
 

 

 

 

 

 הזאה על טהרו של מזבח

 שבע פעמים.הזה על טהרו של מזבח  (מתנות הקרנות)לאחר שגמר  (:משנה)המשך )נ"ח ב'( 

 , כדאמרי אינשי: טהר טיהרא(באמצע גובה כתלו) מאי טהרו? אמר רבה בר רב שילא: פלגיה דמזבח)נ"ט א'( 
 , והוי פלגיה דיומא. )הצהיר הצהרים(

 ה לא על גבי האפר ולא על גבי הגחלים, אלא חותה גחלים אילך ואילך, ומזה. אינו מז ,: כשהוא מזהמיתיבי

ּ  ", כדכתיב )בגגו( אלא אמר רבה בר רב שילא: על גלויה דמזבח טַֹהרּוְכֶעֶצם ַהש   . "ַמִים ל 

 . רבי יוסי אומר בצד דרומי הוא נותן. )ההזאות( הוא נותן)של גג המזבח( חנניא אומר: בצד צפוני : תניא

  2סבר פיתחא בצפון קאי. )רבי יוסי(ומר  1סבר פיתחא בדרום קאי. )חנניא(מר אי קמיפלגי? במ

וֹ "יהיב על גגו. מאי טעמא? אמר קרא:  התם, א מיהא, היכא דגמרן מתנות דקרנותדכולי עלמ ש   ",ְוִטֲהרֹו ְוִקּדְ
  .)בהזאות( שם טיהרו )בקרנותיו( מקום שקדשו

 שיטות הראשונים

, פסק כחנניא, הסובר בצד צפון עומד ומחטא. וכדעת חכמים ששתי פרוכות היו, הרא"ש: המזבח מזה באיזה צד בגג
ְך ַעד "כרבי יוסי, וכתב, פסק  רמב"םוהוהחיצונה פרופה מן הדרום.  ְך ְוֵהיל  ב ֵהיל  ה  ח ַהּז  ִמְזּבַ ּבְ ֶ ֵאֶפר ש  ִלים ְוה  ח  ְוחֹוֶתה ַהּגֶ

ם ה ִמּדַ בֹו, ּוַמּזֶ ה ְזה  ַגּלֶ ּמְ ֶ ּ   ש  ש  ֶ קֹום ש  ּמ  רֹום, ּבַ ַצד ַהּד  ִמים ּבְ ע  ַבע ּפְ ֶ ַח ש  ְזּבֵ ּמִ ּלַ ֶ ֳהרֹו ש  ֲערֶֹבת ַעל ט  יו.ַהּתַ נֹות ַקְרנֹות   3"ְלמּו ַמּתְ

 דין מעילה בדמים החיצוניים והפנימיים

ון. ושל מזבח החיצון היה שופך ירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיציוש (:משנההמשך ) '(ח ב)נ"
 ,ונמכרין לגננין לזבל ,, ויוצאין לנחל קדרון)שבעזרה(מתערבין באמה  4אל יסוד דרומי. אלו ואלו )השיריים(

 .(פדיוןבלא  מהם איסור ליהנותיש )ומועלין בהן 

 

                                                
, והתם לא יהיב ברישא חיטוי דקרנות )כיון שסובר שהיו שתי פרוכות, ופתח החיצונה בדרום( וכי נפיק במערבית דרומית פגע . 1

, משום דבהא איחייב ברישא כדאמרן )כרבי עקיבא( כדאמרן, עד דנפיק למזרחית דרומית ויהיב, והדר למערבית דרומית לשמאל
 . רש"י.תם דגמריה לחיטוי יהיב שבע הזאותצפונית מזרחית, וה ,לעיל, ומשם למערבית צפונית

וממשיך לימין, לקרן מערבית צפונית, כיון שלשיטת רבי יוסי פרוכת אחת בלבד היתה, והפתח בצפון. ) הלכך במזרחית צפונית מתחיל . 2
 רש"י.. מזרחית מסיים, והתם יהיב להזאות , ובדרומיתכרבי יוסי הגלילי(

 תליא אןכ תתםוגפלו , ובהערה שם.דמתוקבדרום. וראה בסוגיא  ר הרמב"ם שהלכה כחכמים, ששתי פרוכות היו, והחיצונהואף שסוב . 3
 המזבח גגגם כאן נותן על ומר הזאת קרנות בדרומית מזרחית, דג ם דנקט לעיל כרבי יוסי הגלילי"לרמבלעיל, ד בסוגיא בפלוגתתם

 :רותמקוגג המזבח בצד צפוני. כאן נותן על מזרחית, ממילא ש שפסק כרבי עקיבא, שגומר הזאת קרנות בצפונית "ולראבצד דרומי. 
 .(כ"סדר עבודת יוה הל' יומא,)ש "רא עבודת יוה"כ ד,ב(.הל' )מקורות: רמב"ם 

 י."רש. ותתין ונופלים מן היסוד על הרצפהדמים החיצוניים והפנימיים הנשפכים על יסוד מזבח העולה, היו ש . 4
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 . ן מועלין בהן: אימים אומריםוחכ. רבי שמעוןו רבי מאירדברי  ,מועלין בדמים :תנו רבנן )נ"ט א'(

)להוסיף . אבל מדאורייתא (מדרבנן קאמר, לשלם קרן, מאן דאמר מועלין)עד כאן לא פליגי אלא מדרבנן  '(ב)נ"ט 

 ן., אין מועלין בהחומש(

ֶכם"מנא הני מילי? אמר עולא: אמר קרא   שלכם יהא.  5,"ל 

ר" :תנאדבי רבי שמעון   לה. לכפרה נתתיו ולא למעי ,"ְלַכּפֵ

מה לאחר כפרה אין בו מעילה, אף לפני כפרה אין  .לפני כפרה כלאחר כפרה ,"הּוא"ורבי יוחנן אמר: אמר קרא 
  6בו מעילה.

 אף לאחר כפרה יש בו מעילה! ,ילהואימא: לאחר כפרה כלפני כפרה, מה לפני כפרה יש בו מע( ומקשה)

 לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו.אין  (ומתרץ)

 שיטות הראשונים

ו רבינודעת , דמעילה דדם הוי מדרבנן. תוספות, ותוספות ישניםדעת  :דרבנןהמעילה בדמים מדאורייתא או מהאם 
 7.קדושת דמים שבית דין מקדישין אותולפי דמעילה דדם הוי דאורייתא. , חיים

מדאורייתא, אין מועלין בהן, בין לפני אבל מבואר בגמרא, שמחלוקתם מדרבנן.  :התנאים אם מועלים בדמיםמחלוקת 
, אין מועלין מקדשב אבללנחל קידרון.  אחר שיצאולבדמים רק שמחלוקתם  תוספותדעת כפרה ובין לאחר כפרה. 

 8.בדמים אפילו מדרבנן

ים " ם"הרמבכתב  ולהלכה, ִ ש  ד  ִחיַטת ַהּקֳ ְ ֵמי ש  ל ּדְ ֵצא ְלַנַחל  -ּכ  ּיֵ ֶ ה, ַעד ש  ר  ּפ  ין ְלַאַחר ַהּכַ ה ּבֵ ר  ּפ  ין ִלְפֵני ַהּכַ ֵאין מֹוֲעִלין ּבֹו, ּבֵ
א ְלַנַחל ִקְדרֹון  צ  . -ִקְדרֹון. י  ש  יו ֶהְקּדֵ מ  ּנֹות, ְוד  ר ַלּגַ ה ִנְמּכ  י  ה  ֶ ֵני ש  אותה מעילה אינה אלא  ,ד"ראבהתב כו "מֹוֲעִלין ּבֹו, ִמּפְ

 9.המאירידעת וכן מדרבנן. 

 

                                                
י  :פר' אחרי מות, יז,יא ויקרא, . 5 ֵֹתיֶכם ּכִ ר ַעל ַנְפש  ַח ְלַכּפֵ ְזּבֵ ֶכם ַעל ַהּמִ יו ל  ם ִהוא ַוֲאִני ְנַתּתִ ּד  ר ּבַ ש   י ֶנֶפש  ַהּב  רּכִ ֶפש  ְיַכּפֵ ּנֶ ם הּוא ּבַ  .ַהּד 
י ". 6 רּכִ ֶפש  ְיַכּפֵ ּנֶ ם הּוא ּבַ תו לא קרינן ביה  ,ותוות מצמעילה, דכיון דנעשיהוא כהוייתו, לפני כפרה כלאחר כפרה, לאחר כפרה אין בו , "ַהּד 

 י."רש. קדשי ה'
 ,הקדישו אותו ית דיןאבל אחר שב ;היינו מדין מעילת קרבן ,מדאורייתא אין מועלין בו ולי עלמאבשמעתין דקאמר לכ לומרך וצרי. 7

ורבינו . (ה הוא לפני"ט ב', ד"נ)תוספות  :מקורותא. "מהרש. אפילו מדאורייתא ,קתני בפרק ולד חטאת דמועלין בו ביצא לנחל קדרון
  .(עד כאןה "ד) ות ישניםתוספ .(ותד בתוספ"הו) חיים

חכמים, בכל גווני לית ביה לדעת דתין כרבי מאיר ורבי שמעון. ינזה, אתיא מתולפי . (מעילהב) י"רשלפי שאין גוזרין גזרות במקדש. . 8
קאי אלפני  תאשי דהאי בריידמפר הו קצת,יינמי דמוכח (ש רבינו חננאלעיין פירו)אית מרבוותא ', ותוטי הלכויקלוכתב ב' מעילה כלל.

בו מעילה לנחל קדרון, גם הם מודים דיש אבל ביצא ו מעילה כלל. ן בי רבנן וסברי דאיפליג זה, אפשר דרק בההיאולפי זריקה. 
 זה אתיא מתניתין דידן כרבנן. ולפי . (דמעילהב "רבי ישמעאל בפ כדעת) מדרבנן

 מעילה)י "שרוראה  .(עד כאן ה"דט ב', "נת מדבריהם כאן, יח ליקוטי הלכון הוככובהן;  ה מועלין"ב א', ד"פסחים, כ) ותתוספ :מקורות. 9
 .(דםה "דט א', "נ)מאירי . (הל' מעילה ב,יא)ד "וראבם "ברמ .(ה יצא"א', דא "י
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