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זבחי� ד� צ"א ע"א 
דבר שהוא תדיר או שהוא מצוי, ולעומתו עומד דבר מקודש יותר, איזה מה� קוד�? 

 
מקודש  

ספק2 תדיר1 
מקודש קוד3 מצוי 

 
 

מקודש ואינו מקודש ותדיר ושאינו תדיר, וקד� ושחט את שאינו מקודש ושאינו תדיר, מה 
הדי�? 

 
כשהאינו תדיר ואינו  

מקודש ה� של אמש 
כשהאינו תדיר ואינו  
מקודש ה� של היו� 

המקודש והתדיר קודמי4 של אמש קוד כששחט ג� את התדיר או המקודש 
איבעיא של אמש קוד כשלא שחט עדי� את התדיר או המקודש 

 
 

זבחי� ד� צ"א ע"ב 
לדברי ר' טרפו� שיכול אד� להתנדב שמ�, מה עושי� עמו? 

 
די� השיריי� של השמ� די� קומ� השמ�  

נאכל לאישי לשמואל ור' זירא 
לאישי לאישי לאביי 

 
                                                            

1 פי' תדיר הוא דבר שיש לו זמ) קבוע, והזמ) גור להבאתו בתדירות. וכ) דבר שהוא תדיר 
במצוות כגו) מילה, ג"כ יש לו מעלת תדיר לתי' הראשו) בגמ'. ובתי' השני אמרה הגמ': שמילה 

לעומת פסח חשובה תדירה א� שלא קבוע למילה זמ) מזמני השנה.   
2 וכגו) ד עולת תמיד וד חטאת מוספי) [לרש"י, ותוס' דחו זאת . כדלעיל], וכ) עולת מוספי ר"ח 

ופר העדה.  
3 וכגו) שלמי שמצויי יותר שבאי בנדר ונדבה, לעומת חטאת ואש המצויי פחות 

ומקודשי יותר היות שבאי לכפר.   
 4 הנה בתחילה רצתה הגמ' לפשוט האיבעיא ממתניתי) שאמרה: שלמי של אמש וחטאת ואש
של היו . שלמי של אמש קודמי, ודייקינ) הא שלמי של היו אפי' דומיא דאמש, וכגו) 
דקד ושחט את השלמי לפני הטאת ואש [שלכ0 יש לחושב לכאורה כאמש, ובכל אופ)] 
חטאת ואש קודמי, חזינ) דהמקודש קוד א� שקד ושחט את שאינו מקודש. ודחתה הגמ', 
 דאולי המשנה מדברת דוקא באופ) ששחט כבר לתרוייהו, וא"כ ג הדיוק הנ"ל מיירי שקוד
שזרק את ד השלמי של היו שחט את החטאת ואש של היו, ובזה אמרינ) שקודמת זריקת 
ד החטאת והאש, אול א שחט רק את השלמי ועדיי) לא זרק את דמ ובא לשאול מה 

קוד . עדיי) תיבעי ל0.   



  óãä ïåéò ììåë é"ò ïëåä
ת. ד. 43087, הר נו�, ירושלי  •  מיקוד 91430 

           daf@dafyomi.co.il  (אחה"צ) טל/פקס 6515004
 

זבחי� ד� צ"א ע"ב   המש� 
לתנאי� דלהל� הא� אפשר להתנדב שמ� או יי� בפני עצמ�? 

 
יי� שמ�  

אפשר אי אפשר לר' שמעו� ור' עקיבא 
אפשר אפשר לר' טרפו� 

 
 

מהיכ� לומדי� התנאי� דלהל� את די� נדבת שמ�? 
 

להו"א דרב פפא6 לאמרוה קמיה דרב פפא5  
ממנחה ממנחה לת"ק דרבי   לא יפחות מלוג 
מאזרח ממנחה לרבי   לא יפחות מג' לוגי� 

 
 

המתנדב יי�, מה עושי� עמו? 
 

אליבא דר' שמעו� אליבא דר' יהודה  
מזלפו לאישי נותנו לספלי לשמואל7 

נותנו לספלי נותנו לספלי לחולקי� על שמואל8 
 
 
 

                                                            

5 וביארו שנחלקו בדו) מינה ומינה, או דו) מינה ואוקי באתרא,  דת"ק ס"ל מינה ומינה ולכ0 ס"ל 
מה מנחה לוג א� שמ) לוג וה"ה נמי מה מנחה קומצה נקטר ושייריה נאכלי) כ0 שמ) קומצו נקטר 
ושייריו נאכלי. ורבי ס"ל דאוקי באתרא . כנסכי [דשמ) נדבה הבא בפנ"ע לא קרב אלא בפנ"ע 

   .כיי)], ור"ל מה נסכי ה ג' לוגי א� שמ), ומה נסכי כולו לספלי א� שמ) כולו לאישי
6 הנה רב פפא לא בא לחלוק בעצ העני) דהוא כתנאי, אלא רק בא לומר שא שניה למדו 
ממנחה לא היו חולקי וכו"ע ס"ל דו) מינה ומינה, וא"כ ע"כ דרבי דפליג . ס"ל ללמוד מכאזרח . 
ומש ילפינ) שמתנדבי שמ), ולכ) הוא רביעית ההי) [ג'  לוגי] כיי). ומה יי) כולו לספלי א� 

  .שמ) כולו לאישי
 7 בתחילה אמרה הגמ' שס"ל שכיבוי במקצת לא שמיה כיבוי, ואיבע"א דוקא במצוה. אמנ
אח"כ אמרה הגמ' שטעמו של שמואל כר' שמעו) שדבר שאינו מתכוי) אינו מהתורה [ומותר 
במקדש], וכיו) שיכול לתנו בטיפות דקות מאוד של יכבה לא חשיב ליה פסיק רישיה. [ועי' בספר 

  .[אור שמח [תמידי) ומוספי) פ"ב הל' ו'] בביאור דעת הרמב"
8 והג שלא נזכרו להדיא בסוגי) [א� שנראה מהסוגיא שיש שחולקי על שמואל], מ"מ נזכרו 
  .[במנחות ד� ע"ד ע"ב, [ועי' כס� משנה פרק ט"ז ממעשה הקרבנות שישב בזה את דעת הרמב"


