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בס"ד ,ג' אדר ב' התשע"א.

מסכת זבחים דף קיט – מסכת מנחות דף ו

דף קיט ע"א

הואי .הקשה תוס' רבינו פרץ בפסחים )לח ,(:דאם כן בבית שני דלא היה

א(גמ',באולנובוגבעוןוכו'מנאהנימילי.פירשרש"יד"המנאהנימילי,

ארוןאמאינאכלמעשרשני.ותירץ,דכיוןשלאהיהכללארוןבשוםמקום

שהיה היתר לבמות אחרי קדושת שילה משחרבה ,ומשמע דבעי קרא

לאבעיארון,ובנוב וגבעוןהוא דבעיארוןכיוןדהארוןהיהבמקוםבקרית

להתיר .וביאר החזון איש )ליקוטים סימן ו סקי"ז( ,דנראה דעיקר תורת

יערים,ושםלאנאכלכיוןדלאהיתהשםבמתציבור.ובמקדשדוד )סימןכ

הקרבנות דוקא בפנים ,ואף דהתירה התורה בזמן גלגל ,מכל מקום אחר

סק"א(תירץ,דבביתשניכיוןדהיהמקוםשדינושיהאשםארוןחשיבמקום

שנאסרובשילהמסתברלאסורלעולם,ולהכיבעיקראלהתיר.

ארון ,מה שאין כן בנוב וגבעון דלא היה מקום הארון ,דבבמה ליכא דין

ב(גמ',שם .עייןבאותהקודמת.והקשה החזוןאיש )הובאבאותהקודמת(,

להיותשםארון.

אמאילאבעיקראבזמןהזהלמאןדאמרקדושהראשונהלאקדשהלעתיד

ח(גמ' ,הא מני רבי שמעון היא וכו' .והיינו דשרי לאכול מעשר שני בכל

לבא,לדעתרש"י)בד"הזווזושילה(דישהיתרבמותבזמןהזה.ותירץ,דכל

מקום.וכמושכתבו רש"יד"המניותוס'ד"הבאו.והקשההקרןאורה ,איזה

זמןשאיןמקוםמקודשקרינןביהכילאבאתםעדעתהוכו'.ועייןשםעוד.

קדושההיאזודאינוצריךלהעלותוכלל.ועוד,דמהעניןההפרשהאישרי

ג(גמ' ,מעשר שני נמי ליתני .הקשה בחידושי הגרי"ז לעיל )קיב ,(:הא

לבעלים מיד .וכתב ,דצריך לומר דקדושתו לענין איסור אכילה בטומאה.

פשיטאדקדושתשילהדתליאבמחיצותכיוןשחרבהונפלומחיצותבטלה,

ועייןשםשדןלעניןממוןגבוה.ועייןעודבעולתשלמה.

ואמאיבעילאוכוחימהאדהותרוהבמות.ותירץ,עלפימהשכתבוהתוס'

ט(גמ',איהכיפסחוקדשיםנמידשםשםמארוןקאילפיוכו'.הקשההחזון

לעיל)נט(:ד"העד)הנמשךמעמודא(,דאףלמאןדאמרדקדושתירושלים

איש )ליקוטים סימן ו סק"ג( ,דהא הכי הוא קושטא דמילתא דנאכלין בכל

לא קדשה לעתיד לבא ,אין אחריה היתר במות ,משום דשם נחלה דאסר

ערי ישראל ,כדתנן במתניתין לעיל )קיב .(:ותירץ ,דמקשינן אפסחים ושאר

במה לא פקע .והכי נמי בקדושת שילה אי לא הותרו הבמות ,אף דבטלה

קרבנותציבורדבעיבמהגדולהלאיקרבובנובוגבעון.

קדושתהאפשרדלאפקעמינהשםמנוחה.ועייןעודלקמןבאותיז.

י(גמ' ,מעשר שני ומעשר בהמה נאכלין בנוב וגבעון לדברי רבי יהודה.

ד(גמ',שם.ביארהקרןאורה,דהאדקדשיםקליםנאכליןבכלעריישראל,

נסתפקהעולתשלמה,איכוונתהגמ'דנאכליןדוקאבנובוגבעון,משוםדאף

היינו משום דקרבין בבמה כיון דהוו נדר ונדבה ,וכדכתב רש"י לעיל )קיב(:

דקדשים קלים נאכלין בכל ערי ישראל ואף הקרבים בבמה גדולה ,שאני

ד"הקדשיםקלים)השני(,אבלמעשרשנידחובה,ניתילהתם.

גבייהודיכוללהקריבבכלעריישראל,מהשאיןכןמעשרבהמהדאיןדינו

ה(רש"י ד"ה אי הכי ,דשעת היתר הואי נייתי נמי מעשר שני לנוב וגבעון

בבמהקטנה.אודכיוןדדינוכקדשיםקליםדמילהוונאכלככלעריישראל.

שהרינסתלקהכלקדושתשילה.עיין בקרןאורה שהקשהאהאגרסרש"י

והא דקתני נאכלין בנוב וגבעון ,היינו דנאכלים בנוב וגבעון לאפוקי מרבי

"אי הכי" )ולא כמו בגמ' דלא גריס לה( .והאור החמה ביאר ,דהיינו משום

שמעוןדסברדאיןנאכליןכללבנובוגבעון.וכתב,דמדמקשיוהאבעיביה,

דהיתרהבמותמשוםשנסתלקהקדושתשילה,לנובוגבעון.דאינימאדלא

משמע דאין נאכלין אלא בנוב וגבעון .ועיין בקרן אורה ובחזון איש.

הותרוהבמות,הייינו דנמשכתקדושתשילה,ונובוגבעוןהווקדושתארעי,

ובתוספתא)פי"גה"ג(איתאדלרבייהודהנאכליןבכלהרואה.

ולאהוהבעילאתויימעשרשנילהתם.

יא(רש"י ד"ה זו וזו שילה ,ואפילו הכי יש היתר בתרה דקסבר קדושה

ו(גמ' ,מעשר שני נמי לייתי .וביארו הקרן אורה וכן בחידושי הגרי"ז לעיל

ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא ובקדושת ירושלים גופה

)קיב,(:דיאכלובכלהרואה.ומבוארדדיןכלהרואהאינודוקאבשילה,אלא

סבירא ליה דיש אחריה היתר .אמנם התוס' לעיל )נט (.ד"ה  עד )בנמשך

דכל הרואה חשיב לפני ה'] .וצריך עיון ,דלכאורה לעיל )קיח (:.משמע,

לעמודב'(כתבו.דאףאילאקדשהלעתידלבאנאסרוהבמותלעולם.וכן

דבשילה הוא דנתחדש דין אכילה דכל הרואה ולא במקום אחר .ואולי יש

כתבו התוס' במגילה )י (.בשם הר"ר חיים .ועיין עוד תוס' לעיל )סא (.ד"ה

ליישבעלפימהשכתבהשל"ה )תורהאורפרשתוישבמקץויגשאותכז(

מאי)בנמשךלעמודהבא(.

דמשכןשילההוקדםבחלקיוסףלביתעולמים,ואףשנחרב,מכלמקוםפתח

יב(תוס' ד"ה באו ,בתוה"ד והיו צריכין להמתין בבכור ומעשר עד שיוממו

יוסף צנור הקדושה ואחר כך נשאר הקדושה בבית עולמים .ואם כן מה

ויאכלו במומן לבעלים .הקשה המלאכת יו"ט ,דאי אין נאכלין אלא במומן

שאמרההגמ',לאודוקאששםהיהדיןכלהרואה,אלאדמשםוהלאהחלה

אמאי לא תקנו שלא יפרישו דניחוש לתקלה כמו בזמן הזה ,וכדאיתא

קדושה זו ,אמנם מה שבירושלים נפקע דין זה היינו מחמת מעלת חומת

בבכורות )סא .(.וכתב ,דאפשר דהתקנה לאחר החורבן היתה משום דראו

ירושלים[ .אמנם בחזון איש )ליקוטים סימן ו סקי"ז( משמע דיאכלו בכל

שבנובוגבעוןאתולתקלה,

העיר.ובשילהנתרבהכלהרואהעלהעירעצמה.ועייןלקמןאותט.

יג(בא"ד,ומעשרשנילאיהאלותקנהאלאבפדיון.הקשההקרןאורה,מה

ז(גמ' ,מעשר שם שם מארון קא ילפי כיון דארון לא הוה מעשר נמי לא

יועילהפדיון,דבשלמאבגוונאדבעילאכלובירושליםואינורוצהלהעלותו,

א
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ישלותקנהלפדותויעלההדמים.אבלהכא,האנאכלבכלמקוםמהמהני

בבמהוכדכתבוהתוס'לעיל)קיז(.ד"הרבישמעון)בנמשךלעמודב'(.ותירץ,

הפדיון.

דצריך לומר דהאי מנחה ,היינו מנחת נסכים .דרבי שמעון אית ליה דקרבו

יד(בא"ד ,ועודקשהאימשכחתמעשרדנאכלבכלעריישראלאםכןהא

נסכיםבמדבר.ועייןשםעוד.ועייןקרןאורהלעיל)קח.(:

דאמרבפרקכלשעהמרבהאנימעשרשישלוהיתרבכלמושבותוכו'.עיין

כב(תוס' ד"ה הקדישן ,בתוה"ד ,הא איכא לאו הבא מכלל עשה .הקשו

בתוס'פסחים )לו(:ד"הדאמר,דכתבודרקבזמןנובוגבעוןחשיבנאכלבכל

הצאןקדשיםוהטהרתהקדש,האאיכאלאולהדיא,דכתיב"לאתעשווגו'".

מושבות,ולאמהנילהיחשבבזמןהזהנאכלבכלמושבות.

ותירץהעולתשלמה,דלאוד"לאתעשו"אייריבבמהגדולהדהוהבמדבר,

טו(תוס' ד"ה הא מני ,הכי נמי מצי למימר רבנן היא דאמרי חובות ליחיד

ולאבבמהקטנהדלאהויאבמדבר],דלאשייךלאתעשוככלאשראנחנו

לאקרבובשעתהיתרהבמותאףבבמתציבורוכןלרבימאיר.כתבבחידושי

עושים פה היום וגו' אלא במה דעשו במדבר[ .והטהרת הקדש תירץ,

הגרי"ז ,דאפשר דלא אתי כרבנן וכרבי מאיר ,דאף דסבירא להו דלא קרבו

דבחובות יחיד ודאי איכא לאו ,והתוס' כתבו "לאו הבא מכלל עשה" ,דאף

קרבנות יחיד בבמת ציבור ,אינו משום דאין הבמה ראויה לכך ,אלא דהוא

בקרבנותציבוראיכא.

דין על הבעלים שלא יקריבו שם .ואם כן הכא דאיירינן לענין מעשר שני

כג(בא"ד ,שם .כתב הצאן קדשים ,דהאי עשה היינו כדאמרינן לעיל )קיז(.

דתלויבמקום,ליכאלאוכוחימרבנןורבימאירדלאחשיבמקוםהבאה.

ישרותתקריבוחובותלאתקריבו.ועייןבעולתשלמהשהקשהעליו.

טז(גמ' ,ר"ש אומר נחלה זו ירושלים מנוחה זו שילה .כתב הטורי אבן

כד(בא"ד ,דאפילו הקדישה על מנת להקריבה בבמה גדולה וכו' פטור

במגילה )ט,(:דהואטעותסופר,דהאלקמןקאמררבישמעוןבריוחאי זווזו

מכלום .הקשו העולת שלמה והטהרת הקדש ,הא איכא עשה ד"ועשית

ירושלים .אמנם בהגהות הרד"ל כתב ,דתרי תנאי ואליבא דרבי שמעון

כאשר נדרת" ,וכמו שכתב רש"י לעיל )קיב (:ד"ה קרבנות .ותירץ העולת

והטוריאבןכתבשאיאפשרלומר,כןעייןשם.

שלמה ,דהאי עשה זה קאי אבעלים ,והכא איירינן בדין המקריב .והטהרת

יז(גמ' ,זו וזו שילה .כתב רש"י ד"ה זו ,דאפילו הכי יש לה היתר דקדושה

הקדש תירץ ,דכדי לקיים את נדרו יכול להביא עוד קרבן בבמה גדולה,

ראשונהלאקדשהלעתידלבא.הקשההקרןאורה ,האאפילולמאןדאמר

ושפירחשיבפטורמכלום.

דקדשהלעתידלבא,קדושתשילהבטלהדכתיב"ויטושמשכןשילה",והא

כה(]בא"ד,שם.עייןלקמן)קכ(.דאמרינן"כאןבקדשיבמהגדולה",ומבואר

דבעי קרא להתיר היינו משום דסלקא דעתין דמשום נוב וגבעון דהוו במה

דשרילהקריבבבמהקטנהקדשיבמהגדולה,ועייןשםאותטו[.

גדולה ומקום שכינה ייאסרו הבמות ,קא משמע לן קרא דכיון דלא הוה

כו(רש"י ד"ה על המזבח ,בתוה"ד ,וסיפיה דקרא אשר פתח אהל מועד.

מקום קביעות לא נאסרו .ואם כן לרשב"י דליכא קרא ,יאסר משום נוב

מבוארמדבריו,דלאסגיבהאדכתיבעלהמזבח.וכןמבואר ברש"יד"העד

וגבעון.

חצי ,דכתב דילפינן מדכתיב המזבח ,דאיירי רק במזבח זה ,ולא סגי בקרא

יח(גמ',שם .עייןבאותהקודמת.ועודהקשההקרןאורה,דלמאןדאמרזו

דמזבח.וביארהרש"שלעיל)קיג,(.דלרבייוסי דלעיל)קח(.דבבמהלאבעי

וזושילהעלכרחךישאחריההיתרוכדמוכחמקראי,וכדכתבוהתוס'ד"ה

מזבח ,שפיר מצינן למילף מדכתיב מזבח דאיירי בבמה גדולה .אבל לרבי

זו,ואםכןאמאילאנימאנמי,דאחרקדושתירושליםישהיתר.דבשלמא

שמעוןדהתםדאףבבמהבעימזבח,לאילפינןמדכתיבמזבח.ולכךהוצרך

אי אמרינן ד"נחלה זו ירושלים" ,אתי שפיר ,דנחלה משמע נחלת עולמים.

רש"ילבארדילפינןמסיפיהדקרא.

ובשלמאאינימאדקדושתירשליםקדשהלעתידלבא,אתישפיר,דאףאי

כז(גמ' ,סמיכה דכתיב לפני ה' וסמך .בתוס' לעיל )לב (.ד"ה מאי שנא

יש אחריה היתר הא אכתי לא בטלה קדושתה ולא חשיב "אחריה" ,אבל

הוכיחו מהכא ,דבסמיכה כתיב "לפני ה'" ,ודלא כרש"י )התם( ד"ה דכתיב,

למאן דאמר לא קדשה לעתיד לבא ,קשה .ותירץ ,דהא דהותרו הבמות

דסבירא ליה ד"לפני ה'" כתיב בשחיטה ,והא דבעי סמיכה לפני ה' היינו

בשעתנובוגבעוןהיינומסברא,כיוןדלאהוומקוםקבועאלאאיקרואהל,

משוםדבעיסמוךלשחיטה.דאיכדבריוקשה,האשחיטהישנהבבמהונילף

והוהקיםלהומקראידכןהיהדעתהנביאיםהראשוניםבשעתבנייתן.

סמיכהמינה.ועייןשםעוד.



כח(גמ' ,צפון דכתיב צפונה לפני ה' .עיין במקדש דוד )סימן ד סק"א(

דף קיט ע"ב

דהוכיח מהכא ,דדין צפון אינו צפון העזרה ,דאי הכי לא בעי קרא למעוטי

יט(גמ' ,בשלמא למאן דאמר זו וזו ירושלים אבל שילה הוה שריא במות.

במה,דתיפוקליהדאיןכאןצפוןהעזרה,אלאצפוןהיינוצפוןהמזבח].ועיין

כתב בחדושי הגרי"ז ,דנראה ,דאף דבשילה נמי הותרו הבמות ,מכל מקום

עוד לעיל מז .אות יב[] .ועוד יש לדון ,דצפון היינו רוח צפונית .וכן מבואר

חלוקשילהמנובוגבעון,דנובוגבעוןחשיביבמהגדולהושילהחשיבמקדש,

ברש"י לעיל )קו (.ד"ה לצפונה ,דהא דבעי שחיטת פרה בצפון ירושלים,

ואףמידידלאקרבבבמהגדולההוקרבבשילה.ועייןבקרןאורהלעיל)קיז(:

משום דכל מעשה חטאת בצפון ,וחזינן דלא תלוי בצפון המזבח או העזרה

דמשמעדסברדאףשילההויאכבמה,דהקשהדלמאןדאמרזווזוירושלים,

אלא ברוח צפונית .והשתא אתי שפיר הא דסלקא דעתך דבבמה נמי בעי

וגם בשילה איכא היתר במות ,אטו כל ימי שילה לא הויא עבודת יום

רוחצפונית[.

הכיפורים.ועייןשם.

כט(גמ',בגדישרתלשרתבקדש .הקשההטהרתהקדש,דתיפוקליהדכיון

כ(]גמ' ,ולמאן דאמר זו וזו ירושלים וכו' אלא מנוחה מאי היא .לכאורה

דמחוסר בגדים דפסול לעבודה משום "דאין בגדיהם עליהן אין כהונתן

צריךעיון,דהאאףלמאןדאמרמנוחהזוירושליםמצילאקשוייהכי).ש.א(.

עליהן"כדלעיל)יז,(:וכיוןדזרכשרבבמהודאידמחוסרבגדיםכשר.ותירץ,

וישלומר,דהאימאןדאמרכיוןשלמדזאתמקראד"זאתמנוחתיעדיעד"

דמכל מקום הווה אמינא דלכתחילה בעי בגדי שרת למצוה] .ולכאורה יש

הרי נתבאר ד"מנוחה" היינו בקביעות ,אבל למאן דאמר ד"נחלה" היא

לבארעלפימהשכתבבאתווןדאורייתא)כלליט(דאיכאתרידיניבלבישת

ירושלים כי ענינה הוא קביעות ,אם כן מנוחה אינה קביעות ,ומשום הכי

הבגדים .א .משום ""כהונתן עליהן" .ב .משום העבודה .ולכך הווי סלקא

קשיא[.

דעתא דאף דלא בעי כהן ,בעי בגדי כהונה משום העבודה .ולכאורה אי

כא(גמ' ,בשלמא למאן דאמר זו וזו ירושלים אבל שילה הוה שריא במות

משום הכי להאי סלקא דעתא אף ישראל העובד בעי בגדי כהונה .ועיין

היינו דכתיב ויקח מנוח את גדי העיזים ואת המנחה וגו' .הקשה העולת

ברש"יעבודהזרה)לד(.ד"המשה,דכיוןדמשהלאנצטווהבבגדיםחשיבזר

שלמה ,הארבישמעוןהואדקאמרלה,ואיהוסביראליהדמנחהלאקרבה

אצלן .ועיין עוד תוס' בקידושין )לו (:ד"ה חוץ ,דנשים כיון דלא נצטוו לא

ב

מסכת זבחים דף קיט – דף קכ
ג אדר ב' – ד' אדר ב' התשע"א
חשיבימחוסריבגדים[.

ואייריבקדשיםקלים.

ל(תוס'ד"האיןמנחה ,מנחהלאהויאדומיאדאינךדמאןדליתליהמנחה

ד(בא"ד,וצריךלהחזירהלפנים.הקשההחקנתן ,האכיוןדקלטוהמחיצות

בבמההיינודלאקרבהכללאפילובבמהגדולהוכו'.ולפיזהאףעופותלא

איפסילביוצא.ותירץהעולתשלמה,דלפימהשכתב]הובאבאותהקודמת[

קרבו בבמה גדולה .ועיין מקדש דוד )סימן כ סק"א( שהקשה דאם כן ,איך

דלרש"ילאאייריבעולה,אתישפיר,דלאמיפסליביוצאוכרבייוחנןלעיל

יכלו הזבין והיולדות ליטהר .וכתב ,דלפי מה שנקט המשנה למלך )פ"א

)פו ,(:ואף אימורין לא נפסלין כדאיתא התם .ועיין עוד קרן אורה לעיל

מקרבן פסח ה"ג( דמנחת חובה קרבה בבמה,אתי שפיר ,דאף עופות חובה

)קיט.(:

קרבו.ועייןשםעוד.

ה(גמ' ,ואבעיא להו ירדו מהו שיעלו .דהיינו דלכולי עלמא עלו לא ירדו,

לא(גמ' ,חזה ושוק ותרומת לחמי תודה נוהגין בבמה גדולה ואין נוהגין

ונחלקו בירדו אחר כך ,אבל גירסת רש"י ד"ה לאו ,דאיבעיא להו עלו מהו

בבמהקטנה.הקשהבחדושיהגרי"ז,למאינפקאמינההאאיןתנופהבבמה,

שירדו,ולרבאםעלוירדו.וביארהחזוןאיש)הובאלעילאותב(,דאףלרבי

ואילעניןאיסוראכילהלזר,האמבוארלעיל )קא(:דליכאבבמה.ואילתת

שמעון לעיל )פד (.דכל הפסולין אם עלו לא ירדו ,חסרון מחיצה גרע טפי,

לכהן,האאיןדיןמתנותכהונהבבמה,כדאיתאבתוספתא )פי"גה"ז(לענין

והכאסלקאדעתךדאינומשוםדחמירפסולה,אלאדאיןהמזבחמקדשדבר

עור העולה .ותירץ ,דאיכא איסור זרות מצד מה דחשיב תרומה .ועיין שם

שנעשהחוץלמחיצה.ודחינן,דעדכאןלאקאמררבהאלאבמזבחדחזיליה

עוד.

מקדש וכו' .וכדפירש רש"י ד"ה דלא ,דכמאן דחנקינן דמי ,והיינו משום

לב(גמ',לאשנואלאבקדשיבמהקטנהוהקריבוםבבמהקטנהאבלבקדשי

פסולאדאםעלוירדו,ולאדמילקדשיחוץשנכנסולפניםדלאהויפסול.

במה קטנה ואקרבינהו בבמה גדולה יש חיצוי וכו' איכא דאמרי וכו' .ביאר

ו(גמ' ,לאו היינו פלוגתא דרבה ורב יוסף וכו' .הקשה הקרן אורה לעיל

המקדשדוד)סימןכסק"ג(דנחלקו,איהאדחלוקיםדיניבמהגדולהמבמה

)קיט(:היכימדמילה,האמדרביוסףליכאלאוכוחידירדו,דרביוסףאיירי

קטנה,היינומשוםדנשתנוהבמות,דבבמהגדולהעבדינןהכיובבמהקטנה

בעודהעלהמזבח,אבלכשירדהלאתעלה].ועודישלהקשות,דהתםהוא

עבדינןהכי.אומשוםהקרבן,דכךהואדיןקדשיבמהגדולה,וכךהואדין

מדין אם עלה לא ירד ,ומה שייך לכאן[ .ומדרבה ליכא לאוכוחי ,דהתם

קדשי במה קטנה .ועיין שם עוד ,שדן אי שייך קליטה בעור ,או דעור הוי

שחטן באיסור ,וכדדחינן "דכמאן דחנקינהו דמי" .אבל הכא שהשחיטה

ממוןכהניםולאמהניקליטהלאפוקימינייהו.

היתה בהכשר ,אפשר דקלטוה מחיצות .וצריך עיון] .ולכאורה יש לבאר,

לג(תוס'ד"הבעי ,בתוה"ד)נמשךלעמודהבא( ,ומייריבמשלהבהןהאור

דרבהורביוסףנחלקואיאיכאדיןקליטה.דלרביוסףאיכאדיןקליטה,אף

להכילכוליעלמאאםעלולאירדו.ולכאורההיינומשוםדנעשהלחמושל

בגוונאדמדיןאםעלולאירדולאמהני.ולרבהלאמצינודיןקליטה,אלא

מזבח,וכעיןזהכתבוהתוס'לעיל)מב(:ד"ההקומץ,דלאאמרינןפקעפיגולו

דיןאםעלולאירדו.ולכךמדמינןהכאדתלויבדיןקליטה[.

בהעלאה על המזבח ,אלא בהקטרה דנעשו לחמו של מזבח .ועיין במשנה

ז(]רש"י ד"ה מועלין בהן ,ולא אמרינן כמאן דחנקינון דמי .לכאורה צריך

למלך )פ"ג מפסולי המוקדשין ה"ו( שכתב דלדברי תוס' הכא ,אף נשחטה

עיון,הארבהסביראליהירדו,ופירשרש"יבד"הלאו,דהווימשוםדכמאן

בלילה ונשפך דמה ויצא דמה חוץ לקלעים דאם עלו ירדו ,מכל מקום אם

דחנקינוןדמי[.

משלהבהןהאורלאירדו.ועייןעודבמקורברוך )ח"אסכ"ב(שביארדבריו,

ח(גמ' ,מילתא דפשיטא ליה לרבה ורב יוסף מיבעיא ליה לרבי ינאי .כתב

דאינו מדין הקטרה אלא מדין שריפת קדשים פסולין .ובחזון איש )הובא

העולתשלמה,דלכאורההיינודוקאלמאידדחינןדרבהאייריבמזבח,ולהכי

לקמן קכא .באות ב( כתב ,דאינו משום שנעשו לחמו של מזבח ,אלא דאין

שפירדמילבעיאדרביינאי.אבללמאידדחינןדמדרביוסףליכאלאוכוחי,

איסורבהקטרתןכיוןדהוקטרוקצת.

כיוןדאייריבחדמקום,הכאנמיליכאלמילףדלאאייריבחדמקום.וכתב

לד(בא"ד ,שם.כתבהחזוןאיש)הובאלקמןקכא.אותב(,דהאדאםירדו

העולתשלמה,דאפשרדאףלרביוסףהכאחשיבכחדמקום,כיוןדעלגבי

יעלוהיינודמשלהבהןהאורשוהלדיןאםעלולאירדו,ועייןשם.

המזבחליכאפלוגתא.



ט(גמ',דבעירביינאיאבריעולתבמתיחידשעלולמזבחוירדומהו.הקשה

דף קכ ע"א

הקרן אורה לעיל )קיט ,(:דהא פשיטא דיעלו ,דכך הוא דינם לכתחילה

א(רש"י ד"ה שהכניסה ,בתוה"ד ,שהכניסה לאחר ששחטה בחוץ .ביאר

להקריבםבבמהגדולהדקלטולהומחיצותכדאמררביאלעזרלעיל.ותירץ,

העולת שלמה ,דרש"י הוצרך לפרש דאיירי בנשחטה ,משום דסבר דאם

דאפשר דלא אמרינן קלטוה מחיצות ,אלא בהכניסה קודם זריקה דקלטוה

הכניסהחיהלאקלטוהמחיצות,דלאעדיףממזבחדאינוקולטחייןכדאיתא

מחיצותונעשיתקדשיבמהגדולה.מהשאיןכןבהכניסהאחרזריקה,כבר

לעיל )פד .(.והברכת הזבח ביאר ,דהיינו משום דאמרינן ופליגא דרמי בר

הוקבעדינןלהיחשבקדשיבמהקטנה .אמנםכתבדמדברי רש"ינראהדלא

חמא,ומשמעדפליגאאתרילישנידרמיברחמא,ולהכיפירשרש"ידאיירי

גרסהאדהיכאדלאמשלהבהןהאורכו',ואםכן בעיאדר'ינאילאשייכא

אפילובהכניסהאחרשחיטהדישלהדיניבמהגדולה,דאיאיירימחייםלא

בדרביאלעזראיקלטוהמחיצות.ועייןמהשכתבנובאותו.

פליג אלישנא קמא ,דלישנא קמא איירא לאחר שחיטה .ועוד ,מדמדמי לה

י(גמ' ,שם .כתב החזון איש )הובא באות ב( ,דמיירי אף בנזרק דמה ,דאי

לפלוגתא דרבה ורב יוסף דקדשי קדשים ששחטן בדרום ,על כרחך דמיירי

בנשחטה ,הא אמרינן לעיל )קיט (:דקלטו המחיצות .וכעין זה כתב העולת

לאחרשחיטה.וכןכתבהקרןאורהלעיל)קיט.(:

שלמה,דכיוןדגםנזרקדמהונתכפרבחוץהווקדשיםפסוליםלגביפנים.

ב(גמ',שהכניסהלפניםוהוציאהלחוץמהו.עייןרש"יד"השהכניסה,ותוס'

יא(בא"ד ,שם .והקשה הרש"ש ,דהא עבר על עשה ד"מוצא שפתיך

לעיל )קיג (:ד"ה בעי ,אי איירי שהכניסה מחיים או לאחר שחיטה .וכתב

תשמור",כדכתברש"ילעיל )קיב(.ד"הפטור.ותירץהעולתשלמה דעל פי

החזוןאיש)סימןיטסקל"ז(,דהאדמספקאליההיינובדלאעשהבהשחיטה

מה שכתב ]הובא באות הקודמת[ דבעי כל דיני במה ,אתי שפיר ,דכיון

וזריקה בפנים ,אלא הכניסה על מנת להקריבה בפנים ,דבעשה בה מעשה

שעשהככלדיניבמהגדולה,אינועוברבעשה].ולולידבריוהיהנראהדכיון

בפניםפשיטאדקלטוהמחיצות.

דנדרלהביאלבמהגדולה,ולאסגיבמהשעושהבומעשהבמהגדולה[.

ג(רש"יד"המהו,מינהוגבהדיניבמהגדולהליטעןתרומתחזהושוק.כתב

יב(גמ',שחיטתלילהבבמתיחידרבושמואלחדאמרכשרוחדאמרפסול.

העולתשלמה,דנראהדרש"ילאגריס"עולה",דבעולהלאשייךחזהושוק,

כתב המקדש דוד )סימן טז סק"ב( דאף למאן דאמר כשר ,אם שחט ביום

ג

מסכת זבחים דף קיט – מסכת מנחות דף ב

ד אדר ב' – ה' אדר ב' התשע"א
נפסל הדם בשקיעת החמה .דאף דליכא פסול ד"ביום צוותו" ,איכא פסול

דאיןלהוכיחכן,דהאאיכאלמילףקלוחומרמשארהמומיןשאינםפוסלין

ד"ביוםזבחו")כדלעילנו(.דבעישהדםיזרקביוםהשחיטה.תדע,דתנןלעיל

בעופות.

)קיג (.הזמן והנותר והטמא שוין בזה ובזה ,ופסול דם בשקיעת החמה הוא

כ(רש"יד"התורת,בתוה"ד ,ונותרנמימפיגוליליף.הקשה הרש"ש,אמאי

פסול זמן ,וכדאיתא לעיל )נו (:דמחשבין בדם משתשקע החמה הוי חוץ

הוצרך רש"י לכך ,הא נותר נמי כתיב התם .ותירץ העולת שלמה ,דכונת

לזמנו.

רש"ילכרתדנותר,דלאילפינןאלאמפיגול.

יג(רש"יד"הרב,כאןבקדשיבמהגדולהשהוקדשוליקרבבבמהגדולהואף
על גב דאקרבינהו בבמה קטנה בעינן יום .ונסתפק הקרן אורה ,אי בעי נמי

migaf zkqn ol `wilq

לכל דיני במה גדולה ,כגון חזה ושוק וכהן ורחוץ ידים ורגלים .ותלה זאת
בגירסאותבגמ'.ובעולתשלמהכתב,דודאיבעיכלדיניבמהגדולה.
יד(גמ' ,שחיטה בבמה קטנה .הקשה בספר תורת הקודש ,פשיטא ,דבלא
שחיטההויאנבילהופסולהאףבחולין.ותירץ,דנפקאמינאלמתעסקדכשר

Q

בחולין,ואיצטריךלאשמועינןדבבמהקטנהפסול.
טו(רש"יד"הומומין ,דלאאשכחןדשרינהובקטנה.הקשוהרש"שוהעולת

ã ã ã
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שלמה ,הא בתמורה )ז (.ילפינן מקרא ד"לא תקריבו" דמעוך וכתות לאסור
מומין בבמה קטנה .ותירץ המקדש דוד )סימן כ סק"ג( ,דאף דאיכא "לאו"
עדייןלאילפינןמיניהדפסול,ועייןשם.
טז(גמ',מהיוצאכשרבבמה.ופירש רש"י ד"המהיוצא.כשרבבמהקטנה

דף ב ע"א

שהרי כשרה בלא מחיצות .הקשה המקדש יחזקאל הא כיון דלא בעי

א(מתני',כלהמנחותשנקמצושלאלשמן .כתבהחזוןאיש )קמאסימןלח

מחיצותאיןפסוליוצאבהכללואיךאפשרלומרדיוצאכשרבבמהוללמוד

סק"א(,דמשמעדהיינוקמיצהאףבלאליקוטלבונה.וכןמשמעברש"ילקמן

דאףלןיהיהכשר].וישלומר,דאיןכונתהגמ'דהותרלהוציאמבמהקטנה

)יד (.ד"ה ולאפוקי ,והתוס' לקמן )יג (.ד"ה קא משמע לן ,כתבו דלא חשיב

לחוץ ,אלא דכיון דבשעת היתר במות היתה במה גדולה ,ולרבי שמעון בן

חצי מתיר ,כיון דבלבונה ליכא קמיצה .והקשה על הרמב"ם )פט"ז מפסולי

יוחיאיתאלעיל )קיט(.הותרוהבמותאףבזמןשילה,הריהבמותהקטנות

המוקדשיןה"ז(דחשיבליהחצימתירלעניןפיגול,כיוןדאיכאליקוטלבונה

עצמןהיובגדרחוץמחמתהבמהגדולה[.

דחשיב כקמיצה .וכתב הקהלות יעקב ,דיש לחלק בין פיגול לשלא לשמה,

יז(רש"יד"המהיוצא ,כשרבבמהקטנה.דייקהקרןאורה,דמשמעדבבמה

דבפיגול גופיה מבואר ברמב"ם )שם( דפסול מיהא הוי ,וכן כתבו התוס'

גדולהפוסליוצא.וכמושהביא מהתוספתא )קרבנותפי"גה"ז(חוץלמקומו

בזבחים )מא (:ד"ה ממאי ,ובמחשבת שלא לשמה שכל ענינה הוא לפסול

בבמה גדולה ואין חוץ למקומו בבמה קטנה .אמנם  היינו דוקא בקדשי

ולא לענין כרת ,ודאי פסיל אף בחצי מתיר .וכן כתב באור שמח )פט"ז

קדשים אבל בקדשים קלים ליכא פסול יוצא גם בבמה גדולה ,דהא אין

מפסולי המוקדשין( ,וביאר ,דשאני מחשבת פיגול דהיא באכילת אדם או

מחיצהלאכילתן.ולפיזההקשהדאיגמרינןלןמיוצא,בבמהגדולהנמילא

מזבח,ובעימחשבהבמהשמתירבאכילהולאסגיבחצימתיר,מהשאיןכן

ליפסללןכמויוצא.ותירץדצריךלומר דמכלמקום איכאפסוליוצאבדם,

מחשבת שלא לשמה דתליא בעבודה ,שפיר שייכא אף בחצי מתיר .ועיין

גם בקדשים קלים בבמה גדולה .וכיון דהדם שלן פסול הוא הדין לן בשר,

באותהבאה.

אמנםהביא דהתוס' י"ט )פ"גדמנחותמשנהג'( כתב ,דהאדאמרינןבעלמא

ב(מתני' ,שם .עיין באות הקודמת .ודעת החזון איש דפסול דשלא לשמה

דיוצא הותר בבמה היינו בבמה גדולה דנוב וגבעון ,ובקדשים קלים ,וכתב

נמיאינובחצימתיר,וביארהקהלותיעקב)הובאבאותהקודמת(,דסבירא

הקרןאורהדלאמשמעכןבשמעתין.אמנםהקשהדכיוןדאפילוקדשיבמה

ליה דשאני מפיגול דנפסל ,כיון דבפיגול הוא משום גזירה שמא יפגל בכל

גדולהשהקריבןבקטנהכשרים,אפשרדלאמיפסלינמיביוצא,אמנםהיינו

המתיר,כדכתבוהתוס'בזבחים)מא(:ד"הממאי .אבלבשלאלשמה,דבלאו

דוקא בקדשיםהראוייןבזהובזה,אבלקדשיםדלאקרביאלאבבמהגדולה

הכיחלוקהמנחתחוטאמשארהמנחותדנפסללגמרי,ליכאלמיגזרמשום

כמוקרבנותציבור ,וודאימיפסליביוצא,וגבייהו תנן"קדשיקדשיםנאכלים

מתירשלם.

לפניםמןהקלעים",דבבמהקטנהלאאשכחןקדשיקדשיםהנאכלין.

ג(רש"יד"הכל ,כגוןשהתנדבוכו'.הקשההטהרת הקדש,מהשייךבנדבה

יח(גמ',ולאוקלוחומרהואמעופות.הקשה השפתאמת,היאךבעילמילף

"לא עלו לבעלים" ,הא אף אם לא עלה לשם חובה לא בעי להביא אחר.

קל וחומר מעופות לפסול ,הא מאי דבעינן להכשיר זמן בבמה היינו משום

]ואוליישלומר,דאיןכונתרש"ילקרבן"נדבה",אלאשנתנדבליבולנדור[.

דיוצא כשר ,ואם כן בעופות דיוצא פסול אף זמן פסול ,ומה יועיל הקל

וכתב המנחת אברהם בשם הגרי"ז ,על פי מה שיסד ,דענין פסולא דשלא

וחומר.

לשמהאינומשוםשנעקרהלשמהמהקרבן,אלאדהווי פסולמחשבה,ואם



כן,אףבנדראיכאחסרוןדשלאלשמהבגוףהקרבן,אלאשלאנפסל,ומה

דף קכ ע"ב

שלא עלה לבעלים לשם חובה אינו משום דלא נתקיים נדרו ,אלא חובת

יט(גמ',מהלעופותשאיןהמוםפוסלבהן.הנהמחוסראברפוסלבעופות,

הבאתקרבןזהבכשרות,ושייךנמיגבינדבה.

וחקר במנחת אברהם )לעיל לה (:בשם הגרי"ז אי הא דמחוסר אבר פסול

ד(בא"ד ,כגון שהתנדב מנחת מרחשת והביאה וקמצה הכהן ואמר הריני

בעופות,פסולחדשהואמשום"חסר",אומשוםדהוימום,אלאדבעוףלא

קומץ לשם מחבת .וכן מבואר בגמ' )עמוד ב( דמרחשת לשם מחבת חשיב

פסלי מומין דפסלי בבהמה אלא מום דמחוסר אבר .ובמנחת חינוך )מצוה

שינוי קדש .והקשה הקרן אורה ,מנא לן דשינוי מעשיהן חשיב שינוי קדש,

רפז אות ג( נקט דהמקריב מחוסר אבר בעוף ,אינו עובר משום בעל מום

האשויןבקדושתןובעבודותיהן.וכעיןזההקשה בחזוןאיש )קמאסימןכ"ז

)ועייןעודבדבריומצוהרסואותד(כיוןדליכאפסולבעלמוםבעופות].ואף

סק"ב(  אלקמן )ג ,(:דמאי שנא משוחט פר לשם כבש דלא פסלה מחשבה.

דלכאורהישלומרדמהכאנמימשמעדאיןכללפסולמוםבעופות.ישלומר

ותירץ ,דשאני זבחים דשוין בעבודתן ,מה שאין כן מנחות דשנויין בקודש

ד

מסכת מנחות דף ב
ד' אדר ב' התשע"א
וחשיביכקרבנותחלוקים].ולכאורהכוונתו,דחילוקעשייתןבכלישרתקובע

סימןמא(הביאראיהזו.

שםלכלאחדבפניעצמו[.

יג(גמ',האקאמשמעלןלבעליםהואדלאעלולשוםחובההאמנחהגופה

ה(בא"ד ,הריני קומץ לשם מחבת .עיין בגמ' לקמן )ג (:דרב אשי מוקי

כשרה .עיין בטהרת הקדש שעמד בחילוק בין הכא לזבחים )ב (.דאמרינן

למתניתין בקומץ לשם מנחת מחבת ,דבקומץ לשם מחבת כשר .ורש"י לא

"בקדושתייהו קיימי" .ובמנחת אברהם ביאר ,דבזבחים סלקא דעתך דישתנו

העמידכך,אלאכשאראמוראידלאחילקו].ולכאורהישלבארעלפימה

לשם מה שחשב ,ולהכי בעי לחדושי דבקדושתייהו הראשונה קיימי .מה

שכתב בשיטה מקובצת לקמן )ו :אות לב(  ,דלמסקנא מתניתין דלא כרבי

שאיןכןבמנחותדאיןכאןשינויקודשאלאשינויבאופןהעשיה,ולאסלקא

שמעון,והקרןאורה)שם(,כתבדרישאדמתניתיןדכלהמנחותשנקמצווכו',

דעתןדישתנולשםמהשחישב.ועייןמהשכתבנולעילאותד.

ודאידלאכרבישמעון.ורבאשיהאקאיעלהאדקתניכיצדוכו',דאתינמי

יד(גמ' ,ואסור לשנויי בה .כתב בחידושי הרשב"א ,דמשמע ברש"י )ד"ה

כרבישמעון[.

ואסור( ,דבאותה עבודה ליכא איסורא דכבר נפסלה ,ודוקא בעבודה

ו(תוס' ד"ה כל המנחות ,בתוה"ד ,ובאותן ד' עבודות פסולה מחשבה שלא

אחריתא אסור לשנות] .וכן משמע לשון רבא דעולה ששחטה שלא לשמה

לשמןומחשבתפיגול.משמעותדבריהםדדוקאבהנהועבודותשייךפיגול.

אסור לזרוקדמהשלאלשמה דהיינו עבודה אחרת[].אמנם  בחידושי מרן

אמנם בחידושיהרשב"אלקמן)ז(.כתב,דכלעבודהדחשיבאעבודהמהניא

רי"זהלוי)פ"דממעשההקרבנותהי"א(נקטדפסולשלאלשמההוימחשבת

לפגל ,וכדאיתא התם גבי מגביה כלי דאי בעי להגביה מהני לפגל] .ועיין

פסול בעלמא והקרבן נשאר ועומד לשמה ,והוכיח דבריו אלו מדברי הגמ'

לקמן)יג(:לעניןליקוטלבונה.ובזבחים)יג(:לעניןטבילתאצבע[.

)עמוד ב'( ופירוש רש"י ד"ה מכדי ,שכתב ,מה זבחים פסלה בה מחשבה.

ז(בא"ד ,שם.עיין תוס'בזבחים)יג(:ד"הזה,דכתבוטעםאחרלהאדליכא

וצריךעיון)י.מ.א.[(.

פיגולבהגשה)ותנופה(,כיוןדהווקודםקמיצהוקמיצהכעיןשחיטהוקודם

טו(גמ',שם.נסתפקהשפתאמת,איבעבודהשניהסגישלאיחשובמחשבת

שחיטהליכאפיגול.

שלאלשמה,כיוןדסתמאלשמה)זבחיםב,(:או,דכיוןדכלהעושהעלדעת

ח(בא"ד,אבלבתנופהוהגשהוכו'אףעלגבדבעיכהונה.עייןתוס'במגילה

הראשונה הוא עושה ,אם לא יחשוב להדיא לשמה תמשך העבודה לשלא

)כ(:ד"הלקמיצהדפליגי,וכתבודלאבעיכהונה.

לשמה.ובזבחתודהבזבחים)ב(.נקטבפשיטותדבעילחשובלשמה.והוכיח

ט(בא"ד ,עיקר קרא לכדרבי יהודה בר חייא בא לעובדה ביד עובדה בימין

כן מלשון הרמב"ם )פט"ו מפסולי המוקדשין ה"ג( ,דכתב דחייב להשלים

כחטאת.הקשהבגליוןהש"ס,האלמאידקיימאלןדזרקבשמאלפוסל,לא

שאר העבודות לשמן ובמחשבהנכונה .אמנם השפת אמת דחה,דהרמב"ם

שייך למדרש האי דרשא דבא לעובדה בכלי עובדה בשמאל ,דאף באשם

אזיללשיטתו,דפסק)פ"דממעשההקרבנותהי"א(כרבנןדפליגיעליהדרבי

פסול .ותירץ בחידושי הגרי"ז ,דאף למאי דקיימא לן דשמאל פסול ,מכל

יוסי בזבחים )מו ,(:וסבירא להו דבכל גווני בעי לכתחילה לחשוב לשמה.

מקום בעי קרא למילף דכשר בין ביד בין בכלי .ובלקוטי הלכות תירץ לפי

ועייןבאותהבאה.והקרןאורהכתב בזבחים )שם(,דכשחישבמחשבתפסול

מאי דמסקינן לקמן )ד (.דאותה דחטאת ממעט שאר קרבנות ,ליכא למילף

בתחילהתלויבפלוגתאדלקמן)טז,(.איכלהעושהעלדעתהראשונההוא

נמילשמאל.ובשיחהשדהצייןלדבריהשיטהמקובצתבזבחים)יא.אותג(.

עושה.ולאדמילהתחילבמחשבתהיתר,דלכוליעלמאעלדעתהראשונה

י(בא"ד ,ועוד קשהלמהלי למדרש התם בפרו של אהרן משלו ולא משל

הוא עושה ,כדאיתא בזבחים )שם( .ועיין עוד בחדושי הגרי"ז )שם ,ולקמן

מעשרתיפוקליהכדאמרינןבספרימשוםדכתיבגבימעשרואכלתופרושל

טז.(.

אהרן לשריפה קאי .הקשה השפת אמת ,דמהתם לא חזינן אלא דקעביד



איסורדאינומקייםמצותאכילתמעשר,אבלהכאממעטינןדאינויוצאידי

דף ב ע"ב

חובתו .ועיין עוד בחידושי הגרי"ז שהביא כן בשם המלכי צדק במעשרות

טז(רש"י ד"ה ונדבה מי שרי לשנויי בה ,והכתיב אם זבח שלמים קרבנו

)פ"א(דאםהביאמןהמעשרלאיצאכיוןדהוידברשבחובה.וכתב,דבדברי

שיהא זביחה לשם שלמים .ובשיטה מקובצת )אות א( כתב בשם התוס'

התוס' משמע דהא דמעשר ניתן לזבחי שלמים אינו משום דנאכלין ,אלא

חדשים,דהאדכתיב"לאיחשב"קריביהלאיחשב.וכןפירשרש"יבזבחים

דפקע קדושת מעשר ונעשה קדושת שלמים ]ולכך סלקא דעתך דמהני נמי

)ב (:ד"ה נדבה מדאיתא התם )כט (:דהמחשב בקדשים לוקה משום לא

להביאשארקרבנות[ועייןשם.

יחשב.וכתבבחידושיהגרי"ז,דהאדכתברש"יהכאקראד"אםזבחשלמים

יא(מתני' ,נתן בכלי והלך והקטיר .עיין לקמן )ז (.דהמגביה הביסא בשעת

קרבנו" ,היינו להורות דאף בנדבה בעי לשמה ,דמקרא ד"לא יחשב" לא

קמיצה מפגל .וכתב החזון איש )קמא סימן כז סק"א( ,דהוא הדין דמהני

ידעינןדאיירינמיבנדבה.ורקבתרדילפינןמ"אםזבחשלמיםקרבנו",דבעי

לפסול בשלא לשמה .ואין הכי נמי דהוה מצי למיתני מגביה ,אלא סדר

לחשבלשמה,שפירידעינןדאיכאנמילאודלאיחשב.אמנםבתוס'בזבחים

עבודותנקט.

)ד (:ד"ה אימא משמע ,דליכא אלא עשה ד"מוצא שפתיך תשמור" .וביאר

יב(מתני',מנחתחוטאומנחתקנאותוכו'לשמןושלאלשמןאושלאלשמן

בחדושי הגרי"ז ,דסבירא להו דלאו דלא יחשב לא איירי אלא במחשבה

ולשמן.כתבבמנחתאברהם,דמהאדלאהזכרובמתניתיןאלאמנחתחוטא

הפוסלת.

ומנחת קנאות דפסלה בהו מחשבה ,יש לומר דדוקא גבייהו  מהני עירוב

יז(בא"ד ,שם .כתב הרמב"ם )פט"ו מפסולי המוקדשין ה"ג(  ,אסור לחשב

מחשבות,אבלבשארמנחותדלאפסלהאלאשלאעלולבעלים,לאמהניא

בקדשים מחשבה שאינה נכונה כמו שיתבאר ,לפיכך זבח ששחטו שלא

מחשבת לשמו ושלא לשמו ,אלא בעי מחשבת שלא לשמו .וכעין זה איכא

לשמו וכו' ,בין בזדון בין בשגגה חייב להשלים שאר עבודות לשמן .ודייק

לדיוקי במתניתין דזבחים )יג .(.והביא דבמקור ברוך )חלק א סימן כא( דן

בחידושי הגרי"ז מהא דלמד להאי דינא מדין האיסור ,ולא סגי ליה בדינא

בסבראזו.אמנםבדבריהרמב"ם)פי"גמפסוליהמוקדשיןה"א(מבואר,דאף

דבעי לשמה ,דאי מהתם הוי אמינא דדוקא בכשר דעלה לחובה ונפסל על

בגוונא דלא פסיל אלא לענין שלא עלו לשם חובה ,מהני עירוב מחשבות.

ידי מחשבתו נאסר ,אבל בחשב מחשבת שלא שלא לשמה ולא עלו לשם

וכתב הכסף משנה ,דהרמב"ם משווה הנהו דפסלי שלא לשמן להנך דלא

חובה ,אין חסרון במה שיחשוב שלא לשמה ,אבל מטעם האיסור לחשוב

עלו] .ובחידושי מרן רי"ז הלוי )פ"ד מעשה קרבנות הי"א( ביאר ,דמחשבת

מחשבה,אףדביןכךלאעלולשםחובה,מכלמקוםעצםהמחשבהאסורה.

שלא לשמה בכל גווני הויא מחשבת פסול[  ,והביא דבמקור ברוך )חלק ב'

יח(בא"ד ,שם.ובדעתרש"יהכאדסגיליהבקראדואםזבחשלמיםלמילף

ה

מסכת מנחות דף ב – דף ג
ד אדר ב' – ה' אדר ב' התשע"א
איסור,עייןבחדושימרןרי"זהלוי )בפ"דממעשההקרבנותהי"א(שהאריך

בזבחים )סה (:דמבדילין בחטאת העוף .ובחדושי הגרי"ז לקמן )ג (.תירץ,

לבאר ,דכיון דעיקר הא דילפינן מ"ואם זבח שלמים" ,הוא דהקרבן נפסל

דבשעתהמליקהלאמינכר,ובשעתההבדלהלאמהניאמחשבה.ועייןעוד

במחשבתשלא לשמו],ולאדבעי שיהאלשמו[וילפינןדמחשבתשינויהויא

בחזוןאיש)קמאסימןכזסק"א(.

מחשבה הפוסלת ,ממילא נאמר בהאי קרא איסור עשה במחשבת שינוי.

כח(גמ' ,מליקה בכל מקום במזבח כשרה .גירסת רש"י בזבחים )סג (:ד"ה

ועייןשםשהאריך].ועייןבמהשהבאנולעילאותט"זדעתרש"יבזבחים[.

בכל,דמליקהכשרהבכלמקום,ומשמעדלאבעימזבח.וכןמבוארבדבריו

יט(רש"יד"הרבי,ואפילומנחתחוטא.עייןבחזוןיחזקאל)פרקאהלכהא(,

שם)סד(.דכתב)בא"ד(ומליקהלאובמזבחאלאהזאהומיצוי.ונחלקובזה

שכתבדלדעת הרמב"ם )פ"דממעשההקרבנותה"י(]לפימהשפירשדבריו

הראב"ד ובעל המאור בקינים )פ"א מ"א( ]והובא בשיטה מקובצת בזבחים

בכסף משנה ועיין בדבריו מה שהקשה ומה שתירץ בלחם משנה[ דסתמא

)סג (:בהשמטות[ .דדעת הראב"ד דלכתחילה בעי מזבח כדי שתהא קרובה

לשמן לא מהני בפסח וחטאת וכן במנחת חוטא וקנאות .דהכא נמי אף

למקום הזאתה ומיצוי דמה שלא יתפזר הדם .והבעל המאור פליג ,וסבירא

דאותה מחשבה מחשבה לא פסלה ,מכל מקום לא הויא לשמה ולא עדיף

ליה דאף לכתחילה לא בעי מזבח ,והא דאמרינן מליקה בכל מקום במזבח

מסתמא .וכן מדוייק מלשון התוספתא דלא גרסי חרבה לשום בלולה

כשרה ,לרבותא ,דאף במקום עולה כשר .ודעת הרמב"ם )פ"ז ממעשה

כדגרסינןהכא,אלאמרחשתלשםבלולה.

הקרבנות ה"ט( לכאורה משמע דסבירא ליה דהוא מדאורייתא .וביאר

כ(תוס' ד"ה שחיטה ,בתוה"ד ,אבל תימה קצת אמאי לא פליג בקבלה

בחדושיהגרי"ז,דסביראליהדהאדילפינןמעולהדבעימזבח,איןזהמשום

דמנחות וכו' .כתבו הקרן אורה ובחדושי הגרי"ז ,דיש ליישב ,דאף דיכול

מתןדמה,אלאדעבודתהחטאת בעיאמזבח,ולהכילרביאףמליקתהבעי

לקבלבימיןולאהויאקבלהדעובדהביד,מכלמקוםכשמקבלבשמאלהויא

מזבח.

קבלהגמורה.כיוןדאיכאב'אופניקבלה,אובידובימיןאובשמאלובכלי.

כט(רש"י ד"ה הזאה ,מיצוי סוחט באצבעותיו וניצוק הדם הולך למרחוק.

הלכך כשמקבל בשמאל ובכלי ,לא הויא עבודה שאפשר לבטלה,דבשמאל

הקשההטהרתהקודש,דבזבחים )סד(:ד"ההיה פירש,דמיצויהיינושמקיף

בעי קבלה בכלי .וכעין זה כתב השפת אמת .והגרי"ז הוסיף ,דהתוס' דלא

וממצהביתמליקתולמזבחודוחקובקיר.ותירץ,דהתםאיירילעניןחטאת

כתבוכןסביראלהודכיוןדמכלמקוםאפשרלבטלהעלידישיקריבבאופן

העוףוכהאיגוונאחשיבכשפיכתשיריים,מהשאיןכןהכא,דאייריבעולת

אחר,חשיבאפשרלבטלה.עודכתב,דמדבריהתוס'מוכחדסברידכשעושה

העוף,דדיןהמיצויהואעצםהעבודהולכןבעילעשותבהזאה.

בכלי בעי קידוש כלי וכן מוכח בדברי רש"י לקמן )י (:ד"ה בא .אבל



בתוספתאמשמעדלאבעיקידושכלי,ועייןשםשהאריך.

דף ג ע"א

כא(גמ',אמרליהאביימכדימחשבהדפסלרחמנאהקישאהיאוכו'.ביאר

א(גמ' ,דאמר מר מיצה דמה בכל מקום במזבח כשרה .בתוס' ד"ה מיצה

בחידושי הגרי"ז ,דאביי הוה סבירא ליה דהא דמכשר רבי שמעון במנחות

משמע ,דבאמת לא נתקיים דין מיצוי ,אלא דמיצוי אינו מעכב .והקשה

היינומשוםדלאילפינןמזבחיםדאיכאפירכא.ולהכיהקשהדהקישאהיא.

בחדושיהגרי"ז ,דאםכןאכתימוכחדעולהקעביד,דאיחטאתקעבידהוה

כב(גמ',מכדימחשבהדפסלרחמנאוכו'.גםמכאןהוכיחבחידושימרןרי"ז

מיצויכדינו].דאכתילאידעינןסבראדמיעברקאעבר[.ועייןרש"יבזבחים

הלוי )פ"ד ממעשה הקרבנות הי"א( ,דמחשבת שלא לשמה ,הויא מחשבת

)סד (.ד"ה בכל ,שכתב דמיצוי כשר בכל מקום במזבח ,משום דלאו עבודה

פסול,ולארקדהחסירדיןלשמה.

היאליפסלבשינוי,ומשמעדחשיבמיצויולאנפסל.

כג(גמ',מחשבהדלאמינכראפסלרחמנאוכו' .הקשו הקרןאורה)לקמןג(.

ב(תוס'ד"החטאתהעוף,בתוה"ד ,אבלכמוכןהיהיכוללהקשותממליקת

והשיטהמקובצתלקמן)ג.אותטו(,האמנחתחוטאלשםמנחתקנאותלא

העוף שמלקה למטה דמליקת עולת העוף למעלה .ומוכח  דלתוס' דלמטה

מנכרדתרווייהוחריבות.ותרצו,דההיכרבהאדזוסולתוזושעורים.אמנם

פסול.וכתבהחשקשלמה,דאזלילשיטתםבזבחים)סה(:ד"ההבדיל,דעולת

השיטה מקובצת הביא דעת ר' טוביה מוינא ,דלרבי שמעון באמת פסולה

העוף שמלקה למטה פסולה] .ועיין שם שהקשו עלה[ .אבל דעת הרמב"ם

מנחתחוטאלשםמנחתקנאות.

)פ"ז מפסולי המוקדשין ה"ח( לפי מה שכתב התוס' יו"ט בזבחים )פ"ז מ"ב(

כד(]רש"י ד"ה אבל ,בתוה"ד ,הך מחשבה דקדשים הוצאת דיבור בפה

דבדיעבדכשרה,עייןשם.

הוא .לכאורה נראה דכתב כן הכא משום דאתי לבאר אמאי חשיב דניכר

ג(גמ' ,קדשי קדשים ששחטן בצפון וכו' .הקשה בחדושי הגרי"ז ,דלשיטת

שלא במחשבתו על יד מעשיו .דבשלמא אי איירי בדיבורא אתי שפיר

רש"י בזבחים )סא (.ד"ה ושני ,דדווקא שלמים שנשחטו קודם שנפתחו

דמינכר,אבלאיבמחשבההיאךמינכר).א.ק.[(.

דלתותההיכלפסולין,אבלשארקרבנותכשרים,שארקרבנותששחטןלשם

כה(בא"ד ,שם .עיין ברש"י בזבחים )מא (:ד"ה כגון שכתב כן וכן כתבו

שלמיםקודםשנפתחודלתותההיכלירצו,דמעשיהמוכיחיןדאינהשלמים.

התוס',בבאמציעא)מג(.ד"ההחושב.

ד(גמ',ומיעברהואדעבר.עייןבשיטהמקובצת)אותד(,דמשמעדמיעבר

כו(בא"ד ,שם .הקשה בחידושי הגרי"ז בשם הגר"ח ,דאי בעי דיבור ,אמאי

קעברהיינובטעות.

חשיבבזבחים)כט(:לאושאיןבומעשה,דמאישנאממימרדכיוןדבדיבוריה

ה(גמ',אלמאקביעותאדמנאולאכלוםהוא.הקשההקרןאורה,כיוןדלרבי

איתעביד מעשה חשיב לאו שיש בו מעשה .וכתב דאחד אמר לגר"ח דיש

שמעון אף בנדר להביא במחבת והביא במרחשת יצא] ,והיינו דשם מנחה

לחלק ,דשאני חלות קדושה דחשיב מעשה ,מה שאין כן חלות פסול לא

אחדהוא[,אמאיחשיבמחשבתשינויקדשועייןבאותהבאה.

חשיב .ועוד ,דהתם הלאו הוא על חלות ההקדש והכא הלאו הוא על

ו(גמ',לרבישמעוןכיוןדאמראףידינדרויצאאלמאקביעותאדמנאולא

המחשבהוממילא איפסיל.ועוד,דהכאאיןהמחשבה פוסלת,אלאדאםיש

כלוםהואולאשנאאמרהריזוולאשנאאמרהריעלי .כתבהשפתאמת,

מחשבהפסולה,פסלתוהתורה.

דהיינו לסלקא דעתין ,דבעינן ליישב דברי רבי שמעון דאין המנחות דומות

כז(גמ',עולתהעוףשמלקהלמעלהמשוםחטאתתרצהוכו'.הקשההשיטה

לזבחים.אבללמסקנאד"רובזבחיםקאמר",לאבעינןלמימרדלרבישמעון

מקובצת )אותי(,דעולתהעוףשמלקהלשםחטאתלמעלהוהבדילתרצה,

אף ב"הרי זו" יצא .כיון דבהרי עלי אמרינן דנדר להביא מנחה ,והא דאמר

דמעשיה מוכיחין עליה ,דחטאת לא בעיא הבדלה .ועיין שם מה שתירץ.

"במחבת"לאהוינדר,אבלכשאומר"זולהביאבמחבת"חלעלהסולתדין

ובמלאכת יו"ט תירץ ,דאפשר דרבי שמעון סבר כרבי אלעזר ברבי יוסי

מחבת .וכתב ,דבהכי מיושבת קושית התוס' ד"ה אלמא ,דלפי המסקנא

ו

מסכת מנחות דף ג – דף ד
ה אדר ב' – ו' אדר ב' התשע"א
מודה רבי שמעון דאיכא פלוגתא בין מין אחר לחבירו ,ואיירי באומר הרי

שמעון,דכתבודלרבנןלאדרשינן"זאתתורת".

סולת זו למנחה ואינו יודע מה פירש] .ומיושבת נמי קושית הקרן אורה

טז(גמ' ,חטאת חלב ששחטה לשם חטאת דם לשם חטאת עבודת כוכבים

)הובאה באות הקודמת( ,דלמסקנא רבי שמעון נמי מודה דנחלקו המנחות.

כשרה .הקשה הקהלות יעקב )סימן א סק"ב( ,מהא דאיתא בכריתות )כז(:

ואכתיצריךעיוןמאיקסלקאדעתין).א.ק.[(.

דאפילו הפריש על חלב שאכל אמש לא מהני לחלב שאכל היום משום

ז(רש"י ד"ה לא שנא ,בתוה"ד ,ואי קשיא גבי חטאת העוף לישני ליה הכי

דבעינן שיהא קרבנו על שם חטאו .ותירץ ,דהתם לא כיפר היינו על מה

דסברי עולת העוף הוא ומיעבר עבר וכו' .כתב בחדושי הגרי"ז ,דאפשר

שחישב],דאםהופרשלחטאתדאתמולוחייבעלשלהיוםלאמכפרעלשל

דמיעבר עבר לא אמרינן אלא בעושה עבודה השייכת לה אלא דנעשית

היום[.והכאדכיפרהיינודכיפרעלמהשהופרש]ולאעלמהשחישב[,ועיין

בשינוי.אבלהזאהבעולתהעוףהויכאילושפךדמהדלאשייכאבהכלל.

עודמהשכתבובתוס'בנזיר)כז(:ד"השהרי.

ח(תוס' ד"ה אלמא ,בתוה"ד ,ושמא התם בבא לצאת ידי שמים .והקשה

יז(רש"יד"העולותבהדייהונינהו,ואיכאלמימרלשםעולתנזירשחטוכו'.

בחדושיהגרי"ז,דמהיועיללהביאקרבןאחרכיוןדיצאידינדרו.ועייןשם

עייןקרןאורהשהוכיחמסוגיאדזבחים)ט(:דלאגרסינןהכי,דהתםלאשייך

עוד.

לבארכמושביאררש"יהכא.

ט(גמ' ,אמר לשם חטאת יחיד מאי איכא למימר .הקשה בחדושי הגרי"ז,

יח(תוס' ד"ה לרבי שמעון ,משמע דרבנן לא דרשי זאת תורת החטאת אף

מנא לן דאיכא מחשבה כהאי גוונא ,דהא ליכא התפסה במחשבה כזו.

על גב דבפרק דם חטאת גבי דם חטאת שניתז על הבגד טעון כיבוס דרשי

ונשארבצריךעיון.

תורה אחת לכל החטאות .תירץ בחדושי הגרי"ז ,דהתם דרשינן דלכל

י(]גמ' ,פסח ששחטו לשם שלמים וכו' .יש לעיין דנימא דמעשיה מוכיחין

החטאות יש דין אחד ,ולא דשם אחד להם ,ולענין שינוי קדש בעי שיהו

דהויפסח,דקעברעלעשהדהשלמה).א.ל(.וישליישב,דאמרינןמעברהוא

שויםבשמם.

דקעבר).א.ק.[(.

יט(גמ',בלולהבשמןאיקריבלולהסתמאלאאיקרי.עייןשפתאמתשדןאי



אליבאדאמתבחישבלשםבלולהבשמןחשיבשינוי,אודכיוןדכתיבבלולה

דף ג ע"ב

בשמן חזינן ד"בלולה" אינו שם המנחה ,אלא דבעי שתהיה בלולה בשמן,

יא(גמ' ,כאן בקומץ מנחה לשום מנחה כאן בקומץ מנחה לשום זבח .כתב

ולכך אף שיחשוב לשם בלולה אינה מחשבה .ועיין שם שנקט כהצד הב'.

בחידושי הרשב"א ,דנראה דבמנחה לשום מנחה דסבירא ליה לרבי שמעון

והוכיח כן מהא דבלולה לשם חריבה נמי כשר אף דכתיב בתורה חריבה,

דכשר ,היינו נמי במנחת חוטא וקנאות .וכדפירש רש"י לעיל )ב (:ד"ה רבי

והיינו משום דילפינן מבלולה בשמן דאינו שם המנחה ,לא פסל אף בלשם

שמעון .אמנם כתב ,דיש שרצו לפרש דרש"י הכא לא קאמר דאף במנחת

חריבהדאיןכאןשינויקודש.

חוטא וקנאות כשר לרבי שמעון ,כיון דיליף מזאת תורת המנחה ,דאיירי



בנדבה .ודחה דבריהם דהא רבי שמעון איירי נמי בחריבה לשם בלולה,

דף ד ע"א

וחריבה היינו מנחת חוטא .והוסיף ,דאף דקרא ד"זאת תורת החטאת" לא

א(גמ',חטאתקרייהרחמנא.הקשההשיטהמקובצת)בהשמטותאותג(הא

מיירי במנחת חוטא ,כיון דילפינן דתורה אחתלכל המנחות ,הוא הדין נמי

בזבחים )ח (.בעי למיגמר חטאת נזיר ומצורע זה מזה ופרכינן ,ולא ילפינן

מנחתחוטאוקנאות.

מדאיקרו חטאת .אם כן הכא נמי איכא למפרך ,דמה לחטאת שכן טעונה

יב(גמ' ,בקומץ מנחה לשום זבח .הקשה בחידושי הרשב"א ,מה שייך ענין

כליוצפון.ותירץ,דחטאתבהמהלאילפינןמדקרייהחטאת,כיוןדכךהוא

קמיצה אצל זבח .ותירץ ,דהיינו בשינוי בעלים .ועיין שם שדן בהא דבעי

שמה .אבל במנחה דאין שמה חטאת ,מה שנקראת חטאת ,על כרחך אתי

מחוייב כפרה כמותו ,אי מחויב חטאת חשיב מחויב כפרה לענין מנחת

למילףדדינהכחטאת.

חוטא.

ב(גמ' ,בשלמא מנחת חוטא חטאת קרייה רחמנא .כתב בחדושי הגרי"ז

יג(רש"י ד"ה הכי קאמר ,מחשבה דמינכרא שהיא שקר פסל רחמנא שלא

)לעיל ב ,(.דאינה ילפותא בעלמא ,אלא דמנחת חוטא דינה כחטאת לכל

יאמרומותרלשנותבקרבנות.הקשההקרןאורה )ברישדףד,(.האאשכחן

מילי ,ואית עלה קדושת חטאת .וכן נקט הברכת הזבח בדברי התוס' ד"ה

מחשבהדכשרהאףעלגבדאיסוראעביד,כמוחטאתחלבלשםחטאתדם,

ליגמר.אמנםבקרןאורהמבוארדהויהקישא].ולכאורהישלדייקכןבדברי

ואפילו הכי כשירה .ועוד ,מדוע הוצרך להך גזירה ,הא איכא למימר,

רש"יד"החטאת,דכתב,מהחטאתפסולהשלאלשמהאףהיאפסולהשלא

דמחשבהשהשקרנראהפסולהיותרמהיכאדלאנראה.

לשמה .וכן מבואר בתוס' לעיל )ב (:ד"ה מנחת .ועיין בתוס' ד"ה חטאת

יד(]בא"ד ,שמא יאמרו מותר לשנות בקרבנות .מבואר בדבריו דפסולא

שכתבו,דלמסקנאלאקאיהאיטעמא.והיינודלמסקנאדכתיבאותהשלא

דשלא לשמה אינו ממילא ,דמחסר בלשמה ולא נתקיים נדרו .אלא ,דאחר

לשמה פסולה אבל כל קדשים בין לשמן בין שלא לשמן כשרים ,וילפינן

דבעילחשובלשמה,נתחדשעודדפסולבמחשבתשלאלשמה.וכמושכתב

מקרא אחרינא לפסול מנחת חוטא .וצריך עיון על דברי הגרי"ז .ואפשר

בחידושימרןרי"זהלוי)פ"דמעשהקרבנותהי"א()א.ק.[(.

דהגרי"זלאגרס בדבריהגמ'להלןאלאמנחתקנאותוכו'.ואמנם החקנתן

טו(גמ' ,לרבי שמעון הכי נמי לרבנן הא אמר רבא וכו' .וכן גרס הברכת

כתבכןדקושיתהגמ'אמנחתקנאות[.

הזבח,וביארכונתהגמ',דרבנןסבריכרבאחאבריהדרבאדכולהולפסולא.

ג(גמ' ,מנחת קנאות מותרה נדבה .הקשה בחדושי הגרי"ז )לעיל ב ,(.אמאי

וגירסתהשיטהמקובצת )אותח("לרבישמעוןהכינמיכיקאמינאלרבנן",

השמיט הרמב"ם )פ"ה מפסולי המוקדשין ה"ח( דין זה גבי מנחת קנאות,

ומלתיה דרבא בפני עצמם .וביאר הברכת הזבח ,דהא דאמרינן שאין

וכתבורקבמנחתחוטא].ולכאורהישליישב,דלמסקנאלאקיימאהךגזירה

המנחות דומות לזבחים היינו כרבנן ,דלרבי שמעון דין מנחות וזבחים אחד

שוה וילפינן מקרא אחרינא .ומה שכתב גבי מנחת חוטא ,היינו משום

הוא .ועיין חק נתן .והצאן קדשים גרס" ,לרבי שמעון הכי נמי דאמר רבא

ד"חטאתקרייהרחמנא".ועייןבאותהקודמת).א.ק.[(.

וכו'".וסוגיאדהכאדמכשרינןלרבישמעוןסברהכרבאדחטאתחלבלשם

ד(גמ',שם .ופירשרש"יד"המותרה,דאזיללנדבתציבורלקייץהמזבח.וכן

חטאת דם כשרה] .ואף לרב אחא ילפינן "זאת תורת" ,וסבירא ליה דמכל

כתב רש"י לקמן )קח (.ד"ה ומותר .אמנם דעת הרמב"ם )פ"ה מפסולי

מקום איכא מיעוטא ד"אותה"[ .וכתב ,דכן מוכח מדברי התוס' ד"ה לרבי

המוקדשין ה"ח( דאזיל למנחת נדבה ,דהיינו לנדבת יחיד .והקשה בחידושי

ז

מסכת מנחות דף ד
ו' אדר ב' התשע"א
מרןרי"זהלוי)שם(,האמהדאזלילנדבהילפינןמחטאת,ואםכןאמאילא

רב להאי דינא גבי שתי הלחם דאינהו נמי באו להתיר ולא התירו .ותירץ

ילכו לנדבת ציבור .וכתב ,דהרמב"ם סבר דאמוראי דלקמן )קח (.פליגי,

בחדושי הגרי"ז )שם( ,דיש לחלק ,דעומר עיקר הקרבתו להתיר את החדש,

וסביראלהודלאאזיללקיץהמזבח.והקשה,אםכןאמאיילכולנדבהולא

מהשאיןכןשתיהלחםדהקרבתםלחובתהיום,וממילאמתירים.

אמרינן דירקבו ,כמו שכתב הרמב"ם )שם( לענין מותר עשירית האיפה.

יב(גמ' ,שם .כתב היונת אלם )סימן לד אות לז( ,ששאל לגרי"ז ,אי טעמא

וביאר ,דאיכא תרי דיני במותרות .א .דאזיל לנדבה ,וילפינן לה מהלכה

דרבמשוםדבמנחתהעומרנמיאיכאפסולדלאלשמה,או דכלדיןמנחת

למשהמסיני.ב.דאותהנדבההיינונדבתציבור.והאילפינןממדרשיהוידע.

העומר הוא להתיר וכיון דלא התירה איןלה על מה להיקרב .ונפקא מינה

וסבירא ליה להרמב"ם דמנחת חוטא חשיבא חטאת לענין דינא דאזלא

איחשיבפסולובגופו).ובמנחתאברהם כתבעודנפקאמינה,ליוסיבןחוני

לנדבה,אבללאלהאדאזלאלנדבתציבור.ועייןבאותהבאה.

)בזבחים דף ב (.דהנשחטין לשם פסח ולשם חטאת פסולין ,נימא נמי

ה(רש"י ד"ה מה ,בתוה"ד ,זו מדרש דרש יהוידע וכו' דבר הבא ממותר

דהנקמצין לשם מנחת העומר פסולין או לא( .וכתב ,דמהא דמקשינן עליה

חטאת וממותר אשם הבשר לה' והעורות לכהנים .הקשה בחדושי הגרי"ז,

)לקמן עמוד ב'( דליתני במתניתין בהדי פסולין שלא לשמה משמע דדמי

האהויאהלכהלמשהמסיני.והביא,דבתקליןחדתיןעלמסכתשקלים)פ"ו

להו .וביאר במנחת אברהם ,דכל המנחות שנקמצו שלא לשמן איכא בהו

ה"ד(כתבבשםהגר"א ,דמדרשיהוידעהכהןהיהרקלעניןדינאדהעורות

הכשר דנדבה יהא ,כדלעיל )ב ,(.ובמנחת עומר ליכא האי הכשר וממילא

לכהנים,אבלברש"ילאמשמעכן.וכתבהגרי"ז,דמההלכהלאנאמראלא

פסילמחשבתשלאלשמה.ועייןלקמן)עמודב'(אותטו.

דאזיללנדבהומדרשיהוידעאתילאוסופידאותהנדבההיינונדבתציבור.

יג(גמ',שם.כתבהקרןאורהלקמן)עמודב(,דלרבדמנחתהעומרשנקמצה

ועייןבאותהקודמת.

שלאלשמהפסולהפסילאףבמחשבתחולין,כיוןדלאהכשירה.

ו(בא"ד,הבשרלשםועורותלכהנים.בחדושיהגרי"זבנזיר)כד(.נסתפק,אי

יד(גמ',שם.כתבהחזוןאיש )סימןכאסק"א(,דאפשרדמהאיטעמאפסיל

הא דהבשר לשם ועורות לכהנים היינו שהוא דין המותרות שהעור יהיה

נמילרבמנחתקנאותשלאלשמה,הואילובאהלבררעוןולאבררה.ועיין

לכהנים,אודהוויסימנאבעלמאדבעילהביאעולהשכןדינה.ונפקאמינה

לקמן)עמודב'(אותטז.

לענין עולת העוף דאין עורה לכהנים .והביא לדברי  התוס' בשבועות )יב(:



ד"ההא,שהקשואהאדאיתאהתםדאיןמקיציןאתהמזבחבעוףשאיןעוף

דף ד ע"ב

בציבור,דתיפוקליהדלאמתקייםמדרשושליהוידעדהבשרלשםוהעורות

טו(גמ' ,הואיל ובאו להכשיר ולא הכשירו .הקשה הקרן אורה ,אמאי לא

לכהנים.ומבוארדסבריכצדהראשון.ועייןשם.

ילפינןשאראשמותדליפסלו,מחטאתואשםנזיר,דהאבזבחים )י(:אמרינן

ז(רש"י ד"ה שניתק ,בתוה"ד ,שמסרוהו לרועה] .והיינו אחר שנפסק דינו

דהא דלא ילפינן אשם מפסח וחטאת ,שכן יש בהן צד כרת ,ובאשם נזיר

בביתדין[.וכןפירשרש"יבזבחים )קטו (:ד"הכדרב .אמנם ברש"ישם)ה(:

ליכא למימר הכי .ותירץ ,דכיון דהוא סברא בעלמא דבאו להכשיר ולא

ד"ה שניתק ,וכן לקמן )קיב (.ד"ה כדרב ,משמע ,דלא בעי שיתנהו לרועה,

הכשירו ליכא למילף מיניה] .ועיין לעיל עמוד א' אות יב ולכאורה נראה

אלאבפסקהביתדיןסגילהחשבניתוק.

דסבר כצד הראשון שחקר היונת אלם ,ואם כן לפי מה שהסיק שם כצד

ח(]תוס' ד"ה ליגמר ,אף על גב דשמיעת קול גופה ילפא במה הצד וכו'.

השנינשארהקושייתהקרןאורהאדוכתא,וצריךעיון[וןעייןבאותהבאה.

לכאורהסתרודבריהםלמהשכתבו בד"החטאת ,דלמאידסביראלןהשתא

טז(גמ',כיקתניבאהיחידוכו' .הקשה החזוןאיש)סימןכאסק"א(,אמאי

דחטאתקרייהרחמנא,לאבעילבמההצד,דשמיעתקולנמיחטאתקרייה

לאמשניכיקתניפסולדשלאלשמהדאתימכחמחשבתשלאלשמה,ולא

רחמנאולאבעילבמההצד).א.י.נ.(.אמנםלפימהשכתבהשיטהמקובצת

פסול דנפק משום דלא עלו .ותירץ ,דלרב אפשר דטעמא דמנחת סוטה נמי

)הובאו באות א( דמהא "דחטאת קרייה רחמנא" דהתם ליכא לאוכוחי,

הוימשוםדאתיאלבררולאבררה.ועיין לעיל אותידוטו].ולכאורהנראה

ודוקאמהאדקרייהרחמנאלמנחה חטאת,איכאלאוכוחי,עייןשם.ומהאי

דנקט דפסולא ד"הואיל ובאה להכשיר ולא הכשירה" ,לא הוי כפסול שלא

טעמאאףחטאתדשמיעתקוללאידעינןאלאבבמההצד).א.ק.[(.

לשמהדפסחוחטאת,וכצדב'דהיונתאלםלעיל)אותיב([.

ט(גמ',איהכיאשםנמיוכו'דגמרעוןעוןמחטאת.העירהשפתאמת,הא

יז(גמ' ,הני נמי באו לכפר ולא כיפרו .הקשה בחדושי הרשב"א ,אם כן כל

גזירהשוהבעיללמודמרבו,ואםכןמאימקשידנילףעוןעוןהאלאקבלו

הזבחיםשנזבחושלאלשמןליפסלו,כיוןדלאכפרועלמהשבאו,כדאיתא

למילף אשם ,ואי סגי לקבל בחד משניהם ,מנא לן דקבלו לדרוש "עון"

בזבחים )ו .(.ותירץ ,דשמא לא פריך אלא מאשם דבא לכפר כפרה גמורה.

דחטאת ,דלמא קבלו לדרוש "עון" דמנחה וילפינן לה מחטאת .וכתב,

ועוד,דהאגופאקמקשי,דכיוןדפשיטאדאפילוהכיכשריןאףדלאכפרועל

דאפשרדסגילקבלדדרשינןתיבהזו.

מהשבאו,נימאנמיבמכשיריןדאףשלאהכשירויהוכשרין.

י(גמ',אשםלאנאמרבוהואאלאלאחרהקטרתאימורין.פירשרש"יבד"ה

יח(גמ' ,מצינו שחילק הכתוב בין מכשירין למכפרין מכפרין אתו לאחר

אשם נאמר ,בתוה"ד ,דהא בהקטרה כתיב והקטרה לאו עיקר הוא ,וליכא

מיתהמכשיריןלאאתולאחרמיתהדתנןוכו' .והקשההקרןאורה,אטוהא

למיפק הוא אשם ולא שנקטרו אימוריו שלא לשמו ,דהא הוא עצמו שלא

דהאשה שהביאה עולתה ומתה לא יביאו יורשין חטאתה הוא משום דהוי

הוקטרו אימוריו כשר וכו' .והשפת אמת הקשה ,דלכאורה גבי אשם נמי

מכשיר,האמהלכתאגמרילה,דחטאתשמתובעליהדלמיתהאזלא.ותירץ

איכא נפקא מינה בגוונא דחישב שלא לשמה בהולכת אימורין דאי פסול,

בחדושי הגרי"ז ,דכונת רבי ירמיה ,דלא מצינו מכשירין דאתו לאחר מיתה

אסור להקטירם ומותר לאכול הבשר דהוי כנאבדו ונטמאו ,ואי כשר שלא

ולהכי ליכא למילף דיוכשרו שלא לשמה ,וכעין קושית ריש לקיש בזבחים

לשמה,מותרלהקטירםואסורלאכולהבשרעדשיקטירם.וביארדאיילפינן

)ה(.דאםאינןמרציןלמההןבאין,והתםמשנינןדמצינודבאיןלאחרמיתה

מלשון"אשםהוא"היינועלעיקרהאשםדאישינהלאוקרבןהוא,אבללא

אף דאינן מרצין ,ומשום הכי ילפינן דבאין אף כשאינן מרצין ,מה שאין כן

לענין דין פרטי לענין הקטרה דלא מעכבא] .ולכאורה יש לומר שהדברים

במכשירין דלא מצינו שבאין לאחר מיתה ליכא ילפותא דכשרין כשלא

מרומזיםבדברירש"י[.

הכשירו .ועיין בשיטה מקובצת )אות כח( בשם הר"ר יחיאל בר יוסף ,דלא

יא(גמ' ,אמר רב מנחת העומר שקמצה שלא לשמה פסולה הואיל ובאת

אמרינן להלכתא דחמש חטאות המתות אלא בבהמה ולא בעופות .ולא

להתירולאהתירה .עייןתוס'לקמן)מח(:ד"הכבש דהקשו,אמאילאאמר

קשיאמידי.

ח

מסכת מנחות דף ד – דף ה
ו אדר ב' – ז' אדר ב' התשע"א
יט(גמ',מכשיריןליתבהודאתולאחרמיתה .והקשוהחזוןאיש )קמאסימן

כו(רש"י ד"ה לא נהנין ,מדרבנן מפני דמי עולה שבהן .הקשה השיטה

כז סק"ג( ובחדושי הגרי"ז לעיל )עמוד א( ,מהא דתנן בכריתות )ח (.האשה

מקובצת )אות יח( ,דהא מדאורייתא לא נהנין אף בשלמים כדאיתא בראש

שיש עליה ה' לידות מביאה קרבן אחד ואוכלת הקדשים והשאר עליה

השנה )כח (.בשופר של שלמים לא יתקע ,ועיין שם עוד .ובחדושי הגרי"ז

חובה,אםכןחזינןדאיכאמכשיריןדכשרים אףדלאהכשירו.ותירץהחזון

תירץ ,דכונת רש"י לאיסור הנאה דמעילה דשאני משאר איסורי הנאה,

איש,דכיוןדילפינןלהאידינאמקרא,לאמיקריהכשרקבוע.והוסיף,דלפי

דנפקא מינה לענין להאכיל את חבירו דמשום מעילה איכא איסורא ,אף

זה הא דמייתינן ממתניתין דהאשה שהביאה עולתה ,לא מייתינן אלא

דמשום איסור הנאה ליכא איסורא .ועיין עוד בגליון מהרש"א בשם השער

דהוכיח דמכפרין אתו לאחר מיתה ,ולא דמכשירין לא אתו לאחר מיתה.

המלך)פ"גמחמץעלהסעמודג(.

ובחדושי הגרי"ז )לעיל שם( תירץ ,דאף דשריא לאכול בקדשים ,חסרה את

כז(גמ',מתוהיולומעותסתומיןיפלולנדבה.פירשרש"יד"היפלו,דהלכה

הכשר הקרבן .ועיין עוד בקונטרס חדושי מרן רי"ז הלוי על מסכת יומא

היאבנזיר.דהיינו,כדאיתאבנזיר )כה(.דאףדדמיחטאתמעורביןבהןיפלו

)סא,(.ובזכריצחק)סימןל(.

לנדבה.ובשיטהמקובצת)אותיב(ביאר,דהיינומשוםדראויליקחבכלמעה

כ(גמ' ,שם .משמעות דברי הגמ' ,דמכשירין כיון דלא מצינו דבאין לאחר

ומעה שלמים ,ושלמים ממון בעלים .וכן פירש רש"י בנזיר )כד (:ד"ה לא

מיתה,חזינןדכלמאידאתוהיינולהכשיר,וכיוןדלאמכשיריןלאיעלו,מה

נהנין .וכתב בחדושי הגרי"ז )שם( דמבואר בדעתו ,דאף דאינו יכול להביא

שאין כן מכפרין דאתו לאחר מיתה ,חזינן דחשיב קרבן אף כשלא כיפר.

בדמי כולן שלמים ,כיון דיכול להביא מכל מקצת ומקצת שלמים ,פקע

אמנם בחדושי הגרי"ז לעיל )עמוד א( הקשה ,דאדרבה ,קרבן דמכפר

מעילהמכולהו.וכתב,דבתוס')שם(נראה,דדוקאבגוונאדיכוללעשותכולן

דהפרשתו והקרבתו על חטא נקבע כפרתו בשמו ,אבל מכשיר לא איקבע

שלמיםליכאמעילה.וחקרבדעתרש"י)והשיטהמקובצת(דסגיבהאדיכול

הכשרו בשמו ,אלא ההכשר אתי ממילא בהקרבת הקרבן שצותה התורה.

לקחת בכל מקצת ומקצת שלמים ,אי היינו משום דאכתי לא נסתיים שם

וביארדכונתהגמ'למילףדאיכאשלאלשמהלאחרמיתה,ודוקאגבימכפר

קדשי קדשים בכל המעות .או דאף דבהקדש העולה לא מיחסר מידי,

שאיכאלאחרמיתהאיכאלמילףמהשאיןכןממכשירדליכאלאחרמיתה.

במעילה בעינן "קדשי ה'" ,וכיון דיכול להביא במעות שלמים לא חשיבי

ועייןלעילאותיח.

המעותקדשיה'.ועייןשם.

כא(גמ' ,האשה שהביאה חטאתה ומתה יביאו יורשין עולתה .עיין בתוס'



ד"ה האשה .והרמב"ן והריטב"א בקידושין )יג (:כתבו ,דאם לא הביאה

דף ה ע"א

חטאתה,לאיביאויורשיןעולתהמשוםדבעישהחטאתתקדםלעולהוכיון

א(גמ' ,או שלא ניתן מדמו על גבי בהונות .חקר בחדושי הגרי"ז ,אי היינו

דאין חטאת לאחר מיתה ,לא מצו לאתויי עולה בלא חטאת .והרשב"א

משום דלא יצא ידי אשמו ,או דאף דיצא בעי לאתויי עוד אשם לקיום דין

הוסיף ,דחיוב עולה איקבע בהקרבת החטאת .והא דקתני סיפא הביאה

מתןבהונות.ונפקאמינהלמאןדאמרדאשםקובעלהביאאתהחטאתממין

עולתה וכו' דשמע דמציא לאתויי עולה קודם חטאת ,היינו דבדיעבד לא

אשמו.דאיחשיבשלאיצאכלל,לאחשיבאשם.ואייצא,ומכלמקוםבעי

פסל ,ועיין בדבריהם שהאריכו .ובמנחת חינוך )מצוה קסח אות ז( ביאר,

לאתויי עוד אשם למתן כהונה ,חשיב אשמו הראשון לקבוע דין החטאת.

דכיוןשמתהואינהראויהלחטאתעולתהפסולה.ולאדמילהביאהעולתה

והוכיחמהאדאיתאביומא)סא(:דרבחסדאסברלעניןאשםמצורעשנשפך

ומתה דהעולה כשרה ,כיון שבשעת הקרבתה היתה ראויה לאתויי נמי

דמו קודם מתן בהונות) ,לגירסת תוס' שם )ד"ה אשם( ,דאינו יכול להביא

חטאת.

אחר למתן בהונות לבד ,משום ד"אותו" כתיב .ומוכח דעולה לו לחובת

כב(גמ' ,הביאה עולתה ומתה .עיין תוס' ד"ה האשה .ועיין באות הקודמת.

מצורע,אלאשאיןיכוללהביאאחרלמתןבהונות,דאםאינועולהלובודאי

והרמב"ן והריטב"א )בקידושין שם( כתבו ,דהביאה עולתה היינו הפרישה

דלא גרע משלא לשמו דיכול להביא אחר .והעיר ,דאם כן לשון הברייתא

עולתה ,אבל להקריב לא מציא קודם חטאתה .עוד כתב הרמב"ן בשם

צריך עיון קצת ,דאמאי קתני "וטעון נסכים" ,דאי עולה נמי לחובת אשם

הראב"ד ,דברישא נמי הביאה לאו דוקא ,אלא הפרישה ,וכיון דהפרישה

מצורע,מההחידושדטעוןנסכים,וכתבדאוליקתנילהמשוםדלאלשמו.

חטאתה מציא לאתויי עולה .אבל בריטב"א נראה ,דברישא הביאה דוקא,

ב(גמ',שם.נסתפקהשפתאמת,אילרבדאמרדבאהלהכשירולאהכשירה

דבהפרשהלאמהניואכתיחשיבדהעולהקודמתלחטאת.

פסולה,פסולנמיליתןמדמועלגביהבהונות,אודכיוןדבשעתזריקתהדם

כג(גמ' ,שם .עייןבאותהקודמת.שהובאודברי הרמב"ןבשםהראב"ד.וכן

היהראוילמתןבהונות,כשר.

כתבהמשנהלמלך)פ"המפסוליהמוקדשיןהי"א(בשםהקרבןאהרן.ותמה,

ג(גמ',ורבישמעוןבןלקישאמרמנחתהעומרשקמצהשלאלשמהכשרה

איךמועילהההפרשהלכך.וכתבהאביעזרי )פי"דממעשההקרבנותה"ה(

ושיריה אין נאכלין עד שיביא מנחת עומר אחרת ותתירנה .הקשה השפת

דהפרשההיינו שהביאה לעזרה וכדתנן האשה שהביאה חטאתה .ובהבאה

אמת ,איך מהניא הקטרה לקומץ ראשון ,הא אסור להקטירו קודם העומר

לעזרהנפטרתמשיעבודנכסים,ואףדבעיאכפרהבהקרבה,נקבעחיובעולה

דאסור לגבוה .ותירץ ,דנהי דאינו מועיל להתיר ,מכל מקום שם מנחת

בזה.ועייןשם.

העומרעליה,ומנחתהעומרלאנאסרהלהקריבלפניהיתרהחדש.וכןתירץ

כד(]רש"יד"הלאיביאו,בתוה"ד ,ומדחטאתהלהכשירעולתהלכפר.עיין

בחדושי הגרי"ז .ועיין בקהלות יעקב )סימן ב( שהאריך לדון אי מה שנאסר

בשיטה מקובצת )אות ט( שביאר באופן אחר ,דתרוייהו מכפרין דכיון

להקטיר את הקומץ לפני העומר ,הוא דין בפני עצמו ,או משום ממשקה

דהעולה אתיא בהדי חטאת כחטאת דמיא .ואולי יש לבאר הדברים על פי

ישראל.

מהשכתבהאורשמח)פ"זממעשרשניה"ג(דעולתהעוףדאתיבהדיחטאת

ד(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,דברי השפת אמת והגרי"ז .ובקהלות יעקב

העוף דיולדת הויא כאימורין דהחטאת ,ועיין שם שהביא כן מדברי האבן

)סימן ב( הקשה מדברי התוס' לקמן )מט (:ד"ה תלמוד לומר ,שהקשו לגבי

עזרא)ויקראה,ז(אםכןשפירחשיבמכפר).י.מ.א.[(.

עולת תמיד ששחטה שלא לשמה שכשרה ,דתיפסל משום שנשחטה קודם

כה(רש"י ד"ה לא יביאו ,דזו אחת מחמש חחטאות המתות .עיין בשיטה

תמיד של שחר ,ולדבריהם אמאי לא משני דמכל מקום שם עולת תמיד

מקובצת )אות כח( דהביא דעת הר"ר יחיאל בר יוסף דפליג וסבירא ליה

עלה,ואםכןאינהנפסלתקודםהתמיד.ונשארבצריךעיון.

דבעופותלאאמרינןחטאותמתות.

ה(]גמ' שם .לכאורה צריך עיון ,דכיון דהמנחה הראשונה שהביא כשרה

ט

מסכת מנחות דף ה
ז' אדר ב' התשע"א
דהיינודלאבעינןשתתירכדילהכשירה,וכדאיתאלקמן)עמודב'(דהביאוה

ותרצו,דקדושתכליחמירא.ועייןשם.

אף בשביעית ,אם כן מה שייך להביא מנחה אחרת כדי להתיר באכילה.

יד(]גמ',ואיאמרתאיןמחוסרזמןלבוביוםאמאייחזורויתן.לכאורההיה

ואולי יש לומר ,דאף דבאמת יש דין הבאה גם מחובת היום ,מכל מקום

מקום לדון ,דכיון דפסולא משום דבעי על מקום דם האשם ,כדכתב רש"י

ראויהלהביאגםלהתיר)א.ק.[(.

ד"ה מתן ,גרעממחוסרזמן,דאיןזהמקומו.וצריךלומר,דכיוןדאיןמחוסר

ו(גמ',מקרבהיכיקרבהממשקהישראלוכו' .הקשההשיטהמקובצת)אות

זמןלבוביום,חשיבמקוםדםהאשם).א.ק.[(.

יגבהשמטות(,דאםכןאמאיבעירבלעיל)ד(.לטעמאדהואילובאתלהתיר

טו(תוס' ד"ה שחיטה לאו עבודה )הראשון( ,בתוה"ד ,והרב רבי יצחק

ולא התירה ,תיפוק ליה דכיון דאינה נאכלת אינה ממשקה ישראל .ותירץ,

מאורליינ"שמפרשלאועבודההיאלפיששוהבחוליןובקדשיםואםכןלאו

דאילאוטעמאדהואילוכו',הוהאמינאדהיאעצמהנאכלתומתרתשייריה

מטעם עבודה צוה המקום שחיטה .הקשה השפת אמת הא מתעסק פסול

דשלא לשמה חשיב כלשמה ,וחשיבא ממשקה ישראל ,מידי דהוה אכל

בקדשים אף דבשחיטת חולין כשר ,וחזינן דשחיטת קדשים לא הויא

הזבחיםשנזבחושלאלשמן.ולרישלקישהואדמקשינןכיוןדאמרדשייריה

כשחיטתחולין.והביתהלוי)חלקבסימןכז(הוסיףלהקשות,האלדעתרבי

אין נאכלין .וביאר בחידושי הגרי"ז ,דמנחת העומר לא בעיא היתר על

עקיבא בחולין )יז (.במדבר הותר בשר נחירה ,ואפילו הכי בקרבנות בעו

עצמה .והביא ,דכעין זה כתבו בתוס' לקמן )פד (.ד"ה שומרי ,דגבי מנחת

שחיטה .ותירץ ,דאין כונת התוס' דשחיטה אינה מדיני הקרבן ,אלא לאו

העומרלאבעימשקהישראל.והקשה,דבתוס'לקמן)ל(:ד"השכןמשמע,

עבודההיאורקמצוהכעיןקצירתהעומר.

דמנחת העומר מתירה עצמה ומבואר דבעיא היתר .וצריך עיון .ועיין עוד



בשפתאמתוהקרןאורה.

דף ה ע"ב

ז(גמ',ממשקהישראלמןהמותרלישראל .הקשההקובץשיעוריםבפסחים

טז(תוס' ד"ה האיר ,בתוה"ד ,עשה מיהא איכא .במנחת אברהם הביא

)אות קצז( ,אמאי לא פסלינן מהאי טעמא קרבנות ביום הכיפורים .ותירץ,

דבשו"ת שאגת אריה החדשות )סימן ו( ,הקשה אהא דהקשו בירושלמי

דאין פסול ממשקה ישראל אלא כשהאיסור מחמת המאכל ,ולא ביום

)הובאבתוס'בקידושיןלח.ד"האקרוב(,אמאילאאכלומצהדחדשבביאתן

הכיפורים דהמאכל מצד עצמו ראוי ,ויומא הוא דקא גרים .ועוד ,דאף

לארץ דליתי עשה ולידחי לא תעשה ,הא לדברי התוס' איכא לא תעשה

האכילה אינה אסורה מחמת עצמה ,אלא דעל ידי האכילה מבטל מצות

ועשה.ומשוםהכיפליגהשאגתאריהאתוס'וכתב,ד"עדהביאכם"לאהוי

עינוי.ועייןשם.

עשה אלא לאו ,כיון דבקרא כתיב "לא תאכלו עד הביאכם" ,וביאר ,דרבי

ח(גמ',שם .עייןמקדשדוד )סימןלגסק"ג(שכתבדפסול"ממשקהישראל"

יוחנןורישלקישסברידבהאירהמזרחאיקלשאיסוריהוליכאמלקות,ואותו

הואמשום"הקריבהולפחתך".ולפיזהביארמדועלאכתבהרמב"ם פסול

איסורניתרעלידיהעומר.

זה ד"ממשקה ישראל" .ואף דאיכא גוונא ד"הקריבהו לפחתך" אינו פוסל

יז(בא"ד ,שם .והשפת אמת כתב ,דיש לומר דכיון האיר המזרח התיר אף

דיעבד ,מכל מקום מצינו גווני דפוסל כגון בעלי מום בעופות ,עיין רש"י

דהקריב העומר שלא לשמו ,כיון דכשר הרי הקריבו לשמים מן החדש,

בזבחים)סח(:ד"השנסמית.עייןלקמןאותט.

דנתקייםבזההעשהד"עדהביאכם אתקרבןאלוקיכם" ,דבשלמאאיעומר

ט(גמ' ,שם .עיין במקדש דוד )הובא באות הקודמת( שדן אי בפסולי דרבנן

מתיר בעינן קרבן בשם "עומר" ,וכיון דהקריב שלא לשמו לא נקרא עומר,

נמיפסולמשוםממשקהישראל.

וצריכין להקריב עומר אחר ,אבל אי האיר המזרח מתיר מותר לגמרי

י(גמ' ,אין מחוסר זמן לבו ביום .הקשה הקהלות יעקב )סימן ג סק"א( ,מה

דנתקייםהעשה.

בכך דלא חשיב מחוסר זמן ,הא מכל מקום עכשיו פסול דלאכילת הדיוט

יח(בא"ד ,לפיכך נראה דאינו אלא למצוה מן המובחר .ביאר בחדושי מרן

ודאי לא אמרינן דאין מחוסר זמן לבו ביום .ותירץ ,דהא דבעי "ממשקה

רי"זהלוי )הלכותנזירותעמ',(50דכיוןדהחפצאכברמותרבהאירהמזרח

ישראל" אינו משום דלא הווי אלא סימנא ,דמה שאסור להדיוט מוכח

וליכאאלאעשהלהמתיןעדהקרבתהעומר,לאחשיבאינומותרלישראל,

דחשיבאיסור,ואףלגבוהאסור,אלאדמטעםשאסורלהדיוטנפסללגבוה,

דמצדעצמוראויהוא.

דחשיב הבאה גרועה .והלכך כיון דראוי להיות ניתר בו ביום לא חשיב

יט(גמ' ,והא דריש לקיש לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר .כתב

הבאהגרועה,וכןביארהגרי"מפינשטיין.ועייןבחדושיהרשב"א.ועייןלעיל

השפתאמת,דלפידבריושהבאולעיל)אותטז(נראהלומר,דלמסקנאדריש

אותז.

לקיש "מכללא אתמר" ,מה שנאמר לעיל בשם ריש לקיש דשייריה אינם

יא(גמ',במנחותנמימשכחתלהדהותרומכללאיסורןבקודש.פירשרש"י

נאכלים אינם מדברי ריש לקיש ,אלא דהגמ' הוסיפה זאת לפי הסלקא

ד"הואם,דקרבהלגבוהמהשאסורלהדיוט].ולכאורהצריךעיון,אמאילא

דעתא ,אבל למסקנא דהכא אין הכי נמי דמותר לאכול מיד השירים ,כיון

מקשינן מכל מנחת העומר דשרי להקריב מה שאסור להדיוט) .א.ק (.עיין

דהאירהמזרחמתיר,ומצוהליכאכמושביאר.ועייןבדבריו.

לעיל אות ה[ .ובשיטה מקובצת )אות ו( הביא בשם הרגמ"ה ,דהא דהותר

כ(הקשה בחידושי הגרע"א ,ממה נפשך ,אי סבירא ליה לריש לקיש דאין

מכלל איסורו היינו לאכול שייריה של ראשונה אחר הקרבת השניה אף

מחוסר זמן לבו ביום ,ליכא ראיה מהתם דהתם נמי הוי משום מחוסר זמן.

דנאסרובתחילה.

ואיהווימחוסרזמןממילאמוכרחכןמכללא.ועייןבאותהקודמת.

יב(גמ',במנחותנמימשכחתלהדהותרומכללאיסורןבקדש .העיר השפת

כא(גמ' ,ובדבר הראוי לעבודה לאפוקי מנחת העומר .כתב הקרן אורה,

אמת,דלאדמילמליקהדהותרהביןלהדיוטביןלגבוה,מה שאיןכןבעומר

דאפשר דלענין שלא לשמה הוא דחשיב אינו ראוי כיון דאינו ראוי אלא

דהותרלגבוהולאלהדיוט.

לשמו,אבלבמחשבתפיגולאוחוץלמקומוכיוןדנעשהלשמוחשיבשפיר

יג(תוס'ד"השהמנחות ,ואםתאמראדרבהזוהיאקולאלגביעופותדבעו

ראוילעבודה.

מליקה בעצמו של כהן .הקשה הצאן קדשים ,הא בזבחים )סה (.מבואר

כב(גמ',לאפוקיכהןבעלמום.עייןתוס'ד"הבמי ,דהקשודבלאוהכיפסיל

איפכא דהא דבעי כלי חמיר .וכתב החק נתן ,דנראה דטעות סופר נפלה

משוםדהויבעלמום.ותירץהשיטהמקובצת )בהשמטותאותז(,דאימשום

בדברי התוס' וגרסינן "דבעו הזאה בעצמו של כהן" ,דמנחה קילא משום

בעל מום הוה אמינא דיחזור הכשר ויקבל .עוד תירץ ,דסלקא דעתך דאף

דסגי בנתינה על ידי כלי כדכתב הרמב"ם )פי"ג ממעשה הקרבנות הי"ב(.

דפסולמשוםבעלמוםליקבעכפיגולולחייבכרת.והקשההמנחתאברהם,

י

מסכת מנחות דף ה – דף ו
ז אדר ב' – ח' אדר ב' התשע"א
האבעיקרבוכלמתיריודכהרצאתכשרכךהרצאתפסולכדאמרינןבזבחים

דהיינו שמצות טלית זו אי אפשר לקיים בטלית אחרת .והרשב"א ביבמות

)כח.(:ותירץ,עלפיהאשכתב האחיעזר )ח"גסימןסז(,דאףדלאחיילכרת

)ד (:תירץ ,דלא חשיב אפשר לקיים אף בבגד של צמר ,כיון דאף דיכול על

בלאקרבוכלמתיריו,מכלמקוםחיילפסולפיגול,ואיכאנפקאמינהלענין

ידישיטולחוטיןמגוףהבגד,לאחשיבאפשר,כיוןדאיןזהבאאלאעלידי

דאיכאלאובפניעצמו,וכןלעניןשריפהאיבעידוקאביום,עייןשם.

הפסד טליתו .וכתב הקובץ הערות )שם סק"ז( ,דלפי זה ,מי שאין לו חוטין,

כג(גמ',לאפוקימנחתהעומר .פירשרש"יד"הובדבר,דהיינומשוםדמנחת

פטור ממצות ציצית ואינו מצווה ליטול חוטין מהבגד .והקשה ,אמאי לא

העומרשלשעורין.כתבהאורשמח )פי"דמפסוליהמוקדשיןה"ג(,דלפיזה,

נימאדמחויב,כיוןדהויפחותמחומש.וצריךעיון.

למאן דאמר מפגלין בחצי מתיר ,מהני לפגל בלבונה ,דבלבונה לא הוי

ב(בא"ד ,וא"ת לימא גיד הנשה במחובר יוכיח שאין מצותו בכך ושרי

רבותא,דהאישנובכלהמנחות.

לגבוה.ותירץהקרןאורה,דנהידאיןמצותהבכךכחלבודםדכךהואעיקר

כד(גמ',שם.עייןרש"יותוס'ד"הובדבר.ובראב"ד)פי"דמפסוליהמוקדשין

מצוותן .מכל מקום חשיב מצותה בכך לגבי טריפה ,כיון דכך הוא דינה

ה"ג( כתב ,דהוא משום דלא הותר להקריב קודם שתי הלחם אף על פי

להקטיר כולה ,ולא בעי להפריד את גיד הנשה ,ודמי לעומר בשביעית

שהוקרב העומר והותר באכילה .וכתב הכסף משנה ,דכוונתו על מנחה

דחשיבמצותהבכך.אףדאינועיקרהדין,אלאאיכאגוונאדבעילעשותכך.

שהקריבוה אחר העומר קודם שתי הלחם ,וכתב שהוא דוחק .ובקרן אורה

ג(גמ' ,מה ליוצא שאינו קדוש בבכורה .פירש רש"י ד"ה מה ,דפטר רחם

הקשה,דלפיזהכלהנךדלאיביאואםהביא כשרלאתועילמחשבהלפגל

כתיב .והקשה בחדושי הגרי"ז ,הא פטור בכורה אינו משום דלאהוי כילוד

בהן .וכתב ,דעל כרחך לא היתה כוונת הראב"ד אלא למנחת העומר

אלאדחסרדיןפטררחם.ועייןשםשכתבנפקאמינהבזה.וצריךעיון.

שהתירהתורהלכתחילה,עייןשם.

ד(גמ' ,טרפה שהותרה מכללה מאי היא אילימא מליקה דעולת העוף וכו'.

כה(גמ' ,לאפוקי נפגם המזבח .והקשו התוס' ד"ה במי ,דתיפוק ליה דפסול

הקשהבחדושיהגרי"ז ,אמאיאמרינןביבמות)לב(:דזרשאכלמליקהחייב

משום דנפגם המזבח .וכתב בחדושי הרשב"א דיש שתרצו ,דבמנחות לא

משוםזרותומשוםנבילה,האלפידבריםאלוהיהצריךללקותנמימשום

פסיל נפגם המזבח כדאמרינן בזבחים )נט (.מזבח שנפגם מקטירין קטרת

טריפה .והביא פלוגתא דאמוראי בירושלמי דנזיר )פ"ו ה"א( אי טריפה

במקומו .ודחה דבריהם ,דמה דמיון יש בין הקטרת קטרת להקטרת קומץ.

ונעשיתנבילהחייבב'אוא'.ועייןשםשביארבמאיפליגי.ועייןנמיבערוך

והרשב"א גופיה תירץ ,דבנפגם המזבח לא מיפסיל דאי יבנה המזבח יהיה

לנריבמות)לג.(.

כשר.וכתב,דהיינומהשכתברש"יד"הובדבר,ואםתיקןהמזבחבאותויום

ה(]גמ',בעלמוםנמיבעופותאישתרוייאישתרי.עייןבזבחים)קכ(:אותכב,

יקטירנו.

שהבאנו מה שחקרו אי מחוסר אבר הוא פסול בפני עצמו ,או דמום גדול

כו(גמ' ,לאפוקי טרפה .הקשה הקרן אורה ,דתיפוק ליה דאפילו לבני נח

פסילנמיבעופות.ולכאורההאדאמרודאישתרוייאישתריבעלמוםבעוף

נאסרה,כדאיתאבזבחים )קטז.(.וכתב,דכעיןזההקשו בתוס'בזבחים)סח(:

תלויבצדדיםאלו[.

ד"הושנסמית,לעניןמחוסראבר,ותירוצםלאמהניהכא.וצריךעיון.

ו(גמ',וטרפהמהכאנפקאמהתםנפקאממשקהישראלוכו'.הקשהבחדושי

כז(גמ' ,שם .כתב הקרן אורה ,דלכאורה לא בעי קרא אלא לעולה.

הגרי"ז,דמהתםלאילפינןפסולטרפה,ותירץ,דממשקהישראלילפילמיסר

דבקדשים הנאכלין תיפוק ליה דפסולין משום דאין ראויין לאכילה .וכתב,

טריפה,אבלאיןהפסולמטעםדיןממשקהישראל,אלאמשוםטריפה.

דאפשר דסלקא דעתך דטריפה הותרה לגבוה ולכהנים .עוד כתב ,דסלקא

ז(גמ',שם.כתבבחדושיהגרי"ז,דאיכאתריגווניטריפה.דלעניןרוצחתלוי

דעתיןדאתיעשהדאכילתקדשיםודחילאודטריפה.

במהשיאמרוהרופאיםשאינויכוללהתרפא,וכדאיתאברמב"ם)פ"במרוצח

כח(גמ' ,להוציא את הטרפה .הקשה המנחת אברהם ,לפי מה שכתב

ה"ח( ,ולענין שחיטה ,י"ח טרפות שקבעה התורה הם הקובעין מצבו ולא

בחידושי מרן רי"ז הלוי )במכתבים עמוד עט( בשם הגר"ח ,דשחיטת טרפה

מהנימהשיאמרוהרופאיםשיכוללהרפאכגוןעלידיסם.וכדכתבהרמב"ם

לאחשיבאשחיטהכלללעניןהיתראכילה,תיפוקליהדבטריפהלאשייכא

)פ"י משחיטה הי"ב ,וי"ג( ,והיינו דלענין איסור אכילה אינו תלוי במציאות,

שחיטה.ותירץ,דסלקאדעתךדתהנישחיטהלהוציאמידינבילה.ועייןשם.

אלא הוא הלכה למשה מסיני .וכעין זה כתב הרשב"א בתורת הבית לענין

כט(]גמ' ,שכן מתרת חדש בשביעית .עיין מה שכתבנו לעיל )עמוד א אות

"יתר כנטול" ,דאינו כנטול ממש ,אלא שהוא מהלכה למשה מסיני .אמנם

ה([.

לעניןפסולטריפהלמזבח,ישלהסתפקאיתלויבמציאותאובי"חטריפות

ל(גמ' ,שבת תוכיח .כתב בחדושי הגרי"ז ,דהיינו חובות דשבת .דאילו

דאיסור אכילה .וכתב ,דמדברי הרמב"ם )פ"ב מאיסורי מזבח ה"י( שכתב,

חובות דלא אתו משום שבת אלא דחלו בשבת כקרבן פסח ,הא דשרו

משנולדהבהאחתמןהטרפותהאוסרותאותהבאכילה,מוכחדתלויבהנך

להקריבהיינומשוםדדחושבת,ולאשייךלומרדמצותובכך.

י"חטרפות.

לא(גמ' ,כלאים תוכיח שאסורין להדיוט ומותרין לגבוה .הקשה הצאן

ח(גמ' ,שם .עיין בחדושי הגרי"ז שכתב ,דאיכא נפקא מינה בהא דילפינן

קדשים,האבגדיכהונהקשיןהןכדאיתאביומא)סט,(:ומדאורייתאשריאף

ממשקהישראללפסולולאסגיבהאדמןהבקרבולדטריפה.דבחולין )נח(.

להדיוט ,ורבנן הוא דגזרו להדיוט ולא לגבוה .ותירץ הרש"ש ,דבהעלאה

אףלמאןדאסרהיינומשוםדהוייוצאמןהטמא.אבלבקדשיםליכאלהאי

אסוראףבקשיןמדאורייתאכדאיתאבביצה)טו.(.

פסולא,והאדפסילהואמשוםדילפינןממשקהישראלדכלשאסורלהדיוט



אסור לגבוה] .ועיין באות הקודמת דברי הגרי"ז ,דבקרבנות תלוי הטריפה

דף ו ע"א

בשם טריפה לענין איסור אכילה .ואפשר דהיינו משום דילפינן ממשקה

א(תוס' ד"ה מה לכלאים ,ואף על גב דאפשר לקיים בטלית של צמר מכל

ישראל,דאיהוהילפינןממןהבקרלאהוהידעינןלה[.

מקוםבסדיןשלפשתןשחייבבציציתלאאפשרלקייםבכך.וכעיןזהכתבו

ט(רש"יד"הערל,כהןערלשמתואחיומחמתמילה.והתוס'בזבחים)כב(:

בתוס' בכתובות )מ (.ד"ה כגון .והוסיפו ,דהא ליכא למימר שיהא אסור

ד"ה ערל כתבו בשם רבינו תם ,דערל היינו שאינו רוצה למול מחמת צער

ללבוש טלית של פשתן כיון דאפשר לקיים בצמר ,דהאי גוונא לא חשיב

המילה.וביארהריטב"אביבמות)ע,(.דהויאכערלותשלאבזמנה,כיוןדאינו

אפשר .וביאר הקובץ הערות )סימן יד סק"ח( ,דהיינו משום דכל בגד בפני

מצווה למול .ועיין בתוס' ביבמות )שם( ד"ה הערל שביארו דעת רש"י דלא

עצמו חייבבציצית,ואםילבשאתשניהבגדיםחייבלהטילציציתבשניהן,

דמי למילה שלא בזמנה כיון שהגיע הזמן ואחרים בכהאי גוונא מצווים

יא

מסכת מנחות דף ו
ח' אדר ב' התשע"א
למול.

המנחותוכו'אלאשלאעלולבעליםלשםחובהחוץממנחתחוטאומנחת

י(מתני' ,טמא .פירשו רש"י ותוס' ד"ה בן בתירא דאכולהו פליג .הקשה

קנאות",ודאילאאתיאכרבישמעון.

בחדושי הרשב"א ,אמאי לבן בתירא מחזיר הקומץ אף בטמא הא נטמא

טז(גמ',אמררבזרשקמץיחזיר .הקשהבחידושיהגרי"ז,לפימהדמשמע

הקומץ .ורצה ליישב ,דבן בתירא לא פליג אטמא .והקשה ,דאם כן אמאי

בדבריהרמב"ם)פ"גמפסוליהמוקדשיןהט"ו(,דקמיצתזרהויאקמיצהלענין

איצטריך למיתני לטמא כלל הא פשיטא דנפסל .ולהכי כתב ,דאיירי בטמא

האדאםעלתהלאתרד,והאדתרדהואמשוםדלאקדשהבכלי,איךמהני

שרץשאינומטמאכליוגםאתהמנחהאינומטמאאלאמקוםמגעו,הלכך

לחזורולקמוץאחרדהויאקמיצה].ובשלמאלשיטתרש"יבזבחים)סט(.ד"ה

איתליההכשיראעלידישיחזורוימלאנומתוךביתו .ובחזוןאיש)סימןכא

אין קידוש דהא דקמיצת זר תרד הוא משום דהקמיצה גופה לא חשיבא,

סק"ג( כתב ,דאפשר דאיירי במנחת חוטא וקנאות שלא הוכשרה .ועיין עוד

אתישפיר[.ותירץ,דלהכיאיצטריךקראד"וקמץ"משוםדילפינןלקמןשאם

בחדושיהגרי"זובמנחתאברהם.

קמץפוסל,שיחזורכשרויקמוץ.

יא(מתני',עלגבירגליחבירו.עיין תוס'בזבחים)ק(:ד"המין שכתבו,דאף

יז(גמ' ,כי פליגי דחסר קומץ רבנן סברי לא יביא מתוך ביתו וימלאנו ובן

דמין במינו אינו חוצץ ,שאני הכא דאין דרך שירות בכך .ועיין מה שביאר

בתירא סבר יחזיר .חקר בחדושי הגרי"ז ,אי חייל על השיריים שם שיריים

בחדושיהגרי"ז)שם(.

לעניןהאדכלשממנולאישיםהריהואבבלתקטירו.ועייןשםעוד.

יב(מתני' ,בן בתירא אומר יחזור ויקמוץ בימין .ביאר בחידושי הגרי"ז,

יח(גמ',מהודתימאעדכאןלאקמכשרבןבתיראאלאשמאל.ביארהחזון

דלרבנן אינו יכול לחזור ולקמוץ ,משום דקמיצת פסולים חשיבא קמיצה,

איש )סימן כא סק"ד( ,דסלקא דעתך ,דלרב לבן בתירא שמאל אינו פוסל,

וחיילאשםשיריםעלהנשאר ,ותולאשייךקמיצהאחרת .ונסתפק ,אי הוי

אלא דלענין עבודה לא סגי בשמאל ,ולכך מהני להחזיר .אבל למסקנא

פסול קמיצה ,או דלא חשיבא קמיצה וחסרה עבודת הקמיצה ,ומה שאינו

טעמא דבן בתירא דכל קמיצה פסולה כיון דישנה בחזרה לאו שם עבודה

יכול דלחזור ולקמוץ משום דכבר נעשה שירים .וכתב נפקא מינה לדעת

עליה.

הרמב"ם שכתב)פי"א מםסוליהמוקדשיו הל"ד( ,קמץעדשהואבחוץונכנס

יט(גמ' ,מאי שנא שמאל דאשכחן לה הכשירא ביום הכיפורים .הקשה

לפניםיחזורויקמוץ,ומקורו מהתוספתא )פ"המ"ז(,והביאור ,דאףדלאפסק

בשיטה מקובצת )אות ד( ,דבפרק קמא דמעילה הסברות הפוכות ,דכיון

כבןבתירא,מכלמקום בקמץבחוץגםלרבנןיחזורויקמוץ,משוםדעבודת

דמצינו הכשר במקום אחר דין הוא שיפסול טפי ,דאהנו מעשיו ולא מהני

חוץלאחשיבאעבודה .ולפי זה ,אםבקמץהפסולליכאפסולקמיצה,הכי

לחזור] .ועיין עוד תוס' לעיל )עמוד א'( ד"ה בן בתירא שכתבו דלהכי

נמיבקמץבחוץ יחזורהכשרויקמוץ,אבלאי נימאדבקמיצתפסוליןאיכא

איצטריך שמאל דלא תימא דיפסול טפי[ .ותירץ האבי עזרי )פ"א מפסולי

פסול קמיצה ,בקמץ הפסול בחוץ נמי נפסלה ,ולא מהני שיחזור הכשר

המוקדשיןהכ"ח(ד"הוישלומרעוד,דהאדבקמיצהכשרהלאמהנילחזור

ויקמוץבפנים.ועייןבאביעזרי)פ"אמפסוליהמוקדשיןהכ"ח(ד"הוהנה.

ולקמוץ ,הוא משום דיתר המנחה נעשתה שיריים כיון דנגמרה עבודתה,



אבל בפסול ,כיון דפוסל ,חשיב שיירים אף דלא נגמרה העבודה .ואם כן

דף ו ע"ב

בשמאל דמחד גיסא אינה עבודה פסולה מדמצינו שכשרה ביוםהכיפורים,

יג(]גמ' ,שלא יהא קרבנו מהודר .ומבואר ,דאף דאין חילוק בגוף הקרבן,

אינה יכולה לעשות שירים אלא בגמר עבודתה .ומאידך גיסא כיון דאינה

אלא בנסכים ,חשיב אין קרבנו מהודר .ויש לעיין קצת ,לפי מה שביאר

מכשרת ,לא חשיב גמר עבודה ,וממילא יכול לחזור ולקמוץ .והא דהקשה

בחדושי הגרי"ז בזבחים )מג (.דלרבנן דלקמן )טו ,(:נסכים לא חשיבי מגוף

השיטהמקובצתמההיאדמעילה,התםאייריבטומאהוכמאןדאמרדחויה

הזבחאףדבאיןעמו[.

בציבור ,דהיינו דהעבודה פסולה אלא שהטומאה נדחית ולהכי עושה

יד(תוס'ד"השלא,בתוה"ד,ולאופירכאהוא.ביאר הברכתהזבח ,דכונתם

שיריים.

כמושכתבוהתוס'לקמן)קז(:דמדאורייתאבחטאתליכאשיעוראוסגיבבת

כ(תוס' ד"ה לא ,בתוה"ד ,וקשה והא איתותב ריש לקיש לקמן .עיין קרן

דנקא ורבנן הוא דתקנו בסלע ,ואם כן בדין הוא שלא תחוס התורה עליו

אורהלקמן)ט(:דכתב,דאפשרדאיןזותיובתאגמורה]דאפשרדלרישלקיש

ויביאנסכיםשלאיהיהחוטאנשכר,מהשאיןכןנדבהדאףמדאורייתאבעי

איכאפלוגתאביןלוגלמנחות[,ואפשר,דגםרש"יסביראליההכי.

בסלעכדמשמעבכריתות)י.(:

כא(גמ' ,מידי דהוה אמראות נגעים .כתב הקהלות יעקב )סימן א אות ד(,

טו(תוס'ד"ההואיל,תימהלרבאשידרישפירקיןדאתיאכרבישמעוןמאי

דלהך מסקנא לא בעי בגדי כהונה וקידוש ידים ורגלים בשחיטת פרה ,כיון

איכאלמימר.עיין מהשתירץ בשיטהמקובצת)אותלב(.ובקרןאורה תירץ,

דלאבעיכהונהאלאכראייתנגעים.והביא,דבגבורתאריביומא)מב(.כתב,

דרבאשימשניסיפאדמתניתיןקמייתאכרבישמעון.אבלרישאדקתני"כל

דבעיבגדיכהונהוקידושידיםורגלים.
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