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 ערך מתוך אנציקלופדיית המקדש

 מכון המקדש
 אין להעתיק או להפיץ ללא רשות בכתב  – כל הזכויות שמורות© 

 

 :חלק שלישי - פסח קרבן   
 

  שלישיחלק ל שאלות –בחן את ידיעותיך 

 ניקוי העזרה לאחר מעמד ההקרבה[ –]מהולכת הדם 

 מה מיוחד בבזיכים ששימשו את קבלת הדם? .א

 מדוע הכהנים הסתדרו בשורה עם מזרקים בעת הקרבת קרבן פסח? .ב

 האם צריך לזרוק את דם קרבן פסח? .ג

 מה היו עושים אם פרש הבהמה? .ד

 שוטפים את העזרה בפסח שחל להיות בשבת? האם הכהנים .ה

 

 
 

לאחר השחיטה קיבלו הכהנים את הדם והוליכו אותו למזבח, ונאמר במשנה, הולכת הדם: 

שהכהן המקבל את הדם אינו מוליך את הדם למזבח, אלא נותנו לחברו וחברו לחברו בשורה, 
[. סיבה נוספת, 74עד שיגיע אצל הכהן הקרוב אצל המזבח, זאת, כדי שיתעסקו רבים במצווה]

כיון שהעזרה היתה מלאה במקריבים ובקרבנות, בשיטה זו התנהלה העבודה במהירות למרות 
[. משום כך, העמידו את הכהנים בעזרה שורות שורות ובידיהם בזיכים, וכל כהן 75הצפיפות]

א מהכהן הקודם לו בשורה, ומחזיר לו מזרק ריק שקיבל מהכהן היה מקבל מזרק מל
[. עוד מתואר במשנה, שלכל שורה היו מזרקי כסף או מזרקי זהב לנוי. הלכה היא, 76שלפניו]

 [.77שלבזיכים לא יהיו שוליים שטוחים, כדי שלא יניחום הכהנים על הרצפה ויקרש הדם]
 

קרבן: יש אומרים שדם קרבן הפסח טעון נחלקו תנאים באשר לזריקת דם ה זריקת הדם:

שפיכה אחת כנגד היסוד, כלומר הכהן שופך את דמו בנחת מקרוב על קיר המזבח שיש תחתיו 
[. ויש אומרים שדם הפסח דווקא בזריקה אל קיר המזבח 78יסוד, והדם ניגר מן הקיר אל היסוד]

[, 80הפסח בשפיכה] [. להלכה נחלקו ראשונים בדבר, יש שפסקו שדם79שיש תחתיו יסוד]
[. בתוספתא משמע שמתן דמם של קרבנות אלו אינו צריך להיות 81בזריקה] -ויש שפסקו 

[, וכך דעת כמה מן הראשונים, ולדעתם הנותן בקרן בשני צדדיה עובר ב'בל 82בקרן]
 [.84[. לעומת זאת יש ראשונים שכתבו שהנתינה תהיה בקרן דווקא]83תוסיף']
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לאחר זריקת הדם תולים את הקרבן על גבי אונקליות של  ורים:ההפשט, והקטרת האימ

[ לצורך הפשטת העור מן הקרבן. מי שלא 86[ ובעמודים]85ברזל שהיו קבועים בכותלי העזרה]
מצא מקום פנוי היה תולה את הפסח על מקלות דקים וחלקים אותם היו מניחים על כתפי שני 

ן, מוציאים את בני המעיים וממחים אותם [. לאחר ההפשט קורעים את בטן הקרב87אנשים]
[, ומסתבר שהפרש 88"שלא יהא נראה כנוטל אימורים מתוך זבח מנוול"] -מן הפרש, זאת, כדי 

[. לאחר ניקוי הקרבן מוציאים את אימוריו ונותנם 89הושלך למערכת ניקוז שפעלה בעזרה]
ח מקטיר הכהן בפני [. אימורי כל זב90בכלי, מולחים אותם ומקטירים אותם על המזבח]

 [.92[, ואם התערבו עם אימורים אחרים, מקטיר הכל יחד]91עצמם]
 

לאחר השלמת הקרבת קרבן הפסח, היו הכהנים ניקוי העזרה לאחר מעמד ההקרבה: 
מדיחים את העזרה. הדחה זו נעשתה בין כשערב פסח חל בחול, ובין כשחל בשבת, מפני שאין 

פוקקין אותה ומרגילין לה אמת  -כיצד מדיחין את העזרה? [. אמרו חכמים: "93שבות במקדש]
[, כלומר, היו סותמים את מוצא המים מן העזרה, מציפים 94המים, עד שנעשית נקייה כחלב"]

אותה במים, ולאחר מכן גורפים את המים ומנקים את כולה עד שחזרה להיות נקיה 
 [.95כשהיתה]

 

 

 מקורות:
 

 

 [ פסחים סד, א; רמב"ם שם א, יד.74]
 

 [ שפת אמת פסחים שם.75]
 

 [ פסחים שם; רמב"ם שם א, יד.76]
 

 [ פסחים שם; רמב"ם שם א, יג.77]
 

 [ דעת ר' ישמעאל, זבחים לז, א; דעת ר' עקיבא פסחים קכא, א; תוספתא זבחים ו, ו. וראה גם פסחים פט, א.78]
 

 [ דעת ר' יוסי הגלילי, זבחים לז, א וראה רש"י ד"ה ר' עקיבא וד"ה תרי תנאי; נו, ב; פסחים סד, ב.79]
 

[ רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות ה, יז; הלכות קרבן פסח א, ו; ראב"ד בהשגותיו על הרי"ף פסחים יד,ב בדפי הרי"ף 80]
 ; קכא, א.ובפירושו לספרא ויקרא נדבה פרשתא ד,ז; המאירי פסחים סד, א

 

[ סמ"ג עשה רכג, וכן נראה שדעת רש"י בזבחים לז, אד"ה תרי תנאי שלמסקנה גם ר' ישמעאל וגם ר' עקיבא סוברים שדם 81]
 הפסח בזריקה. להרחבה, ראה שערי היכל, זבחים, מערכה צג.

 

 [ תוספתא זבחים ו, ו.82]
 

 ה גם רש"י פסחים פט, א ד"ה פסח בשפיכה.[ תוספות זבחים סד, א ד"ה מפני; פ, ב ד"ה בל תוסיף; רא83]
 

[ רמב"ם מעשה הקרבנות ה, יז; פסולי המוקדשין ב, ט; מאירי פסחים סד, א; ראש השנה כח, ב; שיטה מקובצת זבחים 84]
יש להעיר, שלשאלה זו משמעות מעשית רבה בהקרבת קרבן הפסח, הנעשית על ידי שורות של כהנים   סד, א סוף אות ז.

את המזרק מיד ליד. לשיטה זו כל השורות צריכות להגיע בסופו של דבר לקרנות המזבח, ומכאן שמספר השורות המעבירים 
 היה מצומצם, בעוד שלשיטה הקודמת ניתן להעמיד שורות רבות בכל רוח צפון ומערב שבהן יש יסוד.

 

 [ זו לשון הרי"ד בפסקיו על פסחים סד, א, במשנה נאמר רק 'בכתלים'.85]
 

[ רש"י מפנה למשנה בתמיד ג, המזכירה אונקליות של ברזל בעמודי בית המטבחיים לצפונו של המזבח, אולם מתוך 86]
ההקשר לכותלי העזרה יש מקום לפרש שהעמודים אינם רק עמודי בית המטבחיים אלא גם עמודי הסטווים המקיפים את 

וייתכן שנקבעו שם לקראת הפסח כדי לאפשר לרבים לרבים העזרה ]"אונקליות של ברל היו קבועים בכתלים ובעמודים[", 
 להפשיט את פסחיהם בקלות. ראה שערי היכל, פסחים, מערכה סט.

 

 [ פסחים סד, א; רמב"ם קרבן פסח א, יד.87]
 

 [ ירושלמי פסחים ו, א.88]
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 [ ראה שערי היכל, פסחים, מערכה סט.89]
 

 , יד; מעשה הקרבנות ה, יח.[ זבחים קג, ב; רמב"ם קרבן פסח א, ו; א90]
 

 [ פסחים סד, ב; רמב"ם קרבן פסח א, ו; תמידין ומוספין י, טז.91]
 

 [ רמב"ם תמידין ומוספין שם.92]
 

 [ פסחים סד, א; רמב"ם קרבן פסח א, טז ומאירי. לעניין הדחת העזרה בשבת ראה שערי היכל פסחים מערכה עה.93]
 

 [ תוספתא פסחים ד, י.94]
 

 [ להרחבה ראה שערי היכל פסחים מערכה ע.95]
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