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  ויקרא פרק ו

  ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ַהֹּבֶקר ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו: ַעל ַהִּמְזֵּבחַ  ִהוא ָהֹעָלה ַעל מֹוְקָדהַצו ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ָּבָניו ֵלאֹמר ֹזאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה  (ב)
  ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוָׂשמֹו ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח: ֲאֶׁשר ֹּתאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהֹעָלהְוָלַבׁש ַהֹּכֵהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְלַּבׁש ַעל ְּבָׂשרֹו ְוֵהִרים ֶאת ַהֶּדֶׁשן  (ג)
  

 בהוייתו תהא משעלתה - היא העולה
  (רש"י ד"ה היא)
   – זאת תורת העולה

  העולין (תוד"ה היא)תורה אחת לכל 
  כל הנגע במזבח יקדש  אשר תאכל האש  על המזבח  היא העולה על מוקדה

  כל הראוי לאישים  רבי יהושע
  אם עלה לא ירד

כל הראוי למוקדה מקדש 
דהיתה לה שעת  –מזבח 

  הכושר
  לאהדורי פוקעין

כל הראוי למוקדה מקדש 
דלא היתה לה שעת  –מזבח 

  הכושר

  כל הראוי למזבח  פוקעיןלאהדורי   רבן גמליאל
  אם עלה לא ירד

  לעיכולי עולה אתה מחזיר
  ואי אתה מחזיר עכולי קטורת

כל הראוי למוקדה מקדש 
לא שנא היתה או לא  –מזבח 

  היתה לה שעת הכושר

  כל הראוי למזבח    רבי שמעון
  מה עולה הבאה בגלל עצמה    *אם עלה לא ירד

  אף כל הבאין בגלל עצמן

  
  

  שמות פרק כט 
  ס: ָּכל ַהֹּנֵגַע ַּבִּמְזֵּבַח ִיְקָּדׁשִׁשְבַעת ָיִמים ְּתַכֵּפר ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוִקַּדְׁשָּת ֹאתֹו ְוָהָיה ַהִּמְזֵּבַח ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים  (לז)
  )זבחים פג: וצ"ע ד"ה ר' עקיבא(עיין רש"י  ְּבֵני ָׁשָנה ְׁשַנִים ַלּיֹום ָּתִמיד: ְּכָבִׂשיםְוֶזה ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ַעל ַהִּמְזֵּבַח  (לח)
  ֶאת ַהֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבֹּבֶקר ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים: (לט)
  ְוִעָּׂשֹרן ֹסֶלת ָּבלּול ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית ֶרַבע ַהִהין ְוֵנֶס ְרִבִעית ַהִהין ָיִין ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד: (מ)

  ה ַליֹקָוק:ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים ְּכִמְנַחת ַהֹּבֶקר ּוְכִנְסָּכּה ַּתֲעֶׂשה ָּלּה ְלֵריַח ִניֹחַח ִאּׁשֶ  (מא)
  ם:ָּתִמיד ְלֹדֹרֵתיֶכם ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ִלְפֵני ְיֹקָוק ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ָלֶכם ָׁשָּמה ְלַדֵּבר ֵאֶלי ׁשָ  ֹעַלת (מב)

  

  עולה  כבשים כל הנוגע במזבח יקדש

  אם לא כתיב  מה כבשים ראויין אף כל ראוי  רבי יוסי הגלילי
  עולה הו"א אפילו מחיים

  אם לא כתיב כבשים  רבי עקיבא
  מה עולה ראויה אף כל ראויה  הו"א אפילו מנחה

 
 

  *   עיין ש"מ אות ב פג: ...אבל ר"ש סבר אע"ג דאינו ראוי המזבח מקדשם...
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  מקדש המזבח
  את הראוי לו

קדשין קלין 
לפני  שהעלן
 *דמם זריקת

 עולת
העוף 
  פסולה

  נסכין  מנחה  קמצין

  שלא  אם עלו...
 קדשו בכלי

  קדשוש
  בכלי 

  הבאה
 בפני עצמו

  בבאה
  עם הזבח

  הבאין
 בפני עצמן

  הבאים
  עם הזבח

  ירדו  ירדו  רדתלא   רדתלא   לא ירדו  ירדו  רדתלא   לא ירדו  כל הראוי לאישים  רבי יהושע

  לא ירדו  לא ירדו  רדתלא   רדתלא   לא ירדו  ירדו  רדתלא   לא ירדו  כל הראוי למזבח  רבן גמליאל

מה עולה הבאה   רבי שמעון
עיין תוד"ה   רדתלא   לא ירדו  מחמת עצמה

  ירדו  לא ירדו  תרד  רדתלא   לא ירדו  למעוטי**

  ירדו  ירדו  תרד  תרד  ירדו  ירדו  תרד  לא ירדו  מה כבשים ראויין רבי יוסי הגלילי

  ירדו  ירדו  תרד  תרד  ירדו  ירדו  רדתלא   לא ירדו  מה עולה ראויה  רבי עקיבא

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

  עיין תוד"ה למעוטי זבחים פג: ...משמע דההיא דעולא ככולי עלמא...  * 
 (ולא כר' שמעון) נקט דבעו בקומץ קידוש כליוצ"ל דהכא אליבא דרבנן …והקשה ה"ר חיים…לכאורה משמע דהיינו אפילו אליבא דר"ש קאי** …


