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בס"ד ,ג כסלו התשע"א.

מסכת הוריות דף יג – מסכת זבחים דף ו

דףיגע"א

לא ידעתי מנין לו .ושוב כתב ,דנפקא ליה מדלא תנא קודמת לרבו אלא

א(גמ' ,האי ציבור והאי יחיד .הקשה התוס' הרא"ש ,דהא אמרינן בראש

לכולן.והש"ך)שם,סק"י(,הביאדבריהבארשבע,וכתב,דהיינודוקאדליכא

השנה)ח,(:מלךוציבורמלךנכנסתחילהלדין.ותירץ,דשאניהתםדמפרש

באותה שביה סכנת נפשות ,אבל אם יש סכנת נפשות חייו קודמים לשל

טעמא דלאו אורח ארעא למיתב מלכא מאבראי ,ואי בעית אימא מקמיה

אמו.ועייןעודבשעריוסף.

דליפושחרוןאף.

ח(גמ' ,חכם קודם למלך .כתב הרמב"ם בפירוש המשניות ,דהיינו דוקא

ב(גמ' ,שתי הלחם קודמים לכבשים .הקשה הרש"ש ,במה קדמו ,הא אין

להאמין שהחכם תועלתו לאומה גדולה מאוד ,אבל במעשה אין להקדים

בהםעבודהזולתתנופתםעםהכבשיםביחד,כמבוארבמנחות)סב.(.ותירץ,

לכבוד המלך שום דבר ,אפילו הוא עם הארץ ,שנאמר "שום תשים עליך

דהיינו דבערב יום טוב של עצרת ,יראה תחלה להתעסק בהם בהכנתם

מלך".

ובאפייתם ,ואחר כך בהכנת הכבשים ולבדקם ממום] .ואין כוונתו על

ט(גמ' ,חכם קודם למלך כו' מלך קודם לכהן גדול כהן גדול קודם לנביא.

הבדיקהלפנישקנאום,דהאמבוארבעבודהזרה )ה(:דדורשיןבהלכותהחג

כתב המהרש"א )חידושי אגדות( ,דמשמע דאפשר שיהיה נביא ולא חכם.

שלושים יום ,דמאותו זמן מחפשים אחר קרבן שאין בו מום ,אלא שטרם

ולא תקשי מהא דאמרינן בשבת )צב ,(.אין השכינה שורה אלא על החכם

הקרבתוצריךלחזורלבדקו[.

וכו',כמושביאר)בבאבתראיב.בחידושיאגדותבשםהרא"שבנדריםלח,(.

ג(גמ',שם .כתב הרש"ש,דלכאורההאיברייתאאתיאכרביעקיבאדאמר

דדווקא בקביעות אין הקדוש ברוך הוא משרה נבואתו על שאינו בכלל

במנחות )מה ,(:הלחם מעכב את הכבשים והכבשים אינן מעכבים את

המעלות המוזכרות שם .וכתב המהרש"א )הכא( ,דהכא אית לן למימר,

הלחם ,ודלא כרבי שמעון ובן ננס דסברי התם דכבשים מעכבין את הלחם

בצדוק ונתן הנביא דודאי חכמים היו ,ולא היו קודמין למלך לפי שדוד

והלחםאינומעכבאתהכבשים],דלשיטתםהכבשיםקודמיםלשתיהלחם[.

ושלמהנמיחכמיםהיו.

וסייעתאלמהשפסקהרמב"ם)פ"חמתמידיןהט"ז(הלכהכרביעקיבא.

י(]גמ' ,כי אנשי מופת המה ואין מופת אלא נביא .עיין בסנהדרין )צג,(.

ד(גמ' ,קודם לדבר הבא בגין לחם .פירש רש"י ד"ה בגין יום ,בגלל וכו'

דשיטתחכמיםדאנשימופתאלוהםחננניהמישאלועזריהמשוםשנעשה

וכבשים "בגלל" שתי הלחם .וכן הוא לשון הרמב"ם )פ"ט מתמידין ה"ט(.

להןמופתוכו'[.

והעיר הרש"ש,מדועשינולשוןהגמ'"בגין"וכתבו"בגלל"שלכאורהנקטה

יא(מתני',אבלאםהיהממזרתלמידחכםוכו'.כתבהרש"ש,דנראהדדוקא

בהאילישנאבדוקא,ולאכמושנקטהבמנחות )טו"(.לחםגללכבשיםואין

נקטממזר,משוםדגםהואמטיפהכשרה,אבלנתיןואינךלאעדיפימכהן

הכבשים גלל דלחם" .דהיינו כמו שביאר התוס' יום טוב במנחות)פ"ד מ"ג,

גדול.ובעבודהזרה)ג(.איתא,שאפילועובדכוכביםועוסקבתורההריהוא

ד"ה הלחם השני( דאפילו לרבי עקיבא דאמר שם דהלחם מעכב את

ככהןגדול,וכתבו התוס'ד"ההריהוא,דלהכינקטכהןגדול,משוםדכתיב

הכבשיםוהכבשיםאינםמעכביןאתהלחם,מכלמקוםכיאתייןבהדיהדדי,

יקרההיאמפניניםודרשינןהכאמכהןגדולהנכנסלפניולפניםגבי"ממזר

הכבשים עיקר והלחם טפל ,משום דהכבשים מתירין את הלחם כשבאים

תלמידחכםקודםלכהןגדולעםהארץ",אבלעובדכוכביםהעוסקבתורה

ביחד.כתב,דאוליישחילוקבין"גלל"ל"בגלל"בבי"תוהםנקטו"בגלל".

הוויככהןגדול.

ה(מתני' ,האיש קודם לאשה להחיות ולהשב אבדה .כתב הרמב"ם בפירוש

יב(גמ' ,דכתיב ובני עמרם אהרן ומשה וכו' .ביאר המהרש"א )חידושי

המשניות,דהטעם,כיוןשהזכריםחייביןבכלהמצוותוהנקבותרקבקצתם,

אגדות(,דאףדעלכלשבטלוינמיכתיב"הבדילה'אתשבטלוימתוךוגו'".

והאיש מקודש ממנה .בתוספתא דזבחים )פרק י' ה"ב( איתא ,מנחת האיש

מכל מקום הבדלת אהרן היא תוספת שבדלו מאחיו משה ,שהזכיר שהוא

קודמתלמנחתהאשה.

נשארלוישהואקודש,אבלאהרןנעשהקודשקדשיםעלידיהבדלתו,ועל

ו(מתני',בזמןששניהםעומדיםבקלקלההאישקודםלאשה.פירשוהרמב"ם

כןהלוינוטלמעשרראשוןשהואקודשבכלמקום,ואחרכךנותןמעשרמן

בפירושהמשניות ור"עמברטנורא,שהאישאיןדרכובכך,ובקשוממנודבר

המעשרלכהןשהואקודשקדשים.

שאינו טבעו .והקשה הרש"ש ,אמאי הוצרכו לכך ,תיפוק ליה מטעמא

יג(גמ',דאמרקראיקרההיאמפניניםמכהןגדולשנכנסלפניולפנים.ביאר

דמקודשממנהכדלעיל.

המהרש"א )חידושי אגדות( ,דלפי פשוטו לא איצטריך ליה למכתב ,אי לאו

ז(גמ',אמוקודמתלכולם.כתבהבארשבע,דאפילולדידיהקודמת,ואףעל

דאתאלהךדרשא,כיוןדכתיבבסיפאדקרא"וכלחפציךלאישוובה".,

גבדחייוקודמיןלחייאביוורבוכדאיתאבבבאמציעא)לג,(.והוהלןלמימר

יד(גמ',וזהלאהיהבכללארור.כתבבהגהותרבייעקבעמדין,דאףדגבי

דכלשכןלחייאמודגריעהטפימאביו,כדאמרינןבקידושין )לא(.גביכבוד

נתיניםנמיכתיבביהושע)פרקט,פסוקכג("ארוריםאתם",קודמיםהםלגר,

ומורא.מכלמקוםלעניןלהוציאמביתהשבי,אמוקודמת,דלמאעבדיבה

משוםדהתםדוקאלאותםגבעוניםבלבדקלליהושעכיוןשרימואותו,אבל

איסורא .והא דתנן בכריתות )כח ,(.האב קודם לאם בכל מקום ,לאו דוקא

נחקללכנעןוכלזרעו.אבלהקשה,דאםכןאיךהשווכלהעבדיםהנקנים

בכל מקום ,אלא לענין כבוד כדמוכח שם במשנה .והביא עוד ,דההגהות

מאומותאחרותלבניכנעןגםבדברזה,ומהפחיתותםמגריםדידהושאינם

מרדכי בכתובות כתב ,דמהכא פסק מהר"מ ,שאם איש ואשתו שבויים,

בכלל ארור .ותירץ ,דשאני הני דנשבו ונמכרו לעבדים ,דהוקשו לכנענים

אשתוקודמתלו,וביתדיןיורדיןלנכסיוופודיןאותה,אףשהואעומדוצווח

להיות גם הם בכלל ארור] .ונראה דלא היה לפניו דברי רש"י שלפנינו

אלתפדוהמנכסיאיןשומעיןלו.ובכנסתהגדולה)יורהדעהסימןרנ"בהב"י

במוסגרבד"הבכללארורשכברכתבכן[.

אות ג'( כתב ,דלכאורה אין אמו קודמת לו עצמו ,ומה שכתב הבאר שבע,

טו(גמ' ,מפני מה הכל רצין לישא גיורת .פירש רש"י ד"ה לישא גיורת,

מסכת הוריות דף יג
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שמתרצין לישא גיורת מלישא משוחררת .וכתב המהרש"א )בחידושי

בשם רבו התרומת הדשן ,דלא אכל בשר שאכל ממנו חתול ,וכן ככר

אגדות( ,דנראה מפירושו לגרוס "הכל רוצין" אבל מהירושלמי )בפירקין

ופשטידאוחתיכתבשריבששאכלממנועכברלאהיהמאכיללבניואפילו

ה"ה( ,דמייתי עלה "ומפני מה הכל רצין אחר העכבר וכו'" ,נראה דגרסינן

היההככרגדול.אבלדגיםהנקרשיםאםאכלעכברמחתיכהזואפילוהכי

רצין מלשון ריצה ממש ,והיינו הכל רצין וחפצין לישא גיורת אפילו יותר

אכל מחתיכה אחרת .ובספר יוסף אומץ )להג"ר יוזפא ז"ל ,בזמן השל"ה(

מישראלית ,כיון שמותר לישא אותה שאינה בכלל ארור ,והיא בחזקת

כתב ,דמה שנהגו לחתוך מקום נשיכתן ולאכולהשאר,לא ידעתי אם הוא

שימורדלאכמשוחררת,והיינומטעמאדאמרינןביבמות )סג",(.נחיתדרגא

קבלה מקדמונים שזה פירוש הגמ' ,או דאין חותכים אלא מכח נקיון

נסיבאיתתא".

ומאיסות ואינם רוצים לעשות תיקון ללימוד ,ולכן שומר תורתו ירחק מכל

טז(רש"י ד"ה משוחררת ,לא היתה בחזקת שימור ,דסתם שפחה מופקרת.

החתיכה.וכןכתבבשו"תדבריחיים)חלקב'יור"דסימןס"ב(,דלשוןהגמ'

כתב בהגהות רבי יעקב עמדין ,דהיינו כדתנן באבות )פרק ב' משנה ז(,

משמע כל החתיכה .אבל העיני שמואל כתב ,דמלשון הגמ' משמע דוקא

"מרבה שפחות מרבה זימה" .ואמרינן בגיטין )יג" ,(.זילא ליה שכיחא ליה

שאוכל מאותו מקום עצמו שאכל העכבר ,אבל אם חותך מאותו מקום

פריצאליה".

שאכל העכבר מותר לאכול הנשאר ואין בו חשש ,וכן נהגו העולם .וכתב,

יז(רש"יד"האמרלהםמפנישסורן,בתוה"ד,סורושרשלהם,כדאמרבגר

דאםכידברפשוטהוא,הוצרךלכתובזאתלהוציאמלבאישאחדשהחמיר

שסורורע.כתבהפרישה)חושןמשפטסימןרפגסק"ב(,דבפשוטוהיהנראה

בזה ,והוא שטות גדול ,ועיין שם שהביא ראיה לזה .ובספר זכרון )חלק ב'

לפרש הא דאמרינן שלא יחזור "לסורו" ,היינו שלא יחזור להיות "סר"

אותט'(האריךלומר,דכלהחתיכהאסורה,והאדהש"סשינההלשון,הוא

מעבודתהשםיתברךכבראשונה,אלאדקשה,דהאמתחילהכשהיהגוילא

כדי לכלול דלאו דוקא פת אלא בכל המאכלים הדין כן .אבל כתב ,דשק

"סר"מעבודתהשם,דהאמעולםלאהיהעובדו,ועלכןנראהכפירושרש"י

מלא חיטים ועכברים נשכו מקצתו ,פשוט דבשאר אין שום חשש ,דומיא

הכא .וכתב ,דנראה ביאורו ,שהיצר הרע שבכל בריה ,נקרא זר על שם

דחתיכות דגים שהתיר התרומת הדשן ,וכן שק מלא קמח אין על השאר

פעולתו ,שמסיר אותה מדרך הישר לדרך מעוותת לאדם מעבודת קונו

חשש,וכתבדכןשמעבשםהחזוןאיש.

להלוךבדרכיעקלתון,ובעכבריםנמישייךשמסיראותןמדרךהישרדהיינו

כא(גמ' ,שם .כתב בספר זכרון )חלק ב' אות ט'( ,דאם שתו מכלי מים או

שמקלקליםאתהכל,ועלשםזהקראהיצרסר,כמושכתברש"יבפירושו

שארמשקיןאפשרדאיןלחוש,שהריבגמ'לאנזכררק"שאכל",ואףעלגב

לתורה )שמותז,כז(,אקראד"ואםמאןאתה"ד"מאן"הואכינוילאדםעל

דבלשוןתורהולשוןבניאדםשתיהבכללאכילה ,מכלמקוםבלשוןחכמים

שםהמפעלכמושלו,שקט,סרוזעף.עודכתב,דלונראהלפרשסורולשון
ֵ

מצינובכמהדוכתישמפרטיןאכילהלחודושתיהלחוד.אבלכתב,דמהקל

סורחוכדאמרינןבגיטין)נו,(.ואייתימידידסריא,ועלשםעבודהזרהשעבד

וחומר דאמרינן לעיל )עמוד א'(" ,ומה האוכל ממה שעכבר אוכל וכו'"

הגר קודם לכן קאמר שיחזור לסרחונו .אבל כתב ,דמהרמב"ם שכתב )פ"ו

משמעקצתדהואטבעהעכבר,וישלדחות.עודכתב,דאפשרדבמשקיןלא

מנחלות ה"י( ,שלא יחזור למרדו ,מוכח דצריך לומר כבתחילה .והרש"ש

חשיבטיפהלחבירתהחיבורלעניןזה.

כתב ,דפירוש רש"י דחוק ,והביא ,דבירושלמי )פ"ב דעבודה זרה סוף הלכה

כב(גמ',והאוכללבשלבהמה.כתבבתשב"ץקטן)סימןתקנ"ח(,שהמהר"ם

ב'(משמע,דהואלשון"שאור"כמושאורשבעיסהבברכות )יז,(.וכןיתפרש

מרוטנבורג לא היה אוכל לב עוף אף דבגמ' לא מוזכר אלא לב בהמה .וכן

בכלמקום,ואינומלשוןשר.וכתב,דשובמצאכןבערוך)ערךסרהרביעי(.

כתבבשולחןערוךהאר"י)הלכותסעודהסימןט(והטעםמפנישרוחבהמה
שורהבהם,ואםהאדםאוכלאותומתדבקבורוחהבהמהוגורםלוטפשות
ושכחה,וכןכתב המגןאברהם )סימןק"עסקי"ט(בשםכתבים.וכן במשנה

דףיגע"ב
יח(תנו רבנן חמשה דברים משכחין את הלימוד .כתב בספר שיח השדה

ברורה)שםסקמ"ה(.

)חלקא'בספרזכרוןחלקב'בפתיחה(,בשםהאליהורבא)סימןקעסעיףכ'(

כג(גמ',והרגילבזיתים .כתברבינו בחיי)בראשיתלד,א(,אילןזיתאיןלו

בשם ספרהגן,דהממלאכרסועוברבלאוד"השמרלךפןתשכח",ומשמע

לב,ואולימפניזהטבעהפרימשכחהתלמודומטמטםהלב.והמגןאברהם

דסבירא ליה דכל האוכל מהדברים הקשים לשכחה עובר בלאו דאורייתא

)סימן ק"ע סקי"ט( כתב בשם כתבי האר"י ,דענין דברים המשכחים את

ד"השמרלךפןתשכח",אבלעלכרחךאיאפשרלומרכן,ולהפלגהבעלמא

האדם כגון זיתים וכיוצא בהם ,אינו אלא בעם הארץ ,אבל האוכל בכוונה

נקטיה,כלומרשהואמעיןהאיסורשל"השמרלךוכו'",דהאבהדיאמבואר

כנודע ,מוסיפין לו זכירה כי הוא מתקן אותה ,וכן הוא בספר לקוטי תורה

בספר חסידים )סימן תתתש"ג( ,שאין בזה אפילו איסור דרבנן כיון שאינו

מהארי)פרשתעקבבטעמיהמצוות(.

מסירם מלבו .וכן נראה מכל הפוסקים שלא הביאו להלכה כל הדברים

כד(גמ' ,שם .כתב בספר זכרון )חלק ב' אות י"א( ,דהקפידא דוקא ב"רגיל"

שמשכחיםהתלמוד,וביארהאדלאחשיבשיושבומסירםמליבו,כיוןשאין

בהם,כלשוןהגמ'"הרגילבזיתים",מהשאיןכןבאוכללפרקים,וכדאשכחן

זהמוכרחשישכחאלאזהגורםלהחלישהזכרון,והואמכויןלהנאתעצמו

בברכות )לח ,(:דר' יוחנן אכל זית מליח ,וכן ביבמות )טו ,(:ובעוד הרבה

לאכילה),ועייןרמב"ם פכ"אמאישותהי"א(,מהשאיןכןבמבטלואינוחוזר

מקומות מצינו שאכלו זיתים ,והא דביבמות שם משמע דהביא לו לאכול

על משנתו שבודאי ישכח ,זה נחשב שמסירים מלבו .וכתב ,דמכל מקום

בקביעות,אפשרמשוםשהיהשניבצורתלאהקפיד,אושאכלבכונה)עיין

בודאינכוןליזהרלכתחילהמכלהדברים,שהרילכךמנאוםחכמיםשיידעו

באותהקודמת(.עודכתב,דשיעור"רגיל"היינואחתלשלושיםיוםכדמוכח

ליזהרמהם,וגם המגןאברהם)סימןב'סק"ג,וסימןקנ"חסקי"ז,וסימןק"ע

בברכות)מ.(.

סקי"ט(כתב,שישליזהר.וכתבעוד,דנשיםאיןצריכותליזהרבכלאלו,כיון

כה(גמ' ,שם .כתב בהגהות יעב"ץ ,וכן במור וקציעה שלו )סוף סימן ק"ע(,

שאינן מצוות על תלמוד תורה ,דלא עדיפי מעם הארץ דמבואר בספר

)וכןבהגהותלשמירתהנפש סימןש"ע(,דאיןקפידאאלאבזיתיםחיים,ולא

חסידים הנ"ל דאין לחוש ,אבל קטן אף שעדיין לא למד יש להקפיד) ,ולא

בכבושיםאומלוחיםאומבושלים,והוכיחוזהמהאדר'יוחנןהמובאבאות

כמושכתבבהגה"הלשמירתהנפשסימןשל"ט(,כיוןדמסתבר דדבריםאלו

הקודמת .ותמה בספר זכרון )חלק ב' אות י"א( ,דהא דוקא ב"רגיל" אמרו,

עושיןטבעשלשכחהויכוללהזיקלואחרכךחסושלום.

ובמאירי כתבלהדיאדזיתיםמלוחיםקשיםלשכחה,וכןנראהמרבינובחיי

יט(גמ' ,חמשה דברים משכחים וכו' .כתב הבאר שבע ,דאף על גב דאיכא

)המובאבאותכד(דטבעפריהזיתלשכח,ועודדמשמעבכמהדוכתישהיה

בפרטןששהדברים,אפשרדהשותהמיםשלשיירירחיצהוהרוחץרגליוזו

דרכם לאכול זיתים כבושים ,ואי לא משכחי האיך סתמו כאן "הרגיל

על גבי זו בחדא חשיב להו ,הואיל ושניהם איירי מענין רחיצה .אבל החק

בזיתים"ולאפירשודהיינוזיתיםחייםדוקא.

נתן כתב ,דאין נראה פירושו ,שהרי זה משכח מחמת שתיה וזה משכח

כו(גמ' ,והשותה מים של שיורי רחיצה .כתב היעב"ץ ,דנראה דהיינו מי

מחמת רחיצת רגליו זו על גב זו ותרתי נינהו .ולכן פירש ,דהאוכל ממה

רחיצתכלהגוףוגםהרגליים,אבלעלמינטילתידיםנסתפקלו.וכתבבספר

שאוכל עכבר וממה שאוכל חתול חדא חשיב להו ,כיון דחתול עצמו אינו

זכרון)חלקב'אותי"ב(,דאפשר,דאםנתבטלוהמיםברוב,איןלחוש,וצריך

משכחאלאמפנישהואאוכלהעכבר.

עיון .עוד כתב ,דאפשר דבמקוה שיש בו מ' סאה ליכא למיחש ,דהא כל

כ(גמ' ,האוכל ממה שאכל עכבר .כתב בספר לקט יושר )חלק י עמוד ו(,

הנהרות רוחצין בהן ושותין מהן .עוד כתב ,דשמע בשם החזון איש ,שאם

ב

מסכת הוריות דף יג
ג כסלו התשע"א
שפךמהןמעטאחרהרחיצהאיןלחוש,וצייןלחולין)קה.(:

עדשישבבמקומושנאמר"והביטואחרימשהעדבואוהאהלה".שאניהכא

כז(גמ',והרוחץרגליוזועלגביזו.כתבבספרזכרון)חלקב'אותי"ד(,דאין

דמיירי שהיו יושבין שורות שורות בבית המדרש ,והתם ברשות הרבים כי

להקשות מהא דאיתא בזבחים )יט ,(:דמצות קידוש ידים ורגלים לרבי יוסי

ההואדמשה.וכתבהקרבןנתנאל)שם,אותש'(,דהלשוןמוכיחכן,דבסוגיין

ברבי יהודה דמניח רגליו זו על גב זו ,דכיון דיליף שם מקרא דמצותו בכך,

קתני לשון "נכנס" והתם קתני לשון "עובר" .והר"ן בקדושין )יד :מדפי

פשיטא דלא יזיק כלום ,דשומר מצוה לא ידע דבר רע .ועיין עוד באות

הרי"ף( ,הביא את תירוץ הרא"ש בשם תוס' .עוד תירץ בשם רבינו תם,

הבאה.

דאמרינן בימי רשב"ג נשנית משנה זו ,כלומר שלא נהג לא לפניו ולא

כח(גמ' ,ויש אומרים אף המניח כליו תחת מראשותיו .הקשה הבאר שבע,

לאחריו.וכןהואבתוס'בבאקמא)צד(:ד"הבימירבי,בסוה"ד.והעירהחק

מהא דתנן בתמיד )כז ,(.שהכהנים היו מקפלין בגדי הכהונה ומניחין אותן

נתן ,דהרי"ף בקדושין )יד :מדפיו( ,העתיק לבריייתא דהכא ,ומשמע דסבר

תחתראשיהן .ובמגןגבורים)או"חסימןב'סק"ד(כתב,דאפשרשאםמניח

כהרא"ש,אלאדקשהאמאילאהעתיקנמילההיאדקידושין .והרמב"ם)פ"ו

דבר אחר המפסיק בין בגדיו לראשו אין קפידא ,וכן היה אצל הכהנים,

מתלמודתורהה"ו-ז(העתיקלשתיהן.

והובא במשנהברורה)שםסק"ב(.אבלבספרזכרון )חלקב'אותט"ו(כתב,

לו(גמ',כשחכםנכנסאחדעומדואחדיושב.ביארהחקנתן,דכלמישיגיע

דלשוןהגמ'ביומא )סט,(.ובתמיד)שם(,לאמשמעהכי,ואדרבהמוכחשם

לולתוךד'אמותיוצריךלעמוד,ומישעוברמלפניוד'אמותיכוללישב.

להיפך ,דאפילו כשמפסיק בגד מקרי תחת מראשותיו ,וכן מוכח בברכות

לז(גמ',בזמןשרביםצריכיםלהםמפסיעיןעלראשיהעםיצאלצורךיכנס

)כג.(:לכןכתב,דנראהדאיןלהקלבכך.ובספרשלמתחיים)חלקא'סימןי'(

וישבבמקומו .וביבמות)קה(:איתא,מישצריךלועםקודשיפסעעלראשי

תירץקושיתהבארשבע,דדוקאברגילאסור.ותמהבספרזכרון)שם(,דהא

עם קודש .והקשו בתוס' )שם( ד"ה מי שצריך ,מהא דאיתא בסנהדרין )ז,(:

הכא לא הזכירה הגמ' לשון "הרגיל" ,וגם בלקוטי מהרי"ל מבואר להדיא

אזהרהלדייןשלאיפסעעלראשיעםקדוש.ותירצו,דהיינוהיכאשלאיצא

דאף באקראי יש לחוש .ובשלמת חיים )שם( תירץ עוד ,דדוקא בגדי עצמו

לצורךעםקדוש,ואינמיאפילויצאלצורך,ישלולקצרדרכוככלשיכול.

אסור אבל בגדי חבירו שרי ,ולכך שרי בבגדי כהונה דהוו של קודש ואינם

עודכתבו,דהאדאיתאבסוגיין דמפסיעיןעלראשיהעםויצאלצורךנכנס

כליושלכהן.ובספרזכרון)שם(פקפקבדבריו,אלאכתב,דבגדיחבירושלא

ויושב במקומו ,היינו שיצא לצורך העם .ומייתו ,דבתוספתא גרסינן בהדיא,

לבשם אפשר דשרי.ובעיקרהקושיאכתב,דכיוןשהיהמצוהכדילנטורינהו

יצא לצורך העם] .ועיין תוספתא דסנהדרין )פ"ז ה"ה( וצריך עיון [.וכתב

כמבוארבברכות)כד,(.לאהזיק,להםד"שומרמצוהלאידעדבררע"),ועיין

בהגהות הגר"א )ביבמות שם אות א'( ,דדברי תוס' צריכים עיון גדול.

באותהקודמת(.וגםאפשר,דבביתהמקדשלאהזיקשוםדבר,ועיין אבות

ולכאורהכוונתו,משוםדבסוגייןמבוארלהדיאדיצאלצורךעצמו,דאמרינן

)פרקהמשנהה(.וכתב,שכןמצאבשו"תדוברמישרים)חלקא'סימןע"ט(.

"לאאמרואלאלקטנים"

והחק נתן תירץ ,דלא אמרו דמשכח אלא בגדים של חול ,אבל בגדי קודש

לח(גמ' ,לא בעו למיהוי הכירא בין דילי לדידהו .כתב הקרן אורה דחס

איןהשכחהשולטתעלידן.

וחלילה לומר דרשב"ג תיקן תקנה זו לכבוד עצמו כי היה מפורסם בענוה,

כט(גמ',שם .כתבהבארשבע,דאםמניחסמוךלמראשותיואיןלחוש.אכן

כדאיתא בבבא מציעא )פד .(:אלא דהגמ' הביאה להאי מעשה ,כי כל

בספר צפורן שמיר )אות קי"ב( כתב ,על פי קבלה ,שלא יניח סמוך

המעלותשהביאוכאן,ענינםבמהשישראל"קרוייםאדם",דהיינודאחדות

למראשותיומנעליםאומכנסים.

ישראלבנויהבצורתאדם,וכמושבניןהאדםבסדרמדרגותזולמעלהמזו,

ל(גמ',והעוברביןשתינשים.כתב בשו"תשלמתחיים )חלקב'סימןל"ה(,

החיותמשתלשלתבקרבומראשועדרגליו,וכלאברמקבלמאשרלמעלה

דדוקא שהולך בין ב' נשים שעומדות או להיפך ,אבל בדרך הילוכם ליכא

ממנו,ואםיתהפךחסושלוםסדרבנינויחלשכחוותפסוקחיותו.כןישראל

קפידא .דלא חשיב "להתמצע" אלא אם אחד מהם קבוע .ובהגה"ה לספר

מחוייבים להתנהג בסדר של דרגות .ויש שהם בבחינת "ראש" ויש שהם

שמירת הנפש )סימן ע"ד( הביא בשם ספר זכרון טוב ,שאם הוצרך לעבור

בבחינת שאר המדרגות .וכל היותר במעלה הוא קודם לחבירו ,ומנין

יטולמקלבידו,אואפילוקצתטבא"ק,ואםגםזהאיןלו,יאחזבידובפיאת

המדרגות שתמצא בהם עשרה ,כנגד כחות האדם שהם עשרה .ואלו הן,

ראשו.וכתבבספרזכרון)חלקב'אותי"ט(,דהחזוןאיש הקפידבכךמאוד.

מלך.כהןגדול,נביא,משוחמלחמה,סגן,אמרכל,גזבר,ראשמשמר,ראש

עוד כתב ,דאפשר דבקטנה אין להקפיד ,דאיתא ביבמות )סא ,(:יכול קטנה,

בית אב וכהן והחכמה קודמת לכולן .וכשהן מתנהגין בסדר המעלות הן

תלמודלומראשה,אלמאדקטנהלאובכללאשה.

במעמדומצבטוב,כיישכוןכבודעליוןעלהראש,ומשםישתלשלממדרגה

לא(גמ',שם.כתבהמהרש"א)חידושיאגדות(,דהאדאיתאבפסחים)קיא,(.

למדרגהעדסוף,וכולםחייםוקיימים.אבלאםחסושלוםאישהישרבעיניו

שלשה אין ממצעין אותן ולא מתמצעין ואלו הן הכלב והדקל והאשה כו',

יעשה,וכלאחדאומראניהראש,הוויהרסכלמצבןכמבוארבדבריהזוהר

היינולגביסכנה,ואיכאתקנתאבהנהודנפתחבאלונסייםבאל,אבלהכא

הקדוש).ועייןבדבריושהאריךבהגדרתאותוחסרון(וכיוןשהנשיאוהחכם

חשיבלקשיםלתלמוד,ולאאשכחתקנתאבהו.

והאב"דכלאחדישלומעלהנודעת.והנשיאקודםלחכם,והחכםלאב"ד,

לב(גמ' ,אף הקורא כתב שעל גבי הקבר .כתב בספר נגיד ומצוה בשם

אמררשב"ג",לאבעולמעבדהיכראכו'"]לעיניהציבור[.אףשבודאיבינו

האר"י ,דלא אמרו אלא בכתב בולט ולא בשוקע ,ועיין גיטין )כ .(.ובספר

לבין עצמו התנהג עמהם כמצות הנשיא להתנהג עם תלמיד חכם ,לחלוק

זכרון )ח"ב אות כ"ו( ,נסתפק בגוונא דאינה לא בולטת ולא שוקעת .ובספר

להם כבוד ולאהוב אותם כנפשם .ורבי מאיר ורבי נתן בקשו לומר לו" ,מי

יוסף אומץ )עמוד רע"ג( כתב ,דיש מדקדקין מניחין אבן על גבי המצבה,

ימלל גבורות ה' וכו'" ,כי אין ראוי להיות צינור ההשפעה וראש בחכמה

ואומרים שמועיל שלא תהיה קריאתה קשה לשכחה ,ואפשר שקבלה היא

אלאמישאיןבושוםחסרון,כי אםאיןלומהיתןלאחרים.עלכןביקשו

מקדמונים .וכתב ,דבצירוף דברי האר"י יש לסמוך על הנחת האבן בגוונא

לומרלוגליעוקצין,ואיסתייעמילתאוגמר],כדישלאיתבייש[.ועייןנמימה

דהכתבשוקע.

שכתבכתבהיעב"ץ.

לג(גמ' ,שם .נסתפק בספר זכרון )ח"ב אות כ"ו( ,אם דוקא קורא בפיו או

לט(גמ' ,נימא ליה גלי עוקצים .ביאר המהרש"א )בחידושי אגדות( ,דבחרו

אפילו בהסתכלות בלי להוציא מהפה ,והוכיח מכמה דוכתי דלשון קריאה

בעוקצין כיון שהיא מסכת חמורה ואחרונה בששה סדרי משנה ,וכן איתא

היינובלאבלאשהוציאבפה.ולכןכתב,דראויליזהרבזה.

בתענית)כד (:ובסנהדרין)קו",(:כימטיר'יהודהבעוקציןהוהקאמרהויות

לד(גמ',וכלשכןפחמיןעצמן.העירהיעב"ץ,האודאילאומאכלאדםהם,

דרבושמואלקאחזינאהכא".

ואפילו לא מאכל בהמה .ותירץ ,דפת פחמין היינו חררה הנאפית על גבי

מ(גמ',מיימללגבורותה'וכו'למינאהלמללגבורותה'מישיכוללהשמיע

גחלים,ופחמיןעצמןהםהחררותהחרוכותושרופותמעט.

כלתהילותיו.הקשההמהרש"א)בחידושיאגדות(,דבמגילה)יח,(.מייתיהך

לה(גמ' ,כשהנשיא נכנס כל העם עומדים וכו' להם שבו .כתב הרא"ש

מילתא דר' אליעזר בהאי לישנא ומתפרש בענין אחר ,דהכי אמרינן התם,

בקידושין )פרקא'סימןנ"ט(,דאףדהתםאיתא,חכםעובר,עומדמלפניוד'

שאסור לספר בשבחו של מקום יותר מדי דאמר ר' אליעזר מי ימלל וגו'.

אמותוכיוןשעברד'אמותיושב,אבביתדיןעובר,עומדמלפניוכמלאעיניו

ותירץ ,דבהא גופא פליגי ,דרבימאיר מפרש כדאיתא במכות )י ,(.למי נאה

וכיוןשעברד'אמותיושב,נשיאעובר,עומדמלפניוכמלאעיניוואינויושב

ללמדתורהברביםמישיוכלללמודכלהתורה,דלפיפשטיהלאהוהליה

ג

מסכת הוריות דף יג – דף יד
ג כסלו – ד כסלו התשע"א
למימר "כל" גבי "תהילתו" כמו שלא נכתב גבי "גבורות" ,אבל רשב"ג לא

הביאני ]במעמד הר סיני[ אל בית היין ודגלו עלי אהבה "יין סוד" .דהיינו

חששלהךדרשאכיוןדהוהמתפרשליהכההיאדמגילהלעניןסיפורשבח

שישבעיסוקבהבכלהכחסגולהלגלויסודהתורהשהיאהבנתה.והואמה

המקום.

שהגדיר רש"י כנתינתה מהר סיני .ודוקא מחמת מחמת יגיעתו של ר' יוסף

מא(גמ' ,קמרא דאבוך למיהוי אב בית דין כו' .עיין פירוש רש"י  ,ובבאר

וכמו שאמר על עצמו בפסחים )סח" (:אי לאו האי יומא כמה יוסף איכא

שבע פירש בשם הערוך שפירשבשם רב שרירא גאון .פירוש שהיא חגורה

בשוקא" ,וברש"י שם ,שלמדתי תורה ונתרוממתי הרי אנשים הרבה בשוק

רחבה יותר מאבנט ,וקובעין עליה כסף או זהב ,ומשמשי מלכים לובשין

ששמןיוסף,ומהבינילבינם.הרישהכירגדלותוממהשלמדתורהונתרומם

אותה .ולפי שהיה אביו של רבי נתן ראש גולה בבבל ,והיו ראשי גלויות

כיהמיתתענוגיגופוהנחותים,וזכהלקבלסודהתורה,וזוהתורהכנתינתה

רגילין ללבוש חגורות מוזהבות דאינון קמרי ולעמוד לפני מלכי פרסיים,

מהרסיני.ובברכות)סד(.דייקרש"ילכתוב,דרבההיהמחודדיותרבפלפול.

ועלהרבינתןלארץישראלוהיהאבביתדין,לפיכךאמרלואםהועילהלך

אםכןבוודאישגםר'יוסףהיהמפולפל.ועייןגםשהקשהכאןהבארשבע

חגורה של ריש גלותא שלבש אביך להיות אב בית דין ,הלא די לך זאת

משבת)לא(.ומהשתירץ.ודבריוצרכיםעיון,ועייןגםבחוקנתן[.

ובקשתלהיותגםנשיא.

ה(גמ' ,דאמר מר הכל צריכין למרי חטיא .עיין רש"י ד"ה הכל צריכין.

מב(גמ' ,אסיקו לרבי מאיר אחרים .הקשו התוס' בסוטה )יב (.ד"ה אחרים

ובברכות )סד (.פירש רש"י בד"ה למרי חיטיא למי שקבץ תבואה למכור

אומרים ,היאך פליגי התם רבי מאיר ואחרים ,הא אחרים היינו רבי מאיר.

כלומר למי שקבץ שמועות .ובבבא בתרא )קמה (:איתא ,הכל צריכין למרי

וכןקשהבברכות)ט.(:והביאו,שבקונטרסצרפתכתוב,דשמועותשקיבלרבי

חיטיא גמ' .ופירש רשב"ם ד"ה גמרא ,סוגיית גמ' ותרוצי משניות וברייתות

מאיר מאלישע בן אבויה קבעום בשם אחרים מפני שהיה שמו אחר ,אבל

וזהו עיקר גמ' וכו' .וכתב המהרש"א )בחידושי אגדות בבבא בתרא קמז,(.

שארשמועותקבעוםבשמו,אבלכתבודלאמסתברלומרכן,דהאלרבינתן

אהא דאיתא התם ,יום עצרת ברור זרעו חיטים ,דתלה הדעת במין חיטים

אסקו יש אומרים והיינו כל שמועותיו ,ומסתמא הכי נמי לרבי מאיר .אלא

כדאיתא בסנהדרין)ע,(:עץהדעתשאכלממנואדםהראשוןמיןחיטההיה

תירצו ,דאחר דאסיקו ליה אחרים חזר בו ואמר טעם אחר .אבל תוס'

שאין תינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן] .ומצינו עוד

בברכות )ט (:ד"ה אחרים כתבו ,דהאי אחרים לאו רבי מאיר היא ,דלא כל

בסנהדרין )לז ,(.דהסנהדרין נקראו בטנך ערמת חיטין[ ,ועיין עוד סנהדרין

אחרים שבש"ס רבי מאיר הוא .וכן כתבו התוס' בעבודה זרה )סד (:ד"ה

)מב,(.קרירביוסףאנפשיה"ורבתבואותבכחשור",ובתוס' )שם(ד"הורב

אחרים.

תבואות.

מג(גמ' ,רבי מאיר לא אזל אמר דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין .וכן

ו(גמ' ,אפילו אומנא לביתיה לא חליף .עיין רש"י ד"ה אומנא לביתיה,

אמר רבי מאיר לענין חלום אחר בגיטין )נב .(.ובסנהדרין )ל (.איתא סתמא

ועיין בתוס' הרא"ש מה שפירש בשם רב האי גאון ובשם הרמ"ה .והקשה

דגמ' ,דהיה מעשה ואמרו דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין .וכן פסק

הבארשבע ,להנךקמאי,האיךאפשרלהולפרשדהטעםשלארצהר'יוסף

הרמב"ם )פ"י מזכיה ומתנה ה"ו( ,ובטור ובשולחן ערוך )חושן משפט סימן

להיותראשישיבההואמפניענוהשלארצהלנהוגשררהבפנירבה,והא

רכ"הסעיףט'(.

בברכות )סד (.משמע להדיא ,שלא קיבל עליו משום דאמרי ליה כלדאי
מלכת תרתין שנין ,מלך רבה עשרין ותרתי שנין ,ופירש רש"י )שם( ד"ה

דףידע"א

מלכת,דאמראםאמלוךתחלהאמותלסוףשנתים.ולכךכתבהבארשבע,

א(גמ',אפילורבידענוותנאהוא .כדתנןבסוטה)מט(.משמתרביבטלענוה

דנראהללמודסתוםמןהמפורש,דכיוןדמייתיליההתםהךדרבהורביוסף

ויראתחטא.ועייןרש"יסנהדרין)לו(.ד"המןהצד.

אהאדאמררביאביןכלהנדחהמפניהשעהשעהנדחיתמפניווכו',דהא

ב(גמ' ,שלחו להו סיני עדיף .גמ' ,שם .כתב המאירי ,דאם היו צריכים

דקאמר הכא כולהו שני דמלך רבה וכו' היינו דכיון דר' יוסף רצה להיות

למנות ראש ישיבה והיה שם מי שמפולפל הרבה אלא שאין המשניות

נדחהמפניהשעה,השעהנדחיתמפניוכלכך,עדדלאמיבעיאשלאהפסיד

שגורות לו ,ממנין את שהתלמוד שגור לו ,כיון דסיני עדיף .ובירושלמי

שנותיו בכך ,אלא אפילו אומנא להקיז דם לא הוצרך לקרות לביתו ,מפני

)דפירקין הלכה א'( אמרו ,הסדרן קודם לפלפלן .אבל דוקא שהוא בקי

שלא היה חולה כלל .והחק נתןיישב דעת הראשונים ,דלעולם טעמו מפני

בפירושןשלהלכות,ובמהשיוצאמהן,וישלובחינתדמיוןהדבריםזהלזה

ענוה ,דודאי אין לאדם כמותו לחוש לדברי הוברי השמים ,דהא כתיב

והוצאת דבר מתוך דבר כראוי ,אבל מי שאין בידו דרך פסק ובחינה

"ומאותות השמים לא תחתו" וכתיב "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" ,ואיך

בדמיונות ובהבנת דבר מתוך דבר ,אינו בכלל סיני כלל ולא בכלל בעל

תבאמצוהגדולהכזאתלידוללמדתורהלרביםוידחהאותהבשבילדברי

הוראה ,ולא עוד אלאשצריךלהזהר מהוראתם הרבה .וסיים ,דמכל מקום

הכלדאי,ושמאחזיונםשואודברכזבוימותקודםרבהולאיגיעלמצוהזו,

אשרימישבאלכאןותלמודובידוועייןבמהשכתבנובשלהימסכתברכות

אלא על כרחך טעמו מפני ענוה ,אלא שלא רצה לגלות ענותנותו ,ואמר

)דףסד(:ועייןבאותהבאה.

שלא קיבל משום דברי הכלדאי ,ולכך בשמעתין לא הזכירו הא דאמרי לו

ג(גמ',סיניעדיףוכו'הכלצריכיןלמריחטיא.בפרימגדים)או"חא"אסו"ס

הכלדאי ,משום דבאמת לאו מהאי טעמא הוא ,אלא משום ענוה .ועיין

קלו( ביאר דעת השכנה"ג שתלמיד חכם בעל הוראה ,קודם לתלמיד חכם

בסוטה)מט,(:אמרליהרביוסףלתנאלאתיתניענוהדהאאיכאאנא.

מפולפל שאינו בעל הוראה ,לענין עלייה לתורה משום שסיני עדיף .אמנם

ז(גמ',אבייורבאוכו'.כתבהמהרש"א)בחידושיאגדות(,דסמךהאיעובדא

רבי שלמה קלוגר בהגהותיו שם כתב ,שמעלת סיני היה בזמנם שלא היו

להךעובדאדרבהורביוסףדלעיל,דכמושאירעלהםדשלחואליהםמתם

ספריםנדפסים,אבלעכשיוכשאחרמעטחיפושיכולאדםלמצואמבוקשו,

איזהמהןקודם,כךאירעלתלמידיהם,דאבייהיהתלמידמובהקשלרבה

לא שייך הטעם "דהכל צריכין למארי חטיא" ,והלכך חריף עדיף ,מפני

ורבההיהתלמידמובהקשלרביוסףכדמוכחבכמהדוכתין,וספריוחסין.

שמוציאהלכהמסברתו,ואיאפשרלמצאהממילא].ולכאורהדבריוצרכים

ח(גמ' ,רבי זירא חריף ומקשה ורבה בר רב מתנה מתון ומסיק מאי תיקו.

עיון,דאיכלמעלתסיניהואידיעתהדבריםכמובספראףללאהבנתם,מה

כתבהמאירי ,דבזמניםאלואחרוןחביב]דהיינו,מתוןומסיק[.וכתב,דכלל

התועלתבהוראתו אםלאיביןהנדון,ואיךשייךשיהיהבעלהוראהשהוא

גדול בלימוד ,דידע התלמיד אחר ששנה מה שעלה בידו מכל מה ששנה,

הנדון בדברי הפרי מגדים ,אלא דסיני היינו כמו שביאר המאירי באות

ויסמוךעלהכלליםשיצאולומשםבקבלתהרבהראוי,וחפץה'בידויצלח,
אמן.

הקודמתועייןמהכתבנובאותהבאה,ולפיזהישלומרדמעלתבעלהוראה
בסייעתא דשמיא שנקנית לו להבחין בדברים שנקנה רק על ידי עמל
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התורה[.
ד(]שם,עייןמה שרש"י דקדקלכתוב ג'פעמים "משוםדמשניותוברייתות
סדורותלוכנתינתןמהרסיני",ועייןמהשפירשרש"ישבת)פח(:למיימינים,
עסוקים בכל כחם ,וטרודים לדעת סודה ,כאדם המשתמש ביד ימינו שהיא



עיקר .ובסוטה )כא (.פירש רש"י בד"ה לכבות את האהבה ,זו תורה דכתיב

ד

מסכת זבחים דף ב
ה כסלו התשע"א
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הש"ס להגרע"א )כאן( .אבל דעת הרמב"ם )פי"ג מפסולי המוקדשין ה"א(,
דבמחשבהגרידאחלהפיגול.וכתבהקהלותיעקב )סימןטו(,דכןדעתרש"י

R

קידושין )מא(:ד"השכןישנןבמחשבה,דכתבדפסולקדשיםופיגולעלידי
מחשבה הם באים] .ויש להעיר ,דהמהרש"ל המובא בגליון הגמ' שם מחק
דבריםאלומרש"י.אכןבהגהותהב"חבבאמציעא)מג(:כתב,דשיטתרש"י

פרקכלהזבחים

בקידושיןדמחשבהכדיבור[.


דףבע"א

ח(מתני' ,אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה .פירש רש"י ד"ה אלא שלא,

א(מתני',כלהזבחים.כתבהרמב"ם )בהקדמהלמכילתין(,דזבחיםהואשם

דצריךלהביאאחרלחובתואולנדרווישחטנולשמו.וכתבבשיטהמקובצת

כולללכלהקרבנותהקרביםמבעליחייםשנוהגיםבהםלדורותכאשרציוונו

)אותא'(,בשםתוס'רבנופרץ,דדוקאנדרשחייבבאחריותו,אבלנדבהאם

השם .וכתב התוס' יו"ט ,דאף דלשון זביחה לא נאמר בכתוב אלא גבי

שחט שלא לשמה אין צריך להביא אחר ,דהא אפילו אם נאבד אינו חייב

שלמיםועולות,מכלמקוםלשוןתורהלחודולשוןחכמיםלחוד.ועייןעוד

באחריותו.וכתבהמשנהלמלך)פ"זמחובלומזיקה"ד(,דמישעשההעבודה

בהגהותרביצביהירשברלין.

שלא לשמה חייב בתשלומין לבעלים ,וכדפסק הרמב"ם )שם( ,דהכהנים

ב(תוס'ד"הכלהזבחים ,בתוה"ד,אבלשינויבעליםלאשייךאלאבזריקה

שפגלובמקדשבמזידחייבין,אבלכתב,דנראהדהיינודוקאבשארקרבנות

כגון שוחט או מקבל וכו' כדמוכח לקמן בפירקין )י .(.אמנם הרמב"ם )פט"ו

ובנדר,אבלבנדבהדאינוחייבבאחריותהאיןחיובתשלומין,ואףדאםפגלו

מפסולי המוקדשין ה"א( כתב ,וכן אם שחט עולת ראובן לשם שמעון ,לא

בנדבה חייבין וכדפירש רש"י הטעם בגיטין )נג (.ד"ה חייבין ,דקשה בעיניו

עלתה לא לראובן ולא לשמעון.והבין המשנה למלך דלדבריו שינוי בעלים

שלא הקריב קרבנו שהרי להביא דורון היה מבקש ,מכל מקום היינו דוקא

נמי שייך בכל הד' עבודות .ותמה ,איך השוה הרמב"ם דין שינוי קודש

היכא דנפסל הקרבן ,אבל בשלא לשמה דהקרבן כשר ,נהי דאינו מן

לשינוי בעלים ,דלא כדאיתא להדיא בגמ' ,והיינו משום דשינוי בעלים לא

המובחר,מכלמקוםליכאחיובממון,וסייםדעדייןישלהתיישבבדבר,ועיין

שייך אלא בכפרה וכפרה לא הויא אלא בזריקה .והשפת אמת לקמן )ז(.

עודבמשנהלמלך)פט"זממעשההקרבנותה"ז(,ובהגהותהלבוש.

כתב ,דאפשר דהרמב"ם פירש הא דאמרההגמ' )שם( תודהששחטה לשם

ט(מתני' ,שלא עלו לבעלים לשם חובה .כתב הרמב"ם בפירוש המשניות,

תודת חבירו דלא כרש"י) ,דאי כדבריו היה עליו להזכיר דין זה( ,אלא

ואל תלמד ממה שאמר "לבעלים" ,שאין הדברים אמורים אלא בקרבנות

שהשחיטה היתה לשם אחר ,וסבר ר' חסדא דשינוי בעלים פוסל בשחיטה

שיש להם בעלים מסויימים ,אלא קרבנות הצבור שנשחטו שלא לשמן אף

אפילו שלא על דעת לזרוק ,משום דכתיב "תודת שלמיו" והוא הדין לכל

שלאנפסלו,מכלמקוםלאעלולצבורלשםחובתן,וכןפסק)פט"ומפסולי

הקרבנות .והיינו דוקא בשחיטה ואינו בד' עבודות היינו בהולכה וקבלה,

המוקדשין ה"א( .אמנם ר"ע מברטנורא כתב דקרבנות צבור שנשחטו שלא

והגמ' לקמן דהריני שוחט לשם פלוני כשר ,אתיא כרבה דהכא והרמב"ם

לשמן,עלולצבורלשםחובה,שהשחיטהמושכתןלמהשהןראוייןלו.וכן

פסקכרבחסדא.

נקט המהרש"אבביצה )כ.(:ובתוס'הגרע"א )אותה'(תמה],ואףשתמיהתו

ג(בא"ד ,שם .נסתפק המשנה למלך )שם( לשיטת התוס' ,אי היינו דוקא

היתהגםעלהרמב"םבפירושהמשניותהיינומשוםשהיתהלפניומהדורה

לפסולאכגוןפסחוחטאת,דהיינודלאנפסלובכהאיגוונא,אבללעולםאם

אחרת של הרמב"ם[  דהא להדיא מבואר לקמן )ד ,(.דשינוי קודש ישנו

שחטשלאלשםבעליםאוקבלשלאלשםבעליםלאעלולבעלים,אודלמא

בציבור כביחיד ,אלא דשינוי בעלים לא שייך בקרבן ציבור דכולם בעלים,

כל דלא חשיב לזרוק שלא לשם בעלים לא הוי שינוי כלל ועלו לבעלים.

ולשםנכריםלאמיפסלדבעינןחברודומיאדידיה,והניחבצריךעיוןגדול.

וכתב ,דנראה לו וכן משמעות לשון התוס' דכי היכי דאינו פוסל הכי נמי

ובנימוקי הגרי"ב ובקרן אורה תמהו עוד מהא דאיתא במנחות )מט ,(.כבשי

עולהלבעלים.

עצרת וכו' כשרים ולא עלו לבעלים וכו' ופירש רש"י ד"ה לבעלים ,דהיינו

ד(בא"ד ,ויש לומר דלא אתי לפרושי אלא בהני דכשירין ולא עלו לשם

ציבור,הרידציבורנקראובעליםולאעלולחובה.ועייןעודלקמןאותיב.

חובה אבל הנך כשירין ומרצין וכו' .כתב הלחם משנה )פ"ד ממעשה

י(מתני' ,הפסח בזמנו .כתב בהגהות חשק שלמה ,דנראה דמתניתין כרבי

הקרבנותהי"א(,דשיטתהרמב"ם)שם(אינהכן,אלא,דאםשחטשלאלשם

יהושע דסבירא ליה לקמן )יא ,(:דאם שחטו שלא לשמו קודם חצות כשר,

אחד מהששה דברים אינו כשר לעלות לבעלים לשם חובה ,דכתב הששה

דאילו לבן בתירא )דמסקינן לקמן יב .דפוסל היה בן בתירא בפסח ששחטו

דברים הנצרכים ,וחזר וכתב "ואם שחט סתם כשר כמו שביארנו" ,ומשמע

שחרית בין לשמו ובין שלא לשמו( הא איכא קודם חצות דלא הוה זמנו

דכלהששהשוים.והקשה,דבהלכותפסוליהמוקדשין)פי"גה"א(,לאהזכיר

לעניןלשמו,ואףעלפיכןאםשחטושלאלשמופסול,ואמאיקתנידהפסח

הרמב"םשארהארבעהדברים,ודוחקלומרשסמךעלמהשכתבכאן.ועיין

פסולדוקאבזמנו.וביארדהיינומהשפירשרש"יבד"ההפסחבזמנו,וכןר"ע

עודבחידושיהגרי"ז.

מברטנורא,דזמנוהיינואחרחצות,ואףדר"עמברטנוראגופיהפסק)במשנה

ה(בא"ד ,ואףעלגבדקתנילשםו'דבריםהזבחנזבחהואהדיןהזבחנקטר

ז'(כבןבתירא,עלכרחךמשוםדהךמשנהאינהכבןבתירא.אמנםהתוס'

וכו' .כתב הלחם משנה )פ"ד ממעשה הקרבנות הי"א( ,דנראה מדבריהם

יו"ט כתב ,דרש"י הכא והתוס' לקמן )ח (:ד"ה לשמו פסול ,דפירשו דזמנו

דהקטרה נמי בעי לשם אלו הדברים ,אלא דהקטרה לא מעכבא ,וכן

הוא מחצות ,סברי דאין הלכה כבן בתירא ,וכדעת הראב"ד )פט"ו מפסולי

משמעותדברי רש"יבפירושהתורה)ויקרא פ"א,ט'(אמנםמהרמב"ם )שם(

המוקדשיןהי"א(,אבללרמב"ם שפסק)שם(כבןבתירא,יהאפירושואפילו

שכתב ,דצריך שתהא מחשבתו בשעת שחיטת העולה לשם ששה דברים

קודםחצות,והיינומהשכתבבפירושהמשניות,דזמנושלפסחהואיוםי"ד

ולא הזכיר הקטרה כלל ,משמע דבהקטרה לא איכפת לו כלל ,ועיין שם

בניסן,ולאהזכירחצות.

שהאריך.

יא(רש"יד"ההפסחבזמנו,בתוה"ד ,דהיינומחצותהיוםשלערבפסחעד

ו(בא"ד,הואהדיןשארחמשהדבריםיהובזביחהוכו'.ובגליוןהגמראכתב

הערבוכו'.עייןבאותהקודמת.כתב בהגהותמלאכתיו"ט,דאףדזמןפסח

דישגורסיםד'.ובמלאכתיו"טכתב,דחמשהדבריםלאודוקא,חדאדלשם

הואלאחרתמידשלביןהערבים,דתמידגופיהזמנובששומחצה,והפסח

זובח כתיב בעבודת הדם ,ולא איצטריך למילף בהיקשא ,ועוד דלשם זובח

אחריו ,וכדאיתא בפסחים )נח .(.מכל מקום כיון דבדיעבד אם שחטו קודם

לאכתיבכללבהאיקרא,וגםליתאבהקטרהוכמושכתבובסמוך.

לתמיד כשר ,וכדתנן התם ,הוי שפיר זמנו מחצות ,וכעין דבריו כתבו תוס'

ז(בא"ד,ובפרקהמפקידפירשתיהאדמחשבהפוסלתבקדשיםוכו'.בתוס'

בפסחים)ה(.ד"הלאתשחט.

)שם(ד"ההחושבלשלוחידכתבו,דמחשבההאמורהגביפיגולהיינודיבור.

יב(מתני' ,והחטאת בכל זמן .הקשה בהגהות חשק שלמה ,מאי אתי

)ובמנחת ברוך )סימן א'( כתב ,דהוא הדין כל פסולי מחשבות חוץ למקומו

לאשמועינן פשיטא ,דהא חטאת כולי שתא זימניה הוא .ותירץ ,דמיירי

ושלאלשמה(.וכןדעתרבינוברוך המובאברא"ש )הלכותספרתורהסימן

בחטאות הציבור ,כגון שעירי הרגלים וראשי חדשים ,ושעיר החיצון של

ג'(.וכןדעת הסמ"ג )לאתעשהשל"ז(,וכןכתברש"ילקמן)מא(:ד"הכגון

מוסףיוםהכיפורים,דעברהרגלולאהקריבו,דלאוזמנוהוא,וקאמשמעלן

שנתן ,דכל מחשבה דקדשים מוציא בפה הוא .ועיין עוד מה שציין בגליון

דמכל מקום אם נשחט שלא לשמו פסול ,דהא עדיין עומד לחטאת דיכול

ה

מסכת זבחים דף ב
ה כסלו התשע"א

להקריבו ברגל אחר ,ואפילו שעיר החיצון של מוסף יום הכיפורים ,משום

לאואלאאיסורעשה.מכלמקוםלאהויאלאגילוימילתאדאיכאאיסורא

דחדא כפרה היא ,דכולן באין לכפר על טומאת מקדש וקדשיו ,וכדתנן

דמחשב שלא לשמן וממילא הוא בכלל אזהרה דלא יחשב .אמנם התוס'

בשבועות )ב .(:וכתב ,ואף לאלו שכתבו דבקרבנות ציבור לא מיפסל

לקמן )ו (.ד"ה ואי סלקא דעתך ,כתבו דאינו אלא עשה .ועיין עוד בשו"ת

במחשבהכללמשוםדהשחיטהמושכתןלמהשהן),עייןלעילאותט'(.לא

אחיעזר)חלקב'סימןכ"ח(מהשהאריך.

אייריאלאלעניןעולותציבור,דכיוןדאףבקרבןיחידהקרבןכשראלאדלא

כ(גמ' ,לא הוית גבן באורתא בתחומא .פירש רש"י ד"ה לא הוית ,כלומר

עלה לבעלים לשם חובה ,אמרינן דבציבור עלו לשם חובה ,וכן משמע

חבלשלאהייתאמשבשבתאצלנובתוךהתחוםשתוכללבאלביתהמדרש

להדיאמלשונם.וכתבדבכךנסתלקהקושיתהגרע"א)המובאבאותט'(דיש

ולשמוע .אמנם הרשב"ם בבבא בתרא )נא (.ד"ה בתחומא ביאר ,דבתי

לומר ,דהגמ' איירא בחטאות .עוד תירץ ,דחטאת יחיד נמי משכחת שלא

מדרשות שלהן בסוף התחום היו כדי שיוכלו לבא שם בשבת מן העיירות

בזמנו,כגוןדהוימחוסרזמןבבעלים,כמובחטאתנזירומצורעששחטוקודם

שמסביב].ולרשב"םישלפרשדרבינאהוכיחלרבפפאאמאילאהויתגבן

זמנן ,וקא משמע לן דמכל מקום פסול אם נשחט שלא לשמו ,והטעם דלא

בביתהמדרש,אבללרש"ישלאהיהיכוללבא,פירש,כלומר "חבל"וכו'[.

דמילפסח,כיוןדפסחשלאבזמנולאמקריפסחאלאשלמים,מהשאיןכן

ועייןעודרש"יבבבאקמא)כ(.ד"הבתחומא.

חטאתאףקודםזמנוהויחטאתאלאשמחוסרזמן.

כא(גמ',ושניזבחיםבסתםלשמןהןעומדים .כתבבחידושימרןרי"זהלוי

יג(מתני' ,רבי אליעזר אומר אף האשם הפסח בזמנו וכו' .הקשה המלאכת

)פ"דממעשההקרבנותהי"א(,לבארבדעתהרמב"ם )שם(,דאיכאתרידיני

שלמה )במשניות(,מההוצרךלסייםבדברירביאליעזרדהפסחבזמנווכו',

בדין לשמה דקרבנות ,א .שצריכים שיהיו נקרבים לשמן כמו כל הדברים

האפשיטאדבהאלאפליגאתנאקמא.ותירץ,דבאלרמוזלנודטעמיהדרבי

לשמןבעשייתן.ב .דמחשבתשלאלשמןהויאדברהפוסל.והואדיןמחודש

אליעזר דיליף אשם מביניא דפסח וחטאת וכדאיתא לקמן )י ,(:ועיין עוד

בקדשים ,דכיון דזבחים סתמן לשמן עומדים ,גם בחישב להדיא מחשבת

בחשקשלמה.

שלא לשמן לא חסר תורת לשמן בעשייתן ,אלא דהויא מחשבה הפוסלת.

יד(תוס'ד"ההחטאתבאה ,איכאחטאתואשםנמידאיןבאיןעלחטאכגון

ועיין שם שהאריך בביאור הדברים ,ועיין עוד בחידושי הגרי"ז כאן .אבל

חטאת יולדת ואשם מצורע .כתב בהגהות רבי יעקב עמדין ,דכוונתם דעל

הקובץ שיעורים )חלק ב' ,כ"ב ב'( כתב ,דמהתוס' במנחות )מב (:ד"ה מה

חטא מפורש בכתוב לא באו] .ולכאורה נראה דכוונתו דלרבי שמעון בן

טעם ,מבוארדגםבקדשיםאיןמחשבתשלאלשמהמחשבההפוסלת,אלא

יוחאי יולדת חוטאת היא ,ולר' שמואל בר נחמני מצורע חוטא הוא )עיין

משוםשמקלקלאתהסתמאלשמן.ועייןעודבקהלותיעקב)סימןא'(.

שבועותח)(.א.ב.[(.

כב(תוס'ד"הסתםאשה,בתוה"ד ,וגםאםלאירצההבעללאיגרשנהאלא

טו(מתני',קדשיקדשיםששחטןלשםקדשיםקליםפסולין.הקשהבהגהות

שלא תשמשנו .בגליון הש"ס להגרע"א ציין לתשובת הר"מ אלשקר )סימן

חשק שלמה ,דבקדשי קדשים גופייהו משכחת לה גבוה ונמוך ,דהא תנן

פ"ח(,שפסקדראובןשגירשאתאשתומשוםשזינתהתחתיוולימיםנתייחד

לקמן )פט,(.כלהמקודשמחבירוקודםאתחבירו ,ומפרשדםחטאתקודם

עמה ,לא חיישינן שמא בא עליה להצריכה גט שני ,דכיון דמזוהמת בעיניו

לדם עולה וכו' ,אברי עולה קודם לאימורי חטאת וכו' .ותירץ ,דקרא ד"לא

בודאי לא בא עליה .וכונת הגרע"א ,דהיינו טעמא דתוס' דכתבו דאם לא

יחללו את קדשי בני ישראל" דנפק לן מיניה לקמן )יא ,(:דבנמוך מהן

ירצהלאיגרשנהוליכאחשששיבאעליה.וכןמפורשבשו"תהרשב"א)סימן

מתחללים ,לא איירי אלא בעבודה ראשונה דהיינו בשחיטה ,ובחיים כל

תת"מ(להדיאשכתב,דרואהדםמחמתתשמישחייבלגרשה,ושאניממה

קדשיקדשיםקדושתןשווה.עודכתב,דבלאוהכיצריךקראבחטאתדנפקא

שכתב ר"י דיכולה להיות תחתיו ותשמשנו כשפחה בעלמא ,דכיון שזינתה

מיניהלעניןשינויבעליםדפסולדלאנפקאמ"לאיחללו".

תחתיושונאאותהומאוסהבעניו.אבלבדעת הרמ"א)אבןהעזרסימןקי"ז

טז(מתני' ,הבכור והמעשר .הקשה בחידושי הגרע"א ,כיון דמתניתין אתיא

סעיף א'( כתבו החלקת מחוקק והבית שמואל ,דמשמע דדוקא אם לא ילך

למימרדלאתימאדוקאקדשיקדשיםוקדשיםקליםהואדאיכאגבוהאבל

אצלה אלא בעדים שרי ,והעירו דבתשובות הרשב"א שהוא מקור דבריו

קליםוקליםלא,כדאיתאלקמן)יא,(:אםכןאמאילאקתנינמיהכאדבכור

משמעדמותרביחוד,דהאכתבדמותרתלשמשוכשפחה.

לשם מעשר פסול ,ומעשר לשם בכור כשר כדלקמן )פט ,(.דבכור קודם

כג(בא"ד,שם.כתבבחידושיהגרע"א,דכוונתם,דודאיהביתדיןאומריםלו

למעשר .ותירץ ,דכיון דנקט בכור ומעשר לשם שלמים דאשמועינן דגם

שיגרשנה ,אבל כיון דאם לא ירצה ,סגי בהפרשה כל זמן שלא תבעתו

בקלים וקלים שייך גבוה ונמוך ,ממילא ידעינן דהוא הדין לענין בכור לשם

לפטרהבגט,לכךבסתמאלאולגירושיןקיימא,ואףאםתבעתו,כיוןדאפשר

מעשר,וסמךאמתניתיןדלקמן.ועייןבקרןאורהושפתאמת.

שתתפייסבלאגירושיןלאמקרישעומדתסתמאלגירושין.וכתב,דבהאאתי

יז(גמ' ,למה לי למיתנא אלא שלא עלו ליתני ולא עלו כו' .העיר הרש"ש,

שפיר מה שלכאורה קשה אתוס' דאכתי באשת כהן שנאנסה ובכל הנך

דלכאורה לפי עומק חכמת הלשון לא מצי למיתנא "ולא עלו" בלא תיבת

דכופים להוציא שפיר משכחת סתמא לגירושין ,אמנם לטעם דאפשר

"אלא" ,כיון דהיה נשמע ד"חוץ מפסח וחטאת" קאי א"ולא עלו" ולומר

שתתרצהבלאגט,אתישפיר.ומכלמקוםהניחבקושיה,דאכתימשכחתלן

דהפסחוהחטאתעלולשםחובה.

במעוברת חבירו דכופים אותו לגרשה ולא מהני הפרשה ,וכן בשהתה י'
שניםולאילדה.ועייןאותהבאה.

דףבע"ב

כד(בא"ד,שם.תמההחזוןאיש)אבןהעזרסימןקטסק"ב(,דבכתובות)עז,(:

יח(גמ',אםכמהשנדרתעשיתיהאנדר.פירשרש"יבד"האםכמה,שעבד

מבואר דאשה שזינתה תחת בעלה ונאסרה עליו חייב לגרשה ולא סגי

עבודותיה לשמה .והרמב"ם בפירוש המשניות פירש ,אם שחט לשם זבח

בהפרשה לחוד .וביאר ,דאפשר דכוונת התוס' ,דכיון שאין עיקר המצוה

ולשם בעלים .וכן כתב ר"ע מברטנורא ,שנשחט לשם נדר ולשם הבעלים.

בגירושין ,לא מיקרי סתמא לשמה .והוכיח כן מקושיית הגרע"א שהובא

וכתבהרש"ש,דמשמעמדבריהם,דאםשחטולשםעולתנדבהאוחובהנמי

באות הקודמת .וכתב ,דעיקר דבריהם סמכו על תירוצם הראשון ,דאינה

אינועולהלשםנדרו,ואולימדמולהלחטאתחלבששחטהלשםחטאתדם

עומדתלהתגרשבגטזה,ולאדמילקרבןדכשנשחטההעולה עלכרחךהיא

דמסקינןלקמן )ט(:דפסולה,אבליותרנראהלדמותולתודהששחטהלשם

עולהשחוטה,והלכךסתמאשחיטתהאגידהבהולאלשםאחרינא.וסיים,

תודהאחרתדכשרהלקמן)ז,(.וכתבדכןמשמעמדתנןלקמן)מו(:והחטאת

דאכן שוב ראה בבית יוסף )אבן העזר סימן קי"ז( ,בשם שו"ת הרשב"א,

והאשםלשםחטא,ומשמעדשארקרבנותלאבעינןלשםאותודברדוקא,

דפירשדבריהתוס'כפשוטןומשוםדמאיסאעליה,וצריךעיון.

וכןמשמעבמנחות)ב.(:

כה(בא"ד,אלאשלאתשמשנו.כתבהלבוש,דכוונתםלמעשהתשמישאבל

יט(רש"יד"הונדבהמישרילשנוייבה,בתוה"ד,אסורלחשבבקדשיםויליף

יכולהלשמשוכשפחה].וכןהואלשוןהגמראבכמהדוכתי)עייןגיטין פא.

מקרא וכו' .כתב המצפה איתן ,דמשמע מדבריו דאיכא לאו במחשב שלא

צ .[(.וכתב ,דבזה ישוו דבריהם למה שהבין הפסקי תוס' שכתב דרשאית

לשמו,אףדעיקרקראד"לאיחשב"גביפיגולכתיב,ואיסורמחשבהדשלא

לשמשוכשפחה.וכןהביןהמהר"םבשו"תהרשב"אעייןלעילאותכב,ודלא

לשמה ילפינן לקמן )ד ,(.מדכתיב "ואם זבח שלמים קרבנו" שתהא זביחה

כמושנדחקוהגיההשבותיעקב)חלקד'סימןקיט(.

לשם שלמים ,ורש"י גופיה פירש כן במנחות )ב (:ד"ה ונדבה מי שרי ,ואינו

כו(תוס' ד"ה הא לשם פסח וסתמא ,בתוה"ד ,וכי כל שעה יש לו לדבר עד

ו

מסכת זבחים דף ב – דף ג
ה כסלו – ו כסלו התשע"א
שיגמור שחיטתו .כתב הצאן קדשים דהנוסח שכתוב בגליון "למה ליה

ופסולדאשהלאולגירושיןקיימא[.וכתב,דאוליישלומרדאינימאדסתמא

למימרבסוףשחיטהלשםפסח"משובש,וכןהסכיםהרש"ש.

כשר ,היינו משום דהוי כאומר בפירוש לשמה ,הכי נמי הוי כמו שאמר לו

כז(תוס'ד"האתנוביתדין,בסוה"ד,אבלאדםהשוחטקרבןפעמיםשטועה

הבעלבפירושלכתוב.ועייןעודבקרןאורה.

וכו' .הקשה המצפה איתן ,התינח למאן דאמר במנחות )מט ,(.דעקירה

ג(תוס' ד"ה הכותב וכו' בא"ד ,וקשה להר"ר יצחק וכו' .והרש"ש תירץ,

בטעותהויאעקירה,אלאלמאןדאמרדלאהויאעקירהלמאיניחוש.וכתב,

דלשוןיתר משמעדבונכללמהשמבוארבקודםועודיותר,כגוןלראובןיש

דאיןלומרדתנאקמאפליגארבייוסי,וסברדבעינןלכתחילהלשמו,משום

יותר תבואה מלשמעון ,דעל כרחך רוצה לומר ,דמה שיש לשמעון יש

דסברדלאהויאעקירה,דאםכןמאיפריךבמנחות)שם(אמאןדאמרדלא

לראובן ועוד יותר ,אבל לשון הוספה ,אינה אלא הוספה על העיקר ,ואינה

הויאעקירהמגיטין,אימאדאתיאכרבייוסי,ואיהוסברכתנאקמא.וכתב,

מתיחסתלמהשישבעיקר,כגוןאםתתןלאחדמאהכורותוסיףלואחרכך

דישלומרדטעמאדתנאקמאדבעינןלכתחילהלשמומשוםדסברדסתמא

עודאחד,האחדנקראהוספה.והוכיחדבריוממדרשרבהדברים)פרקא'(

פסול .והרש"ש הקשה ,כיון דפליגי אי הויא עקירה אי לאו ,תיקשי מדרבי

עייןשם.

יוסי למאן דאמר דלא הוי עקירה ,ואנן קיימא לן כוותיה .ועיין עוד בשפת

ד(בא"ד,מיהוישלומראףעלגבדקתניהוסיףוכו'.ביארהחקנתן,דכונתם

אמת,ובעולתשלמה.וברש"שעירובין)לז.(.

דאם מבתרייתא שמעינן רבותא דשמעינן מקמייתא ,ושמעינן נמי רבותא

כח(תוס' ד"ה קיימי בית דין ומתני ,בתוה"ד ,ונראה לפרש דמי שלא היה

אחרינא דלא שמעינן מקמייתא ,אזי מוכרח למיתני "יתר על כן" או

בלבוהיינושלאאמרוכו'.תמההרש"ש,דכלפילייא],דדוחקהואלהעמיס

"והוסיף",ואילאהוהתניהוהקשיאליהאמאילאתני,אבלאילאשמעינן

בלשון"שלאהיהבלבו"דהיינושלאאמרבהדיאלשםאחדמכלאלו[.עוד

מבתרייתא רבותא דאיכא בקמייתא ,אינו מוכרח למיתני "יתר על כן" או

הקשה ,כיון דאמר ר' יוסי הטעם שישחוט בסתמא משום תנאי בית דין,

"הוסיף",אלאאיתניליהלאקשיאלן,ואילאתנינמילאקשיאלן.

מדוע אמר לישנא ד"מי שלא היה בליבו כשר" דמשמע דיעבד ,הרי

ה(תוס' ד"ה ואמר רב יהודה ,בסוה"ד ,ולדידיה ליכא למידק מינה סתמא

לכתחילההוא .ולכך פירש ,דהאי ואי סלקא דעתך וכו',הוא פירוש לדברי

פסול].דמהיכיתיתידבעינןבגטלשמה,אלאמהאדהוסיףדבעינמילשייר

רבייוסי,וכוונתרבייוסילומר,דאףשלאהיהבלבודהיינושלאחשב,נמי

מקום הרי את מותרת[ אמנם הקרן אורה כתב ,דאף למאן דמוקי לה כרבי

כשרבדיעבד,וראייתודהאתנאיביתדיןהואדלאלימאלשמובפהדילמא

מאיר נמי איכא למידק דסתמא פסול מהא דתנן התם בגיטין )כו (.דרבי

וכו' ,אבל מכל מקום בליבו צריך לחשוב לשמו ,ואי סלקא דעתך דאם לא

אלעזרפוסלבגיטיןדכתיב"וכתבלה"לשמה.ועייןעודבחידושיהגרע"א.

חשב אף בדיעבד פסול קיימי בית דין וכו' וכפירוש התוס' .אמנם הקשה

ו(גמ',דלחוליןמינייהוהוהליהסתמאוסתמאכשרים.הקשההשפתאמת,

מהאדדייקרבהלקמן)מו(:מהאדרבייוסי,טעמאשלאהיהבלבוכלל,הא

לטעמא דרבא לעיל )ב ,(:דקדשים סתמן לשמן קאי ,הכא דפירש בהדיא

היה בלבו לשם חולין פסול ,ולפי מה שפירש דהיינו בלבו ממש ,הא אינו

לשם חולין ,איך נימא להאי טעמא .אמנם בחידושי מרן רי"ז הלוי )פ"ד

פוסלאלאבדיבורפה.והצאןקדשיםתירץקושיתהתוס',דמדרבייוסיליכא

ממעשההקרבנותהי"א(הוכיחמכאן,דהסתמאלשמןאינובעומקפנימיות

למידק דסתמא כשר ,דהיה אפשר לומר דקאי אבעל הקרבן ובהא פליג

מחשבתו,אלאהואבעצםהקרבן,ועלכןאףאםיחשובלהדיאשלאלשמן,

אתנאקמא,דתנאקמאמצריךשיהאכוונתבעלהקרבןנמילהנךו'דברים,

אלאדכשחושבשלאלשמןהויאמחשבההפוסלת,וכיוןדלשםחוליןאינה

ורבייוסיסברדאףמישלאהיהבלבוכשר,כיוןדאיןהמחשבההולכתאלא

מחשבההפוסלת,שפירכשרהקרבן,ועייןבאותהבאה.

אחר העובד ,וכן פירש הרמב"ם בפירוש המשניות ,ולכך הוצרך הש"ס

ז(רש"יד"הדלאומינה,כגוןחוליןשאינומיןקדשיםלאמחריבואיןשמו

להאריךולהוכיחמהאדקיימיביתדיןומתניוכו'.

נתפס על הזבח לעקור שמו ממנו .כתב הקהלות יעקב )סימן א'( ,דמרש"י

כט(בא"ד,אבלחישבבלבווכו'.הקשההעולתשלמה,לפימהשכתבותוס'

הכא משמע ,דטעם הפסול במחשבת שלא לשמו הוא ,משום שהמחשבה

לעילבד"האתנו,דהחששהואכיוןשפעמיםטועהוסבורדהואקרבןאחר,

עוקרתאתהלשמושלהקרבן,ועייןבאותהקודמתולעילב:אותכב.

מאי מהני דתקנו שיחשוב בלבו ,ועיין שם מה שתירץ .והרש"ש תירץ,

ח(גמ' ,והא תניא תוכוולא תוך תוכו ואפילו כלי שטףמציל .הקשה הקרן

דבמחשבה,גםאםיחשובבטעותשלאלשמןלאיפסולהקרבן,שהריכתבו

אורה ,אם מן הסברא רמינהו אהדדי ,לכאורה קשה להקישן ,דאטו משום

תוס'בבבאמציעא )מג(:ד"ההחושב,דכלמחשבההפסולתבקדשיםאינה

דכלי שטף לאו מיניה הוא ,בשביל לא יקרא אלא תוכו ולא תוך תוכו ,הא

אלאבדיבור.

סוף סוף תוך תוכו הוא .ותירץ ,דהכי פריך ,דכי היכי דאמרינן גבי המיעוט
ד"לשםזבחזהולאלשםזבחאחר"דלאאימעיטאלאבמיניהדהיינולשם

דףגע"א

זבחאחר,אבללשםחוליןלאאימעיטכיוןדלאמיניההוא,הכאנמינימא

א(גמ',דילמאשאניהתםדאיןברירה.פירשרש"יד"הדאיןברירה,וגריעה

גבי כלי חרס ,דלא אתא אלא למעט תוך תוכו דכלי חרס ,אבל כלי שטף

מסתמא דשמא בשעה שנכתב לא היה בדעתו של בעל לזו ואינתק לשם

דלאו מיניה הוא לית לן קרא למעטו ,והיינו משום דסבירא לן השתא

האחרת.ובתוס'גיטין)כד(:ד"הלאיזושארצה כתבובשםר"י,דאפילומאן

דאיצטריךקראגם לכליחרס,וכשיטתרש"יד"הואפילו,ודלאכשיטתתוס'

דסברבעלמאאיןברירההכאמודהמשוםד"וכתבלהלשמה"משמעשיהא

ד"ה ורמינהו ,דפירשו דעדיפא מיניה משני .עיין שם עוד שהאריך בביאור

מבוררמשעתכתיבה.וכתבהמלאכתיו"ט,דבסוגייןדדחינןלמימרדסתמא

הסוגיא.

כשר ,על כרחך אין לפרש הך ברירה כמו שכתבו תוס' שם ,דהא מהאי

ט(תוס'ד"הורמינהותוכו,בתוה"ד,וקשהלפירושודאםכןמהחידושיותר

טעמא יש לפסול נמי סתם ,דהא לא מבורר משעת הכתיבה לשם מי הוא

בכלישטףוכו'.כתב המרומישדה,דישלפרש,דרש"יהוכיחזאתמקושית

כותב ,אלא ודאי פירושו כמו שכתב רש"י כאן ,ואין הכי נמי דאתיא כמאן

הגמ'",ליתיתוכולפקיהמקלוחומר",והיינומשוםדלעולםלאבעינןקרא

דאמר אין ברירה] .דלמאן דאמר יש ברירה ליכא למידחי[ .ועיין עוד בקרן

למעט אוכלין שבכלי שטף כמו בכלי חרס ,ואם כן על כרחך אתי למיפקי

אורה.

מקל וחומר ,אבל ר' חביבא ודאי כדפירשו התוס' סבירא ליה ,דבעינן קרא

ב(גמ',אלאמהאהכותבטופסיגיטיןצריךשיניחוכו'.הקשה הרש"ש ,הא

למעטבכלישטף,וסתמאדגמ'ור'חביבאפליגיבמחלוקתרש"יותוס'.

אפילו כיוון הסופר לשם האיש והאישה כגון שראה תגר ביניהם ,כדפירש

י(גמ' ,כלי שטף .פירש רש"י ד"ה ואפילו כלי שטף ,דהיינו כלים שאינם

רש"יבגיטין)כו (.ד"הצריךלהניח,אושזנתהונאסרהעליווהקדיםהסופר

מחרס .וברש"י חולין )כה (.ד"ה כלי שטף ביאר ,דכלים שאינם כלי חרס,

וכתב גט לשמן פסול ,משום דלא צוהו הבעל וכדתנן )שם עא ,(:אמרו לו

מיקרוכלישטף,משוםדאיתלהוטהרהבמקוה.וברש"יבכורות )לח(.ד"ה

נכתובגטלאשתךכו'אמרולסופרוכתבכו'הגטבטלעדשיאמרוכו'],וכן

כנגדובכלישטףפירש,דכלישטףהיינוכליעץ,והביאדישמפרשיםדהיינו

דעת הר"י בתוס' גיטין )ט (:ד"ה אף על פי ,ואם כן היאך מוכח דסתמא

כלימתכות,וטעותהואבידם.

פסול,האאיתביהטעמאאחרינאדלאציוההבעל.אמנםהתוס'גיטין)כב(:

יא(גמ' ,ואפילו כלי שטף מציל .פירש רש"י ד"ה ואפילו כלי שטף ,אלמא

ד"ה והא כתבו ,דהא דאמרינן דצריך שיאמר לסופר כתוב לאו משום

דלאו מיניה חייץ ביה .ובד"ה ושני רבא פירש ,דלעולם דלאו מיניה לא

שליחות ,אלא משום דכשלא ציוה הבעל לא חשיב לשמה אלא סתמא

מחריב בה ,וכלי שטף אצל כלי חרס מיניה הוא .והקשה הרש"ש ,דהווי

ז
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להיפך מהא דקיימא לן בעלמא ,מין במינו אינו חוצץ ושאינו מינו חוצץ.

לעולםזבחישלמים,ואףדהגמ'הסיקהמדכתיבכמהפעמיםשלמיםדנקרא

]ולכאורהאיןדיןחציצהנוגעלענינינו,דאדרבאאיהווימינוהריהוא "תוך

"שלמים" בלבד ,מכל מקום סבירא ליה דגלי קרא בכמה מקומות "זבחי

תוכו"שהואהקובעכאןמגזרתהכתובדיןהטומאהבאוירהכלי,וכיוןדהווי

שלמים"לומרשכךשםשלמים.

מינו ממילא הווי תוך תוכו .אבל מה שמין במינו אינו חוצץ היינו שאינו

ב(תוס' ד"ה מה לזביחה )הראשון( ,בתוה"ד ,לכך יש לומר דהכא לא יליף

מבטלהמגע[.

מזביחה אלא קבלה והולכה .כתב הפנים מאירות ,דלפי זה הוה מצי לגמ'
למיפרך ,מהלזביחה שכן חייבין עליה בחוץ מה שאין בקבלה והולכה ,וכן

דףגע"ב

להלן,דפריךמהלזריקהדחייבעליהזרמיתה,הוהמצילמיפרךמהלזריקה

יב(תוס' ד"ה שכן חולקיןאוהלים ,בתוה"ד,לכך נראה לרבינו הקדוש וכו'.

שכןפוסלתבשינויבעלים,מהשאיןכןשחיטהוקבלה,דאינןפוסליןבשינוי

הקשה הצאן קדשים ,לרבינו הקדוש דסבירא ליה דבמחיצה לא פליג רבי

בעליםאלאעלמנתלזרוק,וכתבדצריךלומרדחדאמינייהונקט.עודכתב,

אליעזר,מאיפריך"לרביאליעזרמאיאיכאלמימר",האחוליןאצלקדשים

דאין לתרץ דכיון דאכתי לא קמה הא דשינוי בעלים פסול עד לבסוף ,לא

כמחיצה אצל תנור ,ובמחיצה מודה רבי אליעזר .ותירץ ,דהכי פריך ,כיון

פריךהכי],ואמנםבמלאכתיו"טתירץכן[דמתוס'מוכחברישדבריהםדלא

דרבי אליעזר פליג בכוורת שהיתה פחותה דלאו מינה ואפילו הכי מחריב,

סברילהאיסברא.

הואהדיןחוליןאצלקדשים.ועייןעודבפניםמאירות.

ג(בא"ד,לכךישלומרדהכאלאפריךמזביחהאלאקבלהוהולכה.הקשה

יג(גמ' ,אי הכי התם נמי לימא קל וחומר וכו' .עיין תוס' ד"ה הכא נמי,

בחידושי הגרע"א ,נהי דליכא קל וחומר בהולכה וקבלה ,מכל מקום היאך

והקשה הברכת הזבח ,דלרבנן נמי קשה ,דנימא קל וחומר קדשים מחללים

אמרינן"אימשחיטהאיכאלמיפרך",האכיהיכידרצינולמילףבמהמצינו

וכו',דהאבכוורתנמיאיתלהולקלוחומרדרביאליעזר,אלאדסברידכיון

משחיטה לענין שלא לשמה ,נימא דהיא גופא נילף נמי במה מצינו לפסול

דאין חולקין באוהלים תוכו קרינן בו ,דלאו מיניה הוא ואינו מציל ,ואם כן

בקבלהוהולכהבפסחשלאלשםאוכלים.

בקדשים כיון דהקל וחומר טוב ,לחריב ביה ,דהא אכתי לא אסיק אדעתיה

ד(תוס' ד"ה מה לזריקה )השני( ,ואם תאמר ונילף קבלה והולכה משחיטה

טעמא דרב כדר' אלעאי .ותירץ ,דכיון דגלי קרא אליבייהו בטומאה דלאו

וזריקה.כתבהאוצרחיים,דאגב קבלהנקטינמיהולכה,דהאאמרינןבגמ'

מינהלאמחריבבה,ילפינןמינהדהואהדיןבקדשיםנמי,אבללרביאליעזר

דלאאתיאהולכהמכולהוכיוןדאפשרלבטלה.ועייןעודחקנתן.

פריך שפיר ,דסבירא ליה דגבי טומאה ילפינן קל וחומר ,אם כן נילף נמי

ה(גמ',זריקהמנלןוכו'מהלהנישכןטעונותצפון.ביארבחידושיהגרי"ז,

בקדשים.ועייןבצאןקדשים.

דהאדמבוארבגמ'דזריקהאינהבצפון,היינואףדכולימזבחבצפוןהויקאי,

יד(תוס' ד"ה הכא נמי ,בתוה"ד ,נראה לפרש דעביד קל וחומר וכו' .כתב

מכלמקוםהיהשייךנפקאמינהבזריקהאםהיהלהדיןצפון,דהיהצריך

החזון איש )קדשים סימן כ' )ב'( סקי"ב( ,דמבואר מתוס' דדין מתעסק הוא

הזורק לעמוד בצפון ,שהרי בקבלה דאית בה דין צפון ,גם המקבל צריך

בכלעבודות,דאםהדיןדמשוםחוליןפסולאינואלאבשחיטה,אםכןלא

לעמוד בצפון כדלקמן )יג ,(.ורק בשחיטה דלא הוי עבודה לא בעינן שיהא

שייךקלוחומררקבשחטלשםחולין,דהאבשארעבודותאמרינןדיו,ואף

השוחטבצפון.

אם לומד לשם חולין מלשם עולה שייך דיו ,כדתנן בבבא קמא )כה ,(.וגם

ו(רש"י ד"ה וישנן בחטאות הפנימות ,אבל זריקת מזבח החיצון לית בהו.

מאיקלוחומרהוא,הלאעלכרחךלשםעולהחמירדבשארעבודותפוסל

ביאר הצאן קדשים ,דכוונתו דבחטאות הפנימיות ליכא זריקה אלא מתנת

ולשםחוליןכשר,והכאנמיישלומרבשחיטה,אלאעלכרחךדתוס'למדו

אצבע.אבלהמלאכתיו"טכתב,דפשיטאדחטאותהפנימיותליתבהוזריקה

דמתעסקפסולבכלהעבודות.

כללעלהמזבחהחיצון,כיאםשייריהדםשלהזיה.ותמהעלהצאןקדשים,

טו(גמ' ,ולא יחללו את קדשי וכו' קדשים מחללין קדשים וכו' .פירש רש"י

דהא כל החטאות טעונין מתנה באצבע והוא ברור בכמה מקומות ,ועיין

ד"ה אלא טעמא דרב ,דהכי דריש ליה אין דבר אחר מחלל את קדשי בני

לקמן)י,(:ולטעמיךהאיכאאצבעוכו'.ולקמן )יד,(.כאןבחטאותהפנימיות

ישראל ,וגזירת הכתוב הוא .ועיין בשיטה מקובצת )אות יג( ,ובהגהות חשק

וכו',ועודבכמהמקומות.

שלמה )על השיטה מקובצת אות ב'( ,וברש"י לקמן )מו (:ד"ה ולא יחללו.

ז(גמ',תאמרבהולכהשאפשרלבטלה.כתב בחידושיהגרי"ז,דמשמעהכא,

וכתבהרש"ש,דפירושרש"ידחוק,ואיהופירש,דהאי"ולאיחללו"וכו'הוא

דלכולי עלמא אפשר לבטלה ,והקשה על הרמב"ם )פ"א מפסולי המוקדשין

אזהרה ,דלא יחללו ב"אשר ירימו" רצה לומר במורם לקדשים ,והאי "את"

הכ"ג(,דסביראליהדלרבנןבעיבדוקאלעשותההולכה.

פירושו עם ,או דפירושו "ולא יחללו" ,היינו דאין כאן חילול "את אשר

ח(גמ',ואפקהרחמנאבלשוןהולכה .הקשההפניםמאירות,לפיזהלמהלי

ירימו",והיינוחוליןדאפשרלהרימםולהקדישם,וכעיןדרשאדשמואללקמן

קרא "המקריב דם השלמים" שתהיה קבלה לשם שלמים ,תיפוק ליה

)יא.(:

מדאיצטריך דאפקה רחמנא בלשון הולכה ,שמע מינה קבלה פסולה שלא

טז(גמ',רבחביבארמישינויבעליםאתוךתוכו.כתבהקרןאורה,דליתליה

לשמו ,וסיים דיש ליישב .וכתב הצאן קדשים ,דלא קשיא כלל ,משום דאי

לרב חביבא דרשא דר' יוסף בר אמי ד"חברו דומיא דידיה" ,אלא סבר

לאו קרא גבי קבלה שתהא לשמה הוא אמינא איפכא ,דמשום הכי אפקה

דטעמא דשחט חטאת על מי שמחוייב עולה כשרה ,משום דלאו מינה לא

בלשון הולכה ,למימר דקבלה לא תפקה מכלל הולכה ,ובהולכה לא בעינן

מחריבבה,ולכךרמישינויבעליםאתוךתוכו.

לשמה משום דלאו עבודה היא משום שאפשר לבטלה ,אבל השתא דכתב

יז(גמ' ,אלמא אתא קרא אפקיה מקל וחומר הכא נמי לייתי תוכו וכו'.

גביקבלהדבעינןלשמה,עלכרחךאפקהבלשוןהולכה,למימרדהולכהלא

הקשה הצאן קדשים ,דמפשטה דמתני' הוה ליה לאקשויי ,לרבי אליעזר

תפקהמכללקבלה.ועייןעודשפתאמת.

דמטהרמכחקלוחומר,אםכןקראדתוכוולאתוךתוכולמהלי,האאפילו

ט(גמ' ,אמר קרא ובשר זבח תודת שלמיו וכו' האי להכי הוא דאתא וכו'

מחיצה מצלת מכח קל וחומר .ותירץ ,דמפשטא דמתניתין ליכא לאקשויי,

ואכתי מיבעי ליה חטאת ואשם מנין וכו' .העיר החק נתן ,אמאי איצטריך

דהוהאמינאדהכיקאמר,אםהצילבאוהלהמתהחמור,אלמאמינההוא

לכלהנךשינויי,האאיכאכמהקראיבהאיפרשתאדתודה",זבחהתודה"

ומחריב,לאתצילבכליחרׂשהקל,אבלבלאומינהמודהלרבדאינומחריב,

"והקריב על זבח תודת שלמיו",ונילף מינייהו לשינוי בעלים ,ולא איצטריך

ולפי זה הוה מחיצה דלאו מינה תוך תוכו ואיצטריך קרא ,אבל השתא

למילף מהאי קרא דכתיב גבי אכילה דאיצטריך לדרשא אחרינא .וכתב,

דמסיק דמכח קל וחומר יליף ,אף על גב דמחיצה לאו מינה הוא מחריב,

דשובראהבתורתכהנים,דדרשיכולהולדרשאאחרינא.

וטעמא דרב דקרא מפיק מקל וחומר ,וכיון דמחיצה דלאו מינה הוא הוה

י(תוס'ד"הבאללמד,בתוה"ד,וישלומרדהתםדריש.ביארהמלאכתיו"ט,

תוכו,פריךשפיר"הכאנמיליתיתוכולעקורמקלוחומר".

דשאניהךדהכא,דמפשטיהדלישנאדקראאיכאלמידרשבלייתור.
יא(רש"יד"התודהקרויהשלמים,כדכתיבתודתשלמיוכמוחטאתהקהל

דףדע"א

וכו' .ביאר החק נתן ,דקשיא ליה ,אמאי לא נימא מהאי קרא דשלמים נמי

א(גמ',ודילמאהיינושמייהו.כתב השפתאמת ,דכןנראהדעתהאונקלוס,

קרוי תודה ,ותריץ דתודת שלמיו הוא כמו "חטאת הקהל" "תורת משה",

ׁשיָא" ,דסבירא ליה דשם שלמים
קּוד ַ
ְ
שמתרגם בכל מקום "שלמים" " ִנ ְכ ַסת

דהיינו כמו התם אי אפשר לפרש אלא חטאת של הקהל ולא הקהל של

ח
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חטאת,וכן"תורתמשה"פירושותורהשלמשה,ולאמשהשלהתורה,הכי

בפסחים)סא(.ד"השחטולמולין,דר'אשיאסיק,דרבהלאפליגאדר'חסדא

נמי תודת שלמיו אי אפשר לפרש אלא תודה של שלמים ולא שלמים של

שם ,דאם שחטו לאוכליו לזרוק דמו שלא לאוכליו דפסול ,אבל אם נזרק

תודה.

שלאלשםאוכליו,כוליעלמאמודיםדכשר,דאיןמחשבתאוכליןבזריקה,

יב(גמ',נאמרהזביחהבשינויקודשונאמרהזביחהוכו'.הקשההרש"ש,דכי

ואם כן הכי נמי הווי אמינא ,דעיקר הקפידא על זביחה בשינוי בעלים

היכי דאמרינן לעיל ,דאפיק רחמנא קבלה בלשון הולכה לומר דהולכה לא

שיתכפרובזריקהפסולה,אבלאםנשחטכהוגןוזרקשלאלשםבעליםכשר,

תפקהמכללקבלה,הכינמינימאדלהכיאפיקרחמנאשינויבעליםבלשון

ולכך איצטריך קרא .אבל החק נתן דחה דבריו ,דלא דמי ,כיון דהתם אם

שינויקודשלמימראדדינייהושוים.וכתב,דישלחלקקצת.

חישב בשחיטה שלא לאוכלים פסול ,ולכך נמי אם חישב בשחיטה על

יג(רש"יד"הוישנובארבעעבודות,בתוה"ד ,דשינויבעליםלאשייךבקרבן

הזריקה מהני לפסול כיון דעומד בשחיטה ,ואם חישב בשעת זריקה כשר

אלאלהתכפרבווכפרהבזריקההיא.כתבהחקנתן,דמשמעמדבריו,דהא

דאין מחשבת אוכלין בזריקה ,אבל הכא גבי שינוי בעלים ,אם חישב

דאמרינןדאיןשינויבעליםאלאבזריקהמסבראהוא,כיוןדשםבעליםלא

בשחיטהאינופסולעדשיחשבעלהזריקה,ואםכןכלשכןאםחישבבשעת

שייךבקרבןאלאלהתכפרבו,וכפרהבזריקההיאולאבעינןקרא.

זריקה,דזריקהדשינויבעליםהויכמושחיטהשלאלאוכלים.

יד(תוס'ד"הוישנןלאחרמיתה,בתוה"ד ,ועודישלומרדלאחרמיתההוי

יט(גמ' ,אמר ליה רב אחא בר אבא לרבא .כתב המלאכת יו"ט ,דנראה

איסורבשינויקודשאבלליכאאיסורוכו'.ביארהצאןקדשים,דבשינויקודש

להגיה ולגרוס "לר' אשי" ,דלגירסת הספרים דגרסי "לרבא" קשיא ,דהא

נפקא איסורא מ"מוצא שפתיך תשמור וגו'" ,הלכך אפילו למאן דאמר

איתאבקידושין )עב,(:ביוםשמתרבאנולדר'אשי,והאיךהקשהרבאחא

שיעבודא לאו דאורייתא ,ולא מיחייבי יורשים להביא אחר ,מכל מקום

לרבאאמהשתירץר'אשי.וכתבדזהדוחקלומרדגםרבאתירץבימיוכן

איסורעביד,אבלבשינויבעליםליכאאיסורא,ד"מוצאשפתיך"לאמשמע

והקשה לו ר' אחא כן והש"ס נסדר אתירוץ ר' אשי ,שהרי מדפליג רבינא

שינויבעלים,וכדכתבותוס'לקמן)עמודב'(ד"האימא.

וקאמר לעולם דנין וכו' ,משמע דר' אשי הוא דקאמר ליה אין דנין ,ורבינא

טו(בא"ד ,מיהו אכתי לא ידע וכו' הגה"ה .כתב הברכת הזבח ,דהואהג"ה

שהיהחבירושלר'אשיפליגעליהוקאמרלעולםדנין,וכתבדאפשרשהיה

מאיזהתלמיד,עייןשםבדבריו.אבלהצאןקדשיםכתב,דנראהדלאוהג"ה

הגירסא בראשי תיבות "רב א'" וטעו ועשו תיבה אחת "רבא" ובאמת הוא

היא,אלאדבריהתוס'הם,ודבריהםברורים,דלדבריהםישלהקשות,היאך

"רבאשי".

אמרינןדלר'פנחסבריהדר'מאירדאמריששינויבעליםלאחרמיתהתרתי

כ(גמ' ,ואפילו שפיכת שיריים והקטרת אימורין .כתב בחידושי הגרי"ז,

מיהאאיכא,האאפילולר'פנחסתלתאאיכא,דבשינויקודשאיכאאיסורא

דהיינודוקאלהוהאמינא,אבללמסקנאדמרביבכללופרט,אףעלגבדגם

ובשינוי בעלים ליכא איסורא ,ד"מוצא שפתיך" לא משמע שינוי בעלים

בהקטרת אימורין חייבין עליה בחוץ ,מכל מקום לא ילפינן זה מכלל ופרט,

כדלעיל) ,עיין באות הקודמת( ,ומשום הכי כתבו ,דאכתי לא ידע דרשא

משום דלא מיקרי עבודה מד' עבודות ,ועוד כיון דכללא קמא מיעט זה ,אי

ד"מוצאשפתיך",דמינהנפקאאיסורלשינויקודשדייקא,פירוש,ולאשינוי

אפשרלרבויימכללאבתראיותרמןהראשון.

בעלים,ומשוםהכיקתניתרתימיהאאיכא.

כא(תוס'ד"השכןעבודהוחייבים,פירושעבודהשחייביןעליהבחוץ.ביאר

טז(גמ' ,וישנו בציבור כביחיד .וכן איתא בפסחים )סא .סב .(:עיין לעיל ב.

הצאןקדשים,דאתולאפוקי,דלאתימאדתרתיקאמר,דבעינןשיהאעבודה

אות ט ,קושיית הגרע"א מדאיתא הכא דשינוי קודש ישנו אף בקרבנות

וגםשיהוחייביןעליהבחוץ,ומשוםהכיממעטינןקבלהאףעלגבדעבודה

ציבור .ועיין גם במה שהבאנו שתירצו שם .והרש"ש ,תירץ דאפשר לפרש

היא ,כיון דאין חייבין עליה בחוץ ,והוא הדין הולכה ,דלפי זה תקשי הא

דהא דאמרינן "וישנו בציבור כביחיד" היינו בשאר עבודות חוץ משחיטה,

שחיטהנמילאועבודהכדמסיקלקמן)יד,(:ולכךפירשודלאואעבודהקפיד

והם לא אמרו אלא בשחיטה דוקא .או דמפרשי ,דשינוי בעלים לא שייך

וחדאקאמר.וכתב,דלכךכתבובתוס'ד"השקולים,דהכאתרתיוהכאחדא.

בקרבןציבוראפילולכתחילה,כיוןדאיןבעליומיוחדים,ובשינויקודששייך

כב(גמ' ,שחיטה וקבלה אין זריקה לא .כתב הברכת הזבח ,דיש לגרוס

על כל פנים לכתחילה .או דמפרשי דהא דסכין מושחתן למה שהן ,היינו

"שחיטה וקבלה אין ,זריקה לא" ומה שכתוב בספרים "זריקה והולכה לא"

משוםדלבביתדיןמתנהעליהם,אבלמדיןתורהפסילבהושלאלשמןאף

תיבת "והולכה" הוא טעות סופר ,דהרי הולכה בכלל קבלה] ,וכיון דלמדנו

בשחיטה.

קבלהלמדנוגםהולכה[.וסיים,דוקברש"יותוס'.אבל הצאןקדשיםכתב,



דנהי דרש"י כתב בד"ה שקולין הן דהולכה בכלל קבלה ,מכל מקום משום

דףדע"ב

האלאוטעותסופרהוא,כיוןדרש"יכתבאליבאדמסקנא,דאמרינןדיבואו

יז(תוס' ד"ה מחשבה בעלמא ,בתוה"ד ,ויש תימה דהכא משוי להו ובפרק

שניהם,ומרבינןנמיזריקה,אףדלאדמילפרטכיאםבחדאלעניןחיובחוץ,

תמידנשחטמשמעשישחילוקוכו'.ביארהצאןקדשים,דשלאלאוכליןהוי

ובתרתי לא דמי והוי שקולין כמו שכתבו התוס' ד"ה שקולים אליבא

שנוי בעלים ,ואפילו הכי אמרינן התם דאין פסולו בגופו .ותמה ,אמאי לא

דמסקנא ,ומשום הכי מרבינן נמי הולכה דהוי בכלל קבלה ,אבל השתא

תירצו,דלאוכליםושלאלאוכליםנמיאפשרלברראיסורא,ומשוםהכיהוי

דפריך דילמא דרשינן הכי שיהא דמיא לפרט בתרתי ,וממעטינן זריקה אף

איןפסולובגופו,אבלבשינויבעליםדהכא,איאפשרלברראיסורא,ומשום

דדמילפרטבחדא,הואהדיןדממעטינןהולכה.

הכימשניהכאדהויפסולובגופו,וכןכתבו התוס'בפסחים)סב (:ד"הפסולו

כג(תוס' ד"ה שקולים הם ,בתוה"ד ,ותירץ דהיכא דאיכא משמעות בריבוי

בגופו .אבל החק נתן כתב ,דאינה קושיא ,כיון דסברא זו לא אמרינן התם

מרבינןכלהשקוליםוכו'.אבל בתוס'בבאקמא)מ(:ד"הוישבנוגח,תירצו

אלאלר'אשידאמרד"פסולובגופו"ו"איאפשרלברראיסורו"חדאמילתא

דהתםלאשייךלומרשקוליםהןויבואושניהם,דהניחומרותאיןשקולות,

היא,אבלר'יוחנןלאסביראליההכיוחשיבלהותרתי,ותוס'הכאמקשים

ולא משכחת שיקול אלא בריש מכילתין .והגרע"א בגליון הש"ס שם ציין

לסברתר'יוחנן.

לתוס'כאןדתירצובאופןאחר.וכתבוהפניםמאירותוהצאןקדשים,דתוס'

יח(תוס'ד"הרבאשי,תימהלמהליקראלשינויבעליםבזריקהוכו'.תירצו

הכא לא ניחא להו בהא ,שהרי פירשו להדיא דהכא נמי אין החומרות

הפנים מאירות והצאן קדשים ,דלעולם הא דאמרינן דבשאר עבודות לא

שקולות,ואפילוהכיקאמרשקוליםהם.

מפסליאלאבעלמנתלזרוקמהאיקראילפינן,כיוןדלאמצינושינויבעלים

כד(רש"י ד"ה ליפסלו ,בתוה"ד ,ואין זריקתן מתרת בשרן לאכילה .העיר

בקראבהדיאאלאבזריקה,דכתיב"ונרצהלולכפר"ולאעלחבירו,משמע

בחידושיהגרי"ז,הלאאיןהקושיאבגמ'דוקאעלהבשר,אלאשיפסולגוף

דלאקפידאלאעלהזריקה,ושארעבודותילפינןבאםאינוענין,ומסתברא

הקרבן,ואםכןאמאיפירשרש"ימשוםדאיןזריקתןמתרתבשרןלאכילה.

דליכא לאוקמי בשאר עבודות אלא בעל מנת לזרוק דמצינו בהדיא דקפיד
קרא,אבלאילאוהאיקראהוהאמינאדזביחהלבדנמיפסולבשינויבעלים

דףהע"א

כמו בשינוי קודש .אבל החק נתן כתב ,דכבר הוכיח לעיל מפירוש רש"י

א(גמ' ,ואם אין מרצים למה באים .ביאר בחידושי הגרי"ז ,דאפשר לבאר

דילפינן לה מסברא ולא צריך קרא ]עיין לעיל אות יג[ ואם כן שפיר מקשו

הקושיאבב'אופנים,א .דהיאגופאמהשאינםמרציםאףשהואקרבןשל

התוס'.עודתירץהפנים מאירות,דאיןכאןקושיאלר'אשידהאכתבותוס'

ריצוי יהיה פסול בקרבן ,ב .איך מצינו קרבן שיקרב בלי ריצוי ,דהיינו היכן

ט

מסכת זבחים דף ה
ח כסלו התשע"א
מצינו מקום לילף מיניה ,ואם נמצא ,הכי נמי נימא בגוונא דידן .והוכיח

נסכים,ואמרינןעולהתוכיחדאיתבהנמידאיןטעוניםנסכיםדהיינועולת

מדהקשו התוס' ד"ה הג"ה מצינו ,דבבאין לאחר מיתה עולין לחובתו ,מה

העוף,ולאחרמיכןאמרמהלהצדהשוהשבהןשישנןבציבור,דהיינודיש

שאין כן גבי חסרון דשלא לשמה .ולכאורה אי אמרינן כצד הראשון ,מה

מהן על כל פנים שבאין בצבור ,מה שאין כן אשם דאין אחד מהן בציבור.

הרוויחו במה שקרבן המת בא לשם חובת אחריות ,הא כיון שאינו מרצה

ועייןעודמלאכתיוםטוב.

הקרבןנפסלבמהשאינומרצה,ומההקשו.וגםלשוןהתוס'בתירוצםמוכח

דףהע"ב

הוויפסולבגופו,ואיךיביאוהיורשיםגוףהקרבן,וכיוןשמביאיםחזינןדאין
כן ,דאמרו דדמיא "קצת" להדדי לענין דאין מרצה ריצוי גמור ,ומה שייך

ט(תוס' ד"ה מיעט רחמנא ,בתוה"ד ,ונראה דאיצטריך וכו' ואמנחת קנאות

לשון "קצת" דכל עיקר מילתא בהא תליא .אבל לפירוש הב .אתי שפיר,

וכו'.ביארהעולתשלמה,דכונתםדאיצטריך"הוא"בחטאתלגלוייאמנחות

דהקשו,איךמצינוקרבןבלאריצוישיתכשר,הריעולהלחובתו,אבלקרבן

ואשםדכתיבבהן"הוא",והיינואמנחותלגלותדמעכביכמובחטאתדכתיב

שלאיעלהגםלחובתולאמצינו,והשתאשפירתירצו,דדמיקצתלעניןמה

בה "הוא" ומעכבא ,ואאשם לגלות דלא מעכבא דלא כתיב אלא לאחר

שאינומרצהריצויגמור.

הקטרתאימורין,וכדאמרלקמן )ז,(:גביפסח",אלאהואלמהלילכדתניא

ב(תוס' ד"ה עולתה ומתה ,בתוה"ד ,ותירץ ה"ר חיים דהוא הדין דבעלמא

כלמקוםשנאמרבוהואאינואלאלעכב",והיינובמנחות,אבלבאשםלא

כשר דיעבד והאדבעי קרא במצורע משום דכתיב וכו' .אמנם התוס' פליגי

נאמר"הוא"אלאלאחרהקטרתאימורין,ועייןשםבתוס'ד"הכלמקום.

וסברי דאי לאו קרא דהכשיר במנחות ,הווי אמינא שיפסל משום דהווי

י(בא"ד,שם.הצאןקדשיםהגיהבתוס'לגרוסהכי,ואמנחתקנאותדמעכבי

"מחוסרזמןלבוביום".ובחידושיהגרי"ז ,תירץבשם הגר"ח,דלדעתהר"ר

דכתיב בה נמי "היא" ,ועוד יש לומר ,ד"הוא" דחטאתאתי לגלויא א"הוא"

חייםדוקאגביחטאתהבאהבחובההווי"מחוסרזמן",דשייךלמימרדקודם

דאשםדלאמעכבכ"הוא"דפסחוהיינודאמרלקמןוכו')הובאבגליוןהגמ'(.

האשם עדיין לאו זמן חיובא הוא ,וממילא גם לאו זמן הקרבתו ,דהא אי

וצייןלתוס'מנחות )ד(.ד"החטאת.אבלהמרומישדה כתבדאינוכן,דהרי

אפשרלהקריבובליהחיוב.אבלבנידוןשלה"רחיים,גביעולה,הריבאה

התםהביאוכדאיתאלפנינולפירושרש"י,ד"הוא"דפסחאתילמעוטיאשם

בנדבה ,ומאי איכפת לן דאכתי לא הגיע זמן חיובה קודם החטאת ,הרי

בלבד,ואםכןהואישובאחר,אבלכאןכתבוהתוס'נוסחאאחרת,ד"הוא"

הקרבתהאינהתלויהבמהשנתחייב,ואיןכאןמחוסרזמןבהקרבתו,ולכך

אתיללמדנודכלמקוםדכתיב"הוא"לעיכובאוכו'.

יצאו הבעלים ידי חובה .והגרי"ז תירץ ,דבמנחות אף דאי אפשר לפסול

יא(בא"ד,וחדבשעירנשיאדהויזכרומותרוגופיההויעולה.הקשההפנים

השחיטהמטעם"תהיה"משוםדלאועבודההיא,מכלמקוםכיוןדאיאפשר

מאירות ,הא כולהו תנאי ואמוראי סברי )שם( ,דאין מקיצין בגופן אלא

לו לעשות הזריקה ,דאית בה הפסול ד"תהיה" שהרי עבודה היא ,לכך גם

בדמים ,ואם כן מה לי חטאת נקבה או זכר .ותירץ ,כיון דזכר ראוי על כל

השחיטה מיקרי מחוסר זמן דכיון דהא מחוסר זמן בזריקה ,זה משוהו

פנים מן התורה ליקרב עולה אלא דחכמים גזרו לאחר כפרה אטו לפני

למחוסר זמן בכל הקרבן ,אבל בנידון ה"ר חיים דאין פסול "תהיה" ,דהא

כפרה,לכךישבוקולא.

דבעינן להקדים החטאת קודם העולה ,הוא רק דין לכתחילה ולא דין של

יב(בא"ד,שם.כתבהפניםמאירות,דנראהלפרשהצריכותא,דנשיאמותרו

פסול,משוםהכילאהווימחוסרזמן.

גופיההויעולהוהויכמועולתיחידוטעוןסמיכה,ולכךפסולשלאלשמו,

ג(תוס' ד"ה אשם דלא אתא לאחר מיתה ,בתוה"ד ,נילף אשם מיניהו

אבלהתםבחטאתנקיבהדתרעהעדשתסתאבויביאבדמיהעולה,הויכמו

בהיקשא דזאת התורה וכו' .תמה הרש"ש ,מאי חזית דאקשית לשלמים

עולתציבורואיןטעוןסמיכהולכךלאיפסול,וסבראזוכתברש"יבשבועות

אקיש לחטאת כדאיתא לקמן )עמוד ב'( ,והשתא אכתי לא אסיק אדעתיה

)יב(.ד"הרבייהושע.עייןעודבדבריו.

מיעוטד"אותה".

יג(בסוה"ד ,ויש שום צריכותא דלא מצינן למילף וכו' .ביאר הצאן קדשים,

ד(בא"ד,וישלומרדאדרבההוהאמינאאיפכאוכו'.הקשההמלאכתיו"ט,

דהוקשה להו ליכתוב "הוא" בשעיר נשיא ,ונילף שאר חטאות בקל וחומר

מנא ליה לר' זירא ור' יצחק דריש לקיש הדר ביה ,דקשיא להו הך קושיא

משעירנשיא,דאיהוגופיהקרבעולהלמותרוואפילוהכיפסול,ומכלשכן

דאשם לא ליתי ,דלמא לא הדר ביה ומייתי הך קרא למילף מיניה אשם,

שאר חטאות ,ולכך כתבו דיש שום צריכותא דלא מצינן למילף משעיר

משום דלשאר קדשים לא איצטריך .ותירץ ,דלישנא ד"אפתח אנא פיתחא

נשיא,ועייןעודברכתהזבח.

לנפשאי" משמע להו דפתח לו פתח אחר דלא כדאהדר ליה ר' אלעזר,

יד(גמ' ,אשם שניתק לרעיה ושחטו סתם כשר .וציין העין משפט להרמב"ם

והשתא נמי לישנא דגמ' דנקטה "אלא אמר ריש לקיש" ,דהא הדר ביה

)פ"דמפסוליהמוקדשיןהט"ו(.והעירהחשקשלמה,דהרמב"םשםפסקדלא

השתאממאידאמרבתחילה"מודינאלךוכו'".

כר' הונא דהכא ,אלא דכשר דוקא בגוונא דשחט בהדיא לשם עולה ,אבל

ה(תוס' ד"ה הא שאר ,בתוה"ד ,מכלל דשאר קדשים כשרין .ביאר העולת

סתמא לא ,וכמסקנת הגמ' בפסחים )עד ,(:וכמו שכתב הכסף משנה )שם(,

שלמה,דאיסלקאדעתךדאשםפסולמשוםדאינובאלאחרמיתה,אםכן

ועייןבלחםמשנה)שם(.

לאאיצטריךקראלעכבבפסחוחטאתדאינהונמיאינןבאיןלאחרמיתה.

טו(תוס' ד"ה הגה"ה ניתק אין ,בתוה"ד ,ואין לחוש אי קאי קרא אהלכתא

ו(בא"ד,וכיתימאנילףמנייהווכו'.ביארהעולתשלמה,דהיינואשםנילף

וכו' דאיצטריך קרא ואיצטריך הלכתא .בפסחים )עג (:כתבו התוס' בסוד"ה

מינייהו,דמצדהסבראבלבדדאיןבאיןלאחרמיתהלאהוהפסול,אלאכיון

אשם,דאתיקראללמדעלההלכה,דהכיגמרינןדכלשבחטאתמתהבאשם

דגלי קרא דבפסח וחטאת פסול ,אמרינן דהטעם משום דאין באין לאחר

קרב עולה .עוד תירצו ,דכי גמרינן דבאשם רועה למצוה ,אי נמי דבאשם

מיתה,והואהדיןבאשם.

אזיללנדבתציבור,ולאידעינןאיהואעצמואודמיו,וגליקראדהואעצמו,

ז(גמ' ,עולה תוכיח .תמה הגרע"א בגליון הש"ס ,הא עולה נמי צריכה

ולוליההלכההוהאמינא"הואבהוייתודמעיקראיהא",ולאיקרבעולה.

נסכים ,ואי דעולת עוף תוכיח ,אם כן איך פרכינן עלה מה לעולה שיש

טז(גמ' ,יולדת אם היא ילדה וכו' .כתב המרומי שדה ,דאף דעיקרהדרשא

בציבור,האעולתעוףאינהבציבור,ואידשםעולהאיתאבציבור,הכינמי

דמביאין זה אחר זה בזבה איירי ,דכתיב בה "האחד חטאת והאחד עולה",

נימאדשםעולהטעונהנסכים.ותירצוהעולתשלמהוהמרומישדה,דלעולם

ומשוםהכינקטהתנאבאשהולאבזכרובזב,מכלמקוםנקיטיולדת,משום

פירושודעולתעוףיוכיח,והאדפרכינןמהלעולהשישבציבור,מתבארלפי

דבזבה יש לומר דמרצה אבניה שלא יהו זבין ,מה שאין כן ביולדת ,דהאי

מהשכתבותוס'בשבועות )יב(:ד"הואףעוף,וביומא )מא (:ד"הוהאי,דהא

דינאודאיביולדתנמיאיתא.

דאין מקיצין בעולת העוף היינו לכתחילה ,אבל אי מתרמי ממילא מקיצין,

יז(גמ',וכיוןדכיאיכאכמהעשהגבהמיכפרהיורשיהנמיוכו'.כתבהחזון

ואםכןעולתהעוףנמיישנהבציבורשהיאקיץלמזבח).ועייןבאותהבאה(.

איש )זבחים סימן א' סק"ו( ,דאף דלקמן )ו ,(.איבעיא להו אי עולה מכפרת

ח(עייןבאותהקודמת,וכןהקשה הרש"ש.והוסיף,דהכינמיקשיאלגירסת

אעשה דאחר הפרשה ,והכא היורש לא הפריש כלל ,מכל מקום הכא לא

הר"ח בתוס' ד"ה מה לשלמים ,דגריס נמי סמיכה ,הרי עולה נמי טעונה

איירילעניןכפרתהעשה,אלאלענין ריצויהקרבןשישליורשככלהריצוי

סמיכה .ותירץ ,דהרי אשם מצורע טעון נסכים ,ולכך מתחילה קאמר מה

שישלבעליםבקרבןדידיה,שהריעולהקרבהאףשאיןלבעליםשוםחטא,

לשלמיםשכןכלהמין טעוןנסכים,מהשאיןכןבאשםדאיןטעוןכלהמין

והריאדםרשאילהקריבכמהעולותזואחרזואףשלאחטאבינתיים,כיון

י

מסכת זבחים דף ה – דף ו
ח כסלו – ט כסלו התשע"א

דישבהריצויאףבלאכפרתעשה.עודכתב,דישמקוםלומר,דיורשעדיף

דמתכפר ,גם כן אינם ממירים .והוסיף דבזה יתבאר הא דלא מייתי הגמ'

מעשהדלאחרהפרשה,דכיוןדלאנשחטלשםאברקלשםבן,הויכהופרש

ראיה שהיורש קנה הקרבן מהא דיורש סומך] .משום שהיה אפשר לומר,

ליורש.וכעיןסברתהתוס'לקמן)ו(.ד"האו.

שהתורהנתנהלודיןבעליםלעניןסמיכה[.

יח(גמ' ,הניח מנחה לשני בניו ומת קריבה .נסתפק הקרן אורה ,אי דוקא

ג(תוס'ד"המתכפרעושהתמורה,בתוה"ד,לאיחליפנובשלאחרים.ביאר

הניח מנחה שהפרישה מחיים ,אבל אם לא הפרישה מחיים הוה כשל

הצאןקדשים,דקושיתםכיוןדהתםאוקימנאבבהמתהקדשדעלמא,ואפילו

שותפיםואינהקריבה,וכיוןדאינהקריבהאיןצריכיןלהפרישכלל,אףדגבי

הכי משמע דתמורתו תמורה ,אלא שעובר על לאו ד"לא יחליפנו" ,ומשני

עולה אמר ר' יוחנן בקידושין )יג ,(:דאף אם לא הפרישה מחיים חייבין

דהתםנתןהמכפררשותלהמיר.

היורשין להפריש דשיעבודא דאורייתא ,מכל מקום מנחה שאני ,או דלמא

ד(רש"י ד"ה והתורם ,בתוה"ד ,ואם בא ישראל ואמרלו הילך סלעזו וכו'.

דאפילולאהפרישהמחייםאיןלהםקניןומחוייביםלהפרישותיקרב,וכדין

כתבהצאןקדשים,דהיינודוקאישראל,אבלכהןאסורליתןמידילישראל

עולה.

כדישיתןלותרומתו,דאפילולסייעבביתהגרנותאסור.

יט(תוס' ד"ה נפש אמר רחמנא ,ומשמע דמנפש וכו' וכן בסוף המנחות

ה(גמ',מקיבעאלאמיכפראמקופיאמיכפרא.כתבהחזוןאיש)זבחיםסימן

והנסכים )במנחות קד (:וכו' ותימה דבתורת כהנים דריש וכו' קרבנו ולא

א'סק"ה(,דלמסקנאלאקניאלהוליורשים,ושפירקאמררביאלעזרמצינו

שותפין .הקשה הצאן קדשים  ,דהתם במנחות אמרה הגמ' ,מאי טעמא

בבאין לאחר מיתה דכשרין ואין מרצין ,דאף על גב דמרצין מקופיא ,מכל

אילימאמשוםדכתיב"תקריב"לשוןיחיד,עולהנמיכתיב"יקריב",ואםכן

מקוםאיןראוילהקריבמתחלהקרבןבשבילריצויקופיאאלאדעולהקרבה

ישלומרדמשוםהכילאדרישהכאמ"קרבנו"ודרישמ"נפש".ותירץ,דמצא

בלאבעליםכלל].דהיינודלפיזהלאהוהמצירישלקישלומרלרביאלעזר

בספרקרבןאהרן,דהאדדרישבתורתכהניםמ"קרבנו"לאממשמעותלשון

הנהונמילייתוולירצו[.

יחיד ,אלא דתיבת "קרבנו" מיותר ,דברישא דקרא כבר כתוב "ונפש כי

ו(רש"י ד"ה ומשני מקיבעא ,בתוה"ד ,הלכך גבי מנחה כשרה ליקרב דלאו

תקריבוגו'".

דשותפיןהיאוכו'.כתבהלחםמשנה)פי"דממעשההקרבנותה"ג(,דמשמע

כ(גמ' ,ולא קניא להו והאמר ר' יוחנן וכו' ואין ממירין בה וכו' .עיין לקמן

מדבריו,דלעולםלאהיושותפין,ולכךקריבהדליכאחסרוןד"נפש",ולפיזה

)ו (.אות ב מה שהבאנו מחידושי הגרי"ז .והקשה בחידושי הגרי"ז ,הא לפי

אינםממיריןמגזרתהכתוב,דאמרקרא"אחדמימר ולאשנים"אףשאינם

הסלקאדעתאדסוגיין,מישאינובעליםנמיממיר,אםכןמאימייתיראיה

שותפים ,ותמה על הרמב"ם שכתב )פ"א מתמורה ה"ה( ,דאין ממירין מפני

מהאדיורשיםאינםממיריםדקנו,האכיוןדכלאחדואחדישלודיןתמורה,

שהם כשותפין ,דהא משמע לפי המסקנה דאינם שותפים ,דמהאי טעמא

אפילו אי לא קנו ,סוף סוף הוו שותפין לגבי דין תמורה ומשום הכי אינם

מביאיםמנחתאביהם.ותירץ,דהרמב"םמפרשדלפיהמסקנאלאהויטעמא

יכוללהמיר.ותירץ,דמיעוטאדשותפיןאינםממיריםאינואלאהיכאדאית

דאינםממיריםמשום"אחדולאשנים",אלאדהווכ"שותפיןבמקצת"משום

להושותפותבגוףהחפצאשלהקרבן,דהמיעוטהואדקרבןשלשותפותאין

דמקופיאמתכפרי,ואינםשותפיםלגמרי.משוםדמקיבעאלאמכפרי,ולענין

יכולים להמיר ,ואם כן שפיר מייתי ראיה ,דאי נימא דאין לו זכיה בעצם

הקרבה קריבה ,משום דנפש מקרי כיון דלא הוו שותפין לגמרי ,אבל לענין

הקרבן ,אלא שהתורה נתנה לו דין בעלות לגבי תמורה ,אם כן האיך שייך

מימראיןשניםממיריןדקראמשמעאחדמימר,ואףדגבימנחהנמיכתיב

גבייהודיןשותפות,ומשנידישמיעוטנוסףד"אחדולאשנים"דממעטשנים

נפש ואמרינן דהוו כחד ,גבי המרה חשבינן ליה כשנים כיון דהא דמרבינן

מדיןתמורה,אפילואיןלהםשותפותבגוףהקרבן.

יורשמשוםהמרימירלאמרבינןאלאיחידכדמשמעמקראוהבודלאלוסיף

כא(תוס' ד"ה ולא קניא להו ,דרבי יוחנן אדרבי יוחנן הוי מצי לאקשויי.

עלה .וכתב ,דכן נראה שיטת התוס' ד"ה מקופיא ,שכתבו דמיקרו שותפים

אמנם הצאן קדשים כתב ,דיש לומר דלא הוי מצי לאקשויי ,דאפשר לומר

ולא ממירים .וסיים ,דאפשר שגם שיטת רש"י כן ,דמיקרו שותפים לענין

דבאמתר'יוחנןסברדקניאלהו,ומשוםהכיאיןממיריןדהאהוושותפין,

המרה ולא לענין הקרבה .ובביאור שיטת הרמב"ם ,עיין עוד בקהלות יעקב

והא דתנן דשותפין אינם מביאין מנחה היינו דאין מתנדבין ,אבל ר' יוחנן

)סימןו'(.

אייריבנדבןאחדוהפרישומחייםדהיורשיןמחוייביםלהקריבלכוליעלמא,

ז(רש"י ד"ה כיפרו על מה שבאו ,בתוה"ד ,ונפקא מינה שלא ידאג מן

אפילו למאן דאמר שעבודא לאו דאורייתא ,והא דקניא להו ,היינו שמכפר

היסוריםבינתיים.כתבהצאןקדשים,דכונתרש"ילתרץקושיתתוס'בד"ה

נמי עלייהו ,אבל על כל פנים מחוייבים להקריבה ,והא דקאמר אין בו

אלא מאי ,דהקשו דהיינו קשיא דריש לקיש ,דלרש"י ניחא דריש לקיש

שותפין ,היינו אין בו דין שותפין שדינם שלא להקריבו ,אבל השתא פריך

הקשה דליכפר כפרה גמורה ,אבל השתא מקשינן דאף דריש לקיש יליף

שפירדמוכחדסברדקניאלהו.ועייןשם.

מ"מוצאשפתיך"דלאלירצומשוםדקרולהונדבה,מכלמקוםדלמאכפרה

כב(רש"יד"הדאיןממיריןבה ,אםהמיראינותמורה.ביארהמרומישדה,

גמורה דוקא לא מיכפרא ,אבל מגין על היסורים שבינתיים מדצוה הכתוב

דאין לפרש שאין מוזהרין על התמורה ,דהא קיימא לן שאפילו שותפין

להביאהבתורתנדבה.ועייןעודקרןאורה.

מוזהרין,אלאשאיןתמורתןתמורה,ותליאבתרילישניבתמורה)ב.(:

ח(תוס'ד"הדאיסלקא דעתךכיפרו,בסוה"ד,ונראהדמאשםקדייקשאינו
באבנדבה.כתבבהגהותרי"אחבר,דהואתירוץעלקושיאראשונהדהקשו

דףוע"א

האכמהקרבנותאדםמקריבוכו'.

א(תוס' ד"ה אחד מימר ,בתוה"ד ,ובריש תמורה וערכין אומר הכל ממירין

ט(תוס' ד"ה או דילמא ,תימה דנפשוט ממתני' דפרק קמא דשבועות וכו'.

לאתויייורש.הקשההצאןקדשים,אמאימייתיהתוס'סתםמשנהדתמורה

הקשה החק נתן ,אמאי לא קשיא להו טפי ,דהכא פשיטא לן דחטאת לא

ודערכין,דהתםלאתנןלהדיאבמתני'דיורשמימר,אלאבברייתאמריבויא

מיכפראחטאדלאחרהפרשה,והתםקאמרשעירשלאקרבברגלזהיקרב

ד"הכל" ,ולא מייתי סתם מתני' דמנחות )צב ,(.דתנן בהדיא "והיורש סומך

ברגל אחר ,אלמא אתי האי שעיר ומכפר אטומאה שלאחר מיכן .ותירץ,

וכו'ומימר".ועייןבדבריו.

דהא לא קשיא להו ,כיון דשאני חטאת צבור של מוספי הרגלים ,דאיכא

ב(גמ' ,אלא אי אמרת לא קניא להו היכי מימר כו' ומתכפר עושה תמורה

למימר דמכפרא אף טומאה דלאחר הפרשה ,דהא אשכחן בה דחד חטאת

וכו' .ביאר בחידושי הגרי"ז ,דהא דהוכיחה הגמ' מהא דיורש ממיר שקנה

מיכפרא על כמה חטאים של ציבור ,ולא דמיא לחטאת יחיד דעל כל חטא

הקרבן דוקא אליבא דר' יוחנן ,דסבר דבתר מתכפר אזלינן ,אבל אי נימא

וחטאבעילאתוייחדחטאת,אלאדמיממשלעולתנדבה,ולכךלאהקשו

דבתר מקדיש אזלינן ,אתי שפיר אפילו לא קני .היינו משום דהא דיורש

אלאדתפשוטממתני'וכו'.

נעשה בעלים להמיר,אינו מצד שיורש את הקרבן ,אלא שהתורה נתנה לו

י(רש"י ד"ה כיון דאי איכא ,בתוה"ד ,אלא דורון בעלמא וכו' .הקשה

דיןבעליםכדאשכחןגביהקדש,דיורשמוסיףחומשאףדאינויורשאתגוף

המלאכתיו"ט,רבאדאמרלקמן )ז,(:עולהדורוןהיא,אמאילאהוכיחלה

ההקדש,אלאדהתורהנתנהלודיןבעליםלגבידיןחומש.אבלאליבאדר'

מהא דלא חייב הכתוב להביא על כל עשה ועשה .ותירץ ,דאי משום הא

יוחנן דתלה דין תמורה במתכפר ,שייך לומר דהתורה עשתה את היורש

היה אפשר לומר דלא חייב הכתוב להביא ,אבל אם מביא יהא לכפרה

לבעלים ,דהא לא יהא עדיף מהבעלים עצמם שאם חסר להם תנאי

גמורה ויכפר כמה עשין יחד ,ולכך לא הוכיח רבא אלא מברייתא דלא זז

יא

מסכת זבחים דף ו
ט כסלו התשע"א
משם עד שמוחלין לו .וכוונת רש"י כאן דדורון הוא ,היינו שתחלת הבאתו

והריאיאפשרלומרשפסקכרביעקיבאדצריךלהביאלוגאחר,דהאכבר

אינו חובה ,אלא תלוי ברצונו .וכתב עוד ,דאף אם נימא דכוונתו לדורון

כתבדאיןצריך,אלאעלכרחךהאדקאמרלאכיפרהיינוקמישמיאוכר'

ממש,ישלומרדסמךאהךדלקמן,דמהכאבלבדליכאלמידקלה.

יוחנןבןנורי.

יא(תוס' ד"ה והלא אין כפרה ,בתוה"ד ,מלמד שהכהנים אוכלין בשר

יז(בא"ד ,ולכןלכלהפחותאיןצריךליתןוכו'.כתב הצאןקדשים,דכוונתם

ובעלים מתכפרים אבל מכל מקום וכו' .כתב המלאכת יו"ט ,דהתם מוכח

דמתנות הראש לא מעכבי מלאכול בקדשים ,אבל מכל מקום בעי לאחר

דלאמעכבאלאכיאיתיהלבשר,אבלכיליתאלבשרלאמעכבכפרהכלל,

מיכןלאתויילוגאחרמשוםמתנותהראש.

ואפילולמאןדאמר"אםאיןבשראיןדם"הנימיליקודםזריקה,אבללאחר

יח(רש"יד"הוהאהכא,בתוה"ד,טומאתמקדשוקדשיועשהנמיוכו'.כתב

זריקהודאיאיןעיכוב,ואפילוקודםזריקהמודהכשהחלבבלבדקייםדזורק

המלאכת יו"ט ,דרש"י אתי ליישב לשון הגמ' "והא הכא דעשה דלאחר

אתהדם,אףדליכאבשרלאכילתכהנים.ואיןכונתתוס'כאןאלאלדקדק

הפרשההוא",ומיהואיכאנמיכרתבטומאתמקדשוקדשיו,ומכלמקוםלא

עללשוןהגמ',דקאמר"איןכפרהאלאבדם",דמשמעדאיןשוםדברבקרבן

דמי לחטאת ,כיון דהכא דאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף לא בעינן

שיהאלכפרהאלאהדםבלבד,וקשיאלהוהאאכילתבשרשלכהניםנמי

לאתויי על כל פעם ופעם ,אלא על כמה פעמים מכפר קרבן אחד ,ולכך

הויכפרתבעלים.

מכפרינמיאהנךדלאחרהפרשה,וכדמחלקינןלעילמהאיטעמאביןחטאת

יב(גמ',אלאמהתלמודלומרוסמךונרצהלכפרוכו'.כתב המלאכתיו"ט,

לעולה,ובלאוהעשהנמיניחאדמדמילהלעולה,אלאדהאמתהיאדאיכא

דאף על גב דלעיל )ד ,(:דרשינן להאי "ונרצה לו" אזריקה ,ודרש מיניה

נמיעשה.ועייןעודבשיטהמקובצת)אותג'(.

דזריקהלשם בעליםבעינן,ישלומרדודאיעיקרקראאזריקהקאידבזריקה

יט(תוס' ד"ה וליקו ולימא ליה לקרא ,בתוה"ד ,אלא הכי פריך דאטו מי

הואדמתכפר,והכאדרשינןמדסמךהאי"ונרצה"אצלסמיכה,דהכיקאמר,

לימא וכו' .ביאר החק נתן ,דכוונתם דאי אפשר לומר דמה שציותה תורה

אםסמךהזריקהמכפרתכפרהגמורה,אבלאםלאסמךלא.

להביא שני שעירים בעצרת ,היינו בתנאי שצריך להפרישן בזה אחר זה,

יג(גמ',אמררבאעשהדסמיכהקאמרתשאניהתםוכו'.הקשההרש"ש,הא

דאם כן הוה ליה לקרא לבאר תנאי זה ,אלא שמע מינה לא שנא הפרישן

רבא גופיה אמר בשבועות )יג,(.דמודה רבי בכרת דיומא ,ואם כן הכא נמי

בזה אחר זה ,ולא שנא הפרישן בבת אחת מהני .וסיים ,דלפי זה אין צורך

אפילו בלאו האי סברא דשאני התם וכו' ,נימא דעשה דסמיכה דבקרבן

להגהתברכתהזבח,ועייןעודבפניםמאירות.

גופיההוה,לאמכפר.

כ(רש"יד"הקרבנותציבורסכין,בסוה"ד ,ונראהבעינידלאגרסילהלהא

יד(גמ' ,אמר ליה רב הונא בר יהודה לרבא אימא כיפר גברא .פירש רש"י

דשמואלהכאדהאמוקמינןליהבפרקקמאדשבועותוכו'.הקשהבחידושי

ד"ה כיפר גברא ,על כל עשה שבידו וניצל מן היסורין .וכתב הקרן אורה,

הגרי"ז ,כיון דאף בלאו דינא דלב בית דין מתנה עליהן ,כשרה תמיד לקיץ

דלהאיגיסאמתכפרהואגםעלהעשהדסמיכה,אףשהואלאחרשחיטה,

המזבח,אמאיקתני"קרבנותציבור"האאףבקרבנותיחידהיהצריךלהיות

ולאכרבאשאמרדלאחרשחיטהלאקאמיבעיאלן].ועייןבשיטהמקובצת

כן .ותירץ ,דבאמת בלא דינא ד"לב בית דין מתנה" לא היה כשר לעולה,

)אותכא(במאידפירשבשםגליון[.

ומשום הכי דוקא בקרבנות ציבור אמרינן דסכין מושכתן למה שהן .וכן
מפורשבשיטהמקובצתבהשמטות )אותה'(,דדינאדשמואלהואדוקאעם

דףוע"ב

הדיןד"לבביתדיןמתנה",אלאדסביראליהלשמואל,דדוקאהכאאמרינן

טו(גמ' ,התם נמי כפר מתן בהונותלא כיפר מתנות הראש .עיין רש"י ד"ה

לב בית דין מתנה ,כיון דלא צריכי להתנות דלא יחול כלל ההקדש ,אלא

לאכיפרמתנותהראש,ותוס'ד"ה לאכיפרמתנותהראש .והרש"שפירש,

דקדושת התמיד שחל עליה תוקרב לשם עולה ,אבל להתנות דיחול עליה

דאףרביעקיבאמודהשאםנשפךהדםאיןמתנותהראשמעכבותכדמשמע

ַתנו דלא יחול עליה קדושת תרומה ישנה,
קדושת תרומה חדשה דבעינן די ְ

לישנא דקרא "והנותר" ,דהיינו אם יש נותר ,וכדדייקא הגמ' ביומא )סא,(.

בהאלאאמרינן"לבביתדיןמתנה".עייןשםעודמהשהאריך.

וסוגיא דהתם אתיא ככולי עלמא ,וכי פליגי רבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי

כא(תוס' ד"ה סכין מושכתן ,בתוה"ד ,ונראה כפירוש הערוך וכו' אם ירצו

הוא היכא דלא נשפך וישנו בעין ,דלרבי עקיבא עדיין מקרי מחוסר כפרה

להקריבןלשםזבחאחררשאיןוכו'.כתבהעולתשלמה,דאיןכונתםלעולת

ואסורלאכולבקדשים)וכיהאיגוונאאמרינןבפסחים)נט,(:דהקטראימורין

ציבור כמו עולת מוסף ,דלא איצטריך תנאי בית דין ,תדע ,דרש"י בד"ה

מעכבין אכילת בשר בדאיתנייהו אבל נטמאו או אבדו לא( .ולרבי יוחנן בן

קרבנות ציבור ,דלית ליה לב בית דין מתנה ,אמר דתמידין שלא הוצרכו

נוריכפרמתןבהונתומותרלאכולבקדשים,אלאשעדייןמצוהמוטלתעליו

לציבור מקיצין בהן את המזבח ,דמעיקרא עולה והשתא עולה ,ואין לומר

לתתמתנותהראש.

דהתםנמיהטעםדהכיגמירילהדמותרתמידלקיץהמזבח,כדכתבוהתוס'

טז(תוס' ד"ה לא כיפר ,בתוה"ד ,וצריך לומר דלר' יוחנן בן נורי נמי אין

בסמוךלרבישמעוןבמותרחטאת,דאםכןבתמידיןנמילגזור"לאהוצרכו"

מעכבות וכו' .כתב החק נתן ,דנראה דהרמב"ם סבר כהאי תירוצא שהרי

אטו"הוצרכו",כדגזרינןהתםבחטאתלאחרכפרהאטולפניכפרה,אלאעל

פסק )פ"ה ממחוסרי כפרה ה"ה( ,דמתנת הראש אינה מעכבת ,ואינו צריך

כרחך,דאףבהוצרכומותרלשנותמתמידלקיץהמזבחדכולהועולותנינהו.

להביאלוגאחר,כפשטאדסוגיא דיומא)סא,(.ומאידךכתב)שם,פ"דה"ב(,

אלאכוונתהתוס',דאםירצולהקריבןלשםשלמיציבורכגוןכבשיעצרת,

דהנותר מן השמן שבכפו ,יתננו על ראש המיטהר ואם לא נתן לא כיפר,

דאי לאו משום תנאי בית דין היה אסור ,דמעיקרא עולה והשתא שלמים.

יב

