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שחיטה

 ְוִאם ֵעז )יב(...ְוָׁשַחט אֹתֹו ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁש ָקְרָּבנֹו )ח(... ִאם ֶּכֶׂשב הּוא ַמְקִריב)ז(...ּוְׁשָחטֹו ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעדאׁש ָקְרָּבנֹו  ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹ)ב( ... ְוִאם ֶזַבח ְׁשָלִמים ָקְרָּבנֹו ִאם ִמן ַהָּבָקר)א(
  )גויקרא (...ֹוֵעד ְוָׁשַחט אֹתֹו ִלְפֵני אֶֹהל מ ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁשֹו)יג(...ָקְרָּבנֹו

.)זבחים נה ( חד לגופיה חד לצפון חד לצדדין:א" ר, חד לגופיה חד לצדדין חד להוציא צדי צדדין:ק"ת – תלתא קראי כתיבי...
  מתנה אחת כנגד היסוד  שתים שהן ארבע  מתנה אחת כנגד היסוד

 ְבכֹור ׁשֹור אֹו ְּבכֹור ַאְך )יז(
 ֵעז לֹא ִתְפֶּדה ֹורְבכֶּכֶׂשב אֹו 

ֶאת ָּדָמם ִּתְזרֹק ַעל קֶֹדׁש ֵהם 
 ַּתְקִטיר ֶחְלָּבם ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח

 :ִאֶּׁשה ְלֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק
ולא כתיב בהו ...)במדבר יח(

ה מתנה נו"י ד"רש( סביב

דמו לא נאמר , חלבםחלבו לא נאמר אלא : יוסי הגלילי אומר' ר, אדתני...
לימד על בכור ומעשר ופסח שטעונין מתן דמים ואימורין לגבי , דמםאלא 

  :)זבחים נו(מזבח 

  
ְוָזְרקּו ְּבֵני ַאֲהרֹן  ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ָקְרָּבנֹו ּוְׁשָחטֹו ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד )ב(...  ְוִאם ֶזַבח ְׁשָלִמים)א(

מתנות   )גויקרא ( :ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב
דם

אך בכור שור או בכור + במדבר יח: +מתוך שנאמר, ישמעאל אומר' ר...
, ים לגבי מזבחלמדנו לבכור שטעון מתן דמים ואימור', כשב או בכור עז וגו
   .)זבחים לז (!ודם זבחיך ישפך: תלמוד לומר? מעשר ופסח מנין

הא כיצד כמין  ל וזרקו"ת אי סביב יכול יקיפנו כחוט ל סביב"תיכול יזרקנו זריקה אחת ...
 נאמר כאן סביב ונאמר להלן סביב: ישמעאל אומר' ר...גמא שתי מתנות שהן ארבע

אי מה להלן ; אף כאן פיסוק וארבע מתנות, יסוק וארבע מתנותמה להלן פ, )ויקרא ח(
עולה ? אמרת! אף כאן ארבע מתנות על ארבע קרנות, ארבע מתנות על ארבע קרנות

:)זבחים נג (...וקרן מזרחית דרומית לא היה לה יסוד, טעונה יסוד

(  :
אתיא א "רא...כנגד היסוד

:)נושם ( מעולה זריקה זריקה

 ַעל ְוַדם ְזָבֶחיָך ִיָּׁשֵפְךְוַהָּדם ַעל ִמְזַּבח ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך  ְוָעִׂשיָת עֹלֶֹתיָך ַהָּבָׂשר )כז(
) יב'דבר( :ִמְזַּבח ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְוַהָּבָׂשר ּתֹאֵכל

  וד הדרומישופך אל יס  אין שפיכת שירים ליסוד
' פי ( שהיה שופך אחתכל הקדשים טעונים שפיכה בשירי הדם חוץ מבכור ופסח ומעשרמפני ש...

ד "ד תמיד פ"הראב
  .) נאזבחים ( תן יסוד למזבח של עולה-" אל יסוד מזבח העולה"

  1 

שירי 
הדם

שיהא המזבח טעון בעולה תן תורת שפיכת שירים יסוד להלכות מזבחה של עולה ...
 אם נשאר בכלי כלום כשזורק ממנו ובכל דמים הניתנין עליו שפיכת שירים אל היסוד

  ). לזשםה מנין "ד ו. אל יסוד זבחים נאה"י ד"רש (שתי זריקות לשתי קרנות ישפכנו ליסוד

69aי  במשנה תורה שהשמיט ענין שירם"וגם נשמע ככה מהרמב )' באמצא שורה ב
  )יז,מעשה הקרבנות ה' עיין הל(הדם לגבי שלשת הקרבנות האלו 

  שופך אל יסוד הדרומי
א משום דעולה בזריקת כלי וזימנין דלית בה שירים בחטאת "ר משה מפונטיז"ותירץ ה...

 דכולה שמעתא מוכחת דמצוה במתן שירייםדבאצבע אי אפשר בלא שיריים ולא נהירא 
תחיל תנא דפנימיים ביסוד מערבי וגם ה'  דכיון דשמעיש פירש"ר יעקב מאורליינ"וה

 ואף על גב דקחשיב בכל פנימיים היינו הוא הדין בכולהובחיצונים למיתני יסוד דרומי 
ה העולה "תוד (.משום דהתחיל בפנימיים וצריך למיתני בחיצונים ואין רוצה להפסיק

  :)זבחים נג

  :)ה בל פ"תוד(  שיריים של בכורואם תאמר איזה בל תוסיף יש וליהוי מתנה שניה בשביל
 בגזירה שוה בכור מעשר ופסחילפינן יסוד בתחילת מתנות :) דף נו(ועוד קשה דלקמן בסוף פירקין ...

ומה שירים שאין קה מעולה ולמה לי תיפוק לי בקל וחומר דרבי ישמעאל ורבי עקיבא דהכא דזריקה זרי
ושאר קרבנות דלא כתיב בהו יסוד אתו ...לפינן מהאי קל וחומר עולה ושלמיםכי היכי די'  כומכפרין

ם אבכור כנגד היסוד מנא לן משו.) דף נז( והא דבעי לקמן ש זריקה זריקה מעולה כמו בכור ומעשר"בג
 היסוד מנא לן וקאתיא זריקה זריקה מעולה כנגדדעליה קאי אי נמי לאחר שפירש כל הקרבנות קבעי 

ומיהו קשה לתנא ...לא אתי כיון דלא כתיב ביה יסוד בפירוש) דחטאת(מעולה אכולהו אבל מקל וחומר 
וד הא לא דדריש שפיכה במעשר ופסח מודם זבחיך ישפך מנא ליה יס.) לעיל דף לז(דבריש בית שמאי 
 ואכתי קשה לי כי היכי דילפינן תחילת עולה מקל וחומר דשירים דידיה הכי נמי נילף כתיב בהו זריקה

ולמה לי לקמן למילף בכור ומעשר שאר קרבנות לתחילת דמים משירים דידהו דאתי מודם זבחיך 
   :) נאשםה תן "תוד.(בגזירה שוה מעולה

, דתניא! ודם זבחיך ישפך: ל"ת? מנין לכל הדמים שטעונים מתן דם ליסודדתניא ...
לימד על ...?ל בדם"ומה ת, ל בדם" שאין ת- והנשאר בדם ימצה )רא הויק(: רבי אומר

   .)זבחים לז (...כל הדמים שטעונין מתן דמים ליסוד
  אין שפיכת שירים ליסוד

ל היה אומר דודאי דעולה וכל הקדשים חוץ מחטאות "אפרים ז' הרמיהא מורי ...
 קתני בסדר שנה  מדלאופרים ושעירים הנשרפים אין נשפכין ליסוד השירים שלהן

)' בסוף שורה בד "ד תמיד פ"הראב' פי (...באיזהו מקומן 69a
 'ב אם נשאר מן הדם בכלי לאחר שזרק  מתן דם ליסודמנין שכל הדמים של כל הקרבנות שטעונים..

). לזשםה מנין "י ד"רש( . שלא נאמר שפיכת שיריים אלא בחטאתפ"מתנותיו שצריך לשופכו ליסוד ואע
  בכל העיר  בכל העיר  בכל העיר

ותניא ) דברים יב(רותיכם והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מעש...
 מעשר דגן ' וא מעשר בהמה'אי מעשרות הכתוב מדבר ב אומר בע"בספרי ר

ומדלא קבע בהו מחיצה שמע  וצאנכם ובכורות בקרכםוכתיב בההוא קרא 
  :)ה לשני ימים זבחים נו"י ד"רש (.ינה בכל העיר נאכליןמ

 ְוֵאת )יד( :ן ֻצֵּויִתי ִּכי ָחְקָך ְוָחק ָּבֶניָך ִהוא ֵמִאֵּׁשי ְיקָֹוק ִּכי ֵכְּבָמקֹום ָקדֹׁש ַוֲאַכְלֶּתם אָֹתּה )יג(
מקום   )ויקרא י (...ְּבָמקֹום ָטהֹורֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוֵאת ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה ּתֹאְכלּו 

אכילה
  

במקום אמר אביי ...טהור מכלל שהוא טמא טהור מטומאת מצרע וטמא מטומאת זב
 הנאכלין לחזה ושוק של שלמים' מדמקשינן בגמונראה לפרש דנפקא לן ...  .)זבחים נה (במקום טהור אפקה למחנה ישראל...קדש אפקה למחנה לויה

 ותודה ואיל נזיר ושלמים והוא הדין לענין שנאכלין בכל העירלשני ימים 
)ונאכליןה "תודשם  (.נפקא לן מקרא דחזה ושוק של מילואין

  
)ה ונאכלין"שם תוד( ושלמים נפקא לן מקרא דחזה ושוק של מילואיןותודה ואיל נזיר...
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פסח   מעשר בכור שלמים איל נזיר תודה
  כל אדם  כל אדם  כל אדם  כהן  כל אדם  רק למנויו

י "רש(. נו לו בתורה שינתן לכהןשלא מצי
  :)ה והמעשר זבחים נו"ד

עיין מה שכתבתי אצל 
קרבן תודה וניתן 

לומר אותו דבר לגבי 
קרבן שלמים

 ולקח )במדבר ו(כיון דכתיב 
 בשלה מן הכהן את הזרוע

מכלל דכוליה בעלים , האיל
.)זבחים נה( אכלי ליה

ל שניתן להשתמש באותו "נ
סברא שמובא אצל האיל נזיר כיון 

  בהו מתנות כהונה בפירושדכתיב
מכלל דכוליה בעלים אכלי ליה

ָּכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ְלָכל ָּבָׂשר  )טו(
ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ַליקָֹוק ָּבָאָדם 

) יח'במד(...ּוַבְּבֵהָמה ִיְהֶיה ָּלְך
מי אוכל

  

ְוִאם ִיְמַעט ַהַּבִית ִמְהיֹת 
ִמֶּׂשה ְוָלַקח הּוא ּוְׁשֵכנֹו 

ַהָּקרֹב ֶאל ֵּביתֹו ְּבִמְכַסת 
 ָּתכֹּסּוְנָפׁשֹת ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו 

)ד, יבותשמ(:ַעל ַהֶּׂשה
שני ימים ולילה   שני ימים ולילה אחד  שני ימים ולילה אחד   חצותדו ע"בליל ט

  אחד
  יום ולילה  יום ולילה

ה לשני "י ד"רש( מעשר לא ידענא מהיכא...
  :)זבחים נו

 ְוָאְכלּו ֶאת ַהָּבָׂשר )ח(
ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות 

  )שם (:ַעל ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו

ַּכֲחֵזה   ּוְבָׂשָרם ִיְהֶיה ָּלְך)יח(
 ְלָך ַהְּתנּוָפה ּוְכׁשֹוק ַהָּיִמין

  )שם (:ִיְהֶיה

 ְּביֹום  ּתֹוַדת ְׁשָלָמיוּוְבַׂשר ֶזַבח
ָקְרָּבנֹו ֵיָאֵכל לֹא ַיִּניַח ִמֶּמּנּו ַעד 

  )טו,ויקרא ז( :ּבֶֹקר

ְּביֹום ָקְרָּבנֹו  ּתֹוַדת ְׁשָלָמיו ּוְבַׂשר ֶזַבח
 : לֹא ַיִּניַח ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקרֵיָאֵכל

)טו,ויקרא ז(
 ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח )ה(

 ַליקָֹוק ְׁשָלִמים
  :ִלְרצְֹנֶכם ִּתְזָּבֻחהּו

מעשר לא ' בבכור יליף לה בגמ' ונטבק' פי...
דיליף העברה ידענא מהיכא ושוב הגיה 

כ תפשוט מהכא " ותימה אהעברה מבכור
ש "דדבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בגז
ש מדרבי "ולעיל אמרינן דאינו חוזר ומלמד בגז

 ונראה דמעשר יליף משלמים בבנין אביוחנן 
מה שלמים קדשים קלים אף מעשר קדשים 

ר נמי הוה אתי משלמים אי לאו קלים דבכו
כ מעשר דלא הוי "משום דמתנה לכהן וא

)ה לשני שם"תוד(מתנה לכהן משלמים אתי 

תודת שלמיו לרבות איל ...
).נה 'בחה יום ז"די "רש( נזיר

הקישו הכתוב לחזה ...
מה , ושוק של שלמים

שלמים נאכלין לשני ימים 
אף בכור נאכל , ולילה אחד

לשני ימים ולילה אחד 
.)זבחים נז(

ְּביֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל  )ו(
 ְוַהּנֹוָתר ַעד ּוִמָּמֳחָרת

יֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָּבֵאׁש 
)ויקרא יט( :ִיָּׂשֵרף

זמן 
אכילה

בן [רבי אלעזר , דתניא...
כאן נאמר : אומר] עזריה

 ונאמר להלן] הזה[בלילה 
ועברתי בארץ מצרים 

מה להלן עד , בלילה הזה
אף כאן עד חצות , חצות

:)זבחים נז(

  זה ושוקח  חזה ושוק  חזה ושוק  הכל לכהן  אין לכהן חלק בו
 ְלָכל ָּבָׂשר  ָּכל ֶּפֶטר ֶרֶחם)טו(  שלא מצינו לו בתורה שינתן לכהן  זרוע בשלה

 ָּבָאָדם ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ַליקָֹוק
) יח'במד(...ּוַבְּבֵהָמה ִיְהֶיה ָּלְך

ְוֵאת ֲחֵזה ַהְּתנּוָפה  )יד(
 ְוֵאת ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה

 ְּבָמקֹום ָטהֹור ּתֹאְכלּו
ַאָּתה ּוָבֶניָך ּוְבנֶֹתיָך 

 ִּכי ָחְקָך ְוָחק ָּבֶניָך ִאָּתְך
ִנְּתנּו ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמי ְּבֵני 

  )י ויקרא( :ִיְׂשָרֵאל

 ַהְּׁשָלִמים ְוזֹאת ּתֹוַרת ֶזַבח )יא(
 ִאם ַעל )יב( :ֲאֶׁשר ַיְקִריב ַליקָֹוק

הוקש  )ויקרא ז (... ַיְקִריֶבּנּוּתֹוָדה
  תודה לשלמים

:)ה והמעשר זבחים נו"י ד"רש(    חלת מצה1
   רקיק מצה1

ַהְּזרַֹע  ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֶאת )יט(
ְוַחַּלת ַמָּצה  ִמן ָהַאִיל ֵׁשָלהְּב

ּוְרִקיק ַמָּצה  ִמן ַהַּסל ַאַחת
 ְוָנַתן ַעל ַּכֵּפי ַהָּנִזיר ַאַחר ֶאָחד

 ְוֵהִניף )כ( :ִהְתַּגְּלחֹו ֶאת ִנְזרֹו
אֹוָתם ַהּכֵֹהן ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיקָֹוק 

ַעל ֲחֵזה קֶֹדׁש הּוא ַלּכֵֹהן 
 ָמהַהְּתנּוָפה ְוַעל ׁשֹוק ַהְּתרּו
  :ְוַאַחר ִיְׁשֶּתה ַהָּנִזיר ָיִין

   רקיק מצה1 צה חלת מ1
חלק   חלת לחם1  רבוכה מצה1

 ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב )יב(  לכהן
 ְּבלּולֹת ַחּלֹות ַמּצֹותַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה 

 ְמֻׁשִחים ַּבָּׁשֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹותַּבֶּׁשֶמן 
 : ַחּלֹת ְּבלּולֹת ַּבָּׁשֶמןְוסֶֹלת ֻמְרֶּבֶכת

ְקִריב  ַיַחּלֹת ֶלֶחם ָחֵמץ ַעל )יג(
 )יד( :ָקְרָּבנֹו ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ְׁשָלָמיו

ְוִהְקִריב ִמֶּמּנּו ֶאָחד ִמָּכל ָקְרָּבן 
 ַהּזֵֹרק ֶאת ַּדם ְּתרּוָמה ַליקָֹוק ַלּכֵֹהן
)ויקרא ז( :ַהְּׁשָלִמים לֹו ִיְהֶיה

) וברבמד(

אין לכהן חלק בו

בדיהם לנשיהם ולבניהם ולעכהנים
אכילת 
חלק 
הכהן

 ְוֶזה ְּלָך ְּתרּוַמת ַמָּתָנם )יא(  
ְלָך נּופֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָכל ְּת

 ְנַתִּתים ּוְלָבֶניָך ְוִלְבנֶֹתיָך ִאְּתָך
ָּכל ָטהֹור ְּבֵביְתָך ְלָחק עֹוָלם 
)במדבר יח (:יֹאַכל אֹתֹו

ַאָּתה ּוָבֶניָך ּוְבנֶֹתיָך  ְּבָמקֹום ָטהֹור ּתֹאְכלּו ְוֵאת ֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוֵאת ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה )יד(
)יויקרא ( :ִּכי ָחְקָך ְוָחק ָּבֶניָך ִנְּתנּו ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלִאָּתְך 
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