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זבחי� ד� ק"ד ע"א 
מה די� העור כשנפסל הבשר אחר זריקה, והופשט בזמני� דלהל�? 

 
נפסל אחר הפשט העור נפסל קוד� הפשט העור  

לכהני לשריפה1 אליבא דרבי � מרצי� על עור בפני עצמו 
אליבא דר' אלעזר בר"ש � אי� מרצי� על 

לכהני לכהני2 עור בפני עצמו 
 

בשר קרב� שנפסל נטמא יצא, או שנשר� נאבד קוד� זריקה, מה דינו לעני� להרצות על הבעלי�? 
 

בדיעבד שזרק לכתחילה  
הורצה יזרוק לר' אליעזר 
כשנפסל נטמא יצא: הורצה לא יזרוק לר' יהושע 

כשנשר� נאבד: לא הורצה 
 

בהנ"ל לר' יהושע3 שלכתחילה לא יזרוק, א� זרק אחר שהופשט הא� הותר  
העור לכהני�? [תד"ה מא�]. 

 
נשר� נאבד בנפסל נטמא יצא  

לרש"י: לכהני5 לכהני4 לרבי 
לתוס': לשריפה 

לשריפה לשריפה6 לר' אלעזר בר' שמעו� 
                                                            

1 הנה רבי תלה הכל בא הופשט קוד שנפסל, ולא תלוי בא זרק כבר את הד, דס"ל שזריקה 
 מתרת את העור בפנ"ע, וא הופשט קוד שנפסל זורקי את הד להתיר העור לכהני. אול

א נפסל קוד שהופשט אפי' שנזרק כבר הד בכשרות, העור הול+ אחר הבשר לשריפה.   
2 לר"א בר"ש הכל תלוי א נפסל קוד שנזרק או אחר שנזרק, שקוד זריקה אפי' שהופשט 
קוד שנפסל לא מהני לו הזריקה. ואחר זריקה אפי' שלא הופשט העור , לא נפסל ע הבשר , 

וכשר.   
  .3 ומבואר בגמ' שלר' אלעזר לא נחלקו רבי וראב"ש ולכו"ע זורק לכתחילה ומותר העור לכהני

4 אמנ ודאי שלר' יהושע לא יכול לזרוק לכתחילה, אלא רק א זרק בדיעבד מהני.   
5 ס"ל לרש"י דא� שלגבי לרצות לבעלי באופ. זה ג בדיעבד פסול לר' יהושע, מ"מ לעני. עור 
מיהא מודה ר' יהושע שבדיעבד הותר ג באבוד ושרו� משו פסידא דכהני, והראיה, מזה 
שמצינו שקל היה לר' יהושע דרשה זו דאי. בשר אי. ד, שהרי התיר בדיעבד גבי יוצא א� שאי. 

ש ריצוי צי/.   
 .6 הנה הוקשה לתוס' למה העור יוצא לשריפה, הרי מודה ר' יהושע שא זרק הורצה אפי' לבעלי
ותי' תוס' שגזר בנפסל או נטמא או יצא אטו אבוד ושרו�, דבאבוד ושרו� ס"ל לר' יהושע שפסול 
אפי' בדיעבד, וכמו שמצינו שגזר ר' יהושע בנטמא ויצא ונפסל שלכתחילה לא יזרוק להרצות 
לבעלי ומשו גזירה, כ+ גזר כא. בעור אפי' בדיעבד לראב"ש  [דהיות שבעור אפשר לגזור לגמרי 
ואי. לחוש שמא יבואו חולי. לעזרה משא"כ בבשר שא זרק הורצה בדיעבד א"א לגזור לגמרי , 
חק נת.]. ובשיטת רש"י נראה מהחק נת. שס"ל שכא. ג ראב"ש מודה שהעור לכהני עיי"ש. 

והארכתי בזה במקו"א.  
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זבחי� ד� ק"ד ע"א � המש . 
לתנאי� דלהל�, הא� יוצא עור לבית השריפה באופני� הבאי�? 

 
כשנמצא טריפה אחר ההפשט בבני מעי� בנמצא פסולו קוד� ההפשט  

אינו יוצא8 יוצא7 לר' חנינא 
יוצא יוצא לחכמי� 

 
 

זבחי� ד� ק"ד ע"ב 
ג' בתי הדש� היו וכו', באיזה בית הדש� נשר� כל אחד מהמוזכרי� להל�? 

 
ללוי לרב נחמ�  

פסולי קדשי קדשי� ופסולי אימורי 
קדשי� קלי� ופסולי פרי� ושעירי� 

הנשרפי� קוד� זריקה 
בהר הבית  בהר הבית  

פרי� ושעירי� הנשרפי� שהיה בה� פסול 
אחר זריקה 

נפסל קוד יציאה: בעזרה בהר הבית  
אחר יציאה: בהר הבית 

מחו/ לג' מחנות מחו/ לג' מחנות פרי� ושעירי� הנשרפי� כמצות�  
 
 

מה די� פסול לינה או פסול מחשבת לינה בפרי� ושעירי� הנשרפי�? 
 

בבשר באימורי�  
בעיא דר' (ירמיה) אלעזר ואביי9 פוסל פסול לינה 

לר"ש: אינו חייב כרת10 פסול מחשבת לינה 
לרבנ.: חייב כרת 

אינה פוסלת11 
 

                                                            

7 ואמרה הגמ' שר' חנינא סג. הכהני דיבר בעור מופשט ובזה העיד שלא ראה עור שיוצא לבית 
השריפה, אול בלא הופשט , יוצא. [וכיו. שמבואר בגמ' שס"ל כרבי, א"כ אי. נפק"מ א נמצא 
הפסול קוד זריקה או אחריה, אלא כיו. שנמצא הפסול קוד שהופשט יוצא ע הבשר לבית 

השריפה].   
8 דכיו. שנמצא הפסול אחרי הפשט וזריקה, א� שהיה כבר הפסול קוד, מ"מ ס"ל לר' חנינא 
שהתירה זריקתו. וחכמי חולקי, וס"ל שכיו. שטריפה בבני מעי היתה עוד מחיי הרי 

שהפסול הוא קוד זריקה והפשט , ופסול לשיטת לכו"ע.  
9 ורבא רצה לפשוט ממה שלא מצינו פסול מחשבת לינה בבשר הפרי [וזה מטע שאינו לא 
אכילת אד ולא אכילת מזבח], ש"מ שג אי. בה פסול לינה עצמו [דא היה כ. היה פוסלת 

מחשבה]. ודוחה הגמ', דיתכ. שפסול לינה יש ופסול מחשבה לא. והבעיא לא איפשטא.  
10 אמנ לפסול מהני, מק"ו משלא לשמו, כמ"ש לעיל [ד� י"ד ע"א] , תד"ה לא.  

   .11 בזה אמרה הגמ' ששוי. ר"ש ורבנ. שאי. מחשבה פוסלת בבשר הפרי


