ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת זבחים

דפי עזר ללימוד דף היומי

28.6.3
60a ()אמר רבי אלעזר מזבח שנפגם אין אוכלים בגינו שירי מנחה 61b ()אף על פי שנסע אהל מועד הוא
יב: ויקרא י:ִהוא

I

ית ָמר בָּ נָיו הַ נּו ָֹת ִרים ְקחוּ אֶ ת הַ ִמּנְ חָ ה הַ נּו ֶֹת ֶרת מֵ ִא ֵשּׁי ה' וְ ִאכְ לוּהָ מַ צּוֹת אֵ צֶ ל הַ ִמּזְבֵּ חַ כִּ י קֹ דֶ שׁ ָק ָד ִשׁים
ָ וַ יְ ַדבֵּ ר מֹ ֶשׁה אֶ ל אַהֲ רֹן וְ אֶ ל אֶ לְ עָ זָר וְ אֶ ל ִא
ַ אתם ָשׁמָּ ה ֹע ֵתיכֶם וְ זִ ְבחֵ יכֶם וְ אֵ ת מַ עְ ְשׂר ֵֹתיכֶם וְ אֵ ת ְתּ
ֶ ֵַוהֲ ב
ו: דברים יב:רוּמת י ְֶדכֶם וְ נִ ְד ֵריכֶם וְ נִ ְדבֹ ֵתיכֶם וּבְ ֹכרֹת בְּ ַק ְרכֶם וְ צֹ אנְ כֶם
ֶ ֶשׂב א ֹו בְ כוֹר עֵ ז א ִת ְפ ֶדּה קֹ דֶ שׁ הֵ ם אֶ ת ָדּמָ ם ִתּזְ רֹק עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ וְ אֶ ת חֶ לְ בָּ ם ַתּ ְק ִטיר ִא
ֶ ַא ְבּכוֹר שׁוֹר א ֹו בְ כוֹר כּ
יז: במדבר יח:'שּׁה לְ ֵריחַ נִ יחֹ חַ ַלה
ָ ְוּב
יח: במדבר יח:שׂ ָרם ִי ְהיֶה ָלּ כַּ חֲ זֵה הַ ְתּנוּפָ ה וּכְ שׁוֹק הַ יּ ִָמין לְ ִי ְהיֶה
יז: במדבר ב:וְ נָסַ ע אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד מַ חֲ נֵה הַ לְ וִ יִּ ם ְבּת ֹו הַ ַמּחֲ נֹ ת כַּאֲ ֶשׁר יַחֲ נוּ ֵכּן יִ סָּ עוּ ִאישׁ עַ ל יָד ֹו לְ ִדגְ לֵיהֶ ם
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Continuation of discussion exploring impact of מזבח
a
ר"א: if the  מזבחis deficient,  מנחותmay not be eaten
i
Source: v. 1 – ties  אכילת מנחהwith existence of (proper) מזבח
ii Extension: to ( קדשי קדשיםmay not be eaten in absence of proper )מזבח
1
Source: end of v. 1 ( מנחהcalled ")"קדש קדשים
iii Extension: to קדשים קלים
1
Source ()אביי: per report of ר' יוסי, among 3 things he learned from elders, teaching of ר' ישמעאל:
(a) We might have thought: that in absence of מקדש, a person may bring  מע"שand eat it in ירושלים
(b) However: verse not needed to negate, as it stands to reason ()בנין אב:
(i) בכור: requires הבאת מקום, as does מע"ש
(ii) Just as:  בכורmay not be brought בזמן הזה, so too with מע"ש
1. Block:  בכורrequires  מתן דמיםand  אימוריםon ( מזבחuntrue about )מע"ש
2. Save:  ביכוריםdisprove that causal connection – they require no  מתן דמיםetc. – yet aren’t brought
a. Block:  ביכוריםrequire “placement” ( )הנחהin front of מזבח
(c) Therefore: v. 2, which compares  מעשרto בכור, negates possibility of bringing  מע"שin absence of מקדש
(i) Question: why didn’t he use a ( מה מצינוcombination  )בנין אבof  בכורand ביכורים
1. Answer: could be challenged – both  בכורand  ביכוריםhave צד מזבח, unlike מע"ש
(d) Question: what does  ר' ישמעאלhold in re: ?קדושה ראשונה
(i) If: he holds that it was eternal ()קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא,
1. Then:  בכורshould be brought in our day as well
(ii) And if: he holds that it was temporary ()לא קדשה לעתיד לבא
1. Then: ask about the  בכורas well (don’t assume it can’t be brought) – same question as מע"ש
(iii) Answer ()רבינא: he holds לא קדשה, case is  בכורthat was slaughtered and had its blood נזרק
1. But:  ביה"מwas destroyed before אכילת בשר
a. (  אבייlearned from here that  קדשים קליםmay not be eaten in absence of proper )מזבח
2. Since:  דם בכורis compared to ( בשר בכורvv. 3-4) and  בשר בכורcompared to ( מע"שv. 2) – אסור
a. Challenge: we do not “daisy-chain” a )דבר הלמד בהקש אינו חוזר ומלמד בהקש( הקש
b. Answer: ( מע"שthe  )למדis חולין
i. Challenge: according to approach that we focus on ( מלמדwhich is )קדשים – בכור
ii. Answer:  דם ובשרis one thing (not a double-)הקש
2
Reaction in )ר' ירמיה( א"י: dismissive of ’אבייs proof
(a) 1ברייתא: when  משכןwas “down” (during travels)  קדשיםare invalidated; yet  טמאיםare exiled
(b) 2ברייתא: in 2 places (in proper place when  משכןis set up; anywhere on travels when not)  קדשיםare eaten
(i) Resolution: 1st  ברייתאis re:  ;קדשי קדשים2nd is re: ( קדשים קליםi.e. may be eaten without )מזבח
(ii) Rejection ()רבינא: both are  ;קדשים קלים1st  ברייתאis ( ר' ישמעאלabove re:  ;)בכור ומע"ש2nd is ( רבנןdissent)
1. Or: both are קדשי קדשים
a. 1st is before  לוייםset up ( קלעיםbut  מזבחis up)
b. 2nd is after they have taken  קלעיםdown ( מזבחstill up)
i. Needed: as we might have thought that the  קרבןis invalidated as קמ"ל – יוצא
ii. Question: why isn’t it ?פסול יוצא
iii. Answer: v. 5 – wherever it is, it is called אהל מועד
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