
  

 

 

 

 

 

 
 'גמשנה 

ר ֶשֵאין ַדְרּכוֹ ( הקרבן במחשבה )מחשבת חוץ לזמנו/ מקומו ַהּׁשוֵֹחט ֶאת ַהֶזַבח בָּ ֶלֱאכוֹל דָּ
או ששחט את הקרבן  ,מחלקי הבהמה שלא אוכלים אותם אלא מקריבים אותם על גבי המזבח ֶלֱאכוֹל

ר ֶשֵאין ַדְרּכוֹ ְלַהְקִטיר להקריב ּוְלַהְקִטיר )מחשבת חוץ לזמנו/ מקומו( במחשבה בָּ מחלקי  דָּ

ֵשר הבהמה שלא מקריבים אותם אלא אוכלים אותם, בשני המקרים הנ"ל הקרבן גם אם בזמן ששחט  ּכָּ

 חשב לאכול / להקריב מעבר לזמן שהדבר מותר )חוץ לזמנו( או שלא במקום שהדבר מותר )חוץ למקומו(

)מחשבת חוץ  השוחט את הקרבן במחשבה את הקרבן. ּפוֵֹסל .חולק על תנא קמא ו..ַרִבי ֱאִליֶעֶזר 

ר ֶשַדְרּכוֹ ֶלֱאכוֹל ( לזמנו/ מקומו בָּ  מחלקי הקרבן שמותר לאכלם, או אם שחט במחשבה ֶלֱאכוֹל דָּ

ר ֶשַדְרּכוֹ ְלַהְקִטיר להקריב ּוְלַהְקִטיר ( )מחשבת חוץ לזמנו/ מקומו בָּ מחלקי בהמת הקרבן  דָּ

חוֹת ִמַּכַזִית  את שני הדברים הנ"ל חשב לעשות בשיעור שלשיש להקריבם, ו ֵשר הקרבןּפָּ גם אם  ּכָּ

בזמן ששחט חשב לאכול / להקריב מעבר לזמן שהדבר מותר )חוץ לזמנו( או שלא במקום שהדבר מותר 

וכן אם כששחט  לפי שמחשבת חוץ לזמנו או חוץ לזמנו לא פוסלת בשיעור של פחות מכזית. )חוץ למקומו(

להקריב ּוְלַהְקִטיר  שלא בזמנו או שלא במקומו ַּכֲחִצי ַזִית מהקרבן בשיעור של ֶלֱאכוֹל חשב

ֵשר שלא בזמנו או שלא במקומו הקרבן ַּכֲחִצי ַזִית של מהקרבן שיעור ה  לפי ּכָּ ֶשֵאין ֲאִכילָּ
ְרִפין ה ִמְצטָּ רָּ  חשב לשיעור כזית שלם לפסול את הקרבן.ילה ְוַהְקטָּ

 
 ד'משנה 

עוֹר( )מחשבת חוץ לזמנו/ מקומוהקרבן במחשבה  ַהּׁשוֵֹחט ֶאת ַהֶזַבח עור  ֶלֱאכוֹל ַּכַזִית ִמן הָּ

ֹרֶטבבהמת הקרבן*,  ה, ִמן ַהִק שבו בושל בשר הקרבן ִמן הָּ תבלינים שאיתם תיבלו את בשר  יפָּ

ֲאַללהקרבן כגון שומים ובצלים ומעורבב בהם חתיכות דקות מבשר הקרבן חתיכות בשר שנשארו  , ִמן הָּ

ואר שהוא קשה ואינו ראוי ו, גיד הצעל עור הבהמה לאחר שהפשיטו ממנה את העור פירוש נוסף

מוֹת, ִמן ַהִגיִדים, ִמן ַהְטלָּ  ,לאכילה ֲעצָּ המשותף  ַהַקְרַנִים , ִמןכף רגל הבהמה ַפִיםִמן הָּ

לכל חלקי הבהמה שהוזכרו במשנה הוא שהינם חלקים שאין נוהגים לאכול אותם בדרך כלל ולכן אם 

ֵשר, הקרבן-חּוץ ִלְזַמּנוֹ, אוֹ חּוץ ִלְמקוֹמוֹ כששחט את הקרבן חשב לאכול מהם במחשבת  ְוֵאין  ּכָּ
ִבים ֲעֵליֶהם ִמּׁשּום ּפִ  אם הקרבן נהיה פיגול ואכל מאותם הדברים שהזכירה המשנה ברישא  גּולַחיָּ

ראינו חייב כרת , וכן אם אכל מהם לאחר הזמן שבו היה מותר לאכול את הקרבן אינו חייב כרת , ְונוֹתָּ
ֵמא  וכן אם אדם טמא אכל מהם אפילו שהקרבן היה כשר אינו חייב משום אוכל קדשים בטומאה. ְוטָּ

  ל עור שמתחת לאליה שהוא ראוי למאכלואין המדובר ע
 

 

 בעזהשי"ת

 "פתש

 זבחים מסכת:

 'ג פרק:
 'ד - 'ג משנה:

 ילוי נשמתהלימוד היומי לע
 ל"זצ קרליץ מאיר נחום ר"ב נסים הרה"צ הגאון

 עזרא אליהו כהן זצוק"ללום ב"ר ש"ק רבי חיים אביההר

 רטנוראבעובדיה מרבינו 
לאכול דבר שאין דרכו 

חוץ לזמנו או  -לאכול  
 חוץ למקומו.

ואין  -ורבי אליעזר פוסל 
 הלכה כרבי אליעזר.

 

 ברטנוראעובדיה מרבינו 
תבלין ודק דק  -קיפה 

 שבשולי קדרה.

שיורי הבשר  -אלל 
הנדבקים בעור בשעת 

פירוש אחר, גיד  הפשט.
הצואר שהוא קשה ואינו 
ראוי לאכילה, שקורין 

 קפיל"ו בלע"ז.

ואפילו  -הקרנים והטלפים 
מה שיש בהן קרוב לבשר 

א שכשחותכין אותו יוצ
 ממנו דם, לא חשיב כבשר.

ואין חייבין עליהם משום 
אם היה הזבח  -פיגול 

פיגול, שחשב על בשרו 
לאכלו חוץ לזמנו, ואכל 

 מאלו, פטור.

אם אכל מאחת  -וטמא 
מאלה בטומאת הגוף מזבח 
כשר, אינו חייב משום 
אוכל קדשים בטומאת 

 הגוף.
 


