המזבח מקדש זבחים פג-פד

בס"ד

ויקרא פרק ו
תּוּקד בּוֹ:
מוֹק ָדה ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָכּל ַה ַלּיְ ָלה ַעד ַהבּ ֶֹקר וְ ֵאשׁ ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַ
תּוֹרת ָהע ָֹלה ִהוא ָהע ָֹלה ַעל ְ
אַהרֹן וְ ֶאת ָבּנָיו ֵלאמֹר זֹאת ַ
)ב( ַצו ֶאת ֲ
ֹאכל ָה ֵאשׁ ֶאת ָהע ָֹלה ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ָשׂמוֹ ֵא ֶצל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
וּמ ְכנְ ֵסי ַבד יִ ְל ַבּשׁ ַעל ְבּ ָשׂרוֹ וְ ֵה ִרים ֶאת ַה ֶדּ ֶשׁן ֲא ֶשׁר תּ ַ
)ג( וְ ָל ַבשׁ ַהכּ ֵֹהן ִמדּוֹ ַבד ִ
היא העולה  -בהוייתו תהא משעלתה
)רש"י ד"ה היא(
זאת תורת העולה –
תורה אחת לכל העולין )תוד"ה היא(

היא העולה על מוקדה

על המזבח

אשר תאכל האש

כל הנגע במזבח יקדש

רבי יהושע

כל הראוי לאישים
אם עלה לא ירד

כל הראוי למוקדה מקדש
מזבח – דהיתה לה שעת
הכושר

לאהדורי פוקעין

כל הראוי למוקדה מקדש
מזבח – דלא היתה לה שעת
הכושר

רבן גמליאל

לאהדורי פוקעין

כל הראוי למזבח
אם עלה לא ירד

לעיכולי עולה אתה מחזיר
ואי אתה מחזיר עכולי קטורת

כל הראוי למוקדה מקדש
מזבח – לא שנא היתה או לא
היתה לה שעת הכושר

כל הראוי למזבח
אם עלה לא ירד

רבי שמעון

מה עולה הבאה בגלל עצמה
אף כל הבאין בגלל עצמן

שמות פרק כט
ֵע ַבּ ִמּ ְז ֵבּ ַח יִ ְק ָדּשׁ :ס
ָמים ְתּ ַכ ֵפּר ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ אֹתוֹ וְ ָהיָה ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים ָכּל ַהנֹּג ַ
)לז( ִשׁ ְב ַעת י ִ
ֲשׂה ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְשׁנַיִ ם ַליּוֹם ָתּ ִמיד) :עיין רש"י ד"ה ר' עקיבא זבחים פג :וצ"ע(
)לח( וְ זֶה ֲא ֶשׁר ַתּע ֶ
ֲשׂה ֵבּין ָה ַע ְר ָבּיִ ם:
ֲשׂה ַבבּ ֶֹקר וְ ֵאת ַה ֶכּ ֶבשׂ ַה ֵשּׁנִ י ַתּע ֶ
)לט( ֶאת ַה ֶכּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד ַתּע ֶ
ֵס ְך ְר ִב ִעית ַה ִהין יָיִ ן ַל ֶכּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד:
)מ( וְ ִע ָשּׂרֹן ס ֶֹלת ָבּלוּל ְבּ ֶשׁ ֶמן ָכּ ִתית ֶר ַבע ַה ִהין וְ נ ֶ
יח נִ יח ַֹח ִא ֶשּׁה ַליקֹוָק:
ֲשׂה ָלּהּ ְל ֵר ַ
וּכנִ ְס ָכּהּ ַתּע ֶ
ֲשׂה ֵבּין ָה ַע ְר ָבּיִ ם ְכּ ִמנְ ַחת ַהבּ ֶֹקר ְ
)מא( וְ ֵאת ַה ֶכּ ֶבשׂ ַה ֵשּׁנִ י ַתּע ֶ
יך ָשׁם:
ָעד ָל ֶכם ָשׁ ָמּה ְל ַד ֵבּר ֵא ֶל ָ
מוֹעד ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר ִאוּ ֵ
יכם ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
)מב( ע ַֹלת ָתּ ִמיד ְלדֹר ֵֹת ֶ

כל הנוגע במזבח יקדש

כבשים

עולה

רבי יוסי הגלילי

מה כבשים ראויין אף כל ראוי

אם לא כתיב
עולה הו"א אפילו מחיים

רבי עקיבא

אם לא כתיב כבשים
הו"א אפילו מנחה

מה עולה ראויה אף כל ראויה
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קמצין

נסכין

מנחה

עולת
העוף
פסולה

שלא
קדשו בכלי

שקדשו
בכלי

הבאה
בפני עצמו

בבאה
עם הזבח

הבאין
בפני עצמן

הבאים
עם הזבח

רבי יהושע

כל הראוי לאישים

לא ירדו

לא תרד

ירדו

לא ירדו

לא תרד

לא תרד

ירדו

ירדו

רבן גמליאל

כל הראוי למזבח

לא ירדו

לא תרד

ירדו

לא ירדו

לא תרד

לא תרד

לא ירדו

לא ירדו

רבי שמעון

מה עולה הבאה
מחמת עצמה

לא ירדו

לא תרד

עיין תוד"ה
למעוטי**

לא ירדו

לא תרד

תרד

לא ירדו

ירדו

רבי יוסי הגלילי

מה כבשים ראויין

לא ירדו

תרד

ירדו

ירדו

תרד

תרד

ירדו

ירדו

רבי עקיבא

מה עולה ראויה

לא ירדו

לא תרד

ירדו

ירדו

תרד

תרד

ירדו

ירדו

אם עלו...

המזבח מקדש
את הראוי לו

קדשין קלין
שהעלן לפני
זריקת דמם*

* עיין תוד"ה למעוטי זבחים פג... :משמע דההיא דעולא ככולי עלמא...
** …לכאורה משמע דהיינו אפילו אליבא דר"ש קאי…והקשה ה"ר חיים…וצ"ל דהכא אליבא דרבנן )ולא כר' שמעון( נקט דבעו בקומץ קידוש כלי
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