
 345mail@gmail.comאשמח לקבל הערות ותיקונים לדף  - " ַאל ִּתְמַנע טֹוב ִמְּבָעָליו"בבחינת 

  "]ונתנו לגופיה"א "כז ע-תנא הפשטן"ב "כו ע[הפשט בזר ניתוח ו

משנתנו עוסקת בהובלת נתחי הפר והאיל של קורבנות ציבור המצריכים מספר רב של כוהנים והטלת פיס על 

בשני . שכוהן יחיד יעשה זאת) מבלי פיס( לעומת קורבן יחיד שיכול הבעלים לקבוע, הכוהנים שזכו להוליך

גמרא מבררת ה. כשר זרבקורבנות ציבור ויחיד האיברים אך לעניין הפשט וניתוח , למאפיינים אלה יש הבד

  .מהיכן המקור לכך

  דחייה  הוכחה שהפשט וניתוח כשרים בזר
 ֹאָתּה ְוִנַּתח ָהֹעָלה ֶאת ְוִהְפִׁשיט"זר כשר בהפשט וניתוח מהכתוב : חזקיה

משמע שרק  , )ז-ו,ויקרא א( "ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ׁשאֵ  ַהֹּכֵהןַהֹּכֵהןַהֹּכֵהןַהֹּכֵהן    ַאֲהֹרןַאֲהֹרןַאֲהֹרןַאֲהֹרן    ְּבֵניְּבֵניְּבֵניְּבֵני    ְוָנְתנּוְוָנְתנּוְוָנְתנּוְוָנְתנּו .ִלְנָתֶחיהָ 
אך לא הפשט וניתוח שמוזכרים , נתינת האש צריכה להיעשות על ידי הכהן

  . קודם לכן בפסוקים

ללמד לגופו של " ַהֹּכֵהן ַאֲהֹרן ְּבֵני ְוָנְתנּו"נועדו המילים 
לימד על הצתת "( ןשחובה שנתינת האש תהיה בכה, עניין

לכן , )ב"כד ע ."שלא תהא אלא בכהן כשר )דקיםקיסמים ( אליתא
  ?לגבי הפשט וניתוחמהיכן נלמד 

ניתוח להכשיר  כך הסביר אביי לבנו את דרשת חזקיה: רב שימי בר אשי
  :כשרות זר לשחוטפ ברייתא שעוסקת ב"ע ,בזר והפשטה
 וכי. שחיטה בזר כשירה) ה,ויקרא א( "ְוָׁשַחט: ")ב"ד ה"ספרא ויקרא פ( ברייתא

לולא הפסוק היינו סוברים שאף השחיטה צריכה אלא ? מדוע סברת לפסול( ?אתב מאין

 ְּכֻהַּנְתֶכם ֶאת ִּתְׁשְמרּו ִאְּת ּוָבֶני ְוַאָּתה": שנאמר מכלל) להיעשות על ידי כהן
שאף שחיטה בכלל ( שחיטה אפילו אני שומע )ז,יח במדבר( "ַהִּמְזֵּבחַ ַהִּמְזֵּבחַ ַהִּמְזֵּבחַ ַהִּמְזֵּבחַ     ְּדַברְּדַברְּדַברְּדַבר    ְלָכלְלָכלְלָכלְלָכל

    ְּבֵניְּבֵניְּבֵניְּבֵני    ְוִהְקִריבּוְוִהְקִריבּוְוִהְקִריבּוְוִהְקִריבּו' ה ִלְפֵני ַהָּבָקר ֶּבן ֶאת ְוָׁשַחטְוָׁשַחטְוָׁשַחטְוָׁשַחט": לומר תלמוד! )הפעולות במזבח
  .כהונה מצות ואילך מקבלה) ה,ויקרא א(" ַהָּדם ֶאת ַהֹּכֲהִנים ַאֲהֹרןַאֲהֹרןַאֲהֹרןַאֲהֹרן

לא הוזכר בהם כהן כדי ללמדנו , וכן מוכח שכל העבודות בקורבן שקודמות לקבלת הדם(

ובוודאות . ה,שם(")ָעָליו ְלַכֵּפר לוֹ  ְוִנְרָצה הָהֹעלָ  ֹראׁש ַעל ָידוֹ ( ְוָסַמ" )שכשרות הן בזר

  .בזר שכשירה השחיטה על לימד - "ְוָׁשַחט" )ולא לכהן, הכוונה לבעלים שסומך
ממחצית ( שמקבלה ואילך זו מצוות הכוהנים נלמד מהברייתא: לבנו יאבי

ציווי ( הדלקת המזבח בכוהניםמדוע צריך ללמדנו שצריכה להיעשות ) פסוק ה

, מיותרות" ַהֹּכֵהן ַאֲהֹרן ְּבֵני ְוָנְתנּו"אלא על כורחך המילים ? )ע בפסוק זהמופי
  .ונועדו ללמד שהפשט וניתוח כשרים בזר

ללמד לגופו של " ַהֹּכֵהן ַאֲהֹרן ְּבֵני ְוָנְתנּו"נועדו המילים 
לכן מהיכן , ןשחובה שנתינת האש תהיה בכה, עניין

  ? לגבי הפשט וניתוחנלמד 
) כפי שלמד אביי( זאת מהפסוקים עצמםלא ניתן ללמוד 

עבודות ב עניינו "מקבלה ואילך"הלימוד מכיוון שכל 
עבודות הקשורות בשאין כפרה אלא ( לכפרה ונועדשקורבן ה

ייתכן וממילא , )הולכה וזריקה, קבלה, שחיטה: הקורבן לדם
שנתינת אש על המזבח שלא נועדה לכפרה לא תיעשה 

ל מהפסוק שחובה "קמ - ) וכשרה בזר(י כהן "בהכרח ע
 ואין המילים מיותרות ללימוד לעניין הפשט( י כהן"להיעשות ע

  .)וניתוח בזר

, )ממחצית פסוק ה( נלמד מהברייתא שמקבלה ואילך זו מצוות הכוהנים
 ֶאת ַהְּנָתִחים ֵאת ַהֹּכֲהִניםַהֹּכֲהִניםַהֹּכֲהִניםַהֹּכֲהִנים    ַאֲהֹרןַאֲהֹרןַאֲהֹרןַאֲהֹרן    ְּבֵניְּבֵניְּבֵניְּבֵני ְוָעְרכּו"והמילים אודות חובת הכוהנים 

הינן ) ח,שם( ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ֲאֶׁשר ָהֵאׁש ַעל ֲאֶׁשר ָהֵעִצים ַעל ַהָּפֶדר ְוֶאת ָהֹראׁש
י "אלא ללמדנו לדייק שעריכת הנתחים צריכה להיעשות ע, ותמיותר

  .אך ניתוח והפשט כשרים בזר, כוהנים

" ַהֹּכֲהִנים ַאֲהֹרן ְּבֵני ְוָעְרכּו"שמא המילים המיותרות 
עצים על המערכה קודם  גזיריבאות ללמד שסידור שני 

מפני שלא ? קורבן התמיד של בן הערביים כשרים בזר
ידור העצים בתמיד של סבלעומת , כהןבפסוק כתוב 

  .)ה,ו ויקרא( "ַהֹּכֵהןַהֹּכֵהןַהֹּכֵהןַהֹּכֵהן ָעֶליהָ  ּוִבֵער"בוקר שכתוב בו 
בעבודת בעבודת בעבודת בעבודת שעוסק  "ַהֹּכֲהִנים ַאֲהֹרן ְּבֵני ְוָעְרכּו"ישנה עדיפות ללמוד מהייתור 

להפשט וניתוח איברי הקורבן  -עריכת איברי הקורבן על המזבח , הקורבןהקורבןהקורבןהקורבן
  .העצים גזיריולא לסידור שני , )לדייק שכשרים בזר(

 ַאֲהֹרן ְּבֵני ְוָעְרכּו"ישנה עדיפות ללמוד מהייתור , אדרבא
עריכת איברי הקורבן , המזבחהמזבחהמזבחהמזבח    בסידורבסידורבסידורבסידורשעוסק  "ַהֹּכֲהִנים

לדייק ( על המזבחהעצים  גזירילסידור  -על המזבח 

  ?ולא להפשט וניתוח, )שכשרים בזר
גזירי לסידור שני  "ַהֹּכֲהִנים ַאֲהֹרן ְּבֵני ְוָעְרכּו"מהייתור לא ניתן ללמוד 

 י כהן"כי נלמד מהברייתא שהסידור חייב להיעשות ע, בזר העצים שכשר

  .)להפשט וניתוח שכשרים בזרוממילא המילים מיותרות ללימוד (
 לכבש אברים הולכת זו )ט,שם( "ַהִּמְזֵּבָחה ַהֹּכל ֶאת ַהֹּכֵהןַהֹּכֵהןַהֹּכֵהןַהֹּכֵהן ְוִהְקִטיר: "ברייתא

יודעים  לאחר שאנו "ַהֹּכֵהן"נאמר ( .)להולכת האיברים מהניתוח לכבש, הכוונה להקטרה(

 דבעיא הוא לכבש אברים הולכת )משמע ,כדלעיל שמקבלה ואילך הכל בכהונה
  .כהונה בעיא לא עצים הולכת, כהונה

שהיא עבודה מהברייתא עולה שהולכת העצים : אופן לימוד מהברייתא
שסידור שני  מכאן ניתן להסיק, כשרה בזר) שאינה נעשית על המזבח( פחותה

, שאם היה להיפך. כשרה רק בכהן - גזירי העצים שהיא עבודה נעלית יותר 
ולא , ש שהולכת העצים היה כשר"סידור שני גזירי העצים היה כשר בזר כ

העובדה שהברייתא נצרכה מ, דהיינו( ה נצרך ללמוד זאת מפורשות בברייתאהי

עבודה מה שלא ניתן ללמוד דין זהנסיק , שכשרה בזר ללמוד מפורשות בהולכת העצים

  .)מפני שהיא פסולה בזר ,סידור גזירי העצים, יותרהחמורה 

לגופו ללמד  "ַהֹּכֲהִנים ַאֲהֹרן ְּבֵני ְוָעְרכּו"נועדו המילים 
שחובה שעריכת האיברים על גבי המזבח , של עניין

  ?לגבי הפשט וניתוחלכן מהיכן נלמד , י כהן"תיעשה ע

מיותרת  )ט,שם( "ֶאת ַהֹּכל ַהִּמְזֵּבָחה ַהֹּכֵהןַהֹּכֵהןַהֹּכֵהןַהֹּכֵהןְוִהְקִטיר " בפסוק" הכהן"המילה 
נלמד לכך , י הכוהנים"שאנו יודעים שמקבלה ואילך הכל נעשה ע מפני

  .להפשט וניתוח שכשרים בזרממנה 

  

  


