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מתנה אחת כנגד היסוד

מתנה אחת כנגד היסוד
אַך ְבּכוֹר שׁוֹר אוֹ ְבכוֹר
)יז( ְ
ֶכּ ֶשׂב אוֹ ְבכוֹר ֵעז לֹא ִת ְפ ֶדּה
ק ֶֹדשׁ ֵהם ֶאת ָדּ ָמם ִתּזְ רֹק ַעל
ַה ִמּזְ ֵבּ ַח וְ ֶאת ֶח ְל ָבּם ַתּ ְק ִטיר
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק:
ִא ֶשּׁה ְל ֵר ַ
)במדבר יח(...ולא כתיב בהו
סביב )רש"י ד"ה מתנה נו ( :
כנגד היסוד...אר"א אתיא
זריקה זריקה מעולה )שם נו(:

אַהרֹן
ָרקוּ ְבּנֵי ֲ
מוֹעד וְ ז ְ
וּשׁ ָחטוֹ ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ֶבח ְשׁ ָל ִמים) ...ב( וְ ָס ַמ ְך יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ָק ְר ָבּנוֹ ְ
)א( וְ ִאם ז ַ
ֹהנִ ים ֶאת ַה ָדּם ַעל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ָס ִביב) :ויקרא ג(
ַהכּ ֲ
...יכול יזרקנו זריקה אחת ת"ל סביב אי סביב יכול יקיפנו כחוט ת"ל וזרקו הא כיצד כמין
גמא שתי מתנות שהן ארבע...ר' ישמעאל אומר :נאמר כאן סביב ונאמר להלן סביב
)ויקרא ח( ,מה להלן פיסוק וארבע מתנות ,אף כאן פיסוק וארבע מתנות; אי מה להלן
ארבע מתנות על ארבע קרנות ,אף כאן ארבע מתנות על ארבע קרנות! אמרת? עולה
טעונה יסוד ,וקרן מזרחית דרומית לא היה לה יסוד) ...זבחים נג(:

...דתניא ,ר' יוסי הגלילי אומר :חלבו לא נאמר אלא חלבם ,דמו לא נאמר
אלא דמם ,לימד על בכור ומעשר ופסח שטעונין מתן דמים ואימורין לגבי
מזבח )זבחים נו(:
...ר' ישמעאל אומר ,מתוך שנאמר+ :במדבר יח +אך בכור שור או בכור
כשב או בכור עז וגו' ,למדנו לבכור שטעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח,
מעשר ופסח מנין? תלמוד לומר :ודם זבחיך ישפך! )זבחים לז(.
יך יִ ָשּׁ ֵפ ְך ַעל
וְדם זְ ָב ֶח ָ
יך ַ
יך ַה ָבּ ָשׂר וְ ַה ָדּם ַעל ִמ ְז ַבּח יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ית עֹל ֶֹת ָ
)כז( וְ ָע ִשׂ ָ
ֹאכל) :דבר' יב(
יך וְ ַה ָבּ ָשׂר תּ ֵ
ִמ ְז ַבּח יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ

שופך אל יסוד הדרומי

אין שפיכת שירים ליסוד

"אל יסוד מזבח העולה"  -תן יסוד למזבח של עולה )זבחים נא(.
...תן תורת שפיכת שירים יסוד להלכות מזבחה של עולה שיהא המזבח טעון בעולה
ובכל דמים הניתנין עליו שפיכת שירים אל היסוד אם נשאר בכלי כלום כשזורק ממנו
שתי זריקות לשתי קרנות ישפכנו ליסוד )רש"י ד"ה אל יסוד זבחים נא .וד"ה מנין שם לז(.
...ותירץ ה"ר משה מפונטיז"א משום דעולה בזריקת כלי וזימנין דלית בה שירים בחטאת
דבאצבע אי אפשר בלא שיריים ולא נהירא דכולה שמעתא מוכחת דמצוה במתן שיריים
וה"ר יעקב מאורליינ"ש פירש דכיון דשמעי' תנא דפנימיים ביסוד מערבי וגם התחיל
בחיצונים למיתני יסוד דרומי הוא הדין בכולהו ואף על גב דקחשיב בכל פנימיים היינו
משום דהתחיל בפנימיים וצריך למיתני בחיצונים ואין רוצה להפסיק) .תוד"ה העולה
זבחים נג(:
...דתניא מנין לכל הדמים שטעונים מתן דם ליסוד? ת"ל :ודם זבחיך ישפך! דתניא,
רבי אומר) :ויקרא ה( והנשאר בדם ימצה  -שאין ת"ל בדם ,ומה ת"ל בדם?...לימד על
כל הדמים שטעונין מתן דמים ליסוד) ...זבחים לז(.

...מפני שכל הקדשים טעונים שפיכה בשירי הדם חוץ מבכור ופסח ומעשר שהיה שופך אחת )פי'
הראב"ד תמיד פ"ד  69aבאמצא שורה ב'( וגם נשמע ככה מהרמב"ם במשנה תורה שהשמיט ענין שירי
הדם לגבי שלשת הקרבנות האלו )עיין הל' מעשה הקרבנות ה,יז(

שופך אל יסוד הדרומי
ואם תאמר איזה בל תוסיף יש וליהוי מתנה שניה בשביל שיריים של בכור )תוד"ה בל פ(:
...ועוד קשה דלקמן בסוף פירקין )דף נו (:ילפינן יסוד בתחילת מתנות בכור מעשר ופסח בגזירה שוה
דזריקה זריקה מעולה ולמה לי תיפוק לי בקל וחומר דרבי ישמעאל ורבי עקיבא דהכא ומה שירים שאין
מכפרין כו' כי היכי דילפינן מהאי קל וחומר עולה ושלמים...ושאר קרבנות דלא כתיב בהו יסוד אתו
בג"ש זריקה זריקה מעולה כמו בכור ומעשר והא דבעי לקמן )דף נז (.אבכור כנגד היסוד מנא לן משום
דעליה קאי אי נמי לאחר שפירש כל הקרבנות קבעי כנגד היסוד מנא לן וקאתיא זריקה זריקה מעולה
מעולה אכולהו אבל מקל וחומר )דחטאת( לא אתי כיון דלא כתיב ביה יסוד בפירוש...ומיהו קשה לתנא
דבריש בית שמאי )לעיל דף לז (.דדריש שפיכה במעשר ופסח מודם זבחיך ישפך מנא ליה יסוד הא לא
כתיב בהו זריקה ואכתי קשה לי כי היכי דילפינן תחילת עולה מקל וחומר דשירים דידיה הכי נמי נילף
שאר קרבנות לתחילת דמים משירים דידהו דאתי מודם זבחיך ולמה לי לקמן למילף בכור ומעשר
בגזירה שוה מעולה).תוד"ה תן שם נא(:
..מנין שכל הדמים של כל הקרבנות שטעונים מתן דם ליסוד אם נשאר מן הדם בכלי לאחר שזרק ב'
מתנותיו שצריך לשופכו ליסוד ואע"פ שלא נאמר שפיכת שיריים אלא בחטאת) .רש"י ד"ה מנין שם לז(.

אין שפיכת שירים ליסוד
...מיהא מורי הר' אפרים ז"ל היה אומר דודאי דעולה וכל הקדשים חוץ מחטאות
ופרים ושעירים הנשרפים אין נשפכין ליסוד השירים שלהן מדלא קתני בסדר שנה
באיזהו מקומן) ...פי' הראב"ד תמיד פ"ד  69aבסוף שורה ב'(

בכל העיר

מקום
אכילה

קדשים קלים

מוֹעד)...יב( וְ ִאם ֵעז
ְשׁ ַחט אֹתוֹ ִל ְפנֵי א ֶֹהל ֵ
מוֹעד)...ז( ִאם ֶכּ ֶשׂב הוּא ַמ ְק ִריב)...ח( וְ ָס ַמ ְך ֶאת יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ָק ְר ָבּנוֹ ו ָ
וּשׁ ָחטוֹ ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ֶבח ְשׁ ָל ִמים ָק ְר ָבּנוֹ ִאם ִמן ַה ָבּ ָקר) ...ב( וְ ָס ַמ ְך יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ָק ְר ָבּנוֹ ְ
)א( וְ ִאם ז ַ
וֹעד)...ויקרא ג(
ְשׁ ַחט אֹתוֹ ִל ְפנֵי א ֶֹהל מ ֵ
ָק ְר ָבּנוֹ)...יג( וְ ָס ַמ ְך ֶאת יָדוֹ ַעל רֹאשׁוֹ ו ָ
...תלתא קראי כתיבי – ת"ק :חד לגופיה חד לצדדין חד להוציא צדי צדדין ,ר"א :חד לגופיה חד לצפון חד לצדדין )זבחים נה(.

שתים שהן ארבע

מתנות
דם

מעשר

פסח
קדשים קלים

בכל העיר

בכל העיר

...והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם )דברים יב( ותניא
בספרי ר"ע אומר בבי מעשרות הכתוב מדבר א' מעשר בהמה וא' מעשר דגן
וכתיב בההוא קרא ובכורות בקרכם וצאנכם ומדלא קבע בהו מחיצה שמע
מינה בכל העיר נאכלין) .רש"י ד"ה לשני ימים זבחים נו(:
...ונראה לפרש דנפקא לן מדמקשינן בגמ' לחזה ושוק של שלמים הנאכלין
לשני ימים והוא הדין לענין שנאכלין בכל העיר ותודה ואיל נזיר ושלמים
נפקא לן מקרא דחזה ושוק של מילואין) .שם תוד"ה ונאכלין(

ֵיתי) :יד( וְ ֵאת
ֶיך ִהוא ֵמ ִא ֵשּׁי יְ קֹוָק ִכּי ֵכן ֻצוּ ִ
ַא ַכ ְל ֶתּם א ָֹתהּ ְבּ ָמקוֹם ָקדֹשׁ ִכּי ָח ְק ָך וְ ָחק ָבּנ ָ
)יג( ו ֲ
ֹאכלוּ ְבּ ָמקוֹם ָטהוֹר) ...ויקרא י(
רוּמה תּ ְ
נוּפה וְ ֵאת שׁוֹק ַה ְתּ ָ
ֲחזֵה ַה ְתּ ָ
טהור מכלל שהוא טמא טהור מטומאת מצרע וטמא מטומאת זב...אמר אביי במקום
קדש אפקה למחנה לויה...במקום טהור אפקה למחנה ישראל )זבחים נה(.
...ותודה ואיל נזיר ושלמים נפקא לן מקרא דחזה ושוק של מילואין)שם תוד"ה ונאכלין(
1

www.swdaf.com

סכום איזהו מקומן זבחים נז

בס"ד

קדשים קלים
תודה
מי אוכל

כל אדם

כל אדם

כל אדם

כהן

כל אדם

רק למנויו

נ"ל שניתן להשתמש באותו
סברא שמובא אצל האיל נזיר כיון
דכתיב בהו מתנות כהונה בפירוש
מכלל דכוליה בעלים אכלי ליה

כיון דכתיב )במדבר ו( ולקח
הכהן את הזרוע בשלה מן
האיל ,מכלל דכוליה בעלים
אכלי ליה )זבחים נה(.

עיין מה שכתבתי אצל
קרבן תודה וניתן
לומר אותו דבר לגבי
קרבן שלמים

)טו( ָכּל ֶפּ ֶטר ֶר ֶחם ְל ָכל ָבּ ָשׂר
אָדם
ַק ִריבוּ ַליקֹוָק ָבּ ָ
ֲא ֶשׁר י ְ
וּב ְבּ ֵה ָמה יִ ְהיֶה ָלּ ְך)...במד' יח(
ַ

שלא מצינו לו בתורה שינתן לכהן) .רש"י
ד"ה והמעשר זבחים נו(:

שני ימים ולילה
אחד

שני ימים ולילה אחד

שני ימים ולילה אחד

בליל ט"ו עד חצות

...מעשר לא ידענא מהיכא )רש"י ד"ה לשני
זבחים נו(:
...פי' בקונט' בבכור יליף לה בגמ' מעשר לא
ידענא מהיכא ושוב הגיה דיליף העברה
העברה מבכור ותימה א"כ תפשוט מהכא
דדבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בגז"ש
ולעיל אמרינן דאינו חוזר ומלמד בגז"ש מדרבי
יוחנן ונראה דמעשר יליף משלמים בבנין אב
מה שלמים קדשים קלים אף מעשר קדשים
קלים דבכור נמי הוה אתי משלמים אי לאו
משום דמתנה לכהן וא"כ מעשר דלא הוי
מתנה לכהן משלמים אתי )תוד"ה לשני שם(

אָכלוּ ֶאת ַה ָבּ ָשׂר
)ח( וְ ְ
וּמצּוֹת
ַבּ ַלּיְ ָלה ַהזֶּה ְצ ִלי ֵאשׁ ַ
ֹאכלֻהוּ) :שם(
ַעל ְמר ִֹרים י ְ
...דתניא ,רבי אלעזר ]בן
עזריה[ אומר :נאמר כאן
בלילה ]הזה[ ונאמר להלן
ועברתי בארץ מצרים
בלילה הזה ,מה להלן עד
חצות ,אף כאן עד חצות
)זבחים נז(:

יום ולילה

יום ולילה

תּוֹדת ְשׁ ָל ָמיו ְבּיוֹם ָק ְר ָבּנוֹ
ֶבח ַ
וּב ַשׂר ז ַ
ְ
יח ִמ ֶמּנּוּ ַעד בּ ֶֹקר:
ֵאָכל לֹא יַנִּ ַ
י ֵ
)ויקרא ז,טו(

תּוֹדת ְשׁ ָל ָמיו ְבּיוֹם
ֶבח ַ
וּב ַשׂר ז ַ
ְ
יח ִמ ֶמּנּוּ ַעד
ֵאָכל לֹא יַנִּ ַ
ָק ְר ָבּנוֹ י ֵ
בּ ֶֹקר) :ויקרא ז,טו(
...תודת שלמיו לרבות איל
נזיר )רש"י ד"ה יום זבח' נה(.

חזה ושוק
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים
תּוֹרת ז ַ
)יא( וְ זֹאת ַ
ַק ִריב ַליקֹוָק) :יב( ִאם ַעל
ֲא ֶשׁר י ְ
יבנּוּ) ...ויקרא ז( הוקש
ַק ִר ֶ
תּוֹדה י ְ
ָ
תודה לשלמים

אכילת
חלק
הכהן

שלמים

וְ ִאם יִ ְמ ַעט ַה ַבּיִ ת ִמ ְהיֹת
וּשׁ ֵכנוֹ
ִמ ֶשּׂה וְ ָל ַקח הוּא ְ
ַה ָקּרֹב ֶאל ֵבּיתוֹ ְבּ ִמ ְכ ַסת
אָכלוֹ ָתּכֹסּוּ
נְ ָפשֹׁת ִאישׁ ְל ִפי ְ
ַעל ַה ֶשּׂה):שמות יב,ד(

זמן
אכילה

חלק
לכהן

איל נזיר

בכור

מעשר

פסח

 1חלת מצה  1רקיק מצה
 1רבוכה מצה  1חלת לחם
יבנּוּ וְ ִה ְק ִריב
ַק ִר ֶ
תּוֹדה י ְ
)יב( ִאם ַעל ָ
תּוֹדה ַחלּוֹת ַמצּוֹת ְבּלוּלֹת
ֶבח ַה ָ
ַעל ז ַ
יקי ַמצּוֹת ְמ ֻשׁ ִחים ַבּ ָשּׁ ֶמן
וּר ִק ֵ
ַבּ ֶשּׁ ֶמן ְ
וְ ס ֶֹלת ֻמ ְר ֶבּ ֶכת ַחלֹּת ְבּלוּלֹת ַבּ ָשּׁ ֶמן:
)יג( ַעל ַחלֹּת ֶל ֶחם ָח ֵמץ ַי ְק ִריב
תּוֹדת ְשׁ ָל ָמיו) :יד(
ֶבח ַ
ָק ְר ָבּנוֹ ַעל ז ַ
וְ ִה ְק ִריב ִמ ֶמּנּוּ ֶא ָחד ִמ ָכּל ָק ְר ָבּן
רוּמה ַליקֹוָק ַלכּ ֵֹהן ַהזּ ֵֹרק ֶאת ַדּם
ְתּ ָ
ַה ְשּׁ ָל ִמים לוֹ יִ ְהיֶה) :ויקרא ז(

חזה ושוק
זרוע בשלה
 1חלת מצה
 1רקיק מצה
)יט( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ְזּר ַֹע
ְח ַלּת ַמ ָצּה
ְבּ ֵשׁ ָלה ִמן ָהאַיִ ל ו ַ
וּר ִקיק ַמ ָצּה
אַחת ִמן ַה ַסּל ְ
ַ
אַחר
ָתן ַעל ַכּ ֵפּי ַהנּ ִָזיר ַ
ֶא ָחד וְ נ ַ
ַלּחוֹ ֶאת נִ ְזרוֹ) :כ( וְ ֵהנִ יף
ִה ְתגּ ְ
נוּפה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק
אוֹתם ַהכּ ֵֹהן ְתּ ָ
ָ
ק ֶֹדשׁ הוּא ַלכּ ֵֹהן ַעל ֲחזֵה
נוּפה וְ ַעל שׁוֹק ַה ְתּרוּ ָמה
ַה ְתּ ָ
אַחר יִ ְשׁ ֶתּה ַהנּ ִָזיר יָיִ ן:
וְ ַ
)במדבר ו(

וּב ָשׂ ָרם יִ ְהיֶה ָלּ ְך ַכּ ֲחזֵה
)יח( ְ
ָמין ְל ָך
וּכשׁוֹק ַהיּ ִ
נוּפה ְ
ַה ְתּ ָ
יִ ְהיֶה) :שם(
...הקישו הכתוב לחזה
ושוק של שלמים ,מה
שלמים נאכלין לשני ימים
ולילה אחד ,אף בכור נאכל
לשני ימים ולילה אחד
)זבחים נז(.

ֶבח
)ה( וְ ִכי ִת ְז ְבּחוּ ז ַ
ְשׁ ָל ִמים ַליקֹוָק
ִל ְרצֹנְ ֶכם ִתּ ְז ָבּ ֻחהוּ:
ֵאָכל
)ו( ְבּיוֹם זִ ְב ֲח ֶכם י ֵ
נּוֹתר ַעד
וּמ ָמּ ֳח ָרת וְ ַה ָ
ִ
ישׁי ָבּ ֵאשׁ
יוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
יִ ָשּׂ ֵרף) :ויקרא יט(

חזה ושוק

הכל לכהן

אין לכהן חלק בו

נוּפה
וְאת ֲחזֵה ַה ְתּ ָ
)יד( ֵ
רוּמה
וְאת שׁוֹק ַה ְתּ ָ
ֵ
ֹאכלוּ ְבּ ָמקוֹם ָטהוֹר
תּ ְ
יך
וּבנ ֶֹת ָ
ֶיך ְ
וּבנ ָ
אַתּה ָ
ָ
ֶיך
וְחק ָבּנ ָ
ִא ָתּ ְך ִכּי ָח ְק ָך ָ
נִ ְתּנוּ ִמ ִזּ ְב ֵחי ַשׁ ְל ֵמי ְבּנֵי
יִ ְשׂ ָר ֵאל) :ויקרא י(

)טו( ָכּל ֶפּ ֶטר ֶר ֶחם ְל ָכל ָבּ ָשׂר
אָדם
ַק ִריבוּ ַליקֹוָק ָבּ ָ
ֲא ֶשׁר י ְ
וּב ְבּ ֵה ָמה יִ ְהיֶה ָלּ ְך)...במד' יח(
ַ

שלא מצינו לו בתורה שינתן לכהן
)רש"י ד"ה והמעשר זבחים נו(:

אין לכהן חלק בו

כהנים לנשיהם ולבניהם ולעבדיהם
רוּמת ַמ ָתּנָם
)יא( וְ זֶה ְלּ ָך ְתּ ַ
ְל ָכל ְתּנוּפֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָך
יך ִא ְתּ ָך
וְל ְבנ ֶֹת ָ
ֶיך ִ
וּל ָבנ ָ
נְ ַת ִתּים ְ
ית ָך
עוֹלם ָכּל ָטהוֹר ְבּ ֵב ְ
ְל ָחק ָ
ֹאכל אֹתוֹ) :במדבר יח(
י ַ

יך
וּבנ ֶֹת ָ
ֶיך ְ
וּבנ ָ
אַתּה ָ
ֹאכלוּ ְבּ ָמקוֹם ָטהוֹר ָ
רוּמה תּ ְ
נוּפה וְ ֵאת שׁוֹק ַה ְתּ ָ
)יד( וְ ֵאת ֲחזֵה ַה ְתּ ָ
ֶיך נִ ְתּנוּ ִמ ִזּ ְב ֵחי ַשׁ ְל ֵמי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל) :ויקרא י(
ִא ָתּ ְך ִכּי ָח ְק ָך וְ ָחק ָבּנ ָ
2
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