
  

 

 

 

 

 

 
 'אמשנה 

סּוִלין ל ַהפְּ ֲחטּו  לעבוד בבית המקדש כָּ שָּ ה את הקרבןשֶׁ רָּ שֵׁ ן כְּ תָּ ִחיטָּ )ויקרא א,  לפי שכתוב שְּ

ה( "ושחט את בן הבקר והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם" ומכאן למדים* שרק מקבלת הדם יש צורך 

ה , שתיעשה העבודה בקרבן על ידי כהן אך לגבי השחיטה מותר גם למי שאינו כהן לשחוט ִחיטָּ ַהשְּ שֶׁ
ה ַבזָּ  רָּ שֵׁ ִדיםמי שאינו כהן ִריםכְּ ֲעבָּ ִשים, ּובָּ ִאיםעבד כנעני , ַבנָּ מֵׁ שנטמא לדוגמא  , ּוַבטְּ

ִשים  בשרץ*, דָּ י קָּ שֵׁ דְּ קָּ ואפילו קרבנות שנקראים קדשי קדשים מותר למי שאינו כהן לשחוט ֲאִפּלּו בְּ

ַבד אותם ר ובתנאי ּוִבלְּ ֹשָּ ִעים ַבבָּ ִאים נוֹגְּ מֵׁ יּו טְּ ֹּלא ִיהְּ  .נגיעתם ייטמא הקרבן ועל ידי שֶׁ
ְך ִפיכָּ וכל אלו המוזכרים ברישא כשרים לשחיטת הקרבן אם שחטו את הקרבן במחשבה לאכול היות  לְּ

ִלים  מהקרבן שלא במקום שמותר לאכלו או לאכלו מעבר לזמן שמותר לאכול את הקרבן ם פוֹסְּ הֵׁ
ה בָּ ַמֲחשָּ  כתחילה )חוץ מהטמאים(.את הקרבן כיוון שמותר להם לבצע את עבודת השחיטה אף ל בְּ

ן ֻכּלָּ ם כל אלו שמוזכרים ברישא ופסולים הם לעבודה בבית המקדש וְּ ת ַהדָּ לּו אֶׁ ִקבְּ ** בכלי שרת שֶׁ

ַמנוֹ, של מתוך מחשבה קוֹמוֹ, או במחשבה של חּוץ ִלזְּ חּוץ ִלמְּ ש  וְּ פֶׁ אם נשאר ִאם יֵׁש ַדם ַהנֶׁ

רַיֲחֹזר ַהכָּ  בבהמה כמות דם שהנפש יוצאה בו*** ל כהן שכשר לעבודה שֵׁ את הדם מצוואר  ִויַקבֵׁ

הבהמה בכלי שרת ויזרוק אותו על המזבח והקרבן יהיה כשר, שאין מחשבת חוץ לזמנו או חוץ לזמנו 

שחשבו הפסולים לעבודה פוסלת את הקרבן לפי שמחשבות אלו פוסלות את הקרבן רק כאשר חושב אותם 

נלמד  אינם ראויים לעבודה מקבלת הדם ואילך דין זה מי שראוי לאותה עבודה והרי אלו הפסולים

מהפסוק "המקריב אותו לא יחשב" שממנו למדים שרק מי שראוי לאותה עבודה מחשבתו פוסלת מה 

 .י שאינו ראוי לבצע את אותה עבודהשאין כן מחשבתו של מ
 

סכין ארוכה או שמדובר על אדם טמא שנכנס בשוגג *המדובר על אדם טמא שעומד מחוץ לעזרה ושוחט את הקרבן הנמצא בתוך העזרה ע"י 
 .או במזיד לעזרה ושחט

 .**וכן הדין גם לשאר העבודות בקרבן שהם הולכה וזריקת הדם

  .*** שכן רק את הדם שהנפש יוצאת בו ניתן לזרוק על גבי המזבח
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 בעזהשי"ת

 "פתש

 זבחים מסכת:

 'ג פרק:
 'ב - 'א משנה:

 ילוי נשמתהלימוד היומי לע
 ל"זצ קרליץ מאיר נחום ר"ב נסים הרה"צ הגאון

 עזרא אליהו כהן זצוק"ללום ב"ר ש"ק רבי חיים אביההר

 רטנוראבעובדיה מרבינו 
כל הפסולין ששחטו 

והוא  -שחיטתן כשרה 
הדין דאפילו לכתחילה 

כתיב )ויקרא א( שוחטין. ד
"ושחט את בן הבקר 
והקריבו בני אהרן הכהנים 
את הדם", מקבלה ואילך 
מצות כהונה, למד על 
השחיטה שכשרה בזרים 
ובפסולים. ולא קתני 
"ששחטו", דמשמע דיעבד 
אין לכתחילה לא, אלא 
משום טמאים בלבד, דטמא 
לכתחילה לא ישחוט, 
גזירה שמא יגע בבשר. 
וטמא ששחט בקדשים 

ים לא משכחת לה, וכשר
אלא בסכינא אריכא, וכגון 
שהוא עומד חוץ לעזרה 
ושוחט הבהמה שבתוך 
העזרה, דהא שחיטת 
קדשים בעזרה הויא, ואין 
טמא נכנס לעזרה. ובנטמא 
בשרץ, שאינו מטמא את 
הסכין, דלאו אב הטומאה 
הוא. או בטמא מת וכגון 
שבדק קרומית של קנה 
ושחט בה, אבל בסכין לא, 

טמא את שטמא מת מ
הסכין להיות אב הטומאה 
כיוצא בו, והסכין מטמא 

 את הבשר.

לפיכך הן פוסלים את 
הואיל  -הקרבן במחשבה 

וראויין לעבודה זו, 
 מחשבתן מחשבה ופוסלת.

 הפסולים. -וכולן 
 יחזור הכשר לעבודה -מקומו. אם יש דם הנפש עוד בבהמה לשקבלו את הדם על מנת לאכול ולהקטיר חוץ לזמנו או חוץ  

ויקבל ויזרוק, והזבח כשר. שאין מחשבתן של אלו פוסלתן בקבלה, לפי שאינן ראוין לה, ואין המחשבה פוסלת אלא במי שראוי 
 לעבודה, ובדבר הראוי, ובמקום הראוי לעבוד, דכתיב )ויקרא ז( "המקריב אותו לא יחשב", בראוי להקרבה הכתוב מדבר.

 

 



 

 'במשנה 

ר שֵׁ ל ַהכָּ סּול לעבודה קיבל את הדם מצוואר הבהמה בכלי שרתאם כהן הכשר  ִקבֵׁ ַתן ַלפָּ נָּ והעביר  וְּ

הפסול  ַיֲחִזיר את הכלי עם הדם למי שהינו פסול לעבודה, מה יש לעשות כדי שהקרבן ישאר כשר...

ר לעבודה את הכלי עם הדם שֵׁ לכהן הכשר לעבודה וניתן לזרוק את הדם על המזבח וכל זאת בתנאי  ַלכָּ

ל לך עם הדם שכן אם הלך איתו אין לדם שבכלי תקנה.שהפסול לא ה כהן הכשר לעבודה שקיבל את  ִקבֵׁ

ֹמאלוֹ  ביד ימין ִביִמינוֹ דם השחיטה בכלי ַתן ִלֹשְּ נָּ ואח"כ העביר את הכלי ליד שמאל, מה עליו וְּ

ל ימין.ליד  ִליִמינוֹ  את הכלי עם הדם ַיֲחִזיר לעשות כדי שניתן יהיה לזרוק את הדם על המזבח  ִקבֵׁ
ש הכהן את דם השחיטה ִלי ֹקדֶׁ ַתן בכלי שרת ִבכְּ נָּ ִלי ֹחל  ושפך את הדם מכלי השרת לתוך וְּ כלי ִבכְּ

 יערה את הדם בחזרה מכלי החול... ַיֲחִזיר חול, מה יעשה כדי שניתן יהיה לזרוק את הדם על המזבח

ש. ִלי ֹקדֶׁ ַפְך ִלכְּ ִלידם השחיטה  ִנשְּ פוֹ השרת  מתוך כלי ִמן ַהכְּ ה ַוֲאסָּ פָּ ִרצְּ ואסף הכהן ַעל הָּ

ר בחזרה את הדם אל תוך כלי השרת שֵׁ אם מי שפסול לעבודה* בבית  הדם כשר לזריקה על גבי המזבח. כָּ

נוֹ  המקדש תָּ ש זרק את הדם נְּ בֶׁ י ַהכֶׁ כבש המזבח היינו במקום שאין זורקים בו את הדם, או  ַעל ַגבֵׁ

סוֹד יסוד המזבח זרק הפסול לעבודה את הדםבקרבן שיש לזרוק את הדם כנגד  ד ַהיְּ גֶׁ נֶׁ ֹּלא כְּ היינו  שֶׁ

ִנין או אם ָנַתן זרק לא במקום שבו היה אמור לזרוק, ת ַהִנתָּ ההדמים שצריכים להיזרק  אֶׁ ַמטָּ  לְּ
לָּה מתחת לחוט הסיקרא,  ַמעְּ ִנים או קראימעל לחוט הסלְּ ת ַהִנתָּ אֶׁ  הדמים שצריכים להיזרק וְּ

לָּה ַמעְּ המעל חוט הסיקרא זרק לְּ ַמטָּ ִנים  מתחת לחוט הסקרא, או , לְּ ת ַהִנתָּ הדמים שצריכים אֶׁ

ִנים לזרוק ִניןעל המזבח החיצון או ְוֶאת  ַבחּוץעל המזבח שבתוך ההיכל זרק  ִבפְּ דמים שצריכים  ַהִנתָּ

ִנים החיצון זרק על המזבח ַבחּוץ זרקילה ש  על המזבח שבתוך ההיכל ִבפְּ פֶׁ עדיין ִאם יֵׁש ַדם ַהנֶׁ

ר כהן ַיֲחֹזר נשאר בבהמה דם הנפש הכשר לזריקה שֵׁ ל לעבודה ַהכָּ מצוואר הבהמה את דם  ִויַקבֵׁ

השחיטה בכלי שרת ואחר יזרוק את הדם במקומו הראוי והקרבן יהיה כשר לאכילה ואין זריקות הדמים 

שלא היה ראוי לבצע את עבודת זריקת הדמים  פוסלות את הקרבן כיוון שלא במקומם ע"י הפסול לעבודה

גובה מזבח העולה היה עשר אמות ובאמצע גובה המזבח )חמש אמות( היה את חוט הסיקרא  מלכתחילה.

שהיה צבעו אדום והוא היה מסמן את הקו המבדיל בין דם קרבנות שיש לזרוק למעלה )מעל חוט הסיקרא( 

 .שיש לזרוק את דמם למטה )מתחת לחוט הסיקרא( כגון קרבן חטאת ועולות העוף, לבין קרבנות
 

 

 ברטנוראעובדיה מרבינו 
ולא מפסיל  -יחזיר לכשר 

 במה שנתן אותו לפסול.

 פסול. -נתנו 

על גבי הכבש שלא כנגד 
דהויא נתינה שלא  -היסוד 

במקומה. או שנתן את 
הנתנים למטה למעלה, 
יחזור הכשר ויקבל. וצריכה 
לאשמועינן בכולהו דאית 

בחזרה. דאי  ליה תקנתא
אשמועינן ברישא, הוה 
אמינא הנך דחזו לעבודת 
צבור, כגון טמא דחזי 
לכתחילה בצבור, הלכך 
גבי יחיד איכא תקנתא 
בחזרה, אבל שמאל דלא 
חזיא לעבודת צבור אימא 
דלית ליה תקנתא בחזרה. 
ואי אשמעינן שמאל, הוה 
אמינא שמאל אית ליה 
תקנתא בחזרה, שכן יש בה 

רים, הכשר ביום הכפו
שכהן גדול נוטל את 
המחתה בימינו ואת הכף 
בשמאלו, אבל כלי חול 
אימא לא. ואי אשמועינן 
כלי חול, משום דחזו 
לקדושינהו, אבל הנך 

 אימא לא, צריכא.
 


