
  ורי סיטי'סנצ'ישראל הצעיר ד  מסכת זבחי  מוד ד� היומידפי עזר ללי

 

www.dafyomiyicc.org   23 © Yitzchak Etshalom 2010 

28.2.11; 27b ( במשנה  ) � 29a ( ל� משמע קא מקומות שאר ואיתרבו הפרט על מוס
 כלל נעשה ) 

$ַ  ְתִמיָמה ָה#ְלָיהָה#ְלָיהָה#ְלָיהָה#ְלָיה    ֶחְל"!ֶחְל"!ֶחְל"!ֶחְל"! 'הלַ  ִאֶ�ה ַהְ�ָלִמי� ִמֶ�ַבח ְוִהְקִריב .1   ט:ג ויקרא :ַהֶ*ֶרב ַעל ֲאֶ,ר ַהֵחֶלב ָ+ל ְוֵאת ַהֶ*ֶרב ֶאת ַהְמַכֶ(ה ַהֵחֶלב ְוֶאת ְיִסיֶרָ'ה ֶהָעֶצה תְלע%

  ח:יח במדבר :ע!ָל� ְלָחק ָבֶני4ָ 5לְ  ְלָמְ,ָחהְלָמְ,ָחהְלָמְ,ָחהְלָמְ,ָחה ְנַת3ִי� ְל4ָ  ִי6ְָרֵאל ְבֵני ָקְדֵ,י ְלָכל 3ְר5מָֹתי ִמְ,ֶמֶרת ֶאת ְל4ָ  ָנַת3ִי ִהֵ'ה ַוֲאִני #ֲהרֹ� ֶאל 'ה ַוְיַדֵ"ר .2

3. �  יח:ז ויקרא :3ִָ<א ֲע!ָנ=ֲע!ָנ=ֲע!ָנ=ֲע!ָנ= ִמֶ$'5 ָהאֶֹכֶלת ְוַהֶ'ֶפ, ִיְהֶיה ִ>;5ל ל! ֵיָחֵ,ב לֹא אֹת! ַהַ$ְקִריב ֵיָרֶצה לֹא ַהְ�ִליִ,יַהְ�ִליִ,יַהְ�ִליִ,יַהְ�ִליִ,י ַ":!� ְ,ָלָמיו ֶזַבח ִמְ"6ַר ֵי8ֵכל ֵה8כֹל ְוִא

4. �  חAז:יט ויקרא :ֵמַעֶ$יהָ  ַהִהוא ַהֶ'ֶפ, ְוִנְכְרָתה ִחֵ@ל 'ה קֶֹד,קֶֹד,קֶֹד,קֶֹד, ֶאת ִ+י ִיָ<אִיָ<אִיָ<אִיָ<א    ֲע!נ!ֲע!נ!ֲע!נ!ֲע!נ!    ְואְֹכָליוְואְֹכָליוְואְֹכָליוְואְֹכָליו: ֵיָרֶצה לֹא ה5א ִ>;5ל ַהְ�ִליִ,יַהְ�ִליִ,יַהְ�ִליִ,יַהְ�ִליִ,י :!�"ַ  ֵי8ֵכל ֵה8כֹל ְוִא

5. �ִאי� ִמְ"6ַר ִי5ֵָתר ְוִא   לד:כט שמות :ה5א קֶֹד,קֶֹד,קֶֹד,קֶֹד, ִ+י ֵי8ֵכל לֹא ָ"ֵא,ָ"ֵא,ָ"ֵא,ָ"ֵא,    ַה'!ָתרַה'!ָתרַה'!ָתרַה'!ָתר    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְו6ַָרְפ3ָ ְו6ַָרְפ3ָ ְו6ַָרְפ3ָ ְו6ַָרְפ3ָ  ַה"ֶֹקר ַעד ַהֶ@ֶח� 5ִמ� ַהִ$@%

I משנה ב'  – invalidation via לזמנו Cלמקומו וחו Cמחשבת חו 

a If: שחט the קרב� to perform ד"זרה  (all/ part) outside of the עזרה; to burn up the � (all or part) outside, to eat the אימורי

meat, or even 1 כזית of it outside, or to eat כזית of the skin of the tail outside Then: פסול – but no כרת attaches 

b If: …to do ד"זרה  (all or some) on the morrow; to burn up the � (all or some) on the morrow; to eat its meat (all or אימורי

 attaches כרת and – פיגול :from the fat of the tail on the morrow –Then כזית on the morrow or to eat (כזית

II Analysis of the inclusion of עור האליה as something to be eaten in the wrong place/time 

a Assumption: our תנא reckons מחשבה to eat something which ought to be burned (עור האליה) as impactful 

i שמואל: our שנהמ  is authored by א"ר , who allows for � and vice-versa מחשבת מזבח לאד

ii Support: ג �ג:זבחי מחשבת חוC לזמנו  –   to eat something not eaten (or burn something not burnt א"ר ;כשר  פסול – 

iii Challenge: ב �ג:זבחי  (ahead – “סיפא”) – rule only includes הקטירל/דבר שדרכו לאכול  

1 Answer1 (שמואל): רישא is א"ר  רבנ� is סיפא ,

b הונא' ר : the skin of the אליה (tail) is not like the אליה – it isn’t burnt, but eaten (all follows � per v. 1 -  (חכמי

c חסדא' ר : the skin is like the אליה – but our case is a goat (not a lamb) – in which both are eaten (again, follows � (חכמי

i splits: ח"רה ו"ר  don’t split authorship; ח ושמואל"ר  hold that אליה::עור ה ושמואל"ר ;  – already taught אליה:עור  ( ב:חולי� ט ) 

1 Defense: ח"ר  – it is needed; from חולי�, we only know that כאליה for טומאה, but for קרב�, per v. 2, א"סד  must be 

like royal food (not עור האליה) – ל"קמ  

ii Challenge: )ברייתא(  פיגול – at wrong time ;פסול – in wrong place עור האליה with intent to burn עולה of an שחיטה – 

1 Additionally: ש"ר  adds all of those pelt-areas listed in ב:חולי� ט  

2 Note: only עולה listed – works for ה"ר , not ח"ר  

3 Defense ( ח"ר ): either the reference is to גדי, or the wording of ברייתא is "זבח" , not just "עולה"  

III Source for ב כרת"פסול וא  for למקומו Cחו as opposed to פיגול ויש בו כרת for לזמנו Cחו 

a שמואל: resolution of two passages in v. 3; לזמנו :שלישי Cפיגול  ;חו  חוC למקומו :

i ממנו: means only one of these carries כרת – must be לזמנו Cחו, as that was the first one listed 

ii Challenge: perhaps it is למקומו Cחו, as that is adjacent to the punishment; rather… 

b אביי: from superfluous שלישי in v. 4 (already in v. 3) – extends to למקומו Cחו 

i And: exclusive statement (ibid) – עוונו ישא ווווואוכלי  – and not למקומ Cוחו  (but there is כרת for נותר)  

1 Challenge: perhaps אוכליו refers to למקומו Cחו and נותר is excluded from כרת 

2 Answer: reasonable to associate לזמנו Cנותר::חו  via עוו�::עוו�  (vv. 3-4); both time-related & apply even at במה 

(a) Challenge: perhaps למקומו Cחו is closer as ש"מקד  ( "שלישי", ד�, קצת, מחשבה ) is common to them; rather… 

c יוחנ�' ר קדש::קדש :  (vv. 4-5) –both are נותר, and v. 4 excludes another from למקומו � כרת Cחו is only פסול 

i Challenge: why identify v. 3 as לזמנו Cחו and v. 4 as למקומו Cחו, leading to exclusion from כרת?  

ii Answer: reasonable to infer via עוו�::עוו� , as לזמנו Cחו is similar to נותר in ב"ז  ( במה, זמ� )  

1 Challenge: perhaps v. 3 is למקומו Cחו, and v. 4, adjacent to נותר, is לזמנו Cחו which is similar to נותר? Rather… 

d רבא: all inferred from the “long” פסוק (v. 3): 

i האכל יאכל – refers to two “devouring” – human and the (הקטרה) מזבח  

ii מבשר זבח שלמיו – just as � זבח so too with any ;(בשר) מתפגל and (ד�) מפגל has both a שלמי

iii השלישי – refers to לזמנו Cמחשבת חו 

iv לא ירצה – only applies when the proper �  have been brought מתירי

v המקריב – only invalidated at point of הקרבה, not on third day (שלישי)  

vi אותו – only קרב� is invalidated, not כה� 

vii לא יחשב – teaches that מחשבות can be mixed (i.e. מחשבת פסול can undo effect of מחשבת פיגול)  

viii פיגול – this is למקומו Cחו 

ix יהיה – unifies them into one, i.e. � (פיגול of כזית ½ joins with פסול of כזית ½ .e.g) שיעורי� מצטרפי

x והנפש האוכלת ממנו – only one has לזמנו) כרת Cחו, inferred from נותר via עוו�::עוו�  as above, similar in ב"ז ) 

1 Question ( פ"ר  of רבא): what is need of שלישי in v. 4?  

2 Answer: to teach that למקומו Cחו must be 3-fold use, �אימורי�, בשר, ד  (not היכל)  

3 Challenge: why not learn it from שלישי in v. 3?  

(a) Answer: from there, we would have made פרט וכלל ( ולפיג, שלישי ) and included all places – ל"קמ   


