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 על מה הציץ מרצה

יץ ָזָהב בעניין עשיית הציץ נאמר יָת צִׂ , "ְוָעשִׂ

ְוָנָשא ַאֲהֹרן ֶאת ֲעֹון ָטהֹור ... ְוָהָיה ַעל ֵמַצח ַאֲהֹרן 

ים  ָדשִׁ ְשָרֵאל ... ְוָהָיה ַעל ַהקֳּ ישּו ְבֵני יִׂ ר ַיְקדִׂ ֲאשֶׁ

ְפֵני ה'",  ם לִׂ יד ְלָרצֹון ָלהֶׁ ְצחֹו ָתמִׂ ומכאן שהציץ מִׂ

, ולא נתפרש מכשיר ומרצה קרבנות פסולים

מה הם אותם פסולים, שהציץ מכשיר  בכתוב,

 אותם.

אין לומר שהציץ מרצה ומכשיר קרבן , ואולם. א

, ]שמחשב בשעת שנפסל על ידי מחשבת פיגול

אחת מעבודות הקרבן, שתהא אחת האכילות 

הכשר לה[, כי לעניין פיגול נאמר, חוץ למקום מ

, ללמד, שהוא פסול ואין דבר "לא יחשב"

 מכשירו.

ר שהציץ מרצה ומכשיר קרבן וכן אין לומ. ב

, ]שמחשב בשעת שנפסל על ידי מחשבת נותר

אחת מעבודות הקרבן, שתהא אחת האכילות 

הכשר לכך, )והיא הנקראת בכמה אחר הזמן 

מקומות מחשבת פיגול([, כי לעניין פסול זה נאמר 

 , ללמד שהוא פסול ואין דבר מכשירו."לא ירצה"

הציץ ומאחר שתפסת מועט תפסת, מסתבר ש -

בא להכשיר פסול קל, ]שאינו אסור בכל מקום, 

ויש אופנים שהוא מותר לגמרי ויוצא מכלל 

 .איסורו[

אין לומר שהציץ מרצה ומכשיר מכל מקום ו. ג

]כדם קרבן או בשר קרבן , קדשים שנפסלו ביציאה

ואף על פי [, שיצאו חוץ לעזרה, שהם נפסלים בכך

שהוא פסול קל, שכן מצינו שהותר מכללו בבמה, 

]בנוב וגבעון, שכן לא היו שם מחיצות, שיפסלו 

 הקדשים ביציאה חוצה להם[.

והטעם שאין הציץ מרצה על כך, כי נאמר בעניין 

ְפֵני ה'", ללמד, שהציץ  ם לִׂ ריצוי הציץ, "ְלָרצֹון ָלהֶׁ

מרצה על דבר הנפסל בעודו בעזרה לפני ה', 

 היוצא, פסולו ביציאתו ולא לפני ה'.ו

]וזהו ששנינו במשנתנו, שאם יצא הקומץ, 

 והקריבו, הרי זה פסול, ואין הציץ מרצה[.

שהציץ מרצה ומכשיר קדשים , וכן אין לומר. ד

, שנפסלו מחמת שנעשית בהם עבודה בשמאל

ואף שהוא פסול קל, שכן מצינו שהותר מכללו 

וטל את הכף של ביום הכיפורים, שהכהן הגדול נ

 הקטורת בשמאלו, בכניסתו לפני ולפנים.

אביי אמר, שהטעם שאין הציץ מרצה על כך, כי 

ת ֲעֹון  נאמר בעניין ריצוי הציץ, "ְוָנָשא ַאֲהֹרן אֶׁ

ים ָדשִׂ ", ללמד, שהציץ מרצה על דבר שפסול ַהקֳּ

לכתחילה בכל מקום, ואינו מתרצה אלא משום 

וציא עבודת כבוד ציבור או על ידי הציץ, לה

שמאל, שאינה פסולה לכתחילה בכל מקום, כי 

 ביום הכיפורים כך יש לעשות לכתחילה.

ורב אשי אמר, שהטעם שאין הציץ מרצה על 

פסול מחמת עבודה בשמאל כי פסול זה אינו 

בקרבן אלא בעבודת הכהן ובריצוי הציץ נאמר 

ים" ללמד שהציץ  ָדשִׂ ת ֲעֹון ַהקֳּ "ְוָנָשא ַאֲהֹרן אֶׁ

ר על פסול שנעשה בקדשים עצמם ולא מכפ

 בעבודת הכהנים.

וכן אין לומר, שהציץ מרצה ומכשיר קדשים . ה

, ואף שפסולם שנפסלו מחמת שיש בהם מום

הוא פסול קל, שכן מצינו שהותר מכללו בעופות 

 שאין המום פוסל בהם.

והטעם שאין הציץ מרצה על כך, כי נאמר בעניין 

יבּו בעלי מום  ר בֹו מּום לֹא ַתְקרִׂ י לֹא ְלָרצֹון "ֹכל ֲאשֶׁ כִׂ

ם ...  ְהיֶׁה ָלכֶׁ ה ֹאתֹו יִׂ ה ָשרּוַע ְוָקלּוט ְנָדָבה ַתֲעשֶׁ ְושֹור ָושֶׁ

ה", ללמד שהם פסולים ואין דבר  ר לֹא ֵיָרצֶׁ ּוְלֵנדֶׁ

 מכשיר אותם.

הוא , הפסול שהציץ מרצה ומכשירו, ועל כרחך. ו

, שהוא פסול קל, שהותר מכללו פסול טומאה

בציבור, ]שכן קרבנות ציבור קרבים בטומאה, 

ְשָרֵאל ְוָאַמְרָת שנאמר בקרבן התמיד,  ת ְבֵני יִׂ "ַצו אֶׁ

י  יב לִׂ ְשְמרּו ְלַהְקרִׂ י תִׂ יֹחחִׂ ַשי ֵריַח נִׂ י ְלאִׂ י ַלְחמִׂ ת ָקְרָבנִׂ ם אֶׁ ֲאֵלהֶׁ

 ְבמֹוֲעדֹו", ללמד, שקרב במועדו אפילו בטומאה[.

]וזהו ששנינו במשנתנו, שאם נטמא הקומץ, 

והקריבו, הציץ מרצה, והמנחה כשרה, והשיריים 

 נאכלים[.

 

 על אלו קרבנות הציץ מרצה ובאילו אופנים

 .]של ישראל[קרבנות ציבור . א

בין עליהם, הציץ מרצה , בכל אופן שנטמאו

]כגון סבור אין קרבנות מקבלים , בין בשוגג, באונס

 .במזידובין טומאה[, 

ולכאורה כן הדין אפילו נטמא הדם במזיד, ואחר כך 

גם נזרק הדם הטמא במזיד, הציץ מרצה על הקרבן 

 ומכשירו.

 .קרבנות גויים. ב

הגויים משלחים נדריהם ונדבותיהם להקרבה 

ְשָרֵאל לגבוה שנאמר  ל ָכל ְבֵני יִׂ ל ָבָניו ְואֶׁ ל ַאֲהֹרן ְואֶׁ "ַדֵבר אֶׁ

ם  יש ְוָאַמְרָת ֲאֵלהֶׁ יש אִׂ ְשָרֵאל אִׂ ן ַהֵגר ְביִׂ ְשָרֵאל ּומִׂ ֵבית יִׂ מִׂ



 

ְדבֹוָתם  ם ּוְלָכל נִׂ ְדֵריהֶׁ יב ָקְרָבנֹו ְלָכל נִׂ ר ַיְקרִׂ ר ֲאשֶׁ ֲאשֶׁ

יבּו ַלה' ְלֹעָלה",  לרבות גויים שנודרים ונודבים ַיְקרִׂ

 כישראל.

בין , אם נטמא קרבנם בכל אופן שהואאולם 

אין הציץ מרצה , ובין באונס, בין בשוגג, במזיד

ת על כך, שנאמר בעניין ריצוי הציץ,  "ְוָנָשא ַאֲהֹרן אֶׁ

יד  ְצחֹו ָתמִׂ ְשָרֵאל ... ְוָהָיה ַעל מִׂ ישּו ְבֵני יִׂ ר ַיְקדִׂ ים ֲאשֶׁ ָדשִׂ ֲעֹון ַהקֳּ

ְפֵני ה'", ללמד שדווקא להם,  ם לִׂ ְלָרצֹון ָלהֶׁ

]לקדשי בני ישראל המוזכרים בפסוק[, הציץ 

 שי גויים, אין הציץ מרצה.מרצה, אבל לקד

 .קרבנות יחיד של ישראל. ג

נחלקו תנאים בדין , < לדברי רב יוסף ורב חסדא

 :זה

הציץ מרצה על , מדין תורה –לדעת חכמים 

, כשם טומאת קרבן יחיד של ישראל בכל אופן

שהוא מרצה על טומאת קרבן ציבור של ישראל, 

, ולכן אם אבל חכמים קנסו את העושה במזיד

נעשה הדבר במזיד, אין הציץ מרצה על הקרבן. 

]ולכאורה, אם הדין הזה הוא מחמת קנס, אין חילוק 

בין מטמא דם במזיד, לבין זורק דם טמא במזיד, 

 ושניהם נקנסו בשווה, שלא ירצה הציץ[.

או לדעת רבי ]כדברי רב יוסף[ ולדעת רבי יוסי 

ם את לא קנסו חכמי –]כדברי רב חסדא[ אליעזר 

הניחו את הדבר כדין תורה, ו, העושה במזיד

, אפילו אם נעשה הדבר במזידוכקרבן ציבור, ש

 על הטומאה. הציץ מרצה 

אבל , לא נחלקו תנאים בדין זה, < ולדברי רבינא

לזריקת דם טמא , יש חילוק בין טומאה במזיד

 .במזיד

, בין באונס, בין בכל אופן שהוא, אם נטמא הדם -

ובתנאי , הציץ מרצה על כךזיד, בשוגג, בין במ

. אבל אם שהיתה זריקת הדם הטמא בשוגג

נזרק הדם הטמא במזיד, אין הציץ מרצה על 

 הקרבן.

לא נחלקו תנאים בדין , < ואף לדברי רב שילא

לזריקת דם , ויש חילוק בין טומאה במזיד, זה

 .אבל החילוק הוא הפוך, טמא במזיד

הציץ מרצה , אם נטמא הדם באונס או בשוגג -

אבל , ]אפילו במזיד[. בכל אופן שנזרקעל הקרבן 

על שוב אין הציץ מרצה , אם נטמא הדם במזיד

הקרבן, ]ואפילו נזרק אחר כך בשוגג, וכל שכן אם 

 נזרק במזיד[.

 

 תרומה מתבואה טמאה על תבואה טהורה

להיות , אין להפריש תבואה טמאה, לכתחילה

ה כתורם , ]משום שנעשתרומה על תבואה טהורה

מן הרעה על היפה, ואין לעשות כן, אלא לתרום 

ְשאּו ָעָליו ֵחְטא  מן היפה, שנאמר, "ְולֹא תִׂ

ְלבֹו  ת חֶׁ ם אֶׁ יְמכֶׁ ּנּו",  ]=המשובח שבו[ַבֲהרִׂ מֶׁ מִׂ

ללמד, שיש לתת מן היפה, ומי שאינו עושה כן 

 הרי זה חוטא[.

להיות , אם הפריש תבואה טמאה, אולם בדיעבד

, שכן הרי זו תרומה, ה טהורהתרומה על תבוא

ְלבֹו  ת חֶׁ ם אֶׁ יְמכֶׁ ְשאּו ָעָליו ֵחְטא ַבֲהרִׂ נאמר, "ְולֹא תִׂ

ּנּו", ללמד, שמי שנותן מן הגרוע, הרי זה  מֶׁ מִׂ

חוטא, ואם כן, על כרחך גם כשנותן מן הגרוע, יש 

כאן תרומה, כי אם לא נעשית תרומה מהגרוע, 

 במה חטא.

מתבואה טמאה דין זה, שהתורם  –לדעת חכמים 

על הטהורה, הרי זו תרומה, לא נאמר אלא 

מתבואה במזיד התורם אבל , בשוגגכשעשה זאת 

, שלא תהא קנסוהו חכמיםטמאה על הטהורה, 

, ועליו לחזור ולתרום שנית מתבואה תרומה

]י"א טהורה, כדי להתיר את התבואה הטהורה. 

 שכשתרם במזיד מתבואה טמאה על הטהורה, קנסוהו

שלא חלה התרומה כלל. וי"א שמה שהפריש, נעשה 

תרומה, אבל קנסוהו שלא הותרה בכך התבואה 

 הטהורה, ועליו לחזור ולתרום ממנה להתירה[.

אין חילוק בדין  –ולדעת רבי יוסי ורבי אליעזר 

, בשוגגתורם מן הטמאה על הטהורה בין זה, 

, ובכל במזידתורם מן הטמאה על הטהורה בין ל

ולא קנסוהו שה זאת, יש כאן תרומה, אופן אם ע

]ולדברי רב יוסף ורב חכמים שלא תהא תרומה. 

חסדא, מאחר שמצינו שרבי יוסי או רבי אליעזר, אינם 

קונסים את המזיד לעניין תרומה, מן הסתם הם אלו 

שאינם קונסים את העושה קרבן בטומאה, שלא ירצה 

הציץ, ולכן העמידו את הברייתא שאומרת, שהציץ 

צה על הטומאה אף במזיד, כדעת רבי יוסי או רבי מר

 אליעזר, כמבואר לעיל[.

 

 על אלו דברים טמאים שבקרבן הציץ מרצה

 .עולים. א

הדם ושאר דברים הניתנים על המזבח לכפרה, 

כקמצים ומנחות כהנים, קרויים עולים, כי הם 

 עולים למזבח לכפר.

, שאם נזרק הציץ מרצה על טומאתם לדברי הכלו

הדם הטמא למזבח, הקרבן כשר, וכן אם הוקטר 

 הקומץ הטמא, המנחה כשרה.

ְרָצה לֹו ְלַכֵפר  שכן שנינו בתורת כהנים על הכתוב, "ְונִׂ

ָעָליו", שהכוונה לדם הקרבן, שהוא המכפר, כמו 

ש ְיַכֵפר", ולא רק דם טהור  פֶׁ י ַהָדם הּוא ַבּנֶׁ שנאמר, "כִׂ

ת ֲעֹון מרצה, אלא גם דם טמא , שנאמר, "ְוָנָשא ַאֲהֹרן אֶׁ

ים ...", ולא רק דם טמא מרצה, אלא גם כל  ָדשִׂ ַהקֳּ

העולים הטמאים מרצים, שנאמר, "ְלָכל ַמְתֹנת 

ם".  ָקְדֵשיהֶׁ

 .אכילות. ב

נחלקו חכמים, האם הציץ מרצה על הדבר הנאכל 

שבקרבן, ]כלומר על בשרו[ שנטמא, להחשיבו 



 

ור גמור לעניין שיהיה מותר ]ולא שיהיה כטהכטהור. 

לאוכלו, אלא לעניין שיהיה מותר לזרוק את דם 

הקרבן, וכדעת רבי יהושע, האומר, שאין זורקים את 

 דם הקרבן אלא אם כן בשרו קיים[.

, הציץ מרצה על האכילות –לדעת רבי אליעזר 

, הוא נידון כבשר קיים ולכן אף אם נטמא הבשר

 הקרבן.ניתן לזרוק את דם טהור, ו

, הציץ אינו מרצה על האכילות –ולדעת רבי יוסי 

, הוא נידון כמי שאינו, ולכן אם נטמא הבשר

 .אי אפשר לזרוק את הדםומאחר שאין בשר, 

]רב יוסף רצה לומר שרבי יוסי הוא האומר 

שהציץ מרצה על האכילות אולם מצינו ברייתא 

שבה מבואר שרבי אליעזר הוא האומר שהציץ 

 ילות[.מרצה על האכ

 

 חיוב כרת על אכילת קדשים בטומאת הגוף

ָשֵרף נאמר  ַגע ְבָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל ָבֵאש יִׂ ר יִׂ "ְוַהָבָשר ֲאשֶׁ

ר תֹאַכל ְוַהָבָשר  ש ֲאשֶׁ פֶׁ ָכל ָטהֹור יֹאַכל ָבָשר. ְוַהּנֶׁ

ר ַלה' ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו  ים ֲאשֶׁ ַבח ַהְשָלמִׂ זֶׁ ָבָשר מִׂ

וא  האדם האוכל[ ]כלומר על ש ַההִׂ פֶׁ ְכְרָתה ַהּנֶׁ ְונִׂ

יָה", ללמד, שלא הותרה אכילת קדשים אלא  ֵמַעמֶׁ

 לטהורים, אבל טמא האוכל קדשים ענוש כרת.

ומתוך שהקישה תורה שני דינים אלו זה לזה, 

])א( היתר אכילת קדשים לטהורים. )ב( עונש 

כרת לטמאים האוכלים קדשים[, למדנו, שאין 

]מהכתוב מאים על אכילת קדשים, עונש כרת לט

ר ַלה'  ים ֲאשֶׁ ַבח ַהְשָלמִׂ זֶׁ ר תֹאַכל ָבָשר מִׂ ש ֲאשֶׁ פֶׁ "ְוַהּנֶׁ

יָה"[, וא ֵמַעמֶׁ ש ַההִׂ פֶׁ ְכְרָתה ַהּנֶׁ אלא  ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְונִׂ

כשהותרו אותם קדשים לאכילת טהורים, 

 ]ונתקיים בקדשים הללו, "ָכל ָטהֹור יֹאַכל ָבָשר"[.

ואמנם, היקש זה, יש שני אופנים ללמוד ממנו, 

מה הם הקדשים שהטמאים ענושים כרת על 

 אכילתם. 

)א( קדשים שטהור מותר לאכול מהם בפועל 

טמא האוכלם חייב כרת. כלומר, דווקא קדשים 

שאין בהם עתה שום פסול, הם בכלל הדין הזה 

אבל קדשים שנפסלו אחר זריקת הדם, כגון 

לילה, או יצאו מהעזרה, אינם  שנעשו נותר בלינת

 בכלל זה. 

)ב( קדשים שהותרו לטהורים באכילה בשעת 

זריקתם, ואפילו אחר כך נפסלו, טמא האוכלם 

חייב כרת. ובכלל זה קדשים שאחר זריקת דמם 

נעשו נותר בלינה או יצאו מהעזרה, שמתחילה 

 בשעת הזריקה היו מותרים לטהורים.

אם כן אין ואף שלכאורה תפסת מועט תפסת, ו

לך לענוש כרת טמא האוכל קדשים, אלא על 

אכילת קדשים שמותרים עתה לטהורים, אבל 

לא על אכילת קדשים שהיו מותרים בשעת 

זריקת הדם, ואחר כך נפסלו, כגון שנעשו נותר 

 בלינה, או יצאו מהעזרה.

ר ַלה'", למדנו  מכל מקום, מאחר שנאמר "ֲאשֶׁ

קדשים ל טמא האוכגם לרבות לכלל כרת זה, 

, בלינה או ביציאה שנפסלו אחר הזריקה

 מהעזרה.

אינו , קדשים שנעשו פיגולטמא האוכל אבל 

ַבח בכלל הכרת הזה  זֶׁ על אכילתם, כי נאמר "מִׂ

ים", למעט קודש פסול זה מכרת של  ַהְשָלמִׂ

 אכילה בטומאת הגוף.

והטעם שהריבוי נאמר לעניין קדשים שנפסלו 

ר לעניין קדשים בלינה ויציאה, והמיעוט נאמ

 שנפסלו במחשבת פיגול. 

כי קדשים שנפסלו בלינה ויציאה, היתה להם 

שעת היתר לטהורים, והיא כשנזרק הדם, שכן 

 רק אחר כך נפסלו. 

אבל קדשים שנפסלו במחשבת פיגול, פסולם 

חמור, שכן נפסלו קודם זריקה, ומעולם לא היו 

 מותרים לטהורים.

יץ מרצה על ולדעת רבי אליעזר, האומר, שהצ

האוכלים ]=בשר הקרבן[, בשר קדשים שנפסל על 

ידי שנטמא, טמא האוכלו חייב כרת, ואפילו 

נטמא הבשר קודם זריקת הדם, שלא הותר 

לטהורים מעולם, כי מאחר שהציץ מרצה על 

הבשר, להחשיבו כטהור לעניין זריקת הדם, הוא 

נחשב כטהור גם לעניין שיחשב כמי שניתר 

טמא האוכלו חייב כרת, כדין לטהורים, ולכן 

טמא שאוכל בשר קדשים פסול, שהיתה לו שעת 

 היתר לטהורים.
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