בקיצור  -זבחים  -ס'
לבריאות והצלחת
שמואל בן זכריה וקלרה אידל .מרים בת יהושע ומרתא
פתחיה בן יאיר וחנה .חגית בת שמואל ומרים
וילדיהם דרור הלל ואשר יש'
עודד בן שמואל ומרים .מעין בת אפרים ואורלי
וילדיהם ידידיה רננה שירה אמונה
רועי בן משה ושרה .תמר בת שמואל ומרים
לרפואת חיים שמואל בן סימה
לעילוי נשמת פרל בת רבקה ע"ה
לעילוי נשמת
אלישבע שולביץ ע"ה בת יבלחט"א יעקב אליהו ושרה הורביץ
לעילוי נשמת
הבחור שמואל אלעזר ז"ל בן יבלחט"א נתן ואביבה הורביץ

אכילת קדשים בשעה שנפגם [=נחסר] המזבח
א .אכילת שיירי מנחות.
שיירי מנחות קדשי קדשים הם ,והם חלק
הכהנים מהמנחה ,ונאכלים בכל מקום בעזרה,
"מּצֹות ֵּת ָאכֵּל ְּבמָ קֹום ָקדֹׁש" ,אולם אינם
שנאמרַ ,
נאכלים אלא כשהמזבח שלם ,ולא כשהוא חסר,
שנאמר" ,וְ ִאכְ לּוהָ מַ ּצֹות ֵאצֶ ל הַ ִמזְ בֵ חַ " ,כלומר
כשהמזבח קיים בשלמות.
ב .אכילת שאר קדשי קדשים.
בשר קדשי קדשים נאכל לכהנים בכל מקום
בעזרה ,ובלבד שיהא המזבח שלם באותה שעה,
שנאמר בהם" ,קדש קדשים" ,וכן נאמר במנחה,
ללמוד בגזרה שווה  ,שכשם שאין המנחה נאכלת
אלא כשהמזבח שלם ,כך שאר קדשי קדשים
אינם נאכלים ,אלא כשהמזבח שלם[ .ולכאורה ניתן
ללמוד זאת גם בקל וחומר מקדשים קלים .ויל"ע בדבר].

ג .אכילת בשר קדשים קלים.
בשר קדשים קלים נאכל לבעלים בכל ירושלים,
ובלבד שיהא המזבח שלם באותה שעה ,שנאמר
"אְך בְּ כֹור ׁשֹור
בעניין הקרבת בכור בהמה טהורהַ ,
אֹו בְּ כֹור כֶּשֶּ ב אֹו בְּ כֹור עֵּ ז ל ֹא ִתפְּ דֶּ ה קֹדֶּ ׁש הֵּ ם ֶּאת דָ מָ ם
ִתזְּ רֹק עַ ל הַ ִמזְּ בֵּ חַ וְּ ֶּאת חֶּ לְּבָ ם ַת ְּק ִטיר ִאשֶּ ה לְּ ֵּריחַ נִיחֹחַ
לַ ה' ּובְּ שָ ָרם ִי ְּהיֶּה ָלְך כַ חֲ זֵּ ה הַ ְּתנּופָה ּוכְּ ׁשֹוק הַ י ִָמין לְָּך
יִ ְּהיֶּה" ,להקיש את בשרו לדמו ,וללמד ,שאין
הבשר ראוי לאכילה ,אלא בשעה שהדם ראוי
לזריקה ,אבל אם נהרס המזבח ,שאז הדם אינו
ראוי לזריקה[ ,כפי שנתבאר בדף נ"ט] ,גם הבשר
אסור באכילה[ .וי"א שעניין זה אינו נחשב
כהיקש ,אלא כאילו מפורש בכתוב שהדם והבשר
יאכלו כשהמזבח שלם].
 וכל הדין הזה ,שפגימת המזבח אוסרת אכילתקדשים קלים ,הוא מדברי אביי ,על פי דרשת
רבי ישמעאל.
 אבל רבי ירמיה הקשה על כך ,כפי שיתבארבעזה"י להלן[ .אולם רבינא תירץ קושיתו].
 ורבינא אמר [ ,לפי הלשון הראשון] ,שאמנם כןהדין לדעת רבי ישמעאל ,אבל חכמים חולקים
על כך ,ואומרים ,שאכילת קדשים קלים אינה
תלויה בשלמות המזבח ,ולכן אף על פי שהוא
נפגם הם נאכלים.
אכילת מעשר שני בירושלים בזמן הזה
לדעת רבי ישמעאל ,גם אחר החורבן לא בטלה
קדושת הארץ לעניין חיוב תבואותיה בתרומות
ומעשרות  ,ולפיכך יהיה ביד האדם מעשר שני,
שדינו להיאכל בירושלים הקדושה.
ואם דעתו היתה ,כדעת האומרים ,שגם קדושת
הבית [וירושלים] לא בטלה בחורבן ,אם כן ,כשם
שלדעה זו מקריבים קרבנות אף על פי שהבית
חרב[ ,ובלבד שיבנו מזבח] ,כך אוכלים מעשר שני
בירושלים תוך החומות ,כי קדושת ירושלים
בעינה עומדת.
אולם מאחר שלדעתו בשעת החורבן בטלה
קדושת הבית [וירושלים] ,שוב לא ניתן להקריב
קרבנות ,וכמו כן לא ניתן לאכול מבשר הקרבנות,
אף כשכבר קרבו קודם החורבן ,ואינם זקוקים
לבית לצורך הקרבתם ,כי גם היתר האכילה תלוי
"את דָ מָ ם
בבניין[ ,כפי שנתבאר לעיל מהכתובֶּ ,
ִתזְּ רֹק ּ ...ובְּ שָ ָרם ִי ְּהיֶּה לְָך"] ,וכמו כן אין לאכול
מעשר שני בירושלים ,אף שאינו נצרך להקרבה,
כי גם היתר האכילה לבדה תלוי בבניין.
 ודין זה ,שאסור לאכול מעשר שני בירושליםאחר החורבן[ ,אף על פי שאין בו צורך הקרבה],
למד בהיקש מדין איסור אכילת בשר בכור
בירושלים אחר החורבן[ ,אף כשאין בו צורך
הקרבה ,כגון שכבר נזרק דמו קודם החורבן ,כפי
אתם ׁשָ מָ ה
שנתבאר לעיל] ,שנאמר" ,וַהֲ בֵּ ֶּ
וְּ זִ בְּ חֵּ יכֶּ ם וְּ ֵּאת מַ עְּ ְּשר ֵֹּתי ֶּכם

ֹֹלתיכֶּם
ע ֵּ

נִד ֵּריכֶּם
וְּ ֵּאת ְּתרּומַ ת י ְֶּּדכֶּם וְּ ְּ

וְּ נִ ְּדב ֵֹּתיכֶּם ּובְּ ֹכרֹת בְּ ַק ְּר ֶּכם וְּ צ ֹאנְּ ֶּכם" ,להקיש מעשר
לבכור.
 אבל אין ללמוד ,שאסור לאכול מעשר שני אחרהחורבן ,בבניין אב מדין בכור ,כי יש מקום לומר,

שדין בכור חמור מדין מעשר ,כי הבכור טעון מתן
דמים למזבח.
 וכמו כן אין ללמוד ,שאסור לאכול מעשר שניאחר החורבן ,בבניין אב מדין ביכורים[ ,שגם הם
אינם מותרים אלא בפני הבית שנאמר "וְּ ל ַָקח
הַ כֹהֵּ ן הַ ֶּטנֶּא ִמיָדֶּ ָך וְּ ִהנִיחֹו לִפְּ נֵּי ִמזְּ בַ ח ה' ﭏ ֶֹּקיָך",
ואין טעונים מתן דמים למזבח] ,כי יש מקום
לומר ,שדין ביכורים חמור מדין מעשר ,כי
הביכורים טעונים הנחה לפני המזבח.
 וכמו כן אין ללמוד ,שאסור לאכול מעשר שניאחר החורבן ,בבניין אב מהצד השווה של בכור
וביכורים ,שאינם מותרים אלא בפני הבית ,כי יש
מקום לומר ,שדיני בכור וביכורים חמורים מדין
מעשר ,כי שניהם טעונים מזבח [זה למתן דמים
וזה להנחה] מה שאין כן מעשר שני שאינו טעון
מזבח כלל.

שילוח טמאים ואכילת קדשים
בשעת המסעות במדבר
לעניין שילוח טמאים:
כשם שבשעת חניית בני ישראל במדבר ,שהיה
המשכן עומד במקומו ,וישראל חונים סביב
לשבטיהם ,היו חלוקים למחנה שכינה [=תוך
הקלעים] ,מחנה לויה ,ומחנה ישראל ,וטמאים
משתלחים חוץ למחנות הללו[ ,טמא מת חוץ
למחנה שכינה .זב גם חוץ למחנה לויה .ומצורע
גם חוץ למחנה ישראל].
כך בשעת המסעות ,אף שהיה המשכן מפורק,
וישראל בדרך ,היו חלוקים למחנה שכינה מחנה
לויה ומחנה ישראל ,שנאמר "וְ נָסַ ע אֹהֶ ל מֹועֵ ד
מַ חֲ נֵּה הַ לְּוִ ִים בְּ תֹוְך ַהמַ חֲ נֹת כַ אֲ ׁשֶּ ר יַחֲ נּו כֵּ ן יִסָ עּו
ִאיׁש עַ ל יָדֹו ל ְִּדגְּ לֵּיהֶּ ם" ,ללמד שאף בשעת המסע
נקרא אהל מועד[ ,כלומר מחנה שכינה ,והוא
הדין ל שאר מחנות] ,וטמאים משתלחים חוץ
למחנות הללו[ ,כל אחד כדינו].
ולעניין אכילת קדשי קדשים:
– לדברי הכל אינם נאכלים אלא כשהמזבח עומד
שלם במקומו ,ולכן משעה שנסע המזבח
ממקומו ,אין לאכול בשר קדשי קדשים[ ,אף
במחנה שכינה הראוי לאכילת קדשי קדשים].
ולעניין אכילת קדשים קלים:
– לדברי רבי ירמיה ,נאכלים בכל מחנה ישראל,
אף כשאין המזבח במקומו[ ,כי כן הוכיח מדברי
הברייתא ,האומרת ,שקדשים נאכלים בשני
מקומות ,שלדבריו מקום אחד הוא שעת החניה,
ומקום שני הוא שעת המסע].
– ולדברי אביי ,על פי דרשת רבי ישמעאל,
[המקיש בשר בכור לדמו כמבואר לעיל] ,גם
קדשים קלים אינם נאכלים אלא כשהמזבח
עומד שלם במקומו ,ולכן משעה שנסע המזבח
ממקומו ,אין לאכול בשר קדשים קלים[ ,אף
במחנה ישראל הראוי לאכילת קדשים קלים].
וללשון ראשון אמר רבינא ,שרק דעת רבי
ישמעאל כן ,אבל חכמים חולקים על כך,
ואומרים ,שקדשים קלים נאכלים גם כשהמזבח
אינו עומד במקומו[ ,והברייתא האומרת
שקדשים נאכלים בשני מקומות ,היא כדעת
חכמים וכפי ביאור רבי ירמיה].
וללשון שני אמר רבינא ,שהכל מודים לדרשת
רבי ישמעאל ,ואין חילוק בין קדשי קדשים
לקדשים קלים ,ושניהם אינם נאכלים אלא
כשהמזבח במקומו .אולם כל זמן שהמזבח עומד
במקומו ,אוכלים אותם ,אף על פי שהמשכן
והקלעים כבר מפורקים ,ורק משעה שהורם
המזבח ממקומו ,אין לאכול קדשי קדשים וזו
כוונת הברייתא ,שקדשים נאכלים בשני
מקומות ,מקום אחד הוא שעת החניה ,ומקום
שני הוא תחילת שעת המסע ,כשכבר פורק
המשכן ,אלא שהמזבח עודו במקומו].
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