
  ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי          מסכת זבחים                     מוד דף היומידפי עזר ללי

 

www.dafyomiyicc.org   39 © Yitzchak Etshalom 2010 

Introduction to  איזהו מקומן של זבחים –פרק חמישי  
With the completion of the fourth פרק, we have finished our major inquiry into the impact of מחשבה and moved to the procedure of מעשה הקרבנות. The 

first issue to establish is the hierarchy of קרבנות and the proper location of their performance – and our פרק is fully dedicated to that. A number of 

seminal issues dealing with the system of hermeneutics, so central to קדשים, are presented here.  

 

28.5.1 

47a ( א'משנה  )  48a (גמר איל איל) 

  יג:יד ויקרא :הּוא ָקָדִׁשים ֹקֶדׁש ַלֹּכֵהן הּוא ָהָאָׁשם ַּכַחָּטאת ִּכי ַהֹּקֶדׁש ִּבְמקֹום ָהֹעָלה ְוֶאת ַהַחָּטאת ֶאת ִיְׁשַחט ֲאֶׁשר ִּבְמקֹום ַהֶּכֶבׂש ֶאת ְוָׁשַחט . 1

  יד:יד ויקרא :ַהְיָמִנית ַרְגלוֹ  ֹּבֶהן ְוַעל ַהְיָמִנית ָידוֹ  ֹּבֶהן ְוַעל ַהְיָמִנית ַהִּמַּטֵהר ֹאֶזן ְּתנּו� ַעל ַהֹּכֵהן ְוָנַתן ָהָאָׁשם ִמַּדם ַהֹּכֵהן ְוָלַקח . 2

  יא-י:א ויקרא :ָסִביב ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ָּדמוֹ  ֶאת ַהֹּכֲהִנים ַאֲהֹרן ְּבֵני ְוָזְרקּו ה' ִלְפֵני ָצֹפָנה ַהִּמְזֵּבחַ  ֶיֶר� ַעל ֹאתוֹ  ְוָׁשַחט ...ָקְרָּבנוֹ  ַהֹּצאן ִמן ִאםו . 3

  טו:ה ויקרא :ְלָאָׁשם ַהֹּקֶדׁש ְּבֶׁשֶקל ְׁשָקִלים ֶּכֶסף ְּבֶעְרְּכ� ַהֹּצאן ִמן ָּתִמים ַאִילה' לַ  ֲאָׁשמוֹ  ֶאת ְוֵהִביא ה' ִמָּקְדֵׁשי ִּבְׁשָגָגה ְוָחְטָאה ַמַעל ִתְמֹעל ִּכי ֶנֶפׁש . 4

  יז:ה ויקרא :ֲעֹונוֹ  ְוָנָׂשא ְוָאֵׁשם ָיַדע ְו�א ֵתָעֶׂשיָנה �א ֲאֶׁשר ה' ִמְצֹות ִמָּכל ַאַחת ְוָעְׂשָתה ֶתֱחָטא ִּכי ֶנֶפׁש ִאםו . 5

  יח:ה ויקרא :לוֹ  ְוִנְסַלח ָיַדע �א ְוהּוא ָׁשָגג ֲאֶׁשר ִׁשְגָגתוֹ  ַעל ַהֹּכֵהן ָעָליו ְוִכֶּפר ַהֹּכֵהן ֶאל ְלָאָׁשם ְּבֶעְרְּכ� ַהֹּצאן ִמן ָּתִמים ַאִיל ְוֵהִביא . 6

  א:ז ויקרא :הּוא ָקָדִׁשים ֹקֶדׁש ָהָאָׁשם ּתֹוַרת ְוֹזאת . 7

  כא:יט ויקרא :ָאָׁשם ֵאיל מֹוֵעד ֹאֶהל ֶּפַתח ֶאל ה'לַ  ֲאָׁשמוֹ  ֶאת ְוֵהִביא . 8

  
I ב- משנה א : category of קדשי קדשים have שחיטה in צפון 

a 'פרים ושעיר של יוה"כ  :משנה א have שחיטה in north, קבלה in כלי שרת in north, דם, each מתנה which is מעכב, goes: 

i בקדש הקדשים: “between 8 – ”בדים each 

ii בהיכל: on פרוכת (8 each) and on מזבח הזהב – either 4 each or 4 mixed + 7 על טהרו של מזבח 

iii שיירים :בחוץ go on יסוד מערבי – but this isn’t מעכב 

b '(שעירי ע"ז ,פר כ"מ, פר העלם דש"צ) הנשרפים פרים הנשרפים ושעירים :משנה ב are same as above, except for מתן דמים בין הבדים 

c In both cases: the rest of the animal is burnt on בית הדשן 

II Analysis:  

a Question: opening line should add קבלה בצפון 

i Answer: our list of קדק"ד will include אשם מצורע, some of which is taken by כהן by hand (v. 2)can’t list in title 

ii Challenge: 'משנה ה lists אשם מצורע and notes קבלה בכלי שרת 

1 Answer: since it’s not fully בכלי, can’t list here; since it’s mainly בכלי, is listed there 

(a) Per: resolution of vv. 1-2; כחטאת (v. 1) indicates ונתן ;כלי (v.2) indicates ביד 

(b) Resolution: need 2 1 – כהנים does קבלה בכלי, other ביד 

b Question: since צפון is written explicitly in re: עולה (v. 3), why not begin there?  

i Answer: since we infer חטאת via תנא ,דרשה “prefers” that – and he “prefers” חטאות פנימיות as well, begins there 

ii Question: עולה is stated in re: צאן (v. 3 – the 2nd פרשה of עולת נדבה); how do we know to apply it to בקר (1st פרשה)?  

1 Answer: the וי"ו connects 2nd פרשה to 1st – latter text informs earlier one 

2 Challenge: this is only valid according to מ"ד that we can infer “up” with a connecting למ"ד אין מלמדין ;וי"ו…? 

(a) Context: ר"ע extends אשם תלוי to מעילה (previous פרשה)  ספק מעילות is חכמים ;חייב אשם תלוי exempt 

(i) Assumption: disagreement is whether connecting וי"ו (v. 5) allows “upward” inference 

(ii) Rejection (ר"פ): all agree that we can allow “upward” inference ( מתחתוןילמד עליון  ) 

1. Dispute: רבנן see גז"ש of מצוות::מצוות with חטאת קבועה as defining – אשם תלוי only brought in doubt 

of violation of those sins which, if clearly transgressed, carry חטאת קבועה –(מעילה it out) 

a. ר"ע: accepts גז"ש, uses it to block out טומאת מקדש ( עולה ויורד חטאת ) 

b. רבנן: can’t accept גז"ש halfway 

(iii) Suggestion: perhaps they disagree whether היקש (via וי"ו) or גז"ש is “stronger”?  

1. Rejection: all agree that היקש is stronger 

a. וי"ו :רבנן used to teach value of (סלעים 2) אשם from אשם מעילות (“down-inference” from v. 4)  

i. Preempting: argument that it can’t be more expensive than חטאת קבועה  

b. ר"ע: infers this from v. 7 – all אשמות are alike 

i. Challenge: not everyone reads v. 7 as generating an “umbrella” 

ii. Answer: infer from common word בערכך (v. 6 and v. 4 – and in several other אשמות)  

iii. Question: what about אשם שפחה חרופה (no “ערכך”)?  

iv. Answer: common word איל (v. 8) connects to other אשמות  2 סלעים 

  


