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        לז, בלז, בלז, בלז, ב    ––––לו, ב לו, ב לו, ב לו, ב  . 1
ָנה     ִמׁשְ

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ַח ַהִחיצֹון,  ִנין ַעל ִמְזּבֵ יתָּ ל ַהּנִ   ּכָ

ָנה ַאַחת  ַמתָּ ר,  -ָנַתן ּבְ יּפֵ   ּכִ
את נֹות.  - ּוְבַחטָּ י ַמתָּ תֵּ   ׁשְ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
את ׁשֶ  ָנה ַאַחת ַאף ַחטָּ ָתָנּה ַמתָּ ר.  -ּנְ יּפֵ   ּכִ

  

  ְלִפיָכְך, 
ּה  ה חּוץ ִלְזַמּנָ ִנּיָ ְ ִתיְקָנּה ְוֶאת ַהׁשּ ר.  -ִאם ָנַתן ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ּכְ יּפֵ   ּכִ

ּה וְ  ה חּוץ ִלְמקֹוָמּה  ,ִאם ָנַתן ֶאת ָהִראׁשֹוָנה חּוץ ִלְזַמּנָ ִנּיָ ְ יּגּול  –ְוֶאת ַהׁשּ    ,ּפִ
יִבין ָעָלי ֵרת. ְוַחּיָ   ו ּכָ

  
ִניִמי ַח ַהּפְ ְזּבֵ ִנין ַעל ַהּמִ יתָּ ל ַהּנִ    ,ּכָ
נֹות  תָּ ר ַאַחת ִמן ַהּמַ ִאם ִחיסֵּ ר.  -ׁשֶ יּפֵ ִאיּלּו לֹא ּכִ   ּכְ

  

  ְלִפיָכְך, 
ִתיְקָנּה  ּלֹא ּכְ ִתיְקָנן ְוַאַחת ׁשֶ ן ּכְ סּוָלה.   -ָנַתן ּכּוּלָ   ּפְ

ֵרת   .  ְוֵאין ּבֹו ּכָ
   

ָמָרא                ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ר? " יּפֵ ּכִ ָנה ַאַחת ׁשֶ ַמתָּ ָתָנן ּבְ ּנְ ַח ַהִחיצֹון ׁשֶ ִנין ַעל ִמְזּבֵ יתָּ ִין ַלּנִ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: ֵפְך" תַּ ָ   . "(דברים יב, כז) 234"ְוַדם ְזָבֶחיָך ִיׁשּ
  

ֲאָתא     ?ְוַהאי ְלָהִכי הּוא ּדַ
ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא      :ַהאי ִמיּבָ

סֹוד? ִמ "   לז,א ם ַלּיְ ן ּדָ ְטעּוִנים ַמתַּ ִמים ׁשֶ ִין ְלָכל ַהּדָ   ּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: ֵפְך" תַּ ָ   ! "(דברים יב, כז) "ְוַדם ְזָבֶחיָך ִיׁשּ
  

י. ּדְ ָנְפָקא ֵליּה ִמ    ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ

י"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵצה ם ִיּמָ ּדָ ָאר ּבַ ׁשְ   , (ויקרא ה, ט) 235""ְוַהּנִ
ְלמּוד לֹוַמ  ֵאין תַּ ם"ר ׁשֶ ּדָ   , "ּבַ
ְלמּוד לֹוַמר ם" :ּוַמה תַּ ּדָ   ? "ּבַ

ע,  ן ַאְרּבַ ִנין ַמתַּ יתָּ א ַלּנִ ּלֹא ָלַמְדנּו ֶאּלָ   ְלִפי ׁשֶ
סֹוד ִמים ַלּיְ ן ּדָ עּוִנין ַמתַּ טְּ   , )ד(ויקרא ד, כה ועו 236ׁשֶ

ִמים  ָאר ּדָ ִין?  -ׁשְ   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:  ֵצה"תַּ ם ִיּמָ ּדָ ָאר ּבַ ׁשְ   . "ְוַהּנִ

ְלמּוד לֹוַמר  ֵאין תַּ ם"ׁשֶ ּדָ   ,"ּבַ
ְלמּוד לֹוַמר ם" :ּוַמה תַּ ּדָ   ? "ּבַ

סֹוד ִמים ַלּיְ ן ּדָ עּוִנין ַמתַּ טְּ ִמים ׁשֶ ל ַהּדָ ד ַעל ּכָ   . "ִליּמֵ
  

ָאָתא י ְלָהִכי הּוא ּדְ ּתִ    ?!ְוַאּכַ
ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא:    ִמיּבָ

ְנָתָנן" ְזִריָקה ׁשֶ ִנין ּבִ ִין ַלִניתָּ ִפיָכה  ִמּנַ ׁשְ   ָיָצא?  -ּבִ

ְלמּוד לֹוַמר: ֵפְך" תַּ ָ   ! ""ְוַדם ְזָבֶחיָך ִיׁשּ

                                                           
ח  234 ם ַעל ִמְזּבַ ר ְוַהּדָ ׂשָ יָת עֹלֶֹתיָך ַהּבָ ח  ה'ְוָעׂשִ ֵפְך ַעל ִמְזּבַ ָ ר ּתֹאֵכלֱא  ה'ֱאלֶֹהיָך ְוַדם ְזָבֶחיָך ִיׁשּ ׂשָ   לֶֹהיָך ְוַהּבָ
את הּוא 235 ַח ַחּטָ ְזּבֵ ֵצה ֶאל ְיסֹוד ַהּמִ ם ִיּמָ ּדָ ָאר ּבַ ׁשְ ַח ְוַהנִּ ְזּבֵ את ַעל ִקיר ַהּמִ ם ַהַחּטָ ה ִמּדַ   ְוִהּזָ
ּפֹךְ  236 מֹו ִיׁשְ ח ָהעָֹלה ְוֶאת ּדָ עֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹת ִמְזּבַ ֶאְצּבָ את ּבְ ם ַהַחּטָ ח ָהעָֹלהְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּדַ    ֶאל ְיסֹוד ִמְזּבַ

  רש"י
  מתני' 

. מתנה אחת. בית שמאי אומרים
יקה אחת כיפר אע''פ שרובן זר

   טעונים שתי מתנות שהן ארבע:
. מתנות ובחטאת שתי מתנות

 אצבע ממש ובגמרא יליף טעמא:
. חטאת וכל הזבחים לבית לפיכך

הלל ולבית שמאי שאר זבחים 
   חוץ מחטאת:

. נתן את הראשונה כתקנה
בשתיקה ואת השניה במחשבת 
אכילת בשר חוץ לזמנו כיפר 

ניתר הקרבן וכשר הקרבן שכבר 
ליקרב על ידי מתנה ראשונה 
ואין השניה מתרת את הבשר 

   לפיכך אינה מפגלת:
. שאין פיגול וחייבין עליו כרת

מחשבת חוץ למקומו דשניה 
מוציאתו מידי פיגול שכבר 
הוקבע בראשונה שכבר קרבו כל 

   מתיריו:
שחיסר אחת מכל המתנות לא 

 . כדיליף בברייתא בגמרא:כיפר
וכולן מתירות אין . הואיל לפיכך

זו מתרת בלא זו ואין זו מפגלת 
בלא זו ואם נתן כולן כתקנן 
בשתיקה ואחת שלא כתקנה כגון 
שנתנה במחשבת חוץ למקומו או 
חוץ לזמנו פסול שלא ניתר 
בראשונות ואין בו כרת שאין 
האחרונה מפגלתו דקסבר אין 

   מפגלין בחצי מתיר:
  

  גמ' 
. שפיכה אחת משמע דלא ישפך
סביב דילפינן מיניה שתי כתיב 

מתנות שהן ארבע בפרק איזהו 
  מקומן:

. שכל הדמים של כל מנין
הקרבנות שטעונים מתן דם 
ליסוד אם נשאר מן הדם בכלי 
לאחר שזרק שתי מתנותיו 
שצריך לשופכו ליסוד ואע''פ 
שלא נאמר שפיכת שיריים אלא 

   בחטאת:
. בחטאת העוף והנשאר בדם וגו'

ה ליה כתיב והנשאר ימצא הו
   למכתב:

ומה תלמוד לומר בדם כו' אלא 
. היינו על הניתנין מתן ארבע

חטאת שטעונה ארבע מתנות על 
ארבע קרנות ובחטאת כתיבי 

   שירים לשפיכה:
. שנשאר בהן לימד על כל הדמים

כלום לאחר עיקר זריקתן 
   שישפך הנשאר ליסוד:

. כל הדמים מנין לניתנין בזריקה
ה שכתב בהן זריקה כגון עול

ושלמים ואשם דכתיב בהו וזרקו 
ובכור דכתיב ביה ואת דמם 
תזרוק (במדבר יח) וכל זריקה 
מרחוק משמע שזורק מן הכלי 

   למזבח למרחוק:
. עומד אצל היסוד שפיכה
   ושופך:

. כל זבחים ודם זבחיך ישפך
  במשמע:
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י ֲעִקיָבא,  ַרּבִ   ָסַבר ָלּה ּכְ

ִפיָכהּדְ  ְכַלל ׁשְ    ,ָאַמר: לֹא ְזִריָקה ּבִ
ְכַלל ְזִריָקה ִפיָכה ּבִ   .ְולֹא ׁשְ

  
ְתַנן    :ּדִ

ל ֶזַבח" ַטר ֶאת ׁשֶ ַסח ּפָ ת ַהּפֶ ְרּכַ ַרְך ּבִ    ,ּבֵ
ל  ַסח,  -ֶזַבח ׁשֶ ַטר ֶאת ַהּפֶ   לֹא ּפָ

ְבֵרי  ָמֵעאלּדִ י ִיׁשְ   . ַרּבִ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  לֹא זֹו ּפֹוֶטֶרת זֹו, 
  . (פסחים קכא.) "ְולֹא זֹו ּפֹוֶטֶרת זוֹ 

  
ָאָתא? י ְלָהִכי הּוא ּדְ ּתִ    !ַאּכַ

ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא    :ִמיּבָ

ָמֵעאל" י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֱאַמרִמּתוֹ  ּנֶ כֹור ֵעז :ְך ׁשֶ ב אֹו ּבְ ׂשֶ כֹור ּכֶ כֹור ׁשֹור אֹו ּבְ   , (במדבר יח, יז) 237""ַאְך ּבְ
ַח.  י ִמְזּבֵ ִמים ְוֵאימּוִרים ְלַגּבֵ ן ּדָ עּון ַמתַּ טָּ כֹור ׁשֶ   ָלַמְדנּו ַלּבְ

ר ּוֶפַסח  ִין?  -ַמֲעׂשֵ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ֵפְך"תַּ ָ   ! ""ְוַדם ְזָבֶחיָך ִיׁשּ
  

ִליִליָסַב  י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ    :ר ָלּה ּכְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ִליִלי" י יֹוֵסי ַהּגְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
מוֹ ' א  ,לֹא ֶנֱאַמר 'ּדָ ָמם"ֶאּלָ   , (במדבר יח, יז) "ּדָ
א  ,לֹא ֶנֱאַמר 'ֶחְלּבוֹ ' ם"ֶאּלָ   , (במדבר יח, יז) "ֶחְלּבָ

ד ַעל כֹור,   :ִליּמֵ   ּבְ
ר    ,ַמֲעׂשֵ
עּון  -ּוֶפַסח  טָּ ַח ׁשֶ י ִמְזּבֵ ִמים ְוֵאימּוִרין ְלַגּבֵ ן ּדָ   . "ַמתַּ

  
יק ֵליּה ְלָהִכי? יק ֵליּה ְלָהִכי ּוַמּפֵ ָמֵעאל, ַהאי ְקָרא ַמּפֵ י ִיׁשְ    !ְוַרּבִ

  
א  יּבָ ֵאי ַאּלִ ּנָ ֵרי ּתַ ָמֵעאל. ּדְ ּתְ י ִיׁשְ   ַרּבִ

  
  

ְבכוֹ  יּה ּבִ מֹוֵקים ָלּה ּכּוּלֵ ָמֵעאל ּדְ י ִיׁשְ ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ   ר, ּבִ
ְכִתיב:  ְך"ַהְיינּו ּדִ ָרם ִיְהֶיה ּלָ   , (במדבר יח, יח) 238"ּוְבׂשָ

ר ּוֶפַסח,  ַמֲעׂשֵ מֹוֵקי ֵליּה ַנִמי ּבְ י יֹוֵסי, ּדְ א ְלַרּבִ   ֶאלָּ
ָעִלים ָאְכִלי ֵליּה,  ר ּוֶפַסח ּבְ   ַמֲעׂשֵ

ְך"ַמאי  ָרם ִיְהֶיה ּלָ   ? "ּוְבׂשָ
  

ם –ֶאָחד     ,תָּ
ַעל מּום,   -ְוֶאָחד    ּבַ

  
ן ַלּכֵֹהן.    לז,ב יּתָ ּנִ ַעל מּום ׁשֶ כֹור ּבַ ד ַעל ּבְ   ִליּמֵ

ּה.  ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ּלֹא ָמִצינּו לֹו ּבְ   ׁשֶ
  

ָמֵעאל?  י ִיׁשְ   ְוַרּבִ
  

ֵסיָפא (במדבר יח, יח) ְלָך ִיְהֶיה""ָנְפָקא ֵליּה ִמ     .ּדְ
  

מֹוֵקי ֵליּה ַנִמי ִליִלי ּדְ י יֹוֵסי ַהּגְ ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ ר ּוֶפַסח,  ּבִ ַמֲעׂשֵ   ּבְ
ְכִתיב י קֹ  :ַהְיינּו ּדִ ה ּכִ   , (במדבר יח, יז) ֶדׁש ֵהם""לֹא ִתְפּדֶ

                                                           
ַח ְוֶאת ֶחְלבָּ  237 ְזּבֵ ְזרֹק ַעל ַהּמִ ָמם תִּ ה קֶֹדׁש ֵהם ֶאת ּדָ ב אֹו ְבכֹור ֵעז לֹא ִתְפּדֶ ׂשֶ כֹור ׁשֹור אֹו ְבכֹור ּכֶ הַאְך ּבְ ה ְלֵריַח ִניחַֹח ַליהֹוָ ֶ ְקִטיר ִאׁשּ   ם תַּ
נּוָפה ּוכְ  238 ֲחֵזה ַהתְּ ְך ּכַ ָרם ִיְהֶיה ּלָ ִמין ְלָך ִיְהֶיהּוְבׂשָ   ׁשֹוק ַהּיָ

  רש"י
. חגיגת בירך ברכת הפסח פטר את של זבח

 ארבעה עשר שבאה עם הפסח כשהחבורה
מרובה ושנינו בתוספתא דפסחים על הפסח הוא 
אומר ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו לאכול 
הפסח ועל הזבח הוא אומר אשר קדשנו 
במצותיו וצונו לאכול את הזבח ואם בירך על 

   הפסח פטר את הזבח:
. וקס''ד ובפסחים על הזבח לא פטר את הפסח

נמי הכי מפרש דקסבר רבי ישמעאל זריקה 
כה כדאמר לעיל מנין לניתנין בזריקה בכלל שפי

הניתנין בשפיכה יצא הלכך מתן דם שלמים 
שכתב בה זריקה בכלל מתן דם פסח שכתב בה 
שפיכה כדאמרינן לקמן וכי בירך על הפסח פטר 
את הזבח שהזבח בכלל פסח אבל בירך על הזבח 
לא פטר את הפסח שלא מצינו לניתנין בשפיכה 

   בכלל שלמים: שכשרין בזריקה הלכך אין פסח
. דלית ליה ר' עקיבא אומר אין זו פוטרת את זו

לניתנין בזריקה שנתנן בשפיכה יצא דהא דפסח 
בשפיכה מודם זבחיך ישפך נפקא לן לקמן 
ותרתי לא דרשת מיניה ולקמן פריך לרבי 
ישמעאל היכי דרשת ליה להכי ולהכי ותנא 
דברייתא קמייתא סבר לה כרבי עקיבא בהא 

כלל שפיכה אבל בפסח בשפיכה דאין זריקה ב
לא סבירא ליה כוותיה דהא לא מייתר ליה קרא 
דמיבעיא ליה לכל הניתנין במזבח החיצון שנתנן 

   במתנה אחת כיפר והכי אמרינן בשמעתין:
. דאמר פסח בזריקה סבר לה כרבי יוסי הגלילי

ונפקא ליה מואת דמם דלא כתיב דמו דליקו 
  אבכור לחודיה:

   . דודם זבחיך ישפך:ראור' ישמעאל האי ק
. בתמיה דריש ליה מפיק ליה להכי ולהכי

לניתנין בזריקה שנתנן בשפיכה דעל כרחך כר''ע 
לא אתיא דאם כן אמאי אין פסח פוטר את 
הזבח הואיל ושלמים בכלל פסח ואי נמי סבירא 
ליה לר' עקיבא פסח בזריקה כר' יוסי הגלילי כל 

להו תו שכן דשניהם פוטרין זה את זה וקדריש 
   לפסח דבשפיכה:

. דמאן דיליף ליה תרי תנאי אליבא דר' ישמעאל
לפסח בשפיכה לית ליה פסח פוטר את הזבח 
ולא פליג רבי ישמעאל אדר' עקיבא בהאי כיון 
דפסח בשפיכה מהאי קרא יליף תו לית לן 
למילף מינה ניתנין בזריקה כשרים בשפיכה 
ומאן דאית ליה פלוגתא לית ליה פסח בשפיכה 
אלא בזריקה כשלמים ומיהו פסח עיקר וזבח 
טפל לו הלכך אין זבח פוטרו לפסח אבל פסח 
פוטר את הזבח ובפסחים ירושלמי האי טעמא 

   אמר בה:
. דמפיק מתן פסח מדם בשלמא רבי ישמעאל

זבחיך ישפך והאי לשון רבים דדמם וחלבם 
כוליה בבכור מוקי לה ובשור וכשב ועז הוא 

נמי דקאי לשון רבים דנקט לשון רבים והאי 
דבשרם יהיה לך דסמיך ליה אבכור שור ובכור 

   כשב ובכור עז:
. דאית ליה בכור לשון אלא לרבי יוסי הגלילי

יחיד וקרא דנקט לשון רבים משום מעשר ופסח 
נקט לה ומעשר ופסח פשיטא לן שאינה מתנה 

   לכהן אלא בעלים אכלי ליה:
   . דקא''ל רחמנא לאהרן:מאי ובשרם

. כלומר לעולם אחד תם ואחד בעל מום ומשני
לשון רבים דנקט קרא קמא לאו אמיני דבכורות 
קאי דכולן בלשון חד בכור מפיק להו ודמם 
וחלבם לרבות מעשר ופסח ולשון רבים דבשרם 
אבכור קאי ולא אשלשת מיני בכור דקרא 
דתימא דחלבם ודמם נמי עלייהו קאי אלא 

רם אתם אבכור דחד מינא נמי שייך למימר ובש
   ובעל מום:

לימד על בכור בעל מום שניתן לכהן שלא מצינו 
. ודמן וחלבן לו מקום אחר בכל התורה כולה

 ליכא לאוקומי בחד בכור דבעל מום לא קרב:
   . וכשוק הימין לך יהיה:דסיפיה

. כלומר היינו היינו דכתיב קדש הם כו' ותנן כו'
דקודש הם ממעט נמי תמורת מעשר ופסח 

יליף מינה טעמא דהנך ב' משניות מהקרבה ונ
  דתנן בהו דלא קרבי (וולדן):
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   ,ְקֵריִבין – "ֵהם"
מּוָרָתן ְקֵריָבה    .ְוֵאין ּתְ

  
ְתַנן    :ּדִ

ר, " כֹור ּוַמֲעׂשֵ מּוַרת ּבְ   תְּ
ל ָהעֹוָלם  ְב  -ֵהן, ּוְוָלָדן ּוְוַלד ְוָלָדן ַעד סֹוף ּכָ ר, ֲהֵרי ֵהן ּכִ   כֹור ּוַמֲעׂשֵ

ָעִלים מּוָמן ַלּבְ   . (תמורה כא.) "ְוֵיָאְכלּו ּבְ
  

ַנן    :ּוּתְ
ַע ָאַמר " י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

י ׁשֶ  ַמְעתִּ ַסח ְקֵריָבה  : ׁשָ מּוַרת ּפֶ    ,תְּ
ַסח ֵאיָנּה ְקֵריָבה,    ּוְתמּוַרת ּפֶ

  . (פסחים צו:) "ְוֵאין ִלי ְלָפֵרׁש 
ָמֵעאל ּדְ  י ִיׁשְ א ְלַרּבִ ְבכֹור, ֶאּלָ יּה ּבִ   מֹוֵקי ֵליּה ּכּוּלֵ

מּוָרָתן  ָלא ְקֵריָבה ּתְ ר ּוֶפַסח ּדְ    ?ְמָנא ֵליּה  -ַמֲעׂשֵ
  

ר   , ַמֲעׂשֵ
ַמר  כֹור, (שמות יג, יב)  240'ֲעָבָרה' (ויקרא כז, לב) 239'ֲעָבָרה'ּגָ   ִמּבְ

יּה  ַתב ּבֵ ֶהְדָיא ּכָ ַסח ּבְ    .ּפֶ
  

ב"241 ׂשֶ   , (ויקרא ג, ז) 242"ּכֶ
ְלמּוד ל ב" :ֹוַמרַמה תַּ ׂשֶ   ? (ויקרא ג, ז) "ִאם ּכֶ

ָלִמים.  ְקַרב ׁשְ תִּ ַסח, ׁשֶ ַסח ַאַחר ַהּפֶ מּוַרת ַהּפֶ   ְלַרּבֹות תְּ
ן?  ַסח ּכֵ   ָיכֹול ַאף ִלְפֵני ַהּפֶ

ְלמּוד לֹוַמר:    . ""הּוא"תַּ
  

ִקי ֵליּה ְלַהאי  ַמּפְ ֵאי ּדְ ּנָ ֵפְך"ְוָכל ָהָנְך ּתַ ָ ם ְזָבֶחיָך ִיׁשּ א ַאֲחִריָנא,  כז)(דברים יב,  "ּדַ   ִלְדָרׁשָ
ר"ַהאי  יּפֵ ּכִ ָנה ַאַחת ׁשֶ ָתָנן ַמתָּ ּנְ ַח ַהִחיצֹון ׁשֶ ִנין ַעל ִמְזּבֵ יתָּ ל ַהּנִ   ְמָנא ְלהּו?  "ּכָ

  
ל,  ית ִהלֵּ ּבֵ   ָסְבִרי ְלהּו ּכְ

ר,  יּפֵ ָנה ַאַחת ּכִ ָתָנּה ַמּתָ ּנְ את ׁשֶ ָאְמִרי: ַאף ַחּטָ   ּדְ
הּו ֵמַחּטָ    את.  ְוָיְלִפיַנן ּכּולְּ

   

                                                           
ה 239 יִרי ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש ַליהֹוָ ֶבט ָהֲעׂשִ ָ ַחת ַהׁשּ ר ַיֲעבֹר תַּ ָקר ָוצֹאן ּכֹל ֲאׁשֶ ר ּבָ   ְוָכל ַמְעׂשַ
ה  240 ָכִרים ַליהֹוָ ר ִיְהֶיה ְלָך ַהּזְ ֵהָמה ֲאׁשֶ ֶגר ּבְ ֶטר ׁשֶ ה ְוָכל ּפֶ ֶטר ֶרֶחם ַליהֹוָ   ְוַהֲעַבְרתָּ ָכל ּפֶ
  ברייתא? 241
ה 242 נֹו ְוִהְקִריב אֹתֹו ִלְפֵני ְיהֹוָ ב הּוא ַמְקִריב ֶאת ָקְרּבָ ׂשֶ   ִאם ּכֶ

  רש"י
. דאין נפדין במום כבכור ומעשר

לחול קדושה על המעות ומיהו 
לא כבכור ומעשר לקרב אלא 

   יאכלו בעלים במום:
. בפסחים דתמורת פסח ותנן נמי

   לא קרבה:
. הי קריבה והי לא ואין לי לפרש

קריבה וקיימא לן דתמורה 
ר בו אחר הפסח קריבה שהמי

דתמורת שלמים היא ושהמיר בו 
קודם זמנו לא קרבה דתמורת 

   הפסח היא:
. כל אשר יעבור עברה עברה

תחת השבט במעשר והעברת כל 
   פטר בבכור:

   . ובשלמים כתיב:אם כשב
. שהרי מותר שקריבה שלמים

   נעשה שלמים משעבר זמנו:
. זבח פסח הוא הוא קרב הוא

   ה:ואין תמורתו קריב
. וילפינן לה אף חטאת כו'

מקראי בשמעתין והדר ילפינן 
  כולהו זבחים מחטאת:



  ""ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים –כת זבחים פרק ד' מס
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        לח, אלח, אלח, אלח, א    ––––לז, ב לז, ב לז, ב לז, ב  . 2
את " נֹות -ְוַהַחטָּ י ַמתָּ תֵּ       ...."ׁשְ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
אי? ּדְ ַמאי ַטְעָמא  ּמַ   ֵבית ׁשַ

ׁש,  - (ויקרא ד, לד) 245"ַקְרנֹות" (ויקרא ד, ל) 244"ַקְרנֹות" (ויקרא ד, כה) 243"ַקְרנֹות" אן ׁשֵ   ֲהֵרי ּכָ
ָעה    ְלִמְצָוה,  -ַאְרּבָ
ִים  ּתַ ב. ְלַע  -ּוׁשְ   ּכֵ

  
ל?    ּוֵבית ִהּלֵ

ע,  - "ַקְרנֹת" "ַקְרנֹת" "ַקְרנֹות" אן ַאְרּבַ   ֲהֵרי ּכָ
לׁש    ְלִמְצָוה,  -ׁשָ
ב.  -ַאַחת    ְלַעּכֵ

  
הּו ְלִמְצָוה :ְוֵאיָמא    !ּכּולְּ

  
ַחן.  ּכַ ְכִדי לֹא ַאׁשְ ָרה ּבִ ּפָ   ּכַ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ל: ּדְ ַהְיינּו ַטְעָמא    ֵבית ִהּלֵ
  ִמְקָרא, ְוַאֲהֵני ָמסֹוֶרת,  ַאֲהֵני

   .ִלְטפּוֵיי ֲחָדא - "ַאֲהֵני ִמְקָרא"
  ְלַבצּוֵרי ֲחָדא  - "ַאֲהֵני ָמסֹוֶרת"וְ 
  

ה א ֵמַעּתָ    – (דברים יא, יח) 248"ְלטֹוָטפֹות" (דברים ו, ח) 247"ְלטָֹטפֹת" (שמות יג, טז) 246"ְלטָֹטפֹת" :ֶאלָּ
ע:  אן ַאְרּבַ   ֲהֵרי ּכָ

  ֲהֵני ָמסֹוֶרת, ְוַא  ,ַאֲהֵני ְקָרא
ֵעי ְלֶמיֱעַבד!  י ּבָ ּתֵ ה ּבָ ָ   ֲחִמׁשּ

  
י ֲעִקיָבא,  ַרּבִ   ָסַבר ָלּה ּכְ

ַכְתֵפי  :ָאַמרּדְ  ִים,  -ַטט ּבְ ּתַ   ׁשְ
ַאְפִריִקי  ת ּבְ ִים.  -ּפַ ּתַ   ׁשְ

  
ה,  א ֵמַעּתָ ּכֹתֶאּלָ ּסֻ ּכֹת...  "ּבַ ּסֻ ּסּוּכֹות"...  ּבַ   ,מג)-(ויקרא כג, מב 249ּבַ

  ָרא, ְוַאֲהֵני ָמסֹוֶרת, ַאֲהֵני ִמְק 
ֵעי ְלֶמיֱעַבד!   ְפָנָתא ּבָ א ּדַ   ַחְמׁשָ

  
  , 250ַחד ְלגּוֵפיּה ל ּדַ  –ָהָתם    לח,א

  ְסָכָכה. לִ  -ְוַחד 
ית, ְואֹוִקיְמָתּה  ִליׁשִ    .ֶטַפחַא ֲאַתאי ִהְלְכָתא ּוְגַרֲעָתּה ׁשְ

  
ה,  א ֵמַעּתָ ֻבַעִיםֶאּלָ ְב  - (ויקרא יב, ה) 251""ְוָטְמָאה ׁשְ   ִעים", "ׁשִ

  ַאֲהֵני ְקָרא, ְוַאֲהֵני ָמסֹוֶרת 
ֲעָיא ְלֵמיַתב ִעים ּוְתֵרין ּבָ    !ַאְרּבָ

  
אֵני ָהָתם ְכִתיב ,ׁשָ ָתּה" :ּדִ ִנּדָ    .(ויקרא יב, ה) "ּכְ

                                                           
ּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ִמְזבַּ   243 מֹו ִיׁשְ ח ָהעָֹלה ְוֶאת ּדָ עֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹת ִמְזּבַ ֶאְצּבָ את ּבְ ם ַהַחּטָ   ח ָהעָֹלהְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּדַ
ֶאְצבָּ  244 ָמּה ּבְ ַח ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּדָ ְזּבֵ ּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ַהּמִ ָמּה ִיׁשְ ל ּדָ ח ָהעָֹלה ְוֶאת ּכָ   עֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹת ִמְזּבַ
ּפְֹך ֶאל ְיסֹוד 245 ָמּה ִיׁשְ ל ּדָ ח ָהעָֹלה ְוֶאת ּכָ עֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹת ִמְזּבַ ֶאְצּבָ את ּבְ ם ַהַחּטָ ַח  ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּדַ ְזּבֵ   ַהּמִ
ְצָרִים ְוָהָיה ְלאֹות ַעל 246 ה ִמּמִ חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיהֹוָ י ּבְ ין ֵעיֶניָך ּכִ   ָיְדָכה ּוְלטֹוָטפֹת ּבֵ
ין ֵעיֶניךָ  247 ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת ּבֵ ְרתָּ   ּוְקׁשַ
ם אָֹתם ְלאֹות ַעל ֶיְדכֶ  248 ְרתֶּ ֶכם ּוְקׁשַ ה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפׁשְ ָבַרי ֵאּלֶ ם ֶאת ּדְ ְמתֶּ ין ֵעיֵניֶכםְוׂשַ   ם ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת ּבֵ
ּכֹת מבמבמבמב 249 ּסֻ בּו ּבַ ָרֵאל ֵיׁשְ ִיׂשְ ל ָהֶאְזָרח ּבְ ְבַעת ָיִמים ּכָ בּו ׁשִ ׁשְ ּכֹת תֵּ ּסֻ הֹוִציִאי 	מגמגמגמג. ּבַ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ י ֶאת ּבְ ְבתִּ ּכֹות הֹוׁשַ י ַבּסֻ אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ְלַמַען ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכם ּכִ

  ֱאלֵֹהיֶכם 'הִמְצָרִים ֲאִני 
יּה ְלגּוֵפיּה  גירסת הגהות הב"ח. גירסת מהדורת וילנא: 250 יּה ְלגּוֵפיּה ַחד ְקָרא ּכּוּלֵ יּה ְלגּוֵפיּה ַחד ְקָרא ּכּוּלֵ יּה ְלגּוֵפיּה ַחד ְקָרא ּכּוּלֵ   ַחד ְקָרא ּכּוּלֵ
ֵמי ָטֳהָרה 251 ב ַעל ּדְ ׁשֵ ת ָיִמים תֵּ ׁשֶ ים יֹום ְוׁשֵ ִ ׁשּ ָתּה ְוׁשִ ִנּדָ ֻבַעִים ּכְ   ְוִאם ְנֵקָבה ֵתֵלד ְוָטְמָאה ׁשְ

  רש"י
. שלש קרנת קרנת קרנות

פרשיות נאמרו בחטאות 
החיצונות בויקרא אחת בשעיר 
נשיא וב' בחטאת יחיד אחת 
בכשבה ואחת בשעירה בשתים 
כתיב על קרנת חסר והאחת מלא 
וב''ש אית להו יש אם למקרא 

ש ואין במזבח אלא הרי כאן ש
ארבע והשתים יתירות לא 
נאמרו אלא ששנה עליה הכתוב 
לעכב ארבע נאמרו למצוה 
שמצוה בארבע מתנות ושתים 

   נשנו מהן לעכב:
. סברי יש אם למסורת וב''ה

הלכך הרי ד' ג' מהן למצוה 
נאמרו שמצוה לכתחילה ליתן 
אף עליהן והאחת מעכבת 

   כדמפרש ואזיל:
ואין כאן  .ואימא כולהו למצוה

אחת לעכב שהרי לא שנה באחת 
   מהן:
   . בלא מתן דמים:בכדי

   . דמשמע שש:אהני קרא
. דמשמע ארבע ואהני מסורת

הלכך טפי חדא אמסורת ובציר 
חדא ממקרא והוו להו חמש 

   נמצא ששנה באחת:
. לטטפת לטטפת לטוטפות

דילפינן מינה ארבע בתים 
לתפילין ואנן בכולהו לטוטפות 

   אהני קרא כו':קרינן נמי 
. דיליף סברי ב''ה כרבי עקיבא

   לה מקרא אחרינא:
  . שם מקום:כתפי

. פש להו התם דל חד לגופיה
   ארבע:

. מאחר שהתחיל וחד לסכך
לפרש תבניתה פירש סכך עם 

   דפנותיה פשו תלת:
. שנאמרה למשה אתאי הילכתא

מסיני וגרעתה לשלישית כך 
נאמרה הלכה שהשלישית דייה 

דתנן שתים כהלכתן בטפח היינו 
   שלישית אפי' טפח:

. כתיב וטמאה שבועים שבעים
נימא נמי אהני מסורת לטפויי 
פלגא דתוספ' שבעים על 
שבועיים ואהני מקרא לבצורי 
פלגא נמצאת מוסיף על שבועי' 

   כ''ח חציו של נ''ו:
. ימי טומאה יולדת בעי' למיתב

   נקבה:
. שאני התם דכתיב כנדתה

למנין  משמע שלא ירד הכתוב
ימים אלא למנין שבועות שהנדה 
שבוע אחת והיולדת שבועים 
שאם אתה אומר שבעים הפלגת 
מתורת נדה הרבה אבל כשאתה 
אומר שבועים קרבת' לתורת 

  נדה:
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א ַמְייֵתי ָלּה ֵמָהָכא    :ְוַתּנָ

ר" ר" (ויקרא ד, כו) 252""ְוִכּפֶ ר" (ויקרא ד, לא) 253"ְוִכּפֶ ין - (ויקרא ד, לה) 254"ְוִכּפֶ ֵני ַהּדִ    .ִמּפְ

ִמים ְלַמְעָלה,  ה, ְוֶנֶאְמרּו ּדָ ִמים ְלַמטָּ ין הּוא: ֶנֶאְמרּו ּדָ כֹול, ַוֲהלֹא ּדִ ּיָ   ׁשֶ
ה ִמים ָהֲאמּוִרים ְלַמטָּ ן ּדָ תַּ ָנה ַאַחת  ,ַמה ּמַ ַמתָּ ר,  -ְנָתָנן ּבְ יּפֵ   ּכִ

ִמים ָהֲאמּוִרים ְלַמְעָלה ָתָנן ּבְ  ,ַאף ּדָ ּנְ ָנה ַאַחת ׁשֶ ר.  -ַמתָּ יּפֵ   ּכִ
ָלְך ְלֶדֶרְך זוֹ     :אֹו ּכְ

ְפִנים ִמים ּבִ חּוץ,  ,ֶנֶאְמרּו ּדָ ִמים ּבַ   ְוֶנֶאְמרּו ּדָ
ְפִנים ִמים ָהֲאמּוִרים ּבִ נֹות  ,ַמה ּדָ תָּ ר ַאַחת ִמן ַהּמַ ה ְולֹא ְכלּום,  -ִחיסֵּ   לֹא ָעׂשָ

חּוץ ִמים ָהֲאמּוִרין ּבַ ר ַאַחת ,ַאף ּדָ נֹות  ִחיסֵּ תָּ ה ְולֹא ְכלּום!  -ִמן ַהּמַ   לֹא ָעׂשָ
   ,ִנְרֶאה ְלִמי ּדֹוֶמה

ְפִנים.  ִנין חּוץ ִמּבִ ִנין חּוץ ִמחּוץ, ְוֵאין ּדָ   ּדָ
   :אוֹ 

ָלְך ְלֶדֶרְך זֹו: ע ְקָרנֹות,   ּכְ את ְוַאְרּבַ ע ְקָרנֹות, ֵמַחטָּ את ְוַאְרּבַ ִנין ַחטָּ   ּדָ
ֵאין ַחטָּ  ע ְקָרנֹות! ְוַאל יֹוִכיַח חּוץ, ׁשֶ   את ְוַאְרּבַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ר"תַּ ר" "ְוִכּפֶ ר" "ְוִכּפֶ    :"ְוִכּפֶ
ר" לֹׁש.  - "ְוִכּפֶ א ׁשָ ּלֹא ָנַתן ֶאּלָ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ר" ִים,  - "ְוִכּפֶ תַּ א ׁשְ ּלֹא ָנַתן ֶאּלָ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ

ר" א ַאַחת - "ְוִכּפֶ ּלֹא ָנַתן ֶאּלָ י ׁשֶ   . "ַאף ַעל ּפִ
  

ֵעי ֵליּה ְלגּוֵפיּה! ְוַהא   י ִמיּבָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָרּה ִלי,  א ָמִרי ַאְסּבְ ר ַאּדָ   ּבַ

ר... ְוִנְסַלח :ָאַמר ְקָרא ָרה זֹו ִהיא ְסִליָחה.   - (ויקרא ד, לה) ""ְוִכּפֶ ּפָ   זֹו ִהיא ּכַ
   

ר"   :ֵאיָמא לׁש ְלַמְעָלה ְוַאַחת  "ְוִכּפֶ א ׁשָ ּלֹא ָנַתן ֶאּלָ י ׁשֶ ה, ַאף ַעל ּפִ   ְלַמּטָ
ר" ִים ְלַמְעָלה,  "ְוִכּפֶ ּתַ ה ּוׁשְ ִים ְלַמּטָ ּתַ א ׁשְ ּלֹא ָנַתן ֶאּלָ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ר" ה!  "ְוִכּפֶ א ְלַמּטָ ּלֹא ָנַתן ְלַמְעָלה ֶאּלָ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ

  
ר ִיְצָחקָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ

ע ְקָרנֹות ְלּתָ ּתֹוַרת ַאְרּבַ יּטַ ן, ּבִ    !ִאם ּכֵ
  

לּוןְוִאי  ּטְ    .ַרֲחָמָנא ָאַמר ִליּבַ
  

   :ָרָבאָאַמר 
לֹׁש" ִריְך ׁשָ ּצָ ָבר ׁשֶ    ?ֵאיֶזהּו ּדָ

  !ֱהֵוי אֹוֵמר: ֵאּלּו ְקָרנֹות
  

ר" :ֵאיָמא ה!  "ְוִכּפֶ לׁש ְלַמּטָ א ַאַחת ְלַמְעָלה ְוׁשָ ּלֹא ָנַתן ֶאּלָ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
  

ֶחְצָיין ְלַמְעָלה ְוֶחְצ  ִמים ׁשֶ ה. לֹא ָמִצינּו ּדָ   ָיין ְלַמּטָ
  

   !ְולֹא?
  

   :ְוָהְתַנן
ה" ַבע ְלַמטָּ ּנּו ַאַחת ְלַמְעָלה ְוׁשֶ ה ִמּמֶ   ! (יומא נג:) "ִהּזָ
  

ַמְצִליף.    ּכְ

                                                           
ֵחֶלב  252 ָחה ּכְ ְזּבֵ ל ֶחְלּבֹו ַיְקִטיר ַהּמִ אתֹו ְוִנְסַלח לוֹ ְוֶאת ּכָ ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחּטָ ָלִמים ְוִכּפֶ ְ   ֶזַבח ַהׁשּ
ָחה ְלֵריַח ִניחַֹח  253 ְזּבֵ ָלִמים ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ַהּמִ ְ ר הּוַסר ֵחֶלב ֵמַעל ֶזַבח ַהׁשּ ֲאׁשֶ ּה ָיִסיר כַּ ל ֶחְלּבָ ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ְוִנְסַלח לוֹ  ְוֶאת ּכָ ה ְוִכּפֶ   ַליהֹוָ
ֵ ְוֶאת כָּ   254 ָחה ַעל ִאׁשּ ְזּבֵ ָלִמים ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן אָֹתם ַהּמִ ְ ַבח ַהׁשּ ב ִמּזֶ ׂשֶ ר יּוַסר ֵחֶלב ַהּכֶ ֲאׁשֶ ּה ָיִסיר ּכַ ר ָחָטא  'י הל ֶחְלּבָ אתֹו ֲאׁשֶ ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ַחּטָ ְוִכּפֶ

  ְוִנְסַלח לוֹ 

  רש"י
. דמתני' לא מייתי להא דב''ה ותנא

  כרב הונא אלא מהכא:
. בשעיר נשיא וכפר וכפר וכפר

ושעירה וכשבה שכולן על המזבח 
   :החיצון

. שחזר חלילה ומלמד מפני הדין
על החטאת החיצונה שכל 
מתנותיה מעכבות לכך נאמרו אלו 

   להכשיר אם חיסר:
. להכשירה במתנה והלא דין הוא

   אחת וקרא למה לי:
. מחוט נאמרו דמים למטה

הסיקרא כל הדמים חוץ מחטאת 
ונאמרו דמים למעלה מחוט 
הסיקרא חטאת מה תחתונים כפר 

ב ודם זבחיך במתנה אחת דכתי
ישפך ומיהו חטאת מהאי קרא לא 
יליף דלא שייכי ביה לשון שפיכה 
כי אם זריקה שהיא במתנת אצבע 
אלא בבנין אב למד מן התחתונים 

   דאף הוא כפר במתנה אחת:
   . בחטאות הפנימיות:בפנים

   . בחטאות החיצונות:בחוץ
. בפירקין ילפינן לא עשה ולא כלום

   לה:
   ה:. חטאת מעולחוץ מחוץ

. החיצונה שהיא חטאת דנין חטאת
וכתיב בה ארבע קרנות כמו 
שאמרנו למעלה קרנת קרנת 
קרנות מחטאת הפנימית שהיא 
חטאת ונאמרו בה ארבע קרנות 
כדלקמן למעלה הוא אומר קרן 
קרנות בפר כהן משיח הרי שתים 
למטה הוא אומר בפר העדה קרן 

   קרנות ארבע:
. דשאר דמים חוץ ולא יוכיח חוץ

   א נאמר בהן קרנות:ול
. בכל חד וחד מיבעי ליה לגופיה

   ללמדך שכפר על החטא:
. אבל למיעקרינהו אימא וכפר כו'

   לגמרי לא:
. דדרשינן כפר אע''פ שנתנן א''כ

   כולן למטה מן החוט:
. הכתובים בטלת תורת קרנות

בחטאת ועל חנם כתיב בה קרנות 
   דהיינו למעלה:

. ופרכינן ואי דרחמנא אמר
טלון בדיעבד מוכפר ליבטלון דליב

   וכי כתבינהו למצוה כתבינהו:
. וכפר איזהו דבר שצריך שלשה

הוי אומר אלו קרנות וכדאמרינן 
דכל חד וחד מיעט חדא קרן וקם 
ליה אקרן אחת לעכב דאי 
כדקאמרת לאשמועינן דאי יהיב 
כולהו למטה כשר (למטה) ארבע 
וכפר הוה ליה למיכתב להכשיר 

   ה:ארבע המתנות למט
ואימא וכפר אף ע''פ שלא נתן אלא 

. ולהכי אחת למעלה ושלש למטן
לא כתיבי ארבעה משום דחדא 
מיהא (לא) מעכבא בלמעלה ותלת 
איתכשרי למטה אבל למיעקרינהו 

   לא:
. מדם פר יום הכפורים הזה ממנו

   בסדר יומא:
. כדכתיב אחת למעלה ושבע למטה

על פני הכפרת קדמה ולפני הכפרת 
עמים (ויקרא טז) וקא יזה שבע פ

ס''ד אחת מחצי עביו של כפרת 
   ולמעלה ושבע מחציה ולמטה:

. כדמפרש ומשני ההוא כמצליף
   ואזיל:
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ַמְצִליף"?    ַמאי "ּכְ

  
ָדָנא ַרב ְיהּוָדהַמֲחֵוי  ַמְנּגְ    .ּכְ

  
ָעִמים" ַבע ּפְ ַח ׁשֶ ל ִמְזּבֵ ה ַעל ָטֳהרֹו ׁשֶ    ,(יומא נח:) "ִהּזָ

יּה    לח,ב ְלּגֵ ַח, ּדְ ַמאי ָלאו ַאּפַ   ִמְזּבֵ
י ְדָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ יֹוָמא" :ּכִ   ! "ְטַהר ִטיֲהָרא ּדְ

  
יָלאָאַמר  ר ׁשֵ   : ָרָבא ּבַ

יּלּוֵייּה.   לֹא, ַאּגִ
  

ְכִתיב ַמִים ָלטַֹהר" :ּדִ ָ   . (שמות כד, י) 255"ּוְכֶעֶצם ַהׁשּ
  

יַרִים!  א ׁשִ   ְוָהִאיּכָ
  

ִבי.  יַרִים ָלא ְמַעּכְ   ׁשִ
  

ִבי!  ָאַמר ְמַעּכְ ַמאן ּדְ א ּדְ ִאיּכָ ִניִמים, ּדְ יַרִים ַהּפְ א ׁשִ   ְוָהִאיּכָ
  

ַחד ָמקֹום ָקָאְמִריַנן.     ּבְ
   

                                                           
ַמֲע  255 ָרֵאל ְוַתַחת ַרְגָליו כְּ ְראּו ֵאת ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ַמִים ָלטַֹהרַוּיִ ָ יר ּוְכֶעֶצם ַהׁשּ ּפִ ה ִלְבַנת ַהּסַ   ׂשֵ

  רש"י
. כאדם המכה מלקות כמנגדנא

ארבעים ברצועה זו למטה מזו 
בסמוך ולא שכיון אחת מחציו 
ולמעלה והשאר מחציו ולמטה 
והא דקתני האחת חלוקה 

דו קתני מהשבע לענין צידוד י
כדמפרש התם כשהוא מזה 
למעלה מצדד ידו למטה וכשהוא 

   מצדד ידו למעלה: מזה למטה
. והתנן התם הזה הזה על טהרו

על טהרו של מזבח הפנימי 
כדכתיב והזה עליו מן הדם וגו' 

  (גם זה שם):
. כנגד מאי לאו אפלגיה דמזבח

חצי גובהו ואי אפשר לצמצם 
שלא יהא מקצתם למעלה 

   :ומקצתם למטה
   . צהרים:טיהרא

. על גגו של לא אגילוייה דמזבח
מזבח שהיה מטהרו תחילה 
מדשן שעליו ומגלה את גגו ועל 
שמטהרו ומייפהו קרי ליה טהרו 

   כדכתיב וטהרו:
. שנשפכים והא איכא שירים

   ליסוד ועיקר המתנות למעלה:
. כפרה ואנן שירים לא מעכבי

בדמים המעכבים קאמרינן דלא 
מעלה וחציין מצינו חציין ל

   למטה:
. לקמן דאיכא למ''ד מעכבי

באיזהו מקומן (דף נב.) ועיקר 
המתנות בקרנות הפנימי דהיינו 
למעלה והשירים ביסוד מזבח 

   החיצון דהיינו למטה:
  . במזבח אחד:בחד מקום
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        לח, ב לח, ב לח, ב לח, ב  . 4
אי"[ ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

ַח ַהִחיצֹון,  ִנין ַעל ִמְזּבֵ יתָּ ל ַהּנִ   ּכָ
ָנה ַאַחת  ַמתָּ ר,  -ָנַתן ּבְ יּפֵ   ּכִ

את י ַמתָּ  - ּוְבַחטָּ תֵּ   נֹות. ׁשְ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

ָנה ַאַחת  ָתָנּה ַמתָּ ּנְ את ׁשֶ ר –ַאף ַחטָּ יּפֵ   ]."ּכִ
  

ְנָיא    :ּתַ
ן ַיֲעקֹב" י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
את,  ַחטָּ ּבְ נֹות ׁשֶ י ַמתָּ תֵּ   ׁשְ

ָבִחים  ָכל ַהּזְ ּבְ ֶרת,    -ְוַאַחת ׁשֶ   ַמתֶּ
   .לֹותּוְמַפגְּ 

ל ית ִהּלֵ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
את ַחטָּ ּבְ    ,ַאַחת ׁשֶ

ָבִחים  ָכל ַהּזְ ּבְ ֶרת    –ְוַאַחת ׁשֶ    ,ַמתֶּ
ֶלת   . "ּוְמַפּגֶ

  
ֲעָיאַמְתִקיף ָלּה    : ַרב אֹוׁשַ

ל!  אי ְוחּוְמֵרי ֵבית ִהּלֵ ּמַ י ֵבית ׁשַ י קּוּלֵ ּבֵ ן, ִליְתְנֵייּה ּגַ   ִאם ּכֵ
  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
י ִאיְת  ילּכִ יָרא ִאיְתׁשִ יל, ְלֶהּתֵ    ,ׁשִ

אי ְלחּוְמָרא.   ּמַ ית ׁשַ ָהוּו ְלהּו ּבֵ   ּדְ
   

  
  
  

  רש"י
. שתי מתנות שבחטאת מתירות

כל זמן שלא ניתן שתים לא 
הותרו אימורין להקטרה ולא 

   ה:הבשר לאכיל
. אם נתן שתיהן ומפגלות

במחשבת פיגול אבל אחת 
בשתיקה ואחת במחשבה לא 

   פיגל שאין מפגלין בחצי מתיר:
. להך פלוגתא בעדיות לתנייה

גבי קולי בית שמאי שכולן נסדרו 
במשנת עדיות והא נמי קולי ב''ש 
הוא דלב''ש לא פיגל אלא אם כן 
חישב בשתיהן ולבית הלל פיגל 

   באחת מהן:
. משנה בבית המדרש תשילכי אי

תחילה ונחלקו עליה בית שמאי 
   וב''ה:

. לענין היתר להיתירא איתשיל
הבשר והאימורין נשאלה שעמד 
השואל ושאל נתן מתנה אחת 
בחטאת ונשפך הדם הותרו 
האימורין והבשר או לא הותרו 
עמדו בית שמאי ופסלו עמדו 
ב''ה והכשירו דהוו להו ב''ש 

יון חומרא ומינה גמרינן דכ
דאינה מתרת לבדה אינה 

  מפגלת:
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        לט, אלט, אלט, אלט, א    ––––לח, ב לח, ב לח, ב לח, ב  . 5
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

אֹות ַחּטָ ּבַ נֹות ׁשֶ לֹׁש ַמּתָ ְיָלה.   :ׁשָ ּלַ אֹות ּבַ   ֵאיָנן ּבָ
  ּוָבאֹות ְלַאַחר ִמיָתה. 
חּוץ  ֲעֶלה ֵמֶהן ּבַ יב.  -ְוַהּמַ   ַחּיָ

  
אר ָאַמ  ּפָ   : ַרב ּפַ

תֹו,  ְתִחּלָ   ֵיׁש ֵמֶהן ּכִ
סֹופוֹ    .ְוֵיׁש ֵמֶהן ּכְ

   

  חּוץ, 
  ְוַלְיָלה, 

   ,ָזרּות
ֵרת,    ּוְכִלי ׁשָ

  ֶקֶרן, 
ע,    ְוֶאְצּבַ
יּבּוס,    ּכִ

יַרִים  ָתן –ְוׁשִ ְתִחּלָ    .ּכִ
  

  ִמיָתה, 
ְרָיא    ,ָלא ׁשָ

ָלא,    ְוָלא ְמַפּגְ
אי  סֹוָפ  –ְוָלא ַעְייָלא ְלַגּוַ    .ןּכְ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

   ?ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה 
ְתַנן    :ּדִ

ֶגד " אר ַעל ַהּבֶ ּוָ ז ִמן ַהּצַ יּבּוס.  -ִניתַּ   ֵאינֹו ָטעּון ּכִ
ֶרן,    ִמן ַהּקֶ

סֹוד  יּבּוס -ּוִמן ַהּיְ   . (זבחים צג.) "ֵאינֹו ָטעּון ּכִ
ֶרן  יּבּוס.  -ָהא ִמן ָהָראּוי ַלּקֶ   ָטעּון ּכִ

  
סֹוד " ,ְוִליַטֲעֵמיךְ  יּבּוס -ִמן ַהּיְ   , (זבחים צג.) "ֵאינֹו ָטעּון ּכִ

סֹוד  יּבּוס? -ָהא ִמן ָהָראּוי ַלּיְ    !ָטעּון ּכִ
ה ר ַיּזֶ ה!  (ויקרא ו, כ) 256""ֲאׁשֶ ָבר הּוּזָ ּכְ ָרט ָלֶזה ׁשֶ ִתיב, ּפְ   ּכְ

י?    ָהא ַמּנִ
י ְנֶחְמָיה ִהיא,    ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
י ְנֶחְמָיה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

חּוץ ׁשְ  ִהְקִריָבן ּבַ ם ׁשֶ יב –ָיֵרי ַהּדָ    .(זבחים קי:) "ַחּיָ
  

ְמַעּתְ ֵליּה  ׁשָ ָהֵוי ֵאיָבִרים ּוְפָדִרים. לְ ֵאיַמר ּדְ י ְנֶחְמָיה ְלִעְנַין ַהֲעָלָאה, ִמיֵדי ּדְ   ַרּבִ
ְמַעּתְ ֵליּה? יּבּוס ִמי ׁשָ    !ְלִעְנַין ּכִ

  
  ִאין.  

  ְוָהַתְנָיא:   לט,א
ע" ִמים ַהטְּ יּבּוס,  -ּוִנין ְיסֹוד ּדָ   ְטעּוִנין ּכִ

ָבה  ֶהן,  -ּוַמֲחׁשָ   מֹוֶעֶלת ּבָ
חּוץ  ֲעֶלה ֵמֶהן ּבַ יב.  -ְוַהמַּ   ַחּיָ

ה  ִכין ָלַאּמָ ּפָ ׁשְ ִמים ַהּנִ יּבּוס,   -ְוּדָ   ֵאין ְטעּוִנין ּכִ
ֶהן,  ָבה מֹוֶעֶלת ּבָ   ְוֵאין ַמֲחׁשָ

חּוץ  ֲעֶלה ֵמֶהן ּבַ טּור –ְוַהּמַ   ."ּפָ
חּוץַמאן ׁשָ  ָאַמר: ַמֲעֶלה ֵמֶהן ּבַ י ְנֶחְמָיה ִהיא,  - ַמְעּתָ ֵליּה ּדְ יב? ַרּבִ   ַחּיָ
יּבּוס.  :ְוָקָאַמר   ָטעּון ּכִ

  

                                                           
ָמקֹום ָק   256 ס ּבְ ַכּבֵ ה ָעֶליָה תְּ ר ִיּזֶ ֶגד ֲאׁשֶ ָמּה ַעל ַהּבֶ ה ִמּדָ ר ִיּזֶ ׁש ַוֲאׁשֶ ָרּה ִיְקּדָ ְבׂשָ ע ּבִ ר ִיּגַ   דֹׁש ּכֹל ֲאׁשֶ

  רש"י
. אחרות אמר רבי יוחנן שלש מתנות

שבחטאת אין באות בלילה ואע''פ שאינן 
מעכבים ולאו זריקה גמורה היא מיהו 
דם נפסל בשקיעת החמה כדלקמן ואין 

   מעלין לגבי מזבח לכתחילה:
. אם נתן מתנה באות לאחר מיתה

 ראשונה ומתו בעליה כבר כפר בראשונה
ואין שם חטאת גמורה על הדם עוד 

   לפסול משום חטאת שמתו בעליה:
. יש מדברים שבתורת יש מהן כתחלתו

דמים שהשלש מתנות כמתנה ראשונה 
   ויש דברים שהן בתורת שירי הדם:

. הזורק אותן בחוץ חייב שהרי חוץ
ראויים לפנים בתורת זריקה גמורה 
ואסור ליתנן בלילה דנפסלו מלזרוק 

היא וזר חייב עליהן מיתה  והא זריקה
בפנים וטעונות כלי שרת ומתנה אצבע 
וכיבוס אם ניתז מדם החטאת על הבגד 
לאחר שנתן במתנה אחת טעון כיבוס 
כדכתיב ואשר יזה מדמה וגו' כאילו 
ניתז קודם לכן אבל אם נתן כל מתנותיה 
ואח''כ ניתז מן השירים אין טעון כיבוס 

לזה כדאמרינן בשמעתין אשר יזה פרט 
   שכבר הוזה:

. חטאת שקיבל דמה בארבע שירים
כוסות ונתן מתנה אחת מכל אחד כולן 
נעשו שירים לישפך ליסוד אף הג' כוסות 

   שירים שלהן כמו הראשונים:
   . כמתנה הראשונה:כתחלתו

   . באות לאחר מיתה כדאמר לעיל:מיתה
   . בשר שכבר הותר:לא שריא

. אם נתן הראשונה בשתיקה ולא מפגלא
השלש במחשבה לא פיגל וכשר כדתנן ו

   במתני':
. אין להם תורת פסול כניסת ולא עיילא

פנים שאם נתן מתנה אחת בחוץ והכניס 
השאר להיכל לא נפסל משום חטאת 
שנכנס דמה לפנים דכתיב לכפר בקודש 

   (ויקרא ו) בראוי לכפרה הכתוב מדבר:
   . כשירים:כסופן

   . דטעונה כיבוס:מנא אמינא לה
מן הצואר על הבגד אין טעון ניתז 
. כדאמרינן בפרק דם חטאת כיבוס

(לקמן דף צג.) אשר יזה בראוי להזאה 
   יצא זה שלא נתקבל בכלי:

. משנגע בקרן המזבח ניתז על מן הקרן
   הבגד:

. משנשפכו שירים ליסוד או מן היסוד
   ניתז מן היסוד לבגד:

. כדאמרינן אשר יזה אין טעון כיבוס
   זה:פרט לזה שכבר הו
. כל דהו ואפילו שלש הא מן הראוי לקרן

   מתנות שבחטאות טעון כיבוס:
. כגון שירי הדם הא מן הראוי ליסוד

   הראויין לישפך ליסוד:
   . בתמיה:טעון כיבוס

. הא מילתא הא מני ר' נחמיה היא כו'
הש''ס קאמר לה ומסקנא דקושיין היא 
לאפוקי מדרב פפא כלומר מהא לא 

הא רבי נחמיה היא איריא טעמא דידך ד
   דאפילו בשירים נמי טעון כיבוס:

. אף של חטאות החיצונות שירי הדם
שהקריבן בחוץ חייב אלמא דם קחשיב 

   להו:
. דלאו דמים נינהו מידי דהוי אאיברים

  המעלן בחוץ חייב משום דחזו לפנים:
   . בניחותא]:[והתניא

. היינו שירים דמים הטעונין יסוד
   שטעון שפיכת יסוד:

. אם חישב חשבה מועלת בהןמ
בשפיכתן על מנת לאכול בשר למחר 

   ולקמן רמינן עלה:
. שנפסלו ודמים הנשפכין לאמה

ושופכין אותו לסילון שבעזרה המוציא 
  לנחל קדרון:
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ֶהןוּ  ָבה מֹוֶעֶלת ּבָ    ?!ַמֲחׁשָ
   :ְוָהַתְנָיא

ָרה, " ּפָ ִבין ֶאת ַהּכַ ֵאין ְמַעּכְ יַרִים ְוַהְקָטַרת ֵאימּוִרין ׁשֶ   ָיְצאּו ׁשִ
ָב  ֵאין ַמֲחׁשָ ֶהןׁשֶ   ! "ה מֹוֶעֶלת ּבָ

  
את.  ַחּטָ ּבְ נֹות ׁשֶ לֹׁש ַמּתָ ׁשָ ְנָיא ַהִהיא ּבְ י ּתַ   ּכִ

  
ֶרן ָאְזִלי!    ִאי ָהִכי, ְטעּוִנין ְיסֹוד? ַלּקֶ

  
  ִניְטֲעִנין ְיסֹוד.  :ֵאיָמא

  
ֶהן? ָבה מֹוֶעֶלת ּבָ    !ּוַמֲחׁשָ

ְרָיא    :ָהָאְמַרּתְ     ,ָלא ׁשָ
ָלא    ,ְוָלא ְמַפּגְ
אי ְוָלא ַעְייָלא  סֹוָפן!  -ְלַגּוַ   ּכְ

  
ִניִמים.  ִמים ַהּפְ ּדָ ְנָיא ַהִהיא ּבְ י ּתַ א, ּכִ   ֶאלָּ

  
ִמים ַהִחיצֹוִנים ַמאי?  ּדָ   ֲאָבל ּבְ

טּור    ?ּפָ
ה ִכין ָלַאּמָ ּפָ ׁשְ ִמים ַהּנִ ָתֵני ּדָ ִדיָדּה:  - ַאּדְ   ִליְפלֹוג ְוִליְתֵני ּבְ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ִני :ּבַ ִמים ַהּפְ ּדָ טּור! ּבְ ִמים ַהִחיצֹוִנים ּפָ ּדָ   ִמים, ֲאָבל ּבְ
  

י ְנֶחְמָיה ִהיא,  י? ַרּבִ   ָהא ַמּנִ
חּוץ ּדְ  ִהְקִריָבן ּבַ ם ׁשֶ ָיֵרי ַהּדָ ָלָתא ִחּיּוֵבי -ָאַמר: ׁשְ טּוֵרי ְלַבֲהֵדי ּתְ ָלָתא ּפְ ֵני ֵליּה ּתְ יב. ְולֹא ִמּתְ    .ַחּיָ
  

  ָאַמר:  ָרִביָנא
ֶרן" ׁש, - "ִמן ַהּקֶ    ַמּמָ

סֹוד"" סֹוד.  - ִמן ַהּיְ   ִמן ָהָראּוי ַלּיְ
  

אָאַמר ֵליּה  זָּ ר ּגַ ֲחִליָפא ּבַ    :ָרִביָנאלְ  ַרב ּתַ
  !ֵאיָמא: ִאיִדי ְוִאיִדי ָראּוי הּוא

  
  ַהאי ַמאי? 

ֶרן ָאְמַרּתְ לֹא א ָראּוי ַלּקֶ ּתָ ֲעָיא ,ָהׁשְ סֹוד ִמיּבָ    ?!ָראּוי ַלּיְ
א:  ֶרן"ֶאּלָ ׁש, ִמן ַהּקֶ  - "ִמן ַהּקֶ   ֶרן ַמּמָ

סֹוד" סֹוד.   - "ִמן ַהּיְ   ִמן ָהָראּוי ַלּיְ
   

  
  
  

  רש"י
. דמחשבה מועלת כי תניא ההיא

   בהן:
. וכולה חדא בשלש מתנות כו'

מלתא היא דמסקנא דקושיא 
א היא ולאו שינויא כלומר ל

תשמע מיניה דשירים טעון 
כיבוס ואפי' לר' נחמיה דהך 
ברייתא בשלשה מתנות 

   שבחטאות:
. מצות טעינת יסוד נטענין יסוד

   עליהם ששופך שיריהם ליסוד:
ה''ג אלא כי תניא ההיא בדמים 

. ולעולם בשירים הפנימיים
וכמ''ד לקמן שירים הפנימים 
מעכבי הילכך חשיבי לפגל לענין 

   בוס:חוץ ולענין כי
. אף ור' נחמיה היא דאמר

שירים החיצונים שהקריבן בחוץ 
חייב ומשום הכי לא מצי לפלוגי 

   בדידה:
. דלא מתני ליה תלתא פטורי

   בחיצונים:
. דתנא לבהדי תלתא חיובי

בפנימיות דבשלמא בכיבוס 
ובמחשבה מצי לפלוגי אבל 
   בהעלאת חוץ לא מצי למיתנייה:

. הא דפרכת לעיל רבינא אמר
טעמיך מן היסוד הוא דאין ולי

טעון כיבוס הא מן הראוי ליסוד 
כו' לאו פירכא היא דמן הקרן מן 
הקרן ממש קאמר הא מן הראוי 
לקרן כגון שלש מתנות שבחטאת 
טעון כיבוס כדרב פפא והא דתנן 
בהו מן היסוד לאו מן היסוד 
ממש דתידוק מינה הא מן הראוי 
ליסוד טעון כיבוס ותקשה לך 

י ליסוד קאמר אלא מן הראו
ואשמעינן דמשכלתה זריקה אין 
השירים טעון כיבוס דאילו מן 
היסוד ממש לא איצטריכא ליה 
דהשתא מן הקרן אמרת לא מן 

   היסוד מיבעי:
. וקמ''ל ואימא אידי ואידי ראוי

דיש לך ראוי לקרן ואין טעון 
כיבוס ואיזה זה שלשה מתנות 

   שבחטאת:
. משנתן ראוי לקרן אמרת לא

שונה ממעטת לכוליה מתנה רא
   דם מכיבוס:

. דכבר נגמרו ראוי ליסוד
מתנותיו מיבעיא ליה למיתני 
בתמיה הא מקמייתא אידחי ליה 

   מכיבוס:
. אלא ודאי מן הקרן קרן ממש

אבל הראוי לקרן כל זמן שלא 
גמר מתנותיו טעון כיבוס והדר 
אשמעינן דמן הראוי ליסוד אין 
טעון כיבוס ולמעוטי שירים דאי 

יסוד ממש לא איצטריכא מן ה
  ליה:
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        לט, אלט, אלט, אלט, א . 6
נֹות " תָּ ר ַאַחת ִמן ַהּמַ ִאם ִחיסֵּ ִניִמי ׁשֶ ַח ַהּפְ ִנין ַעל ִמְזּבֵ יתָּ ל ַהּנִ ר -ּכָ יּפֵ ִאיּלּו לֹא ּכִ    ."ּכְ
  

ַנן נּו ַרּבָ   :ּתָ

ה"" ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ה... ּכַ   א ִלְלמֹוד? ַמה ּבָ  (ויקרא ד, כ) 257"ְוָעׂשָ

ָאתֹו,  ַהּזָ   ִלְכּפֹול ּבְ
נֹות  תָּ ל ַהּמַ ר ַאַחת ִמּכָ ִאם ִחיסֵּ ד ׁשֶ ה ְולֹא ְכלּום.  -ְוִלּמֵ   לֹא ָעׂשָ

ָכל ָמקֹום,  בֹות ּבְ ְמַעּכְ ַבע, ׁשֶ ן ׁשֶ א ַמתַּ   ֵאין ִלי ֶאּלָ
ע  ן ַאְרּבַ ִיין?  -ַמתַּ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: ה תַּ ן ַיֲעׂשֶ ר"...  "ּכֵ ּפּוִרים,   - יקרא ד, כ)(ו ַלּפָ ר יֹום ַהּכִ  ֶזה, ּפַ

ה ְלַפר"   לט,ב ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ יַח,  - (ויקרא ד, כ) "ּכַ ר ּכֵֹהן ָמׁשִ   ֶזה ּפַ
את" ִעיֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה.  - (ויקרא ד, כ) "ַהַחּטָ   ֵאּלּו ׂשְ

י ֳחָדׁשִ  ִעיֵרי ָראׁשֵ ִעיֵרי ָהְרָגִלים ּוׂשְ ה ַאף ׂשְ ֲאִני ְמַרּבֶ   ים?  ָיכֹול ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:   . (ויקרא ד, כ) ּלֹו"" תַּ

  
  ּוָמה ָרִאיָת ְלַרּבֹות ֶאת ֵאּלּו, ּוְלהֹוִציא ֶאת ֵאּלּו? 

תּוב ּוִמיֵעט,  ה ַהּכָ ִריּבָ   ַאַחר ׁשֶ
ִרין ַעל ֲעֵביַרת ִמְצָוה ְידּוָעה,  ַכּפְ ּמְ ה ָאִני ֶאת ֵאּלּו ׁשֶ   ְמַרּבֶ

ֵאין ְמַכּפְ    ִרין ַעל ֲעֵביַרת ִמְצָוה ְידּוָעה. ּומֹוִציא ֲאִני ֵאּלּו ׁשֶ
  

ר" ּלֹא ָסַמְך,  - (ויקרא ד, כ) "ְוִכּפֶ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
יַרִים.  - "ְוִנְסַלח" ּלֹא ָנַתן ׁשִ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ

  
יַרִים?  ְסִמיָכה ְוׁשִ יר ּבִ אֹות, ּוְלַהְכׁשִ ַהּזָ   ּוָמה ָרִאיָת ִלְפסֹול ּבְ

  
אוֹ  : ּפֹוֵסל ּבַהּזָ ָכל ָמקֹום, ָאְמַרתְּ בֹות ּבְ ַעּכְ ּמְ   ת ׁשֶ

ָכל ָמקֹום בֹות ּבְ ֵאין ְמַעּכְ יַרִים ׁשֶ ְסִמיָכה ְוׁשִ יר ֲאִני ּבִ   .  "ּוַמְכׁשִ
  

   :ָאַמר ָמר   מ,א
ָכל ָמקֹום" בֹות ּבְ ְמַעּכְ ַבע, ׁשֶ ן ׁשֶ א ַמתַּ   . "ֵאין ִלי ֶאּלָ
  

  ֵהיָכא? 
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָפָרה ּוִבְנָגִעים.    ּבְ

  
  

ע ַמ " ן ַאְרּבַ ִין?  -תַּ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: ה" תַּ ן ַיֲעׂשֶ   . "(ויקרא ד, כ) "ּכֵ
  

ָנא  ַבע"ַמאי ׁשְ ן ׁשֶ   ? "ַמתַּ
ְכִתיָבן ּוְכִפיָלן     .ּדִ

ע" ן ַאְרּבַ ִתיָבן ּוְכִפיָלן - "ַמתַּ   !ַנִמי ּכְ
  

י ִיְרְמָיהָאַמר    : ַרּבִ
ְמעֹון.  י ׁשִ א ְלַרּבִ   לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ

  
ַת     :ְנָיאּדְ

ִים,  - (ויקרא ד, ז) 258"ֶקֶרן ְקָרנֹות" ְלַמְעָלה אֹוֵמר:" תַּ   ׁשְ

ה הּוא אֹוֵמר:  ע,  - (ויקרא ד, יח) 259"ֶקֶרן ְקָרנֹות"ְלַמטָּ   ַאְרּבַ
ְבֵרי  ְמעֹוןּדִ י ׁשִ   . ַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  ֵאינֹו ָצִריְך, 

                                                           
ה ּלוֹ  257 ן ַיֲעׂשֶ את ּכֵ ה ְלַפר ַהַחּטָ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ר ּכַ ה ַלּפָ ר ֲעֵלֶהם ַהּכֵֹהן ְוִנְסַלח ָלֶהםְוָעׂשָ    ְוִכּפֶ
ים ִלְפֵני ה 258 ּמִ ח ְקטֶֹרת ַהּסַ ם ַעל ַקְרנֹות ִמְזּבַ ַתח אֶֹהל מֹוֵעד 'ְוָנַתן ַהּכֵֹהן ִמן ַהּדָ ר ּפֶ ח ָהעָֹלה ֲאׁשֶ ּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ִמְזּבַ ר ִיׁשְ ם ַהּפָ ל ּדַ אֶֹהל מֹוֵעד ְוֵאת ּכָ ר ּבְ   ֲאׁשֶ
ם ִיתֵּ  259 ח הָ ּוִמן ַהּדָ ּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ִמְזּבַ ם ִיׁשְ ל ַהּדָ אֶֹהל מֹוֵעד ְוֵאת ּכָ ר ּבְ ר ִלְפֵני ְיהָֹוה ֲאׁשֶ ַח ֲאׁשֶ ְזּבֵ ַתח אֶֹהל מֹוֵעדן ַעל ַקְרנֹת ַהּמִ ר ּפֶ   עָֹלה ֲאׁשֶ

  רש"י
. בפר העלם דבר לאחר שפי' ועשה כאשר עשה

בו כל מתנות דמו שנה לכתוב ועשה לפר כאשר 
עשה לפר החטאת וגו' ומקרא שאינו צריך הוא 
שהרי כל עבודותיו נתפרשו חוץ מיותרת הכבד 
ושתי הכליות שהוא צריך ללמוד מפר כהן 

ליכא למימר משיח האמור למעלה הימנו והא 
דלהכי הדר ואקשינהו להא מלתא דהאי קרא 
כתיב ביה כפרה וכפר עליהם וגו' ואימורין לא 
מעכבי כפרה אלא כולה לדרשא וסרסהו דע''כ 
לא מצי למימר כדכתיב כאשר עשה לדם הפר 
דמשמע מאחרינא יליף דלא חסר מידי דניבעי 
למילפיה אלא ועשה כאשר עשה לכפול 

כי משמע כאשר עשה באזהרת הזאות שלו וה
(לו) כאשר כתבתי לך כל עשיותיו ושנה עליהם 

   לעכב שאם חיסר כו' כן שמעתי במנחות:
. על הפרכת שמעכבות בכל מקום מתן שבע

   לקמן מפרש:
. שאין מעכבות בחטאת החיצונה מתן ארבע

כדאמרינן לעיל מניין שמעכבות בקרנות 
הפנימי ולקמן פריך למה לי קרא האי כפילא 

כאשר עשה נמי עלייהו קאי דהא אינהו ועשה 
   נמי בהדיא כתיבו:

. חזר וכפל ואם אינו תלמוד לומר כן יעשה לו
   לענין מתן שבע תנהו לענין מתן ארבע:

. להשוותו לפר העלם לפר זה פר יום הכפורים
  דבר ולקמיה מפרש למאי הילכתא:

. לאו כאשר עשה כאשר עשה (לדם) לפר
ו אלא לפר קדריש שהרי כבר סירסו ודרש

   קדריש:
. האמור בפרשה העליונה זה פר כהן משיח

ולא נכפל לכך חזר והקישן יחד שלימד עיכוב 
   חיסור מתנותיו מזה:

. להביאן בדין פר אלו שעירי עבודת כוכבים
העלם דבר ליטעון הזיה על הפרוכת ועל מזבח 
הזהב ולישרף חוץ לשלש מחנות לפי שבמקומו 

   שלח לך:לא נתפרשו הלכותיו בפרשת 
יכול שאני מרבה שעירי הרגלים וראשי 

   . להיות פנימים ונשרפין:חדשים
   . לזה ולא לאחר:ת''ל כן יעשה לו

. לתורת פר מרבה אני שעירי עבודת כוכבים
   העלם דבר:

. כמותו שמכפרין על עבירת מצוה ידועה
ששניהם באין על חטא הידוע ומוציא אני של 

אין דומין לו רגלים שלא יהיו שוין לו שהרי 
בכפרתו שאלו באין על טומאת מקדש וקדשיו 
שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף שנטמא 
ונכנס למקדש ואינו מכיר ולא הודע לו לא 
טומאתו ולא כניסתו כדאמרינן בשבועות (דף 

   ב.):
   . וכפר מכל מקום:וכפר

   . עליו זקנים:אע''פ שלא סמכו
מזבח . ליסוד ונסלח אע''פ שלא נתן שירים

החיצון דלא תימא הואיל וכתיבא בה בהדיא 
כפילה דועשה כאשר עשה נמי עלייהו קאי 

   הילכך מעטינהו קרא:
. כדמפרש לקמיה בפרה שמעכבות בכל מקום

   ובנגעים:
. כדאמרינן בפרק סמיכה לא מעכבת בעלמא

   קמא וסמך ונרצה וכי סמיכה מכפרת וכו':
. בחטאת החיצונה שפיכת שירים לא מעכבא

  דברי הכל:ל
. והזה אל נכח פני אהל מועד וגו' וכתב בפרה

   חוקה לעיכובא:
. בלוג שמן של מצורע והזה מן השמן בנגעים

באצבעו וגו' וכתיב זאת תהיה תורת המצורע 
  (ויקרא יד) וכל הווייה עיכובא:

   . בהדיא:דכתיבן
   . ועשה כאשר עשה:וכפילן

. דועשה מתן ארבע נמי כתיבן בהדיא וכפילן
ר עשה אכולה מילתא קאי ומהיכא תיתי כאש

   למעוטינהו:
. דאמר לא כתיב ביה לא נצרכא אלא לר''ש

אלא שתים ושתים אחרות בהיקשא דהאי 
קרא איתקוש פר כהן משיח ופר העלם דבר 
כדאמרן לפר זה פר כהן משיח הילכך אי לא 

   דהדר כפלינהו לא הוו כפולין:
   . בפר כהן משיח:למעלה
   . בפר העלם:למטה

. מדמצי למיכתב קרן וכתב קרנות קרן קרנות
הויא שתים דאית ליה לר''ש יש אם למקרא 

  וחוזרים ומלמדים זה מזה בהיקש:
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אֶֹהל מֹוֵעד" :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר אֶֹהל מֹוֵעד - , יח)(ויקרא ד "ּבְ ל ָהָאמּור ּבְ   . "ַעל ּכָ
  

י ְיהּוָדה,  ה"ְוַרּבִ ן ַיֲעׂשֶ   ַמאי ָעֵביד ֵליּה?  - (ויקרא ד, כ) "ּכֵ
  

ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא    :ִמיּבָ
ם, " ָיֵרי ַהּדָ ּפּוִרים ִלְסִמיָכה, ּוׁשְ ּלֹא ָלַמְדנּו ְלַפר יֹום ַהּכִ ִין -ְלִפי ׁשֶ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לוֹ  ה"ַמר: תַּ ן ַיֲעׂשֶ   . "(ויקרא ד, כ) "ּכֵ
  

ּפּוִרים לֹא ָלַמְדנּו?    ּוְלַפר יֹום ַהּכִ
ר"" :ָהא ָאַמְרּתָ  ּפּוִרים - "ַלּפָ   ! "ֶזה יֹום ַהּכִ

  
  ִאיְצְטִריְך, 

ָך ָאִמיָנא ְעּתָ ָרה :ָסְלָקא ּדַ ּפָ ָבא ּכַ ְמַעּכְ י ֲעבֹוָדה ּדִ    ,ָהֵני ִמיּלֵ
ָלא ְמַעכְּ  ָרה, ֵאיָמאֲאָבל ֲעבֹוָדה ּדְ ּפָ   לֹא,  :ָבא ּכַ

ַמע ָלן.    ָקַמׁשְ
  

ְמעֹון, ַהאי  י ׁשִ אֶֹהל מֹוֵעד"ְוַרּבִ   ?, ַמאי ָעֵביד ֵליּה "ּבְ
  

אֶֹהל מֹוֵעד" ה.   "ּבְ ל ֵהיָכל לֹא ָהָיה ַמּזֶ ְקָרה ׁשֶ ִאם ִנְפֲחָתה ּתִ ֵעי ֵליּה ׁשֶ   ִמּבָ
   

   ?ְוִאיָדךְ 
  
רֵמ    . ""ֲאׁשֶ
  

  ְוִאיָדְך? 
  

ר" ֵריׁש. לֹ  "ֲאׁשֶ   א ּדָ
  

  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
י ְיהּוָדה ַנִמי ִאיְצְטִריְך,    ְלַרּבִ

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ם,  :ָסְלָקא ּדַ ָיֵרי ַהּדָ ֲהָוה ְסִמיָכה ּוׁשְ   ִמיֵדי ּדַ
ָבא,  ְכִתיָבן ּוְכִפיָלן ָלא ְמַעּכְ ב ּדִ ַאף ַעל ּגַ   ּדְ

ב,  ְתַעּכֵ ע ַנִמי לֹא ּתִ ן ַאְרּבַ   ַמתַּ
ַמע לָ     .ןָקא ַמׁשְ

   
  

ּפּוִרים - "ְלַפר"" ר יֹום ַהּכִ   . "ֶזה ּפַ
  

  ְלַמאי ִהיְלְכָתא? 
ב יָטא – ִאי ְלַעּכֵ ׁשִ    !ּפְ

ה' יּה!  (ויקרא טז, לד) 260'ֻחּקָ ִתיָבה ּבֵ   ּכְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
י ְיהּוָדה,  א ְלַרּבִ   לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ

ִתיָבה ּדְ  י ּכְ ה'ָאַמר: ּכִ ְפִניםּדְ ַא  'ֻחּקָ ִבְגֵדי ָלָבן ּבִ ים ּבְ ֲעׂשִ    :ָבִרים ַהּנַ
ה ַלֲחֵבירֹו  ים ַמֲעׂשֶ ִאם ִהְקּדִ ה ְולֹא ְכלּום,  -ׁשֶ   לֹא ָעׂשָ

חּוץ ִבְגֵדי ָלָבן ּבַ ים ּבְ ֲעׂשִ ָבִרים ַהּנַ   : ֲאָבל ּדְ
ה ַלֲחֵבירֹו  ים ַמֲעׂשֶ ה ָעׂשּוי.  -ִהְקּדִ ָעׂשָ ֶ   ַמה ׁשּ

ִבי, ְכִסיְדָרן ָלא ְמ ּדִ ִמ  :ֵאיָמא אֹות ַנִמי ָלא ְמַעּכְ ִבי, ַהזָּ   ַעּכְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ   :ַרב ּפַ

  ּוִמי ָמֵצית ָאְמַרּתְ ָהִכי? 

                                                           
ל ַחּטֹאָתם ַאַחת בַּ  260 ָרֵאל ִמּכָ ֵני ִיׂשְ ר ַעל ּבְ ת עֹוָלם ְלַכּפֵ הְוָהְיָתה ּזֹאת ָלֶכם ְלֻחּקַ ה ֶאת מֹׁשֶ ה ְיהֹוָ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ַעׂש ּכַ ָנה ַוּיַ ָ   ׁשּ

 

  רש"י
. בשניהם על קרנות הרי הוא אומר

מזבח קטרת סמים אשר לפני ה' 
אשר באהל מועד והאי באהל מועד 
יתירא הוא דהא כתיב אשר לפני ה' 
ולמדך על כל הקרנות שבתוך 
ההיכל צריך ליתן: סמיכה ושפיכת 
שירים לא נאמרו בפרשת אחרי 

   מות:
. לרבות פר יוה''כ ת''ל כן יעשה

לסמיכה ושירים דהא פר יוה''כ 
בהאי קרא כתיב כדאמר לפר זה 

   יוה''כ:
. וכיון דאיתקש והאמרת לפר כו'

להאי איתרבו להו סמיכה ושירים 
   בהיקשא ולמה לי תו כן יעשה:

איתקש לעבודה  . כיס''ד אמינא
דמעכבא כפרה הוא דאיתקש 
כדכתיב וכפר בהאי קרא ולרבויי בי' 

   את בדם וטבילה כדמפרש לקמן:
. תקרת עלייתו וגגו תו לאו נפחתה

   אהל הוא:
. נפקא ליה ארבע קרנות מאשר

מאשר דמצי למכתב אשר לפני ה' 
באהל מועד למה לי [למיהדר] 
למיכתב אשר אלא על כל הקרנות 

דהאי אשר בתרא משום אשר באהל 
   מזבח לא איצטריך למיכתביה:

. אע''ג דכתיבי מתן לר' יהודה נמי
ארבע בהדיא וכפילן בועשה כאשר 

   עשה:
. כן יעשה לרבויינהו איצטריך
   שיעכבנו:

סד''א מידי דהוה אסמיכה ושירי 
. דפר העלם גופיה דכתיבן הדם

וכפילן ולא מעכבי כדאוקימנא 
נסלח עילוייהו מיעוטא דוכפר ו

   משום טעם דאין מעכבות בכ''מ:
. שאין מעכבות בחטאת מתן ארבע

החיצונה נמי לא ליעכבו דנימעטו 
   נמי מוכפר ונסלח:

. (דלענין סמיכה ושירים קמ''ל
שאין מעכבין בכ''מ קא חשיב להו 
כפרה) דאילו סמיכה ושירים אפילו 
עקרינהו לגמרי לא מעכבי ואילו 
מתן ארבע חדא מינייהו מעכב 

טאת החיצונה הילכך מייתינן בח
   לכולהו לעיכובא מוכן יעשה:

. דהא לא למאי הילכתא לעכב
כתיבן וכפילן ביה ואיצטריך 

   לאקשויי:
   . גרסינן גבי פר יוה''כ:פשיטא

   . שיהו כל המתנות מעכבות:לעכב
. בסוף פרשת אחרי מות חוקה כתיב

   והיתה זאת לכם לחוקת עולם וגו':
או לו (יומא . בפ' הוצילרבי יהודה

   דף ס.):
דאמר דברים הנעשין בבגדי לבן 

. מתנות וקטרת שעל בין מבפנים
   הבדים:

הקדים מעשה לחבירו לא עשה ולא 
   . דחוקה עלייהו כתיב:כלום

אבל דברים הנעשין בבגדי לבן 
. כגון מתנות פר ושעיר שעל מבחוץ

   הפרכת:
. הקדים שעיר לפר מה שעשה עשוי

והתם  דחוקה לאו עלייהו כתיב
   מפרש טעמייהו:

. אלמא אימא מדכסדרן לא מעכבי
חוקה לאו עלייהו קיימא מנין 
הזאות גופייהו נמי לא ליעכב אם 

   חסר מהן:
   . היקשא דהכא:קמ''ל

. דלר' יהודה ומי מצית אמרת הכי
  עיכובא מהכא יליף:
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   :ְוָהַתְנָיא
ר ֶאת ַהּקֶֹדׁש"" ּפֵ ה ִמּכַ    – (ויקרא טז, כ) 261"ְוִכּלָ

ר  יּפֵ ה,  -ִאם ּכִ יּלָ   ּכִ
ר  יּפֵ ה,  -ְוִאם לֹא ּכִ יּלָ   לֹא ּכִ

י ֲעִקיָבאְבֵרי ּדִ    . ַרּבִ
י ְיהּוָדהָאַמר לֹו     :ַרּבִ

ֵני ָמה לֹא נֹאַמר: ה  ִמּפְ יּלָ ר,  -ִאם ּכִ יּפֵ   ּכִ
ה  יּלָ ר? -ְוִאם לֹא ּכִ יּפֵ   ! "לֹא ּכִ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

א:  ם ... "ֶאתלֹא ִנְצְרָכא, ֶאּלָ   . (ויקרא ד, ו) 262"ּוִבְטִביָלה ּדָ
  : ר ַיֲעקֹבַרב ַאָחא ּבַ ָאַמר  - "ֶאת"

יר    מ,ב ע. ^לֹא ִנְצְרָכא ְלַהְכׁשִ ֶאְצּבַ ּבְ ין ׁשֶ   ִאּמִ
ם" ּדָ ָרא.  - (ויקרא ד, ו) "ּבַ יעּור ְטִביָלה ֵמִעיּקָ ם ׁשִ ּדָ ֵהא ּבַ ּיְ   ׁשֶ
ג.   - (ויקרא ד, ו) ""ְוָטַבל   ְולֹא ְמַסּפֵ

  
ב  ם"ְוִאיְצְטִריְך ְלִמְכּתַ ּדָ   , "ּבַ

ַתב ַרֲחָמָנא ִאי ּכָ ָרא ַבל""ְוָט  :ּדְ יעּור ְטִביָלה ֵמִעיּקָ א ׁשִ ֵליּכָ ב ּדְ    –, ֲהָוה ָאִמיָנא: ַאף ַעל ּגַ
ַתב ַרֲחָמָנא  ם"ּכָ ּדָ    ."ּבַ

ַתב ַרֲחָמָנא ם" :ְוִאי ּכָ ּדָ ג :, ֲהָוה ָאִמיָנא"ּבַ ַתב ַרֲחָמָנא  - ֲאִפיּלּו ְמַסּפֵ   . "ְוָטַבל"ּכָ
  
ים" ח ְקטֶֹרת ַסּמִ    ?ה ִליָלּמָ  - (ויקרא ד, ז) 263"ִמְזּבַ
  

ים  ּמִ ְקטֹוֶרת ַהּסַ ַח ּבִ ְזּבֵ ְך ַהּמִ ִאם לֹא ִנְתַחּנֵ ה -ׁשֶ    .לֹא ָהָיה ַמּזֶ
  

  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ אּדְ ּתַ ּפָ    :ַרב ּפַ

ה" ה "ְוָעׂשָ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ   , (ויקרא ד, כ) 264"... ּכַ

ְלמּוד לֹוַמר ר" :ַמה תַּ   ? (ויקרא ד, כ) "ַלּפָ
ּפּוִר  ר יֹום ַהּכִ ִעְנָין, ְלַרּבֹות ּפַ ָאמּור ּבָ ֶ   ים ְלָכל ַמה ׁשּ

ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ
ָמֵעאלָאַמר  י ִיׁשְ   : ַרּבִ

ים.  :ַקל ָוחֹוֶמר ים ְלַמֲעׂשִ ָוה ַמֲעׂשִ ן ִהׁשְ ן ְלָקְרּבָ ָוה ָקְרּבָ ּלֹא הּוׁשְ ָמקֹום ׁשֶ   ּוַמה ּבְ
ן ן ְלָקְרּבָ ָוה ָקְרּבָ ִהׁשְ ֶוה ַמֲעׂשֶ  ,ָמקֹום ׁשֶ ׁשְ ּיִ ין ׁשֶ ה?ֵאינֹו ּדִ    !ה ְלַמֲעׂשֶ

ְלמּוד לֹוַמר א: ַמה תַּ ר"" :ֶאּלָ ל ִצּבּור,  ?(ויקרא ד, כ) ַלּפָ ָבר ׁשֶ ר ֶהְעֵלם ּדָ   ֶזה ּפַ

ר"" יַח  - (ויקרא ד, כ) ַלּפָ ר ּכֵֹהן ָמׁשִ   . "ֶזה ּפַ
  

  

   :ָאַמר ָמר
ן" ן ְלָקְרּבָ ָוה ָקְרּבָ ּלֹא הּוׁשְ ָמקֹום ׁשֶ   . "ּוַמה ּבְ
  

ָוה ָק ַמאי  ן""לֹא הּוׁשְ ן ְלָקְרּבָ   ? ְרּבָ
ּפּוִרים :ִאיֵליָמא ִעיר יֹום ַהּכִ ּפּוִרים ּוׂשְ ר יֹום ַהּכִ    – ּפַ

א ְלִמיְפַרךְ  ָמם ִלְפַניי ְוִלְפִנים!  :ִאיּכָ ן ִנְכָנס ּדָ ּכֵ ָהָנְך, ׁשֶ   ַמה ּלְ
ִעיֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה ל ִצּבּור ּוׂשְ ָבר ׁשֶ ר ֶהְעֵלם ּדָ א ּפַ    - ֶאּלָ

א ְלִמיְפַר  ִרין ַעל ֲעֵבירֹות ִמְצָוה ְידּוָעה! ִאיּכָ ן ְמַכּפְ ּכֵ ָהָנְך ׁשֶ   ְך: ַמה ּלְ
  

א ּפּוִרים.  ,ֶאלָּ ל יֹום ַהּכִ ִעיר ׁשֶ ל ִצּבּור ּוׂשְ ָבר ׁשֶ ר ֶהְעֵלם ּדָ   ּפַ
ן,  :ְוָהִכי ָקָאַמר ן ְלָקְרּבָ וּו ָקְרּבָ ּלֹא הּוׁשְ ָמקֹום ׁשֶ   ּוַמה ּבְ

ר ַהאי ּפַ ִעיר ,ּדְ הּו, הּוׁשְ  ,ְוַהאי ׂשָ ָכַתב ּבְ ים ְלַמאי ּדְ ים ְלַמֲעׂשִ   וּו ַמֲעׂשִ
ן,  ן ְלָקְרּבָ ָוה ָקְרּבָ הּוׁשְ   ָמקֹום ׁשֶ

ין    מא,א ר ֵאינֹו ּדִ ר ְוַהאי ּפָ ַהאי ּפַ ים? ^ּדְ ים ְלַמֲעׂשִ וּו ַמֲעׂשִ הּוׁשְ   ׁשֶ
ר ּכֵֹהן  ם ּוְטִביָלה" ִמּפַ ּדָ ּפּוִרים ִל"ֶאת ּבַ ר יֹום ַהּכִ יַח. ְוָאָתא ֵליּה ּפַ   ָמׁשִ

                                                           
ִעיר ֶהָחי 261 ָ ַח ְוִהְקִריב ֶאת ַהׂשּ ְזּבֵ ר ֶאת ַהּקֶֹדׁש ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהּמִ ּפֵ ה ִמּכַ   ְוִכּלָ
ָעִמים ִלְפֵני ְיהָֹוה ֶא  262 ַבע ּפְ ם ׁשֶ ה ִמן ַהּדָ ם ְוִהּזָ ּדָ עֹו ּבַ רֶֹכת ַהּקֶֹדׁש ְוָטַבל ַהּכֵֹהן ֶאת ֶאְצּבָ ֵני ּפָ  ת ּפְ

ים ִלְפֵני ה 263 ּמִ ח ְקטֶֹרת ַהּסַ ם ַעל ַקְרנֹות ִמְזּבַ ַתח אֶֹהל מֹוֵעד 'ְוָנַתן ַהּכֵֹהן ִמן ַהּדָ ר ּפֶ ח ָהעָֹלה ֲאׁשֶ ּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ִמְזּבַ ר ִיׁשְ ם ַהּפָ ל ּדַ אֶֹהל מֹוֵעד ְוֵאת ּכָ ר ּבְ   ֲאׁשֶ
ה 264 ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ר ּכַ ה ַלּפָ ר ֲעֵלֶהם ַהּכֵֹהן ְוִנְסַלח ָלֶהם ְוָעׂשָ ה ּלֹו ְוִכּפֶ ן ַיֲעׂשֶ את ּכֵ   ְלַפר ַהַחּטָ

  רש"י
. קרא יתירא הוא דלא הוה ליה למיכתב אלא וכלה מכפר

   י:והקריב את השעיר הח
. כפרה המעכבת בשאר מקומות כגון מתנת דמים אם כיפר

   מתן שבע ומתן ד':
   . אע''פ שלא שפך שירים ליסוד מזבח חיצון:כילה

 . המקרא כסדר מכתבו ונאמר אם כילהמפני מה לא נדרוש
   הכל אפילו שפיכת שירים כיפר:

. והכי מפרש בסדר יומא דשיריים ואם לא כילה לא כיפר
   נייהו אלמא עיכוב לר' יהודה מהכא נפקא:מעכבין איכא בי

. האי דמקיש פר יוה''כ לפר העלם דבר ולפר כהן לא נצרכא
   משיח:

. דבפר כהן משיח כתיב וטבל הכהן אלא לאת בדם וטבילה
קרא פר יום הכפורים לפר  את אצבעו בדם ואי קשיא בהאי

העלם הוא דאיתקש דבדידיה קא מישתעי קרא ובפר העלם 
בדם וטבילה הא אמרן כאשר עשה לפר זה פר לא כתיב את 

כהן משיח אלמא לפר כהן משיח נמי איתקוש ובפר יום 
הכפורים לא כתיב את ולא כתיב טבילה ולא כתיב בדם 
דהכי כתיב ולקח מדם הפר באצבעו ואקשינ' להאי ללמד 
הימנו הילכות ריבוייא של את והילכות בדם וטבילה 

   כדמפרש:
נן (חולין נה:) היא האם היא .] תמן תני[להכשר אמין

טרפחת היא שלפוחית וכל שלפוחית היא וושיא''ה כעין 
אותה של דג כדאמרינן במסכת ע''ז בשליפוחה גבי עוברי 
   דגים ואם של בהמה כולה עשויה אבעבועות תשובת מורי:

. שאם עלתה לו אם באצבע את להכשיר אמין שבאצבע
יפות (חולין ד' שקורין וושיא''ה כמו ניטלה האם דאלו טר

נד.) לא הויא חציצה דאיתרבי מאת אצבעו את הטפל 
   לאצבעו:

. משעת בדם שיהא בדם שיעור טבילה מעיקרא גרסינן
קבלה ראשונה למעוטי קבל פחות מכדי טבילה בכלי זה 
ופחות מכדי טבילה בכלי זה ועירבן והכי מפרש לה במנחות 

בדם (דף ז:) ולקמן בפרק דם חטאת (דף צג:) ויליף מ
מדקרינן וטבל בדם ולא קרינן בדם משמע בדם שהיה כבר 

   משעה ראשונה:
   . מקנח בדופני הכלי כן שמעתי במנחות:מספג

הכי גרסינן הוה אמינא אף על גב דליכא שיעור טבילה 
   . אלא שיהא בו עכשיו:מעיקרא

   . דאשיעורא בעלמא הוא דקפיד קרא:אפילו מספג
דדרשת אשר באהל . השתא מזבח קטרת הסמים למה לי

מועד על כל האמור כו' מזבח קטרת הסמים מאי דרשת ביה 
   דהאי יתירא דהא כתיב אשר לפני ה':

. אם אירע פר העלם בעוד המזבח חדש שאם לא נתחנך כו'
   שלא הקטירו עליו קטרת מעולם:

   . דהיקשא לאת בדם וטבילה אתא:תניא כוותיה דרב פפא
   דם וטבילה:. הכל בכלל את בלכל האמור בענין

. כלומר אין צריך להביא פר יום הכפורים לכאן קל וחומר
   דמקל וחומר נפקא שכל דרכי פר העלם בו:

. שאין הבהמות ומה במקום שלא הושווה קרבן לקרבן
   ממין אחד ולקמן מפרש מאי היא:

. מעשה עבודותיהן שוין של זה לשל הושוו מעשים למעשים
   זה:

ון פר יום הכפורים ופר . כגמקום שהשוה קרבן לקרבן
העלם ששניהם מין אחד אינו דין שיהא עבודותיהן שוות 
לעבודות שהצריך הכתוב לשניהן כגון הזאות שבהיכל 

   ושבמזבח יהו מעשי עבודותיהן שוין לאת בדם וטבילה:
. ולקמן פריך מאי אלא מה תלמוד לומר לפר זה פר העלם

   קאמר הא קרא בדידיה קאי:
ר זה פר כהן משיח בא להקישו לזה . כאשר עשה לפלפר

לפוסלו בחיסור מתנות כדפרישית לעיל דבפר כהן משיח לא 
   נכפלו וצריך ללמוד מזה:

. שלא הושוו הבהמות אילימא דפר ושעיר של יום הכפורים
שזה פר וזה שעיר הושוו מעשים של זה למעשים של זה שכל 
 עבודותיהן שוות מקום שהושוו קרבן לקרבן כגון פר כהן

   משיח ופר יוה''כ דשניהן מין אחד אינו דין כו':
. דין הוא שיושוו מעשה מה לפר ושעיר של יוה''כ

עבודותיהן שהרי נכנס דם שניהם לפני ולפנים ואין חילוק 
ביניהם תאמר שיושוו פר העלם ופר יום הכפורים בעבודות 
האמורות בהן שלא הושוו בכניסה לפני ולפנים שזה נכנס 

   וזה לא נכנס:
. שהושוו מעשיהם אלא פר העלם ושעירי עבודת כוכבים

דאמרן לעיל החטאת לרבות שעירי עבודת כוכבים ואף על 
   פי שלא הושוו קרבן לקרבן דהאי פר והאי שעיר:

. לפיכך הושוו שכן שניהם מכפרין על עבירות מצוה ידועה
מעשיהם תאמר שיושוו מעשה פר העלם ומעשה פר יום 

וו בכפרתן שזה מכפר על עבירת מצוה הכפורים שכן לא הוש
שאינה ידועה וזה מכפר על ידועה כדאמר בשבועות (דף ב.) 
על שיש בה ידיעה בתחילה ואין בה ידיעה לבסוף שכשנטמא 
ידע שנטמא ונעלמה ממנו טומאה ונכנס למקדש ושוב לא 
נודעה לו כניסתו שעיר הנעשה בפנים על ישראל ופר על 

  ויביא בעולה ויורד: כהנים תולה עד שיוודע לו
. שפירש הכתוב הושוו מעשים למעשים למאי דכתיב בהו

בהזאות הכתובות בהן לא שינה את זו מזו אלו על הפרכת 
ואלו על הפרכת אלו על הקרנות ואלו על הקרנות אלו 
באצבע ואלו באצבע ואע''ג דלא כתיב ביה בשעיר את בדם 

הכל דהא  וטבילה אין זה שינוי דאיכא למימר לא פירש את
במה דפריש לא שני ואם זה נכנס לפנים וזה לא נכנס לפנים 
וזה טעון שמנה הזאות וזה טעון שבע מיהו למאי דכתיב 
בהו לא שינה אם ריבה עבודות בזה יותר מזה מכל מקום 

  מעשה עבודות שהצריך לשניהם לא שינה:
. מקום שהושווה קרבן לקרבן דהאי פר והאי פר אינו דין

עבודות השוות בשניהן כגון הזאות דפרכת  שיושוו מעשה
   ושל מזבח הזהב:

. ה''ג ואתא ליה פר יוה''כ לאת בדם וטבילה מפר משיח
  בהאי ק''ו כדאמרן:
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ל ָוחֹוֶמר.  ִעיֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִמּקַ ְ ּפּוִרים ִמׂשּ ִעיר יֹום ַהּכִ   ְוָאֵתי ֵליּה ׂשְ
  

ַקל ָוחֹוֶמר?  ד ּבְ ׁש, חֹוֵזר ּוְמַלּמֵ ֶהיּקֵ ֵמד ּבְ ָבר ַהּלָ   ְוִכי ּדָ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָמֵעאל י ִיׁשְ ֵבי ַרּבִ א ּדְ ּנָ    ,ָקָסַבר ּתַ

ֵמד ּבְ  ָבר ַהּלָ ַקל ָוחֹוֶמר.  ּדָ ד ּבְ ׁש חֹוֵזר ּוְמַלּמֵ   ֶהיּקֵ
  
  
ר"" ל ִצּבּור - "ַלּפָ ָבר ׁשֶ ר ֶהְעֵלם ּדָ   . "ֶזה ּפַ
  

ִתיב!  ִציּבּור ּגּוֵפיּה ּכְ   ָהא ּבְ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
י ְכָליֹות,  ּתֵ יֹוֶתֶרת ּוׁשְ ל ִצּבּור ּבְ ָבר ׁשֶ ר ֶהְעֵלם ּדָ ָבֵעי ַאְגמּוֵרי ּפַ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  ִעיֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה. ִלׂשְ 
א ָאֵתי ׁשָ ֵהיּקֶ ִתיב, ּבְ גּוֵפיּה לֹא ּכְ ל ִצּבּור ּבְ ָבר ׁשֶ   , ט)-(ויקרא ד, ח 265ּוַפר ֶהְעֵלם ּדָ

ר"ִאיְצְטִריְך  גּוֵפיּה,  - "ַלּפָ יּה ּבְ ְכִתיב ּבֵ ַמאן ּדִ   ְלֶמיֱהֵוי ּכְ
ׁש חֹוֵזר ּוְמַלּמֵ  ֶהיּקֵ ֵמד ּבְ ָבר ַהּלָ ׁש. ְולֹא ֶליֱהֵוי ּדָ ֶהיּקֵ   ד ּבְ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ א: ּדְ ּתַ ּפָ   ַרב ּפַ

ה" ה" "ְוָעׂשָ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ְלמּוד לֹוַמר (ויקרא ד, כ) 266... ּכַ ר"" ַמה תַּ   ? ַלּפָ

ֱאַמר: ּנֶ ה ַלה' ְלִפי ׁשֶ ֶ ָנם ִאׁשּ   , (במדבר טו, כה) 267""ְוֵהם ֵהִביאּו ֶאת ָקְרּבָ
אָתם" ִעיֵרי ֲעבֹוָדה  - "ַחּטָ   ָזָרה, ֵאּלּו ׂשְ
ְגָגָתם" ל ִצּבּור.  - "ׁשִ ָבר ׁשֶ ר ֶהְעֵלם ּדָ   ֶזה ּפַ

ְגָגָתם" אָתם ַעל ׁשִ אָתם  - "ַחּטָ ְגָגָתם.  -ָאְמָרה ּתֹוָרה: ַחטָּ ׁשִ   ֲהֵרי ִהיא ְלָך ּכְ
ְגָגָתם" ?  - "ׁשִ   ֵמֵהיָכן ָלַמְדתָּ

א?  ׁשָ ֶהיּקֵ   לֹא ּבְ
ׁש חֹוֵזר ּוְמַלּמֵ  ֶהיּקֵ ֵמד ּבְ ָבר ַהּלָ ׁש?ְוִכי ּדָ ֶהיּקֵ    !ד ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר: ר"" תַּ ל ִצּבּור,  - (ויקרא ד, כ) ַלּפָ ָבר ׁשֶ ר ֶהְעֵלם ּדָ   ֶזה ּפַ
ר"" יַח  - (ויקרא ד, כ) ַלּפָ ר ּכֵֹהן ָמׁשִ   ."ֶזה ּפַ
  
  

   :ָאַמר ָמר
אָתם"" ִעיֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה - "ַחּטָ    ."ֵאּלּו ׂשְ
  

א ָרא ַקּמָ יּפֹוק ֵליּה ִמּקְ את"" :ר ָמרָאַמ ּדְ  ,ּתֵ ִעיֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה - "ַהַחּטָ   ! "ְלַרּבֹות ׂשְ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
  ִאיְצְטִריְך, 

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ גּוֵפיּה  :ָסְלָקא ּדַ ְכִתיָבן ּבְ אֹות, ּדִ י, ַהּזָ      ,ָהֵני ִמיּלֵ
גּוֵפיּה ֵאיָמא לֹ    מא,ב ִתיָבן ּבְ ָלא ּכְ י ְכָליֹות, ּדְ ּתֵ   א, ֲאָבל יֹוֶתֶרת ּוׁשְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה  אלְ  ַרב ָנָתןּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ ּפָ   : ַרב ּפַ
א ּנָ ִעְנָין" :ְוָהא ּתַ ָאַמר ּבָ ֶ ּפּוִרים ְלָכל ַמה ׁשּ ר יֹום ַהּכִ   ָקָאַמר!  "ּפַ

  
ֵאי ִהיא,  ּנָ   ּתַ

ֵבי  א ּדְ ּנָ י ָהִכי - ַרבּתַ    ,ְמַרּבֵ
ֵבי  א ּדְ ּנָ ָמֵעאלּתַ י ִיׁשְ י ָהִכי - ַרּבִ    .ָלא ְמַרּבֵ

                                                           
ֶרב חחחח 265 ר ַעל ַהּקֶ ל ַהֵחֶלב ֲאׁשֶ ֶרב ְוֵאת ּכָ ה ַעל ַהּקֶ ּנּו ֶאת ַהֵחֶלב ַהְמַכּסֶ את ָיִרים ִמּמֶ ר ַהַחּטָ ל ֵחֶלב ּפַ ר ֲע 	טטטט. ְוֶאת ּכָ ָליֹת ְוֶאת ַהֵחֶלב ֲאׁשֶ י ַהּכְ תֵּ ֵליֶהן ְוֵאת ׁשְ

ה ָליֹות ְיִסיֶרּנָ ֵבד ַעל ַהּכְ ָסִלים ְוֶאת ַהּיֶֹתֶרת ַעל ַהּכָ ר ַעל ַהּכְ   ֲאׁשֶ
ר ֲעֵלֶהם ַהּכֵֹהן ְוִנְסַלח ָלֶהם 266 ה ּלֹו ְוִכּפֶ ן ַיֲעׂשֶ את ּכֵ ה ְלַפר ַהַחּטָ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ר ּכַ ה ַלּפָ   ְוָעׂשָ
ים בְּ  267 ָמּה ָיִמים ַרּבִ י ָיזּוב זֹוב ּדָ ה ּכִ ָ ְהֶיה ְטֵמָאה ִהואְוִאׁשּ ָתּה תִּ יֵמי ִנּדָ ל ְיֵמי זֹוב ֻטְמָאָתּה ּכִ ָתּה ּכָ ָתּה אֹו ִכי ָתזּוב ַעל ִנּדָ   לֹא ֶעת ִנּדָ

  רש"י
. לאת בדם וטבילה ואתי ליה שעיר יוה''כ נמי

משעירי עבודת כוכבים בק''ו מה במקום שלא 
הושווה קרבן לקרבן דפר העלם ושעיר של 

ו מעשים המפורשים בשניהם שלא יוה''כ הושו
שינה בפי' עבודות השוות בהם כגון הזאות 
דהיכל מקום שהושווה קרבן לקרבן כגון שעיר 
יוה''כ ושעירי עבודת כוכבים אינו דין שיושוו 
מעשים למעשים וילמד סתום מן המפורש שעיר 

   של יוה''כ משעירי עבודת כוכבים:
 . כגון שעירי עבודתוכי דבר הלמד בהיקש

כוכבים לא למדנו בהן את בדם וטבילה אלא 
בהיקשא שהוקשו לפר כהן משיח וחוזרין 
ומלמדין את בדם וטבילה על שעיר יוה''כ 

   כדאמר בק''ו:
. האי לפר דמוקי רבי ישמעאל בפר אמר רב פפא

העלם משום דלקמן בעינן אגמורי פר העלם 
ביותרת הכבד ושתי הכליות לשעירי עבודת 

טאתם על שגגתם ופר כוכבים בהיקשא דח
העלם דבר בגופיה לא כתיב יותרת ושתי כליות 
אלא ואת כל חלבו יקריב ממנו ובהיקשא (להאי 
קרא) גמר להו מפר כהן משיח דכתיבי ביה 
להכי איצטריך לפר יתירה לפר העלם לכפול 
בהיקשא שנייה דהא בלאו הכי איתקש דהאי 
קרא ביה קאי וכתיב כאשר עשה לפר זה פר כהן 

ח וחזר וכפל ועשה לפר זה פר העלם לכפול משי
בהיקשו ללמד ממנו יותרת דליהוי האי היקש 
שני במקום כתיבה בגופו דלא ניהוי דבר הלמד 
בהיקש חוזר ומלמד בהיקשא דקיימא לן לקמן 
באיזהו מקומן (דף מט:) דאין למדין בקדשים 

   למד בהיקשא מן הלמד בהיקש:
רבנות . בפרשת קוהם הביאו את קרבנם וגו'

עבודת כוכבים כתיב בשלח לך ומקרא יתירא 
הוא לדרשא דמה לו לכתוב זאת ונסלח להם כי 
שגגה היא והם הביאו את קרבנם לכתוב ונסלח 
להם ונשתוק אלא משום דבעי לאקושי שעירי 
עבודת כוכבים דמשתעי ביה קרא לפר העלם 
להקטרת אימורים כדכתיב קרבנם אשה לה' 

   חטאתם לשגגה:היינו אימוריהם ואקיש 
. דעלייהו חטאתם אלו שעירי עבודת כוכבים

   קאי:
. דכתיב ביה (ויקרא ד) שגגתם זה פר העלם

ואם כל עדת ישראל ישגו אמרה תורה חטאת 
דעבודת כוכבי' זו הרי היא כשאר שגגתם דשאר 

   עבירות לענין אישים:
. הקטרת האישים שלה לא ושגגתם מהיכן למד

ה והיאך חוזר בהיקש מפר כהן משיח בתמי
ולמד בהיקש ת''ל ועשה לפר זה פר העלם חזר 
וכפל בהיקשן כדאמרן לעיל למיהוי כמאן 

   דכתיב בגופו:
. יותרת הכבד לשעירי עבודת תיפוק ליה

   כוכבים:
   . דאקשינן לעיל לפר העלם:מקרא קמא

. דאמר מר החטאת אלו שעירי עבודת כוכבים
   למה לי תו הך דחטאתם על שגגתם:

. דאיתרבו שעירי עבודת הני מיליסד''א 
כוכבים לדין פר העלם להזאות דכתיבן בגופיה 

  בהדיא אבל ליותרת וכליות לא:
. דחטאתם על שגגתם דלענין אשה לה' קמ''ל

   נמי איתקוש:
. והא תנא לרבות פר יוה''כ לכל הענין קאמר

אלמא כולה מילתא יליף מינה ואפילו עיכובא 
   ואת אמרת לאת בדם וטבילה:

. כל ת''ר קרי תנאי היא תנא דבי רב מרבי הכי
תנא דבי רב ההיא מתני' קמייתא לא מרבי ליה 
אלא לאת בדם וטבילה ועיכובא נפקא ליה 

   מחוקה ולרבי יהודה מאם כלה כפר:
. הך תנא בתרא דאמר ותנא דבי רבי ישמעאל

לכל האמור בענין מתניתין דבי רבי ישמעאל 
של ר'  היא שנשנית ונסדרה בבית מדרשו

ישמעאל וסידרו בה תנאים הרבה כמו שסידרו 
 רבי חייא ור' אושעיא:



  ""ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים –מסכת זבחים פרק ד' 
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        מא, במא, במא, במא, ב . 7
ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ   : ַרּבִ

יַח, " ַפר ּכֵֹהן ָמׁשִ י ְכָליֹות ּבְ תֵּ ֵני ָמה ֶנֶאְמרּו יֹוֶתֶרת ּוׁשְ   ִמּפְ
ל ִצּבּור?  ָבר ׁשֶ ַפר ֶהְעֵלם ּדָ   ְולֹא ֶנֶאְמרּו ּבְ

ַעם ַעל אֹוֲהבֹו, ּוִמי ּזָ ר ָוָדם ׁשֶ ׂשָ ל ְלֶמֶלְך ּבָ תוֹ ָמׁשָ ֵני ִחיּבָ ִסְרחֹונֹו ִמּפְ   . "ֵעט ּבְ
  

ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלְוּתָ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
ֵני ָמה ֶנֶאְמָרה" רֶֹכת ַהּקֶדׁש"" ִמּפְ יַח,  (ויקרא ד, ו) 268268268268ּפָ ר ּכֵֹהן ָמׁשִ ּפַ   ּבְ

ל ִצּבּור ָבר ׁשֶ ַפר ֶהְעֵלם ּדָ   ?ְולֹא ֶנֱאַמר ּבְ
ְרָחה ָע  סָּ ר ָוָדם ׁשֶ ׂשָ ל ְלֶמֶלְך ּבָ   ָליו ְמִדיָנה, ָמׁשָ

יֶמת,  -ִאם ִמיעּוָטּה ָסְרָחה  ּלֹו ִמְתַקּיֶ ַמְלָיא ׁשֶ   ּפָ

ּה ָסְרָחה  יֶמת -ִאם רּוּבָ ּלֹו ִמְתַקּיֶ ַמְלָיא ׁשֶ   .  "ֵאין ּפָ
   

        

                                                           
רֶֹכת ַהּקֶֹדׁש  268 ֵני ּפָ ָעִמים ִלְפֵני ְיהָֹוה ֶאת ּפְ ַבע ּפְ ם ׁשֶ ה ִמן ַהּדָ ם ְוִהּזָ ּדָ עֹו ּבַ   ְוָטַבל ַהּכֵֹהן ֶאת ֶאְצּבָ

  רש"י
   . ציבור:על אוהבו

   . קיצר בדברים:מיעט בסרחונו
. מפני מה נאמרה פרכת הקדש

גרס בפר כהן משיח כתיב את פני 
פרכת הקדש ובפר העדה כתיב 

   את פני הפרכת:
. כניסת חבורת עצתו פמליא שלו

ו אשר דברי ומהמסכימים לדעת
סתרו אליהם ואם רובה סרחה 
אין פמליא שלו קיימת הרי הוא 
מסולק מחיבתם ומכניסתם 
במקצת ואין לבו גס בהן 
כבראשונה ה''נ כיון דרוב ציבור 
 [סרחה] כביכול אין כאן קדושה:
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        מב, במב, במב, במב, ב    ––––מא, ב מא, ב מא, ב מא, ב  . 8
ִתיְקָנן ,ְלִפיָכךְ " ן ּכְ ִתיְקָנּה  ִאם ָנַתן ּכּוּלָ ּלֹא ּכְ סּוָלה.   -ְוַאַחת ׁשֶ   ּפְ

ֵרתְוֵאין ּבוֹ    . " ּכָ
  

ַנן ָהָתם    :ּתְ
ּקֹוֶמץ, " בֹוָנה ְולֹא ּבַ ּלְ בֹוָנה, ּבַ ּלְ ּקֹוֶמץ ְולֹא ּבַ ל ּבַ יּגֵ   ּפִ

י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יּגּול    ,ּפִ

ֵרת,  יִבין ָעָליו ּכָ   ְוַחּיָ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ֵרת יר ,ֵאין ּבֹו ּכָ תִּ ָכל ַהּמַ ל ּבְ ַפּגֵ ּיְ   . (מנחות טז.) "ַעד ׁשֶ
  

ן ָלִקיׁש ָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
יָמא ַטְעָמא  יר,  ּדְ ָלא ּתֵ ֲחִצי ַמּתִ ִלין ּבַ ָקָסַבר ְמַפּגְ י ֵמִאיר, ּדְ   ַרּבִ

ַמאי ָעְסִקיַנן א ָהָכא ּבְ ָנַתן ֶאת :ֶאלָּ גֹון ׁשֶ ָבה,  -ַהּקֹוֶמץ    :ּכְ ַמֲחׁשָ   ּבְ
בֹוָנה  ִתיָקה.  -ְוַהּלְ ׁשְ   ּבִ

ל ָהעֹוׂשֶ  ה. ָקָסַבר: ּכָ ַעת ִראׁשֹוָנה הּוא עֹוׂשֶ   ה ַעל ּדַ
אי?    ִמּמַ
ָקָתֵני ִתיְקָנּה " :ִמּדְ ּלֹא ּכְ ִתיְקָנן ְוַאַחת ׁשֶ ן ּכְ סּול –ְלִפיָכְך ִאם ָנַתן ּכּוּלָ    ,ּפָ

ֵרת   , "ְוֵאין ּבֹו ּכָ
ִתיְקָנּה,   :ָהא ּלֹא ּכְ   ַאַחת ׁשֶ

ִתיְקָנן  ן ּכְ יּגּול.  -ְוכּוּלָ   ּפִ
י?    ַמּנִ

ַנן ַר  :ִאיֵליָמא יר!  -ּבָ ֲחִצי ַמּתִ ִלין ּבַ ַנן: ֵאין ְמַפּגְ   ָהא ָאְמִרי ַרּבָ
י ֵמִאיר.  א ַרּבִ   ֶאּלָ

ּום ּדְ ְוִאי ַטְעָמא  י ֵמִאיר ִמׁשּ יר הּוא, ּדִ ַרּבִ ֲחִצי ַמּתִ ִלין ּבַ   ְמַפּגְ
ְדָקָתֵני ַנִמי!    ֲאִפיּלּו ּכִ

ה ל ָהעֹוׂשֶ ָקָסַבר: ּכָ ּום ּדְ ַעת ִר  ,ָלאו ִמׁשּ הַעל ּדַ    .אׁשֹוָנה הּוא עֹוׂשֶ
  

ר ִיְצָחקָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   : ַרּבִ
ַנן ִהיא,    ְלעֹוָלם ַרּבָ

ִתיְקָנן"ּוַמאי     ?"ּכְ
ִתיְקָנן ְלִפיּגּול    .ּכְ

  
ָקָתֵני ִתיְקָנּה " :ְוָהא ִמּדְ ּלֹא ּכְ ִתיְקָנן ְוַאַחת ׁשֶ ן ּכְ סּול –ְלִפיָכְך ִאם ָנַתן ּכּוּלָ    ,ּפָ
ֵרת    ,"ְוֵאין ּבֹו ּכָ

ָלל  יְקָנּה"ִמּכְ ֲאָתא!  "תִּ יָרּה הּוא ּדַ   ְלֶהְכׁשֵ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ִתיְקָנּה"ַמאי  ּלֹא ּכְ   ? "ׁשֶ

  חּוץ ִלְמקֹומֹו. 
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
מֹו  ּלֹא ִלׁשְ   ׁשֶ

  
יב!  מֹו, ִמַחּיַ ּלֹא ִלׁשְ ִכי ָלא ָעֵביד ָלּה חּוץ ִלְמקֹומֹו ְוׁשֶ ָלל ּדְ   ִמּכְ

  
ְתָנא  אַאְייֵדי ּדִ יּגּול" :ֵריׁשָ ֵרת ,ּפִ יִבין ָעָליו ּכָ   , "ְוַחּיָ

ָנא ַנִמי ֵסיָפא סּול" :ּתְ ֵרת ,ּפָ   . "ְוֵאין ּבֹו ּכָ
  

   :ֵמיִתיִבי
ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ ַח ַהִחיצֹון,  :ּבַ ִנין ַעל ִמְזּבֵ יתָּ ָדִמים ַהּנִ  ּבְ

ִני   מב,א ַח ַהּפְ ְזּבֵ ִנין ַעל ַהמִּ יתָּ ִמים ַהּנִ   ִמי, ֲאָבל ּדָ
יּפּוִרים,  ל יֹום ַהּכִ לֹׁש ׁשֶ ִעים ְוׁשָ גֹון ַאְרּבָ   ּכְ

יַח,  ר ּכֵֹהן ָמׁשִ ל ּפַ ר ׁשֶ   ְוַאַחד ָעׂשָ
ל ִציּבּור,  ָבר ׁשֶ ר ֶהְעֵלם ּדָ ל ּפַ ר ׁשֶ   ְוַאַחד ָעׂשָ

  רש"י
. בהקטרת המנחה שני פיגל בקומץ ולא בלבונה

מתירין יש הקומץ והלבונה ואם הקטיר את האחד 
   מחשבת פיגול והאחד בשתיקה:ב

   . כדמפרש טעמא לקמן:ר''מ אומר פיגול
. תחילה ואחר כך כגון שנתן את הקומץ במחשבה

הלבונה בשתיקה וה''ה אם נתן לבונה במחשבה 
תחילה ואחר כך קומץ בשתיקה וטעמא משום דעל 
דעת ראשונה עשה ונמצא מפגל בכל המתיר ורבנן 

אלא אם כן אמר סברי על דעת ראשונה לא אמרינן 
אף בשני וכל מחשבה דקדשים מוציא בפה הוא אבל 
ראשונה בשתיקה ושניה במחשבה דאין כאן אלא 

   מחשבת חצי מתיר [מודה ר''מ] דלא פיגל אלא פסל:
   . מתניתין:מדקתני

   . וקס''ד היינו שתיקה:לפיכך אם נתן כולן כתקנן
   . במחשבת חוץ לזמנו:ואחת שלא כתקנה

. שלא חישב אלא בחצי מתיר דכולן רתפסול ואין בו כ
   מעכבות בו וכולן מתירות ואין פיגול עד שיפגל בכולן:

. הראשונה במחשבה והשאר הא אחת שלא כתיקנה
בשתיקה פיגול דאמרינן על דעת הראשונה עשה והוה 

   לי' מחשבה בכוליה מתיר:
. כדקתני בהדיא הא אמרינן אין מפגלין בחצי מתיר

ואפי' ראשונה במחשבה ושניה  עד שיפגל בכל המתיר
בשתיקה משמע אלמא לית להו על דעת ראשונה 

   עשה:
. ראשונה בשתיקה ואחרונה אפילו כדקתני נמי

במחשבה ליהוי פיגול אלמא מדשני ליה בין ראשונה 
בשתיקה לראשונה במחשבה שמע מינה טעמא משום 

   דעשה על דעת הראשונה הוא:
דחוץ לזמנו . הראשונות במחשבות כתיקנה לפיגול

   ואשמעינן דלא אמרינן על דעת הראשונה עשה:
. ולא קתני כולן והא מדקתני ואחת שלא כתקנה

כתיקנן חוץ מאחת מהן או ואחת בשתיקה שמע מינה 
כתקנן דאמר להכשירו הוא דאי במחשבה ולפיגול 
היכי מקרי לה להך דשתיקה שלא כתיקנה הא לא 
 חשיב בה מידי ולא קילקל מחשבתו ראשונה

   דניקרייה שלא כתיקנה לפיגול:
. לעולם כתקנה לפיגול ורבנן היא ולר''מ לא אמר רבא

תשמע מינה מידי ושלא כתקנה דאחרונה נמי שלא 
כתקנה לפיגול קאמר וכגון שנתנו במחשבת חוץ 

  למקומו המוציאה מידי פיגול:
. נמי קרי שלא ורב אשי אמר מחשבה שלא לשמו

חשבה שלא לשמו כתקנה לפיגול דהא חטאת היא ומ
   פוסלת בה ומוציאה מידי פיגול:

ה''ג מכלל דכי לא עביד לה חוץ למקומו ושלא לשמו 
. מדלא קרי לה תנא פסול אלא בשחישב שלא מיחייב

כתיקנה ואוקימנא בשלא לשמו או חוץ למקומו מכלל 
דכי לא עביד לה הכי אלא בשתיקה דחייב כלומר הוי 

על דעת ראשונה פיגול לחייב על אכילתו כרת אלמא 
עשה א''כ לאו כרבנן מצית לאוקמי: ה''ג איידי דתני 
רישא פיגול וחייבין עליו כרת תנא סיפא פסול ואין בו 
כרת. ולא גרסינן אלא כלומר לעולם כתקנן לפיגול 
ושלא כתיקנה חוץ למקומו וה''ה נמי דאם נתן 
בשתיקה לא פיגל והאי דנקט שלא כתקנה איידי 

ת נתן את הראשונה חוץ לזמנה דתנא רישא בחיצונו
ואת השניה חוץ למקומו פיגול וחייבין עליו כרת 
ודוקא נקט חוץ למקומו לאשמועינן רבותא דלא 
אתיא מחשבת חוץ למקומו דשניה ומפקא לה מידי 
פיגול משום דהוקבע בפיגול ראשונה שמתנה אחת 
מתרת ומפגל בהן תני נמי סיפא בפנימיות דכה''ג 

ומפקא ליה מידי פיגול אע''ג אתיא מחשבה שניה 
דלא צריך למתניה דהא בלאו הכי נמי לא הוה 

   מיקבע:
. בתוספתא דזבחים היא בד''א דבמתנה בד''א כו'

   אחת פיגל:
  . החיצונים שמתנה אחת מתרת ומפגלת בהן:בדמים

אבל בדמים הפנימים כגון ארבעים ושלש של יום 
 . אחת למעלה ושבע למטה על בין הבדיםהכיפורים

מדם הפר וכנגדן מדם השעיר הרי ט''ז וכנגדן על 
הפרכת הרי ל''ב וארבע על קרנות מזבח הפנימי 
משניהם כאחד מעורבין כדכתיב (ונתן) [ולקח] מדם 
הפר ומדם השעיר (ויקרא טז) שיהו מעורבין הרי ל''ו 

   ושבע הזאות על טהרו הרי מ''ג:
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ית,  ִליׁשִ ְ ׁשּ ה ּוֵבין ּבַ ִנּיָ ְ ׁשּ ִראׁשֹוָנה ּוֵבין ּבַ ין ּבָ ל ּבֵ יּגֵ   ּפִ
י ֵמִאיר   ר: אֹוֵמ  ַרּבִ

יּגּול,    ּפִ
ֵרת,  יִבין ָעָליו ּכָ   ְוַחּיָ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ֵרת    ,ֵאין ּבֹו ּכָ

יר תִּ ָכל ַהּמַ ל ּבְ ַפּגֵ ּיְ   . "ַעד ׁשֶ
ית, ּוָפֵליג!  ִליׁשִ ְ ׁשּ ין ּבַ ה ּבֵ ִנּיָ ְ ׁשּ ין ּבַ ִראׁשֹוָנה ּבֵ ין ּבָ ל ּבֵ יּגֵ   ָקָתֵני ִמיָהא: ּפִ

  
ר ָאִביןָאַמר     :ַרב ִיְצָחק ּבַ

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ִחיָטה.  ׁשְ ל ּבִ יּגֵ ּפִ גֹון ׁשֶ   ּכְ

יר הּוא.  ַחד ַמּתִ   ּדְ
  

   ,ִאי ָהִכי
ַנן?  ַרּבָ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

   ?ַמאן ֲחָכִמים
י ֱאִליֶעֶזר ִהיא,    ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
  ַהּקֹוֶמץ, "

בֹוָנה,    ְוַהּלְ
טֹוֶרת,    ְוַהּקְ

  ם, ּוִמְנַחת ּכֲֹהִני
יַח,    ּוִמְנַחת ּכֵֹהן ָמׁשִ

  ּוִמְנַחת ְנָסִכים, 
חּוץ  ִית ּבַ ּזַ ִהְקִריב ֵמַאַחת ֵמֶהן ּכַ יב,  -ׁשֶ   ַחּיָ

י ֱאִליֶעֶזרוְ  ן ,ּפֹוֵטר ַרּבִ ְקִריב ֶאת ּכּוּלָ ּיַ   .  (זבחים קט:) "ַעד ׁשֶ
   

  : ָרָבאְוָהָאַמר 
ָדִמים.  י ֱאִליֶעֶזר ּבְ   ּומֹוֶדה ַרּבִ

  
ְתַנן    :ּדִ

י ֱאִליֶעֶזר" ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ   אֹוְמִרים:  ַרּבִ
ם הּוא ַמְתִחיל ָ ַסק ִמׁשּ ּפָ קֹום ׁשֶ   ! (יומא ס.) "ִמּמָ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

ג ִראׁשֹוָנה, ּכְ ל ּבָ יּגֵ ּפִ ה, ֹון ׁשֶ ִנּיָ ְ ׁשּ ַתק ּבַ ית. ְוׁשָ ִליׁשִ ְ ׁשּ ל ּבַ   ְוָחַזר ּוִפיּגֵ
ְע  ֵתיָמא: ִאי ָסְלָקא ּדַ ךְ ַמהּו ּדְ ַעת ִראׁשֹוָנה הּוא,  :ּתָ   ַעל ּדַ

ה ִלי?  ית ָלּמָ ִליׁשִ ְ ׁשּ יּגּוֵלי ּבַ   ִמיֲהַדר ּפִ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
יַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ַאׁשִ

ַתק'ִמיֵדי     ?!ָקָתֵני 'ׁשָ
  

א ָאַמר  יֶאּלָ   : ַרב ַאׁשִ
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ִראׁשֹוָנה ל ּבָ יּגֵ ּפִ גֹון ׁשֶ ְ  ,ּכְ הּוַבׁשּ ית,  ,ִנּיָ ִליׁשִ ְ   ּוַבׁשּ
ֵתיָמא ְך  :ַמהּו ּדְ ְעּתָ ה"ִאי ָסְלָקא ּדַ ַעת ִראׁשֹוָנה הּוא עֹוׂשֶ ה ַעל ּדַ ל ָהעֹוׂשֶ   , "ּכָ

ה ִלי?  ָכל ֲחָדא ַוֲחָדא ָלּמָ יּגּוֵלי ּבְ   ִמֲהַדר ּפִ
ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ

  
ין ְוָהא    מב,ב ין"... "ּבֵ    !ָקָתֵני ּבֵ

  
ָיא   .ַקׁשְ

  רש"י
   . במתנות שלפני ולפנים:פיגל בין בראשונה

   . על הפרכת:ניהבין בש
 . על מזבח הזהב:בין בשלישית

   . דמשמע לא בראשונה:קתני מיהת בין בשניה
. וקאמר ר''מ פיגול ואין כאן משום דעת ראשונה ופליג

   אלא דקסבר מפגלין בחצי מתיר ותיובתא דר''ל:
. הא דקאמר ר''מ פיגל בשניה פיגול כגון שפיגל בשחיטה

מתנות שבפנים וקי''ל כגון שנשפך הדם לאחר שגמר 
בסדר יומא (דף ס.) יביא אחר ויתחיל בהיכל וכששחט 
את השני פיגל בשחיטתו וקאמר ר''מ דההוא פר הוי 

   פיגול שהרי פיגל בו בעבודה שלמה:
. דאפילו בהעלאת חוץ פוטר בשני רבי אליעזר היא

מתירין אלמא לאו עבודה היא כלל עד שיגמור כל 
ת הוה הקטרה כדקתני העבודה ואע''ג דהקטרת כזי

התם וכולן שהקריבן בפנים ושייר מהן כזית והקריבו 
בחוץ חייב אפילו לר' אליעזר מיהו היכא דלא גמר עבודה 
הוא לא חשיב לה לחיובי עליה בחוץ ה''נ אע''ג דשחיטה 
עבודה שלמה היא כיון שאין העבודה נגמרה בשעיר זה 

עשית לבדו שאינו בא אלא להשלים ועבודה אחת היא שנ
   בשתים ושלש שחיטות אין השחיטה חשובות לפגל:

. לקמן בפ' השוחט (דף קי.) דקתני הזורק והא אמר רבא
מקצת דמים בחוץ חייב ולא פליג רבי אליעזר ואמר רבא 
עלה בגמרא מודה רבי אליעזר בדמים שאם נותן במתנה 
אחת מחטאות הפנימיות חוץ לעזרה חייב ואע''פ שכולן 

כב ואיכא למימר דאין כאן אלא חצי עבודה אחת הן לע
העבודה דומיא דקומץ או לבונה חייב הואיל וכנגדה לפני 
ולפנים מתקבלת היא שאם נתן מתנה אחת בפנים ונשפך 
  הדם מביא דם אחר ומתחיל ממקום שפסק לר' אליעזר:

. פליגי אתנא קמא דאמר נתן דתנן ר' אליעזר ור' שמעון
יא דם אחר ויתחיל מקצת מתנות שבפנים ונשפך הדם יב

בתחילה הואיל ולא גמר אותה כפרה ר' אליעזר ור' 
שמעון [אומרים] כו' אלמא עבודה היא ואי פיגול לחיוב 
חוץ קא מדמית לא מיבעיא בשחיטה דהוה פיגול אלא 

   אפילו פיגל במתנה אחת לר' אליעזר פיגול היא:
. לעולם בשפיגל בהזאות ודקשיא לך קתני אלא אמר רבא

ניה או בשלישית וקס''ד דבראשונה שתק פיגל בש
וקאמר ר' מאיר פיגול הוא דהכא במאי עסקינן כגון 
שפיגל בראשונה ושתק בשניה וחזר ופיגל בשלישית 
ולעולם טעמא דר''מ משום דקסבר שתיקה השניה על 
דעת מחשבה הראשונה נעשית כר''ל: ה''ג מה''ד אמרינן 

יהדר פיגולי אי ס''ד כל העושה על דעת הראשונה עושה מ
בשלישית למה לי קמ''ל. כלומר והאי דנקט חזר ופיגל 
בשלישית רבותא אשמעינן דאע''ג דחזר ופיגל בשלישית 
אמרינן דשתיקה שניה נמי על דעת מחשבה קמייתא 

   יהבה:
. אי על דעת ראשונה הואי שתיקה שניה דמהו דתימא

   אמאי לא עבד נמי שלישית בשתיקה:
וגירסא הכתוב בספרים (ואי)  . דלא אמרינן הכיקמ''ל

אמרינן אי ס''ד כו' לא שייך למיגרס הכא הכי דהא 
מהדרינן לתרוצה אליבא דריש לקיש דאמר טעם דר''מ 
משום דעת ראשונה הוא ואם תאמר האי אם ס''ד 
אליבא דרבנן נקט למימר טעמא דרבנן משום הכי הוא 
לאו מילתא הוא דהא לריש לקיש אליבא (דרב) אפילו 

זר ופיגל בשלישית לית להו לרבנן על דעת ראשונה לא ח
עושה ובמנחות (דף טז.) הוא דגרסינן לה הכי דהתם לרב 
אותיבנה מהא מתני' דאוקי פלוגתייהו בנותן ראשונה 
בשתיקה ושניה במחשבה ובמפגלים בחצי מתיר פליגי 
אבל בנותן ראשונה במחשבה ושניה בשתיקה אפילו רבנן 

דעת ראשונה עשה ואותיבנא  מודו דפיגל דאמרינן על
מהא דקתני בין בראשונה ומשמע לא בשניה וקאמרי 
רבנן לא פיגל ושני רבא אליבייהו כגון שחזר ופיגל 

   בשלישית דאמרינן אי ס''ד על דעת ראשונה:
. בהא נמי גרס מהו דתימא אי ס''ד אלא אמר רב אשי כו'

כו' קמ''ל וגירסא שבספרים דלא גרסינן מהו דתימא 
   ות (שם) איתא ולא שייך למיגרס הכא הכי:במנח

. כגון שפיגל והוציא פיגול בשפתיו אלא אמר רב אשי
בראשונה ובשניה ובשלישית וברביעית לא פיגל כדקתני 
בהדיא בין בראשונה כו' ולא קתני רביעית ובהזאות של 
טיהרו שתיק ולעולם טעמא דר''מ משום דעת ראשונה 

א שתק אלא בזו הוא ורבותא אשמעינן דאע''פ של
אמרינן על דעת ראשונה עשאה דמהו דתימא אי ס''ד על 
דעת הראשונה עושה למה לא שתק בשניה ובשלישית 
ויעשה על דעת ראשונה קא משמע לן דלא אמרינן הכי 

  ועוד לא גרסינן:
  . דמשמע או בזו או בזו:והא בין בין קתני
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        מב, במב, במב, במב, ב . 9
   :ַמר ָמרָא 
י ֵמִאיר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יּגּול    ,ּפִ
ֵרת יִבין ָעָליו ּכָ   . "ְוַחּיָ

  
יָריו,  ל ַמּתִ ְקְרבּו ּכָ ּיִ יב ַעד ׁשֶ ֵרת ָלא ִמיַחּיַ ֵדי ּכָ   ִמּכְ

סּול,  :ָאַמר ָמרּדְ  ְך ַהְרָצַאת ּפָ ר, ּכָ ׁשֵ ַהְרָצַאת ּכָ   ּכְ
ר  ׁשֵ ל ַמ  -ַמה ַהְרָצַאת ּכָ ְקְרבּו ּכָ ּיִ יָריו, ַעד ׁשֶ   ּתִ
סּול  יָריו.  -ַאף ַהְרָצַאת ּפָ ל ַמּתִ ְקְרבּו ּכָ ּיִ   ַעד ׁשֶ

  
ֵמי י ּדָ לֹא ַאּדֵ ַמאן ּדְ סּוָלה ּכְ ְפִנים, ּפְ יּה ּבִ יב ּבֵ ָחׁשֵ יָון ּדְ    ,ְוָהא, ּכֵ

ֵהיָכל  י ּבַ י ָהַדר ַמּדֵ י!  -ּכִ ָקא ַאּדֵ ָעְלָמא הּוא ּדְ א ּבְ   ַמּיָ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ַחּתְ  ּכַ ִעיִרים. ַמׁשְ ָעה ׂשְ ִרים ּוְבַאְרּבָ ָעה ּפָ ַאְרּבָ   ָלּה ּבְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ִעיר ֶאָחד ְלִפיּגּולֹו  ַפר ֶאָחד ְוׂשָ יָמא ּבְ ה  -ֲאִפיּלּו ּתֵ   ְמַרּצֶ
  
  
  

  רש"י
. אמאן דמהדר אמר מר כו'

שום לאוקומי טעמא דר''מ מ
מפגלין בחצי מתיר קפריך נהי 
נמי דבעלמא בקומץ ולבונה 
איכא למימר מפגלין בחצי מתיר 
אלא בחצי זריקה היכי אמר ר' 

   מאיר פיגל:
מכדי כרת לא מיחייב (הא וכו') 

. עד שיקרבו כל מתיריו
   שתיכלנה עבודותיו:

. בפ' שני (לעיל דף דאמר מר
   כח:):

כי הדר מדי בהיכל מיא בעלמא 
. ונמצא שלא זרק דמו יקא מד

דהא מתנה אחת מהן מעכבת 
דבשלמא מפגל בשחיטה אע''ג 
דפסליה והדר זרק ליה או 
במחשבה או בשתיקה כיון דפיגל 
בעבודה ושוב לא הוציא בו 
מחשבת פסול אחר אע''פ 
שזריקת דמו דם פסול הוא כיון 
דרבי רחמנא פיגול בשחיטה 
כדאמרן בפרק ראשון (לעיל יג.) 

יאים לידי אכילה בדברים המב
הכתוב מדבר ע''כ בהכי אמר 
רחמנא לפגול וזריקה זו כמו 
שהיא מרצה לפיגולו וכן לרבנן 
דבעו מחשבה בכוליה זריקה 
ולמאן דמוקי נמי טעם דר''מ 
משום דעת ראשונה ופיגל בכל 
העבודה בכה''ג אמר רחמנא 
לפגול דלא משכחת לפגול 
בזריקה אלא בהכי אלא למ''ד 

מתיר אין כאן  טעמא משום חצי
זריקה כיון דלא גמרה מחשבת 
פיגול ועשה סופה לדעת כשרה 
זיל הכא חצי עבודה היא וזיל 

   הכא חצי עבודה היא:
. הא דקאמר ר''מ משכחת לה

   פיגול:
. פיגל בין הבדים בארבעה פרים

בכל מתנותיו ונשפך הדם ושחט 
אחר והזה על הפרכת ואחד על 
הקרנות ואחד לטיהרו של מזבח 

ון דקיימא לן בסדר יומא (דף וכי
ס.) כולהו כפרה בפני עצמו ואי 
עבדינהו כהלכתן מתכשרה 
עבודה בהכי אפילו לרבנן דפליגי 
עלייהו דר' שמעון ור' אלעזר 
בנשפך הדם באמצע מתנות בהא 
מודו דאין צריך לחזור ולהזות 
במקום שגמר כל הזאותיו 
כדאמרינן התם הלכך הכא נמי 

יו של כל פיגל שהרי קרבו מתיר
אחד ונגמרה העבודה בחבירו 
אבל בפר אחד מודה ר''מ דלא 
פיגל משום דלא גמר זריקה 

   מעולם:
. כי היכי דאם לפיגולו מרצה

חשב בשחיטה קרי לה לזריקה 
דם הפסול הזה קרבו מתיריו 
לרצות לפיגולו כי חשיב ליה 
בחצי זריקה נמי ושתק בחציה 
כל זמן שלא עירב במחשבה 

 י לפיגול:אחרת הוי ריצו
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        מב, במב, במב, במב, ב . 10
לֹׁש " ִעים ְוׁשָ   . "ַאְרּבָ
  

ְנָיא:    ְוָהא ּתַ
ַבע" ִעים ְוׁשֶ   ! "ַאְרּבָ
  

ָאַמר -ָהא  ַמאן ּדְ ָרנֹות, ְמָעְרִבי: ּכְ   ן ַלּקְ
ָאַמר -ְוָהא  ַמאן ּדְ ָרנֹות.  :ּכְ   ֵאין ְמָעְרִבין ַלּקְ

  
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

מֹוֶנה" ִעים ּוׁשְ   ! "ַאְרּבָ
  

ָאַמר -ָהא  ַמאן ּדְ ִבין,  :ּכְ יַרִיים ְמַעּכְ   ׁשִ
ָאַמר -ָהא  ַמאן ּדְ ִבין.   :ּכְ יַרִיים ְמַעּכְ   ֵאין ׁשִ

   

  רש"י
. פלונתא דר' הא כמ''ד כו'

יאשיה ור' יונתן היא (יומא דף 
נז:) במתן הקרנות ולקח מדם 
הפר ומדם השעיר חד אומר 
שיהו מעורבין וחד אומר מזה 

   בפני עצמו ומזה בפני עצמו:
. דקתני ארבעים ושבע כמ''ד והא

אין מערבין את הדמים למתן 
   קרנות (והוו תמני):

כת שירים ופלוגתא . שפישירים
דר' עקיבא ור' יהודה היא לעיל 

 (דף מ.) אם כלה כפר כו':
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        מב, במב, במב, במב, ב . 11
.[]  

  
   :ֵמיִתיֵבי

ּמֶ " ָבִרים ֲאמּוִריםּבַ ְקִמיָצה,   :ה ּדְ   ּבִ
ִלי,  ן ּכְ ַמתַּ   ּבְ

ִהיּלּוְך.    ּבְ
א לֹו ְלַהְקָטָרה,    ֲאָבל ּבָ

ָבה ַמֲחׁשָ ִתיָקה,  ,ָנַתן ֶאת ַהּקֹוֶמץ ּבְ ׁשְ בֹוָנה ּבִ   ְוֶאת ַהּלְ
ָבה  ַמֲחׁשָ בֹוָנה ּבְ ִתיָקה ְוֶאת ַהּלְ ׁשְ ַתן ֶאת ַהּקֹוֶמץ ּבִ ּנָ    –אֹו ׁשֶ

י ֵמִא    אֹוֵמר:  ירַרּבִ
יּגּול    ,ּפִ

ֵרת,  יִבין ָעָליו ּכָ   ְוַחּיָ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

יר תִּ ָכל ַהּמַ ל ּבְ ַפּגֵ ּיְ ֵרת ַעד ׁשֶ   . "ֵאין ּבֹו ּכָ
ָבה" :ָקָתֵני ִמיָהא ַמֲחׁשָ בֹוָנה ּבְ ִתיָקה ְוֶאת ַהּלְ ׁשְ   , "ֶאת ַהּקֹוֶמץ ּבִ

  ּוָפֵליג! 
  

   :ֵאיָמא
בוֹ  ָבר ָנַתן ֶאת ַהּלְ ָבה. ּכְ ַמֲחׁשָ   ָנה ּבְ

  
א!  - ֲחָדא ַהְיינּו ֵריׁשָ   ּדְ

  
ְנָיא ךְ " :ְועֹוד, ָהא ּתַ   ! "ְוַאַחר ּכָ

  
ָיא.     ַקׁשְ

   
        
        

  רש"י
. בתוספתא דמנחות בד''א כו'

קתני לה בד''א שהמנחה נפגלה 
בעבודה אחת בקמיצה או במתן 
כלי ובהילוך שאין שם אלא 
עבודת מתיר אחד שאין קמיצה 
ומתן כלי בלבונה והילוך 
 במנחות (דף טז.) מפרש ליה דלא

   שייך בלבונה:
. שהיא עבודת בא לו להקטרה

שני מתיריו נתן כו' אלמא אפילו 
ראשונה בשתיקה ושניה 
במחשבה קאמר ר' מאיר פיגל 
אלמא מפגלין בחצי מתיר 

   ותיובתא דר''ל:
. אימא וכבר נתן לבונה במחשבה

הלכך שניה שבשתיקה על דעת 
  ראשונה עושה:

. דראשון דהיינו קמייתא
יה נתן את במחשבה הא תנא ל

הקומץ במחשבה ואת הלבונה 
בשתיקה למה לי למיהדר 
למיתני או את הקומץ בשתיקה 
וכבר נתנה לבונה במחשבה מה 

   לי להקדים קומץ מה לי לבונה:
. בברייתא אחריתי ועוד הא תניא

או שנתן את הקומץ בשתיקה 
ואחר כך נתן לבונה במחשבה 

 קשיא:
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        מג, במג, במג, במג, ב    ––––מב, ב מב, ב מב, ב מב, ב  . 12
ָנה     ִמׁשְ

יּגּול ּום ּפִ יִבין ֲעֵליֶהם ִמׁשּ ֵאין ַחּיָ ָבִרים ׁשֶ   ַהּקֹוֶמץ,   :ְוֵאּלּו ּדְ
טֶֹרת,    ְוַהּקְ
בֹוָנה,   ְוַהּלְ

  ּוִמְנַחת ּכֲֹהִנים,                                                                          מג,א
יַח     ,ּוִמְנַחת ּכֵֹהן ָמׁשִ

ם.    ְוַהּדָ
ְפֵני ַעְצָמן,  ִאין ּבִ ָסִכים ַהּבָ   ְוַהּנְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ֵהָמה.  ִאין ִעם ַהּבְ   ַאף ַהּבָ
  

ל ְמצֹוָרע ֶמן ׁשֶ    :לֹוג ׁשֶ
ְמע י ׁשִ   אֹוֵמר:  ֹוןַרּבִ

יּגּול.  ּום ּפִ יִבין ָעָליו ִמׁשּ   ֵאין ַחּיָ
י ֵמִאירוְ    אֹוֵמר:  ַרּבִ

יּגּול,  ּום ּפִ יִבין ָעָליו ִמׁשּ   ַחּיָ
ירוֹ  ם ַמתִּ ם ָהָאׁשָ ּדַ    .ׁשֶ

  
יִרין ׁש לֹו ַמתִּ ּיֵ ין ְלָאָדם :ְוָכל ׁשֶ ַח  ,ּבֵ ְזּבֵ ין ַלּמִ יּגּול.  -ּבֵ ּום ּפִ יִבין ָעָליו ִמׁשּ   ַחּיָ

ַח    -ָהעֹוָלה  ְזּבֵ ָרּה ַלּמִ ׂשָ יר ֶאת ּבְ ָמּה ַמתִּ    ,ּדָ
  ְועֹוָרּה ַלּכֲֹהִנים. 

ַח.   -עֹוַלת ָהעֹוף  ְזּבֵ ָרּה ַלּמִ ׂשָ יר ֶאת ּבְ ָמּה ַמתִּ   ּדָ
את ָהעֹוף  ָרּה ַלּכֲֹהִנים.   -ַחטַּ ׂשָ יר ֶאת ּבְ ָמּה ַמתִּ   ּדָ

ָרִפי ׂשְ ִעיִרים ַהּנִ ָרִפים ּוׂשְ ׂשְ ִרים ַהּנִ ֵרב.  -ם ּפָ יר ֶאת ֵאימּוֵריֶהן ִליּקָ ָמן ַמתִּ   ּדָ
  

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָלִמים  ׁשְ ַח ַהִחיצֹון ּכִ ְזּבֵ ֵאינֹו ַעל ַהּמִ ל ׁשֶ יּגּול -ּכָ ּום ּפִ יִבין ָעָליו ִמׁשּ         .  .  .  .  ֵאין ַחּיָ

            

ָמָרא                   ּגְ

אָאַמר    : עּוּלָ
ּבֵ  ֶהֱעלֹו ַעל ּגַ יּגּול ׁשֶ ַח קֹוֶמץ ּפִ ְזּבֵ ּנּו,  -י ַהּמִ יּגּולֹו ִמּמֶ ַקע ּפִ   ּפָ

ן? ּכֵ ל ׁשֶ    !ִאם ֲאֵחִרים ֵמִביא ִליֵדי ִפיּגּול, הּוא ַעְצמֹו לֹא ּכָ
  

  ַמאי ָקָאַמר? 
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ל, ֵהיָאְך ֵמִביא ֲאֵחִרים ִליֵדי ִפיּגּול?   ִאם ֵאינֹו ִמְתַקּבֵ

  
ַמע ָלן?     ַמאי ָקא ַמׁשְ

יּגּול, ֵאין ַח ּדְ ִאי  ּום ּפִ יִבין ָעָליו ִמׁשּ   ּיָ
ֵניָנא    :ּתָ

יִבי" ֵאין ַחּיָ ָבִרים ׁשֶ יּגּול:ֵאּלּו ּדְ ּום ּפִ   ַהּקֹוֶמץ,   ן ֲעֵליֶהם ִמׁשּ
טֶֹרת,    ְוַהּקְ
בֹוָנה,    ְוַהּלְ

  ּוִמְנַחת ּכֲֹהִנים, 
יַח,    ּוִמְנַחת ּכֵֹהן ָמׁשִ

  ּוִמְנַחת ְנָסִכים, 
ם   ! "ְוַהּדָ

  
א  ֵניָנא – לֹא ֵיְרדּו ִאם ָעלוּ ּדְ ֶאּלָ    :ּתָ

ן, "   ַהּלָ
  ְוַהּיֹוֵצא, 
ֵמא,    ְוַהטָּ

  רש"י
  מתני' 

. כרת ליהןאלו דברים שאין חייבין ע
   באכילתן משום פיגול:

. אם קימץ לאכול שירים למחר הקומץ
ונתפגלה המנחה אין האוכל את הקומץ 
בכרת שאין הפיגול חל אלא על דבר שיש 
לו מתירין אחרים והקומץ אין אחר 
מתירו כי הוא מתיר את המנחה וכן לבונה 

  וכן כולם:
. כולה כליל ואינה מנחת נדבת כהנים

   אחר מתירה: נקמצת הלכך אין
. חביתי כהן גדול וכן מנחת כהן משיח

שמקריב בכל יום מחציתה בבקר 
ומחציתה בערב (ויקרא ו): ומנחת נסכים 
לא גרסי' דהא מיפלג פליגי בה ונתן חילוק 

   בין באה עם הזבח לבאה בפני עצמו:
   . הוא המתיר:והדם

. בין שהתנדבן והנסכים הבאין בפני עצמן
חות (דף קד:) בפני עצמן כדאמר במנ

מתנדב אדם מנחת נסכים בין שבאו בגלל 
זבח אלא שהביא היום זבחו ונסכיו למחר 
דאמר מר מנחתם ונסכיהם אף למחר 
אבל אם הביאן עם זבחו ופיגל בזבח 

   נתפגלו הנסכים:
. וחכמים אומרים אף הבאים עם הבהמה

דכיון דיכול להקריב נסכים למחר נמצא 
הן מתירין שאין הזבח מתירן ליקרב אלא 

   את עצמן:
. שיריו נאכלין כדיליף לוג שמן של מצורע

   בפירקין לקמן (דף מד:):
. אם פיגל אין חייבין עליו משום פיגול

באשם לא נפגל הלוג ואע''פ שהלוג תלוי 
באשם כדכתיב על מקום דם האשם 
(ויקרא יד) ואם לא נתן מדם האשם 
תחילה אין נתינת השמן כלום אפילו הכי 

דם מביא אשמו עכשיו ולוגו עד כיון דא
עשרה ימים נמצא שאין האשם מתירו 
וכיון דאין לו מתירין אין חייבין עליו 

   משום פיגול:
. לוג הבא עם האשם בו ביום ר''מ אומר

   חייבין עליו משום פיגול אם פיגל באשם:
   . או לזה או לזה:בין לאדם בין למזבח

. דכתיב (שם א) דמה מתיר בשרה למזבח
   ו והדר וערכו:וזרק

. עור העולה אשר הקריבו ועורה לכהנים
   אין לו אלא לאחר זריקה:

. בגמ' מפרש מנין דנאכל חטאת העוף כו'
   לכהנים:

. לפיכך פיגל דמן מתיר אימוריהן ליקרב
באימורים בשעת עבודת הדם נתפגלו 

   פרים:
   . אפרים הנשרפין פליג:ר' שמעון

כל שאין מתן דמו על המזבח החיצון 
. שפיגול כתיב בהו (ויקרא ז) אין כשלמים

   חייבין עליו משום פיגול:
  

  גמ' 
. לקמן מפרש למאי פקע פיגולו ממנו

   הלכתא פקע:
. קבעי למימר פקע פיגולו מאי קאמר

   ממנו ונסיב טעמא דבא לידי פיגול:
   . בהקטרה:אם אינו מתקבל

. המקטיר היאך מביא אחרים לידי פיגול
ירים למחר היאך קומץ על מנת שיאכל ש

מנחה מתפגלת אם אין הקטרתו הקטרה 
והכי קאמר הוא עצמו לא כל שכן 
שיתקבל אחרי שמתקבל לרצות אחרים 

   לפיגולו:
. למאי מיבעי ליה הא מאי קא משמע לן

   פקע פיגולו:
. למימרא דאם אכל ממנו אחרי שעלה אי

   אין חייבין עליו כרת:
   :. דבלאו עלה נמי אין חייבין עליותנינן
. להכי אהני פקיעה דכיון שעלה לא אלא
   ירד:
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ַחט ׁשְ ּנִ    ,חּוץ ִלְזַמּנוֹ   ְוׁשֶ
   - ְוחּוץ ִלְמקֹומוֹ 

  ! (זבחים פד.) "ִאם ָעלּו לֹא ֵיְרדוּ 
  

א  ֵניָנא -ִאם ָיְרדּו, ַיֲעלּו ּדְ ְוֶאּלָ    :ָהא ַנִמי ּתָ
ִאם ָעלּו " ם ׁשֶ ׁשֵ   לֹא ֵיְרדּו,  -ּכְ

ְך ִאם יָ    ! (זבחים פד.) "לֹא ַיֲעלוּ  -ְרדּו ּכָ
  

ֶהן ָהאּור -לֹא ְצִריָכא  ָלה ּבָ ׁשְ ּמָ    .ׁשֶ
  

א ֲחָדא ִזיְמָנא,    ָהא ַנִמי ֲאָמָרּה עּוּלָ
אָאַמר ּדְ    : עּוּלָ

ֶהן ָהאּור,  ָלה ּבָ ּלֹא ָמׁשְ א ׁשֶ נּו, ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
ֶהן ָהאּור  ָלה ּבָ   ַיֲעלּו!  -ֲאָבל ָמׁשְ

  
ֵת    מג,ב י  :יָמאַמהּו ּדְ ר, ^ָהֵני ִמיּלֵ ְמַחּבַ   ֵאֶבר ּדִ

ִמיְפַרת, ֵאיָמא לֹא    ,ֲאָבל קֹוֶמץ ּדְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  : ַרב ַאַחאיָאַמר 

ֵקיּה  ַפְלֵגיּה ָמֵחית ַאַאְרָעא ּוַפְלֵגיּה ַאּסְ יּגּול ּדְ ְך, ַהאי קֹוֶמץ ּפִ ָלה ּבֹו ָהאּורַא ִהְלּכָ    – ַמֲעָרָכה, ּוָמׁשְ
יְקָנא  ה.  ַמּסֵ ִחלָּ יּה ְלַכּתְ   ֵליּה ְלכּוּלֵ

   
        
        

  רש"י
. תנינא ושנשחט חוץ לזמנו

   דהיינו פיגול:
   . בשר הלן:הלן

. אהני פקיעה שאם ירד אלא
לאחר שהעלוהו (לא) יחזור 

   ויעלה:
   . בלאו הכי:תנינא

. הא דעולא אלא לא צריכא
שמשלה בו האור ואשמעינן 
דנעשה לחמו של מזבח ואפי' 

יא דקתני לא יעלו ירדו יעלו והה
 בשלא משלה בו האור:

. דאם ירדו הנך פסולין לא שנו
   משעלו לא יעלה:

. איכא למ''ד אבר דמחבר (בחד)
כיון דמשלה האור במקצתו 

   נקלט כולו בקדושה:
. אימא במאי אבל קומץ דמיפרת

דמשלה מקומץ משלה אידך 
כדקאי קאי קמ''ל דכוליה כחד 

   אבר דמי:
שבת ליה מחובר . כיון דמחהלכך

אפי' לא העלהו אלא חציו 
ומשלה בו האור נקלט אף זה 
שעל הקרקע ומעלה דהא כי 
אסקיה לכוליה נמי לא היה לו 
להעלותו אם ירד אלא משום 
ההוא שמשלה בו האור וקאמרת 
דאם ירד השאר יעלה אלמא 
אהני לכוליה ואע''ג דמיפרת 
הלכך לא שנא עלה כולו ולא שנא 

    :לא עלה אלא מקצתו
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י ִיְצָחקָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ַח  י ִמְזּבֵ ֶהֱעָלן ְלַגּבֵ ֵמא ׁשֶ יּגּול ְוַהּנֹוָתר ְוַהּטָ ַקע ִאיּסּור ֵמֶהן.  -ַהּפִ   ּפָ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ַח ִמְקֵוה ָטֳהָרה?!  יִכי, ִמְזּבֵ   ָמֵרי ּדִ

  
י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ

ֶהן ָהאּור.  ָלה ּבָ ׁשְ ּמָ   ׁשֶ
  

יְסָנאְמִתיב  ר ּבִ י ִיְצָחק ּבַ   : ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים"

ּנּו.  - (ויקרא ז, כ) 269"ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו" ּטּוְמָאה ּפֹוַרַחת ִמּמֶ   ִמי ׁשֶ
ּנוּ  ֵאין טּוְמָאה ּפֹוַרַחת ִמּמֶ ר, ׁשֶ ׂשָ   . "ָיָצא ּבָ

ּנּו ַעל ְיֵדי ָהאּור! ְוִאם ִאיָתא, ֲהֵר    י טּוְמָאה ּפֹוַרַחת ִמּמֶ
  

  : ָרָבאָאַמר 
  ַעל ְיֵדי ִמְקֶוה ָקָאְמִריַנן. 

  
ִתיב? 'ִמְקֶוה'ִמיֵדי     !ּכְ

  
א ָאַמר  אֶאּלָ ּפָ   : ַרב ּפַ

ָלִמים ָעְסִקיַנן,  ר ׁשְ ְבׂשַ   ּבִ
ָלא ֲחִזי ְלַהְקָרָבה.    ּדְ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא

ֵלם,  - יקרא ז, כ)(ו "ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו" הּוא ׁשָ ׁשֶ ּנּו ּכְ ּטּוְמָאה ּפֹוַרַחת ִמּמֶ   ִמי ׁשֶ
ֵלם,  הּוא ׁשָ ׁשֶ ֵאין טּוְמָאה ּפֹוַרַחת ּכְ ָבר ׁשֶ ר ּדָ ׂשָ   ָיָצא ּבָ

הּוא ָחֵסר.   ׁשֶ א ּכְ   ֶאלָּ
   

  
  

                                                           
ֶפׁש ֲאׁשֶ  269 יָה ְוַהּנֶ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ה ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ר ַליהֹוָ ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ַבח ַהׁשּ ר ִמּזֶ ׂשָ   ר ּתֹאַכל ּבָ

  רש"י
. איסור פיגול פקע איסורן מהן

לכדאמרן שאם ירד יעלה ואיסור 
נותר וטמא נמי להכי [פקע] שלא 

   יתחייב האוכלו מידי:
   . בעל השמועה הזאת:מרי דיכי

. לטהר מזבח מקוה טהרה הוא
   את הטומאה משום דהעלוהו:

. לקמן מייתינן וטומאתו עליו כו'
לה בשמעתין למימרא 

מדבר ואהאי  דבטומאת הגוף
קראי קאי (ויקרא ז) והנפש אשר 
תאכל בשר מזבח השלמים אשר 
לה' וטומאתו עליו יכול טומאת 
הבשר דנימא דהאי עליו אבשר 
קאי ונימא דטהור שאכל את 
הטמא חייב ת''ל וטומאתו עליו 
משמע שעדיין היא עליו ביכולין 
ליטהר הכתוב מדבר וזהו הגוף 
שטומאה פורחת ממנו על ידי 

לה ואם איתא דבשר קדשים טבי
יכול ליטהר על ידי מזבח מהיכא 
ילפי אחרים דלא בבשר משתעי 

   קרא הרי טומאה פורחת ממנו:
. דקרא בבשר שלמים עסקינן

בשלמים כתיב דאינו ראוי 
   למזבח ואין מפריח מטומאתו:

. אף אברין הראויין רבינא אמר
למזבח כתיבי הכא דכתיב (שם) 
 אשר לה' לרבות האימורים
ואפילו הכי לא תקשה דשפיר 
ילפינן מיניה דטומאה לאו 
עלייהו קאי מדכתיב וטומאתו 
עליו דמשמע בראוי להפריח 
טומאתו כשהוא שלם כעין 

 שקיבלה עליו בעיניה משמע:
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  :ּגּוָפא

טּוְמַאת ַהּגּוף ַהּכָ  - (ויקרא ז, כ) 270"ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו"" ר. ּבְ   תּוב ְמַדּבֵ

טּוְמַאת ַהּגּוף,  ה אֹוֵמר: ּבְ   ַאתָּ
א    :אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

ר ׂשָ טּוְמַאת ּבָ    ?ּבְ
אן:  ן:  (ויקרא ז, כ) ""ֻטְמָאתוֹ ֶנֱאַמר ּכָ   , (במדבר יט, יג) 271ּבֹו" "ֻטְמָאתוֹ ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ

ן  ַהּלָ ר,  -ַמה ּלְ תּוב ְמַדּבֵ טּוְמַאת ַהּגּוף ַהּכָ   ּבְ
א ר.  -ן ַאף ּכָ תּוב ְמַדּבֵ טּוְמַאת ַהּגּוף ַהּכָ   ּבְ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ים  ים (ויקרא ז, כ)הֹוִאיל ְוֶנֶאְמרּו ֳקָדׁשִ ְלׁשֹון ַרּבִ    ,ּבִ

ְלׁשֹון ָיִחיד    ,ְוֶנֶאְמָרה טּוְמָאה ּבִ
ר.  תּוב ְמַדּבֵ טּוְמַאת ַהּגּוף ַהּכָ   ּבְ

י   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ר.  - (ויקרא ז, כא) 272"ְוָאַכל" תּוב ְמַדּבֵ טּוְמַאת ַהּגּוף ַהּכָ   ּבְ
  ָאְמרּו:  ֲאֵחִרים

ּנּו,  - (ויקרא ז, כ) "ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו" ּטּוְמָאה ּפֹוַרַחת ִממֶּ   ִמי ׁשֶ

ּנוּ  ֵאין טּוְמָאה ּפֹוַרַחת ִמּמֶ ר ׁשֶ ׂשָ   . "ָיָצא ּבָ
  

   :ָאַמר ָמר
י" טּוְמַאת ַה  (ויקרא ז, כא) "ְוָאַכל"אֹוֵמר:  ַרּבִ רּבְ תּוב ְמַדּבֵ   . "ּגּוף ַהּכָ
  

ַמע    ?ַמאי ַמׁשְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָלא ְמָפֵרׁש ֵליּה  ל ְקָרא ּדְ ר ֲאבּוִדיִמיּכָ   , ַרב ִיְצָחק ּבַ

א ָלּה  ָלא ְמָפְרׁשָ א.  - ַרב ְזֵעיִריְוָכל ַמְתִניָתא ּדְ ְרׁשָ   ָלא ִמיּפַ
  

ר ֲאבּוִדיִמיָהִכי ָאַמר  י ִיְצָחק ּבַ   : ַרּבִ
ְלׁשֹון ְנֵקָבהוּ   ,הֹוִאיל תּוב ּבִ    ,ָפַתח ַהּכָ

ְלׁשֹון ְנֵקָבה ים ּבִ    ,ְוִסּיֵ
ֶאְמַצע  ר.  -ּוְלׁשֹון ָזָכר ּבָ תּוב ְמַדּבֵ טּוְמַאת ַהּגּוף ַהּכָ   ּבְ

  
   -  "ַמְתִניָתא"

ַתְנָיא    :ּדְ
ה ֶנֶאְמרּו ֲחמּורֹות, "   ִאם ֶנֶאְמרּו ַקּלֹות ָלּמָ

ה ֶנֱא    ַמר ַקּלֹות? ְוִאם ֶנֱאַמר ֲחמּורֹות ָלּמָ
  

  ִאם ֶנֱאַמר ַקּלֹות ְולֹא ֲחמּורֹות, 
ּלֹות   ָהִייִתי אֹוֵמר:  ָלאו  -ַעל ַהּקַ   ּבְ

ִמיָתה,  -ְוַעל ַהֲחמּורֹות    ּבְ
  ְלָכְך ֶנֱאַמר ֲחמּורֹות. 

  ְוִאם ֶנֱאַמר ֲחמּורֹות ְולֹא ֶנֶאְמרּו ַקּלֹות, 
יב -ַעל ַהֲחמּורֹות   ָהִייִתי אֹוֵמר:    ,ְיֵהא ַחּיָ

ּלֹות  טּור,  -ְוַעל ַהּקַ   ְיֵהא ּפָ
  . "ְלָכְך ֶנֱאַמר ַקּלֹות

  
  ? "ֲחמּורֹות"ּוַמאי  "ַקּלֹות"ַמאי 

ר,  - "ַקּלֹות"    :ִאיֵליָמא   ַמֲעׂשֵ
רּוָמה,  - "ֲחמּורֹות"   ּתְ
ִמיָתה?  :ָהִייִתי אֹוֵמר   ּבְ

                                                           
ֶפׁש ַהִהוא ֵמַע  270 ה ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ר ַליהֹוָ ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ַבח ַהׁשּ ר ִמּזֶ ׂשָ ר ּתֹאַכל ּבָ ֶפׁש ֲאׁשֶ יָה ְוַהּנֶ   ּמֶ
ֶפׁש ַהִהואכָּ  271 א ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ן ְיהָֹוה ִטּמֵ ּכַ א ֶאת ִמׁשְ ר ָימּות ְולֹא ִיְתַחּטָ ֶנֶפׁש ָהָאָדם ֲאׁשֶ ֵמת ּבְ ֵגַע ּבְ ה לֹא זַֹרק ָעָליו ָטֵמא ִיְהֶיה עֹוד  ל ַהּנֹ י ֵמי ִנּדָ ָרֵאל ּכִ ׂשְ ִמּיִ

  ֻטְמָאתֹו בוֹ 

 (ָעָליו) [ּבֹו](ָעָליו) [ּבֹו](ָעָליו) [ּבֹו](ָעָליו) [ּבֹו] במהדורת וילנא הגירסה:

ָלִמים ְוֶנֶפׁש כִּ  272 ְ ר ֶזַבח ַהׁשּ ׂשַ ֶקץ ָטֵמא ְוָאַכל ִמּבְ ָכל ׁשֶ ְבֵהָמה ְטֵמָאה אֹו ּבְ ֻטְמַאת ָאָדם אֹו ּבִ ָכל ָטֵמא ּבְ ע ּבְ יָה י ִתּגַ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ה ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ר ַליהֹוָ   ֲאׁשֶ

  רש"י
. שהרי עוסק בה בטומאת הגוף הכתוב מדבר

והולך דכתיב (שם) כל טהור יאכל בשר וסמיך 
' אע''פ ליה והנפש אשר תאכל בשר וגו

שהתחיל להזכיר הגוף בלשון נקבה והנפש 
אשר תאכל וכתיב וטומאתו עליו לשון זכר 
דמשמע דקאי אבשר בטומאת הגוף דבר ולא 

   בטומאת בשר:
. דהא עליו לשון או אינו אלא בטומאת בשר

   זכר הוא והאוכל הוזכר בלשון נקבה:
. ויליף הכי גרסינן טומאתו טומאתו לג''ש

ביה עוד טומאתו בו  מביאת מקדש דכתיב
(במדבר יט): הכי גרסי' נאמר כאן טומאתו 

   ונאמר להלן טומאתו:
. שלמים הואיל ונאמרו קדשים בלשון רבים

לשון רבים הן וטומאה בלשון יחיד דכתיב 
   וטומאתו עליו ולא כתיב וטומאתם עליהם:

. רבי אומר ואכל בטומאת הגוף הכתוב מדבר
ב בתריה מקרא שלאחריו יוכיח על זה דכתי

(ויקרא ז) נפש כי תגע בכל טמא וגו' ואכל 
מבשר זבח השלמים וגו' ולקמיה מפרש היכי 
משמע ליה מואכל דקרא בתרא הוכחה על 

   ראשון שבטומאת הגוף הכתוב מדבר:
. משמע שעדיין לא נטהר ממנו וטומאתו עליו

במי שטומאתו פורחת ממנו הכתוב מדבר דאי 
   בבשר לעולם הוא עליו:

. מקרא דבתריה דקמא בטומאת מעמאי מש
הגוף דלמא בתרא בטומאת הגוף כדכתיב נפש 
אשר תגע בכל טמא וקמא בטומאת בשר 
מדלא כתיב וטומאתה עליה דמישתמע 

   דאוהנפש אשר תאכל בשר קאי:
. לקמיה וכל מתניתא דלא מפרש לה זעירי

מפרש מאי היא: הואיל ופתח הכתוב השני 
ולשון זכר בלשון נקבה וסיים בלשון נקבה 

באמצע. דכתיב (שם) נפש כי תגע בכל טמא 
ואכל מבשר זבח השלמים ונכרתה הנפש וגו' 
ולא כתיב ואכלה מבשר זבח הוי אף הראשון 
אל תתמה עליו אם פתח וסיים בלשון נקבה 
ולשון זכר באמצע אף [על פי כן] בטומאת 
הגוף הכתוב מדבר ומסתברא הכי שהרי 

וכבר פסק  בטומאת הגוף היה עוסק והולך
מלדבר בטומאת בשר דהכי כתיב קרא (שם) 
והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל הרי 
טומאת בשר והבשר כל טהור יאכל בשר פסק 
מטומאת בשר והתחיל בטומאת הגוף וסמיך 
ליה והנפש אשר תאכל וגו' ומשום דהזכיר 
הכתוב את האוכלו בלשון נקבה וכתב 

ם וטומאתו עליו בלשון זכר היינו סבורי
שבטומאת בשר מדבר עכשיו מקרא השני 
יוכיח שאף הוא בלשון הזה מדבר ואי קשיא 
שני כריתות בטומאת הגוף למה שלש כריתות 
הן בטומאת הגוף ולקמיה מפרש בהאי פירקין 

   (דף מו.) למאי איצטריכו:
. דלא מפרש לה זעירי מאי היא איזה מתניתא

   משנה לא פירש יפה:
ילת קדשים . לענין אכאם נאמרו קלות

בטומאת הגוף שנויה בת''כ לקמיה מפרש 
ואזיל מאי קלות ומאי חמורות ומאי הייתי 

  אומר:
. אי נימא קלות מעשר חמורות תרומה

שנאמרו שניהם בפרשה אחת (ויקרא כב) ולא 
יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים 
ואוקימנא ליה במעשר במסכת יבמות (דף 

רחץ יאכל ואף עד:) דכתיב כי אם רחץ הא אם 
על פי שלא העריב שמשו הרי טמא שאכל 
מעשר בלאו וכתיב ובא השמש וטהר ואחר 
יאכל מן הקדשים ואוקימנא בתרומה וכתיב 
בההוא עניינא אצל תרומה ומתו בו כי וגו' 
וקאמר התנא אם נאמר מעשר מה שאמור בו 
ולא נאמר תרומה הייתי אומר במיתה אבל 

יה והא השתא דנאמרו אינו במיתה בתמ
 מיתה כתיבא ביה:
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ִמיָתה!  א ַנִמי, ָהא ּבְ ּתָ   ָהׁשְ
  

  ְותּו: 
ִמיָתה?  :יִתי אֹוֵמרְוִאי לֹא ֶנֱאַמר, ָהיִ    ּבְ

ּדֹון!  ּנִ ין ִלְהיֹות ּכַ א ִמן ַהּדִ ּיֹו ַלּבָ   ּדַ
  

א, ֶרץ,  - "ַקּלֹות"  ֶאּלָ   טּוְמַאת ׁשֶ
  טּוְמַאת ֵמת.  - "ֲחמּורֹות"

  
  ּוְבַמאי? 

ְתרּוָמה  ִמיָתה!  -ִאי ּבִ   ִאיִדי ְוִאיִדי הּוא ּבְ
  

  ? "ְבָלאוּדִ ְלָכְך ֶנֶאְמרּו ֲחמּורֹות " ,ְותוּ 
ִמיָתה ִהיאָה    ! 273א ּבְ
  

ר    מד,א ֲאִכיַלת ַמֲעׂשֵ ִמיָתה?^ -ְוִאי ּבַ    !ִאם לֹא ֶנֶאְמרּו ֲחמּורֹות ָהִייִתי אֹוֵמר ַעל ַהֲחמּורֹות ּבְ
ּדֹון!  ּנִ ין ִלְהיֹות ּכַ א ִמן ַהּדִ ֶרץ ָקָאְתָיא, ְוַדּיֹו ַלּבָ   ָהא ִמּטּוְמַאת ׁשֶ

  
  : ְזֵעיִריָאַמר 

  ֶרץ, טּוְמַאת ׁשֶ  - "ַקּלֹות"
  טּוְמַאת ֵמת,  - "ֲחמּורֹות"

רּוָמה, ְולֹא ֶנֶאְמָרה טּוְמַאת ֵמת :ְוָהִכי ָקָאַמר ר ּוּתְ ֶרץ ְוֶנֱאַמר ַמֲעׂשֵ    – ִאיּלּו ֶנֱאַמר טּוְמַאת ׁשֶ
ּלֹות -ָהִייִתי אֹוֵמר: ַקּלֹות  ָלאו,  ,ַעל ַהּקַ   ּבְ

ִמיָתה.  -ְוַעל ַהֲחמּורֹות    ּבְ
ִמיָתה –ּורֹות ּוִמַקּלֹות ַעל ַהֲחמ    ,ּבְ

ּלֹות  ִמיָתה.  -ֲחמּורֹות ַנִמי ַעל ַהּקַ   ּבְ
  ְלָכְך ֶנֶאְמרּו ֲחמּורֹות.  

   

                                                           
ּיוֹ  גירסת מהדורת וילנא: 273 ִמיָתה? ּדַ ּיוֹ (ְוִאי לֹא ֶנֱאַמר ָהִייִתי אֹוֵמר ּבְ ִמיָתה? ּדַ ּיוֹ (ְוִאי לֹא ֶנֱאַמר ָהִייִתי אֹוֵמר ּבְ ִמיָתה? ּדַ ּיוֹ (ְוִאי לֹא ֶנֱאַמר ָהִייִתי אֹוֵמר ּבְ ִמיָתה? ּדַ ּדֹון!)    (ְוִאי לֹא ֶנֱאַמר ָהִייִתי אֹוֵמר ּבְ ּנִ ין ִלְהיֹות ּכַ א ִמן ַהּדִ ּדֹון!)ַלּבָ ּנִ ין ִלְהיֹות ּכַ א ִמן ַהּדִ ּדֹון!)ַלּבָ ּנִ ין ִלְהיֹות ּכַ א ִמן ַהּדִ ּדֹון!)ַלּבָ ּנִ ין ִלְהיֹות ּכַ א ִמן ַהּדִ   ורשי ל"ג.   ַלּבָ

  רש"י
ותו אם לא נאמרו הייתי אומר 

. בתמיה מהיכא תיתי לי במיתה
בה מיתה הא לא מייתינן לה 
אלא בקל וחומר ממעשר ודיו 
לבא מן הדין להיות כנדון מה 
מעשר בלאו ולא במיתה אף 

   תרומה בלאו ולא במיתה:
. אלא קלות וחמורות דקאמר

אטומאה קאי דכתיב התם 
מת וטומאת שרץ דכתיב  טומאת

(ויקרא כב) והנוגע בכל טמא נפש 
[וגו'] או איש אשר יגע בכל שרץ 
דכתיב בתרווייהו אכילת מעשר 
ותרומה ועונשן וקאמר אם 
נאמרה טמא שרץ ולא נאמרה 
טומאת מת כו' ובמאי ועל איזה 
אכילה אי בתרומה על שתיהן 
הטומאות הוא באכילת תרומה 

ו במיתה ומאי על הקלות בלא
  דקתני:

ואם לא נאמרו הייתי אומר כו' 
ל''ג הכא דליכא למיפרך דיו 
דהא קלות נמי במיתה: ואי 

. קאמר דאם לא באכילת מעשר
נאמרו חמורות הייתי אומר על 
טומאת שרץ בלאו על טומאת 
מת במיתה לכך נאמרו טומאת 
מת חמורות ונאמר בהו לאו דלא 
תימא בהו מיתה במעשר ואם 

יתי אומר על לא נאמרו קלות הי
החמורות במיתה הא מטומאת 

   שרץ הוא דאתיא בק''ו:
. ודיו לבא מן הדין להיות כנדון
   ולא אמינא בה מיתה אלא לאו:

והכי קאמר אילו נאמר טומאת 
. בלאו שרץ ונאמר מעשר

כדאיתא ותרומה במיתה 
כדאיתא ולא נאמר טומאת מת 
הייתי אומר קלות על הקלות 
 בלאו בטומאת קלה דשרץ על
אכילת קלות כגון מעשר יהא 
בלאו כדאיתא וקלות על 
החמורות במיתה וטומאת שרץ 
על אכילות החמורות כגון 
תרומה במיתה כדאיתא ומינה 
הוה גמרינן דמה שרץ קלות על 
החמורות במיתה אף חמורות על 
קלות נמי במיתה דמה לי 
טומאה חמורה ואכילה קלה מה 
לי אכילה חמורה וטומאה קלה 

המת על אכילת מעשר (וטומאת 
תהא במיתה) לכך נאמרו 
חמורות טומאת המת על אכילת 
מעשר שלא תהא במיתה ופירש 
בה לאו ולא במיתה לומר לך 

 שהיא באזהרה:
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        מד, אמד, אמד, אמד, א . 15
יִרין" ׁש לֹו ַמתִּ ּיֵ ל ׁשֶ ַח  ,ּכָ ְזּבֵ ין ַלּמִ ין ְלָאָדם ּבֵ יּגּול -ּבֵ ּום ּפִ יִבין ָעָליו ִמׁשּ   . . . . "ַחּיָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
א" ָלִמים,  אֹו ֵאינֹו ֵמִביא ֶאּלָ ׁשְ ּיֹוֵצא ּבִ   ּכַ

ָלִמים  ְ ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד,  -ַמה ׁשּ   ְמיּוָחִדים ֶנֱאָכִלין ִלׁשְ
ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד ל ֶנֱאָכל ִלׁשְ    .ַאף ּכָ

ִין?  -ֶנֱאָכל ְליֹום ְוַלְיָלה    ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:  רתַּ ׂשַ יַרִין ֶנֱאָכִלין.  - 274""ִמּבְ ִ ׁשּ ל ׁשֶ   ּכָ

ָיֶריָה ֶנֱאָכִליןע ֵאין ׁשְ ִין?  - ֹוָלה ׁשֶ   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:    . "ֶזַבח"תַּ

ִין ְלַרּבֹות    ?ָהעֹופֹות  :ִמּנַ
ָנחֹות    ?ְוַהּמְ

ל ְמצֹוָרע?  ֶמן ׁשֶ ה לֹוג ׁשֶ ֲאִני ְמַרּבֶ   ַעד ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר ים ִלי"" :תַּ יׁשִ ר ֵהם ַמְקּדִ   , (ויקרא כב, ב) 275ֲאׁשֶ

  ִמּטּוְמָאה.  (ויקרא כב, ב) 'ִחיּלּול' (ויקרא יט, ח) 276'ִחיּלּול'ְוָאֵתי נֹוָתר 
יּגּול    ִמּנֹוָתר.  (ויקרא יט ח) 'ָעֹון' (ויקרא ז, יח) 277'ָעֹון'ְוָאֵתי ּפִ

  

ה?  ָלִמים ֵמַעתָּ ה ֶנֱאַמר ׁשְ ָבר, ָלּמָ ל ּדָ ּסֹופֹו ְלַרּבֹות ּכָ   ּוֵמַאַחר ׁשֶ
ָלִמים ְמיּוָחִד  ְ ַח, לֹוַמר ְלָך: ַמה ׁשּ ְזּבֵ ין ַלּמִ ין ְלָאָדם, ּבֵ יִרין ּבֵ ׁש ָלֶהן ַמתִּ ּיֵ   ים ׁשֶ

ַח  ְזּבֵ ין ַלּמִ ין ְלָאָדם ּבֵ יִרין ּבֵ ׁש לֹו ַמתִּ ּיֵ ל ׁשֶ יּגּול.  -ַאף ּכָ ּום ּפִ יִבין ֲעֵליֶהן ִמׁשּ   ַחּיָ
  

ָמּה   :ָהעֹוָלה ַח  -ּדָ ְזּבֵ ָרּה ַלּמִ ׂשָ יר ֶאת ּבְ    ,ַמתִּ
   .םַלּכֲֹהִני –ְועֹוָרּה 

ָמּה   :עֹוַלת ָהעֹוף ַח  -ּדָ ְזּבֵ ָרּה ַלּמִ ׂשָ יר ֶאת ּבְ    .ַמתִּ
את ָהעֹוף ָמּה    :ַחטַּ ָרּה ַלּכֲֹהִנים,  -ּדָ ׂשָ יר ֶאת ּבְ   ַמתִּ

ָרִפים  ׂשְ ִעיִרים ַהּנִ ָרִפים ּוׂשְ ׂשְ ִרים ַהּנִ ֵרב.  -ּפָ יר ֶאת ֵאימּוֵריֶהן ִליּקָ ָמם ַמתִּ   ּדָ
   ,ץֶאת ַהּקֹוֶמ :ּומֹוִציא ֲאִני

בֹוָנה    ,ְוֶאת ַהּלְ
טֶֹרת,    ְוַהּקְ

   ,ּוִמְנַחת ּכֲֹהִנים
יַח,    ּוִמְנַחת ּכֵֹהן ָמׁשִ

   ,ּוִמְנַחת ְנָסִכים
ם.    ְוַהּדָ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יִבין ָעָליו,  ַח ַהִחיצֹון ְוַחּיָ ׁש ּבֹו ַעל ִמְזּבֵ ּיֵ ָלִמים ְמיּוָחִדין ׁשֶ ְ   ַמה ׁשּ

ָנן  ֶיׁשְ ל ׁשֶ ַח ַהִחיצֹון ַאף ּכָ יּגּול.  -ַעל ִמְזּבֵ ּום ּפִ יִבין ָעָליו ִמׁשּ   ַחּיָ
ָרִפים,  ׂשְ ִעיִרים ַהּנִ ָרִפים ּוׂשְ ׂשְ ִרים ַהּנִ   ָיְצאּו ּפָ

ָלִמים  ׁשְ ַח ַהִחיצֹון ּכִ ֵאין ַעל ִמְזּבֵ יּגּול -הֹוִאיל ׁשֶ ּום ּפִ יִבין ָעָליו ִמׁשּ   .  "ֵאין ַחּיָ
  

ׁשְ " :ָאַמר ַמר ּיֹוֵצא ּבִ   . "ָלִמיםּכַ
  

  ַמאי ִניהּו? 
כֹור,    ּבְ

ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד. ּדְ    ֶנֱאָכל ִלׁשְ
  

ַמאי ָאֵתי?    ּבְ
ִצינּו  ַמה ּמָ א ְלִמיְפַרךְ  -ִאי ּבְ ֵהן ְטעּוִנין ְסִמיָכה ּוְנָסִכים, ּוְתנּוַפת ָחֶזה ְוׁשֹוק!  :ִאיּכָ ָלִמים ׁשֶ ׁשְ   ַמה ּלִ

א    .(ויקרא ז, יח) ""ִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכלִמ: ,ֶאלָּ
  

ְסִמיִכי ַאֲהָדֵדי ִניְנהּו!  ֵרי ְכָלֵלי ּדִ   ָהֵני ּתְ
  

                                                           
ּגוּ  274 ב לֹו ּפִ ְקִריב אֹתֹו לֹא ֵיָחׁשֵ י לֹא ֵיָרֶצה ַהּמַ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָלָמיו ּבַ ר ֶזַבח ׁשְ ׂשַ אְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ִמּבְ ָ ׂשּ ּנּו ֲעֹוָנּה תִּ ֶפׁש ָהאֶֹכֶלת ִמּמֶ   ל ִיְהֶיה ְוַהּנֶ
ר ֶאל  275 ּבֵ ים לִ  ּדַ ׁשִ ר ֵהם ַמְקּדִ י ֲאׁשֶ ם ָקְדׁשִ לּו ֶאת ׁשֵ ָרֵאל ְולֹא ְיַחּלְ י ְבֵני ִיׂשְ ְדׁשֵ ְזרּו ִמּקָ ָניו ְוִיּנָ הַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ   י ֲאִני ְיהֹוָ
יָה  276 ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ל ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ה ִחּלֵ י ֶאת קֶֹדׁש ְיהֹוָ א ּכִ ָ   ְואְֹכָליו ֲעֹונֹו ִיׂשּ
ּגּול ִיְהֶיה וְ ְוִאם ֵהָאכֹ  277 ב לֹו ּפִ ְקִריב אֹתֹו לֹא ֵיָחׁשֵ י לֹא ֵיָרֶצה ַהּמַ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָלָמיו ּבַ ר ֶזַבח ׁשְ ׂשַ אל ֵיָאֵכל ִמּבְ ָ ׂשּ ּנּו ֲעֹוָנּה תִּ ֶפׁש ָהאֶֹכֶלת ִמּמֶ   ַהּנֶ

  רש"י
. רישא או אינו מביא כו'

דברייתא בת''כ לענין פיגול קתני 
יכול לא יהא חייב אלא על 
השלמים בלבד ת''ל לענין 

קמן טומאה וינזרו מקדשי ול
יליף נותר חילול חילול מטומאה 

   ופיגול בעון עון מנותר:
. מרבה אלא כיוצא או אינו

בשלמים שהרי כלל ופרט אמור 
כאן כדמפרש לקמן ונימא מה 
הפרט מפורש נאכלין לשני ימים 

   כו':
. ריבויא הוא דכתיב ת''ל מבשר

גבי פיגול (ויקרא ז) מבשר זבח 
השלמים ועלה קאי והנפש 

   עונה תשא: האוכלת ממנו
. כלומר אחרי עד שאני מרבה

שאני מרבה ארבה עמהם אף לוג 
שמן של מצורע אם פיגל בדם 

   האשם נתפגל הלוג:
. לענין טומאה אשר תלמוד לומר

הם מקדישים גבי וינזרו כתיב 
ואתי נותר חילול חילול 
מטומאה מה טומאה הכל בכלל 
אף נותר הכל בכלל בנותר כתיב 

(ויקרא יט) כי את קודש ה' חילל 
ובטומאה כתיב וינזרו ולא יחללו 
(שם כב) והדר אתי פיגול עון עון 

   מנותר:
. או לאדם אף כל שיש לו מתירין

או למזבח ועולה ילפא מאימורי 
שלמים וכן אימורי כל הקדשים 
ובשר כל הקדשים הנאכלין ילפי 
מבשר שלמים שאין לו מתירין 

   אלא לאדם וחייבין עליו:
. אי ניהוכיוצא בשלמים מ

דקתני לעיל או אינו מביא כו' 
אלא כיוצא:. האכל. כלל מבשר 

   שלמים פרט יאכל חזר וכלל:
 



  "ם"ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרי –מסכת זבחים פרק ד' 
185

  : ָרָבאָאַמר 
ְד  ַמֲעָרָבאּכִ   : ָאְמִרי ּבְ

יֵניֶהם ָרט ּבֵ ל ּפְ מּוִכים ֶזה ָלֶזה, ַהּטֵ ֵני ְכָללֹות ַהּסְ ה מֹוֵצא ׁשְ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ    ,ּכָ
ְכָלל ּוְפָרט   .ְודּוֵנם ּבִ

  
        

  רש"י
. הני תרי כללי דסמיכי נינהו

   שלא נכתב הפרט אלא בסוף:
. הכתוב הטל פרט ביניהם

אחריהם הטל ביניהם ודונם כו' 
הלכך אי לאו דרבי רחמנא מבשר 
תחילה הוה דיינינן ליה במה 

   ט מפורש כו':הפר
 



186                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        בבבב----מד, אמד, אמד, אמד, א . 16
ל ְמצֹוָרעַעד ׁשֶ " ֶמן ׁשֶ ה לֹוג ׁשֶ       ...."ֲאִני ְמַרּבֶ
  

י    ?ָהא ַמּנִ
  

י ֵמִאיר ִהיא    .ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ל ְמצֹוָרע " ֶמן ׁשֶ יּגּול,  -לֹוג ׁשֶ ּום ּפִ יִבין ָעָליו ִמׁשּ   ַחּיָ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . "ַרּבִ
  

   :ֵאיָמא ֵסיָפא
ם"   ."ּומֹוִציא ֲאִני ִמְנַחת ְנָסִכים, ְוַהּדָ

ַנן, ֲאָת    אן ְלַרּבָ
ַתְנָיא    :ּדְ

יּגּול, " ּום ּפִ יִבין ֲעֵליֶהן ִמׁשּ ֵהָמה ַחּיָ   ִנְסֵכי ּבְ
ֵרב,  יָרן ִליּקָ ַבח ַמתִּ ם ַהּזֶ ּדַ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
ָרה ָיִמים! ן ַעד ֲעׂשָ    ָאְמרּו לֹו: ַוֲהלֹא ָאָדם ֵמִביא ֶאת ְזָבָחיו ַהּיֹום ּוְנָסִכין ִמיּכָ

ַבח ִאין ִעם ַהּזֶ ּבָ א ּבַ י ֶאּלָ   ! "ָאַמר ָלֶהן: ַאף ֲאִני לֹא ָאַמְרתִּ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
י?    ָהא ַמּנִ
י ִהיא,    ַרּבִ

רּו ֵליּה.  נֹוָתיו ׁשָ ל ְמצֹוָרע, ַמּתְ ֶמן ׁשֶ ָאַמר: לֹוג ׁשֶ   ּדְ
רּו ֵליּה  נֹוָתיו ׁשָ ַמּתְ ִלי ֵליּה  -ּוִמּדְ נֹוָתיו ְמַפּגְ    .ַמּתְ

  
   :ַתְנָיאּדְ 
ם. " ְזרֹוק ַהּדָ ּיִ ל ְמצֹוָרע מֹוֲעִלין ּבֹו ַעד ׁשֶ ֶמן ׁשֶ   לֹוג ׁשֶ

ם     ,לֹא ֶנֱהִנין  -ִנְזַרק ַהּדָ
  ְולֹא מֹוֲעִלין. 

י   אֹוֵמר:  ַרּבִ
נֹוָתיו.  -מֹוֲעִלין  ן ַמתְּ תֵּ ּיִ   ַעד ׁשֶ

  

ִוין ֲאִכיָלה,   - ְוׁשָ ָאסּור ּבַ   ׁשֶ
ַבע ְוַמ  ן ׁשֶ ן ַמתַּ תֵּ ּיִ הֹונֹותַעד ׁשֶ ן ּבְ   . "תַּ

  
יּה  י ִיְרְמָיהּדְ ֲאָמרּוָה ַקּמֵ   , ַרּבִ

ָתא?   י ָהא ִמיּלְ ַרב יֹוֵסף ֵליָמא ּכִ א ּכְ ְבָרא ַרּבָ   ָאַמר: ּגַ
  

ִלין ֵליּה!    מד,ב רּו ֵליּה, ְוָלא ְמַפּגְ נֹוָתיו ׁשָ י ָעְלָמא ַמּתְ ְלכּוּלֵ ְפֵני ַעְצמֹו, ּדִ א ּבִ   ֲהֵרי לֹוג ַהּבָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
יּגּול, " ּום ּפִ יִבין ָעָליו ִמׁשּ ל ְמצֹוָרע ַחּיָ ֶמן ׁשֶ   לֹוג ׁשֶ

ירֹו ִלְבהֹונֹות,  ם ַמתִּ ּדָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

י ֵמִאירָאְמרּו לֹו ְל    : ַרּבִ
ָרה ָיִמים!  ן ְוַעד ֲעׂשָ יו, ְולֹוג ִמיּכָ מֹו ַעְכׁשָ   ַוֲהלֹא ָאָדם ֵמִביא ֲאׁשָ

םָאַמר ָלֶהן ָבא ִעם ָהָאׁשָ א ּבַ י ֶאּלָ   ! ": ַאף ֲאִני לֹא ָאַמְרתִּ
  

א ָאַמר  י ִיְרְמָיהֶאּלָ   : ַרּבִ
י ֵמִאיר ִהיא,    ְלעֹוָלם ַרּבִ

ן ְנָסִכים.    ּוְסֵמי ִמיּכָ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ְסֵמי,    ְלעֹוָלם ָלא ּתִ

  רש"י
. אם בא חייבין עליו משום פיגול

עם האשם ופיגל באשם ואף על 
גב שאם היה רוצה יכול להביאו 
מכאן ועד עשרה ימים כדלקמן 
אית ליה לרבי מאיר דכי הביאו 
עם האשם דם האשם הוא 
המתירו למתן בהונות ושיריו 
לאכילה ששירי הלוג נאכלין 

  כדאמרינן בשמעתא דלקמן:
. וסבר רב יוסף רבי היא כו' אמר

לה כרבנן דהואיל ואפשר להביא 
נסכים לאחר זמן אין דם הזבח 
מפגלן ואפילו הביאן עמו ולוג 
שמן נמי הא דקתני נמי פיגול לא 
שיהא דם האשם מפגלו אלא 
מתנות שמן עצמו שמזה ממנו 
שבע הזאות בפנים הם מפגלין 
אותו אם הזה על מנת לאכול 

הוא נאכל ליום שיריו חוץ לזמנו ו
ולילה כדמרבינן ליה לקמן עם 

   שאר קדשי קדשים:
ומדשמעינן ליה לרבי דאמר לוג 
שמן של מצורע מתנותיו שרו 

. לכהנים דאמר אף על פי ליה
שנזרק דם האשם יש מעילה 
בשמן עד שיתן שבע הזאות של 
צרכי גבוה הלכך מתנותיו 

   מפגלין ליה שהן מתירין:
תן . מדרבנן עד שיולא נהנין
   מתנותיו:

. דקסבר דם האשם ולא מועלין
מתירו לכהנים וכל שיש בו שעת 

   היתר לכהנים אין בו מעילה:
רבי אומר מועלין בו עד שיתן 

. אבל מתן שבע הזאות של גבוה
בהונות דלאו צורך גבוה הוא 

   ודאי לא פליג רבי:
. שאפילו נתן מתנות גבוה ושוין

אסור הוא מדרבנן עד שיתן אף 
   נות:מתן בהו

  . רבנן להא דרב יוסף:אמרוה
. מצורע שהביא הבא בפני עצמו

אשמו היום ולוגו לאחר עשרה 
ימים דלכ''ע מתנותיו שריין ליה 
באכילה דהואיל ולא קדש בכלי 
כשנזרק דם האשם לאו שירים 
דידיה הוא ולא שרי ליה ואפ''ה 
לא מפגלין ליה לדברי הכל דאין 
בו משום פיגול כדקתני אף אני 

אמרתי כו' הלכך בא עם לא 
האשם נמי אע''ג דלרבי מתנותיו 
שריין ליה לא מפגלים ליה שאין 
מפגל אלא דם או קומץ את 
שיריו משום דאיתקש מנחה 

 לזבחים:



  ""ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים –מסכת זבחים פרק ד' 
187

ם,  :ְוָתָנא א ִעם ָהָאׁשָ   לֹוג ַהּבָ
ין ִלְנָסִכים ַהּבָ  ַבח. ְוהּוא ַהּדִ   ִאין ִעם ַהזֶּ

ָנא א ִלְפֵני ַעְצמֹו.   :ַוֲהַדר ּתָ ין ְללֹוג ַהּבָ ְפֵני ַעְצָמן, ְוהּוא ַהּדִ ִאין ּבִ   ְנָסִכים ַהּבָ
   

  

  רש"י
   . רישא:ותנא

. שדם לוג הבא עם האשם
האשם מפגלו ואע''פ שהיה לו 
להביאו לאחר עשרה ימים וממנו 
אתה למד דה''ה לנסכים הבאים 

הזבח שדם הזבח מפגלן  עם
ואע''פ שבידו להביאן לאחר 

   זמן:
ותנא סיפא נסכים הבאים בפני 

. כדקתני לה דומיא עצמן
דקטרת ולבונה ומנחת כהנים 
שאין להן מתירין וקאמר דאין 
מתפגלין אם הקריב מקצתן ע''מ 
פיגול וה''ה ללוג הבא בפני 

 עצמו:
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את ָהעֹוף" ָרּה ַלּכֲֹהִנים :ַחטַּ ׂשָ יר ֶאת ּבְ ָמּה ַמתִּ   . "ּדָ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ָתֵני    (במדבר יח, ט),  ֵלִויּדְ
ָנם""כָּ " ל ְמצֹוָרע - 278ל ָקְרּבָ ֶמן ׁשֶ   . "ְלַרּבֹות לֹוג ׁשֶ
  

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ַתב ַרֲחָמָנא,  "ִמן ָהֵאׁש" :ָסְלָקא ּדַ   ּכָ
  ְוַהאי, ָלאו מֹוָתר ִמן ָהֵאׁש הּוא, 

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

ָנאֹות - "ְלָכל ִמְנָחָתם"   . ְלַרּבֹות ִמְנַחת עֹוֶמר ּוִמְנַחת ַהּקְ
  

ְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ  ֶהם" :ְעּתָ ר ּבָ ּפַ ר כֻּ   ,(שמות כט, לג) 279"ְוָאְכלּו אֹוָתם ֲאׁשֶ
יר ָאְתָיא,    ִמְנַחת ָהעֹוֶמר ְלַהּתִ

  ּוִמְנַחת ְקָנאֹות ְלָבֵרר ָעֹון ָקָאְתָיא, 
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
אָתם" את ָהעֹוף - "ּוְלָכל ַחּטָ   . ְלַרּבֹות ַחטַּ

  
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ   ְנֵביָלה ִהיא.  :ָסְלָקא ּדַ

  
ָמם" ם ָנִזיר,    :ְלַרּבֹות – "ְלָכל ֲאׁשָ   ֲאׁשַ

ם ְמצֹוָרע.    ַוֲאׁשַ
  

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ יר ָקָאתוּ  :ָסְלָקא ּדַ    ,ְלַהְכׁשִ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ם ְמצֹוָרע" יּה  - "ֲאׁשַ ִתיב ּבֵ ֶהְדָיא ּכְ    !ּבְ
  

ם ְמצֹוָר  ֲאׁשַ ם ָנִזיר, ּכַ א, ְלַרּבֹות ֲאׁשַ   ע. ֶאּלָ
  

יבּו" ר ָיׁשִ ר - "ֲאׁשֶ ֶזל ַהּגֵ    ,ֶזה ּגֶ
ה - "ְלָך הּוא" ָ ׁש ּבֹו ֶאת ָהִאׁשּ ָך ִיְהֶיה, ֲאִפיּלּו ְלַקּדֵ ּלְ   .  "ׁשֶ

   
        
        

                                                           
ָנם ְלָכל ִמְנָחָת  278 ל ָקְרּבָ ים ִמן ָהֵאׁש ּכָ ָדׁשִ ים ְלָך הּוא ּוְלָבֶניךָ ֶזה ִיְהֶיה ְלָך ִמּקֶֹדׁש ַהּקֳ יבּו ִלי קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ר ָיׁשִ ָמם ֲאׁשֶ אָתם ּוְלָכל ֲאׁשָ   ם ּוְלָכל ַחּטָ
י קֶֹדׁש ֵהם 279 ׁש אָֹתם ְוָזר לֹא יֹאַכל ּכִ א ֶאת ָיָדם ְלַקּדֵ ֶהם ְלַמּלֵ ר ּבָ ּפַ ר כֻּ   ְוָאְכלּו אָֹתם ֲאׁשֶ

  רש"י
. דחטאת העוף מנהני מילי

   נאכלת:
. גבי סדר מתנות נםכל קרב

כהונה שנאמר לאהרן על הסדר 
בפרשת קרח וזה יהיה לך מקדש 
הקדשים מן האש וגו' וכתיב 
בתריה בקדש הקדשים תאכלנו 
  וקדריש להו הכא כל כל דכולהו:

. שאף הוא נאכל לרבות לוג שמן
שהרי קרוי קרבן דכתיב (ויקרא 
יד) והקריב אותו לאשם ואת לוג 

ל השמן אלמא הוא נמי בכל
והקריב והיינו קרבן כ''ש 

   במנחות (דף עג.):
. כלומר האי דאיצטריך ס''ד כו'

כל קרא לרבויי ולא נפקא ליה 
   מקרבנו:

. הנותר מן סד''א מן האש כתיב
   האש ומזה לא עלה לאשים כלל:
. ואכלו אותם אשר כופר בהם

דבר שיש בו כפרה נאכל ושאין בו 
  כפרה אינו נאכל:

   נה:. חדש במדילהתיר אתיא
   . לפי שנמלקה:נבילה היא

. נזיר שנטמא לרבות אשם נזיר
במת מביא אשם כשטהר 
מטומאתו ומכשירו להתחיל 
ולמנות נזירות טהרה והימים 
הראשונים יפלו ולרבות שיהא 
נאכל דאי לא כתיב לכל לא 
מרבינן להו דכתיב אשר כופר 
בהם והני להכשיר אתו זה 
להכשירו בקדשים וזה להתחיל 

   טהרה:נזירות 
. אשם מצורע בהדיא כתיב ביה

דנאכל כי כחטאת האשם הוא 
(ויקרא יד) ומיהו נהי דאשמם 
כתיב הכא לסדר בפרשה כל 
עשרים וארבע מתנות כהונה 

   אלא כל למה:
. דכתיב אשר ישיבו זה גזל הגר

(במדבר ה) האשם המושב לה' 
לכהן ותניא (ב''ק דף קי.) אשם 
זה קרן המושב זה חומש או אינו 

לא זה אשם ממש כשהוא א
אומר מלבד איל הכפורים (הרי 
אמור אלא) אשם זה קרן שהגוזל 
את חבירו ונשבע לו ואח''כ הודה 
משלם קרן וחומש לבעלים 
ואשם למזבח כדכתיב בפרשת 
ויקרא והיה כי יחטא ואשם וגו' 
ואם מת נותן ליורשיו ואם גר 
היה ומת ואין לו יורשין להחזירו 

ן ופרשת להם נתנן הכתוב לכה
גזל הגר אמורה בפרשת נשא אם 
אין לאיש גואל להשיב האשם 
וגו' וכי יש לך אדם בישראל 
שאין לו גואל אלא זה גזל הגר. 
גזל הגר בהדיא כתיב ביה לא 
גרסינן דהא חטאות ואשמות 
ושאר האמורים בפרשה בהדיא 
כתיב כל אחד ואחד במקומו 
וסידרן לו הכתוב לאהרן כאן 

קרח שערער מפני מחלוקתו של 
עליו על הכהונה משל הדיוט 

 אמר לטובתו נשברה רגל פרתו:
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        מה, אמה, אמה, אמה, א    ––––מד, ב מד, ב מד, ב מד, ב  . 18
.[]  

  
ְנָיא    ּתַ

י ֶאְלָעָזר" ּום  ַרּבִ ִליִליאֹוֵמר ִמׁשּ י יֹוֵסי ַהּגְ   : ַרּבִ
חּוץ  ה ּבַ ֲעׂשֶ ָדָבר ַהּנַ ל ּבְ יּגֵ ל,  -ּפִ יּגֵ   ּפִ

ְפִנים  ה ּבִ ֲעׂשֶ ָדָבר ַהּנַ ל,  -ּבְ יּגֵ   לֹא ּפִ
יַצד?    ּכֵ

חּוץ,    ָהָיה עֹוֵמד ּבַ
מֹו ְלָמָחר"  ל,  -ְוָאַמר: "ֲהֵריִני ׁשֹוֵחט ְלַהּזֹות ִמּדָ יּגֵ   לֹא ּפִ

ְפִנים  ה ּבִ ֲעׂשֶ ָדָבר ַהּנַ חּוץ ּבְ ָבה ּבַ ַמֲחׁשָ ל.  -ׁשֶ יּגֵ   לֹא ּפִ
ְפנִ    ים, ָהָיה עֹוֵמד ּבִ

יַרִים ְלָמָחר"  ּפֹוְך ׁשִ ה ַעל ְמָנת ְלַהְקִטיר ֵאימּוִרים ְוִלׁשְ ל,  -ְוָאַמר: "ֲהֵריִני ַמּזֶ יּגֵ   לֹא ּפִ
חּוץ.  ה ּבַ ֲעׂשֶ ָדָבר ַהּנַ ְפִנים ּבְ ָבה ּבִ ַמֲחׁשָ   ׁשֶ

חּוץ,    ֲאָבל ָהָיה עֹוֵמד ּבַ
יַרִים ְלָמָחר אוֹ  ּפֹוְך ׁשִ ל,  - ְלַהְקִטיר ֵאימּוִרים ְלָמָחר" ְוָאַמר: "ֲהֵריִני ׁשֹוֵחט ִלׁשְ יּגֵ   ּפִ

חּוץ ה ּבַ ֲעׂשֶ ָדָבר ַהּנַ חּוץ ּבְ ָבה ּבַ ַמֲחׁשָ   . "ׁשֶ
  

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
   ?ַמאי ְקָרא

ָלִמים" ְ ֹור ֶזַבח ַהׁשּ ר יּוָרם ִמׁשּ ֲאׁשֶ   , (ויקרא ד, י) 280"ּכַ
 ְ ֹור ֶזַבח ַהׁשּ ַמְדנּו ִמׁשּ ה? ְוִכי ַמה ּלָ   ָלִמים ֵמַעּתָ

ָלִמים,  ְ יַח ְלׁשֹור ֶזַבח ַהׁשּ ר ּכֵֹהן ָמׁשִ יׁש ּפַ א ַמּקִ   ֶאלָּ
ַח ַהִחיצֹון בֹוָתיו ַעל ִמְזּבֵ יו ּוַמְחׁשְ הּו ַמֲעׂשָ ּיְ ָלִמים ַעד ׁשֶ ְ ֹור ֶזַבח ַהׁשּ    ,ַמה ׁשּ

יו ַעל ַהּמִ  בֹוָתיו ּוַמֲעׂשָ הּו ַמְחׁשְ ּיְ יַח ַעד ׁשֶ ר ּכֵֹהן ָמׁשִ ַח ַהִחיצֹון. ַאף ּפַ   ְזּבֵ
  

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבָ
י יֹוֵסי.  ּום ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ י ֶאְלָעָזר ׁשֶ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
  :  ָרָבאָאַמר 

יָחא?   מה,א    !ִהְלְכָתא ִלְמׁשִ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ים לֹא ִחיַטת ֳקָדׁשִ ל ׁשְ ה, ּכָ א ֵמַעּתָ    ?!ִלְתֵני ֶאלָּ

יָחא הּוא!    ִהְלְכָתא ִלְמׁשִ
ָכר,  ל ׂשָ רֹוׁש ְוַקּבֵ א ּדְ   ֶאּלָ

ָכר!  ל ׂשָ רֹוׁש ְוַקּבֵ   ָהָכא ַנִמי: ּדְ
  

  ָהִכי ָקָאִמיָנא ָלְך: 
ה ִלי?    ִהְלְכָתא ָלּמָ

  
ָנא ַאֲחִריָנא     :ִליׁשָ

  ָאַמר ֵליּה: ֲהָלָכה ָקָאִמיָנא.  
   

  

                                                           
ָלִמים ְוִה  280 ְ ֹור ֶזַבח ַהׁשּ ר יּוָרם ִמׁשּ ֲאׁשֶ ח ָהעָֹלהּכַ   ְקִטיָרם ַהּכֵֹהן ַעל ִמְזּבַ

  רש"י
. שיהו כנכסים של לך הוא ולבניך

חולין שאין בו שום קדושה 
דממון בעלים הוא ואגזל לחודיה 
קאי האי לך הוא והאי דכתיב 
בתריה בקדש הקדשים תאכלנו 
אשארא קאי דהוו מידי 

   דאכילה:
רים . אפתניא אמר ר' אלעזר כו'

הנשרפים דאיפליגו בה במתני' 
   קאי:

. פיגל בדבר הנעשה בהן בחוץ
העבודה שהיה עובד במחשבה 
והאכילה שחישב עליה אם 
מעשה עזרה הם פיגל ואם מעשה 
היכל הם לא פיגל ולקמן יליף 

   טעמא מקראי:
. שהרי שחיטתה בעזרה שוחט

   הוא וכל חוץ דהכא עזרה הוא:
. הרי חישב על להזות דמו למחר

אכילת מזבח של פנים הריני 
מזה על הפרכת או על המזבח 
   הפנימי שזו היא זריקתן המפגל:

. שהרי זו על מנת לשפוך שירים
אכילת מזבח החיצון דמהניא 

   ביה מחשבה:
. מפני שמחשבה היתה לא פיגל

   בשעת עבודת פנים:
. בפר כהן משיח כאשר יורם

   כתיב בהפרשת אימוריו:
ענין . משלמים למה למדנו לו

אימורים הרי אף בזה כולן 
מפורשים חלב וכליות ויותרת 
אלא לא בא היקש הזה אלא 
ללמד על הפיגול שהוא למד בכל 
הקדשים משלמים ובא ללמדך 
על אלו שאין פיגול נוהג בהן אלא 
כשלמים מה שלמים אין פיגולן 
אלא על מעשי עבודה חיצונית 
ומחשבת אכילות חיצונות שוחט 

ך או זורק ע''מ או מקבל או מולי
לאכול בשר לשפוך שיריים או 
להקטיר אימוריו חוץ לזמנו אף 
כאן עד שיחשב בעבודות על 

   אכילת חוץ:
   . מחשבת אכילתו:מחשבותיו

. עבודה שהוא עובד ומעשיו
  ומחשב:

. הרי קבע לנו הלכתא למשיחא
הלכה הצריכה לנו לימות 
המשיח כשיבנה בית המקדש 

   ועכשיו לא הוצרכנו לה:
. האי ''ל הלכה קאמינאא

דמיתמהנא קביעות הלכה הוא 
דמיתמהנא דמיגרס בעינן מיתני 
משניות ומחלוקת הלכות עבודה 
לפי שתורה היא ודרוש וקבל 
שכר אבל קיבוע הלכה אינה 
אלא להורות הלכה למעשה 

 ועכשיו אינו נוהג:
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        מה, אמה, אמה, אמה, א . 19
ָנה     ִמׁשְ

י גוֹ     :ִיםָקְדׁשֵ
ּום יִבין ֲעֵליֶהם ִמׁשּ יּגּול    :ֵאין ַחּיָ    ,ּפִ

  נֹוָתר 
  ְוָטֵמא, 

חּוץ  ֹוֲחָטן ּבַ טּור,  -ְוַהׁשּ   ּפָ
ְבֵרי  ְמעֹוןּדִ י ׁשִ    .ַרּבִ

י יֹוֵסי יב ַרּבִ         .  .  .  .  ְמַחּיֵ
            

ָמָרא                ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
י גֹוִים"   לֹא ֶנֱהִנין,   :ָקְדׁשֵ

  ְולֹא מֹוֲעִלין. 
ּום יִבין ֲעֵליֶהן ִמׁשּ יּגּול,   :ְוֵאין ַחּיָ   ּפִ

   ,נֹוָתר
  ְוָטֵמא, 

מּוָרה,  ין תְּ   ְוֵאין עֹוׂשִ
  ְוֵאין ְמִביִאין ְנָסִכים, 

ָנן ָטעּון ְנָסִכים,    ֲאָבל ָקְרּבָ
ְבֵרי  ְמעֹוןּדִ י ׁשִ   . ַרּבִ
י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ

ן ְלַהְחִמיר,  כּוּלָ   רֹוֶאה ֲאִני ּבְ
ֱאַמ  ּנֶ ֶהן ׁשֶ   . (ויקרא כב, יח) 281"ַלה'"ר ּבָ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ַח,  :ּבַ י ִמְזּבֵ ָקְדׁשֵ   ּבְ

ִית  י ֶבֶדק ַהּבַ ָקְדׁשֵ ֶהן -ֲאָבל ּבְ   . "מֹוֲעִלין ּבָ
  
  ."לֹא ֶנֱהִנין ְולֹא מֹוֲעִלין"
ַנן,  - "לֹא ֶנֱהִנין" ַרּבָ   ִמּדְ
ָגַמר ְמִעיָלה  - "ְולֹא מֹוֲעִלין" רּוָמה,  (ויקרא כב, ט) 283'ֵחט' קרא ה, טו)(וי 282'ֵחט'ּדְ   ִמּתְ
ִתיב ּדְ  ָרֵאל""ִבְתרּוָמה ּכְ ֵני ִיׂשְ   , (ויקרא כב, טו) 284ּבְ

  ְולֹא ּגֹוִים. 
  
  
יּגּול, נֹוָתר ְוָטֵמא" ּום ּפִ יִבין ָעָליו ִמׁשּ   . "ְוֵאין ַחּיָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

יּגּול  ָאֵתי ּפִ   ִמּנֹוָתר,  (ויקרא יט, ח) 286'ָעֹון' (ויקרא ז, יח) 285'ָעֹון'ּדְ
   .ִמּטּוְמָאה (ויקרא כב, ב) 287'ִחיּלּול' (ויקרא יט, ח) 'ִחיּלּול'ְוָאֵתי נֹוָתר 

ִתיב ָרֵאל"" :ּוְבטּוְמָאה ּכְ ֵני ִיׂשְ   ְולֹא ּגֹוִים.  - )ב(ויקרא כב,  ּבְ
  
  
מּוָרה" ין תְּ   . "ְוֵאין עֹוׂשִ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא

                                                           
ָרֵאל ּוִמן ַהגֵּ  281 ית ִיׂשְ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ִמּבֵ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ָניו ְוֶאל כָּ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ ּבֵ נֹו ְלָכל ִנְדֵריֶהם ּוְלָכל ִנְדבֹוָתם ּדַ ר ַיְקִריב ָקְרּבָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ ר ּבְ

ר ַיְק  ה ְלעָֹלהֲאׁשֶ   ִריבּו ַליהֹוָ
ִמים ִמן ַהּצֹאן  282 מֹו ַליהָֹוה ַאִיל תָּ ה ְוֵהִביא ֶאת ֲאׁשָ י ְיהֹוָ ְדׁשֵ ָגָגה ִמּקָ ׁשְ י ִתְמעֹל ַמַעל ְוָחְטָאה ּבִ םֶנֶפׁש ּכִ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ְלָאׁשָ ׁשֶ ָקִלים ּבְ ֶסף ׁשְ ָך ּכֶ ֶעְרּכְ  ּבְ

אּו  283 י ְולֹא ִיׂשְ ַמְרתִּ ְמרּו ֶאת ִמׁשְ םְוׁשָ ׁשָ ה ְמַקּדְ ֻלהּו ֲאִני ְיהֹוָ י ְיַחּלְ   ָעָליו ֵחְטא ּוֵמתּו בֹו ּכִ
ה 284 ר ָיִרימּו ַליהֹוָ ָרֵאל ֵאת ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ י ּבְ לּו ֶאת ָקְדׁשֵ   ְולֹא ְיַחּלְ
ְקִריב אֹתֹו לֹא יֵ  285 י לֹא ֵיָרֶצה ַהּמַ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָלָמיו ּבַ ר ֶזַבח ׁשְ ׂשַ אְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ִמּבְ ָ ׂשּ ּנּו ֲעֹוָנּה תִּ ֶפׁש ָהאֶֹכֶלת ִמּמֶ ּגּול ִיְהֶיה ְוַהּנֶ ב לֹו ּפִ   ָחׁשֵ
יָה  286 ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ל ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ה ִחּלֵ י ֶאת קֶֹדׁש ְיהֹוָ א ּכִ ָ   ְואְֹכָליו ֲעֹונֹו ִיׂשּ
ָרֵאל 287 י ְבֵני ִיׂשְ ְדׁשֵ ְזרּו ִמּקָ ָניו ְוִיּנָ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ ּבֵ ה ּדַ ים ִלי ֲאִני ְיהֹוָ ׁשִ ר ֵהם ַמְקּדִ י ֲאׁשֶ ם ָקְדׁשִ לּו ֶאת ׁשֵ   ְולֹא ְיַחּלְ

 

  רש"י
  מתני' 

. מפרש קדשי עובדי כוכבים כו'
בגמ' וכשהתנדבום לגבוה 

   ר:קאמ
  

  גמ' 
   . מפרשה לקמיה:ת''ר כו'

. בפני עצמם ואין מביאין נסכים
בלא זבח כישראל שמתנדבין יין 

   כדתנן במנחות (דף קד:):
. בכל הדברים בכולן אני רואה

הללו אני רואה בקדשי עובדי 
כוכבים להחמיר כבקדשי 

   ישראל:
. דכתיב איש שנאמר בהם לה'

איש מבית ישראל וגו' (ויקרא 
שינן בהכל שוחטין כב) ודר

(חולין יג:) איש מה ת''ל איש 
איש לרבות את העובדי כוכבים 
שנודרים נדרים ונדבות 

   כישראל:
. דאין במה דברים אמורים

   מועלין בהן אתאן לת''ק:
. עובד אבל בקדשי בדק הבית

   כוכבים שהתפיס לבדק הבית:
   . ולקמן מפרש טעמא:מועלין בו

דגמרינן מעילה חטא חטא 
. כתיב במעילה וחטאה המתרומ

בשגגה (ויקרא ה) וכתיב 
בתרומה ולא ישאו עליו חטא 
(שם כב) ובתרומה כתיב בתריה 
דהאי קרא ולא יחללו את קדשי 

   בני ישראל:
. דבתרומה כתיב בני ישראל

וינזרו מקדשי בני ישראל (שם 
 כב):
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מּוָרה ְלַמ  ִאיְתַקׁש ּתְ ֵהָמהּדְ ר ּבְ   ,לג)-לב(ויקרא כז,  288ְעׂשַ

ָגן ר ּדָ ֵהָמה ִאיְתַקׁש ְלַמְעׂשַ ר ּבְ   , (דברים יד, כב) 289ּוַמְעׂשַ
ִתיב ָגן ּכְ ר ּדָ ָרֵאל" :ּוְבַמֲעׂשַ ֵני ִיׂשְ   ְולֹא ּגֹוִים.  - (במדבר יח, כב) 290"ּבְ

  
ׁש?  ֶהיּקֵ ד ּבְ ׁש חֹוֵזר ּוְמַלּמֵ ֶהיּקֵ ֵמד ּבְ ָבר ַהּלָ   ְוִכי ּדָ

  
ין הּוא. ַמ  ָגן חּוּלִ ר ּדָ   ְעׂשַ
  

ָאַמר ד ָאְזִליַנן.  :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ַתר ְמַלּמֵ   ּבָ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ַתר ָלֵמד ָאְזִליַנן :ֶאלָּ א ְלֵמיַמר - ּבָ    ?ַמאי ִאיּכָ

  
א ֵאין ָקבּוַע ָלּה ְזַמן הּוא,  ,ֶאלָּ ֵהָמה חֹוָבה ׁשֶ ר ּבְ   ַמְעׂשַ

ֵאין ָלּה ְזַמן  ָרֵאל    :ָקבּוַע ְוחֹוָבה ׁשֶ   ַמְייתּו,  -ִיׂשְ
  ָלא ַמְייתּו.  -ּגֹוִים 

  
  
  . "ְוֵאין ְמִביִאין ְנָסִכים"
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
  ֶאְזָרח ֵמִביא ְנָסִכים,  - (במדבר טו, יג) 291"ֶאְזָרח""

  ְוֵאין ַהּגֹוי ֵמִביא ְנָסִכים. 
ֵהא עֹוָלתֹו ְטעּוָנה ְנָסִכים?    ָיכֹול לֹא תְּ

ְלמּוד ל ָכהֹוַמר: תַּ   . "(במדבר טו, י) 292""ּכָ
  
  
י יֹוֵסיָאַמר "   : ַרּבִ

ן ְלַהְחִמיר.  כּוּלָ   רֹוֶאה ֲאִני ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ַח  :ּבַ י ִמְזּבֵ ָקְדׁשֵ   . "ּבְ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ְמָרה ְמִעיָלה  י ּגָ רּוָמה,  (ויקרא כב, ט) 294'ֵחט' (ויקרא ה, טו) 293'ֵחט'ָקָסַבר: ּכִ   ִמּתְ

ת ַהּגּוף, ּדִ ּוְמָיא דּ  ַ א ְקדּוׁשּ ַקִדיׁשָ   ְתרּוָמה ּדְ
ִית  ֶדק ַהּבַ ת ּבֶ ַ ִמיםּדִ ֲאָבל ְקדּוׁשּ ת ּדָ ַ   לֹא.  - ְקדּוׁשּ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ְטָמא ּוְזָרקֹו, " ּנִ ם ׁשֶ   ּדָ
ׁשֹוֵגג    הּוְרָצה,   -ּבְ

ֵמִזיד    מה,ב   לֹא הּוְרָצה.  -ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ   ָיִחיד, ּבְ  :ּבַ

ִציּבּור ֵמִזיד הּוְרָצה.  - ֲאָבל ּבְ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ   ּבֵ
ֵמִזיד לֹא הּוְרָצה - ּוְבגֹוִים ׁשֹוֵגג ּוֵבין ּבְ ין ּבְ   . "ּבֵ

  
יּה  ַנן ַקּמֵ אּדְ ֲאַמרּוָה ַרּבָ ּפָ   : ַרב ּפַ

ַמאן?    ּכְ
י יֹוֵסי,  ַרּבִ   לֹא ּכְ

                                                           
ֶבט ָהֲעׂשִ  לבלבלבלב 288 ָ ַחת ַהׁשּ ר ַיֲעבֹר תַּ ָקר ָוצֹאן ּכֹל ֲאׁשֶ ר ּבָ הְוָכל ַמְעׂשַ ין טֹוב ָלַרע ְולֹא ְיִמיֶרּנּו ְוִאם ָהֵמר ְיִמיֶר  לגלגלגלג .יִרי ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש ַליהֹוָ ר ּבֵ ּנּו ְוָהָיה הּוא לֹא ְיַבּקֵ

ֵאל   ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש לֹא ִיּגָ
ָנה 289 ָנה ׁשָ ֶדה ׁשָ ָ בּוַאת ַזְרֶעָך ַהּיֵֹצא ַהׂשּ ל תְּ ר ֵאת ּכָ ֵ ַעׂשּ ר תְּ ֵ   ַעׂשּ
ן ָא  290 ם ְלַנֲחָלה ַעל ּכֵ י ַלְלִוּיִ רּוָמה ָנַתתִּ ר ָיִרימּו ַליהָֹוה תְּ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ר ּבְ י ֶאת ַמְעׂשַ ָרֵאל לֹא ִיְנֲחלּו ַנֲחָלהּכִ ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ י ָלֶהם ּבְ   ַמְרתִּ
ה ֵריַח ִניחַֹח ַליהָֹוה 291 ֵ ה ְלַהְקִריב ִאׁשּ ָכה ֶאת ֵאּלֶ ה ּכָ ל ָהֶאְזָרח ַיֲעׂשֶ   ּכָ
ה ֵריַח ִניחַֹח ַליהָֹוה 292 ֵ ֶסְך ֲחִצי ַהִהין ִאׁשּ ְקִריב ַלּנֶ   ְוַיִין תַּ
י ִתְמעֹל ַמַעל ְוָח  293 ָקִליםֶנֶפׁש ּכִ ֶסף ׁשְ ָך ּכֶ ֶעְרּכְ ִמים ִמן ַהּצֹאן ּבְ מֹו ַליהָֹוה ַאִיל תָּ ה ְוֵהִביא ֶאת ֲאׁשָ י ְיהֹוָ ְדׁשֵ ָגָגה ִמּקָ ׁשְ ם ְטָאה ּבִ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ְלָאׁשָ ׁשֶ  ּבְ

ֻלהּו ֲאִני ְיהוָֹ  294 י ְיַחּלְ אּו ָעָליו ֵחְטא ּוֵמתּו בֹו ּכִ י ְולֹא ִיׂשְ ַמְרתִּ ְמרּו ֶאת ִמׁשְ םְוׁשָ ׁשָ   ה ְמַקּדְ
 

  רש"י
   . בהמה:תמורה

. דכתיב במעשר למעשר בהמה
   ז):והיה הוא ותמורתו (שם כ
. עשר ומעשר בהמה למעשר דגן

תעשר ואמר מר בבכורות (דף 
נג:) בשני מעשרות הכתוב מדבר 
אחד מעשר בהמה ואחד מעשר 

   דגן:
. מעשר בהמה הלמוד דבר הלמד

בהיקש שלא יהא נוהג בעובדי 
כוכבים חוזר ומלמד על התמורה 

   בהיקש:
. ובכל מעשר דגן חולין הוא

התורה למדין למד מן הלמד חוץ 
ן הקדשים כדאמר באיזהו מ

   מקומן (לקמן מט:):
הניחא למאן דאמר בתר מלמד 

. דאי מלמד חולין אף על אזלינן
גב דלמד קדש למדים בו הלמד 
מן הלמד ופלוגתייהו באיזהו 

   מקומן (שם):
. דלא עובדי כוכבים לא מייתו

איתרבו עובדי כוכבים אלא 
לנדרים ונדבות כדכתיב בקרא 

קרא כב) לכל נדריהם וגו' (וי
וה''ה נמי דלא מייתו חובה 
הקבוע להם זמן כגון עולת 
ראייה ושלמי חגיגה אלא לא 
פסיקא ליה הואיל ומביאין עולה 
ושלמי נדבה אבל מעשר חטאת 

   ואשם לא שייך בהו כלל:
. בפרשת נסכים כתיב אזרח

בשלח לך כל האזרח יעשה ככה 
ומינה ילפינן לקמן בפרק כל 

מד התדיר (דף צא:) אזרח מל
שמתנדבים נסכים ומביא בפני 

   עצמן נדבה:
. יעשה לשור שאחר ת''ל ככה

שחובה תלויה בקרבן ל''ש 
ישראל ול''ש עובד כוכבים הלכך 
שלח דמי נסכיה יקרבו משלו 
ואם לאו מקריבים משל ציבור 
שתנאי ב''ד הוא במסכת שקלים 

   (דף יא:):
. אמילתיה דר''ש קאי מ''ט כו'

בדק  אמעילה דקאמר אבל קדשי
   הבית דעובדי כוכבים מועלין:

. וכי גמרה מעילה מתרומה
למעוטי עובדי כוכבים דומיא 
דתרומה קדשי מזבח הוא 
דגמרה דקדיש גופייהו כתרומה 

  שאינן נפדין:
. קנסא דרבנן במזיד לא הורצה

הוא ולא שיביא אחר דא''כ 
נמצאו ב''ד מתנין לעקור דבר מן 
התורה ולהביא חולין לעזרה 

הורצה להתיר בשר אלא לא 
באכילה אבל בעלים נתכפרו 
והכי אמר לה שמואל במס' 

   יבמות (דף צ.):
. הא דקתני דעובדי [כמאן]

כוכבים לא הורצה דלא כר' 
 יוסי:
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י יֹוֵסי ִאי ַרּבִ כּולָּ  - ּדְ   ן ֲאִני רֹוֶאה ְלַהְחִמיר! ָהָאַמר: ּבְ
  

אָאַמר ְלהּו  ּפָ   : ַרב ּפַ
יָמא י יֹוֵסי,  :ֲאִפיּלּו ּתֵ   ַרּבִ
אֵני ָהָתם    , (שמות כח, לח) 295295295295ָלֶהם""ָאַמר ְקָרא: ּדְ ׁשָ

  ְולֹא ְלגֹוִים.  - "ָלֶהם"
  

ֵריּה  ַרב הּוָנאָאַמר ֵליּה  אלְ  ַרב ָנָתןּדְ ּבְ ּפָ   : ַרב ּפַ
ה,  א ֵמַעּתָ ים""ֲא ֶאּלָ יׁשִ ר ֵהם ַמְקּדִ   , (ויקרא כב, ב) 296296296296ׁשֶ

  ְולֹא ּגֹוִים!  - "ֵהם"ָהִכי ַנִמי: 
  

א ָאַמר  יֶאּלָ   : ַרב ַאׁשִ
  , (שמות כח, לח) "ְלָרצֹון ָלֶהם"ָאַמר ְקָרא: 

ֵני ַהְרָצָאה ִניְנהּו.     ְוגֹוִים ָלאו ּבְ
   

                                                           
נֹת ָקְדׁשֵ  295 ָרֵאל ְלָכל ַמתְּ ֵני ִיׂשְ יׁשּו ּבְ ר ַיְקּדִ ים ֲאׁשֶ ָדׁשִ א ַאֲהרֹן ֶאת ֲעֹון ַהּקֳ הְוָהָיה ַעל ֵמַצח ַאֲהרֹן ְוָנׂשָ ִמיד ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ְיהֹוָ   יֶהם ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו תָּ
ְזרּו ִמ  296 ָניו ְוִיּנָ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ ּבֵ הּדַ ים ִלי ֲאִני ְיהֹוָ ׁשִ ר ֵהם ַמְקּדִ י ֲאׁשֶ ם ָקְדׁשִ לּו ֶאת ׁשֵ ָרֵאל ְולֹא ְיַחּלְ י ְבֵני ִיׂשְ ְדׁשֵ   ּקָ

  רש"י
אלא מעתה אשר הם מקדישים 

   . דכתיב גבי וינזרו:לי
. הכי נמי הם ולא עובדי כוכבים

ותימא דקדשי עובדי כוכבים אין 
משום טומאה לר'  חייבין עליהם

יוסי והא קאמר בכולן אני רואה 
   להחמיר:

   . גבי ציץ כתיב:לרצון להם
. להקב''ה הם לאו בני הרצאה

 שאינו מתרצה להם:



  ""ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים –מסכת זבחים פרק ד' 
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        מו, אמו, אמו, אמו, א    ––––    מה, במה, במה, במה, ב . 20
ָנה     ִמׁשְ

ָבִרים  יִבים ֲעֵל   ּדְ ֵאין ַחּיָ יּגּול, ׁשֶ ּום ּפִ   יֶהם ִמׁשּ
ּום נֹוָתר,  יִבין ֲעֵליֶהן ִמׁשּ   ַחּיָ

ּום ָטֵמא,    ּוִמׁשּ
ם.    חּוץ ִמן ַהּדָ

י  ְמעֹוןַרּבִ ן ֶלֱאכֹול,  ׁשִ ְרּכָ ּדַ ָדָבר ׁשֶ יב ּבְ   ְמַחּיֵ
טֹוֶרת  בֹוָנה ְוַהּקְ ּום טּוְמָאה -ֲאָבל ָהֵעִצים ְוַהּלְ יִבין ָעָליו ִמׁשּ   .  ֵאין ַחּיָ

  

מָ              ָרא   ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ

ַח? " ְזּבֵ ין ַלּמִ ין ְלָאָדם ּבֵ יִרין ּבֵ ׁש לֹו ַמתִּ ּיֵ ָבר ׁשֶ א ַעל ּדָ ּום טּוְמָאה ֶאּלָ יִבין ִמׁשּ   ָיכֹול לֹא ְיהּו ַחּיָ

ָללֹו  ר ִמּכְ ְקִביָעה, ּוִביִדיָעה ַאַחת, ְולֹא הּותַּ הּוא ּבִ יּגּול ׁשֶ ין הּוא: ּוַמה ּפִ יִבין ָעָליו -ְוּדִ    ,ֵאין ַחּיָ
ַח,  ְזּבֵ ין ַלּמִ ין ְלָאָדם ּבֵ יִרין ּבֵ ׁש לֹו ַמתִּ ּיֵ ָבר ׁשֶ א ַעל ּדָ   ֶאּלָ

עֹוֶלה ְויֹוֵרד ִהיא ּבְ    ,לה), (ראה ויקרא ד, כז טּוְמָאה ׁשֶ
ָלָלּה  ָרה ִמּכְ י ְיִדיעֹות, ְוהּותְּ תֵּ יב -ּוִבׁשְ ֵאינֹו ַחּיָ ין ׁשֶ    ,ֵאינֹו ּדִ

א ַעל ּדָ  ַח? ֶאּלָ ְזּבֵ ין ַלּמִ ין ְלָאָדם ּבֵ יִרין ּבֵ ׁש לֹו ַמתִּ ּיֵ   ָבר ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:  ים ִלי""תַּ יׁשִ ר ֵהם ַמְקּדִ   . (ויקרא כב, ב)    297ֲאׁשֶ

ד?    ָיכֹול ִמּיָ
ְלמּוד לֹוַמר:    , (ויקרא כב, ג)    298"ִיְקַרב"תַּ

י  ָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ
יבְוִכ  הּוא ַחּיָ   ! י ֵיׁש נֹוֵגַע ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר ֶא  א ַמה תַּ   ? "ִיְקַרב"ּלָ

ר ׂשָ ר ּבָ הּוְכׁשַ ר.     299ּבְ ּבֵ תּוב ִמּדַ ֵרב ַהּכָ   ִליּקָ
יַצד?    ָהא ּכֵ

יִרין  יִרין,  -ֵיׁש לֹו ַמתִּ ְקְרבּו ַמתִּ ּיִ ֶ   ִמׁשּ
יִרין  ְכִלי -ֵאין לֹו ַמתִּ ׁש ּבִ ְקּדַ ּיִ ֶ   . "ִמׁשּ
ַחן טּוְמָאה ּכַ ַחן טּוְמָאהַאׁשְ ּכַ ַחן טּוְמָאהַאׁשְ ּכַ ַחן טּוְמָאהַאׁשְ ּכַ   , ַאׁשְ

            ????ְמָנַלןְמָנַלןְמָנַלןְמָנַלן    ––––נֹוָתר נֹוָתר נֹוָתר נֹוָתר 
        

  . ִמּטּוְמָאהִמּטּוְמָאהִמּטּוְמָאהִמּטּוְמָאה (ויקרא כב, ב) 'ִחיּלּול' (ויקרא יט, ח) 300''''ִחיּלּולִחיּלּולִחיּלּולִחיּלּול''''    ייייָאֵת ָאֵת ָאֵת ָאֵת 
        
יּגּול    (ויקרא ז, יח)(ויקרא ז, יח)(ויקרא ז, יח)(ויקרא ז, יח)    301''''ָעֹוןָעֹוןָעֹוןָעֹון''''    (ויקרא יט, ח) ''''ָעֹוןָעֹוןָעֹוןָעֹון''''ֵליַלף ֵליַלף ֵליַלף ֵליַלף וְ וְ וְ וְ  יּגּולִמּפִ יּגּולִמּפִ יּגּולִמּפִ             !!!!ִמּפִ
        

ָרא ִמּטּוְמָאה ָהֵוי ֵליּה ְלֵמיַלף ּבְ ָרא ִמּטּוְמָאה ָהֵוי ֵליּה ְלֵמיַלףִמְסּתַ ּבְ ָרא ִמּטּוְמָאה ָהֵוי ֵליּה ְלֵמיַלףִמְסּתַ ּבְ ָרא ִמּטּוְמָאה ָהֵוי ֵליּה ְלֵמיַלףִמְסּתַ ּבְ   , ִמְסּתַ
ן גז"ל ּכֵ ן גז"לׁשֶ ּכֵ ן גז"לׁשֶ ּכֵ ן גז"לׁשֶ ּכֵ       ....ִסיָמןִסיָמןִסיָמןִסיָמן    302ׁשֶ

  
ה ַרּבָ הַאּדְ ַרּבָ הַאּדְ ַרּבָ הַאּדְ ַרּבָ יּגּול ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף, ַאּדְ יּגּול ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלףִמּפִ יּגּול ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלףִמּפִ יּגּול ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלףִמּפִ    ,ִמּפִ

ן ּכֵ ןׁשֶ ּכֵ ןׁשֶ ּכֵ ןׁשֶ ּכֵ ְזָמן, ָקֵרב    303ררררתַּ תַּ תַּ תַּ הוּ הוּ הוּ הוּ     ׁשֶ ְזָמן, ָקֵרבִציץ, ָטהֹור, ּבִ ְזָמן, ָקֵרבִציץ, ָטהֹור, ּבִ ְזָמן, ָקֵרבִציץ, ָטהֹור, ּבִ   . ִציץ, ָטהֹור, ּבִ
ן ןְוָהֵני ְנִפיׁשָ ןְוָהֵני ְנִפיׁשָ ןְוָהֵני ְנִפיׁשָ   ! ְוָהֵני ְנִפיׁשָ

  
א אֶאלָּ אֶאלָּ אֶאלָּ ָתֵני ֵלִוי, ֶאלָּ ָתֵני ֵלִויִמּדְ ָתֵני ֵלִויִמּדְ ָתֵני ֵלִויִמּדְ       ,,,,ִמּדְ

ָתֵני  ָתֵני ּדְ ָתֵני ּדְ ָתֵני ּדְ       ::::ֵלִויּדְ
ר? " תּוב ְמַדּבֵ ְפסּול ְזָמן ַהּכָ ַאף ּבִ ִין ׁשֶ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: ים ִלי"    תַּ ׁשִ ר ֵהם ַמְקּדִ י ֲאׁשֶ ם ָקְדׁשִ לּו ֶאת ׁשֵ    ,)ביקרא כב, (ו    304"ְולֹא ְיַחּלְ
ֵני ִחיּלּוִלין         מו,א ׁשְ ר ּבִ תּוב ְמַדּבֵ סּול נֹוָתר, ְוֶאָחד  -ֶאָחד  :ַהּכָ סּול טּוְמָאה -ּפְ   .  .  .  .  "ּפְ

                                                           
ר ֵהם ַמְק  297 י ֲאׁשֶ ם ָקְדׁשִ לּו ֶאת ׁשֵ ָרֵאל ְולֹא ְיַחּלְ י ְבֵני ִיׂשְ ְדׁשֵ ְזרּו ִמּקָ ָניו ְוִיּנָ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ ּבֵ ים ִלי ֲאִני ְיהוָֹ ּדַ ׁשִ   הּדִ
ר ַיְקּדִ  298 ים ֲאׁשֶ ָדׁשִ ל ַזְרֲעֶכם ֶאל ַהּקֳ ר ִיְקַרב ִמּכָ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ָרֵאל לַ ֱאמֹר ֲאֵלֶהם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּכָ ָפַני ֲאִני ה 'היׁשּו ְבֵני ִיׂשְ ֶפׁש ַהִהוא ִמּלְ   'ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהנֶּ
 ברש"י לא גרסו מילה זו.במהדורת וילנא מילה זו בסוגריים מרובעות. ובכתבי יד ו 299

יָה  300 ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ל ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ה ִחּלֵ י ֶאת קֶֹדׁש ְיהֹוָ א ּכִ ָ   ְואְֹכָליו ֲעֹונֹו ִיׂשּ
ּגוּ  301 ב לֹו ּפִ ְקִריב אֹתֹו לֹא ֵיָחׁשֵ י לֹא ֵיָרֶצה ַהּמַ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָלָמיו ּבַ ר ֶזַבח ׁשְ ׂשַ אל ִיְה ְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ִמּבְ ָ ׂשּ ּנּו ֲעֹוָנּה תִּ ֶפׁש ָהאֶֹכֶלת ִמּמֶ   ֶיה ְוַהּנֶ
  גוף, זריקה, חילול 302
  , אך הוגה וכן גם ברשי ובתוס: הותר.  נֹוָתרנֹוָתרנֹוָתרנֹוָתרבמהדורת וילנא הגירסה:  303
ָרֵאלגירסת מהדורת וילנא:  304 ֵני ִיׂשְ י ּבְ לּו ֶאת ָקְדׁשֵ ה "ְולֹא ְיַחּלְ ר ָיִרימּו ַליהֹוָ ורשי ומסורת הש"ס הגיהו כפי שגרסנו  (ויקרא כב, טו)    "ֵאת ֲאׁשֶ

  כאן. 



194                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        מו, אמו, אמו, אמו, א . 21
ם"       ...."חּוץ ִמן ַהּדָ
        

י יְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ יְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ יְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ             ????ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
        

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר              ::::עּוּלָ
יו ָלֶכם    ::::ָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָרא ֶכם ְיֵה  - (ויקרא יז, יא)    305""ַוֲאִני ְנַתּתִ ּלָ ֶכם ְיֵה ׁשֶ ּלָ ֶכם ְיֵה ׁשֶ ּלָ ֶכם ְיֵה ׁשֶ ּלָ   . אאאאׁשֶ

        

ֵבי  ֵבי ּדְ ֵבי ּדְ ֵבי ּדְ י ּדְ ָמֵעאלַרּבִ ָנא    ִיׁשְ ָנאתָּ ָנאתָּ ָנאתָּ             ::::תָּ
ר" :ָאַמר ְקָרא" יו ְולֹא ִלְמִעיָלה - (ויקרא יז, יא)    "ְלַכּפֵ ָרה ְנַתתִּ             ...."ְלַכּפָ
        

י              ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    יֹוָחָנןַרּבִ
ָרההּוא הּוא הּוא הּוא  - (ויקרא יז, יא)    "הּוא"    ::::ָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָרא ָרהִלְפֵני ַכּפָ ָרהִלְפֵני ַכּפָ ָרהִלְפֵני ַכּפָ ָרה:  ִלְפֵני ַכּפָ ּפָ ְלַאַחר ּכַ ָרה: ּכִ ּפָ ְלַאַחר ּכַ ָרה: ּכִ ּפָ ְלַאַחר ּכַ ָרה: ּכִ ּפָ ְלַאַחר ּכַ         ּכִ

ָרה  ּפָ ָרה ָמה ַאַחר ּכַ ּפָ ָרה ָמה ַאַחר ּכַ ּפָ ָרה ָמה ַאַחר ּכַ ּפָ   ּבֹו ְמִעיָלה, ּבֹו ְמִעיָלה, ּבֹו ְמִעיָלה, ּבֹו ְמִעיָלה,     ֵאיןֵאיןֵאיןֵאין    ----ָמה ַאַחר ּכַ
ָרה  ָרה ַאף ִלְפֵני ַכּפָ ָרה ַאף ִלְפֵני ַכּפָ ָרה ַאף ִלְפֵני ַכּפָ   ֵאין ּבֹו ְמִעיָלה. ֵאין ּבֹו ְמִעיָלה. ֵאין ּבֹו ְמִעיָלה. ֵאין ּבֹו ְמִעיָלה.     ----ַאף ִלְפֵני ַכּפָ

  

ָרה  ::::ֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמא ּפָ ָרה ְלַאַחר ּכַ ּפָ ָרה ְלַאַחר ּכַ ּפָ ָרה ְלַאַחר ּכַ ּפָ ָרה,  -ְלַאַחר ּכַ ִלְפֵני ַכּפָ ָרה, ּכְ ִלְפֵני ַכּפָ ָרה, ּכְ ִלְפֵני ַכּפָ ָרה, ּכְ ִלְפֵני ַכּפָ         ּכְ
ָרה  ְפֵני ַכּפָ ָרה ַמה ּלִ ְפֵני ַכּפָ ָרה ַמה ּלִ ְפֵני ַכּפָ ָרה ַמה ּלִ ְפֵני ַכּפָ         ֵיׁש ּבֹו ְמִעיָלה, ֵיׁש ּבֹו ְמִעיָלה, ֵיׁש ּבֹו ְמִעיָלה, ֵיׁש ּבֹו ְמִעיָלה,     ----ַמה ּלִ

ָרה  ּפָ ָרה ַאף ְלַאַחר ּכַ ּפָ ָרה ַאף ְלַאַחר ּכַ ּפָ ָרה ַאף ְלַאַחר ּכַ ּפָ   ֵיׁש ּבֹו ְמִעיָלה! ֵיׁש ּבֹו ְמִעיָלה! ֵיׁש ּבֹו ְמִעיָלה! ֵיׁש ּבֹו ְמִעיָלה!     ----ַאף ְלַאַחר ּכַ
  

ית ִמְצָותֹו ּומֹוֲעִלין  ֲעׂשֵ ּנַ ָבר ׁשֶ ית ִמְצָותֹו ּומֹוֲעִלין ֵאין ְלָך ּדָ ֲעׂשֵ ּנַ ָבר ׁשֶ ית ִמְצָותֹו ּומֹוֲעִלין ֵאין ְלָך ּדָ ֲעׂשֵ ּנַ ָבר ׁשֶ ית ִמְצָותֹו ּומֹוֲעִלין ֵאין ְלָך ּדָ ֲעׂשֵ ּנַ ָבר ׁשֶ   ּבֹו. ּבֹו. ּבֹו. ּבֹו. ֵאין ְלָך ּדָ
  

ן    !!!!ְולֹא?ְולֹא?ְולֹא?ְולֹא? ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ןַוֲהֵרי ּתְ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ןַוֲהֵרי ּתְ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ןַוֲהֵרי ּתְ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ   !!!!ַוֲהֵרי ּתְ
  

ֶאָחד,  ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ה ׁשְ ן ּוִבְגֵדי ְכהּוּנָ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ָהֵוי תְּ ּום ּדְ ֶאָחד, ִמׁשּ ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ה ׁשְ ן ּוִבְגֵדי ְכהּוּנָ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ָהֵוי תְּ ּום ּדְ ֶאָחד, ִמׁשּ ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ה ׁשְ ן ּוִבְגֵדי ְכהּוּנָ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ָהֵוי תְּ ּום ּדְ ֶאָחד, ִמׁשּ ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ה ׁשְ ן ּוִבְגֵדי ְכהּוּנָ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ָהֵוי תְּ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ֶאָחד  ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבים ַהּבָ ֶאָחד ְוָכל ׁשְ ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבים ַהּבָ ֶאָחד ְוָכל ׁשְ ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבים ַהּבָ ֶאָחד ְוָכל ׁשְ ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבים ַהּבָ ִדין    ----ְוָכל ׁשְ ִדיןֵאין ְמַלּמְ ִדיןֵאין ְמַלּמְ ִדיןֵאין ְמַלּמְ   . ֵאין ְמַלּמְ

        

ָאְמִרי  ַנן ּדְ ָאְמִרי ָהִניָחא ְלַרּבָ ַנן ּדְ ָאְמִרי ָהִניָחא ְלַרּבָ ַנן ּדְ ָאְמִרי ָהִניָחא ְלַרּבָ ַנן ּדְ ם""ָהִניָחא ְלַרּבָ יָחם ׁשָ עּוִנין  - (ויקרא טז, כג)    306ְוִהנִּ ּטְ ד ׁשֶ עּוִנין ְמַלּמֵ ּטְ ד ׁשֶ עּוִנין ְמַלּמֵ ּטְ ד ׁשֶ עּוִנין ְמַלּמֵ ּטְ ד ׁשֶ ִניָזהְמַלּמֵ ִניָזהּגְ ִניָזהּגְ ִניָזהּגְ   . ּגְ
א לְ  א לְ ֶאּלָ א לְ ֶאּלָ א לְ ֶאּלָ י ֶאּלָ י ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ רֹות ֵהן ְלכֹ ּדְ ּדֹוָסא ּדֹוָסא ּדֹוָסא ּדֹוָסא ַרּבִ רֹות ֵהן ְלכֹ ָאַמר: מּוּתָ רֹות ֵהן ְלכֹ ָאַמר: מּוּתָ רֹות ֵהן ְלכֹ ָאַמר: מּוּתָ ּלֹ ָאַמר: מּוּתָ ּלֹ ֵהן ֶהְדיֹוט ּוִבְלַבד ׁשֶ ּלֹ ֵהן ֶהְדיֹוט ּוִבְלַבד ׁשֶ ּלֹ ֵהן ֶהְדיֹוט ּוִבְלַבד ׁשֶ ּפּוִרים ַאֵחר, ֵהן ֶהְדיֹוט ּוִבְלַבד ׁשֶ ֶהן ְליֹום ַהּכִ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ּפּוִרים ַאֵחר, א ִיׁשְ ֶהן ְליֹום ַהּכִ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ּפּוִרים ַאֵחר, א ִיׁשְ ֶהן ְליֹום ַהּכִ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ּפּוִרים ַאֵחר, א ִיׁשְ ֶהן ְליֹום ַהּכִ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ         א ִיׁשְ

א ְלֵמיַמר?  א ְלֵמיַמר? ַמאי ִאיּכָ א ְלֵמיַמר? ַמאי ִאיּכָ א ְלֵמיַמר? ַמאי ִאיּכָ   ַמאי ִאיּכָ
  

ן ְוֶעגְ  ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ָהֵוי תְּ ּום ּדְ ן ְוֶעגְ ִמׁשּ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ָהֵוי תְּ ּום ּדְ ן ְוֶעגְ ִמׁשּ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ָהֵוי תְּ ּום ּדְ ן ְוֶעגְ ִמׁשּ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ָהֵוי תְּ ּום ּדְ ֶאָחד, ָלה ֲערּוָפהָלה ֲערּוָפהָלה ֲערּוָפהָלה ֲערּוָפהִמׁשּ ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ֶאָחדׁשְ ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ֶאָחדׁשְ ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ֶאָחדׁשְ ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ   , ׁשְ
ֶאָחד  ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ֶאָחד ְוָכל ׁשְ ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ֶאָחד ְוָכל ׁשְ ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ֶאָחד ְוָכל ׁשְ ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ִדין.     ----ְוָכל ׁשְ ִדין. ֵאין ְמַלּמְ ִדין. ֵאין ְמַלּמְ ִדין. ֵאין ְמַלּמְ   ֵאין ְמַלּמְ

  

ָאַמר ָאַמרָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ָאַמרָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ָאַמרָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ִדין""""    ::::ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ִדיןֵאין ְמַלּמְ ִדיןֵאין ְמַלּמְ ִדיןֵאין ְמַלּמְ         , , , , """"ֵאין ְמַלּמְ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ָאַמרֶאּלָ א ְלַמאן ּדְ ָאַמרֶאּלָ א ְלַמאן ּדְ ָאַמרֶאּלָ א ְלַמאן ּדְ ִדין""""    ::::ֶאּלָ ִדיןְמַלּמְ ִדיןְמַלּמְ ִדיןְמַלּמְ א ְלֵמיַמר    ----    """"ְמַלּמְ א ְלֵמיַמרַמאי ִאיּכָ א ְלֵמיַמרַמאי ִאיּכָ א ְלֵמיַמרַמאי ִאיּכָ             ????ַמאי ִאיּכָ

        

ִתיִבי ֵרי ִמיעּוֵטי ּכְ ִתיִביּתְ ֵרי ִמיעּוֵטי ּכְ ִתיִביּתְ ֵרי ִמיעּוֵטי ּכְ ִתיִביּתְ ֵרי ִמיעּוֵטי ּכְ   , ּתְ
ִתיב ִתיבָהָכא ּכְ ִתיבָהָכא ּכְ ִתיבָהָכא ּכְ   , (דברים כא, ו)    307ָהֲערּוָפה"": ָהָכא ּכְ

ִתיב ִתיבְוָהָתם ּכְ ִתיבְוָהָתם ּכְ ִתיבְוָהָתם ּכְ מֹו"    ::::ְוָהָתם ּכְ   . (ויקרא ו, ג)    308"ְוׂשָ
        

ָדםּוְתָלָתא ְקָרֵאי ּוְתָלָתא ְקָרֵאי ּוְתָלָתא ְקָרֵאי ּוְתָלָתא ְקָרֵאי  ָדםּבְ ָדםּבְ ָדםּבְ ה ִלי?     ----    ּבְ ה ִלי? ָלּמָ ה ִלי? ָלּמָ ה ִלי? ָלּמָ   ָלּמָ
  

ִעיָלה,                 ::::ְלַמעּוֵטיְלַמעּוֵטיְלַמעּוֵטיְלַמעּוֵטי ִעיָלה, ִמּמְ ִעיָלה, ִמּמְ ִעיָלה, ִמּמְ         ִמּמְ
        ִמנֹוַתר, ִמנֹוַתר, ִמנֹוַתר, ִמנֹוַתר, 

  . ְוִמטּוְמָאהְוִמטּוְמָאהְוִמטּוְמָאהְוִמטּוְמָאה
        

יּגּול לֹא ְצִריְך ְקָרא יּגּול לֹא ְצִריְך ְקָראֲאָבל ּפִ יּגּול לֹא ְצִריְך ְקָראֲאָבל ּפִ יּגּול לֹא ְצִריְך ְקָראֲאָבל ּפִ   .ֲאָבל ּפִ
        

ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ
ׁש לֹו ַמתִּ " ּיֵ ל ׁשֶ   יִרין, ּכָ

ין ְלָאָדם ַח  ,ּבֵ ְזּבֵ ין ַלּמִ יּגּול -ּבֵ ּום ּפִ יִבין ָעָליו ִמׁשּ         , , , , (זבחים מג.)(זבחים מג.)(זבחים מג.)(זבחים מג.)    "ַחּיָ
יר הּוא    ----ְוָדם ּגּוֵפיּה ְוָדם ּגּוֵפיּה ְוָדם ּגּוֵפיּה ְוָדם ּגּוֵפיּה  יר הּואַמּתִ יר הּואַמּתִ יר הּואַמּתִ    ....ַמּתִ

                                                           
נֶּ   305 ם הּוא ּבַ י ַהּדָ ר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכם כִּ ַח ְלַכּפֵ ְזּבֵ יו ָלֶכם ַעל ַהּמִ ם ִהוא ַוֲאִני ְנַתתִּ ּדָ ר ּבַ ׂשָ י ֶנֶפׁש ַהּבָ רּכִ   ֶפׁש ְיַכּפֵ
ר ָלבַ  306 ד ֲאׁשֶ ְגֵדי ַהּבָ ט ֶאת ּבִ םּוָבא ַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ּוָפׁשַ יָחם ׁשָ בֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְוִהּנִ   ׁש ּבְ
ַחל 307 רִֹבים ֶאל ֶהָחָלל ִיְרֲחצּו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ָהֶעְגָלה ָהֲערּוָפה ַבנָּ   ְוכֹל ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ַהּקְ
ר  308 ן ֲאׁשֶ ׁשֶ רֹו ְוֵהִרים ֶאת ַהּדֶ ׂשָ ׁש ַעל ּבְ ַח ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְלּבַ ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ ַח ְוׂשָ ְזּבֵ   ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהעָֹלה ַעל ַהּמִ
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        בבבב----מו, אמו, אמו, אמו, א . 22
י     ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר         : : : : יֹוָחָנןַרּבִ

ָלִמים ׁשְ ֵריתֹות ּבִ ה ּכָ לׁשָ ָלִמיםׁשְ ׁשְ ֵריתֹות ּבִ ה ּכָ לׁשָ ָלִמיםׁשְ ׁשְ ֵריתֹות ּבִ ה ּכָ לׁשָ ָלִמיםׁשְ ׁשְ ֵריתֹות ּבִ ה ּכָ לׁשָ ה?   - כב, ג) ;ז, כא ;(ויקרא ז, כ    309ׁשְ ה?  ָלּמָ ה?  ָלּמָ ה?  ָלּמָ         ָלּמָ
  

  , ִלְכָללִלְכָללִלְכָללִלְכָלל    ----    כב, ג)(ויקרא     ַאַחתַאַחתַאַחתַאַחת   מו,ב
  , ִלְפָרטִלְפָרטִלְפָרטִלְפָרט    ----    ויקרא ז, כ)(    ְוַאַחתְוַאַחתְוַאַחתְוַאַחת
ֵאיָנן ֶנֱאָכִלין    ---- (ויקרא ז, כא)    ְוַאַחתְוַאַחתְוַאַחתְוַאַחת ָבִרים ׁשֶ ֵאיָנן ֶנֱאָכִליןְלּדְ ָבִרים ׁשֶ ֵאיָנן ֶנֱאָכִליןְלּדְ ָבִרים ׁשֶ ֵאיָנן ֶנֱאָכִליןְלּדְ ָבִרים ׁשֶ   . ְלּדְ

  
י ּולְ ּולְ ּולְ ּולְ  ְמעֹון ַרּבִ ְמעֹון ׁשִ ְמעֹון ׁשִ ְמעֹון ׁשִ ֵאין ֶנֱאָכִלין ": ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרּדְ ׁשִ ָבִרים ׁשֶ ּום טּוְמָאה -ּדְ יִבין ֲעֵליֶהם ִמׁשּ             ????ְלִאיתּוֵיי ַמאיְלִאיתּוֵיי ַמאיְלִאיתּוֵיי ַמאיְלִאיתּוֵיי ַמאי    ----    "ֵאין ַחּיָ
        

ִניִמּיֹותַחּטָ ַחּטָ ַחּטָ ַחּטָ ְלִאיתּוֵיי ְלִאיתּוֵיי ְלִאיתּוֵיי ְלִאיתּוֵיי  ִניִמּיֹותאֹות ַהּפְ ִניִמּיֹותאֹות ַהּפְ ִניִמּיֹותאֹות ַהּפְ   . אֹות ַהּפְ
  

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ְעּתָ ְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ְעּתָ ְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ְעּתָ             ::::ָסְלָקא ּדַ
י     הֹוִאיל ְוָאַמרהֹוִאיל ְוָאַמרהֹוִאיל ְוָאַמרהֹוִאיל ְוָאַמר י ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ ְמעֹון: ַרּבִ ְמעֹון: ׁשִ ְמעֹון: ׁשִ ְמעֹון: ׁשִ         ׁשִ

ָלִמים " ׁשְ ַח ַהִחיצֹון ּכִ ֵאינֹו ַעל ִמְזּבֵ ל ׁשֶ יּגּול -ּכָ ּום ּפִ יִבין ָעָליו ִמׁשּ   , , , , "ֵאין ַחּיָ
יב ּום טּוְמָאה ַנִמי ָלא ִליַחּיַ יבִמׁשּ ּום טּוְמָאה ַנִמי ָלא ִליַחּיַ יבִמׁשּ ּום טּוְמָאה ַנִמי ָלא ִליַחּיַ יבִמׁשּ ּום טּוְמָאה ַנִמי ָלא ִליַחּיַ   , ִמׁשּ

ַמע ָלן ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ             ....ָקא ַמׁשְ
        

                                                           
ֶפׁש ַהִהוא ֵמַע  ככככ 309 ה ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ר ַליהֹוָ ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ַבח ַהׁשּ ר ִמּזֶ ׂשָ ר ּתֹאַכל ּבָ ֶפׁש ֲאׁשֶ יָה ְוַהּנֶ   ּמֶ
ֻטְמַא  כאכאכאכא        	 ָכל ָטֵמא ּבְ ע ּבְ י ִתּגַ ה ְוִנְכְרָתה ַהנֶּ ְוֶנֶפׁש ּכִ ר ַליהֹוָ ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ר ֶזַבח ַהׁשּ ׂשַ ֶקץ ָטֵמא ְוָאַכל ִמּבְ ָכל ׁשֶ ְבֵהָמה ְטֵמָאה אֹו ּבְ יהָ ת ָאָדם אֹו ּבִ   ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ

יׁש  גגגג             ר ַיְקּדִ ים ֲאׁשֶ ָדׁשִ ל ַזְרֲעֶכם ֶאל ַהּקֳ ר ִיְקַרב ִמּכָ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ָפַני ֲאִני הֱאמֹר ֲאֵלֶהם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּכָ ֶפׁש ַהִהוא ִמּלְ ָרֵאל ַליהָֹוה ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ   'ּו ְבֵני ִיׂשְ
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        בבבב    מו,מו,מו,מו, . 23
י "נֹוִמי נֹוִמי נֹוִמי נֹוִמי  ְמעֹוןַרּבִ ְרּכֹו ֶלֱאכֹול ׁשִ ּדַ יב ֶאת ׁשֶ         , , , , ְמַחּיֵ

טֹוֶרת  בֹוָנה ְוַהּקְ ּום טּוְמָאה -ֲאָבל ָהֵעִצים ְוַהּלְ יִבין ָעָליו ִמׁשּ   . "ֵאין ַחּיָ
  

ַמר:  ַמר: ִאיּתְ ַמר: ִאיּתְ ַמר: ִאיּתְ   ִאיּתְ
י              ,,,,ֵריׁש ָלִקיׁש וְ וְ וְ וְ     יֹוָחָנןַרּבִ
י  י וְ וְ וְ וְ     ֶאְלָעָזרַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ             ::::ֲחִניָנאַרּבִ

        ַחד ֵמַהאי זּוָזא ְוַחד ֵמַהאי זּוָזא, ַחד ֵמַהאי זּוָזא ְוַחד ֵמַהאי זּוָזא, ַחד ֵמַהאי זּוָזא ְוַחד ֵמַהאי זּוָזא, ַחד ֵמַהאי זּוָזא ְוַחד ֵמַהאי זּוָזא, 
ר ׂשָ טּוְמַאת ּבָ רַחד ָאַמר: ַמֲחלֹוֶקת ּבְ ׂשָ טּוְמַאת ּבָ רַחד ָאַמר: ַמֲחלֹוֶקת ּבְ ׂשָ טּוְמַאת ּבָ רַחד ָאַמר: ַמֲחלֹוֶקת ּבְ ׂשָ טּוְמַאת ּבָ ְבֵרי ַהּכֹ , ַחד ָאַמר: ַמֲחלֹוֶקת ּבְ טּוְמַאת ַהּגּוף ּדִ ְבֵרי ַהּכֹ ֲאָבל ּבְ טּוְמַאת ַהּגּוף ּדִ ְבֵרי ַהּכֹ ֲאָבל ּבְ טּוְמַאת ַהּגּוף ּדִ ְבֵרי ַהּכֹ ֲאָבל ּבְ טּוְמַאת ַהּגּוף ּדִ         ל ֵאינֹו לֹוֶקה. ל ֵאינֹו לֹוֶקה. ל ֵאינֹו לֹוֶקה. ל ֵאינֹו לֹוֶקה. ֲאָבל ּבְ

זוֹ  ַמֲחלֹוֶקת ּבָ זוֹ ְוַחד ָאַמר: ּכְ ַמֲחלֹוֶקת ּבָ זוֹ ְוַחד ָאַמר: ּכְ ַמֲחלֹוֶקת ּבָ זוֹ ְוַחד ָאַמר: ּכְ ַמֲחלֹוֶקת ּבָ זוֹ , ְוַחד ָאַמר: ּכְ ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבָ זוֹ ּכָ ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבָ זוֹ ּכָ ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבָ זוֹ ּכָ ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבָ    .ּכָ
  

            ????ַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמא
        

יּה  ָקֵריָנא ּבֵ יָון ּדְ יּה ּכֵ ָקֵריָנא ּבֵ יָון ּדְ יּה ּכֵ ָקֵריָנא ּבֵ יָון ּדְ יּה ּכֵ ָקֵריָנא ּבֵ יָון ּדְ ׂשָ : ּכֵ ָכל ָטֵמא""ְוַהּבָ ע ּבְ ר ִיּגַ   , (ויקרא ז, יט)    310ר ֲאׁשֶ
יּה  יּה ָקֵריַנן ּבֵ יּה ָקֵריַנן ּבֵ יּה ָקֵריַנן ּבֵ   . (ויקרא ז, כ)    311""ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו    ::::ָקֵריַנן ּבֵ

  
  . ַמְתֵני ָהִכיַמְתֵני ָהִכיַמְתֵני ָהִכיַמְתֵני ָהִכי    ַרב ַטְביּוֵמי

  
ֲהָנא             ::::ַמְתֵני ָהִכיַמְתֵני ָהִכיַמְתֵני ָהִכיַמְתֵני ָהִכי    ַרב ּכָ

        
יָפא    ,,,,ַחד ֵמַהאי זּוָזאַחד ֵמַהאי זּוָזאַחד ֵמַהאי זּוָזאַחד ֵמַהאי זּוָזא יָפאְוַחד ֵמַהאי זּוָזא ַאּסֵ יָפאְוַחד ֵמַהאי זּוָזא ַאּסֵ יָפאְוַחד ֵמַהאי זּוָזא ַאּסֵ             ,,,,ְוַחד ֵמַהאי זּוָזא ַאּסֵ

טּוְמַאת ַהגּ         ַחד ָאַמר: ַחד ָאַמר: ַחד ָאַמר: ַחד ָאַמר:  טּוְמַאת ַהגּ ַמֲחלֹוֶקת ּבְ טּוְמַאת ַהגּ ַמֲחלֹוֶקת ּבְ טּוְמַאת ַהגּ ַמֲחלֹוֶקת ּבְ         ּוף, ּוף, ּוף, ּוף, ַמֲחלֹוֶקת ּבְ
ר  ׂשָ טּוְמַאת ּבָ ר ֲאָבל ּבְ ׂשָ טּוְמַאת ּבָ ר ֲאָבל ּבְ ׂשָ טּוְמַאת ּבָ ר ֲאָבל ּבְ ׂשָ טּוְמַאת ּבָ ְבֵרי ַהּכֹ  -ֲאָבל ּבְ ְבֵרי ַהּכֹ ּדִ ְבֵרי ַהּכֹ ּדִ ְבֵרי ַהּכֹ ּדִ         ל לֹוֶקה. ל לֹוֶקה. ל לֹוֶקה. ל לֹוֶקה. ּדִ

זוֹ  ַמֲחלֹוֶקת ּבָ זוֹ ְוַחד ָאַמר: ּכְ ַמֲחלֹוֶקת ּבָ זוֹ ְוַחד ָאַמר: ּכְ ַמֲחלֹוֶקת ּבָ זוֹ ְוַחד ָאַמר: ּכְ ַמֲחלֹוֶקת ּבָ זוֹ     ,,,,ְוַחד ָאַמר: ּכְ ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבָ זוֹ ּכָ ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבָ זוֹ ּכָ ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבָ זוֹ ּכָ ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבָ   . ּכָ
  

        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
זוֹ  ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבָ זֹו ּכָ ַמֲחלֹוֶקת ּבָ ָאַמר ּכְ ַמאן ּדְ ָרא ּכְ ּבְ זוֹ ִמְסּתַ ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבָ זֹו ּכָ ַמֲחלֹוֶקת ּבָ ָאַמר ּכְ ַמאן ּדְ ָרא ּכְ ּבְ זוֹ ִמְסּתַ ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבָ זֹו ּכָ ַמֲחלֹוֶקת ּבָ ָאַמר ּכְ ַמאן ּדְ ָרא ּכְ ּבְ זוֹ ִמְסּתַ ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבָ זֹו ּכָ ַמֲחלֹוֶקת ּבָ ָאַמר ּכְ ַמאן ּדְ ָרא ּכְ ּבְ    .ִמְסּתַ

  
            ????ַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמא

        
ָלא ָקֵריָנא ּבֵ  יָון ּדְ ָלא ָקֵריָנא ּבֵ ּכֵ יָון ּדְ ָלא ָקֵריָנא ּבֵ ּכֵ יָון ּדְ ָלא ָקֵריָנא ּבֵ ּכֵ יָון ּדְ         , , , , (ויקרא ז, כ)    "ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה"    ::::יּה יּה יּה יּה ּכֵ

יּה  יּה ָלא ָקֵריַנן ּבֵ יּה ָלא ָקֵריַנן ּבֵ יּה ָלא ָקֵריַנן ּבֵ ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל"    ::::ָלא ָקֵריַנן ּבֵ ע ּבְ ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ    .)יט(ויקרא ז,      312312312312"ְוַהּבָ
  

ר""    ::::ְוָהָאַמר ָמרְוָהָאַמר ָמרְוָהָאַמר ָמרְוָהָאַמר ָמר ׂשָ   ! "ְלַרּבֹות ֵעִצים ּוְלבֹוָנה - "ְוַהּבָ
  

ָעְלָמא ָעְלָמאְלפֹוְסָלּה ּבְ ָעְלָמאְלפֹוְסָלּה ּבְ ָעְלָמאְלפֹוְסָלּה ּבְ   .  ְלפֹוְסָלּה ּבְ
        
        

                                                           
ר 310 ׂשָ ל ָטהֹור יֹאַכל ּבָ ר ּכָ ׂשָ ֵרף ְוַהּבָ ָ ֵאׁש ִיׂשּ ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל ּבָ ע ּבְ ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ   ְוַהּבָ
ַבח   311 ר ִמּזֶ ׂשָ ר ּתֹאַכל ּבָ ֶפׁש ֲאׁשֶ יָה ְוַהּנֶ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ה ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ר ַליהֹוָ ָלִמים ֲאׁשֶ ְ   ַהׁשּ
ר 312 ׂשָ ל ָטהֹור יֹאַכל ּבָ ר ּכָ ׂשָ ֵרף ְוַהּבָ ָ ֵאׁש ִיׂשּ ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל ּבָ ע ּבְ ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ   ְוַהּבָ



  ""ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים –מסכת זבחים פרק ד' 
197

        אאאא    מז,מז,מז,מז,    ––––    מו, במו, במו, במו, ב . 24
ָנה           ִמׁשְ

 ָ ׁשּ ם ׁשִ ח:ְלׁשֵ ַבח ִנְזּבָ ָבִרים ַהּזֶ ם ֶזַבח     ה ּדְ   ְלׁשֵ
ם זֹוֵבַח     ,ְלׁשֵ

ם,  ֵ ם ַהׁשּ   ְלׁשֵ
ים,  ִ ם ִאׁשּ   ְלׁשֵ

ם ֵריַח,    ְלׁשֵ
ם ִניחֹוַח,    ְלׁשֵ

ם את ְוָהָאׁשָ ם ֵחְטא. : ְוַהַחטָּ   ְלׁשֵ
י  ָאַמר   : יֹוֵסיַרּבִ

ּלֹ  ם ֶאָחד ִמּכָ ַאף ִמי ׁשֶ ִלּבֹו ְלׁשֵ ר,  -ל ֵאּלּו א ָהָיה ּבְ ׁשֵ   ּכָ
ין,  ית ּדִ ַנאי ּבֵ הּוא תְּ   ׁשֶ

א ַאַחר ָהעֹוֵבד ָבה הֹוֶלֶכת ֶאּלָ ֲחׁשָ ֵאין ַהּמַ   .  ׁשֶ
   

ָמָרא                ּגְ

   ::::ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ם עֹוָלה,                 ----    (ויקרא א, ט)    313"עֹוָלה" ם עֹוָלה, ְלׁשֵ ם עֹוָלה, ְלׁשֵ ם עֹוָלה, ְלׁשֵ         ְלׁשֵ

ָלִמים,  ם ׁשְ ָלִמים, ְלַאּפּוֵקי ְלׁשֵ ם ׁשְ ָלִמים, ְלַאּפּוֵקי ְלׁשֵ ם ׁשְ ָלִמים, ְלַאּפּוֵקי ְלׁשֵ ם ׁשְ ה"לֹא לֹא לֹא לֹא ּדְ ְלַאּפּוֵקי ְלׁשֵ ֵ   . 314314314314"ִאׁשּ
        
ים" ִ ם ִאׁשּ ָבָבא     ----    "ְלׁשֵ ָבָבא ְלַאּפּוֵקי ּכְ ָבָבא ְלַאּפּוֵקי ּכְ ָבָבא ְלַאּפּוֵקי ּכְ   . לֹאלֹאלֹאלֹאּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְלַאּפּוֵקי ּכְ
  

ם ֵריַח,             ----    "ֵריַח" ם ֵריַח, ְלׁשֵ ם ֵריַח, ְלׁשֵ ם ֵריַח, ְלׁשֵ         ְלׁשֵ
ְצָלָאן ְוֶהֱעָלן ְצָלָאן ְוֶהֱעָלןְלַאּפּוֵקי ֵאָבִרים ׁשֶ ְצָלָאן ְוֶהֱעָלןְלַאּפּוֵקי ֵאָבִרים ׁשֶ ְצָלָאן ְוֶהֱעָלןְלַאּפּוֵקי ֵאָבִרים ׁשֶ       ....לֹאלֹאלֹאלֹאּדְ , ְלַאּפּוֵקי ֵאָבִרים ׁשֶ

  
        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ 

ָלָאן ְוֶהֱעָלן  ּצְ ָלָאן ְוֶהֱעָלן ֵאָבִרים ׁשֶ ּצְ ָלָאן ְוֶהֱעָלן ֵאָבִרים ׁשֶ ּצְ ָלָאן ְוֶהֱעָלן ֵאָבִרים ׁשֶ ּצְ ּום ֵריַח.     ----ֵאָבִרים ׁשֶ ֶהן ִמׁשּ ּום ֵריַח. ֵאין ּבָ ֶהן ִמׁשּ ּום ֵריַח. ֵאין ּבָ ֶהן ִמׁשּ ּום ֵריַח. ֵאין ּבָ ֶהן ִמׁשּ         ֵאין ּבָ
        

ַחת רּוַח ְלׁשֵ ְלׁשֵ ְלׁשֵ ְלׁשֵ  -    "ִניחֹוַח" ַחת רּוַח ם ַהּנָ ַחת רּוַח ם ַהּנָ ַחת רּוַח ם ַהּנָ         .ם ַהּנָ
        

ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם.      ----    "ַלה'" ם ִמי ׁשֶ ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם.  ְלׁשֵ ם ִמי ׁשֶ ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם.  ְלׁשֵ ם ִמי ׁשֶ ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם.  ְלׁשֵ ם ִמי ׁשֶ   ְלׁשֵ
            

        
        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ָחָטּה  ְ ׁשּ את ׁשֶ ָחָטּה ַחּטָ ְ ׁשּ את ׁשֶ ָחָטּה ַחּטָ ְ ׁשּ את ׁשֶ ָחָטּה ַחּטָ ְ ׁשּ את ׁשֶ ם עֹוָלה                 ַחּטָ ם עֹוָלה ְלׁשֵ ם עֹוָלה ְלׁשֵ ם עֹוָלה ְלׁשֵ סּוָלה    ––––ְלׁשֵ סּוָלהּפְ סּוָלהּפְ סּוָלהּפְ         ....ּפְ
ם חוּ  ם חוּ ְלׁשֵ ם חוּ ְלׁשֵ ם חוּ ְלׁשֵ ין ְלׁשֵ ין לִּ ין לִּ ין לִּ ָרה.     ----לִּ ׁשֵ ָרה. ּכְ ׁשֵ ָרה. ּכְ ׁשֵ ָרה. ּכְ ׁשֵ         ּכְ

        
י     ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר         : : : : ֶאְלָעָזרַרּבִ

  ַרב? ַרב? ַרב? ַרב? ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַמאי ַטְעָמא ַמאי ַטְעָמא ַמאי ַטְעָמא ַמאי ַטְעָמא 
  

ָרֵאל" ֵני ִיׂשְ י ּבְ לּו ֶאת ָקְדׁשֵ   , (ויקרא כב, טו)    315"ְולֹא ְיַחּלְ
ים  ים ֳקָדׁשִ ים ֳקָדׁשִ ים ֳקָדׁשִ ים    ----ֳקָדׁשִ ִלין ֳקָדׁשִ יםְמַחּלְ ִלין ֳקָדׁשִ יםְמַחּלְ ִלין ֳקָדׁשִ יםְמַחּלְ ִלין ֳקָדׁשִ   , ְמַחּלְ

ים.  ִלין ֳקָדׁשִ ין ְמַחּלְ ים. ְוֵאין חּולִּ ִלין ֳקָדׁשִ ין ְמַחּלְ ים. ְוֵאין חּולִּ ִלין ֳקָדׁשִ ין ְמַחּלְ ים. ְוֵאין חּולִּ ִלין ֳקָדׁשִ ין ְמַחּלְ         ְוֵאין חּולִּ
        

הְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב        ::::ַרּבָ
י  ָאַמר"   : יֹוֵסיַרּבִ

ּלֹ  ל ֵאּלּו ַאף ִמי ׁשֶ ם ֶאָחד ִמּכָ ִלּבֹו ְלׁשֵ ר,  -א ָהָיה ּבְ ׁשֵ   ּכָ
ין ית ּדִ ַנאי ּבֵ הּוא תְּ   . . . . "ׁשֶ

ּלֹ ַטְעָמא ַטְעָמא ַטְעָמא ַטְעָמא  ּלֹ ׁשֶ ּלֹ ׁשֶ ּלֹ ׁשֶ ָללׁשֶ ִלּבֹו ּכְ ָללא ָהָיה ּבְ ִלּבֹו ּכְ ָללא ָהָיה ּבְ ִלּבֹו ּכְ ָללא ָהָיה ּבְ ִלּבֹו ּכְ   , א ָהָיה ּבְ
לִ ָהא ָהא ָהא ָהא  לִ ָהָיה ּבְ לִ ָהָיה ּבְ לִ ָהָיה ּבְ ין ָהָיה ּבְ ם חּוּלִ ין ּבֹו ְלׁשֵ ם חּוּלִ ין ּבֹו ְלׁשֵ ם חּוּלִ ין ּבֹו ְלׁשֵ ם חּוּלִ סּול!  -ּבֹו ְלׁשֵ סּול! ּפָ סּול! ּפָ סּול! ּפָ         ּפָ

        
ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ַאּבַ

ְלָמא ְלָמאּדִ ְלָמאּדִ ְלָמאּדִ ָלל לֹא ָהָיה לֹא ָהָיה לֹא ָהָיה לֹא ָהָיה , ּדִ ָלל ּכְ ָלל ּכְ ָלל ּכְ ה,  -ּכְ ר ּוְמַרּצֶ ׁשֵ ה, ּכָ ר ּוְמַרּצֶ ׁשֵ ה, ּכָ ר ּוְמַרּצֶ ׁשֵ ה, ּכָ ר ּוְמַרּצֶ ׁשֵ         ּכָ

                                                           
ִים ְוִהְקִטיר ַהּכֹ  313 ּמָ הְוִקְרּבֹו ּוְכָרָעיו ִיְרַחץ ּבַ ה ֵריַח ִניחֹוַח ַליהֹוָ ֵ ָחה עָֹלה ִאׁשּ ְזּבֵ   ֵהן ֶאת ַהּכֹל ַהּמִ
יםתוקן על פי כתבי יד והסברה. במהדורת וילנא:  314 ִ יםִאׁשּ ִ יםִאׁשּ ִ יםִאׁשּ ִ   ִאׁשּ
ה 315 ר ָיִרימּו ַליהֹוָ ָרֵאל ֵאת ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ י ּבְ לּו ֶאת ָקְדׁשֵ   ְולֹא ְיַחּלְ
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ין ָהא ָהא ָהא ָהא  ם חּוּלִ ִלּבֹו ְלׁשֵ ין ָהָיה ּבְ ם חּוּלִ ִלּבֹו ְלׁשֵ ין ָהָיה ּבְ ם חּוּלִ ִלּבֹו ְלׁשֵ ין ָהָיה ּבְ ם חּוּלִ ִלּבֹו ְלׁשֵ ר,  -ָהָיה ּבְ ׁשֵ ר, ּכָ ׁשֵ ר, ּכָ ׁשֵ ר, ּכָ ׁשֵ הּכָ הֵאינֹו ְמַרּצֶ הֵאינֹו ְמַרּצֶ הֵאינֹו ְמַרּצֶ         . ֵאינֹו ְמַרּצֶ
        
        

י     ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר   : : : : ֶאְלָעָזרַרּבִ
ין  ם חּוּלִ ָחָטּה ְלׁשֵ ְ ׁשּ את ׁשֶ ין ַחּטָ ם חּוּלִ ָחָטּה ְלׁשֵ ְ ׁשּ את ׁשֶ ין ַחּטָ ם חּוּלִ ָחָטּה ְלׁשֵ ְ ׁשּ את ׁשֶ ין ַחּטָ ם חּוּלִ ָחָטּה ְלׁשֵ ְ ׁשּ את ׁשֶ ָרה,     ----ַחּטָ ׁשֵ ָרה, ּכְ ׁשֵ ָרה, ּכְ ׁשֵ ָרה, ּכְ ׁשֵ   ּכְ

ין  ּום חּוּלִ ין ִמׁשּ ּום חּוּלִ ין ִמׁשּ ּום חּוּלִ ין ִמׁשּ ּום חּוּלִ סּוָלה -ִמׁשּ סּוָלהּפְ סּוָלהּפְ סּוָלהּפְ   . ּפְ
  

ִדְב  ִדְב ּכְ ִדְב ּכְ ִדְב ּכְ יּה ּכְ יּה ָעא ִמיּנֵ יּה ָעא ִמיּנֵ יּה ָעא ִמיּנֵ מּוֵאלָעא ִמיּנֵ         :  :  :  :  ַרב הּוָנאֵמ ֵמ ֵמ ֵמ     ׁשְ
יםִמ ִמ ִמ ִמ    מז,א ָקָדׁשִ ק ּבְ ְתַעּסֵ ִין ַלּמִ יםּנַ ָקָדׁשִ ק ּבְ ְתַעּסֵ ִין ַלּמִ יםּנַ ָקָדׁשִ ק ּבְ ְתַעּסֵ ִין ַלּמִ יםּנַ ָקָדׁשִ ק ּבְ ְתַעּסֵ ִין ַלּמִ סּול? , ּנַ הּוא ּפָ סּול? ׁשֶ הּוא ּפָ סּול? ׁשֶ הּוא ּפָ סּול? ׁשֶ הּוא ּפָ   ׁשֶ

  
ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ָקר ִלְפֵני ה'""ְוׁשָ ׁשֶ ן ַהּבָ ָקר, (ויקרא א, ה)    316ַחט ֶאת ּבֶ ן ּבָ ם ּבֶ ִחיָטה ְלׁשֵ ֵהא ׁשְ ּתְ ָקרַעד ׁשֶ ן ּבָ ם ּבֶ ִחיָטה ְלׁשֵ ֵהא ׁשְ ּתְ ָקרַעד ׁשֶ ן ּבָ ם ּבֶ ִחיָטה ְלׁשֵ ֵהא ׁשְ ּתְ ָקרַעד ׁשֶ ן ּבָ ם ּבֶ ִחיָטה ְלׁשֵ ֵהא ׁשְ ּתְ   . ַעד ׁשֶ

  
  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 

ָיֵדינּו ִהיא,  ָיֵדינּו ִהיא, זֹו ּבְ ָיֵדינּו ִהיא, זֹו ּבְ ָיֵדינּו ִהיא, זֹו ּבְ ִין? ְלַעכֵּ ְלַעכֵּ ְלַעכֵּ ְלַעכֵּ זֹו ּבְ ִין? ב ִמּנַ ִין? ב ִמּנַ ִין? ב ִמּנַ   ב ִמּנַ
  

            ::::ֲאַמר ֵליּה ֲאַמר ֵליּה ֲאַמר ֵליּה ֲאַמר ֵליּה 
ֻחהּו""ִלְרצֹ  ְזּבָ ֶכם  - (ויקרא יט, ה)    317ְנֶכם ּתִ ֶכם ְלַדְעּתְ ֶכם ְלַדְעּתְ ֶכם ְלַדְעּתְ             ....ְזִביחוּ ְזִביחוּ ְזִביחוּ ְזִביחוּ ְלַדְעּתְ

            

                                                           
זְ  316 ם ַעל ַהּמִ ם ְוָזְרקּו ֶאת ַהּדָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהּדָ ה ְוִהְקִריבּו ּבְ ָקר ִלְפֵני ְיהֹוָ ן ַהּבָ ַחט ֶאת ּבֶ ַח ָסבִ ְוׁשָ ַתח אֶֹהל מֹוֵעדּבֵ ר ּפֶ   יב ֲאׁשֶ
ֻחהוּ  317 ְזּבָ ה ִלְרצְֹנֶכם תִּ ָלִמים ַליהֹוָ חּו ֶזַבח ׁשְ   ְוִכי ִתְזּבְ
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        אאאא    מז,מז,מז,מז, . 25
א ַאַחר ָהעֹוֵבד" ָבה הֹוֶלֶכת ֶאּלָ ֲחׁשָ ֵאין ַהּמַ   . . . . "ׁשֶ
  

א ּנָ י ַהאי תַּ ָלא ּכִ אַמְתִניִתין ּדְ ּנָ י ַהאי תַּ ָלא ּכִ אַמְתִניִתין ּדְ ּנָ י ַהאי תַּ ָלא ּכִ אַמְתִניִתין ּדְ ּנָ י ַהאי תַּ ָלא ּכִ   , ַמְתִניִתין ּדְ
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

י  ָאַמר" י ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ   : יֹוֵסיַרּבִ
ִלין ָעִלים ְמַפּגְ ַהּבְ י ׁשֶ ַמְעתִּ   . "ׁשָ

  
        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

י ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַמאי ַטְעָמא ַמאי ַטְעָמא ַמאי ַטְעָמא ַמאי ַטְעָמא  י ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ   יֹוֵסי? יֹוֵסי? יֹוֵסי? יֹוֵסי? ַרּבִ
ְקִריב    ::::ָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראּדְ    . (במדבר טו, ד)    318""ְוִהְקִריב ַהּמַ
  

ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר              ::::ַאּבַ
י  י ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ י ֶאְלָעָזר בְּ ֶאְלָעָזר בְּ ֶאְלָעָזר בְּ ֶאְלָעָזר בְּ ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ             ,,,,יֹוֵסייֹוֵסייֹוֵסייֹוֵסיַרּבִ

י וְ וְ וְ וְ  י ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ         ֱאִליֶעֶזר, ֱאִליֶעֶזר, ֱאִליֶעֶזר, ֱאִליֶעֶזר, ַרּבִ
י וְ וְ וְ וְ  י ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ ן ֶאְלָע ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאְלָע ׁשִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאְלָע ׁשִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאְלָע ׁשִ ְמעֹון ּבֶ הּו     ----    ָזרָזרָזרָזרׁשִ הּו ּכּוּלְ הּו ּכּוּלְ הּו ּכּוּלְ ב ְוֶזה עֹוֵבד ָהְוָיא     ::::ְסִביָרא ְלהוּ ְסִביָרא ְלהוּ ְסִביָרא ְלהוּ ְסִביָרא ְלהוּ ּכּוּלְ ֵ ב ְוֶזה עֹוֵבד ָהְוָיא ֶזה ְמַחׁשּ ֵ ב ְוֶזה עֹוֵבד ָהְוָיא ֶזה ְמַחׁשּ ֵ ב ְוֶזה עֹוֵבד ָהְוָיא ֶזה ְמַחׁשּ ֵ ָבהֶזה ְמַחׁשּ ָבהַמֲחׁשָ ָבהַמֲחׁשָ ָבהַמֲחׁשָ    .ַמֲחׁשָ

  
י  י ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ             ????יֹוֵסייֹוֵסייֹוֵסייֹוֵסיַרּבִ

ֲאָמַרן ֲאָמַרןָהא ּדַ ֲאָמַרןָהא ּדַ ֲאָמַרןָהא ּדַ    .ָהא ּדַ
  

י              ????ֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרַרּבִ
        

ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ
ֹוֵחט ְלגֹוי " ָרה,  -ַהׁשּ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ   ׁשְ
י וְ     .:)חולין לח( "ּפֹוֵסל ֱאִליֶעֶזרַרּבִ
  

י  ן ֶאלְ ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאלְ ׁשִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאלְ ׁשִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאלְ ׁשִ ְמעֹון ּבֶ             ????ָעָזרָעָזרָעָזרָעָזרׁשִ
        

ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ
ָלל ָאַמר" י  ּכְ ן ֶאְלָעָזרַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

ר ְלַהְצִניַע  ׁשֵ ֵאין ּכָ ל ׁשֶ   , ּכָ
מֹוהוּ ְוֵאין    , ַמְצִניִעין ּכָ

ר ָלֶזה  יב ֶזה  -ְוִהְצִניעֹו, ּוָבא ַאֵחר ְוהֹוִציאֹו הּוְכׁשַ ל ֶזהִנְתַחּיֵ ָבה ׁשֶ ֲחׁשָ ּמַ   . "ּבַ
  

ְרַוְייהוּ  ְרַוְייהוּ ּתַ ְרַוְייהוּ ּתַ ְרַוְייהוּ ּתַ י ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִאית ְלהּו ִאית ְלהּו ִאית ְלהּו ִאית ְלהּו     ,,,,ּתַ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ             ,,,,יֹוֵסייֹוֵסייֹוֵסייֹוֵסיַרּבִ
א ּתָ אָהׁשְ ּתָ אָהׁשְ ּתָ אָהׁשְ ּתָ חּוץ  ָהׁשְ חּוץ ּבַ חּוץ ּבַ חּוץ ּבַ   , ָאְמִריַנןָאְמִריַנןָאְמִריַנןָאְמִריַנןּבַ
ְפִנים  ְפִנים ּבִ ְפִנים ּבִ ְפִנים ּבִ ֲעָיאּבִ ֲעָיאִמיּבָ ֲעָיאִמיּבָ ֲעָיאִמיּבָ    !?ִמיּבָ

  
י  י ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ ַתְרַוְייהוּ ַרּבִ ַתְרַוְייהוּ יֹוֵסי ֵלית ְלהּו ּדְ ַתְרַוְייהוּ יֹוֵסי ֵלית ְלהּו ּדְ ַתְרַוְייהוּ יֹוֵסי ֵלית ְלהּו ּדְ             ,,,,יֹוֵסי ֵלית ְלהּו ּדְ

ְלָמא  ְלָמא ּדִ ְלָמא ּדִ ְלָמא ּדִ ָאְמִריַנןּדִ ְפִנים הּוא ּדְ ָאְמִריַנןּבִ ְפִנים הּוא ּדְ ָאְמִריַנןּבִ ְפִנים הּוא ּדְ ָאְמִריַנןּבִ ְפִנים הּוא ּדְ         , , , , ּבִ
חּוץ ָלא ָאְמִריַנן חּוץ ָלא ָאְמִריַנןּבַ חּוץ ָלא ָאְמִריַנןּבַ חּוץ ָלא ָאְמִריַנןּבַ             ....ּבַ

        
י  ן ֶאְלָעָזר ִאית ֵליּה ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאְלָעָזר ִאית ֵליּה ׁשִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאְלָעָזר ִאית ֵליּה ׁשִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאְלָעָזר ִאית ֵליּה ׁשִ ְמעֹון ּבֶ י ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ׁשִ   ֱאִליֶעֶזר, ֱאִליֶעֶזר, ֱאִליֶעֶזר, ֱאִליֶעֶזר, ַרּבִ

א  ּתָ א ָהׁשְ ּתָ א ָהׁשְ ּתָ א ָהׁשְ ּתָ ת ָאְמִריַנןָהׁשְ ּבָ ת ָאְמִריַנןׁשַ ּבָ ת ָאְמִריַנןׁשַ ּבָ ת ָאְמִריַנןׁשַ ּבָ   , ׁשַ
ֲעָיא ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמיּבָ ֲעָיאּבַ ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמיּבָ ֲעָיאּבַ ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמיּבָ ֲעָיאּבַ ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמיּבָ             !!!!????ּבַ

        
י  י ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֵלית ֵליּה ֵלית ֵליּה ֵלית ֵליּה ֵלית ֵליּה     ----ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ן ֶאְלָעָזר, ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאְלָעָזר, ׁשִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאְלָעָזר, ׁשִ ְמעֹון ּבֶ ן ֶאְלָעָזר, ׁשִ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ

ְלָמא  ְלָמא ּדִ ְלָמא ּדִ ְלָמא ּדִ ָאְמַרּתְ ּבַ ּבַ ּבַ ּבַ ּדִ ָאְמַרּתְ ֲעבֹוָדה ָזָרה הּוא ּדְ ָאְמַרּתְ ֲעבֹוָדה ָזָרה הּוא ּדְ ָאְמַרּתְ ֲעבֹוָדה ָזָרה הּוא ּדְ ֵעין ֲעבֹוָדה ָזָרה הּוא ּדְ ֵעין ּכְ ֵעין ּכְ ֵעין ּכְ ְפִניםּכְ ְפִניםּבִ ְפִניםּבִ ְפִניםּבִ   , ּבִ
ת  ּבָ ת ֲאָבל ׁשַ ּבָ ת ֲאָבל ׁשַ ּבָ ת ֲאָבל ׁשַ ּבָ ֶבת ָאְסָרה ּתֹוָרהֲאָבל ׁשַ ֶבת ָאְסָרה ּתֹוָרהְמֶלאֶכת ַמֲחׁשֶ ֶבת ָאְסָרה ּתֹוָרהְמֶלאֶכת ַמֲחׁשֶ ֶבת ָאְסָרה ּתֹוָרהְמֶלאֶכת ַמֲחׁשֶ   .  ְמֶלאֶכת ַמֲחׁשֶ
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ֶמן 318 ְרִבִעית ַהִהין ׁשָ לּול ּבִ רֹון ּבָ ָ נֹו ַליהָֹוה ִמְנָחה סֶֹלת ִעׂשּ ְקִריב ָקְרּבָ   ְוִהְקִריב ַהּמַ


