î 19בפר כה משיח כתיב בהפרשת אימוריו:
 .ÂÏ Â „ÓÏ ‰Ó 20משלמי לעני אימורי הרי א) בזה כול מפורשי חלב
וכליות ויותרת אלא לא בא היקש הזה אלא ללמד על הפיגול שהוא למד בכל
הקדשי משלמי ובא ללמד 0על אלו שאי פיגול נוהג בה אלא כשלמי מה
שלמי אי פיגול אלא על מעשי עבודה חיצונית ומחשבת אכילות חיצונות
שוחט או מקבל או מולי 0או זורק ע''מ לאכול בשר לשפו 0שיריי או להקטיר
אימוריו חו #לזמנו א) כא עד שיחשב בעבודות על אכילת חו:#
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בית שמאי

דף מה.

פרק רביעי

עד שיהו מעשיו ומחשבותיו על מזבח החיצו,
א) פר כה משיח 
עד שיהו מחשבותיו ומעשיו על המזבח החיצו.
1

2

קו

זבחים

במה דברי אמורי?
בקדשי מזבח,
אבל בקדשי בדק הבית 
מועלי בה.
10

11

12

אמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯· ‰Â·‡ ¯· ‰אמר ¯·:
הלכה כ¯· ¯ÊÚÏ‡ Èשאמר משו ¯·.ÈÒÂÈ È
לב

מה .אמר ¯· :ÛÒÂÈ
הלכתא למשיחא!?
אמר ליה ‡·:ÈÈ
אלא מעתה 
כל שחיטת קדשי לא לתני,
הלכתא למשיחא הוא!
אלא דרוש וקבל שכר,
הכא נמי דרוש וקבל שכר!
הכי קאמינא ל 0
הלכתא למה לי.

13

*

14

3

ואי חייבי עליו משו פיגול ,נותר ,וטמא.
מאי טעמא?
דאתי פיגול עו עו מנותר,
ואתי נותר חילול חילול מטומאה,
לז
ובטומאה כתיב בני ישראל ,ולא גוי.
ואי עושי תמורה.
מאי טעמא?
דאיתקש תמורה למעשר בהמה,
ומעשר בהמה איתקש למעשר דג,
לח
ובמעשר דג כתיב בני ישראל ,ולא גוי.
וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש?
מעשר דג חולי הוא.
15

4

לישנא אחרינא:
אמר ליה:
הלכה קאמינא.

1716

18

משנה )ה(:
קדשי גוי 
אי חייבי עליה משו פיגול ,נותר ,וטמא;
והשוחט בחו  #פטור,
דברי ¯·;ÔÂÚÓ˘ È
¯· ÈÒÂÈ Èמחייב.
לג

5

לא נהני ולא מועלי.
לא נהני  מדרבנ,
לה
ולא מועלי  דגמר מעילה חטא חטא מתרומה,
לו
דבתרומה כתיב בני ישראל ,ולא גוי.

גמרא:
תנו רבנ:
לד
קדשי גוי 
לא נהני ולא מועלי,
ואי חייבי עליה משו פיגול ,נותר ,וטמא,
ואי עושי תמורה,
ואי מביאי נסכי;
אבל קרבנ טעו נסכי,
דברי ¯·;ÔÂÚÓ˘ È
אמר ¯·:ÈÒÂÈ È
רואה אני בכול להחמיר,
שנאמר בה ליי.
6

19

הניחא למא דאמר:
בתר מלמד אזלינ,
אלא למא דאמר:
בתר למד אזלינ,
מאי איכא למימר?
אלא מעשר בהמה חובה שאי קבוע לה זמ הוא,
וחובה שאי לה זמ קבוע 
ישראל מייתו;
גוילט לא מייתו.
20

21

ואי מביאי נסכי.

7

8

9

רש"י

 .ÂÈ˙Â·˘ÁÓ 1מחשבת אכילתו:
 .ÂÈ˘ÚÓÂ 2עבודה שהוא עובד ומחשב:
 .‡ÁÈ˘ÓÏ ‡˙ÎÏ‰ 3הרי קבע לנו הלכה הצריכה לנו לימות המשיח כשיבנה
בית המקדש ועכשיו לא הוצרכנו לה:
 .‡ ÈÓ‡˜ ‰ÎÏ‰ Ï''‡ 4האי דמיתמהנא קביעות הלכה הוא דמיתמהנא דמיגרס
בעינ מיתני משניות ומחלוקת הלכות עבודה לפי שתורה היא ודרוש וקבל שכר
אבל קיבוע הלכה אינה אלא להורות הלכה למעשה ועכשיו אינו נוהג:
 .'ÂÎ ^ÌÈÂ‚ È˘„˜ :'È ˙Ó 5מפרש בגמ' וכשהתנדבו לגבוה קאמר:
 .'ÂÎ ¯''˙ :'Ó‚ 6מפרשה לקמיה:
 .ÌÈÎÒ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â 7בפני עצמ בלא זבח כישראל שמתנדבי יי כדתנ
במנחות )קד:(:
 .‰‡Â¯ È ‡ ÔÏÂÎ· 8בכל הדברי הללו אני רואה בקדשי גוי^ להחמיר
כבקדשי ישראל:

רש"י

 .'‰Ï Ì‰· ¯Ó‡ ˘ 9דכתיב איש איש מבית ישראל וגו' )ויקרא כב( ודרשינ בהכל
שוחטי )חולי יג (:איש מה ת''ל איש איש לרבות את הגוי^ שנודרי נדרי
ונדבות כישראל:
 .ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó· 10דאי מועלי בה אתא לת''ק:
 .˙È·‰ ˜„· È˘„˜· Ï·‡ 11גוי^ שהתפיס לבדק הבית:
 .Â· ÔÈÏÚÂÓ 12ולקמ מפרש טעמא:
 .‰ÓÂ¯˙Ó ‡ËÁ ‡ËÁ ‰ÏÈÚÓ Ô È¯Ó‚„ 13כתיב במעילה וחטאה בשגגה )ויקרא ה(
וכתיב בתרומה ולא ישאו עליו חטא )ש כב( ובתרומה כתיב בתריה דהאי קרא
ולא יחללו את קדשי בני ישראל:
 .Ï‡¯˘È È · ·È˙Î ‰ÓÂ¯˙·„ 14וינזרו מקדשי בני ישראל )ש כב(:
 .‰¯ÂÓ˙ 15בהמה:
 .‰Ó‰· ¯˘ÚÓÏ 16דכתיב במעשר והיה הוא ותמורתו )ש כז(:
 .Ô‚„ ¯˘ÚÓÏ ‰Ó‰· ¯˘ÚÓÂ 17עשר תעשר ואמר מר בבכורות )נג (:בשני
מעשרות הכתוב מדבר אחד מעשר בהמה ואחד מעשר דג:
 .„ÓÏ‰ ¯·„ 18מעשר בהמה הלמוד בהיקש שלא יהא נוהג בגוי^ חוזר ומלמד
על התמורה בהיקש:
 .‡Â‰ ÔÈÏÂÁ Ô‚„ ¯˘ÚÓ 19ובכל התורה למדי למד מ הלמד חו #מ הקדשי
כדאמר באיזהו מקומ )לקמ מט:(:
 .Ô ÈÏÊ‡ „ÓÏÓ ¯˙· ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÁÈ ‰ 20דאי מלמד חולי א) על גב דלמד
קדש למדי בו הלמד מ הלמד ופלוגתייהו באיזהו מקומ )ש(:
 .Â˙ÈÈÓ ‡Ï ÌÈÂ‚ 21דלא איתרבו גוי^ אלא לנדרי ונדבות כדכתיב בקרא לכל
נדריה וגו' )ויקרא כב( וה''ה נמי דלא מייתו חובה הקבוע לה זמ כגו עולת
ראייה ושלמי חגיגה אלא לא פסיקא ליה הואיל ומביאי עולה ושלמי נדבה
אבל מעשר חטאת ואש לא שיי 0בהו כלל:
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בית שמאי

דף מה:

פרק רביעי

תנו רבנ:
" ֶאזְ ָרח" )במדבר טו,יג(,
" ֶאזְ ָרח" מביא נסכי,
ואי הגוימ מביא נסכי.
יכול  לא תהא עולתו טעונה נסכי;
תלמוד לומרָּ " :כ ָכה" )ש(.
1

2

אמר ¯·:ÈÒÂÈ È
רואה אני בכול להחמיר;
במה דברי אמורי?
בקדשי מזבח כו'.
מאי טעמא?
קסבר 
כי גמרה מעילה חטא חטאמא מתרומה,
דומיא דתרומה דקדישא קדושת הגו),
אבל קדושת בדק הבית דקדושת דמי 
לא.
3

4

תנו רבנ:
ד שנטמא וזרקו,
מה :בשוגג  הורצה* ,
במזיד  לא הורצה;
במה דברי אמורי? ביחיד,
אבל בציבור 
בי בשוגג בי במזיד הורצה,
מב
ובגוי 
בי בשוגג ובי במזיד לא הורצה.
5

קז

זבחים

"אֲ ׁ ֶשר ֵהם ַמ ְק ִ ּד ׁ ִשים" )ויקרא כב,ב(,
הכי נמי 
מד
" ֵהם" ,ולא גוי!?
8

אלא אמר ¯· ‡˘:È
אמר קרא )שמות כח,לח(:
"לְ ָר ֹצון לָ ֶהם",
וגוימה לאו בני הרצאה נינהו.
9

10

משנה )ה(:
דברי שאי חייבי עליה משו פיגול 
חייבי עליה משו נותר ומשו טמא,
חו #מ הד;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èמחייב בדבר שדרכ לאכול;
אבל העצי והלבונה והקטורת 
אי חייבי עליו משו טומאה.
11
12

13

1514

16

גמרא:
תנו רבנ:
יכול לא יהו חייבי משו טומאה 
אלא על דבר שיש לו מתירי בי לאד בי למזבח?
ודי הוא,
ומה פיגול שהוא בקביעה,
ובידיעה אחת ולא הותר מכללו 
אי חייבי עליו 
אלא על דבר שיש לו מתירי,
בי לאד בי למזבח;
טומאה שהיא בעולה,
ויורד ובשתי ידיעות והותרה מכללה 
אינו די שאינו חייב 
18

17

20

19

21

אמרוה רבנ קמיה ד¯· :‡ÙÙ
כמא?
דלא כ¯·,ÈÒÂÈ È
דאי ¯· ÈÒÂÈ Èהאמר:
בכול אני רואה להחמיר!
אמר להו ¯· :‡ÙÙ
אפילו תימא ¯·,ÈÒÂÈ È
שאני הת,
דאמר קרא )שמות כח,לח(" :לָ ֶהם",
מג
"לָ ֶהם" ,ולא לגוי,

22

6

23

רש"י

אמר ליה ¯·  Ô˙ ·¯„ ‰È¯· ‡ Â‰ל¯· :‡ÙÙ
אלא מעתה 
7

רש"י

 .Á¯Ê‡ 1בפרשת נסכי כתיב בשלח ל 0כל האזרח יעשה ככה ומינה ילפינ
לקמ בפרק כל התדיר )צא (:אזרח מלמד שמתנדבי נסכי ומביא בפני עצמ
נדבה:
 .‰ÎÎ Ï''˙ 2יעשה לשור שאחר שחובה תלויה בקרב ל''ש ישראל ול''ש גוי^
הלכ 0שלח דמי נסכיה יקרבו משלו וא לאו מקריבי משל ציבור שתנאי ב''ד
הוא במסכת שקלי )יא:(:
 .'ÂÎ Ë''Ó 3אמילתיה דר''ש קאי אמעילה דקאמר אבל קדשי בדק הבית דגוי^
מועלי:
 .‰ÓÂ¯˙Ó ‰ÏÈÚÓ ‰¯Ó‚ ÈÎÂ 4למעוטי גוי^ דומיא דתרומה קדשי מזבח הוא
דגמרה דקדיש גופייהו כתרומה שאינ נפדי:
 .‰ˆ¯Â‰ ‡Ï „ÈÊÓ· 5קנסא דרבנ הוא ולא שיביא אחר דא''כ נמצאו ב''ד מתני
לעקור דבר מ התורה ולהביא חולי לעזרה אלא לא הורצה להתיר בשר
באכילה אבל בעלי נתכפרו והכי אמר לה שמואל במס' יבמות )צ:(.
 .[Ô‡ÓÎ] 6הא דקתני דגוי לא הורצה דלא כר' יוסי:

 .ÈÏ ÌÈ˘È„˜Ó Ì‰ ¯˘‡ ‰˙ÚÓ ‡Ï‡ 7דכתיב גבי וינזרו:
 .ÌÈÂ‚ ‡ÏÂ Ì‰ ÈÓ ÈÎ‰ 8ותימא דקדשי גוי^ אי חייבי עליה משו טומאה
לר' יוסי והא קאמר בכול אני רואה להחמיר:
 .Ì‰Ï ÔÂˆ¯Ï 9גבי צי #כתיב:
 .‰‡ˆ¯‰ È · Â‡Ï 10להקב''ה ה שאינו מתרצה לה:
 .ÏÂ‚ÈÙ ÌÂ˘Ó Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ ÔÈ‡˘ ÌÈ¯·„ :'È ˙Ó 11כגו הקומ #והקטרת וכל
השנויי במשנתינו:
 .‰‡ÓÂË ÌÂ˘Ó Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ 12כרת האוכל בטומאת הגו) ועל שגגת חטאת
כדילי) בגמרא:
 .Ì„‰ ÔÓ ıÂÁ 13דאימעוט בהדיא כדאמר בגמ':
 .‚''‰ 14נומי ר''ש בדבר שדרכו לאכול חייב וכ 0שמעתי מבית מדרשו של
רבינו יעקב ול''נ שכ 0פירש ר' משול בר קלונימוס גאו בשעת מיתתו נומי
ר''ש כמו אמר ר''ש ובספרי היה כתוב הד ועמו:
 .ÏÂÎ‡Ï ÂÎ¯„˘ ¯·„· 15שדר 0בני אד לאכול וא) על פי שזה מ הנקטרי
כגו קומ #ומנחת כהני ודומי לה:
 .‰‡ÓÂË ÌÂ˘Ó Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ ÔÈ‡ ˙¯Ë˜Â ÌÈˆÚÂ ‰ Â·Ï Ï·‡ 16ורבנ פליגי
עלה כדמרבינ להו מכל הבשר יתירא לרבות עצי ולבונה:
 .ÏÂ‚ÈÙ ‰ÓÂ :'Ó‚ 17האוכל פיגול בשוגג:
 .ÚÂ·˜· ‡Â‰˘ 18חטאתו קבוע לעני כלעשיר כשבה או שעירה:
 .˙Á‡ ‰ÚÈ„È·Â 19שאינו צרי 0ידיעה בתחלה שאכל בשוגג וידע שאכל:
 .ÂÏÏÎÓ ¯˙Â‰ ‡ÏÂ 20אצל ציבור:
 .„¯ÂÈÂ ‰ÏÂÚ· ‡È‰˘ 21לעשיר בהמה ובדלות שתי תורי ובדלי דלות עשירית
האיפה גבי שמיעת קול בויקרא:
 .˙ÂÚÈ„È È˙˘·Â 22נטמא וידע שנטמא ונעלמה ממנו טומאה ואכל את הקודש
ולא ידע ומשאכל ידע אבל שיש בה ידיעה בסו) ואי בה ידיעה בתחלה שלפני
אכילתו לא ידע מעול בטומאה זו פטור והכי גמרי' לה בשבועות )ד:(.
 .‰ÏÏÎÓ ‰¯˙Â‰Â 23טומאת הגו) הותרה אצל ציבור בפסח דתנ )פסחי עו(:
הפסח שבא בטומאה נאכל בטומאה:
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בית שמאי

דף מו.

פרק רביעי

אלא על דבר שיש לו מתירי בי לאד בי למזבח!?
תלמוד לומר )ויקרא כב,ב(:
אֲ ׁ ֶשר ֵהם ַמ ְק ִ ּד ׁ ִשים לִ י",
יכול  מיד;
תלמוד לומר )ש,ג(:
"יִ ְק ַרב";

קח

זבחים

ואחד פסול טומאה.

1

2

3

אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
וכי יש נוגע שהוא חייב?
אלא מה תלמוד לומר" :יִ ְק ַרב";
בהוכשר ליקרב הכתוב מדבר,
הא כיצד?
יש לו מתירי  משיקרבו מתירי,
אי לו מתירי  משיקדש בכלי.
4

5

חוץ מן הדם כו'.
מנא הני מילי?
אמר :‡ÏÂÚ
אמר קרא )ויקרא יז,יא(:
"וַ אֲ נִ י נְ ַת ִּתיו לָ ֶכם",
שלכ יהא.
דבי ¯·:‡ ˙ Ï‡ÚÓ˘È È
אמר קרא )ש(:
"לְ ַכ ּ ֵפר",
לכפרה נתתיו ולא למעילה.
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר:
אמר קרא )ש (:
"ה ּוא",
"ה ּוא" לפני כפרה כלאחר כפרה,
מה אחר כפרה  אי בו מעילה,
א) לפני כפרה  אי בו מעילה.
אימא 
לאחר כפרה כלפני כפרה,
מה לפני כפרה  יש בו מעילה,
א) לאחר כפרה  יש בו מעילה!?
אי ל 0דבר שנעשית מצותו ומועלי בו.
ולא?
והרי תרומת הדש!?
משו דהוי תרומת הדש ובגדי כהונה,
שני כתובי הבאי כאחד,
וכל שני כתובי הבאי כאחד  אי מלמדי.
14

15
16

17

6

18

אשכח טומאה,
נותר מנל?
אתי חילול חילול מטומאה.
וליל) עו עו מפיגול!?
מסתברא מטומאה הוי ליה למיל),
שכ גז"ל סימ.
אדרבה,
מפיגול הוה ליה למיל),
שכ נותר צי #טהור בזמ קרב,
והני נפיש!?
7

19

8

20

9

21

אלא,
מדתני ,ÈÂÏ
דתני :ÈÂÏ
מני שא) בפסול זמ הכתוב מדבר?
תלמוד לומר )ויקרא כב,טו(:

22

10

ש ָר ֵאל
מו .וְ ל ֹא 11יְ ַח ְּלל ּו ֶאת ָק ְד ׁ ֵשי ְּבנֵי יִ ְ ׂ

*

בשני חילולי הכתוב מדבר,
אחד פסול נותר,
12

הניחא ל¯·  Ôדאמרי:
וְ ִה ִּנ ָיחם ׁ ָשם" )ויקרא טז,כג( 
מלמד שטעוני גניזה;
23

13

רש"י
רש"י

 .ÌÈ˘È„˜Ó Ì‰ ¯˘‡ Ï''˙ 1ריבה כל המוקדשי וגבי וינזרו כתיב:
 .„ÈÓ ÏÂÎÈ 2משהוקדשו מתחייב עליו מיד א אכלו בטומאה:
 .·¯˜È ¯˘‡ Ï''˙ 3מכל זרעכ ר''א מפרש לה ואזיל:
 .·ÈÈÁ Ú‚Â ˘È ÈÎÂ 4והלא אינו חייב אלא א כ אכל כדכתיב )ויקרא כב( איש
איש מזרע אהר וגו':
 .·¯˜ÈÏ ¯˘ÎÂ‰· 5ואקדשי קאי והכי קאמר אשר יקריב קדשי ואח''כ יאכל
וטומאה עליו כדמפרש אכילה בקרא דבתריה:
 .ÔÈ¯È˙Ó ÂÏ ˘È 6כגו אימורי ובשר שהד מתיר ושירי מנחות שהקומ#
מתיר משיקרבו מתיריו ושאי לו מתירי כגו מנחת כהני וכה משיח ונסכי
משיקדשו בכלי שהוא המכשיר לאכילה האמורה בה:
 .ÔÏ Ó ¯˙Â 7דחייב )כה( עליו א) על דבר שאי לו מתירי כדקתני מתני'
דברי שאי חייבי עליה משו פיגול חייבי עליה משו נותר:
 .ÔÓÈÒ Ï''Ê‚ ÔÎ˘ 8נותר וטומאה פסול הגו) ופיגול פסול מחשבה נותר
וטומאה אי זריקת הד מביאת לידי פסול ופיגול זריקת הד קובעתו בפסול
נותר וטמא נאמר בה חילול:
 .Ô˘ÈÙ È ‰Â ·¯˜ ÔÓÊ· ¯Â‰Ë ıÈˆ ¯˙Â‰ ÔÎ˘ 9נותר ופיגול לא הותרו מכלל
כטומאה ואי הצי #מרצה עלייהו כטומאה ואע''ג דבטומאת הגו) קאמינא
שאי הצי #מרצה עליה ש טומאה מיהת נרצית בצי .#טהור .שניה טהורי
ושניה נפסלי בזמ זה בנותר חו #לזמ וזה במחשבת זמ ושניה פסולי בקרב
לאפוקי טומאת הגו) שפסול במקריב:
 .¯·„Ó ·Â˙Î‰ ÔÓÊ ÏÂÒÙ· Û‡˘ ÔÈ Ó 10האי קרא דוינזרו:
 .ÂÏÏÁÈ ‡ÏÂ 11דכתיב גבי טומאה:
 .ÌÈÏÂÏÈÁ È ˘· 12מדלא כתיב וינזרו ולא יחללו:

 .¯˙Â ÏÂÒÙ „Á‡ 13דאשכח ביה חילול דכתיב )ויקרא יט( כי את קדש ה' חילל
ואתרוייהו קאי אשר ה מקדישי דמרבינ מיניה כל המוקדשי:
 .ÈÏÈÓ È ‰ ‡ Ó 14דד אי חייבי עליו משו נותר א שגג בו בד ונותר אינו
חייב שתי אלא אחת וכ א אכל בטומאת הגו) אינו חייב שתי:
 .'ÂÎ ‡¯˜ ¯Ó‡ ‡ÏÂÚ ¯Ó‡ 15הא דעולא לאו הכא איתמר אלא גבי מעילה
איתמר במס' מעילה )יא (.דקתני אי מועלי בדמי והכא ה''ק מנא הני מילי
דמתניתי אמר עולא גבי מעילה אמר קרא לכ ותנא דבי רבי ישמעאל לכפר כו'
ור' יוחנ אמר הוא ומסקנא תלתא קראי חד למעוטי מנותר וחד למעוטי
ממעילה וחד למעוטי מטומאה:
 .‡‰È ÌÎÏ˘ ÌÎÏ ÂÈ˙˙ È ‡Â 16כחולי שלכ שאי בה מעילה:
 .¯ÙÎÏ 17ואני נתתיו לכ על המזבח לכפר )ויקרא יז( לכפרה נתתיו בתורת
קדשי ולא למעול בו לעני מעילה אי בו די קדשי:
 .‡Â‰ 18דמו בנפשו הוא בהווייתו יהא:
 .‰ÏÈÚÓ Â· ÔÈ‡ ‰¯ÙÎ ¯Á‡Ï ‰Ó 'ÂÎ ‰¯ÙÎ È ÙÏ ‡Â‰ 19דפשיטא ל כיו
דנעשית מצותו אי מועלי בו דכיו דלית ביה תו צור 0גבוה לא קרינ ביה
קדשי ה':
 .'ÂÎ ¯·„ ÍÏ ÔÈ‡ 20הלכ 0ע''כ לא תדרשיה הכי אלא איפכא:
 .Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙ È¯‰Â 21בכל יו חותה במחתה ותור את הדש מלא המחתה
ממנה ונות במזרחו של כבש כדכתיב ושמו משמע ש גניזת וש נבלע
במקומ אלמא אסור בהנאה:
 .‰ Â‰Î È„‚·Â 22ארבעה בגדי שכה גדול נכנס בה לפני ולפני ביוה''כ
שאסור להשתמש בו עוד דכתיב ופשט את בגדי הבד וגו' והניח ש ודרשינ
מלמד שטעוני גניזה:
 23פלוגתא דרבנ ורבי דוסא במס' יומא מייתי לה:
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בית שמאי

דף מו:

פרק רביעי

אלא ל¯· ‡ÒÂ„ Èדאמר:
מותרות ה לכה הדיוט,
ובלבד שלא ישתמש בה ליו הכפורי אחר 
מאי איכא למימר!?
משו דהוי תרומת הדש ועגלה ערופה,
שני כתובי הבאי כאחד,
וכל שני כתובי הבאי כאחד  אי מלמדי.
1

2

3

הניחא למא דאמר :אי מלמדי;
אלא למא דאמר :מלמדי 
מאי איכא למימר!?
תרי מיעוטי כתיבי,
הכא כתיב )דברי כא,ו(ָ " :העֲ ר ּו ָפה",
מו".
ש ֹ
והת כתיב )ויקרא ו,ג(" :וְ ָ ׂ
4

נומי רבי שמעון מחייב את שדרכו לאכול כו'.
איתמר:
¯· Ô ÁÂÈ Èו¯,˘È˜Ï ˘È
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èו¯·,‡ È Á È·¯· ÈÒÂÈ È
חד מהאי זוזא וחד מהאי זוזא,
חד אמר:
מחלוקת בטומאת בשר ,אבל בטומאת הגו) 
דברי הכל אינו לוקה;
וחד אמר:
כמחלוקת בזו 
כ 0מחלוקת בזו.
מאי טעמא?
כיו דקרינא ביה )ויקרא ז,יט(" :וְ ַה ָּב ָ ׂשר אֲ ׁ ֶשר יִ ַּגע ְּב ָכל ָט ֵמא",
תו ָעלָ יו".
קרינ ביה )ש,כ(" :וְ ֻט ְמ ָא ֹ
¯·  ÈÓÂÈ·Ëמתני הכי.
¯·  ‡ ‰Îמתני הכי,
חד מהאי זוזא וחד מהאי זוזא אסיפא,
חד אמר:
מחלוקת בטומאת הגו),
אבל בטומאת בשר 
דברי הכל לוקה;
וחד אמר:
כמחלוקת בזו כ 0מחלוקת בזו.
15

ותלתא קראי בד למה לי?
למעוטי ממעילה מנותר ומטומאה,
אבל פיגול לא צרי 0קרא,
דתנ )כא:ג(:
כל שיש לו מתירי בי לאד בי למזבח 
חייבי עליו משו פיגול,
וד גופיה מתיר הוא.
7

8

מו:

הואיל ואמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
כל שאינו על מזבח החיצו,
כשלמי אי חייבי עליו משו פיגול,
משו טומאה נמי לא ליחייב;
קא משמע ל.

14

6

9

זבחים

13

5

אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
שלשה כריתות בשלמי למה?
אחת לכלל,
ואחת לפרט,
ואחת לדברי שאינ נאכלי.

קט

16

17

18

*

10

11

ול¯· ÔÂÚÓ˘ Èדאמר:
דברי שאי נאכלי אי חייבי עליה משו טומאה;
לאיתויי מאי?
לאיתויי חטאות הפנימיות,
סלקא דעת 0אמינא 
12

אמר ¯·‡:
מסתברא כמא דאמר כמחלוקת בזו כ 0מחלוקת בזו,
מאי טעמא?
כיו דלא קרינא ביה וטומאתו עליו ונכרתה,
לא קרינ ביה והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל.
19

רש"י

 .[ËÂÈ„‰] Ô‰ÎÏ Ô‰ ÔÈ¯˘Î ¯Ó‡„ ‡ÒÂ„ È·¯Ï 1לעבוד בה במקדש כל ימות
השנה:
 .‰ÙÂ¯Ú ‰Ï‚ÚÂ 2דכתיב וערפו ש )דברי כא( והאי ש קרא יתירא הוא לומר
שתהא ש קבורתה:
 .ÔÈ„ÓÏÓ ÔÈ‡ 3וכיו דלא ילפינ ולא מייתי ראיה מינייהו האי קרא נמי הואיל
ואיכא למדרשיה איפכא לא תדרשיה הכי:
 .È·È˙Î ÈËÂÚÈÓ 4לומר שאי למדי מה:
 .‰ÙÂ¯Ú‰ 5זו ולא אחרת כזו:
 .ÂÓ˘Â 6מדהוה ליה למכתב וש וכתיב ושמו לזה ולא לאחר:
 .È‡¯˜ ‡˙Ï˙ 7לכ לכפר הוא:
 .¯˙Â Ó ÈËÂÚÓÏ 8לכ כשאר חולי ולא כקדשי לכפר לכפרה נתתיו כקדשי
ולא לדבר אחר כקדשי אלא כחולי ולא יתחייבו עליו משו טומאה והוא
למעוטי ממעילה כדאמר:
 .˙Â˙È¯Î ‰˘Ï˘ 9אמור אליה לדורותיכ וגו' )ויקרא כב( והנפש אשר תאכל
בשר וגו' )ש ז( נפש כי תגע בכל טומאת אד וגו' )ש(:
 .Ë¯ÙÏ ˙Á‡Â ÏÏÎÏ ˙Á‡ 10לדרוש דבר שהיה בכלל ויצא מ הכלל ללמד לא
ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא והנפש אשר תאכל בשר
]מזבח השלמי[ )ויקרא ז( והלא שלמי בכלל כל הקדשי היו ולמה יצאו
להקיש אליה ולומר ל 0מה שלמי מיוחדי קדשי מזבח א) כל קדשי מזבח
)בכלל כל הקדשי אל הקדשי אשר יקדישו בני ישראל וטומאתו עליו )ש כב(
כל הקדשי בכלל(:
 .ÔÈÏÎ‡ Ô È‡˘ ÌÈ¯·„Ï 11כגו עצי ולבונה שאינ ראויי לאכילה א אכל
מה בטומאת הגו) חייב כרבנ דמתניתי:
 .˘''¯ÏÂ 12דמתני':

והאמר מר:
"וְ ַה ָּב ָ ׂשר" 
לרבות עצי ולבונה!?
לפוסלה בעלמא.
1

רש"י

 .‡ÊÂÊ È‡‰Ó „Á 13אמרי חדא מילתא ואינ 0תרי חדא מילתא:
 .¯Ó‡ „Á 14חד מהאי זוזא אמר מחלוקת שנחלקו חכמי על רבי שמעו
שחייב:
 .¯˘· ˙‡ÓÂË· 15א אכל לעצי ולבונה טמאי לוקה משו לאו דוהבשר
אשר יגע בכל טמא וגו' )ויקרא ז( דאמר מר )חולי לו (:והבשר יתירא לרבות עצי
ולבונה:
 .ÛÂ‚‰ ˙‡ÓÂË· Ï·‡ 16וה טהורי דברי הכל אינו לוקה דלא איתרבו בה:
 17הכי גרסינ כיו דקרינ ביה והבשר אשר יגע וגו' קרינא ביה וטומאתו עליו
ונכרתה .כלומר כיו דבטומאת בשר אמרי רבנ לוקה אעצי ולבונה בטומאת
הגו) נמי אית להו דלוקה דהא גבי הדדי כתיבי:
 .‡ÙÈÒ‡ 18אמילתיה דר''ש והכי אמרינ מחלוקת דרבי שמעו אדרבנ דלא לקי
בטומאת הגו) דלא רבי רחמנא אבל בטומאת עצמ דרבינהו קרא דברי הכל
לוקה:
 .Â‰· Ô È¯˜ ‡Ï„ ÔÂÈÎ 19בעצי ולבונה לרבי שמעו וטומאתו עליו דטומאת
הגו) לא קרינ בהו והבשר אשר יגע וגו':
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בית שמאי

דף מז.

פרק רביעי

קי

זבחים

"וְ לֹא יְ ַח ְּלל ּו ֶאת ָק ְד ׁ ֵשי ְּבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל" )ויקרא כב,טו(,
קדשי מחללי קדשי,
ואי חולי מחללי קדשי.

משנה )ו(:
לש ששה דברי הזבח נזבח:
לש זבח ,לש זובח ,לש הש,
לש אשי ,לש ריח ,לש ניחוח,
והחטאת והאש  לש חטא.
2
3
4

5

אמר ¯·:ÈÒÂÈ È
א) מי שלא היה בלבו לש אחד מכל אלו 
כשר;
שהוא תנאי בית די,
שאי המחשבה הולכת אלא אחר העובד.
6

14

15

7

8

גמרא:
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
"עֹלָ ה" )ויקרא א,ט(  לש עולה;
לאפוקי לש שלמי דלא;
" ִא ּ ׁ ֵשה" )ש( מו לש אשי;
לאפוקי כבבא דלא;
יח" )ש(  לש ריח,
" ֵר ַ
לאפוקי אברי שצלא והעל דלא,
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
אברי שצלא והעל 
אי בה משו ריח ניחוח;
לש הנחת רוח ליי,
לש מי שאמר והיה העול.
9

10

16

17

מז.

18

11

12

19

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
חטאת ששחטה לש עולה  פסולה,
לש חולי  כשרה.
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
מאי טעמיה ד¯·?

מתיב ¯·) ‰כא(:
אמר ¯·:ÈÒÂÈ È
א) מי שלא היה בלבו לש אחד מכל אלו 
כשר;
שהוא תנאי בית די,
טעמא שלא היה בלבו כלל,
הא היה בלבו לש חולי 
פסול!?
אמר ליה ‡·:ÈÈ
דלמא,
לא היה כלל  כשר ומרצה,
הא היה בלבו לש חולי  כשר ואינו מרצה!
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
חטאת ששחטה לש חולי 
כשרה;
משו חולי 
פסולה;
כדבעא מיניה ˘ Ï‡ÂÓמ¯· * :‡ Â‰
מני למתעסק בקדשי שהוא פסול?
שנאמר )ויקרא א,ה(:
"וְ ׁ ָש ַחט ֶאת ּ ֶבן ַה ָּב ָקר לִ ְפנֵי יְ הוָ ה",
עד שתהא שחיטה לש ב בקר.
אמר ליה:
זו בידינו היא,
לעכב מני?
אמר ליה:
"לִ ְרצֹנְ ֶכם ִּתזְ ָּב ֻחה ּו" )ש יט,ה( 
לדעתכ זביחו.
שאי המחשבה הולכת אלא אחר העובד.

13

מתניתי דלא כי האי תנא,
דתניא:
אמר ¯·:ÈÒÂÈ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
שמעתי שהבעלי מפגלי.
20

רש"י

 .‡ÓÏÚ· ‡ÏÂÒÙÏ 1ומעלה דרבנ היא וקרא אסמכתא בעלמא הוא והכי אמרי'
בפסחי )כד (:דאי לוקי עליו:
 .Á·Ê Ì˘Ï :'È ˙Ó 2לאפוקי שנוי קדש כגו לש זבח אחר:
 .Á·ÂÊ Ì˘Ï 3לאפוקי שנוי בעלי והא ילפינ להו מקראי בפ''ק )לעיל ד:(:
 .ÁÈ¯ Ì˘Ï ÌÈ˘‡ Ì˘Ï 4בגמרא מפרש לאפוקי מאי וילי) לה מקרא:
 .‡ËÁ Ì˘Ï 5לש חטאו שהוא מביאו עליו:
 .'ÂÎ Â·Ï· ‰È‰ ‡Ï˘ ÈÓ Û‡ 6ששחט סת כשר:
 .ÔÈ„ ˙È· È‡ ˙ ‡Â‰˘ 7שישחט סת כדאמר בפ''ק )לעיל ב (:התנו בית די דלא
לימא לשמו דלמא אתי למימר שלא לשמו:
 .„·ÂÚ‰ ¯Á‡ ‡Ï‡ ˙ÎÏÂ‰ ‰·˘ÁÓ‰ ÔÈ‡˘ 8הלכ 0אי הוה שלא לשמו אע''ג
דבעלי אמרי לשמו לאו מידי הוא דלאו בדידהו תליא מילתא דכתיב המקריב
אותו לא יחשב )ויקרא ז(:
 .'ÂÎ ‰ÏÂÚ Ì˘Ï ‰ÏÂÚ :'Ó‚ 9קרא קדריש עולה אשה ריח ניחוח לה' )ויקרא א(
ואע''ג דלאו בשחיטה כתיב אשכח ליה בשלמי גבי זביחה והקריב מזבח
השלמי אשה לה' )ש ג( שתהא זביחה לש שלמי לש אשי לש ש והאי
דנקט הכא קרא דעולה משו דכתיבי כולהו גביה וגבי שלמי לא כתיב בההוא
קרא לריח ניחוח:
 .‡··Î È˜ÂÙ‡Ï 10ע''מ לעשותו חתיכות צלויות בגחלי קרבוניא''ש בלע''ז
ודוגמתו בעירובי )כט (:ונייתי הוגנא דערבתא ונכביב וניכול:
 .ÁÈ¯ ÌÂ˘Ó Ì‰· ÔÈ‡ 11דכיו דצלא תחילה חו #למערכה תו לא מסקי ריחא:
 .ÁÂ¯ ˙Á ‰ 12נחת רוח לפני הקדוש ברו 0הוא שאמר ונעשה רצונו:

אמר ¯·‡:
רש"י

 .ÂÏÏÁÈ ‡ÏÂ 13אי דבר אחר מחלל את קדשי אלא מי מחללו קדשי מחללי
קדשי כדנפקא ל )לעיל ה (.דבמחשבה שלא לשמו מתחללי מושחט אותה
לחטאת:
 .ÏÏÎ Â·Ï· ‰È‰ ‡Ï„ ‡ÓÚË 14ששחטו סת וממילא קרב לשמו:
 .‰ˆ¯Ó Â È‡Â ¯˘Î ÔÈÏÂÁ Ì˘Ï ‡‰ 15וכי אמר רב נמי כשרה ואינה מרצה
קאמר:
 .ÔÈÏÂÁ Ì˘Ï 16שיודע שהיא חטאת ושחט לש חולי כשרה כדאמר שאי
חולי מחללי קדשי:
 .ÔÈÏÂÁ ÌÂ˘Ó 17כסבור שה חולי פסולה דהיינו מתעסק בדברי אחרי ואינו
עסוק בקדשי:
 .ÌÈ˘„˜· ˜ÒÚ˙ÓÏ 18שוחט קדשי ולא בכוונה אלא כמתעסק בדברי
אחרי:
 .‡Â‰ Â È„È· 19ראיה זאת כבר ידענו אותה ומיהו מצוה הוא דנפקא ל ולא
עיכוב:
 .ÔÈÏ‚ÙÓ ÌÈÏÚ·‰˘ È˙ÚÓ˘ 20בעבודת הכה א קיבל הכה בשתיקה וחישבו
הבעלי עליה על פיגול הוי פיגול:
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בית שמאי

דף מז.

פרק רביעי

מאי טעמיה ד¯·?ÈÒÂÈ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
דאמר קרא )במדבר טו,ד( :
"וְ ִה ְק ִריב ַה ּ ַמ ְק ִריב".

קיא

זבחים

מלאכת מחשבת אסרה תורה.
הדרן עלך בית שמאי
12

1

אמר ‡·:ÈÈ
¯· ÈÒÂÈ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èו¯·,¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
כולהו סבירא להו 
זה מחשב וזה עובד הויא מחשבה.
2

¯·.ÈÒÂÈ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
הא דאמר.
¯·.¯ÊÚÈÏ‡ È
דתנ )חולי ב:ז(:
מז
השוחט לנכרי 
שחיטתו כשרה;
ו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוסל.
¯·.¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
דתנ:
כלל אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
כל שאי כשר להצניע ואי מצניעי כמוהו,
הוכשר לזה והצניעו ובא אחר והוציאו 
נתחייב זה במחשבה של זה.
4

3

5

תרוייהו אית להו ד¯·,ÈÒÂÈ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
השתא בחו #אמרינ,
בפני מיבעיא?
¯· ÈÒÂÈ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èלית להו דתרוייהו,
דלמא בפני הוא דאמרינ,
בחו #לא אמרינ.
6

7

8

9

10

¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאית ליה ד¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
השתא בשבת אמרינ,
בעבודה זרהמח מיבעיא?
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èלית ליה ד¯·,¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
דלמא בעבודה זרהמט הוא דאמרת כעי בפני,
אבל שבת 
11

רש"י

 .·È¯˜Ó‰ ·È¯˜‰Â 1קרבנו בפרשת נסכי כתיב והקריב המקריב קרבנו לה'
)במדבר טו( אלמא מקריב קרבנו קרי ליה הלכ 0הוו להו בכלל המקריב לא יחשב:
 .ÏÒÂÙ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯Â 2הת מפרש בהדיא שסת מחשבת נכרי לעבודה זרה^
ואע''ג דלא איהו שחיט לה פסול:
 .ÚÈ ˆ‰Ï ¯˘Î ÔÈ‡˘ 3במסכת שבת כגו ד נדה או איסור )או( הנאה:
 .Â‰ÂÓÎ ÔÈÚÈ ˆÓ ÔÈ‡Â 4שכשר הוא להצניעו א היה שיעורו אבל שיעורו של
זה מועט הוא ואי אד חושבו להצניעו:
 .Â‡ÈˆÂ‰Â ¯Á‡ ‡·Â 5בשבת לרה''ר חייב דחשיב מלאכה מפני מחשבתו של זה
שהוכשר לו והצניעו:
 .Â‰ÈÈÂ¯˙Â 6רבי אליעזר ור''ש ב אלעזר:
 .ıÂÁ· ‡˙˘‰ 7בעבוד' זרה^ ושבת דלא כתיבא בהו מחשבה בהדיא אמרינ זה
מחשב וזה עושה הוי מחשבה:
 .ÌÈ Ù· 8בקרבנות דמחשבה בהו כתיבא מיבעיא:
 .¯Ó‡„ ‡Â‰ ÌÈ Ù· 9משו דעיקר מחשבות בקרבנות כתיבא:
 .ıÂÁ· Ï·‡ 10כגו עבודה זרה ושבת לא:
 .'ÈÚ·ÈÓ ‰¯Ê ‰„Â·Ú· 11דעבוד' זרה דומיא דעבודת פני חייב בה רחמנא
כדאמרי' בארבע מיתות )סנהדרי ס (:זובח לאלהי יחר בלתי לה' עבודות
הראויות למקו חייב בהו ע"ז^ בי שדרכה בכ 0בי שאי דרכה בכ 0הלכ0
לעני מחשבה נמי איכא למיגמרה מבפני:

רש"י

 .‰¯Â˙ ‰¯Ò‡ ˙·˘ÁÓ ˙Î‡ÏÓ 12שנסמכה שבת לפרשת המשכ בויקהל
ומלאכת מחשבת שהעושה אותה מתכוי למלאכה גמורה אלא ששגג בשבת או
סבור שמלאכה זו מותרת .וזה שיעור זה חשוב בעיניו אינו מתכוי למלאכה:
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איזהו מקומן

דף מח.

פרק חמישי

פרק חמישי  איזהו מקומן

קיב

זבחים

כיו דאיכא אש מצורע דקיבול דמו ביד הוא 
שייריה.
18

19

משנה )אב(:
איזהו מקומ של זבחי?
קדשי קדשי שחיטת בצפו.
2

1

פר ושעיר של יו הכיפורי 
שחיטת בצפו,
וקיבול דמ בכלי שרת בצפו,
ודמ טעו הזיה על בי הבדי,
ועל הפרוכת ועל מזבח הזהב,
מתנה אחת מה מעכבת;
שירי הד היה שופ 0על יסוד מערבי של מזבח החיצו,
וא לא נת לא עכב.
3

4

5

7

6

8

9

10

פרי הנשרפי ושעירי הנשרפי 
שחיטת בצפו,
וקיבול דמ בכלי שרת בצפו,
ודמ טעו הזיה על הפרוכת ועל מזבח הזהב* ,
מתנה אחת מה מעכבת;
שירי הד היה שופ 0על יסוד מערבי של מזבח החיצו,
וא לא נת לא עיכב.
אלו ואלו נשרפי אבית הדש.
11

מז:

12

13

14

16

15

גמרא:
וניתני נמי:
וקיבול דמ בכלי שרת בצפו!?
17

רש"י

 .ÌÈ˘„˜ È˘„˜ :'È ˙Ó .ÔÓÂ˜Ó Â‰ÊÈ‡ - È˘ÈÓÁ ˜¯Ù 1כול בכלל חטאות
ואשמות ועולה ושלמי ציבור ומיהו משו דחלוקי במת דמי או בהקטרת
הדר תני להו כל חד וחד באפי נפשיה לפרש הלכותיה:
 .ÔÂÙˆ· Ô˙ËÈÁ˘ 2ובגמ' מפרש מ''ט לא תנא וקבול דמ ומ''ש דתנ חטאות
הפנימיות ברישא:
 .'ÂÎ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ Ï˘ ¯ÈÚ˘Â ¯Ù 3בגמ' ילי) טעמא מנא ל דשחיטת וקיבול
דמ בכלי שרת בצפו:.
 .˙¯˘ ÈÏÎ· 4דכתיב בעולה בסיני ויש באגנות )שמות כד( וממנה למדו כל
הזבחי בהיקש ליטעו כלי:
 .ÌÈ„·‰ ÔÈ· ÏÚ ‰ÈÊ‰ 5עומד בי שני בדי ארו ומזה א' למעלה וז' למטה כנגד
עובייה של כפרת ולא היו נוגעי בה:
 .˙Î¯Ù‰ ÏÚÂ 6כדכתיב וכ יעשה לאהל מועד )ויקרא טז(:
 .·‰Ê‰ Á·ÊÓ ÏÚÂ 7כדכתיב ויצא אל המזבח וגו' באחרי מות:
 .˙·ÎÚÓ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ ˙Ó 8כדאמרי' בפ' בית שמאי )לעיל לו:(:
 .'ÂÎ „ÂÒÈ ÏÚ ÍÙÂ˘ ‰È‰ Ì„‰ È¯È˘ 9ילי) בגמ':
 .Ô˙ ‡Ï Ì‡Â 10שירי הללו ליסוד לא עיכב הכפרה ובגמ' ילי) לה בברייתא
יכול יעכבנו כו':
 .ÌÈÙ¯˘ ‰ ÌÈ¯Ù 11פר העל ופר כה משיח שאי נאכלי לכהני אלא נשרפי
חו #לירושלי כדכתיב בהו אל שפ 0הדש ישר) )ויקרא ד( וילפינ בסדר יומא
)סח (.שהוא חו #לירושלי:
 .ÌÈÙ¯˘ ‰ ÌÈ¯ÈÚ˘Â 12שעירי עבדה זרה^ שהוקשו לפר העל לכל דבריה
בפרק בית שמאי )ש(:
 .˙ÎÂ¯Ù‰ ÏÚ ‰ÈÊ‰ 13כתיב בהו אבל בי הבדי לא כתיב בהו כדכתיב בפר יו
הכפורי והזה באצבעו על פני הכפרת וגו' )ויקרא טז(:
 .˙·ÎÚÓ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ ˙Ó 14כדאמר בפ' בית שמאי )לעיל לט (.מועשה כאשר
עשה:
 .ÂÏ‡Â ÂÏ‡ 15של יו הכפורי ושאר הנשרפי:
 .Ô˘„‰ ˙È·‡ ÔÈÙ¯˘ 16למקו שמוציאי ש את הדש של מזבח החיצו
דכתיב ביה והוציא את הדש אל מחו #למחנה )ויקרא ו( ובפרי הנשרפי כתיב
אל שפ 0הדש )ש ד( ושל יו הכפורי הקישו לפר העל כדאמרינ בפרק
ב''ש )לעיל לט (.לפר זה פר יו הכפורי:
 .‡˘È¯· ÈÓ È ˙È Â :'Ó‚ 17גבי סת של קדשי קדשי וקבול דמ כי היכי דתנא
שחיטת:

ולא?
והא קתני לה לקמ )כא ה:ה(:
אש נזיר ואש מצורע 
שחיטת בצפו,
וקבול דמ בכלי שרת בצפו!?
מעיקרא סבר 
קיבול דמו ביד הוא ,שייריה,
וכיו דלא סגי ליה אלא בכלי 
הדר תנייה,
דתניא:
"וְ לָ ַקח" )ויקרא יד,יד(,
יכול  בכלי;
תלמוד לומר" :וְ נָ ַתן" )ש(,
מה נתינה  בעצמו של כה,
א) לקיחה  בעצמו של כה;
יכול  א) למזבח כ;
תלמוד לומרִּ " :כי ַּכ ַח ָּטאת ָה ָא ׁ ָשם ה ּוא" )ש,יג(,
מה חטאת  טעונה כלי,
א) אש  טעו כלי;
נמצאת אתה אומר:
אש מצורע שני כהני מקבלי את דמו,
אחד ביד ואחד בכלי,
זה שקיבלו בכלי בא לו אצל מזבח,
מח .וזה שקיבלו ביד בא לו אצל מצורע* .
20

21

22

23

פר ושעיר של יום הכיפורים כו'.
מכדי צפו בעולה כתיב,
ניתני עולה ברישא!?
חטאת איידי דאתי מדרשא  חביבא ליה.
וניתני חטאות החיצונות!?
איידי דנכנס דמ לפני ולפני  חביבא ליה.
24

25

וצפונה בעולה היכא כתיבא?

ֹתו ַעל י ֶֶר ְך ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח ָצפֹנָ ה" )ויקרא א,יא(.
"וְ ׁ ָש ַחט א ֹ

אשכח ב צא,
רש"י

 .„È· ÂÓ„ ÏÂ·È˜ Ú¯ÂˆÓ Ì˘‡ 18כדילי) לקמ שמקבל דמו לתו 0כפו:
 .‰È¯ÈÈ˘ 19משו דלא פסיקא ליה למיתנייה בהדי כללי דשאר קדשי שכל
קבול דמ בכלי:
 .ÈÓ ‰ÈÏ È‚Ò ‡Ï„ ÔÂÈÎÂ 20בלא קבלת כלי כדילי) לקמ שני כהני מקבלי את
דמו אחד ביד ואחד בכלי הדר תנייה בהדיא ולא כללו:
 .Á˜ÏÂ 21באש מצורע כתיב ולקח הכה מד האש ונת על תנו 0וגו' )ויקרא
יד( מה נתינה בעצמו של כה באצבעו דכתיב אצבע גבי שמ וילי) ד מיניה:
 .Á·ÊÓÏ Û‡ ÏÂÎÈ 22ד אש מצורע הנזרק למזבח דמרבינ ליה לקמ בדי
מת דמי ואימורי למזבח ואע''ג דלאו בגופיה כתיבא:
 .‡Â‰ Ì˘‡‰ ˙‡ËÁÎ ÈÎ 23באש מצורע כתיב כדי חטאת די אש זה
בעבודת הכה מה חטאת טעונה כלי בקבלת דמה דילפינ לקיחה לקיחה בתורת
כהני כתיב בחטאת ולקח הכה מד החטאת )ויקרא ד( וכתיב בעולת סיני ויקח
משה חצי הד ויש באגנות )שמות כד( א) אש זה טעו כלי א) על פי שאמרנו
בו קבלה ביד:
 .·È˙Î ‰ÏÂÚ· 24גבי עולת צא בויקרא ושחט אותו על יר 0המזבח צפונה:
 .‡˘¯„Ó 25מהיקשא דכתיב במקו אשר תשחט העולה )ויקרא ד(:
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איזהו מקומן

דף מח.

פרק חמישי

ב בקר מנא ל?
אמר קרא )ש,י(:
"וְ ִאם ִמן ַה ּצֹאן",
וי"ו מוסי) על עני ראשו וילמד עליו מתחתו.
1

הניחא למא דאמר :מלמדי;
אלא למא דאמר :אי מלמדי 
מאי איכא למימר?
דתניא:
"וְ ִאם נ ֶֶפ ׁש" וגו' )ויקרא ה,יז(,
לחייב על ספק מעילות אש תלוי,
דברי ¯·;‡·È˜Ú È
ו ÌÈÓÎÁפוטרי;
מאי לאו בהא קא מיפלגי,
מר סבר  למידי,
ומר סבר  אי למידי!?
אמר ¯· :‡ÙÙ
דכולי עלמא למידי,
והיינו טעמייהוא ד¯· ,Ô
נאמר כא  " ִמ ְצ ֹות" )ש(,
ונאמר בחטאת חלב  " ִּמ ְצ ֹות")ש ד,כז(,
מה להל  דבר שחייבי על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת,
א) כא  דברב שחייבי על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת.
ו¯·?!‡·È˜Ú È
מה להל  בקבועה,
א) כא  בקבועה,
לאפוקי חטאת דטומאת מקדש וקדשיו דעולה ויורד הוא.
2

3

4

5

6

7

8

9

ו¯· ?!Ô
אי גזירה שוה למחצה.
ו¯· ‡·È˜Ú Èנמי אי גזירה שוה למחצה!?
אי הכי נמי;
והכא בהא קמיפלגי,
¯· ‡·È˜Ú Èסבר 
"וְ ִאם נ ֶֶפ ׁש" כתיב,
וי"ו מוסי) על עני ראשו.
10

קיג

זבחים

ו¯·  Ôנמי,
הכתיב" :וְ ִאם נ ֶֶפ ׁש"!
לימא בהא קמיפלגי,
דמר סבר  היקש עדי),
ומר סבר  גזירה שוה עדי)!?
לא,
דכולי עלמא דהיקש עדי),
ואמרי ל Ô ·¯ 0
תחתו הוא דגמר מעליו לאש בכס) שקלי,
שלא תאמר:
לא יהא ספיקו חמור מודאו,
מה ודאו חטאת  בת דנקא,
א) ספיקו אש  בר דנקא.
11

12

ו¯· ‡·È˜Ú Èהא סברא מנא ליה?
נפקא ליה מ"וְ זֹאת ּת ֹו ַרת ָה ָא ׁ ָשם" )ויקרא ז,א(,
תורה אחת לכל האשמות.
תינח מא דאית ליה תורת,
מא דלית ליה תורת מהיכא גמר!?
גמר  בערכ 0בערכ.0
תינח היכא דכתיב בערכ;0
אש שפחה חרופה דלא כתיב ביה בערכ 0
מאי איכא למימר!?
גמר  באיל באיל.
13

14

15

חטאת מנא ל דבעיא צפו?
דכתיב )ויקרא ד,כט(:
"וְ ׁ ָש ַחט ֶאת

16

קום ָהעֹלָ ה".
ַה ַח ּ ָטאת ִּב ְמ ֹ

אשכח שחיטה,
קבלה מנא ל?
דכתיב )ש,כה(:

"וְ לָ ַקח ַה ּכ ֵֹהן ִמ ַּדם ַה ַח ָּטאת".
מקבל עצמו מנא ל?
אמר קרא "וְ לָ ַקח" ,לו יקח.
17

18

1

רש"י
רש"י

 .ÔÂÈÏÚ 1פרשת ב בקר למעלה מפרשת ב צא:
 .ÔÈ„ÓÏ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÁÈ ‰ 2עליו מתחתו על ידי וי''ו המוסי):
 .˘Ù Ì‡Â 3גבי אש תלוי כתיב בויקרא וא נפש כי תחטא וגו' ולמעלה
הימנה פרשת מעילה ודאית שידע לאחר זמ שנהנה מ ההקדש בשוגג וחייבי
עליה אש ודאי:
 .˙ÂÏÈÚÓ ˜ÙÒ ÏÚ 4הקדש וחולי לפניו ונהנה מאחד מה כסבור שניה חולי
ועכשיו אינו יודע מאיזה מה נהנה מביא אש תלוי להג מ היסורי עד שיודע
לו שודאי מעל ומביא אש ודאי וג הוא איל בכס) שקלי:
 .ÔÈ„ÓÏ 5עליו מתחתו פרשת הקדש מפרשת אש תלוי שתחתיה למימרא
דהנהנה מ ההקדש נמי מייתי אש תלוי על ספיקו:
 .˙ÂˆÓ ¯Ó‡ 6באש תלוי ועשתה אחת מכל מצות )ויקרא ה( וכ בחטאת:
 .˙‡ËÁ ‰Ó 7באה על שגגת זדו כרת כדילפינ בהוריות )ח (.א) אש תלוי על
ספק דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת:
 .‡·È˜Ú È·¯Â 8גמר לה לה 0גזירה שוה הכי מה חטאת קרב קבוע לעני כעשיר
א) אש תלוי אינו בא אלא על ספק חטאת קבוע:
 .È˜ÂÙ‡Ï 9ספק נכנס טמא למקדש ספק לא נכנס הואיל וודאי בעולה ויורד אי
מביא על ספיקו אש תלוי:
 .‰ˆÁÓÏ ˘''Ê‚ ÔÈ‡ 10וכי היכי דגמרינ לה לגבי הא מילתא גמור מיניה נמי
דאינו בא אלא על ספק כרת:

 .Ô ·¯ ÍÏ È¯Ó‡Â 11היקש להכי אתא תחתו הוא דגמר מעליו לקנות אש
בשתי סלעי דגבי אש מעילות כתיב בערכ 0כס) שקלי וגמר אש תלוי
מיניה שלא תאמר לא יהא ספיקו של כרת חמור מוודאו:
 .‡˜ „ 12שתות כלומר מעה כס) שהוא שתות של דינר ולאו דווקא נקט אלא
דמי קלי בעלמא שלא נית לה קצבה:
 .˙¯Â˙ ‰ÈÏ ˙È‡„ Ô‡Ó Á È˙ 13בשמעתא קמייתא דמנחות )ג:(:
 .ÍÎ¯Ú· ÍÎ¯Ú· 14באש תלוי ובאש גזילות כתיב בערכ 0לאש וגמרינ
מערכ 0דאש מעילות דכתיב ביה בערכ 0כס) שקלי:
 .ÏÈ‡· ÏÈ‡· ¯Ó‚ 15כתיב ביה באיל האש ובחד מהנ 0נמי כתיב באיל האש
ואש נזיר ואש מצורע נמי לא מרבינ משו דכתיב כבש ב שנה ומדאיל
שהוא ב שתי שני בא בשתי סלעי כבש ב שנה בא בסלע כולה שמעתי
בכריתות )כב:(:
 .˙‡ËÁ‰ ˙‡ 16יתירא הוא דהא בחטאת קאי והוה ליה למכתב ושחט אותה
למה לי את החטאת בני אב לכל ששמו חטאת שטעו צפו דלא תימא דווקא
שעירת יחיד דכתיב גביה:
 .Ô‰Î‰ Á˜ÏÂ 17בתר ושחט כתיב בחטאת יחיד ומשמע במקו העולה נמי ילקח
וה 0לקיחה קבלה דגמר בג''ש בת''כ נאמר כא לקיחה ונאמר להל לקיחה
ויקח משה חצי הד ויש באגנות )שמות כד(:
 .ÂÓˆÚ Ï·˜Ó 18שצרי 0לעמוד בצפו ולא יעמוד בדרו ויושיט ידו בצפו
סמו 0לו אצל אמצע עזרה שהדרו והצפו נחלקו ש וקיבל מנל דהא אמר
לקמ א עמד בדרו וקיבל בצפו פסול:
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איזהו מקומן

דף מח:

פרק חמישי

קיד

זבחים

סלקא דעת 0אמינא 
הואיל ואיתרבו לסמיכה  איתרבו נמי לצפו;
קא משמע ל.

אשכח למצוה,
לעכב מני?
קרא אחרינא כתיב )ויקרא ד,כד(:
2

קום אֲ ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַחט ֶאת ָהעֹלָ ה",
ֹתו ִּב ְמ ֹ
"וְ ׁ ָש ַחט א ֹ
ותניא:
היכ עולה נשחטה? בצפו,
מח :א) זה בצפו; *
וכי מכא אתה למד?
והלא כבר נאמר )ויקרא ו,יח(:
3

4

קום אֲ ׁ ֶשר ִּת ּ ׁ ָש ֵחט ָהעֹלָ ה ִּת ּ ׁ ָש ֵחט ַה ַח ָּטאת"!
" ִּב ְמ ֹ
הא למה יצא?
לקבוע לו מקו,
שא לא שחטה בצפו  פסול.
5

אתה אומר לכ 0יצא;
או אינו אלא שזה טעו צפו ואי אחר טעו צפו?
תלמוד לומר )ויקרא ד,כט(:
קום ָהעֹלָ ה",
"וְ ׁ ָש ַחט ֶאת ַה ַח ּ ָטאת ִּב ְמ ֹ
זה בנה אב לכל חטאות שיהו טעונות צפו.
6

7

מתקי) לה ¯·:‡ È
הניחא ל¯·;‰„Â‰È È
ל¯· ÔÂÚÓ˘ È
מאי איכא למימר!?
אמר ליה  È·Ë ·¯„ ‰È¯· ‡¯ËÂÊ ¯Óל¯·:‡ È
ול¯· ‰„Â‰È Èמי ניחא?
למאי דאיתרבי איתרבי,
ומאי דלא איתרבי לא איתרבי!
וכי תימא 
אי לא מעטיה קרא הוה אמינא תיתי בבני אב;
א כ 
סמיכה גופה תיתי מבני אב!
אלא מדורות לא גמרינ,
הכא נמי מדורות לא גמרינ.
14

15

16

17

18

19

ואלא,
אותו בצפו ואי שוחט בצפו;
שוחט מד¯· ‡ÈÁ‡ Èנפקא,
דתניא:
¯· ‡ÈÁ‡ Èאומר:
20

אשכח שעיר נשיא בי למצוה בי לעכב,
שאר חטאות נמי אשכח למצוה,
לעכב מנא ל?
דכתיב בכשבה וכתיב בשעירה.
אלא אותו למה לי?
מיבעי ליה לכדתניא:
אותו בצפו ואי שעיר נחשו בצפו,
ותניא:
ֹאש ַה ּ ָ ׂש ִעיר" )ויקרא ד,כד(,
"וְ ָס ַמ ְך י ֹ
ָדו ַעל ר ׁ
לרבות שעיר נחשו לסמיכה,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
לרבות שעירי עבודה זרהג לסמיכה;
8

9

10

11

12

13

ֹתו ַעל י ֶֶר ְך ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח ָצפֹנָ ה" )ויקרא א,יא(,
"וְ ׁ ָש ַחט א ֹ
מה תלמוד לומר?
לפי שמצינו עומד בצפו ומקבל בצפו,
וא עמד בדרו וקיבל בצפו פסול,
יכול  א) זה כ;
תלמוד לומר:
תו",
"א ֹ ֹ
ד
תו" ,בצפו ,ואי שוחט בצפו!?
"א ֹ ֹ
אלא,
תו" בצפו ,ואי ב עו) בצפו;
"א ֹ ֹ
21

22

23

רש"י

רש"י

 .Á˜È ÂÏ Á˜ÏÂ 1סרסיהו למפרע ודרשהו את עצמו יקח למקו הד:
 .·È˙Î ‡ È¯Á‡ ‡¯˜ 2דדריש ליה תנא לעיכובא כדתניא ושחט אותו וגו'
בשעיר נשיא כתיב:
 .ÔÂÙˆ· ‰Ê Û‡ 3האי קרא מגמר עליה:
 .Ô‡ÎÓ ÈÎÂ 4צרי 0ללמד לזה בפני עצמו והלא כל החטאות בכלל תורת החטאת
במקו אשר תשחט העולה וגו':
 .ÚÂ·˜Ï 5לשנות עליו לעכב קיבועו בכ:0
 .Â È‡ Â‡ 6בא לעכב אלא לכתוב בו אותו דהוי מיעוטא וללמד זה בצפו ואי
שעיר אחר בצפו כגו שעירי יוה''כ ושעירי עבודה זרה^ ושל מוספי המועדות
ומה אני מקיי תשחט החטאת בשאר בהמות חו #משעירי דאותו כתיב
למעוטינהו:
 .¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ 7בשעירת יחיד )ויקרא ד( ושחט את החטאת דהוה ליה למכתב
ושחט אותה בני אב הוא לכל חטאות ועיכובא מיהא לא נפקא ל מיניה דאיכא
למימר למצוה איצטרי 0ולהביא שעירי חטאות דלא למעוטינהו מאותו דשעיר
נשיא ולקמ פרי 0ואלא אותו למה לי:
 .‰ÂˆÓÏ ÈÓ ˙Â‡ËÁ ¯‡˘ 8אשכח מתשחט החטאת:
 .‰¯ÈÚ˘· ·È˙ÎÂ ‰·˘Î· ·È˙Î„ 9בכול כתיב במקו אשר ישחט העולה וסגי
ליה בשעירה ותיל) מיניה כשבה למצוה וכי הדר כתביה בכשבה תנהו לעני
לפנימיות ולשעירי הרגלי לעיכובא:
 .ÔÂ˘Á ¯ÈÚ˘ ÔÈ‡Â 10שעירי חנוכת הנשיאי שלא באו על חטא:
 .‡È ˙„ÎÏ 11דאיתרבי לסמיכה וס''ד לרבויי נמי לשחיטה בצפו להכי כתיב
אותו למעוטי:
 .¯ÈÚ˘‰ ˘‡¯ ÏÚ 12בשעיר נשיא כתיב והוה ליה למכתב על ראשו:

 .‰ÎÈÓÒÏ ^Ê"Ú È¯ÈÚ˘ ˙Â·¯Ïמשו דמעטינהו ר' יהודה לסמיכה במס'
מנחות )צב (.מהאי דשעיר המשתלח דכתיב וסמ 0אהר את שתי ידיו על ראש
השעיר החי )ויקרא טז( החי טעו סמיכה ואי שעירי ע"ז^ טעוני סמיכה ור''ש
דרש החי טעו סמיכה באהר ואי שעירי ע"ז טעוני^ סמיכה באהר אלא
בזקני העדה ומרבי ליה מהכא:
 .‰„Â‰È È·¯Ï ‡ÁÈ ‰ 14דמרבי ליה לסמיכה איצטרי 0למעוטי צפו:
 .È·¯˙È‡ ‡Ï È·¯˙È‡ ‡Ï„ È‡ÓÏ 15דהא רבויא גבי סמיכה כתיב וצפו מהיכא
תיתי:
 16הכי גרסינ לה 0סוגיא במנחות )נה (:וכי תימא אי לא מעטיה קרא הוה אמינא
תיתי בבני אב א''כ סמיכה גופה לשתוק קרא מיניה ותיתי מבני אב:
 .·‡ ÔÈ ·· 17מושחט את החטאת:
 .·‡ ÔÈ ·Ó È˙È˙ ÈÓ ‰ÙÂ‚ ‰ÎÈÓÒ 18דכתיב וסמ 0על ראש החטאת ומצי
למכתב על ראשו אלא בני אב הוא לכל ששמו חטאת שיטעו סמיכה:
 .'ÂÎ ‡Ï‡ 19מסקנא דקושיא היא סמיכה מאי טעמא איצטרי 0לרבויי משו דאי
לא רבוייא לא הוה גמרינ קדשי שעה בבני אב מקדשי דורות הכי נמי
משחיטת צפו למה לי אותו למעוטי כל כמה דלא לימא קרא לא גמרי בבני
אב:
 .ÔÂÙˆ· ËÁÂ˘ ‡ÏÂ 20אי צרי 0שיעמוד בצפו שא רצה עומד בדרו אצל
צפו ויושיט ידו בצפו וישחוט:
 .'ÂÎ Ï·˜Ó‰˘ Â ÈˆÓ˘ ÈÙÏ 21מלקח ולקח כדלעיל:
 22ה''ג אלא אותו בצפו ואי ב עו) בצפו דתניא יכול יהא ב עו) טעו צפו
ודי הוא כו' ת''ל אותו מה לב צא כו':
 .ÛÂÚ Ô· ÔÈ‡Â 23מליקת תורי ובני יונה:
13
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איזהו מקומן

דף מט.

פרק חמישי

דתניא:
יכול  יהא ב עו) טעו צפו;
ודי הוא,
ומה ב צא שלא קבע לו כה  קבע לו צפו,
ב עו) שקבע לו כה  אינו די שיקבע לו צפו?
תו".
תלמוד לומר" :אֹ ֹ
1

קטו

זבחים

אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡ ,‰·‰ואיתימא ¯·:‡ÏÈ˘ ¯· ‰
קל וחומר 
ומה חטאת הבאה מכח עולה  מעכבת,
עולה שבאה חטאת מכחה  אינו די שמעכבת?

2

מה לב צא  שכ קבע לו כלי!?
אלא,
תו" בצפו ,ואי פסח בצפו;
"א ֹ ֹ
דתניא:
¯· ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
יכול  יהא פסח טעו צפו;
ודי הוא,
ומה עולה שכ לא קבע לו זמ לשחיטתו  קבע לו צפו,
פסח שקבע לו זמ לשחיטתו  אינו די שיקבע לו צפו?
תו".
תלמוד לומר" :אֹ ֹ
מה לעולה  שכ כליל!?
מחטאת.
מה לחטאת  שכ מכפרת על חייבי כריתות!?
מאש.
מה לאש  שכ קדשי קדשי!
מכול נמי  שכ קדשי קדשי!?
3

מה לחטאת ,שכ מכפרת על חייבי כריתות!?
אמר ¯·:‡ È
הא קשיא ליה ל¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
כלו מצינו טפל חמור מ העיקר.
11

12

4

5

6

7

8

לעול כדאמר מעיקרא:
תו" בצפו ,ואי שוחט בצפו,
"א ֹ ֹ
ודקשיא ל 0
מד¯· ‡ÈÁ‡ Èנפקא ל;
לאו למעוטי שוחט בצפו,
אלא אי שוחט בצפו ,אבל מקבל בצפו.
9

מקבל מ"לָ ַקח" "וְ לָ ַקח" )ויקרא ד,לד( נפקא!?
"לָ ַקח" "וְ לָ ַקח" לא משמע ליה.

אמר ליה  È¯Ó ·¯„ ‰È¯· ‡¯ËÂÊ ¯Óל¯·:‡ È
מט .ולא? *
והרי מעשר דהוא נפדה,
ואילו לקוח בכס) מעשר אינו נפדה!?
דתנ )מעשר שני ג:י(:
הלקוח בכס) מעשר שנטמא  יפדה;
¯· ‰„Â‰È Èאומר :יקבר;
נטמא אי,
לא נטמא לא!?
הת לא אלימא קדושתיה למיתפס פדיוניה.
13

14

15

והרי תמורה,
דאילו קדשי לא חיילי על בעל מו קבוע,
ואילו איהי חיילא!?
תמורה מכח קדשי קא אתיא,
וקדשי מכח חולי קאתי.
16

17

הרי פסח,
דהוא אינו טעו סמיכה ונסכי ותנופת חזה ושוק,
ואילו מותר דידיה טעו סמיכה,
ונסכי ותנופת חזה ושוק!?
פסח בשאר ימות השנה שלמי הוא.
18

ואיבעית אימא 
אמר קרא )ויקרא ד,כט(ָ " :העֹלָ ה",
במקומה תהא.
19

20

אשכח שחיטה בעולה למצוה,
קבלה נמי למצוה אשכח,
שחיטה וקבלה לעכב מנל?
10

רש"י

רש"י

 .Ô‰Î ÂÏ Ú·˜ ‡Ï˘ 1דשחיטה בזר כשרה:
] .Ô‰Î ÂÏ Ú·˜ ÛÂÚ Ô· 2דכתיב[ והקריבו הכה אל המזבח ומלק את ראשו וגו'
)ויקרא א(:
 .ÈÏÎ ÂÏ Ú·˜ ÔÎ˘ 3סכי לשחיטה מויקח את המאכלת )לקמ צז (:והת עולה
הואי וכ מזרק לקבל תאמר בב עו) שנמלק בצפור:
 .ÔÂÙˆ· ÁÒÙ ‡ÏÂ 4דלא תתייה בקל וחומר הואיל וקבע זמ לשחיטתו בי
הערבי יקבע לו מקו נמי לצפו:
 5מדרבי אליעזר ב יעקב נפקא לא גרס אלא הכי גרסינ ולא פסח בצפו דתניא
רבי אליעזר ב יעקב אומר כו' וכ מצאתיה בספרי הראשוני:
 .Â˙Â‡ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ÔÂÙˆ ÂÏ Ú·˜È˘ ÔÈ„ Â È‡ 6גרסינ:
 .˙‡ËÁÓ 7אי לאו דמעטיה הוה מייתינ ליה מחטאת שאינה כליל וטעונה
צפו:
 .ÌÈ˘„˜ È˘„˜ ÔÎ˘ ÈÓ Â‰ÏÂÎÓ 8כלומר ואי בעי לאתויי נמי מכולהו במה
הצד איכא למיפרכיה להא פירכא שכ קדשי קדשי:
 .ÔÂÙˆ· ËÁÂ˘ ÈËÂÚÓÏ Â‡Ï 9אותו דגבי שעיר לאו למעוטי שוחט בצפו
קאמרי דודאי מאותו דרבי אחיא נפקא אלא לרבויא מדוקיא דמיעוטא דשוחט
בצפו דמקבל בצפו דהכי דרשינ אותו בצפו ואי שוחט בצפו אבל מקבל
בצפו:
 .ÔÁÎ˘‡ ÈÓ ‰Ï·˜ 10כדאמר אבל מקבל בצפו:

 .‰ÈÏ ‡È˘˜ ‡‰ 11כלומר מהאי טע דייק קל וחומר דידיה:
 .¯˜ÈÚ‰ ÔÓ ¯ÂÓÁ ÏÙË 12למד חמור מ המלמד כגו חטאת שבאה מכח עולה
דעיקר צפו בעולה כתיב:
 .‰„Ù ‡Â‰„ È ˘ ¯˘ÚÓ È¯‰Â 13אפי' בירושלי א נטמא כדילפינ )ב''מ נג(:
מלא תוכל שאתו ואי שאת אלא אכילה שנאמר וישא משאות:
 .‰„Ù Â È‡ 14אליבא דר' יהודה אלמא איכא טפל חמור מעיקר:
 .ÌÈÏ‡ ‡Ï„ ÌÂ˘Ó Ì˙‰ 15ולא חומרא הוא:
 .(‰ÈÏÚ) ÈÏÈÈÁ ‡Ï ÌÈ˘„˜ 16תחילת הקדש אינו חל על בעל מו קבוע ליקדש
קדושת הגו) אלא קדושת דמי בעלמא ויוצאי לחולי גמורי בפדיו ואפילו
ליגזז וליעבד כדתניא פרק הוציאו לו בסדר יומא )נ (:חומר בתמורה שהתמורה
חלה על בעל מו קבוע ואי יוצא לחולי ליגזז וליעבד מה שאי כ בזבח דגבי
תמורה כתיב טוב ברע השווה בעל מו לת לעני תמורה על כול נאמר והיה
הוא ותמורתו יהיה קדש אבל זבח ראשו א קד הקדישו את מומו קדוש
קדושת הגו) ואינו יוצא לחולי ליגזז וליעבד כדתנ בבכורות )יד (.כל הקדשי
שקד מומ להקדיש נפדה וילי) לה מקראי:
 .Â˙‡˜ ÔÈÏÂÁ ÁÎÓ ÌÈ˘„˜ 17לא חלה עליה קדושה קודמת אבל תמורה באה
מכח קדושה קודמת הלכ 0לאו טפל חמור מ העיקר הוא דהא חומרא דעיקר
הוא:
 .‡Â‰ ÌÈÓÏ˘ 18ולא מותר פסח מיקרי למיחשביה טפל:
 .‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ·È‡Â 19עיכובא דעולה מהכא:
 .‰ÏÂÚ‰ 'ÂÎ ÌÂ˜Ó· ·È˙Î„ 20חזר ושנה לימד מקו שקבעתו לעולה לעול
הוא מקומה:
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איזהו מקומן

דף מט:

אש מנל דבעי צפו?
דכתיב )ויקרא ז,ב(:
קום אֲ ׁ ֶשר יִ ׁ ְשחֲ ט ּו
" ִּב ְמ ֹ

1

פרק חמישי

ֶאת ָהעֹלָ ה יִ ׁ ְשחֲ ט ּו ֶאת ָה ָא ׁ ָשם".

אשכח שחיטה,
קבלה מנא ל?

מו יִ זְ רֹק" )ש(,
"וְ ֶאת ָ ּד ֹ
קבול דמו נמי בצפו.

זבחים

הניחא אי סבירא ל:
יצא לידו בדבר החדש,
מט :איהו הוא דלא גמר מכללו* ,
אבל כללו גמר מיניה לצפו 
שפיר;
אלא אי סבירא ל דלא הוא גמר מכללו,
ולא כללו גמר מיניה,
האי לגופיה איצטרי?!0
כיו דאהדריה אהדריה.
8

9

מקבל עצמו מנא ל?
מו".
דמו" ,וְ ֶאת ָ ּד ֹ
2

קטז

10

אמר ליה  È¯Ó ·¯„ ‰È¯· ‡¯ËÂÊ ¯Óל¯·:‡ È
אימא 
כי אהדריה קרא לגבי מת דמי ואימורי דבעי כהונה,
אבל שחיטה דלא בעיא כהונה לא מיבעי צפו!
א כ 
נימא קרא כי כחטאת הוא,
מאי כחטאת האש?
כשאר אשמות יהיה.
11

אשכח למצוה,
לעכב מנא ל?
קרא אחרינא כתיב )ויקרא יד,יג(:

12

ש,
"וְ ׁ ָש ַחטֶ 3את ַה ֶּכ ֶב ׂ
קום אֲ ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַחט ֶאת ַה ַח ּ ָטאת וְ ֶאת ָהעֹלָ ה,
ִּב ְמ ֹ
ו
קום ַה ּק ֶֹד ׁש".
ִּב ְמ ֹ

ה

והאי להכי הוא דאתא?
האי מיבעי ליה לכדתניא:
דבר שהיה בכלל ויצא לידו בדבר החדש,
אי אתה רשאי להחזירו לכללו,
עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש;
כיצד?
4

5

ש,
"וְ ׁ ָש ַחט ֶאת ַה ֶּכ ֶב ׂ
קום אֲ ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַחט ֶאת ַה ַח ּ ָטאת וְ ֶאת ָהעֹלָ ה,
ִּב ְמ ֹ
קום ַה ּק ֶֹד ׁש,
ִּב ְמ ֹ
ִּכי ַּכ ַח ָּטאת ָה ָא ׁ ָשם ה ּוא" וגו' )ש(,
שאי תלמוד לומר " ַּכ ַח ָּטאת ָה ָא ׁ ָשם",
מה תלמוד לומר  " ַּכ ַח ָּטאת ָה ָא ׁ ָשם"?

לפי שיצא אש מצורע לידו,
בדבר החדש בבוה יד ובוה רגל ואז ימנית,
יכול  לא יהא טעו מת דמי ואימורי לגבי מזבח;
תלמוד לומר:
ז
" ַּכ ַח ָּטאת ָה ָא ׁ ָשם",
מה חטאת  טעונה מת דמי ואימורי לגבי מזבח,
א) אש מצורע  טעו מת דמי ואימורי לגבי מזבח!
א כ 
נכתוב בהאי ולא נכתוב בהאי.
6

7

רש"י

 .ÂÓ„ ˙‡Â Ì˘‡‰ ˙‡ ÂËÁ˘È 1במקו שחיטתו תהא קבלת דמו:
 .ÂÓ„ ˙‡Â ÂÓ„ 2מדמצי למיכתב ישחטו את האש ודמו יזרוק וכתיב ואת דמו
את לרבות את המקבל:
 .'Â‚Â ˘·Î‰ ˙‡ ËÁ˘Â 3באש מצורע כתיב שנה הכתוב עליו לעכב:
 .'ÂÎ ‡È ˙„ÎÏ 4דצרי 0להחזירו לכללו הלכ 0לעני שחיטת צפו נמי בעי
להחזירו דאי לא הדר כתביה בגוויה כי היכי דאהדריה למת דמו הוה אמינא לא
ניבעי צפו:
 .ÂÏÏÎÏ Â¯ÈÊÁ‰Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡ È‡ 5שיהא עוד כשאר הכלל:
 .Ú¯ÂˆÓ Ì˘‡ ‡ˆÈ˘ 6מכלל זאת תורת האש דהוה כתב בכולהו ואת דמו
יזרוק על המזבח א) כא לשחיטת צפו נמי להחזירו הוא דשנה עליה:
 .·Â˙ÎÏ 7שחיטת צפו באש מצורע ולא נכתוב גבי זאת תורת האש ונגמר
כללו מיניה ומדכתביה הכא והכא לעיכובא הוא:

13

למה לי לאקשויי לחטאת,
למה לי לאקשויי לעולה?
אמר ¯·:‡ È
איצטרי,0
אי אקשיה לחטאת ולא אקשיה לעולה,
הוה אמינא 
חטאת מהיכ למדה?
מעולה,
דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש.
אמר ליה  È¯Ó ·¯„ ‰È¯· ‡¯ËÂÊ ¯Óל¯·:‡ È
וניקשיה לעולה ולא ניקשיה לחטאת!?
הוה אמינא 
דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש;
וכי תימא  ניקשי אקושי לחטאת;
ניחא ליה דמקיש ליה לעיקר ולא נקיש ליה לטפל,
להכי אקשיה לחטאת ואקשיה לעולה,
למימר 
14
15

16

17

18

רש"י

 .‰È ÈÓ ¯Ó‚ ÂÏÏÎ Ï·‡ 8מידי דלא חידש בו כגו שחיטת צפו אי הוה כתיבא
ביה ולא הוה כתיבא בשאר אשמות גמרי ליה שאר אשמות מיניה דלא חידוש
הוא אלא יצא מ הכלל הוא ולמד על דבר שלא נאמר בכלל והיכי יצא לידו
בדבר החדש כגו מת דמי שבזה למזבח ובזה שינה ואומר לבהונות:
 .'ÂÎ ‰È¯„‰‡„ ÔÂÈÎ 9וכתיב כי כחטאת האש הוא כדי חטאת כ 0די אש:
 .‰È¯„‰‡ 10לכללו בי למת דמי בי לשחיטת צפו ולא היה צרי 0לכתוב בו
שחיטת צפו אלא לעיכובא:
 .‰ Â‰Î ÈÚ·„ 11שאינה כשירה בזר אבל למידה דשחיטה דלאו עבודת כה היא
לא אהדריה דהא בחזרתו כתיב כחטאת האש הוא לכה לעני עבודות
שבכה:
 .‡Â‰ ˙‡ËÁÎ ÈÎ ‡¯˜ ‡ÓÈ Î''‡ 12לכה:
 .‰È‰È ˙ÂÓ˘‡ ¯‡˘Î 13הלכ 0לעני צפו נמי אהדריה וכי כתיב ביה שחיטה
בצפו דקרא לעיכובא אתא ושאר אשמות נמי מיניה ילפינ לעיכובא:
 .‰ÏÂÚÏÂ ˙‡ËÁÏ Â˙ËÈÁ˘· ÈÈÂ˘˜‡Ï ÈÏ ‰ÓÏ 14דכתיב במקו אשר ישחט את
החטאת ואת העולה:
 .Â„ÓÏ ÔÎÈ‰Ó 15לשחיטת צפו:
 .‡ ÈÓ‡ ‰Â‰ ˙‡ËÁÏ ‰È˘˜‡ ‡ÏÂ ‰ÏÂÚÏ ‰È˘˜‡ È‡ 16בעלמא דבר הלמד
בהיקש חוזר ומלמד בהיקש:
 .‡ÓÈ˙ ÈÎÂ 17א איתא דחוזר ומלמד בהיקש נקשיה לחטאת ולא לעולה
משנינ ל 0ניחא ליה לאקשויי לעיקר כו':
 .‡¯ÓÈÓÏ 18מדאיצטרי 0למיהדר ואקושי לעולה ש''מ דבר הלמד בהיקש אי
חוזר ומלמד בהיקש ומהכא נפקא ל בכל דוכתא:
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איזהו מקומן

דף נ.

פרק חמישי

דבר הלמד בהיקש שאינו חוזר ומלמד בהיקש.

קיז

זבחים

מה להל  פרח בכולו טהור,
א) כא  פרח בכולו טהור;
והת מנא ל?
דכתיב )ויקרא יג,יב(:
ֹאש ֹו וְ ַעד ַרגְ לָ יו",
" ֵמר ׁ
ואיתקש ראשו לרגל,
מה להל  כולו הפ 0לב פרח בכולו טהור,
א) כא  כולו הפ 0לב פרח בכולו טהור.
10

¯·‡ אמר :מהכא:
דכתיב )ויקרא ד,י(:

11

" ַּכאֲ ׁ ֶשר י ּו ַרם ִמ ּ ׁש ֹור ז ֶַבח ַה ּ ׁ ְשלָ ִמים",
למאי הלכתא?
אי ליותרת הכבד ושתי הכליות 
בגופיה כתיב!
אמר ¯· :‡ÙÙ
משו דבעי אגמורי יותרת הכבד ושתי הכליות,
ח
מפר העל דבר של צבור לשעירי עבודה זרה,
ופר העל דבר של צבורט בגופיה לא כתיב,
ומפר כה משיח הוא דגמר,
להכי איצטרי 0כאשר יור דניהוי כמא דכתב בגופיה,
ולא ניהוי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש.
1

12

13

אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
בכל התורה כולה למידי למד מלמד,
חו #מ הקדשי שאי דני למד מלמד,
דא כ 
לא יאמר צפונה באש ותיתי בגזרה שוה,
דקדשי קדשי מחטאות,
לאו למימרא,
דדבר הלמד בהיקש אי חוזר ומלמד בגזירה שוה?
14

2

15

16

3

אמר ליה ¯·  ‡ÙÙל¯·‡:
וליכתביה בגופיה ולא נקיש!?
אי כתב בגופיה ולא אקיש,
הוה אמינא 
דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש;
וכי תימא  נקשי אקושי;
ניחא ליה דכתביה בגופיה מדאקיש ליה אקושי,
להכי כתביה ואקשיה,
למימרא 
דבר הלמד בהיקש אי חוזר ומלמד בהיקש.

17

4

5

6

דבר הלמד בהיקש אי חוזר ומלמד מהיקש 
אי מ„¯·‡,
אי מד¯·.‡ È
7
8

נ.

ודלמא משו דאיכא למיפר:0
מה לחטאת  שכ מכפרת על חייבי כריתות!
קדשי קדשי יתירי כתיבי.
דבר הלמד מהיקש חוזר ומלמד בקל וחומר  *
מדתנא „·.Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
18

דבר הלמד בהיקש מהו שילמד בבני אב?
אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
לא לכתוב צפונה באש ותיתי מבני אב מחטאת,
למאי הלכתא כתביה?
לאו למימרא 
דדבר הלמד בהיקש אי חוזר ומלמד בבני אב.
וליטעמי,0
תיתי מבני אב מעולה!?
מאי טעמא לא אתי?
משו דאיכא למיפר:0
19

20

דבר הלמד בהיקש מהו שילמד בגזירה שוה?
תא שמע:
¯· ÒÂÓÏÂË·‡ Ô· Ô˙ Èאומר:
מני לפריחה בבגדי שהיא טהורה?
נאמר קרחת וגבחת בבגדי,
ונאמר קרחת וגבחת באד,
9

רש"י

 .Ì¯ÂÈ ¯˘‡Î 1באימורי פר כה משיח כתיב:
 .'ÂÎ ˙ÂÈÏÎ È˙˘Â „·Î‰ ˙¯˙ÂÈ È¯ÂÓ‚‡ ÈÚ·„ ÌÂ˘Ó 2שהיה צרי 0ללמד מפר
העל תורת אימוריה לשעירי ע"ז^ דאיתקוש אהדדי לעני הקטרת אימורי
כדאמרינ בפרק ב''ש )לעיל מא (.אשה לה' וחטאת על שגגת ופר העל דבר
בגופיה לא כתיב יותרת וכליות ומפר כה משיח גמר בהיקש כדאמר בפרק בית
שמאי )ש לט (:ועשה לפר כאשר עשה לפר זה פר כה משיח אקשינהו להדדי:
 .Ì¯ÂÈ ¯˘‡Î ÍÈ¯ËˆÈ‡ ÈÎ‰Ï 3בפר כה משיח וא אינו עני לו תנהו לעני פר
העל דניהוי כמא דכתיבי בפר העל גופיה דלא ליהוי דבר הלמד בהיקש
חוזר ומלמד בהיקש ואי קשיא הא נפקא ל ה 0דרשא מועשה לפר זה פר העל
דבר כדאמר בפרק ב''ש )לעיל מא (.ה''מ לתנא דבי ר' ישמעאל דאמר לפר זה פר
העל אבל לתנא דבי רב דאמר ועשה לפר זה פר יו הכיפורי איצטרי 0כאשר
יור לה 0דרשה:
 .‰ÈÙÂ‚· ‰È·˙Î Â 4דפר העל בהדיא ולא ליקשיה לפר כה משיח הואיל וסו)
סו) טרח וכתב כאשר יור יתירא להכי:
 .˘˜È‰· „ÓÏÓÂ ¯ÊÂÁ ˘˜È‰· „ÓÏ‰ ¯·„ ‡ ÈÓ‡ ‰Â‰ 5בעלמא דלא הוה ילפינ
מהכא מידי:
 .'ÂÎ ˘˜È‰· „ÓÏ‰ ¯·„ 6משו דבעי למיבעי בעיא עלה הדר נקיט לה:
 .‡·¯„Ó È‡ 7מכאשר יור:
 .‡ È·¯„Ó È‡ 8מאש מצורע דאיצטרי 0לאקושי לחטאת ולעולה:
 .‰ÁÈ¯ÙÏ 9א פרחה הצרעת בכל הבגד:

רש"י

 .¯Â‰Ë ‰ÏÂÎ· Á¯Ù ÔÏ‰Ï ‰Ó 10כדכתיב א פרוח תפרח וגו' )ויקרא יג(:
 .Ì˙‰Â 11גבי קרחת וגבחת דאד מנל דטהורה פריחה דאילו פריחה כי כתיבא
בנגע עור בשר כתיב ואילו קרחת וגבחת כתיבי גבי נתקי דמקו שער דראש
וזק שאי סימניה שוי לנגעי עור בשר שזה בשער לב וזה בשער צהוב:
 .Â˘‡¯ ˘˜˙È‡Â 12נתקי הראש:
 .'ÂÎ Ô‡Î Û‡ 13אלמא נתקי בהיקשא ילפינ להו וחוזרי ומלמדי על הבגדי
בג''ש:
 .Ô ÁÂÈ ¯''‡ 14מהכא לא תיתי ראייה דלאו קדשי הוא דא) היקש מלמד
בהיקש חו #מקדשי ותדע ל 0שהמדה הזאת שהבאתה אינה למידה בקדשי:
 .‡Â‰ Î''‡„ 15דדבר הלמד בהיקש חוזר ולמד בג''ש:
 .˘''‚· È˙È˙Â Ì˘‡· ÔÂÙˆ ¯Ó‡È ‡Ï 16דנאמר קדשי קדשי בחטאת ונאמר
קדשי קדשי באש:
 .È·È˙Î È¯È˙È ÌÈ˘„˜ È˘„˜ 17בהו והוה ליה גזירה שוה מופנה משני צדדי
ואי משיבי עליה גבי חטאת כתיב תשחט החטאת קדש קדשי הוא ובאש
כתיב זאת תורת האש קדש קדשי הוא ובתרוייהו כתיב בויקח קרח לכל
חטאת ולכל אשמ אשר ישיבו לי קדש קדשי ל:0
 .Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È·„ È ˙„Ó 18בפרק ב''ש )לעיל מא (.ומה במקו שלא הושוו
קרב לקרב ואוקימנא הת דקסבר ר' ישמעאל דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד
בקל וחומר:
 .·‡ ÔÈ ·· 19מה מצינו וכול שאילות הללו בקדשי נשאלו וארבעה שאילות
בכל מדה ומדה כגו דבר הלמד בהיקש מהו שילמד בהיקש ובגזרה שוה ובקל
וחומר ובבני אב ודבר הלמד בגזרה שוה מהו שילמד בהיקש ובג''ש וק''ו
ובבני אב ודבר הלמד בבני אב מהו שילמד בכול:
 .ÍÈÓÚËÈÏÂ 20אי משו הא כתביה לייתי מעולה דכתיב בה בהדיא:
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איזהו מקומן

דף נ:

פרק חמישי
12

13

1

2

הו ִציא" )ויקרא ד,יאיב(,
"וְ ִק ְר ּב ֹו ּו ִפ ְר ׁש ֹו וְ ֹ
מלמד שמוציאו של;
יכול  ישרפנו של;
נאמר כא :ראשו וכרעיו,
ונאמר להל :ראשו וכרעיו,
מה להל  על ידי ניתוח,
א) כא  על ידי ניתוח.
אי מה להל  בהפשט,
א) כא נמי  בהפשט!?
תלמוד לומר:
"וְ ִק ְר ּב ֹו ּו ִפ ְר ׁש ֹו" )ש,יא(.
14

15

16

17

18

דבר הלמד בגזרה שוה מהו שילמד בהיקש?
אמר ¯· :‡ÙÙ
3

ֶבח ַה ּ ׁ ְשלָ ִמים" ...אם ַעל ּת ֹו ָדה"" )ויקרא ז,יאיב(
"וזֹאת ּת ֹו ַרת ז ַ

למדנו לתודה שבא מ המעשר,
מדאשכח שלמי דאתו ממעשר;
שלמי גופייהו מנא ל?
דכתיב " ּ ׁ ָשם" )דברי כז,ז( " ׁ ָשם" )ש יד,כג(.
4

7

8

9

10

מאי תלמודא?
אמר ¯· :‡ÙÙ
כש שפרשו בקרבו 
כ 0בשרו בעורו;
ותניא:
¯· Èאומר:
נאמר כא :עור ובשר ופרש* ,
ונאמר להל :עור ובשר ופרש,
מה להל  על ידי ניתוח שלא בהפשט,
א) כא  על ידי ניתוח שלא בהפשט.
2019

5

6

זבחים

אמר ליה ¯·:‡ È
ממאי דמצות מצות מחלות גמר?
דלמא ממאפה תנור גמר!?
אלא אמר ¯·‡:
תניא:

מה לעולה  שכ כליל!
חטאת נמי איכא למיפר:0
מה לחטאת שכ מכפרת על חייבי כריתות!?
חדא מחדא לא אתיא.
תיתי חדא מתרתי!?
מהי תיתי?
לא נכתוב רחמנא עולה ותיתי מחטאת ואש 
מה להנ 0שכ מכפרי!
לא נכתוב רחמנא בחטאת ותיתי מהנ 0
מה להנ 0שכ זכרי!
לא נכתוב באש ותיתי מהנ 0
מה להנ 0שכ ישנ בציבור כביחיד.

אמר ליה  È¯Ó ·¯„ ‰È¯· ‡¯ËÂÊ ¯Óל¯·:‡ È
מעשר דג חולי בעלמא הוא!?
אמר ליה:
אמר אמרה:
למד קדש ומלמד קדש?
דבר הלמד בגזרה שוה מהו שילמד בגזרה שוה?
אמר ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
תניא:
"סֹלֶ ת ֻמ ְר ּ ֶב ֶכת" )ויקרא ז,יב(,
למדנו לרבוכה שבאה סולת;
חלות מניי?
תלמוד לומרַ " :ח ּל ֹותַ ...ח ּל ֹת" )ש(;
רקיקי מניי?
תלמוד לומרַ " :מצ ֹּותַ ...מצ ֹּות" )ש(.

קיח

נ:

21

23

22

דבר הלמד בגזירה שוה מהו שילמד בקל וחומר?
קל וחומר,
ומה היקש שאינו מלמד בהיקש ,אי מד¯·‡ אי מד¯· ‡ È
מלמד בקל וחומר מדתנא „·,Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
גזירה שוה המלמדת בהיקש מד¯·  ‡ÙÙ
אינו די שתלמד בקל וחומר?
24

25

27

26

11

רש"י

 .'ÂÎ ˙¯ÙÎÓ ÔÎ˘ 1ואי ל 0לפרש שאילתייהו מכא:
 .'ÂÎ ‡È˙‡ ‡Ï ‡„ÁÓ 2מילתא באפיה נפשה היא ולאו למיפשט בעיי:
 .Ì˘‡Â ˙‡ËÁ È·‚Ï ‰ÏÂÚ 3לא חשיבה כפרת עשה דידיה כפרה:
 .‰„Â˙Ï Â „ÓÏ 4מכא בהיקש משלמי שבאה מ המעשר א פירש בשעת
נדרו ע''מ להביאה ממעות מע''ש:
 .Ì˘ Ì˘ 5בשלמי כתיב )דברי כז( וזבחת שלמי ואכלת ש ובמעשר כתיב
)ש יד( ואכלת לפני ה' אלהי 0במקו אשר יבחר לשכ שמו ש מעשר דגנ0
תירוש 0ויצהר 0ובכורות:
 .‡Â‰ ÔÈÏÂÁ 6ואנ בקדשי קמיבעיא ל:
 .‰¯Ó‡ ¯Ó‡ 7האמור למד קדש ומלמד קדש בתמיה וכי שניה צריכי שיהו
בקדשי הואיל ולמד קדש כגו שלמי שפיר מיפשט בעיי דבתר למד אזלינ
ומר זוטרא סבר בתר מלמד אזלינ והיינו דאמרינ בעלמא )לעיל מה .ולקמ ס(:
הניחא למ''ד בתר למד אזלינ:
 .‰ÎÂ·¯ Â „ÓÏ 8חלות מבושלות במי תחילה שבתודה שבאה סולת ולא קמח:
 .ÔÈÈ Ó ‰„Â˙·˘ ˙ÂÏÁ 9ששלשה מיני מצה יש בה חלות רקיקי רבוכה חלות
שבה מניי שה סולת:
 .˙ÂÏÁ ˙ÂÏÁ Ï''˙ 10נאמר בחלות חלות ונאמר ברבוכה חלות:
 .˙ÂˆÓ ˙ÂˆÓ 11נאמר ברקיקי מצות ונאמר בחלות מצות וילפינ רקיקי
מחלות וחלות למדו מרבוכה ושניה בגז''ש:

רש"י

 .È‡ÓÓÂ 12דרקיקי דתודה מצות מצות מחלות דתודה גמרי:
 .È¯Ó‚ ‰Ù‡Ó ˙Á Ó ÔÈ˜È˜¯ È·‚ ·È˙Î„ ˙ÂˆÓÓ ‡ÓÏ„ 13והת סלת בהדיא
כתיב סלת חלות מצות בלולות בשמ ורקיקי מצות משוחי בשמ )ויקרא ב(:
 .ÌÏ˘ ¯Ù‰ ÏÎ ˙‡ ‡ÈˆÂÓ˘ „ÓÏÓ 14דאי במנותח היא 0הכל יוציא בהוצאה
אחת הנתחי וקרבו ופרשו:
 .ÂÈÚ¯ÎÂ Â˘‡¯ Ô‡Î ¯Ó‡ 15על ראשו ועל כרעיו )ש ד(:
 .ÂÈÚ¯ÎÂ Â˘‡¯ ÔÏ‰Ï ¯Ó‡ Â 16בעולת ב צא כתיב וער 0הכה את הראש
וכתיב וקרבו וכרעיו ירח) #ש א(:
 .ÁÂ˙È È''Ú ÔÏ‰Ï ‰Ó 17היה מקטיר דניתוח כתיב ביה:
 .ÁÂ˙È È''Ú ‰Ê Ï˘ ‰ÙÈ¯˘ Û‡ 18ובפר כה משיח קאי:
 .'ÂÎ Â·¯˜· Â˘¯Ù˘ Ì˘Î 19דאיתקש שריפת עורו ובשרו לשריפת קרבו
ופרשו:
 .Â·¯˜· Â˘¯Ù ‰Ó 20דדבר מגונה הוא להוציאו ולשורפו בעי:
 .ÔÏ‰Ï ¯Ó‡ Â 21בפר כה משיח )ויקרא ד( ונאמר כא בפר ושעיר של יו
הכיפורי )ש יז( ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת וגו' ואת עורות ואת
בשר ואת פרש:
 .ÔÏ‰Ï ‰Ó 22בפר כה משיח:
 .ÁÂ˙È È''Ú 23דילפינ מג''ש מעולה:
 .Â''˜ 24כלומר מק''ו נלמד לפרש ל 0שאילה זו:
 25ה''ג  .'ÂÎ ˘˜È‰· „ÓÏÓ Â È‡˘ ˘˜È‰ ‰ÓÂול''ג למד:
 26ג''ש המלמדת בהיקש גרסי' ולא גרסי' למדה:
 .‡ÙÙ ·¯„Ó 27וזאת תורת זבח השלמי כו' דפשט רב פפא מיניה לגזירה שוה
חוזרת ומלמדת בהיקש:
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איזהו מקומן

דף נא.

פרק חמישי

קיט

זבחים

ב בנו של קל וחומר הוא!?
אלא קל וחומר,
ומה היקש שאינו למד בהיקש ,אי מד¯·‡ אי מד¯· ‡ È
מלמד בקל וחומר מדתנא „·,Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
קל וחומר הלמד מהיקש מדתני „· Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
אינו די שילמד בקל וחומר?
וזהו קל וחומר ב קל וחומר.
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הניחא למא דאית ליה ד¯· ,‡ÙÙ
אלא למא דלית ליה ד¯·  ‡ÙÙ
מאי איכא למימר!?
אלא קל וחומר,
ומה היקש 
שאי מלמד בהיקש ,אי מ„¯·‡ אי מד¯· ‡ È
מלמד בקל וחומר מדתנא „·,Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
גזירה שוה המלמדת בגזירה שוה חבירתה,
מד¯,‡ÓÁ ¯· ÈÓ
אינו די שתלמד בקל וחומר.
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1

2

3

4

דבר הלמד בגזירה שוה מהו שילמד בבני אב?
תיקו.
דבר הלמד בקל וחומר מהו שילמד בהיקש?
קל וחומר,
ומה גזירה שוה שאינה למדה בהיקשא מד¯· Ô ÁÂÈ È
מלמד בהיקש מד¯· ,‡ÙÙ
קל וחומר הלמד מהיקש מדתנא „·,Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
אינו די שילמד בהיקש?
הניחא למא דאית ליה ד¯· ,‡ÙÙ
אלא למא דלית ליה ד¯·  ‡ÙÙ
מאי איכא למימר?
תיקו.
5
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6

דבר הלמד בקל וחומר מהו שילמד בגזירה שוה?
קל וחומר,
ומה גזירה שוה שאינה למידה בהיקשא מד¯·,Ô ÁÂÈ È
מלמד בגזירה שוה מד¯,‡ÓÁ ¯· ÈÓ
קל וחומר הלמד בהיקש מדתנא „· Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
אינו די שתלמד בגזירה שוה?
7

דבר הלמד בקל וחומר מהו שילמד בקל וחומר?
קל וחומר,
ומה גזירה שוה שאינה למידה בהיקש ,מד¯· Ô ÁÂÈ È
מלמד בקל וחומר כדאמר;
קל וחומר הלמד מהיקש מדתנא „·,Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
אינו די שילמד בקל וחומר.
וזהו קל וחומר ב קל וחומר.

דבר הלמד בקל וחומר מהו שילמד בבני אב?
אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
תא שמע )כא ז:ו(:
מלק ונמצאת טריפה,
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
אינה מטמאה בבית הבליעה;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
מטמאה בבית הבליעה;
אמר ¯·:¯È‡Ó È
קל וחומר:
ומה נבלת בהמה שמטמאה במגע ובמשא 
שחיטתה מטהרת טריפתה מטומאתה;
נבילת עו) שאי מטמא במגע ובמשא 
אינו די שתהא שחיטתה מטהרת טריפתה מטומאתה?
מה מצינו בשחיטה שמכשרתה באכילה  *
מטהרת טריפתה מטומאתה,
א) מליקה שמכשרתה באכילה 
תטהר טריפתה מטומאתה;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
דיה כנבלת בהמה טהורה,
ששחיטתה מטהרתה ולא מליקתה.
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נא.

16

ולא היא,
17

רש"י

8

9

רש"י

 .‡ÙÙ ·¯„ 'ÈÏ ˙È‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÁÈ ‰ 1דאמר בתר למד אזלינ:
 .¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ 2בתר מלמד אזלינ לא אשכח גז''ש חוזרת ומלמדת
בהיקש דהת מעשר חולי הוא המלמדה:
 .‰˙¯È·Á ˘''Ê‚· 3מה שאי היקש עושה כ בהיקש חבירו:
 .‡ÓÁ ¯· ÈÓ¯„Ó 4סלת מורבכת חלות:
 5שאינה למידה מ ההיקש גרסי':
 .Ô ÁÂÈ '¯„Ó 6לא יאמר צפונה באש מש למדנו שאי דבר הלמד בהיקש
מלמד בגז''ש:
 .˘˜È‰· ‰„ÈÓÏ ‰ È‡˘ 7כלומר מ ההיקש:
 .Â''˜· „ÓÏÓ 8כדאמר לעיל מק''ו ומה היקש שאינו למד מ ההיקש מלמד
בק''ו גז''ש המלמדת מגז''ש חבירתה מדרמי בר חמא וכו':
 .¯ÓÂÁÂ Ï˜ Ô· Â''˜ Â‰ÊÂ 9ק''ו זה שאנו מביאי כא לדורשו בתורה ללמד ק''ו
מק''ו אנו למידי אותו מדבר שא) הוא לא למדנוהו אלא בק''ו דהא מייתי לה
מגז''ש המלמדת בק''ו והיא גופא לא ידעינ לה אלא ע''י ק''ו דבק''ו ילפינ
לעיל:

 10ופרכינ · .‡Â‰ Â''˜ Ï˘ Â · Ôשאפי' היינו למידי אותו מדבר שלא למדנוהו
ע''י ק''ו הוא היה עצמו ב ק''ו שהרי בק''ו אנו למדי אותו כדאמר לעיל בק''ו
ומה גז''ש כו' עכשיו שא) גז''ש שאנו למידי אותו ממנו לדורשה בתורה א)
היא לא למדה שתלמד בק''ו אלא מק''ו נמצא שאתה מביא מדת קל וחומר
בתורה מכח שני קלי וחמורי והו''ל בנו של ק''ו וב בנו של ק''ו ודלמא כולי
האי לית ל למיל) ומיזיל:
 .‡Ï‡ 11לא תרביה מגזירה שוה המלמדת בק''ו דהיא גופה מק''ו אתיא ל אלא
ילי) ליה מהיקש המלמד בק''ו דנפקא ל ממתניתא דתני דבי רבי ישמעאל
דגמרא גמר לה דדבר המלמד בהיקש חוזר ומלמד בקל וחומר והשתא לא הוי
אלא קל וחומר ב קל וחומר כי אינ 0דלעיל דגזירה שוה מלמדת בקל וחומר
מקל וחומר:
 .‰ÚÈÏ·‰ ˙È·· ‰‡ÓËÓ 12כדי נבלת עו) טהור דאי מליקת טריפה בקדשי
מטהרת מידי נבלה והוא הדי נמי לשוחט עו) חולי טריפה מטמאה לרבי
יהודה .שלש מחלוקת בדבר לר''מ אחת שחיטת עו) של חולי ואחת מליקה
בקדשי מטהרות טריפת מידי נבילה ולר' יהודה זו וזו אינה מטהרת ולר' יוסי
שחיטה מטהרת ולא מליקה וכ מפרש במסכת טהרות בפרק שלש עשרה
דברי:
 .‰˙‡ÓÂËÓ ‰˙ÙÈ¯Ë ˙¯‰ËÓ ‰˙ËÈÁ˘ 13כדאמרינ בהעור והרוטב )חולי קכח(:
וכי ימות מ הבהמה וגו' מקצת בהמה מטמאה ומקצת בהמה אינה מטמאה
ואיזו זו טריפה ששחטה:
 .‡˘Ó·Â Ú‚Ó· ‡ÓËÓ Â È‡ ÛÂÚ ˙Ï· 14מבחו #דכתיב )ויקרא כב( לטמאה בה
אי ל 0אלא האמור בה אכילה ולא מגע ומשא:
 .‰˙‡ÓÂËÓ ‰˙ÙÈ¯Ë ˙¯‰ËÓ ‰˙ËÈÁ˘ ‡‰˙˘ ÔÈ„ Â È‡ 15והשתא דקי''ל
שחיטה דמטהרת בחולי מק''ו הדרא ומיגמרא אמליקה דקדשי בבני אב:
 .˙¯˘ÎÓ˘ ‰ËÈÁ˘· Â ÈˆÓ ‰Ó 16לאכול בחולי ומטהרת טריפתה מטומאתה
א) מליקה כו':
 17הכי גרסי'  .‡È˙‡˜ ÔÈÏÂÁ„ ‰ËÈÁ˘Ó ÈÂ‰È˙ Ì˙‰ ‡È‰ ‡ÏÂהכי פירושו הת
עיקר טעמא דר''מ לא ילי) בבני אב אלא מהיקש דזאת תורת הבהמה והעו)
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איזהו מקומן

דף נא.

פרק חמישי

זבחים

הת תיהוי היא משחיטה דחולי קאתיי.

ההוא דפגע ברישא.

דבר הלמד בבני אב,
מהו שילמד בהיקש ובגזירה שוה ובקל וחומר ובבני אב?
פשוט מהא חדא,
מפני מה אמרו:
ל בד  כשר?
שהרי ל באימורי  כשר;
ל באימורי  כשר?
שהרי ל בבשר  כשר;
יוצא?
הואיל ויוצא כשר בבמה;
טמא?
הואיל והותר בעבודת ציבור;
חו #לזמנו?
הואיל ומרצה לפיגולו;
חו #למקומו?
הואיל והוקש לחו #לזמנו;
שקיבלו פסולי וזרקו דמ?
בהנ 0פסולי דחזו לעבודת ציבור.

תנו רבנ:

1

32

4

5

6

7

8

וכי דני דבר שלא בהכשירו מדבר שבהכשירו?
תנא:
מ"זֹאת ּת ֹו ַרת ָהעֹלָ ה" ריבה סמי 0ליה.
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" ֶאל
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" ֶאל יְ ס ֹוד ִמזְ ַּבח ָהעֹלָ ה",
ולא יסוד מזבח הפנימי.

11

12

סוד ִמזְ ַּבח ָהעֹלָ ה",
" ֶאל יְ ֹ
ולא יסוד מזבח הפנימי.
סוד ִמזְ ַּבח ָהעֹלָ ה",
" ֶאל יְ ֹ
אי לו יסוד לפנימי עצמו.
סוד ִמזְ ַּבח ָהעֹלָ ה",
" ֶאל יְ ֹ
ת יסוד למזבח של עולה.
או אינו אלא מזבחה של עולה יהא ליסוד?
אמר ¯·:Ï‡ÚÓ˘È È
קל וחומר,
מה שיריי שאי מכפרי 
טעוני יסוד,
תחלת עולה שמכפרת 
אינו די שטעונה יסוד?
אמר ¯·:‡·È˜Ú È
מה שיריי שאי מכפרי ואי באי לכפרה 
טעוניי יסוד,
תחלת עולה שמכפרת ובאה לכפרה 
אינו די שטעונה יסוד?
א כ 
סוד ִמזְ ַּבח ָהעֹלָ ה"?
מה תלמוד לומרֶ " :אל יְ ֹ
ת יסוד למזבחה של עולה.
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אמר מר:

שירי הדם כו'.
מאי טעמא?
אמר קרא )ויקרא ד,יח(:

קכ

יא

מו ֵעד",
סוד ִמזְ ּ ַבח ָהעֹלָ ה אֲ ׁ ֶשר ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל ֹ
יְ ֹ
רש"י

כדלקמ בפרק חטאת העו) )סט (:אמרינ ר''מ קרא אשכח ודרש ואי נמי תיהוי
דגמר לה בבני אב כדקתני במתני' לא מיפשטא בעיי דהא ר''מ מליקה
בקדשי משחיטה דחולי גמר הוה ליה מלמד דחולי ולמא דלית ליה דרב
פפא א) על גב דלמד קדש לאו ראייה היא:
 .‡‰Ó ËÂ˘Ù 1מתני' חדא מהנ 0בעיא:
 .Â¯Ó‡ ‰Ó È ÙÓ 2לקמ היא בפ' המזבח ]מקדש[ )פד (:לרבי יהודה דדריש זאת
היא העולה הרי אלו מיעוטי פרט לנשחטה בלילה ושנשפ 0דמה ושיצא דמה
חו #לקלעי ופרי 0מה ראה להוציא את אלו ולהכשיר את השאר:
 .¯˘Î Ì„· ÔÏ Â¯Ó‡ ‰Ó È ÙÓ 3שא עלה לא ירד שהרי כשר באימורי א לנו
אימורי ועלו למזבח לא ירדו:
 .¯˘Î ¯˘·· ÔÏ È¯‰˘ ¯˘Î ‰ÓÏ ÔÈ¯ÂÓÈ‡· ÔÏÂ 4גמור מ התורה שזמ אכילת
שלמי שני ימי אלמא אימורי גמרי בבני אב על הד:
 .‡ÓË 5איברי עולה טמאי מפני מה א עלו לא ירדו:
 .ÂÏÂ‚ÈÙÏ ‰ˆ¯ÓÂ ÏÈ‡Â‰ 6הואיל וחשובה הרצאת דמו לחייב עליו משו פיגול
כמו שקרבו מתיריו בהכשר לפיכ 0אימורי פיגול שעלו לא ירדו:
 .ÔÈÏÂÒÙ ÂÏ·˜˘ 7א זרקו את דמו מפני מה א עלו הד או האימורי לא
ירדו:
 .ÔÈÏÂÒÙ Í ‰· 8מכשירי דחזו לעבודת צבור כגו כה טמא:
 .'ÂÎ ¯·„ ÔÈ „ ÈÎÂ 9דקא ילפת באימורי שלא בהכשיר מנל בבשר דהכשירו
בכ 0וזו היא מצותו ותו היכי ילי) יוצא במקדש מיוצא בבמה שכולו יוצא הוא
שאי ש קלעי אלא ע''פ השדה:
 .‰ÏÂÚ‰ ˙¯Â˙ ˙‡Ê 10תורה אחת לכל העולי א עלו לא ירדו כדכתיב על
מוקדה כל הלילה וכל ראיות הללו משו דממעט מזאת היא העולה תלתא
פסולי מייתי מהנ 0מאי שנא הני מהני והעיקר מקרא ואסמכתא בעלמא הוא:
 .‡ÓÚË È‡Ó 11אל יסוד מערב הוא דכתיב בפר כה משיח )ויקרא ד( אל יסוד
מזבח העולה אשר פתח אהל מועד יסוד שכנגד הפתח וזו היא מערבו של מזבח
שהוא כנגד פתח ההיכל ולקמ בברייתא )נב (.נפקא ל פר יו הכפורי מריבויא
דהפר שטעו מת ד ליסוד בפר כה משיח ובשעיר כתיב )ויקרא טז( ועשה את
דמו כאשר עשה לד הפר:

רש"י

 .‰ÏÂÚ‰ Á·ÊÓ „ÂÒÈ Ï‡ 12חמש פרשיות ה בחטאת של פר משיח ושל העל
שה פנימיות ושל שעיר נשיא ושל כבשת יחיד ושל שעירת יחיד שה חיצוניות.
בשתי הפנימיות ובשעיר נשיא כתיב בשפיכת שיריה אל יסוד מזבח העולה.
בשתי החיצונות כתיב אל יסוד מזבח סתמא וקדריש תנא תלתא אל מזבח
העולה למה פירש הכתוב וה''ג לה בת''כ אל יסוד מזבח העולה של פר כה
משיח ולא יסוד מזבח הפנימי אל יסוד מזבח העולה של פר העדה שאי ת''ל
אי לו יסוד לפנימי עצמו .כשהוא אומר אל יסוד מזבח העולה בשעיר נשיא
שאי תלמוד לומר שא את שיריו לא קיבל מזבח הפנימי שירי מזבח החיצו
יקבל .דבר אחר וכי יש לו יסוד לפנימי עצמו א כ מה תלמוד לומר אל יסוד
מזבח העולה ת יסוד למזבחה של עולה והכא נמי בעינ תלתא למיגרס והכי
גרסי' ופירושו אל יסוד מזבח העולה האמור בפר כה משיח ולא יסוד מזבח
הפנימי שלא תאמר במקו מת הקרנות ש יהיו שפיכת שיריו:
 .‰ÏÂÚ‰ Á·ÊÓ „ÂÒÈ Ï‡ 13האמור בפר העדה דלא צרי 0תו דהא איתקוש להדדי
אלא ללמוד בא שאפילו יסוד אי לו לפנימי והכי מידריש הואיל ומיותר לדרשא
יסוד יהיה למזבח העולה ולא לפנימי:
 .‰ÏÂÚ‰ Á·ÊÓ „ÂÒÈ Ï‡ 14האמור בשעיר נשיא שאי ת''ל כדמפרש בת''כ
בהדיא מתרי טעמי ]חדא דהא[ שירי דמי של עצמ של פנימי כגו בפר משיח
ועדה לא קיבל הפנימי כדאמר שיריו של חיצו יקבל בתמיה ועוד למדנו שאי
לו יסוד ולקמ )נב (.נמי הכי פרשינ לה בשמעתי א כ מה תלמוד לומר אל
יסוד מזבח העולה ת יסוד למזבחה של עולה ת תורת שפיכת שירי יסוד
להלכות מזבחה של עולה שיהא המזבח טעו בעולה ובכל דמי הניתני עליו
שפיכת שירי אל היסוד א נשאר בכלי כלו כשזורק ממנו שתי זריקות לשתי
קרנות ישפכנו ליסוד ומשו דבעולה לא כתיב שפיכת שירי איצטרי 0למיל)
מהכא:
 .„ÂÒÈ ‡‰È ‰ÏÂÚ Ï˘ ‰Á·ÊÓÏ ‡Ï‡ Â È‡ Â‡ 15או אינו בא ללמד כלו על
שפיכת שירי של עולה ושל שאר דמי אלא בא ללמד על הלכות המזבח במת
דמה של עולה שית שתי מתנותיה כנגד היסוד ולמעוטי קר מזרחית דרומית
שאי לו יסוד כדאמרינ בהאי פירקי )נג:(:
 .¯ÓÂÁÂ Ï˜Ó Ï‡ÚÓ˘È È·¯ ¯Ó‡ 16נפקא ל הא ולא בעי קרא:
 .'ÂÎ „ÂÒÈ ÔÈ ÂÚË ÔÈ¯ÙÎÓ ÔÈ‡˘ ˙‡ËÁ Ï˘ ÌÈ¯È˘ ‰Ó 17ורבי עקיבא גמר לה
להא קל וחומר הכי ומה שירי כו' ולקמיה מפרש מאי בינייהו כו':
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איזהו מקומן

דף נב.

פרק חמישי

הא מיבעי ליה לגופיה!?
מו ֵעד" )ש( נפקא.
מ"אֲ ׁ ֶשר ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל ֹ
1

2

נא:

נב .

סוד ִמזְ ַּבח ָהעֹלָ ה",
" ֶאל יְ ֹ
ת יסוד למזבח של עולה.
דאי סלקא דעת 0כדכתיב,
הני למה לי קרא?
לשירי,
שירי הא בראי עביד להו!
וכי תימא 
דאפי 0מיפ * 0דבראי לגואי ודגואי לבראי,
הא אי לו יסוד לפנימי עצמו!
או אינו אלא מזבח של עולה יהא ליסוד;
מי כתיב אל יסוד העולה?
סוד ִמזְ ַּבח ָהעֹלָ ה" כתיב!?
" ֶאל יְ ֹ
אי הוה כתיב אל יסוד העולה 
הוה אמינא  בזקיפה אל יסוד,
סוד ִמזְ ַּבח ָהעֹלָ ה",
השתא דכתיב " ֶאל יְ ֹ
אגגו דיסוד.
3

קכא

זבחים

א כ 
סוד ִמזְ ַּבח ָהעֹלָ ה"?
מה תלמוד לומר " ֶאל יְ ֹ
ת יסוד למזבח של עולה.

*

4
5

6

אמר ¯·:Ï‡ÚÓ˘È È
גג יסוד למה לי קרא?
קל וחומר הוא 
ומה שירי חטאת שאינה מכפרת 
טעונה גג יסוד,
תחלת עולה שמכפרת 
אינו די שטעונה גג יסוד!
אמר ¯·:‡·È˜Ú È
ומה שירי חטאת שאי מכפרי ואי באי לכפר 
טעונה גג יסוד,
תחלת עולה שמכפרת ובאה לכפר 
אינו די שטעונה גג יסוד?

מאי בינייהו?
אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
שירי מעכבי איכא בינייהו,
מר סבר  מעכבי,
ומר סבר  לא מעכבי.
¯·  ‡ÙÙאמר:
דכולי עלמא שירי אי מעכבי,
והכא במיצוי חטאת העו) מעכב קא מיפלגי,
מר סבר  מעכב,
ומר סבר  לא מעכב.
7

8

תניא כוותיה ד¯· :‡ÙÙ
9

"וְ ֵאתָּ 10כל ַה ָ ּדם יִ ׁ ְש ּפ ְֹך" )ש(,
מה תלמוד לומר " ַה ּ ָפר"?

לימד על פר יו הכיפורי שטעו מת דמי ליסוד,
דברי ¯·;È
אמר ¯·:Ï‡ÚÓ˘È È
קל וחומר 
ומה א מי שאי נכנס דמו לפני חובה 
טעו יסוד,
מי שנכנס דמו לפני חובה 
אינו די שטעו יסוד!
אמר ¯·:‡·È˜Ú È
ומה מי שאי דמו נכנס לפני ולפני,
בי לחובה בי למצוה 
טעו יסוד,
מי שנכנס דמו חובה לפני ולפני 
אינו די שטעו יסוד!
11

12

13

14

יכול  יעכבנו;
תלמוד לומר:
15

רש"י

16

 .‰ÈÙÂ‚Ï ‰ÈÏ ‡ÈÚ·ÈÓ È‡‰ 1שישפכ ליסוד מזבח החיצו ומיהו כל שכ א
רצה יתנ על הפנימי דמהיכא ילי) מיעוטא ואי קשיא הא ילפינ מברייתא דאי
לו יסוד לגמרי ההוא מייתורא דקרא ואי דרשת קמא לגופיה ותניינא למיעוטא
תו לא מייתר שני להכי אלא מקרא שלישי ותו לית ל 0דרשא שלישי:
 .‡˜Ù „ÚÂÓ Ï‰‡ Á˙Ù ¯˘‡Ó 2דהיינו חיצו והוה מצי למיכתב אל יסוד
המזבח אשר פתח אהל מועד מזבח העולה למה לי למיעוטא:
 3הכי גרסינ ‡‡˜ÏÒ È‡Â ‰ÏÂÚ Ï˘ ‰Á·ÊÓÏ „ÂÒÈ Ô˙ ‰ÏÂÚ‰ Á·ÊÓ „ÂÒÈ Ï
„ÈÎÂ Â‰Ï „È·Ú È‡¯· ‡‰ ÌÈ¯È˘ [ÌÈÈ¯È˘Ï ‡¯˜] ÈÏ ‰ÓÏ È ‰ ·È˙Î„Î Í˙Ú
˙ÂÓˆÚ ÈÓÈ ÙÏ „ÂÒÈ ÂÏ ÔÈ‡ ‡‰ È‡Â‚Ï È‡¯·„Â È‡¯·Ï È‡Â‚„ ÍÙÈÓ ÍÈÙ‡„ ‡ÓÈ
 .'ÂÎ Â È‡ Â‡ 4ואי ס''ד לגופיה אתא הני למה לי מה בא ללמדנו לשירי אשר
ישפ 0שיריו למזבח החיצו פשיטא דעליו ישפכ דהא תחילת מתנותיו בחו#
נעשו וכי תימא אי )לא( כתיב אל יסוד מזבח סתמא הוה אמינא נפי 0מיפ 0שירי
הד הפנימיי הצרי 0הכתוב לשפו 0בחו #ומה אתה לומד ששירי החיצו
יתננו לפנימי הא אי לו יסוד לפנימי עצמו הילכ 0על כרח 0ת יסוד למזבח של
עולה קאמר:
 .·È˙Î ‰ÏÂÚ‰ Á·ÊÓ „ÂÒÈ Ï‡ ‰ÏÂÚ‰ „ÂÒÈ Ï‡ ·È˙Î ÈÓ 5בשלמא אי דרשת
ליה לית תורת שפיכת שיריי לכל דמי החיצוני שפיר כתיב מזבח העולה
לית תורת יסוד למזבח העולה לכל דמי הנזרקי עליו אלא אי לתחילת דמי
קא דרשת ליה תו ליכא למימר לית תורה כנגד היסוד למזבח העולה לכל דמיו
דהא חטאת טעונה מת על ארבע קרנות וקר דרומית מזרחית בכלל ועל כרח0
אעולה לחודיה תדרשיה הוה ליה למיכתב אל יסוד העולה שתהא העולה כנגד
היסוד מזבח העולה מאי היא:
 .„ÂÒÈ„ ‰ÙÈ˜Ê· 6שיזרוק תחילת מתנות העולה בעליית אמה שמ האר #עד
הכניסה שהיא כנוס אמה דכולה ההוא אמה בי בגובהה בי בכניסה יסוד
מיקרייא השתא דכתיב אל יסוד המזבח יסוד שהוא דומה למזבח דהיינו גג של
יסוד:

רש"י

 .Â‰ÈÈ È· ‡ÎÈ‡ ÔÈ·ÎÚÓ ÌÈÈ¯È˘ 7ר' ישמעאל סבר כפרה הוא דלא מכפרי אבל
עכובי מעכבי רבי עקיבא דמוסי) ואי באי לכפרה אשמעינ דאי מת דמי
של מתנות תלוי בה דלא מעכבי להו שיריי להזאות:
 .È·ÎÚÓ ‡Ï ÌÈÈ¯È˘ ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ„ 8בחטאות ואפי' פנימיות והנ 0שיריי
דאיפלוג בהו ר' ישמעאל ור' עקיבא במיצוי חטאת העו) שהוא שירי הזאתו
דכתיב והזה מד החטאת על קיר המזבח והנשאר בד וגו' )ויקרא ה(:
 .‡ÙÙ ·¯„ ‰È˙ÂÂÎ ‡È ˙ 9דאית ליה לר' ישמעאל נמי לא מעכבי שירי:
 .¯Ù‰ Ì„ ÏÎ ˙‡Â 10בכה משיח כתיב ואת כל הד ישפו 0היה יכול לכתוב מה
ת''ל הפר כו':
 .'ÂÎ Ï‡ÚÓ˘È ¯''‡ 11לא לחלוק הוא בא אלא ללמד שאי שיריי מעכבי בו
והכי קאמר פר יוה''כ מק''ו הוא בא וכתבו הכתוב יכול לעכב כתבו ל 0ת''ל
וכלה מכפר כו' מסקנא דמילתא דרבי ישמעאל אתיא:
 .‰·ÂÁ ÌÈ ÙÏ ÂÓ„ Ò Î ÔÈ‡˘ ÈÓ 12כגו פר כה משיח שכניסת דמו לפני
אינה חובה קבועה שלא היה מצוה לחטוא ולהביא חטאת:
 .„ÂÒÈ ÔÂÚË 13שפיכת שיריי:
 .‰·ÂÁ ÌÈ ÙÏ ÂÓ„ Ò Î ˘ ÈÓ 14פר יו הכפורי שהוא חובה קבועה בכל שנה
ורבי עקיבא בא להוסי) על דבריו עד שאתה לומדו מהיכל שד פר נכנס לו
למצוה צא ולמדו מלפני ולפני שאינו נכנס לו לא לחובה ולא למצוה וזה נכנס
לו אפילו לחובה אינו די שיטעו:
 .Â ·ÎÚÈ ÏÂÎÈ 15דניהוי כמי ששנה עליו הכתוב לעכב שהרי לא הוצר 0לכתוב
וכתבו:
 .¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ 16באחרי מות וכלה מכפר שלמו כל הכפרות כול בעבודות
הללו האמורות בעני ושפיכת שיריי לא נאמרו ש:
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איזהו מקומן

דף נב:

פרק חמישי

"וְ ִכ ּ ָלה ִמ ַּכ ּ ֵפר ֶאת ַה ּק ֶֹד ׁש" )ויקרא טז,כ(,
שלמו כל הכפרות כול,
דברי ¯·;Ï‡ÚÓ˘È È
קל וחומר לפר כה משיח מעתה,
ומה מי שאי נכנס דמו לפני לא חובה ולא מצוה 
טעו יסוד,
מי שנכנס דמו לפני בי לחובה בי למצוה 
אינו די שטעו יסוד!
יכול  יעכבנו;
תלמוד לומר:
"וְ ֵאת ָּכל ַה ָ ּדם יִ ׁ ְש ּפ ְֹך",
נתקו הכתוב לעשה ועשאו שירי מצוה,
לומר ל 0
שירי אי מעכבי.
1

2

3

4

נב:

וסבר ¯· Ï‡ÚÓ˘È Èמיצוי חטאת העו) מעכב?
והתנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
"וְ ַה ִּנ ׁ ְש ָאר ַּב ָ ּדם יִ ּ ָמ ֵצה" )ויקרא ה,ט(;
אר"  "יִ ּ ָמצֵ ה"* ,
"וְ ַה ִּנ ׁ ְש ָ
ושאינו נשאר  לא ימצה!?
תרי תנאי ואליבא ד¯·.Ï‡ÚÓ˘È È
5

קכב

זבחים

יכול  א) הניתני למעלה שנתנ למטה כיפר;
ודי הוא,
נאמרו דמי למעלה ונאמרו דמי למט,
מה דמי האמורי למט  שנתנ למעל לא כיפר,
א) דמי האמורי למעל  א נת למטה לא כיפר!
לא,
א אמרת בתחתוני שניתני בנתינה למעלה,
שאי סופ למעל לא כיפר,
תאמר בעליוני שנתנ למטה,
שיש מה קרב למטה?
דמי הפנימיי יוכיחו,
שיש מה קרב בחו ,#וא נתנ בתחלה בחו #לא כיפר!
לא,
א אמרת בדמי הפנימיי  שאי מזבח הפנימי ממרק,
תאמר בעליוני  שהרי קרנות ממרקות אות?
א נתנ למטה כשרי?
תלמוד לומר:
"אֹ ָתה",
אותה שנית דמי למעלה ולא שנית דמה למטה;
מאי שאי מזבח הפנימי ממרק?
לאו אלו שיריי.
11

10

12

13

14

15

16

17

18

אמר ליה ¯·‡:
אי הכי 
תיתי בקל וחומר 
מה שיריי הפנימיי שסופ חובה בחו #
עשא בתחלה בחו #לא כיפר,
הניתני למעלה שאי סופ חובה למטה,
ועשא בתחלה למטה 
אינו די שלא כיפר?
אלא,
אי מזבח הפנימי ממרק בלבד אלא פרוכת.
19

אמר ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
האי תנא סבר  שירי מעכבי,
דתניא:

20

6

21

" ַה ּכ ֵֹהן ַה ְמ ַח ּ ֵטא א ָֹת ּה" )ויקרא ו,יט(,
אותה שנית דמה למעלה,
ולא אותה שנית דמה למטה;
אמרת?
וכי מאי באתה?
מכלל שנאמר )דברי יב,כז(:
7

22

8

"וְ ַדם זְ ָב ֶח ָ
יך יִ ּ ׁ ָש ֵפ ְך ַעל ִמזְ ַּבח" וגו',
למדנו לניתני במת ארבע שא נתנ במתנה אחת כיפר;
9

רש"י

 .‰ËÓÏ ÌÈÓ„ Â¯Ó‡ 10מחוט הסיקרא בחטאת העו) והזה מד החטאת
ה( ודרשינ ליה לקמ )סד (:זה קיר התחתו:
 .‰ÏÚÓÏ ÌÈÓ„ ¯Ó‡ Â 11בחטאת בהמה:
 .¯ÙÈÎ ‡Ï ‰ÏÚÓÏ Ô ˙ ˘ ‰ËÓÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓ„ ‰Ó 12דהא כתיב בהזאתו
חטאת היא שא שינה בה פסול דהכי אמרינ לקמ )סו (.עשאה למעלה כמעשה
כול פסול:
 .‰ËÓÏ ÔÙÂÒ ÔÎ˘ 13שירי ניתני ליסוד:
 .ıÂÁÏ ÔÙÂÒ˘ 14שפיכת שיריה:
 .¯ÙÎ ‡Ï ıÂÁ· ‰ÏÈÁ˙· Ô‡˘Ú Ì‡Â 15דעיכובא כתיב בהו כדרבינא מועשה
כאשר עשה:
 .Ô˜¯ÓÓ ÈÓÈ Ù‰ Á·ÊÓ ÔÈ‡˘ 16שאי ש גמר מת דמי שעוד צריכי עבודה
אחת הילכ 0חמירי ולקמ מפרש ואזיל מאי היא:
 .Â˙Â‡ ˙Â˜¯ÓÓ˘ ˙Â ¯˜· ‰ÏÚÓÏ ÔÈ ˙È · ¯Ó‡˙ 17שהוא גמר מת דמיה
לעכב דהא לכולי עלמא שיריי החיצוני לא מעכבי הילכ 0לא חמירי ויכשרו
למט להכי איצטרי 0אותה:
 .[Â‡Ï] Â˙Â‡ ˜¯ÓÓ ÈÓÈ Ù‰ Á·ÊÓ ÔÈ‡ ÔÎ˘ È‡Ó 18דשפיכת שיריי מעכבי
בהו:
 .‡·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ 19לרמי בר חמא:
 .ÈÎ‰ È‡ 20דשיריי מבחו #מעכבי בהו כל שכ דאתיא מקל וחומר ולא בעי
קרא:
 21ומה דמי הפנימיי שסו) שיריה חובה לחו #לעכב עשא בתחילה בחו#
כו':
 22הכי גרסינ ‡ .˙Î¯Ù ‡Ï‡ „·Ï· Ô˜¯ÓÓ ÈÓÈ Ù‰ Á·ÊÓ ÔÈ‡ ‡Ïדדמ טעו
תחילת הזייה על הפרוכת הואיל וטעוני שתי עבודות בפני חמירי לעכב
מלעשות' בחו #תאמר בניתני למעל שכ קרנות ממרקות את עבודותיה
העליונות ואי טעוני שתי עבודות אבל בשיריי לא קאמר דליעכבו:
)ויקרא

רש"י

 .‰˙ÚÓ ÁÈ˘Ó Ô‰Î ¯ÙÏ ¯ÓÂÁÂ Ï˜ 1מאחר שבאנו לכלל קל וחומר יש לנו
לדרוש קל וחומר כיוצא בו ולומר ששיריי מעכבי בפר כה משיח מריבוי
הכתוב שהרי בקל וחומר היה למד לשפיכת שיריי משעיר נשיא יכול יעכבנו
מעתה תלמוד לומר וכלה:
 .ÌÈ ÙÏ ÂÓ„ Ò Î ÔÈ‡˘ ÈÓ ‰ÓÂ 2כגו שעיר נשיא וחטאת יחיד שאי נכנסי
להיכל לא חובה ולא מצוה טעוני יסוד פר משיח שנכנס דמו לפני מצוה אינו
די שטעו יסוד נראה בעיני דלא גרסינ בהאי מסקנא בי לחובה בי למצוה
אלא למצוה גרידתא ואי גרסינ לה לא תיקשה אדתנא ברישא על ד פר משיח
שאינו נכנס לפני חובה וכא הוא שונה בי חובה בי מצוה לגבי פר יו
הכפורי לא הוי כניסת פר משיח חובה שאינו חובה כמותו אבל לגבי שעיר
נשיא דלא עייל ליה כלל קרי לה לכניסת פר משיח חובה ובמסכת סוטה )מד(:
אמרינ כהאי גוונא מצוה לגבי רשות חובה קרי ליה:
 .Â ·ÎÚÈ ÏÂÎÈ 3מעתה דניהוי כמי ששנה עליו לעכב:
 .·Â˙Î‰ Â˜˙ 'Â‚Â ¯Ù‰ Ì„ ÏÎ ˙‡Â Ï''˙ 4מסדר שאר העבודות ועשאו שירי
מצוה ששנה בהילו 0לשונו שכל העבודות כתיב ולקח והזה ונת על קרנות
וכא לא כתיב ושפ 0דמו אל יסוד אלא שנה במשמעה לנתקו מכלל שאר
העבודות לומר שאינה חובה כמו אות לעכב:
 .¯‡˘ Â È‡˘Â 5כלומר א יצא כל הד בהזאה אי צרי 0מיצוי:
 6האי תנא סבר שיריי מעכבי גרסינ:
 .‰˙Â‡ ‡ËÁÓ‰ 7הזורק את דמה ובכללה דזאת תורת החטאת כתיב אותה
מיעוטא היא א מחטא את דמה כהלכתו שכתבתי ל 0בה קרנות דהיינו למעלה
הוא דהואי חיטוי ונאכלת אי לא לא:
 .˙‡· ÔÈ‡Ó ÈÎÂ 8להכשיר שנזקקת להביא מקרא לפסול:
 .ÍÙ˘È 9שפיכה אחת ונאמר והבשר תאכל:
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איזהו מקומן

דף נג.

פרק חמישי

תנו רבנ:
"וְ ִכ ּ ָלה ִמ ַּכ ּ ֵפר" )ויקרא טז,כ(,
א כיפר  כלה,
וא לא כיפר  לא כלה,
דברי ¯·;‡·È˜Ú È
אמר לו ¯·:‰„Â‰È È
מפני מה לא נאמר:
א כלה  כיפר,
א לא כלה לא כיפר?
שא חיסר אחת מכל המתנות לא עשה ולא כלו.

זבחים

אלא כדברי האומר ולאו להני תנאי,
הכא נמי כדברי האומר ולאו להני תנאי.

1

משנה )ג(:
חטאות הצבור והיחיד.
אלו ה חטאות הצבור:
שעירי ראשי חדשי ושל מועדות 
שחיטת בצפו,
וקיבול דמ בכלי שרת בצפו,
ודמ טעו ארבע מתנות על ארבע קרנות.
כיצד? *
עלה בכבש ופנה לסובב,
ובא לו לקר דרומית מזרחית,
מזרחית צפונית ,צפונית מערבית,
מערבית דרומית.
9

2

10

11

12

נג.

מאי בינייהו?
¯· Ô ÁÂÈ Èו¯·,ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
חד אמר:
משמעות דורשי איכא בינייהו,
וחד אמר:
שיריי מעכבי איכא בינייהו.

קכג

13

14

3

4

שירי הד היה שופ 0על יסוד דרומית.
ונאכלי לפני מ הקלעי,
לזכרי כהונה ,בכל מאכל,
ליו ולילה עד חצות.
15

תסתיי ד¯· ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È Èהוא דאמר שיריי דמעכבי,
דאמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
לדברי האומר שיריי מעכבי,
מביא פר אחד ומתחיל בתחלה בפני.
5

אטו ¯· Ô ÁÂÈ Èלית ליה הא סברא?
והאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
תנא ¯· ‰ÈÓÁ Èכדברי האומר שירי מעכבי!?
6

7

8

16

18

17

20

19

גמרא:
היכי עביד?
¯· Ô ÁÂÈ Èו¯·,¯ÊÚÏ‡ È
חד אמר:
נות אמה איל 0ואמה איל,0
וחד אמר:
21

22

רש"י

 1ה''ג ˙''¯  .'Â‚Â ¯ÙÎÓ ‰ÏÎÂולקמיה מפרש מאי קאמרי ומאי בינייהו:
 .¯Ó‡ ‡Ï ‰Ó È ÙÓ 2מפני מה לא נדרשנו כסדר מכתבו:
 .'ÂÎ ÔÈ˘¯Â„ ˙ÂÚÓ˘Ó 3תרווייהו ללמד על המתנות שמעכבות קאמרי אלא מר
משמע ליה הכי ומר משמע ליה הכי רבי עקיבא משמע ליה מדסיפא לרישא
מדריש בכפרה דהיינו במתנות תלויה השלמה ושירי לא מעכבי ור' יהודה נמי
שירי לא מעכבי אית ליה וה''ק מ''ט תדרשיה הכי דהשתא לא שמעינ מינה
שכל מתנותיו מעכבות דאיכא למימר בכפרת מתנה אחת קאמר דומיא דחטאות
החיצונות אלא דרוש הכי א כלה הכל כמה שכתב הוא דכיפר וא לא כלה כל
מה שבעני לא כיפר ולמדנו שא חיסר אחת מ המתנות לא עשה כלו
ושיריי לא מעכבי שאינ אמורי בעני זה דגבי פר כה משיח הוא דאיתרבי
פר יו הכיפורי לשירי ולרבי יהודה איצטרי 0למיל) עיכוב מתנות מהכא
משו דאמר כי כתיבא חוקה בדברי הנעשי בבגדי לב לפני ולפני הוא
דכתיב:
 .Â‰ÈÈ È· ‡ÎÈ‡ È·ÎÚÓ ÌÈÈ¯È˘ 4ולרבי עקיבא לא מעכבי וה''ק א כיפר מה
שאמור בעני כלה דכתיב חוקה לעיכובא אבל שיריי שאינה אמור בעני לא
מעכבי ואתא רבי יהודה למימר כלה כל צורכי עבודותיו וא) המלמדי לו
ממקו אחר כיפר וא לא כלה לא כיפר שא חיסר אחת מכל המתנות כו'
ואפילו במת יסוד משמע:
 .'ÂÎ È·ÎÚÓ ÌÈÈ¯È˘ ¯ÓÂ‡‰ È¯·„Ï 5א גמר מתנות כול ונשפ 0הד מביא פר
אחר ומתחיל בהיכל כדי שיהו לו שיריי דאע''ג דאמרי' גמר מתנות מבפני
ונשפ 0הד מביא פר אחר ויתחיל בפרכת גמר מתנות שעל הפרכת ונשפ 0הד
יביא פר אחר ויתחיל במזבח ואי צרי 0להתחיל עבודה שהשלי שכול כפרה
בפני עצמ לדברי האומר שיריי מעכבי ולא אמרי' א גמר מתנות מזבח
הפנימי ונשפ 0הד יביא אחר וישפו 0על יסוד החיצו דא כ לאו היינו שירי
אלא במזבח יתחיל שיעשו שיריי וישפכ בחו #אלמא לרבי יהושע ב לוי
איכא למא דאמר שיריי מעכבי:
 .‡¯·Ò Í‰ ‰ÈÏ ˙ÈÏ ÈÓ Ô ÁÂÈ '¯ ÂË‡ 6דאיכא למא דאמר שיריי מעכבי:
 .Ô ÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ ‡‰Â 7בפרק השוחט )לקמ קיא:(.
 .'ÂÎ ¯ÓÂ‡‰ È¯·„Î ‰ÈÓÁ È·¯ ‡ ˙ 8דקתני רבי נחמיה אומר שירי הד
שהקריבו בחו #חייב ואמר רבי יוחנ עלה תנא רבי נחמיה למילתיה כדברי
האומר שיריי מעכבי אלמא לרבי יוחנ נמי איכא דאית ליה הכי אלא מאי
משני עלה דרבי יוחנ כי מוקמ לה כר' יהושע ב לוי מבעית לשנויי אדרבי
יוחנ לדברי האומר דקאמר אתנאי אחרי קאי ולא אהני תנאי דלעיל קאי ארבי
יהודה ורבי עקיבא הכא נמי איכא למימר דרבי יוחנ הוא דאמר שיריי

רש"י

מעכבי איכא בינייהו והא דקאמר רבי יהושע ב לוי לדברי האומר לאו אהני
תנאי קאי:
 .¯Â·Èˆ ˙Â‡ËÁ Ô‰ ÂÏ‡ :'È ˙Ó 9שאנו צריכי להזכיר שהרי הפנימיות פר
העדה ושעירי ע"ז^ כבר נשנו:
 .˙Â„ÚÂÓ Ï˘Â ÌÈ˘„Á È˘‡¯ È¯ÈÚ˘ 10שה על מזבח החיצו:
 .ÔÂÙˆ· Ô˙ËÈÁ˘ 11שהרי למדנו בבני אב לכל חטאות:
 .'ÂÎ ˙Â ˙Ó Ú·¯‡ 12כדילפינ מקרנות קרנות בפרק בית שמאי )לעיל לז:(:
 .··ÂÒÏ ‰ ÙÂ ˘·Î· ‰ÏÚ 13מפני שדמה נית למעלה על הקרנות ובאצבע צרי0
לעמוד על גבי סובב אבל בכל שאר הדמי שה התחתוני מ החוט ולמטה
בקר זוית המזבח עומד על הרצפה וזורק מ הכלי למזבח וכל מקו שיגיע
למזבח כשר:
 .˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈÓÂ¯„ Ô¯˜Ï ÂÏ ‡·Â 14שבה הוא פוגע ראשו כדקיימא ל לקמ
)סב (:כל פינות שאתה פונה יהו דר 0ימי והכבש בדרו וכשעולה בו ופניו
למזבח הוי ימינו למזרח ובא לימינו למזרח ובא לאותו קר והול 0ומקי) בסובב
דר 0ימי ופניו למזבח מ הדרו למזרח וממזרח לצפו ומצפו למערב דהיינו
דר 0ימי:
 .˙ÈÓÂ¯„ „ÂÒÈ ÏÚ 15בגמרא ילי) לה:
 .ÌÈÚÏ˜‰ ÔÓ ÌÈ ÙÏ 16לפי שבמשכ היו קלעי היק) לחצר אהל מועד ובמקו
הקלעי היתה חומת העזרה בבית שלמה או בית עולמי ובחטאת כתיבא בחצר
אהל מועד במקו קדוש תאכל )ויקרא ו(:
 .‰ Â‰Î È¯ÎÊÏ 17דכתיב הכה המחטא אותה )ש( לאפוקי נשי שאינ ראויות
לחיטוי ובויקח קרח גבי חטאת ואש ומנחה כתיב כל זכר יאכל אותו:
 .ÏÎ‡Ó ÏÎ· 18משו דקתני בפסח ואינו נאכל אלא צלי לקמ )נו (:תני בכולהו
ובכל מאכל:
 .‰ÏÈÏÂ ÌÂÈÏ 19כדילפינ בפ' שלישי )לעיל לו (.ובשר זבח תודת שלמיו למדנו
שנאכלת ליו אחד חטאת ואש מני תלמוד לומר זבח ובקדשי לילה הול0
אחר היו דכתיב לא יניח ממנו עד בקר )ויקרא ז(:
 .˙ÂˆÁ „Ú 20סייג עשו חכמי לתורה להרחיק אד מעבירת כרת כדתנ
בברכות בפרק קמא )ב (.כל הנאכלי ליו אחד מצות כו':
 .„È·Ú ÈÎÈ‰ :'Ó‚ 21מתנת אצבע בקר:
 .ÍÏÈ‡ ‰Ó‡ 22כשהוא עומד אצל זוית המזבח נות בתו 0אמה של מקצוע
לאיזה רוח שירצה או לדרו או למזרח בקר דרומית מזרחית וכ בכל קר:
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איזהו מקומן

דף נג.

פרק חמישי

מחטא ויורד כנגד חודו של קר.
אליבא ד¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èדאמר:
היא עצמה אינה נעשית אלא בגופה של קר 
דכולי עלמא לא פליגי,
כי פליגי  אליבא ד¯·,È
מר סבר 
אמה איל 0ואמה איל 0כנגד קר הוא,
ומר סבר 
כנגד חודה אי ,טפי לא.
1

2

3

4

5

6

7

מיתיבי:
חטאת הציבור והיחיד כיצד מת דמ?
היה עולה לכבש ופנה לסובב,
ובא לו לקר דרומית מזרחית,
וטובל באצבעו הימנית ,המיומנת שבימי,
מ הד שבמזרק,
וחומר בגודלו מלמעלה ובאצבעו קטנה מלמטה,
ומחטא ויורד כנגד חודה של קר,
עד שמכלה כל הד שבאצבע,
וכ כל קר וקר!?
הכי קאמר 
מצוה בחודה,
אי עבד אמה איל 0ואמה איל  0לית ל בה.
8

109

11

12

קכד

זבחים

"וְ ַה ַה ְר ֵאלַ 16א ְר ּ ַבע ַא ּמ ֹות,
יאל )כתיב  ומהאראיל( ּולְ ַמ ְעלָ ה ַה ְּק ָר ֹנות ַא ְר ַּבע",
ּו ֵמ ָהאֲ ִר ֵ

יג

ארבע אמות הוא דהויא?
אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
ומקו קרנות ארבע.
מקו קרנות ארבע הויא?
אלא אימא 
רשות קרנות ארבע.
17

18

19

20

תנ הת )מידות ג:א(:
חוט של סיקרא חוגרו באמצע,
להבדיל בי דמי העליוני לדמי התחתוני.
מנא הני מילי?
אמר ¯· ‡:‡ ÈË˜ ·¯ ¯· ‡Á
שנאמר )שמות כז,ה(:
"וְ ָהיְ ָתה ָה ֶר ׁ ֶשת ַעד חֲ ִצי ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח",
התורה נתנה מחיצה,
להבדיל בי דמי העליוני לדמי התחתוני.
21

22

שירי הדם כו'.
תנו רבנ:

יד

" ֶאל יְ ס ֹוד ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח" 
זה יסוד דרומי;
אתה אומר:
זה יסוד דרומי,
או אינו אלא יסוד מערבי,
וילמד סתו מ המפורש?
אמרת:
ילמד ירידתו מ הכבש ליציאתו מ ההיכל,
מה יציאתו  מ ההיכל בסמו 0לו,
א) ירידתו  מ הכבש בסמו 0לו.
23

מאי ¯·,È
ומאי ¯·?ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
דתניא:
דמי העליוני ניתני מחוט הסיקרא ולמעלה,
דמי התחתוני ניתני מחוט הסיקרא ולמט,
דברי ¯·;È
¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
במה דברי אמורי? בעולת העו);
אבל בחטאת בהמה 
היא עצמה אי נעשית אלא על גופה של קר.
13

14

24

25

26

15

תניא:
¯· Ï‡ÚÓ˘È Èאומר:
זה וזה יסוד מערבי;
¯· È‡ÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
זה וזה יסוד דרומי.
בשלמא למא דאמר :יסוד מערבי,
27

אמר ¯·:Â‰·‡ È
מאי טעמיהיב ד¯·?È
דכתיב )יחזקאל מג,טו(:
רש"י

 .„¯ÂÈÂ ‡ËÁÓ 1לשו הכתוב הכה המחטא אותה )ויקרא ו(:
 .¯ÊÚÏ‡ È·¯„ ‡·ÈÏ‡ 2לקמ מייתי פלוגתייהו:
 .‰ÓˆÚ ‡È‰ 3כלומר כל עצמה ועיקר מצותה אינו אלא ש:
 .È‚ÈÏÙ ‡Ï Ú''Î„ 4דלא בעינ חודה דקר כתיב ואמה על אמה ברו אמה
הנתו בראש המזבח בכל זוית וזוית בכל מקו שבה קרוי קר:
 .È·¯„ ‡·ÈÏ‡ È‚ÈÏÙ ÈÎ 5דמכשר לה מחוט הסיקרא ולמעלה ואע''ג דלא בקר:
 .¯·Ò ¯Ó 6כי היכי דקר הויא אמה על אמה א) כל שתחתיו כנגדו הוי קר:
 .¯·Ò ¯ÓÂ 7כיו דקרא לאו אקרנות ממש קפיד בשאר המזבח לא שיי 0לשו
קר אלא בחודה של זוית:
 .ÔÈÓÈ·˘ ˙ ÓÂÈÓ‰ 8אצבע הרגילה למלאכה ולא שאר אצבעות מוכנות
להושיט ולטבל היינו שאצל גודל מיומנת אמנט''ר בלע''ז:
 .‰ Ë˜ Ú·ˆ‡·Â ÂÏ„Â‚· ¯ÓÂÁÂ 9מוש 0את הד שבאצבע כלפי למטה שיפול
כולו למזבח:
 .¯ÓÂÁ 10לשו נחמרו בני מעיה )חולי נד (.דנוריי''ר בלע''ז:
 .‡ËÁÓÂ 11זריקת חטאת קרוי חיטוי כמו הכה המחטא אותה:
 .‰„ÂÁ „‚ Î 12רבי היא דמכשר למטה מ הקר להכי תנא לה בחודה:
 .‡''„· 13דדמי העליוני כשירי למעלה מ החוט מיד:
 .ÛÂÚ‰ ˙ÏÂÚ· 14שנעשית למעלה כדאמרינ בפרק קדשי קדשי )לקמ סד:(:
 .‰Ó‰· ˙‡ËÁ Ï·‡ 15דכתיב בה קר בהדיא אינה נעשית כו':

רש"י

 .Ï‡¯‰‰Â 16מזבח:
 .È‡Â‰„ ‡Â‰ ˙ÂÓ‡ Ú·¯‡ 17בתמיה וכי אי גובהו או רוחבו אלא ארבע אמות:
 .Ú·¯‡ ˙Â ¯˜ ÌÂ˜Ó 18כלומר הקרנות תופסי ארבע אמות במזבח דכל קר
אמה על אמה:
 .‡ÈÂ‰ Ú·¯‡ ˙Â ¯˜ ÌÂ˜ÓÂ 19בתמיה והרי אי הקרנות אוכלי במזבח אלא שתי
אמות מ המזרח למערב ושתי מ הדרו לצפו היינו שתי על שתי:
 .‡Ï‡ 20על כרח 0ה''ק קרא רשות קרנות ארבע כלומר ש רשות הקרנות
תופסת למטה מה ארבע אמות דהיינו עד החוט דכוליה הוי קר:
 .˙˘¯‰ 21כעי ציור מצוירת בקליעה ושל נחשת הויא בתחתיו של מזבח עשוי
כנפה וגבוה עד חציו של מזבח:
 .‰ˆÈÁÓ ‰ ˙ ‰¯Â˙‰ 22מדקפיד אחצי מזבח:
 .Á·ÊÓ‰ „ÂÒÈ Ï‡ 23האמור בחטאת החיצונה:
 .È·¯ÚÓ „ÂÒÈ ‡Ï‡ Â È‡ Â‡ 24כדאשכח בפנימיות לעיל אשר פתח אהל מועד
וילמד סתו מ המפורש:
 .˘·Î‰ ÔÓ Â˙„È¯È „ÓÏÈ 25בחיצונות ושירי הד בידו מיציאתו מ ההיכל
]ושיריי הפנימיי בידו מה יציאתו מ ההיכל[ ביסוד מערבי שהוא סמו 0לו:
 .˘·Î‰ ÔÓ Â˙„È¯È Û‡ 26נשפכי ליסוד דרומי שהוא סמו 0לו:
 .‰ÊÂ ‰Ê 27חיצוני והפנימי:
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איזהו מקומן

דף נג:

פרק חמישי

2

14

3

15

4

נג:

לישנא אחרינא:
כוליה פתח בדרו קאי.

זבחים

ודמה טעון שתי מתנות.
היכי עביד?
אמר ¯·:
נות וחוזר ונות;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר:
מתנה אחת כמי גמא נות.

קסבר 
ילמד סתו מ המפורש,
אלא למא דאמר :יסוד דרומי,
מאי טעמא?
אמר ¯·:ÈÒ‡ È
קסבר האי תנא 
כוליה מזבח בצפו קאי.
1

קכה

16

כתנאי:
יכול  יזרקנו זריקה אחת;
תלמוד לומר )ויקרא א,ה(ָ " :ס ִביב";
אי סביב 
יכול  יקיפנו כחוט;
תלמוד לומר )ש(" :וְ זָ ְרק ּו",
הא כיצד?
דמהטו טעו שתי מתנות שה ארבע;
¯· Ï‡ÚÓ˘È Èאומר:
נאמר כאָ " :ס ִביב",
ונאמר להל )ש ח,טו(ָ " :ס ִביב",
מה להל  פיסוק וארבע מתנות,
א) כא  פיסוק וארבע מתנות;
אי מה להל  ארבע מתנות על ארבע קרנות,
א) כא  ארבע מתנות על ארבע קרנות!
אמרת?
עולה טעונה יסוד,
וקר מזרחית דרומית לא היה לה יסוד.
17

*

תנא „· Ï‡ÚÓ˘È È·¯ Èכ¯· ÈÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומרי:
זה וזה יסוד מערבי;
וסימני:0
משכו גברי לגברא.
5

6

7

18

19

משנה )ד(:
העולה קדשי קדשי 
שחיטתה בצפו,
וקיבול דמה בכלי שרת בצפו,
ודמה טעו שתי מתנות שה ארבע,
וטעונה הפשט וניתוח,
וכליל לאשי.
8

109

11

גמרא:
עולה מאי טעמא תני ליה קדשי קדשי?
משו דלא כתיב בה קדשי קדשי היא.
12

13

20

21

22

23

24

מאי טעמא?
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
לפי שלא היתה בחלקו של טור),
דאמר ¯· ˘:˜ÁˆÈ ·¯ ¯· Ï‡ÂÓ
25

26

רש"י

 .ÌÂ˙Ò 1החיצוני:
 .˘¯ÂÙÓ 2פנימי שכתוב בה יסוד מערבי דכתיב אשר פתח אהל מועד:
 .Ë''Ó 3הא כתיב בפנימיי אל יסוד אשר פתח אהל מועד:
 .È‡˜ ÏÎÈ‰‰ Á˙Ù ÔÂÙˆ· Á·ÊÓ ‰ÈÏÂÎ ¯·Ò˜ 4ואי המזבח לפני הפתח כלו
אלא אמה של יסוד דרומי אי נמי בצפו העזרה קאי והוו חמש אמותיו כנגד
הפתח ואמה אחת מה יסוד דרומי אישתכח דכי נפיק מ הפתח רואה יסוד
דרומי לפניו מכוו באמצע הפתח ואית דגרס כוליה פתח בדרו מזבח קאי והיא
היא כל פתח ההיכל לדרומו של מזבח הוא:
 .Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È·„ ‡ ˙ 5היו שוני ברבי שמעו ב יוחי זה וזה יסוד מערבי
תלמידי רבי ישמעאל היו שוני משנה שנשנית בבית מדרשו של רבי שמעו דזה
וזה יסוד מערבי כרבי ישמעאל:
 .ÍÈ ÓÈÒÂ 6שלא תחלי) הגירסא לומר זה וזה דרומי:
 .‡¯·‚Ï È¯·‚ ‰ÂÎ˘Ó 7תלמידי ר' ישמעאל שה מרובי משכו את ר''ש לומר
כדברי רב:
 .ÌÈ˘„˜ È˘„˜ ‰ÏÂÚ‰ :'È ˙Ó 8היא ליפסל ביוצא ובטבול יו ובמחוסר
כפורי ומועלי בה:
 .˙Â ˙Ó È˙˘ 9בקר מזרחית צפונית ובקר מערבית דרומית שכנגדה באלכסו
והכי תנ במסכת תמיד )ל (:בא לו לקר מזרחית צפונית נות מזרחית צפונית
מערבית דרומית נות מערבית דרומית וטעמא משו דקר מזרחית דרומית לא
היה לה יסוד כדאמרינ בשמעתי ועולה טעונה תורת מת דמה כנגד היסוד
וכדרבינ לעיל )נא (.מק''ו משירי חטאת הילכ 0בעי ]הנ [0תרתי דאמר:
 .'„ Ô‰˘ ˙Â ˙Ó È˙˘ 10בעינ כדי שיהא מת הד בד' רוחות המזבח והא לא
משכחת לה אלא בשתי קרנות העומדות באלכסונה של זו דאי בשתי שברוח
אחת לא הוי ד אלא בג' רוחות של מזבח ולא קרינ ביה סביב:
 .Ú·¯‡ Ô‰˘ 11בגמ' מפרש היכי עביד:
 .ÌÈ˘„˜ È˘„˜ ‰· È ˙ ‡ÓÚË È‡Ó :'Ó‚ 12מאי דלא תני גבי חטאות ואשמות
דהוו נמי קדשי קדשי:
 .‰· ·È˙Î ‡Ï„ ÌÂ˘Ó È ˘ÓÂ 13איצטרי 0לאשמועינ דאפ''ה קדשי קדשי היא
דהא כולה לגבוה ואי ל 0קדשי קדשי כזה ובקדשי קלי גופייהו מאי דאזיל
מינייהו לגבוה קדשי קדשי הוא כדתנ לקמ בפ' התדיר )פט (.מעשר קוד
לעופות מפני שהוא מי זבח ויש בו קדשי קדשי דמו ואימוריו:

27

רש"י

 .„È·Ú ÈÎÈ‰ 14דנעשי השתי שה ארבע:
 .Ô˙Â Â ¯ÊÂÁÂ Ô˙Â 15זורק מ הכלי ולמזבח ברוח זו של קר וכ ברוח השניה
של קר וכ לקר שכנגדה באלכסו ונמצא מ הד לד' רוחות של מזבח מתנה
לכל רוח:
 .‡Ó‚ ÔÈÓÎ 16זורק נגד הפינה מ הכלי והד מתפשט לשתי רוחות הפינה והרי
הוא כמי גא אות יונית עשויה ככ) פשוטה:
 .·È·Ò Á·ÊÓ‰ ÏÚ Ì„‰ ˙‡ Â˜¯ÊÂ 17בעולה כתיב וכ כתיב בשלמי ואש:
 .Â˜¯ÊÂ Ï''˙ 18ואי זריקה אלא מרחוק ובחוט אי אפשר להקי) אלא באצבע
ובנגיעה:
 .'ÂÎ ÔÂÚË ‰Ó„Â 19כמי גמא ובשתי קרנות שבאלכסו דאיכא סביב לארבע
רוחות המזבח ובזריקה:
 .·È·Ò ÔÏ‰Ï ¯Ó‡ Â 20בחטאות המלואי בצו את אהר:
 .˙Â ˙Ó '„ ˜ÂÒÈÙ ÔÏ‰Ï ‰Ó 21ד' נפסקות זו מזו דהא על ארבע קרנות נות:
 .Ô‡Î Û‡ 22אע''פ שבשתי קרנות פיסוק בעינ והיינו כדרב נות וחוזר ונות:
 .„ÂÒÈ ‰ ÂÚË ‰ÏÂÚ 23תחילת מתנותיה צריכה נגד היסוד שיהא יסוד המזבח
תחת מקו מתנה ומקל וחומר אייתינה לעיל בפירקי )נא:(.
 .„ÂÒÈ ‰Ï ‰È‰ ‡Ï 24לקמיה מפרש היכי דמי הילכ 0בקר מזרחית צפונית היה
מתחיל:
 .ÌÚË È‡Ó 25לא היה לה יסוד:
 .Û¯ÂË 26בנימי דכתיב ביה זאב יטר) )בראשית מט( שנתנבא יעקב עליו בבקר
יאכל עד )ש( באחסנתיה תיתבני מדבחא ואותה הקר לא היתה בחלקו
כדמפרש ואזיל:
.‰Ó‡ ‰„Â‰È Ï˘ Â˜ÏÁ· ÏÎÂ‡ ‰È‰ Á·ÊÓ ˜ÁˆÈ ·¯ ¯· Ï‡ÂÓ˘ ·¯ ¯Ó‡„ 27
אמה במזרחו אמה בדרומו על כל האור 0בעובי אמה אלא שלא היתה אמה
שבמזרח על פני כל המזרח שכשמגיע לקר מזרחית צפונית היתה כלה בסמו0
לקר אמה וכ אכילת האמה הדרומית לא היתה מהלכת על פני כל הדרו
שכשמגעת לקר דרומית מערבית כלה בסמו 0לקר אמה כדתנ לקמ )נד(.
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איזהו מקומן

דף נד.

פרק חמישי

מזבח אוכל בחלקו של יהודה אמה;
אמר ¯· ‡ÓÁ ¯· ÈÂÏ Èאמר ¯·:‡ È Á È·¯· ‡ÓÁ È
רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה,
ונכנסה בחלקו של בנימי,
והיה בנימי הצדיק מצטער עליה בכל יו לנוטלה,
שנאמר )דברי לג,יב(* :
"חֹ ֵפף ָעלָ יו ָּכל ַהי ֹּום",
לפיכ 0זכה בנימי הצדיק,
ונעשה אושפיזכ להקדוש ברו 0הוא,
שנאמר )ש(ּ " :ו ֵבין ְּכ ֵת ָפיו ׁ ָש ֵכן".
1

נד.

2

מיתיבי )כא ו:ה(:
עולת העו) כיצד היתה נעשית?
היה מולק את ראשה ממול עורפה ומבדיל,
וממצה דמה על קיר המזבח;
ואי אמרת לא היה לה יסוד 
באוירא בעלמא הוא דקא עביד?
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
אימר כ 0התנו:
אוירא דבנימי ,קרקע דיהודה.

קכו

זבחים

באחסנתיה יתבני מדבחא;
 ÈÂÏמתרג:
באחסנתיה יתבני מקדשא,
מקו מקודש לדמי.
10

תא שמע:
היסוד היה מהל 0על פני כל הצפו ועל פני כל המערב,
אוכל בדרו אמה אחת ובמזרח אמה אחת!
מאי אוכל?
נמי בדמי.
12

11

תא שמע:
המזבח היה שלשי ושתי על שלשי ושתי!?
הכא במאי עסקינ?
מ הצד.
13

3

54

6

7

מאי לא הוה לה יסוד?
¯· אמר :בבני;
 ÈÂÏאמר :בדמי.
8

9

14

תא שמע:
נמצא פורח אמה על יסוד ואמה על סובב!?
אימא 
כנגד אמה יסוד ועל אמה סובב.
15

16

תא שמע:
דתני :ÈÂÏ
כיצד בוני את המזבח?
מביאי מלב שהוא שלשי ושתי על שלשי ושתי,
וגובהו אמה,
ומביא חלוקי אבני מפולמות בי גדולות בי קטנות,
ומביא סיד וקוניא וזפת וממחה ושופ,0
וזה הוא מקו יסוד;
וחוזר ומביא מלב שהוא שלשי אמה על שלשי אמה,
17

¯· מתרג:

18

19

רש"י

היסוד מהל 0על פני כל הצפו ועל פני כל המערב אוכל במזרח אמה אחת
ובדרו אמה אחת נמצא יסוד לג' קרנות כזה:
 .‰„Â‰È Ï˘ Â˜ÏÁÓ ‰‡ˆÂÈ ‰˙È‰ ‰ÚÂˆ¯ 1לדרומו של מזבח שחלקו של יהודה
היתה במזרח כדתניא )יומא יב (.מה היה בחלקו של יהודה הר הבית )בכניסתו(
והלשכות שבו והעזרות עזרת נשי כולה )ועזרת( ושני ועשרי אמה של מקו
דריסת רגלי הכהני ומקו דריסת רגלי ישראל מיקרו עזרות נמצא חלקו של
יהודה במזרח המזבח ובצדו ]לדרו[ והמזבח אוכל בחלקו אמה במזרח מלבד
אמה של קר מזרחית צפונית היתה כולה חלקו של יהודה שהיתה אותה אמה
ברחוק מ הקר אמה והרצועה היתה יוצאה בדרו למזבח ונכנסת בחלקו של
בנימי שממקו הדריסה ולמעלה היה חלקו של בנימי אלא שרצועה זו היתה
ליהודה באה בתו 0חלקו של בנימי בדרומו של מזבח ומזבח אוכל בה אמה
והיא אמה שהיא כניסת היסוד ראוי להיות בה כדאמר מר )מדות פרק ג מ''א( עלה
אמה וכנס אמה זהו יסוד כל אור 0כותל מזרחי בעובי אמה היה אוכל חלקו של
יהודה וכ כותל דרומי לבד אמה סמו 0לקר דרומית מערבית:
 .ÛÙÂÁ 2כמו נזיר חופ) ומפספס )שבת נ (:דפרוטי''ר דגרנטו''ר בלע''ז כאד
המחשב ודואג:
 .ÏÈ„·ÓÂ 3בשתי סימני ולא כחטאת שהיא בסימ אחד ולקמ ילי) לה בפרק
קדשי קדשי )סה:(.
) .‰Ó„Ó ‰ˆÓÓÂ 4ומקי) מחבר כמו אי מקיפי שתי חביות )ביצה לב ((:דוחק
בית מליקתו לקיר והוא מתמצה ע''י דוחקו בקיר ולקמ אמרינ שעל קר
מזרחית דרומית היא נעשית ואי אי לה יסוד נמצא כשהוא מולקה באויר היא
נמלקת והד נופל לאר #לאיבוד וא''ת נופל על הסובב שהרי למעלה היא
נעשית הא קתני הת עשאה למטה מרגליו אפי' אמה אחת כשרה:
 5דלא קפיד אלא אלמעלה מ החוט:
 .„È·Ú˜ ‡ÓÏÚ· ‡¯ÈÂ‡· 6בתמיה:
 .'ÂÎÂ ÍÎ ¯ÓÈ‡ 7ואיכא למימר למעלה מג' דלאו קרקע הוא עשוי כמי בליטה
קטנה כנגד אותה הקר לקבל בה ד עולת העו) שלא יפול לאר #וקיר מזבח
מיקרי אבל יסוד לא מיקרי להכשיר הקר למת דמי הצריכי לינת כנגד
היסוד שאי יסוד אלא המיוסד באר:#
 .ÔÈ ·· ¯Ó‡ ·¯ 8בקר דרומית מערבית בנו היסוד אמה באור 0הדרו וחדלו
לה כל הדרו וכל המזרח עד אמה סמו 0לקר צפונית מזרחית כדאמר )לקמ(
אוכל במזרח אמה ובדרו אמה:
 .ÌÈÓ„· ¯ÓÂ‡ ÈÂÏ 9יסוד היה על פני כל המזרח אבל לא נותני דמי בחלקו
של יהודה:

20

121

רש"י

 .‡Á·„Ó È ·˙È 10בניינא גופיה משמע:
 .ÏÎÂ‡ 11תופס:
 .˙Á‡ ‰Ó‡ Á¯ÊÓ· 12ובמקצוע צפונית מזרחית משו 0לצד מזרח אמה ולא
יותר כמו שציירתי למעלה קשיא ללוי דהא בניינא משמע:
 .ÌÈ˙˘Â ÌÈ˘Ï˘ ÏÚ 13קשיא לרב דמשמע ריבוע היה:
 .„ˆ‰ ÔÓ 14לאו בארבעת רבעי קחשיב אלא מצד צפו היה ל''ב אבל מזרח
ודרו לא היה אלא ל''א על ל''א דקר דרומית מזרחית חסרה לה אמה לדרו
ואמה למזרח:
 .··ÂÒ ‰Ó‡ ÏÚÂ „ÂÒÈ ‰Ó‡ ÏÚ Á¯ÂÙ ‡ˆÓ 15ולקמ הוא בפרק קדשי קדשי
)סב (:דרמינ מתניתי אהדדי דתנ חדא כבש היה לדרומו של מזבח אור 0ל''ב
והמזבח ל''ב אור 0הרי אור 0המזבח והכבש ס''ד וכי מני להו אהדדי תנ הכבש
והמזבח ס''ב והא שיתי וארבע הוי תפסי בקרקע העזרה והת לגבי תפיסת
הקרקע קא מני להו ומשנינ נמצא שראש הכבש פורח ועולה על שתי אמות של
כניסת היסוד וסובב ונמצא שתי אמות העליונות נבלעות בל''ב של מזבח
מדקתני פורח על אמה של יסוד מכלל דאיכא כניסת היסוד לדרו קשיא לרב
דאמר דאוכל במזרח אמה אחת ובדרו אמה אחת דקתני ותו לא בבני קאמר
והכבש בדרו הוא ויש תחתיו כניסת יסוד המזבח:
 .„ÂÒÈ ‰Ó‡ „‚ Î ‡ÓÈ‡ 16כנגד מקו שהכניסה ראויה להיות ולא שהיתה ש
ומיהו שתי אמות נבלעות לתו 0ל''ב של מזבח שהיה נכנס לתו 0הפנימי שכנגד
בליטה שהיסוד התחיל בה לאכול בה בדרו אמה אחת:
 .Ô·ÏÓ 17הוא דפוס מרובע עשוי מארבע קרשי וכל אחת ארוכה ל''ב כעי
אנשטר''א שעושי לכירי ורוחב הקרש אמה והוא גובהו של מלב ממלאו
אבני וסיד וזפת וקוניא עד שמשווהו לגובה המלב:
 .˙ÂÓÏÂÙÓ 18לחות:
 .‡È Â˜ 19ניתו 0אבר כעי שעושי לצפוי כלי חרס שקורי פולמי''ר:
 .‰ÁÓÓÂ 20אישפרידיי''ר בלע''ז ושופ 0בתו 0המלב על אבני ונדבקי יחד
על ידי אלו וזה היסוד הראשו ששנינו בו עלה אמה:
 .'ÂÎ ‡È·ÓÂ ¯ÊÂÁÂ 21ומושיבו על זה וממלאו נמצאת כניסת אמה זה יסוד בולט
אמה זה סובב:
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איזהו מקומן

דף נד:

פרק חמישי

וגובהו חמש אמות,
ומביא חלוקי אבני כו';
וחוזר ומביא מלב שהוא עשרי ושמונה על עשרי
טז
ושמונה,
וגובהו שלש אמות,
ומביא חלוקי כו',
והוא מקו המערכה;
וחוזר ומביא מלב שהוא אמה על אמה,
ומביא חלוקי אבני מפולמות בי גדולות בי קטנות,
ומביא זפת וקוניא וממחה ושופ,0
וזהו קר,
וכ לכל קר וקר!?
וכי תימא  * דגייז ליה;
אבני שלמות כתיב!?
דמחית מידי מתותיה ושקיל ליה;
דאי לא תימא הכי,
הא דאמר ¯· :‡ ‰Î
אבני של קרנות חלולות היו,
דכתיב )זכריה ט,טו(:
" ּו ָמלְ א ּו ַּכ ִּמזְ ָרק ְּכזָ וִ י ֹּות ִמזְ ּ ֵב ַח",
הכא נמי  אבני שלמות אמר רחמנא!
אלא דמחית מידי מתותיה ושקיל ליה,
הכא נמי  דמחית מידי מתותיה ושקיל ליה.
2

קכז

זבחים

לא הוו ידעי דוכתיה היכא.
אייתו ספר יהושע,
בכולהו כתיב 
וירד ועלה הגבול ותאר הגבול,
בשבט בנימי ועלה כתיב וירד לא כתיב,
אמרי:
שמע מינה  הכא הוא מקומו.
14

15

16

1817

3

נד:

4

סבור למבנייה בעי עיט דמדלי,
אמרי:
ניתתי ביה קליל,
כדכתיב )דברי לג,יב(:
" ּו ֵבין ְּכ ֵת ָפיו ׁ ָש ֵכן".
19

20

5

6

7

8

9

דרש ¯·‡:
מאי דכתיב )ע"פ שמואל א יט,יחיט(:

נויות ברמה",
"וַ ּיֵלֶ ְך דוד ּו ׁ ְשמ ּו ֵאל וַ ּי ׁ ְֵשב ּו ב ֹ
וכי מה עני נויות אצל רמה?
אלא,
שהיו יושבי ברמה ועוסקי בנויו של עול.
אמרי:
כתיב )דברי יז,ח(:
קום",
ית ֶאל ַה ּ ָמ ֹ
"וְ ַק ְמ ּ ָת וְ ָעלִ ָ
מלמד שבית המקדש גבוה מכל אר #ישראל,
ואר #ישראל גבוהה מכל ארצות,
10

ואיבעית אימא 
גמירי:
דסנהדרי בחלקו דיהודה ושכינה בחלקו דבנימי,
ואי מדלינ ליה  מתפליג טובא,
מוטב דניתתי ביה פורתא,
כדכתיב:
" ּו ֵבין ְּכ ֵת ָפיו ׁ ָש ֵכן".
21

ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי בדוד,
כדכתיב )תהלי סט,י(:
" ִּכי ִקנְ ַאת ּ ֵב ְית ָך אֲ ָכלָ ְתנִ י";
וכתיב )ש קלב,או(:
תו,
כור יְ הֹוָ ה לְ ָדוִ ד ֵאתָּ 1כל ֻענ ֹּו ֹ
"זְ ֹ

11

12

13

רש"י

 .'ÂÎ ‡È·ÓÂ ¯ÊÂÁÂ 1וזהו סובב על זה היה כה מהל 0כדמפרש ואזיל שהמלב
השלישי שהושיבו על זה קצר ממנו שתי אמות על שתי אמות נמצא האמצעי
בולט מתחת העליו אמה בכל צד:
 .‰Î¯ÚÓ‰ ÌÂ˜Ó 2כלומר ראש המזבח:
 .'ÂÎ ‰Ó‡ Ï˘ Ô·ÏÓ ‡È·ÓÂ ¯ÊÂÁÂ 3ומושיבו בזוית המזבח מלמעלה קתני
מיהא מלב התחתו של ל''ב על ל''ב אלמא יסוד בולט בו מד' רוחותיו:
 .‰ÈÏ ÊÈÈ‚„ 4אחר שיבש סתר הבני מעל חלקו של יהודה:
 .·È˙Î ˙ÂÓÏ˘ ÌÈ ·‡ ‡‰Â Ô ÈÎ¯ÙÂ 5שיהא חלק ולא פגימות פגימות ואי אפשר
לסתירה להיות חלקה:
 .‰È˙Â˙Ó È„ÈÓ ˙ÈÁÓ„ 6כלומר במקומו על )כנגד( חלקו של יהודה הניח ע#
ארו 0ועוביו כעובי המלב וחלק ]והניח[ בתו 0המלב ולא יכול להדביק ע
חלוקי האבני ע''י שפיכת המיחוי של סיד וקוניא ולכשיבש קצת נטלו ונשאר
מקומו חלק:
 .ÂÈ‰ ˙ÂÏÂÏÁ Á·ÊÓ Ï˘ ˙Â ¯˜ 7נקבי נקבי עמוקי בארבעת שיפול ד
החטאת ויבלע לתוכו:
 .Á·ÊÓ ˙ÂÈÊÎ ˜¯ÊÓÎ 8אלמא בית קיבול יש כמזרקי:
 .‰È˙Â˙Ó È„ÈÓ ˙ÈÁÓ„ 9מקלות וקסמי ]דקי[ נת בי חלוקי האבני וכשיבש
הוציא ונשארו מקומות בנקבי חלוקי ולא הוצר 0לפגו בפגימות לנקבי:
 .‰Ó¯· ÌÈ·˘ÂÈ Ô‰˘ 10בעירו של שמואל:
 .ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÈÂ 11למצוא מקו לבית הבחירה מ התורה:
 .˙ÈÏÚÂ 12בכל שערי 0קרי עלייה ומש לבית המקדש מלמד שבית המקדש
היה גבוה מכל אר #ישראל:

רש"י

 .˙Âˆ¯‡‰ ÏÎÓ ‰‰Â·‚ Ï‡¯˘È ı¯‡Â 13לא מיבעיא ל הכא ולאו מהכא נפקא ל
אלא מקרא אחרינא דכתיב )ירמיהו טז כג( לא יאמר עוד חי וגו' כי א חי ה' אשר
העלה ואשר הביא את בני ישראל מאר #צפו ומכל המקומות אשר הדחתי ש
וגו':
 .‰È˙ÎÂ„ 14מקומו היכ מקו הגבוה בא''י בגבול מי הוא:
 .Ú˘Â‰È ¯ÙÒ Â˙ÈÈ‡ 15לבדוק בגבולי השבטי ולא פירשו ש באחד מכל
השבטי פיאות גבוליה לארבע רוחותיה חו #משבט יהודה ובנימי
שנתפרשו ש כל הגבולי מסובבי ברוחותיה ומקצועותיה גבול יהודה
לדרומה של אר #ישראל ואר #אדו גבולו לדרו על פני כולו ואור 0גבול
יהודה מ המזרח למערב על פני אור 0כל גבולה של א''י י המלח למזרח וי
הגדול למערב וה מ גבולי אר #ישראל בפרשת אלה מסעי וגבול צפוני של
אר #יהודה לא היה מכוו לארכו אלא התחיל למזרח מ הירד ועולה למערב
ומרחיב מאמצעו ופונה באלכסו לצפו ועולה מדביר ומרחיב לצד צפו אל
הכת) היבוסי היא ירושלי ומשהתחיל מ המזרח מונה והול 0עד ירושלי:
 .„¯ÈÂ ·È˙Î ‡ÏÂ ÏÂ·‚‰ ‰ÏÚÂ ·È˙Î 16ועוד כתיב בעלייה אחת מירושלי עד
ראש ההר על פני גיא ב הינו ומש עד הי שהוא לרוח מערב כתיב ותאר
הגבול וירד הגבול:
 .‰ÏÚÂ ·È˙Î ‡ÏÂ 17ונחלת בנימי בצפונה של נחלת יהודה וגבול נגב לבנימי
הוא גבול צפונה ליהודה אלא שאי אור 0נחלת בנימי מ המזרח ועד הי אלא
עד ירושלי ועד ההר אשר על גיא ב הינו ועד קרית יערי:
 .„¯ÈÂ ·È˙Î ‡ÏÂ ¯‡˙Â ‰ÏÚÂ ·È˙Î 18ותאר אינה לא עליה ולא ירידה למדנו
שראש ההר אשר על גיא ב הינו הוא גבוה מ הכל ולמעלה מירושלי
דמירושלי ולש כתיב ועלה:
 .ÌËÈÚ ÔÈÚ· ‰ÈÈ ·ÈÓÏ ¯Â·Ò 19נראה בעיני שהוא מעי מי נפתוח האמור ש
אחר עליית ההר אשר על פני גיא ב הינו אשר לא נכתב ירידה בינתיי:
 .ÏÈÏ˜ ‰È· È˙˙È 20נעשה אותו נמו 0מעט ונבנהו בירושלי שהיא למטה
כדכתיב כתפיו ולא כתיב ראשו:
 .È¯Ó‡„ ‡ÎÈ‡Â 21האי דלא בנאה בעי עיט משו דרחיק ש נחלת בנימי
מנחלת יהודה יותר משיעור הר הבית ואפשר לסמו 0לשכת הגזית לעזרה ואנ
בעינ סנהדרי בעזרה דכתיב וקמת ועלית וגו' וצריכה להיות בחלקו של יהודה
כדמפרש ואזיל גמירי סנהדרי בחלקו של יהודה כדכתיב )בראשית מט( ומחוקק
מבי רגליו:
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דף נה.

פרק חמישי

אֲ ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ּ ַבע לַ יהֹוָ ה וגו',
יתי...
ִאם ָאבֹא ְּבא ֶֹהל ּ ֵב ִ
ִאם ֶא ּ ֵתן ׁ ְשנַת לְ ֵעינָ י ,לְ ַע ְפ ַע ּ ַפי ְּתנ ּו ָמה,
קום לַ יהֹוָ ה וגו',
ַעד ֶא ְמ ָצא ָמ ֹ
ִה ּנֵה ׁ ְש ַמעֲ נ ּו ָה ְב ֶא ְפ ָר ָתהְ ,מ ָצאנ ּו ָה ִּב ְ ׂש ֵדי י ַָער",

" ְב ֶא ְפ ָר ָתה",
זה יהושע דקאתי מאפרי;
" ְמ ָצאנ ּו ָה ִּב ְ ׂש ֵדי י ַָער",
זה בנימי,
דכתיב )בראשית מט,כז(:
" ִּבנְ י ִָמין זְ ֵאב יִ ְט ָרף".

5

4

7

8

9

נה.

גמרא:
מנא ל דבעי צפו?
דתני ¯· Ô Á ·¯ ¯· ‰קמיה ד¯·‡:
10

אמר ליה ¯·‡:
וכי חטאת מהיכ למדה? מעולה;
דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש?
אלא מדתני ¯· :‡ ‰Î ·¯„ ‰È¯· È¯Ó
יכם וְ ַעל
" ַעל עֹל ֵֹת ֶ

12

אלא היקשא קמא למאי אתא?
כי חטאת,
מה חטאת  אינה נאכלת אלא לזכרי כהונה,
א) זבחי שלמי צבור  לזכרי כהונה.
13

15

)במדבר ו,יד(:

"וְ ִה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ָּב ֹנו לַ יהֹוָ ה,
תו ָת ִמים ֶא ָחד לְ עֹלָ ה,
ש ּ ֶבן ׁ ְשנָ ֹ
ֶּכ ֶב ׂ
ימה לְ ַח ּ ָטאת,
שה ַא ַחת ּ ַבת ׁ ְשנָ ָת ּה ְּת ִמ ָ
וְ ַכ ְב ָ ׂ
וְ ַאיִ ל ֶא ָחד ָּת ִמים לִ ׁ ְשלָ ִמים".

הכי נמי נימא דהקיש הכתוב לחטאת,
מה חטאת  אינה נאכלת אלא לזכרי כהונה,
א) איל נזיר נמי  אינו נאכל אלא לזכרי כהונה!?
הכי השתא?
הת כיו דכתיב )במדבר ו,יט(:
"וְ לָ ַקח ַה ּכ ֵֹהן ֶאת ַה ְ ּזר ַֹע ְּב ׁ ֵשלָ ה ִמן ָה ַאיִ ל",
מכלל דכוליה בעלי אכלי ליה.
זרוע בשלה מיהא לא ליתאכיל אלא לזכרי כהונה!?
קשיא.
ואיבעית אימא 
קדשי אקרי,
קדשי קדשי לא איקרו.
16

יתם ְ ׂש ִעיר ִע ִ ּזים ֶא ָחד לְ ַח ָּטאת" )ויקרא כג,יט(
ש ֶ
"וַ עֲ ִ ׂ
מה חטאת בצפו,
א) שלמי צבור בצפו.

11

מה עולה  קדשי קדשי,
א) זבחי שלמי צבור  קדשי קדשי,
מה עולה  בצפו,
א) זבחי שלמי צבור  בצפו.

אמר ליה ‡·:ÈÈ
אי הכי 
גבי איל נזיר דכתיב

2

6

זבחים

14

משנה )ה(:
זבחי שלמי צבור ואשמות.
אלו ה אשמות:
אש גזילות ,אש מעילות ,אש שפחה חרופה,
אש נזיר ,אש מצורע ,אש תלוי 
שחיטת בצפו,
וקיבול דמ בכלי שרת בצפו,
ודמ טעו שתי מתנות שה ארבע,
ונאכלי לפני מ הקלעי,
לזכרי כהונה,
לכל מאכל,
ליו ולילה עד חצות* .
3

קכח

ואלא למאי הלכתא איתקש?
אמר ¯·‡:
שא גלח על אחד משלשת 
יצא.
17

18

משנה )ו(:
התודה ואיל נזיר קדשי קלי 
1

יכם" )במדבר י,י(,
זִ ְב ֵחי ׁ ַשלְ ֵמ ֶ
רש"י
רש"י

 .Â˙Â Ú ÏÎ ˙‡ 1אשר עינה את עצמו לעסוק ולדעת ונשבע ונדר א אבא באהל
וגו':
 .¯Â·ˆ ÈÓÏ˘ ÈÁ·Ê :'È ˙Ó 2כבשי עצרת:
 .˙ÂÏÈÊ‚ Ì˘‡ 3האמור בשבועת הפקדו )ויקרא ה(:
 .˙ÂÏÈÚÓ Ì˘‡ 4הנהנה מ הקדש:
 .‰ÙÂ¯Á ‰ÁÙ˘ Ì˘‡ 5הבא על שפחה כנענית המיועדת לעבד עברי:
 .¯ÈÊ Ì˘‡ 6שנטמא במת דכתיב ביה והזיר לה' את ימי נזרו וגו' )במדבר ו(:
 .ÈÂÏ˙ Ì˘‡ 7ספק שגג בכרת ספק לא חטא והוא כתוב בויקרא גבי אש
מעילות אש ודאי ל''ג שכל אלו שהוזכרו אשמות ודאי ה חו #מאש תלוי:
 .Ú·¯‡ Ô‰˘ ˙Â ˙Ó È˙˘ 8דבאש נמי בעינ זריקת סביב דכתיב במקו אשר
ישחטו וגו' )ויקרא ז(:
 .ÌÈÚÏ˜‰ ÔÓ ÌÈ ÙÏ ÔÈÏÎ‡ Â 9דכתיב באש בויקח קרח לכל אשמ וגו' בקדש
הקדשי תאכלנו וגו' .וזבחי שלמי צבור בגמרא מפרש מנא ליה:
 .'Â‚Â ÌÈÊÚ ¯ÈÚ˘ Ì˙È˘ÚÂ :'Ó‚ 10גבי שתי הלח וכבשי עצרת כתיב וסיפיה
דקרא ושני כבשי וגו':
 .'Â‚Â ÌÎÈÓÏ˘ ÈÁ·Ê ÏÚÂ 11על כרח 0בשלמי צבור כתיב שאי קרב יחיד טעו
כלי שיר שאי אומרי שיר על קרב יחיד כדאמר בערכי )י:(:

 .ÌÈ˘„˜ È˘„˜ 12נפסלי בטבול יו וביוצא )ובלינה(:
 .‡Ó˜ ‡˘˜È‰ 13דאיתקש לחטאת:
 14ה''ג מה חטאת כו':
 .ÚÂ¯Ê‰ ˙‡ Ô‰Î‰ Á˜ÏÂ ·È˙Î„ ÔÂÈÎ 15סיפיה דקרא קדש הוא לכה ש''מ השאר
לבעלי:
 .È‡¯˜È‡ ˘„˜ 16זרוע בשלה ומדלא כתיב קדשי קדשי ש''מ לא איתקוש
לחטאת להכי דתיהוי עלי' חומרא דקדש קדשי דבהדיא מעטיה מדכתיב קדש
ולא כתיב קדשי וגבי שלמי צבור אע''ג דכתיב בהו נמי קדש יהיו לה' לכה
)ויקרא כג( ולא כתיב קדשי קדשי כיו דכתיב לה' לאו למעוטיה הוא מהיקשא
דאיכא למימר כמא דכתיב קדשי קדשי דמי:
 .˘˜˙È‡ ‡˙ÎÏ‰ È‡ÓÏ ‡Ï‡ 17איל נזיר לחטאת:
 .‡ˆÈ Ô˙˘Ï˘Ó ˙Á‡ ÏÚ ÁÏÈ‚ Ì‡˘ 18וחטאת הוא דילפא משלמי מה איל
נזיר א הביאו יחידי בלא חטאת ועולה יצא דכתיב )במדבר ו( ואחר ישתה הנזיר
יי ואמר מר בסיפרי אחר מעשה יחידי והיינו שלמי שעיקר תגלחתו של נזיר
תלויה בשלמיו שהרי הוזקקו לו לשלח שערו תחת הדוד כדכתיב )ש( על האש
אשר תחת זבח השלמי ותניא בסיפרי וגלח הנזיר פתח אהל מועד בשלמי
הכתוב מדבר כלומר גילוחו של נזיר ע''י דבר שנאמר בו ושחט פתח אהל מועד
והיינו שלמי בויקרא או אינו אלא כמשמעו שיגלח פתח אהל מועד ממש א
אמרת כ דר 0בזיו כו':

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

איזהו מקומן

דף נה.

פרק חמישי

קכט

זבחים

קום ָט ֹ
" ְּב ָמ ֹ
הור";
אפקה למחנה ישראל.

שחיטת בכל מקו בעזרה,
ודמ טעו שתי מתנות שה ארבע,
ונאכלי בכל העיר,
לכל אד ,בכל מאכל,
ליו ולילה עד חצות.
המור מה כיוצא בה,
אלא שהמור נאכל לכהני,
לנשיה ולבניה ולעבדיה.
2

15

3

4

5

6

7

8

גמרא:
תנו רבנ:

" ֵאת חֲ זֵה ַה ְּתנ ּו ָפה וְ ֵאת ׁש ֹוק ַה ְּתר ּו ָמה,
הור" )ויקרא י,יד(,
קום ָט ֹ
ֹאכל ּוְּ 9ב ָמ ֹ
ּת ְ

אמר ¯·:‰ÈÓÁ È
וכי ראשוני בטומאה אכלו?
אלא טהור,
מכלל שהוא טמא,
טהור מטומאת מצורע וטמא מטומאת זב;
ואיזה זה?
זה מחנה ישראל.
ואימא 
טהור מטומאת זב וטמא מטומאת מת,
ואיזה זה?
זה מחנה לויה!?
10

11

אמר ‡·:ÈÈ
אמר קרא )ויקרא י,יג(:

¯·‡ אמר:
אותה במקו קדוש,
ולא אחרת במקו קדוש;
אפקה לגמרי,
הדר כתב רחמנא:
הור",
קום ָט ֹ
אכל ּו ְּב ָמ ֹ
ת ְ
"ֹּ
עיילא למחנה ישראל.
ואימא 
עיילא למחנה לויה!
לחדא מעיילינ,
לתרתי לא מעיילינ.
אי הכי 
אפוקי נמי,
לחדא מפקינ,
מתרתי לא מפקינ!
ועוד 
16

"ל ֹא ת ּו ַכל לֶ אֱ כֹל ִּב ׁ ְש ָע ֶר ָ
יך" )דברי יב,יז( כתיב!

אלא,
מחוורתא כד‡·.ÈÈ

משנה )ז(:
שלמי קדשי קלי 
שחיטת בכל מקו בעזרה,
ודמ טעו שתי מתנות שה ארבע,
ונאכלי בכל העיר,
לכל אד ,בכל מאכל,
לשני ימי ולילה אחד.
המור מה כיוצא בה,
אלא שהמור נאכל לכהני,
לנשיה ולבניה ולעבדיה.
17

קום ָקד ֹׁש",
"וַ אֲ ַכלְ ּ ֶתם א ָֹת ּה ְּב ָמ ֹ
אותה במקו קדוש ולא אחרת במקו קדוש,
אפקה למחנה לויה,
הדר כתיב )ש,יד(:
12

13

14

רש"י

 .ÌÈÏ˜ ÌÈ˘„˜ :'È ˙Ó 1אי )ל (0מועלי בה:
 .ÌÂ˜Ó ÏÎ· 2אי טעוני צפו:
 .¯ÈÚ‰ ÏÎ· ÔÈÏÎ‡ Â 3בגמ' מפרש:
 .Ì„‡ ÏÎÏ 4לזרי:
 .‰ÏÈÏÂ ÌÂÈÏ 5בתודה כתיב ביו קרבנו יאכל לא יניח ממנו עד בוקר ותניא
תודת שלמיו לרבות שלמי נזיר:
 .Ô‰Ó Ì¯ÂÓ‰ 6מ התודה חזה ושוק כשאר שלמי דהא איתקש לשלמי
כדאמר זבח השלמי א על תודה )ויקרא ז( וארבע חלות מד' מיני שבה
כדכתיב אחד מכל קרב וגו' לכה הזורק וגו' )ש( ומור מאיל נזיר זרוע בשלה
וחזה ושוק נמי ביה כתיבי וחלת מצה אחת ורקיק מצה אחד כיוצא בה ונאכלי
בכל העיר ליו ולילה:
 .‡Ï‡ 7שאינו לבעלי אלא לכהני:
 .Ì‰È˘ ÏÂ 8כדכתיב )ויקרא י( ואת חזה התנופה וגו' אתה ובני 0ובנותי:0
 .¯Â‰Ë ÌÂ˜Ó· ÂÏÎ‡˙ :'Ó‚ 9בפרשת ויהי ביו השמיני כתיב:
 .ÌÂÏÎ‡ ‰‡ÓÂË· ÌÈ Â˘‡¯‰ ÈÎÂ 10קרבנות הראשוני שנאמרו תחילה בעני
כגו שעירי ומנחה:
 .‡ÓË ‡Â‰˘ ÏÏÎÓ ¯Â‰Ë 11מדלא כתיב קדש ש''מ טהור במקצת קאמר ולא
מ הכל הא כיצד במחנה הטהור מטומאת מצורע שאי מצורע נכנס לו וטמא
מטומאת זב שהזבי נכנסי ש ואיזה זה זה מחנה ישראל במדבר כל דגל בתו0
אסיפת דגלו ובית עולמי תו 0ירושלי דאמרינ בפסחי )סז (.מצורע משתלח
חו #לג' מחנות זב נכנס למחנה ישראל אבל לא למחנה לויה והוא במדבר חניית
הלוי סביב למשכ העדות בבית עולמי הר הבית וטמא מת מותר ליכנס
במחנה לויה שנאמר ויקח משה את עצמות יוס) עמו )שמות יג( עמו במחיצתו:
 .‰˙Â‡ 12במנחה כתיב בההוא ענינא:
 .˙¯Á‡ ÔÈ‡Â 13ואי לחמי תודה במקו קדוש:
 .‰˜Ù‡ 14ממחנה שכינה שקרבה בתוכה למחנה לויה הדר כתיב במקו טהור
להקל ולומר טהרה כל דהו דלא איצטרי 0פשיטא דבטומאה ממש לא אכלי לה:

18

19

גמרא:
תנו רבנ:

מו ֵעד" )ויקרא ג,ב(,
טו ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל ֹ
" ּו ׁ ְש ָח ֹ
מו ֵעד" )ש,ח(,
ֹתו לִ ְפנֵי א ֶֹהל ֹ
"וְ ׁ ָש ַחט א ֹ
20

מו ֵעד")ויקרא,יג(,
ֹתו לִ ְפנֵי א ֶֹהל ֹ
"וְ ׁ ָש ַחט א ֹ
להכשיר את כל הרוחות בקדשי קלי,
קל וחומר לצפו,
21

22

רש"י

 .È¯Ó‚Ï ‰˜Ù‡ 15ואפי' חו #לחומה במשמע )בשערי (0חו #לירושלי:
 .·È˙Î ÍÈ¯Ú˘· ÏÂÎ‡Ï ÏÎÂ˙ ‡Ï „ÂÚÂ 16והיכי אמרינ אפקיה לגמרי:
 .ÌÂ˜Ó ÏÎ· :'È ˙Ó 17א) בדרו ובגמרא ילי) לה:
 .¯ÈÚ‰ ÏÎ· 18כדאמר לעיל בחזה ושוק דשלמי יו שמיני:
 .„Á‡ ‰ÏÈÏÂ ÌÈÓÈ È ˘Ï 19דהכי כתיב בהו ובגמרא מייתי לה:
 .'ÂÎ ÂËÁ˘Â :'Ó‚ 20כל שלש פרשיות בשלמי חדא בב בקר וחדא בב כשב
וחדא בעז בקמייתא כתיב ושחטו פתח אהל מועד ובתרתי כתיב לפני אהל
מועד:
 .‰¯ÊÚ·˘ ˙ÂÁÂ¯‰ ÏÎ ¯È˘Î‰Ï 21דלפני משמע כל שלפני ההיכל ושבצדדי
לקמיה ילי) ומפרש לה:
 .ÔÂÙˆÏ ¯ÓÂÁÂ Ï˜ 22ליר 0מזבח צפוני הקבוע לעולה ולקדשי קדשי ומשו
פלוגתא דפליג רבי אליעזר עלה ואמר צפו איצטרי 0קרא בהדיא לרבויי
לשחיטת קדשי קלי איצטרי 0לת''ק למימר האי קל וחומר לצפו:
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איזהו מקומן

דף נה:

פרק חמישי

ומה קדשי קדשי שלא הוכשרו בכל הרוחות 
הוכשרו בצפו,
קדשי קלי שהוכשרו בכל הרוחות 
אינו די שהוכשרו בצפו?
¯·:¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏ‡ È
לא נאמר הכתוב אלא להכשיר צפו,
שיכול והלא די הוא,
ומה קדשי קלי שהוכשרו בכל הרוחות 
לא הוכשר מקומ אצל קדשי קדשי,
קדשי קדשי שלא הוכשרו אלא בצפו 
אינו די שלא הוכשר מקומ אצל קדשי קלי!
תלמוד לומר:
מו ֵעד"* .
"אֹ ֶהל ֹ
1

2

3

נה:

במאי קא מיפלגי?
˙ ‡ ˜ ‡Óסבר 
תלתא קראי כתיבי,
חד  לגופיה דניבעי פתח אהל מועד,
וחד  להכשיר צדדי,
וחד  לפסול צידי צדדי,
וצפו לא איצטרי 0קרא;
ו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èסבר 
חד  לגופיה דניבעי פתח אהל מועד,
וחד  להכשיר צפו,
וחד  להכשיר צדדי,
וצידי צדדי לא איצטרי 0קרא.
4

5

קל

זבחים

בזמ שהוא פתוח ולא בזמ שהוא נעול.
12

איתמר נמי:
אמר  ‡ÓÁ ¯· ‡·˜ÂÚ ¯Óאמר ¯·:‡ È Á È·¯· ÈÒÂÈ È
שלמי ששחט קוד שיפתחו דלתות ההיכל 
פסולי,
שנאמר:
מו ֵעד",
טו ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל ֹ
" ּו ׁ ְש ָח ֹ
בזמ שפתח ההיכל פתוח ולא בזמ שהוא נעול.
במערבא מתני הכי:
אמר ¯·  ‡Á‡ ¯· ·˜ÚÈאמר ¯· ‡˘:È
שלמי ששחט קוד שיפתחו דלתות ההיכל 
פסולי;
ובמשכ,
קוד שיעמידו לוי את המשכ,
ולאחר שיפרקו לוי את המשכ 
פסולי.

6
7

8

9

10

מו ֵעד",
מאי שנא הכא דכתיבֶ ּ " :פ ַתח א ֶֹהל ֹ
מו ֵעד"?
ומאי שנא הת דכתיב" :לִ ְפנֵי א ֶֹהל ֹ
קא משמע ל כד¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘,Ï‡ÂÓ
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
שלמי ששחט קוד שיפתחו דלתות ההיכל 
פסולי,
שנאמר:
מו ֵעד",
טו ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל ֹ
" ּו ׁ ְש ָח ֹ
11

פשיטא,
מוג) כנעול דמי,
וילו מאי?
אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
הוא עצמו אי נעשה אלא כפתח פתוח.
13

14

15

גובהה מאי?
תא שמע:
דתניא:
¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
שני פשפשי היו בבית החליפות וגובה שמנה,
כדי להכשיר את העזרה כולה,
לאכילת קדשי קדשי ולשחיטת קדשי קלי;
מאי לאו דאיכא קמייהו שמונה.
לא,
16

17

18

19

20

21

רש"י
רש"י

 .ÔÂÙˆ ¯È˘Î‰Ï ‡Ï‡ ÂÏÏ‰ ÔÈ·Â˙Î‰ ÔÓ „Á‡ ‡· ‡Ï 1לקמיה מפרש מאי
פלוגתייהו:
 .‡Â‰ ÔÈ„ ‡Ï‰Â ÏÂÎÈ˘ 2שלא יהא צפו בכלל לפני אהל מועד להכשירו
לשחיטת שלמי:
 .ÔÓÂ˜Ó ¯˘ÎÂ‰ ‡Ï 3שלשה הרוחות הכשירות לה לא הוכשרו לשחיטת קדשי
קדשי:
 .È‚ÏÙÈÓ˜ È‡Ó· 4מאי קמרבי ת''ק בחד מהנ 0קראי דמייתי צפו מק''ו דאתא
רבי אליעזר למימר לא תרבייה מיניה דקרא לצפו איצטרי:0
 .„ÚÂÓ Ï‰‡ Á˙Ù ÈÚ·È „ 5כדאמרי' לקמ שא אי ש פתח ]כגו[ קוד
שיפתחו הדלתות וקוד שיעמידו הלוי את המשכ ולאחר שפירקוהו לא היה
שוחט:
 .ÔÈ„„ˆ ¯È˘Î‰Ï „ÁÂ 6כל רוחב העזרה דלא תימא כנגד הפתח דוקא להכי הדר
כתב לפני ולא כתיב פתח וכל האויר בכלל לפני דלא כתיב כנגד:
 .ÔÈ„„ˆ È„Èˆ ÏÂÒÙÏ „ÁÂ 7כגו לשכות ואפילו תוכ קדש פסולות לשחיטה
כדלקמ דלא תימא מדפתח לאו דוקא לפני נמי לאו דוקא אלא שיהא אהל נטוי
להכי הדר כתיב לפני למימרא דדוקא הוא ולא לשכות:
 .‡¯˜ ÍÈ¯ËˆÈ‡ ‡Ï ÔÂÙˆ 8דמק''ו קאתי:
 .ÔÂÙˆ ¯È˘Î‰Ï „ÁÂ 9דק''ו מעוטי ממעיט ליה לאיד 0גיסא וק''ו דרבנ לא
דריש דאיכא למימר להאי קבע צפו ולהאי שאר רוחות דמאי קדושתיה דצפו
מדרו אלא דקביעת מקו בעלמא הוא:
 .ÔÈ„„ˆ È„ÈˆÂ 10לפסול לא איצטרי 0קרא אחרינא:
 .È ÙÏ 11כתיב בקרא קמא:

 .ÁÂ˙Ù ‡Â‰˘ ÔÓÊ· 12לשו פתח אינו אלא החלל והפותח והנועל קרוי דלת:
 .Û‚ÂÓ 13סגור ולא נעול כמו הגפת דלתות )ערכי יא:(:
 .ÔÂÏÈÂ 14פרוש כנגד הפתח מי הוי כנעול או לא:
 .ÂÓˆÚ ‡Â‰ 15וילו עצמו אינו חשוב אלא כפתח פתוח דלצניעותא בעלמא
עביד:
 .‰‰·Â‚ 16כגו תל או ע #מוטל כנגד הפתח מפסיק בי פתח לשחיטה ]והפתח
פתוח מאי[:
) .˙ÂÙÈÏÁ‰ ˙È·· ÂÈ‰ ÔÈ˘Ù˘Ù È ˘ 17עוד)( שהאול עוד) על רוחב ההיכל
לצפו ולדרו ט''ו אמה לכל צד וארכו למזרח מ המערב אינו אלא י''א אמות
ובכותל המערבי של אותו עוד) היו חלונות לגנוז סכיני מבחו #ולכ קרוי
החצר כנגדו עד כותל מערבי של העזרה בית החליפות ובאות שני כתלי היו
שני פתחי קטני והכי נמי תניא לה בתוספתא בהדיא ר' יוסי בר' יהודה אומר
שני פשפשי היו בבית החליפות ופתוחי למערב וקסבר אול נמי קרוי אהל
מועד:
 .‰¯ÊÚ‰ ÏÎ ˙‡ ¯È˘Î‰Ï 18את כל שאר העזרה שאינו בכלל לפני אהל מועד על
ידי פתח ראשו והוו צידי צדדי כגו מכנגד )זויות( כותל האול ולמערב בצפו
ובדרו לבית החליפות ובית החליפות עצמו ואלו שני פשפשי מכשירי כל
בית החליפות לארכו ולרחבו דקרינ מהשתא לפני ולקמ פרי 0הא איכא
צדדי:
 .ÌÈ˘„˜ È˘„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï 19קס''ד השתא דלאכילה נמי בעיא פני ולקמ אמרינ
סמי מכא אכילה:
 20ה''ג  .‰ Ó˘ ‰‰·Â‚ Â‰ÈÈÓ˜ ‡ÎÈ‡„ Â‡Ï È‡Óשהיה כנגד תל גבוה שמנה
וש''מ גובהה לא פסיל:
 .‰ Ó˘ Â‰ È‡ È‰È·‚„ ‡Ï 21גובה של פתחי ח' אמות:
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איזהו מקומן

דף נו.

פרק חמישי

דגבהו נינהו שמונה.

קלא

זבחים

ושוחטי ש קדשי קלי,
וחייבי משו טומאה.
למעוטי מאי?
אילימא  למעוטי חלונות דלתות ועובי החומה;
תנינא )פסחי ז:יב(:
החלונות ועובי החומה כלפני!?
ואלא למעוטי לשכות,
ואי בנויות בחול ופתוחות לקדש,
והתנ )מעשר שני ג:ח(:
תוכ קודש!?
מדרבנ.
13

מיתיבי:
כל השערי שהיו ש,
גובה עשרי אמה ורוחב עשר אמה!?
פשפשי שאני.
והאיכא צדדי!?
דמעייל להו בקר זוית.
1

2

3

14

15

16

17

18

אחורי בית הכפורת מאי?
תא שמע:
דאמר ¯ ‰„Â‰È ·¯ ¯· ÈÓאמר ¯·:
לול קט היה אחורי בית הכפורת גבוה שמונה אמות,
כדי להכשיר את העזרה לאכילת קדשי קדשי,
ולשחיטת קדשי קלי,
והיינו דכתיב )דברי הימי א כו,יח(:
" ׁ ְשנַיִ ם לַ ּ ַפ ְר ָּבר".
5

4

6

7

מאי "לַ ּ ַפ ְר ָּבר"?
אמר ¯·:‡ÏÈ˘ ·¯ ¯· ‰
כמא דאמר כלפי בר.

19

ודאורייתא לא?
והתניא:
לשכות בנויות בחול ופתוחות לקדש,
מני שהכהני נכנסי לש,
ואוכלי ש קדשי קדשי ושירי מנחה?
תלמוד לומר:
אכל ּו ָה" )ויקרא ו,ט(,
מו ֵעד י ֹ ְ
" ּ ַבחֲ ַצר א ֶֹהל ֹ
התורה ריבתה חצירות הרבה אצל אכילה אחת!
20

21

8

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
אי חייבי משו טומאה 
אלא על * אור 0מאה ושמוני ושבע,
על רוחב מאה ושלשי וחמש.
9

נו.

10

תני תנא קמיה ד¯· :ÔÓÁ
כל העזרה היתה מאה שמוני ושבע,
על רוחב מאה ושלשי וחמש;
אמר ליה :הכי אמר לי אבא:
כגו זה,
כהני נכנסי לש ואוכלי ש קדשי קדשי,
11

12

רש"י

 .È ‡˘ ÔÈ˘Ù˘Ù 1שה פתחי קטני ואי משמשי כניסה ויציאה אלא
לאכשורי בשמא בעלמא:
 .ÔÈ„„ˆ ‡ÎÈ‡ ‡‰Â 2היינו אויר שבי כותל אול לכותל העזרה לדרו ולצפו
דהוו להו אחורי אות פתחי ולא הוו לפני:
 .˙ÈÂÊ Ô¯˜· Â‰Ï Á˙Ù„ 3של אול מקצת הפתח פונה לצפו ומקצתו למערב
וכ בדרו:
 .˙¯ÙÎ‰ ˙È· È¯ÂÁ‡ 4אחת עשרה אמה היה אויר עד חומת העזרה למערב כזה:
 .È‡Ó 5במאי מתכשר לשחיטה דקאמר כל העזרה כשרה:
 .ÏÂÏ 6כמי חלו פתוח מ התא שאחורי בית הכפרת לאויר העזרה:
) .¯· ¯ÙÏ ÌÈ ˘ ·È˙Î„ Â ÈÈ‰Â 7בספר עזרא( )ד''ה א כו( משתעי במספר השומרי
שהעמידו במקדש לכל הפתחי וקאמר שני שומרי העמידו לבר והיינו לאותו
לול:
 ¯·Ï ÈÙÏÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÎ 8גרסינ .כלפי חו #אחורי כל כותלי ההיכל וקדשי
קדשי:
 .‰‡ÓÂË ÌÂ˘Ó ÔÈ·ÈÈÁ ÔÈ‡ 9הנכנס טמא להר הבית אינו חייב אלא א כ נכנס
לתו 0היק) חלל העזרה והוא היה אור 0קפ''ז על רוחב קל''ה כדתנ במסכת
מדות )לה:(.
 10למעוטי הנכנס ללשכות הבנויות חוצה לו ופתוחות לתוכו שלא נתקדשו
בקדושת עזרה בשירי מנחה ובשיר של פגעי ובאורי ותומי שמקדשי בה
את העזרה ובהליכה סביב כדאמרינ בשבועות )יד:(.
 11ה''ג ˙ ‰''Ï˜ ·ÁÂ¯ ÏÚ Ê''Ù˜ Í¯Â‡ ‰˙È‰ ‰¯ÊÚ‰ ÏÎ ÔÓÁ ·¯„ ‰ÈÓ˜ ‡ ˙ È
‡ ‡·‡ ÈÏ ¯Ó‡ ÈÎ‰ ‰ÈÏ ¯Óכו':
 .ÌÈ˘„˜ È˘„˜ Ì˘ ÔÈÏÎÂ‡Â 12דהכי הוא דהוה קדושה בקדושת חצר אהל מועד
לאכילת קדשי קדשי וטפי מהכי לא קדיש עזרה והוא חלל כל העזרה ובתוכו
היכל ואול ובית קדשי הקדשי והתא לאחורי בית הכפורת וי''א אמה אויר
מאחוריו:

אמר ¯·‡:
לאכילה שאני.
אבל לעני טומאה לא?
והתניא:
לשכות הבנויות לחול ופתוחות לקודש,
כהני נכנסי לש ואוכלי ש קדשי קדשי,
ואי שוחטי ש קדשי קלי,
וחייבי משו טומאה!
לאו אמרת,
אי שוחטי?
תני נמי:
אי חייבי.
22

23

24

בשלמא אי שוחטי,
בעינא כנגד הפתח וליכא,
אלא אי חייבי אמאי?
וליטעמי,0
רש"י

 .ÌÈÏ˜ ÌÈ˘„˜ Ì˘ ÔÈËÁÂ˘Â 13גרסינ וחייבי עליו משו טומאה:
 .˙Â ÂÏÁ‰ 14עובי חלל החלונות שבחומות העזרה סביב מבפני ועובי החומה
בראשה למעלה:
 .‡ È ˙ 15דקדישי והיכי מצי למעוטינהו:
 16ה''ג אלא למעוטי לשכות אי דבנויות בחול ופתוחות לקדש:
 17שהכהני נכנסי לש ואוכלי ש קדשי קדשי ושירי מנחה תלמוד לומר
בחצר אהל מועד כו' .ול''ג ושוחטי ש קדשי קלי הכא וג שאר לשו
הכתוב בספרי שבוש הוא וכ הגהתי מספרו של רבינו:
 .˘„˜ ÔÎÂ˙ Ô ˙ Ô ‡ ‡‰ 18וליחייב עלייהו משו טומאה:
 .Ô ·¯„Ó 19מצות חכמי היא שלא יכנסו לה בטומאה אבל כרת וקרב ליכא:
 .'ÂÎ ˙ÂÎ˘ÏÏ ÔÈ Ó ‡È ˙‰Â 20ומדמרבינ להו לעני אכילה ש''מ קדושת ה
מ התורה דאי מדרבנ וקרא אסמכתא הוא היא 0הקילו חכמי לעקור דבר
ולהכשיר מקו חול לאכילת קדשי קדשי:
 .‰·¯‰ ˙Â¯ˆÁ 21במקו קדוש בחצר אהל מועד:
 .È ‡˘ ‰ÏÈÎ‡Ï 22דרבי בה קרא חצרות הרבה:
 .ÌÈÏ˜ ÌÈ˘„˜ Ì˘ ÔÈËÁÂ˘ ÔÈ‡Â 23דהא בעינ לפני אהל מועד למעוטי צדי
צדדי:
 .˙¯Ó‡ Â‡Ï 24דקתני בה אי שוחטי אלמא לאו קדישי תני נמי אי חייבי
משו טומאה:
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איזהו מקומן

דף נו:

פרק חמישי

אי שוחטי,
מי לא עסקינ דאיכא שחיטה כנגד הפתח?
דאי ליכא,
למאי איצטרי?0
אלא א) על גב דקא שחיט כנגד הפתח,
תני אי שוחטי משו דלא קדיש,
תני נמי אי חייבי.
1

ולאכילה לא בעינ כנגד הפתח?
והתניא:
¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
שני פשפשי היו בבית החליפות גובה שמונה,
כדי להכשיר את העזרה לאכילת קדשי קדשי,
ולשחיטת קדשי קלי!?
אמר ¯·:‡ È
סמי מכא אכילה.
והכתיב )ויקרא ח,לא(:

ֹתו"!?
ֹאכל ּו א ֹ
מו ֵעד וְ ׁ ָשם ּת ְ
שר ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל ֹ
" ּ ַב ּ ׁ ְשל ּו ֶאת ַה ָּב ָ ׂ
קדשי שעה שאני.
2

אמר ¯· :ÈÓÈ„Â·‡ ¯· ˜ÁˆÈ
מני לד שנפסל בשקיעת החמה?
שנאמר )ויקרא ז,טז(:
חו י ֵָא ֵכל",
יבו ֶאת זִ ְב ֹ
" ְּב ֹיום ַה ְק ִר ֹ
ביו שאתה זובח אתה מקריב,
ביו שאי אתה זובח אי אתה מקריב.
3

נו:

האי מיבעי ליה * לגופיה!?
א כ 
נימא קרא ביו זבחו יאכל,
יבו" למה לי?
" ַה ְק ִר ֹ
שמע מינה 
ביו שאתה זובח  אתה מקריב,
ביו שאי אתה זובח  אי אתה מקריב.
4

5

ודילמא הכי קאמר רחמנא:
אי קריב ד האידנא 
ניתאכיל בשר האידנא ולמחר,
אי קריב ד למחר 
ניתאכיל בשר למחר וליומא אוחרא!?
א כ 

קלב

זבחים

נימא קרא ביו הקריבו יאכל,
זבחו למה לי?
שמע מינה 
ביו שאתה זובח אתה מקריבו,
ביו שאי אתה זובח אי אתה מקריבו.
איתמר:
המחשב לאור שלישי 
 ‰È˜ÊÁאמר :כשר;
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :פסול.
 ‰È˜ÊÁאמר :כשר.
דהא לא אינתיק לשריפה.
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :פסול.
דהא אידחי ליה מאכילה.
8

9

10

האוכל לאור שלישי 
יז
 ‰È˜ÊÁאמר :פטור,
יח
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :חייב.
 ‰È˜ÊÁאמר :פטור.
דלא אינתיק לשריפה.
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :חייב.
דהא אידחי ליה מאכילה.
11

12

13

תניא כוותיה ד¯·:Ô ÁÂÈ È
קדשי הנאכלי ליו אחד,
מחשבי בדמ משתשקע החמה,
ובבשר ובאימוריה 
משיעלה עמוד השחר;
קדשי הנאכלי לשני ימי ולילה אחת,
מחשבי בדמ משתשקע החמה,
ובאימוריה 
משיעלה עמוד השחר,
ובבשר 
משתשקע החמה של שני ימי.
14

15

76

תנו רבנ:
יכול  יהו נאכלי לאור שלישי;
ודי הוא,
זבחי נאכלי ליו אחד וזבחי נאכלי לשני ימי,
רש"י

רש"י

 .Á˙Ù‰ „‚ Î ‰ËÈÁ˘ ‡ÎÈ‡„ Ô È˜ÒÚ ‡Ï ÈÓ 1כשהיה פתחו מכוו כנגד פתחי
בית החליפות:
 .È ‡˘ ‰Ú˘ È˘„˜ 2גזירת הכתוב היתה במילואי אבל קדשי דורות איתרבו
כדאמר התורה ריבתה חצרות הרבה:
 .·È¯˜Ó ‰˙‡ È‡ Á·ÂÊ ‰˙‡ È‡˘ ÌÂÈ· ·È¯˜Ó ‰˙‡ Á·ÂÊ ‰˙‡˘ ÌÂÈ· 3הכי
גרסינ לה בכולה סוגיא כ 0מצאתי מוגה והכי פירושה ביו הקריבו את זבחו
שתהא הקרבה וזביחה ביו אחד ולא מהניא ליה הלנה בראש המזבח לאכשורי
לזריקה למחר:
 .‰ÈÙÂ‚Ï 4ללמד זמ אכילת שלמי ביו זביחתו וממחרת:
 5ה''ג א''כ נימא קרא ביו זבחו יאכל הקריבו למה לי ש''מ ביו שאתה זובח
אתה מקריב כו':
 .'ÂÎ ‡ ÓÁ¯ ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ ‡ÓÏ„ 6ה''ג א כ נימא קרא וביו הקריבו יאכל זבחו
למה לי ש''מ ביו שאתה זובח אתה מקריב כ 0הגהתי מספרו של רבי:
 .'ÂÎ ‡ ÓÁ¯ ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ ‡ÓÏ„Â 7דלא תלה רחמנא זמ אכילה בזביחה אלא
בזריקה לאוכלו ביו זריקתו וממחרת:

 .È˘ÈÏ˘ ¯Â‡Ï ·˘ÁÓ‰ 8בשחיטת שלמי על מנת לאכול מ הבשר לאור
שלישי ליל שני לזביחה:
 .¯˘Î 9דלא הוי חו #לזמנו:
 .‰ÈÏ ˜È˙ È‡ ‡Ï„ 10מזמנו לגמרי ולהיות זמ שריפתו עכשיו עד צפרא כדתני'
לקמ בשמעתי:
 .È˘ÈÏ˘ ¯Â‡Ï ÏÎÂ‡‰ 11מבשר קרב כשר:
 .¯ÂËÙ 12מקרב שגגת נותר:
 .‰ÙÈ¯˘Ï ˜È˙ È‡ ‡Ï 13הלכ 0לאו נותר הוא:
 .‰ÓÁ‰ Ú˜˘˙˘Ó ÔÓ„· ÔÈ·˘ÁÓ 14א שחט על מנת לזרוק דמ משתשקע
החמה פיגול ובאכילת בשר ובהקטרת אימוריה א חישב בשחיטה על מנת
לאכול מבשר או להקטיר מאימוריה משיעלה עמוד השחר פיגול דהיינו חו#
לזמ דידהו:
 15ה''ג ‰ÓÁ‰ Ú˜˘˙˘Ó ÔÓ„· ÔÈ·˘ÁÓ „Á‡ ‰ÏÈÏÂ ÌÈÓÈ È ˘Ï ÔÈÏÎ‡ ‰Â
.ÌÈÓÈ È ˘ Ï˘ ‰ÓÁ‰ Ú˜˘˙˘Ó Ô¯˘··Â ¯Á˘‰ „ÂÓÚ ‰ÏÚÈ˘Ó ÔÈ¯ÂÓÈ‡·Â
והיינו לאור שלישי כר' יוחנ לעני ד ואימורי קדשי קדשי וקדשי קלי
שוי דד ואימורי לעול קדשי קדשי ה:
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איזהו מקומן

דף נז.

פרק חמישי

1

2

18

3

4

משנה )ח(:
הבכור ,והמעשר ,והפסח  קדשי קלי,
שחיטת בכל מקו בעזרה,
ודמ טעו מתנה אחת,
ובלבד שית כנגד היסוד.
שינה באכילת ,הבכור נאכל לכהני,
והמעשר לכל אד ,ונאכלי בכל העיר,
בכל מאכל ,לשני ימי ולילה אחד.
5

6

7

9

8

11

10

12

13

הפסח אינו נאכל אלא בלילה,
ואינו נאכל אלא עד חצות,
ואינו נאכל אלא למנויו,
ואינו נאכל אלא צלי.
14

15

16

זבחים

אמר ¯· :‡„ÒÁ
¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ Èהיא,
דתניא:
¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ Èאומר:
חלבו לא נאמר אלא חלב,
דמו לא נאמר אלא דמ,
לימד על בכור ,ומעשר ,ופסח,
שטעוני מת דמי ואימורי לגבי מזבח.

מה זבחי הנאכלי ליו אחד  לילה אחריה,
א) זבחי הנאכלי לשני ימי  לילה אחריה;
תלמוד לומר:
"וְ ַהנ ֹּו ָתר ַעד ֹיום" )ויקרא יט,ו(,
יט
" ַעד ֹיום" הוא נאכל,
ואינו נאכל לאור שלישי.
יכול  ישר) מיד;
ודי הוא,
זבחי נאכלי ליו אחד וזבחי נאכלי לשני ימי,
מה זבחי הנאכלי ליו אחד  תיכ) לאכילה שריפה,
א) זבחי הנאכלי לשני ימי  תיכ) לאכילה שריפה;
תלמוד לומר:
ישי ָּב ֵא ׁש יִ ּ ָ ׂש ֵרף" )ש ז,יז(,
" ּ ַבי ֹּום ַה ּ ׁ ְשלִ ׁ ִ
" ַּבי ֹּום" אתה שורפו,
ואי אתה שורפו בלילה.

קלג

נז.

כנגד היסוד מנא ל?
אמר ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
אתיא  זריקה זריקה מעולה* .
ועולה גופה מנל?
דכתיב )ויקרא ד,ז(:
19

סוד ִמזְ ַּבח ָהעֹלָ ה",
" ֶאל יְ ֹ
למד על עולת חובה שטעונה יסוד.

אי מה להל  שתי מתנות שה ארבע,
א) כא  שתי מתנות שה ארבע!
אמר ‡·:ÈÈ
למה לי למכתב 
" ָס ִביב" )ש א,ה( בעולה " ָס ִביב" )ש ח,טו( בחטאת?
הוו שני כתובי הבאי כאחד,
וכל שני כתובי הבאי כאחד אי מלמדי.
הניחא למא דאמר :אי מלמדי;
אלא למא דאמר :מלמדי  מאי איכא למימר!?
הוי אש שלשה,
ושלשה ודאי אי מלמדי.
20

21

22

הבכור נאכל לכהנים.
תנו רבנ:
מני לבכור שנאכל לשני ימי ולילה?
שנאמר )במדבר יח,יח(:

גמרא:
מא תנא?
17

רש"י

" ּו ְב ָ ׂש ָרם יִ ְהיֶה ּ ָל ְך ַּכחֲ זֵה ַה ְּתנ ּו ָפה ּו ְכ ׁש ֹוק ַה ּי ִָמין",
הקישו הכתוב לחזה ושוק של שלמי,
מה שלמי  נאכלי לשני ימי ולילה אחד,
א) בכור  נאכל לשני ימי ולילה אחד.
וזו שאלה נשאלה לפני חכמי בכר ביבנה:
23

 .Ì‰È¯Á‡ ‰ÏÈÏ 1דכתיב בתודה )ויקרא ז( לא יניח ממנו עד בקר כל הלילה נאכל
א) כא בשלמי תהא לילה אחר יו המחרת:
 .ÌÂÈ „Ú 2גבי אכילה כתיב בקדושי תהיו ביו זבחכ יאכל וממחרת והנותר
עד יו בעוד שהוא יו תאכלנו:
 .„ÈÓ Û¯˘È ÏÂÎÈ 3לאור שלישי הואיל ועבר זמ אכילתו:
 .ÔÏ‰Ï ‰Ó 4בנאכלי ליו אחד תיכ) לאכילה שריפה דכתיב גבי מילואי וא
יותר מבשר המילואי וגו' בצו את אהר כתיב ובהאי קרא לא כתיב אכילה אלא
שריפה ולהכי לא כתיב עד יו אלא ביו:
 .¯˘ÚÓ‰Â :'È ˙Ó 5מעשר בהמה:
 .˙Á‡ ‰ ˙Ó 6דלא כתיב בהו סביב אלא ואת דמ תזרוק כתיב בבכור והנ 0נמי
מהכא ילפינ כדאמרינ בגמ':
 .„ÂÒÈ‰ „‚ Î 7במקו שיש יסוד תחתיו למעוטי מזרח ודרו:
 .Ô˙ÏÈÎ‡· ‰ È˘ 8אע''פ שהשוה הכתוב את מת דמ שינה באכילת זה מזה:
 .ÌÈ ‰ÎÏ ÏÎ‡ ¯ÂÎ·‰ 9כדכתיב ובשר יהיה ל) 0במדבר יח(:
 .Ì„‡ ÏÎÏ ¯˘ÚÓ‰Â 10שלא מצינו לו בתורה שינת לכה:
 11ונאכלי בכל העיר בכל מאכל גרס ולא גרסי' לכל אד דהא קתני בכור
לכהני:
 .¯ÈÚ‰ ÏÎ· 12כדכתיב והבאת שמה עולותיכ וזבחיכ ואת מעשרותיכ
)דברי יב( ותניא בספרי ר' עקיבא אומר בשתי מעשרות הכתוב מדבר אחד מעשר
בהמה ואחד מעשר דג וכתיב בההוא קרא ובכורות בקרכ וצאנכ ומדלא קבע
בהו מחיצה שמע מינה בכל העיר נאכלי:
 .„Á‡ ‰ÏÈÏÂ ÌÈÓÈ È ˘Ï 13בבכור ילי) לה בגמ' מעשר לא ידענא מהיכא:
 .‰ÏÈÏ· ‡Ï‡ 14כדכתיב בלילה הזה )שמות יב(:
 .˙ÂˆÁ „Ú ‡Ï‡ ÏÎ‡ Â È‡Â 15בגמ' ילי) לה:
 .ÂÈÈÂ ÓÏ 16שנמנו בדמי לקיחתו כדכתיב לפי אכלו תכוסו )ש(:

24

1

רש"י

 .‡ ˙ Ô‡Ó :'Ó‚ 17מעשר ופסח בזריקה מדמשוי מת דמי בכור ומעשר ופסח
דקתני שינה באכילת מכלל דמת דמי לא שינה ובבכור כתיב ואת דמ תזרוק
)במדבר יח(:
 .¯Ó‡ ‡Ï ÂÓ„ 18א 0בכור שור וגו' אבל לר' ישמעאל פסח בשפיכה דנפקא
ליה מת דמי לפסח מוד זבחי 0ישפ) 0דברי יב(:
 .ÔÏ Ó ‰ÙÂ‚ ‰ÏÂÚÂ 19כדי נסבה דהא מק''ו ילפינ לעיל בפירקי )נב (.והאי קרא
לדרשא אחרינא אוקימנא וקיצור דברי הוא דנקט לה מקרא דאי לאו ק''ו הוה
ילפינ לה מינה:
 .Ô‡Î Û‡ 'ÂÎ ‰Ó È‡ 20דבכור זריקה זריקה מעולה ילפינ מה להל ד' מתנות
שתי שה ארבע:
 .˙‡ËÁ· ·È·Ò 21במילואי ובעולה מסביב שמעינ ביה ד' מתנות שסובב
בדמה רוחות המזבח:
 .ÔÈ„ÓÏÓ ÔÈ‡ 22ואע''ג דהכא לאו בבני אב אנו באי ללמוד אשמעינ אביי
דשני כתובי הבאי כאחד אי מלמדי אפי' בג''ש אותו דבר שנכתב בשניה:
 .ÍÏ ‰È‰È Ì¯˘·Â 23בבכור כתיב:
 .ÌÈÓÏ˘ Ï˘ ˜Â˘Â ‰ÊÁÏ 24ולקמיה פרי 0לשל תודה אקשינ:
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איזהו מקומן

דף נז.

פרק חמישי

קלד

זבחים

בכור לכמה נאכל?
נענה ¯· ÔÂÙ¯Ë Èואמר:
לשני ימי ולילה אחד.

א) בכור  נאכל ליו ולילה!
אמר לו:
הרי הוא אומר:

היה ש תלמיד אחד,
שבא לבית המדרש לפני חכמי תחלה,
ו¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ Èשמו,
אמר לו :רבי,
מני ל?0
אמר לו :בני,
שלמי קדשי קלי ובכור קדשי קלי,
מה שלמי  נאכלי לשני ימי ולילה אחד,
א) בכור  נאכל לשני ימי ולילה אחד.
אמר לו :רבי,
בכור מתנה לכה,
וחטאת ואש מתנה לכה,
מה חטאת ואש  ליו ולילה,
א) בכור  ליו ולילה!?
אמר לו:
נדו דבר מדבר,
ונלמד דבר מדבר,
מה שלמי  אי באי על חטא,
א) בכור  אינו בא על חטא,
מה שלמי  נאכלי לשני ימי ולילה אחד,
א) בכור  נאכל לשני ימי ולילה אחד.
אמר לו :רבי,
נדו דבר מדבר,
ונלמדכ דבר מדבר,
חטאת ואש  מתנה לכה,
ובכור  מתנה לכה,
מה חטאת ואש  אי באי בנדר ונדבה,
א) בכור  אינו בנדר ונדבה;
מה חטאת ואש נאכלי ליו אחד,
א) בכור  נאכל ליו אחד!

שאי תלמוד לומר" :לְ ָך יִ ְהיֶה" )ש(,
ומה תלמוד לומר  "לְ ָך יִ ְהיֶה"?
הוסי) הכתוב הויה אחרת בבכור.

2

3

4

5

6

ש ָרם יִ ְהיֶה ּ ָל ְך"
" ּו ְב ָ ׂ

9

וכשנאמרו דברי לפני ¯·,Ï‡ÚÓ˘È È
אמר לה:
צאו ואמרו לו ל¯· :‡·È˜Ú Èטעיתה,
תודה מהיכ למדה?
משלמי,
וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש?
הא אי עלי 0לידו בלשו אחרו אלא בלשו ראשו.
10

11

13

12

ו¯·,Ï‡ÚÓ˘È È
האי "לְ ָך יִ ְהיֶה" מאי עביד ליה?
לימד על בכור בעל מו שהוא מתנה לכה,
שלא מצינו בכל התורה.
14

ו¯·?!‡·È˜Ú È
ילי) ליה מ" ְב ָ ׂש ָרם",
חד ת וחד בעל מו.
ו¯·?!Ï‡ÚÓ˘È È
מ" ְב ָ ׂש ָרם" דהנ 0בכורות קאמר.
15

במאי קמיפלגי?
מר סבר 
הימנו ודבר אחר הוי היקש,
ומר סבר 
לא הוי היקש.
16

17

18

רש"י

קפ ‡·È˜Ú È·¯ #ונסתלק ¯·,ÔÂÙ¯Ë È
אמר לו:
הרי הוא אומר:
" ּו ְב ָ ׂש ָרם יִ ְהיֶה ּ ָל ְך",
הקיש הכתוב לחזה ושוק של שלמי,
מה שלמי  נאכלי לשני ימי ולילה אחד,
א) בכור  נאכל לשני ימי ולילה אחד.
אמר לו:
היקשתו לחזה ושוק של שלמי,
ואני מקישו לחזה ושוק של תודה,
מה תודה  נאכלת ליו ולילה,
7

8

רש"י

 .Ì¯Î· 1ת''ח יושבי שורות ככר כ 0מפורש בברכות ירושלמי:
 .‰ÏÁ˙ ˘¯„Ó‰ ˙È·Ï ‡·˘ 2היא היתה תחילת ביאתו לפניה ביבנה:
 .Ô‰ÎÏ ‰ ˙Ó Ì˘‡Â ˙‡ËÁÂ 3אבל שלמי לבעלי:
 .¯·„Ó ¯·„ ÔÂ„ 4כלומר שכמותו ודומה לו:
 .‡ËÁ ÏÚ ÔÈ‡· ÔÈ‡ 5כחטאת ואש:
 .‰·„ ·Â ¯„ · ‡· Â È‡ 6לאפוקי שלמי דבאי בנדר ובנדבה:
 .˜Ï˙Ò Â 7נשתתק:
 .·Â˙Î‰ Â˘È˜‰ 8ואי משיבי על ההיקש:

 .'ÂÎ ·Â˙Î‰ ÍÏ ÛÈÒÂ‰ 9כלומר מודה אני לדברי 0שלחזה ושוק של תודה
צריכי אנו להקישו דתפסת מועט תפסת מיהו מדהדר הכתוב בסיפיה דקרא ל0
יהיה דלא איצטרי 0דהא כתיב ברישיה יהיה ל 0הוסי) לו הכתוב הויה אחרת
כמו זו הבאה לו בהיקש:
 10ה''ג וכשנאמרו דברי לפני ר' ישמעאל אמר לה צאו ואמרו לו לר''ע טעית
תודה מהיכ למדה משלמי ודבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש אי עלי0
כו' .טעיתה במה שחזרת ב 0מהיקש שלמי ואתה מקישו לתודה דלא למדו
הכתוב אלא משלמי דאי מתודה חזה ושוק לא כתיב בה אלא מדאיתקש תודה
לשלמי נפקא ל בה חזה ושוק בת''כ דתניא לפי שיצאה תודה לידו בדבר
החדש שטעונה לח יכול אי ל 0בה אלא חידושה ת''ל תורת זבח השלמי א
על תודה מה שלמי טעוני סמיכה ונסכי ותנופת חזה ושוק א) תודה כו':
 .˘˜È‰· ¯ÂÎ·‰ ÏÚ „ÓÏÈÂ ¯ÂÊÁÈ ˘˜È‰· „ÓÏ‰ ¯·„Â 11ליאכל ליו ולילה:
 .ÔÂ¯Á‡ ÔÂ˘Ï· Â Â„Ï ÍÈÏÚ ÔÈ‡ 12להקישה לחזה ושוק של תודה:
 .ÔÂ˘‡¯ ÔÂ˘Ï· ‡Ï‡ 13לשל שלמי:
 .Â ÈˆÓ ‡Ï˘ 14ללמדו בכל התורה כולה אלא מכא:
 .˙Â¯ÂÎ· Í ‰„ 15בכור שור בכור כשב בכור עז וכל לשו רבי דקרא עלייהו
קאי לר' ישמעאל וה''נ אמרינ גבי ואת דמ ואת חלב לר' ישמעאל בפרק
ב''ש )לעיל לז:(.
 .È‚ÏÙÈÓ˜ È‡Ó· 16רבי ישמעאל ור''ע דע''כ אי היקש חוזר מלמד בהיקש
ור''ע מ''ט גמיר לה:
 .¯Á‡ ¯·„Â Â ÓÈ‰ 17אכילת חזה ושוק של תודה ליו ולילה הימנו ודבר אחר
העמידוה קצת המלמד כתב בה דכתיב בתודה יו ולילה וקצת היא למדה
ממקו אחר מאי היא חזה ושוק דלא כתיב בה:
 .‡Â‰ ˘˜È‰ ¯·Ò Ï‡ÚÓ˘È È·¯ 18נמצא מה שחזה ושוק נאכלי ליו ולילה מ
ההיקש למד ור''ע סבר הואיל ויו ולילה בתודה כתיב אע''ג דחזה ושוק למדה
בהיקש לא הויא זמ אכילת חזה ושוק של תודה דבר הלמד בהיקש:
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איזהו מקומן

דף נז:

פרק חמישי

זבחים

ולמדנו עשרה לחמ,#
עשרה למצה מני?
תלמוד לומר:
8

בשלמא ל Ô‡Óדאמר :לא הוי היקש,
היינו דכתיב )ויקרא טז,טז(:
מו ֵעד",
שה לְ א ֶֹהל ֹ
"וְ ֵכן יַעֲ ֶׂ
כש שמזה לפני ולפני,
אחת למעלה ושבע למטה מד הפר,
כ 0מזה בהיכל;
וכש שלפני ולפני אחת למעלה,
ושבע למטה מד השעיר,
כ 0מזה בהיכל,
אלא למא דאמר :הוי היקש 
מאי איכא למימר?
מקומות הוא דגמרי מהדדי* .
1

2

נז:

3

ואיבעית אימא 
חו #מפני בחד זימנא גמיר.
בשלמא למא דאמר לאכא הוי היקש,
היינו דכתיב )ש כג,יז(:
יכם ָּת ִב ּיא ּו לֶ ֶחם ְּתנ ּו ָפה",
" ִמ ּמ ֹו ׁ ְשב ֵֹת ֶ
שאי תלמוד לומר  " ָּת ִב ּיא ּו",
מה תלמוד לומר  " ָּת ִב ּיא ּו"?
כל שאתה מביא ממקו אחר  הרי הוא כזה,
מה להל  עשרו לחלה,
א) כא  עשרו לחלה;
אי מה להל  שני עשרוני,
א) כא  שני עשרוני!
תלמוד לומרִּ " :ת ְהיֶינָ ה" )ש(,
4

5

6

7

רש"י

 .'ÂÎ ÌÈ ÙÏÂ È ÙÏ ‰ÊÓ˘ Ì˘Î 1ולפני ולפני גופיה אחת למעלה ושבע למטה
בפר ושעיר בהימנו ודבר אחר גמר דבפני למעלה בפר לא כתיב ביה מניינא
דכתיב )ויקרא טז( והזה באצבעו על פני הכפרת וקדמה ולפני הכפרת יזה שבע
פעמי ושבע למטה הוא דכתיבא ביה ובשעיר חטאת למעלה הוא דכתיבא
והזה אותו על הכפרת ולפני הכפרת אותו חדא משמע ולפני הכפרת לא כתיב
שבע וגמירי בהיקשא מהדדי דכתיב ועשה את דמו כאשר עשה לד הפר אלמא
עבודת פר ושעיר בפני בהימנו ודבר אחר ילפינ דמקצת עבודה כל אחד
כתובה בו ומקצתה למד מחבירו והדר מיגמר היכל מפני בהיקשא דכ יעשה
לאוהל מועד אלמא הימנו ודבר אחר לא כהיקשא חשיב לה:
 .˘˜È‰ ÈÂ‰ „''ÓÏ ‡Ï‡ 2היכי הדר היכל וגמר מיניה בהיקשא:
 .È„„‰Ó È¯ÈÓ‚„ ‡Â‰ ˙ÂÓÂ˜Ó 3ואי זה חוזר ומלמד בהיקש דבהיקש קמא
בהמות איתקוש ובהיקשא בתרא מקומות איתקוש אבל גבי תודה ובכור חזה
ושוק של תודה הוקשה לבכור והיא עצמה למידה משלמי בהיקש:
 4ה''ג  .¯ÈÓ‚ ‡ ÓÈÊ „Á· ÌÈ ÙÓ ıÂÁ ‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ·È‡Âוהכי איתא בסדר יומא
בפרק הוציאו לו )נז (.כלומר נהי נמי דהיקש מקומות כהיקש בהמות הואיל
והיקש צור 0פני הוא אפ''ה לא דמי לההוא דלעיל דאילו היכל כולה מילתא
בעי למיל) מפני ואיידי דנית היקש לידרש בדברי המפורשי בפני כמו
למטה בפר ולמעלה בשעיר נדרש ולמד בבת אחת ובא א) מה שלמד בפני
בהיקש עמו וגבי היקש דלעיל נמי א כתוב בתודה והוקש בכור לתודה ללמוד
לו חזה ושוק ולמדתה בהיקש אי הוי הוקש בכור לתודה עצמה והיה למד ממנה
תנופת חזה ושוק ואכילת יו ולילה דמתו 0שיכולה ללמוד עליו זמ לאכילה
שהוא כתוב בה מלמדת נמי עליו תנופת חזה ושוק אבל השתא לתודה עצמה
לא הקישה הכתוב אלא לחזה ושוק שבתודה ובתודה עצמה לא למדתה אלא
בהיקש:
 .'Â‚Â ÌÎÈ˙Â·˘ÂÓÓ ·È˙Î„ Â ÈÈ‰ 5גבי שתי הלח דעצרת כתיב והוצרכנו
במסכת מנחות )עז (:ללמוד מה כמה עשרונות יש בלחמי תודה ובגופה נכתב י'
חלות בכל מי אבל לא נתפרש מכמה היא החלה ומייתי לה לחלות חמ#
שבתודה משתי הלח שא) ה חמ #והכתוב הקיש כל הבאות של חמ #שיהיו
שוות ומקרא יתירא דתביאו ילפי' לה דלא איצטרי 0דכתיב והקרבת מנחה
חדשה ממושבותיכ תביאו לח תנופה ולא איצטרי 0תביאו מה ת''ל תביאו כל
חמ #שאתה מביא ממקו אחר יהא כזה עשרו לחלה כדכתיב שתי שני
עשרוני:
 .ÔÏ‰Ï ‰Ó È‡ 6אלו שני עשרוני א) אלו כל י' חלות שבה שני עשרוני:
 .‰ ÈÈ‰˙ Ï''˙ 7הת מפרש מאי למודה בפ' התודה:

קלה

9

10

" ַעל ַח ּל ֹת לֶ ֶחם ָח ֵמץ" )ויקרא ז,יג(,
נגד חמ #הבא מצה;
אלא למא דאמר :הוי היקש 
מאי איכא למימר!?
תביאו יתירא היא.
11

הפסח אינו נאכל.
מא תנא?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
¯· ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èהיא,
דתניא:
¯· ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
נאמר כא )שמות יב,ח(:
" ַּב ּ ַליְ לָ ה ַה ּזֶה",
ונאמר להל )ש,יב(:
12

"וְ ָע ַב ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַּב ּ ַליְ לָ ה ַה ּזֶה",
מה להל  עד חצות,
א) כא  עד חצות.
אמר לו ¯·:‡·È˜Ú È
ֹתו ְּב ִח ּ ָפ ֹזון",
והלא כבר נאמר )ש,יא(" :וַ אֲ ַכלְ ּ ֶתם א ֹ
עד שעת חפזו!
א כ 
מה תלמוד לומר  " ַּב ּ ַליְ לָ ה ַה ֶ ּזה"?
שיכול יהא ככל הקדשי הנאכלי ביו?
תלמוד לומר:
" ַּב ּ ַליְ לָ ה",
" ַּב ּ ַליְ לָ ה" יהא נאכל ,ואינו נאכל ביו.
13

14

אמר ליה ‡·:ÈÈ
וממאי ד¯· ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èודאורייתא?
דלמא ד¯· ,Ô
ולהרחיק מ העבירה!?
א כ 
15

1

רש"י

 .‰¯˘Ú Â „ÓÏ 8עשרונות לחמ #דהא י' חלות למודות בה בג''ש מתרומת
מעשר מה תרומת מעשר אחד מעשר א) תרומת תודה והקריב ממנו אחד מכל
קרב מכל מי תרומה לה' אחד מעשר הרי י' חלות ובהיקש תביאו למדנו
שהחלה עשרו הרי למדנו י' עשרונות לחמ #הימנו ודבר אחר י' חלות למדנו
בה כבר ובהיקש ה למידות עשרו לחלה:
 .‰¯˘Ú 9עשרו לשלשת מיני שבמצה מניי:
 .ıÓÁ ÌÁÏ ˙ÏÁ ÏÚ Ï''˙ 10מנה הכתוב מיני שבמצה וכתב אחריה על חלת
לח חמ #הרי היקש אלמא חמ #שלמדנו בו עשרה עשרונות בהימנו ודבר אחר
חוזר ומלמד על המצה בהיקש עשרה עשרונות:
 11תביאו רבויא הוא לרבות חמ #שבתודה שכל שתי שבו יהו שתי עשרוני
והוי כמא דכתיב בגופיה בלחמי תודה ולאו משתי הלח גמרי והיכי דמי
דליהוי הימנו ודבר אחר כגו אי איתקוש חמ #דתודה לשתי הלח בקרא
אחרינא דלא מפרש בה עשרו לחלה וילפינ תודה משתי הלח בהיקש
לעשרו לחלה ובדידיה כתיבי עשר חלות:
 .‡ ˙ Ô‡Ó 12דאינו נאכל אלא עד חצות:
 .ÔÂÊÙÁ ˙Ú˘ „Ú 13שה נחפזי ללכת והיינו לאור הבוקר כדכתיב )שמות יב(
ואת לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר:
 .ÌÈ˘„˜‰ ÏÎ ¯‡˘Î ÏÎ‡ ‡‰È ÏÂÎÈ 14ביו זביחתו קוד שתחש 0יתחיל
לאוכלו א ירצה ת''ל כו':
 .Ì„‡‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰Ï 15כדתנ בכולהו עד חצות:
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איזהו מקומן

דף נז:

פרק חמישי

זבחים

מאי אלא עד חצות?
כי הת 
מה הת  דאורייתא,
א) כא נמי  דאורייתא.
הדרן עלך איזהו מקומן
2

רש"י

 .‡Ï‡ È‡Ó Î''‡ 1ליתני ונאכל עד חצות כדתנא בכולהו:
 .Ì˙‰ ÈÎ 2דומיא דלילה ומנוייו וצלי תנייה דהוו דאורייתא איבעית אימא לא
גרסינ וה''ג ‡'' ‡˙ÈÈ¯Â‡„ Ì˙‰ ‰Ó Ì˙‰ ÈÎ ‡Ï‡ È‡Ó Îכו':
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קלו

קדשי קדשים

דף נח.

נח.

פרק ששי

פרק ששי  -קדשי קדשים
משנה )א(* :
קדשי קדשי ששחט בראש המזבח 
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
כאילו נשחטו בצפו;
¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
מחצי המזבח ולדרו 
כדרו,
מחצי המזבח ולצפו 
כצפו.
1

גמרא:
אמר ¯· ‡ ÈÒאמר ¯·,Ô ÁÂÈ È
אומר היה ¯·:ÈÒÂÈ È
כוליה מזבח בצפו קאי.
ומאי כאילו?
מהו דתימא?
בעינ על יר 0וליכא;
קא משמע ל.
2

קלז

זבחים

כולו לשלמי מיבעיא?
ואיד?!0
איצטרי,0
סלקא דעת 0אמינא 
עולה הוא דדחיק ליה מקו,
אבל שלמי דלא דחיק ליה מקו  אימא לא;
קא משמע ל.
8

גופא:
אמר ¯· ‡ ÈÒאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
מודי ¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èשא שחט כנגד בקרקע 
פסולות.
אמר ליה ¯· ‡ È˙ÙÈ„Ó ‡Áל¯·:‡ È
מאי כנגד בקרקע?
אילימא  אמה יסוד אמה סובב;
האי גופיה מזבח הוא!
ועוד 
מאי כנגד בקרקע?
וכי תימא 
דעביד מחילות בקרקע ושחיט בהו;
וכי האי גוונא מי הוי מזבח?
והתניא:
" ִמזְ ַּבח אֲ ָד ָמה ּ ַתעֲ ֶׂשה ִּלי" )ש(,
שיהא מחובר מאדמה,
שלא יבננו לא על גבי מחילות ולא על גבי כיפי!?
לא צריכא,
דבצריה בצורי.
9

10

3

אמר ליה ¯· ‡¯ÈÊ Èל¯· ‡:ÈÒ
אלא מעתה 
ל¯·,‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ È
הכי נמי דחציו בצפו וחציו בדרו!
וכי תימא  הכי נמי;
והא את הוא דאמרת משמיה ד¯·:Ô ÁÂÈ È
מודי ¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èשא שחט כנגד בקרקע 
פסולה!?
אמר ליה:
הכי קאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
שניה מקרא אחד דרשו,
יך וְ ֶאת ׁ ְשלָ ֶמ ָ
"וְ זָ ַב ְח ּ ָת ָעלָ יו ֶאת עֹל ֶֹת ָ
יך" )שמות כ,כ(,
¯· ÈÒÂÈ Èסבר 
כולו לעולה וכולו לשלמי;
ו¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èסבר 
חציו לעולה וחציו לשלמי,
דאי סלקא דעת  0כולו לעולה כשר,
השתא כולו לעולה כשר,
4

5

6

7

רש"י

 .ÔÂÙˆ· ÂËÁ˘ ÂÏÈ‡Î :'È ˙Ó .ÌÈ˘„˜ È˘„˜ - È˘˘ ˜¯Ù 1בגמ' ילי)
טעמא:
 .'ÂÎ ‰È‰ ¯ÓÂ‡ Ô ÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ :'Ó‚ 2גמרא גמיר לה רבי יוחנ:
 .ÂÏÈ‡Î È‡Ó 3הא ודאי בצפו נשחט:
 .'ÂÎ ‰˙ÚÓ ‡Ï‡ 4קס''ד דרבי זירא דממתני' גמיר לה רבי יוחנ להא דאומר
היה רבי יוסי:
 .‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ È·¯ ‰„ÂÓ 5אע''פ שמכשיר למזבח מחציו לצפו מודה הוא
שא שחטו כנגד אותו מקו מתחתיה בקרקע פסולות ולקמיה מפרש היא0
יכול לשחוט תחת המזבח:
 .Ï''‡ 6רב אסי הכי אמר ר' יוחנ כו' כלומר אומר היה רבי יוסי דקאמר ר'
יוחנ לעיל לאו ממתני' גמר אלא הכי גמר לה מרבותיו ומתניתי לאו במקו
מזבח פליגי דנימא רבי יוסי כולה בצפו ור' יוסי בר' יהודה נימא חציו צפו
אלא מדרשא דקרא:
 7ה''ג  .ÌÈÓÏ˘Ï ÂÏÂÎÂ ‰ÏÂÚÏ ÂÏÂÎכולו ראוי לשחיטת עולה דקדושת צפו
עליו מגזירת הכתוב וכולו ראוי לשלמי שהשלמי כשירי א) בצפו מק''ו
בפירקי דלעיל )נה:(.

11

12

אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
אפשר איתא להא ד¯· Ô ÁÂÈ Èולא תנינא לה במתניתי?
נפק דק ואשכח,
דתנ )תמיד ב:ה(:
ביררו מש עצי תאינה יפי
לסדר מערכה שניה של קטרת,
13

14

15

16

1

רש"י

 .ÌÂ˜Ó ‰Ï ˜ÈÁ„„ 8שמקומ קט ודחוק שאי כשר לה אלא צפו ופעמי
שהעולות מרובות וצר לה המקו והכשיר לה הכתוב ראש המזבח:
 .Ú˜¯˜· Ô„‚ Î È‡Ó 9הא ליכא לפרושי כנגד ברצפה למזרח המזבח ובמערבו
דא כ לא הוה קשיא מילתא לרב אסי לעיל דמהכא ליכא למיל) דלית ליה
לרבי יוסי ברבי יהודה חצי המזבח עומד בצפו דאפילו הוא צפו נמי פסיל ליה
לרבי יוסי ]ברבי יהודה[ ואפילו סמו 0לכותל העזרה צפוני פוסל א משו0
מכנגד זוית המזבח צפונה למזרח או למערב דדייקינ על יר 0כדאמר בפ''ב
)לעיל כו (.איזהו צפו מקיר מזבח צפוני עד כותל עזרה צפונית כנגד המזבח כולו
אבל משו 0מכנגד המזבח לא הלכ 0על כרח 0האי כנגדו דילפינ מינה דמקו
המזבח לאו צפו הוא תחתיו קאמר ומאי היא:
 .‡ÓÈ È‡ 10א שחט על כניסת הסובב והיסוד האי לאו כנגד הוא אלא מזבח
ממש ומכשר בה רבי יוסי בר' יהודה כדקתני מחצי המזבח לצפו:
 .ÔÈÙÈÎ 11אולמי ארקמלו''ט:
 .È¯Âˆ· ‰È¯ˆ·„ 12א נמל 0לקצר את המזבח ונשאר מחצה של צפו פנוי
ושחט ש פסולות ואע''ג דיר 0הוא פסיל ליה אלמא סבירא ליה בדרו עזרה
הוא דאי לא אמאי פסיל ליה:
 .Ô ÁÂÈ '¯„ ‡‰Ï ‡˙È‡ ¯˘Ù‡ 13דאמר אומר היה רבי יוסי כוליה מזבח בצפו
קאי ולא תנינ לה שו רמז במשנה בששה סדרי:
 .ÁÎ˘‡Â ˜„ 14במשנת תמיד:
 .Ì˘Ó Â¯¯È· 15מדיר העצי:
 .ÔÈÙÈ ‰ ‡˙ ÈˆÚ 16בשל תאנה היו רגילי וטע אגדה הוא שבו היתה תקנה
לאד הראשו ויעשו לה חגורות:
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קדשי קדשים

דף נח:

פרק ששי

זבחים

כנגד קר מערבית דרומית,
משו 0מ הקר כלפי צפו ארבע אמות,
באומד חמש סאי גחלי,
ובשבת 
באומד שמונה סאי גחלי,
שש היו נותני שני בזיכי לבונה של לח הפני;

אלא  כל הניטל בפני לינת בחו #
שני בזיכי לבונה של לח הפני,
דגמרי משירי,
הניטל בחו #לינת בפני 
גחלי דכל יומא ויומא,
דגמר מגחלי של יו הכפורי;

ומאי סימנא?
¯· ÈÒÂÈ Èהיא,
דתניא* :
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
זה סימ:
כל הניטל בפני לינת בחו #
אינו נות אלא בסמו 0שאי לפני,
וכל הניטל בחו #לינת לפני 
אינו ניטל אלא בסמו 0שאי לפני;

ומאי קסבר?
אי קסבר 
כוליה מזבח בדרו קאי,
עשרי ושבע בעי למיתי!
ואי נמי קסבר 
קדושת היכל ואול חדא היא,
עשרי ותרתי בעי מיתי!
ואי קסבר 
חציו בצפו וחציו בדרו,
חד סרי בעי למיתי!
ואלא קסבר 
קדושת היכל ואול חדא מילתא היא,
שית בעי למיתי!
אלא לאו משו דקסבר 
כוליה מזבח בצפו קאי,
והני ארבע אמות 
אמה יסוד ואמה סובב,
ואמה מקו קרנות ואמה מקו רגלי הכהני,
דכי מסגו לקמיה טפי תו ליכא פתח.
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5

6
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7

נח:

קלח

18

19

8

20

9

21

כל הניטל בפני לינת בחו #מאי ניהו?
אילימא  שירי,
בהדיא כתיב בהו )ויקרא ד,ז(:
10

11

מו ֵעד"!
סוד ִמזְ ּ ַבח ָהעֹלָ ה אֲ ׁ ֶשר ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל ֹ
" ֶאל יְ ֹ
ותו 
כל הניטל בחו #לינת בפני מאי ניהו?
אילימא  גחלי של יו הכיפורי;
בהדיא כתיב בהו:
"וְ לָ ַקח ְמלֹא ַה ּ ַמ ְח ָּתה ַּגחֲ לֵ י ֵא ׁש" וגו' )ויקרא טז,יב(!
12

13

22

רש"י

רש"י

 .˙¯Ë˜ Ï˘ ‰È ˘ ‰Î¯ÚÓ 1אצל מערכה גדולה היו מסדרי מערכה קטנה ליטול
ממנה גחלי להכניס על מזבח הפנימי שלשה קבי לכל בקר וערב להקטיר
עליה קטרת ובמסכת יומא בפרק טר) בקלפי )מה (:בסופיה ילפינ מקרא דעל
מזבח החיצו צרי 0להיות מערכה לכ:0
 .˙ÈÓÂ¯„ ˙È·¯ÚÓ „‚ Î 2של מזבח ומשו 0לצד צפו להרחיקו מ הקר ד'
אמות וטע מפרש לקמיה מאי שנא הקר זה ומ''ט מושכו הימנה ולצפו ד'
אמות:
 .˙ÂÓ‡ Ú·¯‡ ÔÂÙˆ ÈÙÏÎ Ô¯˜‰ ÔÓ ÍÂ˘Ó 3גרס וכ מצינו בסדר המשנה במשנת
תמיד:
 .ÌÈÏÁ‚ ÔÈ‡Ò ˘ÓÁ „ÓÂ‡· 4לפי אומד ה' סאי גחלי היו נותני ש עצי כ0
שיעורו לחתות בתוכו בראש המזבח שהוא חלק מחתה של סאה לר' יוסי דאמר
בסדר יומא )מג (:בכל יו חותה בשל סאה ומערה בתו 0ג' קבי:
 .ÔÈ‡Ò 'Á „ÓÂ‡ ÈÙÏ Ì˘ ÔÈ¯„ÒÓ ÂÈ‰ ˙·˘· 5לפי שצרי 0להקטיר הבזיכי על
מזבח החיצו שעל מזבח הפנימי אי הקטר אלא של קטרת שחרית וערבית
כדכתיב לא תעלו עליו קטרת זרה וגו' )שמות ל(:
 .‡ ÓÈÒ È‡ÓÂ 6מהו הסימ שהוקבע לה למערכה שניה ולהקטרת הבזיכי קר
מערבית דרומית ומשו 0ארבע אמות מ הקר ולצפו:
 .ÔÓÈÒ ‰Ê ¯ÓÂ‡ ÈÒÂÈ È·¯ ‡È ˙„ ‡È‰ ÈÒÂÈ È·¯ 7ביד 0כל הניטל מבפני לינת
בחו #ולקמיה מפרש מאי ניהו:
 .ÌÈ ÙÏ ÔÈ‡˘ ÍÂÓÒ· ‡Ï‡ Ô˙Â Â È‡ 8אינו נית בחו #על המזבח החיצו אלא
בסמו 0לצד פני שאי במזבח החיצו מקו הסמו 0לפני יותר ממנו:
 9וכל הניטל מעל מזבח החיצו לית בפני אינו ניטל אלא ממקו שהוא סמו0
לפני .שאי מקו בכל מזבח החיצו סמו 0ממנו:
 .Ì„‰ È¯È˘ ‡ÓÈ È‡ Â‰È È‡Ó ıÂÁ· Ô˙ ÈÏ ÌÈ Ù· ÏËÈ ‰ ÏÎ 10דחטאות
הפנימיות ל''ל לרבי יוסי לשוייה בהו כללא:
 .Â‰· ·È˙Î ‡È„‰· ‡‰ 11דניתני ביסוד שכנגד הפתח דכתיב ישפ 0אל יסוד
מזבח העולה אשר פתח:
ÌÂÈ Ï˘ ÌÈÏÁ‚ ‡ÓÈ È‡ Â‰È È‡Ó ÌÈ Ù· Ô˙ ÈÏ ıÂÁ· ÏËÈ ‰ ÏÎ Â˙Â 12
 .ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰שמכניסי במחתה לפני ולפני להקטיר בה מלא חפניו קטרת סמי
דקה דא) ה ניטלי ממזבח החיצו כדכתיב מעל המזבח מלפני ה' מצד
המערב ודרשינ ביומא )מה (:איזהו מזבח שמקצתו לפני ה' ואי כולו לפני ה'
זהו מזבח החיצו ויהיב לו בה רבי יוסי כללא וסימנא דאי ניטל אלא ממקו
שאי סמו 0הימנו ולפני:
 .Â‰· ·È˙Î ‡È„‰· 13מלפני ה' דהיינו לצד פני:

 .‰ Â·Ï ÈÎÈÊ· È ˘ ıÂÁ· Ô˙ ÈÏ ÌÈ Ù· ÏËÈ ‰ ÏÎ ‡Ï‡ 14הניטלי בשבת מ
השלח לינת על מזבח החיצו ואשמעינ ר' יוסי שניתני כנגד הפתח דגמרי
משירי הפנימיי:
 .ÌÂÈ ÏÎ„ ÌÈÏÁ‚ ÌÈ Ù· Ô˙ ÈÏ ıÂÁ· ÏËÈ ‰Â 15הניטלי ממערכה שניה של
קטורת לינת על מזבח הפנימי ואשמעינ רבי יוסי דניטלי מכנגד הפתח דגמרי
מגחלי של יוה''כ שקבע לה כנגד הפתח לנטילת והיינו סימנא דתנא תנא
במסכת תמיד למערכה שניה שהיא לנטילת גחלי ולהקטרת בזיכי שתהא
בקר דרומית מערבית ומשוכה לצפו ארבע אמות שתהא מכוונת כנגד הפתח
ומינה פשטינ דלר' יוסי כוליה מזבח בצפו קאי:
 .¯·Ò˜ È‡ÓÂ 16שקצב למשיכת המערכה מ הקר ד' אמות:
 .È‡˜ ‰¯ÊÚ ÌÂ¯„· Á·ÊÓ ‰ÈÏÂÎ ¯·Ò˜ È‡ 17ומשיכת ד' האמות לקרבה כנגד
הפתח הוא בא:
 .È˙ÈÓÏ ÈÚ· ˙ÂÓ‡ Ê''Î 18ולמשו 0מקר מערבית דרומית ולצפו וחו #לאות
כ''ז אמות סידור המערכה שהרי הפתח באמצע העזרה היה ועשרה אמות רוחבו
וחמש בצפו וה' בדרו וכיו שהמזבח בדרו נמצא שאי ממנו לפני הפתח
אלא ה' אמות צפוניות שלו שכלה כנגד אמצע הפתח נשארו לו מל''ב ]אמות[
שלו כ''ז ואת כול אתה צרי 0למשו 0המערכה מכנגד קר יסוד המזבח הדרומי
ולצפו קוד שהגיע לפתח:
 .‡È‰ ‡„Á ÌÏÂ‡Â ÏÎÈ‰ ˙˘Â„˜ ¯·Ò˜ ''‡Â 19ומשתגיע כנגד פתח האול
קרינ לפני ה' ופתח האול עוד) לכל רוח על פתח ההיכל ה' אמות לכל צד
שהיה רחבו כ' אמות כדתנ במסכת מדות )לו (.כ''ב בעי מייתי:
 .ÌÂ¯„· ÂÈˆÁÂ ÔÂÙˆ· Á·ÊÓ Ï˘ ÂÈˆÁ ¯·Ò˜ ÈÓ È‡Â 20ובא למושכה עד כנגד
ההיכל:
 .È˙ÈÈÓ ÈÚ· È¯Ò „Á 21שהרי ט''ז אמותיו בדרו נמצאו מה י''א ]אמות[ מזוית
דרומית של פתח ולדרו:
 .È˙ÈÓÏ ÈÚ· ‡‰ÈÓ ˙È˘ ‡È‰ ‡„Á ÌÏÂ‡Â ÏÎÈ‰ ˙˘Â„˜ ÈÓ È‡Â 22אלא על
כרח 0לא משכחת לה שתהא משיכת ד' אמות הללו לקרב כנגד הפתח אלא נת
ל 0מדה בשיעור שלא תמשכנה יותר מכא שכל מה שאתה יכול לקרבה אצל
קר דרומית הוי מקרבה ובכ 0אתה מכוונה כנגד הפתח וד' אמות הללו ע''כ
הוא מושכה לצפו לפי שאי לו מקו לסדר עליה וקסבר כוליה בצפו קאי
ואי ממנו לפני הפתח אלא חמשה דרומיות ומה אמה יסוד ואמה סובב ואמה
מקו הקר ואמה הילו 0לכהני המסדרי את המערכה ומקיפי בי קר
למערכה ואי לו מקו לסדר ולימד 0שיסדר חוצה לה מיד כדי שתהא אמה מ
המערכה כגד הפתח דכי מסגי לצפו טפי תו ליכא פתח:
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קדשי קדשים

דף נט.

פרק ששי

אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
הא מני?
¯· ‰„Â‰È Èהיא,
דתניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
מזבח ממוצע ועומד באמצע העזרה,
ושלשי ושתי אמות היו לו,
עשר אמות כנגד פתחו של היכל,
אחת עשרה אמה מיכ ואחת עשרה אמה מיכ,
נמצא מזבח מכוו כנגד היכל.
1

סו) סו) ל¯· ‰„Â‰È Èחד סרי בעי למיתי,
ואי קסבר 
קדושת היכל ואול חדא מילתא היא,
שית בעי למיתי!?
מי סברת הני ארבע אמות בהדי אמה יסוד ואמה סובב?
ארבע אמות בר מאמה יסוד ואמה סובב.
ונוקמה כ¯· ÈÒÂÈ Èובממוצע!?
משו ד¯· ‰„Â‰È Èשמענא ליה ממוצע בהדיא.
2

3

4

5

ו¯· ˘¯· ‡Èאמר:
הא מני?
¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ Èהיא,
דתניא:
¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ Èאומר,
מתו 0שנאמר:
6

קלט

זבחים

מו ֵעד",
מזבח ב" ּ ֶפ ַתח ...א ֶֹהל ֹ
ולא כיור בפתח אהל מועד,
היכ היה נותנו?
בי האול ולמזבח משו 0קימעא כלפי הדרו;
מאי קסבר?
אי קסבר 
כוליה מזבח בדרו קאי 
נוקמיה מכותל היכל ולדרו בי אול למזבח!
ואי נמי קסבר 
קדושת היכל ואול חדא היא 
נוקמיה מכותל אול ולדרו בבי אול למזבח!
אי נמי קסבר 
חציו בצפו וחציו בדרו 
נוקמיה מכותל היכל ולדרו בי אול ולמזבח!
ואי נמי קסבר 
קדושת האול והיכל חדא היא 
נוקמיה מכותל אול ולדרו בי אול ולמזבח!
אלא לאו משו דקסבר 
כוליה מזבח בצפו,
כי נמי מוקמת לה מכותל היכל ולצפו 
הוה ליה בי אול ולמזבח.
9

1110

12

13

14

15

16

17

18

ונוקמה מכותל אול ולצפו בבי אול ולמזבח!?
אמר קרא )ויקרא א,יא(ָ " :צפֹנָ ה",
שיהא צפו פנוי מכלי.
19

222120

7

"וְ נָ ַת ּ ָת ֶאת ַה ִ ּכ ּי ֹר,
מו ֵעד ּו ֵבין ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח" )שמות מ,ז(,
ּ ֵבין א ֶֹהל ֹ

יכול יתננו בי האול ולמזבח?
ג
תלמוד לומר:

א

מא תנא דפליג עליה ד¯·?ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È
23

ב

רש"י

נט" .וְ ֵאת * ִמזְ ּ ַבחָ 8העֹלָ ה,
מו ֵעד" )ש,כט(,
שם ּ ֶפ ַתח ִמ ׁ ְש ַּכן א ֶֹהל ֹ
ָׂ

 .‡ÚÓÈ˜ ÍÂ˘Ó ÔÂ˙ ‰È‰ ÔÎÈ‰מזוית המזבח ולדרו נמצא שאינו כנגד
המזבח כלל אלא כבי אהל מועד ולמזבח:
 10ה''ג בת''כ ובמס' מדות ומדמצרי 0ליה רבי יוסי הגלילי למשכו מכנגד
המזבח ולדרו והוא אינו צרי 0להרחיקו אלא מבי המזבח ולפתח פשוט מיניה
דכוליה מזבח בצפו קאי ולפיכ 0על כרחו הוא מושכו מכנגד המזבח כולו שא
נתנו כלל כנגד המזבח א''א שלא יפסיק בינו ולפתח כדמפרש ואזיל:
 .¯·Ò˜ È‡Ó„ 11שלא קיי את המקרא שכתב בי אהל מועד ובי המזבח והוא
מושכו קימעא:
 .ÌÂ¯„· ‰ÈÏÂÎ È‡ 12הרבה מ המזבח יש בדרו כנגד היכל שלא כנגד הפתח
והיה לו לתתו ש:
 .ÌÂ¯„ÏÂ ÏÎÈ‰ Ï˙ÂÎÓ ‰ÈÓ˜ÂÏ 13כלומר משמתחיל כותל פתח ההיכל ליסת
לדרו דהיינו בי פתח האול ולמזבח וכנגד ההיכל שפתח האול עוד) על
של היכל ה' אמות לדרו:
 .‡È‰ ‡„Á ÏÎÈ‰Â ÌÏÂ‡ ˙˘Â„˜ ¯·Ò ''‡Â 14ופתח אול כפתח היכל והוצר0
למושכו א) מכנגד פתחו של אול:
 .ÌÂ¯„ÏÂ ÌÏÂ‡ Ï˙ÂÎ ˙ÓÈ˙ÒÓ ‰ÈÓ˜Â 15דה''ל אכתי כבי האול ולמזבח
דכיו דכותל אול ככותל היכל קרי ביה בי אהל מועד ולמזבח ומיקיימי קראי
שפיר:
 .'ÂÎ ÔÂÙˆ· ÂÈˆÁ ¯·Ò˜ ÈÓ È‡Â 16יש לו ט''ז אמה בדרו צא מה ה' אמות של
פתח עדיי יש לו מקו י''א אמה לתתו ש מכותל מזוזת היכל דרו:
 .‡È‰ ‡„Á ÏÎÈ‰Â ÌÏÂ‡ ˙˘Â„˜ ¯·Ò˜ ''‡Â 17והוצר 0למושכו א) מכנגד פתח
אול נוקמיה ממקו סתימת פתח אול ולדרו בבי האול ולמזבח דעדיי
יש ש מקו ו' אמות:
 .ÔÂÙˆ· Á·ÊÓ ‰ÈÏÂÎ ¯·Ò˜„ ÌÂ˘Ó Â‡Ï ‡Ï‡ 18קאי ודרומו של מזבח כולה
לפני הפתח וא היה נותנו כנגד המזבח כלל נמצא מפסיק בי מזבח לפתח:
 .ÔÂÙˆ· ÏÎÈ‰ÏÂ Á·ÊÓ‰ ÔÈ· ‰ÈÓ˜Â Â 19בסתימת כותל ההיכל במזוזת צפונית
ולצפו:
 .'ÂÎ ÏÎÈ‰ ˙˘Â„˜ ¯·Ò˜ 20ואינו רשאי להפסיק בי פתח אול ולמזבח וכי
מוקמת ליה מכותל היכל ולצפו ה''ל מפסיק בי אול ולמזבח:
 .ÌÈÏÎÓ ÈÂ Ù ‡‰È˘ 21גרס הכא וכיור כלי הוא:
 .‰ ÂÙˆ 22מדהוה ליה למיכתב על יר 0המזבח צפו וכתיב צפונה לדרשא אתא:
 .'ÂÎ ‚ÈÏÙ„ ‡ ˙ Ô‡Ó 23ואומר כוליה בדרו קאי:
9

ד

רש"י

 .‰·‰‡ ¯· ‡„‡ ·¯ ¯Ó‡ 1לעול לא תידוק מינה לרבי יוסי בצפו קאי אלא
)אימא( רבי יהודה היא דאמר חציו בצפו וחציו בדרו עשר אמות אמצעיות
שלו היו כנגד פתחו של היכל וי''א אמות מזוית היכל ולצפו וכנגד לדרו
נמצא מכוו כנגד רוחב חללו של היכל ועובי כתליו שההיכל חללו כ' אמה
ועובי של כותל ו' אמות והכי תנ לה במסכת מדות )לז:(.
 .ÛÂÒ ÛÂÒ 2כדאקשינ לעיל:
 .··ÂÒ ‰Ó‡Â „ÂÒÈ ‰Ó‡Ó ¯· 3ומלמעלה בראש המזבח קחשיב להו ונמצא
לפני הפתח שהרי נמש 0ו' אמות ולא הוזכרו ד' אמות אלו אלא לקרב לפתח
דבציר מהכי לאו כנגד הפתח הוא:
 .ÚˆÓ‡· ÈÒÂÈ '¯Î ‰Ó˜Â Â 4למה ל 0למשקלה מרבי יוסי דשמעת ליה דאמר
אי ניתני אלא בסמו 0שאי לפני מכדי להיסתר דוקיא דרבי זירא קא אתית
דבעי למידק מיניה לרבי יוסי דכוליה מזבח בצפו קאי אימא הכי לעול קסבר
חציו בדרו וחציו בצפו ומי סברת בהדי אמה יסוד כו':
 5ומשני  .‡È„‰· ÚˆÂÓÓ ‰Ï Ô ÈÚÓ˘ ‰„Â‰È È·¯Ïואי משו דאיירי רבי יוסי
בניטלי בפני וניתני בחו #וניטלי בחו #וניתני בפני הא כולי עלמא אית
להו:
 .¯Ó‡ ‡È·¯˘ ·¯Â 6ד' אמות דקתני בהדי אמה יסוד ואמה סובב קאמר ודוק
מינה כדקאמרת דמזבח בצפו קאי ומיהו לרבי יוחנ לא תסייעיה מינה דנימא
רבי יוסי ב חלפתא היא משו דשמעינ ליה דאיירי בניטלי וניתני דההוא
לכולי עלמא אית להו והא דתמיד כרבי יוסי הגלילי מוקמינ דשמעינ ליה
דאמר מזבח בצפו קאי אבל לרבי יוסי סתמא דהוא רבי יוסי ב חלפתא דלא
שמעת ליה דאמר לא תוקמה דדלמא כרבי יהודה ס''ל:
 .¯Ó‡ ˘ ÍÂ˙Ó 7בכיור בי אהל מועד ובי המזבח וכתוב אחד אומר
 8מזבח העולה ש פתח אוהל מועד ואי כיור מפסיק בינתיי למדת משני
המקראות הללו שצרי 0ליתנו כל מה שיכול לקרבו באויר שבי מזבח לאהל
מועד ובלבד שלא יהא מפסיק בי מזבח ולפתח:
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קדשי קדשים

דף נט:

פרק ששי

¯· ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהיא,
דתניא:
¯· ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
" ָצפ ֹנָ ה" )ויקרא א,יא(,
שיהא צפו פנוי מכלו,
ואפילו מ המזבח.

קמ

זבחים

פסולי!?
ולא תרוצי קא מתרצת?
אימא 
שנשחטו.

1

אמר ¯·:
מזבח שנפג 
כל הקדשי שנשחטו ש פסולי,
מקרא הוא בידינו ושכחנוהו.
כי סליק ¯· ,‡ ‰Î
אשכחיה ל¯·,È·¯· ÔÂÚÓ˘ È
דקאמר משו ¯·:ÈÒÂÈ È·¯· Ï‡ÚÓ˘È È
מני למזבח שנפג שכל הקדשי שנשחטו ש פסולי?
שנאמר )שמות כ,כ(:
ָ
ָ
"וְ זָ ַב ְח ָּת ָעלָ יו ֶאת עֹל ֶֹתיך וְ ֶאת ׁ ְשלָ ֶמיך",
וכי עליו אתה זובח?
אלא,
כשהוא של ולא כשהוא חסר;
אמר:
היינו קרא דאישתמיט ליה ל¯·.

והאמר ¯· ‚ Ï„Èאמר ¯·:
מזבח שנעקר 
מקטירי קטרת במקומו!?
כדאמר ¯·‡:
מודה היה ¯· ‰„Â‰È Èבדמי,
הכא נמי מודה ¯· בדמי.

2

10

מאי ¯·?‰„Â‰È È
דתניא:

ז
" ּ ַבי ֹּום ַהה ּוא ִק ַּד ׁש ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶאת ּת ֹו ְך ֶה ָח ֵצר,
ח
אֲ ׁ ֶשר לִ ְפנֵי ֵבית יְ הוָ ה,
ט
שה ׁ ָשם ֶאת ָהעֹלָ ה וְ ֶאת ַה ִּמנְ ָחה וְ ֵאת ֶחלְ ֵבי ַה ּ ׁ ְשלָ ִמים,
ִ ּכי ָע ָ ׂ
י
ִ ּכי ִמזְ ּ ַבח ַה ְּנח ׁ ֶֹשת אֲ ׁ ֶשר לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה,
ָקטֹן ֵמ ָה ִכיל" )מלכי א ח,סד(

3

ו¯· Ô ÁÂÈ Èאמר:
אחד זה ואחד זה 
פסולי.
במאי פליגי?
ה
¯· סבר  בעלי חיי אי נדחי;
ו
ו¯· Ô ÁÂÈ Èסבר  בעלי חיי נדחי.

דברי ככתב,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
אמר לו ¯·* :ÈÒÂÈ È
והלא כבר נאמר:
11

נט:

12

" ֶאלֶ ף ע ֹֹלות יַעֲ לֶ ה ׁ ְשלֹמֹה ַעל ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח ַהה ּוא" )מלכי א ג,ד(,
ואילו בבית עולמי הוא אומר:
13

4

ֶבח ַה ּ ׁ ְשלָ ִמים אֲ ׁ ֶשר זָ ַבח לַ יהֹוָ ה,
"וַ ִּיזְ ּ ַבח ׁ ְשלֹמֹה ֵאת ז ַ
ָּב ָקר ֶע ְ ׂש ִרים ּו ׁ ְשנַיִ ם ֶאלֶ ף" )מלכי א ח,סג(,

מיתיבי:
כל הקדשי שהיו עד שלא נבנה המזבח,
ואחר כ 0נבנה המזבח 
פסולי;
נבנה?
דחויי מעיקרא נינהו!
אלא עד שלא נהרס המזבח;
נהרס?
הא איזקו להו!
אלא עד שלא נפג המזבח,
ואחר כ 0נפג המזבח 
5

6

7

8

9

רש"י

 .‡''¯„· 1גרסינ פנוי מכלו:
 .Ì˘ ÂËÁ˘ ˘ 2בעזרה:
 .ÌÏ˘ ‡Â‰˘Î 3והאי עליו בגינו ובשבילו קאמר:
 .‰Ê „Á‡Â ‰Ê „Á‡ 4בי שנשחטו בשעת פגימת בי שנשחטו אחר תיקונו
פסולי כל הקדשי שהיו קדושי באותה שעה לפי שנראו ונדחו וקסבר בעלי
חיי נדחי כשחוטי:
 .‰ · ‡Ï˘ „Ú 5משמע קוד שלא בנאוהו בני הגולה:
 .Ô‰ ‡¯˜ÈÚÓ ÔÈÈÂÁ„ 6שכשהוקדשו לא נראו שמע מיניה דחוי מעיקרו הוי דחוי
ותקשה למא דאמר לא הוי דחוי:
 .Ò¯‰ 7משמע בימי נבוכד נצר היו:
 .Â‰Ï ÔÈ˜Ê‡ 8עד שלא נבנה בית שני ופשיטא דפסולי דגבי מומי קתני להו
בבכורות )מא (.הזק והחולה והמזוה:

וכשאתה מגיע לחשבו עולות ולמני אמות,
זה גדול מזה!
אלא מהו " ָקטֹן ֵמ ָה ִכיל"?
כאד האומר לחבירו פלוני ננס הוא,
ופסול לעבודה.
14

15

16

1

רש"י

 .¯˜Ú ˘ Á·ÊÓ 9במזבח פנימי קמיירי וקא סלקא דעת 0הוא הדי לחיצו קשיא
דרב אדרב דאמר לעיל כל הקדשי שנשחטו ש פסולי:
 .ÌÈÓ„· ‰„Â‰È È·¯ ‰„ÂÓ 10דבעינ מזבח:
 .Ô·˙ÎÎ ÌÈ¯·„ 11שקדש את הרצפה כולה לש מזבח להקטיר עליה לפי שהיה
המזבח קט מהכיל עולות ושלמי שהקריבו לחנוכת המזבח ואמרינ לקמ
לרבי יהודה הכי משמע קרא כי מזבח אבני אשר תחת מזבח הנחושת קט
היה:
 .¯Ó‡ ¯·Î ‡Ï‰Â ÈÒÂÈ È·¯ ÂÏ ¯Ó‡ 12במזבח שעשה משה במדבר שהיה בנוב
וגבעו:
.˙ÂÓ‡ ÔÈ ÓÏÂ ˙ÂÏÂÚ ÔÂ·˘ÁÏ ÚÈ‚Ó ‰˙‡˘ÎÂ 'Â‚Â ‰ÓÏ˘ ‰ÏÚÈ ˙ÂÏÂÚ ÛÏ‡ 13
שהיה מזבח אבני של שלמה עוד) עליו זה של שלמה גדול משל משה לפי
צור 0העולות שהרי מזבח של משה כתיב ביה ה' אמות אור 0וה' אמות רוחב
צא מה מקו הקרנות אמה לכל צד ומקו הילו 0רגלי הכהני אמה לפני מ
הקרנות סביב המערכה נמצא מקו המערכה אמה על אמה הכי אמרינ לקמ
בפירקי )סב (.יסוד וסובב לא היו ממעטי בארכו ורחבו לפי שמקיפי ובולטי
סביביו מעשה רשת נחושת והוא היה סובבו ובמזבח שעשה שלמה היה מקו
המערכה כ' על כ' לרבי יוסי כדתנ במסכת מדות )לה (:חלקהו לכ' רצועות כל
אחת ואחת ברוחב אמה ואור 0עשרי הרי ד' מאות אור 0ברוחב אמה ואי ל0
אמה על אמה שאינה מחזקת לבער אל) ליו שהיתה אש של שמי ממהרת
לאכול הרי ד' מאות אל):
 .ÏÈÎ‰Ó ÔË˜ ¯ÓÂ‡ Â‰Ó ‡Ï‡ 14לאו במזבח אבני קאמר ומשו ההוא יומא
אלא למזבח הנחשת קאמר ובא לפוסלו לעול שסילקו ומה שתלה הכתוב קטנו
בעולות של אותו היו לישנא מעליא נקט:
 .Â¯È·ÁÏ ¯ÓÂ‡˘ Ì„‡Î 15באד שנפסל:
 .È ÂÏÙ Ò 16לישנא מעליא ולא אמר נפסל פלוני:
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קדשי קדשים

דף ס.

פרק ששי

קמא

זבחים

מה להל  גובהו פי שני כארכו,
א) כא  פי שני כארכו;
אמר לויא ¯·:‰„Â‰È È
והלא כבר נאמר )שמות כז,יח(:

ו¯·,‰„Â‰È È
שפיר קאמר ¯·?!ÈÒÂÈ È
¯· ‰„Â‰È Èלטעמיה דאמר:
מזבח שעשה משה גדול היה,
דתניא:

12

2

13

3

" ָח ֵמ ׁש ַא ּמ ֹות א ֶֹר ְך וְ ָח ֵמ ׁש ַא ּמ ֹות ר ַֹחב" )שמות כז,א(,
דברי ככתב,
דברי ¯·;ÈÒÂÈ È
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
נאמר כאָ " :רב ּו ַע",
ונאמר להל )יחזקאל מג,טז(ָ " :רב ּו ַע",
מה להל  מאמצעיתו היה מודד,
א) כא  מאמצעיתו היה מודד.
4

5

6

"אֹ ֶר ְך ֶה ָחצֵ ר ֵמ ָאה ָב ַא ּ ָמה...
וְ ק ָֹמה ָח ֵמ ׁש ַא ּמ ֹות",

יב

אפשר כה עומד על גבי המזבח ,ועבודה בידו,
וכל הע רואי אותו מבחו?#
אמר לו ¯·:ÈÒÂÈ È
והלא כבר נאמר:
14

"וְ ֵאת ַקלְ ֵעי ֶה ָח ֵצר ,וְ ֶאת ָמ ַס ְך ּ ֶפ ַתח ׁ ַש ַער ֶה ָח ֵצר,
אֲ ׁ ֶשר ַעל ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן וְ ַעל ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח" )במדבר ד,כו(,
יג

מה משכ  עשר אמות,
א) מזבח  עשר אמות,
ואומר:
15

16

17

והת מנל?
דכתיב )ש(:

ש ֵרה * ַא ּ ָמה ֶאל ַה ָּכ ֵתף" )ש לח,יד(
סְ " .קלָ ִעים חֲ ֵמ ׁש ֶע ְ ׂ

יאל) 7כתיב  האראיל( ׁ ְש ּ ֵתים
"וְ ָהאֲ ִר ֵ

8

ֶע ְ ׂש ֵרה",

אמה לכל רוח,
או אינו אלא שתי עשרה על שתי עשרה?
כשהוא אומר:
" ֶאל ַא ְר ַּב ַעת ְר ָב ָעיו" )ש(,
מלמד שמאמצע הוא מודד.
ו¯·?!ÈÒÂÈ È
כי גמר גזירה שוה 
בגובהה הוא דגמיר,
דתניא:
9

ומה תלמוד לומר) :ש כז,יח( " ָח ֵמ ׁש ַא ּמ ֹות"?
משפת מזבח ולמעלה,
תו" )שמות כז,א(?
ומה תלמוד לומר" :וְ ׁ ָשל ֹׁש ַא ּמ ֹות ק ָֹמ ֹ
משפת סובב ולמעלה.
18

19

ו¯·?!‰„Â‰È È
כי גמיר גזירה שוה,
ברחבה הוא דגמיר.
20

10

ול¯·,‰„Â‰È È
הא קא מיתחזי כה!?
נהי דכה מיתחזי,
עבודה דבידו לא מיתחזי.
21

תו" )שמות כז,א(,
"וְ ׁ ָשל ֹׁש ַא ּמ ֹות ק ָֹמ ֹ
דברי ככתב,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
נאמר כאָ " :רב ּו ַע",
ונאמר להלָ " :רב ּו ַע",

בשלמא ל¯· ‰„Â‰È È
היינו דכתיב )מלכי א ח,טז(ִ " :ק ַּד ׁש";
אלא ל¯· ÈÒÂÈ È
מאי " ִק ַּד ׁש"?
22

11

1

2

רש"י

 .‰„Â·ÚÏ ÏÒÙ Â 1לאו מסקנא דאד אומר אלא רבי יוסי קאמר לה ואותו פלוני
פסול לעבודה והוא קורא לו ננס:
 .ÈÒÂÈ ¯''‡˜ ¯ÈÙ˘ 2ול''ל לקדושי רצפה:
 .‰È‰ ÏÂ„‚ ‰˘Ó Ï˘ Á·ÊÓ 3וכשאתה מגיע לחשבו עולות ומני אמות
שבשניה נמצא של שלמה קט לפי הצור:0
 .ÚÂ·¯ ÔÏ‰Ï ¯Ó‡ Â 4בשל יחזקאל שנתנבא על בית שני או על העתיד רבוע אל
ארבעת רבעיו:
 .ÔÏ‰Ï ‰Ó 5מדה האמורה בו מאמצעיתו הוא מודד כדמפרש ואזיל:
 .Â˙ÈÚˆÓ‡Ó '‰ ÏÚ '‰ „„ÂÓ Ô‡Î Û‡ 6לכל רוח נמצא י' על י' צא מה אמה
מכא ואמה מכא לקרנות וכ למקו הילו 0הרי ו' על ו' מקו המערכה ושל
שלמה כ' על כ' מקו המערכה עשה ממנו ג' רצועות של ו' רוחב נשארו שתי
אמות באר 0עשרי חלוק ג' הרצועות לרחבו ]לחתיכות רבועות של שש שש[
תמצא בכל אחת ג' חתיכות רבועות של שש שש הרי תשע ועוד נשארו בכל
אחת ב' אמות באר 0ששה קרב זו אצל זו הרי ו' על ו' הרי עשר חתיכות
רבועות ועוד צר) הרצועה הארוכה עשרי ורחבה ב' ותמצא ו' על ו' הרי י''א
וב' אמות על ב' אמות נמצא של משה אחד מי''א כשל שלמה ומגיע לחשבו
י''א אלפי עולות ותו לא ובחנוכתו כתיב בקר כ''ב אל) וצא כ''ב אל):
 .Ï‡È¯‡‰Â 7מקו מערכה של מזבח:
 .‰¯˘Ú ÌÈ˙˘ 8אל ארבעת רבעיו מלמד שמאמצעיתו מודד:
 .ÈÒÂÈ È·¯Â 9דאמר דברי ככתב:
 .˘''‚ ¯ÈÓ‚ ÈÎ 10דרבוע רבוע בגובהה הוא דגמר ולאו מרבוע דיחזקאל אלא
מרבוע דכתיב במזבח הפנימי דתניא וג' אמות קומתו כו' )שמות כז( ובמזבח
הנחשת כתיב:

רש"י

 .ÚÂ·¯ ÔÏ‰Ï ¯Ó‡ Â 11במזבח הזהב אמה ארכו ואמה רחבו רבוע ואמתי
קומתו )ש ל(:
 .ÂÎ¯‡Î ÌÈ ˘ ÈÙ Â‰·Â‚ Ô‡Î Û‡ 12הרי י' אמות ובסיפא מפרש ר' יוסי מאי וג'
קומתו:
 .˙ÂÓ‡ '‰ ‰ÓÂ˜Â ¯Ó‡ ¯·Î ‡Ï‰Â 13דאי גובה היק) הקלעי של חצר אלא ה'
אמות:
 .ÔÎ ¯˘Ù‡ 14שיהא כה בראש המזבח ועבודה בידו כו':
 .ÔÎ˘Ó ‰Ó 15צרי 0קלעי לחצר סביביו מוק) גובה י' אמות דהא הכי הוה
גובהה דכתיב )ש כו( י' אמות אור 0הקרש:
 .Á·ÊÓ Û‡ 16צרי 0היק) לכדי י' אמות:
 .Û˙Î‰ Ï‡ ‰Ó‡ Â''Ë ÌÈÚÏ˜ ¯ÓÂ‡Â 17אצל השער וקס''ד בגובהה קאמר וה''ה
לכל החצר:
 .‰ÏÚÓÏÂ Á·ÊÓ ˙Ù˘Ó 18למעלה מ המזבח היה גובה ה' אמות:
 .‰ÏÚÓÏÂ ··ÂÒ ˙Ù˘Ó 19עד מקו הקרנות ולמטה הימנו ו' אמות וגובה הקר
אמה:
 .‰„Â‰È '¯Â 20אומר דברי ככתב כי גמיר ג''ש דרבוע רבוע ברחבה דגמיר
למימר דמאמצעיתו מודד וממזבח דיחזקאל וכדלעיל:
 .‰„Â‰È È·¯ÏÂ 21נהי נמי דדברי ככתב הא קא מיתחזי כה דהא גובהו שלש
וקלעי אינ אלא חמש והוא עצמו ג' אמות נמצא ראשו למעלה מ הקלעי:
 .˘„È˜ ·È˙Î„ Â ÈÈ‰ ‰„Â‰È È·¯Ï ‡ÓÏ˘· 22המל 0את ]תו 0החצר[ וגו'
שהוצרכה כל הרצפה לקדשה לש מזבח וקדושתה בשירי מנחה ובשיר
כדאמרי' בשבועות )יד:(.
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קדשי קדשים

דף ס:

פרק ששי

קמב

זבחים

להעמיד בה מזבח.

בזמ שהוא של ולא בזמ שהוא חסר.

בשלמא ל¯· ÈÒÂÈ È
היינו דכתיב )ש(ָ " :קטֹן",
אלא ל¯· ‰„Â‰È Èמאי " ָקטֹן"?
הכי קאמר 
מזבח אבני שעשה שלמה תחת מזבח הנחשת קט הוה.

אשכח שירי מנחה,
קדשי קדשי מנל?
תלמוד לומר:

3

4

6

5

"קֹ ֶד ׁש

7

במאי פליגי?
מר סבר 
דני חו #מחו #ואי דני חו #מפני,
ומר סבר 
דני כלי מכלי ואי דני כלי מבני.
8

9

ס:

14

ָק ָד ׁ ִשים" )ש(.

קדשי קלי מני?
אמר ‡·:ÈÈ
אתיא מדרשא ד¯·,ÈÒÂÈ È
דתניא:
¯· ÈÒÂÈ Èאומר שלשה דברי משו * שלשה זקני,
וזה אחד מה:
¯· Ï‡ÚÓ˘È Èאומר:
יכול 
יעלה אד מעשר שני לירושלי ויאכלנו בזמ הזה;
ודי הוא:
בכור טעו הבאת מקו ומעשר טעו הבאת מקו,
מה בכור  אינו אלא בפני הבית,
א) מעשר  אינו אלא בפני הבית;
מה לבכור  שכ טעו מת דמי ואימורי לגבי מזבח!
ביכורי יוכיחו;
מה לביכורי  שכ טעוני הנחה!
תלמוד לומר:
יכם" וגו' )דברי יב,ו(,
אתם ׁ ָש ּ ָמה עֹל ֵֹת ֶ
"וַ הֲ ֵב ֶ
מקיש מעשר לבכור,
מה בכור  אינו אלא בפני הבית,
א) מעשר  אינו אלא בפני הבית.
15

16

אמר ¯·‡:
מודה ¯· ‰„Â‰È Èבדמי;
דתניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
כוס אחד היה ממלא מד התערובות,
ושופכו על גבי מזבח,
שא ישפ 0דמו של אחת מה נמצא זה מכשירו;
ואי סלקא דעת 0
סבר ¯· ‰„Â‰È Èכולה עזרה מיקדשא,
הא איתעבידא ליה מצוותיה.
ודלמא משו דקסבר 
שפיכה מכח האד בעינ!?
א כ 
נשקליה ונשפי 0ליה אדוכתיה.
ודלמא משו דבעינ מצוה מ המובחר!?
10

11

17

18

19

20

21

22

וניהדר דינא וניתי במה הצד!?
משו דאיכא למיפר,0
מה להצד השוה  שבה שכ יש בה צד מזבח.

אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
מזבח שנפג,
אי אוכלי בגינו שירי מנחה,
שנאמר )ויקרא י,יב(:
"וְ ִא ְכל ּו ָה ַמצ ֹּות ֵא ֶצל ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח";
וכי אצל המזבח אכלוה?
אלא,

23

12

מאי קסבר?
אי קסבר 
קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא,
אפילו בכור נמי!
24

25

13

26

רש"י

 .˘„È˜ È‡Ó 1את תו 0החצר:
 2ומשני קדשו לש עזרה להעמיד בו מזבח אבני:
 .ÈÒÂÈ '¯Ï ‡ÓÏ˘· 3דאמר של שלמה גדול ושל משה קט:
 .ÔË˜ ·È˙Î„ Â ÈÈ‰ 4אמזבח הנחשת והכי קאמר העמיד מזבח אבני כי מזבח
הנחשת קט:
 .‰„Â‰È È·¯Ï ‡Ï‡ 5דאמר כולה רצפה קידש דמזבח שלמה לא יכול להכיל
העולה:
 .ÔË˜ È‡Ó 6דכתיב אמזבח הנחשת הא דשלמה גופיה קט הוה:
 .'ÂÎ ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ 7ומשו דקאי במקו מזבח הנחשת וחילופו הוא קרי ליה
מזבח הנחשת ובדברי הימי )ב ד( קרי ליה הכי בהדיא ויעש )המל (0מזבח נחשת
כ' אמה ארכו וכ' אמה רחבו ואמקו המערכה קאי:
 .È‚ÏÙÈÓ˜ È‡Ó· 8ר' יוסי דגמיר רבוע רבוע ממזבח הזהב ורבי יהודה דגמיר לה
משל יחזקאל:
 .ÈÏÎÓ ÈÏÎ 9מזבח הנחשת והזהב כלי ה:
 .ÌÈÓ„· ‰„Â‰È '¯ ‰„ÂÓ 10דאע''ג דאמר רבי יהודה כל העזרה מקודשת הני
מילי להקטיר חלבי אבל לזריקת דמי לא:
 .˙·Â¯Ú˙‰ Ì„Ó 11של פסחי מעל הרצפה:
 .Â È‚· 12בשבילו:
 .‰ÂÏÎ‡ Á·ÊÓ‰ Ïˆ‡ ÈÎÂ 13והלא כל העזרה כשרה לכ 0דכתיב במנחה מצות
תאכל במקו קדוש )ויקרא ו(:

רש"י

 .ÌÈ˘„˜ ˘„˜ 14בג''ש דקדש קדשי ילפי מהדדי:
 .ÌÈ ˜Ê '‚ ÌÂ˘Ó 15דבר אחד מפי כל זק וזק:
 .'ÂÎ ¯ÓÂ‡ Ï‡ÚÓ˘È '¯ 16זו היא אחת מה:
 .È ˘ ¯˘ÚÓ Ì„‡ ‰ÏÚÈ ÏÂÎÈ 17דקסבר קדושת האר #לא בטלה וצריכה הפרשת
מעשרות מ התורה וקאמר יכול יאכלנו עכשיו בירושלי בלא פדיו:
 .'ÂÎÂ Ï''˙ 18ולקמיה פרי 0מאי שנא בכור דפשיטא ליה ומאי שנא מעשר
דמיבעיא ליה:
 .ÌÈÓ„ Ô˙Ó ÔÂÚË ÔÎ˘ 19הלכ 0צרי 0בית ומזבח:
 .ÂÁÈÎÂÈ ÌÈ¯ÂÎ· 20שאי טעוני מת דמי וצריכי בית כדכתיב לפני מזבח
)דברי כו(:
 .‰Á ‰ ÔÂÚË ÔÎ˘ 21הלכ 0בעו בית דהוזקקו למזבח לכ:0
 .'ÂÎ Ï''˙ 22ולקמיה פרי 0וליהדר דינא וליתי במה הצד:
 .Á·ÊÓ „ˆ 23זה למת דמי ואלו להנחה:
 .¯·Ò˜ È‡Ó 24האי תנא דפשיט ליה בכור ממעשר:
 .‡·Ï „È˙ÚÏ ‰˘„˜Â ‰˙Ú˘Ï ‰˘„˜ ˙È· Ï˘ ‰ Â˘‡¯ ‰˘Â„˜ ¯·Ò˜ È‡ 25כי
היכי דס''ל בקדושת האר #וקמיבעי ליה מי קרינא ביה לפני אלהי 0או לא
וקפשיט מעשר מבכור:
 .ÈÓ ¯ÂÎ· ÂÏÈÙ‡ 26אפילו בכור יקריב ויאכל דהא מא דאית ליה קדשה לעתיד
לבא אית ליה שמקריבי אע''פ שאי בית כדאמרינ במגילה )י:(.
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קדשי קדשים

דף סא:

פרק ששי

ואי קסבר 
לא קידשה לעתיד לבא,
אפילו בכור נמי תיבעי!
אמר ¯·:‡ È
לעול קסבר לא קידשה,
והכא במאי עסקינ?
בבכור שנזרק דמו קוד חורב הבית,
וחרב הבית ועדיי בשרו קיי,
ואיתקש בשרו לדמו,
מה דמו  במזבח,
א) בשרו  במזבח,
ואתי מעשר וילי) מבכור.
1

קמג

זבחים

הא  בקדשי קדשי,
הא  בקדשי קלי?

2

3

אמר ¯·:‡ È
אידי ואידי בקדשי קלי,
סא .ולא קשיא* ,
הא  ¯·,Ï‡ÚÓ˘È È
הא ¯· .Ô
13

14

4

וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש!?
מעשר דג חולי הוא.
5

הניחא למא דאמר :בתר למד אזלינ;
אלא למא דאמר :בתר מלמד אזלינ 
מאי איכא למימר!?
ד ובשר חדא מילתא היא.
כי סליק ¯· ÔÈאמרה לשמעתא קמיה ד¯·,‰ÈÓ¯È È
אמר:
בבלאי טפשאי,
אמטול דיתבי בארעא חשוכא 
אמרי שמעתא דמחשכא!
לא שמיע להו הא דתניא:
בשעת סילוק מסעות 
קדשי נפסלי,
וזבי ומצורעי משתלחי חו #למחיצה;
ותניא איד:0
בשני מקומות קדשי נאכלי;
מאי לאו 
6

7

8

9

10

1211

רש"י

 1ה''ג  .ÈÚ·È˙ ÈÓ ¯ÂÎ· 'ÈÙ‡ ‰˘„˜ ‡Ï ¯·Ò˜ È‡Âואי קסבר קדושת בית בטלה
לה ומיבעי לה במעשר הואיל ואינו צרי 0לבית מי מיתאכיל בירושלי ולפני ה'
קרינא ביה או לא:
 .‰ÈÏ ÈÚ·È˙ ÈÓ ‚''‰Î ¯ÂÎ· ÂÏÈÙ‡ 2כגו שקרבו דמיו ואימוריו וחרב הבית
ובשרו קיי מהו שיאכלוהו:
 .‰˘„˜ ‡Ï ¯·Ò˜ ÌÏÂÚÏ ‡ È·¯ ¯Ó‡ 3והכא דקפשיט ליה מעשר מבכור
בבכור שאינו צרי 0לבית דומיא דמעשר קפשיט ליה דפשיטא ליה גביה דלא
מיתכיל:
 .ÂÓ„Ï Â¯˘· ˘˜˙È‡„ 4ואת דמ תזרק ואת חלב תקטיר ובשר יהיה ל0
)במדבר יח( וילי) מיניה בשעה שאתה ראוי לזרוק את הד אתה אוכל את הבשר
ולא אחר שנהרס המזבח:
 .ÈÎÂ 5בשר הלמד בהיקש מ הד חוזר ומלמד בהיקש על המעשר:
 .‡˙ÚÓ˘Ï 6הא דאביי דאמר קדשי קלי נפסלי בפגימת המזבח ומייתי לה
מדרשא דרבי יוסי:
 .˙ÂÚÒÓ‰ ˜ÂÏÈÒ ˙Ú˘· 7כשמורידי את המשכ ומסלקי את המזבחות בעת
המסעות במדבר:
 .ÌÈÏÒÙ ÌÈ˘„˜ 8בשר קדשי קדשי וקא סלקא דעת 0מפני סילוק המזבח הוא
מדקתני וזבי ומצורעי משתלחי שאי מצורע נכנס לדגלי השבטי ולא זב
למחנה לוי נושאי הארו כדאמרינ לקמ )סא (:אע''פ שנסע אהל מועד הוא
אלמא נפסלי דקאמר לאו משו דמיפסלי ביוצא הוא דהא אהל מועד חשיב
ליה:
 9ותניא איד 0גריס:
 .ÔÈÏÎ‡ ˙ÂÓÂ˜Ó È ˘· 10חד במקומ במחנות האמורות בה כשהמשכ
במקומו וחד בכל מקו שיהא ש דר 0הליכת משנסעו וקשיי אהדדי:
 .Â‡Ï È‡Ó 11קמייתא בקדשי קדשי והא בקדשי קלי:
 12הכי גרסינ מאי לאו הא בקדשי קדשי הא בקדשי קלי:

ואיבעית אימא 
הא והא בקדשי קדשי,
ומאי בשני מקומות?
סא :קוד שיעמידו לוי את המשכ* ,
ולאחר שיפרקו הלוי את המשכ,
מהו דתימא?
איפסיל להו ביוצא;
קא משמע ל.
ואימא הכי נמי!?
אמר קרא )במדבר ב,יז(:
מו ֵעד",
"וְ נָ ַסע א ֶֹהל ֹ
א) על פי שנסע אהל מועד הוא.
15

16

17

אמר ¯·  ‡ Â‰אמר ¯·:
מזבח של שילה של אבני היה,
דתניא:
¯· ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
מה תלמוד לומר 
"אֲ ָבנִ ים" )שמות כ,כב(" ,אֲ ָבנִ ים" )דברי כז,ה(" ,אֲ ָבנִ ים" )ש,ו(,
שלש פעמי?
אחד של שילה,
ואחד של נוב וגבעו,
ואחד של ביתיד עולמי.
18

19

מתיב ¯· ‡:ÈÓ‡ ¯· ‡Á
אש שירדה מ השמי בימי משה 
רש"י

 .‡È˘˜ ‡ÏÂ ÌÈÏ˜ ÌÈ˘„˜ È„È‡Â È„È‡ 13קמייתא
 .Ï‡ÚÓ˘È '¯ 14דילי) בשר מד בתרייתא רבנ:
 .‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ·È‡Â 15בתרייתא נמי בקדשי קדשי:
 .˙ÂÓÂ˜Ó È ˘Â 16לאו לאחר שנסעו דנסתלק המזבח קאמר אלא חד מינייהו
כדאיתא בעוד המשכ נטוי כמשפטו .וחד לאחר שפירקו קרשי וקלעי החצר
ועדיי המזבח במקומו וקוד שיעמידו לוי את משכ דנקט הכא לאו דוקא
נקט חדא דלא משכח לה שהרי קוד שיחנו בני קהת נושאי המזבחות היו חוני
בני גרשו ומררי נושאי המשכ ומקימי אותו ובנסיעת היו מורידי את
המשכ תחילה ונושאי בני גרשו ומררי אחר דגל אחד ובני קהת אחרי שני
דגלי כדי שיהו קודמי בני גרשו בחניית ומעמידי את המשכ לפני בוא בני
קהת כדכתיב אחר מסע דגל בני יהודה והורד המשכ וגו' )במדבר י( ואחר שני
דגלי כתיב )ש( ונסעו הקהתי נושאי המקדש דהיינו ארו ומזבחות וכלי
השרת והקימו בני גרשו את המשכ עד בוא של בני קהת ועוד אי בששינו את
הסדר מוקמת לה היכי שחטי קרבנות קוד שיעמידו משכ הא אמר באיזהו
מקומ )לעיל נה (:בשלמי ששחט קוד שיעמידו לוי כו' פסולי ואי גרסת לה
מוקי לה בששינו את הסדר וההוא דאיזהו מקומ שלמי דוקא קאמר משו
דכתיב בהו )ויקרא ג( ושחטו פתח אהל מועד ולא ילי) שאר קדשי מינייהו:
 .'ÂÎ ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó 17כלומר ולא אכילה משנעקר המזבח אתא לאשמועינ אלא
אכילת קדשי קדשי בלא קלעי אתא לאשמועינ דלא תימא כיו שנסתלקו
קלעי יש כא פסול יוצא:
 .Ù''‚ ÌÈ ·‡ 18א מזבח אבני וגו' מזבח אבני לא תני) ]וגו'[ אבני שלמות
תבנה וגו':
 .ÔÂÚ·‚Â ·Â 19חד חשיב להו דשניה במה ואינ קדושי:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

קדשי קדשים

דף סב.

פרק ששי

לא נסתלקה מעל מזבח הנחושת אלא בימי שלמה,
ואש שירדה בימי שלמה 
לא נסתלקה עד שבא מנשה וסילקה;
וא איתא 
מעיקרא הוא דאיסתלק ליה!?
1

קמד

זבחים

2

3

4

כי אתא ¯· ÔÈאמר ¯· ÈÊÙ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èמשו ·¯ ˜:‡¯Ù
שיתי הוסיפו.
מעיקרא סבור 
" ִמזְ ַּבח אֲ ָד ָמה" )שמות כ,כ(,
שהוא אטו באדמה;
ולבסו) סבור 
שתיה כאכילה,
ומאי " ִמזְ ַּבח אֲ ָד ָמה"?
שהוא מחובר באדמה,
סב .שלא יבננו לא על גבי כיפי * ולא על גבי מחילות.
11

12

הוא דאמר כ¯·,Ô˙ È
דתניא:
¯· Ô˙ Èאומר:
מזבח של שילה של נחושת היה,
חלול ומלא אבני.
5

13

¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר:
מאי לא נסתלקה?
לא נסתלקה לבטלה.
מאי היא?
¯·  Ôאמרי:
שביבא הוה משדרא.

אמר ¯· :ÛÒÂÈ
לאו היינו דתניא:
14

15

6

כונ ָֹתיו" )עזרא ג,ג(,
"וַ ּי ִָכינ ּו ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח ַעל ְמ ֹ
שהגיעו לסו) מדותיו?
והכתיב )דברי הימי א כח,יט(:
16

7

" ַה ּכֹל ִּב ְכ ָתב ִמ ּיַד יְ הֹוָ ה ָעלַ י ִה ְ ׂש ִּכיל"!?

¯·  ‡ÙÙאמר:
אושפיזא הוה נקט וזימני הכא וזימני הכא.

אלא אמר ¯· :ÛÒÂÈ
קרא אשכח ודרש:
17

ֹאמר ָ ּדוִ יד,
"וַ ּי ֶ
זֶה ה ּוא ּ ֵבית יְ הֹוָ ה ָהאֱ ל ִֹהים,
ש ָר ֵאל" )ש כב,א(.
וְ זֶה ִּמזְ ּ ֵב ַח לְ עֹלָ ה לְ יִ ְ ׂ

תנ הת:
וכשעלו בני הגולה,
הוסיפו עליו ארבע אמות מ הדרו,
וארבע אמות מ המערב כמי גמא.
מאי טעמא?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
משו דלא ספק.
8

כי בית,
מה בית  ששי אמה,
א) מזבח  ששי אמה.

9

18

בשלמא בית  מינכרא צורתו;
אלא מזבח  מנא ידעי?
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
ראו מזבח בנוי,
ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו.
19

אמר ליה ‡·:ÈÈ
השתא מקדש ראשו דכתיב ביה )ע"פ מלכי א ד,כ(:

ש ָר ֵאל ַר ִּבים,
"יְ ה ּו ָדה וְ יִ ְ ׂ
חול אֲ ׁ ֶשר ַעל שפת ַה ּיָם"  ספק,
ַּכ ֹ

מקדש שני דכתיב ביה )עזרא ב,סד(:
" ָּכל ַה ָ ּק ָהל ְּכ ֶא ָחד ַא ְר ַּבע ִר ּב ֹוא"  לא ספק?
אמר ליה:
הת  אש של שמי מסייעת,
הכא  אי אש של שמי מסייעת.
10

רש"י

 .‰˜Ï˙Ò ‡Ï 1שבשעת המסעות כופי עליו פסכתר ומניחי אותה במקומה:
 .‰ÓÏ˘ ÈÓÈ· ‡Ï‡ 2שנסתלקה מש למזבח אבני שעשה שלמה:
 .‰˜ÏÈÒÂ ‰˘ Ó ‡·˘ „Ú 3גרס:
 .˜Ï˙ÒÈ‡„ ‡Â‰ ‡¯˜ÈÚÓ ‡˙È‡ Ì‡Â 4משהוק המשכ בשילה ובנו מזבח
אבני הוזקקה להסתלק ממזבח של נחשת:
 .¯Ó‡„ ‡Â‰ 5רב הונא דאמר כרבי נת והא דלא אמרי' הוא דאמר כר''א ב
יעקב משו דר' נת הוא דשמעי' ליה בהדיא מעשה היה כ 0אבל מדר''א ב
יעקב לא שמעינ אלא דהוכשר בשל אבני:
 .‰ÏË·Ï ‰˜Ï˙Ò ‡Ï 6שתהא בטילה ממזבח הנחושת לגמרי:
 .‡¯„˘Ó ‰Â‰ ‡·È·˘ 7כשהיו מקטירי על של אבני היו זיקי ולהבות
יוצאות מאש שמי שעל מזבח הנחשת של משה שא) הוא מונח ש:
 .Ì˙‰ Ô ˙ 8במסכת מדות ר' יוסי אומר בתחילה בימי שלמה לא היה אלא כ''ח
כונס ועולה יסוד וסובב ומקו קרנות ומקו הילו 0עד שהיה מקו המערכה כ'
על כ' וכשעלו בני הגולה הוסיפו עליו כו' נמצא יסודו ל''ב על ל''ב ומקו
מערכתו כ''ד על כ''ד:
 .‡Ó‚ 9גימל יוונית עשויה כמי כ) פשוטה שלנו כדפרישית דרו ומערב:

20

רש"י

 .‡Î‰במקדש שני אי אש של שמי מסייעת כדילפינ בפ''ק דיומא
וארצה בו ואכבד מחוסר ה' אלו ה' דברי שחסר מקדש שני ואש אחד מה
ואמרינ הת מיהוי הוה סיועי לא מסייעא:
 .ÂÙÈÒÂ‰ ÔÈ˙È˘ 11קר מערבית דרומית הוסיפו למשכה לדרו ולמערב שש
היו מנסכי נסכי כדאמרינ )הת( במתני' דלקמ )סג (.ובימי שלמה היה כמי
בור כרוי אצל המזבח באותה זוית לירד הנסכי בתוכו ויורדי מ המזבח
ולרצפה ושותתי ש וה קלטו אותו הבור לתו 0המזבח ועשו נקבי כנגד
בראש המזבח לירד הנסכי ש:
 .‰Ó„‡· ÌÂË‡ 12שלא יהא חלול:
 .‰ÏÈÎ‡Î ‰È˙˘ 13מה אכילה מתעכלת במזבח א) שתיה תבלע במזבח:
 .'ÂÎ ‡È ˙„ Â ÈÈ‰ Â‡Ï ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡ 14רב יוס) חלה ונעקר למודו ופעמי
שאמר דבר ונזכר ששנה היפ 0וחזר בו )נדרי מא (.והכא הכי אמר היכי אמרינ
לעיל משו אש של שמי מסייעת לא הוצרכו ליותר:
 .‡È ˙„ Â ÈÈ‰ Â‡Ï 15שאנשי כנסת הגדולה הגיעו לסו) מדותיו לה נגלה מקו
המקודש למזבח מה שלא נגלה לשלמה:
 .·˙Î· ÏÎ‰ ·È˙Î‰Â 16שכל מקומות הקדושות ומדותיה נכתבו לדוד אלמא
במקדש ראשו נמי האי דלא עשאוהו גדול לאו משו דלא נגלה לשלמה
המקו במדותיו:
 .˘¯„Â ÁÎ˘‡ ‡¯˜ ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 17שנאמר לדוד ששי אמה במקו
המזבח ושלמה לא הבי לדרשו וה דרשוהו והוסיפו עליו לפי הצור 0לה
ולששי אמה לא הוצרכו דאמרינ לקמ מדת ארכו ורחבו וקומתו אי מעכבי:
 .‰Ó‡ 'Ò ˙È· ‰Ó 18כדכתיב )מלכי א ו( ששי אמה ארכו א) מזבח עד ששי
אמה ראוי לו ומקודש המקו א ירצו:
 .˙È· ‡ÓÏ˘· 19ידעו אנשי כנסת הגדולה מה קדוש לעזרה מה קדוש להיכל:
 .Â˙¯Âˆ ÌÈ¯ÎÈ ˘ 20יסודות החומות:
10
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)כא(:

קדשי קדשים

דף סב.

פרק ששי

ו¯· ‡ÁÙ ˜ÁˆÈ Èאמר:
אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקו.
ו¯· È ÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר:
מכל הבית כולו הריחו ריח קטרת,
מש הריחו ריח אברי.

קמה

זבחים

¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
זה הסובב!?
אי;
דתניא:
אותו היו נפגמה קר מזבח,
והביאו בול של מלח וסתמוהו,
ולא מפני שכשר לעבודה,
אלא שלא יראה מזבח פגו,
שכל מזבח שאי לו קר ,וכבש ,ויסוד ,וריבוע 
פסול;
¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
א) הסובב.
11

12

אמר ¯· ‰ Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
שלשה נביאי עלו עמה מ הגולה,
אחד שהעיד לה על המזבח,
ואחד שהעיד לה על מקו המזבח,
ואחד שהעיד לה שמקריבי א) על פי שאי בית.
1

2

3

4

5

13

14

במתניתא תנא:
¯· ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
שלשה נביאי עלו עמה מ הגולה,
אחד שהעיד לה על המזבח ועל מקו המזבח,
ואחד שהעיד לה שמקריבי א) על פי שאי בית,
ואחד שהעיד לה על התורה שתכתב אשורית.
6

תנו רבנ:
קר ,וכבש ,ויסוד ,וריבוע 
מעכבי;
מדת ארכו ,ומדת רחבו ,ומדת קומתו 
אי מעכבי.
מנא הני מילי?
אמר ¯· :‡ Â‰
אמר קרא )שמות כז,א(ַ " :ה ִּמזְ ּ ֵב ַח",
כל מקו שנאמר המזבח  לעכב.
7

8

תנו רבנ:
איזהו כרכוב?
בי קר לקר מקו הילו 0רגלי הכהני אמה.
אטו הכהני בי קר לקר הוו אזלי?
אלא אימא 
ומקו הילו 0רגלי הכהני אמה.
והכתיב )שמות לח,ד(:
" ּ ַת ַחת ַּכ ְר ּ ֻכ ּב ֹו ִמ ְּל ַמ ָּטה ַעד ֶח ְצ ֹיו"!?
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
תרי הוו:
חד  לנוי,
וחד  לכהני ,דלא נשתרקו.
15

17

16

18

19

20

21

22

23

מדת ארכו ,ומדת רחבו ,ומדת קומתו  אי מעכבי.
רש"י

אלא מעתה 
כיור ל¯·,È
וסובב ל¯·;‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ È
הכי נמי דמעכב,
דכתיב )ש,ה(:
9

"וְ נָ ַת ָּתה א ָֹת ּה ּ ַת ַחת ַּכ ְר ּכֹב ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח ִמ ְּל ָמ ָּטה";
ותניא:
איזהו כרכוב?
¯· Èאומר:
זה כיור;
10

רש"י

 .ÈÚ„È ‡ Ó 1מקומו היכא:
 .ÌÈ‡È· ‰˘Ï˘ 2חגי זכריה ומלאכי:
 .Á·ÊÓ‰ ÏÚ Ì‰Ï „ÈÚ‰ „Á‡ 3שיש לו מקו להוסי) עד ששי אמה:
 .Á·ÊÓ‰ ÌÂ˜Ó ÏÚ 4היכ היה:
 .˙È· ÔÈ‡˘ Ù''Ú‡ ÔÈ·È¯˜Ó˘ 5דקדושת הבית קדשה לשעתה וקדשה לעתיד
לבא:
 .˙È¯Â˘‡ ·˙Î˙˘ 6שמתחילה ניתנה לה בכתב עברי כתב ליבונאה כדאמר
בסנהדרי )כא:(:
 .ÚÂ·È¯Â 7א אי המזבח מרובע:
 .·ÎÚÏ Á·ÊÓ‰ ¯Ó‡ ˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ˘ 8דהמזבח משמע כשהוא כ הוא דמיקרי
מזבח ואי לא לא ובקר כתיב )ויקרא ד( קרנות המזבח וביסוד כתיב )ש( אל יסוד
המזבח ובכבש כתיב אל פני המזבח )ש ו( והוא הכבש שהוא פניו של מזבח
שעולי לו דר 0ש כי היכי דחשיב צד מזרחית פני אהל מועד מחמת שהפתח
ש ובריבוע כתיב )שמות כז( רבוע יהיה המזבח:
 .'ÂÎ È·¯Ï ¯ÂÈÎ ‰˙ÚÓ ‡Ï‡ 9דכתיב בהו המזבח הכי נמי דמעכבי לרבי א לא
עשה ציורי של פרחי וציצי וקלעי סביב למזבח כמו סיידו וכיירו:

 .¯ÂÈÎ ‰Ê 10ציורי סביב למעלה מאמצעו:
 .ÌÂÈ‰ Â˙Â‡ 11שנס 0כה צדוקי מי החג על רגליו ורגמוהו כל הע כדאמרינ
בסוכה )מח:(:
 .ÁÏÓ Ï˘ ÏÂ· 12מלא אגרו) של מלח שמעתי:
 .˙„Â·ÚÏ ¯˘Î˘ ‡Ï 13המזבח כל זמ שהקר פגו כדמסיי ואזיל שכל מזבח
שאי לו כו':
 .··ÂÒ‰ Û‡ 14ומדרבי יוסי ברבי יהודה נשמע לרבי דכיור מעכב:
 .·ÂÎ¯Î Â‰ÊÈ‡ 15וקס''ד אכרכוב דקרא קאי כרכוב לשו היק) חרי #עגולה
כדאמרינ בהכל שוחטי )חולי כה (.כל שעתיד לגרר לכרכב:
 .Ô¯˜Ï Ô¯˜ ÔÈ· 16אמה רוחב שכנגד בי קרנות היתה עמוקה ובולטת גובה מעט
היה סביב לה בשפת המזבח:
 .‰Ó‡ ÌÈ ‰Î‰ ÈÏ‚¯ ÍÂÏÈ‰ ÌÂ˜Ó 17השתא משמע והיא היתה אמה של מקו
הילו:0
 .ÈÏÊ‡ ÂÂ‰ Ô¯˜Ï Ô¯˜ ÔÈ· ÌÈ ‰Î ÂË‡ 18והלא כשיגיעו לקר הקר מעכב
מהיק):
 .ÌÈ ‰Î‰ ÈÏ‚¯ ÍÂÏÈ‰ ÌÂ˜ÓÂ Ô¯˜Ï Ô¯˜ ÔÈ· ˜''‰ ‡Ï‡ 19כמי חרי #עמוק
ממקו המערכה משפת המזבח סביב ומקי) את מקו המערכה ורחבו של
חרי #שני אמות אמה של בי הקרנות ואמה של מקו הילו:0
 .·È˙Î‰Â 20גבי מכבר מעשה רשת נחשת שנתנוהו תחת כרכובו מלמטה עד
חציו הקיפוהו למזבח מאמצעו ולמעלה לבוש כמי היק) של כברה והוא עשוי
נקבי נקבי ככברה ורשת של דגי ומגיע למעלה עד מתחת לכרכוב אלמא
בקיר מזבח סביב הוה דאי בראש המזבח היכי קרי למכבר הנתו סביב הקיר
תחת כרכובו:
 .ÂÂ‰ È¯˙ 21שני סובבי היו לו למזבח שעשה משה:
 .Â˜¯˙˘ ‡Ï„ ÌÈ ‰ÎÏ „ÁÂ ÈÂ Ï „Á 22סביב הקיר משעלה שש אמות גובה
לרבי יוסי דאמר לעיל )נט (:י' אמות גובהו היה היק) הבליטה קטנה חוגרתו
סביב לנוי וזהו סובב וכיור דאפליגו ביה רבי ור' יוסי בר' יהודה לעיל ומתחת
לאותו סובב נתנו המכבר ורחבו מגיע למטה עד חצי המזבח והוא היה סימ
להבדיל בי הדמי העליוני לדמי התחתוני כדאמרינ באיזהו מקומ )לעיל
נג (.מהאי קרא התורה נתנה מחיצה כו':
 .Â˜¯˙˘ ‡Ï„ ÌÈ ‰ÎÏ „ÁÂ 23ולמעלה בראש המזבח העמיקו סובב כמי חרי#
עמוק דבר מועט להיות לה שפתו היק) מעקה קט סביב שלא יחליקו:
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קדשי קדשים

דף סב:

פרק ששי

אמר ¯·:È Ó È
ובלבד שלא יפחתנו ממזבח שעשה משה.
וכמה?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
אמה.
מחכו עליה,
" ָח ֵמ ׁש ַא ּמ ֹות א ֶֹר ְך ,וְ ָח ֵמ ׁש ַא ּמ ֹות ר ַֹחב,
ָרב ּו ַע יִ ְהיֶה ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח" )שמות כז,א(!?

אמר ליה ‡·:ÈÈ
דלמא מקו מערכה קאמר מר!
אמר ליה:
מר דגברא רבה הוא 
ידע מאי קאמינא.
סב :קרי עלייהו* :
" ְּבנֵי ְקט ּו ָרה" )בראשית כה,ד(.

קמו

זבחים

אימא 
יר 0בצפו ופניו בצפו!?
אמר ¯·‡:
רמי גברא אאפיה.
13

14

אמר ליה ‡·:ÈÈ
אדרבה,
תרי #ואותיב גברא!?
אמר ליה:
" ָרב ּו ַע" )שמות כז,א( כתיב.
והא מיבעי ליה דמרבע רבועי!?
מי כתיב מרובע?
וליטעמי,0
מי כתיב רבו?!#
אמר ליה:
רבוע כתיב,
דמשמע הכי ומשמע הכי.
15

16

1

17

2

18

בני אחתיה ד¯· ÔÂÙ¯Ë Èהוו יתבי קמיה ד¯·,ÔÂÙ¯Ë È
פתח ואמר:
"וַ ּי ֶֹסף ַא ְב ָר ָהם וַ ִּי ַ ּקח ִא ּ ׁ ָשה ּו ׁ ְש ָמ ּה" יוחני )ש,א(,
אמרי ליהְ " :קט ּו ָרה" )ש( כתיב!?
קרי עליהְּ " :בנֵי ְקט ּו ָרה".
3

4

5

6

אמר ‡· ‡ Â‰ ¯· ÈÈאמר ¯· :‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁ
גזירי שעשה משה,
אורכ אמה ורוחב אמה ועוביי כמחק גודש סאה.
אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
באמה גדומה.
7

8

9

אמר ¯· :ÛÒÂÈ
ולאו היינו דתניא:
10

" ַעל ָה ֵע ִצים אֲ ׁ ֶשר ַעל ָה ֵא ׁש אֲ ׁ ֶשר ַעל ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח" )ויקרא א,ח(,
שלא יהו עצי יוצאי מ המזבח כלו?

תנ הת )מדות ג:ג(:
כבש היה לדרומוטו של מזבח,
אור 0שלשי ושתי על רוחב שש עשרה.
מנא הני מילי?
אמר ¯· :‡ Â‰
אמר קרא )ויקרא א,יא(:
ֹתו ַעל י ֶֶר ְך ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח ָצפֹנָ ה",
"וְ ׁ ָש ַחט א ֹ
שיהא יר 0בצפו ופניו בדרו.
11

12

רש"י

 .¯Ó‡˜ ‰Î¯ÚÓ ÌÂ˜Ó ‡ÓÏ„ 1דהוי אמה שבי הקרנות ומקו הילו 0ממעטי
בו אמתי לכל צד פש ליה אמה על אמה:
 .‰¯ÂË˜ È · 2בני אברה את אבל לא כזרע יצחק ויעקב:
 .ÔÂÙ¯Ë È·¯„ ‰ÈÓ˜ È·˙È ÂÂ‰ Ô ÈÒ¯‚ ÈÎ‰ 3ולא הוו אמרי מידי:
 .¯Ó‡Â Á˙Ù 4כדי שידברו:
 .È ÁÂÈ 5מילתא בעלמא הוא דקאמר כדי לפתוח פיה:
 .‰¯ÂË˜ È · 6אינ יודעי לדבר בהלכה:
 .ÔÈ¯ÈÊ‚ 7שני גזרי עצי צרי 0לסדר בראש המזבח המערכה לתמיד של שחר
בכה אחד ולתמיד של בי הערבי בשני כהני כדקיימא ל בסדר יומא )כו:(:
 .Â·Á¯ ‰Ó‡Â ÂÎ¯‡ ‰Ó‡ 8כמידת מקו המערכה:
 .‰ÓÂ„‚ ‰Ó‡· 9קצרה שלא יצאו חו #למערכה ויעכבו הכהני מלהקי):
 .'ÂÎ ‡È ˙„ Â ÈÈ‰ Â‡Ï 10ואמה גדומה למה לי אלא אמה מצומצמת:
 .ÈÏÈÓ È ‰ Ó 11שהכבש בדרו:

ותנא מייתי לה מהכא:
דתניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
19

" ּו ַמעֲ ל ֵֹתה ּו ּ ְפ ֹנות ָק ִדים" )יחזקאל מג,יז( 
כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דר 0ימי למזרח.
ואימא 
שמאל למזרח!?
לא סלקא דעת,0
טז
דתני ¯:Ï‡˜ÊÁÈ ¯· ÈÓ
י שעשה שלמה,
20

21

22

שר ָּב ָקר,
ֹ
עו ֵמד ַעל ׁ ְשנֵים ָע ָ ׂ
לו ׁ ָשה פ ֹנִ ים י ּ ָָמה,
פונָ הּ ,ו ׁ ְש ֹ
ׁ ְשל ׁ ָֹשה פ ֹנִ ים ָצ ֹ
ּו ׁ ְשל ׁ ָֹשה ּפ ֹנִ ים נֶגְ ָּבהּ ,ו ׁ ְשל ׁ ָֹשה ּפ ֹנִ ים ִמזְ ָר ָחה )דברי הימי ב ד,ד(;

כל פינות שאתה פונה 
לא יהו אלא דר 0ימי למזרח.
23

24

רש"י

 .Í¯È 12רגלי ופניו בדרו כאד השוכב ארצה ורגליו לצפו נמצא ראשו ופניו
לדרו:
 .ÔÂÙˆ· ÂÈ ÙÂ ÔÂÙˆ· Í¯È ‡ÓÈ‡ 13כאד היושב זקו):
 .‰ÈÙ‡‡ ‡¯·‚ ÈÓ¯ 14שיער באד השוכב ארצה:
 .‡¯·‚ ·È˙Â‡Â ıÈ¯˙ ‰·¯„‡ 15זקפוהו והשיבוהו ונמצא ראשו ורגליו לרוח
אחת:
 .·È˙Î ÚÂ·¯ 16דרבוע באד רוב #ומושכב שיער הכתוב:
 .ÈÚÂ·È¯ Ú·¯Ó„ ‰ÈÏ ÈÚ·ÈÓ ÚÂ·¯ È‡‰Â 17שיהא מרובע ולא עגול:
 18ה''ג ¯· .ÈÎ‰ ÚÓ˘ÓÂ ÈÎ‰ ÚÓ˘Ó„ ·È˙Î ÚÂהלכ 0תרווייהו ילי) מינה:
 .‡ ˙Â 19דברייתא מייתי לה להא דאייתי רב הונא מיר 0המזבח מייתי תנא
מהכא:
 .Á¯ÊÓÏ ÔÈÓÈ Í¯„ Â‰È ‰ ÂÙ ‰˙‡˘ ˙Â ÈÙ ÏÎ ÌÈ„˜ ˙Â Ù Â‰È˙ÂÏÚÓÂ 20האי
קרא במזבח כתיב ביחזקאל וקאמר שתמיד כבש מעלותיו ברוח הראויה לפנות
הימנה למזרח ותהא אותו הפנייה לימי ואי ל 0רוח ראויה לכ 0אלא דרו:
 21ופרכינ  .Á¯ÊÓÏ Ï‡Ó˘ Í¯„ ‡ÓÈ‡Âנהי דפנות קדי כתיב בקרא אבל דר0
ימי לא כתיב ביה העמידהו בצפו וכשתגיע לראש המזבח פנה אל קר מזרחית
צפונית ודר 0שמאל:
 .„''Ò ‡Ï 22שיהו פוני לשמאל אלא דר 0ימי:
 .ÔÈÓÈ Í¯„ ‡Ï‡ Â‰È ‡Ï 23כי מנינא דקרא דקחשיב ואזיל דר 0ימי מצפו
למערב וממערב לדרו וכשאתה מקי) שו דבר ופני 0אליו ואתה סובבו מצפו
למערב לימינ 0אתה הול:0
 .Á¯ÊÓÏ 24מהאי קרא לא נפקא ל ומהכא נפקא ל דר 0ימי ומקרא דלעיל
דכתיב קדי שמעינ למזרח דלא תימא דר 0ימי למערב ויהא כבש בצפו:
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קדשי קדשים

דף סג.

פרק ששי

קמז

זבחים

" ָס ִביב" )ויקרא א,יא(.
ו¯· Â‰·‡ Èאמר:
" ָרב ּו ַע" )שמות כז,א(.

ההוא מיבעי ליה לגופיה!?
א כ 
פוני פוני למה לי?
1

11

שאל ¯· ‡È Â˜Ï Ô· ÈÒÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאת ¯·:ÈÒÂÈ È
אומר היה ¯·:ÈÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
אויר יש בי כבש למזבח?
אמר לו:
ואתה אי אתה אומר כ?
והלא כבר נאמר )דברי יב,כז(:
ית עֹל ֶֹת ָ
יך ַה ָּב ָ ׂשר וְ ַה ָ ּדם",
ש ָ
"וְ ָע ִ ׂ
מה ד  בזריקה,
א) בשר  בזריקה!
אמר לו:
שאני אומר:
עומד בצד מערכה וזורק.
אמר לו:
כשהוא זורק,
למערכה דלוקה הוא זורק,
או למערכה שאינה דלוקה הוא זורק?
הוי אומר:
למערכה דלוקה הוא זורק!
הת משו דלא אפשר.

ואיצטרי 0למכתב " ָס ִביב" ואיצטרי 0למכתב " ָרב ּו ַע",
דאי כתב רחמנא " ָס ִביב",
הוה אמינא  דעגיל מעגל;
כתב רחמנאָ " :רב ּו ַע";
ואי כתב רחמנאָ " :רב ּו ַע",
הוה אמינא  דארי 0וקטי,
כתב רחמנאָ " :ס ִביב".
12

2

13

3

14

4

15

5

6

¯·  ‡ÙÙאמר:
כי ד,
מה ד  אויר קרקע מפסיקו,
א) בשר  אויר קרקע מפסיקו.
7

תנ הת )מדות ה:ב(:
הכבש והמזבח 
ששי ושתי.
הני שיתי וארבעה הוו!?
נמצא פורח אמה על יסוד ואמה על סובב* .
16

סג.

17

אמר ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
כל כבשי כבשי שלש אמות לאמה,
חו #מכבשו של מזבח,
שהיה שלש אמות ומחצה ואצבע ושליש אצבע בזכרותא.
18

משנה )א(:
מנחות היו נקמצות בכל מקו בעזרה,
ונאכלות לפני מ הקלעי ,לזכרי כהונה ,בכל מאכל,
ליו ולילה עד חצות.
19

8

20

21

אמר ¯· :‰„Â‰È
שני כבשי קטני יוצאי מ הכבש,
שבה פוני ליסוד ולסובב,
ומובדלי מ המזבח מלא נימא,
משו שנאמר:
9

10

גמרא:
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
מנחה שנקמצה בהיכל  כשירה,
שכ מצינו בסילוק בזיכי.
22

רש"י

 .‰ÈÙÂ‚Ï ‰ÈÏ ‡ÈÚ·ÈÓ 1להודיע 0מושב הי היא 0ומני ל 0ללמוד הימנו
לפינות המקדש בצורכי עבודה:
 .Á·ÊÓÏ ˘·Î ÔÈ· ˘È ¯ÈÂ‡ 2שלא היה ראש הכבש נוגע במזבח אלא אויר מעט
מפסיק בינתיי:
 3ה''ג אמר לו ואתה אי אתה אומר כ:
 .Ì„ ‰Ó 4עולה שעומד באר #וזורק מ הכלי כדכתיב וזרקו א) בשר בזריקה
אלמא אויר יש ומחמת האויר הוא צרי 0זריקה שעומד בכבש וזורק אל עבר
האויר למערכה:
 .‰Î¯ÚÓ‰ „ˆ· „ÓÂÚ ˜¯ÂÊ ¯ÓÂ‡ È ‡˘ ÂÏ ¯Ó‡ 5בראש המזבח וזורק ולהכי
אתא קרא:
 .'ÂÎ ˜¯ÂÊ ‡Â‰ ‰˜ÂÏ„ ‰Î¯ÚÓÏ ˜¯ÂÊ ‡Â‰˘Î ÂÏ ¯Ó‡ 6כלומר משו הא למה
לי קרא פשיטא דעל כרחו הוא זורקו שהרי אי יכול לסדר סביב על ראשי
העצי שאי המערכה דלוקה ש אלא הימנו והלאה מקו שהמערכה דולקת
והת משו דלא אפשר הוא דע''כ כי אתא קרא לאשמועינ אתא דיש אויר בי
כבש למזבח:
 .¯Ó‡ ‡ÙÙ ·¯ 7לא מצית אמרת דהיקש לאשמועינ אתא דעומד בצד המערכה
וזורק דהפסקה אויר רצפה בעינ כי ד:
 .Ú˜¯˜ ¯ÈÂ‡ Ì„ ‰Ó 8הרצפה מפסיק בינו למזבח א) בשר כו':
 .'ÂÎ ˘·Î‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆÂÈ ÌÈ Ë˜ ÌÈ˘·Î È ˘ 9אותו שפוני בו לסובב יצא במזרחו
של כבש לימי ויוצא ומתחיל בשפולו של כבש ונמש 0ועולה באלכסו עד
שמגיע לסובב והפונה ליסוד יוצא למערבו להולי 0בו שירי של חטאת שיורד
מ המזבח פונה לשמאלו ליסוד דרומי ומתחיל לצאת בשיפולו של כבש רחוק
מ המזבח כדי שיהא נוח לשפע ולירד ליסוד:
 .·È·Ò ¯Ó‡ ˘ ÌÂ˘Ó 10שיהא היק) למזבח כל דהו ואי הוו מחוברי שוב אי
היק) אפילו בחוט אי אד יכול לסובבו:

רש"י

¯· .ÚÂ·¯ ¯Ó‡ Â‰·‡ Èואי מחוברי לא הוי בנינו מרובע:
 .ÚÂ·¯ ·˙ÎÈÓÏ ÍÈ¯ËˆÈ‡Â ·È·Ò ·˙ÎÈÓÏ ÍÈ¯ËˆÈ‡Â 12וא) על גב דאפקינהו
לתרוייהו לה 0דרשא שלא יהא בני אחר מחובר לו:
 .Ï‚ÚÓ ÏÈ‚Ú„ 13ולא יהא לו זויות:
 .ÔÈË˜Â ÍÈ¯‡„ 14ארכו יותר על רחבו וזויות יהא לו:
 .·È·Ò ‡ ÓÁ¯ ·˙Î 15שיהו כל סביביו שוי:
 .ÂÂ‰ Ú·¯‡Â ÔÈ˙È˘ 16דהא תנ לעיל אור 0הכבש ל''ב אמה וכ המזבח:
 17ומשני  .··ÂÒ‰Â „ÂÒÈ‰ ˙ÒÈ Î ÏÚ ‰ÏÂÚÂ Á¯ÂÙ ˘·Î‰ ˘‡¯˘ ‡ˆÓומגיע
לראש המזבח נמצאו שתי אמות העליונות שלו מובלעי בשתי אמות:
 18ה''ג ‡Â˘·ÎÓ ıÂÁ ‰Ó‡Ï ˙ÂÓ‡ ˘Ï˘ ÌÈ˘·Î È˘·Î ÏÎ ‡ÓÁ ¯· ÈÓ¯ ¯Ó
˘ .Ú·ˆ‡ ˘ÈÏ˘Â Ú·ˆ‡Â ‰ˆÁÓÂ ˙ÂÓ‡ '‚ ‰È‰˘ Á·ÊÓ Ïכל כבשי גדולי
וקטני שהיו ש היה לה שיפוע שלש אמות לאמה גובה חו #מכבש הגדול
של מזבח שעולי בו במשא איברי כבידי והוא חלק צרי 0שיהא משופע
ביותר ונוח לעלות לכ 0האריכוהו ל''ב שיפוע לט' אמות הרי לכל אמה שלש
אמות ומחצה ואצבע ושליש אצבע כשתת לכל אמה שלש ומחצה הרי ל' ואחת
ומחצה ת עוד ט' אצבעות וט' שלישי אצבע הרי י''ב אצבעות שה ג' טפחי
וה חצי אמה:
 .ÌÂ˜Ó ÏÎ· ˙ÂˆÓ˜ ÂÈ‰ :'È ˙Ó 19ואי טעוני צפו:
 .‰ Â‰Î È¯ÎÊÏ ÌÈÚÏ˜‰ ÔÓ ÌÈ ÙÏ 20דכתיב לכל קרבנ ולכל מנחת ולכל
חטאת וגו' וסמי 0ליה בקדש הקדשי תאכלנו כל זכר יאכל אותו )במדבר יח(:
 .˙ÂˆÁ „Ú ‰ÏÈÏÂ ÌÂÈÏ 21דילפינ ממנחת לחמי תודה:
 .ÔÈÎÈÊ· ˜ÂÏÈÒ· Â ÈˆÓ ÔÎ˘ :'Ó‚ 22שה אזכרה למנחת לח הפני כדכתיב
והיתה ללח לאזכרה )ויקרא כד( ומתירי את הלח וסילוק מעל שלח הפני
שבהיכל במקו קמיצה דמנחות הנקמצות:
11
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קדשי קדשים

דף סג.

פרק ששי

קמח

זבחים

ולא יהא טפל חמור מ העיקר.
12

מתיב ¯·:‰ÈÓ¯È È
"וְ ָק ַמץ ִמ ּ ׁ ָשם" )ויקרא ב,ב(,
ממקו שרגלי הזר עומדות;
· ‡¯È˙· Ôאומר:
מני שא קמ #בשמאל שיחזיר ויקמו #בימי?
תלמוד לומרִ " :מ ּ ׁ ָשם",
ממקו שקמ #כבר!?
1

2

מיתיבי:
¯· ‰¯È˙· Ô· Ô ÁÂÈ Èאומר:
מני שא הקיפו גוייח את כל העזרה,
שהכהני נכנסי לש ואוכלי ש קדשי קדשי?
תלמוד לומר:
" ְּבק ֶֹד ׁש ַה ֳּק ָד ׁ ִשים ּתֹאכֲ לֶ ּנ ּו" )במדבר יח,י(;
ואמאי?
נימא 
בחצר אהל מועד יאכלוה,
ולא יהא טפל חמור מ העיקר!?
הכי השתא?
הת  עבודה,
דאד עובד במקו רבו,
אמרינ לא יהא טפל חמור מ העיקר;
אכילה,
דאי אד אוכל במקו רבו,
לא יהא טפל חמור מ העיקר  לא אמרינ!
13

14

15

איכא דאמרי:
הוא מותיב לה והוא מפרק לה;
איכא דאמרי:
אמר ליה ¯··˜ÚÈ Èיז ל¯·,‡ÙÈÏÁ˙ ¯· ‰ÈÓ¯È È
אסברא ל 0
לא נצרכא אלא להכשיר כל העזרה כולה,
סלקא דעת 0אמינא 
הואיל ועולה קדשי קדשי ומנחה קדשי קדשי,
מה עולה  טעונה צפו,
א) מנחה  טעונה צפו.
מה לעולה  שכ כליל!?
מחטאת.
מה לחטאת  שכ מכפרת על חייבי כריתות!?
מאש.
מה לאש  שכ מיני דמי!?
מכולהו.
מה לכולהו  שכ מיני דמי!?
אלא איצטרי,0
סלקא דעת 0אמינא 
הואיל וכתיב:
יש ּה ֶאל ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח" )ש,ח(,
"וְ ִה ִ ּג ׁ ָ
"וְ ֵה ִרים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְּב ֻק ְמ ֹצו" )ש ו,ח(,
מה הגשה  בקר מערבית דרומית,
א) קמיצה  בקר מערבית דרומית;
קא משמע ל.
4

3

16

5

6

7

8

9

משנה )בג(:
חטאת העו) היתה נעשית על קר דרומית מערבית,
ובכל מקו היתה כשירה,
אלא זה היתה מקומה.
17

18

ושלשה דברי היתה אותה קר משמשת מלמטה,
ושלשה מלמעלה,
מלמטה:
חטאת העו) ,והגשות ,ושירי הד;
ומלמעל:
ניסו 0היי והמי,
ועולת העו) כשהיא רבה במזרח.
19

20

21

22

23

24

10

אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
שלמי ששחט בהיכל 
כשרי,
שנאמר )ש ג,ב(:
טו
" ּו ׁ ְש ָח ֹ

11

מו ֵעד",
ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל ֹ
רש"י

 .˙Â„ÓÂÚ ¯Ê‰ ÈÏ‚¯˘ ÌÂ˜ÓÓ 1לעיל קאי והביא הזר אל בני אהר הכהני וקמ#
מש מלא קומצו משמע ממקו שהבעלי עומדי ש וקס''ד השתא לאסור
בי האול קאתי שאי זר נכנס לש:
 .¯ÈÊÁÈ˘ 2הקומ #לתו 0השירי ולא אמרי' כבר נפסלה:
 .‡Î¯ˆ ‡Ï 3הא ממקו רגלי הזר דקאמר:
 .¯È˘Î‰Ï ‡Ï‡ 4דלא ליבעי על יר 0המזבח צפונה אלא כל מקו דריסת רגלי
ישראל כשר לקמיצה וכל שכ עזרת כהני והיכל:
 .ÏÈÏÎ ÔÎ˘ 5והיכי הוה ילפינ מיניה וקרא למעוטי למה לי:
 .˙‡ËÁÓ 6אי לאו דמיעטה הוה ילפינ לה מחטאת:
 7ופרכינ :'ÂÎ ˙¯ÙÎÓ ÔÎ˘ ˙‡ËÁÏ ‰Ó
 8ה''ג :ÌÈÓ„ È ÈÓ ÔÎ˘ Ì˘‡Ï ‰Ó
 .Â‰ÏÂÎÓ 9בעיא למגמריה במיהדר דינא ותיתי במה הצד:
 .˙ÈÓÂ¯„ ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜· ‰˘‚‰ ‰Ó 10קוד קמיצתה מגיעתה בתו 0כליה לקר
מערבית דרומית של מזבח כדלקמ:

רש"י

 .'ÂÎÂ „ÚÂÓ Ï‰‡ Á˙Ù ÂËÁ˘Â ¯Ó‡ ˘ 11אלמא מדתלה הכשר עזרה לשלמי
בפתח אהל מועד שמע מינה אהל מועד עיקר ועזרה טפל:
 .¯˜ÈÚ‰ ÔÓ ¯ÂÓÁ ÏÙË ‰È‰È ‡ÏÂ 12דכיו דטפל חזי להו כ''ש עיקר:
 ^.'ÈÂ‚ ÂÙÈ˜‰ 13למלחמה ויורי חיצי ואבני בליסטראות לתו 0העזרה:
 .ÌÈ˘„˜‰ ˘„˜· 14היכל במשמע:
 .È‡Ó‡Â 15א איתא דאמרי' לא יהא טפל חמור מ העיקר למה לי למיכתב האי
קרא לאכשורי היכל לאכילת קדשי הא כתיב בהו בחצר אהל מועד ונימא לא
יהא טפל חמור מ העיקר:
 .Â·¯ ÌÂ˜Ó· ÏÎÂ‡ Ì„‡ ÔÈ‡„ ‰ÏÈÎ‡ 16דזילותא דרביה היא לעשות צרכי עבד
לפניו לא יהא טפל חמור ליכא למימר דלאו חומרא היא אלא קולא וכ הדי
שיהא טפל חמור מ העיקר:
 .'ÂÎ ˙È˘Ú ‰˙È‰ ÛÂÚ‰ ˙‡ËÁ :'È ˙Ó 17בגמ' ילי) מנא ליה:
 .'ÂÎ ‰¯È˘Î ‰˙È‰ ÌÂ˜Ó ÏÎ· 18בגמ' פרי 0מאי קאמר:
 .‰ËÓÏÓ 19למטה מ החוט:
 .˙‡ËÁ 20ילי) בגמרא שהיא למטה:
 .˙Â˘‚‰ 21של מנחות קוד קמיצת כדכתיב והגישה ובגמ' ילי) הא קר מנא
ליה:
 .Ì„‰ È¯È˘Â 22של חטאות החיצונות ובגמ' מפרש לה:
 .ÔÈÈ‰Â ÌÈÓ‰ ÍÂÒÈ 23שש היו שיתי ואי אפשר לנס 0כי א ש:
 .Á¯ÊÓ· ‰·¯ ‡È‰˘Î ÛÂÚ‰ ˙ÏÂÚÂ 24דעיקר מקומ בקר דרומית מזרחית
כדמפרש טעמא בגמרא מפני שקרובה לבית הדש לזרוק ש מוראה ונוצה
כדכתיב והשלי 0אותה וגו' אל מקו הדש )ויקרא א( וכשהיא רבה ש שיש
כהני הרבה באותו הקר עסוקי בעולות ואי לזה מקו בסובב לעמוד
שהעולה נעשית למעלה בא לו לקר מערבית דרומית שא) היא סמוכה לבית
הדש משאר שתי הקרנות שבית הדש סמו 0לכבש היה במזרחו של כבש
ולדרומו של מזבח:
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קדשי קדשים

דף סג:

סג:

פרק ששי

קמט

זבחים

יכול יגישנה למערבה של קר או לדרומה של קר;
אמרת:
כל מקו שאתה מוצא שני מקראות,
אחד מקיי עצמו ומקיי חבירו,
ואחד מקיי עצמו ומבטל חבירו 
מניחי זה שמקיי עצמו ומבטל חבירו,
ותופשי את שמקיי עצמו ומקיי חבירו,
כשאתה אומר:
"לִ ְפנֵיכ יְ הֹוָ ה" במערב,
כא
ביטלתה " ֶאל ּ ְפנֵי ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח" בדרו;
וכשאתה אומר:
" ֶאל ּ ְפנֵי ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח" בדרו,
קיימת "לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה".
במערבכב היכ קיימת?
אמר ¯· ‡˘:È
קסבר האי תנא:
כוליה מזבח בצפו קאי.

כל העולי למזבח 
עולי דר 0ימי * ומקיפי ויורדי דר 0שמאל,
חו #מ העולה לשלשה אלו,
שהיו עולי ויורדי על העקב.
1

2

גמרא:
מנא הני מילי?
יט
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
אמר קרא )ויקרא ה,יא(:
3

יה לְ בֹנָ ה,
יה ׁ ֶש ֶמן וְ ל ֹא יִ ּ ֵתן ָעלֶ ָ
ָשים ָעלֶ ָ
"ל ֹא 4י ִ ׂ
ִּכי ַח ָּטאת ִהיא",

חטאת קרויה מנחה ומנחה קרויה חטאת,
מה חטאת  טעונה צפו,
א) מנחה  טעונה צפו,
ומה מנחה  בקר מערבית דרומית,
א) חטאת  בקר מערבית דרומית.
5

6
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ומנחה גופה מנל?
דתניא:

בכל מקום היתה כשירה.
מאי קאמר?
אמר ¯· ‡˘:È
הכי קאמר 
בכל מקו היתה כשירה למליקתה,
אלא זה היה מקומה להזאתה.
1312

"לִ ְפ ֵני יְ הֹוָ ה" )ויקרא ו,ז(,
יכול  במערב;
תלמוד לומר:
7

" ֶאל ּ ְפנֵי ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח" )ש(;
אי " ֶאל ּ ְפנֵי ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח",
יכול  בדרו;
תלמוד לומר:
"לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה";
הא כיצד?
מגישה בקר מערבית דרומית כנגד חודה של קר ודיו;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
8

9

10

רש"י

 .Ï‡Ó˘ Í¯„ ÔÈÙÈ˜ÓÂ 1מקיפי את המזבח בשביל צורכי עבודה או למת דמי
חטאת או סידור המערכה או היפו 0איברי בצינורא ויורדי במערבו של כבש
שהוא שמאל לעולי במזבח בעליית:
 .ÂÏ‡ ÌÈ¯·„ '‚Ï 2הנעשי בקר מערבית דרומית נסכי ועולת העו) כשהוא
עולה למזבח פונה לשמאל באותה הקר וכשגמר חוזר על העקב דר 0עלייתו
ובגמ' פרי 0הא בעינ דר 0ימי ולג' דברי הנעשי בה למט אינו עולה ואינו
מקי) אלא עומד על הרצפה בקרקע:
 .ÈÏÈÓ È ‰ ‡ Ó :'Ó‚ 3דחטאת העו) בקר מערבית דרומית:
 .'Â‚Â ‰ÈÏÚ ÌÈ˘È ‡Ï 4במנחת חוטא כתיב הבאה תחת חטאת העו) בדלי דלות
וקרייה רחמנא חטאת ואשמעינ נמי שהחטאת קרויה מנחה דהכי משמע נמי כי
החטאת נהפכה להיות מנחה:
 .ÔÂÙˆ ‰ ÂÚË ˙‡ËÁ ‰Ó 5יודע אני שגירסא זו שיבוש שהרי לא חטאת העו)
ולא מנחה טעו צפו וא''ת מנחת חוטא חלוקה מ השאר ולחטאת בהמה
מקיש לה הוה ליה למיתני במתניתי דקתני לעיל המנחות נקמצות בכל מקו
בעזרה חו #ממנחת חוטא ועוד היא 0אפשר חטאת העו) שבאת תחת חטאת
בהמה אינה טעונה צפו שהרי נעשית בקר מערבית דרומית ובמנחה הבאה
תחת העו) תטעו צפו וגירסא אחרינא גרסי' בה ואיני יודע אמיתה ונראה
בעיני מה חטאת פסולה שלא לשמה א) מנחה פסולה שלא לשמה וה''נ ילפינ
לה בפ''ק דמנחות )ד:(.
 .‰Á Ó ‰ÓÂ 6טעונה הגשה בקר מערבית דרומית א) חטאת העו) עבודתה
בקר מערבית דרומית והזאת דמה היא עיקר עבודתה:
 .'‰ È ÙÏ 7הקרב אותה בני אהר לפני ה' היינו שמגיעה למזבח:
 .Á·ÊÓ‰ È Ù Ï‡ 8דרו שש הכבש:
 .ÂÈ„Â 9במסכת סוטה בפ''ב מפרש מאי דיו וקאמר שאינו צרי 0להגיע גופה
למזבח אלא הכלי:
 .¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ 10מאחר שפרט ל 0הכתוב בהגשתה שתי רוחות יכול לאיזה
מה שירצה ה''ג יכול יגישנה למערבה או לדרומה של קר:

תנינא להא דתנו רבנ:
מלקה בכל מקו במזבח 
כשירה.
היזה דמה בכל מקו 
כשירה.
היזה ולא מיצה 
כשירה,
ובלבד שית מחוט הסיקרא ולמטה מד הנפש.
מאי קאמר?
הכי קאמר 
מלקה בכל מקו במזבח 
כשירה;
מיצה דמה בכל מקו במזבח 
14

15

רש"י

 .È‡˜ ÔÂÙˆ· Á·ÊÓ ‰ÈÏÂÎ 11נמצא דרומו של מזבח כלה לנגד הפתח וקרינ נמי
בצד דרומו לפני ה':
 .‰˙˜ÈÏÓÏ ‰¯È˘Î ‰˙È‰ ÌÂ˜Ó ÏÎ· 12בי למעלה בי למטה דכי ילפינ למטה
בחטאת העו) בהזאה הוא דילפינ לקמ בשמעתי והזה מד החטאת על קיר
ואמר מר זה קיר התחתו וקר מערבית דרומית נמי בהזאה הוא דילפינ דהא
מהגשה דמנחה ילי) והגשתה למזבח הוא דילי) דומיא דהגשה במנחה ומליקה
לאו במזבח אלא הזאה ומיצוי:
 .¯Ó‡˜ È‡Ó 13קתני הזה דמה בכל מקו ואפילו למעלה מ החוט כשירה והדר
תניא ובלבד שית מחוט הסיקרא ולמטה והא ליכא למימר דהזה ואח''כ חזר
והזה למטה קא מכשרי דהא הזה דמה קתני כל דמה משמע דלא קתני הזה
מדמה:
 .‰Ó„ ‰ˆÈÓ 14שהחטאת טעונה מיצוי אחר הזאה כדכתיב והנשאר בד ימצה
וגו' )ויקרא ה( שמקי) הגו) למזבח ודוחק בית מליקתו בקיר והד מתמצה
ויורד:
 .‰¯È˘Î ÌÂ˜Ó ÏÎ· 15כדמפרש טעמא דמיצוי בחטאת לאו עבודה היא ליפסל
בשינוי שאפילו עקר המיצוי לגמרי שהזה ולא מיצה כשירה כדאמר באיזהו
מקומ )לעיל ד) נב (.והנשאר ימצה שאינו נשאר לא ימצה אלמא איכא דסבירא
דלא מעכב ומהאי קרא:
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קדשי קדשים

דף סד:

פרק ששי

זבחים

רחוק מ הכבש שלשה טפחי,
מקו שנותני מוראה ונוצה,
ודישו מזבח הפנימי והמנורה.
הני טפי מתלתי וחד הויי!?
מקו גברי לא חשיב.

סד .כשירה* ,
שא היזה ולא מיצה 
כשירה,
ובלבד שית מחוט הסיקרא ולמטה מד הנפש.
1

שלשה דברים כו'.
חטאת העו).
הא דאמר.
הגשות.
דכתיב )ויקרא ב,ח(:
יש ּה ֶאל ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח".
"וְ ִה ִ ּג ׁ ָ
שירי הד,
דכתיב )ש ד,ז(:

קנ

כל העולים למזבח.
מאי טעמא?
אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
נסכי שמא יתעשנו,
ועולת העו) שמא תמות בעש.

2

12

13

3

"וְ ֵאת ָּכל ַּדם ַה ּ ָפר יִ ׁ ְש ּפ ְֹך ֶאל

4

סוד ִמזְ ַּבח ָהעֹלָ ה".
יְ ֹ

כג

מלמעלה:
ניסוך המים והיין,
ועולת העוף כשהיא רבה במזרח.
מאי טעמא?
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר:
מפני שקרובה מבית הדש.
5

אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
בא וראה כמה גדול כח של כהני,
שאי ל 0קל בעופות יותר ממוראה ונוצה,
פעמי שהכה זורק יותר מבשלשי אמה;
דתנ )תמיד א:ד(:
נטל מחתת הכס)כד ועלה לראש המזבח,
ופינה את הגחלי איל 0ואיל,0
וחתה מ המאוכלות הפנימיות,
ויורד,
הגיע לרצפה  מחזיר פניו כלפי צפו,
והול 0למזרחו של כבש כעשר אמות,
צבר את הגחלי על גבי הרצפה,
6

ורמינהו )תמיד ז:ג(:
בא לו להקי) את המזבח,
מאי הוא מתחיל?
מקר דרומית מזרחית ,מזרחית צפונית,
צפונית מערבית ,מערבית דרומית,
ונותני לו יי לנס?!0
סד :אמר ¯·* :Ô ÁÂÈ È
הקפה ברגל.
אמר ¯·‡:
דיקא נמי דקתני:
נותני לו יי לנס,0
ולא קתני:
אומר לו נס,0
שמע מינה.
14

15

7

8

9

תנו רבנ:
כל העולי למזבח 
עולי דר 0ימי ויורדי דר 0שמאל,
עולי דר 0מזרח ויורדי דר 0מערב,
1

10

11

רש"י

 .„·Ï·Â 1שיהא הזאה הנעשית ראשו מחוט הסיקרא ולמטה מד הנפש:
 .Ô¯Ó‡„ ‡‰ 2דילפינ לעיל מכי חטאת היא האמור במנחה:
 .Á·ÊÓ‰ È Ù Ï‡ 3ודרשינ לעיל דאקר מערבית דרומית קאי:
 .Á·ÊÓ‰ „ÂÒÈ Ï‡ 4ואמרינ באיזהו מקומ )לעיל נג (.ילמד ירידתו מ הכבש
בחטאות החיצונות מיציאתו מ ההיכל בסמו 0לו והיינו יסוד דרומי ובכל
הדרו אי ל 0יסוד אלא אמה אחת בקר מערבית דרומית כדאמרינ )ש נד(.
אוכל בדרו אמה אחת:
 .Ô˘„‰ ˙È·Ó 5מקו שנותני ש בכל בקר תרומת הדש שכתב בה ושמו אצל
המזבח והוא במזרחו של כבש וכתיב גבי מוראה ונוצה )ויקרא א( והשלי 0אותה
אצל המזבח קדמה אל מקו הדש ולקמ מייתי משנה ממסכת תמיד דבמזרחו
של כבש הוה והיינו לקר דרומית מזרחית:
 .ÛÂÚ· Ï˜ ÍÏ ÔÈ‡˘ 6ודבר שהוא קל מאד אי נוח לזורקו למרחוק:
 .'ÂÎ Â˜¯ÂÊ Ô‰Î˘ ÌÈÓÚÙ 7כשהיא רבה במזרח ונעשית בקר מערבית דרומית
צרי 0לזרוק יותר משלשי אמה:
 .Ô ˙„ 8במסכת תמיד מי שזכה בתרומת הדש של מחתה נטל מחתה של כס)
ועלה לראש המזבח כו':
 .‰Ùˆ¯Ï ÚÈ‚‰ 9לסו) הכבש:
 .ÔÂÙˆÏ ÂÈ Ù ¯ÈÊÁÓ 10כלפי המזבח והול 0למזרחו של כבש ומתקרב למזבח
עשר אמות ממקו שכלה הכבש דהיינו רחוק מעל ראש המזבח כ''ב אמה:
 .'ÂÎ ÌÈÏÁ‚‰ ˙‡ ¯·ˆ 11אלמא הת הוי בית הדש וכשהוא עושה עולת העו)
בקר מערבית דרומית צרי 0לזורקה כל אלכסו של כ''ב על כ''ב שהרי מדרו
לצפו אמרנו דאיכא כ''ב וממקו שהוא עומד עד מזרחו של כבש אי פחות
מכ''ב ואפי' הוא מתקרב לכבש כל אמות רוחב הקר ואי כא אלא כ''א ת

רש"י

כנגדה אמה מקו מעמדו שהוא מרוחק מ הצפו לדרו לבית הדש שהוא
עומד בראש המזבח ולא בסובב שכשהיא נעשית במזרח עומד בסובב לפי שיש
לו כבש קט במזרח לפנות הימנו לסובב אבל לצד המערב אי לו ]כבש[ לפנות
לסובב וצרי 0לעלות על ראש המזבח ועומד בדרומה של קר והכי תנ במס'
סוכה )מח (.גבי נסכי עלה ופנה לשמאל ולא תנ בה ופנה לסובב הרי מש
ולכבש ה' אמות שהכבש רחב ט''ז באמצע המזבח נמצא ראש המזבח עוד)
עליו לכל צד ו' אמות הרי כ''ב אמה ע רוחב הקר ואע''פ שזה נמש 0לצד
הכבש של קר הרי נתרחק כנגדה אמה לדרו נמצא בית הדש עומד כנגדה
באלכסו של כ''ב על כ''ב וכל אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונא
נמצא תוספת ח' אמות וד' חומשי הרי שלשי אמות וד' טפחי גדולי ובית
הדש היה משו 0ממזרחו של כבש שלשה טפחי הרי שלשי וא' אמה וטפח
והיינו דפרי 0טפי )ליה( מתלתי וחדא הויי ומשנינ מקו גברא לא קחשיב
]ולא הוי[ להו יותר משלשי:
 .‡ÓÚË È‡Ó 12העולה אי עולה דר 0ימי ויקי) והלא דר 0ימי מצוה כדאמר
לעיל:
 .Â ˘Ú˙È 13כשיקי) את המערכה בעש המערכה וקי''ל במנחות )פו (:יי מעוש
פסול:
 .'ÂÎ ÛÈ˜‰Ï ÂÏ ‡· 14משנה היא במסכת תמיד גבי כה גדול שאינו כשאר
כהני לזכות בפייס לעבודה אחת אלא עובד וגומר בכל חפצו כדתנ במסכת
יומא )יז (:כה גדול מקריב חלק בראש אמר עולה זו אני מקריב בזמ שהוא
)מקריב( רוצה להקטיר מי שזכו בהולכת האיברי מושיטי לו והוא עומד בראש
המזבח וזורק למערכה ולאחר שגמר בא להקי) כו' עד שמגיע לקר השיתי
וקסלקא דעת 0והיי בידו אלמא לא חיישינ לשמא נתעשנו:
 .Ï‚¯· ‰Ù˜‰ 15ואי היי בידו ולמצוה בעלמא מפני שכל העולי לשאר דברי
פוני לימי ומקיפי וזה להקטיר עולה לפיכ 0מקי) ובא למקו שמנסכי ש
ונותני לו יי לנס 0אבל שאר כהני שהזוכה בנסכי בפייס לא זכה לעבודה
אחרת עולה והיי בידו ופנה לשמאל וחוזר על העקב כדמתני':
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קדשי קדשים

דף סד:

פרק ששי

חו #מ העולה לשלשה דברי הללו,
שעולי דר 0מערב ויורדי דר 0מערב,
עולי דר 0ימי ויורדי דר 0ימי 
דר 0ימי דר 0שמאל הוא!?
אמר ¯·:‡ È
תני:
שמאל.
¯·‡ אמר:
מאי ימי? ימי דמזבח,
ומאי שמאל? שמאל דגברא.
וניתני או אידי ואידי דמזבח,
או אידי ואידי דגברא!?
קשיא.

קנא

זבחים

תלמוד לומר:

2

סוד ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח" )ש(,
"וְ ַה ִּנ ׁ ְש ָאר ּ ַב ָ ּדם יִ ּ ָמ ֵצה ֶאל יְ ֹ
קיר שהשירי שלו מתמצי ליסוד,
ואיזה?
זה קיר התחתו.
15

3

16

ונעביד מעילאי והדר נעביד מתתאי!?
אמר ¯·‡:
מי כתיב ימצה? "יִ ּ ָמצֵ ה" כתיב,
דממילא משמע.
17

18

4

5

6

אמר ¯·  ‰È·ÂË ¯· ‡¯ËÂÊאמר ¯·:
כיצד מולקי חטאת העו)?
אוחז גפיו בשתי אצבעות,
ושתי רגלי בשתי אצבעות,
ומותח צוארה על רוחב גודלו ומולקה.
19

משנה )ד(:
חטאת העו) כיצד היתה נעשית?
היה מולק את ראשה ממול ערפה ואינו מבדיל,
ומזה מדמה על קיר המזבח;
שירי הד היה מתמצה על היסוד,
ואי למזבח אלא דמה,
וכולה לכהני.
כה

20

7

8

9

גמרא:
תנו רבנ:

"וְ ִה ָ ּזה ִמ ַּדם ַה ַח ָּטאת" )ויקרא ה,ט(,
מגו) החטאת,
הא כיצד?
אוחז בראש ובגו) ומזה על קיר המזבח,
ולא על קיר הכבש ולא על קיר היכל ולא על קיר אול,
ואיזה?
זה קיר התחתו;
או אינו אלא קיר העליו?
ודי הוא,
ומה בהמה שעולתה למטה  חטאתה למעלה,
עו) שעולתו למעלה  אינו די שחטאתו למעלה?
10

11

12

במתניתא תנא:
ציפרא מלבר,
אוחז גפיו בשתי אצבעות,
ושני רגלי בשתי אצבעות,
ומותח צוארו על רוחב שתי אצבעותיו ומולק,
וזו עבודה קשה שבמקדש.
זו היא ותו לא?
והאיכא קמיצה וחפינה!?
אלא אימא 
זו עבודה קשה מעבודות קשות שבמקדש.
21

22

23

24

משנה )הז(:
עולת העו) כיצד היתהכו נעשית?
עלה לכבש ופנה לסובב,
בא לו לקר דרומית מזרחית,
היה מולק את ראשה ממול ערפה ומבדיל,
25

26

127

13

14

רש"י

 .Á¯ÊÓ Í¯„ ÌÈÏÂÚ 1כשה עולי לכבש במזרחו אצל שפתו עולי שהרי דר0
ימי יפנה ולמה לו להארי 0הילוכו כל רחבו של כבש וכשהוא יורד יורד בשפת
מערבו של כבש:
 2ה''ג חו #מ העולה לג' דברי הללו שעולי דר 0מערב ויורדי דר 0מערב
עולי דר 0ימי ויורדי דר 0ימי:
 .‡Â‰ Ï‡Ó˘ 3מערבו של כבש שמאל הוי כשהאיש פניו למזבח:
 .ÔÈÓÈ È‡Ó 4דקתני בסיפא ימי דמזבח שהמזבח פניו לדרו וימינו למערב:
 .Ï‡Ó˘ È‡ÓÂ 5דקתני ברישא שמאל דגברא:
 .È„È‡Â È„È‡ 6דרישא ודסיפא:
 .ÏÈ„·Ó Â È‡Â :'È ˙Ó 7הראש מ הגו) אלא סימ אחד לבדו מולק דכתיב בה
ומלק את ראשו ממול ערפו ולא יבדיל )ויקרא ה( ובהכל שוחטי )חולי כא (:ילפינ
דבסימ אחד הוא:
 .‰ÊÓÂ 8אוחז בעו) עצמו ומזה:
 .‰ˆÓ˙Ó ‰È‰ 9שמקי) ומתקרב בית מליקתו למזבח ודוחקו בקיר והד
מתמצה ויורד ליסוד שהרי למטה מ החוט היא נעשית וכניסת הסובב למעלה
הימנו:
 .˙‡ËÁ Ï˘ ÛÂ‚Ó :'Ó‚ 10שלא יזה לה בכלי ולא באצבע אלא אוחז בעו) עצמו
ומזה:
 .ÔÂ˙Á˙‰ ¯È˜ 11שלמטה מ החוט:
 .‰ËÓÏ ‰˙ÏÂÚ˘ ‰Ó‰· 12כדאמר בפ''ק )לעיל י (:דכתיב בחטאת בהמה
המחטא אותה אותה דמה למעלה ואי אחרת דמה למעלה:
 .‰ÏÚÓÏ ‰˙‡ËÁ 13דקרנות כתיבי בה:

רש"י

 .‰ÏÚÓÏ Â˙ÏÂÚ˘ ÛÂÚכדילי) לקמ בפירקי )סה:(.
 .ÂÏ˘ ÌÈ¯È˘‰˘ 15כשמזה הד שותת ומתמצה ליסוד:
 .ÔÂ˙Á˙‰ ¯È˜ ‰Ê ‰ÊÈ‡Â 16פעמי שהוא מתמצה לסובב כשהוא עושהו למעלה
מ הסובב דמ החוט עד הקרנות קיר העליו הוא אבל קיר התחתו כולו למטה
מ הסובב שהחוט למטה מ הסובב אמה:
 .È‡ÏÈÚÓ „È·Ú Â 17הזאתה יעשה למעלה והדי נות כדאמר והדר נעביד מיצוי
מתתאי כדכתיב:
 .·È˙Î ‰ˆÓÈ ‰ˆÓÈ ·È˙Î ÈÓ 18אי הוה כתיב ימצה הוה משמע שמזהיר את
הכה שיחזור וימצה אחר הזאה השתא דכתיב ימצה משמע נמי לעני הזאה
דממילא יהיה ד מצוי אצל היסוד:
 .˙ÂÚ·ˆ‡ È˙˘· ‰ÈÙ‚ È ˘ ÊÁÂ‡ 19גו) העו) על כפו מבפני ומכניס שני רגליה
בי אצבע קטנה זרת לקמיצה ושני גפיה בי אמה לאצבע:
 .‰¯‡Âˆ Á˙ÂÓÂ 20גרונה התחתו מותח על רוחב החיצו של גודל שמכניס
הצואר בי אצבע לגודל נמצא הגרו לצד גודלו ומותחו על גודלו והעור)
מלמעלה ומולק:
 .¯·ÏÓ ‡¯ÙÈˆ 21כמו שאנו עושי על גב היד אלא שהופ 0פניו של עו) על גב
ידו שיהא העור) מלמעלה:
 .Â¯‡Âˆ Á˙ÂÓ 22הגרו על רוחב הפנימי של שתי אצבעותיו אצבע ואמה:
 .‰˘˜ ‰„Â·Ú ‡È‰ ÂÊ ‡È ˙ ÈÓ ‰ˆÈÓ˜ È·‚ 23שצרי 0למחוק בגודלו מלמעלה
ובאצבעו קטנה למטה שלא יהא הקומ #מבור #וכ בחפינת יו הכפורי נמי
תניא זו היא עבודה קשה ותרוייהו בסדר יומא בפרק הוציאו לו )מז :ומט:(:
 .˙Â˘˜ ˙Â„Â·ÚÓ ‰˘˜ ‰„Â·Ú 24כלומר אחת מעבודות קשות שבמקדש:
 .˘·Î· ‰ÏÚ :'È ˙Ó 25לפי שנעשית למעלה כדילפינ בגמרא:
 .˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈÓÂ¯„ Ô¯˜Ï ÂÏ ‡· 26כדאמר שקרובה לבית הדש:
 .ÏÈ„·ÓÂ 27בשני סימני כדילי) בהכל שוחטי )חולי כא:(:
14
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קדשי קדשים

דף סה.

פרק ששי

ומוצהכז את דמה על קיר המזבח;
נטל את הראש והקי) בית מליקתו למזבח,
וספגו במלח וזרקו על גבי האשי.
2

3

בא לו לגו),
והסיר את המוראה ואת הנוצה,
ואת בני המעיי היוצאי עמ,
והשליכ לבית הדש;
שיסע ולא הבדיל,
וא הבדיל  כשר,
סופגו במלח וזרקו על גבי האשי.
4

5

6

קנב

זבחים

כיצד קרב המתיר כמצותו?
מלק בשתיקה ומיצה הד חו #לזמנו,
או שמלק חו #לזמנו ומיצה הד בשתיקה,
או שמלק ומיצה הד חו #לזמנו 
זהו שקרב המתיר כמצותו.
כיצד לא קרב המתיר כמצותו?
מלק חו #למקומו מיצה הד חו #לזמנו,
או שמלק חו #לזמנו ומיצה הד חו #למקומו,
סה .או שמלק ומיצה הד חו #למקומו* ,
חטאת העו) שמלקו שלא לשמה ומיצה הד חו #לזמנו,
או שמלק חו #לזמנו ומיצה דמו שלא לשמה,
או שמלק ומיצה הד שלא לשמה 
זהו שלא קרב המתיר כמצותו.
12

לא הסיר המוראה ולא הנוצה,
ואת בני מעיי היוצאי עמ,
ולא ספגו במלח,
כל ששינה בה מאחר שמיצה את דמה 
כשירה.
הבדיל בחטאת ולא הבדיל בעולה 
פסול.
7

8

מיצה את ד הראש ולא מיצה ד הגו) 
פסולה;
ד הגו) ולא מיצה ד הראש 
כשירה.

לאכול כזית בחו #כזית למחר,
כזית למחר כזית בחו,#
כחצי זית בחו #כחצי זית למחר,
כחצי זית למחר כחצי זית בחו #
פסול ואי בו כרת.

9

חטאת העו) שמלקה שלא לשמה,
מיצה דמה שלא לשמה,
לשמה ושלא לשמה,
או שלא לשמה ולשמה 
פסול;
עולת העו)  כשירה,
ובלבד שלא עלתה לבעלי לש חובה.
אחד חטאת העו) ואחד עולת העו),
שמלק ושמיצה את דמ,
לאכול דבר שדרכו לאכול,
ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר,
חו #למקומו 
פסול ואי בו כרת,
חו #לזמנו 
פיגול וחייבי עליו כרת,
ובלבד שיקריב המתיר כמצותו.

אמר ¯·:‰„Â‰È È
זה הכלל:
א מחשבת הזמ קדמה למחשבת המקו 
פיגול וחייבי עליו כרת,
וא מחשבת המקו קדמה למחשבת הזמ 
פסול ואי בו כרת;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
זה וזה פסול ואי בו כרת.
לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית 
כשר,
שאי אכילה והקטרה מצטרפי.
גמרא:
תנו רבנ:

10

11

יבו" )ויקרא א,טו(,
"וְ ִה ְק ִר ֹ
מה תלמוד לומר?
לפי שנאמר )ש,יד(:
13

רש"י

 .‰Ù¯Ú 1גובה הראש מול ערפה למטה לצד האגפי מול הרואה את העור):
 .Á·ÊÓÏ Â˙˜ÈÏÓ ˙È· ˙‡ ÛÈ˜‰Â 2סומכו ודוחקו בקיר כדי שיתמצה הד:
 .ÁÏÓ· Â‚ÙÒ 3מקנחו במלח הנמצא בראש המזבח כדכתיב וכל קרב מנחת0
במלח תמלח ואומר בהקומ #רבה )מנחות כא (:בג' מקומות המלח נתונה בלישכת
המלח ועל גבי הכבש ובראש המזבח:
 .‰‡¯ÂÓ 4זפק:
 .‰ˆÂ 5שנוטל העור שכנגד הזפק בנוצתה ע הזפק:
 .ÚÒÈ˘ 6הגו) בי אגפיה:
 .˙‡ËÁ· ÏÈ„·‰ 7במליקתה שמולק שני סימני או לא הבדיל בעולה שמלקה
בסימ אחד:
 .ÏÂÒÙ 8דכל שינוי שהוא לפני עבודות הד פסולות ובגמרא מפרש טעמא:
 .'ÂÎ Ì„ ‰ˆÈÓ 9מפרש טעמא בגמרא:
 .ÏÂÎ‡Ï ÂÎ¯„˘ ¯·„ ÏÂÎ‡Ï 10חטאת העו):
 .¯ÈË˜‰Ï ÂÎ¯„˘ 11עולת העו):

או ִמן ְּבנֵי ַהי ֹּונָ ה",
"וְ ִה ְק ִריב ִמן ַה ּת ִֹרים ֹ
יכול  המתנדב עו) לא יפחות משני פרידי;
תלמוד לומר:
יבו",
"וְ ִה ְק ִר ֹ
אפילו פרידה אחת יביא אל המזבח.
מה תלמוד לומר  )ש,טו(ַ " :ה ּכ ֵֹהן"?
לקבוע לו כה.
שיכול ,והלא די הוא,

14

15

רש"י

 .ÔÓ˘Ï ‡Ï˘ 12אי מוציא עולה מידי פיגול מפני שהיא כשירה בשלא לשמה:
 .¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ‰Ó Â·È¯˜‰Â :'Ó‚ 13בעולת העו) כתיב והקריבו הכה אל
המזבח מה ת''ל הא כתיב והקריב מ התורי וגו' וליכתוב בתריה ומלק הכה
את ראשו על המזבח:
 .ÔÈ„È¯Ù 14גוזלות:
 .Ô‰Î ÂÏ ÚÂ·˜Ï 15שלא ימלקנו זר:
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קדשי קדשים

דף סה.

פרק ששי

ומה ב צא שקבע לו צפו  לא קבע לו כה,
עו) שלא קבע לו צפו  אינו די שלא יקבע לו כה?
תלמוד לומרֶ " :אל" " ַה ּכ ֵֹהן",
לקבוע לו כה.
1

יכול  ימלקנו בסכי;
ודי הוא,
ומה א שחיטה שלא קבע לה כה 
קבע לה כלי;
מליקה שקבע לה כה 
אינו די שיקבע לה כלי?
תלמוד לומר:
" ּכ ֵֹהןּ ...ו ָמלַ ק" )ש(.

זבחים

הרי הקטרת הגו) אמורה,
הא מה אני מקיי "וְ ִה ְק ִטיר ַה ִּמזְ ּ ֵב ָחה" )ש,טו(?
בהקטרת הראש הכתוב מדבר.
מו" )ש(,
"וְ נִ ְמ ָצה ָד ֹ
דכח כולו.
9

2

3

אמר ¯·:‡·È˜Ú È
וכי תעלה על דעת 0שזר קרב לגבי מזבח?
אלא מה תלמוד לומר  " ּכֹ ֵהן"?
שתהא מליקה בעצמו של כה.
יכול  ימלקנה בי מלמעלה בי מלמטה;
תלמוד לומר:
" ּו ָמלַ ק ...וְ ִה ְק ִטיר",
מה הקטרה  בראש המזבח,
א) מליקה  בראש המזבח.
4

קנג

5

" ּו ָמלַ ק",
ממול עור);
אתה אומר:
ממול עור),
או אינו אלא מ הצואר?
ודי הוא,
נאמר כאּ " :ו ָמלַ ק",
ונאמר להל )ויקרא ה,ח(ּ " :ו ָמלַ ק",
מה להל  ממול עור),
א) כא  ממול עור).

" ַעלכט ִקיר ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח",
ולא על קיר הכבש ,ולא על קיר ההיכל,
ואיזה זה?
זה קיר העליו.
או אינו אלא קיר התחתו?
ודי הוא,
מה בהמה שחטאתה למעלה  עולתה למטה,
עו) שחטאתו למטה  אינו די שעולתו למטה!
תלמוד לומר:
מו",
" ּו ָמלַ ק ...וְ ִה ְק ִטיר ...וְ נִ ְמ ָצה ָד ֹ
וכי תעלה על דעת 0לאחר שהקטיר חוזר וממצה?
אלא לומר ל 0
מה הקטרה  בראש המזבח,
א) מיצוי  בראש המזבח;
הא כיצד?
היה עולה בכבש ופונה לסובב,
ובא לו לקר דרומית מזרחית,
היה מולק את ראשה ממול ערפה ומבדיל,
וממצה מדמה על קיר המזבח.
א עשאה למטה מרגליו אפילו אמה 
כשירה;
¯· ‰ÈÓÁ Èו¯· ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומרי:
כל עצמה אי נעשית אלא בראש המזבח.
121110

13

6

14

מאי בינייהו?
‡· ÈÈו¯·‡ דאמרי תרוייהו:
עושה מערכה על גבי סובב איכא בינייהו.
15

7

16

אי מה להל  מולק ואינו מבדיל,
א) כא  מולק ואינו מבדיל!
תלמוד לומר:
" ּו ָמלַ ק ...וְ ִה ְק ִטיר" )ש א,טו(,
מה הקטרה  הראש לעצמו והגו) לעצמו,
א) מליקה  הראש לעצמו והגו) לעצמו.
ומני שהקטרת הראש בעצמו והגו) בעצמו?
ֹתו";
שנאמר )ש,טז(" :וְ ִה ְק ִטיר א ֹ
8

רש"י

 .Ô‰Î ÂÏ Ú·˜ ‡Ï 1דשחיטה בזר כשירה:
 .ÈÏÎ ‰Ï Ú·˜ 2דנפקא ל מויקח את המאכלת לקמ באיד 0פירקי )צז:(:
 .'ÂÎ ‡·È˜Ú È·¯ ¯Ó‡ ˜ÏÓÂ Ô‰Î Ï''˙ 3כולה ר' עקיבא קאמר לה:
 .Ô‰Î Ï˘ ÂÓˆÚ· 4בצפורנו ולא בסכי:
 .‰ÏÚÓÏ ÔÈ· 5מ החוט:
 .¯‡Âˆ‰ ÔÓ 6מ הגרו:
 .ÔÏ‰Ï ¯Ó‡ Â 7בחטאת ]העו)[:
 .Â˙Â‡ ¯ÈË˜‰Â 8ושסע בכנפיו ולא יבדיל והקטיר אותו אני יודע מה שנאמרה
תחילה ומלק את ראשו והקטיר בהקטרת הראש:

בא לו לגוף כו'.
תנו רבנ:

תו ְּבנ ָֹצ ָת ּה" )ויקרא א,טז(,
"וְ ֵה ִסיר ֶאת ֻמ ְר ָא ֹ
זו זפק;
יכול  יקדיר בסכי ויטלנו;
תלמוד לומר:
17

רש"י

 .ÂÏÂÎ ÂÓ„ 9מדלא כתיב ונמצה מדמו:
 .‰ˆÓÓ ‡Â‰ ¯ÈË˜‰˘ ¯Á‡Ó 10וא''ת במיצוי הגו) לא מקיימא דמו כולו:
 11ה''ג ת''ל ומלק והקטיר ונמצה דמו וכי תעלה על דעת 0משהקטיר ממצה
אלא לומר ל 0מה הקטרה בראש המזבח א) המיצוי בראש המזבח:
 12ובא לקר דרומית מזרחית גרסינ:
 .ÂÈÏ‚¯Ó ‰ËÓÏ 13שהחוט למטה מ הסובב אמה:
 .Á·ÊÓ‰ ˘‡¯· ‡Ï‡ 14דבעינ והקטיר ונמצה דמו שיהא מיצוי בקיר הסמו0
למקו הקטרה:
 .Â‰ÈÈ È· È‡Ó 15כלומר במאי קמיפלגי הא ע''כ לת''ק גופיה אית ליה והקטיר
ונמצה דמו דאי לאו ס''ל קיר העליו מנא ליה:
 .'ÂÎ ‰Î¯ÚÓ ‰˘ÂÚ 16לת''ק הרוצה לעשות מערכה על גבי סובב ולהקטיר
עושה הילכ 0מיצוי שתחת הסובב סמו 0למקו הקטרה:
 .Â ÏËÈÂ ÔÈÎÒ· ¯ÂÚ‰ ˙‡ ¯È„˜È ÏÂÎÈ 17לזפק לבדו בלא עור ובלא נוצה כמו
שצולי עו) עושי:
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קדשי קדשים

דף סה:

פרק ששי

בנוצתה,
נוטל את הנוצה עמה.
1

‡·‡  Ô Á Ô· ÈÒÂÈאומר:
נוטלה ,ונוטל קורקבנה עמה.

קנד

זבחים

שהייה בסימ שני בעולת העו) לא מעכב,
וא) על גב דשהייה,
קא עביד מעשה עולה בחטאת;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èסבר 
מעכב,
ל
וכיו דשהי 
מחת 0בשר בעלמא הוא.
11

„· Ï‡ÚÓ˘È È·¯ Èתנא:
" ְּבנ ָֹצ ָת ּה",
סה :בנוצה שלה קודרה בסכי כמי ארובה* .
2

‡· ÈÈאמר:
רוב בשר מעכב איכא בינייהו.
12

שיסע ולא הבדיל.
תנו רבנ:
"וְ ׁ ִש ּ ַסע" )ויקרא א,יז(,
אי שיסע אלא ביד,
וכ הוא אומר:

ובפלוגתא ד¯· ‡¯ÈÊ Èו¯·,˜ÁˆÈ ·¯ ¯· Ï‡ÂÓ˘ È
חד אמר:
שהייה בסימ שני בעולת העו) מעכב איכא בינייהו;
וחד אמר:
רוב בשר מעכב איכא בינייהו.

3

"וַ יְ ׁ ַש ְּס ֵעה ּו ְּכ ׁ ַש ּ ַסע ַה ְ ּג ִדי" )שופטי יד,ו(.

מכלל דבעינ דרוב בשר בתחילה?
אי ,והתניא:
כיצד מולקי חטאת העו)?
חות 0שדרה ומפרקת בלא רוב בשר,
עד שמגיע לוושט או לקנה;
הגיע לוושט או לקנה 
חות 0סימ אחד או רובו ורוב בשר עמו,
ובעולה 
שני או רוב שני.
13

לא הסיר את המוראה כו'.
מתניתי דלא כ¯·,ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
דתניא:
אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
שמעתי שמבדילי בחטאת העו).
4

5

מאי בינייהו?
אמר ¯· :‡„ÒÁ
מיצוי חטאת העו) מעכב איכא בינייהו,
˙ ‡ ˜ ‡Óסבר 
מיצוי חטאת העו) מעכב,
וכיו דמצוי ד,
קעביד מעשה עולה בחטאת העו);
ו¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èסבר 
מיצוי חטאת העו) לא מעכב,
ומחת 0בשר בעלמא הוא.
6

7

14

15

16

17

אמרוה קמיה ד¯·,‰ÈÓ¯È È
אמר:
לא שמיע להו הא דאמר ¯·ÌÈ˜ÈÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
משו ¯· ˙„Ù Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èמשו ¯·,ÚÂÓ˘ Ô· ¯ÊÚÏ‡ È
18

8

¯·‡ אמר:
שהייה בסימ שני בעולת העו) מעכב איכא בינייהו,
˙ ‡ ˜ ‡Óסבר 
9

10

רש"י

 .‰ ·˜¯Â˜ ˙‡ ÏËÂ Â 1ונוצתה לשו פרש ודבר מאוס הוא כמו )איכה ד( כי נצו
ג נעו:
 .‰Ï˘ ‰˙ˆÂ · 2ולא יותר ממה שכנגד הזפק הא כיצד קודר את העור סביבות
הזפק כמי ארובה ונוטל נוצה ועור שכנגד הזפק ע הזפק אבל בלא קדירה לא
שהעור נמש 0אחריו ונוטל יותר:
 .¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ÔÎÂ 3בשמשו והת מפרש בהדיא דביד הוה:
 .'È ˙Ó 4דקתני הבדיל במליקת חטאת שמלקה בשני סימני פסול דלא כרבי
אלעזר:
 .ÔÈÏÈ„·Ó˘ 5שא הבדיל לא פסל:
 .Â‰ÈÈ È· È‡Ó 6כלומר במאי קמיפלגי:
 .¯·Ò ˜''˙ 7מיצוי בתר הזאה בחטאת העו) מעכב וכיו דבעל כרחו ממצה ד
אי אמרת מבדיל קעביד כל מעשה עולה בחטאת מליקה מובדלת ומיצוי דעולה
מיצוי הוא דעביד בה ולקמ )סו (.תנ דחטאת העו) שעשאה כמעשה עולה לש
חטאת פסולה:
 .·ÎÚÓ ‡Ï ¯·Ò ˘''¯· ‡''¯Â 8הילכ 0א רצה להבדיל יבדיל ולא ימצה לאחר
הבדלה ולא עבד ליה מעשה עולה ואי משו דשינה בהבדלה כיו דלאו מעשה
עולה מצי למימר בה חיתו 0בשר בעלמא הוא:
 9ה''ג ˘ .Â‰ÈÈ È· ‡ÎÈ‡ ÛÂÚ‰ ˙ÏÂÚ· È ˘ ÔÓÈÒ· ‰ÈÈ‰בעולת העו) הצריכו ב'
סימני ושהה שיעור שהייה בי סימ לסימ איכא בינייהו אי פסיל בה בשהייה
בי סימ לסימ כבהמה או לא:

רש"י

 .‰ÏÒÙ ‡Ï ÛÂÚ‰ ˙ÏÂÚ· È ˘ ÔÓÈÒ· ‰ÈÈ‰˘ ¯·Ò ˜''˙ 10דלא דמי לשחיטת
בהמה דטעמא דבהמה בעיא ב' סימני משו דלא נפקא חיותא בסימ אחד
הילכ 0ש שחיטה על שניה אבל עו) בסימ אחד פסקא חיותא ועולת העו)
מצות הבדלה בעלמא הוא דאיכא עלה אבל ש מליקה אינו חל אלא על
הראשו ולא מהניא שהייה לפסול בשני וחטאת שהבדיל בה אע''ג דבלא
שהייה אי אפשר בי סימ לסימ כדתני לקמ בשמעתי שבתחילה חות 0שדרה
ומפרקת בלא רוב בשר הגיע לסימ חותכו ורוב בשר עמו וההיא חתיכת רוב
בשר א) על גב דאית ביה שיעור שהייה כיו דבעולה שהייה בי סימ לסימ לא
פסלה אי עבדיה בחטאת עביד מעשה עולה בחטאת:
 .‰ÏÒÙ ÛÂÚ‰ ˙ÏÂÚ· È ˘ ÔÓÈÒ· ‰ÈÈ‰˘ ¯·Ò ˘''¯· ‡''¯Â 11הלכ 0חטאת
שהבדיל בה כיו שא''א לה בלא שהייה בי סימ לסימ אי כא מעשה עולה
דבעולה שהייה ליכא ומחת 0בשר בעלמא הוא:
 .Â‰ÈÈ È· ‡ÎÈ‡ ·ÎÚÓ ¯˘· ·Â¯ 12ודכולי עלמא שהייה בעולה בסימ שני
פסלה והכא בהא פליגי לת''ק חיתו 0רוב בשר בחטאת לא מעכב אי לא מחתי0
ליה ואי אמרת מבדיל עביד ליה שני סימני בלא שהייה ויש כא מעשה עולה
ורבי אלעזר ברבי שמעו סבר רוב בשר בחטאת מעכב וחתיכתו אחר סימ
ראשו הוא וכיו דלא סגי בלא שהייה בינתיי אי כא מעשה עולה:
 .‰ÏÈÁ˙ÎÏ ¯˘·‰ ·Â¯ Ô ÈÚ·„ ÏÏÎÓ 13מדקמיפלגי בעיכובא מכלל דכולהו
מודו לכתחילה בעי לחתו 0רוב בשר אחר הסימ:
 .‰¯„˘ 14חוט השדרה:
 .˙˜¯ÙÓ 15עצ הצואר:
 .¯˘· ·Â¯ ‡Ï· 16המקפת סביב כדאמרינ בהכל שוחטי )חולי כ (:נשברה
מפרקת ורוב בשר עמה נבילה ומטמאה ואפילו מפרכסת הילכ 0אי הוה חות0
רוב בשר קוד הסימ הויא ליה מתה ולא מהניא בה מליקה וסימני הלכה
למשה מסיני ה:
 .ÌÈ ˘ ·Â¯ Â‡ ÌÈ ˘ 17בהכל שוחטי )ש כא (.אמרינ שני לרבנ רוב שני
לר''א בר''ש והת פליגי בה בקראי:
 .‰ÈÓ¯È '¯„ ‰ÈÓ˜ ‰Â¯Ó‡ 18לה 0פלוגתא דהנ 0אמוראי דפליגי בטעמא דר''א
ברבי שמעו:
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קדשי קדשים

דף סו.

סו.

פרק ששי

זבחים

אומר היה ¯·:ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
שמעתי בחטאת העו) שמבדילי?
דיל" )ויקרא ה,ח(? *
ומאי "ל ֹא י ְַב ִ ּ
אי צרי 0להבדיל.
1

אמר ליה ¯· ‡ ‡·¯„ ‰È¯· ‡Áל¯· ‡˘:È
אלא מעתה 
גבי בור דכתיב )שמות כא,לג(:
"וְ לֹא יְ ַכ ּ ֶס ּנ ּו",
הכי נמי דאי צרי 0לכסות!?
הכי השתא?
הת כיו דכתיב )ש,לד(ַּ " :ב ַעל ַה ּב ֹור יְ ׁ ַש ּ ֵלם",
עלויה הוא דרמי לכסויי,
אבל הכא מכדי כתיב:
יבו" )ויקרא א,טו(,
"וְ ִה ְק ִר ֹ
חלק הכתוב בי חטאת העו) לעולת העו),
"לֹא י ְַב ִ ּדיל" למה לי?
שמע מינה 
אי צרי 0להבדיל.
2

מיצה דם הגוף.
תנו רבנ:
"עֹלָ ה" )ויקרא א,יז(,
א) על פי שמיצה ד הגו) ולא מיצה ד הראש,
יכול  מיצה ד הראש ולא מיצה ד הגו);
תלמוד לומר" :ה ּוא" )ש(.
מאי תלמודא?
אמר ¯·:‡ È
מסתברא דרוב דמי בגו) שכיחי.
הדרן עלך קדשי קדשים

רש"י

 .ÏÈ„·‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ 1הילכ 0א הבדיל לאו שינוי הוא:
 .·È˙Î È„ÎÓ 2בעולת העו) והקריבו ומינה נפקא ל לר''א ברבי שמעו הבדלה
בעולת העו) בהכל שוחטי )חולי כא (.ולא דרש ומלק והקטיר כדדרשי' לעיל
מה הקטרה הראש בעצמו כו' דתיפוק ליה הבדלה מהת דה 0סברא לית ליה
שימלוק את כול אלא דוקא רוב שני וילי) לה מקראי ואפילו רבנ דפליגי
עליה הת עיקר הבדלה בעולה לא נפקא להו אלא מוהקריבו דמשמע חלק את
זה מ החטאת הילכ 0על כרח 0ולא יבדיל האמור בחטאת למה לי כלומר מאי
קאמר ל שמע מינה א''צ להבדיל קאמר הילכ 0נפקא ל העולה מוהקריבו
דצרי 0להבדיל דהא חלק ביניה דאי אזהרה היא בחטאת שלא יבדיל היכי נפקא
ל בעולה מוהקריבו דצרי 0להבדיל אינו מוזהר שלא להבדיל הוא דנפקא ל
מחילוקו ולא שטעו הבדלה .ד''א האי למה לי כמו מאי היא לשו קצר מדאתא
והקריבו לחלק למדנו הבדלה בעולה שמע מינה ולא יבדיל אי צרי 0להבדיל
קאמר ואשמעי' והקריבו דחלק בעולה דצרי 0להבדיל )דאי אזהרה היא בחטאת
לא שמעי' מוהקריבו אלא דאינו מוזהר מלהבדיל בעולה אבל מצות הבדלה לא
נפקא ל(:
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קנה

חטאת העוף

דף סו:

פרק שביעי

פרק שביעי  -חטאת העוף
משנה )אב(:
חטאת העו) שעשאה למטה,
כמעשה חטאת לש חטאת 
כשירה.
כמעשה חטאת לש עולה,
כמעשה עולה לש חטאת,
כמעשה עולה לש עולה 
פסולה.
עשאה למעלה כמעשה כול 
פסולה.

קנו

זבחים

דשני במאי?
אילימא  דשני במליקה;
האמר מר:
מליקה בכל מקו במזבח כשירה!
אלא לאו דשני בהזאה,
ומדסיפא בהזאה,
רישא נמי בהזאה?
מידי איריא?
הא  כדאיתא,
והא  כדאיתא.
13

14

1

2

15

3

עולת העוף כו'.
דשני במאי?
אילימא  דשני במליקה;
מדקתני סיפא:
כול אי מטמאי בבית הבליעה ומועלי בה,
נימא דלא כ¯·,Ú˘Â‰È È
דאי כ¯· Ú˘Â‰È Èהאמר:
אי מועלי!
ואלא  במיצוי;
אימא סיפא )כא:ד(:
עולת העו) שעשאה למטה כמעשה חטאת לש חטאת 
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
מועלי בה;
¯· Ú˘Â‰È Èאומר:
אי מועלי בה;
דשני במאי?
אילימא  במיצוי;
אימר דאמר ¯· Ú˘Â‰È È
דשני במליקה,
במיצוי מי אמר?
ואלא במליקה,
רישא וסיפא במליקה ומציעתא במיצוי?
16

עולת העו) שעשאה למעלה כמעשה עולה לש עולה 
כשירה.
כמעשה עולה לש חטאת 
כשירה,
ובלבד שלא עלתה לבעליה.
כמעשה חטאת לש עולה,
כמעשה חטאת לש חטאת 
פסולה.
עשאה למטה כמעשה כול 
פסולה* .
4

5

סו:

גמרא:
דשני במאי?
אילימא  דשני במליקה;
נימא דלא כ¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èדאמר:
שמעתי שמבדילי בחטאת העו).
ולא אוקימנא דלא כ¯·?ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
לא,
דשני בהזאה.
6

7

8

9

10

11

17

18

19

20

21

1

הכי נמי מסתברא,
מדקתני סיפא:
עשאה למעלה כמעשה כול 
פסולה,
ואפילו כמעשה חטאת לש חטאת;
12

רש"י

רש"י

 .˙‡ËÁ ‰˘ÚÓÎ :'È ˙Ó .ÛÂÚ‰ ˙‡ËÁ - ÈÚÈ·˘ ˜¯Ù 1מליקה בסימ אחד
והזאה ומיצוי:
 .‰ÏÂÚ ‰˘ÚÓÎ 2בגמרא מפרש דשני במאי:
 .ÔÏÂÎ ‰˘ÚÓÎ ‰ÏÚÓÏ ‰‡˘Ú 3כלומר כמעשה אחד מכול האמורי כא
ואפילו כמעשה חטאת לש חטאת:
 .˙‡ËÁ ‰˘ÚÓÎ 4בגמרא מפרש דשני במאי:
 .ÔÏÂÎ ‰˘ÚÓÎ ‰ËÓÏ ‰‡˘Ú 5כמעשה אחד מכל אלו ואפילו כמעשה עולה
לש עולה:
 .È‡Ó· È ˘„ :'Ó‚ 6אכמעשה עולה לש חטאת קאי ומיבעי ליה איזה דבר
בחטאת עשה כמעשה עולה:
 .‰˜ÈÏÓ· È ˘„ ‡ÓÈ È‡ 7שהבדיל:
 .‡ÓÈ 8הא דקתני פסולה דלא כר''א:
 9ומהדר תלמודא^ מאי קשיא ל 0בהאי ודאי פליגי רבנ עליה ולאו מי אוקמה
סתמא דפירקי דלעיל דלא כר''א דקתני הבדיל בחטאת פסול:
 .‡Ï 10כלומר ה 0אפי' כר''א:
 .‰‡Ê‰· È ˘„ 11שלא הזה אלא מיצה שהמיצוי היא עבודת העולה:
 .‡¯·˙ÒÓ ''‰ 12דכל שינוי דמתני' בהזאה הוא:

 .È‡Ó· È ˘„ 13איזהו עבודה למעלה עשה:
 .¯Ó ¯Ó‡‰ 14גבי חטאת העו) בפירקי דלעיל )סג (:מליקה בכל מקו כו'
ומדסיפא דאיירי בשינוי למעלה בהזאה איירי רישא נמי דאיירי בשינוי מעשיה
בהזאה מיירי:
 .‡˙È‡„Î ‡‰Â ‡˙È‡„Î ‡‰ 15כל חדא וחדא במה דהוי שינוי לגביה מיירי
רישא דמיירי בשינוי מעשיה איכא למימר דבמליקה נמי איירי סיפא דמעשה
דמליקה לא הוי שינוי תיתוק בהזאה:
 .È‡Ó· È ˘„ 16הני מעשה חטאת דקתני במאי שני:
 .‰˜ÈÏÓ· È ˘„ 17שלא הבדיל:
 .‡ÙÈÒ È ˙˜„Ó 18כלומר הא דקתני סיפא כול מועלי בה וקאי נמי אעשה
כמעשה חטאת לש חטאת:
 .Ú˘Â‰È È·¯Î ‡Ï„ ‡ÓÈ 19דאיהו אמר אי מועלי בה במתניתי:
 .ÈÂˆÈÓ· ‡Ï‡ 20ובהא לא פליג ר' יהושע דטעמא כדרב אדא דאמר אומר היה
רבי יהושע עולת העו) שעשאה למטה כמעשה חטאת לש חטאת נמשכת
מש עולה ונעשית חטאת העו) והאי טעמא ליכא למימר אלא כדשני במליקה
כדמפרש לה רב אשי לקמ משו דעולה צריכה שני סימני וחטאת כשירה
בסימ אחד מליקת עולת העו) למטה ליתא זה שמולקה למטה ולש חטאת
בסימ ראשו השלי בה כל מעשה החטאת לפיכ 0יצאתה בה מש עולה
ונעשית חטאת והויא חטאת העו) שעשאה למטה כמעשה חטאת לש חטאת
שאי בה מעילה אבל היכא דבמליקה לא שני ומולקה למעלה וכמעשה עולה
תו לא נמשכת בשינוי דמיצוי שלא מיצה אלא היזה כדי חטאת למטה למיהוי
חטאת העו):
 .‰˜ÈÏÓ· È ˘„ Ú˘Â‰È ¯''‡„ ¯ÓÈ‡ 21וטעמא כדפרישית:
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חטאת העוף

דף סז.

פרק שביעי

זבחים

אמר לו ¯·:Ú˘Â‰È È
לא,
א אמרת בקדשי קדשי ששחט בדרו,
ושחט לש קדשי קלי 
שכ שינה את שמ לדבר שיש בו איסור והיתר,
תאמר בעולה 
ששינה את שמה לדבר שכולו היתר?

אי,
רישא וסיפא במליקה,
ומציעתא במיצוי.
2

משנה )גד(:
וכול אי מטמאי בבית הבליעה,
ומועלי בה,
חו #מחטאת העו) שעשאה למטה,
כמעשה חטאת לש חטאת.
3

קנז

15

4

5

6

עולת העו) שעשאה למטה כמעשה חטאת לש חטאת 
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
מועלי בה;
¯· Ú˘Â‰È Èאומר:
אי מועלי בה.
7

8

אמר ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
ומה א חטאת שאי מועלי בה לשמה 
כששינה את שמה מועלי בה,
עולה שמועלי בה לשמה 
כששינה את שמה אינו די שימעלו בה?
9

אמר לו ¯·:Ú˘Â‰È È
לא,
א אמרת בחטאת ששינה את שמה לש עולה 
שכ שינה את שמה לדבר שיש בו מעילה,
תאמר בעולה ששינה את שמה לש חטאת 
שכ שינה את שמה לדבר שאי בו מעילה? *

17

אמר לו ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
אש ששחטו בדרו לש שלמי יוכיח,
ששינה את שמו ושינה את מקומו ומועלי בו,
א) אתה אל תתמה על העולה,
שא) על פי ששינה את שמה,
ושינה את מקומה מועלי בה;

11

אמר לו ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
והרי קדשי קדשי ששחט בדרו,
ושחט לש קדשי קלי יוכיחו,
שכ שינה את שמ לדבר שאי בו מעילה ומועלי בה,
א) אתה אל תתמה על העולה,
א) על פי ששינה שמה לדבר שאי בו מעילה שימעלו בה!
12

13

16

אמר לו ¯·:Ú˘Â‰È È
לא,
א אמרת באש,
שא שינה את שמו לא שינה את מקומו,
תאמר בעולה,
ששינה את שמה ושינה את מקומה?

10

סז.

גמרא:
תניא:
אמר לו ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èל¯·:Ú˘Â‰È È
אש ששחטו בצפו לש שלמי יוכיח,
ששינה את שמו ומועלי בו,
וא) אתה אל תתמה על העולה,
שא) על פי ששינה את שמה שימעלו בה.

14

רש"י

 .‰˜ÈÏÓ· ‡˘È¯ 1משו דבעית לאוקומה דלא כר''א ברבי שמעו כדאיתוקמא
סת באיד 0פירקי וה 0סיפא פלוגתא דרבי יהושע ע''כ במליקה:
 .ÈÂˆÈÓ· ‡˙ÚÈˆÓ 2דתיתוקמא כרבי יהושע משו דר''א שמותי הוא:
 .ÔÏÂÎÂ :'È ˙Ó 3אע''פ שנפסלו מליקת מטהרת מידי נבלה:
 .‰ÚÈÏ·‰ ˙È·· ÔÈ‡ÓËÓ ÔÈ‡Â 4כדי נבלת עו) טהור:
 .Ô‰· ÔÈÏÚÂÓÂ 5וא) בחטאת הואיל ונפסלו ואי בה שעת היתר לכהני לא
יצאו מידי מעילה שבה:
 .˙‡ËÁ Ì˘Ï ˙‡ËÁ ‰˘ÚÓÎ ‰ËÓÏ ‰‡˘Ú˘ ÛÂÚ‰ ˙‡ËÁÓ ıÂÁ 6דכשירה
היא ויש לה שעת היתר לכהני ושוב אי בה מעילה אפילו לזר:
 .‰· ÔÈÏÚÂÓ ¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ 7דהא עולה היא ומי הוציאה ממעילתה שעת
היתר לכהני אי לה:
 .ÔÈÏÚÂÓ ÔÈ‡ ¯ÓÂ‡ Ú˘Â‰È È·¯ 8דכיו דשינה שמה ומעשיה ומקומה לש
חטאת נעשית חטאת כדמפרש בגמרא:
 .‰Ó˘Ï ÔÈÏÚÂÓ ÔÈ‡˘ ÛÂÚ‰ ˙‡ËÁ ‰ÓÂ 9שהרי נאכלת לכהני:
 .‰Ó˘ ˙‡ ‰ È˘ 10ופסלה ולא באה לכלל היתר מועלי בה דהא רבי יהושע
גופיה לא פליג עליה:
 .‰ÏÈÚÓ Â· ˘È˘ ¯·„Ï 11לש עולה:
 .ÌÂ¯„· ÔËÁ˘˘ 12לש שלמי יוכיחו ששינה שמ ומעשיה:
 .‰ÏÈÚÓ Â· ÔÈ‡˘ ¯·„Ï 13שקדשי קלי אי בה מעילה אלא באימורי:
 .Ô‰· ÔÈÏÚÂÓÂ 14מפני שנפסלו בשחיטת דרו ולא הביאת זריקת לכלל שעת
היתר להוציא מידי מעילה:

אמר לו ¯·:Ú˘Â‰È È
לא,
א אמרת באש,
ששינה את שמו ושינה את מקומו ולא שינה את מעשיו,
תאמר בעולה,
ששינה את שמה ואת מעשיה ושינה את מקומה?
אמר ¯·‡:
ונימא ליה:
אש ששחטו בדרו לש שלמי בשינוי בעלי,
ששינה את שמו ושינה את מקומו ושינה את מעשיו!
מדלא קאמר ליה הכי,
שמע מינה 
נחית ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èלטעמיה ד¯·;Ú˘Â‰È È
18

19

רש"י

 .¯ÂÒÈ‡ 15אימורי יש בה מעילה .חטאת העו) כולו היתר:
 .Â· ÔÈÏÚÂÓÂ 'ÂÎ ÔÂÙˆ· ÂËÁ˘˘ Ì˘‡ :'Ó‚ 16לפני זריקה דלאחר זריקה ליכא
מעילה שהרי נאכל לכהני דשלא לשמו לא פסיל ביה:
 .‰ÏÂÚ‰ ÏÚ ‰Ó˙˙ Ï‡ ‰˙‡ Û‡Â 17עולת העו) קאמר שנחלקו בה דאילו
בעולת בהמה ששינה בה לש חטאת לא פליג דהא שינה שמה לדבר שיש בו
מעילה באימורי:
 .ÌÈÏÚ· ÈÂ È˘ 18כשינוי מעשה חשיב לה:
 .¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ˙ÈÁ 19הבי את דברי רבי יהושע שטעמו משו דקסבר נמשכה
מש עולה ונעשית חטאת והאי טע ליכא למימר בשו שינוי ש קרב אחר
אלא בעולת העו) לבדה וכשנישתנית לש חטאת ומעשיו כדמפרש רב אשי
לקמ מפני שחטאת העו) כשירה בסימ א' וכשמלק עולת העו) למטה לש
חטאת ומליקת סימ אחד בעולה לאו כלו היא ובחטאת הוי גמר עבודה
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חטאת העוף

דף סז:

פרק שביעי

דאמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
אומר היה ¯·:Ú˘Â‰È È
עולת העו) שעשאה למטה כמעשה חטאת לש חטאת,
כיו שמלק בה סימ אחד 
נמשכת ונעשית חטאת העו).
אי הכי 
חטאת העו) נמי שעשאה למעלה כמעשה העולה,
מכי מליק בה סימ אחד תימש 0ותהוי עולת העו)!
וכי תימא  הכי נמי;
והאמר ¯· Ô ÁÂÈ Èמשו ¯·:‰‡ · È
כ 0היא הצעה של משנה;
מאי לאו 
כ 0היא הצעה ותו לא!?
לא,
כ 0הצעה של כולה משנה.
1

2

3

4

5

סז:

קנח

זבחים

אומר היה ¯·:Ú˘Â‰È È
עולת העו) שעשאה למטה כמעשה חטאת לש חטאת,
כיו שמלק בה סימ אחד 
נמשכת ונעשית חטאת העו)* .
תא שמע )קיני ג:ג(:
חטאת לזו ועולה לזו,
עשה שתיה למעלה 
מחצה כשר ומחצה פסול;
שתיה למטה 
מחצה כשר ומחצה פסול;
אחת למעלה ואחת למטה 
שתיה פסולות;
שאני אומר:
חטאת קרבה למעלה ועולה קרבה למטה.
נהי נמי דעולה קרבה למטה,
תימשו 0ותהוי חטאת העו).
אימור דאמר ¯· Ú˘Â‰È È
בחד גברא;
בתרי גברי מי אמר?
1110

12

13

14

¯· ‡˘ Èאמר:
בשלמא עולת העו) שעשאה למטה,
כמעשה חטאת לש חטאת,
כיו דהא הכשירה בסימ אחד,
והא הכשירה בשני סימני,
ועולת העו) למטה ליתא,
כיו דמלק בה סימ אחד 
נמשכת ונעשית חטאת העו);
אלא חטאת העו),
כיו דאמר מר:
מליקה בכל מקו כשירה,
מכי מלק בה סימ אחד איפסלא 
כי הדר מליק באיד 0סימ 
היכי ממשכה והויא עולת העו)?
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7
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8

תא שמע )ש:ד(:
חטאת ועולה וסתומה ומפורשת,
עשה כול למעלה 
מחצה כשר ומחצה פסול,
כול למטה 
מחצה כשר ומחצה פסול,
חציי למעלה וחציי למטה 
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גופא:
אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
רש"י

מקוד שחל עליה ש פסול עולה משו עשיית מטה חל עליה ש חטאת העו)
כשירה ונמשכת ונעשית חטאת העו):
 .ÛÂÚ‰ ˙ÏÂÚ ÈÂ‰È˙Â Í˘ÓÈ˙ 1ותהא כשירה דקס''ד דקאמר רב אדא לר' יהושע
דחטאת נמי כשירה הויא:
 .‡ÓÈ˙ ÈÎÂ 2לר' יהושע הכי נמי ומתניתי דקתני פסולה דלא כר' יהושע:
 .‰Úˆ‰ ‡È‰ ÍÎ Ô ÁÂÈ '¯ ¯Ó‡‰Â 3של משנתינו:
 .‡Ï Â˙Â ‡È‰ ÍÎ Â‡Ï È‡Ó 4כדגרסינ לה דלא פליג ר' יהושע אלא בעולה
שעשאה למטה כמעשה חטאת לש חטאת:
 .‡Ï 5הכי קאמר כ 0היא הצעתה של כולה משנה דכי היכי דפליג בעולה פליג
בחטאת:
 .¯Ó‡ È˘‡ ·¯ 6לעול לא פליג ולא תיקשה דבשלמא עולת העו) שעשאה
למטה כיו דחטאת הכשירה בסימ אחד וגמר עבודתה ממהר להשלי קוד
שיחול על זו ש עולה פסולה וזו היא הכשירה בשני סימני ולפיכ 0סימ
ראשו אינו פוסל בה משו עשיית מטה ועולת העו) למטה ליתא ויש כא
שינוי מעשה עולה והיכר מעשה חטאת מכיו שמלק בה סימ א' ועדיי לא חל
עליה ש פסול עולה חל עליה ש חטאת כשירה הילכ 0נמשכה ויוצאה מש
עולה ונעשית חטאת:
 .˙‡ËÁ ‡Ï‡ 7עשאה למעלה כמעשה עולה בשני סימני ולש עולה:
 .‰¯È˘Î Á·ÊÓ· ÌÂ˜Ó ÏÎ· ‰˜ÈÏÓ ¯Ó ¯Ó‡„ ÔÂÈÎ 8משו מליקת מעלה אי
כא שינוי להפקיע ממנה ש חטאת ואי כא שינוי הש וכיו דחטאת גמר
עבודתה סימ אחד מקוד שיגמור מעשה עולה חל עליה ש חטאת שנמלקה
כולה בשלא לשמה ונפסלה משו שלא לשמה וכי הדר מלק איד 0סימ
להביאה לכלל מעשה עולה היכי מימשכא והויא עולה:
 .˙‡ËÁ ˙È˘Ú Â ˙Î˘Ó 9קסלקא דעת 0ואפילו למיסק ליה לש חובת חטאת
קאמר:

 .ÂÊÏ ‰ÏÂÚÂ ÂÊÏ ˙‡ËÁ 10משנה היא במס' קיני )פ''ג מ''ג( ולקמ אמרינ סת
קיני רבי יהושע היא:
 .'ÂÎ ÂÊÏ ˙‡ËÁ 11רחל שהיתה צריכה חטאת ללידתה ועולתה כבר קרבה ולאה
היתה צריכה עולה שכבר קרבה חטאתה ולקחו ק בעירוב וקבעו פרידה אחת
לחטאת רחל ופרידה אחת לעולת לאה ונתנו לכה:
 .‰ÏÚÓÏ Ô‰È˙˘ ‰˘Ú 12לש עולה:
 .‰ÏÂÒÙ ‰ˆÁÓÂ ‰¯È˘Î ‰ˆÁÓ 13עולה כשירה וחטאת פסולה:
 .'ÂÎ Í˘ÓÈ˙ 14ותצא ידי חובתה ממה נפש 0א חטאתה קרבה למטה הרי טוב
וא לאו הרי עולת חברתה קרבה למטה ונעשית חטאת וחברתה אינה צריכה
לה:
 .¯Ó‡ ÈÓ È¯·‚ È¯˙· 15היא 0קרבנה של זו יעלה לזו שאי לה חלק בו:
‰ˆÁÓÂ ¯˘Î ‰ˆÁÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÏÂÎ ‰˘Ú ˙˘¯ÂÙÓÂ ‰ÓÂ˙Ò ‰ÏÂÚÂ ˙‡ËÁ 16
ÔÈ‡ ‰ËÓÏ ÔÈÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÈˆÁ ÏÂÒÙ ‰ˆÁÓÂ ¯˘Î ‰ˆÁÓ ‰ËÓÏ ÔÏÂÎ ÏÂÒÙ
 .Ô‰È È· ˙˜ÏÁ˙ÓÂ ‰ÓÂ˙Ò ‡Ï‡ ¯˘Îה''ג לה במסכת קיני )ש מ''ד( שתי נשי
שלקחו ג' קיני בעירוב זו צריכה עולה וק של א' חטאת וא' עולה דהיינו שתי
עולות וחטאת וזו צריכה שתי חטאות ועולה ופירשו אחד מ הקיני פרידה
עולה לזו ופרידה חטאת לזו ואחד מ הקיני הניחו סתומה לא פירשו איזה
פרידה חטאת ואיזה פרידה עולה והג' פירשו פרידה זו עולה ופרידה זו חטאת
אבל שמות בעלי לא נתפרשו הרי חטאת לזו ועולה לזו וק סתומה וק
מפורשת צרי 0להקריב ב' הקיני הללו סת על שתיה העולות למעלה
וחטאות למטה והחטאת לזו והעולה לזו צרי 0להקריב לש בעלי ונתנו
לכה:
 .‰ÏÚÓÏ ÔÏÂÎ ‰˘Ú 17כסבור כול עולות:
 .ÏÂÒÙ ‰ˆÁÓÂ ¯˘Î ‰ˆÁÓ 18כל החטאות פסולות וצריכות להביא כל חטאות
שעליה:
 .‰ËÓÏ ÔÏÂÎ 19כסבור כול חטאות:
 .ÏÂÒÙ ‰ˆÁÓÂ ¯˘Î ‰ˆÁÓ 20כל העולות פסולות וצריכות להביא כל עולות
שעליה:
 .'ÂÎ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÈˆÁ 21אי כשר בכול אלא ק סתומה דהי מינייהו דעבד עולה
והי מינייהו דעבד חטאת כשירה דקיני שלא נתפרשו בלקיחת בעלי לא
מתפרשות שוב אלא בעשיית כה כגו דפשיטא ליה דכל ק וק היה בפני עצמו
ומכל ק אחד עשה אחד למעלה ואחד למטה והיא מתחלקת ביניה הואיל
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חטאת העוף

דף סח.

פרק שביעי

אינה כשירה אלא סתומה והיא מתחלקתא ביניה,
ואילו מפורשי לא;
ואמאי?
נהי נמי דעולה קרבה למטה,
תימשו 0ותיהוי חטאת העו)!
וכי תימא  הא דלא כ¯·;Ú˘Â‰È È
ומי מצית אמרת הכי?
1

2

קנט

זבחים

צריכה להביא עוד שלש פרידי ממי אחד,
ומשני מיני תביא ארבע;
סח .קבעה נדרה  *
צריכה שתביא עוד חמש פרידי למעלה ממי אחד,
ומשני מיני תביא שש;
נתנת לכה ואינה יודעת מה נתנה,
הל 0הכה ועשה ואינו יודע מה עשה 
צריכה שתביא עודב ארבע פרידי לנדרה,
ושתי לחובתה וחטאת אחת;
· È‡ÊÚ Ôאומר :שתי חטאות;
אמר ¯·:Ú˘Â‰È È
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12

13

14

תא שמע )קיני ג:ו(:
האשה שאמרה הרי עלי ק א אלד זכר 
ילדה זכר ומביאה שתי קיני,
אחת לנדרה ואחת לחובתה;
נתנת לכה 
הכה צרי 0לעשות שלש למעלה ואחת למטה;
לא עשה כ,
אלא עשה שתי למעלה ושתי למטה ולא נמל 0
צריכה שתביא עוד פרידה אחת,
ותקריבנה למעלה ממי אחד,
ומשני מיני תביא שתי;
פרשה נדרה,
3

4

15

16

17

רש"י

5

7

6

8

9
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ובעירוב לקחו האחת יוצאה בה ידי חטאת והאחת יצתה בה ידי עולה ויקחו
ק אחד עוד ביניה ויקריבו בתנאי א עולה ראשונה לרחל וחטאת ללאה תהא
בק שניה זו עולה ללאה וחטאת לרחל וא חילו) חילו) ואילו מפורשות לא
אית בה כשירה אפילו פרידה:
 .È‡Ó‡Â 1בשלמא חטאת ועולה שהיו מפורשי לש בעלי לא קשיא ל דהוו
להו תרי גברי אלא ק מפורשת שלא היתה מפורשת לש בעלי אלא איזו
פרידה חטאת ואיזה עולה בי שתיה היה בעירוב אמאי פסולה אותה פרידה
שנעשית למטה כמעשה חטאת לש חטאת נהי נמי דעולה הואי הואיל וקרבה
למטה תימש 0ותיהוי חטאת ולא יהו צריכות להביא בעירוב אלא עולה אחת
ויאמרו א עולת ק הסתומה לרחל תהא זו ללאה וא היא ללאה תהא זו
לרחל:
 .ÈÎ‰ ˙¯Ó‡ ˙ÈˆÓ ÈÓÂ Ú˘Â‰È È·¯Î ‡Ï„ ‡‰ ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ 2דקיני לאו רבי יהושע
היא:
 .ÚÓ˘ ‡˙ 3דקיני רבי יהושע דתנ בסיפא דמסכת קיני האשה שאמרה כו'
וקתני סיפא אמר רבי יהושע זהו שאמרו כו' אלמא סתמא דקיני רבי יהושע:
 .‰˙·ÂÁÏ ˙Á‡Â 'ÂÎ Ô˜ ÈÏÚ È¯‰ 4ללידתה:
 .ÔËÓÏ ˙Á‡Â ÔÏÚÓÏ ˘Ï˘ 5דנדרה שתיה עולות וחובתה אחת לעולה ואחת
לחטאת:
 .‰ËÓÏ ÌÈ˙˘Â ‰ÏÚÓÏ ÌÈ˙˘ ‰˘Ú 6כסבור שתי הקיני חובה עליה שמא
יולדת בזוב היתה הוזקקה לק לידה וק זיבה:
 .ÍÏÓ ‡ÏÂ 7בה לדעת על מה הביאת:
ÔÈ ÈÓ È˙˘ÓÂ „Á‡ ÔÈÓÓ ‰ÏÚÓÏ Â ·È¯˜˙Â ˙Á‡ ‰„È¯Ù „ÂÚ ‡È·˙˘ ‰ÎÈ¯ˆ 8
˙· .ÌÈ˙˘ ‡Èכלומר א הראשונה מי אחד היו שני הקיני תורי או שניה בני
יונה תביא עוד פרידה אחת מאותו המי לעולה ויצתה ידי הכל שמק שהקריב
הכה ראשו יצתה ידי לידתה שהרי לש חובה קרב והשני נשאר לנדרה ונפסל
גוזל אחד מה בעשיית מטה והרי זה יהיה תחתיו וא הראשונה משני מיני היו
ק תורי וק בני יונה תביא שתי תור ובני יונה ויקריב שניה למעלה משו
דמספקא ל איזה ק משני הראשוני קרב אחרו והוי לנדרה ונפסל ממנו גוזל
אחד וצריכה להשלימו מאותו המי דתנ במסכת קיני )פ''ב מ''ה( אי מביאי
תור כנגד ב יונה ולא ב יונה כנגד תור:
 .‰¯„ ‰˘¯ÈÙ 9כשנדרה הרי עלי ק פירשה את המי שתביא ואינה יודעת מה
פירשה א תורי א בני יונה והיא נתנה שני קיני לכה כדאמרינ ועשה אחת
למעלה ואחת למטה צריכה להביא עוד ג' פרידי למעלה ממי אחד ומשני
מיני תביא ארבע דכיו שפירשה ואינה יודעת מה פירשה מתחילתה הוזקקה
להביא ג' קיני שני לנדרה אחד מ התורי ואחד מ בני יונה דהא לא ידעה
מה נדרה והשלישי לחובתה מאיזה מי שתרצה והיא הביאה שני וקרב
הראשו לחובתה ונשאר השני לנדרה ונפסל הימנו גוזל אחד הילכ 0א ממי
אחד היו הראשוני צריכה שתביא אחד מאותו המי להשלי הנפסל וק של
ממי אחר משו דלא ידעה מה פירשה וא שני מיני היו צריכה שתביא ד'
וכול עולות משו דמספקא ל איזה מי קרב אחרו שצריכה להשלי מאותו
המי גוזל הנפסל ולהביא ק של ממי אחר שהרי אינה יודעת א צריכה תור
ושני בני יונה או ב יונה ושתי תורי לפיכ 0תביא שתי תורי ושני בני יונה

ותאמר אחד מאילו שממי הנפסל יהיה תחתיו והשני יהא נדבה וק השני יהא
ספק פירושה:
 .‰¯„ ‰Ú·˜ 10להביאה ע חובתה שאמרה הרי עלי ק להביאו ע חובתי
ופירשתו ואינה יודעת מה פירשה כדאמר והביאה שתי קיני ונתנת לכה
ועשה כמו שאמרנו:
 11צריכה שתביא עוד חמש פרידי למעלה ממי אחד ומשני מיני תביא שש.
]דכיו[ דקבעה נדרה ע חובתה הוקבע עליה קרב גדול שלש עולות יחד א
היתה יודעת מה פירשה וזו שלא ידעה מה פירשה הוזקקה להביא חמש עולות
יחד מתחילתה אחת לחובתה וד' לנדרה וכשהביאה שני קיני אחת לנדרה ואחת
לחובתה וממי אחד לא עשתה כלו לנדרה שמא אינו ממי שנדרה ובהשלמת
ק שני ממי אחד לא סגי לה שהרי קובעתו לבא ע מי חובתה וא''ת תביא ק
ממי אחד ופרידה ממי שהביאה שני קיני הראשוני שקרב ממנו עולות
חובתה דממ''נ א תורי נדרה הרי הביאה תורי ע מי שהביאה לחובתה וא
בני יונה נדרה הרי הביאה ב' בני יונה ע מי שקרב ממנו חובתה א לא נפסל
גוזל אחד מ הראשוני ה''נ אבל עכשיו שנפסל אחד מה אי חבירו עולה לה
כלו דג' עולות הוקבעו עליה יחד הילכ 0א ב' קיני הראשוני מי אחד היו
צריכה שתביא עוד ה' עולות ג' מאותו המי וב' ממי אחר ד' לספק פירושה
ואחד לקביעותה שקבעה להביא עולת חובתה ע נדרה וחובתה כבר קרבה
ויצאה ידיה אלא שצריכה להביא מאותו המי ע נדרה מפני קביעותה:
 .˘˘ ‡È·˙ ÂÈ‰ ÔÈ ÈÓ È ˘Ó Ì‡Â 12שאינה יודעת איזה מי קרב תחילה לחובתה
שתביא מאותו המי ע ד' של ספק פירושה לקביעותה הילכ 0תביא שש שתי
תורי ושני בני יונה לספק פירושה ותור ובני יונה לקביעותה והעו) היתר יהא
נדבה:
 .‰ ˙ ‰Ó ÚÂ„È ÔÈ‡Â Ô‰ÎÏ Ô˙ ˙ 13א תורי א בני יונה וא ק אחד מזה
וק אחד מזה ואי ידוע מה עשה א כול למעלה או כול למטה או חציי
למעלה וחציי למטה נמצאת שלא יצאת אפי' )ימי לידתה( שמא כול למעלה ואי
כא חטאת או שמא כול למטה ואי כא עולה:
 .‰¯„ Ï ÔÈ„È¯Ù '„ „ÂÚ ‡È·˙˘ ‰ÎÈ¯ˆ 14לספק פירושה ומשני מיני וב' לעולת
חובתה תור וב יונה שמא הראשוני כול למטה נעשו ואינה יודעת מאיזה מי
והכל הול 0אחר החטאת ]וצריכה[ להביא עולה מאותו מי או שמא הראשוני
חציי למעלה וחציי למטה ובק שקרב ראשו יצאתה ידי חובתה והיא קבעה
להביא עולה מאותו המי ע נדרה ואינה יודעת איזה מי היה הילכ 0תביא ע
ספק פירושה תור וב יונה וממה נפש 0א ק שקרב ראשו תורי היו וקרב מה
עולה למעלה והיא לחובתה הרי היא מביאה עכשיו תור ע נדרה משו
קביעותה וא מבני יונה היה והוקבע עליה להביא ב יונה ע נדרה הרי
מביאתו וא כול למטה נעשו וצריכה להביא עולתה מאותו המי הרי משתי
שהיא מביאה עכשיו לחובתה יעלה לה אחד מה והשני נדבה:
 .˙Á‡ ˙‡ËÁÂ 15תביא מאיזה מי שתרצה משו שמא הראשוני כול למעלה
נעשו והרי לו זוג ממינו לעולה מב' שהביאה חובתה מב' מיני ואע''פ שכבר
קרבה עולת חובתה אי צריכה לדקדק להביא חטאת מאותו מי הראשו לרבנ
דפליגי עליה דב עזאי דקסברי הכל הול 0אחר חטאת הילכ 0הואיל ועל כרחה
היא מביאה עכשו ב' עולות תזווג לו אותה שממינו ודייה דהכי תנ פלוגתייהו
במסכת קיני )פ''ב מ''ה( שהאשה שהביאה עולתה תור וחטאתה ב יונה תכפול
ותביא עולתה ב יונה דהכל הול 0אחר חטאת ב עזאי אומר הכל הול 0אחר
הראשו:
 .˙Â‡ËÁ '· ¯ÓÂ‡ È‡ÊÚ Ô· 16ב עזאי לטעמיה דאמר הכל הול 0אחר הראשו
וכיו דאיכא לספוקא שמא הראשוני למעלה נעשו וכבר יצאת ידי עולה צריכה
להביא חטאתה מאותו המי והרי אינה יודעת מאיזה מי היה לפיכ 0תביא שתי
חטאות מב' מיני וחטאות הללו אינ נאכלות שהרי על הספק באו ואי מליקת
מליקה להתיר באכילה שמא כבר קרבה חטאתה בראשונות:
 .'Ê ÂÏÂ˜ ˙Ó ‡Â‰˘Î „Á‡ ÂÏÂ˜ ÈÁ ‡Â‰˘Î Â¯Ó‡˘ Â‰Ê Ú˘Â‰È ¯''‡ 17הת
מפרש לה ובאיל קמיירי דכשהוא חי אי לו אלא קול אחד וכשהוא מת קולו
שבעה כיצד קולו שבעה ב' קרניו ב' חצוצרות ב' שוקיו ב' חלילי עורו לתו)
מעיי לנבלי בני מעיו לכינורות וה''נ כשנדרה תחלה ואינה יודעת מה פירשה
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זהו שאמרו:
כשהוא חי  קולו אחד,
וכשהוא מת  קולו שבעה.
אימר דאמר ¯· Ú˘Â‰È È
לאפוקה מידי מעילה,
למיסק ליה לחובה מי אמר?

קס

זבחים

מאי שנא שמאל?
דאית ליה הכשירה ביו הכפורי;
ולילה אית ליה הכשירה באיברי ופדרי;
זר נמי אית ליה הכשירה בשחיטה!?
שחיטה לאו עבודה היא.
ולא?
והאמר ¯·:‡¯ÈÊ È
שחיטת פרה בזר 
פסולה;
ומחוי ¯· עלה:
אלעזר וחוקה!?
שאני פרה,
דקדשי בדק הבית היא.
12

1

משנה )ה(:
כל הפסולי שמלקו  מליקת פסולה,
ואינו מטמא בבית הבליעה.
מלק בשמאל או בלילה,
שחט חולי בפני וקדשי בחו #
אינ מטמאות בבית הבליעה.
מלק בסכי,
סח :מלק חולי בפני וקדשי בחו* ,#
תורי שלא הגיע זמנ ובני יונה שעבר זמנ,
שיבשה גפה ,שניסמית עינה ,ושנקטעה רגלה 
מטמא בבית הבליעה.
זה הכלל:
כל שפסולו בקודש 
אינו מטמא בבית הבליעה;
לא היה פסולו בקודש 
מטמא בבית הבליעה.
2

3

4

5
6

7

8

13

14

ולא כל דכ הוא?
קדשי בדק הבית  בעו כהונה,
קדשי מזבח  מיבעיא?
אמר ¯· ˘:È„È‡ ·¯„ ‰È¯· ‡˘È
מידי דהוה אמראות נגעי,
דלאו עבודה היא ובעיא כהונה.

9

גמרא:
אמר ¯·:
שמאל ולילה 
אי מטמאי בבית הבליעה;
זר וסכי 
מטמאי בבית הבליעה.
10

11

וניל) מבמה!?
מבמה לא ילי).
15

16

ולא?
והתניא:
מני ליוצא ,שא עלה לא ירד?
שהרי יוצא כשר בבמה!?
תנא:
א"זֹאת ּת ֹו ַרת ָהעֹלָ ה" )ויקרא ו,ב( סמי 0ליה.
ו¯· Ô ÁÂÈ Èאמר:
זר  אי מטמא אבית הבליעה,
סכי  מטמא אבית הבליעה.
17

18

רש"י

לא צריכה אלא ד' פרידי וב' לחובתה אחת לעולה ואחת לחטאת ועכשיו
שהביאה כבר ד' פרידי צריכה להביא ד' לנדרה וד' לחובתה מדאיירי ר' יהושע
בהא ש''מ קיני ר' יהושע אמרה וקתני לעיל גבי ק סתומה ומפורשת דאי כשר
אלא סתומה ואי אמרת נמשכה ונעשית חטאת העו) תמש 0ותהוי חטאת העו):
 .¯Ó‡ ÈÓ ‰·ÂÁ Ì˘Ï ‰ÈÏ ˜ÒÈÓÏ ‰ÏÈÚÓ È„ÈÓ ‰˜ÂÙ‡Ï È''¯‡„ ¯ÓÈ‡ 1שתהא
עולה נעשית חטאת בשביל ששינה בה:
 .ÔÈÏÂÒÙ‰ ÏÎ :'È ˙Ó 2בגמ' פליגי כל לאיתויי מאי:
 .ÔÈ‡ÓËÓ Ô È‡Â 3שמליקת מטהרת לפי שנפסל בקדש ואהני מליקת שא
עלו לא ירדו הילכ 0נמי לא הוו נבילה:
 4ה''ג ˘ .‰ÚÈÏ·‰ ˙È·· ÔÈ‡ÓËÓ Ô È‡ ıÂÁ· ÌÈ˘„˜Â ÌÈ Ù· ÔÈÏÂÁ ËÁא) על
גב דבפני אי שחיטה לעו) וכ בעו) קדשי אי שחיטה בכל מקו אי
מטמאי כדילי) בברייתא בגמרא ושחט קדשי בפני דלא קתני אמרינ בגמ'
דאתיא בזה הכלל:
 .ÔÈÎÒ· ˜ÏÓ 5ומליקה לא הויא דבעצמו של כה בעינ ושחיטה לא הויא
כדאמרינ בהכל שוחטי )חולי כ (:מפני שהוא מחליד מפני שהוא דורס:
 .ıÂÁ· ÌÈ˘„˜Â ÌÈ Ù· ÔÈÏÂÁ ˜ÏÓ 6דלא שייכא מליקה בחולי לא בפני ולא
בחו #והוא הדי לחולי בחו #ובגמרא אמרינ דאתיא בזה הכלל:
 .Ô ÓÊ ¯·Ú˘ ‰ ÂÈ È ·Â Ô ÓÊ ÚÈ‚‰ ‡Ï˘ ÔÈ¯Â˙ 7אינ ראויי לקרב והוו להו
כמליקת חולי דתניא בהכל שוחטי )חולי כב (.תורי גדולי ולא קטני בני יונה
קטני ולא גדולי דלא אישתמיט קרא וכתב מ היונה ומ בני התורי ואימתי
תורי כשירי משיזהיבו ואימתי בני יונה פסולי משיצהיבו נוצה מוזהבת
שסביב הצואר:
 .‰ ÈÚ ˙ÈÓÒ ˘ 8דה''ל מחוסר אבר והקריבהו נא לפחת 0וכי אמרינ אי תמות
וזכרות בעופות לעני דוקי שבעי הוא דקאמרינ:
 .˘„˜· ‰ÏÂÒÙ˘ 9שבאה לעזרה בהכשרה ונפסלה:
 .‰ÏÈÏÂ Ï‡Ó˘ :'Ó‚ 10מלק בשמאל או בלילה:
 .¯Ê 11והוא הדי לאונ וערל וכל הפסולי:

תנ:
כל הפסולי שמלקו 
מליקת פסולה;
בשלמא ל¯· Ô ÁÂÈ È
כל לאיתויי זר;
אלא ל¯· 
כל לאיתויי מאי?
לאו לאיתויי שמאל ולילה?
שמאל ולילה בהדיא קתני!?
19

רש"י

 .ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ· 12נטל את המחתה בימינו ואת הכ) בשמאלו ולילה נמי מאי
שנא דאשכח ליה הכשירה לכתחילה באיברי ופדרי:
 .·È˙Î ¯ÊÚÏ‡ 13בשחיטתה וכתיב חוקה לעכב:
 .‡È‰ ˙È·‰ ˜„· È˘„˜„ 14ועל כרח 0אי עבודות שלה חשובות עבודה:
 .‰Ó·Ó ÛÏÈ Â 15שהזר כשר בה למלוק עופות לכתחילה דאי כיהו בבמה
כדתנ בפ' בתרא )לקמ קיג (.וכיו דאשכח ליה הכשירה לכתחילה בעלמא יטהר
כא מידי נבילה:
 .˘„˜Ó· Ô ÈÙÏÈ ‡Ï ‰Ó·Ó 16דבמה כחול היא לגבי מקדש:
 .‰ÚÈÏ·‰ ˙È·· ‡ÓËÓ Â È‡ ¯Ê ˜ÏÓ ¯Ó‡ Ô ÁÂÈ È·¯Â 17דילפינ מבמה:
 .‡ÓËÓ ÔÈÎÒ 18דלא מליקה ולא שחיטה היא ודכוותה לא אשכח הכשירה:
 .ÌÈ Ù· ÌÈ˘„˜ ˙ËÈÁ˘ ÈÈÂ˙È‡Ï 19דלא מטמיא דבמתני' לא תנ לה:
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דף סט.

פרק שביעי

תני והדר מפרש.

קסא

זבחים

אלא אימא 
אי קידוש בכלי שרת במנחה בבמה.
6

תא שמע:
זה הכלל:
כל שהיה פסולו בקודש 
אינו מטמא בגדי אבית הבליעה;
בשלמא ל¯· Ô ÁÂÈ È
כל לאיתויי זר,
אלא ל¯· 
סט .לאיתויי מאי? *
וליטעמי,0
שלא היה פסולו בקודש לאיתויי מאי?
אלא,
רישא לאיתויי שחיטת קדשי בפני,
סיפא לאיתויי מליקת חולי בחו.#
1

תניא כוותיה ד¯·:Ô ÁÂÈ È
מלקה זר,
מלקה פסול,
הפיגול והנותר והטמא 
אי מטמאי אבית הבליעה.

מלק בשמאל או בלילה כו'.
תנו רבנ:
יכול 
תהא מליקה שהיא לפני מטמאה בגדי בבית הבליעה;
תלמוד לומר" :נְ ֵבלָ ה" )ויקרא יז,טו(.
הא נמי נבלה היא!
אלא,
תלמוד לומרְ " :ט ֵר ָפה" )ש(,
מה טריפה  שאי מתרת את האיסור,
א) כל  שאי מתרת את האיסור,
יצא מליקה שהיא לפני,
הואיל והיא מתרת את האיסור 
אי מטמא בגדי בבית הבליעה.
7

8

9

10

11

הביא המולק קדשי בחו,#
ומולק חולי בי מבפני בי מבחו,#
הואיל ואי מתירי את האיסור 
מטמאי בגדי אבית הבליעה.

2

אמר ¯·:˜ÁˆÈ È
שמעתי שתי,
אחת קמיצת זר ואחת מליקת זר,
אחת תרד ואחת לא תרד,
ולא ידענא.

תניא איד:0
יכול  תהא שחיטת חולי לפני,
וקדשי בי מבפני ובי מבחו,#
מטמאה אבית הבליעה;
תלמוד לומר" :נְ ֵבלָ ה".
הא נמי "נְ ֵבלָ ה" היא!
אלא,
תלמוד לומרְ " :ט ֵר ָפה",
מה " ְט ֵר ָפה"  שווה בפני כבחו,#
א) כל  שוות בפני כבחו,#
יצא שחיטת חולי בפני,
12

אמר :‰È˜ÊÁ
מסתברא,
קמיצה  תרד,
מליקה  לא תרד.
מאי שנא מליקה?
דישנה בבמה;
קמיצה נמי ישנה בבמה!
וכי תימא 
אי מנחה בבמה,
אי עופות נמי בבמה!
דאמר ¯· ˘˘˙:
לדברי האומר יש מנחה בבמה 
יש עופות בבמה,
לדברי האומר אי מנחה 
אי עופות;
מאי טמעא?
זבחי 
ולא מנחות;
זבחי 
ולא עופות!?

13

14

15

1

3

רש"י

4

5

רש"י

 .ıÂÁ· ÔÈÏÂÁ ˙˜ÈÏÓ ÈÈÂ˙È‡Ï ‡ÙÈÒ„ ‡ÏÏÎ 1דמטמיא דלא תנ לה במתני':
 .‡ÓË‰Â ¯˙Â ‰ 2ולא אמרינ נפקי להו מהיתר אכילת קדשי וחל עלייהו
איסור נבילה למפרע:
 .‰Ó·· ‰ ˘È„ 3בזר:
 .¯ÓÂ‡‰ È¯·„Ï 4בפ' אחרו )לקמ קיג (.ר' יהודה אומר אי מנחה בבמה:
 .ÌÈÁ·Ê 5ויזבחו זבחי שלמי בסיני )שמות כד(:

 .‰Ó·· ‰Á Ó· ˙¯˘ ÈÏÎ ˘Â„È˜ ÔÈ‡ 6הילכ 0לא ילפינ זר במקדש לעני
קמיצה מזר בבמה דלא דמי ה 0קמיצה לה 0קמיצה דבמקדש הואיל וקידשה
בכלי שרת איפסלא בזר:
 7ה''ג בתורת כהני לה 0מתני' יכול תהא מליקה שהיא לפני מטמאה כו':
 .‡È‰ ‰ÏÈ· ÈÓ ‡‰ 8מא לימא ל 0דלאו נבילה היא נהי דהותרה מליקת
חטאת העו) לכהני מגזירת הכתוב מלכל חטאת כדאמר בפרק ]בית שמאי[
)לעיל מד (:עולה שלא הותרה לה תטמא בבית הבליעה:
 .‰ÙÈ¯Ë ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ‡Ï‡ 9ונפש אשר תאכל נבילה וטריפה )ויקרא יז( ובנבלת
עו) טהור מיתוקמא קרא בת''כ והאי טריפה קרא יתירא הוא לדרשא כדלקמ
שאי אפשר לשומעו כמשמעו שיהא טריפה מטמא בבית הבליעה מחיי א
טריפה חיה וא אינה חיה הרי בכלל נבילה והא מתני' לקמיה מיתוק כר''מ
דאית ליה שחיטת עו) טהור מטהרת טריפתו מטומאתו ולא דריש ליה להאי
קרא להביא טריפה ששחטה שתטמא הילכ 0דריש ליה למעוטי מליקה שהיא
בפני ושחיטה שהיא לפני ומשמע ליה קרא הכי נבילה שהיא כטריפה היא
דמטמאה:
 .‰ÙÈ¯Ë ‰Ó 10אי טריפות המאורע בה מתיר שו איסור שהיה בה מתחילה:
 .‰ÏÈ· Û‡ 11שאי נבילות המאורעת בה מתיר את האיסור יצא נבילות הבא
לה ע''י מליקת פני בהכשר הואיל ומתיר את האיסור שבחייה לא היתה ראויה
לקרב לגבוה והותרה במליקה זו:
 .ÌÈ ÙÏ ‡È‰˘ ‰ËÈÁ˘ ‡‰˙ ÏÂÎÈ 12ובת''כ גרסי' לה הכי יכול השוחט חולי
בפני וקדשי בי מבפני בי מבחו #כו':
 .‡È‰ ‰ÏÈ· ÈÓ ‡‰ 13מי יימר דלאו נבילה היא הואיל ושחיטה בפני בעו)
לא שייכא וכ בקדשי בי בפני בי בחו #כו':
 .‰ÙÈ¯Ë Ï''˙ 14כלומר נבילה שהיא כטריפה מטמאה:
 .ıÂÁ·Î ÌÈ Ù· ˙ÂÂ˘˘ 15דכא וכא היא אסורה:
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פרק שביעי

וקדשי בי מבפני בי מבחו,#
הואיל ולא שוו בפני כבחו #
אי מטמאי בגדי אבית הבליעה.
בשלמא חולי  לא שוו בפני כבחו;#
אלא קדשי  אידי ואידי פסולי נינהו!?
אמר ¯·‡:
א הועילה לו שחיטת חו #לחייבו כרת,
לא תועיל לו לטהרה מידי נבילה?
2

3

4

5

אשכח חו,#
פני מנל?
הואיל ולא שוו בפני כבחו.#
אי הכי 
מלק קדשי בחו #נמי לא,
דלא שוו בפני כבחו?!#
אמר ¯· ˘:È˘‡ ¯· ÈÓÈ
דני דבר שלא בהיכשרו מדבר שלא בהיכשרו,
ואי דני דבר שלא בהיכשרו מדבר שבהיכשרו.
6

7

8

קסב

זבחים

מטמא.
אמר ¯·:¯È‡Ó È
קל וחומר 
א נבלת בהמה שמטמאה במגע ובמשא 
שחיטתה מטהרת טריפתה מטומאתה,
נבלת העו) שאינו מטמא במגע ובמשא 
אינו די שתהא שחיטתו מטהרת טריפתו מטומאתו?
מה מצינו בשחיטתו,
שהיא מכשרתה לאכילה ומטהרת טריפתו מטומאתו,
א) מליקתו שהיא מכשרתו באכילה,
תטהר טריפתו מידי טומאתו;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
דיה כנבלת בהמה,
שחיטתה מטהרתה ולא מליקתה.
16

17

18

19

20

9

10

11

13

12

ולא?
והתניא:
מני ליוצא שא עלה לא ירד?
שהרי יוצא כשר בבמה!?
תנא א"זֹאת ּת ֹו ַרת ָהעֹלָ ה" )ויקרא ו,ב( ריבה סמי 0ליה.
משנה )ו(:
מלק ונמצאת טריפה 
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
סט :אינו מטמא בבית הבליעה; *
¯· ‰„Â‰È Èאומר:

גמרא:
ו¯· ¯È‡Ó Èלא דריש דיו?
והא דיו דאורייתא הוא,
דתניא:
מדי קל וחומר כיצד?
21

ֹאמר יְ הֹוָ ה ֶאל מ ׁ ֶֹשה,
"וַ ּי ֶ
יה ָירֹק י ַָרק ְּב ָפנ ָ
וְ ָא ִב ָ
ֶיה הֲ ל ֹא ִת ָּכלֵ ם ׁ ִש ְב ַעת י ִָמים",
22

ג

קל וחומר לשכינה ארבעה עשר יו,
אלא דיו לבא מ הדי להיות כנדו!?
23

אמר ¯·:ÔÈ·‡ È·¯· ÈÒÂÈ È
¯· ¯È‡Ó Èקרא אשכח וקדרש:

14

15

עוף" )ויקרא יא,מו(,
"זֹאת ּת ֹו ַרת ַה ְּב ֵה ָמה וְ ָה ֹ
וכי באיזו תורה שוותה בהמה לעו) ועו) לבהמה?
בהמה מטמאה במגע ובמשא,
עו) אינו מטמא במגע ובמשא!
עו) מטמא בגדי אבית הבליעה,
בהמה אינה מטמאה בגדי אבית הבליעה!
אלא לומר ל 0
24

רש"י

 1ה''ג יצא השוחט חולי בפני וקדשי בי בפני בי בחו #הואיל ולא שוו
בפני כבחו #אי מטמאי ולקמ מפרש ואזיל:
 .ıÂÁ·Î ÌÈ Ù· Ô˙ËÈÁ˘ ‰˙ÂÂ˘ ÔÈÏÂÁ ‡ÓÏ˘· 2שהרי חולי שחוטי בחו #אי
מטמאי ואפי' שלא בהיכשרו כגו עו) טריפה ששחטה דהא מתניתי לקמ
כר''מ דמטהר טריפת העו) שחוטה ומוקי טריפה דכתיב בקרא לה 0דרשא
למעוטי פני:
 .È„È‡Â È„È‡ 3בי בפני בי בחו #נבילה זו שווה בה שאי כא תורת
שחיטה:
 .‡·¯ ¯Ó‡ 4שחיטת פני דחולי היא דנפקא ל מה 0דרשא אבל קדשי לא
צרי 0למיל) מינה דממילא נפקא ל דלא מיטמאו עופות קדשי שחוטי בחו#
דא הועילה שחיטת חו #לחייבו עליו כרת משו שחוטי חו #כדמרבינ ליה
בפרק השוחט והמעלה )לקמ קז (.מאו אשר ישחט לרבות שחיטת עו) אלמא
שחיטה היא שמה:
 .ÏÈÚÂ˙ ‡Ï 5בתמיה:
 .‚''‰ 6אשכח חו #פני מנל:
 .ıÂÁ·Î ÌÈ Ù· ˙ÂÂ˘ ‡ÏÂ ÏÈ‡Â‰ È ˘ÓÂ 7דהא אוקימנא דבחו #לא מטמא
ואע''ג דבאכילה אסור בטומאה מיהא לא שוו:
 .ÌÈ˘„˜ ˜ÏÓ ÈÎ‰ È‡ 8דקתני לעיל מיטמאי:
 .ÌÈ Ù·Î ıÂÁ· ÂÂ˘ ‡Ï ‡‰ 9דהא בפני הכשירו במליקה:
 .Â¯È˘Î‰· ‡Ï˘ ¯·„ ÔÈ „ 10שחיטת קדשי בפני:
 .Â¯È˘Î‰· ‡Ï˘ ¯·„Ó 11שחיטת קדשי בחו #וכ שחיטת חולי בפני
משחיטת חולי טריפה בחו:#
 .Â¯È˘Î‰· ‡Ï˘ ¯·„ ÔÈ „ ÔÈ‡Â 12כגו מליקת קדשי בחו:#
 .Â¯È˘Î‰·˘ ¯·„Ó 13מליקת קדשי בפני:
 .‰‡ÓËÓ ‰ È‡ ¯ÓÂ‡ Ó''¯ :'È ˙Ó 14בקל וחומר:
 .‡ÓËÓ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯ 15דלא מהניא מליקה לטריפה וה''ה נמי דבשחיטת
חולי טריפה פליג ר' יהודה וכ שנינו במסכת טהרות בפ' י''ג דברי לרבי

25

רש"י

יהודה אחת מלוקות ואחת שחוטות ולר''מ שתיה מטהרות ולרבי יוסי שחיטה
מטהרת טריפה אבל לא מליקה:
‰˙ÙÈ¯Ë ˙¯‰ËÓ ‰˙ËÈÁ˘ ‡˘Ó·Â Ú‚Ó· ‰‡ÓËÓ ‰˙Ï· · ‰Ó‰· ‰ÓÂ 16
 .‰˙‡ÓÂËÓכדילפינ בגמרא מוכי ימות מ הבהמה:
 .‡˘Ó·Â Ú‚Ó· ‡ÓËÓ Â È‡˘ ÛÂÚ 17אלא באכילה ובבית הבליעה כדכתיב
)ויקרא כב( לא יאכל לטמאה בה אי ל 0אלא האמור בה:
 .'ÂÎ ÔÈ„ Â È‡ 18וכיו דקיי''ל בשחיטה מק''ו ילפינ מליקה דקדשי מינה
בבני אב מה מצינו בשחיטה בחולי שמכשרתה באכילה כשאינה טריפה
ומטהרת טריפתה מטומאתה:
 .‰˜ÈÏÓ Û‡ 19בקדשי המכשרתה באכילה כשאינה טריפה תטהר:
 .‰Ó‰· ˙Ï· Î ‰È„ 20דהואיל ולא ילי) עו) אלא מבהמה לטהר טריפה
מטומאתה דיו לבא מ הדי להיות כנדו:
 .„ˆÈÎ Â''˜ ÔÈ„Ó :'Ó‚ 21מני שהתורה ניתנה לידרש ק''ו:
 .ÌÏÎ˙ ‡Ï‰ 22לשו תימה הוא ולשו ק''ו:
 .ÔÂ„ Î ˙ÂÈ‰Ï ÔÈ„‰ ÔÓ ‡·Ï ÂÈ„ ‡Ï‡ 23הכתוב לימד 0שאינ 0רשאי להטיל על
הבא מ הדי יותר מ הנדו דכתיב תסגר שבעת ימי:
 .‡˘Ó·Â Ú‚Ó· ‡ÓËÓ Â È‡ ÛÂÚ 24דכתיב לא יאכל לטמאה בה אי ל 0אלא
האמור בה:
 .‰ÚÈÏ·‰ ˙È·· ‰‡ÓËÓ ‰ È‡ ‰Ó‰· 25א תחב לו חבירו כזית בשר נבילה
דתניא במסכת נדה )מב (:יכול יהא נבלת בהמה )טמאה( מטמאה בבית הבליעה
תלמוד לומר לא יאכל לטמאה בה מי שאי לה טומאה אלא אכילתו יצתה זו
שיש לה טומאה קוד שיאכלנו:
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חטאת העוף

דף ע.

פרק שביעי

מה בהמה 
דבר שמכשירה לאכילה מטהר טריפתה מטומאתה,
א) עו) 
דבר שמכשיר באכילה מטהר טריפתו מטומאתו.
1

ו¯· ‰„Â‰È Èמאי טעמיה?
קרא אשכח וקדרש:

ד

"נְ ֵבלָ ה ּו ְט ֵר ָפה" )ויקרא יז,טו(,
אמר ¯·:‰„Â‰È È
טריפה למה נאמרה?
א טריפה חיה 
הרי נבילה אמורה!
א טריפה אינה חיה 
הרי היא בכלל נבילה!
אלא להביא טריפה ששחטה שמטמאה.
2

3

4

5

אמר ליה ¯· ˘:È·ÊÈ
אלא מעתה 
דכתיב )ויקרא ז,כד(:

ע.

קסג

זבחים

מי שיש במינה טריפה,
יצתה זו שאי במינה טריפה,
הכא נמי למעוטי עו) טמא שאי במינו טריפה!?
עו) טמא ל¯· ‰„Â‰È Èמנבילה נפקא ליה;
דתניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
יכול  תהא נבלת עו) טמא מטמאה בגדי אבית הבליעה;
תלמוד לומר:
ֹאכל" )ויקרא כב,ח(,
"נְ ֵבלָ ה ּו ְט ֵר ָפה ל ֹא י ַ
מי שאיסורו משו בל תאכל נבילה,
יצא זה שאי איסורו משו בל תאכל נבילה,
אלא משו בל תאכל טמא* .
האי נמי תיפוק לי מ"וְ ֵחלֶ ב נְ ֵבלָ ה" )ש ז,כד(,
מי שאיסורו משו בל תאכל חלב נבלה,
יצאתה זו שאי איסורה משו בל תאכל חלב נבלה,
אלא משו טמא!
אלא,
האי טריפה מיבעי לאיתויי חיה,
סלקא דעת 0אמינא 
מי שחלבה אסור ובשרה מותר,
יצאת זו שחלבה ובשרה מותר;
קא משמע ל.
9

10

11

"וְ ֵחלֶ ב נְ ֵבלָ ה וְ ֵחלֶ ב ְט ֵר ָפה",
הת נמי נימא 
א טריפה חיה 
הרי נבילה אמורה!
א טריפה אינה חיה 
הרי היא בכלל נבילה!?
אלא להביא טריפה ששחטה שחלבה טהור.
6

7

8

אמר ליה:
מאי שנא טמאה?
דאי חלבה חלוק מבשרה חיה נמי,
אי חלבה חלוק מבשרה ועוד,
הכתיב )ש(:
ֹאכלֻה ּו".
"וְ ָאכֹל ל ֹא ת ְ
12

13

מכלל דהיא מטמאה?
והאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
ואמרי לה במתניתא תנא:

14

"וְ ִכי ָימ ּות ִמן ַה ְּב ֵה ָמה" )ויקרא יא,לט(,
מקצת בהמה מטמאה,
מקצת בהמה אינה מטמאה,
ואיזו זו?
זו טריפה ששחטה!
אלא טריפה מיבעי ליה למעוטי טמאה,

אלא אמר ‡·:ÈÈ
טריפה לגופיה איצטרי,0
שלא תאמר:
הואיל וטמאה אסורה מחיי וטריפה אסורה מחיי,
מה טמאה  חלבה טמא,
א) טריפה  חלבה טמא.
15

רש"י

 .¯È˘ÎÓ˘ ¯·„ 1ואפילו מליקת קדשי דאי לשחיטה בק''ו אתיא ל:
 .‰¯Ó‡ ‰ÓÏ ‰ÙÈ¯Ë 2אלא ללמדנו בא שמשעת טריפה חלה עליה טומאה א
אכל ממנה מיד או ששחטה ואכל ממנה דאי בטריפה שמתה לאחר שנטרפה
קאמר למה נאמרה:
 .‰ÈÁ ‰ÙÈ¯Ë Ì‡ 3פלוגתא היא באלו טריפות )חולי מב (.איכא למ''ד טריפה
חיה ואיכא למ''ד אינה חיה א טריפה חיה ועד שמתה היתה בחזקת חיה:
 .‰¯ÂÓ‡ ‰ÏÈ· È¯‰ 4בפסוק כיו שמתה מתנבלת במיתתה וא טרפה אינה
חשובה חיה הרי היא משעה שנטרפה בכלל נבילה:
 .‰ËÁ˘˘ ‰ÙÈ¯Ë ‡È·‰Ï ‡Ï‡ 5לאשמעינ טריפה )אינו( חיה ואינו בכלל נבילה
ולפיכ 0הוצר 0לומר שטריפתה מביא עליה טומאה זו מיד א תלש ואכל ממנה
בשר אפי' אינו אבר של בשר גידי ועצמות וכיו דש טריפה מביא לה טומאה
מחיי אי שחיטה מועלת בה שאי שחיטה מתרת משו טריפה אלא משו
נבילה:
 .‰Î‡ÏÓ ÏÎÏ ‰˘ÚÈ ‰ÙÈ¯Ë ·ÏÁÂ ‰ÏÈ· ·ÏÁ 6בא הכתוב להשמיענו על חלב
נבילה שאינה מטמאה והכי אמרינ בפסחי פ' כל שעה )כג:(.
 .‰¯Ó‡ ‰ÓÏ ‰ÙÈ¯Ë 7א בטריפה שמתה מדבר א טריפה חשובה חיה הרי
נבילה אמורה וזו במיתתה נתנבלה וא טריפה אינה חיה הרי היא בכלל נבילה
מטורפת אלא להביא טריפה ששחטה שחלבה טהור אבל הבשר טמא בתמיה:
 .'ÂÎ ‰ÙÈ¯Ë È‡‰ ‡Ï‡ 8מסקנא דקושיא היא כלומר אלא ע''כ האי טריפה לא
תדרשיה להכי דמיבעי ליה למעוטי טמאה דאי חלבה טהור וה''נ טריפה דכתיב
גבי טומאת בית הבליעה למעוטי עו) טמא דריש ליה ולא טריפה ששחטה:

רש"י

 .'ÂÎ ‰ÈÏ ˜ÂÙÈ˙ ÈÓ È‡‰ 9חלב טמאה תיפוק ליה נמי דמטמא דמהיכא תיתי
לטהרה מהאי קרא דיעשה לכל מלאכה האי לאו בטמאה כתיב דהא כתיב
]ואכל[ לא תאכלוהו לחלב:
 .·ÏÁ ˙ÏÈÎ‡ ÌÂ˘Ó Â¯ÂÒÈ‡˘ ÈÓ 10ובשרה מותר טיהרתי ל 0יצאת זו שכולה
אסורה משו בל תאכל טמא ואכתי אימא טריפה למה נאמרה כו':
.Ï''Ó˜ 'ÂÎ ¯ÂÒ‡ ‰·ÏÁ˘ ÈÓ „''Ò„ ‰ÈÁ ÈÈÂ˙È‡Ï ÈÚ·ÈÓ ‰ÙÈ¯Ë È‡‰ ‡Ï‡ 11
ה''ג ושינויא הוא לאיתויי חיה טהורה שמתה שחלבה טהור דס''ד ואכל לא
תאכלוהו כתיב בהאי קרא מי שחלבו אסור ובשרו מותר טיהרתי ל 0חלבה
מכלל נבילה אבל חיה שחלבה מותר כבשרה לעני נבילה נמי יטמא כבשרה
קמ''ל טריפה כל שיש במינו טריפה ואפילו חיה:
 .‰‡ÓË ˘''Ó Ô ÈÎ¯ÙÂ 12דלא נפקא ל לטהר חלבה מהאי קרא דאי חלבה
חלוק מבשרה ולא קרינא ואכל לא תאכלוהו לחלב לחודיה שהרי הכל איסור:
 .‰¯˘·Ó ˜ÂÏÁ ‰·ÏÁ ÔÈ‡ ÈÓ ‰ÈÁ 13לאיסורו ולא קרינא ביה ואכל לא
תאכלוהו:
 .„ÂÚÂ 14ממשמעותא דקרא נמי תיקשה ל דלא בחלב חיה קאי דהא כתיב ואכל
לא תאכלוהו ולקמ ילפינ מינה בברייתא בשמעתי בחלב חיה נבילה לא טיהר
מכלל טומאה:
 .ÍÈ¯ËˆÈ‡ ‰ÈÙÂ‚Ï ‰ÙÈ¯Ë 15לטהר חלב טריפה שמתה ולעול טריפה חיה
ודקאמרת הרי נבילה אמורה איצטרי 0סד''א הואיל וטמאה אסורה מחיי
וטריפה מחיי אסורה כו':
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חטאת העוף

דף ע:

פרק שביעי

אי הכי 
האי נמי מיבעי,
שלא תאמר:
הואיל ועו) טמא אסור באכילה ,וטריפה אסורה באכילה,
מה עו) טמא  אינו מטמא,
א) טריפה  אינה מטמאה!
ועוד 
מי איכא למיל) טרפה מטמאה?
טמאה לא היתה לה שעת הכושר,
טריפה היתה לה שעת הכושר!
וכי תימא 
טריפה מבט מאי איכא למימר?
במינה מיהא איכא!
אלא אמר ¯·‡:
התורה אמרה:
יבא איסור נבילה ויחול על איסור חלב,
יבא איסור טריפה ויחול על איסור חלב.
וצריכי,
דאי אשמעינ נבילה,
משו דמטמיא,
אבל טריפה  אימא לא;
ואי אשמעינ טריפה,
משו דאיסורה מחיי,
אבל נבילה  אימא לא;
צריכא.

קסד

זבחים

1

ו¯· ,¯È‡Ó Èהאי נבלה מאי עביד לה?
לשיעור אכילה בכזית.
ותיפוק לי מקרא קמא,
מדאפקיה רחמנא בלשו אכילה!?
חד לשיעור אכילה בכזית,
וחד לשיעור אכילה בכדי אכילת פרס,
סלקא דעת 0אמינא 
הואיל וחידוש הוא,
יותר מכדי אכילת פרס נמי ליטמא;
קא משמע ל.
12

13

14

2

3

15

4

16

17

5

ו¯·,¯È‡Ó È
האי טריפה מאי עביד ליה?
מיבעי ליה למעוטי שחיטה שהיא לפני.
ו¯·?!‰„Â‰È È
טריפה אחרינא כתיב.
ו¯·?!¯È‡Ó È
חד למעוטי שחיטה שהיא לפני,
וחד למעוטי עו) טמא.
ו¯·?!‰„Â‰È È
מנבלה נפקא ליה.
6

7

8

9

10

11

רש"י

 .ÈÎ‰ È‡ 1טריפה דכתיב גבי עו) נמי איצטרי 0לגופיה ולומר עו) שמתה
מטמא בבית הבליעה שלא תאמר כו':
 .„ÂÚÂ 2גבי בהמה:
 .‰‡ÓËÓ ‰ÙÈ¯Ë ÛÏÈÓÏ ‡ÎÈ‡ ÈÓ 3דניבעי קרא לטהר:
 4ה''ג ‡ .‰¯Ó‡ ‰¯Â˙‰ 'ÂÎ ‡·¯ ¯Ó‡ ‡Ïבא הכתוב לומר ל 0יבא איסור כו'
ומשו אכל לא תאכלוהו דסיפיה דקרא פירש בו נבילה וטריפה לחייב את
האוכלו משו חלב ומשו נבילה ומשו טריפה שלא תאמר אי איסור נבילה
וטריפה חלי על איסור חלב שקד לכול:
 .‡ÈÓËÓ„ ÌÂ˘Ó 5הילכ 0חמירא לחול על איסור חלב:
 .¯È‡Ó È·¯Â 6דאמר עו) שחיטתו מטהרת טריפתו:
 .‰ÙÈ¯Ë È‡‰ 7דגבי עו) מאי עביד ליה:
 .ÌÈ ÙÏ ‡È‰˘ ‰ËÈÁ˘ ÈËÂÚÓÏ 8וכדאמר לעיל )סט (.מה טריפה שווה בפני
כבחו #יצא השוחט עו) חולי בפני כו':
 .·È˙Î ‡ È¯Á‡ ‰ÙÈ¯Ë 9גבי נבילת עו) טהור וכל נפש אשר תאכל נבילה
וטריפה באזרח ובגר וכבס בגדיו )ויקרא יז( וחד לא יאכל נבילה וטריפה לטמאה
בה )ש כב(:
 .‡ÓË ÛÂÚ ÈËÂÚÓÏ „ÁÂ 10דדרשינ מי שיש במינו טריפה:
 .‰„Â‰È È·¯Â 11עו) טמא מקרא יתירא דנבילה לא יאכל נפקא ליה דלא
איצטרי 0אלא לדרוש ולומר מי שאזהרתו משו בל תאכל נבילה יצא זה שאי
איסורו משו בל תאכל נבילה אלא משו בל תאכל טמא:

תנו רבנ:
"וְ ֵחלֶ ב נְ ֵבלָ ה וְ ֵחלֶ ב ְט ֵר ָפה" )ויקרא ז,כד(,
בחלב בהמה טהורה הכתוב מדבר;
אתה אומר:
בחלב בהמה טהורה הכתוב מדבר,
או אינו אלא בחלב בהמה טמאה?
אמרת:
טיהר מכלל שחוטה וטיהר מכלל חלב,
מה כשטיהר מכלל שחוטה  בטהורה ולא בטמאה,
א) כשטיהר מכלל חלב  בטהורה ולא בטמאה;
או כל 0לדר 0זו 
טיהר מכלל נבילה וטיהר מכלל חלב,
מה כשטיהר מכלל נבילה  בטמאה ולא בטהורה,
א) כשטיהר מכלל חלב  בטמאה ולא בטהורה!
אמרת* :
כשבא בדר 0זו היא בטהורה,
כשבא בדר 0זו היא בטמאה,
תלמוד לומר:
" ְט ֵר ָפה",
מי שיש במינה טריפה,
אוציא את הטמאה,
שאי במינה טריפה;
18

19

20

21

22

ע:

23

רש"י

 .È‡‰ ¯È‡Ó È·¯Â 12קרא יתירא דנבילה לא יאכל מיבעיא ליה ללמד טומאתו
שאינו מטמא אלא כשיעור איסור אכילתו דהיינו כזית:
 .‡Ó˜ ‡¯˜Ó 13והנפש אשר תאכל:
 .Ò¯Ù ˙ÏÈÎ‡ È„Î· 14שא שהה באכילת כזית יותר מכדי אכילת פרס הרי היא
כשאר אכילות שאי מצטרפי לעונשי וא) זו אי מצטרפת ליטמא בבית
הבליעה:
 .‡Â‰ ˘Â„ÈÁ„ 15שלא מצינו בתורה טומאה כזו שאי לו טומאה מבחו #ובבית
הבליעה באה לו טומאה:
 .¯·„Ó ·Â˙Î‰ 16לטהרו מלטמא משו נבילות:
 .‰ËÂÁ˘ ÏÏÎÓ ¯‰ÈË 17טיהר מלטמא מטע שחיטה שהשחיטה מטהרתה:
 .·ÏÁ ÏÏÎÓ ¯‰ÈËÂ 18מטע חלב טיהר את הנבילה מלטמא שכתב כא שחלב
נבילה טהור:
 .¯‰ÈË˘Î ‰Ó 19בשר שחוטה מלטמא טהורה טיהר ולא טמאה דטמאה אי
שחיטתה מטהרתה דילפינ לה בת''כ מקרא יתירא ולאלה תטמאו כל הנוגע
בה במות והאי בה יתירא הוא לומר אע''פ שה שחוטי ומה אני מקיי
במות במות ולא בחייה ובבהמה טמאה כתיב דסמו 0ליה כל הבהמה אשר
היא מפרסת פרסה וגו':
 .·ÏÁ ÌÂ˘Ó ¯‰ÈË˘Î Û‡ 20מלטמא בטהורה טיהר ולא בטמאה:
 21ה''ג בתורת כהני אמרת כל 0לדר 0זו טיהר מכלל נבילה וטיהר מכלל חלב
מה כשטיהר מכלל נבילה בטמאה ולא בטהורה א) כשטיהר כו' טיהר בשר
נבילה מלטמא ולקמ מפרש לה בנבלת עו) טמא וטיהר מכלל חלב כדאמר:
 .‰¯Â‰Ë· ‡ÏÂ ‰‡ÓË· 22עו) טמא טיהר מלטמא בבית הבליעה ולא עו)
טהור:
 23ה''ג .‰‡ÓË· ‡È‰ ÂÊ Í¯„· ‡· ‰˙‡˘ÎÂ ‰¯Â‰Ë· ‡È‰ ÂÊ Í¯„· ‡· ‰˙‡˘Î
הילכ 0מדינא לא נפקא ת''ל טריפה כו':
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חטאת העוף

דף ע:

פרק שביעי

ולא אוציא את החיה שיש במינה טריפה?
תלמוד לומר:
ֹאכלֻה ּו" )ויקרא ז,כד(,
"וְ ָאכֹל ל ֹא ת ְ
מי שחלבה אסור ובשרה מותר,
יצא חיה שחלבה ובשרה מותר.
אמר ליה ¯·  ‡·‡ ¯· ·˜ÚÈל¯·‡:
אלא מעתה 
נבלת בהמה טהורה הוא דמטמאה,
נבלת בהמה טמאה לא מטמאה!?
אמר ליה:
כמה סבי שבישתו בה!
סיפא אתא לנבלת עו) טמא.
1

קסה

זבחים

"וְ ָאכֹל ל ֹא ת ְ
ֹאכלֻה ּו" )ויקרא ז,כד(,
אי לי אלא חלב שאסור באכילה ומותר בהנאה,
חלב של שור הנסקל ועגלה ערופה,
מני?
תלמוד לומר:
" ָּכל ֵחלֶ ב" )ש ג,טז(;
ואי סלקא דעת  0עגלה ערופה טהורה היא,
היא טהורה וחלבה טמא?
היכא דער) מיער) לא איצטריכא ליה,
כי איצטריכא 
היכא דשחטה מישחט.
10

11

12

13

2

3

ותיהני ליה שחיטה לטהרה מידי נבלה!?
לא צריכא שמתה.
מכלל דמחיי אסורה!?
אי,
אמר ¯·:È‡ È È
גבול שמעתי ושכחתי,
ונסבי חברייא למימר:
ירידתה לנחל אית  היא אוסרתה.
הדרן עלך חטאת העוף

4

14

15

אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
לא טיהר ¯· ¯È‡Ó Èאלא בתמימי,
אבל בבעלי מומי  לא;
ו¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאמר:
אפילו בבעלי מומי.
איתמר נמי:
אמר ¯· · È·Èאמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
מטהר היה ¯· ¯È‡Ó Èבבעלי מומי,
ואפילו באווזי ותרנגולי.

16

5

17

18

19

6

בעי ¯·:‰ÈÓ¯È È
ער) עז,
מהו?
אווזי ותרנגולי טעמא מאי?
דמינא דעופות נינהו,
אבל עז לאו מינא דעגלה נינהו,
או דילמא 
מינא דבהמה הוא?
7

8

9

יתיב ¯· „ ÈÓÈוקאמר לה להא שמעתא;
אמר ליה ‡·:ÈÈ
מכלל דעגלה ערופה טהורה היא?
אמר ליה :אי.
אמרי „·:È‡ È È·¯ È
כפרה כתיב בה כקדשי.
מתיב ¯· ˙:Ô˙ ¯· ‡ Â‰ ·¯„ ‰Â·‡ Ô
רש"י
רש"י

 .'ÂÎ ‰˙ÚÓ ‡Ï‡ 1אמתני' פרי 0דקתני מה כשטהר מכלל נבילה בטמאה ולא
בטהורה:
 .‰· Â˙˘È·˘ È·Ò ‰ÓÎ 2תמיה אני על זקני מרובי שכמותכ שנשתבשת
בה:
 .‡ÙÈÒ 3דקתני טיהר מכלל נבילה:
 .‡ÓË ÛÂÚ ˙Ï· Ï Ô‡˙‡ 4שטיהרה הכתוב מלטמא בבית הבליעה:
 .¯È‡Ó È·¯ ¯‰ÈË ‡Ï 5במליקת טריפה אלא בתמימי דשייכא בהו מליקה:
 .ÌÈÊÂÂ‡· 'ÈÙ‡Â 6דלאו בני מזבח ה ובלבד שיהו קדשי בפני דהא טריפה
נמי לא חזיא בתורי ובני יונה וטיהרה הואיל ומליקה הכשר קדשי בפני היא:
 .ÊÚ Û¯Ú 7על החלל במקו עגלה ערופה:
 .Â‰Ó 8לר''מ מי אמרינ כי היכי דמטהר מליקת אווזי קדשי בפני הואיל
ומליקת שו עו) בפני הוא ה''נ עריפה הכשר טהרת עגלה היא מידי נבילה
כדאמרי' לקמ:
 9ה''ג ‡· .‡Â‰ ‰Ï‚Ú„ ‡ ÈÓ Â‡Ï ÊÚ Ïשזו מי גסה וזו מי דקה:

 .ÈÏ ÔÈ‡ 10שטהור מידי נבילה אלא חלב שאסור באכילה ומותר בהנאה כדכתיב
)ויקרא ז( יעשה לכל מלאכה:
 .‰ÙÂ¯Ú ‰Ï‚ÚÂ Ï˜Ò ‰ ¯Â˘ ·ÏÁ 11שאסור בהנאה מני שטהור:
 .·ÏÁ ÏÎ Ï''˙ 12דסמי 0ליה כי כל אוכל חלב ואי ס''ד עגלה ערופה טהורה
איצטרי 0קרא לטהר חלבה וכי היא טהורה וחלבה טמא:
 .ËÁ˘ÈÓ ‰ÈËÁ˘„ ‡ÎÈ‰Ï 13משנאסרה בהנאה מחיי כדמפרש לקמיה דמחיי
נאסרה:
 .‰˙ËÈÁ˘ ‰Ï È ‰È˙Â 14אע''פ שאינה מתירתה לא באכילה ולא בהנאה
תטהרנה מלטמא דאי ל 0שחוטה בבהמה טהורה שמטמאה:
 .‰˙Ó˘ 15דהשתא בשרה טמאה ואיצטרי 0לטהר חלבה שלא תאמר לא טיהר
אלא חלב שאתה קורא בו יעשה לכל מלאכה:
 .‰¯ÂÒ‡ ÌÈÈÁÓ„ ÏÏÎÓ 16ואע''פ שלא נערפה מדקתני חלב עגלה ערופה מני
ואוקימתה בשמתה:
 .È˙ÚÓ˘ ÏÂ·‚ 17בה מאימתי:
 .‡ÈÈ¯·Á ÔÈ·Ò Â 18וסבורי התלמידי מדעת לומר:
 .'ÂÎ ‰˙„È¯È 19ובקידושי ילי) לה דנאסרה מחיי:
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כל הזבחים

דף עא:

פרק שמיני

פרק שמיני  -כל הזבחים
משנה )אב(:
כל הזבחי שנתערבו בחטאות המתות או בשור הנסקל,
אפילו אחת בריבוא 
ימותו כול.
נתערבו בשור שנעבדה בו עבירה,
עא .או * שהמית את האד,
על פי עד אחד או על פי הבעלי,
עא :ברובע ונרבע ,במוקצה ונעבד ,באתנ ומחיר* ,
בכלאי ובטריפה ,ביוצא דופ 
ירעו עד שיסתאבו וימכרו,
ויביא בדמי היפה שבה מאותו המי.
2

1

3

4

נתערבו בחולי תמימי 
ימכרו החולי לצורכי אותו המי.

קסו

זבחים

ובדמי היפה שבה ממי זה,
ויפסיד המותר מביתו.
נתערבו בבכור ובמעשר 
ירעו עד שיסתאבו ויאכלו כבכור וכמעשר.
הכל יכולי להתערב,
חו #מ החטאת והאש.
9

10

11

12

גמרא:
מאי אפילו?
הכי קאמר 
כל הזבחי שנתערבו בה חטאות המתות או שור הנסקל,
אפילו אחד בריבוא 
ימותו כול.
13

14

5

תנינא חדא זימנא )תמורה ו:א(:
כל האסורי לגבי מזבח אוסרי בכל שה,
הרובע והנרבע!?
אמר ¯· ‡˘:È
אמריתה לשמעתיה קמיה ד¯· ˘ ÈÓÈואצריכ,
דאי מהת,
הוה אמינא  הני מילי לגבוה,
אבל להדיוט  אימא לא;
ואי מהכא 
הוה אמינא הני הוא דאיסורי הנאה נינהו,
אבל הני  אימא לא;
צריכי.
15

קדשי בקדשי מי במינו 
יקרב לש מי שהוא;
קדשי בקדשי מי בשאינו מינו 
ירעו עד שיסתאבו וימכרו,
ויביא בדמי יפה שבה ממי זה,
6

7

8

16

17

18

19

20

רש"י

 1פרק שמיני  כל הזבחי .ÌÈÁ·Ê‰ ÏÎ :'È ˙Ó .אפילו אחת בריבוא השתא
משמע אחת כשירה ברבוא של חטאות המתות הילכ 0פרי 0בגמרא מאי אפילו
הא הוו מתות רובא דקתני שנתערבו בחטאות המתות חמש חטאות מתות נינהו
וולד חטאת וחטאת שמתו בעליה ותמורת חטאת ושכיפרו בעליה ושאבדה
ושנמצאת בעלת מו:
 .Â·¯Ú˙ 2זבחי כשרי בשור שנעבדה בו עבירה אחד באחד ומפרש ואזיל
מאי היא כגו שהמית את האד על פי עד אחד או על פי הבעלי דשור שהמית
על פי הבעלי איפטר ליה מסקילה דמודה בקנס פטור וכ רובע ונרבע ע''פ עד
אחד או ע''פ הבעלי דהשתא לאו שור הנסקל הוא וליכא למימר ימותו שהרי
מותרי להדיוט א לא מפני הזבח המעורב בה ואי איפשר למכור את כול
לצורכי מי אותה זבח להקריב שהרי פסולי להקרבה כדאמרינ בתמורה
)כח (.מ הבהמה להוציא הרובע והנרבע מ הבקר להוציא את הנעבד מ הצא
להוציא את המוקצה ומ הצא להוציא את הנוגח מוקצה שהקצהו להוצי'
תקרובת לעבוד' זרה ולא הקריבו ונעב' שעשאו ע"ז^ והשתחוה לו ואמרינ
בפרק כל האסורי במסכת תמורה )כט (.דמותרי להדיוט:
 .ÔÙÂ„ ‡ˆÂÈÂ ‰ÙÈ¯ËÂ ÌÈ‡ÏÎ 3שור או כשב פרט לכלאי כי יולד פרט ליוצא
דופ טריפה הת אמרינ כשהוא אומר מ הבקר למטה שאי ת''ל להוציא את
הטריפה ולהדיוט מותרת בהנאה להשליכה לכלבי:
 .Â·‡˙ÒÈ˘ „Ú ÂÚ¯È 4דמחמת הזבח המעורב בה נאסרו כול להדיוט ולחללו
על המעות בעודו ת אי איפשר הילכ 0ירעו עד שיסתאבו ויביא בדמי היפה
שבה מאותו המי ממי הקרב א עולה הוא יביא מעות כנגד דמי היפה
שבכול דשמא הזבח הוא היפה ויאמר כל מקו שהוא הזבח יהא מחולל על
מעות הללו ויביא מ המעות עולה וא שלמי שלמי:
 .ÔÈÓÈÓ˙ ÔÈÏÂÁ· Â·¯Ú˙ 5או אחד באחד או זבח אחד בחולי הרבה ימכרו כל
החולי לצרכי מי אותו הקרב ונמצאת הרי כול קדשי של מי אחד אלא
שאי ידוע כל אחד של מי הוא ויקרבו כול כל אחד ואחד לש מי שהוא
כדקתני מתני':
 .Â ÈÓ· ÔÈÓ ÌÈ˘„˜· ÌÈ˘„˜ 6אלא שבעליה מוחלקות יקרב כל אחד לש מי
שהוא:
 .Â ÈÓ Â È‡˘· ÔÈÓ 7עולה בשלמי שאי מת דמ ואימוריה שוה:
 .Â¯ÎÓÈÂ 8נמצאו דמי עולה עולה דמי שלמי שלמי ואינו יודע איזו עולה
ואיזו שלמי הילכ 0יטול מעות ]מביתו[ כנגד דמי היפה ויאמר כל מקו שה
ממעות עולה יתחללו על אלו )ואלו מעות כיוצא בה( לפי שאינו יודע איזו מי
היה יפה ]ויביא מעות כיוצא בה[ ויאמר כל מקו שה מעות שלמי יהו
מחוללי על אלו ונמצא מפסיד אותו עוד) מביתו ול''נ דלא גרסינ וימכרו אלא
ירעו עד שיסתאבו ויביא בדמי היפה כו' ובתחילת חילול יאמר כל מקו שהיא
עולה תהא מחוללת על אלו וכל מקו שה שלמי יהיו מחוללי על אלו ויביא
מאלו עולה ומאלו שלמי ותדע דלא גרסינ ליה דהא נתערבו בבכור ומעשר
דקתני נמי וימכרו אי איפשר דהא תנ במעשר נאמר לא יגאל ואינו נמכר לא חי
ולא שחוט לא ת ולא בעל מו וילפינ לה בבכורות )לב (:דהאי לא יגאל לא
ימכר הוא אלא הכי גרסינ ירעו עד שיסתאבו ויאכלו כמעשר וכבכור:

21

רש"י

 .Â·¯Ú˙ 9זבחי כגו עולה בבכור או במעשר בהמה שאי תופסי דמיה
בקדושה ולהקריב אי איפשר שזה כליל וזה נאכל או אפילו הוא שלמי זה
טעו מת ארבע וזה מת אחת וכ סמיכה ונסכי:
 .Â·‡˙ÒÈ˘ „Ú ÂÚ¯È 10ויביא מעות בדמי היפה ויאמר כל מקו שהוא הזבח
התופס את דמיו יהא מחולל על מעות הללו נמצא חולי מעורב בבכור ומעשר
בעלי מומי ויאכלו מעורבי כול בתורת בכור ומעשר בעלי מומי שלא
ישחטו באיטליז ולא ימכרו באיטליז ולא ישקלו בליטרא כדתנ )מנחות עא( כל
פסולי מוקדשי הנאת להקדש לפיכ 0נשחטי באיטליז לאחר שנפדו ונמכרי
באיטליז ונשקלי בליטרא דכמה דמשכיר במכירת טפי ופריק להו מעיקרא
חו #מ הבכור והמעשר שהנאת לבעלי שאי מביאי בדמיה קרב וא''ת
השתא איכא בהאי זבח המעורב פסידא דהקדש דכיו דאי נשקל בליטרא לא
טפי ופריק ליה אי ה''נ אי משו פסידא דידיה לא מזלזלינ בבכור ומעשר נהי
דאי לא הוה מערב דליכא זילותא אלא בדידיה מזלזלינ ביה משו דרווחא נמי
דידיה הוא אבל באחריני משו איהו לא מזלזלינ:
 .·¯Ú˙‰Ï ÔÈÏÂÎÈ ÏÎ‰ 11בכל שני מיני קדשי אפשר להו שיהו מעורבי:
 .Ì˘‡Â ˙‡ËÁ‰ ÔÓ ıÂÁ 12שאי מתערבי זה בזה לפי שניכרי זה מזה
כדמפרש בגמרא:
 .ÂÏÈÙ‡ È‡Ó :'Ó‚ 13כל שכ כיו דרובא למיתה ימותו:
 .˙Â˙Ó‰ ˙Â‡ËÁ Ô‰· Â·¯Ú˙ ˘ 14חד דאיסורא ורובא דהתירא:
 .'ÂÎ ÔÈ¯ÂÒ‡‰ ÏÎ 15משנה היא במסכת תמורה:
 .Ô‰˘ ÏÎ· ÔÈ¯ÒÂ‡ 16כל המתערבי בה ואפי' אחד בריבוא:
 .‰Â·‚Ï ÈÏÈÓ È ‰ 17כול המעורבי אסורי לגבוה ומותרי להדיוט ברעייה
ובפדייה דלא איירי הת בנתערבו באיסורי הנאה:
 .È ‰ Ï·‡ 18דלהדיוט נמי לא חזו לפדייה דהא באיסורי הנאה נתערבו:
 .‡ÓÈ‡ 19ניבטלי איסורי הנאה ברובא שלא ימותו אלא ירעו וימכרו דלא חמיר
די הדיוט כולי האי קמ''ל ימותו:
 .‡Î‰Ó È‡ 20אשמעינ דאפילו קדשי נמי מפסדינ ולא תנא ההיא בתמורה
ה''א הני הוא דמפסדינ משו דאיערוב באיסורי הנאה אבל הנ 0דתמורה דלא
איערוב בהו איסורי הנאה אימא לא לאסרינהו לכולהו אלא ניבטיל ברובא
ויקרבו צריכא:
 .Â‰ È ‰‡ ‰ È¯ÂÒÈ‡ Â‡Ï„ Í ‰ Ï·‡ 21אימא קיל איסורייהו וניבטלו ברובא
ואפילו לגבוה:
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כל הזבחים

דף עג.

פרק שמיני

1

2

3

14

4

5

דהדיוט נמי תנא ליה )עבודה זרה ה:ט(:
ואלו אסורי ואוסרי בכל שה,
א
יי נס 0ועבודה זרה!? *
צריכי,
דאי מהת 
הוה אמינא  להדיוט,
אבל לגבוה 
אימא לא נפסדינהו לכולהו;
ואי מהכא 
הוה אמינא  הני מילי קדשי דמאיס,
אבל חולי דלא מאיס 
אימא איסורי הנאה ליבטלי ברובא;
צריכא.
6

15

7

וניבטלו ברובא!
וכי תימא,
חשיבי ולא בטלי,
הניחא למא דאמר:
כל שדרכו לימנות שנינו;
אלא למא דאמר:
את שדרכו לימנות שנינו 
מאי איכא למימר!
דתנ )ערלה ג:וז(:
מי שהיו לו חבילי תילת של כלאי הכר  *
ידלקו;
נתערבו באחרי ,ואחרי באחרי 
כול ידלקו,

זבחים

דברי ¯·;¯È‡Ó È
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
יעלו באחד ומאתי;
שהיה ¯· ¯È‡Ó Èאומר:
כל שדרכו למנות  מקדש;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
אינו מקדש אלא ששה דברי בלבד;
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
שבעה;
ואלו ה:
אגוזי פר ,0ורימוני באד ,וחביות סתומות,
וחילפי תרדי ,וקילחי כרוב ,ודלעת יונית;
¯· ‡·È˜Ú Èמוסי):
א) ככרות של בעל הבית;
הראוי לערלה  ערלה,
הראוי לכלאי הכר  כלאי הכר;
ואיתמר עלה:
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר:
את שדרכו למנות שנינו;
¯· ˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כל שדרכו למנות שנינו;
הניחא ל¯;˘È˜Ï ˘È
אלא ל¯· Ô ÁÂÈ È
מאי איכא למימר!?

דלאו איסורי הנאה נינהו הא תנא ליה!?
מי קתני בכמה?
כל שה הת קתני.
וניתני הא ולא בעי הא!?
תקנתא איצטריכא ליה.

עב.

קסז

16

17

18

19

20

8

9

10

11

עב:

12

13

עג.

אמר ¯· :‡ÙÙ
האי תנא:
תנא דליטרא קציעות הוא דאמר* :
כל דבר שיש בו מני,
אפילו בדרבנ 
לא בטיל,
וכל שכ בדאורייתא;
דתניא:
ליטרא קציעות שדרסה על פי עיגול,
ואינו יודע באיזו עיגול דרסה,
21

22

רש"י

 .‰ÈÏ ‡ ˙ ‡‰ 1הנ 0במתני' דלא בטלי לגבוה דקתני במתניתי נתערבו בשור
שנעבדה כו' ולמה לי למהדר ולמיתנייה הת:
 .È ˙˜ ÈÓ È ˘ÓÂ 2במתני' גבי רובע ונרבע בכמה ה אוסרי:
 .È ˙˜ Ì˙‰ Ô‰˘ ÏÎ 3במסכת תמורה הוא דקתני אוסרי בכל שה דאי ממתני'
דילמא בטלי במאה או במאתי ואחד ברבוא דקתני מתני' לאו עלייהו קאי:
 .‰¯ÂÓ˙„ ‡‰ È ˙È Â 4ולא ניתני הא דזבחי:
 .‰ÈÏ ‡ÎÈ¯ËˆÈ‡ ‡˙ ˜˙ 5דהת אוסרי בכל שהוא תני ולא תקנתא והכא תנא
תקנתא ירעו עד שיסתאבו כו':
 .ËÂÈ„‰„ 6נמי תנא במסכת עבודה זרה דאיסורי הנאה לא בטלי ברובא
ומיתסרו להדיוט ולמה לי למיתני הכא בחטאות המתות ושור הנסקל:
 .ÔÈÏÂÁ ÈÏÈÓ È ‰ ‡ ÈÓ‡ ‰Â‰ Ì˙‰Ó È‡„ ÈÎÈ¯ˆ 7אבל קדשי אימא ליעביד
להו תקנתא דליבטיל איסורי הנאה ברובא ונימא יקרבו כי היכי דלא נפסדינהו
לגמרי לכולהו:
 .‡·Â¯· ÏÈË·È Â Ô ÈÎ¯ÙÂ 8דהא כתיב אחרי רבי להטות:
 .È·È˘Á ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ 9הואיל ודרכ למנות:
 .˙Â ÓÈÏ ÂÎ¯„˘ ÏÎ 10שיש בני אד המקפידי במניינ ומוכרי במניינ שנינו
דלא בטלי בסמו 0בה 0משנה דחבילי תילת שפיר דהא ]בהמות[ נמי הרבה בני
אד המקפידי עליה ומוכרי אות במני ואע''פ שיש בני אד שאי מקפידי
כל כ 0ומוסיפי יתירה או מוכרי העדר יחד:
 .˙Â ÓÈÏ ÂÎ¯„˘ ˙‡ „''ÓÏ ‡Ï‡ 11שדרכו מיוחד לכ 0שאי ל 0אד דמוסי)
עליה יתירה ללוקח ולא מוכר בלא מני הני אי דרכ מיוחד למני שיש
המוסיפי יתירה או מוכרי העדר בלא מני:
 .Ô˙ÏÈ˙ 12מי תבלי וחבילי חשוב מאד שא) טע הע #שוה לפרי ובלע''ז
פינוגר''י:
 .Â˜Ï„È 13דכתיב פ תוקדש תוקד אש:

23

24

1

רש"י

 .ÌÈ˙‡ÓÂ „Á‡· 14זו היא עליית ערלה וכלאי הכר דתרומה עולה באחד ומאה
וכיו שכפל את האיסור שאיסורו איסור הנאה כפל את העלייה הכי תניא לה
בספרי גבי מכל חלבו את מקדשו ממנו דמשתעי בתרומת מעשר שהיא אחד
ממאה וקרי ליה מקדשו ומשמע שמקדשו מקדש את המתערבי בו:
 .˘„˜Ó Â È‡ 15אלא בטל:
 .„·Ï· ÌÈ¯·„ ‰˘˘ ‡Ï‡ 16ה שמקדשי את כל המתערבי בה מתו 0שה
גדולי ודמיה יקרי וחשובי במינ:
 .Ô„·Â Í¯Ù 17מקומות ה:
 .·Â¯Î ÈÁÏ˜Â ÔÈ„¯˙ ÈÙÏÈÁ 18לשו קלח בירק שלו:
 .‰Ï¯Ú ‰Ï¯ÚÏ ÈÂ‡¯‰ ÏÎ 19מה שיש באיל מי איל וראוי לערלה מקדש את
עירובו באיסור ערלה:
 .ÔÈ Ó Â· ˘È˘ ¯·„ ÏÎ 20כל שדרכו לימנות כלל כגו ליטראות של קציעות
שרוב בני אד אי מוכרי במני אלא דורסי אותו בעיגול ומוכר כל העיגול
יחד הואיל ופעמי שמוני הליטראות לבד למוכר במני:
 .Ô ·¯„· ÂÏÈÙ‡Â 21במידי דאיסוריה מדרבנ כגו תרומת קציעות לא בטיל
הואיל ודרכו לימנות כלל כ''ש בדאורייתא כגו פסולי קרב דמתני':
 .˙ÂÚÈˆ˜ ‡¯ËÈÏ 22משקל ליטרא של תאני יבישות של תרומה שקיצע
באיזמל בכלי ששמו מקצוע:
 .ÏÂ‚ÈÚ Ù''Ú ‰Ò¯„˘ 23ש כלי הוא עגול ודורסי בה קציעות ונדבקי זו בזו
ונעשי עיגול כעי גבינה:
 .ÈÙ ÏÚ 24דוקא נקט שנראית לעיני:
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כל הזבחים

דף עג:

פרק שמיני

על פי חבית ואינו יודע באיזו חבית דרסה,
על פי כוורת ואינו יודע באיזו כוורת דרסה 
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
רואי את העליונות כאילו ה פרודות,
והתחתונות מעלות את העליונות;
¯· Ú˘Â‰È Èאומר:
א יש מאה פומי יעלו,
וא לאו 
הפומי אסורי והשולי מותרי;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
א יש ש מאה פומי יעלו,
וא לאו 
ב
הפומי אסורי והשולי מותרי;
¯· Ú˘Â‰È Èאומר:
אפילו יש ש שלשג מאות פומי לא יעלו;
דרסה בעיגול ואינו יודע באיזה מקו בעיגול דרסה,
או לצפונה או לדרומה 
דברי הכל יעלו.
2

3

4

5

6

7

¯· ‡˘ Èאמר:
אפילו תימא ¯· ,Ô
בעלי חיי חשיבי ,ולא בטלי.
ונמשו 0ונקרב חד מינייהו,
ונימא 
כל דפריש מרובא פריש!?
נמשו?0
הוה לה קבוע* ,
וכל קבוע  כמחצה על מחצה דמי!?
אלא ניכבשינהו דניידי,
ונימא 
כל דפריש מרובא פריש!?
אמר ¯·‡:
גזירה שמא יבאו עשרה כהני בבת אחת ויקרבו.
8

קסח

זבחים

אמר ליה ההוא מרבנ ל¯·‡:
אלא מעתה 
מגיסא אסירא,
משו שמא יבאו עשרה כהני בבת אחת ויקחו,
בעשרה כהני בבת אחת מי אפשר!?
1312

14

אלא אמר ¯·‡:
משו קבוע.
אמר ¯·‡:
השתא דאמרי ¯·  Ôלא נקריב 
אי נקריב  לא מרצי.
15

16

איתיביה ¯·  ‰„Â‰È ¯· ‡ Â‰ל¯·‡ )קיני א:ב(:
חטאת שנתערבה בעולה ,ועולה שנתערבה בחטאת,
אפילו אחת בריבוא 
ימותו כול;
במה דברי אמורי? בכה נמל,0
אבל בכה שאי נמל) ...0ש ג:א(
עשא למעלה 
מחצה כשר ומחצה פסול;
למטה 
מחצה כשר ומחצה פסול;
אחת למטה ואחת למעלה 
שניה פסולות,
שאני אומר:
חטאת קריבה למעלה ועולה קריבה למטה!? )ש:ג(
אלא,
הא  כמא דאמר :בעלי חיי נדחי,
17

18

19

9

עג:

10

11

רש"י

 .ÚÂ„È ÔÈ‡Â 1איזה פי כלי נאסר ובכל התחתונות פשיט ליה שאי התרומה
מעורבת בה אלא הפומי לבד בספק האיסור:
 2רבי מאיר ורבי יהודה פליגי בהא אליבא דר''א ור' יהושע:
 .˙Â„Â¯Ù Ô‰ ÂÏÈ‡Î Ô˙Â‡ ÔÈ‡Â¯ 3אע''פ שאי כא ק' פומי של ק' כלי של
היתר לבד האיסור לבטל האיסור והתחתונו' אינ בכלל הספק להצטר) ע
העליונות לבטל רואי את כל ליטראות התחתונות והעליונות שבכל הכלי
פרודות וזו מעורבת בכול והתחתונות מצטרפות להעלות את העליונות שבכל
פו ופו:
 .ÔÈ¯ÂÒ‡ ÔÈÓÂÙ‰ Â‡Ï Ì‡Â 4שהתחתונות שאינ בכלל הספק אי מעלות
הפומי:
 .ÂÏÚÈ ‡Ï ÔÈÓÂÙ ˙Â‡Ó '‚ Ì˘ ˘È ÂÏÈÙ‡ 5דכל שדרכו לימנות לא בטיל:
 .'ÂÎ ÌÂ˜Ó ‰ÊÈ‡· Ú„ÂÈ Â È‡Â ÏÂ‚ÈÚ· ‰Ò¯„ 6שדרסה במקו השולי שהכלי
רחב והרבה ליטראות סדורות לרחבו:
 .ÂÏÚÈ ÏÎ‰ È¯·„ 7הואיל וליתיה לאיסוריה בעיניה שנדרס ונדבק באחרות
מלמעלה ומלמטה ומ הצד אי כא דבר שבמני כלל:
 .'ÂÎ ·È¯˜ Â Â‰ÈÈ ÈÓ „ÁÂ „Á Í˘Ó Â ‚''‰ 8יטל אחד אחד ובכל חד וחד נימא
מרובא הוא:
 .‰ÈÓ˙· Í˘Ó Ô ÈÎ¯ÙÂ 9משמע יקח אחד אחד מתו 0העדר הא הוה לו
האיסור קבוע ועומד ביניה וקיימא ל בסנהדרי )עט (.מוארב לו פרט לזורק
אבל לגו דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי:
 .Â„ÈÈ È „ Â‰ È˘·Î 10יכו) אות שינודו דלא ליהוי קבוע:

רש"י

 .Â·¯˜ÈÂ ˙Á‡ ˙·· ÌÈ ‰Î 'È Â‡·È ‡Ó˘ ‰¯ÈÊ‚ ‡·¯ ¯Ó‡ 11קא סלקא דעת0
השתא דחייש לשמא אחר שיקח אחד אחד עד ששחטו י' וה רוב יבואו י'
כהני ויזרקו דמיה ויקטירו אימוריה כאחד ואפשר לצמצ והשתא דאשתכח
דקריב רובא בבת אחת ואיכא למיחש איסורא ברובא איתיה דבשלמא כי משי0
חד חד ומקריב קמא קמא איכא למימר דכל חד דקריב בהיתר מרובא פריש
ואיסורי הנאה בהני דפיישי הוא דהוו רובא לגביה אבל השתא דקרבי כי הדדי
לא הוו הני דפיישי רובא לגבייהו:
 .‡¯ÈÒ‡ ‡ÒÈ‚Ó ‰˙ÚÓ ‡Ï‡ 12כלומר וכי מאחר שמשכו ולקחו אחד אחד לבדו
ובנידנוד דכל חד דאמר דמרובא פריש ושחט וקבל דמ במגיס בחזקה שהוא
כשר חוזרי ומצטרפי השחוטי להיות רוב ולהיאסר:
 .ÂÁ˜ÈÂ ˙Á‡ ˙·· ÌÈ ‰Î 'È Â‡·È ‡Ó˘ ÌÂ˘Ó È ˘ÓÂ 13מתו 0התערובת וכיו
דרובא נכסי כי הדדי איכא למיחש דאיסורא ברובא איתיה:
 .‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ÈÓ ˙Á‡ ˙··Â 14בשלמא זריקה והקטרה איכא למימר בבת אחת
אבל לקיחה כיו דכבשינהו וניידי כלו אפשר לצמצ לקיחת דלא צרי0
לרדו) ולהשיג כל אחד:
 .ÚÂ·˜ ÌÂ˘Ó ‰¯ÈÊ‚ ‡·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 15דלמא אתי למימש 0ולמיסבינהו חד וחד
כי לא ניידי דה''ל קבוע וכמחצה על מחצה דמי וליכא למיסמ 0ולמימר מדרובא
פריש:
 .Èˆ¯Ó ‡Ï ·È¯˜Ó È‡ 16דאידחי ליה מדרבנ )נ''ל מדאורייתא בשעת קביעותא
לא חזו עד דניידי וגזרו ביה רבנ משו קביעותא והוו להו דחויי מ התורה
ומתני' אפילו הוכרו לבסו) אסורי הואיל ונדחו ושוב אי חוזר( ור' אמר לי
דהאי קבוע אינו די מ התורה כמחצה על מחצה אלא א''כ ניכר האיסור כל
שה )דמגו דאחד דמינכר ילפי' לה( ושוב אינו חוזר ונראה ואע''פ שהכשרי
שבה ראויי להקרבה הואיל ונדחה מלהקריב לכתחלה מחמת הפסולי
המעורבי בה נדחו לגמרי דהוה להו כפסולי:
 .‰ÏÂÚ· ‰·¯Ú˙ ˘ ˙‡ËÁ 17בעופות קתני דלית להו תקנתא ברעייה שאי פדיו
לעו) כדאמרינ במנחות בפרק המנחות והנסכי )ק:(:
 .ÏÂÒÙ ‰ˆÁÓÂ ¯˘Î ‰ˆÁÓ 18ומביא חטאת ויקריבנה למטה ותיובתא לרבא
מהא דקתני מחצה כשר דהא הכא אילו אתי לאימלוכי אמרי' ליה לא תקריב
כדקתני ימותו שאי משני לפסול זה בידי מפני תקנת חבירו וכי לא נמל0
והקריב קתני דהעשוי כהלכתא כשר וה''נ הכשירי ירצו:
 .„''ÓÎ ‡‰ 19פלוגתא רבי יהודה ורבנ היא בסדר יומא )סד:(:
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כל הזבחים

דף עד.

פרק שמיני

הא  כמא דאמר :בעלי חיי אינ נידחי.

קסט

זבחים

אמר ¯·:
טבעת של עבודה זרהה שנתערבה במאה טבעות,
ופרשו ארבעי למקו אחד וששי למקו אחר,
פרשה אחת מארבעי  אינה אוסרת,
אחת מששי  אוסרת;
מאי שנא אחת מארבעי דלא?
דאמרינ:
איסורא ברובא איתיה;
אחת מששי נמי אמרינ:
איסורא ברובא איתיה!?
אלא,
א פרשו ארבעי כול למקו אחד 
אי אוסרות;
ששי למקו אחד 
אוסרות.
98

עד.

הרי שחוטי דלכולי עלמא נידחי,
ותנ )כא:ה(:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
א קרב הראש של אחד מה 
יקרבו כל הראשי!?
הוא דאמר כ,È¯ˆÓ‰ Ô Á
דתניא:
 È¯ˆÓ‰ Ô Áאומר:
אפילו ד בכוס 
מביא חבירו ומזווג לו.
1

*

2

10

11

3

12

4

13

14

אמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯· ‰Â·‡ ¯· ‰אמר ¯·:
טבעת של עבודה זרהד שנתערבה במאה טבעות,
ונפלה אחת מה לי הגדול 
הותרו כול;
דאמרינ:
ה 0דנפל  היינו דאיסורא.
איתיביה ¯·‡ ל¯· :ÔÓÁ
אפילו אחת בריבוא 
ימותו כול;
אמאי?
נימא,
דמית איסורא מית!?
אמר ליה:
¯· דאמר כ¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
דתנ )ש(:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
א קרב הראש של אחד מה 
יקרבו כל הראשי כול.

כי אמריתה קמיה ד˘,Ï‡ÂÓ
אמר לי:
ו
הנח לעבודה זרה,
שספיקה ,וספק ספיקה 
אסוריז עד סו) העול.
15

מיתיבי:
ספק עבודה זרה ח אסורה,
וספק ספיקה  מותרת;
כיצד?
ט
כוס של עבודה זרה שנפל לאוצר מלא כוסות 
כול אסורי;
פירש אחד מה לריבוא ,ומריבוא לריבוא 
מותרי!?

5

6

תנאי היא,
דתניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
רימוני באד אוסרי בכל שהוא;
כיצד?
16

והא אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
לא התיר ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאלא שני שני,
אבל אחד אחד לא!?
אמר ליה:
אנא תרתי קאמינא.
7

רש"י

 .Ú''ÎÏ„ ÔÈËÂÁ˘ È¯‰Â 1כל הנ 0דפליגי בבעלי חיי מודו בשחוטי דנידחי:
 .Ô ˙Â 2במתני' א קרב הראש כו' אברי בעל מו ואברי עולות תמימות הרבה
שנתערבו ר''א אומר א קוד שנמל 0בה הקריב אחד מ הראשי יקרבו כל
הראשי ואפי' לכתחלה דתלינ איסורא באותו שקרב ראשו והא הכא דאילו
אתי ברישא לאימלוכי א''ל לא תקריב דכתיב ואשה לא תתנו מה )ויקרא כב( וכי
לא אימלי 0מכשרינ הנ 0דפרישי ולא אמרי' ידחו:
 .¯Ó‡„ ‡Â‰ 3ר''א כחנ המצרי ס''ל דאפילו בשחוטי לית ליה דחייה:
 .Ì„ ÂÏÈÙ‡ 4שעיר הנעשה בפני בכוס שכבר נשחט א מת המשתלח מביא
חבירו מ השוק ומזווג לד ולא אמרינ הואיל ונדחה הד במיתת חבירו ישפ0
ויביא שני ויגריל עליה ויתכפר בה:
 .ÔÏÂÎ Â˙ÂÓÈ È‡Ó‡Â 5מכיו שמת אחד מה ליתלי ביה ונימא דאיסורא מית
והנותרי יקרבו:
 .'ÂÎ ·¯È˜ Ì‡ ¯Ó‡„ ‡''¯Î 6ומתניתי היא אלמא תלינ איסורא בהאי דאזיל:
 .‡''¯ ¯Ó‡ ‡‰Â 7לקמ בפירקי דלא התיר ר' אליעזר להקריב את הנותרי
אלא שני שני דודאי חד מינייהו דהיתירא שהרי לא נתערב בה אלא בעל
מו אחד ובכל חד אמרינ מדחבריה לאו דאיסורא איהו נמי לאו דאיסורא הוא
וההוא דאיסורא אזל ליה בהקרבה ראשונה שקרב אחד מה אבל אחד ואחד לא
יקריבו הראשי דבכל חד מספקינ דלמא דאיסורא הוא דליכא למימר מגו:

רש"י

 .Ê"Ú Ï˘ ˙Ú·Ë 8שנתקשט' בה עבודה זרה^:
 .‡ ÈÓ‡˜ È˙¯˙ È˙¯˙ 9שימכור הטבעות שני שני:
 .ÌÈÚ·¯‡Ó ˙Á‡ ‰˘¯ÈÙ 10ונתערבה באחרות אינ נאסרות וכולה מפרש לה
ואזיל:
 .ÌÈÚ·¯‡‰Ó „Á‡ ‡ ˘ È‡Ó 11דלא אסרה תערובתה דאמרינ איסורא ברובא
איתיה בששי:
 .ÌÈ˘˘Ó '‡ 12נימא נמי ה 0דפריש דהיתירא הוא ואיסורא ברובא איתיה
בחמשי ותשע הנותרי:
 .‡Ï‡ 13ה''ק פירשו הארבעי כול למקו אחד ונתערבו בשאר טבעות אינ
אוסרי דאמרינ איסורא בששי איתיה ונהי דהנ 0עצמ א לא נתערבו
באחרות אסורות לעול דאפילו ר' אליעזר לא אמר תולי את האיסור אלא
בדבר שאבד כגו שנפלה אחת מה לי הגדול דומיא דקרב הראש של אחד
מה אבל לא לתלותו בששי ולהתיר את הארבעי דאי ביטול ברוב לעבודה
זרה^ והוו כולהו ספק עבודה זרה^ אבל כי נתערבו באחרות הוו להו ספק
ספיקא של עבודה זרה^:
 .˙Â¯ÂÒ‡ „Á‡ ÌÂ˜ÓÏ ÌÈ˘˘ Â˘¯ÈÙ 14דכיו דאיסורא ברובא איתיה הוו כולהו
ספק עבודה זרה^:
 ^.‰¯Ê ‰„Â·ÚÏ Á ‰ 15מלהקל בספק ספיקא כשאר איסורי ואפילו פירשו
ארבעי למקו אחד אסורות:
 16ה''ג ˙ ‡ .'ÂÎ Ô„· È ÂÓ¯ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯ ‡È ˙„ ‡È‰ Èרמוני בד אחד מששה
דברי שאינ בטילי ה הלכ 0אוסרי בכל שהוא א של ערלה או של תרומה
ה כול אסורי ואפילו אחרוני:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

כל הזבחים

דף עד:

פרק שמיני

נפל אחד מה לתו 0ריבוא ומריבוא לריבוא 
אסורי;
¯· ‰„Â‰È Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר משו ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
לריבוא  אסורי,
ומריבוא לשלשה ,ומשלשה למקו אחר  מותר.

קע

זבחים

דאמרינ:
ה 0דנפל  דאיסורא נפל.

1

˘ Ï‡ÂÓדאמר כמא?
אי כ¯· ‰„Â‰È È
אפילו בשאר איסורי אסור!
אי  ÔÂÚÓ˘ È·¯Î
אפילו בעבודה זרהי נמי שרי!
וכי תימא 
יא
שאני ליה ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èבי עבודה זרה לשאר איסורי,
אלא הא דתניא:
יג
ספק עבודה זרהיב אסור,
וספק ספיקה מותר;
מני?
לא ¯· ‰„Â‰È Èולא ¯·?!ÔÂÚÓ˘ È
לעול ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
ו˘ Ï‡ÂÓסבר לה כ¯· ‰„Â‰È Èבחדא ופליג עליה בחדא.
3

2

4

ואיצטרי 0ד¯·  ÔÓÁואיצטרי 0ד¯,˘È˜Ï ˘È
דאי מד¯·  ÔÓÁ
הוה אמינא 
יד
הני מילי  עבודה זרה דאי לה מתירי,
אבל תרומה דיש לה מתירי  לא;
ואי מד¯,˘È˜Ï ˘È
הוה אמינא 
חבית דמינכרא נפילתה,
אבל טבעת דלא מינכרא נפילתה  לא;
צריכי.
10

11

12

13

5

עד:

אמר מר:
מריבוא לשלשה ומשלשה למקו אחר 
מותר* .
מאי שנא שלשה?
דאיכא רובא,
שני נמי איכא רובא!?
מאי שלשה דקתני?
תרתי והוא.
ואיבעית אימא 
סבר לה כ¯·.¯ÊÚÈÏ‡ È

אמר ¯·:‰
לא התיר ¯ ˘È˜Ï ˘Èאלא חבית דמינכרא נפילתה,
אבל תאינה לא;
ו¯·  ÛÒÂÈאמר:
אפילו תאינה,
כנפילתה  כ 0עלייתה.
14

15

אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
חבית של תרומה שנפלה במאה חביות,
פותח אחד מה ונוטל הימנה כדי דימועה ושותה.
16

17

6

7

8

אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
חבית של תרומה שנתערבה במאה חביות,
ונפלה אחת מה לי המלח 
הותרו כול;
9

יתיב ¯· „ ÈÓÈוקאמר לה להא שמעתא,
אמר ליה ¯· :ÔÓÁ
גמע ושתי קא חזינא הכא!?
אלא אימא 
נפתחה אחת מה 
נוטל הימנה כדי דימוע ושותה.
18

19

20

אמר ¯·:‡ÈÚ˘Â‡ È
חבית של תרומה שנתערבה במאה וחמשי חביות,
ונפתחו מאה מה 
נוטל הימנה כדי דימועה ושותה,
ושאר אסורי עד שיפתחו;
לא אמרינ איסורא ברובא איתיה.

רש"י

 .ÔÈ¯ÂÒ‡ ‡Â·È¯Ï ¯ÓÂ‡ ˘''¯ 1ריבוא הראשו שהאיסור עצמו נפל ש אסור
אבל פירש אחד מאותו ריבוא לג' רמוני ומ השלישי פירש אחד למקו אחר
מותר א) הג' אמצעיי דספק ספיקא בטיל:
 .¯Ó‡„ Ï‡ÂÓ˘ Ô ÈÎ¯ÙÂ 2הנח לעבודה זרה^ דמשמע דבשאר איסורי לית ליה
ספק ספיקא:
 .Ô‡ÓÎ 3מהני תנאי סבירא ליה:
 .˘''¯Ï ‰ÈÏ È ˘ ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ 4ושמואל כר''ש אמר:
 .È ˙„ Í‰ 5ה 0מתניתא דאותיבנא מינה לשמואל לעיל מיניה:
 .‰˘Ï˘ ‡ ˘ È‡Ó 6והוא רביעי דבטיל בהו:
 .‡·Â¯ ‡ÎÈ‡„ 7לבטולי:
 .¯ÊÚÈÏ‡ È·¯Î ‰Ï ¯·Ò ‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ· È‡Â 8שמואל דאמר ספק ספיקא דעבודה
זרה^ אסור דאמר כר''א דתנ במסכת עבודה זרה )מט (:נטל הימנה עצי אסורי
בהנאה הסיק בה את התנור חדש יות #יש יוצ אפה בו את הפת אסורה
בהנאה נתערבה באחרות ואחרות באחרות אסורות בהנאה רבי אליעזר אומר
יולי 0הנאה לי המלח אלמא אית ליה לר' אליעזר ספק ספיקא בע"ז^ מדקתני
ואחרות באחרות .ל''א סבר כר''א אר''ש קאי דאמר מריבוא לג' ותריצנא מאי
שלשה דקתני תרי והוא ואי בעית אימא ג' דוקא ודקאמרינ תיסגי בתרי סבר לה
כר' אלעזר דאמר לא התיר ר''א אלא שני שני הלכ 0בעינא דלהוו ד'
דלישקלינהו שני שני וראשו ישר בעיני:
 .˙ÂÈ·Á '˜· ‰·¯Ú˙ ˘ 9סתומות ואמרינ לעיל )עב (:שה אחד מו' דברי
שאינ בטלי:

רש"י

 . ''¯„ ÍÈ¯Ëˆ‡Â 10דאמר לעיל גבי טבעות הכי נמי:
 .ÔÈ¯È˙Ó ‰Ï ˘È ‰ÓÂ¯˙ 11ימכר כול לכהני:
 .˙È·Á 12גדולה מקומה ניכר כשהיא נטולה מחברותיה הילכ 0מינכרא נפילתה
ומוכחא מילתא דבה תליא ולא אתי למימר כולהו שרו בלא נפילת האחד לי:
 .¯ÎÈ ‰ÓÂ˜Ó ÔÈ‡ ˙Ú·Ë Ï·‡ 13ולא מינכרא נפילתה ואתי למישרינהו מעיקרא
בלא נפילה:
 .‰ È‡˙ 14קטנה היא ואי מקו חסרונה ניכר:
 .‰˙ÈÈÏÚ ÍÎ ‰˙ÏÈÙ Î 15כש שתחילת נפילתה בתו 0ההיתר נחשבת בעיני0
לאסור את אלו כ 0כשעלתה מתוכ יחשב בעיני 0מקו עלייתה להתיר:
 .˙ÂÓÂ˙Ò ˙ÂÈ·Á '˜· 16דלא בטילות:
 .Ô‰Ó „Á‡ Á˙ÂÙ 17וכיו דנפתחה יש לה ביטול הלכ 0נוטל הימנה כדי דימוע
אחת ממאה ואחת שבה דהא אחת נתערבה בק':
 .‡Î‰ Ô ÈÊÁ ‡˜ È˙˘Â ÚÓ‚ 18דא''כ דפותח לכתחילה הא דקי''ל חביות סתומות
דלא בטלי היכי משכחת לה:
 .‰Á˙Ù 19בלא מתכוי:
 .‰ÚÂÓ„ È„Î 20אחד מק' שבה והשאר אסורות עד שיפתחו ולא אמרינ יטול
אחת מ הק' דאיסורא ברובא איתיה ויהא הכל מותר ויפתח החמשי
לכתחילה:
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כל הזבחים

דף עה.

פרק שמיני

הרובע והנרבע כו'.
בשלמא כולהו לא ידיע,
אלא האי טריפה היכי דמי?
אי ידיע ליה 
ליתי ולישקליה!
אי לא ידע ליה 
מנא ידע דאיערב!?
אמרי „·:È‡ È È·¯ È
הכא במאי עסקינ?
כגו דאיערב נקובת הקו #בדרוסת הזאב.
1

2

3

5

4

עה.

קעא

זבחים

אמר ¯· :ÛÒÂÈ
בקרב נשי.
אבל בקרב אנשי לא? *
איתיביה ‡·:ÈÈ
קרב יחיד שנתערב בקרב יחיד,
וקרב ציבור שנתערב בקרב ציבור,
וקרב יחיד וקרב ציבור שנתערבו זה בזה 
נות ארבע מתנות מכל אחד ואחד,
וא נת מתנה מכל אחד  יצא,
וא נת ארבע מכול  יצא;
במה דברי אמורי?
שנתערבו חיי;
אבל נתערבו שחוטי 
נות ארבע מתנות מכול;
וא נת מתנה אחת מכול 
יצא;
¯· Èאומר:
רואי את המתנה,
א יש בה כדי לזה וכדי לזה 
כשרה,
וא לאו  פסולה;
קתני יחיד דומיא דציבור,
מה ציבור  גברי,
א) יחיד  גברי!?
14

15

16

17

18

19

¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר:
כגו דאיערב בנפולה.
נפולה נמי ליבדקה!?
קסבר 
עמדה  צריכה מעת לעת,
הלכה  צריכה בדיקה.

20

6

7

8

¯· ‰ÈÓ¯È Èאמר:
כגו דאיעריב בולד טריפה;
ו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהיא דאמר:
ולד טריפה לא יקרב לגבי מזבח.
9

כולהו כ¯· È‡ È Èלא אמרי 
בי נקובת הקו #לדרוסת הזאב מידע ידיע 
האי משי 0והאי עגיל;
כ¯ ˘È˜Ï ˘Èלא אמרי 
קסברי 
עמדה  אינה צריכה מעת לעת,
הלכה  אינה צריכה בדיקה;
כ¯· ‰ÈÓ¯È Èלא אמרי 
כ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èלא מוקמי.

21

10

11

12

קדשים בקדשים מין במינו כו'.
והא בעי סמיכה!?
13

אמר ¯·‡:
ותסברא הא מתרצתא היא?
דקתני:
במה דברי אמורי?
כשנתערבו חיי,
אבל נתערבו שחוטי  לא;
מה לי חיי מה לי שחוטי!?
אלא הכי קאמר 
במה דברי אמורי?
שנתערבו שחוטי כעי חיי בכוסות,
אבל בבולל 
22

23

24

1

רש"י

 .ÚÈ„È ‡Ï 1אי פסול ניכר שיוכל לברר ולהוציא הפסול מביניה:
 .‰ÈÏ ÚÈ„È È‡ ‰ÙÈ¯Ë ‡Ï‡ 2כגו נחתכו רגליה מ הארכובה ולמעלה או ניקב
קרו של מוח שטריפתה ניכר:
 .Ú„È ‡ Ó 3מעיקרא שזו המעורבת טריפה היתה:
 .ıÂ˜‰ ˙·Â˜ 4ואינה נקובה לחלל וכשירה ומו נמי לא הוי דהדר בריא:
 .·‡Ê‰ ˙ÒÂ¯„ 5טריפה מפני שהארס שורפה ולא ידע בי נקובה לדרוסה:
 .‰ÏÂÙ 6מ הגג ואינה יכולה לעמוד ספק טריפה היא וא שחטה קוד
ששהתה מעת לעת טריפה משו ריסוקי אברי ואפילו בדקה ולא מצא בה
נקובת ריאה או מעיי ולא פסוקת חוט השדרה ושו סימ טריפות וא שהתה
מעת לעת ושחטה צריכה בדיקה מכל סימני טריפות וכיו דאיתחזק בה ספק
טריפות אי מכניסי אותה לעזרה לשוחטה משו הקריבהו נא לפחת:0
 .˙˜„· ‰ÏÂÙ 7א תעמיד ותל 0כשירה לגמרי דאיכא למא דאמר באלו
טריפות עמדה אינה צריכה מעת לעת הלכה אינה צריכה בדיקה:
 .¯·Ò˜ 8ר''ל עמדה על רגליה אפילו הכי צריכה מעת לעת וא) א הלכה
צריכה בדיקה לאחר שחיטתה שאי זו בדיקתה:
 .·¯˜È ‡Ï ‰ÙÈ¯Ë „ÏÂ 9בפרק כל האסורי במסכת תמורה )לא (.מפרש טע:
 .ÍÂ˘Ó ·‡Ê‰ ˙ÒÂ¯„ 10הנקב ואינו עגול שהציפור קורע ויורד:
 .‰„ÓÚ 11על רגליה אינה צריכה מעת לעת אבל בדיקה בעיא וא הלכה א)
בדיקה אינה צריכה:
 .·¯˜È 12לש מי שהוא:
 .‰ÎÈÓÒ ‡ÈÚ· ‡‰Â 13בבעליו ולא ידיע מנו:

רש"י

 .‡Ï ÌÈ˘ ‡ Ô·¯˜ Ï·‡ 14מתכשר בתערובת בתמיה:
 .'ÂÎ ·¯Ú˙ ˘ „ÈÁÈ Ô·¯˜ 15בכולהו גרסינ קרב:
 .¯Â·Èˆ Ô·¯˜· „ÈÁÈ Ô·¯˜ 16כגו שעיר נשיא בשעיר הרגלי או עולה בעולה:
 .‡ˆÈ „Á‡ ÏÎÓ ‰ ˙Ó Ô˙ Ì‡Â Ô ÈÒ¯‚ ÈÎ‰ 17כדאמר בפרק בית שמאי )לעיל
לו (:כל הניתני על המזבח החיצו שנתנ במתנה אחת כיפר:
 .˙Â ˙Ó Ú·¯‡ 18שתי מתנות שה ארבע קאמר:
 .‡''„· 19דבעינ ארבע מתנות מכל אחד לכתחילה:
 .ÔÈËÂÁ˘ Â·¯Ú˙ Ï·‡ 20שנבלל דמ בכוס אחד נות ד' מתנות מכול יחד
שהרי יש כא משניה קסבר יש בילה:
 .È¯·‚· „ÈÁÈ Û‡ 21ואע''ג דבעי סמיכה ומדציבור לא מצי לאותביה שאי
סמיכה בציבור אלא בחטאות הפנימיו' והכא בפנימיות לא קמיירי מדקתני
ארבע מתנות:
 .‡È‰ ‡˙ˆ¯˙Ó ‡‰ ‡¯·Ò˙Â 22והאי חיי דוקא הוא ואנתערבו קוד סמיכה קאי
הא קתני אבל שחוטי לא בעי ד' מכל אחד לכתחילה ובשחוטי נמי משכחת
לה דבעיא כגו שנתערבו כוסות בכוסות ואי ידוע איזהו של זה ואיזהו של זה
ולא נבללו הדמי בכוס אחד:
 .‡Ï‡ 23האי חיי לאו דוקא והכי קאמר בד''א דצרי 0ארבע מתנות מכל אחד
לכתחילה:
 .ÔÈËÂÁ˘ Â·¯Ú˙ ˘ 24כוסות בכוסות דהיינו כעי חיי דכל חד לחודיה קאי:
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כל הזבחים

דף עה:

פרק שמיני

נות ארבע מתנות לכול,
וא נת מתנה אחת לכול 
יצא;
¯· Èאומר:
רואי את המתנה,
א יש בה כדי לזה וכדי לזה 
כשרה;
וא לאו 
פסולה.

עה:

קעב

זבחים

ותמורת כיוצא בה.
בעי ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
התפיס בכור לבדק הבית,
מהו שישקול בליטרא?
רווחא דהקדש עדי);
או דלמא 
זילותא דבכור עדי)?
אמר ¯·:‡„È·Ê ¯· ÈÒÂÈ È
תא שמע:
נתערבו בבכור ובמעשר 
ירעו עד שיסתאבו ויאכלו כבכור וכמעשר;
לאו למימרא דאינו נשקל בליטרא?
¯·  ‰ÈÓ¯È È·¯„ È„ÈÓÏ˙ ‰È˜ÊÁ È·¯Â ‡ Â‰אמרי:
מי דמי?
הת  שתי קדושות ושני גופי,
הכא  שתי קדושות וגו) אחד.
11

12

13

ומי אית ליה ל¯· Èהאי סברא?
והא תניא:
אמר ¯·:È
לדברי ¯·* ,¯ÊÚÈÏ‡ È
הזאה כל שהוא מטהרת,
הזאה אינה צריכה שיעור,
הזאה מחצה כשר ומחצה פסול!?
לדבריו ד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èקאמר.

14

2

3

15

4

16

מתקי) לה ¯·:ÔÈ·‡ ¯· ÈÒÂÈ È
מה אילו אמר :הפדו לי בכור,
שהתפיסו לבדק הבית,
כלו שומעי לו?
הפדו?
רחמנא אמר )במדבר יח,יז(:
"לֹא ִת ְפ ֶּדה"!
טו
אלא אמר ¯·:È Ó È
כלו הקנה זה אלא מה שקנו לו.
17

ואיבעית אימא 
הזאה לחוד,
ונתינה לחוד.

18

19

5

20

21

נתערבו בבכור ומעשר כו'.
אמר ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
בכור ל·  È‡Ó˘ ˙Èאי מאכילי לנדות;
תמורתו מהו?
בכור אינו נפדה,
תמורתו מהו?
בכור אינו נשקל בליטרא,
תמורתו מהו?
אמר ¯·‡:
תניא:
בכור ומעשר 
משהוממו עושי תמורה,
6

7

98

10

רש"י

 .ÏÏÂ·· Ï·‡ 1שני הדמי לתו 0כוס אחד נות ארבע מתנות לכול והשתא
ליכא לאותובי סמיכה דהא לאחר שחיטה וסמיכה נתערבו אבל קוד סמיכה לא
ירצו לדברי הכל:
 .¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ 2לגבי מי חטאת קאי ומייתינ לה לקמ בפירקי )פ (.צלוחית של
מי חטאת המוקדשי שנפל לתוכ מי אחרי כל שהוא רבי אליעזר אומר יזה
שתי הזאות ולקמ מפרש מילתיה וקאמר רבי לדברי רבי אליעזר הזאה אינה
צריכה שיעור אגבא דגברא דאי צריכא שיעור נהי נמי דיש בילה וסמכינ עלה
דודאי יש בכלל הזאה מ המי הכשרי ומצטרפי מה שבראשונה ומה
שבשניה מי יימר דמליא שיעורא:
 .˙¯‰ËÓ ‡Â‰˘ ÏÎ ‰‡Ê‰ 3חדא מילתא היא שהזאה כל שהוא מטהרת ולקמ
מפרש אמאי יזה שתי הזאות:
 .ÏÂÒÙ ‰ˆÁÓÂ ¯˘Î ‰ˆÁÓ ‰‡Ê‰Â 4כלומר ולא תימא דהזאה כל שהוא
]דמטהרת[ )דמועטת( )ומיהו( א אי ע התערובת פסול אלא אפילו יש ע
התערובת פסול כשרה ומחצה לאו דוקא אלא ליכא שיעור ]וקס''ד[ דהוא הדי
למת דמי:
 .„ÂÁÏ Á·ÊÓ„ Ì„ ˙ È˙ Â 5צרי 0שיעור שיראה הד לשני רוחות הקר של
מזבח:
 .È‡Ó˘ ˙È·Ï ¯ÂÎ· ÈÏ ‡ËÈ˘Ù ‡ÓÁ ¯· ÈÓ¯ ¯Ó‡ 6אע''פ כשהומ ובזמ הזה:
 .˙Â„ Ï Â˙Â‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡ 7דהכי תניא בבכורות בפ' כל פסולי )לג:(.
 .‡¯ËÈÏ· Ï˜˘ Â È‡ 8א הכה מוכר בשרו:
 .‰„Ù Â È‡ 9לצאת מתורת בכורה לחולי ולחול קדושה על המעות:
 .ÂÓÓÂ‰˘Ó 10א) משהוממו:

22

23

הכל יכולין להתערב כו'.
מאי שנא חטאת ואש?
רש"י

 .˙È·‰ ˜„·Ï ¯ÂÎ· Ô‰Î ÒÈÙ˙‰ 11משהומ:
 .ÛÈ„Ú ˘„˜‰„ ‡ÁÂÂ¯ 12וישקל בליטרא כדי שיצמצ מכירתו וירבו דמיו דהא
קי''ל )בכורות לא (.בשאר פסולי המוקדשי בשביל שפדיונו להקדש הקילו עליה
להיות נשחטי באיטליז ונמכרי באיטליז ונשקלי בליטרא כדי שירבה הפודה
אות בדמיה מתחילה חו #מ הבכור מפני שהנאת ריבוי דמיו אינה אלא לכה
והאי דהתפיסו לבדק הבית הנאתו להקדש היא:
 .‡ÓÏ„ Â‡ 13לא דמי הת הנאת ריבוי הדמי אותה קדושה עצמה שמביאי
בדמי קרב כיוצא בו הכא הנאת ריבוי הדמי דקדושה אחרת:
 .‡¯ËÈÏ· Ï˜˘ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡„ ‡¯ÓÈÓÏ Â‡Ï 14ואע''ג דאיכא פסידא דהקדש
גבי פדיו שאר הזבחי המעורבי שפדיו דמיה להקדש )פסחי צח (.וקאמר
דלא מזלזלינ בבכור משו הני אלמא משו ה 0נמי לא:
 .ÔÈÙÂ‚ '·Â ˙Â˘Â„˜ '· Ì˙‰ 15הזבחי שהנאת להקדש ה קדושה לבדה וגו)
לבדו והבכור שדמיו לכה קדושה לבדה וגו) לבדו הילכ 0לא מזלזלינ בה0
קדושה דהאי גופיה משו רווחא דקדושה דגופא אחרינא:
 .„Á‡ ÛÂ‚Â Ô‰ ˙Â˘Â„˜ È˙˘ ‡Î‰ Ï·‡ 16קדושת בכור וקדושת בדק הבית
ואיכא למימר הואיל ורווחא דהקדש בהאי גופא הוא ואע''ג דלקדושה אחריתי
אזיל מזלזלינ בקדושת בכור דהאי גופא:
 .ÔÈ·‡ ¯· ÈÒÂÈ È·¯ ‰Ï ÛÈ˜˙Ó 17מאי קמיבעיא ליה וכי משו התפסתו
מזלזלינ ביה:
 .‰Ê ¯ÂÎ· Â„Ù‰ ¯ÓÂ‡ ÂÏÈ‡ È‡ÓÂ 18שיצא לחולי מקדושתו ליגזז וליעבד כו':
 .˙È·‰ ˜„·Ï ÂÒÈÙ˙‰˘ 19וירבו דמיו:
 .ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ ÌÂÏÎ 20לעבור על דברי תורה:
 21ופרכינ  .‰„Ù˙ ‡Ï ¯Ó‡ ‡ ÓÁ¯ Â„Ù‰ועל דבריו אי לעבור אבל לשקול
בליטרא אי כא עבירה על דברי תורה:
 .ÈÓ‡ ¯''‡ ‡Ï‡ 22הכי איכא למיפשטא לבעיי:
 .‰ ˜‰ ÌÂÏÎ 23הכה זה לבדק הבית אלא מה שקנו לו )בגופו( בבכור זה וכיו
דאצלו לא הותר לישקל בליטרא אי יכול להקנות לבדק הבית עוד) דמי צמצו
משקל הליטרא:
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כל הזבחים

דף עו.

פרק שמיני

דהאי זכר והאי נקבה,
חטאת ועולה נמי איכא שעיר נשיא!?
האי שיער והאי צמר.
1

פסח ואש נמי לא מיערב,
האי ב שנה והאי ב שתי שני!?
איכא אש נזיר ואש מצורע.
ואיבעית אימא 
איכא ב שנה דמיחזי כב שתי שני,
ואיכא ב שתי דמיחזי כב שנה.
2

משנה )ג(:
אש שנתערב בשלמי 
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
שניה ישחטו בצפו ויאכלו כחמור שבה;
אמרו לו:
אי מביאי קדשי לבית הפסול.
נתערבו חתיכות בחתיכות,
קדשי קדשי בקדשי קלי,
הנאכלי ליו אחד בנאכלי לשני ימי ולילה 
יאכלו כחמור שבה.
3

4

5

גמרא:
תני תנא קמיה ד¯·:
שביעית אי לוקחי בדמיה תרומה,
מפני שממעטי באכילתה.

קעג

זבחים

לאכל צלויי,
שלוקי ומבושלי,
ולתת לתוכ תבלי חולי ותבלי תרומה,
דברי ¯·?!Ï‡ÚÓ˘È È
אמר ליה:
הנח לתרומת תבלי דרבנ.
9

איתיביה )מעשר שני ג:ב(:
אי לוקחי תרומה בכס) מעשר,
מפני שממעט באכילתה;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמתיר!?
אישתיק ליה.
10

11

כי אתא לקמיה ד¯· ,ÛÒÂÈ
אמר ליה:
אמאי לא תותביה מהא )שביעית ח:ז(:
אי מבשלי ירק של שביעית בשמ של תרומה,
שלא יביאו קדשי לבית הפסול;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמתיר!?
אמר ליה ‡·:ÈÈ
ולאו מי אותביתיה מהא דתבלי,
ואמר לי:
הנח לתרומת תבלי דרבנ,
טז
הכא נמי  דרבנ.
12

13

14

15

6

אי הכי 
איפכא מיבעיא ליה למיתני:
ירק של תרומה בשמ של שביעית!?
ולאו מי אותביתיה ממתניתי דמתיר ¯·?ÔÂÚÓ˘ È
ואמר לי :דאיערב,
הכא נמי  דאיערב.
אי דאיערב 
מאי טעמייהו ד¯· ?Ô
מידי דהוה אאש ושלמי.
מי דמי?
הת  אית ליה תקנתא ברעייה,
הא  לית ליה תקנתא ברעייה!?
הא לא דמי אלא לחתיכה שבחתיכות,
16

17

אמרוה רבנ קמיה ד¯·‡:
הא דלא כ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
דאי כ¯· ÔÂÚÓ˘ È
האמר:
מביאי קדשי לבית הפסול!?
אמר להו:
אפילו תימרו ¯·;ÔÂÚÓ˘ È
הני מילי  דאיעבד,
לכתחילה  לא.

18

19

עו.

ולכתחילה לא?
איתיביה ‡·* :ÈÈ
וכול רשאי כהני לשנות באכילת,
7

1

8

רש"י
ˆ .'ÂÎ ÔÈÈÂÏאמר קרא ל 0נתתי למשחה )במדבר

רש"י

 .¯ÈÚ˘ 1אי לו צמר אלא שיער אבל אש איל הוא ויש לו צמר:
 .'ÂÎÂ ¯ÈÊ Ì˘‡] 2באש נזיר ובאש מצורע כבש כתיב וסת כבש ב שנה
הוא[:
 .Ô‰·˘ ¯ÂÓÁÎ :'È ˙Ó 3לזכרי כהונה ובעזרה וליו ולילה כדי אש ובעל
השלמי יצא ידי שלמי שהרי כל אחד יקרב למי שהוא:
 .ÏÂÒÙ‰ ˙È·Ï 4שממעט בזמ אכילת שלמי ומביא לידי נותר אלא ירעו
וימכרו כדלעיל:
 .Ô‰·˘ ¯ÂÓÁÎ ÂÏÎ‡È 5ובהא רבנ מודו דליכא תקנתא אחריתי:
 .‰ÓÂ¯˙ ‰ÈÓ„· ÔÈÁ˜ÂÏ ÔÈ‡ ˙ÈÚÈ·˘ :'Ó‚ 6מפני שממעט בזמ אכילת
התרומה ומביאה לידי איסור אכילה שצריכה שתתבער מ העול קוד שתכלה
לחיה שבשדה ותרומה זו מתבואת שאר שני שבוע היתה וזמ אכילתה לעול
דאילו שביעית לאו בת תרומות ומעשרות היא:
 .'ÂÎ ÔÈ‡˘¯ ÌÈ ‰Î‰ ÔÏÂÎÂ 7משנה היא בפ' כל התדיר )לקמ צ (:וגבי קדשי
קאי:

ÔÏÎ‡Ï ÔÂ‚Î Ô˙ÏÈÎ‡· ˙Â ˘Ï 8
יח( לגדולה כדר 0שהמלכי אוכלי:
 .‰ÓÂ¯˙ ÈÏ·˙Â 9ואע''ג דקא ממעט בזמ אכילת תרומה:
 .‰ÓÂ¯˙ ÔÈÁ˜ÂÏ ÔÈ‡ 10הכהני בכס) מעשר שני בירושלי:
 .‰˙ÏÈÎ‡· ËÚÓÓ˘ È ÙÓ 11במקו אכילתה דמעכשיו לא יאכלנה אלא
בירושלי:
 .‡˙‡ ÈÎ 12אביי קמיה דרב יוס):
 .‰È·˙Â˙ ‡Ï È‡Ó‡ Ï''‡ 13נמי מהא:
 .ÏÂÒÙ‰ ˙È·Ï 14כשצרי 0לאכול השמ בזמ השביעית:
 .Ô ·¯„ ''‰ 15תרומת ירק:
 .ÈÎ‰ È‡ 16דמשו דרבנ הוא:
 .È ˙ÈÓÏ ‰ÈÏ ‡ÈÚ·ÈÓ ‡ÎÙÈ‡ 17אי מבשלי ירק של תרומה בשמ שביעית
ורבי שמעו מתיר אבל השתא שמ תרומה דאורייתא היא דכתיב )ש( כל חלב
יצהר וקא שרי ר''ש:
 .·¯ÚÈ‡„ 18שמ בירק ועל כרחו יבשל יחד כדמפרש לקמיה דאי אפשר
לסוחטו כולו ממנו:
 .'ÂÎ ÈÓ„ ‡Ï ‡‰ 19סיומא דקושיא הוא:
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כל הזבחים

דף עז.

פרק שמיני

זבחים

דכיו דלית תקנתא,
דאוכל כחמור שבה!?

והא בעי הקטרה!?
דאקטר ליה.

מתקי) לה ¯·:‡ È
מי דמי?
חתיכה שבחתיכות לית לה תקנתא כלל,
האי אית ליה תקנתא בסחיטה!?
ו¯· ?!ÛÒÂÈ
היכי נסחוט?
נסחוט טובא  קא מפסיד בשביעית,
נסחוט פורתא  סו) סו) איערובי מיערב.

אימת?
אי בתר מתנות שבע 
הוו להו שיריי שחסרו בי קמיצה להקטרה,
ואי מקטירי את הקומ #עליה!
אי קוד מתנות שבע 
כל שממנו לאישי הרי הוא בבל תקטירו.

12

13

14

15

2

איתיביה:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
למחרת מביא אשמו ולוגו עמו,
ואומר:
א של מצורע  הרי זה אשמו וזה לוגו* ,
וא לאו  אש זה של שלמי נדבה,
ואותו אש טעו שחיטה בצפו,
ומת בהונות,
וסמיכה ,ונסכי,
ותנופת חזה ושוק,
ונאכל ליו ולילה!?
תקוני גברא שאני.
התינח  אש;
לוג  מאי איכא למימר!?
דאמר:
לוג זה יהא נדבה.
ודילמא לאו מצורע הוא ובעי מקמ?!#
דמקמי.#
ודילמא מצורע הוא ובעי מת שבע!
דיהיב.
54

6

אמר ¯· :ÈÊÙ Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰È
דמסיק להו לש עצי;
דתניא:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
יח נִ יחֹח" אי אתה מעלה,
"לְ ֵר ַ
אבל אתה מעלה * לש עצי.
והא איכא שיריי דבעי מילינהו,
ואיכא ה 0פורתא דלא קמי #עילויה!?
דפריק ליה.
1716

18

3

עו:

קעד

עז.

19

20

דפריק ליה היכא?
אי גוואי 
קא מעייל חולי לעזרה!
אי אבראי 
איפסיל ליה ביוצא!
21

22

7

8

9

והא חסר ליה!?
דמייתי פורתא ומלי ליה,
דתנ )נגעי יד:י(:
חסר הלוג עד שלא יצק ימלאנו.
10

11

רש"י

 .˙ÂÎÈ˙Á· ‰ÎÈ˙Á 1מתני' היא וקתני תאכל כחמור שבה ואפילו לרבנ והכא
נמי אי בדאיערב עסקינ לא הוו פליגי רבנ עליה:
 .˙ÈÚÈ·˘· „ÈÒÙÓ˜Â 2ורחמנא אמר לאכלה ולא להפסד:
 .˙¯ÁÓÏ 3בספק מצורע מוחלט וספק אינו מוחלט קאי למחרת ביו השמיני:
 .˙Â Â‰·Â ÔÂÙˆ· ‰ËÈÁ˘ 4כחומר אש:
 .˜Â˘Â ‰ÊÁ ˙ÙÂ ˙Â ÌÈÎÒ Â ‰ÎÈÓÒÂ 5כחומר שלמי והא הכא דלמא לאו
מצורע הוא והוי שלמי וקתני ונאכל ליו ולילה אלמא לכתחלה נמי שרי
ר''ש:
 .'ÂÎ Ì˘‡ Á È˙ ‡‰ 6מלתיה דר''ש קא מפרש ואזיל ולאו לרבא קא מותיב:
 .‰·„ ‡‰È ‰Ê ‚ÂÏ 7א אינו מצורע דאמרי' לקמ בפ' כל התדיר )צא (.מתנדבי
שמ בפני עצמו:
 .ıÓ˜ÈÓ ÈÚ·Â 8המתנדב שמ קומצו ומקטיר הקומ #ושיריו נאכלי כדילי) ליה
מקרב מנחה )קרב( מלמד שמתנדבי שמ כמנחה כו':
 .Ú·˘ Ô˙Ó 9כדכתיב קרא בלוג של מצורע והזה מ השמ באצבעו ]וגו'[ )ויקרא
יד(:
 .‰ÈÏ ¯ÒÁ ‡‰Â 10ע''י קמיצה ולוג חסר פסול כדכתיב )ש( ולוג שמ:
 .˜ˆÈ ‡Ï˘ „Ú 11מ הלוג על כפו השמאלית כדכתיב ומ השמ יצק הכה על
כ) הכה השמאלית והזה הכה באצבעו הימנית מ השמ אשר על כפו
השמאלית )ש(:

רש"י

 .‰¯Ë˜‰ ıÓÂ˜ ÈÚ· ‡‰Â 12דדלמא נדבה הוא:
 .‰ÈÏ ¯ÈË˜Ó„ 13ושיריי נאכלי ממ''נ אי דמצורע הוא הרי הוא נאכל כדאמרי'
בפ' בית שמאי )לעיל מד (:לכל קרבנ לרבות לוג שמ של מצורע ואי נדבה הוא
הרי הוא כשירי מנחה:
 .Ú·˘ ˙Â ˙Ó ¯˙· È‡ 14דלמא נדבה הוא וכי יהיב מת שבע בתר קמיצה הוו
להו שיריי שחסרו בי קמיצה להקטרה וקי''ל במנחות בפ''ק )ט (:אי מקטירי
הקומ #עליה דכתיב מ המנחה פרט לשחסרה היא כו':
 .Ú·˘ Ô˙Ó Ì„Â˜ È‡Â 15היכי מצי למיתב תו מיניה מת שבע דלמא נדבה היא
והקטרת הקומ #הקטרה והנ 0הוו להו שיריי וכי הדר מעייל מידי מינייהו קא
עבר משו בל תקטירו כדכתיב )ויקרא ב( כי כל שאור וכל דבש וגו' והאי ממנו
יתירא הוא ודרשינ ביה נמי לא תקטירו כל שממנו אשה לה' יש בכלל הזה
קדשי ושירי מנחה ולח הפני שקרב מה כבר לאישי האימורי וכ הקומ#
וכ הבזיכי קיימי שירי בבל תקטירו והנ 0הזאות במקו הקטרה קיימי:
 .ÌÈˆÚ Ì˘Ï 16דאמר הכי א מצורע הוא דאי הקטרת הקומ #הקטרה דהא
לאו נדבה הואי הרי מזה מאלו שאינ שיריי וא אינו מצורע והקטרת הקומ#
הקטרה ויש ממנו לאישי ואלו שיריי ה ובבל תקטירו הרי הזאות האלו
כאילו ה מי שהרי רשאי להעלות שירי מנחה על המזבח:
 .ÌÈˆÚ Ì˘Ï 17והאי דנקט לישנא דעצי ולא נקט לש מי משו לישנא
דקרא דאותביה מבל תקטירו נקט לה:
 .‰ÏÚÓ ‰˙‡ È‡ ÁÂÁÈ ÁÈ¯Ï 18בתריה דההוא קרא דכל שממנו לאישי כתיב
קרב ראשית תקריבו אות ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח קרב ראשית
אשאור ודבש הכתוב בראש המקרא העליו קאי וקאמר יש ל 0להביא מה
ביכורי מ הדבש ושתי הלח מהשאור ואל המזבח לא יעלו אכוליה קרא קאי
ואדרשה דבל תקטירו:
 .ÌÈÈ¯È˘ 19ה 0פורתא מה שהוסי) אחר קמיצה ודלמא נדבה הוה ולא שרי להו
מתנות המצורע אלא קמיצה קא שרי להו:
 .‰ÈÏ ˜È¯Ù„ 20ואומר א אינו מצורע הלוג נדבה הרי מה שהוספתי שלא
לצור 0מחולל על מעות הללו דכלי שרת אי מקדשי אלא מדעת וזה לא נתנו
לתו 0הלוג ע''מ שיקדשנו הלוג א אינו מצורע לפיכ 0יש לו פדיו:
 .ÔÈÏÂÁ ÏÈÈÚÓ ‡˜ 21כשהוא פודהו ומוציאו לחולי נמצא אותו שמ של חולי
בעזרה:
 .‰ÈÏ ÏÈÒÙÈ‡ 22כל הלוג ביוצא דהא קדש קדשי הוא כמנחה ואי קשיא למה
לי כולי האי דקמי #ברישא והדר מוסי) עליה ואיכא לאקשויי כל הני ליעבד
ברישא כל צרכי מצורע והדר נימלייהו וניקמו #וניקטר ולא בעי למיפרקיה
איכא לתרוצי מאחר שהקדישו למזבח אי יכול לשנותו לצרכי מצורע שמא
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כל הזבחים

דף עז:

פרק שמיני

קעה

זבחים

"אֹ ָתם" הוא דאי אתה מעלה,
אבל אתה מעלה לש עצי,
אבל מידי אחרינא  לא.
ו¯·?!¯ÊÚÈÏ‡ È
"אֹ ָתם" הוא דרבאי ל 0כבש כמזבח,
אבל מידי אחריני  לא.
ו¯· ?!Ô
תרתי שמע מינה.

לעול גוואי 
וחולי ממילא הויי.

10

והא אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
אי מתנדבי שמ!?
תקוני גברא שאני.
1

11

יתיב ¯· ¯ ÈÓÂÁקמיה ד¯·,‡ È
ויתיב וקאמר משמיה ד¯· :‡ÙÈÏÁ˙ ¯· ‡ Â‰
ונימא 
אש זה יהא אש תלוי!?
שמע מינה 
מא תנא דפליג עליה ד¯·?¯ÊÚÈÏ‡ È
¯· ÔÂÚÓ˘ Èהוא דאמר:
אי מתנדבי אש תלוי!?
אמר ליה :תורה ,תורה,
אימרי בדיכרי מיחלפי ל!0

12

2

מתניתי דלא כי האי תנא,
דתניא:
אמר ¯·:‰„Â‰È È
לא נחלקו ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èו,ÌÈÓÎÁ
על איברי חטאת שנתערבו באיברי עולה שיקרבו,
ברובע ונרבע שלא יקרבו,
על מה נחלקו?
על איברי עולה תמימה שנתערבו באיברי בעלת מו,
ש¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
יקרבו,
ורואה אני למעלה כאילו ה עצי;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
לא יקרבו.
13

3

4

משנה )ד(:
איברי חטאת שנתערבו באיברי עולה 
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
ית למעלה,
ורואה אני את בשר החטאת מלמעלה כאילו ה עצי;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
תעובר צורת ויצאו לבית השריפה.
5

6

7

גמרא:
מאי טעמיה ד¯·?¯ÊÚÈÏ‡ È
אמר קרא )ויקרא ב,יב(:

עז:

יח נִ יח ַֹח",
"וְ ֶאל ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח ל ֹא יַעֲ ל ּו לְ ֵר ַ
יח נִ יחֹח" אי אתה מעלה,
"לְ ֵר ַ
אבל אתה מעלה לש עצי.
ו¯· ?!Ô
מיעט רחמנא "אֹ ָתם" )ש(,
8

9

רש"י

אינו מצורע והלוג של מזבח נמצא מאבד קדשי מזבח בידי הלכ 0קמי #ברישא
לצור 0גבוה ואי נמי מצורע הוא לא מפסיד מידי דהדר ממלי ליה כדאמר:
 .ÔÓ˘ ÔÈ·„ ˙Ó ÔÈ‡ ÔÂÚÓ˘ È·¯ ¯Ó‡‰Â 1לקמ בפ' כל התדיר )צא (.והיכי אמרת
לר''ש לוג זה יהא נדבה:
 .ÈÂÏ˙ Ì˘‡ ‡‰È ‰Ê Ì˘‡ Ú¯ÂˆÓ Â È‡ Ì‡ ‡ÓÈ Â 2לכפר על ספק עבירה שבידו
כר''א דאמר בכריתות )כה (.מתנדב אד אש תלוי בכל יו שאי ל 0אד שאינו
עומד בספק חטא והכי שפיר טפי שזמ אחד לאכילת כל האשמות ולא מביא
קדשי לבית הפסול:
 .‰¯Â˙ ‰¯Â˙ 3כלומר היכ היא תורה של אד גדול כמות:0
 .ÍÏ ÔÈÙÏÁÓ ‡˜ È¯ÎÈ„· È¯ÓÈ‡ 4כבש ב שנתו מיחל) ל 0באיל ב שתי שני
אש מצורע כבש ב שנתו הוא והיא 0יכול הוא להתנות עליו באש תלוי
שאינו בא אלא איל ב שתי שני:
 .‰ÏÚÓÏ Ô˙È :'È ˙Ó 5על המזבח:
 .˙‡ËÁ ¯˘· ˙‡ È ‡ ‰‡Â¯Â 6שהוא בבל תקטירו כאילו ה עצי דכיו דלא
להקטרה מכוי שרי:
 .‰ÙÈ¯˘‰ ˙È·Ï Â‡ˆÈÂ 7דלית להו רואי וקעבר בכל שממנו לאישי הוא בבל
תקטירו שכבר אימוריו קרבו ונעשה הבשר שיריי:
 .ÂÏÚÈ ‡Ï Á·ÊÓ‰ Ï‡Â :'Ó‚ 8בתר לא תקטירו ממנו דדרשינ מיניה כל שממנו
לאישי כתיב:
 .Ì˙Â‡ 9ברישא דקרא כתיב קרב ראשית תקריבו אות ואשאור ודבש קאי
כדפרישית לעיל מה יש ל 0להביא מה שתי הלח מ השאור שהיא ראשית
לכל המנחות וביכורי מ הדבש ואל המזבח לא יעלו וגו' אבל אתה מעלה
לש עצי:

ו¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
מאי שנא רובע ונרבע?
דלא חזו,
בעלת מו נמי לא חזי!? *
אמר ¯· :‡ Â‰
בדוקי שבעי,
ואליבא ד¯· ‡·È˜Ú Èדאמר:
א עלו  לא ירדו.
אימר דאמר ¯· ‡·È˜Ú È
דאי עבד;
לכתחלה  מי אמר!?
אמר ¯· :‡ÙÙ
הכא במאי עסקינ?
כגו שעלו על גבי כבש.
אי הכי 
אפילו בעינייהו!?
14

15

רש"י

 .‡Ï ‡ È¯Á‡ È„ÈÓ Ï·‡ 10אכל שממנו לאישי דנפיק מסיפיה דקרא קמא לא
קאי:
 .¯ÊÚÈÏ‡ È·¯Â 11להכי כתיב אות למעוטי אשאור ודבש למעוטי שיריי
מאזהרת אל המזבח לא יעלו דמרבינ מיניה כבש כמזבח כדתניא בתורת כהני
אי לי אלא מזבח כבש מניי תלמוד לומר אל המזבח:
 .‰ ÈÓ Ô ÈÚÓ˘ È˙¯˙ Ô ·¯Â 12דמיעוטא דאות אכל מאי דכתיב בהדא קרא קאי
]וכי[ היכי דממעט שיריי מאיסורא דריבויא דכבש כמזבח ממעט להו נמי
מהיתירא דהעלאה לש עצי דנפקא מהאי קרא:
 .'È ˙Ó 13דקתני ]דבבשר[ חטאת פליגי רבנ וקתני נמי איברי בבעלי מומי
לר' אליעזר לא קרב אלא א כ קרב אחד מה קוד שנמל 0דלאו כי האי תנא:
 .˘·Î‰ ÏÚ ÂÏÚ˘ ÔÂ‚Î 14וכיו דלר''ע לא ירדו מ המזבח הני מעל לכתחלה
מכבש למזבח דקי''ל לקמ )פו (.כש שהמזבח מקדש כ 0הכבש מקדש:
 .Â‰ÈÈ ÈÚ· 'ÈÙ‡ 15שלא נתערבו בתמימי א עלו בעלי מומי לכבש לר''ע
יקרבו:
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כל הזבחים

דף עח.

פרק שמיני

אלא טעמיה ד¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
מיעט רחמנא "מ ּום ָּבם" )ויקרא כב,כה( הוא דלא ירצו,
הא על ידי תערובת  ירצו.
ו¯· ?!Ô
"מ ּום ָּבם" הוא דלא ירצו,
הא עבר מו ירצו.
ו¯·?!¯ÊÚÈÏ‡ È
מ" ָּבם" " ָּב ֶהם".

7

משנה )וז(:
ד שנתערב במי,
א יש בו מראית ד  כשר.
נתערב ביי 
רואי אותו כאילו הוא מי.
נתערב בד בהמה או בד החיה 
רואי אותו כאילו הוא מי; *
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
אי ד מבטל ד.
98

10

עח.

" ָּבם" " ָּב ֶהם" לא דרשי.

זבחים

אסברה ל 0
מאי אחד?
זוג אחד.

1

ו¯· ?!Ô

קעו

11

12

אי הכי 
רואה,
הא רחמנא אכשריה!?
לדבריה קאמר להו:
לדידי רחמנא אכשריה,
לדידכו אודו לי מיהא בשר בעלת מו כעצי דמי,
מידי דהוה אבשר חטאת.
ו¯· ?!Ô
הכא  מאיסי,
הת  לא מאיסי.
2

משנה )ה(:
אברי באברי בעלי מומי 
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
א קרב ראש אחד מה  יקרבו כל הראשי,
כרעי של אחד מה  יקרבו כל הכרעי;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
יז
אפילו קרבו כול חו #מאחד מה 
יצא לבית השריפה.
3

נתערב בד פסולי 
ישפ 0לאמה.
בד התמצית 
ישפ 0לאמה;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èמכשיר.
א לא נמל 0ונת 
כשר.
13

14

15

16

גמרא:
אמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
לא שנא אלא שנפלו מי לתו 0ד,
אבל נפל ד לתו 0מי 
ראשו ראשו בטל.
17

אמר ¯· :‡ÙÙ
ולעני כיסוי אינו כ,
לפי שאי דחוי במצות.
18

19

20

4

גמרא:
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
לא הכשיר ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאלא שני שני,
אבל אחד אחד  לא.
5

מתיב ¯·) ‰ÈÓ¯È Èכא(:
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
אפילו קרבו כול חו #מאחד מה 
יצא לבית השריפה!?
יח
אמר ליה ¯· ·˜ÚÈ Èל¯·:‡ÙÈÏÁ˙ ¯· ‰ÈÓ¯È È
6

רש"י

 .Ì· 1משמע כשה בפני עצמ:
 .˙‡ËÁ ¯˘·‡ ÈÂ‰„ È„ÈÓ 2דמודיתו לי דא נתערב באיברי עולה יקרב לש
עצי כדאמר:
 .ÌÈ¯·È‡ :'È ˙Ó 3של עולות הרבה באיברי עולת בעלת מו א קרב ]א' מה[
תלינ איסורא ביה:
 .‰Ù¯˘‰ ˙È·Ï ‡ˆÈ 4דלא תלינ איסורא בקריבי כבר:
 .ÌÈ ˘ ÌÈ ˘ ‡Ï‡ ('ÂÎ Â˜ÏÁ ‡Ï) :'Ó‚ 5זוג זוג יקריב דאיכא למימר מיגו
דהאי לאו דאיסורא הוא דהאי נמי לאו איסורא הוא ואיסורא אזיל ליה בההוא
דקרב קוד שנמל 0אבל אחד אחד דליכא מיגו לא:
 .'ÂÎ Ô‰Ó „Á‡Ó ıÂÁ 6מכלל דלרבי אליעזר קרב:

רש"י

 .„Á‡ ‚ÂÊ 7שני ראשי:
 .ÔÈÈ· ·¯Ú˙ ˘ :'È ˙Ó 8שהוא אדו ואי מראה ניכר בו:
 .ÌÈÓ ‡Â‰ ÂÏÈ‡Î ÔÈÈ Â˙Â‡ ÔÈ‡Â¯ 9ואומדי א היה ד שנתערב כא ניכר במי
הללו כשר לזריקה:
 .‰Ó‰·‰ Ì„· 10של חולי:
 .Â˙Â‡ ÔÈ‡Â¯ 11של חולי כאילו הוא מי ואומדי אותו א היה ד הזבח ניכר
כשר ואע''פ שהחולי רבי עליו:
 .Ì„ ÏË·Ó Ì„ ÔÈ‡ 12דמי במינו לא בטיל ואפי' טיפה לתו 0כלי גדול כשר
לזריקה:
 .ÔÈÏÂÒÙ Ì„· ·¯Ú˙ 13כגו ברובע ונרבע או בנשחט חו #לזמנו או חו#
למקומו:
 .‰Ó‡Ï ÍÙ˘È 14ואפילו הכשר רבה עליו וכ בד התמצית ישפ 0לאמה ואע''פ
שד הנפש רבה עליו ומשו גזירה כדמפרש בגמ':
 .¯È˘ÎÓ ‡''¯Â 15טעמא מפרש בגמ':
 .¯˘Î Ô˙ Â ÍÏÓ ‡Ï Ì‡ 16אפילו לת''ק דאפילו לכתחלה אי לאו משו גזירה
היה מכשיר:
 .Â ˘ ‡Ï :'Ó‚ 17דא יש בו מראית ד כשר ואע''ג דרובא מי אלא שנפלו
מי לתו 0ד:
 .ÈÂÒÈÎ ÔÈ ÚÏÂ 18דתנ ביה נמי כה''ג נתערב במי א יש בו מראית ד חייב
לכסות בפ' כיסוי הד )חולי פז:(.
 .ÔÎ Â È‡ 19דאפילו נת ד לתו 0מי א יש בו מראית ד חייב לכסות ולא
אמרינ קמא קמא בטיל ליה:
 .˙ÂˆÓ· ÈÂÁ„ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ 20דאע''פ שנדחה טפה ראשונה שנפל לתו 0המי ולא
היה מראיתה ניכר אפ''ה כי הדר נפל טפה שניה חוזרת ראשונה וניעורה
להצטר) עמה וכי נפל עד שהפכו מי למראה ד חוזר ונראה לכיסוי ולא
אמרינ הואיל ונדחה ידחה דלא שיי 0דחוי אלא בדבר קדושה:
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כל הזבחים

דף עח:

פרק שמיני

זבחים

אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
הפיגול והנותר והטמא שבלל זה בזה ואכל 
פטור,
אי אפשר שלא ירבה מי על חבירו ויבטלנו.

רואי אותו כאילו הוא מי;
מאי לאו 
רואי אותו ליי כאילו הוא מי!?
לא,
רואי אותו לד כאילו הוא מי.
אי הכי 
בטל מיבעי ליה!
ועוד תניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
רואי אותו כאילו הוא יי אדו,
א דיהה מראהו  כשר,
וא לאו  פסול!?

מתיב ¯·‡:
עשה עיסה מ חיטי ומ אורז,
א יש בה טע דג 
חייבת בחלה,
וא) על גב דרובא אורז!?
מדרבנ.
אי הכי 
אימא סיפא:
אד יוצא בה ידי חובתו בפסח!? *
אלא,
מי בשאינו מינו  בטעמא,
מי במינו  ברובא.

תנאי היא,
דתניא:
דלי שיש בו יי לב או חלב והטבילו 
הולכי אחר הרוב;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
רואי אותו כאילו הוא יי אדו,
א דיהה מראהו  כשר,
וא לאו  פסול.

1

2

שמע מינה תלת:
שמע מינה 
איסורי מבטלי זה את זה;
ושמע מינה 
נות טע ברוב לאו דאורייתא;
ושמע מינה 
התראת ספק לא שמה התראה.
3

8

9

10

4

5

עח:

קעז

11

151413

12

16

ורמינהי )מקוואות י:ו(:
דלי שהוא מלא רוקי והטבילו 
כאילו לא טבל;
מי רגלי 
רואי אותו כאילו ה מי;
מלא מי חטאת 
עד שירבו המי על מי חטאת;

6

17

18

19

ונשער מי במינו כמי בשאינו מינו,
דתנ )כא(:
נתערב ביי 
7

20

1

רש"י

 .‰Ê· ‰Ê ÔÏÏ·˘ 1כזית מזה וכזית מזה ונת לתו 0פיו פטור ממלקות ואפילו
התרו בו:
 .'ÂÎ Â¯È·Á ÏÚ ÔÈÓ ‰·¯È ‡Ï˘ ¯˘Ù‡ È‡ 2כשהוא לועס אותה בפיו נבלל מי
לתו 0חבירו מיעוטו של זה ברובו של זה ובטל המיעוט ברוב והבטל בכל מי
נוס) על המבטל ונקרא בשמו ונגרע ממינו וא''א לכוי שלא יהא ממי האחד
בטל בחבירו יותר ממה שבטל ממי חבירו בו ונמצא שאי באותו ]מי[ כשיעור
דבציר ליה שיעוריה ולא ידעינ הי מינייהו בצר ליה וכי מתרינ ביה לא ידעינ
משו מאי נתרי ביה וצרי 0להתרות בו משו האיסור הילכ 0כי מתרו ביה
משו פיגול הויא התראת ספק דלמא לא בדידיה תהוי חיובא וכ בנותר ואע''ג
דבמסקנא ודאי אחד מינייהו עבר בשעת התראה מיהא ספק הוא בכל אחד א
יעבור עליו א לא והתראת ספק לאו התראה היא:
 .‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏË·Ó ÔÈ¯ÂÒÈ‡ ‰ ÈÓ ÚÓ˘ 3כי היכי דהיתר מבטל איסור ולא
אמרינ איסורא לא מבטל איסורא:
 .‡˙ÈÈ¯Â‡„ Â‡Ï ·Â¯· ÌÚË Ô˙Â ‰ ÈÓ ÚÓ˘Â 4הא דאמור רבנ בכל דוכתי
איסור הנו''ט בהיתר אוסרו ואע''פ שההיתר ברוב לאו דאורייתא הוא ללקות
עליו דאי דאורייתא נהי נמי דרבה מי על חבירו מ''מ טעמא יהיב ואיכא טעמא
דשיעור של וקס''ד השתא דאפילו פיגול ונותר מב' מיני שטעמו של זה ניכר
בזה נמי פטור לר''ל כגו האי בשר והאי שירי מנחה:
 5ה''ג  .'ÂÎ Ê¯Â‡‰ ÔÓÂ ÔÈËÁ ÔÓ Â˙ÒÈÚ ‰˘Úואד יוצא בה ידי חובתו של עשה
דקו אכול מצה בפסח ואי נות טע ברוב לאו דאורייתא היכי נפיק הא קי''ל
)פסחי לה (.דאי יוצאי אלא במצה שהיא מחמשת המיני דכתיב לא תאכל עליו
חמ #שבעת ימי תאכל עליו מצות )דברי טז( דברי הבאי לידי חימו #אתה
יוצא בה ידי מצה יצאו אלו שאי באי לידי חימו #אלא לידי סרחו:
 .Â ÈÓ Â È‡˘· ÔÈÓ ‡Ï‡ 6שהטע ניכר בו בטעמא מחייב ולקי מ התורה וכי
אמר ריש לקיש בפיגול ונותר של מי ומינו דליכא למיק אטעמא ולא תשמע
מינה נות טע ברוב לאו דאורייתא:
 .Â ÈÓ Â È‡˘· ÔÈÓÎ Â ÈÓ· ÔÈÓ ¯Ú˘ Â 7כיו דהיכא דקיימינ אטעמא כל כמה
דיהיב טעמא לא בטיל כי ליכא למיק נמי אמאי מזלזלינ באיסורי למיהדר
ולבטל ברוב נימא רואי אילו היה מי ושאינו מינו הא יש בו היכר טעמא
השתא נמי לא ניבטיל עד דרבה עליו כל כ 0כשיעור ביטול של מי ושאינו
מינו:

רש"י

 .‡Â‰ ÌÈÓ ÂÏÈ‡Î ÔÈÈ Â˙Â‡Ï ÔÈ‡Â¯ Â‡Ï È‡Ó 8וא מראה ד היה ניכר בה כשר
אלמא אע''ג דמי במינו הוא לעני ביטולא דחזותא לא אמרינ ליבטל ברוב
אלא משערינ ליה כמי בשאינו מינו:
 .ÌÈÓ ‡Â‰ ÂÏÈ‡Î Ì„Ï Â˙Â‡ ÔÈ‡Â¯ ‡Ï 9ופסיל דבטיל ליה ברובא הואיל ובתר
חזותא אזלינ והכא ליכא למיק עליה דמילתא בטיל ברובא:
 .ÌÂ„‡ ÔÈÈ ‡Â‰ ÂÏÈ‡Î Â˙Â‡ ÔÈ‡Â¯ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯ 10לקמ מייתי לה לכולה
משנה:
 .ÈÏ„ 11טמא:
 .·ÏÁ Â‡ Ô·Ï ÔÈÈ Â· ˘È˘ 12שאי מראיה ניכר בתו 0המי:
 .ÂÏÈ·Ë‰Â 13וקאמר ר' יהודה הואיל ואילו יי אדו הוה כל זמ שאדמומית
שלו ניכרת לא בטיל במי ואי טבילה עולה לכלי זה אלא א כ שפ 0מה עד
שירבו ליכנס לתוכו ממי המקוה כדי להפקיע כל מראה היי הימנו השתא נמי
כשהוא לב רואי אותו כאילו היה אדו א ממועט כל כ 0שהמי הנכנסי
לתוכו יש בה שיעור להפקיע מראיו כשר כלומר עלתה לו טבילה וא לאו
פסול אלמא משערי מי במינו כמי בשאינו מינו ולהחמיר דלא ליבטל ברובא
כל דהו:
 .‡È‰ È‡ ˙ 14דרבנ פליגי עליה דר' יהודה וכוותייהו קיימינ:
 .ÂÏÈ·Ë‰Â 15ולא שפ 0מה שבתוכו הולכי אחר הרוב א לא היה חציו יי כיו
שהטבילו ונתמלא ממי המקוה ורבו המי על היי טהור:
:(ÌÂ„‡ ÔÈÈ ‡Â‰ ÂÏÈ‡Î) 16
 .ÔÈ˜Â¯ ‡ÏÓ ‡Â‰˘ ÈÏ„ 17גרסינ:
 .Ï·Ë ‡Ï ÂÏÈ‡Î 18שהרוק עב הוא וחוצ #בפני המי ואינו בטל במי ומלא
לאו דוקא אלא איידי דבעי למיתני מלא מי רגלי דדוקא הוא דאשמעינ רבותא
דלא בעי לבטולינהו דכיו שעברו מי המקוה על פיו ונשקו לאות שבתוכו
נעשו חבור לה וטהר דמי רגלי מי מי ה תני נמי מלא רוקי:
 .ÌÈÓ Ô‰ ÂÏÈ‡Î Â˙Â‡ ÔÈ‡Â¯ 19כלומר א) על פי שמראיה חלוק מקצת ממראה
שאר מי אפילו הכי כיו דמי מי ה לא בעי רובא לבטולי אלא רואי אותו
כו':
 .˙‡ËÁ ÈÓ ‡ÏÓ 20הואיל וה אב הטומאה וחשיבי משו קדושתייהו לא בטלי
אלא ברובא:
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כל הזבחים

דף עט:

פרק שמיני

מא שמעת ליה דאית ליה רואי?
¯·,‰„Â‰È È
וקתני דסגי ליה ברובא!?
אמר ‡·:ÈÈ
לא קשיא* ,
הא  דידיה,
הא  דרביה;
דתניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר משו ¯·:Ï‡ÈÏÓ‚ Ô
אי ד מבטל ד,
אי רוק מבטל רוק,
ואי מי רגלי מבטלי מי רגלי.

זבחים

כ 0אי איסורי מבטלי זו את זו.

2

3

עט.

קעח

מא שמעת ליה דאמר:
אי מצות מבטלות זו את זו?
 ÏÏ‰היא,
דתניא:
אמרו עליו על  Ô˜Ê‰ ÏÏ‰שהיה כורכ בבת אחת ואוכל,
משו שנאמר )במדבר ט,יא(:
ֹאכלֻה ּו"* .
" ַעל ַמצ ֹּות ּו ְמר ִֹרים י ְ
15

4

עט:

5
6

7

¯·‡ אמר:
בדלי שתוכו טהור וגבו טמא עסקינ,
דמדינא סגי להו בכל דהו,
ו¯·  Ôהוא דגזרו בהו,
דילמא חייס עלייהו ולא מבטיל ליה,
וכיו דאיכא ריבויא  לא צרי.0
8

9

10

11

אמר ¯·‡:
אמור רבנ בטעמא,
ואמור רבנ ברובא,
ואמור רבנ בחזותא.
מי בשאינו מינו  בטעמא,
מי במינו  ברובא,
היכא דאיכא חזותא  במראה.

תנו רבנ:
חרס של זב וזבה 
פע ראשו ושני טמא,
שלישי טהור;
במה דברי אמורי?
שנת לתוכו מי,
אבל לא נת לתוכו מי 
אפילו עשירי טמא;
¯· ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
שלישי ,א) על פי שלא נת לתוכו מי 
טהור.
16

17

18

19

מא שמעת ליה דאמר:
מי במינו לא בטיל? ¯·,‰„Â‰È È
ורמינהו:
פשת שטוואתו נדה  מסיטו טהור,
וא היה לח  מסיטו טמא,
משו משקה פיה;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
א) הרוטבו במי  טמא,
משו משקה פיה;
ואפילו טובא!?
אמר ¯· :‡ÙÙ
שאני רוק דקריר.
20

21

22

12

23

ופליגא ד¯·,¯ÊÚÏ‡ È
דאמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
כש שאי מצות מבטלות זו את זו 
13

14

רש"י

24

25

 .ÌÈÓ‰ Â·¯È˘ „Ú 1אי טבילה עולה לכלי עד שישפו 0מה יותר מחציו של
כלי כדי שירבו המי הנכנסי על מי חטאת:
] .[È''¯ Â˙Â‡ ÔÈ‡Â¯ ¯Ó‡„] ‰ÈÏ ˙ÚÓ˘ Ô‡Ó 2דשמעת ליה[ דאמר רואי אותו
כאילו הוא שנוי ממראה שלו:
 .È ˙˜Â 3היכא דשוה מראה הבטל למראה המבטל כגו מי חטאת שאי מראיה
חלוק דסגי ליה למבטל ברובא ולא אמרינ רואי אותו כאילו הוא יי אדו
להחמיר:
 .‰È·¯„ ‡‰ 4הא דתנ לעיל רואי אותו כאילו הוא יי אדו דרביה הוא
דמחמיר בביטול כי היכי דמחמיר במי ומינו ואמר לא בטיל כלל ומי בשאינו
מינו נמי דאית ליה דבטל וקיימא ליה כל זמ שמראה המועט ניכר ברוב לא
בטיל מחמיר נמי ואמר דהיכא דמראיה שוי כגו יי לב במי דרואי אותו
כאילו אדו ולא סגיא ליה ברובא:
 .Ì„ ÏË·Ó Ì„ ÔÈ‡ 5אצל זריקה ואצל כיסוי:
 .˜Â¯ ÔÈ‡Â 6הטהור מבטל רוק הזב:
 .ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÔÈ‡Â 7טהורי מבטלי מי רגלי של זב ומטמא ואע''פ שרבות
הטהורות על הטמאות בכלי:
 .¯Ó‡ ‡·¯ 8לעול חד תנא היא וכרביה ס''ל והא דקאמר ברובא סגי:
 .‡ÓË Â·‚Â ¯Â‰Ë ÂÎÂ˙˘ ÈÏ„· 9כגו שנטמא גבו בטומאת משקי דרבנ
דקי''ל )נדה ז (:תוכו אוגנו אוזניו וידיו טהורי:
 .‰ÈÏ È‚Ò ‡ È„Ó„ 10בכניסת מי לתוכו כל דהו שתעלה טבילה לשפתו דהא
תוכו אי צרי 0טבילה:
 .¯ÂÊ‚„ ‡Â‰ Ô ·¯Â 11שיטבלנו יפה דאי אמרת דסגי ליה בטבילת גבו דילמא
חייס עלייהו על מי החטאת שלא יתערבו מי המקוה לתוכו ויפסלו ולא מטביל
ליה לשפת הכלי לפיכ 0גזרו עליו להטבילו ולפוסלו וכיו דאיכא ריבוייא תו לא
צרי 0דהא טבילת תוכו חומרא בעלמא הוא:
 .‡˙ÂÊÁ ‡ÎÈ‡„ ‡ÎÈ‰Â 12מילי דלא תלי בטעמא אלא בחזותא כגו לעני
טבילת מקוה בחזותא:
 .¯ÊÚÏ‡ È·¯„ ‡‚ÈÏÙÂ 13הא דריש לקיש דאמר איסורי מבטלי זה את זה:

רש"י

 .ÂÊ ˙‡ ÂÊ ˙ÂÏË·Ó ÔÈ‡ ˙ÂˆÓ˘ Ì˘Î 14כדאמר לקמ:
 .˙Á‡ ˙·· ¯Â¯ÓÂ ‰ˆÓ ÁÒÙ Í¯ÂÎ ÏÏ‰ 15ולא אתי טע מרור ומבטל לי'
לטע מצה:
 .‰·ÊÂ ·Ê Ï˘ ÔÒ¯Á 16עביט של מי רגלי ונשבר וחרסיו בלעו ממי רגלי
הזבי וה מטמאי במשא שאע''פ שנבלעו טמאי כדתנ במסכת כלי )פ''ט
מ''ה( ומייתי לה בגמרא דנדה חרס שבלעו משקי טמאי ונפלו לאויר תנור
התנור טמא שסו) משקה לצאת בהיסק התנור:
 .È ˘Â ÔÂ˘‡¯ ÌÚÙ 17כבסו ב' פעמי טמא שעדיי לא פלטו ממי רגלי שבו
וה אחד ממעייני הזב:
 .¯Â‰Ë '‚ 18משנת לתוכו מי שלשה פעמי טהור שפלטו מי הרגלי
הנבלעי בו:
 .ÌÈÓ ÂÎÂ˙Ï Ô˙ ‡Ï Ï·‡ 19אלא מי רגלי של אד טהור להוציא את של זב
הנבלעי בו טמא דמי במינו לא בטל:
 .‰„Â‰È È·¯ ÏË· ‡Ï Â ÈÓ· ÔÈÓ ¯Ó‡„ ‰ÈÏ ˙ÚÓ˘ Ô‡Ó Ô ÈÎ¯ÙÂ 20ושמע מינה
מא ת''ק דרבי אליעזר ב יעקב ר' יהודה היא וקאמר דמשקי הנבלעי בחרס
בתלתא זימני פלטי:
 .¯Â‰Ë ÂËÈÒÓ ‰„ Â˙‡ÂÂË˘ Ô˙˘Ù Â‰ ÈÓ¯Â 21שהרי יבש הרוק ומשיבש אינו
מטמא כדאמר במסכת נדה מוכי ירוק כעי רקיקה:
 .‡ÓË ÂËÈÒÓ (‰È‰) ÁÏ ‰È‰ Ì‡Â 22שהרוק הלח מטמא במשא:
 23ה''ג ¯'  .‰ÈÙ ‰˜˘Ó ÌÂ˘Ó ‡ÓË ÌÈÓ· Â·ËÂ¯‰ Û‡ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰Èבתוספתא
דמסכת טהרות א) המלחלחו במי לאחר שיבש חזר הרוק להיות לח מחמת
המי וטמא משו משקה פיה:
 .‡·ÂË 'ÈÙ‡Â 24אפי' כבסו פעמי הרבה קאמר טמא:
 .¯È¯˜„ ˜Â¯ È ‡˘ 25טרישטריט''ש בלע''ז נכנס בפשת בחזקה וקשה לצאת
אבל מי הרגלי לא בליעי בחרס כולי האי:
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כל הזבחים

דף פ.

פרק שמיני

קעט

זבחים

¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
ית למעלה,
ורואה אני את התחתוני מלמעל,
כאילו ה מי ויחזור וית למטה;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
ישפ 0לאמה,
וא לא נמל 0ונת  כשר* .
10

נתערב בדם הפסולין -
ישפך לאמה.
במאי קמיפלגי?
אמר ¯· :„È·Ê
בגוזרי גזירה במקדש קא מיפלגי,
דמר סבר  גוזרי,
ומר סבר  לא גוזרי.

11

12

13

1

פ.

2

14

הניתני במתנה אחת שנתערבו בניתני במתנה אחת 
ינתנו במתנה אחת;
מת ארבע במת ארבע 
ינתנו במת ארבע;
מת ארבע במתנה אחת 
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
ינתנו במת ארבע;
¯· Ú˘Â‰È Èאומר:
ינתנו במתנה אחת.
15

¯·  ‡ÙÙאמר:
דכולי עלמא גוזרי,
והכא בד התמצית מצוי לרבות על ד הנפש קא מיפלגי,
מר סבר  שכיח,
ומר סבר  לא שכיח.
בשלמא ל¯· ,‡ÙÙ
היינו דקתני:
נתערב בד הפסולי 
ישפ 0לאמה,
בד התמצית 
ישפ 0לאמה;
אלא ל¯·  „È·Êליערבינהו וליתנינהו!?
קשיא.
3

4

5

6

משנה )חי(:
ד תמימי בד בעלי מומי 
ישפ 0לאמה;
כוס בכוסות 
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
א קרב כוס אחד  יקרבו כל הכוסות;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
אפילו קרבו כול חו #מאחד מה 
ישפ 0לאמה.
7

16

17

18

19

20

אמר לו ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
הרי הוא עובר על בל תגרע!
אמר ליה ¯·:Ú˘Â‰È È
הרי הוא עובר על בל תוסי)!
אמר לו ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
לא נאמר בל תוסי) אלא כשהוא בעצמו!
אמר לו ¯·:Ú˘Â‰È È
לא נאמר בל תגרע אלא כשהוא בעצמו!
ועוד אמר ¯·:Ú˘Â‰È È
כשנתת  עברת על בל תוסי) ועשית מעשה ביד,0
כשלא נתת  עברת על בל תגרע ולא עשית מעשה ביד.0
21

גמרא:
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
לא הכשיר ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאלא שני שני,

הניתני למטה שנתערבו בניתני למעלה 
98

רש"י
רש"י

 .È‚ÈÏÙ ˘„˜Ó· ‰¯ÈÊ‚ ÔÈ¯ÊÂ‚· 1א עושי סייג בקדשי להרחיק מ העבירה
ולא חיישינ להפסד קדשי שלא יפסיד את אלו בשביל סייג דאחרי קמיפלגי:
 .ÔÈ¯ÊÂ‚ ¯·Ò ˜''˙ 2הילכ 0נתערב ד כשר בד פסול או בד התמצית וא) על
פי שאי בפסול ולא בתמצית כדי לבטל את הכשר ישפ 0לאמה גזירה דילמא
אתי לאכשורי נמי היכא דיש בד הפסול או בד התמצית כדי לבטל את הכשר
והאי דלא גזרינ הכא בנתערב בד הבהמה או בד החיה משו דחולי בעזרה
לא שכיחי אבל פסולי שכיחי וכ תמצית שכיח דרבה על הנפש ורבי אליעזר
סבר אי גוזרי חשו חכמי שלא להפסיד קדשי מחמת גזירה הילכ 0עד שיהא
מ הפסול כדי שאילו היו מי לא היה ניכר ד הכשר בו מכשרינ ליה לזריקה:
 3ה''ג רב פפא אמר דכ''ע גוזרי והכא בד התמצית מצוי כו':
 .ÔÈ¯ÊÂ‚ Ú''Î„ 4דלא חשו להפסד קדשי ובנתערב בד הפסולי דמילתא
דשכיחא הוא לא פליג רבי אליעזר אלא בנתערב ד התמצית לחוד פליג ומשו
דקא סבר ד התמצית של בהמה אינו מצוי להיות רבה על ד הנפש הילכ0
אמאי נגזור הוה ליה כנתערב בד חולי דלא גזרינ ביה מידי משו דלא שכיח
ות''ק סבר פעמי שהוא רבה על ד הנפש הילכ 0גזרינ ביה היכא דלא רבה
אטו היכא דרבה ומיהו א לא נמל 0ונת כשר דגזירה בעלמא הוא:
 .‡ÙÙ ·¯Ï ‡ÓÏ˘· 5דאמר לא פליג רבי אליעזר ברישא משו הכי לא עריב
ותני להו ישפ 0דבסיפא פליגי ורישא דברי הכל:
 .Â‰ È ˙ÈÏÂ Â‰ È·¯ÚÈÏ „È·Ê ·¯Ï ‡Ï‡ 6נתערב בד הפסולי או בד התמצית
ישפ 0לאמה קשיא:
 .ÔÈÓÂÓ ÈÏÚ· Ì„· ÌÈÓÈÓ˙ Ì„ :'È ˙Ó 7מילתא דשכיחא היא וישפו 0לאמה
גזירה שמא ירבה עליו ויכשירוהו:
 .·¯Ú˙ 8כוס של ד בעלי מומי בכוסות של כשרי ואינו ניכר:

 .‰ËÓÏ ÔÈ ˙È ‰ ÌÈÓ„ 9מ החוט שנתערבו בד חטאת שנית למעלה:
 .‰ÏÚÓÏ Ô˙È ¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ 10מתנות חטאת וא) על פי שהתחתוני
מעורבי בו הואיל ואינו מתכוי:
 .‰ÏÚÓÏ ÌÈ Â˙Á˙‰ 11רואה אני אות כאילו ה מי ומפני שמצוה להקדי
עליוני לתחתוני כדאמר בפרק כל התדיר )לקמ פט (.שיהו כל החטאות
קודמות לעולות:
 .‰ÏÚÓÏ Ô˙È 12תחילה ואח''כ למטה ונתינת מטה תעלה לו לשפיכת שירי של
חטאת ולהתחיל מתנות עולה:
 .‰Ó‡Ï ÍÙ˘È 13דלית להו רואי ואי משני בתחתוני בשביל להכשיר
העליוני:
 .¯˘Î Ô˙ Â ÍÏÓ ‡Ï Ì‡Â 14העליו דהא נית ממנו למעלה:
 .˙Á‡ ‰ ˙Ó· ÔÈ ˙È ‰ 15כגו ד בכור שנתערב בד מעשר בי בבלול בי
בכוסות:
 .˙Á‡ ‰ ˙Ó· Â ˙ È 16קא סלקא דעת 0השתא דאמרינ יש בילה וסמכינ עליה
שיש במתנה זו משניה וא בכוסות ית מתנה מזה ומתנה מזה:
 .Ú·¯‡ Ô˙Ó· Ú·¯‡ Ô˙Ó 17כמו ד עולה בד שלמי או בד אש ששניה
טעוני שתי מתנות שה ארבע ושניה תחתוני:
 .˙Á‡ Ô˙Ó· Ú·¯‡ Ô˙Ó 18כגו ד עולה בבכור שה תחתוני:
 .Ú·¯‡ Ô˙Ó· Â ˙ È ¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏ‡ '¯ 19ורואה המתנות היתירות הניתנות מד
הבכור כאילו ה מי ואי זה בל תוסי):
 .˙Á‡ ‰ ˙Ó· 20משו בל תוסי) וידי עולה יצא דכל הניתני על מזבח החיצו
שנתנ במתנה אחת כיפר:
 .Í„È· ‰˘ÚÓ ˙È˘Ú ‡ÏÂ 21ואינו דומה עושה מעשה ליושב ואינו עושה ואיסור
בא מאיליו:
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כל הזבחים

דף פ:

פרק שמיני

קפ

זבחים

אלא קסבר יט יש בילה;
אי קסבר  אי הזאה צריכה שיעור 
למה לי שתי הזאות?
אלא קסבר 
הזאה צריכה שיעור;
ואי קסבר  אי מצטרפי להזאות 
כי מזה שתי הזאות מאי הוי?
ואי נמי  מצטרפי להזאות 
מי יימר דמלא ליה שיעורא?
אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
לעול יש בילה,
והזאה צריכה שיעור,
והכא במאי עסקינ?
כגו שנתערבו אחת באחת.

אבל אחד אחד  לא.

10

מתיב ¯· „) ÈÓÈכא(:
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
אפילו קרבו כול חו #מאחד מה 
ישפ 0לאמה!?
אמר ליה ¯· ·˜ÚÈ Èל¯·:‡ÙÈÏÁ˙ ¯· ‰ÈÓ¯È È
אסברא ל 0
מאי אחד?
זוג אחד.

11

12

וצריכא,
דאי איתמר בהא,
בהא קאמר ¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
משו דאיתעביד ביה כפרתו;
אבל בהא 
אימא מודי להו ל¯· ;Ô
ואי איתמר בהא 
בהא קאמרי ¯· ;Ô
אבל בהא 
אימא מודו ל¯·;¯ÊÚÈÏ‡ È
צריכא.
1

2

13

3

¯·‡ אמר:
לעול יש בילה,
והזאה אי צריכה שיעור,
וקנסא דקנסו רבנ כי היכי דלא משתרש ליה.
14

¯· ‡˘ Èאמר:
אי בילה יזה שתי הזאות.
מיתיבי:
¯· Èאומר:
לדברי ¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
הזאה כל שהוא מטהרת,
הזאה אי צריכה שיעור,
הזאה מחצה כשר ומחצה פסול!? *
15

תנ הת:
צלוחית שנפלו לתוכה מי כל שהו 
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
יזה שתי הזאות;
ו ÌÈÓÎÁפוסלי.
בשלמא ¯·  Ôסברי 
יש בילה,
והזאה צריכה שיעור,
ואי מצטרפי להזאות;
אלא ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ È
מאי קסבר?
אי קסבר  אי בילה 
כי מזה שתי הזאות  מאי הוי?
דילמא תרוייהו מיא קא מזי!
4

16

5

17

פ:

18

6

7

8

9

רש"י

 .‡ÎÈ¯ˆÂ :'Ó‚ 1לפלוגי בתרוייהו ר' אליעזר ורבנ בבעלי מומי איברי
באיברי וכוסות בכוסות:
 .ÌÈ¯·È‡· Ô ÈÚÓ˘‡ È‡„ 2בההיא קאמר ר' אליעזר יקריבו משו דאיתעביד
כפרתו בהכשר:
 .˙ÂÒÂÎ· ˙ÂÒÂÎ È·‚ Ï·‡ 3דעיקר בקלקול אימא לא:
 .˙ÈÁÂÏˆ 4של מי חטאת המוקדשי שנפל לתוכה מי דעלמא כל שהוא:
 .˙Â‡Ê‰ È˙˘ ‰ÊÈ ¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏ‡ '¯ 5הבא להזות מה על הטמא יזה שתי
וטהר:
 .‰ÏÈ· ˘È È¯·Ò Ô ·¯ ‡ÓÏ˘· 6כדתנ במתניתי א לא נמל 0ונת כשר אלמא
סמכינ אבילה ואמר לח המתערב בלח מתערב בכולו ואי ל 0טיפה מזה שלא
]יהא[ בה מחבירו קצת והכא נמי נהי דיש בילה ויש בכל הזאה מ המי
הכשירי:
 .¯ÂÚÈ˘ ‰ÎÈ¯ˆ ‰‡Ê‰ È¯·Ò˜ 7ואי כא שיעור שהרי יש בה מ הפוסלת ואי
משו דמזה שתי הזאות קא סברי אי מצטרפי אותו למלאות השניה שיעור
החסר בראשונה:
 .¯ÊÚÈÏ‡ '¯ ‡Ï‡ 8דבחדא לא סגיא ליה ובתרתי מכשר:
 .‰ÏÈ· ÔÈ‡ ¯·Ò˜ È‡ ¯·Ò˜ È‡Ó 9אי סומכי על כ 0דזימני דלא מיבליל
בכוליה כי מזה שתי הזאות כו':
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 .‰ÏÈ· ˘È ¯·Ò˜ ‡Ï‡ 10אי איפשר שלא יבלול וסמכינ:
 .‡¯ÂÚÈ˘ ‰ÈÏ ‡ÏÓ„ ¯ÓÈÈ ÈÓ 11שמא רוב שתיה מ השאובי ואי בשתיה
כדי הזאה כשירה:
 .‰ÏÈ· ˘È ¯·Ò˜ ÌÏÂÚÏ ˘È˜Ï ˘È¯ ¯Ó‡ 12כדשמעינ ליה במתניתי והאי דבעי
תרתי משו דהזאה צריכה שיעור ומצטר) להזאות ודקשיא מי יימר דמלא
שיעורא:
 .˙Á‡· ˙Á‡ Â·¯Ú˙ ˘ ÔÂ‚Î Ô È˜ÒÚ È‡Ó· ‡Î‰ 13שיעור הזאה מזו ושיעור
הזאה מזו ונתערבו הילכ 0כי מזה שתי הזאות על כרח 0מלי ליה שיעורא שהרי
לא היו מ הפסולי כא אלא כדי הזאה אחת והוא הזה שתי ואחת באחת לאו
דוקא נקט דא היו מ הכשירי הרבה כל שכ דכשר כי מזה שתי הזאות
דטופיינא דכשירי מהיכא תיתי למיפסל אלא משו פסולי נקט לה ויש בילה
גרס בדריש לקיש דכיו דאמר הזאה צריכה שיעור מאי דוחקיה למימר דלר'
אליעזר אי בילה לאקשויי מתני' עלה ולאוקמי מתני' בשינויי דחיקא כדלקמ:
 .¯ÂÚÈ˘ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ È‡ ‰‡Ê‰Â ‰ÏÈ· ˘È ÌÏÂÚÏ ¯Ó‡ ‡·¯ 14ושתי הזאות דקאמר
לאו למלויי שיעורא אלא קנסא הוא דלא נשתרש שלא ישתכר בנפילה זו
להרבות מימיו במי פסולי:
 .'ÂÎ ¯Ó‡ È˘‡ ·¯ 15הגירסא הזו משובשת בספרי ונראה בעיני דהכי גרסינ
רב אשי אמר מי כל שהוא תנ ואי בילה יזה שתי הזאות וסבירא ליה לרב אשי
הזאה אי צריכה שיעור כרבא ומיהו קנסא לית ליה הילכ 0אי הוה ס''ל יש בילה
בחדא הוה סגי ליה ושתי הזאות לר' אליעזר משו דקסבר אי בילה הילכ 0אי
מדי חדא שמא אי כא מ הכשירי כלו אבל כי מדי תרתי אי אפשר דליכא
בחדא מינייהו מ הכשירי )כלו( דהא אי כא מ הפסולי אלא כל שהוא
והיינו טעמא דלא משני בלישנא דנתערבו אחת באחת דא כ הוי משמע יש
שיעור להזאה ואיהו אי הזאה צריכה שיעור סבירא ליה להכי דק לישנא דמתני'
דקתני כל שהוא דאי ל 0בהזאות פחותה מכא ואי אפשר שיהו כל הזאות הללו
מ הפסולי ואפילו ה קטנות מאד ולקמ מותיב ליה ממתני':
 .¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ È¯·„Ï 16דמכשיר בשתי הזאות:
 .˙¯‰ËÓ ‡Â‰˘ ÏÎ ‰‡Ê‰ 17דשמא אי אחת מה הזאה ברורה שלא יהא בה מ
הפסולי אלמא סבירא ליה דהזאה כל שהוא מטהרת והזאה אי צריכה שיעור:
 .ÏÂÒÙ ‰ˆÁÓÂ ¯˘Î ‰ˆÁÓ ‰‡Ê‰Â 18ולא תימא הזאה כל שהוא היא דכשירה
ומיהו לא יהיה עמה תערובת פסול אלא אפילו יש בה תערובת פסול מכשר
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כל הזבחים

דף פא.

פרק שמיני

ועוד 
תניא בהדיא:
הניתני למעלה שנתערבו בניתני למטה,
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
ית למעלה והתחתוני עלו לו;
ואי אמרת אי בילה 
אמאי עלו לו?
דילמא קיהיב עליוני למטה והתחתוני למעלה!
הכא במאי עסקינ?
כגו דאיכא רובא עליוני,
וקא יהיב למעלה שיעור תחתוני ועוד.
הא תחתוני עלו לו קתני!?
לש שירי.
1

2

קפא

זבחים

אלו ואלו מודי שיחזור וית למטה,
ואלו ואלו עלו לו!?
הכא נמי  ברובא עליוני,
וקא יהיב למעלה שיעור תחתוני ועוד.
14

15

3

4

5

6

7

תא שמע:
נת למטה ולא נמל 0
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
יחזור וית למעלה,
והתחתוני עלו לו!?
הכא נמי  ברובא עליוני,
וקא יהיב למעלה שיעור תחתוני ועוד.
והא תחתוני עלו לו קתני!?
לש שירי.
8

9

10

11

12

תא שמע:
נתכ למעלה ולא נמל 0
13

והא אלו ואלו עלו לו קתני!?
מי קתני אלו ואלו מודי?
אלו ואלו עלו לו קתני,
סיפא אתא ל¯·  Ôדאמרי:
יש בילה.
1716

תא שמע )כא(:
הניתני במתנה אחת שנתערבו בניתני במתנה אחת 
ינתנו במתנה אחת;
ואי אמרת אי בילה,
אמאי ינתנו במתנה אחת?
דילמא מהאי קיהיב ומהאי לא קיהיב!?
כגו שנתערבו אחת באחת.
מת ארבע במת ארבע!?
הכא נמי  שנתערבו ארבע בארבע.
פא .מת ארבע במתנה אחת!? *
וכי תימא 
הכא נמי בנתערב באחת,
אי הכי 
אמר לו ¯·:Ú˘Â‰È È
הרי הוא עובר על בל תוסי),
הכא בל תוסי) מהיכא!?
18

19

20

21

22

23

רש"י

אלא אמר ¯·‡:
24

אלמא טעמא דר' אליעזר דבעי תרתי לאו משו צירו) הוא לצרפו לכשיעור
דהא קתני אי צריכה וקשיא לריש לקיש:
 .‡È ˙ „ÂÚÂ 1תיובתא לרב אשי דאמר טעמא דבעי תרתי משו דאי בילה הוא
דשמעינ לרבי אליעזר דאית ליה בילה )אלמא שמעינ( מהנ 0תרתי מתנייתא
דטעמא דר' אליעזר כרבא דבחדא נמי מיתכשר אלמא קנסא הוא:
 .'ÂÎ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ ˙È ‰ 2קא ס''ד ד חטאת בד עולה ית למעלה להכשיר
חטאת דמצוה להקדי עליוני לתחתוני כדאמר לקמ בפרק כל התדיר )פט(.
ורואה אני את התחתוני למעלה כאילו ה מי ולרבנ ישפ 0לאמה:
 .ÂÏ ÂÏÚ ÌÈ Â˙Á˙‰Â 3כשיחזור וית שיריי למטה לש שיריי עלו לו וא)
למת ד עולה:
 .ÂÏ ‰˙ÏÚ È‡Ó‡ ˙‡ËÁ ‰ÏÈ· ÔÈ‡ Ì‡Â 4דלמא לא יהיב למעלה אלא תחתוני:
 .ÌÈ ÂÈÏÚ ‡·Â¯„ ÔÂ‚Î Ô È˜ÒÚ È‡Ó· ‡Î‰ 5וקא יהיב למעלה כל שיעור שיש בו
מ התחתוני ועוד דממה נפש 0הוא יהיב למעלה מ העליוני ולהכי מוקי לה
ברובא עליוני משו דלא מתר #ליה והתחתוני עלו לו אלא בהכי כדמסיק לה
למילתיה:
 .È ˙˜ ÂÏ ÂÏÚ ÌÈ Â˙Á˙ ‡‰Â 6קס''ד א) בעולה קאמר דעלתה ואי דיהיב
למעלה שיעור התחתוני ועוד היכי מיתכשרא עולה דילמא כל מה שהיה בכא
מד העולה נת למעלה:
 7ומשני דמאי תחתוני עלו לו דקאמר  .ÌÈÈ¯È˘ Ì˘Ïדחטאת קאמר הצריכי
לישפ 0ליסוד וכיו דרובא עליוני כי נת למעלה כשיעור תחתוני ועוד דאיכא
מד החטאת למעלה ולמטה אפי' כל הנית למעלה מ העליוני הוא אכתי פש
ליה מיניה למטה אבל אי לאו רובא עליוני כיו דיהיב למעלה שיעור תחתוני
ועוד כדי להכשיר החטאת תו לא מתר #ליה התחתוני עלו לו אפילו לשיריי
דדילמא כל ד העליוני למעלה נית ואי כא שיריי או שמא כל ד
התחתוני למעלה נית ואי כא משל עולה למטה כלו:
 .ÍÏÓ ‡ÏÂ ‰ËÓÏ Ô˙ 8דאי נמל 0לרבי אליעזר הוה אמרינ ליה ת למעלה
דמצוה להקדי עליוני לתחתוני בפרק כל התדיר )ש( ולרבנ ישפ 0לאמה:
 .‰ÏÚÓÏ Ô˙ÈÂ ¯ÂÊÁÈ 9ושניה כשרי כדס''ד ולרבנ ישפ 0לאמה והעולה
כשירה דאסור לשנות בתחתו מפני הכשר עליו ולא אמרינ רואי אותו
למעלה כאילו הוא מי והכי תניא לה בתוספתא:
 .„ÂÚÂ ÌÈ Â˙Á˙ ¯ÂÚÈ˘ ‰ÏÚÓÏ ·È‰È ‡˜Â ÌÈ ÂÈÏÚ ‡·Â¯· ÈÓ ‡Î‰ 10ועליוני
הוא דכשרי ולא תחתוני:
 11ה''ג  .È ˙˜ ÂÏ ÂÏÚ ÌÈ Â˙Á˙ ‡‰Âולשו קושיא הוא:
 12ומשני ליה לש שיריי:

רש"י

 .ÍÏÓ ‡ÏÂ ‰ÏÚÓÏ Ô˙ 13מתחילתו דאי נמל 0הוה אמרי ליה רבנ ישפ 0לאמה
שלא לשנות בתחתו דכיו דנית למעלה אפי' חכמי מודו שיחזור וית למטה
לכתחילה א בא לימל 0דאינו משנה בנתינה זו בעליוני שהרי מה שיש כא
מ העליוני שירי ה דרבנ אית להו בילה וכבר נית מ החטאת למעלה
ומעתה מצות שיריי לינת למטה כתחילת עולה:
 .ÂÏ ÂÏÚ ÂÏ‡Â ÂÏ‡Â 14ושניה כשרי:
 .'ÂÎ ÈÓ ‡Î‰ 15ולר''א דלית ליה בילה אי כשר אלא חטאת ולרבנ דאית להו
בילה שניה כשירי שהרי יש משניה למעלה ולמטה:
 16ה''ג מי קתני אלו ואלו מודי אלו ואלו עלו לו קתני סיפא אתא לרבנ
דאמרי יש בילה ת''ש הניתני כו' ואי כא הפסק משנה הכתוב בספרי:
 .ÌÈ„ÂÓ ÂÏ‡Â ÂÏ‡ È ˙˜ ÈÓ 17שאלו ואלו עלו לו אלו ואלו עלו לו הוא דקתני
וה 0סיפא דקתני ואלו ואלו עלו לו לאו אאלו ואלו מודי קאי אלא רבנ
דקאמרי לה דאית להו בילה אבל לרבי אליעזר אי כשר אלא עליו:
 .˙Á‡ ‰ ˙Ó· Â ˙ È 18ורבי אליעזר איירי בסיפא ומתני' היא:
 .˙Á‡· ˙Á‡ 19שיעור מתנה מזה ושיעור מזה וקתני ינתנו במתנה אחת בשביל
כל אחד קאמר דהיינו שתי מתנות דנמצאו שתיה במזבח:
 .Ú·¯‡· Ú·¯‡ 20שיעור ארבע מתנות בשיעור ארבע מתנות ודקתני ינתנו
במתנות ארבע ארבע בשביל זה וארבע בשביל זה:
 .Ú·¯‡ ˙ ˙Ó· Â ˙ È ¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ˙Á‡ Ô˙Ó· '„ Ô˙Ó 21שמצוה להקדי
מת ארבע למת אחת כדאמרינ בכל התדיר )ש( ורואה אני את תוספת מתנות
הבכור כאילו ה מי:
 .·¯Ú˙ · ''‰ ˙''ÎÂ 22מתנה אחת מ הבכור בשיעור מת ד' מתנות מ העולה
ודקאמר ינתנו במת ד' ינתנו חמשת קאמר שיהו ניתני ד' מתנות ודאי מ
העולה ואתא רבי יהושע למימר יש בילה ודיו במתנה אחת על שניה ולא יעבור
על בל תוסי) דלית ליה רואי:
 .‡ÎÈ‰Ó ÛÈÒÂ˙ Ï· ‡Î‰ 23הרי אי כא מ הבכור אלא כדי מתנה:
 .‡·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 24כל הנ 0שנויי דשנינ לא תשני דודאי התחתוני עלו לו
דקתני בי לש שירי בי לתחילת עולה קאמר ומתני' דמת ד' במתנה אחת
בדאיכא טובא מכל חד קאמר ואפ''ה לא תשמע מינה לר''א יש בילה דתקשה
לרב אשי דאיכא לשנויי הא מתני' דלעיל דעליוני ותחתוני ומתני' דמת ד'
במת אחת לאו בבלול פליגי אלא בתערובת כוסות וקאמר ר''א בעליוני
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כל הזבחים

דף פא:

פרק שמיני

זבחים

וכ אמר ¯· ÔÂÚÓ˘ È
לא שנו אלא תחלת חטאת ועולה,
אבל סו) חטאת ועולה 
דברי הכל מקו עולה מקו שירי.
אמר ¯· ,Ô ÁÂÈ Èואיתימא ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
עדיי היא מחלוקת.

בבלול לא פליגי,
כי פליגי  בכוסות,
ל¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאית ליה רואי,
ל¯·  Ôלית להו רואי.
ובבלול לא פליגי?
והתניא:
אמר ¯·:‰„Â‰È È
לא נחלקו ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èו,ÌÈÓÎÁ
על ד חטאת שנתערב בד עולה שיקרב;
ברובע ונרבע  שלא יקרב;
על מה נחלקו?
על ד תמימה שנתערב בד בעלת מו,
ש¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
יקרב בי בבלול בי בכוסות;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
לא יקרב!?
¯· ‰„Â‰È Èאליבא ד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èמתני 
בי בבלול ,בי בכוסות,
ו¯·  Ôבכוסות פליגי.

קפב

7

מתיב ¯· :‰„Â‰È ¯· ‡ Â‰
ק ֶֹד ׁש ֵהם )במדבר יח,יז(
שא נתערב בד קדשי אחרי יקרבו;
מאי לאו סו) עולה ובכור,
ושמע מינה 
מקו עולה מקו שירי!?
לא,
תחילת עולה ובכור.
8

1

2

9

ומאי קא משמע ל?
דאי עולי מבטלי זה את זה,
האי מ"וְ לָ ַקח ִמ ַּדם ַה ּ ָפר ּו ִמ ַּדם ַה ּ ָ ׂש ִעיר" )ויקרא טז,יח( נפקא!?
תנאי היא,
איכא דנפקא ליה מהכא,
ואיכא דנפקא ליה מהכא.
10

11

3

12

13

אמר ‡·:ÈÈ
לא שנו אלא תחלת חטאת ועולה,
אבל סו) חטאת ועולה 
דברי הכל מקו עולה מקו שיריי.
אמר ליה ¯· :ÛÒÂÈ
הכי אמר ¯· :‰„Â‰È
שירי צריכי איצטבא;
4

מתיב ¯·‡:

5

כא

"וְ ִה ְק ִריב ּוְּ 14בנֵי ַאהֲ רֹן...
כב
וְ זָ ְרק ּו" )ויקרא א,ה(,
פא :מה * תלמוד לומר  " ָ ּדם" " ָ ּדם"?

שיכול ,אי לי אלא אלו שנתערבו בתמורתה,
שא) מחיי תקרב;
מני לרבות תודה ושלמי?
מרבה אני תודה ושלמי שבאי בנדר ונדבה כמותה;

6

15

21

רש"י

ותחתוני דית שניה למעלה ולמטה ושניה כשרי ורואה אני את ד
למעלה כאילו הוא מי וכ בעולה ובכור נות ד' מכל כוס וכוס ורואה אני את
התוספת כאילו הוא מי )וכ בעולה ובכור( ורבנ לית להו רואי וישפ 0לאמה
ואע''ג דה 0פלוגתא בבלול נמי איכא לאיפלוגי בהכי ועוד פליגי נמי ביש בילה
ואי בילה מיהו ה 0מתניתא דקתני והתחתוני עלו לו דמשמע יש בילה ומתני'
נמי דקתני הרי הוא עובר על בל תוסי) דמשמע דבאיעריב טובא קאי ואפ''ה
מכשר משמע דיש בילה וע''כ לאו בבלול קיימי דלעול לר''א אי בילה דאי
בבלול לא הוה מכשיר ר''א לא בבכור ולא בעולה דדלמא מהאי קא יהיב ומהאי
לא קיהיב אלא א''כ נתערבו ד' באחת וכ בעולה ועולה אלא א''כ נתערבו ד'
בד' ולא בחטאת ועולה אלא ברובא עליוני וקיהיב למעלה שיעור תחתוני
ועוד וחטאת לבדה תעלה לו ולרבנ ישפ 0לאמה דלית להו רואי:
 .·È¯˜È˘ 1דרבנ נמי אית להו רואי ומתני' לאו רבי יהודה היא:
 .·È¯˜È ¯ÓÂ‡ ‡''¯˘ 2ואפי' לא קרב אחד מה דדריש מו ב לא ירצו לכ
בעיניה הוא משמע הא ע''י תערובת ירצו בי בבלול כו' ומדר' יהודה נשמע
לרבנ דפליגי עליה במתני' ומוקמי פלוגתא ברואי וא) בחטאת ועולה בי
בבלול בי בכוסות קיימי וקתני לר''א התחתוני עלו לו וגבי עולה ובכור נמי
מכשיר במתני' אלמא יש בילה:
 3ומשני רבי יהודה אליבא דר''א דמוקי פלוגתא בבעלת מו דאי כשר לר''א
אלא א' ומתני' בי בבלול בי בכוסות ומוקי לה רב אשי לעני בלול כגו דרובא
כשר וקיהיב במזבח שיעור בעלת מו ועוד אבל לרבנ דפליגי עליה דר' יהודה
ומוקמי' פלוגתא א) בהיכא דשניה כשרי ומכשר להו לתרווייהו בכוסות
פליגי ר''א ורבנ ומש''ה מכשיר רבי אליעזר בתרוייהו דאי בבלול לא הוה
מכשר אלא כדאוקימנא לעיל:
 .Â ˘ ‡Ï 4ה 0פלוגתא דחטאת ועולה דמתני' דלעיל דאמרי רבנ ישפ 0לאמה
אלא בתחלת חטאת ועולה שנתערבו לפני מת דמ בההיא פסלי רבנ דלית
להו רואי ואסור לשנות את מקומ לתת את העולה למעלה מ החוט מפני
הכשר חטאת:
 .˙‡ËÁ ÛÂÒ Ï·‡ 5שנתערב בתחלת עולה שנתערבו )בו( שירי חטאת בתחילת
עולה אי כא מחלוקת ויתנה למטה מ החוט דמקו תחילת מת עולה כשר
לשירי חטאת ויזרק לקיר המזבח ומאיליה שותתי ליסוד ואי כא שינוי
מקו:
)חטאת(

רש"י

 .‡·ËˆÈ‡ ÔÈÎÈ¯ˆ 6שישפכ על גבי היסוד ממש העשוי כאיצטבא ולא יזרק
לקיר הזקו) כמשפט עולה ובסו) חטאת ועולה נמי לרבנ ישפ 0לאמה ולקמ
מותיב ליה מהא דתניא לעיל נת למעלה ולא נמל 0אלו ואלו מודי שיחזור
וית למטה:
 .˙˜ÂÏÁÓ ‡È‰ ÔÈÈ„Ú 7א) בסו) חטאת ותחילת עולה דלאו חד מקו הוא
ולר''א דאית ליה רואי כשר ולרבנ ישפ 0לאמה:
 .Ì‰ ˘„˜ 8בבכור כתיב ומשמע ליה ה בהויית יהו שא נתערבו בדמי
אחרי לא אבדו את שמ ויקרבו ולרבנ מיתוקמא כגו שנתערב בתחתוני
כמותו ולא בחטאת ומאי לאו דאיערב בסו) עולה שהוא שירי והולכי למקו
שירי חטאת כדאמר באיזהו מקומ )לעיל נא (.ת יסוד למזבח של עולה וקתני
דתחילת בכור כשר בו לכתחלה שמקומו מקו תחילת עולה אלמא מקו
תחילת עולה ותחלת בכור הוא מקו כשר לשפיכת שירי לכתחלה:
 .¯ÂÎ·Â ‰ÏÂÚ ˙ÏÈÁ˙ ‡Ï 9דשניה מקו אחד לה וכיו דלרבנ יש בילה
שניה כשירי:
 .ÔÏ ÚÓ˘Ó ‡˜ È‡ÓÂ 10קרא הואיל ומקו אחד לה:
 .‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏË·Ó ÔÈÏÂÚ ÔÈ‡„ 11ואפילו אחד מרובה על חבירו לא בטל
המועט:
 .ÔÏ ‡˜Ù ¯ÈÚ˘‰ Ì„ÓÂ ¯Ù‰ Ì„Ó Á˜ÏÂÓ È‡‰ 12במנחות בהקומ #רבה )כב(.
שמערבי ד פר וד השעיר יה''כ במת ד קרנות המזבח הפנימי והדבר ידוע
שד הפר מרובה מד השעיר מכא לעולי שאי מבטלי זה את זה:
 .'ÂÎ ‰ÈÏ ‡˜Ù „ ‡ÎÈ‡ 13ולקמ מפרש פלוגתא בשמעתא:
 .Ì„ Ì„ Ï''˙ ‰Ó Â˜¯ÊÂ Â·È¯˜‰Â 14גבי עולה קאי בת''כ ושחט את ב הבקר
והקריבו בני אהר הכהני את הד ]וזרקו את הד[ והקריבו בני אהר וזרקו
אל המזבח היה לו לומר ואי צרי 0לכתוב ד דמה יש לו לקבל ולזרוק ע''י
שחיטה א לא ד מה ת''ל ד ד:
 15ה''ג Ì„ ‰¯ÂÓ˙ Ì„· ‰ÏÂÚ Ì„ ‰ÏÂÚ Ì„· ‰ÏÂÚ Ì„ ·¯Ú˙ ¯ÓÂ‡ ‰˙‡ ÔÈ Ó
 .ÂÏ‡ ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡ ÏÂÎÈ˘ Ì„ Ï''˙ Â·¯˜È˘ ÔÈÏÂÁ Ì„· ‰ÏÂÚיקרבו שא) א
נתערבו מחיי יקרבו מני אפילו נתערב באש כו':
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כל הזבחים

דף פא:

פרק שמיני

מני לרבות את האש?
מרבה אני את האש שטעו מת ארבע כמותו,
בכור ומעשר ופסח מני?
תלמוד לומר :ד ד;
מאי לאו  סו) עולה ובכור,
ושמע מינה 
מקו עולה מקו שירי!?
לא,
תחילת עולה ובכור.
3

4

ומאי קא משמע ל?
דאי עולי מבטלי זה את זה,
מ"וְ לָ ַקח ִמ ַּדם ַה ּ ָפר ּו ִמ ַּדם ַה ּ ָ ׂש ִעיר" נפקא!?
תנאי היא,
איכא דנפקא ליה מהכא,
ואיכא דנפקא ליה מהכא.
והני תנאי מ"וְ לָ ַקח ִמ ַּדם ַה ּ ָפר ּו ִמ ַּדם ַה ּ ָ ׂש ִעיר" לא ילפי,
קסברי 
אי מערבי לקרנות;
מד ד לא ילי) 
ד ד לא משמע להו;
אלא מקודש ה 
מאי טעמא לא ילפי?
קסברי 
ק ֶֹד ׁש ֵהם )במדבר יח,יז(  ה קריבי,
ואי תמורת קריבה.
ואיד?!0
נפקא ליה מ" ִאם ׁש ֹור ִאם ֶׂשה לַ יהֹוָ ה ה ּוא" )ויקרא כז,כו(,
"ה ּוא" קרב,
ואי תמורתו קריבה.
5

6

7

תא שמע:
נת למעלה ולא נמל 0
8

רש"י

 .Ï''˙ 1חד מינייהו דריש ומשמע ליה את הד בכל מקו שהוא שמו עליו ולא
בטל:
 .ÂÏ‡· ·¯Ú˙ ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡ ÏÂÎÈ 2דקא מרבינ מיניה דיקרבו שכ תערובת
ראויה לקרב אפילו נתערבו בהמה בבהמה מחיי דהא עולה בתמורה או בעולה
אחרת תנ במתני' קדשי בקדשי מי במינו זה יקרב לש מי שהוא וזה יקרב
לש מי שהוא וכ בנתערבו בחולי תמימי תנ לעיל )עא (:ימכרו החולי לצרכי
אותו המי והדר הוו להו קדשי בקדשי מי במינו מני אפי' נתערב בד אש
יקרב וא) על פי שאינו מינו וא נתערב מחיי לא היה קרב כדתנ )ש( קדשי
בקדשי מי בשאינו מינו ירעו:
 .Ì˘‡· ·¯Ú˙ ¯˘‡ ˙‡ ‡È·‡ 3מהאי רבויא גופיה ולא בעי קרא אחרינא
הואיל ושניה קדשי קדשי ואע''ג דא נתערבו מחיי לא קרב הת משו
דאית להו תקנתא ברעייה הוא:
 .Ì„ Ì„ Ï''˙ 4להכי איצטריכו ד ד תרי זימני:
 .'ÂÎ È‡ ˙ È ‰Â 5לשו בעיא הוא והנ 0תלתא תנאי דאיפליגו במיל) לעולי
שאי מבטלי זה את זה מתלתא קראי בשלמא כולהו מולקח מד הפר ומד
השעיר לא ילפי קסברי תרי תנאי דשמעתי אי מערבי ד פר ושעיר למת ד
קרנות מזבח הפנימי ומאי ולקח מד הפר ומד השעיר מזה בפני עצמו ומזה
בפני עצמו ופלוגתא דר' יונת ורבי יאשיה היא במסכת יומא )נז:(:
 .Ì„ Ì„Ó È‡‰Â 6לא משמע להו לתנא דהקומ #ולתנא דקדש ה אלא מקדש
ה כו':
 .‰·È¯˜ Ô˙¯ÂÓ˙ ÔÈ‡Â 7ולא למידרש ביה בהוויית יהו אתא:
 .ÍÏÓ ‡ÏÂ ‰ÏÚÓÏ Ô˙ 8מתני' דפליגי ביה ר''א ורבנ בניתני למעלה
שנתערבו בניתני למטה:

קפג

זבחים

אלו ואלו מודי שיחזור וית למטה,
אלו ואלו עולי לו;
מאי לאו דאיערוב חטאת ועולה,
וכיו דיהיב ליה למעלה הוו להו שירי,
וקתני:
אלו ואלו מודי שיחזור וית למטה,
ושמע מינה 
מקו עולה מקו שירי!?
כי אתא ¯·  ÛÒÂÈ ¯· ˜ÁˆÈאמר:
אמרי ·:‡·¯ÚÓ
הכא במאי עסקינ?
כגו דאיערב חטאת החיצונה בשירי.
9

10

אמר ליה ‡·:ÈÈ
ונימא מר:
כגו דאיערב בשירי!?
דלמא הא קא משמע ל 
אפילו למא דאמר :שירי מעכבי 
חסרו  אי מעכבי.
11

12

אמר ליה ¯·‡ ˙ ‰‡ÙÒÂל¯·:‡ È
הא אוקימנא ההיא ברובא עליוני,
וקא יהיב למעלה שיעור תחתוני ועוד!?
אמר ליה:
הני מילי למא דאמרו :מעיקרא אי בילה;
מסקנא בכוסות פליגי.
13

14

15

משנה )יא(:
הניתני בפני שנתערבו בניתני בחו #
ישפכו לאמה.
16

רש"י

 .‡Â‰ ‰ÏÂÚ· ‰·¯Ú˙ ˘ ˙‡ËÁ· Â‰ÈÈ˙‚ÂÏÙ Â‡Ï È‡Ó 9כדקס''ד עד השתא
וקתני דאפי' לרבנ יחזור וית למטה לכתחלה וא) על גב דנתערבו השתא סו)
חטאת ועולה וש''מ חד מקו הוא:
 .Ô È˜ÒÚ È‡Ó· ‡Î‰ 10רישא דפלוגתא למטה לכתחלה כגו דאיערב תחלה
חטאת החיצונה בשירי חטאת הפנימית דאינהו שירי סתמא הלכ 0נת למעלה
ולא נמל 0דאי נמל 0לרבנ ישפ 0דהוו להו ניתני בפני שחזר ונת מה בחו#
בקרנות והוי שלא במקומו אבל מכי נת למעלה הוו להו שירי ושירי ושניה
ביסוד וכרבי ישמעאל דאמר זה וזה יסוד מערבי או כר''ש דאמר זה וזה יסוד
דרומי לעיל )נג:(.
 .ÌÈÈ¯È˘· ‰ ÂˆÈÁ‰ ˙‡ËÁ ·¯ÚÈ‡„ ÔÂ‚Î ¯Ó ‡ÓÈÏÂ 11כלומר בשירי חיצונה
כמותה דהכי שפיר טפי שמקו שיריה שוה לדברי הכל:
 .Ï''Ó˜ ‡‰ ‡ÓÏ„ 12האי דאוקמה א) בשירי פנימית דאפילו למא דאמר
שירי הפנימיי מעכבי ה''מ כי לא יהיב מינייהו מידי אבל חסרו מקצת לאחר
מת דמי הפנימיי אי החסרו מעכב ושופ 0השאר ליסוד דהא הכא חסרו
שירי הפנימיי בשנת דמיה למעלה ואפ''ה מתכשרי:
 .'ÂÎ ‡ ÓÈ˜Â‡ ‡‰Â 13והא דקא יהיב למטה לש שירי חטאת הוא דקא יהיב
אבל עולה לא מיתכשר דהא יהיב למעלה שיעור תחתוני ועוד א''נ מוקמת לה
בתערובת חטאת ועולה לא ש''מ מקו עולה מקו שירי דכיו דעולה לא
מיתכשרא לא זריק להו במקו עולה אלא באיצטבא ומאי דוחקיה לאוקומה
בחטאת ושירי:
 .Ó''‰ Ï''‡ 14הנ 0שינויי דשנינ לעיל למאי דהוה ס''ד מעיקרא דבבלול פליגי
והוה מהדרינ אשינויי דחיקי לאוקומי לדרב אשי דאמר לר''א אי בילה דלא
תיקשי ליה ה 0מתנייתא:
 .‡ ˜ÒÓ 15דשינויי הדרנא ב ואוקימנא לשינוי דפלוגתא דידהו בה 0מתני'
בתערובות כוסות הוא ומתרוייהו קאמר ר''א דליתיב למעלה ולמטה ושניה
כשירי והיכא דנת למעלה ולא נמל 0דברי הכל ית למטה ואלו ואלו עלו ואי
הוה מוקי לה רב יהודה בחטאת ועולה הוה קשיא ליה:
 .‰Ó‡Ï ÂÎÙ˘È ÌÈ Ù· ÔÈ ˙È ‰ :'È ˙Ó 16דלית ל רואי ואסור לשנות באלו
מפני הכשיר של אלו ובגמרא פרי 0וניפלוג נמי ר''א בהא דהא אית ליה רואי:
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כל הזבחים

דף פב.

פרק שמיני

נת בחו #וחזר ונת בפני 
כשר;
בפני וחזר ונת בחו #
¯· ‡·È˜Ú Èפוסל;
ו ÌÈÓÎÁמכשירי.
ש¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
כל דמי שנכנסו לכפר בהיכל 
פסולי;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
חטאת בלבד;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
א) האש,
שנאמר )ויקרא ז,ז(ַּ " :כ ַח ָּטאת ָּכ ָא ׁ ָשם".

קפד

זבחים

מתקי) לה ¯· :Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡ Â‰
מכדי איתרבו כל קדשי לגבי מזבח לעני מריקה ושטיפה,
חטאת דכתב רחמנא למה לי?
שמע מינה 
חטאת  אי,
מידי אחרינא  לא;
והא לא דמיא אלא לתלמיד שמזג לרבו,
בי בחמי בי בצונ,
אמר לו:
אל תמזוג לי אלא חמי!?
12

1

2

13

אלא טעמא ד¯· ‡·È˜Ú È
מחטאת "וְ ָכל ַח ָּטאת" )ויקרא ו,כג(;
דתניא:
" ַח ָּטאת",
אי לי אלא חטאת,
קדשי קדשי מני?
תלמוד לומר:
" ָכל ַח ָּטאת";
קדשי קלי מני?
תלמוד לומר:
"וְ ָכל ַח ָּטאת",
דברי ¯·;‡·È˜Ú È
אמר לו ¯·:ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È
אפילו אתה מרבה כל היו כולו איני שומע ל!0
אלא,
" ַח ָּטאת",
אי לי אלא חטאת יחיד;
חטאת צבור מני?
תלמוד לומר:
" ָכל ַח ָּטאת";
ואי לי אלא חטאת זכר,
חטאת נקבה מני?
תלמוד לומר:
כד
"וְ ָכל ַח ָּטאת";
כלפי לייא!?
אלא הכי קאמר 
אי לי אלא חטאת נקבה,
חטאת זכר מני?
תלמוד לומר:
"וְ ָכל ַח ָּטאת".
14

גמרא:
וניפלוג נמי ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èבהא!?
היכי ליעביד?
ניתיב בחו #והדר ניתיב לפני,
כש שמצוה להקדי עליוני לתחתוני,
פב .כ 0מצוה להקדי פני לחו* !#
וניתיב לפני והדר ניתיב לחו,#
כיו דאיכא חטאת ואש דכי נכנס דמ פסולי 
לא פסיקא ליה.
3

4

5

6

שרביכג עקיבא אומר.
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
משל למה הדבר דומה?
לתלמיד שמזג לרבו בחמי,
ואמר לו :מזוג לי,
אמר לו :במה?
אמר לו :לא בחמי אנו עסוקי?
עכשיו בי בחמי בי בצונ;
הכא נמי 
מכדי בחטאת עסקינ ואתי,
חטאת דכתב רחמנא למה לי?
אלא לאו חטאת קאמינא לה אלא כל קדשי.
7

8

9

10

11

15

רש"י

 .ÏÒÂÙ Ú''¯ 1בחיצו:
 .ÔÈ¯È˘ÎÓ ÌÈÓÎÁÂ 2בכל קרבנות חו #מחטאת החיצונה דמיפסלא משו וכל
חטאת אשר יובא וגו':
 .ÌÈ Â˙Á˙Ï ÌÈ ÂÈÏÚ ÌÈ„˜‰Ï ‰ÂˆÓ˘ Ì˘Î :'Ó‚ 3ד חטאת לד עולה כדאמר
בכל התדיר )לקמ פט:(.
 .ıÂÁÏ ÌÈ Ù ÌÈ„˜‰Ï ‰ÂˆÓ ÍÎ 4דפני חשוב:
 .ıÂÁ· ·È˙È ¯„‰Â ÌÈ Ù· ·È˙È 5דהא לר''א שאר דמי הנכנסי להיכל כשרי
חו #מחטאת ואש כדקתני מתני':
 .Ì˘‡Â ˙‡ËÁ ‡ÎÈ‡„ ÔÂÈÎ 6שא נתערבו דמ בדמי הפנימיי לא מצי
למימר ית בפני ואח''כ ית בחו #משו דמיפסלי חיצוני לא פסיקא ליה
וא''ת ליפסלינהו לחיצוני להכשיר פנימיי' למפסלינהו בידי לא קאמר ר''א
ומוטב להמתי עד שקיעת החמה ויפסלו מאליה וישפכ לאמה:
 .‡·È˜Ú È·¯„ Ï˘Ó 7דמשמע ליה שאר כל הדמי בכלל כל חטאת אשר יובא
מדמה למה הדבר דומה לתלמיד שמזג לו רבו יי בחמי וכו':
 .ÔÈ˜ÂÒÚ Â ‡ ÔÈÓÁ· ‡Ï 8וכיו שאני אומר ל 0מזוג סת בחמי הייתי אומר ל0
עכשיו הנני אומר ל 0בי בחמי בי בצונ כלומר העוסק בדבר אי רגיל
להזכירו כשמדבר בו וא מזכירו בדעתו להוסי) אחרי עמו ואומר א) זה
שהייתי עסוק בו יהא בכלל:
 .È˙‡Â Ô È˜ÒÚ ˙‡ËÁ· È„ÎÓ ''‰ 9כולה פרשה:
 .Ï''Ï ‡ ÓÁ¯ ·˙Î„ ˙‡ËÁ 10לכתוב וא יובא מדמה וגו':

רש"י

 .‡ ÈÓ‡˜ „ÂÁÏ ˙‡ËÁ Â‡Ï ˜''‰ ‡Ï‡ 11אלא א) חטאת כשאר קדשי אשר
יובא וגו' דלא תימא חטאת לא תיפסול שכ מצינו חטאת נכנסת להיכל
בחטאות הפנימיות:
) .ÌÈ˘„˜‰ ÏÎ Â·¯˙È‡ È„ÎÓ 12לעיל( ]לקמ[ מהאי קרא לעני שיהו טעוני
מריקה ושטיפה כלי מתכות שנתבשלו בה כדילפינ בפרק ד חטאת )לקמ צו(:
מקדש קדשי היא וסמי 0ליה וכל חטאת אשר יובא ואי שאר קדשי נמי
מיפסלי ל''ל למיכתב חטאת ליכתוב ואשר יובא מדמה ש''מ חטאת דוקא
קאמר:
 .'ÂÎ ‡ÈÓ„ ‡Ï ‡‰ 13מסקנא דקושיא היא:
 .„ÈÁÈ ˙‡ËÁ ‡Ï‡ 14דהא כתיב ה 0פרשת חטאת אצל פרשת אש ופרשת
שלמי ותודה שה של יחידי:
 .‡ÈÈÏ ÈÙÏÎ 15סת חטאת יחיד נקבה היא:
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כל הזבחים

דף פב:

פרק שמיני

וסבר ¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ Èהאי קרא להכי הוא דאתא?
והתניא:
¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ Èאומר:
לפי שמצינו כל העני כולו,
אינו מדבר אלא בפרי הנשרפי ושעירי הנשרפי,
לשרו) פסוליה אבית הבירה,
ולעמוד בלא תעשה על אכילתו;
אמרו לו:
חטאת שנכנס דמה לפני ולפני מני?
אמר להֵ " :הן לֹא ה ּו ָבא" )ויקרא י,יח(!?
לדבריו ד¯· ‡·È˜Ú Èקאמר.
1

2

3

4

5

קפה

זבחים

א הכניס שוגג 
כשר.
כל הדמי פסולי שנתנו על גבי המזבח 
לא הרצה הצי #אלא על הטמא,
שהצי #מרצה על הטמא ואינו מרצה על היוצא.
16

גמרא:
תניא:
אמר ¯·:ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È
קל וחומר 
ומה במקו שמחשבה פוסלת בחו #
לא פסל ד שבחו #את שבפני,
מקו שאי מחשבה פוסלת בפני 
אינו די שלא יפסול ד שבפני את שבחו!#
אמר לו:
הרי הוא אומר:
"אֲ ׁ ֶשר י ּו ָבא ִמ ָ ּד ָמ ּה" )ויקרא ו,כג(,
אפילו מקצת דמה.
אמר לה:
קל וחומר ליוצא מעתה,
ומה במקו שאי מחשבה פוסלת בפני 
פוסל ד שבפני את שבחו,#
מקו שמחשבה פוסלת בחו #
אינו די שיפסול ד שבחו #את שבפני!
אמרו לו:
הרי הוא אומר:
"אֲ ׁ ֶשר י ּו ָבא",
הנכנס פוסל ואי היוצא פוסל.
17

משנה )יב(:
חטאת שקבל דמה בשני כוסות,
יצא אחד מה לחו #
הפנימי כשר;
נכנס אחד מה לפני 
¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ Èמכשיר בחיצו;
ו ÌÈÓÎÁפוסלי.
6

7

18

8

9

10

19

אמר ¯·:ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È
מה א במקו שהמחשבה פוסלת בחו #
לא עשה את המשויר כיוצא,
מקו שאי המחשבה פוסלת בפני 
אינו די שלא נעשה את המשויר כנכנס?
נכנס לכפר א) על פי שלא כפר 
פסול,
דברי ¯·;¯ÊÚÈÏ‡ È
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
עד שיכפר;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
11

13

12

14

20

ותהא מחשבה בפני פוסלת מקל וחומר 
ומה במקו שלא פסל ד שבחו #את שבפני 
מחשבה פוסלת בחו,#
מקו שפסל ד שבפני את ד שבחו #
רש"י
אינו די שתהא מחשבה פוסלת בפני?
 .‡˙‡„ ‡Â‰ ÈÎ‰Ïלחטאת חיצונה שנכנס דמה לפני:
 .'ÂÎ ¯·„Ó Â È‡ ‰Ê‰ ÔÈ Ú‰ ÏÎ ‚''‰ול''ג לפי שמצינו ואדרבנ פליג בת''כ
הרי הוא אומר:
ישי" )ויקרא ז,יז(* ,
דמוקמינ ליה ליפסול חטאת החיצונה שנכנס דמה לפני ואמר להו אי המקרא פבַ ּ " :בי ֹּום ַה ּ ׁ ְשלִ ׁ ִ
מדבר אלא בפנימיות שדמ נכנס לפני מצוה ואמר קרא שא אירע בה פסול
מקו שיהא משולש,
ישרפו אבית הבירה בעזרה ולא חו #לג' מחנות כמצות כדכתיב בהאי קרא
)ויקרא ו( בקדש באש תשר) שתהא שריפתה בקדש ולית לא תעשה על אכילת
בד ,בבשר ,באימורי.
15

21

1

2

22

בי כשרי בי פסולי כדכתיב
אכילת וכתבו כא:
 .ÔÈ Ó ÌÈ ÙÏ ‰Ó„ Ò Î ˘ ˙È ÂˆÈÁ‰ ˙‡ËÁ ÍÈ¯·„Ï ÂÏ Â¯Ó‡ 3שנפסלה:
 .‰Ó„ ˙‡ ‡·Â‰ ‡Ï Ô‰ Â‰Ï ¯Ó‡ 4כתיב גבי שעיר החטאת ששרפו בני אהר
וקאמר להו משה ה לא הובא את דמה הא הובא בדי שרפוה:
 .Ú''¯„ ÂÈ¯·„Ï 5דמוקי ליה בהכי ומרבה והול 0שאר קדשי קדשי קאמר דאי
לו לרבות בו אלא חטאת:
 .ıÂÁÏ Ì‰Ó „Á‡ ‡ˆÈ :'È ˙Ó 6חו #לעזרה:
 .¯˘Î ÈÓÈ Ù‰ 7ונות ממנו מתנותיו והקרב עולה לו:
 .ÌÈ ÙÏ Ô‰Ó „Á‡ Ò Î 8להיכל:
 .ÔÂˆÈÁ· ¯È˘ÎÓ 9לתת ממנו מתנותיו והקרב כשר:
 .ÔÈÏÒÂÙ ÌÈÓÎÁÂ 10וטעמייהו מפרש בגמרא:
 .ıÂÁ· ˙ÏÒÂÙ ‰·˘ÁÓ‰˘ ÌÂ˜Ó· Ì‡ ‰ÓÂ 11כלומר מה בחו #שהוא מקו
שהמחשבה פוסלת בו א חישב בשחיטה ע''מ לזרוק דמה בחו #פסול:
 .‰˘Ú ‡Ï 12אצל מוציא מקצת הד בחו:#
 .¯ÈÂ˘Ó‰ ˙‡ 13בפני כיוצא כדאמריתו הפנימי כשר וטעמא ילפינ בגמרא:
 .ÌÈ Ù· ˙ÏÒÂÙ ‰·˘ÁÓ‰ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó 14כלומר היכל שהוא מקו שאי
מחשבה פוסלת בפני שא שחט ע''מ לית את הניתני בחו #בפני כשר
כדאמרי' בפרק כל הפסולי )לעיל לו (.אינו די כו':
 .¯ÙÎÈ˘ „Ú 15בהיכל:
)ש(

לא תאכל דבמקומ לא נאמר לאו על

רש"י

 .‡ˆÂÈ‰ ÏÚ ‰ˆ¯Ó ıÈˆ‰ ÔÈ‡Â 16דאמרינ בפרק שני )לעיל כג (:הא אינו נושא
אלא עו טמא ואע''ג דפסולי שעלו לא ירדו ארצויי מיהא לא מרצו:
 .ÌÈ Ù·˘ Ì„ ˙‡ ıÂÁ·˘ Ì„ ÏÒÙ ‡Ï :'Ó‚ 17א הוציא אחד מ הכוסות השני
כשר:
 .˙ˆ˜Ó ÂÏÈÙ‡ ‰Ó„Ó 18מדלא כתיב את דמה ורבי יוסי הגלילי לטעמיה דאמר
האי קרא בחטאות הפנימיות כתיב ופסול דחיצונה שנכנס דמה לפני מה לא
הובא את דמה וההוא כוליה משמע:
 19ה''ג ‡ .‰˙ÚÓ ‡ˆÂÈÏ Â''˜ Ô‰Ï ¯Óמהשתא דאוקימתו האי קרא להכי:
 .¯ÈÂ˘Ó‰ ˙‡ ÏÒÂÙ ‡ˆÂÈ‰ ÔÈ‡Â ¯ÈÂ˘Ó‰ ˙‡ ÏÒÂÙ Ò Î ‰ 20דמדמה מיעוטא
הוא דמה של מובאת ולא דמה של יוצאת:
 .'ÂÎ ˙ÏÒÂÙ ‰·˘ÁÓ ‡‰˙Â 21תלמוד'^ קבעי לה ולא גרס לה בת''כ במילתיה
דרבי יוסי הגלילי דהא לדידיה נמי איכא למיבעי:
 .¯ÓÂ‡ ‡Â‰ È¯‰ 22במחשבת חו #למקומו שלישי דמוקמינ בפרק ב' )לעיל כח(:
תניהו לעני חו #למקומו ולהכי נקיט לה בלשו שלישי דאי מחשבת מקו
פוסלת אלא א כ משולש בד ובשר ואימורי כגו חו #לעזרה שבשעת היתר
הבמות מצויי שלשת בו לאפוקי מחשבת הכנסה דלאו מקו בשר ואימורי
הוא:
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כל הזבחים

דף פב:

פרק שמיני

ולא תהא מחשבה פוסלת בחו #מקל וחומר 
ומה מקו שפסל ד שבפני את שבחו #
אי מחשבה פוסלת בפני,
מקו שלא פסל ד שבחו #את שבפני 
אינו די שלא יהא פוסל מחשבה בחו!#
תלמוד לומר:
ישי" )ש,יח(  חו #לזמנו,
" ּ ׁ ְשלִ ׁ ִ
" ּ ִפ ּג ּול" )ש(  חו #למקומו.
1

2

בשר,
הנכנס לפני  כשר,
שיהא בדי שפסול,
ומה במקו שלא פסל ד שבחו #את שבפני 
בשר היוצא לחו #פסול;
מקו שפסל ד שבפני את שבחו #
בשר הנכנס בפני אינו די שיפסול!
הרי הוא אומר )ש ו,כג(:
" ִמ ָ ּד ָמ ּה",
דמה ולא בשר.
3

4

זבחים

מידי דהוה אתושב ושכיר;
דתניא:
" ּת ֹו ׁ ַשב" )ש כב,י(,
זה קנוי קני עול;
" ָ ׂש ִכיר" )ש(,
זה קנוי קני שני;
יאמר תושב ואל יאמר שכיר,
ואני אומר:
קנוי קני עול אינו אוכל,
קנוי קני שני לא כל שכ?
אילו כ,
הייתי אומר:
" ּת ֹו ׁ ַשב",
זה קנוי קני שני,
אבל קנוי קני עול יהא אוכל,
בא " ָ ׂש ִכיר" ולימד על " ּת ֹו ׁ ַשב",
שזה קנוי קני עול,
וזה קנוי קני שני ואינו אוכל.
10

11

12

13

אמר ליה ‡·:ÈÈ
בשלמא הת תרי גופי נינהו,
וא) על גב דהוה ליה לקרא למכתב נרצע לא יאכל,
ואיד 0אתי בקל וחומר,
מילתא דאתי בקל וחומר טרח וכתב לה קרא,
אלא הכא,
כיו דאיפסל בהיכל 
לפני ולפני מאי בעי?
14

קל וחומר מעתה 
ומה במקו שפסל ד שבפני את שבחו #
בשר הנכנס לפני כשר,
מקו שלא פסל ד שבחו #את שבפני 
בשר היוצא לחו #אינו די שכשר!?
הרי הוא אומר )שמות כב,ל(:
ֹאכל ּו",
ש ֶדה ְט ֵר ָפה ל ֹא ת ֵ
שר ּ ַב ּ ָ ׂ
" ּו ָב ָ ׂ
כיו שיצא בשר חו #למחיצתו 
נאסר.
5

קפו

15

16

6

תנו רבנ:
ימה",
" ּ ְפנִ ָ
אי לי אלא פנימה,
היכל מני?
תלמוד לומר:

אלא אמר ‡·:ÈÈ
לא נצרכא אלא לדר 0משופש.
אמר ליה ¯·‡:
והא הבאה כתיב ביה!?
אלא אמר ¯·‡:
כל מידי דחשיב עליה לפני ולפני לא מיפסל בהיכל.
17

18

7

19

בעי ¯·‡:
פר העל דבר של צבור,

ימה" )ויקרא י,יח(.
" ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁש ּ ְפנִ ָ
ויאמר קודש ואל יאמר פנימה!?
אמר ¯·‡:
בא זה ולימד על זה,

1

רש"י

98

רש"י

 .Â''˜· ˙ÏÒÂÙ ÂÓÂ˜ÓÏ ıÂÁ ˙·˘ÁÓ ‡‰˙ ‡ÏÂ 1ממחשבת הכנסה:
 .ÂÓÂ˜ÓÏ ıÂÁ ‡Â‰ ‰Ê ÏÂ‚Ù 2דאיכא דמפיק לתרוייהו מקרא אריכא דפרשת צו
והאי דפרשת קדושי תהיו מיבעי ליה כדפרישית מקו משולש:
 .ÏÂÒÙ ıÂÁÏ ‡ˆÂÈ‰ ¯˘· 3מובשר בשדה נפקא ל לקמ:
 .‰¯˘· ‡ÏÂ ‰Ó„ 4דתרי דמה כתיבי אשר יובא מדמה וה לא הובא את דמה
חד למעוטי בשר:
 .Â''˜ 5לבשר היוצא מעתה שלא יפסל:
 .‰„˘· 6בלא מחיצות משמע ודריש ליה לכל הבשר שטעו מחיצה טריפה
הוא ביוצא ולא תאכל וד היוצא ק''ו מבשר אתי ועוד נפקא ל מה לא הובא
את דמה אל הקדש פנימה אמר לה שמא הכנסת לפני א''ל ה לא הובא את
דמה אל הקדש )פנימה( שמא חו #למחיצתה יצתה אמרו לו פנימה היתה הכי
דרשינ ליה לקמ בפ' טבול יו )קא:(.
 .‰ÓÈ Ù 'Â‚Â ‡·Â‰ ‡Ï Ô‰ 7אי לי אלא שנכנס דמה לפני ולפני:
 .‰Ê ÏÚ „ÓÈÏÂ ‰Ê ‡· 8דאי כתב קדש ולא כתב פנימה הייתי אומר קדש זה
לפני ולפני:
 .‰ÓÈ Ù ‡· 9שהוא מיותר ולימד על קדש שהוא היכל:

 10תושב כה ושכיר לא יאכל קדש:
 .ÌÏÂÚ ÔÈ ˜ ÈÂ ˜ 11נרצע שמיושב אצלו עד היובל:
 .ÌÈ ˘ ÔÈ ˜ 12עבד עברי שעתיד לצאת בשביעית:
 .ÏÎÂ‡ Â È‡ 13בתרומה שאי גופו קנוי לכה:
 .Ì˙‰ ‡ÓÏ˘· 14איכא למימר בשני מקראות סתומי בא זה ולימד על זה:
 .Â‰ È ÌÈÙÂ‚ È¯˙„ 15אי אזהרתו של זה כמשמעו של זה וכל אחד מלמד על
עצמו ואי משו דאיכא למפר 0נכתוב נרצע בהדיא ולא נבעי שכיר ה''ל שכיר
כו' כלומר לאו משו דבמשמעות הוא אלא משו דאתי בק''ו ואיכא לשנויי
מילתא דאתיא בק''ו טרח וכתב ליה קרא השתא דסתימי כ''ש דשפיר שנינ בא
זה ולימד על זה:
 .‡Î‰ ‡Ï‡ 16דאזהרת לפני ולפני בכלל היכל היא דהא לא יכנס לה אלא דר0
היכל אי כא אלא פסול היכל וכיו דמהיכל איפסיל ליה לפני ולפני מאי בעי
הכא למיפסל הרי פסול ועומד והיה לו לפרש היכל ולשתוק שלא ישנה מקרא
של חנ שאינו מלמד כלו:
 .‡Î¯ˆ ‡Ï 17האי פנימה אלא לדר 0משופש שלא כדרכו כגו דר 0גגי ועליות
בית המקדש בלולי דהשתא הוצר 0ללמד על עצמו ואי משו דאתי בק''ו
אפ''ה טרח וכתב לה קרא ומשופש עקו כ 0שמו במנחות בהקומ #רבה )כז:(:
 .·È˙Î ‰‡·‰ ‡‰Â 18ומשמע דלא מיפסיל אלא דר 0הבאה:
 .‡·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 19לעול דעייליה דר 0פתחי ואשמועי' קרא דהיכא דחשיב
עליה מתחילתו להכניסו ]לפני[ ולפני ותחילת הבאתו להיכל ע''מ פני היה
לא מיפסיל עד דמטי לפני וא החזירו לחו #כשר:
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כל הזבחים

דף פג.

פרק שמיני

ושעירי עבודה זרהכה שהכניס דמ לפני ולפני,
מהו?
מי אמרינ 
ימה" 
" ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁש ּ ְפנִ ָ
ימה",
כל היכא דקרינ " ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁש"  קרינ ליה " ּ ְפנִ ָ
ימה";
כל היכא דלא קרינ " ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁש"  לא קרינ " ּ ְפנִ ָ
או דלמא 
שלא במקומ הוא?
וא תימצי לומר 
שלא במקומ הוא;
פר ושעיר של יו הכיפורי,
שהזה מדמ על הבדי והוציא להיכל והכניס,
מהו?
מי אמרינ 
מקומ הוא;
או דלמא 
הואיל ונפק נפק?
וא תימצי לומר 
הואיל ונפק נפק,
הזה מדמ על הפרכת * והוציאו למזבח והכניס,
מהו?
הכא ודאי חד מקו הוא;
או דילמא 
יציאה קרינא ביה?
תיקו.
2

3

4

5

6

7

פג.

8

9

10

נכנס לכפר.
תניא:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
נאמר כא )ויקרא ו,כג(:
"לְ ַכ ּ ֵפר ַּב ּק ֶֹד ׁש",
ונאמר להל )ויקרא טז,יז(:
11

1312

רש"י

 .¯·„ ÌÏÚ‰ ¯Ù 1שמצות כפרתו בהיכל והכניסו לפני ולפני:
 .Â‰Ó 2מי אמרינ כל היכא דקרינ ביה פסול דאל הקדש כגו בחטאות
החיצונות:
 .'ÂÎ ‰ÓÈ Ù„ ÏÂÒÙ ‰È· ‡ È¯˜ 3דהא כי הדדי כתיבי:
 .‡Â‰ ÂÓÂ˜Ó· ‡Ï˘ ‡ÓÏ„ Â‡ 4והויא הכנסה ומיפסיל:
 .ÏÎÈ‰Ï Ô‡ÈˆÂ‰Â 5להזות על הפרכת כמשפט:
 .‡Â‰ ÔÓÂ˜Ó 6שהרי הוזקקו לש תחילת:
 .È¯Ó‚Ï ‰ÈÏ ˜ÈÙ Â˙ÂˆÓ ÏÎ ˙ÈÈ˘Ú· ˜Ù „ ÔÂÈÎ ‡ÓÏ„ Â‡ 7והוה ליה שלא
מקומו:
 .Á·ÊÓÏ Â‡ÈˆÂ‰Â 8להזות שבע על טיהרו ומת ד' על קרנותיו כדכתיב ויצא אל
המזבח אשר לפני ה' וכפר עליו ותנ זה מזבח הזהב בפרק הוציאו לו )יומא נח(:
ואמרינ הת דלהכי כתיב ויצא עד דנפיק מכוליה מזבח שלא יעמוד בי
המזבח ולפרכת בשעת מתנות המזבח אלא בי המזבח לפתח לצד המזרח:
 .‡Â‰ ÌÂ˜Ó „Á ‡Î‰ 9שאי הפסק )מזבח( בינתי ולא הויא הכנסה שלא
במקומה:
 .‡ÓÏÈ„ Â‡ 10רחמנא שויה שני מקומות דכתיב ביה יציאה:
 11ה''ג בת''כ רבי אליעזר אומר נאמר כא לכפר בקדש ונאמר להל לכפר
בקדש מה להל בשלא כיפר א) כא בשלא כיפר רבי שמעו אומר נאמר כא
לכפר בקדש ונאמר להל לכפר בקדש מה להל בשכיפר א) כא בשכיפר ר'
אליעזר ילי) לכפר דאשר יובא מדמה לכפר מוכל אד לא יהיה באהל מועד
בבואו לכפר ומזהיר שפורשי מ ההיכל בשעת הקטרה מה להל בבואו לכפר
משמע מתחילת ביאת המכפר הוזהרו חביריו לפרוש הילכ 0כתיב לכפר ועדיי
לא כיפר משמע א) אשר יובא מדמה לכפר מתחילת הבאתה ע''מ לכפר משמע
שנפסל הילכ 0אע''פ שלא כיפר:

קפז

זבחים

מו ֵעד ְּבב ֹ
"וְ ָכל ָא ָדם ל ֹא יִ ְהיֶה ְּבא ֶֹהל ֹ
ֹאו לְ ַכ ּ ֵפר ַּב ּק ֶֹד ׁש",
מה להל  בשלא כיפר,
א) כא  בשלא כיפר;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
נאמר כא" :לְ ַכ ּ ֵפר",
ונאמר להל )ויקרא טז,כז(:
ש ִעיר ַה ַח ּ ָטאת,
"וְ ֵאת ּ ַפר ַה ַח ּ ָטאת וְ ֵאת ְ ׂ
אֲ ׁ ֶשר ה ּו ָבא ֶאת ָ ּד ָמם לְ ַכ ּ ֵפר",

מה להל  בשכיפר,
א) כא  בשכיפר.

במאי קמיפלגי?
מר סבר  דני חו #מחו,#
ואי דני חו #מבפני;
ומר סבר 
דני בהמה מבהמה,
ואי דני בהמה מאד.
14

15

רבי יהודה אומר כו'.
הא מזיד  פסול,
בשכיפר או בשלא כיפר?
אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
ממשמע שנאמר:
16

ש ִעיר ַה ַח ּ ָטאת,
"וְ ֵאת ּ ַפר ַה ַח ּ ָטאת וְ ֵאת ְ ׂ
אֲ ׁ ֶשר ה ּו ָבא ֶאת ָ ּד ָמם לְ ַכ ּ ֵפר ַּב ּק ֶֹד ׁש",
מה 18תלמוד לומר  "וְ ַה ּ ׂש ֵֹרף" )ויקרא טז,כח(?
17

מה תלמוד לומר  "וְ ַה ּ ׂש ֵֹרף"?
לגופיה איצטרי!0
אלא מה תלמוד לומר  " ַח ָּטאת" " ַח ָּטאת"?
לפי שלא למדנו אלא לפר ושעיר של יו הכפורי שנשרפי
אבית הדש מטמאי בגדי;
שאר נשרפי מני?
תלמוד לומר:
" ַח ָּטאת" " ַח ָּטאת",
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
אינו צרי,0

19

20

רש"י

 .˘„˜· ¯ÙÎÏ ÔÏ‰Ï ¯Ó‡ Â 12דר' שמעו ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת
אשר הובא וגו' מה להל בשכיפר הכתוב מדבר דהא שריפה בתר כפרה היא א)
כא בשכיפר:
 .ıÂÁÓ ıÂÁ ÔÈ „ ¯·Ò ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ 13ד חטאת החיצונה שהכתוב מלמד0
שתעמוד בחו #ולא יכניסוהו לפני מאד זה שהכתוב מזהירו שיעמוד בחו:#
 .ÌÈ Ù·Ó ıÂÁ ÔÈ „ ÔÈ‡Â 14מפר יוה''כ שהבאתה כמצותה לפני:
 .‰Ó‰·Ó ‰Ó‰· ÔÈ „ 15חטאת חיצונה מחטאת פנימי:
 .¯ÙÈÎ ‡Ï˘· Â‡ ¯ÙÈÎ˘· ÏÂÒÙ „ÈÊÓ ‡‰ [¯˘Î ‚‚Â˘ ÒÈ Î‰] ‚''‰ 16בשכיפר
וכרבי שמעו סבירא ליה או אפי' בשלא כיפר וכרבי אליעזר:
 17ה''ג בתורת כהני ואת פר החטאת וגו' והשור) אות וגו' מה ת''ל דמשמע
דמיבעי ליה מה ת''ל והשור) היינו דקפרי 0מה ת''ל הא לגופיה איצטרי0
ללמד 0שהשורפ מטמא בגדי:
 .¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ‰Ó ‡Ï‡ 18אחטאת חטאת תרי זימני מהדר:
 .Ô˘„‰ ˙È·‡ ÔÈÙ¯˘ Â 19כדי נסבה דהא עיקר על שפ 0הדש ישר) בפר העל
דבר כתיב אלא משו דמטמא בגדי נקט לה דלא כתיב בהו:
 .ÍÈ¯ˆ Â È‡ 20ללמד מחטאת חטאת דממשמעותא דקרא נפקא דתלי טעמא
דטומאת בגדי משו דהובא את דמה לכפר למדנו שכל הפנימי השורפ
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כל הזבחים

דף פג.

פרק שמיני

זבחים

הרי הוא אומר:
"וְ ֵאת ּ ַפר ַה ַח ָּטאת וְ ֵאת ְ ׂש ִעיר ַה ַח ָּטאת" )ש,כז(,
שאי תלמוד לומר לכפר,
מה תלמוד לומר "לְ ַכ ּ ֵפר"?
לימד על כל המתכפרי שהשורפ מטמא בגדי.
ו¯·?!‰„Â‰È È
לכפר לא משמע ליה;
מאי טעמא?
לאו משו דמיבעיא ליה לגזירה שוה?
הדרן עלך כל הזבחים שנתערבו
1

2

רש"י

מטמא בגדי שלא היה לו לכתוב ואשר הובא וגו' אלא ואת פר החטאת ואת
שעיר החטאת וגו':
 .‡ÓÚË È‡Ó 1לא נפקא ליה לר' יהודה מלכפר:
 .‰ÈÏ ˜ÈÙÓ„ ÌÂ˘Ó Â‡Ï 2להאי לכפר לג''ש דרבי שמעו ללמד על דמי
החיצוני שנכנס דמ לפני שאי פסול אלא א''כ כיפר כרבי שמעו ולאו
משו דתלי טעמא דשריפה בהובא את דמ הילכ 0איצטרי 0חטאת חטאת
לרבות שאר הפנימיות:
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קפח

המזבח מקדש

דף פג:

פרק תשיעי

פרק תשיעי  -המזבח מקדש

זבחים

גמרא:
ראוי לו  אי,
שאי ראוי  לו.
לא,
למעוטי מאי?
אמר ¯· :‡ÙÙ
למעוטי קמצי שלא קידשו בכלי.

משנה )א(:
המזבח מקדש את הראוי לו.
¯· Ú˘Â‰È Èאומר:
כל הראוי לאישי 
א עלה לא ירד,
שנאמר )ויקרא ו,ב(:
מו ְק ָדה",
" ִהוא ָהעֹלָ ה ַעל ֹ
מה עולה שהיא ראויה לאישי 
א עלתה לא תרד;
א) כל שהוא ראוי לאישי 
א עלה לא ירד.
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôאומר:
כל הראוי למזבח 
א עלה לא ירד,
שנאמר )ש(:
1

קפט

2

3

4

12

5

מתקי) לה ¯·:‡ È
מאי שנא מד,‡ÏÂÚ
דאמר :‡ÏÂÚ
אימורי קדשי קלי שהעל לפני זריקת דמ לא ירדו,
נעשו לחמו של מזבח!?
הנ  0לא מיחסרו מעשה בגופייהו,
הני  מיחסרו מעשה בגופייהו.

6

13

14

מו ְק ָדה ַעל ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח",
" ִהוא ָהעֹלָ ה ַעל ֹ
מה עולה שהיא ראויה למזבח 
א עלתה לא תרד,
א) כל דבר שהוא ראוי למזבח 
א עלתה לא תרד.

רבי יהושע אומר:
כל הראוי לאישים כו'.
ו¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôנמי הכתיב:
מו ְק ָדה" )ויקרא ו,ב(!?
"עֹלָ ה ַעל ֹ
ההוא לאהדורי פוקעי הוא דאתא.
15

אי בי דברי ¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôלדברי ¯· Ú˘Â‰È È
אלא הד והנסכי,
ש¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôאומר:
לא ירדו;
ו¯· Ú˘Â‰È Èאומר:
ירדו.
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
הזבח כשר ונסכי פסולי,
הנסכי כשירי והזבח פסול,
אפילו זה וזה פסולי 
הזבח לא ירד ,והנסכי ירדו* .
7

8

9

פג:

10

11

רש"י

 .˘„˜Ó Á·ÊÓ‰ :'È ˙Ó .˘„˜Ó Á·ÊÓ‰ - ÈÚÈ˘˙ ˜¯Ù 1אפילו דבר פסול
שעלה למזבח קדשו המזבח ליעשות לחמו ואי מורידי אותו:
 .ÂÏ ÈÂ‡¯‰ ˙‡ 2משהוברר לחלקו ובגמרא מפרש למעוטי קמצי שלא קדשו
בכלי לאחר קמיצה שלא הובררו לחלק גבוה דאע''ג דקידשה המנחה כולה
בכלי אי זה חלק גבוה ברור שאי המנחה קריבה כולה ובקמיצה בלא מת כלי
אי זה מבורר למזבח:
 .'ÂÎ ¯ÓÂ‡ Ú˘Â‰È È·¯ 3הני תנאי פליגי בפירושא דאת הראוי לו דסתמא
דמתניתי רבי סת מתניתי את הראוי לו למעוטי שאי ראוי לו והדר מפרש
ומאי ניהו ראוי לו לרבי יהושע ראוי לאישי שנפסל ולא ד פסול ונסכי
פסולי שאינ לאישי ולר''ג כל הראוי למזבח שנפסל אפילו ד ונסכי ואי
ל 0למעט אלא מה שלא נברר לחלק מזבח מעול ומאי נינהו קמצי שלא
קידשו מעול בכלי:
 .ÌÈ˘È‡Ï 4לאש:
 .‰„˜ÂÓ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ‡È‰ 5דבר שהוא למוקד ועולה היא בהויית יהא ולא ירד
היא משמע בהוייתו תהא משעלתה על מוקדה:
 .ÌÈ˘È‡Ï ÈÂ‡¯˘ ÏÎ Û‡ 6לאפוקי ד ונסכי )פסולי( כדמפרש בסיפא אי
בי דברי ר''ג לדברי רבי יהושע אלא הד והנסכי:
 7רבי שמעו סבירא ליה בנסכי של זבח כרבי יהושע )ובד( ובנסכי הבאי
בפני עצמ כרב גמליאל ולאו ממוקדה ילי) אלא טעמא אחרינא אית ליה
כדמפרש בגמרא:
 .ÔÈÏÂÒÙ ÌÈÎÒ ‰Â ¯˘Î Á·Ê‰ Ì‡ 8כגו שיצאו או נטמאו:
 .ÔÈ¯˘Î ÌÈÎÒ ‰Â ÏÒÙ Á·Ê‰ Â‡ 9הואיל וה באי בגללו נפסלו עמו ובטלה
תורת הקרבה מה:

ואיד,0
לאהדורי פוקעי מנא ליה?
ֹאכל ָה ֵא ׁש" )ש,ג(.
נפקא ליה מ"אֲ ׁ ֶשר ּת ַ
16

ואיד?!0
ההוא מיבעי ליה:
לעכולי עולה אתה מחזיר,
ואי אתה מחזיר עכולי קטורת,
דתני ¯·:·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯· ÈÓÂÈ Ó ¯· ‡ È Á È
ֹאכל ָה ֵא ׁש ֶאת ָהעֹלָ ה ַעל ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח" )ש(,
"אֲ ׁ ֶשר ּת ַ
עכולי עולה אתה מחזיר,
ואי אתה מחזיר עכולי קטורת.
ואיד?!0
לאו ממילא שמע מינה דעכולי עולה מהדרינ?
17

רש"י

 .„¯È ‡Ï Á·Ê‰ 10דמזבח קדשו:
 .Â„¯È ÌÈÎÒ ‰Â 11שאי מזבח מקדש פסולי אלא בבאי בגלל עצמ אבל לא
הבאי בגלל אחרי כדילי) ר''ש טעמייהו^ בגמרא מפרש:
 .È‡Ó ÈËÂÚÓÏ :'Ó‚ 12שלא נראה למזבח לדברי הכל:
 .ÔÓ„ ˙˜È¯Ê È ÙÏ ÌÈÏ˜ ÌÈ˘„˜ È¯ÂÓÈ‡ 13לא הובררו למזבח שזריקת דמ
שלה קובעת לחלק גבוה לעני מעילה מה שאי כ בקדשי קדשי .שה
מתחילת לגבוה ואימוריה עולי למזבח אבל קדשי קלי אי בה מעילה
אפי' באימוריה כדתניא בתורת כהני את קדשי ה' המיוחדי לש יצאו
קדשי קלי אבל לאחר זריקת דמי יש מעילה באימוריה דנפקא ל מוכל
חלב לה' לרבות אימורי קדשי קלי לאחר זריקת דמי למעילה ואפילו הכי
קאמר לא ירדו:
 .Â‰ÈÈÙÂ‚· 14דאיפסול בדבר אחר הוא:
 .ÔÈÚ˜ÂÙ È¯Â„‰‡Ï ‡Â‰‰ 15דלאו אפסולי קאי אלא אכשרי שפוקעי מ
היקידה אישיקלטי''ר וקאמר קרא שיחזירה למוקדה דעל מוקדה משמע מוקד
שהיה לה כבר:
 .'ÂÎ ˘‡‰ ÏÎ‡˙ ¯˘‡ 16קרא יתירא הוא דפשיטא דדש מאשר תאכל האש
הוא אלא לדרשא אתא אשר תאכל האש ותפקע העולה מעל המזבח חזור
והעל על המזבח:
 .'ÂÎ Ó''˘ ‡ÏÈÓÓ Â‡Ï 17הילכ 0לא בעי קרא אחרינא:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

המזבח מקדש

דף פד.

רבן גמליאל אומר:
כל הראוי כו'.
ו¯· Ú˘Â‰È Èנמי הכתיב )ויקרא ו,ב(ִּ " :מזְ ּ ֵב ַח"!?
ההוא מיבעיא ליה:
מאי קאמר רחמנא?
כל הראוי למוקדה מקדש מזבח.
ואיד?!0
מזבח אחרינא כתיב.
ואיד?!0
חד להיכא דהיתה לה שעת הכושר,
וחד להיכא דלא היתה לה שעת הכושר.
ואיד?!0
כיו דפסולי נינהו ורבינהו רחמנא 
לא שנא היתה לו שעת הכושר,
לא שנא לא היתה לו שעת הכושר.

פרק תשיעי

8

2

מאי איכא בי הני תנאי להני תנאי דמתניתי?
אמר ¯· :‡ÙÙ
קמצי שקדשו בכלי איכא בינייהו,
ל˙ ‡  Ô„È„ Èלא ירדו,
ל˙ ‡  ‡˙È ˙Ó„ Èירדו.

3

4

5

6

מאי בינייהו?
אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
עולת העו) פסולה איכא בינייהו,
מר מייתי לה מ"עֹלָ ה",
ומר מייתי לה מ" ְּכ ָב ִ ׂשים".
7

ולמא דמייתי לה מכבשי,
רש"י

 .Á·ÊÓ ˘„˜Ó 1ללמד 0טעמא שלא ירד משו קדושת מזבח הוא:
 .·È˙Î ‡ È¯Á‡ Á·ÊÓ 2כל הנוגע במזבח יקדש )שמות כט(:
 .¯˘ÂÎ‰ ˙Ú˘ 3להקטרה לפני פסולו כגו ל ויוצא וטמא:
 .¯˘ÂÎ‰ ˙Ú˘ ÂÏ ‰˙È‰ ‡Ï 4נשחט חו #לזמנו וחו #למקומו:
 .ÌÈ˘·Î Ï''˙ 5וסמי 0ליה וזה אשר תעשה על המזבח:
 .¯ÓÂ‡ ‡·È˜Ú '¯ 6עולה בהאי קרא כתיב:
 .‰ÏÂÚÓ ‰Ï È˙ÈÈÓ ¯Ó 7דלא תרד דא) עולת העו) משמע ומר מייתי לה
לקידושי פסולי מכבשי בהמה ולא עו):

זבחים

הכתיב" :עֹלָ ה"!
אי כתיב " ְּכ ָב ִ ׂשים" ולא כתיב "עֹלָ ה",
הוה אמינא  אפילו מחיי,
כתב רחמנא" :עֹלָ ה".
ולמא דמייתי ליה מעולה,
הא כתיבְּ " :כ ָב ִ ׂשים"!
אי כתיב "עֹלָ ה" ולא כתיב " ְּכ ָב ִ ׂשים",
הוה אמינא  אפילו מנחה,
כתב רחמנאְּ " :כ ָב ִ ׂשים".

1

רבי שמעון אומר:
הזבח כשר כו'.
תניא:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
עולה,
מה עולה  הבאה בגלל עצמה,
א) כל  הבאי בגלל עצמ,
יצאו נסכי הבאי בגלל זבח;
¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ Èאומר:
מתו 0שנאמר )שמות כט,לז(ָּ " :כל ַה ּנֹג ֵַע ַּב ִּמזְ ּ ֵב ַח יִ ְק ָ ּד ׁש",
שומע אני בי ראוי ובי שאינו ראוי,
תלמוד לומר:
" ְּכ ָב ִ ׂשים" )ש,לח(,
מה כבשי  ראויי,
א) כל  ראוי;
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
"עֹלָ ה" )ש,יח(,
מה עולה  ראויה,
א) כל  ראויה.

קצ

109

11
12

א

אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
מנחה הבאה בפני עצמה,
לדברי כול  לא תרד,
לדברי ¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ Èו¯·*  ‡·È˜Ú È
תרד;
מנחה הבאה ע הזבח,
לדברי ¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôו¯· Ú˘Â‰È È
לא תרד,
לדברי כול  תרד;
13

14

פד.

15

16

17

נסכי הבאי בפני עצמ,
לדברי כול  ירדו,
לדברי ¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôו¯·  ÔÂÚÓ˘ Èלא ירדו;
נסכי הבאי ע הזבח,
לדברי כול  ירדו,
לדברי ¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôלחודיה  לא ירדו.
18

19

פשיטא!?

20

רש"י

 .‰ÏÂÚ ‡ ÓÁ¯ ·˙Î 8משראוי לעלות:
 9ה''ג קמצי שקדשו בכלי איכא בינייהו לתנא דיד לא ירדו לתנא דמתניתא
ירדו:
 .ÈÏÎ· Â˘„È˜˘ ÌÈˆÓ˜ 10ונפסלו:
 .Ô„È„ È‡ ˙Ï 11רב גמליאל ורבי יהושע לא ירדו דגמרי לה ממוקדה וממזבח
והני בני מזבח ומוקדה נינהו עד שלא נפסלו:
 .‡˙È ˙Ó„ È‡ ˙Ï 12רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא ירדו דעולה בעינ אבל מנחה
תרד:
 .‰‡·‰ ‰Á Ó 13בלולה כולה בגלל עצמה כגו המתנדב מנחת נסכי בלא זבח
דאפשר לעשות כ כדלקמ )צא:(:
 .ÔÏÂÎ È¯·„Ï 14ר''ג ור' יהושע דמתני' דמרבי כל הראוי לאשי ולר''ש נמי
דמרבי כל הבא בגלל עצמו א נפסלה ועלתה לא תרד וכי פליג ר'''ש בבאה
בגלל זבח:
 .„¯˙ Ú''¯Â ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È·¯ È¯·„Ï 15דהא לא מרבו אלא עולה ודוגמתה מי
בהמה ועו) ולא מנחה:
 .Á·Ê‰ ÌÚ ‰‡·‰ 16כלומר בגלל זבח:
 .„¯˙ ÔÏÂÎ È¯·„Ï 17א פסולה היא תרד לרבי יוסי הגלילי ור''ע ור''ש לדברי
ר''ג ורבי יהושע לא תרד דהא )כתיב( מוקדה ומזבח הואי:
 .ÔÓˆÚ È Ù· ÔÈ‡·‰ ÌÈÎÒ 18כגו המתנדב יי בלא זבח דתנ במנחות )קד(:
מתנדבי יי:
 .ÔÏÂÎ È¯·„Ï 19רבי יוסי ור''ע ור' יהושע ירדו לדברי ר''ג ור''ש לא ירדו:
 20ה''ג  .‡ËÈ˘Ùדהכי הוא דלרבי יהושע מידי דבר מוקדה אי דלאו בר מוקדה
לא לר''ג כל דבר מזבח ולר''ש בא בגלל עצמו ולתנאי דמתני' מנחה לא:
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המזבח מקדש

דף פד:

מנחה הבאה בפני עצמה איצטריכא ליה,
וכד¯·‡,
דאמר ¯·‡:
מתנדב אד מנחת נסכי בכל יו.
1

2

ונשמעינ כד¯·‡!?
נסכי הבאי ע הזבח איצטריכא ליה,
דקא מקרב להו למחר וליומא חרא,
סלקא דעת 0אמינא 
הואיל ואמר מר:
יהם" )במדבר כט,יח(  בלילה,
" ִמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵּכ ֶ
יהם"  למחר,
" ִמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵּכ ֶ
כנסכי הבאי בפני עצמ דמו,
ומודי ¯· ÔÂÚÓ˘ Èדלא ירדו;
קא משמע ל.
3

4

משנה )בד(:
אלו א עלו  לא ירדו:
הל ,והיוצא ,והטמא,
ושנשחט חו #לזמנו וחו #למקומו,
ושקבלו פסולי וזרקו את דמו;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
שנשחט בלילה ,ונשפ 0דמה,
ויצא דמה חו #לקלעי 
א עלתה  תרד;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
לא תרד שהיה פסולהב בקדש,
ש¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כל שפסולו בקדש  הקדש מקבלו,
לא היה פסולו בקדש  אי הקדש מקבלו.
5

6

7

8

ואלו שלא היו פסולי בקדש:
הרובע והנרבע ,והמוקצה והנעבד,
והאתנ והמחיר ,והכלאי והטרפה,
והיוצא דופ ובעלי מומי,
¯· ‡·È˜Ú Èמכשיר בבעלי מומי;
¯· ÌÈ ‰Î‰ Ô‚Ò ‡ È Á Èאומר:
דוחה היה אבא את בעלי מומי מעל גבי המזבח.

פרק תשיעי

זבחים

קצא

כ 0א ירדו לא יעלו.
וכול שעלו חיי לראש המזבח 
ירדו.
עולה שעלתה חיה לראש המזבח 
תרד;
שחטה בראש המזבח 
יפשיט וינתחה במקומה.
גמרא:
תניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
"זֹאתִ ...הוא ָהעֹלָ ה" )ויקרא ו,ב(,
הרי אלו שלשה מיעוטי,
פרט לשנשחטה בלילה ,ושנשפ 0דמה,
ושיצא דמה חו #לקלעי,
שא עלתה  תרד.
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
"עֹלָ ה",
אי לי אלא עולה כשרה;
מני לרבות שנשחטה בלילה ,ושנשפ 0דמה,
ושיצא דמה חו #לקלעי,
והל ,והיוצא ,והטמא,
ושנשחט חו #לזמנו וחו #למקומו,
ושקבלו פסולי וזרקו את דמו,
הניתני למטה שנתנ למעלה ולמעלה שנתנ למטה,
והניתני בחו #שנתנ בפני,
בפני שנתנ בחו,#
ופסח וחטאת ששחט שלא לשמ,
מני?
תלמוד לומר:
" ּת ֹו ַרת ָהעֹלָ ה",
ריבה תורה אחת לכל העולי,
שא עלו  לא ירדו.
12

13

9

10

כש שא עלו לא ירדו 
11

יכול  שאני מרבה הרובע והנרבע,
והמוקצה והנעבד ,ואתנ ומחיר,
וכלאי וטרפה ויוצא דופ;
תלמוד לומר:
"זֹאת".

רש"י

ומה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו?
אחר שריבה * הכתוב ומיעט,
מרבה אני את אלו שהיה פסול בקדש,
ומוציא אני את אלו שלא היה פסול בקודש.

 .‰ÈÏ ÍÈ¯ËˆÈ‡ ‰ÓˆÚ È Ù· ‰‡·‰ ‰Á Ó 1ולאשמועינ דיש מנחת נסכי הבאה
בפני עצמה כדרבא:
פד:
 .ÌÈÎÒ ˙Á Ó Ì„‡ ·„ ˙Ó 2בלא זבח וא) על גב שלא אמרה תורה מנחת כליל
)הבאה( אלא הבאה בגלל זבח היכא דפריש פריש:
 .Ô ÈÚÓ˘ Â 3ר''ל בהדיא כדרבא:
 .‰ÈÏ ‡ÎÈ¯Ëˆ‡ Á·Ê ÏÏ‚· ÌÈ‡·‰ ÌÈÎÒ 4לר''ל לאשמועינ דלר''ש ירדו וכגו
דקא מקריב להו למחר וליומא חרא דקי''ל לעיל )מד (.אד מביא זבחו היו
ונסכיו מכא ועד י' ימי ונפקא ל מהא דאמר מר ומנחת ונסכיה יתירי
רש"י
דכתיבי בקרבנות החג להכי כתיבי:
 .Â„¯È ‡Ï ÂÏÚ˘ Ì˘Î 11אכל פוסלי דתנ בהו לא ירדו כ 0א ירדו לאחר
 .ÔÏ‰ :'È ˙Ó 5בי ד בי אימורי:
שעלו לא יעלו עוד:
 .'ÂÎ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯ 6בהנ 0תלתא פליג ומודי בשארא וטעמא ילי) בגמ':
 .‰ÏÂÚ‰ ‡È‰ ˙‡Ê :'Ó‚ 12זאת מיעוטא והיא מיעוטא וה''א דהעולה מיעוטא
 .˘„˜· ^‰ÏÂÒÙ ‰È‰˘ 7משבאת לעזרה נפסלה:
דמשמע העולה המיוחדת כשרה ולא פסולה למעוטי פסולי אתו שאפילו עלו
 .'ÂÎ ˘„˜· ÂÏÂÒÙ˘ ÏÎ 8בגמ' ילי) טעמא:
ירדו ולא תימא כל הנוגע במזבח לכל פסולי אתא ומסתבר דהני ממעט שפסול
 .¯È˘ÎÓ 9דא עלו לא ירדו ובגמ' מוקי לה בדוקי שבעי הואיל וכשרי
לפני זריקה ולקמיה מפרש שאר פסולי מנא ליה דלא ירדו ולא ממעט להו
בעופות לכתחילה:
מהכא כגו נשחט חו #לזמנו דפסולו לפני זריקה:
 .‰ÏÂÚ‰ ˙¯Â˙ 13שהיא על מוקדה שתהא ש הלילה עד הבקר ולא תרד:
 .‰ÁÂ„ 10ומוריד:
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המזבח מקדש

דף פה.

פרק תשיעי

ו¯· ‰„Â‰È Èמייתי לה מהכא,
מפני מה אמרו:
ל בד כשר?
שהרי ל כשר באימורי.
ל באימורי כשר?
שהרי ל כשר בבשר.
יוצא?
שהיוצא כשר בבמה.
טמא?
הואיל והותר לעבודת ציבור.
חו #לזמנו?
הואיל ומרצה לפיגולו.
חו #למקומו?
הואיל ואיתקש לחו #לזמנו.
שקבלו פסולי וזרקו את דמו?
בהנ 0פסולי דחזו לעבודת ציבור.
וכי דני דבר שלא בהכשרו מדבר שבהכשרו!?
תנא א"זֹאת ּת ֹו ַרת ָהעֹלָ ה" ריבה סמי 0ליה.

קצב

זבחים

תיובתא.

1

2

איבעית אימא 
שחיטת העו) בפני מיקטל קטליה.
15

14

3

4

5

6

8

7

9

אמר :‡ÏÂÚ
אימורי קדשי קלי שהעל לפני זריקת דמ 
לא ירדו,
נעשו לחמו של מזבח.
אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
א) אנ נמי תנינא )כא(:
שנשפ 0דמה,
ושיצא דמה חו #לקלעי;
ומה הת  דא בא לזרוק אי לו לזרוק,
אמרת:
א עלו לא ירדו;
הכא  דא בא לזרוק זורק לא כל שכ?
תרגמא:
אקדשי קדשי.
הרי פסח דקדשי קלי הוא!?
תרגמא:
בשלא לשמ.
16

17

18

19

20

אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
השוחט בהמה בלילה בפני והעלה בחו #
פה .חייב* ,
לא תהא פחותה משוחט בחו #ומעלה בחו.#
10

11

מתיב ¯· :ÔÈ·‡ ¯· ‡ÈÈÁ
השוחט עו) בפני ומעלה בחו #
פטור,
שחט בחו #ומעלה בחו #
חייב;
נימא 
לא תהא פחותה משוחט ומעלה בחו?!#
12

13

תנ )כא(:
וכול שעלו חיי לגבי מזבח  ירדו;
הא שחוטי  לא ירדו;
מאי לאו לא שנא קדשי קדשי,
לא שנא קדשי קלי!?
לא,
הא שחוטי  מה ירדו,
מה לא ירדו.
והא כול קתני!?
21

22

ג

23

24

רש"י
רש"י

 .‰Ï È˙ÈÈÓ ‰„Â‰È '¯Â 1לשאר פסולי מהכא:
 .¯˘Î Ì„· ÔÏ 2שא עלה לא ירד:
 .ÔÈ¯ÂÓÈ‡· ¯˘Î ÔÏ È¯‰˘ 3שא עלו לא ירדו:
 .¯˘·· ¯˘Î ÔÏ È¯‰˘ 4כגו בשר שלמי הנאכלי לשני ימי:
 .'ÂÎ ‡ˆÂÈ 5וביוצא דאימורי עולה ואימורי קדשי אבל יוצא דד פוסל רבי
יהודה דנפקי לה תלתא פסולי מתלתא מיעוטי ומסתברא למעוטי יוצא דד
מדנשחט חו #לזמנו דאשכח ליה ריצוי אפילו בפני שמרצה לפיגולו ליענש
כרת:
 .¯Â·Èˆ ˙„Â·ÚÏ ÂÊÁ„ 6כגו טמא:
 .Â¯È˘Î‰· ‡Ï˘ ¯·„ 7כגו ל באימורי:
 .Â¯È˘Î‰·˘ ¯·„Ó 8ל בבשר ויוצא דמקדש מיוצא דבמה שאי ש מחיצה:
 .‰ÈÏ ÍÈÓÒ 9לאסמכתא למילתיה:
 .ÌÈ Ù· ‰ÏÈÏ· ‰Ó‰· ËÁÂ˘‰ 10והעלה אותה בחו #חייב משו מעלה בחו#
ואפילו לר' יהודה דאמר א עלתה בפני תרד ולא מיבעיא הנ 0דא עלו לא
ירדו דחייב על העלאת בחו #כדאמרינ בפ' השוחט )לקמ קיא (:דהא מתקבלי
בפני אלא אפילו ה 0לר' יהודה חייב:
 .ıÂÁ· ‰˙Â‡ ‰ÏÚÓÂ ıÂÁ· ËÁÂ˘Ó ‰˙ÂÁÙ ‡‰˙ ‡Ï 11דקי''ל בהשוחט )לקמ
קו (.דחייב על שחיטתה ועל עלייתה:
 .¯ÂËÙ ıÂÁ· Â‰ÏÚ‰Â ÌÈ Ù· ÌÈ˘„˜ ÛÂÚ ËÁÂ˘‰ 12על העלייתה דאינו מתקבל
בפני אלא מלוק:
 .·ÈÈÁ ıÂÁ· Â‰ÏÚ‰Â ıÂÁ· ÂËÁ˘ 13על שתיה דהשוחט עו) קדשי בחו#
חייב דאיתרבי מאו אשר ישחט בפ' השוחט )ש קז (.וכי העלהו בחו #חייב
דמרבינ בהשוחט )ש( לעני העלאת כל הנשחטי דכי היכי דחייב על שחיטת
חייב על העלאת דכתיב ואליה תאמר לערב פרשיות:

 14ואמאי השוחטו בפני והעלהו בחו #פטור נימא לא תהא פחותה כו':
 .‰ÈÏË˜ ÏË˜ÈÓ 15לא שייכא שחיטה בפני כלל לא בחולי ולא בקדשי אבל
שחיטת לילה שחיטה היא בחולי הלכ 0בקדשי שחיטה פסולה היא קרויה:
 .‰Ó„ ÍÙ˘ ˘ 16לא תרד הבשר א עלה וקא ס''ד דבאימורי קדשי קלי נמי
קאי:
 .‰ÓÂ 17נשפ 0דמה דהוי עליית בשר לפני זריקה דהא אי כא זריקה וגריעא
משאר עולי לפני זריקה דהת א בא לזרוק יש לו מה לזרוק והכא א בא
לזרוק אי לו מה לזרוק ואפ''ה לא תרד וכ''ש היכא דלא נשפ:0
 .ÌÈ˘„˜ È˘„˜‡ ‡Ó‚¯˙ 18פירוש המשנה הזאת בקדשי קדשי שקדושת הגו)
עליה לפני זריקה:
 .ÁÒÙ È¯‰Â 19שנינו בה דקתני סיפא והפסח והחטאת כו' וקא ס''ד דאפסולי
דקתני ברישא נמי קאי כגו א נשפ 0דמו או יצא:
 .ÂÓ˘Ï ‡Ï˘‡ ‡Ó‚¯˙ 20פסח לא תנא ליה אלא אפסולא דשלא לשמו כדקתני
בה ששחט שלא לשמ:
 21הכי גרסינ ˙ È‡Ó Â„¯È ‡Ï ÔÈËÂÁ˘ ‡‰ Â„¯È Á·ÊÓ È·‚Ï ÔÈÈÁ ÂÏÚ˘ ÔÏÂÎÂ Ô
Ô‰ÓÂ Â„¯È Ô‰Ó ÔÈËÂÁ˘ ‡‰ ‡Ï ÌÈÏ˜ ÌÈ˘„˜ ˘''Ï ÌÈ˘„˜ È˘„˜ ‡ ˘ ‡Ï Â‡Ï
 ÔÈÚ·˘ ÔÈ˜Â„·Â ÌÏÂÚÏ ‡ËÈ˘Ù ÔÈÈÁ‡ ÔÏÂÎ È ˙˜ ÔÏÂÎ ‡‰Â Â„¯È ‡Ïכו':
 .ÔÈÈÁ ÂÏÚ˘ ÔÏÂÎÂ Ô ˙ 22קא סלקא דעת 0הא כול אכל קדשי קאמר ואכשרי
קאי ולא אפסולי דתני ברישא קאי דלא שיי 0בהו חיי דבכל הפסולי הנזכרי
בא עלו לא ירדו אי בה פסול מחיי הלכ 0אכשרי קאי והאי כול ע''כ כל
הקדשי קאמר לא שנא קדשי קדשי ולא שנא קדשי קלי וקאמר הא
שחוטי לא ירדו ובלאחר זריקת דמי לא איצטרי 0לאשמועינ דאמאי ירדו:
 23ומשני לא תימא הא שחוטי כול לא ירדו אלא אימא הא שחוטי יש מה
ירדו ויש מה לא ירדו קדשי קדשי לא ירדו קדשי קלי ירדו:
 .È ˙˜ ÔÏÂÎ ‡‰Â 24מאי לאו אדוקיא דהא שחוטי לא ירדו נמי קאי:
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המזבח מקדש

דף פה:

פרק תשיעי

כול אחיי.
פשיטא!?
לעול אחיי,
ובדוקי שבעי,
ואליבא ד¯· ‡·È˜Ú Èדאמר:
א עלו  לא ירדו.

קצג

זבחים

כיצד עושה?
מוריד את הקרבי למטה ומדיח;
למה לי!?
היכי נעביד?
נקרבינהו בפרתייהו?

1

2

3

14

4

שא פנ ָ
ֶיך" )מלאכי א,ח(!
יבה ּו נָ א לְ ֶפ ָח ֶת ָך הֲ יִ ְר ְצ ָך ֹ
" ַה ְק ִר ֵ
או הֲ יִ ּ ָ ׂ
ָ

אנ הכי קאמרינ:
מדיח למה לי!?
דאי מיתרמי כה אחרינא ולא ידע 
פה :נסקינהו* .
15

במאי אוקימתא?
בפסולי,
אימא סיפא )כא(:
עולהד שעלתה חיה לראש המזבח 
תרד,
שחטה בראש המזבח 
יפשיט וינתח במקומה;
ואי פסולה 
בת הפשט ונתוח היא?
"וְ נִ ּ ַתח א ָֹת ּה" )ויקרא א,ו( אמר רחמנא,
"אֹ ָתה" כשרה ,ולא פסולה!?
סיפא אתא לכשרה;
ומאי קמשמע ל?
דיש הפשט ונתוח בראש המזבח.
ולמא דאמר:
אי הפשט ונתוח בראש המזבח;
מאי איכא למימר!?
הכא במאי עסקינ?
כגו שהיתה לו שעת הכושר ונפסלה,
ו¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èהיא דאמר:
כיו שנזרק הד והורצה בשר שעה אחת 
יפשיטנה ועורה לכהני.
5

6

87

9

10

11

12

ואלא דקתני:
13

רש"י

 .ÔÈÈÁ ÌÂ˘Ó ÔÏÂÎ 1נקט לה למימר דירדו דאי מזבח מקדש חיי:
 .‡ËÈ˘Ù 2דירדו דהא חוזרי ועולי לאחר שחיטה הואיל ובכשרי קיימי:
 .ÔÈÈÁ‡ ÌÏÂÚÏ 3נקט כול ולאשמועינ דירדו ובדוקי שבעי איצטרי0
לאשמועינ שפסולי מחיי וכי מחתינ להו תו לא מסקי דקי''ל )לעיל פד(.
בפסולי כש שא עלו לא ירדו כ 0א ירדו לא יעלו ואפי' הכי ירדו דאי
מזבח מקדש חיי:
 .Ú''¯„ ‡·ÈÏ‡Â 4נקט לה דאמר במתניתי בעלי מומי א עלו לא ירדו
ומוקמינ לה לקמ בדוקי שבעי ואשמעינ מתניתי עלו חיי ירדו הא שחוטי
לא ירדו:
 .‰˙Â‡ Á˙ Â 5אמרינ בתורת כהני כשרה ולא פסולה שא נפסלה קוד
הפשט שורפה בעזרה והא נמי בראש המזבח נהי דלא תרד דקדשה מזבח מיהו
לא בעי הפשט ונתוח:
 .ÌÈ¯˘ÎÏ Ô‡˙‡ 'È ˙Ó„ ‡ÙÈÒ 6והכי קאמר וכ עולה חיה כשרה שעלתה כו'
ומאי קא משמע ל פשיטא דתרד דהא הדרא סלקא:
 .È ˘ÓÂ 7הא קמ''ל דהיכא דשחטה בראש המזבח לא צרי 0לאחותה ואסוקה
ואע''ג דהדר סלקא אלא מפשיטה בראש המזבח:
 .Ë˘Ù‰ ˘È„ 8בכשרות:
 .Ë˘Ù‰ ÔÈ‡ 9הואיל והדר מצי לאסוקה לאו אורח ארעא להפשיט ש:
 .Ô È˜ÒÚ È‡Ó· ‡Î‰ 10לעול כשעלתה כשרה חיה ומששחטה בראש המזבח
וזרק דמה נפסלה הלכ 0יפשיט וינתח במקומה דאי מחית לה תו לא סלקא
ודקשיא ל 0פסולה לאו בת הפשט היא:
 .¯˘ÂÎ‰ ˙Ú˘ ÂÏ ‰˙È‰„ ÔÂ‚Î 11להפשט קוד פסולה בת הפשט ונתוח היא
ואפילו היא למטה והבשר פסול ונשר) וכרבי אלעזר בר''ש דאמר לקמ בפרק
טבול יו )קד (.כיו שנזרק הד והורצה בשר שעה אחת להקטיר ונפסלה
יפשיטנה ועורה לכהני ואי עורה נשר) עמה הילכ 0השתא נמי כי איתא
בראש המזבח ונקטרת בעיא הפשט ונתוח:
 .Ô ÈÒ¯‚ ÌÈ ‰ÎÏ ‰¯ÂÚ 12כדכתיב )ויקרא ז( עור העולה אשר הקריב לכה:

16

ואנ ניקו נעביד להו לכהני,
מילתא דאתו בה לידי תקלה!?
אפילו הכי עדיפא,
שלא יהו קדשי שמי מוטלי כנבילה.
17

18

19

אמר ¯·:‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ È
בעי ¯·:Ô ÁÂÈ È
אימורי קדשי קלי שהעל לפני זריקת דמ 
ירדו,
או לא ירדו?
אמר ליה ¯·:ÈÓ‡ È
ותיבעי ל 0מעילה!
אמר ליה:
מעילה לא קמיבעיא לי,
דזריקה הוא דקבעה להו במעילה,
כי קמיבעיא ליה  ירידה,
ופשיט:
לא ירדו,
ואי בה מעילה.
20

21

¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁמתני הכי:
אמר ¯·:‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ È
בעי ¯·:Ô ÁÂÈ È
אימורי קדשי קלי שהעל לפני זריקת דמ 
יש בה מעילה,
או לא?
אמר ליה ¯·:ÈÓ‡ È
ותיבעי ל 0ירידה!?
אמר ליה:
ירידה לא קא מיבעיא לי,
דנעשו לחמו של מזבח,
רש"י

 .'ÂÎ ‰˘ÂÚ ‡Â‰ „ˆÈÎ È ˙˜„ ‡‰ ‡Ï‡ 13בברייתא דזבחי גרסינ ליה גבי עולה
שעלתה חיה למזבח ושחטה וקאמר יפשוט וינתח במקומה וקתני סיפא מוריד
את הקרביי למטה ומדיח ואי בפסולה מכי מחית לה תו לא סלקא:
 14ומשני ‡ .Â‰ÈÈ˙¯Ù· ÌÈÈ·¯˜Ï Â‰ È·¯˜È „·ÚÈÏ ÈÎÈ‰ ‡Ïבפרש שלה
בתמיה:
 .ÈÏ ‰ÓÏ ÔÁÈ„Ó Ô È¯Ó‡˜ ÈÎ‰ Ô ‡ 15הואיל ולא הדרי סלקי:
 .Ú„È ‡Ï„ ‡ È¯Á‡ Ô‰Î ÈÓ¯˙Ó È‡„ È ˘ÓÂ 16שנפסלה ניסקינהו:
 .'ÂÎ Â˜È Ô ‡Â 17לשו קושיא הוא:
 .‰Ï˜˙ È„ÈÏ 18להעלות פסולי שירדו:
 .‰Ï· Î ÌÈÏËÂÓ 19הקרבי בפרש שלה:
 .‰ÏÈÚÓ ÍÏ ÈÚ·È˙Â 20אי מהני להו לאיקבעינהו במעילה:
 .Â„¯È ‡Ï 21דנעשו לחמו של מזבח ומיהו מעילה לית בהו דלא הובררו לחלק
ראוי לגבוה:
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דף פה:

פרק תשיעי

כי קמיבעיא לי  מעילה,
ופשיט הכי:
לא ירדו,
ואי בה מעילה.

קצד

זבחים

רבי חנינא סגן הכהנים כו'.
מאי קא משמע ל?
איבעית אימא 
מעשה קא משמע ל;
ואיבעית אימא 
מאי דוחה?
כלאחר יד.
9

ואלו לא היה פסולן וכו'.
אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
לא הכשיר ¯· ‡·È˜Ú Èאלא בדוקי שבעי,
הואיל וכשרי בעופות,
והוא שקד הקדש את מומ;
ומודה ¯· ‡·È˜Ú Èבעולת נקבה,
דכשקד מומה להקדשה דמיא.
21

3

4

בעי ¯·:‰ÈÓ¯È È
יש נרבע בעופות,
או אי נרבע בעופות?
מי אמר " ִמן ַה ְּב ֵה ָמה" )ויקרא א,ב(,
להוציא את הרובע והנרבע,
כל היכא דאיתיה ברובע  איתיה בנרבע,
כל היכא דליתיה ברובע  ליתיה בנרבע;
או דלמא 
הרי נעבדה בו עבירה?
אמר ¯·:‰
תא שמע:
¯· ‡·È˜Ú Èמכשיר בבעלי מומי;
וא איתא 
נכשיר נמי בנרבע,
הואיל וכשר בעופות;
שמע מינה.
5

6

אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
א) אנ נמי תנינא:
הנרבע ,והמוקצה והנעבד,
ואתנ ומחיר ,וטומטו ואנדרוגינוס 
כול מטמאי בגדי אבית הבליעה;
שמע מינה.
7

8

10

כשם שאם עלה כו'.
אמר :‡ÏÂÚ
לא שנו אלא שלא משלה בה האור,
אבל משלה בה האור 
יעלו.
¯·  È¯Óמתני ארישא.
¯·  ‡¯ÂÒÓ ‡ È Áמתני אסיפא:
העצמות והגידי,
והקרני והטלפי,
בזמ שמחוברי 
יעלו;
פרשו 
לא יעלו.
11

12

13

אמר :‡ÏÂÚ
לא שנו אלא שלא משלה בה האור,
אבל משלה בה האור 
יעלו.
מא דמתני אסיפא 
כל שכ ארישא;
ומא דמתני ארישא 
אבל אסיפא לאו בני הקטרה נינהו.
14

15

משנה )הו(:
ואלו א עלו  ירדו:
בשר קדשי קדשי ,ובשר קדשי קלי,
ומותר העומר ,ושתי הלח,
ולח הפני ,ושירי מנחות ,והקטורת.
16

17

הצמר שבראשי כבשי ,ושער שבזק תישי,
18

רש"י

 .˙ÂÙÂÚ· ÔÈ¯˘ÎÂ ÏÈ‡Â‰ 1דכתיב )ויקרא כב( תמי זכר בבקר בכשבי תמות
וזכרות בבהמה ואי תמות וזכרות בעופות ומיהו מחוסר אבר לא משו
הקריבהו נא לפחת) 0מלאכי א( וכ מו מגונה:
 .ÔÈ˜Â„ 2טיל''א לשו הנוטה כדוק שמי )ישעיה מ( והוא לשו דק או תבלול
בעינו )ויקרא כא(:
 .ÔÓÂÓ ˙‡ Ô˘„˜‰ Ì„˜˘ ‡Â‰Â 3שחלה עליה קדושת מזבח ]קוד[ אבל קד
מומ להקדש לא היו קדשי מזבח מימיה ואי המזבח מקדש:
 .‰·˜ ˙ÏÂÚ· ‡·È˜Ú È·¯ ‰„ÂÓÂ 4שעלתה למזבח תרד ואע''פ שכשרה
בעופות דכמא דקד מומה להקדשה דמיא דאי ל 0מו גדול מזה:
 .ÛÂÚ 5לא שיי 0ביה רובע דאי עו) רובע אשה:
 .‡˙È‡ Ì‡Â 6דעו) שנרבע כשר ליכשר לרבי עקיבא נמי בבהמה נרבעת א
עלתה לא תרד הואיל וכשר בעופות לכתחילה:
 7ה''ג ‡ .‰ˆ˜ÂÓ‰Â Ú·¯ ‰ ‡ È ˙ ÈÓ Ô ‡ Ûולא גרסינ הרובע דהא בעו) קאי
ואי רובע בעו) וקתני דיש נרבע:
 .ÒÂ È‚Â¯„ ‡Â ÌÂËÓÂËÂ 8ואע''פ שלא נאמר תמות וזכרות בעופות קסבר בריה
בפני עצמה היא ואינו ספק זכר ספק נקבה ורבי אליעזר פליג עליה בבכורות
)מב (.דקתני סיפא רבי אליעזר אומר כל מקו שנאמר זכר ונקבה אתה מוציא
טומטו ואנדרוגינוס מביניה ועו) הואיל ולא נאמר בו זכר ונקבה אי אתה
יכול להוציא מביניה טומטו ואנדרוגינוס:

1

רש"י

 .Ï''Ó˜ È‡Ó 9תנא קמא נמי ירדו קאמר:
 .„È ¯Á‡ÏÎ 10ואי מוריד דר 0בזיו בפרהסיא:
 .¯Â‡‰ Ô‰· ‰Ï˘Ó 11כל דהו יעלו דנעשו לחמו של אש:
 .‡˘È¯‡ 12מתני לה להא דעולא ארישא כדאמר אפסולי שעלו וירדו דקתני
מתניתי לא יעלו:
 .Â˘¯ÈÙ 13שחלצו מ הבשר לפני העלאת לא יעלו והוא הדי נמי דא עלו
ירדו כדאמר לקמ בברייתא )פו (.אליבא דרבי ומוקמינ מתניתי אליביה:
 .‡˘È¯‡ ˘''Î 14דד עולה או אימורי בני הקטרה נינהו א לא נפסלו והני
כיו דמשלה בה האור קדשינהו כמה שה פסולי:
 .Â‰ È ‰¯Ë˜‰ È · Â‡Ï ÌÈ„È‚Â ˙ÂÓˆÚ Ï·‡ 15דאמרינ לקמ )ש( מועשית
עולותי 0הבשר והד הלכ 0לא שייכא בהו משלה אור לקדשינהו:
 .Â„¯È ÂÏÚ Ì‡ ÂÏ‡Â :'È ˙Ó 16וא) על פי שכשרי דלא שיי 0בהו מזבח כלל:
 .˙¯ÂË˜‰Â 17שעלתה על מזבח החיצו דהא לאו ראוי הוא:
 .ÌÈ˘·Î‰ È˘‡¯·˘ ¯Óˆ‰ 18רישא דבבא אחריתי היא ובהדי עצמות וגידי
קתני לה וכמשפט שבראשי כבשי של עולה שהראש אינו בכלל הפשט וקרב
ע עורו כדאמר בשחיטת חולי בפ''ב )כז (.אי לי אלא נתחי שישנ בכלל
הפשטה וישנ בכלל הקטרה מני לרבות את הראש שכבר הותז בשחיטה
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דף פו.

פרק תשיעי

והעצמות ,והגידי ,והקרני ,והטלפי,
בזמ שה מחוברי  יעלו,
שנאמר )ויקרא א,ט(:
ה
"וְ ִה ְק ִטיר ַה ּכ ֵֹהן ֶאת ַה ּכֹל ַה ִּמזְ ּ ֵב ָחה";
פירשו  לא יעלו,
שנאמר )דברי יב,כז(:
ית עֹל ֶֹת ָ
יך ַה ָּב ָ ׂשר וְ ַה ָ ּדם".
ש ָ
"וְ ָע ִ ׂ
גמרא:
תנו רבנ:

זבחים

פירשו לא יעלו וכו'.
אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
לא שנו אלא שפירשו כלפי מטה,
אבל כלפי מעלה 
קרובי הוא דאקריבו לעיכול.
ואפילו פירשו!?
אמר ¯·:‰
הכי קאמר 
לא שנו אלא שפירשו לאחר זריקה;
אבל פירשו קוד זריקה 
אתאי זריקה ושריתינהו,
אפילו למעבד מינייהו קתא דסכיני.
4

5

6

7

"וְ ִה ְק ִטיר ַה ּכ ֵֹהן ֶאת ַה ּכֹל ַה ִּמזְ ּ ֵב ָחה" )ויקרא א,ט(,
לרבות העצמות והגידי,
והקרני והטלפי;
יכול  אפילו פרשו;
תלמוד לומר:
ית עֹל ֶֹת ָ
יך ַה ָּב ָ ׂשר וְ ַה ָ ּדם" )דברי יב,כז(.
ש ָ
"וְ ָע ִ ׂ

פו.

קצה

אי בשר וד  *
יכול  יחלו #גידי ועצמות ויעלה בשר לגבי מזבח;
תלמוד לומר:
והקטיר הכה את הכל;
הא כיצד?
מחוברי  יעלו,
פירשו  אפילו ה בראש המזבח ירדו.
2

מא תנא דשמעת ליה דאמר:
פירשו ירדו?
¯· Èהיא,
דתניא:
3

8

9

סבר לה כי הא דאמר ¯· Ô ÁÂÈ Èמשו ¯·:Ï‡ÚÓ˘È È
נאמר )ויקרא ז,ח(" :ל ֹו יִ ְהיֶה" בעולה,
ונאמר )ש,ז(" :ל ֹו יִ ְהיֶה" באש,
מה אש  עצמותיו מותרי,
א) עולה  עצמותיהו מותרי.
מופני,
דאי לא מופני  איכא למיפר:0
מה לאש  שכ בשרו מותר;
"ל ֹו יִ ְהיֶה" יתירא כתיב.
10

11

12

מתיב ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
עצמות קדשי 
לפני זריקה מועלי בה,
לאחר זריקה אי מועלי בה;
ושל עולה 
מועלי בה לעול!?
אימא 
ושל עולה,
פירשו לפני זריקה 
אי מועלי בה;
לאחר זריקה 
מועלי בה לעול.
13

"וְ ִה ְק ִטיר ַה ּכ ֵֹהן ֶאת ַה ּכֹל ַה ִּמזְ ּ ֵב ָחה" )ויקרא א,ט(,
לרבות העצמות והגידי,
והקרני והטלפי אפילו פירשו,
ואלא מה אני מקיי 
ית עֹל ֶֹת ָ
יך ַה ָּב ָ ׂשר וְ ַה ָ ּדם" )דברי יב,כז(?
ש ָ
"וְ ָע ִ ׂ
לומר ל 0
עיכולי עולה אתה מחזיר,
ואי אתה מחזיר עיכולי גידי ועצמות;
¯· Èאומר:
כתוב אחד אומר:
"וְ ִה ְק ִטיר ַה ּכ ֵֹהן ֶאת ַה ּכֹל ַה ִּמזְ ּ ֵב ָחה" 
ריבה;
וכתוב אחד אומר:
ית עֹל ֶֹת ָ
יך ַה ָּב ָ ׂשר וְ ַה ָ ּדם" )דברי יב,כז( 
ש ָ
"וְ ָע ִ ׂ
מיעט;
הא כיצד?
מחוברי  יעלו,
פירשו  אפילו ה בראש המזבח ירדו.
רש"י

שאע''פ שאינו בהפשטה ישנו בהקטרה ת''ל כו' ויש צמר בגובה ערפו אצל
ראשו:
 .ÌÈ˘È˙ Ô˜Ê·˘ ¯Ú˘ ÔÎÂ 1עולה:
 .ıÂÏÁÈ ÏÂÎÈ :'Ó‚ 2מצוה מוטלת עליו:
 .'ÂÎ ‰ÈÏ ˙ÚÓ˘ Ô‡Ó 3ומתני' אליביה אתיא:

רש"י

 .‰ËÓ ÈÙÏÎ 4דר 0ירידה ומתרחקי מ המערכה:
 .‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ 5לצד המערכה אי זו פרישות אלא קריבה אצל העיכול של אש:
 .Â˘¯ÈÙ 'ÈÙ‡Â 6נראה בעיני שחסר מ הגירסא ולמאי דגרס ה''פ ואפי' פירשו
בתמיה והא מחוברי יעלו הוא דקאמר:
 .Â ˘ ‡Ï 7דקאמר פירשו ירדו ומיהו איתנהו בכלל קדשי אלא שפירשו לאחר
זריקה דכיו דבשעת זריקה מחוברי הוו קובעת זריקה למזבח וכי פירשו הוו
להו קדשי פסולי:
 .‰˜È¯Ê È ÙÏ Â˘¯ÈÙ Ï·‡ 8דבשעת זריקה לאו בני מזבח היו אתאי זריקה
ושריתינהו להדיוט:
 .È ÈÎÒ„ ‡˙˜ „·ÚÈÓÏ 9כי היכי דשריא בשר לגבי מזבח דלהכי קאי קשריא נמי
עצמות למאי דקיימי והיינו הנאת כהני כרבי ישמעאל:
 .‰ÏÂÚ· ‰È‰È ÂÏ 10עור העולה אשר הקריב לכה לו יהיה ונאמר לו יהיה
באש כחטאת כאש תורה אחת לה הכה ]וגו'[ לו יהיה:
 . ÔÈ¯˙ÂÓ ÂÈ˙ÂÓˆÚ Ì˘‡ ‰Ó 11שהרי א) בשרו מותר ואי משו נותר דבשריפה
לא שיי 0נותר אלא במידי דבר אכילה כדכתיב )ויקרא ז( והנותר מבשר הזבח
וגו':
 .‰È‰È ÂÏ 12יתירא הוא דמצי למיכתב עור העולה אשר הקריב לכה לו יהיה
למה לי:
 .ÔÈÏÎ‡ ‰ ÌÈ˘„˜ ˙ÂÓˆÚ 13כגו חטאת ואש מועלי בה דאי כא שעת היתר
לכהני:
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המזבח מקדש

דף פז.

פרק תשיעי

קצו

זבחים

" ָּכל ַה ּ ַליְ לָ ה ...וְ ֵה ִרים"!
חלקיהו,
חציו להקטרה וחציו להרמה.

ופליגא ד¯·,¯ÊÚÏ‡ È
דאמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
פירשו לפני זריקה 
מועלי בה;
לאחר זריקה 
לא נהני ולא מועלי.
1

16

15

2

מתיב ¯· ) ‡ ‰Îיומא א:ח(:
בכל יו תורמיז את המזבח מקרות הגבר או סמו 0לו,
ח
בי מלפניו בי מלאחריו,
ט
ביו הכיפורי  מחצות,
ברגלי  באשמורת הראשונה;
ואי סלקא דעת 0מחצות דאורייתא,
היכי מקדמינ והיכי מאחרינ!?
אלא אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
ממשמע שנאמר " ָּכל ַה ּ ַליְ לָ ה",
איני יודע ש" ַעד ַה ּב ֶֹקר"?
מה תלמוד לומר  " ַעד ַה ּב ֶֹקר"?
ת בקר לבקרו של לילה,
הלכ 0כל יומא מקרות הגבר סגי,
ביו הכיפורי משו חולשא דכה גדול 
מחצות,
ברגלי דנפישי קרבנות דקדמי אתו ישראל 
מאשמורת הראשונה,
כדקתני סיפא )ש(:
לא היתה קריית הגבר מגעת 
עד שהיתה עזרה מלאה מישראל.
17

3

18

משנה )וז(:
וכול שפקעו מעל גבי המזבח 
לא יחזיר.
וכ גחלת שפקעה מעל גבי המזבח 
לא יחזיר.
איברי שפקעו מעל גבי המזבח,
קוד חצות  יחזיר ומועלי בה,
לאחר חצות  לא יחזיר ואי מועלי בה.
4

19

20

5

6

7

21

2322

24

8

25

9

כש שהמזבח מקדש את הראוי לו 
כ 0הכבש מקדש.
כש שהמזבח והכבש מקדשי את הראוי לה 
כ 0הכלי מקדשי.
גמרא:
היכי דמי?
אי דאית בהו ממש 
אפילו לאחר חצות נמי!
אי דלית בהו ממש 
אפילו קוד חצות נמי לא!?
לא צריכא* ,
בשרירי.
10

פו:

26

27

פז.

איתמר:
פירשו קוד חצות והחזיר אחר חצות,
¯· ‰אמר* :
חצות שני עוכלת;
¯·  ‡„ÒÁאמר:
28

11

רש"י

מנא הני מילי?
אמר ¯·:
כתוב אחד אומר )ויקרא ו,ב(:
" ָּכל ַה ּ ַליְ לָ ה" והקטיר;
וכתוב אחד אומר )ויקרא ו,בג(:
12

13

14

רש"י

 .‡''¯„ ‡‚ÈÏÙÂ 1אדרבה:
 .ÌÏÂÚÏ Ô‰· ÔÈÏÚÂÓ ‰˜È¯Ê È ÙÏ Â˘¯ÈÙ 2דכיו דפירשו אינהו לאו בני הקטרה
נינהו לא אהני להו זריקה ובאיסורייהו קיימי:
 .ÔÈ ‰ ‡Ï ‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï Â˘¯ÈÙ 3מדרבנ ולא מועלי כרבי ישמעאל דגמר מלו
יהיה דאש ואש פירשו לאחר זריקה הוא דבהדי בשר אישתרו בזריקה
לכהני:
 .ÔÏÂÎÂ :'È ˙Ó 4הנ 0פסולי שעלו דתנ בה לא ירדו בי עצמות וגידי שהעל
מחובר ועכלת האש:
 .Á·ÊÓ‰ ÏÚÓ ÂÚ˜Ù˘ 5לאר:#
 .¯ÈÊÁÈ ‡Ï 6א''צ להחזיר:
 .¯ÈÊÁÈ ˙ÂˆÁ Ì„Â˜ 7בגמרא מפרש טעמא:
 .Ô‰· ÔÈÏÚÂÓÂ 8דאכתי בני מזבח נינהו:
 .Ô‰· ÔÈÏÚÂÓ ÔÈ‡Â 9דכיו דהוו להו כמעוכלי כדמפרש בגמרא הוו להו דבר
שנעשית מצותו ואי מועלי בו:
 .˘ÓÓ Â‰· ˙ÈÏ„ È‡ :'Ó‚ 10שנשרפו כול:
 .È¯È¯˘· 11קשי שנתקשו מחמת האש ששלטה בכול ונשרפו אלא שלא נעשו
פח אלא כעצי יבישי ה מתוכ:
 .ÈÏÈÓ È ‰ Ó 12דבחצות תליא מילתא:
 .¯ÈË˜‰Â ‰ÏÈÏ‰ ÏÎ ¯ÓÂ‡ „Á‡ ·Â˙Î 13על מוקדה על המזבח כל הלילה עד
הבקר דהיינו הקטרה:

 .‰ÏÈÏ‰ ÏÎ ¯ÓÂ‡ „Á‡ ·Â˙ÎÂ 14וסמי 0ליה והרי את הדש וע''כ אכל הלילה
קאי דהא לא כתיב ולבש הכה בבקר מדו בד אלא כל הלילה עד הבקר ולבש
והרי כ שמעתי בסדר יומא:
 .‰¯Ë˜‰Ï ÂÈˆÁ 15דלא הוי עיכול אי לאו דש ממש הוא:
 .‰Ó¯‰Ï ÂÈˆÁÂ 16אפי' קשי שבה ראויי להרמה וקרויי דש ומיהו בשר
ממש ליכא למימר דמיקרי דש:
 .‡ ‰Î ·¯ ·È˙Ó 17אדרב דאמר חציו להרמה דמשמע דקוד חצות לאו שעת
הרמה היא אפילו מ הנעשי דש:
 .ÔÈÓ¯Â˙ ÂÈ‰ 18תרומת הדש מלא מחתה ונותנה במזרחו של כבש:
 .‰ Â˘‡¯‰ ˙¯ÂÓ˘‡Ó ÌÈÏ‚¯·Â 19ומשו דנפישי קרבנות ונפיש דש וצרי0
להעלות לתפוח שבאמצע המזבח ולסדר את המערכה בלילה שיוכלו לשחוט
ולהעלות התמיד בעלות השחר:
 20ה''ג  Ô ÈÓ„˜Ó ÈÎÈ‰ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ˙ÂˆÁ È‡Âל''ג והיכי מאחרינ:
 Ô ÁÂÈ ¯''‡ 21גרס ולא גרסינ אלא:
 .'ÂÎ ¯Ó‡ ˘ ÚÓ˘ÓÓ 22כלומר קראי כדרב מיתרצי ולאשמועינ דחצות עושה
עיכול בשרירי דקוד חצות ה בכלל הקטר ומחצות ואיל 0ראויי להרמה כדש
מעליא והרמה במעוכלי לגמרי קוד חצות נפקא ל מהאי קרא:
 .'ÂÎ ‰ÏÈÏ‰ ÏÎ ¯Ó‡ ˘ ÚÓ˘ÓÓ 23א ללמד בא כמשמע כל המקרא שיהא
מעלה אברי ומקטיר עד הבקר מכל הלילה נפקא:
 .¯˜· „Ú Ï''˙Ó 24לא נאמר אלא לעני הרמה לומר שתורמי כל הלילה והכי
קאמר עד הבקר והרי לפני הבקר והרי ולא נת שיעור לדבר:
 .‰ÏÈÏ Ï˘ Â¯˜·Ï ¯˜· Ô˙ 25בוקרו של לילה עלות השחר בקר אחר ת לו היינו
השכמה וכיו דאי זמ לדבר אלא של השכמה הכל לפי צור 0השעה יש ביד0
לעשות הלכ 0כל יומא בקרות הגבר או סמו 0לו לפניו או לאחריו סגי:
 .ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ· 26שכל העבודה מוטלת על כה גדול ואיכא חולשא וצרי0
להקדי יותר:
 .‰ Â˘‡¯‰ ˙¯ÂÓ˘‡Ó ÌÈÏ‚¯·Â 27כדקתני סיפא דההיא ולא היתה קרות הגבר
מגעת ברגלי עד שהיתה עזרה מליאה ישראל:
 .Ô˙ÏÎÂÚ È ˘ ˙ÂˆÁ 28שרירי דידהו חצות שני של ליל המחרת:
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המזבח מקדש

דף פז.

פרק תשיעי

עמוד השחר עוכלת.

קצז

זבחים

ואלא  דירדו;
לשלח מדמינ לה,
דתנ )מנחות יא:ח(:
אפילו ה על השלח ימי רבי אי בכ 0כלו;
או דילמא 
יג
לקרקע עזרהיב מדמינ לה?
אמר ליה:
אי לינה בראשו של מזבח.
11

12

אמרי ·:·¯ È
מאי טעמיהי ד¯· ?‡„ÒÁ
ומה חצות שאי עושה לינה  עושה עיכול,
עמוד השחר שעושה לינה  אינו די שעושה עיכול?
21

פירשו קוד חצות והחזיר לאחר עמוד השחר,
¯· ‰אמר:
חצות שני עוכלת;
¯·  ‡„ÒÁאמר:
אי בה עיכול לעול.
מתקי) לה ¯· :ÛÒÂÈ
ומא לימא ל דחצות בראש המזבח משויא להו עיכול,
דילמא כל היכא דמשכחא להו משויא להו עיכול!?
שלחו מת:
הלכתא כ¯· .ÛÒÂÈ
3

4

13

14

קיבלה מיניה או לא?
תא שמע:
דאיתמר:
איברי שלנו בעזרה 
מקטר והול 0כל הלילה;
ל בראשו של מזבח 
מקטר והול 0לעול;
ירדו,
¯· ‰אמר :יעלו;
¯·‡ אמר :לא יעלו;
שמע מינה  לא קיבלה מיניה;
שמע מינה.
15

16

איתמר נמי:
אמר ¯·:‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ È
פירשו קוד חצות והחזיר אחר חצות 
לא נהני ולא מועלי.
וכ תנא ·¯ ˜:‡¯Ù
פירשו קוד חצות והחזיר אחריא חצות 
יוצאי מידי מעילה.
65

7

אמר ליה ¯·  ‡ÙÙל‡·:ÈÈ
וכי מאחר דשלחו מת הילכתא כ¯· ,ÛÒÂÈ
ואמר ¯·,‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ È
וכ תני ·¯ ˜;‡¯Ù
¯· ‰ו¯·  ‡„ÒÁבמאי פליגי?
אמר ליה:
בשמני.
8

9

כשם שהמזבח מקדש כו'.
תנו רבנ:

יד

" ָּכל ַה ּנֹגֵ ַע ַּב ִּמזְ ּ ֵב ַח יִ ְק ָ ּד ׁש" )שמות כט,לז(,
אי לי אלא מזבח,
כבש מני?
תלמוד לומר )ש מ,י(:
" ֶאת ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח",
כלי שרת מניי?
תלמוד לומרָּ " :כל ַה ּנֹג ֵַע ָּב ֶהם יִ ְק ָ ּד ׁש" )שמות ל,כט(.
17

18

בעא מיניה ¯ ˘È˜Ï ˘Èמ¯·:Ô ÁÂÈ È
כלי שרת מהו שיקדשו את הפסולי?
אמר ליה:
תניתוה )כא(:
19

20

בעא מיניה ¯·‡ מ¯·:‰
לינה מועלת בראשו של מזבח,
או אינה מועלת בראשו של מזבח?
היכי דמי?
אילימא  דלא ירדו;
השתא לנו בעזרה אמרת דלא ירדו;
בראשו של מזבח מיבעיא?

רש"י

10

רש"י

 .‰ ÈÏ ‰˘ÂÚ Â È‡˘ 1לאותו שעל האר #שהרי כל הלילה כשר להעלות מ
האר #ולמזבח דכתיב לא ילי חלב חגי עד בקר הא כל הלילה ילי:
 .ÏÂÎÈÚ ‰˘ÂÚ 2לשרירי דמערכה:
 .ÌÏÂÚÏ ÏÂÎÈÚ Ô‰· ÔÈ‡ 3וכל שפוקעי יחזיר ומועלי בה עד שיעשו דש:
 .'ÂÎ Â‰Ï ˙ÁÎ˘Ó„ ‡ÎÈ‰ ÏÎ 4הלכ 0פרשו קוד חצות נמי הרי ה עיכול
בחצות ואפילו החזיר לאחר חצות:
 5אי מועלי בה ולא צרי 0להחזיר ויצאו מידי מעילה גרסי' ולא נהני
מדרבנ:
 .‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ ¯''‡Â 6נמי כרב יוס):
 .‡¯Ù˜ ¯· È ˙ ÔÎÂ 7כרב יוס):
 .È‚ÈÏÙ È‡Ó· ‡„ÒÁ ·¯Â ‰·¯ 8לומר דלא הוי עיכול בחצות:
 .ÌÈ ÈÓ˘· 9אפילו הוקשו לא הויא עיכול דשומנ מעכב מליעשות דש:
 .Â„¯È ‡Ï„ ‡ÓÈÏÈ‡ 10אות שמצא בשחר בראש המזבח שלא במערכה:

 .Â„¯È„ ‡Ï‡ 11מ המזבח לאחר עמוד השחר מיבעי ל 0מי הוי כשאר לני
ונפסלי בעמוד השחר ותנ בפסולי כ 0א ירדו לא יעלו או דילמא אי לינה
מועלת ולא נפסלו ויחזור ויעל:
 .‰Ï Ô ÈÓ„Ó ÔÁÏ˘Ï 12למזבח שאי לח הפני נפסל עליו א ל בו לאחר
זמנו:
 .'ÂÎ ÌÈÓÈ ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ‰È‰ 'ÈÙ‡ Ô ˙„ 13במנחות תנ לה סידר את הלח ואת
הבזיכי באחד בשבת והקטיר את הבזיכי ]בשבת[ פסולה לפי שמחוסרי
בשבת זמ שצריכי לעמוד עליו שבעת ימי כיצד יעשה זה שסידר באחד
בשבת יניחנה לשבת הבאה שאפי' היא כו':
 .‰Ï Ô ÈÓ„Ó ‰¯ÊÚ Ú˜¯˜Ï ‡ÓÏÈ„ Â‡ 14דהא רצפת בני היא כמותה ולא כלי
שרת כשלח:
 .ÌÏÂÚÏ ÍÏÂ‰Â ¯ÈË˜Ó 15דאפילו אמרינ לינה מועלת בראש המזבח מסקינ
להו במערכה שהרי פסולי שעלו לא ירדו:
 .ÂÏÚÈ ‡Ï ¯Ó‡ ‡·¯ 16דלינה מועלת והוו להו פסולי וכיו דירדו לא יעלו:
 .Á·ÊÓ‰ ˙‡ 17ומשחת את המזבח לרבות את הכבש:
 18ה''ג כלי שרת מניי כל הנוגע בה יקדש:
 .ÔÈÏÂÒÙ Â˘„˜È˘ Â‰Ó 19הוא סבור לעני פדיו קמיבעיא ליה כגו מנחה
טמאה שקדשה בכלי שרת מי קדשה קדושת הגו) ולא נפקא להו לחולי
דקדשה כלי אע''פ שהיא טמאה או לא קדשה ותנ המנחות והנסכי שנטמאו
יש ]לה[ פדיו וא משקדש בכלי נטמאו אי לה פדיו:
 .‰Â˙È ˙ Ï''‡ 20דמקדשי ואי לה פדיו:
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המזבח מקדש

דף פח.

פרק תשיעי

כש שהמזבח והכבש מקדשי את הראוי לה 
כ 0כלי מקדשי!?
אמר ליה:
לכתחילה ליקרב קמיבעי לי.
1

פז:

:
הא נמי תנינא
שקיבלו פסולי וזרקו את דמו;
מאי לאו שקיבלו פסולי וזרקו פסולי!?
לא,
שקיבלו פסולי,
אי נמי 
שזרקו פסולי.
)כא:ב( *
32

4

אויר מזבח כמזבח דמי,
או לא?
תא שמע:
כש שהמזבח מקדש 
כ 0כבש מקדש;
ואי אמרת אויר מזבח לאו כמזבח דמי,
אויר כבש נמי לאו ככבש דמי,
היכי מסיק ליה מכבש למזבח?
הוה ליה ירוד!
דנגד ליה.
5

6

קצח

זבחים

ואי אמרת אויר מזבח כמזבח דמי 
עולת העו) דפסלה במחשבה היכי משכחת לה?
הא קלטה מזבח!?
14

13

מתקי) לה ¯· ˘:È˘‡ ¯· ÈÓÈ
אלמה לא?
משכחת לה כגו דאמר:
הריני מולקה על מנת להורידה למחר,
ולהעלותה ולהקטירה;
הניחא ל¯·‡ דאמר:
לינה מועלת בראש המזבח;
אלא ל¯· ‰דאמר:
אי לינה מועלת בראש המזבח 
ליתא למחשבתו!?
ל¯· ‰נמי,
משכחת לה כגו דאמר:
הריני מולקה,
על מנת להורידה קוד עמוד השחר,
ולהעלותה לאחר עמוד השחר.
15

1716

18

19

7

8

והא אויר יש בי כבש למזבח!?
רובו לכבש ככבש,
רובו למזבח כמזבח.
תיפשוט מהא הא דבעי ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
יש חיבור לעולי או לא?
תיפשוט דיש חיבור!?
הא לא קשיא,
תיפשוט.
9

10

11

12

לה 0גיסא מיהא תיפשוט,
דאויר מזבח כמזבח דמי,
פח .דאי סלקא דעת 0אויר מזבח לאו כמזבח דמי  *
חטאת העו) פסולה היכי מזה מדמה?
הוה ליה ירוד!
שאר פסולי היכי זריק להו מדמה?
דמגע להו.
הא הזאה היא? מיצוי היא!
הא זריקה היא?טו שפיכה היא!
ועוד 
דר 0הזאה בכ ?0דר 0זריקה בכ!0
אמר ¯· ‡˘:È
20

21

23

22

24

25

1

מתקי) לה ¯·‡ ·¯ ¯· :Ô Á

רש"י

 .ÛÂÚ‰ ˙ÏÂÚשמליקתה בראש המזבח:
 .‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ÈÎÈ‰ 14דפסל בה מחשבה חו #לזמנו הא קלטיה אויר המזבח דאי
נמי אמרינ לינה מועלת בראש המזבח וקיי זה את מחשבתו ושהה עד למחר
והקטירה בת הקטרה היא דהא פסולי שעלו לא ירדו וכיו דבת הקטרה מחר
לכתחלה היא אמאי פסלה בה מחשבת הקטרת מחר:
 .‡Ï ‰ÓÏ‡ 15בתמיה ולא משכחת בה פסול מחשבה והא משכחת כגו שחישב
עליה להוריד למחר לאחר שנפסל ולהעלותה ולהקטירה דכיו דאיקיי ליה
מחשבתו תו לא סלקא דהא איפסל ליה בלינה השתא נמי אהני בה מחשבה:
 16ופרכינ אאתקפתא דרב שימי:
 .˙ÏÚÂÓ ‰ ÈÏ ¯Ó‡„ ‡·¯Ï ‡ÁÈ ‰ 17איכא לאשכחא בכה''ג:
 .‰·¯Ï ‡Ï‡ 18אפי' קיימא למחשבתו לא מיפסל וכל שכ דמחשבה לא הויא:
 19ומהדרינ  .'ÂÎ ÈÓ ‰·¯Ïלהורידה קוד עמוד השחר וכיו דעמוד השחר
משכחת לה ארצפה פסיל לה בלינה הילכ 0מהניא לה נמי מחשבה:
 .'ÂÎ ËÂ˘Ù˙ ‡‰ÈÓ ‡ÒÈ‚ Í‰Ï 20רב שימי מסיי ביה באתקפתיה הכי את בעי
למיל) מיניה אויר מזבח לאו כמזבח דמי לאיד 0גיסא מצית למיפשט מינה
ולמימר דכמזבח דמי דאי לא כמזבח דמי:
 .‰ÏÂÒÙ ÛÂÚ‰ ˙‡ËÁ 21שמלקה בראש המזבח שלא לשמה ופסל דא) על גב
דנעשית למט הא אמר מר לעיל )סג (:מלקה בכל מקו במזבח כשרה ולא פסול
מעלה דידיה אלא בהזאה והיכא דמלקה בפסול בראש המזבח וקי''ל בכל
הפסולי א עלו לא ירדו היכי שרי ליה מר להזות מדמה הרי מגביה ומתיז
כשאוחז בה ומזה והוה ליה ירוד:
 .ÌÈÏÂÒÙ ¯‡˘ 22דמי בבהמה לר''ג דאמר במתני' הד פסול שעלה לא ירד:
 .˜È¯Ê ÈÎÈ‰ 23מדמ הרי זריקה מרחוק הוא זורק והוה ליה אויר המזבח:
 24ומשני „ .Â‰Ï Ú‚Óלכותל מזבח כשמזה בחטאת העו) וכ בזריקת ד פסול:
 .‡È‰ ‰‡Ê‰ ‡‰ Ô ÈÎ¯ÙÂ 25בתמיה מיצוי הוא ולעני דמי פסולי נמי אי מגע
להו שפיכה הוי ולא זריקה ועוד וכי דר 0הזאה וזריקה בכ 0אלא לאו משו
דאויר מזבח כמזבח דמי:
13

רש"י

 .ÈÏ ‡ÈÚ·ÈÓ˜ ·¯˜ÈÏ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ Ï''‡ 1ולא לעני פדיו:
 .ÂÓ„ ˙‡ Â˜¯ÊÂ ÔÈÏÂÒÙ ÂÏ·˜˘Â 2א עלה הבשר לא ירד:
 .ÔÈÏÂÒÙ ÂÏ·È˜˘ Â‡Ï È‡Ó 3והדר זרקו פסולי ולמה לי זרקו מקבלה איפסלה
לה אי לאו לאשמועינ טעמא דזרקו פסולי הוא דהוו איברי בתורת א עלו
לא ירדו ולכתחלה לא יעלו דתפסל בשר בזריקת פסולי הא זרקו כשרי
לכתחלה נמי יעלו האיברי דזריקה מעליא הוא ואע''ג דקיבלו פסולי משו
דקדשיה כלי שרת ליזרוק לכתחלה:
 .ÔÈÏÂÒÙ Â˜¯Ê˘ ÈÓ È‡ 4ומשו היא גופא איצטרי 0לאשמועינ א עלו
איברי לא ירדו וא) על פי שנפסלו בזריקה:
 .Á·ÊÓ‰ ¯ÈÂ‡ 5א תלה איברי פסולי באויר ראש המזבח כמזבח דמי ולא
ירדו:
 .Â‡Ï Â‡ 6כמזבח דמי וירדו:
 .Á·ÊÓÏ ˘·ÎÓ ‰Ï ˜ÈÒÓ ÈÎÈ‰ 7הא כי מגבה ליה באויר הכבש הוה ליה ירוד
ותנ כ 0א ירדו לא יעלו:
 8ומשני „ ‚„  .‰ÈÏגורר עד המזבח ואינו מגביה:
 9ופרכינ ‡ .Á·ÊÓÏ ˘·Î ÔÈ· ˘È ¯ÈÂכדאמר בפרק קדשי קדשי )לעיל סב (:וכי
מטי כנגד אותו אויר הוה ליה ירוד:
 10ומשני ¯ .'ÂÎ ˘·ÎÎ ˘·ÎÏ Â·Âמה שכנגד אויר שדינ ליה בתר רובא א רוב
האבר בכבש שדינ ליה בתר כבש ואי רוב במזבח שדינ ליה בתר מזבח:
 .ÔÈÏÂÚ· ¯Â·Á ˘È 11דלא חשבינ להו כמא דמיפרת ואזלינ בהו בתר רובא או
אי חיבור:
 .¯Â·ÈÁ ˘È„ ËÂ˘Ù˙ 12דאי אי חיבור קמא קמא דמטא כנגד אויר איפסיל ליה
ובכריתות )יד (.גרסינ ליה בלישנא אחרינא תיפשוט דבעי רמי בר חמא הלכו
באיברי אחר הרוב או לא הלכו:
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המזבח מקדש

דף פח.

פרק תשיעי

אי דנקט להו בראש המזבח הכי נמי;
כי קאמר 
דתלנהו בקניא;
מאי?
תיקו.
משנה )ז(:
כלי הלח מקדשי את הלח,
ומדות יבש מקדשות את היבש.
אי כלי הלח מקדשת את היבש,
ולא יבש מקדש את הלח.
כלי הקודש שניקבו,
א עושי בה מעי מלאכת שהיו עושי וה שלימי 
מקדשי,
וא לאו 
אי מקדשי.
וכול אי מקדשי אלא בקודש.
2

3

קצט

זבחים

אי מקדשי אלא מלאי,
אי מקדשי אלא מתוכ;
ואמרי לה:
אי מקדשי אלא שלימי ומלאי ומבפני.
מאי בינייהו?
איכא בינייהו:
בירוצי מדות.
במתניתא תנא:
אי מקדשי אלא שלימי ומלאי ומתוכ ובפני.
14

15

16

4

5

6

גמרא:
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
לא שנו אלא מדות,
אבל מזרקות מקדשי,
שנאמר )במדבר ז,יג(:
ֵיהם ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת".
" ׁ ְשנ ֶ
8

7

אמר ¯· ÈÒ‡ Èאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
לא שנו אלא שאי דעתו להוסי),
אבל דעתו להוסי) 
ראשו ראשו קודש.
18

17

תניא נמי הכי:
מלאי 
אי מלאי אלא שלימי.
אמר ¯·:ÈÒÂÈ È
אימתי?
בזמ שאי דעתו להוסי),
אבל דעתו להוסי) 
ראשו ראשו קודש.
19

20

21

9

אין כלי הלח מקדש וכו'.
אמר ¯· ,ואיתימא ¯· ‡:ÈÒ
אי מקדשי ליקרב,
אבל מקדשי ליפסל.

אמר ליה ¯· ‡ È˙ÙÈ„Ó ‡Áל¯·:‡ È
מנחה,
לחה היא!?
אמר ליה:
לא נצרכה אלא ליבש שבה.
איבעית אימא 
מנחה לגבי ד כיבש דמי.
10

איכא דמתני לה אהא:
אי מביאי מנחות ונסכי,
ומנחת בהמה וביכורי מ המדומע,
ואי צרי 0לומר  מערלה וכלאי הכר,
וא הביא  לא קדש;
אמר ¯· ,ואיתימא ¯· ‡:ÈÒ
לא קדש ליקרב,

11

22

12

אמר ˘:Ï‡ÂÓ
כלי שרת אי מקדשי אלא שלימי,
13

23

רש"י

 .È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ 1לעול בעיי מהא לא תפשוט דהא גברא בראש המזבח קאי
ונקיט להו וכה''ג לא מיבעיא ל באויר מזבח לעיל דהנחת גופו בראש המזבח
כהנחת קרב דמי וכי קמבעיא ל כגו דקאי אארעא ותלינהו בקניא באויר
המזבח:
 .ÁÏ‰ ÈÏÎ :'È ˙Ó 2קערות ומזרקות לד וליי ולשמ:
 .˘·È‰ ˙Â„Ó 3שתי מדות של יבש היו ש עשרו וחצי עשרו עשרו למדידת
כל המנחות וחצי עשרו לחצות בו מנחת חביתי כ''ג מחציתה בבוקר ומחציתה
בערב להכי נקט גבי יבש מדות שאי כלי מיוחדי ליבש אלא אלו דכלי
שנותני בו מנחה כלי לח הוא שמזרקות וקערות ראוי לכ:0
 .˘·È‰ ˙‡ ˙Â˘„˜Ó ÁÏ ÈÏÎ ÔÈ‡Â 4בגמרא מתרג לה אמדות הלח:
 .ÌÈÓÈÏ˘ Ô‰Â ÔÈ˘ÂÚ ÂÈ‰˘ 5כשה שלימי:
 .˘„˜· ‡Ï‡ 6בעזרה:
 .Â ˘ ‡Ï :'Ó‚ 7דאי כלי הלח מקדשי את היבש:
 .˙Â„Ó ‡Ï‡ 8ז' מדות הלח שהיו ש הי וחצי הי ושליש ההי וכו' דכיו
דהנ 0לא חזו ליבש למידי למדוד וה לא נמשחו אלא למדידה לפיכ 0אי
מקדשי אלא ע''י מדידה:
 .˙Â˜¯ÊÓ Ï·‡ 9אע''ג דכלי הלח נינהו מקדשי יבש דכי היכי דחזו ללח חזו
לסלת שהוא יבש:
 .‡È‰ ‰ÁÏ 10דהא כתיב בלולה בשמ והיכי ילפת מהאי קרא דמקדשי יבש:
 .‰·˘ ˘·ÈÏ 11שאי אפשר ליבלל כולה שלא יהו בה קרטי קרטי של יבש
שלא נגע בה השמ וקדשינהו מזרקות .כ''ש:
 .‡ÈÓ„ ˘·ÈÎ 12ושפיר תפשוט מינה ליבש גמור:

רש"י

 .ÔÈÓÈÏ˘ ‡Ï‡ 13לאפוקי נקבו:
 .ÔÈ‡ÏÓ ‡Ï‡ ÔÈ˘„˜Ó ÔÈ‡Â 14כלומר שיהא בה שיעור של הצרי 0לדבר א
יבש הוא שיהיה ש עשרו של למנחה וא מנחת נסכי היא שניתנה בכלי
יהא ש ג' עשרוני לפר ושני עשרוני לאיל אבל א חסר השיעור אי הכלי
מקדש שאינו ראוי לכלי כ 0שמעתי במנחות )ח:(.
 .ÌÈ Ù· ‡Ï‡ 15בעזרה:
 .Â‰ÈÈ È· ‡ÎÈ‡ ˙Â„Ó ÈˆÂ¯È· 16למא דתני אי מקדשי אלא מתוכ קסבר
בירוצי מדות לא נתקדשו אלא מה שבתו 0חללו של כלי בירוצי מדות גודשי
מדות ופלוגתא היא במנחות בפרק שתי מדות )צ:(.
 .Â ˘ ‡Ï 17הא דאמרינ דאי מקדשי אלא מלאי:
 .ÌÈÏ˘‰Ï Â˙Ú„ ÔÈ‡˘ ‡Ï‡ 18ולהוסי) עד כשיעור:
 .ÌÈ‡ÏÓ ÈÎ‰ ÈÓ ‡È ˙ 19שניה מלאי סלת:
 .ÌÈÓÈÏ˘ ‡Ï‡ 20שהיו עשרוני ולוגי שלימי לאפוקי שיעור חסר דלא
מקדשי:
 .ÏÒÙÈÏ ˘·È‰ ˙‡ ÁÏ‰ ÈÏÎ ÔÈ˘„˜Ó Ï·‡ 21שא יצא חו #לקלעי או נגע בו
טבול יו נפסל דאהני ליה כלי להכשירו ליפסל כדתניא מעילה )י (.המנחות
מועלי בה משהוקדשו קדשו בכלי הוכשרו ליפסל בטבול יו ובמחוסר
כפורי:
 .ÚÓÂ„Ó‰ ÔÓ ‰Ó‰· ˙Á ÓÂ ÌÈÎÒ Â ˙ÂÁ Ó 22ואע''פ שמותר לכהני דבעינ
מותר לכל ישראל שנאמר )יחזקאל מה( ממשקה ישראל מ המותר לישראל:
 .‰Ï¯ÚÓ Ï''ˆ ÔÈ‡Â 23שאסורה א) לכהני:
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המזבח מקדש

דף פח:

אבל קדש ליפסל.

פרק תשיעי

ר

זבחים

שנאמר )שמות לט,כב(:

1

"וַ ּי ַַע ׂש ֶאת ְמ ִעיל ָה ֵאפֹדְּ ...כלִ יל ְּת ֵכלֶ ת".

תנו רבנ:
כלי קדש שניקבו 
אי מתיכי אות,
ואי מתיכי לתוכ אבר;
נפגמו 
אי מתקני אות;
סכי שנפג 
אי משחיזי את פגימתה,
נשמטה 
אי מחזירי אותה;
‡·‡ ˘‡ ÏÂאומר:
סכי מטרפת היתה במקדש,
ונמנו עליה כהני וגנזוה.

שוליו כיצד?
מביא תכלת וארגמ ותולעת שני שזורי,
ועושה אות כמי רימוני שלא פיתחו פיה,
וכמי קונאות של קנסות שבראשי תינוקות,
ומביא שבעי ושני זגי שבה שבעי ושני עינבלי,
ותולה בה שלשי וששה בצד זה,
ושלשי וששה מצד זה;
¯· ‡ÒÂ„ Èאומר משו ¯·:‰„Â‰È È
שלשי וששה היו,
שמונה עשרה מצד זה ושמנה עשרה מצד זה.
12

2

3

13

4

15

14

16

17

18

5

תנו רבנ:
בגדי כהונה אי עושי אות מעשה מחט,
אלא מעשה אורג,
שנאמר )שמות כח,לב(:
" ַמעֲ ֵׂשה א ֵֹרג";
נתגעלו 
אי מכבסי לא בנתר ולא באהל.
הא במי מכבסי?
אמר ‡·:ÈÈ
הכי קאמר 
הוגעו במי 
פח :מכבסי אותו בנתר ואהל* ,
הוגעו לנתר ואהל 
א) במי אי מכבסי.
ו:ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È
אי מכבסי אות כל עיקר,
שאי עניות במקו עשירות.
6

7

8

9

10

11

אמר ¯·:ÔÂ˘˘ ¯· È È ÈÚ È
כמחלוקת כא 
כ 0מחלוקת במראות נגעי,
דתנ )נגעי א:ד(:
מראות נגעי 
¯· Ò ÈÎ¯‰ Ô· ‡ÒÂ„ Èאומר:
שלשי וששה;
 Ï‡ÏÏ‰Ó Ô· ‡È·˜Úאומר:
שבעי ושני.
19

ואמר ¯·:ÔÂ˘˘ ¯· È È ÈÚ È
למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה?
לומר ל 0
מה קרבנות  מכפרי,
א) בגדי כהונה  מכפרי.
20

כתונת מכפרת על שפיכות ד,
שנאמר )בראשית לז,לא(:
ש ִעיר ִע ִ ּזים וַ ִּי ְט ְּבל ּו
"וַ ִּי ׁ ְשחֲ ט ּו ְ ׂ

21

ֶאת ַה ּ ֻכ ּ ֹתנֶת ַּב ָ ּדם".

מכנסי מכפריטז על גילוי עריות,
שנאמר )שמות כח,מב(:

תנו רבנ:
מעיל  כולו של תכלת היה,

שה לָ ֶהם ִמ ְכנְ ֵסי ָבד לְ ַכ ּס ֹות
"וַ עֲ ֵׂ

22

ְּב ַׂשר ֶע ְרוָ ה".

רש"י

רש"י

 .ÏÒÙÈÏ 1דלא נפקי לחול וישרפו שקדש הכלי והא דרב אסי לא מהדר
אבכורי אלא אמנחות דבכורי לאו קדושת כלי הוא ומאי ליפסל איכא ומאי
ליקרב איכא הא לא קרבו:
 .Ô˙Â‡ ÔÈÎÈ˙Ó ÔÈ‡ 2כמו שעושי למדות מנוקבות שמתיכי אות סביבות הנקב
ונסת הנקב:
 .¯·‡ ÔÎÂ˙Ï ÔÈÎÈ˙Ó ÔÈ‡Â 3לסתו הנקב וכולהו משו דמיחזי כעניות ולאו
אורח ארעא:
 .ÂÓ‚Ù 4פגימה גדולה שתיקו השחזתה ניכר:
 .˙Ù¯ËÓ ÔÈÎÒ 5שהיתה רכה ליפג פגימות דקות תמיד ומטרפת את הקדשי:
 .ËÁÓ ‰˘ÚÓ Ô˙Â‡ ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡ 6לאורג כמי יריעה ולעשות אחרי כ לבוש
תפור במחט אלא כמי מלבוש אורגי אות בכליה:
 .Ï‰‡ 7מי כיבוס הוא שמעביר את הגיעול וכ נתר:
 .ÔÈÒ·ÎÓ ÌÈÓ· ‡‰ 8בתמיה כיו דטעמא משו דמיחזי כעניות הוא מה לי נתר
מה לי מי הרי נתגעלו וכבס כל שכ דכי לא מחוור להו שפיר גריעי טפי:
 .ÌÈÓÏ ÂÚ‚Â‰ 9כלומר א היה גיעול מועט ולא הזקיק אלא לכיבוס מי
מכבסי אות א) בנתר ואהל:
 .Ï‰‡Â ¯˙ Ï ÂÚ‚Â‰ 10שנתגעלו גיעול רב שהגיעו ליזקק לכיבוס נתר ואהל תו
לא מתק להו כלל:
 .ÌÈÓ· Û‡ 11לאו לרבותא הוא אלא למימרא דנתר ואהל דנקט לאו לעני כיבוס
נקט דהיכא דאסור אסור לגמרי והיכא דשרי שרי לגמרי אלא לעני גיעול נקיט
ליה וה''ק נתגעלו אי מכבסי אותו כלל א הוזקקו לנתר ואהל:

 .‚''‰„ È ÈÚ· ‰‡¯ 12שוליו כיצד היה מביא כו' דברימוני נאמרו שלשה
צבעי:
 .Ì‰ÈÙ ÂÁ˙Ù ‡Ï˘ 13דר 0רימוני כששוהי באיל אחר גמר בישול מתפתחי
מאיליה כדר 0שעושי קליפי אגוזי החיצונות:
 .˙Â‡ Â˜ ÔÈÓÎÂ 14בוטונ''ש עשויי כמי תיק של נחשת שעושי ]בסו)[ בית יד
הרומח שקורי ארישטייל לשו )שמואל ב כא( ומשקל קינו דישבי בנוב
והתינוקות תולי אותו בראשי כובעי נצרי שעושי אותו למלחמת שקורי
הילמ''ש:
 .˙Â˜Â È˙ È˘‡¯·˘ ˙ÂÒ ˜ 15לשו וקלסא דנחשא על רישיה:
 .ÔÈ‚Ê 16אינצליט''ש:
 .ÌÈÏ· ÈÚ 17מה שתלוי בתוכ לקשקש ותולה בו אצל הרמו ]והוא[ פעמו
כדכתיב )שמות לט( פעמו ורמו ובתו 0הרמוני דקרא לאו בתו 0החלל קאמר
אלא ביניה דפעמו אחד בי שני רמוני:
 .‰Ê „ˆÓ 18מלפניו ומלאחריו:
 .ÌÈÚ‚ ˙Â‡¯Ó 19לטמא מפתוכי של לב אדמד ולבני של נתקי הראש וזק
ושל נגעי בתי ]ובגדי[:
 .‰ÎÓÒ ‰ÓÏ 20בצו את אהר זאת תורת העולה זאת תורת החטאת והאש
וזבח השלמי והדר קח את אהר ואת הבגדי:
 .˙ ˙Î‰ ˙‡ ÂÏ·ËÈÂ 21רמז הוא לעתיד שיכפר שפיכת דמי בכתנת טבילה
היינו כפרה:
 .‰Â¯Ú ¯˘· ˙‡ ˙ÂÒÎÏ 22לחפות על גילוי עריות:
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המזבח מקדש

דף פח:

פרק תשיעי

רא

זבחים

קשיא שפיכות דמי אשפיכות דמי!?
מצנפת מכפרת על גסי הרוח.
מני?
אמר ¯·:‡ È Á È
יבא דבר שבגובה ויכפר על גובה.

לא קשיא,
הא  דידיע מא קטליה,
הא  דלא ידיע מא קטליה.
אי דידיע מא קטליה  בר קטלא הוא!?
במזיד ולא אתרו ביה.
ולשו הרע אלשו הרע נמי לא קשיא,
הא  בצינעא,
הא  בפרהסיא.
הדרן עלך המזבח מקדש
6

7

אבנט מכפר על הרהור הלב,
היכא דאיתיה.

8

1

9

חוש מכפר על הדיני,
שנאמר )שמות כח,טו(:
"וְ ָע ִ ׂש ָית ח ׁ ֶֹשן ִמ ׁ ְש ּ ָפט".

10

אפוד מכפר על עבודה זרה,
שנאמר )הושע ג,ד(:
" ֵאין ֵא ֹפוד ּו ְת ָר ִפים".

יז

2

מעיל מכפר על לשו הרע.
מני?
אמר ¯·:‡ È Á È
יבא דבר שבקול ויכפר על קול הרע.
3

וצי #מכפר על עזות פני.
בצי #כתיב )שמות כח,לח(:
"וְ ָהיָה ַעל ֵמ ַצח ַאהֲ רֹן",
ובעזות פני כתיב )ירמיהו ג,ג(:
" ּו ֵמ ַצח ִא ּ ׁ ָשה ֹזונָ ה ָהיָה לָ ְך".
איני?
והאמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
שני דברי לא מצינו לה כפרה בקרבנות,
ומצינו לו כפרה ממקו אחר,
ואלו ה:
שפיכות דמי ולשו הרע;
שפיכות דמי מעגלה ערופה,
ולשו הרע מקטרת;
דתני ¯· :‰È Á
מני לקטרת שמכפרת?
שנאמר )במדבר יז,יב(:
"וַ ִּי ּ ֵתן ֶאת ַה ְּקט ֶֹרת וַ יְ ַכ ּ ֵפר ַעל ָה ָעם";
ותני „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
על מה קטורת מכפרת?
על לשו הרע,
יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי;
קשיא לשו הרע אלשו הרע,
4

5

רש"י

 .‰È˙È‡„ ‡ÎÈ‰‡ 1שהיו חוגרי כנגד אצילי ידיה דהיינו כנגד הלב כדילפינ
בפרק שני )לעיל יט (.מולא יחגרו ביזע:
 .„ÂÙ‡ ÔÈ‡ 2נגלה עו תרפי הא יש אפוד אי תרפי כ 0שמעתי במסכת ערכי
)טז:(.
 .ÏÂ˜·˘ ¯·„ 3פעמוני שבו )מכפר(:
 .ÌÚ‰ ÏÚ [¯ÙÎÈÂ] 4במחלוקת קרח שהוא לשו הרע ]שנאמר[ את המית
וגו':
 .È‡˘Á·˘ 5שהיה לבדו ש כדתנ פורשי בי האול ולמזבח בשעת הקטרה
וכל שכ מ ההיכל שנאמר וכל אד לא יהיה וגו' בסדר יומא )מד:(.

רש"י

 .‰ÈÏË˜ Ô‡Ó ÚÈ„È 6כתונת מכפרת על הציבור שלא יענשו:
 .‡Â‰ ‡ÏË˜ ¯· 7וכל כמה דלא קטליה מיענשי דכתיב ]ולאר [#לא יכופר וגו'
)במדבר לה(:
 8ומשני · .‰È· Â¯˙‡ ‡ÏÂ „ÈÊÓדלאו בר קטלא הוא הילכ 0ציבור מתכפרי
בכתונת והוא נגעי באי עליו כדאמר בערכי:
 .‡Ú Èˆ· 9דהוה דבר שבחשאי קטרת מכפרת שהוא מעשה חשאי:
 .‡ÈÒ‰¯Ù· 10שהוא דבר שבקול קול פעמוני מכפר עליו:
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כל התדיר

דף פט:

פרק עשירי

פרק עשירי  -כל התדיר
פט .משנה )א(* :
כל התדיר מחבירו קוד את חבירו,
התמידי קודמי למוספי,
מוספי שבת קודמי למוספי ראשי חודשי,
מוספי ראשי חודשי קודמי למוספי ראש השנה,
שנאמר )במדבר כח,כג(:
1

" ִמ ְּל ַבד 2עֹלַ ת ַה ּב ֶֹקר אֲ ׁ ֶשר לְ עֹלַ ת ַה ּ ָת ִמיד,
ּ ַתעֲ ׂש ּו ֶאת ֵא ּ ֶלה".

רב

זבחים

"אֲ ׁ ֶשר לְ עֹלַ ת ַה ָּת ִמיד" למה לי?
למימר 
דה 0דתדירא תיקדו.
10

משנה )בד(:
כל המקודש מחבירו קוד את חבירו;
ד החטאת קוד לד העולה,
מפני שהוא מרצה.
איברי עולה קודמי לאימורי חטאת,
מפני שהוא כליל לאישי.
חטאת קודמת לאש,
מפני שדמה נית לארבע קרנות על היסוד.
אש קוד לתודה ואיל נזיר.
מפני שהוא קדשי קדשי.
תודה ואיל נזיר קודמי לשלמי,
מפני שה נאכלי ליו אחד וטעוני לח.
השלמי קודמי לבכור,
מפני שה טעוני מת ארבע וסמיכה ונסכי,
ותנופות חזה ושוק.
הבכור קוד למעשר,
מפני שקדושתו מרח ונאכל לכהני.
המעשר קוד לעופות,
מפני שהוא זבח,
ויש בו קודש קדשי דמו ואימוריו.
העופות קודמי למנחות,
מפני שה מיני דמי.
מנחת חוטא קוד למנחת נדבה,
מפני שהוא בא על חטא.
חטאת העו) קודמת לעולת העו),
פט :וכ בהקדישה* .
11

12

13

14

15

גמרא:
מנא ל?
מנא ל?
כדקאמר טעמא " ִמ ְּל ַבד עֹלַ ת ַה ּב ֶֹקר"!?
דילמא תמידי ה דקדמו למוספי משו דתדירי,
מוספי למוספי.
3

מנא ל?
אמר ¯·:‡ÚÏÈ‡ È
דאמר קרא )במדבר כח,כד(:

17

16

18

" ָּכ ֵא ּ ֶלה ּ ַתעֲ ׂש ּו לַ י ֹּום ׁ ִש ְב ַעת י ִָמים",
" ֵא ּ ֶלה" " ָּכ ֵא ּ ֶלה".
והאי מיבעי ליה לגופיה!?
א כ 
ניכתוב אלה תעשו ליו.
אי כתב אלה תעשו ליו שבעת הימי 
הוה אמינא 
אלה לשבעת הימי אי מידי אחרינא לא!?
"לַ י ֹּום" כתיב.
ואכתי אימא 
אלה ליו,
אבל שאר יומי לא ידענא כמה!?
אמר קראַ ּ " :תעֲ ׂש ּו",
שיהו כל העשיות שוות.
4

5

6

7

8

‡· ÈÈאמר:
מגופה דקרא,
א כ 
א
לימא קרא " ִמ ְּל ַבד עֹלַ ת ַה ּב ֶֹקר" ולישתוק,
9

רש"י

 .¯È„˙‰ ÏÎ :'È ˙Ó .¯È„˙‰ ÏÎ - È¯È˘Ú ˜¯Ù 1שבת תדירה מר''ח וכ כול:
 .¯˜·‰ ˙ÏÂÚ „·ÏÓ 2העשויה כבר משמע אלמא תמידי קדמי למוספי:
 .È¯È„˙„ ÌÂ˘Ó :'Ó‚ 3דתמיד בכל יו הילכ 0חשיב תדירתא דידיה:
 .'Â‚Â Â˘Ú˙ ‰Ï‡Î 4בתר ההוא קרא דמלבד עולת הבקר תעשו את אלה כתיב
כאלה תעשו משמע כסדר שאמרתי ל 0כאלה של מעלה כש שהתדיר קוד כ0
סדר המוספי שא יו שיש ב' מוספי כגו בשבת שבתו 0הרגל יהא התדיר
קוד:
 .‰ÈÙÂ‚Ï 5להטעי מוס) לז' הימי דמקרא קמא יו ראשו הוא דנפקא ל:
 .'ÂÎ ‰Ï‡ ·˙Î È‡ 6לשו קושיא הוא:
 .ÌÈÓÈ‰ ˙Ú·˘Ï ‰Ï‡ 7אות שבעה כבשי האמורי בעני יתחלקו לשבעת
הימי:
 .ÌÂÈÏ ‰Ï‡ 8ליו ראשו והדר כתיב ז' ימי אשה ריח ניחוח לה' ולא ידענא
כמה להכי איצטרי 0כאלה דעל כרח 0מהשתא תוקי תעשו ליו אשאר יומי:
 .‡¯˜„ ‰ÈÙÂ‚Ó 9דמלבד עולת הבקר שמעי' דמוספי תדירי יקדמו:

19

20

21

22

23

24

גמרא:
מנא הני מילי?
1

רש"י

 .Ï''Ï „ÈÓ˙‰ ˙ÏÂÚÏ ¯˘‡ 10פשיטא דעולת הבקר עולת התמיד היא אלא תלה
ל 0טע הקדמתה בתדירות כדי שתלמוד לשאר תדירי שיקדימו דמשו היא
גופא ל''ל לפרושי טעמא:
 .Â¯È·ÁÓ ˘„Â˜Ó‰ ÏÎ :'È ˙Ó 11שיש בו צד ריבוי קדושה ממנו:
 .‰ÏÂÚ‰ Ì„Ï Ì„Â˜ ˙‡ËÁ Ì„ 12א שניה שחוטי ועומדי ליזרק:
 .‰ˆ¯Ó ‡Â‰˘ 13מכפר על חייבי כריתות הצרי 0ריצוי גדול:
 .ÔÈÓ„Â˜ ‰ÏÂÚ È¯·È‡ 14בהקטרת לאימורי חטאת א נזרקו דמי שניה:
 .ÏÈÏÎ ‰ÏÂÎ ‡Â‰˘ È ÙÓ 15וצד ריבוי קדושה הוא זה למזבח:
 .˙Â ¯˜ '„ ÏÚ 16ואש ב' מתנות שה ד' ולא על הקרנות:
 .„ÂÒÈ‰ ÏÚÂ 17שפיכת שירי ובאש לא מצינו שנאמרו:
 .Ú·¯‡ Ô˙Ó 18ב' מתנות שה ד' ובכור אינו אלא מתנה אחת ואינו טעו סמיכה
ונסכי כדאמרינ במנחות בפ' שתי מדות )צ (:כל הקרבנות כו':
 .Á·Ê ÔÈÓ ‡Â‰˘ È ÙÓ 19זביחת סכי ועו) במליקה וזבחי חשיבי מפני
שמצות מרובה שכל הקרבנות באי מה:
 .ÌÈ˘„˜ È˘„˜ Â· ˘ÈÂ 20לחלק גבוה ב' דברי דמו )ואיבריו( ואימוריו מה
שאי כ בחטאת העו) שאי למזבח אלא דמה וכיו דקדמה לחטאת העו) כל
שכ לעולת העו) דהא חטאת העו) קודמת לעולת העו) כדקתני ואזיל:
 .ÌÈÓ„ È ÈÓ Ô‰˘ 21כפרת מרובה:
 .‡ËÁ ÏÚ ‡· ‡Â‰˘ 22והיינו קדושתו דמכפרת:
 .ÛÂÚ‰ ˙ÏÂÚÏ ˙Ó„Â˜ ÛÂÚ‰ ˙‡ËÁ 23מקראי נפקא ל בגמרא:
 .‰˘È„˜‰· ÔÎÂ 24כשהוא מפרש את קינו קורא ש לחטאת תחילה:
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כל התדיר

דף פט:

פרק עשירי

דתנו רבנ:
" ּו ַפר ׁ ֵשנִ י ֶבן ָּב ָקר ִּת ַ ּקח לְ ַח ָּטאת" )במדבר ח,ח(.
א בא ללמד שה שני,
הרי כבר נאמר )ש,יב(:
2

רג

זבחים

לאימורי חטאת הוא דקדי,
לד חטאת לא קדי!?
אלא מהא ליכא למשמע מינה.

3

"וַ עֲ ֵׂשה ֶאת ָה ֶא ָחד ַח ָּטאת וְ ֶאת ָה ֶא ָחד עֹלָ ה",
מה תלמוד לומרּ " :ו ַפר ׁ ֵשנִ י ֶבן ָּב ָקר ִּת ַ ּקח לְ ַח ָּטאת"?
שיכול שיהא חטאת קודמת לכל מעשה עולה?
תלמוד לומר:
" ּו ַפר ׁ ֵשנִ י ֶבן ָּב ָקר ִּת ַ ּקח לְ ַח ָּטאת";
אי " ַפר ׁ ֵשנִ י"
יכול תהא עולה קודמת לחטאת לכל מעשיה;
תלמוד לומר:
"וַ עֲ ֵׂשה ֶאת ָה ֶא ָחד ַח ָּטאת וְ ֶאת ָה ֶא ָחד עֹלָ ה" )ש,יב(,
הא כיצד?
ד חטאת קודמת לד עולה,
מפני שמרצה.
4

5

איברי עולה כו'.
ואמאי?
מתנה קמייתא דמכפרה תיקדו והנ 0לא!?
אמר ¯·:‡ È
הכא בחטאת הלוי עסקינ,
וא) על גב דכי עולה דמי,
קאמר רחמנא היא תיקדי.
· ‡·¯ÚÓאמרי:
הואיל והתחיל במתנות  גומר.
6

7

איבעיא להו:
ד חטאת ואיברי עולה,
איזה מה קוד?
ד חטאת קוד מפני שמרצה;
או דילמא 
איברי עולה קודמי מפני שה כליל לאישי?
תא שמע:
ד חטאת קוד לד עולה;
לד עולה הוא דקדי,
לאיברי עולה לא קדי.
אדרבה,
מסיפא:
איברי עולה קודמי לאימורי חטאת;
8

רש"י

 .ÈÏÈÓ È ‰ Ó :'Ó‚ 1דד חטאת קוד לד עולה ואיברי עולה קודמי לאימורי
חטאת:
 .¯˜· Ô· È ˘ ¯ÙÂ 2בחינו 0הלוי כתיב בבהעלות:0
 .¯Ó‡ ¯·Î 3באותה פרשה ועשה את האחד חטאת רישיה דקרא והלוי יסמכו
את ידיה וגו':
 .‰È˘ÚÓ ÏÎÏ ‰ÏÂÚÏ ˙‡ËÁ ÌÂ„˜˙ ÏÂÎÈ 4כדכתיב ועשה את האחד חטאת
ואת האחד עולה:
 .È ˘ ¯ÙÂ 5משמע שיהא שני לו:
 .‡˙ÈÈÓ˜ ‰ ˙Ó 6דחטאת מכפרה ושלמה כפרה בדידה כדאמר בפרק ב''ש
)לעיל לח (.וכפר אע''פ שלא נית אלא אחת:
 .‡ÈÓ„ ‰ÏÂÚ ÈÎ„ 7שלא הביאה על חטא ואפ''ה )חטאת( קוד לעולה משו
דש חטאת קוד לעולה וה''ה לג' מתנות שבחטאת:
˙‡ËÁ È¯ÂÓÈ‡ 8ד לא מכפרי שאי כפרה אלא בד ד עולה לאו כליל הוא
דאי כליל אלא באישי אבל מכח כליל קאתי שהאיברי יהיו כליל:

איבעיא להו:
ד עולה ואימורי חטאת,
איזה מה קוד?
ד עולה קוד דקאתי מכח כליל;
או דילמא 
אימורי חטאת קודמי דקאתי מכח מכפר?
תא שמע:
ד חטאת קוד לד עולה;
ד חטאת הוא דקדי לד עולה,
אבל אימורי חטאת לא.
אדרבה,
מסיפא:
איברי עולה קודמי לאימורי חטאת;
איברי עולה הוא דקדמי לאימורי חטאת,
אבל ד עולה לא!?
אלא מהא ליכא למשמע מינה.
איבעיא להו:
ד עולה וד אש,
איזה מה קוד?
ד עולה קוד דקאתי מכח כליל;
או דילמא 
ד אש קוד דמכפר?
תא שמע:
ד חטאת קוד לד עולה,
אבל ד אש לא.
בדי הוא דאיבעי למיתני:
ד אש,
ואיידי דבעא למיתני סיפא:
איברי עולה קודמי לאימורי חטאת,
דאי תנא לאימורי אש,
הוה אמינא 
לאימורי אש הוא דקדמי,
לאימורי חטאת לא קדמי,
משו הכי תנא חטאת.
9

10

תא שמע:
חטאת קוד לאש;
חטאת הוא דקדמה ליה לאש,
אבל עולה לא,
מאי לאו ד?
לא,
אאימורי.
דיקא נמי,
דקתני:
מפני שדמה נית;
11

רש"י

 9ה''ג ‡:¯ÙÎÓ„ ÌÈ„˜ Ì˘‡ Ì„ ‡ÓÏÈ„ Â
 .ÈÓ„˜ ‡Ï ˙‡ËÁ È¯ÂÓÈ‡Ï 10דחטאת חמורה מאש כדקתני מתני':
 .Ô˙È ‰Ó„˘ 11אלמא באימורי קאי דאי בד קאי שהיא ניתנית מיבעי ליה:
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כל התדיר

דף צ.

פרק עשירי

רד

זבחים

שמע מינה.

אפילו הכי מי זבח עדי).

חטאת קודמת כו'.
אדרבה,
אש קדי,
שכ יש לו קיצבה!?
אפילו הכי ריבוי דמזבח עדי).

אמר ¯·:‡ÏÈ˘ ¯· ‡ È
אימורי קדשי קלי שיצאו לפני זריקת דמי 
פסולי.
ותנא תונא:
מפני שהוא זבח וישנו קדשי קדשי דמיו ואימורי;
בשלמא אימורי  ליתנהו בעופות;
אלא ד  מיהא איתיה!
אלא לאו קא משמע ל 
אימורי כי דמו,
מה דמו  לפני זריקה,
א) אימורי  קוד זריקה,
וקא קרי להו קדשי קדשי;
ומה דמו מיפסל ביוצא,
א) אימורי מיפסל ביוצא.
7

1

8

אשם קודם לתודה כו'.
אדרבה,
התודה ואיל נזיר קדמי,
שכ טעוני לח!?
אפילו הכי קדשי קדשי עדיפי.

9

10

תודה ואיל נזיר כו'.
אדרבה,
שלמי קדמי,
שכ ישנ בציבור כביחיד!?
אפילו הכי נאכלי ליו אחד עדיפי.
2

נימא מסייע ליה:
בשר קדשי קלי שיצא לפני זריקת דמי 
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :כשר;
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר :פסול;
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :כשר;
הואיל וסופו לצאת;
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר :פסול;
עדיי לא הגיע זמנו לצאת;
עד כא לא פליגי אלא בבשר,
אבל באימורי לא.
הוא הדי דבאימורי נמי פליגי,
והא דקא מיפלגי בבשר?
להודיע 0כחו ד¯,˘È˜Ï ˘È
דאפילו בשר דסופה לצאת אמר:
עדיי לא הגיע זמנו לצאת.
11

איבעיא להו:
תודה ואיל נזיר,
איזה מה קוד?
תודה קדמה שכ טעונה ארבעה מיני לח;
או דילמא 
איל נזיר קוד שכ יש עמו דמי אחרי?
תא שמע:
זו קודמת לזו,
שזו טעונה ארבעה מיני לח,
וזו אינה טעונה אלא שני מיני לח.

12

13

3

14

4

15

השלמים קודמין לבכור כו'.
אדרבה,
בכור קוד,
שכ קדושתו מרח ונאכל לכהני!?
אפילו הכי מצות יתירות עדיפי.
הבכור קודם כו'.
אדרבה,
מעשר קוד,
שכ מקדש לפניו ולאחריו!?
אפילו הכי קדושה מרח עדיפא.

צ.

לימא כתנאי:
אימורי קדשי קלי שיצאו לפני זריקת דמי 
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
אי מועלי בה * ואי חייבי עליה,
16

1

רש"י

5

מעשר קודם לעופות כו'.
אדרבה,
עופות קדמי,
שכ קדשי קדשי!?
6

רש"י

 .‰·ˆÈ˜ ÂÏ ˘È 1לדמיו דכתיב )ויקרא ה( בכס) שקלי אבל חטאת כל דהו:
 .¯Â·Èˆ· Ô ˘È ÌÈÓÏ˘ 2כבשי עצרת:
 .ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ„ 3חטאת ועולה באי עמו חובה:
 .ÂÊÏ ˙Ó„Â˜ ÂÊ 4לעיל מיניה איירי בתודה ואיל נזיר:
 .ÂÈ¯Á‡ÏÂ ÂÈ ÙÏ 5דתנ קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי
שלשת מקודשי וילפינ בבכורות )ס (:מקראי:

 .ÌÈ˘„˜ È˘„˜ ÔÎ˘ 6אפילו אכילת אד שבה קדשי קדשי הוא:
 .ÔÈÏÂÒÙ 7ואע''ג דלעני מעילה לפני זריקת דמי לא קדישי לעני איפסולי
ביוצא קדשי קדשי נינהו:
 .‡ Â˙ ‡ ˙Â 8ותנא תנא דיד סייעתא למילתא:
 .‰È˙È‡ ‡‰ÈÓ Ì„ ‡Ï‡ 9ולא ה''ל למיתני אלא ואימוריו קדשי קדשי מה
שאי כ בעופות אלא להכי נקט דמו בהדי אימוריו לאשמועינ דכי הדדי קדשי
בשעה שזה קרוי קדשי קדשי קרוי ג זה קדשי קדשי:
 .‡ˆÂÈ· ÂÏÒÙÈÓ ÂÈ¯ÂÓÈ‡ Û‡ ‡ˆÂÈ· ÏÈÒÙÈÓ ÂÓ„ ‰ÓÂ 10דהא קדשי קדשי קרי
להו:
 11ה''ג ·˘¯ ˜„˘ ÌÈÓ„ ˙˜È¯Ê È ÙÏ ‡ˆÈ˘ ÌÈÏ˜ ÌÈחו #לקלעי:
 .˙‡ˆÏ ÂÙÂÒÂ ÏÈ‡Â‰ 12שהרי אכילת בכל העיר:
 .˙‡ˆÏ Â ÓÊ ÚÈ‚‰ ‡Ï 13דאכתי לא אישתרי באכילה:
 .¯˘·· ‡Ï‡ È‚ÈÏÙ ‡Ï Î''Ú 14בההוא הוא דמכשר רבי יוחנ משו דסופו
לצאת:
 .ÔÈ¯ÂÓÈ‡·„ ÔÈ„‰ ‡Â‰ 15מכשר שזריקה עושה אותו קדשי קדשי והאי דפריש
משו דסופו לצאת תלמודא^ קמפרש ליה ולא מילתיה דרבי יוחנ היא:
 .Ô‰· ÔÈÏÚÂÓ ÔÈ‡ 16אפי' לאחר זריקה דלא מהניא בהו זריקה להכי
למיקבעינהו במעילה:
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כל התדיר

דף צ.

פרק עשירי

משו פיגול נותר וטמא;
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
מועלי בה וחייבי עליה משו פיגול נותר וטמא;
מאי לאו  בדהדר עיילינהו פליגי,
ובהא פליגי,
דמר סבר 
מיפסלי ביוצא;
ומר סבר 
לא מיפסלי ביוצא?
אמר ¯· :‡ÙÙ
בדהדר עיילינהו כולי עלמא לא פליגי,
והכא בדאיתנהו אבראי פליגי,
ובהא פליגי,
דמר סבר 
אי זריקה מועלת ליוצא,
ומר סבר 
זריקה מועלת ליוצא.
2

רה

זבחים

3

4

5

והא ¯·  ‡ÙÙהוא דאמר:
בדאיתנהו אבראי כולי עלמא לא פליגי,
בדעיילינהו לגוואי פליגי!?
הני מילי  גבי שתי לח דלאו גופיה דזיבחא,
אבל אימורי דגופיה דזיבחא הוא,
בדאיתנהו אבראי פליגי.
6

7

8

עופות קודמין כו'.
אדרבה,
מנחות קודמות,
שכ ישנ בצבור כביחיד!?
אפילו הכי מיני דמי עדיפי.
9

מנחת חוטא כו'.
אדרבה,
מנחת נדבה קודמת,
שכ טעונה שמ ולבונה!?
אפילו הכי מנחת חוטא הבאה על חטא עדיפא,
דמכפרת.
10

רש"י

 .ÏÂ‚ÈÙ ÌÂ˘Ó Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ ÔÈ‡Â 1דהוי להו כמי שלא נזרק עליה הד ולא
קרבו כל מתיריה:
 .¯˙Â ÌÂ˘ÓÂ 2דאי נותר אלא בבשר באכילה בתו 0זמנו כדכתיב )ויקרא יז(
ביו זבחכ יאכל וממחרת וגו':
 .ÛÂ‚‰ ˙‡ÓÂË ÌÂ˘ÓÂ 3כדאמרי' במנחות )כה (:הניתר לטהורי חייבי עליו
משו טומאה שאי ניתר לטהורי אי חייבי עליו משו טומאה ואימורי
דאיתרבו לטומאה מאשר לה' דומיא דבשר איתרבו דלאחר זריקה הוא דמחייב
עלייהו ולא לפני זריקה והני לא אהניא להו זריקה:
 .Â‰ ÈÏÈÈÚ ¯„‰· Â‡Ï È‡Ó 4דהוו לגואי בשעת זריקה פליגי ואפי' הכי קאמר
ר''א דלא אהניא להו זריקה משו דאיפסילו ביוצא:
 .È‡¯·‡ Â‰ ˙È‡„· 5בשעת זריקה:
 .¯Ó‡„ ‡Â‰ ‡ÙÙ ·¯ ‡‰Â 6במנחות בפרק התכלת )מז (:גבי שתי הלח שיצאו
בי שחיטה לזריקה דפליגי נמי ר''א ורבי עקיבא:
 .È‚ÈÏÙ ‡Ï Ú''Î È‡¯·‡ Â‰ ˙È‡„· 7דלא מהניא להו זריקה:
 .‡Â‰ ‡Á·ÈÊ„ ‰ÈÙÂ‚ Â‡Ï„ 8דבזריקת כבשי קא מישתרו דלאו גופייהו הוא
הלכ 0כל דאיתנהו אבראי מודה ר''ע דלא מהניא להו זריקה:
 .¯Â·ˆ· Ô ˘È ˙ÂÁ Ó 9מנחת העומר ושתי הלח .עו) אינו בצבור דתניא )תמורה
יד( והקריב היחיד מביא עו) ואי צבור מביאי עו):
 .‰·„ ˙Á ÓÏ ˙Ó„Â˜„ ‡È‰ ‡ËÂÁ ˙Á Ó 10משו דמכפרת אבל מנחת סוטה
לא:

איבעיא להו:
מנחת סוטה ומנחת נדבה,
איזו מה קודמת?
מנחת נדבה קדמה,
שכ טעונה שמ ולבונה,
או דלמא 
מנחת סוטה קדמה שכ באה לברר עו?
תא שמע:
מנחת חוטא קודמת למנחת נדבה;
מנחת חוטא הוא דקדמה למנחת נדבה,
הא מנחת סוטה לא.
מי קתני,
מפני שהיא מכפרת?
מפני שהיא באה על חטא קתני,
והא נמי באה על חטא.
11

תא שמע:
זו קודמת לזו,
שזו באה מ החיטי וזו באה מ השעורי;
מאי לאו  מנחת נדבה למנחת סוטה.
לא,
מנחת חוטא למנחת סוטה.
תיפוק לי דהא מכפרת,
והא לא מכפרת!?
ואלא מאי?
מנחת נדבה,
תיפוק לי דזו טעונה שמ ולבונה,
וזו אינה טעונה שמ ולבונה!?
אלא חד מתרי טעמי.
חטאת העוף קודמת כו'.
מנא הני מילי?
דתנו רבנ:

אש ֹונָ ה" )ויקרא ה,ח(,
"וְ ִה ְק ִריב ֶאת אֲ ׁ ֶשר לַ ַח ּ ָטאת ִר ׁ
מה תלמוד לומר?
שאי תלמוד לומר ללמד שתקרב ראשונה,
הרי כבר נאמר:
"וְ ֶאת ַה ּ ׁ ֵשנִ י יַעֲ ֶׂשה עֹלָ ה" )ש,י(;
אלא זה בנה אב לכל חטאות,
שיקדמו לעולה הבאות עמה,
בי חטאת העו) לעולת העו),
בי חטאת בהמה לעולת בהמה,
ואפילו חטאת העו) לעולת בהמה,
הלכ,0
חטאת העו) לעולת העו)  מ"וְ ֶאת ַה ּ ׁ ֵשנִ י",
חטאת בהמה לעולת בהמה  מדרבי רחמנא,
12

13

14

רש"י

 .ÈÓ ‡‰Â 11דסוטה באה על חטא:
 .'Â‚Â ˙‡ËÁÏ ¯˘‡ ˙‡ ·È¯˜‰Â 12בשמיעת הקול כתיב:
 .·‡ ‰ · ‰Ê 13תלה טע הקדמתו בשביל ש חטאת:
 .‡ ÓÁ¯ È·¯„Ó ‰Ó‰· ˙ÏÂÚÏ ‰Ó‰· ˙‡ËÁ 14דתניא לעיל ופר שני ב בקר
וגו':
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כל התדיר

דף צ:

פרק עשירי

חטאת העו) לעולת בהמה  מזה בנה אב.
1

תא שמע:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
כל מקו שנתחלפה חטאת 
חטאת קודמת,
וכא עולה קודמת;
כל מקו שבא על חטא 
חטאת קודמת,
וכא עולה קודמת,
וכל מקו ששני באי תחת חטאת 
חטאת קודמת,
וכא עולה קודמת!?
2

3

4

5

6

אמר ¯·‡:
למקראה הקדימה הכתוב.
תא שמע:
פרי קודמי לאילי,
ואילי קודמי לכבשי,
כבשי לשעירי; *
מאי לאו  דחג!?
לא,
לנדבה,
פרי קודמי לאילי 
שכ נתרבו בנסכי,
וכ אילי לכבשי;
כבשי לשעירי 
שכ נתרבו באליה.

רו

זבחים

דא) על גב דפר עבודה זרהד עולה,
ושעירי עבודה זרהה חטאת!?
ואימא מרישא:
ו
פר העל דבר של צבור קוד לפר עבודה זרה!
בחד מינא מיהא לא קאמרינ דחטאת קדמה,
כי קאמרינ בתרי מיני,
אשכח עולה דקדמה לחטאת!?
15

16

17

אמרי · ‡·¯ÚÓמשמיה ד¯·‡ ·¯ :È¯Ó
חטאת עבודה זרהז חסר א' "לְ ַח ָּטת" )במדבר טו,כד( כתיב.
¯· ‡ Èאמר:
כמשפט כתיב בהו.
השתא דאתית להכי,
אפילו תימא פרי דחג נמי כמשפט כתיב בהו.
18

19

20

7

צ:

איבעיא להו:
חטאת העו) ועולת בהמה ומעשר,
איזו מה קוד?
תיקדו חטאת העו),
איכא מעשר דקדי לה!
ליקדי מעשר,
איכא עולת בהמה דקדמה ליה!
תיקדו עולת בהמה,
איכא חטאת העו) דקדמה לה!
הכא תרגימו:
מי זבח עדי).
· ‡·¯ÚÓאמרי:
עיילא בה עולת בהמה בחטאת העו) ואגבהתה ממעשר.
21

8

9

10

22

23

11

תא שמע:
פר כה משיח קוד לפר העל דבר של צבור,
ב
פר העל דבר של צבור קוד לפר עבודה זרה,
ג
פר עבודה זרה קוד לשעירי עבודה זרה;

25

24

12
13
14

משנה )הז(:
כל החטאות שבתורה קודמות לאשמות,
1

רש"י

 .‰Ó‰· ˙ÏÂÚÏ ÛÂÚ‰ ˙‡ËÁ 1כגו יולדת עשירה כבש ב שנתו לעולה וב יונה
או תור לחטאת )ויקרא יב(:
 .˙‡ËÁ ‰ÙÏÁ˙ ˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ 2והעופות באי תחתיה בדלות כגו במטמא
מקדש )ויקרא ה( דעיקרו חטאת בהמה ובדלות נתחלפה שתי תורי:
 .˙Ó„Â˜ ˙‡ËÁ 3דכתיב לחטאת ראשונה משו דעיקר חטאת הוא:
 .Ô‡ÎÂ 4ביולדת שהעו) תחת עולה הוא בא והבהמה עיקר היתה עולה קודמת
כדכתיב בה אחד לעולה ואחד לחטאת:
 .˙Ó„Â˜ ˙‡ËÁ „Á‡ ˙Á˙ ÌÈ‡· ÌÈ ˘˘ ÌÂ˜Ó ÏÎÂ 5כגו במטמא מקדש שתי
העופות תחת חטאת אחד ה באי שהרי בעשירות לא היה מחוייב אלא חטאת
וכא ביולדת שאי בא תחת הבהמה אלא עו) העולה דאילו בעשירות נמי הוה
מתיא עו) לחטאת ע עולת בהמה:
 .˙Ó„Â˜ ‰ÏÂÚ 6אלמא עולה של בהמה יולדת קודמת לחטאת שהרי א) חליפי
קודמי לחטאת ומתניתי תנ חטאת העו) קודמת לעולת בהמה:
 .·Â˙Î‰ ‰ÓÈ„˜‰ ‰‡¯˜ÓÏ 7שתהא נקראת בעני תחילה אבל בעבודת חטאת
קודמת וכדאמר מזה בנה אב:
 .‚Á‰ ÈÙÒÂÓ„ Â‡Ï È‡Ó 8דשעירי הוי חטאת וכבשי עולה וקתני כבשי
קודמי:
 .‰·„ ‡Ï 9ושניה עולה:
 .ÌÈÎÒ · Â·¯˙ ÔÎ˘ 'ÂÎ ÌÈÏÈ‡Ï ÌÈ¯Ù ÂÓ„˜ È‡Ó ‡ÓÚËÂ 10פר שלשה
עשרוני ואיל שני עשרוני וכבש עשרו:
 .‰ÈÏ‡· Â·¯˙ ÔÎ˘ 11לעני אימוריו ואע''ג דהשתא בעולה קיימינ שכולה
כליל מיהו צד ריבוי למזבח אשכח ביה גבי שלמי וחטאת:
 .¯·„ ÌÏÚ‰ ¯ÙÏ Ì„Â˜ ÁÈ˘Ó Ô‰Î ¯Ù 12מפורש טע בהוריות פ''ב )יג (.כאשר
שר) הפר הראשו ראשו יהא לפר העדה לכל מעשיו:
 ^.‰¯Ê '„Â·Ú ¯ÙÏ Ì„Â˜ ¯·„ ÌÏÚ‰ ¯Ù 13שזה חטאת וזה עולה ואמר לעיל
חטאת קודמת:

רש"י

 ^.‰¯Ê ‰„Â·Ú ¯ÈÚ˘Ï Ì„Â˜ ‰¯Ê ‰„Â·Ú ¯Ù 14אלמא יש עולה קודמת לחטאת:
 .‡˘È¯Ó ‡ÓÈ‡Â 15כלומר אדמותבת מסיפא סייע מרישא דקתני פר העל דבר
]קוד[ לפר עבוד' זרה^:
 .'È¯Ó‡˜ ‡Ï ‡ ÈÓ „Á· ‰Ï È ˘ÓÂ 16דהא ודאי ניחא לי דבחד מינא חטאת
קדמה:
 .È ÈÓ È¯˙· 'È¯Ó‡ ÈÎ 17קשיא ל דקאמרת מי קט של חטאת קוד למי גדול
של עולה כדקאמרת ואפי' חטאת העו) לעולת בהמה והא הכא דפר עולה קוד
לשעיר חטאת:
 .·È˙Î ˙ËÁÏ 18בפרשת שלח ל 0והיה א מעיני העדה נעשתה בשגגה וגו'
]וכתיב הת ושעיר אחד לחטת חסר א' לומר שאינו כשאר חטאות שכל חטאת
שבתורה הבאה ע עולה חטאת קודמת וזו עולה קודמת[:
 .·È˙Î ËÙ˘ÓÎ 19בההוא קרא ומנחתו ונסכו כמשפט משמע כמשפט סדר
מקראו כ 0סדר עבודתו ופר ברישא כתיב:
 .‚Á‰ ÈÙÒÂÓ„ ÌÈ˘·ÎÂ ÌÈ¯Ù ‡ÓÈ˙ ÂÏÈÙ‡ 20ה 0מתניתי דתניא לעיל כבשי
קודמי לשעירי לא תקשה דכמשפט כתיב בהו ומשמע כסדר האמור בעני
ושעירי' כתובי אחרוני:
 .‰Ó‰· ¯˘ÚÓÂ ‰Ó‰· ˙ÏÂÚÂ ÛÂÚ‰ ˙‡ËÁ 21שלשת עומדי:
 .ÂÓÈ‚¯˙ ‡Î‰ 22בבבל:
 .ÛÈ„Ú Á·Ê ÔÈÓ 23ויקדי מעשר ואח''כ חטאת ועולה דאילו עולת בהמה לא
מצי קדמה לחטאת העו) מגזירת הכתוב:
 .‰Ó‰· ˙ÏÂÚ„ ˙Â·È˘Á ‰· ‡ÏÈÈÚ 24שבאה עמה והיא חשובה ממעשר שהיא
קדש קדשי וכליל ומגזירת הכתוב החטאת קודמת וא) על פי שזו מי זבח:
 .¯˘ÚÓÓ ‰˙‰·‚‡Â 25לבטל חשיבות ש מי זבח שבו דהא בעולה נמי איתיה
לאותה חשיבות ובטיל ליה מגזירת הכתוב הלכ 0יקדי חטאת העו) לעולה
ועולה למעשר:
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כל התדיר

דף צא.

פרק עשירי

חו #מאש מצורע,
מפני שהוא בא על הכשר.

רז

זבחים

וא) על גב דמוספי קדישי.
אטו שבת למוספי אהנאי,
לתמידי לא אהנאי?
11

2

12

כל האשמות שבתורה באי בני שתי ,ובאי בכס) שקלי,
חו #מאש נזיר ואש מצורע,
שה באי בני שנת ואי באי בכס) שקלי.
3

תא שמע:
מוספי שבת קודמי למוספי ראש חודש.
אטו ראש חודש למוספי דידיה אהני,
למוספי שבת לא אהני?
13

כש שקודמי בהקרבת 
כ0ח קודמי באכילת.
4

שלמי של אמש ושלמי של יו 
של אמש קודמי לשל יו.
שלמי של אמש חטאת ואש של היו 
שלמי של אמש קודמי,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
חטאת קודמת,
מפני שהיא קדשי קדשי.
5

6

7

וכול הכהני רשאי לשנות באכילת,
לאכל צלוי ושלוקי ומבושלי,
לתת לתוכו תבלי חולי ותבלי תרומה,
דברי ¯·;ÔÂÚÓ˘ È
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
לא ית לתוכו תבלי תרומה,
שלא יביא התרומה לידי פסול.
8

9

גמרא:
איבעיא להו:
תדיר ומקודש,
איזה מה קוד?
תדיר קוד משו דתדיר;
או דלמא 
מקודש קדי דקדיש?
10

תא שמע:
מוספי ראש חודש קודמי למוספי ראש השנה,
א) על גב דראש השנה קדשה.
אטו ראש השנה למוספי דידיה אהני,
למוספי ראש חודש לא אהני?
תא שמע:
דבר אחר:
ברכת היי תדירה וברכת היו אינה תדירה,
ותדיר ושאינו תדיר תדיר קוד;
א) על גב דברכת היו קדישה.
אטו שבת לברכת היו אהנאי,
לברכת היי לא אהנאי?
14

תא שמע:
דאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
הלכה:
מתפלל אד של מנחה ואחר כ 0של מוספי.
אטו שבת לתפלת מוספי אהנאי,
לתפלת מנחה לא אהנאי?
15

תא שמע:
שלמי של אמש,
חטאת ואש של יו,
שלמי של אמש קודמי;
הא אידי ואידי דיו  חטאת ואש קדמי,
וא) על גב דשלמי תדירי.
אמר ¯·‡:
מצוי קאמרת?
תדיר קמיבעיא ל,
מצוי לא קמיבעיא ל.
1716

תא שמע:
צא .תמידי קודמי למוספי* ,

18

רש"י

 .˙ÂÓ˘‡Ï ˙ÂÓ„Â˜ :'È ˙Ó 1א היה מקריב חטאת ואש והביא חטאת קודמת
כדתנ שדמה נית על ד' קרנות ועל היסוד:
 .Ú¯ÂˆÓ‰ ˙‡ ¯È˘Î‰Ï ‡· ‡Â‰˘ È ÙÓ 2לקדשי ולביאת מקדש הלכ0
חשיבות הוא לגביה שטהרה תלויה בו:
 .ÌÈÏ˜˘ ÛÒÎ· ÔÈ‡·Â 3דכתיב )ויקרא ה( בערכ 0כס) שקלי באש מעילות
ואתי אש תלוי ואש גזילות בג''ש בערכ 0בערכ 0ואש שפחה חרופה גמר
באיל באיל כדאמר באיזהו מוקמ )לעיל מח (.חו #מאש נזיר דכתיב כבש ב
שנתו ומדאיל ב ב' שני בשתי סלעי כבש ב שנה לאו בשתי סלעי הוא:
 .Ô˙ÏÈÎ‡· ÔÈÓ„Â˜ ÍÎ 4אכולהו דבני אכילה קאי כגו חטאת לאש אש
לתודה ותודה לשלמי ושלמי לבכור:
 .˘Ó‡ Â‡·˘ ÌÈÓÏ˘ 5לעזרה ושהו עד היו ושחט:
 .ÌÂÈ Ï˘ Ì˘‡Â ˙‡ËÁÂ 6עומדי להקריב:
 .ÔÈÓ„Â˜ ˘Ó‡ Ï˘ ÌÈÓÏ˘ 7דזלזול להשהות כל כ 0והואיל ובאו ראשו יקרבו
ראשו וכ מפרש בתוספתא דזבחי:
 .ÔÏÂÎ·Â 8בכל הנאכלי רשאי הכהני לשנות באכילת כגו לאוכל צלוי
שלוקי ומבושלי:
 .ÏÂÒÙ È„ÈÏ 9שטע קדשי הנעשה נותר אוסרה:
 .˘„Â˜ÓÂ ¯È„˙ :'Ó‚ 10כגו ד עולת תמיד וד חטאת עומדי זה תדיר וזה
מקודש ממנו כדאמר ד חטאת קוד לד עולה מפני שהוא מרצה אי נמי
עולות מוספי ראש חדש ופר העדה עומדי זה תדיר וזה מקודש:

19

רש"י

 .È˘È„˜ ÔÈÙÒÂÓ„ ·‚ ÏÚ Û‡Â 11מוספי ש שבת עליה שה באי חובה לה
והתמידי באי א) בחול:
 .È‡ ‰‡ ‡Ï ÔÈ„ÈÓ˙Ï 12כיו דהאידנא קריבי א כ ש שבת עליה:
 .Á''¯ ÈÙÒÂÓ 13מקודשי משל שבת דאיקרי מועד:
 .'ÂÎ ‡''„ 14בפסחי תנינ לה דקאמרי ב''ה מבר 0על היי ואח''כ מבר 0על
היו שהיי גור לקידוש שתאמר דבר אחר כו' הכי גרסינ דאע''ג דברכת היו
קדישה .שש שבת עליה שחובה לשבת היא באה דאילו ברכת היי א) בחול
היא:
 .‰Á Ó Ï˘ ÏÏÙ˙Ó ‰ÎÏ‰ 15במסכת ברכות היו לפניו שתי תפלות של מוספי
ושל מנחה ופליגי רבי יהודה ורבנ וקא''ר יוחנ הלכה כדברי האומר מתפלל
של מנחה ואחר כ 0מתפלל כו':
 .˘Ó‡ Ï˘ ÌÈÓÏ˘ 16הא פרישית לה לעיל )גבי( במתני':
 17תדירי שה מצויי מתו 0שבאי בנדר ובנדבה:
 .˙¯Ó‡˜ ÈÂˆÓ 18שאי תדירותו חובה אלא שהוא מצוי תמיד יותר מחבירו:
 19הכי גרס מצוי לאו תדיר הוא בתמיה:
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כל התדיר

דף צא.

פרק עשירי

אמר ליה ¯·  ‰„Â‰È ¯· ‡ Â‰ל¯·‡:
אטו מצוי לאו תדיר?
והתניא:
אוציא את הפסח שאינו תדיר,
ולא אוציא את המילה שהיא תדירה!?
מאי תדירה?
תדירה במצות.
ואיבעית אימא:
מילה לגבי פסח כי תדיר דמיא.
21

3

4

איבעיא להו:
תדיר ושאינו תדיר,
וקדי ושחט לשאינו תדיר,
מאי?
מי אמרינ:
כיו דשחטיה  מקריב ליה,
או דלמא 
יהיב לאחר דממרס בדמו עד דמקריב ליה לתדיר,
והדר מקריב לשאינו תדיר?

רח

זבחים

דבר אחר:
ברכת היי תדירה וברכת היו אינה תדירה,
ותדיר ושאינו תדיר  תדיר קוד.
הת נמי דכיו דאתיי 
כמא דשחיטי תרוייהו דמי.
9

10

תא שמע:
דאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
הלכה:
מתפלל אד של מנחה ואחר כ 0של מוספי.
הת נמי כיו דמטי זמ תפלת מנחה,
כמא דשחיטי תרוייהו דמי.
11

אמר ליה ¯· ‡ È˘‡ ·¯„ ‰È¯· ‡Áל¯·) ‡ Èפסחי ה:ג(:
שחטו קוד חצות 
פסול;
מפני שנאמר בו )שמות יב,ו(ֵ ּ " :בין ָה ַע ְר ָּביִ ם",
קוד לתמיד  כשר,
ויהא ממרס בדמו עד שיזרוק הד;
הכא במאי עסקינ?
כגו דקדי שחטיה לתמיד ברישא.
12

13

14

15

אמר ¯· :‡¯ÂÒÓ ‡ Â‰
תא שמע:
שלמי של אמש ,חטאת ואש של יו,
ושל אמש קוד לשל יו;
הא דיו דומיא דאמש,
והיכי דמי?
דקדי שחטיה לשלמי,
חטאת ואש קדמי.
דלמא שלמי דאמש וחטאת ואש דיו,
היכי משכחת לה?
דשחטינהו לתרוייהו,
אבל לא שחטינהו לתרוייהו  תיבעי ל.0
5

6

7

8

תא שמע:
רש"י

 .¯È„˙ Â È‡˘ ÁÒÙ‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ‡ 1בת''כ שנויה גבי חטאת דקתני והרי פסח
ומילה ענושי כרת יכול יביא על שגגת חטאת ת''ל אשר לא תעשנה יצאו פסח
ומילה שה מצות עשה:
 .‰¯È„˙ ‡È‰˘ ‰ÏÈÓ‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ‡ ‡ÏÂ ¯È„˙ Â È‡˘ ÁÒÙ‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ‡ 2ת''ל
אשר לא תעשנה אלמא מצוי תדיר הוא:
 .˙ÂˆÓ· ‰¯È„˙ 3סדורה במצות שנכרתו עליה שלש עשרה בריתות וצוויי:
 .‡ÈÓ„ ¯È„˙ ÈÎ 4שמצויה היא הרבה מפסח אבל מצוי דשלמי לגבי מצוי
דחטאת לאו כתדירה דמי:
 .'ÂÎ ‡˘È¯· ÌÈÓÏ˘ ÂËÁ˘„ ÔÂ‚Î ÈÓ„ ÈÎÈ‰Â ˘Ó‡„ ‡ÈÓÂ„ ÌÂÈ„ ‡‰ 5וקא
ס''ד ה''ק שלמי שהביא מאמש ושחט היו וחטאת ואש של יו עומדי
לישחט שלמי של אמש קודמי ליזרק דאי בשניה עומדי לישחט לא אמר
דקדמו שלמי וטעמא דבאו מאמש הא אידי ואידי דהיו וקדי שחטינהו
לשלמי ברישא אמרי' שחיטת חטאת ואש קדמה לזריקת שלמי אלמא
מקודש ושאינו מקודש וקדי שחטיה לשאינו מקודש יהא אחד ממרס בדמו
ויזרוק את המקודש וה''ה לתדיר ושאינו תדיר:
 .ÌÂÈ Ï˘ ˙‡ËÁÂ ˘Ó‡ Ï˘ ÌÈÓÏ˘ ‡ÓÏ„ 6דאשמעינ של אמש קדמו:
 .Â‰ÈÈÂ¯˙Ï Â‰ ÈËÁ˘„ ÈÓ„ ÈÎÈ‰ 7אע''ג דשחטיה לחטאת אחר השלמי
ושניה עומדי ליזרק אשמעינ דשלמי של אמש קדמו ודכותיה דייקא מיניה
הא אידי ואידי דיו ושחט שלמי ואחר כ 0חטאת ובא לימל 0על הזריקה
אמרי' ליה חטאת קדמה:
 .‰ÈËÁ˘ ‡Ï Ï·‡ 8לחטאת בתר שלמי ובא לימל 0על השחיטה תיבעי ל 0אי
מזלזלינ בשלמי למרס בדמ ולהקדי שחיטת חטאת וזריקתה וכי מיבעיא ל
בתדיר ושאינו תדיר ה 0מיבעיא ל ששחט את שאינו תדיר והתדיר קיי:

אמר ליה ¯· ‡ ‡·Ò ‡Áל¯· ‡˘:È
מתניתי נמי דיקא ,דקתני )ש(:
ט
עד שיזרק ד התמיד;
ולא קתני עד שישחוט ויזרק ד;
שמע מינה.
ובכולן כהנים רשאין כו'.
מאי טעמא?
אמר קרא )במדבר יח,ח(:
"לְ ָמ ׁ ְש ָחה",
לגדולה,
כדר 0שהמלכי אוכלי.
16

משנה )ח(:
אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
א ראית שמ שהוא מתחלק בעזרה 
אי צרי 0לשאול מהו,
אלא מותר רקיקי מנחות ישראל ולוג שמ של מצורע.
17

1

רש"י

 .Ì„Â˜ ¯È„˙ 'ÂÎ ‰¯È„˙ ÔÈÈ‰ ˙Î¯· 9ואע''ג דשאינו תדיר קד ובא שכבר קדש
היו ועדיי יי לא בא ודומיא קדי שחטיה לשאינו תדיר ברישא:
 10ומשני ה''נ כיו דאתא השתא יי קמ ומזומ לברכה כמא דשחיטי תרוייהו
לגבי קדשי ]דמי[ ולא תפשוט מינה לבעיי:
 .ÔÈÙÒÂÓ Ï˘ ÏÏÙ˙Ó Î''Á‡Â 11וא) על גב דזמ מוספי אתא ברישא:
 .˙ÂˆÁ Ì„Â˜ ÂËÁ˘ 12בפסח קאי:
 .„ÈÓ˙Ï Ì„Â˜ 13של בי הערבי כשר ואע''פ שלכתחילה מצוה לאחרו כדתניא
לעיל )יב (.יאוחר דבר שנאמר בו בערב ובי הערבי לדבר שלא נאמר בו אלא
בי הערבי בלבד:
 .ÂÓ„· Ò¯ÓÓ „Á‡ ‡‰ÈÂ 14אלמא דקדי ושחטיה למאוחר אמרי ליה לשהות
את הזריקה ולשחוט את הראוי ליקד ולזרקו:
 .„ÈÓ˙Ï ‰ÈËÁ˘ ÌÈ„˜„ ÔÂ‚Î 15קוד שבא לימל 0ולא נמל 0אלא על הזריקה:
 .‰Á˘ÓÏ 16ל 0נתתי למשחה מתרגמינ לרבו והיינו לגדולה:
 .˜ÏÁ˙Ó ‡Â‰˘ :'È ˙Ó 17לאכילת כהני:
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כל התדיר

דף צא:

פרק עשירי

א ראית שמ שהוא נית על גבי האישי 
אי צרי 0לשאול מהו,
אלא מותר רקיקי מנחת כהני ומנחת כה משיח,
שאי מתנדבי שמ;
¯· ÔÂÙ¯Ë Èאומר:
צא :מתנדבי שמ* .
2

3

גמרא:
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
לדברי ר·,ÔÂÙ¯Ë È
המתנדב שמ 
קומצו ושיריו נאכלי;
מאי טעמא?
אמר קרא )ויקרא ב,א(ָ " :ק ְר ַּבן ִמנְ ָחה",
מלמד שמתנדבי שמ,
וכי מנחה,
מה מנחה  קומצה ושיריה נאכלי,
א) שמ  קומצו ושיריו נאכלי.
4

רט

זבחים

רישא  בשירי,
סיפא  בקומ;#
אלא ל‡·  ÈÈקשיא!?
תנא רישא אטו סיפא.
בשלמא סיפא תני  משו רישא;
אלא רישא משו סיפא  מי תני?
אי,
אמרי ·:‡·¯ÚÓ
תנא רישא משו סיפא.
10

תא שמע:
יי כדברי ¯· ‡·È˜Ú È
לספלי,
שמ כדברי ¯· ÔÂÙ¯Ë È
לאישי;
מאי לאו  מדיי כולו לספלי;
שמ כולו לאישי!?
מידי איריא?
הא  כדאיתא,
והא  כדאיתא.
11

5

12

13

אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
א) אנ נמי תנינא )כא(:
אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
א ראית שמ שהוא מתחלקי בעזרה,
אייא אתה צרי 0לשאול מהו,
אלא מותר רקיקי מנחות ישראל ולוג שמ של מצורע,
יב
 ...שאי מתנדבי שמ;
מכלל דמא דאמר :מתנדבי 
מתחלק.
אמר ליה ‡·:ÈÈ
אימא סיפא )כא(:
א ראית שמ שהוא ניתיג על גבי אישי,
אייד אתה צרי 0לשאול מהו,
אלא מותר רקיקי מנחת כהני ומנחת כה משיח,
שאי מתנדבי שמ;
מכלל דלמא דאמר :מתנדב 
כול לאישי;
ל‡· ÈÈקשיא רישא,
ל¯· ‡¯ÈÊ Èקשיא סיפא!?
בשלמא ל¯· ‡¯ÈÊ È
6

7

8

אמר ¯· :‡ÙÙ
כתנאי:
שמ לא יפחות מלוג,
¯· Èאומר:
שלשת לוגי;
במאי קמיפלגי?
אמרוה ¯·  Ôקמיה ד¯· :‡ÙÙ
דו מינה ומינה דו מינה ואוקי באתרה איכא בינייהו,
ד¯·  Ôסברי 
טו
דו מינה ומינה;
מה מנחה  מתנדבי,
א) שמ  מתנדבי,
ומינה,
טז
מה מנחה  בלוג,
יז
א) שמ  בלוג,
ומה מנחה  קומצה ושיריה נאכלי,
14

15

16

17

1

9

רש"י

 .Ï‡¯˘È ˙Á Ó È˜È˜¯ ¯˙ÂÓ 1מנחת מאפה שבא חלות ורקיקי חלות בולל
רקיקי מושח ואמר רבי שמעו במנחות )עה (.מושח כמי כ''י ושאר השמ
נאכל לכהני:
 .ÌÈ ‰Î ˙Á Ó 2כולה כליל ומותר מנחת כה משיח לפי ששמנה מרובה שלשה
לוגי לעשרו ומתו 0שהיא אפויה תחילה אי שמנה נבלע בפיתיה וצרי0
להקטיר המותר בעצמו:
 .ÔÓ˘ ÔÈ·„ ˙Ó ÔÈ‡˘ 3לפיכ 0לא יעלה על דעת 0שיהא שמ המתחלק מ
הנקטר נדבה:
 .ÂˆÓÂ˜ ÔÂÙ¯Ë È·¯ È¯·„Ï ÔÓ˘ ·„ ˙Ó‰ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ :'Ó‚ 4ומקטיר הקומ#
ושיריו נאכלי:
 .‰Á Ó Ô·¯˜ 5דמצי למכתב כי תקריב וכתב קרב יתירא לדרשא:
 .‡ È ˙ ÈÓ Ô ‡ Û‡ 6דנאכל ולא מקטיר ליה כולו:
 .ÏÂ‡˘Ï ÍÈ¯ˆ ‰˙‡ ÔÈ‡ 7א של אלו הוא או של נדבה הוא ויהיב טעמא
למילתיה שאי מתנדבי שמ:
 .ÔÈ·„ ˙Ó ¯Ó‡„ Ô‡Ó„ ÏÏÎÓ 8איכא לספוקי בנדבה אלמא שמ נדבה מתחלק:
 .‡¯ÈÊ '¯Ï ‡ÓÏ˘· 9דמתר #למתני' כשמואל רישא דמשמע מתחלק ]בשירי[
וסיפ' דמשמע נדבה לאישי דאיכא לאוקמא בקומ:#

רש"י

 .‡ÙÈÒ ÌÂ˘Ó ‡˘È¯ ‡ ˙ 10רישא דתני גבי שמ המתחלק אי אתה צרי 0לישאל
מהו כדי נסבה דאי נמי מתנדבי שמ אינו מתחלק אלא משו דבעי למיתני
סיפא א ראית שמ נית על גבי האישי אי אתה צרי 0לספקה בנדבה שאי
מתנדבי שמ דדוקא אשמעינ דאילו למא דאמר מתנדבי נות תנא רישא נמי
א ראית שמ מתחלק:
 .‡·È˜Ú È·¯ È¯·„Î ÔÈÈ 11דאמר במסכת מנחות )קד (:מתנדבי יי ואי מתנדבי
שמ אותו יי לספלי הוא נות לנס 0ולא לזל) על האישי והוא הדי לרבי
טרפו ביי אלא משו דאיצטרי 0שמ למיתני ]כדברי[ רבי טרפו דלא ליתני
לה סתמא דהא לר' עקיבא אי מתנדבי שמ תנא נמי יי כדברי רבי עקיבא:
 .ÔÂÙ¯Ë È·¯ È¯·„Î ‰·„ Ï˘ ÔÓ˘ 12דאמר א) מתנדבי שמ לאישי הוא
נות:
 .‡˙È‡„Î ‡‰Â ‡˙È‡„Î ‡‰ 13יי כולו לספלי ודקתני בשמ לאישי אקומ#
קאי:
 14ה''ג :ÔÈ‚ÂÏ ˙˘Ï˘ ¯ÓÂ‡ È·¯ ‚ÂÏ‰ ÔÓ ˙ÂÁÙÈ ‡Ï ÔÓ˘ È‡ ˙Î
 .'ÂÎ ‰ ÈÓ ÔÂ„· 15כל דבר שאתה למד מחבירו בג''ש או בהיקש הוי למוד ממנו
בכל דבריו:
 .‰¯˙‡· È˜Â‡Â ‰ ÈÓ ÔÂ„ 16מה שהדבר צרי 0ללמוד מחבירו שאי יכול ללמוד
מגופו ילמד מחבירו ולשאר דברי שיכול ללמד מגופו העמידהו על מקומו:
 .'ÂÎ ÔÈ·„ ˙Ó ‰Á Ó ‰Ó 17דעיקר נדבת שמ מקרב מנחה נפקא ל וסת
מנחה צריכה לוג שמ דכתיב )ויקרא יד( למנחה ולוג שמ:
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כל התדיר

דף צב.

פרק עשירי

א) שמ  קומצו ושיריו נאכלי.
יח
ו¯· Èסבר 
יט
דו מינה ואוקי באתרה;
מה מנחה  מתנדבי,
א) שמ  מתנדבי,
ואוקי באתרה ,כנסכי,
מה נסכי  שלשת לוגי,
א) שמ  שלשתכ לוגי,
כא
ומה נסכי  כול לאישי,
א) שמ  כולוכב לאישי.

זבחים

חייב!?
דליכא אלא האי.
איבעית אימא 
כיבוי דמצוה שאני.

2

תא שמע:
דתנא ¯·:·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÈÚÏ‡ È
כלפי שנתנה תורה לתרו,
יכול  יכבה ויתרו;
אמרת 
לא יכבה!?
שאני הת,
אפשר דיתיב ונטר.
8

3

9

10

11

כג

אמר להו ¯· :‡ÙÙ
אי ממנחה מייתי לה ¯·,È
דכולי עלמא דו מינה ומינה,
אלא ¯· Èמ" ֶאזְ ָרח" )במדבר טו,יג( מייתיכד לה.
4

אמר ליה ¯·  Ô˙ ·¯„ ‰È¯· ‡ Â‰ל¯· :‡ÙÙ
מי מצית אמרת הכי?
והתניא:
" ָק ְר ַּבן ִמנְ ָחה" 
מלמד שמתנדבי שמ,
וכמה? שלשה לוגי,
ומא שמעת ליה דאמר שלשה לוגי?
¯· Èהיא,
וקא מייתי לה מקרב!?
אמר ליה:
אי תניא  תניא.
5

אמר ˘:Ï‡ÂÓ
המתנדב יי,
מביא ומזלפו על גבי האישי;
מאי טעמא?
אמר קרא )ש,י(:

"וְ יַיִ ן ּ ַת ְק ִריב לַ ּנ ֶֶס ְך חֲ ִצי ַה ִהין ִא ּ ׁ ֵשה

רי

12

תא שמע:
יי כדברי ¯·  ‡·È˜Ú Èלספלי,
שמ כדברי ¯·  ÔÂÙ¯Ë Èלאישי!
ועוד תניא:
יי נס 0לספלי,
או אינו אלא לאישי?
אמרת:
לא יכבה!?
לא קשיא,
הא  ¯·,‰„Â‰È È
הא  ¯·.ÔÂÚÓ˘ È
13

14
15

למימרא,
ד˘ Ï‡ÂÓכ¯· ÔÂÚÓ˘ Èסבירא ליה?
והאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מכבי גחלת של מתכת ברשות הרבי,
צב .בשביל שלא יזוקו בה רבי* ,
אבל לא גחלת של ע;#
ואי סלקא דעת 0כ¯· ÔÂÚÓ˘ Èסבירא ליה,
אפילו גחלת של ע #נמי!?
בדבר שאי מתכוי סבר לה כ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
במלאכה שאינה צריכה לגופה סבר לה כ¯·.‰„Â‰È È
16

17

6

יח נִ יח ַֹח לַ יהֹוָ ה",
ֵר ַ

והא קא מכבי!?
כיבוי במקצת לא שמיה כיבוי.
איני?
והאמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯·:‰Â·‡ ¯· ‰
המוריד גחלת מעל גבי המזבח וכיבה 
7

רש"י

 .'ÂÎ ‰ˆÓÂ˜ ‰Á Ó ‰ÓÂ 1כלומר וכיו דאית ליה לתנא קמא דו מינה ומינה
לעני הקטרה נמי דיינינ ומינה מה מנחה קומצה כו':
 .ÌÈÎÒ Î 2דהא שמ של נדבה לא קרב אלא בפני עצמו כיי הבא בפני עצמו
הלכ 0לנסכי דמי וביי פשיטא ל דשלשת לוגי נינהו כדנפקא ל במנחות
)עג (:אזרח מלמד שמתנדבי יי:
 .ÌÈÏÙÒÏ ÔÏÂÎ ÌÈÎÒ ‰ÓÂ 3כלומר כיו דרבי אוקי באתרה אית ליה להא נמי
אוקי באתרה ומה יי כולו לספלי א) שמ דלאו בר ספלי כולו לאישי וביי
פשיטא ל דכולו לספלי ואינו מתחלק לכהני דהא מאזרח איתרבי דכתיב
בנסכי כל האזרח יעשה ככה )במדבר טו( ומנחת נסכי כולה כליל:
 .‰Ï ¯Ó‚ Á¯Ê‡Ó È·¯ 4לנדבת שמ וכי נמי דיינת מינה ומינה שלשת לוגי ה
שהוא פחות שבנסכי דנסכי של כבש רביעית ההי יי כתיב בהו )ש(:
 .ÈÎ‰ ˙¯Ó‡ ˙ÈˆÓ ÈÓÂ 5דרבי מאזרח גמר לה:
 .ÁÂÁÈ ÁÈ¯ ‰˘‡ 6אלמא יש יי שהוא לאישי ואיזה זה זה יי הבא בפני
עצמו דאילו הבא בגלל זבח כתיב הס 0נס 0שכר )ש כח( לשו שביעה לשו
שכרות שיהא נראה על גבי המזבח כשפוקקי את השיתי כדאמרינ במסכת
סוכה )מט:(:
 .ÈÂ·ÈÎ ‰ÈÓ˘ ‡Ï 7דלא קפיד קרא אלא אאש תמיד תוקד על המזבח )ויקרא ו(:

רש"י

 .ÈÙÏÎ 8כלומר הואיל:
 .ÌÂ¯˙Ï 9את הדש:
 .‰·ÎÈ ÏÂÎÈ 10א מצא כול לוחשות שאינ מאוכלות:
 .‰·ÎÈ ‡Ï ˙¯Ó‡ 11אלמא כיבוי דמצוה אסיר:
 .¯Ë Â 12וממתי:
 .ÌÈ˘È‡Ï ‡Ï‡ Â È‡ Â‡ 13דהא כתיב אשה ביי:
 .‰„Â‰È È·¯ ‡‰ 14דאמר )שבת קכ (:דבר שאי מתכוי אסור הוי לא תכבה אפילו
בלא מתכוי הלכ 0עקר ליה למשמעותיה דאשה למדרשיה נחת רוח הוא לפני
כאישי והכי מסיק לה לברייתא בספרי:
 .ÔÂÚÓ˘ È·¯ ‡‰ 15שמואל כרבי שמעו דכיו דאי מתכוי לכבות אי לא
תכבה ראייה עליו לאסור למיעקר משמעותא דאשה משו קושיא דלא תכבה
וא תאמר פסיק רישא ולא ימות הוא אפשר דמזלי) ליה בטיפי דקות מאד
הלכ 0אי נמי מכבה בטיפי גסות דבר שאי מתכוי הוא:
 .˙Î˙Ó Ï˘ ˙ÏÁ‚ 16לאו בת כיבוי הוא ואיסורא דרבנ הוא דאיכא ובמקו
היזק רבי לא גזור רבנ:
 .ıÚ Ï˘ ‡Ï Ï·‡ 17דבת כיבוי הוא ואיסורא דאורייתא הוא ואי כר''ש לא
משכחת כיבוי אלא במתכוי לעשות פחמי בכיבויו וצרי 0לה דאר''ש מלאכה
שאינה צריכה לגופה פטור עליה וכיבוי לאו צור 0גופו הוא שיהא צרי 0לו
דהלואי שלא בא עליו ודמי למוציא את המת לסלקו מעל פניו דפטר עליה ר''ש
במסכת שבת בפרק המצניע )צד:(.
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כל התדיר

דף צב.

פרק עשירי

זבחים

אמר ¯· :‡ Â‰
נסכי שנטמאו,
עושה לה מערכה בפני עצמ ושורפ,
משו שנאמר )ויקרא ו,כג(:
" ַּב ּק ֶֹד ׁשָּ ...ב ֵא ׁש ִּת ּ ָ ׂש ֵרף";
תניא נמי הכי:
הד והשמ והמנחות והנסכי שנטמאו,
עושה לה מערכה בפני עצמ ושורפ.
אמר ליה ˘ Ï‡ÂÓל¯· :‰‡˙„‚· ‡ Á
אייתי לי בי עשרה,
ואימא ל 0קמייהו:
נסכי שנטמאו,
עושה לה מערכה בפני עצמ ושורפ.
הדרן עלך כל התדיר
1

2

רש"י

 .‰Î¯ÚÓ 1על הרצפה בעזרה ולא יוציאה לחו #משו שנאמר בקדש באש
תשר) בפ' שני דפסחי )כד (.דרשינ האי קרא וכל חטאת אשר יובא וגו'
ומרבינ מיניה כל פסולי קדשי שמחיצתו בעזרה שיהו נשרפי בעזרה כדכתיב
בקדש לא תאכל באש תשר) ותמיה אני למה שורפ לעצמ ואינו שורפ בבית
הדש שהיה בעזרה שבו שורפי פסולי קדשי קדשי ונראה בעיני שהוא דבר
לח שורפ לעצמ שתהא שריפת ניכרת לעצמ שא היה שורפ ע בשר אי
ניכרי שהרי אי בה ממש:
 ÔÓ˘‰Â Ì„‰ 2גרסי':
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ריא

דם חטאת

דף צב:

פרק אחד עשר

פרק אחד עשר  -דם חטאת

ריב

זבחים

אי הכי 
אפילו חטאת העו) נמי!?
מיעט רחמנא "זֹאת" )ש(.
ומה ראית?
מסתברא דחטאת בהמה הוהא ליה לרבויי,
שכ בהמה ,שחיטת צפו ,וקבלת כלי* ,
וקר ,ואצבע ,וחודה ,ואישי.
אדרבה,
חטאת העו) הוה ליה לרבויי,
שכ חו #כמותה ואכילה כמותה!?
הנ 0נפישי.
9

משנה )אב(:
ד חטאת שנתז על הבגד 
הרי זה טעו כיבוס,
א) על פי שאי הכתוב מדבר אלא בנאכלות,
שנאמר )ויקרא ו,יט(:
קום ָקד ֹׁש ּ ֵת ָא ֵכל".
" ְּב ָמ ֹ
אחד הנאכלות ואחד הפנימיות 
טעונות כיבוס,
שנאמר )ש,יח(:
" ּת ֹו ַרת ַה ַח ָּטאת",
תורה אחת לכל החטאות.

10

1

2

3

11

צב:

¯·  ÛÒÂÈאמר:
אמר קרא )ש,יט(" :יֹאכֲ לֶ ָ ּנה",
לזו ולא לאחרת,
בנאכלות מיעט הכתוב.
ואלא "זֹאת" למה לי?
אי לאו "זֹאת",
הוהב אמינא יאכלנה אורחיה דקרא;
קא משמע ל.
12

חטאת פסולה 
אי דמה טעו כיבוס,
בי שהיתה לה שעת הכושר,
ובי שלא היתה לה שעת הכושר.
4

5

איזו היא שהיתה לה שעת הכושר?
שלנה ,ושנטמאה ,ושיצאת;
ואיזו היא שלא היתה לה שעת הכושר?
שנשחטה חו #לזמנה וחו #למקומה,
ושקיבלו פסולי וזרקו את דמה.
6

7

גמרא:
ד חטאת כו',
ואי תורה אחת לכל חטאות,
אפילו חטאת העו) נמי,
אלמה תניא:
יכול  תהא ד חטאת העו) טעו כיבוס;
תלמוד לומר:
"זֹאת" )ויקרא ו,יח(!?
אמר ¯ ˘È˜Ï ˘Èמשו ·¯ ˜:‡¯Ù
אמר קרא )ש(ִּ " :ת ּ ׁ ָש ֵחט",
בנשחטות הכתוב מדבר.

13

¯· ‰אמר:
אמר קרא )ש,כ(" :אֲ ׁ ֶשר יִ ּזֶה",
בהזאות הכתוב מדבר.
14

והתניא:
א) על פי שאי הכתוב מדבר אלא בנאכלות!?
לעני מריקה ושטיפה,
אבל לעני כיבוס "אֲ ׁ ֶשר יִ ּזֶה" כתיב.
אי הכי 
אחד הנאכלות ואחד הפנימיות,
אחד הפנימיות ואחד הנאכלות מיבעי ליה!?
15

16

8

ואימא 
בנאכלות הכתוב מדבר,
כדכתיב :במקו קדוש תאכל,
אבל פנימיות לא!?
רבי רחמנא " ּת ֹו ַרת" )ש(.

רש"י

 .ÒÂ·ÈÎ ÔÂÚË :'È ˙Ó .˙‡ËÁ Ì„ - ¯˘Ú „Á‡ ˜¯Ù 1כדכתיב ואשר יזה
מדמה וגו':
 .ÏÎ‡˙ ˘Â„˜ ÌÂ˜Ó· 2בההוא עניינא כתיב:
 .˙‡ËÁ‰ ˙¯Â˙ 3רישא דעניינא הוא:
 .ÒÂ·ÈÎ ‰Ó„ ÔÂÚË ÔÈ‡ ‰ÏÂÒÙ 4דכתיב אשר יזה בראוי להזאה הכתוב מדבר:
 .¯˘ÂÎ‰ ˙Ú˘ 5לזריקה:
 .‰ Ï˘ 6ל דמה:
 .‰Ó„ ˙‡ ÔÈÏÂÒÙ ÂÏ·˜˘Â 7גרסי' ולא גרסי' וזרקו דהא אפילו כשרה שנתז
)את( מדמה לאחר זריקה על הבגד אי טעו כיבוס כדאמרינ לקמ פרט לזה
שכבר הוזה:
 .˙‡ËÁ‰ ËÁ˘˙ :'Ó‚ 8בההוא ענינא כתיב בנשחטות ולא בנמלקות:

רש"י

 .ÈÓ ÛÂÚ‰ ˙‡ËÁ ÂÏÈÙ‡ 9אע''ג דכתיב זאת למעוטא הא פנימיות נמי אימעיטו
דבנאכלות הכתוב מדבר וקמרבינ להו מתורת:
 .˙È‡¯ ‰ÓÂ 10לרבות פנימיות מתורת ולמעט עו) מזאת:
 .ÈÈÂ·¯Ï Ï''‰ ˙ÂÈÓÈ Ù ‰Ó‰· ˙‡ËÁ„ 11כדי החיצוני שכ בהמה כמותה
שחיטה כמותה טעונה צפו כמותה וקבלת כלי כמותה וקרנות המזבח כמותה
וכנגד חודה של קר ובאצבע ואישי אימוריה לאישי אבל עו) אינו בהמה
ואינו שחוט ואינו טעו צפו וקבלה ולא קר שהרי חטאת העו) למטה נעשית
ואינו נותנה באצבע בחודה של קר ואי ממנה לאישי:
 .˙¯Á‡Ï ‡ÏÂ ÂÊÏ ‰ ÏÎ‡È 12יאכלנה חדא משמע לומר באחת מ הנאכלות
כתבתי ל 0העני הזה ולא בכל הנאכלות נתמעטה חטאת העו) שהוא נאכלת
מדברי האמורי בעני ומה אמור בעני כיבוס מריקה ושטיפה:
 .‡¯˜„ ‰ÈÁ¯Â‡ 13שכל העני בלשו זה נאמר תשחט החטאת בבשרה מדמה:
 .¯Ó‡ ‰·¯ 14האי פירכא דפרכת דלמא פנימיות נתמעטו ממיעוטא דזאת עיקר
כיבוס בפנימיות כתיב דאשר יזה בניזאות הכתוב מדבר והיינו בפנימיות כתיב
בה הזאה על הפרכת אבל בחיצונות אי כתיב הזאה וחיצונות הוא דאיתרבו
מתורת:
 .¯Ó‡˜ ˙ÂÏÎ‡ · ‡Ï‡ ¯·„Ó ·Â˙Î‰ ÔÈ‡˘ Ù''Ú‡ 'È ˙Ó„ ‡ ˙ ‡‰Â 15אלמא
עיקר קרא בחיצונות הוא דכתיב ופנימיות מתורת איתרבו ה''ק א) על פי שיש
דברי בעני שאינו מדבר אלא בנאכלות ומאי ניהו מריקה ושטיפה דההיא
דוקא בנאכלות דסמי 0ליה כל זכר בכהני יאכל אותה מיהו לעני כיבוס אחד
הנאכלות ואחד הפנימיות והפנימיות עיקר דאשר יזה כתיב בהו וחיצונות מזאת
תורת החטאת:
 .ÈÎ‰ È‡ 16דעיקר בפנימיות כתיב אמאי תנא אחד הנאכלות ואחד הפנימיות
דמשמע האמורה בנאכלות נוהגת א) בפנימיות דהכי משמע האמור בנאכלות
הוא הדי האמור בפנימיות אלמא נאכלות במשמעותא אתו ופנימיות מריבויא:
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דם חטאת

דף צג.

פרק אחד עשר

תני:
אחד הפנימיות ואחד הנאכלות.
אי הכי 
חטאת העו) נמי!?
מיעט רחמנא "זֹאת".
אי הכי 
חיצונה נמי לא!?
ריבה רחמנא " ּת ֹו ַרת".

ריג

זבחים

נשפ 0על הרצפה ואספה,
מהו?
אצרוכיה הוא דלא אצרכיה רחמנא כלי שרת,
והלכ 0אוספו וכשר;
או דלמא 
מיפסל פסל ביה רחמנא כלי שרת,
והלכ 0אוספו ופסול?
אמר ¯·‡:
תא שמע:
יכול  יהא ד חטאת העו) טעו כיבוס;
תלמוד לומר" :זֹאת";
ואי סלקא דעת 0מיפסל פסיל ביה רחמנא 
תיפוק לי דהא אפסיל לה באויר כלי!
אמר ¯· :Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡ Â‰
במדביק כלי בצוארה.
9

10

1

11

ומה ראית?
מסתברא חטאת בהמה הוה ליה לרבויי,
שכ בהמה ,שחיטת צפו ,וקבלת כלי,
וקר ,ואצבע ,וחודה ,ואישי.
אדרבה,
חטאת העו) הוה ליה לרבויי,
שכ הזאה כמותה!?
הנ 0נפישי.
בעי ¯·:ÔÈ·‡ È
חטאת העו) שהכניס דמה בצוארה בפני,
מהו?
צוארה ככלי שרת דמי ומיפסיל;
או דלמא 
כצואר בהמה,
" ִמ ָ ּד ָמ ּה" )ש,כ( אמר רחמנא ,ולא בשרה?
תא שמע:
פירכסה ונכנסה לפני וחזרה 
כשירה;
הא הכניסה  פסולה.
וליטעמי,0
גבי קדשי קדשי דקתני:
פירכסה ויצאה לדרו וחזרה  כשרה,
הא הוציאה  פסולה?
אלא האי יצתה לחו #איצטריכא ליה,
הכא נמי  יצתה לחו #איצטריכא ליה.

12
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2

3

16

4

17

18

19

5

6

7

בעא מיניה :ÈÂÏ
ניתז מבגד לבגד,
מהו?
מבגד קמא אידחי ליה לכיבוס,
או דלמא  לא?
אמר ליה:
זו שאלה,
טעו כיבוס ממה נפש,0
אי אוספו וכשר 
הא כשר;
ואי אוספו ופסול 
אנא כ¯· ‡·È˜Ú Èסבירא לי דאמר:
היתה לו שעת הכושר ונפסלה 
דמה טעו כיבוס* .
20

צג.

בעא מיניה ¯ ‡ÓÁ ¯· ÈÓמ¯· :‡„ÒÁ
ניתז על בגד טמא,
1

8

בעי ¯·:ÔÈ·‡ È
רש"י

 .ÈÓ ÛÂÚ‰ ˙‡ËÁ ÈÎ‰ È‡ 1תיתי ממשמעותא שהרי א) היא מ הניזאות דכתיב
והזה )מ( החטאת וגו' )ויקרא ה( :
 .ÌÈ Ù· ‰¯‡Âˆ· ‰Ó„ ÒÈ Î‰˘ ÛÂÚ‰ ˙‡ËÁ 2בי מליקה להזייה מהו שתיפסל
משו וכל חטאת אשר יובא:
 .ÈÓ„ ˙¯˘ ÈÏÎÎ 3שהרי לא הוזקקה בקבלת כלי וזהו כלייה ומיפסל בהכנסת
הד שהכניסה בכלי להיכל:
 .'ÂÎ ‡ÓÏ„ Â‡ 4ובהמה שהכניסה לפני משנשחטה והוציאה וקיבל דמה לא
מיפסלא דמדמה אמר רחמנא ולא שהכניסו ע בשרה:
 .ÌÈ ÙÏ ‰Ò Î Â ‰ÒÎ¯Ù 5בחטאת העו) קתני לה כשרה וקס''ד משו דמאליה
נכנסה ולא הכניסה הוא ע''מ לכפר וקרא כתיב לכפר בקדש:
 .‰¯ÊÁÂ ÌÂ¯„Ï ‰˙ˆÈÂ 6לאו דוקא נקט וחזרה אלא משו דקתני בה בההיא
פרכסה ויצתה לחו #וחזרה פסולה דדוקא נקט לאשמועינ רבותא דאע''ג
דחזרה פסולה נקט נמי גבי כשרה וחזרה:
 .‰ÏÂÒÙ ‡Â‰ ‰‡ÈˆÂ‰ ‡‰ 7בתמיה וכי יש מחיצה בצפו ובדרו ליפסל ביוצא
אלא הא דתני פרכסה יצאת לחו #איצטריכא ליה דקתני בה בההיא פרכסה
ויצאת לחו #חו #לעזרה וחזרה פסולה ואפילו פרכסה ויצאת מאליה דנפסלה
ביוצא ובפ' שני )לעיל כו (.מייתי לה בגמרא:
 . ''‰ 8דקתני פרכסה גבי עו) משו ההיא נקט לה בלשו פרכסה דקתני בה
נמי פרכסה ויצאה לחו #וחזרה פסולה:

רש"י

 .‰Ùˆ¯‰ ÏÚ ÍÙ˘ 9מצואר העו):
 .˙¯˘ ÈÏÎ ‡ ÓÁ¯ ‰ÈÎ¯ˆ‡ ‡Ï„ ‡Â‰ ÈÎÂ¯ˆ‡ 10וצואר דידיה הוא במקו כלי
שרת והלכ 0לאוספו כשר ולהזותו למזבח דה''ל כנשפ 0מ הכלי על הרצפה
ואספו דכשר:
 .˙¯˘ ÈÏÎ ‡ ÓÁ¯ ‰È· ÏÈÒÙ ÏÈÒÙÈÓ ‡ÓÏ„ Â‡ 11דדוקא שייר ולא כתב ביה
קבלה משו דבעי להזותו מ העו) עצמו למזבח וכ''ש דרצפה פוסלתו:
 .ÈÏ ˜ÂÙÈ˙ 12דלא בעי כיבוס בלאו מיעוטא דזאת דהא איפסיל ליה ד מכי
מטא לאויר הבגד ואנ ראוי להזאה בעינ ואויר כלי ככלי דמי:
 .‰¯‡Âˆ· ÈÏÎ ˜È·„Ó· 13דלא היה על אוירו עד שנגע בו להאי איצטרי 0זאת
למעוטי:
 .„‚·Ï „‚·Ó Ê˙È 14בד בהמה קמיירי:
 .ÒÂ·ÈÎÏ ‰ÈÏ ÈÁ„È‡ 15וגרע ליה מנשפ 0מ כלי על הרצפה ואספו ואחר כ0
ניתז על הבגד דהת כיו דכשר לזריקה ראוי להזאה קרינא ביה אבל על הבגד
דאיזקוקי איזקיק לכיבוס אדחי מתורת הזאה ולא קרינא ביה ראוי להזאה ולא
בעי כיבוס האי אחרו:
 .‰Ï‡˘ ÂÊ 16בניחותא יפה שאלת ואשיב 0עליה:
 .¯˘ÎÂ ÂÙÒÂ‡ 17ואע''ג דאיזדקיק לכיבוס לא בטל מתורת ד כל זמ שלא
כיבסו וה''ל כנשפ 0מ הכלי על הרצפה:
 .¯˘Î ‡‰ 18וטעו האחרו כיבוס:
 .ÏÂÒÙ ÔÂ˘‡¯‰ ÔÓ ÂÙÒÂ‡ Ì‡˘ ¯ÓÂÏ ÈˆÓÈ˙ Ì‡Â 19כדקא ס''ד משו דהוזקק
לכיבוס בטיל ליה מתורת ד:
 .Ï''Ò Ú''¯Î ‡ ‡ 20דאמר לקמ )צג (.היתה לה שעת הכושר לזריקה ונפסלה
דמה טעו כיבוס והאי הרי מתחילתו בכלי נתקבל והיתה לו שעת הכושר
ואח''כ נפסל בנפילתו על בגד ראשו:
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דם חטאת

דף צג.

פרק אחד עשר

מהו?
אמר ¯· :Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡ Â‰
מדקמיבעיא ליה הכי  שמע מינה 
היתה לה שעת הכושר ונפסלה 
אי דמה טעו כיבוס;
הני מילי  בזה אחר זה,
אבל בבת אחת  לא;
או דלמא 
לא שנא?

ריד

זבחים

על גבי משכב ומושב טמא 
שהיא טהורה,
שאי ל 0דבר שמטמא למעלה כלמטה,
אלא כזית מ המת ,ושאר כל המאהילי;
לאיתויי אב המנוגעת!?
15

2

16

3

אלא אמר ‡·:ÈÈ
דכולי עלמא  לאו כמונח דמי,
והכא בהא קמיפלגי,
ד¯· ‡·È˜Ú Èסבר  גזרינ שמא ינוח,
ו¯·  Ôסברי  לא גזרינ;
ומודה ¯· ‡·È˜Ú Èבהזאה כיו דנפק נפק.
17

אמר ליה:
פלוגתא ד¯· ¯ÊÚÏ‡ Èו¯· ,Ô
אליבא ד¯· ‰וכדקא מתרי;ÈÈ·‡ #
דתניא:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
מי חטאת שנטמאו מטהרי,
שהרי נדה מזי עליה;
ואמר ¯·:‰
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èבשיטת ¯· ‡·È˜Ú Èרבו אמרה דאמר:
העברת כלי על גבי מקו טמא כמונח דמי,
דתנ )פרה י:ה(:
היה עומד חו #לתנור ושר #בתנור,
והושיט ידו לחלו ונטל את הלגי והעבירו על פי תנור 
¯· ‡·È˜Ú Èמטמא;
ו ÌÈÓÎÁמטהרי;
ובהא פליגי,
ד¯· ‡·È˜Ú Èסבר  כמונח דמי,
ו¯·  Ôסברי  לאו כמונח דמי;
ואיתיביה ‡·:ÈÈ
מודה ¯· ‡·È˜Ú Èבהזאה שהעבירה על כלי חרס טמא,
4

5

6

7

8
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1211

13

14

ו¯· ¯ÊÚÏ‡ Èו¯·  Ôבמאי קמיפלגי?
אמר ‡·:ÈÈ
בדני טומאה קדומה מטומאה שבאותה שעה קמיפלגי,
מר סבר  דני,
ומר סבר  אי דני.
¯·‡ אמר:
דכולי עלמא אי דני,
והכא בהא קמיפלגי,
ד¯· ¯ÊÚÏ‡ Èסבר 
הזאה צריכה שיעור ומצטרפי להזאות;
ו¯·  Ôסברי 
הזאה אינהג צריכה שיעור.
18

19

20

21

22

חטאת פסולה כו'.
תנו רבנ:
" ִמ ָ ּד ָמ ּה" )ויקרא ו,כ(,
מד כשירה ולא מד פסולה;
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
23

24

רש"י
רש"י

 .‡ÓË „‚· ÏÚ Ê˙È 1ונטמא בנגיעתו בו מי הוי ד פסול כאילו נטמא קוד
לכ ולא בעי כיבוס או דלמא כיו דבעידנא דנפל עליה אכתי כשר הוה והוי
פסול ד וטעינת כיבוס לבגד באי כאחד כדמפרש ואזיל לה רב הונא בריה דרב
יהושע:
 .ÈÎ‰ ‰ÈÏ ÈÚ·ÈÓ ‡˜„Ó 2מכלל דפשיטא ליה נטמא קוד לכ דלא בעי כיבוס
ואע''ג דהיתה לו שעת הכושר ש''מ קסבר כו' ומיהו היכא דפסול ד וטבילת
בגד באי כאחד מיבעי ליה הכי מי אמרינ ה''מ דפסולה אי דמה טעו כיבוס:
 .‰Ê ¯Á‡ ‰Ê· 3שנפסל ואח''כ ניתז:
 .ÈÈ·‡ ı¯˙Ó ‡˜„ÎÂ 4למילתיה דרבה דפריש פלוגתייהו דר' אלעזר ורבנ:
 .ÔÈ¯‰ËÓ 5את האד מטומאת מת כאילו לא נטמא:
 .‰„ È¯‰˘ 6שנטמאה במת מזי עליה לפני טבילת נדתה וטובלת לשתי
הטומאות בטבילה אחת שלא מצינו בתורה שהוזקקה לטבול לנדתה תחלה
ולקבל הזאה וטהרה כשתטבול ויש מיכ ראיה למי חטאת שנטמאו קוד
הזאת כדמפרש רבה ואזיל:
 .‰·¯ ¯Ó‡Â 7ר' אלעזר שמביא ראיה מהזאת נדה שאינו דומה לזו דאילו נדה
הזאה וטומאת המי באי כאחד ואי זו ראיה לנטמאו קוד הזייה:
 .Â·¯ ‡·È˜Ú È·¯ ˙ËÈ˘· ‰¯Ó‡˘ ‡Ï‡ 8דאמר כל הטומאות מטמאי מי חטאת
העוברי על אוירו הלכ 0נטמאו המי משעברו על אויר הנדה והזאה לא הואי
עד שנגעו המי בבשרה:
 .¯Â ˙Ï ıÂÁ 9שהיה התנור סמו 0לכותל וחלו בכותל ובו לגי והאד עומד
חו #לתנור כלומר להל מ התנור שהתנור מפסיק בינו לבי הכותל:
 .ÈÏÎ ˙¯·Ú‰ 10של מי חטאת:
 .¯Â ˙‰ Ù''Ú Â¯È·Ú‰Â 11על אויר פיו שכל תנוריה פיה למעלה:
 .ÔÈ‚Ï‰ ˙‡ ÏË Â 12של מי חטאת ובמסכת פרה תנינ לה ומעלה היא למי
חטאת:
 .ÈÈ·‡ ‰È·È˙È‡Â 13גרסינ:

 .‡·È˜Ú '¯ ‰„ÂÓ 14אע''פ שנחלק בלגי של מי חטאת מודה הוא בהזאה
שהעבירה כו' שהיה מזה על האד ותנור טמא מפסיקו ועברה ההזאה על פי
התנור:
 .‰ËÓÏÎ ‰ÏÚÓÏ] 15באוהל כבנגיעה[:
 16ה''ג  .˙Ú‚Â Ó‰ Ô·‡ ÈÈÂ˙È‡Ï ÌÈÏÈ‰‡Ó‰ ÏÎ ¯‡˘Âאלמא בהזאת נדה ליכא
למימר לרבי עקיבא משבאה למעלה באויר על הנדה נטמאת:
 .ÈÓ„ Á ÂÓÎ Â‡Ï ˙‡ËÁ ÈÓ· ÂÏÈÙ‡ Ú''Î„ ÈÈ·‡ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 17אלא לעני לגי
הוא דגזר רבי עקיבא גזירה שמא יניחנה בתו 0האויר דר 0העברתו אבל בהזאה
שאינו מעביר אלא זורקה מודה הוא דטהור דכיו דנפק מידו נפק לגמרי ואי
בידו להכניסה לתנור:
 .¯ÊÚÏ‡ È·¯Â 18דמייתי ראייה למילתיה מהזאת נדה ורבנ דאמרי אינה ראייה:
 .‰ÓÂ„˜ ‰‡ÓÂË ÔÈ „· 19כגו מי חטאת שנטמאו לפני הזאת מטומאה
שבאותה שעה כגו הזאת נדה שטומאת המי והזאה באי כאחד קמיפלגי:
 .ÔÈ „ ÔÈ‡ È¯·Ò Ô ·¯Â ÔÈ „ ¯·Ò ¯ÊÚÏ‡ È·¯ 20ולגבי ניתז ד חטאת על בגד
טמא דאיבעיא ל לעיל נמי פלוגתא דרבי אלעזר ורבנ הוא דלרבי אלעזר אי
טעו כיבוס דטומאה שבשעת נפילה כטומאה שלפני נפילה ולרבנ לא דמו
אהדדי והאי דקאמרינ אליבא דרבה וכדמפרק אביי ולא אמרינ אליבא דאביי
)ואע''ג( דהא דרבה ליתיה משו דאביי תלמידו הוה ולא נחלק עליו אלא ד
לפניו ותירג הדבר לפניו והודה לו:
 .ÔÈ „ ÔÈ‡ ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ„ 21ורבי אלעזר טומאה קדומה מטומאה קדומה ילי)
דרבי אלעזר סבר הזאה צריכה שיעור ומצטרפי להזאות וכי נפלה הזאה
קמייתא עלה אכתי לאו הזאה היא לטהרה ואע''ג שנטמאת ההזאה הראשונה
כשנגעה בה חוזרת ומצטרפת ע השניה להשלי השיעור אלמא מי חטאת
שנטמאו לפני הזאה מטהרי:
 .¯ÂÚÈ˘ ÍÈ¯ˆ ‰‡Ê‰ ÔÈ‡ È¯·Ò Ô ·¯Â 22ומהזאה קמייתא אסתלקא לה הזאה
וליכא למיל) מינה טומאה קדומה דה 0דגבי נדה טומאה שבאותה שעה היא:
 .‰Ó„Ó 23מיעוטא היא דמה של זו ולא דמה של אחרת:
 24רבי עקיבא ורבי שמעו פליגי בהאי פסולה דמיעט קרא ולפרושי קאתו:
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דם חטאת

דף צג:

פרק אחד עשר

היתה לה שעת הכושר ונפסלה 
דמה טעו כיבוס;
לא היתה לה שעת הכושר ונפסלה 
אי דמה טעו כיבוס;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
אחד זה ואחד זה 
אי דמה טעו כיבוס.

רטו

זבחים

הא תו למה לי?
מה טע קאמר,
מה טע נשפ 0על הרצפה ואספו אי טעו כיבוס?
לפי שאי טעו כיבוס אלא ד שנתקבל בכלי וראוי להזייה.
9

ראוי להזאה.
למעוטי מאי?
למעוטי קיבל פחות מכדי הזייה בכלי זה,
ופחות מכדי הזייה בכלי זה;
דתניא:
¯· ÏÂ‡˘ ¯· ‡˙ÙÏÁ Èאומר:
קידש פחות מכדי הזייה בכלי זה,
ופחות מכדי הזייה בכלי זה 
לא קידש.
10

מאי טעמא ד¯·?ÔÂÚÓ˘ È
כתיב "אֹ ָת ּה" )ש,יט( ,וכתיב " ִמ ָ ּד ָמ ּה",
חד להיכא דהיתה לו שעת הכושר.
ו¯·?!‡·È˜Ú È
"אֹ ָת ּה",
פרט לתרומה.
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èלטעמיה דאמר:
קדשי קלי אי טעוני מריקה ושטיפה,
וכל שכ תרומה.
1

2
3

11

12

13

איבעיא להו:
בד מהו?
הלכתא היא,
ומהלכתא לא גמרינ;
או דלמא 
הת מאי טעמא?
דכתיב )במדבר יט,יח(" :וְ ָט ַבל ַּב ּ ַמיִ ם";
הכא נמי 
כתיב )ויקרא ד,ו(" :וְ ָט ַבלַּ ...ב ָ ּדם"?
14

15

16

משנה )ג(:
ניתז מ הצואר על הבגד 
אינו טעו כיבוס;
מ הקר ומ היסוד 
אינו טעו כיבוס;
נשפ 0על הרצפה ואספו 
אי טעו כיבוס.
אי טעו כיבוס 
אלא ד שנתקבל בכלי וראוי להזאה.
4

5

76

8

גמרא:
תנו רבנ:
יכול  ניתז מ הצואר על הבגד יהא טעו כיבוס;
תלמוד לומר:
"אֲ ׁ ֶשר יִ ּזֶה" )ויקרא ו,כ(;
לא אמרתי ל 0אלא בראוי להזאה.
תניא איד:0
יכול  ניתז מ הקר ומ היסוד יהא טעו כיבוס;
תלמוד לומר:
"אֲ ׁ ֶשר יִ ּזֶה",
פרט לזה שכבר הוזה.
צג:

נשפך על הרצפה כו'.

*

רש"י

 .‰˙Â‡ ·È˙Î 1בתריה דקרא דכיבוס ומריקה ושטיפה כתיב כל זכר בכהני
יאכל אותה )ויקרא ו(:
 .‰ÓÂ¯˙Ï Ë¯Ù ‰˙Â‡ 2ואמריקה ושטיפה קאי כדאמרינ לקמ בפירקי )צו:(:
 .‰ÈÓÚËÏ ÔÂÚÓ˘ È·¯Â 3לקמ במתניתי )צה:(:
 .'ÂÎ „‚·‰ ÏÚ ¯‡Âˆ‰ ÔÓ Ê˙È :'È ˙Ó 4כדמפרש טעמא בגמרא:
 .Ô¯˜‰ ÔÓ 5של מזבח ומ היסוד של שירי ובפרק בית שמאי )לעיל לט(.
תרגימנא דמ הקר מ הקר ממש ומ היסוד מ הראוי ליסוד דמשנית מת
דמה אי שירי טעוני כיבוס וטעמא מפרש בגמרא:
 6הכי גרסינ במתניתי נשפ 0על הרצפה ואספו אי טעו כיבוס ואי טעו
כיבוס אלא הד שנתקבל בכלי כו' ובגמרא פרי 0הא תו למה לי:
 .‰Ùˆ¯‰ ÏÚ ÍÙ˘ 7מצואר בהמה:
 .‰‡Ê‰Ï ÈÂ‡¯· :'Ó‚ 8שנתקבל בכלי:

17

18

תא שמע:
דאמר ¯· ‡˜È¯Ê Èאמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
א) בד לא קידש.
אמר ¯·‡:
תניא:

"וְ ָט ַבל" )ש( ,ולא מספג,
" ַּב ָ ּדם" )ש( ,עד שיהא בד שיעור טבילה מעיקרו,
" ִמן ַה ָ ּדם" )ש(ִ " ,מן ַה ָ ּדם" שבעני;
ואיצטרי 0למיכתב " ַּב ָ ּדם";
דאי כתב רחמנא "וְ ָט ַבל" 
19

20

22

21

רש"י

 .ÈÏ ‰ÓÏ Â˙ ‡‰ 9למיתני אי טעו כיבוס אלא שנתקבל בכלי הא תנא ליה
נשפ 0על הרצפה:
 .‰Ê ÈÏÎ· ‰ÈÈÊ‰ È„ÎÓ ˙ÂÁÙ Ï·È˜ 10וחזר ועירב:
 .‡˙ÙÏÁ '¯ È ˙„ 11לגבי מי חטאת:
 .˘„È˜ 12מי חטאת באפר פרה:
 .˘„È˜ ‡Ï 13כדבעי טעמא ואזיל:
 .È‡Ó Ì„· 14גבי חטאת הפנימית קיבל פחות מכדי הזייה כו' וחזר ועירב מי
הואי קבלה או לא:
 .‡˙ÎÏ‰ 15גבי מי חטאת:
 .Ô È¯Ó‚ ‡Ï ‡˙ÎÏ‰ÓÂ 16מילתא אחריתי דקי''ל שבת )קלב (.אי דני מהלכה:
 .ÌÈÓ· Ï·ËÂ 17מדקרינ במי ולא קרינ במי משמע במי הנזכרי למעלה
לעני קידוש שיהא בשעת קידוש שיעור טבילה:
 . ''‰ 18הא כתיב וטבל הכה את אצבעו בד שיהא בד הראשו שיעור
טבילה מתחילתו:
 .‚ÙÒÓ 19מקנח בשולי הכלי או בדופנותיו:
 .‡¯˜ÈÚÓ ‰ÏÈ·Ë ¯ÂÚÈ˘ Ì„· ‡‰È˘ 20גרסינ כדפרי' בד הראשו משמע:
 .Ì„‰ ÔÓ 21והזה מ הד:
 .ÔÈ Ú·˘ 22מד האמור בעני טבילה שהזה ממנה ראשונה יזה את כול שצרי0
לחזור ולטבול בו אצבעו על כל הזייה טבילה ולמעוטי שירי שבאצבע דהאי
מ הד קרא יתירא הוא דלא צרי 0למיכתב אלא והזה ז' פעמי:
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דם חטאת

דף צג:

פרק אחד עשר

הוה אמינא  א) על פי דליכא שיעור טבילה מעיקרו;
כתב רחמנא " ַּב ָ ּדם";
ואי כתב רחמנא " ַּב ָ ּדם" 
הוה אמינא  אפילו מספג;
כתב רחמנא" :וְ ָט ַבל";
" ִמן ַה ָ ּדם" שבעני למעוטי מאי?
אמר ¯·‡:
למעוטי שיריי שבאצבע.
1

2

מסייע ל¯·,¯ÊÚÏ‡ È
דאמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
שיריי שבאצבע פסולי.

רטז

זבחים

שנאמר )במדבר יט,ח(:

ש ַרף ֶאת ַה ּ ָפ ָרה לְ ֵעינָ יו,
"וְ ָ ׂ
ֶאת ע ָֹר ּה וְ ֶאת ְּב ָ ׂש ָר ּה וְ ֶאת ָ ּד ָמ ּה ַעל ּ ִפ ְר ׁ ָש ּה יִ ְ ׂשרֹף";

ז

אלא אצבעו 
במאי מקנח?
אמר ‡·:ÈÈ
בשפת מזרק,
כדכתיב )עזרא א,י(:
" ְּכ ֹפו ֵרי זָ ָהב".
9

10

11

משנה )גד(:
ניתז על העור,
עד שלא הופשט  אינו טעו כיבוס,
משהופשט  טעו כיבוס,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
א) משהופשט אינו טעו כיבוס,
אלא מקו הד ודבר שהוא ראוי לקבל טומאה,
וראוי לכיבוס.
12

ד

אמר ליה ¯· ‡„‡ ·¯ ¯· ÔÈל¯·‡:
אמריה תלמיד ,0אמר ¯· :Ì¯ÓÚ
ו
תניא:
היה מזה וניתזה הזאה מידו,
עד שלא הזה  טעו כיבוס,
משהזה  אי טעו כיבוס;
מאי לאו הכי קאמר 
עד שלא גמר מלהזות?
טעו כיבוס,
משגמר להזות 
אי טעו כיבוס!?
לא,
הכי קאמר 
עד שלא יצתה הזאה מידו 
טעו כיבוס;
משיצתה הזאה מידו 
אי טעו כיבוס.

גמרא:
מנהני מילי?
דתנו רבנ:

איתיביה ‡·) ÈÈפרה ג:ט(:
גמר מלהזות,
מקנח ידו בגופה של פרה;
גמר  אי,
לא  לא!?
אמר ליה:
גמר -מקנח ידו בגופה של פרה,
לא גמר  מקנח אצבעו.

יה ְּת ַכ ּ ֵבס" )ויקרא ו,כ(.
"אֲ ׁ ֶשר יִ ּזֶה ָעלֶ ָ
יכול  שאני מרבה עור עד שלא הופשט,
תלמוד לומר:
" ּ ֶבגֶד",

3

13

4

15

14

16

אחד הבגד ואחד השק ואחד העור 
טעוני כיבוס.
והכיבוס במקו קדוש,
ושבירת כלי חרס במקו קדוש,
ומריקה ושטיפה בכלי נחושת במקו קדוש.
זה חומר בחטאת מקדשי קדשי.

5

17

18

19

6

" ּ ֶבגֶד" )ויקרא ו,כ(,
אי לי אלא בגד;
מני לרבות עור משהופשט?
תלמוד לומר:

7

8

בשלמא גמר 
מקנח ידו בגופה של פרה,

רש"י

רש"י

 .‡¯˜ÈÚÓ ‰ÏÈ·Ë ¯ÂÚÈ˘ ‡ÎÈÏ„ ‚''Ú‡ 1הואיל ואיכא שיעור בשעת טבילה:
 .Ì„· ·˙ÎÈÓÏ ÍÈ¯ËˆÈ‡ ÈÎ‰Ï 2דמשמע בד שהזכיר לעני קבלה:
 .‡ È ˙ Ì¯ÓÚ ·¯ ¯Ó‡ 3תיובתא לר' אלעזר:
 .‰ÊÓ ‰È‰ 4בחטאות הפנימיות וניתזה הזאה מידו על הבגד:
 .˙Â‡Ê‰‰ ÏÎ ¯Ó‚ ‡Ï˘ „Ú 5טעו כיבוס ואפי' ניתז בי ההזאה להזאה משירי
שבאמצע אלמא שירי שבאצבע כשרי דאי פסולי אמאי טעו כיבוס:
 .Â„ÈÓ ‰˙ˆÈ ‡Ï˘ „Ú 6משטבל טעו כיבוס משיצתה הזאה מידו לאחר טבילה
דהוי להו שירי באצבע אי טעו כיבוס:
 .˙ÂÊ‰ÏÓ ¯Ó‚ 7במס' פרה )פ''ג מ''ט( תנ לה גמר מלהזות ז' הזאות שמזה בהר
המשחה כנגד פתחו של היכל כדכתיב )במדבר יט( אל נכח פני אהל מועד:
 .‰¯Ù Ï˘ ‰ÙÂ‚· Â„È Á ˜Ó 8שא) דמה טעו שריפה כדכתיב את עורה ואת
בשרה ואת דמה על פרשה ישרו):

 .ÂÚ·ˆ‡ ‡Ï‡ 9בי הזאה להזאה:
 .Á ˜È ‰Ó· 10בגופה של פרה לא מצית אמרת שילכל 0אצבעו בגו) הפרה
וידבקו בו נימי:
 .·‰Ê È¯ÂÙÎ 11גבי כלי שרת כתיב בספר עזרא וה מזרקי ועל ש שמקנח בו
אצבעו קרי לה כפורי לשו וכפר ידיה דנירו קיסר )גיטי נו:(.
 .ÒÂ·ÈÎ ÔÂÚË ÔÈ‡ Ë˘ÙÂ‰ ‡Ï˘ „Ú :'È ˙Ó 12טעמא מפרש בגמרא דבעינ ראוי
לקבל טומאה בלא חסרו מלאכה:
 .Ë˘ÙÂ‰˘Ó Û‡ 13כל זמ שלא נתק להיות כלי אי טעו כיבוס דבעינ דבר
המקבל טומאה שאי מחוסר אפילו מחשבה:
 .Ì„‰ ÌÂ˜Ó ‡Ï‡ 14ולא כל הבגד:
 .‰‡ÓÂË Ï·˜Ï ÈÂ‡¯‰ ¯·„Â 15ואע''פ שמחוסר מחשבה ובלבד שלא יהא
מחוסר מלאכה וסתמא כרבי יהודה:
 .ÒÂ·ÈÎÏ ÈÂ‡¯Â 16בגמרא מפרש למעוטי מאי:
 .˘Â„˜ ÌÂ˜Ó· 17בעזרה:
 .Ò¯Á ÈÏÎ ˙¯È·˘Â 18שבישל בה חטאת במקו קדוש ובגמרא ילי) לה:
 .¯ÓÂÁ ‰Ê 19אכיבוס קאי:
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פרק אחד עשר

מה " ּ ֶבגֶ ד"  הראוי לקבל טומאה,
א) כל  הראוי לקבל טומאה,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
" ּ ֶבגֶד",
אי לי אלא " ּ ֶבגֶד",
מני לרבות שק * וכל מיני בגדי?
תלמוד לומר:
ח
יה ְּת ַכ ּ ֵבס" )ש(,
"אֲ ׁ ֶשר ...יִ ּזֶה ָעלֶ ָ
יכול  שאני מרבה עור משהופשט;
תלמוד לומרֶ ּ " :בגֶד",
מה " ּ ֶבגֶ ד"  דבר המקבל טומאה,
א) כל  דבר המקבל טומאה.

12

2

צד.

זבחים

מא דאמר :ראוי 
הא נמי ראויה;
מא דאמר :דבר המקבל טומאה 
הא לאו מקבלה טומאה עד דמקצע לה;
והתניא:
¯· ‡ÈÒ Ó Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
עוצבא שחשב עליה לקצעה 
טהורה עד שיקציענה.

1

3

ריז

4

13

5

6

מאי בינייהו?
אמר ‡·:ÈÈ
מטלית פחותה משלש איכא בינייהו,
מא דאמר :ראוי 
הא נמי ראוי,
דאי בעי  חשיב עליה;
מא דאמר :דבר המקבל טומאה 
הא מיהא לאו בת קבולי טומאה היא.
7

8

¯·‡ אמר:
בגד שחישב עליה לצורה איכא בינייהו,
מא דאמר :ראוי 
הא נמי ראוי,
דאי בעי  מבטיל ליה למחשבתיה;
מא דאמר :דבר המקבל טומאה 
השתא מיהא לאו בת קבולי טומאה היא.
9

10

¯·‡ Èט אמר:
עוצבא דחשיב עלה לקצעה איכא בינייהו,
11

רש"י

 .‰‡ÓÂË Ï·˜Ï ÈÂ‡¯‰ „‚· ‰Ó :'Ó‚ 1דאי ל 0בגד קט ששמו בגד שאינו ראוי
לקבל טומאה א חישב עליו לכלי כמות שהוא א) כל כו' ועור משהופשט ראוי
לקבל טומאה א חישב עליו לעבדה כמו שהיא אבל כל זמ שלא הופשט אינו
ראוי לכלי:
 .„‚· ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡ 2סת בגדי שבתורה צמר ופשתי:
 .˜˘ 3מנוצה של עזי:
 .ÌÈ„‚· È ÈÓ ÏÎÂ 4השירי והכל 0וסריקי:
 .Ë˘ÙÂ‰˘Ó ¯ÂÚ ‰·¯Ó È ‡˘ ÏÂÎÈ 5גרסינ ברבי אלעזר משהופשט מיד בלא
שו תיקו:
 .‰‡ÓÂË Ï·˜Ó‰ „‚· ‰Ó 6דרבי אלעזר גמר בגד דהכא מבגד האמור בשרצי
)ויקרא יא( שהוא מקבל טומאה ואינה מחוסר מחשבה:
 .Â‰ÈÈ È· È‡Ó 7במאי פליגי היכ מצינו בגד הראוי לקבל טומאה ואינה מקבלה
וילי) ר' יהודה מיניה:
 .‰ÏÚ ·È˘Á [ÈÚ·] È‡„ 8לתק חלוקו:
 .¯Ó‡ ‡·¯ 9בגד גדול נמי משכחת לה דראוי לקבל ואינו מקבל כגו שחישב
עליו לציירו במעשה רוק דכל כמה דלא ציירי' או מבטל למחשבתו לאו כלי
הוא:
 .Â˙·˘ÁÓÏ ‰ÈÏ ÏË·Ó ÈÚ· È‡„ 10הא דקיימא ל מחשבה אינה מוציאה מידי
מחשבה לעני הוציאו מתורת טומאה תנ לה )כלי פרק כה משנה ט( דמשירדו
לטומאת במחשבה אי מחשבה חוזרת ומוציאת אבל להוריד לטומאה קי''ל
)ש( כל הכלי יורדי לידי טומאת במחשבה:
 .‡·ˆÂÚ 11שטיח לאכול עליו או לשכב עליו ורוב מ העור ויש שעושי מ
הבגד וקי''ל שא חישב עליו לעוצבא אי צרי 0וקיצוע דדוייניי''ר בלע''ז
ליפותו דבלאו קיצוע חזי לעוצבא בב''ק מייתי לה בפ' מרובה )סו (:אבל היכא

אין טעון כיבוס כו'.
מנא הני מילי?
דתנו רבנ:
יכול  נתז על מקצת בגד יהא כל הבגד טעו כיבוס;
תלמוד לומר:
"אֲ ׁ ֶשר יִ ֶ ּזה" )ויקרא ו,כ(,
לא אמרתי ל 0אלא מקו ד בלבד.
דבר שהוא ראוי לקבל טומאה וכו'.
סתמא כ¯·,‰„Â‰È È
ראוי לכיבוס 
למעוטי כלי דבר גרידה הוא.
14

אחד הבגד ואחד השק כו'.
למימרא,
דעור בר כיבוס הוא,
ורמינהו )שבת כא:ב(:
היתה עליו לשלשת  מקנחה בסמרטוט,
היתה על של עור  נות עליה מי עד שתכלה!?
אמר ‡·:ÈÈ
לא קשיא,
הא  ¯· ,Ô
הא  ‡;ÌÈ¯Á
דתניא:
הבגד והשק מכבסו,
הכלי והעור מגררו;
‡ ÌÈ¯Áאומרי:
הבגד והשק והעור מכבסו,
והכלי מגררו.
15

16

כמא אזלא הא דאמר ¯· :È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁ
רש"י

דחשיב עליה לקוצעה אינה מקבלת טומאה עד שיקצענה כדאמרינ לקמ או
יבטל מחשבתו הילכ 0בגד שעומד לעוצבא וחישב עליה לקוצעה הרי ראוי
לקבל טומאה דאי בעי מבטל למחשבתיה ואינו מקבל עדיי ובהא פליגי לרבי
יהודה כל בגד במשמע ויש בגד שאינו מקבל טומאה אלא ראוי לטומאה ור'
אלעזר כבגד האמור בשרצי בעינ:
 .‡È ˙‰Â 12בניחותא:
 .‰ Úˆ˜È˘ „Ú 13או יבטל מחשבתו דקי''ל )ש( כל הכלי יורדי לידי טומאת
במחשבה:
 .‡Â‰ ‰„È¯‚ ¯·„ 14דאי מכבסי ]אותו[ אלא גורדו:
 .˙˘Ï˘Ï ÂÈÏÚ ‰˙È‰ 15במס' שבת תנ לה היתה על הכר של בגד גיעול של רוק
או של צואה מקנחו בסמרטוט בשבת ואינו נות עליה מי לכלותה להעבירה
מפני שהוא מכבס וכיבוס אב מלאכה הוא היינו מלב וא היתה לשלשת זו על
כר של עור נות עליה מי עד שתכלה בשטיפת מי ומיהו שפשופי בידי לא
ומדקתני נות עליה מי ש''מ אי כיבוס בעור:
 .ÂÒ·ÎÓ 16גבי ד חטאת קאי:
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דם חטאת

דף צד:

פרק אחד עשר

זימני סגיאי הוה קאימנא קמיה ד¯·,
ושכשיכי ליה מסאניה במיא,
כמא?
כ¯· .Ô
1

אמר ¯·‡:
ומי איכא למא דאמר עור לאו בר כיבוס הוא?
והכתיב )ויקרא יג,נח(:

עור,
או ָכל ְ ּכלִ י ָה ֹ
או ָה ֵע ֶרב ֹ
או ַה ּ ׁ ְש ִתי ֹ
"וְ ַה ּ ֶבגֶ ד ֹ
אֲ ׁ ֶשר ְּת ַכ ּ ֵבס"!?

אלא אמר ¯·‡:
קרא ומתניתי ברכי,
כי פליגי  בקשי.
3

2

4

י

והאמר ¯· :È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁ
זימני סגיאי הוה קאימנא קמיה ד¯·,
ושכשיכי ליה מסאניה במיא!?
בקשי וכ¯· .Ô
הדר אמר ¯·‡:
לאו מילתא היא דאמרי:
ניקו נימא ליה לקרא דכי כתיב ברכי כתיב,
מי לא עסקינ בכלי אכסלגיא הבאי ממדינת הי,
וקאמר רחמנא:
ניבעי כיבוס?
אלא אמר ¯·‡:
צרעת כיו דמגופיה קא פרחה,
מחלחלא ליה ומשוי לה ר.0
5

6

צד:

אמר ¯·‡:
אי קשיא לי הא קשיא לי,
כרי וכסתות דרכי נינהו,
ותנ )ש(:
היתה עליא של עור  נות עליה מי עד שתכלה!?
*

7

אלא אמר ¯·‡:
כל כיבוס דלית ליה כיסכוס 
לא שמיה כיבוס.

ריח

זבחים

ושכשיכי ליה מסאניה במיא;
שכשו  0אי,
אבל כבוס  לא!?
אי ברכי  וכדברי הכל,
אי בקשי  ו.ÌÈ¯Á‡Î
אי הכי 
בגד נמי!?
בגד  שרייתו זהו כיבוסו,
ואזדאיב ¯·‡ לטעמיה,
דאמר ¯·‡:
זרק סודר למי  חייב,
זרק פשת למי  חייב.
בשלמא סודר קעבידיג כיבוס 
אלא זרע פשת מאי טעמא?
וכי תימא  משו דמקדח;
אי הכי 
חיטי ושערי נמי!?
הנ 0אית להו רירי.
אי הכי 
שלחי נמי!?
הת קעביד לישה.
10

11

12

13

14

15

16

דרש ¯·‡:
מותר לכבס מנעל בשבת.
אמר ליה ¯·  ‡ÙÙל¯·‡:
והאמר ¯· :È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁ
זימני סגיאי הוה קאימנא קמיה ד¯·,
ושכשיכי ליה מסאני במיא;
שכשו  0אי,
אבל כיבוס  לא!?
הדר אוקי ¯·‡ אמורא עליה ודרש:
דברי שאמרתי לפניכ טעות ה בידי,
בר כ 0אמרו:
שכשו  0מותר,
כיבוס  אסור.
17

18

8

9

והא דאמר ¯· :È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁ
זימני סגיאי הוה קאימנא קמיה ד¯·,

הכיבוס במקום קדוש כו'.
מנא הני מילי?
דתנו רבנ:
קום ָקד ֹׁש" )ויקרא ו,כ(;
" ְּת ַכ ּ ֵבס ְּב ָמ ֹ

רש"י

 .‰È ‡ÒÓ 1בשבת:
 .‡¯˜ 2גבי נגעי דכתיב )ויקרא יג( כיבוס בעור:
 .'È ˙ÓÂ 3דהכא קתני העור טעו כיבוס:
 .ÔÈÎ¯· 4ודברי הכל וכי פליגי אחרי ורבנ בקשי:
 .È¯Ó‡„ ‡È‰ ‡˙ÏÈÓ Â‡Ï 5לאוקומי קרא ברכי דהא קרא סתמא כתיב לא שנא
ר 0ולא שנא קשה דמי לא עסקינ דקרא אפילו אכסלגיא קאמר דקשי ה
אכסלגיא עור שלוק וקשה:
 .Í¯ ‰ÈÏ ‡ÈÂ˘ÓÂ 6הילכ 0קרא דצרעת אפילו בקשי ומתניתי ברכי ופלוגתא
בקשי:
 .Â‰ È ÔÈÎ¯„ ˙Â˙ÒÎÂ ÌÈ¯Î 7דאי עושי אות אלא מעור ר 0שיהא נוח לישכב
עליו:
 .ÒÂÎÒÎ 8משפש) צדו זה על צדו זה כדר 0המכבס בגדי אוחז הבגד בשתי
ידיו ומשפש):
 .ÒÂ·ÈÎ ‰ÈÓ˘ ‡Ï 9הילכ 0נות עליו מי עד שתכלה שרי בעור ואפילו ר0
ולקמ פרי 0אי הכי בגד נמי כיבוס לא ]הוי אלא[ על ידי כסכוס:

רש"י

 .ÈÓ „‚· 10ית עליו מי ואמאי תנא מקנחה בסמרטוט:
 .·ÈÈÁ ÌÈÓ· Ô˙˘Ù Ú¯Ê 11כדמפרש ואזיל:
 .Á„˜ÈÓ„ 12צומח במי והויא לה זריעה:
 13הכי גרסינ אי הכי חיטי ושערי נמי הנ 0אית להו רירא אי הכי שלחי נמי
הת קעביד לישה:
 .‡¯È¯ Â‰Ï ˙È‡ Í ‰ 14זרע פשת במי נפקא רירא מיניה ומדבקי אהדדי:
 .ÈÓ ÌÈÁÏ˘ ÈÎ‰ È‡ 15אי משו דמדבקי ברירייהו מחייבי להו בשלחי נמי
עורות שאינ עבודי ונתנ במי רירא קנפקא מינייהו:
 .Ì˙‰ È ˘ÓÂ 16גבי זרע פשת כי מדבקת ברירא דנפקי מינייהו הוי תולדות
לישה אבל שלחי לא שייכא בדיבוקא דידהו עני לישה:
 .‡ÙÙ ·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ 17לאחר שישב לו המתורגמ:
 .È˜Â‡ ¯„‰ 18באותה שעה חזר ואמר למתורגמ עמוד והשמע לרבי שאני
חוזר בי ממה שדרשתי:
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דם חטאת

דף צה.

פרק אחד עשר

שבירת כלי חרס מניי?
תלמוד לומר:

" ּו ְכלִ י ֶח ֶר ׂש אֲ ׁ ֶשר ְּתבֻ ּ ׁ ַשל ּב ֹו יִ ּ ׁ ָש ֵבר" )ש,כא(;
מריקה ושטיפה בכלי נחשת מני?
תלמוד לומר:
1

"וְ ִאם ִּב ְכלִ י נְ ח ׁ ֶֹשת ּ ֻב ּ ׁ ָשלָ ה ּומ ַֹרק וְ ׁ ֻש ּ ַטף ַּב ּ ָמיִ ם" )ש(.

זבחים

נכנס ושוברו במקו קדוש;
נטמא חו #לקלעי 
נוקבו ונכנס ושוברו במקו קדוש.
15

כלי נחשת שיצא חו #לקלעי 
נכנס ומורקו ושוטפו במקו קדוש;
נטמא חו #לקלעי 
פוחתו ונכנס ומורקו ושוטפו במקו קדוש.
16

זה חומר בחטאת כו'.
ותו ליכא?
והאיכא:
שנכנס דמה לפני ולפני!?
בחטאות החיצונות.
2

גמרא:
מתקי) לה ¯·:‡ È
קורעו בגד אמר רחמנא ולאו בגד הוא!?
דמשייר ביה כדי מעפורת.
איני?
והאמר ¯· :‡ Â‰
לא שנא אלא שלא שייר בה כדי מעפורת;
אבל שייר בה כדי מעפורת 
צה .חבור הוי!? *
מדרבנ הוא.
17

3

18

שא נכנס דמה לפני ולפני פסולה!?
כ¯· ‡·È˜Ú Èדאמר:
כל דמי שנכנסו להיכל לכפר 
פסולה.
4

5

ריט

6

שכ מכפרי על חייבי כריתות!?
בחטאת דשמיעת הקול.

19

20

21

כלי חרס שיצא כו'.
כלי אמר רחמנא,
והא לאויד כלי הוא!?
שניקב בשורש קט.

שכ טעונה ארבע מתנות!?
כ¯· Ï‡ÚÓ˘È Èדאמר:
כל דמי טעוני ארבע מתנות.
7

8

על ארבע קרנות!?
וליטעמי,0
האיכא קר ,האיכא אצבע ,האיכא חודה!?
אלא חד מתרי תלתא חומרי נקט.
9

10

משנה )הו(:
בגד שיצא חו #לקלעי 
נכנס ומכבסו במקו קדוש;
נטמא חו #לקלעי 
קורעו נכנס ומכבסו במקו קדוש.

כלי נחשת כו' פוחתו.
טו
כלי אמר רחמנא,
והא לאו כלי הוא!?
טז
דרצי) ליה מירצ).

22

23

אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
מעיל שניטמא 
מכניסו בפחות משלש על שלש ומכבסו,
משו שנאמר )שמות כח,לב(" :ל ֹא יִ ָ ּק ֵר ַע".

11

24

12

25

13

14

כלי חרס שיצא חו #לקלעי 
רש"י
רש"י

 .Ò¯Á ÈÏÎÂ 1בתר כיבוס כתיב:
 .‡ÎÈ‡‰Â 2אכתי חומר בחטאת שהרי יש בה דמ נכנס לפני מה שאי בשאר
קדשי:
 3ומשני · ˙Â ÂˆÈÁ‰ ˙Â‡ËÁקאמרינ:
 4ופרכינ ·.‰ÏÂÒÙ ÌÈ ÙÏ ‰Ó„ Ò Î Ì‡˘ ‡ÎÈ‡ ÈÓ ˙Â ÂˆÈÁ‰ ˙Â‡ËÁ
כדכתיב )ויקרא ו( וכל חטאת אשר יובא:
 5ומשני  .‡·È˜Ú È·¯Îסבירא ליה לתנא דיד:
 .'ÂÎ ÌÈÓ„ ÏÎ ¯Ó‡„ 6בכל הזבחי שנתערבו )לעיל פא:(:
 .˙Â ˙Ó Ú·¯‡ ‰ ÂÚË ÔÎ˘ ‡ÎÈ‡‰Â 7מפוסקות ושאר קדשי שתי מתנות שה
ארבע ואי בה אלא פיסוק שתי מתנות:
 .Ï‡ÚÓ˘È '¯Î 8דאמר באיזהו מקומ )לעיל נג (:כל הדמי טעוני פיסוק ארבע
מתנות לב' קרנות:
 9ופרכינ לר' ישמעאל איכא חומר בחטאת שהוא טעו ארבע קרנות:
 .ÍÈÓÚËÈÏÂ 10טובא איכא שהרי חטאת טעונה קר ושאר דמי ניתני למטה מ
החוט ואיכא שטעונה אצבע ושאר דמי נזרקי מ הכלי מרחוק למזבח וטעונה
חודה של קר מה שאי כ בשאר דמי:
 .„‚· :'È ˙Ó 11שניתז עליו ד חטאת ויצא חו #לקלעי:
 .Ò Î 12לעזרה ומכבסו במקו קדוש:
 .ÌÈÚÏ˜Ï ıÂÁ ‡ÓË 13לאחר שיצא ואי אפשר להכניס טומאה לעזרה:
 .ÂÚ¯Â˜ 14וטהור מטומאה ומותר להכניסו ונכנס ומכבסו במקו קדוש:

 .Â·˜Â 15לטהרו מטומאתו:
 .Â˙ÁÂÙ 16דכלי מתכות אינו טהור בנקב כל דהו אלא בנקב גדול:
 .‡ ÓÁ¯ ¯Ó‡ „‚· :'Ó‚ 17שיהא ש בגד עליו בשעת כיבוסו:
 .‰È· ¯ÈÈ˘Ó„ 18שלא יבדיל את הקרע על פני כולו לחלוק את הבגד לשני
אלא משייר בו כדי רוחב סודר דמטומאתו טהור הואיל ונקרע רובו וכיו ששייר
בו כדי מעפורת ראוי לחברו ושמו עליו ובגד קרינ ביה:
 .‡ Â‰ ·¯ ¯Ó‡‰Â 19בפרק העור והרוטב )חולי קכג (:לא שנו דטלית טמאה
שהתחיל בה לקורעו כיו שנקרע רובה טהורה אלא שלא שייר באותה מיעוט
כדי מעפורת:
 .ÈÂ‰ ¯Â·ÈÁ ˙¯ÂÙÚÓ È„Î ‰· ¯ÈÈ˘ Ï·‡ 20ועדיי הוא בטומאתו:
 .Ô ·¯„Ó 21גזירה דילמא לא אתיא למיקרע רובה אבל מדאורייתא טהורה
ומותר להכניסה משו מצות כיבוס:
 22נראה בעיני שחסר מ הספרי דגבי כלי חרס לא שיי 0לשנויי דמרצ) ליה
מרצ) והאי שינויא גבי כלי נחשת הוא והכי פרי 0פוחתו כלי אמר רחמנא והאי
לאו כלי הוא בשעת מריקה ושטיפה:
 23ומשני „¯ˆ .Ûˆ¯Ó ‰ÈÏ Ûאחר שפוחתו מכי עליו בקורנס ומחברו וחזר ש
כלי עליו וגבי כלי חרס איכא למימר דניקבו דמתניתי במוציא משקה ליטהר
ועדיי כלי הוא לקבל זיתי במס' שבת בפרק המצניע )צה:(:
 .ÏÈÚÓ 24של בגדי כהונה שניתז עליו ד חטאת ויצא חו #לקלעי ונטמא
מכניס מקו הד לפני:
 .˘Ï˘ ÏÚ ˘Ï˘Ó ˙ÂÁÙ· 25שאינו מכניס שיעור בגד טמא לעזרה לפי שאי
איפשר לקורעו ולהכניסו משו שנאמר לא יקרע:
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דם חטאת

דף צה:

פרק אחד עשר

מותיב ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
העבי והרכי אי בה משו שלש על שלש!?
אגב אביה חשיבי.
והא בעי שבעת סממני,
דאמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯·:‰Â·‡ ¯· ‰
ד חטאת ומראות נגעי צריכי שבעת סממני,
ותניא:
צה :אלא שאי מכניסי מי רגלי למקדש! *
וכי תימא 
דמבלע להו בהדי שבעה סממני ומעבר להו לכולהו כחד,
והתנ )נדה ט:ז(:
יז
העביר שלא כסדר או שהעביר שבעת כאחת 
לא עשה ולא כלו!
וכי תימא 
דמיבלע להו בהדי חד מסממני,
והא צרי 0לכסכס שלש פעמי בכל אחד ואחד תנ!?
אלא דמבלע להו ברוק תפל,
דאמר ¯:˘È˜Ï ˘È
רוק תפל צרי 0שיהא ע כל אחד ואחד.
1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

משנה )ז(:
אחד שבישל בו ואחד שעירה לתוכה רותח,
אחד קדשי הקדשי ואחד קדשי קלי 
טעוני מריקה ושטיפה;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
קדשי קלי אי טעוני מריקה ושטיפה.
11

גמרא:
תנו רבנ:

רכ

זבחים

בעי ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
תלאו באויר תנור,
מהו?
אבישול ובילוע הוא דקפיד רחמנא;
או דילמא 
אבישול בלא בילוע?
אמר ¯·‡:
תא שמע )כא(:
אחד שבישל בו ואחד שעירה לתוכו רותח.
13

14

15

בלוע בלא בישול לא קמיבעיא ל,
כי קמיבעיא ל 
בישול בלא בילוע,
מאי?
תא שמע:
דאמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯·:‰Â·‡ ¯· ‰
תנור של מקדש של מתכת היה;
ואי סלקא דעת 0בישול בלא בלוע לא קפיד 
ניעביד של חרס!?
כיו דאיכא שירי מנחות דאפיית בתנור,
ואיכא בישול ובילוע,
עבדינ של מתכת.
16

17

18

ההוא תנורא דאטחו בה טיחייא,
אסרה ¯· ÈÈÏÈ‰‡ ¯· ‰למיכלה לריפתא לעול,
ואפילו במילחא,
דילמא אתי למיכלה בכותחא.
19

20

מיתיבי:
אי לשי את העיסה בחלב,
וא לש  כל הפת כולה אסורה,
מפני הרגל עבירה;
כיוצא בו אי טשי את התנור באליה,
וא טש 
כל הפת כולה אסורה עד שיסיק את התנור;
תיובתא ד¯·?!ÈÈÏÈ‰‡ ¯· ‰
תיובתא.

"אֲ ׁ ֶשר ְּתבֻ ּ ׁ ַשל ּב ֹו" )ויקרא ו,כא(,
אי לי אלא שבישל בו;
עירה לתוכו רותח מני?
תלמוד לומר:
יח
"אֲ ׁ ֶשרּ ...ב ֹו יִ ּ ׁ ָש ֵבר" )ש(.

21

12

רש"י

 .ÌÈ·Ú‰ 1בגד עב:
 .ÔÈÎ¯‰Â 2פלטר''א שאינו ארוג:
 .˘Ï˘ ÏÚ ˘Ï˘ ÌÂ˘Ó Ô‰· ÔÈ‡ 3דלאו ללבישה חזו ולאו לתק בה חלוק אלא
לישב עליו וצרי 0שלשה על שלשה ומעיל עב הוא כדקי''ל בסדר יומא )עא(:
חוט כפול שני עשר ואפי' שלש על שלש יכניס:
 .ÔÂ‰Â·‡ ·‚‡ 4כשהוא מחובר בבגד חשוב ג' על ג' דידיה:
 .ÈÚ· ‡‰Â 5ד חטאת שבעה סממני השנויי במס' נדה )סא (:לעני כתמי רוק
תפל ומי רגלי ונתר ובורית ואהל וקמוניא ואשלג והיכי מעיילינ מי רגלי
לעזרה ואמתני' קפרי:0
 .ÌÈÚ‚ ˙Â‡¯ÓÂ 6שהזקיק הכתוב נגעי בגדי לכיבוס דכתיב וכבסו את אשר בו
הנגע:
 .‡È ˙Â 7בפיטו הקטרת ]כריתות ו [.שאי מכניסי מי רגלי למקדש:
 8הכי גרסי' Â‰ÏÂÎÏ Â‰Ï ¯·ÚÓÂ ÔÈ ÓÓÒ ‰Ú·˘ È„‰· Â‰Ï ÚÏ·ÈÓ„ ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ
:„ÁÎ
 .Ô¯„ÒÎ ‡Ï˘ 9כסדר שה שנויי במשנה זה אחר זה כסדר העברת:
 .ÒÎÒÎÏ ÍÈ¯ˆ 10צרי 0לשפש) הכת שלשה פעמי בכל אחד והכי אמרינ
בנדה:
 .'ÂÎ ÌÈÏ˜ ÌÈ˘„˜ ¯ÓÂ‡ ˘''¯ :'È ˙Ó 11ובגמ' מפרש טעמא וא תאמר הרי
הבלוע נעשה נותר ופולטו בהיתר לאחר זמ מודי רבי שמעו דבעי הגעלה
ברותחי ומתורת מריקה ושטיפה הוא דממעיט ליה כדמתרצינ בגמ' גבי
תרומה לא נצרכה לכדאמר מר במי ולא ביי במי ולא במזוג הא אפי' ביי
ואפי' במזוג:

אמר ליה ¯· ‡ Èל¯· ‡˘:È
רש"י

 :'Ó‚ 12ה''ג בתורת כהני .¯·˘È Â· ¯˘‡ Ï''˙ ÔÈÈ Ó Á˙Â¯ ÂÎÂ˙Ï ‰¯ÈÚ
מדסמי 0ישבר אצל בו ולא כתב א בכלי חרס תבושל ישבר למידרש א נבלע
בו מ''מ ישבר:
 .Â‡Ï˙ 13לשפוד של חטאת לצלותו באויר תנור דנתבשל בו אבל לא נבלע בו
כלו:
 .Â‰Ó 14מי הוי צרי 0תנור שבירה או לא:
 .ÂÎÂ˙Ï ‰¯ÈÚ˘ „Á‡Â 15אלמא אחדא קפיד דהא עירה לתוכו בלוע איכא בישול
ליכא:
 .ÔÏ ‡ÈÚ·ÈÓ ‡Ï ÏÂ˘È· ‡Ï· ÚÂÏ· 16דכיו דהוי נותר והתורה העידה על כלי
חרס שאינו יוצא מידי דופיו לעול ובעי שבירה:
 .‰È‰ ˙Î˙Ó Ï˘ 17קס''ד מפני שצולי בו שפודי חטאת שלא יטע שבירה:
 .ÚÂÏ·Â ÏÂ˘È· 18שמ המנחה:
 .‰ÈÈÁË ‰È· ÂÁË 19מי טיגו הוא שעושי מלח וטשי התנור באליה ואופי
את הלח אחר שטחוהו ובמס' שבת )קיט (.נמי אמרינ תלתא סאוי טחיי:
 .ÌÏÂÚÏ 20ואפילו הסיקוהו ואפו בו דקסבר אינו יוצא מידי דופיו:
 .‰¯È·Ú Ï‚¯‰ È ÙÓ 21שלא יאכל הפת ע הבשר:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

דם חטאת

דף צו:

פרק אחד עשר

וכי מאחר דאיתותב ¯·,ÈÈÏÈ‰‡ ¯· ‰
אמאי אמר ¯·:
קדירות בפסח ישברו?
אמר ליה:
¯· מוקי לה ההיא בשל מתכת.
ואי בעית אימא 
בתנור של חרס,
זה הסיקו מבפני,
וזה הסיקו מבחו.#
ונעביד הסקה מבפני!?
חייס עלייהו דמתברי.

אמר ליה:
אלקפטא נקט ריחא אתי לה ליד,
משו דאזלת ל 0לקמיה ד¯· ˘˘˙ הוית ל 0כי ¯· ˘˘˙?
אמר ליה:
לאו,
אלאיט מר כי בעינא מילתא פשיט לי מסברא,
כי משכחנא מתניתא פרכא לה,
¯· ˘˘˙ כי בעינא מילתא מיניה פשיט לי ממתניתא,
דכי נמי משכחת מתניתא ופרכא,
מתניתא ומתניתא היא.
אמר ליה:
בעי מיני מילתא דאיפשיט ל 0כי מתניתא.
בעא מיניה:
בישל במקצת כלי,
טעו מריקה ושטיפה או אי טעו?
אמר ליה:
אינו טעו,
מידי דהוה אהזאה.
והא לא תנא הכי!?
אמר ליה:
מסתברא כבגד,
מה בגד  אינו טעו כיבוס אלא מקו הד,
א) כלי  אינו טעו מריקה ושטיפה אלא במקו בישול.
אמר ליה:
מי דמי?
ד לא מפעפע,
בישול מפעפע!
ועוד 
תניא:
חומר בהזאה ממריקה ושטיפה,
וחומר במריקה ושטיפה מבהזאה;
חומר בהזאה 
שהזאה ישנה בחטאות החיצונות ,ובחטאות הפנימיות,
וישנה לפני זריקה,
מה שאי כ במריקה ושטיפה;
חומר במריקה ושטיפה,
12

14

2

15

16

17

הילכ 0האי כוביא,
הסיקו מבחו #הוא ואסיר* .
3

אלא קדירות של מקדש אמאי ישברו?
נהדרינהו לכבשונות!?
אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
לפי שאי עושי כבשונות בירושלי.
4

18

19

5

אמר ‡·:ÈÈ
וכי עושי אשפתות בעזרה?
אישתמיטתיה הא דתני ˘:Â· Ï˜· ‰ÈÚÓ
שברי כלי חרס נבלעי במקומ.

20

6

7

אלא הא דאמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯·:‰Â·‡ ¯· ‰
תנור של מקדש של מתכת הוה;
נעביד דחרס דהסיקו מבפני הוא!?
דכיו דאיכא שתי הלח ולח הפני,
דאפיית בתנור וקדושת בתנור,
הוה ליה כלי שרת,
וכלי שרת דחרס  לא עבדינ* .
ואפילו ¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èלא קאמר אלא דע,#
אבל דחרס  לא.
8

צו:

זבחים
13

1

צו.

רכא

9

10

¯·  ‰„Â‰È ¯· ˜ÁˆÈהוה רגיל קמיה ד¯,‡ÓÁ ¯· ÈÓ
שבקיה ואזיל ל¯· ˘˘˙.
יומא חד פגע ביה,

21

22

23

11

רש"י

 .'ÂÎ ·¯ ¯Ó‡ È‡Ó‡ 1הא אית להו תקנתא בהיסק:
 .‡È‰‰Ï ÌÈ˜ÂÓ 2דקתני עד שיוסק התנור בשל מתכת:
 .‡È·ÂÎ 3רעפי חלולי כמי שפיתת קדירה ופעמי שטחי אותו שמ ואופי
בו לח הקרוי טיחיא:
 .Â¯·˘È È‡Ó‡ ˘„˜Ó Ï˘ ˙Â¯È„˜ ‡Ï‡ 4הואיל ואית להו תקנתא בליבו הא
אוקימנא דטעמא משו בלוע היא ולא אבישול קפיד קרא דנימא גזירת הכתוב
היא ונהי דבמשכ כתיב ישבר לפי שלא היו )לו( קבועי להיות לה כבשונות
לצר) כלי חרס אבל במקדש נהדרינהו לכבשונות שהיוצר צורפ בה ויתלבנו:
 .ÌÈÏ˘Â¯È· ˙Â Â˘·Î ÌÈ˘ÂÚ ÔÈ‡ 5משו קוטרא כדאמרינ בבבא קמא )ד)
פב:(:
 .˙Â˙Ù˘‡ 6משברי כלי חרס:
 .Â· Ï˜· 7ש מקו שנקרא על ש ע"ז^ כדכתיב )ישעיה מו( קרס נבו:
 .¯Â ˙· Ô˙˘Â„˜Â 8שאי נעשי בכלי שרת לפי שאי טעוני שמ כדאמרינ
בפרק שתי הלח )מנחות צה (:לישת ועריכת בחו #ואפיית בפני דתנור מקדש
להו:
 .'ÂÎ ÈÒÂÈ È·¯Ï 'ÈÙ‡Â 9במסכת סוכה בפרק החליל )נ:(:
 .‡Ï Ò¯Á„ Ï·‡ 10כדאמרינ הת מאי מיעט מיעט חרס:
 .‰È· Ú‚Ù 11רמי בר חמא ברב יצחק:

רש"י

‡ .‰ÈÏ ¯Óרמי לרב יצחק:
˙ÈÂ‰ ˙˘˘ ·¯„ ‰ÈÓ˜ ÍÏ ˙ÏÊ‡„ ÌÂ˘Ó „ÈÏ ‰Ï È˙‡ ÁÈ¯ ÔË˜ ÔÈËÙ˜Ï‡ 13
 .˙˘˘ ·¯ ÈÎ ÍÏמשל הוא על גסי הרוח משתדלי לעמוד במקו גדולי
]ואמר[ הדוכוס אחזני בידי וריח המלוכה נקלט לתו 0ידי אלקפטא דוכוס
במסכת שבועות )ו:(:
 .Â‡Ï Ï''‡ 14לא לגאוה נתכוונתי:
 .‡˙È ˙Ó ‡ ÁÎ˘Ó 15דלא אמרה הכי פרכא לה למילתיה דמר דשמעתא
דאמורא במקו מתניתא ליתא:
 .‡˙È ˙ÓÓ ËÈ˘Ù 16שמשניות סדורות בפיו כדאמרינ בעירובי )סז (.רב חסדא
מרחש שיפוותיה ממתנית' דרב ששת וכי נמי משכחנא כו':
 .‡˙È ˙Ó ÈÎ ÍÏ ËÈ˘ÙÈ‡„ 17מסברא איפשוט ל 0וכי תדוק במתניתא תשכח
כוותאי:
 .‰‡Ê‰‡ ‰Â‰„ È„ÈÓ 18ד חטאת שניתז על הבגד דתנ במתניתי אי טעו
כיבוס אלא מקו הד:
 .ÈÎ‰ ‡È ˙ ‡Ï ‡‰Â 19הא לא אשכח מתניתא דקאי כוות 0ואת אמרת דתפשוט
כי מתני':
 .„‚· ÈÎ ‡¯·˙ÒÓ [Ï''‡] 20דמתניתי היא:
 .ÚÙÚÙÓ 21מתפשט בכל הכלי:
 .'ÂÎ ‰˜È¯Ó·Ó ‰‡Ê‰· ¯ÓÂÁ 22בד חטאת שניתז על הבגד:
 .‰˜È¯Ê È ÙÏ ‰ È‡Â ˙ÂÈÓÈ Ù· ‰ È‡ ‰ÙÈË˘Â ‰˜È¯Ó 23שאי הכתוב מדבר אלא
בנאכלות דסמי 0ליה )ויקרא ו( כל זכר בכהני יאכל אותה:
12
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שהמריקה ושטיפה נוהגת בי בקדשי קדשי,
בי בקדשי קלי,
בישל במקצת הכלי 
טעו מריקה ושטיפה כל הכלי,
מה שאי כ בהזאה!?
אמר ליה :אי תניא  תניא.

רכב

זבחים

אמר ‡·:ÈÈ
לא צריכא אלא לדאמר מר:
בישל במקצת כלי 
טעו מריקה ושטיפה כל הכלי,
הא תרומה  לא צרי 0אלא מקו בישול.
6

7

וטעמא מאי?
אמר קרא )ויקרא ו,כא(:

¯·‡ אמר:
לא צריכא אלא לדאמר מר:
במי ולא ביי,
במי ולא במזוג,
הא  אפילו ביי ואפילו במזוג.
8

"וְ ִאם ִּב ְכלִ י נְ ח ׁ ֶֹשת ּ ֻב ּ ׁ ָשלָ ה";
ואפילו במקצת כלי.

9

10

¯· ‡ÏÂÚ ¯· ‰אמר:
לא צריכא אלא לדאמר מר:
מריקה ושטיפה בצונ,
הא  אפילו בחמי.
הניחא למא דאמר:
מריקה ושטיפה בצונ,
אלא למא דאמר:
מריקה בחמי ושטיפה בצונ,
מאי איכא למימר?
שטיפה יתירתא.

אחד קדשי קדשים וכו'.
תנו רבנ:
" ַּכ ַח ָּטאת" )ויקרא ו,י(,
אי לי אלא חטאת,
כל קדשי מני?
תלמוד לומר "קֹ ֶד ׁש ָק ָד ׁ ִשים ִהוא" )ש(.
יכול  שאני מרבה את התרומה;
תלמוד לומר:
"אֹ ָת ּה" )ש(,
פרט לתרומה,
דברי ¯·„Â‰È Èה;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
קדשי קדשי טעוני מריקה ושטיפה,
קדשי קלי אינ טעוני מריקה ושטיפה,
דכתיב" :קֹ ֶד ׁש ָק ָד ׁ ִשים",
קדשי קדשי  אי,
קדשי קלי  לא.

1211

13

1

2

14

43

מאי טעמיה ד¯·?‰„Â‰È È
מדאיצטרי 0אותה למעוטי תרומה,
מכלל דקדשי קלי טעוני מריקה ושטיפה.
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èאמר ל 0
"אֹ ָת ּה" כדאמרינ.
ותרומה לא בעיא שטיפה ומריקה?
והתניא:
קדרה שבישל בה בשר 
לא יבשל בה חלב,
וא בישל  בנות טע;
תרומה  לא יבשל בה חולי,
וא בישל  בנות טע!?
5

רש"י

 1הכי גרסי' בת''כ כל הקדשי מני ת''ל קדש קדשי היא וסמי 0ליה כל זכר
בכהני יאכל אותה:
 .‡È‰ ÌÈ˘„˜ ˘„˜ 2ולקמ מפרש דקדש קדשי לאו דוקא מדאיצטרי 0אותה
למעוטי תרומה דאי קדש קדשי דוקא אותה למעוטי מאי אתא לאו לקדשי
קלי איצטרי 0וכ''ש לתרומה:
 .‰˙Â‡ 3יאכל אותה בתר מריקה ושטיפה כתיב:
 .Ô¯Ó‡„Î ‰˙Â‡ 4אותה כשרה ולא פסולה דאפקיה ר' שמעו לעיל )צג (.חטאת
שהיתה לה שעת הכושר ונפסלה:
 .Ë'' · Ï˘È· Ì‡Â 5נאסרי החולי לזרי אלמא בעי הגעלה לפלוט איסור
הנבלע בכלי שלא יאסר:

15

משנה )ז(:
¯· ÔÂÙ¯Ë Èאומר:
בישל מתחילת הרגל  יבשל בו כל הרגל;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
עד זמ אכילה מריקה ושטיפה.
מריקה  כמריקת הכוס,
ושטיפה  כשטיפת הכוס.
מריקה ושטיפה בצונ* .
השפוד והאסכלא מגעיל בחמי.
16

17

18

צז.

19

רש"י

 .ÈÈ·‡ ¯Ó‡ 6מודינ דהגעלה בעי ולא נצרכא האי דאימעיט מתורת מריקה
ושטיפה:
 .ÏÂ˘È· ÌÂ˜Ó ‡Ï‡ 7הא דאמרינ בקדשי צרי 0מריקה כל הכלי גזירת הכתוב
היא בדת מריקה ושטיפה:
 .¯Ó ¯Ó‡„ÎÏ ‡Ï‡ 8בתורת כהני ומורק ושוט) במי במי ולא ביי כו':
 .‚ÂÊÓ· 9מי ויי כאחד שני חלקי מי ואחד יי:
 .‡‰ 10תרומה אפי' ביי ומזוג דלא קפדינ אלא אהגעלת איסור הנבלע בו:
 11הכי גרסינ ÂÏÈÙ‡ ‡‰ Ô Âˆ· ‰ÙÈË˘Â ‰˜È¯Ó ¯Ó ¯Ó‡„ÎÏ ‡Ï‡ ‡Î¯ˆ ‡Ï
·‰˜È¯Ó ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ Ô Âˆ· ‰ÙÈË˘Â ‰˜È¯Ó ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÁÈ ‰ ÔÈÓÁ
·:‡˙¯È˙È ‰ÙÈË˘ ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ È‡Ó Ô Âˆ· ‰ÙÈË˘Â ÔÈÓÁ
 .¯Ó ¯Ó‡„ÎÏ ‡Ï‡ ‡Î¯ˆ ‡Ï 12לקמ )צז:(.
 .Ô Âˆ· ‰ÙÈË˘Â ‰˜È¯Ó 13בר מהגעלת חמי הא דתרומה דאימעיט מתורת
מריקה ושטיפה סגי לה בהגעלת חמי לחודייהו:
 .ÔÈÓÁ· ‰˜È¯Ó „''ÓÏ ‡Ï‡ 14והיא הגעלה שלה מהשתא ממאי אימעיט
תרומה:
 .‡˙¯È˙È ‰ÙÈË˘ È ˘ÓÂ 15בצונ איכא בקדשי בתר מריקה דהוא הגעלת חמי
ותרומה לא בעי שטיפת צונ:
 .Ï‚¯‰ ÏÎ Â· Ï˘·È :'È ˙Ó 16בלא מריקה ושטיפה ולבסו) הרגל ימרוק
וישטו) וטעמא מפרש בגמרא:
 .'ÂÎ ‰ÏÈÎ‡ ÔÓÊ 17מפרש בגמרא מאי קאמר:
 .ÒÂÎ‰ ˙˜È¯ÓÎ ‰˜È¯Ó 18מבפני ככוס של ברכה כדאמרינ בברכות )נא(.
שטעו הדחה בפני ושטיפה מבחו:#
 .‡ÏÎÒ‡‰ 19גרדיל''י וצולי עליו צלי ובגמ' דמסכת ע''ז פרי 0הא ליבו בעי:
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פרק אחד עשר

גמרא:
מאי טעמא ד¯·?ÔÂÙ¯Ë È
דאמר קרא )דברי טז,ז(:

זבחים
כ

מידי דהוה אגיעולי גוי.
ו¯·?!È
אמר ל 0
הגעלה לא קאמינא,
כי קאמינא  למריקה ושטיפה דבתר הגעלה.
7

ית ַב ּב ֶֹקר וְ ָהלַ ְכ ּ ָת לְ א ָֹהלֶ ָ
יך",
" ּו ָפנִ ָ
הכתוב עשאו לכול בקר אחד.
1

מתקי) לה ¯· ‡:ÈÓ‡ ¯· ÈÂ·„Á
וכי אי פיגול ברגל ואי נותר ברגל?
וכי תימא  הכי נמי;
והתניא:
¯· Ô˙ Èאומר:
לא אמר ¯· ÔÂÙ¯Ë Èאלא זו בלבד!?
אלא כ„¯·  ÔÓÁאמר ¯·,‰Â·‡ ¯· ‰
דאמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯·:‰Â·‡ ¯· ‰
כל יו ויו נעשה גיעול לחבירו.
2

רכג

3

4

5

וחכמים אומרים:
עד זמן אכילה כו'.
מאי קאמר?
אמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯·:‰Â·‡ ¯· ‰
ממתי לה עד זמ אכילה,
והדר עביד לה מריקה ושטיפה.
מנהני מילי?
אמר ¯· Ô ÁÂÈ Èמשו ‡·‡ ,‡·‡ Ô· ÈÒÂÈ
כתיב )ויקרא ו,כא(ּ " :ומ ַֹרק וְ ׁ ֻש ּ ַטף",
ֹאכל",
וכתיב )ש,כב(ָּ " :כל זָ ָכר ּ ַב ּכֹהֲ נִ ים י ַ
הא כיצד?
ממתי לה עד זמ אכילה,
והדר עביד לה מריקה ושטיפה.
6

מריקה  -כמריקת הכוס,
שטיפה  -כשטיפת הכוס.
תנו רבנ:
מריקה ושטיפה בצונ,
דברי ¯·;È
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
מריקה בחמי,
ושטיפה בצונ.

ו¯· ?!Ô
א כ,
לכתוב קרא או מורק מורק או שוט) שוט),
מאי " ּומ ַֹרק וְ ׁ ֻש ּ ַטף"?
שמע מינה 
מריקה בחמי,
ושטיפה בצונ.
?!È·¯Â
אי כתיב ומורק מורק,
הוה אמינא 
תרי זימני מורק או תרי זימני שוט),
לכ 0כתיב ומורק ושוט),
לומר ל 0
מריקה  כמריקת הכוס,
שטיפה  כשטיפת הכוס.
8

9

10

משנה )ח(:
בישל בו קדשי וחולי או קדשי קדשי וקדשי קלי,
א יש בה בנות טע 
הרי הקלי נאכלי כחמורי שבה,
ואינ טעוני מריקה ושטיפה,
ואינ פוסלי במגע.
רקיק שנגע ברקיק וחתיכה בחתיכה,
לא כל הרקיקי ולא כל החתיכות אסורי,
אינו אסור אלא במקו שבלע.
11

12
13

14

גמרא:
מאי קאמר?
א יש בה בנות טע 
הרי הקלי נאכלי כחמורי,
וטעוני מריקה ושטיפה,
ופוסלי במגע;
15

16

רש"י

מאי טעמיהו ד¯· ?Ô
רש"י

 .¯˜·· ˙È ÙÂ :'Ó‚ 1על כרח 0בקר של חול קאמר וקרי ליה בקר ראשו:
 .Ï‚¯· ÏÂ‚ÈÙ ÔÈ‡ 2א שחט ע''מ לאכול למחר אינו פיגול:
 .Ï‚¯· ¯˙Â ÔÈ‡Â 3א הותיר בשר חטאת למחר אינו נותר דחד יומא הוא
לר''ט:
 .„·Ï· ÂÊ ‡Ï‡ 4לעני מריקה ושטיפה לחודה ולא לעני פיגול ונותר ואי
טעמיה מהאי קרא הוא אפילו לעני פיגול ונותר נמי:
 .Â¯È·ÁÏ ÏÂÚÈ‚ ‰˘Ú 5מתו 0שהשלמי מצויי ברגל אי בלוע שלה נעשה
נותר שהרי זמ שלמי לב' ימי וכי מבשל ביה שלמי האידנא הדר מבשל
ביה שלמי למחר ובולע משלמי שנשחטו ביו המחרת ופולט מה שבלע
אתמול ובולע מ האחרוני נמצא שאינו בא לידי נותר וא בא לבשל חטאת
זהיר לבשל אחריו שלמי בו ביו ופולט את החטאת ובולע את השלמי:
 .„ˆÈÎ ‡‰ 6כלומר למה סמכ הכתוב לומר שממתי זמ אכילה כו':

 ^.ÌÈÂ‚ ÈÏÂÚÈ‚‡ ‰Â‰„ È„ÈÓ 7דחמי בעינ דכתיב )במדבר לא( כל דבר אשר יבא
באש:
 .Î''‡ 8דתרוייהו חדא היא ומריקה לאו היינו הגעלה לכתוב קרא לשו שוה
בשניה:
 9ה''ג ומאי מורק ושוט) ש''מ מריקה בחמי שטיפה בצונ:
 .È·¯Â 10אמר ל 0מריקה כמריקת הכוס ושטיפה כשטיפת הכוס לכ 0שינה
בלשו שזה מבחו #וזה מבפני:
 .ÔÈ¯ÂÓÁÎ ÔÈÏÎ‡ ÌÈÏ˜‰ È¯‰ :'È ˙Ó 11לפני מ הקלעי ליו ולילה:
 .‰ÙÈË˘Â ‰˜È¯Ó ÔÈ ÂÚË ÔÈ‡Â 12לסו) זמ אכילת חמורי אלא לסו) זמ
אכילת קלי ובגמ' פרי 0מאי קאמר הרי יש בה בנות טע ואמר הרי הקלי
נאכלי כחמורי:
 .Ú‚Ó· ÔÈÏÒÂÙ ÔÈ‡Â 13א נפסלו הקלי ונגע בה בשר ובלע מה אי נפסלי
ובגמ' מפרש לה:
 .˜È˜¯ 14פסול שהגיע ברקיק כשר ובלע ממנו:
 .‰ÙÈË˘Â ‰˜È¯Ó ÌÈ ÂÚËÂ :'Ó‚ 15כדי החמורי:
 .Ú‚Ó· ÔÈÏÒÂÙÂ 16א היו החמורי פסולי והקלי כשרי נעשו הקלי
כחמורי לפסול את הנוגעי בה כדכתיב )ויקרא ו( כל אשר יגע בבשרה יקדש
ואומר לקמ להיות כמוהו שא פסולה תפסל:
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דם חטאת

דף צז:

פרק אחד עשר

אי בה בנות טע 
אי הקלי נאכלי כחמורי,
ואי טעוני מריקה ושטיפה,
ואי פוסלי במגע.
1

2

נהי דקדשי קדשי לא בעו,
קדשי קלי ניבעי!?
אמר ‡·:ÈÈ
מאי אי טעוני דקאמר?
קדשי קדשי;
אבל קדשי קלי טעוני.
¯·‡ אמר:
הא מני?
¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיא דאמר:
קדשי קלי אי טעוני מריקה ושטיפה.
3

בשלמא ל¯·‡ 
היינו דקתני:
או קדשי קדשי וקדשי קלי;
אלא ל‡· ÈÈ
תרתי למה לי!?
צריכי,
דאי תנא קדשי וחולי,
הוה אמינא 
חולי הוא דמבטלי קדשי דלאו מינייהו,
אבל קדשי קדשי וקדשי קלי  אימא לא;
ואי תנא קדשי קדשי וקדשי קלי,
הוה אמינא 
קדשי הוא דאלימי לבטולי קדשי,
אבל חולי אימא לא;
צריכא.
4

5

צז:

רקיק שהגיע ברקיק כו'.
תנו רבנ:
" ּכֹל אֲ ׁ ֶשר יִ ַּגע" )ויקרא ו,כ(,
יכול  אפילו שלא בלע;
ש ָר ּה" )ש(* ,
תלמוד לומרִּ " :ב ְב ָ ׂ
עד שיבלע " ִּב ְב ָ ׂש ָר ּה";
יכול  נגע במקצת חתיכה יהא כולו פסול;
תלמוד לומר" :יִ ַּגע",
6

רכד

זבחים

הנוגע פסול;
הא כיצד?
חות 0את מקו שבלע;
" ִּב ְב ָ ׂש ָר ּה",
ולא בגידי ,ולא בעצמות ,ולא בקרני ,ולא בטלפי;
"יִ ְק ָ ּד ׁש" )ש(,
להיות כמוה,
הא כיצד?
א פסולה היא  תפסל,
וא כשרה היא  תאכל כחמור שבה.
7

אמאי?
וניתי עשה ולידחי את לא תעשה!?
אמר ¯·‡:
אי עשהכא דוחה את לא תעשה שבמקדש,
כב
דתניא:
בו" )שמות יב,מו(,
"וְ ֶע ֶצם ל ֹא ִת ׁ ְש ְּבר ּו ֹ
¯· ‡ÈÒ Ó Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
אחד עצ שיש בו מוח ואחד עצ שאי בו מוח;
אמאי?
ניתי עשה ולידחי את לא תעשה!
אלא,
אי עשה דוחה לא תעשה שבמקדש.
8

10

9

11

¯· ‡˘ Èאמר:
"יִ ְק ָ ּד ׁש" עשה הוא,
ואי עשה דוחה את לא תעשה ועשה.
אשכח חטאת דמתקדש בבלוע,
שאר קדשי מנל?
אמר ˘ Ï‡ÂÓמשו ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
"זֹאתַ 12ה ּת ֹו ָרה לָ עֹלָ ה לַ ִּמנְ ָחה,
וְ לַ ַח ּ ָטאת וְ לָ ָא ׁ ָשם,
וְ לַ ִּמ ּל ּו ִאים ּולְ ז ֶַבח ַה ּ ׁ ְשלָ ִמים" )ויקרא ז,לז(,
כי "עֹלָ ה",
מה "עֹלָ ה"  טעונה כלי,

א) כל  טעונה כלי.
מאי כלי?
אילימא  מזרק;
בשלמי ציבור נמי כתיב בהו )שמות כד,ו(:
"וַ ִּי ַ ּקח מ ׁ ֶֹשה חֲ ִצי ַה ָ ּדם וַ ּי ֶָׂשם ָּב ַא ָּגנֹת"!
13

1

רש"י

 .‰˜È¯Ó ÔÈ ÂÚË ÔÈ‡Â ('ÂÎ ÔÈÏ˜‰ ‡Ï Ì‡Â) 1לקמיה פרי 0ליטעו מיהא כדי
קלי לסו) זמ אכילת:
 .Ú‚Ó· ÔÈÏÒÂÙ ÔÈ‡Â 2א היה החמור שנתבשל ע הקלי פסול הואיל ומועט
ואי בו בנות טע בקלי לא נעשו הקלי כמוהו לפסול את הנוגעי בה שהרי
א) ה לא נפסלו ואיידי דתנא רישא פוסלי נקט סיפא אי פוסלי:
 .ÂÚ· ‡Ï ÌÈ˘„˜ È˘„˜„ È‰ 3כלומר נהי דלא בעו מריקה לסו) זמ אכילת
חמורי דהא מועטי ובטלי ניבעי מיהא משו קלי לסו) זמ אכילת:
 .ÌÈÏ˜ ÌÈ˘„˜Â ÌÈ˘„˜ È˘„˜ Â‡ ‡ ˙„ Â ÈÈ‰ 4לאשמועינ דסת ל כרבי
שמעו דאמר קדשי קלי אי טעוני מריקה ושטיפה:
 .ÈÈ·‡Ï ‡Ï 5דאמר מאי אי טעוני דקאמר כדי חמורי תרתי למה לי למיתנייה
כיו דתנא קדשי וחולי ואשמועינ דבטל במיעוטו מה לי הני מה לי הני:
 .ÚÏ·È˘ „Ú 6כגו המהת 0שומ חטאת וס 0ממנו צלי של שלמי ונבלע בו
ומכא אנו למידי )פסחי מה (.היתר מצטר) לאיסור בקדשי ואי ללמוד מכא
טע כעיקר שאי זה טע אלא ממש:

רש"י

 .‰·˘ ¯ÂÓÁÎ ÏÎ‡˙ 7שהרי יש בה עכשיו שני מיני וכחומר שבשניה תיאכל:
 .È‡Ó‡ 8תיפסל משו האי פורתא:
 .‰˘Ú È˙È 9דואכלו אות דכשירה:
 .‰˘Ú˙ ‡Ï ÈÁ„ÈÏÂ 10דלא תאכל דפסולה ואע''ג דאיכא לא תעשה באכילת
פסולי כדאמרינ בפסחי בכל שעה )כד (.כל שבקדש פסול בא הכתוב לית לא
תעשה על אכילתו:
 .ÈÁ„ÈÏÂ ‰˘Ú È˙È 11ניתי עשה דאכילת מוח דכתיב ואכלו את הבשר בלילה
הזה:
 .‰¯Â˙‰ ˙‡Ê 12הוקשו כול זה לזה ללמוד זה על זה לכ 0הוקשו כול לעולה
דמה עולה טעונה כו':
 .˜¯ÊÓ ‡ÓÈ È‡ 13לקבלת ד וילי) מעולת סיני דכתיב וישלח את נערי בני
ישראל וכתיב עולה הת:
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דם חטאת

דף צח.

פרק אחד עשר

אלא דסכי.

רכה

זבחים

וולדות קדשי בהוויית ה קדושי,
ודני אפשר משאי אפשר.
7

2

8

ועולה גופה מנל?
דכתיב )בראשית כב,י(:

ָדו וַ ִּי ַ ּקח ֶאת ַה ּ ַמאֲ ֶכלֶ ת",
"וַ ִּי ׁ ְשלַ ח ַא ְב ָר ָהם ֶאת י ֹ
והת עולה הוא,
דכתיב )בראשית כב,יג(:
"וַ ּיַעֲ לֵ ה ּו לְ עֹלָ ה ּ ַת ַחת ְּב ֹנו".
" ִּמנְ ָחה" )ויקרא ז,לז(,
מה " ִּמנְ ָחה" 
אינה נאכלת אלא לזכרי כהונה,
א) כל 
אינ נאכלי אלא לזכרי כהונה.
מאי היא?
אי חטאת ואש 
בהדיא כתיב בהו:

" ִּמ ּל ּו ִאים" )ויקרא ז,לז(,
מה " ִּמ ּל ּו ִאים" 
מותריה בשריפה ואי בעלי חיי במותריה,
א) כל 
מותריה בשריפה ואי בעלי חיי במותריה.
9

10

" ּ ׁ ְשלָ ִמים" )ש(,
מה " ּ ׁ ְשלָ ִמים"  מפגלי ומתפגלי,
א) כל  מפגלי ומתפגלי.
11

במתניתא תנא משמיה ד¯·:‡·È˜Ú È
" ִּמנְ ָחה" )ש(,
מה " ִּמנְ ָחה"  מתקדשת בבלוע,
א) כל  מתקדשת בבלוע.

3

ֹאכלֶ ּנ ּו" )ויקרא ז,ו(!
" ָּכל זָ ָכר ּ ַב ּכֹהֲ נִ ים י ְ
ואי שלמי ציבור 
מריבוייא דקרא אתי,
" ְּבק ֶֹד ׁשַ 4ה ֳּק ָד ׁ ִשים ּתֹאכֲ לֶ ּנ ּו,
ֹתו" )במדבר יח,י(,
ֹאכל א ֹ
ָּכל זָ ָכר י ַ

לימד על שלמי ציבור שאינ נאכלי אלא לזכרי כהונה!?
צח .תנאי היא* ,
איכא דנפקא ליה מהכא,
ואיכא דנפקא ליה מהכא.
" ַח ָּטאת" )ויקרא ז,לז(,
מה " ַח ָּטאת"  מתקדשת בבלוע,
א) כל  מתקדשת בבלוע.

ואיצטרי 0למכתב " ִּמנְ ָחה"ואיצטרי 0למכתב " ַח ָּטאת",
דאי אשמעינ " ִּמנְ ָחה"
דאיידי דרכיכא מיבלעא,
אבל " ַח ָּטאת"  אימא לא;
ואי אשמעינ " ַח ָּטאת"
משו דקריר,
אבל " ִּמנְ ָחה"  אימא לא;
צריכא.
12

" ַח ָּטאת" )ש(,
מה " ַח ָּטאת" 
אינה באה אלא מ החולי וביו ובידו הימנית,
א) כל 
אינה באה אלא מ החולי וביו ובידו הימנית.
13

5

14

" ָא ׁ ָשם" )ויקרא ז,לז(,
מה " ָא ׁ ָשם"  אי שפיר ושליא קדוש בו,
א) כל  אי שפיר ושליא קדוש בו.
קסבר 

וחטאת מנל?
אמר ¯· :‡„ÒÁ

רש"י

רש"י

 .˙Â ‚‡· Ì˘ÈÂ 1וכיו דהדור איתקוש כולהו לשלמי דכתיב ביה בהאי קרא
וילפינ מינה לקמ בשמעתי )צח (.מה שלמי מפגלי ומתפגלי הא נמי תיל)
משלמי דהת נמי שלמי בסיני הוו:
 .ÔÈÎÒ ‡Ï‡ 2לשחיטה לאפוקי צור וקנה דכלי שרת בעינ:
 .‡È‰ È‡Ó 3הי מינייהו ילי) לאכול לזכרי כהונה ממנחה:
 .Â ÏÎ‡˙ ÌÈ˘„˜‰ ˘„˜· 4בויקח קרח כתיב וקדש יהיה ל 0דכתיב בסיפיה
דקרא יתירא הוא למיל) שלמי ציבור וכבשי עצרת דכתיב בהו קדש יהיו לה'
לכה:
 .'ÂÎ ÚÂÏ·· ˘„˜Ó ˙‡ËÁ ‰Ó 5וא) על גב דבמנחה נמי כתיב )ויקרא ו( כל אשר
יגע בה יקדש דמקדשת בבלוע אצטרי 0לאקושינהו לחטאת דממנחה לא מצי
ילפי דאיכא למימר לא איתקיש למנחה אלא לעני זכרי כהונה אבל לעני בלוע
דמנחה דוקא דרכיכא למיבלע אבל שאר קדשי לא:
 .˘Â„˜ ‡ÈÏÈ˘Â ¯ÈÙ˘ ÔÈ‡ Ì˘‡ ‰Ó 6דהא זכר הוא ואי ל 0לומר בחלב ושתי
כליות שלו שא) של שליא שבמעיו משמע א) הבאי נקבות כגו חטאת
ושלמי אי שפיר ושליא קדוש בה ואי חלב ושתי הכליות של שליל
שבמעיה קריבי ומעולה לא ה''ל למיל) דכליל היא וא) כל שאי שפיר ושליא
קדוש בו לא מצי למימר דלאו לעולה מדמית להו שהרי א) שאר הבשר אינו
קרב ואכילת זכרי כהונה לא ילי) מחטאת ואש כדילי) ממנחה דתקשה ל0
אמאי אקשינהו למנחה לילפו זבחי שלמי ציבור מאש וחטאת משו דכתיב
בתרוייהו גבי אכילת זכרי הוא קדשי קדשי הוא הלכ 0מהת לא מצי ילפי אי
לא מהיקשא דמנחה:

 .ÌÈ˘Â„˜ Ô‰ Ô˙ÈÈÂ‰· ÌÈ˘„˜ ˙ÂÓ‰· ˙Â„ÏÂÂ 7כשנולדי ה קדושי ולא במעי
אמ וגמרי מאש:
 .¯˘Ù‡ È‡˘Ó ¯˘Ù‡ ÔÈ „Â 8נקבות מזכרי ולגמרי לא מצי למעוטינהו
מקדשי להקריב דכתיב רק קדשי 0אשר יהיו ל 0ואמר מר בכורות )יד (:רק
קדשי 0אלו התמורות אשר יהיו ל 0אלו הוולדות ומאש גמרינ דבמעי אמ
מיהא לא קדשי אלא בהויית כדכתיב אשר יהיו:
 .‰ÙÈ¯˘· Ô‰È¯˙ÂÓ ÌÈ‡ÂÏÓ ‰Ó 9ולא היו בעלי חיי במותריה דמלואי שהרי
קרב צבור היו ולא הופרשו שני לאחריות וג לא אבד אחד מה והפריש
אחר תחתיו ונמצא הראשו:
 .Ô‰È¯˙ÂÓ· ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ÔÈ‡Â ‰ÙÈ¯˘· Ô‰È¯˙ÂÓ ÌÈ˘„˜‰ ÏÎ Û‡ 10שא היו
בעלי חיי במותריה כגו יחיד שהפריש שני קרבנות לאחריות חובתו שא
יאבד האחד יתכפר בשני או א הפריש קרב ואבד והפריש אחר תחתיו ונמצא
הראשו והקריב את האחד מה ואת השני נותר אי נותר זה בשריפה כדי נותר
של מילואי:
 .ÌÈÏ‚ÙÓ 11את הנסכי שא חישב בזבח א) הנסכי מפוגלי ומש''ה ילי)
משלמי דעיקר פיגול כתיב בהו:
 .¯È¯˜„ 12טרישטטרי''ט בלע''ז מתו 0שהבשר עב נכנס בתוכו השומ בעומקו:
 .˙‡ËÁ 13באה ביו דכתיב )ביו( בפר יוה''כ )ויקרא טז( כי ביו הזה יכפר
עליכ:
 .˙È ÓÈ‰ Â„È·Â 14דכתיב אצבע וכהונה ואמר מר לעיל )כד (:כ''מ שנאמר אצבע
וכהונה אינו אלא ימי:

6
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דם חטאת

דף צח:

פרק אחד עשר

אמר קרא )ויקרא טז,ו(:
לו",
"וְ ִה ְק ִריב ַאהֲ רֹן ֶאת ּ ַפר ַה ַח ּ ָטאת אֲ ׁ ֶשר ֹ
משלו,
ולא משל ציבור ולא משל מעשר.
ביו.
ֹתו" )ויקרא ז,לח( נפקא!?
מ" ְּב ֹיום ַצ ּו ֹ
כדי נסבה.

רכו

זבחים

רבב על בגדו חוצ,#
וא מוכר רבב הוא  אינו חוצ.#
11

בעי ¯·‡:
ד ורבב על בגדו,
מהו?
א טבח הוא,
תיפוק לי משו רבב!
ואי מוכר רבב הוא,
תיפוק לי משו ד!?
לא צריכא,
דעביד הא והא,
אחדא לא קפיד ,אתרתי קפיד;
או דלמא 
אתרתי נמי לא קפיד?
תיקו.
הדרן עלך דם חטאת
12

בידו הימנית.
מד¯· ‰ Á ¯· ¯· ‰נפקא,
דאמר ¯· ‰ Á ¯· ¯· ‰אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
כל מקו שנאמר אצבע וכהונה  אינו אלא ימי!?
כדי נסבה.
ואיבעית אימא 
סבר לה כ¯· ÔÂÚÓ˘ Èדאמר:
אצבע לא בעיא כהונה,
כהונה בעיא אצבע.
1

2
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" ָא ׁ ָשם" )ויקרא ז,לז(,
מה אש  עצמותיו מותרי,
א) כל  עצמותיו מותרי.
3

4

אמר ¯·‡:
צח :פשיטא לי,
ד חטאת למטה וד עולה למעלה 
טעו כיבוס.
*

5

6

בעי ¯·‡:
ד עולה למטה וד חטאת למעלה,
מהו?
משו נוגע הוא ,והא נוגע;
או דלמא 
משו בלוע הוא ,והא לא בלע?
הדר פשטה,
דאי טעוני כיבוס.
7

אמר ¯·‡:
פשיטא לי,
ד על בגדו חוצ,#
וא טבח הוא  אינו חוצ,#
8

9

10

רש"י

 .'ÂÎ ‡˜Ù ‰ Á ¯· ¯· ‰·¯„Ó 1וקס''ד או אצבע או כהונה ואי ל 0בכל אלו
שלא נאמר כה בהקרבת:
 .˘''¯Î 2בפ''ב )ש( כהונה בעי אצבע ובחטאת תרוייהו כתיב ולקח הכה מד
החטאת באצבעו:
 .ÔÈ¯˙ÂÓ ÂÈ˙ÂÓˆÚ Ì˘‡ ‰Ó 3לעשות מה כלי אני שמעתי שהרי נאכל לכהני
ונותר בעצמות לא שיי 0אלא בדבר הנאכל:
 .ÏÎ Û‡ 4ואפי' עולה ומיבעי לי הא נמי מחטאת הוה מצי ילי) ונראה בעיני
דמלו יהיה יתירא נפקא ליה באש דכתיב ביה )ש ז( לכה לו יהיה:
 .‰ÏÚÓÏ ‰ÏÂÚ Ì„Â ‰ËÓÏ ˙‡ËÁ Ì„ 5נפל ד חטאת תחילה על הבגד וחזר
וניתז ד עולה על אותו כת:
 .ÒÂ·ÈÎ ÔÂÚË 6דהא ד חטאת נוגע בבגד ובלוע בו:
 .Ú‚Â ‡‰Â 7שד עולה נבלע בבגד וכשנפל ד חטאת עליו נוגע הוא בבגד
אבל אינו נבלע דהא שבע ליה בבלוע ד עולה:
 .ıˆÂÁ 8לעני טבילה בבגד שנטמא:
 .‡Â‰ Á·Ë Ì‡Â 9שאינו מקפיד בד שעל בגדו:

רש"י

 .ıˆÂÁ Â È‡ 10דחציצה בקפידא תליא:
 .··¯ 11כל דבר הנתו 0כגו שומ וחלב ושעוה:
 .··¯ ÌÂ˘Ó ‰ÈÏ ˜ÂÙÈ˙Â 12שאינו רגיל בו ומקפיד עליו והוי חציצה:
] .„ÈÙ˜ È˙¯˙‡ 13וא) על גב[ דרגיל בתרוייהו גנאי הוא לו שיראו שניה על
בגדו:
 .„ÈÙ˜ ‡Ï ‡ÓÏ„ Â‡ 14הואיל ובשניה רגיל:
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טבול יום

דף צט.

פרק שנים עשר

פרק שנים עשר  -טבול יום

רכז

זבחים

דאינו ראוי לחיטוי וחולק!?
בעל מו רחמנא רבייה,

משנה )א(:
טבול יו ומחוסר כיפורי 
אינ חולקי בקדשי לאכול לערב.

" ָּכל זָ ָכר ַּב ּכֹהֲ נִ ים" )ויקרא ו,כב(,
לרבות בעל מו.
12

1

2

אונ נוגע ואינו מקריב,
ואינו חולק לאכול לערב.
3

בעלי מומי,
בי בעלי מומי עוברי ,בי בעלי מומי קבועי 
חולקי ואוכלי אבל לא מקריבי.
4

כל שאינו ראוי לעבודה  אינו חולק בבשר,
וכל שאי לו בבשר  אי לו בעורות;
אפילו טמא בשעת זריקת דמי,
וטהור בשעת הקטר חלבי 
אינו חולק בבשר ,שנאמר )ויקרא ז,לג(:
5

6

" ַה ּ ַמ ְק ִריב ֶאת ַּדם ַה ּ ׁ ְשלָ ִמים וְ ֶאת ַה ֵחלֶ ב ִמ ְּבנֵי ַאהֲ רֹן,
ָמין לְ ָמנָ ה"* .
לו ִת ְהיֶה ׁש ֹוק ַה ּי ִ
צטֹ .

גמרא:
מנא הני מילי?
אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
דאמר קרא )ויקרא ו,יט(:

" ַה ּכ ֵֹהן ַה ְמ ַח ּ ֵטא א ָֹת ּה יֹאכֲ לֶ ָ ּנה",
כה המחטא  יאכל,
שאינו מחטא  אינו אוכל.
7

ואימא 
" ָּכל זָ ָכר" 
לרבות טבול יו!?
מסתברא בעל מו הוה ליה לרבויי,
שכ אוכל.
אדרבה,
טבול יו הוה ליה לרבויי,
דלאורתא מיחזא חזי!?
השתא מיהא הא לא חזי.
13

14

¯·  ÛÒÂÈאמר:
מכדי מאי "י ֹאכֲ לֶ ָ ּנה"? יחלקנה,
לכתוב רחמנא יחלקנה ,מאי יאכלנה?
שמע מינה 
ראוי לאכילה  חולק,
שאינו ראוי לאכילה  אינו חולק.
15

16

בעי ¯:˘È˜Ï ˘È
בעל מו והוא טמא,
מהו שיחלקו לו?
כיו דלא חזי ורחמנא רבייה  לא שנא,
מה לי טמא מה לי בעל מו;
או דלמא 
ראוי לאכילה חולק,
שאינו ראוי לאכילה אינו חולק?
אמר ¯· :‰תא שמע:
כה גדול מקריב אונ,
ואינו אוכל ואינו חולק לאכול לערב,
שמע מינה 
ראוי לאכילה בעינ;
שמע מינה.
17

וכללא הוא?
והרי משמרה כולה ,דאי מחטאי ואוכלי!?
ראוי לחיטוי קאמרינ.
8

9

הרי קט ,דאינו ראוי לחיטוי ואוכל!?
אלא מאי "י ֹאכֲ לֶ ָ ּנה"? יחלקנה,
ראוי לחיטוי  חולק,
שאינו ראוי לחיטוי  אינו חולק.
10

11

18

19

בעי ¯· ‡:‡ÈÚ˘Â

הרי בעל מו,

רש"י

 .ÌÂÓ ÏÚ· ˙Â·¯Ï ÏÎ‡È ÌÈ ‰Î· ¯ÎÊ ÏÎ 12ולקמ מוקמינ לה בפרקי
דלחלוקה רבייה דאי לאכילה לא אצטרי 0דהא בהדיא כתיב ביה )ויקרא כא( ומ
הקדשי יאכל:
 .ÏÎÂ‡ ÔÎ˘ 13כדכתיב ומ הקדשי יאכל:
 .ÈÊÁ ‡˙¯Â‡Ï„ 14לעבודה כגו הקטר חלבי:
 .¯Ó‡ ÛÒÂÈ ·¯ 15לרבות טבול יו לחלוקה לא מצית אמרת הא אוקימנא מאי
יאכלנה יחלקנה כו':
 .‰ÏÈÎ‡Ï ÈÂ‡¯ 16בעל מו:
 .ÈÊÁ ‡Ï„ ÔÂÈÎ 17לעבודה לחיטוי ואפילו מקמי טומאה ורחמנא רבייה לחלוקה
הלכ 0מה לי כשהוא בעל מו לחודיה מה לי כשהוא טמא ובעל מו דהא לא
קרינא ביה המחטא מעיקרא ופליג השתא נמי ניפלוג:
 .Ô Â‡ ·È¯˜Ó 18דכתיב ביה )ש כא( לאביו ולאמו לא יטמא ומ המקדש לא יצא
אינו צרי 0לצאת מ המקדש ביו מיתת אביו ואמו שעבודתו אינה מחוללת הא
אחר הדיוט שלא יצא חילל:
 .·¯Ú· ÏÂÎ‡Ï ˜ÏÂÁ Â È‡Â 19לכשיפטר מאנינותו אלמא אע''ג דקרינ המחטא
אותה לא פליג דעיקר חלוקה באכילה תלי מדאפקה רחמנא בלשו אכילה הלכ0
מא דמייתי ראיה מבעל מו קוד טומאה דפליג אע''ג דאי ראוי לחיטוי
ומההיא טעמא בעית לרבויי א) לאחר טומאה לאו ראיה היא דבראוי לאכילה
תלוי ולא בראוי לחיטוי ובעל מו בלא טומאה ראוי לאכילה הוא:
)קב(

רש"י

 .ÌÈ¯ÂÙÈÎ ¯ÒÂÁÓÂ ÌÂÈ ÏÂ·Ë :'È ˙Ó .ÌÂÈ ÏÂ·Ë - ¯˘Ú ÌÈ ˘ ˜¯Ù 1הואיל
ואי ראוי לאכילה:
 .·¯ÚÏ ÏÂÎ‡Ï ÔÈ˜ÏÂÁ ÔÈ‡ 2לכשיטהרו ובגמרא מפרש טעמא:
 .·È¯˜Ó Â È‡ Ô Â‡ 3כדאמר בפרק שני )לעיל טז:(.
 .ÔÈ˜ÏÂÁ ÔÈÓÂÓ ÈÏÚ· 4טעמא מפרש בגמרא:
 .'ÂÎ ‰„Â·ÚÏ ÈÂ‡¯ Â È‡˘ ÏÎ 5בגמרא פרי 0והרי בעל מו:
 .ÌÈ·ÏÁ ¯Ë˜‰ ˙Ú˘· ¯Â‰ËÂ 6שהוא כל הלילה כגו שטבל וטהר בהערב
שמש:
 .‡ËÁÓ :'Ó‚ 7זורק את הד:
 .‡Â‰ ‡ÏÏÎÂ 8ריש לקיש גופיה ילי) ואזיל למילתיה ופרי 0לקרא עד דממילא
מיתוקמא בחלוקה:
 .‰ÏÂÎ ‰¯Ó˘Ó 9לא זרקו את הד אלא אחד זרק ע''י כול וכול חולקי
ואוכלי:
 .ÔË˜ 10פסול לעבודה דנפקא ל מאיש מזרע 0לדורות בהכל שוחטי )חולי
כד (:בסיפא ובקדשי אוכל דאמרינ במנחות )עג (.איש כאחיו איש חולק ואי
קט חולק ומדמעיט ליה מחלוקה מכלל דאכיל ועוד כל זכר כתיב:
 .‰ ˜ÏÁÈ 11ומהכא נפקא ל מתני' דקתני טבול יו אינו חולק:
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טבול יום

דף צט:

פרק שנים עשר

טמא בקרבנות ציבור,
מהו שיחלקו לו?
מי אמרינ:
המחטא אמר רחמנא והאי נמי מחטא הוא;
או דלמא 
ראוי לאכילה חולק,
שאי ראוי לאכילה אינו חולק?
אמר ¯· :‡ Èתא שמע:
כה גדול מקריב אונ,
ואינו אוכל ואינו חולק לאכול לערב;
שמע מינה 
ראוי לאכילה בעינ;
שמע מינה.
1

רכח

זבחים

אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
באומר,
נשמרתי מדבר המטמאני,
ולא נשמרתי מדבר הפוסלני.
10

11

2

אונן נוגע ואינו מקריב כו'.
אונ נוגע?
ורמינהי:
אונ ומחוסר כיפורי צריכי טבילה לקודש!?
אמר ¯· ÈÓ‡ Èאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
לא קשיא,
כא  בשטבל,
כא  בשלא טבל.
וכי טבל מאי הוי?
הא הדרא עליה אנינות ,דאמר ¯·:‡ Â‰ ·¯ ¯· ‰
אונ שטבל  אנינותו חוזרת עליו!?
לא קשיא,
הא  דאסח דעתיה,
הא  דלא אסח דעתיה.
43

5

ומי איכא נטירותא לפלגא?
אי ,והתניא:
צט :עודהו הסל על ראשו * ומגריפה בתוכו,
ואמר לבי על הסל ואי לבי על המגריפה 
הסל טהור והמגריפה טמאה.
12

13

ותטמא מגריפה לסל!?
אי כלי מטמא כלי.
ותטמא מה שבתוכו!?
אמר ¯·‡:
באומר שמרתיה מדבר המטמאה,
ולא שמרתיה מדבר הפוסלה.
איגלגל מילתא,
ומטאי לקמיה ד¯·,ÏÓÓ ¯· ‡·‡ È
אמר ליה:
לא שמיע להו הא דאמר ¯· Ô ÁÂÈ Èאמר ¯·:È
האוכל שלישי של תרומה 
אסור לאכול ומותר ליגע?
אלמא באכילה עבוד רבנ מעלה,
בנגיעה לא עבוד רבנ מעלה.
14

15

16

6

היסח הדעת שלישי ושביעי בעי,
דאמר ¯· ÔÂ˙Ó È·¯· È‡ËÒÂÈ Èאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
היסח הדעת צרי 0הזאה שלישי ושביעי!?
לא קשיא,
הא  דאסח דעתיה מטמא מת,
הא  דאסח דעתיה מטמא שר.#

ואינו חולק לאכול כו'.
מיפלג הוא דלא פליג,
וכי מזמני ליה אכיל,
ורמינהי )פסחי ח:ח(:
אונ טובל ואוכל את פסחו לערב,
אבל לא בקדשי!?
17

18

19

20

7
8

רש"י

טמא שר #טמא מעלייא הוא,
הערב שמש בעי!
ועוד 
אפילו תרומה נמי!?
9

רש"י

 .ÂÏ Â˜ÏÁÈ˘ Â‰Ó 1מקרב ציבור לאכול לערב ובקרב ציבור שהקריבוהו
טהורי קא מיבעיא ליה אי פלגי מיניה להאי טמא הואיל וראוי לחיטוי דקרב
צבור דוחה טומאה:
 .Ô ÈÚ· ‰ÏÈÎ‡Ï ÈÂ‡¯ ‡ÓÏ„ Â‡ 2אבל בהקריבוהו טמאי לא מיבעי ל שהרי
אינו נאכל דקי''ל בכיצד צולי )פסחי עו (:קרבנות ציבור באי בטומאה אבל אי
נאכלי:
 .ÌÂÈ· Â· Â˙Â È ‡Ï Ï·Ë˘· Ú‚Â Ô Â‡ È ˙˜„ 'È ˙Ó 3וה 0טבילה לא בעיא
הערב שמש דמעלה דרבנ בעלמא היא:
 .Ï·Ë˘ Ô Â‡ 4בו ביו דאנינות בציר מחד יומא ליתיה כדכתיב ואחריתה כיו
מר במ''ק )כא:(.
 5ה''ג ‡ .'ÂÎ ‰È˙Ú„ ÁÒ‡„ ‡‰ ‡È˘˜ ‡Ï ‡Ïההיא דחומר בקדש דמצרי 0ליה
טבילה:
 .‰È˙Ú„ ÁÒ‡„· 6משמירת גופו מפני שהוא אסור בקדשי לבו ביו:
 .˙Ó ‡ÓËÓ 7מטומאת מת:
 .ı¯˘ ‡ÓËÓ 8מטומאת שר:#
 .ÈÓ ‰ÓÂ¯˙Ï „ÂÚÂ 9ליבעי טבילה אלמה תנ הת צריכי טבילה לקדש אבל
לא לתרומה:

 10ה''ג ·‡ .È ÏÒÂÙ‰ ¯·„Ó ‡ÏÂ È ‡ÓËÓ‰ ¯·„Ó È˙¯Ó˘ ¯ÓÂומדבר המטמאני
טומאה דאורייתא דבעיא הערב שמש:
 .È ÏÒÂÙ‰ 11לאכילת קדשי מדרבנ דלא בעי הערב שמש וכ לגבי תרומה
באומר נשמרתי מדבר הפוסלני בתרומה ושינויא דחיקא הוא ולא מיתוק
במסקנא הכי:
 .‰ÙÈ¯‚Ó 12כלי ברזל הוא וראשו רחב ומבדילי בו גרוגרות הנדבקות זו בזו:
 .ÏÒ‰ ÏÚ È·Ï 13לשומרו מדבר המטמא אב הטומאה שמטמא כלי וכ
מטומאות דרבנ המטמאות אותה לטמא חולי ותרומה מדרבנ ולא מדבר
הפוסלה לחולי ולתרומה ומיהו טמאה היא להשתמש בה קדשי:
 .‡˙ÏÈÓ Ï‚Ï‚È‡ 14הא דרמינהו לעיל מתני' דאונ דאיבעי ל 0לשנויי עלה הנ0
שינויי דחיקי:
 .‰ÓÂ¯˙ Ï˘ 15עצמה וכ''ש שלישי של חולי שנעשו על טהרת תרומה:
 .Ú‚ÈÏ ¯˙ÂÓ 16בתרומה דאינו נעשה גופו אלא שלישי כמו המאכל שאכל
ואסור לאכול תרומה אבל מותר ליגע אלמא מעלות עבוד רבנ באכילה
דליתנהו בנגיעה וגבי אונ נמי הא דתנ אונ צרי 0טבילה באכילה תנ אבל נוגע
אי צרי 0לטבול:
 .‰ÈÏ È ÓÊÓ ÈÎ 17א זימנו חבירו כה לאכול עמו לערב בחלקו בקדשי אוכל:
 .ÂÁÒÙ ÏÎÂ‡Â Ï·ÂË Ô Â‡ Â‰ ÈÓ¯Â 18משנה היא בפסחי )צא (:ולא גרסינ בה
מחוסר כיפורי דאינו צרי 0להמתי לערב אלא מביא כפרתו וטובל ואוכל
בקדשי:
 .Ï·ÂË 19כדתנ אונ צרי 0טבילה לקדש:
 .·¯ÚÏ ÂÁÒÙ ÏÎÂ‡Â 20אבל לא בקדשי מפרש לה בפסחי )צב (.קסבר אנינות
לילה דרבנ ואנינות דאורייתא חד יומא הוא כדכתיב ואחריתה כיו מר )עמוס ח(
וגבי פסח לא העמידו דבריה במקו כרת גבי קדשי העמידו דבריה במקו
עשה דאכילת קדשי כדאמרינ:
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דף ק.

פרק שנים עשר

אמר ¯· :È˙ÙÈ„Ó ‰ÈÓ¯È
לא קשיא,
כא  בפסח,
כא  בשאר ימות השנה,
בפסח,
איידי דאכיל פסח  אכיל נמי קדשי,
בשאר ימות השנה דלא חזי  לא חזי;
ומאי אבל לא בקדשי?
אבל לא בקדשי של כל השנה.

זבחים

מרבה אני את התודה,
שכ נאכלת בשמחה כשלמי;
מני לרבות את העולה?
מרבה אני את העולה,
שכ באה בנדר ובנדבה כשלמי;
מני לרבות בכור ,ומעשר ,ופסח?
מרבה אני בכור ומעשר ופסח,
שכ אינ באי על חטא;
מני לרבות חטאת ואש?
תלמוד לומר :זבח;
מני לרבות העופות והמנחות והיי והעצי והלבונה?
תלמוד לומר:
שלמי קרבנו;
כל קרבנות שהוא מביא כשהוא של מביא,
ואינו מביא כשהוא אונ;
קתני מיהא פסח!?
8
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¯· ‡ ÈÒאמר:
לא קשיא,
כא  שמת לו מת בארבעה עשר וקברו בארבעה עשר,
כא  שמת לו מת בשלשה עשר וקברו בארבעה עשר,
יו קבורה לא תפיס לילו מדרבנ.
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מא תנא אנינות לילה מדרבנ?
¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיא,
דתניא:
אנינות לילה מדברי תורה,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
אונ אינו מדברי תורה אלא מדברי סופרי,
תדע 
שהרי אמרו:
אונ טובל ואוכל את פסחו לערב,
אבל לא בקדשי.
5

12

אמר ¯· :‡„ÒÁ
פסח כדי נסביה.

6

¯· ˘˘˙ אמר:
מאי פסח?
שלמי פסח.
אי הכי 
היינו שלמי!?
תנא שלמי הבאי מחמת פסח,
ותנא שלמי הבאי מחמת עצמ,
דאי לא תנא שלמי הבאי מחמת פסח,
סלקא דעת 0אמינא 
הואיל ומחמת פסח אתי כגופיה דפסח דמי;
קא משמע ל.

7

וסבר ¯· ÔÂÚÓ˘ È
אנינות לילה מדרבנ?
והתניא:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
אונ אינו משלח קרבנותיו;
מאי לאו אפילוא בפסח!?
לא,
לבר מפסח.

רכט

13

ק.

¯·  È¯Óאמר:
לא קשיא,
כא  שמת לו מת בארבעה עשר וקברו בארבעה עשר,
כא  שמת לו מת בשלשה עשר וקברו בארבעה עשר;
מת לו מת בארבעה עשר וקברו בארבעה עשר 
יו מיתה תופס לילו מדאורייתא,
מת לו מת בשלשה עשר וקברו בארבעה עשר 
יו קבורה מדרבנ אינו תופס לילו אלא מדרבנ.
*
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והתניא:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
שלמי,
כשהוא של מביא ,ואינו מביא כשהוא אונ;
מני לרבות את התודה?

15

רש"י
רש"י

 .ÁÒÙ· Ô‡Î 1מתני' דקתני אינו חולק ואי מזמנו ליה לאכילת קדשי אוכל
בלילי פסחי קאי דמגו דשרו רבנ אכילת פסחי שרו ליה נמי שאר קדשי:
 .È‡˜ ‰ ˘‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘‡ ÌÈ˘„˜· ‡Ï Ï·‡ È ˙˜„ ‡‰Â 2והאי אבל לא בקדשי
לאו אלילי פסחי קמהדר ואע''ג דעליה קאי אלא אבל לא בקדשי של כל
השנה וה''ק טובל ואוכל פסחו בערב וה''ה לכל הקדשי באותו לילה אבל לא
בקדשי של שאר ימות השנה:
 .¯Ó‡ ÈÒ‡ ·¯ 3אידי ואידי בלילי פסחי ולא קשיא ההיא דפסחי שמת בי''ד
וקברו בי''ד הלכ 0בפסח אוכל אבל לא בקדשי דאנינות לילה דיו מיתה
דרבנ:
 .„''È· Â¯·˜Â ‚''È· ˙Ó˘Î 'È ˙ÓÂ 4דיו קבורה גופיה דרבנ ולילו לא תפיס
אפילו מדרבנ:
 .‡ ˙ Ô‡Ó 5דתנא לה 0דפסחי דאית ליה אנינות ליל יו מיתה דרבנ:
 .‰¯Â˙ È¯·„Ó 6לקמ ילי) לה רבי יהודה בשמעתי מאנינות דאהר ובניו:
 .'ÂÎ Ô Â‡ È¯‰˘ Ú„˙ 7ואי דאורייתא פסח נמי לא ליכול:

 .‰ÁÓ˘· ˙ÏÎ‡ 8יוצא בה ידי חובת שמחה דכתיב בה שמחה וזבחת שלמי
ואכלת ש ושמחת )דברי כו( ותודה שלמי איקראי:
 .‡ËÁ ÏÚ ÔÈ‡· Ô È‡˘ 9הלכ 0כשלמי דמי:
 .Á·Ê Ï''˙ 10א זבח שלמי קרבנו:
 .ÌÈˆÚ‰Â 11המתנדב עצי מביא קרב עמה:
 .ÁÒÙ ˙‰ÈÓ È ˙˜ 12דבשלמא כולהו איכא למימר מדרבנ וקרא אסמכתא
בעלמא אלא פסח קשיא אדלעיל דתנא טובל ואוכל פסחו:
 .ÁÒÙ ÈÓÏ˘ 13חגיגת י''ד כשהחבורה מרובה:
 .‡È˘˜ ‡Ï 14דר''ש אדר''ש הא דקתני הכא אונ לא מייתי פסח כשמת וקברו
בי''ד דיו מיתה דאורייתא ותפיס לילו מדאורייתא כדילי) ליה רבי יהודה
לקמ והא דקתני לעיל אוכל פסחו בשמת בי''ג וקברו בי''ד דיו קבורה גופיה
דרבנ ולא תפיס לילו אלא מדרבנ ורומיא דתרתי מתני' קמייתא משני לה רב
מרי אידי ואידי יו קבורה וכא בפסח וכא בשאר ימות השנה כדשנינ לה
מעיקרא ומאי אבל לא בקדשי אבל לא בקדשי של כל השנה כולה:
 15הכי גרס :Ô ·¯„Ó ‡Ï‡ ÂÓÚ ÂÏÈÏ ÒÈÙ˙ ‡Ï
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פרק שנים עשר

אמר ליה ¯· ‡˘ Èל¯· :È¯Ó
ואלא הא דקתני ,אמר לו ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
תדע ,שהרי אמרו:
אונ טובל ואוכל את פסחו אבל לא בקדשי,
נימא ליה 
קאמינא ל 0אנא יו מיתה דאורייתא,
ואמרת לי את יו קבורה דרבנ!?
קשיא.
1

2

‡· ÈÈאמר:
לא קשיא,
כא  שמת קוד חצות,
כא  שמת לאחר חצות,
קוד חצות דלא איחזי לפסח 
חיילא עליה אנינות,
אחר חצות דאיחזי לפסח 
לא חיילא עליה אנינות.

רל

זבחים

"לֹא יִ ּ ַט ּ ָמא" )ש(;
ֹתו" 
יכול  כש ש"ל ֹא יִ ּ ַט ּ ָמא" "לְ ַאח ֹ
כ 0אי מטמא למת מצוה?
ֹתו",
תלמוד לומרּ " :ולְ ַאח ֹ
ֹתו" הוא דאינו מטמא,
"לְ ַאח ֹ
אבל מטמא הוא למת מצוה!
לאו שמע מינה 
כא קוד חצות ,כא לאחר חצות?
9

ממאי?
דילמא לעול אימא ל 0
אידי ואידי אחר חצות,
והא ¯· Ï‡ÚÓ˘È Èוהא ¯·,‡·È˜Ú È
דתניא:
"לָ ּה יִ ּ ַט ּ ָמא",
רשות,
דברי ¯·;Ï‡ÚÓ˘È È
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
חובה!?
לא סלקא דעת,0
דרישא דההיא ¯· ‡·È˜Ú Èקתני לה;
דתניא:
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
" ֶנ ֶפ ׁש" )במדבר ו,ו(,
אלו הקרובי;
" ֵמת" )ש(,
אלו הרחוקי;
"לְ ָא ִביו" )ש,ז(,
אינו מטמא,
אבל מטמא הוא למת מצוה;
"לְ ִא ּמ ֹו" )ש(,
10
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ומנא תימרא דשני ליה בי קוד חצות בי לאחר חצות?
דתניא:
"לָ ּה יִ ּ ַט ּ ָמא" )ויקרא כא,ג(,
מצוה,
לא רצה 
מטמאי אותו על כרחו,
ומעשה ב Ô‰Î‰ ÛÒÂÈשמתה אשתו בערב הפסח,
ולא רצה ליטמא,
ונמנו אחיו הכהני וטימאוהו בעל כרחו;
ורמינהי:
ֹתו" )במדבר ו,ז(,
" ּולְ ַאח ֹ
מה תלמוד לומר?
הרי שהל 0לשחוט את פסחו ולמול את בנו,
ושמע שמת לו מת,
יכול  יטמא;
אמרת:
4
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רש"י
רש"י

 .‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰˙ÈÓ ÌÂÈ ˙Â È ‡ ÍÏ ‡ ÈÓ‡ 1דהא מאנינות דאהר מייתי לה לקמ
והת יו מיתה הואי:
 .‰¯Â·˜ ÌÂÈ ˙¯„‰Ó ˙‡Â 2דהוא גופיה מדרבנ והת מודינא:
 .¯Ó‡ ÈÈ·‡ 3אידי ואידי ביו מיתה ולעול אנינות לילה לר''ש דרבנ ודקתני
בברייתא פסח אינו בא באנינות כשמת קוד חצות דרחמנא דחייה מהאי קרא
דדרשינ כשהוא של הוא מביא ולא כשהוא אונ ודקתני בפסחי טובל ואוכל
פסחו אלמא מייתי ליה אונ כשמת אחר חצות דקדמה חובת שחיטת פסח
לאנינות ותו לא דחיא ליה אנינות מלשלח קרבנו ומיהו על כרח 0ש''מ אנינות
לילה דרבנ דאי מדאורייתא היא האי לא הוה אכיל נהי דקדמה חובת שחיטה
לאנינות אבל חובת אכילה לא קדמה ליה ואכילת פסחי לא מעכבא לאביי
אלא משו דאנינות לילה דרבנ וה לא העמידו דבריה במקו כרת דדילמא
ממנע ולא שחיט א''נ כיו דעל כרח 0שחטיה לאו אורח ארעא דנימרו ישחטנו
ע''מ ליפסל הילכ 0אוכל פסחו אבל לא שאר קדשי אפי' ליל פסח דהעמידו
דבריה במקו עשה ומתני' דדייקינ אי מזמנו ליה אכיל ביו קבורה כדאמר
רב אסי לעיל ]דמת בי''ג וקברו בי''ד[ אפילו מדרבנ לא תפיס לילו:
 .ÔÏ È ˘„ 4מדאורייתא:
 .'ÂÎ È‰ ÈÓ¯Â 5מסקנא דמילתיה הוא דבעי לאתויי מגו רומייא ושינויי:
 .Ï''˙ ‰Ó Â˙ÂÁ‡Ï 6בנזיר קאי וכיו דכתיב לאביו ולאמו כ''ש לאחותו:
 .‡ÓËÈ ‡Ï ˙¯Ó‡ 7רישא דברייתא בנזיר קא מיירי כדתני לה לקמ בשמעתי
וה''ק סיפא הרי שהיה נזיר והוא כ''ג והול 0לשחוט את פסחו או למול את בנו
ושמע שמת לו מת יכול יטמא אמרת לא יטמא אי משו נזיר אי משו כ''ג אי
משו פסח וכ''ש הכא דאיתנהו לכולהו:
 .Â · ˙‡ ÏÂÓÏÂ 8דמילת זכריו מעכבתו מלאכול פסחו:

 .‡ÓËÓ ÔÈ‡ Â˙ÂÁ‡Ï 9אלמא אתיא חובה דפסח ואסרה ליה להיטמא ומביא
פסח אונ וקס''ד דתרוייהו קתני אליבא דר' עקיבא דאמר לה יטמא מצוה
והילכ 0לא מיתוקמא ה 0בתרייתא אלא בשמת לאחר חצות דאתיא חובת פסח
ודחיא למצות טומאה וקמייתא במת קוד חצות דאפקעתיה אנינות מפסח:
 .È‡ÓÓÂ 10דטעמא דקמייתא משו דקדמה אנינות הוא דתוקמא לר''ש דאמר
לעיל אי מביא פסח אונ במת קוד חצות וכר''ע:
 .‡ÓÏÈ„ 11טע דר''ע לאו משו קוד חצות הוא והיכא דלא איטמי במת
ואפילו קוד חצות בעי למעבד פסח והכא משו דאיטמי הוא ואפילו מת
לאחר חצות נמי קאמר ר' עקיבא יטמא משו דקסבר לה יטמא מצוה ואי לה
תשלומי הילכ 0מטמאינ ליה וממילא אזל ליה כרת דה''ל טמא ופסח יש לו
תשלומי בשני וה 0דקתני לא יטמא רבי ישמעאל היא דאמר רשות הילכ 0לא
תדחייה מצות פסח בשביל רשות דטומאה ולעול בי לרבי ישמעאל בי לר''ע
אונ שלא נטמא מביא פסחו ואפילו מת קוד חצות דטע דהכא לאו משו
אנינות הוא:
 .‡˘È¯„ 12דההיא דנזיר ר''ע קתני לה דאומר מצוה הילכ 0לא מיתרצי אלא
משו טעמא דקוד חצות ואחר חצות היכא דמת קוד חצות קדמה לה חובת
טומאה לפסח וטמא והוא הדי לאנינות דהא קדמה והיכא דמת לאחר חצות
קדמה חובת פסח ומפקע לחובת טומאה והוא הדי לאנינות:
 .˘Ù 13בנזיר כתיב כל ימי הזירו לה' על נפש מת לא יבא וסמי 0ליה לאביו
ולאמו וגו' וכוליה קרא יתירא הוא דהא כתיב ליה קרובי ורחוקי:
 .ÌÈ·Â¯˜‰ ÂÏ‡ ˘Ù 14לאו ממשמעותא היא דתיקשה ל 0א כ למה נאמרו
רחוקי דאי לא כתיב תרתי קראי הוה מוקמינ ליה ברחוקי אבל השתא
דאיכתיבא תרי קראי נפש קרובי משמע שה כנפשו:
 .ÂÈ·‡Ï 15מה ת''ל א ללמד שלא יטמא לו הרי פירש קרובי ורחוקי אלא בא
לפרט את מי אסר את הקרובי אבל לא מת מצוה:
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היה כה והוא נזיר,
"לְ ִא ּמ ֹו" הוא דאינו מטמא,
אבל מטמא הוא למת מצוה;
"לְ ָא ִחיו" )ש( 
שא היה כה גדול והוא נזיר,
"לְ ָא ִחיו" הוא דאינו מטמא,
אבל מטמא הוא למת מצוה;
ֹתו" )ש(,
" ּולְ ַאח ֹ
מה תלמוד לומר?
הרי שהל 0לשחוט את פסחו ולמול את בנו,
ושמע שמת לו מת,
יכול  יטמא;
אמרת" :ל ֹא יִ ּ ַט ּ ָמא";
ֹתו"
יכול  כש שאי מטמא "לְ ַאח ֹ
כ 0אינו מטמא למת מצוה;
תלמוד לומר:
ֹתו",
" ּולְ ַאח ֹ
ב
ֹתו" הוא דאינו מטמא,
"לְ ַאח ֹ
ג
אבל מטמא הוא למת מצוה* .
2

ק:

¯·‡ אמר:
אידי ואידי אחר חצות,
ולא קשיא,
כא  קוד ששחטו וזרקו עליו,
כא  לאחר ששחטו וזרקו עליו.
אמר ליה ¯· ‡„‡ ·¯  ‰ ˙Óל¯·‡:
אחר ששחטו וזרקו את דמו מה דהוה הוה!?
אמר ליה ¯·:‡ È
אכילת פסחי מעכבא מד¯·.‡ Â‰ ·¯ ¯· ‰
אמר ליה:
ציית מאי דקאמר ל 0רב.0

רלא

זבחים

יו שמועה כיו קבורה 
למצות שבעה ושלשי ,ולאכילת פסחי 
כיו ליקוט עצמות,
אחד זה ואחד זה טובל ואוכל בקדשי לערב;
הא גופא קשיא אמרת:
יו שמועה כיו קבורה למצות שבעה ושלשי,
ולאכילת פסחי כיו ליקוט עצמות,
מכלל דיו קבורה אפילו לערב נמי לא אכיל,
והדר תני:
אחד זה ואחד זה טובל ואוכל בקדשי לערב!
אמר ¯· :‡„ÒÁ
תנאי היא,
¯· ‡ Â‰ ·¯ ¯· ‰אמר:
לא קשיא,
כא  ששמע שמועה על מתו סמו 0לשקיעת החמה,
וכ שליקטו לו עצמות סמו 0לשקיעת החמה,
וכ שמת לו מת וקברו סמו 0לשקיעת החמה,
וכא  לאחר שקיעת החמה;
לאחר שקיעת החמה מאי דהוה הוה!
אלא שמע מינה 
אכילת פסחי מעכבא.
8

9

10
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14

15

16

1

3

4

5
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מאי ד¯·,‡ Â‰ ·¯ ¯· ‰
דתניא:
רש"י

 .ÂÓ‡Ï 1מה תלמוד לומר א לאסור הרי למדנו א להתיר מת מצוה הרי למדנו
אלא לא הוצר 0לנזיר לבדו אלא ללמד 0שא היתה בו עוד קדושה אחרת כגו
שהיה כה ונזיר התרתי ל 0בו מת מצוה ממיעוט דלאמו דרשינ לאמו לא יטמא
אבל מיטמא הוא למ''מ וכ כול:
 .ÂÁÒÙ ˙‡ ËÂÁ˘Ï ÍÏ‰˘ È¯‰ 2זה שהיה כ''ג ונזיר וניתוס) בו עוד דבר אחר
המעכבו מליטמא שהיה צרי 0לשחוט את פסחו א) זה לאחותו פטרתי ל 0בו
אבל מיטמא הוא למת מצוה דא אינו עני לנזיר לבדו תנהו עני למי שיש בו
כל אלו:
 .'ÂÎ ¯Ó‡ ‡·¯ 3אמילתיה דר''ש קאי לשנויי דר''ש אדר''ש:
 .˙ÂˆÁ ¯Á‡Ï È„È‡Â È„È‡ 4ואפילו מת לאחר חצות קוד ששחטו עליו אית ליה
לר''ש לא יביא את פסחו דרחמנא דחייה כדדריש ואזיל שלמי קרבנו כל
קרבנותיו לא יביא אלא כשהוא של ודקתני אונ טובל ואוכל פסחו לערב
כשמת לאחר ששחטו וזרקו עליו:
 .‰Â‰ ‰Â‰„ È‡Ó 5הרי נפטר ואמאי דחייא אכילתו אנינות לילה דרבנ טפי
משאר קדשי בשלמא לאביי דמוקי לה בקוד ששחטו וזרקו עליו ובלאחר
חצות חובת פסח חלה עליו להביא ואי לא שרית ליה לאוכלו לא מייתי הילכ0
לא העמידו דבריה אלא לרבא אמאי לא העמידו הא כבר שחט וזרק:
 6ה''ג ‡'' .‡ Â‰ ·¯ ¯· ‰·¯„Ó ‡·ÎÚÓ ÌÈÁÒÙ ˙ÏÈÎ‡ ‡ È·¯ Ïולקמ מייתינ
לה:
 .Í·¯ ÍÏ ¯Ó‡„ È‡Ó ˙ÈÈˆ ‡„‡ ·¯Ï ‡·¯ Ï''‡ 7רבינא שמע לו שיפה השיב0
על שאילת 0ובמסכת שבועות כי האי סוגיא דרבה ורבינא ורב אדא בפ' ידיעות
הטומאה )יח:(.

רש"י

 .‰ÚÂÓ˘ ÌÂÈ 8ששמע שמת לו מת ובשמועה קרובה שתו 0ל' עסקינ:
 .ÌÈ˘Ï˘Â ‰Ú·˘ ˙ÂˆÓÏ ‰¯Â·˜ ÌÂÈÎ 9מיו שמועה מתחיל למנות ז' לרחיצה
ונעילת הסנדל ול' לגיהו:#
 .ÌÈÁÒÙ ˙ÏÈÎ‡ÏÂ 10הוי יו שמועה כיו ליקוט עצמות דקיימא ל בפסחי
בפרק האשה )צב (.השומע על מתו והמלקט עצמות טובל ואוכל בקדשי לערב
והוינ בה מלקט עצמות הזאה שלישי וז' בעי ומשנינ אימא שליקטו אחרי
עצמות דאמרינ במו''ק )ח (.המלקט עצמות אביו ואמו הרי זה מתאבל עליה
כל היו ואשמועינ בפסחי דלערב מותר בקדשי והכא אשמועינ יו
שמועה לעני אכילת פסחי לא כיו קבורה הוא דאילו יו קבורה לא אכיל
פסחו לערב ואפילו מת באתמול בי''ג אלא כיו ליקוט עצמות הוי ומותר בכל
הקדשי והא דנקט פסחי משו דיו קבורה נקט ליה למימר דביו קבורה
אפילו פסח נמי לא:
 .‰Ê „Á‡Â ‰Ê „Á‡ 11על כרח 0איו קבורה ויו ליקוט קאי וקשיא רישא
לסיפא כדלקמ דאי איו שמועה ויו ליקוט לא שיי 0למיתני אחד זה ואחד זה
דכיו דמינייהו סליק זה וזה מיבעי ליה:
 .ÏÎÂ‡Â Ï·ÂË 12בקדשי לערב וכ''ש פסחו:
 .˙ÂÓˆÚ ËÂ˜ÈÏ ÌÂÈÎ 13משמע ולא כיו קבורה דאילו יו קבורה לא אכיל
פסחו לערב:
 .‡È‰ È‡ ˙ 14דפליגי בליל יו קבורה שאינה יו מיתה דאיכא למ''ד תפיס
לילו מדרבנ וסבר אכילת פסחי לא מעכבא הילכ 0אפילו פסח לא אכיל ולקמ
מייתי להו:
 15רבה בר רב הונא אמר כא ששמע שמועה או שלקטו לו עצמות או שקבר
מתו בי''ד סמו 0לשקיעת החמה וכא לאחר שקיעת החמה .סיפא דקתני
בכולהו אוכל קדשי וכ''ש פסחו כשבא עליו אחד מאלו לפני שקיעת החמה
דה''ל לערב ליל יו קבורה וליל יו שמועה וליל )פסחי( ביו ליקוט עצמות
וסבר יו קבורה לא תפיס לילו אפילו מדרבנ וכ''ש יו שמועה וליקוט עצמות
והא דתני רישא ולאכילת פסחי כיו ליקוט עצמות דאילו יו קבורה לא אכל
כשאירע לו אחד מאלו לאחר שקיעת החמה דה''ל לילה זה יו קבורה עצמו
ולא ליל יו קבורה אע''ג דא) הוא מדרבנ החמירו ביו קבורה עצמו יותר
מיו שמועה וליקוט לאוסרו בפסח אבל ביו ליקוט לא אסרוהו בפסח אלא
בשאר קדשי הצריכוהו להמתי עד ערב וה''ק לאכילת פסחי הוי יו שמועה
כיו ליקוט ואוכל פסחו ואפי' שמע או ליקט אחר שקיעה דה''ל יו שמועה
עצמו ויו ליקוט עצמות ואפילו הכי שרי מה שאי כ ביו קבורה עצמו דאילו
מת לו מת בי''ג וקברו אותו עממי לאחר שקיעה די''ד אסור לאכול בפסח
ואע''ג דחלה עליו שמחת הרגל ואינו נוהג אבילות ברגל ה''מ אבילות דמדרבנ
היא וכתיב ושמחת בחג 0אבל אנינות ליאסר בקדשי חלה עליו ואחד זה ואחד
זה היכא דבאו עליו מבעוד יו אוכל בקדשי לערב דלילו לא תפיס ומיהו ביו
אסור בשאר קדשי אפי' יו שמועה וליקוט עצמות בר מפסח כדמפרש טעמא
ואזיל:
 .‰Â‰ ‰Â‰„ È‡Ó 16ומה לי פסח ומה לי שאר קדשי הא אמרת קדשי אסור
ביו ליקוט לבו ביו כדקתני לערב ובפסח אמאי שרית ליה:
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טבול יום

דף קא.

פרק שנים עשר

¯· ‡˘ Èאמר:
מאי אחד זה ואחד זה?
הכי קאמר 
אחד יו שמועה ,ואחד יו ליקוט,
טובל ואוכל בקדשי לערב.
והא ד¯· ‡˘ Èבדותא היא,
מכדי עלה קאי ,זה וזה מיבעי ליה?
אלא שמע מינה בדותא היא.

רלב

זבחים

כל זמ שלא נקבר 
בלא לילו.
אמרוה קמיה ד¯· ,‰ÈÓ¯È Èאמר:
גברא רבה כ¯·  ÛÒÂÈלימא הכי!
לימא ד¯· Èלקולא,
והתניא:
עד מתי מתאונ עליו?
כל זמ שאינו נקבר,
אפילו מכא ועד עשרה ימי,
דברי ¯·;È
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
אי מתאונ עליו אלא אותו היו בלבד!?
אלא תרי #הכי:
עד מתי הוא מתאונ עליו?
כל אותו היו בלא לילו;
¯· Èאומר:
כל זמ שלא נקבר,
וא נקבר  תופס לילו.
13

ומאי תנאי?
דתניא:
עד מתי מתאונ עליו?
כל היו;
¯· Èאומר:
כל זמ שלא נקבר;
במאי עסקינ?
אילימא  ביו מיתה;
מי איכא דלית ליה דיו מיתה דתפיס לילו מדרבנ?
ותו 
¯· Èאומר:
כל זמ שלא נקבר;
הא קברו  אישתרי ליה;
ומי איכא דלית ליה "וְ ַאחֲ ִר ָית ּה ְּכ ֹיום ָמר" )עמוס ח,י(?
אמר ¯· ˘˘˙:
איו קבורה קאי.
2

3

4

5

6

7

8

9

מתקי) ¯· :ÛÒÂÈ
אלא הא דקתני:
השומע על מתו כמלקט עצמות 
טובל ואוכל בקדשי לערב,
מכלל דיו קבורה אפילו לערב נמי לא אכיל;
הא מני?
אלא תרי:#
עד מתי מתאונני עליו?
כל אותו היו ולילו,
¯· Èאומר:
10

11

12

אמרוה קמיה ד¯·‡,
מדקאמר ¯·:È
יו קבורה תופס לילו מדרבנ;
מכלל דיו מיתה תופס לילו מדאורייתא.
וסבר ¯· Èאנינות לילה דאורייתא?
והתניא:
14

15

" ֵהןַ 16הי ֹּום" )ויקרא י,יט(

אני היו אסור ולילה מותר,
ולדורות בי ביו ובי בלילה אסור,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· Èאומר:
אנינות לילה אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרי!?
קא .לעול דרבנ היא; *
ו ÌÈÓÎÁעשו חיזוק לדבריה יותר משל תורה.
17

18

תנו רבנ:

" ִּכי ֵכן צֻ ֵ ּו ִיתי" )ויקרא י,יג(ַּ " ,כאֲ ׁ ֶשר ִצ ֵ ּו ִיתי" )ש,יח(,
" ַּכאֲ ׁ ֶשר ִצ ָ ּוה יְ הֹוָ ה" )ש,טו(;
" ִּכי ֵכן צֻ ֵ ּו ִיתי" 
19

רש"י

רש"י

 .˙·ÎÚÓ ÌÈÁÒÙ ˙ÏÈÎ‡ 1לא העמידו דבריה במקו כרת ומיהו ביו קבורה
העמידו דבריה משו דרובא קברי ביו מיתה ואתי למישרי יו מיתה עצמו
ויש מקומות שהעמידו דבריה במקו כרת כדאמרינ בפסחי בהאשה )צב:(.
 .È‡ ˙ È‡ÓÂ 2דפליגי ביו קבורה למיתפס לילו מדרבנ דקאמר רב חסדא לעיל
תנאי היא:
 .Ô Â‡˙Ó È˙Ó „Ú 3ליאסר בקדשי:
 .ÌÂÈ‰ ÏÎ 4קס''ד בלא לילו:
 .¯·˜ ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎ 5קא ס''ד לקולא פליג ואמר דכל היו לא מיתסר
דמשקברו הותר מיד:
 .‰˙ÈÓ ÌÂÈ· ‡ÓÈ È‡ 6שקברו ביו שמת:
 .'ÂÎ ‰ÈÏ ˙ÈÏ„ ‡ÎÈ‡ ÈÓ 7הא בי לר''ש בי לרבי דפליגי עליה דר' יהודה
באנינות לילה דיו מיתה מודו מדברי סופרי מיהא אסור:
 .¯Ó ÌÂÈÎ ‰˙È¯Á‡ 8אחריתה של זונה כיו מר שמתאבל ומימר על מתו לפי
שסופו למות עליה ויתאבלו עליה אלמא מרירות יו של הוא:
 .‰¯Â·˜ ÌÂÈ‡ 9שמת אתמול וקברו היו ואכתי לא אסיקנא מילתיה לתנאי דרב
חסדא עד סיפא דתרצה ר' ירמיה:
 .È Ó ‡‰ 10בי לרבי בי לרבנ מותר:
 .ÌÂÈ‰ Â˙Â‡ ÏÎ 11של קבורה ולילו:

 .¯·˜ ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎ ¯ÓÂ‡ È·¯ 12אבל קברו אישתרי ליה בלילה ומיהו ביו
ליכא למימר דשרי ליה רבי דאפילו יו דליקוט עצמות אסור כל היו כדאמרת
טובל ואוכל לערב:
 .'ÂÎ ‡È ˙‰Â 13אלמא רבי לחומרא אמרה וכיו דליכא לפרושי פלוגתא דרבנ
לאכול בעודו מוטל לפניו וע''כ בליל יו קבורה פליגי דקאמר רבי אפי' קברו
לסו) י' ימי מתאונ עליו ליל יו קבורה וחכ''א אינו מתאונ עליו ביו קבורה
אלא יו עצמו אבל לא לילו והיינו תנאי דרב חסדא:
 .‰¯Â·˜ ÌÂÈ ¯''‡˜„Ó 14דאיהו גופיה דרבנ תפיס לילו מדרבנ מכלל דיו
מיתה דאורייתא:
 15תפיס לילו דאורייתא דקא סלקא דעת 0לא עשו חכמי חיזוק לדבריה
שעיקרו מדבריה יותר משעשתה תורה לדבריה:
 .ÌÂÈ‰ Ô‰ 16ה משמע דאלו הקרבנות חלוקי משאר קרבנות שעליה שמעת
לאוכל באנינות לילה מפני שכולנו אונני ואי כה לאוכל אבל לדורות שיש
כהני לאוכל בי ביו ובי בלילה אסור:
 .‡È‰ Ô ·¯„ ÌÏÂÚÏ 17אפילו אנינות לילה דיו מיתה ואפילו הכי יו קבורה
דאיהו גופיה מדרבנ לילו נמי לרבי אסור מדרבנ:
 .¯˙ÂÈ Ì‰È¯·„Ï ˜ÂÊÈÁ Â˘Ú ÌÈÓÎÁÂ 18ממה שעשתה תורה לדבריה:
 .È˙ÈÂˆ ÔÎ ÈÎ 19במנחות שמיני כתיב קחו את המנחה וגו':
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טבול יום

דף קא.

פרק שנים עשר

באנינות יאכלוה;
" ַּכאֲ ׁ ֶשר ִצ ֵ ּו ִיתי" 
בשעת מעשה אמר לה;
" ַּכאֲ ׁ ֶשר ִצ ָ ּוה יְ הֹוָ ה" 
לא מאליי אני אומר.

רלג

זבחים

כא  בקדשי דורות.

1

2

¯· ‰ÈÓÁ Èהיכי מתרי #להני קראי,
ו¯·  Ôהיכי מתרצי להו להני קראי?
13

3

14

4

5

ורמינהי:
מפני אנינות נשרפה ,לכ 0נאמר " ָּכ ֵא ּ ֶלה" )ש,יט(!?
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
לא קשיא,
הא  ¯·,‰„Â‰È È
הא  ¯·;‰ÈÓÁ È
דתניא:
מפני אנינות נשרפה,ד לכ 0נאמר " ָּכ ֵא ּ ֶלה" ,
דברי ¯·;‰ÈÓÁ È
¯· ‰„Â‰È Èו¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומרי:
מפני טומאה נשרפה,
שא אתה אומר:
מפני אנינות נשרפה  היו לשלשת שישרפוה;
דבר אחר:
ה
היה ראוי לאוכלה לערב;
דבר אחר:
והלא פינחס היה עמה!
6

7

8

9

10

11

¯· ‰ÈÓÁ Èמתרי #להו הכי:
" ַמ ּד ּו ַע לֹא אֲ ַכלְ ּ ֶתם" )ש,יז(,
אמר לו משה לאהר:
שמא נכנס דמה לפני ולפני?
אמר לו:
15

16

" ֵהן לֹא ה ּו ָבא ֶאת ָ ּד ָמ ּה" )ש,יח(;
שמא חו #למחיצתה יצאת?
אמר לו:
בקדש היתה;
ודלמא באנינות אקריבתוה ופסלתוה?
אמר לו:
משה ,וכי ה הקריבו?
אני הקרבתי!
ואמר לו:
" ֵהן לֹא ה ּו ָבא ֶאת ָ ּד ָמ ּה" ,ובקדש היתה,
17

ֹאכל ּו א ָֹת ּה ּ ַב ּק ֶֹד ׁש ַּכאֲ ׁ ֶשר
כול ּת ְ
" ָא ֹ

באנינות יאכלוה!
אמר לו:

18

ִצ ֵ ּו ִיתי",

ו

"וַ ִּת ְק ֶראנָ ה א ִֹתי ָּכ ֵא ּ ֶלה,
וְ ָא ַכלְ ִּתי ַח ּ ָטאת ַהי ֹּום,
יטב ְּב ֵעינֵי יְ הֹוָ ה" )ש,יט(?
ַה ִּי ַ

¯·‡ אמר:
אידי ואידי ¯·,‰ÈÓÁ È
ולא קשיא,
כא  בקדשי שעה,
12

שמא לא שמעת אלא בקדשי שעה,
דאי בקדשי דורות,
קל וחומר ממעשר הקל,
ומה מעשר הקל אמרה תורה:
"לֹא ָא ַכלְ ִּתי ְבאֹנִ י ִמ ּ ֶמ ּנ ּו" )דברי כו,יד(,
בקדשי דורות לא כל שכ!
מיד:
19

רש"י

 .˙Â È ‡· 1דנדב ואביהוא:
 .È˙ÈÂˆ ¯˘‡Î 2בחטאת דראש חדש שנשרפה כתיב .ה לא הובא את דמה וגו':
 .‰˘ÚÓ ˙Ú˘· 3כשאירע לה אנינות אמר לה שלא ימנעו מאכילת קדשי
היו ששמע מפי הגבורה שחלוק אנינות היו בקדשי משאר ימי וכשראה
שנשרפה אמר לה אכול תאכלו אותה היה לה לאוכלה כאשר צויתי אתכ
בשעת מעשה:
 .'‰ ‰Âˆ ¯˘‡Î 4באכילת חזה ושוק של צבור שקרבו בו ביו נאמר:
 .¯ÓÂ‡ È ‡ ÈÈÏ‡Ó ‡ÏÂ 5לאוכל באנינות:
 .‰Ù¯˘ ˙Â È ‡ È ÙÓ 6לכ 0נאמר ותקראנה אותי כאלה ומצינו שהודה לו משה
כדכתיב וייטב בעיניו וא מפי הגבורה שמע היתר אנינות לבו ביו למה הודה:
 .‰Ù¯˘ ˙Â È ‡ È ÙÓ 7שלא הותרה לה אנינות לבו ביו ולית ליה לרבי
נחמיה ה 0דרשא דבאנינות יאכלוה אלא הכי קאמר לו כי כ צויתי שא) מנחת
צבור זו שלא מצינו מנחה קריבה לצבור כיוצא בה נאכלת ועל האנינות לא
הוזכר למשה לדרוש ק''ו ממעשר וכשהזכירו אהר הודה לו:
 .‰Ù¯˘ ‰‡ÓÂË È ÙÓ 8שנגעה בה טומאה בחטאת של שעיר ראש חדש
שקרבה )לה( בו ביו שהוק המשכ בראש חדש ניס והוא היה שמיני
למלואי ושלשה שעירי קרבו בו ביו שעיר נחשו ושעיר ראש חדש ושעיר
שבא לשעה כדכתיב )ויקרא ט( קחו שעיר עזי לחטאת ושל ראש חדש נשרפה
כדאמרינ לקמ:
 .Ô˙˘Ï˘Ï Ì‰Ï ‰È‰ 9דשלשה שעירי קרבו לה כדלקמ:
 .·¯ÚÏ ÌÏÎÂ‡Ï Ì‰Ï ‰È‰ 10לר' יהודה אע''ג דאמר אנינות לילה דאורייתא
מודה הוא דלאותו היו הותרה לה אנינות לילה וכל שכ לר''ש דא) לדורות
אינו אלא מדברי סופרי ולקמ מפרש טע דרבי נחמיה:
 .Ô‰ÓÚ ‰È‰ ÒÁ ÈÙ ‡Ï‰Â 11שלא היה אונ ולקמ פרי 0שפיר קאמרי ליה:
 .‰ÈÓÁ È·¯ È„È‡Â È„È‡ 12ואית ליה לרבי נחמיה דהותרה אנינות במנחה
דכתיב כי כ צויתי ואפי' הכי בשעיר של ראש חודש הודה לדברי אהר ולא
קשיא מנחה קדשי שעה היא והוראת שעה היתה בה שתאכל לאונני אבל שעיר
של ראש חדש קדשי דורות ה ומשה כשקצ) טעה כסבור כיו ששמעתי היתר
אנינות במנחה הוא הדי לחטאת ואמר לו אהר שמא דוקא קדשי שעה שמעת
והודה לו:

יטב ְּב ֵעינָ יו" )ויקרא י,כ(,
"וַ ִּי ׁ ְש ַמע מ ׁ ֶֹשה וַ ִּי ַ
הודה ולא בוש משה לומר לא שמעתי,
אלא אמר שמעתי ושכחתי.

ו¯· ‰„Â‰È Èו¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיכי מתרצי להו?
הכי מתרצי להו 

קום ַה ּק ֶֹד ׁש" )ש,יז(,
" ַמ ּד ּו ַע ל ֹא אֲ ַכלְ ּ ֶתם ֶאת ַה ַח ּ ָטאת ִּב ְמ ֹ
שמא נכנס דמה לפני ולפני?
אמר לו:
רש"י

 .‰ÈÓÁ È·¯ 13דאמר מפני אנינות נשרפה היכי מתר #להני קראי דאותה פרשה
מאי אמר משה ומאי אהדריה לעני אנינות ומה היה הקצפו ומה היא הודאה:
 .Ô ·¯Â 14רבי יהודה ורבי שמעו היכי מתרצי להו לעני טומאה:
 .ÌÈ ÙÏ ÂÓ„ Ò Î ‡Ó˘ 15מתשובתו אתה למד שכ 0אמר לה מתחילה
מדקאמר ה לא הובא וגו' פנימה:
 .ÂÏ ¯Ó‡ 16אהר למשה:
 .Â·È¯˜‰ Ô‰ ‰˘Ó 17בתמיה וכי בניי שה הדיוטי שמשו היו והלא עלי
הטלת כל העבודה כדכתיב )ש( קרב אל המזבח ועשה וגו' ואני כה גדול אני
ומקריב אונ:
 .È˙ÈÂˆ ¯˘‡Î 18במנחה:
 .‰Ú˘ È˘„˜ 19כגו מנחה שחובת שעה היתה ואינה נוהגת לדורות:
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דף קא:

פרק שנים עשר

" ֵהן לֹא ה ּו ָבא ֶאת ָ ּד ָמ ּה" )ש,יח(;
שמא חו #למחיצתה יצאת?
אמר לו:
ה בקודש היתה;
ודילמא באנינות אקריבתוה ופסלתוה?
אמר לו:
משה ,ה הקריבוה דפסלה בהו אנינות?
אני הקרבתיה!
ודילמא אגב מררייכו פשעתו בה ואיטמאי?
אמר לו:
משה ,כ 0אני בעיני 0שאני מבזה קדשי שמי?
"וַ ִּת ְק ֶראנָ ה א ִֹתי ָּכ ֵא ּ ֶלה" )ש,יט(,
ואפילו אלה וכאלה אי אני מבזה קדשי שמי;
אמר לו:
ואי " ֵהן לֹא ה ּו ָבא ֶאת ָ ּד ָמ ּה" ,ובקודש היתה,
ֹאכל ּו א ָֹת ּה ַּב ּק ֶֹד ׁש ַּכאֲ ׁ ֶשר ִצ ֵ ּו ִיתי",
כול ּת ְ
" ָא ֹ
באנינות יאכלוה!
אמר לו:
שמא לא שמעת אלא בלילה?
דאי ביו 
קל וחומר ממעשר הקל,
ומה מעשר הקל אמרה תורה:
"לֹא ָא ַכלְ ִּתי ְבאֹנִ י ִמ ּ ֶמ ּנ ּו" )דברי כו,יד(,
קודש חמור לא כל שכ?
מיד,
יטב ְּב ֵעינָ יו" )ויקרא י,כ(,
קא" :וַ ִּי ׁ ְש ַמע מ ׁ ֶֹשה * וַ ִּי ַ
לא בוש משה לומר לא שמעתי,
אלא שמעתי ושכחתי;
איבעי להו לשהוייה ולמיכלא באורתא!?
טומאה באונס באתה.
1

2

3

בשלמא ל¯·   Ôהיינו דכתיב " ַהי ֹּום" )ש,יט(;
אלא ל¯·  ‰ÈÓÁ Èמאי " ַהי ֹּום"?
חובת היו.
4

76

5

רלד

זבחים

אלא ל¯·  Ôמאי " ֵהן ַהי ֹּום"?
הכי קאמר 
" ֵהןִ ...ה ְק ִריב ּו" )ש(?
אני הקרבתי!
9

10

אמר מר:
היו לשלשת שישרפו.
מאי שלשת?
דתניא:

"וְ ֵאת ְ ׂש ִעיר ַה ַח ָּטאת ָ ּדר ֹׁש ָ ּד ַר ׁש מ ׁ ֶֹשה" )ויקרא י,טז(,
" ְ ׂש ִעיר"  זו שעיר נחשו,
" ַח ָּטאת"  זו חטאת שמיני,
" ָ ּד ַר ׁש"  שעיר של ראש חודש;
יכול שלשת נשרפו?
תלמוד לומר:
"וְ ִה ּנֵה ׂש ָֹרף" )ש(,
אחד נשר) ולא שלשת נשרפו.
" ָ ּדר ֹׁש ָ ּד ַר ׁש" 
שתי דרישות למה?
אמר להו:
מפני מה חטאת זו נשרפה ואלו מונחות?
ואיני יודע איזהו,
כשהוא אומר:
"וְ א ָֹת ּה נָ ַתן לָ ֶכם לָ ֵׂשאת ֶאת עֲ ֹון ָה ֵע ָדה" )ויקרא י,יז(,
הוי אומר:
זה שעיר של ראש חודש.
11

12

13

14

15

שפיר קאמרי ליה!?
¯· ‰ÈÓÁ Èלטעמיה דאמר:
קדשי שעה לא פסלה בהו אנינות.
16

אמר מר:
היה לו לאכלה לערב.
שפיר קאמרי ליה!?
קסבר 
אנינות לילה דאורייתא.
17

בשלמא ל¯·,‰ÈÓÁ È
היינו דכתיב " ֵהן ַהי ֹּום" )ש(,
8

רש"י
רש"י

 .ÂÎÈÈ¯¯Ó 1צעריכ:
 .ÌÈÓ˘ È˘„˜ ‰Ê·Ó È ‡˘ 2להסיח דעתי מה אפי' אלה וכאלה אבלות אירעוני
אי אני מבזה כו' והיינו דכתיב כאלה ולא כתיב אלה:
 .Ò Â‡· ‰‡ÓÂË 3שרצו להשהותה עד הלילה ולאוכל כול יחד ונטמאת
באונס:
 .Ô ·¯Ï ‡ÓÏ˘· 4דאמרי אחד קדשי שעה ואחד קדשי דורות לילה הותר לה
ולא יו עד הלילה היו רוצי להשהותה היינו דכתיב ואכלתי חטאת היו אני
אונ ואוכל היו חטאת שמא לא שמעת אלא בלילה:
 .‰ÈÓÁ È·¯Ï ‡Ï‡ 5דאמר מה שהותר לה הותר אפי' ביו כגו קדשי שעה
ומה שנאסר נאסר א) בלילה:
 .ÌÂÈ‰ ˙‡ËÁ È˙ÏÎ‡Â È‡Ó 6בלילה נמי קדשי דורות הוו אסירי דהאמר מפני
אנינות נשרפה ולא המתינו עד הערב ויאכלוה אלמא קסבר אנינות לילה
דאורייתא והכי אמר לקמ:
 .ÌÂÈ‰ ˙·ÂÁ ÌÂÈ‰ È‡Ó 7כלומר קדשי דורות שה חובת היו של ר''ח אתה
אומר לי לאכול אונ והיינו חטאת היו חטאת הקבוע ליו:
 .Â·È¯˜‰ ÌÂÈ‰ Ô‰ ·È˙Î„ Â ÈÈ‰ ‰ÈÓÁ È·¯Ï ‡ÓÏ˘· 8כלומר קרב זה לחובת
היו קרב וקדשי דורות הוא ואני אוכל אונ בתמיה שמא לא שמעת אלא בשל
שעה:

 .Ô ·¯Ï ‡Ï‡ 9דאמרי שמא לא שמעת אלא בלילה קאמר ליה מאי היא דקאמר
ליה ה היו הקריבו:
 .‰ÈÏ ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ 10אמרת דילמא באנינות אקריבתיה וכי ה בניי הדיוטות היו
הקריבו שו קרב אני הקרבתי את הכל:
 .ÔÂ˘Á ¯ÈÚ˘ 11שאותו היו היה ראשו להקרבת נשיאי דתניא בסדר עול
בכ''ג באדר התחילו המלואי וכל שבעת הימי היה משה מעמיד המשכ
ומקריב את קרבנותיו בכל בקר ובקר ופרקו ובשמיני העמידו ולא פירקו והוא
ראש חדש ניס ואותו היו נטל עשר עטרות וכו':
 .È ÈÓ˘ ˙‡ËÁ 12שבא חובה לשעה דכתיב קחו שעיר עזי לחטאת:
 .˙Â˘È¯„ È˙˘ 13דרישה לנשרפות דרישה למונחות למה מונחות להמתי לערב
ולא נאכלו ביו:
 .‡È‰ ÂÊÈ‡ Ú„ÂÈ È È‡Â 14תנא דמתניתא הוא דקמהדר למילתיה:
 .Á''¯ ¯ÈÚ˘ ‰Ê ¯ÓÂ‡ ÈÂ‰ 15שמכפר על טומאת מקדש וקדשיו כדאמר
בשבועות )ב:(.
 .Ï''‡˜ ¯ÈÙ˘ 16לעיל קאי דאמר לר' נחמיה היה לה לשלשת שישרפו:
 .‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰ÏÈÏ ¯·Ò˜ 17ומהכא נ''ל דמותקראנה אותי כאלה ילי) מפני
אנינות נשרפה ומדלא אכלוה לערב נפקא ליה אנינות לילה דאורייתא ור' יהודה
לדורות אית ליה אנינות לילה דאורייתא אבל לאותו היו הותרה דדריש היו
אני היו אסור ולילה מותר כו':
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דף קב.

פרק שנים עשר

דבר אחר:
והלא פינחס היה עמה.
שפיר קאמרי ליה!?
סבר לה כ¯·,¯ÊÚÏ‡ È
דאמר ¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאמר ¯·:‡ È Á È
לא נתכה פינחס עד שהרגו לזמרי,
דכתיב )במדבר כה,יג(:
עו ַאחֲ ָריו ְּב ִרית
"וְ ָהיְ ָתה ּל ֹו ּולְ זַ ְר ֹ

1

רלה

זבחים

ִמ ָ ּק ְד ׁ ֵשי ַה ֳּק ָד ׁ ִשים ּו ִמן ַה ֳּק ָד ׁ ִשים י ֵ
ֹאכל" )ויקרא כא,כב(,
א נאמרו קדשי קדשי  למה נאמר קדשי קלי?
וא נאמרו קדשי קלי  למה נאמר קדשי קדשי?
אילו לא נאמר קדשי קלי,
הייתי אומר:
קדשי קדשי הוא דאוכל שהרי הותרו לזר ולה,
קדשי קלי לא יאכל;
ואילו לא נאמרו קדשי קדשי,
הייתי אומר:
בקדשי קלי יהא אוכל שה קלי,
בקדשי קדשי לא יהא אוכל,
לכ 0נאמרו קדשי קדשי,
ולכ 0נאמר קדשי קלי;
קתני מיהא:
שהרי הותרו לזר ולה ,לאו משה!?
10

עולָ ם".
ְ ּכ ֻה ַ ּנת ֹ

¯· ‡˘ Èאמר:
עד שש שלו בי השבטי,
שנאמר )יהושע כב,ל(:
2

11

"וַ ִּי ׁ ְש ַמעִ ּ 3פינְ ָחס ַה ּכ ֵֹהן,
אשי ַאלְ ֵפי יִ ְ ׂש ָר ֵאל" וגו'.
יאי ָה ֵע ָדה וְ ָר ׁ ֵ
ש ֵ
ּונְ ִ ׂ

ואיד 0נמי והכתיב:

12

עו ַאחֲ ָריו"!?
"וְ ָהיְ ָתה ּל ֹו ּולְ זַ ְר ֹ
כי כתיב ההוא 
בברכה הוא דכתיב.
ואיד 0נמי הא כתיב:
"וַ ִּי ׁ ְש ַמע ּ ִפינְ ָחס ַה ּכ ֵֹהן"!
ההוא ליחס זרעו אחריו.

אמר ¯· ˘˘˙:
לא ,בבמה לזר ,וכדברי האומר:
יש מנחה בבמה.

4

13

5

אמר ¯·:
משה רבינו כה גדול וחולק בקדשי שמי היה,
שנאמר )ויקרא ח,כט(:
" ֵמ ֵאיל ַה ִּמלּ ִֻאים לְ מ ׁ ֶֹשה ָהיָה לְ ָמנָ ה".
מיתיבי:
והלא פינחס היה עמה;
וא איתא 
לימא 
והלא משה רבינו היה עמה!?
דילמא שאני משה,
דטריד בשכינה,
דאמר מר:
משה בהשכמה עלה ובהשכמה ירד.
6

7

8

מיתיבי:
מרי מי הסגירה?
קב .א תאמר משה הסגירה ,משה זר הוא* ,
ואי זר רואה את הנגעי!
וא תאמר אהר הסגירה ,אהר קרוב הוא,
ואי קרוב רואה את הנגעי!
אלא כבוד גדול חלק לה הקדוש ברו 0הוא למרי,
אותה שעה:
אני כה ואני מסגירה ,אני חולטה ואני פוטרה;
קתני מיהת:
משה זר ואי זר רואה את הנגעי!?
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
שאני מראות נגעי,
דאהר ובניו כתובי בפרשה.
14

15

מיתיבי:
חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל:
יבמה מל ,0אישה כה גדול,
16

מיתיבי:

"לֶ ֶחם 9אֱ ל ָֹהיו,

רש"י
רש"י

 .ÌÏÂÚ ˙ Â‰Î ˙È¯· 1תחת אשר קנא אלמא מכא ואיל 0הוא:
 .ÌÈË·˘‰ ÔÈ· ÌÂÏ˘ Ì˘˘ 2בימי יהושע בשבט בני גד ובני ראוב שבנו את
המזבח בעבר הירד ובקשו שאר שבטי לעלות עליה לצבא ושלחו את פנחס
לדבר עמה:
 .Ô‰Î‰ ÒÁ ÈÙ ÚÓ˘ÈÂ 3בכל מקו אתה מוצא פינחס ב אלעזר ב אהר הכה
אי כהונה כתובה אלא באלעזר וכא כתובה בפנחס:
 .‡Â‰‰ 4קרא הת בברכה כתיב בשרו שלא תפסוק כהונה מזרעו אבל עדיי לא
נתכה:
] .ÂÈ¯Á‡ ÂÚ¯Ê ÒÁÈÈÏ 5מימי משה נתכה וכשש שלו נתייחס ליקרא כה
ולייחס זרעו במעלות כהונה להיות כהני גדולי שלא הי' כהני גדולי אלא
מפנחס[:
 .‰ ÓÏ ‰È‰ ‰˘ÓÏ 6לשו חלוקה בכהני:
 .‰ ÈÎ˘· „È¯Ë 7ולא היה עסוק באכילת קדשי שהדבור טורדו להיות תמיד
בהר מבקר ועד ערב:
 .‰ÏÚ ‰ÓÎ˘‰· 8להר בימי מת תורה כשהיה עולה ויורד לקדש את הע
ולהשיב את דברי הע אל ה' בפרק רבי עקיבא במסכת שבת )פו (.אלמא טרוד
היה:
 .'Â‚Â ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ 9בבעל מו כתיב להתירו בקדשי:

 .Ô‰ÏÂ ¯ÊÏ Â¯˙Â‰ È¯‰˘ 10קא ס''ד הותר לזה במשה קאמר שאכל חזה ושוק
של איל המילואי וקדשי קדשי היה כדכתיב ביה בשלו את הבשר פתח אהל
מועד וש תאכלו אותו ולא נאכל אלא ליו ולילה דכתיב וא יותר וגו':
 .ÌÈÏ˜ ÌÈ˘„˜· 11בחזה ושוק של שלמי יחיד לא יחלוק ע אחיו שלא מצינו
זר ופסול חולק בה:
 .‰˘Ó Â‡Ï 12דהא לאו זר אוכל בקדשי אלא במילואי:
 .¯Ó‡˜ ‰Ó·· ‡Ï 13דהותרו לזר וכדברי האומר בפרק אחרו )קיג (.יש מנחה
בבמה קטנה ומנחה קדשי קדשי היא ואוכלי שיריה זרי שהיו עובדי בבמה
קטנה שהזר עובד ש כדאמר בפרק בתרא אבל קדשי קלי לא יאכל בחזה
ושוק של כהני שהרי לא הותרו לזר דלא אשכח זר חולק במור משלמי יחיד
דאילו במקדש נאכל לכהני ובבמה קטנה לא היה חזה ושוק כדתניא בפרק
בתרא חזה ושוק בבמה גדולה ואי חזה ושוק בבמה קטנה והאי דבעי למינקט
כדברי האומר יש מנחה בבמה דאי אי מנחה בבמה אי ל 0עוד קדשי קדשי
נאכלי בבמה דאילו חטאת ואש בבמה לא קרבי דתנ מגילה )ט (:כל שאי
נידר ונידב אי קרב בבמה אי ל 0נדר ונדבה בקדשי קדשי אלא עולה ומנחה:
 .ÌÈÚ‚ ‰ ˙‡ ‰‡Â¯ ¯Ê ÔÈ‡Â 14דכתיב )ויקרא יג( והובא אל אהר וגו':
 .ÌÈÚ‚ ‰ ˙‡ ‰‡Â¯ ·Â¯˜ ÔÈ‡Â 15כדתניא בסנהדרי )לד (:כל ריב וכל נגע מה
ריבי שלא בקרובי א) נגעי שלא בקרובי:
 .‰¯È˙È Ú·˘ÈÏ‡ ‰˙È‰ 16ביו שהוק המשכ קאי בסדר עול:
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2

3

11

ומי אמר ¯ ˘È˜Ï ˘Èהכי?
והכתיב )ש ז,טו(:

כתנאי:
"וַ ִּי ַחר ַאף יְ הֹוָ ה ְּבמ ׁ ֶֹשה" )שמות ד,יד(,
¯· ‰Á¯˜ Ô· Ú˘Â‰È Èאומר:
כל חרו א) שבתורה נאמר בו רוש,
וזה לא נאמר בו רוש;
¯· ÈÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
א) זה נאמר בו רוש,
שנאמר )שמות ד,יד(:
"הֲ ל ֹא ַאהֲ רֹן ָא ִח ָ
יך ַה ּ ֵלוִ י",
והלא כה הוא!
הכי קאמר 
אני אמרתי:
אתה כה והוא לוי,
עכשיו הוא כה ואתה לוי;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
לא נתכה משה אלא שבעת ימי המלואי בלבד;
ו:ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È
לא פסקה כהונה אלא מזרעו של משה,
שנאמר )דברי הימי א כג,יד(:
4

5

6

7

8

יש ָהאֱ ל ִֹהים ָּבנָ יו
" ּומ ׁ ֶֹשה ִא ׁ

ואומר:

9

זבחים

"וַ ּי ֵֵצא ֵמ ִעם ּ ַפ ְרעֹה ָּבחֳ ִרי ָאף",
ולא אמר ליה ולא מידי!?
אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
סטרו ויצא.

בנה סג ,ב בנה משוח מלחמה,
ואחיה נשיא שבט;
ואבילה על שני בניה;
קתני מיהת:
יבמה מל,0
מל  0אי ,כה גדול  לא!?
אימא 
א) מל.0
1

רלו

יִ ָ ּק ְרא ּו ַעל ׁ ֵש ֶבט ַה ּ ֵלוִ י",

מו" )תהלי צט,ו(.
"מֹ ׁ ֶשה וְ ַאהֲ רֹן ְּבכֹהֲ נָ יו ּו ׁ ְשמ ּו ֵאל ְּבק ְֹר ֵאי ׁ ְש ֹ
מאי ואומר?
וכי תימא  לדורות הוא דכתיב;
ואומר" :מֹ ׁ ֶשה וְ ַאהֲ רֹן ְּבכֹהֲ נָ יו".
10

וכל חרו א) שבתורה נאמר בו רוש?
והכתיב )שמות יא,ח(:
רש"י

 .Ô‚Ò ‰ · 1אלעזר:
 .‰ · Ô· 2פנחס משוח מלחמה כדאשכח במדי אות ואת פנחס ב אלעזר
הכה לצבא והוא המדבר אל הע שמע ישראל את קרבי היו למלחמה על
אויביכ:
 .‰ÈÁ‡ 3נחשו:
 .È‡ ˙Î 4א משה כה היה:
 .Ì˘Â¯ Â· ¯Ó‡ 5סימ מה של חרו היה ש פעמי הכאה פעמי נזיפה
פעמי קללה וגידו) כגו )שמואל א כ( ויחר א) שאול כתיב בתריה ב נעות
המרדות ויחר א) אליהוא )איוב לב( לא רבי יחכמו )ש( ויחר א) יעקב ברחל
התחת אלהי )בראשית ל( לשו נזיפה הוא:
 .ÍÈÁ‡ Ô¯‰‡ ‡Ï‰ 6שהיה ראוי להיות לוי ידעתי כי דבר ידבר הוא ומש זכה
לכהונה:
 .‰˘Ó Ô‰Î˙ ‡Ï 7ולא פסקו לו כהונה מעול:
 .ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ 8לא פסקה כהונה אלא מזרעו אבל הוא כל ימיו כה היה ורב
דאמר כיש אומרי:
 .ÈÂÏ‰ Ë·˘ ÏÚ Â‡¯˜È ÂÈ · 9אבל הוא כה:
 .·È˙Î„ ‡Â‰ ˙Â¯Â„Ï ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ 10לאחר זמ נכתב כשהיו מייחסי את הכהונה
ואת הלויה ולהכי נקט בניו יקראו דלא הוה ליה למימר משה יקרא על שבט
הלוי שהרי לא קיי ואי לו לומר אלא על המתייחסי:

אתו ַעל ְ ׂש ַפת ַהיְ אֹר",
"וְ נִ ַּצ ְב ּ ָת לִ ְק ָר ֹ
ואמר ¯:˘È˜Ï ˘È
מל 0הוא והסביר לו פני;
ו¯· Ô ÁÂÈ Èאמר:
רשע הוא והעיז פני 0בו!?
איפו.0
12

13

אמר ¯·:È‡ È È
לעול תהא אימת מלכות עלי,0
דכתיב )שמות יא,ח(:
"וְ י ְָרד ּו ָכל עֲ ָב ֶד ָ
יך ֵא ּ ֶלה ֵאלַ י",
ואילו לדידיה לא קאמר ליה.
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :מהכא:
14

"וְ יַד יְ הֹוָ ה ָהיְ ָתה ֶאל ֵאלִ ּיָה ּו,
15
וַ יְ ׁ ַש ּנֵס ָמ ְתנָ יו וַ ָ ּי ָרץ

לִ ְפנֵי ַא ְח ָאב" )מלכי א יח,מו(.

אמר :‡ÏÂÚ
בקש משה מלכות ולא נתנו לו,
דכתיב )שמות ג,ה(:
" ַאל ִּת ְק ַרב הֲ לֹם",
ואי הלו אלא מלכות,
שנאמר )שמואל ב ז,יח(:
" ִמיָ 16אנ ִֹכי אֲ דֹנָי יְ הֹוִ ה...
ִּכי הֲ ִביא ַֹתנִ י ַעד הֲ לֹם".

מתיב ¯·‡:
¯· Ï‡ÚÓ˘È Èאומר:
יבמה מל?!0
אמר ¯·‡:
לו ולזרעו קאמר.
וכל היכא דכתיב הלו לדורות הוא?
והא גבי שאול דכתיב )שמואל א י,כב(:
עוד הֲ לֹם ִא ׁיש",
"הֲ ָבא ֹ
הוא  אי ,זרעו  לא!
איבעית אימא 
הא הוה איש בשת.
ואיבעית אימא 
רש"י

 .Â¯ËÒ 11הכהו על לחיו:
 .ÌÈ Ù ÂÏ ¯È·Ò‰ 12והיינו ונצבת לקראתו לפי גדולתו הכו לקראתו:
 .ÍÈ Ù Â· ÊÈÚ‰ 13היינו ונצבת לקראתו למלחמה ולדבר עזות:
 .‰ÈÏ ¯Ó‡˜ ‡Ï ‰È„È„Ï ÂÏÈ‡Â 14וירדת אלי והשתחוית לי לאמר וגו' ואע''ג
דמסקנא הכי הוה דכתיב )שמות יב( ויקרא למשה ולאהר לילה ויאמר קומו וגו':
 .·‡Á‡ È ÙÏ ı¯ÈÂ 15אחאב רוכב והוא ר #לפניו שהיה אחאב יחידי ולאו אורח
ארעא:
 .ÈÎ ‡ ÈÓ 16דוד אמרה:
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שאני שאול ,דאפילו בגויה לא קאי;
כד¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאמר ¯·:‡ È Á È
בשעה שפוסקי גדולה לאד,
פוסקי לו ולזרעו עד סו) כל הדורות,
שנאמר )איוב לו,ז(:
1

2

"ל ֹא יִ גְ ַרע ִמ ַּצ ִ ּדיק ֵעינָ יו וְ ֶאת ְמלָ ִכים לַ ִ ּכ ּ ֵסא,
ז
יבם לָ נ ֶַצח וַ ִּיגְ ָּבה ּו",
וַ ּי ׁ ִֹש ֵ

וא הגיס דעתו 
הקדוש ברו 0הוא משפילו,
שנאמר )ש,ח(:

רלז

זבחים

" ָּכל זָ ָכר".
כלפי לייא?
אמר ¯· ˘˘˙:
איפו.0
¯· ‡˘ Èאמר:
לעול לא תיפו,0
ואיצטרי,0
קב :סלקא דעת 0אמינא  * כי טמא,
מה טמא  כמה דלא טהור לא אכיל,
א) האי נמי  כמה דלא מתק לא אכיל;
קא משמע ל.
7

8

9

"וְ ִאם אֲ ס ּו ִרים ַּב ִ ּז ִּקים יִ ּ ָל ְכד ּון ְּב ַח ְבלֵ י עֹנִ י".

בעלי מומין ,בין בעלי מומין כו'.
מנא הני מילי?
דתנו רבנ:
" ָּכל זָ ָכר" )ויקרא ו,יא(,
לרבות בעלי מומי;
למאי?
אי לאכילה  הרי כבר נאמר:
3

4

"לֶ ֶחם אֱ ל ָֹהיו,
ֹאכל" )ש כא,כב(!
ִמ ָ ּק ְד ׁ ֵשי ַה ֳּק ָד ׁ ִשים ּו ִמן ַה ֳּק ָד ׁ ִשים י ֵ
ח

אלא לחלוקה.

כל שאינו ראוי וכו'.
ולא?
והרי בעל מו ,דלא ראוי לעבודה וחולק!
ותו 
הא ראוי לעבודה  חולק,
הרי טמא בקרבנות ציבור,
דראוי לעבודה ואינו חולק!?
ראוי לאכילה קאמר.
והרי קט,
דראוי לאכילה ואינו חולק!?
הא לא קתני.
10

תניא איד:0
" ָּכל זָ ָכר" 
לרבות בעלי מומי;
למאי?
אי לאכילה  הרי כבר אמור,
אי לחלוקה  הרי כבר אמור,
שיכול אי לי אלא ת ונעשה בעל מו,
בעל מו מעיקרו מני?
תלמוד לומר:
" ָּכל זָ ָכר".
5

6

תניא איד:0
" ָּכל זָ ָכר" 
לרבות בעל מו;
למאי?
אי לאכילה  הרי כבר אמור,
ואי לחלוקה  הרי כבר אמור,
ואי לבעל מו מעיקרו  הרי כבר אמור,
שיכול אי לי אלא בעל מו קבוע;
בעל מו עובר מני?
תלמוד לומר:
רש"י

 .‡Ó˜ ‡Ï ‰ÈÂ‚· 'ÈÙ‡„ ÏÂ‡˘ È ‡˘ 1ומיהו הלו מלכות עולמית הוא
וכשפסקו לו לשאול מלכות עולמית פסקו לו אבל הוא גר לעצמו שתנטל
הימנו:
 .¯ÊÚÏ‡ È·¯„Î 2דאמר א הגיס כו' ויגבהו וא אסורי בזקי גבהות לב
גור לה להיות אסורי בזקי ילכדו בחבלי עוני:
 .¯ÎÊ ÏÎ 3קמא במנחה כתיב בצו את אהר:
 .‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ 4להתירו לאכול מחלק חביריו א יזמנוהו עמה אבל הוא לא
יחלוק:
 .‰˜ÂÏÁÏ 5ליטול חלק כאחד הכשרי:
 .¯ÎÊ ÏÎ 6תניינא בחטאת כתיב והשלישי באש וברייתות הללו בת''כ במדרש
המקראות:

11

השתא דאתית להכי,
לעול כדקאמר מעיקרא,
אי משו טמא  טמא לא קתני,
ואי משו בעל מו  רחמנא רבייה.
1312

אפילו טמא בשעת זריקת דמי,
וטהור בשעת הקטר חלבי 
אינו חולק.
הא טהור בשעת זריקת דמי וטמא בשעת הקטר חלבי 
חולק.
מתניתי דלא כ‡·‡ ˘‡,ÏÂ
דתניא:
‡·‡ ˘‡ ÏÂאומר:
לעול אינו אוכל,
עד שיהא טהור משעת זריקה עד שעת הקטר חלבי,
רש"י

 .‡ÈÈÏ ÈÙÏÎ 7בעל מו עובר משמע להתירו טפי מבעל מו קבוע:
 .ÍÂÙÈ˙ ‡Ï 8ואיצטרי 0קרא למידרשיה הכי מהו דתימא קרא קמא קבוע הוא
דאכשר דרחמנא חס עליה משו דלית ליה היתירא למחר וליומא אחרינא אבל
עובר דאית ליה היתירא למחרת:
 ‡ÓË ÈÎ ‡ÓÈ‡) 9כו'] :הרי[ טמא בקרבנות ציבור אמר לעיל בריש פירקי
)צט (:דאי חולק:
 .˜ÏÂÁ Â È‡ ÔË˜ 10דכתיב איש כאחיו ודרשינ ליה במנחות )עג (.ובקדושי )נג(.
איש חולק אפילו בעל מו ואי קט חולק אפילו ת:
 .È ˙˜ ‡Ï ‡‰ 11הא ראוי לאכילה חולק דדייקת לא קתני דתיקשי ל 0קט לא
תדוק מיניה הכי דהיא גופה איצטרי 0לאשמועינ דכל שאינו ראוי אינו חולק
ולאו דיוקא תני:
 .‡¯˜ÈÚÓ Ô È¯Ó‡„Î 12ראוי לעבודה:
 .È ˙˜ ‡Ï ‡‰ 13הא ראוי לעבודה חולק דקא דייקת וקשיא ל 0עלה טמא
בקרבנות ציבור לא קתני לה מתניתי ואת לא תיתי מדיוקא דלאשמועינ היא
גופה אתאי מתני' ולאו לדיוקא דילה:
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דאמר קרא )ויקרא ז,לג(:
" ַה ּ ַמ ְק ִריב ֶאת ַּדם ַה ּ ׁ ְשלָ ִמים וְ ֶאת ַה ֵחלֶ ב",
דאפילו הקטר חלבי נמי בעי.
1

רלח

זבחים

תדחיני מחטאת ישראל,
שכש שיפה כח  0כ 0יפה כחי?
הרי הוא אומר:
11

" ַה ּכ ֵֹהן ַה ְמ ַח ּ ֵטא א ָֹת ּה יֹאכֲ לֶ ָ ּנה" )ויקרא ו,יט(,
בא חטא ואכול.
12

בעי ¯· ‡˘:È
נטמא בינתיי,
מהו?
בשעת זריקה ובשעת הקטרה בעינ והאיכא;
או דלמא 
עד שיהא טהור משעת זריקה,
ועד שעת הקטר חלבי?
תיקו.
2

תיב לי מחזה ושוק ואוכל,
ומהיג במקו שיפה כח 0בחטאת 0
דחיתי 0מחטאת ישראל,
מקו שהורע כח 0בשלמי שאי ל 0בה אלא חזה ושוק 
אינו די שאדיח?0
מה א דחיתני מחטאת,
שכ הורע כחי אצל נשיי ועבדיי,
תדחיני מחזה ושוק,
שכ יפה כחי אצל נשיי ועבדיי?
הרי הוא אומר:
לו יִ ְהיֶה" )ויקרא ז,יד(,
"לַ ּכ ֵֹהן ַה ּז ֵֹרק ֶאת ַּדם ַה ּ ׁ ְשלָ ִמים ֹ
בא זרוק ואכול;
יצא טבול יו קוליו וחמוריו על ראשו,
אונ מימינו ,מחוסר כפרה משמאלו.
13

1514

אמר ¯·‡:
האי דינא מ¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èגמירנא,
דאמר בבית הכסא :דנתה,
בא טבול יו ואמר :ת לי ממנחה ואוכל,
אמר לו:
ומה א במקו שיפה כח 0בחטאת 0
דחיתי 0מחטאת ישראל ,מקו שהורע כח 0במנחת 0
אינו די שאדיח 0ממנחת ישראל?
ומה א דחיתני מחטאת ישראל,
שכש שיפה כחי  כ 0יפה כח,0
תדחיני ממנחה,
שכש שהורע כחי  כ 0הורע כח!0
הרי הוא אומר:
לו ִת ְהיֶה" )ויקרא ז,ט(,
"לַ ּכ ֵֹהן ַה ּ ַמ ְק ִריב א ָֹת ּה ֹ
בא הקרב ואכול.
3

5

4

6

7

8

ת לי מחטאת ישראל ואוכל,
ומהט במקו שהורע כחי במנחתי 
דחיתי 0ממנחת ישראל ,מקו שיפה כחי בחטאתי 
אינו די שאדיח 0מחטאת ישראל?
ומהי א דחיתנייא ממנחת ישראל,
שכש שהורע כח  0כ 0הורע כחי,
9

10

16

18

17

19

פרי:È‡Á‡ ·¯ 0
לימא ליה:
ת לי מבכור ואוכל!?
משו דאמר ליה:
ומה במקו שהורע כחי בחטאת אצל נשיי ועבדיי 
דחיתי 0מחטאת ישראל,
מקו שיפה כחי בבכור דכוליה דילי היא 
אינו די שאדח 0ממנו?
ומה א דחיתני מחטאת,
שכש שהורע כח  0כ 0הורע כחי,
תדיחני מבכור,
שכש שיפה כח  0כ 0יפה כחי?
הרי הוא אומר:
20

21

ש ָרם
" ֶאתּ ָ 22ד ָמם ִּתזְ רֹק ַעל ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח וְ ֶאת ֶחלְ ָּבם ּ ַת ְק ִטירּ ...ו ְב ָ ׂ
יִ ְהיֶה ּ ָל ְך" )במדבר יח,יזיח(,

בא זרוק ואכול.

רש"י

 .ÈÚ· ÈÓ ÌÈ·ÏÁ ¯Ë˜‰ ÂÏÈÙ‡„ 1שיהא ראוי להקטיר ות''ק סבר לו תהיה שוק
הימי למנה אהמקריב ד השלמי קאי כדאשכח קרא אחרינא לכה הזורק את
ד השלמי לו יהיה )ויקרא ז( ולא כתיב מקטיר חלבי והכא דכתיב את החלב
לא לראוי אתא אלא למודה בעבודות כדדריש ליה בשחיטת חולי )קלב (:רבי
שמעו אומר כל כה שאינו מודה בעבודה אינו חולק בכהונה שנאמר המקריב
את ד השלמי אי לי אלא זריקה מני לרבות הקטר חלבי ת''ל ואת החלב
מני לרבות שאר כל עבודות ת''ל מבני אהר עבודה המסורה לבני אהר כל
כה שאינו מודה בה אינו חולק בכהונה:
 .È˘‡ ·¯ ÈÚ· 2אליבא דאבא שאול:
 .‰˙ „ 3יכול אתה לדו:
 .¯Ó‡Â ÌÂÈ ÏÂ·Ë ‡· 4לחבירו טהור של בית אב שלו:
 .ÈÏ Ô˙ 5בחלק מ המנחה של ישראל ואוכל לערב:
 .Ï''‡ 6טהור לטבול יו כלומר כ יש לו להשיבו:
 .Í˙‡ËÁ· ÍÁÎ ‰ÙÈ˘ ÌÂ˜Ó· Ì‡ ‰ÓÂ 7דכה המחוייב חטאת מביאו ומקריב
אפילו במשמר שאינו שלו ועבודתה ועורה שלו בפרק הגוזל בב''ק )קט (:מני
לכה שבא ומקריב קרבנותיו בכל עת ובכל שעה שירצה ת''ל ובא בכל אות
נפשו ושרת ומני שעבודתה ועורה שלו ת''ל ואיש את קדשיו לו יהיו:
 .Ï‡¯˘È ˙‡ËÁÓ ÍÈ˙ÈÁ„ 8דטבול יו אינו חולק בה דכתיב )ויקרא ו( הכה
המחטא אותה יאכלנה ואוקימנא לעיל )צט (.יחלקנה:
 .Í˙Á Ó· ÍÁÎ Ú¯Â‰˘ ÌÂ˜Ó 9שא התנדבת מנחה והקרבת אפילו אתה טהור
אי אתה אוכלה כדכתיב כל מנחת כה כליל וגו' )ויקרא ו(:
 .ÍÁÈ„‡˘ ÔÈ„ Â È‡ 10כל זמ שאתה טבול יו ואינ 0ראוי להקריב ממנחת
ישראל:

ואיד?!0
פרי:0
רש"י

 .ÍÁÎ ‰ÙÈ ÍÎ 11בחטאת:0
 .‰È‰˙ ÂÏ ‰˙Â‡ ·È¯˜Ó‰ Ô‰ÎÏ 12במנחה כתיב:
 .'ÂÎ ÌÂ˜Ó· ‰ÓÂ 13טהור קמהדר ליה לטבול יו הכי שלא יחלוק עמו:
 .ÈÁÎ Ú¯Â‰˘ Ì˘Î˘ 14במנחתי כ 0הורע כח 0במנחת:0
 .˜Â˘Â ‰ÊÁÓ ÈÏ Ô˙ 15חלק כמו 0ואוכל לערב:
 .ÈÈ„·ÚÂ ÈÈ˘ Ïˆ‡ ÈÁÎ Ú¯Â‰ ÔÎ˘ 16א) כשאני טהור שאיני רשאי להאכילה
לה:
 .ÌÂÈ ÏÂ·Ë ‡ˆÈ 17בפחי נפש:
 .ÂÈ¯ÓÂÁÂ ÂÈÏÂ˜ 18שהיה דורש להנאתו ואומר למה דחיתני כו':
 .'ÂÎ Â ÈÓÈÓ Ô Â‡ 19שא) ה נדחי מ המקראות הללו שאינ ראויי לעבודה:
 .‡ÓÈÏÂ È‡Á‡ ·¯ ÍÈ¯Ù 20וליתני ר' אלעזר בר' שמעו בהאי דינא:
 .ÏÎÂ‡Â ¯ÂÎ·Ó ÈÏ Ô˙ 21לערב אמר לו טהור מה א במקו כו':
 .˜Â¯Ê˙ ÌÓ„ ˙‡ 22בבכור כתיב בא זרוק ואכול ואע''ג דאי בכור נאכל
במחלוקת שאינו נית לאנשי משמר אלא לכל כה שירצה כתרומה וכפדיו
הבכור מיהו תיפוק ל מינה דלא יתנו בכור אלא למי שראוי לעבודה באותה
שעה:
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פרק שנים עשר

מי כתיב ובשר לכה הזורק?
" ּו ְב ָ ׂש ָרם יִ ְהיֶה ּ ָל ְך" כתיב ,אפילו לכה אחר.
והיכי עביד הכי?
והאמר ¯· ‰ Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
בכל מקו מותר להרהר,
חו #ממרח #ומבית הכסא!?
לאונסו שאני* .
1

קג.

2

משנה )בג(:
כל שלא זכה המזבח בבשרה 
לא זכו כהני בעורה,
שנאמר )ויקרא ז,ח(" :עֹלַ ת ִא ׁיש",
עולה שעלתה לאיש.

רלט

זבחים

הניחא למא דאמר:
מותרות לנדבת ציבור אזלי;
אלא למא דאמר:
מותרות לנדבת יחיד אזלי 
מאי איכא למימר?
כדאמר ¯·‡:
" ָהעֹלָ ה" )ויקרא ו,ה(  עולה ראשונה;
הכא נמי 
העולה  עולה ראשונה.
11

12

13

14

¯· Â·ÈÈ‡ Èאמר ¯·:È‡ È È
פרט למתפיס עולה לבדק הבית,
לא מיבעיא למא דאמר:
קדשי בדק הבית תפסי מדאורייתא;
אלא אפילו למא דאמר :לא תפסי 
הני מילי  בשר,
אבל עור  תפיס.

3

15

16

17

עולה שנשחטה שלא לשמה,
א) על פי שלא עלתה לבעלי 
עורה לכהני.
4

אחד עולת האיש ואחד עולת האשה 
עורותיה לכהני.
5

עורות קדשי קלי לבעלי,
עורות קדשי קדשי לכהני.
קל וחומר,
ומה א עולה שלא זכו בבשרה  זכו בעורה,
קדשי קדשי שזכו בבשרה  אינו די שיזכו בעורה?
אי מזבח יוכיח,
שאי לו עור בכל מקו.
6

7

גמרא:
תנו רבנ:

וכ אמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯·:‰Â·‡ ¯· ‰
פרט לעולה הבאה מ המותרות.
אמר ליה ¯·  ‡ Â Ó‰ל¯· :ÔÓÁ
כמא?
כ¯·?‰„Â‰È È
הא הדר ביה,
דתניא:
ששה לנדבה,
לעולה הבאה מ המותרות,
שלא יהו כהני זכאי בעורה,
18

19

2120

רש"י

"עֹלַ ת ִא ׁיש" )ויקרא ז,ח(,
פרט לעולת הקדש;
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
פרט לעולת גרי.
8

9

מאי פרט לעולת הקדש?
אמר ¯·:ÛÒÂÈ ¯· ‡ÈÈÁ È
פרט לעולה הבאה מ המותרות.
10

רש"י

 .ÈÎ‰ „È·Ú ÈÎÈ‰Â 1רבי אלעזר ברבי שמעו דאמר האי דינא בבית הכסא:
 .ÂÒ Â‡Ï 2שהיתה שמועתו שגורה בפיו ומהרהר בה על כרחו ודוגמתו שמעתי
בקדושי )לג:(.
 .‰¯˘·· Á·ÊÓ‰ ‰ÎÊ ‡Ï˘ ÏÎ :'È ˙Ó 3כגו שאירע בה פסול קוד זריקה
דלא היתה לה שעת היתר למזבח:
 .ÌÈ ‰ÎÏ ‰¯ÂÚ 4מקראי איתרבאי בברייתא בגמרא:
 .‰˘‡‰ ˙ÏÂÚ „Á‡Â 5דאיתרבאי נמי מקרא:
 .ÌÈ˘„˜ È˘„˜ ˙Â¯ÂÚ 6חטאות ואשמות לכהני כדמפרש טעמא ואזיל:
 .ÁÈÎÂÓ Á·ÊÓ‰ ÔÈ‡ 7כלומר ואי ל 0לומר מזבח יוכיח שזכה בבשר העולה
ולא זכה בעורה וא) אתה אל תתמה בקדשי קדשי שאע''פ שזכו כהני בבשר
לא יזכו בעור אי זו הוכחה שאי למזבח עור בכל מקו אבל לכהני מצינו
שזכו בעור העולה וקל וחומר שיזכו בעורות קדשי קדשי:
 .˘„˜‰ ˙ÏÂÚÏ Ë¯Ù :'Ó‚ 8לקמיה מפרש לה:
 .ÌÈ¯‚ ˙ÏÂÚÏ Ë¯Ù 9לקמיה פרי 0אטו גר לאו איש הוא:

 .˙Â¯˙ÂÓ‰ ÔÓ 10דכל אשמות של רעייה כגו תמורת אש ואש שמתו בעליו
ושכיפרו בעליו באחר דקיימא ל ירעו וימכרו ויפלו דמיה לנדבה והוא עולת
קי #המזבח דלאו עולת איש הוא אלא נדבת צבור היא ונסכיה משל צבור ואי
בעליו סומ 0עליה ואינו שוחטה כדתנ בתמורה )כ:(:
 .'ÂÎ ‡ÁÈ ‰ 11פלוגתא דרבי אליעזר ורבנ היא בתמורה )ש(:
 .¯Â·ˆ ˙·„ Ï 12לקי #המזבח:
 .„ÈÁÈ ˙·„ Ï 13בעליו של אש שניתותר הוא עצמו מביא עולה בדמיו והוא
סומ 0עליה ושוחטה ונסכיה קריבי משלו:
) .‡·¯ ¯Ó‡„Î 14יומא לד (.גבי וער 0עליה העולה דילפינ מינה מני שלא יהא
דבר קוד לתמיד של שחר ת''ל וער 0עליה העולה וגו' ואמרינ מאי תלמודא
ואמר רבא העולה משמע העולה ראשונה האמורה בסדר קרבנות היו הכא נמי
עור העולה כתיב העולה ראשונה שהופרשה מתחילה לש עולה ולא הבאה
ממותר אש וממותר חטאת ולקמיה פרי 0והא קי''ל עורה לכהני ממדרש
יהוידע הכה:
 .˙È·‰ ˜„·Ï Â˙ÏÂÚ ÒÈÙ˙ÓÏ Ë¯Ù 15שאי עורה לכהני:
 .'ÂÎÂ ‡ÈÚ·ÈÓ ‡ÏÂ 16בפ' בתרא דתמורה )לב (:דקאמר עולא המתפיס עולה
לבדק הבית אי בה אלא עיכוב גיזברי בלבד ומותבינ לעולא המתפיס עולה
לבדק הבית אסור לשוחטה עד שתפדה ומשני עולא האי דמצרי 0ליה פדיה
מדרבנ מכלל מא דמותיב בעי למימר דאורייתא ולעני עורה לא מיבעיא
למ''ד מדאורייתא תפסה בה קדושת בדק הבית דאי עורה לכהני א שחטה
עד שלא נפדית דלאו עולת איש הוא אלא עולת הקדש:
 .„''ÓÏ 'ÈÙ‡ ‡Ï‡ 17מדרבנ בעלמא אבל מדאורייתא לא הני מילי
דמדאורייתא לא בשר דשל מזבח הוא ואי קדושה חלה עליו שאינו שלו על פיו
אבל עור דלאו ממו מזבח הוא וכהני אכתי לא זכו ביה תפוס:
 .‰„Â‰È È·¯Î Ô‡ÓÎ 18לקמ מייתי לה דאמר אי עורה לכהני:
 .‰È· ¯„‰ ‡‰ 19דקאמרי ליה א כ בטלת מדרשו של יהוידע הכה ולא אהדר
להו מידי:
 .‰·„ Ï ‰˘˘ 20בי''ג שופרות שהיו במקדש קמיירי דכתוב עליה תקלי
חדתי ]ותקלי עתיקי[ קיני וגוזלי עולה עצי ולבונה וזהב לכפרת וששה
לנדבה ומפרש מאי ניהו ששה לנדבה:
 21ה''ג ששה לנדבה לעולה הבאה מ המותרות שאי הכהני זכאי בעורה:
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דברי ¯·;‰„Â‰È È
אמר לו ¯· ,‰ÈÓÁ Èואמרי לה ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
א כ 
ביטלת מדרשו של יהוידע הכה!
דתניא )שקלי ו:ו(:
זה מדרש דרש יהוידע הכה:
" ָא ׁ ָשם ה ּוא ָא ׁשֹם ָא ׁ ַשם לַ יהֹוָ ה" )ויקרא ה,יט(.
כל שבא משו חטא ומשו אשמהיד ילקח בו עולות,
הבשר לש ,ועורותטו לכהני!?
אמר ליה:
אלא מר במאי מוקי לה?
אמר ליה:
מוקמינא ליה במקדיש נכסיו,
וכד¯·,Ú˘Â‰È È
דתנ )ש ד:ז(:
המקדיש נכסיו והיו בה בהמות הראויות לגבי מזבח,
זכרי ונקבות,
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
זכרי ימכרו לצורכי עולות,
נקבות ימכרו לצורכי זבחי שלמי,
ודמיה יפלו ע שאר נכסי לבדק הבית;
¯· Ú˘Â‰È Èאומר:
זכרי עצמ יקרבו עולות,
ונקבות ימכרו לצורכי שלמי ויביא בדמיה עולות,
ושאר נכסי יפלו לבדק הבית;
ואפילו ל¯· Ú˘Â‰È Èדאמר:
אד חולק הקדישו,
הני מילי  בשר,
אבל עור  תפיס.

11

תנו רבנ:

"עֹלַ ת ִא ׁיש" )ויקרא ז,ח(,
אי לי אלא עולת איש;
עולת גרי נשי ועבדי,
מני?
תלמוד לומר:
"ע ֹור ָהעֹלָ ה" )ש( ,ריבה.
א כ 
מה תלמוד לומר  "עֹלַ ת ִא ׁיש"?
עולה שעלתה לאיש,
פרט לשנשחטה חו #לזמנה וחו #למקומה,
שלא יהו הכהני זכאי בעורה.
12

2

3

13

4

6

7

8

9

10

¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
פרט לעולת גרי.
רש"י

 .'‰Ï Ì˘‡ 1אי אפשר אש לה' שכבר נאמר אש לכה כחטאת כאש תורה
אחת לה וגו' הא כיצד כל דבר הבא ממותר חטאת כגו מפריש מעות לחטאתו
וניתותר מה וממותר אשמות כגו הנ 0דאזלי לראייה דקיימא ל )תמורה יח (.כל
שבחטאת מתה באש רועה:
 .'ÂÎ Ô‰· Á˜ÏÈ 2נמצאו שני כתובי מקויימי אש לה' בשר לעולה ואש
לכה העור והיינו דכתיב כס) אש וכס) חטאות לא יובא וגו':
 .‰Ï È˜ÂÓ È‡Ó· ¯Ó ‡Ï‡ 3להא דתני לעיל פרט לעולת הקדש:
 .Ú˘Â‰È È·¯ÎÂ 4דאמר זכרי עצמ יקרבו עולות וה 0עולת הקדש היא
וכדמסיי ואזיל דכי א''ר יהושע דחייל ש מזבח עלייהו מעיקרא אמאי דחזי
למזבח קאמר אבל בעור מודה דחייל עלה קדושת בדק הבית:
 .ÂÈÒÎ ˘È„˜Ó‰ 5לבדק הבית:
 .Á·ÊÓÏ ˙ÂÈÂ‡¯‰ 6תמימי:
 .'ÂÎ ˙ÂÏÂÚ ÈÎ¯ˆÏ Â¯ÎÓÈ ÌÈ¯ÎÊ 7דקי''ל בתמורה )לג (:המתפיס תמימי לבדק
הבית כשה נפדי אינ נפדי אלא למזבח שכל הראוי למזבח אינו יוצא מידי
מזבח לעול:
 .˙ÂÏÂÚ Â·¯˜È ÔÓˆÚ ÌÈ¯ÎÊ 8לש אותו האיש דקסבר אד חולק הקדישו
ואע''ג דמקדיש סתמא דעתיה הוה להקריב למזבח הראוי לו:
 .'ÂÎ Â¯ÎÓÈ ˙Â·˜ Â 9אבל ה עצמ לא יקרבו שלמי עד שימכרו דכיו
דמקדיש סתמא הכל הקדיש הראוי למזבח דומיא דבדק הבית שכולו קדוש
הלכ 0לדמי עולה אקדשינהו ובה 0עולה דרבי יהושע זכרי הקריבי עולות
קא''ר יהודה לעיל פרט לעולת הקדש:
 .Ú˘Â‰È È·¯Ï 'ÈÙ‡Â 10כלומר ואע''ג דאמר ר' יהושע אד חולק הקדישו הראוי
למזבח למזבח ושאינו ראוי למזבח יהא לבדק הבית לא שיהו כשאר קדשי
מזבח שעורותיה לכהני דמודה הוא שהעור נתפס לבדק הבית כשאר נכסי
שלו:

זבחים

אמר ליה ¯·  È‡˜ÏÈÁ ¯· È‡ÓÈÒל¯·:‡ È
אטו גר לאו איש הוא!?
אמר ליה:
פרט לגר שמת ואי לו יורשי.

1

5

רמ

קג:

יכול  שאני מרבה שנשחטה שלא לשמה,
הואיל ולא עלתה לבעלי* ,
לא יהו כהני זכאי בעורה;
תלמוד לומר:
"ע ֹור ָהעֹלָ ה",
מכל מקו.
14

"ע ֹור ָהעֹלָ ה",
אי לי אלא "ע ֹור ָהעֹלָ ה";
עורות קדשי קדשי מני?
תלמוד לומר:
"ע ֹור ָהעֹלָ ה אֲ ׁ ֶשר

15

ִה ְק ִריב" )ש(.

יכול  שאני מרבה א) קדשי קלי;
תלמוד לומר:
"עֹלָ ה",
מה עולה  קדשי קדשי,
א) כל  קדשי קדשי.
¯· Ï‡ÚÓ˘È Èאומר:
"ע ֹור ָהעֹלָ ה",
אי לי אלא העולה,
עורות קדשי קדשי מני?
ודי הוא,
ומה עולה שלא זכו בבשרה  זכו בעורה,
קדשי קדשי שזכו בבשר  אינו די שזכו בעור?
מזבח יוכיח ,שזכה בבשר ולא זכה בעור!
מה למזבח שכ לא זכה במקצת,
16

1

רש"י

 .ÔÈ˘¯ÂÈ ÂÏ ÔÈ‡Â 11דאי לה בעלי:
 12ה''ג עולת איש אי לי אלא עולת איש עולת נשי ועבדי מני ת''ל כו':
 .‰ÏÂÚ‰ 13קרא יתירא הוא דלא איצטרי 0למכתב אלא העור לכה אלא לרבות
בא:
 .ÌÈÏÚ·Ï ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ÏÈ‡Â‰ 14וא) על פי שהיא כשרה לא יזכו בעורה:
 .·È¯˜‰ ¯˘‡ 15כל הקרבנות במשמע:
 .¯˘·· ‰ÎÊ˘ 16באימורי:
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תאמר בכהני שזכו במקצת,
הואיל וזכו במקצת זכו בכוליה!
¯· Èאומר:
כל עצמו לא הוצרכנו אלא לעור העולה בלבד,
שבכל מקו העור מהל 0אחר הבשר,
פרי הנשרפי ושעירי הנשרפי,
ה נשרפיטז ועורותיה עמה,
חטאת ואש וזבחי שלמי ציבור מתנה לכה,
רצו  מפשיטי אות,
לא רצו  אוכלי אות על גב עור,
קדשי קלי לבעלי,
רצו  מפשיטי אות,
רצו  אוכלי אות על גב עור;
אבל עולה נאמר בה:
2

3

4

5

יה" )ויקרא א,ו(,
"וְ ִה ְפ ׁ ִשיט ֶאת ָהעֹלָ ה וְ נִ ּ ַתח א ָֹת ּה לִ נְ ָת ֶח ָ
יכול  לא יהו הכהני זכאי בעורה;
תלמוד לומר:
לו יִ ְהיֶה" )ויקרא ז,ח(,
"ע ֹור ָהעֹלָ ה אֲ ׁ ֶשר ִה ְק ִריבֹ ...
פרט לטבול יו ,ומחוסר כפורי,יז ואונ,
שיכול לא יזכו בבשר שהוא לאכילה,
יזכו בעור שאינו לאכילה;
תלמוד לומר:
"ל ֹו יִ ְה ֶיה",
יח
פרט לטבול יו ,ומחוסר כפורי ,ואונ.
6

7

98

רמא

זבחים

דאמר ¯· Ô ÁÂÈ Èמשו ¯·:Ï‡ÚÓ˘È È
נאמר בעולה לו יהיה,
ונאמר באש לו יהיה,
מה להל  עצמותיו מותרי,
א) כא  עצמותיו מותרי.
מופני,
דאי לא מופני ,איכא למיפר:0
מה לאש  שכ בשרו מותר!
"ל ֹו יִ ְה ֶיה" קרא יתירא הוא.
14

משנה )ד(:
כל הקדשי שאירע בה פסול קוד להפשיט 
אי עורותיה לכהני;
לאחר הפשיט 
עורותיה לכהני.
אמר ¯·:ÌÈ ‰Î‰ Ô‚Ò ‡ È Á È
מימי לא ראיתי עור שיוצא לבית השריפה.
אמר ¯·:‡·È˜Ú È
מדבריו למדנו ,שהמפשיט את הבכור ,ונמצא טריפה 
שיאותו הכהני בעורו;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
אי לא ראינו ראיה ,אלא יצא לבית השריפה.
15

16

17

19

18

גמרא:
כל שלא זכה המזבח בבשרה 
לא זכו הכהני בעורה,
וא) על גב דאפשטיה לעור קוד זריקה,
מני?
¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èהיא דאמר:
אי הד מרצה על העור בפני עצמו.
20

ו˙ ‡ ˜ ‡Óנמי,
תיפוק לי מדינא!?
מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא.
10

ו¯·,Ï‡ÚÓ˘È È
האי "אֲ ׁ ֶשר ִה ְק ִריב" מאי עביד ליה?
פרט לטבול יו ומחוסר כפורייט ואונ.
ותיפוק ליה מ"ל ֹו יִ ְה ֶיה"!?
¯· Ï‡ÚÓ˘È Èלטעמיה,
11

12

13

21

אימא סיפא:
כל הקדשי שאירע בה פסול קוד הפשיט 
אי עורותיה לכהני,
לאחר הפשיט 
עורותיה לכהני;
אתא ל¯· Èדאמר:
22

רש"י

1

 .˙ˆ˜Ó· ‰ÎÊ ‡Ï ÔÎ˘ 1עורות שלא מצינו עור למזבח תאמר בכהני שזכו
במקצת בעור העולה:
 .'ÂÎ ÂÓˆÚ ÏÎ 2אי לנו להביא ראיה לשאר עורות מעולה שפרט בה הכתוב
לבדה מפני שלא הוצרכנו ללמוד על שאר עורות מה תהא עליה אלא על של
עולה בלבד:
 .Ô‰ÓÚ Ô‰È˙Â¯ÂÚÂ 3כדכתיב ואת הפר ואת עורו וגו':
 .ÔÈËÈ˘ÙÓ Âˆ¯ 4שהרי לא הצריכו להפשיט ונתנו לכה כמות שה כדכתיב
כחטאת כאש תורה אחת וגו':
 .ËÈ˘Ù‰Â ‰· ¯Ó‡ 5והבשר למזבח ועל העור שהזקיקו להפשיט לא אמור מה
תהא עליו ולמזבח אינ 0יכול להביאו )זה( דבהדיא פרט ל 0הקטר באברי
מופשטי ולא פרט ל 0העור עמה:
 .‰È‰È ÂÏ 6רישיה דקרא המקריב את עולת איש ועליה קאי לו יהיה:
 .'ÂÎ Ô Â‡Ï Ë¯Ù 7דלא חזי להקרבה:
 .¯˘·· ÂÎÊÈ ‡Ï ÏÂÎÈ˘ 8כלומר אע''פ שנתמעטו מלחלוק בבשר מלאכול לערב
הוצרכו למעט מ העורות:
 .¯˘·· ÂÎÊÈ ‡Ï ÏÂÎÈ˘ 9מפני שהוא ראוי לאכילה וה אינ ראוי לאכילת
היו:
 .‡ È„Ó 10כי היכי דנפקא ליה לרבי ישמעאל ולמה לי קרא לעורות קדשי
קדשי:
 .·È¯˜‰ ¯˘‡ 11דילי) ת''ק מיניה עורות קדשי קדשי מאי עביד ליה:
 .‰È‰È ÂÏÓ ‰ÈÏ ˜ÂÙÈ˙ 12כדנפקא ליה לרבי:
 .‰ÈÓÚËÏ Ï‡ÚÓ˘È È·¯ 13דדריש לו יהיה לדרשא אחריתי:

רש"י

 .‡Â‰ ‡¯È˙È ‡¯˜ 14דמצי למכתב עור העולה אשר הקריב לכה ולשתוק:
 .ÌÈ ‰ÎÏ Ô‰È˙Â¯ÂÚ ÔÈ‡ :'È ˙Ó 15אלא נשרפי ע עור:
 .‰ÙÈ¯˘Ï ‡ˆÂÈ ¯ÂÚ È˙È‡¯ ‡Ï 16משהופשט הכי מפרש לה בגמרא:
 .‰ÙÈ¯Ë ‡ˆÓ Â 17ואפילו שפסול זה היה בו קוד הפשט הואיל ולא ניכר עד
לאחר הפשט יאותו הכהני בעורו:
 .‰È‡¯ È˙È‡¯ ‡Ï ÔÈ‡ 18שמא לא אירע בימיו שימצא טריפה אחר הפשט וא
אירע ושרפוה הוא לא ראה:
 .‰ÙÈ¯˘‰ ˙È·Ï ‡ˆÈ ‡Ï‡ 19הואיל וקוד הפשט הוה ביה:
 :'Ó‚ 20ה''ג בגמ' כל שלא זכה המזבח בבשרה לא זכו הכהני בעורה ואע''ג
דאפשטיה לעור קוד זריקה ול''ג כל שאי לו בבשר דההיא מאי בעיא לעני
ד מרצה על העור הא ההיא בכה טמא קאמר אלא רישיה דה 0דלעיל מה0
נקט ואותיב הכי קתני רישא כל שלא זכה המזבח בבשרה כגו שאירע בו פסול
קוד זריקה דלא היה לה לבשר שעת היתר למזבח לא זכו הכהני בעורה ולא
פליג בי שהופשט קוד הפסול בי לא הופשט אלמא אע''ג דאפשטיה לעור
קוד זריקה ונפסל הבשר ואח''כ זרק קאמר דלא זכו בעורה:
 .‡È‰ ÔÂÚÓ˘ '¯· ¯ÊÚÏ‡ '¯ È Ó 21דאמר לקמ )קד (.אי הד מרצה על עור
חלו #בפני עצמו בלא בשר כגו א נפסל הבשר ואי הד מרצה עליו א) העור
לא יצא מידי מעילה להיות ניתר לכהני אחר הפשט:
 .ÌÈ ‰ÎÏ Ô‰È˙Â¯ÂÚ 22ואפילו אירע פסול זה קוד זריקה:
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הד מרצה על העור בפני עצמו;
רישא ¯·,ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
סיפא ¯·?È
אמר ‡·:ÈÈ
כ
מדסיפא ¯· È
כא
רישא נמי ¯·,È
ומודה ¯· Èשאי הפשט קוד זריקה.
2

קד.

¯·‡ אמר:
מדרישא ¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
סיפא נמי ¯·,ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
מאי קוד הפשט * ומאי אחר הפשט?
קוד שנראו להפשט ,אחר שנראו להפשט.
4

3

מאי ¯· Èומאי ¯·?ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
דתניא:
¯· Èאומר:
הד מרצה על העור בפני עצמו,
וכשהוא ע הבשר,
נולד בו פסול בי קוד זריקה בי לאחר זריקה 
הרי הוא כיוצא בו;
¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
אי הד מרצה על העור בפני עצמו,
וכשהוא ע הבשר ,נולד בו פסול קוד זריקה 
הרי הוא כיוצא בו,
אחר זריקה 
הורצה בשר שעה אחת ,יפשיטנו ועורו לכהני.
5

6

לימא בד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èו¯· Ú˘Â‰È Èקמיפלגי,
כב
דתניא:
ית עֹל ֶֹת ָ
יך ַה ָּב ָ ׂשר וְ ַה ָ ּדם" )דברי יב,כז(,
ש ָ
"וְ ָע ִ ׂ
¯· Ú˘Â‰È Èאומר:
א אי ד אי בשר ,א אי בשר אי ד;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
ד א) על פי שאי בשר ,שנאמר:
"וְ ַדם זְ ָב ֶח ָ
יך יִ ּ ׁ ָש ֵפ ְך" )דברי יב,כז(,
א כ 
ית עֹל ֶֹת ָ
יך ַה ָּב ָ ׂשר וְ ַה ָ ּדם"?
ש ָ
מה תלמוד לומר  "וְ ָע ִׂ
רש"י

 .È·¯Ï Ô‡˙‡ 1דפליג עליה דרבי אלעזר לקמ )ש( ואמר הד מרצה על עור
חלו #בפני עצמו בלא הרצאת בשר:
 .‰˜È¯Ê Ì„Â˜ Ë˘Ù‰ ÔÈ‡˘ È·¯ ‰„ÂÓÂ 2אע''ג דאמר הד מרצה על העור בפני
עצמו היכא דאיתרמי דאיפשט קוד זריקה מודה הוא שאי כהני רגילי בכ0
שאסור לשהות הד כל כ 0הלכ 0נמי דקתני כל שלא זכה המזבח בבשרה לא
זכו הכהני בעורה טעמא משו דפסול דקוד זריקה קוד הפשט הוא ומיהו
היכא דאיתרמי דהפשיט קוד זריקה ונפסל אחר הפשט אע''פ שלא זכה מזבח
בבשר יזכו הכהני בעורה ומשנתינו דברה בהוה:
 .Ë˘Ù‰Ï Â‡¯ ˘ Ì„Â˜ 3קוד זריקה אי עורותיה לכהני ואפי' הופשט
ואח''כ נפסל וכל שכ כשהוא ע הבשר דאי ד מרצה על העור בלא בשר:
 .Ë˘Ù‰Ï Â‡¯ ˘ ¯Á‡Ï 4דהיינו לאחר זריקה עורותיה לכהני ואפי' עורו ע
הבשר כשנפסל כדקאמר רבי אלעזר דכיו שנזרק הד והורצה בשר שעה אחת
יפשיטנו ועורו לכהני:
 .ÂÓˆÚ È Ù· ¯ÂÚ‰ ÏÚ 5א הופשט ונפסל הבשר קוד זריקה וזרק הד הותר
העור דקסבר רבי אי עור פסול אלא הנפסל ע הבשר אבל הופשט קוד פסולו
אפי' קוד זריקה אתיא זריקה ושריא ליה וכל שכ אחר הפשט ואחר זריקה
אבל א קוד הפשט נפסל ואפילו אחר זריקה הרי הוא כבשר:
 .'ÂÎ ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È·¯ 6קסבר בזריקה כשרה תליא היתר העור אבל
נפסל בשר קוד זריקה אי העור מותר ואפילו הופשט קוד פסולו:

רמב

זבחים

לומר ל 0
מה ד  בזריקה,
א) בשר  בזריקה,
הא למדת 
שריוח יש בי כבש למזבח;
לימא מא דאמר :הורצה 
כ¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
ומא דאמר :לא הורצה 
כ¯·?Ú˘Â‰È È
7

8

אליבא ד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èכולי עלמא לא פליגי,
כי פליגי  אליבא ד¯·,Ú˘Â‰È È
מא דאמר :לא הורצה  כ¯·;Ú˘Â‰È È
מא דאמר :הורצה 
אמר ל 0
עד כא לא קאמר ¯· Ú˘Â‰È Èהת 
אלא בבשר דליכא פסידא לכהני,
אבל עור דאיכא פסידא לכהני 
אפילו ¯· Ú˘Â‰È Èמודה,
מידי דהוה אדיעבד,
דתנ:
נטמא בשר או נפסל,
או שיצא חו #לקלעי 
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר :יזרוק,
¯· Ú˘Â‰È Èאומר :לא יזרוק,
ומודה ¯· Ú˘Â‰È Èשא זרק 
הורצה.
9

10

11

12

13

אמר רבי חנינא סגן הכהנים כו'.
ולא?
הרי פרי הנשרפי ושעירי הנשרפי!?
למצות לא קאמרינ.
1514

רש"י

 .„''Ó 7הד מרצה על העור לאחר שנפסל בשר:
 .¯ÊÚÈÏ‡ È·¯Î 8דאמר ד אע''פ שאי בשר:
 .È‚ÈÏÙ ‡Ï Ú''Î ¯ÊÚÈÏ‡ '¯„ ‡·ÈÏ‡ 9כלומר מילתיה דרבי אלעזר ברבי שמעו
דאמר לא הורצה ודאי פלוגתא היא דעל כרח 0מודה הוא דאילו רבי אליעזר לא
קאי כוותיה דהא קאמר יזרוק לכתחילה א) ע''פ שאי בשר כגו אבד או נשר)
אלמא זריקה מעלייתא היא:
 .Ú˘Â‰È È·¯„ ‡·ÈÏ‡ È‚ÈÏÙ ÈÎ 10כלומר הא דאמר דמ''ד הורצה כר' אליעזר
ולא כרבי יהושע ליתא דאפילו אליבא דרבי יהושע אמרה רבי למילתיה:
 11ה''ג  .ÌÈ ‰ÎÏ ‡„ÈÒÙ ‡ÎÈÏ„ ¯˘·· ‡Ï‡ Ú˘Â‰È ¯''‡ ‡Ï Ô‡Î „Úע''כ לא
קאמר רבי יהושע א אי בשר אי ד אלא לעני לעלות קרב לבעלי לחובה
דליכא פסידא לכהני והתורה אמרה )דברי יב( הבשר והד:
 .‰„ÂÓ Ú˘Â‰È È·¯ ÂÏÈÙ‡ ÌÈ ‰Î„ ‡„ÈÒÙ ‡ÎÈ‡„ ¯ÂÚ ÔÈ ÚÏ Ï·‡ 12דלא
מפסידנא להו שלא כדי וא נשר) בשר או אבד קוד זריקה לכתחילה לא
יזרוק וליכא פסידא דכהני שהרי לא קרב הקרב וא עבר וזרק הד הויא
זריקה להתיר העור אע''פ שלא עלה לו הקרב הקרבה הוי וקרינא ביה עור
העולה אשר הקריב:
 .„·ÚÈ„‡ ‰Â‰„ È„ÈÓ 13דקתני א זרק הורצה הניחא גבי נטמא איכא למימר
הצי #מרצה אבל גבי יוצא לא מרצה הצי #וקאמר א זרק הורצה אלמא ק''ל
היה לו לרבי יהושע בדרשה זו דא אי בשר אי ד דא זרק הורצה הלכ 0גבי
אבוד ושרו) נמי אע''ג דבדיעבד נמי פסול כדאמרינ בכיצד צולי )פסחי עח(:
לעני עור מיהא מודה:
 .¯Ó‡˜ ‡Ï Ô˙ÂˆÓÏ 14דהני הכשר מצות בכ 0וכי קאמר ר' חנינא בנשרפי
מחמת פסול:
 .‰˜È¯Ê Ì„Â˜Â Ë˘Ù‰ Ì„Â˜ ‡ÎÈ‡‰Â 15דבי לרבי בי לרבי אלעזר ברבי שמעו
נשר) לרבי משו דקוד הפשט ולרבי אלעזר משו דקוד זריקה:
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פרק שנים עשר

הרי קוד הפשט וקוד זריקה!?
חלו #קאמרינ.
1

רמג

זבחים

משנה )הו(:
פרי הנשרפי ושעירי הנשרפי,
בזמ שה נשרפי כמצות 
נשרפי בבית הדש ומטמאי בגדי,
וא אינ נשרפי כמצות 
נשרפי בבית הבירה ואינ מטמאי בגדי* .
היו סובלי אותו במוטות,
יצאו הראשוני חו #לחומת העזרה,
והאחרוני לא יצאו 
הראשוני מטמאי בגדי,
והאחרוני אינ מטמאי בגדי עד שיצאו;
יצאו 
אלו ואלו מטמאי בגדי;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
אינ מטמאי עד שיוצת האור ברוב.
נית 0הבשר 
אי השור) מטמא בגדי.
11

והאיכא אחר הפשט וקוד זריקה,
ל¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èדאמר:
אי הד מרצה על העור בפני עצמו!?
¯· ‡ È Á Èכ¯· Èסבירא ליה.
2

3

ואיבעית אימא 
אפילו תימאכג כ¯·,ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
מודה ¯· Èשאי הפשט קוד זריקה.
4

12

13

קד:

14

15

16

17

והאיכא נמצאת טריפה בבני מעיי!?
קסבר 
נמצאת טריפה בבני מעיי 
מרצה.
דיקא נמי ,דקתני )עדויות ב:ב(:
אמר ¯·:‡·È˜Ú È
מדבריו למדנו,
שהמפשיט את הבכור ונמצא טריפה 
שיאותו הכהני בעורו;
שמע מינה.
ואלא מאי קא משמע ל ¯·?‡·È˜Ú È
הא קא משמע ל  אפילו בגבולי.
5

6

7

8

אמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
הלכה כ¯·,‡·È˜Ú È
וא) ¯· ‡·È˜Ú Èלא אמר אלא כשהתירו מומחה,
אבל לא התירו מומחה  לא.
והלכתא כדברי ,ÌÈÓÎÁ
בשר בקבורה ,והעור בשריפה.
9

10

רש"י

 .'È¯Ó‡˜ ıÂÏÁ 1מימי לא ראיתי עור מופשט יוצא לבית השריפה והנפסל קוד
הפשט עורו נשר) בבשרו ואי מפשיטי אותו:
 .‰˜È¯Ê Ì„Â˜ Ë˘Ù‰ ¯Á‡ ‡ÎÈ‡‰Â 2דלרבי אלעזר ברבי שמעו חלו #ונשר)
הוא:
 3ומשני ¯· .Ï''Ò È·¯Î ‡ È Á Èדאמר הד מרצה על העור:
 4ה''ג ואב''א אפילו תימא כר' אלעזר בר''ש ומודה רבי שאי הפשט קוד
זריקה .אפילו תימא רבי חנינא כרבי אלעזר ס''ל ודקא קשיא ל 0הא איכא אירע
בו אחר הפשט קוד זריקה לא איתרמי בימיו דאפילו לרבי דאמר הד מרצה
על העור בפני עצמו מודה הוא דאי הפשט קוד זריקה )ולא הורגלו בכ (0וכל
שכ לרבי אלעזר ברבי שמעו לא הורגלו בכ:0
 .ÌÈÈÚÓ È ·· ‰ÙÈ¯Ë ˙‡ˆÓ ‡ÎÈ‡‰Â 5לא נמצא פסולו עד שהופשט ופסול זה
קוד זריקה וקוד הפשט היה בו דקס''ד דבי לרבי ובי לרבי אלעזר נשר)
כדאמר לרבי משו דקוד הפשט ולרבי אלעזר משו קוד זריקה:
 .‰ˆ¯Ó 6הואיל ולא הוכר פסולו קוד הפשט לרבי וקוד זריקה לרבי אלעזר
מרצה על העור והבשר ישר) כשאר פסולי קדשי:
 .‡·È˜Ú È·¯ Ï''Ó˜ È‡Ó ‡Ï‡ 7כיו דשמעיה לרבי חנינא דאמר בשאר קדשי
מרצה למה לי לאשמועינ בכור:
 .ÔÈÏÂ·‚· ÂÏÈÙ‡„ 8בכור בעל מו הנשחט בו במדינה על מומו ולא התירו
הכתוב אלא באכילה כדכתיב )דברי טו( בשערי 0תאכלנו אבל א מת עורו אסור
וטעו קבורה ואשמועינ רבי עקיבא דהיכא דלא ניכר טריפתו עד לאחר הפשט
שראה שחיטתו והפשיט עורו כאילו נזרק דמו במקדש ונמצא טריפה לאחר
הפשט:
 .‰¯Â·˜· ¯˘· 9דאי מאכילי קדשי לכלבי ושריפה ליכא דאי שריפה
בקדשי אלא כשהובאה לעזרה ונפסל לאחר שחיטה:
 .‰ÙÈ¯˘· ¯ÂÚ‰Â 10לא ידענא טעמא ונראה בעיני דל''ג האי פירושא אלא ה''ג
והלכה כדברי חכמי ותו לא מידי ותוספתא זו גירסא דתלמידי תרביצאי היא
וטעו במה ששנינו במשנתינו במילתייהו דרבנ לבית השריפה יצא ואני אומר

18

גמרא:
מאי בירה?
אמר ¯· ‰ Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
מקו יש בהר הבית ובירה שמו;
ו¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר:
כל הבית כולו קרוי בירה,
ינו ִתי".
שנאמר )ע"פ דברי הימי א כט,יט(" :ואל ַה ִּב ָירה אֲ ׁ ֶשר הֲ ִכ ֹ
אמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯·:‰Â·‡ ¯· ‰
שלשה בית הדשני ה:
בית הדש גדול היה בעזרה,
שש שורפי פסולי קדשי קדשי,
ואימורי קדשי קלי,
ופרי הנשרפי ושעירי הנשרפי,
שאירע בה פסול קוד זריקה;
ובית הדש אחר היה בהר הבית,
שש שורפי פרי הנשרפי,
ושעירי הנשרפי שאירע בה פסול אחר זריקה;
וכמצות 
19

20

21

1

רש"י

דרבנ לאו אדר''ע קיימי דאיירי בבכור בגבולי אלא אדרבי חנינא קיימי דאיירי
בקדשי המקדש:
 .Ô˘„‰ ˙È·· ÔÈÙ¯˘ :'È ˙Ó 11חו #לג' מחנות כדילי) לקמ בפירקי:
 .ÌÈ„‚· ÔÈ‡ÓËÓÂ 12לעסוקי בה כדכתיב )ויקרא טז( והשור) אות וגו':
 .Ô˙ÂˆÓÎ ‡Ï˘ 13שנפסלו טעוני שריפה כשאר פסולי קדשי:
 .‰¯È·‰ ˙È·· 14פעמי בעזרה פעמי בהר הבית כדאמרינ בגמרא:
 .Â˙Â‡ ÔÈÏ·ÂÒ ÂÈ‰ 15הנשרפי כמצות במוטות לקמ ילי) לה:
 .ÌÈ Â˘‡¯‰ 16בני אד הנושאי במוט אות שבראש האחר יוצאי ראשוני:
 .Â‡ˆÈ˘ „Ú 17האחרוני בגמרא ילי) לה:
 .¯˘·‰ Í˙È 18דגמרה שריפת אי המסייע שוב בה מטמא בגדי אבל מקמי
הכי כל המסייעי בשעת שריפה מטמאי בגדי וכולה ילי) בגמרא:
 .ÌÈ˘„˜ È˘„˜ ¯˘· ÈÏÂÒÙ ÌÈÙ¯Â˘ Ì˘˘ :'Ó‚ 19שמחיצת אכילת בעזרה
ופסולי אימורי אפילו של קדשי קלי דהואיל והקטרת הכשירי בעזרה א)
שריפת פסוליה בעזרה כדילפינ בפסחי בפרק כל שעה )כד (.מבקדש באש
תשר):
 .‰˜È¯Ê Ì„Â˜ 20שלא הגיע זמנו לצאת לפיכ 0נשרפי בעזרה:
 .‰˜È¯Ê ¯Á‡ 21שהגיע זמנו לצאת לפיכ 0נשרפי חו #לעזרה:
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רמד

זבחים

חו #לשלש מחנות.

לינת אימורי.

תני :ÈÂÏ
שלשה בית הדשני ה:
בית הדש גדול היה בעזרה,
שש שורפי פסולי קדשי קדשי,
ואימורי קדשי קלי,
ופרי הנשרפי ושעירי הנשרפי
שאירע בה פסול בי קוד זריקה ,בי לאחר זריקה;
ובית הדש אחר היה בהר הבית,
שש שורפי פרי הנשרפי ושעירי הנשרפי,
שאירע בה פסול ביציאת;
וכמצות 
חו #לשלש מחנות.

והא מדקתני סיפא:
כול מועלי בה בבית הדש עד שיות 0הבשר,
מדסיפא בשר ,רישא נמי בשר!
מידי איריא?
סיפא בשר ,רישא אימורי.

9

2

3

4

כד

בעי ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
לינה,
מהו שתועיל בפרי הנשרפי ובשעירי הנשרפי?
מי אמרינ 
כי מהניא לינה בבשר דבר אכילה,
אבל הני דלאו בני אכילה נינהו לא;
או דלמא 
לא שנא?
5

6

אמר ¯·‡:
הא מילתא איבעיא ליה ל‡·,ÈÈ
ופשטנא ליה מהא:
ושוי ,שא חישב באכילת פרי ובשריפת 
שלא עשה כלו;
מאי לאו 
מדמחשבה לא פסלה 
לינה נמי לא פסלה.
ודלמא מחשבה הוא דלא פסלה,
אבל לינה פסלה?
תא שמע:
פרי הנשרפי ושעירי הנשרפי,
מועלי בה משהוקדשו,
נשחטו 
הוכשרו ליפסל בטבול יו ובמחוסר כיפורי ובלינה;
מאי לאו  לינת בשר?
לא ,
7

10

12

11

תא שמע:
דתני :ÈÂÏ
שאירע בה פסול ביציאת;
מאי לאו  לינה?
לא,
פסול טומאה ופסול יציאה.
13

14

בעי ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
יציאה,
מהו שתועיל בפרי הנשרפי ושעירי הנשרפי?
מאי קמיבעיא ליה?
אמר ¯·:‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯È È
אליבא דמא דאמר :עדיי לא הגיע זמנו לצאת,
מי אמרינ 
הני מילי  בשר ,דאי סופו לצאת חובה,
אבל הני דסופ לצאת חובה  לא;
או דלמא 
הני נמי לא הגיע זמנו לצאת?
תא שמע :דתני :ÈÂÏ
שאירע בו פסול ביציאתו;
מאי לאו פסול יציאה?
לא,
פסול טומאה ופסול לינה.
15

16

17

18

8

רש"י

 .Ô˙ÂˆÓÎÂ 1וכשה נשרפי כמצות שלא אירע בה שו פסול:
 .˙Â ÁÓ '‚Ï ıÂÁ ÔÈÙ¯˘ 2כדילפינ בפירקי:
 .‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈ· 3הואיל ועדיי לא יצאו:
 .Ô˙‡ÈˆÈ· 4לאחר שיצאו:
 .ÏÈÚÂ˙˘ Â‰Ó 5לפוסל א לנו:
 .‰ÏÈÎ‡ ¯·„ ¯˘·· 6עולה או אימורי שה לאכילת מזבח אבל הני דלשריפה
קיימי דלא אשכח לה אלא או באכילת מזבח כדכתיב )שמות כג( לא ילי חלב
חגי וגו' או באכילת אד כדכתיב )ש יב( לא תותירו וגו':
 .'ÂÎ ·˘ÈÁ Ì‡˘ ÔÈÂ˘Â 7ושוי ר''ש וחכמי' שנחלקו בפ' ב''ש )לעיל מג (.א
פיגול נוהג בחטאות הפנימיות שא חישב לאכול מבשר הפרי למחר או א
חישב בשחיטה על מנת לשורפ חו #לג' מחנות למחר לא עשה כלו דמחשבת
אכילה בדבר שדרכו לאכול בעינ והני לאו דרכ לאכול וגבי שריפה נמי אע''ג
דכי אורחיה חשיב אכילת מזבח או אכילת אד בעינ לפגל ומ''ד פיגול נוהג
בפנימיי כגו א חישב על הקטרת אימורי להקריבו למחר:
 .‰ÏÒÙ ‡Ï ÈÓ ‰ ÈÏ 8בבשרו קס''ד דאי לינה פסלה מחשבת לינה נמי פסלה:

בעי ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
פרי הנשרפי ושעירי הנשרפי,
שיצא רובו במיעוט אבר,
מהו?
ה 0מיעוטא דאבר בתר רובא שדינ ליה,
והא לא נפקא ליה;
או דלמא 
19

20

21

רש"י

 .ÔÈ¯ÂÓÈ‡ ˙ ÈÏ 9דבמידי דהקטרה ודאי פסלה לינה:
 .¯˘·‰ Í˙ÂÈ˘ „Ú 10דכל זמ שלא נעשית מצות מועלי בה:
 .‡ÙÈÒ„Ó 11לעני מעילה בבשר איירי:
 .ÈÓ ‡˘È¯ 12לעני לינה לעני בשר קאמר:
 .ÈÂÏ È ˙„ 13במתניתא דלעיל:
 .‰‡ÈˆÈ ÏÂÒÙÂ 14כגו שיצאו לפני זריקת דמי שעדיי לא הגיע זמנ לצאת:
 .ÏÈÚÂ˙˘ Â‰Ó ‰‡ÈˆÈ 15לפוסל א יצאו מ העזרה לפני זריקת דמי:
 .‰ÈÏ ‡ÈÚ·ÈÓ˜ È‡Ó 16אמאי תיפסול הרי סופ לצאת:
 .‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯È ¯''‡ 17כי קא מיבעיא ליה אליבא דמא דפסיל בשר קדשי
קלי שיצא לפני זריקת דמי משו דעדיי לא הגיע זמנו לצאת בפרק כל
התדיר )לעיל פט (:הכא מאי מי אמרינ הני מילי בבשר קדשי קלי דאי סופ
חובה לצאת אבל הני שסופ לצאת חובה לא מיפסלי ביציאת:
 .‰ ÈÏÂ ‰‡ÓÂË ÏÂÒÙ ‡Ï 18דקאי הכא ומדחי ליה קאי הכא ומדחי ליה:
 .Â·Â¯ ‡ˆÈ˘ 19ומיעוט אחד מ האברי משלי לרובא של בהמה ליציאתה:
 .Â‰Ó 20מי הוי יציאה לטמא את המתעסקי בהוצאת רוב או לא הוי יציאה מי
אמרינ שדי מיעוטא דאבר
 21בתר רוב האבר והוה ליה כמא דלא נפק ואי כא רוב הבהמה לחו #ולעני
טומאת בגדי מחו #למחנה בעי )האי מיעוטא דאבר שיצא לחו:(#
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דף קה.

פרק שנים עשר

בתר רובא דבהמה שדינ?
פשיטא,
דלא שבקינ רובא דבהמה ואזלינ בתר רובא דאברי!
אלא שיצא חציו ברוב אבר,
קה .האי מיעוטא דאבר * בתר רוב אבר שדינ ליה,
והא נפק ליה;
או דלמא 
בתר בהמה שדינ ליה?
תיקו.
1

2

¯· ‡ Â‰ ·¯ ¯· ‰מתני לה בגברי,
במתעסקי בו חמשה בני אד ונפקו תלתא ופשו להו תרי,
מאי?
בתר רוב מתעסקי אזלינ,
או בתר בהמה אזלינ?
תיקו.
3

בעי ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
פרי ושעירי הנשרפי שיצאו וחזרו,
מהו?
מי אמרינ:
כיו דנפקי להו  איטמו להו;
או דלמא 
כיו דהדור הדור?
4

5

6

אמר ¯·:ÏÓÓ ¯· ‡·‡ È
תא שמע )כא(:
היו סובלי אות במוטות,
יצאו הראשוניכה חו #לחומת העזרה והאחרוני לא יצאו,
הראשוני מטמאיכו בגדי,
והאחרוני אי מטמאי בגדי עד שיצאו;
ואי סלקא דעת 0
כיו דנפקי להו  איטמו,
הנ 0דאיכא גואי ליטמא!
אמר ¯·:‡ È
ותסברא?
ָבוא ֶאל ַה ּ ַמחֲ נֶה" )ויקרא יד,ח( וליכא!?
הא בעינא "וְ ַא ַחר י ֹ
7

8

9

רש"י

 .ÂÈˆÁ ‡ˆÈ˘ ‡Ï‡ 1של פר ברוב אבר בחצי הפר )הג''ה( יצא רוב אחד מ
האברי ומיעוטו בחצי הפר שבפני האי מיעוטא דאבר שנשאר בפני בתר
רובא דאבר שיצא שדינ ליה והוה ליה כמא דנפק ואשתכח רוב בהמה מבחו:#
 .‰Ó‰· ¯˙· ‡ÓÏ„ Â‡ 2דמיחבר בה והיכא דאיתא שדינ לה ואע''ג דלאו רובא
דבהמה היא אלא פלגא וליכא למימר כדאמר לעיל שבקינ רובא דבהמה
אפילו הכי כיו דאי האבר נתוק לא אזלינ ביה בתר רובא ולא הויא יציאה וא
נטמא הפר שורפו בפני:
 .‰Ï È ˙Ó 3לה 0בעיא ברובא דמניינא דגברי:
 .Â‰Ó Â¯ÊÁÂ Â‡ˆÈ˘ 4קס''ד לעני טומאת בגדי של אלו שהוציאו קמיבעיא
ליה:
 .Â‰Ï ÂÓËÈ‡ 5בגדיה:
 .¯Â„‰ ¯Â„‰„ ÔÂÈÎ 6והוו להו כמי שלא יצאו:
 .Â‡ÓË ÈÓ È‡ÂÂ‚ ‡ÎÈ‡„ Í ‰ 7דהא יציאה לעני טומאת בגדי בפרי כתיבא
יוציא אל מחו #למחנה ושרפו וגו' ומיניה ילפינ לקמ בפירקי )קה (:לומר ל0
כיו שיצא הפר חו #למחנה אחת מטמא בגדי אע''פ דלא נפוק גברי נטמאו
אלא לאו משו דאמר דאי הדר הדור וכל שכ אלו שמוחזרי ועומדי שהרי
לא יצאו:
 .‡¯·Ò˙Â ‡·¯ ¯Ó‡ 8דה 0דקמייתי ראיה מילתא היא:
 .‰ ÁÓ‰ Ï‡ ‡·È ¯Á‡Â Ô ÈÚ· ‡‰ 9אלמא קרא בדנפיק לבראי קאי דכל כמה
דלא נפק לא קרינא ביה ואחר יבא וכיו דלא קרינא ביה ואחר יבא לא קרינא
ביה יכבס בגדיו:

רמה

זבחים

אלא ¯· ¯ÊÚÏ‡ Èהיכי בעי לה?
כגו דנקיטי לה בבקולסי.
10

12

11

תנו רבנ:
פרי ופרה ושעיר המשתלח 
המשלח ,השורפ ,והמוציא מטמא בגדי,
וה עצמ אי מטמאי בגדי אבל מטמאי אוכלי ומשקי,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
פרה ופרי מטמאי אוכלי ומשקי,
שעיר המשתלח אינו מטמא ,שהוא חי,
והחי אינו מטמא אוכלי ומשקי.
13

14

בשלמא ל¯· ¯È‡Ó È
כדתנא „·,Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
דתנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
15

" ַעל ָּכל ז ֶַרע זֵר ּו ַע" )ויקרא יא,לז( 
מה זרעי 
שאי סופ ליטמא טומאה חמורה ,וצריכי הכשר,
א) כל 
שאי סופ ליטמא טומאה חמורה צריכי הכשר,
יצתה נבלת עו) טהור,
שסופה ליטמא טומאה חמורה ואי צריכה הכשר;
אלא ל¯·  Ô
אי אית להו דתנא „· Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
אפילו שעיר המשתלח!
אי לית ליה 
אפילו פרה ופרי מנל?
16

17

18

כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר :אמרי ·:‡·¯ÚÓ
19

רש"י

 .‰Ï ÈÚ· ÈÎÈ‰ ¯ÊÚÏ‡ '¯ ‡Ï‡ Ô ÈÎ¯ÙÂ 10דכיו דבהכי תליא מילתא מכי נפק
קרינא ביה יכבס בגדיו ואי אהדרינהו ואתו אחריני לאפוקינהו אפי' חשבת להו
מוציאי לא מטמאו הנ 0בתראי עד דנפקי דהא לא קרינא בהו ואחר יבא:
 .ÈÒÏÂ˜·· ‰Ï ÈËÈ˜ „ 11שאחזו במקלות ועומדי מבחו #להוציא לאחר
שחזרו וקמיבעיא ליה מי אמרינ כיו שיצאו חו #לעזרה כל העסוקי בה
מכא ואיל 0חו #לעזרה מטמאי בגדי או דלמא כיו דהדור הדור ועד דנפקי
לא מטמאו:
 12בקולסי בלשו תלמו'^ ירושלמי מקל וראיתי דוגמתו בצילמי תרח נטל
בקולסא ותברינו:
 .ÌÈ„‚· ÔÈ‡ÓËÓ ÌÈÙ¯˘ ‰ ÌÈ¯ÙÂ ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù Û¯Â˘‰ 13פרה בהדיא כתיב בה
)במדבר יט( פרי פר כה משיח ופר העדה ופר יו הכיפורי גמרי מקרא יתירא
דחטאת חטאת בשילהי כל הזבחי שנתערבו )לעיל פג (.ופר יוה''כ בהדיא כתיב
)ויקרא טז(:
 .ÌÈ„‚· ÔÈ‡ÓËÓ Ô È‡ Ô‰Â 14פרה ופרי עצמ אי מטמאי בגדי הנוגעי בה
בלא מתעסקי אבל מטמאי אוכלי ומשקי הנוגעי בה ולקמ מפרש טעמא:
 .‰¯ÂÓÁ ‰‡ÓÂË ‡ÓËÏ ÔÙÂÒ ÔÈ‡˘ ÌÈÚ¯Ê ‰Ó Ï‡ÚÓ˘È '¯ È·„ ‡ ˙„Î 15כגו
אד ובגדי:
 .¯˘Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆÂ 16דבר המכשיר לקבל טומאה כגו נתינת מי ומגע שר:#
 .'ÂÎ ‡ÓËÏ ÂÙÂÒ ÔÈ‡˘ ÏÎ Û‡ 17כגו שאר אוכלי אבל הני פרה ופרי ושעיר
הואיל וסופ לטמא אד ובגדי כגו המתעסקי בה אי צריכי הכשר טומאה
הלכ 0מטמאו מחיי ואע''ג דלא איטמויי שאר בעלי חיי דעלמא:
È‡Â ÁÏ˙˘Ó‰ ¯ÈÚ˘ 'ÈÙ‡ Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È·„ ‡ ˙„ Â‰Ï ˙È‡„ È‡ Ô ·¯Ï ‡Ï‡ 18
 .Â‰Ï ‡ Ó ÌÈ¯ÙÂ ‰¯Ù Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È·„ ‡ ˙„ Â‰Ï ˙ÈÏהרי טהורי ה ולא
נאמרה בה טומאה אלא למתעסקי בה:
 .¯Á‡ ÌÂ˜ÓÓ ‰‡ÓÂË ¯˘Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ‡·¯ÚÓ· È¯Ó‡ 19הא דתנא דבי רבי
ישמעאל ה''ק כל שאי סופו לטמא טומאה חמורה צרי 0הכשר טומאה ממקו
אחר שיגע בשר #או בנבילה ולא שיטמאו מאיליו אבל מי שסופו לטמא טומאה
חמורה אי צרי 0ליגע בטומאה ומטמא טומאת אוכלי מאיליו כגו פרה ופרי
אבל חזי לטומאה מיהת בעלמא בעינ ולא בעלי חיי דלא אשכח בבהמות
בעלי חיי מטמאי:
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דף קה:

פרק שנים עשר

רמו

זבחים

צריכי הכשר טומאה ממקו אחר.
בעי ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
פרי ושעירי הנשרפי,
מהו שיטמאו אוכלי ומשקי בפני כבחו?#
מחוסר יציאה כמחוסר מעשה דמי,
או לא?
בתר דבעיא הדר פשטה:
מחוסר יציאה כמחוסר מעשה דמי.
בעא מיניה ¯· Ï‡ÂÓ˘ ¯· ‡·‡ Èמ¯·:‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ È
נבלת עו) טהור ,ל¯·,¯È‡Ó È
מהו שיטמא בכזית?
דמחתא לארעא לא תיבעי ל,0
דנקיט בפומיה לא תיבעי ל,0
כי תיבעי ל 0
דנקיט ליה בידיה,
מחוסר קריבה כמחוסר מעשה דמי,
או לא?
כז
קה :אמר ליה* :
מחוסר קריבה לאו כמחוסר מעשה דמי.
1

2

3

4

5

6

איתיביה )טהרות א:א(:
שלשה עשר דברי נאמרו בנבלת עו) טהור,
צריכה מחשבה ,ואי צריכה הכשר,
ומטמאהכט טומאת אוכלי בכביצה;
מאי לאו ¯· ¯È‡Ó Èהיא!?
לא,
¯·  Ôהיא.
והא קתני רישא )ש(:
צריכה מחשבה ואי צריכה הכשר,
ומא שמעת ליה האי סברא?
¯·;¯È‡Ó È
ומדרישא ¯· ¯È‡Ó È
סיפא נמי ¯·!¯È‡Ó È
מידי איריא?
הא  כדאיתא,
והא  כדאיתא.
7

כח

8

9

והא מדקתני סיפא:
שחיטתה ומליקתה מטהרת טריפתה מטומאתה,
מא שמעת ליה האי סברא?
¯·,¯È‡Ó È
רישא וסיפא ¯· ¯È‡Ó Èומציעתא ¯· ?Ô
אי,
רישא וסיפא ¯· ¯È‡Ó Èומציעתא ¯· .Ô
10

11

אמר ליה ¯·  ‡ Â Ó‰ל¯·,‡¯ÈÊ È
לא תיתיב אכרע 0עד דאמרת לי הא מילתא:
נבלת עו) טהור ל¯·,¯È‡Ó È
מוני לה ראשו ושני,
או אי מוני ראשו ושני?
אמר ליה:
כל היכא דמטמא אד במגע 
מוני בו ראשו ושני,
כל היכא דאי מטמא אד במגע 
אי מוני בו ראשו ושני.
12

13

בעא מיניה ¯· ‡¯ÈÊ Èמ¯·,‡ÈÈÁ ¯· ÈÓ‡ È
ואמרי לה מ¯·,‡ ‰Î ¯· ÔÈ·‡ È
הא דתנ:
חיבורי אוכלי על ידי משקי 
חיבור לטומאה קלה ואי חיבור לטומאה חמורה,
מוני בו ראשו ושני,
או אי מוני בו ראשו ושני?
אמר ליה:
כל היכא דמטמא אד 
מוני בו ראשו ושני,
אי מטמא אד 
אי מוני בו ראשו ושני.
14

15

יצאו אלו ואלו.
מנא הני מילי?
דתנו רבנ:
להל הוא אומר חו #לשלש מחנות,
כא למחנה אחת,
16

רש"י

 .ÔÈ˜˘ÓÂ ÔÈÏÎÂ‡ ÌÈ Ù· Â‡ÓËÈ˘ Â‰Ó 1הואיל ועדיי לא הגיעו להיות מטמאי
טומאה חמורה לא מטמאו טומאה קלה או דלמא הואיל וסופ לטמא לכשיצאו
מטמאו:
 .¯Â‰Ë ÛÂÚ ˙Ï· 2מטמאה טומאה חמורה בבית הבליעה בכזית:
 .‡ÓËÈ˘ Â‰Ó 3לרבי מאיר אוכלי ומשקי בכזית לרבנ לא תיבעי ל 0דאמרי
מידי דחזי לטומאה בעינ ובכזית אי לזו טומאה אלא בבית הבליעה אבל לעני
מגע ליכא שיעורא בכזית אלא לרבי מאיר דאמר כל שסופו לטמא טומאה
חמורה אי צרי 0ראויה לטומאה מהו שתטמא בכזית מאליה:
 .ÍÏ ÈÚ·È˙ ‡Ï ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˙ÁÓ„ 4דלא מיטמאה דהא אכתי לא הוגעה לסו)
טומאה חמורה שמא לא תיכנס לבית הבליעה לעול:
 .ÍÏ ÈÚ·È˙ ‡Ï ‰ÈÓÂÙ· Ë˜ „ 5דא היו אוכלי אחרי לתו 0פיו מטמאת
דהא הגיעה לטומאה חמורה בהאי שיעורא כי תיבעי ל 0כו':
 6הכי גרסינ ‡:ÈÓ„ ‰˘ÚÓ ¯ÒÂÁÓÎ Â‡Ï ‰·È¯˜ ¯ÒÂÁÓ ‰ÈÏ ¯Ó
 .‰·˘ÁÓ ‰ÎÈ¯ˆ 7להצטר) פחות מכזית ממנה להשלי פחות מכביצה אוכלי
לקבל טומאת אוכלי במגע:
 .¯˘Î‰ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ È‡Â 8לטמא לא למי ולא למגע שר #שמאליה מטמאה
הואיל וסופה לטמא טומאה חמורה:
 .‰ˆÈ·Î· ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ‰‡ÓËÓÂ 9מדקתני צריכה מחשבה ואינה צריכה
הכשר אלמא בדנקיט ליה בידיה עסקינ דאי מחתא אארעא אמאי אינה צריכה
הכשר ואי דנקט לה בפומיה אמאי צריכה מחשבה אי ל 0מחשבה גדולה מזו
וקתני כביצה אי כזית לא:

רש"י

 10ה''ג ˘:‰˙‡ÓÂËÓ ‰˙ÙÈ¯Ë ˙¯‰ËÓ ‰˙˜ÈÏÓÂ ‰˙ËÈÁ
 .¯È‡Ó '¯ ‡¯·Ò È‡‰ 11בפרק חטאת העו) )לעיל סט:(.
 .¯È‡Ó '¯Ï ¯Â‰Ë ÛÂÚ ˙Ï· 12דמטמא טומאת אוכלי מאליה בכזית מוני בו
ראשו ושני או לא:
 .È ˘Â ÔÂ˘‡¯ Â· ÔÈ ÂÓ ÔÈ‡ Ú‚Ó· Ì„‡ ‡ÓËÓ ‡Ï„ ‡ÎÈ‰ ÏÎ 13דגמר משר#
דכתיב ביה מני ראשו ושני דכתיב )ויקרא יא( כל אשר בתוכו יטמא דהוה ליה
הכלי ראשו והאוכל שני ונבלת עו) טהור לא מטמא אד במגע:
 .ÔÈ˜˘Ó È„È ÏÚ ÔÈÏÎÂ‡ È¯Â·ÈÁ 14חצי זית נבלה מכא וחצי זית נבלה מכא
ומשקה טופח באמצע ונוגע בשניה מחבר לטמא אוכלי ומשקי הנוגעי
באחד מ החצאי האלו:
 .‰¯ÂÓÁ ‰‡ÓÂËÏ ¯Â·ÈÁ ÔÈ‡Â 15לטמא אד וכלי וטעמא לא ידענא:
 16ה''ג להל אתה נות לה שלש מחנות וכא מחנה אחת א''כ למה נאמר אל
מחו #למחנה לומר ל 0כיו שיצא חו #למחנה אחת מטמאי בגדי והא מתניא
בת''כ גבי פר יוה''כ דכתיב )ויקרא טז( ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר
הובא וגו' וקמתמה תנא ואמר להל בפר העדה וכה משיח אתה נות לה
מקו שריפת חו #לשלש מחנות כדילי) לקמיה וכא אתה אומר אל מחו#
למחנה ושרפו דמשמע ששורפ חו #לעזרה מיד בהר הבית והלא א) אלו
פנימיי ואייתי לכולהו כי הדדי בריבויא דחטאת החטאת בשילהי כל הזבחי
ואמר נמי בפ' בית שמאי )לעיל לט (.לפר זה פר יו הכיפורי:
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טבול יום

דף קו.

פרק שנים עשר

זבחים

¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ Èאומר:
אבית הדש נשרפי.

לומר ל 0
כיו שיצא חו #למחנה אחת 
מטמא בגדי.
21

13

והיא גופה מנל?
דתנו רבנ:

אמר ¯·‡:
מא תנא דפליג עליה ד¯·?ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È
¯· ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהיא,
דתניא:
" ַעל ׁ ֶש ֶפ ְך ַה ֶּד ׁ ֶשן יִ ּ ָ ׂש ֵרף" )ויקרא ד,יב(,
שיהא ש דש שיקדי לש דש;
¯· ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
שיהא מקומו משופ.0
אמר ליה ‡·:ÈÈ
דילמא במקומו משופ 0פליגי.
14

הו ִציא ֶאת ָּכל ַה ּ ָפר ֶאל ִמח ּוץ
"וְ ֹ

3

לַ ּ ַמחֲ נֶה" )ויקרא ד,יב(,

חו #לשלש מחנות;
אתה אומר:
חו #לשלש מחנות,
או אינו אלא מחנה אחת?
כשהוא אומר בפר העדה:
" ִמח ּוץ לַ ּ ַמחֲ נֶה" )ש,כא(,
שאי צרי 0לומר,
שהרי כבר נאמר )ש(:

15

4

אש ֹון",
ש ַרף ֵאת ַה ּ ָפר ָה ִר ׁ
" ַּכאֲ ׁ ֶשר ָ ׂ
לית לו מחנה שניה;
כשהוא אומר:
" ִמח ּוץ לַ ּ ַמחֲ נֶה" בדש,
שאי צרי 0לומר,
שהרי כבר נאמר )ש,יב(:
" ַעל ׁ ֶש ֶפ ְך ַה ֶּד ׁ ֶשן יִ ּ ָ ׂש ֵרף",
לית לו מחנה שלישית.

תנו רבנ:
השור) מטמא בגדי,
ולא המצית את האור מטמא בגדי,
ולא המסדר את המערכה מטמא בגדי;
ואיזהו השור)?
המסייע בשעת שריפה,
יכול  א) משנעשו אפר מטמא בגדי;
תלמוד לומר:
אות,
אות מטמאי בגדי,
נעשול אפר  אי מטמאי בגדי;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
אות מטמאי בגדי,
נית 0הבשר  אי מטמאי בגדי.
16

ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èהאי מחו #למחנה מאי עביד ליה?
מיבעי ליה לכדתניא:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
נאמר כא" :ח ּוץ לַ ּ ַמחֲ נֶה",
ונאמר להל )במדבר יט,ג(" :ח ּוץ לַ ּ ַמחֲ נֶה",
מה להל  חו #לשלש מחנות,
א) כא  חו #לשלש מחנות;
ומה להל  למזרחה של ירושלי* ,
א) כא  למזרחה של ירושלי.
5

6

7

98

קו.

רמז

מאי בינייהו?
אמר ¯·‡:
איכא בינייהו דשוייה חרוכא.
הדרן עלך טבול יום
17

אלא ל¯·  Ôהיכא שרי) להו?
כדתניא:
היכ נשרפי?
לצפו ירושלי חו #לשלש מחנות;
10

11

12

רש"י

 .‰ ÁÓÏ ıÂÁÓ Ï‡ ¯Ó‡ ‰ÓÏ ÔÎ Ì‡ 1לעני טומאת בגדי דכתיבי בקרא
דבתריה קאמר )ויקרא טז( אל מחו #למחנה והשור) אות יכבס בגדיו:
 .‰¯ÊÚÏ ıÂÁ Â‡ˆÈ˘ ÔÂÈÎ ÍÏ ¯ÓÂÏ 2המתעסקי בה מטמאי בגדי:
 .Ô˘„· ‰ ÁÓÏ ıÂÁÓ 3בהוצאת דש המזבח והוציא את הדש אל מחו#
למחנה )ש ו(:
 .Ï''˙ ÔÈ‡˘ 4אי מלמד כלו דאנא ידענא דאל מחו #למחנה מוציאי אותו
דכתיב בפרי הנשרפי )ש ד( אל שפ 0הדש וכתיב בהו אל מחו:#
 .ÔÂÚÓ˘ '¯Â 5דאמר במתני' אי מטמאי בגדי עד שיוצת האור ברובו האי
מחו #למחנה דכתיב בפר ושעיר של יו הכיפורי מאי עביד ליה:
 .Ô‡Î ¯Ó‡ 6בפר יו הכיפורי:
 .ÔÏ‰Ï ¯Ó‡ Â 7בפרה אדומה )במדבר יט( והוציא אותה אל מחו:#
 .Ô‡Î ‰Ó 8בפרי הנשרפי חו #לג' מחנות א) שחיטת פרה אדומה חו #לג'
מחנות:
 .ÔÏ‰Ï ‰Ó 9בפרה אדומה במזרחו של ירושלי דכתיב בה והזה אל נוכח פני
אהל מועד אלמא עומד במזרח ופניו למערב כנגד פתחו של היכל שהוא בכותל
מזרחי ופתחו למזרח א) כא כו':
 .Ô ·¯Â 10דמפקי ליה לקרא לטומאת בגדי ולית להו ג''ש:
 .Â‰Ï ÛÈ¯˘ ‡ÎÈ‰ 11לאיזו רוח של ירושלי:
 .ÌÈÏ˘Â¯È Ï˘ ‰ ÂÙˆÏ 12שכל מעשה חטאת בצפו:

רש"י

 .Ô˘„‰ ˙È·‡ 13צרי 0שיקדי לש דש מזבח שיהא נקרא קוד לכ מקו
שפ 0הדש מכלל דלת''ק לא צרי:0
 .‡È‰ ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ 14דאמר לא אשמועינ על שפ 0אלא שיהא מקומו
מדרו שיהא דשנו משתפ:0
 .È‚ÈÏÙ„ ‡Â‰ ÍÙÂ˘Ó ÂÓÂ˜Ó· ‡ÓÏÈ„Â 15ומודה רבי אליעזר ב יעקב שיקדי
ש דש אלא דבעי נמי מקומו משופ:0
 .Û¯Â˘‰ 16המתעסק בצרכי שריפת כגו המסייע בשעת שריפה והאי תנא אית
ליה כרבי שמעו דאי מטמאי בגדי עד שיוצת בה האור:
 .‡ÎÂ¯Á ‰ÈÈÂ˘„ 17דהוי נית 0הבשר ואפר מיהא לא הוה לתנא קמא מטמאי
עד שיעשו אפר דאות קרינא בהו אבל אפר לא מיקרי ולרבי אלעזר ברבי
שמעו אי מטמאי בגדי:
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השוחט והמעלה

דף קו:

פרק שלשה עשר

פרק שלשה עשר  -השוחט והמעלה

רמח

זבחים

בשלמא עונש 
דכתיב )ויקרא יז,ד(:

משנה )אב(:
השוחט והמעלה בחו #
חייב על השחיטה וחייב על העלאה;
¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ Èאומר:
שחט בפני והעלה בחו,#
שחט בחו #והעלה בחו  #פטור,
שלא העלה אלא דבר פסול;
אמרו לו:
א) השוחט בפני ומעלה בחו,#
כיו שהוציאו  פסלו.

יאו";
מו ֵעד ל ֹא הֱ ִב ֹ
"וְ ֶאל ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל ֹ
אלא אזהרה 
מנל?
אמר קרא )ש,ז(:
עוד".
"וְ ל ֹא יִ זְ ְּבח ּו ֹ

1

2

3

האי מיבעי ליה לכד¯·,¯ÊÚÏ‡ È
א
דאמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
מני לזובח בהמה למרקוליס שהוא חייב?
דכתיב:
יהם",
עוד ֶאת זִ ְב ֵח ֶ
"וְ ל ֹא יִ זְ ְּבח ּו ֹ
א אינו עני לכדרכה,
יכה ַי ַע ְבד ּו",
דכתיב )דברי יב,ל(ֵ " :א ָ
תנהו עני לשלא כדרכה!?
אמר ¯·:‰
עוד".
קרי ביה "וְ ל ֹא יִ זְ ְּבח ּו" וקרי ביה "וְ ל ֹאֹ ...
10

4

הטמא שאכל בי קדש טמא ,בי קדש טהור 
חייב;
¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ Èאומר:
טמא שאכל טהור  חייב,
וטמא שאכל טמא  פטור,
שלא אכל אלא דבר טמא;
אמרו לו:
א) טמא שאכל את הטהור,
כיו שנגע בו  טמאוהו.
וטהור שאכל טמא  פטור,
שאינו חייב אלא על טומאת הגו).
5

11

6

7

אכתי מיבעי ליה לכדתניא:
עד כא הוא מדבר 
בקדשי שהקדיש בשעת איסור הבמות,
והקריב בשעת איסור הבמות* ,
שהרי עונש אמור:
מו ֵעד" )ויקרא יז,ד(;
"וְ ֶאל ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל ֹ
אזהרה 
דכתיב )דברי יב,יג(:
" ִה ּ ׁ ָש ֶמר לְ ָך ּפן ּ ַתעֲ לֶ ה עֹל ֶֹת ָ
יך";
ֶ
מכא ואיל 0
בזבחי שהקדיש בשעת היתר הבמות,
והקריב בשעת איסור הבמות,
שנאמר )ויקרא יז,ה(:
12

קו:

13

14

גמרא:
בשלמא העלה 
כתיב עונש וכתיב אזהרה;
עונש 
דכתיב )ויקרא יז,ד(:
8

יאו";
מו ֵעד ל ֹא הֱ ִב ֹ
"וְ ֶאל ּ ֶפ ַתח אֹ ֶהל ֹ
אזהרה 
דכתיב )דברי יב,יג(:
" ִה ּ ׁ ָש ֶמר לְ ָך ּפן ּ ַתעֲ לֶ ה עֹל ֶֹת ָ
יך";
ֶ
וכי הא דאמר ¯· ÔÈ·‡ Èאמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
כל מקו שנאמר השמר פ ואל 
אינו אלא לא תעשה;
אלא שחיטה,
9

רש"י

ıÂÁ· ÌÈ˘„˜ ËÁÂ˘‰ :'È ˙Ó .‰ÏÚÓ‰Â ËÁÂ˘‰ - ¯˘Ú ‰˘Ï˘ ˜¯Ù 1
 .ıÂÁ· ‰ÏÚ‰Âבהעל אחד:
 .‰ÈÈÏÚ‰ ÏÚ ·ÈÈÁÂ ‰ËÈÁ˘‰ ÏÚ ·ÈÈÁ 2שה שני גופי עבירה דתרוייהו כתיבי
אשר ישחט ואשר יעלה )ויקרא יז(:
 .ÏÂÒÙ ¯·„ ‡Ï‡ ‰ÏÚ‰ ‡Ï˘ 3ואנ מתקבל בפני בעינ דכתיב ואל פתח אהל
מועד לא יביאנו )ש(:
 .ÂÏÒÙ Â‡ÈˆÂ‰˘ ÔÂÈÎ 4ואפ''ה חייב וה''ה לשוחט בחו #ומעלה בחו:#
 .'ÂÎ ÏÎ‡˘ ‡ÓË‰ 5משו דפליגי ר' יוסי הגלילי ורבנ בתרוייהו ודמו הנ0
פלוגתא להדדי תנינהו גבי הדדי:
 .Â‰Â‡ÓË Â· Ú‚ ˘ ÔÂÈÎ 6ואפ''ה הדר אכיל ליה מחייב ומה לי נטמא בשר על
ידו מה לי נטמא ע''י אחרי:
 .ÛÂ‚‰ ˙‡ÓÂË ÏÚ ‡Ï‡ ·ÈÈÁ Â È‡˘ 7כדכתיב וטומאתו עליו ונכרתה ודרשינ
בפ' בית שמאי )לעיל מג (.בטומאת הגו) הכתוב מדבר מי שטומאה פורחת ממנו:
 :'Ó‚ 8שחיטה והעלאה ב' פרשיות סמוכות זו לזו באחרי מות:
 .ÔÏ Ó ‰¯‰Ê‡ ‡Ï‡ 9דקא מחייבינ ליה עליה חטאת שאי חטאת באה אלא על
לאו וכרת כדתנ הפסח והמילה מצות עשה ואי חייבי עליה חטאת במסכת
כריתות )ב:(.

15

ש ָר ֵאל,
"לְ ַמ ַען אֲ ׁ ֶשר י ִָביא ּו ְּבנֵי יִ ְ ׂ
יהם אֲ ׁ ֶשר ֵהם ז ְֹב ִחים",
ֶאת זִ ְב ֵח ֶ
זבחי שהתרתי ל 0כבר " ַעל ּ ְפנֵי ַה ּ ָ ׂש ֶדה" )ש(,

לומר ל 0
הזובח בשעת איסור הבמות,
מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב " ַעל ּ ְפנֵי ַה ּ ָ ׂש ֶדה";
יאם לַ יהֹוָ ה" )ש(,
"וֶ הֱ ִב ֻ

16

רש"י

 .ÒÈÏÂ˜¯ÓÏ 10אע''פ שעבודתו דר 0בזיו לסקלו באבני וזה עובדו דר 0כבוד
ולא קרינא ביה איכה יעבדו ואעשה כ ואפ''ה מניי שהוא חייב:
 .„ÂÚ ‡ÏÂ ‰È· È¯˜Â ÂÁ·ÊÈ ‡ÏÂ ‰È· È¯˜ 11דאי לכדרבי אלעזר לכתוב ולא עוד
את זבחיה לשעירי והאי דכתיב ולא יזבחו לאזהרת שחוטי חו #אתא דסמי0
לההיא פרשתא:
 .Î''Ú 12עד המקרא הזה דלא יזבחו כל העני העליו שנענש כרת על שחיטת
חו #ועל העלאת חו:#
 .˙ÂÓ·‰ ¯ÂÒÈ‡ ˙Ú˘· Ô˘È„˜‰˘ ÌÈ˘„˜· ¯·„Ó 13משהוק המשכ דאילו
הנ 0דהוקדשו מעיקרא אי לא מרבי להו קרא בהדיא מסתמא לא שמעינ להו:
 .¯ÂÓ‡ Ô˘ ÂÚ È¯‰˘ 14כלומר דמסתמא בהו משתעי קרא לאסור והרי עונש
אמור כא:
 .'ÂÎ ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ 15שנאמר למע אשר יביאו וגו' דמדכתיב אשר ה זובחי
משמע שהיו עומדי לישחט בבמה ומכא ואיל 0והביאו לה':
 .‰„˘· Á·ÂÊÎ 16שלא לש שמי:
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דף קז.

פרק שלשה עשר

זו מצות עשה;
לא תעשה מניי?
תלמוד לומר:

זבחים

רמט

שכ לא הותרו מכלל.

1

אמר ¯·‡:
אי קשיא לי ,הא קשיא לי 
הא דתנ )כריתות א:א(:
פסח ומילה מצות עשה,
תיתי בקל וחומר ממותיר,
מה מותיר שלא ענש  הזהיר,
פסח ומילה שענש  אינו די שהזהיר!?

2

עוד" )ש,ז(;
"וְ ל ֹא יִ זְ ְּבח ּו ֹ
יכול  יהא ענוש כרת;
תלמוד לומר:

15

16

עולָ ם ִּת ְהיֶה ּזֹאת לָ ֶהם לְ דֹר ָֹתם" )ש(,
" ֻח ַ ּקת ֹ
" ּזֹאת לָ ֶהם" ,ולא אחרת לה!?
4

3

ב

אלא אמר ‡·:ÈÈ
קל וחומר 
ומה במקו שלא ענש  הזהיר,
מקו שענש  אינו די שהזהיר?
5

ג

אמר ליה ¯· ‡ Èל‡·:ÈÈ
א כ 
ד
לא יאמר לאו בחלב ותיתי בקל וחומר מנבילה,
מה נבילה שלא ענש  הזהיר,
חלב שענש  אינו די שהזהיר!?

17

18

6

7

19

8

אתא לקמיה ד¯·‡,
אמר ליה:
מנבלה נמי לא אתיא,
דאיכא למיפר 0
מה לנבלה  שכ מטמא!?
משרצי טמאי.
מה לשרצי טמאי  שמטמאי במשהו!?
משרצי טהורי.
מה לשרצי טהורי  שאיסור במשהו!?
מערלה וכלאי הכר.
מה לערלה וכלאי הכר  שכ אסורי בהנאה!?
משביעית.
מה לשביעית  שכ תופסת דמיה!?
מתרומה שכ לא הותר מכללה,
מכולהו נמי,
9

10

11

12

אמר ¯· ‡˘:È
אמריתה לשמעתא קמיה ד¯· ,‡ ‰Î
ואמר לי:
ממותיר לא אתיא,
דאיכא למיפר:0
מה למותיר  שכ אי לו תקנה,
תאמר פסח  יש לו תקנה.
וכי מזהירי מ הדי?
אפילו למא דאמר :עונשי מ הדי 
אי מזהירי מ הדי!?
אלא כד¯· Ô ÁÂÈ Èדאמר:
אתיא הבאה הבאה,
מה להל  לא ענש אלא א כ הזהיר,
א) כא  לא ענש אלא א כ הזהיר* .
20

קז.

¯·‡ אמר:
כד¯·,‰ ÂÈ È
דאמר ¯·:‰ ÂÈ È
אתיא ש ש,
מה להל  לא ענש אלא א כ הזהיר,
א) כא  לא ענש אלא א כ הזהיר.
21

אשכח מוקטרי פני שהעל לחו;#
1

13

14

רש"י

 .ÂÏÏÎÓחלב הותר מכללו בחיה ובכולהו נמי איכא למיפר 0הא פירכא
ומש''ה איצטרי 0אזהרה בחלב:
 .‡È˘˜ È‡ 15בהאי דאייתינא אזהרה לשחוטי חו #בהאי ק''ו הא קשיא לי הא
דתנ בפרק קמא דכריתות )ב( דקחשיב ל''ו כריתות להתחייב עליה חטאת
וקתני והפסח והמילה כרת שלה על מצות עשה היא באה ואי חייבי חטאת
על שגגתה דחטאת אינה באה אלא על לאו וכרת כדכתיב אשר לא תעשינה
)ויקרא ד(:
 .È˙È˙ 16בו אזהרה מק''ו ממותיר ממנו עד בוקר:
 .‰ ˜˙ ÂÏ ˘È˘ 17בתשלומי פסח שני:
 .ÔÈ„‰ ÔÓ ÔÈ¯È‰ÊÓ ÈÎÂ 18לעיל קאי דמייתי אזהרה לשחוטי חו #מק''ו:
 .„''ÓÏ ÂÏÈÙ‡ 19במסכת מכות עונשי מדי ק''ו מודה דאי מזהירי מ הדי
דתניא בפ''ק דמכות )ה (:איש כי יקח את אחותו וגו' אי לי אלא בת אביו שלא
בת אמו בת אמו שלא בת אביו בת אביו ובת אמו מני תלמוד לומר ערות
אחותו גילה והלא קל וחומר הוא למדתה שאי עונשי מ הדי וכ לעני
אזהרת ערות אחות 0בת אבי 0וגו' אי לי כו' עד שאי מזהירי מ הדי ופליגי
תנאי בפ' בתרא ואיכא דדריש להאי אחותו גילה דגבי עונש לדרשא ועונש דבת
אביו ובת אמו קסבר עונשי מ הדי ואילו אחות 0היא דגבי אזהרה דילפינ
מיניה אי מזהירי מ הדי דלא אפנייה לדרשא אחריתי:
 .‰‡·‰ ‰‡·‰ ‡È˙‡ 20שחיטה מהעלאה כתיב בשחיטה )ויקרא יז( לא הביאו
וכתיב בהעלאה )ש( לא יביאנו וגזירה שוה הואיל ומופנה היא לכ 0הרי היא
כמי שמפרש בה ואי זה מ הדי כק''ו שאד ד מעצמו:
 21ה''ג „‡ .‰˘Ú˙ Ì˘Â ÍÈ˙ÂÏÂÚ ‰ÏÚ˙ Ì˘ ‡¯˜ ¯Ó‡ ‰ ÂÈ È·¯ ¯Óאיתקש
שאר עשיות להעלאה מה העלאה לא ענש אלא א כ הזהיר א) שחיטה לא
ענש אלא א''כ הזהיר:
14

רש"י

 .‰˘Ú˙ ‡Ï (˙ÂˆÓ) 1בהנ 0דהוקדשו בשעת היתר מניי:
 .„ÂÚ ÂÁ·ÊÈ ‡ÏÂ Ï''˙ 2משמע מעכשיו אסורי ועד עכשיו מותרי:
 .Ì‰Ï ˙‡Ê 3עונש עשה ולא תעשה:
 .Ì‰Ï ˙¯Á‡ ‡ÏÂ 4כרת:
 .˘ Ú ‡Ï˘ ÌÂ˜Ó 5כגו בקדשי שהקדיש בשעת היתר:
 .¯È‰Ê‰ 6כדאמר כא:
 .˘ Ú˘ 7כשהוקדשו בשעת איסור:
 .¯È‰Ê‰˘ ÔÈ„ Â È‡ 8ולקמ פרי 0וכי מזהירי מ הדי:
 .ÌÈˆ¯˘Ó 9וא''ת תיתי אזהרה בחלב בק''ו משרצי טמאי כגו שמונה
שרצי:
 .Â‰˘Ó· 10טומאת בכעדשה אבל חלב בכזית:
 .ÌÈ¯Â‰Ë ÌÈˆ¯˘Ó 11שאי מטמאי כגו צפרדע ונמלה:
 .Â‰˘Ó· ÔÈ¯ÂÒ‡ ÔÎ˘ 12לאכילה בכעדשה כדתניא במעילה בגמרא בפרק קדשי
מזבח )טז (:ולא תשקצו את נפשותיכ בבהמה ובעו) וגו' פתח הכתוב באכילה
וסיי בטומאה לומר ל 0כשיעור טומאת של שרצי טמאי שיעור אכילת של
כל השרצי דהא כולהו כייל להו בהאי קרא ובכל אשר תרמוש האדמה וגו'
ושיעור טומאת נפקא ל בהכל חייבי )חגיגה יא (:שכ חומט תחילת ברייתו
בכעדשה:
 .‰ÈÓ„ ˙‡ ˙ÒÙÂ˙ ÔÎ˘ 13באיסורא כדתניא במסכת סוכה )מ (:קדש תהיה לכ
מה קדש תופס את דמיו א) שביעית תופסת את דמיה:
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דף קז.

מוקטרי חו #שהעל לחו #מני?
אמר ¯· :‡ ‰Î
ֹאמר",
אמר קרא )ויקרא יז,ח(" :וַ אֲ לֵ ֶהם ּת ַ
על הסמוכי תאמר.

פרק שלשה עשר

רנ

זבחים

2

3

מתקי) לה ¯·‡:
מי כתיב ועליה?
"וַ אֲ לֵ ֶהם" כתיב!
אלא כדתנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
ואליה תאמר  לערב פרשיות.
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר:
אתיא הבאה הבאה,
מה להל  מוקטרי חו,#
א) כא  מוקטרי חו.#

ו¯·,Ï‡ÚÓ˘È È
האי "א ֹו זָ ַבח" מאי עביד ליה?
לחלק.
11

ו¯· ‡·È˜Ú Èלחלק מנא ליה?
יא ּנ ּו" )ויקרא יז,ט(.
נפקא ליה מ"ל ֹא יְ ִב ֶ
ו¯·?!Ï‡ÚÓ˘È È
ההוא מיבעי ליה:
על השל הוא חייב ואינו חייב על החסר.
ו¯·?!‡·È˜Ú È
ֹתו" )ש(.
ש ֹות א ֹ
עֲ
נפקא ליה מ"לַ ׂ
12

4

5

13

14

ו¯·?!Ï‡ÚÓ˘È È
חד למוקטרי פני שחסרו והעלו בחו,#
וחד למוקטרי חו #שחסרו והעלו בחו;#
והא תניא:
¯· Ï‡ÚÓ˘È Èאומר:
יכול  מוקטרי פני שחסרו והעלו בחו #חייב;
תלמוד לומר:
ֹתו",
ש ֹות א ֹ
"לַ עֲ ׂ
על השל חייב ,ואינו חייב על החסר.
ו¯·?!‡·È˜Ú È
מוקטרי פני שחסרו והעלו בחו #
חייב.

מתקי) לה ¯· ·:È·È
הא דתנ )ש(:
שלשי ושש כריתות בתורה,
תלתי ושב הויי,
דאיכא המעלה והמעלה!?
קשיא.

15

16

6

והדתנ )כא:ו(:
הזורק מקצת דמי בחו #חייב,
מנל?
נפקא ליה מדתניא:
" ָ ּדם י ֵָח ׁ ֵשב" )ויקרא יז,ד(,
לרבות הזורק,
דברי ¯·;Ï‡ÚÓ˘È È
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
"א ֹו זָ ַבח" )ש,ח(,
לרבות את הזורק.
7

17

8

9

ו¯· ‡·È˜Ú Èהאי " ָ ּדם י ֵָח ׁ ֵשב" מאי עביד ליה?
לרבות שחיטת העו).
ו¯·?!Ï‡ÚÓ˘È È
נפקא ליה מ"א ֹו אֲ ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַחט" )ויקרא יז,ג(.
ו¯· ‡·È˜Ú Èאמר ל 0
ההוא מיבעי ליה:
על השוחט הוא חייב ולא על המולק.
18

10

19

רש"י

 .ıÂÁ· ÔÏÚ‰˘ ÌÈ Ù· È¯Ë˜ÂÓ ÔÁÎ˘‡ 1שחוטי פני שהיו עומדי להקטיר
בפני והעלו בחו #חייב כדכתיב בהעלאה )ויקרא יז( ואל פתח אהל מועד לא
יביאנו בראויי להביא לפני ולהעלות הכתוב מדבר:
 .ıÂÁ È¯Ë˜ÂÓ 2שחוטי חו #שעומדי ליקטר בחו #ולא בפני:
 .¯Ó‡˙ Ì‰ÈÏ‡Â 3זהו תחילת פרשת העלאה וסמוכה לפרשת שחוטי חו #על
הראשוני דמשתעי בשחוטי חו #שאמר שא העלו בחו #חייב ועליה קרינ:
 .·È˙Î Ì‰ÈÏ‡Â 4לשו קושיא הוא:
 5ה''ג ‡ .˙ÂÈ˘¯Ù ·¯ÚÏ ¯Ó‡˙ Ì‰ÈÏ‡Â Ï‡ÚÓ˘È '¯ È·„ ‡ ˙„Î ‡Ïוי''ו מוסי)
על עני ראשו ומערב הפרשיות לומר שא) שחוטי חו #שהעל בחו #חייב:
 .‰¯Â˙· ˙Â˙È¯Î Â''Ï 6וקחשיב הת המעלה בחו #והוינ בה מניינא למה לי
ואמר רבי יוחנ שא עשא כול בהעל אחד חייב על כל אחת ואחת הא תרתי
נינהו לחיובא המעלה איברי פני והמעלה איברי חו #דכיו דגמרת להו
בהיקשא או בגזירה שוה הוה ליה כל חד וחד גו) עבירה וחייב על כל אחת
ואחת אפילו בהעל אחד וניתני שלשי ושבע והא ליכא לשנויי ש העלאה
קתני כי היכי דקא חשיב המחלל את השבת והעובד עבודה זרה^ בחדא ואע''ג
דטובא חיובי איכא דהכי שנינו בכריתות ואקשינ עלה שבת וע"ז^ ]ומשני[ תנא
חילוקי שלה במקומ דתנ במסכת שבת )עג (.אבות מלאכות ארבעי חסר
אחת ודעבודה זרה^ תנינא בסנהדרי )ס (:אחד העובד ואחד הזובח ואחד
המקטר ואחד המנס 0אבל הכא לא תנא בהדיא המעלה איברי פני והמעלה
איברי חו #וא) על גב דאיכא למשמע מפלוגתא דרבי יוסי הגלילי ורבנ בהדיא
מיהא לא תנינהי בתרתי:
 .Ô ˙„ ‡‰Â 7לקמ במתניתי )קי (.הזורק ]מקצת[ דמי בחו #שלא נת ארבע
מתנות אלא מתנה אחת חייב דהויא זריקה בפני דכוותיה דתנ )לעיל לו (:כל
הניתני על מזבח החיצו שנתנ במתנה אחת כיפר:
 .ÔÏ Ó 8דאיחייב אזריקת ד בחו #הא שחיטה והעלאה הוא דכתיב:
 .ÍÙ˘ Ì„ ·˘ÁÈ Ì„ 9לרבות את הזורק והאי קראי בשחוטי חו #כתיבי:
 .Á·Ê Â‡ 10כתיב גבי העלאה או לרבות את הזורק:

ו¯·?!Ï‡ÚÓ˘È È
נפקא ליה מ" ֶזה ַה ָ ּד ָבר" )ויקרא יז,ב(,
דתניא:
רש"י

 .˜ÏÁÏ 11דלא תימא עד דמסיק עולה ושלמי:
 .Â ‡È·È ‡Ï 12משמע חד:
 .¯ÒÁ‰ ÏÚ ·ÈÈÁ Â È‡Â 13לקמ פליגי בה איכא למא דאמר על אבר חסר ואיכא
למא דאמר על בהמה חסירה עד שיעלה כל הבהמה ואיכא למא דאמר על
הקטרה חסירה כגו פחות מכזית:
 .Â˙Â‡ 14של משמע:
 .'ÂÎ ÌÈ Ù È¯Ë˜ÂÓÏ „Á 15דאי כתב חד הוה אמינא הני מילי מוקטרי חו #אבל
מוקטרי פני מיחייב דהא מהדרינ פוקעי דחסרו אלמא הקטרה היא:
 .‡È ˙ ‡‰Â 16בניחותא:
 .ÌÈ Ù È¯Ë˜ÂÓ ¯·Ò Ú''¯Â 17שחוטי פני שחסרו כגו פקעו מעל האור והעל
בחו #חייב דהא מהדרינ פוקעי:
 .ËÁ˘È ¯˘‡ Â‡Ó ‰ÈÏ ‡˜Ù Ï‡ÚÓ˘È '¯Â 18אע''ג דאיצטרי 0מחו #למחנה
כדלקמ אפילו הכי אשר ישחט יתירא הוא דמצי למיכתב אל מחו #למחנה
אייתר ליה אשר ישחט לרבות שחיטת העו):
 .˜ÏÂÓ‰ ÏÚ ·ÈÈÁ Â È‡Â ·ÈÈÁ ÛÂÚ‰ ËÁÂ˘‰ ‰ÈÏ ‡ÈÚ·ÈÓ ‡Â‰‰ 19והילכ0
איצטריכו תרוייהו דאי כתיב אשר ישחט לרבות שחיטת העו) הוה אמינא כל
שכ מליקה שהיא דר 0הכשירו בפני להכי כתיב ד שפ 0לרבות את העו)
והדר כתיב אשר ישחט למעוטי מולק:
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השוחט והמעלה

דף קז:

"אֲ ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַחט" )ש,ג( 
אי לי אלא שוחט בהמה,
שחט עו) מנא ל?
תלמוד לומר:
"א ֹו אֲ ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַחט",
יכול  א) המולק;
ודי הוא,
מה שחיטה 
דאי דר 0הכשירה בפני  חייב,
מליקה שדר 0הכשירה בפני  אינו די שהוא חייב!?
תלמוד לומר:
" ֶזה ַה ָ ּד ָבר".
ו¯· ‡·È˜Ú Èאמר ל 0
ההוא מיבעי ליה לגזירה שוה.

פרק שלשה עשר

זבחים

רנא

למימר דלא אתא מבינייא.

1

2

3

4

והא דתנ:
הקומ #והמקבל דמי בחו #
פטור;
מנל?
ומהיכא תיתי דחייב?
תיתי משחיטה.
מה לשחיטה שכ נפסלת שלא לאוכלי בפסח!
תיתי מזריקה.
מה לזריקה שכ זר חייב עליה מיתה! *
תיתי מבינייא.
א כ  לא יאמר בזריקה ותיתי מבינייא.
ותיתי משחיטה.
מה לשחיטה  שכ נפסלת שלא לש אוכלי בפסח!
תיתי מהעלאה.
מה להעלאה  שכ ישנה במנחה!
ותיתי מבינייא.
להכי כתיב קרא,
5

אמר ¯·:Â‰·‡ È
שחט וזרק,
לדברי ¯·  Ï‡ÚÓ˘È Èחייב אחת,
לדברי ¯·  ‡·È˜Ú Èחייב שתי;
‡· ÈÈאמר:
אפילו לדברי ¯· ‡·È˜Ú Èאינו חייב אלא אחת,
דאמר קראָ ׁ " :שם ּ ַתעֲ ֶׂשה" )דברי יב,יד(,
הכתוב עשא לכול עבודה אחת.
זרק והעלה,
לדברי ¯·  Ï‡ÚÓ˘È Èחייב שתי,
לדברי ¯·  ‡·È˜Ú Èאינו חייב אלא אחת;
‡· ÈÈאמר:
אפילו לדברי ¯· ‡·È˜Ú Èחייב שתי,
להכי פלגינהו קרא:
" ׁ ָשם ּ ַתעֲ לֶ ה ...וְ ׁ ָשם ּ ַתעֲ ֶׂשה" )ש(.
14

15

17

16

18

19

6

7

8

9

קז:

10

11

12

13

שחט וזרק והעלה -
לדברי הכל חייב שתים.
תנו רבנ:
" ִמח ּוץ לַ ּ ַמחֲ נֶה" )ויקרא יז,ג(,
יכול  חו #לשלש מחנות;
מני א) במחנה לוייה?
תלמוד לומר:
" ַּב ּ ַמחֲ נֶה" )ש(;
אי במחנה 
יכול  השוחט עולה בדרו יהא חייב;
תלמוד לומר:
" ִמח ּוץה לַ ּ ַמחֲ נֶה",
מה חו #למחנה מיוחד 
שאי ראוי לשחיטת קדשי ולשחיטת כל זבח,
20

21

22

23

24

25

רש"י

רש"י

 .‰Ó‰· ËÁÂ˘ ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡ 1כדכתיב אשר ישחט שור או כשב:
 .‰ËÈÁ˘ ‰ÓÂ 2שאי זה דר 0הכשירו של עו) בפני חייב עליה בחו #מליקה
לא כ''ש:
 .¯·„‰ ‰Ê Ï''˙ 3אשר צוה וגו' וסמי 0ליה אשר ישחט שחיטה ולא מליקה:
 .‰Â˘ ‰¯ÈÊ‚Ï 4מפורשת ביש נוחלי )ב''ב קכ (:ובנדרי בפרק בתרא )עח:(.
 .ıÂÁ· ‰Á Ó ıÓÂ˜‰ 5ולא הקטיר פטור:
 .‰ÈÏ ‡ Ó 6דפטור:
 7ופרכינ  .‡·ÂÈÁÏ È˙È˙ È‰Óדאיצטרי 0קרא למיפטריה:
 .ÔÈÏÎÂ‡Ï ‡Ï˘ ÂËÁ˘˘ ÁÒÙ· ˙ÏÒÂÙ ÔÎ˘ ‰ËÈÁ˘Ï ‰Ó 8כגו לחולה וזק
שאי יכול לאכול כזית כדכתיב )שמות יב( איש לפי אכלו תכוסו תאמר בקומ#
מנחה דלא שיי 0פסול שלא לאוכליו ובקבלה נמי אפילו בפסח לא מיפסלא
כדאמר בפרק תמיד נשחט )פסחי סא (.רבי אומר לשו סורסי הוא זה כאד
שאומר כוס לי טלה זה דבשחיטה לחודה הוא דפסלה מחשבת אוכלי:
 .‰˜È¯ÊÓ È˙È˙ 9דלא פסלה שלא לש אוכלי בפסח ומחייב עלה בחו #וה''ה
לקמיצה וקבלה:
 .‰˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ·ÈÈÁ ¯Ê ÔÎ˘ 10מה שאי כ בקמיצה וקבלה דבעינ עבודה תמה
ולא עבודה שיש אחריה עבודה כדאמרינ פרק בראשונה בסדר יומא )כד (.והני
תרוייהו יש אחריה עבודה:
 .‡ÈÈ È·Ó È˙È˙ 11משחיטה וזריקה דכי פרכת מה לשחיטה שכ פוסלת שלא
לש אוכלי בפסח זריקה תוכיח מה לזריקה שכ זר חייב עליה מיתה שחיטה
תוכיח וחזר הדי הצד השוה שבה שה עבודה וחייבי עליה בחו #א) אני
אביא קמיצה וקבלה שה עבודה ויתחייב עליה בחו:#
 .ÔÎ Ì‡ 12דמייתי מבינייא לחייב בחו #על עבודות שאינ מפורשות בפרשה
ויש להביא במה הצד לא יאמר בזריקה ותיתי מבינייא משחיטה והעלאה:

 13ה''ג  .‡ÈÈ È·Ó ‡È˙‡ ‡Ï„ ‡¯˜ ‰·˙Î ÈÎ‰Ïלמימר דאע''ג דאתיא מבינייא
לא תיתי מבינייא:
 .Ï‡ÚÓ˘È '¯Ï „Á‡ ÌÏÚ‰· ˜¯ÊÂ ËÁ˘ 14דנפקא ליה זריקה מד שפ 0בעונש
של שחיטה:
 .˙Á‡ ‡Ï‡ ·ÈÈÁ Â È‡ 15דחד כרת וחד לאו הוא:
 .Ú''¯Ï 16נפקא ליה מאו זבח דכתיב )ויקרא יז( גבי העלאה:
 .ÌÈ˙˘ ·ÈÈÁ 17משו דשמות מוחלקי:
 .‰˘Ú˙ Ì˘Â ‰ÏÚ˙ Ì˘ 18הזכיר העלאה לבדה והשאר כלל בעשיה אחת
למימרא דלא מחייב אכולהו אלא חדא:
 .‡¯˜ Â‰ È‚ÏÙ 19הוציא העלאה מכלל שאר עשיות למימרא דמחייב עלה באפי
נפשה ואשארא באפי נפשייהו:
 .‰''„Ï ‰ÏÚ‰Â ˜¯ÊÂ ËÁ˘ 20בי לר' ישמעאל בי לר''ע חייב שתי לר'
ישמעאל כיו דכול בהעל ]אחד[ מחייב בהעלאה חדא דאית לה קרא בהדיא
ואשחיטה וזריקה חדא דמחד קרא נפקי ולר''ע אשחיטה מיחייב חדא והעלאה
וזריקה חדא ובהא לא פליג אביי אדר' אבהו דלאביי נמי לדברי הכל חייב שתי
חדא אהעלאה וחדא אשאר עשיות:
.˙Â ˙Ó ˘Ï˘Ï ıÂÁ ËÁ˘È˘ „Ú ÏÂÎÈ ‰ ÁÓÏ ıÂÁÓ ËÁ˘È ¯˘‡ Â‡ ¯''˙ 21
וניל) גז''ש מפרי הנשרפי כדילפינ בהרוגי ב''ד בסנהדרי )מב:(:
 .Ï''˙ 22ברישיה דקרא או עז במחנה:
 .‰ ÈÎ˘ ‰ ÁÓ· Û‡ ÏÂÎÈ ‰ ÁÓ· È‡ 23אלא ששינה מקו שחיטתו כגו שחט
עולה בדרו יהא חייב:
 .‰ ÁÓÏ ıÂÁÓ Ï''˙ 24דמשמע חו #לשלש מחנות:
 .ÔÏ‰Ï ‰Ó 25מיוחד שאינו ראוי לשחיטת שו זבח א) במחנה כגו במחנה
לויה שאינו ראוי לשחיטה לשו זבח:
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דף קח.

יצא דרו,
שא) על פי שאי ראוי לשחיטת קדשי קדשי,
ראוי לשחיטת קדשי קלי.
אמר :‡ÏÂÚ
השוחט על גגו של היכל 
חייב,
הואיל ואי ראוי לשחיטת כל זבח.
מתקי) לה ¯·‡:
א כ 
ניכתוב קרא " ִמח ּוץ לַ ּ ַמחֲ נֶה" )ויקרא יז,ד(,
מו ֵעד" )ש,ד(,
ולא בעי " ֶאל ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל ֹ
מו ֵעד" למה לי?
" ֶאל ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל ֹ
לאו למעוטי גגו?
1

2

ול¯·‡,
א כ נכתוב
3

מו ֵעד",
" ֶאל ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל ֹ
" ַּב ּ ַמחֲ נֶהִ ...מח ּוץ לַ ּ ַמחֲ נֶה" למה לי?
לאו לאתויי גגו!?
אמר ¯· :È¯Ó
לאיתויי כולה בפני וצוארה בחו.#
4

5

6

צוארה בחו?#
פשיטא!
אמאי קפיד רחמנא? אשחיטה,
ושחיטה בחו #היא!?
אלא לאיתויי כולה בחו #וצוארה בפני.
7

איתמר:
המעלה בזמ הזה,
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :חייב;
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר :פטור.

פרק שלשה עשר

זבחים

רנב

קדושה ראשונה קידשה לשעתה,
וקידשה לעתיד לבא;
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר פטור,
קדושה ראשונה קידשה לשעתה,
ולא קידשה לעתיד לבא.
9

נימא דבפלוגתא ד¯· Ú˘Â‰È È·¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ Èקמיפלגי,
דתנ )עדויות ח:ו(:
אמר ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
שמעתיו כשהיו בוני בהיכל,
עושיז קלעי בהיכל קלעי בעזרות,
אלא שבהיכל בוני מבחו #ובעזרה בוני מבפני;
אמר ¯·:Ú˘Â‰È È
ח
שמעתי שמקריבי א) על פי שאי בית,
ואוכלי קדשי קדשי א) על פי שאי קלעי,
קדשי קלי ומעשר שני א) על פי שאי חומה,
מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה,
וקידשה לעתיד לבא;
לאו מכלל ד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èסבר 
לא קידשה?
10

11

אמר ליה ¯· ‡ Èל¯· ‡˘:È
ממאי?
דלמא דכולי עלמא 
קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא,
ומר מאי דשמיע ליה קאמר,
ומר מאי דשמיע ליה קאמר!
וכי תימא 
קלעי ל¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èלמה לי?
לצניעותא בעלמא.

8

איתמר:
המעלה ואי בו כזית,
ועצ משלימו לכזית,
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :חייב;
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר :פטור.
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר חייב.
חיבורי עולי כעולי דמי.
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר :פטור.
חיבורי עולי לאו כעולי דמו.
12

¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :חייב.
רש"י

 .‰ ÁÓÏ ıÂÁÓ Ï‡Â ‰ ÁÓ· ‡¯˜ ·Â˙Î 1חו #למעוטי עולה בדרו ובמחנה
לפרושי דלא בעינ חו #לשלש מחנות ואל פתח אהל מועד לא הביאו למה לי:
 .ÏÎÈ‰ Ï˘ Â‚‚ ÈËÂÚÓÏ Â‡Ï 2דהכי משמע שלא הביאו לפתח אהל מועד יצא
זה שהביאו לעזרה:
 .‡·¯ÏÂ Ô ÈÎ¯ÙÂ 3דפטר אגגו דמשמע כל חללה של עזרה קרי אל פתח:
 .Á˙Ù Ï‡ ·Â˙ÎÈ 4למעוטי גגו ולמעוטי עולה בדרו שהרי באו אל פתח
בעי ¯·‡:
וממילא משתמע חיובא במחנה לויה שלא הביאו אל פתח:
 .Â‚‚ ÈÈÂ˙È‡Ï Â‡Ï Ï''Ï ‰ ÁÓ·Â ‰ ÁÓÏ ıÂÁÓ 5אתא במחנה והדר אתא מחו #קח .המעלה * ראש 13ב יונה שאי בו כזית,
דלא תימא מבמחנה איתרבי נמי שוחט עולה בדרו ת''ל מחו #למידרש דבעינ
ומלח 14משלימו לכזית,
מקו שאינו ראוי לשחיטת שו זבח ואל פתח איצטרי 0לדרשא אחריתי הראוי
מהו?
לפתח אהל מועד חייבי עליו בחו #יצאו פרת חטאת וקדשי בדק הבית:
 .'ÂÎ ÌÈ Ù· [‰ÏÂÎ] ÈÈÂ˙È‡Ï (Â‡Ï) 6לעול גג היכל לא מיחייב דלא קרינא ביה
ואל פתח אהל מועד לא הביאו שהרי הביאו אלא לאיתויי היא בפני וצוארה
רש"י
בחו #דלא תימא פתח אהל מועד היא לכ 0נאמר במחנה לאיתויי לחיובא והדר
9
 .‡·Ï „È˙ÚÏ ‰˘„È˜Âוהויא לה ירושלי בית הבחירה ושעת איסור הבמות
אתא מחו #דלא תרבי מבמחנה שוחט עולה בדרו ומהו אל פתח אהל מועד לא
היא:
הביאו שלא הביאו כדר 0הבאת קדשי קדשי בצפו תלמוד לומר מחו #דלא
 .ÏÎÈ‰· ÔÈ Â· ÂÈ‰˘Î 10בימי עזרא:
חייב אלא משו חו #דאינו ראוי לשו זבח יצא זה ואתא אל פתח למעוטי גגו
 .‰˘„È˜ ‡Ï ¯·Ò ¯ÊÚÈÏ‡ '¯„ ÏÏÎÓ Â‡Ï 11הלכ 0עושי קלעי במקו חומה
דלא תרבייה כדקאמרת שהוא מקו שאינו ראוי לשחיטת כל זבח דכיו
וחזרו וקדשו בקידוש המפורש במסכת שבועות )יד:(.
דאשמעינ מחו #דעולה בדרו פטור שמע מינה אל פתח אהל מועד לא אכדר0
הבאתו קפיד אלא אהבאה כל דהו ובלבד שיהא כולו לתו 0חלל העזרה:
 .ÌˆÚ 12אי מצוה להעלותו א פירש כדאמר בפרק המזבח מקדש )לעיל פה:(:
 .‡È‰ ıÂÁ· ‰ËÈÁ˘ 7והרי לא הביאו לבית השחיטה אל פתח ומאל פתח
 .‰ ÂÈ ˘‡¯ 13של עולת העו) והעלו בחו:#
נפקא:
 14מלח אי פריש מצוה לחזור ולמולחו כדכתיב )ויקרא ב( ולא תשבית מלח
 .‰Ê‰ ÔÓÊ· ‰ÏÚÓ‰ 8בחו:#
ברית:
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השוחט והמעלה

דף קח.

אמר ליה ¯·‡  ‡È˜Ê¯ÙÓל¯· ‡˘:È
לאו היינו פלוגתייהו ד¯· Ô ÁÂÈ Èוריש ?˘È˜Ï
תיבעי ל¯· Ô ÁÂÈ Èותיבעי ל¯;˘È˜Ï ˘È
תיבעי ל¯·, ÁÂÈ È
עד כא לא קאמר ¯· Ô ÁÂÈ Èהת 
אלא עצ דמינא דבשר הוא,
אבל מלח דלאו מינא דבר יונה הוא לא;
תיבעי ל¯,˘È˜Ï ˘È
עד כא לא קאמר ¯ ˘È˜Ï ˘Èהת 
אלא דאי פריש מינה לאו מצוה לאסוקי,
אבל הכא דאי פריש מצוה לאסוקי לא,
או דלמא 
לא שנא?
תיקו.
רבי יוסי הגלילי אומר כו'.
השיב ¯· Èתחת ¯·:ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È
מה לשוחט בפני ומעלה בחו,#
שהיתה לו שעת הכושר,
תאמר בשוחט חו #ומעלה שבחו,#
שלא היתה לו שעת הכושר!
השיב ¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èתחת ¯·:ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È
מה לשוחט בפני ומעלה בחו,#
שכ קודש מקבלו,
תאמר בשוחט בחו,#
שאי קודש מקבלו?
מאי בינייהו?
אמר :È¯ÈÚÊ
שחיטת לילה איכא בינייהו.
¯· ‰אמר:
קבלה בכלי חול איכא בינייהו.
1

2

3

4

טמא שאכל בין קודש כו'.
שפיר קאמרי ליה ¯·  Ôל¯·?!ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È
אמר ¯·‡:
כל היכא דנטמא טומאת הגו) ואחר כ 0נטמא בשר 
דכולי עלמא לא פליגי דחייב,
שכ טומאת הגו) בכרת,
כי פליגי  בשנטמא בשר ואחר כ 0נטמא הגו),
5

6

רש"י

 .¯˘ÂÎ‰ ˙Ú˘ 1ליקרב בפני:
 .ÂÏ·˜Ó ˘„˜ ÔÎ˘ 2אע''פ שהוציאו א חזר והכניסו והעלהו לא ירד כדאמר
בהמזבח מקדש )לעיל פד (.הל והיוצא כו':
 .Â‰ÈÈ È· ‡ÎÈ‡ ‰ÏÈÏ ˙ËÈÁ˘ 3לרבי שחט בהמה בלילה בפני והעלה בחו#
פטור שלא היתה לה שעת הכושר דבשחיטתה נפסלה לר''א חייב שהרי הקדש
מקבלו שא עלה לא ירד:
 .Â‰ÈÈ È· ‡ÎÈ‡ ÏÂÁ ÈÏÎ· ‰Ï·˜ ¯Ó‡ ‰·¯ 4שעת הכושר ליכא קדש מקבלו
איכא דכל שפסולו בקדש הקדש מקבלו:
 .¯˘·‰ ‡ÓË Î''Á‡Â ‰Ê Ï˘ ÂÙÂ‚ ‡ÓË „ ‡ÎÈ‰ ÏÎ 5ואפילו ע''י אחרי מודה
ר' יוסי הגלילי דחייב כדאמר מה לי על ידו מה לי ע''י אחרי דטעמא דר' יוסי
משו דאי איסור חל על איסור הוא וכא איסור טומאת הגו) קוד:
 .‰ÏÈÁ˙ ¯˘· ‡ÓË ˘· È‚ÈÏÙ ÈÎ 6ונאסר על זה משו טומאת בשר שאי
חייבי עליו חטאת וכי הדר נטמא הגו) אית ליה לר' יוסי אי איסור טומאת
הגו) חל על איסור זה ואע''ג דאיסור כולל הוא דאיכא למימר דמיגו דמיתסר
בשאר חתיכות טהורות משו טומאת הגו) נתסר נמי בה 0לא אמרינ האי מיגו
הלכ 0אי ראיה מטמא שאכל את הטהור לכא דהת טומאת הגו) קדי:

פרק שלשה עשר

זבחים

רנג

ד¯·  Ôסברי 
אמרינ מיגו,
ו¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ Èסבר:
לא אמרינ מיגו.
7

ו¯·,ÈÒÂÈ È
נהי דמיגו לא אמרינ,
תיתי טומאת הגו) דחמירא ותחול על טומאת בשר!?
אמר ¯· ‡˘:È
ממאי דטומאת הגו) חמורה?
דלמא טומאת בשר חמורה,
שכ אי לה טהרה במקוה!
8

משנה )ג(:
חומר בשחיטה מבעלייה ובעלייה מבשחיטה.
חומר בשחיטה 
שהשוחט להדיוט  חייב,
והמעלה להדיוט  פטור.
חומר בעלייה 
שני שאחזו בסכי ושחטו  פטורי,
אחזו באבר והעלו  חייבי.
9

10

11

העלה חזר והעלה וחזר והעלה 
חייב על כל עלייה,
דברי ¯·;ÔÂÚÓ˘ È
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
אינו חייב אלא אחת.
ואינו חייב עד שיעלה לראש המזבח;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
אפילו העלה על הסלע או על האב 
חייב.
12

13

גמרא:
מאי שנא המעלה להדיוט דפטור?
דכתיב )ויקרא יז,ט(" :ליי",
בשחיטה נמי הכתיב )ש,ד(" :ליי"!?
14

15

רש"י

 .Â‚Ó Ô È¯Ó‡ È¯·Ò Ô ·¯Â 7ואיסור כולל חל על איסור אחר דהא דאמרינ אי
איסור חל על איסור באיסורי דעלמא קאמרינ:
 .Â‚Ó Ô È¯Ó‡ ‡Ï„ È‰ 8לחול איסור על איסור ואפילו הוא כולל מיהו הני מילי
היכא דשניה שוי אבל הכא תיתי טומאת הגו) דחמירא ותיחול בכולל על
טומאת בשר דקילא דהכי אמרינ בשחיטת חולי בפרק גיד הנשה )קא (.דרבי
יוסי הגלילי לית ליה איסור חל על איסור אפילו ע''י כולל ובאיסור חמור אית
ליה איסור חל על איסור כשהוא איסור כולל גבי אוכל גיד הנשה של עולה
דאוקימנא כרבי יוסי הגלילי דקתני חייב שתי:
 .ıÂÁ· ÌÈ˘„˜ ËÁÂ˘‰ :'È ˙Ó 9לאכילת הדיוט חייב:
 .¯ÂËÙ ËÂÈ„‰Ï ‰ÏÚÓ‰Â 10משו העלאת חו #וחייב משו עובד עבודה זרה^
וא הזיד בעבודה זרה^ ושגג בהעלאת חו #אינו מביא על שגגתו חטאת וטעמא
מפרש בגמ':
 .ÂÊÁ‡˘ ÌÈ ˘ 11בגמרא מפרש לה:
 .‰ÏÚ‰Â ¯ÊÁÂ ÂÏ Ú„Â Â ‰ÏÚ‰ 12מאותה בהמה עצמה ובגמרא מפרש
פלוגתייהו:
 .Á·ÊÓ‰ ˘‡¯Ï ‰ÏÚÈ˘ 13שיבנה מזבח לש כ 0ויעלה וטעמא מפרש בגמ':
 .'‰Ï ·È˙Î„ :'Ó‚ 14ואל פתח אהל מועד לא יביאנו לעשות אותו לה' )ויקרא יז(
מכלל דבעושה לש הכתוב מדבר:
) .·È˙Î ÈÓ ıÂÁ ˙ËÈÁ˘· 15ש( ואל פתח אהל מועד לא הביאו להקריב קרב
לה':
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השוחט והמעלה

דף קח:

שאני הת,
דאמר קרא )ש,ג(ִ " :א ׁיש ִא ׁיש".
גבי העלאה נמי כתיב )ש,ח(ִ " :א ׁיש ִא ׁיש"!?
ט
מיבעי ליה לשני שאחזו באבר והעלוהו,
י
שחייבי.
1

אי הכי 
גבי שחיטה נמי;
האיב מיבעי ליה לשני שאחזו בסכי ושחטו,
שחייבי!?
שאני הת,
דאמר קרא )ש,ד(ַ " :הה ּוא",
אחד ולא שני.
אי הכי 
גבי העלאה נמי הא כתיב )ש,ט(:
" ַהה ּוא" !?
קח :מיבעי ליה * למעוטי שוגג,
אנוס ומוטעה.
יא

2

3

4

אי הכי 
הכא נמי מיבעי למעוטי אנוס שוגג ומוטעה!?
תרי ההוא כתיבי.
ואלא "ליי" למה לי?
להוציא שעיר המשתלח.
5

6

7

חומר בהעלאה כו'.
תנו רבנ:
" ִא ׁיש ִא ׁיש" )ויקרא יז,ח(,
מה תלמוד לומר?
לרבות שני שאחזו באבר והעלו שחייבי.
שיכול ,והלא די הוא 
ומה השוחט להדיוט שחייב 
שני שאחזו בסכי ושחטו פטורי,
המעלה להדיוט שפטור 
אינו די ששני שאחזו פטורי?
תלמוד לומר:
" ִא ׁיש ִא ׁיש",
דברי ¯·;ÔÂÚÓ˘ È
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
8

9

רש"י

 .˘È‡ ˘È‡ 1להביא איש ששחט לאיש:
 .Ì˙‰ È ‡˘ 2בשחיטה לא מצית למידרש איש איש לחייב שני שאחזו בסכי
ושחטו:
 .‡Â‰‰ ·È˙Î ‡‰„ 3וקא סלקא דעת 0ונכרת האיש ההוא )ש(:
 .‰ÚËÂÓÂ ÒÂ ‡ ‚‚Â˘ ÈËÂÚÓÏ 4דהכי דריש בת''כ כל ההוא דגבי ונכרת כשישנו
בהווייתו ובדעתו ולא אנוס ולא שוגג מאיליו או מוטעה ע''י אחרי:
 .È·È˙Î ‡Â‰‰ È¯˙ 5ד יחשב לאיש ההוא בשחיטה כתיב )ויקרא יז(:
 .'‰Ï ‡Ï‡ 6דכתיב גבי שחיטה:
 .ÁÏ˙˘Ó‰ ¯ÈÚ˘ ‡ÈˆÂ‰Ï Ï''Ï 7דמשמע הראוי ליקרב לש חייבי עליו בחו#
ושאינו עומד לש אי חייבי עליו בחו #ולקמ בפ' בתרא )קיג (:דריש לה תנא
דברייתא הכי וגלי בשחיטה והוא הדי להעלאה דהא מיגמר גמירי מהדדי
כדאמר לערב פרשיות בר מהנ 0תרי חומרי דמתני' דמפרשי קראי בכולהו בי
לחיובא בי לפטורא:
 .˘È‡ ˘È‡ Ï''˙ ‰Ó 8גבי העלאה:
 .ÔÈ¯ÂËÙ ÂËÁ˘Â 9כדילפינ לעיל דכתיב ההוא:

פרק שלשה עשר

זבחים

רנד

" ַהה ּוא",
אחד ולא שני;
א כ 
מה תלמוד לומר " ִא ׁיש ִא ׁיש"?
דברה תורה כלשו בני אד.
ו¯·?!ÔÂÚÓ˘ È
האי ההוא מיבעי ליה למעוטי שוגג,
אנוס ,מוטעה.
ו¯·?!ÈÒÂÈ È
מהואַ " ,הה ּוא".
ו¯·?!ÔÂÚÓ˘ È
הוא " ַהה ּוא" לא דריש.
ו¯·,ÈÒÂÈ È
מדהאי " ִא ׁיש ִא ׁיש" דברה תורה כלשו בני אד 
ההוא " ִא ׁיש ִא ׁיש" נמי דברה תורה כלשו בני אד;
ואלא השוחט להדיוט מנא ליה דחייב?
ְ
נפקא ליה מ" ָ ּדם י ֵָח ׁ ֵשב לָ ִא ׁיש ַהה ּוא ָ ּדם ׁ ָש ָפך",
ואפילו השוחט לאיש.
העלה וחזר והעלה כו'.
אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
מחלוקת בארבעה וחמשה אברי,
דמר סבר 
ֹתו" )ויקרא יז,ט(,
ש ֹות א ֹ
כי כתיב" :לַ עֲ ׂ
על השל הוא חייב ,ואינו חייב על החסר,
אכל בהמה כתיב;
ומר סבר 
אכל אבר ואבר כתיב;
אבל אבר אחד 
דברי הכל אינו חייב אלא אחת.
10

11

12

ו¯· Ô ÁÂÈ Èאמר:
מחלוקת באבר אחד,
דמר סבר 
מוקטרי פני שחסרו והעלה בחו #
חייב;
ומר סבר 
פטור,
אבל בארבעה וחמשה איברי 
דברי הכל חייב על כל אבר ואבר.
13

14

ופליגא ד,‡ÏÂÚ
רש"י

 .·È˙Î ‰Ó‰· ÏÎ‡ 10על כל הבהמה הוא חייב ואינו חייב על אבר אחד הלכ0
כולה חדא העלאה היא:
 .„Á‡ ¯·‡· Ï·‡ 11והקריבו לחצאי לאחר שהקריב שאר האיברי דאילו עליו
לבדו אפילו הקריב של פטר ליה ר' יוסי או מיירי שפקע מעל האש וחזר
והחזירו:
 .‡È‰ ˙Á‡ ‰‡ÏÚ‰ ÏÎ‰ È¯·„ 12דהא אותו כתיב של ולא חסר:
 .„Á‡ ¯·‡· ˙˜ÂÏÁÓ ¯Ó‡ Ô ÁÂÈ '¯Â 13ודכולי עלמא אותו אכל אבר ואבר
כתיב ומא דמחייב סבר מוקטרי פני שחסרו והעלו בחו #חייב דהא מהדרינ
פוקעי למזבח דהוו להו חסר וכי כתיב אותו אמוקטרי חו #כתיב:
 .¯ÂËÙ Ò''ÓÂ 14דנפקא ליה מלא יביאנו כר' ישמעאל:
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השוחט והמעלה

דף קט.

דאמר :‡ÏÂÚ
הכל מודי במוקטרי פני שחסרו והעלו בחו #שחייב,
לא נחלקו אלא במוקטרי בחו #שחסרו והעלו בחו,#
דמר סבר  פטור,
ומר סבר  חייב.
1

איכא דאמרי:
אמר :‡ÏÂÚ
הכל מודי במוקטרי חו #שחסרו והעלו בחו #שהוא פטור,
לא נחלקו אלא במוקטרי פני שחסרו והעלו בחו,#
דמר סבר  פטור,
ומר סבר  חייב.
ופליגי ד‡· Ï‡ÂÓ˘„ ‰Âאלישנא קמא ד,‡ÏÂÚ
דאמר ‡·:Ï‡ÂÓ˘„ ‰Â
כמא מהדרינ פוקעי לגבי מזבח?
כמא? דלא כ¯·.ÈÒÂÈ È
2

פרק שלשה עשר

רנה

זבחים

לפיכ 0העלה על הסלע או על האב 
חייב.
יצא מיבעי ליה!?
הכי קאמר 
לפיכ ,0בשעת איסור הבמות,
העלה על הסלע או על האב  חייב.
8

9

10

בעי ¯·:‡ È Á È·¯· ÈÒÂÈ È
קר וכבש ויסוד וריבוע,
מהו שיעכבו בבמה?
אמר ליה ¯·:‰ÈÓ¯È È
תניא:
קר וכבש וריבוע ויסוד,
מעכבי בבמה גדולה,
קט .ואי מעכבי בבמה קטנה* .
11

12

3

משנה )ד(:
אחד קדשי כשרי,
ואחד קדשי פסולי,
שהיה פסול בקודש והקריב בחו #
חייב.
המעלה כזית מ העולה ומ האימורי בחו #
חייב.

ואינו חייב עד שיעלה כו'.
אמר ¯· :‡ Â‰
מאי טעמיהיג ד¯·?ÈÒÂÈ È
דכתיב )בראשית ח,כ(:
"וַ ִּי ֶבן נ ַֹח ִמזְ ּ ֵב ַח לַ יהֹוָ ה".

13

4

14

אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
מאי טעמיה ד¯·?ÔÂÚÓ˘ È
דכתיב )שופטי יג,יט(:

"וַ ִּי ַ ּקח ָמ ֹנו ַח ֶאת ְ ּג ִדי ָה ִע ִ ּזים וְ ֶאת ַה ִּמנְ ָחה,
וַ ּי ַַעל ַעלַ 5ה ּצ ּור לַ יהֹוָ ה".

ואיד 0נמי,
והכתיב" :וַ ִּי ֶבןִ ...מזְ ּ ֵב ַח לַ יהֹוָ ה"!?
ההוא גובהה בעלמא.
ואיד 0נמי,
הא כתיב" :וַ ִּי ַ ּקח ָמ ֹנו ַח"!?
הוראת שעה היתה.

גמרא:
תנו רבנ:

או זָ ַבח" )ויקרא יז,ח(,
"אֲ ׁ ֶשר יַעֲ לֶ ה עֹלָ ה ֹ
אי לי אלא עולה,
מני לרבות אימורי אש ואימורי חטאת,
ואימורי קדשי קדשי ואימורי קדשי קלי?
תלמוד לומר" :זָ ַבח";
מני לרבות הקומ #והלבונה והקטורת,
ומנחת כהני ומנחת כה משיח,
והמנס 0שלשת לוגי יי ושלשת לוגי מי?
15

6

16

18

17

20

19

רש"י

ואיבעית אימא 
היינו טעמיה ד¯·,ÔÂÚÓ˘ È
כדתניא:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
מו ֵעד" )ויקרא יז,ו(,
" ִמזְ ּ ַבחֶ ּ ...פ ַתח א ֶֹהל ֹ
ואי מזבח בבמה,
7

רש"י

 .'ÂÎ ıÂÁ È¯Ë˜ÂÓ· ‡Ï‡ Â˜ÏÁ ‡Ï 1מר סבר חייב דכי כתיב אותו למעוטי
פחות מכזית אתא שאי הקטרה שלימה וכדדריש ליה לקמ:
 .ÔÈÚ˜ÂÙ 2שפוקעי מעל האש:
 .ÈÒÂÈ '¯Î ‡Ï„ 3דכיו דבפני בני הקטרה נינהו ואע''ג דחסרו בחו #נמי
מיחייב במוקטרי פני שחסרו והעלו בחו #אלמא קסבר אבוה דשמואל דרבי
יוסי אמוקטרי פני שחסרו והעלו בחו #פליג:
 .Á·ÊÓ Á Ô·ÈÂ 4אלמא אפילו במת יחיד שהיא בחו #אינה העלאה בלא מזבח:
 .¯Âˆ‰ ÏÚ 5בלא בני מזבח לש כ 0וקרי ליה העלאה:
 .‡ÓÏÚ· ‰‰·Â‚ 6כדר 0כל האר #שיהא נוח להשתמש ולא לחובת מזבח:
 .'ÂÎ „ÚÂÓ Ï‰‡ Á˙Ù Á·ÊÓ 7האי קרא דריש ליה ר''ש בת''כ הכי וזרק הכה
את הד על מזבח ה' פתח אהל מועד ולא מזבח בבמת יחיד בשעת היתר
הבמות ובפ' המעלה בחו #כתיב:

 8ה''ג ‚''Ú ‰ÏÚ‰ ˙ÂÓ·‰ ¯ÂÒÈ‡ ˙Ú˘· ÍÎÈÙÏ ˜''‰ ‰ÈÏ ÈÚ·ÈÓ ‡ˆÈ ·ÈÈÁ
:·ÈÈÁ Ô·‡‰ È·‚ ÏÚ Â‡ ÚÏÒ‰
 .‰ÈÏ ÈÚ·ÈÓ ‡ˆÈ 9כיו דאמר אי מזבח בבמה בשעת היתר הבמות קאי הילכ0
יצא מיבעי ליה:
 .ÍÎÈÙÏ ˜''‰ 10הואיל ובבמה בשעת היתר הבמות הויא הקטרה בשעת איסורו
א העלו על הסלע חייב:
 .ÚÂ·È¯Â „ÂÒÈÂ ˘·ÎÂ Ô¯˜ 11דקי''ל דמעכבי במזבח המשכ בפרק קדשי קדשי
)לעיל סב (.מהו שיעכבו בבמת יחיד:
 .‰ÏÂ„‚ ‰Ó·· 12א) נוב וגבעו שהיו במות ציבור וכל שכ שילה ובית
עולמי:
 .˘„˜· ÔÏÂÒÙ ‰È‰˘ ÔÈÏÂÒÙ ÌÈ˘„˜ „Á‡Â :'È ˙Ó 13הואיל ובפני א עלו לא
ירדו מתקבל בפני קרינא ביה וחייבי עליה בחו #כדילי) בגמ':
 .‰È¯ÂÓÈ‡ÓÂ ‰ÏÂÚ‰ ÔÓ ˙ÈÊÎ ‰ÏÚÓ‰ 14חצי זית מזה וחצי זית מזה חייב דכולה
כליל:
 .ÌÈ˘„˜ È˘„˜ È¯ÂÓÈ‡Â :'Ó‚ 15כבשי עצרת:
 .‰ Â·Ï‰ 16של מנחת נדבה:
 .ÌÈ ‰Î ˙Á ÓÂ 17שהיא כליל וראויה להעלאה כקומ #מנחת ישראל אבל שירי
מנחת ישראל אינו חייב על העלאת:
 .ÁÈ˘Ó Ô‰Î ˙Á Ó 18עשירית האיפה שהוא מביא בכל יו:
 .ÔÈÈ ÔÈ‚ÂÏ ˙˘Ï˘Â 19שהוא פחות שבנסכי:
 .ÌÈÓ ÔÈ‚ÂÏ ˙˘Ï˘Â 20בחג קאמר ובמוקדשי לחג שאי העלאת חו #נוהגת
בחולי:
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השוחט והמעלה

דף קט:

תלמוד לומר:
יא ּנ ּו" )ויקרא יז,ט(,
מו ֵעד ל ֹא יְ ִב ֶ
"וְ ֶאל ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל ֹ
כל הבא לפתח אהל מועד  חייבי עליו בחו.#
ואי לי אלא קדשי כשרי,
מני לרבות פסולי,
כגו הל ,והיוצא ,והטמא,
ושנשחט חו #לזמנו וחו #למקומו,
ושקבלו פסולי וזרקו את דמו,
והניתני למטה שנתנ למעלה,
והניתני למעלה שנתנ למטה,
והניתני בחו #שנתנ בפני והניתני בפני שנתנ בחו,#
ופסח וחטאת שנתנ שלא לשמ,
מני?
תלמוד לומר:
יא ּנ ּו לַ עֲ ׂש ֹות" )ש(,
"ל ֹא יְ ִב ֶ
כל המתקבל בפתח אהל מועד חייבי עליו בחו.#
1

2

המעלה כזית מן העולה כו'.
עולה ואימוריה  אי,
שלמי ואימוריה  לא.
תנינא להא,
דתנו רבנ:
עולה ואימוריה מצטרפי לכזית להעלות בחו,#
ולחייב עליה משו פיגול,
נותר וטמא.
בשלמא העלאת עולה דכליל אי,
שלמי לא,
אלא פיגול ונותר וטמא מאי טעמא?
והא תנ )מעילה ד:ג(:
כל הפגולי מצטרפי וכל הנותרי מצטרפי;
קשיא פיגול אפיגול!
קשיא נותר אנותר!?
3

4

פרק שלשה עשר

זבחים

רנו

כא  במחשבת פיגול.
נותר אנותר לא קשיא,
כא  בנותר,
כא  בשניתותרו עד שלא נזרק הד,
ומני?
¯· Ú˘Â‰È Èהיא,
דתניא:
¯· Ú˘Â‰È Èאומר:
כל הזבחי שבתורה,
קט :שנשתייר בה כזית בשר * וכזית חלב 
זורק את הד,
חצי זית בשר וחצי זית חלב 
אינו זורק את הד,
ובעולה חצי זית בשר וחצי זית חלב 
זורק את הד,
מפני שכולה כליל,
ומנחה אפילו כולה קיימת 
לא יזרוק.
8

9

1110

מנחה מאי עבידתה?
אמר ¯· :‡ÙÙ
מנחת נסכי הבאה ע הזבח.
12

13

משנה )דה(:
הקומ ,#והלבונה ,והקטרת,
ומנחת כהני ,ומנחת כה משיח ,ומנחת נסכי,
שהקריב מאחת מה כזית בחו #
14

15

5

6

פיגול אפיגול לא קשיא,
כא  בפיגול,
7

רש"י

 .ÔÈÏÂÒÙ ˙Â·¯Ï ÔÈ Ó 1הנ 0דא עלו לא ירדו דלא מתרבו מלא יביאנו דהא
אינ ראויי להביא לכתחילה:
 .˙Â˘ÚÏ Ï''˙ 2משמע הראויי לעשות אפילו אינו ראוי לבא מחו #לפני והני
נמי כיו דא עלו לא ירדו וכה נזקק להפ 0בה בצינורא או להעלות מראש
המזבח למערכה ראויי ליעשות קרינא ביה:
 .‡Ï ÌÈÓÏ˘ 3אי בשר מצטר) ע אימוריה לכזית העלאת חו #משו דבשר
שלמי לאו בר הקטרה הוא ולא קרינא ביה אל פתח אהל מועד לא יביאנו:
 .‡ÓËÂ ¯˙Â Â ÏÂ‚ÈÙ ÌÂ˘Ó Ô‰ÈÏÚ ·ÈÈÁÏÂ 4קא ס''ד באוכל כזית בשר ואימורי
מעולת פיגול או נותר או בטומאת הגו) אכלו:
 .‡ÓÚË È‡Ó 5לא מצטר) נמי בשר שלמי ע אימוריו לפיגול ונותר וטמא הא
בי בבשר בי באימורי שיי 0פיגול נותר וטמא כדאמר בפ' בית שמאי )לעיל מג(.
דכל שיש לו מתירי בי לאד בי למזבח חייבי עליו משו פיגול והרי הד
מתיר את הבשר לאד ואת האימורי למזבח ותנ נמי הת דברי שאי חייבי
עליה משו פיגול כגו הקומ #והלבונה והקטרת שאי לה מתירי אלא ה
עצמ מתירי חייבי עליה משו נותר ומשו טמא וכל שכ אימורי שהפיגול
נוהג בה ומקראי ילפינ להו:
 .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏÂ‚ÈÙ‰ ÏÎ 6משנה היא במעילה:
 .ÏÂ‚ÈÙ ˙·˘ÁÓ· Ô‡Î ÏÂ‚ÈÙ· Ô‡Î 7הא דקתני מצטרפי באוכל פיגול קאמר
ולהתחייב חטאת והא דקתני עולה אי שלמי לא במחשבת פיגול שא שחט
או זרק על מנת להקטיר חצי זית בשר עולה וחצי זית מאימורי חו #לזמנו פיגל
אבל בשלמי חישב לאכול או להקטיר חצי זית בשר וחצי זית אימורי לא פיגל
שאי מחשבת אכילה בנקטרי ואי מחשבת הקטרה בנאכלי:

רש"י

 .Ì„‰ ˜¯Ê ‡Ï˘ „Ú Â¯˙Â˙È ˘· Ô‡Î ¯˙Â · Ô‡Î 8הא דקתני מצטרפי באוכל
נותר קאמר והא דקתני עולה אי שלמי לא בשניתותרו מאיבוד ושריפה כגו
אבדו הבשר והאימורי קוד זריקה ונשתייר חצי זית מזה וחצי זית מזה בעולה
דכולה כליל הויא זריקת ד זריקה דהא איכא אכילת מזבח וכר' יהושע דאמר
בפרק טבול יו )לעיל קד (.א אי בשר אי ד וכיו דזריקה היא חייבי עליו
משו נותר א ניתותרו ואכל ממנו כדאמר )לעיל מה (:דברי שאי חייבי
עליה משו פיגול חייבי משו נותר כגו קומ #שהוא אכילת מזבח כעולה
וכל שכ דברי שחייבי עליה משו פיגול כגו בשר עולה אבל שלמי אי
חצי זית מבשר וחצי זית מאימוריה מצטרפי להיות שיור לזרוק עליה את
הד דלא אכילת אד איכא ולא אכילת מזבח איכא וכיו דלא הויא זריקה א
זרק אי חייבי עליה משו נותר וטמא דקי''ל )מנחות כה (:כל הניתר לטהורי
חייבי עליו משו טומאה ובפ' ב''ש )לעיל מה (:אתי נותר חילול חילול מטומאה
ובמס' מעילה )ו (:לעני יוצא אמרינ לר''א דאמר אי זריקה מועלת ליוצא אי
חייבי עליו משו נותר וטמא:
 .ÌÈÁ·Ê‰ ÏÎ 9בר מעולה:
 .Ì„‰ ˙‡ ˜¯ÂÊ ÔÈ‡ 10דאית ליה לר' יהושע א אי בשר אי ד מועשית
עולותי 0הבשר והד ובזבחי כתיב )דברי יב( וד זבחי 0ישפ 0והבשר תאכל
הזקיק הכתוב זה לזה:
 .·ÏÁ ˙ÈÊÎ Â‡ 11דכתיב וזרק הכה את הד וגו' והקטיר החלב אע''פ שאי
בשר זורק עליו את הד והכי מפרש במנחות בהקומ #רבה )כו:(.
 .‰˙„È·Ú È‡Ó ‰Á Ó·Â 12מאי זריקת ד איכא במנחה:
 .Á·Ê‰ ÌÚ ‰‡·˘ ÌÈÎÒ ˙Á Ó 13ואבד בשר הזבח והמנחה קיימת לא יזרוק
את הד בשבילה דלאו גופא דזביחה הוא:
 .‰ Â·Ï‰ :'È ˙Ó 14של מנחה:
 .˙¯Ë˜‰Â 15שבכל יו פרס שחרית ופרס של בי הערבי שהקטיר כזית מה
בחו #חייב קסבר כי כתיב אותו על השל הוא חייב ואינו חייב על החסר
אשיעור הקטרה כתיב והיינו כזית ורבי אליעזר נמי מדלא פליג ארישא גבי
עולה הכי נמי דריש ליה אותו אשיעור הקטרה כרבנ ומיהו עולה דלא מיפסלא
בחסרו דכל עצמה בד תלויה כפרתה חייב בכזית אבל בהני פליג דקא סבר
קומ #כוליה היינו שיעור הקטרתו א) בפני דהא מיפסל בחסרו וכ כול
שכול מתירי ה כל זמ שלא קרבו כול לא הויא הקטרה לצאת בעלי ידי
חובת ולרבנ בהני נמי הויא הקטרת בכזית היכא דכוליה קיי ולא חסרו קוד
הקטרה ותנ מנחות )כו (.הקטיר קומצה פעמי כשירה הילכ 0הקטרה היא:
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השוחט והמעלה

דף קי.

פרק שלשה עשר

דמר סבר  " ְמלֹא ָח ְפנָ יו" )ויקרא טז,יב( דוקא,
ומר סבר  " ְמל ֹא ָח ְפנָ יו" לאו דוקא.

חייב;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוטר,
עד שיקריב את כול.
וכול שהקריב בפני,
ושייר מה כזית והקריבו בחו #
חייב.
יד
וכול שחסרו כל שה והקריב בחו #
פטור.
המקריב קדשי ואימורי בחו #
חייב.

11

אמר ליה ‡·:ÈÈ
והא כי קא כתיבא חוקה,
בהקטרה דפני הוא דכתיב!?
אלא אמר ‡·:ÈÈ
בהקטרה בפני כולי עלמא לא פליגי,
כי פליגי  בהקטרה דחו,#
מר סבר  ילפינ פני מחו,#
ומר סבר  לא ילפינ.

1

2

זבחים

רנז

12

13

3

4

14

גמרא:
תנו רבנ:
המקטיר כזית בחו #
חייב;
חצי פרס בפני 
פטור.
קא סלקא דעת 0
מאי פטור? פטור זר;
אמאי?
הקטרה היא!
אמר ¯· ‡¯ÈÊ Èאמר ¯· ‡„ÒÁ
אמר ¯·  ‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯Èאמר ¯·:
מאי פטור? פטור ציבור.

אמר ¯·‡:
השתא חו #מחו #לא ילפי ¯· ,Ô
פני מחו #מיבעי?
מה היא?
דתניא:
יכול  המעלה פחות מכזית קומ #ופחות מכזית אימורי,
והמנס 0פחות משלשת לוגי יי,
ופחותטו משלשת לוגי מי,
יהא חייב;
תלמוד לומר" :לַ עֲ ׂש ֹות" )ויקרא יז,ט(,
על השל חייב ואינו חייב על החסר;
והא פחות משלשת לוגי דאית בהו כמה זיתי,
ולא ילפי ¯·  Ôחו #מחו?!#
15

16

5

6
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7

אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
אי קשיא לי ,הא קשיא לי 
הא דאמר ¯· עלה:
בהא אפילו ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èמודה,
דהא ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èלאו הקטרה היא קאמר!
אמר ¯·:‰
בהקטרה דהיכל דכולי עלמא לא פליגי,
כי פליגי  בהקטרה דפני,
8

9

10

רש"י

 .'ÂÎ Ô‰Ó ¯ÈÈ˘Â ÌÈ Ù· Ô·È¯˜‰˘ ÔÏÂÎÂ 1חייב שהרי בזה נגמרה הקטרת ולר'
אליעזר נמי כי דריש אותו אשיעור הקטרה דריש ליה ושיעור הקטרה בכזית
היכא דבפני הויא הקטרה גמורה:
 .‡Â‰˘ ÏÎ Â¯ÒÁ˘ ÔÏÂÎÂ 2קוד הקטרה ע''י איבוד או שריפה נפסלו בחסרונ
כדאמר במנחות )ט (:מ המנחה פרט לשחסרה היא ושחסר קומצה והאי וכול
לאו אלבונה קאי דהא מיפליג פליגי בה במנחות בפרק קמא )יא (:בלבונה
שחסרה דלר''ש כשירה אפילו עמדה על קורט אחד ולר' יהודה בשני קרטי ואי
אלבונה נמי קאי מיירי שחסרה משיעור הכשרה למר כדאית ליה ולמר כדאית
ליה:
 .¯ÂËÙ ıÂÁ· Â·È¯˜‰Â 3הואיל ואי מתקבלי בפני:
 .Ô‰È¯ÂÓÈ‡Â ÌÈ˘„˜ ‰ÏÚÓ‰ 4שהקריב הבשר והאימורי מחוברי בו חייב
משו אימורי:
 .ÌÈ Ù· Ò¯Ù ÈˆÁ :'Ó‚ 5לאו דוקא חצי פרס נקט דה''ה לכזית אלא פחות
מכשיעור הכשר מצותה נקט:
 .¯Ê ¯ÂËÙ ¯ÂËÙ È‡Ó „''Ò˜ 6דאי לאו בזרות קאמר מאי פטור שיי 0למימר
בפני ואמאי פטור הא הקטרה היא דהא האי תנא דקמחייב עלה בחו:#
 .¯Â·Èˆ ¯ÂËÙ ¯ÂËÙ È‡Ó 7דיצאו ידי חובת דכזית הויא הקטרה:
 .‰„ÂÓ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ÂÏÈÙ‡ ‡‰· 8ואע''ג דפליג במתני' אבחו #מודה הוא להאי
תנא בהאי סיפא דפטור ציבור וקשיא לי עלה אמאי מודה והא רבי אליעזר לאו
הקטרה היא קאמר מדפטר עלה בחו:#
 .ÏÎÈ‰„ ‰¯Ë˜‰· ‰·¯ ¯Ó‡ 9שבכל יו שלא נאמר בו שיעור והאי פרס שיעור
דרבנ הוא מודה רבי אליעזר דבכזית הויא הקטרה לחייב עליה בחו #ולהוציא
ציבור ידי חובת בפני ומתני' כולה רישא וסיפא דברי הכל היא ובהקטרה
דהיכל מיירי:

אלא אמר ¯·‡:
כגו דקבעינהו שני חצאי פרס * במנא,
מר סבר  קביעות מנא מילתא היא,
18

קי.

19

רש"י

 .È‚ÈÏÙ ÈÎ 10במתני' בהקטרה דיו הכפורי דלפני ולפני שנאמר בה שיעור
)ויקרא טז(:
 .‡˜Â„ ÂÈ ÙÁ ‡ÏÓ 11ובבת אחת הילכ 0בחו #נמי לא מיחייב אלא אשלימה:
 .‡·È˙Î ÌÈ Ù· ‰˜ÂÁ ‡·È˙Î ÈÎ ‡‰Â 12כדכתיב )ש( והיתה )זאת( לכ לחוקת
עול לכפר וגו' דברי שאי נעשי אלא אחת בשנה וחוקה עיכובא הוא:
 13ה''ג ‡È‚ÈÏÙ ÈÎ È‚ÈÏÙ ‡Ï ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ„ ÌÈ Ù„ ‰¯Ë˜‰· ÈÈ·‡ ¯Ó‡ ‡Ï
· .ıÂÁ„ ‰¯Ë˜‰אביי נמי כרבה מתר #לה דברייתא דמודה בה רבי אליעזר
בהקטרה דהיכל ומתניתי בהקטרה דפני ומיהו לא כטעמא דרבה דאמר לרבנ
מלא חפניו לאו דוקא דכולי עלמא מלא חפניו דוקא ובפני דכ''ע לא פליגי
דשלימה בעינ כי פליגי כגו שהקטיר כזית מ הקטרת של חפינת פני בחו#
מר סבר ילפינ פני מחו #ילפינ קטרת של פני מקטרת של היכל מה הקטרה
של היכל בבמה בחו #בכזית א) הקטרה של פני חייבי עליה בבמה בכזית
ואע''ג דבדוכתה לא הויא הקטרה הואיל ובהיכל הויא הקטרה:
 .ıÂÁÓ ÌÈ Ù Ô ÈÙÏÈ ‡Ï ¯·Ò ¯ÊÚÈÏ‡ '¯Â 14הקטרה דהיכל הוא דמיחייב עלה
בחו #בכזית דהא בדוכתה בהכי חשיבא אבל הקטרת פני לא מיחייב עלה
בחו #בכזית הואיל ובדוכתה לאו הקטרה היא:
 .ıÂÁÓ ıÂÁ ‡˙˘‰ 15כגו ניסו 0היי שהוא על המזבח החיצו לא ילפי רבנ
מהקטר חלבי שהוא על המזבח החיצו לחייב על פחות משלשה לוגי בחו#
אע''פ שיש ש כמה זיתי וגבי כל הקטרות של מזבח החיצו הקטרה היא
הואיל וגבי ניסו 0שיעורא אחרינא הוא לא מיחייב עליה אלא בכשיעור:
 .ıÂÁÓ ÌÈ Ù 16לחייב על קטרת שלפני ולפני בבמה בחו #ילפינ מהקטרה
דהיכל:
 .ıÓÂ˜ ˙ÈÊÎÓ ˙ÂÁÙ 17על כרח 0רבנ היא דאי רבי אליעזר אפילו אכזית לא
מיחייב דהא אמר עד שיקריב את כול:
 .‡ Ó· Â‰ ÈÚ·˜„ ÔÂ‚Î ‡·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 18לעול מתניתי וברייתא בהקטרה
דהיכל הויא הקטרה בדוכתה בכזית ומשו הכי קתני לה בברייתא חייב ור'
אליעזר מודה בה כדרב ופלוגתא דמתניתי כגו דקבעיה )דכולה( שני חצאי פרס
במנא
 19וקסבר ר''א ]קביעותא[ דמנא מילתא הוא הואיל ונת שני חצאי פרס בכלי
הקטרת היכל קבעיה מנא ואי חסיר כל שהוא מיפסל הילכ 0בחו #לא מיחייב
עד שיקריב את כולו:
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השוחט והמעלה

דף קי.

ומר סבר  לאו מילתא היא.

פרק שלשה עשר

רנח

זבחים

אלא דאיתיה בעיניה,
אבל בחסרו  מודו ליה;
לאו דחסר בחו?#
לא,
דחסר בפני.

1

אמר ¯·‡:
השתא למא דאמר:
קביעותא דמנא ולא כלו הוא,
קבע ששה לפר,
ומש 0מה ארבעה והקריב בחו #
חייב,
שראויי לאיל;
קבע ארבעה לאיל,
ומש 0מה שלשה והקריב בחו #
חייב,
שראויי לכבש;
חסרו כל שהוא והקריב בחו #
פטור.
2

תא שמע )כא(:
וכול שחסרו כל שה והקריב בחו #
פטור;
לאו דחסר בחו?#
לא,
דחסר בפני.
טז

3

המקריב קדשים.
אמאי?
והאיכא חציצה!?
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
כשהפכ.
ו¯· Ô ÁÂÈ Èאמר:
אפילו תימא שלא הפכ,
והא מני?
¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיא דאמר:
אפילו העלו על הסלע 
חייב.
¯· אמר:
מי במינו אינו חוצ.#
11

¯· ‡˘ Èאמר:
ניסו 0מהקטרה לא ילפי ¯· ,Ô
א) על גב דחו #מחו #לא ילפי,
הקטרה מהקטרה ילפי א) על גב דחו #מפני.
וכול שחסרו.
4

איבעיא להו:
חסרו דחו #שמיה חסרו,
או לא שמיה חסרו?
מי אמרינ:
כיו דנפק איפסלו להו 
מה לי חסר ,מה לי יתר;
או דילמא 
יוצא דאיתיה בעיניה  אי,
דליתיה בעיניה  לא?
אמר ‡·:ÈÈ
תא שמע:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוטר,
עד שיקריב את כול.
6

5

7

8

12

משנה )ה(:
מנחה שלא נקמצה והקריבה בחו #
פטור.
קמצה וחזר קומצה לתוכה והקריבו בחו #
חייב.
13

14

9

אמר ליה ¯· Ô Á ·¯ ¯· ‰ל‡·:ÈÈ
מד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפשיט מר?
אמר ליה:
בפירוש שמיע לי מיניה ד¯·,
עד כא לא פליגי ¯·  Ôעליה ד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ È
10

גמרא:
ואמאי?
ליבטלי שירי לקומ.#
אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
נאמרה הקטרה בקומ ,#ונאמרה הקטרה בשירי,
מה הקטרת קומ  #אי קומ #מבטל חבירו,
15

17

16

1

רש"י

 .È¯·Ò Ô ·¯Â 1קביעותא דמנא לאו כלו היא:
 .ÔÈ‚ÂÏ ‰˘˘ Ú·˜ 2דהוא חצי ההי לנסכי פר ונתנ בכלי ומש 0ארבעה מה
והקריב בחו #חייב שהרי ראויי בפני לאיל:
 .¯ÂËÙ 3דבציר משלשת לוגי לא חזו בפני:
 .¯Ó‡ È˘‡ ·¯ 4לעול כדתרצה אביי דבהקטרה של פני בחו #פליגי ובמיל)
פני מחו #ודקא קשיא ל 0השתא חו #מחו #לא ילפי רבנ כו' לא דמי ניסו0
להקטרה דניסו 0מהקטרה לא ילפי רבנ ואע''ג דחו #מחו #אבל קטרת של פני
מקטרת של היכל ילפי ואע''ג דפני מחו:#
 .ıÂÁ„ ÔÂ¯ÒÁ 5הוציא שלימי לחו #וחסרו לאיבוד:
 .ÔÂ¯ÒÁ ‰ÈÓ˘ 6וא העלה את המשוייר בחו #פטור:
 .ÔÂ¯ÒÁ ‰ÈÓ˘ ‡Ï Â‡ 7וחייב לרבנ כאילו כולו קיי:
 .‰ÈÏ ÏÈÒÙÈ‡ 8ואפי' הכי מיחייב עליה בחו #ומה לי יוצא ומה לי חסרו:
 .ÂÏÂÎ ·È¯˜È˘ „Ú 9אלמא כוליה בעינ:
 .¯Ó ËÈ˘Ù ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯„Ó 10בתמיה רבי אליעזר אפי' בכולו קיי נמי פטר ואנ
לרבנ מיבעי ל דמחייבי בכולו קיי ומודו בשחסר בפני:

רש"י

 .‰ˆÈˆÁ ‡ÎÈ‡‰Â 11שהבשר אינו ראוי להקטרה חוצ #בי אימורי למערכה
ודכוותיה בפני לאו העלאה היא דרחמנא אמר )ויקרא א( על העצי אשר על
האש וקס''ד דמתני' רבי יוסי היא דאמר אינו חייב עד שיעלה לראש המזבח
כהקטרת פני:
 .ÔÎÙ‰˘Î 12החלבי למטה:
 .‰ˆÓ˜ ‡Ï˘ ‰Á Ó :'È ˙Ó 13לא חזי לפני הילכ 0המקריבה בחו #פטור:
 .·ÈÈÁ ıÂÁ· ‰·È¯˜‰Â ‰ÎÂ˙Ï ‰ˆÓÂ˜ ¯ÊÁÂ ‰ˆÓ˜ 14שכיוצא בה בפני כשירה
כדתנ בהקומ) #מנחות כג (.נתערב קומצה בשיריה לא יקטיר וא הקטיר עלתה
לבעלי:
 .ıÓÂ˜Ï ÌÈ¯È˘ ÈÏË·È Â :'Ó‚ 15ברובא והוי כמא דליתיה ולא ניחייב עליה
ובמנחות )כג (:נמי פרכינ לה גבי הקטרת פני:
 .ıÓÂ˜· ‰¯Ë˜‰ ¯Ó‡ 16וקמ #והקטיר )ויקרא ב(:
 .ÌÈ¯È˘· ‰¯Ë˜‰ ¯Ó‡ Â 17לא תקטירו ממנו אשה לה' )ש( כל שממנו לאשי
הרי הוא בבל תקטירו דהיינו שירי:
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דף קי:

פרק שלשה עשר

רנט

זבחים

¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èכ¯·  Ôסבירא ליה דאמר:
אי מפגלי בחצי מתיר!
אלא אליבא ד¯·  Ôדהכא:
מאי?
מישרא שרי,
או קליש מקלש?
תיקו.

א) הקטרת שירי  אי שירי מבטלי קומ.#

15

משנה )ו(:
הקומ #והלבונה שהקריב את אחד מה בחו #
חייב;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוטר,
עד שיקריב את השני.
אחד בפני ואחד בחו #
חייב.

16

2

3

4

קי:

שני בזיכי לבונה שהקריב את אחד מה בחו #
חייב;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוטר,
עד שיקריב את השני.
אחד בפני ואחד בחו #
חייב.
5

משנה )ו(:
הזורק מקצת ד בחו*  #
חייב.
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
א) המנס 0מי החג בחג בחו #
חייב.
¯· ‰ÈÓÁ Èאומר:
שירי הד שהקריבו בחו #
חייב.
17

18

19

20

גמרא:
בעי ¯·:‡ÁÙ ˜ÁˆÈ È
קומ,#
מהו שיתיר כנגדו בשירי?
מישרא שרי,
או קלושי מיקלש?
אליבא דמא?
אי אליבא ד¯· ¯È‡Ó Èדאמר:
מפגלי בחצי מתיר 
מישרא שרי!
אי אליבא ד¯·  Ôדאמרי:
אי מפגלי בחצי מתיר 
לא מישרא שרי,
ולא מקלש קליש!
אלא אליבא ד¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È

גמרא:
אמר ¯·‡:
ומודה ¯· ¯ÊÚÏ‡ Èבדמי;
דתניא:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èו¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומרי:
ממקו שפסק הוא מתחיל.

76

21

8

22

9

10

11

רבי אלעזר אומר:
אף המנסך מי החג בחג בחוץ.
אמר ¯· Ô ÁÂÈ Èמשו ¯·:‰‡Ù„ÂÈ ÌÁ Ó È
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èבשיטתיז ¯· ‡·È˜Ú Èרבו אמרה דאמר:
ניסו 0המי דאורייתא;
דתניא:
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
יה" )במדבר כט,לא(,
" ּונְ ָס ֶכ ָ

12

23

13

24

14

רש"י

 .ıÓÂ˜ ÏË·Ó ıÓÂ˜ ÔÈ‡ 1ואפי' רבה עליו כדאמרינ בהקומ #רבה
ולקח מד הפר ומד השעיר הדבר ידוע שד הפר מרובה מד השעיר מכא
לעולי שאי מבטלי זה את זה:
 .‰ Â·Ï‰Â ıÓÂ˜‰ :'È ˙Ó 2של מנחת נדבה שניה מתירי את שיריה לאכילה
הילכ 0רבי אליעזר פוטר דבעי הקטרת כל המתיר:
 .ÌÈ Ù· „Á‡ 3תחילה ואחר כ 0השני בחו:#
 .·ÈÈÁ 4שזה גמר ובו הכל תלוי:
 .‰ Â·Ï ÈÎÈÊ· È ˘ 5מתירי לח הפני דכתיב )ויקרא כד( והיתה ללח לאזכרה
ואמרינ נאמר כא אזכרה ונאמר להל אזכרה מה להל קומ #מתיר את השירי
א) הלבונה מתרת את הלח ובשירי מנחה כתיב )ויקרא ו( יאכלו אהר ובניו
קדש קדשי מאשי ה' אי לנו אלא לאחר מתנות האשי:
 .ÌÈ¯È˘· Â„‚ Î ¯È˙È˘ Â‰Ó :'Ó‚ 6הקטיר קומ #לבדו על מנת להתיר חצי
השירי ובורר לחלק:
 .Â‰Ó 7לאוכל:
 .È¯˘ ‡¯˘ÈÓ 8פלגא לגמרי:
 .˘ÈÏ˜Ó È˘ÂÏ˜‡ Â‡ 9לאיסורא דכולהו שירי וקומ #ולבונה תרוייהו אכולהו
שיריי דמו וכי מקטיר לחד מקליש ליה איסורייהו ומיהו לא אישתרי מידי
מינייהו לגמרי:
) ‡ËÂÊ ıÓÂ˜‰· ˙ÂÁ Ó· Ô ·¯Â ¯È‡Ó È·¯„ ‡˙‚ÂÏÙ 10טז:(.
 .¯È˙Ó ÈˆÁ· ÔÈÏ‚ÙÓ 11פיגל בקומ #או בלבונה שהקטיר קומ #ע''מ לאכול זית
מ השירי חו #לזמנו פיגול:
 .È¯˘ ‡¯˘ÈÓ 12דאי כי מקטיר ליה בשתיקה לא שרי כזית מינייהו לגמרי היכי
הויא מחשבה בההוא זית הא דומיא דזריקה בעינ דשרי לגמרי:
 .'ÂÎ È¯˘ ‡¯˘ÈÓ ‡Ï 13כלומר דילמא לא הא ולא הא והיכי פשיטא ליה לר'
יצחק נפחא דאו הא או הא עביד:
)מנחות כב(.

רש"י

 .‡''¯„ ‡·ÈÏ‡ ‡Ï‡ 14קמיבעיא דאמר לא מחייב עלה לחודיה בחו #ומשו
הכי מספקא ליה לרבי יצחק דילמא שרי:
 .Ï''Ò Ô ·¯Î ‡''¯ 15ולא שריא ולא מיקלש לשו קושיא הוא אמאי פשיטא ליה
אליביה דאו הא או הא והא ר''א מדקאמר לאו הקטרה הוא כרבנ דפליגי עליה
דר''מ סבירא ליה:
 .‡Î‰„ Ô ·¯„ ‡·ÈÏ‡ ‡Ï‡ 16דמחייבי אחד מינייהו אלמא הקטרה היא בפני
וקא מיבעי ליה למאי הילכתא הויא הקטרה למישרי פלגא או לאקלושי והכא
ליכא למיפשט מדמחייבי עלה בחו #ש''מ מישרא שרי דאי נמי לאקלושי אתיא
הויא הקטרה לחיובי בחו #עלה:
 .ÌÈÓ„ ˙ˆ˜Ó ˜¯ÂÊ‰ :'È ˙Ó 17כגו מתנה אחת ואפילו מחטאות הפנימיות
שכל מתנותיה מעכבות:
 .·ÈÈÁ 18לרבנ דלא בעו כולו מתיר ורבי אלעזר נמי מודה בה כדאמרינ
בגמרא:
 .‚Á‰ ÈÓ 19שנתמלאו לש ניסו 0המי בחג הסוכות:
 .Ì„‰ È¯È˘ 20של חטאות הטעוני שפיכה ליסוד שהקריב בחו #חייב דקסבר
שירי מעכבי הילכ 0מתקבלי בפני וזריקה גמורה ה:
 .ÌÈÓ„· ¯ÊÚÏ‡ '¯ ‰„ÂÓ :'Ó‚ 21ואפי' בחטאות הפנימיות דהא בפני א
נשפ 0הד אחר שנת מתנה אחת מהניא ה 0דיהבה ומביא פר אחר ומתחיל
ממקו שפסק:
 .'ÂÎ Ô ˙„ 22במסכת יומא בהוציאו לו )ס:(.
 .‰‡Ù„ÂÈ 23דמ יודפת:
 .‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÌÈÓ‰ ÍÂÒÈ 24הילכ 0בחו #נמי מיחייב עלה:
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השוחט והמעלה

דף קיא.

בשני ניסוכי הכתוב מדבר,
אחד  ניסו 0המי,
ואחד  ניסו 0היי.
אמר ליה ¯ ˘È˜Ï ˘Èל¯·:Ô ÁÂÈ È
אי מה להל  שלשת לוגי,
א) כא  שלשת לוגי;
מייח החג קאמר?
אי מה להל  בשאר ימות השנה,
א) כא  בשאר ימות השנה,
בחג קאמר!?
אישתמיטתיה הא דאמר ¯·,ÈÒ‡ È
דאמר ¯· ÈÒ‡ Èאמר ¯·Ô ÁÂÈ È
משו ¯·:Ô˙¯ÂÁ ˙È· ˙Ú˜· ˘È‡ ‡È ÂÁ È
עשר נטיעות ,ערבה ,וניסו 0המי 
הלכה למשה מסיני.
1

2

3

4

5

תנו רבנ:
המנס 0שלשת לוגי מי בחג בחו #
חייב;
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
והוא שמלאיט לש חג 
חייב.
מאי בינייהו?
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
ביש שיעור במי קמיפלגי.
קיא ‡ÙÙ ·¯ .אמר* :
בקרבו נסכי במדבר פליגי.
6

7

8

רש"י

 .˘È˜Ï ˘È¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ 1אי רבי אלעזר מההוא קרא ילי) ובההוא קרא מי ויי
איתקוש אלמא שלשת לוגי בעינ כנסכי יי של עולת התמיד:
 .¯Ó‡˜ ‚Á‰ ÈÓ ¯ÊÚÏ‡ '¯ ‡‰Â 2ואפילו פחות משלשת לוגי דאיכא למא
דאמר סוכה )מח (.בלוג היה מנס:0
 .¯Ó‡˜ ‚Á· 3בלשו קושיא גרסינ ליה:
 .‰È˙ËÈÓ˙˘È‡ 4למנח יודפאה:
 .'ÂÎ Ô ÁÂÈ ¯''‡„ ‡‰ 5אלמא לכולי עלמא דאורייתא הוא הילכ 0איכא למ''ד
בלוג גמירי לה או אי לה שיעור:
 .[Â‰ÈÈ È· È‡Ó] 6במאי קמיפלגי ומאי קא אתי רבי אלעזר למימר:
 .ÌÈÓÏ ¯ÂÚÈ˘ ˘È· 7דקאמר תנא קמא המנס 0שלשת לוגי חייב והוא הדי
יותר משלשת לוגי דיש בכלל מאתי מנה וא) על גב דמלינהו בכלי גדול
קדשינהו כלי דאי שיעור למי החג למעלה ואתא רבי אלעזר למימר והוא
שמילא לש חג כדר 0מילוא דהיינו שלשת לוגי ותו לא כדתנ )ש( צלוחית
של זהב מחזקת שלשת לוגי ממלא מ השילוח אבל אי הוי טפי לא קדשינהו
כלי דלא חזו ליה דיש שיעור למי ואי כלי שרת מקדשי אלא הראוי לה:
 .È‚ÏÙÈÓ˜ ¯·„Ó· ÌÈÎÒ Â·¯˜· 8ותרוייהו אית להו יש שיעור למי וכי מלי
טפי לא קדשינהו כלי ותנא קמא דמחייב לא בעי בנסכי קדושת כלי לחייב
עליה בחו #דקסבר קרבו נסכי באהל מועד שבמדבר כל ארבעי שנה הילכ0
ביאת האר #האמורה בפרשת נסכי בשלח ל 0ללמדנו בא שבשבע של כיבוש
האר #ושבע של חילוק האר #כשהיו בגלגל והותרו הבמות כדתנ בפרק בתרא
)לקמ קיב (:תהא במה קטנה של כל יחיד טעונה נסכי דמשו במת ציבור לא
איצטרי 0למימר ביאת האר #דהא מ המדבר נתחייבו בכ 0וכיו דבמות יחיד
טעוני נסכי והת כלי שרת ליכא כדאמר בפרק בתרא )לקמ קיג (.בחו #נמי
מיחייב עלייהו בשעת איסור הבמות בלא קידוש כלי הואיל ובשעת היתר
הבמות קריבי בלא קדושת כלי כדאמר לעיל במעל על גבי סלע משו דהויא
הקרבה בבמת יחיד בשעת היתר הבמות מיחייב עלה בשעת איסור דהא בפני
א עלה לא ירד כדאמר לעיל )פד (:מני ליוצא א עלה לא ירד שהרי יוצא
כשר בבמה ור' אלעזר סבר לא קרבו נסכי במדבר וביאת האר #האמור בנסכי
לאחר ירושה וישיבה לאחר שקבעו משכ בשילה הוא דנתחייבו לפיכ 0הוצרכה
ביאת האר #לכתוב משו שכל ארבעי שנה שבמדבר לא קרבו במשכ ובא
הכתוב לחייבו בשילה ובית עולמי ולא בשנות הכיבוש והחילוק בבמות
הקטנות הילכ 0לא קרבו נסכי בבמה קטנה שהיא שלא בכלי שרת ואי

פרק שלשה עשר

זבחים

רס

¯· ‡ Èאמר:
בלמדי ניסו 0המי מניסו 0היי פליגי.
9

תנו רבנ:
המנס 0שלשה לוגי יי בחו #
חייב;
¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
והוא שקדש בכלי.
מאי בינייהו?
אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ¯· :˜ÁˆÈ
בירוצי מידות איכא בינייהו.
¯·‡ ·¯ ‰·¯„ ‰Èאמר:
קרבו נסכי בבמה איכא בינייהו,
ובפלוגתא דהני תנאי,
דתניא:
במת יחיד אינה צריכה נסכי,
דברי ¯·;È
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
טעונה נסכי.
10

11

12

13

והני תנאי כהני תנאי,
דתניא:

" ִּכי ָתבֹא ּו" )במדבר טו,ב(,
להטעינה נסכי בבמה גדולה הכתוב מדבר,
אתה אומר:
בבמה גדולה,
או אינו אפילו בבמה קטנה;
כשהוא אומר:
כ
יכם" )ש(,
מו ׁ ְשב ֵֹת ֶ
" ֶאל ֶא ֶרץ ֹ
הרי בבמה הנוהגת לכולכ הכתוב מדבר,
דברי ¯·;Ï‡ÚÓ˘È È
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
14

15

16

17

1

רש"י

אסקינהו בשאי מוקדשי בחו #לא מיחייב עלייהו והכי נמי אמרינ לקמ דמא
דבעי קדושת כלי בנסכי סבר לא קרבו נסכי במדבר:
 .'ÂÎ ÌÈÓ‰ ÍÂÒÈ ÔÈ„ÓÏ· ¯Ó‡ ‡ È·¯ 9ודכ''ע קרבו נסכי במדבר וביאת
האר #האמור בנסכי לבמה קטנה אתא וקרבו בבמה בלא קידוש כלי ומיהו
בניסו 0היי אשכח בניסו 0המי לא אשכח דהא חובת ציבור ה ולא קרבו
אלא בבמת ציבור בכלי שרת ובהא פליגי תנא קמא סבר למידי ניסו 0המי
מניסו 0היי לחייב בחו #ואפי' לא קדשו בכלי ורבי אלעזר סבר אי למידי
וניסו 0היי הוא דמתחייב בחו #בלא כלי אבל ניסו 0המי קדשו אי לא קדשו
לא:
 .Â‰ÈÈ È· È‡Ó 10במאי פליגי:
 .˙Â„Ó‰ ÈˆÂ¯È· 11מה שצ) על שפת הכלי ותרוייהו קדושת כלי בעו מיהו רבנ
סברי בירוצי מדות של לח נתקדשו ורבי אלעזר סבר לא נתקדשו ותו 0כלי בעינ
ופלוגתא דתנאי היא במנחות )פח:(.
 .¯Ó‡ ‡·¯„ ‰È¯· ‰·¯ 12תנא קמא לא בעי קדושת כלי ובקרבו נסכי במדבר
קמיפלגי לתנא קמא קרבו לרבי אלעזר בר''ש לא קרבו כדפרישית:
 .È‡ ˙ È ‰„ ‡˙‚ÂÏÙ·Â 13ר''א בר''ש ]כרבי[ דאמר אי נסכי בבמה קטנה
הילכ 0לא אשכח ניסו 0בלא קידוש כלי ות''ק כרבנ ס''ל דאמרי יש נסכי
בבמת יחיד ואשכח ליה בלא כלי שרת:
 .Â‡·˙ ÈÎ 14בפרשת נסכי כתיב בשלח ל:0
 .‰ÏÂ„‚ ‰Ó·· ÌÈÎÒ ‰ ÈÚË‰Ï 15בא הכתוב ללמד 0שלא קרבו נסכי במדבר
ומשבאו לאר #נתחייבו בה ובבמת ציבור ולא בבמת יחיד:
 .‰ Ë˜ ‰Ó·· ‡Ï‡ Â È‡ Â‡ 16דאילו בבמה גדולה במדבר נמי קרבי ומיהו עד
השתא במה קטנה לא הואי דכל מ' שנה נאסרו הבמות משהוק המשכ
וכשנכנסו לאר #הותרו בשני שכיבשו וחילקו ובא הכתוב להטעינ נסכי
לקדשי במת יחיד:
 17כשהוא אומר אשר אני נות לכ כו':
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השוחט והמעלה

דף קיא:

" ִּכי ָתבֹא ּו",
להטעינה נסכי בבמה קטנה הכתוב מדבר,
אתה אומר:
לבמה קטנה,
או אינו אלא לבמה גדולה?
כשהוא אומר:
יכם",
מו ׁ ְשב ֵֹת ֶ
" ֶאל ֶא ֶרץ ֹ
הרי בבמה הנוהגת בכל מושבות הכתוב מדבר;
כשתמצא לומר,
לדברי ¯· Ï‡ÚÓ˘È È
לא קרבו נסכי במדבר;
ולדברי ¯· ‡·È˜Ú È
קרבו נסכי במדבר.
2

3

רבי נחמיה אומר:
שירי הדם שהקריבן בחוץ -
חייב.
אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
תנא ¯· ‰ÈÓÁ Èכדברי האומר:
שיריי מעכבי.

פרק שלשה עשר

זבחים

רסא

אבל בשיריי החיצוני דברי הכל לא מעכבי,
כי קאמר ¯· ‰ÈÓÁ È
בשיריי הפנימי;
כי תניא ההיא 
בשיריי החיצוני,
לדבריו ד¯· ‡·È˜Ú Èקאמר.
9

10

11

12

משנה )ז(:
המולק את העו) בפני והעלה בחו #
חייב;
מלק בחו #והעלה בחו #
פטור.
השוחט את העו) בפני והעלה בחו #
קיא :פטור; *
שחט בחו #והעלה בחו #
חייב.
נמצא דר 0הכשירו בפני פטורו בחו,#
דר 0הכשירו מבחו #פטורו בפני;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כל שחייבי עליו בחו #
חייבי על כיוצא בו בפני שהעלה בחו,#
חו #מ השוחט בפני ומעלה בחו.#
13

14

15

16

17

4

5

מיתיבי:
¯· ‰ÈÓÁ Èאומר:
שירי הד שהקריב בחו #
חייב;
אמר לו ¯·:‡·È˜Ú È
והלא שירי הד שירי מצוה ה!
אמר לו:
איברי ופדרי יוכיחו,
שה שירי מצוה והמקריב בחו #
חייב;
אמר לו :לא,
א אמרת באיברי ופדרי שה תחלת עבודה,
תאמר בשירי הד שאינ תחלת עבודה?
וא איתא 
לימא ליה:
הני נמי מעכבי!?
תיובתא.
6

7

והשתא דאמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
מחלוקת בשיריי הפנימיי,
8

רש"י

 .‰ Ë˜ ‰Ó·Ï ÌÈÎÒ ‰ ÈÚË‰Ï ¯ÓÂ‡ ‡·È˜Ú È·¯Â 1דאגדולה לא איצטרי 0דהא
במדבר נמי קרבי:
 .‰ÏÂ„‚ ‰Ó·Ï ‡Ï‡ Â È‡ Â‡ 2ואשמועינ קרא דלא קרבו נסכי במדבר:
 .˙Â·˘ÂÓ ÏÎ· 3דהיינו במת יחיד דאילו במת ציבור אינה אלא במקו אחד ור'
ישמעאל משמע ליה מושבות לאחר ירושה וישיבה:
 .‰ÈÓÁ '¯ ‡ ˙ 4במתני' כדברי האומר באיזהו מקומ )לעיל נב (.שירי הד
מעכבי בחטאת הילכ 0עבודה היא להתחייב עליה בחו #כשאר זורק מקצת
דמי:
 .Ô‰ ‰ÂˆÓ È¯È˘ 5שאי מעכבי את הכפרה כדאמר באיזהו מקומו )ש( יכול
יעכבנו תלמוד לומר ואת כל הד נתקו הכתוב ועשאו שירי מצוה:
 .ÌÈ¯„ÙÂ ÌÈ¯·È‡ ¯Ë˜‰ 6אי מעכבי את הכפרה דאי כפרה אלא בד:
 .‡˙È‡ Ì‡Â 7דלרבי נחמיה מעכבי נימא ליה הני נמי כתחילת עבודה ה כשאר
מתנות:
 .˙˜ÂÏÁÓ 8באיזהו מקומ דעיכוב שירי:

גמרא:
האי הכשירו?
חיובו הוא!?
תני:

18

רש"י

 .˙ÂÈÓÈ Ù‰ ˙Â‡ËÁ· 9כל מתנותיה מעכבות:
 .‡È‰‰ ‡È ˙ ÈÎÂ 10דאודי ליה רבי נחמיה דשירי מצוה ה בשירי החיצוני
ומודה רבי נחמיה בהו דהמקריב בחו #פטור:
 .ÈÎ‰ È‡ 11אמאי אהדר ליה הקטר איברי יוכיח נימא ליה כי אמרי בפנימי
ולא בחיצוני ואת אמרת לי חיצוני:
 12ה''ג ‡ .Ï''‡˜ ‡·È˜Ú È·¯„ ÂÈ¯·„Ï ‡Ïלדידי שירי מעכבי לדיד 0נמי
דאמרת שירי מצוה ה הקטר איברי יוכיח:
 .ıÂÁ· ˜ÏÓ :'È ˙Ó 13נבלה היא שאי מליקה אלא בפני לפיכ 0פטור על
העלאתו ועל מליקתו נמי פטור כדאמר בריש פירקי )קז (.השוחט ולא המולק:
 .ÌÈ Ù· ÛÂÚ‰ ˙‡ ËÁÂ˘‰ 14פסול ושוב אינו ראוי בפני לפיכ 0פטור על
העלאתו בחו #וא תאמר והלא כל העולי בחו #נפסלי ביציאת וכל השוחט
בחו #פסול הוא וחייבי על העלאתו הת רחמנא רבייה אבל לעני שאר פסולי
מתקבל בפני בעינ:
 .·ÈÈÁ ıÂÁ· ‰ÏÚ‰Â ıÂÁ· ËÁ˘ 15א) על העלאה שחיטה בחו #בעו) רבייה
רחמנא )ויקרא יז( מאו אשר ישחט ואהעלאתו נמי אמרינ לקמ )קיט (:ואליה
תאמר לערב פרשיות דכל שמתחייב על שחיטתו בחו #א חזר והעל או הוא
או אחר חייב:
 .'ÂÎ ÌÈ Ù· Â¯È˘Î‰ Í¯„ ‡ˆÓ 16בגמרא פרי 0אסיפא דר 0הכשירו בחו#
חיובו הוא דעו) קדשי אי לו הכשר בחו #בשחיטה והכי איבעי למיתני דר0
חיובו בחו #פטורו בפני דר 0חיובו בפני פטורו בחו #כגו שחט בפני
והעלה בחו #פטור שחט בחו #והעלה בחו #חייב מלק בפני והעלה בחו#
חייב מלק בחו #והעלה בחו #פטור נמצא במקו שמתחייב על העלאתו א
נעשית עבודה הראשונה בפני כגו במליקת פני פטור על העלאתו א נעשית
עבודה ראשונה בחו #ודר 0שמתחייב על העלאה א נעשית העבודה ראשונה
בחו #כגו בשחיטה פטורו בפני א נשחט בפני והעלה בחו:#
ıÂÁ· ‰ÏÚ‰Â ÌÈ Ù· ‡ˆÂÈÎ ÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ ıÂÁ· ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ˘ ÏÎ ¯ÓÂ‡ ˘''¯ 17
 .'ÂÎבגמרא מפרש לה ומיהו הכי משמע כל שחייבי על העלאתו כו' א נעשית
עבודתו כולו בחו #חייבי עליו בנעשית עבודתו ראשונה בפני ואח''כ העלהו
בחו #חו #מ השוחט עו) בפני והעלה בחו #דפטור ואילו דכותיה בחו #הוה
מתחייב א) בהעלאה:
 .‡Â‰ Â·ÂÈÁ Â¯˘Î‰ :'Ó‚ 18דבחו #מאי הכשר שיי 0למימר חיובו שיי 0למימר
כדפרישית לעיל:
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השוחט והמעלה

דף קיא:

חיובו.
רבי שמעון אומר.
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאהייאכא קאי?
אילימא  ארישא קאי,
המולק אתכב עו) בפני והעלה בחו #
חייב;
מלק בחו #והעלה בחו #
פטור;
ואמר ליה ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
כי היכי דפני מיחייב 
בחו #נמי מיחייב;
האי כל שחייבי עליו בחו,#
כל שחייבי עליו בפני מיבעי ליה!
אלא כי היכי דבחו #לא מיחייב,
בפני נמי לא ליחייב,
האי כל שאי חייבי עליו בחו #מיבעי ליה!
אלא אסיפא קאי:
השוחט אתכג עו) בפני והעלה בחו #
פטור,
שחט בחו #והעלה בחו #
חייב;
ואמר ליה ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
כי היכי דבפני לא מיחייב 
בחו #נמי לא מיחייב;
האי כל שאי חייבי מיבעי ליה!
אלא כי היכי דבחו #מיחייב,
בפני נמי מיחייב,
הא קתני:
חו #מ השוחט בפני והמעלה בחו?!#
1

2

אמר :È¯ÈÚÊ
שחיטת בהמה בלילה איכא בינייהו,
והכי קאמר 
השוחט בהמה בפני בלילה והעלה בחו #
פטור;
שחט בחו #בלילה והעלה בחו #
חייב;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כל שחייבי עליו בחו #
חייבי על כיוצא בו בפני והעלה בחו,#
חו #מ השוחט עו) בפני והעלה בחו.#
3

פרק שלשה עשר

זבחים

¯·‡ אמר:
קבלה בכלי חול איכא בינייהו,
והכי קאמר 
המקבל בכלי חול בפני והעלה בחו #
פטור;
המקבל בכלי חול בחו #והעלה בחו #
חייב;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כל שחייבי עליו בחו #
חייבי על כיוצא בו בפני והעלו בחו,#
חו #מ השוחט עו) בפני והעלו בחו.#
7

8

השתא דתני ‡·:˜ÁˆÈ ·¯ ¯· Ï‡ÂÓ˘„ ‰Â
המולק עו) בפני והעלו בחו #
חייב,
מלק בחו #והעלה בחו #
פטור,
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמיחייב;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èהת קאי,
ותני:
כל שחייבי עליו בפני והעלה בחו #
חייבי עליו בחו.#
9

משנה )ח(:
חטאת שקבל דמה בכוס אחד,
נת בחו #וחזר ונת בפני,
בפני וחזר ונת בחו #
חייב,
שכולו ראוי בפני.
10

קבל דמה בשתי כוסות,
נת שניה בפני  פטור;
שניה בחו  #חייב;
אחד בפני ואחד בחו  #פטור;
11

1

רש"י

4

5

6

רש"י

 .‡ÈÈ‰‡ ˘''¯ 1פליג:
 .·ÈÈÁÈÓ ÈÓ ıÂÁ· 2א מלקו בחו #נמי מחייב אהעלאתו בחו:#
 .Â‰ÈÈ È· ‡ÎÈ‡ ıÂÁ· ‰ÏÚ‰Â ‰Ó‰·· ‰ÏÈÏ ˙ËÈÁ˘ 3וחסורי מחסרא מתניתי
במילתיה דתנא קמא והכי קאמר וכ השוחט בהמה בלילה בפני והעלה בחו#
פטור דאינה מתקבלת בפני דכתיב )ויקרא יט( ביו זבחכ ואפי' עלתה תרד
ורבי יהודה היא דאמר בפרק המזבח )לעיל פד (.פרט לנשחטה בלילה:
 .·ÈÈÁ ıÂÁ· ‰ÏÚ‰Â ıÂÁ· ËÁ˘ 4דבשחיטת חו #לא שנא לילה מיו דהא ראוי
הוא לבא אל פתח אהל מועד למחר ובהעלאתו נמי חייב דהא כתיב )ויקרא יז(
ואליה תאמר:
 .ıÂÁ· ‰ÏÚ‰Â ÌÈ Ù· ‡ˆÂÈÎ ÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ 5והשוחט בהמה בלילה בפני והעלה
בחו #חייב כאילו שוחטה בחו #דהא בפני א עלתה לא תרד אית ליה בפרק
המזבח מקדש )ש( דקתני ר''ש אומר עולה אי לי אלא עולה כשירה מני
לרבות שנשחטה בלילה כו':

רסב

 .ıÂÁ· ‰ÏÚ‰Â ÌÈ Ù· ÛÂÚ‰ ËÁÂ˘‰ ÔÓ ıÂÁ 6דפני נמי א עלה ירד דהא
מיקטל קטליה כדאמרי' בהמזבח מקדש )לעיל פה:(.
 .¯ÂËÙ ıÂÁ· ‰ÏÚ‰Â ÌÈ Ù· ÏÂÁ ÈÏÎ· Ï·˜Ó‰ [ÔÎÂ] 7דהא בפני א עלה ירד
דה''ל כנשפ 0דמה ורבי יהודה היא דלית ליה א עלו לא ירדו אלא בל ויוצא
ונשחט חו #לזמנו וחו #למקומו ושקיבלו פסולי את דמו בהנ 0פסולי דחזו
לעבודת צבור כדמפרש בהמזבח מקדש )ש פד:(:
 .'ÂÎ ¯ÓÂ‡ ÔÂÚÓ˘ È·¯ 8דהא בפני נמי אית ליה א עלתה לא תרד ואפי'
נשפ 0דמה כדקתני הת:
 .Ï‡ÂÓ˘„ ‰Â·‡ È ˙„ ‡˙˘‰Â 9דרבי שמעו מחייב אמלק בחו #והעלה בחו#
תני במילתיה דר''ש במתני' כל שחייבי עליו בפני כגו המולק בפני
והמעלה בחו #חייבי עליו בחו #ודקתני סיפא חו #מ השוחט בפני ומעלה
בחו #כדיוקא קאי דאיכא למידק ממילתא דר''ש הא כל שאי חייבי עליו
בפני והעלה בחו #כגו קדשי פסולי שלא היה פסול בקדש כגו הרובע
והנרבע כו' אי חייבי עליה א שחט בחו #והעל בחו #אשחיטת לא
מיחייב דלא קרינא ביה ואל פתח אהל מועד לא הביאו והעלאת מהיכא תיתי
דהא לא קרינא ביה נמי אל פתח אהל מועד לא יביאנו חו #מ השוחט עו)
בפני והעלו בחו #שא) על פי שפטור על העלאתו בחו #חייבי על כיוצא בו
בשוחט בחו #והעלה בחו #דהא איתרבאי לעיל )קז (.שחיטתו מאו אשר ישחט
והעלאתו מואליה תאמר:
 .·ÈÈÁ ÌÈ Ù· Ô˙ Â ¯ÊÁÂ ıÂÁ· Ô˙ :'È ˙Ó 10כדי נסבה אלא משו סיפא דבעי
מיתני בפני וחזר ונת בחו #ואשמעינ דאע''ג דשיריי נינהו מיחייב עלייהו
וסתמא כרבי נחמיה:
 .·ÈÈÁ ıÂÁ· Ì‰È ˘ 11אחת וא היתה לו ידיעה בינתיי חייב שתי:
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השוחט והמעלה

דף קיב.

אחד בחו #ואחד בפני 
חייב על החיצו והפנימי מכפר.
למה הדבר דומה?
למפריש חטאתו ואבדה ,והפריש אחרת תחתיה,
ואחר כ 0נמצאת הראשונה,
והרי שתיה עומדות,
שחט שתיה בפני  פטור,
שתיה בחו  #חייב,
אחת בפני ואחת בחו  #פטור,
אחת בחו #ואחת בפני 
חייב על החיצונה והפנימית מכפרת;
כש שדמה פוטר את בשרה 
קיב .כ 0היא פוטרת את בשר חבירתה* .
2

3

4

5

6

7

8

גמרא:
בשלמא בחו #וחזר ונת בפני 
שכולו ראוי להיות בפני;
אבל בפני והעל בחו #שיריי נינהו!?
הא מני?
¯· ‰ÈÓÁ Èהיא דאמר:
שירי הד שהקריב בחו #
חייב.
9

10

פרק שלשה עשר

זבחים

רסג

חייב!?
סיפא אתא ל˙ ‡ ˜ ‡Óד¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èדאמר:
כוס עושה דחוי לחבירו.
למה הדבר דומה?
למפריש חטאתו ואבדה.
והפריש אחרת תחתיה,
ואחר כך נמצאת הראשונה.
למה הדבר דומה למה לי?
הא מני?
¯· Èהיא דאמר:
אבודה בשעת הפרשה 
מתה;
והכי קאמר 
טעמא דאבדה;
הא הפריש שתי חטאות לאחריות 
חדא מינייהו מעיקרא עולה היא,
וכד¯·  ‡ Â‰אמר ¯·,
דאמר ¯·  ‡ Â‰אמר ¯·:
אש שניתק לרעייה ושחטו סת 
כשר לעולה.
מי דמי?
הת אש זכר ועולה זכר,
אבל חטאת נקבה היא!?
כד
אמר ¯· :‡È ˙ÒÂÂÓ ‡ÈÈÁ
בשעיר נשיא.
הדרן עלך השוחט והמעלה
11

12

13

14

אי ¯· ‰ÈÓÁ È
אימא סיפא:
קבל דמה בשני כוסות,
נת שניה בפני  פטור,
שניה בחו  #חייב,
אחד בפני ואחד בחו  #פטור;
והאמר ¯·:‰ÈÓÁ È
שירי הד שהקריב בחו #

15

16

רש"י

 .¯ÂËÙ ıÂÁ· È ˘‰ Î''Á‡Â ÌÈ Ù· „Á‡ 1ואפילו לרבי נחמיה כדמפרש בגמרא
דקסבר כוס אחד עושה את חבירו דחוי הילכ 0אפילו שיריי לא הוי:
 .¯ÙÎÓ ÈÓÈ Ù‰Â 2להכשיר הזבח כדאמר בכל הזבחי שנתערבו )ש פב (.דלא
עשה את המשוייר כיוצא בו:
 .‰ÓÂ„ ¯·„‰ ‰ÓÏ 3בגמרא מפרש למה לי לדמויינהו ומאי גמרי מהדדי:
 .·ÈÈÁ ıÂÁ· Ô‰È˙˘ 4על כל אחת ואחת דבשעת שחיטה כל אחת היתה ראויה
לפני:
 .¯ÂËÙ ıÂÁ· ‰È ˘‰Â ÌÈ Ù· ˙Á‡ 5דהויא לה חטאת שכיפרו בעליה ולמיתה
אזלא ואינה מתקבלת בפני:
 .‰ ÂˆÈÁ‰ ÏÚ ·ÈÈÁ 6דהא חזיא לפני דאיזו מה שירצה יקריב:
 .˙¯ÙÎÓ ˙ÈÓÈ Ù‰Â 7על הבעלי:
 .‰¯˘· ¯ËÂÙ ‰Ó„˘ Ì˘Î 8מ המעילה דזריקת ד מוציאה בשר קדשי קדשי
מ המעילה דיהא בה שעת היתר לכהני כ 0היא פוטרת את בשר חברתה
ואע''פ שפסולה ואשחט שתיה בפני קאי ואשמעינ דהיכא דמונח בכוסות
וקד וזרק את ד האחת פוטרת את חברתה מ המעילה משו חטאת שכיפרו
בעליה דקיימא ל חטאות המתות לא נהני ולא מועלי אבל משו שחוטי חו#
לא איצטריכא ליה דכמא דקטלינהו דמי ולית בהו מעילה כדאמרינ בשמעתא
קמייתא קדשי שמתו יצאו מידי מעילה ואגב גררא נסבה הכא איידי דנקטא
משו שחיטת חו #ובפרק קמא דמעילה )ו (:נמי קתני לה לכולה:
 .ÔÂÚÓ˘ '¯· ¯ÊÚÏ‡ '¯„ ‰ÈÏÚ ‚ÈÏÙ„ ‡ ˙ Ô‡Ó :'Ó‚ 9בפרק כל הפסולי )לעיל
לד (:ואומר כוס עושה חבירו דחוי דקתני חטאת שקבל דמה בארבע כוסות ונת
ארבע מתנות מאחד מה הוא לבדו נשפ 0ליסוד וה נשפכי לאמה ורבי אלעזר
ב''ר שמעו אמר הת כול נשפכי ליסוד דקסבר כוס אחד עושה את חבירו
שירי:
 .‡Â‰ ‰ÈÓÁ È·¯ 10דפליג עליה דאמר הכא קבל דמה בכוס אחד נת בפני
וחזר ונת בחו #חייב דשירי נינהו ושירי הד שהקריבו בחו #חייב והיכא
דקיבלו בשני כוסות אמר פטור אלמא כוס שני לאו שירי חשיב ליה אלא דחוי
היה לשפו 0לאמה הלכ 0לא מיחייב עליה בחו:#

רש"י

 .‰ÓÂ„ ¯·„‰ ‰ÓÏ È‡Ó 11למאי הלכתא דמינהו ומאי גמר מינה:
 .¯Ó‡„ ‡È‰ È·¯ È Ó ‡‰ 12במסכת תמורה )כב (:אבודה בשעת הפרשה מתה
כחטאת שכיפרו בעליה דקיימא ל )ש כא (:דאזלא למיתה אפילו לא היתה
ראשונה אבודה בשעה שמתכפר בשניה אלא בשעת הפרשה ומשהפריש זו
תחתיה נמצאת קיימא ל בה דא נתכפר באחת מה שניה מתה והכי קאמר תנא
דמתני' טעמא דאבדה כלומר זו שהופרשה על ידי איבוד חבירתה הוא דכי
שוחט אחת מה בחו #אחר שקרבה חבירתה פטור דדמיא לכוס דחוי משו
דכרבי סבירא ליה דאמר למיתה אזלא אבל המפריש שתי חטאות לאחריות
מעיקרא שא תאבד האחת יתכפר בחבירתה דאפי' רבי מודה בו דמתכפר
באחת מה והשניה תרעה ודמיה לעולת קי #המזבח וכ לרבנ באבודה בשעת
הפרשה דאית להו תרעה בההוא לא אמרינ דא שחטה בחו #לשניה דנפטר
וא) על גב דלכתחילה לא קרבה היא גופה עולה אלא דמיה חייב עליה בחו#
דאי אקרבה לדידה גופה עולה בפני מתקבלת היא:
 .‰ÈÈÚ¯Ï ˜˙È ˘ Ì˘‡ [¯''‡] ‡ Â‰ ·¯„Î 13כגו תמורת אש ואש שמתו
בעליו או נתכפרו באחר וקיימא ל )ש יח (.כל שבחטאת מתה באש רועה
ונמל 0בב''ד ואמרו לו ירעה ושחטו סת כשר לעולה ודוקא ניתק אבל לא ניתק
לא כדאמר בפ''ק )לעיל ה (:הוא בהוייתו יהא:
 .ÈÓ„ ÈÓ 14מתני' לדרב הונא לחיובי אחטאת שניה בחו #מהאי טעמא הא לא
חזיא היא גופה לעולה כלל דהא נקבה היא:
 .‡È È˙ÒÂÈÓ 15מקו:
 .‡È˘ ¯ÈÚ˘· 16שהפריש שני לאחריות דהת זכר הוא:
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פרת חטאת

דף קיב:

פרק ארבעה עשר

פרק ארבעה עשר  -פרת חטאת
משנה )אי(:
פרת חטאת ששרפה חו #מגתה,
וכ שעיר המשתלח שהקריב בחו #
פטור,
שנאמר )ויקרא יז,ד(:
יאו",
מו ֵעד ל ֹא הֱ ִב ֹ
"וְ ֶאל ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל ֹ
כל שאי ראוי לבא אל פתח אהל מועד 
אי חייבי עליו.
32

1

4

5

רסד

זבחים

הרי זה בלא תעשה,
ש¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כל שהוא ראוי לבא לאחר זמ 
הרי זה בלא תעשה ואי בו כרת;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
כל שאי בו כרת אי בו לא תעשה.
מחוסר זמ 
בי בגופו בי בבעליו;
איזהו מחוסר זמ בבעליו?
הזב ,והזבה ,והיולדת ,והמצורע,
שהקריבו חטאת ואשמ בחו #
פטורי;
עולותיה ושלמיה בחו #
חייבי.
11

12

הרובע והנרבע,
והמוקצה והנעבד,
והאתנ והמחירא והכלאי,
והטריפה ויוצא דופ,
שהקריב בחו  #פטור,
שנאמר )ש(" :לִ ְפנֵי ִמ ׁ ְש ַּכן יְ הֹוָ ה",
כל שאי ראוי לבא "לִ ְפנֵי ִמ ׁ ְש ַּכן יְ הֹוָ ה" 
אי חייבי עליו.
6

בעלי מומי,
בי בעלי מומי קבועי,
קיב :בי * בעלי מומי עוברי שהקריב בחו #
פטור;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
בעלי מומי קבועי 
פטור,
בעלי מומי עוברי 
חייב בלא תעשה.
7

8

15

1413

16

17

1918

המעלה מבשר חטאת ,מבשר אש,
מבשר קדשי קדשי ,מבשר קדשי קלי,
ומותר העומר ,ושתי הלח ,ולח הפני ,ושירי מנחות,
והיוצק ,והפותת ,והבולל ,והמולח,
והמני) ,והמגיש,
והמסדר את השולח ,והמטיב את הנרות,
והקומ ,#והמקבל דמי בחו #
פטור,
ואי חייבי עליו 
לא משו זרות ,ולא משו טומאה,
ולא משו מחוסר בגדי,
ולא משו רחו #ידי ורגלי.
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
30

עד שלא הוק המשכ 
היו הבמות מותרות ,ועבודה בבכורות;
1

תורי שלא הגיע זמנ,
ובני יונה שעבר זמנ שהקריב בחו #
פטור;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
בני יונה שעבר זמנ  פטור,
ותורי שלא הגיע זמנ  בלא תעשה.
אותו ואת בנו,
ומחוסר זמ  פטור,
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
9

10

רש"י

 .‰˙‚Ó ıÂÁ :'È ˙Ó .˙‡ËÁ ˙¯Ù - ¯˘Ú ‰Ú·¯‡ ˜¯Ù 1בגמרא מפרש
היכא:
 .‰˙‚ 2לשו גת כלומר מקו עמוק:
 3ששחטה חו #מגתה גרסי':
 .¯ÂËÙ 4ולא אמרינ שוחט קדשי בחו #שלא במקו מצוה דרחמנא פטריה
מואל פתח אהל מועד וגו' הראוי לפתח אהל מועד שחובה עליו להביאו ש
דמדקפיד קרא לענשו על שלא הביאו ש''מ בעומד להביאו ש משתעי קרא:
 .ÈÂ‡¯ Â È‡˘ ÏÎ 5כל שאינו עתיד ]לבא[ ובגמרא פרי 0הא שעיר המשתלח
עתיד לבא להגריל ולהתוודות:
 .ÔÎ˘Ó È ÙÏ ¯Ó‡ ˘ 6להקריב קרב לפני משכ אע''פ שכשר לבא הואיל ואינו
כשר ליקרב ובגמרא פרי 0הני נמי תיפוק לי מואל פתח אהל מועד:
 .˙''Ï· ¯·ÂÚ 7הואיל וראוי לבא לאחר זמ כדקתני בסיפא:
 .'ÂÎ ¯ÓÂ‡ ˘''¯ ‰È‰˘ 8בגמרא מפרש לא תעשה דידהו:
 .Ô ÓÊ ÚÈ‚‰ ‡Ï˘ ÔÈ¯Â˙ 9כדתנ בחולי )כב (.משיזהיבו כשירי ומקמי הכי
פסולי דתורי משמע גדולי ולא קטני בני יונה קטני משמע ולא גדולי
ופסולי מתחילת הציהוב ואיל:0
 .‰˘Ú˙ ‡Ï· 10הואיל וראוי לאחר זמ יש בו לא תעשה לשוחט בחו:#

רש"י

 .ÔÓÊ ¯ÒÂÁÓ 11שאמרנו פטור בי שהוא מחוסר זמ בגופו בי שהוא מחוסר
זמ בבעלי שלא הגיע זמ בעלי להקריב קרבנותיה:
 12והמצורע לא גרסי' במתני':
 .Â·È¯˜‰˘ 13בתו 0ימי ספר:
 .˙„ÏÂÈÂ 14בתו 0מלאת:
 .ÌÓ˘‡Â 15בגמרא פרי 0מאי אש איכא בהני:
 .¯ÂËÙ 16שאי מתקבלי בפני לא חובה ולא לנדבה:
 .Ô‰È˙ÂÏÂÚ 17דזב וזבה דעו) ודיולדת בהמה:
 .ÔÈ·ÈÈÁ 18שהרי מתקבלות בפני נדבה לשמ:
 .Ô‰ÈÓÏ˘Â 19בגמ' פרי 0מאי שלמי איכא בהני:
 .ÌÈ˘„˜ È˘„˜ 20כבשי עצרת:
 .¯ÓÂÚ‰ ¯˙ÂÓÂ 21לאחר קמיצה:
 .˜ˆÂÈ‰ 22שמ על המנחה כדכתיב )ויקרא ב( ויצקת וגו':
 .˙˙ÂÙ‰Â 23מנחת מאפה כדכתיב )ש( פתות אותה פתי:
 .˘È‚Ó‰Â 24מנחה בחו #והיא טעונה הגשה בפני בקר מערבית דרומית
כמשפטה:
 .˙Â¯ ‰ ˙‡ ·ÈËÓ‰ 25מדש את המנורה בבקר:
 .¯ÂËÙ 26טעמא ילי) בברייתא בגמ':
 .˙Â¯Ê ÌÂ˘Ó Ô‰· ÔÈ‡ 27חיוב מיתה כל הנ 0הקטרות בדבר שדרכ לאכול לאו
הקטרה נינהו וכל הנ 0עבודות הואיל ויש אחריה עבודה אי זר חייב עליה
מיתה כדאמרינ בפרק בראשונה )יומא כד (.עבודת מתנה ולא עבודת סילוק
עבודה תמה ולא עבודה שיש אחריה עבודה:
 .‰‡ÓÂË ÌÂ˘Ó ‡ÏÂ 28כה טמא ששימש דאזהרת זרות ושימוש בטומאה מחד
קרא נפקי מוינזרו ולא יחללו בכל הזבחי תנינא )לעיל יז (.מאי דמחייב אזרות
מחייב אשימוש טומאה:
 .ÌÈ„‚· ¯ÒÂÁÓ ÌÂ˘Ó ‡ÏÂ 29דאינהו נמי כזר בזמ שאי בגדיה עליה אי
כהונת עליה והוו להו זרי הכי נפקא ל בפרק שני )ש יז:(:
 .ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıÂÁ¯ ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó ‡ÏÂ 30גמר חוקה חוקה ממחוסר בגדי הת
לעני אחולי עבודה ולעני מיתה נמי אנ גמרינ לה מהת:
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פרת חטאת

דף קיג.

פרק ארבעה עשר

ומשהוק המשכ 
נאסרו הבמות ,ועבודה בכהני.
קדשי קדשי נאכלי לפני מ הקלעי,
וקדשי קלי בכל מחנה ישראל.
3

2

רסה

זבחים

קדשי קדשי נאכלי לפני מ הקלעי,
קדשי קלי ומעשר שני לפני מ החומה.
20

4

5

באו לגלגל 
הותרו הבמות,
קדשי קדשי נאכלי לפני מ הקלעי,
וקדשי קלי בכל מקו.
6

7

8

9

כל הקדשי שהקדיש בשעת איסור הבמות,
והקריב בשעת איסור הבמות מבחו #
הרי אלו בעשה ולא תעשה וחייבי עליו כרת.
הקדיש בשעת היתר הבמות,
והקריב בשעת איסור הבמות בחו #
הרי אלו בעשה ולא תעשה ואי חייבי עליה כרת.
הקדיש בשעת איסור הבמות,
והקריב בשעת היתר הבמות 
הרי אלו בעשה ואי בה לא תעשה.
21

23

22

24

25

באו לשילה 
נאסרו הבמות,
ולא היה ש תקרה,
אלא בית אבני בלבד מלמט והיריעות מלמעל,
והיא היתה " ְּמנ ּו ָחה" )דברי יב,ט(;
קדשי קדשי נאכלי לפני מ הקלעי,
וקדשי קלי ומעשר שני בכל הרואה.
10

11

12

13

14

ואלו קדשי קרבי במשכ 
קדשי שהוקדשו למשכ,
קרבנות ציבור קרבי במשכ,
וקרבנות היחיד בבמה;
קרבנות היחיד שהוקדשו למשכ 
יקריבו במשכ,
וא הקריב בבמה 
פטור.
26

27

28

29

באו לנוב וגבעו 
הותרו הבמות;
קדשי קדשי נאכלי לפני מ הקלעי,
קדשי קלי בכל ערי ישראל.
15

16

30

17

ומה בי במת יחיד לבמת ציבור?
קיג .סמיכה ,ושחיטת צפו * ,ומת סביב,
ותנופה והגשה;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
אי מנחה בבמה;
וכיהו ובגדי שרת,
31

באו לירושלי נאסרו הבמות,
ולא היה לה היתר,
והיא היתה " ַ ּנחֲ לָ ה";

32

33

18

34

19

35

36

רש"י

 .˙Â¯ÂÎ·· ‰„Â·ÚÂ 1כדכתיב וישלח את נערי בני ישראל וגו' )שמות כד(:
 .˙ÂÓ·‰ Â¯Ò‡ 2כדכחיב בשחוטי חו:#
 .ÌÈ ‰Î· ‰„Â·ÚÂ 3כדכתיב קרב אל המזבח:
 .ÌÈÚÏ˜‰ ÔÓ ÌÈ ÙÏ 4דכתיב בחטאת ואש ומנחה )ויקרא ו( בחצר אהל מועד:
 .Ï‡¯˘È ‰ ÁÓ ÏÎ· ÌÈÏ˜ ÌÈ˘„˜ 5כמות שה שרויי בדגליה והא ילפינ
באיזהו מקומ )לעיל נה (.מקראי:
 .Ï‚Ï‚Ï Â‡· 6כשעברו את הירד והוקבע אהל מועד ש שבע שני שכבשו
ושבע שחלקו:
 .˙ÂÓ·‰ Â¯˙Â‰ 7כדילפינ לקמ מאיש כל הישר בעיניו:
 .ÌÈ˘„˜ È˘„˜ 8הנאכלי לא קרב בבמת יחיד כל שאי נידר ונידב אי קרב
בבמה קטנה ואי מנחה בבמה הלכ 0עולה הוא דהואי ואי נאכלת וחטאת
ואש בבמת ציבור הוא דקרבי ונאכלי לפני מ הקלעי:
 .ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÌÈÏ˜ ÌÈ˘„˜ 9דכיו שבטלו הדגלי וה היו הולכי בכל האר#
לכבשה ולא היתה חניית סביבות המשכ בטלה קדושת מחנה ישראל מעשר
שני לא הוזכר כא לפי שלא נהגו מעשרות עד לאחר ירושה וישיבה:
 .‰ÏÈ˘Ï Â‡· 10לאחר חילוקו מיד קבעוהו בשילה:
 .˙ÂÓ·‰ Â¯Ò‡ 11כדקתני והיא היתה מנוחה וכתיב כי לא באת עד עתה וגו'
כלומר כשתעברו את הירד לא תקריבו בבמות ככל אשר אנחנו עושי פה היו
שאנו מקריבי במשכ חטאות ואשמות אלא איש כל הישר בעיניו תעשו דהיינו
נדרי ונדבות שאינ עליכ חובה אלא לפי מה שישר בעיניכ כי בעוד
שתכבשו ותחלקו לא באת עד עתה אל המנוחה ועברת את הירד וישבת
באר #היינו לאחר ירושה וישיבה והיה המקו וגו' השמר ל 0וגו' היינו איסור
הבמות:
) .‰¯˜˙ 12של( גג של נסרי:
 .ÔÏÚÓÏÓ ˙ÂÚÈ¯ÈÂ 13בגמרא ילי) לה:
 .‰‡Â¯‰ ÏÎ· 14במקו שרואי מש את שילה ובגמרא ילי) לה:
 .ÔÂÚ·‚Â ·Â Ï Â‡· 15כשחרבה שילה ונלקח הארו בימי עלי באו לנוב וגבעו
כמו שנאמר אי לח חול ]וגו'[ כי א לח קדש אשר מלפני ה' )שמואל א כא(
אלמא שולח ומזבח הת הוה חרבה נוב בימי שאול באו לגבעו כדכתיב
במלכי )א ג( כי ש הבמה גדולה:
 .˙ÂÓ·‰ Â¯˙Â‰ 16ילי) בגמרא:
 .Ï‡¯˘È È¯Ú ÏÎ· ÌÈÏ˜ ÌÈ˘„˜ 17דהא בכל מקו שהוא ש עושה במה
ומקריבו:
 .È ˘ ¯˘ÚÓÂ 18פרי 0בגמרא נסקיה להת:

37

רש"י

 .‰ÏÁ ‰˙È‰ ‡È‰Â 19ההיא דכתיב בקרא דמשבאו אל המנוחה ואל הנחלה
יאסרו הבמות:
 .‰ÓÂÁ‰ ÔÓ ÌÈ ÙÏ 20של ירושלי שהיא במקו מחנה ישראל שבמדבר
כדכתיב ואכלת ש לפני ה' )דברי יב(:
 .‰˘Ú· 21והביאו לה' וגו' )ויקרא יז(:
 .‰˘Ú˙ ‡ÏÂ 22כדילפי' מש תעלה לשחיטה ואזהרה דהעלאה השמר ל 0פ
תעלה עולותי 0וגו' )דברי יב(:
 .˙¯Î Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁÂ 23כדכתיב )ויקרא יז( ואל פתח אהל מועד לא הביאו:
 .˙¯Î Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ ÔÈ‡Â 24כדאמר בהשוחט )לעיל קו (:עד כא הוא מדבר
בקדשי שהקדיש כו' וקתני סיפא יכול יהו חייבי עליה כרת תלמוד לומר
זאת לה ואי אחרת לה:
 .˙ÂÓ·‰ ¯ÂÒÈ‡ ˙Ú˘· Ô˘È„˜‰ 25מההיא שעתא קרינא בהו והביאו לה' וכיו
שהמתי עד שלא יבא לקיימו נתבטל העשה על ידו אבל לאו וכרת ליכא
דאזהרה ועונש בשעת הקרבה כתיבי והרי הותרו הבמות:
 .ÔÎ˘Ó· ÔÈ·¯˜ ÌÈ˘„˜ ÂÏ‡Â 26קדשי שהוקדשו למשכ בזמ שהיה המשכ
בגלגל והותר במה אלו קדשי צריכי להקריב במשכ ולא יקרבו בבמה אות
שהוקדשו לש משכ מפרש ואזיל:
 .¯Â·Èˆ ˙Â ·¯˜ 27סתמ למקדש:
 .„ÈÁÈ ˙Â ·¯˜ 28סתמ בבמה:
 .ÔÎ˘ÓÏ Â˘„˜Â‰˘ „ÈÁÈ ˙Â ·¯˜ 29שפירש בשעת הקדיש על מנת להקריב
למשכ:
 .¯ÂËÙ 30מאזהרה ומעונש שהרי הותרו הבמות ומיהו אסור לשנות משו
כאשר נדרת תשמור ועשית )דברי כג(:
 .'ÂÎ „ÈÁÈ ˙Ó· ÔÈ· ‰ÓÂ 31כולהו ילי) בגמרא דלא נהיגי בבמת יחיד:
 .¯Â·Èˆ ˙Ó· 32גלגל נוב וגבעו:
 .··ÂÒ Ô˙ÓÂ 33מת סביב שתהא נראית המתנה לשתי רוחות המזבח דהיינו ב'
מתנות שה ארבע:
 .‰˘‚‰Â ‰ÙÂ ˙ 34דמנחות:
 .‰Ó·· ‰Á Ó ÔÈ‡ 35מפרש בגמ' מנא ליה:
 .ÔÂ‰ÈÎÂ 36כהונה דאפי' זר בבמת יחיד כשר:
 .˙¯˘ È„‚· 37בגדי כהונה:
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פרת חטאת

דף קיג.

פרק ארבעה עשר

וכלי שרת ,וריח ניחוח,
ומחיצה לדמי,
וריחו #ידי ורגלי;
אבל הזמ ,הנותר והטמא 
שוי בזה ובזה.

רסו

זבחים

קא משמע ל.

1

2

3

גמרא:
מאי חו #מגתה?
אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
חו #ממקו הבדוק לה.
אמר לו ¯·:Ô ÁÂÈ È
והלא כל אר #ישראל בדוקה היא!?
אלא אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
כגו ששחטה לפני מ חומת ירושלי.
4

5

6

ולוקמה כגו ששחטה חו #לחומה שלא כנגד הפתח,
דאמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
שחטה שלא כנגד הפתח 
פסולה,
שנאמר )במדבר יט,גד(" :וְ ׁ ָש ַחט ...וְ ִה ָ ּזה",
מה הזאתה  כנגד הפתח,
א) שחיטתה  כנגד הפתח!
וכי תימא  דלא מקיש;
והא אתמר:
שרפה שלא כנגד הפתח 
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :פסולה;
ו¯· ‡ÈÚ˘Â‡ Èאמר :כשרה;
¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :פסולה;
"וְ ָ ׂש ַרף" )במדבר יט,ה( "וְ ִה ָ ּזה" )ש,ד(;
ו¯· ‡ÈÚ˘Â‡ Èאמר :כשרה;
" ַעל ּ ִפ ְר ׁ ָש ּה יִ ְ ׂשרֹף" )ש,ה(,
מקו שפורשת למיתה ש תהא שריפתה!?
7

8

9

אמר מר:
אמר לו ¯·:Ô ÁÂÈ È
והלא כל אר #ישראל בדוקה היא.
במאי קמיפלגי?
מר סבר  ירד מבול לאר #ישראל,
ומר סבר  לא ירד.
13

אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
ושניה מקרא אחד דרשו:

" ּ ֶבן ָא ָדם,
אֱ ָמר לָ ּה ַא ְּת ֶא ֶרץ ל ֹא ְמט ָֹה ָרה ִהיא,
לֹא ג ׁ ְֻש ָמ ּה ְּב ֹיום זָ ַעם" )יחזקאל כב,כד(;

¯· Ô ÁÂÈ Èסבר 
אתמוהי מתמה קרא,
אר #מיב לא מטוהרה את?
כלו ירדו עלי 0גשמי ביו זע?
ו¯ ˘È˜Ï ˘Èסבר 
כפשטיה,
אר #לא מטוהרה את,
מי לא ירדו עלי 0גשמי ביו זע?

איתיביה ¯ ˘È˜Ï ˘Èל¯·) Ô ÁÂÈ Èפרה ג:ב(:
חצירות היו בירושלי בנויות על גביג הסלע,
ותחתיה חלול מפני קבר התהו,
ומביאי נשי מעוברות ויולדות,
ומגדלות ש בניה לפרה,
ומביאי שוורי ועל גביה דלתות,
ותינוקות יושבי עליה וכוסות של אב ביד...
ומלאו וישבו במקומ!?
אמר ¯· :Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡ Â‰
מעלה עשו בפרה.
14

15

16

17

18

10

אמרי:
לא מיבעיא קאמר,
לא מיבעיא חו #לחומה דרחוקי רחקה,
אלא אפילו לפני מ החומה דקרובי קרבה,
ואימא תתכשר;
12

11

איתיביה ¯· Ô ÁÂÈ Èל¯:˘È˜Ï ˘È
פע אחד מצאו עצמות בלשכת דיר העצי,
ובקשו לגזור טומאה על ירושלי,
עמד ¯· Ú˘Â‰È Èעל רגליו ואמר:
לא בושה וכלימה היא לנו שנגזור טומאה על עיר אבותינו?
איה מתי מבול?
19

רש"י

 .ÁÂÁÈ ÁÈ¯ 1כדאמרינ בפרק בית שמאי )לעיל מו (:לש ששה דברי הזבח
נזבח לש ריח לאפוקי אברי שצלא והעל שאי בה משו ריח ניחוח:
 .ÌÈÓ„Ï ‰ˆÈÁÓÂ 2חוט הסיקרא להבדיל בי דמי העליוני לדמי
התחתוני:
 .ÔÓÊ‰ 3שנפסלי במחשבת חו #לזמנו וחייבי על קדשי משו נותר וטמא
שוי בשתיה:
 .‰Ï ˜Â„·‰ ÌÂ˜ÓÓ :'Ó‚ 4לשוחטה ש שאי תחתיה קבר התהו:
 .‡È‰ ‰˜Â„· 5לקמ מפרש פלוגתייהו:
 .‰ÓÂÁ‰ ÔÓ ÌÈ ÙÏ 6של ירושלי דכתיב בה )במדבר יט( והוציא אותה וגו':
 .Á˙Ù‰ „‚ Î ‡Ï˘ 7של היכל:
 .‰‡Ê‰ 8מפרש בה אל נוכח וגו':
 .‰Ê‰Â Û¯˘Â 9בתר והזה סמ 0ושר):
 .‰˙ÈÓÏ ˙˘¯ÂÙ˘ ÌÂ˜Ó 10מקו שנפשה יוצאה בגמר פירכוסה וליציאת נפשה
שלא קבע לה הכתוב מקו:
 .‰ÓÂÁÏ ıÂÁÏ ‡ÈÚ·ÈÓ ‡Ï 11שלא כנגד הפתח:
 .‰˜Á¯ È˜ÂÁ¯„ 12מכנגד הקדושה:

רש"י

 .È''‡Ï ÏÂ·Ó „¯È ¯·Ò Ï''¯ 13ונשקעו בה עצמות המתי:
 .ÏÏÁ Ô‰È˙Á˙Â 14שא יש קבר מפסיק החלל ושוב אי טומאה בוקעת למעלה
מ החלל אבל טומאה רצוצה בוקעת ועולה עד לרקיע:
 .Ì‰È · Ì˘ ˙ÂÏ„‚ÓÂ 15לפרה דמשו דמטמאי את הכה השור) את הפרה
מפני הצדוקי עשו בה שאר מעלות הרבה שאי אחיו הכהני נוגעי בו כל
שבעת ימי פרישתו והוו אלו תינוקות נוגעי בו ומזי עליו:
 .˙Â˙Ï„ Ô‰È·‚ ÏÚÂ 16להפסיק בי התינוקות לקרקע שלא יאהילו על קבר
התהו בלכת למלאות מי חיי לקידוש מ השילוח אלמא לאו כולה בדוקה
היא:
 .Ô·‡ Ï˘ ˙ÂÒÂÎÂ 17שכל מעשה פרה בכלי גללי בכלי אבני שאי מקבלי
טומאה כדאמר טעמא בשמעתא קמייתא דסדר יומא )ב:(.
 .‰¯Ù· Â˘Ú ‰ÏÚÓ 18משו קולא דאקילו בה משו צדוקי שהיו אומרי
במעורבי שמש היתה נעשית והיו מטמאי את הכה ומטבילי אותו ושרפה
טבול יו עשו בה מעלות אחרות דלא לזלזלו בה ומיהו א שחטה במקו שאי
בדוק לה לא מיפסלא בהכי דכל א''י בדוקה היא:
 .ÏÂ·Ó È˙Ó ‰È‡ 19שנמצאי בשאר מקומות וכא אינ נמצאי:
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פרת חטאת

דף קיג:

פרק ארבעה עשר

איה הרוגיד נבוכדנצר?
מדקאמר הכי 
לאו למימרא דלא הוו!
ולטעמי,0
הרוגי נבוכדנצר הכי נמי דלא הוו?
אלא הוו ופנינהו,
הכא נמי  הוו ופנינהו.
קיג :ואי אפנו  *
הא איפני!?
נהי דאיפני מירושלי,
מכולה אר #ישראל לא איפני.

רסז

זבחים

" ִמ ּכֹל אֲ ׁ ֶשר ּ ֶב ָח ָר ָבה ֵמת ּו",
ולא דגי שבי.

1

בשלמא למא דאמר :לא ירד מבול לאר #ישראל 
היינו דק רימא הת;
אלא למא דאמר :ירד 
רימא היכא ק?
אמר ¯·:È‡ È È
גוריות הכניסו בתיבה.
6

7

2

והאמר ¯·:‰ Á ¯· ¯· ‰
לדידי חזי לי אורזילא דרימא בת יומא והוי כהר תבור;
והר תבור כמה הויא?
ארבעי פרסי,
משכא דצואריה תלתא פרסי,
מרבעתא דרישא פרסא ופלגא,
רמא כבא וסכר ירדנא!?
אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
ראשו הכניסו לתיבה.
והאמר מר:
מרבעתא דרישא פרסא ופלגא!?
אלא ראש חוטמו הכניסו לתיבה.
8

איכא דאמרי:
איתיביה ¯ ˘È˜Ï ˘Èל¯·:Ô ÁÂÈ È
איה מתי מבול?
איה הרוגיה נבוכדנאצר?
מאי לאו מדהני הוו,
הני נמי הוו!?
מידי איריא?
הא  כדאיתיה,
והא  כדאיתיה.

9

10

11

12

13

איתיביה:
" ִמ ּכֹל אֲ ׁ ֶשר ּ ֶב ָח ָר ָבה ֵמת ּו" )בראשית ז,כב(;
בשלמא לדידי דאמינא ירד מבול לאר #ישראל 
משו הכי מתו;
אלא לדיד 0אמאי מתו!?
משו הבלא,
כד¯· ,‡„ÒÁ
דאמר ¯· :‡„ÒÁ
ברותחי קלקלו וברותחי נידונו,
דכתיב הכא )ש ח,א(" :וַ ּי ָׁש ֹּכ ּו ַה ּ ָמיִ ם",
וכתיב הת )אסתר ז,י(" :וַ חֲ ַמת ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ָש ָכ ָכה".
543

והא אמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
לא ירד מבול לאר #ישראל!?
לדברי ¯ ˘È˜Ï ˘Èקאמר.
14

והא קסגיא תיבה!?
אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
קרניו קשרו בתיבה.
15

16

והאמר ¯· :‡„ÒÁ
אנשי דור המבול,
ברותחי קלקלו וברותחי נידונו!?
ולטעמי,0
תיבה היכי סגיא?
ועוד 
17

איכא דאמרי:
איתיביה ¯· Ô ÁÂÈ Èל¯:˘È˜Ï ˘È
" ִמ ּכֹל אֲ ׁ ֶשר ּ ֶב ָח ָר ָבה ֵמת ּו";
בשלמא לדידי דאמינא לא ירד מבול לאר #ישראל 
משו הכי הוי " ָח ָר ָבה";
אלא לדיד 0מאי " ָח ָר ָבה"!?
" ָח ָר ָבה" שהיתה מעיקרא.
ואמאי קרי ליה " ָח ָר ָבה"?
כד¯· ,‡„ÒÁ
דאמר ¯· :‡„ÒÁ
בדור המבול לא נגזרה גזרה על דגי שבי,
שנאמר:
רש"י

 .¯ˆ‡ „ÎÂ· È‚Â¯‰ ‰È‡ 1שהרג בה והופנו כול ואי אחד מצוי בה על כרחינו
בדוקה היא:
 .ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ È ÙÈ‡„ È‰ 2כולה ר''ל קאמר לה:
 .Â˙Ó ‡Ï·‰Ó 3וקברו הבאי אחריה בבתי קברות ואי לחוש לכל האר#
אלא לשאר ארצות שהיה ש מבול ונשקעו בטיט:
 .‡¯˜ÈÚÓ„ ‰·¯Á 4קוד מבול:
 .‰·¯Á· ¯˘‡ ÏÎÓ 5לאפוקי דגי שבי:

18

19

רש"י

 .Ì˙‰ ‡ÓÈ¯ Ì˜„ Â ÈÈ‰„ 6הרא זכר ונקבה שהוא גדול ואינו יכול ליכנס
לתיבה עמדו ש:
 .˙ÂÈ¯Â‚ 7הכניס לתיבה:
 .‡ÏÈÊ¯Â‡ 8הוא רא דימא שהוא על שפת הי:
 .‡ÓÂÈ ¯· 9ביו שנולד:
 .'È¯‡Âˆ„ ‡Î˘Ó 10מש 0צוארו:
 .‰È˘È¯„ ‡˙Ú·¯Ó È· 11בי מרב #של ראשו:
 .‡ „¯ÈÏ ¯ÎÒÂ ‡·Î ‡Ó¯ 12הטיל גלל בירד וסכר הירד וסת הילו 0מימיו
כבא כמו )עירובי כט (:כיבוי דרעותא דניס:
 .ÂÓËÂÁ 13שיוכל להנשי:
 .È''‡Ï ÏÂ·Ó „¯È ‡Ï 14ולמה ליה לשנויי הכי .לימא דהת ק נ''ל דל''ג:
 .‰·È˙ ‡È‚Ò ‡˜ ‡‰Â 15והא התיבה מהלכת על פני המי מגבוה לנמו 0נמצא
חוטמו נשמטת מ התיבה ומת:
 16ומשני ˜¯ :‰·È˙Ï Â¯˘˜ ÂÈ
 .Â Â„È ÔÈÁ˙Â¯· 17ונמצא נמלג ברותחי:
 .‡È‚Ò ÈÎÈ‰ ‰·È˙ ÍÈÓÚËÈÏÂ 18והלא זפותה היא מבית ומבחו #כדכתיב וכפרת
אותה וגו' )בראשית ו( וכיו דרותחי ה היא מהלכת שאי זפתה נפשר:
 .Ô˘·‰ ÍÏÓ ‚ÂÚ 19דכתיב ביה ויבא הפליט וא''ר יוחנ )נדה סא (:זה עוג שפלט
מאנשי דור המבול:
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פרת חטאת

דף קיד.

פרק ארבעה עשר

עוג מל 0הבש היכא קאי?
אלא נס נעשה לה,
שנצטננו בצידי התיבה.

רסח

זבחים

אוציא את אלו שאינ ראוי,
ולא אוציא את שעיר המשתלח,
שהוא ראוי לבא אל פתח אהל מועד;
תלמוד לומר" :ליי" )ש(,
להוציא שעיר המשתלח שאינו מיוחד ליי!?
לא קשיא,
כא  קוד הגרלה,
כא  לאחר הגרלה.
אחר הגרלה נמי האיכא וידוי!?
אלא אמר ¯· :È Ó
לא קשיא,
כא  קוד וידוי,
כא  לאחר וידוי.
9

1

10

ו

ול¯,˘È˜Ï ˘È
נהי נמי דירד מבול לאר #ישראל,
והא לא פש,
דאמר ¯:˘È˜Ï ˘È
למה נקרא שמה מצולה?
שכל מתי מבול נצתללו ש;
ו¯· Ô ÁÂÈ Èאמר:
למה נקרא שמה שנער?
שכל מתי מבול ננערו ש!?
אי אפשר דלא אידבקו.
2

3

131211

4

הרובע והנרבע.
והא נמי,
קיד .תיפוק לי מפתח אהל מועד! *
בשלמא רובע ונרבע משכחת ליה 
דאקדשינהו מעיקרא והדר רבעו;
אלא מוקצה ונעבד 
אי אד אוסר דבר שאינו שלו!?
בקדשי קלי,
ואליבא ד¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ Èדאמר:
קדשי קלי ממו בעלי הוא,
דתניא:
" ּו ָמעֲ לָ ה ַמ ַעל ַּביהֹוָ ה" )ויקרא ה,כא(,
לרבות קדשי קלי שה ממונו,
דברי ¯·.ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È

אמר ¯·:Â‰·‡ È
למה נקרא שמה שנער?
שמנערת עשיריה.
והא קחזינ דהוו!?
תלתא דרי לא משכי.

14

5

15

16

אמר ¯·:ÈÓ‡ È
כל האוכל מעפרה של בבל 
כאילו אוכל בשר אבותיו.
תניא נמי הכי:
כל האוכל מעפרה של בבל 
כאילו אוכל בשר אבותיו;
ויש אומרי:
כאילו אוכל שקצי ורמשי.
6

17

18

הלכ 0רובע ונרבע  דבר ערוה,
19

שעיר המשתלח.
ורמינהי:
או " ָק ְר ָּבן" )ויקרא יז,ד(,
שומע אני אפילו קדשי בדק הבית שנקראו קרב,
שנאמר )במדבר לא,נ(:
"וַ ַ ּנ ְק ֵרב ֶאת ָק ְר ַּבן יְ הֹוָ ה",
תלמוד לומר:
יאו" )ויקרא יז,ד(,
מו ֵעד ל ֹא הֱ ִב ֹ
"וְ ֶאל ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל ֹ
מי שראוי לבא באהל מועד,
יצאו קדשי בדק הבית שאינ ראוי;
7

8

רש"י

 .ÌÈÓ‰ Â Ëˆ Â ‰˘Ú Ò 1שבצידי התיבה וש עמד עוג והרא וג הזפת לא
נפשר והרא לא הוצר 0לתיבה ומפני גובה לא טבעו:
 .˘Ù ‡Ï ‡‰ 2מ המתי ש כלו דאיידי דגבוה היא השפילו המי לבבל
שהיא מצולה:
 .‰ÏÂˆÓ ‰Ó˘ ‡¯˜ ‰ÓÏ 3דכתיב )ישעיה מד( האומר לצולה חרבי:
 .Â˜È·„‡ ‡Ï„ ¯˘Ù‡ È‡ 4בטיט:
 .‰È¯È˘Ú ˙¯Ú Ó˘ 5מפני שאינ מרחמי על הבריות כדאמרינ במסכת ביצה
)לב (:עשירי בבל יורדי גיהנ ה:
 .ÌÈ˘Ó¯Â ÌÈˆ˜˘ ÏÎÂ‡ ÂÏÈ‡Î 6של מבול:
 .'ÂÎ È ‡ ÚÓÂ˘ Ô·¯˜ Â‡ 7קרב דכתיב בשחוטי חו) #ויקרא יז( להקריב קרב
וגו' דריש ליה בת''כ על הקרב חייב ואינו חייב על השוחט חולי בפני או
קרב לאו להכי אתא אלא לחייב על קדשי בדק הבית ששחט בחו #שא) ה
נקראו קרב כעני שנאמר )במדבר לא( ונקרב את קרב ה' איש אשר מצא כלי זהב
אצעדה וצמיד ואי זה אלא לבדק הבית:

רש"י

 .„ÚÂÓ Ï‰‡ Á˙ÙÏ ÔÈÂ‡¯ ÔÈ‡˘ 8אני שמעתי בסדר יומא לפי שסתמ בעלי
מומי דקי''ל המתפיס תמימי לבדק הבית עובר בעשה במס' תמורה )ז (:אבל
לעני הסוגיא אני למד כא דאפילו תמי נמי קרי אינו ראוי דלא הועתד לבא
אל אהל מועד דהא פרת חטאת תמימה היא וקרי לה אינו ראוי:
 .„ÚÂÓ Ï‰‡Ï ÔÈ„È˙Ú ÔÈ‡˘ ÂÏ‡ ˙‡ ‡ÈˆÂ‡ 9ולא אוציא שעיר המשתלח דראוי
הוא שהוא תמי דבעינ שיהא ראוי לש דלא ידעינ הי מתרמי זה שמעתי ולפי
סוגיא של שמועה זו משמע דקרי ליה ראוי ועתיד ליכנס משו הגרלה ווידוי:
 .'‰Ï Ï''˙ 10להקריב קרב לה' המיוחד לה' להוציא שעיר המשתלח שאינו
מיוחד לש:
 .‰Ï¯‚‰ Ì„Â˜ 11הוי ראוי ועתיד ליכנס משו הגרלה ואי לאו דמעטינ מלה'
ה''א לחייב:
 .‰Ï¯‚‰ ¯Á‡ 12לא ראוי לבא הוא ומימעיט מאל פתח:
 .ÈÂ„ÈÂ ‡ÎÈ‡ ‡‰ 13דבעי ליכנס להתוודות עליו:
 .„ÚÂÓ Ï‰‡ Á˙Ù Ï‡Ó ÈÏ ˜ÂÙÈ˙ 14דהא לאו ראוי ה לבא לעזרה:
 .‰Ï ˙ÁÎ˘Ó Ú·¯ Â Ú·Â¯ ‡ÓÏ˘· 15דאיצטרי 0למעוטינהו מלהקריב
דאקדשינהו והדר נרבעו וכיו דחזו כבר ואידחו ראויי קרינא בהו שנראו כבר
ולא מימעטי מאל פתח דאיכא למימר הכי אמר קרא ואל פתח אהל מועד לא
הביאו בשנראה לבא ואחר כ 0שחטו בחו #חייב אבל שעיר המשתלח לאחר
וידוי מימעיט מאל פתח שהרי זה הביאו כשנראה לבא ומשיצא לאחר וידוי לא
נראה לבא:
 .„·Ú Â ‰ˆ˜ÂÓ ‡Ï‡ 16על כרח 0מקמי דאקדשינהו הוו להו מוקצה ונעבד דאי
לבתר דאקדשינהו תו לא מיתסרי בהקצאה ועבודה דאי אד אוסר דבר שאינו
שלו:
 .'‰· 17וכחש בעמיתו דברי שיש בה לש ולעמיתו:
 .'ÈÏ˜ ÌÈ˘„˜ ˙Â·¯Ï 18שהכופר בה ונשבע והודה חייב עליה אש גזילות
שה ממו בעלי דקרינא ביה וכחש בעמיתו:
 .‰Â¯Ú ¯·„ 19וחייל א) על המוקדשי כבר הלכ 0ממעטי בחו #מלהקריב קרב
דלאו בני הקרבה נינהו דכתיב )ויקרא כב( כי משחת בה וכל מקו שנאמר
השחתה אינו אלא דבר ערוה וע"ז^:
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פרת חטאת

דף קיד:

פרק ארבעה עשר

ז

מוקצה ונעבד עבודה זרה 
בקדשי קלי,
אתנ ומחיר כלאי יוצא דופ 
בולדות קדשי,
קסבר 
ולדי קדשי בהויית ה קדושי.

רסט

זבחים

וגלגל לגבי שילה מחוסר זמ הוא,
וקאמר להו משה:
לא תעשו.

1

2

3

אמר ליהיב ¯· ‰ÈÓ¯È Èל¯·:‡¯ÈÊ È
קיד :אי הכי  *
מילקי נמי לילקי;
אלמה אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
הכתוב נתקו לעשה!?
הני מילי  ל¯· ,Ô
ל¯·  ÔÂÚÓ˘ Èהכי נמי.
13

14

בעלי מומין וכו' אותו ואת בנו וכו'.
וצריכי,
דאי תנא בעלי מומי 
משו דמאיסי;
אבל תורי דלא מאיסי 
אימא מודוח ליה ל¯·;ÔÂÚÓ˘ È
ואי תנא תורי 
משו דלא חזי ואידחו,
אבל בעלי מומי דאיחזו ואידחו 
אימא מודיט להו ¯· ÔÂÚÓ˘ Èל¯· ;Ô
ואי תנא הני תרתי 
משו דפסולא דגופייהו,
י
אבל אותו ואת בנו דפסולא מעלמא קאתי להו 
אימא מודו ליה ¯·  Ôל¯·;ÔÂÚÓ˘ È
צריכא.
4

5

76

8

שהיה רבי שמעון אומר.
מאי טעמיהיא ד¯·?ÔÂÚÓ˘ È
אמר ¯· ‡ÚÏÈ‡ Èאמר ¯:˘È˜Ï ˘È
דאמר קרא )דברי יב,ח(:

16

¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר:
פני דגלגל לגבי שילה כחו #דמי.
17

¯· ‰אמר:
טעמיה ד¯· ÔÂÚÓ˘ Èכדתניא:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
מני לזובח פסח בבמת יחיד בשעת איסור הבמות,
שהוא בלא תעשה?
תלמוד לומר:
"לֹא ת ּו ַכל לִ זְ ּב ַֹח ֶאת ַה ּ ָפ ַסח" )דברי טז,ה(;
יכול  א) בשעת היתר הבמות כ;
תלמוד לומר:
" ְּב ַא ַחד ׁ ְש ָע ֶר ָ
יך" )ש(,
לא אמרתי ל 0אלא בשעה שכל ישראל נכנסי בשער אחד;
אימת?
אי נימא  אחר חצות;
כרת נמי מחייב!
אלא לאו קוד חצות?
לעול לאחר חצות,
ובשעת היתר הבמות קאי.
18

19

נַחנ ּו ע ִ ֹׂשים ּפ ֹה ַהי ֹּום",
ש ּון ְ ּככֹל אֲ ׁ ֶשר אֲ ְ
"ל ֹא ַתעֲ ׂ
אמר להו משה לישראל:
כי עייליתו לאר #
ישרות תקריבו ,חובות לא תקריבו,
9

10

11

15

12

20

21

1

רש"י

 1נראה לי דה''ג ‡˙  .ÌÈ˘„˜ ˙Â„ÏÂ· ÔÙÂ„ ‡ˆÂÈÂ ÌÈ‡ÏÎÂ ¯ÈÁÓÂ Ôכלומר הנ0
דאצרכנו למעוטינהו מלהקריב קרב ולא נפקי מאל פתח על כרח 0בשנראו כבר
מיירי לא משכחת אלא בולדות קדשי ואירע להו פסול במעי אמ דנראו לבא
אל פתח אהל מועד קוד שנעשו אתנ ומחיר א בא להקריב את אמ היו ה
באי אל פתח דאי בדאקדשינהו לא משכחת לה דאי אתנ ומחיר חל על
המוקדשי לפי שאינ שלו ומקרא נפקא ל בתמורה )ל (:ואי בדהוו אתנ והדר
אקדשינהו מאל פתח נפקי וכ כלאי ויוצא דופ דאי אקדשינהו משנולדו מאל
פתח נפקי אלא בולדות קדשי דמעיקרא ע אמ נראו לבא:
 .ÔÈ˘Â„˜ Ô‰ Ô˙ÈÈÂ‰· ÌÈ˘„˜ ˙Â„ÏÂ ¯·Ò˜Â 2בלידת מתקדשות הלכ 0חל אתנ
ומחיר עליה א נת לה עובר של מוקדשי באתנ דלא קדיש עד שנולד:
 .(Ô‰) Ô˙ÈÈÂ‰· 3לשו הוייה נקט בהו משו דמאשר יהיה ל 0נפקי ל ולדות
קדשי ליקרב רק קדשי 0אלו התמורות אשר יהיו ל 0אלו הולדות במסכת
תמורה )יז:(:
 .ÈÎÈ¯ˆÂ 4הנ 0תלת פלוגתא דר' שמעו ורבנ במתני':
 .ÈÒÈ‡Ó„ ÌÂ˘Ó 5בעוד במומ פטרי רבנ בחו #דלא מתקבלי בפני:
 .‰ÈÏ Â„ÂÓ 6דהואיל וחזו לאחר זמ קאי בלא תעשה:
 7ובני יונה לא גרסינ:
 .ÂÁ„È‡Â ÂÊÁÈ‡„ 8אימא אע''ג דכי עבר מומ ירצו השתא מיהא דחויי נינהו
ונפטר בחו:#
 .ÔÎ ÔÂ˘Ú˙ ‡Ï 9בספרי דריש ליה בתחילת ביאת האר #היו אנו מטלטלי את
המשכ ואנו אסורי בבמה ואי אנו מקריבי אלא במשכ לפיכ 0כל הקרבנות
כשרי להקריב משנבוא לאר #י''ד שני של כיבוש וחילוק אנו מותרי בבמה
וש לא תעשו ככל אשר אנחנו עושי פה להקריב חובות ומה אנו מותרי בה
איש כל הישר בעיניו נדרי ונדבות שאינ חובה עליו אלא שישרו בעיניו
להתנדב כי לא באת עד עתה וגו' עד שתבאו אל המנוחה לשילה שאע''פ
שנכנסת לאר #בעברכ את הירד עדיי לא באת אל המנוחה:
 .ı¯‡Ï Â˙ÈÏÈÈÚ ÈÎ 10י''ד שני שתכבשו ותחלקו:

רש"י

 .Â·È¯˜˙ ˙Â¯˘È 11נדרי ונדבות הקרב בבמת ציבור:
 .Â·È¯˜˙ ‡Ï ˙Â·ÂÁ 12איש איש שבכ לא יקריב שו חובה ואפילו בבמת
ציבור עד שתבאו אל המנוחה ותקריבו אלמא חובות דגלגל מחוסרי זמ ה
עד כי יבא שילה ויקריבו ש וקאמר רחמנא לא תעשו אות בגלגל ומשמע
בי בבמת ציבור בי בבמת יחיד אלמא מחוסר זמ בבמה בלא תעשה:
 .ÈÎ‰ È‡ 13דהנ 0דגלגל מחוסרי זמ קרית להו:
 .È˜ÏÈÏ ÈÓ È˜ÏÈÓ 14השוחט מחוסר זמ דהא משכ דגלגל דהיא במת ציבור
פני הוא שאהל מועד של מדבר היה ש וקאמר רחמנא ביה נמי לא תעשו:
 .‡¯ÈÊ È·¯ ¯Ó‡ ‰ÓÏ‡ 15בפ' אותו ואת בנו )חולי פ (:דקתני קדשי בפני סופג
את הארבעי משו לאו דאותו ואת בנו והוינ בה ונילקי נמי משו לאו
דמחוסר זמ דתניא מני שכל הפסולי שבשור ושבשה שה בלא ירצה ת''ל
ושור ושה שרוע וקלוט ומחוסר זמ פסול הוא ומשני ר' זירא הנח לאו דמחוסר
זמ דהכתוב נתקו לעשה דכתיב ביה עשה יתירא כדמפרש הת למימרא
שהוציאו ונתקו מכלל לאו דלא קאי עליה בלאו דשאר פסולי והשתא דאמרת
הכא לאו בהדיא כתיב ביה נילקי עליה:
 .Ó''‰ (‡ÓÏ„) 16דמשני נמי הת דלא לקי לרבנ דפליגי עליה דרבי שמעו
דלא דרשי להאי לא תעשה למחוסר זמ דההוא דאותו ואת בנו דשני ר' זירא
עלה מיתוקמא הת דלא כר''ש אבל לר' שמעו ה''נ דלקי אלאו דמחוסר זמ
בפני:
 .¯Ó‡ ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ ·¯ 17לר' שמעו נמי לא לקי אמחוסר זמ בפני דגלגל
לגבי שילה חו #הוא לגבי חובות הואיל דאינו כשר להקרבתו הלכ 0בחו #הוא
דאשכח ביה לא תעשה משו איסור במה ולא בפני:
 .˙ÂÓ·‰ ¯ÂÒÈ‡ ˙Ú˘· 18קס''ד במדבר ושילה ובית עולמי:
 .˙ÂˆÁ ¯Á‡ 19די''ד דמטי זימניה:
 .·ÈÈÁÈ ÈÓ ˙¯Î 20דהא מתקבל בפני:
 .˙ÂˆÁ Ì„Â˜ 21דהוי מחוסר זמ לשמו:
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פרת חטאת

דף קטו.

פרק ארבעה עשר

והא בשעת איסור הבמות קאמר!?
איסור במה לו,
היתר במה לחבירו.

16

17

3

18

מחוסר זמן כו'.
והני בני אשמות נינהו?
אמר :È¯ÈÚÊ
תני מצורע בהדייהו.

19

20

עולותיהן ושלמיהן.
והני בני שלמי נינהו?
אמר ¯· ˘˘˙:
תני:
נזיר.
ד È¯ÈÚÊקבעוה תנאי,
ד¯· ˘˘˙ לא קבעוה תנאי.

21

22

23

24

4

5

יג

אמר ¯· :È·ÂË ¯· ‰È˜ÏÁ
לא שנו אלא לשמו,
אבל שלא לשמו  חייב,
הואיל וראוי לשלא לשמו בפני.
אי הכי 
לשמו נמי ניחייב,
הואיל וראוי לשלא לשמו בפני!?
בעי עקירה.
6

לעול בזמנו ושלא לשמו,
ו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהיא דאמר:
מקשינ אש לחטאת,
ותנא טפל והוא הדי עיקר.
25

8

26

9

10

תא שמע:
יכול  שאני מרבה עולת מחוסר זמ בגופה,
וחטאת בי בגופה ,בי בבעלי;
27

11

4321

מתקי) לה ¯· :‡ Â‰
וכי יש ל 0דבר שאינו כשר לשמו וכשר שלא לשמו?
ולא?
קטו .והרי * פסח בשאר ימות השנה,
דאינו כשר לשמו וכשר שלא לשמו!?
פסח בשאר ימות השנה שלמי נינהו.
13

12

14

זבחים

לימא מסייע ליה:
יכול  שאני מוציא א) עולת מחוסר זמ בבעלי,
ואש נזיר ואש מצורע;
תלמוד לומר:
" ׁש ֹור" )ויקרא יז,ג( מכל מקו,
" ֶכ ֶׂשב" )ש( מכל מקו,
" ֵעז" )ש( מכל מקו;
ואילו חטאת שיירא;
במאי עסקינ?
אילימא  בזמנו;
מאי איריא אש? אפילו חטאת נמי!
אלא  שלא לזמנו;
ובמאי?
אילימא  לשמו;
אש אמאי חייב?
אלא לאו  שלא לשמו?

2

7

רע

15

רש"י

 .¯Ó‡˜ ˙ÂÓ·‰ ¯˙È‰ ˙Ú˘· 1כמו בגלגל ונוב וגבעו דהותרו במות יחיד
לעולה ושלמי ואשמעינ קרא דלגבי חובות איכא לא תעשה ולאו משו
מחוסר זמ דהא חזו השתא בבמה גדולה:
 .ÂÏ ‰Ó· ¯ÂÒÈ‡ 2לקרב זה:
 .Â¯È·ÁÏ ‰Ó· ¯˙È‰ 3לעולה ושלמי דנדר ונדבה וסיפא ה''ק יכול א) בשעה
שהוא מותר בבמה כגו קוד חצות שהוא לשלמי ת''ל כו' בשער אחד בבמה
גדולה לשחוט פסחיה:
 .È‡ ˙ ‰ÂÚ·˜ È¯ÈÚÊ„ 4למיתני במתניתי מצורע בהדיא:
 .È‡ ˙ ‰ÂÚ·˜ ‡Ï ˙˘˘ ·¯„ 5ומיהו אנ משנינ לה בגמרא וקבעינ לה בגמ'
הכי ככל חסורי מחסרא דתלמודא^:
 .‰È˜ÏÁ ·¯ 6אאש קאי ולא אחטאת דאילו חטאת פסולה שלא לשמו בפני:
 .Â ˘ ‡Ï 7דפטור בחו:#
 .ÂÓ˘Ï ‡Ï‡ 8ואפילו סתמא דבהאי שמא אינו מתקבל עכשיו בפני:
 .ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ Ï·‡ 9כגו לש עולה ובש זה הוא ראוי לבא לפני דכל
הזבחי שנזבחו שלא לשמ כשרי חו #מ הפסח והחטאת:
 .·ÈÈÁÈ ÈÓ ıÂÁ· ÂÓ˘Ï ‰ÈÏ ËÈÁ˘ ÈÎ ÈÎ‰ È‡ 10דהא ראוי היה לעקור ש זה
ממנו ולבא לפני:
 .‰¯È˜Ú ¯ÒÂÁÓ 11וכל כמה דלא איעקר ש אש מיניה סתמיה לאו למיעקר
קאי ולא ראוי הוא:
 .ÂÓ˘Ï ¯˘Î Â È‡˘ ¯·„ ÍÏ ˘È ÈÎÂ 12לפני:
 .ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ ¯˘ÎÂ 13אפי' דקי''ל לעיל )ב (.כל הזבחי כשרי שלא לשמ ה''מ
היכא דכשרי לשמ אבל מחוסר זמ בבעלי זה שאינו כשר לשמו היא 0יוכשר
שלא לשמו:
 .‰ ˘‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘· ÁÒÙ 14אינו כשר לשמו דתנ שחטו קוד חצות פסול
שנאמר בי הערבי:
 .‡Â‰ ÌÈÓÏ˘ 15ואי זה אלא לשמו:

רש"י

 .‰ÈÏ ÚÈÈÒÓ ‡ÓÈÏלרב חלקיה:
 .‡ÈˆÂÓ È ‡˘ ÏÂÎÈ 17מאל פתח שלא יתחייב בחו #על עולת מחוסר זמ
בבעלי כגו של יולדת ומצורע הואיל ואינה ראויה לבא לפני למצותה:
 .Ú¯ÂˆÓ Ì˘‡Â ¯ÈÊ Ì˘‡Â 18שיש בה פסול ולקמיה מפרש ואזיל מאי פסולה:
 .'ÂÎ Ó''Ó ¯Â˘ 19דמצי למימר אשר ישחט במחנה או אשר ישחט מחו #למחנה
ואל פתח וגו' ואנא ידענא דשור או כשב או עז הוא:
 .‰È¯ÈÈ˘ ˙‡ËÁ ÂÏÈ‡Â 20ולא רבייה לחיובא:
 .Â ÓÊ· ‡ÓÈ È‡ 21ולשמו:
 .‡È¯È‡ È‡Ó 22אש דרבייה חטאת נמי מחייב דלא בעי רבוייא ואפילו אש
דהא חזי בפני:
 .Â ÓÊ· ‡Ï˘ ‡Ï‡ 23רבייה לחיובא באש:
 .·ÈÈÁ È‡Ó‡ Ì˘‡ ÂÓ˘Ï È‡ 24והא אינו כשר ליקרב ומתני' תנא פטור ואי
משו דראוי לשלא לשמו בפני' הא מחוסר עקיר' וכולהו מודו בו אלא לאו
שלא לשמו רבי לחיובא בחו #כרב חלקיה אלמא דבר שאינו כשר לשמו בפני
כשר לשלא לשמו ומחייב עליה שלא לשמו בחו:#
 25ה''ג לעול בזמנו ושלא לשמו א''נ ה''ג לעול בזמנו ותו לא וממילא אשלא
לשמו דאוקימנא קאי ושכתבו בספרי ולשמו מפרש טועה כתבו ולפו ריהטא
משו דפרכינ לעיל אי נימא בזמנו מאי איריא כו' וקא בעי לשנויי לעול
בזמנו ולשמו ודקא קשיא ל 0אי הכי חטאת נמי אי ה''נ ותנא אש והוא הדי
לחטאת ולאו מילתא היא דא''כ ר''א מאי בעי הכא מכדי ר''א לעני שלא לשמו
אקשיה בפ''ק )לעיל י (:בפסול אש שלא לשמו כחטאת אבל לעני לשמו מאי
עיקר ומאי טפל איכא תרוייהו כתיבי להכשיר בפני וחיוב בחו #ותו ל''ל
לרבויי להאי משור וכשב ועז הרי כשר ליקרב וכמצותו בפני הוא שוחטו
בחו #אלא קא משני לעול בזמנו ושלא לשמו ואיצטרי 0לרבוייה משו דשלא
לשמו פסול הוא:
 .‡È‰ ‡''¯Â 26דמקיש אש לחטאת דמיפסיל בשלא לשמו בפני באשמות
דאפ''ה מחייב עלה בחו #אע''ג דעקר מיניה ש אש אכתי אי הוה מעייל ליה
לפני הוה כשר למישחטיה סתמא וכשר לש אש ועולה לש חובה דמשו
דיבוריה לא מיעקר שמיה מיניה וכל כמה דלא שחטיה ליה בעיקרה קאי סתמא
לשמו הלכ 0כי שחיט ליה ראוי לפני לשמו היה וה''ה דאחטאת שלא לשמו
נמי חייב אלא תנא טפל ואשמעינ אע''ג דכה''ג פסול בפני מיחייב עליה
בחו #וה''ה לעיקר דמ''ש סו) סו) תרוייהו פסילי שלא לשמ ובת''כ קתני בה
בהדיא שלא לשמו וע''כ מוקי לה כר''א דאילו לרבנ לא איצטרי 0ליה לרבויי
דהא כי האי גוונא מתקבלת בפני היא:
 .˘''˙ 27סייעתא לרב חלקיה ותיובתא דרב הונא:
16
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פרת חטאת

דף קטו:

פרק ארבעה עשר

תלמוד לומר:
מו ֵעד" )ויקרא יז,ד(,
"וְ ֶאל ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל ֹ
כל שאינו ראוי לבא בפתח אהל מועד אי חייבי עליה,
ואילו אש שיירא;
במאי עסקינ?
אילימא  לשמו;
אש נמי ליפטריה!
אלא לאו  שלא לשמו!?
לעול שלא לשמו,
ו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהיא,
דמקיש אש לחטאת,
תנא עיקר וכל שכ לטפל.
5

6

87

תא שמע:
דכי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר:
תנא „·:È‡ÂÈÏ È·¯ È
יכול  שאני מוציא א) עולת מחוסר זמ בבעלי;
אש נזיר ואש מצורע,
מני?
ונסיב להו תלמודא לחיובא,
ולא ידענא מאייד תלמודא?
אמר ¯·:‡ È
" ׁש ֹור" )ויקרא יז,ג( מכל מקו,
" ֶכ ֶׂשב" )ש( מכל מקו,
" ֵעז" )ש( מכל מקו!
הא מאי רומיא?
כדאמרת!
9

10

אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
11

טו

רש"י

 .‰ÙÂ‚· 1כגו תו 0שמונה ללידתה:
 2יכול שאני מרבה גרס הכא דרישא דלעיל היא ובתורת כהני הכי תניא לה
אוציא את אלו שאינ מיוחדי לש ולא אוציא עולה מחוסרת זמ בגופה
וחטאת בי בגופה כו' והגרסני שינו את הלשו וגרסינ הכא יכול שאני מרבה
את כו' לפי שהביאוה בלימודא אחרינא וסברי דסיפא דההיא דלעיל היא:
 3יכול שאני מרבה משו מכ''מ א) עולה מחוסר זמ וכו':
 .ÌÈÏÚ·· ÔÈ· ‰ÙÂ‚· ÔÈ· ˙‡ËÁÂ 4כגו של נזיר ומצורע שלא מלאו ימיה
ואילו אש נזיר ומצורע מחוסרי זמ בעלי שייריה ולא רבייה לפטורא שמע
מינה ס''ל דחייב:
 .‰È¯ËÙÈ ÈÓ Ì˘‡ ÂÓ˘Ï· ‡ÓÈ È‡ È‡Ó·Â 5דהא לא חזי:
 .ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ ‡Ï‡ 6הלכ 0חטאת פטור דלא חזי לפני ואש חייב דחזי לפני
וא) על גב דאי ראוי לשמו והיינו כרב חלקיה ודלא כרב הונא:
 7ה''ג  'ÂÎ ‡È‰ ‡''¯ È Ó ‡‰ולא גרסינ לעול בלשמו:
 .‡È‰ ‡''¯ È Ó ‡‰ 8כלומר ודאי בשלא לשמו היא כדקאמרת הלכ 0חטאת
פטור דלא חזי בפני לא בלשמו ולא בשלא לשמו דמחוסר זמ הוא ואש נמי
פטור דלא חזי לפני לשמו במחוסר זמ ולא לשלא לשמו דר''א קאמר דפסול
באש שלא לשמו והאי דשייריה לאש לאו דס''ל דחייב אלא כיו דחד טעמא
הוא משו דתרוייהו פסולי שלא לשמו בפני הוא תנא עיקר חטאת דפטור
וכ''ש טפל אש והאי כ''ש גמגו ודוחקיה דרב הונא לאוקמיה כר''א משו
סיפא דעל כרחי 0כרבי אליעזר מיתוקמא כדפרישנא לעיל ועוד משו דלרבנ
לא ילפינ אש מחטאת ליכא למימר תנא האי והוא הדי להאי וא) על גב
דלרבנ נמי קאמר דפטור דאי ל 0דבר שאינו כשר לשמו וכשר שלא לשמו לא
מצי לאוקומא כרבנ דא''כ נשמעינ אש דפטור דנשמעינ בה תרתי וכ''ש
חטאת:
 .'ÂÎ È‡Ó·Â ‡¯ÈÈ˘ ˙‡ËÁ ÂÏÈ‡Â 'ÂÎ ÈÓÈ„ ·¯ ‡˙‡ ÈÎ„ ˘''˙ 9כדאותיבנא
בקמייתא:
 .‡È˘Â˜ È‡ÓÂ 10לסיועה לרב חלקיה דלמא ה''נ כדאמרינ דבזמנו קאי
כדאוקמא בקמייתא לעיל ור''א היא:

רעא

זבחים

משו דקשיאטז דתנא „· È‡ÂÈÏ È·¯ Èאדתני :ÈÂÏ
אש נזיר ואש מצורע ששחט שלא לשמ 
כשירי ולא עלו לבעלי לשו חובה;
שחט מחוסר זמ בבעלי,
או שהיו בני שתי שני ושחט 
פסולי;
ומשני ¯· „:ÈÓÈ
לא קשיא,
כא  לשמו,
כא  שלא לשמו.
12

¯· ‡˘ Èרמי מתניתי אברייתא,
ומשני:
כא  לשמו,
וכא  שלא לשמו.
13

14

לימא תיהוי תיובתיה ד¯· ?!‡ Â‰
אמר ל ‡ Â‰ ·¯ 0
הכא במאי עסקינ?
כגו שהפריש שתי אשמות לאחריות,
קטו :דחד מינייהו מעיקרא עולה היא* ,
כד¯·  ‡ Â‰אמר ¯·,
דאמר ¯·  ‡ Â‰אמר ¯·:
אש שניתק לרעיה ושחטו סת 
כשר לעולה.
15

16

17

18

19

המעלה מבשר חטאת וכו'.
תנו רבנ:
מני למעלה מבשר חטאת ,ומבשר אש,
ומבשר קדשי קדשי ,ומבשר קדשי קלי,
וממותר העומר ,ושתי הלח,
ולח הפני ,ושירי מנחות,
שפטור?
תלמוד לומר :עולה,
מה עולה  שהיא ראויה להעלאה,
א) כל  שראויה להעלאה;
מני שא) היוצק ,והבולל,
והפותת ,והמולח ,והמני) ,והמגיש,
רש"י

 .˜ÁˆÈ ¯· ''¯ ¯Ó‡ 11לא מצי לאוקומי להא בזמנו משו דרב דימי קשיא ליה
דתני )ליה( בר ליואי אדתני לוי שחט מחוסר זמ בבעלי פסולי ובחו #נמי
נפטר:
 .ÈÓÈ„ ·¯ ‰ÈÏ È ˘ÓÂ 12הא דתני חייב שלא לשמו והא דתני פסולי ודכוותיה
בחו #פטור בששחט לשמו ומדקשיא ליה דתני לוי אבר ליואי ש''מ שמיע ליה
לרב דימי דמתני' דבר ליואי נמי במחוסר זמ וקאמר חייב ואע''ג דאינו ראוי
לשמו בפני ראוי לשלא לשמו וסייעתא לרב חלקיה:
 .'È ˙Ó ÈÓ¯ È˘‡ ·¯ 13דקתני לשמו פטור אברייתא קמייתא דתניא לעיל חייב:
 .ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ ‡˙ÈÈ¯·Â ÂÓ˘Ï 'È ˙Ó È ˘ÓÂ 14כרב חלקיה:
 .‡ Â‰ ·¯„ ‰È˙·ÂÈ˙ ÈÂ‰˙ ‡ÓÈ 15מדכי אתא רב דימי כדאמר דליכא לאוקומא
בזמנו מדקשיא ליה תני לוי אדתני בר ליואי:
 .Ô È˜ÒÚ È‡Ó· ‡Î‰ 16דמחוסר זמ חייב בשלא לשמו:
 .˙ÂÈ¯Á‡Ï ˙ÂÓ˘‡ È ˘ ˘È¯Ù‰˘ ÔÂ‚Î 17שא יאבד האחד יתכפר בשני ושחט
אחד מה בחו #קוד זמנו לש עולה דהאי כיו דסופו לרעייה קאי דאש
שכיפרו בעליו רועה ודמיו לקי #המזבח שהיא עולה חזי לדוכתיה בפני אי
שחיט לגופיה לעולה:
 .‰ÈÈÚ¯Ï ˜˙È ˘ 'ÂÎ ·¯ ¯Ó‡ ‡ Â‰ ·¯„Î 18שניתק מדי הקרבה ומסרוהו
לרועה עד שיסתאב דקי''ל )תמורה יח (.כל שבחטאת מתה באש רועה:
 .‰ÏÂÚ 19אשר יעלה עולה:
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פרת חטאת

דף קטו:

פרק ארבעה עשר

והמסדר השלח ,והמטיב את הנרות,
והקומ ,#והמקבל בחו,#
שפטור?
תלמוד לומר:
או זָ ַבח" )ויקרא יז,ח(,
"אֲ ׁ ֶשר יַעֲ לֶ ה עֹלָ ה ֹ
מה העלאה  שהיא גמר עבודה,
א) כל  שהוא גמר עבודה.
1

עד שלא הוקם המשכן וכו'.
יתיב ¯·  ‡ ÈË˜ ·¯ ¯· ‡ Â‰קמיה ד¯· ,‡„ÒÁ
וקא קרי )שמות כד,ה(:
"וַ ִּי ׁ ְשלַ ח ֶאת נַעֲ ֵרי ְּבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל";
אמר ליה :הכי אמר ¯·:ÈÒ‡ È
ופסקו.
סבר לאותוביה ממתניתי,
שמעיה דקאמר משמיה ד¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
עולה שהקריבו ישראל במדבר 
אינה טעונה הפשט וניתוח.
2

43

5

6

אותביה ברייתא דשויא בכולהו,
דתניא:
עד שלא הוק המשכ 
הבמות מותרות ,ועבודה בבכורות,
והכל כשירי להקריב ,בהמה ,חיה ,ועו),
זכרי ונקבות,
תמימי ובעלי מומי,
טהורי אבל לא טמאי;
והכל קרבו עולות,
ועולה שהקריבו ישראל במדבר 
טעונה הפשט וניתוח,
וגוייז בזמ הזה רשאי לעשות כ!?
7

1098

11

רעב

זבחים

"וְ גַ ם ַה ּכֹהֲ נִ ים ַה ִּנ ָּג ׁ ִשים ֶאל יְ הֹוָ ה יִ ְת ַק ָ ּד ׁש ּו" )שמות יט,כב(,
¯· ‰Á¯˜ Ô· Ú˘Â‰È Èאומר :זו פרישות בכורות;
¯· Èאומר :זו פרישות נדב ואביהוא.
בשלמא למא דאמר :זו פרישות נדב ואביהוא,
היינו דכתיב )ויקרא י,ג(:
"ה ּוא אֲ ׁ ֶשר ִ ּד ּ ֶבר יְ הֹוָ ה לֵ אמֹר ִּב ְקר ַֹבי ֶא ָ ּק ֵד ׁש";
אלא למא דאמר:
זו פרישות בכורות;
היכא רמיזא?
דכתיב )שמות כט,מג(:
"וְ נ ַֹע ְד ִּתי ׁ ָש ּ ָמה לִ ְבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ נִ ְק ַּד ׁש ִּב ְכב ִֹדי",
אל תקריִּ " :ב ְכב ִֹדי" ,אלא  במכובדיי,
דבר זה אמר הקדוש ברו 0הוא למשה,
ולא ידעו עד שמתו בני אהר,
כיו שמתו בני אהר 
אמר לו:
אהר אחי,
לא מתו בני 0אלא להקדיש שמו של הקדוש ברו 0הוא,
כיו שידע אהר שבניו ידועי מקו ה,
שתק וקבל שכר,
שנאמר )ויקרא י,ג(" :וַ ִּי ּדֹם ַאהֲ רֹן".
12

13

14

15

16

17

18

19

וכ בדוד הוא אומר:
לו" )תהלי לז,ז(,
חולֵ ל ֹ
" ּד ֹום לַ יהֹוָ ה וְ ִה ְת ֹ
א) על פי שמפיל ל 0חללי חללי  את שתוק.
וכ בשלמה הוא אומר:
" ֵעת לַ חֲ ׁש ֹות וְ ֵעת לְ ַד ּ ֵבר" )קהלת ג,ז(,
פעמי ששותק ומקבל שכר על השתיקה,
פעמי מדבר ומקבל שכר על הדבור.
והיינו דאמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
מאי דכתיב )תהלי סח,לו(:
"נ ֹו ָרא אֱ ל ִֹהים ִמ ִּמ ְק ָ ּד ׁ ֶש ָ
יך"?
אל תיקרי " ִמ ִּמ ְק ָ ּד ׁ ֶשיך" ,אלא  ממקודשי,0

תנאי היא,
דתניא:

20

רש"י

 .‰„Â·Ú ¯Ó‚ 1שאי אחריה עבודה ואיתרבו להו בא) כל כגו המנס 0ומקטיר
קטרת ומקטיר קמצי ומקטיר מנחת כהני:
 .Ï‡¯˘È È · È¯Ú ˙‡ ÁÏ˘ÈÂ ¯Ó‡˜Â ‡„ÒÁ ·¯ ·È˙ÈÂ 2נראה בעיני שהספרי
חסרי כא ולא ידעתי מה וא אי חסרי זהו פירושו יתיב רב חסדא וקאמר
להאי קרא וישלח את נערי וגו' ומפרש דאלו הבכורות:
 .Â˜ÒÙÂ ÈÒ‡ ·¯ ¯Ó‡ ÈÎ‰ ‡ Â‰ ·¯ Ï''‡ 3אותו היו פסקה עבודה מ הבכורות
שמסיני נצטוו על הכהונה כדילי) לקמ ושמשו נדב ואביהוא כל אותה שנה
ראשונה עד שהוק המשכ ומתו:
 .‰È˜ÒÙÂ ÈÒ‡ ·¯ ¯Ó‡ ÈÎ‰ ‡ È¯Á‡ ‡ ˘ÈÏ 4צרי 0להפסיק כא נגינת טע
המקרא באתנחתא ולא יקרא בטע פשטא כמו שאנו קורי אותו דכשהוא נקרא
בטע פשטא משמע שקריאת נערי בני ישראל דבק על ויעלו עולות משמע
שה העלו אבל כשאתה קורהו באתנחתא עומדת התיבה לבדה ואינה דבק על
ויעלו וי''ל שלא שלח אלא להביא הקרבנות ולעמוד עליה ויעלו עולות
אות שכשרי להעלות דהיינו נדב ואביהוא שמשבאו לסיני הופרשו הכהני
כדילי) לקמ:
 .'È ˙Ó ‰È·˙Â‡Ï ‡„ÒÁ ·¯ ¯·Ò 5דקתני שנהגו עבודה בבכורות עד יו הקמת
המשכ:
 .‰ÈÚÓ˘ 6רב חסדא לרב חנא דיתיב וקאמר תו משמיה דרב אדא כו':
 .Â‰ÏÂÎ· ‡ÈÂÂ˘„ ‡˙ÈÈ¯·Ó ‰È·È˙È‡ 7שתהא שוה להשיב על כל דבריו:
 .È ÈÒ ¯·„Ó· Ï‡¯˘È Â·È¯˜‰˘ ‰ÏÂÚ 8קוד מת תורה וישלח את נערי וגו':
 .·¯˜ÈÏ ÔÈ¯˘Î ÏÎ‰Â 9כדמפרש ואזיל בהמה וחיה ועו) כו':
 .˙ÂÏÂÚ Â·¯˜ ÏÎ‰Â 10השתא משמע שלא היו מקריבי אלא עולות ולקמיה
פרי 0עליה:
 .ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÔÈ‡˘¯ 11דלא נאסרו לה הבמות:

רש"י

 .Â˘„˜˙È 12מלעלות ואע''פ שרגילי לגשת אלי ולהעלות העד בה שלא יעלו
בהר:
 .˙Â¯ÂÎ· ˙˘È¯Ù ÂÊ 13הזהיר את הבכורות להפריש מ ההר:
 .‡Â‰È·‡Â ·„ ˙˘È¯Ù ÂÊ 14כלומר לא נקראו בכורות כהני אלא מי ה הכהני
הנגשי שהוזהרו כא לפרוש מ ההר זה נדב ואביהוא שנעשו בסיני כהני וה
הכהני הנגשי אל ה' להקריב קרבנות:
 .·È˙Î„ Â ÈÈ‰ 15כשמתו נדב ואביהוא אשר דבר וגו' כדקאמר בסיני )שמות יט(
פ יפרו #בה ה' וכיו שלא נזהרו לפרוש מ ההיכל בהקמת המשכ פר #בה:
 .‡ÊÈÓ¯ ‡ÎÈ‰ ˙Â¯ÂÎ· ˙˘È¯Ù ÂÊ „''ÓÏ ‡Ï‡ 16ה''ג ולא גרסי' פרישת נדב
ואביהוא היכא רמיזא מיתת נדב ואביהוא היכא רמזה למשה קוד לכ דקאמר
הוא אשר דבר:
 .È„Â·Î· ˘„˜ Â 17נאמרה לו למשה ביו שנצטווה על מלאכת המשכ ורמז לו
שביו שישרה שכינתו על הבית יתקדש בכבודיו ולא נרמז להבי מה הוא עד
שמתו:
 .Ì‰ÈÏÚ ÌÂ˜Ó Ï˘ Â„Â·Î ˘„˜˙‰Ï È„Î ‡Ï‡ 18להודיע שהוא נורא על יראיו
ומיודעיו וזהו הוא אשר דבר אלי ביו שנצטויתי על המשכ ונקדש בכבודי
באות הנכבדי וקרובי לי אקדש:
 .Ô¯‰‡ ÌÂ„ÈÂ ¯Ó‡ ˘ 19הרי ששתק וקבל השכר מפרש בב''ר שמתו 0כ 0זכה
ונתייחד אליו הדיבור שנאמר אחרי אותו עני פרשת שתויי יי ולא הוזכר
באותו דיבור משה אלא אהר:
 .Í˘„˜ÓÓ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯Â 20אלהי זו מדת הדי אימתי הוא נורא ע''י שהוא
עושה די במקודשיו:
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פרק ארבעה עשר

בשעה שעושה הקדוש ברו 0הוא די בקדושיו 
מתיירא ומתעלה ומתהלל.
אלא קשיא עולה!?
תרי תנאי היא,
דתניא:
¯· Ï‡ÚÓ˘È Èאומר:
כללות נאמרו בסיני,
ופרטות באהל מועד;
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
כללות ופרטות נאמרו בסיני,
ונשנו באהל מועד,
ונשתלשו בערבות מואב.
1

2

זבחים

ההוא מ"לְ ַחי ֹּות ז ֶַרע" )ש ז,ג( נפקא.
הניחא למא דאמר:
טריפה אינה יולדת;
אלא למא דאמר:
טריפה יולדת 
מאי איכא למימר!?
האמר קראִ " :א ָּת ְך",
בדומי ל.0
9

10

3

ודילמא נח גופיה טריפה הוה!?
" ָּת ִמים" כתיב ביה.
ודילמא תמי בדרכיו!?
" ַצ ִ ּדיק" כתיב ביה.
ודילמא " ָּת ִמים" בדרכיו,
" ַצ ִ ּדיק" במעשיו!?
אי סלקא דעת 0דנח גופיה טריפה הוה 
מי קאמר ליה לנח דכוות 0עייל,
שלמי לא תעייל?
11

4

אמר מר:
הכל כשירי להקריב.
מנא הני מילי?
אמר ¯· :‡ Â‰
דאמר קרא )בראשית ח,כ(:

"וַ ִּי ֶבן נ ַֹח ִמזְ ּ ֵב ַח לַ יהֹוָ ה,
עוף ַה ָּטהֹר",
הו ָרה ּו ִמ ּכֹל ָה ֹ
וַ ִּי ַ ּקח ִמ ּכֹל ַה ְּב ֵה ָמה ַה ְּט ֹ

בהמה כמשמעו,
קטז .חיה בכלל בהמה;
זכרי ונקבות תמימי ובעלי מומי,
דאמר מר:
תמות וזכרות בבהמה,
ואי תמות וזכרות בעופות,
ואיתקש בהמה לעו);
תמימי ובעלי מומי,
לאפוקי מחוסר אבר דלא.
5

רעג

*

ומאחר דנפקא ל מ" ִא ָּת ְך",
"לְ ַחי ֹּות ז ֶַרע" למה לי?
מהו דתימא?
" ִא ָּת ְך" לצותא בעלמא,
אפילו זק אפילו סריס;
קמשמע ל.
12

6

13

טהורי אבל לא טמאי.
ומי הוו טמאי וטהורי בההיא שעתא?
אמר ¯· È ÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר ¯·:Ô˙ ÂÈ È
מאות שלא נעבדה בה עבירה.
14

אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
מני למחוסר אבר שנאסר לבני נח?
תלמוד לומר:
" ּו ִמ ָּכל ָה ַחי ִמ ָּכל ָּב ָ ׂשר" )בראשית ו,יט(,
אמרה תורה:
הבא בהמה שחיי ראשי איברי שלה.
7

8

ודילמא למעוטי טריפה!?

מנא הוו ידעי?
כד¯· ,‡„ÒÁ
דאמר ¯· :‡„ÒÁ
העביר לפני התיבה,
כל שהתיבה קולטת  בידוע שהוא טהור,
אי התיבה קולטת  בידוע שה טמאי.
¯· Â‰·‡ Èאמר:
אמר קרא )בראשית ז,טז(:

רש"י

 .‡È˘˜ ‰ÏÂÚ ‡Ï‡ 1דקתני הכא ]דטעונה הפשט[ וניתוח:
 .È ÈÒ· Â¯Ó‡ ˙ÂÏÏÎ 2כגו מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו וגו' ולא
נתפרשו הלכות עולה ושלמי ש:
 .„ÚÂÓ Ï‰‡· ˙ÂË¯ÙÂ 3לאחר שהוק המשכ נאמרה ת''כ למשה וש נתפרשו
והפשיט ונתח לרבי ישמעאל שמעי' דעולה שהקריבו בסיני לא הוטענה הפשט
וניתוח:
 .·‡ÂÓ ˙Â·¯Ú· Â˘Ï˙˘ 4משנה תורה שחזר משה ואמרה לה על הסדר
כדכתיב )דברי א( בעבר הירד באר #מואב הואיל משה וגו':
 .‰Ó‰· ÏÏÎ· ‰ÈÁ 5דכתיב זאת הבהמה אשר תאכלו וגו' וסמי 0ליה איל וצבי
ויחמור וגו' )ש יד(:
 .‡Ï„ ¯·‡ ¯ÒÂÁÓ È˜ÂÙ‡Ï ÔÈÓÂÓ ÈÏÚ·Â ÌÈÓÈÓ˙ ˙Â·˜ Â ÌÈ¯ÎÊ ‚''‰ 6ולא
גרסי' תמות וזכרות בבהמות כו' דמאי איריא קוד מת תורה לאחר הקמת
המשכ נמי איתא להא ועוד מדקאמר אבל מחוסר אבר לא מכלל דבעלי מומי
לא נפסלו לא בבהמה ולא בעו):
 .Á È ·Ï ¯Ò‡ ˘ 7להקריב לגבוה:
 .ÌÈ¯·È‡ È˘‡¯ ÔÈÈÁ˘ 8ולמה לי לאזהורי עלייהו אי לאו משו הקרבה
שהקריב מה בצאתו מ התיבה:

"וְ ַה ָּב ִאים זָ ָכר ּונְ ֵק ָבה",
הבאי מאיליה.
15

רש"י

 .‡˜Ù Ú¯Ê ˙ÂÈÁÏÓ 9דטריפה אינה יולדת:
 .ÍÏ ÔÈÓÂ„· 10למעוטי טריפה:
 .ÂÈÎ¯„· ÌÈÓ˙ 11עניו וסבל:
 .Í˙‡ ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó 12לאו למידרש בדומי ל 0אלא שהודיע שאינו עושה אלא
לכבודו להיות לו לצוותא:
 .Ú¯Ê ˙ÂÈÁÏ Ï''Ó˜ 13לאו לצוותא בעי להו ומהשתא על כרח 0את 0יתירא הוא
למידרש ביה בדומי ל:0
 .ÂÂ‰ ÈÓ 14הרי לא נתנה תורה:
 .Ô‰ÈÏÈ‡Ó ÔÈ‡·‰ 15וכל אות שבאו אל התיבה מאיליה באו ובה הכיר אות
שבאו שבעה שבעה ידע שה טהורי ושבאו שני שני שה טמאי:
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דף קטז.

פרק ארבעה עשר
9

"וַ ִּיזְ ְּבח ּו זְ ָב ִחים ׁ ְשלָ ִמים לַ יהֹוָ ה ּ ָפ ִרים"!?
אלא אימא 
לכליח קרבו עולות,
עולות  אי,
שלמי  לא,
כמא דאמר:
לא קרבו שלמי לבנייט נח;
דאיתמר:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èו¯·,‡ È Á ¯· ÈÒÂÈ È
חד אמר :קרבו שלמי לבניכ נח,
כא
וחד אמר :לא קרבו שלמי לבני נח.
1

2

מאי טעמיה דמא דאמר:
כב
קרבו?
דכתיב )בראשית ד,ד(:

ֹאנו ּו ֵמ ֶחלְ ֵב ֶהן",
ֹרות צ ֹ
"וְ ֶה ֶבל ֵה ִביא גַ ם ה ּוא ִמ ְּבכ ֹ
איזהו דבר שחלבו קרב לגבי מזבח,
ואי כולו קרב לגבי מזבח?
הוי אומר :זה שלמי.
מאי טעמיה דמא דאמר:
לא קרבו?
ימן",
בו ִאי ֵת ָ
פון ּו ֹ
דכתיב )שיר השירי ד,טז(" :ע ּו ִרי ָצ ֹ
תתנער אומה שמעשיה בצפו,
ותבוא אומה שמעשיה בצפו ובדרו.
4

5

זבחים

"זְ ָב ִחים" לאכילה,
"וְ ע ֹֹלות" להקרבה.

אמר מר:
והכל קרבו עולות.
עולות  אי,
שלמי  לא?
והא כתיב )שמות כד,ה(:

3

רעד

6

ומר נמי הכתיב:
" ּו ֵמ ֶחלְ ֵב ֶהן"!?
משמניה דידהו.
7

ומר נמי הכתיב:
"ע ּו ִרי ָצ ֹפון"!?
ההוא בקיבו #גליות הוא דכתיב.

והא כתיב )שמות יח,יב(:
רו ח ֵֹתן מ ׁ ֶֹשה עֹלָ ה ּוזְ ָב ִחים"!?
"וַ ִּי ַ ּקח יִ ְת ֹ
ההוא לאחר מת תורה הוא דכתיב.
הניחא למא דאמר:
יתרו אחר מת תורה היה;
אלא למא דאמר:
קוד מת תורה היה 
מאי איכא למימר?
דאיתמר:
·  ‡ÈÈÁ È·¯ Èו¯·,ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
חד אמר:
יתרו קוד מת תורה היה,
וחד אמר:
יתרו אחר מת תורה היה!?
למא דאמר:
יתרו קוד מת תורה היה קסבר 
קרבו שלמי לבניכג נח.
10

כתנאי:
רו כ ֵֹהן ִמ ְדיָן" )שמות יח,א(,
"וַ ִּי ׁ ְש ַמע יִ ְת ֹ
מה שמועה שמע ובא ונתגייר?
¯· Ú˘Â‰È Èאומר:
מלחמת עמלק שמע;
שהרי כתיב בצדו )שמות יז,יג(:
11

הו ׁ ֻש ַע ֶאת עֲ ָמלֵ ק וְ ֶאת ַע ּמ ֹו לְ ִפי ָח ֶרב";
"וַ ּיַחֲ ל ֹׁש יְ ֹ
¯· ÈÚ„ÂÓ‰ ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
מת תורה שמע,
שכשניתנה תורה לישראל,
היה קולו הול 0מסו) העול ועד סופו,
וכל מלכי אומות העולכד אחזת רעדה בהיכליה,
ואמרו שירה,
שנאמר )תהלי כט,ט(:
בוד";
לו ּ ֻכ ּל ֹו א ֵֹמר ָּכ ֹ
יכ ֹ
" ּו ְב ֵה ָ
נתקבצו כול אצל בלע הרשע ואמרו לו:
מה קול ההמו אשר שמענו,
שמא מבול בא לעול?
"יְ הֹוָ ה לַ ּ ַמ ּב ּול י ׁ ָָשב" )תהלי כט,י(?
כה
אמר לה:
עולָ ם",
ֵשב יְ הֹוָ ה ֶמלֶ ְך לְ ֹ
"וַ ּי ׁ ֶ
כבר נשבע הקדוש ברו 0הוא שאינו מביא מבול לעול.
אמרו לו:
מבול של מי אינו מביא,
12

8

והא כתיב )שמות י,כה(:

ֹאמר מ ׁ ֶֹשה,
"וַ ּי ֶ
ֹלות,
ַּגם ַא ּ ָתה ִּת ּ ֵתן ְּבי ֵָדנ ּו זְ ָב ִחים וְ ע ֹ
וְ ָע ִ ׂשינ ּו לַ יהֹוָ ה אֱ ל ֵֹהינ ּו"!?

13

רש"י

 .ÌÈÓÏ˘ ÌÈÁ·Ê ÂÁ·ÊÈÂ 1וסיני קוד הקמת המשכ הוה ואת אמרת דעד ]שלא[
הוק המשכ לא קרבו שלמי כלל:
 .ÏÎÏ 2בי לישראל בי לבני נח קרבו עולות אבל שלמי לא קרבו לבני נח
ומשעת מת תורה שנבחרו ישראל קרבו לה שלמי:
 .¯Ú ˙˙ 3לשו )שמות יד( וינער ה' את מצרי:
 .ÔÂÙˆ· ‰È˘ÚÓ˘ 4היינו עולה שטעונה צפו:
 .‡·˙Â 5אל מל 0המשיח:
 .ÌÂ¯„Â ÔÂÙˆ ‰È˘ÚÓ˘ ‰ÓÂ‡ 6דהיינו ישראל שמקריבי עולות ושלמי:
 .Â‰„È„ ÔÂ‰È Ó˘Ó 7מ השמני שבה ומיהו עולות הוו:
] .˙ÂÈÏ‚ ıÂ·È˜· 8וה''ק[ עורי רוח צפונית ובואי רוח דרומית לקב #גליות
המפוזרות בכ:

רש"י

 .˙ÂÏÂÚÂ ÌÈÁ·Ê 9זבחי היינו שלמי וקוד מת תורה כולהו בני נח .ומשני
זבחי אינ שלמי אלא לשו שחיטה בעלמא ולאכילה:
 .'ÂÎ „''ÓÏ ‡ÁÈ ‰ 10פלוגתא לקמ:
 .È‡ ˙Î 11אי קוד מת תורה הוה ]יתרו[ אי לאחר:
 .'ÂÎ „Â·Î ¯ÓÂ‡ ÂÏÂÎ ÂÏÎÈ‰·Â 12רישא דקרא קול ה' יחולל אילות ובמת תורה
משתעי ובהיכלו של כל מל 0ומל 0כולו אומר כבוד להקב''ה:
 .ÌÏÂÚÏ ÍÏÓ '‰ ·˘ÈÂ Ì‰Ï ¯Ó‡ 13כבר נשבע שיהא מל 0לעול על בריותיו
ולא ישחית:
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פרק ארבעה עשר

אבל מבול של אש מביא,
שנאמר )ישעיהו סו,טז(:
" ִּכי ָב ֵא ׁש יְ הֹוָ ה נִ ׁ ְש ּ ָפט"!
אמר לה:
כבר נשבע שאינו משחית כל בשר.
ומה קול ההמו הזה ששמענו?
אמר לה:
חמדה טובה יש לו בבית גנזיו שהיתה גנוזה אצלו 
תשע מאות ושבעי וארבעה דורות קוד שנברא העול,
וביקש ליתנה לבניו,
שנאמר )תהלי כט,יא(:
"יְ הֹוָ ה עֹז לְ ַע ּמ ֹו יִ ּ ֵתן".
פתחו כול ואמרו:
לום" )ש(.
"יְ הֹוָ ה יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמ ֹו ַב ּ ׁ ָש ֹ
1

2

רעה

זבחים

לפיכ 0כל אחד ואחד בונה לו במה לעצמו,
ומקריב עליה כל מה שירצה.
אמר ¯· ‡Á‡ ¯· ·˜ÚÈ Èאמר ¯· ‡:ÈÒ
אסור לסייע ולעשות שליחות.
6

ל

אמר ¯·‡:
אוריילא להו שרי.
כי הא דאיפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא,
שדרה קורבנא ל¯·‡,
שלחה ליה:
אסקוה ניהליה לש שמי.
אמר להו ל¯·  ‡¯ÙÒול¯· ‡:‡ Â‰ ¯· ‡Á
זילו ודברו תרי עולמי גולאי,
וחזו היכא דמסקא ימא שירטו,
ושקלו ציבי חדתי ואפיקו נורא ממרא חדתא,
ואסקוה ניהליה לש שמי.
אמר ליה ‡·:ÈÈ
כמא?
כ¯· ÚÂÓ˘ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èדתניא:
¯· ÚÂÓ˘ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
מה מזבח  שלא ישתמש בו הדיוט,
א) עצי  שלא ישתמש בה הדיוט?
והא מודה ¯· ÚÂÓ˘ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èבבמה,
דתניא:
כתוב אחד אומר )דברי הימי א כא,כה(:
7

8

9

¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
קריעת י סו) שמע ובא,
שנאמר )יהושע ה,א(:

10

"וַ יְ ִהי ִכ ׁ ְשמ ַֹע ָּכל ַמלְ ֵכי ָהאֱ מ ִֹרי";
וא) רחב הזונה אמרה לשלוחי יהושע:

" ִ ּכי ׁ ָש ַמ ְענ ּו
הו ִב ׁיש יְ הֹוָ ה ֶאת ֵמי יַם ס ּוף" )ש ב,י(.
ֵאת אֲ ׁ ֶשר ֹ
כו

מאי שנא הת דכתיב )ש ה,א(:
עוד ר ּו ַח";
"וְ ל ֹא ָהיָה ָבם ֹ
כז
ומאי שנא הכא דכתיב )ש ב,יא(:
יש" ? *
קטז" :וְ ל ֹא ָק ָמה ֹ
עוד ר ּו ַח ְּב ִא ׁ
דאפילו אקשויי נמי לא אקשו.
ומנא ידעה?
דאמר מר:
אי ל 0כל שר ונגיד שלא בא על רחב הזונה.
אמרו:
בת עשר שני היתה כשיצאו ישראל ממצרי,
וזנתה כל ארבעי שנה שהיו ישראל במדבר,
אחר חמשי שנה  נתגיירה,
אמרה:
יהא מחול לי בשכר חבל חלו ופשתי.
3

4

11

12

151413

קום,
"וַ ִּי ּ ֵתן ָ ּדוִ יד לְ ָא ְרנָ ן ּ ַב ּ ָמ ֹ
אות" וגו',
ׁ ִש ְקלֵ י זָ ָהב ִמ ׁ ְש ָקל ׁ ֵש ׁש ֵמ ֹ

וכתיב:

"וַ ִּי ֶקן ָ ּדוִ ד ֶאת ַה ּג ֶֹרן וְ ֶאת ַה ָּב ָקר,
ְּב ֶכ ֶסף ׁ ְש ָקלִ ים חֲ ִמ ּ ׁ ִשים" )שמואל ב כד,כד(;

הא כיצד?
¯·Èלב אומר משו ‡·‡ :È‡˙ÒÂ„ Ô· ÈÒÂÈ
לג
גבה מכל שבט חמשי שה שש מאות;

5

וגויכח בזמ הזה רשאי לעשות כ.
מנא הני מילי?
דתנו רבנ:
" ַּד ּ ֵבר ֶאלְּ ...בנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל" )ויקרא יז,ב(,
" ְּבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל" מצווי על שחוטי חו,#
ואי הגויכט מצווי על שחוטי חו,#
רש"י

 .ÌÏÂÚ‰ ‡¯· ˘ Ì„Â˜ ˙Â¯Â„ ‰Ú·¯‡Â ÌÈÚ·˘Â ˙Â‡Ó Ú˘˙ 1וכ''ו מאד ועד
משה רבינו הרי דבר צוה לאל) דור )תהלי קה(:
 .ÊÂÚ 2התורה שהיא מעוז של ישראל:
 .ÈÈÂ˘˜‡ 'ÈÙ‡„ 3אבר לתשמיש לא אקשו והיא שהיתה יודעת בדבר אמרה
לשלוחי יהושע בלשו זה:
 .¯Ó ¯Ó‡„ 4במכילתא בפ' יתרו:
 .ÔÂÏÁÂ ÌÈ˙˘ÙÂ Ï·Á ÏÈ·˘· ÈÏ ÏÁÓÈ ‰¯Ó‡ 5במכילתא תניא הכי אמרה
רבש''ע בג' דברי חטאתי בג' ימחל בחבל ופשתי וחלו שהיו מנאפי עולי
אליה בחבלי דר 0החלו ויורדי וג טמנת בפשתי הע #ובאות שלשה
דברי עצמ זכתה להציל השלוחי:

רש"י

 .ÔÚÈÈÒÏ ¯ÂÒ‡ 6בשעת איסור הבמות כגו בזמ הזה דקדושת ירושלי אי
אחריה היתר:
 .Ô‰Ï ÈÈÂ¯Â‡ 7היא 0יעשו:
 .È‡ÏÈ‚ ÈÓÏÂÚ ÔÈ¯˙ Â¯·„ ÂÏÈÊ 8לכו וקחו שני גוי^ בחורי בני גיל אחד שכ
נוי לדבר:
 .ÔÂË¯È˘ ‡ÓÈ ‡˜ÒÓ„ 9לימו בלע''ז ומתייבש ונעשה קרקע דבעינ שלא
נשתמש הדיוט במזבח:
 .È˙„Á È·Èˆ Â˙ÈÈ‡Â 10שלא נשתמש בה אד שלא יהא שברי כלי:
 .‡˙„Á ‡¯ÓÓ ‡¯Â Â˜Ù‡Â 11נ''ל שהוא פויישי''ר של איסתמא אציי''ר בלע''ז
שמוציאי בו אש מ האבני:
 12ה''ג .'ÂÎ Á·ÊÓ ‰Ó ¯ÓÂ‡ ÚÂÓ˘ Ô· ‡''¯ ‡È ˙„ ÚÂÓ˘ Ô· ‡''¯Î Ô‡ÓÎ
ובת''כ היא שנויה בפרשה ראשונה:
 .¯ÓÂ‡ „Á‡ ·Â˙Î 13ברייתא זו משובשת בספרי ושנויה היא בספרי בברכת
כהני וכ 0היא שנויה הא כיצד מקו מזבח בחמשי וכל הבית בשש מאות רבי
אומר בש אבא יוסי ב דוסתאי גבה מכל שבט חמשי שה שש מאות ר''א ב
שמוע אומר ויק דוד את הגור כדמפרש בעני וית דוד לארונה במקו ]שקלי[
זהב משקל שש מאות אבל הבקר לעולה והמוריגי וכלי הבקר לעצי בכס)
שקלי חמשי ויאמר ארונה וגו' )ע''כ הגי'( והכי פירושא דקרא ויק דוד את
הגור ולא פירש במה קנאו שהרי פירשו במקו אחר כבר )דה''א כא( וית דוד
לארונה במקו וגו' ואת הבקר קנה בכס) שקלי חמשי )זהב(:
 .‰Ó·· ¯ÊÚÏ‡ '¯ ‰„ÂÓ ‡‰ 14דקתני המוריגי לקח דוד לעצי כדבר ארונה:
 .˙Â‡Ó ˘˘ Ï˜˘Ó 15לקמיה מפרש כס) שוה משקל שש מאות זהב:
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פרת חטאת

דף קיז.

פרק ארבעה עשר

¯· ÚÂÓ˘ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
בקר ועצי ומקו מזבח בחמשי,
וכל הבית כולו בשש מאות,
דכתיב )ש,כב(:

ֹאמר אֲ ַרוְ נָ ה ֶאל ָ ּדוִ ד,
"וַ ּי ֶ
ְ
יִ ַ ּקח וְ י ַַעל אֲ דֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ך ַה ּט ֹוב ְּב ֵעינָ יו )כתיב  בעינו(,
ְר ֵאה ַה ָּב ָקר לָ עֹלָ ה,
וְ ַה ּמ ִֹר ִ ּגים ּו ְכלֵ י ַה ָּב ָקר לָ ֵע ִצים"!?

ו¯·‡ אמר ל 0
הת נמי בחדתי.
מאי " ּמ ִֹר ִ ּגים"?
אמר :‡ÏÂÚ
מטה של טורבל.
מאי מטה של טורבל?
אמר ‡·:ÈÈ
עיזא דקרקסא דדייש דישאי.
1

רעו

זבחים

והא תניא:
כש שמחנה במדבר 
כ 0מחנה בירושלי,
מירושלי להר הבית  מחנה ישראל,
מהר הבית לשער נקנור  מחנה לויה,
מכא ואיל  0מחנה שכינה,
וה ה קלעי שבמדבר!?
אלא אימא 
בכל מקו מחנה ישראל.
פשיטא!?
מהו דתימא?
איפסלו ביוצא;
קא משמע ל.
ואימא הכי נמי!?
אמר קרא )במדבר ב,יז(:
מו ֵעד",
"וְ נָ ַסע א ֶֹהל ֹ
א) על פי שנסע אהל מועד הוא.
6

7

8

2

אמר ¯· :ÛÒÂÈ
מאי קראה?

לד

לה

3

ש ְמ ִּת ְ
מו ַרג ָחר ּוץ ָח ָד ׁש ַּב ַעל ּ ִפ ִיפי ֹּות" )ישעיהו מא,טו(.
יך לְ ֹ
" ִה ּנֵה ַ ׂ

מקרי ליה ¯·‡ לבריה ורמי ליה קראי אהדדי,
כתיב:
4

לו

קום,
"וַ ִּי ּ ֵתן ָ ּדוִ יד לְ ָא ְרנָ ן ּ ַב ּ ָמ ֹ
אות",
ׁ ִש ְקלֵ י זָ ָהב ִמ ׁ ְש ָקל ׁ ֵש ׁש ֵמ ֹ

וכתיב:

"וַ ִּי ֶקן ָ ּדוִ ד וְ ֶאת ַה ָּב ָקר,

לז

תניא:
¯· ÈÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
עוד אחרת היתה ,וחיל עזרת נשי היא,
ולא היו עונשי עליה;
ובשילה לא היו אלא שני מחנות בלבד.
9

הי מינייהו לא הוה?
אמר ¯·:‰
מסתברא דמחנה לויה הואי;
קיז .דאי סלקא דעת 0מחנה לויה לא הואי  *
נמצאו זבי וטמאי מתי משתלחי חו #למחנה אחת,
והתורה אמרה:
ֵיהם" )במדבר ה,ג(,
"וְ ל ֹא יְ ַט ְּמא ּו ֶאת ַמחֲ נ ֶ
ת מחנה לזה ומחנה לזה.
אמר ליה ¯·‡:
אלא מאי?
מחנה ישראל לא הואי,
נמצאו זבי ומצורעי משתלחי למקו אחד,
והתורה אמרה:
10

לח

11

לט

ְּב ֶכ ֶסף ׁ ְש ָקלִ ים חֲ ִמ ּ ׁ ִשים";
הא כיצד?
גובה מכל שבט ושבט חמשי שה שש מאות.
ואכתי קשיי אהדדי,
הת  כס),
הכא  זהב!?
אלא הכי קאמר 
גובה כס) במשקל שש מאות זהב.
קדשים קלים בכלמ מחנה ישראל.
אמר ¯· :‡ Â‰
בכל מקומות ישראל,
אבל מחנה לא הוי.
5

איתיביה ¯·  ÔÓÁל¯· :‡ Â‰
ומחנות במדבר לא הואי?
רש"י

 .Ï·¯ÂË Ï˘ ‰ËÓ 1כ 0נקרא במסכת פרה )פי''ב מ''ט(:
 .‡Ò˜¯Â˜„ ‡ÊÈÚ 2כמי עז של ע #ויש בו יתידות חדי ]וג עשוי[ חריצי
חריצי קרני''ש ומוליכו ומביאו על הקשי של דישה לאחר שנידושה
ומתחתכי ונעשי תב:
 .‡¯˜ È‡Ó 3דהוא עשוי חריצי ומוכ לדו 0ולדוק:
 .·‰Ê ÈÏ˜˘ ˙Â‡Ó ˘˘ ÛÒÎ 4וה''ק כס) שוה שקלי חמשי של זהב גבה מכל
שבט ושבט:
 .Ï‡¯˘È ˙ÂÓÂ˜Ó ÏÎ· 5קא סלקא דעת 0השתא דאפי' יצא אחד מה חו#
למחנה ישראל אוכל קדשי קלי ש:

12

13

14

רש"י

 .¯Â ˜ ¯Ú˘ 6של עזרה היה שער המזרח:
 .¯·„Ó·˘ ÌÈÚÏ˜ Ô‰ Ô‰Â 7לפני משער נקנור הוה כמקו לפני מ הקלעי
במשכ:
 .Ï‡¯˘È ‰ ÁÓ ˙ÂÓÂ˜Ó ÏÎ· ‡ÓÈ‡ 8שאפי' בשעת סילוק מסעות אי נפסלי
אלא מוליכ עמו ובמקו חניית אוכלי במחנה:
 .‰˙È‰ ˙¯Á‡ „ÂÚ 9מחנה רביעית חלוקה מהר הבית ומעזרה ולא היו עונשי
עליה על הנכנס לה בטומאה במסכת כלי )פ''א מ''ח( מפרש מה היא חלוקתו
מהר הבית:
 .È‡Â‰ ‡‰ÈÓ ‰ÈÂÏ ‰ ÁÓ„ 10ומחנה ישראל הוא דחסר דא לא כ דמחנה
ישראל הואי ולא מחנה לויה:
 .‰ ÁÓÏ ıÂÁ ÔÈÁÏ˙˘Ó ÌÈ˙Ó È‡ÓËÂ ÔÈ·Ê Â‡ˆÓ 11שכינה לבדה דהא שניה
מותרי במחנה ישראל כדאמרי' בפסחי בפ' אלו דברי )סז:(.
 .Ì‰È ÁÓ 12שני מחנות משמע אחת לכל זב ואחת לכל טמא נפש אלא ודאי
הואי מחנה לויה ומשתלחי טמאי מתי ממחנה שכינה ומותרי במחנה לויה
וזבי ובעלי קריי משתלחי חו #למחנה לויה:
 .È‡Â‰ ‡Ï Ï‡¯˘È ‰ ÁÓ È‡Ó ‡Ï‡ 13ומשיצא חו #למחנה לויה שוב אי ש
קבע מחנה והרי הוא כשדה בעלמא ומותרי מצורעי לישב ש הצריכי
להשתלח ממחנה ישראל וישבו עכשיו ע הזבי:
 .ÌÈÚ¯ÂˆÓÂ ÔÈ·Ê Â‡ˆÓ Î''‡ 14חו #למחנה לויה בלבד:
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פרת חטאת

דף קיז:

פרק ארבעה עשר

" ָּב ָדד י ׁ ֵֵשב" )ויקרא יג,מו(;
שלא ישב טמא אחר עמו!
אלא לעול כולהו תלתא הוו,
ומאי לא היו אלא שתי מחנות?
לקליטה.

רעז

זבחים

מקריבי באהל מועד שבגלגל,
מה בי אהל מועד שבמדבר לבי אהל מועד שבגלגל?
אהל מועד שבמדבר  לא היו במות מותרות,
אהל מועד שבגלגל  היו הבמות מותרות;
ובמתו שבראש גגו 
לא היה מקריב עליה אלא עולה ושלמי;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
כל שהצבור מקריבי באהל מועד שבמדבר 
מקריבי באהל מועד שבגלגל;
וכא וכא לא קרבו יחיד 
אלא עולה ושלמי בלבד;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
א) צבור,
קיז :לא הקריבו אלא פסחי * וחובות שקבוע לה זמ.
12

13

14

מכלל דבמדבר הואי קלטה מחנה לויה?
אי,
והא תניא:
מא
"וְ ַׂש ְמ ִּתי לְ ָך" )שמות כא,יג( בחיי,0
קום" )ש(  מקומ,0
" ָמ ֹ
"אֲ ׁ ֶשר יָנ ּוס ׁ ָש ּ ָמה" )ש(  מלמד שמגלי במדבר;
להיכ גולי?
למחנה לויה.
מכא אמרו:
ב לוי שהרג  גולה מפל 0לפל,0
וא גלה לפלכו  פלכו קולטו.
1

2

3

4

6

5

מב

מאי קראה?
אמר ¯· ‡:‡˜È‡ ·¯„ ‰È¯· ‡Á

15

16

17

מאי טעמיהמג ד¯·?¯È‡Ó È
דאמר קרא )דברי יב,ח(:

נַחנ ּו ע ִ ֹׂשים ּפ ֹה ַהי ֹּום",
ש ּון ְ ּככֹל אֲ ׁ ֶשר אֲ ְ
"ל ֹא ַתעֲ ׂ
אמר לה משה לישראל:
כי עייליתו לאר #
ישרות תקריבו ,חובות לא תקריבו;
מנחות ונזירות ישרות נינהו.
ו¯· ?!Ô
אי מנחה בבמה,
נזירות חובות נינהו.
19

18

20

טו י ׁ ֵֵשב" )במדבר לה,כח(,
" ִ ּכי ְב ִעיר ִמ ְקלָ ֹ
עיר שקלטתו כבר.

21

22

באו לגלגל.
תנו רבנ:
כל נידר ונידב  היה קרב בבמה,
שאי נידר ונידב  אי קרב בבמה,
מנחה ונזירות קריבי בבמה,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
לא קרבו יחיד אלא עולות ושלמי בלבד;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
כל שהצבור והיחיד מקריבי באהל מועד שבמדבר 

23

1

7

98

10

11

רש"י

 .ÂÂ‰ Â‰ÏÂÎ ‡Ï‡ 1ודקתני לא היו אלא שתי מחנות לעני קליטה הוא דנסתלקה
תורת מחנה לויה מלקלוט את ההורגי שוגג:
 .ÍÈÈÁ· ÌÂ˜Ó ÍÏ È˙Ó˘Â 2רמז לו הקב''ה למשה במת תורה שיזכה למצוה זו
כדכתיב )דברי ד( אז יבדיל משה שלש ערי בסו) ארבעי שנה:
 .ÌÂ˜Ó ÍÏ 3המקו של 0דהיינו מחנה לויה א) הוא נקלט:
 .ÈÂÏ Ô· Â¯Ó‡ Ô‡ÎÓ 4שהיה דר בערי מקלט שכל ארבעי ושמנה עיירות של
לוי ערי מקלט היו כדאמרי' במס' מכות )יד (.וא הרג בשוגג גולה לאחד מערי
חביריו דדריש ביה נמי הכי ושמתי ל 0מקו א) הלוי גולי:
 .ÂÎÏÙ· ‰Ï‚ Ì‡Â 5עצמו כגו משכונה לשכונה:
 .ÂËÏÂ˜ ÂÎÏÙ 6דומיא דמדבר שהיה מחנה לויה קולטת:
 .‰Ó·· ·¯˜ ·„È ‰Â ¯„È ‰ ÏÎ 7קטנה דאילו בבמה גדולה ע''כ קרבו חובת
צבור דכתיב ויעשו את הפסח בגלגל אלא בקטנה ואמר דקרבי נדרי ונדבות
ולא חובות ובתורת כהני תני לה בהדיא לר' מאיר:
 .˙Â¯ÈÊ Â ˙ÂÁ Ó 8נידר ונידב הוא וקרבי:
 .‰ Ë˜ ‰Ó·· ·¯˜ ÔÈ‡ ·„È Â ¯„È ÔÈ‡˘ ÏÎ 9כדילי) טעמיה לקמיה שאי יחיד
מקריב חובה בשעת היתר הבמות ואפילו בגדולה וצבור בקטנה לא מקרבי כו'
אישתכח דאי חובות קריבי בקטנה ואי קשיא לר' מאיר א''כ יחיד לא עשה
פסחו בגלגל וקרא כתיב ויעשו את הפסח )במדבר ט( פסח קרב צבור קרי ליה
דאתי בכנופיא במס' יומא )נא (.והכי נמי בדר''ש קתני א) צבור לא הקריבו אלא
פסחיה אלמא קרב צבור קרי ליה לקמ ילי) טעמא דכולהו:
 .'ÂÎ È·¯˜ ‡Ï 10לאפוקי מנחות ונזירות דלא קרבי בבמה קטנה:
 .¯·„Ó·˘ „ÚÂÓ Ï‰‡· ÔÈ·È¯˜Ó „ÈÁÈ‰Â ¯Â·ˆ‰˘ ÏÎ 11דהיינו כל הקרבנות
כול נדרי ונדבות וחובות )שקבוע לה זמ( מקריבי באהל מועד שבגלגל דהיא
במה גדולה והשתא פליג אדר''מ ואדרבנ דמדקתני כל שהצבור כו' לאשמועינ
דאי חילוק באהל מועד שבמדבר לאהל מועד שבגלגל מכלל דשמעינהו לר''מ

רש"י

ורבנ דאמרי יש חילוק ומה חילוקו שאי יחיד מקריב בו חובות וטעמייהו נמי
שמעינ לקמ דאפי' בבמה גדולה לא קרבי ליחיד אלא נדרי ונדבות ולר' מאיר
מנחות ונזירות בכלל:
 .˙Â¯˙ÂÓ ˙ÂÓ· 12במות יחיד:
 .‚‚‰ ˘‡¯·˘ Â˙Ó·Â 13היא במת יחיד:
 .ÌÈÓÏ˘Â ‰ÏÂÚ ‡Ï‡ 14ולא מנחות ונזירות:
 .Ô‡ÎÂ Ô‡ÎÂ 15במת צבור ובמת יחיד לא קרבו בה ליחיד אלא עולות ושלמי
ולקמ פרי 0היינו תנא קמא דהא חכמי דלעיל נמי הכי אמרי:
 16ר' שמעו פליג אכולהו דכולהו סבירא להו דאי חילוק לצבור בי מדבר
לגלגל בבמה גדולה ורבי שמעו אומר א) צבור עצמ לא הקריבו בגדולה יותר
מיחיד בקטנה:
 .'ÂÎ ÌÈÁÒÙ ‡Ï‡ 17אבל לא פר העל דבר ושעיר עבודה זרה^ לא קרבו לה
בגלגל:
 .'Â‚Â ÔÂ˘Ú˙ ‡Ï 18לאחר ביאת האר #משתעי וקאמר לא תעשו כשתבאו
בגלגל:
 .ÌÂÈ‰ ‰Ù ÌÈ˘ÂÚ Â Á ‡ ¯˘‡ ÏÎÎ 19שאנו בי צבור בי יחיד מקריבי חטאות
ואשמות ובכור ומעשר שה חובות שאי קבוע לה זמ וכ''ש חובות הקבוע
לה זמ אבל מה אנו עושי ש איש כל הישר בעיניו היחיד לא יקריב ש
אלא נדרי ונדבות שישרו בעיניו לנדור ולנדוב עד מתי כי לא באת וגו' עד
שתבאו לשילה:
 .Â·È¯˜˙ ˙Â¯˘È 20נדרי ונדבות:
 .Â·È¯˜˙ ‡Ï ˙Â·ÂÁ 21היחידי דאיש כתיב ולא פליג קרא בי גדולה בי קטנה
דליחיד לא קרב אלא נידר ונידב הלכ 0שאי נידר ונידב אי קרב בבמת יחיד
דהא אי קדשי צבור קריבי כדתנ במתני' )קיב (:קרבנות צבור קריבי במשכ
קרבנות יחיד קריבי בבמה:
 .Â‰ È ˙Â¯˘È ˙Â¯ÈÊ Â ˙ÂÁ Ó 22דאע''ג דבמלאת נזרו הויי קרבנותיו חובה
עליו מיהו ע''י נדר באו עליו:
 .‰Ó·· ‰Á Ó ÔÈ‡ 23כדאמרי' לקמ זבחי ולא מנחות ]דכתיב[ למע אשר
יביאו בני ישראל וגו' על פני השדה היינו במות שעת היתר שלה והביאו לה'
אות שהוקדשו בשעת היתר ולא הספיק להביא עד שנאסרו כדאמר
בהשוחט לעיל )קו (:דפסוק זה בקדשי קדשי שהוקדשו בשעת היתר והקריבו
בשעת איסור קאי וזבחו זבחי שלמי ומפרש בת''כ אי לי שקרבו בבמה אלא
שלמי דהא אוקימנא בקדשי במה מניי א) עולה ת''ל זבחי יכול א) חטאת
ואש ת''ל אות ומה ראית אחרי שריבה ומיעט אמרת מה שלמי הבאי בנדר
ונדבה א) כל הבא בנדר ונדבה ולר''מ איתרבו נמי מנחות ונזירות ורבנ דייקי
זבחי ולא מנחות אלא דבר הזבוח:
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פרת חטאת

דף קיח.

פרק ארבעה עשר

אמר ˘:Ï‡ÂÓ
מחלוקת בחטאת ואש,
אבל בעולות ושלמי 
דברי הכל ישרות נינהו וקרבי.

רעח

זבחים

הא חובות לא ליקרוב!?
כי כתיב " ִא ׁיש"  להכשיר את הזר.
זר 
מ"וְ זָ ַרק ַה ּכ ֵֹהן ֶאת ַה ָ ּדם ַעל ִמזְ ַּבח יְ הֹוָ ה" )ויקרא יז,ו( נפקא!?
מהו דתימא?
ליבעי קדוש בכורות כמעיקרא;
קא משמע ל.
9

2

10

מד

מתיב ¯·‡:
חזה ושוק ותרומת לחמי תודה 
נוהגי בבמה גדולה ואי נוהגי בבמה קטנה,
ואילו הזרוע בשלה שיירה;
אי אמרת בשלמא בעולה ושלמי פליגי 
הא מני?
¯·  Ôהיא;
אלא אי אמרת בחטאת ואש פליגי 
הא מני?
אלא,
אי איתמר ,הכי איתמר:
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
מחלוקת בעולה ושלמי,
אבל בחטאת ואש 
דברי הכל חובות נינהו ולא קרבי.
3

4

5

אמר מר:
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
כל שהצבור מקריבי באהל וכו'.
מאי טעמייהו ד¯· ?Ô
אמר קרא )שופטי יז,ו(:
" ִא ׁיש ַה ּי ׁ ָָשר ְּב ֵעינָ יו יַעֲ ֶׂשה";
" ִא ׁיש"  ישרות הוא דליקרוב ,חובות לא ליקרוב,
קיח .וצבור  אפילו חובות ליקרוב* .
ו¯· ‰„Â‰È Èאמר ל 0
כי כתיב " ַה ּי ׁ ָָשר ְּב ֵעינָ יו" 
בבמה קטנהמה הוא דכתיב;
אבל בבמה גדולה 
אפילו חובות נמי ליקרוב.
אלא הא כתיבִ " :א ׁיש",
לאו למימרא 
ד" ִא ׁיש" ישרות הוא דליקרוב,
6

 ÌÈÓÎÁהיינו ˙ ‡ ˜?!‡Ó
אמר ¯· :‡ÙÙ
קרבו נסכי במדבר איכא בינייהו.
11

12

אמר מר:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר וכו'.
מאי טעמיה ד¯·?ÔÂÚÓ˘ È
דכתיב )יהושע ה,י(:

מו

ש ָר ֵאל ּ ַב ִ ּגלְ ָּגל,
"וַ ּיַחֲ נ ּו ְבנֵי יִ ְ ׂ
שר ֹיום לַ ח ֶֹד ׁש ָּב ֶע ֶרב,
ש ּו ֶאת ַה ּ ֶפ ַסח ְּב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂ
וַ ּיַעֲ ׂ
מח
יחו".
בות יְ ִר ֹ
ְּב ַע ְר ֹ

מז

פשיטא!?
אלא הא קא משמע ל 
דחובות כעי פסח  הוא דקרב,
הא לאו כעי פסח  לא קרב.
ואיד?!0
מיבעי ליה לכד¯·,Ô ÁÂÈ È
דאמר ¯· Ô ÁÂÈ Èמשו ¯·:‰‡ · È
ערל מקבל הזאה.
13

14

תני תנא קמיה ד¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰

7

8

רש"י

 .‡È‰ ‰·ÂÁ ˙Â¯ÈÊ 1דהוא לא התנדב ]אלו[ הקרבנות אלא אסר עצמו ביי
ובתגלחת ומאליו נתחייב בקרבנות:
 .˙˜ÂÏÁÓ 2דר''מ ורבנ בנזירות בחטאת ואש שבה אבל עולות ושלמי דנזיר
דברי הכל קרבי:
 .˜Â˘Â ‰ÊÁ 3המור משלמי ותודה וארבע חלות המורמות לכה מארבע מיני
חלות שבתודה כדכתיב והקריב ממנו אחד מכל קרב וגו' )ויקרא ז(:
 .‰ Ë˜ ‰Ó·· ÔÈ‚‰Â ÔÈ‡Â 4גרסינ בסו) פירקי )קיט (:דכתיב בהו להני) תנופה
לה' ולא בבמה ואילו מור מאיל נזיר דהיינו זרוע בשלה שיירה ולא תנייה שמע
מינה לא קרבי שלמי נזיר בבמה דאי הוו קרבי הוה תני דלא נהיג ביה נמי
תרומה דידיה:
 .‚ÈÏÙ„ ‡Â‰ Ì˘‡Â ˙‡ËÁ· ˙¯Ó‡ È‡ ‡Ï‡ 5אבל שלמי נזיר דברי הכל קרבי
הא מני:
 .Â·È¯˜‰ ‡Ï ˙Â·ÂÁ„ ‡Â‰ ˘È‡ 6ואפי' בגדולה אבל צבור מקריבי חובות:
 .‰„Â‰È È·¯Â 7דאמר יחיד נמי מקריב חובות בגדולה אמר ל 0כי כתיב הישר
דממעט יחיד מהקרבת חובות אבעיניו כתיב:
 .˘È‡ ·È˙Î ‡‰ ‰„Â‰È È·¯Ï ‡Ï‡ 8ואי לאו למעוטי א) מבמה גדולה אתא
למה לי דכתיב איש נכתוב כל הישר בעיניו וכיו דבעיניו היינו קטנה פשיטא
דאיש הוא דמימעיט דהא צבור לא מקרבי בה:

רש"י

 .¯Ê‰ ˙‡ ¯È˘Î‰Ï 9לעבודת במה:
 .ÔÏ ‡˜Ù Ô‰Î‰ ˜¯ÊÂÓ ¯Ê 10לקמ בפירקי דכתיב )ויקרא יז( וזרק הכה את הד
על מזבח ה' פתח אהל מועד כה פתח אהל מועד ואי כה בבמה אלא אפי' זר
ואפי' עבד הכי דריש ליה בתורת כהני:
 .‡Ó˜ ‡ ˙ Â ÈÈ‰ ÌÈÓÎÁ 11רבנ בתראי היינו רבנ קמאי דהא אינהו נמי הכי
אמרי דיחיד לא קרבו אלא עולות ושלמי וצבור קרבי ]נמי חובות[ דהא מאיש
נפקא להו מיעוטא:
 .Â‰ÈÈ È· ‡ÎÈ‡ ¯·„Ó· ÌÈÎÒ Â·¯˜ 12לרבנ קמאי לא קרבו נסכי במדבר
ועולה ושלמי גרידא בלא נסכי קא גמרי דקרבי בבמה דבמדבר לא קרבי דכי
תבאו דפרשת נסכי )במדבר טו( להטעינה נסכי במשכ שילה אתא לאחר
ירושה וישיבה כדאמר בהשוחט )לעיל קיא (.ורבנ בתראי לטפויי אתו מדתנ
משנה יתירא כל שהצבור מקריבי באהל מועד שבמדבר מקריבי בגלגל למה
להו למיתני הא רבי יהודה נמי בצבור כוותייהו קאמר והכי איבעי להו למימר
כא וכא לא קרבו ליחיד אלא עולה ושלמי אלא לטפויי אדרבנ קמאי אתו
ואמרי כל שהציבור צריכי להקריב מקריבי באהל מועד שבמדבר מקריבי
באהל מועד שבגלגל ולטפויי נסכי אתו ולמימר דקרבו במדבר לצבור וליחיד
וכ בגלגל לשתי הבמות ולמא דאית ליה קרבו במדבר אית ליה דקרבו בבמת
יחיד בגלגל דכי תבאו לא אתא אלא להטעינה נסכי לבמה קטנה דהא בגדולה
כבר היו קריבי:
 .‡ËÈ˘Ù 13דבעו למיעבד פסח:
 .Ï¯Ú 14שנטמא במת מקבל הזאה וטהור מטומאת מת ליגע בקדשי וילי)
מהכא דכתיב )יהושע ה( ויעשו את הפסח בגלגל דמשמע שעשאוהו כהלכתו
במילה בטהרה ורוב ערלי היו במדבר דכתיב )ש( לא מלו ואמרינ ביבמות
בעשרה בניס שעברו את הירד לא מהול משו חולשא דאורחא אלא בחד סרי
הוא דמהול ואשתכח דטמאי מתי שהיו בה שהרי רוב טמאי מתי היו
שמתו אבותיה כל ארבעי שנה במדבר ונטמאו בה וא לא קבלו הזאה
ונטהרו בערלות אי לה שהות להזות משמלו דהא צרי 0להפריש שלשה ימי
בי הזאה להזאה רביעי חמישי וששי וכא אי לא הזו עד יו אחד עשר בניס
הזאה ראשונה לאחר שמלו תו לא מטי זמ הזאה שניה עד יו חמשה עשר
וביבמות איתיה להא דרבי יוחנ בפרק הערל )עא:(:
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פרת חטאת

דף קיח:

פרק ארבעה עשר

אי בי במה גדולה לבמה קטנה 
אלא פסח וחובות שקבועמט לה זמ.
אמר ליה:
נ
דאמר ל 0מני?
נא
¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיא דאמר:
נג
א) ציבור לא הקריבונב אלא פסח וחובות שקבוע לה זמ.
ותיתרגנד מתנית:0
בעולה,נה דאיכא עולת נדבה,
דאי חטאת יחיד הוא 
חובות דקביע ליה זמ מי איכא?
ולוקמה במנחת חובה,
דהא איכא חביתי!?
קא סבר 
אי מנחה בבמה.
1

2

3

4

5

6

באו לשילה וכו'.
מנא הני מילי?
אמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:Ô ÁÂÈ È
כתוב אחד אומר:
)שמואל א א,כד(:
לו";
"וַ ְּת ִב ֵאה ּו ֵבית יְ הֹוָ ה ׁ ִש ֹ
וכתוב אחד אומר )תהלי עח,ס(:
לו א ֶֹהל ׁ ִש ֵּכן ָּב ָא ָדם";
"וַ ִּי ּט ֹׁש ִמ ׁ ְש ַּכן ׁ ִש ֹ
וכתיב )ש,סז(:
7

8

"וַ ִּי ְמ ַאס ְּבא ֶֹהל ֹיו ֵסף ּו ְב ׁ ֵש ֶבט ֶא ְפ ַריִ ם לֹא ָב ָחר";
הא כיצד?
לא היתה ש תקרה,
אלא אבני מלמט ויריעות מלמעל,
והיא היתה מנוחה.

רעט

זבחים

" ְּב ָכל ָמ ֹ
קום אֲ ׁ ֶשר ִּת ְר ֶאה"  אי אתה מעלה,
אבל אתה אוכל בכל מקו שאתה רואה.
אימא 
בכל מקו שאתה רואה אי אתה מעלה,
אבל אתה זובח בכל מקו שתראה!?
אמר ¯·:È‡ È È
אמר קרא )דברי יב,יד(:
" ׁ ָשם ּ ַתעֲ לֶ ה ...וְ ׁ ָשם ּ ַתעֲ ֶׂשה".

קיח‡ÓÁ ¯· ÈÓÈ„·‡ È·¯ :נו ·¯  ‡ÒÁאמר:
ולונז " ּ ַתאֲ נַת ׁ ִשלֹה" )יהושע טז,ו(,
מקו שכל הרואה אותו מתאנח עליו,
על אכילת קדשי שלו.
10

*

11

¯· Â‰·‡ Èאמר:
אמר קרא )בראשית מט,כב(:

" ּ ֵבן ּפ ָֹרת ֹיו ֵסף ּ ֵבן ּפ ָֹרת עֲ לֵ י ָעיִ ן",
עי שלא רצתה לזו וליהנות מדבר שאינו שלו,
תזכה ותאכל כמלא עיניה.
1312

¯· ‡ È Á È·¯· ÈÒÂÈ Èאמר:
" ּו ְר ֹצון ׁש ְֹכנִ י ְסנֶה" )דברי לג,טז(,
עי שלא רצתה ליהנות מדבר שאינו שלו,
תזכה ותאכל בי השנואי.
14

15

תנא:
רואה שאמרו  רואה כולו,
ולא המפסיק בינו לבינו.
אמר ליה ¯· ÌÂ˜ÈÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èל¯·:¯ÊÚÏ‡ È
אסברא ל 0
כגו בי כנישתא דמעו.
16

קדשי קדשים.
מנא הני מילי?
אמר ¯·:‡ÈÚ˘Â‡ È
דאמר קרא )דברי יב,יג(:

17

" ִה ּ ׁ ָש ֶמר 9לְ ָך,
ָ
קום אֲ ׁ ֶשר ִּת ְר ֶאה",
ּ ֶפן ּ ַתעֲ לֶ ה עֹל ֶֹתיך ְּב ָכל ָמ ֹ

רש"י

 .Í˙È ˙Ó Ì‚¯˙˙Â 1דקתני חובות הקבוע לה זמ קרבו בגדולה:
 .‰ÏÂÚ· 2כגו עולות של תמידי ומוספי צבור קרבו בה ]אבל[ חטאות הקבוע
לה זמ כגו שעירי הרגלי של צבור לא קרבו בה:
 .˙‡ËÁ· È‡„ 3דאי חובות הקבוע לה זמ בחטאת נמי קאמר:
 .‡ÎÈ‡ ÈÓ ‰·„ ˙‡ËÁ 4ליקרב כיוצא בה בקטנה ועל כרחי 0מתניתי קמ''ל
דלא קרבו לר''ש בגדולה לבד מפסחי אלא חובות שיש כיוצא בה נדבה
מדקתני אלא פסחי וחובות הקבוע לה זמ ואי ס''ד כל חובות הקבוע לה
זמ קאמר פסחי דקתני למה לי הכי הוה ליה למימר אי בי במה גדולה לבמה
קטנה אלא חובות הקבוע לה זמ והוו להו פסחי בכלל אלא ה''ק אלא
פסחי שקרבו בגדולה ולא קרבו בקטנה כלל ושאר דברי שקרבו כא וכא
אי חילוק בה אלא שבזו לא קרבו אלא נדבות ובזו קרבו א) חובות הקבוע
לה זמ:
 .‰Á Ó· ÈÓ ‰Ó˜Â Â 5דמשכחת לה כא מנחת נדבה בקטנה ובגדולה עודפת
מנחת חביתי שהיא חובות הקבוע לה זמ בכל יו:
 .‰Ó·· ‰Á Ó ÔÈ‡ ‰·‰‡ ¯· ‡„‡ ·¯ ¯·Ò ‡˜ 6דזבחי כתיב ובשלמי צבור
דעצרת ליכא לאוקמה משו דשלמי במה קטנה לא דמי להו שאלו קדשי
קדשי ואלו קדשי קלי:
 .Ó''‰ Ó 7דבית אבני למט ויריעות לגג:
 8ויטש משכ שילה אהל שכ באד:
 .ÍÏ ¯Ó˘‰ 9משתבאו אל המנוחה קאי קרא:

אמר ¯· :‡ÙÙ
רואה שאמרו 
לא רואה כולו ,אלא רואה מקצתו.
18

בעי ¯· :‡ÙÙ
עומד ורואה,
יושב ואינו רואה,
מאי?
בעי ¯·:‰ÈÓ¯È È
רש"י

 .‰ÏÈ˘ ˙ ‡˙ ÂÏÂ 10חפשתיו ולא מצאתיו במקרא אבל מצאתיו )ועבר( מזרחה
תאנת שילה )יהושע טז(:
 .˙ ‡˙ 11לשו תאניה ואניה )איכה ב( שהיו מתאנחי ורואי שמש היו זוכרי
אכילת קדשי שהיתה במקו מראיתו:
 .ÂÏ˘ Â È‡˘ 12אשת אדוניו:
 .ÛÒÂÈ ˙¯Ù Ô· 13לשו פריה ורביה מקו אכילת קדשי נתרבה לו על ידי העי
ושילה בחלקו של יוס) היתה כדכתיב )תהלי עח( וימאס באהל יוס) וגו' אחר
ויטש משכ שילה כתיב:
 .ÔÂˆ¯Â 14ע''י רצו שלא רצה ליזו ממה שאינו שלו:
 .ÌÈ‡Â ˘‰ ÔÈ· 15שילה קדשיו נאכלי א) בגבולי שאר שבטי ששנאוהו:
 .ÈÏ ‡¯·Ò‡ 16הראני דוגמא לדבר:
 .ÔÂÚÓ„ ‡˙˘È Î È· 17מש היו רואי את שילה ולא היה דבר מפסיק:
 .‰ÏÂÎ ˙‡ ‰‡Â¯ ‡Ï 18לראות מש את כולה שילה אלא מקצת:
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פרת חטאת

דף קיח:

פרק ארבעה עשר

עומד על שפתנח הנחל ורואה,
בתו 0הנחל ואינו רואה,
מאי?
תיקו.

רפ

זבחים

"חֹ ֵפף ָעלָ יו",
זה העול הזה,
" ָּכל ַהי ֹּום",
אלו ימות המשיח,
" ּו ֵבין ְּכ ֵת ָפיו ׁ ָש ֵכן",
זה העול הבא.
4

כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר ¯·:È
בשלשה מקומות שרתה שכינה על ישראל:
בשילה,
ונוב וגבעו,
ובית עולמי,
ובכול לא שרתה אלא בחלק בנימי,
שנאמר )דברי לג,יב(:
"חֹ ֵפף ָעלָ יו ָּכל ַהי ֹּום",
כל חפיפות לא יהו אלא בחלקו של בנימי.
כי אזיל ‡· ÈÈאמרה קמיה ד¯· ,ÛÒÂÈ
אמר:
חד ברא הוה ליה לכייליל ולא מיתק,
והכתיב )תה3לי עח,ס(:
לו",
"וַ ִּי ּט ֹׁש ִמ ׁ ְש ַּכן ׁ ִש ֹ
וכתיב )תהלי עח,סז(:

תנו רבנ:
ימי אהל מועד שבמדבר 
ארבעי שנה חסר אחת;
ימי אהל מועד שבגלגל 
ארבע עשרה,
שבע שכבשו ושבע שחלקו;
ימי אהל מועד שבנוב וגבעו 
חמשי ושבע;
נשתיירו לשילה שלש מאות ושבעי חסר אחת.
5

1

"וַ ִּי ְמ ַאס ְּבא ֶֹהל ֹיו ֵסף ּו ְב ׁ ֵש ֶבט ֶא ְפ ַריִ ם לֹא ָב ָחר"!?
אמר ¯· ‡„‡:
מאי קא קשיא ליה?
דלמא שכינה בחלק בנימי וסנהדרינט בחלק יוס),
מדמצינו בבית עולמי,
דשכינה בחלקו של בנימי וסנהדרי בחלק יהודה!
אמר ליה:
הכי השתא?
הת מיקרב נחלות גבי הדדי,
הכא מי מקרב?
הכא נמי מקרב,
כדאמר ¯·:‡ È Á È·¯· ‡ÓÁ È
רצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה,
ונכנסת לחלקו של בנימי ובה היה מזבח בנוי,
והיה בנימי הצדיק מצטער עליה לבלעה,
הכא נמי 
רצועה היתה יוצאת מחלקו של יוס) לחלקו של בנימי,
והיינו דכתיב )יהושע טז,ו(:
" ּ ַתאֲ נַת ׁ ִשלֹה".
2

ימי אהל מועד שבמדבר ארבעי חסר אחת.
מנל?
דאמר מר:
שנה ראשונה  עשה משה את המשכ,
שניה  הוק המשכ ושלח משה מרגלי.
6

שבגלגל ארבע עשרה,
שבע שכבשו ושבע שחלקו.
מנל?
דקאמר כלב:
7

" ּ ֶבן ַא ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָ ה ָאנ ִֹכי,
ִּב ׁ ְשל ַֹח מ ׁ ֶֹשה ֶע ֶבד יְ הֹוָ ה א ִֹתי,
ִמ ָ ּק ֵד ׁש ּ ַב ְרנ ֵַע לְ ַר ּגֵל ֶאת ָה ָא ֶרץ,
ֹתו ָ ּד ָבר ַּכאֲ ׁ ֶשר ִעם לְ ָב ִבי" )יהושע יד,ז(,
וָ ָא ׁ ֵשב א ֹ

וכתיב )ש,י(:
מונִ ים ׁ ָשנָ ה";
"וְ ַע ּ ָתה ִה ּנֵה ָאנ ִֹכי ַהי ֹּום ּ ֶבן ָח ֵמ ׁש ּו ׁ ְש ֹ
כי עבריה לירד בר כמה הוי?
בר שבעי ותמני,
וקאמר 
מונִ ים ׁ ָשנָ ה",
" ּ ֶבן ָח ֵמ ׁש ּו ׁ ְש ֹ
הרי שבע שכבשו.

3

כתנאי:
"חֹ ֵפף ָעלָ יו" )דברי לג,יב(,
זה מקדש ראשו,
" ָּכל ַהי ֹּום" )ש(,
זה מקדש שני,
" ּו ֵבין ְּכ ֵת ָפיו ׁ ָש ֵכן" )ש(,
אלו ימות המשיח;
¯· Èאומר:

ושבע שחלקו מנל?
איבעית אימא 
מדשבע שכבשו 
שבע נמי שחלקו;
ואיבעית אימא 
8

9

רש"י

רש"י

 .Ô˜˙ÈÓ ‡ÏÂ ÏÈÏÈÈÎÏ ‰ÈÏ ‰Â‰ ‡¯· „Á 1נראה בעיני כי אביו של אביי כייליל
שמו:
 .Ô·¯˜Ó ÈÓ 2שילה וגבול נחלת בנימי:
 .‰ÏÈ˘ ˙ ‡˙ 3על שהיה בנימי מתאונ עליה:

 .‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ 4כל מקו ששרתה שכינה וא) שילה ונוב וגבעו:
 .‰ÏÈ˘Ï Â¯ÈÈ˙˘ 5מארבע מאות ושמוני מיציאת מצרי לבני הבית שס''ט:
 .ÔÎ˘Ó‰ Ì˜Â‰ ‰È ˘ 6דכתיב ויהי בשנה השנית בחדש הראשו וגו' )שמות מ(:
 .·ÏÎ ¯Ó‡˜Â 7בשעת חילוק כשבא לתבוע חברו ב מ' שנה וגו' והיא היתה
השנה השניה נתעכבו במדבר שוב שלשי ושמונה שנה נמצא כלב ב ע''ח
שני כשעברו הירד וקאמר בשעת חילוקה ב חמש ושמוני שנה הרי שבע
נשתהו לכיבוש:
 .Â˜ÏÈÁ Ú·˘ Â˘·ÈÎ Ú·˘„Ó 8סברא בעלמא היא:
 .¯ÈÚ‰ ‰˙ÎÂ‰˘ ¯Á‡ ‰ ˘ „''È ÁÎ˘‡ ‡Ï„Ó ‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ·È‡Â 9דלא מיתוק
קרא דכתיב ביחזקאל )לג( בארבע עשרה שנה אחר אשר הוכתה העיר בראש
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פרת חטאת

דף קיט.

פרק ארבעה עשר

רפא

זבחים

באו לנוב וגבעון.
מנא הני מילי?
דתנו רבנ:

מדלא משכחת לה )יחזקאל מ,א(:
" ְּב ַא ְר ַּבע ֶע ְ ׂש ֵרה ׁ ָשנָ ה ַא ַחר אֲ ׁ ֶשר ֻה ְּכ ָתה ָה ִעיר".

5

אהל מועד שבנוב וגבעו חמשי ושבע.
מנא ל?
דכתיב )שמואל א ד,יח(:
רון ָהאֱ ל ִֹהים";
ירו ֶאת אֲ ֹ
"וַ יְ ִהי ְ ּכ ַהזְ ִ ּכ ֹ
ותנא:
כשמת עלי הכה 
חרבה שילה ובאו לנוב;
כשמת שמואל הרמתי 
חרבה נוב ובאו לגבעו;
וכתיב )שמואל א ז,ב(:

אתם ַעד ָע ּ ָתה,
" ִ ּכי 6ל ֹא ָב ֶ
ֶאל ַה ְּמנ ּו ָחה וְ ֶאל ַה ּנַחֲ לָ ה" )דברי יב,ט(,
" ְּמנ ּו ָחה" ס זו שילה,
" ּנַחֲ לָ ה"  זו ירושלי.

למה חלק?
כדי לית היתר בי זה לזה.
7

8

אמר ליה ¯ ˘È˜Ï ˘Èל¯·:Ô ÁÂÈ È
מעשר שני נמי ליתני!?
אמר ליה:
מעשר  ש ש מארו קא ילפי,
כיו דארו לא הוה 
מעשר נמי לא הואי.

21

רון ְּב ִק ְריַת יְ ָע ִרים,
"וַ יְ ִהי ִמי ֹּום ׁ ֶש ֶבת ָה ָא ֹ
ש ִרים ׁ ָשנָ ה,
וַ ִּי ְר ּב ּו ַה ּי ִָמים ,וַ ִּי ְהי ּו ֶע ְ ׂ
וַ ִּי ָ ּנה ּו ָּכל ּ ֵבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַאחֲ ֵרי יְ הֹוָ ה";

הני עשרי שנה,
עשר שנה שמל 0שמואל בעצמו,
ושנה שמל 0שמואל ושאול,
ושתי שמל 0שאול,
קיט .ושבע דדוד* ,
דכתיב )מלכי א ב,יא(:
3

אי הכי 
פסח וקדשי נמי דש ש מארו ילפי,
דכיו דארו לא הוה  אינהו נמי לא הוו!?
אמר ליה:
סא
דאמר ל 0מני?
¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיא דאמר:
סב
א) צבור לא הקריבו אלא פסח וחובות שקבוע לה זמ,
אבל חובות שאי קבוע לה זמ הכא והכא לא קרב,
מעשר בהמה חובות שאי קבוע לה זמ הוא,
ואיתקש מעשר דג למעשר בהמה.
9

10

11

4

12

13

ש ָר ֵאלַ ,א ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָ ה,
"וְ ַה ּי ִָמים אֲ ׁ ֶשר ָמלַ ְך ָ ּדוִ ד ַעל יִ ְ ׂ
רון ָמלַ ְך ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים" וגו',
ְּב ֶח ְב ֹ

14

ובשלמה כתיב )ע"פ דברי הימי ב ג,ב(:

תו",
"וַ ּי ֶָחל לבנותוִּ ...ב ׁ ְשנַ ת ַא ְר ּ ַבע לְ ַמלְ כ ּו ֹ
נשתיירו לשילה שלש מאות ושבעי חסר אחת.

מכלל דל¯· ‰„Â‰È Èקרב?
אי,
דהאמר ¯· ‡„‡ ·¯ :‰ ˙Ó
מעשר שני ומעשר בהמה נאכלי בנוב וגבעו,
לדברי ¯·.‰„Â‰È È
15

רש"י

השנה שנאמר בעשור לחדש היה דבר ה' אלי וגו' ודרשינ במסכת ערכי
איזה היא שנה שראש השנה בעשור לחדש הוי אומר זה יובל ולא מנו שמיטי
ויובלות אלא לאחר ירושה וישיבה וכי אמרת דשנות כיבוש וחילוק י''ד היו
ודלית להו ממני היובלות משכחת לה דחרב הבית בשנת ל''ו ליובל והוה ליה
שנת היובל שנת י''ד שנה אחר שנה שהוכתה העיר ואי לא לא משכחת לה כיצד
ויהי בשמני שנה וד' מאות שנה וגו' ויב הבית לה' צא מה מ' שהיו במדבר
נמצא משבאו לאר #עד שנבנה הבית ארבע מאות וארבעי והבית עמד ד' מאות
ועשר הרי ח' מאות וחמשי הרי י''ז יובלות שלימי צא מה י''ד שכבשו
ושחלקו שלא מנו יובלות נמצא בית חרב קוד השלמת היובל י''ד שנה והכי
תניא בהדיא בערכי )ש (:י''ז יובלות מנו ישראל משנכנסו לאר #עד שיצאו ואי
אתה יכול לומר משנכנסו מנו שא אתה אומר כ נמצא בית חרב בתחילת
היובל ואי אתה מוצא י''ד שנה אחרי אשר הוכתה העיר אלא צא מה שבע
שכבשו ושבע שחלקו ואתה מוצא ארבע עשרה שנה אחר שהוכתה העיר:
 .·Â ‰·¯Á 1ע''י שאול:
 .ÌÈ¯ÚÈ ˙È¯˜· 2ש נתנוהו לסו) ד' חדשי שעמד בשדה פלשתי שנאמר
)שמואל א ה( ותכבד יד ה' אל האשדודי והחזירוהו בעגלה חדשה ונתנוהו ש
ועשה ש עשרי שנה עד שהביאו דוד מש בשנה ראשונה שנעשה מל 0על
כל ישראל שהיא שנה שמינית למלכו על יהודה:
 .ÂÓˆÚ Ï‡ÂÓ˘„ ‰¯˘Ú Ô ÈÒ¯‚ ÈÎ‰ 3שהיה שופט לבדו משמת עלי עד שמל0
שאול ובמסכת תמורה )יד :טו (.ה''ג לה עשר שני שמל 0שמואל לעצמו דאותה
שנה ששאלו לה מל 0היא שנה עשירית לשמואל הרמתי ושנה אחת מלכו
שמואל ושאול יחד שהיה שאול הול 0אחר עצת שמואל עד שסרח במעשה אגג
וסר שמואל מעליו כדכתיב )שמואל א טו( ולא יס) שמואל לראות את שאול וגו'
ומל 0שוב שאול שתי שני וה שכתב במקרא )ש יג( ושתי שני מל 0על
ישראל דלא חשיב אות דמל 0שמואל בהדיה והיינו דאמרינ בסמכת תענית
)ה (:מי גר לשאול שישב בגבעה שתי שני ומחצה תפלתו של שמואל ברמה
דבחצי שנה ראשונה סרח ונגזרה עליו מיתה אלא שעמדה לו תפלת שמואל
ושבע שמל 0דוד בחברו על יהודה ולכשהמליכוהו כל ישראל עליה הביא את
הארו מקרית יערי עיר דוד הרי עשרי:
 .'Â‚Â ÍÏÓ ¯˘‡ ÌÈÓÈ‰Â ·È˙Î„ 4ל''ג שנה הרי נ''ג וארבע שמל 0שלמה לפני
בני הבית ואותה שנה שלמו ארבע מאות ושמוני ליציאת מצרי נשתיירו
לשילה שס''ט:
)יב(.

רש"י

 .ÈÏÈÓ È ‰ Ó 5שהיה היתר לבמות אחר קדושת שילה משחרבה:
 .Ì˙‡· ‡Ï ÈÎ 6בימי גלגל אל המנוחה וגו':
 .Ô˜ÏÁ ‰ÓÏÂ 7הכתוב לכתוב את שניה:
 .‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ· ‰Ó· ¯˙È‰ Ô˙ÈÏ 8דהא קרא בהיתר במות דגלגל משתעי וקאמר
עד מתי אני אומר לכ איש כל הישר בעיניו כי לא באת עד עתה וגו' אבל לא
משבאת ואי אי היתר בי זו לזו לא ה''ל למיכתב אלא מנוחה ומדכתיב נחלה
ש''מ דה''ק להו אחר קדושת המנוחה תחזרו להיתר הראשו עד בואכ אל
הנחלה:
 .ÈÎ‰ È‡ 9דשעת היתר הואי נייתי נמי מעשר שני לנוב וגבעו שהרי נסתלקו כל
קדושת שילה ומאי טע לא תנ במתני' לאוכלו ש:
 .Ì˘ Ì˘ 10ואכלת ש )דברי יב( אי נמי )כי א( לפני ה' אלהי) 0תאכלנו( במקו
אשר יבחר לשכ שמו ש )ש יד( ובארו כתיב )שמות מ( ]ונתת[ ש את הארו
וגו':
 .‰Â‰ ‡Ï ÔÂ¯‡„ ÔÂÈÎÂ 11דכל ימי נוב וגבעו היה הארו בקרית יערי כ' שנה
ובעיר דוד עד שנבנה הבית:
 .ÈÓ ÌÈ˘„˜Â ÁÒÙ 12דהא ואכלת ש בהו נמי כתיב )דברי יב(:
 .È Ó 13ה 0מתני' דקתני מעשר שני בכל ערי ישראל ולא היה צרי 0להביא ש:
 .‡È‰ ˘''¯ 14דאמר חובות שאי קבוע לה זמ לא קרבו בנוב וגבעו והיינו
בכורות ומעשר בהמה וילי) טעמא כדאמר לעיל בגלגל וכיו דמעשר בהמה
לא הוה הת מעשר דג נמי לא בעי לאיתויי הת דאיתקוש להדדי דכתיב )ש
יד( עשר תעשר ואמרינ בשתי מעשרות הכתוב מדבר במסכת בכורות )נג:(:
 15ה''ג אבל לר' יהודה ה''נ דאמר רב אדא בר אהבה מעשר שני נאכל בנוב
וגבעו לדברי ר' יהודה:
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פרת חטאת

דף קיט:

פרק ארבעה עשר

והא בעי בירה!?
ולאו תני ¯· :ÛÒÂÈ
שלש בירות ה:
שילה ,ונוב וגבעו ,ובית עולמי?
הוא תני לה והוא אמר לה:
לאכילת מעשר שני ואליבא ד¯·.‰„Â‰È È
1

2

באו לירושלים.
תנו רבנ:

אתם ַעד ָע ּ ָתה,
" ִ ּכי ל ֹא ָב ֶ

ֶאל ַה ְּמנ ּו ָחה וְ ֶאל ַה ּנַחֲ לָ ה" )דברי ט,יב(,
" ְּמנ ּו ָחה"  זו שילה,
" ַ ּנחֲ לָ ה"  זו ירושלי;
ואומר:

" ָהיְ ָתה ִּלי נַחֲ לָ ִתי ְּכ ַא ְריֵה ַב ּי ַָער" )ירמיהו יב,ח(,
ואומר:

יה" )ירמיהו יב,ט(,
" ַה ַעיִ ט ָצב ּו ַע נַחֲ לָ ִתי לִ י ַה ַעיִ ט ָס ִביב ָעלֶ ָ
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
" ְּמנ ּו ָחה"  זו ירושלי,
" ַ ּנחֲ לָ ה"  זו שילה;
ואומר:

יה" )תהלי קלב,יד(,
"זֹאת ְמנ ּו ָח ִתי עֲ ֵדי ַעד ּפ ֹה ֵא ׁ ֵשב ִ ּכי ִא ִ ּו ִת ָ
ואומר:
לו" )תהלי קלב,יג(.
מו ׁ ָשב ֹ
" ִ ּכי ָב ַחר יְ הֹוָ ה ְּב ִצי ֹּון ִא ָ ּו ּה לְ ֹ
בשלמא למא דאמר:
" ְּמנ ּו ָחה"  זו שילה 
היינו דכתיבֶ :אל ַה ְּמנ ּו ָחה וְ ֶאל ַה ּנַחֲ לָ ה";
אלא למא דאמר:
" ַ ּנחֲ לָ ה" סג זו שילה 
אל הנחלה ואל המנוחה מיבעי ליה!?
הכי קאמר 
לא מיבעיא מנוחה דלא מטיתו,
אלא אפילו לנחלה נמי לא מטיתו.
תנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
זו וזו שילה;
¯· ÈÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
זו וזו ירושלי.
בשלמא למא דאמר:
קיטְּ " :מנ ּו ָחה"  זו * שילה,
" ַ ּנחֲ לָ ה"  זו ירושלי,
אי נמי איפכא,
היינו דכתיב:

רפב

זבחים

" ֶאל ַה ְּמנ ּו ָחה וְ ֶאל ַה ּנַחֲ לָ ה";
אלא למא דאמר:
זו וזו שילה או זו וזו ירושלי,
מנוחה נחלה מיבעי ליה!?
קשיא.
בשלמא למא דאמר:
זו וזו שילה,
" ְּמנ ּו ָחה"  דנחו מכיבוש,
סד
" ַ ּנחֲ לָ ה"  דפליגי נחלות,
דכתיב )ע"פ יהושע יח,י(:

הו ׁ ֻש ַע ויפל להם ּג ֹו ָרל ְּב ׁ ִשלֹה על פי יְ הֹוָ ה",
"ויחלק לָ ֶהם יְ ֹ
אלא למא דאמר :זו וזו ירושלי,
בשלמא " ַ ּנחֲ לָ ה"  נחלת עולמי,
אלא " ְּמנ ּו ָחה"  מאי " ְּמנ ּו ָחה"?
מנוחת ארו,
דכתיב )דברי הימי א ו,טז(:
"וְ ֵא ּ ֶלה אֲ ׁ ֶשר ֶהעֱ ִמיד ָ ּדוִ יד ַעל יְ ֵדי ׁ ִשיר ּ ֵבית יְ הֹוָ ה,
סו
רון".
ִמ ְּמ ֹנו ַחָ 5ה ָא ֹ

סה

בשלמא למא דאמר:
זו וזו ירושלי,
אבל שילה הוה שריא במות 
היינו דכתיב )שופטי יג,יט(:

"וַ ִּי ַ ּקח ָמ ֹנו ַחֶ 6את ְ ּג ִדי ָה ִע ִ ּזים וְ ֶאת ַה ִּמנְ ָחה,
וַ ּי ַַעל ַעל ַה ּצ ּור לַ יהֹוָ ה";

אלא למא דאמר:
זו וזו שילה;
ובמות הוה אסיר,
מאי "וַ ִּי ַ ּקח ָמ ֹנו ַח"?
הוראת שעה היתה.

תנא „· Ï‡ÚÓ˘È È·¯ Èכ¯· ÈÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èדאמר:
זו וזו ירושלי;
וסימני:0
משכי גברא לגברי.
7

8

כל הקדשים.
אמר ¯· :‡ ‰Î
לא שנו אלא בשחיטה,
אבל בהעלאה 
כרת נמי מיחייב;
מאי טעמא?

3

9

4

10

רש"י

רש"י

 .‰¯È· Ô ÈÚ· ‡‰Â 1דכתיב )דברי יב( לפני ה' אלהיכ:
 .ÔÂÚ·‚Â ·Â 2חדא חשיב לה:
 .‰ÏÈ˘ ÂÊÂ ÂÊ 3ואפי' הכי יש היתר בתרה דקסבר קדושה ראשונה קדשה
לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא ובקדושת ירושלי גופה סבירא ליה דיש
אחריה היתר כדאמרינ במגילה )י (.שמעתי שמקריבי בבית חוניו בזמ הזה
ואוקימנא כר' ישמעאל:
 .ÌÈÏ˘Â¯È ÂÊÂ ÂÊ 4ועד שיבנה הבית לא נאסרו הבמות:

 .ÔÂ¯‡‰ ÁÂ Î È‰ÈÂ 5חיפשתיו ולא מצאתיו וא אינו בכתובי יש לי מקרא אחר
בדברי הימי )ב ו( בשלמה קומה ה' אלהי לנוח 0אתה וארו עוז:0
 .ÁÂ Ó 6בימי שילה היה שהרי לא חרבה עד שמת עלי:
 .ÈÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ '¯Î Ï‡ÚÓ˘È '¯ È·„ ‡ ˙ Ô ÈÒ¯‚ ÈÎ‰ 7ברייתא נמצאת בבית
מדרשו של ר' שמעו שהיו תלמידי ר' ישמעאל שוני כמותו:
 .È¯·‚Ï ‡¯·‚ Â‰ ÈÎ˘Ó 8ר' שמעו שהוא יחידי מש 0את תלמידי ר' ישמעאל
להניח דברי רב שאמר זו וזו שילה:
 .Â ˘ ‡Ï 9הא דקתני דהקדיש בשעת היתר והקריב בשעת איסור אי בה
כרת:
 .‰ËÈÁ˘· ‡Ï‡ 10כדתניא בהשוחט )לעיל קו (:יכול יהא חייבי עליו כרת תלמוד
לומר זאת לה ואי אחרת לה:
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פרק ארבעה עשר

פרת חטאת

דף קיט:

1

"זֹ ְב ִחים" )ויקרא יז,ה(,
ולא מנחות.
"זֹ ְב ִחים",
ולא עופות.
וכה,
דכתיב )ויקרא יז,ו(:
"וְ זָ ַרק ַה ּכ ֵֹהן".
בגדי שרת,
7

8

"לְ ׁ ָש ֵרת ַּב ּק ֶֹד ׁש" )שמות כח,מג(.
וכלי שרת,

2

"אֲ ׁ ֶשר יְ ׁ ָש ְרת ּו

9

ָבם ַּב ּק ֶֹד ׁש" )במדבר ד,יב(.

לריח ניחוח,
דכתיב )ויקרא יז,ו(:
10

יח נִ יח ַֹח לַ יהוָ ה".
"לְ ֵר ַ
מחיצה בדמי,
דכתיב )שמות כז,ה(:
"וְ ָהיְ ָתה ָה ֶר ׁ ֶשת ַעד

11

חֲ ִצי ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח".

ריחו #ידי,
דכתיב )ש מ,לב(:

" ּו ְב ָק ְר ָב ָתם ֶאל ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח יִ ְר ָחצ ּו".

3

4

אמר ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
לא שנו אלא בקדשי במה קטנה,
והקריבו בבמה קטנה;
אבל בקדשי במה קטנה דקרבינהו בבמה גדולה 
יש חיצוי.
12

5

מו ַעל ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח ָס ִביב".
"וְ זָ ְרק ּו ְּבנֵי ַאהֲ רֹן ַה ּכֹהֲ נִ ים ֶאת ָ ּד ֹ
תנופה,
דכתיב )במדבר ח,יא(:
סח
וְ ֵהנִ יף ַאהֲ רֹן.
הגשה,
דכתיב )ויקרא ב,ח(:
יש ּה ֶאל ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח".
"וְ ִה ִ ּג ׁ ָ

זבחים

אמר ¯· ˘˘˙:
לדברי האומר יש מנחה בבמה 
יש עופות בבמה;
לדברי האומר אי מנחה בבמה 
אי עופות בבמה.

דאמר קרא )ויקרא יז,ח(:
ֹאמר";
"וַ אֲ לֵ ֶהם ּת ַ
על הסמוכי תאמר.
מתקי) לה ¯·:‰
מי כתיב ועליה תאמר?
"אֲ לֵ ֶהם" כתיב!
ועוד 
תניא:
ארבעה כללות היה ¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר בקדשי:
הקדיש בשעת איסור הבמות,
ושחט והעלה בשעת איסור הבמות בחו #
הרי ה בעשה ולא תעשה ויש בה כרת;
הקדיש בשעת היתר הבמות,
ושחט והעלה בשעת איסור הבמות 
הרי ה בעשה ולא תעשה ואי בה כרת;
הקדיש בשעת איסור הבמות,
ושחט והעלה בחו #בשעת היתר הבמות 
הרי ה בעשה ואי בה בלא תעשה;
הקדיש בשעת היתר הבמות,
ושחט והעלה בשעת היתר הבמות 
פטור מכלו;
תיובתא ד¯· ?!‡ ‰Î
תיובתא.
ואלו קדשים.
סמיכה,
דכתיב )ויקרא א,גד(" :לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה וְ ָס ַמ ְך".
שחיטת צפו 
דכתיב )ש,יא(ָ " :צפ ֹנָ ה לִ ְפנֵי יְ הוָ ה".
מתנות סביב,
דכתיב )ש(:

רפג

סז

6

רבי יהודה אומר:
אין מנחה בבמה.

13

14

מותיב ¯·:‰
חזה ושוק תרומת לחמי תודה 
נוהגי בקדשי במה גדולה,
ואי נוהגי בקדשי במה קטנה!?
15

רש"י

רש"י

 .¯Ó‡˙ Ì‰ÈÏ‡Â 1גבי העלאה כתיב ובתר קרא דאיירי בשוחט קדשי שהקדיש
בשעת היתר ושחט בשעת איסור ולא יזבחו עוד וגו' דאוקימנא בהכי:
 .‰ÏÚ‰Â ËÁ˘Â 2אחד שחט והעלה אחד שחט וחבירו העלה אלמא בהעלאה
נמי קתני דאי בה כרת:
 .ÍÓÒÂ '‰ È ÙÏ 3לרצונו לפני ה' וסמי 0ליה )ויקרא א( וסמ 0את ידו:
 .'‰ È ÙÏ ‰ ÂÙˆ 4ולא צפונה בבמה והכי דריש ליה נמי בתורת כהני:
 .·È·Ò Á·ÊÓ‰ ÏÚ 5ומהכא נפקא ל מת סובב באיזהו מקומ )לעיל נג (:וסיפיה
דקרא אשר פתח אהל מועד:
 6נראה בעיני דהכי גרסינ הגשה דכתיב )ויקרא ו( הקרב אותה לפני ה' וגו'
ומהאי קרא נפקא ל הגשה בקר מערבית דרומית במסכת סוטה )יד (:ובמנחות
)יט:(:

) .ÌÈÁ·Ê 7ויזבחו זבחי( שלמי לה' אות ואוקימנ לעיל )קו (:להאי קרא
בקדשי שהקדיש בשעת היתר במות וכתיב אות מיעוטא אלמא זבחי הוא
דהוו נהגי בהו ולא עופות ומנחות:
 8וזרק הכה את הד על מזבח ה' פתח וגו' )ויקרא יז( ודרשינ ליה בת''כ
בפרשת שחוטי חו #זריקת כה פתח אהל מועד ואי זריקת כה בבמה אלא א)
הזרי והעבדי:
 .˘„˜· Ì· Â˙¯˘È 9היינו משכ:
 .ÁÂÁÈ ÁÈ¯ 10בההוא קרא נמי והקריב החלב לריח ניחוח לה':
 .Á·ÊÓ‰ ÈˆÁ „Ú 11מהכא נפקא ל מחיצה לדמי בפרק איזהו מקומ )לעיל נג(.
וכתיב המזבח היינו מיעוטא בההוא מזבח לחודיה דאיירי בה קרא והיינו מזבח
של משכ:
 .Â ˘ ‡Ï 12דיש מחיצה לדמי בבמה גדולה:
 .ÌÈ˘„˜ ‡Ï‡ 13שהוקדשו לשמו והקריבו בה:
 .‰ Ë˜ ‰Ó·Ï ÔËÁ˘˘ ÌÈ˘„˜ Ï·‡ 14והכניס והקריב בגדולה אי חיצוי וא
בא לית עולה למעלה מ החוט ית:
 .‰ Ë˜· ÔÈ‚‰Â ÔÈ‡Â 15דכתיב בהו תנופה לה' מכל מקו בבמה גדולה איתנהו
ואפילו בקדשי במה קטנה וה''ה לכולהו:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

פרת חטאת

דף קכ.

פרק ארבעה עשר

זבחים

ו¯·  ÛÒÂÈאמר :לא ירדו!?

אימא 
נוהגי בבמה גדולה,
ואי נוהגי בבמה קטנה.
איכא דאמרי:
אמר ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
לא שנו אלא בקדשי במה גדולה והקריב בבמה גדולה,
אבל בקדשי במה קטנה,
א) על גב דקרבינהו בבמה גדולה 
אי חיצוי.
1

לימא מסייע ליה 
חזה ושוק ותרומת לחמי תודה 
נוהגי בקדשי במה גדולה,
ואי נוהגי בקדשי במה קטנה!?
אימא 
נוהגי בבמה גדולה,
ואי נוהגי בבמה קטנה.

רפד
עא

תיבעי ל¯·,‰
תיבעי ל¯· ;ÛÒÂÈ
תיבעי ל¯·,‰
עד כא לא קאמר ¯· ‰
אלא במזבח דחזי ליה מקדש,
דלא חזי לא מקדש;
אבל מחיצה 
א) על גב דלא חזי ליה קלטה;
או דלמא 
אפילו ל¯· ,ÛÒÂÈ
עד כא לא קאמר ¯·  ÛÒÂÈהת 
אלא דחד מקו הוא,
אבל הכא דתרי מקומות נינהו 
לא;
או דלמא 
לא שנא?
תיקו.
8

9

ופליגא ד¯·,¯ÊÚÏ‡ È
דאמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
עולת במת יחיד שהכניסה בפני 
קלטוה מחיצות לכל דבר.
2

מילתא דפשיטא ליה ל¯· ‰בחד גיסא,
ול¯·  ÛÒÂÈבחד גיסא מיבעי ליה ל¯·,È‡ È È
דבעי ¯·:È‡ È È
אברי עולת במת יחיד שעלו למזבח וירדו,
מהו?
היכא דלא משלה בה האור,
לא תיבעי ל;0
כי תיבעי ל 0
היכא דמשלה בה האור;
מאי?
תיקו.
10

קכ.

בעי ¯·:‡¯ÈÊ È
עולת במת יחיד * שהכניסה לפני והוציאה לחו,#
מהו?
מי אמרינ 
כיו דעיילא  קלטה לה מחיצתא;
או דלמא 
כיו דהדר  הדר?
לאו היינו פלוגתא ד¯· ‰ו¯· ?ÛÒÂÈ
דתנ )מעילה א:א(:
קדשי קדשי ששחט בדרו 
מועלי בה;
ואיבעיא להו:
סט
א עלו מהו שירדו?
ע
¯· ‰אמר :ירדו;
3

4

11

5

6

7

רש"י

 .Â ˘ ‡Ï 1דיש חיצוי בבמה גדולה אלא בזמ במה גדולה כלומר בשעת איסור
הבמות אבל בזמ היתר הבמות אי חילוק בי זו לזו בדבר הקרב בשתיה הלכ0
אפילו גדולה הקריבי לגדולה אי חיצוי:
 .‰ÒÈ Î‰˘ 2גרס בדרבי אלעזר שהכניסה לאחר ששחטה בחו #קלטוה מחיצות
לכל דבר גרס במסכת מעילה )ג (.אלמא א) קדשי שנשחטו בבמה קטנה
שהקריב בגדולה כל די במה גדולה נוהג בה ושמעינ מינה נמי דבשעת היתר
במה נמי לא נשתנה די גדולה מהלכתא ושתיה הלשונות דרמי בר חמא פליגי
אדרבי אלעזר:
 .ÌÈ ÙÏ ‰ÒÈ Î‰˘ 3אחר ששחטה בחו #וחזר והוציאה:
 .Â‰Ó 4מי נהוג בה די קדשי במה גדולה ליטעו בתרומת חזה ושוק וצרי0
להחזירה לפני או לא:
 5ה''ג „˙  .'ÂÎ ÌÈ˘„˜ È˘„˜ Ôולא גרסינ דאיתמר ולא גרס א עלו לא ירדו
ומשנה היא במסכת מעילה:
 .Ô‰· ÔÈÏÚÂÓ 6ולא אמרינ כמא דחנקינו דמי והוי להו כקדשי שמתו דיצאו
מידי מעילה כדתניא במסכת מעילה:
 7ה''ג במסכת מעילה והכי נמי גרסינ לה Ô ˙„ ÛÒÂÈ ·¯Â ‰·¯„ Â ÈÈ‰ Â‡Ï
˜„˘‰·¯ Â„¯È˘ Â‰Ó ÂÏÚ Â‰Ï ‡ÈÚ·È‡Â Ì‰· ÔÈÏÚÂÓ ÌÂ¯„· ÔËÁ˘˘ ÌÈ˘„˜ È
‡ Â„¯È ‡Ï ÂÏÚ Ì‡ ¯Ó‡ ÛÒÂÈ ·¯Â Â„¯È ¯Óרבה אמר ירדו דלא דמו לשאר

איתמר:
שחיטת לילה בבמת יחיד,
¯· ו˘,Ï‡ÂÓ
חד אמר :כשרה;
וחד אמר :פסולה.
12

וקא מיפלגי בד¯·,¯ÊÚÏ‡ È
ד¯· ¯ÊÚÏ‡ Èרמי קראי אהדדי,
כתיב )שמואל א יד,לג(:
רש"י

פסולי שפסול בקדש אלא כמא דחנקינו דמי אלמא לרבה לא אמרינ קלוט
לרב יוס) אמרינ קלוט:
 .˘„˜Ó ‡Ï ÈÊÁ ‡Ï„ 8דתניא בפ' המזבח ]מקדש[ )לעיל פג (:מתו 0שנאמר כל
הנוגע במזבח יקדש שומע אני בי ראוי בי שאינו ראוי ת''ל עולה והני לאו
ראוי נינהו דלרבה כמא דחנקינו דמי:
 .‡Â‰ ÌÂ˜Ó „Á„ 9שהרי בעזרה נשחטו:
 .Â„¯È˘ Â‰Ó Á·ÊÓÏ ÂÏÚ˘ „ÈÁÈ ˙Ó· ˙ÏÂÚ È¯·‡ È‡ È È·¯ ÈÚ·„ 10ה''ג
ובמעילה )ג (:נמי הכי גרס לה אבל לא ברבי ינאי גרס לה הת:
 .„ÈÁÈ ˙Ó·· ‰ËÁ˘ ˘ ‰ÏÂÚ È¯·‡ 11שלא במקומה הוא לגבי במה גדולה
כקדשי קדשי ששחט בדרו:
 12ה''ג איתמר עולת במת יחיד ששחטה בלילה רב אמר כשר ושמואל אמר
פסול וקמיפלגי בהא דרבי אלעזר רמי כתיב גולו אלי היו אב גדולה בעוד
שהוא יו אלמא דלילה פסולה בבמה קטנה והת במה קטנה הואי שהרי
במלחמה היו רודפי אחרי פלשתי וכתיב סיפא דקרא ויגישו כל הע איש
שורו בידו הלילה:
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פרת חטאת

דף קכ:

פרק ארבעה עשר

ֹאמר ְּבגַ ְד ּ ֶתם,
"וַ ּי ֶ
דולָ ה";
ּג ֹּל ּו ֵאלַ י ַהי ֹּום ֶא ֶבן ְ ּג ֹ

רפה

זבחים

הפשט וניתוח בגדולה וקטנה,
ד מתיר ומפגל בגדולה וקטנה,
מומי וזמ בגדולה וקטנה.
10

9

11

וכתיב )ע"פ שמואל א יד,לד(:

ֹאמר ׁ ָשא ּולֻ ּ ,פצ ּו ָב ָעם,
"וַ ּי ֶ
רו,
יש ׁש ֹו ֹ
יש ּו ֵאלַ י ִא ׁ
וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם לָ ֶהם ַה ִ ּג ׁ
שיֵה ּו ּו ׁ ְש ַח ְט ּ ֶתם ָּבזֶה וַ אֲ ַכלְ ּ ֶתם,
וְ ִא ׁ
יש ְ ׂ
וְ ל ֹא ֶת ֶח ְטא ּו לַ יהֹוָ ה לֶ אֱ כֹל על ַה ָ ּדם,
ָדו ַה ּ ַליְ לָ ה וַ ִּי ׁ ְשחֲ ט ּו ׁ ָשם"!
רו ְבי ֹ
יש ׁש ֹו ֹ
וַ ַ ּי ִ ּג ׁש ּו ָכל ָה ָעם ִא ׁ

מר משני:
כא  בחולי,
כא  בקדשי;
ומר משני:
כא  בקדשי במה גדולה,
כא  בקדשי במה קטנה.

12

אבל נותר והזמן והטמא -
שוין בזה ובזה.
תנו רבנ:
מני לעשות זמ בבמה קטנה כבמה גדולה?
אמרהעב תורה:
ל  ישר) ויוצא ישר),
מה יוצא  כשר בבמה,
א) ל  כשר בבמה?
ולאו קל וחומר הוא מעופות? *
מה עופות 
שאי המו פוסל בה  זמ פוסל בה,
קדשי במה קטנה 
שהמו פוסל בה  אינו די שזמ פוסל בה!?
מה לעופות  שכ אי הזר כשר בה,
תאמר בבמה קטנה שהזר כשר בה,
לא יהא זמ פסול בה?
תלמוד לומר:
"וְ זֹאת ּת ֹו ַרת ז ֶַבח ַה ּ ׁ ְשלָ ִמים" )ויקרא ז,יא(,
לעשות זמ במה קטנה כזמ במה גדולה.
הדרן עלך פרת חטאת
וסליקא לה מסכת זבחים
13

14

16

15

17

1

קכ:

18

19

32

20

איתמר:
עולת במת יחיד,
¯· אמר :אי טעונה הפשט וניתוח;
ו¯· Ô ÁÂÈ Èאמר :טעונה הפשט וניתוח;
וקא מיפלגי בד¯·,ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È
דתניא:
¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ Èאומר:
עולה שהקריבו ישראל במדבר 
אי טעונה הפשט וניתוח,
שאי הפשט וניתוח אלא מאהל מועד ואיל;0
מר סבר 
מאהל מועד ואיל,0
לא שנא במה גדולה,
ולא שנא במה קטנה;
ומר סבר 
בבמה גדולה  אי,
בבמה קטנה  לא.
4

21

22

5

תניא כותיה ד¯·:Ô ÁÂÈ È
דברי שבי במה גדולה לבמה קטנה:
קר וכבש ויסוד וריבוע בבמה גדולה,
ואי קר ויסוד וכבש וריבוע בבמה קטנה;
כיור וכנו בבמה גדולה,
ואי כיור וכנו בבמה קטנה;
חזה ושוק בבמה גדולה,
ואי חזה ושוק בבמה קטנה;
דברי ששוותה במה גדולה לבמה קטנה:
שחיטה בבמה גדולה וקטנה,
6

7

8

רש"י

 .‰ÏÂ„‚ ‰Ó· È˘„˜· Ô‡Î È ˘Ó ·¯ 1שהוקדשו ליקרב בבמה גדולה ואע''ג
דאקרבינהו בבמה קטנה בעינ יו:
 .‰ Ë˜ ‰Ó· È˘„˜· Ô‡Î 2קרבו בלילה:
 3ושמואל משני הא דכתיב יו אקדשי קאי ואפילו בקדשי במה קטנה בעינ
יו הא דכתיב לילה בחולי:
 .¯·„Ó· 4סיני:
 .ÍÏÈ‡Â „ÚÂÓ Ï‰‡Ó 5שש נאמר בויקרא:
 .ÚÂ·È¯Â „ÂÒÈÂ ˘·ÎÂ Ô¯˜ 6ילפינ להו בפרק קדשי קדשי )לעיל סב (.ובמזבח
של משכ כתיב כיור וכ בי אהל מועד ובי המזבח כתיב ביה )שמות ל(:
 .˜Â˘Â ‰ÊÁ 7תנופה לפני ה' כתיב בהו )ויקרא ז(:
 .'ÂÎ ÁÂ˙È Â Ë˘Ù‰ ‰ËÈÁ˘ 8דלא אשכח בהו מיעוטא:

רש"י

 .Ì„ 9לזריקה מתיר את הבשר בזריקה ומקמי זריקה אסירא:
 .Ï‚ÙÓÂ 10פיגול נוהג בה כדילי) לקמ:
 .ÔÈÓÂÓÂ 11דלא אשכח דשרינהו בקטנה:
 .ÔÓÊÂ 12לאכילה:
 .'ÂÎ ‡ÓË‰Â ¯˙Â ‰Â ÔÓÊ‰ Ï·‡ 13סיפא דמתני' היא ולא בברייתא הוא:
 .ÔÓÊ ˙Â˘ÚÏ ÔÈ Ó 14להיות נפסל בנותר:
 .ÔÏ‰ 15היינו נותר:
 .Û¯˘È ‡ˆÂÈ‰Â 16נפקא ל בפסחי )פב (.מה לא הובא את דמה אל הקדש
פנימה היתה לפיכ 0אכל תאכלו אותה הא א לא היתה פנימה ראויה היא
לישר):
 .‰Ó·· ¯˘Î ‡ˆÂÈ ‰Ó 17קטנה שהרי כשירה בלא מחיצות א) ל כשר ומעתה
לא יהא הזמ פוסל דהא אתיא מהאי דינא כדאמר:
 .‡Â‰ ÔÈ„Â 18מדר 0אחרת שיהא הזמ פוסל בה:
 .Ô‰· ÏÒÂÙ ÌÂÓ‰ ÔÈ‡˘ ˙ÂÙÂÚ ‰ÓÂ 19דאמר מר )תמורה יד (.אי תמות וזכרות
בעופות:
 .Ô‰· ÏÒÂÙ ÔÓÊ 20דהא רבינהו להו גבי פיגול בפ' בית שמאי )לעיל מד (.אלמא
פסול בהו זמ:
 .ÌÈÓÏ˘‰ Á·Ê ˙¯Â˙ 21תורה אחת לכל השלמי ואפילו לשלמי במה קטנה
למה שאמור בעני ומה אמור באותו עני זמ לתודה וזמ לשלמי ומחשבת
פיגול והא דאיצטרי 0לרבויינהו משו דאתי מבני אב דהל ישר) והיוצא
ישר) דלא יפסול בה זמ לפיכ 0הוצר 0לרבותו:
 .‰ÏÂ„‚ ‰Ó· ÔÓÊÎ ‰ Ë˜ ‰Ó· ÔÓÊ ˙Â˘ÚÏ 22לתודה יו ולילה ולשלמי שני
ימי ולילה אחד ונותר נמי מפיגול ילי) )ש( מג''ש דעו עו וטמא נמי בההיא
פרשתא כתיב )ויקרא ז( והנפש אשר תאכל וגו':
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הדרן
ֲָ 0ע ָל.
ַה ְד ָר ֲע ָל ְַ 0מ ֶ= ֶכת ז ְָב ִחיְ ,ו ַה ְדר ְ
ַ? ְע ָ@ ֲע ָל ְַ 0מ ֶ= ֶכת ז ְָב ִחיְ ,ו ַד ְע ָ@ ְֲ 0ע ָל.
ָלא ִנ ְת ְנ ֵBי ִמ ַָ 0ְ Cמ ֶ= ֶכת ז ְָב ִחיְ ,ו ָלא ִת ְת ְנ ִBי ִמ ָ,C
ָלא ְָ Dע ְל ָמא ָה ֵדי ְו ָלא ְָ Dע ְל ָמא ְדֵ Eתי) .שלש פעמי(
יְ 0יָי ֱאלֹ ֵהינֵ Jואלֹ ֵהי ֲאבֵ Fתינ J
ְי ִהי ָרצִ Fמ ְָ Gפ ֶנ ָ
ֵֶ @ְ Bהא @ָ Fר ְת ָK 0א ָLנֵ JתנDָ Jעָ Fל ַה ֶMה,
ְ Jת ֵהא ִע ָLנָ Jלעָ Fל ַה ָDא.
ֲח ִני ָנא ַDר ַNָ Nאָ ,ר ִמי ַDר ַNָ Nאַ ,נ ְח ָמ ַDר ַNָ Nאֲ ,א ָחאי ַDר ַNָ Nא,
Dָ Oא ָמ ִרי ַDר ַNָ Nאַ ,ר ְפ ָר ַDר ַNָ Nאָ ,ר ִכיDַ Bר ַNָ Nא,
סְ Jר ָחב ַDר ַNָ Nא?ָ O ,א ַDר ַNָ Nא?ָ ,רDַ Jר ַNָ Nא.
ַה ֲע ֶרב ָנא ְיָי ֱאלֹ ֵהינֶ Jאת ִ? ְב ֵרי תָ Fר ְת ָ0
ְִ Dפינְ J Jב ִפי ִפFPת ַע ְDֵ 0ָ Lית ִי ְָ Qר ֵאל,
ְו ִנ ְהֶיה Gָ RKנֲ Jא ַנ ְחנְ Jו ֶצ ֱא ָצ ֵאינְ Jו ֶצ ֱא ָצ ֵאי ַע ְDֵ 0ָ Lית ִי ְָ Qר ֵאל
יְ Fד ֵעי ְֶ Bמ ְָ 0ולְ Fמ ֵדי @ָ Fר ֶת ָ.0
עולָ ם ִהיא לִ י" )תהלי קיט,צח(.
" ֵמאֹיְ ַבי ְּת ַח ְ ּכ ֵמנִ י ִמ ְצ ֹו ֶת ָך ִ ּכי לְ ֹ
"יְ ִהי לִ ִּבי ָת ִמים ְּב ֻח ֶ ּק ָ
יך לְ ַמ ַען לֹא ֵאב ֹו ׁש" )ש,פ(.
עולָ ם ל ֹא ֶא ׁ ְש ַּכח ּפ ּק ּו ֶד ָ
יך ִּכי ָבם ִח ִּי ָיתנִ י" )ש,צג(.
"לְ ֹ
ִ
" ָּבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶ ּק ָ
יך" )ש,יב(

ֵ Eמ ֵ Eמ ֵ Eמ ֶס ָלה ָו ֶעד.
יְ 0יָי ֱאלֹ ֵהינֵ Jואלֹ ֵהי ֲאבֵ Fתינ,J
מִ Fדי ֲא ַנ ְחנְ Jל ָפ ֶנ ָ
ְֶ Sַ Bמ ָ@ ֶח ְל ֵקנִ Jמֵ Bְ FPבי ֵבית ַה ְִ Lד ָר,B
ְולֹא ְַ Qמ ָ@ ֶח ְל ֵקנִ Jמֵ Bְ FPבי ְק ָרנFת;
ימי,
ימי ְו ֵה ַמ ְִ Rִ B
ֶEBנַ Jמ ְִ Rִ B
ימי ִל ְד ָב ִרי ְֵ Dט ִלי.
ְה ַמ ְִ Rִ B
ימי ְל ִד ְב ֵרי תָ Fרה ו ֵ
Eנַ Jמ ְִ Rִ B
ֲמ ִלי,
ְה ע ֵ
ֲמ ִלי ו ֵ
Eנ Jע ֵ
ֲמ ִלי ְו ֵאי ָנ ְמ ַק ְִ Dלי ָָ Qכר.
ְה ע ֵ
ֲמ ִלי ְ Jמ ַק ְִ Dלי ָָ Qכר ו ֵ
Eנ Jע ֵ
ָצי,
ְה ר ִ
ָצי ו ֵ
Eנ Jר ִ
ָצי ִל ְב ֵאר ַַ Bחת,
ְה ר ִ
ָצי ְל ַחֵPי ָהעָ Fל ַה ָDא ו ֵ
Eנ Jר ִ
ֱֶ Cֶ Bא ַמר )תהלי נה,כד(:
"וְ ַא ּ ָתה אֱ ל ִֹהים ּת ֹו ִר ֵדם לִ ְב ֵאר ׁ ַש ַחת,
יהם,
ַאנְ ׁ ֵשי ָד ִמים ּו ִמ ְר ָמה ל ֹא יֶחֱ צ ּו יְ ֵמ ֶ
וַ אֲ נִ י ֶא ְב ַטח ָּב ְך".

יְ 0יָי ֱאלֹ ַהי,
ְי ִהי ָרצִ Fמ ְָ Gפ ֶנ ָ
ְֲ Bֶ Bֵ Rע ַז ְר ַ@ ִני ְל ַסֵַ Pמ ֶ= ֶכת ז ְָב ִחי 
ֵַ @ַ Rע ְז ֵר ִני ְל ַה ְת ִחיל ַמ ֶ= ְכתFת ְ Jס ָפ ִרי ֲא ֵח ִרי ְ Jל ַס ְָ Pמ,
ִל ְלמֹד ְ Jל ַל ֵLדִ ,ל ְBמֹר ְו ַל ֲעFQת ְ Jל ַקֵ P
ֶאת ָRל ִ? ְב ֵרי ַ@ ְלמJד @ָ Fר ְת ֲָ ODְ 0ה ָבה.
ידי ֲח ָכ ִמי,
ְ JזכJת ָRל ַה ַ@ ִָ Cאי ַואֲמָ Fר ִאי ְו ַת ְל ִמ ֵ
ַ@ ֲעמֹד ִלי ְ Jל ַז ְר ִעי,
ֶֹGBא ָתמַ BJה@ָ Fרה ִמ ִNי ִ Jמ ִNי ַז ְר ִעי ְו ֶז ַרע ַז ְר ִעי ַעד עָ Fל.
ְו ִת ְת ַקֵDִ Pי:

" ְּב ִה ְת ַה ּ ֶל ְכ ָך ּ ַתנְ ֶחה א ָֹת ְךְּ ,ב ׁ ָש ְכ ְּב ָך ִּת ׁ ְשמֹר ָעלֶ ָ
יך,
יח ָך" )משלי ו,כב(,
ש ֶ
וַ הֲ ִק ֹ
יצו ָת ִהיא ְת ִ ׂ

רפו
" ִ ּכי ִבי יִ ְר ּב ּו י ֶָמ ָ
יך וְ ֹיו ִסיפ ּו ְּל ָך ׁ ְש ֹנות ַח ִּיים" )ש ט,יא(,

בוד" )ש ג,ז(,
שמֹאולָ ּה ע ׁ ֶֹשר וְ ָכ ֹ
"א ֶֹר ְך י ִָמים ִּב ִ
ימינָ ּה ִּב ְ ׂ
לום" )תהלי כט,יא(.
"יְ הֹוָ ה עֹז לְ ַע ּמ ֹו יִ ּ ֵתן יְ הֹוָ ה יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמ ֹו ַב ּ ׁ ָש ֹ
ִי ְת ַ?ַ Tל ְו ִי ְת ַק ַ?ֵ Bְ Bמַ Uר ָDא,
ְָ Dע ְל ָמא ְ?הJא ָע ִתיד ְל ִא ְת ַח ָ? ָתא )ס"א ְל ַח ְ? ָ@א(,
ְ Jלֲ Oחָיא ֵמ ַתָPא ְ Jלָ =ָ Oקא י ְַתהְ Fל ַחֵPי ָע ְל ָמא,
ְ Jל ִמ ְב ֵני ַק ְר ָ@א ִ?ירֶ Bְ Jל ְ Jל ְַ Bכ ֵלל ֵה ְיכ ֵלַ Dְ Uג ָ,UJ
ְ Jל ֶמ ְע ַקר ְָ Nל ָח ָנא Kנ ְכ ָרEה ֵמְ Oר ָעא,
ְו ַל ֲא ָת ָבא ְָ Nל ָח ָנא ִ? ְַ BמָPא ְלְ Oת ֵר,U
יק ֵר,U
ְוַי ְמ ִל ְיK 0ק ְד ָBא ְב ִר ְי 0הJא ְַ Dמ ְלכֵ Jתִ Uו ָ
יח[,U
ִיקרֵב ְמ ִֵ B
Kר ָקנֵ Uו ָ
] ְוי ְַצ ַמח ְ N
ְַ DחֵPיכְ J Fביֵ Fמיכְ J Fב ַחֵPי ְד ָכל ֵDית ִי ְָ Qר ֵאל,
ֲַ Dע ָג ָלא ִ Jב ְז ַמ ָק ִריב ְו ִא ְמרֵ E Jמ.
Jל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמָPא.
ְַ 0ל ָע ַל ְ
ַDה ְמ ָבר ְ
ְי ֵהא ְֵ Bמ Uר ָ
ַSא,
רFמ ְוי ְִתנ ֵ
ְַ 0וי ְִDַ @ַ Bח ְוי ְִת ָONר ְוי ְִת ַ
י ְִת ָDר ְ
Kד ָBא ְב ִר ְי 0הוא.
ְוי ְִת ַה ַ?ר ְוי ְִת ַעֶGה ְוי ְִת ַה ַGל ְֵ Bמ?ְ Uק ְ
ָתא,
ְBיר ָ
ְל ֵע ָGא ִמ ָRל )בעשי"ת ְל ֵע ָGא ְJל ֵע ָGא ִמ ָRל( ְִ Dר ָכ ָתא ו ִ
ֲמירָ ְָ Dע ְל ָמא,
ֱמ ָתא ַ?א ִ
ָ Dְ Bְ @Kח ָתא ְו ֶנח ָ
Eמ.
ו ְִא ְמרֵ J
ידיה,F
ַDנָ ,ו ְַעל ַ@ ְל ִמ ֵ
ַעל ִי ְָ Qר ֵאל ,ו ְַעל ר ָ
ידיה,F
ו ְַעל ָRל ַ@ ְל ִמידֵי ַת ְל ִמ ֵ
יBא( ָה ֵדי,
Oתרָא ) ַק ִ? ָ
ו ְַעל ָRל ָמא ְ? ָע ְס ִקי ְDאַ Fרי ְָתא ִ?י ְב ְ
ֲתר 
ֲתר ַוא ַ
ו ְִדי ְב ָכל א ַ
ַDה ִמ ְַ BמָPא,
Jלכָ Bְ Fל ָמא ר ָ
י ְֵהא ְלהְ F
ִיחי,
JמזFנָא ְרו ֵ
ֲרי ִכיְ ,
ְחִPי א ִ
ֲמי ,ו ַ
ִחָCא ,ו ְִח ְס ָ?אְ ,ו ַרח ִ
ְOר ָעא,
ֳד אֲבJה?ִ Fי ִב ְַ BמָPא ו ְ
Kר ָקנָא ִמ ק ָ
Jפ ְ
Eמ.
ו ְִא ְמרֵ J
ַDא ִמ ְַ BמָPא,
ְי ֵהא ְָ Bל ָמא ר ָ
יש גורסי:

יש גורסי:

ָבא
ְשיז ָ
ֶח ָמה ו ֵ
ִיJBעה ְונ ָ
טFבי ַחִPי ְושֹ ָָבע ו ָ
ְחִPי ִ
וַ
יחה ו ְַכ ָNרָה ְו ֶרוַח
הJס ִל ָ
JרפEJה ְJג Kא ְָ G
ָע ֵלינ Jו ְַעל ָRל ְ
ָאל,
Jל ָכל ַע FLי ְִQר ֵ
ְה ָָ Wלהָ ,לנְ J
וַ
ָאל,
י ְִQר ֵ
Eמ.
ו ְִא ְמרֵ J
רFמיו 
עֹ ֶQה ָBל) Fבעשי"ת ַה ָXלְ Dִ (Fמ ָ
ָאל,
ֲQה ָBלָ Fע ֵלינ Jו ְַעל ָRל י ְִQר ֵ
ֲמיו ַיע ֶ
הJא ְַ Dרח ָ
Eמ.
ו ְִא ְמרֵ J
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מקורי הנוסח

שימוש בהערות:
א .מטרת ההערות היא להראות את מקורות שינויי
הנוסח.
ב .אמנם הערותינו מדויקות ,אך כיון שאין מטרתנו
להעמיד דפוס מדעי ,אין לסמוך על הערותינו
כהשוואה מדויקת בין כתבי היד.
ג .זו הסיבה שההערות מתייחסות רק לשינויים שנעשו
מדפוס וילנא.

רשימת ר"ת בהערות על מסכת זו או אחרות
אור זרוע
או"ז
דקדוקי סופרי
ד"ס
הגהות הגר"א
הגר"א
עו"ה
הגהות וציוני של "ש"ס עוז והדר"
בכמה מהדורות
הלכות גדולות
בה"ג
ילקוט שמעוני
יל"ש
מחזור ויטרי
מ"ו
מסורת הש"ס
מ "ה
סדר רב עמר גאו
רע"ג
סידור רש"י
סרש"י
ספר האורה של רש"י
האורה
ספר האשכול
סה"א
ספר העיטור
סה"ע
עי יעקב
על ידי
שאילתות דרב אחאי
שדר"א
תוספות
תוס'
תלמוד ירושלמי
ת "י
שיטה מקובצת
שיטמ"ק
הכתבי יד ודפוסי על מסכת זו:
רשימת כתבי יד במסכת זו:
כי"ק  -כתב יד קולומביה X893 T141
כי"פ  -כתב יד פריז  -כי"ח H147A
כיו"א  -כתב יד וטיקן 119
כיו"ב  -כתב יד וטיקן 121
כיו"ג  -כתב יד וטיקן 118
כי"מ  -כתב יד מינכן 95
דפ"ו  -דפוס ונציה )רפ“ב(

הוכנסו תיקונים ברש"י )בעיקר שיבושי צענזורה( במקום
שיש תיקון סימנו^ התיקונים בעיקר ע"פ דפוס ונציה רפ"ב
ובמקום שלא התאפשר תוקן ע"פ ונציה ש"ח

ד .ישנם מקרים בהם כל כתבי היד שבידינו שונים
מהגרסא בדפוס וילנא ,אך בניהם ישנם שינויי
נוסחאות .במקרים כאלו ציינו את כתבי היד השייכים
לנוסחה בה בחרנו .לפיכך אין להסיק מכך שכתב יד
שאינו מצוין – שגרסתו היא כגרסת הדפוס.
ה .פעמים שאחד מכתבי היד מהווה סייעתא לנוסחתנו,
אך ישנו שינוי קל ביינהם .שינוי זה מצויין על ידי
סוגרים.

רפח

מקורי הנוסח

פרק א
א כי"ק; כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
ב כי"ק; כיו"א )ושני דלגויה(; כיו"ב )גטה לגויה(; כי"מ; דפ"ו )דלגויה(.
ג כי"ק; כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
ד כי"ק.
ה שיטמ"ק )אהלים(; כי"ק; כיו"א )אוהלים(; כיו"ב )אהלים(.
ו שיטמ"ק; כי"ק )חרס שאין(; כיו"א; כי"מ )הקל שכן אין(.
ז שיטמ"ק )אלעאי(; כי"ק; כיו"א )אילעא(; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
ח כי"ק; כיו"א )אילע'(; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
ט הב"ח; כי"ק; כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
י הב"ח; כי"ק; כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
יא כי"ק )ואפלו(; כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
יב שיטמ"ק; כי"ק; כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
יג שיטמ"ק )מאי זבח תודת שלמיו(; כי"ק; כיו"ב; כי"מ.
יד שיטמ"ק; כי"ק; כיו"א.
טו הב"ח; כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
טז רש"י; כי"ק; כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
יז מ"ה; כי"ק; כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
יח כי"ק )איני(; כיו"א )אתו(; כיו"ב )אתי(; כי"מ.
יט הב"ח; כי"ק )ששא(; כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
כ כי"ק; כיו"ב.
כא כי"ק; כיו"ב.
כב כיו"ב.
כג כי"ק; כיו"ב; כי"מ.
כד כי"ק; כי"מ.
כה כי"ק; כיו"ב; כי"מ.
כו כי"ק; כיו"ב; כי"מ.
כז שיטמ"ק; כי"ק; כיו"ב; כי"מ.
כח דק"ס; כי"ק; כי"מ.
כט כי"ק; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
ל כי"ק; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
לא שיטמ"ק; כי"ק; כיו"ב; כי"מ.
לב הב"ח; כי"ק; כיו"ב )למה נאמ' כשב(; כי"מ.
לג כי"ק; כיו"ב; כי"מ.
לד כי"ק; כיו"א; כיו"ב.
לה כי"ק; כיו"א; כי"מ; דפ"ו.
לו כי"ק; כיו"א; כיו"ב; דפ"ו.
לז כי"ק; כיו"א )לזרוק את(; כיו"ב; כי"מ.
לח כי"ק; כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
לט כי"ק; כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
מ מ"ה; כי"ק )וצריכה(; כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
מא מ"ה; כי"ק; כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
מב כי"ק; כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
מג כיו"א; כיו"ב.
מד מ"ה; שיטמ"ק; כי"ק; כיו"ב; כי"מ.
מה מ"ה; שיטמ"ק; כי"ק; כיו"ב; כי"מ.
מו כי"ק; כי"מ.
מז רש"י; שיטמ"ק; כי"ק; כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
מח כי"ק; כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
מט כי"ק; כיו"א; כיו"ב; דפ"ו.
נ רש"י )טעמייהו(; כי"ק; כיו"ב.
נא כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
נב רש"י; כי"ק; כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
נג כי"ק; כיו"א.
נד כי"ק; כיו"א; כיו"ב; כי"מ )נשתמד(; דפ"ו.
נה כי"ק.
נו מ"ה; הב"ח )אלעזר בר"ש(; כיו"א; כימ"פ )לעזר(; כימ"ק.
נז כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"מ.
נח כי"ק; כי"מ.
נט כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"מ.
ס כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"מ.
סא כי"ק )והא תניא(; כיו"ב; כיו"ג; כי"מ; דפ"ו )והתנ'(.

סב כי"ק.
סג כי"ק.
סד כי"ק; כיו"ג.
סה כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"מ.
סו הב"ח; כיו"ג.

פרק ב
א כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"מ; דפ"ו.
ב כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"מ; דפ"ו.
ג כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"מ; דפ"ו.
ד כי"ק.
ה כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"מ; דפ"ו.
ו כי"ק; כיו"ג; כי"מ )לה ואסמכה אקרא(; דפ"ו.
ז רש"י; כיו"ג; כי"ק; וכן במשנה שבמשניות.
ח כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"מ.
ט כי"ק )אטו ר'(; כיו"ב; כיו"ג; כי"מ.
י כי"ק; כיו"ב; וכן במשנה שבמשניות.
יא כיו"ב; כי"מ; וכן במשנה שבמשניות.
יב כי"ק; כיו"ב וכיו"ג )קמיבעיא(; כי"מ )קמבעיא(.
יג כי"ק; כיו"ב )קמיבעיא(; כיו"ג.
יד כי"ק; כיו"ג.
טו כי"ק; כיו"ג; וכן במשנה שבמשניות.
טז כי"ק )אינו מקדש(; כיו"ב; כיו"ג; כי"מ )אינו מקדש(; דפ"ו.
יז כי"ק )הגיע לקדש(; כיו"ב )ומן הכיור(; כיו"ג; כי"מ.
יח כי"ק; כי"מ.
יט רש"י )דקדשי(; כי"ק )לאו משום דקדישי(; כיו"ב; כיו"ג; כי"מ
)קדישי(.
כ כי"ק.
כא כי"ק; כיו"ג; וכן במשנה שבמשניות.
כב כיו"ב; כיו"ג.
כג רש"י; כי"ק; כיו"ג; כי"מ.
כד כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"מ.
כה שיטמ"ק; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"מ.
כו שיטמ"ק )דכתיב בה(; כי"ק )דלא כתיבה בה אלא(; כיו"ב; כיו"ג )דכת'
כח(; כי"מ )דכ' בה(.
כז כיו"ב; כיו"ג; כי"מ.
כח כי"ק; כיו"ב וכיו"ג )כת' בה(; כי"מ )כתי' בה(.
כט כי"ק.
ל רש"י; כיו"ב; כיו"ג; כי"מ; כימ"פ; כימ"ק; וכן אינו לקמן יד.:
לא שיטמ"ק; הב"ח; כיו"ג.
לב מ"ה; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"מ.
לג כי"ק וכיו"ב )כשרים(; כיו"ג; כי"מ )כשרין(.
לד כי"ק; וכן במשנה שבמשניות.
לה כי"ק; וכן במשנה שבמשניות.
לו מ"ה; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג.
לז כיו"ג; כי"פ.
לח כי"ק; כיו"ג.
לט כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
מ כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
מא כי"פ.
מב כי"פ.
מג כי"ק )תנינה בפנים שנתנן בחוץ או בחוץ(; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
מד כי"ק; כיו"ב; כי"פ.
מה שיטמ"ק; הב"ח; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
מו כיו"ג; כימ"פ; כימ"ק.
מז רש"י; כיו"ב; כיו"ג; כי"מ; כימ"פ.
מח הב"ח שיטמ"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
מט כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
נ רש"י; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
נא כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
נב מ"ה; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג )בחצי(; כי"פ; כי"מ.
נג כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ וכי"מ )רבה(.
נד שיטמ"ק; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג )בדבר(; כי"פ; כי"מ.
נה כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.

רפט
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נו שיטמ"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.

פרק ג
א כי"ק.
ב כי"ק; כיו"ג.
ג מ"ה; שיטמ"ק; כי"ק; כיו"ג )]?כ?[נפש(; כי"מ )הנפש(.
ד כי"ק; כיו"ג.
ה כי"ק.
ו כיו"ב; כי"פ; כי"מ.

פרק ד
א כיו"ב; כיו"ג; כי"מ; כימ"פ; כימ"ק.
ב כי"ק.
ג שיטמ"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
ד שיטמ"ק וכיו"ב )ללמד(; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
ה כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
ו מ"ה; שיטמ"ק; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
ז שיטמ"ק )ולא כלום(; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
ח שיטמ"ק )ולא כלום(; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
ט רש"י; כי"ק.
י כי"ק; כיו"ב )ושעיר(; כיו"ג; כי"מ; דפ"ו.
יא כי"ק )שלצבור(; כיו"ב וכיו"ג וכי"פ )ציבור(; כי"מ.
יב כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
יג כי"ק )והכי קאמ' ומה(; כיו"ב )השווה(; כיו"ג )ומה השווה במקום שלא
השווה(; כי"פ )השוה(; כי"מ.
יד כי"ק )דהאיי...והאיי(; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
טו כי"ק )הושוו ...מאי(; כיו"ב )השווה(; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
טז כי"ק )שהושוו(; כיו"ב )שהושוה(; כיו"ג )שהשווה(; כי"פ; כי"מ )קרבן
דהאי(.
יז כי"ק )דהאיי...והאיי(; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
יח כי"ק )למעשים אלא מה ת'ל לפר זה פר העלם דבר שלציבור לפר זה
פר כהן משיח(; כיו"ב; כיו"ג )שישוו(; כי"פ; כי"מ )שהשוו(.
יט כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
כ כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
כא כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
כב כי"ק )אלו שעירי(; כיו"ב; כיו"ג )אילו שעירי(; כי"פ )לרבות ע"ז(;
כי"מ )אלו שעירי(; דפ"ו.
כג כי"ק.
כד כי"ק.
כה מ"ה; רש"י; כי"פ; דפ"ו.
כו כי"ק.
כז כי"ק; כיו"ב; כיו"ג )עשה(; כי"מ.
כחכי"ק; כיו"ב וכיו"ג )אילו(; כי"פ )ללא "ואלו"(; כי"מ )אילו(.
כט כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
ל שיטמ"ק; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
לא כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; דפ"ו.
לב כי"ק; כיו"ג.
לג כיו"ב; כי"מ; כימ"פ; כימ"ק; דפ"ו.
לד כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
לה כי"ק; כיו"ב; כיו"ג )חטאת חטאת(; כי"פ; כי"מ.
לו כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ )לגוים(; כי"מ; דפ"ו.
לז כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
לח כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ )גויים(; דפ"ו.
לט כי"ק; כיו"ב; כיו"ג )גויים(; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
מ כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
מא כי"ק.
מב כי"ק; כיו"ג; כי"מ; דפ"ו.
מג כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
מד כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ )לגוים(; דפ"ו.
מה כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
מו כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; דפ"ו.
מז כי"ק; כיו"ב )לנוכרי(; כיו"ג; כי"פ )לנוכרי(; כי"מ; דפ"ו.
מח כי"ק )בעבודה(; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
מט כי"ק )בעבודה(; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.

פרק ה
א כי"ק )טעמיהו(; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ.
ב כי"ק; כיו"ג.
ג כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
ד כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
ה שיטמ"ק; כי"ק.
ו כי"ק.
ז כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ.
ח כי"ק; כיו"ב )לשעיר(; כיו"ג )ושעיר(; כי"פ )לשעיר(; כי"מ.
ט שיטמ"ק; כי"ק )שלצבו'(; כיו"ב וכיו"ג וכי"פ )ציבור(; כי"מ.
י כי"ק; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
יא כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
יב כי"ק.
יג כי"ק; כיו"ג )ומהריאל(.
יד כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
טו כי"ק )כאיזה צד נותן שתי(; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
טז כי"ק; כיו"ב; כיו"ג )ושמנה(; כי"פ; כי"מ )ושמנה(.
יז כי"ק; כי"פ; כי"מ.
יח כי"ק; כי"פ; כי"מ.
יט כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
כ שיטמ"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו )נלמד(.
כא מ"ה; שיטמ"ק; הב"ח; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.

פרק ו
א כי"ק; כיו"ג )ובין המזבח וגו'(.
ב כי"ק.
ג כי"ק.
ד כי"ק; כיו"ג )שם פתח אהל מועד וגו'(.
ה כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
ו כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
ז כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
ח כי"ק; כיו"ג.
ט כי"ק; כיו"ג )מעשה שם(.
י מ"ה; שיטמ"ק; כי"ק; כיו"ג.
יא כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ.
יב כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
יג כי"ק; כי"פ.
יד כי"ק )ואחד שלבית(; כיו"ג.
טו כי"ק; כיו"ב; כיו"ג )בדרומו(; כי"פ; כי"מ.
טז מ"ה; כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
יז מ"ה; שיטמ"ק; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
יח כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
יט מ"ה; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
כ הב"ח; כי"ק; כיו"ג )במערב לפני(.
כא שיטמ"ק )בטלת(; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג )לפני יי' אל פני המזבח(; כי"פ;
כי"מ )ביטלת(.
כב שיטמ"ק; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
כג כי"ק; כיו"ב.
כד כי"ק.
כה שיטמ"ק; כיו"ב; כי"מ; כימ"פ; כימ"ק.
כו שיטמ"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"מ; כימ"פ; כימ"ק.
כז כיו"ב; כיו"ג; כי"מ; כימ"פ )ומוצא(; כימ"ק.
כח כי"ק; כיו"ג )דמו דמו(; כי"פ; כי"מ )דמו(.
כט כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
ל כיו"ג; כי"מ.

פרק ז
א כי"ק; כיו"ב.
ב רש"י; כי"ק )להביא(; כיו"ב וכיו"ג )שתביא ארבע(; כי"פ; כי"מ
)שתביא ארבע(.
ג כי"ק.
ד כי"ק; כיו"ב )כל נפש אשר תאכל נבלה וטריפה(; כיו"ג )טרפה ונבילה(;
כי"פ; כי"מ; דפ"ו.

פרק ח
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א כי"ק; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
ב כי"ק )והשוליים(; כיו"ב; כיו"ג )והשוליים(; כי"פ; כי"מ.
ג כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו )ג'(.
ד כי"ק )שלע'ז(; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
ה כי"ק )שלע'ז(; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
ו כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
ז כיו"ב; כי"פ; כי"מ;
ח כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
ט כי"ק )שלע'ז(; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
י כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
יא כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ )לע"ז(; דפ"ו.
יב כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
יג כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
יד כי"ק )גבי ע'ז(; כיו"ב; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
טו כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
טז רש"י; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
יז כיו"ב; כי"מ; כימ"פ.
יח כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
יט רש"י; כיו"ב; כי"מ.
כ רש"י; שיטמ"ק; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
כא כי"ק; כיו"ב )אהרן הכהנים(; כי"פ; דפ"ו.
כב שיטמ"ק; כי"ק; כיו"ב ; כי"פ; דפ"ו.
כג כיו"ג.
כד כיו"ב; כי"מ.
כה כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו )שעיר(.

פרק ט
א מ"ה; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
ב שיטמ"ק; כיו"ב; כיו"ג; כימ"פ; כימ"ק.
ג כי"ק; כי"פ; כי"מ.
ד כי"ק.
ה מ"ה; כיו"ב; כיו"ג )הכהן המזבחה(; כי"מ; כימ"פ; כימ"ק.
ו כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
ז כי"ק; כיו"ב; כי"פ.
ח כיו"ב; כי"פ.
ט כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
י כי"ק.
יא שיטמ"ק; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג.
יב כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ.
יג כיו"ב; כי"מ.
יד כי"ק.
טו כי"ק; כיו"ב; כיו"ג וכי"פ )הא(.
טז כי"ק; כיו"ב )מכפרים(; כי"פ; כי"מ.
יז כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.

פרק י
א כי"פ.
ב כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
ג כי"ק )לשעיר(; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ )לשעיר(; כי"מ; דפ"ו.
ד כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
ה כי"ק וכיו"ב )ושעיר( ; כיו"ג; כי"פ )ושעיר(; כי"מ; דפ"ו.
ו כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
ז כי"ק; כיו"ב וכיו"ג וכי"פ )דע"ז(; כי"מ; דפ"ו.
ח שיטמ"ק; רש"י; כיו"ב )כך הם(; כיו"ג; כי"מ; כימ"פ; כימ"ק.
ט שיטמ"ק; כי"ק; כיו"ג; כי"מ.
י כיו"ב; כי"פ.
יא רש"י; כיו"ב; כי"פ.
יב כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
יג כיו"ב; כי"פ.
יד כיו"ב; כי"פ.
טו כי"ק; כיו"ב; כיו"ג )דון מינה מה(; כי"פ.
טז כי"ק )לוג(; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ.
יז כי"ק )לוג(; כיו"ב; כי"פ.
יח כי"ק )ר'(; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ.
יט כי"ק ; כיו"ב )באתרא(; כיו"ג )דון מינה מה מנחה(; כי"פ )באתרא(.

כ כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ )שלש'(.
כא כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
כב כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
כג כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
כד כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ )מאחרי' מייתי(.

פרק יא
א כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
ב כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
ג כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"מ.
ד מ"ה; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
ה כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ )אמרו תלמידיך(; דפ"ו.
ו כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
ז כי"ק.
ח כיו"ב; כיו"ג; כי"מ.
ט כי"ק.
י כי"מ.
יא שיטמ"ק; כי"ק.
יב שיטמ"ק; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ.
יג כיו"ב )קא עביד(; כיו"ג; כי"פ.
יד כיו"ב; כיו"ג; כי"פ.
טו כי"ק; כיו"ב.
טז כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
יז כיו"ב; כיו"ג.
יח רש"י; כי"מ.
יט כיו"ב; כיו"ג; כי"מ.
כ כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
כא כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
כב שיטמ"ק; כיו"ב.

פרק יב
א שיטמ"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ )אפי(.
ב כיו"ג; כי"מ.
ג כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
ד כי"ק; כיו"ג; כי"פ.
ה כיו"ב )היה לאוכלה(; כיו"ג )היה לאכלה(; כי"פ )היה לאוכלה(; כי"מ.
ו כי"ק; כי"פ.
ז כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ )ואשיבם(.
ח כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
ט כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
י כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
יא כי"ק; כיו"ב; כיו"ג )דיחיתני(; כי"פ; כי"מ.
יב כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
יג כי"ק )מה(; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
יד כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ )חטא משום אשמ'(.
טו כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
טז שיטמ"ק; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
יז כי"ק; כי"מ.
יח כי"ק.
יט כי"ק; כי"מ.
כ כי"ק; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
כא כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ.
כב שיטמ"ק; כי"ק.
כג רש"י; שיטמ"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
כד שיטמ"ק; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג )אליעז'(; כי"פ; כי"מ.
כה כי"ק.
כו כי"ק.
כז כי"ק )או לא כמחוסר מעשה דאמי אמ' ליה(; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
כח כיו"ב; כיו"ג; כי"פ.
כט רש"י; כי"ק; כי"פ; כי"מ.
ל כי"ק; כי"מ.

פרק יג
א כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.
ב מ"ה; כי"ק; כיו"ב; כיו"ג; כי"פ; כי"מ.

רצא
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ג כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
ד כי"פ; כי"מ.
ה כי"ק; כי"פ.
ו שיטמ"ק; כיו"ב; כי"פ.
ז כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
ח כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
ט כי"ק )והעלו(; כיו"ב; כי"מ )והעלהו(.
י כיו"ב; כי"מ.
יא כי"מ.
יב כי"מ.
יג כי"ק.
יד כיו"ב; כיו"ג; כי"מ )שהן והקריב'(; כימ"פ; כימ"ק.
טו שיטמ"ק; כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
טז כי"ק; כיו"ב; כי"מ.
יז כי"ק; כיו"ב; כי"פ; דפ"ו.
יח כי"ק )הא מי(; כיו"ב; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
יט כיו"ב )והוא שמילאן(; כי"פ; כי"מ.
כ כיו"ב; כי"פ.
כא רש"י; כי"ק )אהי(; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
כב כי"ק.
כג כי"ק.
כד כיו"ב; כי"פ.

פרק יד
א כיו"ב )התנן והמחיר(; כי"מ )האתנן והמחיר(; כימ"פ; כימ"ק.
ב כי"ק; כיו"ב; כי"פ.
ג שיטמ"ק )גבי סלע(; כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
ד רש"י; כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
ה כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
ו כי"ק; כיו"ב וכי"פ )וריש לקיש(; כי"מ )א' ריש לקיש(.
ז כי"ק; דפ"ו.
ח כי"ק; כיו"ב וכי"פ )מודי(; כי"מ.
ט כי"ק )מודו(; כי"פ; כי"מ.
י שיטמ"ק; כי"ק )קא אתו ליה(; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
יא כי"ק.
יב כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
יג כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
יד שיטמ"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
טו כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
טז כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
יז כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
יח כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
יט שיטמ"ק; כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
כ שיטמ"ק; כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
כא שיטמ"ק; כי"ק; כי"מ.
כב כיו"ב; כי"פ.
כג כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
כד כי"ק; כיו"ב וכי"פ )מלכי העולם(; כי"מ; דפ"ו)וכל אומות העולם(.
כה כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
כו כי"מ.
כז כי"מ.
כח כי"ק; כיו"ב )דגוים(; כי"פ; כי"מ; דפ"ו )אמר מר וגוים(.
כט כי"ק; כיו"ב וכי"פ )ולא גוים לפיכך(; דפ"ו.
ל כי"ק; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
לא רש"י; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
לב רש"י; כיו"ב; כי"פ.
לג רש"י; כיו"ב.
לד כי"ק; כיו"ב; כי"מ.
לה כי"ק; כיו"ב; כי"מ.
לו כי"ק; כי"מ.
לז כי"ק; כי"מ.
לח כי"ק; כי"מ.
לט כי"ק; כי"מ.
מ כי"ק; כיו"ב; כי"מ )קדשים קלין בכל(.

מא כיו"ב.
מב כי"ק; כיו"ב.
מג כי"ק.
מד כי"ק )מותיב(; כיו"ב; כי"מ.
מה כי"ק; כי"מ.
מו כי"ק.
מז כי"ק.
מח כי"ק.
מט כי"ק; כיו"ב; כי"מ.
נ מ"ה; כי"ק; כיו"ב.
נא מ"ה; כי"ק; כיו"ב.
נב מ"ה וכי"ק )אין בין במה גדולה לבמה קטנה(; כיו"ב.
נג מ"ה )הקבוע(; כי"ק )פסחים(; כיו"ב.
נד מ"ה ורש"י )ותתרגם(; כיו"ב.
נה רש"י; כי"ק; כיו"ב; כי"מ.
נו כי"ק; כיו"ב; כי"מ.
נז כי"ק; כיו"ב; כי"מ.
נח שיטמ"ק; כיו"ב; כי"מ.
נט שיטמ"ק; כי"ק )וסנהדרי(; כיו"ב; כי"מ.
ס כי"ק; כיו"ב; כי"מ.
סא כי"ק; כיו"ב.
סב כי"ק; כיו"ב; כי"מ.
סג כיו"ב.
סד כי"ק )דפליגו נחלות התם(; כיו"ב; כי"מ )בפלגי(; דפ"ו )דפלגו נחלות(.
סה כי"ק.
סו כי"ק.
סז כי"ק.
סח כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
סט הב"ח ושיטמ"ק ורש"י )עלו מהו שירדו(; כיו"ב.
ע שיטמ"ק; רש"י; כיו"ב.
עא שיטמ"ק; רש"י )אם עלו לא ירדו(; כיו"ב.
עב כיו"ב; כי"פ; כי"מ.

