
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

המזבח ארבע מתנות)זריקות( ' נלמד שיש קרבנות שיש לזרוק מדם הקרבן על גבי הבפרק 
ויש קרבנות שיש לתת שתי מתנות שהם ארבע ויש קרבנות שיש לתת רק מתנה אחת 

 מדמם על גבי המזבח
 'אמשנה 

ִנין  ִנתָּ ל הַׁ אי אֹוְמִרים: כָּ מַׁ ית שַׁ ל  בכל הקרבנות שדמם נזרקבֵּ ִחיצֹוןעַׁ חַׁ הַׁ , מזבח העולה ִמְזבֵּ
ן  נָּ ִאם ְנתָּ ת  זרק מדמםשֶׁ חַׁ נָּה אַׁ תָּ  על גבי המזבח במקום כמות הפעמים שהיה צריך בכל זאתמַׁ

ר  את*  הקרבן לבעלים בדיעבדִכפֵּ טָּ חַׁ נֹות  ובקרבן חטאת צריך שייתן לפחותּובַׁ תָּ י מַׁ כדי ְשתֵּ

ל אֹו שהקרבן יכפר בדיעבד לבעלים. ית ִהלֵּ ת  ְמִרים:ּובֵּ חַׁ נָּה אַׁ תָּ נָּּה מַׁ ְנתָּ את שֶׁ טָּ ף חַׁ שגם אַׁ

ר בקרבן חטאת כמו בשאר הקרבנות אם נתן מתנה אחת ְך  הקרבן לבעלים, ִכפֵּ ועפ"י מה שלמדנו ְלִפיכָּ

ן ברישא תַׁ ת  לשיטת בית הלל בכל הקרבנות ולשיטת בית שמאי בכל הקרבנות חוץ מחטאת, ִאם נָּ אֶׁ
ִראשֹונָּה ְכִתְקנָּ  המתנה ת בלי מחשבת פסולּה הָּ ְשִניָּה המתנה, ְואֶׁ נתן עם מחשבה לאכול מבשר  הַׁ

ּה  הקרבן נָּ ר אחרי הזמן שמותר לאכול מבשר הקרבןחּוץ ִלְזמַׁ הקרבן לבעלים, שהיות והמתנה , ִכפֵּ

 אבל אם הראשונה נעשתה כדין, אין המחשבה הפסולה במתנה השניה פוסלת את הקרבן והקרבן כשר.
ת  ן אֶׁ תַׁ ה  מתנההנָּ ִראשֹונָּ נָּּה  במחשבתהָּ ת היינו לאכול מבשר הקרבן שלא בזמנוחּוץ ִלְזמַׁ , ְואֶׁ

ְשִניָּה  המתנה ּה  נתן במחשבתהַׁ  לאכול מבשר הקרבן שלא במקום המותר, הקרבן נהיהחּוץ ִלְמקֹומָּ

ת  רֵּ יו כָּ לָּ ִבין עָּ יָּ  ואם אדם אכל מבשר קרבן זה חייב כרת**.ִפּגּול ְוחַׁ
 

 בקרבן חטאת, מעיקר הדין יש לתת ארבע מתנות מדם הקרבן על ארבעת קרנות המזבח החיצון, מתנה אחת על כל קרן.* 
** והמשנה באה ללמדו שהיות והמתנה הראשונה ניתנה במחשבת חוץ לזמנו הקרבן הופך להיות פיגול ואין מחשבת חוץ למקומו במתנה 

 השניה  מוציאה את הקרבן מלהיות פיגול.
 
 
 
 
 
 
 

 'במשנה 

 בעזהשי"ת

 "פתש

 זבחים מסכת:

 ד' פרק:

 'ב - 'א משנה:

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

 לום ב"ר עזרא אליהו כהן זצוק"לש"ק רבי חיים אביההר

 

 רטנוראבעובדיה מרבינו 
ומרים כל בית שמאי א

 -הניתנין על מזבח החיצון 
יש מהן שטעונין ארבע 
 מתנות. ויש מהן שטעונין

שתים שהם ארבע. ויש 
שטעונים מתנה אחת, 
כדתנן באידך פרקין. 
והשתא קאמר דכולן שלא 
נתן אלא מתנה אחת 
בדיעבד כפר, דכתיב 
)דברים יב( "ודם זבחיך 
ישפך", שפיכה אחת 
משמע, מדלא כתיב "סביב" 
דמשמע שתי מתנות שהן 

 ארבע.
 -ובחטאת שתי מתנות 

שלוש פרשיות נאמרו 
בחטאות החיצונות 

יקרא, אחת בשעיר בו
נשיא, ושתים בחטאות 
יחיד, אחת בכבשה ואחת 
בשעירה. בשתים כתיב "על 
קרנת" חסר, והאחת מלא. 
ובית שמאי יש להן יש אם 
למקרא, הרי כאן ששה, 
 ואין במזבח אלא ארבע, 

 
 

 ברטנוראעובדיה מרבינו 
אם חסר אחת מכל 

 דבפר -המתנות לא כפר 
העלם דבר כתיב )ויקרא ד'( 
"ועשה לפר כאשר עשה 
לפר החטאת כן יעשה לו", 

ומקרא שאין צריך הוא, 
שהרי כל עבודותיו 

והשתים יתירות לא נאמרו אלא ששנאן הכתוב לעכב. ובית הלל סברי אהני מקרא דמשמע שש, ואהני מסורת דמשמע ארבע, הילכך טפי חדא 
 אמסורת ובצר חדא ממקרא והוו להו חמש, ארבע למצוה וחד לעכב, ואם נתן מתנה אחת כפר.

מחטאת, נתן את הראשונה כתקנה ואת השניה במחשבת אכילת בשר חטאת וכל הזבחים לבית הלל, ולבית שמאי שאר הזבחים חוץ  - לפיכך
 חוץ לזמנה, כיפר, וכשר הקרבן ליקרב ע"י מתנה ראשונה, דאין השניה מתרת הבשר, שהרי הותר ע"י מתנה ראשונה, הלכך אינה מפגלת.

ציאתו מידי פגול, שהרי הוקבע בראשונה שקרבו שאין מחשבת חוץ למקומו דשניה מו -זמנה כו' פיגול וחייבין עליו כרת נתן את הראשונה חוץ ל
 כל מתיריו.

 
 

 



 

ל  ִנין  הדמיםכָּ ִנתָּ ְפִניִמי  הנזרקיםהַׁ חַׁ הַׁ ל ִמְזבֵּ  ההיכל, שעליהם נכתב מזבח הזהב שהיה בתוךעַׁ

נֹות  תָּ מַׁ ת ִמן הַׁ חַׁ ר אַׁ ִאם ִחסַׁ נקראות מתנות( על גבי  מתנות )זריקות הדם היינו שיש לתת ארבעשֶׁ

ר  לֹא – המזבח ואם זרק פחות מארבע זריקות הקרבן לא מכפר לבעלים ְלִפיָכְך עפ"י מה שלמדנו ִכפֵּ

ן  שא,ברי תַׁ ן  זרק את...ִאם נָּ ן  על גבי המזבח כל הדמיםכֻּלָּ ת בלא מחשבה שפוסלתְכִתְקנָּ חַׁ , ְואַׁ
ּה היינו זרק עם מחשבת חוץ  נעשתה אבל זריקה אחת לֹא ְכִתְקנָּ סּול  לזמנו,  הקרבןשֶׁ לפי פָּ

ארבעת  שכל ארבעת זריקות הדמים נחשבים לעבודה אחת ולכן אם זרק אפילו רק זריקה אחת מתוך

ת  הזריקות הקרבן נפסל רֵּ ין בֹו כָּ  ומי שאוכל מבשר קרבן זה לא מתחייב כרת*.ְואֵּ
 

*אבל אם זרק את כל ארבעת הזריקות עם מחשבת פסול של חוץ לזמנו הקרבן נהיה פיגול ומי שיאכל מבשרו יתחייב כרת וזאת כיוון  
שההלכה אומרת שאין מפגלין לחצי מתיר היינו שכיוון שכל ארבעת הזריקות נחשבות לעבודה אחת וכל הארבעה ביחד הם אלו שמתירות 

הפסול תהיה בכל ארבעת הזריקות כדי שהקרבן יהיה פיגול ואם תהיה מחשבת פסול רק בחלק מהזריקות את הקרבן על כן צריך שמחשבת 
 זה נקרא חצי מתיר ואין הקרבן נהפך לפיגול במחשבת פסול בחצי מהמתיר.

 


