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זבחי	 ד� צ"ח ע"א 
איזה למודי	 לומדי	 ממה שהוקשו הקרבנות להדדי בקרא דוזאת התורה? 

 
לר' עקיבא לרבנ�  

שחיטה בכלי שרת דוקא שחיטה בכלי שרת דוקא מעולה 
מקדשת בבלוע1 שלמי ציבור נאכלי לזכרי כהונה ממנחה 
מקדש בבלוע2 מקדש בבלוע מחטאת 

חולי(, ביו, בידו הימנית  
לרש"י: דאי( קרבי( חלב וב' כליות דשליל מאש	 

לתוס': דהוולדות חולי( ה( במעי אמ(3  
דעצמות קדשי מותרי( לעשות מה( 

 כלי
אי( מ, תר המופרש לאחריות בשריפה אי( מ, תר המופרש לאחריות בשריפה ממלואי	 
כל הקרבנות מפגלי ומתפגלי4 כל הקרבנות מפגלי ומתפגלי משלמי	 

 

                                                            

1 ולכאורה טעמו הוא כמו שהקשתה הגמ' לעיל בסו� העמ' דשלמי ציבור מרבויא דקרא דפרשת 
קרח [במדבר י"ח י'], דכתיב: בקדש הקדשי תאכלנו כל זכר יאכל אותו, וכתיב בסיפיה: קדש 
יהיה ל0, והוא קרא יתירא למיל� מיניה שלמי ציבור וכבשי עצרת שכתוב בה קדש יהיו לה' 

לכה(. [וראה עוד לעיל בתד"ה בקדש].  
2 ומבואר בסוגיא שלר"ע צרי0 שני למודי לבלוע, ממנחה וחטאת, דמנחה לבד הייתי אומר היות 
שהיא רכה לכ( מבליעה, ומחטאת הייתי אומר דהיות שהוא בשר עבה נכנס השומ( בעומקו ולכ( 

  .צרי0 שניה. וראה בתד"ה מה חטאת, שר"ע דריש מחטאת ב' דברי
3 עי' בתד"ה א�, שהוקשה לה על פירש"י שביאר שהלימוד מאש, דמה אש שהוא זכר ואי( 
קדוש בו חלב וב' כליות דשליל א� כל קרבנות ג הנקבות אי( החלב וב' כליות דשליל שבמעיה 
קרבי. והוקשה לתוס' דא"כ היה לתנא לפרש כ(, ועוד דלפי"ז משמע שהוולדות עצמ( כ( 
קדושי, וא"א לומר כ( דהא אמרינ( בתמורה שולד שאינו גמור (ב( ד' חדשי 1 דעיבור בהמה 
 הוא ה' חדשי) הנמצא בחטאת ה חולי( ונאכלי לכל אד. ולכ( פירשו ה שלומדי מה אש
אי( בו שליל שיקדש א� כל הקרבנות השליל שלה הוא חולי( גמורי [ואי( וולדות קדשי אלו 

בהוויית 1 אלא אחר שיוולדו].  
 4 ונחלקו רש"י ותוס' כיצד הלימוד, דלרש"י הלימוד מה שלמי מפגלי את הנסכי ומתפגלי
בעצמ, א� כל הקרבנות מפגלי ומתפגלי. ובתד"ה מה שלמי, כתבו שבחנ דחק, ויש לפרש 

   .מה שלמי זריקת הד שלה מפגלת את הבשר א� כל הקרבנות מפגלי ומתפגלי
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זבחי	 ד� צ"ח ע"ב 
כהני	 במצבי	 דלהל�, מה דינ	 באופני	 הבאי	? 

 
לנגוע  

בקדשי	 
לעשות 
עבודה 

לחלוק 
בקדשי	5 

לאכול 
קדשי	 

אסור אסור8 אסור אסור7 טמא, טבול יו	 ומחוסר כפורי	6 
אסור אסור אסור9 מותר אונ� (שטבל ולא הסיח דעת) 

מותר מותר אסור מותר בעל מו	 קבוע או עובר 
מותר אסור אסור מותר קט� (כדלהל� בגמ') 

 

                                                            

5 ומבואר במשנה שכל שאי( לו חלק בבשר אי( לו חלק ג בעורות.   
6 הנה מלשו( המשנה שאמרה טבול יו ומחוסר כפורי וכו' לאכול לערב, משמע שג מחוסר 
כפורי שצרי0 עוד טבילה מדרבנ( אחר הבאת כפרתו צרי0 הערב שמש. אמנ הוכיחו בתד"ה 

  .טבול באור0 שאי( צרי0 הערב שמש, ומשתנו שנקטה לאכול לערב הוא משו טבול יו
   .7 כי ה מטמאי את הקדשי, אמנ לגבי מחוסר כפורי יש מחלוקת ראשוני

8 ומבואר במשנה אפי' שהיה טמא בשעת זריקת הד וטהור בשעת הקטר החלבי, שטבל והעריב 
שמשו לערב 1 אינו חולק בבשר.  

9 ודוקא כה( הדיוט אמנ כה( גדול מקריב אונ(.   


