
  זבחים כז
 

נתנו על גבי הכבש שלא כנגד היסוד, נתן את הניתנין למטה למעלה ואת הניתנין למעלה למטה, ואת הניתנין 
  .פסול ואין בו כרת -בפנים בחוץ ואת הניתנין בחוץ בפנים 

  ר' יוחנן  ריש לקיש  שמואל  
   פסול בשר  פסול

  אבל בעלים נתכפרו
בגלל שגם היה  לגמריפסול 

  מחשבה חוץ לזמנו
  סול לגמריפ

מאי 
  טעמא

 )ויקרא יז(דאמר קרא: 
ח ואני נתתיו לכם על המזב

, כיון שהגיע דם לכפר
  למזבח נתכפרו בעלים.

 מחשבה/באמירהשנתן  -משנתינו 
ולכן פסול לגמרי אבל  חוץ לזמנו

סכים עם שמואל שאם רק מ
נעשה חוץ למקומו, מתכפר 

  והבשר פסול

אפשר לתקן רק כשיש 
שיוצא הנפש  דם

(משנה מהבהמה 
בתחילת הפרק הבא) 
ומשנתינו כשאין דם 

  הנפש
 לאש
  מקומוב

  לאו כמקומו דמי   כמקומו דמי  כמקומו דמי

  
  : קושי על שמואל

ישב ליתן את ח  
הניתנין למעלה 

למטה, למטה 
  למעלה

חוץ  חזר וחישב
  למקומו

  חוץ לזמנו

  פיגול וחייבין עליו כרת  פסול ואין בו כרת  לאלתר כשר  1מקרה 
  פסול ואין בו כרת  פסול ואין בו כרת  פסול -למחר   2מקרה 

  שלא במקומו כמקומו דמי, האי פסול? פיגול הוא! ואי 
בשר  אמר מר זוטרא: זריקה דשריא בשר באכילה מייתא לידי פיגול, זריקה דלא שריא: תירוץ

  באכילה לא מייתא לידי פיגול. 
ואם האכל  )ויקרא ז(א"ל רב אשי למר זוטרא: מנא לך הא? דכתיב  :מקור לדברי מר זוטרא

, מי שפיגולו גרם לו, יצא זה שאין פיגולו גרם לו אלא יאכל מבשר זבח שלמיו פיגול יהיה
  איסור דבר אחר גרם לו. 

לא גם כי שלא במקומו כמקומו דמי וזה אי הכי, איפסולי נמי לא ליפסל!  :קושי על מר זוטרא
  !פיגול

מחשבה מחשבת הינוח, ואליבא דרבי יהודה. אמר רב נחמן בר יצחק: מידי דהוה א: תירוץ
  בזמנו פוסל אפילו אם זה לא פיגולשלא 

  
י פיגול בכלל (כי מדובר בשתיקה), למה צריך לומר לנו אם לא קשור לדינ: ועל שמואל קושי על ר' יוחנן

  "אין בו כרת" מה הקשר של כרת לעניינינו?
  

  פסול ואין בו כרת.  -ה"ק: אם נתן במחשבה : תירוץ לשמואל (אין תיורץ לר' יוחנן)
  

ן, אי שלא במקומו לאו כמקומו דמי, ליהוי כי נשפך מן הכלי על ורבי יוחנ: עוד קושי על ר' יוחנן
  הרצפה ויאספנו! 

  סבר לה כמ"ד: לא יאספנו: תירוץ
  אמר רב נחמן בר יצחק: אף אנן נמי תנינא, : חיזוק להסבר זה בדברי ר' יוחנן

הרי אלו מיעוטין, פרט לנשחטה בלילה ושנשפך דמה ושיצא  - זאת היא העולה )ויקרא ו( :רבי יהודה אומר
  אם עלתה תרד;  -עים דמה חוץ לקל

אין לי אלא עולה כשרה; מנין לרבות שנשחטה בלילה, ושנשפך דמה, ושיצא דמה חוץ  -ר"ש אומר: עולה 
והניתנין לקלעים, והלן, והיוצא, והטמא, ושנשחט חוץ לזמנו וחוץ למקומו, ושקיבלו פסולין וזרקו את דמה, 

ין בפנים שנתנן בחוץ והניתנין בחוץ שנתנן בפנים, , והניתנלמעלה שנתנן למטה והניתנין למטה שנתנן למעלה
אחת לכל העולין שאם עלו לא , ריבה תורה תורת העולהוהפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן, מנין? ת"ל: 

, ולא פליג רבי יהודה, מ"ט? לאו הניתנין למטה שנתנן למעלה ולמעלה שנתנן למטהקתני מיהא:  ...ירדו
  משום דקלטיה מזבח, ושמע מינה: לא יאספנו. 


