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 א"שליט  ראובן בוטלרר"שיעור מאת הג, מראה מקומות

  בענין אכילת קדשים למשחה-. זבחים צא

 
 :נקודות שנידונו בשיעור זה

 ?"צלי ובחרדל"ל בשרם ולמה נהגו המלכים לאכ •
 ?או כדרך שהמלכים אוכלים,  לאכול מתנות כהונה בדרך שחביב לו יותר-מה עדיף  •
יים שלוקים ם שהכהנים אוכלים קדשים צלו"בבהלכות מעשה הקרבנות כתב הרמ •

הנים אוכלים מתנותיהם  שאין הכ,ם בהלכות ביכורים"דברי הרמבע מ"וצ. 'ומבושלים כו
ואם כוונתו שכל אחד יכול לאוכלם כפי שחביב ! (ולא שלוקים וכדומה, "אלא צלי בחרדל"

 !)היה לו לפרש זה להדיא, ויבעינ
או משום כבוד ,  משום כבוד המתנות כהונה הואההאם מצוות אכילת מתנות כהונה למשח •

 ?הכהנים
 
 

 
לאכלן צלוין , וכולן הכהנים רשאין לשנות באכילתן", ל"וז, :משנה זבחים צ. 1

מ אומר לא "ר; ש"דברי ר, לתת לתוכו תבלי חולין ותבלי תרומה, ושלוקין ומבושלין
 ".שלא יביא התרומה לידי פסול, יתן לתוכו תבלי תרומה

 
, אמר רב חסדא מתנות כהונה אין נאכלות אלא צלי", ל"וז, :א חולין קלבגמר. 2

,  לגדולהלמשחה )ח"במדבר י( אמר קרא מאי טעמא, ואין נאכלות אלא בחרדל
 ".כדרך שהמלכים אוכלים

 
שיש משיחה ,  להתגדל בהם.למשחה", ל"וז, ט"ט פסוק כ"י שמות פרק כ"רש. 3

אל תגעו ) תהלים קה טו(,  נתתים למשחהלך) במדבר יח ח(כמו , שהיא לשון שררה
 ."במשיחי

 
,  משרשי מצוה זו...שלא לאכול הפסח נא ומבושל", ל"וז',  ז מצוהחינוךה  ספר.4

לפי , וזהו שנצטוינו לאכלו צלי דוקא. לזכור נס יציאת מצרים, מה שכתוב בשחיטתו
אבל , לפי שהוא מאכל טוב ומוטעם, שכך דרך בני מלכים ושרים לאכול בשר צלי

כדי למלא , שאר העם אינם יכולים לאכול מעט בשר שתשיג ידם כי אם מבושל
 ".בטנם

 
וחרדל נמי דריש  ...'שלשה לשונות בחרדל כו", ל"וז, :א בבבא מציעא פו"מהרש. 5
 ."דדין' דדין כחושבני'  חושבני, שהוא עושה המאכל רך וטוב"רך וטוב"מ
 
:) זבחים דף צ(כל התדיר ' ת דבפ"וא", ל"וז, ה אין נאכלין"ד: חולין קלב' תוס. 6

ובכולן רשאין הכהנים לשנות באכילה לאוכלן צלויין שלוקין מבושלין ואמר ' אמרי
 , פירוש לגדולה כדרך שהמלכים אוכלין,בגמרא טעמא משום דכתיב בהו למשחה

 אבל אדם שטוב לו צלי כשלוק ,ונראה דודאי כמו שטוב לו ונהנה יותר מצי אכיל להו
 ".ושל יאכל צלי שהוא דרך גדולה יותרומב

 
ומותר לאכול את ", ל"וז', הלכה י' ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"רמב. 7

אפילו הכהנים מותרין לאכול חלקם בין מקדשים קלים בין , הקדשים בכל מאכל
ולשנות באכילתן ולאוכלם צלויים שלוקים ומבושלים , מקדשי קדשים בכל מאכל

 אבל לא תבלין של תרומה שלא יביאו את התרומה ,ל חוליןולתת לתוכן תבלין ש
 ."לידי פיסול



 
ואין הכהנים אוכלין המתנות אלא צלי ", ל"וז, ב"הלכה כ' ובהלכות ביכורים פרק ט

 ". שנאמר למשחה כדרך שאוכלים המלכים,בחרדל
 
 ,ל"וז', ד אות א"ח סימן ר"חלק או) ר מקלויזנברג"להאדמו(דברי יציב . 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל ַאֲהרֹן ַוֲאִני ִהֵּנה ָנַתִּתי ח", ל"וז, ט" י-ח פסוקים ח "במדבר פרק י. 9

 .ְלָך ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ְּתרּומָֹתי ְלָכל ָקְדֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָך ְנַתִּתים ְלָמְׁשָחה ּוְלָבֶניָך ְלָחק עֹוָלם
ַהֳּקָדִׁשים ִמן ָהֵאׁש ָּכל ָקְרָּבָנם ְלָכל ִמְנָחָתם ּוְלָכל ַחָּטאָתם ּוְלָכל  ֶזה ִיְהֶיה ְלָך ִמּקֶֹדׁש ט

 .ֲאָׁשָמם ֲאֶׁשר ָיִׁשיבּו ִלי קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ְלָך הּוא ּוְלָבֶניָך
 . ְּבקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ּתֹאֲכֶלּנּו ָּכל ָזָכר יֹאַכל אֹתֹו קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָּלְךי
ַמת ַמָּתָנם ְלָכל ְּתנּופֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָך ְנַתִּתים ּוְלָבֶניָך ְוִלְבנֶֹתיָך ִאְּתָך ְלָחק  ְוֶזה ְּלָך ְּתרּויא

 .עֹוָלם ָּכל ָטהֹור ְּבֵביְתָך יֹאַכל אֹתֹו
 . ּכֹל ֵחֶלב ִיְצָהר ְוָכל ֵחֶלב ִּתירֹוׁש ְוָדָגן ֵראִׁשיָתם ֲאֶׁשר ִיְּתנּו ַליקָֹוק ְלָך ְנַתִּתיםיב
 .ּכּוֵרי ָּכל ֲאֶׁשר ְּבַאְרָצם ֲאֶׁשר ָיִביאּו ַליקָֹוק ְלָך ִיְהֶיה ָּכל ָטהֹור ְּבֵביְתָך יֹאֲכֶלּנּו ִּביג
 . ָּכל ֵחֶרם ְּבִיְׂשָרֵאל ְלָך ִיְהֶיהיד
ה  ָּכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ְלָכל ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ַליקָֹוק ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה ִיְהֶיה ָּלְך ַאְך ָּפדֹטו

 .ִתְפֶּדה ֵאת ְּבכֹור ָהָאָדם ְוֵאת ְּבכֹור ַהְּבֵהָמה ַהְּטֵמָאה ִּתְפֶּדה
 . ּוְפדּוָיו ִמֶּבן חֶֹדׁש ִּתְפֶּדה ְּבֶעְרְּכָך ֶּכֶסף ֲחֵמֶׁשת ְׁשָקִלים ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶעְׂשִרים ֵּגָרה הּואטז
א ִתְפֶּדה קֶֹדׁש ֵהם ֶאת ָּדָמם ִּתְזרֹק ַעל  ַאְך ְּבכֹור ׁשֹור אֹו ְבכֹור ֶּכֶׂשב אֹו ְבכֹור ֵעז לֹיז

 .ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת ֶחְלָּבם ַּתְקִטיר ִאֶּׁשה ְלֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק
 . ּוְבָׂשָרם ִיְהֶיה ָּלְך ַּכֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ּוְכׁשֹוק ַהָּיִמין ְלָך ִיְהֶיהיח
ְׂשָרֵאל ַליקָֹוק ָנַתִּתי ְלָך ּוְלָבֶניָך ְוִלְבנֶֹתיָך ִאְּתָך  ּכֹל ְּתרּומֹת ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר ָיִרימּו ְבֵני ִייט

 ."ְלָחק עֹוָלם ְּבִרית ֶמַלח עֹוָלם ִהוא ִלְפֵני ְיקָֹוק ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך
 

כמו ,  לשון שמחה הוא זה, בשמחה.ואני הנה נתתי לך", ל"וז', י שם פסוק ח"ורש
משל למלך שנתן שדה , ראך ושמח בלבוהנה הוא יוצא לקראתך ו) יד, שמות ד(

ל " א, בא אחד וערער על השדה,לא כתב ולא חתם ולא העלה בערכאיןלאוהבו ו
אף ,  הריני כותב וחותם לך ומעלה בערכאיןלך כל מי שירצה יבא ויערער לנגדךהמ



ד מתנות " בא הכתוב ונתן לו כא קרח וערער כנגד אהרן על הכהונהכאן לפי שב
 .ולכך נסמכה פרשה זו לכאן,  עולםכהונה בברית מלח

 ." לגדולה.למשחה
 

 , ל"וז',  שם פסוק ח)זלמן סורצקין' לר (אזניים לתורה. 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הרי הן לך כעין סימן שרים הנמשחין .לך נתתים למשחה", ל"וז, ם שם"רשב. 11
 ."למלוך


