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זבחי
 ד� קט"ז ע"א 
מה לומדי
 המ"ד דלהל� מהפסוקי
 האלו? 

 
את� � בדומי� ל� להחיות זרע  

[שה טפלי לנח]1 למעט טריפה למ"ד טריפה אינה יולדת 
למעט טריפה למעט זק) וסריס למ"ד טריפה יולדת 

 
 

 
לר' אליעזר ולר' יוסי בר חנינא, בני נח וישראל קוד
 מת� תורה, איזה קרבנות היו מקריבי
ואיזה לא? 

 
שלמי
 עולות   

הקריבו הקריבו חד אמר2 
לא הקריבו הקריבו וחד אמר3 

 
 

זבחי
 ד� קט"ז ע"ב 
 ?
לר' אלעזר ב� שמוע דאסור להקריב במזבח שנשתמש בו הדיוט, הא
 קפידא זו ג
 בעצי

 
בבמה במזבח   

אי) קפידא בעצי יש קפידא בעצי לקושיית אביי 
יש קפידא בעצי4 יש קפידא בעצי לרבא 

 

                                                            

1 עי' ע"ז ד� ו' ע"א תוס' ד"ה השתא שהקשו שלמ"ד הזה הפסוק ד-את+  מיותר. ולכ+ תירצו 
  .שבא לומר שה טפלי לנח, וחייו קודמי) לה

2 וס"ל שהבל הביא קרב) שלמי [היינו שעולה לגבוה רק החלב - מחלביה)], ופסוק עורי צפו) וכו' 
מדבר בגאולה העתידה.   

3 ס"ל לדרוש מקרא דעורי צפו) ובואי תימ), דהתנערו אומה [בני נח] שמעשיה בצפו) [שקרבנ רק 
 עולות שה קדשי קדשי הקרבי בצפו)], ובואי תימ) [יבואו ישראל אל מל+ המשיח] שמעשיה
בצפו) ובדרו [דה מקריבי ג שלמי שנשחטי בדרו]. והבל לא הקריב שלמי, אלא 

קרבנות שמני ומשובחי שבצאנו - ולכ) נקראי מחלביה).   
 4 ומה שאמר ארונה לדוד: יקח ויעל אדוני המל+ הטוב בעיניו, ראה הבקר לעולה והמוריגי
לעצי, [וקתני המוריגי לקח דוד לעצי כדבר ארונה]. מיירי בעצי חדתי שעדיי) לא השתמשו 

בה) למלאכה.   
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זבחי
 ד� קט"ז ע"ב � המש�. 
מה קנה דוד מארונה בחמשי
 שקלי
 ומה קנה בשש מאות? [לגירסת רש"י5]. 

 
   
בשש מאות בחמשי

כל הבית כולו מקו מזבח לתנא קמא 
הכל בכל השש מאות שקלי הכל בכל השש מאות שקלי לרבי בש
 אבא ב� יוסי דוסתאי6 

הבקר לעולה והכלי לר' אלעזר ב� שמוע 
  והמוריגי לעצי

את הגור) (מקו המזבח 
והבית) 

 
 

הא
 קדשי
 קלי
 נאכלי
 באופני
 דלהל�? 
 

במקומות שישראל יוצאי
 בתו� המחנה  
אינ נאכלי נאכלי בשעת חניית� 
לרש"י: אינ נאכלי ואינ נפסלי7 נאכלי בשעת מסע� 

 8לתוס': נאכלי
 

                                                            

5 הנה לפי הגירסא בגמ' שלפנינו אי) מחלוקת בי) רבי לר"א ב) שמוע, ועי' היטב במהרש"א 
בחידושי אגדות. וראה בעי) יעקב שיש כא) עוד גירסא. ובשטמ"ק תיק) כסדר את גירסת הגמ' 

כרש"י, וכ) נקטנו כא).   
6 ס"ל שמי"ב שבטי גבה מכל שבט ושבט חמשי שקלי, שבס+ הכל ה שש מאות. וכתירו1 זה 
כ) ביאר רבא לבנו, והוסי� לבאר: דמ"ש כא) כס� וכא) זהב, היינו שגבה מכל שבט ושבט כס� 
בשווי נ' שקלי של זהב, ובס+ הכל מכל השבטי הוא שש מאות שקלי זהב, וכ) ג פירשו בתד"ה 
גבה. אלא שהביא ר"ת מהמדרש פירוש אחר: שהחמשי שקלי זהב ה שוי שש מאות שקלי 
כס�. [והג שדינר זהב שוה פי כ"ד (או כ"ה) מדינר כס�, וכא) משמע שהוא שוה רק פי י"ב. ביאר 
ר"ת דדינר של זהב עבה כפלי מכס� ולכ+ בעלמא הוא פי כ"ד, אבל בדינרי שה באותו משקל 

הוא רק פי י"ב וכ) היה אצל דוד].   
 7 רש"י מפרש שרב הונא בא לחדש במה שאמר בכל מקומות מחנה ישראל, לומר, שאפי' שה
 נוסעי ממקומ בשעת סילוק המחנות, מ"מ אי) נפסלי, אלא מוליכ) עמו ובמקו חניית

אוכל במחנה.  
8 בתד"ה אימא כתבו שלגבי קדשי קלי א� בשעת הליכת) מותרי להאכל, כדדרשינ) ונסע 
אהל מועד - אע"פ שנסע אהל מועד הוא. [אמנ קדשי קדשי דבעו מחיצה, כיו) שנסעו ואי) 

  .[מחנה שכינה קיי - אסור לאוכל


