בקיצור  -זבחים  -ק"ב
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

מי הסגיר את מרים
נאמר בתורה" ,וְ ִהנֵּה ִמ ְריָם ְמצ ַֹרעַ ת ַכשָ ֶלג ַו ִי ֶפן
ַאהֲ רֹן ֶאל ִמ ְריָם וְ ִהנֵּה ְמצ ָֹר עַ ת  ...וַ ִתסָ גֵּר ִמ ְריָם
ִמחּוץ לַמַ חֲ נֶה ִשבְ עַ ת י ִָמים וְ הָ עָ ם ל ֹא נָסַ ע עַ ד הֵּ ָא ֵּסף
ִמ ְריָם".
ומכאן ,שנידונה מרים כמצורע מוסגר ,שנאמר
"אדָ ם כִ י יִ ְהיֶה בְ עֹור בְ שָ רֹו  ...צָ ָרעַ ת וְ הּובָ א ֶאל
בוָ ,
ַאהֲ רֹן ַהכֹהֵּ ן אֹו ֶאל ַאחַ ד ִמבָ נָיו ַהכֹהֲ נִים .וְ ָר ָאה
הַ כֹהֵּ ן ֶאת הַ ֶנגַע  ...וְ ִאם  ...וְ ִה ְסגִ יר הַ כֹהֵּ ן ֶאת הַ ֶנגַע
ִשבְ עַ ת י ִָמים".
אולם לא יתכן שאהרן אחיה הוא שראה את נגעה
להסגירה ,כי אין כהן רואה נגעי קרובו.
אלא כבוד גדול חלק לה הקב"ה למרים באותה
שעה ,אמר ,אני כהן ,ואני מסגירה ,אני חולטה
ואני פוטרה.

חמש שמחות היתה אלישבע יתירה באותו יום
ביום שהוקם המשכן היתה אלישבע בן עמינדב
אשת אהרן יתירה על בנות ישראל חמש שמחות:
א .משה יבמה [=אח בעלה] מלך[ .ולדעת
האומרים שמשה היה כהן ,היו שתי שמחות
במשה ,אחת שהיה כהן ,ואחת שהיה מלך,
ונזכרה שמחת המלכות ,כי בזה נתייחד משה,
אבל בכהונה לא היה יחיד].
ב .אהרן אישה [=בעלה] כהן גדול.
ג .אלעזר בנה סגן.
ד .פינחס בן בנה משוח מלחמה[ .ושמחה זו היא
כדעת האומרים שבאותה שעה כבר נתכהן פינחס].

ה .אחיה [=נחשון] נשיא שבט [יהודה].
ואבילה על שני בניה [=נדב ואביהוא].

האם משה רבינו היה כהן
לדעת רבי שמעון בר יוחי – ראוי היה משה
להיות כהן הוא וזרעו ,אולם כשאמר לה'ְׁ " ,שלַח
נָא בְׁ יַד ִּת ְׁשלָח" ,נענש ,ונטלה ממנו הכהונה,
ונתנה לאהרן ,שנאמרַ " ,ו ִי ַחר ַאף ה' בְ מֹשֶ ה ַוי ֹאמֶ ר
הֲ ל ֹא ַאהֲ רֹן ָא ִחיָך הַ לֵּוִ י יָדַ עְ ִתי כִ י דַ בֵּר יְדַ בֵּר הּוא" ,שכך
אמר הקב"ה ,אני אמרתי שאתה תהא כהן ואהרן
לוי ,עכשיו הוא כהן ואתה לוי ,ולכן לא שימש
משה רבינו אלא בשבעת ימי המילואים על פי
הדיבור ,אבל יותר מכך לא שימש ,והיה דינו כזר.
ולדעת רבי יהושע בן קרחה – אמנם כל חרון אף
שבתורה נאמר בו רושם[ ,כלומר היה דבר עונש
עם החרון ,כגון הכאה או נזיפה או קללה וגידוף],
"שלַח נָא בְ יַד ִת ְשלָח"ַ " ,ו ִי ַחר
אבל כשאמר משה ְ
ַאף ה' ְבמֹשֶ ה" ,לא נאמר בו רושם ,ולא ארע
למשה דבר מחמת חרון אף זה.
ולפי דברי רבי יהושע בן קרחה נחלקו חכמים
כדלהלן:
 לדברי חכמים ,אמנם שימש משה רק שבעתימי המילואים ולא יותר ,אבל לא מחמת עונש
היה הדבר ,אלא כי מעולם לא נפסקה לו כהונה,
אלא עבודת שבעת ימי המילואים בלבד.
 ויש אומרים ,שמשה היה כהן כל ימיו ,שנאמר"מֹשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן ְבכֹהֲ נָיו" ,ולא הפסיד את כהונתו
כלל ,ורק מזרעו פסקה הכהונה ,והיו לוויים,
ֹלהים בָ נָיו י ִָק ְראּו עַ ל
שנאמרּ" ,ומֹשֶ ה ִאיש ָהאֱ ִ
שֵּ בֶ ט הַ ֵּלוִ י" .וכן דעת רב ,שאמר [בדף ק"א] ,משה
רבינו היה כהן גדול ,וחולק בקדשי שמים,
שנאמר" ,וַיִ ַקח מֹשֶ ה ֶאת הֶ חָ זֶ ה וַיְנִיפֵּ הּו ְתנּופָ ה לִ פְ נֵּי ה'
מֵּ ֵּאיל הַ ִמל ִֻּאים לְ מֹשֶ ה הָ יָה ְל ָמנָה [לשון חלוקה
בכהנים] כַאֲ שֶ ר צִ ּוָ ה ה' ֶאת מֹשֶ ה".

בפעם האחרונה שיצא משה מעם פרעה ,נאמר,
" ַויֵּצֵּ א מֵּ עִּ ם פ ְַׁרעֹה בָ חֳ ִּרי ָאף" ,ואותו חרון אף היה
בו רושם ,שסטרו משה לפרעה [=הכהו על לחיו],
ויצא.
-

כשנשלח משה לפרעה להתרותו על מכת דם
נאמר לו "וְׁ נִּצַ בְׁ ָת לִּ ְׁק ָראתֹו עַ ל ְׁש ַפת הַ ְׁיאֹר":
לדעת רבי יוחנן – משה נצטווה לכבד את פרעה,
ולהסביר לו פנים לכבוד מלכותו ,ולהיות ניצב
לקראתו לפי גדולתו.
ולדעת ריש לקיש – משה נצטווה להעיז פניו
בפרעה לפי רשעותו ,ולהיות ניצב לקראתו
למלחמה ,ולדבר עמו עזות.
אמרו חכמים לעולם תהא אימת מלכות עליך,
[כלומר אפילו מלכות של אדם רשע יש לכבד].
 רבי ינאי למד זאת ,מהכבוד שכיבד משה אתפרעה ,שכשרצה לומר לו ,שסופו [של פרעה] לרדת
ולהשתחוות [למשה] ,ולבקש ממנו לצאת מארצו,
[כמו שהיה עתיד להיות באמת ,שנאמרַ " ,וי ָָקם
פ ְַרעֹה ַל ְילָה ַ ...ויִ ְק ָרא ְלמֹשֶ ה ּול ְַאהֲ רֹן ַל ְילָה וַי ֹאמֶ ר
קּומּו צְ אּו ִמתֹוְך עַ ִמי גַם ַא ֶתם גַם ְבנֵּי ִי ְש ָר ֵּאל ּו ְלכּו
עִ בְ דּו ֶאת ה' כְ דַ בֶ ְר ֶכם"] ,לא אמר לו" ,וירדת אתה
אלי והשתחווית לי  ,"...אלא תלה את הדבר
בעבדי פרעה ,שאמר" ,וְׁ י ְָׁרדּו כָל עֲבָ דֶ יָך ֵּא ֶלה ֵּא ַלי
וְׁ ִּה ְׁש ַתחֲ וּו ִּלי ֵּלאמֹר צֵּ א ַא ָתה וְ כָ ל הָ עָ ם אֲ שֶ ר
בְ ַרגְ לֶיָך".
 ורבי יוחנן למד זאת ,מהכבוד שכיבד אליהו אתאחאב ,שכשהיה אחאב יחידי בלא מלווים ,שאין
זה דרך כבוד למלכות ,לא הניחו אליהו לבדו,
אלא רץ לפניו[ ,אחאב רוכב ואליהו רץ לפניו],
שנאמרַ " ,ויְׁ שַ נֵּס ָמ ְׁתנָיו ַוי ָָרץ ִּלפְׁ נֵּי ַא ְׁח ָאב עַ ד
בֹאֲ כָה יִזְ ְרעֶ אלָה".
אמר עולא :בקש משה מלכות לו ולזרעו ,ולא
"אל ִת ְק ַרב הֲ ֹלם" ,ואין הלום
נתנו לו ,שנאמר לוַ ,
אלא מלכות [לדורות] ,כמו שמצינו ,שכשנתבשר
דוד על כך שתהא מלכותו נכונה עד עולם ,אמר
יתי כִ י הֲ ִביא ַֹת ִני
ּומי בֵּ ִ
לפני ה'ִ " ,מי ָאנֹכִ י ה' ﭏקים ִ
עַ ד הֲ ֹלם".
כשבקשו בני ישראל משמואל שישים להם מלך,
מּואל
והפילו גורל מי יהיה מלכם ,נאמר" ,וַ י ְַק ֵּרב ְש ֵּ
יִש ָר ֵּאל וַיִ לָכֵּד שֵּ בֶ ט בִ נְ י ִָמן .וַ י ְַק ֵּרב ֶאת שֵּ בֶ ט בִ נְ י ִָמן
ֵּאת כָל ִשבְ טֵּ י ְ

לְ ִמ ְשפְ ח ָֹתו ִוַתלָכֵּד ִמ ְשפַ חַ ת הַ מַ ְט ִרי ַו ִי ָלכֵּד שָ אּול בֶ ן ִקיש
ַויְבַ ְקשֻּ הּו וְ ל ֹא נִ ְמצָ אַ .ו ִי ְשאֲ לּו עֹוד בַ ה' הֲ בָ א עֹוד
הֲ ֹלם ִאיש וַ י ֹאמֶ ר ה' ִהנֵּה הּוא נ ְֶחבָ א ֶאל הַ כֵּ לִים".
ומכאן ,שכשזכה שאול במלכות ,זכה בה לדורות,
שנאמר "הֲ ֹלם" ,ואין הלום אלא מלכות לדורות,
כמבואר לעיל.
 י"א שעניין זה נתקיים במלכותו של שאול ,שכןבנו איש בושת מלך אחריו.
וי"א שבאמת לא נתקיים בשאול עניין זה של
מלכות לדורות ,ומכל מקום לא משום שלא זכה
לזה ,כי באמת מתחילה כשזכה במלכות ,זכה בה
לדורות[ ,כדברי רבי אלעזר אמר רבי חנינא,
שבשעה שפוסקים גדולה לאדם ,פוסקים לו
ולזרעו עד סוף כל הדורות] ,אלא שלא זכה
שיתקיים בו הדבר ,כי הוא גרם אחר כך שתנטל
ממנו המלכות ,וכשנטלה ממנו ,נטלה גם מזרעו.
אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא ,בשעה
שפוסקים גדולה לאדם ,פוסקים לו ולזרעו עד
סוף כל הדורות  ,שנאמר" ,ל ֹא ִיגְ ַרע ִמצַ ִדיק עֵּ ינָיו
וְ ֶאת ְמלָכִ ים לַכִ ֵּסא ַוי ִֹשיבֵּ ם ָלנֶצַ ח  ."...אולם אם
הגיס דעתו ,הקב"ה משפילו ,שנאמרַ " ,ו ִיגְ בָ הּו.
סּורים בַ זִ ִקים [גבהות לבם גורם להם להיות
וְ ִאם אֲ ִ
אסורים בזקים] ִילָכְ דּון בְ חַ בְ ֵּלי ֹענִי".

בעל מום בבשר קדשים
בעל מום פסול לעבודת הקרבנות[ ,כפי שנתבאר
בפרק שני] ,אבל אוכל מן הקדשים ,וגם נוטל
בהם חלק כאחיו הכהנים.
ודין זה שנוטל בקדשים עם אחיו הכהנים למד
מהכתובים הבאים:
א .מהכתוב " ,כָל ִאיש אֲ שֶ ר בֹו מּום ִמז ֶַרע ַאהֲ רֹן
ּומן
הַ כֹהֵּ ן  ...לֶחֶ ם ﭏ ָֹקיו ִּמ ָק ְׁדשֵּ י הַ קֳ ָד ִּשים ִּ
הַ קֳ ָד ִּשים י ֹאכֵּל" ,למדנו ,שבעל מום מותר לאכול
קדשים.
תֹורת ַה ִמנְחָ ה  ...כָל ָז ָכר בִּ בְׁ נֵּי
ב .ומהכתוב" ,וְ ז ֹאת ַ
ַאהֲ רֹן י ֹא ֲכ ֶלנָה" ,הבא לרבות בעל מום ,למדנו
שלא רק לאכול הוא מותר ,אלא אף נוטל חלק
עם אחיו.
תֹורת הַ ַחטָ את  ...כָל ָז ָכר
ַ
ג .ומהכתוב" ,ז ֹאת
בַ כֹהֲ ִּנים י ֹא ַכל א ָֹתּה קֹדֶ ש ָקדָ ִשים ִהוא" ,הבא
לרבות בעל מום ,למדנו ,שלא רק מי שנולד תם,
ונפל בו אחר כך מום ,חולק בקדשים ,אלא אף מי

שהיה בו מום מעיקרו ,חולק ואוכל בקדשים.
תֹורת הָ ָאשָ ם קֹדֶ ש ָקדָ ִשים
ד .ומהכתוב " ,וְ ז ֹאת ַ
הּוא ָ ...כל ָזכָר בַ כֹהֲ ִּנים י ֹאכְׁ ֶלנּו בְ מָ קֹום ָקדֹוש
י ֵָּאכֵּל קֹדֶ ש ָקדָ ִשים הּוא" ,הבא לרבות בעל מום,
למדנו דבר נוסף:
לדעת רב ששת – הכתוב הזה מלמד ,שלא רק
בעל מום עובר חולק בקדשים ,אלא אף בעל מום
קבוע חולק בקדשים[ .אבל לולא הכתוב הזה,
היה מקום לומר ,שלא נאמרו הכתובים אלא
בבעל מום עובר ,שעתיד להיות כשר].
ולדעת רב אשי – הכתוב הזה מלמד ,שלא רק בעל
מום קבוע חולק בקדשים ,אלא אף בעל מום עובר
חולק בהם[ .אבל לולא הכתוב הזה ,היה מקום
לומר ,שלא נאמרו הכתובים הללו אלא בבעל
מום קבוע ,שאין לו הכשר ,וחס רחמנא עליה,
אבל בעל מום עובר לא יטול בקדשים ,עד שיעבור
מומו ,שכן יש לו הכשר בהעברת המום ,והרי הוא
כטמא ,שמכשיר עצמו תחילה בטבילה ,ואחר כך
נוטל בקדשים].

הכהנים הנוטלים חלק בבשר הקדשים
חוץ מבעל מום שנתרבה לחלוקת הקדשים ,כל
שאר הכהנים שאינם ראויים לעבודה[ ,כגון
טמא וקטן] ,אפילו אם הם ראויים לאכול
קדשים[ ,כקטן] ,אינם חולקים בבשר ,שנאמר
"הַ מַ ְק ִריב ֶאת דַ ם הַ ְשל ִָמים וְ ֶאת הַ ֵּחלֶב ִמבְ נֵּי ַאהֲ רֹן
לֹו ִת ְהיֶה שֹוק הַ י ִָמין לְ מָ נָה" ,כלומר הראוי
לעבודה הוא חולק בבשר[ .וכל שאינו חולק בבשר
הקדשים ,אין לו חלק בעורות הקדשים].
לדעת משנתנו – אף על פי שבכתוב הזה נזכרו גם
זריקת הדם"[ ,הַ ַמ ְק ִריב ֶאת דַ ם ַה ְשל ִָמים"] ,וגם
הקטרת האימורים"[ ,וְ ֶאת הַ חֵּ ֶלב"] ,הכל תלוי
בזריקת דם הקרבן  ,שנאמר בכתוב אחר" ,הַ ז ֵֹּרק
ֶאת דַ ם הַ ְשלָ ִמים לֹו י ְִהיֶה" ,ושם לא נזכרו
האימורים .ולכן,
כהן שהיה טמא בשעת זריקת דם הקרבן ,מאחר
שבאותה שעה לא היה ראוי לעבודה ,אינו חולק
בבשר ,אף על פי שבלילה בשעת הקטרת
האימורים ,כבר טהר מטומאתו.
ומצד שני ,כהן שהיה טהור בשעת זריקת הדם,
מאחר שבאותה שעה היה ראוי לעבודה ,הוא
חולק בבשר ,אף על פי שבשעת הקטרת
האימורים ,כבר נטמא.
ולדעת אבא שאול – רק מי שהיה ראוי לעבודה
גם בשעת זריקת הדם ,וגם בשעת הקטרת
האימורים ,חולק בבשר[ .ונסתפק רב אשי ,מה
הדין אם היה טהור בזריקת הדם ובהקטרת
האימורים ,אבל בין זה לזה היה טמא ונטהר].

מניין שכל הקרבנות אינם
מתחלקים אלא לראוי לעבודה
טבול יום ואונן ומחוסר כיפורים ,הם בכלל
הכהנים שאינם ראויים לעבוד ,ומשום כך ,אין
להם חלק בקדשים .ולהלן יתבאר דינם מסברא
ומקרא בכמה מיני קרבנות.
א .מנחת ישראל [ששייריה נאכלים לכהנים].
יש ללמוד בקל וחומר שאינם חולקים במנחה –
שכן ,כח כהן בחטאתו עדיף על כוחו במנחתו,
[שכן כהן מביא את חטאתו אף במשמר שאינו
שלו ,שנאמרּ" ,ובָ א בְ ָכל ַאּוַ ת נַפְ שֹו  ...וְ שֵּ ֵּרת",
ועבודתה ועורה שלו ,שנאמר" ,וְ ִאיש ֶאת ֳקדָ שָ יו
לֹו י ְִהיּו" ,אבל אם הביא מנחה ,אינו אוכל ממנה
כלום ,שנאמר" ,וְ כָל ִמנְחַ ת כֹהֵּ ן כָ לִיל ִת ְהיֶה ל ֹא
ֵּת ָא ֵּכל"] .ואם כן ,אם בחטאת ,שכוחו של הכהן
יפה בה ,כשאינו ראוי לעבודה ,אינו חולק בה,
[כפי שנתבאר בדף צ"ט וכן יתבאר בעזה"י להלן],
כל שכן ,שבמנחה שכוחו רע בה ,שאינו חולק בה,
כשאינו ראוי לעבודה.
 ויש לדחות קל וחומר זה – שכן אין הקל וחומרמלמד אלא ,שכח הכהנים במנחה חלש מכוחם
בחטאת ,ומעתה ,עד שאתה למד מקל וחומר זה,
להחליש את כוחו של הכהן שלא היה ראוי
לעבודה [ ,לומר שלא יחלוק במנחה] ,למד ממנו
להחליש את כוחו של הכהן העובד[ ,לומר
שיחלוק במנחה עם חבירו שלא היה ראוי
לעבודה ,ולא יטול כל המנחה לעצמו].
ומכל מקום ,יש ללמוד מהכתוב שאינם חולקים
במנחה – שנאמר במנחהַ " ,לכֹהֵּ ן הַ מַ ְׁק ִּריב א ָֹתּה
לֹו ִּת ְׁהיֶה" ,ומאחר שאינם ראויים להקריב ,אינם
חולקים בה.
ב .חטאת ישראל [שבשרה נאכל לכהנים].
יש ללמוד בקל וחומר שאינם חולקים בחטאת –
שכן ,כח כהן בחטאתו עדיף על כוחו במנחתו,

[כנ"ל] .ואם כן ,אם במנחה ,שכוחו של הכהן
העובד רע בה ,אינו חולק אותה עם זה שאינו
ראוי לעבודה ,כל שכן ,שבחטאת שכוחו יפה בה,
שלא יחלוק אותה עם זה שאינו ראוי לעבודה.
 ויש לדחות קל וחומר זה – שכן אין הקל וחומרמלמד אלא ,שכח הכהנים בחטאת יפה מכוחם
במנחה ,ומעתה ,עד שאתה למד מקל וחומר זה,
לחזק את כוחו של הכהן שעבד[ ,לומר שלא
יחלוק אותה עם חבירו שלא היה ראוי לעבודה],
למ ד ממנו לחזק את כוחו של הכהן שלא היה
ראוי לעבוד[ ,לומר שיחלוק עם חבירו שעבד
בחטאת].
ומכל מקום ,יש ללמוד מהכתוב שאינם חולקים
במנחה – שנאמר בחטאת" ,הַ כֹהֵּ ן הַ ְׁמחַ טֵּ א א ָֹתּה
י ֹא ֲכ ֶלנָה " ,ומאחר שאינם ראויים להקריב ,אינם
חולקים.
ג .חזה ושוק של שלמים [הניתנים לכהנים].
יש ללמוד בקל וחומר שאינם חולקים בחזה ושוק
של שלמים – שכן ,כח כהן בחטאת עדיף על כוחו
בשלמים[ ,שבחטאת כל הבשר לכהנים ובשלמים
אין להם אלא חזה ושוק אבל שאר הבשר
לבעלים] .ואם כן ,אם בחטאת ,שכוחו של הכהן
יפה בה ,כשאינו ראוי לעבודה ,אינו חולק בה ,כל
שכן ,שבשלמים שכוחו רע בהם ,שאינו חולק
בהם ,כשאינו ראוי לעבודה.
 ויש לדחות קל וחומר זה – שכן ,מצד שני ,כחהכהן בחזה ושוק של שלמים ,עדיף על כוחו
בחטאת ,כי את חלקו בבשר חטאת [שהוא קדשי
קדשים] ,אינו רשאי להאכיל לנשיו ועבדיו ,ואת
חלקו בחזה ושוק של שלמים [שהם קדשים
קלים] הכהן רשאי להאכיל לנשיו ועבדיו ,ואם
כן ,הוא הדין לעניין חלוקה ,אף על פי שכוחו רע
בחטאת ,ואינו חולק בה ,כשאינו ראוי לעבודה,
יחלוק בחזה ושוק של שלמים ,שכוחו יפה בהם.
ומכל מקום ,יש ללמוד מהכתוב שאינם חולקים
בחזה ושוק של שלמים – שנאמרַ " ,לכֹהֵּ ן הַ ז ֵֹּרק
ֶאת דַ ם ַה ְׁשל ִָּמים לֹו י ְִּׁהיֶה" ,ומאחר שאינם
ראויים להקריב ,אינם חולקים.
רב אמר ,שלמד דינים מרבי אלעזר ברבי שמעון,
שאמרם בבית הכיסא  ,ואף על פי שאסור להרהר
בדברי תורה בבית הכסא[ ,כמאמר רבה בר בר
חנה אמר רבי יוחנן ,בכל מקום מותר להרהר חוץ
ממרחץ ובית הכסא] ,רבי אלעזר ברבי שמעון,
מתוך שהיתה שמועתו שגורה בפיו ,היה מהרהר
בה על כרחו בכל מקום ,ואף בבית הכסא.
ד .בכור [הניתנים לכהן].
יש ללמוד בקל וחומר שאינם חולקים בבכור –
שכן ,כח כהן בבכור עדיף על כוחו בחטאת[ ,שאת
בשר הבכור הוא מאכיל לנשיו ועבדיו ואת חלקו
בבשר החטאת אינו מאכיל להם] .ואם כן ,אם
בחטאת ,שכוחו של הכהן רע בו ,אינו חולק אותו
עם הכהנים שאינם ראויים לעבודה ,כל שכן,
שאת הבכור שכוחו יפה בו לא יחלוק עם הכהנים
שאינם ראויים לעבודה.
 ויש לדחות קל וחומר זה – שכן אין הקל וחומרמלמד אלא ,שכח הכהנים בבכור יפה מכוחם
בחטאת ,ומעתה ,עד שאתה למד מקל וחומר זה,
לחזק את כוחו של הכהן שעבד[ ,לומר שלא
יחלוק את הבכור עם חבירו שלא היה ראוי
לעבודה] ,למד ממנו לחזק את כוחו של הכהן
שלא היה ראוי לעבוד[ ,לומר שיחלוק את הבכור
עם חבירו שעבד].
ומכל מקום ,יש ללמוד מהכתוב ,שאינם חולקים
"אְך בְ כֹור שֹור אֹו בְ כֹור ֶכשֶ ב אֹו
בבכור – שנאמרַ ,
בְ כֹור עֵּ ז ֶ ...את ָדמָ ם ִּתזְׁ רֹק עַ ל הַ ִּמזְׁ בֵּ חַ וְׁ ֶאת חֶ לְׁבָ ם
ַת ְׁק ִּטיר ּ ...ובְׁ ָש ָרם י ְִּׁהיֶה לָ ְך" ,ומאחר שאינם
ראויים להקריב ,אינם חולקים.
כך רצה רבי אחאי לדרוש .אולם רבי אלעזר ברבי
שמעון לא דרש כן ,כי לא נאמר בכתוב" ,ובשרם
יהיה לכהן הזורק" ,אלאּ" ,ובְ שָ ָרם י ְִהיֶה לְָך",
ואפילו לכהנים אחרים ,ואם כן ,אין ללמוד
מהכתוב ,שרק הכהן העובד חולק בבשר.
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