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  פסחים מסכת
  "ָּתִמיד ִנְׁשָחט" –' ה פרק

  

  
  נשמת ולטובת לימוד פרק זה לעילוי 

  רחל לאה בת מחבובה סגרון ז"ל 
  וכל אדם פשוט,  ,אוהבת תורה, מוקירה תלמידי חכמים

  כמו מאש, ברחה ממחלוקת 
 .ות שיכלה, ואמרה מילה טובה לכל נצרךעזרה לזולת בכל הזדמנ

   ,היתה בעלת יסורים גדולים
   –ולימדה את כולנו מה זו יראת שמים בשמחה בפשטות 

   .כמו גדולי הדורות בדורות הקודמים

  
  המאהיבה את הגמרא על לומדיהמהדורה ה

  מעניקה חווית הצלחה ושמחה
  בנהמאפשרת לימוד מהיר ובהיר בעיון ובה
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    "ָּתִמיד ִנְׁשָחט""ָּתִמיד ִנְׁשָחט""ָּתִמיד ִנְׁשָחט""ָּתִמיד ִנְׁשָחט"    ––––מסכת פסחים פרק ה' מסכת פסחים פרק ה' מסכת פסחים פרק ה' מסכת פסחים פרק ה' 

    אאאאנח, נח, נח, נח,  .1
ָנה   נח,א    ִמׁשְ

ִמיד:    תָּ
ָחט  מֹוֶנה ּוֶמֱחָצה,  -ִנׁשְ ׁשְ   ּבִ
ָעה ּוֶמֱחָצה.  - ְוָקֵרב  ִתׁשְ   ּבְ

  

  ְבַעְרֵבי ְפָסִחים: 
ָחט  ַבע ּוֶמֱחָצה, -ִנׁשְ ׁשֶ    ּבְ
מֹוֶנה ּוֶמֱחָצה,  - ְוָקֵרב  ׁשְ   ּבִ

ת.  ּבָ ַ ׁשּ ין ּבַ חֹול ּבֵ ין ּבַ   ּבֵ
  

ת:  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ַסח ִלְהיֹות ּבְ   ָחל ֶעֶרב ּפֶ
ָחט  ׁש ּוֶמֱחָצה,  -ִנׁשְ ׁשֵ   ּבְ
ַבע ּוֶמֱחָצה,  - ְוָקֵרב  ׁשֶ   ּבְ

ַסח ַאֲחָריו   . ְוַהּפֶ

  

ָמָרא               ּגְ

י?    ְמָנא ָהֵני ִמילֵּ
  

י ְיהוֹ ָאַמר  ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : ׁשֻ
ִים"ָאַמר ְקָרא:  ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני תַּ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ ה ַבּבֶֹקר ְוֵאת ַהכֶּ ֲעׂשֶ ֶבׂש ֶאָחד תַּ   , (במדבר כח, ד) "ֶאת ַהכֶּ

ֵקהּו  ֵני ֲעָרִביםלִ ַחלְּ עֹות ּוֶמֱחָצה ְלָכאן,  :315ׁשְ י ׁשָ ּתֵ   ׁשְ
עֹות ּוֶמֱחָצה ְלָכאן,  י ׁשָ ּתֵ   ׁשְ

ָעה ַא  יתֹו. ְוׁשָ ּיָ   ַחת ַלֲעׂשִ
  

  : ָרָבאְמִתיב 
ַעְרֵבי ְפָסִחים ָחט   :"ּבְ ַבע ּוֶמֱחָצה -ִנׁשְ ׁשֶ    ,ּבְ

מֹוֶנה ּוֶמֱחָצה - ְוָקֵרב  ׁשְ    ,ּבִ
ת" ּבָ ַ ׁשּ ין ּבַ חֹול ּבֵ ין ּבַ   ! ּבֵ

ִמיַנן ֵליּה?  אֹוַרְייָתא, ֵהיִכי ַמְקּדְ מֹוֶנה ּוֶמֱחָצה ּדְ ׁשְ ֲעָתְך: ּבִ   ְוִאי ָסְלָקא ּדַ
  

א, ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ
טּו ִצְלֵלי ֶעֶרב.  ּנָ ּיִ ֶ ָתִמיד ִמׁשּ   ִמְצָותֹו ּדְ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
ָאַמר ְקָרא:  ִים"ּדְ ין ָהַעְרּבָ א ְלִמֲעָרב.  - (במדבר כח, ד) "ּבֵ ְמׁשָ ַמְתִחיל ׁשִ ָנא ּדְ   ֵמִעיּדָ

א ְנָדִרים ּוְנָדבוֹ  ִאיּכָ ָנה ּדְ ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ְך ּבִ ַרֲחָמָנא ָאַמר: ִהְלּכָ ָלִמים"ת ּדְ ְ   , (ויקרא ו, ה) 316"ָעֶליָה ֶחְלֵבי ַהׁשּ
  ְוָאַמר ָמר: 

ָלִמים"" ְ   ,(ויקרא ו, ה) "ָעֶליָה ֶחְלֵבי ַהׁשּ

ם - "ָעֶליָה" נֹות ּכּוּלָ ְרּבָ ל ַהּקָ ֵלם ּכָ   , "ַהׁשְ
ֵעי י ׁשָ ְרּתֵ מֹוֶנה ּוֶמ  - ְמַאֲחִריַנן ֵליּה ּתַ ׁשְ   ֱחָצה, ְוָעְבִדיַנן ֵליּה ּבִ

ָעה ַאַחת  ַסח ַאֲחָריו, ָקְדִמיַנן ֵליּה ׁשָ א ּפֶ ִאיּכָ ַעְרֵבי ְפָסִחים ּדְ ַבע ּוֶמֱחָצה.  -ּבְ ׁשֶ   ְוָעְבִדיַנן ֵליּה ּבְ
ת,  ּבָ ֵחי ׁשַ לֹא ּדָ יתֹו ּדְ א ַנִמי ְצִלּיָ ִאיּכָ ת ּדְ ּבָ ַסח ִלְהיֹות ֶעֶרב ׁשַ יֵניּה ָחל ֶעֶרב ּפֶ ׁש ּוֶמֱחָצה. ּבְ  - מֹוְקִמיַנן ֵליּה ַאּדִ   ׁשֵ

  

                                                             

ֵני ֲעָרִביםא: גירסת ילקו"ש, ראשונים. גירסת וילנ 315 ֵני ֲעָרִביםְלֵבין ׁשְ ֵני ֲעָרִביםְלֵבין ׁשְ ֵני ֲעָרִביםְלֵבין ׁשְ   , וראה רש"ש שמסביר גירסה זו.ְלֵבין ׁשְ
ּבֶֹקר ְוָעַרְך ָעֶליָה ָהעֹ  316 ּבֶֹקר ּבַ ה ּוִבֵער ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ֵעִצים ּבַ ַח ּתּוַקד ּבֹו לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ָלִמ ָלה ְוִהְקִטיר ָעֶליָה ֶחְלֵבי ְוָהֵאׁש ַעל ַהּמִ ְ   יםַהׁשּ

    רש"י

  מתי' 
מתי' תמיד של בין הערבים: 

. גמר וקרב בתשעה ומחצה
הקרבתו . שהיו שוהין שעה 
אחת בעשייתו ובגמ' מפרש 

   טעמא:
. מקדמין ליה ערבי פסחים

שום דבעי למיעבד פסח אחריו מ
בברייתא מפרש בגמ' מא לן 

   דפסח אחר תמיד:
. בעין חל ערב פסח בערב שבת

לאקדומי טפי משום דבעי 
לשחוט פסח אחריו ולצלותו 

   מבעוד יום:
  

  גמ' 
. משש שעות בין הערבים

ולמעלה שהצל וטה קרין בין 
הערבים והוה ליה למכתב בערב 

ם ושי בדבוריה וכתב בין הערבי
לדרשה חלוק הערב לשי 
חלקים שתי שעות ומחצה לכאן 
קודם לעשייתו וב' שעות ומחצה 

   לכאן לאחר עשייתו:
. כולה תקתא אלא אמר רבא

דרבן היא דמדאורייתא כל שש 
שעות אחרוות כשירות דהייו 
מכי יטו צללי ערב דהייו מחצי 
שבע ואילך שהחמה וטה 
למערב והצל למזרח כשאדם 

החמה צלו וטה  עומד כגד
למזרח חצי שש וחצי שבע היא 
עומדת באמצע הרקיע ואין צל 

   וטה אלא צל כל אדם תחתיו:
   . לקמן בהאי פירקא:ואמר מר

. על תמיד עליה חלבי השלמים
של שחר השלם כל הקרבות 
ולא תשלימם על תמיד הערב 
דלאחר תמיד הערב לא תקריב 
קרבן לפיכך אף על פי שזריזים 

ות התקיו מקדימין למצ
לאחרה כדי שיביאו דריהם 
ודבותיהן ויהא כשר להקריבן 
ובשבת מי אף על גב דליכא 
דרים ודבות מאחרין ליה 
משום סדר גזירת דרים ודבות 

   דחול כדמפרש לקמן:
. צליית פסח איו דוחה שבת

מפי שצורך הדיוט היא ויכול 
   לצלות מבעוד יום:

. מכי יטו ומוקמין ליה אדייה
  הצללים דהייו בשש ומחצה:
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    בבבב- - - - נח, אנח, אנח, אנח, א .2
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

חֹול  ִסיּדּורֹו ּבְ ת,  -"ּכְ ּבָ ַ ׁשּ ְך ִסיּדּורֹו ּבְ   ּכָ
ְבֵרי  ָמֵעאלּדִ י ִיׁשְ   , ַרּבִ

י ֲעִקיָבאוְ    אֹוֵמר:  ַרּבִ
ַסח" ֶעֶרב ּפֶ ִסיּדּורֹו ּבְ   . ּכְ

  
  ַמאי ָקָאַמר? 

  
ֵייָאַמר    :ַאּבַ

  ָהִכי ָקָאַמר: 
ִסיּדּורוֹ  ַסח  ּכְ ֶעֶרב ַהּפֶ חֹול ּבְ ַסח,  -ּבַ ֶעֶרב ַהּפֶ ת ּבְ ּבָ ַ ׁשּ ְך ִסיּדּורֹו ּבַ   ּכָ

ָמֵעאל.  י ִיׁשְ ְבֵרי ַרּבִ   ּדִ
י ֲעִקיָבא אֹוֵמר:    ַרּבִ

ת  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ַסח ׁשֶ ֶעֶרב ַהּפֶ ִסיּדּורֹו ּבְ ת.  -ּכְ ּבָ ַ ׁשּ ְך ִסיּדּורֹו ּבַ   ּכָ
ָקָתֵני  ת""ּבֵ ַמְתִניִתין ּדְ ּבָ ַ ׁשּ ין ּבַ חֹול ּבֵ ָמֵעאל ִהיא.  -  ין ּבַ י ִיׁשְ   ַרּבִ

  
ְלֵגי?  ַמאי ָקִמיּפְ   ּבְ

  
מּוָסִפין קֹוְדִמין    ְלֵגי. ְלָבִזיִכין ָקִמיְפ ּבְ

ָמֵעאל ָסַבר י ִיׁשְ   מּוָסִפין קֹוְדִמין ְלָבִזיִכין,   :ַרּבִ
ׁש.  -ֲעַבד ְלהּו ְלמּוָסִפים  ׁשֵ   ּבְ

ַב  -ּוָבִזיִכין  ׁשֶ   ע, ּבְ
ִמיד  ַבע ּוֶמֱחָצה.  -ְוָעֵביד ֵליּה ּתָ ׁשֶ   ּבְ

י ֲעִקיָבא ָסַבר ִזיִכין קֹוְדִמין ְלמּוָסִפין,   :ַרּבִ   ּבָ
ִזיִכין  ָחֵמׁש,  -ּבָ   ּבְ

ׁש,  –מּוָסִפין  ׁשֵ   ּבְ
ׁש ּוֶמֱחָצה.  ׁשֵ   ְוָעֵביד ֵליּה ְלָתִמיד ּבְ

  
  : ָרָבאַמְתִקיף ָלּה 

י  י ַרּבִ ִס 'ֲעִקיָבא: ִמיּדִ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ּכְ ַסח ׁשֶ ֶעֶרב ַהּפֶ תיְדרֹו ּבְ ּבָ   ָקָתֵני?!  - 'ֶעֶרב ׁשַ
ַסח" ֶעֶרב ַהּפֶ ִסיְדרֹו ּבְ   ְסָתָמא ָקָתֵני!  - "ּכְ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ
  ָהִכי ָקָאַמר: 

ָעְלָמא חֹול ּדְ ִסיְדרֹו ּבְ ַסח, - ּכְ ֶעֶרב ַהּפֶ ת ּבְ ּבָ ַ ׁשּ ְך ִסיְדרֹו ּבְ   ּכָ
י  ָמֵעאל.ִדְבֵרי ַרּבִ   ִיׁשְ

י ֲעִקיָבא אֹוֵמר:    ַרּבִ
ַסח  ֶעֶרב ַהּפֶ ִסיְדרֹו ּבְ   ּכְ

ָקָתֵני חֹול" "ּוַמְתִניִתין ּדְ ין ּבַ ׁשַ ּבֵ  ּבֵ תין ּבְ י ֲעִקיָבא ִהיא.  – "ּבָ   ַרּבִ
  

ַמאי ָקא ִמיְפ    ְלֵגי? ּבְ
  

ְלֵגי:  ָרא ָקִמיּפְ ׂשְ ִמְכַמר ּבִ   ּבְ
יַנן  ָמֵעאל ָסַבר: ָחְייׁשִ י ִיׁשְ ָרא. ַרּבִ ׂשְ   ְלִמְכַמר ּבִ

ָרא.  ׂשְ יַנן ְלִמְכַמר ּבִ י ֲעִקיָבא ָסַבר: לֹא ָחְייׁשִ   ְוַרּבִ
  

ׁש ּוֶמֱחָצה!  נח,ב  ׁשֵ יַנן, ִניַעְבֵדיּה ּבְ  ִאי לֹא ָחְייׁשִ
  

  מּוָסִפין קֹוְדִמין ְלָבִזיִכין,   ָקא ָסַבר:
ׁש,  -ָעֵביד ְלהּו ְלמּוָסִפין  ׁשֵ   ּבְ

ַבע, -ּוָבִזיִכין  ׁשֶ    ּבְ

    רש"י

   . של תמיד:כסידרו 
   . גרסי' ברבי עקיבא:כסידרו בערב פסח

. דהייו בשבע כסידרו בחול בערב הפסח
   ומחצה כן סידרו בשבת בערב הפסח:

. בשבת של ערב הפסח הוא ר' עקיבא אומר
בשש ומחצה כסידרו בערב הפסח שחל 
להיות בערב שבת דכיון דבעי למיעבד פסח 

ריו ובשבת לא קרבי דרים ודבות אח
דיצטריך לאיחוריה מוקמין ליה אדיה 

   בשש ומחצה:
. ערבי פסחים שחט בשבע ומתי' דקתי

ומחצה בין בחול בין בשבת רבי ישמעאל 
   היא:

. אמאי קא מאחר ליה במאי קא מיפלגי
רבי ישמעאל הא מסתבר טעמא דרבי 
עקיבא מפי שהפסחים מרובין לשחוט 

חריו דבשלמא כשהוא חל בחול וליקרב א
מאחרין ליה חדא שעתא משום דרים 
ודבות אבל בשבת למה לי לאחריהו 
בשלמא בשאר שבתות לא חיישין 
לאקדומי ולשויי מחול דידיה משום 
דרים ודבות דחול אבל השתא משום 

   פסחים בעין לאקדומיה:
. היא לבוה התוה בשי בזיכים על בזיכין

ל לחם הפים ובשבת היו שתי מערכות ש
מסלקין הישה ומסדרין את החדשה 
כדכתיב ביום השבת יערכו ומקטיר 
הבזיכין והן מתירין הלחם לאכילת כהים 
והיתה ללחם לאזכרה וחולקין הלחם מיד 

   וצריך שעה אחת להתעסק בכך:
. לסילוק ר' ישמעאל סבר מוספין קודמין

בזיכין והקטרתן וזמן מוספין אורחייהו 
דכתיב בהו יום ולא כתיב בהו בקר  בשש

דכתיב דבר יום ביומו וקיימא לן בסדר 
יומא בפרק אמר להן הממוה (דף לד.) 

   בקר הוי הקדמה ויום משמע איחור:
. דבעי לאחריהו דבמוספין ובזיכין בשבע

כתיב יום ובבזיכין כתיב ביום ביום תרי 
זימי ומהכא ילפין טעמא דאמר מוספין 

במסכת יומא (שם)  קודמין לבזיכין
מדכתב בה ביום השבת ביום השבת תרי 
זימי לאחר ועבדין ליה בשבע ומחצה 
והוא הדין דמצי למיעבדיה בתחלת ח' 
אלא חדא דשמא אין חילוק לחם הפים 
כלה בסוף שבעה ועוד כל הי זימי לא 
משין ליה אלא בשש ומחצה כדייה או 

   בשבע ומחצה כשאר ערבי פסחים:
. וטעמא מי מפרש התם ודמיןבזיכין ק

   גמר חוקה חוקה מחביתין:
. במילתי' דרבי עקיבא ולהכי מי קתי כו'

לא פריך ליה אמילתיה דר' ישמעאל 
דאיהו מי אמר כוותיה דאביי במקצת 
ובההוא מקצת פריך ליה רבה בר עולא 

   לקמן:
   . של תמיד:כסידרו

. כל ימות השה דהייו בחול דעלמא
ידרו בשבת בערב בשמוה ומחצה כך ס

הפסח דלא מקדמין לי' למהר שחיטת 
הפסחים אחריו דהואיל ואיו יכול לצלותו 
עד שתחשך חיישין שמא יתחמם בשר 

   הפסח ויסריח:
. שאר ערב הפסח ר' עקיבא אומר כסידרו

   מפי שהפסחים מרובים וצריך להקדימם:
. חימום הבשר לא חיישין למכמר בישרא

ף עד.) על הכומר ודומה לו באיזהו שך (ד
של זיתים שמיחין יחד בכלי כדי 

  שיתחממו:
. דהא אי לא חייש יעבדיה בשש ומחצה

הפסחים מרובין ובשבת לא בעי לאיחוריה 
   משום דרים ודבות:

. ועל כרחך קסבר מוספין קודמין לבזיכין
  בזיכין בשבע ואין פויין בה:

  



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                       "יד ִנְׁשָחט"ָּתִמ  –מסכת פסחים פרק ה' 

     
295  

ַבע ּוֶמֱחָצה.  -ְוָעֵביד ֵליּה ְלָתִמיד  ׁשֶ   ּבְ
  

אַמְתִקיף ָלּה  ר עּוּלָ ה ּבַ   : ַרּבָ
ַס 'ִמיִדי  ֶעֶרב ַהּפֶ ת ּבְ ּבָ ַ ׁשּ ְך ִסיְדרֹו ּבְ חֹול ּכָ ִסיְדרֹו ּבְ ָמֵעאלּכְ י ִיׁשְ ְבֵרי ַרּבִ   ָקָתֵני?!   -'ח, ּדִ

ת" ּבָ ַ ׁשּ ְך ִסיְדרֹו ּבְ   ְסָתָמא ָקָתֵני!  -  "ּכָ
  
א ָאַמר ֶא  אלָּ ר עּוּלָ ה ּבַ   , ַרּבָ

ָעְלָמא  חֹול ּדְ ָעְלָמא,  - ָהִכי ָקָתֵני: ְכִסיְדרֹו ּבְ ת ּדְ ּבָ ַ ׁשּ ְך ִסיְדרֹו ּבְ   ּכָ
ָמֵעאל,  י ִיׁשְ ְבֵרי ַרּבִ   ּדִ

י ֲעִקיָבא אֹוֵמר:    ַרּבִ
ָעְלָמא  ַסח ּדְ ֶעֶרב ַהּפֶ ִסיְדרֹו ּבְ ָעְלָמא. -ּכְ ת ּדְ ּבָ ַ ׁשּ ְך ִסיְדרֹו ּבְ   ּכָ

ָקָתֵני:  ת"ּוַמְתִניִתין ּדְ ּבָ ַ ׁשּ ין ּבַ חֹול ּבֵ ין ּבַ   ִדְבֵרי ַהּכֹל ִהיא.  "ּבֵ
  

ְלֵגי?  ַמאי ָקא ִמיּפְ   ּבְ
  

ְגזֵ    ְלֵגי: ַרת ְנָדבֹות ּוְנָדִרים ָקִמיְפ ּבִ
ת ַאּטּו חֹול.  ּבָ ְזִריַנן ׁשַ ָמֵעאל ָסַבר: ּגָ י ִיׁשְ   ַרּבִ

ְזִרינַ  י ֲעִקיָבא ָסַבר: לֹא ּגָ   ן. ְוַרּבִ
  

ְזִריַנן  ׁש ּוֶמֱחָצה!  - ִאי לֹא ּגָ ׁשֵ   ִניַעְבֵדיּה ּבְ
  

  מּוָסִפין קֹוְדִמין ְלָבִזיִכין,   :ָקָסַבר
ׁש,  –מּוָסִפין  ׁשֵ   ּבְ
ַבע,  –ּוָבִזיִכין  ׁשֶ   ּבְ

ִמיד  ַבע ּוֶמֱחָצה.  -ְוָעֵביד ֵליּה ְלּתָ ׁשֶ   ּבְ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ִמיד:    "תָּ
נָ  ָ ל ַהׁשּ ּה ָקֵר ּכָ ִהְלָכתוֹ ה ּכּוּלָ ָחט     :ב ּכְ מֹוֶנה ּוֶמֱחָצה,  -ִנׁשְ ׁשְ   ּבִ

ע ּוֶמֱחָצה,  - ְוָקֵרב  ֵתׁשַ   ּבְ
ַסח: ָחט   ּוְבֶעֶרב ַהּפֶ ַבע ּוֶמֱחָצה,  -ִנׁשְ ׁשֶ   ּבְ

מֹוֶנה ּוֶמֱחָצה,  - ְוָקֵרב  ׁשְ   ּבִ
ת ּבָ ׁשַ ת,   :ָחל ִלְהיֹות ּבְ ּבָ ַ ׁשּ ִני ּבַ ׁשֵ ָחל ִלְהיֹות ּבְ   ּכְ

ְבֵרי  י יִ ּדִ ָמֵעאלַרּבִ   .ׁשְ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ַסח" ֶעֶרב ַהּפֶ ִסיְדרֹו ּבְ   . ּכְ

ֵיי  ָלָמא ְלַאּבַ ׁשְ   ִניָחא,  - ּבִ
א ְלָרָבא  ָיא!  -ֶאלָּ   ַקׁשְ

  
  ָאַמר ָלְך ָרָבא: 

ת",  ּבָ ַ ׁשּ ִני ּבַ ׁשֵ ָחל ּבְ יָמא: "ּכְ   לֹא ּתֵ
ָעְלָמא.  ת ּדְ ּבָ ַ ׁשּ ִני ּבַ ׁשֵ א ֵאיָמא: ּכְ   ֶאלָּ

  
  י: ֵמיִתיֵב 

ׁשַ  ת "ָחל ִלְהיֹות ּבְ ּה,  - ּבָ ָנה ּכּוּלָ ָ ל ַהׁשּ ִסיְדרֹו ּכָ   ּכְ
ְבֵרי  ָמֵעאלּדִ י ִיׁשְ   . ַרּבִ

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָעְלָמא" ַסח ּדְ ֶעֶרב ַהּפֶ ִסיְדרֹו ּבְ   , ּכְ

ָלָמא ָרָבא  ׁשְ   ִניָחא,  -ּבִ
ֵיי  א ַאּבַ ָיא!  -ֶאלָּ   ַקׁשְ

  
ֵיי:    ָאַמר ָלְך ַאּבַ

    רש"י

. כל ימות החול בשמוה בעלמא
   ומחצה:

. בשבתות של כל כך סידרו
א דרים השה ואף על גב דליכ

ודבות חיישין לסרך דרים 
דחול דילמא אתו למיסרך 
ולמיעבד בחול מי בשבע 
ומיפסלי דרים ודבות של 

   אחריו:
. כל שבתות השה ר''ע אומר

הוא שחט בשבע ומחצה 
כסידרו ערב הפסח דלא גזרין 

   משום חול:
. דר' ישמעאל דברי הכל היא

ורבי עקיבא לא איירי בערב 
ין סבירא להו פסח כלל וכמתית

   בין בחול בין בשבת:
. דהא יעבדיה בשש ומחצה
   זריזין מקדימין למצות:

. קסבר מוספין קודמין לבזיכין
   גרסין:

. ערב כחל להיות בשי בשבת
הפסח שהתמיד שחט בשבע 

   ומחצה:
. חד מימות החול בשי בשבת

קט ואית דאמרי יומא קמא 
דשבתא דחזי לארביסר קט 

לארביסר וחד בשבתא לא חזי 
דלא בד''ו פסח ולאו מילתא 
היא שהרי על פי הראייה היו 

   מקדשין:
. ור''ע אומר כסידרו ערב הפסח

   גרסין ותו לא:
. דמדקאמר בשלמא לאביי יחא

רבי ישמעאל חל להיות בשבת 
כחל להיות בשי בשבת על 
כרחך כסידרו ערב הפסח 
דקאמר ר''ע בע''פ שחל להיות 

   בע''ש קאמר:
אמר רבי . דקאלא לרבא

ישמעאל למיכמר בישרא חייש 
וכסידרו בחול בעלמא קאמר 
הא קתי הכא כחל להיות בשי 

   בשבת:
. שאיו אלא אימא כשי בשבת

ערב הפסח דהייו בשמוה 
ומחצה דחיישין למיכמר 

   בישרא:
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ָנה', לֹא ּתֵ  ָ ל ַהׁשּ ִסיְדרֹו ּכָ   יָמא: 'ּכְ
א ֵאיָמא: ן,     ֶאלָּ ִנים ּכּולָּ ָ ל ַהׁשּ ִסיְדרֹו ּכָ   ּכְ

ָמֵעאל.  י ִיׁשְ ְבֵרי ַרּבִ   ּדִ
י ֲעִקיָבא אֹוֵמר:    ַרּבִ

ת.  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ַסח ׁשֶ ֶעֶרב ַהּפֶ ִסיְדרֹו ּבְ   ּכְ
  
  
  
  

    רש"י

. הייו בשמוה כסדר כל השה
ומחצה דחיישי' למיכמר 

   בישרא:
. שערב הפסח חל כל השים

ל דשחטיהו בשבע ומחצה בחו
ור''ע אמר כסידרו ערב הפסח 

  שחל להיות בערב שבת:
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    בבבב- - - - נח, אנח, אנח, אנח, א .3
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ִין " ּלֹ ִמּנַ ַחר? ׁשֶ ל ׁשַ ָבר קֹוֵדם ְלָתִמיד ׁשֶ   א ְיֵהא ּדָ
ְלמּוד לֹוַמר:    . (ויקרא ו, ה) 317"ְוָעַרְך ָעֶליָה ָהעָֹלה"תַּ

  
ְלמּוָדא?    ַמאי ּתַ

  
  : ָרָבאָאַמר 

  עֹוָלה ִראׁשֹוָנה.  - "ָהעָֹלה"
  

ִים?  ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ ָבר ָקֵרב ַאַחר תָּ ֵאין ּדָ ִין ׁשֶ   ּוִמּנַ

ְל  ָלִמים"מּוד לֹוַמר: תַּ ְ   . ""ְוִהְקִטיר ָעֶליָה ֶחְלֵבי ַהׁשּ

  
ְלמּוָדא?    ַמאי ּתַ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ָלִמים.  - "ָעֶליָה" ּה ׁשְ ָלִמים, ְולֹא ַעל ֲחֶביְרּתָ ְ   ׁשּ
  

  : ָרָבאַמְתִקיף ָלּה 
לֹא ַנְקִריב, ָהא עֹולֹות ַנְקִריב!  ָלִמים הּוא ּדְ   ֵאיָמא: ׁשְ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ

ָלִמים" ְ ן.  - "ַהׁשּ נֹות ּכּולָּ ְרּבָ ל ַהּקָ ֵלם ּכָ   ָעֶליָה, ַהׁשְ
  

                                                             

ַח ּתוּ  317 ְזּבֵ ּבֶֹקר ְוָעַרְך ָעֶליָה ָהעָֹלה ְוִהְקִטיר ָעֶליָה ֶחְלֵב ְוָהֵאׁש ַעל ַהּמִ ּבֶֹקר ּבַ ה ּוִבֵער ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ֵעִצים ּבַ ָלִמיםַקד ּבֹו לֹא ִתְכּבֶ ְ  י ַהׁשּ

    רש"י

. קטר מיין שלא יהא דבר
שחרית במערכה משערכה 

קודם לתמיד של שחר ת''ל וערך 
עליה בתר ובער עליה הכהן 

   כתיב דהוא סידור מערכה:
. דהאי העולה מאי תלמודא

   אתמיד של שחר קאי:
. מדלא העולה עולה ראשוה

כתיב וערך עליה עולה אלא 
העולה הכי קאמר וערך עליה 
מיד העולה החשובה האמורה 
תחלה לכל העולות והייו עולת 

ת קרבות [בפ' תמיד דפרש
פיחס] דקרבן תמיד כתיב 

   ברישא:
. אתמיד קאי והקטיר עליה

דסיפיה דקרא הוא וה''ק 
והקטיר על העולה הזאת כלומר 

   אחריה חלבי השלמים:
. ואימא שלמים הוא דלא קרבי

   אחר תמיד של בין הערבים:
   . לשון השלם:השלמים
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        נט, אנט, אנט, אנט, א    ––––נח, ב נח, ב נח, ב נח, ב  .4
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ִמיד    קֹוֵדם ְלֶפַסח,  -"תָּ
ַסח  טֶרת.  -ּפֶ   קֹוֵדם ִלּקְ

ֹטֶרת    קֹוֶדֶמת ְלֵנרֹות.  -ּקְ
ֱאַמר ּבֹו:יְ    נט,א ּנֶ ָבר ׁשֶ ָעֶרב"    אּוַחר ּדָ    ,טז, ו)(דברים  318"ּבָ

ִים" ין ָהַעְרּבָ   , (שמות יב, ו) 319"ּבֵ
א  ּלא ֶנֱאַמר ּבֹו ֶאּלָ ִים"ְלָדָבר ׁשֶ ין ָהַעְרּבָ ְלַבד" (במדבר כח, ד) 320"ּבֵ   .ּבִ

  
  ִאי ָהִכי, 

ַסח,  מּו ַלּפֶ   ְקטֶֹרת ְוֵנרֹות ַנִמי ִנְקּדְ
ֱאַמר ּבֹו:  ּנֶ ָבר ׁשֶ ָעֶרב"ְיאּוַחר ּדָ ִים"וּ  "ּבָ   , "ֵבין ָהַעְרּבַ

א לְ  ּלא ֶנֱאַמר ּבֹו ֶאלָּ ִים"ָדָבר ׁשֶ ין ָהַעְרּבַ ְלַבד 321"ּבֵ   ! (שמות ל, ח) ּבִ
  

ִמיֵעט ַרֲחָמָנא  אֵני ָהָתם ּדְ   . "אֹתֹו"ׁשָ
  

ַתְנָיא:    ּדְ

ֵהא ּדֹוֶלֶקת ֵמֶעֶרב ַעד ּבֹוֶקר.  -(שמות כז, כא)  322"ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר"" תְּ ָתּה ׁשֶ ן ָלּה ִמּדָ   תֵּ
ָבר ַאֵחר:    ּדָ

ְלַבדֵא  א זֹו ּבִ יָרה ֵמֶעֶרב ַעד ּבֹוֶקר ֶאּלָ ׁשֵ ּכְ   . "ין ְלָך ֲעבֹוָדה ׁשֶ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
  , (שמות כז, כא) "ַיֲערֹוְך אֹותֹו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר"ָאַמר ְקָרא: 

ָבר ַאֵחר ֵמֶעֶרב ַעד ּבֹוֶקר.  "ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר" -אֹותֹו""   ְוֵאין ּדָ
  ׁש ְקטֶֹרת ְלֵנרֹות.ְוִאיְתַק 

  
ָיין:  י קּוׁשְ ְנָיא ּכִ   ּתַ

טֶֹרת,  ִמיד קֹוֵדם ַלּקְ   "תָּ
רֹות,    ְקֹטֶרת קֹוֶדֶמת ַלּנֵ
ַסח,    ְוֵנרֹות קֹוְדמֹות ַלּפֶ
ֱאַמר ּבֹו  ּנֶ ָבר ׁשֶ ָעֶרב"ְיאּוַחר ּדָ ִים" "ּבָ    ,"ּוֵבין ָהַעְרּבַ

ּלֹ  אְלָדָבר ׁשֶ ין ָהַעְרבַּ  א ֶנֱאַמר ּבֹו ֶאּלָ ְלַבד" ִים""ּבֵ   . ּבִ

  
ִתיב:    !(שמות כז, כא) "ֹאתֹו"ְוָהא ּכְ

  
ְפִנים.  "אֹתֹו"ַהאי  ּבִ ֵעי ֵליּה ְלַמעֹוֵטי ֲעבֹוָדה ׁשֶ   ִמיּבָ

  ּוַמאי ִניהּו? 
  ְקטֶֹרת. 

ֲעָתְך ָאִמיָנא: הֹוִאיל ּוְכִתיב:  ִים ַיְקִטיֶר ָסְלָקא ּדַ ין ָהַעְרּבַ רֹת ּבֵ ה""ּוְבַהֲעלֹת ַאֲהרֹן ֶאת ַהּנֵ   , (שמות ל, ח) ּנָ
א ַוֲהַדר ַנְקִטיר ְקטֹוֶרת,  ֵריׁשָ   ֵאיָמא: ַנְדִליק ֵנרֹות ּבְ

  . "אֹתֹו"ִמיֵעט ַרֲחָמָנא 
  

א,  ה"ֶאלָּ ִים ַיְקִטיֶרּנָ ין ָהַעְרּבַ ה ִלי?  (שמות ל, ח) "ּבֵ   ָלמָּ
  ָהִכי ָקָאַמר ַרֲחָמָנא: 

ֵהא ִמְקָטָרא ּתְ ֵנרֹות ּתְ ַמְדַלּקַ ן ּדְ ִעיּדָ   ְקטֶֹרת.  ּבְ

                                                             
ב 318 ָעֶרב ּכְ ַסח ּבָ ח ֶאת ַהּפֶ ְזּבַ ם תִּ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ר ִיְבַחר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְלׁשַ קֹום ֲאׁשֶ י ִאם ֶאל ַהּמָ ְצָרִיםּכִ ֶמׁש מֹוֵעד ֵצאְתָך ִמּמִ ֶ  ֹוא ַהׁשּ

ין ָהַע  319 ָרֵאל ּבֵ ֲחטּו ֹאתֹו ּכֹל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ה ְוׁשָ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ָעה ָעׂשָ ֶמֶרת ַעד ַאְרּבָ ִיםְוָהָיה ָלֶכם ְלִמׁשְ   ְרּבָ
ה  320 ֲעׂשֶ ִני תַּ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ ה ַבּבֶֹקר ְוֵאת ַהּכֶ ֲעׂשֶ ֶבׂש ֶאָחד תַּ ִיםֶאת ַהּכֶ ין ָהַעְרּבָ   ּבֵ
ה ְלדֹרֵֹתיֶכם 321 ִמיד ִלְפֵני ְיהֹוָ ה ְקטֶֹרת תָּ ִים ַיְקִטיֶרּנָ ין ָהַעְרּבַ רֹת ּבֵ   ּוְבַהֲעלֹת ַאֲהרֹן ֶאת ַהּנֵ
אֶֹהל מֹוֵע  322 ר ַעלּבְ רֶֹכת ֲאׁשֶ ת   ּבֶֹקר ִלְפֵני ה' ֹו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֵמֶעֶרב ַעדָהֵעֻדת ַיֲערְֹך אֹת ד ִמחּוץ ַלּפָ ָרֵאלֻחּקַ ֵני ִיׂשְ   עֹוָלם ְלדֹרָֹתם ֵמֵאת ּבְ

    רש"י

. של בין הערבים קודם תמיד
   לפסח:

. של בין הערבים לקטורת
   וכולהו יליף טעמא:

   . להדלקת רות:לרות
. טעמא דרישא יאוחר דבר כו'

קא מפרש תמיד קודם לפסח 
דדין הוא שיאוחר הפסח 

הערבים  שאמר בו בערב ובין
תזבח את הפסח בערב (דברים 
טז) ושחטו אותו וגו' (שמות יב) 
לתמיד שלא אמר בו אלא את 
הכבש השי תעשה בין הערבים 

   (במדבר כח):
אי הכי קטרת ורות מי 

. משום האי ליקדמו לפסח
טעמא גופיה יאוחר דבר כו' 
דבקטרת ורות חד בין הערבים 
כתיב ובהעלות אהרן את הרות 

בים יקטירה (שמות ל) בין הער
   ובין הערבים אתרוייהו קאי:

   . גבי רות:דמיעט רחמא
אותו מערב ועד בקר ואין אחר 

. ואין לך עבודה מערב ועד בקר
   כשירה אחריה להתחיל:

. חצי לוג לכל ר תן לה מדתה
דאין לך ליל ארוך שלא יהא לך 

   בה כשיעור:
. מה רות ואתקש קטרת לרות

יה אף אין עבודה כשירה אחר
קטרת אין עבודה כשירה 

   אחריה:
תמיד קודם לקטרת וקטרת 

. טעמא מפרש קודם לרות
בסדר יומא בפרק אמר להן 

   הממוה:
. ההוא למעוטי עבודה שבפים

ההוא אותו לאו למעוטי פסח 
אתא שהיא עבודת חוץ 
דמסתברא דכי קא ממעיט 
עבודת פים דכוותה קממעיט 
רות עבודת פים וקטרת עבודת 

   ם:פי
. כבר תהא מיקטרא קטרת

תהא מוקטרת: אין לך כל דבר 
באשים קודם לתמיד של שחר 
אלא קטורת שאמר בה בפרשת 
ואתה תצוה בבקר בבקר 
   ובתמיד לא כתיב אלא חד בקר:
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        בבבב- - - - נט, אנט, אנט, אנט, א .5
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ְלַבד,  א ְקטֶֹרת ּבִ ַחר, ֶאּלָ ל ׁשַ ּקֹוֵדם ְלָתִמיד ׁשֶ ָבר ׁשֶ   "ֵאין ְלָך ּדָ
ּה:  ֱאַמר ּבָ ּנֶ ּבֶֹקר"ׁשֶ ּבֶֹקר ּבַ   . (שמות ל, ז) 323"ּבַ

ֱאַמר ּבֹו:  ּנֶ ָבר ׁשֶ ם ְקֹטֶרת ּדָ ּבֶֹקר"ְויּוְקּדַ ּבֶֹקר ּבַ   ,"ּבַ
ְכִתיב:  ּבֶֹקר""ְוִה ּדִ ּבֶֹקר ּבַ ים ּבַ   , (שמות ל, ז) ְקִטיר ָעָליו ַאֲהרן ְקטֶֹרת ַסּמִ

א  ּלא ֶנֱאַמר ּבֹו ֶאּלָ   ֶאָחד. (במדבר כח, ד)  "ּבֶֹקר"ְלָדָבר ׁשֶ
  

א:  ִים, ֶאּלָ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ ב ַאַחר תָּ ְתַעּכֵ ּמִ ָבר ׁשֶ   ְוֵאין ְלָך ּדָ
  ְקֹטֶרת, 
  ְוֵנרֹות, 
  ּוֶפַסח, 

ְסחֹו ָלֶעֶרב. ּוְמ  ִנית, ְואֹוֵכל ֶאת ּפִ טֹוֵבל ׁשֵ ַסח ׁשֶ ֶעֶרב ַהּפֶ ּפּוִרים ּבְ ר ּכִ   חּוסַּ
רֹוָקא ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ים ָלֶעֶרב" ָקָדׁשִ טֹוֵבל ְואֹוֵכל ּבְ ָנה, ׁשֶ ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ּפּוִרים ּבִ ר ּכִ   . ַאף ְמחּוסַּ

  
ֵרת.  ֵאין ּבֹו ּכָ ָלָמה ׁשֶ ַהׁשְ ה ּדְ ֵרת, ְוִיְדֶחה ֲעׂשֵ ׁש ּבֹו ּכָ ּיֵ ֶפַסח ׁשֶ ה ּדְ א: ָיבֹא ֲעׂשֵ א ַקּמָ ָלָמא ְלַתּנָ ׁשְ   ּבִ

ה?!  ה ֵמַהאי ֲעׂשֵ ַהאי ֲעׂשֵ רֹוָקא: ַמאי אּוְלֵמיּה ּדְ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ א ְלַרּבִ   ֶאלָּ
  

אָאַמר  ִביָנאָר ָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ָמּה.  א ּדָ ַח ֶאלָּ ְזּבֵ ֵאין ַלּמִ את ָהעֹוף ָעְסִקיַנן, ׁשֶ ַחּטַ   ָהָכא ּבְ

  
א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

ֵהָמה,  את ּבְ ַחּטַ יָמא: ּבְ   ֲאִפיּלּו ּתֵ
ַח.  ל ִמְזּבֵ רֹאׁשֹו ׁשֶ   ַמֲעָלּה ּוְמִליָנּה ּבְ

  
ם!  א ָאׁשָ   ְוָהִאיּכָ

  

ָלָמא ְלַרב ּפַ  ׁשְ א ְלֵמיַמר? ּבִ א, ַמאי ִאיּכָ א ְלַרב ִחְסּדָ ֵמִלין ָלּה ֶאלָּ א ַהְיינּו ּדְ   ּפָ
  

מֹו.  ָקַרב ֲאׁשָ   ָאְמֵרי: ׁשֶ
  

א עֹוָלה!    ְוָהִאיּכָ
  

ָבא,  יָמא: עֹוָלה לֹא ְמַעּכְ   ְוִכי ּתֵ
  ְוָהַתְנָיא: 

רֹוָקא" ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְבּתֹו" ְך עֹוָלתֹו ְמַעּכַ ִבים אֹותֹו, ּכָ מֹו ְמַעּכְ אתֹו ַוֲאׁשָ ַחטָּ ם ׁשֶ ׁשֵ   ! ּכְ

  
ְרָבה עֹוָלתֹו,  ּקָ ׁשֶ יָמא: ּבְ   ְוִכי ּתֵ

אתוֹ    ?! 324ּוִמי ְקֵרָבה עֹוָלתֹו קֹוֶדם ְלַחּטָ
  ְוָהַתְנָיא: 

את ִראׁשֹוָנה"" ר ְלַחּטָ   , (ויקרא ה, ח) 325"ְוִהְקִריב ֶאת ֲאׁשֶ
ְל    מּוד לֹוַמר?ַמה תַּ

ֵהא קֹוֶדֶמת ָלעֹוָלה  תְּ ד ׁשֶ ָבר ֶנֱאַמר:    - ִאם ְלַלּמֵ   ֲהֵרי ּכְ
ט" ּפָ ׁשְ ּמִ ה עָֹלה כַּ ִני ַיֲעׂשֶ ֵ   ! (ויקרא ה, י) 326"ְוֶאת ַהׁשּ

ֶהן אֹות ִעּמָ הּו קֹוְדמֹות ְלָכל עֹולֹות ַהּבָ ּיְ אֹות ׁשֶ ָנה ָאב ְלָכל ַחטָּ א: ֶזה ּבָ   . "ֶאּלָ

ֵהָמה"! ְוָקְיָמא ָלן: ּדַ  את ָהעֹוף קֹוֶדֶמת ְלעֹוַלת ּבְ   ֲאִפיּלּו ַחּטַ
  

                                                             

ה 323 רֹת ַיְקִטיֶרּנָ ֵהיִטיבֹו ֶאת ַהּנֵ ּבֶֹקר ּבְ ּבֶֹקר ּבַ ים ּבַ   ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרֹן ְקטֶֹרת ַסּמִ
  ִראׁשֹוןִראׁשֹוןִראׁשֹוןִראׁשֹון    גירסת דקדוקי סופרים וראשונים, אך בדפוס: 324
א 325 ר ַלַחּטָ ילְוֵהִביא אָֹתם ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִהְקִריב ֶאת ֲאׁשֶ   ת ִראׁשֹוָנה ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ִמּמּול ָעְרּפֹו ְולֹא ַיְבּדִ
ר ָחָטא ְוִנְסַלח לוֹ  326 אתֹו ֲאׁשֶ ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחּטָ ט ְוִכּפֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ה עָֹלה ּכַ ִני ַיֲעׂשֶ ֵ   ְוֶאת ַהׁשּ

    רש"י

. כגון מצורע או ומחוסר כפורים
זב ששכח ולא הביא כפרתו 

אה קודם לתמיד ואם לא יבי
לא יאכל פסח דמחוסר כפורים 

   אסור בקדשים ועוש כרת:
. ואע''פ שטבל אתמול שטובל

בשביעי שלו צריך לטבול אחר 
שהביא כפרתו דתן בחומר 
בקודש (דף כא.) האון 
והמחוסר כפורים צריכים 

   טבילה לקודש:
. אם הביא בשאר ימות השה

שלמי דבה קודם התמיד והוא 
 היה מחוסר כפורים ואם לא
יביא כפרתו לא יאכל את שלמיו 
דכתיב ואכלו אותם אשר כופר 
בהם אלמא אכילת קדשים עשה 
היא בין האכלים לכהים בין 

   האכלים לישראל:
. עליה השלם: האי דהשלמה

עשה (דהשלמה) מהאי עשה 
   (דאכילת קדשים):

. דקא''ר ישמעאל אף הכא
מחוסר כפורים במצורע עי 
קאמר שמביא חטאת העוף 

ת לכהים ואין בה ואכל
הקטרה ועשה דהשלמה גבי 
הקטרה כתיב וטהרה של 
מחוסרי כפרה תלויה בחטאת 
כדכתיב (ויקרא יב) והקריבו 
לפי ה' וכפר עלי' ובחטאת קאי 

   ביולדת:
. מעלה ומליה בראש המזבח

כדכתיב והקריבו לפי ה' וכפר 
עליה ולמחר יקטירה לאחר 
תמיד של שחר וליה איה 

המזבח כדאמר פוסלת בראש 
בזבחים בפ' המזבח מקדש (דף 

   פז.) לד''ה דלא ירדו:
. דלא והא איכא אשם מצורע

   אתי עוף:
. לא גר' וכ''ת אשם לא מעכב

דהיכי תיסק אדעתין דלא מעכב 
הרי עיקר טהרה תלויה בו שהרי 
ותן מדמו על גבי בהוות: 

פשיטא לן  בחטאת ואשם
דמעכבי טהרה לאכילת קדשים 

ביולדת אשם חטאת כדאשכחן 
   שהרי ממו לבהוות:

. בתרי' דהאי קרא ואת השי
כתיב בשבועת ביטוי וממילא 
ידעי' כיון דהאי שי עולה 

   חטאת הוה ראשון:
. הבין הזה בה זה בה אב

הכתוב אב ללמד לכל חטאות 
   שיקדמו לעולות הבאות עמהן:

. בזבחים בפרק כל וקיימא לן
התדיר (דף צ.) דהאי בין אב לא 

ריך אלא לחטאת העוף איצט
הבאה עם עולת בהמה כגון 
יולדת עשירה שמביאה עולתה 
בהמה וחטאתה עוף שתקדים 

  חטאת לעולה:
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  : ָרָבאָאַמר 
ַרֲחָמָנא ָאַמר: ^   נט,ב אֵני עֹוַלת ְמצֹוָרע ּדְ ָבר.  -  (ויקרא יד, כ) 327"ְוֶהֱעָלה ַהּכֵֹהן ֶאת ָהעָֹלה"ׁשָ ֶהֱעָלה ּכְ   ׁשֶ

  
אָאַמר ֵליּה  ר ַאּבָ ֶמן ּבַ אלְ  ַרב ׁשֶ ּפָ   : ַרב ּפַ

ַח, ְלִדיָדְך ּדְ  ל ִמְזּבֵ רֹאׁשֹו ׁשֶ : ַמֲעָלּה ּוְמִליָנּה ּבְ   ָאְמַרּתְ
ָלה,  ּה ִליֵדי ַתּקָ ָאתּו ּבָ ָתא ַלּכֲֹהִנים ּדְ   ָקְייִמין ְוָעְבִדיַנן ִמילְּ

יֹוֵמיּה הּוא ְוָאתּו ְלַאְקטֹוֵרי!  ָסְבִרי ּדְ   ּדְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ּכֲֹהִנים ְזִריִזין ֵהן. 

  
יָאַמר ֵליּה  ֲהָנאלְ  ַרב ַאׁשִ ַרב ָנָתןְוָאְמִרי ָלּה  ַרב ּכָ ֵריּה ּדְ אלְ  ַרב הּוָנא ּבְ ּפָ   : ַרב ּפַ

ר.  ׂשָ ִרי ֵאמּוִרין, ּכֲֹהִנים לֹא ָמצּו ָאְכֵלי ּבָ לֹא ִמְתַקּטְ ה ּדְ ּמָ   ְוָהא ּכַ
ַתְנָיא:    ּדְ

ָחֶזה ְוׁשֹוק קֹוֶדם ַהְקָטַרת ֵאמּוִרין?  ִאים ּבְ ָ   "ָיכֹול ְיהּו ּכֲֹהִנים ַרׁשּ
ְלמּוד לֹוַמר:  ָחה"תַּ ְזּבֵ   , (ויקרא ז, לא) 328"ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֵחֶלב ַהּמִ

  . "(ויקרא ז, לא) "ְוָהָיה ֶהָחֶזה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו" ַוֲהַדר:

ִרי.  ּפְ ָעִלים לֹא ִמְתּכַ ר ּבְ ׂשָ כֲֹהִנים לֹא ָאְכֵלי ּבָ ה ּדְ   ְוַכּמָ
ַתְנָיא:    ּדְ

ר" ֶהם" "ְוָאְכלּו אָֹתם ֲאׁשֶ ר ּבָ ּפַ ד –(שמות כט, לג)  329כֻּ ַהּכֲֹהִנים   :ְמַלּמֵ    ,אֹוְכִלים –ׁשֶ

ִרין -ּוְבָעִלים  ּפְ   !"ִמְתּכַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ר  לֹא ֶאְפׁשָ יָון ּדְ ָאְבדּו.  - ּכֵ ְטְמאּו אֹו ׁשֶ ּנִ ִמי ׁשֶ אּום ּכְ   ֲעׂשָ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ָאְבדּו לֹא ְיה ָחֶזה ָוׁשֹוק?"ָיכֹול ִנְטְמאּו ֵאמּוִרין אֹו ׁשֶ ִאים ּבְ   ּו ּכֲהִנים ַזּכָ
ְלמּוד לֹוַמר:   , (ויקרא ז, לא) "ְוָהָיה ֶהָחֶזה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו" תַּ

ל ָמקֹום"   . ִמּכָ

  

                                                             

ר ָעָליו 327 ָחה ְוִכּפֶ ְזּבֵ ְנָחה ַהּמִ   ַהּכֵֹהן ְוָטֵהר ְוֶהֱעָלה ַהּכֵֹהן ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהמִּ
ָחה ְוָהָיה ֶהָחֶזה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו 328 ְזּבֵ  ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֵחֶלב ַהּמִ

י קֶֹדׁש ֵהם 329 ׁש אָֹתם ְוָזר לֹא יֹאַכל ּכִ א ֶאת ָיָדם ְלַקּדֵ ֶהם ְלַמּלֵ ר ּבָ ּפַ ר ּכֻ  ְוָאְכלּו אָֹתם ֲאׁשֶ

    רש"י

והעלה הכהן את העולה ואת 
. בפר חטאת כתיב המחה וגו'

ומדהוה ליה למיכתב ואת 
העולה יעלה וכתיב והעלה 

לו הביא העולה משמע אפי
   קודם לחטאת יכפר:

. דסברי דיומא היא
כשמקטירים כל הלילה אברים 
שיתותרו מקרבות ששחטו 
וזרק דמן קודם לתמיד ויראו 
את האברים הללו יהו סבורין 
שגם אלה יתותרו וראויין 
להקטירם היום ויקטירם ועברי 

   אעשה דהשלמה:
. והמעלן שם יודיע זריזין הן

   זהרו בהן:לאחיו הכהים וי
. אדרב אמר ליה רב אשי כו'
  פפא פריך דאמר מלין:

מכדי כל כמה דלא מקטרי 
. דחטאת כהים בשר אמורין

החטאת לא מצי אכלי ובעלים 
לא הויא להו כפרה ועדיין 
מחוסר כפורים הוא והיאך 

   יאכל בקדשים:
. התוים לכהים בחזה ושוק

   מן השלמים:
   . במלואים כתיב:ואכלו אותם

. כתב כפרה גבי פר בהםאשר כו
אכילה למימרא דאף באכילה 

   תלויה כפרה:
. לאקטוריהו כיון דלא אפשר

האידא משום עשה דהשלמה 
עשאום כמי שטמאו או שאבדו 
ומשתרו כהים באכילת בשר 

   והויא כפרה לבעלים:
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        בבבבנט, נט, נט, נט,  .6
ֲהָנא   ָרֵמי: ַרב ּכָ

י ַעד ּבֶֹקר"   ,(שמות כג, יח) 330"ְולֹא ָיִלין ֵחֶלב ַחּגִ
לֹא ָיִלין,  - "ַעד ּבֹוֶקר"   הּוא ּדְ

ּה ָהא כָּ  ְיָלה ּכּולָּ   ָיִלין.  –ל ַהלַּ
ָלִמים"ּוְכִתיב:  ְ   , (ויקרא ו, ה) 331"ְוִהְקִטיר ָעֶליָה ֶחְלֵבי ַהׁשּ
ן! - "ָעֶליָה" נֹות ּכּולָּ ְרּבָ ל ַהּקָ ֵלם ּכָ   ַהׁשְ

  
  הּוא מֹוִתיב ָלּה ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה. 

ּתֹוְתרּו.  ּנִ ׁשֶ   ּכְ
  

  : 332ַרַבאלְ  ַרב ָסְפָראָרֵמי ֵליּה 
ַסח"ִתיב: כְּ    , (שמות לד, כה) 333"ְולֹא ָיִלין ַלּבֶֹקר ֶזַבח ַחג ַהּפָ

לֹא ָיִלין,  "ַלּבֶֹקר"   הּוא ּדְ
ְיָלה  ל ַהלַּ   ָיִלין.  -ָהא ּכָ

ּתֹו"ְוָהְכִתיב:  ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ יֹום טֹוב! - (במדבר כח, י) 334"עַֹלת ׁשַ ת ְולֹא עֹוַלת חֹול ּבְ ּבָ ַ ׁשּ   ְולֹא עֹוַלת חֹול ּבְ
  

  ֵליּה:  ָאַמר
הּו,  י ַאּבָ יא ְלַרּבִ ר ִחּיָ א ּבַ י ַאּבָ ָבר ַרְמֵייּה ִניֲהֵליּה ַרּבִ   ּכְ

ֵני ֵליּה:    ְוׁשָ
יֹום טֹוב.  -ָהָכא  ת ְקֵריִבין ּבְ ּבָ ֶחְלֵבי ׁשַ ת ָעְסִקיַנן, ּדְ ּבָ ַ ׁשּ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ר ׁשֶ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ   ּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ת ּבָ ֶחְלֵבי ׁשַ ּום ּדְ ְכ  ִמׁשּ ת הּוא ּדִ ּבָ ַ ׁשּ ָחל ִלְהיֹות ּבַ ר ׁשֶ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ַהאי ְקָרא ּבְ יֹום טֹוב, ֲאַנן ֵניקּו ְוֵניָמא ֵליּה ּדְ   ִתיב?! ְקֵריִבים ּבְ
  

  ָאַמר ֵליּה:  
יּה.  ְפׁשֵ ִחיק ּומֹוִקים ַאּנַ הּוא ּדָ ָרא ּדְ ַבֵקיּה ִלּקְ   ׁשְ

                                                             
ם ִזְבִחי ְולֹא יָ  330 ח ַעל ָחֵמץ ּדַ י ַעד ּבֶֹקרלֹא ִתְזּבַ   ִלין ֵחֶלב ַחּגִ
ּבֶֹקר ְוָעַרְך ָעֶליָה ָהעֹ  331 ּבֶֹקר ּבַ ה ּוִבֵער ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ֵעִצים ּבַ ַח ּתּוַקד ּבֹו לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ָלִמיםְוָהֵאׁש ַעל ַהּמִ ְ   ָלה ְוִהְקִטיר ָעֶליָה ֶחְלֵבי ַהׁשּ
 וס: רב.גירסת מסורת הש"ס, צל"ח, ר"ח ודקדוקי סופרים. גירסת הדפ 332

ַסח 333 ם ִזְבִחי ְולֹא ָיִלין ַלּבֶֹקר ֶזַבח ַחג ַהּפָ ַחט ַעל ָחֵמץ ּדַ   לֹא ִתׁשְ
ּה  334 ִמיד ְוִנְסּכָ ּתֹו ַעל עַֹלת ַהתָּ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבַ   עַֹלת ׁשַ

    רש"י

. למטה הא כל הלילה ילין
ומעלן ומקטירן כל הלילה ואיו 
פסל אלא אם כן מצאן בעלות 
השחר כשהוא למטה אלמא כל 

  הלילה ראוי להקטיר:
. דמשמע והכתיב עליה השלם

דבר אחר תמיד של שלא יתעכב 
   בין הערבים:

. מקרבות שזרק כשתותרו
דמן קודם תמיד ולא הספיקו 
להקריב דכיון דראה להקרבה 
קודם לכן על תמיד של שחר 

   הוא מושלם:
. ויקטירו הא כל הלילה ילין

בלילי י''ט ואע''פ שותר מקרבן 
של חול דהא י''ד שזרק דם 

   הפסח בו חול הוא:
א היא: . קושיואן יקו כו'

שבקי' לקרא דהוא דחיק ומוקי 
אפשיה מדקשו קראי אהדדי 
על כרחיך קראי גופייהו מוקמי 

   אפשייהו הכי:
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        ס, בס, בס, בס, ב    ––––    נט, בנט, בנט, בנט, ב .7
ָנה             ִמׁשְ

ָחט ְ ׁשּ ַסח ׁשֶ מֹו, ַהּפֶ ּלא ִלׁשְ ל ְוָהַלְך ְוָזַרק ׁשֶ מֹו, ְוִקּבֵ ּלא ִלׁשְ   ֹו ׁשֶ
מֹו,  ּלא ִלׁשְ מֹו ְוׁשֶ   אֹו ִלׁשְ
מֹו  מֹו ְוִלׁשְ ּלא ִלׁשְ סּול.  -אֹו ׁשֶ   ּפָ

  

מֹו"?  ּלא ִלׁשְ מֹו ְוׁשֶ יַצד "ִלׁשְ   ּכֵ
ָלִמים.  ם ׁשְ ַסח ּוְלׁשֵ ם ּפֶ   ְלׁשֵ

  

מֹו"?  מֹו ְוִלׁשְ ּלא ִלׁשְ   "ׁשֶ
ם ׁשְ  ַסחְלׁשֵ ם ּפֶ   . ָלִמים ּוְלׁשֵ

  

ָמָרא               ּגְ

ֵעי  אּבָ ּפָ   : ַרב ּפַ
ַנן,  ֲעבֹוָדה ַאַחת ּתְ   ּבַ

ַנן?  י ֲעבֹודֹות ּתְ ּתֵ ׁשְ   אֹו ּבִ
  

ַנן"  ֲעבֹוָדה ַאַחת ּתְ ס.  –"ּבַ ָבָריו ָאָדם ִנְתּפָ ְגָמר ּדְ ָאַמר: ַאף ּבִ י יֹוֵסי ִהיא, ּדְ   ְוַרּבִ
י ֵמִאיר, ָהא ָאַמר:  ִאי ַרּבִ פֹוס ָלׁשֹון ִראׁשֹון. ּדְ   ּתְ

ַנן"   ס,א  י ֲעבֹודֹות ּתְ ּתֵ ׁשְ יְלָמא: "ּבִ פֹוס ָלׁשֹון ִראׁשֹון",  -אֹו ּדִ ָאַמר: "ּתְ י ֵמִאיר ּדְ  ַוֲאִפיּלּו ְלַרּבִ
ִמיְפִסיל.  י ֲעבֹודֹות מֹוֶדה ּדְ ּתֵ ׁשְ ֲעבֹוָדה ַאַחת, ֲאָבל ּבִ י ּבַ   ָהֵני ִמילֵּ

  
יא?    ָאְמֵרי ַאַהּיָ

  
מֹו" ִאי נֵ  מֹו ְוִלׁשְ ּלא ִלׁשְ י ֲעבֹודֹות,  -יָמא ַא"ׁשֶ ּתֵ ׁשְ ין ּבִ ֲעבֹוָדה ַאַחת ּבֵ ין ּבַ   ּבֵ

ַמְייָתא.  י יֹוֵסי, ִאיְפִסיל ֵליּה ִמּקַ ין ְלַרּבִ י ֵמִאיר ּבֵ ין ְלַרּבִ   ּבֵ
ס" ִאית ֵליּה.  ָבָריו ָאָדם ִנְתּפָ ְגָמר ּדְ י יֹוֵסי ַנִמי "ַאף ּבִ ָהא ְלַרּבִ   ּדְ

א מֹו" ַמאי?  ֶאלָּ ּלא ִלׁשְ מֹו ְוׁשֶ   "ִלׁשְ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
מֹו" ּלא ִלׁשְ ְך ְוָזַרק ׁשֶ ל ְוִהּלֵ מֹו, ְוִקּבֵ ּלא ִלׁשְ ָחטֹו ׁשֶ ְ ׁשּ ַסח ׁשֶ   . "ַהּפֶ

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ְדָקָתֵני  הּו?  -ִאי ֵניָמא ּכִ ב ְלכּולְּ ֵ ְמַחׁשּ ה ִלי ַעד ּדִ   ָלּמָ

ְייָתא ִאיְפִסיל ֵליּה!  ּמַ   ִמּקַ
א ָלאו ָהִכי ָקָתֵני ֶא    לָּ

מֹו,  ּלא ִלׁשְ ָחטֹו ׁשֶ ְ ׁשּ ַסח ׁשֶ   ַהּפֶ
מֹו.  ּלא ִלׁשְ ְך ְוָזַרק ׁשֶ ל ְוִהלֵּ מֹו ְוִקּבֵ ָחטֹו ִלׁשְ   ִאי ַנִמי ׁשְ

מֹו.  ּלא ִלׁשְ מֹו, ְוָזַרק ׁשֶ ְך ִלׁשְ ל ְוִהלֵּ ָחטֹו ְוִקּבֵ   ִאי ַנִמי: ׁשְ
י ֲעבֹודֹות.  ּתֵ   ָהְוָיא ָלּה ׁשְ

  
  יָפא: ֵאיָמא ֵס 

מֹו" ּלא ִלׁשְ מֹו ְוׁשֶ   , "ִלׁשְ
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

י ֲעבֹודֹות  ּתֵ ׁשְ א!  -ִאי ֵניָמא ּבִ   ַהְיינּו ֵריׁשָ
ס.  ָבָריו ָאָדם ִנְתּפָ ְגָמר ּדְ ָאַמר: ַאף ּבִ י יֹוֵסי ִהיא ּדְ ֲעבֹוָדה ַאַחת, ַרּבִ א ָלאו: ּבַ   ֶאלָּ

  
י ֲעבֹודֹות,  ּתֵ ׁשְ   לֹא, ְלעֹוָלם ּבִ

א  ִחיָטה.  -ֵריׁשָ ׁשְ ב ּבִ ֵ ִחיָטה ְוָקא ְמַחׁשּ ׁשְ ָקֵאי ּבִ   ּדְ
ְזִריָקה.  ב ּבִ ֵ ְזִריָקה, ְוָקא ְמַחׁשּ   ִאי ַנִמי ָקֵאי ּבִ

ִריָקה,  ּזְ יב ּבִ ִחיָטה ְוָקָחׁשֵ ׁשְ ָקֵאי ּבִ   ֵסיָפא ּדְ
מֹו.  ּלא ִלׁשְ מֹו ׁשֶ מֹו, ִלְזרֹוק ּדָ ַסח ִלׁשְ ָאַמר: ֲהֵריִני ׁשֹוֵחט ֶאת ַהּפֶ   ּדְ

ַמע ָלן: ְוָק    א ַמׁשְ
א.  ּפָ ַרב ּפַ ֲעָיא ּדְ ִבין ֵמֲעבֹוָדה ַלֲעבֹוָדה, ְוַהְיינּו ּבַ ְ ְמַחׁשּ   ּדִ

    רש"י

  מתי' 
. לשם הפסח ששחטו שלא לשמו

או קיבל או הלך או זרק שלא  שלמים:
. שבארבע עבודות הללו הפסח לשמו

פסל במחשבתן אם לפסול אם לפגל 
בחים (דף כדיליף בשמעתא קמייתא דז

   ד.):
. בגמרא מפרש או לשמו ושלא לשמו

אי במחשבת עבודה אחת קאמר אי 
במחשבת שתי עבודות כגון קיבל לשמו 

   וזרק שלא לשמו:
. דכתיב זבח פסח הוא שתהא פסול

זביחתו לשם פסח וכתיב הוא למעוטי 
   שחט שלא לשמו:

  
  גמ' 

. וחישב בה לשמו בעבודה אחת תן
ור' יוסי  ושלא לשמו ואפ''ה קתי פסול

היא דאמר במסכת תמורה (דף כה.) 
   אף בגמר דבריו אדם תפס דבוק:

דאי ר' מאיר האמר תפוס לשון 
. במסכת תמורה (ג''ז שם) גבי ראשון

האומר הרי זו תמורת עולה תמורת 
שלמים ר''מ אומר הרי זו תמורת עולה 
ר' יוסי אומר דבריו קיימים ותרעה עד 
שתומם ותמכר ויביא בדמי חציה 

   עולה ובדמי חציה שלמי':
. אחת או דילמא בשתי עבודות תן

חישב לשמו ובשיה שלא לשמו והכא 
ליכא למימר תפוס לשון ראשון שהרי 
ארבעתן העבודות חשובות זו כזו 
ליפסול את הזבח באחת מהן ואפילו 
לרבי מאיר מיפסיל: ומהדר גמרא 
אהייא מהי לישי דסיפא דמתיתין 

   קיימא הך בעיא:
 ברישא והדר ימא אשלא לשמואי .

לשמו הא בין לר' מאיר בין לר' יוסי 
אפילו בעבודה אחת מיפסיל לר' מאיר 
דהא אמר תפוס לשון ראשון לרבי יוסי 
מי מיפסיל דהא ר' יוסי אף בגמר אית 
ליה כלומר תחלת דבריו של אדם 
וסופן בכולן דעתו תפסת וכולן 

   מתקיימין:
 . דאי בעבודהאלשמו ושלא לשמו

אחת מי פסיל ליה מתי' תו לא 
מיתוקמא כרבי מאיר דאמר תפוס 

   לשון ראשון ולשון אחרון לא חייל:
. שחט וקיבל והלך אי ימא כדקתי

וזרק כולן שלא לשמו ולאו או קאמר 
למה לי בכולהו הא בחדא קי''ל בזבחי' 

   בשמעתא קמייתא דהזבח פסל:
. סיפא מי דקתי לשמו ושלא לעולם

עבודות ודקשיא לך הייו לשמו בשתי 
רישא לא תיקשי רישא מיירי דכי 
שחט חישב בה לשמו וכשזרק חישב 
בה שלא לשמו וסיפא מיירי דבשעת 
שחיטה חישב תרתי מחשבות חדא על 
השחיטה לשמו וחדא על הזריקה שלא 

   לשמו:
. על מת דאמר הריי שוחט לשמו

לזרוק שלא לשמו והכא ליכא למימר 
א אעבודה תפוס לשון ראשון דה

אחריתי קאי לשון שי וקא משמע לן 
מתי' דמחשבין מעבודה לעבודה 
כלומר דמחשב בשעת עבודה זו על 
חברתה לעשותה במחשבת פסול פסל 
מיד ואפילו לא עשה השיה במחשבת 

   פסול כמו שחיטה:
. דאמר מחשבים והייו בעיא דרב פפא

מעבודה לעבודה בשחיטת קדשים 
התם מתקיף לה בפ''ק (ד' י) דאמרין 

רב פפא דילמא הא קמ''ל דמחשבין 
    מעבודה לעבודה:
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ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

סּול" מֹו ּפָ מֹו ְוִלׁשְ ּלא ִלׁשְ   , "אֹו ׁשֶ
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

סוּ  מֹו ָאְמַרּתְ ּפָ ּלא ִלׁשְ מֹו ְוׁשֶ א ִלׁשְ ּתָ י ֲעבֹודֹות, ָהׁשְ תֵּ ׁשְ   ל, ִאי ֵניָמא: ּבִ
ּלֹ ֲעָיא?! ׁשֶ מֹו ִמיּבָ מֹו ְוִלׁשְ   א ִלׁשְ

ֲעבֹוָדה ַאַחת,  א ָלאו ּבַ   ֶאלָּ
ֲעבֹוָדה ַאַחת!  א ַנִמי ּבַ ֲעבֹוָדה ַאַחת ֵריׁשָ ֵסיָפא ּבַ   ּוִמּדְ

  
י ֲעבֹודֹות,  ּתֵ ׁשְ   לֹא, ְלעֹוָלם ּבִ

לֹא ִאיְצְטִריְך    ּוְבִדין הּוא ּדְ
ָתָנא  יֵדי ּדְ ּלֹ ְוַאּיְ מֹו ְוׁשֶ מֹו""ִלׁשְ   , א ִלׁשְ

ָנא ַנִמי  ּלֹּתָ מֹו""ׁשֶ מֹו ְוִלׁשְ   . א ִלׁשְ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ּלֹ ָחטֹו ׁשֶ ּלֹ "ׁשְ ֵמִאין א ְלאֹוְכָליו, ׁשֶ סּול" –א ִלְמנּוָייו, ָלֲעֵרִלים ְוַלטְּ   . (סא.) ּפָ

ֲעבֹוָדה ַאַחת,  -ָהָכא  יָטא ּבַ ׁשִ   ּפְ
א ַנִמי  ֲעבֹוָדה ַאַחת, ֵריׁשָ ֵסיָפא ּבַ ֲעבֹוָדה ַאַחת! ּוִמּדְ   ּבַ

  
י ִאיְרָיא?!    ִמיּדֵ

ְדִאיָתא,  –ָהא    כִּ
ְדִאיָתא.  –ְוָהא    ּכִ

ֲעבֹוָדה ַאַחת,  -ֵסיָפא    ּבַ
א  ֲעבֹוָדה ַאַחת,   - ְוֵריׁשָ   ִאי ּבַ

י ֲעבֹודֹות.  ּתֵ ׁשְ   ִאי ּבִ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ּלא ְלאֹוְכָליו  ר" -"ְלאֹוְכָליו ְוׁשֶ ׁשֵ   . (סא.) ּכָ

ֵמ    י? ֵהיִכי ּדָ
ְזִריָקה.  ֶבת אֹוְכִלין ּבִ ֵאין ַמֲחׁשֶ ְזִריָקה, ּדְ יב ּבִ ָחׁשֵ י ֲעבֹודֹות, ְוַטְעָמא ּדְ ּתֵ ׁשְ   ִאי ֵניָמא ּבִ

ֶבת אֹוְכִלין  יּה ַמֲחׁשֶ ְמַהְנָיא ּבֵ ִחיָטה ּדִ ׁשְ גֹון: ּבִ ֲעבֹוָדה ַאַחת, ּכְ סּול?!  –ָהא ּבַ   ּפָ
ְקָצת אֹוְכִלין לֹא  ְסָלא!  ְוָהא ָקְייָמא ָלן: ּמִ   ּפָ

ֲעבֹוָדה ַאַחת.    ס,ב א ָלאו, ּבַ   ֶאלָּ
ֵסיָפא  ֲעבֹוָדה ַאַחת,  -ּוִמּדְ   ּבַ

א  ֲעבֹוָדה ַאַחת!  -ֵריׁשָ   ַנִמי ּבַ
  

י ִאיְרָיא?!    ִמיּדֵ
ְדִאיָתא,  -ָהא    כִּ

ְדִאיָתא.  - ְוָהא    ּכִ
יָפא  ֲעבֹוָדה ַאַחת,  -ּסֵ   ּבַ

א  ֲעבֹוָדה ַאַחת  - ְוֵריׁשָ    ,אֹו ּבַ
י ֲעבֹודֹות. אֹו ּבִ  ּתֵ   ׁשְ

  
  

    רש"י

   
  
  

    רש"י

. דעבודה ראשוה השתא לשמו ושלא לשמו
   בכשרות אמרת פסול במחשבת עבודה שיה:

. דכיון דפסל בעבודה שלא לשמו ולשמו מיבעיא
   ראשוה מהיכן יחזור ויוכשר:

. ותא לשמו ושלא לשמו אלא לאו בעבודה אחת
דרבי מאיר דאמר תפוס לשון ראשון לאפוקי מ

ותא שלא לשמו ולשמו דלא תימא תפוס לשון 
אחרון דהא הדר ביה מקמא וכי שחיט אהאי 
בתרא קא שחיט קמ''ל דר' יוסי הוא דאמר בכל 
דבריו אדם תפס ולא הדר ביה אלא אתרוייהו 

   איכוין:
. שלא לשמו ולשמו בעבודה אחת קאמר ומדסיפא

   ריך:דבשתי עבודות לא איצט
. דלשמו ושלא לשמו מי אף בעבודה אחת רישא

   ור' יוסי היא:
. ודקשיא לך פשיטא הא לעולם בשתי עבודות

   איפסיל ליה מעבודה קמייתא:
. לאשמעין איידי דתא לשמו ושלא לשמו

דמחשבין מעבודה לעבודה כדלעיל תא מי שלא 
   לשמו ולשמו:
. לחולה ולזקן שאין יכולין לאכול שלא לאוכליו

   זית ואין בו מויין אחרים אלא הן:כ
. דאיש לפי אכלו כתיב (שמות יב) הראוי פסול

   לאכול:
. ימו עליו חבורה זו ושחטה לשם שלא למוייו

   חבורה אחרת:
. ישראל שמתו אחיו מחמת מילה והן לערלים

פסולין מלאכול פסח דכתיב כל ערל לא יאכל בו 
   (שם):

על . מי אסורים בקדשים ובכרת הן טמאים
   אכילתן:

. דהא חדא הכא פשיטא בעבודה אחת קאי
   מחשבה הוא דאיכא:

. כלומר אפילו בעבודה רישא מי בעבודה אחת
   אחת ודלא כר' מאיר:

   . וכי ראיה היא זו:מידי איריא
. דבמחשבה אחת מיירי ליכא לאוקומה אלא סיפא

   בעבודה אחת:
. דמיירי בשתי מחשבות איכא לאוקומא אי רישא

   ת ודלא כר' מאיר:אף בעבודה אח
   . ולא בעבודה אחת ור' מאיר:אי בשתי עבודות

   . כדמפרש ואזיל:לאוכליו ושלא לאוכליו
. שחטו לאוכליו היכי דמי אי ימא בשתי עבודות

   ע''מ לזרוק שלא לאוכליו ואשמעי' דכשר:
. אין וטעמא מאי משום דאין מחשבת אוכלין

מחשבת פסול האוכלין כגון חולה וזקן פוסלת 
קה דבשחיטה הוא דכתיבי אוכלין לפי אכלו בזרי

   תכוסו והייו תשחוט כדמתרגמי' ושחט ויכוס:
ה''ג בעבודה אחת כגון בשחיטה דמהי' בה 

. ואפי' כה''ג דאמר לאוכליו מחשבת אוכלין פסול
   ושלא לאוכליו:
   . לקמן (דף סא.):והא קיימא לן
. כגון הכא דימו בו ראויין לאכול מקצת אוכלין

שם כולן כשר דהא כולה שחיטה מי ושחטו ל
משום אוכלין צריכה דאי אפשר לכזית בשר בלא 
שחיטה ולקמן מפרש מאי שא דלשמו ושלא לשמו 

   פסול ולאוכליו ושלא לאוכליו כשר:
. אף בעבודה אחת כשר אלא לאו בעבודה אחת

ומתי' בין בעבודה אחת בין בשתי עבודות קאמר 
ה דמשום בעבודה אחת כגון בשחיטה מכשר לי

מקצת אוכלין לא פסלי ובשתי עבודות כגון שחט 
לאוכליו וזרק שלא לאוכליו אף על גב דכולה 
זריקה שלא לאוכליו כשר משום דאין מחשבת 

   אוכלים בזריקה:
ומדסיפא אף בעבודה אחת קאמר רישא מי אף 

. דלשמו ושלא לשמו פסול בעבודה אחת קאמר
א ולא ר' דאף בגמר דבריו אדם תפס ורבי יוסי הי

   מאיר:
. רישא אימא לך אי אף סיפא בעבודה אחת

בעבודה אחת ורבי יוסי היא אי בשתי עבודות 
קאמר ולא בעבודה אחת ור''מ דאי בעבודה אחת 

  כשר בלשמו ושלא לשמו דתפוס לשון ראשון:
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ָנה  ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ָחטֹו ּבִ ְ ׁשּ ַסח ׁשֶ ּלֹ - ּפֶ מֹו ְוׁשֶ מֹו, ַמהּו? ִלׁשְ   א ִלׁשְ
  

ּלֹ יר ֵליּה ִמי ָאֵתי ׁשֶ מֹו ַמְכׁשִ י ִלׁשְ יק ֵליּה ִמיּדֵ מֹו ּוַמּפִ    ,א ִלׁשְ
  לֹא?  -אֹו 

  
י ֲאָתא  יִמיּכִ    ָאַמר: ַרב ּדִ

יּה ּדְ  ַמְעָתא ַקּמֵ י ִיְרְמָיהָאְמִריָתא ִלׁשְ   : ַרּבִ
מֹו  ְזַמּנֹו,  –הֹוִאיל ִלׁשְ ירֹו ּבִ   ַמְכׁשִ

ּלֹ מֹו ׁשֶ ְזַמּנֹו,  -א ִלׁשְ ּלא ּבִ ירֹו ׁשֶ   ַמְכׁשִ
ּלֹ ְזַמּנֹו ֵאין מֹוִציאֹו ִמיֵדי ׁשֶ ירֹו ּבִ ְכׁשִ מֹו ַהּמַ מֹו, ַמה ִלׁשְ   א ִלׁשְ

ּלֹ מֹו ַה ַאף ׁשֶ ּלֹ א ִלׁשְ ירֹו ׁשֶ ְכׁשִ ְזַמּנֹו ּמַ מֹו, ּוָפסּול.  -א ּבִ   ֵאין מֹוִציאֹו ִמיֵדי ִלׁשְ
  

  ְוָאַמר ִלי: לֹא! 
ּלֹ  ׁשֶ ָבִחים, ִאם ָאְמַרּתְ ּבְ ָכל ַהּזְ ן נֹוֵהג ּבְ ּכֵ מֹו, ׁשֶ   א ִלׁשְ

ְלַבד? ֶפַסח ּבִ א ּבְ ָבִחים ֶאלָּ ָכל ַהּזְ ן ֵאינֹו נֹוֵהג ּבְ ּכֵ מֹו ׁשֶ ִלׁשְ   ּתֹאַמר ּבְ
  

  ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה?
  

  : ָרָבאָאַמר 
ּלֹ מֹו ְוׁשֶ ָנה ִלׁשְ ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ָחטֹו ּבִ ְ ׁשּ ַסח ׁשֶ מֹו ּפֶ ר.  -א ִלׁשְ ׁשֵ   ּכָ

ר,  ׁשֵ מֹו ּכָ ּלא ִלׁשְ ֵחיט ֵליּה ׁשֶ י ׁשָ מֹו ָקֵאי, ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ּכִ ָהא ְסָתמֹו ִלׁשְ   ּדְ
ּלֹ מֹו ּוַמּפִ ַאְלָמא: ָאֵתי ׁשֶ מֹו. א ִלׁשְ   יק ֵליּה ִמיֵדי ִלׁשְ

ּלֹ מֹו ְוׁשֶ ֵחיט ַנִמי ִלׁשְ י ׁשָ ּלֹּכִ מֹו ָאֵתי ׁשֶ מֹו. א ִלׁשְ יק ֵליּה ִמיֵדי ִלׁשְ מֹו ּוַמּפִ   א ִלׁשְ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר ֵליּה  א ּבַ   : ָרָבאלְ  ַרב ַאּדָ
לֹא ָאַמר.  ָאַמר ֵמֵהיָכא ּדְ אֵני ֵהיָכא ּדַ יְלָמא ׁשָ   ּדִ

  
ָהא ְלאֹוְכָליו  ּלֹ ּדְ ר,  -א ְלאֹוְכָליו ְוׁשֶ ׁשֵ   ּכָ

ּלֹ ֵחיט ֵליּה ׁשֶ ׁשָ סּול,  - א ְלאֹוְכָליו ְלחּוֵדיּה ְוָכל ֵהיָכא ּדְ   ּפָ
אי? ָהא ְסָתָמא ְלאֹוְכָליו ָקֵאי    !ְוַאּמַ

לֹ  ָאַמר ֵמֵהיָכא ּדְ אֵני ֵהיָכא ּדַ א ׁשָ   א ָאַמר.  ֶֹאלָּ
לֹ ָאַמר ֵמֵהיָכא ּדְ אֵני ֵהיָכא ּדַ   א ָאַמר! ָהִכי ַנִמי, ׁשָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

   !ִמיֵדי ִאיְרָיא?
ָלָמא ָהָתם  ׁשְ מֹו ָקֵאי.  -ּבִ אי ִלׁשְ ִחיָטה ְסָתֵמיּה ַוּדַ ׁשְ לֹא ָעַקר ֵליּה ּבִ ה ּדְ ּמָ   ּכַ

א ָהָכא    ְסָתֵמיּה ְלאֹוְכָליו ָקֵאי?!  - ֶאלָּ
ֵויּה  ִכי ָהֵני ְוָאֵתי ַאֲחִריֵני ּוִמיְמֵני ִעלָּ יְלָמא ִמיְמׁשְ   !ּדִ

ְתַנן    :ּדִ
ּנּו " ִכין ֶאת ְיֵדיֶהם ִמּמֶ ֵחט -ִנְמִנין ּומֹוׁשְ ָ ׁשּ ּיִ   . (פסחים פט.) "ַעד ׁשֶ
  
  
  

    רש"י

. כגון פסח בשאר ימות השה
קודם לכן ימים רבים שהפרישו 

וקיימא לן דכשר לשלמים בפירקין 
דלקמן (ד' ע:) ואם שחטו לפסח 
פסול דלאו זמיה ואי לשם 
שלמים שחטו כשר והיכא דשחטו 

   לשמו ושלא לשמו מהו:
. למילף מדין אמריתא לשמעתא

   בין אב דפסול:
. אין מוציאו מידי שלא לשמו

לתפוס לשון אחרון לבדו ולהכשיר 
   שמו ולשמו:השחט שלא ל

אף שלא לשמו כו' אין מוציאו 
. לתפוס לשון אחרון מידי לשמו
   ולהכשירו:

. פסולו בכל הזבחים או שכן והג
לפסול לגמרי בפסח וחטאת או 
לפסול מעלות לבעלים לשם חובה 
בשאר זבחים כדתן (זבחים ד' ב.) 
כל הזבחים שזבחו שלא לשמן 
כשרין לזרוק ולהקטיר אימורים 

ולא עלו לבעלים  ולאכול בשרן
לשם חובה חוץ מפסח וחטאת 
שפסולין לגמרי אלמא והג בכל 
הזבחים הלכך לא אתי לשמו 

   ומפיק לה מידיה לגמרי:
. בפסול דלשמו שאיו והג תאמר

אלא בפסח בשאר ימות השה 
וכיון דקיל אתי שלא לשמו ומפיק 

   ליה מידיה:
. דאף על גב מהיכא דלא אמר

ו דהיכא דלא אמר ברישא לשמ
ואמר שלא לשמו כשר היכא 

   דאמר פסול:
. ואף על דהא שלא לאוכליו פסול

גב דסתמיה לאוכליו קאי אתי 
שלא לאוכליו ומפיק ליה מסתמיה 
וכי אמר ברישא לאוכליו והדר 
שלא לאוכליו לא אתי שלא 
לאוכליו ומפיק ליה מידי לאוכליו 

   וכשר:
. ומי דמי סתמא הכי השתא

דלאוכליו לסתמא דלשמו 
יהו מהדדי התם סתמא דתילפ

דלשמו אלים טובא דכל כמה דלא 
איעקר ליה שם פסח מייה סתמא 
לשמו קאי ואפילו הכי כי אמר 
שלא לשמו מפיק ליה מסתמיה 
הלכך כי אמר לשמו ברישא מי 
יליף מייה דאתי שלא לשמו 
ומפיק ליה מידיה דלא שאי לן בין 
היכא דאמר מהיכא דלא אמר 

סתמא אבל לאוכליו מי אלים 
דידיה דסתמא ליקו להי אוכלין 
הא אי בעי מימשכו הי מייה 

   ומוכרין אותו לחבורה אחרת:
דתן מין עליו ומושכין ידיהן 

. הבא למות ממו עד שישחט
עליו ימה והרוצה למשוך ידיו 
ממו שכבר מה עליו מושך הלכך 
לא אלים סתמא דלאוכליו ואף על 
גב דאתיא מחשבת שלא לאוכליו 
ומפקא ליה מסתמא ופסל ליה 
שאי לן היכא דאמר לאוכליו 
ברישא מהיכא דלא אמר דהתם 
טעמא משום דלא אלים סתמיה 
הוא ואיכא למימר אימשכו להו 
קמאי ואימו עליה חולה וזקן 
ואישתחיט כוליה שלא לאוכליו 
וכי אמר לאוכליו ושלא לאוכליו 

    הוו להו מקצת אוכלין ולא פסלי:
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ָעִלים  יּנּוי ּבְ ׁשִ ָנה ּבְ ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ָחטֹו ּבִ ְ ׁשּ ַסח ׁשֶ   ַמהּו?  -ּפֶ
ֵמ  יּנּוי קֹוֶדׁש ּדָ ׁשִ ָעִלים ּכְ יּנּוי ּבְ יר ֵליּה  ,יׁשִ    ,ּוַמְכׁשִ

   ?לֹא :אוֹ 
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
יּה  ַמֲעָתא ַקּמֵ   : ָרָבאּדְ ָאְמִריָתא ִלׁשְ

ְזַמּנֹו,  יּנּוי קֹוֶדׁש ּפֹוְסלֹו ּבִ   הֹוִאיל ְוׁשִ
ָעִלים  יּנּוי ּבְ ְזַמּנֹו.  -ׁשִ   ּפֹוְסלֹו ּבִ

ְזַמּנוֹ  יּנּוי קֹוֶדׁש ּפֹוְסלֹו ּבִ ִ    ,ַמה ׁשּ
ירֹו    ְלַאַחר ְזַמּנֹו, ַמְכׁשִ

ָעִלים יּנּוי ּבְ ְזַמּנֹו  ,ַאף ׁשִ ּפֹוְסלֹו ּבִ ירֹו ְלַאַחר ְזַמּנֹו.  -ׁשֶ   ַמְכׁשִ
  ְוָאַמר ִלי: לֹא, 

יּנּוי קֹוֶדׁש  ׁשִ גּופוֹ  -ִאם ָאְמַרּתְ ּבְ סּולֹו ּבְ ן ּפְ ּכֵ    ,ׁשֶ
ע ֲעבֹודֹות ַאְרּבַ נֹו ּבְ    ,ְוֶיׁשְ

נֹו ְלַאַחר ִמיָתה,   סא,א   ְוֶיׁשְ
נֹו    ָיִחיד. ְב כִּ ִצּבּור ּבְ ְוֶיׁשְ

ָעִלים, ּתֹ יּנּוי ּבְ ׁשִ   אַמר ּבְ
גּופוֹ ּדְ  סּולֹו ּבְ    ,ֵאין ּפְ

ע ֲעבֹודֹות ַאְרּבַ    ,ְוֵאינֹו ּבְ
  ְוֵאינֹו ְלַאַחר ִמיָתה, 

ְב  ּבּור ּכִ ּצִ ִחיד. ְוֵאינֹו ּבַ   ּיָ
  

ְוָקא,  י ָלאו ּדַ ַתְרּתֵ ב ּדְ   ְוַאף ַעל ּגַ
י ִמיָהא ּדַ  ְרתֵּ   ְוָקא. ּתַ

  
ָעִלים  יּנּוי ּבְ ָנא ׁשִ ַמאי ׁשְ לֹא ַהֵויּדְ גּופוֹ  ּדְ סּולֹו ּבְ    ?ּפְ

ָעְלָמא ִהיאּדִ  ָבה ּבְ    ,ְפסּולֹו ַמֲחׁשָ
ָעְלָמא.  ָבה ּבְ סּולֹו ַמֲחׁשָ יּנּוי קֹוֶדׁש ַנִמי ּפְ   ׁשִ

  
ָעִלים ֵאינֹו ְלַאַחר ִמיָתה ּדְ ותּו: ָהא  יּנּוי ּבְ ִ ֵריּה ַרב ּפִ ְל וּ   - ָאַמר ׁשּ    ,ַרב ַאִמיּדְ ְנָחס ּבְ

ָעִלים ְלַאַחר ִמיָתה,  :ָאַמרּדְ  יּנּוי ּבְ   ֵיׁש ׁשִ
א ְלֵמיַמר?    ַמאי ִאיּכָ

ְוָקא ִניְנהּו.  י ִמיַהת ּדַ ְרתֵּ   ּתַ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ
ָעִלים  יּנּוי ּבְ ׁשִ ָנה ּבְ ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ָחטֹו ּבִ ְ ׁשּ ַסח ׁשֶ    –ּפֶ

ִמי ׁשֶ  ה ּכְ ְזַמּנֹו ַנֲעׂשֶ ָעִלים ּבִ סּול. וּ  -ֵאין לֹו ּבְ   ּפָ
   

    רש"י

פסח ששחטו בשאר ימות השה בשיוי ה''ג 
. ול''ג לשמו שחטו סתם בשיוי בעלים מהו

בעלים של ראובן היה ושחטו לשם שמעון אבל 
   לא עקר שם פסח ממו:

   . שלא לשמו:כשיוי קודש
. בפסח בזמו לגמרי וכן שיוי בעלים פוסל

בחטאת ובשאר זבחים מוען מלעלות לשם 
בשמעתא  חובה וכל תורת שיוי קודש עליהן

   קמייתא דזבחים:
   . שמחשבתו על עצמו של קרבן:פסולו בגופו

. שחט או קיבל דמו (או וישו בארבע עבודות
זרק או הלך) שלא לשמו פסול דבכל ארבע 
עבודות דם ילפין ליה לפוסלה בפ''ק דזבחים 
(ד' ז.) שחיטה מזבח פסח שתהא זביחתו לשם 
פסח ושאר עבודות מועשית פסח שיהו כל 

   תיו לשם פסח:עשיו
. מת בו מביא קרבן אביו וישו לאחר מיתה

ואם שחטו שלא לשמו לא עלה לשם חובה 
ואחריות הקרבן מוטל על כסי המת וצריך 

   להביא אחר וישו בקרבן צבור כקרבן יחיד:
. מחשב בדבר אחר הוא אבל בשיוי בעלים

ואיו בארבע עבודות בשאר זבחים דלאו פסח 
תי אלא לכפרה לא שייך דלאו עיקרן לאכילה א

שיוי בעלים אלא בזריקה שאין לו בקרבן 
אלא כפרתו וכפרה ליתא אלא בזריקה וכי 
מרבין שאר עבודות לפוסלה בשיוי בעלים 
בפ''ק דזבחים לא מרבין אלא שוחט להתכפר 
אחר בזריקת דמו או מוליך או מקבל לזרוק 
לשם אחר או זרק ממו לשם אחר אבל שוחט 

הא השחיטה לבדה לשם אחרים לשם אחר שת
אבל בשעת שחיטה אין דעתו על הזריקה אלא 
לבעליו כשר והכי אמרי' התם אמר רב אשי 
ק''ו ומה אם במקום שאמר הריי שוחט לשם 
פלוי דכשר שחטו לזרוק לשם פלוי פסול 
מקום שאם אמר כו' ש''מ מיהא דאין מחשבת 
שיוי בעלים בשאר עבודות אא''כ מחשבין 

הן על מת לזרוק אבל בשיוי קודש באחת מ
שחט שלא לשמו פסול דכתיב זבח שלמים 
זביחה לשם שלמים וכן בחטאת ושחט אותה 
לחטאת וכן פסח זבח פסח הוא ומיהו ודאי 
פסח שעיקרו לבעליו ליאכל בא שחטו שלא 
לשם בעליו להאכילו למויין אחרים. פסול 
כדקתי מתי' שחטו שלא למויו פסול וע''כ 

שב על השחיטה לחודא קאמר לא על מת בחי
לזרוק מדאיפלגו בה אמוראי בגמרא שחטו 
למולין על מת שיתכפרו בו ערלים מכלל 
דשחטו לערלים דמתיתין במחשב על 
השחיטה קאמר ושלא למויו דומיא דלערלים 

   דהא גבי הדדי קתי להו:
. דאין שם בעליו עליו מאחר ואיו לאחר מיתה

   כשר:שמת ואם שיה שמו 
. דלשם מי ישה אותו שלא יהא ואיו בצבור

בעליו אם לשם כרים לא מיפסיל כדאמרי' 
התם ולקמן בשמעתין דאין שוי בעלים פוסל 
אא''כ שיהו למחויב כפרה כמותו דיליף 
מלכפר עליו עליו ולא על חבירו אלמא שיוי 
בעלים פסול בחבירו דומיא דידיה ומחויב 

   יל:כפרה כמותו ואי לא לא פס
   . מהך פירכי:ואע''ג דתרתי

. כלומר לאו פירכי יהו תרתי לאו דווקא
מיהא דווקא ומפרש ואזיל הי תרתי לאו 

   דווקא פסול מחשבה לא מיקרי פסול הגוף:
   . בפ''ק דזבחים אמרה:ולרב פחס

. ואם שחטו לשם יש בעלים לאחר מיתה
   בעלים אחרים צריך היורש להביא אחר:

כמי ששחטו בזמו שלא . כמי שאין לו בעלים
לשם בעלים ואי שמעתי שיוי בעלים איו 
בזריקה כדאמרי' אין מחשבת אוכלים בזריקה 
ואי אפשר לומר כן דמחשבת שלא לאוכליו 
מויין עליו הן ובשחיטה הוא דגלי רחמא ולא 
בשאר עבודות אבל מחשבת שלא למויו 
דהייו שיוי בעלים עיקרה בזריקה הוא 

בשמעתין בזריקה וכפר עליו ולא כדיליף לקמן 
  על חבירו:
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ָנה             ִמׁשְ

ָחטוֹ  ּלֹ    :ׁשְ   א ְלאֹוְכָליו, ׁשֶ
ּלֹ   א ִלְמנּוָיו, ׁשֶ

   ,ָלֲעֵרִלים
ֵמִאים סּול.  - ְוַלטְּ   ּפָ

  
ּלֹ    ,א ְלאֹוְכָליוְלאֹוְכָליו ְוׁשֶ

ּלֹ   א ִלְמנּוָיו, ִלְמנּוָיו ְוׁשֶ
  ַלּמּוִלים ְוָלֲעֵרִלים, 

הֹוִרים ַל  ֵמִאים ְוַלטְּ ר –טְּ ׁשֵ   .ּכָ
  

ָחטֹו קֹוֶדם ֲחצֹות  סּול,     - ׁשְ   ּפָ
ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ ִים"" :ִמׁשּ ין ָהַעְרּבָ   . (שמות יב, ו) 335ּבֵ

ִמיד  ָחטֹו קֹוֶדם ַלתָּ ר,     - ׁשְ ׁשֵ   ּכָ
ִמיד.  ֵרק ַהתָּ ּזָ ּיִ ָדמֹו ַעד ׁשֶ ֵהא ֶאָחד ְמָמֵרס ּבְ ּיְ   ּוִבְלַבד ׁשֶ

  

ר -ק ְוִאם ִנְזַר  ׁשֵ   . ּכָ
  

ָמָרא               ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
יַצד " ּלֹ"ּכֵ   ?"א ְלאֹוְכָליוׁשֶ
  

   ,חֹוֶלה  :ְלׁשּום
  . אֹו ְלׁשּום ָזֵקן

  
יַצד  ּלֹ"ּכֵ   ? "א ִלְמנּוָיוׁשֶ

  

ם ֲחבּוָרה ַאֶחֶרת.  ָחטֹו ְלׁשֵ   ִנְמנּו ָעָליו ֲחבּוָרה זֹו, ּוׁשְ
  

י    ?ְמָנָהֵני ִמילֵּ
  

ַנן נּו ַרּבָ ּתָ   :ּדְ

ִמְכַסת"" א ִלְמנּוָיו,  - (שמות יב, ד) 336"ּבְ ָחט ֶאּלָ ַסח ִנׁשְ ֵאין ַהּפֶ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
ּלֹ ָחטֹו ׁשֶ ְצָוה ָיכֹול ׁשְ עֹוֵבר ַעל ַהּמִ רָכ וְ א ִלְמנּוָיו ְיֵהא ּכְ    ?ׁשֵ

ְלמּוד לֹוַמר ִמְכַסת" :תַּ ֹכ "ּבְ ב.  - ּסּו""תָּ ָנה ָעָליו ְלַעּכֵ תּוב ׁשָ   ַהּכָ
י   ר: אֹוֵמ  ַרּבִ

  ְלׁשֹון סּוְרִסי הּוא, 

אֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ  ָאָדם ׁשֶ   . "ָטֶלה ֶזהּכֹוס ִלי  :ּכְ
  

ּלֹ ַחן ׁשֶ ּכַ   א ִלְמנּוָיו, ַאׁשְ
ּלֹ   א ְלאֹוְכָליו ְמָנא ָלן? ׁשֶ

  
כֹ  :ָאַמר ְקָרא ׁש אֹוְכִלין ִלְמנּוִיין.  - (שמות יב, ד) ּסּו""ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו תָּ ּקַ   ִאיּתַ

                                                             

ֲחטּו אֹתֹו ּכֹל ְקַהל ֲעַדת יִ  335 ה ְוׁשָ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ָעה ָעׂשָ ֶמֶרת ַעד ַאְרּבָ ִיםְוָהָיה ָלֶכם ְלִמׁשְ ין ָהַעְרּבָ ָרֵאל ּבֵ   ׂשְ
ִמְכַסת ְנָפׁשֹת ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו  336 יתֹו ּבְ רֹב ֶאל ּבֵ ֵכנֹו ַהּקָ ה ְוָלַקח הּוא ּוׁשְ ֶ ִית ִמְהיֹות ִמׂשּ הְוִאם ִיְמַעט ַהּבַ ֶ כֹּסּו ַעל ַהׂשּ   תָּ

    רש"י

  מתי' 
. לאוכליו ושלא לאוכליו כשר

דמקצת אוכלין לא פסלי ולקמן 
   מפרש טעמא:
. שלא יקרוש כדי ממרס בדמו

   שיהא ראוי לזריקה:
. קודם לתמיד כשר ואם זרק

דאע''ג דאמרן (לעיל ד' ט.) 
יאוחר דבר שאמר בו בערב ובין 

   פסיל בהכי:הערבים וגו' לא מי
  

  גמ' 
. לשון מויין כמו את מכסת

  מכסת הערכך (ויקרא כז):
. ארמי חכמי האומות סורסי

{שפה קורין לו ליג''א שוריי''א 
   : סורית}

. שחוט למימרא דבשעת כוס
   שחיטה צריך להתכוין למויו:

. הראוי לאכול פרט לפי אכלו
לחולה ולזקן ולערל ואפילו הן 

   מויין:
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ְתכַּ    בסא, ּיִ ָחטֹו ַלּמּוִלין, ַעל ְמָנת ׁשֶ ְזִריָק ׁשְ רּו ּבֹו ֲעֵרִלים ּבִ    ה:ּפְ

א סּול.  ַרב ִחְסּדָ   ָאַמר: ּפָ
ה ר.  ַרּבָ ׁשֵ   ָאַמר: ּכָ

  
א" סּול ַרב ִחְסּדָ ֶבת ֲעֵרִלים  - "ָאַמר: ּפָ   ְזִריָקה. ּבִ ֵיׁש ַמֲחׁשֶ
ה" ר ַרּבָ ׁשֵ ֶבת ֲעֵרִלים -" ָאַמר: ּכָ ְזִריָקה.  ֵאין ַמֲחׁשֶ   ּבִ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
  ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה? 

ַתְנָיא    :ּדְ
ֵני ֲחבּוָרה " ִאין ִעּמוֹ ָיכֹול ִיְפסֹול ּבְ    ?ַהּבָ

  טּוְמָאה ּפֹוֶסֶלת, וְ : הֹוִאיל ְוָעְרָלה ּפֹוֶסֶלת ְוִדין הּוא
ָכל טּוְמָאה  ּה ִמְקָצת טּוְמָאה ּכְ ה ּבָ   ַמה ּטּוְמָאה לֹא ָעׂשָ

ָכל ָעְרָלה. ַאף ָעְרָל  ּה ִמְקָצת ָעְרָלה ּכְ ה ּבָ   ה לֹא ָעׂשָ
ָלְך ְלֶדֶרְך זֹו:    אֹו ּכְ

  ְזַמן ּפֹוֵסל, וּ הֹוִאיל ְוָעְרָלה ּפֹוֶסֶלת 
ַמן  ָכל ְזַמן,  -ַמה ּזְ ּה ִמְקָצת ְזַמן ּכְ ה ּבָ   ָעׂשָ

ָכל ָעְרָלה.  ּה ִמְקָצת ָעְרָלה ּכְ ה ּבָ   ַאף ָעְרָלה, ָעׂשָ
   ?ֹוֶמהִנְרֶאה ְלִמי דּ 

ָבִחים,  ָכל ַהּזְ ֵאינֹו נֹוֵהג ּבְ ָבר ׁשֶ ָבִחים ִמּדָ ָכל ַהּזְ ֵאינֹו נֹוֵהג ּבְ ָבר ׁשֶ ִנים ּדָ   ּדָ
ָבִחים.  ָכל ַהּזְ ּנֹוֵהג ּבְ   ְוַאל יֹוִכיַח ְזַמן ׁשֶ

ָלְך ְלֶדֶרְך זֹו:    אֹו ּכְ
ּלֹ  ָבר ׁשֶ ִנין ּדָ ּלֹ ּדָ ָבר ׁשֶ ָללֹו ִמּדָ ר ִמּכְ ר ִמּכְ א הּותַּ   ָללֹו. א הּותַּ

ָלָלּה  ָרה ִמּכְ הּותְּ    ?ְוַאל ּתֹוִכיַח טּוְמָאה ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר   . "מד)- (שמות יב, מג 337את""זֹ  :תַּ
  ? את""זֹ ַמאי 

ְסָלהּדְ ִאיֵליָמא  ה ָעְרָלה ּפָ ְסָלה, כּולָּ   , ִמְקָצָתּה לֹא ּפָ
  ?ָנְפָקא (שמות יב, מח) 338"ְוָכל ָעֵרל"ַהאי ִמ 

א ָלאו ָהִכי ָקָתנֵ    י: ֶאלָּ
ְלמּוד לֹוַמר ְסָלה,  "ְוָכל ָעֵרל" :ּתַ ּה ָעְרָלה ּפָ   ּכּולָּ

ְסָלה.  -ִמְקָצָתּה    לֹא ּפָ
יָמא ין ִלְזִריָקה  :ְוִכי ּתֵ ְסָלה, ּדְ הּוא ַהּדִ ה ָעְרָלה ִמיָהא ּפָ   כּולָּ

ְלמּוד לֹוַמר ִחיָטה הּוא  - את""זֹ  :ּתַ ׁשְ ְסָלה, ּדְ ּבִ ה ָעְרָלה ִמיָהא ּפָ   כּולָּ
ּה ָעְרָלה ַנִמי  ֲאָבל ְסָלה.  -ְזִריָקה ֲאִפיּלּו ּכּולָּ   לֹא ּפָ

יָמא א  :ְוִכי ּתֵ ְזִריָקה. ּדְ  - ְזִריָקהּדִ ַמאי קּולָּ ֶבת אֹוְכִלין ּבִ   ֵאין ַמֲחׁשֶ
  

א    ?ְוַרב ִחְסּדָ
  

ה ַרּבָ א:  ,ַאּדְ יּסָ   ְלִאיָדְך ּגִ
ְלמּוד לֹוַמר ְס  - "ְוָכל ָעֵרל" :ּתַ ּה ָעְרָלה ּפָ   ָלה, ּכּולָּ

ְסָלה,  -ִמְקָצָתּה    לֹא ּפָ
ְסָלה.  -ֲאִפיּלּו ִמְקָצָתּה  ,ֲאָבל ְזִריָקה   ַנִמי ּפָ

יָמא ְסָלה,  :ְוִכי ּתֵ ּה ָעְרָלה לֹא ּפָ א ּכּולָּ ִאיּכָ ין ִלְזִריָקה ַעד ּדְ   הּוא ַהּדִ
ְלמּוד לֹוַמר ִחיָטה הּוא   :את""זֹ  :ּתַ ְקָצָתּה ּדְ ׁשְ ְסָלה,  -ּמִ   לֹא ּפָ

ְסָלה.  -ְזִריָקה ֲאָבל    ֲאִפיּלּו ִמְקָצָתּה ּפָ
יָמא   ְזִריָקה? ּדִ ּוַמאי חּוְמֵריּה  :ְוִכי ּתֵ

ְזִריָקה. ּדְ  א ּבִ יּגּול ֶאלָּ ע ּפִ   לֹא ִמְקּבַ
  

                                                             

ן ֵנכָ  מגמגמגמג 337 ל ּבֶ ַסח ּכָ ת ַהּפָ ה ְוַאֲהרֹן זֹאת ֻחּקַ ה ֶאל מֹׁשֶ ה אֹתֹו ָאז יֹאַכל ּבוֹ  מדמדמדמד. ר לֹא יֹאַכל ּבוֹ ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָ ֶסף ּוַמְלתָּ   ְוָכל ֶעֶבד ִאיׁש ִמְקַנת ּכָ
ֶאְזַרח ָהָא  338 ה ֶפַסח ַליהָֹוה ִהּמֹול לֹו ָכל ָזָכר ְוָאז ִיְקַרב ַלֲעׂשֹתֹו ְוָהָיה ּכְ ר ְוָעׂשָ ָך ּגֵ   ֶרץ ְוָכל ָעֵרל לֹא יֹאַכל ּבוֹ ְוִכי ָיגּור ִאתְּ

    רש"י

להאכילו למולין מויין אבל יתכפרו בו בזריקתו  .שחטו
   ערלים או מויין או שאין מויין:

. לא מהי לפסול וטעמא אין מחשבת ערלים בזריקה
   מפרש לקמיה:

. רישא דברייתא וכל ערל לא יאכל מא אמיא לה כו'
   בו:

   . ערל:יכול יפסול
. שאם מו עליו מולין וערל שמתו בי חבורה הבאין עמו

   ו מחמת מילה ושחט לשם כולם יכול יפסל:אחי
. אם שחטו לטמאין דבעין הראוי הואיל וטומאה פוסלת

לאוכלו כדכתיב איש לפי אכלו תכוסו תשחטו ולתא 
   קמא דלית ליה לשון סורסי בתריה כתיב ושחטו אותו:

   . מהאי טעמא מי דראוי לאכילה בעין:וערלה פוסלת
גון לטמאים . כמה טומאה לא עשה בה מקצת טומאה

   ולטהורים:
. כאילו שחט כולו לטמאים ולקמן פריך ככל טומאה

מאי שא טומאה דפשיטא ליה ומאי שה ערלה 
   דמספקא ליה:

. שחטו על מת לאכול הימו כזית חוץ לזמו וזמן פוסל
עשה כולו פיגול והייו מקצת זמן שלא חישב אלא על 

בתורת  כזית הימו כדכתיב אם האכל יאכל וגו' ותיא
כהים ובזבחים (דף כט.) כוף אזך לשמוע במחשב 
לאכול מזבחו ביום השלישי הכתוב מדבר וכתיב האכל 
יאכל אכילה בכזית: ערלה וטומאה איה והגת בשאר 
זבחים כפסח שכן ערל וטמא משלחין קרבותיהן דלא 

   מעכבא בהו אכילת בעלים:
ם . שאין שום קרבן אכל לערליערלה לא הותרה מכללה

דילפין ביבמות (דף עג.) דערל אסור בקדשים דאתי בקל 
וחומר מפסח הקל וזמן מי לא הותר לשום קרבן 
לאוכלו חוץ לזמו וטומאה הותרה מכללה כדמפרש 

   לקמן הפסח שבא בטומאה אכל בטומאה:
. חקת הפסח וכתיב בההיא פרשתא כל ערל לא ת''ל זאת
   יאכל בו:
פוסל בי חבורה  . היכי משמע מזאת דאיומאי זאת

הבאין עמו על כרחיך מילתא אחריתי קאמר והכי קאמר 
ת''ל וכל ערל עד דאיכא כולה ערלות וזאת אתא דלא 
תימא הוא הדין לזריקה דכולה ערלות מיהא פסלה ביה 

   אם שחטו למולין על מת לזרוק דמה לערלים לבדם:
. דמשמע בעבודה א' הוא דפסלה תלמוד לומר זאת

שחיטה דהיא תחלה לעבודות והיא ערלות והייו 
   הוזכרה אצל מויין ואוכלין כדמפרש:

. דתימא האי זאת אשחיטה וכ''ת מאי קולא דזריקה
קאי ולמעוטי זריקה הייו קולא דהא לא אתרבי 
מחשבת אוכלין אצל זריקה דשחיטה גלי בה רחמא 
הלכך מסתברא דזאת דפסול כולה ערלות אשחיטה קאי 

   מע מיעוטא:ולאו אזריקה וזאת מש
. דאמר לעיל יש מחשבת (אוכלין) [ערלים] ורב חסדא

בזריקה אמר לך האי זאת לאו לקולא גבי זריקה הוא 
אלא לאחמורי עליה אתא והכא קאמר זאת היא 
דמקצת ערלה לא פסלה בה אבל זריקה אפילו מקצתה 

   פסלה:
. משחיטה דמוקמית וכי תימא מאי חומרא דזריקה

ה אשחיטה אבל זריקה קולא דמקצת ערלה לא פסל
אפי' מקצתה פסלה הייו חומרא דילה דלא מקיים 
פיגול אלא בזריקה אם חישב באחת מארבע עבודות על 
מת לאכול הימו כזית חוץ לזמו פיגול הוא וחייבין 
עליו כרת אפילו אכל ממו תוך זמו כדכתיב (ויקרא ו) 
והפש האוכלת ממו עוה תשא ובלבד שיעשו כל 

שלאחריה שלא בפסול אחר אלא או בשתיקה או עבודות 
בכשרות על מת תוך זמו או על מת פיגול כמותה אבל 
חישב באחת מעבודות שלאחריה פסול אחר כגון חוץ 
למקומו שוב אין בו כרת כדאמרי' בזבחים (דף כח:) 
ובמחות בפרק שי (דף טז.) הרצאה כתיבה בפיגול 

ום השמיי אמר לא ירצה בפיגול ואמר בכשר מי
והלאה ירצה כהרצאת כשר כך הרצאת פיגול מה 
הרצאת כשר עד שיקרבו כל מתיריו בכשרות אף הרצאת 
פיגול עד שיקרבו כל מתיריו או בפיגול או בכשרות 
אלמא לא מיקבע וודאי של פיגול אלא בזריקה שהיא 
סוף העבודה דכל שעתא קאי בספק שמא יחשב פסול 

  פיגול ממו:אחר בעבודה הבאה ויפקיע שם 
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יַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ַאׁשִ
ַהאי  אי ּדְ ַמע?  "ְוָכל ָעֵרל"ִמּמַ ּה ַמׁשְ   ּכּולָּ

יְלָמא ַמע  "ְוָכל ָעֵרל"ַהאי  :ּדִ הּו ָעְרָלה, ַמׁשְ ל ּדְ   ּכָ
ַתב ַרֲחָמָנא  ְסָלה, ּדְ , את""זֹ ּכָ ּה ָעְרָלה לֹא ּפָ א ּכּולָּ ִאיּכָ   ַעד ּדְ

ָנא  ִחיָטה ְולֹא ׁשְ ָנא ׁשְ    !ְזִריָקהלֹא ׁשְ
  

א ָאַמר  יֶאלָּ    :ַרב ַאׁשִ
ה א ְוַרּבָ  , ַרב ִחְסּדָ

ַהאי ְקָרא ָקִמיְפְלגֵ   סב,א ר ָעָלי :יּבְ   , (ויקרא א, ד) 339ו""ְוִנְרָצה לֹו ְלַכּפֵ
  ְולֹא ַעל ֲחֵבירֹו.  - "ָעָליו"

ה יֵדיּה  ַרּבָ    ,ָסַבר: ֲחֵבירֹו ּדּוְמָיא ּדִ
ַבר  ָרהַמה הּוא ּדְ ּפָ ָרה,  ,ּכַ ּפָ ַבר ּכַ   ַאף ֲחֵבירֹו ּדְ

ר  ָלאו ּבַ ָרה הּואְלַאּפֹוֵקי ַהאי ָעֵרל ּדְ ּפָ   . ּכַ
  
אוְ    ָסַבר:  ַרב ִחְסּדָ

יָון ַבר ִחּיּוָבא הּוא  ַהאי ָעֵרל ַנִמי ּכֵ ָרה הּוא.  -ּדְ ּפָ ר ּכַ   ּבַ
יּה.  ן ַנְפׁשֵ ֵעי ְמַתּקֵ ִאי ּבָ   הֹוִאיל ּדְ

  
א "הֹוִאיל"?לְ ּוִמי ִאית ֵליּה     !ַרב ִחְסּדָ
   :ְוָהא ִאיְתַמר

   :ב חֹולָהאֹוֶפה ִמיֹום טוֹ 
א   ָאַמר: לֹוֶקה.  ַרב ִחְסּדָ

ה   ָאַמר: ֵאינֹו לֹוֶקה.  ַרּבָ
  
ה"   ,הֹוִאיל ְוִאי ִמְקָלִעי ֵליּה אֹוְרִחים ֲחִזי ֵליּה    :ָאְמִריַנן –" ֵאינֹו לֹוֶקה ָאַמר: ַרּבָ

א ַנִמי ֲחִזי ֵליּה ְולֹא ָלֵקי.  ּתָ   ָהׁשְ
א"   ."הֹוִאיל" :לֹא ָאְמִריַנן - " ָאַמר: לֹוֶקה ַרב ִחְסּדָ
  

ָלָמא  ׁשְ ה ּדְ ּבִ ָיאּדְ ַא ַרּבָ ה לֹא ַקׁשְ    :ַרּבָ
ר ַמֲע  -ָהָכא  ה, ְמחּוּסַ   ׂשֶ
ה.  -ָהָתם  ר ַמֲעׂשֶ   לֹא ְמחּוּסַ
א  א ּדְ ֶאלָּ ָיא! ּדְ ַא ַרב ִחְסּדָ א ַקׁשְ   ַרב ִחְסּדָ

  
א   :ָאְמִרי א "הֹוִאיל" ְלקּולָּ י ֵלית ָלּה ְלַרב ִחְסּדָ    ,ּכִ

  .ִאית ֵליּה  -ְלחּוְמָרא 
  
  
  

                                                             

ר ָעָליוְוָסַמְך יָ  339   דֹו ַעל רֹאׁש ָהעָֹלה ְוִנְרָצה לֹו ְלַכּפֵ

    רש"י

. בין לרבה מתקיף לה רב אשי
בין לרב חסדא ממאי דהאי וכל 
ערל עד דאיכא כולה ערלה 

דייתי זאת למעוטי  משמע
זריקה למר לחומרא ולמר 
לקולא ות''ל זאת דקתי תא 
מילתא אחריתי קאמר דילמא 
זאת דקתי תא. אמילתיה קאי 
ומיה יליף דאיו פוסל בי 
חבורה הבאין עמו ומשום דכל 
ערל כל דהו משמע והכי קאמר 
יכול יפסול בי חבורה דכל ערל 
כל דהו משמע ושוב לא יאכל בו 

   אדם: שום
. עבודה שלימה בעין ת''ל זאת

בערלות ולעולם לא שא שחיטה 
   ולא שא זריקה שוין:

. וכשיתכפרו בהאי קרא פליגי
בו ערלים דקאמר שאין מויין 
עליו קאמר ומשום מחשבת 
שלא למוייו קאמרי אבל 
במויין עליו ושחטו למולים 
שהן מי מויין לזרוק דמו 
למוייו ערלים שבהם לבדם 

יא כולה זריקה לערלים דהו
מוייו דכולי עלמא פסול 
ובערלים שאין מויין ומשום 
מחשבת שלא למוייו פליגי 
ובהאי קרא דשלא למוייו 
בזריקה מהכא פיק בכל 
הקרבות לכפר עליו הייו 
זריקה עליו ולא על הזורק לשם 

   חבירו:
. דפסול משום רבה סבר חבירו

שיוי בעלים דומיא דידיה בעין 
   הוא דבר כפרה כו': מה

   . מל את עצמו:מתקן פשיה
הואיל ואי מיקלעי ליה אורחים 

. ואע''ג דאיהו חזי ליה לא לקי
השתא לא סעד ליה ולא צריך 

   למידי:
. השתא אלא דרב חסדא קשיא

היכא דלא מחוסר מעשה כגון 
זימון אורחים דלאו מעשה הוא 
לית ליה הואיל הכא גבי ערל 
דמחוסר מעשה אית ליה 

   איל:הו
   . לפוטרו ממלקות:לקולא

  . לפסול בפסחים:לחומרא
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        בבבב- - - - סב, אסב, אסב, אסב, א .12
ֵריּה ָאַמר ֵליּה    : ָרִביָנאלְ  ַרב ָמִריּדְ  ָמר זּוְטָרא ּבְ

   – ְוטּוְמָאה ּפֹוֶסֶלת ,הֹוִאיל ְוָעְרָלה ּפֹוֶסֶלת"  :ֵניָקָת 
ָכל טּוְמָאה ּה ִמְקָצת טּוְמָאה ּכְ ה ּבָ    ,ַמה ּטּוְמָאה לֹא ָעׂשָ

ָכל ָעְרָלה ה ִמְקָצת ָעְרָלה ּכְ   . "ַאף ָעְרָלה לֹא ָעׂשָ
ֵמי - "טּוְמָאה"ַהאי     ?ֵהיִכי ּדָ

ְבֵרי, ּוַמאי :ִאיֵליָמא טּוְמַאת ּגַ ָכל טּוְמָאה" ּבְ ּה ִמְקָצת טּוְמָאה ּכְ ה ּבָ    ?"לֹא ָעׂשָ
ְבֵרי ְטֵמִאין ה ּגַ ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ א ַאְרּבָ ִאי ִאיּכָ הֹוִרין,  ,ּדְ ֵמִאין ַלּטְ ְסִלי ְלהּו ּטְ ְבֵרי ְטהֹוִרים לֹא ּפָ ה ּגַ ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ   ְוַאְרּבָ

ְסִלי,  י ָעְרָלה ַנִמי ָהא לֹא ּפָ ּבֵ   ּגַ
ְתַנן    :ּדִ

ר –ֲעֵרִלים ַל ּוִלין וְ מ"ְל  ׁשֵ   . "ּכָ
יָטא ֵליּה,  ְפׁשִ ָנא טּוְמָאה ּדִ   ַמאי ׁשְ
ָקא ֵליּה?  ְמַסּפְ ָנא ָעְרָלה ּדִ   ּוַמאי ׁשְ

  
ר,  ׂשַ טּוְמַאת ּבְ א ּבְ   ֶאלָּ

ָכל טּוְמָאה"ּוַמאי  ּה ִמְקָצת טּוְמָאה ּכְ ה ּבָ   ? "לֹא ָעׂשָ
ִאיּלּו ִאיְטִמי ַחד ֵמֵאָבִרים  ִא  - ּדְ ְרִפיַנן ֵליּה ַהאי ּדְ   ,יְטִמי ׂשָ

  ְוִאיָדְך ָאְכִליַנן ֵליּה. 
  

א ַמאי אֹוִקיְמתָּ ר,  ?ּבְ ׂשָ טּוְמַאת ּבָ   ּבְ
ָבִחים, "  :ֵאיָמא ֵסיָפא ָכל ַהּזְ ֵאינֹו נֹוֵהג ּבְ ָבר ׁשֶ ָבִחים ִמּדָ ָכל ַהּזְ ֵאינֹו נֹוֵהג ּבְ ָבר ׁשֶ ִנין ּדָ   ּדָ

ָכל ַה  ּנֹוֵהג ּבְ ָבִחיםְוַאל יֹוִכיַח ְזַמן ׁשֶ   . "ּזְ
  ? "טּוְמָאה"ּוַמאי 

ר :ִאי ֵניָמא ׂשָ אי  - טּוְמַאת ּבָ ָבִחים"ַאּמַ ָכל ַהּזְ   ! "ֵאינֹו נֹוֵהג ּבְ
יָטא ׁשִ א ּפְ ְבֵרי, ּוַמאי  :ֶאלָּ טּוְמַאת ּגַ ָבִחים"ּבְ ָכל ַהּזְ    ?"ֵאינֹו נֹוֵהג ּבְ

ָבִחים ָעֵרל ְוָטֵמאּדְ  ָכל ַהּזְ ִחין ָקְר  - ִאיּלּו ּבְ לְּ נֹוֵתיֶהן. ְמׁשַ   ּבְ
ַסח ּפֶ ְסֵחיֶהן -ָעֵרל ְוָטֵמא  ְוִאיּלּו ּבַ ִחין ּפִ לְּ   .ֵאין ְמׁשַ

א  ר -ֵריׁשָ ׂשָ טּוְמַאת ּבָ    ,ּבְ
ְבֵרי!  -ְוֵסיָפא  טּוְמַאת ּגַ   ּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

   ,ִאין
ִריךְ  ם טּוְמָאה ָקא ּפָ    .ׁשֵ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ר :ֵסיָפא ַנִמי ׂשָ טּוְמַאת ּבָ   . ּבְ
ָבִחים"ּוַמאי  ָכל ַהּזְ    ?"ֵאינֹו נֹוֵהג ּבְ

ָבִחיםּדְ  ָכל ַהּזְ ים,    :ִאיּלּו ּבְ ר ַקּיָ ְטָמא ֵחֶלב ּוָבׂשָ ּנִ ין ׁשֶ   ּבֵ
ים  ר ְוֵחֶלב ַקּיָ ׂשָ ְטָמא ּבָ ּנִ ין ׁשֶ ם.  - ּבֵ   זֹוֵרק ֶאת ַהּדָ

ַסח ּפֶ ים   :ְוִאיּלּו ּבַ ר ַקּיָ   ם, זֹוֵרק ֶאת ַהּדָ  -ִנְטָמא ֵחֶלב ּוָבׂשָ
ים  ר ְוֵחֶלב ַקּיָ ׂשָ ם.  -ִנְטָמא ּבָ   ֵאינֹו זֹוֵרק ֶאת ַהּדָ

  
א ַמאי אֹוִקיְמתָּ    ?ּבְ
ר.  ׂשָ טּוְמַאת ּבָ   ּבְ

ּלֹ"  :ֵאיָמא ֵסיָפא ָבר ׁשֶ ִנין ּדָ ָללוֹ ּדָ ר ִמּכְ ּלֹ  ,א הּותַּ ָבר ׁשֶ ָללֹו, ִמּדָ ר ִמּכְ   א הּותַּ
ָרה ִמּכְ  ֲהֵרי הּותְּ   . "ָלָלּה ְוַאל ּתֹוִכיַח טּוְמָאה ׁשֶ

ַמאי?    ּבְ
ר ^ :ִאיֵליָמא   סב,ב ׂשָ טּוְמַאת ּבָ ָרה?  -ּבְ   ֵהיָכא הּוּתְ

יָטא ׁשִ א ּפְ ְבֵר  :ֶאלָּ טּוְמַאת ּגַ    ,יּבְ
ָלָלּה  ָרה ִמּכְ יּבּורּבְ  ?ְוֵהיָכא הּוּתְ    .ּצִ

א  ר,  -ֵריׁשָ ׂשָ טּוְמַאת ּבָ   ּבְ
ְבֵרי -ֵסיָפא  טּוְמַאת ּגַ    ?!ּבְ

    "ירש

. שמו עליו בטומאת גברי
טמאים וטהורים וכדפרישית 

   לעיל:
. לפסח על לא פסלי להן טמאין

   הטהורין:
. ערל וטמא משלחין קרבותיהן

בעזרה חוץ מפסח דבעין ראוי 
לאוכלו שאכילת בעליו מעכבת 

   בו דכתיב לפי אכלו תכוסו:
. לעולם בטומאת ואיבעית אימא

בשר ומאי איו והג בכל 
ין מהגא בשאר הזבחים א

זבחים שוה למהגא בפסח 
דאילו בשאר זבחים לר' יהושע 
דאמר בכיצד צולין (לקמן דף 
עז.) אם אין בשר אין דם אם 
בשר קיים לאכילת אדם או חלב 
קיים לאכילת מזבח זורק את 
הדם ואילו פסח לא מהיא 
אכילת מזבח לזרוק דם עליה 
אלא אם שתייר כזית בשר 

   כדתן בכיצד צולין:
. דין דבר שלא הותר מכללו

ערלה במקום שאסרה דהייו 
   בפסח לא הותרה:

   . זמן:מדבר שלא הותר מכללן
. טומאת בשר היכא אישתראי

לאכילה אפילו קרבן ציבור 
שדוחה טומאה הי מילי 
להקרבה אבל למיכלה בטומאה 
לא דתן בכיצד צולין (דף עו:) 
חמשה דברים באין בטומאה 

   כו':ואין אכלין בטומאה 
. אלא פשיטא בטומאת גברי

שאפילו פסח שלא הותר ליחיד 
טמא לשלח פסחו לעזרה לשחוט 
הותר לציבור טמאין להביא 
פסחיהן בטומאה אם רובן 
טמאין מצא שהותרה מכלל 

  איסורה:
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   ,ִאין

ם טּוְמָאה   ָקָפִריְך.  ׁשֵ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ּה  ר,  :ּכּולָּ ׂשָ טּוְמַאת ּבָ   ּבְ

ָרה    ?ְוֵהיָכא הּוּתְ
ַסח,  טּוְמַאת ּפֶ   ּבְ

ְתַנן    :ּדִ
טּוְמָאה " א ּבְ ַסח ַהּבָ טּוְמָאה -ּפֶ    ,ֶנֱאָכל ּבְ

ּלֹ א ִמ ׁשֶ א ַלֲאִכיָלהא ּבָ תֹו ֶאּלָ ִחיּלָ   . (פסחים עו:) "תְּ
  
  
  

    רש"י

. לא אמרה שמתחלתו לא בא
הבאת עיקר פסח אלא לאכילה 
וכי שרייה רחמא לאיתויי 
בטומאה ברוב ציבור כדכתיב 
איש איש כי יהיה טמא וגו' איש 
דחה לפסח שי ואין ציבור 
ידחין אדעתיה למיכליה 

   שרייה:
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        סב, בסב, בסב, בסב, ב .13
א :ָאְמִרי[" א "הֹוִאיל" ְלקּולָּ י ֵלית ָלּה ְלַרב ִחְסּדָ    ,ּכִ

  "].ִאית ֵליּה  -ְלחּוְמָרא 
  

ֵריּה ְמִתיב  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ    :ַרב ְיהֹוׁשֻ
ָנתוֹ " ָעְבָרה ׁשְ ַסח ׁשֶ    ,ַהּפֶ

מֹו.  ְזַמּנֹו ִלׁשְ ָחטֹו ּבִ   ּוׁשְ
ֹוֵחט ֲאֵחִרים  ְזַמּנוֹ ְוֵכן ַהׁשּ ַסח ּבִ ם ּפֶ   :ְלׁשֵ

י    .ּפֹוֵסל ִליֶעֶזרֱא  ַרּבִ
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ יר ַרּבִ   . "ַמְכׁשִ

ְזַמּנוֹ "ַטְעָמא    , "ּבִ
ּלֹ ְזַמּנֹו ָהא ׁשֶ ר.  -א ּבִ ׁשֵ   ּכָ

אי? ֵניָמא ּלֹ :ְוַאּמַ ְזַמּנֹו ַנִמי ּפֹוֵסל! הֹוִאיל ּוִבְזַמּנֹו ּפֹוֵסל ׁשֶ   א ּבִ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
אֵני ָהָתם  ַסח הּוא"ַוֲאַמְר  :ָאַמר ְקָראּדְ ׁשָ ם ֶזַבח ּפֶ   , (שמות יב, כז) 340"תֶּ

ֲהָוָיתֹו,  - "הּוא"   ּבַ
   ,ְלׁשּום ֲאֵחִרים -הּוא א לֹ 

מֹו.    ְולֹא ֲאֵחִרים ִלׁשְ
סּול ְלׁשּום  הּוא ּפָ ְזַמּנֹו ׁשֶ מֹו.  - ֲאֵחִריםּבִ סּוִלין ִלׁשְ   ֲאֵחִרים ּפְ

ּלֹ ר ְלׁשּום ֲאֵחִריםׁשֶ ׁשֵ הּוא ּכָ ְזַמּנֹו ׁשֶ מֹו. ֲא  - א ּבִ ִרים ִלׁשְ ׁשֵ   ֵחִרים ּכְ
  
  
  
  

                                                             

ָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶא  340 ִמְצַרִים ּבְ ָרֵאל ּבְ י ְבֵני ִיׂשְ תֵּ ַסח ַעל ּבָ ר ּפָ ַסח הּוא ַליהָֹוה ֲאׁשֶ ם ֶזַבח ּפֶ ֲחווּ ַוֲאַמְרתֶּ תַּ ׁשְ ּקֹד ָהָעם ַוּיִ יל ַוּיִ ינּו ִהּצִ תֵּ   ת ּבָ

    רש"י

. שולד אשתקד שעברה שתו
קודם ראש חודש יסן והפרישו 
לשם פסח וכי מטא ראש חדש 

תו לא חזי יסן ועברה שתו 
לפסח דכתיב זכר בן שה וקאי 
לשלמים כדילפין בפירקין 
דלקמן (ד' ע:) פסח בשאר ימות 

   השה שלמים הוא:
. גרס דהוה ושחטו בזמו לשמו

ליה שוחט שלמים לשם פסח 
   בזמו:

. טעמא מפרש ר' אליעזר פוסל
בפ''ק דזבחים ומה פסח 
שמותרו בא שלמים שחטו לשם 
 שלמים בזמו פסול שלמים

שאין מותרן בא פסח שחטן 
לשם פסח בזמן פסח איו דין 

   שפוסל:
. דכל זבחים ורבי יהושע מכשיר

שזבחים שלא לשמן כשירין 
חוץ מפסח וחטאת ואי משום 
דשחטו לשם פסח קל וחומר 
הוא ומה שלא בזמו שאיו כשר 
לשמו אחרים כשירים לשמו 
בזמו שהוא כשר לשמו איו דין 

כל שיכשרו אחרים לשמו ו
   טעמייהו התם מפרש:

. לא פסיל ליה ר' שלא בזמו
אליעזר אם שחטו לשם פסח 
כדאמר ליה ר' יהושע ומה שלא 
בזמו שאיו כשר לשמו אחרים 
כשירים לשמו ולא מיהדר רבי 
אליעזר לדידי שלא בזמו מי 
אחרים פסולים לשמו ואמאי 
לרב חסדא דאמר לחומרא 
אמרין הואיל ימא הכא הואיל 

מו הוה ושחיט לשמו ואלו ז
מיפסיל הכא הכי מי ליפסיל 
כדקאמר גבי ערל הואיל ואי 

   הוה מל פסיל השתא מי פסיל:
שלא בזמו שהוא כשר לשם 

. דפקא לן לקמן (דף ע:) אחרים
מוזבחת פסח צאן ובקר דפסח 
שיתותר לאחר הפסח קרב 
שלמים ואף קודם הפסח מי 
פקא לן בפ''ק דזבחים מקרא 

ם מן הצאן קרבו אחריא מוא
לזבח שלמים דבר הבא מן הצאן 

   דהייו פסח יהא לזבח שלמים:
. דהא אחרים כשרים לשמו

איתקש פסולו לשם אחרים 
  ופסול לאחרים לשמו:
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        סב, בסב, בסב, בסב, ב .14
י ְמַלאי ַרּבִ יּה  ׂשִ יּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ   , יֹוָחָנן ַרּבִ

   .ָאַמר ֵליּה: ִניְתִני ִלי ָמר ֵסֶפר יֹוָחִסין
 ?   ָאַמר ֵליּה: ֵמֵהיָכן ַאּתְ

  ָאַמר ֵליּה: ִמּלֹוד. 
   ?ְוֵהיָכן מֹוָתָבְך 

ָעא.  ְנַהְרּדְ   ּבִ
ִעים,  ,לֹא ְללֹוִדים: יּדֹוִניןֵאין נִ   ָאַמר ֵליּה:    ְולֹא ִלְנַהְרּדְ

ָעא.  ְנַהְרּדְ ַאּתְ ִמּלֹוד ּומֹוָתָבְך ּבִ ן ּדְ ּכֵ   ְוָכל ׁשֶ
ְפֵייּה ְוִאְרִצי    .ּכַ

ה ַיְרֵחי לׁשָ ׁשְ    .ָאַמר ֵליּה: ִניַתְנֵייּה ּבִ
יּה  ַתק ּבֵ ַקל ָקָלא ּפְ    .ׁשְ

ֵביְתהּו  רּוְרָיה ּדְ יּדְ ָאַמר ֵליּה: ּוַמה ּבְ יּה  ַרּבִ ַרּתֵ יּדְ ֵמִאיר ּבְ ַרְדיֹון,  ַרּבִ ן ּתְ   ֲחַנְנָיה ּבֶ
א,  לׁש ְמָאה ְרַבְווּתָ ְ יֹוָמא ִמׁשּ ַמֲעָתָתא ּבְ ָלת ְמָאה ׁשְ ַתְנָיא ּתְ   ּדְ

ְתָלָתא ַיְרֵחי?!  ִנין, ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ּבִ ְתָלת ׁשְ   ַוֲאִפיּלּו ָהִכי לֹא ָיְצָתה ְיֵדי חֹוָבָתּה ּבִ
י ׁשָ  ּלֹ  :ֵקיל ְוָאֵזיל ָאַמר ֵליּה ּכִ מֹו ְוׁשֶ י, ִלׁשְ ּלַֹרּבִ מֹו, ְלאֹוְכָליו ְוׁשֶ    !א ְלאֹוְכָליו?א ִלׁשְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

 , ַנן ַאּתְ   הֹוִאיל ְוצּוְרָבא ֵמַרּבָ
א ְוֵאיָמא ָלךְ  ּלֹ  :ּתָ מֹו ְוׁשֶ מֹו ִלׁשְ גּופֹו,  -א ִלׁשְ סּולֹו ּבְ   ּפְ

ּלֹ גּופֹו.  -יו א ְלאֹוְכלָ ְלאֹוְכָליו ְוׁשֶ סּולֹו ּבְ   ֵאין ּפְ
  

ּלֹ מֹו ְוׁשֶ מֹו ִלׁשְ ר ְלָבֵרר ִאיּסּורֹו,  -א ִלׁשְ   ִאי ֶאְפׁשָ
ּלֹ ר ְלָבֵרר ִאיּסּורֹו.  -א ְלאֹוְכָליו ְלאֹוְכָליו ְוׁשֶ   ֶאְפׁשָ

  

ּלֹ מֹו ְוׁשֶ מֹו ִלׁשְ נֹו  -א ִלׁשְ ע ֲעבֹודֹותּבְ ֶיׁשְ    ,ַאְרּבַ
ּלֹ ע ֲעבֹודֹות.  -ָליו א ְלאֹוכְ ְלאֹוְכָליו ְוׁשֶ ַאְרּבַ   ֵאינֹו ּבְ

  

ּלֹ מֹו ְוׁשֶ מֹו ִלׁשְ נֹו  -א ִלׁשְ ׁשְ יּבּור ּבְ ּיֶ ִחיד, ְב כִּ ּצִ   ּיָ
ּלֹ ְב  -א ְלאֹוְכָליו ְלאֹוְכָליו ְוׁשֶ יּבּור ּכְ ּצִ ִחיד. ֵאינֹו ּבְ   ּיָ

  
י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ

גּופוֹ  סּולֹו ּבְ    ,ּפְ
ר ְלָבֵרר ִאיּסּורֹו  ָתא ִהיא, -ְוִאי ֶאְפׁשָ   ֲחָדא ִמילְּ

ַעם ָאַמרּדְ  גּופוֹ  :ַמה ּטַ סּולֹו ּבְ ּום  ?ּפְ ר ְלָבֵרר ִאיּסּורוֹ ּדְ ִמׁשּ   .ִאי ֶאְפׁשָ
  
  

ר ַרב יּוָדאָאַמר    : ַרבָאַמר  ָרִמי ּבַ
ְגַנז ֵסֶפר יֹוָחִסין  ּנִ ׁש ּכֹ -ִמּיֹום ׁשֶ ׁשַ ל ֲחָכִמיםּתָ   . ְוָכָהה ְמאֹור ֵעיֵניֶהם ,ָחם ׁשֶ

  
  

  : ָמר זּוְטָראָאַמר 
ין  אְטִעינּו ַאְר  - (דברי הימים א' ט, מד) 342"ָאֵצל"לְ , (דברי הימים א' ח, לח) 341"ָאֵצל"ּבֵ ְדָרׁשָ ְמֵלי ּדִ ע ְמָאה ּגַ   . ּבַ

  
  

                                                             

ה ָב  341 ָ ׁשּ ֵני ָאַצלּוְלָאֵצל ׁשִ ה ּבְ ל ֵאּלֶ ַעְרָיה ְועַֹבְדָיה ְוָחָנן ּכָ ָמֵעאל ּוׁשְ מֹוָתם ַעְזִריָקם ּבְֹכרּו ְוִיׁשְ ה ׁשְ   ִנים ְוֵאּלֶ
ֵני 342 ה ּבְ ַעְרָיה ְועַֹבְדָיה ְוָחָנן ֵאּלֶ ָמֵעאל ּוׁשְ מֹוָתם ַעְזִריָקם ּבְֹכרּו ְוִיׁשְ ה ׁשְ ה ָבִנים ְוֵאּלֶ ָ ׁשּ   ָאַצל ּוְלָאֵצל ׁשִ

    רש"י

. מתי' דדברי ספר יוחסין
   הימים:

אין שוין ספר יוחסין לא 
. לדחוייה איכוון ללודים כו'

   ל''א לפי שאין מיוחסין:
. לא יכלה ידי חובתהלא יצתה 

   לשותה בשלש שים:
{גוש . מוט''א שקל קלא

   : אדמה}
. ר' בהדי דקא שקיל ואזיל א''ל

   שמלאי לר' יוחן:
מה בין לשמו ושלא לשמו 

. מאי לאוכליו ושלא לאוכליו
שא דלשמו ושלא לשמו פסול 

   לאוכליו ושלא לאוכליו כשר:
. מחשבה בגופו של פסולו בגופו

כליו פסול קרבן אבל מחשבת או
   דבר אחר הוא:

. דמה חלק אי אפשר לברר
לשמו ומה חלק שלא לשמו אבל 
אוכליו אפשר לברר חלק אוכליו 
לצד זה וחלק חולה וזקן בצד 
אחר אי מי לברר אם אמת 
מחשבתו אם אין בה ממש כגון 
יאכילו לראויין ומצאת 
מחשבתו בטילה למפרע 
ולשאין ראויין יחזור דמיהן 

   וכך שמעתי:
. דאין ו בארבע עבודותאי

מחשבת אוכלין בזריקה 
מחשבת אכילה לא שייכא 
בקרבן ציבור דלא שייכא אלא 

   בפסח:
. שגזו מהן טעמי תשש כחן

   תורה שהיו בו:
   . שתכח:גז

. שי מקראות הן מאצל לאצל
ופרשה גדולה בייהן ולאצל 
ששה בים וקא חשיב ואזיל 
הבים וסיפא דפרשתא אלה בי 

  אצל: 
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        סג, אסג, אסג, אסג, א    ––––סב, ב סב, ב סב, ב סב, ב  .15
ְנָיא    :ּתַ

  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים"
ים ר,  -מּוִלים ַלֲעֵרִלים   :ִהְקּדִ ׁשֵ   ּכָ

סּול –ֲעֵרִלים ְלמּוִלים    . "ּפָ
  

ָנא  רכָ ּדְ  – "מּוִלין ַלֲעֵרִלים"ַמאי ׁשְ ֵעיַנןּדְ  ?ׁשֵ ה ָעְרָלה ּבָ א ,כּולָּ    .ְוֵליּכָ
ֵעיַנן - "ֲעֵרִלים ְלמּוִלים" ּה ָעְרָלה ּבָ א ,ַנִמי ּכּולָּ    !ְוֵליּכָ
  

ּסֹוף, ֵאיָנּה ִל  :ֵליָמא ָקָסְבִרי ֲאֵחִרים   סג,א א ּבַ ִחיָטה ֶאלָּ ְ   ׁשּ
   ,ָרָבאְד כִ וְ 

  : ָרָבאר ָאַמ ּדְ 
  ֲעַדִיין ִהיא ַמֲחלֹוֶקת, 

ךְ  ים מּוִלין ַלֲעֵרִלים   ,ִהיְלּכָ   .ֲעֵרִלים לֹא ָחְייִלי ,מּוִלין ָחְייִלי -ִהְקּדִ
ים ֲעֵרִלים ְלמּוִלין    מּוִלין לֹא ָחְייִלי.  ,ֲעֵרִלים ָחְייִלי -ִהְקּדִ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

  לֹא, 
ָנּה  :ְלעֹוָלם ָקָסְבִרי ֲאֵחִרים ה ְוַעד סֹוף, ֶיׁשְ ִחלָּ ִחיָטה ִמּתְ ְ   ַלׁשּ

ַמאי ָעְסִקיַנן ִלּבֹו ְלַתְרַווְייהוּ  :ְוָהָכא ּבְ ַמר ּבְ ּגָ גֹון ׁשֶ ין ַלֲעֵרִלים,  ,ּכְ ין ְלמּוִלין ּבֵ   ּבֵ
ִחיָטה  ְגְמָרה ׁשְ ּנִ יק לֹוַמר "ְלמּוִלין" ַעד ׁשֶ ִפיו "ַלֲעֵרִלים" ְולֹא ִהְסּפִ   "ֲעֵרִלים". ַב ְוהֹוִציא ּבְ

ִליֵגיוּ  ִוים. ּדְ    :ְבָהא ּפְ יו ְוִלּבֹו ׁשָ ֵעיַנן ּפִ י ֵמִאיר ָסַבר: לֹא ּבָ   ַרּבִ
ַנן ָסְבִרי ִוים.  :ְוַרּבָ יו ְוִלּבֹו ׁשָ ֵעיַנן ּפִ   ּבָ

  
יְו  ִוין? :ֵמִאיר ָקָסַבר ַרּבִ יו ְוִלּבֹו ׁשָ ֵעיַנן ּפִ    !לֹא ּבָ

   :ּוְרִמיְנהוּ 

ין לֹוַמר" ּוֵ ְתּכַ רּוָמה" וְ  :ַהּמִ ר", "תְּ   ָאַמר "ַמֲעׂשֵ
רּוָמה",   ר" ְוָאַמר "תְּ  "ַמֲעׂשֵ
   ",ָלֶזה""ֵאיִני ִנְכָנס ְלַבִית ֶזה" ְוָאַמר  
ֵאיִני ֶנֱהֶנה ֶזה" ְוָאַמר "ָלֶזה"   לּום –"ׁשֶ    ,לֹא ָאַמר ּכְ

ִוין    יו ְוִלּבֹו ׁשָ הּו ּפִ ּיְ    !(תרומות ל, ח) "ַעד ׁשֶ
  

א ָאַמר  ֵייֶאלָּ    :ַאּבַ
א  ִני ַאף ַלֲעֵרִלים,  :ַמרָא ּדְ  –ֵריׁשָ   ִסיָמן ִראׁשֹון ְלמּוִלין ְוִסיָמן ׁשֵ

יּה מּוִליןּדִ  ִתיִכי ּבֵ ִני ַנִמי ּפְ    .ְבִסיָמן ׁשֵ
ִני ְלמּוִלים" :ָאַמרּדְ  -ֵסיָפא    , "ִסיָמן ִראׁשֹון ַלֲעֵרִלים ִסיָמן ׁשֵ

יּה מּוִלין. ּדִ  ִתיִכי ּבֵ   ְבִסיָמן ִראׁשֹון ָהא לֹא ּפְ
י ֵמ  ירּדְ ִאיר ְלַטְעֵמיּה ְוַרּבִ ֲחִצי ַמּתִ ִלין ּבַ    .ָאַמר: ְמַפּגְ

ַנן ְלַטְעַמְייהוּ  ָאְמֵר  ,ְוַרּבָ יר.  :יּדְ ֲחִצי ַמּתִ ִלין ּבַ   ֵאין ְמַפּגְ
  
  

    רש"י

   . בפ''ב דזבחים:וכדרבא
. גבי תפוס לשון ראשון עדיין היא מחלוקת

דאיפלגי בה ר' מאיר ור' יוסי באומר הרי זו 
תמורת עולה תמורת שלמים הרי זו תמורת 
עולה דברי רבי מאיר דתפוס לשון ראשון 
רבי יוסי אומר דבריו קיימים דאף בגמר 
דבריו אדם תפס ואיבעיא להו אמר חציה 

וחציה שלמים מי מודה בה ר' מאיר עולה 
או לא מי אמרין טעמא דרבי מאיר משום 
דמלך הוא וכיון דחל שם עולה תו לא פקע 
אבל כי אמר לחצאין ליכא למימר הכי או 
דילמא כיון דפשטא ביה קדושת עולה 
ברישא תו לא חיילא קדושת שלמים ואמר 
אביי: בהא ודאי מודי ר''מ רבא אמר עדיין 

ת ואותביה רבא לאביי היא מחלוק
מהשוחט את הזבח לאכול כזית בחוץ כזית 
למחר דקא פליג ר' יהודה אדרבן ואמר 
כר' מאיר תפוס לשון ראשון דקאמר זה 
הכלל כל שמחשבת זמן קדמה למחשבת 
מקום פיגול וחייבין עליו כרת לא שא 
בעבודה אחת ולא שא בשתי עבודות 
שחישב בעבודה שיה מחשבת פסול בתר 

חשבת פיגול לא מפקע ליה מיד פיגול מ
דתפוס לשון ראשון ורבן סברי אף בגמר 
דבריו הוא תפס והויא לה בחדא עבודה 
עירוב מחשבות ולא קרב המתיר כמצוותו 
ואן בעין דלא ליהוי ביה פסול אחריא 
דהרצאה כתיב ביה אלמא מאן דאית ליה 
תפוס לשון ראשון אפילו לחצאין אית ליה 

טובא יש בזבח ופליג ר' יהודה דהא זיתי 
ואמר ליה אביי מי סברת איה לשחיטה 
אלא לבסוף וחדא מחשבה היא ישה 
לשחיטה מתחלה ועד סוף כו' וכגון דאמר 
סימן ראשון חוץ לזמו ושי חוץ למקומו 
ור''מ סבר מפגלין בסימן אחד מכלל דרבא 
דאותביה מהא ס''ל אליבא דר' מאיר ור' 

אלא לבסוף וכולה  יהודה דאיה לשחיטה
מחשבה בסוף שחיטה הוא והוה ליה חדא 
מחשבה ומלך ליכא למימר דהא בשי 
זיתים חישב ואפילו הכי פליג והייו 
דאמרין הכא לימא קסברי אחרים איה 
לשחיטה אלא לבסוף וכל מחשבת שחיטה 
לא מהיא אלא אם כן חישב בגמרה 
וכדרבא דאמר התם עדיין היא מחלוקת 

אין וע''כ אית ליה לרבי מאיר באומר לחצ
איה לשחיטה אלא לבסוף ואחרים הייו 
ר''מ הילכך בגמר שחיטה אין שהות לומר 
שי דברים והיכא דהקדים מולין לערלים 
בסוף שחיטה מולין חיילי כולה הקדים 
ערלים למולין ערלים חיילי כולה והוה ליה 

   כולה ערלה ופסלה:
רלים . דקתי הקדים עוהכא במאי עסקין

למולין פסול כגון שגמר בלבו להוציא מולין 
אחר ערלים ולומר לערלים ולמולין כל 

   מחשבה דקדשים מוציא בפיו הוא:
. והלך אחר פיו לא בעין פיו ולבו שוין

ואיכא כולה ערלה ואע''פ שלא היה בלבו 
   אלא למקצתה:

   . לאיש הזה:שאיי הה לזה
. וסתם משה היא ור''מ לא אמר כלום

סימן שי אף לערלים גרסין בסימן  היא:
ראשון לא היה דעתו אלא למה שהוציא 
בפיו ובסימן שי היה מוסיף על מחשבתו 
הילכך כי הקדים ערלים למולין גמר סימן 

   ראשון בערלים:
. במחות מפגלין ור' מאיר לטעמיה דאמר

בחצי מתיר דתן פיגל בקומץ ולא בלבוה 
הקטרת בלבוה ולא בקומץ כלומר חישב ב

האחד על מת לאכול מן השיריים למחר 
ר''מ אומר פיגול וחכ''א אין בו כרת עד 

   שיפגל בכל המתיר:
. במחשבת חצי מתיר והאי חצי יש פיגול

   מתיר הוא דשחיטה בשי הסימין היא:
   . מעורבין:פתיכי
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        בבבב- - - - סג, אסג, אסג, אסג, א .16
ָנה             ִמׁשְ

ַסח ַעל ֶהָחֵמץ  ֹוֵחט ֶאת ַהּפֶ ה -ַהׁשּ ֲעׂשֶ לֹא תַּ   .(שמות לד, כה) 343עֹוֵבר ּבְ
י   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

ִמיד.   ַאף ַהתָּ
י ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ר ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ַסח ּבְ מֹו   :ַהּפֶ יב,  -ִלׁשְ   ַחּיָ
ּלֹ מֹו ׁשֶ טּור.  -א ִלׁשְ   ּפָ

ָבִחים ל ַהּזְ ָאר ּכָ ּלֹ  :ּוׁשְ ָמן ּוֵבין ׁשֶ ין ִלׁשְ ָמן ּבֵ טּור.  - א ִלׁשְ   ּפָ
מֹו   :ּוַבּמֹוֵעד טּור.  -ִלׁשְ   ּפָ

ּלֹ מֹו ׁשֶ יב.  -א ִלׁשְ   ַחּיָ
ָבִחים ל ַהּזְ ָאר ּכָ ּלֹ  :ּוׁשְ ָמן ׁשֶ ין ִלׁשְ ָמן ּבֵ יב.  -א ִלׁשְ   ַחּיָ

ּלֹ  ָחטֹו ׁשֶ ְ ׁשּ את ׁשֶ ָמּה חּוץ ִמן ַהַחטָּ   . א ִלׁשְ
  

ָמָרא               ּגְ

י ָאַמר ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
יב  ֵהא ֶהָחֵמץְלעֹוָלם ֵאינֹו ַחּיָ ּיְ ֹוֵחט  ַעד ׁשֶ    ,ַלׁשּ

  .  אֹו ַלּזֹוֵרק
ֵני ֲחבּוָרה                                                  סג,ב ֲעָזָרה.ְו  -אֹו ְלֶאָחד ִמּבְ ֵהא ִעּמֹו ּבָ ּיְ   ַעד ׁשֶ

  
י   ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

ֲעָזָרה.  ֵאין ִעּמֹו ּבָ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
  

ַמאי ָקִמיְפְלגֵ     ?יּבְ
ָסמּוְך  "ַעל"ּבְ ִאיֵליָמא  ְמעֹון ּבֶ ַרּבִ ּדְ   :ָקִמיְפְלֵגיּבְ ָסמּוְך,  "ַעל" - ן ָלִקיׁש ָסַברי ׁשִ   ּבְ

ֵעיַנן  י יֹוָחָנן ָסַבר: לֹא ּבָ ָסמּוְך.  - "ַעל"ְוַרּבִ   ּבְ
ָהא ֲחָדא ִזיְמָנא! וְ    ָהא ִאיְפְלגּו ּבְ

ְתַנן    :ּדִ
ֹוֵחט ּתֹוָדה ִלְפִנים ְוַלְחָמּה חּוץ ַלחֹוָמה " ֶחם -ַהׁשּ   . (מנחות עח:) "לֹא ָקַדׁש ַהּלֶ

  ?"ָמהחּוץ ַלחוֹ "ַמאי 
י   ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

אֵגי,  ית ּפָ   חּוץ ְלחֹוַמת ּבֵ
   ,ָקֵדיׁש  –ֲאָבל חּוץ ְלחֹוַמת ָהֲעָזָרה 

ֵעיַנן  ָסמּוְך.  (ויקרא ז, יב) 344"ַעל"ְולֹא ּבָ   ּבְ
י ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ָאַמר:  ׁשִ

  לֹא ָקֵדיׁש.  -ֲאִפיּלּו חּוץ ְלחֹוַמת ָהֲעָזָרה 
ֵעי :ַאְלָמא ָסמּוךְ  "ַעל"ַנן ּבָ    !ּבְ

  
ַהְתָרַאת ָסֵפק  א ּבְ    .ָקִמיְפְלֵגיֶאלָּ

  
ּה ֲחָדא ִזיְמָנא ִליֵגי ּבָ ָהא ַנִמי ָהא ּפְ    ,ּבְ

ִאיְתַמר    :ּדְ
ר זֹו ַהּיֹום" ּכָ אֹוַכל ּכִ בּוָעה ׁשֶ   :ְוָעַבר ַהּיֹום ְולֹא ֲאָכָלּה  ,"ׁשְ

י ן ָלִקיׁש וְ  יֹוָחָנן ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְרַוְייהוּ ּדְ  ַרּבִ   .ֵאינֹו לֹוֶקה :ָאְמִרי ּתַ
  

י   ָאַמר: ֵאינֹו לֹוֶקה,  יֹוָחָנן ַרּבִ
ה ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ ֲהָוה ֵליּה ָלאו ׁשֶ ּום ּדַ    ,ִמׁשּ

ה כָ וְ  ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ   ֵאין לֹוִקין ָעָליו,  - ל ָלאו ׁשֶ
ָמּה ַהְתָרָאה.  -ֲאָבל ַהְתָרַאת ָסֵפק    ׁשְ

  

                                                             

ַסח לֹא 343 ם ִזְבִחי ְולֹא ָיִלין ַלּבֶֹקר ֶזַבח ַחג ַהּפָ ַחט ַעל ָחֵמץ ּדַ   ִתׁשְ
ִחי 344 ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשֻ ֶ ׁשּ לּולֹת ּבַ ָ ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות ַמּצֹות ּבְ ׁשּ לּולֹת ּבַ ֶכת ַחּלֹת ּבְ ֶמן ְוסֶֹלת ֻמְרּבֶ ָ ׁשּ   ֶמןם ּבַ

    רש"י

  מתי' 
השוחט את הפסח על החמץ עובר בלא 

   . דלא תשחט על חמץ וגו':תעשה
. של בין הערבים דערב הפסח אף התמיד

   ששחטו על החמץ וטעמא יליף בגמ':
   . ששחטו על החמץ:ר''ש אומר הפסח בי''ד

. משום לא תשחט על חמץ דפסח לשמו חייב
ראויה היא (ושמה כשר הוא ושחיטה 

   שחיטה):
. דפסול הוא ושחיטה ושלא לשמו פטור

שאיה ראויה לאו שמה שחיטה והכי אית 
ליה לר''ש בכל דוכתי בכיסוי הדם (חולין דף 
פה.) ובאותו ואת בו (דף פא:) ובתשלומי 

   ארבעה וחמשה (ב''ק ע.):
. ששחטן בי''ד לאחר חצות ושאר כל הזבחים

מן ואע''ג על החמץ בין לשמן ושלא לש
שכשירין הן כדתן (זבחים דף ב.) כל הזבחים 

   שזבחו שלא לשמן כשירין:
. כדמפרש בגמ' בעידא דמחייב אפסח פטור

   לא מיחייב אשאר זבחים:
. בתוך הפסח אם לשמו שחטו לפסח ובמועד

על החמץ פטור מלא תשחט דפסח שלא בזמו 
   לשמו פסול והויא לה שחיטה שאיה ראויה:

   לא לשם שלמים:. אשלא לשמו
. דלהכי קאי והויא לה שחיטה ראויה חייב

וחייב משום לא תשחט בהדי לאו דלא יראה 
   ולא ימצא ואיכא מלקות מי דשחיטה:

   . ששחטן במועד על החמץ:ושאר כל הזבחים
. דהא כשירין הן ובגמ' בין לשמן בין כו' חייב

   מפרש דקרא אשאר זבחים מי אזהר:
. שמהחוץ מן החטאת ששחטה שלא ל

דפסולה היא כדתן בזבחים (שם) חוץ מן 
הפסח והחטאת וטעמא משום דכתיב 
בשחיטה חטאת היא מעוטא היא ולא 

   השחטת שלא לשמה:
  

  גמ' 
. ואע''ג דכתיב על עד שיהא החמץ לשוחט כו'

חמץ סתמא אם היה חמץ לאחד שאיו מבי 
החבורה ואפילו ישו עמו בעזרה ואלו 

והתרו בהן אין  השוחטין פסחיהן רואין אותו
עוברין כדמפרש לקמיה מדכתיב לא תשחט 
ולא ילין כל שישו בהלה ישו בשחיטה ואם 

   יש לא' מהן כולן עוברין:
. הדם דזריקה מי איתרביא במכילתא לזורק

יום ובמגע מחוסר כפורים  מדם זבחיך:
ובליה ואם טמאו ישרפו כדכתיב על זבח 

ל זבח התודה חלות ואמר מר במחות קרבו ע
   מלמד שאין הלחם קרוי קרבן אלא בזביחה:

   . קדושת הגוף:לא קדש הלחם
. הייו מקום חיצון שבירושלים בית פאגי

התם הוא דחוץ לחומת בית פאגי חוץ 
לירושלים הוא ואיו מקום אכילת קדשים 
קלים ואם יצאו שם פסלין התם ודאי לא 
מקדשא ליה שחיטה אבל אי חוץ לחומת 

דלאו גבי זבח קאי בשעת  עזרה קאי אע''ג
זביחה הואיל ובמקום הכשירו היה עומד 

   שפיר דמי ולא בעין על בסמוך:
   . הכא גבי חמץ:אלא

. דמלקות ליתא בהתראת ספק קא מיפלגי
אלא בהתראה וכי מתרין ביה לא תשחט על 
החמץ אי חזין חמץ גביה ומתרין ביה הויא 
התראת ודאי ואי לא התראת ספק היא 

תכח דהוה ליה בביתיה כיון דאן ואפילו אש
לא הוי ידעין לאו התראה היא ור' יוחן סבר 
התראת ספק שמה התראה ואי אישתכח 

   דהוה ליה מיחייב:
  . דלא תשא:פטור ממלקות
. וכי מתריה ביה אכלהו היום פן התראת ספק

תעבור על השבועה שמא יעבור שמא לא 
  יעבור על התראתו דעדיין יש שהות ביום:
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ְמעֹון בֶּ וְ  י ׁשִ    ,ָאַמר: ֵאינֹו לֹוֶקה ן ָלִקיׁש ַרּבִ
ֲהָוה ֵליּה ַהְתָרַאת ָסֵפק,  ּום ּדַ   ִמׁשּ

ָמּה ַהְתָרָאה.  -ְוַהְתָרַאת ָסֵפק    לֹא ׁשְ
ה  ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ    !לֹוִקין ָעָליו -ֲאָבל ָלאו ׁשֶ

  
ָסמּוְך ָקא ִמיְפְלגֵ  "ַעל"ְלעֹוָלם ּבְ    :יַאְמֵר     ,יּבְ

  ּוְצִריָכא. 
לִּ  ִאי ִאיּפַ    – ְלִעְנַין ָחֵמץיגּו ּדְ

י    :ֲהָוה ָאִמיָנא ָקָאַמר ַרּבִ ַההּוא הּוא ּדְ ָסמּוךְ  ּבְ ֵעיַנן "ַעל" ּבְ לֹא ּבָ    ,יֹוָחָנן ּדְ
ּום  ִאיֵתיּה ּדְ ִמׁשּ    .ִאיֵתיּה  -ִאיּסּור הּוא, ְוָכל ֵהיָכא ּדְ

ׁש ֶלֶחם  ְפִנים,  -ֲאָבל ְלִעְנַין ִמְקּדַ א ּבִ   לֹא ָקֵדיׁש ֶאלָּ
ָבֵעיַנן מֹוֶדה ֵליּה  ֵאיָמא ן ָלִקיׁש ּדְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָסמּוְך,  "ַעל"ְלַרּבִ   ּבְ

ֵאי  ּוָ ִאי ִאיֵתיּה ּגַ   ְקִדיׁש,  -ּדְ
   ,לֹא ְקִדיׁש  -ִאי לֹא 

ֲהָוה  י ּדַ ֵרתַא ִמיּדֵ ֵלי ׁשָ    ,ּכְ
   .ְצִריָכא

  
ׁש ֶלֶחם ְו  ַמִעיַנן ְלִעְנַין ִמְקּדַ    –ִאי ַאׁשְ

ַה     :ֲהָוה ָאִמיָנא י ְך ָאַמרּבְ ָבֵעיַנן  ַרּבִ ן ָלִקיׁש ּדְ ְמעֹון ּבֶ ָסמּוְך,  "ַעל"ׁשִ   ּבְ
ֵאי  ּוָ ִאי ִאיֵתיּה ּגַ   ְקִדיׁש,  -ּדְ

  לֹא ְקִדיׁש,  -ִאי לֹא 
ֵעיַנן   - ֲאָבל ְלִעְנַין ָחֵמץ  לֹא ּבָ י יֹוָחָנן ּדְ ָסמּוְך,  "ַעל"מֹוֶדה ֵליּה ְלַרּבִ   ּבְ

  ִאיּסּוָרא הּוא, ּדְ 
ִאיֵתיּה ְוָכל ֵהיָכ     ,ִאיֵתיּה  –א ּדְ

   .ְצִריָכא
  

    רש"י

פלוגי בחמץ ובלחמי . לאיוצריכי
   תודה:

. דמקדשי מידי דהוה אכלי שרת
גופה כדכתיב כל הוגע בהם 

יקדש ואין מקדשין אלא הכס 
   לתוכן:
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        סד, אסד, אסד, אסד, א    ––––    בבבבסג, סג, סג, סג,  .17
יּה  ָעא ִמיּנֵ ֲעָיאּבְ י ֶאת ַרב אֹוׁשַ   : ַאִמי ַרּבִ

ֹוֵחט    ,ֵאין לֹו ַלׁשּ
ֵני ֲחבּוָרה    ַמהּו?  -ֲאָבל ֵיׁש לֹו ְלֶאָחד ִמּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִתיב ַחט ַעל ֲחֵמְצךָ ' :ִמי כְּ ַחט ַעל  !?'לֹא ִתׁשְ ִתיב.  (שמות לד, כה) 345ָחֵמץ""לֹא ִתׁשְ   ּכְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
סֹוף ָהעֹוָלם ַנִמי ,ִאי ָהִכי    !ֲאִפיּלּו ְלֶאָחד ּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 
ַחט :ָאַמר ְקָרא   , (שמות לד, כה) ְולֹא ָיִלין" ... "לֹא ִתׁשְ

ַחט ַעל ָחֵמץ" ּום  "לֹא ִתׁשְ ָקְייִמי ֲעֵליּה ִמׁשּ   . "לֹא ָיִלין"ָהָנְך ּדְ
  
אַמר ָא  ּפָ   : ַרב ּפַ

ךְ  ְקִטיר ֶאת ַהֵחֶלב ּכֹ :ִהיְלּכָ ה -ֵהן ַהּמַ ֲעׂשֶ לֹא ּתַ    ,עֹוֵבר ּבְ
ְכָלל ֲהָלַנת ֵאמּוִריםֶיׁשְ וְ הֹוִאיל    . נֹו ּבִ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ א: ּדְ ּתַ ּפָ   ַרב ּפַ

ַסח ַעל ֶהָחֵמץ " ֹוֵחט ֶאת ַהּפֶ ה -ַהׁשּ ֲעׂשֶ לֹא תַּ    .עֹוֵבר ּבְ
   ?ֵאיָמַתי

זְ  ֹוֵחטּבִ הּוא ַלׁשּ    ,ַמן ׁשֶ
   ,אֹו ַלּזֹוֵרק

ֵני ֲחבּוָרה.    אֹו ְלֶאָחד ִמּבְ
סֹוף ָהעֹוָלם    . ֵאין ָזקּוק לוֹ  -ָהָיה ְלֶאָחד ּבְ

ֹוֵחט    ,ְוֶאָחד ַהׁשּ
   ,ְוֶאָחד ַהּזֹוֵרק

ְקִטיר  יב.  -ְוֶאָחד ַהּמַ   ַחּיָ
ר  ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ לּוםֵאינֹו ע -ֲאָבל ַהּמֹוֵלק ֶאת ָהעֹוף ּבְ לֹא ּכְ   . "ֹוֵבר ּבְ

  
   :ּוְרִמיְנהוּ 

ַסח ַעל ֶהָחֵמץ " ֹוֵחט ֶאת ַהּפֶ ה. -ַהׁשּ ֲעׂשֶ לֹא תַּ   עֹוֵבר ּבְ
  

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ִמיד.    ַאף ַהתָּ

ְלַבד.  ַסח ּבִ ּפֶ א ּבַ   ָאְמרּו לֹו: לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ
  

   ?ֵאיָמַתי
ׁש  ּיֵ ְזַמן ׁשֶ ֹוֵחט   :ּבִ    ,ַלׁשּ

   ,קאֹו ַלּזֹוֵר 
ֵני ֲחבּוָרה.    אֹו ְלֶאָחד ִמּבְ

סֹוף ָהעֹוָלם    ֵאין ָזקּוק לֹו.  -ָהָיה ְלֶאָחד ּבְ
ֹוֵחט    ,ְוֶאָחד ַהׁשּ

   ,ְוֶאָחד ַהּזֹוֵרק
   ,ְוֶאָחד ַהּמֹוֵלק
ה  ּזֶ יב –ְוֶאָחד ַהּמַ   .ַחּיָ

   

ְנָחה  ה.  -ֲאָבל ַהּקֹוֵמץ ֶאת ַהּמִ ֲעׂשֶ לֹא תַּ   ֵאינֹו עֹוֵבר ּבְ
  

ְקִטי ה -ר ֶאת ָהֵאימּוִרין ַהּמַ ֲעׂשֶ לֹא תַּ     ."ֵאינֹו עֹוֵבר ּבְ
  

ָיא ְמִליָקה    סד,א ִליָקהַא ַקׁשְ    .ּמְ

                                                             

ַסח 345 ם ִזְבִחי ְולֹא ָיִלין ַלּבֶֹקר ֶזַבח ַחג ַהּפָ ַחט ַעל ָחֵמץ ּדַ   לֹא ִתׁשְ

    "ירש

. הא דפשיטא לר''ל רב אושעיא
   לעיל הוא מיבעיא ליה:

. שאיו אפי' לאחד בסוף העולם
מבי חבורה מי אם ישו עמו 
בעזרה יעבור השוחט הזה עליו אם 
התרו בו כל בי חבורה בכלל לא 

   ילין מן הבשר הן בבל תותירו:
. בחד קרא לא תשחט ולא ילין

   יהו:
. של פסח על המקטיר את החלב

ץ שיש לו בשעת הקטרה אי החמ
לא היה לא' מבי חבורה חמץ 
בשעת שחיטה ויש לו לכהן 
המקטיר בשעת הקטרה עובר הוא 
ואע''ג דלא כתיב אלא לא תשחט 
וזריקה מתרביא במכילתא מדם 
אתי מי הקטרה מדסמכיה ללא 
ילין כל שישו בעבודה שלהן 
באזהרת הלה ישו מי באזהרת 

   ר:חמץ הילכך מקטיר מי עוב
. הואיל וישו בהלת אמורין
   דכתיב בהו מי לא ילין חלב חגי:

. של מחוסר אבל המולק את העוף
כיפורים דאמרן בפירקין (דף ט.) 
דכשר להקרבה אחר התמיד שהוא 
זמן שחיטת פסח איו עובר עליו 
משום לא תשחט על חמץ ולקמן 
מוקי לה כר''ש דמחייב מי אשאר 

ורה זבחים במועד והכא טעמ' לפט
משום די''ד לא מיחייב עליה 
אשאר זבחים ועוף דקט לאו 
דוקא אלא משום דאין דרך 
לשחוט שום קרבן בזמן שחיטת 
פסח דהייו אחר חצות אלא קרבן 
של מחוסר כיפורים כדי שיאכל 
פסחו לערב ורובייהו עוף מייתין 
זב וזבה ויולדת אפילו עשירים 

  ומצורע עי:
ל . כל היכא דכתיב עבעל בסמוך

משמע בסמוך והכא על חמץ כתיב 
   כמו ועליו מטה משה (במדבר ב):

   . בעזרה:בפים
. משהוקדשו בפה לחמי תודה

קדשו קדושת דמים ליאסר 
באכילה ובהאה אבל לא קדשו 
קדושת הגוף ואם טמאו פדין 
ויוצאין לחולין ושחיטת הזבח 
מקדשתן לגופן להיות פסלין 

  בטבול 
. את הפסח ואחד אחד השוחט

הזורק את דמו ואחד המולק 
   חטאת העוף דמחוסר כיפורים:

. מדמה כדכתיב והזה ואחד המזה
מדם החטאת וגו' ובחטאת העוף 
קאי והך סיפא דמשמע דעובר אף 
אשאר קרבות רמי לקמן ארישא 

   דקתי לא אמרו אלא פסח בלבד:
. במועד על אבל הקומץ מחה

   החמץ:
. דקמיצה ודאי לאו איו עובר

   שחיטה היא:
. בין פסח המקטיר את האימורין

בי''ד בין במועד אשאר זבחים איו 
   עובר:

. דס''ד קשיא מליקה אמליקה
בארבעה עשר קאמר וקתי דעבר 
אמליקה דומיא דשאר קרבות 
ועוד דקא חשיב ליה כשחיטה: 
ה''ג ולטעמיך תיקשי לך היא גופא 
דקתי רישא לא אמרו אלא פסח 
בלבד. אבל אשאר קרבות לא 

יב והדר תי אחד המולק מחי
  ואחד המזה:
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ָיא ַהְקָטָרה    .ַהְקָטָרהַא ַקׁשְ
  

י ָלְך ִהיא ּגּוָפא יְקׁשֵ    :ּוְלַטֲעִמיְך, ּתִ
ָקָתֵני:  ְלַבד"ּדְ ַסח ּבִ ּפֶ א ּבַ   , "לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ

ֵני    ,ֹוֵחטֶאָחד ַהׁשּ "  :ַוֲהַדר ּתָ
   ,ְוֶאָחד ַהּזֹוֵרק

   ,ְוֶאָחד ַהּמֹוֵלק
ה ּזֶ   ! "ְוֶאָחד ַהּמַ

  
י א: ָהא ְוָהא ַרּבִ ְמעֹון ֶאלָּ    :ׁשִ

ָיאַא ְמִליָקה  ִליָקה לֹא ַקׁשְ    :ּמְ
אן  ר  -ּכָ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ   ּבְ
אן  ל מֹוֵעד.  -ּכָ חּוּלֹו ׁשֶ   ּבְ

י ְמעֹון ִהיא ְוִאיִדי ְוִאיִדי ַרּבִ    .ׁשִ
  

ָיאַא ָרה ַהְקָט     :ַהְקָטָרה ַנִמי לֹא ַקׁשְ
ֵאי ִהיא ּנָ    :ּתַ

א ּדְ  ִחיָטה.  -ִאיּכָ יׁש ַהְקָטָרה ִלׁשְ ַמּקִ   ּדְ
א  יׁש.  -ְוִאיּכָ לֹא ַמּקִ   ַמאן ּדְ

  
  
  

    רש"י

. תרוייהו הך אלא הא והא
מתיתא רבי שמעון דמתי' 
דפטר אשאר קרבות בארבעה 

   עשר ומחייב עלייהו במועד:
. מליקה אמליקה לא קשיא

עשר  קמייתא דפטר בארבעה
קאי כדתי בה בהדיא ותא עוף 
והוא הדין לשאר זבחים אלא 
משום דאורחיה לעכוביה בו 
ביום אחר התמיד קט ליה 
ורישא דמתיתא בתרייתא 
דקתי מי לא אמרו אלא פסח 
בלבד רבי שמעון אמרה 
ואארבעה עשר קאי ואחד 
השוחט כו' דסיפא בחולו של 
מועד קאמר ואשמעין חיובא 

כשוחט דלא  לזורק ולמולק
   תימא שחיטה דווקא:

. הי תרתי סתמי תאי היא
תאי היא ואליבא דרבי שמעון 
מר מקיש הקטרה לעבודת הדם 
הואיל וישו בהלת אימורין 
ומר לית ליה האי היקישא 
דשחיטה קאמר רחמא וזריקה 
דמתרביא בהדיא מדם זבחי 

  אבל הקטרה לא:
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        סד, אסד, אסד, אסד, א .18
י ְיהּוָדה" ִמידַה אֹוֵמר: ַאף  ַרּבִ    וכו'. "תָּ
  

יּדְ ַמאי ַטְעָמא    ְיהּוָדה?  ַרּבִ
  

   :ָאַמר ָלְך 
  ֶזַבח ַהְמיּוָחד ִלי,  - (שמות לד, כה) 346"ִזְבִחי"

ִמיד.    ּוַמאי ִניהּו? ַהּתָ
  
  
  
ְמעֹון" י ׁשִ ַסח   אֹוֵמר:  ַרּבִ ר ּבְ ַהּפֶ ָעה ָעׂשָ מֹו ַאְרּבָ יב,  -ִלׁשְ   ַחּיָ

מֹו  ּלֹא ִלׁשְ טּור.  -ׁשֶ   ּפָ
  

ָבִחים ל ַהּזְ ָאר ּכָ ָמן  ,ּוׁשְ ּלֹא ִלׁשְ ָמן ּוֵבין ׁשֶ ין ִלׁשְ טּור.  -ּבֵ   ּפָ
  

מֹו  :ּוַבּמֹוֵעד טּור.  -ִלׁשְ   ּפָ
מֹו  ּלֹא ִלׁשְ יב.  -ׁשֶ   ַחּיָ

  
יּדְ ַמאי ַטְעָמא  ְמעֹון?  ַרּבִ   ׁשִ

  
ְכִתיב ֵרי ִזְמֵני (שמות לד, כה) "ִזְבִחי" (שמות כג, יח) 347"ִזְבִחי" :ּדִ    ,ּתְ

יּה:    . "ֶזַבח, ְזָבַחיי"ְקֵרי ּבֵ
  

ְלִגיְנהּו ַרֲחָמָנא ֵמֲה  ַתב "ְזָבַחיי" ,ָדֵדיְלַמאי ִהְלְכָתא ּפָ    ?ְולֹא ּכָ
  

א ֶזַבח   ְלֵמיַמר:  ִאיּכָ ְזַמן ּדְ יב  -ּבִ ָבַחייַא לֹא ְמַחּיֵ    ,ּזְ
א ֶזַבח  ֵליּכָ ְזַמן ּדְ ָבַחיי.  - ּבִ יב ַאּזְ   ְמַחּיֵ

  
  
  

מֹו : ּמֹוֵעד"ּוַב  טּור -ִלׁשְ מֹו  ,ּפָ ּלֹא ִלׁשְ יב –ׁשֶ   ."ַחּיָ
  

ּלֹּדְ ַטְעָמא  מֹו, ׁשֶ   א ִלׁשְ
טּור –ָתָמא ָהא ְס     .ּפָ

אי?    ְוַאּמַ
ָנה  ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ַסח ּבִ ָלִמים ָהֵוי!  -ּפֶ   ׁשְ

ּה  ְמַעּתְ ִמיּנָ ֵעי ֲעִקיָרה!  :ׁשָ ָנה ּבָ ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ַסח ּבִ   ּפֶ
  

י ָאַמר א ַרּבִ ְמּדָ ר ּגַ יא ּבַ   : ִחּיָ
י ֲחבּוָרה,    ִנְזְרָקה ִמּפִ
ָהיּו ּבְ  גֹון ׁשֶ ִני, ְוָאְמרּו: ּכְ ִחין ְלֶפַסח ׁשֵ   ָעִלים ְטֵמֵאי ֵמת, ְוִנּדָ

ַסח ָקֵאי. ְסָתֵמיּה ְלׁשּום ּפֶ   ּדִ
  
   

                                                             

ַסח 346 ם ִזְבִחי ְולֹא ָיִלין ַלּבֶֹקר ֶזַבח ַחג ַהּפָ ַחט ַעל ָחֵמץ ּדַ   לֹא ִתׁשְ
י ַעד ּבֶֹקר 347 ם ִזְבִחי ְולֹא ָיִלין ֵחֶלב ַחּגִ ח ַעל ָחֵמץ ּדַ   לֹא ִתְזּבַ

    רש"י

. תרי קראי זבחי זבחי תרי זימי
כתיבי שקיל י' דחד מיייהו 

וקרי ביה זבח ושדי אאידך 
דהייו פסח וקרי ביה זבחיי 

   לשאר זבחים:
. ולא ואמאי פלגיהו רחמא

כתב זבחיי בחד קרא והכל 
במשמע בין בפסח בין בשאר 

   זבחים:
. לומר לך בזמן דאיכא זבח

דהייו פסח בארבעה עשר לא 
   מחייב אשאר זבחים:

. מלא תשחט הא סתמא פטור
דאמרין כל כמה דלא עקר שם 

הוא פסח ושחטו פסח מייה 
בשאר ימות השה ופסול 

   ושחיטה שאיה ראויה היא:
. ולא אמרין סתמיה בעי עקירה

שלמים הוא ולשון בעיא הוא 
כלומר פשטין לה מהכא או 

   לא:
. כולם הודו בדבר מפי חבורה

זה לאוקומי מתי' דמשמע דבעי 
למעקר שם פסח מייה כגון 
שהיו בעליו טמאין בארבעה 

פסח שי  עשר דסתמיה לשם
  קאי מש''ה בעי עקירה:
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        בבבב- - - - סד, אסד, אסד, אסד, א .19
ָנה             ִמׁשְ

ַסח ּתֹות  :ַהּפֶ לׁש ּכִ ׁשָ ָחט ּבְ   ִנׁשְ
ֱאַמר ּנֶ ֲחטּו אֹ  :ׁשֶ ָרֵאל"ְוׁשָ   , (שמות יב, ו) 348"תֹו ּכל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ

  ָקָהל, 
  ְוֵעָדה, 

ָרֵאל.    ְוִיׂשְ
ת ָהִראׁשֹוָנהנִ  ָאה ָהֲעָזָרה    :ְכְנָסה ּכַ ְלתֹות ָהֲעָזָרה,  -ִנְתַמּלְ   ָנֲעלּו ּדַ

ְקעּו ֵהִריעּו ְוָתְקעּו,    תָּ
   ,ֲהִנים עֹוְמִדים ׁשּורֹות ׁשּורֹותַהכֹּ 

ִזיֵכי ֶכֶסף ּוְבִזיֵכי ָזָהב.  ּוִביֵדיֶהם   ּבְ
ֶסף ֶסף ּכֶ ה ּכֶ ּכּוּלָ    ,ׁשּוָרה ׁשֶ

ּכּוּלָ    ה ָזָהב ָזָהב, ְוׁשּוָרה ׁשֶ
  ְולֹא ָהיּו ְמעֹוָרִבים. 

ם.  יחּום ְוִיְקַרׁש ַהּדָ א ַיּנִ ּמָ ִזיִכים ׁשּוַלִיים, ׁשֶ   ְולֹא ָהיּו ַלּבְ
ל ַהכֹּ  ָרֵאל ְוִקּבֵ ַחט ִיׂשְ   ֵהן נֹוְתנֹו ַלֲחֵבירֹו ַוֲחֵבירֹו ַלֲחֵבירֹו, ׁשָ

ל ֶאת ָמֵלא ּוַמֲחִזיר ֶאת ָהֵריָקן.    ְמַקּבֵ
ֶנֶגד ַהְיסֹוד. ֵהן ַהּקָ ּכֹ ַח זֹוְרקֹו ְזִריָקה ַאַחת ּכְ ְזּבֵ   רֹוב ֵאֶצל ַהּמִ

ה,  ִנּיָ ת ׁשְ ת ִראׁשֹוָנה ְוִנְכְנָסה ּכַ   ָיְצָתה ּכַ
ית,  ִליׁשִ ה ִנְכְנָסה ׁשְ ִנּיָ   ָיְצָתה ׁשְ

ית.  ִליׁשִ ְ ִנָיה ְוַהׁשּ ְ ה ַהׁשּ ְך ַמֲעׂשֵ ה ָהִראׁשֹוָנה ּכָ ַמֲעׂשֵ   ּכְ
  

ל,    ָקְראּו ֶאת ַהּלֵ
נּו,  -ִאם ָגְמרּו    ׁשָ
נּו  ׁשּו,  -ְוִאם ׁשָ ּלְ   ׁשִ

ׁשּו ִמיֵמיֶהם. ּלְ לֹא ׁשִ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

יעּו  ית לֹא ִהּגִ ִליׁשִ ת ׁשְ ל ּכַ ַמע ה'ְל ִמיֵמיֶהם ׁשֶ י ִיׁשְ י כִּ   , (תהילים קטז, א) 349""ָאַהְבתִּ
ּה מּוָעִטין.  ַעּמָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  
ַמֲעׂשֵ  ת, ּכְ ּבָ ַ ׁשּ הּו ּבַ ְך ַמֲעׂשֵ חֹול ּכָ   הּו ּבַ

ַהכֹּ  א ׁשֶ ּלֶֹאּלָ ְרצֹון ֲחָכִמים.ֲהִנים ְמִדיִחים ֶאת ָהֲעָזָרה ׁשֶ   א ּבִ
  

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ֲערֹוֶבת,  ם ַהתַּ א ִמּדַ   ּכֹוס ָהָיה ְמַמּלֵ

ַח  ְזָרקֹו ְזִריָקה ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ    .ֲחָכִמיםְולֹא הֹודּו לֹו  - ַאַחת ַעל ּגַ
  

יִטין?  יַצד ּתֹוִלין ּוַמְפׁשִ   ּכֵ
  

ָתִלים ּכְ ְרֶזל ָהיּו ְקבּוִעים ּבַ ל ּבַ    ,אּוְנְקָליֹות ׁשֶ
יִטין.  ֶהן ּתֹוִלין ּוַמְפׁשִ ּבָ   ּוָבַעּמּוִדים ׁשֶ

יט  ֵאין לֹו ָמקֹום ִלְתלֹות ּוְלַהְפׁשִ ל ִמי ׁשֶ ם   -ּכָ ים ַוֲחָלִקים ָהיּו ׁשָ ּקִ    ,ַמְקלֹות ּדַ
ֵתפוֹ ַמנִּ     ,יַח ַעל ּכְ

ֶתף ֲחֵבירֹו ְותֹוֶלה.   ְוַעל ּכֶ
י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ר   סד,ב ָעה ָעׂשָ ׁשַ ^ ַאְרּבָ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ת, ׁשֶ   ּבָ
יט.  ֵתיפֹו ְותֹוֶלה ּוַמְפׁשִ ֶתף ֲחֵבירֹו ְוַיד ֲחֵבירֹו ַעל ּכְ יַח ָידֹו ַעל ּכֶ   ַמּנִ

   ,ְקָרעֹו ְוהֹוִציא ֶאת ֵאימּוָריו
ַח.  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֵגיס ְוִהְקִטיָרן ַעל ּגַ ּמָ   ְנָתנֹו ּבַ

ת  ִית,  -ָהִראׁשֹוָנה   ָיְצָתה ּכַ ַהר ַהּבַ ָבה ָלּה ּבְ   ְוָיׁשְ

                                                             

ִיםְוָהָיה ָלֶכם לְ  348 ין ָהַעְרּבָ ָרֵאל ּבֵ ֲחטּו אֹתֹו ּכֹל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ה ְוׁשָ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ָעה ָעׂשָ ֶמֶרת ַעד ַאְרּבָ   ִמׁשְ
ֲחנּוָני 349 ַמע ְיהָוה ֶאת קֹוִלי תַּ י ִיׁשְ י ּכִ   ָאַהְבתִּ

    רש"י

  מתי' 
. פסחי צבור הפסח שחט בשלש כיתות

בין שהצבור מועטין ויכולין לישחט כולן 
בבת אחת מצוה ליחלק לשלש כיתות זו 

   אחר זו:
. כפות גדולות לקבל בזיכי זהב ובזיכי כסף

   בהן הדם:
   . בגמ' מפרש טעמא:שכולה כסף כו'

. רחבין מלמטה םולא היו לבזיכין שוליי
אלא חדין תחתיהם כדי שלא יוכלו לישב 

   על הקרקע:
. כהים על גבי קרקע עד שמא ייחום

שיקבלו דם אחר מחמת שהן מרובין 
וישכחום ויקרוש הדם ולא יהא ראוי 

   לזרוק:
. אם ירצה שהשחיטה כשירה שחט ישראל

   בזרים בכל הקרבות:
   . הדם בבזך מצואר הטלה:וקיבל כהן
. שהרי בשורה הן עומדים עד רוותו לחבי

   המזבח:
. מיד הותו לו ומחזיר מקבל את המלא

   את הריקן שחזר אליו מיד כהן הזורק:
. בבזך עצמו זורק ולא מתה זריקה אחת

באצבע שאין לך קרבן טעון אצבע אלא 
   חטאת לבדה כדכתיב באצבעו:

. ברוחות שבמזבח שהיה יסוד כגד היסוד
מזבח והוא  תחתיהן וזורק לזקיפתו של

ופל ליסוד ולפי שאין היסוד מקיף את 
המזבח אלא את הצפון ואת המערב כדתן 
במסכת מדות (פ''ג משה א) לכך הוצרך 

   לומר כגד היסוד:
. הכל כאשר כך מעשה השיה ושלישית

   אמרו:
   . אכל כיתות קאי:קראו את ההלל
. כשהיו מתחילין לשחוט אם גמרו שו

הפסחים ומשך מתחילין לקרות ואם רבו 
זמן שחיטתן עד שגמרו ועדיין רבים 

   שוחטין חוזרין וקורין שיה:
. ועדיין לא גמרה שחיטת פסחי ואם שו

אותה כת שילשו וכן השיה וכן השלישית 
ואע''פ שלא אירע מעולם ששילשו לפי 
שהיו שם כהים מרובין ומהירין 

   במלאכתן:
   . אפילו פעם ראשון:לא הגיעו לאהבתי

שאמת ים מדיחין העזרהאלא שהכה .
המים מהלכת בעזרה וכשהן רוצין להדיח 
העזרה פוקקין את קב יציאתה והמים 
פושטין והולכין על גדותיה ומדיחין את כל 
העזרה שרצפה של שיש היתה כולה ואחר 
כך פותחין הקב והמים יוצאים ובערב 
הפסח מתוך שהדמים מרובים היו מדיחין 

אותה בשבת אותה והכהים היו מדיחין 
   שלא ברצון חכמים:

. המוטל על הרצפה מדם התערובות
   וטעמא מפרש בגמרא:

. מסמרים שראשיהן כפופין אוקליות
   בלע''ז: {ווים, אקולים}למעלה קרוק''ש 

. אלו עמודין קטים הרבה וקרויין בעמודין
סין כדאמרין במס' תמיד (פ''ג משה ה') 
דתן בית המטבחיים היה לצפוו של 

זבח ועליו שמוה עמודין וקרויין סין מ
וקורות של ארז על גביהן ואוקליות של 
ברזל היו קבועין בהן ושלשה סדרים שבהן 

   תולין ומפשיטין:
   . בעזרה במקום בית המטבחיים:קבועים

   . מחולקין מפוצלות קליפתן:חלקין
. ואיו יכול לתקן שחל להיות בשבת

   המקלות:
ותו בגידי . ותולה אידו על כתף חבירו

   ארכובותיו בזרועו:
   . קערה:במגיס

. בשבת קאמר שלא וישבה לה בהר הבית
   היו יכולין להוליך פסחיהן לבתיהן:
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ה  ִנּיָ ֵחיל,  -ׁשְ   ּבַ
ית  ִליׁשִ ְ ְמקֹוָמּה עֹוֶמֶדת  -ְוַהׁשּ   ּבִ

יָכה  ְסֵחיֶהן -ֲחׁשֵ   . ָיְצאּו ְוָצלּו ֶאת ּפִ
  

ָמָרא               ּגְ

  : ִיְצָחק יַרּבִ  ָאַמר
לֹ ל ׁשְ ּתֹות ׁשֶ לׁש ּכִ ׁשָ א ּבְ ָחט ֶאלָּ ַסח ִנׁשְ לֵֹאין ַהּפֶ ים ׁשְ ֵני ָאָדם. ׁשִ ים ּבְ   ׁשִ

  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ָרֵאל"וְ  "ה"ֵעָד וְ  "ָקָהל"   , (שמות יב, ו) "ִיׂשְ
ָקא ָלן ַבת ַאַחת    :ְמַסּפְ    ,ִאי ּבְ

ֶזה ַאַחר ֶזה,    ִאי ּבְ
ֵעיַנן ְך ּבָ לׁש  :ִהְלּכָ לֹׁשָ ל ׁשְ ּתֹות ׁשֶ לֹּכִ ים ׁשְ ֵני ָאָדם. ׁשִ ים ּבְ   ׁשִ

ַבת ַאַחת  ִאי ּבְ א,  -ּדְ   ָהא ִאיּכָ
ֶזה ַאַחר ֶזה  א -ְוִאי ּבְ   .ָהא ִאיּכָ

  
ין ַנִמי ַסְגָיא.  ִ ֲחִמׁשּ ְך ּבַ   ִהְלּכָ

ָלִתין ְוָעְבִדי,  ָעְייִלי ּתְ   ּדְ
ָרה ְוָנְפִקי ָרה,  ָעְייִלי ֲעׂשָ   ֲעׂשָ

ָר  ָרה. ְוָעְייִלי ֲעׂשָ   ה ְוָנְפִקי ֲעׂשָ
  
  
  

    רש"י

. לפי הסורג הוא בין בחיל
הסורג לחומת עזרת שים 

   בתחלת עליית ההר:
  גמ'

. קהל שלשים בכל כת וכת
עדה עשרה וישראל עשרה ו

   עשרה:
. דילמא בבת אחת מספקא ליה

   צוה לשוחטו ויהיו בה שלשים:
. שלש כתות של או בזה אחר זה

עשרה עשרה הלכך שלש כתות 
בעין דילמא בזה אחר זה 
קאמר ושל שלשים בעין דילמא 
בבת אחת קאמר ואיו יכול 

   לשוחטו בפחות משלשים:
. ברישא ב' סגי עיילי שלשים

סחיהן ופקי עשרה ושוחטים פ
מיייהו ועיילי י' חדשים דאי 
בהדדי קאמר הא איכא ואי 

    שלש כתות קאמר הא איכא:
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        סד, בסד, בסד, בסד, ב .20
ת ִראׁשֹוָנה" ְכְנָסה ּכַ ָאה ָהֲעָזָרה , ּנִ ְלתֹות ָהֲעָזָרה -ִנְתַמּלְ   ."ָנֲעלּו ּדַ
  

   :ִאיְתַמר
ֵיי ַנן.  ַאּבַ   ָאַמר: ִנְנֲעלּו ּתְ
ַנן.  ָרָבא   ָאַמר: נֹוֲעִלים ּתְ

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

א. ְלִמְסַמְך ַא  יּסָ   ּנִ
ֵיי א.  ַאּבַ יּסָ ָעְיילּו ָמֲעלּו, ְוָסְמִכיַנן ַאנִּ ה ּדְ ּמָ ַנן, ּכַ   ָאַמר: ִנְנֲעלּו ּתְ
א.  ָרָבא יּסָ ַנן, ְולֹא ָסְמִכיַנן ַאּנִ   ָאַמר: נֹוֲעִלין ּתְ

  
ְתַנן    :ְוָהא ּדִ

י ָאַמר"   : ְיהּוָדה ַרּבִ
לֹום ׁשֶ  ן ַמֲהַלְלֵאלַחס ְוׁשָ   ה, ִנְתַנּדָ  ֲעַקְבָיא ּבֶ

ָחְכָמה ּוְבִיְרַאת ֵחְטא ָרֵאל ּבְ ׂשְ ל ָאָדם ִמּיִ ֵאין ֲעָזָרה ִנְנֶעֶלת ַעל ּכָ    ,ׁשֶ
ן ַמֲהַלְלֵאלּכַ    !(עדויות ה, ו) "ֲעַקְבָיא ּבֶ
  

ֵיי ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה     ,ַאּבַ
   .ְוָרָבא ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה 

  
ֵיי    :ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה  ַאּבַ

ָעה ׁשָ ֲעָזָרה ּבְ ֲעַקְבָיא.  ֵאין ּבָ ָחְכָמה ּוְבִיְרַאת ֵחְטא ּכַ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ל ָאָדם ּבְ ְנֲעָלה ַעל ּכָ ּנִ   ׁשֶ
  

ָרֵאל  ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה:  ָרָבא ל ִיׂשְ ּנֹוֲעִלים אֹוָתּה ַעל ּכָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֲעָזָרה ּבְ    ,ֵאין ּבָ
ן ַמֲהַלְלֵאל.  ֲעַקְבָיא ּבֶ ָחְכָמה ּוְבִיְרַאת ֵחְטא ּכַ   ּבְ

  
  

נוּ  ַנן ּתָ    :ַרּבָ
יֵמי " ָהָיה ּבִ ַסח ֶאָחד ׁשֶ ֲעָזָרה, חּוץ ִמּפֶ לֵמעֹוָלם לֹא ִנְתַמֵעְך ָאָדם ּבָ   , ִהּלֵ

ְתַמֵעְך ּבֹו ָזֵקן ֶאָחד,  ּנִ   ׁשֶ
ַסח ְמעּוִכין" :ְוָהיּו קֹוְרִאים אֹותוֹ    . "ּפֶ

  

    רש"י

. מאליהן ומעשה עלין תן
   סים:

. וכל זמן שאין סמכין איסא
אותם  עלין מאליהן מיחין

ליכס ולא חיישין דלמא עיילי 
   כולהו ואין כאן שלש כיתות:

. במסכת עדיות חס ושלום כו'
תן ארבעה דברים העיד עקביא 
בן מהללאל כו' וקתי התם הוא 
היה אומר אין משקין לא את 
הגיורת ולא את המשוחררת 
אמרו לו מעשה בכרכמית שפחה 
שהיתה בירושלים והשקוה 

להם  שמעיה ואבטליון אמר
דוגמא השקוה דומין לה היו 
אותן שהשקוה וידוהו אמר רבי 
יהודה חס ושלום שעקביא 
תדה שאין עזרה עלת כו' 
כשהיתה עלת על כל אדם 
בערבי פסחים שהקהל גדול ורב 
אין בהם אחד בחכמה וביראת 

   חטא כעקביא:
  . על שם שתמעך:פסח מעוכין
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        סד, בסד, בסד, בסד, ב .21
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶלְך ִל " ס ַהּמֶ ׁש ַאְגִריּפַ יּקֵ ַעם ַאַחת ּבִ ָרֵאל.ּפַ אּוְכלֹוֵסי ִיׂשְ ן ֵעיָניו ּבְ   יתֵּ
ָסִחים. ָאַמר ֵליּה ְלכֹ  ּפְ ן ֵעיֶניָך ּבַ דֹול: תֵּ   ֵהן ּגָ

ל ֶאָחד    ,ָנַטל ּכֹוְלָיה ִמּכָ
ים ִריּבֹוא זּוֵגי ְכָליֹות ִ ׁשּ ם ׁשִ יֹוְצֵאי ִמְצַרִים.  -  ְוִנְמְצאּו ׁשָ ְפַלִים ּכְ   ּכִ

   ,ָטֵמאִמ   :ץחוּ 
ֶדֶרךְ וְ  ָהָיה ּבְ   ְרחֹוָקה.  ׁשֶ

ּלֹ  ַסח ּוֶפַסח ׁשֶ ל ּפֶ ֵני ָאָדם. ְוֵאין ְלָך ּכָ ָרה ּבְ   א ִנְמנּו ָעָליו יֹוֵתר ֵמֲעׂשָ

ין" :ָהיּו קֹוְרִאין אֹותוֹ וְ  ַסח ְמעּוּבִ   . ""ּפֶ
  

טֹוָרה ?!ָנַטל ּכֹוְלָיא ֵעי ַאּקְ     !ָהא ּבָ
  

ֲהַדר ַמְקִטיר ְלהוּ     .ּדַ
  

ּלֹ  - ג, יא) (ויקרא 350""ְוִהְקִטירוֹ  ְוָהְכִתיב: ל ׁשֶ ֶזהא ְיָעֵרב ֲחָלָביו ׁשֶ   ! ֶזה ּבָ
  

ֲהַדר ַמְקִטיר ְלהּו ֲחָדא ֲחָדא.    ּדַ
  

   :ְוָהַתְנָיא

ֶאָחד - (ויקרא ג, טז) 351""ְוִהְקִטיָרם" ֵהא ּכּוּלֹו ּכְ ּיְ   ! "ׁשֶ
  

ָעְלָמא,  ִפיָסה ּבְ א ַרק ּתְ   ֶאלָּ
ָיֲהִבין ֵליּה ִמיּדֵ  ְייהּו ַעד ּדְ ֵקיל ִמיּנַ ׁשָ   י ַאֲחִריָנא. ּדְ

  

                                                             

ה 350 ה ַליהֹוָ ֶ ָחה ֶלֶחם ִאׁשּ ְזּבֵ   ְוִהְקִטירֹו ַהּכֵֹהן ַהּמִ
הְוִהְקִטיָרם ַהּכֹ  351 ל ֵחֶלב ַליהֹוָ ה ְלֵריַח ִניחַֹח ּכָ ֶ ָחה ֶלֶחם ִאׁשּ ְזּבֵ   ֵהן ַהּמִ

    רש"י

 . עב על שם שהעםפסח מעובין
   רב:

. משמע לבדן שלא והקטירו
יערב חלבים של קרבן זה 

  בחלבים של קרבן אחר: 
כל האימורין שיהא כולו כאחד. 

   של קרבן:
. תופס כוליא תפיסה בעלמא

ומראה לשליח והוא ותן פול או 
  אבן כגדה:
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        סה, אסה, אסה, אסה, א    ––––    סד, בסד, בסד, בסד, ב .22
ִזיֵכי ֶכֶסף ּוְבִזיֵכי ָזָהב.  ֲהִנים עֹוְמִדים ׁשּורֹותּכֹ"   ׁשּורֹות ּוִביֵדיֶהם, ּבְ

ֶסף ֶסף ּכֶ ה ּכֶ ּכּוּלָ    ,ׁשּוָרה ׁשֶ
ה ָזָהב ָזָהב,  ּכּוּלָ   ְוׁשּוָרה ׁשֶ

   ."ְולֹא ָהיּו ְמעֹוָרִבים
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

יְלָמא א,  ִאיֵליָמא ּדִ ַכְסּפָ יִלי ּדְ ַדֲהָבא ּוְמָעּיְ ְקִלי ּדְ   ׁשָ
ר ְמָאה,  ,ָהָכא ַנִמי יִלי ּבַ ר ָמאָתן ּוְמָעּיְ ְקִלי ּבַ יְלָמא ׁשָ   ּדִ

יר ְטֵפי.  ּפִ ָהִכי ׁשַ א, ּדְ   ֶאלָּ
  
  
  
ִזיִכים ׁשּוַלִיים,ּלֹ "וְ  ם א ָהיּו ַלּבְ יחּום ְוִיְקַרׁש ַהּדָ א ַיּנִ ּמָ    ."ׁשֶ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ׁש " ְקּדָ ּמִ ּבַ ִזיִכים ׁשֶ ל ַהּבְ   לֹא ָהיּו ָלֶהן ׁשּוַלִיים,  - ּכָ

ִזיֵכי ְלבֹוָנה  ִניםל ׁשֶ חּוץ ִמּבְ    ,ֶלֶחם ַהּפָ
ֶחם ֶחם ְוִיְפרֹוס ַהּלֶ יחּום ַעל ַהּלֶ א ַיּנִ ּמָ   . "ׁשֶ

  
  
  
ל ַהכֹּ " ָרֵאל ְוִקּבֵ ַחט ִיׂשְ   נֹוְתנֹו ַלֲחֵבירֹו ַוֲחֵבירֹו ַלֲחֵבירֹו,  - ֵהןׁשָ

ל ֶאת ָמֵלא ּוַמֲחִזיר ֶאת ָהֵריָקן   . "ְמַקּבֵ
  

ָרֵאל?  ָלאו ִיׂשְ   לֹא ַסְגָיא ּדְ
  

ַמע ָלן    :ִהיא ּגּוָפא ָקא ַמׁשְ
יָרה. ּדִ  ׁשֵ ָזר ּכְ ִחיָטה ּבְ   ׁשְ
  
  
  
ל ַהּכֹ"    ."ֵהןְוִקּבֵ
  

ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ
ה הּונָּ ָלה ְוֵאיָלְך ִמְצַות ּכְ ּבָ   .ִמּקַ

  
  
  
  . "ירוֹ נֹוְתנֹו ַלֲחֵב "
  

ּה  ְמַעּתְ ִמיּנָ ּלֹ :ׁשָ ֶרֶגל הֹוָלָכה ׁשֶ    .ָהְוָיא הֹוָלָכה -א ּבָ
  

יְלָמא א :ּדִ    !הּוא ָנֵייד ּפּוְרּתָ
  
ַמע ָלןְו  א ַמאי ָקא ַמׁשְ    ?ֶאלָּ
  

ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ
ָרב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלְך"   . (משלי יד, כח) 352"ּבְ

                                                             

ת ָרזֹון 352 ָרב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלְך ּוְבֶאֶפס ְלאֹם ְמִחתַּ   ּבְ

    רש"י

. שורה שכולה כסף מאי טעמא
   כסף:

. כשהוא מחזיר אי ימא דילמא
הריקן ומקבל המלא זימין 
דמחזיר ריקן של זהב ומקבל 
מלא של כסף והוה ליה מורידין 

   בקודש:
חוץ מבזיכי לבוה של לחם 

. שהיו מיחין אותן אצל הפים
הלחם על השולחן והתקיו להם 
מושב שוליים רחב כדי שלא 
יסמכו על הלחם שאצלם ויפרסו 

שוי דפות דופותיו שהיה ע
כמין תיבה פרוצה שי 

   רוחותיה:
. דכתיב ושחט מקבלה ואילך כו'

את בן הבקר והקריבו בי אהרן 
וגו' ואמר מר במסכת חגיגה (דף 
יא.) והקריבו זו קבלת הדם 
לימד על הקבלה שטעוה 

   כהוה:
. שמעת מיה הולכה שלא ברגל

כי הא הויא הולכה ופלוגתא 
היא בשילהי פרק קמא דזבחים 

ף יד:) ארבע עבודות אמרו (ד
בדם שחיטה וקבלה והולכה 
וזריקה קבלה והולכה 
מוהקריבו פקי בשילהי פרק 
קמא דחגיגה ומאי אשמעין 
מתיתין דאיכפל למיתי סדר 
הולכתן היאך אי לאו הא אתא 

   לאשמעין:
. שהיו כולן ברב עם הדרת מלך

    עסוקין בעבודה:
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ֵלא ּוַמֲחִזיר ֶאת ִק " ל ֶאת ַהּמָ   וכו'. "ָהֵריָקןּבֵ
  

ָכא    . לֹא -ֲאָבל ִאיּפְ
  

יע ֵליּה  ילְ ְמַסּיַ ן ָלִקיׁש,  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ
י ָאַמרּדְ  ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

ְצֹות.    ֵאין ַמֲעִביִרים ַעל ַהּמִ
  
  
  
ַח ּכֹ" ְזּבֵ רֹוב ֵאֶצל ַהּמִ ֶנֶגד ַהְיסֹוד - ֵהן ַהּקָ   . "זֹוְרקֹו ְזִריָקה ַאַחת ּכְ
  
ַסח ּבִ ַמ  ָנא ּפֶ   ? 'ְזִריָקה'אן ּתָ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
י ִליִלי ִהיא ַרּבִ    .יֹוֵסי ַהּגְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י" ִליִלי ַרּבִ   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַהּגְ
ְזרֹ " ָמם תִּ ְקִטיר"ֶאת ּדָ ם תַּ ַח ְוֶאת ֶחְלּבָ ְזּבֵ   , (במדבר יח, יז) 353ק ַעל ַהּמִ
מוֹ ' א  'ּדָ ָמםלֹא ֶנֱאַמר ֶאּלָ   ,""ּדָ
א  'ֶחְלּבוֹ ' ם"לֹא ֶנֱאַמר ֶאּלָ   . "ֶחְלּבָ

ד  כֹור  ל:ַע ִלּמֵ    ,ּבְ
ר    ,ּוַמֲעׂשֵ

ֵהן ְטעּוִנין - ּוֶפַסח ִמים    :ׁשֶ ן ּדָ    ,ַמתַּ
ַח וְ  י ִמְזּבֵ    ."ֵאימּוִרין ְלַגּבֵ

  
  ?ְטעּוִנין ְיסֹודּדִ ְמָנָלן 

  
י ָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

  ֵמעֹוָלה,  (ויקרא א, יא) 354"יָקהְזִר " (במדבר יח, יז) "ְזִריָקה"ָאְתָיא 
ִתיב ָהָכא ְזרֹ :ּכְ ָמם תִּ ַח""ֶאת ּדָ ְזּבֵ   , (במדבר יח, יז) ק ַעל ַהּמִ

ֵני ַאֲהרֹ " :ּוְכִתיב ָהָתם ַח ָסִביב"ן ַהּכְֹוָזְרקּו ּבְ ְזּבֵ מֹו ַעל ַהּמִ   , (ויקרא א, יא) ֲהִנים ֶאת ּדָ
  ,ְיסֹודְטעּוָנה  -ָמה עֹוָלה 
ַסח    ָטעּון ְיסֹוד.  י ַנִמ  -ַאף ּפֶ

  
  ְמָנָלן?  -עֹוָלה ּגּוָפּה   סה,א

  
ח ָהעֹ" :ָאַמר ְקָרא   , (ויקרא ד, ז) 355"ָלהֶאל ְיסֹוד ִמְזּבַ

  .ְטעּוָנה ְיסֹוד - עֹוָלה  :ַאְלָמא
  

                                                             

ַח ְוֶאת ֶחְלבָּ  353 ְ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
ְזּבֵ  354 מֹו ַעל ַהּמִ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ּדָ ה ְוָזְרקּו ּבְ ַח ָצפָֹנה ִלְפֵני ְיהֹוָ ְזּבֵ ַחט אֹתֹו ַעל ֶיֶרְך ַהּמִ   ַח ָסִביב:ְוׁשָ
ים לִ  355 ּמִ ח ְקטֶֹרת ַהסַּ ם ַעל ַקְרנֹות ִמְזּבַ ַתח אֶֹהל מֹוֵע ְ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   דְפֵני ְיהָֹוה ֲאׁשֶ

    רש"י

. מחזיר את הריקן אבל איפכא
ברישא לא דמכי מושיט ליה 

מיד בעי לקבולי דאין  האי
מעבירין על המצוה מאחר 

   שבאת לידו:
. מאן תא פסח בזריקה

למרחוק ולא בשפיכה בחת 
מקריב הכלי לכותל המזבח 
דאיכא למאן דאמר בפרק 
בתרא (דף קכא.) פסח בשפיכה 
ורבי ישמעאל היא דמפיק ליה 
מודם זבחיך ישפך במסכת 
זבחים בפרק בית שמאי אין לך 

ה באצבע אלא קרבן שצריך מת
חטאת בלבד אבל כל שאר 
קרבות מתן דם על ידי זריקת 

   כל הכלי:
. בבכור כתיב אך דמו לא אמר
   בכור שור וגו':

. אלמא אחריי מי אלא דמם
מישתמעי לימד על הפסח 
ומעשר בהמה שלא מציו להם 
מתן דמים בתורה אלא כאן 

  וכתיב תזרק ולא כתיב תשפך:
 . שמתן דמהועולה גופה מלן

במקום שיש תחתיו יסוד 
למעוטי מזרח ודרום חוץ 
מאמה למזרח אצל צפון ואמה 
לדרום אצל מערב דהכי תן 
(מדות פ''ג מ''א) אוכל במזרח 

   אמה אחת ובדרום אמה אחת:
. גבי אל יסוד מזבח העולה

חטאת [שיא] כתיב ולקח הכהן 
מדם החטאת באצבעו ותן על 
קרות מזבח העולה ואת דמו 

וד מזבח העולה ישפך אל יס
וה''ל למיכתב אל יסוד המזבח 
למה לי דכתיב מזבח העולה 
אלא הכי קאמר אל יסוד מזבח 

    תעשה העולה:
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ת ִראׁשֹוָנה " ה, ָיְצָתה ּכַ ִנּיָ ת ׁשְ   ְוִנְכְנָסה ּכַ

ית,  ִליׁשִ ה ִנְכְנָסה ׁשְ ִנּיָ   ָיְצָתה ׁשְ
יתּכְ  ִליׁשִ ְ ִנָיה ְוַהׁשּ ְ ה ַהׁשּ ְך ַמֲעׂשֵ ה ָהִראׁשֹוָנה ּכָ    ."ַמֲעׂשֵ
  

ָנא    :ּתָ
ת ַעְצָלִנית - ִהיא ִנְקֵראת "   . "ּכַ
  

ָלאו ָהִכי י ּדְ    ?ַמאי ָהֵוי ְלהּו ְלֶמיֱעַבד - ְוָהא לֹא ַסּגִ
  

ְייהּו.  ֵעי ְלהּו ְלָזרֹוֵזי ַנְפׁשַ   ֲאִפיּלּו ָהִכי ִאיּבָ
  

   :ַתְנָיא
  אֹוֵמר:  יַרּבִ "

ם ּוְבלֹא ּבּוְרִסי,  סָּ לֹא ּבַ ר ָלעֹוָלם ּבְ   ִאי ֶאְפׁשָ
ֵרי ִמי  ם - ַאׁשְ סָּ ֻנתֹו ּבַ אּוּמָ    ,ׁשֶ

אּוָמֻנתֹו ּבּוְרִסי.  -אֹוי לֹו ְלִמי    ׁשֶ
  

לֹא ְזָכִרים ּוְבלֹא ְנֵקבֹות.  ר ָלעֹוָלם ּבְ   ִאי ֶאְפׁשָ
ֵרי ִמי  ָניו ְזָכִרים,  - ַאׁשְ ּבָ   ׁשֶ

ָניו ְנֵקבֹות -ְלִמי אֹוי לֹו  ּבָ   . "ׁשֶ
  
  
  

    רש"י

. מפי שתעצלה להיות עצלית
   אחרוה:

. דמצוה והא לא סגי דלאו הכי
   לשלש כתות:

. להיות מן לזרוזי פשייהו
  הראשוים:
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חֹול " הּו ּבַ ַמֲעׂשֵ ת, ּכְ ּבָ ַ ׁשּ הּו ּבַ ְך ַמֲעׂשֵ   ּכָ

ְרצֹון ֲחָכִמים ּלֹא ּבִ ַהּכֲֹהִנים ְמִדיִחים ֶאת ָהֲעָזָרה ׁשֶ א ׁשֶ   ."ֶאּלָ
  
ּלֹ" ְרצֹוןׁשֶ   ַמאן?  -  "א ּבִ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ּלֹ ְרצֹוןׁשֶ י א ּבִ   ר. ֱאִליֶעזֶ  ַרּבִ

  
ַנן  ִאי ַרּבָ בּות הּוא -ָהא ָאְמִרי  -ּדְ    ,ׁשְ

ׁש. ְו  ְקּדָ ּמִ בּות ּבַ   ֵאין ׁשְ
  

  ַמאי ִהיא? 
  
   :ַתְנָיאּדְ 
   ,ַהחֹוֵלב  :ֶאָחד"

ץוְ     ,ַהְמַחּבֵ
ן  ְגרֹוְגרֹות.  - ְוַהְמַגּבֵ   ּכִ

ד    ,ַהְמַכּבֵ
ץ    ,ְוַהְמַרּבֵ

ַבׁש  ׁשֹוֵגג ּבְ  :ְוָהרֹוֶדה ַחּלֹות ּדְ ת ׁשַ ּבְ את,  -ּבָ יב ַחטָּ   ַחּיָ
יֹום טֹוב  ִעים,  - ֵהִזיד ּבְ   לֹוֶקה ֶאת ָהַאְרּבָ

ְבֵרי י ּדִ   . ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

   ,ֶאָחד ֶזה
בּות - ְוֶאָחד ֶזה  ּום ׁשְ א ִמׁשּ   . "ֵאינֹו ֶאּלָ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

יָמא ּלֹ " :ֲאִפיּלּו ּתֵ ְרצֹון ֲחָכִמיםׁשֶ י – "א ּבִ   ָנָתן ִהיא.  ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   אֹוֵמר:  ָנָתן ַרּבִ

בּות ְצִריָכה  ירּו,  -ׁשְ   ִהתִּ
ֵאיָנּה ְצִריָכה  בּות ׁשֶ ירוּ  -ׁשְ   . "לֹא ִהתִּ

  
  
  

    רש"י

. דאמר שלא ברצון רבי אליעזר
א גבי מכבד דהייו דומיא בעלמ

דהדחה איכא חיוב חטאת הלכך 
במקדש כשכבר עשה צורך 

   גבוה אסור:
. מושך החלב מן החולב

   הבהמה:
. מעמיד החלב ועושה מחבץ

ממו חביצין שקורין מטו''ש 
   : {גושים (של חלב חמוץ)}

. מכבד ומרבץ אחד זה ואחד זה
ורודה אבל מאידך לא קאמרי 

י הו דתולדות אב מלאכה
כדאמרין בפרק המציע רבי 
אליעזר משום הכי מחייב חולב 
משום מפרק מגבן משום בוה 
מחבץ משום בורר בהמציע 
ומרבץ ומכבד מפרש התם 

   משום אשוויי גומות:
. מדכתיב (שמואל א' יד) ורודה

   ויטבול אותה ביערת הדבש:
. לעולם רבן רב אשי אמר

דאמרי בעלמא מי שבות הוא 
ן דאמר שבות ומתי' כר' ת

שאיה צריכה לא התירו 
  במקדש:
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י ְיהּוָדה" א :אֹוֵמר ַרּבִ ֲערֹוֶבת,  ּכֹוס ָהָיה ְמַמּלֵ ם ַהתַּ   ִמּדַ

ְזּבֵ  י ַהּמִ ּבֵ   . "ְולֹא הֹודּו לֹו ֲחָכִמים - ַח ְזָרקֹו ְזִריָקה ַאַחת ַעל ּגַ
  

ְנָיא    :ּתַ
י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ֲערֹובֹות,  ם ַהתַּ א ִמּדַ   ּכֹוס ָהָיה ְמַמּלֵ
ל ֶאָחד ֵמֶהן  מֹו ׁשֶ ֵפְך ּדָ ָ ִאם ִיׁשּ ירֹו.  ֶזה - ִנְמָצא ׁשֶ   ַמְכׁשִ

י ְיהּוָדהָאְמרּו לֹו ְל    : ַרּבִ
ְכִלי ל ּבִ    !"ַוֲהלֹא לֹא ִנְתַקּבֵ

  ָנא ָיְדִעי?!ְמ 
ְכִלי ל ּבִ א לֹא ִנְתַקּבֵ ּמָ א ָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה: ׁשֶ    ?ֶאלָּ

ְכִלי.  ל ּבִ ִנְתַקּבֵ א ּבְ י ֶאלָּ   ָאַמר ָלֶהן: ַאף ֲאִני לֹא ָאַמְרּתִ
  ְמָנא ָיַדע? 

  ֲהִנים ְזִריִזין ֵהן.ּכֹ 
יךְ  -ִאי ְזִריִזין  ּפֵ ּתַ אי ִמׁשְ    !ַאּמַ

  
ב ְזִריזּוַתְייהּו ּדְ  יְך. ַאּגַ ּפֵ ּתַ   ָעְבִדי ִמׁשְ

  
ְמִצית ְמעֹוָרב ּבֹו!  ם ַהּתַ   ַוֲהלֹא ּדַ

  
י   ָאַמר: ּדְ ְיהּוָדה ְלַטְעֵמיּה  ַרּבִ

ְמִצית  ם ַהּתַ ָיא הּוא.  -ּדַ ם ְמַעלְּ   ּדַ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ְמִצית " ם ַהתַּ ַאְזָהָרה. -ּדַ   ּבְ

י ֵרתאֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ ִהיּכָ   . "ּבְ
  

יְוָהָאַמר    : ְלָעָזרֶא  ַרּבִ
י מֹוֶדה ָרה  ַרּבִ ּפָ ר, ׁשֶ  -ְיהּוָדה ְלִעְנַין ּכַ   ֵאינֹו ְמַכּפֵ

ֱאַמר:  ּנֶ ר""ׁשֶ ֶפׁש ְיַכּפֵ ּנֶ ם הּוא ּבַ י ַהּדָ   ,  (ויקרא יז, יא) 356כִּ
ֶפׁש יֹוְצָאה ּבֹו   סה,ב ַהּנֶ ם ׁשֶ ר,  -ּדָ   ְמַכּפֵ

ֶפׁש יֹוְצָאה ּבֹו  ֵאין ַהּנֶ ם ׁשֶ ר -ּדָ    !ֵאינֹו ְמַכּפֵ
  

א י ֶאלָּ   ָאַמר: ּדְ ְיהּוָדה ְלַטְעֵמיּה  ַרּבִ
ם ל ּדָ ם ְמַבּטֵ   . ֵאין ּדָ

  

                                                             

נֶּ  356 ם הּוא ּבַ י ַהּדָ ר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכם ּכִ ַח ְלַכּפֵ ְזּבֵ יו ָלֶכם ַעל ַהּמִ ם ִהוא ַוֲאִני ְנַתתִּ ּדָ ר ּבַ ׂשָ י ֶנֶפׁש ַהּבָ רֶפ ּכִ   ׁש ְיַכּפֵ

    רש"י

. שאם שפך דמו של אחד מהן
   לארץ ולא זרק ממו למזבח:

. שהרי מצא כוס זה מכשירו
   מעורב בו מן השפך:

. אותו שמא לא תקבל בכלי
שאתה רוצה להכשיר שמא לא 
תקבל בכלי ותו לא מהיא ליה 
זריקה דתן שפך מצואר בהמה 

אספו פסול בזבחים על הרצפה ו
   בפרק שי (דף טו.):
. שיועיל אלא אף אי לא אמרתי

   כשתקבל בכלי:
. רבי יהודה אם ומא ידע

תקבל בכלי והא חששא בעלמא 
הוא דקאמר שאם ישפך דמו 
וכיון דלתקוי ספיקי אתא היכי 

   מיתקי בהכי שמא לא תקבל:
. וליכא למיחש כהים זריזין הן

לשמא לא קיבלוהו לישא 
אחריא שמא לא תקבל בכלי 
כל זה שאתה שואב מארץ 
ומצאת זורק דם פסול אף אי 
לא אמרתי למלאות אלא 
ממקום שיודעין ששפכו שם 
דמים שתקבלו בכלי ואי משום 
דמיערב בהו מהאי דלא תקבל 
כגון דם התמצית הא קא פריך 

   ליה בסיפא וראשון עיקר:
. היכן שפכין הא אי זריזין הן

   ן וידעי:זריזין ה
. שממהרים אגב זריזותייהו

לרוץ ולקרב ולזרוק מיתשיד 
   מידייהו:

. של פסחים והלא דם התמצית
הרבה מעורב בו ואי שפך דם 
של אחד כולו בטל במיעוטו ומה 

   תועיל זריקה שהרי בטל:
. של חולין ושל דם התמצית

   קדשים:
. בלאו ולא כרת דכתיב באזהרה

כי פש כל בשר דמו בפשו הוא 
ו' עד כל אוכליו יכרת יצא דם וג

התמצית שאיו דם הפש 
ובמסכת כריתות מפרש טעמא 
חמשה לאוין כתיבי בדם 

   ומייתיר חד לדם התמצית:
. שאיו ראוי לעין כפרה

   לזריקה:
. דם דם שהפש יוצאה בו

קילוח שה' דמים הם בפרק דם 
   שחיטה:

אלא ר' יהודה לטעמיה דאמר 
. הלכך לא אין דם מבטל דם

ההוא דאישתפיך ובכל  בטיל
פורתא דמטי מייה למזבח 
זריקה היא ומיתכשר ומילתיה 
דרבי יהודה בזבחים בפרק כל 
הזבחים שתערבו דקתי גבי 
דם זבחים דם שתערב במים 
אם יש בו מראית דם כשר 
תערב בדם בהמת חולין או 
בדם חיה רואין את הפסול 
כאילו היה מים ואם יש בכשר 

ית דם כשר כדי להיות בהן מרא
ואם לאו פסול ר' יהודה אומר 

    אין דם מבטל דם:
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ְנָיא    :ּתַ

י ָאַמר ָלֶהן"   : ֲחָכִמיםַל  ְיהּוָדה ַרּבִ
ה ּפֹוְקִקין ֶאת ָהֲעָזָרה?    ְלִדְבֵריֶכם, ָלּמָ

ַבח הּוא ִלְבֵני ַאֲהרֹ ְלכּו ַעד ַאְרּכּובֹוֵתיֶהםָאְמרּו לֹו: ׁשֶ ּיֵ םּבַ  ן ׁשֶ    ."ּדָ
  

  ְוָהא ָקא ָחֵייץ! 
  

  ְוֵאינֹו חֹוֵצץ.  -ַלח הּוא 
  

ַתְנָיא ּדְ    :ּכִ
ם " יוֹ וְ ַהּדָ ַבׁש וְ  ֶהָחָלבוְ  ַהּדְ    :ַהּדְ

ים    חֹוְצִצין,  - ְיֵבׁשִ
  . "ֵאין חֹוְצִצין -ַלִחין 

  
וֵסי ָמאַנְייהּו,  ּוְ   ָהא ָקִמּתַ

  :357ַתְנָיאוְ 
ין" ָטׁשִ ָגָדיו ְמטּוׁשְ סּוָלה -ַבד ְוָע  ,ָהיּו ּבְ   . "ֲעבֹוָדתֹו ּפְ
  

יָמא ַמְדלּו ְלהּו ְלָמאַנְייהוּ  :ְוִכי ּתֵ   , (ויקרא ו, ג) 358ִמּדֹו ַבד""" :ְוָהַתְנָיא – ּדְ
  

ּלֹ  - "ִמּדוֹ " תֹו, ׁשֶ ִמּדָ   ! "א ֶיְחַסר ְולֹא יֹוִתירּכְ
  

ָלאו ֲעבֹוָדה ִהיא.  ֶבׁש ּדְ הֹוָלַכת ָהֵאיָבִרים ַלּכֶ   ּבְ
  
ה ְוָהא ִמ א?! לֹוְ  הּוּנָ ָבֵעי ּכְ   ֲעבֹוָדה ִהיא!  - ּדְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ָחהֵהן ֶאת ַהּכֹ"ְוִהְקִריב ַהּכֹ" ְזּבֵ ֶבׁש  - (ויקרא א, יג) 359"ל ַהּמִ   ! "זֹו הֹוָלַכת ָהֵאָבִרים ַלּכֶ
  

א  ָלאו ֲעבֹוָדה ִהיא. ּבְ ֶאלָּ ֲעָרָכה ּדְ   הֹוָלַכת ֵעִצים ַלּמַ
  

ֶבׁש  הֹוָלַכת ֵאָבִרים ַלּכֶ    ,ּבְ
ַח ּוְב  ְזּבֵ ם ַלּמִ   ִמיָהא ֵהיִכי ָאְזִלי?  - הֹוָלַכת ּדָ
  

י  י ַאִאיְצַטּבֵ ְמַסּגֵ   ּדִ
  
  
  

                                                             

 ּוְתַנןּוְתַנןּוְתַנןּוְתַנן מסורת הש"ס. גירסת וילנא: 357

ר ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהעָֹלה 358 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   ַעל ַהּמִ
ָרַעִים ִיְרַחץ 359 ֶרב ְוַהּכְ ה ְוַהּקֶ ה ֵריַח ִניחַֹח ַליהֹוָ ֵ ָחה עָֹלה הּוא ִאׁשּ ּבֵ ְז ִים ְוִהְקִריב ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּכֹל ְוִהְקִטיר ַהּמִ ּמָ   ּבַ

    רש"י

   . גרסין:תיא
. את קב לדבריכם למה פוקקין

חומת העזרה שהדמים 
המתערבין באמה יוצאים בו 
לחוץ והיו פוקקין אותו בכל 
ערבי פסחים בשלמא לדידי כדי 
שלא יצא כל דם השפך 
וכשמילא כוס התערובות מצא 

כו ואם שפך אחד מכולם . בתו
מהן בלא זריקה מצא זורק 

   ממו:
. בין רגליהן והא קא הוי חציצה

לרצפה דתן בזבחים (ד' טו:) 
עומד על הכלי או על גבי רגל 
חבירו פסול דבעין לעמוד 

   לשרת ואין זה עמידה:
   . לעין טבילה תן:חוצץ

   . מתלכלכין בדם:מיתווסי
   . ולבש הכהן מדו בד:מדו

   ץ:. שוה לארכמדתו
. בהולכת אברים דלאו עבודה

היו מצו מדלן להו ולקמיה פריך 
   ושאר עבודות היכי עביד:

. דגבייהו כתיב זו הולכת אברים
   האי קרא והקרב והכרעים וגו':

. איצטבאות דמסגו אאיצטבי
של בין היו שם והרי הן 

  כרצפה:
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        ה, בה, בה, בה, בסססס .27
יִטין " יָצד ּתֹוִלין ּוַמְפׁשִ ָתִליםּכֵ ּכְ ְרֶזל ָהיּו ְקבּוִעים ּבַ ל ּבַ    ,אּוְנְקָליֹות ׁשֶ

יִטין.  ֶהן ּתֹוִלין ּוַמְפׁשִ ּבָ   ּוָבַעּמּוִדים ׁשֶ
ֵאין לוֹ  ל ִמי ׁשֶ יט  ּכָ ם   -ָמקֹום ִלְתלֹות ּוְלַהְפׁשִ ים ַוֲחָלִקים ָהיּו ׁשָ ּקִ    ,ַמְקלֹות ּדַ

ֵתפוֹ  יַח ַעל ּכְ    ,ַמּנִ
ֶתף ֲחֵבירֹו ְותֹוֶלה.   ְוַעל ּכֶ

י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ר ָעה ָעׂשָ ת,  ַאְרּבָ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ   ׁשֶ

ֶתף ֲחֵבירֹו ְוַיד ֲחֵבירֹו  יַח ָידֹו ַעל ּכֶ יט. ַמּנִ ֵתיפֹו ְותֹוֶלה ּוַמְפׁשִ   ַעל ּכְ
   ,ְקָרעֹו ְוהֹוִציא ֶאת ֵאימּוָריו

ַח  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֵגיס ְוִהְקִטיָרן ַעל ּגַ ּמָ   . "ְנָתנֹו ּבַ
  

ר ְלהוּ     !ַאּטּו הּוא ּגּוֵפיּה ֲהָוה ְמַקּטֵ
  

ַח.  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ   ֵאיָמא: ְלַהְקִטיָרן ַעל ּגַ
  
  
  
ת ִראׁשֹוָנה " ִית,  -ָיְצָתה ּכַ ַהר ַהּבַ ָבה ָלּה ּבְ   ְוָיׁשְ

ה  ִנּיָ ֵחיל,  -ׁשְ   ּבַ
ית  ִליׁשִ ְ ְמקֹוָמּה עֹוֶמֶדת  -ְוַהׁשּ   ּבִ

יָכה  ְסֵחיֶהן -ֲחׁשֵ   ."ָיְצאּו ְוָצלּו ֶאת ּפִ
  

ָנא    :ּתָ
ְסחֹו " ל ֶאָחד ְוֶאָחד נֹוֵתן ּפִ יל ַלֲאחֹוָריו ,עֹורוֹ ּבְ ּכָ   . "ּוַמְפׁשִ
  

  : ַרב ִעיִליׁש ָאַמר 
   .יעּותַטיָּ 
  

        הדרן עלך תמיד נשחטהדרן עלך תמיד נשחטהדרן עלך תמיד נשחטהדרן עלך תמיד נשחט
   

 

    

    רש"י

והקטירן סלקא דעתך הוא 
. בתמיה והא גופיה מקטר להו

קיימין כדתי  זר הוא דבזר
ותן על כתיפו ועל כתף חבירו 
ותולה ומפשיט וכהים לא היו 
מפשיטין קדשים קלים דמה לי 
ולהן ואפילו הפשט ויתוח של 
עולה שהוא מצוה כשר בזר 
כדאמרין בשילהי פרק ב' 
דיומא (ד' כו:) ואית דמפרשי 
אטו במגס גופיה מקטר להו 
ולאו מילתא היא דודאי 

טרה בכלי אורחיה למתי הק
   שרת:

. ותן במגס עד להקטירן
שיבוא הראוי להקטירן 

   ויקטירם:
. כשהיו הולכין כל אחד ואחד

לבתיהם היה ותן פסחו בעורו 
   ומפשילו לאחוריו:

   . שם חכם:אמר רב עיליש
. דרך סוחרים טייעות

   ישמעאלים הוא זה:
  
  


