4 :מסכת זבחים פרק ד דף

היקש בין הניתנין על המזבח הפנימי
: מא- .לט
 פרשת ויקרא,ויקרא
פר כהן משיח
:z`hgl ’dl minz xwa oa xt `hg xy` ez`hg lr aixwde mrd zny`l `hgi giynd odkd m`
:’d iptl xtd z` hgye xtd y`x lr eci z` jnqe ’d iptl cren ld` gzt l` xtd z` `iade
:cren ld` l` ez` `iade xtd mcn giynd odkd gwle
:ycwd zkxt ipt z` ’d iptl minrt ray mcd on dfde mca erav` z` odkd lahe

.b
.c
.d

xy` dlrd gafn ceqi l` jtyi xtd mc lk z`e cren ld`a xy` ’d iptl minqd zxhw gafn zepxw lr mcd on odkd ozpe

.e
.f

:cren ld` gzt
:axwd lr xy` algd lk z`e axwd lr dqknd algd z` epnn mixi z`hgd xt alg lk z`e

.g

:dpxiqi zeilkd lr cakd lr zxzid z`e milqkd lr xy` odilr xy` algd z`e zilkd izy z`e .h
:dlrd gafn lr odkd mxihwde minlyd gaf xeyn mxei xy`k .i
:eyxte eaxwe eirxk lre ey`x lr exya lk z`e xtd xer z`e .`i
:sxyi oycd jty lr y`a mivr lr ez` sxye oycd jty l` xedh mewn l` dpgnl uegn l` xtd lk z` `ivede .ai
פר העלם דבר של צבור
:eny`e dpiyrz `l xy` ’d zevn lkn zg` eyre ldwd ipirn xac mlrpe ebyi l`xyi zcr lk m`e .bi
:cren ld` iptl ez` e`iade z`hgl xwa oa xt ldwd eaixwde dilr e`hg xy` z`hgd drcepe .ci
:’d iptl xtd z` hgye ’d iptl xtd y`x lr mdici z` dcrd ipwf eknqe .eh
:cren ld` l` xtd mcn giynd odkd `iade .fh
:zkxtd ipt z` ’d iptl minrt ray dfde mcd on erav` odkd lahe .fi
:cren ld` gzt xy` dlrd gafn ceqi l` jtyi mcd lk z`e cren ld`a xy` ’d iptl xy` gafnd zpxw lr ozi mcd one .gi
:dgafnd xihwde epnn mixi ealg lk z`e .hi
:mdl glqpe odkd mdlr xtke el dyri ok z`hgd xtl dyr xy`k xtl dyre .k
:`ed ldwd z`hg oey`xd xtd z` sxy xy`k ez` sxye dpgnl uegn l` xtd z` `ivede .`k
 פרשת אחרי מות,ויקרא
פר ושעיר יוה"כ
:l`xyi ipa z`nhn eycwe exdhe minrt ray erav`a mcd on eilr dfde hi
:igd xiryd z` aixwde gafnd z`e cren ld` z`e ycwd z` xtkn dlke k

 פרשת שלח,במדבר
פר ושעיר של עבודת כוכבים
mifr xirye htynk ekqpe ezgpne ’dl ggip gixl dlrl cg` xwa oa xt dcrd lk eyre dbbyl dzyrp dcrd ipirn m` dide .ck

:zhgl cg`
:mzbby lr ’d iptl mz`hge ’dl dy` mpaxw z` e`iad mde `ed dbby ik mdl glqpe l`xyi ipa zcr lk lr odkd xtke .dk
:dbbya mrd lkl ik mkeza xbd xble l`xyi ipa zcr lkl glqpe .ek

סקירה של הסוגיא
.( שבעה למודים מפסוק מפרשת פר העלם דבר של צבור1
.( הרחבה בנושא המחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי שמעון במתנות דם על מזבח הפנימי2
. וטבילה, בדם, את: ללמד ג' הלכות, היקש לפר יום הכפורים,( צורך בלימוד השלישי3
.( ציטוט ברייתא עם דעת ת"ק ורבי ישמעאל החולקים בצורה שלומדים פר יום הכפורים מפר כהן משיח4
.( הרחבה בדעת רבי ישעמאל5
.( לימוד נוסף של רבי ישמעאל לשעיר יום הכפורים6
( עוד לימוד של רבי ישמעאל בענין שתי הכליות ויותרת הכבד הנלמד מפר כהן משיח לפר העלם דבר של7
. ומשם לשעירי עבודת כוכבים,צבור
.( צריכותא בין שני הלימודים לשעירי עבודת כוכבים8
. ותירוץ,( קושיא בנושא העיכובא בהזאות הפנימיות ביום הכפורים9
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מסכת זבחים פרק ד דף5 :
]לט-.לט[:
פר העלם דבר של צבור
dyr xy`k.2
xR̈l© dyre.1

).2בפרשת פר העלם(

.1פר יוה"כ -
ר' עקיבא )מ(:

xtl§ .3

z`hgd.4

dyri ok.5

el.6

.3פר כהן משיח

.4שעירי עבודת כוכבים

.5מתן ד' מעכב

.6אין עיכוב בשעירי רגלים ור"ח

odkd mdilr xtke.7

.7אע"פ שלא סמך

mdl glqpe.8

.8אע"פ שלא נתן שיריים

 (1שבעה לימודים מן הפסוק
א .מתן  - 7לא צריך פסוק ,מעכב בכל מקום
ב .5 .מתן ד מעכב
ג .1 .פר יוה"כ לעכב )ע' לקמן דף מ .מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון(
ד .3 .פר כהן משיח מתנותיו מעכבים
ה .4 .שעירי עבודת כוכבים טעונים הזיה על הפרוכת ועל מזבח הזהב ושריפה חוץ לג' מחנות
ו .6 .אין עיכוב בשעירי רגלים ושעירי ראש חודש שמכפרים על טומאת מקדש וקדשיו שאין בה ידיעה כלל,
משא"כ בפרים הנ"ל.
ז 7,8 .אין עיכוב בסמיכה ושיריים.
]מ [.דיון מפורט על הלימודים הנ"ל
א .היכן מצינו שמתן  7מעכב? בפרה "והזה אל נכח פני אהל מועד" וכתיב חוקה; ובנגעים "והזה מן השמן באצבעו ...זאת תהיה".
ב.

למה צריך לימוד מיוחד שמתן  4מעכב? הרי בפרשה כבר כתובים כל ד' המתנות ,ו"כאשר עשה ...כן יעשה" ילמד לעכב.

 (2מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה
פר כהן משיח

zepxw lr mcd on odkd ozpe

ceqi l` jtyi xtd mc lk z`e cren ld`a xy` 'd iptl minqd zxhw gafn

:cren ld` gzt xy` dlrd gafn
פר העלם דבר של צבור

zpxw lr ozi mcd one

xy` dlrd gafn ceqi l` jtyi mcd lk z`e cren ld`a xy` ’d iptl xy` gafnd

cren ld` gzt

רב ירמיה :לרבי שמעון  -בכל פרשה כתוב " ,2 - "ze-pxwאין כל הד' מתנות כתובות אלא בצירוף פרשת פר כהן משיח עם
פרשת פר העלם דבר של צבור .והצירוף נעשה ע"י ההיקש מספר  - "xtl" :3זה פר כהן משיח ) 2מתנות(  "el dyri ok" :5לפר
העלם דבר של צבור )עם שתי מתנותיו ,סה"כ  4מתנות(.

רבי שמעון

רבי יהודה

פסוק

סמיכה ושיירי הדם פר
עיכוב  4מתנות
dyri ok
ושעיר
)לר' ירמיה(
יוה"כ
הזיות מעכבות
הזיות ביוה"כ מעכבות
xtl
שאם לא נתחנך המזבח בקטורת  -לא היה ַמזה
לא דריש
minq zxehw gafn
נפחתה ההיכל לא ַמזה
`xy
עיכוב  4מתנות ,כל הנמצא שם
נפחתה ההיכל לא מזה
cren lde`a
אביי :גם לרבי יהודה ,אע"פ שכל ד' מתנות כתובות בפר העלם דבר של צבור " - "cren ld`aכל  4הקרנות דהיכל ,ו"xy`k
 "dyri ok dyrהוי כפילות ,עדיין סלקא דעתך שלא יהיו לעיכובא כמו השירים והסמיכה שאינם לעיכובא .קמ"ל.

 (3צורך בהיקש )ג(  -לפר יום הכפורים:
רב נחמן בר יצחק
לעכב לרבי יהודה ,שלדעתו "חוקה" הכתובה במעשי יוה"כ קאי רק על הנעשה בקודש הקדשים ,ולא על מתנות שבהיכל.
<קושיא :יש לרבי יהודה לימוד מפסוק אחר" :וכלה מכפר את הקודש" הנאמר ביוה"כ.
רב פפא
]מ [:ללמד למעשי יוה"כ מפרשת פר העלם דבר של צבור ליוה"כ שלוש הלכות" :את" "בדם" ו"טבילה".
פר כהן משיח שהוקש לפר העלם דבר של צבור
odkd

lahe

ולא מספג

`z

להכשיר ֵאמין

`erav

mca

שיהא בו שיעור טבילה מעיקרא

’d iptl minrt ray mcd on dfde
`:ycwd zkxt ipt z

פר ושעיר יוה"כ
:l`xyi ipa z`nhn eycwe exdhe minrt ray erav`a mcd on eilr dfde

 (4תניא כוותיה דרב פפא:
לרבי עקיבא ,פר יום הכפורים נלמד לכל מה שאמור מפר העלם דבר של צבור )גם לג' הלכות אלו(.
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מסכת זבחים פרק ד דף6 :
 (5הלימודים של רבי ישמעאל
רבי ישמעאל לא צריך פסוק ללמוד פר יום הכפורים מפר העלם דבר של צבור ,שהרי יש לו קל וחומר.
נסיונות לפענח דבריו של רבי ישמעאל:
.1
קרבנות שוים?
קרבנות
שעיר יום הכפורים
פר יום הכפורים
פר העלם דבר של צבור )משיח(
פר יום הכפורים
 .2נסיון נוסף
קרבנות
פר העלם דבר של צבור
שעיר עבודת כוכבים
פר העלם דבר של צבור
פר יום הכפורים
 .3המסקנא
קרבנות
פר העלם דבר של צבור
שעיר יום הכפורים
פר משיח )העלם דבר(
פר יום הכפורים

מעשים שוים?









פירכא :דמם של שניהם נכנס
לקדש הקדשים?





קרבנות שוים?


מעשים שוים?
 מהיקש "- 4החטאת"

פירכא :מכפרים על מעשה עם ידיעה?
ידיעה בסוף





ידיעה בסוף
 ידיעה בתחלה ולא בסוף

קרבנות שוים?


מעשים שוים?
 במה שמפורש:
פרוכת ,קרנות ,אצבע
 ללמד:
את ,בדם ,טבילה

קרבנות שוים?


מעשים שוים?
 במה שמפורש:
פרוכת ,קרנות ,אצבע
 מהיקש מספר 4
ללמד בק"ו :את ,בדם ,טבילה



 (6ואתי ליה שעיר יום הכפורים:
קרבנות
פר העלם דבר של צבור
שעיר יום הכפורים
שעיר עבודת כוכבים
שעיר יום הכפורים



-˘˜È‰· „ÓÏ‰ ¯·„ ÈÎÂ
?Â"˜· „ÓÏÓÂ ¯ÊÂÁ

תרשים זרימה :הלימודים על פי רבי ישמעאל
zeilkd izy
cakd zxzei
קוים מפוסקים

היקש

פר העלם דבר של צבור

פר כהן משיח

̈xtl

§xtl

היקש :חטאתם ...שגגתם

שעירי
עבודת כוכבים

היקש :החטאת

mca ...z` ...lahe
קוים דקים

קל וחומר

פר
יום הכפורים

קל וחומר

שעירי
יום הכפורים
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7 :מסכת זבחים פרק ד דף
:( המשך דברי רבי ישמעאל7
:ברייתא מ

ÁÈ˘Ó Ô‰Î ¯Ù ‰Ê xR© l§ ¯Â·ˆ Ï˘ ¯·„ ÌÏÚ‰ ¯Ù ‰Ê - xR̈l̈ Ï"˙ ‰Ó ‡Ï‡
[.]גמרא מא
?למה צריך היקש כפול

לקמן בסמוך בברייתא כוויתיה דרב פפא
פר כהן משיח
lr xy` algd lk z`e axwd lr dqknd algd z` epnn mixi z`hgd xt alg lk z`e
lr cakd lr zxzid z`e milqkd lr xy` odilr xy` algd z`e zilkd izy z`e :axwd

?·È˙Î ‰ÈÙÂ‚ ¯Â·ˆ· ‡‰Â
:‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡
È¯ÂÓ‚‡ ÈÚ·„ ÌÂ˘Ó
¯Â·ˆ Ï˘ ¯·„ ÌÏÚ‰ ¯Ù
˙ÂÈÏÎ È˙˘Â ˙¯˙ÂÈ·
,ÌÈ·ÎÂÎ ˙„Â·Ú È¯ÈÚ˘Ï
– ‰ÈÙÂ‚· ¯Â·ˆ Ï˘ ¯·„ ÌÏÚ‰ ¯ÙÂ
:·È˙Î ‡Ï

:dpxiqi zeilkd

:È˙‡ ‡˘˜È‰·

פר העלם דבר של צבור
:dgafnd xihwde epnn mixi ealg lk z`e
פר העלם דבר של צבור
dyri ok.5

z`hgd.4

xtl§ .3

dyr xy`k.2

xR̈l© dyre.1

יותרת ושתי.5
כליות

.4

פר כהן.3
משיח

 יותרת ושתי.2
כליות

פר העלם דבר של.1
צבור

פר ושעיר של עבודת כוכבים
ekqpe ezgpne ’dl ggip gixl dlrl cg` xwa oa xt dcrd lk eyre dbbyl dzyrp dcrd ipirn m` dide

:zhgl cg` mifr xirye htynk
`ed dbby ik mdl glqpe l`xyi ipa zcr lk lr odkd xtke

:mzbby lr ’d iptl mz`hge ’dl dy` mpaxw z` e`iad mde
:dbbya mrd lkl ik mkeza xbd xble l`xyi ipa zcr lkl glqpe
פר ושעיר של עבודת כוכבים
mzbby.2

mz`hg.1

פר העלם דבר של צבור.2

שעירי עבודת.1
כוכבים

. למד פר העלם דבר מפר כהן משיח לענין יותרת ושתי כליות,לעיל בסמוך
. כאילו כתוב יותרת ושתי כליות ממש בפר העלם דבר של צבור,היקש כפול

xtl ÍÈ¯ËˆÈ‡

,‰ÈÙÂ‚· ‰È· ·È˙Î„ Ô‡ÓÎ ÈÂ‰ÈÓÏ
¯ÊÂÁ ˘˜È‰· „ÓÏ‰ ¯·„ ÈÂ‰ÈÏ ‡ÏÂ
˘˜È‰· „ÓÏÓÂ
:‡ÙÙ ·¯„ ‰È˙ÂÂÎ ‡È˙
...dyr xy`k ...dyre

¯Ó‡˘ ÈÙÏ ¯ÙÏ Ï"˙ ‰Ó

'ebe 'dl dy` mpaxw z` e`iad mde

ÌÈ·ÎÂÎ ˙„Â·Ú È¯ÈÚ˘ ÂÏ‡ - mz`hg
¯Â·ˆ Ï˘ ¯·„ ÌÏÚ‰ ¯Ù ‰Ê - mzbby

mzbby lr mz`hg

:‰¯Â˙ ‰¯Ó‡

mzbbyk ÍÏ ‡È‰ È¯‰ mz`hg

?‡˘˜È‰· ‡Ï ?˙„ÓÏ ÔÎÈ‰Ó
„ÓÏÓÂ ¯ÊÂÁ ˘˜È‰· „ÓÏ‰ ¯·„ ÈÎÂ
?˘˜È‰·
Ï˘ ¯·„ ÌÏÚ‰ ¯Ù ‰Ê - xR̈l̈ Ï"˙
ÁÈ˘Ó Ô‰Î ¯Ù ‰Ê xR© l§ ¯Â·ˆ
( צריכותא8
¯Ó ¯Ó‡

ÌÈ·ÎÂÎ ˙„Â·Ú È¯ÈÚ˘ ÂÏ‡ Ì˙‡ËÁ
. בבריתא של שבעה לימודים,:בדף לט
אם כן צריך היקש כפול בין שעירי עבודת כוכבים לפר העלם
. ללמד יותרת ושתי כליות.2 , לעכב בהזאות.1 :דבר של צבור
 היקיש פר יום הכפורים גם, בדברי ת"ק:בברייתא בדף מ
 אם כן למה," וגם ל"את" "בדם" ו"טבילה,לעיכובא בהזאות
, אמר רב פפא שצריך את הלימוד רק לג' הלכות אלו.בדף מ
." "כיפר- "ואילו עיכובא נלמד מ"חוקה" או מאם "כלה
: לברייתא בדף מ,:לט-.מחלוקת תנאים בין הברייתות בדף לט

‡Ó˜ ‡¯˜Ó ‰ÈÏ ˜ÂÙÈ˙

ÌÈ·ÎÂÎ ˙„Â·Ú È¯ÈÚ˘ ˙Â·¯Ï z`hgd :¯Ó ¯Ó‡„

:‡ÈÓ‡ Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ ,ÍÈ¯ËˆÈ‡ :‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡
‰ÈÙÂ‚· Ô·È˙Î„ ˙Â‡Ê‰ ÈÏÈÓ È‰
.‡Ï ‡ÓÈ‡ ‰ÈÙÂ‚· Ô·È˙Î ‡Ï„ ˙ÂÈÏÎ È˙˘Â ˙¯˙ÂÈ Ï·‡
.ÔÏ ÚÓ˘Ó ‡˜
( אפשרות נוספת ללמוד עיכובא להזאות יום הכפורים9
:‡ÙÙ ·¯Ï Ô˙ ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰ ·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡
¯Ó‡˜ ÔÈÚ· ¯ÂÓ‡˘ ‰Ó ÏÎÏ Î"‰ÂÈ ¯Ù ‡˙ ‡‰Â
‡È‰ È‡˙
ÈÎ‰ È·¯Ó ·¯ È·„ ‡˙
ÈÎ‰ È·¯Ó ‡Ï Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È·„ ‡˙
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