







446






.á"òùúä øééà 'â , ã " ñá

æè óã – é óã äìéòî úëñî

דףיע"א

העירהחקנתן,דהוומצולאקשוייממתני'דרישמכילתיןלעיל )ב,(.דקתני

א(גמ' ,אמר רבא הכל מודים וכו' .פירש רש"י ד"ה הכל מודים ,דהיינו רב

"כלשלאהיתהלושעתהכושרמועליןבה".

ור'יוחנןדפליגיבאפרתפוח,וכןהוכיחוהתוס'ד"ההכלמודים .אמנםהחזון

ו(בא"ד ,ונראה לפרש דהכא מיירי בנטמאת לאחר זריקה וקא משמע לן

איש )זבחים סימן יט סקי"ט( האריך להקשות לפירושם ,וכן הקשה דסדר

וכו'.הקשהבברכתהזבח,אםכןמאיקאמשמעלןרבא,האמשנהשלימה

הגמ' לא אתי שפיר לפירושם ,דהוה לה לאתויי הא דרבא לאחר פלוגתא

שנינולעיל)ב,(.דכללאמררבייהושעכלשהיהלהשעתהיתרלכהניםאין

דרבור'יוחנן.ועוד,דהמימראדרבאדלהלןבגמ'קאיארבולוי.ולכךהעלה,

מועלין ,וחשיב כגון שלנה ונטמאה וכו' ,ואפילו למאן דאמר היתר אכילה

דרבאקאיאפלוגתאדרבולוידלעיל)ט,(:ועייןשםבפירושו.

שנינו ,מכל מקום כיון שנטמא הבשר אחר זריקה תו אין מועלין בו .וכתב

ב(גמ' ,ומאימורי קדשים קלין לאחר שהעלן דפטור .הקשה רש"י ד"ה קא

דלפירושרש"יד"השאםנהנה ,דרבאאיירישנטמאקודםזריקהאתישפיר,

משמע לן ,מהא דאמרינן לעיל דלפני תרומת הדשן כולי עלמא לא פליגי

דטובא קא משמע לן ,דאפילו הכי אין מועלין .וכן שיטת הרמב"ם )פ"ג

דמועלין .ותירץ ,דהתם מיירי באימורי קדשי קדשים דחמירי .ועיין בתוס'

ממעילה הי"א( ,דכתב "אבל טמא שנטמא בין לפני זריקת דמים בין לאחר

ד"ה הכל מודים )בנמשך לעמוד ב( ,דפירשו החילוק בין קדשי קדשים

זריקהאיןמועליןבומפנישהציץמרצהעליו".וכתב,לולידמסתפינאהיה

לקדשים קלים מקרא ומסברא .והקשה הלקוטי הלכות ,כיון דרש"י ותוס'

נראהלהגיהבדבריהתוס',ולגרוס"דהכאמייריבנטמאתקודםזריקהוכו'".

נדחקולמצואטעםלחלקאםכןאינודברפשוט,ומאיפריךבגמ'"פשיטא".

וסיים בצריך עיון .והצאן קדשים כתב ,דהגירסא היא "לאחרזריקה" .והחק

ולכןכתב,דנראהדבאמתלאחרזריקהאיןלחלקביניהם,דגםקדשיםקלים

נתןהקשהעלהגהתברכתהזבח,דאםכןמאימקשותוס'להלן",אמאילא

בכלל קדשי ה' נינהו ,וכן כתב הרמב"ם )פ"ב ממעילה ה"א( ,דנזרק הדם

נקטיוצא"וכו',האממהנפשךאיאפשרלמינקטיוצא,דאייצאמקצתוכבר

מועלין באימוריהן עד שיצאו לבית הדשן .והכא מיירי קודם זריקה ,וכמו

שמעינן ממתני' ,ואי יצא כולו קודם זריקה הא אפילו רבי עקיבא מודה

לענין בשר קדשי קדשים שנטמא .ולהדיא מסקינן בזבחים )פה ,(:דאימורי

דמועלין בו ,ובשלמא לנוסחא שלפנינו בתוס' ,שפיר מקשו אמאי לא נקט

קדשים קלים שהעלן קודם זריקה אין בהן מעילה .והא דעיקר מה שפרכה

יצא כולו לאחר זריקה ,אבל לפי הגהתו קשה .וליכא למימר דמקשו

הגמ' פשיטא ,קאי אקדשי קדשים שנטמאו ובדרך אגב תירץ אף אקדשים

לאשמועינן יוצא לאחר זריקה ,דהא אשמועינן דעדיפא מינה אפילו נטמא

קלים .ועיין שם .ועיין עוד בקרן אורה .ובשו"ת אחיעזר )חלק ב סימן כו

קודםזריקה.וסיים,דעיקרקושיתהברכתהזבח,צריךעיון.

סק"ח(.

ז(בא"ד ,ואם תאמר ואמאי לא נקט יצא .פירש בברכת הזבח ,דרצו לומר

ג(גמ' ,פשיטא מאי קא מפסיד .עיין רש"י ד"ה פשיטא ,ותוס' ד"ה הכל

יצאכולו]דהאיצאמקצתוכברשמעינןממתני'[).ועייןבאותהקודמתמה

מודים .וכתב התקנת עזרא ,דנחלקו בפירוש קושיית הגמ' ,דרש"י דסבר

שהקשה החק נתן( .והקשה בחידושי הגרע"א ,הא לעיל )ה ,(:אמרינן דיצא

בכריתות )כג (.ד"ה בגסה ,דאף בקדושת הגוף בעינן שתהא מעילה בשוה

כולו מודה רבי עקיבא דאין הזריקה מועילה ובאמת מועלין ,והניח בצריך

פרוטה ,פירש דקושית הגמ' ,דכיון דלא חזי למידי ולא שוה כלום פשיטא

עיון גדול .והרש"ש כתב על קושיית התוס' ,דנמצא דרבא פליג אר' יוחנן

דליתביהמעילה.וכןפירשרבינוגרשום,דלאמפסידמידילאלכהניםולא

דלעיל)ו,(:דאמרדביוצאכולולאאמררביעקיבא.וכתב,דאפשרדלאאמר

למזבח .אבל תוס' סברי כתוס' ישנים בכריתות )יג (:ד"ה ואשם ,דבקדושת

ר'יוחנןאלאלעניןפיגולנותרוטמא,אבללאלעניןמעילה.

הגוף אף שאין בו שוה פרוטה איכא מעילה ,ודוקא בקדושת דמים בעינן

ח(בא"ד ,מיהו קשה דבמתני' תנן גבי עולה דמועלין בה עד שיוצא לבית

שיהא שוה פרוטה .ולכך הוצרכו לפרש קושיית הגמ' הכא "פשיטא" כיון

הדשן וכו' .הקשו הצאן קדשים והחק נתן ,מאי מקשו מעולה ,הא בעולה

דמאימצוהעודישכאן.

היינוטעמאכיוןדעדייןלאנעשיתמצותהדאיכאהרמתהדשן,דאףלאחר

ד(גמ',איתליהמצותשריפהלכהנים.תמההתקנתעזרא)מהדוראתניינא(,

הרמה איכא מצות הוצאה דבעי בגדי כהונה ,אבל שריפת בשר קדשי

מנין לנו דשרפת בשר קדשי קדשים שנטמא הוא דוקא בכהנים .ועיין שם

קדשים הנשרפים בבירה ולא בעי בגדי כהונה ,וכמו שכתבו בעצמם לעיל.

שהאריך ,ובסוף דבריו הביא דהרמב"ם )פ"ז ממעשה הקרבנות ה"ה( כתב

וכןהקשהבחידושיהגרע"א,והניחבצריךעיוןגדול.והרש"ש כתב,דנפלה

להדיא ,דשרפת הנשרפין כשרה בזר ובלילה .ומוכח דלא גרס בגמ' "מצות

טעות סופר בדברי התוס' ,וצריך לומר דמקשים מפרים הנשרפים דמועלין

שרפה לכהנים" ,אלא "מצות שרפה" לחוד .אבל החנוך )מצוה קמו( כתב,

בהןבביתהדשן,והרישריפתןשםגםכןלאבעיבגדיכהונה,דהאכשרה

דשרפתקדשיםדטעוניםשרפהבמקדשמוטלתעלהכהנים,והנשרפיןבכל

אפילובזר,וכמושכתבהרמב"ם )פ"זממעשההקרבנותה"ה(.וכןבתירוצם

העיר כקדשים קלים הבעלים שורפין חלקם .והמנחת חינוך )מצוה קמג

צריךלומר"דשאניפריםהנשרפים"וכו'.וכןמתבארנמיבמקדשדוד )סימן

סק"ג( ,העלה דלא כהחנוך ,אלא דאף שרפת קדשי קדשים מוטלת על כל

כגסק"ג(.

ישראל.ועייןעודבשו"תנודעביהודה)או"חסימןטו(.

ט(בא"ד),בנמשךלעמודב(,ואומרמוריהרברבינופרץשיחיהדשנאושנא

ה(תוס' ד"ה הכל מודים ,בתוה"ד ,ואם תאמר האי בשר קדשי קדשים

איבעיתאימאקראוכו'.עייןקרןאורה ,דתמהאקראואסבראדכתבותוס'.

שנטמא היכי דמי אי קודם זריקת דמים אמאי אין מועלין והא יוצא וכו'.

אמנםבמשנתרביאהרן)קדשיםעמודרצא(ביארהסברא,דבקדשיםקלים
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כיון דבעינן זריקה בשביל שיחול דין מעילה ,אם כן כל עיקר הקדושה

חטאת נמי להכי מתה שהרי באה בעבירה וכו' .ובפירוש קדמון כתב,

שגורמת את המעילה אינו אלא מחמת דין ההקטרה שנתחדש על ידי

דהטעם דולד חטאת מתה כיון דאין אדם מתכפר בשבח הקדש .והא

הזריקה,ועלכןלאחרשנעשיתמצותההקטרהליתביהמעילה.

דתמורתחטאתמתהפירשכרש"ישבאהבעבירה.והקשה,דשארתמורות

י(גמ' ,אמר רבא הא דאמרת כבר קרבה חטאת ילכו לים המלח הני מילי

נמיבאותבעבירהואמאיאינםמתות.ותירץ,דדוקאחטאתשמכפרתמתה

דאתידע וכו' .וכן פסק הרמב"ם )פ"ד ממעילה ה"ז( .והקשה הכסף משנה,

דאיןיכוללהביאלכפרהדברשבאבעבירה.ותמההתקנתעזרא,מהצריך

בשם המהר"י קורקוס ,מהא דמבואר בגמ' דהך בבא דילכו לים המלח ,לא

טעמים גבי חטאות המתות ,הא חמש חטאות המתות הלכה למשה מסיני

אתיא אלא לרבי שמעון דאמר "כל חטאת שכיפרו בעליה תמות" ,וכיון

הם,וכלהנךטעמילאשייכיאלאבאשם].ולכאורהישלתרץדכונתרש"י

דהרמב"םפסקכרבנן,איךפסקכןלהלכה.וכתב,דעלכרחךדהרמב"םסבר

לפרש מהיכי תיתי דגם לפני כפרה ימותו ,ומאי שנא מתרי בתרייתא דלא

דרבא פליג ואמר דהך ברייתא אזלא ככולי עלמא ,ועיין שם שכתב ב'

ימותולפניכפרה).א.ב.[(.

טעמים לבאר אמאי גרע הכא מבעלמא .ובאבן האזל )שם( ,תמה על ב'

יח(בא"ד ,ותמורת חטאת נמי מתה שהרי באה בעבירה וכו' .ומקורו

הטעמיםדקשיםמאדבסבראעייןבדבריו.

בתמורה )כ ,(:דאין אדם מתכפר בדבר הבא בעבירה .והקשה בחידושי

יא(גמ' ,אבל לאחר כפרה יפלו לנדבה .הקשה הלקוטי הלכות ,אמאי נקט

הגרי"ז)שם(,דתיפוקליהדלאהופרשעלחטא,ובשלמאבולדלאשייךהאי

רבא"לאחרכפרה",האאפילוקודםכפרהאםכברהפרישחטאתותואין

טעמאכיוןדאדםמתכפרבשבחהקדשכדאיתאבכריתות)כז,(.אבלתמורה

יכוללהוסיף,ונימאביהנמידאיןמפרישיןבתחילהלאיבוד.וכתב,דבאמת

לאמסתברדהוישבח,עייןשם.ועייןעודבמקדשדוד )בקונטרססוףהספר

ברש"יד"ההנימילי)עלפיהגהתהשיטהמקובצת)אותיז((וברבינוגרשום,

סימןה(.

ישלדקדקדתליבהפרשה.אמנםהרמב"ם )פ"דממעילהה"ז(דהעתיקהגמ'

יט(תוס' ד"ה ולד חטאת ,בתוה"ד ,וקשיא דאדרבה כל שכן כיון דאית בה

כצורתהקשה.ועייןעודבספרשוליהמעיל.

דחוייםוכו'.ובתוס'תמורה )כא(:ד"הולדחטאת ,הקשועודלפירושרש"י,

יב(]רש"י ד"ה שיש לו מתירין ,בתוה"ד ,וכגון שתי הלחם וכו' .לכאורה

מהא דאמר ר' אבא )שם כג ,(.הכל מודים שאם נתכפר בשאינה אבודה

נראה דחסר כאן כמה תיבות ,דרש"י אתא לחשוב השתא החלוקה

אבודה מתה ,ואם כן הכא דנתכפר בשאינה אבודה למה לי בעלת מום.

השלישית,דהיינודבריםשישלהןמתיריןלאדםבלבד).א.ב.[(.

ותירצו,דאיכאסוגיות דליתלהודר'אבא.אבלהקשועודעלרש"י,דהגמ'

יג(רש"יד"האיןחייביןעליהםמשוםנותרוטמאופיגולעדשיקרבומתירין,

)שםכב,(:דייקאדסיפאדמתני'אזלאכרבנן,ואמאילאדייקאמהכאמדנקט

בתוה"ד ,ומשום נותר וטמא נמי אין חייבין עד שיקרבו מתירין כמו פיגול

בעלתמום.

דנותריליףקדשקדשמפגולוכו'.וכתבהרש"ש,דצריךלגרוסעוןעוןמפגול.

כ(בא"ד ,כדאמרינןבתמורהדאבודתלילהלאשמיהאבודוכו'.וכןהקשו

ור"ע מברטנורא כתב ,דנותר וטמא יליף מפיגול בזבחים בפרק כל הזבחים.

תוס' בתמורה )כא (:ד"ה ולד חטאת ,על פירוש רש"י .וכתב בברכת הזבח

וכתב בתוס' הגרע"א )אות ד( דלא מצא כן שם ואדרבה בזבחים )מה,(:

)שם(,דהמדקדקבדברירש"ייראהדלאקשיאמידי,כיוןדאיהומפרש)שם

מבוארדלאילפינןלהומפיגול,אלאמקראד"אשריקרב"ילפינןדבהוכשר

כב(.בד"הוהאמררבא ,דאבודתלילהלאמקריריעותאכיוןדאיתלהכבר

ליקרב הכתוב מדבר .והעולת שלמה הכא ,הקשה על רש"י דילפינן ליה

ריעותא אחריתי דלילה] .וכוונתו לחלק ,דהכא אינו כן כיון דהריעותא

לקמן)עמודב(מ"אשריקרב".

הנוספת דוחה אותה יותר ,ואדרבה ריבוי ריעותא גורם למיתה .ולשיטת



רש"י,סבראזומתבארתבסוגיתהגמ'שם[.

דףיע"ב

כא(בא"ד,לכךנראהלפרשדודאיאםכיפרובעליהקאיאנמצאתובאבודה

יד(]רש"י ד"ה דתנו רבנן ,בתוה"ד ,דכתיב ונעלם מכלל שידע והדר כתיב

בשעת כפרה מיירי .אבל תוס' במעילה )יא (:ד"ה אם כיפרו כתבו ,דהא

והואידע.לכאורהישלהעיר,דרש"ינקטהדרשאדרביבשבועות)ד,(.אבל

דקתני"אםכיפרו"יתפרשלמרכדאיתליהולמרכדאיתליה,דלרביאפילו

רבי עקיבא דריש התם מדכתיב "ונעלם ונעלם" שתי פעמים דצריך ידיעה

אםנמצאתלפניכפרה,ולרבנןבנמצאתלאחרכפרה.

בתחילהובסוף.ובאמתליתליהטומאתמקדש,אבלרבידרישכמושכתב

כב(בא"ד ,אבל לרבי שמעון ניחא שפיר דהא אית ליה כיפרו בעליה וכו'.

רש"י,ודורשנמילטומאתמקדש,וצריךעיון).א.ב.[(.

כתבהקרןאורה,דלדבריהםאתישפירטפיהאדפשיטאלןבתמורה )כד,(.

טו(גמ',ודיןהואומהפיגולשהואבידיעהאחתוכו'.כתבותוס'יומא )ס(.

אליבאדרבישמעון,דחטאתשכיפרובעליהתמותאפילובהפרישלאחריות

ד"ה חד ,דקל וחומר פריכא הוא ,דאיכא למיפרך ,מה לפיגול שאינו נוהג

אף דלא מצינו דאמר כן להדיא ,אלא דלמדו זאת מסתימת דבריו ,כמו

אלא לאחר זריקה ,ושאין פסולו בגופו אלא במחשבה בעלמא ,ושאינו

שכתברש"י)שם(ד"הכרביסביראליה,אבללדבריהתוס'ניחא,דכיוןדרבי

מטמא,מהשאיןכןטומאהדשייכאאפילולאחרזריקה,ופסולובגופו,ושכן

שמעוןהואהמאןדאמרדחמשחטאותמתותמהלכהלמשהמסיני,וחשיב

מטמאה,והאדעבדינןקלוחומרעיקראגזרהשוהסמיך,דמצילמילףחילול

בתמורה )טו ,(.עברה שנתה וכיפרו בעליה בתרתי ,אם כן על כרחך צריך

חילול מנותר ,ונותר עון עון מפיגול .ועיין שם שביארו ,מאי טעמא נקט קל

לומר דכיפרו בעליה היינו אפילו בלא אבודה ,דאי באבודה דוקא אם כן

וחומרולאגזרהשוה.ובספרפרחיכהונה תירץ,דעדיףלהביאהטעותמקל

היינועברהשנתהלרישלקישבתמורה)כב.(.

וחומרדאליםמצדהסברא,וכהאיגונאאיתאבקידושין)טז.(:

כג(רש"יד"השעברהשנתהושאבדה,בתוה"ד,ואפילונמצאתקודםכפרה
ונתכפרו בעליה באחרת תמות הואיל ונמצאת בעלת מום וכו' .וברש"י
בתמורה)כא(:ד"התמותפירשיותר,דאפילולרבנןדפליגיארביוסברידאין

פרקולדחטאת


חטאת מתה אלא בנמצאת לאחר שכיפרו הבעלים ,מכל מקום הכא מודו

טז(רש"יד"הולדחטאת,בתוה"ד,והנךג'מתותלעולםביןלפניכפרהבין

דתמות ,הואיל ואיכא תרתי לריעותא ,א .דאבדה ,ב .דנמצאת בעלת מום.

לאחר כפרה .הקשה התקנת עזרא ,דחטאת שמתו בעליה לא שייך אחר

וכן כתבו בתחילה תוס' ד"ה ולד חטאת ,והקשו עליו .ובביאור דברי רש"י

כפרה ,דאם כבר נזרק הדם ואחר כך מתו בעליה הרי כבר כפרה החטאת

עייןחידושיהגרי"זתמורה)כא.(:

כתיקונה.ותירץ,דכונתרש"י"אחרכפרה"היינואחרשחיטהוקודםזריקה,

כד(תוס' ד"ה ואם עד שלא כיפרו ,בתוה"ד ,אי נמי קאי אבעלת מום ומאי

ואשמועינן דאם מתו הבעלים קודם זריקת הדם פסולה כיון דאין כפרה

תרעה כגון שנמצא בעל מום עובר וכו' .כתב בברכת הזבח ,דאכן בתמורה

למתים.וסיים,דדחוקהרבה,ומכלמקוםכתבולהעירלבהמעיין.ועייןעוד

)כב ,(.מפרש לה רבה הכי ,אבל רבא דחי לה ,דאם כן ישמור מיבעי ליה,

באבניקודש.

]ופירש רש"י )שם( ד"ה ישמור ,דהיינו ימתין אולי יעשה זה מום זה קבוע.

יז(בא"ד ,ולד חטאת להכי מתה שהרי אינה ראויה לכפרה וכו' ותמורת

ובתוס')שם(ד"הישמורהקשולפירושו,דאםכןמאיפריך,האהיינותרעה.

ב
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והלאדמיחטאתמעורביןבהן,ומשניר'יוחנןדהלכההיאבנזיר,ורישלקיש

ולכן פירשו ,דישמור היינו אולי תתרפא ותהא ראויה להקרבה[ והצאן
קדשים תירץ ,דהתם אזלינן אליבא דריש לקיש דסבר דעברה שנתה רועה

אמר ,דאיכא דרשא מקרא דמותר נדר יהא לנדבה .והקשו תוס' )שם כד(:

אפילו בכיפרו הבעלים ,ומקשינן עליה שם דמתני' קתני חילוק בין כיפרו

ד"ה יפלו לנדבה ,אמאי לא משני ,דיפלו לנדבה מפני שראוי להביא בכולן

ללא כיפרו ,ומשנינן דלא קאי אלא אאבדה ונמצאת בעלת מום ,וממילא

עולה ,כדאמרינן ברישא ,דראויין לבא בכולן שלמים .ותירצו ,דדוקא

לריש לקיש ליכא לפרושי במום עובר דאם כן ישמור מיבעי ליה ,דהא לא

כשהנזיר חי שייך למימר מימליך ,אבל כשמת לא ,ולכן הוי כתחילת

קאיאלאאנמצאתבעלתמום,אבללמסקנהדהתםדקאיאתרוייהואפשר

ההפרשה .עוד תירצו ,דהא דאמרינן דיכול לשנותן כולן לשלמים ,היינו

לפרשדתרעהקאיאתרוייהו,והאדלאנקטישמורמשוםדקאיאףאעברה

דוקא היכא דאמר אלו מעות לנזירותי ,דמשמע שפיר למקצת נזירות ,אבל

שנתהולכךכוונוהתוס'.

בגונא דמת איירי כשאמר מעות הללו לקרבנות נזירותי ,דלא יכול להביא
בכולןקרבןאחד.ועייןשםמהשפירשולפיזה.

דףיאע"א

ז(מתני' ,דמי שלמים יביאו שלמים ונאכלין ליום אחד .הקשו תוס' מנחות

א(תוס'ד"המאישנאסיפא ,כלומרדמפליגעיברהשנתהושנמצאתבעלת

)ד(:ד"הואיןטעוניןלחם,למההטעינוכאןזרועבשלהיותרמשלאכמצותו

מום מהני תלת דרישא ולא תני כולהו בחד בבא וכו' .כתב הצאן קדשים,

ושלאלשמו)שםמח.(:ותירצו,דשלאכמצותוהוימשונהיותרמדאי.ועוד,

דכן פירש רש"י תמורה )כב (.ד"ה מאי טעמא .אמנם רש"י הכא ד"ה ומאי

דשלא כמצותו נראה דהיינו בן שנה והביא בן שתים ,או מחוסר זמן ,דהוי

שנא פירש,דהכיפריך,מאישנארישאדלאמפליגומאישנאסיפאדמפליג

משונהיותרמדאי.

בין כיפרו ללא כיפרו] .ולכאורה יש לפרש דרש"י הכא נייד מפירושו שם,

ח(מתני'שם .הקשותוס'מנחות )ד(:ד"הואיןטעוניןלחם,כיוןדאינוטעון

כיון דלא שייך להקשות דליתני כולהו בחד בבא ,דהא חזינן במתני' דיש

לחםיפסל,כדאמרינן)שםפט(:גביאשםמצורעשלאלשמו,דטעוןנסכים

הפרשביןרישאלסיפא,וכלהקושיאאינהאלאמהטעםהחילוק,דברישא

שאם אי אתה אומר כן פסלתו ,והכא נמי יהא טעון לחם שאם אי אתה

לעולםימותו,ובסיפאמחלקביןכיפרוללאכיפרו).א.ב.[(.

אומרכןפסלתו.ותירצו,דנסכיםאלימימלחם,כיוןדשייכיבכל הקרבנות.

ב(גמ' ,רישא פסיקא ליה סיפא לא פסיקא ליה וכו' .כתב השיטה מקובצת

ובתוס' מנחות )פט (:ד"ה שאם כתבו ,דלרבא שם לא קשיא ,כיון דאמר אי

)אות כ( ,דהא לא מתוקם אלא לריש לקיש בתמורה )כב ,(.דאמר דעברה

לא חזו לחובה הוה לנדבה ,אבל לאביי דפליג קשיא ,ואף לרבא קשיא

שנתה אינה מתה אלא באבודה ,אבל אי נימא דעברה שנתה מתה בלא

מכבשי עצרת דלא שייך בציבור שלמי נדבה .ולכך תירצו ,דלחם לא דמי

אבודהאםכןהוהמצילמתניעברהשנתהבהדיהנךקמייתא.וסיים,דצריך

לנסכים,דנסכיםחשיביטפיכגוףהקרבןמשוםדקרבילמזבח.ועייןשם.

עיוןבתמורהאיאיכאאמוראדפליגארישלקיש].ודבריוצריכיםעיון,דהא

ט(גמ',מתקיףלהרישלקישליתנינמיהמפרישמעותלקינים.כתבהמשנה

ריש לקיש חדית לן דבעברה שנתה בלא אבודה אינה מתה אף בכיפרו

למלך )פ"ג מאיסורי מזבח ה"ח( ,דלא ידע מדוע לא ביאר הרמב"ם דכשם

הבעלים באחרת ,ואף אי נפלוג על דבריו אינו אלא דבכיפרו הבעלים

שאסורלהקריבמחוסרזמן,כךאסורלהקדישמחוסרזמן,כמבוארבבכורות

באחרתתמות,אבלקודםשכיפרוודאידתרעה,וכןמבוארבסוגיאדתמורה

)כא .(:וכתב ,דמאידך בסוגיין משמע דליכא איסור במקדיש מחוסר זמן,

שם,וברש"י )שם(ד"התנןחטאת .ובעיקרמהשכתב,דצריךעיוןאיאיכא

מדקא מותיב ריש לקיש דליתני נמי מפריש מעות לפי שיכול ליקח בהם

מאן דפליג אריש לקיש ,עיין רש"י )שם( ד"ה אמר לך רבא ,דריש לקיש

מחוסרי זמן,דאינימאדאסורלהקדישמחוסרזמן,תקשילרישלקיש,אטו

איתותב ממתני' דיומא )סב .(.ובתוס' )שם( ד"ה אמר לך הקשו ,דהש"ס

ניחוש לרשע שיקדיש מחוסר זמן .אמנם כתב דבזבחים )יב (.משמע דאסור

מייתידבריובכמהמקומות,ולכךפירשודלאאיתותב).א.ב.[(.

להקדיש מחוסר זמן ,וכן כתבו תוס' זבחים )קיד (:ד"ה היתר .והקרן אורה

ג(מתני',המפרישמעותלנזירותווכו' .פירשרש"יד"ההמפריש ,דלאפירש

כתב,דאוליישלחלקביןבהמהלעוף,דבעוףליכאאיסורלהקדישמחוסר

אלולחטאתואלולעולהואלולשלמים.וכןכתבר"עמברטנורא.וכתבעליו

זמן .וכתב,דכןמבוארבתוס'ד"המפני,דכתבוד"בנייונהשעברזמנן"כדי

התוס'יו"ט,דלאודוקא,אלאאפילואמראלוהןלחובתימפורשיןהן,והוה

נסבא,ומשמעדתוריםשלאהגיעזמנןשפיריכוללהקדיש.

ליהלפרשדלאאמר"אפילואלוהןלחובתי".ועייןברש"ש.

י(רש"י ד"ה יצא לנחל קדרון מועלין בו ,מדרבנן וכו' .וכן כתבו תוס' ד"ה

ד(רש"יד"המפנישהןראוייןלהביאבכולןשלמים,כלומרדבכלמנהומנה

מאי טעמא ,דאין מעילה בדם אלא מדרבנן .אבל הרמב"ם )פ"ב ממעילה

וכו' ואי מייתי עלייהו קרבן מעילה אישתכח דקא מייתי חולין לעזרה וכו'.

הי"א( סתם דמשיצא לנחל קדרון מועלין בו מפני שהיה נמכר לגנות ודמיו

כתבהתוס'יו"ט,דלרש"יאםנהנהבכלהמעותמעל.והקשה,דמתני'סתמא

הקדש.והשיגהראב"ד,דאותהמעילהאינהאלאמדרבנןוהכיאיתאביומא

תנןד"איןמועלין".ועוד,דלשוןהמשנה"מפנישהןראוייןלבאכולןשלמים"

)נט .(:וכתב החק נתן ,דשיטת הרמב"ם כסברת רבינו חיים כהן ,המובא

משמע דבכולן ביחד ראוי להביא שלמים .ולכן פירש כתוס' ד"ה המפריש,

בתוס'זבחים)מו(.ד"ההוא,דמועליןבומדאורייתא,לפישביתדיןמקדישין

דכיון דלא פירש יכול להביא בכולן שלמים ,ולכך לא שייך מעילה .וכתב,

אותו.אמנםתוס'שםכתבודדוחקלומרכן,וכןהקשולשיטתוב'קושיות.

דכןדעתהרמב"ם)פ"דממעילהה"ג(,דאפילונהנהבכולןלאמעל,דהאלא

יא(בא"ד ,אבלבמקדשאיןמועליןבואפילומדרבנןלפישאיןגוזריןגזירות

חילקכמובאינךדלקמיה.ועייןמשנהלמלך )פ"טמנזירותה"ג(דהסכיםעם

במקדש .הקשה התקנת עזרא ,מהא דמבואר בזבחים )עט ,(:דגוזרין גזירות

התוס'יו"ט.אבלהקרןאורהכתב,דלאמשמעכןברש"י,אלאאפילונהנה

במקדש].ואפילולמאןדלאגזרינן,היינודוקאבמקוםהפסדקדשים[.

בכולןגםכןאיןמועליןבהן,כיוןדלאנתברראיזהמהןשלמיםואיזהמהן

יב(תוס'ד"התרימיעוטיכתיבי ,תימהדבחדמיעוטאהוהסגיוכו'.ובתוס'

חטאתועולה.ועייןרש"ימנחות)ד(:ד"הדמישלמים,דפירשכתוס'כאן.

יומא)ס(.ד"התריתירצו,דאילאהוהכתיבאלאחדמיעוטא,הוהאמרינן,

ה(רש"יבא"ד ,שם.כתבהתפארת ישראל )יכיןאותיז,במוסגר(,דלפירוש

דנהידשניכתוביםהבאיםכאחדמלמדין,מכלמקוםהשתאדכתיבמיעוטא

רש"י דוקא קרבן אינו מביא דשמא הוא חולין בעזרה ,אבל בחומש חייב

בחדמיניהוהוולהושלשהכתוביםהבאיםכאחד,ונהידשלשהכתוביםאין

שמא נהנה מפרוטה של חטאת מה שאין כן לפירוש תוס' ד"ה המפריש,

מלמדין,הנימיליכילאכתיביבחדדוכתא.אבלהכאדתרימינייהוכתיבי

דודאי אין כאן מעילה .אבל התקנת עזרא כתב ,דסתימת לשון המשנה

בחד דוכתא ,הוה מיעוט אחר מיעוט ,ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות,

משמע דפטור אף מחומש ,וביאר ,דכיון דמפריש מעות לנזירותו אין בהם

ולהכיאיצטריךאידךמיעוטא,עייןשםשהאריכובתירוץזה.ובתוס'פסחים

אלא קדושת דמים ,ואם כן אין הקרן והחומש מדין כפרה אלא מדין גזל,

)כו (.ד"ה כתיב תירצו ,דאי לא הוה כתיב אלא חד מיעוטא ,לא הוה מצי

והוה כאיני יודע אם נתחייבתי דפטור ,ואפילו לצאת ידי שמים ליכא כיון

למעוטיאלאמילתאדלאדמיכלכךלמיסר,אבלמילתאדדמילמיסרלא.

דאינותובעבטענתברי.

אבל תוס' חולין )קיג (:ד"ה עזין,הניחו קושיא זו בתימה .ועיין תקנת עזרא

ו(מתני' ,מת והיו לו מעות סתומין יפלו לנדבה .בגמ' נזיר )כה (.מקשינן,

שכתבעודב'תירוציםלקושייתהתוס'.
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עיקרמצותו,והיינוכאיכאדאמריהכאדהשריפהאינהסיבהלמעילה,וכן

יג(תוס' ד"ה לול קטן ,בתוה"ד ,וזה היה משוך לצד הקרן של מזרח וכו'.
ובהגהות צאן קדשים )אות ז( ,הגיה דצריך לומר "לצד הקרן של מזבח",

רש"י)הכא(בד"האפילותימאכתב,לישנאאחרינאדמציקאיכרביאלעזר,

דלהדיא אמר ר"א בר רבי צדוק דהיה במערבו של כבש .ובהגהות יעב"ץ,

והיינוכמבוארבסוכה)שם(.

קיים הגירסא דלפנינו ,ופירש שהוא המשך למה שפירשו אכבש דזבחים

כ(רש"יד"האפילותימארבנן ,שאםהכניסידולאוירהשיתיןוקלטןקודם

)סב ,(:ולא קאי אכבש דסוגיין .והרש"ש הגיה "לצד קרן של "מערב" וכתב,

וכו' .העיר בספר בית האוצר )מערכת א כלל כא אות לז( ,דאכתי מאי קא

דאפשרגםכהגהתהצאןקדשים.

משמע לן דאין מועלין ,הא כיון שהגיע לאויר שיתין הוה לן למימר דאויר
שיתיןכשיתיןדמי.

דףיאע"ב

כא(מתני' ,דישון מזבח הפנימי וכו' .פירש רש"י ד"ה דשן מזבח הפנימי,

יד(גמ' ,הרי תרומת הדשן שנעשה מצותו ויש בו מעילה .כתבו תוס' יומא

דדישוןמזבחהפנימיוהמנורה,קודםשהניחואצלמזבחהחיצוןלאמועלין,

)נט (:ד"ה והכי ,דאף בתרומת הדשן איכא מעילה עד שמניחה במקומה

כיון דלא כתיב בהו "ושמו" .וכתב בד"ה המקדיש דישון בתחלה ,דלאחר

שנעשית מצותה ,והא דקאמר דאית בה מעילה היינו איסור הנאה .וכתבו,

שהניחםשםמועליןבהןכיוןדאיאפשרדלאלידבקבהופורתא.אבלרבינו

דגבי עגלה ערופה נמי אמרינן דמועלין בה ,אף דלא שייך בה מעילה כלל,

גרשום כתבלהיפך,דאחרשהניחםשםאיןמועליןבהןכיוןדלאכתיבבהו

ועל כרחך דהיינו איסור הנאה .ואף דתוס' נקטו בפשיטות דבעגלה ערופה

"ושמו",אבלקודםשהוציאוישבומעילה.ופירשלהאדתנןהמקדישדישון

לאשייךמעילה,עייןבנחלאיתן)סימןגסעיףחסק"א(,דראשוניםפליגי.

בתחלה מועלין בה ,דהיינו ,אם הקדיש מעות דמי אותו דישון ,כגון דאמר

טו(גמ' ,והניחם שם מלמד שהן טעונין גניזה .איתא בקידושין )נד ,(.דבגדי

הריעלידמידישוןבתחלה,קודםשהוציאולעזרה,והוציאוובאאחרונהנה

כהונה שבלו מועלין בהן ,ודוקא קודם שבלו אין בהן מעילה משום דלא

מןהדישוןמועלבו,ואףדנעשיתמצותו,דכיוןדנהנהממנווחיסרמןהדשן,

נתנה תורה למלאכי השרת .והקשה המשנה למלך )פ"ה ממעילה הי"ד(,

שוב ליכא לשער כמההיו דמיו כשנתנדב ,ונמצא מפסיד להקדש .וכן כתב

אמאי ,הא אין לך דבר שנעשה מצותו ומועלין בו ,ואף דבבגדי כהן גדול

ר"ע מברטנורא .והקשה התוס' יו"ט ,אם כן ,כל הני דאין מועלין בהן

ילפינן הכא מקרא דגם אחר שנעשה מצותן מועלין בהן ,היינו דוקא בגדי

משנעשהמצותודתנןלעיל,נמישייךלומרדמועליןבהןבהאיגונא,ואמאי

כהןגדולדאיכאגזרתהכתוב,אבלבגדיכהןהדיוטלאילפינן,דאםכןהיו

נקטדוקאדישון.והמלאכתשלמההביאמהשהקשההר"סעייןשם.וכןמה

טעוניםגניזה.ותירץהשערהמלך )שם(,בשםשיטהלאנודעלמי )קידושין

שהקשהעליוהר"ריהוסף,דהמזיקאתההקדשאינוחייבקרבןמעילה,וכל

שם( ,דבגדי כהונה אף אחר שבלו לא חשיב נעשה מצותן ,כיון דהא דאין

שכן הגורם היזק להקדש ,עוד כתב ,דאפילו אות אחת מפירושו לא נזכר

ראויים ללבישה אינו אלא מחמת שבלו ,אבל אם היה משגיח עליהם היו

במשנה.

עדייןראוייןלמצותן,ואםכןלאהוהאלאחסרוןשאינויכולללבשן,ודוקא

כב(רש"י ד"ה דישון מזבח הפנימי ,בתוה"ד ,דהכא לא כתיב ושמו כמו

בגדיכהןגדולדאסורלהשתמשבהם,חשיבנעשהמצותן.

שכתוב בדישון מזבח החיצון .העיר בהערות הגרי"ש אלישיב ,דלעיל )ט(.

טז(גמ',תרומתהדשןועגלהערופהשניכתוביםוכו'.כתבותוס'ישניםיומא

מבואר,דבדישוןמזבחהחיצוןאיכאמעילהמשוםדצריךכהןלהרמתהדשן

)ס (:ד"ה ועגלה ,דהא דקאמר דעגלה ערופה אחר שנערפה חשיב נעשית

והוצאת הדשן ,ואם כן הוה ליה לרש"י לומר ,דטעמא דאין מעילה בדישון

מצותה,היינודוקאלמאןדאמר"ירידתהלנחלאיתןאוסרתה",אבללמאן

מזבחהפנימיוהמנורהמשוםדלאבעוכהן].ולכאורהנראהלבאר,דכוונת

דאמר "עריפתה אוסרתה" ,לא שייך לומר דנעשית מצותה בעריפה ,דהא

רש"י במה שכתב "דלא כתיב ושמו" ,היינו דבדשן מזבח החיצון יש דין

האיסורבאעלידיהעריפה.

מיוחד ,להוציאו כדי לשימו במקום המיוחד לו ,אבל בדישון מזבח הפנימי

יז(גמ' ,שם .הקשו הרש"ש )פסחים כב ,(:והתקנת עזרא ,אמאי לא אמרינן

והמנורה אין דין מיוחד בשימה שלהם ,אלא דכיון שצריך לפנותם אמרה

דאיכא נמי שור הנסקל ,דאסור בהנאה אף אחר שנסקל ,ונעשית מצותו.

תורהלפנותםלמקוםהדשן,וזהכונתודלאכתיבביה"ושמו",ולכךאיןבו

והוסיפו ,דקושיתם לפי מה שכתבו תוס' בתמורה )לג (:ד"ה הנשרפין ,דאף

מעילה ,דלא חשיב קודם שנעשית מצותו ,כי אין מצוה בעצם ההוצאה,

בשאראיסוריםכיוןדנעשהמצותןהלךאיסורן.אבללפיהתוס'ישניםיומא

והואבאמתהטעםדאיןצריךכהן[.

)ס(.ד"המשום)בנמשךלעמודב(,דמחלקיםביןקדשיםלשאראיסוריםאתי

כג(מתני' ,המקדיש דישון בתחלה מועלין בה .פירש רש"י ד"ה המקדיש

שפיר .ותירץ הקובץ שיעורים )חלק ב סימן כא אות ז( ,דדוקא בדבר שכל

דישון ,לאחר שהניח דישון מזבח הפנימי והמנורה במקום שמניח תרומת

איסורו הוא מחמת המצוה ,דהיינו משום שעומד למצותו וכעגלה ערופה

הדשן של מזבח החיצון וכו' .וכתב המלאכת שלמה ,דלפירושו לא נתיישב

שעומדת לכפרה ,שייךלומר דנעשית מצותו ומותר ,אבל בשור הנסקל אין

לשון"המקדיש"ולשון"בתחלה".ובפירושקדמוןפירשכרש"י.וביארהלשון

האיסור מחמת מצות הסקילה ,וסיבת האיסור לא נתבטלה אחרי הסקילה.

דקתני "דישון בתחלה מועלין בו" ,דהיינו מועלין באותו שהניחו על בית

ועלפיזהמיישבאףבפטרחמורלאחרעריפה,עייןשם.ועייןעודבהערות

הדשן שהיה מתחלה ,שבתחלה כשנכנס לעזרה היה מרים תרומת הדשן

הגרי"שאלישיב.

מעלמזבחהחיצון,ואחרכךנכנסלפנים,ומדשןמזבחהפנימיוהמנורה.

יח(רש"י ד"ה דאי קלט ,בתוה"ד ,דקרקע השית מקדש להו .תמה בהערות

כד(תוס' ד"ה המקדיש ,יש מפרשים במקדיש אפר כירתו ואין נראה וכו'.

הגרי"שאלישיב,איךרצפתהשיתיכולהלקדשןאחרשפקעמהםהקדושה.

ותירץהמעיליעקב,דאפרגרעמזבל,דבזבלאפשרלזבלשדותהקדש,מה

]ואולי יש לבאר ,דהקדושה אינה מצד עבודת הניסוך שבהן ,אלא קדושה

שאיןכןאפרלאחזילמידי,ולכןסלקאדעתךדאיןמועליןבו.ואכןבחידושי

חדשה,דכיוןדהגיעולשיתויהאבהםדיןשריפהכדילפנותהשית,חלבהו

הגר"א )על המשניות( ,פירש כיש מפרשים ,וביאר ,דנקט "דישון" לומר

קדושהמכחמצוהזו[.

דאפילו אפר פתילה חזי למידי ,ואתא לאשמועינן דטעמא דאין מועלין

יט(גמ',איכאדאמרילימאמתני'כרביאלעזרברר'צדוקוכו'.כתבוהתוס'

בדישון מזבח הפנימי והמנורה אינו משום דלא חזי למידי ,אלא משום

ד"ה נותר ,דהאי לישנא לא חש לדיוקא דלישנא קמא דמתני' דלא כרבי

דנעשית מצותו .ובתוס' יו"ט הוכיח ,דאף הרמב"ם פירש כן .וכתב התקנת

אלעזר בר צדוק .וביאר בהערות הגרי"ש אלישיב ,דסבר ,דאף דיש בנסכים

עזרא ,דלפירושזהתיבת"בתחלה"תתפרשכבמנחות )נב"(.פרהעלםדבר

דין שריפה במקום קדוש ,אינו מוכיח דיש בהם מעילה ,כיון דיש לומר

שלציבורושעיריעבודהזרהבתחילהמגביןלהם".

דשריפתם כדין שריפת נותר ,דאף שטעון שריפה ,לית ביה מעילה כדלעיל

כה(בא"ד ,ועוד בסמוך דקבעי מנורה מנא לן וכו' .עיין בחידושי מרן רי"ז

)ב ,(.והיינו משום דשריפת הנותר אינה עבודה לצורך גבוה ,אלא משום

הלוי )ריש הלכות תמידין ומוספין מ :מדפי הספר( דתירץ קושיתם .ובאמת

ביעורהנותר.והביא,דבסוכה )מט(.איתא,דמתני'מציקאיכרביאלעזרבר

פירוש זה שדחו התוס' הכא הוא פירוש הר"י בתוס' זבחים )מו (.ד"ה

ר'צדוק,משוםדנעשיתמצותו.ופירשרש"י)שם(ד"השנעשיתדניסוכוהוא

מועלים.וכןביומא)נט(:ד"הוהרי.
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ח(גמ',אבלהניעופותכיוןדאיןמוםפוסלבעופותאיןלעופותפדיון.פירש
דףיבע"א

רש"י ד"ה אמרי ,דכי היכי דאין לעופות פדיון הכי נמי לית בהו קדושה

א(]רש"יד"האלאדישון,שהיהמניחווכו'ושיהומועליןבווכו'.לכאורה

במחוסר זמן .והקשה הקרן אורה ,וכי מועלין במחוסר זמן משום דיש לו

נראה לפרש ,דכוונתו דכשנדע מנלן שמניחו ממילא ימעלו בו ,משום דאי

פדיון,האאינואלאכיוןדקדושקדושתהגוף,ואםכןאףבעופות ימעלאף

אפשר דלא לידבק ביה פורתא ,כמו שפירש לעיל )יא (:ד"ה המקדיש

דלית בהו פדיון ,כיון דמכל מקום קדשי קדושת הגוף .והוכיח דחלה עליהן

]לגירסת הצאן קדשים אות א[ .ואין להקשות ,דליבטיל ברוב ,ועוד דבעינן

קדושת הגוף דהא לרבי שמעוןהשוחטן בחוץ לוקה .ועוד ,דאםאינה אלא

שיעורלמעילה.דישלומר,דכיוןשנעשהמקשהאחתעםדשןמזבחהחיצון

קדושתדמיםהיהלהםפדיון.עודהביאמהשכתב הרמב"ם )פ"בממעילה

דינוכדשןמזבחהחיצון.ועוד,דדינולהניחואצלדשןמזבחהחיצוןעושהו

הט"ז(דעופותדמולחטאותהמתותדאיןמועליןבהן.והקשה,מה הדמיון,

חלקממנו[.

אדרבהטפיהוהלןלדמויינהולאלודרועותעדשיסתאבוויפדו ,דישבהם

ב(רש"י ד"ה אימא אידי ואידי ,בסוה"ד ,דהאי דכתיב ודשנו את המזבח

מעילה,דכלשכןעופותדאינהוגופייהויהוראוייםלאחרזמן.ותירץ,דעל

ההואבשעתמסעותקמיירי.הקשוהרש"שוהחקנתן,מאיקשיאליהמהאי

כרחך צריך לומר ,דלרבנן בעינן דוקא או שיהיה עליהם קדושת הגוף או

קרא ,הא האי קרא במזבח החיצון כתיב ,וכדפירש רש"י בפירוש התורה

קדושתדמיםמיד,ולכךבמחוסרזמןוכלהנידרועותאיכאבהומעילה,כיון

)במדברד,יג(.ועודהקשההחקנתן,דאףאיאייריבמזבחהפנימי,האבהאי

דחזוהשתא לקדושתדמיםאםיפולבהםמום,אבלתוריןשלאהגיעזמנן,

קראלאכתיב"אצלהמזבח",ואכתילאידעינןדמקומואצלהמזבח.ולכך

נהי דקדשי קדושת הגוף ,מכל מקום כיון דהשתא לא חזו למידי ,לית בהו

כתב,דנראהדתלמידטועהכתבו.

מעילה .ואפשר דבהא איפלגו רבנן ורבי שמעון ,דלרבי שמעון דמועלין

ג(תוס'ד"המנורהמנלן,בתוה"ד,בגזרהשוהדשןדשןוכו'.והקשהבשיטה

במחוסר זמן ,היינו משום דראוי לאחר זמן ,וכמו שאמר לענין שחוטי חוץ,

מקובצת )אותלו(,דלאמצינו"הדשן"גבימנורה,עייןשםדהעלהכפירוש

ולכךאףבתוריםמועלין,אבלרבנןליתלהוהאיסבראדראוייןלאחרזמן,

רש"י ד"ה הדשן ,דמריבויא דה"א קדריש .אמנם היעב"ץ תירץ כוונתם,

והאדמועליןבמחוסרזמןהיינו משוםדראויהשתא לקדושתדמיםלפדות

דבמנורה כתיב "והטיב" ,וכיון דמשמעות אחת להם ילפינן בגזרה שוה

על ידי מום .וכתב ,דלפי זה יש ליישב ,מה שדקדקו התוס' ד"ה בשלמא,

כדאשכחןבמכות)יג,(:גבי"ושבהכהןזוהיאשיבהזוהיאביאה",וכןתירץ

אמאילאקאמראףלרבישמעוןדטעמאמשוםדדמילמחוסרזמן.

הרש"ש ,אבל הקשה דכיון דדשן דהכא אינו מופנה ,אם כן מנא לן ללמוד

ט(גמ' ,מי איכא מידי דמעיקרא לא אית ביה מעילה וכו' .הקשה בפירוש

למנורהממנו,דלמאנילףלמנורהמדשןדכתיבגביהוצאתהדשןשהואאל

קדמון ,הרי קדשים קלים לפני זריקת דמים אין מועלין בהם ,ולאחר זריקת

מחוץלמחנה.ותירץ,דאמרינןביבמות)נד,(:איידידכוליהקראלדרשהוכו'.

דמים מועלין .ותירץ ,דלא דמי ,דהכא ממילא אתיא ,מה שאין כן קדשים

ד(מתני' ,בני יונה שעבר זמנן לא נהנין ולא מועלין בהן .כתב העולת

קלים] .עיין בדבריו שיש בהם שיבוש ,וכתבנום כמו שהביאם במלאכת

שלמה,דאייריבהקדישןקודםשעברזמנן,דאיהקדישןאחרכךמועליןבהן,

שלמה)בפירקיןמשנהג([.

דלאחלעלייהו קדושתהגוףלרבישמעון,דסביראליהבתמורה )יט,(:דכל

י(רש"י ד"ה והא איכא דם ,דמעיקרא לאלתר כשנשחט קודם שנזרק וכו'.

מידי דלא חזי לגופה לא נחתא ליה קדושת הגוף ותמכר שלא במום ,וכיון

ובשיטה מקובצת )אות כב( כתב ,דלשון הרא"ש ,קודם שנתקבל בכלי.

דלאחלאלאקדושתדמיםודאימועלין.

]ודבריוצרכיםעיון,דהאאיןמעילהבדמיםעדשיצאולנחלקדרון).א.ב.[(.

ה(גמ' ,בשלמא רבי שמעון כדקתני טעמא שהיה וכו' .עיין באות הקודמת
בשםהעולתשלמה,והקשהלפיזה,מהצריךלהאיטעמא,תיפוקליהדרבי

דףיבע"ב

שמעוןסברבתמורה)יט,(:דאשםבןשתיםוהביאבןשנה,אףדחזיאחרכך

יא(גמ' ,המקיז דם לבהמת קדשים אסור בהנאה ומועלין בו .פירש רש"י

אינוקדושקדושתהגוף,וקדישקדושתדמיםוהכינמיגביתוריןשלאהגיע

בברכות )לא (.ד"ה אסור בהנאה ,בתוה"ד ,מועלין כלומר אם נהנה מביא

זמנן,ולכךמועלין.והביאדתירצותוס'זבחים)קיד(:ד"ההיתר,דתוריןקודם

קרבן מעילה .וכתב הצל"ח )שם( ,דכונתו בהא דאמר דמביא קרבן מעילה,

זמנן,כיוןדלאחזולשוםקרבן,חלעלייהוקדושתהגוףדילפינןמבכור.

לאפוקידלאתימאדהאדמועליןהיינומדרבנן,אלאדמועליןבומןהתורה.

ו(גמ' ,אלא רבנן מאי שנא ממחוסר זמן .כתב בהערות הגרי"ש אלישיב,

וצייןלתלמידירבינויונה)כב.מדפיהרי"ף(,שהביאדישספריםשכתובבהן

דשיטת תוס' בתמורה )יט (:ד"ה אף ,וזבחים )קיד (:ד"ה היתר ,דאף שאסור

"ומועליןמדרבנן",ודחהאותה,ועייןלקמןאותיג.

להקדישמחוסרזמן,מכלמקוםאםעברוהקדישקדיש,דילפינןליהמבכור.

יב(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,כתב האבן האזל )פ"ז ממעילה הי"א(,

ולפישיטתםאתיאקושיתהגמ'בפשיטות,דכיהיכידבכלמחוסרזמןחייל

ששמע להקשות ,דהכא משמע דבמקיז דם מועלין מעילה גמורה לחייב

הקדש ,הכי נמי ליחול בתורים .אבל שיטת רש"י בבכורות )כא (:ד"ה לילף

חומשואשם,ומאישנאמקדשיםשמתודיצאומידימעילהדברתורה,וכתב

מקדשים,דאיןקדושהחלהאמחוסרזמןאףבדיעבד.וכןשיטתתוס' )שם(

דאמר לתרץ בזה ,דכמו שאפשר להוציא דם על ידי הקזה ,אפשר להשיבו

ד"האף מחוסרזמן .ולפישיטתםצריךלפרשדקושייתהגמ'משארמחוסרי

להבהמה על ידי כלי המוכשר לכך ,כמו שעושין בימינו ,הלכך כל זמן

זמן ,כגון בכור דקדוש לפני זמנו ,וכן ולדות קדשים דקדושים בלידתן

שהבהמה חיה אין לדם דין מת .ובהערות הגרי"ש אלישיב העיר ,דאם כן

כדאיתא בחולין )צ ,(.וכן אותו ואת בנו דחשיב מחוסר זמן כדאיתא )שם

מאי מקשינן מחלב ,הא חלב לא שייך להחזירו לגוף .ועוד ,דלא מסתבר

עח ,(.וחייל קדושה עליה .ועיין במנחת חינוך )מצוה רצג אות ו( שדייק

דמחמתשיכוללערותהדםלבהמהיחשבקדשיה',דהשתאאיןלהתורת

בלשון הרמב"ם )פ"ג ממעילה ה"י( שהשווה מחוסר זמן לבעל מום עובר,

מזבח ,דהרי יכול לערותו גם לבהמה אחרת ,אלא על כרחך דאינו טעם

דבדיעדחלהעליוקדושה.אמנםהמראהפנים)עלירושלמיראשהשנהפ"א

שיהאבומעילהכשאינובבהמה.ולכךכתבלתרץ,דכיוןדהדםשהוקזלא

ה"א(כתב,דלדעתהרמב"םלאחלהקדושתהגוףבמחוסרזמן.

חזילמזבח,אםכןראוילפדותו,ואיתליהקדושתדמים,וכמושכתבותוס'

ז(רש"י ד"ה אלא לרבנן ,בתוה"ד ,ממחוסר זמן דבהמה דקיימא לן שנכנס

בכורות )כו(.ד"ההתולש ,גבישופרשלעולה.והוסיףדאףדמבוארבחולין

לדיר להתעשר כדאמרינן פרק מעשר בהמה וכו' .תמה המשנה למלך )פ"ב

)קלה ,(.גבי ראשית הגז של קדשים ,דאי אפשר לפדותו כיון דבעי העמדה

ממעילההט"ז(,דהאההיאדמחוסרזמןנכנסלדירלהתעשר,אינואלאלרבי

והערכה ,לענין דם יש לומר ,דכיון שיש לבהמה קדושת מזבח ,בטל הדם

שמעון דיליף העברה העברה מבכור ,ורבנן פליגי עליה ,ובהדיא אמרינן

לגביהבהמה,ואיןצריךהעמדהוהערכה,וכמושכתבו תוס'בבכורות )שם(

בבכורות )נו ,(.אההיא דהלקוח חל על מחוסר זמן ,זו אינה משנה ,ואם

לצדאחד.ועייןשם.

תימצילומרמשנהרבישמעוןהיאוכו'.וכןמבואר)שםכא(:דהיינודוקא

יג(גמ' ,שם .הקשה הצל"ח בברכות )לא ,(:מהו כפל הלשון "אסור בהנאה

לרבישמעון.ועייןמשמרותכהונה,ותקנתעזרא.

ומועליןבו",האפשיטאדאםמועליןבואסורבהנאה.ותירץ,דאיהוהאמר

ה
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זית ליכא להאי טעמא ,ולכך הסיק ,דודאי צריך לגרוס בתוס' "כדפרישית",

רק דמועלין בו ,הוה אמינא דאינו אלא מדרבנן ,אמנם כיון דאמר דאסור

וכונתםלמהשכתבוהםלעילמינהדהיהפוחתדמיו.

בהנאה ,והוסיף דאין מועלין ,אתא לומר דמועלין מדאורייתא ,ועיין לעיל
אות יא .עוד תירץ ,דהאי דינא דהמקיז דם ,כולל כל הקדשים ,בין קדשי
קדשיםוביןקדשיםקלים,ובקדשיםקליםליכאמעילהגםבדםהקזה,דלא

דףיגע"א

יהא חמור דם היוצא מחיים מגוף הבהמה ,שאין בה מעילה אלא לאחר

א(רש"יד"האילןמלאפירות,בתוה"ד,ובבכוריםלאמיתוקמאשהריאינם

זריקה,ואמנםאףדליכאבהומעילהאיכאאיסורהנאהדאורייתא,ואםכן

קרבים לגבי המזבח .אמנם ר"ע מברטנורא  פירש ,דאילן מלא פירות ראוי

מילימיליקתני,דהמקיזבבהמתקדשיםאסורבהנאה,היינובקדשיםקלים,

למקדשלביכורים,ולאלבדקהבית].וכןפירשרבינוגרשם[וכתבהחקנתן,

ומועלין בו ,היינו בקדשי קדשים .ועיין מה שתירץ המצפה איתן בברכות

דדקדק בלשונו לתרץ קושית רש"י ,שכתב "ראוי למקדש ביכורים" וכו',

)שם(.

דהיינו דהא דנקטה המשנה "כל הראוי למזבח וכו'" לאו דוקא ,דהוא הדין

יד(תוס' ד"ה המקיז דם ,ואם תאמר הכתיב לכפר ודרשינן לכפרה נתרבו

ראוילמקדשכגוןביכוריםדטעוניםהנחה,והאדנקט"למזבח"משוםאחריני

וכו'.וכןהקשותוס'יומא )יט(:ד"ההוא .והוסיפו,דליכאלמימרדאינואלא

נקט.והתוס'יו"ט הקשה,איךשייךכלללאוקמהבביכוריםהאביכוריםלא

מעילהמדרבנן,דתנןלעיל )יא,(.דםמתחלהאיןמועליןבויצאלנחלקדרון

שייכי בשל הקדש ,דהא לא חייבה תורה אלא "ביכורי אדמתך" .ותירץ

מועלין בו ,ומעילה דנחל קדרון הויא מדרבנן ,ומשמע דמעיקרא אפילו

הרש"ש ,דכיון דטעונים הנחה לפני המזבח ,שפיר מיקרי ראוי למזבח ,ומה

מדרבנןליכאמעילה.

שאחר כך נוטלין הכהנים משלחן גבוה קזכו ,כמו בשר החטאת והאשם

טו(בא"ד,שם.אבלתוס'ברכות )לא(.ד"ההמקיז ,לאהקשומכחהדרשא

ודומיהן.

דלכפרה נתתיו ולא למעילה ,אלא מהא דאיתא בעבודה זרה )מד ,(.דהדם

ב(תוס' ד"ה מועלין בהן ובמה שבתוכו ,בתוה"ד ,לכן פירש רבינו תם כגון

נמכרלגנניםלזבל,אלמאדאיןמועליןבו.ותירצו,דהאד"איןמועלין",היינו

שעקר חוליא וכו' .כתב הברכת הזבח ,דלפי זה הא דמועלין בגידולין לרבי

לאחר זריקת דמים ,וכבר נתכפרו בעלים מה שאין כן הכא .ותמה על

יוסי,היינונמיכשיתלשו.והביא ,דבחידושיהרמב"ןבבאבתרא )עט(.כתב,

דבריהםבהגהותמלאהרועים )שם(דמשמעמדבריהםדלפניזריקהדעדיין

דישלהעמידהשישכותלבניןבבורותלהבהן,וישמעילהבתלושולבסוף

לא נתכפרו איכא מעילה ,ובהדיא אמרינן במעילה )יא ,(.הוא לפני כפרה

חברו,כדמוכחבמעילה)כ.(.

כלאחרכפרה,ואדרבהלפניכפרהאפילורבימאירורבישמעון מודודאין

ג(מתני' ,אבל אם הקדיש בור ואחר כך נתמלא מים וכו' מועלין בהן ואין

בו מעילה .וסיים,דדבריהםתמוהים מאוד ,והעיקר כרש"י )שם(ד"ה אסור

מועלין במה שבתוכם .כתבו תוס' ד"ה אבל אם הקדיש ,דהקדש אינו קונה

בהנאה ,דמחיים יש בו מעילה ,וכשיטת תוס' הכא ,ותוס' יומא )נט (.ד"ה

בחצר כיון דחצר משום יד איתרבאי ואין יד להקדש .והקשה התוס' יו"ט,

הוא.

דמסקינן בבבא מציעא )יב ,(.דאף דמשום יד איתרבאי ,מכל מקום לא גרע

טז(גמ' ,מתיב רב המנונא חלב המוקדשין וביצי תורין וכו' .הקשה העולת

משליחות ,ואם כן למה לא תהיה שליחות להקדש ,הא הני כהני שלוחי

שלמה,דלאדמואהדדי,דחלבוביציםעומדיםלפרושמגופה,מהשאיןכן

שמים הם ,וכשהגזבר עומד בצד דהויא חצר המשתמרת תקני להקדש.

דם.

ותירץהתפארתישראל)בועזאותד(,דהכאכיוןדהגזברלאאמרזכתהלי

יז(גמ' ,מתיב רב משרשיא הזבל והפרש שבחצר אין נהנין וכו' .פירש

שדי,לאקניבחצר.עייןשםעוד,ועייןעודבצאןקדשים.

הרש"ש,דזבלהואמהשמוציאהומשליכהבחוץ,ופרשנקראכשהואעדיין

ד(מתני' ,ואין מועלין במה שבתוכם .הקשה התוס' יו"ט ,מאי שנא הני

במעיה וכדכתיב בקרא "וקרבו ופרשו" ,ולכך לא פריך אלא מפרש דלא

מביצת תרנגולת וחלב חמורה ,דתנן לעיל )י ,(:דאית בהו מעילה .ותירץ,

קיימא בלא פרש ,ומכל מקום אין מועלין .אבל עיין עוד בשיטה מקובצת

דמתניתין דלעיל דלא כי האי תנא .והרש"ש כתב ,דלא קשיא מידי ,כיון

)אותכ(.

דהתםמייריבחלבשהיהבדדיה,וביצהשהיתהבמעיה,בשעהשהקדישם.

יח(גמ' ,הכא נמי לא מקיים בלא פרש .פירש רש"י ד"ה הכא נמי ,דלא

והתפארת ישראל )בועז אות ד( תירץ ,דחלב וביצים מינה קא רבו ,דהיינו

מקיימא בלא קצת פרש במעיה .וביאר העולת שלמה ,דכיון שהגוף צריך

מגוףההקדששהקדיש,מהשאיןכןהנידמעלמאאתו,ואפילופירותאילן

למקצתפרש,חשיבכולוחלקמגופה,והכינמיבדם,כיוןדלאמקיימאבלא

ועשביםלאהיועומדיםבגוףההקדשקודםשצמחוויצאולחוץ,מהשאיןכן

דםכלל,חשיבכולוכחלקמגופה.

חלבוביציםמפקדהוופקידיבגוףההקדש,והוהאוכלאדאיפרת.

יט(בא"ד,ומאיקאמרוהאגיזהעצמהשריא.בתוס'בכורות)כה(.ד"השער

ה(תוס' ד"ה הפועלין שבו יאכלו ,בתוה"ד ,לכך נראה לפרש ואחרים

הוסיפו ,דאין לומר דהא דשריא הגיזה מדאורייתא היינו בנשר ,אבל גוזז

מתנדבין כן כלומר ואחרים בעלי בתים וכו' .וכן פירש הרמב"ם בפירוש

במתכוין אסור ,חדא דמתכוין דדם כנשר דגיזה ,ועוד ,דמוכח )שם כו,(.

המשנה .ור"ע מברטנורא הביא פירוש רש"י ,וכתב שהוא מגומגם ,ופירש

דמדאורייתא שרי אפילו גזז במתכוין .ועוד הקשו ,בההיא דחולין ,אם

כהרמב"םדישרהוא.וכתבהמלאכתשלמה בשםהר"ריוסף,דלאידעמה

נפרשה כפשוטו ,למה לי קרא לדם פסולי המוקדשין דשרי בהנאה ,הא אף

ישרו ,דמה אמרה המשנה דמתנדבין כן .ותו ,מה אמר "ואחריםמתנדבין",

בקדשיםמותרהדםבהנאהמשנעשיתמצותו,והתםדליכאמצוהלמהיהא

הא הוה ליה למימר "ויש מתנדבין להם" אף דגם האי לישנא לא היה

אסור .עוד הקשו ,מאי קאמר "הואיל ואסירי בגיזה ועבודה" ,הא לאחר

מיושב.ותו,מהצריךלהתנדבלכך,כיוןשישלובהמותהרבהשיניקואת

שחיטהמותרלגזוזולעבוד,דמזביחהואילךהכלמותר.

הולד.ותו,מהשייךלומרלשון"נדבה",כיוןשאינואלאטובהלחבירו,ולא

כ(מתני',אבלבקדשיבדקהביתהקדישתרנגולתמועליןבהובביצתהוכו'.

מתנדבלהקדש.עודכתב,דלפירושר"יבעלהתוס' ]ולפנינוהואבתוס'ד"ה

הקשההאורשמח)פ"הממעילהה"י(,האאיכאלמאןדאמרדבעינןהעמדה

אתיא )בנמשך לעמוד ב'( ,בשם רבינו פרץ[ דפירש ולד המעושרת שנולד

והערכה בבדק הבית ,וחלב וביצים לאו בני העמדה והערכה נינהו ואמאי

לאחר שהוקדשה ,אתי שפיר לשון מתנדבין .וכתב ,דלפירוש התוס' ,אתי

מועלין.ועייןמהשתירץ.

שפירמהשקשה,דצריךלעשרותוךשנתו,דאיןמעשריןמןהחדשעלהישן,

כא(תוס'ד"הכלהראוילמזבח,בתוה"ד ,ודבשהיינוכלמינימתיקה.כתב

ואיךילדהבתוךשנתו.אבללתוס'אתישפיר,דכברעישרובאמתהיאאחר

בהגהות רז"ו מבאסקוויץ ,דכן מוכח בשבועות )יב ,(:מהא דמקשינן דבנות

שנתה .והתפארת ישראל )בועז אות ה'( ,הקשה עוד לפירוש הרמב"ם,

שוחאסורותלמזבחדכתיבכלשאורוכלדבשוכו'.

דאיירישנולדקודםוהולדחולין,דאםכןמאיקאמשמעלןמתניתין].אכן

כב(בא"ד ,וגפןלייןלנסכיםואיןראוייםלבדקהביתכדפרישית.התוס'יו"ט

הרמב"ם כבר תירץ לה )בפ"ג ממעילה הי"ב( ,דאשמועינן דראוי לאדם

הגיהוגרס"כדפירשרש"י",דהיינופירושרש"ילקמן)יג(.ד"האילן דכתב,

להתנדבכן[.

דעציגפןאיןראויןלשוםבניןכידקיןהן.והקשהעליובברכתהזבח,האגבי

ו(תוס' ד"ה אתיא ,בתוה"ד ,תדע מדאיצטריך לכתוב ולא תגוז וכו' תיפוק

ו
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ליהמדאמרגביפסוליהמוקדשיםתזבחולאגיזה.הקשוהקרניראם הכא,

כלל לקרקע אלא מונח עליה והרוח מזיזו .והתקנת עזרא כתב דדברי

והמשנה למלך )פ"חממעילהה"ז(,האמקראד"תזבחולאגיזה"לאשמעינן

התפארתיעקבהםנגדכמהמשניותבמכילתין,וחדאמינייהולקמן )עמוד

אלאעשה,ולכךאיצטריךקראד"לאתגוז"למלקות.ותירץהחקנתן ,דכיון

ב( ,דהמקדיש את החורש מועלין בכולה] .דהיינו אף במה שהיה מחובר

דאיסור"לאתגוז",אינואלאעלמעשההגיזהאבלהגיזהשריא,כמושכתבו

בשעתההקדש[.

לעיל )יב (:ד"ה חלב המוקדשין ,אם כן הא דאסרה תורה לגזוז אינו אלא

יג(]גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,ואולי יש לומר דהרמב"ם אליבא

משום דדמי לעבודה ואינו אלא גילוי מילתא דגיזה הוה בכלל לאו ד"לא

דהתפארת יעקב ,למד שיטתו מהא דמשני ריש לקיש לקמן )כ ,(.גבי תלוש

תעבוד" ,אם כן אף בלא קרא דלא תגוז איתא מלקות .והתקנת עזרא כתב

ולבסוף חיברו ,דאם הקדישו ולבסוף בנאו יש בו מעילה ,ומבואר ,דאזלינן

דתירוצודחוק,ועייןשםמהשתירץבאריכות.

בתר שעת ההקדש ,אף דהשתאמחובר הוא ,ויש לומר דהוא הדין להיפך,

ז(בא"ד) ,בנמשךלעמוד ב'( לכך נראה למורי וכו' דודאי אותה אם דחולין

כשהקדישמחובר,דלאיהאמעילהאףאחרשנתלש.ולשיטתולכאורהאתי

וכו' .הקשה הצאן קדשים ,השתא דילפינן מגזרה שוה ד"אמו אמו" דאמו

שפיר טפי לשון הגמ' שם ,דבית של מערה פסיקא ליה דלית ביה מעילה,

דגביקדשיםהיאאםדחולין,אםכןגזרהשוהד"העברההעברה"למהלי,

דהיינואפילובתלשואחרכך).א.ב.[(.

מהיכי תיתי לומר דולד מעשר מותר לינוק מאמו שהיא מעשר ,הא ליכא
למימרמדכתיב"תחתאמו"דמשמעאפילוהיתהאמוקדושה,וכמושכתבו

דףיגע"ב

תוס' לעיל ,דהא מגזירה שוה ד"אמו אמו" מוכח דהיא אם דחולין .וסיים,

יד(מתני',מעייןשהואיוצאמתוךהשדהשלהקדשלאנהניןולאמועלין.

דצריךעיון,וישליישבבדוחק.

פירש רש"י ד"ה מעיין היוצא ,שהמעיין נובע מתוך שדה של חולין ,אלא

ח(גמ',מאיטעמאאמררבאחדבויבראמיוכו'.כתב רש"יד"ההפועלין,

שיוצאומושךבתוךשדהשלהקדש.וכןפירשורבינוגרשם ור"עמברטנורא

דגביפועליןמיעטקראבפירושרעךולאהקדש.אבלתוס'ד"המאיטעמא

בשם "רבותיו" .ותמה התוספות חדשים )במשניות( ,מה הכריחם לפרש כן,

כתבו ,דקרא ד"דישו שלך וכו'" קאי אפועלים ואיתקש פועל לשור כדאמר

ולאפירשוכפשטאדלישנא,דמשמעשהמעיןנובעבשדהשלהקדש,ונמשך

בבבא מציעא )פט .(.ותמה עליהם החשק שלמה בבכורות )ט ,(:הא בפועל

בשדה של הדיוט ,ואין מועלין כיון שלא הקדיש המעיין ,ולא הוי כגידולי

כתיב"רעך"בגופיה,וכדפירשורש"יורבינוגרשום.וכתבהתקנתעזרא,דיש

הקדש,אלאשנראהכגידוליהקדשכיוןשהואנובעמתוכו,ולכךאיןנהנין.

לומר דתוס' סברי ,ד"רעך" לא ממעט אלא כרם עכו"ם כדאיתא בבבא

והביאשכןפירשהרמב"ם )פ"הממעילהה"ו(.וכןכתבבחידושיהגר"א )על

מציעא)פז,(:לפימהדקיימאלןדגזלעכו"םאסור.אבלרש"יסברדמ"רעך"

המשניות( ,דהלשון לא משמע כרש"י ,אלא שנובע מתוך שדה של הקדש.

ממעטינןתרויהו.

וכתב התקנת עזרא ,דלרש"י וסייעתו דלא פירשו כרמב"ם ,מעיין הנובע

ט(גמ',דישושלךולאדישושלהקדש.פירשרש"יד"הדישו,כלומרכידש

משדהשלהקדשמועליןבובמיםשבתוךשדהשלהקדש.ואיןלפרשדלא

בשלךלאתחסום,אבלכידשבשלהקדשאתהחוסם,דענינאכולהבחולין

פירשוכרמב"םמשוםדסברידבנובעמתוךשלהקדשאיןנהניןמהמיםאף

קמיירי.אבלהרמב"םבפירושהמשנה פירש,ד"דישו"משמעדיישהראוילו

שיצאו חוץ לשדה ,דודאי אין הדעת סובל דכשיוצא מעיין משדה הקדש,

לשור הוא דלא תחסום ,אבל דייש של הקדש שאסור לו ,חסום .וכן כתבו

והולך ונמשך כמה מאות פרסאות ,ובסוף נופל גם לים הגדול יהא אסור,

תוס'בבבאמציעא)צ(.ד"ההדשות.

ועיין שם שהוכיח כן .וכתב ,דאין להקשות מהא דאיתא בחגיגה )כב,(.

י(גמ' ,שם .הקשה הקרן אורה ,למה לי קרא למעט הקדש ,מהיכי תיתי

דארעא כולה חלחולי מחלחלא ,כיון דגבי הדיוט שנובעים מים בשדהו לא

דפרהשלחוליןתהיהמותרתלאכולשלקדשים,האגביפועלכתבותוס'

יוכלולשאובממנוכלבניהעולםאפילואםהשדהאינהמשתמרתשתזכה

ד"ה הפועלין ,דסלקא דעתך דיאכל כיון דהותר לו איסור גזל אצל הדיוט,

לו,והכינמיבהקדשחשיבמעייןשלהקדש.

אבל גבי פרה ליכא להאי טעמא .ותירץ ,דהוה אמינא דמשום צער בעלי

טו(מתני',שם.הקשההתקנתעזרא,איךתהיהמעילה,אואפילורקאיסור

חיים ,הותר גם בשל הקדש .והתקנת עזרא תירץ ,דסלקא דעתך שמחוייב

הנאה,במיםשלמעיין,האאחדמעשרהתנאיםשהתנהיהושעהואדמעיין

לפדות מעט כדי שיוכלו הפועל והבהמה לאכול כי היכי דסלקא דעתן

היוצאבתחילהבניהעירמסתפקיןממנו,כדאיתאבבבאקמא)פא,(.ואםכן

בחולין )קלה,(.גביראשיתהגזדקדשים.וכתבדשובמצאשכןכתבהשיטה

היאךיכולבעלהשדהלהקדישולאסורהמעייןהיוצאמהשדה,האלכלבני

מקובצתבבאמציעא)צ(.בשםרבינויהונתן.ועייןבדבריועוד.

העיר יש חלק בו ,ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו אפילו על ידי הקדש.

יא(גמ' ,הדש קלעילין בשדה הקדש מעל .כתב התקנת עזרא ,דנראה

ותירץ,דעלכרחךתקנותיהושעלאהיואלאברשותשלהדיוטכלזמןשהן

להוסיף תיבת "תניא" .עוד כתב ,דנקט קלעילין ולא הדש תבואה כבכל

של הדיוט ,אבל אם הקדישן הדר הדבר לדין תורה ,ועיין שם שהוכיח כן.

מקום ,דסלקא דעתין דכיון שאין דרך קטניות בדישה אין כאן דרך הנאה,

וביאר,דכיהיכישיכולהאדםלסתוםהמעיןשברשותוולבנותשםבנין,ואין

ואשמועינן דמכל מקום דרך הנאתו הוא ,כיון דמיעוט דיישי להו ,או דקא

מי שיכול לעכב בידו מפני תקנת יהשע ,כמו כן הרשות בידו להקדישו

משמעלןדבמעילהלאבעינןדרךהנאתו.עודכתבדהגאוןבעלאורשמח

ולאסרו עליו ועל כל העולם ,ויהושע לא תיקן אלא שכל העולם יהנו כמו

הראהלובגליוןהש"סשלו,שהגיהבמקום"קלעילין""קלאאילן"שהואמין

הבעלהביתעצמו,אבלכשמעכבהנאתהמיםמעצמוומאחריםודאימהני.

צמח.ובחידושיהרשב"אגיטין )לט,(.גרס"מלעין"].ולמסקנתהגמ'דאבקה

ועייןשםשהאריך.

מעלילה,אפשרדישלתרץדלאמעליאלאלקלעילין,אבללתבואהלא[.

טז(מתני',המיםשבכדשלזהבלאנהניןולאמועלין.פירשרש"יד"הולא

יב(גמ' ,שמע מינה אבקה מעלי לה .כתב הרשב"א בגיטין )לט ,(.דמוכח

מועלין ,דלא נתקדשו לניסוך המים למעילה עד שינתנו בצלוחית של זהב

מהכא דהא דאין מועלין במחובר ,היינו דוקא בעודו מחובר ,אבל אחר

דהיינו כלי מקודש לכך .וכתב העולת שלמה ,דצריך לומר דאף לא קידשו

שנתלש מועלין בו אף דבשעה שהוקדש היה מחובר .וכתב ,דכן יהא הדין

המים קודם לכן בקדושת פה ,דאם איתא דקידשום ,הוה בהו מעילה אף

בגידולי הקדש ,ובשער עבד ,לאחר שנתלשו .והביא דכן כתב בספר הישר

קודם קידוש כלי ,וכדתנן לעיל )ח .ט .י (.דמקדושת פה כבר איכא מעילה.

)סימן קלז( .וכן כתבו בחידושי הרמב"ן ,והר"ן ,והריטב"א )שם( ,וכן משמע

]ולכאורה צריך עיון ,אמאי באמת לא קידשום בקדושת פה ,מאי שנא

בתוס'הכאד"הומועליןדכתבו,כגוןשעקרחוליאמןהבורדישבהמעילה.

ממנחות[.

אמנם התפארת יעקב )גיטין שם( דייק בלשון הרמב"ם )פ"ה ממעילה ה"ה(,

יז(תוס' ד"ה אבל מועלין בג' לוגין ,בתוה"ד ,ויש מפרשים שהיה בו בכלי

דאזלינן בתר שעת ההקדש ,ואין מעילה אלא בתלוש בשעת הקדש .וביאר

הרבהמיםוקאמר דאיןמועליןעדשישתהשלשהלוגיןשהואשיעורניסוך.

דכיוןדילפינןמעילהמתרומה,דינהכתרומה,דאםהפרישבמחוברלאיחול

הקשההתקנתעזרא,האקיימאלןדאיןברירה,ויהאתלויבפלוגתאדרבנן

אףכשתלשאחרכך.ודחהראייתהרשב"אמאבק,כיוןדאבקאינומחובר

ורבי עקיבא לקמן )כא .(:עוד הקשה ,מהא דכתבו תוס' שבועות )יא (.ד"ה

ז
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והרילהקדשכיוןשאסורבהנאהמשוםדהוויהקדש,לאיכוללהיותחסרון

הואיל ,דכיון דיש שיעור להקרבת קטורת פרס בשחרית ,אין כלי שרת
מקדשת אלא לדעת .ואם כן הכא נמי ,אמאי ימעול בג' לוגין הראשונים.

דלכם ,וכיון דמפיק להו בחד קרא ד"ערבי" ,כי היכי דיוצא ידי מקדש ,הכי

ותירץ,דאוליאיירישלאנתןבצלוחיתהיותרמג'לוגיןבבתאחתאלאמעט

נמי יוצא ידי לולב .והוסיף דלפי זה ,אפשר דתנא קמא דפליג נמי מודה

מעט ,וכשהיו ג' לוגין נתקדשו שפיר ,ואחר כך הוסיף מים .והקשה ,דמכל

דמצות לאו ליהנות ניתנו ,אלא דסבר דערבה דמקדש לא ילפינן מ"ערבי",

מקוםכיוןשהוסיףאחרכךעודמיםנתבטלוהמיםשנתקדשו.ותירץ,דמיירי

ואם כן בערבהשללולב בעינן "לכם" ,וערבה של מקדשלא חשיב "לכם",

דלאהוסיף יותרמג'לוגיןוליכארוב.וכתבדשובראהבצאןקדשיםזבחים

כיוןדאסורבהנאה,ואיןלהדיןממון.

)קי (:דכתב ,דהא דאמרינן דאי הוה טפי מג' לוגין לא קדשינהו כלי כלל,

כב(]מתני' ,שבאשירה יתיז בקנה .פירש רש"י ד"ה יתיז בקנה ,שאם אינו

היינו דוקא לענין חיוב אם ניסך בחוץ להפסל בלינה ,אבל מעילה שפיר

יכול להגיע בידו לקן ,יפיל בקנה הקן לארץ ,אבל לא יעלה לאילן ויקחנו,

איכאבג'לוגיןמהןכדמוכחבסוגיין.

שלאיהנהמןהאילןוכו'.ובתוס'ד"היתיזבקנהכתבו,ולאיקחםבידו,אלא

יח(מתני' ,ערבה לא נהנין ולא מועלין וכו' .פירש רש"י ד"ה ערבה ,שהיה

מנענעועלידימקלויפול.לכאורהנראהדכונתםלפרשכפירושםלקמן)יד(.

סידורן בהר הבית וכו' .אבל הרמב"ם )פ"ה ממעילה ה"ו( כתב ,ערבה

ד"השבאשרה,ובעבודהזרה )מב(:ד"הוקתני,דאפילואםיכולליטלםבידו

הגדילה בשדה הקדש לא נהנין ולא מועלין .וכתב הראב"ד ,שהוא שיבוש,

בלא לעלות באילן אסור ,אלא צריך דוקא להתיז בקנה ,וכמו שפירשו שם

דהאלאאייראמתניתיןאלאעלאותהערבהשלאותומקוםשהיהלמטה

טעמא.אמנםבשיטהמקובצת )אותלב(גרסבדבריהתוס'הכא",ולאיעלה

מירושליםשיחדוהלשםמצוה.והכסףמשנה,תמהעלדבריושהואשיבוש

בידיודאםכןנהנהמןהאשרה",דהיינוכפירושרש"י,דאםיכולליטלםבלא

רקמשוםשפירששלאכפירושו.ובברכתהזבחתמהעלהרמב"ם,דלפימאי

לעלותבאילןשפירדמי,וצריךעיון).א.ב.[(.

דקיימא לן כרבי יוסי דמועלין בגידולי הקדש ,וכמו שפסק הרמב"ם )שם(,

כג(מתני',המקדישאתהחורשמועליןבכולו .פירשרש"יד"ההמקדישאת

למהלאימעלובערבה,וכיגרעמשדהמלאהעשבים.וכתב,דודאילכךכוון

החורשמועליןבכולו,בעציםובענפיםובנביה.וכןפירשרבינוגרשום.וכתב

הראב"דבהשגה,והכסףמשנהלאירדלהבנתו.והצאןקדשים כתב,דצדקו

התקנתעזרא,דרבנוגרשוםלשיטתו,דגרסהכאבמתני'אףהבבאדהגזברים

דברי הרמב"ם דכוונתו ,לא נהנין ולא מועלין בעודן במחובר ,ומשום הכי

דלקמן)יד,(.ולגירסתופירושהמשנהכךהוא,דהמקדישאתהחורשמועלין

דקדק בצח לשונו וכתב "ערבההגדילה" ולא כתב "ערבה שהגדילה בשדה

בכולו ,אבל הגזברים שלקחו עצים מועלין בעצים לבד ,אבל לא בשיפוי

הקדש" כיון דלא איירי אלא במחובר דאין בו מעילה ,כדלקמן )יח .(:עוד

ונבייה .וכתב ,דלרמב"ם )פ"ה ממעילה ה"ח( היתה גירסת ספרים דידן,

כתב,דאפשרשהרמב"םכתב"בשדההקדש",כיוןדסבר דאותומקוםשהיו

דסוגייתהגמ'דעכו"םשנשתברהמאליהקודםהמשנהדגזברים,ולכךכתב

נוטלין ממנו ערבה היה שדה הקדש .והחק נתן נמי פירש השגת הראב"ד

)שם( ,המקדיש את היער מועלין בכולו ,בין באילנות בין בכל קן שבראשי

כברכת הזבח ,אלא שהרמב"ם הציל עצמו מהשגתו ,במה שפירש בפירוש

האילנות או שביניהם .וכן כתב גם בפירוש המשנה .ולגירסתו ניחא טפי

המשנה,דערבההואילואינהראויהלשוםדברלאמועליןבה,דהיינודלא

דקאי אבבא הקודמת ,דהקן שבראש האילן לא נהנין ולא מועלין ,אבל

אמררבייוסידמועליןבגידוליהקדש,אלאאםהםראויםלשוםדבר,אבל

המקדישאתהחורשמועליןגםבקנים.

ערבה שאינה ראויה ואינה נמכרת מודה דאין מועלין .ועיין טורי אבן ראש



השנה )כח (.דתמה ,דמצינו בכמה דוכתי בש"ס ,שהערבות ראויות לכמה

דףידע"א

דבריםכגוןצריפאדאורבני,וסליםשלנצריםשלערבהקלופה.ואףשאפשר

א(גמ',איתיביהרישלקישלרבייוחנןוכו'.וקתנייתיזבקנה.הקשההמשנה

לתרץ דהתם איירי בצפצפה וכמו שכתב הערוך )ערך אחוונא( ,אבל מכל

למלך )פ"ז מעבודה זרה הי"ב( ,מאי פריך ,הא אי הוה טעמא דהקן מותר

מקוםערבותחזולהיסק,ועודדראויותלמכורלצורךמצותד'מיניםשלחג.

בהנאה ,משום דמימר אמר לדידיה לא מצלה וכו' ,כל האשרה היתה

ועייןעודבליקוטיהלכות.

מותרת ,ומדאסירא על כרחך הטעם משום דשברים אלו בטילי במיעוטייהו

יט(מתני',ר"אברביצדוקאומרנוהגיןהיוהזקניםשנהניםממנובלולביהן.

ואיןדעתהגויעליהם,ואםכןאףלר'יוחנןאתישפיר].והביאשכיוצאבזה

פירשותוס'ד"הנהנין,דקסברמצותלאוליהנותניתנו.והקשההטוריאבן

הקשה הלחם סתרים בעבודה זרה )מב .[(:ותירץ ,דמדנקט התנא לישנא

ראש השנה )כח ,(.אם כן קשיא מתני' ,להני אמוראי דסברי התם ,דמצות

ד"יתיז בקנה" לאשמועינן דאשרה עצמה אסירא ,מוכח דשברי עבודה זרה

ליהנות נתנו .ודוחק לומר דתנא קמא דאמר לא נהנין פליג ,וסבירא ליה

דעלמא שריין ,דאם היו אסורים לא היה התנא צריך להשמיענו הכא

דמצות ליהנות ניתנו ,ומכל מקום לא מועלין משום דלא קדשי כדפירשו

דאשרה אסורה ,ולא הוה ליה למימר אלא ,דהקן שבראש אשרה מותר.

תוס'ד"הערבה,דאםכןלאהיהרבאמתמהשםכלכךאאביי"וכימצות

ובעולת שלמה תירץ ,דהכא דרוב העבודה זרה קיימת לא מבטל לה הגוי,

להינות נתנו" ,הא אדרבה דאביי עדיפא דאמר כרבנן ,ורבא הוא דאמר

עייןשםשהעלהכןבסוגיתהגמ'בעבודהזרה )מב,(.ושפירפריךרישלקיש

כיחידאי .וכתב ,דעל כן נראה לפרש ,דטעמא דתנא קמא דאין נהנין ,אף

לר'יוחנןדאמרדעבודהזרהדנשברהמאליהאסורה,דאםכןאףהשברים

שאיןכאןצדהקדש,מכלמקוםהרחיקוכלאדםממנה,כדישלאיכלואת

יאסרו,מהשאיןכןלרישלקישגופיהניחא.

הכל,ולאתהיהערבהמצויהלצורךמקדשבחג.ומכלמקוםבלולביהןהיו

ב(תוס' ד"ה שבאשרה יתיז ,בתוה"ד ,ולכך לא שרי ליה ליטול מקל בידו

נהנין הזקנים לר"א ברבי צדוק ,דדבר מועט הוא ויש לו קצבה ,ואין מכאן

דלמא אתי למישקל מגוף האשרה וכו' .אבל תוס' בעבודה זרה )מב (:ד"ה

ראיהדמצותלאוליהנותניתנו.עייןשםעוד.

וקתני פירשו ,דטעמא דאסור כדי שלא יאמרו עכשיו הוא שוברן מן

כ(מתני' ,שם .הקשה התקנת עזרא ,לשיטת תוס' סוכה )כט (:ד"ה בעינן,

האשירה .וכתב המשנה למלך )פ"ז מעבודה זרה הי"ב( ,דדברי התוס'

דבכלהז'ימיםבעינן"לכם",איךיצאוהזקניםבערבהשלהקדש.ותירץלפי

מכווניםלמדקדקבהםהיטב,ועייןמהשפירש.

מהשכתבהשערהמלך )פ"ז מלולב(דקראלאקפידשיהיהשלכםביוםטוב

ג(רש"יד"הלעולםאימאלך,בתוה"ד,וליכאלמידקמהכאלעבודתכוכבים

עצמו ,אלא אם יהיה זמן שיהיה ראוי סגי ,ואם כן הכא לאחר שיזקפו

שנשתברה מאליה ולא קשיא לרבי יוחנן .ובהגהות הב"ח )אות ג( הגיה

הערבות ,לשיטת תוס' דידן ,הרי יהיו מותרים בהנאה ,ויש לומר דתוס'

ברש"י,וגרס"וקשיאלרבייוחנן"].וטעמו,כיוןדגביעבודתכוכביםודאיגם

בסוכהאזלילשיטתםהכא,ועייןבדבריו.

הגידולים נאסרו כעבודה זרה עצמה ,וכיון דתנן יתיז בקנה ,מוכח דעבודת

כא(תוס' ד"ה נהנין ,קסבר מצות לאו ליהנות נתנו .הקשה בחידושי החתם

כוכביםדנשתברהמאליהשריא[.ובעבודהזרה )מב(:ד"הדבגידוליןהבאים

סופר סוכה )לה( ,הא על כל פנים אסור בהנאה ,ולשיטת התוס' שם ,לולב

פירשרש"ידכונתהגמ'לדחותאתה"דיקאנמי",ולפרשכרישלקיש,וקשיא

וערבה דאינם עומדים לאכילה בעינן דין ממון .ותירץ ,דלמאן דנפקא ליה

לרבייוחנן.ועייןשםברש"יד"הורביאבהו,דביארדגידוליאשרהאסורים,

מדכתיב"ערבי"שתיםאחדלמקדשואחדללולב,שלמקדשנמיבעינןלכם,

כיון דבעבודה זרה אסירא תוספת ,כדתנן )שם מח ,(.גידעו ופיסלו לעבודת

ח
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כוכביםוהחליףנוטלמהשהחליף.
ד(גמ' ,אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן לעולם דאייתי מעלמא וכו' .עיין

י(רש"י ד"ה מאי טעמא ,בתוה"ד ,לפי שהמוכר היה מועל בהן וכו' .כתב

גירסת רש"י ד"ה ורבי אבהו ,כדאיתא בעבודה זרה )מב ,(:דלא פירש רבי

המשמרות כהונה ,דלפי זה אחר שקנה ומשך ,היה יכול לחלל המעות על

יוחנן דאייתי מעלמא ,אלא כונתו דהקן מהאילן עצמו  ובדאי אסור .אבל

האבנים אפילו קודם שנבנו בבנין ,אלא משום דלבסוף יצטרך לחלל את

תוס' ד"ה שבאשרה גרסו כדלפנינו ,דאייתי מעלמא ,ופירשו דהקן אסור

מלאכת האומנין אמר שמואל דבונין בחול ,כדי שלא יטרח לעשות ב'

בהנאהביןבהקדשוביןבאשרה,משוםדגזרינןדלמאאתילאיחלופיבקנים

חילולין ,ועל כן נקטה הגמ' "אומנין" ,ולא "מוכר" ,דמשום האומנין הוא

המחובריםבאילן.והקשו,אםכןמאיפריךמעיקרא.ופירשו,דקשיאלןמאי

עושה את החילול אחר הבנין ,ומכל מקום אם ירצה לעשות שני חילולין

שנא דגזרינן בהקדש טפי מאשירה .אבל תוס' בעבודה זרה )מב (:ד"ה ורבי

הרשות בידו .ולכך לא פריך ממתניתין אשמואל כדפריך לר' פפא לקמן

אבהו פירשו ,דכל הקן מותר דאתי מעלמא .וכן ביאר הלחם משנה )פ"ז

)עמודב(,כיוןדאפשרלחללגםקודם הבנין.עודכתבדלשיטתהתוס'ד"ה

מעבודהזרההי"ב(לשיטתהרמב"םשפסקשהקןמותר,וכתב,דדבריודלא

בונין ,דטעמא משום דאין הקדש מתחלל על המלאכה ,צריך לומר דיכול

כתוס' דידן .אמנם גבי הקדש פסק )פ"ה ממעילה ה"ז( דהקן אסור .וביאר

לחלל קודם הבנין את הקורות ולשייר מקצת מהבנין כדי שיתחלל על

הלחם משנה ,דסבר דמתני' אתיא כפשטה ,דגבי הקדש לא נהנין ,אפילו

מלאכתהאומנים.ועייןעודלקמן)עמודב(אותכב.

דאתי מעלמא ,מכל מקום מדרבנן גזרו שמא יהנה מהאילן גופיה ,אבל

יא(תוס' ד"ה בונין בחול ,בסוה"ד ,אבל לא שייך לומר לב בית דין מתנה

באשרה נהנין מהקן ,דמבדל בדילי מינה ,וליכא למיגזר .עוד כתב ,דהתוס'

בהקדש נדבת יחיד וכו' .והמקדש דוד )סימן לה סק"ג( כתב ,דאף אי שייך

בסוגיין נדחקו בד"ה אפרוחין ,ליתן טעם אמאי תנן התירא גבי אשרה

לומר"לבביתדיןמתנה"בהקדשנדבתיחיד,ישלומרדהכאאםיהיהעל

ואיסורא גבי הקדש ,אבל לרמב"ם אתי שפיר] .ויש להעיר ,דתוס' בעבודה

ידילבביתדיןמתנה,נמצאדהבניןלאנבנהממעותהקדש.וילפינןבתמורה

זרה לא פירשו דהקדש ואשרה שוים ,ואפשר דסברי דחלוקים ,וכשיטת

)לא,(:שהמלאכהצריכהלהיותממעותהקדש].ולכאורהדבריוצרכיםעיון,

הרמב"םלגמרי[

דאדרבה בתוס' )שם( ד"ה הא ,משמע דהקרא אתא להתיר ליתן לאומנין

ה(גמ',שם.עייןתוס'ד"השבאשרה,דפירשודרבייוחנןמוקידרישאדקתני

ממעות הקדש ,ומהיכי תיתי דבעינן דוקא הכי .אמנם בתוס' ישנים כריתות

לאנהניןקאיאקן,וסיפאדקתנייתיזקאיאאפרוחים.והקשההמשנהלמלך

)ו(.סוד"המפרישין,משמעכדבריו[.

דהקדשבדאיתברמגופה,ומשוםהכיאיןנהנין,והואהדיןבאשרה,וסיפא

דףידע"ב

בדקינתה מעלמא ,ועל כן שרו הקנים על ידי התזה ,והוא הדין להקדש,

יב(גמ' ,מותר הקטורת מה היו עושין בו היו מפרישין ממנה וכו' .כן גרס

והשתא רישא וסיפא איירי בקן עצמו .ותירץ ,דאם כן תיקשי אמאי יתיז

רש"י ד"ה מפרישין ממנה ,ופירש ,דמפרישין ממותר הקטורת כנגד שכר

לישקליה משקל ,וכדהקשה ריש לקיש .עוד תירץ ,דאפשר דלא ניחא לרבי

האומנין .אבל רש"י בשבועות )י (:ד"ה מפרישין שכר האומנין ,לא גרס

)פ"זמעבודהזרההי"ב(,כיוןדמוקילמתני'בתריגוני,אמאילאאוקילרישא

יוחנןלאוקמהלרישאבדאיתברמגופה,כיוןדאפשרדסברדמועליןבגידולין,

"ממנה" ,ופירש ,דמפרישין מתרומת הלשכה שכר אומני בית אבטינס וכו'.

וכמושפסקהרמב"ם)פ"הממעילהה"ו(].ובעיקרקושיתולכאורהצריךעיון,

וכן כתבו תוס' )שם( ד"ה מפרישין ,דלא גרסינן "ממנה" ,שהרי מתרומת

דדוחק לאוקי רישא בדאיתבר מגופה וסיפא בדקינתה מעלמא ,דלא הוזכר

הלשכההיומפרישין.ועייןשיטהמקובצתכאן)אותא(.

במתני'.ובפרטלרבייוחנן,דאיתליהבבאמציעא )מא",(.מאןדמתרגםלי

יג(גמ',מפרישיןממנהשכרהאומניןומחלליןאותהעלמעותהאומניםוכו'.

חביתאליבאדחדתנא"וכו',דהיינודרבייוחנןבעילאוקמאלרישאוסיפא

הקשהרש"יסוד"המפרישין,ליתבהלקטרתלאומניןלאלתר.ותירץ,דליכא

בתריגוני,דסברדמדסתםתנאמוכחדאייריבחדגונא).א.ב.[(.

בהאימותרכשיעורכלשכרהאומנין.ורש"יכריתות)ו(.ד"הומחלליןתירץ,

ו(גמ' ,ביצים כאן וכאן אסורים .פירש רש"י ד"ה אפרוחים ,דביצים משום

דכלדברהראוילמזבח,איןיוצאמידימזבחלעולם].ועייןבהקדמתהתקנת

דלא ניידי וצריכין לאילן כאילן דמו ולכך אסורים .ובעבודה זרה )מב (:ד"ה

עזרא,דפירושרש"יבמעילהאינומרש"י[.ועייןרש"ש שםשהקשה,אםכן

בביצים,פירשעוד,דכיוןדצריכיןלאילןגזורבהורבנןכאילןעצמו.ובתוס'

היאך מחללין הקטורת על מעות] .ועוד קשה על רש"י שם ,מהא דאיתא

)שם( ד"ה בביצים ,הביאו פירושו .וכתבו ,דעוד יש לפרש דגזור בהו רבנן,

בשבועות )יא,(.דלבביתדיןמתנהעליהמעיקרא[.ובתוס'שבועות )י(:ד"ה

משום דחיישי שמא יעלה על האילן דחייס עלייהו פן יפלו .והרמב"ם )פ"ז

מפרישין שכר האומנין תירצו ,דלבן עזאי דאמר בשקלים )פ"ד ה"ב( ,דאין

מעבודה זרה הי"ב( כתב ,דאסורים שהרי האשרה כמו בסיס להן .וכתב

הקדש מתחלל על המלאכה ניחא .ואפילו לרבי עקיבא דפליג עליה התם,

הראב"ד ,דהיה לו לומר מפני שהן כגידולי אשרה .וכתב הכסף משנה,

מכל מקום הני מילי בקטורת דיחיד ,כגון מקדיש נכסיו והיו בהן דברים

דהרמב"ם מיאן בפירושו משום דקשיא ליה דאי הוו כגידולי אשרה ,איך

הראוייםלקרבנותציבור,אבלבקטורתשלציבורהחמירוטפי.עודתירצו,

פקעאיסורןכשגדלוואינןצריכיןלאמן.ועייןעודמגדלעוז)שם(.

דהכא איירי בשכר פטום אומני הקטורת של שנה חדשה ,וצריך ליתן להם

ז(]מתני',הגזבריםשלקחועציםמועליןבעציםואיןמועליןלאבשיפויולא

מתרומהחדשה.והוסיפו,דאףלמאידאמרינןבמעילה )יד,(:דאייריבאומני

בנבייה .פירש רש"י ד"ה ונבייה ,לפי שהגזברים לא קנו והקדישואלא דבר

הבנין,מכלמקוםאיןנותניןשכרןאלאמקדושתבדקהבית.

הצריך לבנין .ולכאורה נראה לבאר דאף דהקדושה חלה על ידי הקנין

יד(גמ' ,מפרישין ממנה שכר האומנין וכו' ואמאי ליחליה אבנין .רש"י

שמתחלליםהמעותעלהעצים,כיוןדאיןצריכיםאתהשיפויוהנבייהאינם

בכריתות)ו(.ד"המפרישיןפירש,דאייריבאומניןהמחזקיםאתבדקהבית.

נתפסיםבקדושה,דהקניןבעבורצרכיהבנין,ואפשרדבאמתמדרבנןיקדש

והבאר שבע )שם( תמה ,דודאי לא איירי באומני הבנין ,אלא באומני בית

כמוזבלופרשדלעיל)יג.[(:

אבטינס ,והסיק דתלמיד טועה כתבו .וכתב התקנת עזרא ,דהכא מבואר

ח(גמ' ,אמר שמואל בונין בחול וכו' .עיין ירושלמי סנהדרין )פ"א ה"ג(,

להדיאכרש"י,דאייריבאומניבנין,דהאאמרינן"והאמעותהאומניןקתני"

דאיפלגו רבי יוחנן וריש לקיש ,אם בונין ואחר כך מקדישין או מקדישין,

להוכיח דבנו בבנין .וכן הוא בירושלמי שקלים )פ"ד ה"ג( .והקרן אורה

ואחרכךבונין.

הקשה ,מנא ליה באמת למקשה ,דאיירי באומני בנין דתקשי ליה .ותירץ,

ט(גמ',מאיטעמאמאןדמתנדבוכו'.פירשרש"יד"המאיטעמא,דאיןיכול

דלמדמהדיןהסמוךלודתנןבשקלים )שם(,המקדישנכסיווהיובהןדברים

לקנותבהןדברשלחוליןלפישהמוכרהיהמועלבהן.אבלתוס'ד"הבונין

הראויים לקרבנות ציבור יתנו לאומנים בשכרן דברי רבי עקיבא ,ואומנין

פירשו ,שאין יכול לפרוע שכר האומנין כיון דאין ההקדש מתחלל על

דהתם על כרחך באומני בנין קאמר ,דהא אומני בית אבטינס נותנין להן

המלאכה.וכתבהפרחיכהונה,דתוס'ניידומפירושרש"י,דקשיאלהו,אמאי

שכרןמתרומתהלשכה,ולאמנכסיםאלושהןלבדקהבית,כמושכתבר"ע

נקט הגמ' "וקיהיב להו לאומנין" ,הא מהאי טעמא כל צרכי הבנין נמי אי

מברטנורא שם.אמנםכתבדהרמב"םבפירושהמשנה )שם(פירשלתרוייהו

ט
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המשמרותכהונה,דביארטעמאדלאפריךממתניתיןאלאלטעמאדרבפפא,

באומניביתאבטינס,עייןבדבריוובתקנתעזרא.
טו(גמ' ,ואמאי ליחליה אבנין .הקשה החק נתן ,לשיטת רש"י סוד"ה

ולאלטעמאקמאדאמרינןמאןדמתנדבמעותלאלתרמקדישלהו.והתקנת

מפרישין ,דהקדש מתחלל על המלאכה ,מאי פריך לשמואל דאמר בונין

עזראביאר,דהיינומשוםדאפשרלאוקמהלמתני'בדליכאנדבותיחיד,ובנו

בחול,האאפילואיבוניןבקודשתקשיליחליהעלהמלאכה)וכמושהקשה

מתרומתהלשכה,ומשלמיןלפועליןמתרומתהלשכה,דבהאיגונאאיןצריך

רש"י( .ותירץ ,דהיה יותר פשוט לגמ' דליכא שבחא כשיעור הקטורת ,אבל

לבנותבחול,כיוןדלבביתדיןמתנה,וכמושכתבותוס')שם(סוד"הבונין.

טז(תוס' ד"ה ואמאי ליחליה אבנין ,בסוה"ד ,ועוד אמר רש"י לפי שמכאן

דףטוע"א

סלקאדעתיןדבבניןעצמוודאיאיכאכשיעורו.
התחילו וכו' שהרי אין יכולין לחזור בהם] .עיין שיטה מקובצת )אות כה(

א(רש"י ד"ה למעילה ,בתוה"ד ,לחייב משום מעלה בחוץ .כתב הצאן

דגרס",ועודאמרמהר"ף"[.הקשההתקנתעזרא,האקיימאלןבבבאמציעא

קדשים ,דצריך עיון אמאי שיירה לה מתניתין .ועוד ,דבמתניתין דזבחים

)עז,(.דפועליכוללחזורבואפילובחציהיום.ולאחרשהאריךלפלפלתירץ

)קט,(.לאתניאלאמעלהכזיתמן העולהומןהאימוריןבחוץחייב,ופירש

בשם הגאב"ד דאופינא מו"ה נחום ברון ,דהכא הא איירי באומן קבלן ולא

רש"י)שם(ד"ההמעלה,משוםדכולהכליל.וסייםדישליישבבדוחק.

שכיריום,והואאינויכוללחזורבו.אמנםחילקדהקדששאני,כיוןדטעמא

ב(מתני' ,אחד קדשי מזבח ואחד קדשי בדק הבית מצטרפין זה עם זה

דיכול לחזור בו מדכתיב "לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים",

למעילה .כתב הנתיבות המשפט )סימן כח סק"ג( ,דמועל בקדושת דמים

וכשהואפועלאצלהקדשעבדגבוההוא,ולאשייךטעם"דעבדיםלעבדים",

ומועלבקדושתהגוףחלוקיםביסודם,דמועלבקדושתדמיםיסודומדיןגזל

ואףשכיריוםלאיוכללחזורבו.

הקדש,ומועלבקדושתהגוף,עצםההנאהאסורה.ותירץבזהמהשמועלין

יז(גמ' ,והאמר שמואל הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה מחולל.

על ידי אכילת נותר ,אף דאסור בהנאה ,אף דגבי חמץ בפסח קיימא לן

פירש רש"י ד"ה ואכתי ,דפריך אם איתא לדשמואל דבונין בחול ליחלה

דהנהנה לא מעל ,כיון דאסור בהנאה ,והשתא אתי שפיר ,דבקדושת דמים

אההיא פורתא .הקשה החק נתן ,דלשיטת רש"י סוד"ה מפרישין ,דהקדש

בעינןשיהאשוהממון,ולכןבאיסוריהנאהלאמעל,מהשאיןכןבקדושת

מתחללעלהמלאכה,קשהאמאיפריךדוקאלשמואלדאמרבוניןבחול,הא

הגוף,דעצםההנאהאסורה,ולאבעישוהפרוטה.וכןמבוארבתוס'ישנים

אפילואיבוניןבקודשקשה,דהאליכאלמימרדליכאבקטורתכשיעור,דהא

כריתות)יג(:ד"הואשם,שחילקוביןנותרלחמץ,עייןשם)ועייןלעילי.אות

מחוללעלשוהפרוטה.וכתב,דישלומרדלרש"יבאמתהשתאפרכההגמ'

ג(.והקשה השערייושר)שערגפרקכג(,ממתניתין דידן,דמצטרפיןמעילה

לכוליעלמא.

בקדשי מזבח ומעילה בבדק הבית ,ומשמע דיסוד אחד להם ,ומשום הכי

יח(גמ' ,שם .נסתפק התקנת עזרא ,האם לגזבר דהקדש יש שם בעלים או

הסיק דתרוייהו יסודם משום גזל הקדש .וכן נקט בחידושי רבינו חיים הלוי

דדמי לאחר .וכתב ,דתליא בפלוגתת דקמאי ,דלתוס' תמורה )כז (:ד"ה לא

)הלכות מעילה(] .ולדבריהם צריך לבאר מה שחילקו התוס' ישנים דלעיל,

אמרו,דכתבודדינאדהקדששוהמנהשחיללועלשוהפרוטהמחולל,היינו

בין אכילת נותר וההנאה מחמץ בפסח ,על פי דברי הרש"ש )פסחים לג,(.

דוקא בבעלים עצמן ,מוכח דהגזבר חשיב בעלים ,דאם לאו הכי מאי פריך

דלכולי עלמא אוכל הקדש אין צריך שיהא שוה פרוטה ,דאיסורו משום

הכאמשמואל,דאייריבבעליםדוקא,אבלאחראפילובדיעבדאינומחולל.

האכילה,ולאמשוםההנאה[.ועיין רש"יכריתות )כג(.ד"הבגסה ,שכתב,

אבל לשיטת הרשב"א והריטב"א בבבא מציעא )נז (.דכתבו להיפך ,דדוקא

דהנהנהמנותרמעלמשוםדאםעלולאירדו].ולכאורהנראהלבארכונתו,

אחרשחיללעלשוהפרוטהמחולל,אבלהבעליםאפילולכתחילהמחללים

דחשיבראוילמצותו,מהשאיןכןחמץבפסחשאינושוהכלום[.

עלשוהפרוטה,עלכרחךצריךלומרדגזברחשיבכאחר.

ג(תוס' ד"ה קדשי מזבח ,בתוה"ד ,וכן למאן דאמר לקמן דמעילה בשוה

יט(גמ' ,רב פפא אמר היינו טעמא וכו' .כתב התקנת עזרא ,דאיכא נפקא

פרוטה .הקשה הרש"ש ,דהתם איירי בנהנה ולא באוכל ,ומאידך באוכל

מינא בין טעמא קמא לטעמא דרב פפא בד' דברים .דכשנוטלים שכרן

פליגי בפסחים )לג ,(.דרבנן סברי דשיעורו בכזית ,דילפינן מתרומה ,ואבא

מתרומתהלשכה,אוכשעושיםבחנם,ליכאטעמאקמא.וכשעושיםכלים,

שאולסברדאפילואוכלשיעורובפרוטה.

אובעציםדיומא,ליכאטעמאבתרא.

ד(תוס' ד"ה אחד קדשי מזבח ,שאם נהנה בחצי זית וכו' .הקשה הרש"ש,

כ(גמ' ,רב פפא אמר היינו טעמא דבונין בחול לא נתנה תורה וכו' .הקשה

דבהנאה לכולי עלמא שיעורו בפרוטה .וכתב ,דצריך להגיה "שאם אכל"

התקנתעזרא,דאיתאבפסחים )כו,(.דרבןיוחנןבןזכאיהיהיושבבצילושל

במקום"שאםנהנה".

היכל ודורש וכו' .ופירש אביי ,דהיינו משום "דלא אפשר וקמיכוין מותר",

ה(גמ',תנןקדשימזבחוכו'.הקשהבברכתהזבח,אמאילאפריךממתניתין

ורבאפירשד"שאניהיכלדלתוכועשוי",ואםכןאףהפועליםאמאיאסורין

דלעיל )ז ,(:דקדשי קדשים להקל ולהחמיר ודלעיל )ט ,(.עולת עוף וכו',

ליהנות מצל הבנין בשעת הבנין .ותירץ ,דהכא כיון שיש עצה לבנות בחול

דמבוארשםלהדיאדישמעילהבבשרחטאתואשם.וכתב,דמיהולמסקנא

ולהקדיש ,מיקרי אפשר וקמיכוין ,ואסור מדרבנן על כל פנים לכולי עלמא

דהכאאתישפיר.

בפסחים שם .ולפי זה אתי שפיר נמי דאף דאיתא בקידושין )נד ,(.דכתנות

ו(גמ'אילימאבקדשיבדקהביתאפילוכימתונמיוכו'.כתבבברכתהזבח,

כהונה שלא בלו אין מועלין בהן ,משום לא ניתנה תורה למלאכי השרת,

דמבוארמהכאדקדשיבדקהביתאיתבהומעילהדברתורהאפילולאחר

מכלמקוםהכאאמרינןדהוהמעילהכיוןדישעצהלבנותבחול.

שמתו ,ונסתרו דברי הכסף משנה )פ"ג ממעילה ה"א( ,דתמה על הרמב"ם

כא(רש"יד"הרבפפאאמר,בתוה"ד,דדלמאבעילמזגאוכו'.כתבוהצאן

)שם( ,שכתב להאי דינא אקדשי מזבח ולא אקדשי בדק הבית,

קדשים והיעב"ץ ,דיש להוסיף תיבת "ועוד דדלמא" .וכתב התקנת עזרא,

דאישתמיטתיהגמ'זו.

דסברידרש"יהוסיףעודחששבמילתיהדרבפפא,אושהיהלפניוכןבגמ',

ז(תוס'ד"הואפילוכימתו,בתוה"ד ,והקשהרבינוחייםכהןוכו'דלאובר

אבל האמת אינו כן ,אלא הוא דיבור המתחיל חדש ,וקאיאקושיא ממתני'

העמדה והערכה .מבואר דדעתם דלמאן דאמר דבעינן העמדה והערכה

דדילמאבעילמיזגיוכו',וכןהוא ברבינוגרשום .וביארדשיטתרש"יורבינו

קדשי בדק הבית שמתו פקעה קדושתן .אכן הרמב"ם )פ"ה מערכין הי"ב(

גרשום ,דלא מקשינן ממתניתין דילמא יתבי בטולא ,דהיה אפשר לתרץ,

פסק,דבקדשיבדקהביתנמיבעינןהעמדהוהערכה.ומכלמקוםכתב)פ"ג

דמתניתיןלאאייראבעציםלבנין,אלאלעשותמהםכלים,אבלמכלמקום

ממעילה ה"א( ,דקדשי מזבח שמתו יצאו מידי מעילה .ומשמע דקדשי בדק

מקשינן,דלמאאתילמיזגאעלייהו,ועייןבדבריושביארדכןדעתהרמב"ם

הביתלאיצאו.וצריךביאורבטעמו,האכיוןדבעיהעמדהוהערכה,אםכן

)פ"חממעילהה"ד(.

כשמתואיןלהםפדיוןואיןראוייןלמצותן,ומאישנאמקדשימזבח.ואמנם

כב(גמ',תנןהגזבריןשלקחווכו'ואמאימועליןבהןהכאנמיליעבדבחול

הכסףמשנה )שם(כתב,דהואהדיןקדשיבדקהבית.אמנםבחידושירבינו

דדלמא בעי למיזגא וכו' .עיין לעיל )עמוד א אות י( ,שהבאנו דברי

חיים הלוי )פ"ב ממעילה ה"ה( תירץ ,דקדשים שמתו פקעה קדושתן משום

י

æè óã – åè óã äìéòî úëñî
á"òùúä øééà 'è – øééà 'ç
שאינםראוייםלמצוותן,והיינודוקאקדשימזבחדקדושתםנובעתממצותם,

שטבלבוהמשקהמצטרףלחפצאדאיסורא.אמנםצריךעיוןבסוגיאד"היתר

אבלקדשיבדקהביתדקדושתםמחמתשהםקניןהקדש,לאאכפתלןבמה

מצטרףלאיסור"פסחיםמג:ועוד[.

אינם ראויים למצותן) ,דהיינו להפדות ועל ידי כך להשתמש בהו לבדק

יב(רש"יד"הואמרליהוהריתודה,בתוה"ד,וליתיהלאבפיגולולאבטמא

הבית( ,ולא פקע קנין ההקדש .ולכאורה אכתי קשה ,דסוף סוף אין החפץ

וכו' .העיר הרש"ש ,דשייר נותר דלית ביה .וכתב דתוס' זבחים )קט (.ד"ה

שוהכלום,ומאישנאממועלבחמץבפסחדמבוארבפסחים)כט,(.דלאמעל,

עולה,לאנקטיאלאפיגול,והביאםהתוס'י"טכאן,ולאהרגיש.

וישלחלקדהתםהויאיסוריהנאהואינושוהמידי,מהשאיןכןהכא,דמה

יג(גמ',ותרומתמעשרשלדמאיוכו'ולחייבעליהןאתהחומש.מבוארדיש

שאין ההקדש יכול למכרו בפועל לא מפקיע מיניה תורת ממון .ועיין עוד

חומשבתרומתמעשרשלדמאי,והכיתנןבבבאמציעא)נה,(:ואמרינן)שם(

בחידושי מרן רי"ז הלוי )במכתב שבסוף הספר(.והאור שמח )פ"ה ממעילה

דמתני' רבי מאיר היא דסבירא ליה דחכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל

ה"י( ,ביאר דעת הרמב"ם ,דקדשי הגוף שמתו ,מצד עצמם אין ראויים

תורה.והרמב"ם )פ"ימתרומותה"ד(פסק,שמוסיפיםחומשבתרומתמעשר

למצותן,מהשאיןכןקדשיבדקהביתשמתו,דליתבהוחסרוןמצדעצמם,

של דמאי .ועיין בקרן אורה ,שהוכיח דלמסקנת הסוגיא שם ,לכולי עלמא

אלא שאי אפשר לפדותן ,ולא  מפקיע קדושתן .ועל פי זה ביאר ,הא

מוסיפיןחומשעלתרומתמעשרשלדמאי,וכןהוכיחממתניתיןדידן,דאי

שמועליןבביציתוריןוחלבהמוקדשיןשהקדישןלבדקהביתכדאיתאלעיל

נימא דמתניתין אתיא כרבי מאיר ,הא איהו סבירא ליה דכל האיסורין

)יב,(:אףדבעוהעמדהוהערכה,דמכלמקוםכיוןדמצדעצמםהםבנידמים

מצטרפיןזהעםזה,אלאעלכרחךדמתניתיןאתיאכרבנן,ואינהונמימודו

להקדש ,וליכא אלא עיכוב צדדי משום מעלת הקדש ,לא מגרע מנייהו דין

דתרומתמעשרשלדמאימוסיפיןעליהחומש.

קדשיה'.

יד(תוס'ד"הכלהפיגולים,כברתנאליהברישאוכו'.והרש"שתירץ,דהכא

ח(בא"ד ,אבל לשאר הנאות פודין בקדשי בדק הבית וכו' .מבואר דדעתם

אשמועינןדמצטרפותאףלעניןטומאתידים,דומיאלבבאד"כלהנבילות",

לחלק בין קדשי בדק הבית לקדשי מזבח ,דקדשי מזבח אין נפדין לשאר

דלדברי הכל מיירי לענין טומאה .והוכיח זאת מהא דלקמן )יז (:אמר ר'

הנאות .ובתוס' פסחים )כט (:ד"ה רב אשי ,כתבו הטעם ,דבקדשי מזבח

יהודהאמרשמואלעלהמשנהדהפיגולוהנותראיןמצטרפין,לאשנואלא

האיסורמדאורייתא,מהשאיןכןקדשיבדקהבית,דמדאורייתאנפדיםלכל

לטומאתידיםוכו',ומשמעדכלאחדואחדהשנויכאןדמצטרףבפניעצמו

ההנאות ,אלא דרבנן גזרו משום בזיון שלא לפדותם על מנת להאכילם

היינובהאיגונא.

לכלבים.

טו(תוס' ד"ה אמר רב ,בתוה"ד )בנמשך לדף טז ,(.והוא הדין דחייל נמי
איסורנבילהאטמאה.הקשההרש"ש,האבחולין )ק(:איתאבברייתא,רבי
יהודהאומריכולתהאנבלתעוףטמאוכו'יצאזה שאיןאיסורומשוםבל

דףטוע"ב
ט(מתני' ,חמשה דברים בעולה מצטרפין זה עם זה .פירשו רש"י ד"ה ה'

תאכל נבלה וכו' .ותירץ ,דאולי יש לומר ,דעל כרחך לא גלי לן קרא דיבא

דברים ,ורבינו גרשום ,דמיירי לענין איסור פיגול נותר וטמא ,ואיסור מעלה

איסור נבילה ויחול וכו' ,אלא בנבלת בהמה דחמירא לטמא במגע ובמשא,

בחוץ ,ואיסור מעילה .אמנם תוס' זבחים )קט (.ד"ה עולה ואימורין הקשו,

אבלנבלתעוףדליתבהטומאהאלאבביתהבליעהלאשמעינן,ועייןשם

לענין מה מצטרפין ,אי לענין מעילה ,הא תנא ליה רישא לעיל )עמוד א'(,

שהאריך.

קדשימזבחמצטרפיןזהעםזהלמעילה.ועוד,דתודהאיןבהמעילהאלא
לאחרזריקה,לעניןהאימוריןאבללאבלחם.ואילהתחייבבחוץ,האדוקא

דףטזע"א

עולה ואימורין תני דמצטרפין,אבל חמשה דבריםאינם מצטרפי ,ועוד ,הא

א(גמ' ,אבל לענין אכילה טהורין בפני עצמן וכו' .פירשו רש"י ותוס' ד"ה

לא מיחייב בחוץ אלחם שבתודה .ועוד ,דחלב ויין איך מצטרפין ,הא אין

אמררב ,דטעמאדרבמשוםדאיןאיסורנבלהחלעלאיסורטמאה.והקשה

שיעורןשוה,דחלבבכזיתוייןבשלושהלוגין.ואילעניןלזרוקעליהםהדם,

בחידושי הגרע"א ,לפי מה שכתבו התוס' בשבועות )כב (:ד"ה אהיתירא

האאמרינןדבמנחהאפילוכולהקיימתלאיזרוק.ואילעניןמחשבתפיגול,

קמשתבע ,דבחצי שיעור אמרינן איסור חל על איסור ,דכיון דחצי שיעור

הא אין אכילה והקטרה מצטרפין .ותירצו ,דלעולם מיירי לענין אכילה

איסורא בעלמא הוה ,לא חשיב לה מושבע ועומד ,והכא הא מיירי בחצי

דפיגולנותרוטמא,ומרישאלאשמעינןאלא במיןאחד,והשתאקאמשמע

שיעור ואמאי אין מצטרפין ,והניח בצריך עיון] .ולכאורה יש לומר ,דתוס'

לןאפילוכמהמינין.עודכתבו,דתנינהולמעוטידאיןחייביןעל דםמשום

התםמייריבגונאדנשבעשלאלאכולחצישיעור,דהשבועהחלהעלהחצי

פיגול.ועודאשמועינןדחלפיגולאהנךדבריםחמשהוששה.ועייןשם.ועל

שיעור דאיסורא ,כיון דבהאי גוונא אינו מושבע ועומד מהר סיני ,ואינה

מהשכתבותוס'דלאשייךצירוףלעניןהעלאהבחוץ,כתבהקרןאורהטעם

שבועהעלשבועה.אבלהכאדיינינןלעניןשניאיסוריןשכלאחדמהםבגדר

נוסף,דאיןשםהקטרהעלחציזיתאימורים,ואםכןלאשייךשיצטרפושני

אינומושבעועומד,ואיןסיבתאיחלותהאיסוראלאלמנועצירוףשניחצאי

חצאיזיתיםמשנימינין,דכלחציזיתבפניעצמולאוהקטרההיא.

השיעור ,ואם כן אף דאינו מושבע ועומד ,מכל מקום כדי לצרפן לשיעור

י(מתני' ,והחלב והסולת והיין וכו' .כתבו תוס' בזבחים )קט (.ד"ה עולה

בעינןדבגונאשיהיהכלאחדכשיעור,יחולושניהאיסורים,אבלהיכאדלא

ואימורין,דהאדחלבוייןמצטרפיןאףדחלבבכזיתומשקיןברביעית,דהני

יחולוהריכלאחדקייםלחודואיךתצרפן.ועייןבאותהבאה,וצריךעיון[.

מילי בשתיה ,אבל דרך אכילה ששרה פתו ביין ,שיעורו בכזית .והקשה

ב(גמ' ,ולוי אמר אפילו לאכילה נמי מצטרפין .כתבו התוס' ד"ה אמר רב,

העולת שלמה )שם( ,דלהדיא מבואר בנזיר )לד ,(.דנזיר ששרה פתו ביין

דאיפלגו אליבא דמאן דאמר אין איסור חל על איסור .והרמב"ם )פ"ד

שיערו ברביעית .ותירץ ,דתוס' סברי כתוס' בנזיר )לח (:ד"ה ואינו חייב,

ממאכלותאסורותהי"ז(,פסקכרבדאיןמצטרפין.והשיגהראב"ד,דברייתא

דכתבו בחד תירוצא דאיסורי אכילה בנזיר נמי שיעורייהו ברביעית .והמגן

מסייעאללוידמצטרפין,ומשמעשדעתולפסוקכלוי].ומהשלאהשיגבכל

אברהם )סימןר"יסק"א(דייקמדבריהם,דאףדאיןאכילהושתיהמצטרפים

מקום דפסק הרמב"ם דאין איסור חל על איסור ,יש לומר דפירש כתוס'[.

לכזיתלעניןברכהאחרונה,מכלמקוםאםשרהפתובייןמצטרף,דהכלהוי

אמנם המגיד משנה ביאר ,דהרמב"ם סבר דרב ולוי פליגי אי איסור חל על

אכילה .והקרן אורה כתב ,עוד סברא לומר שיצטרף חלב ליין ,אף דחלב

איסוראולאו.

שיערובכזיתוייןברביעית,חשיבשיעורןשוה,דרביעיתייןכשיקרושיעמוד

ג(תוס' ד"ה מיתיבי מיתת פרה ,בתוה"ד ,ומכל מקום קשיא היכי קא דחי

עלכזית,כדאיתאבשבת)עז.(.

וכו'.הקשה הצאןקדשים,מאיקשיאלהו,דלמארבסברכר'אלעזר בחולין

יא(]מתני'שם.עייןבאותהקודמתמהשהבאנולתוס'דנזיר)לח(:ד"הואינו

)קג,(:דאפילוחלקומבחוץחייב.והניחבצריךעיון.ותירץ הקרןאורה,דעל

חייב,ולכאורהמתבארמדבריהם,דשיעורכזיתורביעיתהוישיעורבמעשה

כלפניםשניחצאיזיתיםמשניגופיןגםלר'אלעזראיןמצטרפין.

האכילהוהשתיה,ולאשיעורבחפצאדאיסורא,דהאאיאפשרלומרשהפת

ד(בא"ד ,שם .הקשה הקרן אורה ,מאי מדמו איסור לטומאה ,הא ר' יוחנן

יא
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וריש לקיש לענין איסור פליגי ,משום דחידוש הוא דחייב על בשר גידין

וכו' .כתבו הרש"ש ,ומראה כהן ,והרד"ל ,דצריך לומר "טעמא דרבי יוסי

ועצמות,אבללעניןטומאהמנאלןדפליגיבה.ועייןבתקנתעזרא.

ברביחנינא".וביארהרד"ל,דהיינומשוםדמלשון"וקלסיהר'יוחנן"משמע,

ה(בא"ד ,שם .הקשה בחידושי הגרע"א דהא טעמא דהתם אין עובר עליו

דלאו ברייתא ממש הוא ,אלא רבי יוסי ברבי חנינא סברה מעצמו כלשון

הואמשוםדבשעתהאכילהאינואבר,ובעינןשיעורכזיתכדישיהיהאיסור

הברייתא,ולכךנקטלהבלשון"תני".

נבלה,אבלאםבשעתאכילהיהיהאבר,כגוןשיאכלמכלאברפחותמכזית,

יא(תוס' ד"ה וקלסיה ר' יוחנן )השני( ,בתוה"ד ,ואם תאמר לישני כאן

ודאישיהאחייבעלאיסוראברמןהחיעלידיצירוףלכזית,ואםכןהכאיש

במיתתןכאןבחייהן.הקשההעולתשלמה,דבחייהןנמיתיקשי,אמאיאמר

לומר ,דמיירי שאכל מפרה אבר שלם שהוא כחצי זית ,ומגמל אבר שהוא

ר'יוחנןדאיןלוקיןאאברמןהחיאלאבכזית,נקישלטומאתודאברמןהחי,

כחציזית,ומצטרפיןשניהםלכזיתולאיסוראברמןהחי,ומאיקשיאלתוס',

דכלשהואמטמא,כדקתניאבריםאיןלהםשיעור.ותירץ,דלאמקשינןהכי,

והניחבצריךעיון.

משוםדקראד"והבדלתם"דמיניהילפינןדשוהאכילהלטומאה,מיירילאחר

ו(בא"ד,ומכלמקוםקשיאוהאאמרינןבסוףפרקגידהנשהוכו'ואכלוכולו

מיתה ,דהא כתיב "והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה" דהיינו

פטור וכו' .ביאר החק נתן ,דכיון דאינו חייב עליו משום אבר מן החי אינו

בששחטה ,דטמאה אסורה וטהורה מותרת ,דבחייהן תרוייהו אסירי משום

מטמא,ואםכןהיכיקאמרדחישניהםמצטרפין,האליתבהוטומאה,ועל

אברמןהחי.

כרחךצריךלומר,דאיירילעניןאיסוראכילתבשרהפורשמןהחי,ואםכן

יב(גמ',מיתיביהאיבריןאיןלהםשיעור .כתבהיפהעינים,דבירושלמינזיר

קשהנמילרב.

)פ"זה"א(מתיבנמירביאלעזרכן,אלאדשםמסיקר"חברבא,אמרקרא

ז(גמ' ,ומני רבי יהודה היא דאמר אבר מן החי נוהג בטמאה .הנה להלכה

"לא תאכלו כל נבלה" הכתוב עשה לכל האכילות כי אחת בשעור אחד,

פסקהרמב"ם)פ"הממאכלותאסורותה"א(,כאידךמאןדאמר,דאיןאברמן

והכאלאמשמעמסקנאהכי.

החינוהגבטמאה.וכתבהמשנהלמלך )פ"בממאכלותאסורות ה"ג(,בשם

יג(גמ' ,ואמר רבי יוחנן אין לוקין עליהן אלא בכזית .הקשו תוס' ד"ה

תשובתהרשב"א )סימןשסד(,דאףבאדםאיןנוהגאיסוראברמןהחי.אבל

וקלסיה ,לישני כאן במיתתן כאן בחייהן .עיין שם מה שתירצו .ובפירוש

הריטב"א כתובות )ס (.כתב ,דאבר מן החי נוהג באדם .וכתב המנחת חינוך

קדמון כתב ,דהוה מצי לשנויי הכי ,כדמשני לעיל על רב ,דהא לשינויא

)מצוה תנב סקי"ב( ,דלדעת הרמב"ם דבשר אדם אסור בעשה ,אם כן אין

דרבאנמילאקאירבייוחנןאברייתא,אלאמילתאבאפינפשהקאמר,אלא

נוהגבואיסוראברמןהחי,דהאדרשינןבחולין )קב,(.דלאנהיגאלאבמי

דקושטאקמשני,דשארשרציםאפילובמיתתןשיעורןבכזית.

שבשרומותר.

יד(רש"י ד"ה אמר רבא במובדלין ,בתוה"ד ,דכתיב בהן והבדלתם .כתב

ח(רש"יד"האמרלךרבאסי,בתוה"ד,והאדקתניברישאוכו'.תמההחק

העולתשלמה ,דנראהלהגיה"אשרהבדלתי",וכמושכתבותוס' ד"האמר

נתן ,דמשמע מרש"י דהברייתא סברה דאין איסור חל על איסור ,והא

רבא,דקראד"אשרהבדלתי"לאשייךאלאגבישמונהשרצים.

אוקימנא דהאי תנא סבירא ליהדאיסור חל על איסור .וכתב ,דטעות סופר

טו(תוס'ד"האמררבאבמובדלין,בתוה"ד,ועודקשיאוכו'אםכןלאקאי

נפל בדברי רש"י וכך צריך לומר" ,והא דקתני ברישא וכו' היינו נבלה

אמאידמייריבברייתאוכו'.ביארהחקנתן ,דרצולומר,דאםכןליתניכאן

דטהורה ואברמןהחידבהמהטמאה,ומצטרףעםאיסוראברמןהחי,והא

במיתתןכאןבחייהןכדלעיל,כיוןדלאקאיאברייתא.

דקתני סיפא וכו' התם נמי לא אתי איסור אבר מן החי דבהמה טהורה".

טז(בא"ד,דהאבהמהאיתקשלשרציםבהאיקראוכו'.ביארהעולתשלמה,

ופירש ,דהוקשה לרש"י ,כיון דהאי תנא סבר דאיסור חל על איסור ,אם כן

דכונתםדבהמהנמיכתיבבהאיקראכמושרציםואםכןקאיהיקשדאכילה

אמאיברישא"מיתתפרהוכו'איןמצטרפין",וכןבסיפא.ומתרץ,משוםדאין

לטומאה אף אבהמה .אבל אין לפרש כונתם דהיקש ממש קאמרי ,דהוא

מצטרףאיסורנבלהדטהורהעם איסוראברמןהחידבהמהטמאה,משום

פירושםהשני.

דהוו ב' שמות ,אבל אין הכי נמי אם היו שניהם מתים מצטרפין ,משום

יז(רש"י ד"ה אלא מעתה ,בתוה"ד ,לבהמה טהורה קרי לה מובדלת וכו'.

דאיסור נבלה חייל אאיסור טומאה ,וכן בסיפא .והקרני ראם כתב ,דכונת

כתב החק נתן ,דאף דגבי שרצים קרי מובדלת לח' שרצים שהן טמאים,

רש"י,דנבילהואברמןהחילאמצטרפי,כיוןדאיאפשרשיהיושניהםבדבר

והכאגביבהמהקרילטהורה מובדלת,היינומשוםדלאקרימובדליןאלא

אחד יחד ,דאם היא נבילה אינו אבר מן החי ,אבל טמאה ואבר מן החי

להנהו דכתיבי בקרא ,שהבדילה אותן התורה מהשאר ,ומשום הכי גבי

אפשריחדבבהמהטמאהדנוהגאברמןהחי,ומשוםהכימצטרפיחציזית

שרציםדלאכתיבבקראאלאח'שרציםשהןטמאיםקרילהומובדלין,וגבי

מבהמה טמאה לחצי זית אבר מן החי ולשון "וחייל איסור אבר מן החי"

בהמהדלאכתיבאלאבהמהטהורהקרילהמובדלת.והוסיף,דבכךמבואר

שכתברש"י,כוונתולצרףלאיסוראברמןהחי.

דקדוק הכתוב ,דכתיב "והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה ובין העוף
הטמאלטהור",דבבהמההקדיםהטהורה,ובעוףהקדיםהטמא.

דףטזע"ב

יח(]בא"ד ,אבל בהמה טמאה שאינה מובדלת לא מטמאה וכו' .יש לבאר,

ט(גמ' ,אף אכילה בכעדשה .כתבבברכת הזבח ,דלפי זה הא דתני במתני'

הא דהוכרח לפרש דקושית הגמ' קאי אטמאה דתטמא בכביצה ,ולא

כלהשרציםמצטרפיםזהעםזה,היינולאכילהבכעדשה.

אטהורה,משוםדבטהורהדרשינןלהדיאדמטמאתבכזית,עייןרש"יבפירוש

י(תוס' ד"ה וקלסיה ר' יוחנן )הראשון( ,בתוה"ד ,דמסתברא דטעמא דרב

התורה)ויקראיא,מ().א.ג.[(.
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