ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת זבחים

דפי עזר ללימוד דף היומי

28.6.2
59a ()אמר רב מזבח שנפגם 60a ()ודלמא משום דבעינן מצוה מן המובחר

ֶ ֲִמזְ בַּ ח אֲ ָד ָמה ַתּעֲ ֶשׂה לִּ י וְ זָבַ ְח ָתּ עָ לָיו אֶ ת ֹע ֶתי וְ אֶ ת ְשׁ ָלמֶ י אֶ ת צֹאנְ וְ אֶ ת ְבּ ָק ֶר בְּ כָ ל הַ מָּ קוֹם א
כ: שמות כ: שׁר אַזְ כִּ יר אֶ ת ְשׁ ִמי אָבוֹא אֵ לֶי וּבֵ ַרכְ ִתּי
בַּ יּוֹם הַ הוּא ִק ַדּשׁ הַ מֶּ ֶל אֶ ת תּ ֹו הֶ חָ צֵ ר אֲ ֶשׁר לִ ְפנֵי בֵ ית ה' כִּ י עָ ָשׂה ָשׁם אֶ ת הָ ֹעלָ ה וְ אֶ ת הַ ִמּנְ חָ ה וְ אֵ ת חֶ לְ בֵ י הַ ְשּׁל ִָמים כִּ י ִמזְ בַּ ח הַ ְנּ ֹח ֶשׁת אֲ ֶשׁר לִ פְ נֵי ה' ָקטֹן מֵ הָ כִ יל
ִ אֶ ת הָ ֹע ָלה וְ אֶ ת הַ ִמּנְ חָ ה וְ אֵ ת חֶ לְ בֵ י הַ ְשּׁל
סד: מלכים א ח:ָמים
ד: מלכים א ג:וַ ֵיּ ֶל הַ מֶּ ֶל גִּ ְב ֹענָה לִ זְ בֹּ חַ ָשׁם כִּ י ִהיא הַ בָּ מָ ה הַ גְּ ד ֹו ָלה אֶ לֶף עֹלוֹת יַעֲ לֶה ְשׁ מֹ ה עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ הַ הוּא
ְ וַ יִּ זְ בַּ ח ְשׁ מֹ ה אֵ ת זֶבַ ח הַ ְשּׁל ִָמים אֲ ֶשׁר זָבַ ח ַלה' בָּ ָקר עֶ ְשׂ ִרים
סג: מ"א ח:וּשׁ ַנ ִים אֶ לֶף וְ צֹאן מֵ אָה וְ עֶ ְשׂ ִרים אָלֶף וַ יּ ְַחנְ כוּ אֶ ת בֵּ ית ה' הַ מֶּ ֶל וְ כָ ל ְבּנֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל
ָ ְית אֶ ת הַ ִמּזְ בֵּ חַ עֲ צֵ י ִשׁ ִטּים חָ מֵ שׁ אַ מּוֹת אֹ ֶר וְ חָ מֵ שׁ אַ מּוֹת רֹחַ ב ָרבוּעַ ִי ְהיֶה הַ ִמּזְ בֵּ ַח ו
ָ וְ עָ ִשׂ
א: שמות כז:שׁ שׁ אַ מּוֹת קֹ מָ ת ֹו
ְ וְ הָ אֲ ִריאֵ ל ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה אֹ ֶר ִבּ ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה ר ַֹחב ָרבוּעַ אֶ ל
טז: יחזקאל מג:אַרבַּ עַ ת ְרבָ עָ יו
ֶ ָית ֵריהֶ ם וְ אֶ ת כָּ ל כְּ לֵי עֲ בֹ ָד ָתם וְ אֵ ת כָּ ל אֲ ֶשׁר יֵע
ְ ֵוְ אֵ ת ַקלְ עֵ י הֶ חָ צֵ ר וְ אֶ ת מָ סַ פֶּ ַתח ַשׁעַ ר הֶ חָ צֵ ר אֲ ֶשׁר עַ ל הַ ִמּ ְשׁכָּ ן וְ עַ ל הַ ִמּזְבֵּ חַ ָס ִביב וְ אֵ ת מ
כו: במדבר ד:שׂה ָלהֶ ם וְ עָ בָ דוּ
ָ אַדנֵיהֶ ם ְשׁ
ְ ְמּוּדיהֶ ם ְשׁ ָשׁה ו
ֵ ְַקל ִָעים חֲ מֵ שׁ עֶ ְשׂ ֵרה אַ מָּ ה אֶ ל הַ כָּ ֵתף ע
יד: שמות לח:שׁה
ֶ ֹאַדנֵיהֶ ם נְ ח
ְ ְאֹ ֶר הֶ ָחצֵ ר מֵ אָה בָ אַ מָּ ה וְ ר ַֹחב חֲ ִמ ִשּׁים בַּ חֲ ִמ ִשּׁים וְ ֹקמָ ה חָ מֵ שׁ אַ מּוֹת ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר ו
יח: שמות כז:שׁת
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Impact of  מזבחon other עבודות:
a
רב: if it is deficient in any way, any  קדשיםslaughtered then are  רב ( – פסולforgot the prooftext)
i
ר' כהנא: heard  הלכהin ’ר' ישמעאלs name, v. 1 – not slaughtered “atop”, rather, “with” ( מזבחwhen in proper shape)
b ר' יוחנן: both (those slaughtered then and those that are merely  הקדשthen) are פסול
i
Point of disagreement: whether  בעלי חייםare subject to ( דחויcan animal be “rejected” while alive)
ii Challenge:  ברייתאreads – any  קדשיםfrom before  מזבחwas built are פסול
1
Block: these are ( דחויין מעיקראwhich isn’t )דחוי
2
Rather: read “if they were  הקדשwhen  מזבחwas destroyed”
(a) Block: 50+ years passed from then until it was rebuilt (c. 536 BCE) – any animals from then were dead
3
Rather: read “if they were  הקדשwhen  מזבחwas disfigured (incidentally)” – proof to ר' יוחן
4
Defense: we’ve already rejected original read of  – ברייתאread “ ”נשחטוinstead of ""הוקדשו
(a) Challenge: if ( מזבח )פנימיis uprooted, the  קטורתmay be burnt in that location
(i) Answer:  ר' יהודהagrees that for דמים,  מזבחitself is needed:: רבmay agree that  מזבח חיצוןis needed
Background: v. 2-  שלמהsanctified entire עזרה
a
ר' יהודה: read literally – entire  עזרהhas  קדושת מזבח  אימוריןcan be burnt on floor
b ר' יוסי: using ’משהs ( מזבח12  אמהof  – )מערכהv. 3 1K  ;עולותyet on his (202  – )אמות22K – enough room
i
Rather:  קטן מהכילis a euphemism for rejection (of old  מזבחin favor of new one)
(a) ר' יהודה: maintains that ’משהs  מזבחwas bigger – the 5 ( אמותv. 5) are the radii
(i) Source: vv. 5-6 (רבוע:: ;)רבועv. 6 – 12  אמותare radii (per )רבעיו
1. ר' יוסי: uses רבוע:: רבועto teach that height is 2x length
2. Challenge ()ר' יהודה: if so, the  כהןis standing higher than the walls of the )?צניעות( עזרה
a. Answer: v. 7 sets us  מזבחat 10  אמותhight; v. 8 allows for higher walls ()קלעים
b. And: (v. 5) 5  אמותare from edge of  מזבחup; 3  אמותare from edge of  סובבand up
3. Challenge: according to ר' יהודה,  כהןis seen (3  אמותup+3  אמותof his height;  קלעים5)
a. Answer: he can be seen, but the  עבודה שבידוisn’t seen
b. Note: "( "קידשv. 2) is reasonable for  – ר' יהודהhow does  ר' יוסיexplain it?
i. Answer:  שלמהsanctified area to place the מזבח
ii Note: “( ”קטןibid) is reasonable for  – ר' יוסיhow does  ר' יהודהexplain it?
1
Answer: means that the  מזבחthat  שלמהbuilt in its stead was (also) too small
iii Point of disagreement: do we infer  מזבח( חוץ מחוץfrom  )יחזקאלor )מזבח נחושת מזהב( כלי מכלי
1
Note ()רבא:  ר' יהודהagrees that the  דמיםmust be placed on מזבח
2
Per: his ruling about the “end-of-day” cleanup of דמי פסח
(a) Proof: if the entire  רצפת עזרהwere valid for זריקת דם, even if spilled – !כשר
(b) Rejection: perhaps it needs to be deliberately thrown/spilled ()כח גברא
(i) However: this is still a proof – they could have “re-spilled” on the floor  מודה בדמים
(ii) rejection: perhaps that is only למצוה מן המובחר, but spilling it on the floor would be כשר
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