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זבחי ד קי"ד ע"א
איזה דברי משכחת ל למעט מדי שחוטי חו ,מקרא :להקריב קרב לה' לפני משכ ה'?
קדשי קדשי
קדשי קלי לר'
יוסי
ולדות קדשי

רובע ונרבע
משכחת ל%
משכחת ל%

מוקצה ונעבד
1
לא משכחת ל%
משכחת ל%

אתנ מחיר כלאי ויוצא דופ
2
לא משכחת ל%
3
לא משכחת ל%

משכחת ל%

משכחת ל%

משכחת ל%

4

זבחי ד קי"ד ע"ב
המקריב קדשי מחוסרי זמ בפני או בחו ,הא לוקה?
לסתמות הגמרא
לרב נחמ בר יצחק

אליבא דרבנ
אינו לוקה
אינו לוקה

אליבא דר' שמעו
לוקה
בפני  :אינו לוקה
בחו) :לוקה

השוחט פסח בבמת יחיד בזמני ואופני דלהל ,מה דינו?
בשעת איסור הבמות
בשעת היתר הבמות

קוד חצות
לרבה :לא תעשה
5
לדחיית הגמ'++++ :
פטור

לאחר חצות
חייב כרת
לרבה :עובר בעשה
לדחית הגמ' :עובר רק בלא תעשה
6

 1משו דאי %אד יכול לאסור דבר שלא שלו ,וקדשי קדשי לכו"ע לא הוי ממו %בעלי  ,וא
ישחט בחו) איה"נ דיהיה חייב.
 2פי' ,דא נפסלו קוד לכ %ה בי %כה מתמעטי מקרא דואל פתח אהל מועד  +דאלו אינ
ראויי לאהל מועד .וא אחרי שהקדיש ,%ג"כ א"א לעשות %אתנ %ומחיר] ,וכלאי ויוצא דופ%
הוא תמיד קוד ההקדש א לא מיירי בולדות.
 3וביארו תוס' בד"ה אתנ ,%דאפי' בקדשי קלי ואליבא דר' יוסי שה ממו %בעלי א"א לעשות%
אתנ %ומחיר ,דדרשינ %מכל נדר פרט לנדור] .ורש"י בד"ה וכלאי  ,שכתב את הטע לפי שאינ
שלו ,ג"כ צרי 1לפרש כ ,1שאחר הגזה"כ הנ"ל ה אינ שלו להחיל עליה אתנ %ומחיר[.
 4וסבר ולדות קדשי בהויית + %בלידת %ה קדושי  ,ולכ 1יכול לעשות קוד הלידה אתנ%
ומחיר .ומקרא דואל פתח אהל מועד אינ מתמעטי  +דהרי היו ראויי לבוא ע אמ ,%ולכ1
צרי 1למעט %מקרא דלהקריב.
 5כשדחתה הגמ' שמיירי לאחר חצות ובזמ %היתר הבמות ,א"כ לא מיירי הפסוק כאוקימתא דרבה
בקוד חצות ובזמ %איסור הבמות .אמנ אליבא דר"ש באמת יש כא %לא תעשה ,דהא השוחט
מחוסר זמ %בחו) לר"ש הוא בלא תעשה.
 6הג שלרבה איה"נ שלא דיבר בזה הפסוק ,אמנ אליבא דאמת ג הוא מודה שיש בזה עשה,
דהא רק נדרי ונדבות קרבי על במה קטנה.
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זבחי ד קי"ד ע"ב  #המש".
אליבא דר' שמעו ]המחייב במקריב תורי וכו' שלא הגיע זמנ בחו[ ,באיזה אופני חילא
קדושה על מחוסר זמ? ]תד"ה היתר[.
כשהקרב מחוסר זמ
כשהאד מחוסר זמ )בגופו(
7

8

דבר שאינו ראוי עתה לשו קרב
חלה קדושה
חלה קדושה

דבר שראוי עתה לקרב אחר
לא חלה קדושה
חלה קדושה

הקריב אש בחו במחוסר זמ הא חייב כרת?
לרב חלקיה בר טובי
לרב הונא

9

הקריב לשמו
פטור
פטור

הקריב שלא לשמו
חייב
פטור

10

 7הנה הוקשה לתוס' מאי שנא הכא גבי תורי שלא גדלו מספיק שילפינ %להו ממחוסר זמ %דבכור
שקדוש תו 1שמונת ימי ללידתו א שאינו ראוי להקרבה ,ואילו בכבש ב %שנתו שהקדישו לאש
]הצרי 1ב %שתי שני [ מודה ר"ש שאינו קדוש בכלל .ותירצו ,דכיו %שכבש קדוש לקרבנות אחרי ,
לכ 1לא חלה עליו קדושת אש כלל ,אול תורי שאינ קדושי לקרבנות אחרי תו 1זמנ
כלל ,ילפינ %להו מבכור.
 8עוד הקשו תוס' מזב וזבה יולדת ומצורע שקדושי קוד זמנ  ,א שקרבנ כשר לקרבנות
אחרי  .ותי' ,שכשרק האד מחוסר זמ %אבל אי %הקרב %עצמו מחוסר זמ %ודאי שחלה קדושה.
 9ס"ל לחלק בי %שלא לשמו ללשמו ,שבשלא לשמו הואיל והוא ראוי כבר עכשיו בפני להקרב
עולה ,א הקריבו שלא לשמו בחו) חייב .אול א הקריבו לשמו בחו) פטור ,הג שראוי עתה
לשלא לשמו בפני  ,מ"מ הא מחוסר עקירה הוא ,וכל שלא עקרו עדיי %אינו ראוי.
 10ס"ל שאי %ל 1דבר שא היה עושהו לשמו היה פסול ,שיעשהו שלא לשמו יהיה כשר ,וא"כ א"א
לחייבו עליו בחו)] .ומה שמצאנו בפסח קוד זמנו שלשמו הוא פסול ושלא לשמו הוא כשר ,הוא
מטע דפסח בשאר ימות השנה שלמי הוא  +ואי %זה שלא לשמו[.

