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זבחי	 ד� ק"כ ע"א 
עולת במת יחיד כדלהל� שהכניסה לבמה גדולה ואח"כ הוציאה, מה דינה? [תד"ה בעי רב]. 

 
כשהכניסה חיה לבפני	 כששחטה בחו� והכניסה לבפני	  

קלטוה מחיצות2 איבעיא דר' זירא1 לרש"י 
איבעיא דר' זירא לא קלטוה מחיצות3 לתוס' 

 
 

קדשי קדשי� ששחט� בדרו� באופנ� דלהל� מה דינ�? [תד"ה בעי רב]. 
 

ירדו הא	 יעלו עלו הא	 ירדו4  
לגירסת רש"י: ירדו לרבה 

לגירסת תוס': לא ירדו5 
לא יעלו 

לגירסת רש"י: לא יעלו לא ירדו לרב יוס� 
לגירסת תוס': יעלו6 

לגירסת רש"י: איבעיא לר' ינאי7 
לגירסת תוס': לא ירדו 

לגירסת רש"י: ירדו 
לגירסת תוס': איבעיא 

 

                                                            

1 כלומר הג שאמר ר' אלעזר לעיל שעולת במת יחיד שהכניסה * קלטוה מחיצות ודני בה כל 
דיני במה גדולה, מ"מ נסתפק ר' זירא בא חזר והוציאה שוב, הא צרי, להחזירה בפני כדי 

לדו- בה כל דיני במה גדולה, או לא.   
2 וצרי, להחזירה בפני ולנהוג בה כל דיני עולה (שחיטת צפו- וכו'). וכ- פירש"י להדיא במעילה 
ד� ג' רע"ב ד"ה קלטוה מחיצות, [ודברי הקר- אורה צ"ע, ועי' באור, ביד בנימי- [אלישיב] לעיל 

ד� קי"ט ע"ב].  
 3 וראי' מהמש, הסוגיא, שאיבעי לר' ינאי אברי עולת במת יחיד שעלו למזבח וירדו וכו', והא א
קלטוהו מחיצות לאברי אחר שחיטה מה נפק"מ במה שעלו וירדו [הא כבר נקלטו], אלא ע"כ 
שלא קלטו מחיצות, וכל האיבעיא דר' ינאי היא דוקא משו שכבר עלו למזבח. [ועי' בחק נת- 

וקר- אורה מה שכתבו לישב את שיטת רש"י].  
 4 וכ- גירסת רש"י בסוגיא, ובזה נחלקו רבה ורב יוס�, ותוס' הביאו ופירשו כגירסת הספרי
שלכו"ע א עלו * לא ירדו, והאיבעיא להו ומחלוקת רבה ורב יוס� היא בירדו * מהו שיעלו, דרבה 

אמר שלא יעלו ורב יוס� אמר שיעלו.   
5 והעמידו תוס' בכה"ג שמשלה בה- את האור, אול א לא משלה בה- את האור * לרבה ירדו.   

6 ג כא- העמידו תוס' באופ- שמשלה בה- את האור, דאל"כ לכו"ע אמרינ- כש שא עלו לא 
ירדו כ, א ירדו לא יעלו.   

7 ועי' בטלא הבאה אי מיירי במשלה בה- האור או לא.   
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זבחי	 ד� ק"כ ע"א � המש� 
אברי עולת במת יחיד שעלו למזבח (בעיא דר' ינאי), מה דינ� באופני� דלהל�? [שטמ"ק אות ז' 

תד"ה בעי רב]. 
 

היכא שלא משלה בה� האור היכא דמשלה בה� האור  
 �ללשו

 8�ראשו
לגירסת רש"י: כשעלו לא ירדו 

לגירסת תוס': כשירדו יעלו 
לגירסת רש"י: כשעלו * איבעיא א ירדו 
לגירסת תוס': כשירדו * איבעיא א יעלו9 

לאיכא 
דאמרי 

לגירסת רש"י: כשעלו * איבעיא א ירדו 
לגירסת תוס': כשירדו * איבעיא א יעלו 

לגירסת רש"י: כשעלו ירדו 
לגירסת תוס': כשירדו לא יעלו 

 
 

שחיטת לילה בבמה הא	 כשרה או פסולה? 
 

בבמה קטנה בבמה גדולה  
כשרה פסולה לרב 

פסולה פסולה לשמואל 
 
 

הא	 הדיני	 דלהל� נוהגי	 רק בבמה גדולה או ג	 בבמה קטנה? 
 

קר�, כבש, יסוד, ריבוע,  
כיור וכנו, חזה ושוק 

שחיטה, ד	 מתיר ומפגל, הפשט וניתוח 
מומי�, זמ� האכילה 

נוהגי נוהג נוהגי בבמה גדולה 
לרב: לא נוהג לא נוהגי בבמה קטנה 

לר' יוחנ-: נוהג 
 נוהגי

 
 

הדר� על# מסכת זבחי� 

                                                            

8 וזהו ג הלשו- הראשו- שהזכירו התוס', ובזה נתיישב קושית האחרוני בדברי התוס', על מה 
  .[שהזכירו: לשו- ראשו- וכו'. [וכבר האריכו בזה האחרוני

9 ועל זה הקשו תוס' דא מדמינ- את האיבעיא של ר' ינאי לשחיטת דרו, א"כ אי, יתכ- לומר צד 
שא ירדו יעלו כשלא משלה בה- האור, הרי בלא משלה בה- האור פשיטא שא ירדו לא יעלו. 
ולזה תירצו שהדימוי של אברי עולת במת יחיד שעלו וירדו לעולה שנשחטה בדרו, הוא דוקא לפי 
האיכא דאמרי דהאיבעיא היא במשלה בה- האור, אול ללשו- הראשו- איה"נ אינו דומה לעולה 

שנשחטה בדרו שהוא פסול.   


