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זבחי	 ד� פ"ו ע"א 
הא	 מקטירי	 עצמות גידי	 קרני	 וטלפי	 באופני	 הבאי	? 

 

עיכולי גידי	 ועצמות כשפירשו כשה	 מחוברי	  
אינו מקטיר מקטירי מקטירי לרבנ� 
אינו מקטיר אינו מקטיר מקטירי לרבי 

 
באופני דלהל� לרבי ורבנ�, עצמות וגידי וכו' שפירשו, הא יעל או יוריד? [תד"ה מא�]. 

 

כשנמצאי	 על המזבח הא	 יוריד	? כשנמצאי	 למטה הא	 יעל	?  
לרש"י: יעל לרבנ� 

 1לר"י: לא יעל
 לא יוריד

יוריד לא יעל לרבי 
 

אמר ר' זירא2, לא שנו אלא שפירשו כלפי מטה וכו', מה הדי� א פירשו כלפי מעלה? [תד"ה לא] 
 

כשהיו למטה כשהיו על המזבח  
ירדו לא ירדו לגירסת רש"י: "פירשו ירדו" � ואברייתא קאי3 
לגירסת הספרי	: "פירשו לא יעלו" � ואמתניתי� 

קאי4 
לא ירדו לא ירדו 

                                                            

1 הנה נחלקו רש"י ותוס' הא משנתנו שחילקה בי) מחוברי לפירשו, שבמחוברי יעלו, ובפירשו 
לא יעלו, היא כרבי או כרבנ). דרש"י ס"ל להעמידה דוקא כרבי, דלרבנ) ס"ל שאפי' יכול 
 להעלות לכתחילה, ולכ+ פירש שמה שאמרה המשנה לא יעל, הוא לאו דוקא, אלא אפי' א
עלו כבר יוריד, [ויש בעני) זה אריכות באחרוני ונקטנו כשיטה הפשוטה]. אול תוס' דייקו את 
 ,לשו) משנתנו שאמרה לא יעל, היינו דוקא כשה למטה, אבל א העל איה"נ שלא יוריד
ולכ+ לא יתכ) שמשנתנו כרבי 0 אלא כרבנ), וס"ל לתוס' שג רבנ) מודי שא לא העל שלא 

   .יעל, ורק חולקי ע רבי בזה שא עלו שלא יוריד
2 הנה האריכו הראשוני והאחרוני בגירסאות כא) [וכדלהל)], וכ) האריכו האחרוני לבאר 
הא רבה פליג על ר' זירא או לא. והדר+ הפשוטה בסוגיא [העולה מדברי האחרוני] שרבה לא 
חולק על ר' זירא, אלא בא לחדש די) אחר במעילה, ולפי"ז צרי+ למחור תיבות: "אפי' פירשו" 
שקוד תיבות אמר רבה,וכ) למחוק תיבות: "הכי קאמר" שאחר תיבות אמר רבה וזו היא גריסת 
רש"י בד"ה ואפי' פירשו, ולא כפי מ"ש רש"י: ולמאי דגריס ה"פ וכו'. ועי' בספר יד בנימי) 

(אלישיב).  
3 ראה בתד"ה לא, ובאחרוני, והמבואר מדבריה שלגריסת רש"י ר' זירא אברייתא קאי, 
שאמרה בדברי רבי שא פירשו ירדו, ובזה בא ר' זירא לחלק דלא שנו אלא שפירשו כלפי מטה, 
בדר+ ירידה ונתרחקו מהמערכה. אבל כפי מעלה 0 לצד המערכה 0 אי) זה פרישה אלא הקרבה 
אצל האש, ובזה לא ירדו. ולפי"ז א לא העל) עדי) [וכאופ) של המשנה], אי) חילוק ותמיד ירדו.   

4 הביאו תוס' ספרי דגרסי: פירשו לא יעלו, וקאי אמתניתי), ובא לחלק בי) פירשו כלפי מטה 
לבי) פירשו כלפי מעלה, ולפי"ז באופ) שכבר העל על המזבח ופירש כלפי מעלה ודאי שלא ירדו. 

אלא שדחו תוס' פירוש וגירסא זו, דמה שיי+ קריבה לעיכול כשה נמצאי על הריצפה.  
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זבחי	 ד� פ"ו ע"א � המש� 
עצמות של עולה שפירשו באופני דלהל�, הא מועלי בה אחר הזריקה? [תד"ה ופליגא]. 

 

בפירשו קוד	 זריקה � וזרק בפירשו לאחר זריקה   
אחר הזריקה אי) מועלי בה מועלי בה לעול לרבה 

לרש"י: מועלי בה לעול לא נהני ולא מועלי לר' אלעזר 
 לתוס': אחר הזריקה אי) מועלי בה

 

אברי	 שפקעו מעל גבי המזבח, הא	 יחזיר�? 
 

בנתקשו ונתיבשו ולא נעשו ביש בה� ממש  
פח	 

באי� בה	 ממש � שה	 דש� 
לא יחזיר יחזיר יחזיר קוד	 חצות 
לא יחזיר לא יחזיר יחזיר אחר חצות 

 

זבחי	 ד� פ"ו ע"ב 
בשר שנתקשה מחמת האש   שרירי�, וכ� גחלי לוחשות, מה דינ בדלהל�? [תד"ה וחציו]. 

 

הא	 מחזיר� כשפקעו ועדי� ה	 על הא	 תורמי	 מה	?  
המזבח? 

אי) מחזירי תורמי) ממנו לפירוש רש"י5 
מחזירי אי) תורמי) ממנו לפירוש תוס' 

מחזירי7 אי) תורמי) 0 א+ מעל לתפוח6 לפירוש תוס' ברש"י 
 

הא כל הלילה כשר להקטרה או להרמה, או שחלקו לזה וחלקו לזה? [תד"ה אלא]. 
 

לרש"י בפירושו ביומא ולתוס' לרש"י  
חציו להקטרה וחציו להרמה חציו להקטרה וחציו להרמה לרב8 

כולו להקטרה וכולו להרמה10 חציו להקטרה וחציו להרמה9 לר' יוחנ� 
                                                            

5 כ) דייקו תוס' מפירש"י, והשוו שרירי לגחלי, ולכ+ הוקשה לה על פירושו מסוגיא דמעילה 
שמשמע שגחלת שפקעה ונשארה עדי) על המזבח יחזיר, דעדי) לא נעשית בה מצותה, הרי שלא 

ראוי לתרו מה כי עדי) לא נעשית מצוות).   
 6 ואח"כ יוכל להוציא החוצה [והיינו שניתרי בתרומת הדש)]. אמנ א רוצה להניח במקו

המערכה כדי למרק מצות) 0 רשאי.  
   .7 וכמבואר לעיל שעדיי) שיי+ בה מירוק מצוה ולכ+ מחזירי

8 מבואר בגמ' שיש סתירה בי) הפסוקי, דכתוב אחד אומר כל הלילה והקטיר וכתוב אחד אומר 
כל הלילה והרי, ולכ) חלקהו, חציו להקטרה וחציו אחר חצות להרמה, אמנ זה קאי דוקא 

בשרירי, דל"ש לעשות תרומת הדש) א עדי) לא נתעכל כלל.  
   .9 ס"ל לרש"י כא) שר' יוחנ) לא בא לחלוק על רב, אלא לתר1 אי+ מקדמינ) ברגלי

10 ומפרשי שר' יוחנ) חולק על רב ומפרש את הפסוקי כפשטות שכל הלילה כשר להקטרה 
ולהרמה [ולכ) יכלו להקדי ולאחר]. וכ) כשר כל הלילה להקטרה כשה עדי) לא דש), ולהרמה 

א יש כבר דש) מעוכל. ויש בוקר מיותר בקרא, לומר שבשרירי 0 חצות עושה עיכול.   


