
 

2/25/21 - Pesachim Daf 86 - Can you bring a Korban Pesach 

nowadays? 
 

 צו עמוד אתלמוד בבלי מסכת פסחים דף 

 .כן קטן שהגדיל בין שני פסחים חייב לעשות פסח שניו

 וד בתלמוד בבלי מסכת פסחים דף ג עמ

ההוא ארמאה דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים, אמר, כתיב כל בן נכר לא יאכל בו, כל ערל לא יאכל בו 

 -אמר ליה: לא.  -ואנא הא קאכילנא משופרי שופרי. אמר ליה רבי יהודה בן בתירא: מי קא ספו לך מאליה? 

לי. אמרו ליה: אליה לגבוה סלקא.  כי סלקת להתם אימא להו: ספו לי מאליה. כי סליק אמר להו: מאליה ספו

אמרו ליה: מאן אמר לך הכי? אמר להו: רבי יהודה בן בתירא, אמרו: מאי האי דקמן? בדקו בתריה 

ואשכחוהו דארמאה הוא, וקטלוהו. שלחו ליה לרבי יהודה בן בתירא: שלם לך רבי יהודה בן בתירא! דאת 

 בנציבין ומצודתך פרוסה בירושלים.

 פרק וספר כפתור ופרח 

אחר שהענין כן, הנכנס היום שאנו טמאים במקום הבית חייב כרת, והסכים בזה מה"ר ברוך ז"ל. גם כי אמר 

אלי בירושלם כשהבאתי אליו זה הספר לעבור עליו ולהגיהו, שרבינו יחיאל דפריש ז"ל אמר לבא לירושלם, 

דתי להשלים עמו המלאכה לא והוא בשנת שבע עשרה לאלף הששי, ושיקריב קרבנות בזמן הזה. ואני מטר

שאלתיו מה נעשה מטומאתנו, ואנא הכהן המיוחס. אנכי בדרך לפני שילה שב למקומי, נזכרתי הלכה שאין 

לחוש על הטומאה כדאמרינן בתמורה פרק יש בקרבנות )יד, א( שקרבנות צבור דוחין את השבת ואת 

 בטומאה. הטומאה, וזה כגון שיהיו רוב הכהנים טמאין מקריבין הקרבנות

 רבי עקיבא איגר

הריב"ש,  -ולנגדנו עומד הר קשה בענין כהונה", מאחר ובזמנינו אין כהנים מיוחסים, ומכיוון "שגדולי רבותינו 

דנו אותם לספיקות, שלא להתיר להם שום דבר שאסור  וט שני, הרב מהר"ש יפהומהרי"ט, מהרש"ל, ח

  רים, איך נמסור להם לעבוד עבודה.לז
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 חתם סופר

 .למה נעכב מלהקריב ולא נסמוך על חזקת כשרות אמו וחזקת כהונתו

 ד -רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ב הלכה א 

המזבח מקומו מכוון ביותר, ואין משנין אותו ממקומו לעולם, שנאמר זה מזבח לעולה לישראל, ובמקדש 

נעקד יצחק אבינו שנאמר ולך לך אל ארץ המוריה ונאמר בדברי הימים ויחל שלמה לבנות את בית יי' 

 לדויד אביהו אשר הכין במקום דויד בגרן ארנן היבוסי. בירושלים בהר המוריה אשר נראה 

ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארונה הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח 

ועקד עליו יצחק, והוא המקום שבנה בו נח כשיצא מן התיבה, והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו 

 בן כשנברא ומשם נברא, אמרו חכמים אדם ממקום כפרתו נברא. הקריב אדם הראשון קר

מדות המזבח מכוונות הרבה וצורתו ידועה איש מאיש, ומזבח שבנו בני הגולה כעין מזבח שעתיד להבנות 

 עשוהו ואין להוסיף על מדתו ולא לגרוע ממנה. 

המזבח, ואחד העיד להן על מדותיו, ואחד ושלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה, אחד העיד להן על מקום 

 העיד להן שמקריבין על המזבח הזה כל הקרבנות אף על פי שאין שם בית.

------------------------ 

 טור אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפב

יש בו מ"ד תיבות וכן יש במלוך עד בכל משלה כנגד מ"ד תיבות שיש מן )זכריה ח( כה אמר ובכן תן פחדך 

 .מי לחלות פני ותקנו לומר ובכן לשון המקרא ובכן אבא אל המלך וגו'ה' צבאות עד אשר יבא ע


