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    """"ַהִּמְזֵּבַח ַהִּמְזֵּבַח ַהִּמְזֵּבַח ַהִּמְזֵּבַח """"    ––––' ' ' ' טטטטפרק פרק פרק פרק     זבחיםזבחיםזבחיםזבחיםמסכת מסכת מסכת מסכת 

        בבבב----פג, אפג, אפג, אפג, א . 1
ָנה    ִמׁשְ

ַח  ְזּבֵ ׁש ֶאת ָהָראּוי לֹו. : ַהּמִ   ְמַקּדֵ
י ַר  ַע ּבִ   אֹוֵמר:  ְיהֹוׁשֻ

ים ִ ל ָהָראּוי ָלִאיׁשּ   לֹא ֵיֵרד,  -ִאם ָעָלה  ּכָ
ֱאַמר ּנֶ    – (ויקרא ו, ב)    581ָלה ַעל מֹוְקָדּה""ִהיא ָהעֹ     :ׁשֶ

ים ִ ִהיא ְראּוָיה ָלִאיׁשּ ֵרד  ,ָמה עֹוָלה ׁשֶ    –ִאם ָעְלָתה לֹא תֵּ
ים ִאם ָעָלה לֹא ֵיֵרד ִ הּוא ָראּוי ָלִאיׁשּ ל ׁשֶ   . ַאף ּכָ

ְמִליֵאל ן ּגַ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ל ָהָראּוי  ַח ּכָ ְזּבֵ   ִאם ָעָלה לֹא ֵיֵרד, ַלּמִ

ֱאַמר: ּנֶ ַח""ִהיא ָהעֹ     ׁשֶ ְזּבֵ   , (ויקרא ו, ב)    ָלה ַעל מֹוְקָדּה ַעל ַהּמִ
ֵרד  ַח, ִאם ָעְלָתה לֹא תֵּ ְזּבֵ ִהיא ְראּוָיה ַלּמִ    –ָמה עֹוָלה ׁשֶ

הּוא ָראּוי ַלּמִ  ָבר ׁשֶ ל ּדָ ֵרד. ַאף ּכָ ַח ִאם ָעְלָתה לֹא תֵּ   ְזּבֵ
  

ְמִליֵאל ְלִדְבֵרי ן ּגַ ְבֵרי ַרּבָ ין ּדִ י  ֵאין ּבֵ ַע ַרּבִ ָסִכים,  -ְיהֹוׁשֻ ם ְוַהּנְ א ַהּדָ   ֶאּלָ
ְמִליֵאלׁשֶ  ן ּגַ   אֹוֵמר: לֹא ֵיְרדּו,  ַרּבָ
י וְ  ַע ַרּבִ    אֹוֵמר: ֵיְרדּו. ְיהֹוׁשֻ

  

י  ְמעֹוןַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ַבח ּכָ  סּוִלין, ַהּזֶ ר ּוְנָסִכים ּפְ   ׁשֵ

סּול,  ַבח ּפָ יֵרים ְוַהּזֶ ׁשֵ ָסִכים ּכְ   ַהּנְ
סּוִלין  ַבח לֹא ֵיֵרד,    -ֲאִפיּלּו ֶזה ְוֶזה ּפְ   ַהּזֶ

ָסִכים ֵיְרדוּ          .  .  .  .  ְוַהּנְ
  

ָמָרא     פג,ב             ּגְ

   ,ִאין – "ָראּוי לוֹ "
ֵאין ָראּוי לֹו     .לֹא –ׁשֶ

  
  ְלַמעּוֵטי ַמאי? 

  
א ָאַמר ּפָ   : ַרב ּפַ

ּלֹ  ְכִלי. ְלַמעּוֵטי ְקָמִצין, ׁשֶ ׁשּו ּבִ   א ִקיּדְ
  

  : ָרִביָנאַמְתִקיף ָלּה 
ָנא ִמ  א? ּדְ ַמאי ׁשְ   עּוּלָ

אָאַמר ּדְ    : עּוּלָ
ָמן ֶהֱעָלן ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ ין ׁשֶ ים ַקּלִ   לֹא ֵיְרדּו,  - ֵאימּוֵרי ֳקָדׁשִ

ַח!  ל ִמְזּבֵ   ַנֲעׂשּו ַלְחמֹו ׁשֶ
  

גּוַפְייהּו.  - ךְ ָהנָ  ה ּבְ רּו ַמֲעׂשֶ   לֹא ִמיַחּסְ
גּוַפְייהּו.   -ָהֵני  ה ּבְ רּו ַמֲעׂשֶ   ִמיַחּסְ

   
        
        

                                                           
ְיָלה ַעד ַהּבֹ  581 ל ַהּלַ ַח ּכָ ְזּבֵ ָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה ִהוא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ ַח ּתּוַקד ּבוֹ ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָ ְזּבֵ   ֶקר ְוֵאׁש ַהּמִ

  רש"י
  מתני' 

. אפילו דבר פסול המזבח מקדש
שעלה למזבח קדשו המזבח ליעשות 

   לחמו ואין מורידין אותו:
. משהוברר לחלקו את הראוי לו

ובגמרא מפרש למעוטי קמצים 
שלא קדשו בכלי לאחר קמיצה שלא 
הובררו לחלק גבוה דאע''ג דקידשה 
המנחה כולה בכלי אין זה חלק 

אין המנחה קריבה גבוה ברור ש
כולה ובקמיצה בלא מתן כלי אין 

   זה מבורר למזבח:
. הני תנאי רבי יהושע אומר כו'

פליגי בפירושא דאת הראוי לו 
דסתמא דמתניתין רבי סתם 
מתניתין את הראוי לו למעוטי 
שאין ראוי לו והדר מפרש ומאי 
ניהו ראוי לו לרבי יהושע ראוי 
לאישים שנפסל ולא דם פסול 

פסולין שאינן לאישים  ונסכים
ולר''ג כל הראוי למזבח שנפסל 
אפילו דם ונסכים ואין לך למעט 
אלא מה שלא נברר לחלק מזבח 
מעולם ומאי נינהו קמצים שלא 

   קידשו מעולם בכלי:
   . לאש:לאישים

. דבר שהוא היא העולה על מוקדה
למוקד ועולה היא בהוייתן יהא ולא 
ירד היא משמע בהוייתו תהא 

   על מוקדה: משעלתה
. לאפוקי דם אף כל שראוי לאישים

ונסכים (פסולים) כדמפרש בסיפא 
אין בין דברי ר''ג לדברי רבי יהושע 
אלא הדם והנסכים: רבי שמעון 
סבירא ליה בנסכים של זבח כרבי 
יהושע (ובדם) ובנסכים הבאין בפני 
עצמן כרבן גמליאל ולאו ממוקדה 
יליף אלא טעמא אחרינא אית ליה 

   ש בגמרא:כדמפר
. אם הזבח כשר והנסכים פסולין

   כגון שיצאו או נטמאו:
. או הזבח נפסל והנסכים כשרין

הואיל והם באים בגללו נפסלו עמו 
   ובטלה תורת הקרבה מהן:

  . דמזבח קדשו:הזבח לא ירד
. שאין מזבח מקדש והנסכים ירדו

פסולין אלא בבאין בגלל עצמן אבל 
'ש לא הבאין בגלל אחרים כדיליף ר'

   טעמיה בגמרא (מפרש):
  

  גמ' 
. שלא נראה למזבח למעוטי מאי

   לדברי הכל:
אימורי קדשים קלים לפני זריקת 

. לא הובררו למזבח שזריקת דמן
דמן שלהן קובעתן לחלק גבוה לענין 
מעילה מה שאין כן בקדשי קדשים. 
שהן מתחילתן לגבוה ואימוריהן 
עולין למזבח אבל קדשים קלים אין 

אפי' באימוריהן  בהן מעילה
כדתניא בתורת כהנים את קדשי ה' 
המיוחדים לשם יצאו קדשים קלים 
אבל לאחר זריקת דמים יש מעילה 
באימוריהן דנפקא לן מוכל חלב לה' 
לרבות אימורי קדשים קלים לאחר 
זריקת דמים למעילה ואפילו הכי 

   קאמר לא ירדו:
. דאיפסולן בדבר אחר בגופייהו
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ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ים ִ ל ָהָראּוי ָלִאיׁשּ   לֹא ֵיֵרד,  -ִאם ָעָלה  ּכָ
ֱאַמר ּנֶ    – (ויקרא ו, ב) 582"ִהיא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדּה" :ׁשֶ

יםָמה עֹוָלה ׁשֶ  ִ ֵרד  ,ִהיא ְראּוָיה ָלִאיׁשּ    –ִאם ָעְלָתה לֹא תֵּ
ים ִאם ָעָלה לֹא ֵיֵרד.  ִ הּוא ָראּוי ָלִאיׁשּ ל ׁשֶ   ַאף ּכָ

ְמִליֵאל ן ּגַ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ַח ִאם ָעָלה לֹא ֵיֵרד,  ְזּבֵ ל ָהָראּוי ַלּמִ   ּכָ

ֱאַמר: ּנֶ ַח" ׁשֶ ְזּבֵ   , ב) (ויקרא ו, "ִהיא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדּה ַעל ַהּמִ
ֵרד  ַח, ִאם ָעְלָתה לֹא תֵּ ְזּבֵ ִהיא ְראּוָיה ַלּמִ    –ָמה עֹוָלה ׁשֶ
ֵרד ַח ִאם ָעְלָתה לֹא תֵּ ְזּבֵ הּוא ָראּוי ַלּמִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ   ."ַאף ּכָ

  
ְמִליֵאל ַנִמי, ָהְכִתיב ן ּגַ   ! ָלה ַעל מֹוְקָדה""עֹ  :ְוַרּבָ

  
ָאָתא.    ַההּוא ְלַאֲהדּוֵרי ּפֹוְקִעין הּוא ּדְ

  
  ְלַאֲהדּוֵרי ּפֹוְקִעין ְמָנא ֵליּה?  ִאיָדךְ וְ 
  

ר ּתֹ ָנְפָקא ֵליּה ֵמ    . (ויקרא ו, ג) 583"אַכל ָהֵאׁש "ֲאׁשֶ
  

  ְוִאיָדְך? 
  

ה ַמֲחִזיר,  ֵעי ֵליּה ְלִעּכּוֵלי עֹוָלה ַאּתָ   ַההּוא ִמיּבָ
ה ַמֲחִזיר ִעּכּוֵלי ְקטֹוֶרת.    ְוִאי ַאתָּ

  
ָתֵני  י ּדְ ר ַמְניַרּבִ יּוֵמי ּבְ ֲחִניָנא ּבַ ן ַיֲעקֹ  584ַרּבִ   : בֱאִליֶעֶזר ּבֶ

ר ּתֹ " ַח"אַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהעֹ "ֲאׁשֶ ְזּבֵ ה ַמֲחִזיר,  -ִעּכּוֵלי עֹוָלה   - (ויקרא ו, ג) ָלה ַעל ַהּמִ   ַאתָּ

ה ַמֲחִזיר ִעּכּוֵלי ְקטֹוֶרת   . "ְוִאי ַאתָּ
   

  ְוִאיָדְך? 
  

ְמ  יָלא ׁשָ ּה  ּתְ ַע ָלאו ִמּמֵ ִריַנןִעּכּוֵלי ּדְ ִמיּנָ    .עֹוָלה ְמַהּדְ
  
        
        

                                                           
ְיָלה ַעד ַהּבֶֹק צַ  582 ל ַהּלַ ַח ּכָ ְזּבֵ ָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה ִהוא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ ַח ּתּוַקד ּבוֹ ו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָ ְזּבֵ   ר ְוֵאׁש ַהּמִ
ן ֲא  583 ׁשֶ רֹו ְוֵהִרים ֶאת ַהּדֶ ׂשָ ׁש ַעל ּבְ ַח ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְלּבַ ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ ַח ְוׂשָ ְזּבֵ ר ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהעָֹלה ַעל ַהּמִ   ׁשֶ
ר ַמְניּוֵמי ביומא מה: הגירסה:  584 י ֲחִניָנא ּבַ ן ַיֲעקֹבי ֵב ְד ּבִ ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ     ַרּבִ

  רש"י
. דלאו דורי פוקעיןההוא לאה

אפסולין קאי אלא אכשרין 
שפוקעין מן היקידה 
אישיקלטי''ר וקאמר קרא 
שיחזירה למוקדה דעל מוקדה 

   משמע מוקד שהיה לה כבר:
. קרא אשר תאכל האש כו'

יתירא הוא דפשיטא דדשן 
מאשר תאכל האש הוא אלא 
לדרשא אתא אשר תאכל האש 
ותפקעם העולה מעל המזבח 

   המזבח:חזור והעלם על 
. הילכך לא לאו ממילא ש''מ כו'

  בעי קרא אחרינא:
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        פג, בפג, בפג, בפג, ב . 3
ְמִליֵאל" ן ּגַ ל ָהָראּוי ַרּבָ ַח ִאם ָעָלה לֹא ֵיֵרד,  אֹוֵמר: ּכָ ְזּבֵ   ַלּמִ

ֱאַמר: ּנֶ ַח" ׁשֶ ְזּבֵ   , (ויקרא ו, ב) 585"ִהיא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדּה ַעל ַהּמִ
ֵרד  ַח, ִאם ָעְלָתה לֹא תֵּ ְזּבֵ ִהיא ְראּוָיה ַלּמִ    –ָמה עֹוָלה ׁשֶ

ֵרדַא  ַח ִאם ָעְלָתה לֹא תֵּ ְזּבֵ הּוא ָראּוי ַלּמִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ   ."ף ּכָ
  
י וְ  ַע ַנִמי, ַרּבִ   ְיהֹוׁשֻ

ַח"" :ָהְכִתיב    !(ויקרא ו, ב) ִמְזּבֵ
  

ֲעָיא ֵליּה  ַח.  -ָקָאַמר ַרֲחָמָנא  586ַמאי ַההּוא ִמיּבָ ׁש ִמְזּבֵ ל ָהָראּוי ְלמֹוְקָדה ְמַקּדֵ   ּכָ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ַח  ִתיב.  (שמות כט, לז) 587""ִמְזּבֵ   ַאֲחִריָנא ּכְ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ר, ּדְ ְלֵהיָכא  -ַחד  ַעת ַהּכֹוׁשֶ   ָהְיָתה ָלּה ׁשְ
רלֹא ָהְיָתה ָלּה ּדְ ְלֵהיָכא  -ְוַחד  ַעת ַהּכֹוׁשֶ    .ׁשְ

  
   ?ְוִאיָדךְ 

  
יָון  סּוִלין ִניְנהוּ ּדִ ּכֵ יְנהּו ַרֲחָמָנא, וְ  ,ּפְ   ַרּבֵ

ָנא ָהְיָתה לֹו ׁשְ  ר, ָלא ׁשְ   ַעת ַהּכֹוׁשֶ
ר.   ַעת ַהּכֹוׁשֶ ָנא לֹא ָהְיָתה לֹו ׁשְ   ָלא ׁשְ

            

                                                           
ָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה ִהוא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָד  585 ַח ּתּוַקד ּבוֹ ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָ ְזּבֵ ְיָלה ַעד ַהּבֶֹקר ְוֵאׁש ַהּמִ ל ַהּלַ ַח ּכָ ְזּבֵ   ה ַעל ַהּמִ
  (ַטְעָמא)    בוילנא: 586
ְזבֵּ  587 ּמִ ל ַהּנֵֹגַע ּבַ ים ּכָ ַח קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ְזּבֵ תָּ אֹתֹו ְוָהָיה ַהּמִ ׁשְ ַח ְוִקּדַ ְזּבֵ ר ַעל ַהּמִ ַכּפֵ ְבַעת ָיִמים תְּ ׁש ׁשִ   ַח ִיְקּדָ

  רש"י
. ללמדך טעמא מקדש מזבח

שלא ירד משום קדושת מזבח 
   הוא:

. כל הנוגע מזבח אחרינא כתיב
   במזבח יקדש (שמות כט):

. להקטרה לפני שעת הכושר
   פסולו כגון לן ויוצא וטמא:

. נשחט לא היתה לו שעת הכושר
  ומו:חוץ לזמנו וחוץ למק
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        פד, אפד, אפד, אפד, א    ––––    פג, בפג, בפג, בפג, ב . 4
ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

סּוִלין,  ר ּוְנָסִכים ּפְ ׁשֵ ַבח ּכָ   ַהּזֶ
סּול,  ַבח ּפָ יֵרים ְוַהּזֶ ׁשֵ ָסִכים ּכְ   ַהּנְ

סּוִלין  ַבח לֹא ֵיֵרד,    -ֲאִפיּלּו ֶזה ְוֶזה ּפְ   ַהּזֶ
ָסִכים ֵיְרדוּ ְוַה    ."ּנְ

  
ְנָיא    :ּתַ

י " ְמעֹוןַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ְגַלל ַעְצָמּה,  - (ויקרא ו, ב) 588"עֹוָלה" ָאה ּבִ   ָמה עֹוָלה ַהּבָ

ְגַלל ַעְצָמן.  -ַאף  ִאין ּבִ ל ַהּבָ   ּכָ
ְגַלל ֶזַבח -ָיְצאּו  ִאין ּבִ   .  "ְנָסִכים ַהּבָ

   

י " ִליִליַרּבִ   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַהּגְ
ֱאַמרִמּתוֹ  ּנֶ ל ַהּנֹ  :ְך ׁשֶ ׁש""ּכָ ַח ִיְקּדָ ְזּבֵ ּמִ   , (שמות כט, לז) 589ֵגַע ּבַ

ֵאינֹו ָראּוי -ׁשֹוֵמַע ֲאִני  ין ָראּוי ּוֵבין ׁשֶ    ,ּבֵ
ְלמּוד לֹוַמר ים"" :תַּ ָבׂשִ ל ָראּוי. - (שמות כט, לח) 590ּכְ ים ְראּוִיין, ַאף ּכָ ָבׂשִ    ַמה ּכְ

י    אֹוֵמר:  ֲעִקיָבאַרּבִ

ל ְראּוָיה -ָמה עֹוָלה ְראּוָיה  - (ויקרא ו, ב) "עֹוָלה"   . "ַאף ּכָ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
יַנְייהּו,  א ּבֵ סּוָלה ִאיּכָ   עֹוַלת ָהעֹוף ּפְ

  . "עֹוָלה"ָמר ַמְייֵתי ָלּה ֵמ 
ים"ּוָמר ַמְייֵתי ָלּה ִמ  ָבׂשִ    ."ּכְ

  
ַמְייֵתי ָלּה ִמ  ים"ּוְלַמאן ּדְ ָבׂשִ   ! ָלה""עֹ , ָהְכִתיב "ּכְ

  
ַתב  ים"ִאי ּכָ ָבׂשִ ִתיב  "ּכְ ים,  :, ֲהָוה ָאִמיָנא"עֹוָלה"ְולֹא ּכְ   ֲאִפיּלּו ֵמַחּיִ

ַתב ַרֲחָמָנא   . "עֹוָלה" :ּכָ
  

ַמְייֵתי ָלּה ֵמ  ִתיב "עֹוָלה"ּוְלַמאן ּדְ ים", ָהא ּכְ ָבׂשִ   ! "ּכְ
  

ִתיב  ִתיב  ָלה""עֹ ִאי ּכְ בָ ְולֹא ּכְ ים""ּכְ   ֲאִפיּלּו ִמְנָחה,  :, ֲהָוה ָאִמיָנאׂשִ
ַתב ַרֲחָמָנא ים" :ּכָ ָבׂשִ   . "כְּ

  
  

ַמְתִניִתין?  ֵאי ּדְ ּנָ ֵאי ְלָהֵני ּתַ ּנָ ין ָהֵני ּתַ א ּבֵ   ַמאי ִאיּכָ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
יַנְייהּו,  א ּבֵ ְכִלי ִאיּכָ ְדׁשּו ּבִ ּקָ   ְקָמִצים ׁשֶ

יָדן  ֵאי ּדִ   , לֹא ֵיְרדוּ  -ְלַתּנָ
ַמְתִניָתא  ֵאי ּדְ   ֵיְרדּו.  -ְלַתּנָ

  
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש 

ְפֵני ַעְצָמּה  ָאה ּבִ   : ִמְנָחה ַהּבָ
ן  ֵרד,  -ְלִדְבֵרי כּוּלָ   לֹא תֵּ

י  ְלִדְבֵרי   פד,א ִליִלי וְ ַרּבִ י יֹוֵסי ַהּגְ ֵרד. ^ - ֲעִקיָבאַרּבִ   ּתֵ
  

ַבח ָאה ִעם ַהּזֶ    :ִמְנָחה ַהּבָ
ן  ְמִליֵאל וְ ְלִדְבֵרי ַרּבָ י ּגַ ַע ַרּבִ ֵרד,  -ְיהֹוׁשֻ   לֹא ּתֵ

ן  ֵרד -ְלִדְבֵרי כּוּלָ   . ּתֵ
  

                                                           
ְיָלה ַעד ַהּבֶֹקר ְוֵאׁש ַצו ֶאת ַאֲה  588 ל ַהּלַ ַח ּכָ ְזּבֵ ָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה ִהוא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ ַח ּתּוַקד ּבוֹ  רֹן ְוֶאת ּבָ ְזּבֵ   ַהּמִ
ים כָּ  589 ַח קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ְזּבֵ תָּ אֹתֹו ְוָהָיה ַהּמִ ׁשְ ַח ְוִקּדַ ְזּבֵ ר ַעל ַהּמִ ַכּפֵ ְבַעת ָיִמים תְּ ׁש ׁשִ ַח ִיְקּדָ ְזּבֵ ּמִ   ל ַהּנֵֹגַע ּבַ
ִמיד 590 ַנִים ַלּיֹום תָּ ָנה ׁשְ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ ַח ּכְ ְזּבֵ ה ַעל ַהּמִ ֲעׂשֶ ר תַּ   ְוֶזה ֲאׁשֶ

  רש"י
. וסמיך ליה וזה ת''ל כבשים

   אשר תעשה על המזבח:
. עולה בהאי ר' עקיבא אומר

   קרא כתיב:
. דלא תרד מר מייתי לה מעולה

דאף עולת העוף משמע ומר 
מייתי לה לקידושי פסולין 

   מכבשים בהמה ולא עוף:
. משראוי כתב רחמנא עולה

לעלות: ה''ג קמצים שקדשו 
נא דידן בכלי איכא בינייהו לת

   לא ירדו לתנא דמתניתא ירדו:
   . ונפסלו:קמצים שקידשו בכלי

. רבן גמליאל ורבי לתנאי דידן
יהושע לא ירדו דגמרי לה 
ממוקדה וממזבח והני בני מזבח 

   ומוקדה נינהו עד שלא נפסלו:
. רבי יוסי לתנאי דמתניתא

הגלילי ורבי עקיבא ירדו דעולה 
  בעינן אבל מנחה תרד:

לולה כולה בגלל . במנחה הבאה
עצמה כגון המתנדב מנחת 
נסכים בלא זבח דאפשר לעשות 

   כן כדלקמן (דף צא:):
. ר''ג ור' יהושע לדברי כולן

דמתני' דמרבי כל הראוי לאשים 
ולר''ש נמי דמרבי כל הבא בגלל 
עצמו אם נפסלה ועלתה לא תרד 

   וכי פליג ר'''ש בבאה בגלל זבח:
לדברי רבי יוסי הגלילי ור''ע 

. דהא לא מרבו אלא עולה דתר
ודוגמתה מין בהמה ועוף ולא 

   מנחה:
. כלומר בגלל הבאה עם הזבח

   זבח:
. אם פסולה היא לדברי כולן תרד

תרד לרבי יוסי הגלילי ור''ע 
ור''ש לדברי ר''ג ורבי יהושע לא 
תרד דהא (כתיב) מוקדה ומזבח 

  הואי:
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ְפ  ִאין ּבִ    :ֵני ַעְצָמןְנָסִכים ַהּבָ
ן    ֵיְרדּו,  -ְלִדְבֵרי כּוּלָ

ְמִליֵאל וְ  ן ּגַ י ְלִדְבֵרי ַרּבָ ְמעֹון ַרּבִ   . לֹא ֵיְרדוּ  -ׁשִ
  

ַבח ִאין ִעם ַהּזֶ    :ְנָסִכין ַהּבָ
ן ְלִדְבֵרי כ   ֵיְרדּו,  -ּוּלָ

ְמִליֵאל ְלחּוֵדיּה  ן ּגַ   . לֹא ֵיְרדוּ  -ְלִדְבֵרי ַרּבָ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ְפֵני ַעְצָמּה ִאיְצְטִריָכא ֵליּה.  ָאה ּבִ   ִמְנָחה ַהּבָ
  

  ָרָבא, ְד ְוכִ 
  : ָרָבאָאַמר ּדְ 
ב ָאָדם ִמְנַחת ְנָסִכיםִמ  ָכל יֹום ְתַנּדֵ   .ּבְ
  

ְמִעיַנן    ָרָבא! ְד כִּ ְוַנׁשְ
  

ַבח, ִאיְצְטִריָכא ֵליּה,  ִאים ִעם ַהּזֶ   ְנָסִכים ַהּבָ
ָקא ְמָקַרב ְלהּו ְלָמָחר ּוְליֹוָמא    . 591ֲחָראאוֹ ּדְ

ֲעָתְך ָאִמיָנא    :ָסְלָקא ּדַ
יֶהם"  הֹוִאיל ְוָאַמר ָמר:  ְיָלה,  (במדבר כט, יח) 592"ִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ ּלַ   ּבַ

יֶהם"   ְלָמָחר,    - "ִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ
מּו, כִּ  ְפֵני ַעְצָמן ּדָ ִאין ּבִ   ְנָסִכים ַהּבָ

י ּומֹוֵדי  ְמעֹון ַרּבִ   לֹא ֵיְרדּו, ּדְ ׁשִ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

   

                                                           
  תוקן ע"פ מסורת הש"ס ושיטה מקובצת 591
ט 592 ּפָ ׁשְ ּמִ ָרם ּכַ ִמְסּפָ ים ּבְ ָבׂשִ ִרים ָלֵאיִלם ְוַלּכְ יֶהם ַלּפָ   ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ

  רש"י
. כגון נסכים הבאין בפני עצמן

זבח דתנן  המתנדב יין בלא
   במנחות (דף קד:) מתנדבין יין:

. רבי יוסי ור''ע ור' לדברי כולן
יהושע ירדו לדברי ר''ג ור''ש לא 

   ירדו:
. דהכי הוא דלרבי ה''ג פשיטא

יהושע מידי דבר מוקדה אין 
דלאו בר מוקדה לא לר''ג כל דבר 
מזבח ולר''ש בא בגלל עצמו 

   ולתנאי דמתני' מנחה לא:
צמה מנחה הבאה בפני ע

. ולאשמועינן דיש איצטריך ליה
מנחת נסכים הבאה בפני עצמה 

   כדרבא:
. בלא מתנדב אדם מנחת נסכים

זבח ואף על גב שלא אמרה תורה 
מנחת כליל (הבאה) אלא הבאה 

   בגלל זבח היכא דפריש פריש:
   . ר''ל בהדיא כדרבא:ונשמעינן

נסכים הבאים בגלל זבח 
. לר''ל לאשמועינן אצטריכא ליה

'ש ירדו וכגון דקא מקריב דלר'
להו למחר וליומא חרא דקי''ל 
לעיל (דף מד.) אדם מביא זבחו 
היום ונסכיו מכאן ועד י' ימים 
ונפקא לן מהא דאמר מר 
ומנחתם ונסכיהם יתירי דכתיבי 

  בקרבנות החג להכי כתיבי:
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        בבבב----פד, אפד, אפד, אפד, א . 5
ָנה           ִמׁשְ

ן,   לֹא ֵיְרדּו: -ּלּו, ִאם ָעלּו ֵא    ַהּלָ
  ְוַהּיֹוֵצא, 
ֵמא,    ְוַהטָּ
ַחט ׁשְ ּנִ    ,חּוץ ִלְזַמּנוֹ   ְוׁשֶ

  ְוחּוץ ִלְמקֹומֹו, 
סּוִלין, ׁשֶ וְ  לּו ּפְ ּבְ   ּקִ

מֹו.    ְוָזְרקּו ֶאת ּדָ
י    אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ

ְיָלה,  ּלַ ַחט ּבַ ׁשְ ּנִ   ׁשֶ
ָמּה,  ְך ּדָ ּפַ   ְוִנׁשְ

ָלִעים ָמּה חּוץ ַלּקְ ֵרד. - ְוָיָצא ּדָ    ִאם ָעְלָתה תֵּ
י  ְמעֹוןַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ֵרד,    לֹא תֵּ
ּקֹ סּולֹו ּבַ ָהָיה ּפְ   ֶדׁש. ׁשֶ

ְמעֹוןי ַרּבִ ׁשֶ    אֹוֵמר:  ׁשִ
ּקֹ סּולֹו ּבַ ּפְ ל ׁשֶ לוֹ ַהּקֹ -ֶדׁש ּכָ   . ֶדׁש ְמַקּבְ

ּקֹ סּולֹו ּבַ לֹו. ֵאין ַהּקֹ -ֶדׁש לֹא ָהָיה ּפְ   ֶדׁש ְמַקּבְ
  

ּלֹ  ּקְֹוֵאּלּו ׁשֶ סּוָלן ּבַ   ָהרֹוֵבַע,   :ֶדׁש א ָהיּו ּפְ
ע,  ְרּבָ   ְוַהּנִ

  ְוַהּמּוְקֶצה, 
ֱעָבד,    ְוַהּנֶ
  ְוָהֶאְתָנן, 
ִחיר,    ְוַהּמְ

ְלַאִים,    ְוַהּכִ
ֵרָפה,    ְוַהטְּ

   ,ְוַהּיֹוֵצא ּדֹוֶפן
   ּוַבֲעֵלי מּוִמין.

י  ַבֲעֵלי מּוִמין אֲעִקיָב ַרּבִ יר ּבְ    .ַמְכׁשִ
י    אֹוֵמר:  ֲהִניםֲחִניָנא ְסַגן ַהּכַֹרּבִ

ַח.  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֲעֵלי מּוִמין ֵמַעל ּגַ א ֶאת ּבַ   ּדֹוֶחה ָהָיה ַאּבָ
  

ׁשֵ  ִאם ָעלּו ּכְ   לֹא ֵיְרדּו,  -ם ׁשֶ
ְך ִאם ָיְרדּו    לֹא ַיֲעלּו.  -ּכָ

  
ים ְלרֹ ָעלּו ַחּיִ ן, ׁשֶ ַח ְוכּוּלָ ְזּבֵ   ֵיְרדּו.  -אׁש ַהמִּ

ה ְלרֹ  :עֹוָלה ָעְלָתה ַחּיָ ַח ׁשֶ ְזּבֵ ֵרד,  -אׁש ַהּמִ   תֵּ
רֹ ָחָטּה ּבְ ַח ׁשְ ְזּבֵ ְמקֹוָמּה  -אׁש ַהּמִ ָחּה ּבִ יט ִויַנתְּ     .ַיְפׁשִ

   

ָמָרא                ּגְ

ְנָיא    :ּתַ
י "   אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ

ה ִמיעּוִטיןֲה  - (ויקרא ו, ב) 593"עֹוָלהִהיא הָ ... את "זֹ  לׁשָ    .ֵרי ֵאּלּו ׁשְ
ָרט  ְיָלה,  -ּפְ ּלַ ֲחָטה ּבַ ׁשְ ּנִ   ְלׁשֶ

ָמּה,  ְך ּדָ ּפַ ׁשְ ּנִ   ְוׁשֶ
ָלִעים,  ָמּה חּוץ ַלּקְ ָצא ּדָ ּיָ   ְוׁשֶ

ִאם ָעְל  ֵרד. -ָתה ׁשֶ    תֵּ
י  ְמעֹוןַרּבִ    אֹוֵמר: ׁשִ

ָרה,  - ָלה""עֹ  ׁשֵ א עֹוָלה ּכְ   ֵאין ִלי ֶאּלָ
ִין ְלַרּבֹות ְיָלה  :ִמּנַ ּלַ ֲחָטה ּבַ ׁשְ ּנִ    ?ׁשֶ

ָמּה  ְך ּדָ ּפַ ׁשְ ּנִ    ?ְוׁשֶ
ָלִעיםְוׁשֶ  ָמּה חּוץ ַלּקְ ָצא ּדָ    ?ּיָ

                                                           
ְיָלה ַעד ַהּבֹ  593 ל ַהּלַ ַח ּכָ ְזּבֵ ָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה ִהוא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ ַח ּתּוַקד ּבוֹ ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָ ְזּבֵ  ֶקר ְוֵאׁש ַהּמִ

  רש"י
  מתני' 

   . בין דם בין אימורים:הלן
. בהנך רבי יהודה אומר כו'

מודי בשארא תלתא פליג ו
   וטעמא יליף בגמ':

. משבאת שהיה פסולו בקדש
   לעזרה נפסלה:

. בגמ' יליף כל שפסולו בקדש כו'
   טעמא:
. דאם עלו לא ירדו ובגמ' מכשיר

מוקי לה בדוקין שבעין הואיל 
   וכשרין בעופות לכתחילה:

   . ומורידן:דוחה
. אכל פוסלין כשם שעלו לא ירדו

דתנן בהו לא ירדו כך אם ירדו 
   לאחר שעלו לא יעלו עוד:

  
  גמ' 

. זאת מיעוטא זאת היא העולה
והיא מיעוטא וה''א דהעולה 
מיעוטא דמשמע העולה 
המיוחדת כשרה ולא פסולה 
למעוטי פסולין אתו שאפילו עלו 
ירדו ולא תימא כל הנוגע במזבח 
לכל פסולין אתא ומסתבר דהני 
ממעט שפסולן לפני זריקה 

א ולקמיה מפרש שאר פסולין מנ
ליה דלא ירדו ולא ממעט להו 
מהכא כגון נשחט חוץ לזמנו 

  דפסולו לפני זריקה:
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ן    ?ְוַהּלָ
  ?ְוַהּיֹוֵצא
ֵמא    ?ְוַהטָּ

ַחט ׁשְ ּנִ    ?ּוץ ִלְזַמּנוֹ ח  ְוׁשֶ
  ?ְוחּוץ ִלְמקֹומוֹ 

סּוִלין לּו ּפְ ּבְ ּקִ    ?ְוׁשֶ
מוֹ    ?ְוָזְרקּו ֶאת ּדָ

ִני יתָּ ה  ן ַהּנִ ָתָנן ְלַמְעָלה ְלַמטָּ ּנְ   ?ׁשֶ
ה ָתָנן ְלַמטָּ ּנְ   ?ְלַמְעָלה ׁשֶ

ִנין  ְפִנים  ְוַהִניתָּ ָתָנן ּבִ ּנְ חּוץ ׁשֶ    ?ּבַ
ְפִנים  חּוץּבִ ָתָנן ּבַ ּנְ    ?ׁשֶ

ַסח וְ  ּלֹ ְוּפֶ ָחָטן ׁשֶ ְ ׁשּ את ׁשֶ ָמןַחטָּ   ?א ִלׁשְ
ִין?    ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: ה – ָלה""ּתֹוַרת ָהעֹ  תַּ    ,ִריּבָ
ִאם ָעלּו לֹא ֵיְרדּו.    ּתֹוָרה ַאַחת ְלָכל ָהעֹוִלין, ׁשֶ

ה ֲאִני ְמַרּבֶ    ,ָהרֹוֵבַע   :ָיכֹול ׁשֶ
ע,  ְרּבָ   ְוַהּנִ

   ,ְוַהּמּוְקֶצה
ֱעָבד,    ְוַהּנֶ

   ,ְוֶאְתָנן
  ִחיר, ּוְמ 

   ,ְוִכְלַאִים
   ,ּוְטֵרָפה

  ְויֹוֵצא ּדֹוֶפן? 
ְלמּוד לֹוַמר:   . את""זֹ  תַּ

  ּוְלהֹוִציא ֶאת ֵאּלּו?  ,ּוָמה ָרִאיָת ְלַרּבֹות ֶאת ֵאּלוּ 
ה   פד,ב ִריּבָ תּוב ּוִמיֵעט,^ ַאַחר ׁשֶ ה ֲאִני ֶאת   ַהּכָ ּקֹ -ְמַרּבֶ סּוָלן ּבַ ָהָיה ּפְ   ֶדׁש, ֵאּלּו ׁשֶ

ּלֹ  - ִני ֶאתּומֹוִציא ֲא  ּקֹוֶדׁש ֵאּלּו ׁשֶ סּוָלן ּבַ   . "א ָהָיה ּפְ
  
י וְ     :ְיהּוָדה, ַמְייֵתי ָלּה ֵמָהָכאַרּבִ
ֵני ָמה ָאְמרּו: " ָדם "ִמּפְ ר –ָלן ּבְ ׁשֵ    "?ּכָ

ֵאימּוִריןׁשֶ  ר ּבְ ׁשֵ    .ֲהֵרי ָלן ּכָ
ֵאימּוִרין " ר –ָלן ּבָ ׁשֵ    "?ּכָ

ר ָבׂשָ ר ּבְ ׁשֵ ֲהֵרי ָלן ּכָ    .ׁשֶ
   "?איֹוֵצ "

ָבָמה.  ר ּבְ ׁשֵ ַהּיֹוֵצא ּכָ   ׁשֶ
   "?ָטֵמא"

ר    . ַלֲעבֹוַדת ִציּבּורהֹוִאיל ְוהּותַּ
   "?חּוץ ִלְזַמּנוֹ "

ה ְל הֹוִאיל וּ    .יּגּולוֹ ִפ ְמַרּצֶ
   "?חּוץ ִלְמקֹומוֹ "

ׁש ְלחּוץ ִלְזַמּנֹו.  ּקַ   הֹוִאיל ְוִאיתַּ
סּוִלין" לּו ּפְ ּבְ ּקִ מוֹ  ,ׁשֶ    "?ְוָזְרקּו ֶאת ּדָ

ָחזּו ַלֲעבֹוַדת ִציּבוּ ּבְ  סּוֵלי ּדְ   . "רָהָנְך ּפְ
  

ּלֹ  ָבר ׁשֶ ִנין ּדָ רֹו? ְוִכי ּדָ ֶהְכׁשֵ ּבְ ָבר ׁשֶ רֹו ִמּדָ ֶהְכׁשֵ   א ּבְ
  

א ּנָ ה ָסֵמיְך ֵליּה  - (ויקרא ו, ב) ָלה"את ּתֹוַרת ָהעֹ "זֹ ַא  ּתַ    .ִריּבָ
   

        
        

  רש"י
. שהיא על מוקדה תורת העולה

שתהא שם הלילה עד הבקר ולא 
  תרד:

. לשאר ור' יהודה מייתי לה
   פסולין מהכא:

   . שאם עלה לא ירד:לן בדם כשר
. שאם שהרי לן כשר באימורין

   עלו לא ירדו:
. כגון בשר בשרשהרי לן כשר ב

   שלמים הנאכלין לשני ימים:
. וביוצא דאימורי עולה יוצא כו'

ואימורי קדשים אבל יוצא דדם 
פוסל רבי יהודה דנפקי לה תלתא 
פסולי מתלתא מיעוטי 
ומסתברא למעוטי יוצא דדם 
מדנשחט חוץ לזמנו דאשכחן 
ליה ריצוי אפילו בפנים שמרצה 

   לפיגולו ליענש כרת:
   . כגון טמא:ורדחזו לעבודת ציב

. כגון לן דבר שלא בהכשירו
   באימורין:

. לן בבשר מדבר שבהכשירו
ויוצא דמקדש מיוצא דבמה 

   שאין שם מחיצה:
. לאסמכתא סמיך ליה

  למילתיה:
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        פה, אפה, אפה, אפה, א    ––––פד, ב פד, ב פד, ב פד, ב  . 6
י  ָאַמר   : יֹוָחָנןַרּבִ

ֵהָמ  ֹוֵחט ּבְ ְפִניםַהׁשּ ְיָלה ּבִ ּלַ חּוץ  ,ה ּבַ יב.  -ְוֶהֱעָלה ּבַ     ַחּיָ
חּוָתה ִמׁשּ    פה,א ֵהא ּפְ חּוץלֹא ּתְ חּוץ ּוַמֲעֶלה ּבַ   . ֹוֵחט ּבַ

  
ר ָאִביןְמִתיב  יא ּבַ   : ַרב ִחּיָ

חּוץ " ְפִנים, ּוַמֲעֶלה ּבַ ֹוֵחט עֹוף ּבִ טּור.  -ַהׁשּ   ּפָ
חּוץ  חּוץ, ּוַמֲעֶלה ּבַ ַחט ּבַ יב –ׁשָ   . "ַחּיָ

  
חּוץ!  ֹוֵחט ּוַמֲעֶלה ּבַ חּוָתה ִמׁשּ ֵהא ּפְ   ֵניָמא: לֹא ּתְ

  
א יּוְבּתָ    !ּתְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

ְפִנים  ִחיַטת ָהעֹוף ּבִ   .ִמיְקַטל ַקְטֵליּה  -ׁשְ
        
        

  רש"י
. השוחט בהמה בלילה בפנים

והעלה אותה בחוץ חייב משום 
מעלה בחוץ ואפילו לר' יהודה 
דאמר אם עלתה בפנים תרד ולא 

הנך דאם עלו לא ירדו  מיבעיא
דחייב על העלאתן בחוץ 
כדאמרינן בפ' השוחט (לקמן דף 
קיא:) דהא מתקבלין בפנים 
  אלא אפילו הך לר' יהודה חייב:

לא תהא פחותה משוחט בחוץ 
. דקי''ל ומעלה אותה בחוץ

בהשוחט (לקמן דף קו.) דחייב 
   על שחיטתה ועל עלייתה:

השוחט עוף קדשים בפנים 
. על העלייתה טורוהעלהו בחוץ פ

דאינו מתקבל בפנים אלא 
   מלוק:

. שחטו בחוץ והעלהו בחוץ חייב
על שתיהן דהשוחט עוף קדשים 
בחוץ חייב דאיתרבי מאו אשר 
ישחט בפ' השוחט (שם דף קז.) 
וכי העלהו בחוץ חייב דמרבינן 
בהשוחט (שם) לענין העלאת כל 
הנשחטין דכי היכי דחייב על 

כתיב שחיטתן חייב על העלאתן ד
ואליהם תאמר לערב פרשיות: 
ואמאי השוחטו בפנים והעלהו 
בחוץ פטור נימא לא תהא 

   פחותה כו':
. לא שייכא מיקטל קטליה

שחיטה בפנים כלל לא בחולין 
ולא בקדשים אבל שחיטת לילה 
שחיטה היא בחולין הלכך 
בקדשים שחיטה פסולה היא 

  קרויה:
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        בבבב----פה, אפה, אפה, אפה, א . 7
אָאַמר    : עּוּלָ

ֶהֱעָלן ִלְפֵני ְזִריַק  ים ׁשֶ ים ַקּלִ ָמןֵאימּוֵרי ֳקָדׁשִ    לֹא ֵיְרדּו, - ת ּדָ
ַח.  ל ִמְזּבֵ   ַנֲעׂשּו ַלְחמֹו ׁשֶ

  
י  ָאַמר   : ֵזיָראַרּבִ

ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ
ָמּה, " ְך ּדָ ּפַ ׁשְ ּנִ   ׁשֶ

ָלִעיםְוׁשֶ  ָמּה חּוץ ַלּקְ ָצא ּדָ   . "ּיָ
א ִלְזרֹוק ֵאין לֹו ִלְזרֹוקּדְ ּוַמה ָהָתם     ,ִאם ּבָ

  לֹא ֵיְרדּו,  -ִאם ָעלּו  :ָאְמַרּתְ 
ן? -א ִלְזרֹוק ִאם ּבָ  ,ָהָכא ּכֵ ל ׁשֶ    !זֹוֵרק, לֹא ּכָ

  
ָמא  ְרּגְ יםַא ּתַ י ֳקָדׁשִ    .ָקְדׁשֵ

  
ַסח,  ים הּוא! ּדְ ֲהֵרי ּפֶ ים ַקּלִ   ֳקָדׁשִ

  
ּלֹ  ׁשֶ ָמא ּבְ ְרּגְ ָמן. ּתַ   א ִלׁשְ

  
ַנן:    ּתְ

ַח " י ִמְזּבֵ ין ְלַגּבֵ ָעלּו ַחּיִ ן ׁשֶ    ."ֵיְרדוּ  –ְוכּוּלָ
חּוִטין    לֹא ֵיְרדּו.  -ָהא ׁשְ

ָנא  ים, ָלא ׁשְ י ֳקָדׁשִ ָנא ָקְדׁשֵ יםַמאי ָלאו, ָלא ׁשְ ים ַקּלִ    .ֳקָדׁשִ
  

  לֹא, 
חּוִטין    ֵמֶהן ֵיְרדּו, ֵמֶהן לֹא ֵיְרדּו.   -ָהא ׁשְ

  
ן"ְוָהא     !ָקָתֵני "ּכּוּלָ

  
ם" יןַא  "ּכּוּלָ   . ַחּיִ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
יןַא ְלעֹוָלם    , ַחּיִ

ַעִין, ְב וּ  ּבָ ין ׁשֶ   דּוּקִ
א ְוַאלִּ  י ּדְ יּבָ   ֲעִקיָבא, ַרּבִ

  .לֹא ֵיְרדוּ  -ִאם ָעלּו  :ָאַמרּדְ 
  

א ַמאי אֹוִקיְמּתָ ְפסּוִלין,  ?ּבְ   ּבִ
ה ְלרֹ"  :ֵאיָמא ֵסיָפא ָעְלָתה ַחּיָ ַח ְוֵכן עֹוָלה ׁשֶ ְזּבֵ ֵרד,  -אׁש ַהּמִ   תֵּ

רֹ ָחָטּה ּבְ ַח ׁשְ ְזּבֵ ְמקֹוָמּה  -אׁש ַהמִּ ַח ּבִ יט ִויַנתֵּ   . "ַיְפׁשִ
סּוָלהְוִאי  ט ְוִנּתּוַח ִהיא? - ּפְ ת ֶהְפׁשֵ    !ּבַ

ח אֹ "   ָאַמר ַרֲחָמָנא,  (ויקרא א, ו) 594ָתּה"ְוִנּתַ
סּוָלה!  - ָתּה""אֹ  ָרה ְולֹא ּפְ ׁשֵ   ּכְ

  
ָרה.    ֵסיָפא ֲאָתאן ִלְכׁשֵ

  
ַמע ָלן    ?ּוַמאי ָקַמׁשְ

  
רֹ ּדְ  ט ְוִנּתּוַח ּבְ ַח ֵיׁש ֶהְפׁשֵ ְזּבֵ   . אׁש ַהּמִ
  

ָאַמ  רֹ ' :רּוְלַמאן ּדְ ט ְוִנּתּוַח ּבְ ַח ֵאין ֶהְפׁשֵ ְזּבֵ א ְלֵמיַמר -' אׁש ַהּמִ    ?ַמאי ִאיּכָ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

                                                           
ח אָֹתּה ִלְנָתֶחיָה  594 יט ֶאת ָהעָֹלה ְוִנתַּ   ְוִהְפׁשִ

  רש"י
. לא תרד הבשר אם עלה וקא שנשפך דמה

   ס''ד דבאימורי קדשים קלים נמי קאי:
. נשפך דמה דהוי עליית בשר לפני ומה

זריקה דהא אין כאן זריקה וגריעא משאר 
עולין לפני זריקה דהתם אם בא לזרוק יש 
לו מה לזרוק והכא אם בא לזרוק אין לו 
מה לזרוק ואפ''ה לא תרד וכ''ש היכא דלא 

   נשפך:
. פירוש המשנה תרגמא אקדשי קדשים

את בקדשי קדשים שקדושת הגוף הז
   עליהן לפני זריקה:

. שנינו בה דקתני סיפא והפסח והרי פסח
והחטאת כו' וקא ס''ד דאפסולי דקתני 
ברישא נמי קאי כגון אם נשפך דמו או 

   יצא:
. פסח לא תנא ליה תרגמא אשלא לשמו

אלא אפסולא דשלא לשמו כדקתני בה 
ששחטן שלא לשמן: הכי גרסינן תנן וכולן 
שעלו חיין לגבי מזבח ירדו הא שחוטין לא 
ירדו מאי לאו לא שנא קדשי קדשים ל''ש 
קדשים קלים לא הא שחוטין מהן ירדו 
ומהן לא ירדו והא כולן קתני כולן אחיין 

   פשיטא לעולם ובדוקין שבעין כו':
. קא סלקא דעתך הא תנן וכולן שעלו חיין

כולן אכל קדשים קאמר ואכשרין קאי ולא 
ן דתני ברישא קאי דלא שייך בהו אפסולי

חיין דבכל הפסולין הנזכרים באם עלו לא 
ירדו אין בהן פסול מחיים הלכך אכשרין 
קאי והאי כולן ע''כ כל הקדשים קאמר לא 
שנא קדשי קדשים ולא שנא קדשים קלים 
וקאמר הא שחוטין לא ירדו ובלאחר 
זריקת דמים לא איצטריך לאשמועינן 

א תימא הא שחוטין דאמאי ירדו: ומשני ל
כולן לא ירדו אלא אימא הא שחוטין יש 
מהן ירדו ויש מהן לא ירדו קדשי קדשים 

   לא ירדו קדשים קלים ירדו:
. מאי לאו אדוקיא דהא והא כולן קתני

   שחוטין לא ירדו נמי קאי:
. נקט לה למימר דירדו כולן משום חיין

   דאין מזבח מקדש חיין:
ולין לאחר . דירדו דהא חוזרין ועפשיטא

   שחיטה הואיל ובכשרין קיימי:
. נקט כולן ולאשמועינן דירדו לעולם אחיין

ובדוקין שבעין איצטריך לאשמועינן 
שפסולין מחיים וכי מחתינן להו תו לא 
מסקי דקי''ל (לעיל דף פד.) בפסולין כשם 
שאם עלו לא ירדו כך אם ירדו לא יעלו 

   ואפי' הכי ירדו דאין מזבח מקדש חיים:
. נקט לה דאמר במתניתין ליבא דר''עוא

בעלי מומין אם עלו לא ירדו ומוקמינן לה 
לקמן בדוקין שבעין ואשמעינן מתניתין 

   עלו חיים ירדו הא שחוטין לא ירדו:
. אמרינן בתורת כהנים כשרה ונתח אותה

ולא פסולה שאם נפסלה קודם הפשט 
שורפה בעזרה והא נמי בראש המזבח נהי 

בח מיהו לא בעי דלא תרד דקדשה מז
   הפשט ונתוח:

. והכי קאמר סיפא דמתני' אתאן לכשרים
וכן עולה חיה כשרה שעלתה כו' ומאי קא 
משמע לן פשיטא דתרד דהא הדרא 

   סלקא:
. הא קמ''ל דהיכא דשחטה בראש ומשני

המזבח לא צריך לאחותה ואסוקה ואע''ג 
דהדר סלקא אלא מפשיטה בראש 

   המזבח:
   . בכשרות:דיש הפשט

. הואיל והדר מצי לאסוקה לאו ין הפשטא
   אורח ארעא להפשיט שם:

. לעולם כשעלתה כשרה הכא במאי עסקינן
חיה ומששחטה בראש המזבח וזרק דמה 
נפסלה הלכך יפשיט וינתח במקומה דאי 
מחית לה תו לא סלקא ודקשיא לך פסולה 

  לאו בת הפשט היא:
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ר ְוִנְפְסָלה.  ַעת ַהּכֹוׁשֶ ָהְיָתה לֹו ׁשְ גֹון ׁשֶ   ּכְ
י וְ  י ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ ְמעֹון ִהיא, ַרּבִ   ׁשִ

ם וְ ּדְ  ְזַרק ַהּדָ ּנִ יָון ׁשֶ ה ְועֹוָרּה ַלכְּ  הּוְרָצהָאַמר: ּכֵ יֶטּנָ ָעה ַאַחת, ַיְפׁשִ ר ׁשָ ׂשָ   ֲהִנים. ּבָ
  

ָקָתֵני:  א ּדְ יָחן"ְוֶאּלָ ה ּוַמּדִ ָרַבִים ְלַמטָּ ה? מֹוִריד ֶאת ַהּקְ יַצד עֹוׂשֶ ה ִלי?  - "ּכֵ   ָלּמָ
  

  ֵהיִכי ַנֲעֵביד? 
ְייהּו? ִפְרּתַ    !ַנְקְרִביְנהּו ּבְ

א ָפֶניָך""ַהְקִריֵבהּו ָנא ְלֶפָחֶתָך ֲהִיְרְצךָ  ָ   ! (מלאכי א, ח) 595 אֹו ֲהִיׂשּ
  

  ֲאַנן ָהִכי ָקָאְמִריַנן: 
ה ִלי?  יָחן ָלּמָ   ַמּדִ

ִאי ִמיְתְרֵמי ּכֹ  ִקיְנהּו.  ּדְ   ֵהן ַאֲחִריָנא ְולֹא ָיַדע ַנּסְ
  

ָלה?! ַוֲאַנן ֵניקּו ַנֲעֵביד ְלהּו ַלּכֹ    פה,ב ּה ִליֵדי ַתּקָ ָאתּו ּבָ ָתא ּדְ   ֲהִנים ִמיּלְ
  

ּלֹ ֲאִפי ְנֵביָלה. ּלּו ָהִכי ֲעִדיָפא, ׁשֶ ִלים ּכִ ַמִים מּוּטָ י ׁשָ   א ְיהּו ָקְדׁשֵ
  
  
  

י  ָאַמר אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ   :ִחּיָ
ֵעי  י ּבָ   : יֹוָחָנןַרּבִ

ָמן  ֶהֱעָלן ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ ים ׁשֶ ים ַקּלִ   ֵיְרדּו אֹו לֹא ֵיְרדּו?  -ֵאימּוֵרי ֳקָדׁשִ
  

י ָאַמר ֵליּה    : ַאִמיַרּבִ
ֵעי    ְמִעיָלה!  ָלךְ ְוִתיּבָ

  
ֲעָיא ִלי,  -ָאַמר ֵליּה: ְמִעיָלה    לֹא ָקִמיּבָ

ָקְבָעה ְלהּו ּבִ ּדִ    ְמִעיָלה. ְזִריָקה הּוא ּדְ
ֲעָיא ִלי י ָקִמיּבָ   ְיִריָדה.  596ּכִ

  
יט   לֹא ֵיְרדּו,   :ּוָפׁשֵ

ֶהן ְמִעיָלה.    ְוֵאין ּבָ
  
  

ר ִיְצָחק    :ַמְתֵני ָהִכי ַרב ַנְחָמן ּבַ
  

י  ָאַמר אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ   :ִחּיָ
ֵעי  י ּבָ   : יֹוָחָנןַרּבִ

ים ׁשֶ  ים ַקּלִ ָמןֵאימּוֵרי ֳקָדׁשִ ֶהן ְמִעיָלה אֹו לֹא?  - ֶהֱעָלן ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ   ֵיׁש ּבָ
  

י ָאַמר ֵליּה    : ַאִמיַרּבִ
ֵעי    ְיִריָדה!  ָלךְ ְוִתיּבָ

  
ֲעָיא  :ָאַמר ֵליּה     ,ִליְיִריָדה לֹא ָקא ִמיּבָ

ַח, ּדְ  ל ִמְזּבֵ   ַנֲעׂשּו ַלְחמֹו ׁשֶ
ֲעָיא ִלי  י ָקִמיּבָ    .ְמִעיָלהּכִ

  
יט ָהִכי   לֹא ֵיְרדּו,     :ּוָפׁשֵ

ֶהן ְמִעיָלה.     ְוֵאין ּבָ
   

                                                           
ר ִלְזּבַֹח ֵא  595 ׁשּון ִעּוֵ א ָפֶניָך ָאַמר ְיהָוה צְ ְוִכי ַתּגִ ָ ַח ְוחֶֹלה ֵאין ָרע ַהְקִריֵבהּו ָנא ְלֶפָחֶתָך ֲהִיְרְצָך אֹו ֲהִיׂשּ סֵּ יׁשּו ּפִ   ָבאֹותין ָרע ְוִכי ַתּגִ
 ֵליּה ֵליּה ֵליּה ֵליּה תוקן על פי השיטה מקובצת. גירסת וילנא:  596

  רש"י
. כגון דהיתה לו שעת הכושר

ה בת הפשט להפשט קודם פסול
ונתוח היא ואפילו היא למטה 
והבשר פסול ונשרף וכרבי אלעזר 
בר''ש דאמר לקמן בפרק טבול 
יום (דף קד.) כיון שנזרק הדם 
והורצה בשר שעה אחת להקטיר 
ונפסלה יפשיטנה ועורה לכהנים 
ואין עורה נשרף עמה הילכך 
השתא נמי כי איתא בראש 
המזבח ונקטרת בעיא הפשט 

   ונתוח:
. כדכתיב לכהנים גרסינןעורה 

(ויקרא ז) עור העולה אשר 
  הקריב לכהן:

אלא הא דקתני כיצד הוא עושה 
. בברייתא דזבחים גרסינן כו'

ליה גבי עולה שעלתה חיה 
למזבח ושחטה וקאמר יפשוט 
וינתח במקומה וקתני סיפא 
מוריד את הקרביים למטה 
ומדיחן ואי בפסולה מכי מחית 

   לה תו לא סלקא:
א היכי ליעבד ומשני אל

. ניקרבינהו לקרביים בפרתייהו
   בפרש שלהן בתמיה:

אנן הכי קאמרינן מדיחן למה 
   . הואיל ולא הדרי סלקי:לי

ומשני דאי מתרמי כהן אחרינא 
  . שנפסלה ניסקינהו:דלא ידע

   . לשון קושיא הוא:ואנן ניקו כו'
. להעלות פסולין לידי תקלה

   שירדו:
. הקרבים בפרש מוטלים כנבלה

   להן:ש
. אי מהני להו ותיבעי לך מעילה

   לאיקבעינהו במעילה:
. דנעשו לחמו של מזבח לא ירדו

ומיהו מעילה לית בהו דלא 
  הובררו לחלק ראוי לגבוה:
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        פה, בפה, בפה, בפה, ב . 8
סּוָלן" ּקֶֹדׁש: ְוֵאּלּו לֹא ָהָיה ּפְ   ּוַבֲעֵלי מּוִמין. ...  ּבַ

י ֲעִקיָבא ַבֲעֵלי מּוִמין ַרּבִ יר ּבְ   . "ַמְכׁשִ
  

י  ָאַמר   : יֹוָחָנןַרּבִ
יר י  לֹא ִהְכׁשִ עֹופֹות. ַרּבִ ִרים ּבָ ַעִין, הֹוִאיל ּוְכׁשֵ ּבָ ין ׁשֶ דּוּקִ א ּבְ   ֲעִקיָבא, ֶאּלָ

ן ֶאת מּוָמן.  ׁשָ ַדם ֶהְקּדֵ ּקָ   ְוהּוא ׁשֶ
י  ּומֹוֶדה עֹוַלת ְנֵקָבה, ַרּבִ ְמיָ כְ ּדִ ֲעִקיָבא ּבְ ּה ּדָ ׁשָ ַדם מּוָמּה ְלֶהְקּדֵ ּקָ    .אׁשֶ

  
  

ֵעי  י ּבָ   : ִיְרְמָיהַרּבִ
עֹופֹות?  ע ּבְ עֹופֹות, אֹו ֵאין ִנְרּבָ ע ּבְ   ֵיׁש ִנְרּבָ

  
ֵהָמה""ִמי ָאַמר  ע - (ויקרא א, ב) 597ִמן ַהּבְ ְרּבָ    ,ְלהֹוִציא ֶאת ָהרֹוֵבַע ְוַהּנִ

רֹוֵבַע  ִאיֵתיּה ּבְ ל ֵהיָכא ּדְ ע,  -ּכָ ִנְרּבָ   ִאיֵתיּה ּבְ
ֵליֵתיּה  ל ֵהיָכא ּדְ רֹוֵבַע  ּכָ ע.  -ּבְ ִנְרּבָ   ֵליֵתיּה ּבְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
  ֲהֵרי ֶנֶעְבָדה ּבֹו ֲעֵביָרה? 

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י " ַבֲעֵלי מּוִמין אֲעִקיָב ַרּבִ יר ּבְ   . "ַמְכׁשִ

עֹופֹות.  ר ּבְ ׁשֵ ע, הֹוִאיל ְוּכָ ִנְרּבָ יר ַנִמי ּבְ   ְוִאם ִאיָתא ַנְכׁשִ
ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  
ר ִיְצָחקַמר ָא    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ
ע, " ְרּבָ   ַהּנִ

   ,ְוַהּמּוְקֶצה
ֱעָבד,    ְוַהּנֶ

  ְוֶאְתָנן, 
  ּוְמִחיר, 

  ְוטּוְמטּום, 
רֹוִגינֹוס ָגִדים  - ְוַאְנּדְ ִאין ּבְ ן ְמַטּמְ ִליָעהַא ּכּוּלָ ית ַהּבְ    ."ּבֵ

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
   

        
        

                                                           
י ַיְקִריב ִמכֶּ  597 ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ָאָדם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְנֶכםּדַ ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ ָקר ּוִמן ַהּצֹאן תַּ ֵהָמה ִמן ַהּבָ ה ִמן ַהּבְ ן ַליהֹוָ   ם ָקְרּבָ

  רש"י
. דכתיב הואיל וכשרין בעופות

(ויקרא כב) תמים זכר בבקר 
בכשבים תמות וזכרות בבהמה 
ואין תמות וזכרות בעופות ומיהו 

משום הקריבהו  מחוסר אבר לא
נא לפחתך (מלאכי א) וכן מום 

   מגונה:
. טיל''א לשון הנוטה כדוק דוקין

שמים (ישעיה מ) והוא לשון דק 
   או תבלול בעינו (ויקרא כא):

. והוא שקדם הקדשן את מומן
שחלה עליהן קדושת מזבח 
[קודם] אבל קדם מומן להקדשן 
לא היו קדשי מזבח מימיהן ואין 

   המזבח מקדשן:
. ה רבי עקיבא בעולת נקבהומוד

שעלתה למזבח תרד ואע''פ 
שכשרה בעופות דכמאן דקדם 
מומה להקדשה דמיא דאין לך 

   מום גדול מזה:
. לא שייך ביה רובע דאין עוף עוף

   רובע אשה:
. דעוף שנרבע כשר ואם איתא

ליכשר לרבי עקיבא נמי בבהמה 
נרבעת אם עלתה לא תרד הואיל 

   וכשר בעופות לכתחילה:
'ג אף אנן נמי תנינא הנרבע ה'

. ולא גרסינן הרובע והמוקצה
דהא בעוף קאי ואין רובע בעוף 

   וקתני דיש נרבע:
. ואע''פ וטומטום ואנדרוגינוס

שלא נאמר תמות וזכרות 
בעופות קסבר בריה בפני עצמה 
היא ואינו ספק זכר ספק נקבה 
ורבי אליעזר פליג עליה בבכורות 
(דף מב.) דקתני סיפא רבי 

יעזר אומר כל מקום שנאמר אל
זכר ונקבה אתה מוציא טומטום 
ואנדרוגינוס מביניהם ועוף 
הואיל ולא נאמר בו זכר ונקבה 
אי אתה יכול להוציא מביניהן 

  טומטום ואנדרוגינוס:
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י"   אֹוֵמר:  ֲחִניָנא ְסַגן ַהּכֲֹהִנים ַרּבִ

ַח  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֲעֵלי מּוִמין ֵמַעל ּגַ א ֶאת ּבַ   ...."ּדֹוֶחה ָהָיה ַאּבָ
  

ַמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ַמע ָלן ה ָקא ַמׁשְ   . ַמֲעׂשֶ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

   ?"ּדֹוֶחה"ַמאי 
ְלַאַחר ָיד   .  ּכִ

   

  רש"י
. תנא קמא נמי ירדו מאי קמ''ל

   קאמר:
. ואין מורידן דרך כלאחר יד

  בזיון בפרהסיא:
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ׁשֵ " ִאם ָעלּו ּכְ   לֹא ֵיְרדּו,  -ם ׁשֶ

ְך ִאם ָיְרדּו     ."לֹא ַיֲעלוּ  -ּכָ
  

א:ָאַמר     עּוּלָ
ּלֹ  א ׁשֶ נּו ֶאּלָ ֶהן ָהאּורלֹא ׁשָ ָלה ּבָ   , א ָמׁשְ

ֶהן ָהאּור ָלה ּבָ   ַיֲעלּו.  -ֲאָבל ָמׁשְ
  

א ַרב ָמִרי   . ַמְתֵני ַאֵריׁשָ
  

יָפא ַרב ֲחִניָנא   : ִמּסּוָרא ַמְתֵני ַאּסֵ
ִרין ַיֲעלּו, ָהֲעָצ " חּוּבָ מְּ ְזַמן ׁשֶ ָלַפִים, ּבִ ְרַנִים ְוַהטְּ יִדין, ְוַהּקַ   מֹות ְוַהּגִ

ְרׁשּו    . "לֹא ַיֲעלוּ  -ּפֵ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
נוּ  ּלֹ  לֹא ׁשָ א ׁשֶ ֶהן ָהאּור, ֶאּלָ ָלה ּבָ   א ָמׁשְ

ֶהן ָהאּור ָלה ּבָ   ַיֲעלּו.  -ֲאָבל ָמׁשְ
  

יָפא ַמְתֵני ַאּסֵ ל ׁשֶ , ַמאן ּדְ אּכָ ן ַאֵריׁשָ   . ּכֵ
אוּ  ַמְתֵני ַאֵריׁשָ ֵני ַהְקָטָרה ִניְנהוּ , ָמאן ּדְ יָפא ָלאו ּבְ   .  ֲאָבל ַאּסֵ
   

  רש"י
דהו יעלו  . כלמשלה בהן האור

   דנעשו לחמו של אש:
. מתני לה להא דעולא ארישא

ארישא כדאמרן אפסולין שעלו 
   וירדו דקתני מתניתין לא יעלו:

. שחלצו מן הבשר לפני פירשו
העלאתן לא יעלו והוא הדין נמי 
דאם עלו ירדו כדאמר לקמן 
בברייתא (דף פו.) אליבא דרבי 

   ומוקמינן מתניתין אליביה:
דם עולה או . דכ''ש ארישא

אימורים בני הקטרה נינהו אם 
לא נפסלו והני כיון דמשלה בהן 
האור קדשינהו כמה שהן 

   פסולין:
אבל עצמות וגידים לאו בני 

. דאמרינן לקמן הקטרה נינהו
(שם) מועשית עולותיך הבשר 
והדם הלכך לא שייכא בהו 

  משלה אור לקדשינהו:
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        פו, אפו, אפו, אפו, א    ––––    פה, בפה, בפה, בפה, ב . 11
ָנה           ִמׁשְ

ים,   ֵיְרדּו:  -ְוֵאּלּו ִאם ָעלּו  י ֳקָדׁשִ ר ָקְדׁשֵ ׂשַ   ּבְ
ים,  ים ַקּלִ ר ֳקָדׁשִ   ּוְבׂשַ

  ּומֹוַתר ָהעֹוֶמר, 
ֶחם,  י ַהּלֶ תֵּ   ּוׁשְ

ִנים,    ְוֶלֶחם ַהּפָ
ָיֵרי ְמָנחֹות,    ּוׁשְ

טֹוֶרת.    ְוַהּקְ
  

ים,  י ְכָבׂשִ ָראׁשֵ ּבְ ֶמר ׁשֶ   ַהּצֶ
ים,  ָיׁשִ ְזַקן תְּ ּבִ ָער ׁשֶ   ְוׂשֵ

  ְוָהֲעָצמֹות, 
יִדים,    ְוַהּגִ
ְרַנִים,    ְוַהּקַ
ָלַפִים     –ְוַהטְּ

ֵהם  ְזַמן ׁשֶ ִרים   ּבִ   ַיֲעלּו,    -ְמחּוּבָ
ֶנֱאַמר:   . (ויקרא א, ט)  598"לֵהן ֶאת ַהּכֹ יר ַהּכֹ "ְוִהְקִט  ׁשֶ

יְרׁשּו    לֹא ַיֲעלּו,    -ּפֵ
ֱאַמר: ּנֶ יָת עֹ  ׁשֶ ם""ְוָעׂשִ ר ְוַהּדָ ׂשָ    .(דברים יב, כז) 599לֶֹתיָך ַהּבָ

  

ָמָרא                         ּגְ

ַנןּתָ     :נּו ַרּבָ

ָחה"ֵהן ֶאת ַהּכֹ "ְוִהְקִטיר ַהּכֹ " ְזּבֵ    ,ָהֲעָצמֹות    :ְלַרּבֹות – (ויקרא א, ט) ל ַהּמִ
יִדים,    ְוַהּגִ
ְרַנִים    ,ְוַהּקַ

ָלַפִים.    ְוַהטְּ
ְרׁשּו?    ָיכֹול ֲאִפיּלּו ּפֵ

ְלמּוד לֹוַמר:  יָת עֹ תַּ ם""ְוָעׂשִ ר ְוַהּדָ ׂשָ   . (דברים יב, כז) לֶֹתיָך ַהּבָ
ר ְוָדם,   ׂשָ  ִאי ּבָ

ר ְלַג    פו,א ׂשָ יִדין ַוֲעָצמֹות, ְוַיֲעֶלה ּבָ ַח? ָיכֹול ַיֲחלֹוץ ּגִ י ִמְזּבֵ   ּבֵ
ְלמּוד לֹוַמר:   . (ויקרא א, ט) "לֵהן ֶאת ַהּכֹ "ְוִהְקִטיר ַהּכֹ  תַּ

יַצד?    ָהא ּכֵ
ִרין    ַיֲעלּו,  -ְמחּוּבָ

יְרׁשוּ  רֹ -ְוִאם ּפֵ ַח ֲאִפיּלּו ֵהן ּבְ ְזּבֵ   . "ֵיְרדוּ  –אׁש ַהּמִ
  

ָאַמר ְמַעּתְ ֵליּה ּדְ ׁשָ א ּדְ ּנָ יְרׁשּו ֵיְרדּו? ַר  :ַמאן ּתַ י ִהיא. ּפֵ   ּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָחה"ֵהן ֶאת ַהּכֹ "ְוִהְקִטיר ַהּכֹ " ְזּבֵ    ,ָהֲעָצמֹות    :ְלַרּבֹות – (ויקרא א, ט) ל ַהּמִ

יִדין    ,ְוַהּגִ
ְרַנִים    ,ְוַהּקַ

ָלַפִים יְרׁשּו.  - ְוַהטְּ   ֲאִפיּלּו ּפֵ
ים א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ יָת עֹ  :ְוֶאּלָ ם"ְוָעׂשִ ר ְוַהּדָ ׂשָ   ? (דברים יב, כז) "לֶֹתיָך ַהּבָ

ה ַמֲחִזיר - לֹוַמר ְלָך: ִעיּכּוֵלי עֹוָלה    ,ַאתָּ
ה ַמֲחִזיר    ִעיּכּוֵלי ִגיִדין ַוֲעָצמֹות.  -ְוִאי ַאתָּ

י   אֹוֵמר,  ַרּבִ
תּוב ֶאָחד אֹוֵמר:  ָחה"ֵהן ֶאת ַהּכֹ "ְוִהְקִטיר ַהּכֹ ּכָ ְזּבֵ ה,  - ל ַהּמִ   ִריּבָ

יָת ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר:  ם" עֹ "ְוָעׂשִ ר ְוַהּדָ ׂשָ   ִמיֵעט,      - לֶֹתיָך ַהּבָ
יַצד    ?ָהא ּכֵ
ִרין    ַיֲעלּו,  -ְמחּוּבָ

יְרׁשּו  רֹ -ּפֵ ַח ֵיְרדוּ ֲאִפיּלּו ֵהן ּבְ ְזּבֵ   .  "אׁש ַהּמִ

                                                           
ה 598 ה ֵריַח ִניחֹוַח ַליהֹוָ ֵ ָחה עָֹלה ִאׁשּ ְזּבֵ ִים ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּכֹל ַהּמִ ּמָ  ְוִקְרּבֹו ּוְכָרָעיו ִיְרַחץ ּבַ

ר ְוַהּדָ  599 ׂשָ יָת עֹלֶֹתיָך ַהּבָ ר ּתֹאֵכלְוָעׂשִ ׂשָ ח ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְוַהּבָ ֵפְך ַעל ִמְזּבַ ָ ח ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְוַדם ְזָבֶחיָך ִיׁשּ   ם ַעל ִמְזּבַ

  רש"י
  מתני' 

. ואף על פי ואלו אם עלו ירדו
שכשרין דלא שייך בהו מזבח 

   כלל:
. שעלתה על מזבח והקטורת

   החיצון דהא לאו ראוי הוא:
. רישא הצמר שבראשי הכבשים

דבבא אחריתי היא ובהדי 
עצמות וגידין קתני לה וכמשפטן 
שבראשי כבשי של עולה שהראש 
אינו בכלל הפשט וקרב עם עורו 
כדאמר בשחיטת חולין בפ''ב 

ם שישנן (כז.) אין לי אלא נתחי
בכלל הפשטה וישנן בכלל 
הקטרה מנין לרבות את הראש 
שכבר הותז בשחיטה שאע''פ 
שאינו בהפשטה ישנו בהקטרה 
ת''ל כו' ויש צמר בגובה ערפו 

   אצל ראשו:
  . עולה:וכן שער שבזקן תישים

  
  גמ' 

   . מצוה מוטלת עליו:יכול יחלוץ
. ומתני' מאן שמעת ליה כו'

   אליביה אתיא:
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י"    : ....אֹוֵמר ַרּבִ

יְרׁשּו  ַח ֵיְרדוּ  -ּפֵ ְזּבֵ רֹאׁש ַהּמִ   600."ֲאִפיּלּו ֵהן ּבְ
  

י  ָאַמר    :ֵזיָראַרּבִ
ה י ַמּטָ ַלּפֵ יְרׁשּו ּכְ ּפֵ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ

י ַמְעָלה  ַלּפֵ ִריבּו ְלִעיּכּול -ֲאָבל ּכְ ִאּקַ   . ַקרּוֵבי הּוא ּדְ
  

יְרׁשוּ    ?! ַוֲאִפיּלּו ּפֵ
  

הָאַמר     :ַרּבָ
יְרׁשּו ְלַאַחר ְזִריָקה :ָהִכי ָקָאַמר ּפֵ א ׁשֶ נּו, ֶאּלָ   . לֹא ׁשָ

יְרׁשּו קֹוֶדם זְ    , ִריָקהֲאָבל ּפֵ
ִריִתיְנהוּ  יֵני, ֲאַתאי ְזִריָקה ּוׁשְ ַסּכִ א ּדְ ְייהּו ַקּתָ ד ִמיּנַ   . ֲאִפיּלּו ְלֶמְעּבַ

  
י ָהא  י  ָאַמרּדְ ָסַבר ָלּה ּכִ ּום  יֹוָחָנןַרּבִ י ִמׁשּ ָמֵעאלַרּבִ   : ִיׁשְ

עֹוָלה ויקרא ז, ח)( 601"לֹו ִיְהֶיה" :ֶנֱאַמר   ,ּבְ
ם,  ז, ז) (ויקרא 602לֹו ִיְהֶיה"" :ְוֶנֱאַמר ָאׁשָ   ּבְ

ם  ִרין -ָמה ָאׁשָ   , ַעְצמֹוָתיו מּוּתָ
ִרין.   -ַאף עֹוָלה    ֲעָצמֹות מּוּתָ

  
   ,מּוְפֵני

ִאי ָלא מּוְפֵני א ְלִמיְפַרךְ , ּדְ ָא : ִאיּכָ רַמה ּלְ רֹו מּוּתָ ׂשָ ן ּבְ ּכֵ ם ׁשֶ   ! ׁשָ
ִתיב - "לֹו ִיְהֶיה"   . ְיֵתיָרא ּכְ

  
ר ַאֲהָבהְמִתיב  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ

ֶהן, " ים, ִלְפֵני ְזִריָקה מֹוֲעִלין ּבָ   ַעְצמֹות ֳקָדׁשִ
ֶהן ְלַאַחר   . ְזִריָקה ֵאין מֹוֲעִלין ּבָ

ֶהן ְלעֹוָלם ל עֹוָלה מֹוֲעִלין ּבָ   ! "ְוׁשֶ
  

ל עֹוָלה, : ֵאיָמא יְרׁשוּ ְוׁשֶ ֶהן,  -ִלְפֵני ְזִריָקה   ּפֵ   ֵאין מֹוֲעִלין ּבָ
ֶהן -ְלַאַחר ְזִריָקה    ְלעֹוָלם.  מֹוֲעִלין ּבָ

  
י ּדְ ּוְפִליָגא    ֶאְלָעָזר, ַרּבִ

י  ָאַמרּדְ    : ֶאְלָעָזרַרּבִ
יְרׁשּו  ֶהם,  -ִלְפֵני ְזִריָקה   ּפֵ   מֹוֲעִלין ּבָ

   .לֹא מֹוֲעִליןוְ  - לֹא ֶנֱהִנין -ְלַאַחר ְזִריָקה 
  

                                                           
  תיקון גירסה על פי פרוש רש"י והגהת תוס' ד"ה לא שנו ושיטה מקובצת 600
ר ִהְקִריב ַלּכֵֹהן ל 601 ְקִריב ֶאת עַֹלת ִאיׁש עֹור ָהעָֹלה ֲאׁשֶ   ֹו ִיְהֶיהְוַהּכֵֹהן ַהּמַ
ר ּבֹו לֹו ִיְהֶיה 602 ר ְיַכּפֶ ם ּתֹוָרה ַאַחת ָלֶהם ַהּכֵֹהן ֲאׁשֶ ָאׁשָ את ּכָ ַחּטָ   ּכַ

  רש"י
. דרך ירידה ומתרחקי מטה כלפי

   מן המערכה:
. לצד המערכה אין זו כלפי מעלה

פרישות אלא קריבה אצל 
  העיכול של אש:

. נראה בעיני שחסר ואפי' פירשו
מן הגירסא ולמאי דגרס ה''פ 
ואפי' פירשו בתמיה והא 

   מחוברין יעלו הוא דקאמר:
. דקאמר פירשו ירדו לא שנו

ומיהו איתנהו בכלל קדשים 
פירשו לאחר זריקה דכיון אלא ש

דבשעת זריקה מחוברים הוו 
קובעתן זריקה למזבח וכי פירשו 

   הוו להו קדשים פסולין:
. דבשעת אבל פירשו לפני זריקה

זריקה לאו בני מזבח היו אתאי 
   זריקה ושריתינהו להדיוט:

. כי היכי למיעבד קתא דסכיני
דשריא בשר לגבי מזבח דלהכי 

י קאי קשריא נמי עצמות למא
דקיימי והיינו הנאת כהנים כרבי 

   ישמעאל:
. עור העולה אשר לו יהיה בעולה

הקריב לכהן לו יהיה ונאמר לו 
יהיה באשם כחטאת כאשם 
תורה אחת להם הכהן [וגו'] לו 

   יהיה:
 .מה אשם עצמותיו מותרין

שהרי אף בשרו מותר ואי משום 
נותר דבשריפה לא שייך נותר 
 אלא במידי דבר אכילה כדכתיב

(ויקרא ז) והנותר מבשר הזבח 
. יתירא הוא דמצי לו יהיה וגו':

למיכתב עור העולה אשר הקריב 
   לכהן לו יהיה למה לי:

. כגון עצמות קדשים הנאכלין
חטאת ואשם מועלין בהן דאין 

   כאן שעת היתר לכהנים:
   . אדרבה:ופליגא דר''א

פירשו לפני זריקה מועלין בהן 
לאו  . דכיון דפירשו אינהולעולם

בני הקטרה נינהו לא אהני להו 
   זריקה ובאיסורייהו קיימי:

. פירשו לאחר זריקה לא נהנין
מדרבנן ולא מועלין כרבי 
ישמעאל דגמר מלו יהיה דאשם 
ואשם פירשו לאחר זריקה הוא 
דבהדי בשר אישתרו בזריקה 

  לכהנים:
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ַח  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ְקעּו ֵמַעל ּגַ ּפָ ן ׁשֶ   יר. לֹא ַיֲחזִ  -ְוכּוּלָ
ַח  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ְקָעה ֵמַעל ּגַ ּפָ ֶחֶלת ׁשֶ   לֹא ַיֲחִזיר.  -ְוֵכן ּגַ

ַח,  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ְקעּו ֵמַעל ּגַ ּפָ   ֵאיָבִרים ׁשֶ
  ַיֲחִזיר,     -קֹוֶדם ֲחצֹות 

ֶהן    .ּומֹוֲעִלין ּבָ
  לֹא ַיֲחִזיר,    -ְלַאַחר ֲחצֹות 

ֶהם   . ְוֵאין מֹוֲעִלין ּבָ
  

ְזּבֵ  ַהּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ׁש ֶאת ָהָראּוי לוֹ ּכְ ׁש.  - ַח ְמַקּדֵ ֶבׁש ְמַקּדֵ ְך ַהּכֶ   ּכָ
ׁשִ  ֶבׁש ְמַקּדְ ַח ְוַהּכֶ ְזּבֵ ַהּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ין - ין ֶאת ָהָראּוי ָלֶהןּכְ ׁשִ ִלים ְמַקּדְ ְך ַהּכֵ   .  ּכָ

   

ָמָרא                         ּגְ

ֵמי? ֵה    יִכי ּדָ
ׁש  הּו ַמּמָ ִאית ּבְ   ! ת ַנִמיֲאִפיּלּו ְלַאַחר ֲחצוֹ  -ִאי ּדְ
ׁש  הּו ַמּמָ ֵלית ּבְ   ֲאִפיּלּו קֹוֶדם ֲחצֹות ַנִמי לֹא!  -ִאי ּדְ

  
     ,לֹא ְצִריָכא

ִריִרי   פו,ב ׁשְ   . ּבִ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

  :ַרבָאַמר 
תּוב ֶאָחד אֹוֵמר:  ְיָלה ּכָ ל ַהּלַ   , (ויקרא ו, ב) 603"ְוִהְקִטיר"ּכָ

תּוב ֶאָחד אֹוֵמר:  ְיָלה..ְוּכָ ל ַהּלַ    !ג)-(ויקרא ו, ב 604". ְוֵהִרים"ּכָ
ֵקיהוּ    , ֶחְציֹו ְלַהְקָטָרה, ַחּלְ

  . ְוֶחְציֹו ַלֲהָרָמה
  

ֲהָנאְמִתיב     :ַרב ּכָ
ָכל " ַח  יֹוםּבְ ְזּבֵ ֶב  - ּתֹוֵרם ֶאת ַהּמִ ָפָניו אוֹ ִמְקרֹות ַהּגֶ   ֵמַאֲחָריו,  ר אֹו ָסמּוְך לֹו, ִמּלְ

יּפּוִרים  יֹום ַהּכִ ֲחצֹות,  -ּבְ   ּבַ
ְר  מֹוֶרת ָהִראׁשֹוָנה -ָגִלים ּבָ ַאׁשְ   . "ּבְ

ךְ  ְעּתָ אֹוַרְייָתא :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ִמיַנן ְוֵהיִכי ְמַאֲחִריַנן, ֵמֲחצֹות ּדְ   !ֵהיִכי ְמַקּדְ
  

א י יֹוָחָנן ָאַמר 605ֶאלָּ   : ַרּבִ
ֱאַמר ּנֶ ַמע ׁשֶ ׁשְ ְיָלה" :ִמּמַ ל ַהּלַ ַעד ַהּבֹ , (ויקרא ו, ב) "ּכָ   ? ֶקרֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר   ? (ויקרא ו, ב) ֶקר"ּבֹ ה"ַעד  :ַמה תַּ

ן ּבֹ  ל ַלְיָלהּתֵ   , ֶקר ְלָבְקרֹו ׁשֶ
ל יֹוָמא ְך ּכָ י.  - ִהְלּכָ ֶבר ַסּגֵ רֹות ַהּגֶ   ִמּקְ

א  ּום חּוְלׁשָ יּפּוִרים, ִמׁשּ יֹום ַהּכִ דֹול כֹ ּדְ ּבְ   ֵמֲחצֹות.  -ֵהן ּגָ
נֹות י ָקְרּבָ ְנִפיׁשִ ְרָגִלים, ּדִ ָרֵאל ָקְדִמי ָאתּו ּדְ  ,ּבָ מֹוֶרת ָהִראׁשֹוָנה,  -ִיׂשְ   ֵמַאׁשְ

ְדָקָתֵני ֵסיָפא ָרֵאל" :ּכִ ׂשְ ָהְיָתה ֲעָזָרה ְמֵלָאה ִמּיִ ַעת ַעד ׁשֶ ֶבר ַמּגַ ית ַהּגֶ   .  "לֹא ָהְיָתה ְקִרּיַ

                                                           
ְיָלה ַעד ַהּבֹ  603 ל ַהּלַ ַח ּכָ ְזּבֵ ָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה ִהוא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ ַח ּתּוַקד ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָ ְזּבֵ   ּבוֹ ֶקר ְוֵאׁש ַהּמִ
ר ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהעָֹלה 604 ן ֲאׁשֶ ׁשֶ רֹו ְוֵהִרים ֶאת ַהּדֶ ׂשָ ׁש ַעל ּבְ ַח  ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְלּבַ ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ ַח ְוׂשָ ְזּבֵ   ַעל ַהּמִ
605

א    ְוֵהיִכי ְמַאֲחִריַנןְוֵהיִכי ְמַאֲחִריַנןְוֵהיִכי ְמַאֲחִריַנןְוֵהיִכי ְמַאֲחִריַנןבמהדורת וילנא (  אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ   ).ֶאּלָ

  רש"י
  מתני' 

. הנך פסולין שעלו דתנן וכולן
וגידים בהן לא ירדו בין עצמות 

   שהעלן מחובר ועכלתן האש:
   . לארץ:שפקעו מעל המזבח

   . א''צ להחזיר:לא יחזיר
. בגמרא מפרש קודם חצות יחזיר

   טעמא:
. דאכתי בני מזבח ומועלין בהן

   נינהו:
. דכיון דהוו להו ואין מועלין בהן

כמעוכלין כדמפרש בגמרא הוו 
להו דבר שנעשית מצותו ואין 

   מועלין בו:
  

  גמ' 
. שנשרפו דלית בהו ממשאי 

  כולן:
. קשין שנתקשו מחמת בשרירי

האש ששלטה בכולן ונשרפו אלא 
שלא נעשו פחם אלא כעצים 

   יבישים הם מתוכם:
. דבחצות תליא מנהני מילי

   מילתא:
כתוב אחד אומר כל הלילה 

. על מוקדה על המזבח והקטיר
כל הלילה עד הבקר דהיינו 

   הקטרה:
. וכתוב אחד אומר כל הלילה

וסמיך ליה והרים את הדשן 
וע''כ אכל הלילה קאי דהא לא 
כתיב ולבש הכהן בבקר מדו בד 
אלא כל הלילה עד הבקר ולבש 

   והרים כן שמעתי בסדר יומא:
. דלא הוי עיכול חציו להקטרה

   אי לאו דשן ממש הוא:
. אפי' קשין שבהן וחציו להרמה

ראויין להרמה וקרויין דשן 
מר ומיהו בשר ממש ליכא למי

   דמיקרי דשן:
. אדרב דאמר מתיב רב כהנא

חציו להרמה דמשמע דקודם 
חצות לאו שעת הרמה היא 

   אפילו מן הנעשין דשן:
. תרומת הדשן מלא היו תורמין

   מחתה ונותנה במזרחו של כבש:
. וברגלים מאשמורת הראשונה

ומשום דנפישי קרבנות ונפיש 
דשן וצריך להעלותן לתפוח 

את שבאמצע המזבח ולסדר 
המערכה בלילה שיוכלו לשחוט 
ולהעלות התמיד בעלות השחר: 
ה''ג ואי חצות דאורייתא היכי 
מקדמינן ל''ג והיכי מאחרינן: 
  א''ר יוחנן גרס ולא גרסינן אלא:



353  ""ַהִּמְזֵּבַח  –מסכת זבחים פרק ט' 

        פז, אפז, אפז, אפז, א    ––––פו, ב פו, ב פו, ב פו, ב  . 14
ַמר    :ִאיּתְ

יְרׁשּו קֹוֶדם ֲחצֹות, ְוֶהֱחִזיָרן ַאַחר ֲחצֹות,    ּפֵ
  ָאַמר:   הַרּבָ 

ִני    פז,א ן -ֲחצֹות ׁשֵ ְלּתָ   . עֹוּכַ
א   ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ

ַחר  ַ ן –ַעּמּוד ַהׁשּ ְלּתָ   .עֹוּכַ
  

י    : ַרבָאְמִרי ּבֵ
אּדְ ַמאי ַטְעָמא     ?ַרב ִחְסּדָ

ה ִליָנה ֵאין עֹוׂשֶ ה ִעיּכּול ,ּוַמה ֲחצֹות ׁשֶ ה ִליָנה, ֵאינֹו ּדִ  - עֹוׂשֶ עֹוׂשֶ ַחר ׁשֶ ַ ה ִעיּכּול?ַעּמּוד ַהׁשּ עֹוׂשֶ    !ין ׁשֶ
  

יְרׁשּו קֹוֶדם ֲחצֹות ְוֶהֱחזִ  ַחרּפֵ ַ    :יָרן ְלַאַחר ַעּמּוד ַהׁשּ
ה   ָאַמר:  ַרּבָ

ִני  ן –ֲחצֹות ׁשֵ ְלּתָ    .עֹוּכַ
א   ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ

ֶהן ִעיּכּול ְלעֹוָלם   . ֵאין ּבָ
  

  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 
רֹ ּדַ ּוַמאן ֵליָמא ָלן  ָיא ְלהּו ִעיּכּולאׁש ֲחצֹות ּבְ ּוְ ַח ְמׁשַ ְזּבֵ   ?  ַהּמִ

ָיא ְלהּו ִעיּכּול ּוְ ָחא ְלהּו ְמׁשַ ּכְ ְמׁשַ ל ֵהיָכא ּדִ יְלָמא ּכָ   ! ּדִ
  

ם ְלחּו ִמּתָ    :ׁשָ
ַרב יֹוֵסף :ִהְלְכָתא    .ּכְ

  
ַמר ַנִמי    :ִאיּתְ

א ָאַמר ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרּבִ
יְרׁשּו קֹוֶדם ֲחצֹות ְוֶהֱחִזיָרן ַא    , לֹא ֶנֱהִנין  -ַחר ֲחצֹות ּפֵ

  . ְולֹא מֹוֲעִלין
  

א  ּנָ ָראְוֵכן ּתָ ר ַקּפָ   : ּבַ
יְרׁשּו קֹוֶדם ֲחצֹות ְוֶהֱחִזיָרן ְלַאַחר ֲחצֹות "   . "יֹוְצִאין ִמיֵדי ְמִעיָלה -ּפֵ
  

אָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ
םּדְ ְוִכי ֵמַאַחר  ְלחּו ִמּתָ    :ׁשָ

ַרב יוֹ    , ֵסףִהיְלְכָתא ּכְ
א ְוָאַמר ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ   , ַרּבִ

ֵני  ָראְוֵכן ּתָ ר ַקּפָ   , ּבַ
ִליִגי ַמאי ּפְ א ּבְ ה ְוַרב ִחְסּדָ    ?ַרּבָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֵמִניםּבִ    .ׁשְ
        
        

  רש"י
. שרירי דידהו חצות שני עוכלתן

   חצות שני של ליל המחרת:
. לאותו שעל שאינו עושה לינה

הארץ שהרי כל הלילה כשר 
להעלותן מן הארץ ולמזבח 

ילין חלב חגי עד בקר  דכתיב לא
   הא כל הלילה ילין:

   . לשרירי דמערכה:עושה עיכול
. וכל אין בהן עיכול לעולם

שפוקעין יחזיר ומועלין בהן עד 
   שיעשו דשן:

. כל היכא דמשכחת להו כו'
הלכך פרשו קודם חצות נמי הרי 
הן עיכול בחצות ואפילו החזירן 
לאחר חצות: אין מועלין בהן 

ן ויצאו מידי ולא צריך להחזיר
   מעילה גרסי' ולא נהנין מדרבנן:

. נמי כרב וא''ר חייא בר אבא
   יוסף:

   . כרב יוסף:וכן תני בר קפרא
. רבה ורב חסדא במאי פליגי

   לומר דלא הוי עיכול בחצות:
. אפילו הוקשו לא בשמינים

הויא עיכול דשומנן מעכבן 
  מליעשות דשן:
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יּה  ָעא ִמיּנֵ הֵמ  ָרָבאּבְ   : ַרּבָ

רֹ  ַח ִליָנה מֹוֶעֶלת ּבְ ל ִמְזּבֵ רֹ , אׁשֹו ׁשֶ ַח אֹו ֵאיָנּה מֹוֶעֶלת ּבְ ל ִמְזּבֵ   ? אׁשֹו ׁשֶ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ֲעָזָרה ָאְמַרּתְ , לֹא ָיְרדוּ ּדְ  :ִאיֵליָמא א ָלנּו ּבַ ּתָ רֹ  - לֹא ֵיְרדוּ , ָהׁשְ ַח ּבְ ל ִמְזּבֵ ֲעָיא -אׁשֹו ׁשֶ    !?ִמיּבָ

א יַנן ָלּה   : ָיְרדוּ ּדְ  ,ְוֶאּלָ ְלָחן ְמַדּמִ   , ְלׁשֻ
ְתַנן    :ּדִ

ְלָחן" ֻ לּום ֲאִפיּלּו ֵהן ַעל ַהׁשּ ָכְך ּכְ ים ֵאין ּבְ   , (מנחות ק.) "ָיִמים ַרּבִ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

יַנן   ? ְלַקְרַקע ְמַדּמִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
רֹ  ַח ֵאין ִליָנה ּבְ ל ִמְזּבֵ   . אׁשֹו ׁשֶ

  
יּה  ָלּה ִמיּנֵ   אֹו לֹא? , ִקיּבְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַמר ִאיּתְ    :ּדְ

ֲעָזָרה נּו ּבַ ּלָ ר ְוהוֹ  - ֵאיָבִרים ׁשֶ ְיָלהְמַקּטֵ ל ַהּלַ   . ֵלְך ּכָ
רֹ  ַח ָלן ּבְ ל ִמְזּבֵ ר ְוהֹוֵלְך ְלעֹוָלם -אׁשֹו ׁשֶ   . ְמַקּטֵ
   :ָיְרדוּ 
ה   ָאַמר: ַיֲעלּו,  ַרּבָ
  . ָאַמר: לֹא ַיֲעלוּ  ָרָבא

  
יּה  ָלּה ִמיּנֵ ּה: לֹא ִקיּבְ ַמע ִמיּנָ   . ׁשְ

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
        
        

  רש"י
. אותן שמצאן אילימא דלא ירדו

ר בראש המזבח שלא בשח
   במערכה:

. מן המזבח לאחר אלא דירדו
עמוד השחר מיבעי לך מי הוי 
כשאר לנים ונפסלים בעמוד 
השחר ותנן בפסולים כך אם 

   ירדו לא יעלו:
. ולא או דילמא אין לינה מועלת

   נפסלו ויחזור ויעלם:
. למזבח שאין לשלחן מדמינן לה

לחם הפנים נפסל עליו אם לן בו 
   :לאחר זמנו

דתנן אפי' היה על השלחן ימים 
. במנחות תנן לה סידר את כו'

הלחם ואת הבזיכין באחד בשבת 
והקטיר את הבזיכין [בשבת] 
פסולה לפי שמחוסרים בשבת 
זמן שצריכין לעמוד עליו שבעת 
ימים כיצד יעשה זה שסידרם 
באחד בשבת יניחנה לשבת 

   הבאה שאפי' היא כו':
 או דילמא לקרקע עזרה מדמינן

. דהא רצפת בנין היא כמותה לה
   ולא כלי שרת כשלחן:

. דאפילו מקטיר והולך לעולם
אמרינן לינה מועלת בראש 
המזבח מסקינן להו במערכה 

   שהרי פסולין שעלו לא ירדו:
. דלינה מועלת רבא אמר לא יעלו

והוו להו פסולין וכיון דירדו לא 
  יעלו:
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ׁש " ַח ְמַקּדֵ ְזּבֵ ַהמִּ ם ׁשֶ ׁשֵ ׁש.  - ֶאת ָהָראּוי לוֹ  ּכְ ֶבׁש ְמַקּדֵ ְך ַהּכֶ   ּכָ

ין ֶאת ָהָראּוי ָלֶהן ׁשִ ֶבׁש ְמַקּדְ ַח ְוַהּכֶ ְזּבֵ ַהּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ין - ּכְ ׁשִ ִלים ְמַקּדְ ְך ַהּכֵ    ."ּכָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ַח "ַהּנֹ" ְזּבֵ ּמִ ִין? - (שמות כט, לז) 606"ֵגַע ּבַ ֶבׁש ִמּנַ ַח, ּכֶ א ִמְזּבֵ    ֵאין ִלי ֶאּלָ

ְלמּוד לֹוַמר ַח"" :תַּ ְזּבֵ   . )כח-שמות ל, כו( 607ֶאת ַהּמִ
ִיין?  ֵרת ִמּנַ ֵלי ׁשָ   ּכְ

ְלמּוד לֹוַמר ל ַהּנֹ :תַּ ׁש""ּכָ ֶהם ִיְקּדָ   . "(שמות ל, כט) 608ֵגַע ּבָ
  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ י יֹוָחָנןֵמ  ֵריׁש ָלִקיׁש ּבְ   : ַרּבִ
סּולִ  ׁשּו ֶאת ַהּפְ ַקּדְ ּיְ ֵרת ַמהּו ׁשֶ ֵלי ׁשָ   ין? ּכְ

  
    :ָאַמר ֵליּה 

ִניתּוָה  ין ֶאת ָהָראּוי ָלֶהן": ּתְ ׁשִ ֶבׁש ְמַקּדְ ַח ְוַהּכֶ ְזּבֵ ַהּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ין - ּכְ ׁשִ ִלים ְמַקּדְ ְך ּכֵ   ! "ּכָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ֵעי ִלי.  ֵרב ָקִמיּבָ ה ִליּקָ ִחיּלָ   ְלַכּתְ

  
ֵניָנא   : ָהא ַנִמי ּתָ

סּוִלין ְוָזְרקוּ "   פז,ב לּו ּפְ יּבְ ּקִ מוֹ ׁשֶ   , (זבחים פד.) " ֶאת ּדָ
סּוִלין לּו ּפְ יּבְ ּקִ סּוִלין, ַמאי ָלאו ׁשֶ   ! ְוָזְרקּו ּפְ

  
סּוִלין לּו ּפְ יּבְ ּקִ   , לֹא, ׁשֶ

סּוִלין ְרקּו ּפְ ּזָ   .  ִאי ַנִמי ׁשֶ
   

  
  
  

                                                           

ר ַע  606 ַכּפֵ ְבַעת ָיִמים תְּ ׁש ׁשִ ַח ִיְקּדָ ְזּבֵ ּמִ ל ַהּנֵֹגַע ּבַ ים ּכָ ַח קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ְזּבֵ תָּ אֹתֹו ְוָהָיה ַהּמִ ׁשְ ַח ְוִקּדַ ְזּבֵ   ל ַהּמִ
ְחתָּ בֹו ֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ְוֵאת ֲארֹון ָהֵעֻדת כוכוכוכו  607 ֶליָה ְוֵאת ִמזְ 	כזכזכזכז. ּוָמׁשַ נָֹרה ְוֶאת ּכֵ ָליו ְוֶאת ַהּמְ ל ּכֵ ְלָחן ְוֶאת ּכָ ֻ טֶֹרתְוֶאת ַהׁשּ ח ַהּקְ ח ָהעָֹלה ְוֶאת 	כחכחכחכח. ּבַ ְוֶאת ִמְזּבַ

ּנוֹ  ּיֹר ְוֶאת ּכַ ָליו ְוֶאת ַהּכִ ל ּכֵ   ּכָ
ׁש  608 ֶהם ִיְקּדָ ל ַהּנֵֹגַע ּבָ ים ּכָ תָּ אָֹתם ְוָהיּו קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ׁשְ   ְוִקּדַ

  רש"י
. ומשחת את המזבח את המזבח

כבש: ה''ג כלי שרת לרבות את ה
   מניין כל הנוגע בהן יקדש:

. הוא סבור מהו שיקדשו פסולין
לענין פדיון קמיבעיא ליה כגון 
מנחה טמאה שקדשה בכלי שרת 
מי קדשה קדושת הגוף ולא 
נפקא להו לחולין דקדשה כלי 
אע''פ שהיא טמאה או לא קדשה 
ותנן המנחות והנסכים שנטמאו 
יש [להם] פדיון ואם משקדש 

   לי נטמאו אין להם פדיון:בכ
. דמקדשין ואין א''ל תניתוה

   להם פדיון:
א''ל לכתחילה ליקרב קמיבעיא 

   . ולא לענין פדיון:לי
. ושקבלו פסולין וזרקו את דמו

 מאי לאו אם עלה הבשר לא ירד:
שקיבלו פסולין והדר זרקו 
פסולין ולמה לי זרקו מקבלה 
איפסלה לה אי לאו לאשמועינן 

פסולין הוא דהוו טעמא דזרקו 
איברים בתורת אם עלו לא ירדו 
ולכתחלה לא יעלו דתפסל בשר 
בזריקת פסולין הא זרקו כשרין 
לכתחלה נמי יעלו האיברים 
דזריקה מעליא הוא ואע''ג 
דקיבלו פסולין משום דקדשיה 
כלי שרת ליזרוק לכתחלה: אי 

. ומשום היא נמי שזרקו פסולין
גופא איצטריך לאשמועינן אם 

איברים לא ירדו ואף על פי עלו 
  שנפסלו בזריקה:



356                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        פח, אפח, אפח, אפח, א    ––––פז, ב פז, ב פז, ב פז, ב  . 17
ַח  ֵמי -ֲאִויר ִמְזּבֵ ַח ּדָ ִמְזּבֵ   אֹו לֹא? , ּכְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַה " ם ׁשֶ ׁשֵ ׁש ּכְ ַח ְמַקּדֵ ְזּבֵ ׁש  -ּמִ ֶבׁש ְמַקּדֵ ְך ּכֶ   . "ּכָ
ֵמי,  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ֶכֶבׁש ּדָ ֶבׁש ַנִמי ָלאו ּכְ ֵמי ֲאִויר ּכֶ ַח ּדָ ִמְזּבֵ ַח ָלאו ּכְ   ֲאִויר ִמְזּבֵ

ַח? ֲהָוה ֵליּה ָירּוד ְזּבֵ ֶבׁש ַלּמִ יק ֵליּה ִמּכֶ   ! ֵהיִכי ַמּסֵ
  

ָנַגד ֵליּה    . ּדְ
  

ַח  ְוָהא ֲאִויר ֵיׁש  ְזּבֵ ֶבׁש ַלּמִ ין ּכֶ   !  ּבֵ
  

ֶבׁש    ֶבׁש, כֶ כְּ  -רּוּבֹו ַלּכֶ
ַח  ְזּבֵ ַח. כְּ  -רּוּבֹו ַלּמִ   ִמְזּבֵ

  
ָבֵעי  יְפׁשֹוט ֵמָהא ָהא ּדְ ר ָחָמאתִּ   : ָרִמי ּבַ

  ? אֹו לֹא, ֵיׁש ִחיּבּור ְלעֹוִלין
יְפׁשֹוט    ֵיׁש ִחיּבּור! ּדְ תִּ

  
ָיא,    ָהא ָלא ַקׁשְ

יְפׁשֹוט    .ּתִ
  
ר ַרב ָחָנןְתִקיף ָלּה ַמ    : ָרָבא ּבַ

ֵמי,  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ַח ּדָ ִמְזּבֵ ַח ּכְ   ֲאִויר ִמְזּבֵ
ָבה , עֹוַלת ָהעֹוף ַמֲחׁשָ ָפְסָלה ּבְ ַחּתְ ָלּה?  -ּדְ ּכַ   ֵהיִכי ַמׁשְ

ַח    ! ָהא ַקְלָטּה ִמְזּבֵ
  

יַמְתִקיף ָלּה  ר ַאׁשִ יִמי ּבַ   : ַרב ׁשִ
ה לֹא ּמָ   ? ַאּלָ

ַחּתְ  ּכַ גֹון  ַמׁשְ   ָאַמר: ּדְ ָלּה ּכְ
  ! "ֲהֵריִני מֹוְלָקּה ַעל ְמָנת ְלהֹוִריָדּה ְלָמָחר ּוְלַהֲעלֹוָתּה ּוְלַהְקִטיָרּה"

  
רֹ ּדְ ָהִניָחא ְלָרָבא,  ַח, ָאַמר: ִליָנה מֹוֶעֶלת ּבְ ְזּבֵ   אׁש ַהּמִ

ה  א ְלַרּבָ רֹ ּדְ ֶאּלָ ַח, ֵליָתאָאַמר: ֵאין ִליָנה מֹוֶעֶלת ּבְ ְזּבֵ ְבּתוֹ  אׁש ַהּמִ   ! ְלַמֲחׁשַ
  

ַחּתְ ָלּה  ּכַ ה ַנִמי ַמׁשְ    ,ְלַרּבָ
גֹון  ַחר  :ֲהֵריִני מֹוְלָקּה ַעל ְמָנת"ָאַמר: ּדְ ּכְ ַ    ,ְלהֹוִריָדּה קֹוֶדם ַעּמּוד ַהׁשּ

ַחר ַ   . "ּוְלַהֲעלֹוָתּה ְלַאַחר ַעּמּוד ַהׁשּ
  

יְפׁשֹוט  יָסא ִמיָהא ּתִ ַח ּדַ ְלָהְך ּגִ ִמְזּבֵ ַח ּכְ ֵמי: ֲאִויר ִמְזּבֵ    ּדָ
ךְ  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ ֵמי :ּדְ ַח ּדָ ִמְזּבֵ ַח ָלאו ּכְ   ,ֲאִויר ִמְזּבֵ

ָמּה    פח,א ה ִמּדָ סּוָלה, ֵהיִכי ַמזֶּ את ָהעֹוף ּפְ   ! ֲהָוה ֵליּה ָירּוד? ַחּטַ
ָמּה  סּוִלים ֵהיִכי ָזֵריק ְלהּו ִמּדָ ָאר ּפְ    ?!ׁשְ

  
ע ְלהוּ  ַמּגַ    .ּדְ

  
ָאה ִהיא?   ! ּוי ִהיאִמיצּ  !ָהא ַהּזָ

ִפיָכה ִהיא!  !?ָהא ְזִריָקה   ׁשְ
  

ָכְך? ָאה ּבְ ֶרְך ַהּזָ ָכְך!  !ְועֹוד, ּדֶ ֶרְך ְזִריָקה ּבְ   ּדֶ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
רֹ  ָנַקט ְלהּו ּבְ ַח, ִאי ּדְ ְזּבֵ   ָהִכי ַנִמי. אׁש ַהּמִ

ַקְנָיא ָתַלְנהּו ּבְ י ָקָאַמר ּדְ   ? ַמאי - ּכִ
  

יקוּ     .ּתֵ

  רש"י
. אם תלה איברים פסולים אויר המזבח

   באויר ראש המזבח כמזבח דמי ולא ירדו:
   . כמזבח דמי וירדו:או לאו

. הא כי מגבה היכי מסיק לה מכבש למזבח
ליה באויר הכבש הוה ליה ירוד ותנן כך אם 

   ירדו לא יעלו:
המזבח ואינו  . גוררן עדומשני דנגד ליה

   מגביהן:
. כדאמרן ופרכינן אויר יש בין כבש למזבח

בפרק קדשי קדשים (לעיל דף סב:) וכי מטי 
   כנגד אותו אויר הוה ליה ירוד:

. מה שכנגד אויר ומשני רובו לכבש ככבש כו'
שדינן ליה בתר רובא אם רוב האבר בכבש 
שדינן ליה בתר כבש ואי רובן במזבח שדינן 

   ליה בתר מזבח:
. דלא חשבינן להו כמאן יש חבור בעולין

דמיפרת ואזלינן בהו בתר רובא או אין 
   חיבור:

. דאי אין חיבור קמא תפשוט דיש חיבור
קמא דמטא כנגד אויר איפסיל ליה 
ובכריתות (דף יד.) גרסינן ליה בלישנא 
אחרינא תיפשוט דבעי רמי בר חמא הלכו 

   באיברים אחר הרוב או לא הלכו:
   . שמליקתה בראש המזבח:עולת העוף

. דפסל בה מחשבה חוץ היכי משכחת לה
לזמנו הא קלטיה אויר המזבח דאי נמי 
אמרינן לינה מועלת בראש המזבח וקיים זה 
את מחשבתו ושהה עד למחר והקטירה בת 
הקטרה היא דהא פסולין שעלו לא ירדו וכיון 
דבת הקטרה מחר לכתחלה היא אמאי פסלה 

   בה מחשבת הקטרת מחר:
. בתמיה ולא משכחת בה פסול אלמה לא

מחשבה והא משכחת כגון שחישב עליה 
להוריד למחר לאחר שנפסל ולהעלותה 
ולהקטירה דכיון דאיקיים ליה מחשבתו תו 
לא סלקא דהא איפסל ליה בלינה השתא נמי 
אהני בה מחשבה: ופרכינן אאתקפתא דרב 

   שימי:
. איכא הניחא לרבא דאמר לינה מועלת

   כה''ג:לאשכחא ב
. אפי' קיימא למחשבתו לא אלא לרבה

מיפסל וכל שכן דמחשבה לא הויא: 
ומהדרינן לרבה נמי כו' להורידה קודם עמוד 
השחר וכיון דעמוד השחר משכחת לה 
ארצפה פסיל לה בלינה הילכך מהניא לה נמי 

   מחשבה:
. רב שימי להך גיסא מיהא תפשוט כו'

 מסיים ביה באתקפתיה הכי את בעי למילף
מיניה אויר מזבח לאו כמזבח דמי לאידך 
גיסא מצית למיפשט מינה ולמימר דכמזבח 

  דמי דאי לא כמזבח דמי:
. שמלקה בראש המזבח חטאת העוף פסולה

שלא לשמה ופסל דאף על גב דנעשית למטן 
הא אמר מר לעיל (דף סג:) מלקה בכל מקום 
במזבח כשרה ולא פסול מעלה דידיה אלא 

בפסול בראש המזבח בהזאה והיכא דמלקה 
וקי''ל בכל הפסולין אם עלו לא ירדו היכי 
שרי ליה מר להזות מדמה הרי מגביה ומתיז 

   כשאוחז בה ומזה והוה ליה ירוד:
. דמים בבהמה לר''ג דאמר שאר פסולים

   במתני' הדם פסול שעלה לא ירד:
. מדמן הרי זריקה מרחוק הוא היכי זריק

   זורק והוה ליה אויר המזבח:
. לכותל מזבח כשמזה י דמגע להוומשנ

   בחטאת העוף וכן בזריקת דם פסול:
. בתמיה מיצוי הוא ופרכינן הא הזאה היא

ולענין דמים פסולים נמי אי מגע להו שפיכה 
הוי ולא זריקה ועוד וכי דרך הזאה וזריקה 
בכך אלא לאו משום דאויר מזבח כמזבח 

   דמי:
. לעולם בעיין מהא לא תפשוט אמר רב אשי

א גברא בראש המזבח קאי ונקיט להו דה
וכה''ג לא מיבעיא לן באויר מזבח לעיל 
דהנחת גופו בראש המזבח כהנחת קרבן דמי 
וכי קמבעיא לן כגון דקאי אארעא ותלינהו 

  בקניא באויר המזבח:
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ָנה           ִמׁשְ

ח  ֵלי ַהּלַ ח,  -ּכְ ין ֶאת ַהּלַ ׁשִ   ְמַקּדְ
ֵבׁש.  -ּוִמּדֹות ָיֵבׁש  ׁשֹות ֶאת ַהּיָ   ְמַקּדְ

ֵבׁש,  ת ֶאת ַהּיָ ׁשֶ ח ְמַקּדֶ ִלי ַהּלַ   ֵאין ּכְ
ח.  ׁש ֶאת ַהּלַ   ְולֹא ָיֵבׁש ְמַקּדֵ

  
בוּ  יּקְ ּנִ ֵלי ַהּקֹוֶדׁש ׁשֶ    :ּכְ

ָהיוּ  ן ׁשֶ ֶהן ֵמֵעין ְמַלאְכתָּ ין ּבָ ֵליִמים ִאם עֹוׂשִ ין ֵהן ׁשְ ין,  - עֹוׂשִ ׁשִ   ְמַקּדְ
ין.  -ְוִאם ָלאו  ׁשִ   ֵאין ְמַקּדְ

ן  ּקֹוֶדׁש  -ְוכּוּלָ א ּבַ ין ֶאּלָ ׁשִ   .  ֵאין ְמַקּדְ
   

ָמָרא                         ּגְ

מּוֵאלַמר ָא    : ׁשְ
א ִמּדֹות נּו ֶאּלָ   , לֹא ׁשָ

ין -ֲאָבל ִמְזָרקֹות  ׁשִ   , ְמַקּדְ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵניֶהם "ׁשֶ   . (במדבר ז, יג) 609ְמֵלִאים סֶֹלת"ׁשְ

  
יָאַמר ֵליּה  יְפּתִ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ִמּדִ

  ! ִמְנָחה ַלָחה ִהיא
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ּה לֹא ִנְצְרָכה  ּבָ ֵבׁש ׁשֶ א ַלּיָ   . ֶאּלָ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ם י ּדָ ֵמי ,ִמְנָחה ְלַגּבֵ ָיֵבׁש ּדָ    .ּכְ

  
  
  

                                                           

ָקָלּה ִמְזָרק ֶאָחד כֶּ יג יג יג יג  609 ים ּוֵמָאה ִמׁשְ לֹׁשִ ֶסף ַאַחת ׁשְ נֹו ַקֲעַרת ּכֶ ֶמן ְלִמְנָחהְוָקְרּבָ ֶ לּוָלה ַבׁשּ ֵניֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת ּבְ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ׁשְ ׁשֶ ֶקל ּבְ ְבִעים ׁשֶ   ֶסף ׁשִ

  רש"י
  מתני' 

. קערות ומזרקות לדם כלי הלח
   וליין ולשמן:
. שתי מדות של יבש מדות היבש

וחצי עשרון עשרון היו שם עשרון 
למדידת כל המנחות וחצי עשרון 
לחצות בו מנחת חביתי כ''ג 
מחציתה בבוקר ומחציתה בערב 
להכי נקט גבי יבש מדות שאין 
כלים מיוחדים ליבש אלא אלו 
דכלי שנותנין בו מנחה כלי לח 
הוא שמזרקות וקערות ראוין 

   לכך:
. ואין כלי לח מקדשות את היבש

   הלח: בגמרא מתרגם לה אמדות
. כשהן שהיו עושין והן שלימים

   שלימים:
   . בעזרה:אלא בקדש

  
  גמ' 

. דאין כלי הלח מקדשין לא שנו
   את היבש:
. ז' מדות הלח שהיו אלא מדות

שם הין וחצי הין ושליש ההין 
וכו' דכיון דהנך לא חזו ליבש 
למידי למדוד והן לא נמשחו 
אלא למדידה לפיכך אין מקדשין 

   אלא ע''י מדידה:
. אע''ג דכלי הלח אבל מזרקות

נינהו מקדשין יבש דכי היכי 
   דחזו ללח חזו לסלת שהוא יבש:

. דהא כתיב בלולה לחה היא
בשמן והיכי ילפת מהאי קרא 

   דמקדשין יבש:
. שאי אפשר ליבלל ליבש שבה

כולה שלא יהו בה קרטין קרטין 
של יבש שלא נגע בהן השמן 

   וקדשינהו מזרקות. כ''ש:
. ושפיר תפשוט מינה אכיבש דמי

   ליבש גמור:
  . לאפוקי נקבו:אלא שלימין
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מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

לֵ  ֵרתּכְ ֵליִמין  :י ׁשָ א ׁשְ ין ֶאּלָ ׁשִ   , ֵאין ְמַקּדְ
א ְמֵלִאין ין ֶאּלָ ׁשִ   , ֵאין ְמַקּדְ

א ִמּתֹוָכןֵאי ין ֶאּלָ ׁשִ   . ן ְמַקּדְ
  

  : ְוָאְמִרי ָלּה 
א ין ֶאּלָ ׁשִ ֵליִמין,   ֵאין ְמַקּדְ   ׁשְ

  ּוְמֵלִאים, 
ְפִנים   . ּוִמּבִ

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

י   . רּוֵצי ִמּדֹותּבֵ
  

ָנא ַמְתִניָתא ּתָ   : ּבְ
א" ין ֶאּלָ ׁשִ ֵליִמין  :ֵאין ְמַקּדְ    ,ׁשְ

   ,ּוְמֵלִאים
   ,ּוִמּתֹוָכן
  . "ּוִבְפִנים

  
י ַאִסי ָאַמר י יֹוָחָנן ָאַמר ַרּבִ   : ַרּבִ

ְעּתֹו ְלהֹוִסיף ֵאין ּדַ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   , לֹא ׁשָ
ְעּתֹו ְלהֹוִסיף   . ן קֹוֶדׁש ִראׁשֹון ִראׁשוֹ  ,ֲאָבל ּדַ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ֵליִמין. " א ׁשְ   ְמֵלִאין ֵאין ְמֵלִאין ֶאּלָ
י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ

  ֵאיָמַתי? 
ְעּתֹו ְלהֹוִסיף,  ֵאין ּדַ ְזָמן ׁשֶ   ּבִ

ְעּתֹו ְלהֹוִסיף    .  "ִראׁשֹון ִראׁשֹון קֹוֶדׁש  -ֲאָבל ּדַ
   

        
        
        

  רש"י
. כלומר ואין מקדשין אלא מלאין

שיהא בהן שיעור שלם הצריך 
לדבר אם יבש הוא שיהיה שם 
עשרון שלם למנחה ואם מנחת 
נסכים היא שניתנה בכלי יהא 
שם ג' עשרונים לפר ושני 
עשרונים לאיל אבל אם חסר 

מקדשן שאינו השיעור אין הכלי 
ראוי לכלי כך שמעתי במנחות 

   (דף ח.):
   . בעזרה:אלא בפנים

. בירוצי מדות איכא בינייהו
למאן דתני אין מקדשין אלא 
מתוכן קסבר בירוצי מדות לא 
נתקדשו אלא מה שבתוך חללו 
של כלי בירוצי מדות גודשי 
מדות ופלוגתא היא במנחות 

   בפרק שתי מדות (דף צ.):
רינן דאין . הא דאמלא שנו

   מקדשין אלא מלאים:
. אלא שאין דעתו להשלים

   ולהוסיף עד כשיעור:
. שניהם תניא נמי הכי מלאים

   מלאים סלת:
. שהיו עשרונים אלא שלימים

ולוגין שלימים לאפוקי שיעור 
  חסר דלא מקדשי:
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ׁש ֶא " ח ְמַקּדֵ ִלי ַהּלַ ֵבׁש,  תֵאין ּכְ   ַהּיָ

ח ׁש ֶאת ַהּלַ    ."ְולֹא ָיֵבׁש ְמַקּדֵ
  

  : ַרב ַאִסי, ְוִאיֵתיָמא ַרבָאַמר 
ֵרב ין ִליּקָ ׁשִ   , ֵאין ְמַקּדְ

ֵסל ין ִליּפָ ׁשִ   . ֲאָבל ְמַקּדְ
  

ַמְתֵני ָלּה ַאָהא א ּדְ   : ִאיּכָ
   ,ְמָנחֹות  :ֵאין ְמִביִאין"

   ,ּוְנָסִכים
ֵהָמה    ,ּוִמְנַחת ּבְ

ע.  - ּוִביּכּוִרים   ִמן ַהְמדּוּמָ
   ,ֵמָעְרָלה   :ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר

ֶרם.    ְוִכְלֵאי ַהּכֶ
ׁש  -ְוִאם ֵהִביא    . "לֹא ִקּדֵ

  
  : ַרב ַאִסי, ְוִאיֵתיָמא ַרבָאַמר 

ֵרב,  ׁש ִליּקָ   לֹא ִקּדֵ
ֵסל.   ׁש ִליּפָ   ֲאָבל ִקּדֵ

   

  רש"י
אבל מקדשין כלי הלח את היבש 

. שאם יצא חוץ לקלעים ליפסל
סל דאהני או נגע בו טבול יום נפ

ליה כלי להכשירו ליפסל כדתניא 
מעילה (דף י.) המנחות מועלין 
בהן משהוקדשו קדשו בכלי 
הוכשרו ליפסל בטבול יום 

   ובמחוסר כפורים:
מנחות ונסכים ומנחת בהמה מן 

. ואע''פ שמותר לכהנים המדומע
דבעינן מותר לכל ישראל שנאמר 
(יחזקאל מה) ממשקה ישראל 

   מן המותר לישראל:
. שאסורה אף ין צ''ל מערלהוא

   לכהנים:
. דלא נפקי לחול וישרפו ליפסל

שקדשם הכלי והא דרב אסי לא 
מהדר אבכורים אלא אמנחות 
דבכורים לאו קדושת כלי הוא 
ומאי ליפסל איכא ומאי ליקרב 

  איכא הא לא קרבו:
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בוּ "[ יּקְ ּנִ ֵלי ַהּקֹוֶדׁש ׁשֶ    :ּכְ

ין  ֵליִמים ִאם עֹוׂשִ ין ֵהן ׁשְ ָהיּו עֹוׂשִ ן ׁשֶ ֶהן ֵמֵעין ְמַלאְכתָּ ין,  -ּבָ ׁשִ   ְמַקּדְ
ין.  -ְוִאם ָלאו  ׁשִ   ֵאין ְמַקּדְ

ן  ּקֹוֶדׁש  -ְוכּוּלָ א ּבַ ין ֶאּלָ ׁשִ   ]."ֵאין ְמַקּדְ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֵלי קֶֹדׁש "    :ּכְ

בּו  יּקְ ּנִ יִכין אֹוָתן,   -ׁשֶ   ֵאין ַמתִּ
יִכין    ְלתֹוָכן ֲאָבר. ְוֵאין ַמתִּ

מּו  ִנין אֹוָתן.  -ִנְפּגְ   ֵאין ְמַתּקְ
  

ין ם   :ַסּכִ ְפּגַ ּנִ ִגיָמָתּה,  -ׁשֶ ִחיִזין ֶאת ּפְ   ֵאין ַמׁשְ
ְמָטה    ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹוָתּה.  -ִנׁשְ

אּול א ׁשָ   אֹוֵמר:  ַאּבָ
ׁש,  ְקּדָ ּמִ ין ַמְטֶרֶפת ָהְיָתה ּבַ   ַסּכִ

  . "ָנזּוָה ְוִנְמנּו ָעֶליָה ּכֲֹהִנים ּוגְ 
  
        

  רש"י
. כמו שעושין אין מתיכין אותן

למדות מנוקבות שמתיכין אותן 
   נסתם הנקב:סביבות הנקב ו

. לסתום ואין מתיכין לתוכן אבר
הנקב וכולהו משום דמיחזי 

   כעניות ולאו אורח ארעא:
. פגימה גדולה שתיקון נפגמו

   השחזתה ניכר:
. שהיתה רכה סכין מטרפת

ליפגם פגימות דקות תמיד 
  ומטרפת את הקדשים:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה" ְגֵדי ְכהּוּנָ    :ּבִ
ה ַמַחט,  ין אֹוָתם ַמֲעׂשֵ   ֵאין עֹוׂשִ

ה אֹוֵרג,  א ַמֲעׂשֵ   ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ה אֹ ׁשֶ   . (שמות לח, כז) 610610610610ֵרג""ַמֲעׂשֵ
ֲעלּו  ִסין -ִנְתּגְ ֶנֶתר     ֵאין ְמַכּבְ   לֹא ּבְ

ָאָהל   . "ְולֹא ּבְ
  

ַמִים ְמַכּבְ     !?ִסיןָהא ּבְ
  

ֵייָאַמר     :ַאּבַ
ַמִים   :ָהִכי ָקָאַמר עּו ּבְ ֶנֶתר ְוָאָהל,   -הּוּגְ ִסין אֹותֹו ּבְ   ְמַכּבְ

עּו ְלֶנֶתר ְוָאָהל                    פח,ב ִסים -הּוּגְ ַמִים ֵאין ְמַכּבְ   . ַאף ּבְ
ׁש אֹוְמִרים:    ְוּיֵ

ר ל ִעיּקָ ִסין אֹוָתן ּכָ   , ֵאין ְמַכּבְ
ֵאין ֲעִנּיּות ּבִ  ירּות.  ׁשֶ   ְמקֹום ֲעׁשִ

   
        
        

                                                           

כָּ  610 ר ּכִ ּכָ רֶֹכת ְמַאת ֲאָדִנים ִלְמַאת ַהּכִ ֶסף ָלֶצֶקת ֵאת ַאְדֵני ַהּקֶֹדׁש ְוֵאת ַאְדֵני ַהּפָ ר ַהּכֶ ּכַ   ר ָלָאֶדןַוְיִהי ְמַאת ּכִ

  רש"י
. אין עושין אותן מעשה מחט

לאורגן כמין יריעה ולעשותן 
לבוש תפור במחט אלא  אחרי כן

כמין מלבוש אורגין אותן 
   בכליהם:

. מין כיבוס הוא שמעביר אהל
   את הגיעול וכן נתר:

. בתמיה כיון הא במים מכבסין
דטעמא משום דמיחזי כעניות 
הוא מה לי נתר מה לי מים הרי 
נתגעלו וכבסן כל שכן דכי לא 

  מחוור להו שפיר גריעי טפי:
. כלומר אם היה הוגעו למים

גיעולן מועט ולא הזקיקן אלא 
לכיבוס מים מכבסים אותן אף 

   בנתר ואהל:
. שנתגעלו הוגעו לנתר ואהל

גיעול רב שהגיעו ליזקק לכיבוס 
   נתר ואהל תו לא מתקן להו כלל:

. לאו לרבותא הוא אף במים
אלא למימרא דנתר ואהל דנקט 
לאו לענין כיבוס נקט דהיכא 
דאסור אסור לגמרי והיכא דשרי 

לגמרי אלא לענין גיעול  שרי
נקיט ליה וה''ק נתגעלו אין 
מכבסין אותו כלל אם הוזקקו 

  לנתר ואהל:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

   :ְמִעיל"
ֵכֶלת ָהָיה,  ל תְּ   ּכּוּלֹו ׁשֶ

ֱאַמר: ּנֶ ֵכֶלת" ׁשֶ ִליל ּתְ ַעׂש ֶאת ְמִעיל ָהֵאפֹוד ּכְ   . (שמות לט, כב) 611"ַוּיַ
יַצד?  -ׁשּוָליו    ּכֵ

זּוִרין,  ִני ׁשְ ָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ ֵכֶלת ְוַאְרּגָ   ֵמִביא תְּ
יֶהן, ְוע חּו ּפִ יתְּ ּלֹא ּפִ ִמין ִריּמֹוִנים ׁשֶ ה אֹוָתן ּכְ   ֹוׂשֶ

י ִתינֹוקֹות.  ָראׁשֵ ּבְ ל ְקָנסֹות ׁשֶ   ּוְכִמין קֹוָנאֹות ׁשֶ
ִלין ַנִים ִעיְנּבָ ְבִעים ּוׁשְ ֶהן ׁשִ ּבָ ַנִים ָזִגין ׁשֶ ְבִעים ּוׁשְ    ,ּוֵמִביא ׁשִ

ַצד ֶזה,  ה ּבְ ָ ׁשּ ים ְוׁשִ לֹׁשִ ֶהן ׁשְ ד ֶזה. ְותֹוֶלה ּבָ ה ִמּצַ ָ ׁשּ ים ְוׁשִ לֹׁשִ   ּוׁשְ
י ּדֹוָסא ּום  ַרּבִ י ְיהּוָדהאֹוֵמר ִמׁשּ   : ַרּבִ

ד ֶזה ֵרה ִמּצַ מֹוֶנה ֶעׂשְ ה, ׁשְ ָ ׁשּ ים ְוׁשִ לֹׁשִ ד ֶזה ,ׁשְ ֵרה ִמּצַ מֶֹנה ֶעׂשְ   . "ּוׁשְ
  

ׂשֹון ָאַמר ר ׂשָ י ִעיִניִני ּבַ   : ַרּבִ
אן ֲחלֹוֶקת ּכָ ּמַ ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבְ , ּכַ   ַמְראֹות ְנָגִעים, ּכָ

ְתַנן    :ּדִ
   :ַמְראֹות ְנָגִעים"

יָנס ן ָהְרּכִ י ּדֹוָסא ּבֶ ה,  ַרּבִ ָ ׁשּ ים ְוׁשִ לׁשִ   אֹוֵמר: ׁשְ
ן ַמֲהַלְלֵאל ַנִים ֲעַקְבָיא ּבֶ ְבִעים ּוׁשְ   .  (נגעים א, ד) "אֹוֵמר: ׁשִ

   
        

                                                           

ַעׂש ֶאת ְמִעי 611 ֵכֶלתַוּיַ ִליל תְּ ה אֵֹרג ּכְ   ל ָהֵאפֹד ַמֲעׂשֵ

  רש"י
. שוליו כיצד נראה בעיני דה''ג

היה מביא כו' דברימונים נאמרו 
   שלשה צבעים:

. דרך רימונים שלא נפתחו פיהם
כששוהין באילן אחר גמר 
בישולן מתפתחין מאיליהן כדרך 

וזים שעושין קליפי אג
   החיצונות:

. בוטונ''ש עשויין וכמין קונאות
כמין תיק של נחשת שעושין 
[בסוף] בית יד הרומח שקורין 
ארישטייל לשון (שמואל ב כא) 
ומשקל קינו דישבי בנוב 
והתינוקות תולין אותו בראשי 
כובעי נצרים שעושין אותו 

   למלחמתן שקורים הילמ''ש:
. לשון קנסות שבראשי תינוקות

   נחשא על רישיה:וקלסא ד
   . אינצליט''ש:זגין

. מה שתלוי בתוכן עינבלים
לקשקש ותולה בו אצל הרמון 
[והוא] פעמון כדכתיב (שמות 
לט) פעמון ורמון ובתוך הרמונים 
דקרא לאו בתוך החלל קאמר 
אלא ביניהם דפעמון אחד בין 

   שני רמונים:
   . מלפניו ומלאחריו:מצד זה

. לטמא מפתוכין מראות נגעים
ל לבן אדמדם ולבנים של נתקי ש

הראש וזקן ושל נגעי בתים 
  [ובגדים]:
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ׂשֹון ְוָאַמר ר ׂשָ י ִעיִניִני ּבַ   : ַרּבִ

ה ִנְסְמָכה נֹות ָלּמָ ת ָקְרּבָ ָרׁשַ ה ז)-(ויקרא פרקים א ּפָ ְגֵדי ְכהּוּנָ ת ּבִ   ? (ויקרא פרק ח) ְלָפָרׁשַ
ִרין  נֹות ְמַכּפְ ְרּבָ ִרין.  -לֹוַמר ְלָך: ַמה ּקָ ה ְמַכּפְ ְגֵדי ְכהּוּנָ   ַאף ּבִ

  
תֹוֶנת  ם,  -ּכְ ִפיכּות ּדָ ֶרת ַעל ׁשְ   ְמַכּפֶ

ֶנֱאַמר ים": ׁשֶ ִעיר ִעּזִ ֲחטּו ׂשְ ׁשְ ם" ַוּיִ ּדָ תֶֹנת ּבַ לּו ֶאת ַהּכֻ ְטּבְ   . (בראשית לז, לא) 612ַוּיִ
  

יּלּוי ֲעָריֹות,  -ִמְכָנַסִים  ֶרת ַעל ּגִ   ְמַכּפֶ
ֶנֱאַמר ר ֶעְרָוה" :ׁשֶ ׂשַ ה ָלֶהם ִמְכְנֵסי ָבד ְלַכּסֹות ּבְ   . (שמות כח, מב) 613"ַוֲעׂשֵ

  
י ָהרּוַח.  -ִמְצֶנֶפת  ּסֵ ֶרת ַעל ּגַ   ְמַכּפֶ

  
ִין?    ִמּנַ

  
י ֲחִניָנא ַמרָא    : ַרּבִ
ר ַעל ּגֹוַבּה ָיבֹ  גֹוַבּה, ִויַכּפֵ ּבְ ָבר ׁשֶ   . א ּדָ
  

ב -ַאְבֵנט  ר ַעל ִהְרהּור ַהּלֵ   .ְמַכּפֵ
  

ִאיֵתיּה    . ֵהיָכא ּדְ
  

ן  יִנין -חֹוׁשֶ ר ַעל ַהּדִ   , ְמַכּפֵ
ֱאַמר:  ּנֶ יָת חֹ ׁשֶ ט""ְוָעׂשִ ּפָ ן ִמׁשְ   . (שמות כח, טו) 614ׁשֶ

  
ר ַע  -ֵאפֹוד    ל ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְמַכּפֵ

ֱאַמר:  ּנֶ   . (הושע ג, ד) 615"ֵאין ֵאפֹוד ּוְתָרִפים"ׁשֶ
  

ר ַעל ָלׁשֹון ָהַרע.  -ְמִעיל    ְמַכּפֵ
  

ִין?    ִמּנַ
  

י ֲחִניָנא ָאַמר   : ַרּבִ
ר ַעל קֹול ָהַרע. ָיבֹ  קֹול ִויַכּפֵ ּבְ ָבר ׁשֶ   א ּדָ
  

ִנים,  -ְוִציץ  ר ַעל ַעּזּות ּפָ   ְמַכּפֵ
ִתיב יץ ּכְ ּצִ    ,(שמות כח, לח) 616ן""ְוָהָיה ַעל ֵמַצח ַאֲהרֹ : ּבַ

ִתיב ִנים ּכְ ה זֹוָנה ָהָיה ָלְך" :ּוְבַעזּּות ּפָ ָ   . (ירמיהו ג, ג) 617"ּוֶמַצח ִאׁשּ
  

  ִאיִני? 
ן ֵלִויְוָהָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

נֹות, ּוָמִצינּו לֹו  ָקְרּבְ ָרה ּבְ ּפָ ֵני ְדָבִרים לֹא ָמִצינּו ָלֶהן ּכַ קֹום ַאֵחר, ׁשְ ָרה ִמּמָ ּפָ   ּכַ
ִמים  ְוֵאּלּו ֵהן:  ִפיכּות ּדָ    ,ׁשְ

  ְוָלׁשֹון ָהָרע, 
ִמים" ִפיכּות ּדָ   ֵמֶעְגָלה ֲערּוָפה,  - "ׁשְ
טֹ  – "ְוָלׁשֹון ָהָרע"    .ֶרתִמּקְ
  

ָתֵני    : ַרב ֲחַנְנָיהּדְ
ֶרת? " ַכּפֶ ּמְ טֶֹרת ׁשֶ ִין ַלּקְ   ִמּנַ

                                                           

ם 612 ּדָ ּתֶֹנת ּבַ לּו ֶאת ַהּכֻ ְטּבְ ים ַוּיִ ִעיר ִעּזִ ֲחטּו ׂשְ ׁשְ תֶֹנת יֹוֵסף ַוּיִ ְקחּו ֶאת ּכְ   ַוּיִ
ְתַנִים ְוַעד ְיֵרַכִים ִיְהיוּ  613 ר ֶעְרָוה ִמּמָ ׂשַ ה ָלֶהם ִמְכְנֵסי ָבד ְלַכּסֹות ּבְ   ַוֲעׂשֵ
ן 614 יָת חֹׁשֶ ֲעׂשֶ  ְוָעׂשִ ָזר תַּ ׁש ָמׁשְ ִני ְוׁשֵ ָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ ֵכֶלת ְוַאְרּגָ ּנּו ָזָהב תְּ ֲעׂשֶ ה ֵאפֹד תַּ ַמֲעׂשֵ ב ּכְ ה חׁשֵ ט ַמֲעׂשֵ ּפָ   ה אֹתוֹ ִמׁשְ
ָבה ְוֵאין ֵאפֹוד ּוְת  615 ר ְוֵאין ֶזַבח ְוֵאין ַמּצֵ ָרֵאל ֵאין ֶמֶלְך ְוֵאין ׂשָ ֵני ִיׂשְ בּו ּבְ ים ֵיׁשְ י ָיִמים ַרּבִ   ָרִפיםּכִ
נֹת ָקְדׁשֵ  616 ָרֵאל ְלָכל ַמתְּ ֵני ִיׂשְ יׁשּו ּבְ ר ַיְקּדִ ים ֲאׁשֶ ָדׁשִ א ַאֲהרֹן ֶאת ֲעֹון ַהּקֳ הְוָהָיה ַעל ֵמַצח ַאֲהרֹן ְוָנׂשָ ִמיד ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ְיהֹוָ   יֶהם ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו תָּ
ְנעּו ְרִבִבים ּוַמְלקֹוׁש לֹוא ָהָיה ּוֵמַצח ִא  617 ּמָ ֵלםַוּיִ ה זֹוָנה ָהָיה ָלְך ֵמַאְנתְּ ִהּכָ ָ   ׁשּ
 

  רש"י
. בצו את אהרן זאת למה נסמכה

תורת העולה זאת תורת החטאת 
והאשם וזבח השלמים והדר קח 

   את אהרן ואת הבגדים:
. רמז הוא ויטבלו את הכתנת

לעתיד שיכפר שפיכת דמים 
   בכתנת טבילה היינו כפרה:

. לחפות על הלכסות את בשר ערו
   גילוי עריות:

. שהיו חוגרין אהיכא דאיתיה
כנגד אצילי ידיהן דהיינו כנגד 
הלב כדילפינן בפרק שני (לעיל 

   דף יט.) מולא יחגרו ביזע:
. נגלה עון תרפים הא אין אפוד

יש אפוד אין תרפים כך שמעתי 
   במסכת ערכין (דף טז.):

. פעמונים שבו דבר שבקול
  (מכפר):



364                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

ֱאַמר ּנֶ ן ֶאת ַהּקְ  :ׁשֶ ּתֵ ר ַעל ָהָעם"טֹ "ַוּיִ    ."(במדבר יז, יב) 618ֶרת ַוְיַכּפֵ
  

ֵבי  ָמֵעאלְוָתֵני ּדְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
ֶרת? "   ַעל ָמה ְקטֹוֶרת ְמַכּפֶ

  ַעל ָלׁשֹון ָהָרע, 
אי ה ֲחׁשַ ר ַעל ַמֲעׂשֵ אי, ִויַכּפֵ ֲחׁשַ ּבַ ָבר ׁשֶ   . "ָיבֹא ּדָ

  
ָיא ָלׁשֹון ָהַרע     !ָלׁשֹון ָהַרעַא ַקׁשְ

ִפיכ ָיא ׁשְ ִמים ַקׁשְ ִמיםַא ּות ּדָ ִפיכּות ּדָ   ! ׁשְ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
יִדיַע ַמאן ַקְטֵליּה  -ָהא    . ּדִ
   .לֹא ְיִדיַע ַמאן ַקְטֵליּה ּדְ  -ָהא 

  
יִדיַע ַמאן ַקְטֵליּה  ר ְקָטָלא הּוא -ִאי ּדִ   ! ּבַ

  
ֵמִזיד יּה  ,ּבְ    .ְולֹא ַאְתרּו ּבֵ

  
   :ָיאָלׁשֹון ָהַרע ַנִמי לֹא ַקׁשְ ַא ָלׁשֹון ָהַרע וְ 

ִציְנָעא,  -ָהא    ּבְ
ַפְרֶהְסָיא –ָהא     .ּבְ

        
     הדרן עלך המזבח מקדשהדרן עלך המזבח מקדשהדרן עלך המזבח מקדשהדרן עלך המזבח מקדש

        
 

  

                                                           

טֶֹר  618 ן ֶאת ַהּקְ תֵּ ָעם ַוּיִ ֶגף ּבָ ה ֵהֵחל ַהּנֶ ָהל ְוִהּנֵ ָרץ ֶאל ּתֹוך ַהּקָ ה ַוּיָ ר מֹׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ח ַאֲהרֹן ּכַ ּקַ ר ַעל ָהָעםַוּיִ   ת ַוְיַכּפֵ

  רש"י
. במחלוקת קרח ] על העם[ויכפר

שהוא לשון הרע [שנאמר] אתם 
   המיתם וגו':

. שהיה לבדו שם כדתנן שבחשאי
פורשין בין האולם ולמזבח 
בשעת הקטרה וכל שכן מן 
ההיכל שנאמר וכל אדם לא יהיה 

   וגו' בסדר יומא (דף מד.):
. כתונת מכפרת ידיע מאן קטליה

   על הציבור שלא יענשו:
מה דלא . וכל כבר קטלא הוא

קטליה מיענשי דכתיב [ולארץ] 
   לא יכופר וגו' (במדבר לה):

. ומשני במזיד ולא אתרו ביה
דלאו בר קטלא הוא הילכך 
ציבור מתכפרי בכתונת והוא 
נגעים באים עליו כדאמר 

   בערכין:
. דהוה דבר שבחשאי בצינעא

קטרת מכפרת שהוא מעשה 
   חשאי:

. שהוא דבר שבקול בפרהסיא
  פר עליו:קול פעמונים מכ


