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.דף נח
רש"י ד"ה בין הערבים
בפירש"י בד"ה בין הערבים כו' וכתב בין הערבים לדרשה חלוק הערב כו' עכ"ל ק"ק הא
:בפסח נמי בין הערבים כתיב וא"א לפרש כן דהא הפסח אחריו וק"ל
1) הקדמה
a)  בין הערביםstarts at  חצותat the beginning of ' שעה זand ends six hours later at the
end of שעה י"ב
2) משנה וגמרא
a) The  שחיטהof the  קרבן תמידis at 8.5 hours (2.5 hours after  )חצותand the end of its
 קריבהis at 9.5 hours (2.5 hours before the end of )בין הערבים
b) This is because the phrase " "בין הערביםteaches that the afternoon is to be split into
two parts
i) 2-1/2 hours are to pass before the  תמידis brought
ii) And 2-1/2 hours are to remain after the  תמידis completed an hour later
3) מהרש"א
a) קשיא
i) The phrase  בין הערביםalso appears for the  קרבן פסחeven though the afternoon
can’t be split into even parts around  קרבן פסחsince the  קרבן פסחis  נשחטonly
after the  תמידis completed at 9.5 hours
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תד"ה ר' ישמעאל ותד"ה קעבדינן
תוס' בד"ה ר' ישמעאל כו' אבל בשבת דעלמא קרב כסדר החול גזירה כו' עכ"ל לאביי
לכ"ע אית להו גזירה שבת דעלמא אטו חול דעלמא דאם לא כן (ד)[ו]פליגי בגזירה לוקמי
פלוגתייהו בפשיטות וכדמוקי בשבת דעלמא או פליגי בבזיכין קודמין למוספין ועוד לוקמי
פלוגתייהו בפשיטות טפי כרבה בר עולא וכצ"ל לרבא דמוקי פלוגתייהו בע"פ ובמכמר
בשרא דבשבת דעלמא לא פליגי דכ"ע אית להו גזירה כיון דליכא היכרא ובזה יתיישב מה
שהקשה בעל המאור לרבא לר' ישמעאל משום מכמר בשרא יאוחר הפסח ולא יאוחר
התמיד משש ומחצה שהוא זמנו די"ל כיון דליכא היכרא להקדים התמיד בשביל הפסח
אית ביה שפיר גזירה שבת אטו חול דעלמא ודו"ק:
בד"ה וקעבדינן כו' בזיכין בחמש ומוספין בשש משמע לר"ע ליכא שהייה כו' עכ"ל דלא
הוזכר שום שהייה אחר חמש דבזיכין לר"ע ומשמע דכלה בסוף ה' ומוספין בתחלת שש
אבל בזיכין בשבע דקאמר ר"י בתחלת ז' ע"כ איכא אחריו שהייה חצי שעה דהתמיד
אחריו בז' ומחצה ואיכא למימר דלא כלה בזיכין סוף ז' ודו"ק:
הקדמה 1) First
שעה שש  are always brought inמוספין )a
 are brought inבזיכין " theמוספין קודמין לבזיכין" שבת  who says that onמאן דאמר b) For a
שעה שבע
 are brought inבזיכין " theבזיכין קודמין למוספין" שבת  who says that onמאן דאמר c) For a
שעה חמש
הקדמה 2) Second
 is brought afterwardקרבן פסח  and theשעה  takes oneעשיית תמיד )a
הקדמה 3) Third
)שש שעות ומחצה(  is at 6.5מקריב קרבן תמיד a) The earliest possible time to be
b) Now
 at 6.5קרבן תמיד  theמקריב  we’d always beזריזות i) based on
 is in fact brought at 5.6קרבן תמיד  on Friday theחל  that’sערב פסח ii) and on
c) But for reasons not relevant here
 is brought at 8.5קרבן תמיד  theכל השנה  onחול i) For
 is brought at 7.5קרבן תמיד  except for Friday theחל בחול  that’sערב פסח ii) For
גמרא  as explained by theברייתא א' )4
 as set outשבת  is brought onקרבן תמיד  disagree on when theר' עקיבא  andר' ישמעאל )a
רבא  andאביי in lines 2 and 5 of the following table and we’ll set out below that
 hold on lines 2ר' עקיבא  andר' ישמעאל  disagree on precisely whatרבה בר עולא and
and 5
 in lines 1, 3 and 4ר' עקיבא  andר' ישמעאל  betweenמחלוקת b) But note that there’s no
שבת that don’t deal with
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'ביאור לברייתא א
רבה בר עולא
6
ר"ע
8.6
7.5
5.6
6.5
7.5

5
ר"י
8.6
5.8
5.6

רבא
4
ר"ע
8.6
8.6
5.6

3
ר"י
8.6
8.6
5.6

אביי
2
ר"ע
8.6
8.6
5.6

1
ר"י
8.6
8.6
5.6

6.5
8.5

6.5
7.5

6.5
5.8

6.5
6.5

6.5
7.5

חול כל השנה
שבתות כל השנה
ע"פ שחל בחול
חוץ מע"ש
ע"פ שחל בע"ש
ע"פ שחל בשבת

1
2
3
4
5

5) רבה בר עולא – גמרא
a)  ר' ישמעאלsays on  שבת דעלמאand  ערב פסח שחל בשבתthe  קרבן תמידis brought at 8.5
while  ר' עקיבאsays the  קרבן תמידis brought at 7.5
b) This is because
i)  ר' ישמעאלis  חוששfor  סרכא דחולmeaning he’s  גוזר שבת אטו חולbecause if people
were to see that on  שבתthe  קרבן תמידisn’t brought at 8.5 they might  בטעותon
 חולalso not be  מקריבthe  תמידat 8.6
ii)  ר' עקיבאisn’t  חוששfor  סרכא דחולand that’s why there’s no need on  שבתto
delay until 8.5
c)  קשיאto ר' עקיבא
i) Why isn’t the  קרבן תודהbrought  בזריזותat 5.6
d) תירוץ
i)  ר' עקיבאholds for  שבתthat  מוספין קדמין לבזיכיןand we’ve established that this
forces  בזיכיןto be brought at  שבעas explained in the הקדמות
ii) It follows that on  שבתthe  קרבן תמידcan’t be brought before 5.6
iii)  מהרש"אwill explain this timing further at the end of this דיבור
6)  המשךof the אביי – גמרא
a) Part 1
i)  ר' ישמעאלand  ר' עקיבאdisagree on  ערב פסחthat’s  חלon  ר' ישמעאל – שבתsays
that the  קרבן תמידis brought at 7.5 while  ר' עקיבאsays the  קרבן תמידis brought
at 6.5
ii) because
(1)  ר' ישמעאלholds for all  שבתותthat  מוספין קדמין לבזיכיןand we’ve established
that this forces a delay of  קרבן תמידuntil 7.5
(2)  ר' עקיבאholds for all  שבתותthat  בזיכין קודמין למוספיןand it follows from the
 הקדמותthat the  קרבן תמידcan be brought  בזריזותat 6.5
b) Part 2 –  תוספותas explained by מהרש"א
i) שאלה
(1) Why doesn’t  אבייsay that  ר' ישמעאלand  ר' עקיבאdisagree not only on ערב
 פסח שחל בשבתbut also on  שבת בעלמאfor the same reason namely that 'ר
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 ישמעאלholds that  מוספין קודמין לבזיכיןwhile  ר' עקיבאholds that בזיכין קודמין
למוספין
ii) תשובה
(1)  אבייsays that on  שבת דעלמאboth  ר' ישמעאלand  ר' עקיבאare גוזר שבת אטו חול
and it follows that  קרבן תמידmust be brought at 8.5
iii) שאלה
(1) Then why aren’t  ר' ישמעאלand  ר' עקיבאalso  גוזר שבת אטו חלfor ערב פסח
 שחל בשבתthat if the  קרבן תמידisn’t brought at 8.5 people might be טועה
and say that  בחולtoo  תמידought not to be brought at 8.5
iv) תשובה
(1) On  ערב פסחthat’s  חלon  שבתpeople will be  מכירthat the  קרבן תמידisn’t
delayed until 8.5 because the  קרבן פסחneeds to be brought when the קריבה
of  קרבן תמידis completed an hour after it began
(2) Namely for  ר' ישמעאלthe  קרבן פסחneeds to be brought at 8.5 for ר' ישמעאל
and at 7.5 for ר' עקיבא
7) מהרש"א
a) שאלה
i) Note that
(1) To answer the  קשיאof  תוספותon why  אבייdoesn’t say the  מחלוקתbetween
 ר' ישמעאלwho says 7.5 and  ר' עקיבאwho says 6.5 applies also for שבתות
דעלמא
(2) It would have been enough for  תוספותto answer that  ר' ישמעאלis גוזר שבת
 אטו חולand so  ר' ישמעאלmust hold that on  שבתות בעלמאthe  תמידis brought
at 8.5 and couldn’t have said in ' ברייתא אthat  תמידis brought at 7.5
ii) why does  תוספותalso need to say that it must be that  ר' עקיבאis also גוזר שבת
 אטו חולon  שבתות דעלמאand agrees that  תמידon  שבתות דעלמאneeds to be
brought at 8.5
b) תשובה
i) If  ר' עקיבאdoesn’t accept that  שבת דעלמאwe’re  גוזר שבת אטו חולso that  תמידon
 שבת דעלמאneeds to be brought at 8.5 the same as for ר' ישמעאל
ii) Why in fact doesn’t  אבייfollow the  שיטהof  רבה בר עולאthat both on ערב פסח
 שחל בשבתand on  שבת דעלמאthere is this  מחלוקתbetween  ר' ישמעאלand 'ר
עקיבא:
(1)  ר' ישמעאלsays  קרבן תמידis brought at 8.5 because we’re  גוזרfor שבת אטו חול
(2) and  ר' עקיבאsays  קרבן תמידis brought at 7.5 because he’s not גוזר שבת אטו
 חולbut holds that מוספין קודמין לבזיכין
8)  המשךof the  – גמראthe  שיטהof רבא
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a)  רבאsays that  ר' ישמעאלand  ר' עקיבאdisagree on  ערב פסחthat’s  חלon  שבתthe same
as  אביי- with the difference that  רבאunlike  אבייsays that  ר' ישמעאלholds the תמיד
is brought at 8.5 and  ר' עקיבאsays the  תמידis brought at 7.5
b) This is because
i)  ר' ישמעאלsays that on  ערב פסחthat’s  חלon  שבתthe  קרבן תמידis brought at 8.5
to delay the  קרבן פסחto 9.5 because we’re  חוששfor  – מיכמר בשרnamely we
want to reduce the time that passes from the bringing of the  קרבן פסחuntil
 מוצאי שבתon the first night of יום טוב
ii) while  ר' עקיבאisn’t  חוששfor  מכמר בשרand that’s why we’re  מקריבthe תמיד
earlier at 7.5
c) קשיא
i) For  ר' עקיבאwho’s not  חוששfor  מכמר בשרwhy isn’t the  קרבן תמידbrought
 בזריזותat 5.6
d) תירוץ
i)  ר' עקיבאholds for  שבתthat מוספין קדמין לבזיכין
ii) And based on the  הקדמותit follows for him that on  שבתthe  קרבן תמידcan’t be
brought before 5.6
9) מהרש"א
a) For  רבאthe same as for  אבייit must be that on  שבתות דעלמאboth  ר' ישמעאלand 'ר
 עקיבאagree that because there is no  היכיראwe’re  גוזר שבת אטו חולand as a result
 תמידneeds to be brought at 8.5
b) This  מהלךanswers the following  קשיאof בעל המאור
i)  קשיאto רבא
ii) It’s correct that the  טעםof  מכמר בשראexplains for  ר' ישמעאלthat on ערב פסח
that’s  חלon  שבתthe bringing of the  קרבן פסחis delayed until 5.6 because
the  בשרof the  קרבן פסחthat’s  נאכלmight be  מכמרif too much time passes
from  הקרבת פסחuntil  מוצאי שבתwhen the  קרבן פסחis נאכל
(1) but
(a) the  טעםdoesn’t explain why the  קרבן תמידisn’t  קרב בזמנוat 6.5
(b) after all the  קרבן תמידis an  עולהthat isn’t  נאכלand  מכמר בשרis of no
concern
iii)  תירוץpart 1
(1) Just as we’ve established that for  רבאthe same as for  אבייthere’d be no
 היכיראfor  שבתות דעלמאbecause there’s no  קרבן פסחthat people can point to
as explaining why the  תמידwasn’t made at 8.5
(2) There’s also be no  היכיראfor  רבאon  ערב פסח שחל בשבתfor  ר' ישמעאלwho’s
 חיישfor  מכמר בשרbecause  קרבן פסחis delayed until 9.5
8

(3) So  ר' ישמעאלwho’s  חיישfor  מכמר בשרneeds to be  גוזר שבת אטו חולand
require that the  תמידbe brought at 8. 5
iv)  תירוץpart 2
(1) Note that
(a) for  ר' עקיבאwho’s not  חיישfor  מכמר בשרthere’s no need to delay קרבן
 תמידpast 7.5 and the  קרבן פסחcan brought immediately afterwards at
8.5
(b) So there is a  היכיראand no need to be  גוזר שבת אטו חולin order to
require that the  קרבן תודהbe delayed until 8.5
10) רש"י
a) קשיא
i) We’ve established that if  מוספין קודמין לבזיכיןwe’re  מקריבthe  מוספיןin שעה שש
and the  בזיכיןin  שעה שבעso that  קרבן תמידcan’t be brought until 7.5 or a halfhour into שעה שמונה
ii) Why not bring the  תמידright at the beginning of 'שעה ח
b) תירוץ
i) After the  בזיכיןthere is a  חלוקהof  לחם הפניםand the  חלוקהof the  לחם הפניםcan
take more than one  שעהand end in the middle of ' שעה חat 7.5
11)  תוספותas explained by מהרש"א
a) For a  מאן דאמרwho says  – בזיכין קודמין למוספיןfor example for  ר' עקיבאaccording to
 – אבייit must be that  בזיכיןand the  חלוקהof the  לחם הפניםdon’t together take more
than an hour
b) since  בזיכיןare brought in the one hour that begins at the start of  שעה חמשand
 מוספיןneed to follow promptly at their standard time at the start of שעה שש
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דף נח:
תד"ה אלא לרבא
[דף נח עמוד ב] בד"ה אלא לרבא קשיא תימה לרבה בר עולא נמי תקשי כו' עכ"ל הא
ודאי דאיכא למימר דיתרץ כרבא וכתירוצם ואם ר"ל אמאי נקט התלמוד לרבא קשיא ולא
נקט נמי בקושייתו רבה בר עולא א"כ הא לא יתורץ במה שתרצו או יתרץ כרבא אלא
דמעיקרא בתמיהתם לא ניחא להו למימר דיתרץ כרבא דמ"מ אמאי לא פליג ר"ע נמי
ברישא בשבת דעלמא לרבה בר עולא ואהא תירצו דקושטא הוא דקאי ר"ע ארישא
ובתירוצם שני ר"ל נמי דפליג ר"ע ברישא בשבת דעלמא ומדקאי בסיפא נימא דפליג נמי
בסיפא ויתרץ כרבא כדמוכח בברייתא דלקמן דפליגי נמי בשבת בע"פ ודו"ק:
ביאור לברייתא א'

1
2
3
4
5

חול כל השנה
שבתות כל השנה
ע"פ שחל בחול
חוץ מע"ש
ע"פ שחל בע"ש
ע"פ שחל בשבת

1
ר"י
8.6
8.6
5.6

אביי
2
ר"ע
8.6
8.6
5.6

3
ר"י
8.6
8.6
5.6

רבא
4
ר"ע
8.6
8.6
5.6

5
ר"י
8.6
5.8
5.6

6.5
7.5

6.5
6.5

6.5
5.8

6.5
7.5

6.5
8.5

רבה בר עולא
6
ר"ע
8.6
7.5
5.6
6.5
7.5

הקדמה )1
 – as explained in theרבה בר עולא  andרבא  andאביי  ofשיטות a) the table sets out the
ר' עקיבא  and forר' ישמעאל  was brought forקרבן תמיד  – on when theדיבור preceding
דיבור  in the priorברייתא א'  are based onשיטות b) these
ר' עקיבא  andר' ישמעאל  ofשיטות  on theברייתא ב' )2
ברייתא ב'  ofרישא )a
 at 8.5נשחט  isתמיד כל השנה כולה )i
ר' עקיבא  andר' ישמעאל  betweenמחלוקת  mentions noרישא ii) The
iii) Now
 of the threeשיטה  is consistent with theברייתא ב'  ofשיטה  thisחול כל השנה (1) for
הקדמה  that’s set out in line 1 of the table in theברייתא א'  based onאמוראים
ר' עקיבא  ofשיטה  isn’t consistent with theשיטה  thisכל השנה  onשבתות (2) But for
 in line 2 at row 6 in the tableרבה בר עולא  as understood byברייתא א' in
 was brought at 7.5קרבן תמיד  theשבתות כל השנה namely that on
ערב פסח שחל בשבת  onברייתא ב'  ofסיפא )b
 is brought at 7.5תמיד  says theר' ישמעאל )i
(1) Note that
 asר' ישמעאל  is consistent withר' ישמעאל  forברייתא ב'  ofשיטה (a) this
ברייתא א'  forאביי explained by
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(b) but isn’t consistent with  ר' ישמעאלas explained by  רבאand רבה בר עולא
for 'ברייתא א
ii) for ר' עקיבא
(1) The  גמראfirst assumes that the words of  ר' עקיבאin the  סיפאcan’t mean
that he holds that 7.5 is when  תמידis brought on  ערב פסח שחל בשבתbecaue
then he says the same as ר' ישמעאל
(2) and that instead  ר' עקיבאholds that 6.5 is the proper time
(3) this  שיטהof  ר' עקיבאin ' ברייתא בis consistent for  אבייwith his  שיטהfor 'ר
 עקיבאfor ' ברייתא אin row 2 of line 5 for  ערב פסח שחל בשבתbut isn’t
consistent with the  שיטותof  רבאand  רבה בר עולאfor  ר' עקיבאin rows 4 and
6 of line 5 that on  ערב פסח שחל בשבתthe  קרבן תמידis brought at 7.5
3) In short
a) The  רישאof ' ברייתא בis a  קשיאto  רבה בר עולאfor ר' עקיבא
b) The  סיפאof ' ברייתא בis a  קשיאto  רבאand  רבה בר עולאfor both  ר' ישמעאלand 'ר
עקיבא
4) גמרא
a) קשיא
i) We’ve established that the  ברייתאisn’t consistent with רבא
ii)  תוספותwill soon explain why the  גמראdoesn’t ask the same  קשיאto רבה בר עולא
b) תירוץ
i)  רבאwould change the  סיפאto read this way
ii) For ערב פסח שחל להיות בשבת
(1) For ר' ישמעאל
(a)  תמידis brought at 8.5
(b) And is consistent for  רבאand  רבה בר עולאwith their in ברייתא א' שיטות
for  ר' ישמעאלin rows 3 and 5 of line 5 for ערב פסח שחל בשבת
iii) For  ר' עקיבאas understood by  רבאin ' ברייתא בthere is this result
(1)  עקיבאin ' ברייתא בcan mean that the proper time is 7.5 becaue this would
result in a  מחלוקתwith  ר' ישמעאלwhom  רבאnow understands to say that the
proper time is 8.5
(2) and ' ברייתא בis consistent with the  שיטותof  רבאand  רבה בר עולאfor ר' עקיבא
in ' ברייתא אon  ערב פסח שחל בשבתas set out in rows 4 and 6 of line 5
5) תוספות
a) קשיא
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i) Why did the  גמראask that ' ברייתא בisn’t consistent with  רבאwithout also
asking that the  רישאof ' ברייתא בis a  קשיאfor  רבה בר עולאon  ר' עקיבאand the
 סיפאof ' ברייתא בis a  קשיאfor  רבה בר עולאboth for  ר' ישמעאלand ר' עקיבא
b) First תירוץ
i)  רבה בר עולאsays that
(1)  ר' עקיבאin ' ברייתא בdoesn’t deal with the  סיפאaltogether and says nothing
about ערב פסח שחל בשבת
(2) So that it’s possible that ' ברייתא בwould hold for  ר' עקיבאthe same as the
 שיטהof  רבה בר עולאfor  ר' עקיבאin line 5 row 6 of ' ברייתא אnamely that תמיד
is brought at 7.5 on  ערב פסחthat’s  חלon שבת
ii) Instead
(1) It’s only with the  רישאof ' ברייתא בthat  ר' עקיבאdisagrees
(2) because
(a) Unlike  ר' ישמעאלwho says in the  רישאthat  תמידis brought at 8.5 on כל
 השנהboth  בחולand בשבת
(b)  ר' עקיבאsays that it’s only  בחולon  כל השנהthat  תמידis  נשחטat 8.5 but
for  שבתותon  כל השנהthe  תמידis brought at 7.5 consistent with the שיטה
of  רבה בר עולאin ' ברייתא אfor  ר' עקיבאon line 2 of row 6
c) Second תירוץ
i) We’ve established that the same  תירוץthat the  גמראanswers in the  סיפאof
' ברייתא בfor  רבאalso applies for רבה בר עולא
6) מהרש"א
a) קשיא
i) the second  תירוץis obvious
ii) how could  תוספותnot have realized it when  תוספותasked its קשיא
b) possible תירוץ
i)  תוספותrealized that the  תירוץapplies also to the  קשיאto רבה בר עולא
ii)  תוספותasked only why the  גמראdidn’t mention that the same  קשיאand תירוץ
apply also to רבה בר עולא
c) Possible  תירוץdismissed
i) If this is the  קשיאof  תוספותthe  תירוץof  תוספותdoesn’t answer it
d)  תירוץpart 1
i)  תוספותat first didn’t want to propose that the  תירוץof the  גמראfor  רבאapplies
also to  רבה בר עולאbecause that  תירוץstanding alone doesn’t answer for רבה
 בר עולאwhy  ר' עקיבאin the  רישאof ' ברייתא בfor  שבתות כל השנהisn’t consistent
with the  שיטהof  רבה בר עולאfor  ר' עקיבאin line 2 of row 6 for 'ברייתא א
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e) Part 2
i) But once  תוספותin its first  תירוץsays that  ר' עקיבאin fact disagrees with the
 רישאof ' ברייתא בon  שבתות של כל השנהand is consistent with what רבה בר עולא
says for  ר' עקיבאin ' ברייתא אfor שבתות כל השנה
ii)  תוספותadds that the  תירוץthe  גמראgave for  רבאwould (as we’ve explained
before for  )רבאresult
(1) in a  מחלוקתbetween  ר' ישמעאלand  ר' עקיבאalso in the  סיפאof 'ברייתא ב
(where  ר' ישמעאלwould say the proper time is 8.5 and  ר' עקיבאwould say
the proper time is 7.5)
(2) and a  תירוץfor the  קשיאto  רבה בר עולאfrom the סיפא
iii) And this is significant for  רבה בר עולאbecause it’s  משמעfrom a later ברייתא
that  ר' ישמעאלand  ר' עקיבאdisagree for  ערב פסח שחל בשבתas well as for שבתות
של כל השנה

13

תד"ה העולה
בד"ה העולה עולה כו' משום דלשון שלא יהא דבר קודם משמע טפי עיכוב כו' עכ"ל היינו
לפי דעת המקשה דבעי למימר עיכובא התם דבלשון הברייתא משמע טפי עיכוב מהמשנה
אבל אביי מסיק התם דשלא יהא דבר כו' אינו אלא למצוה וכמ"ש התוס' לעיל ומהרש"ל
לפום חורפיה לא ע"ש וק"ל:
ברייתא )1
"שלא יהא דבר קודם לתמיד של שחר" " teaches thatוערך עלי' העולה" )a
מסכת זבחים  inמשנה א' )2
מוספין  toקודם  isתמיד של שחר " teaches thatמלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד" )a
זבחים  inמשנה 3) Second
קודם  can beמוספין  – theמוספין  theמעכב  isn’tתמיד של שחר )a
מנחות  inגמרא )4
משנה  to the secondקשיא )a
תמיד של  theוערך עלי' העולה  that based onברייתא i) We just established from the
קודם  must beשחר
אביי  ofתירוץ )b
 andלמצוה  is onlyברייתא " in theשלא יהא קודם"  teaches thatמשנה i) The second
 can come firstמוספין  theדיעבד that
תוספות )5
קשיא )a
 as well as fromמשנה  from the firstקשיא  ask itsמנחות  inגמרא i) Why didn’t the
ברייתא the
תירוץ )b
לעיכובא  ofמשמעות  have a greaterברייתא " in theשלא יהא" i) The words
מהרש"א )6
קשיא )a
למצוה  is onlyתמיד של שחר  ofקדימה  theמסקנא i) We’ve seen that in the
תירוץ )b
 and thatלעיכובא  wereמשנה  and the firstברייתא  thought that theמקשן i) Still the
לעיכובא  ofמשמעות  had a strongerלא יהא
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.דף נט
תד"ה יאוחר
[דף נט עמוד א] בד"ה יאוחר דבר כו' אף על גב דתמיד תדיר אצטריך כו' עכ"ל ומיהו
:בהך דתניא כי קושיין המ"ל דקטורת ונרות קודמין לפסח משום דהוו תדיר וק"ל
1) ' ברייתא אas explained by the גמרא
a) " "והקטיר עלי' חלבי השלמיםteaches " – "עלי' השלם כל הקרבנות כולםno  קרבנותare
brought after תמיד של בין הערבים
2) 'ברייתא ב
a) A special  לימודteaches that  קרבן פסחis an exception that is brought after תמיד של
בין הערבים
3) תוספות
a) קשיא
i) Why doesn’t ' ברייתא בrely on the rule that  תדיר קדםto teach that  קרבן פסחis
brought after קרבן תמיד
b) תירוץ
i) Without the special  לימודwe’d have said that that  עלי' השלםprevails over תדיר
 קודםand requires that the  קרבן פסחbe brought before the קרבן תמיד
4) 'ברייתא ג
a) The special  לימודmentioned in ' ברייתא בalso teaches that  קטרתand  נרותas well as
 קרבן תמידare done before קרבן פסח
5) מהרש"א
a)  תוספותcould have asked for ' ברייתא גwhy a special  לימודis needed to say that נרות
and  קטרתcome before  קרבן פסחwhen this  ברייתאcould have relied on תדיר קדם
b) And for  קטורתand  נרותthat aren’t  קרבנותit wouldn’t be appropriate for  תוספותto
answer that  עלי' השלם כל הקרבנות כולםwould have prevailed over  תדיר קודםwith the
special לימוד
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רש"י ד"ה תמיד קודם לקטורת
בפירש"י בד"ה תמיד קודם לקטורת כו' טעמא מפורש בסדר יומא כו' עכ"ל לכאורה
שהוצרך לזה להך ברייתא דקתני כקושיין ולא ממעטינן מאותו אלא קטורת דהוי עבודת
פנים דכוותיה נימא דקטורת ונרות קודמין נמי לתמיד ואהא קאמר דמפורש טעמא בסדר
יומא אבל אחרי העיון לא מצאתיו שם ודו"ק:
ברייתא א' )1
:ערב פסח  onעבודות  of theסדר a) the
סדר ברייתא א'
תמיד
פסח
קטרת
נרות

שאלה )b
קרבן פסח  comes beforeתמיד i) How do we know that
תשובה )c
בערב  the wordתמיד  while forבין הערבים  andבערב  says bothפסח  forפסוק i) A
doesn’t appear
 aren’t relevant hereלימוד ii) the details of this
גמרא )2
קשיא )a
נרות  andקטורת  also doesn’t appear forבערב i) The word
קרבן תמיד  the same asקרבן פסח  also come beforeנרות  andקטורת ii) why don’t
סדר ברייתא א'
תמיד
פסח
קטרת
נרות

קשיא לברייתא א'
תמיד
קטרת
נרות
פסח

תירוץ )b
"באהל מועד  ...יערך אותו אהרן ובניו מערב עד בקר"  saysפסוק  aנרות i) for
קרבן  includingעבודות  comes after all otherנרות " teaches thatאותו" ii) The word
נרות  toאיתקש  isקטרת  andפסח
תירוץ לברייתא א'
תמיד
פסח
קטרת [דכתיב אותו]
נרות [דכתיב אותו]

קשיא לברייתא א'
תמיד
קטרת
נרות
פסח

ברייתא ב' )3
 onעבודות  andקרבנות  and says that the order ofברייתא א'  disagrees withברייתא a) This
קרבן פסח  – thenנרות  – thenקטרת  – thenתמיד של בין הערבים  is in fact firstערב פסח
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תירוץ לברייתא א'
תמיד
פסח
קטרת [דכתיב אותו]
נרות [דכתיב אותו]

ברייתא ב'
תמיד
קטרת
נרות
פסח

גמרא  of theהמשך )4
ברייתא ב'  toקשיא )a
אותו  ofמיעוט  apply theברייתא ב'  how doesקרבן פסח  isn’t later thanנרות i) Since
תירוץ )b
 needs to come after all otherעבודה בפנים  that’s anנרות  teaches only thatאותו )i
עבודה בפנים  that are also anקטרת  such asעבודות
עבודת חוץ  relative to anקטרת  andנרות  teaches nothing about the order ofאותו )ii
קרבן פסח such as
תירוץ לברייתא א'
תמיד
פסח
קטרת [דכתיב אותו]
נרות [דכתיב אותו]

תירוץ לברייתא ב'
תמיד
קטרת [עבודת פנים]
נרות [עבודת פנים]
פסח [עבודת חוץ לא
דורשין אותו]

מהרש"א  as explained byרש"י )5
 – presumablyקרבן תמיד  are afterנרות  andקטרת  explains whyמסכת זבחים  inגמרא a) the
קרבן פסח  the same asעבודת חוץ  is anתמיד  – even thoughאותו because of
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רש"י ד"ה ומחוסר כפורים ותד"ה זה בנה אב
ד"ה ומחוסר כפורים כגון מצורע או זב ששכח כו' עכ"ל ולא נקט נמי יולדת משום דאיכא
למ"ד בפרק האשה דאין האשה חייבת כרת אפילו בפסח ראשון ולא דחי מצות פסח דידה
עשה דהשלמה אך קשה דא"כ גבי מחוסר כפורים של כל השנה אמאי לא מוקי לה ביולדת
ובזב ולא תקשי ליה והאיכא אשם דלית בהו אשם ולא תקשי ליה נמי והאיכא עולה דהא
פסיקא ליה ביולדת דלא מעכבא בשקרבה עולתה [קודם] כמ"ש התוס' דלא הוה ס"ד
דמעכב אלא במצורע מדכתיב תהיה דמשמע עיכובא וק"ל:
בד"ה זה בנה אב וכו' היינו דוקא במצורע דכתיב ביה תהיה כו' עכ"ל ודמייתי זה בנה אב
כו' וקי"ל דאפילו חטאת כו' היינו ביולדת למצוה וכ"ש במצורע דאפילו עיכובא איכא
וסמך אתהיה דמשמע עיכובא במצורע ודו"ק:
הקדמה 1) First
מחוסרי כיפורים  ofטהרה  that need to be brought for theקרבנות )a
מצורע עני
מצורע עשיר
יולדת עני'
יולדת עשירה
זב

חטאת
עוף
כבשה
עוף
עוף
עוף

עולה
עוף
כבש
עוף
כבש
עוף

אשם
כבש
כבש

הקדמה 2) Second
תמיד  need to be brought beforeקרבנות  generally requires thatהשלמה  ofעשה a) The
בין הערבים
ברייתא )3
תנא קמא )a
טהרה  forקרבנות  is an exception who can bring hisערב פסח  onמחוסר כפורים i) A
תמיד בין הערבים after
 for not eatingחייב כרת  and not to beקרבן פסח  to eatטהרה ii) Because he needs this
קרבן פסח
ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה )b
נדרים  applies all year for a person who broughtמחוסר כפורים i) The exception for
 earlier in the dayונדבות
עשה  – theעשה  anמקיים  the person won’t be able to beכפורים ii) Because without
 thatנדרים ונדבות  to eat theמחוסר כפורים  and theכהנים  – that requires theאכילה of
 brought earlier in the dayמחוסר כפורים the
רש"י )4
תנא קמא  to theקשיא )a
 who doesn’tאשה  for anדין כרת  who holds that there’s noמאן דאמר i) There is a
קרבן פסח eat
תירוץ )b
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i)  תנא קמאrefers only to a  מצורעor a  – זבnot to a  – יולדתand for a  מצורעor זב
there is a  דין כרתfor not eating קרבן פסח
5)  גמראas explained by רש"י
a)  קשיאto ר' ישמעאל בנו של ריב"ב
i) There is no  כרתfor not being  מקייםthe  עשהof אכילת קדשים
ii) Why is it that the  עשהof  אכילת קדשיםis  דוחהthe  עשהof השלמה
b)  תירוץof  רב חסדאas explained by רש"י
i)  ר' ישמעאל בנו של ריב"בdeals only with a  מצורע עניor a  זבor a  יולדתwho bring
their  חטאתonly מן העוף
ii) The  עשהof  השלמהdoesn’t apply to a  קרבן עוףfor whom only its  דםis brought
to the  מזבחand there is no  הקטרהon the מזבח
c) קשיא
i) The  אשםof even a  מצורע עניis a  כבשthat requires  הקטרהand to which the עשה
of  השלמהdoes apply
d) תירוץ
i)  ר' ישמעאל בנו של ריב"בdeals with where the  מצורעbrought his  קרבן אשםbefore
the תמיד בין הערבים
e)  קשיאas explained by  תוספותand by  מהרש"אat ד"ה זב בנה אב
i) The  מחוסר כפוריםalso needs to be bring a קרבן עולה
ii) Now
(1) if the  קרבן עולהwasn’t yet brought then for a reason not relevant here it’s
too late to bring the  קרבןnow after תמיד של בין הערבים
(2) And it can’t be that the  קרבן עולהwas already brought because we derive
from a  בנין אבthat the  חטאתmust be brought before the עולה
(a)  למצוהfor יולדת ולזב
(b) And even  לעיכובאfor  מצורעbased on "'"תהי
6)  מהרש"אat ד"ה מחוסר כפורים
a) We established earlier that  רש"יsays the  תנא קמאdeals with  מצורעand  זבbut not
with יולדת
b) קשיא
i) Once we accept that the  תנא קמאdoesn’t need to deal with every kind of מחוסר
כפורים
ii) Then to answer the  קושיותof the  גמראto ר' ישמעאל בריב"ב
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iii) why doesn’t the  גמראanswer that  ר' ישמעאל בנו של ריב"בdeals only with יולדת
and  זבwho bring no  אשםand for whom the  דיןthat  חטאתmust come before
 עולהisn’t  לעיכובאbecause the word ' תהיappears only for מצורע
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תוספות ד"ה אין לך
תוס' בד"ה אין לך כו' דע"כ לא חשיב אלא מידי דהקטרה דבה כו' דאלת"ה כו' עכ"ל
ור"י בנו של ריב"ב דחשיב נמי מחוסר כפורים של כל השנה ומוקי לה רב חסדא בחטאת
עוף דלית ביה מידי דהקטרה אלא דמה למזבח י"ל דאע"ג דלא עבר בדמה למזבח עשה
דהשלמה בחטאת עוף מ"מ כיון דיוצא בדמה מידי עשה דהשלמה כדפרש"י לקמן גבי
כשנתותרו כיון שנזרק דמן קודם תמיד כו' דכיון דנראין להקרבה קודם לכן על תמיד של
שחר הוא מושלם עכ"ל א"כ דמה למזבח מידי דהקטרה מקרי וק"ל:
הקדמה 1) First
 generallyקרבנות " that says thatוערך עלי' חלבי השלמים"  refers toהשלמה  ofעשה a) The
תמיד בין הערבים need to be brought before
הקדמה 2) Second
דף נט at :גמרא )a
קשיא )i
קרבן פסח  ofמקטיר אמרים  to beמותר  says that it’sברייתא (1) Then how is it that a
all night
רש"י  as explained byתירוץ )b
זריקת דם  for which there wasקרבנות  all night forמקטיר אמרים  to beמותר i) It’s
תמיד של בין הערבים before
 and weתמיד של בין ערבים  before theראוי להקטרה  becameקרבן ii) Because then the
תמיד של שחר  was completed on the basis ofהקטרה consider as if the
ברייתא )3
רישא )a
אין לך דבר שמתעכב אחר תמיד של בין הערבים אלא קטרת ונרות )i
גמרא  as explained by theסיפא )b
קרבנות טהרה  can bring hisמחוסר כפורים  says that aר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן ב"ב )i
מן העוף  isקרבן  if theתמיד של בין הערבים after
 doesn’t apply becauseעשה דהשלמה ii) the
הקטרה  and there is noמזבח  is brought to theקרבן עוף  of aדם (1) only the
 afterמזבח  to theדם  for bringingעשה דהשלמה  theעובר (2) And a person isn’t
תמיד של בין ערבים
תוספות )4
מידי  deals only withברייתא  because theברייתא " in theנרות"  the wordגורס a) Don’t be
דהקטרה
מהרש"א )5
קשיא )a
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i) We’ve established that  ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקהin the  ברייתאdeals with
 קרבן עוףfor which there is no הקטרה
b) תירוץ
i) We’ve seen if there is  הבאת דםof a  קרבן פסחthat’s not  מן העוףbefore תמיד של
 בין ערביםthe  עשה דהשלמהno longer requires that the  הקטרהof the  אמריםof the
 קרבןbe done before תמיד של בין הערבים
ii) This aspect of  הבאת דםis enough for  הבאת דםeven of  קרבן מן העוףto be
considered " "מידי דהקטרהfor the purpose of  תוספותin our סוגיא
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תד"ה זה בנה אב
עיין רש"י לעיל ד"ה ומחוסר כפורים
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דף נט:
תד"ה עשאום כמי
[דף נט עמוד ב] בד"ה עשאום כמי כו' על מה הציץ מרצה על הדם ועל החלב כו' עכ"ל
וא"כ בנטמאו אמורים הציץ מרצה עליהן להקטירן והכהנים אוכלין הבשר שפיר
ומתכפרין הבעלים ותירצו כיון דמדרבנן אסור להקטירן ה"ל כאילו אבדו וק"ל:
הקדמה 1) First
 ofהקטרה  untilמחוסר כפורים  brought by aקרבן טהרה  of aחלק  can’t eat theirכהנים a) the
קרבן the
קדשים  and can’t eatמכופר  aren’tבעלים  theחלק  eat theirכהנים b) and until the
הקדמה 2) Second
שאלה )a
i) If
 wasתמיד של בין הערבים  because theקרבנות טהרה  ofהקטרה (1) there was no
 appliesעשה דהשלמה already brought and the
חלק  can’t eat theirכהנים (2) So that
 to eatאסור  areבעלים  andכפרה  so that there’s noבעלים  byאכילה ii) Does this forbid
נדרים ונדבות their
תשובה )b
 or were lost weטמא  becameאמרים  because theחלק  can’t eat theirכהנים i) If
נדרים  to eat theirמותר  becameבעלים  andחלק  ate theirכהנים consider as if the
ונדבות
 forbidsעשה דהשלמה  because theחלק  can’t eat theirכהנים ii) the same is true if
הקטרת אמרים
מהרש"א  as explained byתוספות )3
קשיא )a
 anywayהקטרה  there isנטמא  wereאמרים  who says if theמאן דאמר i) there is a
טומאת אמרים  onמרצה  isציץ because the
 in a caseחלק  can eat theirבעלים  that theנטמאו ii) So what proof do you have from
הקטרה where there in fact is no
תירוץ )b
 isציץ  theמדאורייתא  who says thatמאן דאמר  even for theהקטרה  there’s noמדרבנן )i
אמרים שנטמאו  onמרצה
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תד"ה ולא עולת חול
בד"ה ולא עולת חול כו' וקשה לר"ע ת"ל דחלבי שבת קריבין ביום טוב מקרא דהכא דלא
ילין כו' עכ"ל דקרא דעולת שבת בשבתו משמע היתרא אתי לאשמעי' עולת שבת בי"ט
דלאשמעי' איסורא הא של חול בי"ט לא קרבה לא הוה היתרא דקרא עולת שבת בשבתו
חוזר לגופיה ומלא ילין נמי שמעינן היתרא עכ"פ של שבת (בחול) [ביום טוב] וכוונת
מהרש"ל שהגיה דקשה בדל"ת כו' אינה מבוררת לן ודו"ק:
בא"ד וכל הלילה ילין כדר"ע אוקמינא לסוגיא דהכא ושמעינן ליה לר"ע כו' עכ"ל ר"ל
דסוגיא דהכא דמוקי ליה לקרא באמורין הנקרבין ע"ג המזבח כר"ע מתוקמא כמ"ש התוס'
לעיל וסוגיא דלקמן דמוקי ליה לקרא בנותר דבשר הנאכל ע"כ נמי כר"ע אתיא דס"ל פסח
נאכל כל הלילה וכל הלילה ילין וק"ל:
גמרא )1
"עולת שבת בשבתו" )a
חלבי שבת קריבין בשבת אבל חלבי חול אינן קריבין בשבת i) teaches that
חלבי חול אינן קריבין ביום טוב ii) And also that
קשיא )b
"לא ילין לבקר זבח חג הפסח" )i
ט"ו ניסן  starting with the morning ofאמרי קרבן פסח  forאיסור הלנה (1) teaches an
חלבי חול קריבין בליל ראשון של יום טוב (2) and implies that
תירוץ )c
שבת  onחל  that wasערב פסח  deals withלא ילין  ofפסוק i) the
חלבי שבת קריבין ביו"ט ii) and teaches only that
תוספות )2
גמרא  of theקשיא  on theקשיא )a
 thatעולת שבת בשבתו  assume fromגמרא i) why did the
חלבי חול אין קריבין בשבת (1) because
חלבי חול אין קריבין ביום טוב  must also be that thereדין (2) The
יום טוב  thanחמיר  is moreשבת ii) after all
תירוץ )b
 fromלימוד  that in theמסכת שבת  inר' עקיבא  ofשיטה  here follows theגמרא i) The
עולת שבת בשבתו
בשבתו )ii
יום טוב  namely it meansשבת (1) Refers to a day different than
חלבי שבת קריבין ביום טוב  thatקולא (2) And teaches the
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חלבי חול אין קריבין ביו"ט (3) This implies directly that
מהרש"א  ofגרסא  for theתוספות  ofהמשך )3
"וקשה לר' עקיבא תיפוק לי' דחלבי שבת קריבין ביו"ט מקרא דהכא דלא ילין הא כל הלילה ילין )a
דלכל הפחות מיתוקם בארבעה עשר שחל להיות בשבת"
מהרש"א )4
גמרא  and his explanation that theריב"א  toקשיא  means to ask the followingתוספות )a
חלבי שבת קריבין ביום  teaches thatעולת שבת בשבתו  thatר' עקיבא  ofשיטה follows the
טוב
קשיא )b
" since we’veלא ילין"  we already know fromחלבי שבת קריבין ביום טוב i) That
שבת  onחל  that wasערב פסח  deals withלא ילין established that
בא"ד וכל הלילה ילין  atמהרש"א  as explained byתוספות  ofהמשך 5) Further
אמרים  toלא ילין לבקר זבח חג הפסח  appliesר' עקיבא a) We’ve established that
פסוק  holds that the sameר' עקיבא  thatמשמע  it’sדף סג at :גמרא b) Note that from the
יום טוב  through the first night ofקרבן פסח  ofבשר  can eat theבעלים also teaches that
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תד"ה דאי ר' מאיר ובא"ד ופליגי בתפוס לשון ראשון ובא"ד חיילי אתרוייהו
בד"ה דאי ר"מ האמר כו' אור"י דרבא לטעמיה דאית ליה כו' עכ"ל כן היה גירסת התוס'
הכא בעי רבא בעבודה א' כו' ולא הוו גרסי הכא בעי רב פפא כנראה מדבריהם לקמן וק"ל:
בא"ד ופליגי בתפוס לשון ראשון אפילו בכה"ג אף על גב דאינה לשחיטה כו' עכ"ל ר"ל
לא מבעיא בתמורת עולה ותמורת שלמים כיון דחייל תמורת עולה לא מצי חייל שוב תמורת
שלמים אלא אפילו בכה"ג דאינו לשחיטה אלא לבסוף וברגע אחרון יש לחול שניהם אפ"ה
פליג ר"מ וס"ל תפוס לשון ראשון אבל אי ישנה לשחיטה מתחלה ועד סוף מודה ר"מ
דחיילי תרוייהו ועיין לקמן ברש"י ותוס' ודו"ק:
בא"ד חיילי תרוייהו כו' וא"כ לא יכשיר הכא לר"מ בלשמו ושלא לשמו אפילו בעבודה
אחת עכ"ל ר"ל בלשמו ושלא לשמו לא יכשיר משום דמקצת שינוי קודש פסול משא"כ
בשלא לאוכליו ולערלים דמקצת כשר כדלקמן ודו"ק:
הקדמה 1) First
תפוס לשון ראשון  saysר' מאיר )a
אף בגמר דבריו אדם נתפס  says thatר' יוסי )b
הקדמה 2) Second
שחיטה קבלה הולכה זריקה  areקרבן פסח  ofעבודות a) The four
הקדמה 3) Third
פסול  isקרבן  theפסול  isעבודות a) Once any of the four
הקדמה 4) Fourth
 ofמחשבה  followed by aלשמו  ofמחשבה  there was aעבודות a) If for any one of the four
שלא לשמו
תפוס לשון ראשון  because he holds thatכשר  isקרבן  theר' מאיר i) For
\אף בגמר דבריו אדם נתפס  because he holds thatפסול  isקרבן  theר' יוסי ii) For
 ofמחשבה  followed by aעבודות  for any one of the fourלשמו  ofמחשבה b) If there was a
עבודה  for a secondשלא לשמו
 there was noעבודה  because for thatר' מאיר  even forפסול  isעבודה i) The second
כשר  that’sלשון first
פסול  isקרבן ii) And it follows that the entire
הקדמה 5) Fifth
משנה )a
הפסח ששחטו לשמו ושלא לשמו פסול )i
גמרא )b
רב פפא  ofאיבעיא )i
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(1) Does the  משנהdeal with a person who had these two  מחשבותduring one
 עבודהor does the  משנהwith a person who had a  מחשבהof  לשמוduring one
 עבודהand who later had a  מחשבהof  שלא לשמוduring another עבודה
(2) If the first  צדof the  איבעיאis correct  ר' מאירcan’t agree with the משנה
because  ר' מאירwould say  כשרbecause  תפוס לשון ראשוןand  לשון ראשוןwas
 לשמוthat’s כשר
(3) If the second  צדof the  איבעיאis correct  ר' מאירcan agree with the  משנהthat
the  קרבןis  פסולbecause there was only a  מחשבהof  שלא לשמוfor the second
 עבודהand we’ve established that the  קרבןis  פסולif any  עבודהis פסול
6) Sixth הקדמה
a)  רבאholds that אין לשחיטה אלא לבסוף
b)  אבייholds that ישנה לשחיטה מתחלה ועד סוף
7)  תוספותat  ד"ה דאיas explained by  מהרש"אat  בא"ד ופליגיconsistent with  תד"ה לימאat דף
.סג
a) Part 1
i) Here are  דרגותof  אופניםwhere  ר' מאירsays תפוס לשון ראשון
(1) First דרגא
(a)  ראובןsaid הרי זו תמורת עולה הרי זו תמורת שלמים
(b) In this  אביי אופןand  רבאagree that it’s a  פשיטותthat  ר' מאירsays תפוס
 לשון ראשוןbecause
(i) it’s possible that  ראובןat first had a  מחשבהonly for  תמורת עולהand
he later changed his mind
(ii) and  ר' מאירignores a later change of mind
(2) Second דרגא
(a)  ראובןsaid הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים
(b) Similarly in our  גמראwhere  ראובןhad a  מחשבת לשמו ושלא לשמוfor
one עבודה
(c)  אבייsays that here  ר' מאירagrees that with  ר' יוסיthat אף בגמר דבריו אדם
 נתפסbecause we assume that  ראובןintended both  מחשבותfrom the start
and mentioned one  מחשבהfirst only because he couldn’t say both at the
same time
(d)  רבאsays  עדיין הוא מחלוקתand in this  דרגאtoo  ר' מאירsays תפוס לשון
 ראשוןbecause what  ראובןwas  חישבfirst was פשטא בכולה
(3) Third דרגא
(a) For  כוונותduring שחיטה
(i) If  ישנה לשחיטה מתחלה ועד סוףwhich is the  שיטהof אביי
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1. it’s a  פשיטותholds that  ר' מאירagrees that אף בגמר דבריו אדם נתפס
(ii) If  אינה לשחיטה אלא לבסוףwhich is the  שיטהof רבא
1.  עדיין הוא מחלוקתfor  שחיטהand  ר' מאירsays תפוס לשון ראשון
2. And it doesn’t matter that it’s possible that the  מחשבותwere חל
at the same  רגעduring שחיטה
(4)  תוספותalso mentions other  דרגותthat aren’t relevant here
b) Part 2
i)  תוספותis  גורסthat the  איבעיאin the  גמראhere is by  רבאinstead of רב פפא
c) Part 3
i) And we understand that it’s  רבאwho in his  איבעיאsays that if the  משנהdeals
with two  מחשבותduring the one  עבודהof  שחיטהit must be that  ר' מאירwould
disagree with the  משנהand say that the  קרבןis  כשרbecause תפוס לשון ראשון
(1) First because we’ve established that  ר' מאירin ' דרגא בaccording to  רבאsays
תפוס לשון ראשון
(2) And second because we’ve established that  ר' מאירaccording to  רבאsays
 אינה לשחיטה אלא לבסוףso that for  מחשבות שחיטהthe  דיןis also תפוס לשון
ראשון
8)  מהרש"אat בא"ד חיילי אתרוייהו
a) We’ll establish further in the  סוגיאthat  שחטו לאוכליו ושלא לאוכליוand also for שלא
 לאוכליו ולאוכליוthe  קרבןis  כשרbecause  מקצת אוכליוis  כשרregardless of whether
 תפוס לשון ראשוןapplies
b) But
i) for  – מקצת שינוי קדשmeaning if  שחטו לשמו ושלא לשמוand – שחטו שלא לשמו ולשמו
the  קרבןis פסול
ii) There is no  דיןthat is  מכשירa מקצת שינוי קדש
c) So for  מקצת שינוי קדשthe only possible  הכשרapplies for  רבאaccording to ר' מאיר
based on  תפוס לשון ראשוןin a case where the  מחשבהof  שחיטה לשמוwas first
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רש"י ד"ה לעולם סיפא וגמרא ומדסיפא בעבודה א' רישא נמי ותד"ה והיינו
בעיא דרב פפא
דף ס עמוד א] בפרש"י בד"ה לעולם סיפא כו' רישא מיירי דכי שחיט חישב בה לשמו
וכשזרק חישב כו' עכ"ל נקט במלתיה סיפא דרישא דהיינו שחט לשמו וקבל והלך וזרק
שלא לשמו משום דמההיא הוא פריך ליה וה"ה רישא דרישא דקתני הפסח ששחט שלא
לשמו היינו שקבל והלך וזרק לשמו איירי נמי בכה"ג בב' עבודות ממש דהיינו דכי שחיט
חישב בה שלא לשמו וכשזורק חישב לשמו ותלמודא דקאמר ורישא דקאי בשחיטה קא
מחשב בשחיטה א"נ קאי בזריקה כו' ר"ל דבין רישא דרישא ובין סיפא דרישא איירי בב'
עבודות ממש דבשחיטה קא מחשב על השחיטה ובזריקה קא מחשב בזריקה אבל הסיפא
דקאי בשחיטה וקמחשב בזריקה ונקט התלמוד במלתיה רישא דסיפא לשמו ושלא לשמו
משום דמההיא הוי פריך ליה וה"ה דסיפא שלא לשמו ולשמו בכה"ג איירי כדמסיק לקמן
ומהרש"ל הבין בזה דרך אחרת ואינו מבורר לי וק"ל:
גמ' ומדסיפא בעבודה א' רישא נמי כו' ר"ל רישא דסיפא דהיינו המציעתא ואף על גב
דרישא דכולה מתניתין ע"כ בשתי עבודות קמיירי מ"מ כיון דהמציעתא לא מצי איירי
בב' עבודות ממש דומיא דרישא (דכולה) אלא בחישב מעבודה לעבודה טפי ניחא לן למימר
דהמציעתא איירי בעבודה א' ממש דומיא דסיפא דלאוכליו כו' וק"ל:
בד"ה והיינו בעיא כו' ורשב"א מפרש והיינו בעיא דרב פפא כו' הנך ב' עבודות היינו כגון
כו' עכ"ל דלא ניחא ליה לפרש לגירסת ר"ח וריב"א כמ"ש התוס' לעיל והיינו בעיא דרב
פפא שאינו יכול לפושטה כו' דא"כ בכה"ג בכולי תלמודא דמייתי למפשט בעיא ודחי לה
הל"ל הכי אלא לפי גירסתם מפרש לה דלהכי קאמר הכא והיינו בעיא דרב פפא דלעיל
דלאו כדס"ד מעיקרא אי מתני' איירי בב' עבודות ממש אי בעבודה אחת אלא דהרישא
ודאי איירי בב' עבודות ולא מבעיא אלא במציעתא אי בעבודה א' איירי ואתיא כר"י אי
בב' עבודות במחשב מעבודה לעבודה איירי ואתיא אפילו כר"מ ומהרש"ל הבין דקמבעיא
ליה אי אמרינן דר"מ מודה בב' עבודות כה"ג דהוו כעבודה אחת עכ"ל ואין זה מבורר לי
דהיינו אבעיא דזבחים ודו"ק:
הקדמה 1) First
תפוס לשון ראשון  saysר' מאיר )a
אף בגמר דבריו אדם נתפס  saysר' יוסי )b
הקדמה 2) Second
זריקה  andהולכה  andקבלה  andשחיטה  areקרבן  for aעבודות דם a) The four
הקדמה 3) Third
מחשבה שלא לשמו  and then has aמחשבה לשמו  a person first has aעבודה a) If in any one
כשר  wasלשון ראשון  because hisכשר  saysר' מאיר )i
אף בגמר דבריו אדם נתפס  becauseפסול  saysר' יוסי )ii
הקדמה 4) Fourth
פסול  isעבודה  if any oneפסול  isקרבן  agree that aכולי עלמא )a
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משנה )5
3
2

רישא דרישא
סיפא דרישא

1
4
6

רישא דסיפא (מציעתא)
סיפא דסיפא
משנה דלהלן

הפסח ששחטו שלא לשמו פסול
שחטו לשמו וקבל והלך וזרק שלא לשמו
פסול
לשמו ושלא לשמו פסול
שלא לשמו ולשמו פסול
שחטו לאוכליו ושלא לאוכליו כשר

גמרא )6
בעי רב פפא )a
לשמו ושלא לשמו פסול  (line 3) saysמשנה  of theרישא דסיפא i) When the
 during oneמחשבות  deal with a person who had these twoמשנה (1) Does the
 during oneלשמו  ofמחשבה  with a person who had aמשנה  or does theעבודה
עבודה  during anotherשלא לשמו  ofמחשבה  and who later had aעבודה
משנה  can’t agree with theר' מאיר  is correctאיבעיא  of theצד (2) If the first
 wasלשון ראשון  andתפוס לשון ראשון  becauseכשר  would sayר' מאיר because
לשמו
 that theמשנה  agrees with theר' מאיר  is correctאיבעיא  of theצד (3) If the second
 for the secondשלא לשמו  ofמחשבה  because there was only aפסול  isקרבן
פסול  isעבודה  if anyפסול  isקרבן  and we’ve established that aעבודה
"אי הכי היינו רישא"  ofקשיא )b
עבודה "( must refer to oneלשמו ושלא לשמו פסול")  on line 3רישא דסיפא i) the
("שחטו  on line 2סיפא דרישא  it’s the same asעבודות because if it refers to two
עבודות  that directly refers to twoלשמו וקיבל וכו' שלא לשמו")
ר' מאיר  doesn’t followמשנה ii) So it’s obvious that the
גמרא  of theתירוץ  of theלשון )c
"לעולם בשתי עבודות ורישא דקאי בשחיטה וקא מחשב בזריקה סיפא דקאי בשחיטה וקחשיב
בזריקה" וכו'

)i

רש"י  as explained byתירוץ )d
"( also refers to twoלשמו ושלא לשמו פסול")  in line 3רישא דסיפא i) It’s possible that
("שחטו לשמו וקיבל וכו'  on line 2סיפא דרישא  and here’s how it differs fromעבודות
שלא לשמו")
שחטו לשמו וקבל  on line 2 whereסיפא דרישא " meaning in theרישא" (1) In the
והלך וזרק שלא לשמו
שלא  –wasזריקה  – for exampleעבודה  and the otherלשמו  wasשחיטה (a) the
זריקה  made duringמחשבה  based on a separateלשמו
 on line 3רישא דסיפא " meaning theסיפא" (2) But in the
 he at the same time had in mindשחיטה לשמו (a) When the person did the
שלא לשמו  would beזריקה that the
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(b) And the  משנהteaches that  מחשבין מעבודה לעבודה- namely that a מחשבה
may be transferred from one  עבודהto another עבודה
(c) And since in the end two  עבודותare involved the  משנהthat says פסול
can still follow ר' מאיר
7)  מהרש"אat ד"ה לעולם סיפא
a) First הקדמה
i) When the  משנהsays in  רישא דרישאon line 1 that  שחטו שלא לשמו פסולthe משנה
implies that the  קבלה הולכה וזריקהwere לשמו
ii) So it’s obvious that in  רישא דרישאthere was no  מחשבת פסולfrom an earlier
 עבודהto a later עבודה
b) Second הקדמה
i) The same is true in  סיפא דסיפאon line 4 where the  משנהdeals with שלא לשמו
ולשמו
c) It follows that
i) When the  גמראsays that in the " "רישאthere is no  מחשבהfrom  שחיטהto זריקה
the  גמראrefers to  רישא דרישאas well as to סיפא דרישא
ii) and in fact the  גמראalso refers to  סיפא דסיפאeven though it’s not a part of the
" "רישאaltogether
d) The same applies to  רש"יwho also refers only to  סיפא דרישאin line 2 in explaining
the  תירוץof the גמרא
e) שאלה
i) Why in fact do the  גמראand  רש"יrefer directly only to  סיפא דרישאin line 2 as a
case where there was no  מחשבהfrom one  עבודהto a later עבודה
f) תשובה
i) because the  קשיאof the  גמראthat " "היינו רישאwas based on  סיפא דרישאin line 2
which deals directly with  מחשבותfor different  עבודותwhere  לשמוcomes before
 שלא לשמוand is most similar to  רישא דסיפאin line 3
8)  מסקנאof the  גמראat this stage of the סוגיא
a) ""והיינו בעיא דרב פפא
9) תוספות
a) שיטת ריב"א
i) " "והיינו בעיא דרב פפאmeans that the  תירוץthat the  רישא דסיפאof the  משנהmight
teach that  מחשבין מעבודה לעבודהand that the entire  משנהmight deal with two
 עבודותexplains why  רב פפאwasn’t  פושטhis  איבעיאfrom the משנה
b)  קשיאof  רשב"אto the  שיטהof  ריב"אas explained by מהרש"א
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i) When the  גמראdetermines that an  איבעיאcan’t be resolved the  גמראdoesn’t
generally add “and that explains the ”איבעיא
10)  שיטת רשב"אas explained by מהרש"ל
a) " "והיינו בעיא דרב פפאmeans that the actual  איבעיאof  רב פפאis this
i) We’ve established that  ר' מאירdoesn’t say  תפוס לשון ראשוןfor two  עבודותfor
which a person has separate מחשבות
ii) But does  ר' מאירsay  תפוס לשון ראשוןwhere there are two  עבודותand a person is
 מחשבfrom one  עבודהto the second
11)  מהרש"אat ד"ה והיינו בעיא דרב פפא
a)  קשיאto the  שיטהof  רשב"אas explained by מהרש"ל
i) The  גמראin  זבחיםseparately asks whether  ר' מאירwould say תפוס לשון ראשון
where there are two  עבודותand a person is  מחשבfrom the first to the second
b)  שיטהof  רשב"אas explained by מהרש"א
i) " "והיינו בעיא דרב פפאmeans this:
(1) Part 1
(a) The  איבעיאof  רב פפאisn’t whether the  משנהas a whole deals with one
 עבודהor two עבודות
(b) Since in fact  רב פפאfrom the beginning understood that the  רישאdeals
with two עבודות
(2) Part 2
(a) The  איבעיאapplies only to the  )סיפא דרישא( מציעתאand asks whether the
 מציעתאdeals with only one  עבודהand it applies only for  ר' יוסיor the
 מציעתאdeals with two  עבודותand a person who was  מחשבfrom one
 עבודהto the other and so is consistent also with ר' מאיר
12)  המשךof the גמרא
a)  קשיאas explained by  מהרש"אat ד"ה ומדסיפא
i)  שחטו לאוכליו ושלא לאוכליוin line 5 deals only with the one  עבודהof שחיטה
ii) so presumably  רישא דסיפאalso deals with one עבודה
13)  מהרש"אat ד"ה לעולם סיפא
a) קשיא
i) why does the  גמראassume that
(1) we ought to compare  רישא דסיפאto  שחטו לאוכליו ושלא לאוכליוin line 5
(2) Instead of to  רישא דרישאin line and  סיפא דרישאin line 2 that deal with two
 עבודותas we’ve established earlier
b) תירוץ
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i) Once we’ve decided that if the  משנהfollows  ר' מאירthen
(1) Although the  רישא דסיפאin line 3 and the  סיפא דרישאboth deal with two
עבודות
(2) They’re still different in that the  סיפא דרישאin line 2 doesn’t deal with
מחשבין מעבודה לעבודה
ii) It follows that it’s more  מסתברthat
(1)  רישא דסיפאdeals with only one  עבודהand so is precisely the same as the
case in line 5
(2) and the  משנהdoesn’t follow ר' מאיר
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תד"ה אבל בשתי ותד"ה אי
תוספות בד"ה אבל בשתי כו' הא קתני סיפא טמאים וטהורים כשר כו' ובעבודה א' מיירי
דאין מחשבת כו' עכ"ל ר"ל לרבי יוסי ניחא טמאים וטהורים בעבודה א' דתרווייהו חיילי
דאף בגמר דבריו אדם נתפס וה"ל מקצת טומאה דפסיקא ליה דכשר כדלקמן וק"ל:
בא"ד דבע"א לא משכחת מקצת ערלה דלא פסלה לר"מ כו' עכ"ל נראה דלאו היינו
ברייתא דלקמן דמייתי להכשיר מקצת ערלה מקרא דבהך ברייתא גופא פסיקא ליה טפי
להכשיר מקצת טומאה ומיניה וביה ה"ל לאוכחי הכי אלא דאיכא למימר דאתיא כר' יוסי
אבל ר"ל בהך ברייתא דלקמן דקתני אחרים אומרים הקדים מולין לערלים כשר ערלים
למולין פסול ומדקדק תלמודא מ"ש מולין לערלים דכשר דכולה ערלה בעינן וליכא משמע
דס"ל לאחרים דמקצת ערלה כשר ואחרים היינו ר"מ וליכא לאשכוחי לר"מ אלא בכה"ג
דקיימי קמיה ערלים ומולין ודקאמר לקמן בשמעתין הא בעבודה א' כו' והא קי"ל דמקצת
אוכלין לא פסלא כו' לרבא צ"ל דהיינו נמי באומר לאלו דבאינו אומר לאלו לרבא כשר
משום תפוס לשון קמא דהיינו לאוכליו ובלאו האי דיוקא ה"מ לדיוקא לקמן בפשיטות
מלמנויו ושלא למנויו דפסול בב' עבודות דה"ל שינוי בעלים בזריקה דפסול וע"כ איירי
בעבודה א' ודו"ק:
בד"ה אי בב' עבודות כו' וי"ל דסברא הוא דבב' עבודות אינו מועיל מפרש כו' עכ"ל היינו
בב' עבודות אבל בעבודה אחת ודאי דמועיל מפרש יותר מסתם לר"מ דשלא לשמו גרידא
מפיק ליה מסתמא דלשמו קאי ולא מפיק ליה מידי לשמו כמ"ש התוס' לקמן:
הקדמה 1) First
משנה )a
כשר " and isמקצת טמאים"  isחישב לטמאים ולטהורים )i
sברייתא )b
כשר " and is alsoמקצת ערלה"  isחישב לערלים ומולים )i
הקדמה 2) Second
תפוס לשון ראשון  saysר' מאיר )a
אף בגמר דבריו אדם נתפס  saysר' יוסי )b
הקדמה 3) Third
מחשבה שלא לשמו  and then has aמחשבה לשמו  a person first has aעבודה a) If in any one
תפוס לשון ראשון  andכשר  wasלשון ראשון  because hisכשר  saysר' מאיר )i
אף בגמר דבריו אדם נתפס  becauseפסול  saysר' יוסי )ii
הקדמה 4) Fourth
ר' מאיר  holds thatאין לשחיטה אלא לבסוף  who saysרבא  thatד"ה דאי a) We established at
שחיטה  duringמחשבות  forתפוס לשון ראשון says
הקדמה 5) Fifth
משנה )a
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הפסח ששחטו שלא לשמו פסול
שחטו לשמו וקבל והלך וזרק שלא לשמו
פסול
שחטו לשמו ושלא לשמו פסול
שחטו שלא לשמו ולשמו פסול
)"שחטו לטמאים ולטהורים ("למקצת טמאים
כשר

רישא דרישא
סיפא דרישא

3
2

)רישא דסיפא (מציעתא
סיפא דסיפא
.המשך דמשנה בדף סא

1
4
6

6) גמרא
a)  איבעיאby רב פפא
i) When the  רישא דסיפאof the ( משנהline 3) says שחטו לשמו ושלא לשמו פסול
(1) Does the  משנהdeal with a person who had these two  מחשבותduring one
 עבודהor does the  משנהdeal with a person who had a  מחשבהof  לשמוduring
one  עבודהand had a  מחשבהof  שלא לשמוduring a later עבודה
(2) If the first  צדof the  איבעיאis correct  ר' מאירcan’t agree with the משנה
because  ר' מאירwould say  כשרbecause  תפוס לשון ראשוןand  לשון ראשוןwas
לשמו
(3) If the second  צדof the  איבעיאis correct  ר' מאירagrees with the  משנהthat the
 קרבןis  פסולbecause there was only a  מחשבהof  שלא לשמוfor the second
 עבודהand a  קרבןis  פסולif any  עבודהis פסול
7)  תוספותat ד"ה אבל
a) קשיא
i) Why doesn’t the  גמראprove from the  המשךof the  משנהon line 5 (where שחטו
 לטמאים ולטהוריםis  כשרbecause  מקצת טמאיםis  )כשרthat the  משנהcan’t follow 'ר
 מאירaccording to רבא
ii) because  ר' מאירholds that where there are two  מחשבותin one  – עבודהeven the
 עבודהof  – שחיטהthe  דיןis  תפוס לשון ראשוןand the  לשון ראשוןhere is  טמאיםalone
so the case doesn’t involve מקצת טמאים
b) תירוץ
i) Line 5 of the  משנהcan deal with where the person who brought the  קרבןdidn’t
say  לטמאים ולטהוריםand instead he pointed to a group of  טמאים וטהוריםand he
said “”הריני שוחט לאלו
ii) So that in this case there is no  לשון ראשוןto be  תופסand the case does involve
מקצת טמאים
8) proof by תוספות
a) it must be that  ר' מאירaccording to  רבאdoesn’t say  תפוס לשון ראשוןwhere a person
says הריני שוחט לאלו
b) because otherwise
i) ""לא משכחת מקצת ערלה דלא פסלה לר' מאיר אליבא דרבא דאמר דאינה לשחיטה אלא לבסוף
ii) In other words
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(1) a  ברייתאthat says that  ר' מאירholds that  מקצת ערלהis  כשרcouldn’t fit with
 ר' מאירaccording to רבא
(2) Because for  ר' מאירaccording to רבא
(a) If the case is  למולים ולערליםthe case ought not to count as מקצת ערלה
and should be  כשרsimply because " "ערליםthat was said later is
irrelevant
(b) If the case is  לערלים ולמוליםthe case ought not to count as מקצת ערלים
and should be  פסולbecause " "מוליםthat was said later is irrelevant
9) מהרש"א
a) שאלה
i) a  ברייתאat : דף סאsays that it’s a  פשיטותthat  מקצת טומאהis  כשרand derives
from the  דיןthat  מקצת טומאה כשרthat  מקצת ערלהis also כשר
ii) is this the  ברייתאthat  תוספותpoints to as proving that  ר' מאירholds that there is
a case where  מקצת ערלהis  כשרand for  רבאthe case must involve a person who
said הריני שוחט לאלו
b) תשובה
i) No
ii) Because if this is the  ברייתאon which  תוספותrelies for its proof then תוספות
would have referred to  מקצת טומאה כשרas the basis for its proof instead of to
 מקצת ערלהsince we’ve seen that the  דיןfor  מקצת טומאהis more of a  פשיטותthan
the  דיןfor מקצת ערלה
c) שאלה
i) Why in fact doesn’t  תוספותbring its proof from this  ברייתאfrom מקצת טומאה
that’s כשר
d) תשובה
i) Because it’s possible that this  ברייתאfollows  ר' יוסיand not ר' מאיר
10)  המשךof תוספות
a) Must be that  תוספותinstead refers to this second  ברייתאat :דף סא
i) ברייתא
(1) ""אחרים אומרים הקדים מולין לערלים כשר הקדים ערלים למולין פסול
ii)  גמראthere
(1) קשיא
(a) Since  מקצת ערלהis כשר
(b) What difference does it make whether the person was  מקדים מוליםor
 – מקדים ערליםthe  קרבןshould be  כשרin both cases
iii) Now
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(1) " "אחריםis  ר' מאירand obviously the  גמראasks its  קשיאbecause it assumes
that  ר' מאירholds that  מקצת ערלהis כשר
11)  המשךof the  גמראon the  איבעיאof רב פפא
a)  קשיאto  רב פפאof ""אי הכי היינו רישא
i)  רישא דסיפאon line 3 )" ("שחטו לשמו ושלא לשמו פסולmust refer to one  עבודהso
that the  משנהcan’t follow ר' מאיר
ii) because if  רישא דסיפאon line 3 refers to two  עבודותit’s the same as סיפא דרישא
on line 2 )" ("שחטו לשמו וקיבל וכו' שלא לשמוthat directly refers to two עבודות
iii) so this ought to prove that the  משנהdoesn’t follow ר' מאיר
12)  תוספותat ד"ה אי בב' עבודות
a) קשיא
i) maybe the  משנהis in fact consistent with  ר' מאירbecause the  רישא דסיפאas well
as the  סיפא דרישאboth deal with where the conflicting  מחשבותwere made in
separate עבודות
ii) and the  משנהneeds to set out the  רישא דסיפאas well as the  סיפא דרישאlest
people be  טועהand think that
(1) in the  סיפא דרישאthe  בעליםwas  שוחט סתםand had no מחשבה לשמו
(2) and the reason that the  קרבןis  פסולis that  הוכיח סופוwhere there was a
 מחשבהof  שלא לשמוthat ( תחלתוthe starting  )סתם שחיטהwas also שלא לשמו
iii) So the  רישא דסיפאis needed to teach that the  קרבןis  פסולeven where the first
 מחשבהwas בהדיא לשמו
b)  תירוץas explained by מהרש"א
i) it’s not  מסתברfor  ר' מאירto hold that in a case where there are two separate
 עבודותand the  זריקהis  שלא לשמוthat
(1) the  קרבןis  פסולwhere the  שחיטהwas  סתםand
(2) the  קרבןis  כשרwhere the  שחיטהwas לשמו
13)  מהרש"אat ד"ה דאי
a)  תוספותimplies that we can accept for  ר' מאירthat
i) If during the one  עבודהof  שחיטהthere is a  מחשבת סתםfollowed by a מחשבת
 שלא לשמוthe  קרבןis פסול
ii) If during the one  עבודהof  שחיטהthere is a  מחשבה בהדיאof  לשמוfollowed by a
 מחשבת שלא לשמוthe  קרבןis כשר
b) This is consistent with  תוספות ד"ה הכא נמיat :דף סא
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תד"ה והיינו בעיא דרב פפא
בד"ה והיינו בעיא כו' ורשב"א מפרש והיינו בעיא דרב פפא כו' הנך ב' עבודות היינו כגון
כו' עכ"ל דלא ניחא ליה לפרש לגירסת ר"ח וריב"א כמ"ש התוס' לעיל והיינו בעיא דרב
פפא שאינו יכול לפושטה כו' דא"כ בכה"ג בכולי תלמודא דמייתי למפשט בעיא ודחי לה
הל"ל הכי אלא לפי גירסתם מפרש לה דלהכי קאמר הכא והיינו בעיא דרב פפא דלעיל
דלאו כדס"ד מעיקרא אי מתני' איירי בב' עבודות ממש אי בעבודה אחת אלא דהרישא
ודאי איירי בב' עבודות ולא מבעיא אלא במציעתא אי בעבודה א' איירי ואתיא כר"י אי
בב' עבודות במחשב מעבודה לעבודה איירי ואתיא אפילו כר"מ ומהרש"ל הבין דקמבעיא
ליה אי אמרינן דר"מ מודה בב' עבודות כה"ג דהוו כעבודה אחת עכ"ל ואין זה מבורר לי
דהיינו אבעיא דזבחים ודו"ק:
ד"ה לעולם סיפא See
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תד"ה אילימא בב' עבודות
בד"ה אי לימא בב' עבודות כו' דלרב חסדא דאמר פסול לא מצי איירי בב' עבודות כו'
עכ"ל לפי מה שפי' ר"י גופיה לקמן דרב חסדא לא פסל אלא בשחט ע"מ שיתכפרו בו
ערלים דהיינו ע"מ לזרוק אבל בזרק לשם ערלים אפילו רב חסדא מודה דכשר דאין מחשבת
אוכלין בזריקה איכא לאוקמא נמי ב' עבודות דקאמר הכא היינו ב' עבודות ממש בשחט
לאוכליו וזרק שלא לאוכליו דרב חסדא נמי מודה ביה דכשר וכדקאמר משום דאין מחשבת
אוכלין בזריקה ויש ליישב דשחטו לאוכליו ושלא לאוכליו לא משמע בב' עבודות ממש
מדלא נקט רק שחטו שלא לאוכליו כו' משמע דכולה אשחיטה דמחשבת השחיטה לאוכליו
והזריקה שלא לאוכליו בשעת שחיטה מדלא נקט נמי וזרק שלא לאוכליו ודו"ק:
מחלוקת  of aהוה אמינא  of theדף סא on .ד"ה שחטו למולין  atתוספות  byביאור – הקדמה )1
רב חסדא  andרבה between
 agree thatרב חסדא  andרבה )a
 orשלא לאוכליו  beזריקה  that theמחשבה  there is aזריקה  if duringכשר  isקרבן i) A
טמאין  or forערלים for
"מחשבת אוכלין" " and all these cases count asאין מחשבת אוכלין בזריקה" ii) because
b) but
 that theמחשבה  there was aשחיטה  if duringפסול  isקרבן  holds that theרב חסדא )i
שלא לאוכליו  forכפרה  be aזריקה
 appliesאין מחשבת אוכלין בזריקה  becauseכשר  isקרבן  holds that theרבה ii) While
also to this case
הקדמה 2) Second
פסול  isקרבן  that the entireפשיטות  it’s aפסול  isעבודה a) If one
דף סא at .משנה )3
שחטו לאוכליו ושלא לאוכליו כשר )a
דף ס at .גמרא )4
שאלה )a
מחשבה כשר  and was aלאוכליו  wasשחיטה  forמחשבה  itself says that theמשנה i) The
עבודה  that’s a differentזריקה  was forשלא לשמו  forמחשבה ii) Is it possible that the
מחשבת  that isn’t counterbalanced by aמחשבת פסול  so is aשלא לאוכליו and was
עבודה  in the sameכשר
תשובה )b
 notלכאורה )i
פסול  isקרבן  aפסול  isעבודה ii) because we’ve established that if any one
תוספות  as explained byגמרא  of theפירכא )c
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i) It’s possible that the  קרבןis  כשרbecause the  מחשבת זריקהisn’t  פוסלeven
standing alone because אין מחשבת אוכלין בזריקה
5)  תוספותat . ד"ה סas explained by מהרש"א
a) Based on the  הקדמותit’s obvious that for the  הוה אמינאin  רבהand  רב חסדאthe קרבן
would be  כשרonly for רבה
b) Because
i) the  משנהobviously deals with where the  מחשבת זריקהhappened during שחיטה
ii) And we’ve seen that  רב חסדאin the  הוה אמינאsays that the rule of אין מחשבת
 אוכלין בזריקהisn’t  מכשירwhere the  מחשבהhappens during שחיטה
6) מהרש"א
a) שאלה
i) Why does  תוספותassume that the  משנהdeals with where the מחשבת זריקה
happened during שחיטה
b) תשובה
i) The words " "שחטו לאוכליו ושלא לאוכליוimply that the  מחשבותof both ""לאוכליו
and " "שלא לאוכליוwere for שחיטה
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דף ס:
תד"ה פסח ששחטו לשמו ושלא לשמו
[דף ס עמוד ב] בד"ה פסח ששחטו כו' ה"מ למבעי אפילו בשלא לשמו ולשמו כו' משום
דבעי אפילו אליבא דר"מ עכ"ל וק"ק דמ"מ לבתר דפשט רבא הך דלשמו ושלא לשמו
דמפיק ליה שלא לשמו מידי לשמו כיון דמפיק ליה מסתמא אכתי לא תפשוט הך אבעיא
דשלא לשמו ולשמו אליבא דר"י דלא שייך התם למימר מדמפיק ליה מסתמא ויש ליישב
וק"ל:
הקדמה 1) First
)"בזמנו"( פסח a) In
שחטו לשמו לשם פסח כשר )i
שחטו שלא לשם פסח פסול )ii
שלא בזמנו בשאר ימות השנה )b
שחטו שלא לשמו אלא לשם שלמים כשר )i
שחטו לשמו של פסח פסול )ii
שחטו סתם פסול )iii
הקדמה 2) Second
אף בגמר דבריו אדם נתפס  saysר' יוסי )a
תפוס לשון ראשון  saysר' מאיר )b
הקדמה 3) Third
פסול  isקרבן " theשחטו סתם"  ifשלא בזמנו a) Since
לשמו  counts asסתם שחיטה  aשלא בזמנו b) It follows that that
גמרא )4
איבעיא )a
שוחט  a person isשלא בזמנו i) if
קרבן  theפוסל  that’sלשמו (1) first
קרבן  theמכשיר  that’sשלא לשמו (2) and then
 andפוסל  that’sלשמו  prevail overבתרייתא  and is theמכשיר  that’sשלא לשמו ii) does
קמייתא is the
רבא  byתשובה )b
 andפוסל  that’sלשמו  prevails overבתרייתא  and is theמכשיר  that’sשלא לשמו i) The
קמייתא is the
ii) because
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(1) we’ve established that every  קרבן שלא בזמנוis at first  מסתם לשמוthat’s פוסל
the קרבן
(2) Yet
(a) if a person is later שחטו שלא לשמו
(b) the  שלא לשמוthat’s  מכשירand is the  בתרייתאprevail over the סתם לשמו
that’s  פוסלand is the קמייתא
5) תוספות
a) שאלה
i) for  ר' יוסיwho says " "אף בגמר דבריו אדם נתפסwe understand that the  איבעיאis
which  לשוןprevails where each is תופס
ii) But presumably we don’t understand the  איבעיאfor  ר' מאירwho says תפוס לשון
 ראשוןsince  לשון ראשוןhere was  לשמוthat’s  פוסלand presumably only that לשון
is תופס
b) תשובה
i) The  איבעיאapplies also for  ר' מאירbecause
(1) it’s possible that  לשמוisn’t  תופסeven though it’s לשון ראשון
(2) because  לשמוas a  פוסלelement is weak because it’s not נוהג בכל הזבחים
ii) The meaning of  אינו נוהג בכל הזבחיםisn’t relevant here
c) שאלה
i) Why doesn’t the  גמראalso doesn’t ask the reverse איבעיא
(1) Reverse איבעיא
(a) if  שלא בזמנוa person is שוחט
(i) first  שלא לשמוthat’s  מכשירthe קרבן
(ii) and then  לשמוthat’s  פוסלthe קרבן
(b) does  לשמוthat’s  פוסלand is the  בתרייתאprevail over  שלא לשמוthat’s
 מכשירand is the קמייתא
ii) and why doesn’t  רבאoffer the same  תשובהto the reverse  איבעיאthat he gives to
the original איבעיא
d) תשובה
i) The reverse  איבעיאin fact applies to ר' יוסי
ii) But it doesn’t apply to  ר' מאירbecause the  לשון ראשוןof  שלא לשמוis a strong
 הכשרfor  שלא בשמוin  שלא בזמנוas  תוספותwill explain in the next  דיבורso it’s a
 פשיטותthat the  קרבןis כשר
6) מהרש"א
a) קשיא
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i) The  תשובהto the original  איבעיאwas based on the  דיןthat  מחשבת סתםas a
 קמייתאcounts as  מחשבת לשמוand is overcome by  שלא לשמוas a בתרייתא
ii) Why did  תוספותin its  קשיאassume that this  דיןis relevant to the reverse איבעיא
where there is no case  שלא בזמנוwhere a  סתם מחשבהcounts as a מחשבת שלא
 לשמוand is overcome by a בתרייתא
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גמרא תאמר בלשמו שכן אינו נוהג בכל הזבחים
גמ' תאמר בלשמו שכן אינו נוהג בכל הזבחים כו' ויש לדקדק דהא שלא לשמו המכשירו
נמי אינו נוהג בכל הקדשים ונימא להשוות דכמו דלשמו בזמנו הנוהג בכל הקדשים אין
מוציא מידי שלא לשמו הנוהג בכל הקדשים ה"נ שלא לשמו שלא בזמנו שאינו נוהג בכל
הקדשים לא יוציא מידי לשמו שאינו נוהג בכל הקדשים ויש ליישב דכולה מלתא תליא
בקמייתא דהתם שלא לשמו בזמנו כיון שהוא נוהג בכל הקדשים אלים ולא אתי לשמו
בתרא לאפוקי מיניה אף על פי שהוא נוהג נמי בכל הקדשים אבל לשמו דשלא בזמנו דקליש
שאינו נוהג בכל הקדשים אתי שלא לשמו לאפוקי מיניה אף על פי דהוא נמי אינו נוהג בכל
הקדשים אך קשה לפ"ז בדברי התוס' שכתבו דשלא לשמו ולשמו שלא בזמנו לא קמבעיא
ליה לר"מ דודאי תפוס לשון ראשון ונימא דה"נ קמבעיא ליה אפילו אליבא דר"מ ומשום
דקמייתא דשלא לשמו קליש דאינו נוהג בכל הקדשים להכשיר אתי לשמו לאפוקי מיניה
אף על פי דהוא נמי אינו נוהג בכל הקדשים וע"כ הנראה שלא לשמו להכשיר אינו מיקרי
אינו נוהג בכל הקדשים דכל הקרבנות כשרין חוץ מפסח וחטאת שלא לשמו אלא שלא עלו
לבעלים לשם חובה ודו"ק:
הקדמה 1) First
)"בזמנו"( פסח a) In
שחטו לשמו לשם פסח כשר )i
שחטו שלא לשם פסח פסול )ii
שחטו לשמו ושלא לשמו פסול )iii
שלא בזמנו בשאר ימות השנה )b
שחטו שלא לשמו אלא לשם שלמים כשר )i
שחטו לשמו של פסח פסול )ii
שחטו סתם פסול )iii
הקדמה 2) Second
דף נט at :משנה )a
שחטו בזמנו שלא לשמו ולשמו פסול )i
הקדמה 3) Third
אף בגמר דבריו אדם נתפס  saysר' יוסי )a
תפוס לשון ראשון  saysר' מאיר )b
מהרש"א  ofהוה אמינא  according to theהקדמה 4) Fourth
בזמנו )a
פוסל בכל הזבחים  because it’sאלים  isפוסל  that’sשלא לשמו )i
מכשיר בכל הזבחים  because it’sאלים  isמכשיר  that’sלשמו )ii
שלא בזמנו )b
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i)  לשמוthat’s  פסולis  קלישbecause it’s not פוסל בכל הזבחים
ii)  שלא לשמוthat’s  מכשירis  קלישbecause it’s not מכשיר בכל הזבחים
5) גמרא
a) איבעיא
i) if  שלא בזמנוa person is  שוחטfirst  לשמו של פסחand then שלא לשמו
ii) does the  קמייתאof  לשמוthat’s  פוסלprevail over the  בתרייתאof  שלא לשמוthat’s
מכשיר
b)  תשובהby רב דימי
i) Since the  משנהteaches that for  בזמנוthe  קמייתאof  שלא לשמוthat’s  פוסלprevails
over the  בתרייתאof  לשמוthat’s מכשיר
ii) It’s  מסתברthat for  שלא בזמנוthe  קמייתאof  לשמוthat’s  פוסלprevails over the
 בתרייתאof  שלא לשמוthat’s מכשיר
c)  קשיאby 'ר' ירמי
i) It’s possible that
(1) the reason that for  בזמנוthe  קמייתאof  שלא לשמוthat’s  פוסלis  גוברover the
 בתרייתאof  לשמוthat’s מכשיר
(2) is that  בזמנוthe  קמייתאthat’s  שלא לשמוand is  מכשירis אלים
ii) While for  שלא בזמנוthe  קמייתאof  לשמוthat’s  פוסלis  קלישand doesn’t prevail
over the  בתרייתאof  שלא לשמוthat’s מכשיר
6) מהרש"א
a)  קשיאto 'ר' ירמי
i) For בזמנו
(1) It’s true that the  קמייתאis אלים
(2) But it’s also true that the  בתרייתאis also אלים
(3) And the end result is that the  קמייתאprevails
ii) similarly for שלא בזמנו
(1) It’s true that the  פוסלpower of  לשמוthat’s the  קמייתאis קליש
(2) But it’s also true that the  מכשירpower of  שלא לשמוthat’s the  בתרייתאis also
קליש
iii) So
(1)  רב דימיis correct when he says that also for  שלא בזמנוthe  קמייתאought to
prevail the same as the  קמייתאprevails for בזמנו
b) Possible תירוץ
i) ' ר' ירמיholds that
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(1) The  קמייתאprevails where both the  קמייתאand the  בתרייתאare אלים
(2) It’s possible that the  קמייתאdoesn’t prevail if both the  קמייתאand the
 בתרייתאare קליש
c) Possible  תירוץdismissed
i)  תוספותsaid in the prior  דיבורthat it’s a  פשיטותt  ר' מאירsays תפוס לשון ראשון
where  שלא בזמנוa  קמייתאof  שלא לשמוcomes before a  בתרייתאof לשמו
ii) Why so if they’re both קליש
7) Final  תירוץof מהרש"א
a) Contrary to the  שיטהin the הקדמה
b)  שלא לשמוthat’s  מכשיר שלא בזמנוcounts as  אליםbecause all  זבחיםother than  פסחare
 כשרin a case of  שלא לשמוand it’s not relevant that they’re not עולה לבעלים לשם
חובה
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דף סא.
תד"ה נעשה כמי
[דף סא עמוד א] תוס' בד"ה נעשה כמי כו' ואי לא חייש להני פירכי כו' ואומר ר"י דה"פ
אפי' ליתנהו להני פירכי כו' עכ"ל כצ"ל ולא ניחא להו למימר בתירוצם דלא חייש להני
פירכי כיון דסתמא דתלמודא מסיק דתרתי דוקא ופירכי נינהו וק"ל:
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תד"ה ואתקש אוכליו למנויו
בד"ה ואתקש אוכליו כו' מה מנויין פסלה בד' עבודות כו' אף אוכליו כו' עכ"ל מפי'
מהרש"ל כל ד' עבודות על הזריקה כו' ונילף שגבי אוכליו יפסלו כך וע"ק למה חשיב
מנויו גבי פסח דוקא ויליף מקרא אם הוא שינוי בעלים אף בשאר קרבנות יפסול עכ"ל אבל
לשון בד' עבודות שכתבו התוס' לא משמע כן אלא בד' עבודות ממש כמו גבי פסול לשמו
דקאמר בשמעתין דישנו בד' עבודות אבל בשינוי בעלים דלא הוה אלא בזריקה מקרי אינו
בד' עבודות בשמעתין ולישנא נמי דקאמרי ובשאר קרבנות נמי יפסלו כו' לא משמע כן
דהל"ל ובשאר עבודות נמי פסול ולא אצטריך ליה לקרא גבי פסח ועוד דהא אצטריך גבי
פסח לעכב כדאמרי' פ"ק דזבחים ונראה שהם הבינו לכאורה מפירש"י דשלא למנויו היינו
שינוי בעלים ובחישב על השחיטה לחודה קאמר במתניתין פסול שלא למנויו וכן בחישב
על הזריקה פסול דעיקר שינוי בעלים בזריקה הוא כפרש"י ומינה דה"ה בשאר ב' עבודות
דהיינו בהולכה או בקבלה לחודא דפסול שלא למנויו דהיינו שינוי בעלים ואהא קשיא להו
כיון דאתקש שלא לאוכליו לשלא למנויו אימא דיפסול שלא לאוכליו נמי בכל ד' עבודות
ממש ועוד דבשאר קרבנות נמי יפסלו ד' עבודות ממש דהיינו שינוי בעלים והיינו שלא
למנויו דאינו חילוק בשינוי בעלים בין פסח לשאר קרבנות אלא דבפסח הוא לעכב ובשאר
קרבנות אינו אלא למצוה כדאמרי' בהדיא פ"ק דזבחים ויפסלו דקאמרי לאו דוקא אלא
למצוה כדאמרינן בהדיא התם ובכולה תלמודא לא קאמר בשאר קרבנות שינוי בעלים אלא
בזריקה כפרש"י ואהא תירצו היכא דקאמר שלא למנויו לאו היינו דין שינוי בעלים דאינו
אלא בזריקה כגון שוחט כו' ודין שלא למנויו דקאמר אינו אלא בפסח ודוקא בשחיטה ואינו
בד' עבודות דהיינו בקבלה והולכה אלא בזריקה איתא משום דין שינוי בעלים כמ"ש התוס'
לקמן ואיך שיהיה ק"ק דהיאך בעו למימר דאוכליו יפסלו בד' עבודות הא איכא שום
מיעוטא דאין מחשבת אוכלין בזריקה כמ"ש התוס' לקמן ודו"ק:
הקדמה א' )1
פסול  isשלא למנויו  forשחיטה  teaches thatפסוק a) A
הקדמה ב' )2
"אין הפסח נשחט אלא לאוכליו"  and that’s whyאיתקש למנויו  isאוכליו )a
הקדמה ג' )3
אין מחשבת אוכלין אלא בשחיטה )a
הקדמה ד' )4
זריקה  thenהולכה  thenקבלה  thenשחיטה  areעבודות דם a) The four
הקדמה ה' )5
דף סא at the top of .גמרא )a
ד' עבודות "( does apply to allשינוי קדש"( שלא לשמו  ofפסול i) The
ד' עבודות  doesn’t apply to allשינוי בעלים  ofפסול ii) The
ד"ה ואיתקש  atתוספות )6
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ואיתקש אוכליו למנויו -תימא לר"י [קושיא א'] אם כן מה מנויו פסלי בד' עבודות ד[פסול מנויו] היינו )a
[אותו פסול של] שינוי בעלים אף אוכליו [דאיתקש למנויו] יפסלו בד' עבודות [קושיא ב'] ובשאר
קרבנות נמי יפסלו במנויו
מהרש"ל )7
הקדמה )a
 seems to assume thatתוספות )i
שינוי בעלים  asפסול  is the sameשלא למנויו  ofפסול (1) the
" it follows that theישנו בד' עבודות"  isשינוי בעלים  ofפסול (2) And that since the
ישנו בד' עבודות  is alsoשל למנויו  ofפסול
 also oughtשלא למנויו  toאיתקש  that’sשלא לאוכליו  ofפסול (3) And as a result the
ד' עבודת to apply to
קשיא )b
בד' עבודות  isn’tשינוי בעלים  thatגמרא i) We’ve established in the
תירוץ )c
ד"ה שינוי  explains inרש"י  becauseעבודת זריקה  applies only toשינוי בעלים i) In fact
"עיקר שינוי בעלים בזריקה הוא"  thatבעלים
 intends only to say thatתוספות ii) And
 appliesשינוי בעלים בזריקה  ofפסול (1) The
שינוי  be forזריקה  that theמחשבה  itself there was aזריקה (a) Where during the
בעלים
שחיטה  but not duringהולכה  orקבלה  occurred duringמחשבה (b) Or if this
 appliesשלא במנויו בזריקה  ofפסול (2) While the
שלא  be forזריקה  that theמחשבה  itself there was aזריקה (a) Where during the
"פסול זריקה לחודה"  asפסול  sometimes refers to thisמהרש"א – למנויו
שחיטה  or duringהולכה  orקבלה  occurred duringמחשבה (b) Or if this
בקיצור )iii
"שלש עבודות על הזריקה"  forפסול  there’s aשינוי בעלים (1) For
"ד' עבודות על הזריקה"  forפסול  there’s aשלא למנויו (2) For
"ד' עבודות ממש"  ofפסול  there’s aשלא לשמו (3) For
d) Now
מסברא  we knowשלש עבודות על הזריקה  forשינוי בעלים  ofפסול i) The
שלא למנויו  toשינוי בעלים  we derive fromשינוי בעלים  is the same asשלא למנויו ii) Since
שלש עבודות על הזריקה  of alsoפסול  there’s theשלא למנויו that also for
 thatלימוד מיוחד  there’s aשינוי בעלים  becaue forשינוי בעלים  differs fromשלא למנויו )iii
שחיטה על הזריקה  forפסול teaches a
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 asksתוספות e) This is why
קשיא i) First
 isאוכלין  sinceד' עבודות על הזריקה  should apply forשלא לאוכליו  ofפסול (1) The
איתקש למנויו
אין מחשבת אוכלין בשחיטה (2) So why do we generally assume that
קשיא ii) Second
 thatשינוי בעלים  ofפסול  also for theשחיטה על הזריקה (1) why don’t we derive
שאר קרבנות applies also to
מהרש"ל  byביאור  to theקושיות  -מהרש"א )8
קשיא a) First
ד' עבודות  meansתוספות " implies thatמנויו פסלי בד' עבודות"  thatתוספות  ofלשון i) The
 saidגמרא  used earlier when theגמרא  that theלשון  because this is the sameממש
that
שינוי קודש ישנו בד' עבודות )(1
שינוי בעלים אינו בד' עבודות )(2
קשיא b) Second
לא פסלו בשאר " implies that in factבשאר [קרבנות] נמי יפסלו"  thatתוספות  ofלשון i) The
קרבנות על הזריקה
ii) And this isn’t correct because
ד' עבודות על הזריקה  forחיוב  that there’s aפשיטות  it’s aמפרש  wasרש"י (1) As
לימוד מיוחד  should instead have asked that there’s no need for aתוספות (2) And
שחיטה על הזריקה  ofפסול to teach that there’s a
קשיא c) Third
שחיטה על  forלימוד מיוחד  ask that there’s no need for aתוספות i) In fact why does
 is needed to teach thatלימוד  says theדף ז at :מסכת זבחים  inגמרא  when aהזריקה
קרבן פסח  forעיכוב  result in anמחשבה this
תוספות  ofקושיות  of theביאור – מהרש"א )9
הקדמה a) First
תוספות  andשלא למנויו  andשינוי בעלים  both forפסול  areד' עבודות על ידי זריקה i) In fact
דין  on thisקשיא asks no
הקדמה b) Second
 soשינוי בעלים  asדין  is in fact the sameשלא למנויו  held thatהוה אמינא  in itsתוספות )i
 forפסול  and whatever isשלא למניו  forפסול  isשינוי בעלים  forפסול that whatever is
שינוי בעלים  forפסול  is alsoשלא למנויו
הקדמה c) Third
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i)  תוספותrealized even in its  הוה אמינאthat the  גמראholds that  ד' עבודות ממשdoesn’t
apply to שינוי בעלים
d) Now
i)  תוספותassumed that the  לימוד מיוחדin our  סוגיאfor  שחיטהfor לא מנויו
(1) Doesn’t apply to  שחיטה על הזריקהwhich was the  שיטהof מהרש"ל
(2) But instead applies to " "פסול שחיטה לחודהwhere a person was  מחשבthat the
 שחיטהitself be for שלא למנויו
ii)  תוספותalso agrees with  רש"יthat  עיקר שינוי בעליםis for שלא למנויו
(1) And since we now assume that  שינוי בעליםand  שלא למנויוcount as the same
(2) it follows that for  שלא למנויוthere’s a  פסולof  זריקה לחודהas well as a  פסולof
שחיטה לחודה
iii)  תוספותreasons that the other two  עבודותshould also be  פסול לחודייהוwith the
result that there be  פסוליןfor ד' עבודות ממש
iv) and the  קשיאof  תוספותis in fact why does the  גמראsay there’s no  פסולof 'ד
 עבודות ממשfor  שלא למנויוas well as for  שלא לאוכליוthat’s  איתקשto שלא למנויו
e) קשיא
i) How can  תוספותask that we derive  זריקה לחודהfrom  שינוי בעליםwhen we know
that the  פסולof  שינוי בעליםis only למצוה
f) תירוץ
i)  תוספותisn’t  מדקדקand in fact  תוספותasks only that we ought to derive from שינוי
 בעליםto  שלא למנויוthat there’s a  פסול זריקה לחודהfor למצוה
10)  המשךof תוספות
a)  תירוץto the  קשיאof  תוספותas explained by מהרש"א
i)  שינוי בעליםisn’t the same thing as שלא למנויו
ii) It follows that the  דין שחיטה לחודהapplies only to  שלא למנויוbased on the לימוד
 מיוחדfor  שלא מנויוand we can’t derive from  שלא למנויוthat the דין שחיטה לחודה
applies also to שינוי בעלים
b) Now
i) The  דין שינוי בעליםapplies only to  זריקה לחודהand also to other עבודות על ידי זריקה
ii) And
(1) even though it’s correct that for  קרבן פסחthere is also a  פסולof זריקה לחודה
(2) that  פסולhas nothing to do with  שלא למנויוbut is based on a separate  דיןof
שינוי בעלים
iii) it follows that for  שלא למנויוthere is only one ' פסול לחודיrather than two so there
is no longer a  קשיאwhy we don’t reason from the two  פסולין לחודייהוthat there
ought to be four פסולין לחודייהו
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11)  המשךof מהרש"א
a)  קשיאboth to  מהרש"לand מהרש"א
i) How could  תוספותeven consider that the  פסולof  שלא לאוכליוapplies also for
זריקה
ii) When  תוספותat  ד"ה שחטוon this  עמודproves that there is a  לימודthat אין מחשבת
אוכלין בזריקה
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דף סא:
תד"ה רב חסדא
[דף סא עמוד ב] בד"ה רב חסדא כו' אבל הכא לא [פתיכי] מולים בזריקה עכ"ל היינו לפי
האמת דמסיק דלרב חסדא נמי בזריקה כולה ערלה פסלה ולא מקצתה אבל למאי דבעי
למימר לקמן מעיקרא לרב חסדא דמקצת ערלה נמי פסלה דהיינו שחטו למולין ע"מ
שיתכפרו בו מולין וערלים תקשי מ"ש ממתני' ששחטו לערלים ולמולין דכשר ובהכי
יתיישב דרב חסדא דהכא לפי האמת למאי דמסיק רב אשי דפליג בכה"ג אבל למאי דבעי
למימר מעיקרא דבמקצת ערלים נמי פוסל רב חסדא הל"ל לרבותא דאפי' בע"מ שיתכפרו
בו ערלים ומולין פוסל רב חסדא וק"ל:
הקדמה 1) First
מולים וערלים  be forשחיטה  that theשחיטה  duringמחשבה  refers to aשחטו למקצת ערלה )a
 butמולים  be forשחיטה  that theשחיטה  duringמחשבה  refers to aכולה ערלה  forזריקה )b
ערלים  only forמכפר  beזריקה that the later
 butמולים  be forשחיטה  that theשחיטה  duringמחשבה  refers to aמקצת ערלה  forזריקה )c
ערלים  as well as forמולים  forמכפר  beזריקה that the later
הקדמה 2) Second
 both for theרב חסדא  and also ofמשנה  of theשיטות a) See the following tables on the
רב אשי  ofמסקנא  and for theגמרא  of theהוה אמינא
שחיטה למקצת
ערלה
שחיטה לכולה ערלה
[שחיטה למולים
ע"מ לכפר] בזריקה
למקצת ערלה
[שחיטה למולים על
מנת לכפר ב]זריקה
לכולה ערלה

משנה
כשר דפתיכי מולים
וערלים בשחיטה
פסול דלא שחט
למולים כל עיקר

רב חסדא בה"א
כשר דפתיכי מולים
וערלים בשחיטה
פסול דלא שחט
למולים כל עיקר
פסול ותיקשי דהרי
פתיכי מולים וערלים
בזריקה
פסול דהגם דשחטו
למולים מ"מ לא
פתיכי מולים וערלים
בזריקה

רב חסדא למס'
כשר דפתיכי מולים
וערלים בשחיטה
פסול דלא שחט
למולים כל עיקר
כשר דהרי פתיכי
מולים וערלים
בזריקה
פסול דהגם דשחטו
למולים מ"מ לא
פתיכי מולים וערלים
בזריקה

מהרש"א  as explained byתוספות )3
i) Part 1
 areערלים  andמולים  becauseשחיטה למקצת ערלה  forמכשיר  that isמשנה (1) The
מחשבת שחיטה  inפתיכי
זריקה  who says thatרב אשי  ofמסקנא  for theרב חסדא (a) is consistent with
מחשבת שחיטה  inפתיכי  areערלים  andמולים  becauseכשר  isלמקצת ערלה
זריקה  who saysהוה אמינא  according to theרב חסדא (2) but isn’t consistent with
פסול  isלמקצת
b) Part 2
קשיא )i
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(1)  זריקה לכולה ערלהshould also be  כשרbecause the  מחשבהof  מוליםfor שחיטה
should be  פתיכיwith the  מחשבהof  ערליםfor זריקה
ii) תירוץ
(1) We’ve established in the tables that " "פתיכיapplies only to two מחשבות
within one עבודה
4) מהרש"א
i) Another  קשיאto the  הוה אמינאof the  גמראin רב חסדא
(1) Since  מקצת ערלהis  פסולfor this  שיטהin  רב חסדאeven where the מחשבת
 זריקהwas for  מוליםas well as for ערלים
(2) why didn’t  רב חסדאsay so outright by noting in his  מימראthat a  קרבןis פסול
even if  בשעת שחיטהa person is  חישבthat the  זריקהbe to  מכפרfor  מוליםas
well as for ערלים
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תוספות ד"ה וכי תימא
בד"ה וכ"ת ה"ה לזריקה כו' תימה לריב"א כיון דזריקה קילא כו' היכי נילף משחיטה כו'
עכ"ל משמע להו דבשחיטה בכולה ערלה ליכא לספוקי ביה דודאי פסלה דאיכא למילף
מלפי אכלו תכוסו וערלים נמי בכלל שלא לאוכליו הוא לפסול בשחיטה כמ"ש התוס' לעיל
וליכא לספוקי אלא בזריקה אי פסלה בכולה ערלה בע"מ שיתכפרו וכו' ואהא קשיא להו
שפיר כיון דזריקה לרבה קילא דאין מחשבת אוכלין בזריקה דהיינו בזורק לשם ערלים
כמ"ש התוס' לעיל לא אצטריך ליה לרבה ולרב אשי מיעוטא דזאת למעט זריקה בע"מ
שיתכפרו כו' דמהיכא תיתי לפסול בהכי דליכא למילף משחיטה דחמירא דיש בה מחשבת
אוכלין וק"ל:
הקדמה )1
 onlyערלים  is forשחיטה  means theכולה ערלה  forשחיטה )a
 is toזריקה  that theמחשבה  with theמולים  is forשחיטה  means theכולה ערלה  forזריקה )b
 onlyערלים be for
סוף דף סא at .תוספות ד"ה שחטו  as explained inגמרא  of theהוה אמינא )2
" teaches thatלפי אכלו תכוסו"  becaueפסול  isכולה ערלה  forשחיטה  agree thatכולי עלמא )a
"אוכליו"  don’t count asערלים  andלאוכליו  needs to beשחיטה the
גמרא  of theהוה אמינא  in theרבה  as understood byברייתא )3
שחטו למקצת ערלה  stillפסול  isשחטו לכולה ערלה  we derive that althoughכל ערל a) From
כשר is
שאלה )b
פוסל  is alsoזריקה לכולה ערלה  thatשחיטה לכולה ערלה i) Do we derive from
תשובה )c
" teaches thatוזאת" )i
פוסל  that’sמחשבת שחיטה לכולה ערלה (1) it’s only
כולה ערלה  even if it’s forפוסל  isn’tמחשבת זריקה (2) But
שאלה )d
מאי קולא דזריקה )i
רבה  ofתשובה )e
"דאין מחשבת אוכלין בזריקה" )i
תוספות )4
קשיא )a
אין מחשבת אוכלין בזריקה  becauseקיל  isזריקה i) Since
זריקה  thatשחיטה לכולה ערלה  we’d have derived fromוזאת ii) Why is it that without
שחיטה  the same asפסול  isלכולה ערלה
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5)  ברייתאas understood by רב אשי
a) Were it not for  וזאתwe would have thought that because of " "וכל ערלa  מחשבהof
 מקצת ערלהis  פוסלboth for  שחיטהand for זריקה
6) תוספות
a) קשיא
i) How could we have thought that even  מקצת ערלהis  פוסלfor  זריקהthat’s  קילthe
same as for  שחיטהthat’s חמיר
ii) So why do we need ""וזאת
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תד"ה כתב רחמנא וגמרא ד"ה וכי תימא מאי חומרי'
בד"ה כתב רחמנא כו' לשתוק מכל כו' עכ"ל אבל קרא דזאת אצטריך למעט מקצת ערלה
בשחיטה דאי לאי זאת לאו הוי ידעינן ליה אי נילף ליה ממקצת טמא דכשר אי ממקצת זמן
דפסול וק"ל:
גמ' וכ"ת מאי חומריה דזריקה דלא מקבע פיגול כו' ק"ק אמאי לא קאמר ומאי חומריה
דזריקה דאין מחשבת שינוי בעלים אלא בזריקה דומיא דקאמר לרבה לעיל ומאי קולא
דזריקה דאין מחשבת אוכלין בזריקה כו' ויש ליישב דמשום חומרא דזריקה דאין מחשבת
שינוי בעלים אלא בזריקה ולא בשחיטה לא הל"ל לרב חסדא אדרבה לאידך גיסא כיון
דאיכא למימר בהיפך בכה"ג קולא דזריקה דאין מחשבת אוכלין בזריקה אלא בשחיטה
ולהכי קאמר חומרא דזריקה במילתא אחריתא דלא מקבע פיגול כו' ודו"ק:
הקדמה )1
טמאים  was forקרבן פסח  of theשחיטה  means for example that theשחטו למקצת טומאה )a
טהורים as well as for
ברייתא )2
a) Part 1
שחטו למקצת טומאה  ifכשר  isקרבן פסח  that aפשיטות i) It’s a
שחטו למקצת זמן  ifפסול  isקרבן פסח  that aפשיטות ii) It’s a
b) Part 2
שאלה )i
שחטו למקצת ערלים  forדין (1) What is the
תשובה )ii
 becaueכשר  isקרבן  that theשחטו למקצת טומאה  would derive fromדרך א' )(1
מקצת זמן  than toמקצת טומאה  is more similar toמקצת ערלים
מקצת  becaueפסול  isקרבן  that theשחטו למקצת זמן  would derive fromדרך ב' )(2
מקצת טומאה  than toמקצת זמן  is more similar toערלים
מסקנא – c) Part 3
"וזאת"  saysפסוק  aדרכים i) In order to decide between these two
גמרא )3
 this way:ברייתא  of theמסקנא  theמבאר  isרבה )a
קרבן  and theכולה ערלה  forשחטו  ifפסול  isקרבן  teaches that theוכל ערל לא יאכל בו )i
שחטו למקצת ערלה  ifכשר is
זריקה  applies forדין ii) I might have thought that the same
 is needed to teach thatוזאת iii) That’s why
שחיטה  forמחשבה (1) this is the rule only for a
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(2) but if there was a  מחשבהof  ערליםfor  זריקהthere is the  קולאthat the  קרבןis
 כשרeven if the  מחשבהwas for כולה ערלים
iv) גמרא
(1) שאלה
(a) ""וכי תימא מאי קולא דזריקה
(b) Why does the  ברייתאapply the  קולאto  זריקהand not to שחיטה
(2) תשובה
(a) ""דאין מחשבת אוכלין בזריקה
(b) The precise meaning of ' דאין מחשבת אוכלין וכוisn’t relevant at this point
b)  רב חסדאtakes the reverse approach
i)  וזאתteaches that  מקצת ערלהis  פסולfor  זריקהeven though it’s  כשרfor שחיטה
ii) And the  חומראof  זריקהis that  זריקהis  מקבע דין פיגולas  רש"יexplains
c)  מסקנאof the  ברייתאas explained by רב אשי
i) If there were no  וזאתwe’d have said that  וכל ערל לא יאכל בוteaches that the קרבן
is  פסולeven if either  שחיטהor  זריקהwas for מקצת ערלה
ii) That’s why  וזאתis needed to say both for  מחשבת שחיטהand  מחשבת זריקהthat
 מחשבת כולה ערלהis  פסולwhile  מחשבת מקצת ערלהis כשר
4)  תוספותat ד"ה כתב רחמנא
a)  קשיאto רב אשי
i) If  וכלwould teach that even  מקצת ערלהis  פסולbut this teaching is changed by
 וזאתwhy does the  פסוקsay  וכלin the first place
5)  מהרש"אat ד"ה כתב
a) קשיא
i) Why doesn’t  תוספותgo further and say that if the  פסוקhadn’t said  וכלthere’d
have been no need for the  פסוקto say וזאת
b) תירוץ
i) Even if there were no " "כלthe  וזאתwould still be needed to be  פושטthat we
don’t say that  מקצת ערלהis  פסולbased on comparing it to מקצת זמן
6)  מהרש"אat ד"ה וכי תימא מאי חומרי' דזריקה
a) קשיא
i) To answer the  קשיאto  רב חסדאthat ""מאי חומרי' דזריקה
(1) Similar to  רבהwho says the  קולאof  זריקהis based on the rule that on אין
מחשבת אוכלין בזריקה
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(2) Why doesn’t the  גמראsay for  רב חסדאthat the  חומראof  זריקהis that מחשבת
 שינוי בעליםapplies only to  זריקהas  תוספותdiscusses at  ד"ה איתקשon 'עמוד א
b) תירוץ
i) That  חומראof  זריקהis offset by the  קולאof  זריקהthat  רבהbrought
ii) And  רב חסדאwouldn’t have disagreed with  רבהunless  זריקהhad a different
sort of  חומראaltogether such as דמקבע פיגול
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דף סב.
תד"ה כי לית לי'
[דף סב עמוד א] תוס' בד"ה כי לית ליה כו' תימא כו' וסברא משמע איפכא דהשתא כשאינן
מנוין לא פסלה כו' עכ"ל ר"ל דסברא משמע איפכא דהא כיון דבלא ערלים גרע שלא
למנויו מלמנויו היאך במחשבת ערלים יגרע למנויו משלא למנויו דאע"ג דגלי קרא דפסול
מחשבת שלא למנויו אינו בערלים מ"מ מחשבת ערלים יפסל בשלא למנויו דלא עדיף
מלמנויו דפסיל ביה מחשבת ערלים ומהרש"ל כתב על דברי התוס' שטעות הוא וא' מבעלי
הגליונים הגיה כן ותימה על תמיהתם כו' עכ"ל ולא ידעתי למה כי דברי התוס' ברורים הם
בלי גמגום כמו שכתבנו ודו"ק:
הקדמה 1) First
דף סא on .ד"ה שחטו למולין  atתוספות )a
 with theנתכפר  beשאינן מנוין  thatמחשבה  with theשוחט למנוין i) If a person was
זריקה
קרבן  applies to theשינוי בעלים  ofפסול ii) The
למולים
מולים
מולים

שחטו
מנוין

למולים

זרקו
אינן מנויון

מנוין
מנוין

לערלים
לערלים

מנוין
אינן מנוין

דין
פסול מטעם אינן
מנוין דכשינוי בעלים
חשיב
פסול מטעם ערלים
כשר

הקדמה 2) Second
 holds thatרב אשי  according toרבה )a
i) If
שחטו למולין מנויין על מנת שיתכפרו בזריקה מנוין כולה ערלה )(1
פסול  isקרבן (2) The
ii) But if
שחטו למולין מנויין על מנת שיתכפרו בזריקה ערלין שאינן מנוין )(1
 only where the newשינוי בעלים  because a case counts asכשר  isקרבן (2) The
בר כפרה  in the sense that they’reדומיא דידי'  areבעלים
מהרש"א  as explained byתוספות )3
קשיא )a
מולין שאינן מנוין  than forערלים שאינן מנוין  more forמיקל  beרבה i) Why would
תירוץ )b
אינן מנוין  don’t count asערלים i) We just explained that
קשיא )c
קרבן  theפוסל  should alone be enough to beערלים  ofריעותא i) the
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תד"ה מאי שנא טומאה
בד"ה מ"ש טומאה כו' ואור"י דטומאת גברי נמי א"ל דנילף טפי מזמן כו' דדנין פסול
מחשבה כו' עכ"ל למאי דמסיק דסיפא נמי בטומאת בשר ק"ק לפ"ז אמאי לא קאמר הך
פרכא או כלך לדרך זה דדנין ערלה פסול מחשבה מזמן שהוא פסול מחשבה ואל תוכיח
טומאת בשר דלא כו' דע"כ אתינן להך פירכא מכח קושיית התוס' דנילף טומאת גברא
מטומאת בשר כו' וק"ל:
ברייתא )1
רישא )a
מקצת ערלה  onסברות i) Here are two opposing
מקצת טומאה  is similar toמקצת ערלה  andקרבן  aפוסל  isn’tמקצת טומאה )(1
מקצת זמן  is similar toמקצת ערלה  andקרבן  aפוסל  isמקצת זמן )(2
סיפא )b
דרך i) First
ערלה  andטומאה  becauseזמן  and not toטומאה  toמדמה ערלה  to beמסתבר (1) It’s
זבחים  does apply to otherזמן  whileזבחים both don’t apply to other
דרך ii) Second
 areערלה  andזמן  becauseטומאה  and not toזמן  toמדמה ערלה  to beמסתבר (1) It’s
הותר מכללו  isטומאה  whileלא הותר מכללו both
גמרא )2
שאלה )a
 thatפשיטות  that it’s aרישא  say in theברייתא  does theטומאה i) For what sort of
כשר  isn’tמקצת טומאה
תשובה b) Possible
 to beמחשבה  meaning there was aטומאת גברי  refers toרישא  in theברייתא i) The
טמאין  as well as forטהורים  forקרבן  theשוחט
 dismissedתשובה c) Possible
 than it is that theכשר  isקרבן  that theטומאת גברי  forפשיטות i) Why is it more of a
מקצת ערלה  forכשר  isקרבן
מסקנא )d
 isn’t based onטומאה  where theטומאת בשר  refers toרישא  in theברייתא i) The
"איטמי חד מאיברים"  at all and is instead based on the physical fact thatמחשבה
 as a whole becauseקרבן  theפוסל  isn’tמקצת טומאה  that this sort ofפשיטות ii) it’s a
האי דאיטמי שרפינן לי' ואידך אכלינן לי
תוספות )3
רשב"א  byקשיא )a
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i) Once the  גמראestablishes that it’s a  פשיטותthat  מקצת טומאת בשרis כשר
ii) Say that the  רישאdeals with  טומאת גבריand explain that it’s a  פשיטותthat מקצת
 טומאת גבריis  כשרby way of  לימודfrom מקצת טומאת בשר
b)  תירוץof ר"י
i) The  ברייתאdoesn’t derive the  דיןfor  טומאת גבריfrom טומאת בשר
ii) Because it’s more  מסתברto compare
(1)  מקצת טומאת גבריwhere the  פסולis derived from מחשבה
(a) to  מקצת זמןwhere the  פסולis also derived from מחשבה
(b) than to  מקצת טומאת בשרwhere  מקצתof the  קרבן פסחis  טמאas a physical
fact
4) מהרש"א
a)  קשיאto the  תירוץof ר"י
i) Now that we’ve established that  זמןand  ערלהare similar in that they both
depend on מחשבה
ii) why doesn’t the  ברייתאset out this 'דרך ג
(1) It’s  מסתברto compare  מקצת ערלהto  מקצת זמןbecause they both depend on
מחשבה
(2) Rather than to compare  מקצת ערלהto  מקצת טומאת בשרthat doesn’t depend
on מחשבה
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דף סב:
תד"ה לימא הואיל
[דף סב עמוד ב] בד"ה לימא הואיל כו' דאין מחוסר זמן לבו ביום לגבי הואיל כו' עכ"ל
כתב מהרש"ל ותימה הא לעיל פירשו התוס' דהתם אפי' לחומרא לא אמרי' הואיל ומ"ה
כו' אבל לגבי פסח דאמרי' לחומרא הואיל כו' ואפי' גבי מחוסר מעשה כדלעיל וצ"ל דדעת
התוס' לפרש דהאי מתיב רב הונא קאי לרבה כמו לרב חסדא כו' עכ"ל ותירוצו דחוק דמי
הגיד לבעלי תוס' דהאי מתיב קאי גם לרבה ואימא דלא קאי אלא לרב חסדא כפרש"י גם
קושייתו אינו מובן לי דהא דאמרי' לעיל לחומרא אמרינן הואיל גבי פסח היינו מדרבנן
אבל מדאורייתא לא אמרינן הואיל אפי' גבי פסח וא"כ הכא דבדאורייתא קיימינן דמפיק
ליה מק"ו או מקרא כדמסיק רב פפא וא"כ לא הוה אמרי' הואיל במחוסר מעשה אי לאו
משום דאין מחוסר זמן לבו ביום לגבי הואיל כו' ואיך שיהיה יש לדקדק כיון דבההיא דב'
שעירים קאמר לרב חסדא הואיל מדאורייתא היכא דליכא מחוסר מעשה כגון לבו ביום
א"כ אמאי לית ליה הואיל באופה מי"ט לחול ודוחק הוא לומר דלוקה מדרבנן קאמר וי"ל
דל"ל לרב חסדא הואיל אלא לבו ביום דאינו מחוסר כלום ודו"ק:
רב אשי  ofשיטה  based on theהקדמה 1) First
 applies only whereשאינן מנויין  forמחשבה  where there is aשינוי בעלים  ofפסול a) The
בעלים  the same as the initialבני כפרה  areבעלים שאינן מנוין the new
הקדמה 2) Second
רבה )a
 wereבעלים  doesn’t apply if the originalשינוי בעלים  ofפסול i) It follows that the
ערלים  areבעלים  and the newמולים
רב חסדא )b
ערלים " theהואיל"  applies even in that case based onשינוי בעלים  ofפסול i) The
מילה  byבני כפרה could become
" hereהואיל"  doesn’t applyרבה )c
דף מו at :גמרא – הקדמה 3) Third
יום טוב  more than he will eat duringיום טוב  onאופה a) if a person is
 saysרבה )i
חילול יום טוב  forחייב מלקות  isn’tאופה (1) the
 to whom he can serve the extraמזמן אורחים " he might beהואיל" (2) based on
 endsיום טוב  beforeאפיי'
" hereהואיל"  because we don’t sayבמלקות  isאופה  says theרב חסדא )ii
קשיא )b
רבה  ofמחלוקת  is the opposite of theאפי' ביו"ט  onרב חסדא  andרבה  ofמחלוקת i) The
ערלים  in the case ofקרבן פסח  onרב חסדא and
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תירוץ )c
 saysרבה )i
מחוסר מעשה  doesn’t apply where there isהואיל )(1
(2) Now
מחוסר מעשה  that hasn’t yet been done counts asמילה  theקרבן פסח (a) for
אורחים  that hasn’t yet been done for futureזימון  theיו"ט  onאפי' (b) for
מחוסר מעשה doesn’t count as
רב חסדא ii) for
 evenהואיל  we sayלחומרא  becauseקרבן פסח  theפוסל  applies to beהואיל )(1
מחוסר מעשה where there is a
 even where there’sחילול יום טוב  forמלקות  to avoidלקולא  doesn’t applyהואיל )(2
מחוסר מעשה no
רב חסדא iii) In short for
לחומרא
לקולא

רב חסדא – טבלא א'
איכא הואיל אפילו במחוסר מעשה
ליכא הואיל אפילו בדאינו מחוסר מעשה

דף סב at .תוספות ד"ה כי לית לי' – הקדמה 4) Fourth
 thatמשמע  it’sמסכת יומא  inגמרא a) From a
i) First
חיסור מעשה  –if there is aלחומרא  doesn’t apply – evenדין הואיל  theמדאורייתא )(1
מחוסר  even where there isהואיל לחומרא  appliesרב חסדא  thatמדרבנן (2) It’s only
 is onlyסוגיא  in ourרב חסדא  forקרבן פסח  of theפסול  and in fact theמעשה
מדרבנן
ii) Second
לקולא  evenהואיל  there’sמחוסר מעשה  where there’s noמדאורייתא )(1
הואיל לקולא  we never applyמדרבנן )(2
iii) third
מחוסר מעשה  counts asמחוסר זמן )(1
מחוסר מעשה  doesn’t count asמחוסר זמן בו ביום (2) but
 to follow thisרב חסדא  ofשיטה  understands the completeמהרש"א iv) As a result
טבלא ב'
מדאורייתא
מדרבנן

רב חסדא טבלא ב' להבנת מהרש"א
במחוסר מעשה
בדליכא מחוסר מעשה
לית הואיל
הואיל אפילו לקולא
דיקא לחומרא
דיקא לחומרא

דף סב at :ר' אליעזר  ofברייתא )5
הפסח שעברה שנתו ונעשה שלמים )a
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b) שחטו לשם פסח בזמנו פסול שלא בזמנו כשר
6) גמרא
a)  קשיאby  רב הונאto רב חסדא
i)  ר' אליעזרshould have been  פוסלthe  קרבן פסחalso  שלא בזמנוbased on " "הואילthe
 קרבןwould be  פסולif a person waits until  זמנוbefore he’s  מקריבthe קרבן
7)  תוספותthere at ד"ה הואיל
a)  קשיאto רב הונא
i) Why didn’t  רב הונאunderstand that  רב חסדאdoesn’t say  הואילwhere there’s
 מחוסר מעשהand  מחוסר זמןcounts the same as מחוסר מעשה
b) תירוץ
i)  רב הונאassumes that the  ברייתאcounts even  י"ד ניסןat  שחריתas שלא בזמנו
ii) And we’ve established that  מחוסר זמן בו ביוםdoesn’t count as מחוסר מעשה
8) מהרש"ל
a)  קשיאto the  קשיאof  תוספותin ד"ה לימא
i) We’ve established in ' טבלא אfrom  קרבן פסחthat  רב חסדאsays "הואיל" לחומרא
even where there is מחוסר מעשה
b) תירוץ
i) The  קשיאof the  גמראthat the  ברייתאought to rely on  הואילfor פסח שעברה שנתו
applies also to  רבהand we’ve seen that  רבהdoesn’t say  הואילwhere there is a
מחוסר מעשה
ii) And that’s why  תוספותneeds to explain that  הפסח שעברה שנתוalso deals with
where the  חיסור זמןis  בו ביוםand doesn’t count as מחוסר מעשה
9) מהרש"א
a)  קשיאto the  קשיאof מהרש"ל
i) We’ve established in ' טבלא בthat it’s only  מדרבנןin a case of  לחומראthat רב
 חסדאsays  הואילeven if there’s מחוסר מעשה
ii) and at : דף סבthe  גמראon  פסח שעברה שנתוdeals with a  דין דאורייתאthat
according to the  מסקנאis derived from the  פסוקיםand  לימודיםmentioned there
by רב פפא
b)  קשיאto the  תירוץof מהרש"ל
i) There’s no reason for  תוספותto assume that the  קשיאof the  גמראapplies also
to  רבהand to disagree with  רש"יwho says the  קשיאis only to רב חסדא
10)  המשךof מהרש"א
a) קשיא
i) אפיי' ביום טוב
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(1) presumably involves מלקות דאורייתא
(2) and is at most a  מחוסר זמן בו ביוםbecause it deals with  אורחיםwho may
מזומן בו ביום
(3) and we’ve established that  מחוסר זמן בו ביוםdoesn’t count as מחוסר מעשה
ii) So why doesn’t  רב חסדאsay  הואיל לקולאto avoid מלקות דאורייתא
b) תירוץ בדוחק
i) We established in ' טבלא בthat  מדרבנןthere is never הואיל לקולא
ii) When  ר' חסדאsays there is  מלקותhe means מלקות מדרבנן
c) Final תירוץ
i)  רב חסדאdisagrees with  רבהand says  זימון אורחיםdoes count as מחוסר מעשה
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תד"ה פסולו בגופו
בד"ה פסולו בגופו כו' שינוי בעלים נמי א"א לברר איסורו כו' עכ"ל ק"ק מכח הך פירכא
דא"א לברר איסורו לא נילף נמי למנויו ושלא למנויו מלאוכליו ושלא לאוכליו ויש ליישב
כדאמרי' לעיל דאתקש אוכליו למנויו וה"נ אתקש מנויו לאוכליו להכשיר במקצת דאין
היקש למחצה וק"ל:
דף נט at :משנה )1
הפסח ששחטו לשמו ושלא לשמו פסול )a
דף סא as .משנה )2
הפסח ששחטו לאוכליו ושלא לאוכליו כשר )a
הפסח ששחטו למנויו ושלא למנויו כשר )b
גמרא )3
שאלה )a
משניות  different in the twoדינים i) Why are the
תוספות  as explained byר' יוחנן  ofתשובה )b
פסול  isקרבן i) The
אוסר  that areגורמים (1) only if there are two separate
בגופו  needs to beפסול (a) The
אי אפשר לברר איסורו  needs to beפוסל (b) the
 isn’t relevant hereגורמים (2) The precise meaning of these
ii) Now
 are presentגורמים  bothשמו ושלא לשמו (1) For
 is presentגורם  neitherלמנויו ושלא למנוי  andלאוכליו ושלא לאוכליו (2) For
תוספות  as explained byרב אשי  ofתשובה )c
"אי  because what isגורם " are the sameפסולו בגופו" " andאי אפשר לברר איסורו" )i
"פסולו בגופו"  automatically counts asאפשר לברר איסורו"
תוספות )4
הקדמה )a
 among theלשינוי בעלים ושלא לשינוי בעלים  doesn’t includeדף סא at .משנה i) The
כשר  isקרבן  where theמחשבות
קשיא )b
אי " isלשינוי בעלים ושלא לשינוי בעלים"  this is understandable becauseרב אשי i) for
פסולו בגופו  and so automatically counts also asאפשר לברר איסורו
 is absentפסולו בגופו  ofגורם  because theכשר  ought to beקרבן  theר' יוחנן ii) But for
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מהרש"א )5
רב אשי  toקשיא )a
"אי אפשר לברר איסורו"  isלמנויו ושלא למנויו )i
כשר  isלמנויו ושלא למנוי  say thatדף סא on .משנה ii) Why does the
תירוץ )b
אוכליו  toהיקש  byפסול  isלמנויו  explains thatדף סא on .גמרא i) The
 thatכשר  isאוכליו ושלא לאוכליו  whereאוכליו  we derive fromאין היקש למחצה ii) Since
כשר  is alsoמנויו ושלא למנויו  namely thatמנויו  applies toדין the same
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דף סב -:סג.
תד"ה ערלים למולין וגמרא אמר רבה
בד"ה ערלים למולים כו' בתרוייהו ה"ל למיפסל דהא ר"מ אית ליה מפגל בחצי מתיר כו'
עכ"ל וק"ק דאי בכה"ג נמי מפסל ר"מ היאך אשכחן מקצת ערלה דרבי קרא להכשיר
דבאומר נמי הריני שוחט לאלו ה"ל כמפגל בחצי מתיר ויש ליישב ודו"ק:
בא"ד כדמוכח פ"ב דזבחים ובקונטרס כו' ובד"ה א"ל כו' ול"ל לפרושי הל"ל בסתם אלא
כו' עכ"ל ומשמעתין לכאורה איכא נמי לאתויי הכי דמוקי לה אביי במפרש סימן ראשון
למולין כו' ולא מוקי לה בסתם דאיכא למימר דהכא א"א לאוקמא בסתם למולין ולערלים
דא"כ הוה איצטריך ליה לפרושי ולמימר אף לערלים דפתיכי ביה מולין משא"כ השתא
דמפרש בסי' ראשון למולים לא איצטריך ליה לפרושי אף לערלים דמסתמא אף לערלים
קאמר כמ"ש התוס' ודו"ק:
[דף סג עמוד א] גמרא אמר רבה לא לעולם כו' כ"ה בכל ספרים הישנים רבה בה"א ולא
רבא באל"ף אבל מהרש"ל הגיה רבא באל"ף והקשה על הגהתו וכי רבא יתרץ אביי וזה
לא אשכחן אם לא בהאי לישנא תרגמא רבא אליבא דאביי כו' ונראה בעיני דהאי לימא
פריך אף ארבא כו' עכ"ל והאריך לפי דרכו אבל מדברי התוס' דלעיל בד"ה דאי ר"מ כו'
מוכח בהדיא דגרסי' הכא רבה בה"א שכ' שם הך דיוקא [דהכא] (דרבא) לא מתוקמא אלא
אליבא דרבא כו' דלרבה ואביי דלקמן דס"ל ישנה לשחיטה מתחלה כו' ע"ש ואפשר
שדחקו להגיה רבא באל"ף מדמקשי' לימא קסברי אחרים אינה לשחיטה כו' וכדרבא כו'
ותקשי לאביי דאמר התם בהא ודאי מודה ר"מ ומשני אמר רבה לא כו' דהיאך בא רבה
שהוא רבו דאביי להשיב על מה שהקשה תלמודא לאביי ואין זה דוחק דבכמה סוגיות
הקשה תלמודא אאמוראים אחרונים וקאמר דהשיבו כבר עד"ז בימי הראשונים ויותר דחוק
הוא לפי הגהתו שאין מדרך תלמודא לסדר אוקמתא דרבא מקמיה דאביי דבכל דוכתא
מקדים אביי לרבא ועוד יש לפי דרכו דחוקים ואין להאריך בהם כי כבר כתבנו דמדברי
התוס' מוכח כגרסת כל הספרים רבה בה"א ודו"ק:
הקדמה 1) First
כשר  isקרבן פסח  meaning that aשחטו למקצת ערלה כשר  sayדף סא at .משנה  in theרבנן )a
שחטו לערלים ולמולין  or ifשחטו למולין ולערלים if
הקדמה 2) Second
ר' מאיר  -אחרים  ofברייתא )a
רישא )i
הקדים מולים לערלים  ifכשר  isקרבן (1) The
סיפא )ii
הקדים ערלים למולים  ifפסול  isקרבן (1) The
הקדמה 3) Third
תפוס לשון ראשון  holds thatר' מאיר )a
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4) Fourth הקדמה
a)  ר' מאירalso holds that מפגלין בחצי מתיר
i) Namely
(1) a  מחשבת חוץ לזמןfor any one of the two  סימני שחיטהis  מפגלthe קרבן
(2) And a  מחשבת פסולfor any one of the two  סימני שחיטהis  פוסלthe  עבודהof
 שחיטהand is thereby  פוסלthe קרבן
ii) It’s not relevant whether the  מחשבהwas for the first  סימןor for the second סימן
5) Fifth הקדמה
a)  אבייand  רבאdisagree on the precise  אופניםwhere  ר' מאירsays  תפוס לשון ראשוןfor
different  מחשבותduring the  עבודהof שחיטה
i)  אבייsays  ישנה לשחיטה מתחלה ועד סוףand that  ר' מאירagrees with this  שיטהand
for a reason not relevant here this results in  ר' מאירnot saying תפוס לשון ראשון
for  מחשבותduring שחיטה
ii)  רבאsays that  אינה לשחיטה אלא לבסוףand that  ר' מאירagrees with this  שיטהand
for a reason not relevant here this results in  ר' מאירholding  תפוס לשון ראשוןalso
for  מחשבותduring שחיטה
6) גמרא
a) שאלה
i) Why does  ר' מאירsay in the  ברייתאthat a  קרבןis  כשרif  מחשבת מוליםis first and
 פסולif  מחשבת ערליםis first
ii) Is the reason that
(1) the  שיטהof  רבאis correct that  ר' מאירholds that  אינה לשחיטה אלא לבסוףand
therefor תפוס לשון ראשון
(2) so that
(a) if  מחשבת מוליםwas first we ignore the second  מחשבהof  ערליןand the
 קרבןis  כשרeven without relying on the  דיןthat  מקצת ערלהis כשר
(b) if  מחשבת ערליםwas first we ignore the second  מחשבהof  מוליםand the
 קרבןis  פסולbecause there is no  מחשבהof מקצת ערלה
b)  תשובהof ( רבהaccording to the  גרסאof  )מהרש"אor ( רבאaccording to the  גרסאof
)מהרש"ל
i) Not necessarily
(1) there is a different  תירוץthat isn’t  סותרthe  שיטהof  אבייthat  ר' מאירdoesn’t
say  תפוס לשון ראשוןfor  מחשבותduring שחיטה
(2) the precise  תירוץisn’t relevant to this מהרש"א
c)  תשובהof  אבייhimself
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i) Here is another  תירוץthat can accept that  ר' מאירdoesn’t say  תפוס לשון ראשוןfor
 מחשבותduring שחיטה
ii) Part 1
(1) Because  ר' מאירholds that  מפגלין בחצי מתירwe treat each of the סימני שחיטה
as if it were an  עבודהin itself
(2) So that if for any one  סימןthere is a  מחשבהboth for  ערליםand  מוליןwe treat
the case as if for that  סימןthere was a  מחשבהof  מקצת ערלהwhich is כשר
also for ר' מאיר
(3) Note that we take account of the second  מחשבהas well as the first מחשבה
because we’ve established that for  אבייaccording to  ר' מאירthere is no דין
of  תפוס לשון ראשוןfor  מחשבותduring שחיטה
iii) Part 2
(1) The  – הקדים מולים לערלים – רישאdeals with where אמר סימן ראשון למולין וסימן
 – שני אף לערליםit follows that for the first  סימןthat’s only for  מוליםthere is
no  פסולaltogether and for the second  סימןthere is also no  פסולbecause the
 דיןof  מקצת ערלהapplies
(2) The  סיפאdeals with where  אמר סימן ראשון לערלים סימן שני למוליםso that for
the first  סימןthere was a  מחשבהonly for  ערליןand it follows that the  קרבןis
פסול
7)  תוספותat  ד"ה וסימן שניon .דף סג
a) קשיא
i) If  ר' מאירdoesn’t rely on  תפוס לשון ראשוןwhy does it matter whether a person
says  מוליםfirst or  ערליםfirst
b) תירוץ
i)  ר' מאירteaches in the  רישאthat
(1) the  קרבןwould be  כשרeven if the person didn’t say  אף לערליםfor the
second  סימןand instead said only ערלים סתם
(2) because the fact itself that the person’s first  מחשבהof  מוליםwas to the first
 סימןmakes us assume that for his later  מחשבהof  ערליןfor the second סימן
he meant אף לערלים
ii)  ר' מאירteaches in the  סיפאthat
(1) it’s because his  מחשבהfor the first  סימןwas for  ערליםthat when he later
said  מוליםfor the second  סימןwe don’t say that this proves that he meant
both  ערליםand  מוליםfor the first סימן
8)  תוספותat ד"ה ערלים למולים
a) קשיא
i) Part 1
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(1) Return to the beginning of the  סוגיאwhere the  גמראasked “Why doesn’t 'ר
 מאירagree with  רבנןthat  מקצת ערלה כשרregardless of whether he says מולין
first or  ערליםfirst”
(2) This implies that there’d be no  קשיאhad  ר' מאירsaid  כשרin the  סיפאas well
as in the רישא
ii) Part 2
(1) But
(a) since  ר' מאירsays  מפגלין בחצי מתירit doesn’t matter what  מחשבהhe
meant for the first  סימןor the second סימן
(b) So why would there be no  קשיאhad  ר' מאירsaid  כשרin the  סיפאas well
as in the רישא
iii) Part 3
(1) And keep in mind that at the beginning of the  סוגיאwe don’t yet realize the
 תירוץof  אבייon why in this special case it does matter for  ר' מאירwhether
the  מחשבת פסולof  לערליםwas meant for the first  סימןor for the second סימן
b) תירוץ
i) A  גמראin  זבחיםproves that  מפגל בחצי מתירapplies only if the  מפגלor the פוסל
says he intends his  מחשבת פסולto apply to a  – סימןthe first  סימןor the second
 – סימןthat he designates in his מחשבה
9)  מהרש"אat בא"ד כדמוכח
a) קשיא
i) Why does  תוספותneed to rely on the  גמראin  מסכת זבחיםto prove this point
ii) When  תוספותcould have proved from the  תירוץof  אבייin our  סוגיאwho says
for  ר' מאירin the  ברייתאthat person who was  מפגל חצי מתירdesignated the סימן
to which he wanted his  מחשבהof  מוליםto apply and the  סימןto which he
wanted his  מחשבהof  ערליםto apply
b) תירוץ
i) From the  ברייתאstanding alone it’s possible that
(1) Generally  מפגלין בחצי מתירapplies even when a person is  מפגלfor one סימן
without specifying which specific  סימןhe means
(2) And the reason it’s relevant in the  ברייתאis only because the order for the
 מחשבותaffects whether we interpret the word  ערליםto imply " "אף לערליםas
 תוספותexplained earlier in ד"ה סימן שני
10)  מהרש"אat ד"ה ערלים
a) הקדמה
i) Return to the  קשיאof תוספות
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(1) The  גמראimplies in its  קשיאthat there’d be no  קשיאto  ר' מאירhad the
 ברייתאsaid  פסולfor  מולים וערליןas well as to ערלין ומולין
b) קשיא
i) How would the  גמראunderstand how  ר' מאירapplies the  לימודיםon . דף סfrom
which the  גמראderives that  מקצת ערלהis כשר
c) Possible תירוץ
i) Part 1
(1) At  תוספות ד"ה אבלon . דף סasked a similar קשיא
(a) Namely how  – ר' מאירwho according to  רבאsays  תפוס לשון ראשוןalso
for  מחשבותof  – שחיטהapplies the  לימודיםon . דף סfrom which the גמרא
derives that  מקצת ערלהis כשר
(b) Since if  מוליםis the  לשון ראשוןthere is no need for the  הכשרof מקצת
 ערלהand if  ערליםis  לשון ראשוןwe ignore  מוליםand there is no מקצת
ערלה
ii) Part 2
(1)  תוספותthere answers that the  לימודיםin the  משנהcan deal with where there
is a group of  טמאים וטהוריםand a person said my  שחיטהis " "לאלוso there is
no  לשון ראשוןto which the  מחשבותcan attach
iii) Part 3
(1) similarly the  דיןthat  מפגלין בחצי מתירfor  ר' מאירdoesn’t apply where a
person says הריני שוחט לאלו
(2) and it’s to this case that  ר' מאירwould apply the  לימודיםthat מקצת ערלה כשר
d) possible  תירוץdismissed
i) This  מהלךwouldn’t answer the  קשיאof the  מהרש"אbecause we’ve established
that  מפגלין בחצי מתירapplies for  ר' מאירeven where there is no  דיןof תפוס לשון
 ראשוןat all – for example during a  מחשבת שחיטהaccording to אביי
11) מהרש"ל
a) Because of several  קושיותincluding that it’s not  מסתברthat  רבהwould answer a
 קשיאto  אבייwho was his תלמיד
b)  מהרש"לis  גורסthat the second  תירוץin the  גמראis by  רבאon behalf of  אבייinstead
of by רבה
12)  מהרש"אat ד"ה אמר רבה
a) It’s not unusual for  רבהto answer a question to  אבייby saying the  קשיאhad
already been dealt with by earlier דורות
b) On the other hand it’s a  דוחקfor the  גמראto set out a  תירוץby  רבאbefore the גמרא
sets out a  תירוץby אביי
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תד"ה השוחט פסח
תוס' בד"ה השוחט פסח כו' אוריב"א דהפסח כשר דהא לא שנה עליו כו' עכ"ל לכאורה
הא שנה עליו דכתיב לא תזבח על חמץ וגו' וכתיב לא תשחט על חמץ וגו' וי"ל דבכה"ג
לית לן למימר דשנה הכתוב עליו לעכב אלא דשנה עליו לעבור עליו בב' לאוין ולא אמרי'
דשנה עליו הכתוב לעכב אלא בכה"ג דלעיל במכסת תכוסו וכן כל הנהו דפ"ק דזבחים
דליכא למימר בהו לטפויי לאוי ודו"ק:
גמרא )1
השוחט את הפסח על החמץ עובר בלא תעשה דלא תשחט על חמץ דם זבחי ולא ילין לבקר זבח חג )a
הפסח
תוספות )2
שנה עליו הכתוב  only ifמעכב  isדין  aקדשים  because forכשר  isקרבן The
מהרש"א )3
קשיא )a
לא תזבח על חמץ דם זבחי  saysפסוק  where theשמות כג' יח'  inשנה עליו הכתוב i) In fact
ולא ילין חלב חגי עד בקר
תירוץ )b
 only where the purpose of theמעכב  isדין  theשנה עליו הכתוב i) even where
לאו repetition can’t be to add a second
לאו ii) Here’s an example where a repetition can’t be to add a second
נשחט למנויו  must beפסח  thatדין " teaches theבמכסת" )(1
 becauseלעיכובא (2) We derive that this is
במכסת תכוסו  is repeated inדין (a) The
 so the purpose of the repetition can’t be to add aלאו  isn’t aתכוסו (b) And
לאו
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דף סג:
רש"י ד"ה הואיל וישנו בהלנת אמורים
[דף סג עמוד ב] בפרש"י בד"ה הואיל וישנו בהלנת אמורים דכתיב בהו נמי לא ילין חלב
חגי עכ"ל דההוא קרא דמייתי לעיל לא תשחט וגו' ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח משמע
ליה דבהלנת בשר איירי ולא בהלנת אמורים ולכך הוצרך להביא מאידך קרא דכתיב לא
תזבח וגו' ולא ילין חלב חגי וגו' דההוא ודאי בהלנת אמורים קמשתעי אבל התוס' לעיל
בד"ה ולא עולת חול גו' הוכיחו דההוא קרא דלא תשחט וגו' ולא ילין דמייתי לעיל מיירי
נמי בהלנת אמורים ומהרש"ל כ' לקמן בתוס' בד"ה ואיכא דלא מקיש כו' פי' קרא דלא
ילין חלב חגי לא מקשינן כו' וקרא דלא ילין זבח חג פסח מקשינן כו' עכ"ל וא"א לפרש
כן לדברי התוס' דלעיל שכתבו בהדיא דקרא דלא ילין זבח חג פסח בהלנת אמורים נמי
איירי אבל כוונת התוס' לקמן כפי שיטתם לעיל דאו לאחד מבני חבורה היינו לענין שאם
החמץ בביתו של א' מבני חבורה שהשוחט או הזורק חייב ולהכי מקשינן שם לא ילין ללא
תשחט דכמו שהשוחט או הזורק חייב אם החמץ בביתו כך השוחט או הזורק חייב אם
החמץ בבית של א' מבני החבורה אבל לענין שיהיה המקטיר חייב כמו השוחט לא מקשי'
לא ילין ללא תשחט מיהו לשיטת רש"י לעיל דאו לא' מבני חבורה היינו לענין שהם
עוברים וחייבים ודאי דיש לפרש לקמן כמ"ש מהרש"ל וכמו שפירש"י כאן דהלנת
אמורים מלא ילין חלב חגי מפיק ליה ודו"ק:
הקדמה 1) First
פסוק א' )a
לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא ילין לבקר זבח חג הפסח )i
פסוק ב' )b
לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בקר )i
הקדמה 2) Second
רש"י  ofשיטה )a
קרבן פסח  ofבשר  deals with theפסוק א' " inולא ילין זבח חג הפסח" )i
קרבן פסח  ofאמרים  deals with theפסוק ב' " inולא ילין חלב חגי" )ii
תוספות  ofשיטה )b
קרבן  ofאמרים  and theבשר  deals with both theפסוק א' " inולא ילין זבח חג הפסח" )i
פסח
קרבן פסח  ofאמרים  deals only with theפסוק ב' " inולא ילין חלב חגי" )ii
הקדמה 3) Third
בשעת שחיטה  ifחייב  isשוחט  we derive that theפסוק א' a) From the plain meaning of
חמץ בביתו there is
 there isבשעת זריקה  ifחייב  isזורק  we derive that theפסוק א'  inזבחי b) From the word
חמץ בביתו
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4) Fourth הקדמה
a) From a  היקשin ' פסוק אfrom  לא יליןto  לא תשחטwe also derive a  דיןfor "אחד מבני
"חבורה
5) Fifth  – הקדמהthe meaning of the  דיןof ""אחד מבני חבורה
a) רש"י
i) The  שוחטand the  זורקand all  בני חבורהare  חייבif there’s  חמץin the  ביתof any
of them
b) תוספות
i) the  שוחטand the  זורקare  חייבfor  חמץin their houses and also  חייבfor  חמץin the
houses of  אחד מבני חבורהbut  בני חבורהare never  חייבfor the  לאוof לא תשחט
ii) because the only possible  ריבויfrom ' פסוק אis to increase the types of  חמץfor
which the  שוחטand the  זורקare חייב
6) Sixth הקדמה
a)  רב פפאholds that ""כהן המקטיר את החלב עובר בלא תעשה הואיל וישנו בהלנת אימורין
7) Seventh הקדמה
a)  רש"יas explained by מהרש"א
i)  רב פפאderives his  דיןfrom  לא ילין חלב חגיin ' פסוק בthat according to  רש"יdeals
with the  אמריםthat the  מקטירbrings to the מזבח
ii) The  פרטיםof this  היקשaren’t relevant here
8) Eighth הקדמה
a) The  גמראmentions two  ברייתותand explains that ' ברייתא אfollows the  שיטהof רב
 פפאon the  מקטירwhile ' ברייתא בdoesn’t follow the  שיטהof  רב פפאon the מקטיר
b) The  גמראexplains further that ' ברייתא אis " "מקיש הקטרה לשחיטהwhile "איכא דלא
"מקיש
9) תוספות
a) The  גמראmeans that ' ברייתא בisn’t ""מקיש חלב לזבח
10)  ביאור – מהרש"לof תוספות
a)  תוספותmeans that a  ריבויto be  מחייבthe  מקטירcan be made only from ' פסוק בand
' ברייתא בdoesn’t derive any  היקשfrom 'פסוק ב
11) מהרש"א
a) קשיא
i) The  שיטהof  מהרש"לfits for  רש"יbecause
(1)  רש"יsays ' פסוק אdoesn’t deal with  אמריםand to be  מרבהthe  דיןof  רב פפאon
the  מקטירit follows that
(a) ' ברייתא אrelies on the  היקשin ' פסוק בthat does deal with אמרים
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(b) While ' ברייתא בderives no  היקשfrom ' פסוק בand as a result isn’t מרבה
the  דיןof  רב פפאon the מקטיר
ii) But the  שיטהof  מהרש"לdoesn’t fit for  תוספותbecause
(1) Both ' ברייתא אand ' ברייתא בare  דורשthe  דיןfor אחד מבני חבורה
(2) And ' פסוק אdeals with  אמריםas well as בשר
(3) So to say '“ ברייתא בisn’t  ”פסוק ב' דורשisn’t enough to explain why 'ברייתא ב
doesn’t derive the  דיןof  רב פפאfrom 'ברייתא א
b) תירוץ
i) This is what  תוספותmeans by ""ואיכא דלא מקיש חלב לזבח
ii) Part 1
(1) It’s correct that  תוספותhold that ' פסוק אdeals with  אמריםas well as בשר
(2) But
(a) We’ve already explained that  תוספותholds that from ' פסוק אthe only
possible  ריבויis to that teaches the  דיןof  אחד מבני חבורהas we’ve earlier
explained this  דיןfor  תוספותthat the only possible  ריבויfrom ' פסוק אis
to increase the types of  חמץfor which the  שוחטand the  זורקare חייב
(b) It follows that ' פסוק אalso can’t support a  ריבויthat would make the
 מקטירbe חייב
iii) Part 2
(1) So to make the  מקטירbe  חייבit’s necessary under the  שיטהof  תוספותfor
' ברייתא אto rely on ' פסוק בthe same as for רש"י
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רש"י ד"ה אבל המולק
בד"ה אבל המולק כו' דאין דרך לשחוט שום קרבן בזמן שחיטת הפסח דהיינו אחר חצות
כו' עכ"ל ר"ל אחר חצות וקודם תמיד של בין הערבים אבל אחר תמיד של בין הערבים
איסור עשה דהשלמה נמי אית בה וק"ל:
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דף סד.
רש"י ד"ה קשיא מליקה ותד"ה הא והא
[דף סד עמוד א] בד"ה קשיא מליקה כו' וקתני דעבר אמליקה דומיא דשאר קרבנות ועוד
כו' עכ"ל ר"ל דלאו במליקה לחוד מחייב אלא קתני מליקה בעוף דליהוו דומיא דשאר
קרבנות דמחייב בהו נמי ועוד דנקט מליקה לאשמועינן דמחייב בה דומיא דשחיטה וק"ל:
תוס' בד"ה הא והא ר"ש כו' אמאי נקט עוף כו' אבל בח"ה אפי' העוף כו' עכ"ל לענין
דלגופה שאינו עובר בי"ד אדרבה ה"ל למנקט שאר קרבנות אף על גב דאית בהו שחיטה
ממש לא מחייב אבל לדיוקא דבח"ה מחייב נקט עוף לרבותא אף על גב דלית ביה שחיטה
ממש וק"ל:
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תד"ה טעמא שלא
בד"ה טעמא שלא כו' דהא מכשיר לעיל ר"י שוחט אחרים לשמו עכ"ל במועד קיימינן
הכא דהיינו שלא בזמנו ור"א נמי מודה בהא דשוחט אחרים לשמו דכשר אלא לרבותא
נקטו דאפי' בזמנו מכשיר ר"י בהא וק"ל:
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דף סד:
גמרא אביי אמר ננעלו תנן
[דף סד עמוד ב] גמרא אביי אמר ננעלו תנן כמה דמעיילו עיילו וסמכינן אניסא כו' ויש
לדקדק לאביי כיון דבנס ננעלין כדי דלא ליעיילו כולהו ולא יהיו ג' כיתות אם כן היאך
מספקא לן אי בבת אחת בג' כיתות דא"כ למה ננעלין כלל בין כל כת וכת ויש ליישב ודו"ק:

דף סה:
תד"ה החולב
[דף סה עמוד א] תוס' בד"ה החולב כו' אבל אי כדי גמיעה זוטר צ"ל דסתם כו' עכ"ל
מפורש בתוס' בר"פ המוציא יין דבגרוגרת איירי ביבש ואפשר שבתחלה היה יותר מכדי
גמיעה ע"ש ומה שיש לדקדק בדבריהם הכא והתם ע"ש בחידושינו
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תוספות ד"ה המכבד וכל אמצע דיבור שבו
בד"ה המכבד כו' דא"כ אמאי מחייב לר"א כיון דיכול להיות בלא גומות כו' עכ"ל מפורש
בתוס' פרק המצניע דדבר שאין מתכוין לר' יהודה נמי מותר מן התורה דלא הוי מלאכת
מחשבת עכ"ל ע"ש:
בא"ד סתם מכבד ומרבץ מתכוין להשוות גומות אף על פי שא"צ כו' מחייב לר' יהודה כו'
עכ"ל לענין מתכוין נמי הוה מחייב ר"ש אלא דפוטר ר"ש ביה כיון שא"צ להשוות גומות
ואף על פי שמתכוין פטור לר"ש משום דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה ודו"ק:
בא"ד אף על גב דגזרינן בב"מ כו' מחוזא היתה כולה רצופה באבנים לא גזרינן כו' עכ"ל
עכ"ל ולרבנן דלא התירו הכא אלא משום דאין שבות במקדש היינו משום דאל"ה הוה
גזרינן מקדש אטו כולה ירושלים דלא הוה רצופה ובחידושינו פרק המצניע כתבנו שם ד"א
ע"ש ודו"ק:
בא"ד בכיבוד אסור דמשוי ביה גומות יותר מריבוץ עכ"ל היינו מזיז עפר ממקומו דפ'
כירה וביצה כפירש"י שם ועיין בתוס' וק"ל:
הקדמה 1) First
גמרא  and theמשנה )a
ר' אליעזר  ofרצון  against theערב פסח שחל בשבת  onעזרה  theמדיח  wereכהנים i) the
 onחיוב חטאת  for which there’s aמכבד ומרבץ  is similar toהדחה who says that
משוה גומות  for beingשבת
 is aמכבד ומרבץ  forאיסור  say theחכמים  becauseכהנים  agree with theחכמים ii) the
"אין שבות במקדש"  andשבות דרבנן
תוספות  as explained byהקדמה 2) Second
 except whereר' שמעון  andר' יהודה  both forשבת  onמותר מן התורה  isדבר שאין מתכוין )a
פסיק רישי'
ר' שמעון  forפטור  andר' יהודה  forחייב  isמלאכה שאינה צריכה לגופה )b
הקדמה 3) Third
פטור  isמכבד ומרבץ בשבת  thatחכמים  agrees with theר' שמעון )a
חייב  isמכבד ומרבץ בשבת  thatר' אליעזר  agrees withר' יהודה )b
מהרש"א  as explained byתוספות )4
a) Now
משוה גומות  is to beמרבץ  andמכבד  ofמלאכה  of theגוף i) Although the
מלאכה  of theגוף  to achieve theריבוץ  andכיבוד ii) Still a person doesn’t do the
פטור  and isר' יהודה  forחייב  that’sמלאכה שאין צריכה לגופה iii) So the case involves a
ר' שמעון for
רא"מ הורויץ  ofחידושים iv) See also the
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b) Note that
i) It can’t be that  ר' יהודהsays  חייבbecause it’s ' פסיק רישיthat  כיבוד וריבוץwill
result in אשויי גומות
ii) Because if there is ' פסיק רישיthen  ר' שמעוןwould agree that  כיבוד וריבוץis חייב
5)  המשךof תוספות
a) הקדמה
i) In  מחוזאall floors were paved with stone and  כיבודwas  מותר לכתחלהbecause
there were no  גומותto be משוה
b) קשיא
i) then why does  ר' אליעזרsay  הדחהis  אסור במקדשbased on an  איסורfor מכבד
ii) after all the  עזרהhad a stone floor
6) מהרש"א
a) קשיא
i) Why didn’t  תוספותask that since  כיבוד וריבוץis  מותרeven in  מחוזאwhy did
 חכמיםneed to base their  היתרfor  הדחהon the  דיןthat אין שבות במקדש
b) תירוץ
i) were it not for the rule of  אין שבות במקדשwe would have been  גוזרnot to do
 הדחהin the  עזרהbecause of a  חששthat a person might do  כיבודoutside of the
 עזרהwhere  ירושליםisn’t paved with stone
c) קשיא
i)  רבנןweren’t  גוזרan  איסורon  כיבוד וריבוץin  מחוזאlest there be  כיבוד וריבוץin
non-stone floors elsewhere
d) תירוץ
i) In  – מחוזאunlike  – ירושליםthe entire city was paved with stones and it’s not
 מסתברto go so far as to be  גוזרfor other cities
ii) In ירושלים
(1) Only the  עזרהwas paved and it’s  מסתברto be  גוזרlest there be  כיבודoutside
the עזרה
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תד"ה שמא לא נתקבל
בד"ה שמא לא נתקבל כו' לא פריך מדם הראוי להתקבל ונשפך דעולין כו' עכ"ל לכאורה
מדם הראוי להתקבל ונשפך דהיינו שלא נתקבל כלל ממנו וכהך דלעיל אבל קשה דהא מסיק
דכהנים זריזין הן ולא חיישינן כלל ללא קבלוהו ונראה לפרש דאין דרך להתקבל כל דם
הראוי ובודאי דמכולהו נתקבל מהן קצת דמן דכהנים זריזין הן אבל שאר דם הראוי
להתקבל נשפך מצואר בהמה והיינו דם הראוי להתקבל ונשפך ועולה הוא כיון דנתקבל
קצת ממנו כבר ושוב אחרי העיון ראיתי שם בגמרא דקאמר דצריך לקבל כל דם הפר הראוי
להתקבל וע"כ נראה דר"ל דמעיקרא דאכתי לא ידע הא דכהנים זריזין הן לא הוה ק"ל
מדם הראוי להתקבל ונשפך משום דעולין הן כו' ודו"ק ומיהו קשה דא"כ דם פסול הוא
ואמאי קרי ליה עולין דלא אמרי' שם דעולין אין מבטלין זה את זה אלא בכגון פר ושעיר
של י"ה דשניהם דם כשר הן:
הקדמה )1
נשפך לרצפה  and isn’tבהמה  of aצואר  from theכלי  that flows directly into aדם קילוח )a
מזבח  onto theזריקה  forראוי is
תוספות  as explained byגמרא  andמשנה )2
ר' יהודה )a
זורק  and would beעזרה  of theרצפה  on theדם  fromכוס  would fill aכהנים i) the
מזבח  onto theכוס from the
זריקה  this finalזריקה  withoutרצפה  on theנשפך  wasקרבן  of anyדם ii) so that if the
קרבן  theמכשיר  would beכוס from the
גמרא )3
תוספות  as explained byקשיא )a
צואר  directly fromנתקבל בכלי  that wasn’tדם קילוח  there’sכוס i) Maybe in the
מזבח  onto theדם  thisמעלה  to beאסור  and it’sהבהמה
תירוץ )b
צואר הבהמה  directly fromכלי  in aדם קילוח  all of theמקבל  and areזריזין  areכהנים )i
"והלא דם התמצית"  ofקשיא )c
"והלא דם התמצית מעורב בו ומבטיל לי' ברוב" )i
דם התמצית  and theעזרה  of theרצפה  from theדם התמצית  also containsכוס ii) but the
כוס  that’s in theדם קילוח שנתקבל בכלי  theמבטל ברוב is
תוספות )4
"וכי פריך והלא דם התמצית מעורב בו ומבטיל לי' ברוב לא פריך [אלא מן דם התמצית ולא פריך] )a
מדם הראוי להתקבל ונשפך דעולין אין מבטלין זה את זה"
מהרש"א )5
שאלה )a
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i) To what  דםdoes  תוספותrefer when it says "[ולא פריך] מדם הראוי להתקבל ונשפך
"דעולין אין מבטלין זה את זה
b)  תשובהof the first  הוה אמינאof מהרש"א
i)  תוספותmeans  דם קילוחthat wasn’t  נתקבל בכליfrom  צואר הבהמהand was instead
 נשפךon the  רצפהof the עזרה
c) קשיא
i) The  גמראjust established that because the  כהניםare  זריזיןthey always see to it
that all  דם קילוחis collected in a כלי
d)  תירוץof the second  הוה אמינאof מהרש"א
i) The  גמראdidn’t mean that all  דם קילוחis נתקבל בכלי
ii) The  גמראmeant only that  כהניםsee to it that at least some  דם קילוחis נתקבל בכלי
iii) And  תוספותnow explains that  דם קילוחthat was  נשפךand wasn’t  נתקבל בכליis
 מותר להעלותוon the  מזבחand isn’t  מבטלthe  דם קילוחthat was נתקבל בכלי
e)  פירכאto the  תירוץof the second  הוה אמינאof מהרש"א
i) From  מסכת זבחיםit’s  משמעthat  כהניםin fact managed to be  מקבלthe entire דם
 קילוחin a כלי
f)  מסקנאof מהרש"א
i)  תוספותmeans to ask that
(1) when the  גמראasks that maybe the  כוסholds no  דם קילוחthat was נתקבל
 בכליand the  גמראhasn’t yet answered that  כהניםare careful and collect the
entire  דם קילוחin a כלי
(2) Why doesn’t the  גמראalso ask that
(a) even if the  כוסdoes hold some דם קילוח שנתקבל בכלי
(b) still that  דםis  בטלin  דם קילוחthat was  נשפך ברצפהand wasn’t נתקבל בכלי
ii) And  תוספותanswers that  דם קילוח שנשפךis  עולהon the  מזבחand isn’t  מבטלany
 דם קילוחthat was נתקבל בכלי
g) קשיא
i) " "עולין ואין מבטלין זה את זהapplies only to cases such as דם הפר ושעיר של יום
 כפוריםwhere both the  דם הפרand that  שעירare כשר
הדרן עלך תמיד נשחט
ד' דחה"מ סוכות תשע"ד
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