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בס"ד ,כד כסלו התשע"א.

מסכת זבחים דף כא – דף כ ז

דףכאע"א

מחמתשהושההלבוקר,ולכךכלהיוםכשרלהקרבתו.

א(גמ' ,מהו לקדש ידיו ורגליו בכיור .הקשו המרומי שדה והקהילות יעקב

ה(תוס'ד"הכיוןששקעהואיןמעלהו,בתוה"ד,אינמיישלומרשהיהלהם

)סימן יז( ,היאך שייך למימר שיקדש בתוכו ,הא קידוש ידים ורגלים חשיב

מים בכלי שרת אחר כדי קידוש של תרומת הדשן .הקרן אורה ביאר

עבודה ובעי לעשותה בעמידה ובדרך שירות כמבואר לעיל )יט ,(:ואם כן

דבריהם ,דרק מה שנתקדש ביום והוצרך לשיקוע בשקיעת החמה נפסל

בעינן שיעמוד על הרצפה ולא יהא דבר חוצץ בינו לרצפה כדין עבודה

כשעלהמהשיקוע,אבל מיםשנתקדשובכלישרתבלילה איןחלבהם פסול

וכדלקמן )כו .(.והקהילותיעקבתירץ ,דהכאשאני ,דהכיורשהואהחציצה

עד עלות השחר ,ומשום הכי לא נפסלו המים כשמילאו הכלי שרת בלילה

מישך שייך למצות קידוש ,והחציצה עצמה היא לצורך השירות דקידוש,

בשביללקדשמהם לתרומתהדשן.ובשיטה מקובצת )אותיח( ביאר,דפסול

ומשוםהכיאינוחוצץ,וכסברתהתוס'להלן)כד(.ד"ההואיל.ובמרומישדה

עבודתלילההואגזירהדרבנןשמאיבואו לקדשממיכיוראף לעבודתיום,

תירץ ,דכלישרתכיוןשישבותכונתקידוש אינוחוצץ ,מהשאיןבכלישל

ולכךישלחלקדגזרודוקאעלמיכיורשהרגילותלקדשמהםלכלהעבודות

חולין.

ואיכאלמיחשלהכי,ולאעלמיםשבכלישרת.ועייןמהר"םשיף.

ב(גמ',ממנואמררחמנאולאבתוכו.כתבותוס'בחולין)קז(.ד"הדלאבשם

ו(בסוה"ד ,ולהאיפירושניחאהשתאוכו'.הקשההמהר"םשיף,האמבואר

בעל הלכות גדולות ,דמשמע ,שמצד "ורחצו" אין חסרון בכך שרוחץ בכלי,

בברייתא ,דלרבי בעי לשוב ולקדש ביום ,ולהאי פירושא אינו מובן אמאי

ואםכןלעניןנטילתידיםשלאנאמר"ממנו"ואינהאלאמדרבנן,ודאימועיל

צריךלקדששובביום.

בטובל ידיו בתוך הכלי .ובטור )אורח חיים סימן קנט סעיף ז'( פליג .והקרן

ז(רש"י ד"ה ולמחר אינו מקדש ,קסלקא דעתיך דאסור לקדש הימנו קאמר

אורה דחה ראית בעל הלכות גדולות מסוגיין ,דדוקא הכא דבעינן מים

שנפסל בשקיעת החמה לעבודת יום אלמא כולה כרבי חייא סבירא ליה.

מקודשים בכלי שרת איכא למימר דעדיף טפי לטבול ידיו ,דבהכי מתקיים

כתב בטהרת הקודש ,דרש"י היה צריך לבאר כך ,אף דלכאורה הוה קשיא

טפי טבילה בכלי שרת ,אבל לענין נטילת ידים לא אשכחן שיואיל טבילה

לרבייוחנןמהאדמעלהלעבודתלילה,והיינומשוםדהוהקשיאליהלרש"י,

בכלי.

דאים כאן קושיא כיון דאיכא למימר דדברי רבי יוחנן אלו נאמרו לרבי

ג(גמ' או דלמא אפילו בתוכו .כתב השפת אמת ,דלהאי גיסא בעינן לימר,

אליעזר ברבי שמעון לעיל )כ ,(.דלית ליה פסול לינה בקידוש ידים ורגלים,

ד"ממנו"מלמדדמאידמצרכינןלעיל)יט(:ששיעורהמיםשבכיורכדילקדש

והואהדיןבמים,ודבריוהכאלשיטתרבי,דלינהפוסלתבקידושוכןבמים,

בו ד' כהנים ,אין הכוונה לשיעור שיכולים לקדש על ידי הכנסת ידיהם

אמנםעתהדסלקאדעתךשנפסלולעבודתיום,עלכרחךדדבריוגםלשיטת

לתוכו,שהואשיעורמועט,אלאבשיעורשאפשרלקדשעלידינטילה.

רבי ,ואם כן קשיא דרבי יוחנן אדידיה .ועיין בשיטה מקובצת )אות ה'(

ד(רש"י ד"ה לאברים כאברים ,לקדש מהן לעבודת הקטר חלבים נפסלים

שביארקושיתהגמ'באופןאחר.

בעמוד השחר וכו' .ובד"ה מי כיור וכו' פירש דפיסול מי הכיור לפי זמן

ח(תוס' ד"ה מאי אין וכו' ,בתוה"ד ,ור' חייא בר יוסף לא גזר וסבירא ליה

העבודה שהקידוש צריך לה ,כגון עבודת דם שנפסל בבא הלילה עליהם,

דמעלהוכל שעהשירצהולאחיישינן דילמאפשע.כתבהצאןקדשים,דאף

ואםלאנשקעהכיורבבורלפנישקיעתהחמה ,נפסליםמימיולקדשלצורך

דנפסל מקידוש למתירים ,מכל מקום אין לאסור להעלותו ,כיון דבלאו הכי

עבודתיוםמחר ,אפילו שיקעוקודםעמודהשחרהעושהלינהבכלמקום,

בעי להעלותו קודם עלות השחר לקדש לתרומת הדשן ,ואז יפסל מקידוש

וכןאםשקעולפנישקיעתהחמהוהעלהובלילה ,כיוןשמצאוהלילהשעה

למתירים.

אחתחוץלבור ,נפסלומימיולעבודתהיום.וביאר החזון איש )סימןיטאות



מה( ,דדבר הנפסל בשקיעת החמה כיון שהוא נמצא בזמן שאינו ראוי

דףכאע"ב

להקרבה ,מיפסל,אבלפסוללינתעלותהשחר,אינומחמתשנמצאבאותה

ט(רש"י ד"ה איכא בינייהו גזירת שיקוע ,בסוה"ד ,ורבי חייא לא אסר ליה

שעה ,אלא  דאסרתו תורה מחמת ששהה מלהקטירו כל הלילה עד עלות

להעלותומשוםגזירתשיקועאלאדבהעלותונפסלמידלעבודתמתיר.כתב

השחר ,אבלאםיעלהועלהמזבחאיןפוסלתבולינה ,כמבואר לקמן )פז,(.

בטהרת הקודש ,דלרש"י ,גם לרבי חייא יש לאסור ההעלאה ,כיון דפוסל

ואףאםירד לאחרמיכן מעלהמזבח ,משום דחשיבכמושהוקטרולאנפסל

למתירים.ובצאןקדשיםכתבאיפכא,דאיןאיסורלהעלותו.

מסכת זבחים דף כא – דף כב
כד כסלו – כה כסלו התשע"א

י(תוס'ד"ההגה"האיכאבינייהוגזירתשיקוע,בתוה"ד ,וקשהאםכןאיכא

הדין,האאיןהמיםנפסליםבלינה.ותירץ,דמכלמקוםמצוהלשקעהכיור.

בינייהו טובא דלרבי יוחנן לילה אינה פוסלת ולרבי חייא פוסלת .ובטהרת

טז(רש"י ד"ה איכא בינייהו מצות שיקוע ,לרבי יוחנן מצות שיקוע מבערב

הקודש תירץ ,דעיקרתירוץ הגמ' לבאר לשון רבי יוחנן "שוב אינו מעלהו",

כדי שימצאנו משוקע וכו' .כתב העולת שלמה )בעמוד א' בתוס' ד"ה מאי(

דכוונתו שאין מעלהו משום גזירת שיקוע שמא ישכח להעלותו ,והמים

דמה שלא תירצו איכא בינייהו גזירת שיקוע כדלעיל ,היינו משום דברש"י

נפסלים רק בעלות השחר גם למתירים ,ואין כוונת הגמ' "איכא בינייהו"

לעיל ד"ה איכא בינייהו גזירת שיקוע מבואר ,דלרבי חייא בר יוסף דוקא

כשאר "איכא בינייהו" דאיתא בגמ' ,אלא לבאר החילוק בין לשונו של רבי

בגוונאדאיןחוששלפסולכיורלמתירים ,שרילהניחובלאשיקוע ,אבלאם

יוחנןללשונושלרביחייא.

יכול להיפסל למתירים יש לשקעו ,ולרבי יוחנן גזרו שישקע .ואם כן ,אם

יא(בא"ד ,לכך נראה לי גזירת שיקוע ואם לא שיקעו יהא פסול מדרבנן

הגמ' היתה מפרשת כך פלוגתא דרבי יוחנן ורב חסדא הכא ,איכא למימר

לעבודתדםמשוםלילהאפילושקעובעמודהשחרולרביחייאיהאפסולמן

דאף לרב חסדא צריך לשקע הכיור ,ואין הדבר נכון לדעתו ,דאין פסול אף

התורה .הקשה בטהרת הקודש ,הא בעלות השחר ודאי שקעו את הכיור,

למתיריםאלאבעלותהשחר.

ואם כן היאך שייך פסולא במים מדאורייתא ,הא מה שאין זריעה להקדש

יז(גמ',והאהוהגביניכרוז .כתבהחקנתן,דאמתניתיןגופה ליכא להקשות

להכשירהפסולהיינומדרבנןכדאיתא בפסחים )לד,(:ואףלרביחייאפסול

כן ,דאפשר דהשמעת הקול היתה ממילא ,ולא שעשו לכתחילה כן כדי

מדרבנן.

להשמיע קול ,אבל לסוגיין דעשו כן רק כדי להשמיע קול קשה ,הא הוה

יב(גמ',בשלמאלרבאדמוקיםלההיאכרביאלעזרברבישמעוןוכו'.הקשה

גביניכרוז.

הקרןאורה )בעמודא'(,דלכאורהאליבאדרבא נמי קשה ,דהאמהשמחויב

יח(גמ',כלכיור שאיןבוכדילקדשארבעהכהניםממנו .כתב השפתאמת

לקדש ידיו ורגליו ולא מהני קידוש דאתמול ,הוא משום דרבי יוחנן ראה

לעיל )יט ,(:דברש"י )שם( ד"ה שאין בו משמע ,דבעי כלי שמחזיק שיעור

דבריו של רבי אלעזר ברבי שמעון בקידש ידיו לתחילת עבודת היום ולא

קידוש ארבעה כהנים .וברמב"ם )פ"ה מביאת מקדש הי"ג( כתב ,דבעינן

בסוף העבודה ,וזה אינו אלא לענין קידוש הידים ,אבל מי הכיוראמאי לא

שיהיה בכלי מים בשיעור קידוש ארבעה כהנים בשעת הקידוש .וכן כתב

יפסלו בלינה .ותירץ ,דכיון דעמוד השחר אינו פוסל הקידוש ,הכי נמי לא

בזבח תודה )יג .מדפי הספר ד"ה כל כיור( .והוסיף ,דלא בעינן לה אלא

נפסליןמיכיור,וטעמא דאםקידשבסוףעבודהנפסלהקידושוצריךלקדש

בתחילת הקידוש אבל לאחר מכן אפשר לחסר ,עוד כתב ,דהאי דינא הוא

למחר,משום דתחילתעבודת יוםמילתאאחריתיהיא ,לעניןקידוששנלמד

רק לכתחילה .אבל המנחת חנוך )מצוה קו אות ט( כתב ,דאף בדיעבד

מקראד"בגשתם",דלגישהאחרתצריךלקדשמחדש,אבללעניןלינתהמים

עבודתופסולה.

ליכאלתנאיד"בגשתם",ומשוםהכיאינןנפסליםלרבייוחנן.

יט(גמ',כלהכליםמקדשים .כתבהרמב"ם )פ"המביאתמקדשה"י(,דמצוה

יג(גמ',מאישנאהתםדמשקעליהוכו'.הקשה השיטהמקובצת)אותב'(,

לקדש ממי הכיור ,ואם קידש מאחד מכלי השרת הרי זה כשר .וכן כתב

וכיתנאכרוכלאליזילוליתניכלהמעשיםהנעשיםבמקדש,הלאאינומונה

החנוך )מצוה קו( .אבל הרמב"ן על התורה )שמות פרק ל' פסוק יט( כתב,

אלא דין קידוש לתרומת הדשן .ועוד ,היכי סלקא דעתך דלא עביד שיקוע

דהכהןיכוללקדשלכתחילהמכלישרת.והוכיח ממתניתיןדיומא )פרקד'

בעמוד השחר אפילו לרבי ,דאם כן מתניתין לקמיה דבן קטין עשה מוכני

משנה ה'( שהכהן גדול היה מקדש ידיו ורגליו ביום הכיפורים מקיתון של

לכיורכדישלאיפסלומימיובלינה,אמאןתרמיה.לכךפירש,דלעולםידעי

זהב,ולרבייהודהכלהשנהנהגכן.

דמשקע ליה בעמוד השחר משום לינה ,אבל פריך מאי שנא התם דמשקע



ליה לאחר תרומת הדשן מיד משם גזירת שיקוע ,דאי לאו הכי חיישינן

דףכבע"א

דלמא אתי למיפשע כיון דזמןארוך הוא בלא שיקוע ,ומאי שנאהכא דלא

א(תוס' ד"ה בין שאין בה רביעית ,בסוה"ד ,והכא בדהוה ביה רביעית

משקעליהמידלאחרתרומתהדשןדאימשקעליה,אםכןהוהליהלפרש

מעיקרא .הקשו הטהרת הקודש והצאן קדשים ,לפי זה ,מה הקשתה הגמ',

מהשעושהאחרתרומתהדשןדכולהמלתאמדיןתרומתהדשןהיא,אבל

הא מצינן למימר שהיה בו מעיקרא כדי לקדש ארבעה כהנים .ובטהרת

אי לא משקע ליה מיד ניחא ,דמשום הכי לא הוזכר דאין זה זמן תרומת

הקודש תירץ ,דלישנא דברייתא "כל הכלים מקדשין וכו'" משמע דמיירי

הדשן,ולאנחיתלאורוייכלדיניהכיור.ועיין קרןאורה )בעמודא'(שביאר

שהכלי אינו מחזיק כלל שיעור רביעית ,ולכך אין לתרץ שהיה בו מתחילה

זאתבכוונתדברירש"י.

שיעור כדי לקדש ארבעה כהנים .ומה שכתבו התוס' דהוה ביה רביעית

יד(גמ' ,דמסלק ליה והדר משקע ליה .כתב הצאן קדשים ,דמבואר בתמיד

מעיקרא ,כוונתםשהמיםהיהבהםתחילהרביעיתבכליאחר,ולאחרמיכן

)כח (:דכשגמר הכהן לתרום הדשן היו הכהנים מקדשים ידיהם ורגליהם

נתןאתשיוריהמיםלאותוכלישאינומחזיקרביעית.

לסילוק שיירי המערכה וסידורה ,ולכך אין כוונת הגמ' שמיד כשגמר הכהן

ב(רש"י ד"הבקודחבתוכו ,קודחדופנושלכיורותוחבבתוכוכליקטן וכו'.

לקדש לתרומת הדשן שיקע את הכיור ,אלא דשיקעו אותו רק לאחר

כתבבזבחתודה )יג.מדפיהספר( ,דדעתרש"ידאףבגוונאשאין חיבור בין

שהכהניםקידשוידיהםלהעלותהאפרמהמערכהלתפוח.

המיםשבכליהקטןלמיםשהכיור,עצםמהשהכליתחובבכיורחשיבכחלק

טו(רש"י ד"ה ומשני אין צריך לחזור ולקדש ,קאמר וכו' ואשמועינן דאין

מהכיור.אמנם בחידושיהגרי"ז כתב)לעילכא,(:דצריךלחבור המיםואותו

לינה מועלת בקידוש וכדרבי אלעזר .הקשה החק נתן ,לרבי אלעזר ברבי

חיבור מהנילצרףלשיעורארבעהכהנים,וכןאםאיןבכיורשיעורארבעה

שמעוןאמאיאמררבייוחנן"כיורשלאשקעו",דמשמעדישלשקעומעיקר

כהניםמועילצירוףהמיםשבכליהקטןלהכשירו.

ב

מסכת זבחים דף כב
כה כסלו התשע"א

ג(בא"ד ,שם .הקשה הזבח תודה ,מהא דאיתא בתוספתא דידים )פרק ב'

לאוהכיהאאיןשייךטבילהבדבריבש.ובקרןאורההסתפק,האםחשיבי

אות א( ,דהכהנים מקדשים במקדש ידיהם עד הפרק ורגליהם עד הסובך,

כמים גם לענין הכשר זרעים לקבלת טומאה ,וכן פת שנילושה בהם ,האם

ושיעור פחות מרביעית לא מספיק לכך .ותירץ ,דצריך למלאות שוב הכלי

תיחשבלחםלעניןהמוציא.ועייןבחידושיהגרי"ז.

וליטול,עדשישליםהקידוש.

יב(רש"יד"הלמעוטינתןסאהונטלסאה,בתוה"ד,פעמיםדמעליןכיצדהיו

ד(תוס' ד"ה והא ממנואמר רחמנא ,פירש בקונטרס דאמתניתין וכו' .תירץ

וכו' דלא חשיבא שיעורא זוטרא דרביעית לבטלינהו .הקשה השפת אמת,

השפת אמת ,דמה שהכהן גדול מקדש ידיו ורגליו מכלי שרת ,היינו בשאר

הרי לענין ביטולברובלאמצינןחילוקבין רב למועט,ואמאיהכאיששנוי

קידושיםשמוטליםעליובהחלפתהבגדיםאףשכברקידשידיוורגליו,ואינם

ביןשיעוררביעיתלארבעיםסאה.ועוד,מהגדרהשיעורהראוילביטול,הרי

מעכבין ,הלכך מועיל לקדש מכלי שרת ,ועיין באבן האזל )פ"ה מביאת

דיןכיורשוהלמקוה,ונמצאששיעורכדילקדשארבעהכהניםמועיללבטל,

מקדשה"י(.

ומדוענשתנהדיןרביעית.

ה(תוס'ד"הקודחמתוכו,פירוששנוטלממימיובכליקטןוכשירהוכו'.כתב

יג(תוס' ד"ה נתן סאה כשר ,במי פירות מיירי וכו' .כתב הרמב"ם )פ"ד

הקרןאורהלעיל)כא ,(:דלדברי התוס'לעילד"הבין,דלאניחאלהולמימר

ממקואות ה"ז( ,דמיירי במים שאובים ,ומקוה שיש בו ארבעים סאה שנתן

דקידושקילמנטילת ידים,צריךלומר דכשירהבכהאגוונא כיוןדבאמשירי

לתוכו מים שאובים ונטל כנגדם ממי המקוה אינו כשר אלא עד רובו ,וכן

טהרה.

כתבוהרשב"םבבבאבתרא)סו(.ד"הומתמהגמ'.ורבינוגרשום)שם(.

ו(גמ' ,ירחצו לרבות כלי שרת .כתב הרמב"ם )פ"ה מביאת מקדש הי"א(,

יד(גמ',אמררבאסיאמררבי יוחנןעדרובו .כתבותוס' ביבמות )פב (:ד"ה

דבכל כלי הקדש מקדשים בין שיש בו רביעית בין שאין בו כדי רביעית.

אמררבי יוחנן,דמהכאאיכאלמילףדלאאמרינןקמאקמאבטיללהכשיר,

והקשה הראב"ד )שם( ,דמסוגיין מוכח דבעי קודח מתוכו שיש בו לקדש

אףבגוונאדאיכארובמןהאיסור,אלאאמרינןדאםהאיסוררובהתערובת,

ממנו ארבעה כהנים .וביאר הכסף משנה )שם( ,דהרמב"ם סבר כתוס' ד"ה

אסורהכולה.

קודח ,שהמים כשרים לקידוש כיון שבאים מכלי גדול ,והרמב"ם פסק )שם

טו(רש"יד"האםקדחרביעית ,בדופן המקוהוהמים נמשכיןשם ואףעל פי

הלכהיג(,שצריךשיעורכדילקדשארבעהכהניםלכךלאחששלפרשזאת.

שנתמעטוהמיםואיןמעורביןמי המקוהבאותהקדיחה.כתבהצאןקדשים,

וכןכתבהמהר"יקורקוס.

דעיקר מה שגזרו ואסרו טבילה ברביעית כמבואר בנזיר )לח ,(.היינו שמא

ז(גמ',איהכיחולנמי.הקשההטהרתהקודש,האמפורשבקראשמותפ"ל

יטבלובמיםשבכלי,אבלהכאשהרביעיתהיתהחלקמהמקוהלאגזרינן.

כו("ומשחתאתהכיור",שהכיורצריך משיחה לקדשו,מהיכאסלקאדעתין

טז(רש"י ד"ה מאי קל וכו' ,והכי קאמר קל וחומר וכו' .הקשההקרןאורה,

להכשירכלי חול.ותירץ,דמאחרדאין כלישרתמקדשאלאדברשנתייחד

להווה אמינא ,אמאי נצרך הקל וחומר ,הא פשיטא דגם מים חיים ראויים

לו ,ובברייתא מבואר דכל הכלים מקדשים ,והרי לא נמשחו ונתקדשו

לכיור.ותירץ,דבהווה אמינא נמי ידענושהלימודעלמיכיור,אלאדסלקא

לקידוש ידים ורגלים ,הלכך הוו ככלי חול לענין קידוש ,ואם כן נימא דאף

דעתא דגמ' דהקל וחומר הוא מחמת המים חיים ,ודחתה שהוא משום

כליחולכשריםלקידוש.

הקדושה שבהן,והוצרךהקלוחומרלמילףדשרילהדיחבכיוראףדהו מים

ח(גמ' ,מקל וחומר מכנו .הקשה בחידושי הגרי"ז )בדף כא ,(:לשיטת תוס'

קדושים.

ד"ה בקודח דמפרשי ,דכל השקלא וטריא אם מעשה הרחיצה יכול להיות

יז(רש"י ד"ה והא תנא דבי שמואל ,לא ידענא אהיכא קאי ומיהו שמעינן

מכליחול,אבל דוקאלאחרשימלאבומיםמן הכיור ,כדרך שאפשרלקדש

מינה דהיכא דכתיב מים סתמא אין מי כיור כשרים לו .אבל רש"י בדברי

בכליקטןאםממלאבומןהכיור,אםכן,היאךילפינןקלוחומרמכנו,דלמא

הימים )ב' פרק ד' פסוק ו'( ד"ה את כתב ,שהיו מדיחים את הקרביים במי

האדכנואינומקדשהיינולענין קידושהמים,אבללמעשההרחיצהאףכנו

הכיור .וכן הרמב"ם )פ"ו ממעשה הקרבנות ה"ו( לא הזכיר שמי הכיור

מהני.

פסולים להדחת הקרביים .וכתב השפת אמת ,דהברייתא לא נשנתה לענין

ט(תוס' ד"ה רביעית אינו משלים ,פירש הקונטרס לרביעית לנטילת ידים

רחיצת הקרביים ,אלא הגמ' הוכיחה מהברייתא דאיכא דוכתי שמי הכיור

וקצת תימה וכו' .ביאר הצאן קדשים ,דקשיא לתוס' אמאי יהיהדין נטילת

בשל קדושתם פסולים ,ולכך אין קל וחומר מקדושת המים ,ובהכרח מיירי

ידיםלאכילהחמירמדיןקידושידיםורגליםלעבודהבמקדש,וכןקשהלומר

במיםחוליןשהםמיםחיים.

דדיןנטילתידיםמדרבנןחמירמטבילהבמקוהדמדאורייתא.



י(תוס' ד"ה למעוטי ,אף על גב דמשלים למקוה וכו' .הקשה הקרן אורה,

דףכבע"ב

בשלמאלעניןמקוההטיט משליםהשיעור ,כיון דהארבעיםסאהאינואלא

יח(גמ' ,רבי ישמעאל אומר מי מעין הם .כתב השפת אמת ,דלא נתפרש

שיעור בכשרות המקוה ,אבל שיעור כדי לקדש ארבעה כהנים ,הינו

טעמודרביישמעאל,ובסוטה)טו(:איכאצדשרביישמעאליליףמגזירהשוה

האפשרות בפועל לקדש ממנו ארבעה כהנים ,והיאך יועיל טיט להשלים

"מיסוטהמימצורע",ומיסוטההםמיהכיור,אבללמסקנאלאיליףמהא.

לשיעורהאאיןמקדשיןבטיט.ועייןבאבןהאזל)פ"המביאתמקדשהי"ב(.

יט(תוס'ד"הערל,מפרשרבינו שלמהבכלמקום שמתואחיו מחמת מילה.

יא(גמ' ,כל שתחילת ברייתו מן המים מטבילין בו .וכן פסק השולחן ערוך

הטורי אבןבחגיגה )ד (:כתבדטעמושלרש"י,משוםדאדםשלאמלבמזיד,

)יורה דעה סימן ר"א סעיף לג( .וכתב הרמ"א )שם( ,דמיירי בריסקן .וכן

פסול משום מומר ומשום "בן נכר" ,מה שאין כן במתו אחיו מחמת מילה,

הכריח החזון איש )ליקוטים למסכתות זבחים מנחות סימן א אות ה'( ,דאי

כיוןשהואאנוס.

ג

מסכת זבחים דף כב – דף כג
כה כסלו – כו כסלו התשע"א

כ(בסוה"ד ,ורבינו תם מפרש דמומר לערלות וכו' .ובתוס' בחגיגה )ד (:ד"ה

כז(גמ',כהןשנטמאבמתאינודיןשאינומרצה.כתבהקרןאורה,דלאאתי

דמרבה ,הוסיפו ,דמתואחיו מחמתמילהחשיבאנוס .ובקובץהערות)סימן

ריש לקיש אלא לחלוק שאין אומרים מתוך שמרצה בציבור מרצה נמי

מח ,יט( ,הביא בשם חידושי הרשב"א )ריש פרק הערל( ,שכתב בשם ר"ת,

ביחיד,אבל מודההואשדיןטומאתשרץהותרהבציבור ,תלויאם שוחטים

דערל שמתו אחיו מחמת מילה הוי כערלות שלא בזמנה ,ומותר לאכול

וזורקים על טמא שרץ ,דלסוברים ששוחטים וזורקים לא הותרה טומאה

בתרומה .וביאר ,דלפי דבריו ,על כרחך בעינן למימר דליכא למצות מילה

בציבור .אבל החזון איש )סימן ד' אות ה'( כתב ,דלריש לקיש כל הטמאים

כללבמקוםפיקוחנפש,ואינוכמואנוס,דבודאימודהר"תדאםאיןלוסכין

כשרים לעבודה בקרבן ציבור שקרב בטומאה ,בין טמאי מתים בין טמאי

למולאתעצמו,דאסורבתרומה.והוסיףדאפשרדבהאפליגי,דרש"יותוס'

שרץ.

סברידאינואלאכאנוס,ומשוםהכיאסורבתרומה..



כא(גמ',שנתנכרומעשיולאביושבשמים.כתבהרמב"ם)פ"טמביאתמקדש

דףכגע"א

הי"ד(,דהיינועובדעבודהזרה.ובחזוןאיש)יורהדעהסימןב'אותיח(כתב,

א(גמ' ,מקום שנטמאו בעלים במת וכו' .הקשה השיטה מקובצת )אות ג'(,

דגםמחללשבתכלזמןשלאשבבתשובהאינוברעבודהבמקדש.

נימא דיו לבא מן הדין להיות כנידון בסוף דינא ,מה בעלים לכתחילה לא

כב(תוס' ד"ה משום דאין ליבו לשמים ,אפילו שב בשעת עבודה וכו' .כתב

מרצה אבל בדיעבד מרצה ,אף כהן בדיעבד מרצה ,עיין שם מה שתירץ.

הטהרת הקודש ,דהגמ' לא יכלה לעשות צריכותא שפסול ערל לב אפילו

והטהרת הקודש תירץ ,דאף דלזקני דרום למצוה בעי שהאדם יהיה ראוי

בגוונאדנתנכרפעם אחתנפסללעולם,אבלערלבשרשמל כשרלעבודה.

לאכילה ,ולכך גם כשנתקבל דם קרבן של טמא כל זמן שלא נזרק אכתי

משוםדבמנחות)קט(.פליגיבה,ותוס'כתבואליבאדהלכתא.

איכא מצוה להביא תחתיו פסח שני בטהרה ,והא דשנינו במתניתין לעיל

כג(גמ' ,טמא שרץ שאינו טעון הזאה שלישי ושביעי אינו דין שמרצה.

)טו (:שבהתקבל הדם על ידי פסולי עבודה פסול ,היינו דלכתחילה אין

הקשה הטהרת הקודש ,דאיכא למידחי מה לשרץ שכן מטמא בכעדשה

לזורקו ,ואמרו זקני דרום דהיינו בטמא שרץ ולא בטמא מת ,ולכך שפיר

תאמרבטמאמתשאינומטמאבכעדשה.ותירץ,דבלאוהכיהגמ'הוצרכה

מקשההגמ'דנילףבקלוחומרדגםבטמאמתלכתחילהאיןלזרוקהדם.

לשנויי דמכפרים כמתכפרים ,דאי לאו הכי יקשה עלייהו מקרא ד"קדושים

ב(גמ',האמרתשוחטיןוזורקיןעלטמאשרץ.הקשההחמדתדניאל,האאף

יהיו ולא יחללו" דדרשינן מיניה לעיל )יז (.דטבול יום מחלל עבודתו ,והאי

לענין טומאת שרץ קשיא אזקני דרום ,דהא בטומאת שרץ אין הציץ מרצה

קראבטמאמתכתיב,ואםכןאיךאפשרדטמאמתאינומחלל,אבללאחר

על טומאת הגוף וכל שכן בטומאת מת ,ומוכח שאין טמאי מתים משלחים

שהביאה הגמ' שהוקשו מכפרים למתכפרים לא קשיא מידי ,שהרי המקור

קרבנותיהם .ותירץ ,דהא דטמאמת משלח קרבנותיו היינו משום שטומאת

הוא מההיקש בין מכפרים למתכפרים ,ולענין מתכפרים מובן החילוק כיון

מת הותרה בציבור ,ולכך ליכא למילף מציץ ,דכיון שטומאת מת הותרה

שביוםהשביעיאיןצורךבדחיתהטומאהדהאאפשרלעשותובטהרה.

בציבור ,אפשר שגם ביחיד טמא מת כשר ,ולא דמי לטומאת שרץ דלא

כד(גמ'מכפריןכמתכפריןוכו'אףמכפריןטמאמתאיןטמאשרץלא.כתב

הותרהבציבור.

בחידושיהגרי"ז דבפשטותנראהדההיקשהוא ,משוםדקראדמתכפריןעל

ג(גמ' ,כגון שנטמא כהן בשרץ .הקשה הטהרת הקודש ,הא בסמוך מבואר

כרחין מיירי דוקא בטומאת מת ,דבטומאת שרץ זורקין עליו דהא ראוי

שאיןהציץמרצהאלאבפסולשישלוכשרותבמקוםאחר,ומהשמרצהעל

לאכילה בערב,ולהכימקשינןדוקאמכפריןטמאימת .ולפיזהבעינןלמימר

פסול טומאה היינו מפני שיש לו היתר בציבור ,ואם כן לזקני דרום שלא

שלאתהאנפקאמינאלעניןמכפריןאיאייריביוםשביעי ,אולשארימים,

הותרהטומאתשרץבציבור,היאךמועילבהריצויהציץ.

כיוןאותוחילוקשייך דווקא לעניןמתכפרין ,ותמהעלתוס'ד"האבלטמא

ד(רש"יד"הכגוןשנטמאהכהןבשרץ,בתוה"ד ,ותנןנזירועושהפסחוהוא

מת ,שכתבופירושקודםשביעימרצהאפילובקרבןיחידעלידיציץמתוך

הדין לכל קרבנות יחיד .הקשה העולת שלמה ,הא סוגיין מיירי בדעת זקני

שמרצהבלאציץ,והיינולעניןמכפרין.

דרום ,ולדעתם טומאת שרץ לא הותרה אפילו בציבור ,כמו שכתב רש"י

כה(גמ',מתכפריןטמאמתאיןטמאשרץלא.וכןפסקהרמב"ם)פ"זמקרבן

לעיל)כב(:ד"האלאסברי.

פסחה"א(.והקשההלחםמשנה)פ"זמקרבןפסחה"ח(,דהרמב"ם)שם(פסק

ה(גמ',נטמאטומאתהתהוםהציץמרצה.כתבוהאורשמח)פ"ומקרבןפסח

דכשהפסח קרב בטומאה אוכלים ממנו גם טמאי שרץ ,וקשה מאי שנא

הי"ב(והמקדשדוד )קונטרסה'אותב'( ,דבגונאשהוכשרהקרבןמשום דין

מעשיית הפסח שטמא שרץ לא הותר .ותירץ ,דמה שלא הותרה טומאת

טומאת התהום ,ונודע לו אסור באכילה ,משום דבדין טומאת התהום

שרץ בציבור ,היינו משום שאין צורך בדחיית הטומאה כיון שהם יכולים

נתחדשדכלזמןשלא נודעלומאותהטומאהאינוטמא.אמנם החזוןאיש

לטבול ולאכול בערב וישלחו קרבנם ביד טהורים ,אבל אינו משום חומרת

)נשיםסימןקלטאותיד(נסתפק,דאפשר שמועילהיתרטומאת התהוםאף

הטומאה,ואם כןבגוונא דהקרבןקרבבטומאהכברנדחתההטומאהושרי

להכשירלאכילה לאחרשנודעלו,ואםאכלונודעלולאחראכילתו ,בודאי

לאכול.

מועיל ההיתר ,שאין אכילתו נחשבת בטומאת הגוף ,אלא אכילת מצוה.

כו(גמ' ,ומה במקום דנטמאו בעלים בשרץ משלחין קרבנתיהן .הקשה

ועייןבחידושיהגרי"זשהאריך.

הטהרת הקודש ,אמאי לא עביד ריש לקיש קל וחומר בפשיטות כדלעיל

ו(גמ' ,למעוטי מאי לאו למעוטי טומאת התהום דשרץ .הקשה הטהרת

בסמוך ,ולימא,ומה טמאשרץשאינוטעוןהזאתשלישיושביעיאינו מרצה,

הקודש,אמאילאתתפרשמתניתיןבטומאתהכהן,ומאידשנינןשאיןמרצה

טמאמתשטעוןהזאתשלישיושביעילאכלשכןשאינומרצה.

על טומאתהגוףהיינו בטמאמתבשביעישלו ,שבומודים זקנידרוםשאינו

ד

מסכת זבחים דף כג
כו כסלו התשע"א

מרצה ,וכמו שכתבו התוס' לעיל )כב (:ד"ה אכל ,דכיון דשוחטים וזורקים

בטומאתכהןלאהוכשרההעבודה.ותירץ,דכונתולייישבקושיתתוס'ד"ה

עליו לא הותר בציבור .ובעולת שלמה תירץ ,דדין טמא מת ביום השביעי

אלו,אמאילאפירשה הגמ' דמייריבטומאת הדם,לכךפירש ,דכיון דהתנא

שוהלדיןטמאשרץ,וכמושטמאשרץלאמרצה בטומאת התהום,כןטמא

תלהאתהדברבמהשטומאההותרה מכללה,משמעדבכלגוונישהותרה

מתביוםהשביעי.

בציבורמרצהביחיד,והיינונמיבבעלים.ועייןעולתשלמה.

ז(תוס'ד"הלאלמעוטיטומאתהתהוםדזיבה ,ואם תאמרמכל מקוםקשיא

יד(תוס' ד"ה לאו כגון שנטמאו בעלים במת ,בסוה"ד ,וי"ל דסבירא ליה

ברייתא דרביחייאוכו'.הקשהבחידושיהגרי"ז,האישכמהחילוקידינים

להאי לישנא וכו' .הטהרת הקודש ביאר תירוצם ,דקרא ד"לרצון להם"

בין טומאהידועה לטומאתהתהוםאפילולזקנידרום,דהאבטומאהידועה

דדרשינן מיניה דציץ מרצה על פסול שהוא לרצון במקום אחר כמבואר

לא מהני לזקני דרום אלא בדיעבד ,אבל למצוה נדחה לפסח שני ,וטומאת

בתוס' ד"ה הא ,משמע שכל פסול שהוכשר במקום אחר והוא לרצון בלא

התהום שרי אפילו לכתחילה לאחר שחיטה כמבואר בפסחים )פ .(:ועוד,

ריצויהציץ,הציץירצהעליו,אםכןלאשייךלומרשדםהותרביחידמכח

דבכהן בטומאה ידועה לא מהני אלא בדיעבד ,אבל איסורא איכא ,ומדין

שהותר בציבור ,כיון שאפשר שהותר בציבור משום הציץ ,ורק מהא

טומאתהתהוםשריאףלכתחילה,ועייןשםמהשביארבקושייתהתוס'.

דהותרה טומאת בעלים למיכל בטומאה שאין ציץ מרצה עליה ,הביאו

ח(בא"ד,ותירץהרבחייםדמייריבמתבשביעיוהויכטומאתשרץדשוחטין

ראיה.

וזורקיןולאמרצימשום דמכפריןכמתכפרין.הקשה החזון איש)זבחיםסימן

טו(גמ',ובמאיאיבנזיר.כתבהמהר"םשיף,דודאיקשיאנמימנזירלרמיבר

ח( ,היאך משכחת לטומאת התהום בטמא מת ביום השביעי ,הא אם היזו

חמא ,דהרי הוא פירש )בעמוד א'( שציץ מרצה על טומאת דם ולא על

עליו ביום השלישי והשביעי ,ודאי הוא יודע מטומאתו ואינה טומאת

טומאת גוף לענין טומאת מת ,ומשמע ,שבטומאת גוף אין מרצה בין בנזיר

התהום ,ואם לא היזו לא חשיב יום השביעי דבלי הזאה ביום השלישי

ביןבפסח,אלאדהגמ' דנהמעיקראבדבריהברייתא ,ולאחרמיכןהקשתה

והשביעי אינו נטהר בשביעי .ותירץ ,דמיירי בהסיח דעתו משמירת גופו,

עלרמיברחמא.

דבהאי גוונא טעון הזאת שלישי ושביעי כמבואר לקמן )צט ,(.אבל עבודתו

טז(גמ',תנורבנןלעמדלשרתמצוה.הקשותוס'לעיל)טז(.ד"המיושב,הא

כשרהבדיעבדאםעבדבהיסחהדעת,כלשהואבחזקתטהרה.

אסורלישבבעזרהכדאמר ביומא)כה(.איןישיבה בעזרהאלאלמלכיבית

ט(גמ',דרמיברחמאודאיפליגא.הקשההמהר"םשיף,דלמאפליגאזקני

דוד.ותרצו,דשמאאיןאיסורו מדאורייתא.אמנם רש"ילקמן)כה (.ד"האין

דרוםוסוברשאיןשוחטיןוזורקיןעלטמאשרץ,ואםכןמתניתיןשהציץאינו

כתב,דהוימדאורייתאמ"לעמודלשרת".וכןמשמע ברמב"ם)ספרהמצוות,

מרצה על טומאת הגוף ,איירא בטומאת השרץ של הבעלים ,ובכך הותרה

עשיןכא(.

טומאת התהום ,והא דמבואר בברייתא דרבי חייא שאין הציץ מרצה אלא

יז(גמ' ,אר"נ לעמוד לשרת לעמידה בחרתיו ,פירש"י בד"ה לא לישיבה,

עלטומאתמת ,אתי למעוטיזיבה.ותירץ,דאינומסתברשטמאשרץשיכול

ותוס' ד"ה אימא מה ,בתוה"ד ,דהכהן היושב הוי זר .והקשה השפת אמת,

לאכול בערב ,אינו משלח קרבנו להקרבה ,וטמא מת החמור שלא יכול

אםכן למהלי בברייתאב'קראילעכב ,האבלאוהכי פסולדהויזר ,ודוחק

לאכולבערב,יכוללשלחקרבנו.

לומר דרב נחמן לא ידע להאי ברייתא ,עוד הביא דהרמ"ה בסנהדרין )פג(.



הקשה דאם נפסלו משום זרות היאך נתמעטו ממיתה מב' כתובין ,הא זר

דףכגע"ב

בהדיא כתיב ביה מיתה ,ותו הקשה ,דאם כן מחוסר בגדים שפסולו משום

י(תוס' ד"ה הא אינו נושא וכו' ,בסוה"ד ,משמע דאי לאו ק"ו הוה אמינא

זרות נמי לא נילף לחייב מיתה מהאי טעמא ,והרי אחד מהכתובים שאין

דאפי' פסולא ליכא א"כ במנחת כהנים ובמנחת נסכים דליכא ק"ו וכו'.

מלמדין הוא מחוסר בגדים   .אמנם רש"י עצמו לקמן )כד (.בד"ה שני

הקשה בחידושי הגרע"א ,הא לא דמי ,דלענין חטאות הפנמיות לולי הקל

כתובין,הקשהכןונשארבקושיא,וכתבהשפתאמת,שנראהשגםרש"יחזר

וחומר הווה אמינא דליכא פיגול ,בין לחיוב בין לפסול ,הלכך הוצרך הקל

בוולכןפירשבד"ה אימאוכו',הקושיאדגמ'דנילףבמהמצינומזרואמנם

וחומר משלמים למילף דאיכא פסול במחשבת פיגול ,אבל מנחה שקמצה

כן כן פי' הרמ"ה שם .אמנם עדיין צריך עיון משמעות הילפותא דלעמידה

במחשבת פיגול בודאי נתפגלה ,אלא דהאוכל מהקומץ עצמואינו חייב על

בחרתיו ולא לישיבה ,ועיין בצאן קדשים בקרן אורה ובמרומי שדה .ועיין

אכילתפיגול,כיוןדהואמתירעצמו.

באותהבאה.

יא(רש"י ד"ה אילימא טומאת שרץ ,מתוקמא בכהן .הקשה הקדשי דוד,

א(תוס'ד"האימאמהזר.בתוה"ד,ונראהדפריךמשוםדדרשינןוכו'אלא

דלכאורהכחהמתכפריםגדולמהמכפרים,דהריבטומאתשרץלבעליםשרי

למימראדלאילפינןמיתהמהאדקרי'רחמנאזר .הקשההמרומישדה ,אם

לכתחילהלשלוחלהקריב,ובכהןכשררקבדיעבד,ואםכןלרמיברחמאכל

כןהיאךאמרההגמ'דשתויי ייןהווישלישי,האאינוזר,ורקמגזירהשוה

שכןבטמאמתשהותרבציבור.ותירץ,דאיןהכינמי,ובבעליםהתירולשלח

הוי לן למילף ,ומאי שייטיה ליושב .ואדרבא מהכא נראה מוכח כרש"י

קרבנםמשוםשאינםעושיםבטומאה,מהשאינובכהןשעובדבטומאה.

דפירש) ,עיין באות הקודמת( דנגמר במה מצינו מזר .ועל מהשהקשו תוס'

יב(גמ',לאוכגוןשנטמאובעליםבמת .הקשההקרןאורה,מאיקושיא ,הא

דאם כן ערל ויושב נמי יקשו שנלמד לחייב מיתה בבנין אב ,כתב דאינו

ודאיאיכאמתניתיןדלאכזקנידרוםוכמבוארבתוס'לעיל)כב(.ד"הזקני.

קשה,דערלגמראגמירילה,ואונןהותרמכללו.

יג(רש"יד"הלאוכגוןשנטמאובעלים במת,בתמיהומילאאייריבטומאת

יח(גמ' ,אבל ערל אונן יושב אינן במיתה אלא באזהרה .כתב רש"י

בעלים וקתני משלחין .הקשה הטהרת הקודש ,הרי לרמי בר חמא אפילו

בסנהדרין )פד (.ד"ה לא יבוא ,דאין ערל חייב מלקות משום דמבואר לעיל

ה

מסכת זבחים דף כג – דף כד
כו כסלו – כז כסלו התשע"א

)יח (:דאזהרתו מדברי קבלה .אבל הרמב"ם )פ"ו מביאת מקדש ה"ח( כתב,

ומשמעדחדטעמאהואוכביאורהגרי"ז.ועייןבברכייוסף)אורחחייםסימן

דלוקה כזר .ובערוך לנר בסנהדרין )שם( ביאר ,דלדעת הרמב"ם גילתה

עדסעיףה'(.

ההלכהלמשהמסינישהערלכזר,וממילאחייבמלקותכזרששימש.

ז(גמ',אבלרגלואחתעלהאבן.כתבותוס'בשבת)צג(:ד"היכול,דאףדמין



במינו אינו חוצץ .מכל מקום ,כיון דלא מבטל את האבן שם מחמת שבני

דףכדע"א

אדםנתקליםבה,חוצצת.ועייןקרןאורה.

ב(רש"י ד"ה הואיל ורצפה מקדשת ,לעמוד לשרת .הקשה בטהרת הקודש,

ח(גמ',רואיןכלשאילו ינטלהכליותנטלהאבןיכוללעמודעלרגלואחת.

דלמאקידושהרצפהנצרךלענין הקטרה אולהעמידהמזבח עליה כדלקמן

מבוארבשבת )צג,(:דאף שהאבןמסייעתלעמידתו,מסייע איןבוממש אם

)ס .(.ותירץ ,שיש להגיה בדברי רש"י דכתיב לעמוד לשרת ,והוא הפסוק

בלאוהכיהיההדבר מתקיים.וכתבהנתיבותהקודש,דאף שמבואר בתוס'

בדברים)פרקי'פסוקח'(דילפינן מיניה לקמן)כו(.לפסולעומדבחוץבעת

ד"ההואיל,דהרצפהמקדשתאתהכהןאיןהדיןלקדשאתכפותהרגלים,

קבלתהדם,דמשמעותלשוןהפסוקדצריךלעמודעלרצפתהעזרה.

אלאישדיןשכחהעמידהשלהכהןיהיהעלהעזרה.ולכךאםיכוללעמוד

ג(תוס' ד"ה הואיל ,בסוה"ד ,ומה שפירש בקונטרס שקידשה בשתי תודות

על רגלו שעל הארץ הרצפה מקדשתו .ולפי מה שביאר הברה נמי קושית

וכו'.בטהרתהקודש תירץ,דרש"י סברדלקידושאוירהעזרההוצרכושיירי

השפתאמת )ד"המהכלישרת(מהאדבכהאיגוונאבבגדיםאףדעובדביד

המנחה ,אבל לקידוש רצפת העזרה כדי שיוכל הכהן לעמוד עליה ולעבוד,

ימין,גםהשמאלצריךלהיותמלובשבבגדיכהונה.

סגיבקידושבתודות,ודודקידשרקאתהרצפה,ושלמההואשקידשהאויר.

ט(גמ',רצפהעליונהקדיש .כתבהחזוןאיש)זבחיםסימןה'אותב'(,דגדר

ובשפת אמת ביאר דלרש"י ,רמי בר חמא לא פליג אמתניתא אלא מוסיף

הקידוש הוא שהמקום ראוי לבנות שם את העזרה ,אבל אף אם לא בנו

דבעינן נמי שיירי מנחה .ורש"י לקמן )נו ,וס (.נמי כתב שמתקדשת בשיירי

אכתייקדשהמקום.והגמראדנה ,האםדודקידשכדישהמקוםיהיהראוי

מנחה .ובהרצביתירץ ,שבימידודהיומותרותהבמות ,ומשוםהכי לרש"י

לעבודהכשיבנושםרצפה,אוקידששיוכללעבודאףבלארצפה.

לא קידשו בשיירי מנחה ,דאינה נפסלת ביוצא ,דהא בעינן לקדש בדבר

י(גמ',ותיבעילךכלהעזרהכולה.ביארהחזוןאיש)זבחיםסימןה'אותב'(,

דבעינןלמחיצות.

דאףדאיןזהשכיח,מכלמקוםהוהליהלהסתפקאםרצפהמעכבתאילאו,

ד(גמ',מהכלישרתלא יהאדברחוצץוכו' .כתבבזבחתודה )דףיד :מדפי

שאם דוד קידש את הקרקע עבודה כשרה אף בלא רצפה ,ואי לאו ,בעינן

הספר(,דבשחיטהאףאםעמדעלגביאבןכשירה.

לבנותרצפה.

ה(רש"י ד"ה וכלי שרת מקדשין ,כדכתיב וימשחם ויקדש אותם .הקשה

יא(גמ' ,ורבי שמעון ממה נפשך אי אית ליה גזירה שוה .הקשה העולת

השפתאמת,דמשמעמרש"ידאייריבכלישרתכפשוטו,ואםכןישלהקשות

שלמה ,הא מוכח דרבי שמעון יליף הגזירה שוה ,דאי לאו הכי אמאי לגבי

דדוקא בכלי שרת בעינן שלא יחצוץ שנאמר "ולקח" דהיינו בעצמו ,אבל

נתינה מודהדבעי ימיןולאפליגאלאלענין הלקיחה.ותירץ,דבאמתיכלה

עמידהבעזרהמניןשישבהחסרוןחציצה] .אמנםעייןסוכה לז.בתוס'ד"ה

הגמ'להקשותנמיהכיאלאדנקטהקושיאאחת.

דבעינן[ובמאיריבשבת)יט(:מבואר,דהרצפהגופאחשיבאכלישרתואסור

יב(גמ',אמרליהרבסמאוכו' .הקשה בספרדםזבחים,לרבנןדרבישמעון

לחצוץבינהרגליהכהןכמושאיןלחצוץביןידיהכהןלכלי.

דסבירא להו דאצבע קאי נמי על "ולקח" והוי כאילו כתיב בקרא "ולקח

ו(גמ',אבלחבירודאדםהואאימאלאצריכא .הקשה הצאןקדשים,אמאי

באצבע",מנאלהודיכוללקבלאתהדםבכלהיד,דילמאאינורשאילקבל

לאשנההתנארקרגליחברווכלשכןרגליבהמה.ותירץ,דאיכאגריעותא

אלא באצבע גרידא על ידי שיעשה אוזן לשפת המזרק .עוד הקשה ,דכיון

ברגליחברודאינומבטלרגליותחתיוכמבוארביומא)נח.(.

דילפינן גזירה שוה מאצבע כהן דכתוב גבי מצורע דכתיב "וטבל הכהן את

גמ' ,שם .בשיטה מקובצת במשנה ציין לתוס' לקמן )קי (.ד"ה מין במינו,

אצבעו הימנית בדם" ,נימא אין גזירה שוה לחצאין ,וכי היכי דהתם רשאי

שהקשו הא מין במינו אינו חוצץ .ותירצו ,דאין דרך שירות בכך .ובגליון

לקבל את הדם דוקא באצבע ,וכל היד פסולה לקבלה ,הוא הדין דיאסר

הש"ס לגרע"א ציין על דבריהם ,לעיין ביומא )נח (.שהגמ' רצתה להוכיח

לקבלאתהדםבכלהיד.וכמושאסורלסייעבשמאל.

מכאן דמין במינו חוצץ ,לענין הניח מזרק בתוך מזרק ולקבל בו את הדם,



ואסקה דשאנירגלדלאמצימבטילליה .ופירש רש"י דלאמבטלליהחבירו

דףכדע"ב

את רגלו עדשיגמור עבודתו .ועיין בתוס' סוכה )לז (.ד"ה כי היכי ,שפירשו

יג(גמ' ,כל מקום שנאמר אצבע בקבלה שינה בקבלה פסול בנתינה כשר.

דמידי דלאו אורחיה סברא הוא דחוצץ .וכוונת הגרע"א להקשות דביומא

הקשה בספר ראש המזבח ,פשיטא ,דכיון דדין ימין נאמר דוקא במקום

משמע שפסולו מפני חציצה ואילו תוס' מבארים שאין כאן חציצה אלא

שנאמר אצבע ,דלא נאמרה אלא בקבלה .ותירץ ,דהווה אמינא לילף בקל

שאין דרך שירות בכך ,ועיין במקדש דוד )סי' ט"ו ס"ק ב'( שמביא מקור

וחומרלזריקה,וקמשמעלןדדוקאבקבלהבעינןימין.

מהתוספתא )פ"א דמנחות ח'( לדברי התוס' דילפינן מ"ככל אחיו הלויים"

יד(גמ' ,והרי קמיצה דלא כתיב בהאלא כהונה ותנן קמץ בשמאל פסולת.

)דבריםי"ח(דבעינןעמידהכדרךשירות,עייןשם.וביארשהתוספתאפליגא

הקשו החק נתן והשפת אמת ,הא לקמן ילפינן גזירה שוה "יד יד" ממצורע

אתלמודא דידן .אמנם עי' בחידושי הגרי"ז לקמן )כו (.שביאר דחד טעמא

לקמיצה דבעי לעשותה בימין .ותירצו ,דאכתי קשה מזריקה וקבלה דנאמר

הואדכיוןדלאהוידרךשירותלאמצימבטילליהרגלחבירווממילאהוי

בהוכהונהולאנאמראצבעוליכאגזירהשוהופסולותבשמאל.

חציצה .ועיין ברש"י שבת )צג (:ד"ה כהן העומד ,שכתב את שני הטעמים,

טו(גמ',אואצבעאוכהונה.הקשההמקדשדוד)פ"ל אות ד'(,האבחטאת

ו

מסכת זבחים דף כד – דף כה
כז כסלו – כח כסלו התשע"א

כבר נאמר כהונה .ותירץ ,דממה שנאמר אצבע ילפינן שצריך גם אצבע

כג(תוס' ד"ה והרי זריקה .בתוה"ד) ,בנמשך לעמוד הבא( ותירוץ זה אנו

ימנית,ולאמועילידימנית.

צריכיםבסמוךדדרישבאלעובדהביד.והשפתאמתלעיל )יא (.אתוס'ד"ה

טז(גמ',בדברהמעכבכפרה.חקרהמקדשדוד )פרקטזאותב'(,האם כונת

באלעובדה ,תירץקושיאזובאופןאחר,דכיוןדכלמהדידעינןעבודהביד

הגמ' דעבודות שאינן מעכבות כפרה אינם בדין ימין ,או דכונתה לאפוקי

היינו מילפותאמחטאת ,שפיראמרינןדוןמינהומינהדבעינןעבודהבימין,

עבודותשאינםחשובות,אבלעבודותחשובותישבהםדיןכפרהאףשאינם

ואינולמדמלמד.

מכפרות.והביאמהירושלמיביומא)פרקא'הלכהב'דףט,(.שתרומתהדשן



פסולהבשמאל.

דףכהע"א

יז(רש"יד"ההמעכב כפרה,דומיא דהזאהשלמצורעוכו'.ברש"יבמנחות

א(גמ',לאנצרכאאלאלקומץמנחתחוטא.הקשההמצפהאיתן,דלכאורה

)י (.ד"ה ומשני כתב ,דהולכה לא מעכבא אם שחט על יד המזבח ,וגם אם

מהאי ילפותא איכא למילף נמי מנחת חוטא ,דהא בחטאת שהצריכו ימין

שחט רחוק מהמזבח יכול להעמיד כהנים בשורה להוליך האיברים אל

בעובדהביד,קיימאהסבראדלאיהאקרבנושלהחוטאמהודר),עייןמנחות

המזבח.וכתבבצאןקדשים,דדבריוהםאליבאדרבישמעוןלעיל)יב,(.שאין

ו ,(.ואפילוהכיהצריכההתורהימין.ותירץ,דמבוארבשבת)קלב(.דמנחת

פסולמחשבהבהולכה,אבללחכמיםשפוסלתמחשבהבהולכהכתברש"י

חוטאהיינודדלשהתורהחסהעליו,ואיכאנמיצדלהקלעליולעניןהקרבת

הכא,דכיוןשהאיבריםעצמםאינםמעכביםלאבעינןימין.

זר ואונן והקרבה בלילה .ולכך אף לענין מנחה איכא למימר דכיון דחסה

יח(רש"י ד"ה קבלה כתב בה כהונה ,דכתיב והקריבו בני אהרן הכהנים

עליותורהואיכאנמיסבראשלאיהאקרבנומהודר,יועילבשמאל.

ואמרמרזוקבלתהדם.הקשההחקנתן,מדועלאהביארש"ילקראדרבה

ב(מתני' נשפך הדם על הרצפה ואספו פסול .כתב הרמב"ם )פ"א מפסולי

בר בר חנה "ולקח הכהן מדם החטאת" דאיירי בקבלת הדם ,ואין לומר

המוקדשיןהכ"ה(,דנשפךמקצתהדםמצוארהבהמהעלהארץולא אספו

דבעינן יתור ,דהרי הקשתה הגמ' מהולכת איברים לכבש ,והתם ליכא

וקבלמקצתומצוארבהמההריזהכשר,ובלבדשיהיהזההדםשנתקבלדם

יתורא .ובקרן אורה תירץ ,דאין להקשות מקרא ד"ולקח הכהן מדם

הנפש.וכתבהכסףמשנה)שם(,דמשוםהכילאשנההתנאנשפךהדםעל

החטאת",משוםדאפשרדרבישמעוןאייריבשארקרבנותולאבחטאת,כמו

הרצפהפסול,אלארקשהדםשאספופסולאבלהקרבןעצמולאנפסל.ואף

לעניןזריקהבסמוך.

שלכתחילהישלזרוקכלדםהפר ,בדיעבדכשר.ועוד ,דהדםשנשפךנפסל

יט(גמ' ,בכיהונן .העיר החק נתן ,הא ילפינן מיניה לעיל )יז :יח ,(.דמחוסר

ואינוראוילזריקהובזריקתשארהדםמתקייםהדיןדזריקתכלדםהפר.

בגדיםעבודתופסולה.וכתב,דצריךלומרדנכתבאגבאורחא.ובמרומישדה

ג(מתני',ואספופסול.הקשהבנתיבותהקודשהאלאמצינואלאפסוקאחד

תירץ ,דמהכא ילפינן ,דכהן בעי בגדי עבודה בכל מקום ולא רק בשעת

כדילפינן דגורעין ומוסיפין ודורשין ,ומהיכא תיתי לןם לעכב .אמנם בתורת

עבודתו.

כהנים )ויקרא פרק ד'( איתא ,והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם אליו

כ(תוס' ד"ה והרי זריקה ותנן זרק בשמאל פסול ,בתוה"ד ,ועופות לא אתו

וזרקו ,מהתלמודלומר שוב"אתהדם",מניןאתהאומרנשפךמןהכליעל

בהיקישא דזאת התורה .הקשה הטהרת הקודש ,דאף אם היו העופות

הרצפהואספוכשר,תלמודלומר שוב "אתהדם" יכולאפילונשפךמצואר

נלמדים בהיקש ,הרי לענין שחיטה דבהמה נמי אין פסול שמאל .ובצאן

בהמה על גבי הרצפה יחזור ויאספנו ויהא כשר ,תלמוד לומר "הדם" הדם

קדשים העיר ,דתוס'במנחות )ב(.ד"הכלהזבחים כתבו,דעופותנמיילפינן

שנתקבלבכלי.וכתבהראב"דשם,דחדקראאיצטריךלעכב.

בהיקשדזאתהתורה.

ד(גמ',מדםהפרמדםהנפש.כתב הטהרתהקודש,דילפינןמיתורתיבתפר,

כא(רש"י ד"ה לקידוש קומץ ,בכלי שרת שיהא בימין שיאחז הכלי שהוא

ומשמעותולהורותלקבלמדםהנפששהואעיקרחיותהפר.

מקדשבובידוהימנית.ובמנחות)י(:ד"הלקידוש פירשרש"י,דיתנובימינו

ה(גמ' ,ולא דם התמצית .הקשו הטהרת הקודש והמקדש דוד )סימןז' אות

של הכהן הנותן את הקומץ לכלי שרת ולא לכלי שביד שמאלו .וכתב

ב'( ,מההחידוששאיןצריךלקבלדםהתמציתבכלי,הא לקמן)לה(.ילפינן

הרש"ש,דגם מרש"י)שםז(.ד"ההוצרכתה מבואר,שהכהןמחזיקאתהכלי

"כיהדםהואבנפשיכפר"דדםשהנפשיוצאבומכפר,ושאיןהנפשיוצאבו

ביד ימין ,ולכך בעינן כהן נוסף להחזקת הכלי מלבד הכהן המחזיק את

אינו מכפר ,דהיינו דם התמצית ,ואם כן פשיטא שאין צריך לקבלו בכלי.

המנחה,ואיןמחלוקתביןהפירושיםדשניהםצריכיםימין.

ובטהרת הקודש תירץ ,דקבלת הדם היא חובה בפני עצמה ,וסלקא דעתין

כב(]שם ,רש"י במנחות )ז (.ד"ה הוצרכתה ,כתב ,וכהן אחד אינו יכול

לחייבבקבלהגםדמיםשאינםראוייםלזריקה,ויזרוקרקאתדםהנפש.

להגביה שני הכלים דאין עבודה בשמאל .ובחידושי הגרי"ז )שם( ד"ה בעי

גמ' ,מדם הפר דם מהפר יקבלנו .ביאר בחידושי רבנו חיים הלוי )פי"ג

בגמראביארברמב"ם)פי"בממעשההקרבנותהי"ג(דמגביההכלילאחשיב

ממעשה הקרבנות הי"ב( דמהא דילפינן נשפך הקומץ מנשפך הדם דפסול,

עבודת קבלה כמו קבלה בדם )ונפקא מינה שתועיל מחשבה לפסול( ,אלא

מוכח ,שאין הדין ד"דם מהפר יקבלנו" רק במעשה העבודה של קבלה,

דהואדיןבעבודתהקמיצהשיקמוץמכלישרת,עלכןדינוכמוגוףהקמיצה

שצריכה להיות דוקא מן הצואר ,ונפסל משום שלא נתקבל כדינו ,אלא

דבעי ימין .ולכאורה נראה לבאר ברש"י שכתב טעמא "דאין עבודה

שהואדין"פסולבדםהנשפך"שאינוראוילקבלה,דאילאוהכיהיאךילפינן

בשמאל",שאיןכונתודחשיבאכעבודתקבלהשהריכתבזאתגםלגביהכלי

מיניה לנשפך הקומץ הא בקומץ ליכא מעשה קבלה .ועיין בחידושי הגרי"ז

הראשון שקומץ ממנו ,ועל כרחך שביאורו מפני שהוא צורך עבודה דינה

זבחים)יא(.ד"הומקורלזה.

כעבודה[.

ו(תוס' ד"הגורעיןומוסיפיןודורשין ,בסוה"ד ,אי נמיאילאוטעמאדגורעין

ז

מסכת זבחים דף כה
כח כסלו התשע"א

ומוסיפין וכו' .הקשה המרומי שדה ,מדוע באמת יש לומר דדם שנתקבל

מהסכין לכלי חול .אמנם הרדב"ז )פ"ד ממעשה הקרבנות ה"ח( כתב ,דכיון

בסכין אינופסול,אףשדםשנשפך עלהארץפסול .ובספרקדשי דודביאר,

דיתרהדםנתקבלבמזרקצריךשפיכהליסוד ,מדיןשירייםואףעלפישאין

דכיוןדכשהואשוחט ,לעולםחלקמהדם נקלטעלהסכין,הווה אמינאדלא

בו בפני עצמו בכדי הזיה ,כיון שנתקבל הדם במזרק ,גם מה שעל הסכין

הקפידההתורה עלכך .אמנםהשפתאמת כתב,דישליישבקושיתהתוס',

נתקדש] .ודבריו להיפך מדברי רש"י ותוס' ד"ה בשפת מזרק ,שפירשו ולא

דאדרבא,איןהכינמידלאשנאדםמהסכיןודםמהריצפה,אלאדמהניתרי

לתוכן[

קראיילפינןדשנההכתובלעכב.ועייןמהשכתבעוד.

יב(רש"יד"הצריךשיתןוכו',דתהויקבלהמהפרשפירוהאיתוךלאודוקא

ז(גמ' ,השוחט צריך שיקבל את כל דמו של פר .בתוס' לקמן לד  (:ד"ה

דהא לא אפשר אלא על אוירו של תוך כלי .הקשה השפת אמת ,הרי

למעוטי ביארו דהא דצריך שיקבל כל דמו של פר היינו למצוה ,ובמאירי

למסקנא)בעמודב'(מבוארדאוירשאין סופולנוחאינו כמונח,ואם כןאף

יומא )לג (.כתב דהיינו לכתחילה מדברי סופרים וקרא אסמכתא בעלמא.

שהדםשההמחוץלכליהאאיןסופולנוחשם.ותירץ,דרש"ימייריללישנא

וכתבהחזוןאיש )זבחיםסימןה'אותה'(,דישלהוכיחמדברי התוס' לעיל

בתרא )שם( ,דהדםנפסלמשוםשלאבאמןהפר,אמנם ללישנאקמארש"י

)יג(:ד"העלמנתשכתבו,דאםנשפךחלקמהדםשבמזרקאיןמצוהלאספו,

יסבור כהרמב"ם )פ"ד ממעשה הקרבנות ה"ח( ,שסובר דהטעם הוא ,כדי

דאיןמצוהשבשעתזריקהיהיהבכליכלהדם,דאילאוהכיאמאיאיןמצוה

שיתקבלכלדםהפרבתוךכלי].שהביןדבריושלאישפך,ולכאורהכלמה

לאספוכדילקייםמצותזריקהכתיקונה.

שכתבהיינולפימה שהביןדכוונתרש"יבמהשכתב"דהאלאאפשראלא

ח(גמ' ,השוחט צריך שיגביה סכין למעלה .כתב השפת אמת ,דלשון הגמ'

על אוירו של כלי" ,דהדם לא יוכל להכנס לכלי .אמנם לכאורה אין כונת

משמע דהיינו לכתחילה ,אבל בדיעבד כשר הדם לזריקה ,והיינו דאף

רש"י כך ,אלא דכיון דהורידין אינם יכולים להכנס לכלי עצמו ,צריך

דמהקרא ילפינן שדם מהסכין פסול ,מכל מקום כיון שרוב הדם לא בא

להמציא הכלי לאוירן כדי שהדם יכנס לתוכו ולא ישפך[ ואמנם כך ביאר

מהסכיןוכשר,מבטלאתהדםהפסול].ולכאורהצריךעיוןממהנפשך,דהא

בחדושי הגרי"ז דברי רש"י ,והביא לשון הרמב"ם )שם( שכתב ,וצריך

איתאלקמן )עז:ועח(.במתניתיןדאףאםיהיההדםהכשרמיעוטנמיאינו

להתכוין לקבל כל הדם ,כיצד הוא עושה אוחז הסימנים בידו ומוציאן עם

מתבטל דאמרינן רואין .ומגזרה דרבנן לפירוש רש"י שם אף אם רבה הדם

הורידין לתוך המזרק ,ושוחט שנים או רוב שנים כדי שיתקבל הדם כולו

הכשרישפךלאמה,ואוליישלומרדאינושכיחולאגזרוכדאיתאלקמןעט[:

בכלי .דמשמע מלשונו דאין צריך להוציא הורידין למזרק כדי שלא ישפך

ט(גמ' ,ולקח מדם הפר ולא מדם הפר ודבר אחר .עיין לעיל אות ו' וח',

הדם ,אלא משום הדין שצריך לקבל את כל הדם בכלי ,ולא מהני שיקבל

ובחידושי הגרי"ז כתב ,דמשמעות דברי הגמ' דאין הפסול משום "נשפך",

כנגדאוירושלכלי,אלא בעינןשתהיההקבלהבאוירהכליבדפנותיו.ועיין

דאי משום "נשפך" לימא דבעי "דם מהפר" ,ומדוע האריך בלשונו ,אלא

באותהבאה.

משמעדהוא פסולבפניעצמו ,וכןמשמעות דבריהתוס'ד"הגורעין ,והטעם



דלאפסלינןדםסכיןמשום"נשפך".מבואר עלפימהשקשה,האבלאומה

דףכהע"ב

שמיעטההגמ'דםמהסכיןאיאפשרלהכשיר דםסכיןלקבלה ,דהאאורחא

יג(רש"י ד"ה אויר שאין סופו לנוח ,בתוה"ד ,וכשהגיע דם לאויר דופנותיו

דמילתא שהדם מונח על הסכין קודם גמר השחיטה ,ובפשטות קודם גמר

עדשלאנפחתושוליולאמיבעיאליה ,דמשנכנסלתוכןהויאקבלה .וביאר

השחיטה עדיין חסר לדם היתר שחיטה ,דהשחיטה מקדשת הדם) ,אף

הדבראברהם)חלקא'סימןכ"אאותז'(,דסבר,דעניןקבלתהדםבכליהוא,

דמוכח מתוס' מעילה )ה (.דלאחר שחיטת סימן אחד מהני קבלה ,דבריהם

שהדם יהיה "בתוך אויר" הכלי ולא שיהיה "מונח" בכלי ,ואם היה שייך

צריכים עיון( ,ועל כרחין בעינן למימר ,דכיון שהסכין מונחת בתוך הצואר

שהדם יעמוד באויר הכלי סגי ,ומשום הכי משהגיע הדם לחלל הכלי הוי

ולאפריש,מיקרישהדםעדייןבתוךהצואר ולאפרשממנו,וממילאחלעל

קבלה ואם נפחתו שוליו ונשפך הדם הוי כדם הנשפך לארץ מכלי ,וכשר.

הדםשעלהסכיןנמיהיתרשחיטה.וכמוכןנימאלעניןנשפך,דכיוןדהסכין

אמנם הרמב"ם)פ"דממעשההקרבנותה"ט(כתב ,היהמקבלהדםונפחתו

עדיין נמצא בצואר ,שפיר חשיב הדם שעליו "מהצואר" ,ואין כאן פסול

שולי המזרק קודם שיגיע הדם לאויר המזרק הנפחת לא נתקדש הדם,

נשפך,אלאדממעטינןמקראדבעיקבלהמהפרדוקא,ולאמהפרודבראחר.

שהאוירשאיןסופולנוחאינוכמונח .וכתבבחידושיהגרי"ז דלפימהשדייק

י(גמ' ,ולא מדם הפר ודבר אחר .באבי עזרי )פ"ד ממעשה הקרבנות ה"ח(

)לעיל אות י'( צריך לפרש דכוונת הרמב"ם דאף שהגיע הדם לאויר דפנות

הקשה אמאי לא יקדש הסכין הדם מדין כלי שרת ,ולא יהיה דבר אחר.

הכלי,אםאיןסופולנוחלאמהני,ועייןאבןהאזל)שם(.

ותירץ,דהיינומשוםדבעינןכלישישלותוך.וביארבמקדשיחזקאל,דהיינו

יד(גמ',אםתמצילומראוירשאיןסופולנוחלאוכמונחדמי.כתבהרמב"ם

משום דדין קבלה ילפינן לקמן )צו (:מ"וישם באגנות" אם כן בעינן תוך,

)פ"דממעשההקרבנותה"ט(,היהמקבלאתהדםונפחתושולימזרקקודם

דומיאדידהו.

שיגיע הדם לאויר המזרק הנפחת לא נתקדש הדם שאויר שאין סופו לנוח

יא(גמ' ,במאי מקנח ליה .הקשה בנתיבות הקודש כיון שהדם שעל הסכין

אינו כמונח .וכתב הלחם משנה )שם( ,דהרמב"ם פסק כאם תימצי לומר.

אינו ראוי עוד להקרבה ,ואין בו מעילה מדאורייתא כדאיתא ביומא )נט,(.

ובזבחתודה)עמודטז:ד"הופשטינן(הוסיף,דמשוםדרבכהנאורבהנסתפקו

אמאי צריך לקנחו ,ובשו"ת חת"ס )יו"ד סי' רי"ד( דטעם הקינוח כדי

רקבאוירשסופולנוח,משמעשבשאיןסופולנוחפשיטאלהושאינוכמונח.

שכששוחט בהמת קדשים אחרת ,לא יתערב בקבלתו לזריקה ,מהדם שעל

טו(רש"י ד"הנתן ידואורגלו ,קילוחהיורדמהרמעוקםוכו' .אבלהרמב"ם

הסכין דפסול .ובמקדש דוד )פרת חטאת נ"א א'( כתב ,דגנאי הוא לקנחו

)פ"ו מפרה אדומה ה"ח( כתב ,דאין זה על ידו ורגלו ממש ,אלא שהם רק

ח

מסכת זבחים דף כה – דף כו
כח כסלו – כט כסלו התשע"א

סייעו שהמים יעלו מהמעיין לחבית .ועיין בחידושי רבנו חיים הלוי )פ"ט

ד"ה אם ,דילפינן בהיקש רק דינים הנוהגים בקרבנות שהוזכרו בקרא,

ממקואותה"ט(מקורדבריהרמב"ם.

ובמנחהאיןפסולחסרון,משוםהכיליכאלמילףלהמהיקישא.

טז(גמ',אךמעייןובורוכו' הוייתןעלידיטהרהתהא.בקהילותיעקב )סי'

כא(גמ',שעותפוסלותבקדשים .כתב בחידושיהגרי"ז,דגבי"פלגס" )שהוא

י"ט( הביאקושיאבשםהגר"ח ,דאיבעינןהוייתןעלדידטהרה ,יפסלורוב

ל'יוםמשעברהשנתו( איתא בפרה )פ"אמ"ג(דאסורלהקרבהופליגינמי

המקואות שבעולם שכותל של הבנין מעמידם ,דהרי כותל מקבל טומאת

אםהואודאיאוספק,ואיכאמאןדאמר דהואספקאילספקכבש,והקשה,

נגעיבתים,ולאיוכשראלאאםכןהמקוההיאבמערהשאיןשםכותלבנין.

האאמרינןהכאדשעותפוסלותבקדשים,והתוס'בראשהשנה )י(.ד"הבן

יז(רש"יד"ההוייתן,שלמיםהמטהריםעלידיטהרהכשאתהמהווהאותם

כ''ד ,כתבו לחד תירוצא ,דבכל הקרבנות איכא דין פלגס ,ואם כן היכא

להיות מקוה או קדוש וכו' .אמנם הרא"ש )בתשו' לא ו'( וכן נקט בדעת

משכחת לה דיפסלו שעות בקדשים .ותירץ ,דהיכא דכתיב "כבש" וסתם

הרמב"ם )פ"ו ממקואות ה"ב( ,דדוקא במי חטאת או טבילת זב או מצורע

כבש בן שנה ,מספקינן אם השלשים אבד שמו אי לאו ,אבל היכא דכתיב

דבעינן מים חיים נאמרה הלכה זו ,אבל לא לענין מקוה .וביאר בחידושי

"שנה" ממש כמו בפסח ,ואינו תלוי בשם "כבש" ,כל שעברה השנה נפסל

רבינו חיים הלוי )פ"ט ממקואות ה"ט( ,דהיינו משום דשיטתו דכל שנפסק

דשעותפוסלותבקדשיםהיכאדכתיבשנה.ועייןבדבריומהשביארלשיטת

ממעיןפקעמיניהדיןמעין,ונמצאדהחיבורלהמעיןהואיסודדיןמעיןשבו,

הרמב"ם.

ועל כן אם נתחבר בדבר המקבל טומאה ,חלה ביה פסולא דהוייתו על ידי



טומאה,כיוןדכלהכשרוהאנעשהעלידיהדברהמקבלטומאה,ואינוחוזר

דףכוע"א

להיות מעין כי אם כשישוב ויתחבר להמעין בלא דבר המקבל טומאה,מה

א(רש"י ד"ה הכי גרסינן שחט וכו' ,שחתכו בין שחיטה לקבלה כשרה.

שאין כןבמקוהדליתבה שום דיןשלחלות ,לאשייךבהדיןהוייתןעל ידי

הקשההרש"ש ,מההועילבכךהאמשעת שחיטהמתערבהדםוהשמנונית

טהרה.

יחד עם שאר הדם שבגוף הבהמה .ובחמדת דניאל תירץ ,דתוס' ד"ה שחט

יח(תוס'ד"הזאתאומרתוכו',בסוה"ד,וצריך עיוןפרקהמזבחמקדשוכו'.

כתבו ,דהאי פסולא משום גזירה דרבנן שלא יתבטל ברובא ,והיינו דוקא

הקשה הקהלות יעקב )סימן יח( ,הא התם מיירי באדם שעלה לכבש עם

בניכרהפסולכגוןשקיבלבשעהשהרגלבחוץ,אבלבשחתךואחרכך קיבל,

קרבןפסול,ולמסקנאמייריבמחזיקקנהעםקרבןפסולעלאוירהמזבח,והוי

כיוןשלאניכרהאיסורבשעתהתערובתשרי.

אוירשאיןסופולנוחדגםבסוגייןמספקינןבהכי.

ב(תוס' ד"ה שחט וכו' ,דדם פסול אינו בטל ברוב .הקשה הטהרת הקודש,

יט(גמ' ,אמררבזיראאר"יהצורםאוזןהפרואח"כקיבלדמופסולשנאמר

דלפיזההיאךכלדםכשרלזריקההאאיכאשמנוניתהבהמהשהיאבשר

ולקח מדם הפר פר שהיה כבר .כתב בחידושי הגרי"ז דיש לחקור ,אם

ולאדםואינהבטלהברוב.ותירץ,דעיקרהגזירהמבואר לקמן )עט(:שהיא

החידוש דלאחר שחיטה נמי "מום" פוסל את הקרבן ,או דאין כאן פסול

שיכשירואףברובדםפסול,והיינודוקאבדםתמציתדשכיחשירבהעלדם

"מום" אלא דבעי שלא יהיה חסר ,ואם חסר משהו אינו נקרא "פר שהיה

ההיתר,אבלשמנוניתלאשכיחא.

כבר" .ודייק מלשון הרמב"ם )פ"א מפסולי המקדשין הלכ"ט( שכתב ,בהמה

ג(רש"י ד"האמררבחסדאוכו' ,דלאו מום הואוהדםמעכבעלידיחתיכה

שחסרהמאיבריהכלשהואאחרשחיטה,קודםקבלתהדםנפסלהוכו',ואם

מלעלותוליכנסלפנים.הקשההשיטה מקובצת)אותג'(,דאם כןאמאיהדר

קיבל מן החסרה וזרק הרי זה פסול .דהוא פסול חדש דבעי שתהא בהמה

ביהמהאדקאמרחתך ואחרכךשחט.ובקרן אורה תירץ,דלמסקנאדמיירי

כמושהיתהקודםשחיטה,אלאדמהנקראחסרמהשהואמום,אבלחסרון

בחתיכה שאינה מום שפיר הדר ביה ,דהא לגירסא קמייתא ,משמע שהכל

דאינו בעל מום ,אינו חסרון ומאידך בעל מום בלא חסרון נמי לא יפסול,

תלויאםחתךקודםהשחיטהאולאחריה.

וקושית הגמ' מהא דר"י ,אם נשתייר כזית בשר כשר לזרוק ,צריך לבאר,

ד(גמ' ,שמעת מינה דם המובלע באברים דם הוא .הביא בחידושי הגרי"ז,

דאם נאבד כל הבשר הרי נאבדו האברים שלמים ,כגון הטחול והכליות,

דהקשו להגר"ח ,דמאי ראיה דהוי דם ,דלמא לא הוי דם ומכל מקום פסול

ומיקריבעלמום .אמנםהביאדקתני בתוספתא )פ"חמקרבנות( ,דאםנפסק

ביוצאמשוםדלא גרעמבשרשנפסלביוצא,ובמסורת הש"ס)אותו'(ברש"י

הראש בבת אחת מקבלים דמו מהגוף ולא מהראש .והקשה ,כיון דעל ידי

ד"ה שמע מינה איתא ,דבשר נמי לא הוי ,וקשה אמאי גרע מבשר .ותירץ,

פסיקת הראש הווי בעל מום ,למה יוכלו לקבל דם מהגוף החסר .והמנחת

דהם ב'דינים נפרדים דפסולדםלזריקהביוצאילפינןמקראד"הןלאהובא

חינוך )מצוה רפ"זח'( כתבשמתחייבמשוםמטילמוםבקדשים,ובבניציון

אתדמהאלהקודשפנימה",ופסול יוצאבבשרילפינןמקראד"ובשר בשדה

)סי'ע"הד"הולכן(העיר,שבמצוהרפ"חב'כתבהמנחתחינוך,שאינואלא

טריפה לאתאכלו" והואאיסור אכילה ,ולא שייךלהקשות דיחול על הדם

פסול בקרבן ,ואם עבר וזרק אינו חייב משום זורק דם בעל מום ,כי לאחר

פסול יוצא דבשר ,דפסול יוצא דבשר לא שייך שיחול על הדם לפוסלו

השחיטה לא חשיב מום .ועיין בתוס' בבא קמא )עו .סד"ה שחיטה( דמום

לזריקה.ועייןקהלותיעקב)סימןכ'(.

דלאחרמיתהלאחשיבמום.

ה(תוס' ד"ה שמע מנה וכו' ,בתוה"ד ,ואי אפשר לומר כן דהא קיימא לן

כ(תוס' ד"ה קדשים קלים מנין ,ותימה דלעיל גבי מדם הפר וכו' .בטהרת

בכריתות דדם האיברים בלאו .בצאן קדשים תירץ ,דאליבא דרש"י ,הגמ'

הקודש תירץ ,דלענין פסול דנשפך פשיטא דנוהג בקדשים קלים ,דהא

מקשהשאםבדםהמובלעאיכאפסוליוצא,אםכןאיכאנמיכרתבאכילתו,

מקישינן לעיל )ד (:מ"זאת התורה" מחטאת לכל הקרבנות,אבלדין הצורם

והריקיימאלןדלאהויאלאלאו,ומשנידישחששרקמשוםהשמנונית.

אוזןהקרבןלאנלמדמהיקשלכלהקרבנות,לפימהשכתבוהתוס'לקמן)ז(.

ו(גמ' ,דלמא משום שמנונית .והמשמעות הפשוטה הנראית מרש"י ותוס'

ט

מסכת זבחים דף כו
כט כסלו התשע"א

דהיינו שיש שמנונית מעורבת בדם ,והקשה בזבח תודה הרי השמנונית

שלא כנגד היסוד וכו' ,וכן איחדן הר"ע מברטנורה .וצריך עיון פירוש

בטילה ברוב ,אמנם החזוןאיש )קמאסי'ל'ס"קג'( ביאר ד"משוםשמנונית"

הדברים.

אין משמעותו שמנונית שנמצאת בדם ,אלא שהדם נפסל כשמנונית



וכדמסיקדמייריבקדשיקדשים.

דףכוע"ב

ז(רש"יד"השמעמינהבשרקדשיםקליםוכו',בסוה"ד,ותהויהךדרביאמי

יד(גמ' ,אמרשמואלפסולבשראבלבעליםנתכפרו.כתב בחידשי הגרי"ז

אמררביאלעזרדלאכרבייוחנןדמכשרלה.הקשההשפתאמת,דלגביהדם

שהאמורים פסולים כמו הבשר ,וכן הוכיח השפת אמת לקמן )כז (:מרש"י

שאינו עומד לצאת לא פליגי לקמן )פט ,(:ולכולי עלמא נפסל ,ואם כן כיון

ד"ה מ"ט ,וכן בעולת שלמה מכמה מקומות ,והקשה הא קיימא לן כרבי

שאיכא מצוהלקבלאת כלהדם ועמו גם השמנונית ,נמצאשסופו להיזרק

יהושעדאםאיןבשראיןדםלקמן)קד,(.ועי'במהשתירץ.

עלהמזבחולכוליעלמאישבופסוליוצא.

טו(שם,בחשקשלמהנסתפקלעניןפסחשנתןהמתנהשלאכנגדהיסוד,אם

ח(רש"י ד"ה הכניס ראשו ורובו כאילו לא נכנס ,כדילפינן לקמן בשמעתין

נפסלכשארזבחים,אודלמאכיוןדעיקרולאכילה ,ואםנטמאהבשרקודם

"בבואםאלאהלמועד" עדשיבוא כולו ,וגביעזרהדכתיב"יעמודלפניה'"

זריקהלאהורצה,כדקיימאלןכרבנןבפסחים)עח(:וכיוןשנתכפר,עלכרחך

בעינמיכולו.ביארבחידושיהגרי"ז,דטעמאדלאמהניהכאדיןרובוככולו,

כשרגםהבשר,אודלמאלהיפך,כיוןדבפסחלאמכפר,וקראדמכפרהיינו

כיון דרובו ככולו שייך רק בהגדרת מעשה כגון הנכנס לבית אם נכנס רובו

בשאר זבחים .והחזון איש )סי' ז' ס"ק א'( נקט שגם בקרבן פסח שעיקרו

חשיב כנכנס כולו ,אבל הכא ילפינן מ"בבואם" שצריך שהכהן יהיה נמצא

לאכילההורצהבזריקהשלאבמקומה.ועייןבאביעזרי)פ"במהל'פסוהמ"ק

בעזרה בעת העבודה ,ולפיכך אין דין רובו ככולו מועיל להחשיב שהכהן

ה"י(.

נמצאבעזרה.

טז(גמ' ,ולא לדבר אחר .בחידושי הגרי"ז נסתפק ,האם בגוונא דזרק שלא

ט(גמ',שמעמינהבשר קדשיםקלים שיצאלפני זריקתדמיםפסול.הקשה

במקומו ,שהבשר אסור באכילה ,יצא מידי מעילה .וכתב ,שנאמר בשם

השפת אמת ,דמצי לדחויי ,דמיירי בגונא שהיציאה והפרכוס היו בין

הגר"ח ,דמעילהאינה תלויה בהיתראכילה,אלאאםהוו "קדשיה'",וכיון

השחיטה והקבלה ,שהדם נפסל משם יוצא ,וכן מסתבר שהפירכוס נעשה

דהזריקההועילהלענין כפרה,הריאינועומדכברלה',וממילאיצאהבשר

קודםהקבלה.

מידי מעילה ,אף דאסור באכילה ,אמנם הקשה דאם כן אמאי אמרינן דאי

י(גמ' ,הוא בפנים וציציתו בחוץ וכו' בבואם אל אהל מועד עד שיבא כולו

אין זריקה מועלת ליוצא ,לא יצא מידי מעילה ,הרי הקרבן נתכשר בזריקה

לאהל מועד .הקשה בחידושי רבנו חיים הלוי )פ"ג מביאת המקדש הכ"א(

ולאלהויקדשיה',כמוהכאלעניןזריקהשלאבמקומה.

דלכאורהנסתרודבריםאלומהאדתניאבספרא)מצורע(,אקראד"והבאאל

יז(רש"י ד"ה לכפרה נתתיו .בתוה"ד ,דזריקה הוא דשריא לה דכתיב ודם

הבית" כשיכנסראשוורובו,דחזינןדהיכאדכתיב"ביאה" ברובוסגי .וביאר,

זבחיךישפךוהדרוהבשרתאכל.ביארבחידושי הגרי"ז דכוונת רש"ילבאר,

דבדיןדבעינןשיהאמקבלבפנים ,לאאיירינןעלמעשההביאה,שהואמה

שלא נפרש שהיתר האכילה לבעלים אתי ממילא אחר שנתכפרו] ,דאם כן

שמתייחסהקראדמצורע,אלאעלהשהות באהלמועד ,ועלכןבעינןדוקא

מאי שנא בין כפרה להיתר בשר[  אלא שהזריקה מכפרת ,וגם מתירה את

כולו.

אכילת הבשר ,וכן הוא לענין היתר האימורין .ועיין בדבריו שהוכיח זאת

יא(רש"י ד"ה היא בפנים וכו' ,לשחטה לכתחילה ,וכן כתבו התוס' בד"ה

מעודמקומותברש"יותוס'.

חתך ,וכמושביארבשיטהמקובצת )אותי"ג( דבדיעבדיחתוךוכמושאמרה

יח(גמ',למהלייחזורהכשרויקבל.הקשההשפתאמת,האישלומרשחוזר

הגמ'לעיל.אמנם הרמב"ם )פ"אמפסוליהמוקדשיןהי"ד(כתב,דאםשחטה

וזורק הדם כיון שהזריקה הראשונה נעשתה שלא במקומה ואינה כשרה.

בכהאיגוונאהזבחפסול .ומשוםהכיכתב)בהל'ט"ושם(דהגוונאשיחתוך

ותירץ ,דקושיתהגמ' מלשון"יחזור הכשרויקבל" ,דמשמעשכברנגמרהדם

עדהעצםויוכשרהיינובשחטהכשכולהבפנים,ולאחרמיכןהוציאההרגל.

שבמזרק וחוזר ומקבל דם כדי לזרקו ,ולכך הקשתה הגמ' דהתכפר כבר

והלחםמשנהכתבדישלומרדלדעתהתוס'נמייפסללמסקנאבדיעבד עיין

בזריקהראשונה.

שם .והקרן אורה כתב ,דלכאורה דעת הרמב"ם מוכחת ,דהיאך אפשר

יט(גמ' ,מי איכא זריקה דלא מכפרת ושריא בשר באכילה .הקשה המקדש

דספיקאדאבוהדשמואלהיהלעניןלכתחילה,הא פשיטאדלכתחילהאסור

דוד )סימן יח אות ח( ,הא תנן במתניתין לעיל )ב ,(.דכל הזבחים שנזבחו

להוציארגליהלחוץ,משוםדהרגלתיפסלביוצא.

שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה .ותירץ ,דהקרבן

יב(רש"י ד"הציציתו,ציציתראשודהיינו שערו.הקשה המקדש דוד )סימן

נעשהנדבהכדאיתאהתם",אםכמושנדרתעשיתיהאנדר,ואםלאונדבה

לח אות א'( ,הא הכהנים הסתפרו לפחות פעם בחודש ,כמבואר בסנהדרין

יהא" ,אבל קרבן שנעשה שלא במקומו לא מכפר על הבעלים כלל ,ומשום

)כב ,(:ואיך שייך שהשיער יצא חוץ לעזרה בלי הגוף .ותירץ ,דאף שפרוע

הכילאמתירגםאתהבשרבאכילה.

ראשחייבמיתהאבלאיןעבודתופסולהבדיעבד.ועייןתוס'לעיל)טו(:ד"ה

כ(תוס' ד"ה אמר שמואל .כתבו התוס' דמה שאמר שמואל שנתכפרו

אתיאשכתבודבסנהדרין)שם(פליגיבהא.

בעלים,לאקאיעלהניתניןבחוץשנתנןבפנים,אועלהכבש,לתיבהודינא

יג(מתני' ,עלגביהכבששלאכנגדהיסוד.פירש רש"י דהיינושנימקומות,

דכמקומו דמי .אמנם הרמב"ם )פ"ב מפסולי המוקדשין ה"י( כתב דנתכפרו

על הכבש ,או על המזבח שלא כנגד היסוד ,אמנם הרמב"ם )פ"ב מפסולי

אףאינתןדםשמצותוליתנובפניםבהיכל,עלמזבחהחיצון,אוהניתניןעל

המקדשין ה"י( כתב ,דםשמצותו וכו' אושנתןדםהניתניןבחוץעלהכבש

מזבח החיצון ,שנתנן לפנים בהיכל ,או שנתן דם הניתנין בחוץ על הכבש

י

מסכת זבחים דף כו – דף כז
כט כסלו – ל כסלו התשע"א

שלא כנגד היסוד ,דאף דהבשר פסול ,נתכפרו הבעלים בו כיון שהגיע דם

ב(רש"י ד"ה מי שפיגולו גורם ,בסוה"ד ,ומינה כי חישב בשחיטה ע"מ

למזבח .ובאור שמח )שם( כתב דמשמע מלשון הרמב"ם דדוקא הדמים

לעשות זריקה זו חוץ לזמנו לא הויא מחשבה בזריקה המפגלת .תמה

הניתנין בהיכל על מזבח הזהב ,וכן אם נתן הניתנין בחוץ בפנים על מזבח

בחידושי הגרי"ז ,דבשלמא כשזורק שלא במקומו ,כיון דאין הזריקה מתרת

הזהב ,דריש מקרא דואני נתתי לכם על המזבח לכפר ,כיון שהגיע דם

הבשר באכילה ,אינה מביאה לידי פיגול ,אבל כששוחט ומחשב לעשות

למזבח,אבלהדםהניתןעלהפרוכתאוביןהבדיםשנתנןעלהמזבח ,ודאי

זריקה שלא במקומו ,כיון שעושה העבודה כתיקונה ,ומחשב לזרוק על

לא כיפר ,כיון שאין מקומו על המזבח .וכן כתב בחידושי רבינו חיים הלוי

המזבח ,וכיון דזריקה שלא במקומה הויא זריקה ,שפיר מחשבא אכילת

)שםהט"ז(.

מזבח ,ולמה לא מפגל במחשבה זו ,והרי המחשב על מנת לשפוך שיריים

כא(תוס' ד"ההכאבמאי עסקינן,בתוה"ד,וישלומרדהאי פסולהיינוטמא

חוץלזמנואיןהשירייםמתירין,ואפילוהכיהוויפיגול,ומאישנא.ותירץעל

וכו' .הקשה הטהרת הקודש בשם הפנים מאירות ,כיון דלשמואל שלא

פימהשכתבבשם הגר"ח ,דמחשבהעלמנת לזרוקחוץלזמנו אינהמפגלת

במקומוכמקומו דמי,מדועלאיפסל הקרבןמשוםזריקת טמא ,כמו אםזרק

מהטעם שהזריקה נחשבת "אכילת מזבח" ,אלא מטעם "עבודה" ,דגזרת

במקומו.ותירץ,דהטעם דטמאעושהשיריםמכח מהשכשרבקרבןציבור,

הכתובהוא ,דעבודהזו מפגלת ,כמושמצינולעניןמחשבמעבודהלעבודה,

וכדכתבו תוס' במעילה )ה (:ד"ה אמר רב אסי ,ואם כן היינו דוקא אם

והנפקאמינה ,דאימפגלתמשום"אכילתמזבח" הוימצימפגלגםבזריקה

החסרון משוםשהזריקה נעשיתעל ידיהטמא ,אבלאם ישגם פסולדשלא

אחת ,כמו דמפגלים באכילת אדם בכזית ,אבל אי נימא דהפיגול בזריקה

במקומו,איןהזריקהעושהשיריםואינהדוחהאתהקרבן,ועייןבדבריו.

הוא משום "עבודה" ,צריך עבודה שלימה וכהלכתה .ועל כן כל שהיתה

כב(גמ' ,אלא במי שראוי לעבודה .כתב רש"י לקמן )לב (.ד"ה אם יש,

מחשבה על זריקה שאינה מתרת את הבשר דלא הויא כהלכתה ,אינה

בתוה"ד ,דכתיב "המקריב אותו לא יחשב" ,בראוי להקרבה הכתוב מדבר.

יכולהלפגלדלאהויא"עבודה שלימה".ועייןגםבמקדשדוד)פרקלהאות

וברמב"ם בפירוש המשניות )פרק ג' משנה א'( כתב ,הטעם ,משום ההלכה

א'(.

דבעינןלעניןפיגולקרבהמתירכמצוותו,לקמן)כט,(:דהיינושצריךשתיהיה

ג(גמ' ,יצא זה שאין פיגולו גרם לו .כתב האחיעזר )חלק ג' סימן נד(,

סיבתהפסולהיחידה,משוםהמחשבהולאמשוםסיבהנוספת.

דלסובריםדזריקהשלאבמקומהלאוכמקומה,לאדרשינן להאיקרא למעט

כג(גמ' ,ובמקום הראוי לעבודה .מבואר במנחות )ה ,(:דאתי למעוטי נפגם

זריקה שלא במקומה מפיגול ,דהא בלאו הכי זריקה זו פסולה לגמרי ,ולא

המזבח .והקשה השיטה מקובצת )שם ,אות ח( ,הא בלאו הכי הקרבן פסול

קרב המתיר כמצוותו ,ואין דין פיגול אלא באופן שקרב המתיר כמצוותו

ואפילובשחיטהלחודאכדלקמן)נט.(.וברש"י)שם(ד"הפגימהכתב,דאיכא

וכדלקמן )כט .(:ואיכא נפקותא בשוחט על מנת שיזרקו טמאים את דמו

נפקאמינהבנפגםהמזבחוחשבמחשבתפיגול,ולאחרמכןתקנואותושאין

למחר ,דלסוברים דשלא במקומה לאו כמקומה פיגל ,אבל לסוברים דשלא

נפסלבמחשבהזאת,כיוןדלאהוימקוםהראוילעבודה.והקשהבקרןאורה

במקומהכמקומה ,האממעטינן זריקהשאינהמתרתאתהבשר ,והואהדין

)שם(הקשה,דמשמעותדבריודאחרשתיקנוהמזבחאפשרלהקטירהקומץ,

בהאיגוונא.

והריכמושקרבנותשנשחטובשעתפגימהפסולים,הואהדיןלעניןקומץ.

ד(רש"י ד"ה כאן שנתן בשתיקה ,דרשא דקרא דמשמע שבעלים נתכפרו

כד(גמ' ,לפיכך הם פוסלים במחשבה .הקשה הטהרת הקודש ,אם חשב על

וכו' .הקשה בשו"ת הגרע"א )סימן קצה( ,דלכאורה מהאי דרשא יש לומר

מנת שהוא עצמו יזרוק או חוץ לזמנו או חוץ למקומו הויא מחשבת זריקה

שלא יפסל וכקושית הגמ' "אי הכי אפסולי נמי לא ליפסל" ,ותירוץ הגמ'

פסולהשאינהמתירה,ולאשייךבהאפסולפיגול,כמבוארבסמוך,ואימיירי

"מידידהוהאמחשבתהינוח"לאשייכא הכא ,דהאבמתניתין מיירישחשב

שחשבעלמנתשכהןכשראחריזרוקלמחרחוץלזמנואו חוץ למקומו ,נמי

בשעתהזריקה שלאבמקומהלאכול מהבשרלמחר,ולאשייך לפסולמשום

אינופוסל,כיוןשאינובידו דמאןצייתליה ,וכדלקמן )לו .(.ובאחיעזר )חלק

מחשבה כמעשה ,דהמחשבה היתה לאכול ולא להניח ,דהא זרק מיד דמו

ב' סימן כט( תירץ ,דסברת מאן ציית ליה נאמרה דוקא בדעת רבי יהודה

למעלה ולמטה דאינו מזיק לכפרת הבעלים .וכיון דמחשבת פגול ליכא,

דסבר דמחשבה כמעשה ,דשייך לומר דדוקא אם בידו לעשות את הדבר

אמאילאמתכפריבעלים .ובאורשמח)פ"במפסוליהמוקדשיןהי"ב(תירץ,

פסול חשיב כמעשה ,אבל מחשבת פיגול פסולה מחמת גזירת הכתוב ,ולא

דזריקה שלא במקומה שתועיל היינו דוקא כשהזריקה יכולה להיעשות

משוםדמחשבהכמעשה,דהיינודעצםהמחשבהפוסלת,ולכךפסולאףאם

במקומה ,משום דכל הראוי לבילה בילה מעכבת בו ,ומשוםהכיבמתניתין

אינובידו.

דמיירי בזרק הדם שלא במקומו במחשבת פסול ואינה ראויה להינתן



במקומה,אם ניתנהשלאבמקומהמעכבאלכוליעלמא.ועייןקהלותיעקב

דףכזע"א

)סימןכא(.

א(רש"יד"הלמחרפסול,בסוה"ד,מידידהוהאמחשבתהינוחשהרישחט

ה(גמ' ,תנן חישב כו' .כתב הרש"ש ,דיש להגיה תנן וכו' חישב ליתן את

על מנת להניח דמו למחר פסול ורבי יהודה הוא דפסיל ליה .אמנם הקרן

הניתנים למטה למעלה ,למעלה למטה ,עד מידי דהוי אמחשבת הינוח

אורה כתב ,דבחושב על מנת לזרוק למחר דהוי מחשבת פיגול ,פוסלת אף

ואליבאדרבייהודה,והיינוקושיתהגמ'לעיל)כו(:אשיטתשמואלמהמשנה

בלא הטעם דמחשבהכמעשה.ולפיזהתירץקושית התוס'ד"הואי ,אמאי

דנתנועלגביהכבשוכו',ולאחרמכןגם לקושיהמהברייתא של חישבליתן

חושב לזרוק למחראינו פוסל ,הא איכא לאוקמי לברייתא כרבנןדמחשבה

אתהניתניםלמעלה.וכתבהקרןאורה,דכןמשמעברש"יד"התנןוכו'.

אינהכמעשה.

ו(גמ' ,שם .הקשה החק נתן ,דאליבא דריש לקיש אפשר היה להקשות

יא

מסכת זבחים דף כז
ל כסלו התשע"א

ממתניתין גופא ,אמאי פסול ואין כרת ,הא זריקה שלא במקומה כמקומה,

נתקדש ,דחשיב אין ראוי למזבח החיצון ,ואם כן הרי היא קטורת זרה .וכן

והוי זריקה ראויה .ותירץ ,דאין הכי נמי ,אבל משום דהקשו לעיל )כו,(:

משמע לקמן)פה,(:דאםעלתהקטורת כשרה על המזבח החיצון תרד ,כיון

לשמואלמהאיברייתא,הקשונמילרישלקיש.ועייןבשפתאמת.

דאיןראויהלמזבחהחיצון.

ז(גמ' ,רבי יוחנן אומר אידי ואידי שנתן בשתיקה .כתב הרמב"ם )פ"ב

יב(רש"יד"ההאירצפה ,בבניןאבניםשלאנמשחלפיכךאיןקדושתובזה

מפסוליהמוקדשיןה"י(,דשלאבמקומוכמקומודמיונתכפרוהבעלים.וכתב

חמורה .כתב החשק שלמה ,דאף דמזבח העולה שעשה משה נמשח בשמן

הכסףמשנה )שם(דאףדהלכהכרבייוחנן לגבישמואלבכלמקום כדאיתא

המשחה כמו שאר הכלים ,מכל מקום הגמ' איירא במזבח אבנים שעשה

בעירובין )מז ,(:כאן פסק כשמואל משום שהגמ' נשארה בקושיא אליבא

שלמה ,או במזבח שעשו בבית שני והם לא נמשחו ,אבל לא עשו מזבח

דרבייוחנן,וגםאמוראישקליוטריבדשמואל.והקשההשפתאמת,אדרבה,

הקטורת אחר בימי שלמה אלא הקריבו בשל משה והוא נמשח .עוד כתב,

הא דברי אבימי משמיה דרב חסדא אתי נמי אליבא דרבי יוחנן ,ועיין מה

דמשמעות דברי רש"י דבעי משיחה כדי שמזבח הקטורת יתקדש ,והקשה,

שהקשה עוד .ועל כן כתב דהטעם רק משום דמסיק רבי יוחנן בקשיא,

הא ברייתא ערוכה בשבועות )טו ,(.דכל הכלים שעשה משה משיחתן

ולפיכך תמה על ר"ע מברטנורא דפירש פסול ואין בו כרת ,דליכא כרת רק

מקדשתן מכאן ואילך עבודתן מחנכתן ,הרי דלדורות נתקדשו כל הכלים

בחוץלזמנו,ןאםכןלאנחיתכלללקושיתהגמ',ומדועפסקכשמואל.

בלאמשיחה] .ולכאורהישלומרלפימהשמדוייקמדברירש"ידמעלתכלי

ח(רש"יד"ההכלמודיםבניתניןלמעלהשנתנןלמעלהשלאכמצוותן,כגון

שרתהואדוקאמחמתהמשיחהואיןמעלהזומחמתחינוךהעבודה[

במחשבהאובשמאל.הקשההקרןאורה,האפשיטאשלאיאספנו,דהריהם

יג(מתני',השוחטאת הזבחלזרוקדמובחוץ .כתבהשפתאמתלקמן)קח,(.

פוסלים אף קודם הזריקה ,ולא עדיף מעשה עבודה בפסול ונשפך הדם,

דיש להסתפק אם חשב לזרוק למקום שאינו מזבח ,האם לא חשיב זריקה

דהקרבןפסול.

וכשר ,אודגםבכהאיגוונאפסול .וכן נסתפקלעניןמחשבתהקטרהבחוץ,



אםחשבלהקטירבמקוםשאינומזבחהאםפוסלאולא.

דףכזע"ב

יד(מתני',לזרוקדמובחוץ או מקצתדמובחוץוכו' .כתב התפארתישראל

ט(גמ' ,לא נחלקו אלא בניתנין וכו' .הקשו החק נתן והצאן קדשים ,היאך

)משנהב'אותכח(,דנקטכל הדםוכלהאימוריםלרבותא ,דאפילוהכיאין

שייך למימר יאספנו בניתנין בחוץ שנתנן בפנים ,והא כבר נפסלו בביאתן

בו כרת בשחישב מחשבת חוץ למקומו ,ונקט מקצת דמו ומקצת אימורין

להיכל,מ"כלחטאתאשריובאמדמהוגו'",וכמושכתבו התוס'לעיל)כו(:

ומקצתבשר,לרבותאדחיובכרתבחישבחוץלזמנו.

ד"ה אמר שמואל ,ואפילו למאן דאמר עד שיכפר ,הכא נמי כבר כיפר.

טו(מתני' ,או מקצת אימוריו בחוץ .הקשה הרש"ש ,אמאי לא תנן כזית

ובטהרת הקודש תירץ דאיכא לאוקמא בזבחים אחרים אליבא דרבנן לקמן

מאימוריו בחוץ כדתנן לענין אכילת בשרו ,כזית מבשרו בחוץ ,הרי שיעור

)פא (.שלא נפסל אלא בדם חטאת .ובספר יד דוד תירץ אליבא דהרמב"ם

מחשבתההקטרהלפסולחוץלזמנווחוץלמקומו,כזיתכדלקמן)כט.(:

)פ"במפסוליהמוקדשיןהלי"ג(דנפסלודוקאאינכנסודרךפתחההיכל,ואם

טז(רש"י ד"הלאוכלאתבשרולמחר,ליכא לאוקמאבשלמיםאלא בתודה

כןאיכאלאוקמאבנכנסבדרךמשופשדהיינודרךגגיןועליות.

ובחטאת ואשם וכו' .והרש"ש כתב ,דמתניתין מיירי אף בשלמים ,משום

י(תוס'ד"הלאומשוםוכו',בתוה"ד,ונראה לפרשדהאידקאמררבי יהודה

דלמחר היינו כל יום המחר ואף בלילה ,כיון דבקדשים הלילה הולך אחר

כמקומודמילאלענין דנתכפראלאלענין מחשבהוכו'.הקשההקרןאורה,

היום,עייןתמורה)יד.(.

הא רבי יהודה אית ליה לקמן )לה ,(:דאם חשב להניח הדם או האימורים

יז(מתני'אוכזיתמבשרולמחר .כתב בחידושיהגרי"ז,דמהשאינהפוסלת,

למחראולהוציאןלחוץפסול,משום"דמחשבהכמעשה",והריאףאםהיה

אינו משום שאין שם אכילה על פחות מכזית ,וממילא לא נחשב שחשב

עושהכמחשבתו,אכתיאםעלהלאירד.ועייןבטהרתהקודשוחקנתן.

לאכול למחר ,אלא הוי שיעור בעלמא במחשבת פיגול ,מגזירת הכתוב

יא(גמ' ,תריץ הכי קטורת זרה שעלתה למזבח החיצון תרד .כתב העולת

במנחות )יז (:מה אכילה בכזית אף הקטרה בכזית .והוכיח דבריו מהא

שלמה ,דלהאישינויא,הקטורתהכשרה של ציבור נמי אינה ראויה למזבח

דאכילתאשנמימחשבאמחשבתאכילה ,ובעינןכזית.וכן מהאדמצטרפות

החיצון ,כיון דחובה להקטירה במזבח הפנימי ,דמאי שנא מקומץ שלא

אכילתשניבניאדם.

יב

