28.2.11; 27b ( )מש ה ב 29a () עשה כלל מוסף על הפרט ואיתרבו שאר מקומות קא משמע לן
ט: ויקרא ג:הַ ֶקּ ֶרב

וְ ִה ְק ִריב ִמזֶּבַ ח הַ ְשּׁל ִָמים ִא ֶשּׁה ַלה' חֶ לְבּ ֹו הָ אַלְ יָה ְת ִמימָ ה לְ עֻ ַמּת הֶ עָ צֶ ה י ְִס ֶירנָּה וְ אֶ ת הַ חֵ לֶב הַ ְמכַ סֶּ ה אֶ ת הַ ֶקּ ֶרב וְ אֵ ת כָּל הַ חֵ לֶב אֲ ֶשׁר עַ ל
ח: במדבר יח:ִשׂ ָראֵ ל לְ ְ ַת ִתּים לְ מָ ְשׁחָ ה וּלְ בָ ֶי לְ ָחק ע ֹולָם
ְ וַ י ְַדבֵּ ר ה' אֶ ל אַהֲ רֹן וַ אֲ ִי ִהנֵּה ַָת ִתּי לְ אֶ ת ִמ ְשׁמֶ ֶרת ְתּרוּמֹ ָתי לְ כָל ָק ְד ֵשׁי ְב ֵי י
יח: ויקרא ז:יִהיֶה וְ הַ נֶּפֶ שׁ הָ אֹ ֶכלֶת ִממֶּ נּוּ עֲ ֹו ָהּ ִתּ ָשּׂא
ְ ישׁי א י ֵָרצֶ ה הַ ַמּ ְק ִריב אֹ ת ֹו א י ֵָח ֵשׁב ל ֹו ִפּגּוּל
ִ ִוְ ִאם הֵ אָכֹל יֵאָכֵל ִמבְּ ַשׂר זֶבַ ח ְשׁל ָָמיו בַּ יּוֹם הַ ְשּׁל
ח-ז: ויקרא יט: ִָשּׂא כִּ י אֶ ת קֹדֶ שׁ ה' ִחלֵּל וְ ִ כְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא מֵ עַ מֶּ יה
ָ  וְ אֹכְ לָיו עֲ ֹו ֹו י:ישׁי ִפּגּוּל הוּא א י ֵָרצֶ ה
ִ ִוְ ִאם הֵ אָכֹל יֵאָכֵל בַּ יּוֹם הַ ְשּׁל
לד: שמות כט:ֹתר בָּ אֵ שׁ א יֵאָכֵל כִּ י קֹ דֶ שׁ הוּא
ָ בֹּקר וְ ָשׂ ַרפְ ָתּ אֶ ת הַ נּו
ֶ ַוּמן הַ לֶּחֶ ם עַ ד ה
ִ וְ ִאם יִוָּ ֵתר ִמ ְבּ ַשׂר הַ ִמּלּ ִֻאים
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' – מש ה בinvalidation via מחשבת חוץ למקומו וחוץ לזמ ו
a
If:  שחטthe  קרבןto perform ( זרה"דall/ part) outside of the  ;עזרהto burn up the ( אימוריםall or part) outside, to eat the
meat, or even 1  כזיתof it outside, or to eat  כזיתof the skin of the tail outside Then:  – פסולbut no  כרתattaches
b If: …to do ( זרה"דall or some) on the morrow; to burn up the ( אימוריםall or some) on the morrow; to eat its meat (all or
 )כזיתon the morrow or to eat  כזיתfrom the fat of the tail on the morrow –Then:  – פיגולand  כרתattaches
Analysis of the inclusion of  עור האליהas something to be eaten in the wrong place/time
a
Assumption: our  ת אreckons  מחשבהto eat something which ought to be burned ( )עור האליהas impactful
i
שמואל: our  מש הis authored by ר"א, who allows for  מחשבת מזבח לאדםand vice-versa
ii Support: ג: מחשבת חוץ לזמ ו – זבחים גto eat something not eaten (or burn something not burnt פסול – ר"א ;כשר
iii Challenge: ג:( זבחים בahead – “ – )”סיפאrule only includes להקטיר/דבר שדרכו לאכול
1
Answer1 ()שמואל:  רישאis ר"א,  סיפאis רב ן
b ר' הו א: the skin of the ( אליהtail) is not like the  – אליהit isn’t burnt, but eaten (all follows  )חכמים- per v. 1
c
ר' חסדא: the skin is like the  – אליהbut our case is a goat (not a lamb) – in which both are eaten (again, follows )חכמים
i
splits:  ר"ה ור"חdon’t split authorship;  ר"ח ושמואלhold that אליה:: – ר"ה ושמואל ;עורalready taught אליה:ב( עור:)חולין ט
1
Defense:  – ר"חit is needed; from חולין, we only know that  כאליהfor טומאה, but for קרבן, per v. 2,  סד"אmust be
like royal food (not קמ"ל – )עור האליה
ii Challenge: ( שחיטה – )ברייתאof an  עולהwith intent to burn  עור האליהin wrong place –  ;פסולat wrong time – פיגול
1
Additionally:  ר"שadds all of those pelt-areas listed in ב:חולין ט
2
Note: only  עולהlisted – works for ר"ה, not ר"ח
3
Defense ()ר"ח: either the reference is to גדי, or the wording of  ברייתאis ""זבח, not just ""עולה
Source for  פסול וא"ב כרתfor  חוץ למקומוas opposed to  פיגול ויש בו כרתfor חוץ לזמ ו
a
שמואל: resolution of two passages in v. 3; שלישי:  פיגול ;חוץ לזמ ו: חוץ למקומו
i
ממ ו: means only one of these carries  – כרתmust be חוץ לזמ ו, as that was the first one listed
ii Challenge: perhaps it is חוץ למקומו, as that is adjacent to the punishment; rather…
b אביי: from superfluous  שלישיin v. 4 (already in v. 3) – extends to חוץ למקומו
i
And: exclusive statement (ibid) –  – ואוכליו עוו ו ישאand not ( חוץ למקומוbut there is  כרתfor ) ותר
1
Challenge: perhaps  אוכליוrefers to  חוץ למקומוand  ותרis excluded from כרת
2
Answer: reasonable to associate  ותר:: חוץ לזמ וvia עוון::( עווןvv. 3-4); both time-related & apply even at במה
(a) Challenge: perhaps  חוץ למקומוis closer as  "שלישי"( מקד"ש, דם, קצת, )מחשבהis common to them; rather…
c
ר' יוח ן: קדש::( קדשvv. 4-5) –both are  ותר, and v. 4 excludes another from  כרת  חוץ למקומוis only פסול
i
Challenge: why identify v. 3 as  חוץ לזמ וand v. 4 as חוץ למקומו, leading to exclusion from ?כרת
ii Answer: reasonable to infer via עוון::עוון, as  חוץ לזמ וis similar to  ותרin  במה( ז"ב,)זמן
1
Challenge: perhaps v. 3 is חוץ למקומו, and v. 4, adjacent to  ותר, is  חוץ לזמ וwhich is similar to  ? ותרRather…
d רבא: all inferred from the “long” ( פסוקv. 3):
i
 – האכל יאכלrefers to two “devouring” – human and the )הקטרה( מזבח
ii  – מבשר זבח שלמיוjust as  שלמיםhas both a  )דם( מפגלand  ;)בשר( מתפגלso too with any זבח
iii  – השלישיrefers to מחשבת חוץ לזמ ו
iv  – לא ירצהonly applies when the proper  מתיריםhave been brought
v  – המקריבonly invalidated at point of הקרבה, not on third day ()שלישי
vi  – אותוonly  קרבןis invalidated, not כהן
vii  – לא יחשבteaches that  מחשבותcan be mixed (i.e.  מחשבת פסולcan undo effect of )מחשבת פיגול
viii  – פיגולthis is חוץ למקומו
ix  – יהיהunifies them into one, i.e. ( שיעורים מצטרפיםe.g. ½  כזיתof  פסולjoins with ½  כזיתof )פיגול
x  – וה פש האוכלת ממ וonly one has חוץ לזמ ו( כרת, inferred from  ותרvia עוון:: עווןas above, similar in )ז"ב
1
Question ( ר"פof )רבא: what is need of  שלישיin v. 4?
2
Answer: to teach that  חוץ למקומוmust be 3-fold use,  אימורים, בשר,( דםnot )היכל
3
Challenge: why not learn it from  שלישיin v. 3?
(a) Answer: from there, we would have made  פיגול( פרט וכלל, )שלישיand included all places – קמ"ל
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