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  ף יגף יגדד  ––  זזדף דף   בחיםבחיםזזמסכת מסכת                           .א"עכסלו התש י, ד"בס
��

��א"דף�ז�ע

�ד"רש)�א �"י �ה ��,לשם�ששחטהתודה �על �ששחטה �מי��נתמלא �בה שיתכפר

ים�אלא�לעדאין�שינוי�ב,�ה�תודה"ד'�תוסו�כמו�שכתב�וטעמא.�יםלשאינו�בע

�בזריקה �י(�לקמן�וכדאיתא, ��שאם�אמר�הריני.) אבל��.כשרשוחט�לשם�פלוני

�ט�עולת�ראובן�לשםשח�וכן�אם�,תבכ�)א"ו�מפסולי�המוקדשין�ה"פט(ם�"מבבר

�לשמעון �ולא �לראובן �לא �עלתה �לא �שמעון .� �שם �למלך�המשנהוהקשה

הא�דאמרה��רשפים�"הרמבאפשר�דד�,השפת�אמת�ותירץ�.י�מההיא�דלקמן

דאי�כדבריו�היה�עליו�(�,י"כרש�דלא�"תודת�חבירותודה�ששחטה�לשם�"�'הגמ

�זה �דין �)להזכיר �ר�ברוס�,לשם�אחר�תהשהשחיטה�הי�אלא, וי�דשינ�חסדא'

�אפי �בשחיטה �פוסל �ע�לובעלים �שלא �דעת �דכ�,לזרוקל �משום תודת�"תיב

�"עבודות'�אינו�בדו"�,והיינו�דוקא�בשחיטה�.לכל�הקרבנות�וא�הדיןוה�"שלמיו

אתיא��,דהריני�שוחט�לשם�פלוני�כשר.�ילקמן�ד�'גמוה�,היינו�בהולכה�וקבלה

 .פסק�כרב�חסדאם�"כרבה�והרמב

דשחט�,�הברכת�הזבח�פירש�.'אובן�וכוקודש�שהיתה�לר�יוולא�שינ�,ד"בסוה)�ב

�הים �תודה�שהפרישה�על�נס�דידיה�דיורדי �שיצא�, לשם�נס�שנעשה�לחבירו

�מסבית�האסורים �אלא�על�נס�אחר�עצמושוחט�בשביל��לעולםו, �ובחק�נתן.

�הוסיף �הנסים�,דרבה�סבר�עלתה�לבעלים, �בשינוי �דלא�איכפת�לן �כיון ורב�,

�נשחטה �שלו �נס �לשם �דלא �פסול �סבר �הקרן�והקשה�.שלמיו�נהואי�חסדא

דשחט�תודת��,ומשום�הכי�פירש�.לשם�נס�אחר�בדידיה�כשרה�היאהא�,�אורה

�ל �נס�דשמעוןראובן ��ףוא, �הוי פסל�משום�שינוי�יולא�מ�.לשניהם�אחדנס�אי

�תוס�וכתב�דהא�,עליםב �תודה"ד' �בעלים�דאין�,ה �בשחיטה�שינוי או��,פוסל

 �.שמעון�ולא�לשםתודת�שמעון��לשם�דאמר�משום

�גמ)�א דהוי��,קדשים�הצאןכתב��.'תודה�וכו�ודה�פסולה�האתשלמים�לשם�',

�לשם �תודה�ששחטה �מרישא�שאמרו �למידק �כשרה�מצי �שכן��,שלמים דכל

� �דכשרהתודה �תודה �דידיה�.לשם �לא �כדהשתא �לשנויי �דמצי ולהכי��,אלא

 .'תודה�וכו�לשם�מיםלש�אקשי�מסיפא�דבה�איכא�למידק�אדתני

�דכתיב�בהן�תודה�פליג�משוםנראה�דדוקא�ב�,ה�רב�חסדא"ה�הגה"ד'�תוס)�ב

�,חבירו�שלמי�דבשחט�שלמים�לשם,�רצה�לומר�תודה�זבחב.�'למיו�וכושקרא�

�תוסלכאורה� �לרש�נמי' �דפסול"מודו �,דחה�אך�.דתודה�ושלמים�שוים�הם�,י

 .אין�לומדים�מתודה�,תודה�קרויים�שלמים�דאין�ןדכיומשום�

�ין�בשאר�קרבנותובקונטרס�פירש�דהוא�הד'�נראה�וכו�,ד"בא)�ג �הזבח�תודה.

�'פירוש�התוסתמה�על� כיון�ו�,מיםלת�לשוו�כל�הקרבנהוקש�:)ד(�לעיל�דהא,

,�נוי�קודשילכל�הקרבנות�דהוי�שבהאי�היקישא�נילף��,יםמתודה�נקראת�שלד

נמי��משום�דבשלמים�,פירש�כן�י"רשכתב�ד�קדשים�צאןוב.�י"וכמו�שפירש�רש

ושאר�קרבנות�,�שם�שלמים�דידיהדמשמע�ל�,"המקריב�את�זבח�שלמיו"כתיב�

 ."זאת�התורה"קודש�ובעלים�ילפינן�משלמים�מ�דפסולים�בשינוי

�גמ)�ד �עשה�מק', �חייבי �"חטאת�מכפרת�על �על�כריתות�מכפר הקשה��.'כווו

נימא��ם�כןאו�,העלמות'�כריתות�בב�'אב�תמכפרחטאת�הא�אין��,השפת�אמת

שוב�לא�תכפר��,וב�כרתוכיון�דמכפר�על�החי�,"דיו�לבא�מן�הדין�להיות�כנידון"

�עשה �כ�,על �דעולה�מכפרת�על �מקוםמ�,עשין�מהדנהי מכפרת�חטאת�ד�כל

רבא�דאפשר�כתב�דו�.אין�ללמוד�טפי�מכריתות�,מכריתות�ל�וחומרקאעשה�מ

�א�אמרינןל�ל�וחומרבמפריך�קד:)�יח�בבא�קמא(אית�ליה�ד�,בי�טרפוןכרסבר�

מינא��הוא�ה�דמזידאבל�על�עש�,קשה�דכריתות�מכפר�דוקא�בשוגגה�עוד�.דיו

�[�.דמכפר�לן �ב�לקמןעיין �עמוד �יא' �אות �דו] �רבא�כתב �נקט �דוקא �לאו אולי

�,וכונתו�על�קרבן�עולה�ויורד�דמכפר�על�לאו�דלא�תשא�דחמיר�,חייבי�כריתות

'�תוסאמנם�עיין�[�.על�עשה�דקיל�וקל�וחומר�בשבועת�העדותוגם�במזיד�מכפר�

 ].קושיית�השפת�אמתולכאורה�כוונתם�ליישב��,ה�על�חייבי�עשה"ד

�ה�חטאת�ששחטה"ד�י"רש)�ה �חטאת, .�דם�חטאת�חלב�שנשחטה�לשם�כגון

ולא�"�סדצריך�לגרו,�בברכת�הזבחכתב�ו.�ועלתה�לו,�כתב�ה�כשרה"די�"ברשו

�לו �גרסינןאד�,"עלתה �חלב�דעלתה�היינו�,"ועלתה"�י �לשם �ולא �דם �,לשם

�ט(�לקמן�איתאדמוכיח�וה ולא��,אדרב�אחא�מתני�בשם�רבא�כולהו�לפסול:)

�כך �כל �שיחלקו �מסתבר �כמו, �ויעלו �,חלב�לשם�כיון�דללישנא�קמא�כשרים

�וללישנא�בתרא�דרב�אחא�פסול�לגמרי �ג(�נחותבמ�י"שדר�,עוד�הביא. ה�"ד:)

ך�ידלא�שי�,כתב�קדשים�ןובצא�.עלתה�לבעלים�ולאכתב�,�'וכו�הא�אמר�רבא

 .בחטאתכן�נמי�שמצאנו�,�כתב�ק�נתןובח.�בחטאת�כשרה�ולא�עלתה

אף�בתחילת�ד�,ק�נתןבח�פירש�.'וכגון�שלא�הפרישה�וכו�,ה�חטאת"ד'�סתו)�ו

כל�עשה�דעל�,�העולה�ועדיין�לא�הפרישלהביא��נדרש�דבריהם�כוונתם�היתה

� �שייכא �שבידו �עולההאי �גביהו, �חטאת �שייכא �נדר �בלא �נמי�בו�.דוקא אי

�דכשנדר�,ופירש �להדיא, �יהני�,אמר �שעבר�דכשיפריש �מה �מה�[�.לכל עיין

� �"שרשפירש �ב(י �מקופיא"ד�)'בעמוד ��ה �שהגיה �מקובצתומה אות�(�בשיטה

�פירש�ש"רשוה�.])'ח מסתמא�יביא��,ומחוייב�עולהדמי�שיודע�דעבר�אעשה�,

�,אבל�בהפריש�כבר,�תו�לא�שייכא�חטאת�גביהוויכפר�לו�על�כל�עשה�שעליו�

וזו��,והוא�לא�ידע�,'אדם�וכו�לך�אין�חיישינן�שעבר�עשה�אחר�הפרשה�דהא

�.מכפרת�אעשה�דלאחר�הפרשה�מר�דלאתכפר�לאם�תמצי�לו�לאשהפרישה�

��ובאי �יודע�שעבר�אעשה�תאמר�דמה�ש�דאם�,כוונתםנמי לא�מכריח�עדיין

 ."עלי�הרי"�לומר�דאמר�שי�,שיביא�עולה

,�ש�ובמרומי�שדה"הרשהקשו�.�דמסתמא�עולה�יביא�ויכפר�על�הכל�,ד"בא)�ז

�נימא�בחטאת�דמסתמא�יביא�חטאת�ואין�שייך�ב �,ו�כפרת�חטאתדהכא�נמי

דשאני�חטאת�,�ותירץ�המרומי�שדה.�ואמאי�פסק�רבא�במחויב�חטאת�פסולה

�ותשובה�לחוד�ל�,שבאה�על�כריתות �,בלא�מעשה�הקרבןא�מהניא�לה�מידי

להביא�עולה�הרי�שב�ונתכפר��ודווקא�בעולה�דאתיא�אעשה�מיד�כשבדעתו

�לו �ש�תירץ"רשוה. ,� לא�ו�,מקיבעא�חבירו�חטאת�דמכפרת�עלמחויב�דשאני

�למחויב �חמיר�טפי�,עולה�דמכפרת�רק�מקופיא�דמי ואף�שעלה��,משום�הכי

 .בדעתו�להביא�חטאת�אכתי�חשיב�מחויב

דיש�גורסים��,הצאן�קדשיםפירש��.'אית�דגרסי�וכו,�אינוה�על�מי�ש"ד'�תוס)�ח

�דרבא �מימרא �כלום�עולה�,בהאי �מחויב �שאינו �מי �על �,דפסולה�,ששחטה

  

 371   
 



 ב

 

,�כתבובברכת�הזבח��.א�על�חבירו�כתיבול�"עליולכפר�"והטעם�משום�שנאמר�

� �בעלים�בעולה�כשר �מרצה�לבעלים�אלאדהא�בכל�שינוי והוא�הדין��,דאינו

 .הכא

��

 ב"דף�ז�ע

ם�"רמבה�.בשינוי�בעלים�כשרה'�אמר�רב�עולה�הבאה�לאחר�מיתה�וכו',�גמ)�ט

�המוקדשין�הט"פט( �מפסולי �ו"ו �פסק�כרבא) �דהיינו�הכסף�משנהופירש�שם�.

,�פנחס�בתראה�טפי�מרבא'�דהא�ר,�הקרן�אורהוהקשה�.�דהוא�בתראהמשום�

�מדאמר�ליה�ר �דווקא�קאמר�מר' �אשי �פירש. �ולהכי ם�משום�"דטעם�הרמב,

��סוגיא �היורשי�,.)ו(דלעיל �על �דמכפר �מיקרו�דמסקינן �דלא �הרי �ומקופיא ם

 ).שם(�לענין�מנחהשותפין��הוודלא�כמו�,�בעלים

החזון�איש�כתב�.�נדר�מידי�דהא�לא'�ומיהו�היכא�דשני�וכו,�ה�דוקא"י�ד"רש)�י

,�כאמר�הרי�זווהוי��,מביתו�אודאי�דיורש�שלא�נדר�פטור�להביד,�)ז"א�סק"ס(

�צריך�להביא�אלא��'ה�לגמולא�מספק �קודש�ודאי�ו�.משל�אבאי אף�דבשינוי

כיון�דהכא�מכל�מקום��,למאן�דאמר�שעבודא�דאורייתא�,צריך�להביא�אחרת

לא�,�רבן�לא�ריצה�על�הנודר�כללהקו�,בעליםהשינוי�אין�החסרון�אלא�משום�

כיון�דאין�הפסול�אלא�,�נשתעבדו�נכסיו�בשביל�שינוי�הבעלים�לאחר�מיתתו

�יורשיו �בשביל �דס. �כיון �דלמא �בהקרבתואו �חסרון �אירע �סוף �ל�,וף �והאית

 .ומחויבים�היורשים�להביא�אחר�מנכסיו�,אחריות

�גמ)�יא �עשה', �דלא �רשעים�אי �זבח �אמת�הקשה�.תועבה�תשובה �,השפת

�,ותירץ�.ערשא�העובר�בשגגה�יתקרה�דאדאין�נר�,שגגת�עשהמכפר�על�למא�ד

�סבירא ��דשמא �דלרבא �עשה �אשגגת �עולה �בעי חייבי�א�דוקאד�,לכפרלא

�ועל�כרחך�,)ד,�א"פויקרא�(ן�"הרמבהביא�בשם��וכן�,כפרה�בשוגג�בעיכריתות�

 .דעשה�זדון�מכפרת�על

�גמ)�יב �עולהלאלא�למה�באה�', �ט"יו�המלאכת�הקשה�.פני �מ, �מבעיאי �הא,

� �פט(לקמן �טפי�,תנינן.) �דמקודש �משום �לעולה �קודמת �דחטאת �ומשום,

�דמרצה �ותירץ. �שכתב, �מה �תוסה�ולפי '� �צ(לקמן �הני"ד.) �מנא �,מילי�ה

כיון��,"שכן�מרצה"ד�טעםהשקודמת�לעולת�בהמה�לא�מהני��דלחטאת�העוף

�ב �דלית ��,הקטרהה �יליף �ולהכי �לה �מקרא �ראשונה"דהתם �לחטאת �,"אשר

דהתם�דמקודש��ןמתניתיד�מאוטע�.דדריש�טעמא�דקרא�שמעון'�היינו�ר�והכא

�שכן דלא��,עולה�ולאחר�חטאת�שיש�לאדם�אחדונא�ולג�הוצרך�,מרצה�טפי

 .דהיינו�דוקא�לגבי�אדם�אחד�טעמא�דסוגייןשייך�

�תוס)�יג �פרקליט"ד' �ריצה �ה �ומצורע"אע, �יולדת �עולת �דאיכא �דלא��ג ונזיר

המלאכת�כתב�.�דלא�חלקה�תורה'�וכו�בקדשים�ימייתו�קרבן�אלא�לאשתרוי

�ט"יו ,� �לרדאף �דהשתא '� �ו�,קיימינןשמעון �ח(�בשבועות�סבראיהו �תולדי.)

�בקדשים�,ת�היאאטוח �לאשתרויי זה��דרך�ועל�.הוא�מודה�הוא�דעיקר�קרבן

� �איתןכתב �הכא(�המצפה ��דאף�,במצורע) �רבי :)�ט(�תתובכרי�מעוןשדאמר

�,ש�סבר"ה�ר"ד�)שם(י�"רש�ופירש�,דטהרתו�דמצורע�היינו�דבר�המכפר�חטאו

�דעל�ז יש��.משמע�דחטאת�דידיה�באה�לכפר�על�חטא�,דברים�נגעים�באים'

�לשא�,לומר י�"רשב�וכדפירש�,חטאות�המכפרות�רדאף�הוא�מודה�דלא�דמי

� �ליה"ד�.)טו(סוטה �איכפר �מנגעיה �בנגעים�,ה �שנתייסר והא��,תכפרנ�דכיון

�ליה�מתכפר �כל�עקרו�מאשם�ביה�כפרה�טפי�דשייך�משום�,דקרי בא��שאין

 .להכשיר�אלא

�'גמ)�יד �קודש�בעלים�דנפסל�בשינוי[�.פסח�מנלן, �]ושינוי פסחים��בירושלמי.

�פויליף�שינו.)�לה( �סל�בו�מחשבת�שאינםי�בעלים�בקל�וחומר�מחטאת�דאין

�בעלים�,וטמאים�מולים �בשינוי �פסח�ונפסל �שכן �כל .� �אורההוהקשה �,קרן

�יטה�וקבלה�ולא�בשארחבש�לת�אלאאין�פוס�מולים�וטמאים�דמחשבת�שאין

 .עבודות�דלא�יפסול�שלא�לשמו�עבודות�ונימא�דיו�בשאר

,�ה�ואיתקש"ד�)שם('�ותוס�,ה�אבל"ד.)�סא(י�בפסחים�"רשכתבו��.שם',�גמ)�טו

אינו��ם�בעליםדשלא�לש,�משלא�למנויו�ם�בעליםלש�אלמילף�שלדלא�שייך�

 .ושלא�למנויו�בשחיטה�,בזריקה�אלא

�תוס)�טז �לעכב"ד' �הוא �ה �ד"סוהב, �דהואי, �וכוושנויא �ניחא �לא �גלי �וגלי .�'ל

�קדשיםפירש� �עבודות�,הצאן �קודש�מעכב�כל ושינוי��,דלפירוש�קמא�דשינוי

וגלי�בשינוי�קודש�דבכל�עבודות��לומר�הואיל�ששפיר�י�,בעלים�מצינו�בזביחה

�הדין �הוא �בעלים�מעכב �בשינוי �דתוס�אבל. �שני �קודש�,'לפירוש �דשינוי

לי�בזביחה�הוא�הדין�לשאר�יל�וגלומר�הואן�אי�,בזביחהובעלים�אין�מעכבים�

�עבודות� �כדאמרינן �עבודות�וש�..)ד(לעיל �בעלים�ליתא�בכל �דשינוי ינוי�ואף

�עבודות �בכל �איתא �מק�,קודש �ניחאמכל �קמא �לפירוש �דד�,ום �"הוא"כיון

�עכובא �ילפינן �בע�,דמיניה �בשינוי �ו�,יםלכתיב �ילפינן �מיניה בשינוי�עיכובא

ולאו�משום�דילפינן�,�וי�בעליםלשינהוא�הדין�משום�הכי�,�ודותקודש�בכל�עב

 .תירץמה�ש��בהשמטות�בשיטה�מקובצת�עייןו�.משינוי�קודש

:)�י(�לקמן�הא�,הצאן�קדשים�הקשה.�'וכות�כיון�"וא�,מה�שלמים�ה"ד'�תוס)�יז

�מעכבאדאשם�ש�"הוא"א�לילף�,"הוא�פסח�זבח"�ךאיצטרי דהכא�מעכב��,ין

�משום�ש �עבודות�'מד�הואזבח�ש�עם�הואנאמר ,� �ם�שבאאבל קודש�"נאמר

� �אימורים�"הואקדשים �לעכבד�,בהקטרת �נתןה�תירץו�.אינו �חק דודאי�,

דלא�בעי�'�הקשו�תוס�אמינא�להווה�אך�,להכי�"פסח�זבח"קנא�בעי�קרא�דלמס

�לו�.לה �תירץ �תוסהוא �קרא�,'קושית �לה �וכתב �טרח �'תוס�בותכדכ�,דזימנין

� �ח(לקמן �תירץ�הזבח�והברכת�.המצו�ה�הלכך"ד.) �כתי�דאי, ב�עיכוב�לא�הוי

�בעלים �בזביחה�דשינוי ,� �מהיקש �ילפינן �הוי ��לעכבלא �קודשאלא ,�בשינוי

אבל�,�שא�דלא�חלקתיולא�הוי�אמרינן�היק,�ובשינוי�בעלים�למצוה�כשלמים

על�כרחך�אמרינן�היקשא�אף�בשאר�,�כיון�דגלי�בזביחה�לעכב�בשינוי�בעלים

 .למיםה�וכש"י�ד"מרשדייק��וכן.�עבודות

��

 א"דף�ח�ע

ושאר�עבודות�נילף�כדאמר�לעיל�מה�שלמים�לא�חלקת�,�ה�זריקה"ד'�תוס)�א

�'וכו .� �והעולת�שלמהכתבו �החק�נתן דשייך�ללמדו��,דלרווחא�דמילתא�נקט,

לף�מחטאת�דשמיעת�קול�כמו�שכתבו�יאפשר�למ�ואף�בלא�לשמו�,משלמים

 .דילפינן�שינוי�בעלים�מחטאת�דשמיעת�קול,�'תוס

ברכת�ההקשה�.�קת�לא�נימא�בזריקה�לפי�שהוא�עיקר�כפרהולא�חל,�ד"בא)�ב

�הזבח �בד"דרש, �ר"י �אמר �ה �כתב�הונא' �לא�, �משום �מזריקה �למילף דשייך

�ה�שהוא�עיקר�כפרהולא�דח�,חלקת �ותירץ. �"רשד, �י הושוו�שאר�ד�אחרקאי

מה�,�שפיר�ילפינן�לעכב�שאר�עבודות�מזריקהאם�כן��,עבודות�לזריקה�במצוה

�הכאיאש �כן �ן ��ובצאן. �תירץקדשים �"דרש, �די �עבודות�דיבר יש�ללמוד�שאר

�מזריקה ,� �בעלים�דלא�שייך�אלאלענין �בשאר�עבודות�על��,בזריקה�שינוי או

�מזריקה�דהיא��,מנת�לזרוק �ללמדו �עבודות�אין �בכל �קודש�דישנו אבל�שינוי

ינוי�שבסמוך�יליף��וגופיה'�תוסמהא�ד,�הוכיח�כדבריו�חק�נתןוה�,עיקר�כפרה

 .מזריקה�דהיא�עיקר�כפרה�אין�למדיםאף�ד,�קולבעלים�משמיעת�

�ד"בא)�ג �קול, �משמיעת �נגמר �חלב �בחטאת �בעלים �ושינוי .� העולת�הקשה

�שלמה ,� �בחטאתהיאאם�כן �דלא�חלקת�בשלמים�הוא�הדין �דכמו �ך�אמרינן

נסתפקו�אי�דבר�הלמד�בבנין�אב�חוזר�ומלמד�)�.נא(לקמן�הא�,�הדדידהוקשו�א

באה�דומה�שמיעת�קול��,ב�אלא�קל�וחומרבנין�אנו�דהכא�אי,�ותירץ.�בהיקש

והתם�אמרינן��,חטאת�חלב�דכרת�לא�כל�שכן�,נפסלת�בשינוי�בעלים�,על�לאו

 .דהלמד�מקל�וחומר�מלמד�בהיקש�לרב�פפא

בשלמא��,הצאן�קדשיםהקשה�.�'תימה�דמהאי�קרא�וכו�,ה�וזריקה"ד'�תוס)�ד

וי�קודש�אבל�שינ,�"ו�ולא�של�חבירוחטאת"משינוי�בעלים�ילפינן�שפיר�לעכב�

�בוי �רמיזא �דחטאתו"היכא �ו .� �שלמההותירץ �עולת �כתבו, �תוס�דהא ה�"ד'

דאי�אחטא�לא�ילפינן��,דחטאתו�דילפינן�מיניה�היינו�אקרבן,�)ד"בסוה(�זריקה

�הוי�כעיןדהא�,�ואם�כן�לא�שייך�לפרשו�לקרבן�שלו�ולא�לקרבן�דחבירו�,מיניה

דאמרינן�התם��,וה�לשם�תודת�חבירתודה�ששחטלענין��.)ז(�לעילהא�דאיתא�

�דו�יתורועל�כרחך�ילפינן�מ�,שינוי�בעלים�כאןדאין� ושפיר��,ולא�ממשמעות'
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 א"התשעכסלו יא  –כסלו  י



 ג

 

דילפינן��,ה�ועשה"ד'�תוס�ושהביא'�לגירסא�הבד�,תירץ�ק�נתןובח�.'הקשו�תוס

�לעכב �קודש �לשינוי �גם �מחטאת �אף, �מיניה �דילפינן �קודש�מוכח �.לשינוי

�,"מנחתו�ונסכו"נן�לקמן�מילפיכיון��,דבלאו�האי�גירסא,�הביאובעולת�שלמה�

�ולמחר �לבלילה �דד�מוכח�,אף �חטאתו"הילפותא �אלא�מ�אינה" משמעות

 .פעמיים�נכתבכאילו�

�גמ)�ה �קודש', ��.לעכב�בכל�עבודות�בשינוי �אישכתב �א�סק(�החזון ,�)ט"סימן

� �דמעכבבאם�שינה�דאף �בעלים�,זריקה�לא�ידעינן �משינוי חדא��,ולא�ילפינן

�ג �בעלים �דשינוי �כומשום �הא �תוס�ותבפיה �זריקה"ד' �מחטאת�יפדיל�ה נן

�מלמד�,דשמיעת�קול �למד �ואין �ועוד. �קודש, �בשינוי �עיכוב �דלא�מצינו ,�כיון

אבל�שאר�עבודות�בשינוי�קודש�דלעכב��.שמא�שאני�שינוי�בעלים�דחמיר�טפי

על�מנת�באלא�נו�דהא�שינוי�בעלים�אי�,למילףאפשר��משינוי�בעלים�ודאי�אי

 .הבעלים�ליכא�למילף�מינ�יתא�בשינויומלתא�דל�,לזרוק

�תוס)�ו �'ואינו�משמע�כך�גבי�שלמים�ופסח�וכו�,ה�ועשה"ד' ,�החק�נתן�פירש.

� ואמרתם�זבח�"מקרא�דו�,למצוה�בשינוי�קודש"�שמור"מקרא�דדהתם�ילפינן

�,ואמאי�נילף�לעכב�בשינוי�קודש�,באם�אינו�ענין�למצוה�בשינוי�בעלים"�פסח

�נילף �לא �בעלים �כרחךו�,ושינוי ��על �למצוהדעדיף �ענין �אינו �באם ,�למילף

 .נו�לעכבימלילף�בעני

�וכו�,ד"בא)�ז �דגרסי �ספרים �ואית �וכו' �ענין �אינו �'אם .� �שלמהכתב ,�העולת

�לעכבידלג �קודש �שינוי �ידעינן �לא �זו �רסא �היכי, �ד�דכי �בילפינן �'גמלעיל

 .הוא�הדין�הכא�,לענין�שינוי�בעלים�ולא�לשינוי�קודש"�חטאתו"מ

סימן�(�החזון�אישהקשה�.�ינן�קרא�דלעיל�בזריקהולגרסא�זו�לא�צריכ,�ד"בא)�ח

�סק �לחטאתו�,)י"א �צריך �אין �קמייתא �לגירסא �גם �ילפינן��,דלכאורה דהא

�מ �עבודות �בכל �חטא"למצוה �דו�,"ותחטאת �קרא �כן �לעכב��"עליו"אם ודאי

 .ועיין�שם�מה�שתירץ,�בעולת�שלמה�וכן�הקשה.�אתי

�ד"רש)�ט �ה�אמר�רב�הונא"י ם�לא�חלקת�בהן�וכשלמים�מה�שלמי�,ד"בתוה,

�עבודות �לשאר �זריקה �בין .� �ראהקשה �הורוויץ"בהגהות �מ ,� �הא :)�ז(לעיל

,�ותירץ.�סברא�בבנין�אבוהכא�ילפי�ב�,פסח�משלמים�הוצרכו�להיקשדילפינן�

�עדיף �מ�,דהכא �ילפינן �כבר ��"חטאתו"דהא �למצוה �בעלים בארבע�בשינוי

 .אבל�לעיל�לא�ידעו�אף�למצוה�בשאר�עבודות�,עבודות

�ד"בא)�י �םש, �העולת�שלמההקשה�. הא�השתא�לא�אסיק�אדעתיה�למילף�,

�משלמיםד�,ועוד�.בהיקש�משלמים �ילפינן �דחטאת�רהנך�קל�לא�בעינן�אי אי

�במסקנא ��,ועוד�.למצוה�אלא�לעכב�כדאמרינן �מיניה��"חטאתו"דאף דילפינן

אין�כונת�ד,�ותירץ�.דנילף�משלמים�דלא�חלקת�,עיכובא�בשינוי�בעלים�מיותר

ושפיר�איצטריך�קרא�למצוה�בשאר�,�במה�מצינובמהיקש�אלא�דגמרינן�י�"רש

�בעלים �בשינוי �עבודות �משלמים, �גמרינן �לא �מצינו ��,דבמה דאיכא�משום

�שטע �לשלמים �מה �למיפרך �ונסכים �סמיכה �ונים השתא��בלא�,:)ד(כדלעיל

דמה�שלמים��,דאיכא�קרא�למצוה�בחטאת�ילפינן�במה�מצינו�לעכב�משלמים

למיפרך�מה�אפשר��והשתא�אי,�ודות�אף�חטאת�כןאין�חמור�זריקה�משאר�עב

 .מעכב�אינושינוי�בעלים�דהא�בשלמים�',�לשלמים�וכו

�תוס)�יא �ונסכיהם"ד' �מנחתם �ה �וכו, �קרא �מהאי �'לאו �קדשים. פירש��הצאן

דכשר�בלילה�,�לנזיר,�דלא�תימא�דילפינן�ממנחתם�ונסכיהם�דעצרת,�םכוונת

�ולמחר �אתו, �למאי �ונסכו �מנחתו �תיקשי �שוב �כן �דאם �לפרש. �והוסיף דלא�,

�וכן�השפת�אמתו�.דלא�ילפינן�משל�ציבור�ליחיד,�ילפינן�מסברא�מעצרת�לנזיר

�יו �פירשו�ט"המלאכת �שכתב�דרצו, �מה �תוסה�ולומר �מד(�במנחות' ה�"ד:)

�קמא �ונסכיהם �מנחתם �מ, �ילפינן �למחר �דכשר �ביומו"דהא �יום �,"דבר

 �.ילפינן�רק�דכשר�בלילה"�מנחתם"ומ

�גמ)�יב ירושלמי�הביא��היפה�עינים�.אתיא�מחטאת�מצורעאלא�אמר�רבא�',

יצאת�שתהא��ורע�לא�לחדושווכי�חטאתו�של�מצ�,דפריך�,)ב"ה�ה"פ(פסחים�ב

�לשם �נסכים �אין�,בעלים�טעונה �לחדושו �שיצא �הימנו�ודבר ומשני��,למדים

�ד �מקרא �מצורע �בחטאת �לשמו �שלא �ילפינן �לחטאת"מהיכן �אותה �"ושחט

�יהכ,�תותורה�אחת�לכל�החטא�"חטאתוזאת�תורת�ה"שנאמר��,דחטאת�חלב

�חלב �לחטאת �ממנה �ילפינן �אב��,כלומר�,נמי �בבנין �מיניה �למילף �שייך דלא

 .דתורה�אחת�לכל�החטאות�"תורת�החטאת"אלא�משום�קרא�ד

�'גמ)�יג �לא�גמרה�שכן, �מחטאת�מצורע �דמים�חטאת�חלב �.אחרים�יש�עמה

�יו�כתב �שכן�,ט"המלאכת �מצורע �לחטאת �מה �למיפרך �מצי נה�טעו�דהוה

מה�להנך��ממצורע�ונזיר�יחד�פריךדבעינן�למילף��יהן�דלקמוכידאלא��.נסכים

 .אכנקט�לה�נמי�ה�,עמהם�דמים�אחרים�שיש

��

 ב"דף�ח�ע

�תוס)�יד �וכו�,כולהו�הנך�ה"ד' �הקשה �גופיה�פסולה�' �דלות �דדלי �כיון ותירץ

�'וכו�לשמה�שלא .� �קדשיםכתב �בעינן�,דלפירושו�,הצאן �חטאת�למילף�לא

�,אלא�סגי�בחלב�ונזיר�,ה�אתיין�במה�הצד"י�ד"רשב�כפירוש�מנזיר�מצורע�וחל

�פרכת �דלות�כדלעיל�דכי �בדלי �אינם �ל�,שכן �פסולה�רתיש �גופה �דדלות ץ

�,נו�תם�מלעיליארב�אמאי�הקשו�,'תוסתמה�א�ובפנים�מאירות�.בשלא�לשמה

לילף�מנזיר�וחלב��,למילף�במה�הצד�מכולהו�אמאי�בעינן�,שי�ליה�מהכאקלי

הנך�כולהו��ליכא�במה�הצד�מכולהו�והגירסא�היא�א�דידןירסובג(�,לחודייהו

תירץ�קושית�הפנים�מאירות�ודחה�פירוש�ובעולת�שלמה�).�אתיין�במה�הצד

�קדשים �דאתינן�,הצאן �אדלעיל �וחלב�חטאת�ףלמיל�דדוקא �מנזיר �,מצורע

�עת�קול�אף�לרבינו�תם�בעינן�למילףאבל�הכא�בשמי,�לפירוש�רבינו�תם�קשה

�דלות�גופיה�פסול�בשלא�לשמהל�דליכא�,ממצורע �דדלי �דמביא��,מימר כיון

�תורים�אחד�לחטאת�ואחד�לעולה�במקום�החטאת �ד�,שני ,�הויחד�מיניוכיון

 .שמא�אף�בעשירות�אין�צריך�לשמה,�לשמה�ועולה�כשרה�שלא

�ד"בא)�טו ,� �פירכא �וכולאו �ילפינן �נמי �חטאות �דכולהו �כלל �'היא הקשה�.

�הגרע �א�,א"בחידושי �מאי �תוסהוצרכו ת�למצוה�ילפינן�ודכל�החטא�ימרמל'

�,גופה�דסוף�סוף�העיכוב�כתיב�בחטאת�,הא�בלאו�הכי�נמי�לא�קשה�,משלמים

 .למצוה�איכא�למילף�ושוב�לא�בעינן�ילפותא�ואת�העיכוב�ודאי

הא�,�עולת�שלמהההקשה�.�כתיב�חטאת�הקהל�היא'�ויש�לומר�וכו,�ד"בא)�טז

� �הקהל �דחטאת �שרקרא �אחר �הפריכתיב �פת �ש, �עצמו לא��נשרף�לאוהוא

�"הוא"דשאני�אשם�דלא�אמרינן�ביה��,רץיות.�גבי�פר�האשם�מעכב�כדאיתא

�כי �דילפינןלעכב �ולא�לעכב��,מיניה�מילתא�אחריתי�ון �להכי �דאתי ומסתבר

�אימורים �הקטרת �לאחר �דכתיב �הכא�,כיון �ד�אבל מיותר��"הוא"בחטאת

�לגמרי �אתא�לעכב�אף�דכתיב�לאחר�שריפת�הפר�ךעל�כרח, �זה�תירץ�. ולפי

ילפינן�משעיר�דנשיא��היאך�ודהקש�,ה�זריקה"ד)�'עמוד�א(�לעיל'�וסתקושית�

�הא�כתיב�אחר�הקטרת�אימורים �יש�לומרד, �ילפינן�, �מיותר�הוא�לגמרי דאי

 .מיניה

�דוקאד,�הצאן�קדשיםכתב�.�לאו�קרא�קא�דריש,�ה�ואם�מן�הצאן"י�ד"רש)�יז

ן�מיתורא�דילפיני�"רשמודה��בלא�,אהא�דאיירי�במותר�הפסח�לא�יליף�מיתור

:)�פג(�י�מנחות"רשד�וכן�הביא�משמיה.�דכשר�אף�שלא�לשמו�"שלמים�זבח"ד

�,הכא�במותר�פסח�מהיכי�תיתי�דאיירי'�ומה�שהקשו�התוס.�אם�מן�הצאןה�"ד

�כתב ��'גמה�קושיית�היאד, �ט(לקמן ��,דלמא�במותר�אשם.) הצאן��דמןומשני

דלמא�איירי��,'דהכא�מקשו�תוס,�כתבופליג�עליה��בחק�נתן�אבל.�לרבות�פסח

�הצאן�קרא�במקריב�שלמים �מ�,מן �בשלמים�קולקמן �דלאו �דידעינן שה�אחר

ם�אכתי�דלמא�במותר�אש�)'תוסה�ושפירש�כמו(�,מיותר�"צאן"מדכתיב��,יאייר

 .איירי

�גמ)�יח �אחרינא�לא�אימא�שלמים�אין', כיון�הא��,השפת�אמתהקשה��.מידי

�הן �דשלמים �כשרו, �אחר �דבר �לשם �שנזבחו ��,יםשלמים �כן במכוון��אףאם

�כשר �אחר �לקרבן �ותירץ. ,� �דאמר �למאן �סד(�בפסחיםדאיירי �עקירה.) �,דבעי

לשלמים�עקירה�דשלמים�מהני�למעקריה�מפסח�וכשר�שלא��ןושמא�כשמכוו

שלמו��שלאכפסח��והוי�,כשמכוון�לקרבן�אחר�לאו�שמיה�עקירה�אבל,�לשמו

ואימא�ה�"ד�י"מרש�דייקוכן��.מו�דפסול�שלא�בזמנואו�להוי�כפסח�לש�,פסולד

 

  חדף זבחים מסכת 

 א"התשעכסלו יא 
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 .בקרן�אורהועיין�עוד��.בסופו�לזבח

�גמ)�יט �ט"המלאכת�יו�כתב.�שם', �זבח�למה�לידדאין�לדחות�, ונימא��,אם�כן

�כל�כלל�ופרט�שאין�.רק�שלמים כללא�פרט�נקשה�מה�שב�לך�אלא�דאם�כן

רצו�דקמשמע�יות,�ה�איכא"ד�:)לה(זיר�בנ'�התוס�בכךוכבר�דקדקו�.�למאי�אתי

 .מצינו�דאין�לך�אלא�מה�שבפרט�לן�דלא�נילף�מגזרה�שוה�או�במה

�גמ)�כ �ל', �הואאלא �רבויא �זבח �אמת. �בנ�בשפת �ועופות��ןשולסתפק מנחות

�גיסא�כשר �דמחד �ועופות�עקרא�דכוונת�מנחות�להוה�אמינא�סברי�קאדדו,

כשכיון�לחטאת�ואשם�דאף��,למסקנא�אבל.�מיניה�שם�פסח�ומשום�הכי�יפסל

אף�לשם�מה�ששלא�ל�םכשרים�גמור�ושלמים�יכן�הוא�שלמ�אם�,הוי�שלמים

או�דלמא�מדאמרו�דזבח�הכלל�הראשון�ממעט�כוונת�עופות�.�עופות�ומנחות

�ד�שי�,ומנחות �הפ�דוקאלומר �עוקרת �זבח �כוונת�כוונת �אבל �לשלמים סח

 .ת�לאמנחות�ועופו

���

 א"דף�ט�ע

�גמ)�א �לא', �מי �חטאת ��.מתאכלי�אטו �אורההקשו �אמתוה�הקרן �שפת איך�,

�ב �להעמיד �ומשייך �בכור �אשם �אינם�,עשרחטאת ��באים�הא כשאין�נדבה

�תירץו�.רי�פסחיילא�משו�מן�החולין�דוקאבאים��ןייב�בהומח�ואי�,מחויב�בהם

הכתוב�היא�דכל�דשחיט�ליה��דגזרת�'דבקושיא�סלקא�דעתא�דגמ�,הקרן�אורה

 .ומשום�הכי�בשחטו�לחטאת�הוי�חטאת�,ותיהוכליהוי�

הקשה�.�'וכו�אימא�שחטיה�לשם�בכור�'מעשר�וכואימא�שחטיה�לשם�',�גמ)�ב

לפי��,עוד�הקשה�.מן�הדם�מתנה�אחת�נימא�דנפקא�מינה�ליתן�,השפת�אמת

� �שכתבו �תוסמה �ולילה�,ושלמים�ה"ד' �ליום �נאכל �הפסח �דמותר ליה��הוי,

 .הלימים�וליי�נאכלים�לשנ�ובכור�למימר�דמעשר

�תוס)�ג �נפ�ה"ד' �מקלמאי �וכו�,ינהא �שחיטה �אחר �לקי �היכי �'תימה ותירץ�.

�קדשים �קמאבב�'דתוס�,הצאן �ראויה"ד�.)עו(�א �שאינה �שחיטה �,כתבו�ה

והכא��,ין�היא�מפרכסת�הרי�היא�כחיה�לכולי�עלמאישחט�רוב�שנים�ועדבד

�דהיא�כחיה��הריודמפרכסת��בגוונאלומר�ד�יש�נמי �".לא�ימכר"יש�בה�לאו

�,השיטה�מקובצתהביא�תירוץ�זה�בשם�)�ה"כב�סקסימן�בכורות�(ובחזון�איש�

�ד�,והקשה �דהא�ודאי �בחיותהמכיר�איסוראין דכיון��,בקדושה�אאל�,ה�תלוי

ואם�כן�מאי�,�שלא�נאמר�אלא�מחיים�,דנשחט�ונעשה�קרבן�אינה�בדין�תמורה

�וכתב.�כחיהמה�שמפרכסת��ימהנ דבבעל�מום�שנשחט�ומפרכסת�יש�מקום�,

�תמורה �דיעשה �לומר ,� �בתוסוכדנסתפקו �לב(�בכורות' �והא"ד.) �ה ורהיטת�,

 .ז"הגריבחידושי��עייןו�.עושה�תמורהדבריהם�דהסברא�נותנת�דאין�

יליף�:)�לב(�דבבכורות�,תירץ�שפת�אמתוה.�עיין�באות�הקודמת,�שם�,ד"בא�)�ד

� �דאיןרבא �מ�להא �מחיים �אלא �גאולה �מחי�ןאידתמורה �אלא .�םיעושה

�שאל�כל�הקושיות�כאחתו ועל��,מעשר�בכור�ותמורה�דנימא�דיהא�,המקשן

�דסבר �לומר �צריך �איתא�כרחך �שחי�דתמורה �איסור��כן�ואם�,טהאחר אף

� �דיליף �דמעשר �שחיטהממכירה �אחר �איתא �ד�,תמורה '�תוסה�והביאומה

�ש �אחר �איסור �האי �אלאדליכא �אינו �אחר��חיטה �תמורה �דאין �האמת לפי

 .דהכא�הוי�שלמים�ולא�תמורה�,שחיטה

�גמ)�ה �וכו', �כבכור �ליהוי �םידליתביה�לכהנ' �ב�כת. דמהכא��,ז"הגריבחידושי

�לכהן�,משמע �הנתינה �מש�דדין �בבכורהוא �דאיתא �הקדושה �ניתן��,ום דאי

�במאי�כהניםל �פטר�רחם�תלי �פטר�רחם�הא�הכא�אי�,דהוי לא�היה�דינו�ונו

דכתב�תמורת�בכור�)�ב"ג�מתמורה�ה"פ(�ם"רמבה�כדברי�ומוכח�,ליתן�לכהנים

�אף�דאינול �תוסאבל��.פטר�רחם�כהן �יפליגה�בכור�"ד�:)עה(בזבחים�' י�ברוס,

�לכהנים�דאינו �דסבמוו�,ניתן �כח �רחם�רי �בפטר �דתלוי �הגריו, מה��,ז"תמה

�ןיבסוגי�ויפרש �ותירץ. �הגבול�כ, �קדשי תרומה�דיש�לחקור�אם�יש�לבכור�דין

כדילפינן�מקרא��,מזבח�וזוכה�בהם�מדין�הקרבה�או�מדין�קדשי�,דזכיתו�מחיים

�,לו�או�לאשונפקא�מינה�אי�הבשר��."קדשים�מן�האשהמקדש��ךל�הוזה�יהי"ד

�זכי �מחייידאי �הוא�שלותו �הקרבה�,ם�הרי �בזכיה�מדין �דמשלחן��אך אמרינן

�זה�.שלו�גבוה�זוכה�ואינו �ולפי �בבכור, �איתנהו �תרווייהו �נתינה�מחיים�, ודין

�,בפטר�רחם�ודין�קדשי�מזבח�דזוכה�משלחן�גבוה�תלי�בקדושת�הבכור�איתל

פטר�דקדשי�הגבול�הוי�רק�אם�יהיה�לכהן��ום�הכי�בתמורה�אין�דין�ליתןשומ

אך��,,ולא�שייך�ביה�זכיה�משולחן�גבוה�,אין�לכהן�כלום�,ן�דאין�קרבויוכ�,רחם

 .דמשולחן�גבוה�זכו�תלי�בקדושה,�הכא�דיקריבו�יהא�לכהן

�גמ)�ו �כתיב�דלמא�במותר�אשם', �קדשים�הקשה. �לעילדהא�אמר�,הצאן �,ינן

�קלים�וחיןד ��קדשים �ולא �קלים �קדשים �קדשיםאצל �קדשי �אצל �נ, מי�והכא

ם�ולא�לקדשים�יירי�היו�דוחין�אותו�אצל�קדשי�קדשיאי�באשם�אד�,נימא�הכי

�קלים �ותירץ. ,� �מה �תוס�פירשושלפי �דלמא"ד' �שלמים�,ה �שיהא �רצו �,דלא

�ואם�נדחה�לקדשים�קלים�.מיניה�אשם�לומר�שיעקר�שםאלא� שפיר�הקשו�,

 .שמא�איירי�בקדשי�קדשים

ואשם��"עז�כבש�אם�אם"הא�בקרא�כתיב��,מאירות�הפנים�ההקש.�שם�',גמ)�ז

לפי�האמת�דכיון�דאף�,�ותירץ.�ודאי�לא�איירי�באשםבו�,בא�מן�העיזים�ואינ

כן��אם�,אלא�לדרשאכדלקמן�לפי�פשוטו�לא�מתוקמא��פסחדמוקי�קרא�על�

 .ואם�עז�לדרשה�באשם�ילומר�דאייר�אפשר

וסמך�ידו�על�ראש�קרבנו�ולא�בכור�'�הוי�מצי�למימר�וכו�,ה�אי�נמי"ד'�תוס)�ח

אמאי�הקשו�,�דבמעשר�נמי�ליכא�סמיכה�כיון�,ש"הרשהקשה�.�ומעשר�ופסח

משום�האי��,מעשרמוחק��דהברכת�הזבח�,והביא.�בכורדוקא�הכא�גבי�'�התוס

�קושיא .� �עדיין �קשההאך �להדיא�:)צב(�מנחותדב, �טעון��איתא �אינו דמעשר

�ותירץ.�סמיכה ולהכי�סמכו��,דאין�סמיכה�אלא�מחיים�והכא�לאחר�שחיטה,

 .ה�למאי�נפקא"ד'�תוס�ידבריהם�אחר

�שם�,ד"בא)�ט �אורה�הקשה. �גמד�דפשטא�הקרן �שמו��משמע' דעקירת

�בשחיטה�תלויה �"'שחטיה�לשם�בכור�כו"כדאמר�, �סמיכה�ם�כןוא. ,�לא�בעי

�אמינ�יוא.�ואפילו�שחטיה�לשלמים�לא�בעי�סמיכה.�דאין�סמיכה�אלא�מחיים

.�וברצונו�הדבר�תלוי,�סגיעקר�שמו�בפה�אי��וא�הדיןדה,�דלאו�דווקא�שחטיה

,�וכן�לשם�בכור.�ו�בפיו�לשם�שלמיםיעקרנ�,הקריבו�לשם�שלמיםאם�רוצה�ל

�איכא�סמיכה�שפיר�והשתא ��המ�יקשה�אמנם. הא��ה�למאי"לעיל�בדהקשו

�"לא�יגאל"דילקו�אלאו�ד�דנימא�הכי�נמי�.ליכא�לאו�דלא�יגאל�אחר�השחיטה

�דעקריה�בפה�לשם�מעשר �תירץ�השפת�אמתו. �דהשחיטה�לשם�בכור�, דכיון

ולא�דמיא�לדין�לא��,לא�בעיא�סמיכהו�,"שחיטה�דבכור'�אהוי��,תעשנו�בכור

�בשחיטה �תלי �דלא �ד�,יגאל �שחיטהוכיון �אחר �רק �מעשר �הוי �הקשו�, שפיר

 .�דלא�שייך�אחר�שחיטה',�תוס

�ד"בסוה)�י �ופרט�כדדרשינן, �בכלל �קדשים�פירש�.ליה �להו�,הצאן �הדכמו

� �זבח�לשלמיםפרט�ולא�חב�ושלמיםבכלל�את�הזבח�אמינא�דדרשו ף�א�יברו

�היא�פשטותדה �הוא�הד�,כן �הכא�פירשו �,ונה�שיהא�זבח�שלמיםהכו�דאיןין

�לשם�,עולה�דהא�מותר�אשם שלמים�או��אלא�לומר�דנעקר�על�ידי�שמכוון

לא�ו�,מיםללש�רזבח�מחובאם�כן��"י�ומיעוטריבו"אך�אי�דרשינן�ב�,זבח�אחר

 .דמותרו�עולה�שייך�באשם

�א"הגרעחידושי�בהקשה��.עקירה�ואתא�קרא�למימר�דבעי,�ד"בסוה)�יא �הא,

�:)�ה(�לעיל דילפינן�מהוא�בהוייתו�יהא��,בשם�רבנו�תם�ה�ניתן"ד'�תוסכתבו

 .עקירה�הכא�דבעי�וואיך�כתב,�עקירה�אהוי�עולה�מעצמו�בל�ר�אשםתמוד

�תוס)�יב �'תימא�הא�כתיב�וכו�,ה�דילמא"ד' .� �אורה�הקרןותירץ כוונת��דאין,

�מן"קרא�מר�איך�א�,הקשתה'�דהגמאלא�,�הסוגיא�לומר�דקרא�איירי�באשם

�הצאן�ינמ�הא�אשם�,"פסח"כשרוצה�לומר��"הצאן �הכי�בא�מן אינו��ואפילו

�.קרא�ולדרשא�אחריתא�אתי�אם�כן�אף�פסח�לא�משמע�מהאי�,מיםנעשה�של

מן�"דמשמעותא�דקרא��,ומשני.)�לג(�חיםספ�בירושלמימצאנו�כעין�זו��קושיאו

�הצאן �כל �ולא �"הצאן �ב, �בן �אתי �דלא �ונקיבה' �שנים �אינו��אבל. אשם

�דקרא �במשמעותא �הצאן, �בכל �שוה �דאינו .� �פירש �אישוכן �א�(�החזון סימן

 .)ב"סקי

מחמתו�ליום�ולילה�הבאים��ושלמים'�וקשה�וכו�,ושלמים�הבאים�ה"ד'�תוס)�יג
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�מותריפסח�ה�למיש�ונראה�דודאי �הפסח�ינו �הגריב. ��,חקר�ז"חידושי האי�אי

�או�דלמא�,צמו�הואדין�לע�,לילהליום�ו�נאכלים�דמחמת�הפסח�דשלמיםדינא�

�.פסחהמ�דהוא�דין�הנשאר�,והוכיח.�שנשאר�מדין�הפסח�שנאכל�ליום�ולילה

�דכמו�דהדין�,ח"הגר�ותירץ�בשם�.כן�נימא�דיאכל�רק�עד�חצות�אם�,והקשה

�בקרבן �דין �אינו �צלי �עצמה�באכילת�הפ�אאל�,לאוכלו הוא��,חסמצוה�בפני

�רהכי�השתא�דמות�ומשום�,לת�הפסחיאלא�באכ�,חצות�בקרבןדאין�דין�הדין�

�אינו �שלמים�הפסח �אלא �דינא�ביה�לית�,פסח �פסח��,האי �הקרבן �דיני דרק

יחשוב��פיגול�לא�יהא�בפסח�אם�ולפי�זה�גם�,הפסח�נשאר�בו�ולא�שאר�מצוות

 .אלא�ממצוה�צדדית�,בןרמדין�הק�דאינו�זמן�מדין�,לאכלו�אחר�חצות

��

 ב"דף�ט�ע

כתב�.�לא�זמנו�ולא�שעתוולא�שנתו�וחד�ללא�עברה��ברה�זמנועוחד�ל',�גמ)�יד

�לפרשד�השפת�אמת �ולא�שנתוד�,אפשר ��,עברה�זמנו �לפסח�שני�היינו דחזי

אבל��,וכן�לא�עברה�זמנו�היינו�דחזי�לאחר�,אבל�הבעלים�טהורין�,למי�שנטמא

�וא�הדיןוה�,אבל�אם�לא�הפרישו�פסח�אחר�.הבעלים�כבר�הפרישו�פסח�אחר

דינו��היהישמהיכי�תיתי��,שנידראוי�עדיין�לפסח��,טמאים�בעליםאחר�זמנו�וה

��.כמותר�פסח�דלהוי�שלמים �ד"רשודייק�בדברי דמיירי��דפירש�ה�לא�זמנו"י

� �דכשר �שלמים �לשם �שחטו �אם �חילקלענין �אפיד�,ולא �מיירי לא��לושפיר

ה�לא�"ד:)�פג(י�במנחות�"שדרה�שם�הביא�"אמנם�בהגה(.�הפרישו�פסח�אחר

י�"ברשושם��,ןנמצא�הראשודמיירי�באבד�והפריש�אחר�תחתיו�ו�,פירשעברה�

�.ושחטו�קודם�פסח�,כפשוטו�שהפריש�שה�לפסחו�רשפי�דפוס�ווילנא�כתב�יד

 .)ס(ח�פסחים�"בצלוסיים�לעיין�דבריו�סותרים�כתב�דו

,�הקרן�אורה�הקשה.�ה�שנתו�בלא�זמנו"ה,�וה�לעברה�שנתו�וזמנ"ד'�תוס)�טו

�ת �מהני �חד �שמא �כן �אילאם �ויתא �גוונא �בהאי �רי �תיתי �עברדמהיכי ה�לא

�ד �וזמנו �הוילששנתו �מים �ותירץ. �קרא, �הצאן�ואם"�דמשמעות משמע��"ומן

 .יירי�קראאודאי�לא��,דלא�ראוי�להקרבה'�ובגוונא�דתוס�,בראוי�להקרבה

�גמ)�טז �ר', �איתיביה �רבי' �אומ�משרשיא�לרבא השפת��הקשה�.'וכו�רשמעון

�אמת �כש, �דאמר �רבא �כיודלמא �עלת�ןרה �ולא �דכשרה �לבעליםלומר �,ה

ושמא�לזה��,דכשרה�ולא�עלתה�לבעלים�,חטאת�לשם�חוליןגבי��:)מו(לקמן�דכ

�ר �מודה �שהוצרך�,שמעון' ��ומה �מוכיחים �מעשיה �דמנחות כדי��היינולומר

דכיון�להקשות��,ה�איתיביה"ד'�תוסי�מה�שכתבו�פלד�,כתבו�.יםללבע�שיעלה

 .אתי�שפיר�,מרבנן�דפליגי�וסברי�דפסול

�,הצאן�קדשיםהקשה�.�'כודאמר�לעיל�ו�ולרבא,�ד"בתוה,�ה�טעמא"י�ד"רש)�יז

מעשיו��ולא�משום�"זאת�תורת"עון�משום�שמ'�דר�טעמא�רהא�רבא�גופיה�סב

�,דהתם�לא�קשה�מידירבא�גופיה�אואם�כן��,'קשו�תוסהכיחים�עליו�כמו�שומ

�מה�שכת �לפי �בואף �תוסו �"ד' �רב��דרבא�דהכא�בעיה�איתיביה �דברי ליישב

�אמ �רביהי�,ראיולכולהו �דברי �דוקא �עצ�,נו �הוא �סובר�אך �כשיטתו �ודאי מו

�"מ�יליףד �ו�."תורתזאת �נתןחהתירץ �ר�דרבא�,ק �שיטת �פירש אך��,שמעון'

 .קשה�פסול�ומהם�ודאי�לרבנן�ודאי

�גמ)�יח �י�אתמר�וכואאלא�', חטאת�ששחטה�על�מי�שמחויב�חטאת�כנחשון�'

�כשרה �שלמהה�שהקה. �עולת �משום, �שמעון �דרבי �טעמא �דפירש �דלרבא

�,דיה�חטאת�נחשון�דמיא�לשאר�חטאותיהא�לד�,אמאי�כשרה�,"ה�אחתתור"

�ינוימר�דבשלו�ואין,�כמותו�ופסול�והוה�כשוחט�על�מחויב�חטאת�חלב�דמחויב

אמרו�בשאינו�מחויב�.)�ז(�לעילדהא��,כמותו�מחויב�כפרה�שיהא�ים�בעינןבעל

�על �שמכפר �ופסו�כלום �דידיה �כמותו�לעשה �נזיר�וכל�,דהוי �חטאת .�שכן

דלא�,�"תורה�אחת"יליף�מאזלינן�כסברתו�ד�א�לאתשדה�,דאין�הכי�נמי�,ותירץ

רבנן�דפליגי�היינו�ל,�והשתא�דקאמר�כשר�,שמעון'�הכי�אלא�בשיטת�רפירש�

 ."תורה�אחת"וסברי�דלא�אמרינן�

�'מג)�יט �אמר�רבא�וכו, �חטאת�מצורע�פסולה�וכו�לשם�חטאת�נזיר�לשם' '�ר'

�קדשים(�החזון�אישכתב�.�אותה�חטאת�מאי�טעמא�לשם'�אחא�בריה�דרבא�וכו

מחטאת�נזיר�למצורע�או�משנה�דללישנא�קמא�דרבא�ה,�)ב"קמא�סימן�כז�סק

�כשר �הםד�,להיפך �אחד �מין �תרווייהו �דדר�אך, �בתרא �שללישנא לשם�"ינן

 .אותה�חטאת�דאינה�משנה�ממצורע�לנזיר�ולהיפך�פסולאף�ה"�אותה�חטאת

�תמעני�שמביא�באא�דרבא�דוקא�בקיאי�ספ�,השפת�אמתסתפק�נ.�שם�',גמ)�כ

�בעשיר�או�,עוף�חטאת ��מטעמא�דבגוונא�,אפילו �גסדיעני ,�וכתב�.ליה�בעוףי

 .לא�הווי�מחוייב�כפרה�כמותו�דאי�האיבעיא�בעשיר�יש�לומר�דבעני�ודאי

בחידושי�הקשו��.'מי�שמחויב�וכו�לבעי�רבא�חטאת�חלב�ששחטה�ע',�גמ)�כא

�אמת"הגרע �והשפת �א �ל�דבסוגיין, �מספקינןד�,הדיאמפורש �חטאת �במחויב

כרת�משמע��אקול�וביטוי�שפתים�דליכ�בשמיעת�אם�כן,�המותמשום�דכרת�כ

)�ו"ו�מפסולי�המוקדשין�ה"פט(ם�"הרמבואיך�כתב��.וכשר�,להודאי�דלא�דמיא�

ינה�קבועה�הרי�זה�שא�אפילו�חטאת�,אחר�שמחויב�חטאת�לשם�אדם�שחטה

 .שמיעת�קול�פסולדאף�לשם�המחוייב�על��,עממשד.�פסולה

�תוס)�כב �מי"ד' �על �וכו�,ה �גרע �'מיהו �פ. �הזבחירשו �קדשים�בברכת �,והצאן

�ז(�דלעיל �דבמי.) �רבא ��אמר �מחויב �פסולכשאין �אדם�דאין�משום�,לום �לך

�שמקד�טומאתדחטאת�מחויב�ב�אבל�הכא,�מחויב�עשה�ומכפר�מקופיא�שאינו

 .נישאת�אפילו�מקופיא�כפרמשאינה�

��

 א"דף�י�ע

�גמ)�א �'השוחט�את�הבהמה�על�מנת�לזרוק�דמה�לעבודת�כוכבים�כו', כתב�.

�הגריב �ז"חידושי �ואיןד, �בה�פורתא�אסרה �דשחט �כיון �זרה �לעבודה �בשוחט

בשוחט�על�מנת�לזרוק�אבל��,לה�סרכל�דהו�אמעשה�אלא�ד�,טהישח�שם�צריך

�לעבודה �גמורה�בעינן�,זרה�דמה �דד�,שחיטה �כיון �מפיגולהילפותא �,דנאסר

��בעינן ��ולפי�.מעשה�גמורדליהוי�כפיגול�דבעי דכתב�ם�"הרמבזה�ביאר�לשון

�כיוןו�,דילפינן�חוץ�מפניםמעבודה�לעבודה��דמחשבים�,)ו"ב�משחיטה�הט"פ(

שם��דבעינן�ללמד�כוונתו�הכא,�דין�מוצא�כל�ם�לכתוב"אין�דרכו�של�הרמבד

דהא�דבעבודה�זרה�מחשבין�,�עוד�כתב�להוכיח�מהאי�טעמא�.שחיטה�כפנים

� �לעבודה �אלאמעבודה �ובזריקהחבש�אינו �בעבודות�,יטה �לא �.אחרות�אבל

�ולפ �זה�אתי �י �הא�דכתבנמי ��הלכה�זו�שפיר ולא�בהלכות�בהלכות�שחיטה

 .עבודה�זרה

.�'ג�דלמא�מימליך�וכורואין�לתמוה�איך�נה�,ד"בתוה,�ה�ריש�לקיש"ד'�תוס)�ב

� �הגריפירש �התוס�,ז"בחידושי �כונת �אין �דודאי �כמו�' �רצונו �בעד �רק דנהרג

ין�חיובו�כיון�דא,�דאם�כן�לא�היה�שייך�כלל�לדמויי�למשתחוה�להר,�במסית

�שעשה �מעשה �מחמת �השחיטה�דהיינו, �מעשה ,� �מחמת לעבוד��רצונואלא

�בזריקה �כונתם, �הוי�,אלא �מימליך �לא �דודאי �בשחיטה��דכיון מחשבתו

 .בודה�זרהמחשבה�גמורה�לע

�ולא�זרק�,ה�לזרוק�דמה"י�ד"רש)�ג וכן�כתב��.המשמע�דבזרק�נאסרת�הבהמ.

:)�לט(�בחולין'�תוס�שווהק.�לעבודת�כוכבים�קאו�זר�מחשבין�ה�אין"די�"רשב

�נאסרת�הבהמה�,ה�מקום"ד �זריקת�הדם�הא�שחיטתה�בהי�אמאי �רתעל�ידי

פירשו�דברי��הכי�ומשום�,והוכיחו�כן�משני�סוגיות�דהבשר�לא�נאסר�,היתה

�זריקה�היינו�הדםינאסר�על�מה�שי�ד"רש �די �תי�שריאכ�הבשר�אבל, ופירש�.

בעבודה��גם�,הקיבזרדכיון�דבפנים�עיקר�הקרבן�והכפרה�נעשה�,�השפת�אמת

� �זרה �ה�המחילהזריקה �תקרובתעל �שם �דבפנ�,בהמה �למיהוי��םיואף מהני

� �הבהמה �ולכפר �הזריקה�דוקאקרבן �קודם �יש�למכ�,בהקדיש �,לומר�מקום

�הכי �בלאו �מהני �זרה �דבעבודה �התוס. �שהוכיחו �ומה �נאסר�' �דלא דחזינן

 .ואינו�שלהם�היינו�שנתנו�הבשר�לישראל�,הבשר

�גמ)�ד �אשמעינ', �בהאואי �ן �ר, �קאמר �בהא �'וכו�חנןיו' �אבל�[. �מפנים דפנים

�י"רשכהשפת�אמת�הוכיח��ןמכא.�]לקיש�אמינא�דמודה�לריש�ההכא�דחוץ�הו

ה�ריש�"ד�'כתוסדאי��,זרה�נאסרת�הבהמה�דבזריקה�לעבודה�,ה�לזרוק�דמה"ד

�אמינא�דוקא�בפנים�הדהו�,יש�לומר�רבותא�גדולה�מזו�,נאסרת�אינהד�לקיש

אך�בעבודה��,שוחט�על�מנת�לזרוק�הדין�הוא�,ק�בפסול�פסולמשום�דזור�,נאסר
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 .מסתבר�דשוחט�על�מנת�לזרוק�לא�יאסור�יודא�,זרה�דזורק�בפסול�אין�אוסר

�גמ)�ה �במקום', �כש�דאם�ומה �שהוא �לזמנו �חוץ �שוחט �הריני �ראמר כתב�.

נימא�הקל��ו�הכידאם�לא�,למד�מקראדכשר�נ�אדה�חרדמוכ�,הפנים�מאירות

 .וחומר�שבסוגיין�הקלוכן�בשאר��,לונפסו�,ר�להיפךוחומ

�גמ)�ו �מקל�וחומר�מבינייא�משחיטה�וקבלה�לא�תאמר�בזריקה', �.'וכו�ותיתי

�מאירות�הקשה �ה�,הפנים �בזריקה�ינוידלמא �דאמרו �דבעינןמש�,טעמא �ום

�פסול �לשאר�שלא�למילף �בהיקש �בקל��,שיםדק�לשמו �לזריקה �ילפינן ואי

מלמד�חוזר�ו�וחומר�אין�למד�מקלה�דדבר�,הלפסול�זריק�לא�הוי�ילפינן�,וחומר

�והניח�בצריך�עיון.�בהיקש �חק�נתןהותירץ�. וזריקה��דנילף�משלמים�שחיטה,

שחיטה�וקבלה��קת�ביןלמה�שלמים�לא�ח�רנאמ�,ואחר�דילפינן�הנהו�,בהיקש

היקש�ולא�לוי�מילתא�בעלמא�ולא�רק�גי�הוויו�,קרבנות�כך�שאר�אף�,לזריקה

 .קשאותן�אחר�הי�למדין�ןידא�,בנין�אב

�.להבנילף�בקל�וחומר�מק'�וכותימא�אמאי�לא�פריך�,�ה�לא�תאמר"ד'�תוס)�ז

�ת�אמתפשההקשה� ,�ונות�צפוןקושיא�דנפרוך�שכן�טע'�תוסה�מוימאי�הקדא,

דמקבלה�לחוד�,�תירץו�.לחוד�מקבלה�ילפינן�אמאי�לא�,מיד�להקשות�וההוי�ל

�,עצבאב�בחטאת�מה�שאין�בזריקה�דמהני�,דטעונה�כלי�שרת�איכא�למיפרך

� �לשחיטה �הוצרכו �בהולהכי �"הרמב�דכתב �הקרבנו"פ(ם �ממעשה �הד �,)ז"ת

�שרת �בה�כלי �סות�וגם�,דלא�בעינן �כן�קדשים�ה�קדשי"ד�:)מז(�לקמן' ,�צדדו

�מצפון �הקשו �בשלמיםו�,ולהכי �דאיירי �ו�,הכריחו �דבשאהא �אלקשה �ןימים

 .בעינן�כלידהא�בשלמים�אף�בזריקה�,�לפרוך�מה�לקבלה�דצריך�כלי�שרת

הא�,�בעולת�שלמההקשה�.�קה�לשינוי�בעליםיזרעוד�למה�לי�קרא�בו�,ד"בא)�ח

�,ן�לא�ידעו�פסול�דקבלהיעדי,�"לכפר�עליו"לפסול�בזריקה�מ.)�ד(לעיל��כדילפי

�מ �ואת�האיל�יעשה�זבח�שלמים"ובמסקנא�דילפינן יליף�מהתם�כל�עשיות�"

 .מיוחד�לזריקה�לא�בעי�פסוקו

�גמ)�ט �ר', �הצאן�קדשיםהקשה��.'עזר�פסח�יוכיח�וכויאל'�אמר�לו אמאי�לא�,

�,שכן�דמה�למטה�ופסולה�בשלא�לשמה�,עוף�תוכיחהחטאת��,אלעזר'�ר�השיב

וקל�,�מר�מה�לעוף�שכן�אינו�זבח�דזהו�קולאוואין�ל,�אף�אשם�שדמו�למטה�כן

�בשלא�לשמו �זבח�פסול �הקל�שאינו �בעוף �אי �וחומר �ב, �שכן הווי�אשם�דכל

לשם�חטאת�שכן�יש�בה�דין�דם��מה�דמצינו�למיפרך,�ותירץ.�ודאי�פסול�,זבח

�,�תאמר�באשם�שאין�בו�כלל�דם�למעלה,�בבהמהלמעלה� '�תוסואף�שכתבו

�מחטאת"ד �ב(�ה �דהוא�,)'בעמוד �כל �היא �זו �רק��,היא�דפירכא �לה ופרכינן

�הצד �מחדא�,אבמה �בחדא �ולא �ר, �דיליף �דעתך �סלקא �דהשתא �לומר '�יש

�דבאמת�הכא�הוי,�תירץ�ובחק�נתן�.אלעזר�מכל�חטאות�ולא�הוי�כחדא�מחדא

�מתרתי �דמה�למעלה�ועלה�,דמתחילה�יליף�מבהמה, יליף��הדרו�,פריך�שכן

מתלת�כשלא�הדר�דינא�לא�פרכינן�כדילפינן�דוקא�,�ואף�דלא�הדר�דינא.�מעוף

 .פריך�בתרתי�בלא,�בכל�דהו

��

 ב"דף�י�ע

�תוס)�י �רי�הואהה�"ד' .�ס"במסורת�השתב�עיין�מה�שכ.�מצורע�כתיב�באשם,

� �מצורע�רסא�דאשםיפירש�גובחק�נתן �,ליה�למילף�מסתם�אשם�חאידלא�נ,

�,שחיטה�גבי�אבל�במצורע�כתיב�,אכילה�גבי�"חטאת�כאשםכ"דהתם�כתיב�

�ילפינן ��,דהקשה�אלא�.ומהא�שפיר �דהאי�.)מט(דלקמן צטריך�יקרא�א�כתבו

 .וצריך�עיון�.דעלמא�ומסתבר�דילפינן�מאשם�,לגופיה

�ד"בא)�יא �למיל, �מצי �דע�ףוהוי �שוה �בגזרה �דשמימחטאת �מחטאת עת�וונו

�קול .� �שלמההקשה �העולת ,� �לה �ילפינן �קול �דשמיעת �חטאת :)�ח(�לעילהא

�.זרה�שוהגאי�מלמד�ב.)�נא(לקמן�א�לן�קאב�מספ�ודבר�הלמד�בבנין�,במה�הצד

�שוה�,ירץתו �בגזרה �ומלמד �חוזר �וחומר �בקל �הלמד �דדבר �שם �,דמסקינן

לה�פסולה�שלא�אי�חטאת�נזיר�דקלה�דאיתא�בשא�,קל�וחומרומעתה�עבדינן�

תפרוך�מה�לחטאת�נזיר�שיש��וכי�,חטאת�דשמיעת�קול�לא�כל�שכן�,לשמה

כיון��,ואף�דבסוף�דינא�הוי�במה�הצד�,חטאת�חלב�תוכיח�,אחרים�עמה�דמים

 .חילתו�הוי�קל�חומר�יכול�ללמד�בגזירה�שוה�לאשםתד

�אשם�,ד"בא)�יב �ממעטינן ��שהקה�.מאותה�הוה �למהשהעולת �בסמוך�, הא

� ��"אותה"אמר �פסחלאו �דשייר �ותירץ�.דווקא �דאיכא�, �בפסח �דוקא דהיינו

�קראתי�שוה�הוי�אמרינן�דהגזרה�ו�,"אותה"היקש�ממעטים�מ�אאבל�בל�,היקש

ואף�דגם�היקש�דכחטאת�כאשם�דמביאה�הסוגיא�יש�לדחות��.ת�נדבהולמותר

דבהיקש�לא��,יש�לומר�,ל�דם�שנכנס�להיכל�כבחטאתודנימא�דאתי�לפס�,כך

� �מג�,כןאמרינן �דעדיף �כמו �שוה �תוס�וכתבשזרה �מח(�לקמן' �ד"ד.) לי�כוה

�השני�למאע �שדה�תירץ�וכן�.בתירוץ �כתב�,המרומי �הראשון�דל�,אך תירוץ

�דתוס �ידגז�,)שם(' �מהיקשרה �עדיפא �מיעט��יליף�אי�,שוה �ולא מהיקש

�"אותה"מ �מוכח�דר, �אמי' �פליג �כתבו�,"אותה"עוט�דאליעזר �תוס�וכן �לקמן'

�ה�מה�הצד"ד�:)יב( ��יתןובמצפה�א. �,ותירץ�,'התוס�תירוץ�קושיאדחה�מהאי

�מדה �ילפי �דלא �עוונו"א �מופ" �דאינו �משנימשום �ור�,צדדים�נה אליעזר�'

�מופנה�לשיטתו �באין �דמ�דכן�,דמשיבין �למעלה�לשה יקש�בה�אך�,חטאת

 .משיבין�דאיןדמנחות�'�בפרק�ב�סובר�"כחטאת�כאשם"ד

�יהושע�לא'�ר�לו�ראמ'�וכו�יהושע�חוזרני�חלילה'�אמר�מר�אמר�לו�ר',�גמ)�יג

�למעלה �דמה �שכן �בחטאת �אמרת �אם �יו�הקשה. �החל��,ט"המלאכת מדוע

תחילה��,הוי�ליה�להקשות�כסדר�הברייתאהא�,�תא�שלא�כסדרהילבאר�הברי

�חלילה �ב�,תירץו�.אם�אמרת�ולאחר�מיכן�חוזרני �יש��'גמדאחר�שתירצו שכן

לפני��חטאת�נכנס�דמה�דבשם�הקשו�,משם�חטאת�דפריך�ומוכח�,צד�כרת�בהן

�,ת�לחודדיש�לומר�בפשטות�דיליף�מחיצונו�,קשה�לא�הכיבלאו��אבל�,ולפנים

�שכתב�ומתרצינן �וכמו �מחדא �חדא �תוס�ודילפינן �"ד' �מחטאת �לא�ה דעלה

�חטאת �משם ��.פרכינן �שדה ��,תירץובמרומי �מסיפא �דפתחו �דדברי '�רמשום

�כלל�יהושע �מובנים �הצד�,לא �במה �דילפינן �בתורה �היא �מדה �בלא�,דהא

 .הקשו�שיאמרו�באופן�אחרו�היתה�מובנתשא�ריה

�שפיר.�דאתי�האי�קל�ומחומר�מהיקשא�ןותימא�כי,�ה�ומה�עולה"ד'�תוס)�יד

דנימא�קל�'�הא�דלא�הקשו�תוסו�."כחטאת�כאשם"מהיקש�ד�,העולת�שלמה

�לפס �וחומר�מפיק�מהיקשאווחומר �עולה�בלא�הקדמה�דהקל משום�דיש��,ל

ולא��,דאין�פסול�בשלא�לשמה�"זאת�התורה"דעולה�הוקשה�לשלמים�מ�,לומר

דיפסול�'�תוס�הקשו,�אך�השתא�דחזינן�דמפיק,�אתא�קל�וחומר�ומפיק�מהיקש

 .נמי�עולה

יך�למילף�ידלא�ש�,ת�שלמהלהברכת�הזבח�והעו�והקש�.פסח�יוכיח,�ד"בא)�טו

�.:)יג(לקמן�ך�הכי�יצד�כרת�כדפר�דמה�להנך�דאית�בהו�,מפסח�וחטאת�לעולה

�הכי�כמו�דיליףול,�פירכא�האיאליעזר�'�ר�לא�אסיק�אדעתיהדהשתא�,�ותירצו

�צאןוה.�טעמא�למילף�נמי�לפסול�עולה�מהאי�הוי�ליה�,מחטאת�ופסח�לאשם

דלא�מחטאת�דשמיעת�קול�אליעזר�יליף�'�דהשתא�אסקינן�דר�,תירץ�קדשים

�אם�,אליעזר�דיליף�לאשם�דפסול�שלא�לשמו'�דלר�,עוד�תירץ.�שייכא�לכרת

�בכיוכי�אשם�,כרת�צד�יש�בהם�נפרוך �פסול�ת�ושלארח�דאינו ובחק��.לשמו

דהא�,�מוכח�דהקשה�למסקנא'�מתוסדאדרבה�,�דחה�תירוץ�הברכת�הזבחנתן�

,�תירוץ�הצאן�קדשיםכן�דחה�ו.�דקל�וחומר�מפיק�מהיקשא�ידעינן�רק�במסקנא

�לפסח �נמי �בעינן �יש�בכרת�,דהא �חטאת �דשם �דהו �כל �פרכינן �ואתרי �אתו.

אך�,�חטאת�ופסח�נקרא�אין�בו�צד�כרתדרק�כלפי�,�תירוצו�השני�כתב�לדחות

 .ה�מה�להצד"ד�:)יב(לקמן�'�תוס�כמו�שכתבו,�כלפי�עולה�ודאי�יש�בו�צד�כרת

�,שלמה�העולתהקשה��.לא�קשה�בחטאת�ההו�כיון�דכתיב�אותומי,�ד"בא)�טז

� �מהא �ממעט �דלא �אותה"כיון �כשר" �יהא �לשמו �שלא �שאשם �משום�, והוא

�פסחד �שייר ,� �ימעט �אותה"היאך �ע" �לילף �וחומרדלא �מקל �,ותירץ�.ולה

�וחומר�"אותה"ד �מקל �רק ��,מפיק �דיליףאבל �יכול��אשם �אותה �מצינו במה

�מצי �וכן �שכתבנלמעטו ��ו �מנזירות�הי"פ(המשנה�למלך במה�מצינו�מד�,)ז"ב

'�ר�הניח�בצריך�עיון�דהא�ודאי�בחק�נתן�ךא.�עונשין�וחומר�אין�עונשין�ומקל

 .פליג�אמיעוטא�דאותהא�אליעזר�ל

נימא�מה�לעולה��,ברכת�הזבחההקשה�.�'א�לסברתו�דעביד�וכוותימ,�ד"בא)�יז

 

  ידף זבחים מסכת 

 א"התשעכסלו  גי



 ז

 

 .פסולה�בשלא�לשמההעוף�דהא�ודאי��להוכיח�מחטאת�ואין�,מכפרת�שאינה

�ד"בא)�יח �יוכיח, �חטאת �לימא �ותו �למילף�ךהיא�,פירוש[. �וחומר��בעינן קל

�ו �למטהד�מה�למטה�לאשםדמעולה�דכליל נימא�חטאת�שאינה�כליל��,דמו

דמה�לחטאת�שאם�נכנס�דמה��,בברכת�הזבח�הקשה�]כיחומה�למעלה�תוד

�צד�כרתש�,ועוד�.לפנים�פסולה �אשם��רשבאה�בציבו�,ועוד�.כן �כן מה�שאין

�החק�נתן( �תקון �,ורבדתלמיד�טועה�כתב�מותימא�עד�סוף�הדי�,ומסיק�.)לפי

]� �אמנם �גירסת �מקובצתעיין �השיטה �שפיר, �ואתי �נתןו]. �תירץ�החק דמאי�,

אליעזר�'�דר�,אינה�פירכא,�"פסולה�לפנים�דמה'�מה�לחטאת�שכן�וכו"דכתבו�

��.אף�האשם�נפסל�בכניסה�לפניםדסבר� שכן�כרת�וצד��שכן"וגם�הא�דפריך

�ב �פירכא�,"ציבורבאה �אינה ,� �מחטאת �אלא �ילפינן �דלא �חלבכיון אלא�,

לא�פרכינן�ו�,ואינה�בציבור�,מחטאת�יחיד�דשמיעת�קול�דילפינן�שאין�בה�כרת

דהא�פירכא�כל��"ושם�באה�בציבור"�"תשם�כר"מה�לשם�חטאת�שכן�יש�בו�

 .�כל�דהופרכא�לא�פרכינן��,דהוא�היא�וכיון�דחדא�מחדא�לא�ילפינן

כיון�דעיקר��,השפת�אמת�הקשה.�מה�להצד�השוה�שאין�להם�קצבה',�גמ)�יט

�הממהיכי�תיתי�ד,�ומכל�מקום�דמה�למעלה�,הלימוד�מחטאת�דאין�לה�קצבה

.�ר�מעולה�וחטאת�העוףטעם�שיהא�דמו�למעלה�יותה�אשם�יש�קצבה�הואלש

�הקודש �ביאר�ובנתיבות �המובחר, �מן �דבעינן �משום �היינו �קצבה �לו �,דיש

�כז(�בכריתות�כדאיתא �טפי.) �חמיר �כן �דמה�[�.אם �ליתן �טעם �חומרתו והוי

 ].נו�כליל�הוי�טעם�דדמו�למטהדאשם�שאיגמרא�למעלה�כדחזינן�ב

�תוס)�כ �להצד"ד' �מה �ה .� �שדה �ב�,תירץובמרומי �כרתדאף �צד �יש �עולה

 .שמביאים�צבור�פר�לעולה�כשחטאו�בעבודה�זרה

הביא�ביפה�עיניים�.�וחומר�מעולהמצית�אמרת�קל�לא�'�אמר�רבא�כו',�גמ)�כא

�ספר ��בשם �יעקב �"חו(באר �מ�,)צזמ �קל�,כאןשמוכיח �אלים �רוחומ�דלרבנן

��.מהיקש �ערלה(�דמהירושלמיוהביא ��,מוכח�)סוף �שאינודאף מיותר��היקש

 .�חומרומקל�ף�עדי

��

 א"דף�יא�ע

�,הפנים�מאירותכתב��.רהשכ�מה�עולה�שהיא�כליל�נכנס�דמה�לפנים',�גמ)�א

�ל �דמה�,עולה�מחטאת�דפסולה�מודלדאין כן�וש�,למעלה�דמה�לחטאת�שכן

למד�מהיקש�נוליכא�למימר�אשם�יוכיח�שהוא��,בורושכן�באה�בצי�,צד�כרת

 .וחומר�אין�מלמד�בקל�ודבר�הלמד�בהיקש�,לחטאת

המלאכת�הקשה�.�והיקשא�נמי�ליכא�הכא�,ד"בתוה�,ה�עולה�נכנס"ד�י"רש)�ב

��,ט"יו �צז(�לקמןהא (:� �לחטאתהוקשו �הזבחים �כל �ותירץ. �שכתבו��, �מה לפי

דהיכא�דצריך�למלתא�אחריתא�לא�דרשינן�מהיקש��ה�מה�מנחה"ד�)שם(�'תוס

�הקרבנות�המוזכרים�שם �בשאר �שאין �דבר �דמה�, ובמנחה�ליתא�הא�דנכנס

 .לפנים

דאף�על�חייבי��,הנתיבות�הקודשפירש�.�מה�לעולה�שכן�אינה�מכפרת',�גמ)�ג

דעולה�דורון�היא�ומכפרת�רק�מקופיא�ולא�מקריא�:)�ז(�לעיל�איתאעשה�הא�

�[מכפרת �מקיבעא. �דמכפרי �ואשם �לחטאת �ביחס ,� �איתא�.)נא(�קמןדלאף

 ].דהיינו�מקופיא,�דעולה�מכפרת

�גמ)�ד הא�לא�פסלה��היאך�תוכיח�,הקרן�אורה�הקשה�.מנחת�חוטא�תוכיח',

עוד�הקשה�.�תאף�דמכפר,�איפסילהדם�לא��מנחה�דאינהו�,דם�אהתורה�אל

�,דלא�מיפסיל�בעוףטעמא�הא��,"עוף�תוכיחהולימא�חטאת�",�'מאי�קשיא�לגמ

לא�אמרו�בשר�חטאת�ש�וכמו�,דהוי�כהכניס�בשר�חטאת�קודם�קבלה�משום

�יוכיח �נמי, �הנך �ותירץ. �ליוכיח, �דם �בעינן �לא �הוכיחו��,דלעולם �דלא והא

ובקרא��,דרך�כפרתו�דעיקר�הכפרה�הוי�בקבלהב�ום�דאינומש�,מבשר�חטאת

�,אך�הקשה.�ממנחה�ועוף�דהוי�דרך�כפרתם�שפיר�הוי�יוכיח�בלא�,כתיב�לכפר

�נפסלין �דמנחת�חוטא�וחטאת�העוף�אין דמדמה�"על�כרחך�ממיעוטא��,מנלן

אבל�מנחת��,דילמא�דווקא�בשרה�אימעיט�דאינו�בא�לכפר�,ומנלן�,"ולא�בשרה

�הע �וחטאת �שפירחוטא �מיפסלי �אימא �לכפר �דבאו �וף �תירץו. �"מדמה"ד,

� �דםאימעיט �שאינו �מיפס�כל �הכי�,ילדלא �יוכיח�ואפילו �מינה דהיכי��,עביד

הא�אשכחן�מנחת��,אמרת�דהא�דעולה�לא�מיפסל�דהוא�משום�דלא�מכפרא

�,דדמה�דווקא�שמע�מינה�אלא�,ידמכפר�ףחוטא�וחטאת�העוף�דלא�מיפסלי�א

 .וקאוחטאת�נמי�דו

יליף�כרחך��דעל�,ט"יו�המלאכתכתב��.דשמיעת�קול�,חוטא�ה�מנחת"י�ד"רש)�ה

איכא��,לחודבעת�קול�ידאי�משמ�.חוטא�דטומאת�מקדש�וקדשיו�ממנחת�נמי

�צד�כרת�לגבי��למיפרך�מה�להנך �צד�כרת�תאמר�באשם�שיש�בו �בהו שאין

 .ה�מה�להצד"ד�:)יב(לקמן��'תוס�כמו�שכתבו,�אחרים

�גמ)�ו �ש�תאמר', �קצבה�שיבאשם �כהו�ןמכא�.לו �דשני��,ז"הגרייח דקצבה

י�טעם�ווה�,וחומרא�היא�,שקלים�שניוה�שעצמו�דיהא��הוא�דין�בקרבן�שקלים

 .לפוסלו�בכניסה�טעםנו�אי�,בה�הוא�אבעליםקצ�ןידדאי��,כניסהלפסול�ב

הקרן�הקשה��.'אלא�טעמייהו�דרבנן�דאמר�קרא�דמה�דמה�של�זו�וכו',�גמ)�ז

�אורה ,� �,רבנן�ארבי�אליעזר�וסברי�דאשם�אינו�כחטאתדמשמע�דמאי�דפליגי

�ד �משום�מיעוט �ד�,"דמה"הוא �מיעוט �משום �בשלא�לשמו �בלא�,"אותה"וכן

�ליה�דשוו�משום�היקשא�ובלא �מודו �מיעוטי �ארבי��ואם�כן�,הני �פליגי אמאי

�במיתה �בעלים �נתכפרו �או �שמתו �אשם �דאמר ��,אליעזר �ד"רשופירש �ה"י

�ד�,טעמו �היקש �להיקש�כל�,"כחטאת�כאשם"משום �מודו �דליכא��הא היכא

�מיעוטא �ותירץ. �ליה, �בהווי"מ�דילפינן �יהאיהוא �כ�,"תו �סתם �רשדשחטו

כל�"או�דאית�להו�הלכתא��.ה"ה�הגה"ד:)�ה(�לעיל'�תוסכמו�שפירשו��,לעולה

ורבי�אליעזר�ודאי�פליג�אהך�כללא�דהא�יליף��,"הטאת�מתה�באשם�רועשבח

 .�בהיקשא�דשוו

�גמ)�ח �דר', �לא �דמה �דם �ישואידך �ה. �אורהקשה �ד�,הקרן �מהא �י"רשפירש

��,ה�הנכנס"ד.)�פב(�לקמן בר�רבי�דס�מאיד�,ותירץ�."דמה"דכולי�עלמא�דרשי

 .הוא"�כחטאת�כאשם"היקש�ד�משום�"דמה"דלא�דרשינן�הכא�אליעזר�

השפת�ותירץ�.�'ת�הלא�איבעיא�לן�וכו"וא�,ד"בתוה�,ה�בא�לעובדה"ד'�תוס)�ט

�מלמד�,אמת �דלמד�אינו �למי�יינוה�,דהא�דאמרינן �בעינן �ימיןאי �רק �לף אך�,

�נן�מחטאת�דכשר�ביד�בלאיוילפ�,ילר�רק�בכשהוי�כ�הכא�הא�בלא�הילפותא

�מינ"אלא�ד�,ילכ ��,"ומינה�הדון �דכשר�ביד �דילפינן איד��דוקא�היינווכל�מאי

 .ה�עובדה"ד.)�כו(�מנחות�י"ברשדייק��וכן�,שרובשמאל�אין�לימוד�דכ�,ימין

�'אתי�שפיר�וכוין�הוא�למצורע�חו�ואי,�ד"בא)�י היינו�ד�,הצאן�קדשים�פירש.

 �.בחולין�מלמדאבל�,�בקדשים�דאין�למד�מלמד�אינו�אלא�האמשום�ד

�ד"בא)�יא �וכו, �קשה �עדיין �'ומיהו .� �מקובצתעיין �כג(�שיטה �אות ובאות�).

�הקודמת �הא��,תןיאהמצפה�והקשה�. �תוסכתבו �כה(�לקמן' ��ה"ד.) �דאיוהרי

למד�המלמד�קודש�ודוקא�אם�היגי�ופל�,מלמד�לי�עלמא�למדיןומלמד�חול�לכ

 .חול

�,הקודש�הנתיבות�כתב.�לכתא�איתקש�חטאת�לאשםה�יאלמ�ולרבנן',�גמ)�יב

� �ה"פט(�ם"הרמבדלכאורה�מדכתב �המוקדשין �מפסולי �)ד"ו חטאת�ששחטה�,

,�כןוגבי�שאר�קרבנות�לא�כתב�,�לשם�חולין�הרי�זו�כשרה�ולא�עלתה�לבעלים

א�דלהכי�איתקש�חטאת�לאשם�דאם�כן�נימ,�אך�כתב.�דעלו�לבעלים,�משמע

ם�ואף�"ועל�כרחך�דאין�לדייק�כן�מדברי�הרמב,�דאיהו�נמי�אינו�עולה�לבעלים

 .שאר�קרבנות�לא�עלו�לבעלים�כחטאת

�,שלמההעולת�ה�שהק�.'וכו�לך�מה�חטאת�אינה�טעונה�סמיכה�רלומ',�גמ)�יג

�ד �מהיקשא �נילפיה �התורה"�:)צז(�קמןלילפינן �זאת �הקרבנות�וקשה" �כל שו

�:צב(מנחות�'�בתוס�שכך�הקשו,�הביאו�.חטאתל אמאי�לא�נילף��,ה�איכא"ד)

מה�שכתבו��ילפ�ותירץ�."זאת�התורה"היקשא�ד�סמיכה�לבכור�ומעשר�בהאי

�תוס '� �צז(לקמן �מנחה"ד:) �מה �שו�,ה �שאינו �לדבר �ילפינן הנהו��לבכ�הדלא

 .ך�בה�סמיכהישי�תם�כתב�מנחה�דלאהו�,אדכתיב�בקר

��

 ב"דף�יא�ע

�תוס)�יד �א"ד' �רבי �אמר �וכ"וי�,ד"בתוה�,ליעזרה �טעמו �דאעיקר �'ול �,רכלומ.

 

  יאדף  – יזבחים דף מסכת 

 א"התשעכסלו  די –כסלו  גי
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�יהא�"אהו"דדריש�מ �ו�,דפסח�בהויתו �תוספירשו '� �,ה�שאני"ד�:)בס(בפסחים

�,הקרן�אורההקשה�ו.�פסול�דאחרים�לשמו,�למילף�מהוא�וחומר�מגלה�דהקל

�ל�"הוא"יב�כת�הא�בחטאת�נמי �וחומר �יה�דעולה�לשםילף�מינמויגלה�הקל

�לפסול�בשוחט�פסח�לשם�טוא�דפסח�לא�איצדה�,ותירץ�.פסולה�חטאת ריך

�ילפינן�,אחרים ��דהא �כרחך�,אאחרינ�אמקר�:)ז(לעיל איצטריך��"הוא"�ועל

�לפסול�שוחט�אחרים�לשמו �תוס�ובחטאת�כתב�אבל, �ה(�לעיל' יעט�מה�"ד:)

�לפסול�אחרים�ההכי�לא�ילפינן�מיני�םומש�,יהפאיצטריך�לגו�"הוא"ד�,רחמנא

 .לשמו

�גמ)�טו �מר�כשרין', �קאמרואין ��.צין �אורהכתב �הקרן יליף�ד�משום�דהטעם,

לא�"�ולא�יחללו"קרא�דעל�כרחך�ו,�"אשר�נדרת�נדבה�הוא"מקרא�ד)�:ב(�לעיל

� ��אלאאתי �מהם �הא�לנמוך �פסולים�לגמרילדייק �כבר�, דלגבוה�מהם�דכשר

 ".אשר�נדרת"ידעינן�מ

�על�כרחך,�להך�סבראד�,הקרן�אורהפירש��.או�דילמא�כשרים�ומרצים',�גמ)�טז

�דלעיללא�ד �קראי �ריש�כל�הני .� אין�לגופא�דבמורם��"אשר�ירימו"ואיצטריך

שפיר�שמעינן�דבנמוך�מהם�מתחללין��ילו�הכיואפ.�מתחללין�כלל�וגם�מרצין

בירא�ון�דלא�סכי�,ועוד�,חדא�דלשון�חילול�משמע�חילול�גמור.�ופסולין�לגמרי

�דמוצא�שפתיך�ליה �מרצים�,דרשא �אין �אם �הם�ממילא �וכדאמרינן�,פסולין

 .אם�אין�מרצין�למה�הן�באים)�.ה(�לעיל

דהצד��,ותירץ�.לן�לחדש�דפליג�בתרתי�מנא�,שדה�מרומיה�הקשה�.שם�',גמ)�יז

"�ולולא�יחל"כן�קרא�ד�ואם�,דכשר�"אשר�נדרת"רצין�על�כרחך�יליף�מן�מידא

דלא�יותר��ומסתבר�,לסנפ�ךואלא�לדייק�דבנמ�,פיהולג�ךריבמורם�לא�איצט

הא�ו�,דבמורם�מהם�מרצהקרא�ויליף�ליה�מ,�"אשר�נדרת"סבירא�ליה�דרשא�ד

�ואין�נמוךבד �הוא�פסול �ממילא �ד�אינוד�וכיון�,מרצה �לקרא �כאשר"מודה

 .פוסל�,אם�אין�מרצה,�"נדרת

�גמ)�יח �כשרים', �דעתך �סלקא �כו�ואי �יפ�.'ומרצים �אישרש �א�(�החזון סימן

�)ג"סקי ,� �א�חידש�,כשרים�ומרציםדאי �עזריה�חשמעון אמר�כשרים�במה�שי

�,למיתני�בכשרות�בכור�ומעשר�ךישיאם�כן�לא�ו�,שאמר�פסוליםמה�ב�קרולא�

�אלא�כשיריםו�,לא�שייך�בהם�ריצויד�,ליכא�חידוש�דבהם �ןואי�מה�שאמרו

 .אבל�לא�דאמר�דאין�מרצה,�ין�רצויענום�ללדלא�חידש�כ�היינו,�מרצין

�עזאי�,'מתני)�יט �בן �שמעון �'וכו�אמר .� �רבכתב עוד��היא�רהלכאוד�בשלום

� �לשמהשיטה �בשלא �למתני�והקשה, �לה �הווי �כן �דאם '�במתני�הלמיחשבי'

�,"הפסח"אמר�חוץ�מן�הא�ד�,להוכיח�כבן�בתירא�אתאד,�רץותי�.ןדריש�פרקי

.�ד�בבקר"והיינו�בי,�אף�כשאינו�זמנו�ממש�מיפסלד�דהיינו"�הפסח�בזמנו"�אול

השיג��ד"והראב�,פסק�כבן�בתירא�)א"מ�הי"ו�מפסוה"פט(�ם"שהרמבויש�לציין�[

�דשבק �יהושע�עליו �רבי ,� �וטרו��הכסף�משנהוביאר �דשקלו �כיון דפסק�כמותו

�אליביה �אמוראי �שנתבאר. �מה �לפי �אמנם מסדורא��נמי�אסייעת�איכא,

 .�]דמתניתין

�גמ)�כ ,'� �כוואמר �בןימכש' �היה �וכו�ר �שחרית פירש��.'בתירא�בפסח�ששחטו

בן�בתירא�פוסל�"הוא�מלשון�התנא��ד�שחרית"מקורו�דכשר�ביד�,אורה�ןהקר

� �הערבייםכאילו �בין �"נשחט ,� �טעמא �דמכשידבשלמא �יהושע �כאילו�דרבי ר

��,רג�מבוא"יבשחטו� �לי"דימשום �דמי �שחרית �אינם�,ג"ד ל�ש�זמנו�דתרוייהו

�בתירא�.פסח �בבן �דפסול�אי�,אלא �דהא �לשמו�נימא �סברא��,בשלא משום

מאי�א�,ואא�זמנו�התדהש�ולא�משום�,דמקצת�היום�ראוי�לא�מהני�ביה�עקירה

דבין��,הא�לא�שוו�בטעמייהו�כלל�,"הערביים�יןב�כאילו�נשחט"א�תירבאמר�בן�

מקצת�היום��מנו�ופסול�משוםז�ובבוקר�אין�,דזמנו�הוא�םופוסל�מש�הערביים

�דשחט�הפסח�לשם�,לבין�הערביים�בוקר�ולא�דמ�דינים�שאר�ןילענ�ואף,�דזמנו

אלא��,הוא�ודפסח�שלא�בזמנ�,ולפסובבוקר��,הערביים�כשר�כחטאתן�בי�ןחולי

�מטעמו �וכ�,מוכח �זמנו �ממש �הוי �הערבי�ווהו�,רשדבוקר �חד�יבין �והבוקר ם

 .טעמא�וחד�דינא

�תוס)�כא �הג"ד' �איפליג"ה �אי �וכו�,ה �'ותימא�השתא .� ,�מהלהעולת�שותירץ

� �תוסדכתבו '� �.קח(בפסחים �בתירא�דאף�,נימא�ה"ד) �אין�,לבן �לכתחילה

�חצ �קודם ��,תולשחוט �חמץלא�תשח"משום �על �"ט �כ�אבל, �יהושע שר�לרבי

�בי�אבשל �לכתחילה"לשמו �אף �שחרית �טועין�כן�אם�,ד �בן��היינו בשיטת

�בי �בשחטו �דווקא"בתירא �שחרית ��ד �כשרלענין �אי �פסול�דיעבד �אבל�,או

�ו �שוחטיןלכתחילה �אין �לשמו��הטעות�אך�,דאי �בשלא �יהושע �רבי בשיטת

��,שחרית�היא�בלכתחילה �שלא�לשמו �כשר �"יאי �שחרית�או �ועדיף�,פסולד

�היתר �עדי�להשמיע �דהתירא �כח �משום �ףדלכתחילה .� �הקודמת�ועיין באות

�מיושב�,אורה�הקרן�בסברת ��,דלשיטתו �יש�פחות�מקום�משום �בתירא דבבן

 .לטעות

�גמ)�כב �שנים', �ולא �בבוקר �בבוקר�אחד �שדה�פירש. ��,במרומי את�"דכתיב

ומצד�דקדוק�הלשון�הוי�ליה�לומר�כבש�אחד�או�,�"אחד�תעשה�בבוקרהכבש�

,�אלא�לומר�דנילף�את�הכבש�,אינו�מדוקדק�"ש�אחדהכב"הכבש�האחד�אבל�

 .אחד�תעשה�בבוקר�ולא�שנים

ם�דפסח�בין�ידבין�הערבין�בתירא�מנלן�לב�,הקרן�אורההקשה��.שם',�גמ)�כג

�ערבי �םישני �קרא�הא. �בכמה �ד�יאשכחן �הערב"לישנא �אחר�ו�"יםיבין היינו

קר�אחד�בבו"כתב�דמדאיטריך�למ�,ותירץ.�הואבפסח�נמי�הכי�ד�ונימא,�חצות

 .םיערבי�שניהיינו�בין�הכא�דפשטיה�דבין�הערבים��מע�מינהש,�"ולא�שנים

�תוס)�כד �הג"ד' �וכו"ה �דריש �בעלמא �בבוקר �אחד �יו�פירשו�.'ה �ט"המלאכת

�ובחק�נתן �דתוס, ��יטתליישב�ש�אתו' �הערבדסובר�ה�יהושערבי �היינוים�יבין

�"אחד"�נאמר�מאיא�,בערב ,� אך�לא�מסתבר��,דנצרך�למיוחד�שבעדרווכתבו

��אתוד �דבעדרו"דלהקשות�אדרשה �בבוקר�"מיוחד �לאחד �דנצרך דהא�כבר�,

 �.דלא�סבירא�לן�כבן�בתירא�,ה�אי�איפליג"ה�הג"בדלעיל��וכתב

בחידושי��,�'וכו�דכולא�יומא�כשר�הכי�נמינרות�דכתיב�בין�הערבים��,'גמ)�כה

דהדלקת��)י"תמידין�ומוספין�הלמ�ג"פ(ם�"הרמב�קשה�מכאן�לשיטתה�ז"הגרי

גם�דבערב�כיון��היינודבין�הערבים��על�כרחין�ם�כןאד,�בבקר�הנרות�היה�גם

�בהדלקה �חייב �האמת �לפי �ותירץ�.בבקר �"הרמבד, �חיוב�סם �כלל �דליכא בר

�הנרות�דלוקים�,הדלקת�הנרות �אלא�שיהיו �חיוב�, �עליו ואם�מצא�דלוק�אין

נכללת�גם�כן�בכלל�מעשה�ההדלקה�ו,�אלא�מניחו�דולק�,כלל�לכבות�ולהדליק

אבל�,�יש�עליו�חיוב�הדלקה�מטעם�הטבת�הנרות�ולכן�אם�כבה�,הטבת�הנרות

��.מטעם�מצות�הדלקהלא�

��

 א"דף�יב�ע

�גמ)�א �כו', �מצפרא �ליה �שחיט �דאילו �מידי �איכא ��.'ומי �אורהכתב ,�הקרן

דהא�דכשר��,נימאה�"ד)�.קד(�בפסחים'�תוסדמהכא�משמע�דלא�כמו�שכתבו�

�חצות�קודםוט�חלש�לכתחילה�איןאבל�,�דיעבד�אינו�אלא�מצפראבתירא��לבן

�חצות �קודם �זמנו �אין �כן �דאם �ל�מקום�דמכל�,ותירץ. �דקודם�'גמהוקשה

�בין �של ��לתמיד �דינו�פסולהערבים �מעיקר �הוא, �דזמניה �פסח �כן �שאין �מה

 .חצות�קודםחמץ�מעכבו�האלא�דאיסור�שחיטה�על��,כשרו

הואיל�ומיניה��י"רשרש�פי.�קטורת�ונרות�למה�לידכתיב�גבי�ן�הערבים�ובי)�ב

�הו �לא �לן �משמע �ה �הערביים �לפרושי�,ממשבין �אחרינא �קרא �לן .�ומיבעי

'�דלר,�ותירץ.�יהושע�ומאותו�טעם'�לרדהאי�קשיא�נמי��בספר�שלום�רב�שההק

צה�דר�ה�אמינאדהו�,לבד�לא�היינו�דורשיםבדמערב�עד�בקר��ש�לומריהושע�י

,�נןדרשיין�הערביים�בצירוף�קרא�דב�דוקאו�,שיכול�להדליק�כל�הלילה�לומר

�כן�לבן�בתירה�דעל�כרחךה�מ בר�ס�ל�כרחךוע,�מערב�עד�בקר�נןדרשי�שאין

 ��.דליק�כל�הלילהיולא�ד�,דתן�לה�מדתה�בדלבדמשמע�מהאי�קרא�

הקרן��ביאר.�ניה�מכי�ינטו�צללי�ערבמדזי�,ד"בסוה,�ה�ובין�הערבים"ד'�תוס)�ג

אחר�תמיד�ידעינן�רק�דאיכא��,"אחד�ולא�שנים�בבוקר"כלומר�מקרא�ד�,אורה

�ערבי �ינטו�,יםבין �מכי �דזמנו �שעה�שישית�ומחצה�לא��'וכו�אבל�הא דהיינו

�ד�,והקשה�.ידעינן �עד �דאמר�תמיד�של�שחרית�זמנו �בשלמא�למאן ,�שעות'

שעות�דאינו�'�אמינא�מד�הוהו�רבבוק�מקרא�דאחד�ולא�שנים�דאי�,שפיר�אתי
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קמשמע�לן�דבין�הערביים�דמשינטו�,�כשר�תמיד�דבין�הערבים�,זמן�של�שחר

�ערב ��,צללי �שעות �משש �כלומר �קודםומחצה �זמנו�אל�,ולא �דאמר �למאן א

הא�ידעינן��,א�דבין�הערבים�משינטורהוסיף�ק�מה,�ד�חצותדתמיד�של�שחר�ע

� �דלה �בבוקר"מקרא �למימר�."אחד �דאתי �לומר דהא��,ומחצה�דמשש�ואין

�הוא�משום�דלא�מכוונו �הוא�משש�שעות�,מדרבנן �הדין �עיקר �אבל �,ותירץ.

�מ �שמעינן �דכבר �בבוקרדאף �הערבים�,אחד �ובין �קאמר �מקום��,שפיר דמכל

�,זמןנרות�דבין�הערבים�לא�אמר�כלל�מה�שאין�כן�בקטורת�ו�,אמר�דזהו�זמנו

 .'בגמ�ה�הקשוועל

אי�דאפרשיה�האידנא�דחוי�מעיקרו�הוא�ואי��'וכומגדף�בה�רבי�אבהו�',�גמ)�ד

�נראה�ונדחה�הוא �מאתמול �הגרי�.דאפרשינהו הוכיח�ממה�שרבי��ז"בחדושי

ולא�הקשה�היאך�יכול�להקדיש�עד�חצות�,�הו�חילק�הקושיא�לשני�חלקיםאב

�הא�קדושה�דחויה�הוא �ונדחה"ד, �נראה �מעיקרא"ו" �דחוי �ענינים�הם" ,�שני

�בעצמו �חסרון �הוא �שנראה �לאחר �שנדחה �דמה �היינו �ונדחה �דנראה אבל�,

ולכאורה�.�[ועיין�באות�הבאה.�דחוי�מעיקרא�הוא�חסרון�בעצם�קדושת�הקרבן

�ושמעינן�ליה�לר�,שכתב�,דחוי�מעיקראה�"י�ד"רש�מדברי יוחנן�דאמר�דחוי�'

�עוד �להירצות �שלא �לגמרי �דחוי �הוי �"ובד�.מעיקרא �דאפרשיהה �ואי ,�כתב,

ולפי�זה�מה�שחילק��.ונראה�ונדחה�שוב�אינו�חוזר�ונראה�לדברי�הכל��ד"בתוה

�לתרי �אבהו �רבי �יוחנן, �לרבי �דוקא �נדחה �מעיקרא �דדחוי �משום �היינו מה�,

ה�דחוי�"י�בד"ועוד�דמהא�שכתב�רש.�שאין�כן�נראה�ונדחה�לכולי�עלמא�הוא

�מעיקרא �עוד", �להירצות �שלא �דחוי �הוי �בנראה�" �כמו �הוא �דהחסרון נראה

 ].�ונדחה

אבל�האי�לא�חזי�לפסח�ושלמים�,�ד"סוהב,�אי�דאפרשיהה�"הגה�"ד'�תוס)�ה

�שלמים"אע �זמן �שהיה �פ .� �אורה �כוונתםהקרן �הבין �יש, �דעדיין על��דכיון

�יכול�להקריבו�כשלמים,�הקרבן�שם�שלמים �שנדחה�מחמת�שאינו �הרי מה�,

�יכול�להקריב�כלל �,הקשהו.�אין�כאן�דחיה,�שאין�כן�במחוסר�כפורים�שאינו

�וקודם�,הכתוב�גזרתמשלמים��פסח�שלא�בזמנו�הויהא��,אמאי�הוי�זמן�שלמים

�לפסח�לא�אמרה�תורה�שיקרב�חצות�דקצת �ישו�,שלמים�ראוי ו�עלי�אם�כן

�קודםדו�,בלבד�פסח�שם �דהפריש �כיפורים �למחוסר �ממש �אמנם�.זמנו�מי

�הגרי �"בחידושי �מסוגייןז �שהוכיח �מה �לפי �כונתם �ביאר �באות�(, הובא

�הקודמת �הביאור�בומה�שביאר�) �ראוי"דאין �"מקצתו �כבר�, דבשחרית�מיקרי

�בזמנו �השנה�,פסח �ימות �בשאר �פסח �של �הדין �לו �דגם��,שלמים�ואין אלא

�פסח�בשאר�ימות�השנה�שלמיםבשחרית�מיק �רי �מהני, �ראוי �,והא�דמקצתו

לפי�זה�ו,�מחשבת�שינוי�השם�דפסח�לעניןומהני��,זמן�פסח�היינו�משום�דהווי

�,בקדושת�הקרבן�לא�חסר�כלל�דין�הקרבה�דמחוסר�כפרה'�ביאר�כוונת�התוס

�קרבנותד�אלא �להביא �ראויים �אינם �כשר��,הבעלים �לשמן �דשלא והראיה

�,בל�בפסח�כיון�דיש�עליו�גם�דין�שלמים�ואינו�ראוי�להקרבהא,�כדאיתא�לקמן

 �.והוי�דחוי�מעיקרא,�הוי�דיחוי�בעצם�הקדושה

�גמ)�ו �אין�אפילו', �מצפרא �וכוומח�תימא �זמן �אישכ�.'סר �החזון �א"ס(�תב

�בלילד�,משמעד�,)ב"סק �הקדישו �ופסול�האי �מחוסר�זמן �"דבי�אף�,הוי �אינוג

��,פסול �לשדמשום �י�.מיםלראוי �ד�,פסול�,ד"ליל דהיום��,ד"כי�בחשימשום

 .בין�לפסח�מיםלול�בין�לשסדפ�,ד"ו�כיקצתי�במווהוי�רא�,מהלילה�למתחי

�גמ)�ז �רב�פפא�וכו', '� �זמןמ�איןלילה �אישפירש��.חוסר �)שם(�החזון דמודה�,

�,דמקצתו�ראוי�,ד"ב�כישדחי�םוהוא�בעיקר�הדין�לאביי�דהוה�ליה�ליפסל�מש

�בין �ביןללש�ופסול �ביום�ואינ�ךומאיד�,לפסח�מים �כבו �דמכשיר��,קרוב והא

�חדש �מטעם �דלילה�,הוא �הוא�דכיון �הקרבה �זמן �לאו �עליה, �חייל שם��לא

 .אותו�זמןב�דיחוי

�גמ)�ח �וכו', �ישמעאל �רבי �דבי ��.'דתני �התוסהקשו '� �סד(ביומא �התם"ד.) �,ה

�ביו �דהקדישו �דנרא�רם�ועבדנפסול�כל�קרבן �לילה�משום�דיחוי ום�בי�העליו

י�טעמא�לא�נעשה�אלל�ומהכ�הזמן�הקרב�ילה�לאודל,�צוותיר,�ונדחה�בלילה

�שוהק�.דחוי �ה �לאוכוחי��דאם�,למהשהעולת �פפא �רב �איצטריך �מאי כן

�ישמעאל �רבי �דבי �מדתני �כ�,שיטתיה �ליה �התוסלוכח �שכתבו �'מו ,�ותירץ.

�ובסיבתו'�דהתם�כוונת�תוס אלא��,לחלק�בין�לילה�דאינו�חסרון�בגוף�הקרבן

אבל��,הקרבן�דחויולהכי�לא�הוי��,ין�מקריבים�בוצדדי�דאדלילה�הוא�חסרון�

� �בדידן �דהליללענין �ובסיבתופסח �הקרבן �בגוף �חסרון �הוי �פ"דבי�,ה ול�סד

וי�אהיום�ר�דמקצת�ולשלמים�פסול�משום�,הוא�לפסח�עד�חצות�ומחוסר�זמן

ולהא��,יום�ה"ד'�תוסכתבו�הכא�רד�כמו�שת�העלת�נה�דאםיונפקא�מ�,לפסח

דאף��,ופו�ובסיבתוגזמן�ב�וכיח�מולד�המחוסרוה�,מאדיו'�וסהת�תלא�סגי�בסבר

 .הוא�בלילה�לא�מיקרי�מחוסר�זמן

�,הצאן�קדשים�הקשה�.'וכו�ףוסי�ה�הרב�רבישקה,�לילה�לקדושה�ה"ד'�תוס)�ט

�פדא �לבר �אף �דקשה �כתב �אמאי ��.)י(�בתמורה�הא, �וספליג �דאין�רבאיהו

�עוברין �סותד�,והביא�.קדושה�חלה�על תו�יקוש�הקשוואזדא��ה"סודב�)שם('

ם�דהת,�תירץובחק�נתן��.הואופר�ס�תוורצה�לומר�דהכא�טע�,יוחנן�בידהכא�לר

�יא( (.� �תמה�אף�בר�פדא�מודה�דקדשהגבי �בעלת�מום��,תם�במעי ורק�במעי

�בהמות�הם�,פליגי �כשני �יוחנן �דלרבי �להקדיש, �יכול �דאין יכול��,אותה�ואף

�להקדיש�אפשרדאי��כיון�,םובר�פדא�סובר�כיון�דגוף�אחד�ה.�להקדיש�ולדה

 .מקדישים�אין�את�אמו�גם�אותו

�תוס)�י �כוצתימה�תיפוק�ליה�מביום��,ה�יום�להרצאה"ד' �'וותו הפנים�תירץ�.

�צוותו"ד�,מאירות �דחסר�בגוף�דין�אינו�"ביום �בלילה�הקרבן �בו �דיןו, �לא

�לא�ד�,אמינא�הווהו�,ההקרבה�לחוד�שהבמע דאף��,להרצאה�"יום"כתיב�אי

�בלילה �מעשר �דוקא�הואניהי�,דמקדישין �כלל��,ו �ליכא�חסרון משום�דבגופו

�א�,בלילה �בל �עצמו �משום �פסול �דבלילה �חצות�ראוי�דאיןפסח ואף��,עד

דוש�דרב�יינן�לחולא�ידע�,מחוסר�זמן�הויד�,אותואין�מקדישים��,פסול�לשלמים

�דהוא�,כלומר�,להרצאה�"ביום"�כתב�קרא�להכי�,זמן�דלילה�ראין�מחוסדפפא�

�דבלילהקה�ףבגו�דין �כתיב�,פסול�רבן �הכי �להכשיר��ואפילו �ימים שבעת

�בליל �מוכח�,שביעי�הקדישו �לחידוש�ומהא �פפארד�ושפיר �בפסח��,ב דאף

 .ו�בלילהישדפו�כשר�בהקוגלו�בדפסו

�,העולת�שלמהכתב��.חוסר�זמן�ותרדמ�הא�קמשמע�לן�דהותשוה,�ד"בא)�יא

� �משום�שמונת�ןבדדין �הוא �כדאיתא�ימים �נפל �דכל�,.)קלו(�בשבת�חשש

�כתב�וכן.�"והלאה�ומיום�השמיני"�נפל�דנאמר�המה�אינובב�ימים�'ח�ששהה

� �למלך �מאיסורי"פ(המשנה �ה�ג �ח"מזבח �שלמה�קשההו). דבשבת��,העולת

ואמרו�ליה��,אבין�עגל�ביום�השביעי�הביאו�מעשה�ששחט�רב�אידי�בר)�שם(

�,כלין�מיניהנא�בריה�דרב�יהושע�דאי�היה�שוחט�בלילה�הוו�ארב�פפא�ורב�הו

)�שם(�י"רש�כתבד,�עוד�הקשה.�י�לשמא�נפל�הואעשו�בליל�שביא�לא�חמאל

חזי�הא�מכלל�נפל�נפק�ד�אך�,הוא�הדאורתא�לאו�זמן�הקרב�,תותרחייה�א"דב

�להקדישו �ראיה�מהא�דמקדישיו, �דאינומאי �רב�פפא��,לפנ�ם�אותו הא�אמר

דהא��,'י�פליג�אתוס"דרש�,בטהרת�הקודשעוד�הקשה��.מחוסר�זמן�לילה�אין

�ירצהמם�השוכתב�דמי �,הוא�משום�דאין�קרב�בליל�שביעי�מביום�צוותו�,יני

�ולתוס �להרצאה' �מביום �ילפינן �הא �שלמהו. �העולת �בשאר��,תירץ דדוקא

נפל��בחשש�אך�,כיון�דלמחר�יהיה�ראוי�מחוסר�זמן�אמרו�דלא�שייך�בלילה

ולא�יהיה��אין�להקדיש�שמא�ימותי�ודאו�,ק�נפלפס�בלילה�אכתי�דאי�,לא�יהנו

�למחר �דיצא�מחשש�נפל�,ראוי �ומוכח�מדמקדישים�אותו �מאיא�,קשהאך�ה.

�סג(ומא�יב�בעינן הא�סברא��,אשה�דאסור�להקדיש�מחוסר�זמן�לקרבןקרא�:)

�אלא�הביאור�כמו�שכתב�,יםמי�מולעב�היא�דשמא�נפל�הוא�ויאסר�כמקדיש

�למלך�המשנה �לכ, �חיישינןדאיצטריך �דלא �חדשיו �שימות�לו �מקום�ומכל,

�ללנפל�בלי�ישינןיי�דלא�ח"ולפי�זה�שפיר�הוכיח�רש�,זמן�משום�מחוסר�ראסו

��,שביעי ��נןיחיישדאי �מחוסר�זמןהא�לא�יהני ר�יאסמכל�מקום�ד�,דלילה�אין

�מומים �בעלי �תוס�,כמקדיש �לזה�'ואף �הו�,מודה �זמן �דמחוסר �דכתב �אוהא

�נווכ�,בלילה �נמשך�םשידבקד�וםמשתו ם�ודבי�וכיון�,שלפניו�מיום�הלילה

�,יועילש�ילהקד�אבל�,ותואומורידים��,כן�לילהאף�ב�,זמן�שביעי�פסול�ומחוסר

 .לפניומהיום�ש�גבי�הקדש�לא�אמרינן�דלילה�נמשךד

 

  בידף  בחים זמסכת 

 א"התשעכסלו  טו 



 י

 

�ד"בא)�יב �'לילה�וכו�דאמר�בשחיטת�י"ולר, �המצפה�איתן�תירץ. דאף�לרבי�,

�היינו�,ובר�בעשהדהא�דמאחר�רגל�אחד�ע�,א�מינהקנפ�יהודה�איכא�למימר

�שלםר�שעברכ �ג�,גל �ואחר �ב' �עובר �תאחררגלים �הרגל��,בל �ערב ובמקדיש

� �שביעי �שליל �טובשבהמה �יום �בליל �ל�,לה �כקדושהחשבינן �דאין��,ה ואף

�בגוף�הקרבן�פסול�נואימכל�מקום��"ביום�צוותו"מ�המקריבין�בליל דכתב�מו.

�השמיני �להקרבה��,ביום �בלילה �ראויה �אינה �בהמה �של �דגופה �לן קמשמע

�היאוסחומ �זמן �ב�,רת �עבר �ולא �אותו �רגל �ואיבעשה �ן �הרגל מצטרף�אותו

 .לעבור�בבל�תאחר

�ל�דמודה�וכו"וי�,ד"בא)�יג המלאכת�הקשה�.�דבבמה�שחיטת�לילה�לא�תרד'

�לה�מדכתיב�יל�,עלה�לא�ירד�כידומום��,מזבח�דמקדשמה�שה�הרי�,ט"וי יף

�קיט(�ולקמן�,"קדשזבח�קודש�קדשים�כל�הנוגע�המזבח�יוהיה�המ" משמע�:)

 .ולא�תכשיר�פסולים�כלל�,ממעט�במה�"המזבח"דכתיב��כל�היכאדדיא�לה

דהתם�אינה�קדושה�דחויה��,ד"בתוה,�ה�קדושה�ואינה�קרבה"ה�הג"ד'�תוס)�יד

מר�אדבשותפים�ש�,'תוסדמשמע�מ,�השפת�אמתהקשה��.כיון�דבידו�לקדשה

�,דהתם�שאני�,והא�יש�לחלק�.דאינה�נמכרת�,דקדוש�לעולה�ואינו�בידו�אחד

� �דרגל �הנשמה�תלויה�בוהוי �דאין �בה��והויא�קדושת�,אבר דמים�דלא�שייך

�בידו�,דיחוי �שאין �שותף �בסוג�,אפילו �כן �שאין �בהמה�ימה �חצי �דהקדיש ין

 .בה�דחיה�ישגוף�והדהנשמה�ודאי�תלויה�בה�הויא�קדושת�

 .עיין�מה�שכתבנו�לקמן�אות�כא,�ועושה�תמורה'�גמ)�טו

�תוס)�טז �ש"ד' �בעלי"ה �נדחים�מ �חיים �דתו�, �והמיר �חלב �מאכל �קשה ומיהו

�דאית�ביה�רבותא,�'אמרינן�בגמ)�'בעמוד�ב(�דלקמן,�חהברכת�הזבתירץ�.�'וכו

�].ועיין�באות�הבאה[.�ולהכי�אמרה�רבי�יוחנן�,דבידו�לחזור�,טפי�משאר�דיחוי

� �נתן �דיש�לומרוהחק �הוסיף �הפסול�, �דאין �דאף �לאשמועינן �יוחנן �רבי דאתי

�בגוף�הקרבן�אלא�באדם �אמנם�כתב, ,� �יוחנן �רבי �לקמןדזאת�כבר�אשמועינן

ואף�דאין�החסרון�בגוף�,�אף�דבידו�לתקנו,�בח�דנפגם�הוי�הקרבן�דחוידמז.)�נט(

�'דלמה�הוצרך�בגמ�,שפיר'�הקשו�תוס�דמכל�מקום,�כתב�השפת�אמתו�.הקרבן

או�הכי�בסלקא�בל�,יוחנן'�מימרות�דר'�בדרך�צריכותא�דבלהאי�רבותא�לומר�

�ולתרץ�,הוא�תיןמתני�,אי�חידשמד�,להקשות�אהך�דהמיר�דתו�י�ליההו�דעתך

 �.בטהרת�הקודשעיין�ו.�משום�דבידו

�תוס)�יז �מינה"ד' �ושמע �ה �מים"י, �שיש�בו �דם�בכלי �דמשכחת�לה�בקבל .�ל

�איש�הקשה �קכד(�החזון �אורח�חיים�סימן �צח, �לדף �)מ"ה�ש"ה�תוד"ד. הא�,

�ואספו �הרצפה �על �מצואר �מהפר�,פסול�,בנשפך �הדם �לקבל �דצריך �,משום

�נמי �במים�,והכא �נתבטל �דיצא�מהפר �דבזמן ��,כיון �רבה �כך �דאחר הדם�אף

דשמא�כיון�,�ותירץ�.בטלה�קבלה�ראשונה�ופסולו�הווי�כאסף�מהריצפה,�וכשר

�עליהם�ולהכשירים�דיר �להוסיף �על�המיםדיכול �ירבו��,בו �מעיקרא�אי קדשו

�הזיה�,בסוףל �שיעור �אין �דבטיפה �דאף �טיפה �טיפה �כקיבל ,�מתקדש�,והוי

 .דדעתו�לקבל�הרבה

�שם�,ד"בא)�יח �נתן�והקשה. �החק �דמים�דיחוי�ישמיענוד, �ונדע �,מעיקרא

�בקידושין'�דתוס,�ותירץ�.קראימעדחוי�ם�דאינו�ידחיה�בדמ�דאכתי�לא�מצינו

�ה�לדמיםדקדוש�,וילדה�זכר�בפירש�נקבה�לפסח�דשייך�,תירצו�מ"ה�וש"ד:)�ז(

 �.מעיקרא�שהרי�הולד�ראוי�להקריב�ואינו�דחוי�,פסח�בא�מנקבה�דאין

שלא�יקריב�מן�הדמים�קרבנו�'�חננאל�כו�ורבינו�)'בנמשך�לעמוד�ב(,�ד"בא)�יט

�'כו .� �נתןהקשה �החק �טמא, �שהיה �דמי �מתניתין �בשלמא �כן, �לפרש ,�שייך

�פסח �ולא �שלמים �בדמיה �יביא �דקתני �שחשב�, �מה �מביא �דאין �מינה שמע

 �.האי�דינא�איך�מוכח,�אבל�ברבי�יוחנן�דשותפין,�מעיקרא

',�אי�הוקשה�לתוסמ,�הפנים�מאירותהקשה�.�'וקשה�לי�על�זה�וכו�,ד"בסוה)�כ

ידו�לתקן�בדאף�ד�,הא�כבר�כתבו�דרבי�יוחנן�ורבי�אושעיה�בשיטה�אחת�הם

נקט�ועל�כן��,ואף�שיכול�לקנות�מהשותף�חצי�השני�הויא�דיחוי�,חשיב�דיחוי

�מגוף�התוס �ואינו �טועה�כתבו �'דתלמיד .� �נתן �דחה�דבריוובחק '�בתוסדהא�,

�נט(�לקמן ��ה�עד�שלא�חזר"ד.) �הקשו �כלוםקושיא�וללהאי �א�תרצו מוכח�ו,

�דקושיא�גדולה�היא �ופירוש�קושית�תוס, �היא' �שותפין�, �גבי �יוחנן דאף�דרבי

מכל�מקום�במקדיש�בבוקר��,הגם�דבידו�לתקן�ולקנות�כולה,�אמר�דהוי�דחויה

�ובשפת�אמת�.דיחוי�דשאני�הכא�דחוזר�ונראה�ממילא�בלא�מעשה�נויודה�דאי

,�מא�לא�ירצה�השני�למכרו�לובשותף�שאין�תלוי�בו�לגמרי�דש�דדוקא,�חילק

לא�הוי�דחוי�וכל�,�שתלוי�רק�בו�כגון�מומר�האבל�במ,�אמר�רבי�יוחנן�דדחוי

 .דחוי�אין�כאן�,שכן�בגוונא�דבוקר�דמאליו

��

 ב"דף�יב�ע

�גמ)�כא �א"ח(�אחיעזרוה�.פירושים�'בשפירש�י�"ברש�עיין�.דיחוי�בדמיםיש�',

�ג"מ �סי"חו�'ד �ג �סק"נ' �קדו�ארבי�)א"ו �דמיםדהוי ��,משמ�שת כשלקחה�ורק

�קדו �דחל �דמיגו �כולה�אמרינן �כולושת�הגוף �על �חל �חציו �על �עושה�ו, להכי

�השני�תמורה �חציו �שלקח �לאחר �רק �שהיא�, �משום �דמים �קדושת ונקראת

בסוף�הספר�(ז�הלוי�"בחידושי�מרן�הריאמנם��.עצמה�אינה�עומדת�להקרבה

��)עמוד�עח �איש�וכן �דח�)בכורות�יח�יח(החזון �דין �שאין יה�בקדושת�הוכיחו

�שם �עיין �ממש �דמים �קדושת. �חלה �כשהקדיש�חציה ��הלכך �"פחותה"הגוף

�קריבה �שאינה �שעומדת, �לדמים�,וכיון �דחוי �מיקרי �לדמים �הכיומ, יש��שום

 .היינו�אף�קודם�שלקח�חציהשעושה�תמורה�לומר�דמה�

�גמ)�כב �וכו�וצריכי', �דמי' �כישן �אבל�הכא�דממילא�אידחי נתיבות�בהקשה�.

�שכתב�,דשוהק �ממילא�כיון �הווי �דבנשתטה �לחלק �בידים�, �לדחה �דמי ולא

�דהמיר ,� �דמדוע �דמי"הוסיף �"כישן �ותירץ. �מינה�, �נפקא �אין �הדיחוי דבעצם

,�לענין�מת�המשתלח�ישפך�הדם.)�סב�ביומא(וכדאיתא�,�במה�שנדחה�מאליו

�לעולם �דנדחה �היכא �דוקא �היינו �אמנם �כגון�, �להשתנות �דיכול �היכא אבל

יש�לחלק�בין�אם�דחה�בידים�או�שנעשה�,�יר�דתוהיכא�שנעשה�שוטה�או�המ

�מאליו �הדחוי�, �אם �דוקא �שייך �יותר �דחוי �בידים �במעשה �שיש �מה אמנם

מאי�נפקא�מינה�אם�נעשה�בפועל��בבעל�הקרבןאבל�אם�הדחוי�,�בקרבןנעשה�

ועל�)�מה�שכתבו�לענין�בעל�מום�עובר,�מ�דחוי"ה�וש"ד'�תוסועיין�(,�או�מעצמו

'�והוא�מה�שאמרה�הגמ,�מה�שנעשה�מדעת�וברצון,�דיםכן�כאן�ענין�הדחוי�בי

�כאן �דמאליו �דהחסרון �שהוסיף�, �מה �והוא �דעת �ללא �שנעשה �במה הוא

����.��שהוא�מחוסר�דעת�על�הדחוי"�כישן�דמי"ד

ת�אמאי�איצטריך�לרבי�יוחנן�"וא,�ד"בתוה,�ומ�דחוי�מעיקר"ה�וש"ד'�תוס)�כג

�למיעוטא �דלא�הבין�דבריהם,�השפת�אמת�כתב. יליף�בנראה��וחנןי'�דהא�ר,

ודוקא�במום�גלי�קרא��,נדחה�בדבר�החוזר�ממילא�הוי�דיחוילו�אפיד�,ונדחה

�דיחוי �הוי �לא �ממילא �למומו�לואפי�,דבחוזר �קודם �בעלמא��,הקדישו אבל

��.ונשאר�בצריך�עיון,�בנראה�ונדחה�הוי�דיחוי�בכל�גווני

�שההק.�'וכו�והורו�בית�דין�ל�חלב�והפריש�קרבןירמיה�אכ�בעי�רבי',�גמ)�כד

דאף��,דהא�רבותא�גדולה�היא�,זה�יןדם�"אמאי�השמיט�הרמב�,השפת�אמת

�,ותירץ�.הוי�דחוי�,מקריבין�אותו�אין�יןד�בית�עומד�להקרבה�ורק�מפני�טעותד

�אתדיחיד�שעשה�בהור�משום�,דטעמא�דהוי�דיחוי�,כתב�ה�הורו"י�ד"רשדהא�

�לן�ןווכי�,פטור�ןיד�בית �מעולם�דקיימא �נדחה �לא �לא�,דחייב הביאו��להכי

יפוק�ת�,לדחות�לדינא�דפטור�כדי�אמאי�הוצרך�,י"רש�הקשה�על�אך�.ם"הרמב

 .הכהנים�י�לא�יקריבוהואהורו�דמותר�וד�דין�ביתדמשום�דיה�ל

�תוס)�כה �עזאי�ה"ד' �בפסחים�כולא�דמיא�ל�,ד"בתוה�,בן �'הא�דאמר פירש�.

� �אמרינן�,תןיאהמצפה �השר�דהתם �חומראפידאין �דש�,ה �גופה�פירמשום ה

�הוא�חומרא�אבל�הכא�ודאי�,כשלא�ימצא�עצים�קולא�הויא �,הפסול�עצמו

לא�מיקרי�סופו��כהאי�גוונאו�,די�להקל�בפיגולצדדין�מיניה��שיכול�לצאת�אלא

 .מיקל

��,ד"בא)�כו �כותימא�ובן �קדשים�הצאן�תמה�.'עזאי �לא��א�ישה, לומר�דודאי

�דוקא�דהא��,"תהוא"�דריש �פסח�ואמשום�דלאו יליף��וםקמומכל��,םששייר

�כ �שלדאשם �כרבנןשר �למנחה �מההיקש �לשמו �אורהקרוה�..)יא(�לעיל�א �ן

�לא�קשיא�"אותה"אי�דריש��דאף�,הקשה �"אותה"ליכא�למימר�דהא�ודאי�ד,

 

  בידף  זבחיםמסכת 

 א"התשעכסלו  טו



 יא

 

נמי�לא�חטאת�דהרי�אשכחן�פסח�דהוי�מיעוט�גמור�דאין�פסול�שלא�לשמו�א

ל�וחומר�בן�עזאי�דדריש�קו.�מזבחדאתי�ל�מסוים�אלא�אתי�למעוטי�מין�,פסול

��"תהאו"מד�,סבר �אשם �למעוטי �יותר �ומסתבר �עולה �לא �קמשום ל�דאיכא

 .וחומר

��

 א"דף�יג�ע

�דכמו�,אורה�הקרןכתב��.'וזרק�וכו�קבל�והלך'�הפסח�והחטאת�וכו',�מתני)�א

�נפש �וחטאת �ד�וסלפסח �בכל �הדיןהו�,עבודות' �מרצין�ישא�יםזבח�שאר�א ן

גבי�וכן��.עבודות'�הני�דב�ועילול�מסלפ�עינן�דאףואלא�דאתא�לאשמ�,לבעלים

�ולשמה�,מהשללשמה�ושלא� �עבוד�,ושלא�לשמה �בשאר �ת�דאיןוהוא�הדין

 .)א"ו�מפסולי�המוקדשין�ה"פט(�ם"הרמבכתב��וכן�,מרצה�לבעלים

�תנימ)�ב �וכו', �ושלא�לשמן �לשמן ��.'או �אורהכתב דלא�ידע�מנא�להו��,הקרן

�הוא �כשחשב��,א�לשמהדממילא�סתמ�כיון�,ושמא�.דהכי �נפסל �הכי ואפילו

�דבפסחים�,הביאובנתיבות�הקודש�.�שן�מפורככשאמר��הדיןהוא��,א�לשמהשל

או�אף�בגמר�בדבריו�אדם��,מאיר�ראשון�כרבי�ןלשו�תלו�דין�זה�אי�תפוס.)�ס(

 �.נתפס�כרבי�יוסי

�הנתיבות�הקודש�הקשה.�שם',�מתני)�ג בריש��לעיל�לאאמאי�תנו�לה�הכא�ו,

�א�הדיןדבשחיטה�הו�שכמו�,וכתבכל�הזבחים�ה�"ד.)�ב(לעיל�'�ובתוס�,פירקין

�)שם('�דבתוס,�ותירץ�.במתניתין�רשו�כןיואמאי�לא�פ�,בקבלה�הולכה�וזריקה

�,לל�נמי�שינוי�בעליםכודמתניתין�דהתם��דשלא�לשמן,�בתירוץ�השנירשו�יפ

 .ולא�בשאר�עבודות�בזריקה�דוקא�שייך�ואוה

בגוונא�שחשב�מחשבת�פסול�והכשר�,�קודשנתיבות�הב�נסתפק�.שם',�מתני)�ד

דסוף�סוף��או�דלמא�כיון�,כמו�בשלא�לשם�קרבן�נפסל�אי�,יםלבשינוי�בעיחד�

�לשם�הבעל �נמי �שויחשב �והוי �בקרבןתם ��,ף �אין �בעכאן �דלשנוי �ים לא�הא

 .�ניםוהראש�םנעקר�שם�בעלי

�בהילוךושמע�רבי�,'מתני)�ה �מכשיר �ן ��כתב. :)�יד(�דלקמן�,ז"הגריבחידושי

�דאף �מודה�רבי�מסקינן �בזר�שמעון �פסולה �ו�,דהולכה �לא בשלא��אלאפליג

ר�דאין�הית�לא�פסלה�משום�דמחשבה�,ה�אפילו"ד)�שם(�י"רש�פירשו.�לשמה

�ת �בההקרבן �בה�דברים�המביאי�,לוי �עבודה��,אכילה�לידי�םולא�קרינן אבל

�בזר �ליפסל �הוי �ה�,קשההו. �המכהרי �דדברים �גבילל �נאמר �לאכילה �ביאים

�בשלא�ל�,פיגול �דשלא�אלא�ד�,מהשוהכא�איירינן �ויה�מהשלמוכח�כשיטתו

�לפיגול�ולהכי�,פוסלת�מחשבה �נימא�,דמי �ל�דאי �חסרון�שדשלא �הוי מה

�ע �מה �לפיגול�נינובלשמה �שכתב�הוכיח�וכן. �ב"רש�ממה ה�"ד�:)ב(�תמנחוי

�מחשבה �פס�,מכדי �דבזבחים �שנאמר �לשמה �שלא �מחשבת �יחשב"לה .�"לא

�מאד �לשמה�ןהיכ�,ותמוה �שלא �יחשב �בלא �שפיר��,מצינו �אתא ולשיטתו

�דמחשבה �הדין ��דעיקר �יחשב"מ�ילפינן�,פוסלתפסולה ורק�הא�דשלא��,"לא

 .ילפינן�מקראי�אחרינימחשבה�פסולה��אלשמה�הוי

בחידושי��נסתפק.�'וכו�המהלך�במקום�שהוא�צריך�ררבי�אליעזר�אומ',�מתני)�ו

או�דרק�לענין��,הולכה�כלל�האם�סובר�דלאו�שמי�,בי�אליעזרלדעת�ר�,ז"הגרי

�פליג �פוסלת�נהדאי�,מחשבה �עליה, �יש �כהן�שם�אבל �דצריך ואם��,הולכה

�דוקא�היינו�,לענין�זר�נמי�בי�אליעזרמדמה�דברי�ר'�גמהאף�דד�,יעבוד�זר�ילקה

דאפילו�לרבנן�לשיטת��הוסיףו�.תקנה�אחר�כךדלא�יועיל��,ל�הקרבןוספלענין�

�,שם�עבודה�והילוך�זה�יש�עלידדפסק��)ט"ג�מפסולי�המוקדשין�ה"פי(�ם"הרמב

שם��הזר�אין�עליאותה�אבל�אם�יעשה��,ו�כהןאם�עשה�דוקא�יש�לומר�דהיינו

 �.הולכה

�מתני)�ז �שם', �נ. �ל�,מאירות�הפניםסתפק �שמעוןאי ��רבי �ועלו�כשר לגמרי

�דמודה�שלא�על�,ים�לשם�חובהלעלב משום��,ומסיק�דמודה�שלא�עלו�.ואו

� �ד(�לעילדילפינן ��מקרא.) �המזבחה"דשלמים �הכל �את הולכת��זו�"והקריב

�דאפ�,למזבח�איברים �ומהא �קבלהקיה �בלשון �להולכה רבי��סבר�,רחמנא

�לקבלה�שמעון �שאין�,דדמי �בשלמים �דדוקא �בק�אלא �הדין�,להבנפסל �הוא

�דפסח�,אבל�חטאת�דלמצוה�למדה�מעולה�,להולכה �,וחטאת�ולעכב�מקראי

�ה �בהו �ילפינכדהול�כיון�,ולכהולא�כתיב �לבטלה�לא �לה�מקבלה�ה�אפשר ן

�פסלהו �כשם�רבנןו�,לא �כקבל�סברי �הוי �הדיןשלמצוה �הוא .�בהולכה�ה

�שלמהלוהעו �ה�,איהב�ת �שכתבו �תוסלמה �:ב(�במנחות' �שח"ד) דהא��,טהיה

�עבודה�היא �הולכה�לאו �שמעון �משום�דלרבי �הולכה�אחת�לכולן ,�דלא�תני

 .דהתם�איירי�בעלו�לשם�חובה,�לו�לשם�חובהדע,�מוכח

�גמ)�ח �הדם', �קבלת �זו �והקריבו �והתניא �פ. �ד"רשירש �דילפינן�,והקריבו�ה"י

�בכלישצר �לקבלו �ו�.יך �הגריבכתב �שרת��,ז"חידושי �כלי �דבעינן �הדין דעיקר

� �ילפינן �צז(לקמן דין��ידעינןדמינה��,"את�הדם�באגנותוישם�משה��קחוי"מ:)

�בכלי �[�,קידוש �שהביא �"רשוכמו �י �אומר"בדעצמו �כשהוא �ה �אתה�"ובד, ה

�דהיינו�דלכך�בעינן,�אבל�קבלה�לא�צריך�כלי�מאוהל�מועד�ואילך,�כתב�אומר

�מוהקריבו �הגילוי �והעיר]. � �שרת, �כלי �דמה�הועיל�הא�דבעי �הא�, לא�אכתי

מכל��,במה�דלית�בה�דין�קידוש�כליף�בונפקא�מינה�דא�.דמיקרי�עבודה�ילפינן

�דיןימקום�א ��.עבודה�ת�בה �בפרה מחשבה��,ה�בידדמקבלים�דמ�הדומאוכן

�בה �ע�,פוסלת �יש �שםילאלמא �אף�ה �ש�עבודה �דלא �קידוש�בכיבגונא י�ליך

 .ונשאר�בצריך�עיון�.רתש

�דבלא,�בצאן�קדשיםותירץ�.�'פקא�וכוהא�נוקשה�ד,�ה�בכהן�כשר"ד�'תוס)�ט

�.מחוסר�בגדיםהכי�כשר�נמי�בכהן��ומשום�,רה�שוה�הוא�אמינא�דכשר�בזריגז

ומשום�הכי��,רדקבלה�פסולה�בז�אטדפשי,�דאי�אפשר�לומר�כן�,בחק�נתןוכתב�

 .'תוס�הקשו

�,)א"הקרבנות�ה�שהעה�ממ"פ(�ם"רמבה�דכתב�הביאבחק�נתן��.שם�,ד"בא)�י

�,י�שרתנראה�דמפרש�כלוכתב�ד�.הזבחים�קיבול�דמן�בכלי�שרת�ביד�הכהן�כל

�לקבל�ה �קבלת��ומוכרח�דגרס�הא�מה�אני�,דם�בכליהיינו �זו מקיים�והקריבו

ואם��.בתורת�כהנים�וכן�הגירסא�,בכהן�כשר�ובכלי�שרת�הדם�שלא�תהא�אלא

 .'התוס�קושיית�ניחאכן�לדידיהו�

�מג)�יא �קבלה�לא�עשה�בה�מחשבה�כמעשה', �אורה�וכתב. �הקרן מסקנא�דל,

'�הא�ר�,הקשהו.�לקבל�למחר�לא�הוי�פיגול�על�מנתאם�שחט��,דבפיגול�קאמר

דלא�הוי�פיגול�מה�והא��,קבלה�קיל�מזריקהדדמצינו�להוכיח�טרפון�קאמר�לה�

�לאו�משום�קולא�הוא�,לקבל�ל�מנתבמחשב�ע �אלא�, מחשבת�משום�דבעינן

שפיכת�ומשום�הכי�נמי��,וקבלה�לאו�אכילה�היא�,מזבחדאדם�או�דו�א�,אכילה

�דקיליישיר �אימורין �והקטר �ע�,ים �חישב �מנתאמר �כו�ל �לשפוך �פיגול' .�הוי

�ותירץ ,� �מקום �לזרדמכל �מאיזה�קצת�קולא�היא�דלא�דמי �פיגול יקה�בפסול

 .טעם�שיהיה

נפקא�וזריקה�.�'בא�לחיובא�וכודשחיטה�היא�דכתי,�ה�קיבלו�בחוץ"י�ד"רש)�יב

�יחשב�מדם .� �הגריכתב �ד�,ז"בחידושי �דהטעם �קבלה�משמע �על �חייב דאין

�שמשום�דליכא�ילפותא�ובחוץ� �תיתי �יהא�חייבמהיכי �הוא�בגמ, �וכן לקמן�'

משום�דילפינן��איתא�דהפטור�בקבלה�בחוץ)�:קטו(�לקמן'�בגמוהקשה�ד,�).קז(

�הביאו,�אף�כל�שהיא�גמר�עבודה�,מה�העלאה�שהיא�גמר�עבודה�,מהעלאה

�תוסה�כן�תמהו�שכבר �זק(�לקמן' �ותירץ�.להכי�ה"ד:) �דהילפותא�ד, נראה

אבל�בדף�,�"עבודה"היינו�אי�אתי�לחייב�משום��,דבעינן�עבודה�תמה�מהעלאה

�קז :� �גמהשאלה '� �מטעם �בחוץ �לחייב �הקבלה�"מעשה"דנילף �שחיטה�, כמו

�עבודה�היא �"מעשה�השחיטה"על��חייב�בחוץו�,דלאו קרא�על��בעינןוהא�ד,

�אפשר�משום�דרוצה�הגמ�,הזריק �לחייב�' על�זריקה�אפילו�שלא�בתורת�נמי

 �.עבודה

�,אקדיולהאי��בעינן�מאיא�,יםשדהצאן�ק�הקשה�.'דיקא�נמי�דקתני�וכו,�'גמ)�יג

� �בפיגול�אמה�ולא�איירששלא�ל�נכתבהא�במתניתין לא��ה"ד�י"וברש�.כלל

� �דברבי�הודה�,פירשעשה ��אמינא �בשלא �אף �איירי א�ל�לבא�,לשמהעקיבא

�ד �מתניתין �ד�.בפיגולאיירא �להאי �חשו �לא �במסקנא �שכתבויוכן �כמו �וקא

�התוס �ד"ד' �נתן�.יקאה �דייקו�,נמי�הקשה�ובחק �נפסל��אמאי �דהזבח מסיפא

�דבקבל�הלך�וזרק�שלא�לשמו�ולא�מרישא�,דברים�בארבעה אלא�יש�לומר�,

 

  גידף  – ביזבחים דף מסכת 

 א"התשעכסלו  זט –כסלו  טו



 יב

 

�כמודדי �שפיר �איירא�עו �לא �דרישא �קדשים �הצאן �אלא��שהקשה בפיגול

�,אתא�פיגול�הבינו�דעל�כרחך�לרבות�,ל�סיפא�דכולל�וחוזראב�,בשלא�לשמה

 .ודייקו�דאף�סיפא�לא�איירי�בפיגול�מדקאמר�אינו�נפסל�ולא�אינו�מפגל

�גמ)�יד �אימורים', �והקטרת �שיריים �שפיכת �אף �מרבה �שאני הקשה��.יכול

�הגרי �ז"בחידושי �הוא�להכל�ריה, �א�בפיגול �לידי �המביא �בו�כדדבר �יש ילה

�הקטרת�,פיגול �ד�ובשלמא �אפשר �דאימורים �כיון �זמן �הוקטרו�שכל לא

�בשר�אימורים �מתי�אסור �מיקרי ��,רבאכילה �משמע �"מהרמבוכן �ח"יפ(ם

�,אותו�מתירים�דאימורים�םירבשר�הוי�דבר�שיש�לו�מתי�,שכתב�)ז"פיגול�המ

 .וצריך�עיון�,המביא�לאכילה�רשיריים�אמאי�הוו�דב�תכישפ�לבא

��

 ב"דף�יג�ע

להאי�,�הברכת�הזבחהקשה��.וחטהריני�שלא�קשיא�הא�דאמר�אלא�',�גמ)�טו

�ביןילח�בעינן�ימאא�,שינויא �דלעיל �לשפי�לוק �ושלא ��,מהגול �ישיפשהא �ר

דלעיל��יוחנן�דאף�לרבי�,תירצושוק�כמו�לוהחי�,לומר�תרוייהו�בשלא�לשמה

�ט( �,ץותיר�.לקבלה�ולא�בשחיטה�,פסול�אלא�בחשב�בשחיטה�לזריקה�אין:)

וכן��.גול�ושלא�לשמהיפ�דלעיל�דמחלק�ביןירוץ�תמ�ובאמת�חזרו�,"אלא"רס�גד

�משום�ריש�לקיש,�דחזרו�בהםדלא�רצו��,כתב�והלשם�זבח�,שפת�אמתה�ביאר

 .נפסל�בשלא�לשמה�יןא�הטה�לזריקידפליג�שם�וסובר�דאף�משח

�'גמ)�טז �שם, .� �הגריהקשה �ז"בחידושי �שאמרו�ןלשו�מובן�ןיאד, �הברייתא

� �לא �כמעשהעקבלה �מחשבה �בה �מחש�ריקהז�,שה �בה �כמעשהעשה �,בה

�קבלה�הוי�,להעדיפא�מקבמשמע�דזריקה� �הכא�דאף �,עבודה�אוהא�אמרינן

�ואף�,ת�מזבחלאכי�וזריקה�הוי�,נה�באכילת�מזבחידא�,בה�פיגול�אלא�דאין

ותירץ�בשם��.פיגול�עביד�בהו�,םמזבח�ה�דאכילת�כיון�,נם�עבודהישא�שיריים

מפגלת��וז�חדש�דעבודהתדזריקה�אינה�מטעם�אכילת�מזבח�אלא�נ�,ח"הגר

� �דאינה �מזבחלכיאאף �דאי�,ת �מינה �לאכי�משום�ונפקא �מזבח אף��גיסת

משום�עבודה�בעינן�א�אבל�כיון�דהו�,בכזיתבזריקה�אחת�כמו�באכילת�אדם�

�והוכיח�כן�.עבודה�שלמה ��מדאמרינן, �כז(לקמן דאם�חשב�על�זריקה�שלא�.)

�דלא�שרי �פיגול�הבשר�באכילה�לא�במקומו �ים�אףיוהא�בשפיכת�שיר�,הוי

�ובזריקה�נמי�יהיה�,אכילת�מזבח�משום�פיגול�תיר�הבשר�באכילה�הוימדלא�

�הבשר�משום�פיגול �התיר �דלא �אף �מזבח �מפגלת��,אכילת �דזריקה ומוכח

�עבודה�כשרה�,ודהבע�משום �בעינן �שכן �דפסולה�אינה��,וכיון ושלא�במקומו

�זריקה�דודאי�עדיפא�עבודתמשום�,�שפיר�ולפי�זה�אתי,�הוי�פיגול�אעבודה�ול

 .כןקבלה�דלא�נתחדש�בה��מעבודת�,דנתחדש�בה�דמפגלת

הקשה�.�'כוהקטרת�אימורים�לא�פסלה�בהו�מחשבה�וו�ושפיכת�שיריים',�גמ)�יז

�דוקאמשום�ד�,ה�בהו�מחשבהפסל�לא�דהנהוסלקא�דעתין�ד�כיון,�הקרן�אורה

שפיר�החילוק��היכי�אתיכן��אם�,אכילת�מזבח�אאכילה�ול�אויאכילת�אדם�ה

בין�בקבלה�בין�בזריקה�הוי��הא�אם�חישב�על�אכילת�בשר�,בין�זריקה�לקבלה

�דפסלא�מחשבה�,מחשבה �זריקה�מנלן �אכילת�מזבח�אפילו �על �,ואם�חישב

א�כבר�שני�הא�דאמר�ה�,ועוד.�כיון�דאכתי�לא�ידע�דאכילת�מזבח�הוי�אכילה

�ע �מקבל �מנתהריני �למחר�ל �שירים �הוי��,לשפוך �מזבח �דאכילת �דידע הרי

אמאי�באמת�,�ועוד.�מברייתא�זו�דמרבי�אכילת�מזבחאכילה�ומאי�קשיא�ליה�

�לעיל�בעל�מנת�לשפוך�שיירים �בפשיטות�על�מנת�לאכול��,תרצו ולא�אמרו

�למחר �מבשרה �הקשה. �ועוד �ש, �חדהברייתא �מזבח �דאכילת �,כאכילהידשה

פשטיה�דקרא�דא�וכתב�דיש�לומר.�זריקהבאמאי�אמרו�בשפיכת�שיריים�ולא�

�בזריקה �דמיירי �כוהמ�תיבדכ�,קאי �בשעת��,'קריב �היתה �דהמחשבה היינו

להכי�קאמר�מנין�לרבות�אכילת�מזבח�היינו�שפיכת�שירים�והקטרת�ו�,זריקה

ועיין�מה�שכתבנו�לעיל�.�הניח�בצריך�עיוןמקשן�ד�לקא�דעתךאבל�ס�.אימורים

 �.ז"הגרימ�אות�טז

�גמ)�יח �מפגלת', �אצבע �טבילת ��הקשה. �מפס"פי(�למלךהמשנה לי�וא

הולכה�שלא�ברגל�לאו��)ג"א�הכ"פ�,שם(דפוסק��ם"רמבהל�,)א"המוקדשין�ה

�,דדרכה�בכך�לאו�שמיה�הולכה�,וזורק�ואפילו�עומד�בצד�המזבח�,היא�ההולכ

ת�פשה�ותירץ.�ח�בקושיאיוהנ�,מפגלת�אצבע�תטביל)�ג"ז�ה"שם�פי(איך�פסק�

�מה�שאין�.כהולכה�הויפשיטא�ד�,היא�שלא�ברגל�הודהכא�דעיקר�המצ�,אמת

�א �המזבח �ליד �בעומד �בכךכשדר�ףכן �ל�,ה �לקים ��חכמיםהו קרא�דדלישנא

 .ה�כשאינה�ברגלדומשום�הכי�אינה�עבו�,היינו�ברגל�"והקריבו"

�גמ)�יט �משלמים', �הכל �וכו�וכי ��.'למדנו �אמתכתב �השפת �מצי, �נמי �דהכא

�בכל �פיגול �דיש �פנימיות �מחטאות �במתנה�תהמ�להוכיח �רק �ובשלמים נות

�ה�,הראשונה �דבר �דכל �פיומוכח �לידי �מביא .גולמעכב
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