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  קרבים ולא נאכליםקורבנות טמאים ש. א"עז ע-ב"עו ע

עניינו שכל מפני ( וגם נאכל בטומאה) בתנאי שרוב הציבור טמאים( קרב בטומאהומשנתנו מעמידה מול קורבן פסח שמ

 )ולכן דוחים את הטומאה, כי מטרתם להוציא את הציבור ידי חובה( שמוקרבים בטומאה ציבור חמשה קורבנות, )וא לאכילהה

שנכתב (והברייתא מביאה עוד שתי קורבנות , הגמרא עוסקת בעוד שתי קורבנות. אך אינם נאכלים בטומאה

  :)מוקרבים אף שהם טמאיםדוחים את השבת וולכך " מועד"בהם 

מוקרב   הסבר לעניינו  קורבן  
  בטומאה

נאכל 
  בטומאה

שקרב נלמד : ברייתא
  4מהפסוקבטומאה 

ה
שנ

מ
  

 מנחת שעורים שמוקרבת ביום השני של פסח  העומר
, כדי להתיר את התבואה החדשה) ו ניסן"ט(

לאחר  הכוהנים אוכלים את שיירי המנחה
  .ה במזבחתה והקרבתקמיצ

 'ה ֹמֲעֵדי ֶאת מֶׁשה ַוְיַדֵּבר"  לא  כן
ויקרא ( "ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל
קורבנות העומר . )מד,כג

ושתי הלחם אינם 
, מופיעים בפרשת אמור
ולכן צריך פסוק אחר 
ללמד שאף הם בכלל 

  ."מועד"

חיטים שמוקרבת בחג העשוי מ ץלחם חמ מנחת  שתי הלחם
 .להתרת התבואה החדשה במקדש, שבועות

  .לאחר הנפה הכוהנים אוכלים את הלחמים

  לא  כן

 שתים עשרה חלות שניתנו על גבי השולחן  לחם הפנים
לאחר  הכוהנים אוכלים את החלות .בשבת
  .ששהו בהיכל שבוע

  לא  כן

 'הלַ  ַּתֲעׂשּו ֵאֶּלה"
  )לט,במדבר כט(" ְּבמֹוֲעֵדיֶכם

זבחי שלמי 
  ציבור

שני כבשי שלמים שמוקרבים יחד עם שתי 
הכוהנים אוכלים את . הלחם בחג שבועות

  .השלמים

  לא  כן

שעירי ראשי 
  3חודשים

, יחד מוספי ראש חודשת שהוקרב אטחשעיר 
. לכפר על טומאת המקדש וטומאת קודשים

  .הכוהנים אוכלים את החטאת

  לא  כן

א
מר

ג
  

חגיגת חמש 
  )בניסן( עשר

 כל עולה לרגל להקריבקורבן חגיגה שמצווה 
גם לקורבנות החגיגה  הכוונהאבל , והזכיר את קורבן פסח(

ונחשב כקורבן ציבור משום . המובאים בשבועות וסוכות
שעה שכל עם ישראל עולים יחדיו לבית שמוקרב ב

  ).המקדש

  לא  1לא

  לא  כן  .יםשת הרגלבשל רבשעיר חטאת שמוק  2הרגלים ישעיר

א
ת

יי
בר

  

ֶאת ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשי "    כן  בשחרית ובין הערבייםכל יום קורבן שמוקרב ב  התמיד
ֵריַח ִניֹחִחי ִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִריב 

  )ב,במדבר כח(" ְּבמֹוֲעדוֹ ְּבמֹוֲעדוֹ ְּבמֹוֲעדוֹ ְּבמֹוֲעדוֹ ִלי 
י בני החבורה "נאכל ע, ד ניסן"קורבן המוקרב בי  פסח

  שנמנו עליו
 ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ְוַיֲעׂשּו"  כן  כן

  )ט,במדבר ב( "ְּבמֹוֲעדוֹ ְּבמֹוֲעדוֹ ְּבמֹוֲעדוֹ ְּבמֹוֲעדוֹ  ַהָּפַסח
  
חגיגת חמש ", ללמדנו שישנו קורבן ציבור שאינו מוקרב בטומאה, "דברים חמשה"המשנה דייקה לומר  -1

 אינו דוחה את השבתלכן , )א"חגיגה ט ע. כל שבעת ימי הפסחניתן להקריבו (מפני שיש לו תשלומין כל החג , "עשר
  .ויביא קורבן חגיגה טהור, אינו דוחה את הטומאה וגם )רק בחול המועדוקרב (
  .)בטומאה נאכליםללמדנו שאין ( מפני שנלמד מזבחי שלמי ציבור, לא הובא במשנה -  2
אנו למדים שמקריבים " מועד"שקורבנות שכתוב בהם מכיוון , )א ללמוד מזבחי שלמי ציבור"וא( הובא במשנה -  3

א שאינו מוקרב "וישנה הוו, "מועד"אך שעירי ראש חודש לא נכתב בהם . אתםלמרות טומ, אותם בזמנם
ראש ש) טו,איכה א(" ַּבחּוָרי ִלְׁשֹּבר מֹוֵעד ָעַלי ָקָרא"כמוכח מהפסוק , משנתנו שמקריביםבל "קמ - בטומאה 

ונמצא , והיה בן שלושים יום כך שעיברו את חודש תמוזה גרם ל"הקב" מֹוֵעד ָעַלי ָקָרא": פירוש הפסוק( "מֹוֵעד"נקרא  חודש
 ִלְׁשֹּבר"זהו היום  - באב ' ולאחר עדותם בכו בני ישראל בט .באב' בחוחזרתם , יום שילוח המרגלים, ט סיון"שישנם ארבעים יום מכ

  .)ב"עכו  תשיטת אביי בתעני. נחרב בית המקדש הראשון והשניש בו היום" ַּבחּוָרי
הברייתא . הפסוקים שקורבנות אלו מוקרבים במועדם אפילו בעת טומאתםמהברייתא מביאה הוכחה  -4

נפרד לשאר הקורבנות ופסוק נפרד  פסוק, לקורבן פסחנפרד פסוק , מביאה פסוק נפרד לקורבן התמיד
  :הגמרא מסבירה מדוע לא ייתכן ללמוד מבנין אב אחד לכל הקורבנות .קורבן העומר ושתי הלחםלללימוד 

  
א "א

  :ללמוד
  עומר ושתי הלחםל  שאר קורבנות ציבורל  פסחל  תמידל

ועולה  תמיד הינו תדיר  ------   תמידמ
ופסח לא , כליל למזבח

  ונאכל לבעלים תדיר

בתמיד ובפסח יש צד 
, )וכרתכליל  ,תדיר(חמור 

צדדים שאין בקורבנות 
  ציבור

  

פסח אין   פסחמ
, הקרבתו בכרת

ותמיד אין 
  הכרתו בלאו

 ------    

שאר מ
קורבנות 

קורבנות עולה ( ר באים לכפרקורבנות ציבו  ------     
יומא . מכפרת על עשה ולא תעשה שניתק לעשה
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לעומת העומר ושתי הלחם , )א"לו ע  רציבו
 ם להתיר את התבואה החדשהשבאי

  )במדינה ובמקדש(
העומר מ

ושתי 
  הלחם

יש  העומר ושתי הלחם    
את  בהם חוזק להתיר

לעומת שאר , האסור
  קורבנות שמטרתם לכפר

 ------  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


