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    """"ָּכל ַהָּתִדירָּכל ַהָּתִדירָּכל ַהָּתִדירָּכל ַהָּתִדיר""""    ––––' ' ' ' ייייפרק פרק פרק פרק     זבחיםזבחיםזבחיםזבחיםמסכת מסכת מסכת מסכת 

        פט, אפט, אפט, אפט, א . 1
ָנה            פט,א     ִמׁשְ

ִדיר ֵמֲחֵבירֹו  ל ַהתָּ    .ם ֶאת ֲחֵבירוֹ ֵד קוֹ  -ּכָ
  

ִמיִדין    קֹוְדִמין ְלמּוָסִפין.  -ַהתְּ
ת  ּבָ   מּוְסֵפי רֹאׁש חֶֹדׁש. קֹוְדִמין ְל  -מּוְסֵפי ׁשַ

ָנה.  -מּוְסֵפי רֹאׁש חֶֹדׁש  ָ   קֹוְדִמין ְלמּוְסֵפי רֹאׁש ַהׁשּ
ֱאַמר:  ּנֶ ַבד עֹ ׁשֶ ר ְלעֹ ַלת ַהּבֹ "ִמּלְ ה"ֶקר ֲאׁשֶ ֲעׂשּו ֶאת ֵאּלֶ ִמיד ּתַ    .(במדבר כח, כג)    ַלת ַהּתָ

   

               ָמָראגְּ 

   ?ְמָנא ָלן
  

ְדָקָאַמר ַטְע  ַבד עַֹלת ַהּבֶֹקר"ָמא ְמָנא ָלן?! ּכִ   ! "ִמלְּ
  

ְתִדיִרי ּום ּדִ ָקְדמּו ְלמּוָסִפין ִמׁשּ ִמיִדין ֵהן ּדְ יְלָמא ּתְ    ,ּדִ
  ְמָנא ָלן?  -מּוָסִפין ְלמּוָסִפין 

  
י ֶאיְלָעאָאַמר     :ַרּבִ

ְבַעת ָיִמים" :ָאַמר ְקָראּדְ  ֲעׂשּו ַלּיֹום ׁשִ ה ּתַ ֵאּלֶ ה  - (במדבר כח, כד) 619"ּכָ הכָּ "ֵאּלֶ    ."ֵאּלֶ
  

ֵעי ֵליּה ְלגּוֵפיּה!    ְוַהאי ִמיּבָ
  

ֲעׂשּו ַלּיֹום ה ּתַ ן, ִניְכּתֹוב: "ֵאּלֶ   . "ִאם ּכֵ
  

ַתב ִמים :ִאי ּכָ ְבַעת ַהּיָ ה ְלׁשִ ִמים", ֲהָוה ָאִמיָנא: ֵאּלֶ ְבַעת ַהּיָ ֲעׂשּו ַלּיֹום ׁשִ ה ּתַ   ! 620"ֵאּלֶ
  

ִתיב.  "ַלּיֹום"   ּכְ
  

ה  י ֵאיָמא: ֵאּלֶ ּתִ   ַלּיֹום,  -ְוַאּכַ
ָאר יֹוֵמי  ה!  -ֲאָבל ׁשְ ּמָ   ָלא ָיַדֲעָנא ּכַ

  
ֲעׂשּו" :ָאַמר ְקָרא וֹות.  - "ּתַ ּיֹות ׁשָ ל ָהֲעׂשִ הּו ּכָ ּיְ   ׁשֶ

  
ֵיי    :ָאַמר ַאּבַ

ן, ֵליָמא ְקָרא ְקָרא: ִאם ּכֵ ַבד עַֹלת ַהּבֶֹקר" :ִמּגּוָפּה ּדִ ּתֹוק,   "ִמּלְ   ְוִתיׁשְ
ִמיד" ר ְלעַֹלת ַהּתָ ה ִלי?  - "ֲאׁשֶ   ָלּמָ

יְקּדֹום.   :ְלֵמיַמר ְתִדיָרא ּתִ ָהְך ּדִ   ּדְ
   

                                                           
ה ֵריַח ִניחַֹח לַ  619 ֵ ְבַעת ָיִמים ֶלֶחם ִאׁשּ ֲעׂשּו ַלּיֹום ׁשִ ה תַּ ֵאּלֶ ה ְוִנְסּכוֹ ַע  ה'ּכָ ִמיד ֵיָעׂשֶ   ל עֹוַלת ַהתָּ
  לֹא)לֹא)לֹא)לֹא)    ----(ִאין, ִמיֵדי ַאֲחִריָנא (ִאין, ִמיֵדי ַאֲחִריָנא (ִאין, ִמיֵדי ַאֲחִריָנא (ִאין, ִמיֵדי ַאֲחִריָנא  בוילנא: 620

  רש"י
  מתני' 

. שבת תדירה מר''ח כל התדיר
   וכן כולם:

. העשויה כבר מלבד עולת הבקר
משמע אלמא תמידין קדמי 

   למוספין:
  גמ' 

כל יום . דתמיד במשום דתדירי
   הילכך חשיב תדירתא דידיה:

. בתר ההוא כאלה תעשו וגו'
קרא דמלבד עולת הבקר תעשו 
את אלה כתיב כאלה תעשו 
משמע כסדר שאמרתי לך כאלה 
של מעלה כשם שהתדיר קודם 
כך סדר המוספין שאם יום שיש 
ב' מוספין כגון בשבת שבתוך 

   הרגל יהא התדיר קודם:
. להטעין מוסף לז' לגופיה

ים דמקרא קמא יום ראשון הימ
   הוא דנפקא לן:

. לשון קושיא אי כתב אלה כו'
   הוא:

. אותן אלה לשבעת הימים
שבעה כבשים האמורין בענין 

   יתחלקו לשבעת הימים:
. ליום ראשון והדר אלה ליום

כתיב ז' ימים אשה ריח ניחוח 
לה' ולא ידענא כמה להכי 
איצטריך כאלה דעל כרחך 

ום מהשתא תוקים תעשו לי
   אשאר יומי:

. דמלבד עולת מגופיה דקרא
הבקר שמעי' דמוספין תדירין 

   יקדמו:
. אשר לעולת התמיד ל''ל

פשיטא דעולת הבקר עולת 
התמיד היא אלא תלה לך טעם 
הקדמתה בתדירות כדי שתלמוד 
לשאר תדירין שיקדימו דמשום 

  היא גופא ל''ל לפרושי טעמא:
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        בבבב----פט, אפט, אפט, אפט, א . 2
ָנה           ִמׁשְ

ׁש ֵמֲחֵבירֹו  ל ַהְמקּוּדָ   קֹוֵדם ֶאת ֲחֵבירֹו.  -ּכָ
  

את  ם ַהַחטָּ   קֹוֵדם ְלַדם ָהעֹוָלה,    -ּדַ
ה הּוא ְמַרּצֶ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

  

את    -ֵאיְבֵרי עֹוָלה    , קֹוְדִמין ְלֵאימּוֵרי ַחטָּ
ים ִ ִליל ָלִאיׁשּ הּוא ּכָ ֵני ׁשֶ   .ִמּפְ

  

את  ם,   -ַחטָּ   קֹוֶדֶמת ְלָאׁשָ
ָמּה  ּדָ ֵני ׁשֶ ע ְקָרנֹות,   ִמּפְ ן ְלַאְרּבַ   ִניתָּ

  ַעל ַהְיסֹוד. וְ 
  

ם     ,ְלתֹוָדה  קֹוֵדם  –ָאׁשָ
  ֵאיל ָנִזיר, וְ 

ים.  י ֳקָדׁשִ הּוא ָקְדׁשֵ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

   ,ּתֹוָדה
ָלִמים, קֹוְדִמ    -ְוֵאיל ָנִזיר    ים ִלׁשְ

ֵהן ֶנֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד.  ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  ְטעּוִנין ֶלֶחם. וּ 

  

ָלִמים  ְ כֹור,     -ַהׁשּ   קֹוְדִמין ַלּבְ
ֵהן ְטעּוִנין ֵני ׁשֶ ע,   :ִמּפְ ן ַאְרּבַ   ַמתַּ

  ְסִמיָכה, וּ 
  ְנָסִכים, וּ 
      .ְתנּופֹות ָחֶזה ָוׁשֹוקוּ 

  

כֹור  ר,     -ַהּבְ ֲעׂשֵ   קֹוֵדם ַלּמַ
תֹו ֵמֶרֶחם.   ֵניִמּפְ  ָ דּוׁשּ ּקְ   ׁשֶ

   .ְוֶנֱאָכל ַלּכֲֹהִנים
  

ר  ֲעׂשֵ   קֹוֵדם ָלעֹופֹות,   -ַהּמַ
הּוא ֶזַבח.  ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ׁש  מֹו, ְוֵאימּוָריו בוֹ  ְוּיֵ ים, ּדָ    .קֹוֶדׁש ֳקָדׁשִ
  

ָנחֹות,  -ָהעֹופֹות    קֹוְדִמין ַלּמְ
ֵהן ִמיֵני ָדִמים.  ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  
  קֹוֵדם ְלִמְנַחת ְנָדָבה,  -ִמְנַחת חֹוֵטא 

א ַעל ֵחְטא.  הּוא ּבָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

את ָהעֹוף    קֹוֶדֶמת ְלעֹוַלת ָהעֹוף.  -ַחטַּ
ּה  יׁשָ ֶהְקּדֵ   .  ְוֵכן ּבְ

  

ָמָרא   פט,ב                ּגְ

י   ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
את"" ח ְלַחּטָ ּקַ ָקר תִּ ִני ֶבן ּבָ   . ח, ח)(במדבר  621ּוַפר ׁשֵ

ַנִים,  ֵהן ׁשְ ד ׁשֶ א ְלַלּמֵ   ִאם ּבָ
ָבר ֶנֱאַמר: את ְוֶאת ָהֶאָחד עָֹלה" ֲהֵרי ּכְ ה ֶאת ָהֶאָחד ַחּטָ   . (במדבר ח, יב) 622"ַוֲעׂשֵ

ְלמּוד לֹוַמר את" :ַמה תַּ ח ְלַחּטָ ּקַ ָקר ּתִ ִני ֶבן ּבָ   ? "ּוַפר ׁשֵ
ה ע את קֹוֶדֶמת ְלָכל ַמֲעׂשֵ ֵהא ַחטָּ ּיְ כֹול ׁשֶ ּיָ   ֹוָלה, ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר: את" תַּ ח ְלַחּטָ ּקַ ָקר ּתִ ִני ֶבן ּבָ    ."ּוַפר ׁשֵ
ִני"ִאי  ר ׁשֵ יָה? "ּפַ את ְלָכל ַמֲעׂשֶ ֵהא עֹוָלה קֹוֶדֶמת ְלַחטָּ   , ָיכֹול תְּ

ְלמּוד לֹוַמר: את ְוֶאת ָהֶאָחד עָֹלה" תַּ ה ֶאת ָהֶאָחד ַחּטָ   . "ַוֲעׂשֵ

                                                           
את 621 ח ְלַחּטָ ּקַ ָקר תִּ ִני ֶבן ּבָ ֶמן ּוַפר ׁשֵ ָ לּוָלה ַבׁשּ ָקר ּוִמְנָחתֹו סֶֹלת ּבְ ן ּבָ ר ּבֶ   ְוָלְקחּו ּפַ
ה 622 ִרים ַוֲעׂשֵ ם ִיְסְמכּו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ַהּפָ את ְוֶאת ָהֶאָחד עָֹלה לַ  ְוַהְלִוּיִ ם ה'ֶאת ָהֶאָחד ַחּטָ ר ַעל ַהְלִוּיִ   ְלַכּפֵ

  רש"י
  מתני' 

בו צד . שיש כל המקודש מחבירו
   ריבוי קדושה ממנו:

. דם חטאת קודם לדם העולה
אם שניהן שחוטין ועומדין 

   ליזרק:
. מכפר על חייבי שהוא מרצה

   כריתות הצריך ריצוי גדול:
. בהקטרתן איברי עולה קודמין

לאימורי חטאת אם נזרקו דמי 
   שניהן:

. וצד מפני שהוא כולה כליל
   ריבוי קדושה הוא זה למזבח:

. ואשם ב' מתנות על ד' קרנות
   שהן ד' ולא על הקרנות:

. שפיכת שירים ועל היסוד
   ובאשם לא מצינו שנאמרו:

. ב' מתנות שהן ד' מתן ארבע
ובכור אינו אלא מתנה אחת 
ואינו טעון סמיכה ונסכים 
כדאמרינן במנחות בפ' שתי 

   מדות (דף צ:) כל הקרבנות כו':
. זביחת מפני שהוא מין זבח

וזבחים סכין ועוף במליקה 
חשיבי מפני שמצותן מרובה שכל 

   הקרבנות באין מהן:
. לחלק ויש בו קדשי קדשים

גבוה ב' דברים דמו (ואיבריו) 
ואימוריו מה שאין כן בחטאת 
העוף שאין למזבח אלא דמה 
וכיון דקדמה לחטאת העוף כל 
שכן לעולת העוף דהא חטאת 
העוף קודמת לעולת העוף 

   כדקתני ואזיל:
   . כפרתן מרובה:שהן מיני דמים

. והיינו שהוא בא על חטא
   קדושתו דמכפרת:

חטאת העוף קודמת לעולת 
   . מקראי נפקא לן בגמרא:העוף

. כשהוא מפרש וכן בהקדישה
את קינו קורא שם לחטאת 

  תחילה:
  

  גמ' 
. דדם חטאת קודם מנהני מילי

לדם עולה ואיברי עולה קודמין 
   לאימורי חטאת:
הלוים . בחינוך ופר שני בן בקר

   כתיב בבהעלותך:
. באותה פרשה ועשה כבר נאמר

את האחד חטאת רישיה דקרא 
   והלוים יסמכו את ידיהם וגו':

יכול תקדום חטאת לעולה לכל 
. כדכתיב ועשה את מעשיה

   האחד חטאת ואת האחד עולה:
  . משמע שיהא שני לו:ופר שני
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יַצד    ?ָהא ּכֵ
את  ם ַחטָּ ם עֹוָלה, קֹוֵד    -ּדַ   ם ְלּדַ

ה ַרּצֶ ּמְ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
  

את,    -ֵאיְבֵרי עֹוָלה 623   קֹוְדִמין ְלֵאימּוֵרי ַחטָּ
ים ִ ִליל ָלִאיׁשּ הּוא ּכָ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

  
אי?    ְוַאּמַ

יְקּדֹום, ְוָהָנְך לֹא!  ָרה ּתִ ְמַכּפְ ְייָתא ּדִ ָנה ַקּמַ   ַמתָּ
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
את ַהְלִויִּ  ַחּטַ   ם ָעְסִקיַנן, ָהָכא ּבְ

ֵמי ִכי עֹוָלה ּדָ ב ּדְ    ,ְוַאף ַעל ּגַ
ים יְקּדִ    .ָקָאַמר ַרֲחָמָנא ִהיא ּתִ

  
ַמֲעָרָבא   ָאְמִרי:  ּבְ

נֹות, ּגֹוֵמר.   ּתָ ּמַ   הֹוִאיל ְוִהְתִחיל ּבַ
  
  
   

                                                           
המשך הברייתא. בוילנא לפני זה יש נקודתיים כאילו מתחילה כאן סוגיה חדשה. עיין בהערות בשוטנשטיין שמסביר מדוע זה  623

  טעות.

  רש"י
. דחטאת מכפרה מתנה קמייתא

 ושלמה כפרה בדידה כדאמרן
בפרק ב''ש (לעיל דף לח.) וכפר 

   אע''פ שלא ניתן אלא אחת:
. שלא הביאה על דכי עולה דמיא

חטא ואפ''ה (חטאת) קודם 
לעולה משום דשם חטאת קודם 
לעולה וה''ה לג' מתנות 

  שבחטאת:
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ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

את ְוֵאיְבֵרי עֹוָלה ם ַחּטָ   ֵאיֶזה ֵמֶהן קֹוֵדם?  - ּדַ
  

ם ַחּטָ  ה. ּדַ ַרּצֶ ּמְ ֵני ׁשֶ   את קֹוֵדם, ִמּפְ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ים?  ִ ִליל ָלִאיׁשּ ֵהן ּכָ ֵני ׁשֶ   ֵאיְבֵרי עֹוָלה קֹוְדִמין, ִמּפְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
את " ם ַחטָּ   . "קֹוֵדם ְלַדם עֹוָלה -ּדַ

ָקֵדים    ,ְלַדם עֹוָלה הּוא ּדְ
  ְלֵאיְבֵרי עֹוָלה ָלא ָקֵדים. 

  
יָפא ה, ִמּסֵ ַרּבָ את" :ַאּדְ   . "ֵאיְבֵרי עֹוָלה קֹוְדִמין ְלֵאימּוֵרי ַחטָּ

ָקֵדים,  את הּוא ּדְ   ְלֵאימּוֵרי ַחּטָ
את ָלא ָקֵדים!    ְלַדם ַחּטָ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ א ְלִמׁשְ א ֵמָהא ֵליּכָ    .ֶאּלָ

  
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
את ם עֹוָלה ְוֵאימּוֵרי ַחּטָ   ֵאיֶזה ֵמֶהן קֹוֵדם?  - ּדַ

  
ם עֹוָלה קֹוֵד  ִליל.  םּדַ ָקָאֵתי ִמּכַֹח ּכָ   ּדְ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ר?  ָקָאֵתי ִמּכַֹח ְמַכּפֵ את קֹוְדִמין, ּדְ   ֵאימּוֵרי ַחּטָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

את " ם ַחטָּ   . "קֹוֵדם ְלַדם עֹוָלה -ּדַ
ָקֵדים ְלַדם עֹוָלה,  את הּוא ּדְ ם ַחּטָ   ּדַ

את    לֹא!  -ֲאָבל ֵאימּוֵרי ַחּטָ
  

יָפ  ה, ִמּסֵ ַרּבָ את" :אַאּדְ   ."ֵאיְבֵרי עֹוָלה קֹוְדִמין ְלֵאימּוֵרי ַחטָּ
ָקְדִמי "ֵאיְבֵרי עֹוָלה" את" הּוא ּדְ   ,"ְלֵאימּוֵרי ַחטָּ

ם עֹוָלה לֹא!    ֲאָבל ּדַ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ א ְלִמׁשְ א ֵמָהא ֵליּכָ    .ֶאּלָ
  
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
ם ם ָאׁשָ ם עֹוָלה ְוּדַ   ֵאיֶזה ֵמֶהן קֹוֵדם?  - ּדַ

ם ע ִליל. ּדַ ָקָאֵתי ִמּכַֹח ּכָ   ֹוָלה קֹוֵדם ּדְ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ם קֹוֵדם ם ָאׁשָ ר? ּדִ  624ּדַ   ְמַכּפֵ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
את קֹוֵדם ְלַדם עֹוָלה" ם ַחטָּ   . "ּדַ

ם  ם ָאׁשָ   לֹא!  -ֲאָבל ּדַ
  

ֵעי ְלִמיְתֵני  ִאיּבָ ִדין הּוא ּדְ ם"ּבְ ם ָאׁשָ    ",ּדַ
ְבָעא ְלִמיְתֵני ֵס  את"יָפא: ְוַאְייֵדי ּדִ   , "ֵאיְבֵרי עֹוָלה קֹוְדִמין ְלֵאימּוֵרי ַחטָּ

ָקְדִמי ם הּוא ּדְ ם, ֲהָוה ָאִמיָנא: ְלֵאימּוֵרי ָאׁשָ ָנא ְלֵאימּוֵרי ָאׁשָ ִאי תְּ את לֹא ָקְדִמי,  ,ּדְ   ְלֵאימּוֵרי ַחּטָ
ָנא ּום ָהִכי ּתְ את.  :ִמׁשּ   ַחּטָ

  

                                                           
ָקָאֵתי ִמּכַֹח) בוילנא: 624 ָקָאֵתי ִמּכַֹח)(ּדְ ָקָאֵתי ִמּכַֹח)(ּדְ ָקָאֵתי ִמּכַֹח)(ּדְ   (ּדְ

  רש"י
. שאין אימורי חטאת לא מכפרי

כפרה אלא בדם דם עולה לאו 
כליל הוא דאין כליל אלא 

כליל קאתי  באישים אבל מכח
שהאיברים יהיו כליל: ה''ג או 

   דילמא דם אשם קדים דמכפר:
. לאימורי חטאת לא קדמי

דחטאת חמורה מאשם כדקתני 
  מתני':
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ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ם" את קֹוֵדם ְלָאׁשָ   . "ַחטָּ

ם, ַח  ָקְדָמה ֵליּה ְלָאׁשָ את הּוא ּדְ   ּטָ
  לֹא.  -ֲאָבל עֹוָלה 

ם   .ַמאי ָלאו ּדָ
  

  ֵאימּוִרים. ַא לֹא, 
  

ְיָקא ַנִמי,    ּדַ
ָקָתֵני ן" :ּדְ ָמּה ִניתָּ ּדָ ֵני ׁשֶ ּה "ִמּפְ ַמע ִמיּנָ    ., ׁשְ

  
        
        

  רש"י
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        פט, בפט, בפט, בפט, ב . 4
את " ם,  -ַחטָּ   קֹוֶדֶמת ְלָאׁשָ

ָמּה  ּדָ ֵני ׁשֶ ן ְלַאְרּבַ   ִמּפְ   ע ְקָרנֹות, ִניתָּ
   ."ַעל ַהְיסֹודוְ 

  
ה!  ן ֵיׁש לֹו ִקיְצּבָ ּכֵ ם ָקֵדים, ׁשֶ ה ָאׁשָ ַרּבָ   ַאּדְ

  
ַח ָעִדיף. ּדְ ֲאִפיּלּו ָהִכי, ִריּבּוי    ִמְזּבֵ

  

  רש"י
. אלמא באימורין שדמה ניתן

קאי דאי בדם קאי שהיא ניתנית 
   מיבעי ליה:

. לדמיו דכתיב יש לו קיצבה
(ויקרא ה) בכסף שקלים אבל 

  ו:חטאת כל דה
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        פט, בפט, בפט, בפט, ב . 5
ם קֹוֵדם ַלּתֹוָדה ְוֵאיל"   ָנִזיר,  ָאׁשָ

ים י ֳקָדׁשִ הּוא ָקְדׁשֵ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
  

ה, ַהּתֹוָדה ְוֵאיל ַרּבָ ן ְטעּוִנין ֶלֶחם!  ַאּדְ ּכֵ   ָנִזיר ָקְדִמי, ׁשֶ
  

ים ֲעִדיִפי.  י ֳקָדׁשִ   ֲאִפיּלּו ָהִכי, ָקְדׁשֵ
  

  

ָלִמים,    -ּתֹוָדה ְוֵאיל ָנִזיר "   קֹוְדִמים ִלׁשְ
ֵהן ֶנֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד.  ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  ."ּוְטעּוִנין ֶלֶחם
  

ָנן ּבְ  ן ֶיׁשְ ּכֵ ָלִמים ָקְדִמי, ׁשֶ ה, ׁשְ ַרּבָ ְבָיִחיד! ַאּדְ   ִציּבּור ּכִ
  

  ֲאִפיּלּו ָהִכי, ֶנֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד, ֲעִדיִפי. 
  

  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
  ֵאיֶזה ֵמֶהן קֹוֵדם?  - ּתֹוָדה ְוֵאיל ָנִזיר

  
ָעה ִמיֵני ֶלֶחם ן ְטעּוָנה ַאְרּבָ ּכֵ   , יג)-(ויקרא ז, יב 625ּתֹוָדה ָקְדָמה, ׁשֶ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ִמים ֲאֵחִרים? ֵאיל ָנִזיר קוֹ  ן ֵיׁש ִעּמֹו ּדָ ּכֵ   ֵדם, ׁשֶ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

  זֹו קֹוֶדֶמת ְלזֹו, "
ּזֹו  ָעה ִמיֵני ֶלֶחם,  -ׁשֶ   ְטעּוָנה ַאְרּבָ
ֵני ִמיֵני ֶלֶחם -ְוזֹו  א ׁשְ   . "ֵאיָנּה ְטעּוָנה ֶאּלָ

  
ָלִמים " ְ כֹור, -ְוַהׁשּ    קֹוְדִמין ַלּבְ

ֵהן ְטעּוִנין ֵני ׁשֶ ן  :ִמּפְ ע,  ַמתַּ   ַאְרּבַ
  ּוְסִמיָכה, 

  ְנָסִכים, וּ 
   ."ּוְתנּופֹות ָחֶזה ָוׁשֹוק

  
תֹו ֵמֶרֶחם, ְוֶנֱאָכל ַלּכֲֹהִנים!  ָ ן ְקדּוׁשּ ּכֵ כֹור קֹוֵדם, ׁשֶ ה, ּבְ ַרּבָ   ַאּדְ

  
  ֲאִפיּלּו ָהִכי, ִמְצֹות ְיֵתירֹות ֲעִדיִפי. 

  
  

כֹור " ר,  -ַהּבְ ֲעׂשֵ   קֹוֵדם ַלּמַ
ֵני ָ   ִמּפְ דּוׁשּ ּקְ   תֹו ֵמֶרֶחם. ׁשֶ

  ."ְוֶנֱאָכל ַלּכֲֹהִנים
  

ׁש ְלָפָניו ּוְלַאֲחָריו!  ן ְמַקּדֵ ּכֵ ר קֹוֵדם, ׁשֶ ה, ַמֲעׂשֵ ַרּבָ   ַאּדְ
  

ה ֵמֶרֶחם ֲעִדיָפא.  ,ֲאִפיּלּו ָהִכי ָ   ְקדּוׁשּ
  

  

ר "   , קֹוֵדם ָלעֹופֹות  -ַמֲעׂשֵ
הּוא ֶזַבח.  ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ׁש  מֹו,  בוֹ  ְוּיֵ ים, ּדָ    .ְוֵאימּוָריוקֹוֶדׁש ֳקָדׁשִ
  

ים!  י ֳקָדׁשִ ן ָקְדׁשֵ ּכֵ ה, עֹופֹות ָקְדִמי, ׁשֶ ַרּבָ   ַאּדְ
  

ֲאִפיּלּו ָהִכי, ִמין ֶזַבח ֲעִדיף.  
                                                           

ֶכת ַח ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִה  יביביביב 625 ֶמן ְוסֶֹלת ֻמְרּבֶ ָ ׁשּ ִחים ּבַ ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשֻ ֶ ׁשּ לּולֹת ּבַ ֶמןְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות ַמּצֹות ּבְ ָ ׁשּ לּולֹת ּבַ ַעל  יגיגיגיג. ּלֹת ּבְ
ָלָמיו נֹו ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ׁשְ   ַחּלֹת ֶלֶחם ָחֵמץ ַיְקִריב ָקְרּבָ

  רש"י
. אלמא באימורין שדמה ניתן

קאי דאי בדם קאי שהיא ניתנית 
   מיבעי ליה:

. לדמיו דכתיב יש לו קיצבה
(ויקרא ה) בכסף שקלים אבל 

   חטאת כל דהו:
. כבשי שלמים ישנן בציבור

   עצרת:
. חטאת ועולה דמים אחרים

   באין עמו חובה:
. לעיל מיניה איירי זו קודמת לזו

   בתודה ואיל נזיר:
. דתנן קרא לפניו ולאחריו

לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי 
ולאחד עשר עשירי שלשתן 
מקודשין וילפינן בבכורות (דף 

   ס:) מקראי:
. אפילו שכן קדשי קדשים

אכילת אדם שבהן קדשי קדשים 
  הוא:
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יָלאָאַמר  ר ׁשֵ   : ָרִביָנא ּבַ

ִמים  ְצאּו ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ ּיָ ים ׁשֶ ים ַקּלִ סּוִלין.  -ֵאימּוֵרי ֳקָדׁשִ   ּפְ
  

ָנא ּתּוָנא    :ְוּתָ
הּוא ֶזַבח" ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ

ים  י ֳקָדׁשִ נֹו ָקְדׁשֵ ָמיו ְוֵאימּוִרין -ְוֶיׁשְ   . "ּדָ
  

עֹופֹות,  ָלָמא ֵאימּוִרין ֵליְתְנהּו ּבְ ׁשְ   ּבִ
ם ִמיָהא ִאיֵתיּה  א ּדָ    !ֶאלָּ

  
א מֹו:  ,ֶאלָּ י ּדָ ַמע ָלן: ֵאימּוִרין ּכִ   ָלאו ָקא ַמׁשְ

מֹו ִלְפֵני ְזִריָקה   מּוִרין קֹוֵדם ְזִריָקה. ַאף ֵאי - ַמה ּדָ
ים" :ְוָקא ָקֵרי ְלהוּ  י ֳקָדׁשִ    ,"ָקְדׁשֵ

מֹו  יֹוֵצא,  -ּוַמה ּדָ   ִמיְפַסל ּבְ
יֹוֵצא.  -ַאף ֵאימּוִרין    ִמיְפַסל ּבְ

  
יַע ֵליּה:  ִמים, "ֵניָמא ְמַסּיֵ ָצא ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ ּיָ ים ׁשֶ ים ַקּלִ ר ֳקָדׁשִ ׂשַ   ּבְ
י יֹוָחָנן ָאַמר: כָּ  ר, ַרּבִ   ׁשֵ

סּול.    ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר: ּפָ
  
י יֹוָחָנן" ר :ָאַמר ַרּבִ ׁשֵ   הֹוִאיל ְוסֹופֹו ָלֵצאת.  - "ּכָ
  
סּול :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש " יַע ְזַמּנֹו ָלֵצאת.  - "ּפָ   ֲעַדִיין לֹא ִהּגִ
  

ֵאימּוִרין  ר, ֲאָבל ּבְ ָבׂשָ א ּבְ ִליִגי ֶאּלָ אן לֹא ּפְ   לֹא!  -ַעד ּכָ
  

ִליִגי, ּדִ ין הּוא ַהּדִ    ְבֵאימּוִרין ַנִמי ּפְ
ר ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹחֹו  ָבׂשָ ְלִגי ּבְ ָקא ִמיּפַ ר ּדַ ֵריׁש ָלִקיׁש, ּדְ ְוָהא ּדְ ׂשָ   סֹוָפּה ָלֵצאת, ּדְ ֲאִפיּלּו ּבָ

יַע ְזַמּנֹו ָלֵצאת.    ָאַמר: ֲעַדִיין לֹא ִהּגִ
  

ֵאי:  ַתּנָ   ֵליָמא ּכְ
יָּ " ים ׁשֶ ים ַקּלִ ִמים, ֵאימּוֵרי ֳקָדׁשִ   ְצאּו ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֶהן   ֵאין מֹוֲעִלין ּבָ

ּום   צ,א יִבין ֲעֵליֶהן, ִמׁשּ יּגּול    :ְוֵאין ַחּיָ   ּפִ
   ,נֹוָתר

  ְוָטֵמא. 
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּום יִבין ֲעֵליֶהן ִמׁשּ יּגּול    :ְוַחּיָ    ,ּפִ
   ,נֹוָתר

  . "ְוָטֵמא
ִליִגי. ַמאי ָלא ֲהַדר ַעְייִליְנהּו, ּפְ ּדַ   ו ּבְ

ִליִגי:    ּוְבָהא ּפְ
יֹוֵצא,  ִלי ּבְ ּסְ ָמר ָסַבר: ִמיּפַ   ּדְ

יֹוֵצא :ּוָמר ָסַבר ִלי ּבְ ּסְ   !לֹא ִמיּפַ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ִליִגי.  י ָעְלָמא ָלא ּפְ ְדֲהַדר ַעְייִליְנהּו ּכּוּלֵ   ּבִ

ַראי ּפְ  ְדִאיְתְנהּו ַאּבָ   ִליִגי. ְוָהָכא ּבִ
ִליִגי    :ּוְבָהא ּפְ

ָמר ָסַבר   ֵאין ְזִריָקה מֹוֶעֶלת ְליֹוֵצא,  :ּדְ
  ְזִריָקה מֹוֶעֶלת ְליֹוֵצא.  :ּוָמר ָסַבר

  
אְוָהא  ּפָ    :ָאַמרּדְ הּוא  ַרב ּפַ

ִליִגי.  י ָעְלָמא ָלא ּפְ ַראי ּכּוּלֵ ְדִאיְתְנהּו ַאּבָ   ּבִ

  רש"י
. ואע''ג דלענין מעילה פסולין

לפני זריקת דמים לא קדישי 
לענין איפסולי ביוצא קדשי 

  נינהו: קדשים
. ותנא תנא דידן ותנא תונא

   סייעתא למילתא:
. ולא ה''ל אלא דם מיהא איתיה

למיתני אלא ואימוריו קדשי 
קדשים מה שאין כן בעופות אלא 
להכי נקט דמו בהדי אימוריו 
לאשמועינן דכי הדדי קדשי 
בשעה שזה קרוי קדשי קדשים 

   קרוי גם זה קדשי קדשים:
ומה דמו מיפסיל ביוצא אף 

. דהא וריו מיפסלו ביוצאאימ
קדשי קדשים קרי להו: ה''ג בשר 
קדשים קלים שיצא לפני זריקת 

   דמים חוץ לקלעים:
. שהרי הואיל וסופו לצאת

   אכילתן בכל העיר:
. דאכתי לא לא הגיע זמנו לצאת

   אישתרי באכילה:
. ע''כ לא פליגי אלא בבשר

בההוא הוא דמכשר רבי יוחנן 
   משום דסופו לצאת:

. מכשר ין דבאימוריןהוא הד
שזריקה עושה אותו קדשי 
קדשים והאי דפריש משום 
דסופו לצאת הש''ס קמפרש ליה 

   ולא מילתיה דרבי יוחנן היא:
. אפי' לאחר אין מועלין בהן

זריקה דלא מהניא בהו זריקה 
  להכי למיקבעינהו במעילה:

. ואין חייבין עליהן משום פיגול
דהוי להו כמי שלא נזרק עליהן 

   ולא קרבו כל מתיריהן:הדם 
. דאין נותר אלא ומשום נותר

בבשר באכילה בתוך זמנו 
כדכתיב (ויקרא יז) ביום זבחכם 

   יאכל וממחרת וגו':
. כדאמרי' ומשום טומאת הגוף

במנחות (דף כה:) הניתר 
לטהורין חייבין עליו משום 
טומאה שאין ניתר לטהורין אין 
חייבין עליו משום טומאה 

בו לטומאה ואימורין דאיתר
מאשר לה' דומיא דבשר איתרבו 
דלאחר זריקה הוא דמחייב 
עלייהו ולא לפני זריקה והני לא 

   אהניא להו זריקה:
. דהוו מאי לאו בהדר עיילינהו

לגואי בשעת זריקה פליגי ואפי' 
הכי קאמר ר''א דלא אהניא להו 

   זריקה משום דאיפסילו ביוצא:
. בשעת בדאיתנהו אבראי

   זריקה:
. במנחות פפא הוא דאמר והא רב

בפרק התכלת (דף מז:) גבי שתי 
הלחם שיצאו בין שחיטה 
לזריקה דפליגי נמי ר''א ורבי 

   עקיבא:
בדאיתנהו אבראי כ''ע לא 

  . דלא מהניא להו זריקה:פליגי
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ִליִגי!  ואי ּפְ ְדַעְייִליְנהּו ְלַגּוַ   ּבִ
  

י ִזיְבָחא.  ,ָהֵני ִמיּלֵ ָלאו ּגּוֵפיּה ּדְ י ֶלֶחם, ּדְ ּתֵ י ׁשְ ּבֵ   ּגַ
ִליִגי.   ַראי ּפְ ְדִאיְתְנהּו ַאּבָ ִזיְבָחא הּוא, ּבִ גּוֵפיּה ּדְ   ֲאָבל ֵאימּוִרין, ּדְ

   
        
        
        

  רש"י
. דלאו גופיה דזיבחא הוא

דבזריקת כבשים קא מישתרו 
דלאו גופייהו הוא הלכך כל 

''ע דלא דאיתנהו אבראי מודה ר
  מהניא להו זריקה:
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        צ, אצ, אצ, אצ, א . 7
ָנחֹות,   -עֹופֹות "   קֹוְדִמין ַלּמְ

ֵהן ִמיֵני ָדִמים ֵני ׁשֶ         ...."ִמּפְ
        

ה, ְמנָ  ַרּבָ ְבָיִחיד! ַאּדְ ִצּבּור ּכִ ָנן ּבְ ן ֶיׁשְ ּכֵ   חֹות ׁשֶ
  

   .ִמיֵני ָדִמים ֲעִדיִפי ,ֲאִפיּלּו ָהִכי
   

  
  

  רש"י
. מנחת מנחות ישנן בצבור

העומר ושתי הלחם. עוף אינו 
בצבור דתניא (תמורה דף יד) 
והקריב היחיד מביא עוף ואין 

  צבור מביאין עוף:
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        צ, אצ, אצ, אצ, א . 8
  קֹוֵדם ְלִמְנַחת ְנָדָבה,  -ִמְנַחת חֹוֵטא "

א ַעל ֵחְטא.  הּוא ּבָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

ה ַרּבָ ֶמן ּוְלבֹוָנה!  ,ַאּדְ ן ְטעּוָנה ׁשֶ ּכֵ   ִמְנַחת ְנָדָבה קֹוֶדֶמת, ׁשֶ
  

ָאה ַעל ֵחְטא ֲעִדיָפא,  ,ֲאִפיּלּו ָהִכי ֶרתּדִ ִמְנַחת חֹוֵטא ַהּבָ   .ְמַכּפֶ
  
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
  ֵאיזֹו ֵמֶהן קֹוֶדֶמת?  - ִמְנַחת סֹוָטה ּוִמְנַחת ְנָדָבה

  
ֶמן -ִמְנַחת ְנָדָבה ָקְדָמה  ן ְטעּוָנה ׁשֶ ּכֵ   ּוְלבֹוָנה,  626ׁשֶ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָאה ְלָבֵרר ָעֹון? ִמְנַחת סֹוָטה ָק  ן ּבָ ּכֵ   ְדָמה, ׁשֶ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

  . "ִמְנַחת חֹוֵטא קֹוֶדֶמת ְלִמְנַחת ְנָדָבה"
ָקְדָמה ְלִמְנַחת ְנָדָבה,    ִמְנַחת חֹוֵטא הּוא ּדְ

  ָלא.  -ָהא ִמְנַחת סֹוָטה 
  

ֶרת" :ִמי ָקָתֵני ִהיא ְמַכּפֶ ֵני ׁשֶ    !?"ִמּפְ
ָאה ַעל ֵחְט  ִהיא ּבָ ֵני ׁשֶ   ָקָתֵני,  א""ִמּפְ

ָאה ַעל ֵחְטא.     ְוָהא ַנִמי ּבָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
  זֹו קֹוֶדֶמת ְלזֹו,"

עֹוִרי ָאה ִמן ַהׂשְ ין ְוזֹו ּבָ ָאה ִמן ַהִחיטִּ ּזֹו ּבָ   . ן"ׁשֶ
   .מאי לאו ִמְנַחת ְנָדָבה ְלִמְנַחת סֹוָטה

  
  לֹא, ִמְנַחת חֹוֵטא ְלִמְנַחת סֹוָטה. 

  
יּפֹוק ִלי  ָהא   ּתֵ ֶרת, ְמכַ  -ּדְ   ּפֶ

ֶרת!    ְוָהא ָלא ְמַכּפֶ
  

א יּפֹוק ִלי !ַמאי ִמְנַחת ְנָדָבה? ,ְוֶאּלָ ֶמן ּוְלבֹוָנה,  -זֹו ּדְ   ּתֵ   ְטעּוָנה ׁשֶ
ֶמן ּוְלבֹוָנה!  -ְוזֹו    ֵאיָנּה ְטעּוָנה ׁשֶ

  
ֵרי ַטֲעֵמי ָנֵקיט.   א, ַחד ִמּתְ   ֶאלָּ

   
  
  
  

                                                           
  (אֹו)וילנא:  626

  רש"י
מנחת חוטא היא דקודמת 

. משום דמכפרת למנחת נדבה
   אבל מנחת סוטה לא:

   . דסוטה באה על חטא:והא נמי
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        בבבב----צ, אצ, אצ, אצ, א . 9
את ָהעֹוף "   עֹוף. קֹוֶדֶמת ְלעֹוַלת ָה    -ַחטַּ

ּה  יׁשָ ֶהְקּדֵ   ."ְוֵכן ּבְ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

את ִראׁשֹוָנה"" ר ַלַחּטָ   , (ויקרא ה, ח) 627"ְוִהְקִריב ֶאת ֲאׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר?    ַמה תַּ
ְקַרב ִראׁשֹוָנה,  תִּ ד ׁשֶ ְלמּוד לֹוַמר ְלַלּמֵ ֵאין תַּ   ׁשֶ

ָבר ֶנֱאַמר ֵ  :ֲהֵרי ּכְ ה עָֹלה""ְוֶאת ַהׁשּ    !(ויקרא ה, י)  628ִני ַיֲעׂשֶ
ָנה ָאב,  א ֶזה ּבָ   ֶאּלָ

ֶהן,  אֹות ִעּמָ מּו ָלעֹוָלה ַהּבָ ְקּדְ ּיִ אֹות ׁשֶ   ְלָכל ַחטָּ
את ָהעֹוף ְלעֹוַלת ָהעֹוף,  ין ַחטַּ   ּבֵ

ֵהָמה,  ֵהָמה ְלעֹוַלת ּבְ את ּבְ ין ַחטַּ   ּבֵ
ֵהָמה את ָהעֹוף ְלעֹוַלת ּבְ   . "ַוֲאִפיּלּו ַחטַּ

  
ךְ ִהלְ     ,ּכָ

את ָהעֹוף ְלעֹוַלת ָהעֹוף  ִניִמ  -ַחּטַ ֵ   . (ויקרא ה, י) ""ְוֶאת ַהׁשּ
ֵהָמה  ֵהָמה ְלעֹוַלת ּבְ את ּבְ י ַרֲחָמָנא -ַחּטַ ַרּבֵ   . (במדבר ח, ח) 629ִמּדְ
ֵהָמה  את ָהעֹוף ְלעֹוַלת ּבְ ָנה ָאב"ִמ  -ַחּטַ    ."ֶזה ּבָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ל  את ּכָ ָפה ַחטָּ ְתַחּלְ ּנִ את קֹוֶדֶמת.  -ָמקֹום ׁשֶ   ַחטָּ

יֹוֶלֶדת 630ְוָכאן   עֹוָלה קֹוֶדֶמת.  - ּבְ
א ַעל ֵחְטא  ּבָ ל ָמקֹום ׁשֶ את קֹוֶדֶמת,  -ּכָ   ַחטָּ

  עֹוָלה קֹוֶדֶמת.  -ְוָכאן 
את  ַחת ַחטָּ ִאים תַּ ַנִים ּבָ ְ ׁשּ את קֹוֶדֶמת,  -ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ   ַחטָּ

  ! "קֹוֶדֶמת עֹוָלה -ְוָכאן 
  

  : ָרָבאָאַמר 
תּוב.  יָמּה ַהּכָ   ְלִמְקָרָאּה ִהְקּדִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִרים "   קֹוְדִמין ְלֵאיִלים,  -ּפָ
ים,  -ְוֵאיִלים    קֹוְדִמין ִלְכָבׂשִ
ים  ָבׂשִ ִעיִרים –ּכְ   .  "ִלׂשְ

  ַחג! ּדְ ַמאי ָלאו    צ,ב
  

  .לֹא, ִלְנָדָבה
  
ִרים " ְנָסִכים,  - "קֹוְדִמין ְלֵאיִלים -ּפָ ן ִנְתַרּבּו ּבִ ּכֵ   ׁשֶ

ים ... ֵאיִלים"ְוֵכן    . "ִלְכָבׂשִ
ים " ָבׂשִ ִעיִרים -ּכְ ַאְלָיה - "ִלׂשְ ן ִנְתַרּבּו ּבְ ּכֵ    .ׁשֶ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ר" יַח " ּפַ ל ִצּבּור - (ויקרא ד, ג) 631"ּכֵֹהן ָמׁשִ ָבר ׁשֶ    .(ויקרא ד, יג) 632קֹוֵדם ְלַפר ֶהְעֵלם ּדָ

ר ֶהְעֵלם  ל ִצּבּור ּפַ ָבר ׁשֶ    .(במדבר טו, כד) 633קֹוֵדם ְלַפר ֲעבֹוָדה ָזָרה -ּדָ
                                                           

ילְוֵהִביא אָֹת  627 את ִראׁשֹוָנה ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ִמּמּול ָעְרּפֹו ְולֹא ַיְבּדִ ר ַלַחּטָ   ם ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִהְקִריב ֶאת ֲאׁשֶ
ר ָחָטא ְוִנְסַלח לוֹ  628 אתֹו ֲאׁשֶ ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחּטָ ט ְוִכּפֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ה עָֹלה ּכַ ִני ַיֲעׂשֶ ֵ   ְוֶאת ַהׁשּ
ם ִיְסְמכּו ֶאת ְיֵדי 629 םְוַהְלִוּיִ ר ַעל ַהְלִוּיִ את ְוֶאת ָהֶאָחד עָֹלה ַליהָֹוה ְלַכּפֵ ה ֶאת ָהֶאָחד ַחּטָ ִרים ַוֲעׂשֵ   ֶהם ַעל רֹאׁש ַהּפָ
יֹוֶלֶדת((((בוילנא:  630 יֹוֶלֶדתּבְ יֹוֶלֶדתּבְ יֹוֶלֶדתּבְ   והשיטה מקובצת מוחק מילה זו. וברש"י משמע שכן גורס ))))ּבְ
אתֹו  631 ַמת ָהָעם ְוִהְקִריב ַעל ַחּטָ יַח ֶיֱחָטא ְלַאׁשְ ׁשִ אתִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ ה ְלַחּטָ ִמים ַליהֹוָ ָקר תָּ ן ּבָ ר ּבֶ ר ָחָטא ּפַ  ֲאׁשֶ

ר לֹא ֵתָע  632 ה ֲאׁשֶ ל ִמְצֹות ְיהֹוָ ָהל ְוָעׂשּו ַאַחת ִמּכָ ָבר ֵמֵעיֵני ַהּקָ ּגּו ְוֶנְעַלם ּדָ ָרֵאל ִיׁשְ ל ֲעַדת ִיׂשְ מוּ ְוִאם ּכָ יָנה ְוָאׁשֵ   ׂשֶ
ָגָגה 633 ָתה ִלׁשְ ִעיר ִע  ְוָהָיה ִאם ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה ֶנֶעׂשְ ט ּוׂשְ ּפָ ׁשְ ּמִ ָקר ֶאָחד ְלעָֹלה ְלֵריַח ִניחַֹח ַליהָֹוה ּוִמְנָחתֹו ְוִנְסּכֹו ּכַ ן ּבָ ר ּבֶ תְוָעׂשּו ָכל ָהֵעָדה ּפַ ים ֶאָחד ְלַחּטָ  ּזִ

  רש"י
. קריב את אשר לחטאת וגו'וה

   בשמיעת הקול כתיב:
. תלה טעם הקדמתו זה בנה אב

   בשביל שם חטאת:
חטאת בהמה לעולת בהמה 

. דתניא לעיל ופר מדרבי רחמנא
   שני בן בקר וגו':

. כגון חטאת העוף לעולת בהמה
יולדת עשירה כבש בן שנתו 
לעולה ובן יונה או תור לחטאת 

   (ויקרא יב):
. לפה חטאתכל מקום שנתח

והעופות באין תחתיה בדלות 
כגון במטמא מקדש (ויקרא ה) 
דעיקרו חטאת בהמה ובדלות 

   נתחלפה שתי תורים:
. דכתיב לחטאת חטאת קודמת

ראשונה משום דעיקר חטאת 
   הוא:
. ביולדת שהעוף תחת עולה וכאן

הוא בא והבהמה עיקר היתה 
עולה קודמת כדכתיב בה אחד 

   לעולה ואחד לחטאת:
מקום ששנים באים תחת  וכל

. כגון אחד חטאת קודמת
במטמא מקדש שתי העופות 
תחת חטאת אחד הן באין שהרי 
בעשירות לא היה מחוייב אלא 
חטאת וכאן ביולדת שאין בא 
תחת הבהמה אלא עוף העולה 
דאילו בעשירות נמי הוה מתיא 

   עוף לחטאת עם עולת בהמה:
. אלמא עולה של עולה קודמת

מת לחטאת בהמה יולדת קוד
שהרי אף חליפין קודמין לחטאת 
ומתניתין תנן חטאת העוף 

  קודמת לעולת בהמה:
. למקראה הקדימה הכתוב

שתהא נקראת בענין תחילה אבל 
בעבודתן חטאת קודמת 

  וכדאמרן מזה בנה אב:
. דשעירים מאי לאו דמוספי החג

הוי חטאת וכבשים עולה וקתני 
   כבשים קודמין:

   . ושניהם עולה:לא נדבה
וטעמא מאי קדמו פרים לאילים 

. פר כו' שכן נתרבו בנסכים
שלשה עשרונים ואיל שני 

   עשרונים וכבש עשרון:
. לענין שכן נתרבו באליה

אימוריו ואע''ג דהשתא בעולה 
קיימינן שכולה כליל מיהו צד 
ריבוי למזבח אשכחן ביה גבי 

   שלמים וחטאת:
פר כהן משיח קודם לפר העלם 

הוריות פ''ב . מפורש טעם בדבר
(דף יג.) כאשר שרף הפר הראשון 
ראשון יהא לפר העדה לכל 

  מעשיו:
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ר ֲעבֹוָדה ָזָרה  ִעיֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה -ּפַ    ."(במדבר טו, כד) קֹוֵדם ִלׂשְ
ֲעבֹוָדה ָזָרה עֹוָלה ר ּדְ ב ּפַ ַאף ַעל ּגַ את ,ּדְ ִעיֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה ַחּטָ   ! "ּוׂשְ

  
א:  ר ֶה "ְוֵאיָמא ֵמֵריׁשָ ל ִצּבּור, קֹוֵדם ְלַפר ֲעבֹוָדה ָזָרה! ּפַ ָבר ׁשֶ   ְעֵלם ּדָ

  
ַחד ִמיָנא  את ָקְדָמה.  :ִמיָהא ָלא ָקָאְמִריַנן -ּבְ   ַחּטָ

ְתֵרי ִמיֵני י ָקָאְמִריַנן ּבִ   . ּכִ
  

את!  ָקְדָמה ְלַחּטָ ַחן עֹוָלה ּדְ ּכְ   ַאׁשְ
  

ַמֲעָרָבאָאְמִרי  ֵמיּה  ּבְ ְ ר ָמִריּדְ ִמׁשּ   : ָרָבא ּבַ
ת"את ֲעבֹוָדה ָזָרה ָחֵסר א', ַחּטַ  ִתיב.  במדבר טו, כד)( "ְלַחּטָ   ּכְ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא

ט" ּפָ ׁשְ ּמִ הּו.  במדבר טו, כד)( "ּכַ ִתיב ּבְ   ּכְ
  

ָאֵתית ְלָהִכי,  א ּדְ ּתָ   ָהׁשְ
יָמא ִרים  :ֲאִפיּלּו ּתֵ    ,ַחג ַנִמיּדְ ּפָ
ָטם" ּפָ ִמׁשְ הוּ  (במדבר כט, לג) 634"ּכְ ִתיב ּבְ    .ּכְ

   
  
  
  
  

                                                           
ָטם 634 ּפָ ִמׁשְ ָרם ּכְ ִמְסּפָ ים ּבְ ָבׂשִ ִרים ָלֵאיִלם ְוַלּכְ ֶהם ַלּפָ   ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ

  רש"י
פר העלם דבר קודם לפר עבודת 

. שזה חטאת וזה עולה כוכבים
   ואמרן לעיל חטאת קודמת:

פר עבודת כוכבים קודם לשעיר 
. אלמא יש עולה עבודת כוכבים

   קודמת לחטאת:
. כלומר ואימא מרישא

ייען מרישא אדמותבת מסיפא ס
דקתני פר העלם דבר [קודם] לפר 

   עבודת כוכבים:
ומשני לה בחד מינא לא 

. דהא ודאי ניחא לי קאמרי'
   דבחד מינא חטאת קדמה:

. קשיא לן כי אמרי' בתרי מיני
דקאמרת מין קטן של חטאת 
קודם למין גדול של עולה 
כדקאמרת ואפי' חטאת העוף 
לעולת בהמה והא הכא דפר 

   עיר חטאת:עולה קודם לש
. בפרשת שלח לך לחטת כתיב

והיה אם מעיני העדה נעשתה 
בשגגה וגו' [וכתיב התם ושעיר 
אחד לחטת חסר א' לומר שאינו 
כשאר חטאות שכל חטאת 
שבתורה הבאה עם עולה חטאת 

   קודמת וזו עולה קודמת]:
. בההוא קרא כמשפט כתיב

ומנחתו ונסכו כמשפט משמע 
כמשפט סדר מקראו כך סדר 

   דתו ופר ברישא כתיב:עבו
אפילו תימא פרים וכבשים 

. הך מתניתין דמוספי החג
דתניא לעיל כבשים קודמין 
לשעירים לא תקשה דכמשפט 
כתיב בהו ומשמע כסדר האמור 
  בענין ושעירי' כתובים אחרונים:
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        צ, בצ, בצ, בצ, ב . 10
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

את ָהעֹוף,    ַחּטַ
ֵהָמה,    ְועֹוַלת ּבְ

ר   ֵאיזֹו ֵמֶהן קֹוֶדם?  - ּוַמֲעׂשֵ
  

את ָהעֹוף  יְקּדֹום ַחּטַ ָקֵדים ָלּה!  -ּתִ ר ּדְ א ַמֲעׂשֵ   ִאיּכָ
ר  ים ַמֲעׂשֵ ָקְדָמה ֵליּה!  -ִליְקּדִ ֵהָמה ּדְ א עֹוַלת ּבְ   ִאיּכָ

ֵה  יְקּדֹום עֹוַלת ּבְ ָקְדָמה ָלּה!  -ָמה ּתִ את ָהעֹוף ּדְ א ַחּטַ   ִאיּכָ
  

ימוּ  ְרּגִ    :ָהָכא ּתַ
  ִמין ֶזַבח ָעִדיף. 

  
ַמֲעָרָבא    :ָאְמִרי ּבְ

ר.  ֲעׂשֵ ֲהָתּה ִמּמַ את ָהעֹוף, ְוַאְגּבַ ַחּטַ ֵהָמה ּבְ ּה עֹוַלת ּבְ   ַעְייָלא ּבָ
  

  רש"י
חטאת העוף ועולת בהמה 

   . שלשתן עומדין:ומעשר בהמה
   . בבבל:הכא תרגימו

ויקדים מעשר  .מין זבח עדיף
ואח''כ חטאת ועולה דאילו עולת 
בהמה לא מצי קדמה לחטאת 

   העוף מגזירת הכתוב:
עיילא בה חשיבות דעולת 

. שבאה עמה והיא חשובה בהמה
ממעשר שהיא קדש קדשים 
וכליל ומגזירת הכתוב החטאת 

   קודמת ואף על פי שזו מין זבח:
. לבטל ואגבהתה ממעשר

חשיבות שם מין זבח שבו דהא 
בעולה נמי איתיה לאותה 
חשיבות ובטיל ליה מגזירת 
הכתוב הלכך יקדים חטאת העוף 

  לעולה ועולה למעשר:
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        צא, אצא, אצא, אצא, א    ––––צ, ב צ, ב צ, ב צ, ב  . 11
ָנה           ִמׁשְ

ּתֹוָרה  ּבַ אֹות ׁשֶ ל ַהַחטָּ מֹות. קוֹ  -ּכָ   ְדמֹות ָלֲאׁשָ
ם ְמצֹוָרע, : חּוץ ֵמ    ֲאׁשַ

ר א ַעל ֶהְכׁשֵ הּוא ּבָ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
  

ּתֹוָרה  ּבַ מֹות ׁשֶ ל ָהֲאׁשָ ִים,   -ּכָ תַּ ֵני ׁשְ ִאין ּבְ   ּבָ
ָקִלים,  ֶכֶסף ׁשְ   ּוָבִאין ּבְ

ם ָנִזיר  : חּוץ ֵמ     ,ֲאׁשַ
ם ְמצֹוָרע,    ַוֲאׁשַ

ָנָתן,  ֵני ׁשְ ִאין ּבְ ֵהן ּבָ   ׁשֶ
ָקִלים. וְ  ֶכֶסף ׁשְ ִאין ּבְ   ֵאין ּבָ
  

ֶהְקֵרָב  קֹוְדִמין ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ ֲאִכיָלָתן.  - ןָת ּכְ   קֹוְדִמין ּבַ
  

ל ֶאֶמׁש  ָלִמים ׁשֶ ל יֹום  ,ׁשְ ָלִמים ׁשֶ ל יֹום.  -ּוׁשְ ל ֶאֶמׁש קֹוְדִמין ְלׁשֶ   ׁשֶ
ל ַהּיֹום  ם ׁשֶ את ְוָאׁשָ ל ֶאֶמׁש, ַחטָּ ָלִמים ׁשֶ ל ֶא  -ׁשְ ָלִמים ׁשֶ   ֶמׁש קֹוְדִמין, ׁשְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמים

את קֹוֶדֶמת,    ַחטָּ
ים.  י ֳקָדׁשִ ִהיא ָקְדׁשֵ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  
ן  ֲאִכיָלָתן:  -ְוכּוּלָ ּנֹות ּבַ ִאין ְלׁשַ ָ   ְלָאְכָלן ְצלּוִין,   ַהּכֲֹהִנים ַרׁשּ

לּוִקין,    ּוׁשְ
ִלין.  ָ   ּוְמבּוׁשּ

יןתִּ   :ָלֵתת ְלתֹוכוֹ     ,ְבֵלי חּוּלִ
  ְוִתְבֵלי ְתרּוָמה, 

ְבֵרי  ְמעֹוןּדִ י ׁשִ   . ַרּבִ
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְבֵלי ְתרּוָמה,  ן ְלתֹוכֹו תִּ   לֹא ִיתֵּ
רּוָמה ִליֵדי ְפסּול ּלֹא ָיִביא ַהתְּ   .  ׁשֶ

   

ָמָרא                         ּגְ

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ׁש  ִדיר ְוְמקּוּדָ   ֵדם? ֵאיֶזה ֵמֶהם קוֹ  -ּתָ

  
ִדיר קֹוֵדם ּום  - ּתָ   ָתִדיר, ּדְ ִמׁשּ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָקִדיׁש?  ׁש ָקֵדים ּדְ   ְמקּוּדָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִמיִדין קֹוְדִמין ְלמּוָסִפין"     , (זבחים פט.) "תְּ
ב    צא,א י! ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ יׁשִ   מּוָסִפין ַקּדִ

  
ת ְלמּוָסִפין ַאֲהַנאי, ִלְתִמיִדין לֹא  ּבָ    !ַאֲהַנאי?ַאּטּו ׁשַ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ת קֹוְדִמין ְלמּוְסֵפי רֹאׁש חֹוֶדׁש " ּבָ   ! "מּוְסֵפי ׁשַ
  

יֵדיּה ַאֲהֵני ת לֹא ַאֲהֵני? ,ַאּטּו רֹאׁש חֹוֶדׁש ְלמּוָסִפין ּדִ ּבָ    !ְלמּוְסֵפי ׁשַ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָנה" ָ   , "מּוְסֵפי רֹאׁש חֹוֶדׁש קֹוְדִמין ְלמּוְסֵפי ראׁש ַהׁשּ

ב ַאף ַעל  ה! ּדְ ּגַ ׁשָ ָנה ַקּדְ ָ   רֹאׁש ַהׁשּ
  

  רש"י
  מתני' 

. אם היה קודמות לאשמות
מקריב חטאת ואשם והביאן 
חטאת קודמת כדתנן שדמה ניתן 

   על ד' קרנות ועל היסוד:
מפני שהוא בא להכשיר את 

. לקדשים ולביאת המצורע
חשיבות הוא לגביה מקדש הלכך 

   שטהרה תלויה בו:
. דכתיב ובאין בכסף שקלים

(ויקרא ה) בערכך כסף שקלים 
באשם מעילות ואתי אשם תלוי 
ואשם גזילות בג''ש בערכך 
בערכך ואשם שפחה חרופה גמר 
באיל באיל כדאמר באיזהו 
מוקמן (לעיל דף מח.) חוץ 
מאשם נזיר דכתיב כבש בן שנתו 

י סלעים ומדאיל בן ב' שנים בשת
כבש בן שנה לאו בשתי סלעים 

   הוא:
. אכולהו כך קודמין באכילתן

דבני אכילה קאי כגון חטאת 
לאשם אשם לתודה ותודה 

   לשלמים ושלמים לבכור:
. לעזרה שלמים שבאו אמש
   ושהו עד היום ושחטן:

. עומדין וחטאת ואשם של יום
   להקריב:

. שלמים של אמש קודמין
ואיל דזלזול להשהותן כל כך וה

ובאו ראשון יקרבו ראשון וכן 
   מפרש בתוספתא דזבחים:

. בכל הנאכלין רשאין ובכולן
הכהנים לשנות באכילתן כגון 
   לאוכלן צלוין שלוקין ומבושלין:

. שטעם קדשים לידי פסול
   הנעשה נותר אוסרה:

  
  גמ' 

. כגון דם עולת תדיר ומקודש
תמיד ודם חטאת עומדין זה 

אמרן תדיר וזה מקודש ממנו כד
דם חטאת קודם לדם עולה מפני 
שהוא מרצה אי נמי עולות 
מוספי ראש חדש ופר העדה 

  עומדים זה תדיר וזה מקודש:
. ואף על גב דמוספין קדישי

מוספין שם שבת עליהן שהם 
באים חובה לה והתמידין באין 

   אף בחול:
. כיון לתמידין לא אהנאי

דהאידנא קריבין אם כן שם 
   שבת עליהם:

. מקודשין משל שבת ''חמוספי ר
  דאיקרי מועד:
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יֵדיּה ַאֲהֵני, ְלמּוְסֵפי רֹאׁש חֹוֶדׁש לֹא ַאֲהֵני? ָנה ְלמּוְסֵפי ּדֵ ָ    !ַאּטּו רֹאׁש ַהׁשּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָבר ַאֵחר, "   ּדָ

ִדיָרה,  ת ַהּיֹום, ֵאיָנּה תְּ ִדיָרה ּוִבְרּכַ ִין תְּ ת ַהּיַ ְרּכַ   ּבִ
ִד  ֵאינֹו תָּ   . "ָתִדיר קֹוֵדם -יר ְוָתִדיר ְוׁשֶ

ב  ה! ּדְ ַאף ַעל ּגַ יׁשָ ת ַהּיֹום ַקּדִ   ִבְרּכַ
  

ִין לֹא ַאֲהַנאי ת ַהּיַ ת ַהּיֹום ַאֲהַנאי, ְלִבְרּכַ ת ְלִבְרּכַ ּבָ   ?!ַאּטּו ׁשַ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י יֹוָחָנןָאַמר ּדְ    : ַרּבִ

ל מּוָס  :ֲהָלָכה ְך ׁשֶ ל ִמְנָחה, ְוַאַחר ּכָ ל ָאָדם ׁשֶ ּלֵ   ִפין! ִמְתּפַ
  

ת ִמְנָחה לֹא ַאֲהַנאי ת מּוָסִפין ַאֲהַנאי, ִלְתִפּלַ ת ִלְתִפּלַ ּבָ   ?!ַאּטּו ׁשַ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ל יֹום " ם ׁשֶ את ְוָאׁשָ ל ֶאֶמׁש, ַחטָּ ָלִמים ׁשֶ ל ֶאֶמׁש קֹוְדִמין -ׁשְ ָלִמים ׁשֶ   . "ׁשְ

יֹום  ם ָקְדִמי,  -ָהא ִאיִדי ְוִאיִדי ּדְ את ְוָאׁשָ   ַחּטָ
ב ְוַאף ַע  ִד ּדִ ל ּגַ ָלִמים ּתְ   ֵרי! יׁשְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

?    !ָמצּוי ָקָאְמַרּתְ
ִדיר  ֲעָיא ָלן,  -ּתָ   ָקִמיּבָ
ֲעָיא ָלן -ָמצּוי      .לֹא ָקִמיּבָ

  
ר ְיהּוָדהָאַמר ֵליּה    : ָרָבאלְ  ַרב הּוָנא ּבַ

ִדיר'ָלאו  'ָמצּוי'ַאּטּו     !?'ּתָ
   :ְוָהַתְנָיא

ֵא " ַסח ׁשֶ ִדיר, אֹוִציא ֶאת ַהּפֶ   ינֹו תָּ
ִדיָרה ִהיא תְּ יָלה ׁשֶ    !"ְולֹא אֹוִציא ֶאת ַהּמִ

  
ִדיָרה"ַמאי    ? "תְּ

ִמְצֹות.  ִדיָרה ּבְ   ּתְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ְמָיא.   ִדיר ּדָ י ּתָ י ֶפַסח ּכִ   ִמיָלה ְלַגּבֵ

   
  
  

  רש"י
. בפסחים תנינן לה ד''א כו'

דקאמרי ב''ה מברך על היין 
ואח''כ מברך על היום שהיין 
גורם לקידוש שתאמר דבר אחר 
כו' הכי גרסינן דאע''ג דברכת 
היום קדישה. ששם שבת עליה 
שחובה לשבת היא באה דאילו 

   ברכת היין אף בחול היא:
. של מנחההלכה מתפלל 

במסכת ברכות היו לפניו שתי 
תפלות של מוספין ושל מנחה 
ופליגי רבי יהודה ורבנן וקא''ר 
יוחנן הלכה כדברי האומר 
מתפלל של מנחה ואחר כך 

   מתפלל כו':
. הא פרישית שלמים של אמש

לה לעיל (גבי) במתני': תדירי 
שהן מצויין מתוך שבאין בנדר 

   ובנדבה:
ותו . שאין תדירמצוי קאמרת

חובה אלא שהוא מצוי תמיד 
יותר מחבירו: הכי גרס מצוי לאו 

   תדיר הוא בתמיה:
. אוציא את הפסח שאינו תדיר

בת''כ שנויה גבי חטאת דקתני 
והרי פסח ומילה ענושין כרת 
יכול יביא על שגגתן חטאת ת''ל 
אשר לא תעשנה יצאו פסח 

   ומילה שהן מצות עשה:
אוציא את הפסח שאינו תדיר 

וציא את המילה שהיא ולא א
. ת''ל אשר לא תעשנה תדירה

   אלמא מצוי תדיר הוא:
. סדורה במצות תדירה במצות

שנכרתו עליה שלש עשרה 
   בריתות וצוויין:
. שמצויה היא כי תדיר דמיא

הרבה מפסח אבל מצוי דשלמים 
לגבי מצוי דחטאת לאו כתדירה 

  דמי:
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ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ִדיר,  ֵאינֹו ּתָ ִדיר ְוׁשֶ   ּתָ
ַחט ִדיר ְוָקֵדים ּוׁשְ ֵאינֹו ּתָ    ?ַמאי – ְלׁשֶ

  
ֲחֵטיּה, ַמְקִריב ֵליּה.  :ִמי ָאְמִריַנן ׁשַ יָון ּדְ   ּכֵ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ָדמֹו, ַעד ּדִ ָיֵהיב ְלַאֵחר  ִדיר? ּדְ ְמָמֵרס ּבְ ֵאינֹו ּתָ ִדיר, ַוֲהַדר ַמְקִריב ְלׁשֶ   ַמְקִריב ֵליּה ְלּתָ
  

   :ַרב הּוָנא ִמּסּוָראָאַמר 
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ל ֶאֶמׁש ׁשְ " ל יֹום ׁשֶ ם ׁשֶ את ְוָאׁשָ ל ֶאֶמׁש, ַחטָּ ל יֹום -ָלִמים ׁשֶ   .  "קֹוֵדם ְלׁשֶ
   .יֹום ּדּוְמָיא ֶאֶמׁש ּדְ ָהא 

  
ֵמי    ?ְוֵהיִכי ּדָ

  
ם ָקְדִמי!  את ְוָאׁשָ ָלִמים, ַחּטָ ֲחֵטיּה ִלׁשְ ָקֵדים ׁשַ   ּדְ

  
ָלִמים  ְלָמא: ׁשְ ם ּדְ ּדִ את ְוָאׁשָ    יֹום,ּדְ ֶאֶמׁש ְוַחּטָ

ֲחִטיְנהּו ְלַתְרַוְייהּו.  ׁשַ ַחת ָלּה ּדְ ּכַ   ֵהיִכי ַמׁשְ
ֲחִטיְנהּו ְלַתְרַוְייהּו  ֵעי ָלךְ  -ֲאָבל לֹא ׁשַ יּבָ    .ּתִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָבר ַאֵחר, "   ּדָ
ִין  ת ַהּיַ ְרּכַ ִדיָרה -ּבִ    ,תְּ

ת ַהּיֹום  ִדיָרה,  -ּוִבְרּכַ   ֵאיָנּה תְּ
ִדיר  ֵאינֹו תָּ   ! "ִדיר קֹוֵדםתָּ  -ְוָתִדיר ְוׁשֶ

  
ָאְתָיין ֵכיָון ּדְ ֵמי ,ָהָכא ַנִמי, ּדְ ְרַוְייהּו ּדָ ִחיִטי ּתַ ׁשְ ַמאן ּדִ    .ּכְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

י יֹוָחָנןָאַמר ּדְ    :ַרּבִ
ל מּוָסִפין!  ְך ׁשֶ ל ִמְנָחה ְוַאַחר ּכָ ל ָאָדם ׁשֶ ּלֵ   ֲהָלָכה: ִמְתּפַ

  
ת ,ָהָכא ַנִמי ִפּלַ ָמֵטי ְזַמן ּתְ יָון ּדְ ֵמי ּכֵ ְרַוְייהּו ּדָ ִחיִטי ּתַ ׁשְ ַמאן ּדִ    .ִמְנָחה, ּכְ

  
ֵריּה ָאַמר ֵליּה  יּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ   :ָרִביָנאלְ  ַרב ַאׁשִ
ַמע א ׁשְ     :635ּתָ

ָחטֹו קֹוֶדם ֲחצֹות " סּול,  -ׁשְ   ּפָ
ֱאַמר ּבוֹ  ּנֶ ֵני ׁשֶ ִים" :ִמּפְ ין ָהַעְרּבָ   . (שמות יב, ו) 636"ּבֵ

ִמיד  ר,  -קֹוֶדם ַלתָּ ׁשֵ   ּכָ
ם ִיְזרֹוק ַהּדָ ָדמֹו ַעד ׁשֶ   ! (פסחים סא.) "ִויֵהא ְמָמֵרס ּבְ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

א.  ֵריׁשָ ֲחֵטיּה ְלָתִמיד ּבְ ָקֵדים ׁשַ גֹון ּדְ   ּכְ
  

ילְ  ַרב ַאָחא ָסָבאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
ְיָקא,    ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ

ָקָתֵני:  ם"ּדְ ֵרק ַהּדָ ּזָ ּיִ ם' :ָלא ָקָתֵני, וְ 637"ַעד ׁשֶ חֹוט ְוִיְזרֹק ּדָ ׁשְ ּיִ   . 'ַעד ׁשֶ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

                                                           
 שיטה מקובצת תוספת על פי הגהת 635

ין ָהַע   636 ָרֵאל ּבֵ ֲחטּו אֹתֹו ּכֹל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ה ְוׁשָ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ָעה ָעׂשָ ֶמֶרת ַעד ַאְרּבָ ִיםְוָהָיה ָלֶכם ְלִמׁשְ   ְרּבָ
ִמיד) בוילנא: 637 ִמיד)(ּתָ ִמיד)(ּתָ ִמיד)(ּתָ   (ּתָ

  רש"י
הא דיום דומיא דאמש והיכי 

שלמים ברישא  דמי כגון דשחטו
. וקא ס''ד ה''ק שלמים כו'

שהביאן מאמש ושחטן היום 
וחטאת ואשם של יום עומדין 
לישחט שלמים של אמש קודמין 
ליזרק דאי בשניהם עומדין 
לישחט לא אמר דקדמו שלמים 
וטעמא דבאו מאמש הא אידי 
ואידי דהיום וקדים שחטינהו 
לשלמים ברישא אמרי' שחיטת 

ת חטאת ואשם קדמה לזריק
שלמים אלמא מקודש ושאינו 
מקודש וקדים שחטיה לשאינו 
מקודש יהא אחד ממרס בדמו 
ויזרוק את המקודש וה''ה 

   לתדיר ושאינו תדיר:
דלמא שלמים של אמש וחטאת 

. דאשמעינן של אמש של יום
   קדמו:

. היכי דמי דשחטינהו לתרוייהו
אע''ג דשחטיה לחטאת אחר 
השלמים ושניהן עומדין ליזרק 

נן דשלמים של אמש אשמעי
קדמו ודכותיה דייקא מיניה הא 
אידי ואידי דיום ושחט שלמים 
ואחר כך חטאת ובא לימלך על 
הזריקה אמרי' ליה חטאת 

   קדמה:
. לחטאת בתר אבל לא שחטיה

שלמים ובא לימלך על השחיטה 
תיבעי לך אי מזלזלינן בשלמים 
למרס בדמן ולהקדים שחיטת 
חטאת וזריקתה וכי מיבעיא לן 
בתדיר ושאינו תדיר הך מיבעיא 
לן ששחט את שאינו תדיר 

   והתדיר קיים:
ברכת היין תדירה כו' תדיר 

. ואע''ג דשאינו תדיר קדם קודם
ובא שכבר קדש היום ועדיין יין 
לא בא ודומיא קדים שחטיה 
לשאינו תדיר ברישא: ומשני ה''נ 
כיון דאתא השתא יין קמן 
ומזומן לברכה כמאן דשחיטי 

לגבי קדשים [דמי] ולא  תרוייהו
   תפשוט מינה לבעיין:

. ואף ואח''כ מתפלל של מוספין
על גב דזמן מוספין אתא 

   ברישא:
   . בפסח קאי:שחטו קודם חצות

. של בין הערבים קודם לתמיד
כשר ואע''פ שלכתחילה מצוה 
לאחרו כדתניא לעיל (דף יב.) 
יאוחר דבר שנאמר בו בערב ובין 

ו הערבים לדבר שלא נאמר ב
   אלא בין הערבים בלבד:
. אלמא ויהא אחד ממרס בדמו

דקדים ושחטיה למאוחר אמרי 
ליה לשהות את הזריקה ולשחוט 

   את הראוי ליקדם ולזרקו:
. כגון דקדים שחטיה לתמיד

קודם שבא לימלך ולא נמלך 
  אלא על הזריקה:
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        צא, אצא, אצא, אצא, א . 13
ִאין"וּ  ָ ן, ּכֲֹהִנים ַרׁשּ ֲאִכיָלָתן:  ְבכּוּלָ ּנֹות ּבַ   ְלָאְכָלן ְצלּוִין,   ְלׁשַ

לּוִקין,    ּוׁשְ
ִלין.  ָ   ּוְמבּוׁשּ

ין  :ָלֵתת ְלתֹוכוֹ  ְבֵלי חּוּלִ    ,תִּ
  . "ְוִתְבֵלי ְתרּוָמה

  
   ?י ַטְעָמאַמא

  
ָחה" :ָאַמר ְקָרא ה,   - (במדבר יח, ח) 638"ְלָמׁשְ   ִלְגדּוּלָ

ָלִכים אֹוְכִלין ַהּמְ ֶדֶרְך ׁשֶ    .ּכְ
   

  

                                                           
רּומָֹת  638 ֶמֶרת תְּ י ְלָך ֶאת ִמׁשְ ה ָנַתתִּ ר ְיהָֹוה ֶאל ַאֲהרֹן ַוֲאִני ִהּנֵ ָחה ּוְלָבֶניָך ְלָחק עֹוָלםַוְיַדּבֵ ים ְלָמׁשְ ָרֵאל ְלָך ְנַתתִּ י ְבֵני ִיׂשְ   י ְלָכל ָקְדׁשֵ

  רש"י
. לך נתתים למשחה למשחה

  מתרגמינן לרבו והיינו לגדולה:
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        בבבב----צא, אצא, אצא, אצא, א . 14
ָנה     ִמׁשְ

ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ   : ַרּבִ
ֲעָזָרה,  ק ּבַ הּוא ִמְתַחּלֵ ֶמן ׁשֶ   ִאם ָרִאיָת ׁשֶ

אֹול ַמהּו,    ֵאין ָצִריְך ִלׁשְ
א ָרֵאלְר     :מֹוַתר ,ֶאּלָ    ,ִקיֵקי ִמְנחֹות ִיׂשְ

ל ְמצֹוָרע.  ֶמן ׁשֶ   לֹוג ׁשֶ
ים,  ִ י ָהִאיׁשּ ּבֵ ן ַעל ּגַ הּוא ִניתָּ ֶמן ׁשֶ   ִאם ָרִאיָת ׁשֶ

אֹול ַמהּו,    ֵאין ָצִריְך ִלׁשְ
א   ְרִקיֵקי ִמְנַחת ּכֲֹהִנים,     :מֹוַתר ,ֶאּלָ

יַח.    ִמְנַחת ּכֵֹהן ָמׁשִ
ֶמן.  ִבין ׁשֶ ֵאין ִמְתַנּדְ   ׁשֶ

  אֹוֵמר:  י ַטְרפֹוןַרּבִ 
ֶמן ִבין ׁשֶ   .  ִמְתַנּדְ

  

ָמָרא               צא,ב    ּגְ

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
י ַטְרפֹון,    ְלִדְבֵרי ַרּבִ

ָיָריו ֶנֱאָכִלין.  ֶמן קֹוְמצֹו, ּוׁשְ ב ׁשֶ ְתַנּדֵ   ַהּמִ
ן ִמְנָחה"" :ָאַמר ְקָרא ֶמ  - (ויקרא ב, א) 639ָקְרּבָ ִבין ׁשֶ ְתַנּדְ ּמִ ד ׁשֶ   ן, ְמַלּמֵ

ָיֶריָה ֶנֱאָכִלין,  ְנָחה קֹוְמָצּה ּוׁשְ   ְוִכי ִמְנָחה: ַמה ּמִ
ָיָריו ֶנֱאָכִלין.  ֶמן קֹוְמצֹו ּוׁשְ   ַאף ׁשֶ

  
י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ

ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ
ְמעֹוןָאַמר " י ׁשִ   : ַרּבִ

ֲעָזָרה,  ק ּבַ ְתַחּלֵ ּמִ ֶמן ׁשֶ   ִאם ָרִאיָת ׁשֶ
ה ָצִריךְ  אֹול ַמהּו,  ִאי ַאתָּ   ִלׁשְ

א ָרֵאל    :מֹוַתר ,ֶאּלָ    ,ְרִקיֵקי ִמְנחֹות ִיׂשְ
ל ְמצֹוָרע,  ֶמן ׁשֶ   ְולֹוג ׁשֶ

ִבין ֵאין ִמְתַנּדְ   . "ׁשֶ
ָאַמר ָלל, ַמאן ּדְ ִבין" :ִמּכְ ק.  - "ִמְתַנּדְ   ִמְתַחּלֵ

  
ֵייָאַמר ֵליּה     :ַאּבַ

   :ֵאיָמא ֵסיָפא
ן ַעל ּגַ " יתָּ ּנִ ֶמן ׁשֶ ים, ִאם ָרִאיָת ׁשֶ ִ י ִאיׁשּ   ּבֵ

אֹול ַמהּו,  ה ָצִריְך ִלׁשְ   ִאי ַאתָּ
א    ,ְרִקיֵקי ִמְנַחת ּכֲֹהִנים    :מֹוַתר ,ֶאּלָ

יַח,    ּוִמְנַחת ּכֵֹהן ָמׁשִ
ֶמן ִבין ׁשֶ ֵאין ִמְתַנּדְ   . "ׁשֶ

ָלל ָאַמר ,ִמּכְ ְלַמאן ּדְ ב' :ּדִ ים ',ִמְתַנּדֵ ִ ן ָלִאיׁשּ   .ּכּוּלָ
  

א ָיא ֵריׁשָ ֵיי ַקׁשְ    !ְלַאּבַ
ָיא ֵסיָפא י ֵזיָרא ַקׁשְ    !ְלַרּבִ

  
י ֵזיָרא ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ א   :ּבִ יַרִים,  -ֵריׁשָ ׁשִ   ּבְ

קֹוֶמץ.  -ֵסיָפא    ּבְ
א ָיא!  ,ֶאלָּ ֵיי ַקׁשְ   ְלַאּבַ

  
א ַאּטּו ֵסיָפא.  ָנא ֵריׁשָ   ּתְ

  
ָלָמא  ׁשְ א'ּבִ ּום ֵריׁשָ ֵני ִמׁשּ   . 'ֵסיָפא ּתָ

א  ּום ֵסיָפא'ֶאּלָ א ִמׁשּ ֵני?ִמ  'ֵריׁשָ    !י ּתָ

                                                           
ֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלבָֹנה 639 נֹו ְוָיַצק ָעֶליָה ׁשֶ ה סֶֹלת ִיְהֶיה ָקְרּבָ ן ִמְנָחה ַליהֹוָ י ַתְקִריב ָקְרּבַ   ְוֶנֶפׁש ּכִ

  רש"י
   מתני'

   . לאכילת כהנים:שהוא מתחלק
. מותר רקיקי מנחת ישראל

מנחת מאפה שבא חלות ורקיקין 
חלות בוללן רקיקין מושחן 
ואמר רבי שמעון במנחות (דף 
עה.) מושחן כמין כ''י ושאר 

   השמן נאכל לכהנים:
. כולה כליל ומותר מנחת כהנים

מנחת כהן משיח לפי ששמנה 
מרובה שלשה לוגין לעשרון 

שהיא אפויה תחילה אין ומתוך 
שמנה נבלע בפיתיה וצריך 

   להקטיר המותר בעצמו:
. לפיכך לא שאין מתנדבין שמן

יעלה על דעתך שיהא שמן 
  המתחלק מן הנקטר נדבה:

  
  גמ' 

אמר שמואל המתנדב שמן 
. לדברי רבי טרפון קומצו

   ומקטיר הקומץ ושיריו נאכלים:
. דמצי למכתב כי קרבן מנחה

יתירא תקריב וכתב קרבן 
   לדרשא:

. דנאכל ולא אף אנן נמי תנינא
   מקטיר ליה כולו:

. אם של אין אתה צריך לשאול
אלו הוא או של נדבה הוא ויהיב 
טעמא למילתיה שאין מתנדבין 

   שמן:
. מכלל דמאן דאמר מתנדבין

איכא לספוקי בנדבה אלמא שמן 
   נדבה מתחלק:

. דמתרץ בשלמא לר' זירא
 למתני' כשמואל רישא דמשמע

מתחלק [בשירים] וסיפ' דמשמע 
נדבה לאישים דאיכא לאוקמא 

  בקומץ:
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ַמֲעָרָבאִאין, ָאְמִרי  ּום ֵסיָפא. ּבְ א ִמׁשּ ָנא ֵריׁשָ   : ּתְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָפִלים.  - ַיִין" י ֲעִקיָבא, ַלסְּ ִדְבֵרי ַרּבִ   ּכְ
ֶמן  ים -ׁשֶ ִ י ַטְרפֹון ָלִאיׁשּ ִדְבֵרי ַרּבִ   . "ּכְ

ֶמן ּכּוּלֹו ָלִא ּדְ ַמאי ָלאו ִמ  ָפִלים, ׁשֶ יםַיִין ּכּוּלֹו ַלּסְ ִ   !יׁשּ
  

   ?!ִמיֵדי ִאיְרָיא
ְדִאיָתא –ָהא     ,ּכִ

ְדִאיָתא –ְוָהא     .ּכִ
  

ֵאי: 640 ַתּנָ   ּכְ
ֶמן "   לֹא ִיְפחֹות ִמּלֹוג,  -ׁשֶ

י ין ַרּבִ ת לּוּגִ לֹׁשֶ   . "אֹוֵמר: ׁשְ
  

ְלִגי ַמאי ָקִמיּפַ    ?ּבְ
  

ַנןֲאַמרּוָה  יּה  ַרּבָ אּדְ ַקּמֵ ּפָ   : ַרב ּפַ
ּה  ּה ּוִמיּנָ יַנְייהּו.  -ּדּון ִמיּנָ א ּבֵ   ִאיּכָ

ִבין,  ֶמן ִמְתַנּדְ ִבין ַאף ׁשֶ ְנָחה ִמְתַנּדְ ַנן ָסְבִרי: ַמה ּמִ ַרּבָ   ּדְ
ֶמן.  אן לֹוג ׁשֶ ֶמן, ַאף ּכָ ְנָחה לֹוג ׁשֶ ּה: ַמה ּמִ   [ּוִמיּנָ

ָיָריו ֶנֱאָכִלין.  ֶמן קֹוְמצֹו ּוׁשְ ָיֶריָה ֶנֱאָכִלין, ַאף ׁשֶ ְנָחה קֹוְמָצּה ּוׁשְ   ּוַמה ּמִ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ִבין ְנָחה ִמְתַנּדְ ְנָחה, ַמה ּמִ ִבין.  ,ִמּמִ ֶמן ִמְתַנּדְ   ַאף ׁשֶ
ַאְתָרּה]  ין, כִּ ְואֹוֵקי ּבְ לֹׁש לּוּגִ ֶמן ׁשָ ין ַאף ׁשֶ ת לּוּגִ לֹׁשֶ ָסִכים ׁשְ   ְנָסִכים, ַמה ּנְ

ים.  ִ ן ָלִאיׁשּ ֶמן ּכּוּלָ ָפִלין] ַאף ׁשֶ ן ַלּסְ   ַמה ְנָסִכים ּכּוּלָ
  

איּה ָאַמר לֵ  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ
ּה.  ּה ּוִמיּנָ י ָעְלָמא ּדּון ִמיּנָ כּוּלֵ י, ּדְ ְנָחה ַמְייֵתי ָלּה ַרּבִ   ִאי ִמּמִ

י ֵמ  א ַרּבִ ַמר ָלּה.  (במדבר טו, יג) 641"ֶאְזָרח"ֶאלָּ   ּגָ
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה  אלְ  ַרב ָנָתןּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ ּפָ   : ַרב ּפַ
   !י?ִמי ָמֵצית ָאְמַרּתְ ָהכִ 

   :ְוָהַתְנָיא

ן ִמְנָחה"" ֶמן,  - (ויקרא ב, א) "ָקְרּבָ ִבין ׁשֶ ְתַנּדְ ּמִ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

ה?    ְוַכּמָ

ין ה לּוּגִ לׁשָ   . "ׁשְ
ְמַעּתְ ֵליּה  ין"ָאַמר ּדְ ּוַמאן ׁשָ ה לּוּגִ לֹׁשָ י ִהיא, "ׁשְ   ? ַרּבִ

ן"ְוָקא ַמְייֵתי ָלּה ִמ  ְרּבָ   ! "ּקָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ְנָיא  ְנָיא.   –ִאי ּתַ   ּתַ

   
  

                                                           

640
אר ר ר ר ָאַמ ָאַמ ָאַמ ָאַמ  גירסתנו כהגהת השיטה מקובצת. גירסת וילנא:  ּפָ       ::::ַרב ּפַ
ה ֵריַח ִניחַֹח ַליהָֹוה 641 ֵ ה ְלַהְקִריב ִאׁשּ ָכה ֶאת ֵאּלֶ ה ּכָ ל ָהֶאְזָרח ַיֲעׂשֶ   ּכָ

  רש"י
. רישא תנא רישא משום סיפא

דתני גבי שמן המתחלק אי אתה 
צריך לישאל מהו כדי נסבה דאי 
נמי מתנדבין שמן אינו מתחלק 
אלא משום דבעי למיתני סיפא 
אם ראית שמן ניתן על גבי 
האישים אי אתה צריך לספקה 

ין מתנדבין שמן בנדבה שא
דדוקא אשמעינן דאילו למאן 
דאמר מתנדבין נותן תנא רישא 

  נמי אם ראית שמן מתחלק:
. דאמר יין כדברי רבי עקיבא

במסכת מנחות (דף קד:) 
מתנדבין יין ואין מתנדבין שמן 
אותו יין לספלים הוא נותן לנסך 
ולא לזלף על האישים והוא הדין 
לרבי טרפון ביין אלא משום 

יך שמן למיתני [כדברי] דאיצטר
רבי טרפון דלא ליתני לה סתמא 
דהא לר' עקיבא אין מתנדבין 
שמן תנא נמי יין כדברי רבי 

   עקיבא:
. שמן של נדבה כדברי רבי טרפון

דאמר אף מתנדבין שמן לאישים 
   הוא נותן:

. יין הא כדאיתא והא כדאיתא
כולו לספלים ודקתני בשמן 
לאישים אקומץ קאי: ה''ג 

שמן לא יפחות מן הלוג כתנאי 
   רבי אומר שלשת לוגין:

. כל דבר שאתה בדון מינה כו'
למד מחבירו בג''ש או בהיקש 

   הוי למוד ממנו בכל דבריו:
. מה דון מינה ואוקי באתרה

שהדבר צריך ללמוד מחבירו 
שאין יכול ללמוד מגופו ילמד 
מחבירו ולשאר דברים שיכול 
ללמד מגופו העמידהו על 

   מקומו:
. דעיקר מנחה מתנדבין כו'מה 

נדבת שמן מקרבן מנחה נפקא לן 
וסתם מנחה צריכה לוג שמן 
דכתיב (ויקרא יד) למנחה ולוג 

   שמן:
. כלומר ומה מנחה קומצה כו'

וכיון דאית ליה לתנא קמא דון 
מינה ומינה לענין הקטרה נמי 
דיינינן ומינה מה מנחה קומצה 

   כו':
. דהא שמן של נדבה לא כנסכים

אלא בפני עצמו כיין הבא קרב 
בפני עצמו הלכך לנסכים דמי 
וביין פשיטא לן דשלשת לוגין 
נינהו כדנפקא לן במנחות (דף 
   עג:) אזרח מלמד שמתנדבין יין:
. ומה נסכים כולן לספלים

כלומר כיון דרבי אוקי באתרה 
אית ליה להא נמי אוקי באתרה 
ומה יין כולו לספלים אף שמן 

לאישים דלאו בר ספלים כולו 
וביין פשיטא לן דכולו לספלים 
ואינו מתחלק לכהנים דהא 
מאזרח איתרבי דכתיב בנסכים 
כל האזרח יעשה ככה (במדבר 

   טו) ומנחת נסכים כולה כליל:
. לנדבת שמן רבי מאזרח גמר לה

וכי נמי דיינת מינה ומינה שלשת 
לוגין הן שהוא פחות שבנסכים 
דנסכים של כבש רביעית ההין 

   בהו (שם): יין כתיב
. דרבי ומי מצית אמרת הכי

  מאזרח גמר לה:
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מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ים.  ִ י ָהִאיׁשּ ּבֵ פֹו ַעל ּגַ ב ַיִין, ֵמִביא ּוְמַזּלְ ְתַנּדֵ   ַהּמִ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ה ֵריַח ִניחַֹח ַלה'" :ָאַמר ְקָרא ֵ ֶסְך ֲחִצי ַהִהין ִאׁשּ ְקִריב ַלּנֶ   . (במדבר טו, י) "ְוַיִין ּתַ
  

י   ! קרא ו, ו)(וי 642ְוָהא ָקא ְמַכּבֵ
  

יּבּוי.  ֵמיּה ּכִ ִמְקָצת ָלא ׁשְ יּבּוי ּבְ   ּכִ
  

   !ִאיִני?
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוָהָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

ה  ַח ְוִכיּבָ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֶחֶלת ֵמַעל ּגַ יב!  -ַהּמֹוִריד ּגַ   ַחּיָ
  

א ַהאי.  א ֶאּלָ ֵליּכָ   ּדְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
יּבּוי  אֵניִמְצוָ ּדְ ּכִ    .ה, ׁשָ

  
ַמע א ׁשְ   :ּתָ

ָתָנא  ן ַיֲעקֹבּדְ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   : ַרּבִ

ה ְוִיְתרֹום? " ָתָנּה ּתֹוָרה ִלְתרֹום, ָיכֹול ְיַכּבֶ ּנְ י ׁשֶ ַלּפֵ   ּכְ

: ה לֹא" ָאַמְרתָּ   ! "(ויקרא ו, ו) "ְיַכּבֶ
  

ָיֵתיב ְוָנַטר.  ר ּדְ אֵני ָהָתם, ֶאְפׁשָ   ׁשָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ִד  -ַיִין " ָפִלים, ּכְ י ֲעִקיָבא ַלסְּ   ְבֵרי ַרּבִ

ֶמן  ים -ׁשֶ ִ י ַטְרפֹון ָלִאיׁשּ ִדְבֵרי ַרּבִ   ! "ּכְ
ְנָיא:    ְועֹוד ּתַ

ָפִלים –ֵיין ֶנֶסְך "    ,ַלסְּ

ים?  ִ א ָלִאיׁשּ   אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

: ה לֹא" ָאַמְרתָּ   ! ""ְיַכּבֶ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
י ְיהּוָדה,  -ָהא    ַרּבִ
ְמעוֹ  -ָהא  י ׁשִ   ן. ַרּבִ

  
ְמעֹון ְסִביָרא ֵליּה ּדִ  :ְלֵמיְמָרא י ׁשִ ַרּבִ מּוֵאל ּכְ     ,ׁשְ
מּוֵאלְוָהָאַמר  ים,  ׁשְ ּה ַרּבִ ּלא ִיּזֹוקּו ּבָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ים ּבִ ְרׁשּות ָהַרּבִ ֶכת ּבִ ל ַמּתֶ ֶחֶלת ׁשֶ ין ּגַ   : ְמַכּבִ

ל ֵעץ.                         צב,א ֶחֶלת ׁשֶ   ֲאָבל לֹא ּגַ
ְעּתָ  ְמעֹון ְסִביָרא ֵליּה  :ךְ ְוִאי ָסְלָקא ּדַ י ׁשִ ַרּבִ ל ֵעץ ַנִמי ,ּכְ ֶחֶלת ׁשֶ    !ֲאִפיּלּו ּגַ

  
ין  ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ָדָבר ׁשֶ ְמעֹון,  -ּבְ י ׁשִ ַרּבִ   ָסַבר ָלּה ּכְ

ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלגּוָפּה  ְמָלאָכה ׁשֶ י ְיהּוָדה.   -ּבִ ַרּבִ   ָסַבר ָלּה ּכְ
   

  
  

                                                           
ה 642 ַח לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ   ֵאׁש תָּ

  רש"י
. אלמא יש יין אשה ריח ניחוח

שהוא לאישים ואיזה זה זה יין 
הבא בפני עצמו דאילו הבא בגלל 
זבח כתיב הסך נסך שכר (שם 
כח) לשון שביעה לשון שכרות 
שיהא נראה על גבי המזבח 
כשפוקקין את השיתין 
 כדאמרינן במסכת סוכה (דף

   מט:):
. דלא קפיד קרא לא שמיה כיבוי

אלא אאש תמיד תוקד על 
   המזבח (ויקרא ו):

   . כלומר הואיל:כלפי
   . את הדשן:לתרום

. אם מצאן כולן יכול יכבה
   לוחשות שאינן מאוכלות:

. אלמא כיבוי אמרת לא יכבה
   דמצוה אסיר:

   . וממתין:ונטר
. דהא או אינו אלא לאישים

   כתיב אשה ביין:
. דאמר (שבת דף בי יהודההא ר

קכ:) דבר שאין מתכוין אסור 
הוי לא תכבה אפילו בלא מתכוין 
הלכך עקר ליה למשמעותיה 
דאשה למדרשיה נחת רוח הוא 
לפני כאישים והכי מסיק לה 

   לברייתא בספרי:
. שמואל כרבי הא רבי שמעון

שמעון דכיון דאין מתכוין לכבות 
אין לא תכבה ראייה עליו לאסור 

ר משמעותא דאשה למיעק
משום קושיא דלא תכבה ואם 
תאמר פסיק רישא ולא ימות 
הוא אפשר דמזליף ליה בטיפין 
דקות מאד הלכך אי נמי מכבה 
בטיפים גסות דבר שאין מתכוין 

   הוא:
. לאו בת כיבוי גחלת של מתכת

הוא ואיסורא דרבנן הוא דאיכא 
ובמקום היזק רבים לא גזור 

  רבנן:
בוי הוא . דבת כיאבל לא של עץ

ואיסורא דאורייתא הוא ואי 
כר''ש לא משכחת כיבוי אלא 
במתכוין לעשות פחמין בכיבויו 
וצריך להם דאר''ש מלאכה 
שאינה צריכה לגופה פטור עליה 
וכיבוי לאו צורך גופו הוא שיהא 
צריך לו דהלואי שלא בא עליו 
ודמי למוציא את המת לסלקו 
מעל פניו דפטר עליה ר''ש 

ק המצניע (דף במסכת שבת בפר
   צד.):
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  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ְטְמאוּ ְנָסכִ  ּנִ ְפֵני ַעְצָמן ְוׂשֹוְרָפן.  - ים ׁשֶ ה ָלֶהן ַמֲעָרָכה ּבִ   עֹוׂשֶ
ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ ֵרף" :ִמׁשּ ָ ׂשּ ֵאׁש ּתִ ּקֶֹדׁש ּבָ   . (ויקרא ו, כג) 643"ּבַ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ם"    ,ַהּדָ
ֶמן ֶ    ,ְוַהׁשּ

ָנחֹות    ,ְוַהּמְ
ְטְמאוּ  ּנִ ָסִכים ׁשֶ ה ָלֶהן ַמֲע  - ְוַהּנְ ְפֵני ַעְצָמןעֹוׂשֶ   . "ְוׂשֹוְרָפן ,ָרָכה ּבִ

  
מּוֵאלָאַמר ֵליּה  ָתָאהלְ  ׁשְ ְגּדָ   : ַרב ָחָנא ּבַ

ָרה,  י ֲעׂשָ   ַאְייֵתי ִלי ּבֵ
ְטְמאוּ  ּנִ ְייהּו: ְנָסִכים ׁשֶ ְפֵני ַעְצָמן - ְוֵאיָמא ָלְך ַקּמַ ה ָלֶהן ַמֲעָרָכה ּבִ   ְוׂשֹוְרָפן.   ,עֹוׂשֶ

        

        הדרן עלך כל התדירהדרן עלך כל התדירהדרן עלך כל התדירהדרן עלך כל התדיר
    

  

                                                           
643  ָ ׂשּ ֵאׁש תִּ ּקֶֹדׁש לֹא ֵתָאֵכל ּבָ ר ּבַ ָמּה ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ְלַכּפֵ ר יּוָבא ִמּדָ את ֲאׁשֶ   ֵרףְוָכל ַחּטָ

  רש"י
. על הרצפה בעזרה ולא מערכה

יוציאה לחוץ משום שנאמר 
בקדש באש תשרף בפ' שני 
דפסחים (דף כד.) דרשינן האי 
קרא וכל חטאת אשר יובא וגו' 
ומרבינן מיניה כל פסולי קדשים 
שמחיצתו בעזרה שיהו נשרפים 
בעזרה כדכתיב בקדש לא תאכל 
באש תשרף ותמיה אני למה 

ורפן לעצמן ואינו שורפן בבית ש
הדשן שהיה בעזרה שבו שורפין 
פסולי קדשי קדשים ונראה בעיני 
שהוא דבר לח שורפן לעצמן 
שתהא שריפתן ניכרת לעצמן 
שאם היה שורפן עם בשר אין 
ניכרין שהרי אין בהן ממש: הדם 

  והשמן גרסי':
  


