
 

 

 

 

 

 וֵחלב קייםקרבנות נטמא בשר 

 .1אינו כן, אלא אע"פ שנטמא הבשר והֵחֶלב קיים, זורק את הדם )בקרבנות אחרים(ובמוקדשים  משנה: )ע"ח ב'(

  היא.רבי יהושע  ?מתניתין מני (ומבאר) )ע"ט א'(

)לאכילת , או כזית ֵחלב )לאכילת אדם(רבי יהושע אומר: כל הזבחים שבתורה שנשתייר מהן כזית בשר  :דתניא

)שאכילת אדם ואכילת מזבח לא כחצי זית בשר, וכחצי זית ֵחלב, אין זורק את הדם  , זורק את הדם.מזבח(

  .מצטרפים(

)ואיכא זורק את הדם, מפני שכולה כליל  ,חצי זית ֵחלבכחצי זית בשר וכ )נשאר(ובעולה, אפילו ( :ברייתא)המשך 

  .כזית לאכילת מזבח(

  , אע"פ שכולה קיימת, לא יזרוק.)הבאה עם הזבח(ובמנחת נסכים ( :ברייתא)המשך 

)ותיחשב במקום הזבח להכשיר , לא אמרינן דכגופיה דזבח דמי )ולא מחמת עצמה(אע"ג דאתיא מכוח זבח  )ומבאר(

 . את הדם(

 הראשוניםשיטות 

ם אֹו ..." ,כתבכרבי יהושע, והרמב"ם פסק : זריקת דם קרבן שנשתייר רק חלק מבשרו ר קֶֹדם ְזִריַקת ַהּדָ ש ָ ֲאִפּלּו ָאַבד ַהּבָ
ִית ִמן ָהֵאמּוִרין  ּזַ ר, אֹו ּכַ ש ָ ִית ִמן ַהּבָ ּזַ ר ּכַ ּיֵ ּתַ ְ ַרף: ִאם ִנש  ם; ְוִאם ָלאו  -ִנש ְ ֲחִצי ַזִית  -ֵאינֹו זֹוֵרק. ּוָבעֹוָלה  -זֹוֵרק ֶאת ַהּדָ ֲאִפּלּו ּכַ

ר ְוַכֲחִצי ַזִית ִמן ָהֵא  ש ָ ים.מּוִרין, ִמּפְ ִמן ַהּבָ ִ ּ ּה ָלִאש  ּלָ ּכֻּ ֶ ִית  ֵני ש  ּזַ חּות ִמּכַ ַאר ּפָ ְ ְרָצה. -ִנש  ר  לֹא ִיְזרֹק, ְוִאם ָזַרק, לֹא הֻּ ש ָ ִנְפַסל ַהּבָ

ָצא חּוץ ָלֲעָזָרה  ּיָ ֶ ְרָצה. -קֶֹדם ְזִריָקה, אֹו ש  ם, ְוִאם ָזַרק, הֻּ  2"לֹא ִיְזרֹק ַהּדָ

 פסח הבא בטומאה

והָקָהל טהורים, יעשו את הפסח  )בטומאת מת(או שהיו הכוהנים טמאים  נטמא קהל או רובו, משנה:)ע"ט א'( 
 הראשון, והטמאין עושין את השני.  )הפסח(מיעוט הקהל, הטהורין עושין את  )רק(בטומאה. נטמא 

ישראל טמאין, וכהנים וכלי שרת טהורין; או שהיו ישראל טהורין, וכהנים וכלי שרת  )רוב(הרי שהיו  תנו רבנן:
חלוק  )הבא בטומאה(ואפילו ישראל וכהנים טהורין וכלי שרת טמאין, יעשו בטומאה. שאין קרבן ציבור  טמאין;

 . )מאחר שקרבן רובן בא בטומאה, אף היחיד עושה בטומאה(

  )של שחיטה(אלא שנטמא הסכין  )דמשמע משום טומאת כלי שרת עבדי כולהו בטומאה(אמר רב חסדא: לא שנו  (1)

 

                                                
 .שיריים, שהדם מתיר אימורין למזבחהא תרתי איכא, מתיר וזורק את הדם, ד ושע, שאפילו נטמא בשר וחלב קייםיה ביאפילו לר . 1
הורצה, אפילו נטמא או נאבד כל החלב  בדיעבד, אם זרקבל א חילה.תכת', וכל זה היינו לעניין לזרוק לכתב ה'ליקוטי הלכווכן  . 2

 .לא(-)הל' פסולי המוקדשין א,לם "רמב :מקורות בברייתא.והבשר, כדקאמר רבי יהושע לעיל 

 ת”בעזהשי

 "אפתש שבט כ"ו
 ע"ט| דף:  ז| פרק:  פסחיםמסכת: 



 

 

 

 

 

 

ֲחַלל ֶחֶרב" 3אמר , דרחמנאהטומאה, שאף הסכין נעשה אב הטומאה לטמא אדם()שהוא אב בטמא מת  , חרב הרי הוא "ּבַ
בטומאת הגוף דכרת קא  )הפסח(כי מתעביד  )בשחיטה(, דמעיקרא )לכהן(לגברא  )הסכין(כחלל, וקא מטמא 

 . )אם לא שהותר בציבור( מתעביד

)אזי, לא מטמיא ליה,  )הכהן(, גברא שר הפסח בלבד()באבל נטמא הסכין בטומאת שרץ, דבשר הוא דמטמיא ליה 

בטומאת  )הפסח(. מוטב שיאכל )טמאים אינם מצטרפים לפסח של הטהורים(טהורין עביד, טמאין לא עביד  בעלים(
 בטומאת הגוף, שהוא בכרת.  )ע"י טמאים(בלאו, ואל יאכל בשר  )שהיא(בשר 

. וכן ה, ולא היתר גמור. ומחזרים כמה שאפשר לעשותו בטהרה()בקושי הותראלמא קסבר רב חסדא טומאה דחויה היא 
 אמר רבי יצחק: טומאה דחויה היא בציבור. 

 .)כשנטמא הסכין בטומאת שרץ(ורבא אמר: אפילו טמאין נמי עבדי  (2)

 שיטות הראשונים

ֹון: ִאם הָ " הרמב"םכתב  :קהל שרובו טמא שרץ ֶפַסח ִראש  ָהיּו ְטֵמֵאי ֵמת ּבְ ֶ ים ש  ָהל ַרּבִ ֲהֵרי ֵאּלּו ִנְדִחין ְלֶפַסח  -יּו ִמעּוט ַהּקָ
ֵרת ְטֵמִאי ָ ּ ֵלי ַהש  ָהיּו ַהּכֲֹהִנים אֹו ּכְ ֶ ָהל ְטֵמֵאי ֵמת, אֹו ש  ֵמִאים; ֲאָבל ִאם ָהיּו רֹב ַהּקָ ָאר ַהּטְ ְ ש  ִני ּכִ ֵ ְמַאת ֵמת ש  ֵאיָנם  -ם טֻּ

ְמָאה, טֻּ ַסח ּבְ ם ַהּפֶ ּלָ א ַיְקִריבּו ּכֻּ ים..."  ִנְדִחין, ֶאּלָ ִ ֱאַמר: "ַוְיִהי ֲאָנש  ּנֶ ֶ הֹוִרים, ש  ֵמִאים ִעם ַהּטְ ּבּור  -ַהּטְ ְיִחיִדים ִנְדִחים ְוֵאין ַהּצִ
ש   ְקּדָ ִביַאת ַהּמִ ַאְרנּו ּבְ ּבֵ ֶ מֹו ש  ְלַבד, ּכְ ת ּבִ ְמַאת ַהּמֵ טֻּ  4.הסמ"גוכן פסק  ".)ד,יב( ִנְדֶחה. ְוָדָבר ֶזה ּבְ

ֶרץ ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו " ,כרב חסדא, וכתב הרמב"ם: פסק נטמא סכין בטומאת שרץ ֶ ש  ֵרת ְטֵמִאים ּבְ ָ ֵלי ש  הֹוִאיל ְוֵאיָנם  -ָהיּו ּכְ
ר, לֹא יַ  ש ָ ִאין ֶאת ַהּבָ ַטּמְ ּמְ ֶ י ש  ְמקֹומֹו )טומאת מת ה,ז(, ַאף ַעל ּפִ ֵאר ּבִ ְתּבָ ּיִ ֶ מֹו ש  ִאין ֶאת ָהָאָדם, ּכְ א ְמַטּמְ ּו אֹותֹו ֶאּלָ ֲעש 

הֹוִרים, ְויֵ  ָלאו, ְולֹא יֹאְכלּוהּו ְטֵמֵאי ַהּגּוף, ַהּטְ ִהיא ּבְ ֶ ר, ש  ש ָ ְמַאת ּבָ טֻּ ָאֵכל ּבְ ּיֵ ֶ הּוא ָטֵמא; מּוָטב ש  ֶ י ש  ָכֵרת, ָאֵכל ַאף ַעל ּפִ ֵהם ּבְ ֶ ש 
ין )יח,יב ִ ש  ְקּדָ ְפסּוֵלי ַהּמֻּ ַאְרנּו ּבִ ּבֵ ֶ מֹו ש   5"יג(.-ּכְ

 

 

 

 

 

 

                                                
ֲחַלל ֶחֶרב אֹו ְבֵמת אֹו ְבֶעֶצם ָאָדם אֹו ְבָקֶבר ִיְט  . 3 ֶדה ּבַ ָ ֵני ַהש ּ ע ַעל ּפְ ר ִיּגַ ֶ ְבַעת ָיִמים.במדבר, פרשת חוקת, יט,טז: ְוכֹל ֲאש  ִ  ָמא ש 
דמוכח מפ"ב דזבחים )כ"ב א'( , , ד"ה אבל כמה, עיי"ש(שם , וב'זבח תודה'11עמ' , ז א'"סל דף , עלעיל) 'ליקוטי הלכותוהקשה ב' . 4

דלמאן דאמר אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ אלא נדחה לפסח שני, אם היו רוב צבור טמאי שרץ, מותרין לעשות הפסח בטומאה 
על טמא שרץ, וכאן פסק )דכל שביחיד נדחה, בציבור עבדי בטומאה(. והרמב"ם עצמו פסק )הל' קרבן פסח ו,א( דאין שוחטין וזורקין 

מקורות: רמב"ם )הל' ביאת המקדש ד,ט; קרבן פסח ו,א; ז,א(.  .דלא נאמר ההיתר לעשות פסח בטומאה רק לגבי טמא מת. וצ"ב
 סמ"ג )עשין רכד(. 

 (. טרמב"ם )הל' קרבן פסח ז,מקורות:  . 5



 

 

 

 

 

 

  מחצה טהורים ומחצה טמאים

  -, הרי שהיו ישראל מחצה טהורין ומחצה טמאין איתמר )ע"ט א'(

)ג"כ עושין לעצמן  )הטמאין(, והללו )פסח ראשון(עושין לעצמן  )הטהורין(רב אמר: מחצה על מחצה כרוב. הללו 

 . (6בפסח ראשון

שין לא הרי שהיו ישראל מחצה טהורין ומחצה טמאין, טהורין עושין את הראשון, וטמאין אינן עו :תניא )ע"ט ב'(
 את הראשון ולא את השני. 

 )רובן טהורות, וביחד עם הגברים(מחצה טמאין ומחצה טהורין, ונשים  (הגברים)רב מתריץ לה כגון שהיו ישראל 
 עודפות על הטהורים. 

, דהוי ליה מיעוט, ומיעוטא )הטמאים(נשים בראשון חובה, ובשני רשות. בראשון לא עבדי  )תנא דברייתא(וקסבר 
, והוו להו פלגא ופלגא. )כי הן רשות, ואינן נכללות במניין(בראשון. ובשני לא עבדי, דל נשים מינייהו לא עבדי 

 .)שכן לדעת רב מחצה על מחצה דינו כרוב(ולפלגא לא עבדי בשני 

 שיטות הראשונים

ים ֶמֱחצָ , "פסק כרב, וכפירושו בברייתא, וכתבהרמב"ם : נשים עודפות על הטהורים ִ ְטֵמֵאי ֵמת ּוֶמֱחָצה ה ָהיּו ָהֲאָנש 
ים ִיְהיּו ָהרֹב ְטהֹוִרים  ִ ְכַלל ָהֲאָנש  ים ּבִ ִ ש  ה מֹוֶנה ַהּנָ ַאּתָ ֶ ֵמִאין ֵאיָנם  -ְטהֹוִרים, ּוִבְזַמן ש  ֹון, ְוַהּטְ ים ֶאת ָהִראש  הֹוִרים עֹוש ִ ַהּטְ

ֹון, ִמּפְ  ין ִראש  ִני: ֵאין עֹוש ִ ֵ ּ ֹון ְולֹא ֶאת ַהש  ין לֹא ֶאת ָהִראש  ּות, ְוִנְמְצאּו עֹוש ִ ִני ְרש  ֵ ּ ש  ים ּבַ ִ ש  ַהּנָ ֶ ִני, ש  ֵ ין ש  ֵהם ִמעּוט; ְוֵאין עֹוש ִ ֶ ֵני ש 
ִני. ֵ ּ ין ֶאת ַהש  ֵמִאים ֶמֱחָצה, ְוֵאין ֶמֱחָצה עֹוש ִ  7"ַהּטְ

, עושים אותו אפילו לא היו הטמאים עודפין את הטהורים אלא באחדש, המאיריכתב : נשים עודפות על הטמאים
  8'.אפילו אשה ,שהיחיד מכריע את כל הצבור לטומאה' ,ף הטהורים שבהםה, אבטומא

                                                
משום דהוו נמי רובא, ורובא לשני לא  ,אין לשני לא מידחווטמ. דהוי כרוב, ורוב טהורין לא עבדי בטומאה ,טהורים לא עבדי בטומאה . 6

 . רש"י.מידחו
 רמב"ם )הל' קרבן פסח ז,ג(. מקורות:  . 7
 מאירי )ע"ט א', ד"ה זה שביארנו(. וראה 'שערי היכל' )הוצ' מכון המקדש, סוף מערכה קח(.מקורות:  . 8



 

 

 

 

 ם על הטהוריםיהיו טמאים עודפ

)וכדעת הרי שהיו ישראל מחצה טהורין ומחצה טמאין, הללו עושין לעצמן, והללו עושין לעצמן  תניא:)ע"ט ב'( 

 . רב(

 -היו טמאין עודפין על הטהורין ( ברייתא:)המשך 

 , יעשו בטומאה. לפי שאין קרבן ציבור חלוק. אפילו אחד (1)

 . )לעשות בטומאה. רק משניים ומעלה(רבי אלעזר בן מתיא אומר: אין היחיד מכריע את הציבור לטומאה  (2)

עושין  )השבט הטמא(רבי שמעון אומר: אפילו שבט אחד טמא, ושאר כל השבטים טהורים, הללו  (3))פ' א'( 
 . קסבר שבט אחד איקרי קהל. )בטהרה(עושין לעצמן  )שאר שבטים(, והללו י()ואינם נדחים לפסח שנלעצמן 

בטומאה, שאין קרבן  )כל ישראל(רבי יהודה אומר: אפילו שבט אחד טמא ושאר כל השבטים טהורין יעשו  (1)
ציבור חלוק. קסבר שבט איקרי קהל, וחשיב ציבור טמא, ושאר הציבור חשיב ציבור טהור, והוו להו פלגא 

 .)כאילו ישראל הם מחצה על מחצה(לגא ופ

 שיטות הראשונים

הֹוִרים ֲאִפּלּו " וכתב, כתנא קמא, הרמב"םפסק : כמה צריך שיהיו עודפים הטמאים ת עֹוְדִפין ַעל ַהּטְ ְוִאם ָהיּו ְטֵמֵאי ַהּמֵ
ְמָאה. -ֶאָחד  טֻּ ם ּבְ ּלָ ּו ּכֻּ   9"ַיֲעש 

ים, "הרמב"ם כתב :מיעוט קהל נדחה לפסח שני ָהל  ַרּבִ ֹון: ִאם ָהיּו ִמעּוט ַהּקָ ֶפַסח ִראש  ָהיּו ְטֵמֵאי ֵמת ּבְ ֶ ֲהֵרי ֵאּלּו ִנְדִחין  -ש 
ֵמִאים ָאר ַהּטְ ְ ש  ִני ּכִ ֵ , דשבט לא איקרי לפסח שני , נדחיםומסתימת לשונו נראה שגם אם יש שבט בתוכם ".ְלֶפַסח ש 

 10קהל.

 

                                                
 רמב"ם )הל' קרבן פסח ז,ב(. מקורות:  . 9

 דשבט איקרי קהל )כדעת רבי יהודה, הוריות ד' ב'(, וכתב, הרמב"ם )הל' שגגות יב,א(, פסק ין פר העלם דבר של ציבורוצ"ב, שכן לעני . 10
דֹול " ין ַהּגָ ית ּדִ ְגגּו ּבֵ ָ ִאם ש  ֶ ֲעבֹוָדה ָזָרהִנְמֵצאָת ָלֵמד ש  הֹוָרָיה ּבַ ְגגּו ... ּבַ ָ ְצוֹות ש  ָאר ַהּמִ ְ ש  ֵנים ָעש ָ  -ְוִאם ּבִ ְ אֹות, ְוֵהן ְמִביִאין ש  ִרים ַחּטָ ר ּפָ

ֱאַמר: ּנֶ ֶ ּבּור', ש  ּצִ ּלַ ֶ ָבר ש  ר ֶהְעֵלם ּדָ ר ֵמֶהן ִנְקָרא 'ּפַ ָמן ִנְכָנס ִלְפִנים, ְוָכל ּפַ ּדָ ֶ ֵני ש  ָרפֹות, ִמּפְ ָהל" )שם ד,יד(  ִנש ְ ל ָקָהל ְוָקָהל;  -"ְוִהְקִריבּו ַהּקָ ּכָ
ֶבט ָקרּוי 'ָקָהל' ֵ ֶבט ָוש  ֵ ֱאַמ ְוָכל ש  ּנֶ ֶ ְקַה , ש  ָפט ּבִ ָ ֲעמֹד ְיהֹוש   רמב"ם )הל' קרבן פסח ז,א(. מקורות: " .ל ְיהּוָדה" )דברי הימים ב כ,ה(ר: "ַוּיַ


