
 ה"ק - זבחים -בקיצור 

 לבריאות והצלחת

 שמואל בן זכריה וקלרה אידל. מרים בת יהושע ומרתא

 פתחיה בן יאיר וחנה. חגית בת שמואל ומרים 

 וילדיהם דרור הלל ואשר יש'

 אפרים ואורליעודד בן שמואל ומרים. מעין בת 

 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 

 ע"ה בת יבלחט"א יעקב אליהו ושרה הורביץשולביץ אלישבע 

 

 לעילוי נשמת 

 ואביבה הורביץהבחור שמואל אלעזר ז"ל בן יבלחט"א נתן 

 

 פרים ושעירים הנשרפים שיצאו וחזרו

]לדעת חכמים[, אין המתעסקים בהם מטמאים, 

אלא בהתקיים שני תנאים. )א( יצאו רובם של 

פרים מחוץ לעזרה. )ב( המתעסקים בהם עומדים 

 מחוץ לעזרה.

ונסתפק רבי אלעזר, מה הדין כשיצאו הפרים חוץ 

ה וחזרו ונכנסו, האם בכך שיצאו פעם אחת, לעזר

כבר נתקיים בהם התנאי הראשון, ומעתה, 

המתעסקים בהם מבחוץ, ]כגון שבאים לאוחזם 

להוציאם במקלות מבחוץ[, מטמאים בגדים, או 

מאחר שעתה הפרים בפנים, אין המתעסקים 

 מטמאים בגדים.

 

 כזית נבלת  ]לדעת רבי מאיר[

 עוף טהור מטמאת בלא הכשר

עניין טומאת אוכלים נאמר, "ְוִכי ִיפֹּל ִמִנְבָלָתם ב

ַעל ָכל ֶזַרע ֵזרּוַע ֲאֶשר ִיָזֵרַע ָטהֹור הּוא. ְוִכי יַֻתן ַמִים 

 ַעל ֶזַרע ְוָנַפל ִמִנְבָלָתם ָעָליו ָטֵמא הּוא ָלֶכם".

למדנו שזרעים כלומר אוכלים, שאין בהם אלא 

 טומאה קלה, לטמא אוכלים ומשקים, אינם

מקבלים טומאה אלא בהכשר, ]שיפול עליהם 

 מים. א"נ שתגע בהם טומאה[.

ומכאן למד רבי ישמעאל בבניין אב, שכל שהוא 

כאוכלים, שטמא טומאה קלה, אינו מקבל 

טומאה אלא בהכשר, אבל כל שסופו לטמא 

טומאה חמורה, כגון נבלת עוף טהור, שמטמאת 

אדם בבית הבליעה, אינה צריכה הכשר לקבלת 

 מאה. טו

דבר שסופו לקבל טומאה  –לדעת רבי מאיר 

חמורה, טמא הוא מאליו מעתה טומאה קלה בכל 

אופן. ]ומכל מקום אינו עושה ראשון ושני אחריו, 

אלא מטמא אחד בלבד, כי כל שאינו מטמא אדם 

 אינו עושה ראשון ושני[

דבר שסופו לקבל טומאה  –ולדעת חכמים 

אליו, רק חמורה, טמא הוא מעתה טומאה קלה מ

 אם הוא דבר הראוי לקבל טומאה עתה.

 

 ]למי שאינו מתעסק בהם[טומאת הנשרפים 

אף על פי שאין הנשרפים מטמאים את הנוגע 

בהם טומאה חמורה לטמא בגדים ]כטומאה 

שמטמאים את המתעסקים בהם[ מכל מקום 

טומאה קלה הם מטמאים אותם לטמא אוכלים 

 ומשקים.

שונה  השעיר המשתלח –לדעת חכמים 

 מהנשרפים, כי הוא חי, ואין בעל חיים מטמא. 

דין השעיר המשתלח כדין  –ולדעת רבי מאיר 

 הנשרפים והוא מטמא טומאה קלה בחייו.

ומכל מקום, אין הנשרפים מטמאים טומאה 

קלה את הנוגע בהם, אלא אחר שיצאו חוץ 

 לעזרה, אבל בתוכה טהורים הם לגמרי.

- 



 

, ]כגון חצי זית חיבורי אוכלים על ידי משקים

נבלה מכאן, וחצי זית נבלה מכאן, ומשקה טופח 

 באמצע, ונוגע בשניהם[.

חיבור לטומאה קלה, ]כלומר מחברם לטמא 

אוכלים ומשקים הנוגעים באחד מן החצאים 

 האלו[.

ואין חיבור לטומאה חמורה, ]לטמא אדם 

 וכלים[.

ואף לעניין טומאה קלה, אינו מטמא אלא אחד, 

 אבל אין מונים בו ראשון ושני. 

 

 ממתי המתעסקים מטמאים בגדים

מבואר בכתובים שהמתעסקים בשריפת פרים 

ושעירים הנשרפים טמאים לטמא בגדים שנאמר 

ֵרף אָֹּתם ְיַכֵבס  בקרבנות יום הכיפורים "ְוַהשֹּ

ַבָמִים ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא ֶאל ְבָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת ְבָשרֹו 

 ַהַמֲחֶנה" ונחלקו חכמים ממתי הם נטמאים.

 .דעת חכמים. א

בעניין פר כהן משיח ופר העלם דבר של ציבור 

ושפיכת דשן נאמר שלוש פעמים שריפה, "ֶאל 

ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה" ומכאן שהם חוץ לשלוש מחנות ]כי 

לא דין כולם שווה ולא נשנה הדין בכל אחד א

 ללמד על מחנה נוסף[.

ומצד שני, בעניין קרבנות יום הכיפורים נאמר 

"ְוֵאת ַפר ַהַחָטאת ְוֵאת ְשִעיר ַהַחָטאת ֲאֶשר פעם אחת, 

ְוָשְרפּו ֶאל ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה הּוָבא ֶאת ָדָמם ְלַכֵפר ַבקֶֹּדש יֹוִציא 

ומשמע שהם  ִפְרָשם",ָבֵאש ֶאת עֹּרָֹּתם ְוֶאת ְבָשָרם ְוֶאת 

 נשרפים חוץ למחנה אחד.

ומאחר שדין כולם שווה ]כמבואר במקום אחר[, 

יש ליישב את הסתירה בין הכתובים, כך, שאמנם 

מקום השריפה היא חוץ לשלוש מחנות, אבל 

כשיצאו חוץ למחנה היוצאים לשרוף מטמאים, 

 , שהיא מחנה שכינה.כלומר חוץ לעזרה, אחד

בשר במוטות, אם יצאו וכשנושאים את ה

המהלכים תחילה חוץ לחומת העזרה והאחרונים 

הראשונים שיצאו  [,]ורוב הבשר בחוץ לא יצאו,

מטמאים בגדים, והאחרונים שעוד לא יצאו, 

 אינם מטמאים בגדים עד שיצאו.

 .דעת רבי שמעון .ב

שידלוק האש בכל אין השורף מטמא בגדים עד 

 . הבשר

ַלַמֲחֶנה" האמור בפר יום ]אבל הכתוב "ֶאל ִמחּוץ 

הכיפורים לא בא ללמד שיטמאו משעה שיצאו 

חוץ למחנה אחד, אלא לדורשו בגזרה שווה, 

ֶאל ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה" האמור "ְוהֹוִציא אָֹּתּה מהכתוב, 

בעניין פרה אדומה, וללמד, שכשם שפר יום 

הכיפורים נשרף חוץ לשלוש מחנות, כך פרה 

חנות, וכשם שפרה אדומה נשרפת חוץ לשלוש מ

אדומה נעשית במזרחה של ירושלים, שנאמר בה, 

"ְוִהָזה ֶאל נַֹּכח ְפֵני אֶֹּהל מֹוֵעד", כלומר כנגד 

הפתח, שהיה במזרח, כך פרים ושעירים נשרפים 

 במזרחה של ירושלים[.
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