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קב.
משה זר ואין זר רואה את הנגעיםִ קתני מיהת:▀¿

שאני מראות נגעים, דאהרן ובניו כתובין בפרשה.רב נחמן בר יצחק:!◊קב.

מיתיבי:▀¿קב.
חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל: יבמה מלך, אישה כהן גדול, בנה סגן, בן בנה 

 ֹ משוח מלחמה, ואחיה נשיא שבט, ואבילה על שני בניה

יבמה מלךקתני מיהת:▀¿קב.

מלך אין, כ"ג לאִ ¿קב.

אימא: אף מלך.!קב.

ֹ :▀קב. כתנאי

[רבי יהושע בן קרחה]▀קב.
(שמות ד) ויחר אף ה' במשה ־ רבי יהושע בן קרחה אומר: כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם וזה לא 

 ֹ נאמר בו רושם

רבי שמעון בן יוחי:▀קב.
אף זה נאמר בו רושם, שנאמר: (שמות ד) הלא אהרן אחיך הלוי, והלא כהן הוִא הכי קאמר, אני 

 ֹ אמרתי: אתה כהן והוא לוי, עכשיו הוא כהן ואתה לוי

ֹ חכמים:▀קב. לא נתכהן משה אלא שבעת ימי המלואים בלבד

יש אומרים:▀קב.
לא פסקה כהונה אלא מזרעו של משה, שנאמר: (דברי הימים א כג) ומשה איש האלהים בניו יקראו על 

שבט הלוי, ואומר: (תהלים צט) משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו.

מאי ואומר?¿קב.

וכי תימא, לדורות הוא דכתיב, ואומר: משה ואהרן בכהניו.!קב.

¿קב.
וכל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם? והכתיב: (שמות יא) ויצא מעם פרעה בחרי אף, ולא א"ל ולא 

מידיִ 

סטרו ויצא.ריש לקיש:!קב.

ומי אמר ר"ל הכי?¿קב.

והכתיב: (שמות ז) ונצבת לקראתו על שפת היאור, ואמר ר"ל: מלך הוא והסביר לו פנים[ריש לקיש]♦▀¿קב.

רשע הוא והעיז פניך בוִ רבי יוחנן:♦▀¿קב.

איפוך.!קב.

רבי ינאי:▀קב.
לעולם תהא אימת מלכות עליך, דכתיב (שמות יא )וירדו כל עבדיך אלה אלי, ואילו לדידיה לא קאמר 

ליה.

מהכא: (מלכים א' יח) ויד ה' היתה אל אליהו וישנס מתניו וירץ לפני אחאב.רבי יוחנן:▀קב.

עולא:▀קב.
בקש משה מלכות ולא נתנו לו, דכתיב: (שמות ג) אל תקרב הלום, ואין הלום אלא מלכות, שנאמר: 

(שמואל ב' ז) מי אנכי ה' אלהים וגו' כי הביאתני עד הלום.

יבמה מלךִ מתיב רבא, רבי ישמעאל:▀¿קב.

לו ולזרעו קאמר.רבא:!קב.

וכל היכא דכתיב הלום לדורות הוא?¿קב.

והא גבי שאול דכתיב: (שמואל א' י) הבא עוד הלום איש, הוא אין, זרעו לאִ ▀¿קב.

איבעית אימא: הא הוה איש בשת.!קב.

ואיבעית אימא: שאני שאול, דאפי' בגויה לא קאיםֹ כדרבי אלעזר אמר רבי חנינא!קב.

▀!קב.
דאמר רבי אלעזר אמר 

רבי חניניא:

בשעה שפוסקים גדולה לאדם, פוסקים לו ולזרעו עד סוף כל הדורות, שנאמר: (איוב לו) לא יגרע 

מצדיק עיניו ואת מלכים לכסא וגו', ואם הגיס דעתו ־ הקב"ה משפילו, שנאמר: (איוב לו) ואם אסורים 

בזקים ילכדון בחבלי עוני.
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בעלי מומין, בין בעלי מומין כו'.▀>קב.

מנא ה"מ?^קב.

ֹ דת"ר:▀!קב. (ויקרא ו) כל זכר ־ לרבות בעלי מומין

למאי?^!קב.

אי לאכילה!!קב.

הרי כבר נאמר: (ויקרא כא) לחם אלהיו מקדשי הקדשים יאכלִ ¿!קב.

אלא לחלוקה.!!קב.

ֹ תניא אידך:▀קב. כל זכר ־ לרבות בעלי מומין

למאי?^קב.

אי לאכילה!קב.

הרי כבר אמור¿קב.

אי לחלוקה!קב.

הרי כבר אמור¿קב.

שיכול אין לי אלא תם ונעשה בעל מום, בעל מום מעיקרו מנין? ת"ל: כל זכר.!קב.

ֹ תניא אידך:▀קב. כל זכר ־ לרבות בעל מום

למאי?^קב.

אי לאכילה!קב.

הרי כבר אמור¿קב.

ואי לחלוקה!קב.

הרי כבר אמור¿קב.

ואי לבעל מום מעיקרו!קב.

הרי כבר אמור¿קב.

שיכול אין לי אלא בעל מום קבוע, בעל מום עובר מנין? ת"ל: כל זכר.!קב.

כלפי לייא?¿קב.

איפוך.רב ששת:!קב.

רב אשי:!קב.
לעולם לא תיפוך, ואיצטריך, סלקא דעתך אמינא כי טמא, מה טמא כמה דלא טהור לא אכיל, אף האי 

נמי כמה דלא מתקן לא אכיל, קא משמע לן.

קב:
כל שאינו ראוי וכו'.▀>

ולא? והרי בעל מום, דלא ראוי לעבודה וחולקִ ¿קב:

ותו, הא ראוי לעבודה ־ חולק, הרי טמא בקרבנות ציבור, דראוי לעבודה ואינו חולקִ ¿קב:

ראוי לאכיל' קאמר.!קב:

Talmud Navigator עמוד 2 זבחים קב



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

זבחים-טבול יום

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

והרי קטן, דראוי לאכילה ואינו חולקִ ¿קב:

הא לא קתני.!קב:

!קב:
השתא דאתית להכי, לעולם כדקאמר מעיקרא, אי משום טמא, טמא לא קתני, ואי משום בעל מום, 

רחמנא רבייה.

אפי' טמא בשעת זריקת דמים וטהור בשעת הקטר חלבים ־ אינו חולק.▀>קב:

הא טהור בשעת זריקת דמים וטמא בשעת הקטר חלבים ־ חולק▀קב:

מתניתין דלא כאבא שאו ▀קב:

דתניא, אבא שאול:▀▀קב:
לעולם אינו אוכל עד שיהא טהור משעת זריקה עד שעת הקטר חלבים, דאמר קרא: (ויקרא ז) המקריב 

את דם השלמים ואת החלב, דאפי' הקטר חלבים נמי בעי.

בעי רב אשי:^קב:
נטמא בינתיים, מהו? בשעת זריקה ובשעת הקטרה בעינן והאיכא, או דלמא עד שיהא טהור משעת 

זריקה ועד שעת הקטר חלבים?

תיקו.▀קב:

▀קב:

רבא: האי דינא מרבי 

אלעזר ברבי שמעון 

גמירנא ליה, דאמר בבית 

הכסא:

דנתה, בא כהן טבול יום ואמר: תן לי ממנחת ישראל ואוכל, אמר לו: ומה אם במקום שיפה כחך 

בחטאתך ־ דחיתיך מחטאת ישראל, מקום שהורע כחך במנחתך ־ אינו דין שאדיחך ממנחת ישרא , 

אמר לו: ומה אם דחיתני מחטאת ישראל, שכשם שיפה כחי כך יפה כחך, תדחיני ממנחת ישראל שכשם 

שהורע כחי כך הורע כחך? הרי הוא אומר: (ויקרא ז) לכהן המקריב אותה לו תהיה, בא הקרב ואכול.

▀קב:

אמר ליה: תן לי מחטאת ישראל ואוכל, א"ל: ומה במקום שהורע כחי במנחתי ־ דחיתיך ממנחת 

ישראל, מקום שיפה כחי בחטאתי ־ אינו דין שאדיחך מחטאת ישרא , א"ל: ומה אם שדחיתני ממנחת 

ישראל, שכשם שהורע כחך כך הורע כחי, תדחיני מחטאת ישראל, שכשם שיפה כחך כך יפה כחי? 

א"ל:הרי הוא אומר: (ויקרא ו) הכהן המחטא אותה יאכלנה, בא חטא ואכול.

▀קב:

אמר ליה: תן לי מחזה ושוק ואוכל, אמר ליה: ומה במקום שיפה כחך בחטאתך ־ דחיתיך מחטאת 

ישראל, מקום שהורע כחך בשלמים שאין לך בהן אלא חזה ושוק ־ אינו דין שאדיחךֹ מהן, א"ל:מה אם 

דחיתני מחטאת ישראל שכן הורע כחי אצל נשיי ועבדיי, תדחיני מחזה ושוק, שכן יפה כחי אצל נשיי 

ועבדיי? א"ל: הרי הוא אומר: (ויקרא ז) לכהן הזורק את דם השלמים לו יהיה, בא זרוק ואכו  - יצא 

טבול יום קוליו וחמוריו על ראשו, אונן מימינו, מחוסר כפרה משמאלו.

פריך רב אחאי:¿קב:

לימא ליה: תן לי מבכור ואוכלִ , משום דא"ל: ומה במקום שהורע כחי בחטאת אצל נשיי ועבדיי ־ 

דחיתיך מחטאת ישראל, מקום שיפה כחי בבכור דכוליה דילי היא ־ אינו דין שאדחך ממנֹו ומה אם 

דחיתני מחטאת, שכשם שהורע כחך כך הורע כחי, תדיחני מבכור, שכשם שיפה כחך כך יפה כחי? הרי 

הוא אומר: (במדבר יח) את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר ובשרם יהיה לך, בא זרוק ואכול.

ואידך?¿קב:

פריך: מי כתיב ובשרם לכהן הזורק? ובשרם יהיה לך כתיב, אפי' לכהן אחר.[רבי אלעזר ברבי שמעון]!קב:

והיכי עביד הכי?¿קב:

▀¿קב:
והאמר רבה בר בר חנה 

א"ר יוחנן:
בכל מקום מותר להרהר, חוץ ממרחץ ומבית הכסאִ 

לאונסו שאני.!קב:
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