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  שריפת פסח שאין לו אוכלים.א"פג ע-ב"פב ע

 אבל אם נטמאו אוכליו או מתו .שורף את הפסח מיד - בן עצמו נפסל משנתנו מורה בקורבן פסח שגוף הקור

שינוי ( "עיבור צורה"יבים בלכן מחו, זה פסול שעל פיו נשרוף ק אין"לדעת ת, ")מחמת דבר אחרנטמא "הקורבן מכונה (

דכיון דאין פסולו חמור לא שרפינן קדשים (" "נותר"כנפסל אחד ו פסח יוםלהמתין עם ה, )הבשר מחמת הזמן שעבר עליוצורת 

ולדעת רבי יוחנן בן ברוקה גם . ")צורתו תעובר"ה "ב ד"י עג ע"רש" דהוה ליה פסולו בגופו, ועיבור צורה הוא פסול לינה, בבזיון

  .לשרוף את הקורבן מידשכזה ניתן  בפסול

 מתו הבעלים קודם זריקת הדםעל זמן שהאם  ,תנאיםה על מה נחלקומוראים גמרא מביאה מחלוקת אה

ולמרות שהיו לו אנשים הראויים לאוכלו ( או אף לאחר זריקת הדם, לפסח הזה לא היו אנשים שראויים לאוכלו ומעולם

  .)ב לשורפו מיד"סובר ריב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . מיד ישרף - שנטמא או שיצא הפסח
 צורתו תעובר - )בגופו ואין פסול( שמתו או הבעלים נטמאו
 אף: אומר ברוקה בן יוחנן רבי. )בבוקר( עשר בששה וישרף

 .אוכלין לו שאין לפי, מיד ישרף זה

  משנתנו

המחלוקת במשנה היא רק בנטמאו : יוסףרבי 
אך נטמא לפני זריקה לקורבן , הבעלים לפני זריקה
ולכן , )שנדחו לפסח שני( מעולםם הפסח לא היו בעלי

 :של הקורבן בגופו זהו פסולהזריקה עצמה פסולה ו
  אחרי זריקה  לפני זריקה

ישרף ע י"לכו
  )פסולו בגופו( מיד

 פסול( עיבור צורה :ק"ת
 בדם ,כל שפסולו בגופו ישרף מיד) בקדשים קלים( ה הכללז  ישרף מידי :ב"ריב, )בבעליו

לים תעובר צורתו ויצא לבית ובבע) שנאבד או נשפך לארץ(

  .השריפה
  ברייתא

ע לפני זריקה נטמאו "כיצד רב יוסף אמר שלכו
והרי , מיד הפסח הבעלים לפני הזריקה ישרף

יעובר מהברייתא עולה שנטמאו הבעלים לפני זריקה 
  ?צורת הפסח

, )זריקה לאחר לדם משמעות אין( ת הדםזריק לפני הכוונה "דם"
 .זריקת הדם לפני הכוונה "בעלים"ב שגם הרי

המחלוקת במשנה היא רק בנטמאו : יוסףרבי 
זריקה לקורבן  אחריאך נטמא , זריקה אחריהבעלים 

ע קורבן "לכוולכן , ם בשעת הזריקההיו בעליהפסח 
 :"פסולו מחמת דבר אחר"הפסח כ

  אחרי זריקה  )יטהולאחר שח( לפני זריקה
, )בבעליו פסול( עיבור צורה :ק"ת

  )פסול בגופו( ישרף מיד :ב"ריב
עיבור ע "לכו

  צורה
  

ו "ק, אינו אוכל בקדשים קלים )הנפטר עליו אחד משבעת קרוביו( אונן[
א ָאַכְלִּתי ְבֹאִני "שאסור באכילת מעשר שני שנאסר מהכתוב  אונןמ

  ])יד,דברים כו" (ִמֶּמּנּו
. ב. שעיר ראש חודש. א: הוקרבו מספר חטאותביום חנוכת המשכן [

ְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאֹמר ְקחּו ְוֶאל ְּבֵני יִ ... יַהְּׁשִמינִ ַוְיִהי ַּבּיֹום (" שעיר של יום
משה  .נחשון בן עמינדב תדבנ. ג .))ב- א,ויקרא ט" (ְׂשִעיר ִעִּזים ְלַחָּטאת

מחמת מות נדב (שהיו אוננים  למרות, מצווה את הכוהנים לאוכלם
 :ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ֶאְלָעָזר ְוֶאל ִאיָתָמר ָּבָניו ַהּנֹוָתִרים" )ואביהוא

 ,למרות זאת. )יב,ויקרא י( "ְוִאְכלּוהָ ְוִאְכלּוהָ ְוִאְכלּוהָ ְוִאְכלּוהָ  'הְקחּו ֶאת ַהִּמְנָחה ַהּנֹוֶתֶרת ֵמִאֵּׁשי 
משה קוצף על אהרון ו ,החטאת של ראש חודש משעיראהרון לא אוכל 

שאני ( ַוִּתְקֶראָנה ֹאִתי ָּכֵאֶּלה":] ואהרון עונה לו? תמדוע לא אכל

אהרון מודה למשה , )יט,רא יויק(" !?םְוָאַכְלִּתי ַחָּטאת ַהּיוֹ  ,)אונן
שנאכלים  )לאותו יום מיוחדיםש. ג+ב חטאות ( שי שעהבקד

  !אינם נאכלים באנינות) ה"חטאת ר( קדשי דורות אך, באנינות
 "אנינות"ודין , וחטאת שעירי ראשי חדשים נשרפה לאלתר

מפני ששניהם עבודתם , "לאחר זריקה"כדין קורבן שנטמא 
 .ך אין אדם שיכול לאוכלםא, כראוינעשתה 

רבי 

  נחמיה

נטמאו בין המחלוקת במשנה היא : יוחנןרבי 
   .זריקהובין לאחר , זריקה לפניהבעלים 

רבי יוחנן ל זו המצינו אף את דעמוסיפה הגמרא ש
  :במקום אחר

, דקורבן שנטמא נשרף מי(יוחנן בן ברוקה רבי : יוחנןרבי 
ורבי ) טמא לפני הזריקה ובין שנטמא לאחר הזריקהנשבין 

אמרו דבר ) קורבן אונן וקורבן שנזרק דמו נשרף מיד( נחמיה
  .אחד

 שעירים"או  "פרים הנשרפים"שם כולל להינה " חטאת פנימית["
נזרק בתוך בהיכל פנימה על רבנות ציבור שדמם שהינם קו" הנשרפים

 רבי יוסי הגלילי"] בית הדשן"ובשרם נשרף מחוץ לעיר ב, מזבח הזהב
 ֹאֶהל ֶאל ִמָּדָמּה יּוָבא ֲאֶׁשר ַחָּטאת ְוָכל"הפסוק (ל הענין כולו כ: אומר

בר ;אינו מד)) כג,ויקרא ו" (ִּתָּׂשֵרף ָּבֵאׁש ,ֵתָאֵכל א - ַּבֹּקֶדׁש ְלַכֵּפר מֹוֵעד
 )שנעשו כמצוותן( הנשרפין םאלא בפרים הנשרפים ובשעירי

 ,)מחוץ לעירולא , מקדשה בכל שטח( לשרוף פסוליהן אבית הבירה
   .וליתן לא תעשה על אכילתן

שנכנס ) שנזרק דמה על מזבח הנחושת חיצונית( חטאת :אמרו לו
   ?)שפסולה( מנין )לא כדינה, לתוך ההיכל( דמה לפני ולפנים

ולא  ,נשרפההחטאת  מדוע :אמר משה לאהרון[ :)ג"ריה( אמר להן

מכלל דאי  "?ְּפִניָמה ַהֹּקֶדׁש ֶאל ָּדָמּה ֶאת הּוָבא א ֵהן" ]נאכלה
הוכנס ( עייל דמה י נמיא ,)הוצאה החטאת מחוץ לעזרה( נפיק איהי

 !הבשריפ - )דמה אל ההיכל

יוסי רבי 

 הגלילי
זבחים פב 

  א"ע

 רבי נחמיה, )טומאהטומאהטומאהטומאהפסול ( רבי יוחנן בן ברוקה: רבה
מכיוון שלמד מחטאת אהרון ( ורבי יוסי הגלילי )אונןאונןאונןאונןפסול (

משמע  -  וץ לעזרהוץ לעזרהוץ לעזרהוץ לעזרהמחמחמחמחצונית שיצאה לחטאת חי ,שנשרפה לאלתר
מחמת  פסול"כל ( אמרו דבר אחד )שגם היא נשרפת לאלתר

  .)נשרף לאלתר "דבר אחר

  ?מדוע רבי יוחנן לא מונה אף את רבי יוסי הגלילי

ג שעוסקת "רבי יוחנן לא הכניס את דעת ריה
, סובר שהדם והבשר היינו הךש מפני, בהוצאת הדם

ואינם , שנטמאעצמו בשר הכדין (פסול בגוף הקורבן  םוה
או אנינות בעלים טומאת ו, )צריכים עיבור צורה

  .)ב"ק וריב"ובדין זה נחלקו ת( דבר אחרנחשבות כ


