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 לבריאות והצלחת

 שמואל בן זכריה וקלרה אידל. מרים בת יהושע ומרתא

 פתחיה בן יאיר וחנה. חגית בת שמואל ומרים 

 וילדיהם דרור הלל ואשר יש'

 אפרים ואורליעודד בן שמואל ומרים. מעין בת 

 וילדיהם ידידיה רננה שירה אמונה

 רועי בן משה ושרה. תמר בת שמואל ומרים

 לרפואת חיים שמואל בן סימה

 לעילוי נשמת פרל בת רבקה ע"ה

 

 לעילוי נשמת 

 ע"ה בת יבלחט"א יעקב אליהו ושרה הורביץשולביץ אלישבע 

 

 לעילוי נשמת 

 ואביבה הורביץהבחור שמואל אלעזר ז"ל בן יבלחט"א נתן 

 

 הימנו ודבר אחר 

יתנו , לא נתפרש בכתוב שבעניין קרבן תודה

בהיקש , והדבר למד החזה והשוק לכהן

שהוקשה תודה לשלמים, ]ובשלמים נאמר, 

"ְוָהָיה ֶהָחֶזה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו. ְוֵאת ׁשֹוק ַהָיִמין ִתְתנּו 

 ְתרּוָמה ַלֹכֵהן"[.

מכל מקום, אחר שלמדנו בהיקש, שחזה ושוק ו

יש ללמוד של תודה ניתנים לאכילת הכהן, 

שזמן אכילת חזה ושוק זה הוא  ,מהמפורש בה

, כי נאמר בעניינה, "ּוְבַשר ֶזַבח תֹוַדת יום ולילה

 ְׁשָלָמיו ְביֹום ָקְרָבנֹו ֵיָאֵכל לֹא ַיִניַח ִמֶמנּו ַעד ֹבֶקר".

, כזמן אכילת חזה דין כזה האם, ונחלקו חכמים

וגם , הלמד מהמפורש בענייןושוק של תודה, ]

, שאינו חוזר נחשב כדבר הלמד בהיקש[, מהיקש

ומלמד בהיקש, או כדבר המפורש בכתוב, שחוזר 

 ומלמד בהיקש.

הימנו ודבר אחר נחשב  –לדעת רבי רבי ישמעאל 

  .ואינו חוזר ומלמד בהיקש, כהיקש

הימנו ודבר אחר אינו נחשב  –ולדעת רבי עקיבא 

 . וחוזר ומלמד בהיקש, כהיקש

 

 אכילת הבכור

, שנאמר, "ּוְבָשָרם לכהנים. בשר הבכור נאכל א

 ַכֲחֵזה ַהְתנּוָפה ּוְכׁשֹוק ַהָיִמין ְלָך ִיְהֶיה".ִיְהֶיה ָלְך 

, שנאמר, בכל העיר. מקום אכילת הבכור ב

ה  מָׁ ֹעֹלֵתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ְוֵאת ַמְעְשֹרֵתיֶכם ְוֵאת "ַוֲהֵבאֶתם שָׁ

ּוְבֹכֹרת ְבַקְרֶכם ְתרּוַמת ֶיְדֶכם ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדֹבֵתיֶכם 

ם ִלְפֵני ה' לאֵֹקיֶכם", ומתוך  ְוצֹאְנֶכם. ַוֲאַכְלֶתם שָׁ

שלא נאמרה בעניין מחיצה יש ללמוד שנאכלים 

 .בכל העיר

נות הללו, בכל . מותר לאכול את בשר כל הקרבג

]שלא כפסח שאינו  ,בין מבושלים בין צלויים צורה,

 נאכל אלא צלי[.

. שני ימים ולילה אחד. זמן אכילת בשר הבכור ד

 מאחד הטעמים הבאים.

 .)א( בניין אב

מתחילה רצה רבי טרפון ללמוד דין זה בבניין  -

אב, שכן מצינו שהשלמים נאכלים לשני ימים 

להם, בכך שהוא ולילה אחד, והבכור דומה 

קדשים קלים כמותם ואינו בא על חטא כמותם, 

ואם כן כשם ששלמים נאכלים לשני ימים ולילה 

 אחד כך הבכור יאכל לשני ימים ולילה אחד. 

אולם רבי יוסי הגלילי דחה זאת, כי מצד שני  -

מצינו שחטאת ואשם נאכלים ליום ולילה בלבד 

את והבכור דומה להם בכך שניתן לכהן כבשר חט

ואשם ואינו בא בנדר ונדבה כחטאת ואשם ואם 

כן כשם שחטאת ואשם נאכלים ליום ולילה, כך 

 הבכור יאכל ליום ולילה. 

 .)ב( בהיקש לתודה

רבי עקיבא למד דין זה, ממה שנאמר בעניין 

הבכור, "ּוְבָשָרם ִיְהֶיה ָלְך ַכֲחֵזה ַהְתנּוָפה ּוְכׁשֹוק 

ש זמן אכילת בכור לזמן ַהָיִמין ְלָך ִיְהֶיה", להקי

 אכילת חזה ושוק האמורים במקום אחר.

ולכאורה יש אפשרות להקישו לזמן אכילת חזה 

ושוק של שלמים, שנאכלים לשני ימים ולילה 

אחד, או להקישו לזמן אכילת חזה ושוק של 

תודה, הנאכלים ליום ולילה בלבד, ומאחר שכלל 

, על כרחך הקישו בידינו, תפסת מועט תפסת

הכתוב לזמן אכילת חזה ושוק של תודה, 

 הנאכלים ללילה אחד.

אולם מאחר שנאמר בסוף הכתוב פעם נוספת 

"ְלָך ִיְהֶיה", למדנו לנתינה נוספת על הלמדה 

מתחילת הכתוב, ואם כן, נוסף יום אחד לאכילת 

הבכור, ולכן נאכל לשני ימים ולילה אחד. ]ורבי 

זמן עקיבא כשיטתו, שהימנו ודבר אחר כדין 

אכילת חזה ושוק של תודה, נחשב כדבר המפורש 

בכתוב ולא נחשב כהיקש, ולכן ניתן לחזור 

 וללמוד ממנו[.

 .)ג( בהיקש לשלמים

רבי ישמעאל למד דין זה, ממה שנאמר בעניין 

ה ּוְכשֹוק  ְך ַכֲחֵזה ַהְתנּופָׁ ם ִיְהֶיה לָׁ רָׁ הבכור, "ּוְבשָׁ

ִמין ְלָך ִיְהֶיה", להקיש זמן אכ ילת בכור לזמן ַהיָׁ

 אכילת חזה ושוק האמורים במקום אחר.

ולדעת רבי ישמעאל אין אפשרות להקישו לחזה 

ושוק של תודה, כי זמן אכילתם למד מהכתוב 

בעניין תודה ומהיקש, ולדעת רבי ישמעאל, הימנו 

ודבר אחר נחשב כדבר שאינו מפורש, ואם כן זמן 

אכילת חזה ושוק של תודה נחשב כלמד בהיקש, 

ינו חוזר ומלמד בהיקש, ואם הקיש הכתוב זמן וא



 

אכילת בכור לזמן אכילת חזה ושוק, על כרחך 

הקישו לזמן אכילת חזה ושוק של שלמים, 

 הנאכלים לשני ימים ולילה אחד.

- 

ביום הראשון שבא רבי יוסי הגלילי ללמוד לפני 

החכמים בכרם ביבנה, כבר הקשה על רבי טרפון, 

 ודחה את בניינו.

 

 על מום ניתן לכהןבכור ב

בעניין מהכתוב דין זה למד  –לדעת רבי ישמעאל 

", הבא להוסיף נתינה על ְלָך ִיְהֶיהבכור בסופו, "

הכתוב בתורה, והיא נתינת בכור בעל מום, שאינו 

 קרב למזבח, אלא ניתן לכהן לאכילה כמו שהוא.

בעניין מהכתוב דין זה למד  –ולדעת רבי עקיבא 

ם בכור, " רָׂ ְךּוְבשָׂ " בלשון רבים, הבא ִיְהֶיה לָׂ

ללמד על שני מיני בכורות, שבשרם לכהן, אחד 

 תם, ואחד בעל מום.

 אכילת מעשר בהמה

לכל ישראל בין כהנים . בשר מעשר בהמה נאכל א

 , שלא מצינו בתורה שינתן לכהן.ובין זרים

, שנאמר, בכל העיר. מקום אכילת מעשר בהמה ב

ה  מָׁ ַמְעְשֹרֵתיֶכם ֹעֹלֵתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ְוֵאת "ַוֲהֵבאֶתם שָׁ

ְוֵאת ְתרּוַמת ֶיְדֶכם  ]מעשר שני של דגן ומעשר בהמה[

ם ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדֹבֵתיֶכם ּוְבֹכֹרת ְבַקְרֶכם ְוצֹאְנֶכם.  ַוֲאַכְלֶתם שָׁ

ִלְפֵני ה' לאֵֹקיֶכם", ומתוך שלא נאמרה בעניין 

 .מחיצה יש ללמוד שנאכלים בכל העיר

. מותר לאכול את בשר הקרבנות הללו, בכל ג

]שלא כפסח שאינו  ,בין מבושלים בין צלויים צורה,

 נאכל אלא צלי[.

שני ימים ולילה . זמן אכילת בשר מעשר בהמה ד

 . אחד

 

 אכילת פסח

, שנאמר, "ְלִפי למנוייואלא נאכל . הפסח אינו א

 ָאְכלֹו ָתֹכּסּו", ותרגום תכוסו הוא תתמנון, כלומר

 רק המנויים יאכלוהו. 

]ולא ביום  ,בלילה. הפסח אינו נאכל אלא ב

שחיטתו[, שנאמר, "ְוָאְכלּו ֶאת ַהָבָשר ַבַלְיָלה 

 .ַהֶזה"

. סוף זמן אכילת הפסח הוא בחצות הלילה ולכן ג

 .עד חצותאינו נאכל כל הלילה אלא 

משנתנו היא כדעת רבי אלעזר , לדברי רב יוסף

שמן התורה הפסח אינו נאכל , האומר, בן עזריה

ַבַלְיָלה "ְוָאְכלּו ֶאת ַהָבָשר , שנאמר אלא עד חצות

ַבַלְיָלה ַהֶזה" "ְוָעַבְרִתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַהֶזה" וכן נאמר 

ללמוד בגזרה שווה שכשם שהעברה האמורה, 

 .היא בחצות, כך זמן האכילה הוא עד חצות

זמן אכילת  ,מן התורה, אולם לדעת רבי עקיבא

, שנאמר, "ַוֲאַכְלֶתם ֹאתֹו הפסח עד עלות השחר

ְבִחָפזֹון", ללמד, שיאכלוהו עד אור הבקר, שרק 

אז היו נחפזים ללכת, כי קודם לכן היו אסורים 

בכך, שנאמר, "ְוַאֶתם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶפַתח ֵביתֹו 

ַעד ֹבֶקר"[. אמנם מדברי אביי נראה, שלמעשה גם 

יבא מודה, שחכמים עשו סייג לדבר, שלא רבי עק

יאכלו את הפסח עד סוף הזמן הזה, שמא ימשיכו 

לאכול גם אחרי כן, ונמצא עוברים באיסור 

, שעונשו כרת, ]=אכילת נותר[, ולכן אמרו חכמים

 אינם נאכלים אלא רק עד חצות הלילה.ש

ְצִלי ֵאׁש "שנאמר , צליאלא  נאכל. הפסח אינו ד

 .ֹרִרים יֹאְכֻלהּו"ּוַמּצֹות ַעל ְמ 

 מתן דמים פנימיים של יום הכיפורים

 .לפני ולפנים. א

נותנים מדמם , פר ושעיר של יום הכיפורים

אחת כנגד הכפורת, שמונה מתנות בין בדי הארון 

 . כלפי מעלה ושבע כלפי מטה

 וכך הדבר למד:

ה , "ְוָלַקח ִמַדם ַהָפר בעניין מתנות הפר נאמר ְוִהזָׂ

ה ְבֶאְצָבעֹו ַעל ְפֵני ַהַכֹפֶרת  ולא , כלפי מעלה]ֵקְדמָׂ

ִמים  [נתפרש כמה כלפי ]ְוִלְפֵני ַהַכפֶֹּרת ַיֶזה ֶשַבע ְפעָׂ

ִמן ַהָדם ְבֶאְצָבעֹו", כלומר מפורש בכתוב,  [מטה

שיש להזות כלפי מעלה, אבל לא נתפרש כמה, 

 ונתפרש בכתוב שיש להזות שבע כלפי מטה.

ה ֹאתֹו "ן מתנות השעיר נאמר ובעניי  [אחת]=ְוִהזָּ

כלפי ]ְוִלְפֵני ַהַכֹפֶרת  [כלפי מעלה]ַעל ַהַכֹפֶרת 

", כלומר מפורש בכתוב, שיש להזות אחת [מטה

כלפי מעלה, ונתפרש בכתוב שיש להזות כלפי 

 .לא נתפרש כמהמטה, אבל 

מתוך שהוקשו זה לזה, ]שנאמר "ועשה את דמו ו

למדים זה מזה את כאשר עשה לדם הפר[,  

ולכן ובשניהם יש  ,המניין שאינו מפורש בהם

 מתנה אחת למעלה ושבע למטה.

 .בהיכל כנגד הפרוכת. ב

נותנים מדמם , פר ושעיר של יום הכיפורים

אחת כלפי מעלה , שמונה מתנות כנגד הפרוכת

 . ושבע כלפי מטה

, מתוך שהוקשו מתנות שבהיכל, ודבר זה למד

ְוֵכן ַיֲעֶשה , "שנאמר, למתנות שלפני ולפנים

 ".ְלאֶֹּהל מֹוֵעד

והנה, דין מתנות פר ושעיר שלפני ולפנים, אינם 



 

מפורשות לגמרי, שבכל אחד מהם מפורש רק 

שיש מתנות למעלה ולמטה, ומניין אחד 

מהמתנות, אבל המניין השני למד בהיקש, 

שו זה לזה, ואם כן, דין המתנות שלפני שהוק

 ולפנים למד הימנו ודבר אחר.

ולדעת האומרים הימנו ודבר אחר נחשב כדבר 

כיצד חוזר ומלמד בהיקש את דין מובן , מפורש

 מתנות פר ושעיר שבהיכל.

אולם לדעת האומרים הימנו ודבר אחר אינו 

, היאך הוא חוזר ומלמד בהיקש נחשב כמפורש

 פר ושעיר שבהיכל.את דין מתנות 

זאת בכך, שאמנם אם ההיקש יש מיישבים  -

האחרון היה ללמוד דין מתנות פר שבהיכל, מדין 

מתנות פר שלפני ולפנים, וכן ללמוד דין מתנות 

שעיר שבהיכל, מדין מתנות שעיר שלפני ולפנים, 

אי אפשר היה ללמוד זאת, כי דבר הלמד בהיקש, 

ות פר שלפני אינו חוזר ומלמד בהיקש, ודין מתנ

ולפנים, וכן דין מתנות שעיר שלפני ולפנים, למד 

הימנו ודבר אחר, ונחשב כלמד בהיקש, אבל 

באמת, ההיקש האחרון אינו ללמוד דין מתנות 

פר מדין מתנות פר, וכן דין מתנות שעיר מדין 

מתנות שעיר, אלא ללמוד שדין ההיכל כדין לפני 

בדין [ ומקומות הוא דגמירי מהדדיולפנים, ]=

לפני ולפנים, לא נאמר שום היקש, שיהיה 

 ההיקש האחרון היקש אחר היקש.

זאת, שאמנם גם כשההיקש ויש מישבים  -

האחרון מדבר בדבר שלא הוקש ההיקש הראשון, 

]שבראשון הוקשו בהמות זו לזו, ובאחרון הוקשו 

מקומות זו לזו[, נחשב זה כהיקש הלמד מהיקש, 

ים ללמוד בהיקש כי סוף כל סוף הדין שאנו בא

היכל לפני ולפנים, למד מתחילה בהיקש שהוקשו 

פר ושעיר זה לזה, והטעם שבכל זאת אנו למדים 

דין מתנות ההיכל, מדין מתנות לפני ולפנים, כי 

מאחר שבהיקש האחרון ניתן ללמוד דברים 

המפורשים לפני ולפנים, מתוך כך, הוא מלמד גם 

חוץ . ]=את הדברים הלמדים לפני ולפנים בהיקש

[. ]ואין זה כדבר הבא מפנים בחד זימנא גמר

ללמוד בהיקש שני רק דבר הלמד בהיקש הראשון 

 [.בלא ללמוד דבר המפורש בראשון

 

 שיעור לחמי תודה

המביא קרבן תודה, מביא עמו ארבעה מיני 

לחמים, שלושה מיני מצה, ואחד מין חמץ, 

לֹות ַמּצֹות שנאמר, "ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהתֹוָדה )א( חַ 

ְבלּוֹלת ַבֶשֶמן )ב( ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמֻׁשִחים ַבָשֶמן )ג( 

ְוֹסֶלת ֻמְרֶבֶכת ַחֹּלת ְבלּוֹלת ַבָשֶמן. )ד( ַעל ַחֹּלת ֶלֶחם 

]מכל מין היו מביאים עשר חלות, ונותנים אחת ָחֵמץ". 

ן ְתרּוָמה לכהן, שנאמר, "ְוִהְקִריב ִמֶמנּו ֶאָחד ִמָכל ָקְרבָ 

ולהלן יתבאר בעזה"י מה היה שיעורם [. ַלה' ַלֹכֵהן"

 של כל החלות הללו.

 .שיעור חלות החמץ שבתודה. א

בעניין שתי הלחם נאמר, "ִממֹוְׁשֹבֵתיֶכם ָתִביּאּו 

ֶלֶחם ְתנּוָפה ְׁשַתִים ְׁשֵני ֶעְשֹרִנים ֹסֶלת ִתְהֶייָנה ָחֵמץ 

 ַלה'".ֵתָאֶפיָנה ִבכּוִרים 

ולמדו מכאן ששיעור כל אחת משתי הלחם הוא 

, שנאמר, "ֶלֶחם ]=עשירית האיפה[עשרון אחד 

ְתנּוָפה ְׁשַתִים ְׁשֵני ֶעְשֹרִנים", כלומר שיעור שתי 

הלחם שני עשרונים, ואם כן שיעור כל אחד 

 עישרון אחד.

ועוד למדו מכאן, שכל מקום שיש להביא חלות 

אמר "ָתִביּאּו", ללמד חמץ, כך הוא שיעורם, שנ

 שכל חמץ שתביאו דינו כן.

כל אחת מחלות החמץ של ואם כן למדנו, ש

ושיעור כל חלות החמץ , התודה שיעורה עישרון

 .הוא עשרה עשרונים

 .שיעור חלות המצה שבתודה. ב

מתוך שנאמר אחר לחמי המצה "ַעל ַחֹּלת ֶלֶחם 

ָחֵמץ", להקיש את לחם החמץ לכל לחמי המצה, 

ללמוד, ששיעור כל לחמי המצה כשיעור לחמי יש 

שיעורם , כל שלושים חלות המצההחמץ, כלומר 

הוא , ושיעור כל חלת מצה, עשרה עשרונים

 .שליש עשרון

ומבואר בגמרא, שאף לדעת האומרים, הימנו 

ודבר אחר, אינו נחשב כמפורש בכתוב, מודים 

הם, שדין שיעור חלות לחם חמץ, נחשב כמפורש 

כן חוזר ומלמד בהיקש את שיעור לחמי בכתוב, ול

המצה, והטעם לכך כי שיעור לחמי חמץ אינו למד 

רק בהיקש משתי הלחם, אלא בריבוי הכתוב 

 "ָתִביּאּו", והרי זה כמפורש בכתוב.

 סליק פרק איזהו מקומן

__________________________________________ 

_________________________________ 

 כל הזכויות שמורות י.א.ה. ©

bekitsur1@gmail.com 
 מותר להפיץ שלא למטרה מסחרית

__________________________________________ 

_________________________________ 

 לקבלת קבצים אלו בוואצאפ 

 050-6877088שלחו הודעה למספר 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
 

 על מסכת זבחיםלרכישת בקיצור 

 לרכישת ספרי בקיצור באתר אמזון

mailto:bekitsur1@gmail.com
https://www.amazon.com/BEKITSUR-ZEVACHIM-Hebrew-Yitzhak-Horowitz/dp/1986619702/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1521924665&sr=8-4&keywords=BEKITSUR
https://www.amazon.com/BEKITSUR-ZEVACHIM-Hebrew-Yitzhak-Horowitz/dp/1986619702/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1521924665&sr=8-4&keywords=BEKITSUR
https://www.amazon.com/BEKITSUR-ZEVACHIM-Hebrew-Yitzhak-Horowitz/dp/1986619702/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1521924665&sr=8-4&keywords=BEKITSUR
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=bekitsur+big&rh=i%3Aaps%2Ck%3Abekitsur+big

