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  סדר הקרבת קורבן פסח. ב"סה ע-א"סד ע

ל מכניסת הכת הראשונה לעזרה בערב פסח עד הח, המשנה מתארת את השתלשלות הקרבת קורבן פסח

  .את המשנההגמרא מפרשת . כניסת הכת השלישית

  פירושה  המשנה
נשחט בשלש כתות הפסח 
 ֹּכל ֹאתוֹ  ְוָׁשֲחטּו" שנאמר

שמות ( "ִיְׂשָרֵאל ֲעַדת ְקַהל
  ....וישראלוישראלוישראלוישראל    ,,,,ועדהועדהועדהועדה    ,,,,קהלקהלקהלקהל )ו,יב

הסתפקו . ם עשרה בני אדםשכוונת" ישראל"ו" עדה", "קהל"הפסוק משתמש במושגים : רבי יצחק
  : חכמים האם הכוונה

  . ויהיו לפחות שלושים מקריבי פסח בבית המקדש, שכל ישראל ישחטו בבת אחת. א
כדי לצאת ידי חובת הספק קבעו חכמים . שיהיו שלוש קבוצות של עשרה שוחטים זה אחר זה. ב

לצאת ידי חובת שתי הגמרא מוסיפה שכדי ( שכל אחת מונה עשרה אנשים, שישחטו בשלוש כתות
ושיהיו שתי כתות נוספות של עשרה אנשים , )ספק א(מספיק שהכת הראשונה תהיה מונה שלושים איש , האפשרויות

  .)סך הכל חמישים איש, )ספק ב(כל אחת 
 ,נכנסה כת הראשונה

 נעלונעלונעלונעלונתמלאה העזרה 
  דלתות העזרה

תות היו נסגרות בדרך נס מן סומכים על הנס והדל, מעצמן" ננעלו"צריך לשנות במשנה : אביי
  .)מעצמה" אין בעזרה בשעה שננעלה) "ו"ה מ"פ(וכך גם צריך לשנות במסכת עדויות ( השמים בעת הצורך

 ואין סומכין על הנס, שהשוערים נועלים את דלתות העזרה" נועלין"צריך לשנות במשנה : רבא
  ).כדי שלא יהיה דחוק מדי וירמסו זה את זה. ח"ר. כדי לוודא שיהיו מספיק אנשים לשתי כתות נוספות. י"רש(
מלבד פסח , בעזרה למרות הדוחק הגדול מעולם לא נדרס אדם ברגלי העולים - " פסח מעוכין"

  .אחד אחד שנתמעך זקן
כדי לדעת , הפסח נותאגריפס ביקש מהכהן הגדול לספור את מניין קורב - )מרובין( "פסח מעובין"

כי חובה , א לומר שלקח ממש"א( היָ לְ ּכִ הך הכהן לקח מכל קורבן את לכ. את מניין אוכלוסיית ישראל
ונספרו מאה ) אלא הרים את הכליה וכנגדו שם השליח פול או אבן, להקטירם על המזבח יחד עם אימורי הקורבן

אין לך כל פסח ופסח שלא נמנו עליו יותר מעשרה בני "ועל פי החישוב ש ,ועשרים אלף כליות
  ).כפול מיוצאי מצרים שהיו שש מאות אלף( רגל מיליון מאתיים אישנמצא שעלו ל" אדם

 ,תקעו הריעו ותקעו
הכהנים עומדים שורות 

שורות ובידיהם בזיכי כסף 
כפות גדולות ( ובזיכי זהב

מצוואר לקבל בהן את הדם 
 ,)ולהוליכו למזבח, הבהמה

 ,שורה שכולה כסף כסף
 -ושורה שכולה זהב זהב 

  .לא היו מעורביןלא היו מעורביןלא היו מעורביןלא היו מעורבין

  : כדי ,בזיכי זהב ושורה של בזיכי כסף מחזיקישורה של עשו כוהנים ה
ונמצא מוריד , מחשש שכהן ייתן בזיך זהב ריק ויקבל בזיך כסף מלא בדם, "מורידין בקודש. "א

ולא , הרי ייתכן שהכהן ייתן בזיך כסף ששווה מאתיים ויקבל בזיך כסף ששווה מאה  -בקודש 
  .משמע שאין בכך הורדה בקודש? חששו לזה

  .כך עבודת הולכת הדם למזבח הינה יפה יותרמפני ש. ב

 ,ולא היו לבזיכין שולייםולא היו לבזיכין שולייםולא היו לבזיכין שולייםולא היו לבזיכין שוליים
  שמא יניחום ויקרש הדם

כדי שלא יהיה ניתן , אלא תחתית הכלי נעשתה בצורת חרוט, יםילכל הבזיכין במקדש לא היו שול
על הרצפה וישכח לזרוק את הדם בטרם יקרש את הבזיך מחשש שמא יניח . להניחם על הרצפה

כדי שלא ישעין את בזיך הלבונה על , שולחן הפניםשהונחו על  לבונהלמעט בזיכי ה. ייתקשהו
  .)י טפחיםנבגובה ש ם כמין תיבה בעלת דפנותלחמי הפנים היו אפויי( יישברהלחם ו, אחד מלחמי הפנים

 כנלמד מהפסוק .ישראל כשר בשחיטהגם המשנה רצתה ללמדנו ש אך, הגון וכשר הכהן להקריב        שחט ישראלשחט ישראלשחט ישראלשחט ישראל
  .)ה,ויקרא א( "'ה ִלְפֵני ַהָּבָקר ֶּבן ֶאת ְוָׁשַחט"

" ְוִהְקִריבּו" )א"יא ע( במסכת חגיגהנלמד  )שם( "ַהָּדם ֶאת ַהֹּכֲהִניםַהֹּכֲהִניםַהֹּכֲהִניםַהֹּכֲהִנים    ַאֲהֹרןַאֲהֹרןַאֲהֹרןַאֲהֹרן    ְּבֵניְּבֵניְּבֵניְּבֵני ְוִהְקִריבּו"מהמשך הפסוק         וקבל הכהןוקבל הכהןוקבל הכהןוקבל הכהן
ת ועבודכולל ( דכשרות בכהן בלבהעבודות , םהחל מעבודת קבלת הדללמדנו ש, זו קבלת הדם -
  .)פסל את הקורבן -  ןאות שהוישראל שע ,זריקהההולכה וה

וחבירו וחבירו וחבירו וחבירו     ,,,,נותנו לחבירונותנו לחבירונותנו לחבירונותנו לחבירו
ומקבל את המלא  ,,,,לחבירולחבירולחבירולחבירו

  ומחזיר את הריקן

  ?"הוליכו את הדם"ולא אמר בפשטות , מדוע התנא מפרט כיצד הוליכו את הדם
 ,"עבודת הולכת הדם"הכוהנים נחשבת כביצוע ידי בין  הבזיכיםהעברת ללמדנו שא "בהוו .א

  .כהן הלך מעט ברגליו כדי לקיים את עבודת ההולכה למסקנה כל
זה כדי שכל הכוהנים יוכלו להשתתף כשעשו באופן  ,)כח,משלי יד(" ֶמֶל ַהְדַרת ָעם ְּבָרב"ללמדנו . ב

  .במעשה הקרבת הפסח
כהן הקרוב אצל המזבח 

  זריקה אחת  זורקוזורקוזורקוזורקו
ב "ב. ולא בשפיכת הדם בנחת( בחעל המז הדם שמחייב זריקה של שיטת רבי יוסי הגליליכ: רב חסדא

 ָּדָמם ֶאת ,ֵהם ֹקֶדׁש ִתְפֶּדה א ...ׁשֹור ְּבכֹור ַא"דין בכור בהמה מ מריבוי התורהכנלמד , )א"קכא ע
 ישנה חובהשגם במעשר בהמה וקורבן פסח , )ז,במדבר יח(" ַּתְקִטיר ֶחְלָּבם ְוֶאת ,ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ִּתְזֹרקִּתְזֹרקִּתְזֹרקִּתְזֹרק

עבודות אלה  לרבות ,"ֶחְלָּבם"ו" ָּדָמם" הפסוק נאמר בלשון רבים( על המזבח םלהקטיר אימורלזרוק את דמם ו
   .)זריקת הדם והקטרת האימוריםחובת  בתורה עליהםשלא נאמר  מפני ,והיה צריך ללמוד, קורבנותב

, יצון היסוד לא סבב את כל המזבחחהמזבח ב( הדם נזרק על דופן המזבח שתחתיו יש לו יסוד: רבי אלעזר  כנגד היסוד
 ,השוות דין קורבן עולה לקורבן פסחל "זריקה" ווהשירה גזמנלמד כ ,)בדרוםו רחבמזוהיה חסר אמה 

ן אל קורב) יא,ויקרא א(" ָסִביב ַהִּמְזֵּבחַ ַהִּמְזֵּבחַ ַהִּמְזֵּבחַ ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ָּדמוֹ  ֶאת ַהֹּכֲהִנים ַאֲהֹרן ְּבֵני ְוָזְרקּוְוָזְרקּוְוָזְרקּוְוָזְרקּו"עולה הקורבן מהכתוב ב
כנלמד  ,יסודה מעל נזרק הדםעולה ובקורבן ה .)במדבר שם(" ַהִּמְזֵּבחַ ַהִּמְזֵּבחַ ַהִּמְזֵּבחַ ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ִּתְזֹרקִּתְזֹרקִּתְזֹרקִּתְזֹרק ָּדָמם ֶאת" פסח

שהיה יכול  ,)כה,ויקרא ד( "ָהֹעָלהָהֹעָלהָהֹעָלהָהֹעָלה    ִמְזַּבחִמְזַּבחִמְזַּבחִמְזַּבח ְיסֹוד ֶאל ִיְׁשֹּפ ָּדמוֹ  ְוֶאת ָהֹעָלהָהֹעָלהָהֹעָלהָהֹעָלה    ִמְזַּבחִמְזַּבחִמְזַּבחִמְזַּבח ַקְרֹנת ַעל ְוָנַתן" מהפסוק
אלא ? "ָהֹעָלה ִמְזַּבח ַקְרֹנת"שכבר נכתב , ")העולה"ולהשמיט את המילה ( "אל יסוד המזבח"לכתוב רק 

  .דם העולהאל יסוד המזבח תזרוק את : ללמד" ָהֹעָלה ִמְזַּבח ְיסֹוד"בא 
יצתה כת ראשונה ונכנסה 

יצתה שניה . כת שניה
כמעשה נכנסה שלישית 

הראשונה כך מעשה 
  .השניה והשלישית

  .)שהתעצלה להיות אחרונה( "כת עצלנית"הכת השלישית נקראת : ברייתא
, "כת שלישית" ובכללן, שנכנסות להקריב בבית המקדש מהדין צריך להיות שלש כתותש פ"ואע

העולם צריך שיהיה בו מוכרי בשמים : כמאמר הברייתא. היה עליהם להזדרז ולהיות מן הראשונים
. העורותעיבוד ואוי לו למי שגופו מסריח מ, אשרי מי שגופו מריח טוב מבשמים, ומעבדי עורות

  .אוי למי שבניו נקבות, אשרי מי שבניו זכרים, העולם צריך שיהיה בו זכרים ונקבות
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אם גמרו  ,קראו את ההלל
פ ''אע ,שנו ואם שנו שלשו

אמרו ( א שלשו מימיהםשל
   .)פעם שלישית את הלל

מימיהם  :יהודה אומר' ר
של כת שלישית לא הגיעו 

 "'ה ִיְׁשַמע ִּכי ָאַהְבִּתי"ל
  .מועטין מפני שעמה

כמעשהו בחול כך מעשהו 
אלא שהכהנים  ,בשבת

מדיחים את העזרה שלא מדיחים את העזרה שלא מדיחים את העזרה שלא מדיחים את העזרה שלא 
   .ברצון חכמיםברצון חכמיםברצון חכמיםברצון חכמים

סובר שאיסורי דרבנן ללא צורך ש רבי אליעזרכשיטתו של " שלא ברצון חכמים: "רב חסדא
ומכיוון  ,דומההדחת העזרה במים זו מלאכה ו בשבת כמוכח מהברייתא שאסור לכבד את הבית( במקדש אסורים

לשיטתם כל איסורי (אך חכמים סוברים שמותר , )מצורך גבוהשכבר הוקרבו הפסחים אין בניקוי העזרה חלק 
  .)לגמרי שבות במקדש מותרים

) תולדת בורר. נותן את החלב בתוך קיבת הבהמה(והמחבץ  )לדת דשתו. את הבהמה( אחד החולב: ברייתא
  . )תאנה יבשהכ בשיעורהעושה מתחייב ( כגרוגרת -  )תולדת בונה. אוסף חלב לעשותו גבינה( והמגבן
. שהאבק ישקע, מזלף מים על הרצפה( והמרבץ) תולדת בונה. ומשווה את הגומות מטאטא את הרצפה( המכבד

הזיד , חייב חטאת - בשוגג בשבת ) תולדת קוצר. הוצאת דבש מהכוורת( דבשוהרודה חלות ) תולדת בונה
המכבד ( אחד זה ואחד זה: אומרים חכמיםו. רבי אליעזרדברי , לוקה את הארבעים -ביום טוב 

אינו אלא  - )והרודה אינו תולש את הדבש מהקרקע, להשוות אינו מתכווןגם ישווה גומות ו אם ספקבוהמרבץ 
  .)שמותרים במקדש, אינם אלא איסורי שבות לכן הם( משום שבות

שבות שאיסור שסובר , )ואף חכמים מודים שאסור( רבי נתןכשיטתו של " שלא ברצון חכמים: "רב אשי
והדחת העזרה נעשית לאחר שהוקרבו , רק במידה וזו חלק מהעבודהבמקדש שהתירו חכמים 

  .ואסורה אינה בכלל שבות שהתירו חכמים במקדשלכן היא  - הפסחים 
ס היה כו :אומר יהודה' ר

 מדם התערובתמדם התערובתמדם התערובתמדם התערובתממלא 
זרקו  )על רצפת העזרה שזרם(

זריקה אחת על גבי 
ולא הודו לו  ,המזבח
  .חכמים

לא הגיע , מצוואר הבהמה לתוך כלי ונקדש חשש שמא דם שהתקבל ישנורבי יהודה סבר ש
מתוך שעשיית עבודת הקורבנות הייתה בזריזות נפל הכלי ונשפך הדם , על המזבח לעבודת ההזאה

אלא , ואינו פסול להזאהשהדם לא נשפך ישירות על הרצפה  יודעים בוודאות אנו הכוהנים זריזיםמכיוון ש( מתוכו
  .)ונקדש בכלי שרת התקבלהוא 

ומתמצה , דם שנשפך לאחר שנשחטה הבהמה( והלא בדם שנאסף מן הרצפה רובו הוא דם התמצית: ש
  ?בטל ברובבכלי ודם הנפש , )ונשפך

  .וכשר לזריקת הדם והאוכלו חייב בכרת, ם גמורלדעת רבי יהודה דם התמצית הוא ד: ת
אבל לעניין , שאף הוא מודה שאומנם הוא דם גמור, והרי אמר רבי אליעזר בשיטת רבי יהודה: ש

דם שהנפש יוצאה ) יא,ויקרא יז( "ְיַכֵּפר ַּבֶּנֶפׁש הּוא ַהָּדם ִּכי"שכתוב , אינו מכפר -כפרה בזריקת הדם 
דם שנשפך אחרי  - דם התמצית ( דם שאין הנפש יוצאה בו, מכפר -) ת השחיטהדם שמקלח בשע - דם הנפש ( בו

  ?)ודם הנפש בטל ברוב דם התמצית( אינו מכפר - )השחיטה
  .מכפר - ומעט דם התמצית שנזרק על המזבח , לדעת רבי יהודה אין דם מבטל דם: ת

 יהודה' ר להן: ברייתא[
 למה לדבריכם :לחכמים
 לשיטתי( העזרה את פוקקין

, סותמים את תעלת ניקוז הדם
שיכיל את כל  כדי למלא כוס דם

 ?)הדמים שהוקרבו בפסח
 לבני הוא שבח :לו אמרו
 עד שילכו אהרן

    )ברכיהם( ארכובותיהםארכובותיהםארכובותיהםארכובותיהם
  ]....בדםבדםבדםבדם

, הרי הדם חוצץ בין רגליהם לרצפת העזרה, כיצד  הכוהנים עומדים בתוך הדם ועובדים: ש
שכתוב , פסולה העבודה - על כלי או על גבי רגל חבירועומד הכהן : נפסק )ב"טו ע( משנה בזבחיםוב
ואם יש דבר מה שחוצץ בינו לבין , ן לעמוד על הרצפהההכוצריך , )ה,דברים יח( "ְלָׁשֵרת ַלֲעֹמד"

  ?"עמידה"אינו נחשב  - הרצפה 
 אין - לחין ,חוצצין -  יבשים ,והדבש והחלב והדיו הדם"כנפסק בברייתא , דם לח אינו חוצץ: ת
  ".צציןחו
 ועבד מטושטשין בגדיו היו"והרי נפסק בברייתא , הקורבנות דםבגדי הכוהנים היו מלוכלכים מ: ש
כנפסק בברייתא , מפני הדם ולא ייתכן לומר שהגביהו הכוהנים את בגדם, "פסולה עבודתו -
מידתו של חייב להיות כהבגד ( יותיר ולא יחסר שלא ,כמדתו - " ִמּדוֹ  )ג,ויקרא מ(" ַבד ִמּדוֹ  ַהֹּכֵהן ְוָלַבׁש"

שעבודה זו הינה מלאכה המצריכה , ולא ייתכן שמדובר בהולכת האיברים להקטרתם במזבח, )הכהן
 "ַהִּמְזֵּבָחה ְוִהְקִטיר ַהֹּכל ֶאת ַהֹּכֵהן ְוִהְקִריב"מהכתוב , )בגדיו נקיים ותואמים לגופו( הלבוש כראוי כהן

  ?)יג,ויקרא מ(
הכוהנים ולכן יכלו , וזו אינה עבודה( המזבחעצי לים את העצים למערכת ישבח לכוהנים שהיו מוב: ת

  . בעוד שרגליהם היו בדם הקורבנות, )כלכיםבדם בעוד בגדיהם מלוללכת 
והרי כל העזרה הייתה מלאה דם ובגדיהם , כיצד הכוהנים מוליכים את האיברים לזריקת הדם: ש

  ?להתלכלךעתידים 
ואינן מהוות , ומכיוון שהיו קבועות לרצפה דינן כרצפה( היו אצטבאות מאבנים שהיו מונחות בעזרה: ת

  .והכוהנים בעבודתם היו מדגלים מעל גבי הדם, )ה לרגלי הכהןחציצ
 ?יןיןיןיןומפשיטומפשיטומפשיטומפשיטכיצד תולין 

אונקליות של ברזל היו 
קבועים בכתלים 

ובעמודים שבהן תולין 
 את והוציא ...ומפשיטין

 במגיס נתנו אימוריו
   .המזבח גבי על והקטירןוהקטירןוהקטירןוהקטירן

וגם הפשט , קדשים קלים ו מפשיטיםשהרי הכוהנים לא הי( את הקורבן מעורו מפשיטכיצד ישראל ש: ש
הרי זו , את האימורים על גבי המזבח גם נותן, )ב"יומא כו ע. כשרה בזר שזו מעשה מצווה וניתוח של עולה

  ?עבודה שכשרה בכהן בלבד
עד שהכהן הראוי ) קערה( סישם את האיברים במג המפשיט את הקורבן כוונת המשנה שישראל: ת

   .יקחם ויקטירם, להקטירם

 כת יצתה] פסח שחל בשבתב[
 בהר לה וישבה הראשונה

 ,בחיל שניה ,הבית
 במקומה והשלישית

 וצלו יצאויצאויצאויצאו חשיכה עומדת
  .פסחיהן את

היו כל אחד , לצלות את פסחיהם במוצאי שבת, כשהיו העם הולכים מהמקדש לביתם: ברייתא
רב . ותולה אותו על כתיפו, )כמין שקית(נושאים את קורבן הפסח בעור של הקורבן שהופשט ממנו 

  .כדרך שסוחרים הישמעאלים נושאים את סחורתם, נשאו את הקורבנות הפסח: עיליש

  

  

  

  


