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זבחי	 ד� ק"ח ע"א 
אליבא דר' יוסי הגלילי1, מה הדי� בשוחט בפני	 פסולי	 דלהל� והעלה בחו� הא	 חייב? 

 

כשקבלה בכלי חול כששחט בלילה  
פטור פטור לרבי (  שעת הכושר)2 

חייב חייב לר' אלעזר בר"ש (  קודש מקבלו)3 
 

השוחט בפני� בפסולי� דלהל� והעלה בחו�, הא� חייב? [תד"ה שחיטת]. 
 

נשחטה חו� לזמנו וחו� למקומו שחט בלילה או קיבל בכלי חול  
לרבנ': חייב פטור4 לר' יהודה 

לר' יוסי הגלילי: מחלוקת דלעיל5 
לרבנ': חייב לר' שמעו� 

לר' יוסי הגלילי: מחלוקת דלעיל 
לרבנ': חייב 

לר' יוסי הגלילי: מחלוקת דלעיל 
 

טמא שאכל קודש טמא באופני	 דלהל� הא	 חייב כרת? 
 

בקודש שנטמא אחר טומאת הגו� בקודש שנטמא קוד	 שנטמא הגו�  
חייב כרת חייב כרת לחכמי	  

חייב כרת פטור מכרת6 לר' יוסי הגלילי 
 

                                                            

1 אמנ� אליבא דרבנ� בכל אופ� חייב על העלאה בחו�, דהא אפי' א� שחט בחו� חייב כשהעלה בחו�. 
[אול� כתבו תוס' דכל זה הוא אליבא דר"ש הסובר שהשוחט בלילה או מקבל בכלי חול א� עלה לא ירד, 
אבל אליבא דר' יהודה שא� עלה בפני� ירד, לכ  ג� א� העלה בחו� בפסול דלהל� פטור � תד"ה שחיטת, 

ועי' טבלה הבאה].  
2 רבי יישב קושית רבנ� על ריה"ג דא# השוחט בפני� ומעלה בחו� יש לו לפטור, כיו� שנפסל ביציאתו, 
ותי' רבי דשאני הכא שהיה לו שעת הכושר. ולפי"ז בשוחט בלילה או מקבל בכלי חול שלא היה לו שעת 

הכושר ואח"כ העלהו בחו� פטור.   
3 ראב"ש תי' לריה"ג דכיו� שבפסול יוצא א� חזר והעלהו המזבח מקדשו שא� עלה לא ירד, לכ  חייב 
א� מעלהו בחו�, משא"כ א� שחט בחו� והכניסו שאי� המזבח מקבלו, ולכ� ס"ל לריה"ג שפטור על 
העלאה. ולפי"ז ג� בשוחט בלילה או קיבל בכלי חול והעלה לבסו# בחו� � חייב, דהמזבח מקבלו בפסול 

לילה ובכלי חול היות שהיה פסולו בקודש.   
4 הנה ר' יהודה ס"ל שא� שחט בלילה או נשפ  דמה [ומקבל בכלי חול הוי כנשפ  דמה] בפני�, אפי' א� 
עלה למזבח תרד, וא"כ חשוב פסול גמור, וא� אח"כ העלה אותו בחו� פטור דלא הוי מעלה קדשי� בחו�. 

ור"ש פליג וס"ל שג� במקרי� אלו א� עלה לא ירד וא"כ תלוי במחלוקת רבנ� וריה"ג.  
5 כא� ג� ר' יהודה מודה שא� עלה לא ירד, וא"כ הוא תלוי במחלוקת רבנ� וריה"ג, שלרבנ� חייב ג� א� 
נפסל ביוצא וה"ה במחשבת חו� לזמנו וחו� למקמו, ולריה"ג לטע� רבי הסובר שהיתה לו שעת הכושר 
בנשחט בפני� בכשרות, א"כ בפסולי� אלו שלא היה לו שעת הכושר הוי כשוחט בחו� ומעלה בחו� 
שפטור לשיטתו, ולראב"ש כיו� שהמזבח לכו"ע מקדש ג� בפסולי� אלו, ג� לריה"ג חייב א� לבסו# 

העלה בחו�.   
6 וס"ל דאי� איסור חל על איסור, וכיו� שכבר אסור לו לאוכלו מצד טומאת הבשר, לא חל שוב איסור 
טומאת הגו# כשנטמא אח"כ הג� שהוא איסור כולל, דכולל עוד חתיכות טהורות להאסר כשנטמא גופו, 
מ"מ לריה"ג אי� איסור חל על איסור ג� בכולל. ולא חשוב כא� איסור חמור יותר במה שחייב כרת על 

טומאת הגו#, היות שיש לו קולא שיש לו טהרה במקוה, ואדרבא טומאת קודש חמורה יותר.   
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זבחי	 ד� ק"ח ע"א וע"ב 
השוחט או המעלה באופני	 דלהל� בחו� הא	 חייב כרת? 

שעיר המשתלח אחר שוגג אונס ומוטעה עשו שני	 להדיוט  
הגרלה 

פטור פטור פטור חייב השוחט7 
חייב פטור המעלה8 

לר' יוסי: פטור 
פטור9 פטור 

 

העלה ונודע לו וחזר והעלה מאותה בהמה עצמה, כמה חטאות הוא חייב? 
 

באבר אחד ד' וה' פעמי	 בד' וה' אברי	  
לר' יוסי: חייב אחד לריש לקיש10 

חייב אחד11 לר' שמעו': חייב על כל עלאה ועלאה 
לר' יוסי: חייב אחד חייב על כל עלאה ועלאה לר' יוחנ�12 

לר' שמעו': חייב על כל עלאה ועלאה13 
 

ל' יוסי ור"ש מה די� מוקטרי פני	 או חו� שחסרו והקטיר� בחו�? 
 

מוקטי חו� שחסרו והעל� בחו� מוקטרי פני	 שחסרו והעל� בחו�  
לר' יוסי: פטור חייב ללישנא קמא דעולא 

לר' שמעו': חייב 
לאיכא דאמרי דעולא, 

לר' יוחנ� ואבוה דשמואל 
לר' יוסי: פטור 
לר' שמעו': חייב 

פטור 
 

                                                            

7 דכתיב איש איש לרבות השוחט לש� איש, ואי� לומר דבא לרבות לשני� שאחזו בסכי� ושחטו, כיו� 
שכתוב בשחיטה פעמיי� ההוא, אחד למעט שני� ששחטו ואחד למעט שוגג אונס ומוטעה, ולה' הכתוב 

בשחיטה בא למעט שעיר המשתלח.   
8 המעלה להדיוט פטור, דכתיב לה' בהעלאה, וא"א לדרוש לרבות מאיש איש, כיו� שצרי  את איש איש 
לרבות לשני� שהעלו את האבר, ואי� לפטור שני� שהעלו מההוא, דכיו� שבהעלאה כתוב ההוא רק פע� 
אחת, וא"כ הוא מוצר  לעני� שוגג אנוס ומוטעה. [כ  הוא לסתמא דמשנתינו ולר"ש, ור' יוסי דורש באופ� 

אחר כמבואר בברייתא בסמו ].  
9 וא# דדרשינ� למעוטי מקרא דלה' הכתוב בשחיטה, שדוקא הראוי  להקריב לה' חייב בחו� ושאינו ראוי 
בשעיר המשתלח פטור. מ"מ פירש"י בד"ה ל"ל להוציא וכו', דלכל דיני� [מלבד השני� המנויי� במשנה] 

גמרינ� שחיטה והעלאה מהדדי.  
10 הנה ריש לקיש מבאר את מחלוקת התנאי� במשנתינו בדרשת הפסוק לעשות אותו � דעל השל� הוא 
חייב ואינו חייב על החסר, דר' יוסי סבר שעל כל הבהמה כתיב, וא"כ א� העלה בחו� את כל אברי 
הבהמה בכמה פעמי� אינו חייב אלא אחת, ור"ש דורש אותו על כל אבר ואבר, ולכ� חייב כמה חטאות, 
אול� לכו"ע א� העלה אבר אחד בכמה פעמי� אינו חייב אלא אחת דעל חצי אבר אינו חייב כלו� 

דדרשינ� מלעשות אותו של� ולא חסר.   
11 ולר' יוסי מיירי שהוא האבר האחרו� שבבהמה, דא� לא הקריב עדי� את כל הבהמה בי� כה פטור לר' 

יוסי דהא חשוב חסר, ולר"ש חייב אפי' אינו האבר האחרו� וכנ"ל.  
12 ולכו"ע לעשות אותו הממעט חסר � קאי אכל אבר, ובהעלה אבר של� ונודע לו והעלה עוד חייב שני�.   

13 פי' שנחלקו בהעלה אבר אחד לחצאי�, דלר"ש חייב שני� כיו� שס"ל כר"ע שמוקטרי פני� [היינו ששחט 
בפני� והוציא והעלה בחו�] שחסרו והעל� בחו� חייב, דהא מהדרינ� פקועי�, וא"כ ג� חצי אבר הוא חשוב 
ואפשר לחייב אותו על כל עלאה ועלאה. ור' יוסי סבר כר' ישמעאל שפטור ג� במוקטרי פני� שחסרו, 

וא"כ א"א לחייבו אלא עד שיגמור העלאה של אבר של� אפי' שיעשה זאת בכמה פעמי�.  


