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בס"ד ,א טבת התשע"א.

מסכת זבחים דף כ ח – דף לד

דףכחע"א

שיהיההעורבשיעורכביצה,נקטמצטרף.

א(רש"י ד"ה כאליה דמי ,בתוה"ד ,כי היכי דלענין אכילה חשיב ליה בשר

ו(גמ',סד"אה"מלעניןטומאהדרכיךמצטרףאבלהכאוכו'.הקשההשפת

וכו' .ביאר הצאן קדשים ,דדייק ממתניתין גופא ,דקתני ,דאם חישב לאכול

אמת,אםכןהךדהתםלמהלי,כיוןדכבראשמועינןהכאדאפילולקדשים

מעורהאליהבחוץהויאמחשבה,ואםכןעלכרחךחשיבאכילתאדם,דאי

חשיב אוכל כל שכן לטומאה .וכתב ,דאולי יש לומר ,דאיכא רבותא גם

לאוהכי,הויכחישבלאכולדברשאיןדרכולאכול,וקתנילקמן )לה(.דלא

איפכא,דהווהאמינאדדוקאבקדשיםמשוםהפסדקדשיםומצותאכילתן,

הוי פיגול ,ומדחשיב אכילה לאדם ,לענין הקטרה נמי חשיב ,ואם כן חשיב

כלהנאכלאפילובדוחק,אוכליןאותו,אבלבחוליןרובאדאינשילאאכלי

מאכילת מזבח לאדם .ובחידושי מרן רי"ז הלוי )ריש הלכות מעשה

להולאחשיבאוכל,קמשמעלן.

הקרבנות(כתבבשיטתרש"יהכא,דהאדחשיבעורהאליהבכללהאימורין

ז(גמ',אבלהכאאימאלמשחהלגדולהכדרךשהמלכיםאוכליןוכו'.הקשה

הואמשוםדהויבשר.אמנםבשיטתהרמב"ם )פ"אממעשההקרבנותהי"א(

האבי עזרי )תליתאה פ"ט מבכורים הכ"ב( ,האכתבו תוס' לקמן )עה (:ד"ה

הוכיח,דבאימוריןאיןדיןבשרבדוקא.

בכור ,דאין דין למשחה אלא במתנות כהונה ,והכא איירי בשלמים דנאכל

ב(גמ' ,רב הונא אמר עור אליה לאו כאליה דמי .פירש רש"י ד"ה לאו

לבעלים .ותירץ בשם הרמ"מ שולזינגר ,דהחידוש הוא באליה של גדי של

כאליה,לעניןמצותהקטרתווכו'.וביארהרש"ש,דמכלמקוםחשובכבשר,

חטאת דנאכלת לכהנים ,ובזה קמשמע לן דאיכא פיגול ,אף דאיכא דין

דראויהלאכילתאדם,הלכךתניבמתניתיןדאםחשבעליולאכולהויפיגול.

למשחה.ועייןגםמשמרהלוי)סימןנט(.

אבל הצאן קדשים כתב ,דלרב הונא דעור אליה לאו כאליה ,היינו לענין

ח(גמ' ,אבל הכא אימא למשחה וכו' ,קמ"ל .כתב החזון איש )זבחים יא

פיגול ,כיון דבעינן "למשחה ולגדולה וכו'" ,כדלהלן,אבל לעניןטומאה הוי

סק"א(,דכךישלחלקלעניןשלילומוראה,דאףשמתפגליןומטמאיןבנבילה,

כבשר כיון דרכיך ,וכדמשני לקמן .וכתב הרש"ש ,דדבריו הם שגגה גדולה.

אינןמפגליןכדקתנילקמן )לה,(.מיהוהכאעורשתחתהאליהחשיבבשר

וכן המצפה איתן הקשה על דבריו ,דאכתי הוי ליה לפגל בחלק הבעלים,

טפי,ומפגל.

דליתביהדין"למשחהולגדולה".

ט(גמ',שם.כתבבספרראשהמזבח,דאפשר,דשמואלורבהונאסברי,דנהי

ג(רש"יד"הוהכא,בתוה"ד ,באליהשלגדישאינהקריבה.וכןפירשרש"י

דהכהנים צריכין לאכול כדרך שהמלכים אוכלין ,היינו דבעינן דצורת

בפסחים )צו (:ד"ה ואם .והביא ,דיש מפרשים] ,וכן פירש רש"י במנחות )ג(.

האכילהתהיהאכילהחשובה,אבלמהשגוףהמאכלאינוחשוב,ישלומר

ד"ה שעירה[ ,דעז אין לו אליה ,וכתב ,דטעות הוא בידם שהרי ממקום

להיפך,דכבודהואלקדשישמיםשחשובבעיניהכהניםלאכולאותןלגמרי,

שהכליותיועצותהיאניטלית.ועוד,מהצריךקראדאינהקריבההואילואין

אפילועורהאליה.

לואליה.

י(תוס'ד"האלא,בסוה"ד,דאיתניזבחהוהמוקמינןליהכרביאליעזר.כתב

ד(גמ',כולהוכשמואללאאמריוכו'.כתבהמלאכתיו"ט,דאדרבהונאהוי

הטהרת הקדש ,דאין כוונתם דהוה טעות ,דהוה אמינא דאין עור האליה

מצילמימרבפשיטות,דלאאמרכשמואל,משוםדסביראליהדרשאדקרא,

בכלל הקטרה ,דאם כן השתא דקתני עולה ,יותר אפשר לטעות ,אלא

דעור האליה אינו כאליה להקטרה .אלא בעי לפרושי טעמא דלהוי ניחא

כוונתםדהיאגופאהטעות,דהוהאמינאדהויכרביאליעזר.

לכולהו .עוד כתב ,דאפשר דרב הונא לא דריש כן מסברא דנפשיה ,אלא
מכחדוחקאדמתניתין,דלאמתפרשליהבעניןאחר.

דףכחע"ב

ה(גמ' ,ה"מ לענין טומאה דרכיך מצטרף .כתב האילת השחר ,דהלשון

יא(רש"יד"האם,בתוה"ד ,הלכךממנואחוץלזמנוקאי.כתבוהלשםזבח

מצטרף צריך ביאור ,דהא גם כשהוא לעצמו הוא מטמא] .וכן כתב להדיא

והמראהכהן,דאיןלהקשותלמהלי"ממנו"כלל,לכתוב"והנפשהאוכלת"
ותולא,כמושכתברש"י )בעמודא'(ד"הממנו.דישלומר,דאורחיהדקרא

המאירי בחולין )קכב .[(.וכתב ,דאולי משום דכיון דבמציאות לא מצוי

א
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הוא למכתב הכי ולפרש דבריו ,והא דכתב רש"י הכי לעיל ,היינו לפי מאי

וכתב השפת אמת ,דיש לומר דסבר דלסוגיין אין מוקדם ומאוחר בתורה

דהוהסביראליהלעילד"פיגוליהיה"אחוץלמקומוקאי,ואםכןמייריקרא

אפילו בחד ענינא] ,עיין תוס' ד"ה ואיפוך[ ,אבלאנן קיימא לן דבחד ענינא

בשניענינים,ואםכןלאשייךבולשוןממנו,דמשמעדבראחדולאשנים,

יש מוקדם ומאוחר בתורה .ואף דהכא ב' פרשיות נינהו ,מכל מקום חד

דהווי ליה למיכתב סתמא "והנפש האוכלת" ,אבל השתא דלא מיירי קרא

ענינאהוא,ובכהאיגוונאישמוקדםומאוחרבתורה.

אלאבחוץלזמנו,שייךשפירלשון"ממנו".

יט(תוס' ד"ה ואיפוך אנא ,תימה הא כתיב קרא שלישי וכו' .תירץ הפנים

יב(רש"יד"הה"גמסתברא,בתוה"ד,דכיפרכתונילףעוןעוןמטומאתבשר

מאירות ,דאף בקרא אריכא אינו מפורש חוץ לזמנו ,ופשטיה דקרא משמע

וכו' .הקשה הטהרת הקודש ,הא כל היכי דאיכא לאקושי לקולא ולחומרא

דיפסול בשלישי באכילה ,ורק מדכתיב "המקריב" משמע דפסל בהקרבה,

לחומרא מקשינן ,והוא הדין לגזירה שוה כדאיתא בחולין )קלו .(.ועיין מה

ולא בשלישי ,ואם כן איכא למימר דמיירי בחוץ למקומו דפסול להקרבה,

שתירץבאותטו.

והא דכתיב "שלישי" אתי למילף על מקום משולש ,דהא השתא נמי אתי

יג(רש"י ד"ה במקד"ש ,בתוה"ד ,שלישי מיותר לג"ש .כתב הלשם זבח,

למקוםמשולש,כדלקמן)כט.(.

דהוצרך לומר שלישי יתירא ,דאי לאו הכי ,הא בנותר נמי נאמר "והנותר

כ(בא"ד ,ודוחק לומר דסבר המקשה אין מוקדם ומאוחר בתורה .ביאר

ביוםהשלישי",אלאדהתםלאויתיראהוא.

הלשםזבח,דמהיכיתיתילמימרהכיהיכידאינומוכח.

יד(בא"ד ,שם .כתב הצאן קדשים ,דאין להקשות דלפי האמת נילף כרת

כא(תוס' ד"ה מה שלמים ,תימא מהיקישא דזאת התורה וכו' .כתב השפת

לחוץ למקומו מחוץ לזמנו בגזרה שוה דשלישישלישי ,דבטומאה לא כתיב

אמת ,דנראה דהבינו ,דהלימוד דהכא אתי לרבות כל הקרבנות ,דלפי מה

שלישי.דאיכאלמימר,מאיחזיתדילפתשלישישלישימחוץלזמנו,נילףעון

שכתברש"יד"האףכל,דאתילמעטמנחתכהניםומנחתכהןמשיחומנחת

עוןמטומאה.

נסכים ,לא קשה מידי ,דמהיקישא דזאת התורה הווה אמינא לרבות כל

טו(תוס' ד"ה מסתברא ,בתוה"ד ,ופירוש זה תימה גדול דמה סברא היא זו

המנחות,אפילוהנידאיןלהםמתירין.

ומנין לנו דנוקי קרא בנותר וכו' .כתב הטהרת הקודש ,דיש ליישב שיטת

כב(לא יחשב לא יערב בו מחשבות אסורות .הקשה הגרי"ז )מובא במנחת

רש"י,עלפימהשכתבבקרבןאהרן )מדותהגזירהשוהח"ז(,דהאדקיימא

אברהם ח"בעמודעג(,דתיפוקליהדלאקרבוכלמתיריו.ותירץ,דכיוןדאין

לן בהיקש וגזירה שוה דלקולא ולחומרא לחומרא ילפינן ,היינו דוקא היכא

מחשבה פוסלת אלא בראוי לעבודה ,אם כן היכא דנפסל הקרבן על ידי

שאיןהדעתנוטהמאיזהטעםלהקישאלהקל,אבלהיכאשישדעתנוטה

פיגולו ,לא נתפס מחשבה אחרינא לפסול .ועוד תירץ ,דשאני מחשבת חוץ

לא משגחינן בחומרא ,דאם כן מה שכתב רש"י דאפשר ללמוד גזירה שוה

למקומו דילפינן להלן מ"יהיה" דמצטרפין זה עם זה ,אם כן חשיב נמי

מטומאהאףשהיאלקולא,מכלמקוםמחמתדטומאהדומהבחדצדלפיגול

מחשבתפיגול,וחשיבדקרבוכלמתיריו],ועיין גםרש"ילעיל )יג (:ד"האף

שנוהג בבמה כדכתבו התוס' להלן ,לכך היה ראוי לילף לפיגול מטומאה,

חטאת,דלגבימחשבתשלאלשמוכתבדלאחשיבקרבוכלמתיריו[.

אבלמאחרדהברירהבידינולאוקיקראבנותר,תואיאפשרלזוזמןהכלל

כג(גמ',אףהרצאתפסולעדשיקריבוכלמתיריו.הקשהבנתיבותהקודש,

דלחומרא מקשינן ,וראוי לאוקי קרא בנותר ולדון ממנו לחומרא שהפיגול

האלעולםפיגולהוויהתראתספק,שמאלאיקרבוכלמתיריו,ולקמן )כט(:

יהיה בכרת .והמעין גנים והמים קדושים תירצו ,דלא אתי הכתוב לסתום

מפורש דאין בו מלקות משום דהוי לאו שאין בו מעשה ותיפוק ליה מצד

אלאלפרש,ואםכןאימוקמינןליהבחוץלמקומו,לאידעינןמהיכאגמרינן

התראתספק,והביא שהגרי"ז תרץ,שהלאוהואעלמחשבתהשחיטהואינו

עון דחוץ לזמנו ,אי מחוץ למקומו אי מטומאת בשר ,אלא ודאי דאיירי

תלוי כלל אם יהיה הרצאת כשר או פסול ,והתראת ודאי היא .וכן כתב

בנותר,ואםכןחוץלזמנודמיליהבז"במהשאיןכןטומאה.

באפיקי ים )סי' כ"ד ,כ'( .ועיין במשנה למלך )פי"ח מפסוה"מ סוף ה"ז(,

טז(בא"ד,ועודהאלעניןבמהשוהנמינותרלטומאתבשרוכו'.כתבהקרבן

שנסתפק באוכל פיגול קודם שקרבו מתיריו שאין בו כרת ,אם לוקה משום

אהרן )לתורתכהניםצויג,ב(,דאכתילאדמיבזמן,מהשאיןכןנותרדדמי

פסולי המוקדשים .והקהילות יעקב )סי' כ"ג אות ד'( מביא ראיות לנידון

לחוץלזמנוביןבזמןביןבבמה.

המשנהלמלךשםאםחלבושםפסולקודםשיקרבומתיריו.

יז(בא"ד,מהשאיןכןבטומאהדמאידחוץלמקומוהותרמכללובבמהאין
זהקרויהותרמכללו,כתבבמקדשיחזקאל דדבריהםכאןצרכיםעיוןמהא

דףכטע"א

דכתבוהתוס'לעיל )כג(:ד"ההאאינונושא,והקרןאורה שםהקשהאהא

א(רש"יד"הדדמיליהבז"ב,בתוה"ד,דאכתילאקמהליהג"שדתנילויבר

דאמרר"ת דפיגולהותרמכללובבמהדלאשייךשםמחשבתחוץלמקומו,

זבדיוכו'.כתבהצאןקדשים,דכוונתו,דהוהמוקמינןגזירהשוהד""עוןעון"

האבבמהליכאחוץלמקומוכללכיוןדאיןלהמקום,עייןשם.

לחוץלזמנומטומאהללאו,ו"אוכליועונווגו'",אחוץלמקומודבכרת.אבל

יח(גמ' ,אלא אמר רבא וכו' .רש"י בפירוש התורה )ויקרא יט ,ז( פירש

הלשם זבח ביאר ,דהוה מוקמינן ואוכליו עונו ישא ,אקרא ד"אם האכל

כסלקא דעתין דסוגיין ,דקרא אריכא חוץ לזמנו וקרא זוטרא לחוץ למקומו.

יאכל"דסליקמיניה,והאיקראלאובנותראיירימדכתיב"לאירצה",ואםכן

ב
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לאידעינןבמאיאיירי.

ט(תוס'ד"הנפקאלן,תימההארביאליעזרנמידרישוכו'.הקשהבחידושי

ב(תוס' ד"ה למקום ,בתוה"ד ,ועוד קשה וכו' ,הא האי שלישי לאו בחוץ

הגרע"א ,הא רבי אליעזר דריש מדכתיב "המקריב" ,דבהקרבה הוא נפסל,

למקומוכתיבאלאבחוץלזמנווכו'.כתבהחקנתן,דרש"יד"התיפוקהרגיש

ואםכןהיהאפשרלומרדהמקריבהיינודהכהןנפסל,ואיןהכינמידממילא

בזה ,שכתב" ,מדאפקיה רחמנא בלשון שלישי לחוץ לזמנו ,וכתיב בההוא

נשמע דמיירי בפסול מחשבה ,אבל ליכא קרא מיותר לאשמועינן דמיירי

קראחוץלמקומו",ורצהלומרכיוןדכתיבבההואקראחוץלמקומו,ולשון

במחשבה ,מה שאין כן מדרשא דאחרים דנפקא להו מ"לא יחשב" ,שפיר

שלישילאצריךלחוץלזמנו,תנהועניןלחוץלמקומו.

אמרינןדאםאיתאדהמקריבהיינוהכהןלמהליקראד"לאיחשב".

ג(בא"ד,אבלהיכלישדםשלאנפסלשםכגוןדםפנימיוכו'.כתבהמלאכת
יו"ט ,דהוא הדין כל הדמים חוץ מדם חטאת נפסל בהבאה להיכל ,אלא

דףכטע"ב

משוםדרביעקיבאסביראליהדכלהדמיםשנכנסולהיכלפסולין,נקטודם

י(גמ' ,איצטריך סלקא דעתך אמינא הני מילי בכור וכו' .הקשו הטורי אבן

הפנימידלכוליעלמאנכנסיןלהיכל.

)ראש השנה ה (:והשפת אמת )הכא( ,דלכתוב גבי קדשים אף על גב דבני

ד(בא"ד,והרבר'יוםטובמפרשדמקוםמשולשהיינווכו'.כתבהחקנתן,

הרצאהנינהווכלשכןבכור,ולמהליקראדאחרים.ותירץהטוריאבן,דהוה

דלפירושו ,מקום משולש לא קאי אלא אחוץ למקומו ,וקשה מה שהקשו

אמינא דקמשמע לן קרא דאינו נפסל לגמרי ,אבל מכל מקום אינו מרצה,

לפירושרש"ילעיל,אלאדבלאוהכימקשישפיר.

קמשמע לן היקישא דאינו נפסל ,ומהשתא אידך קרא קמשמע לן נמי

ה(בא"ד ,ומיהו קשה אם כן למחר פסול אמאי וכו' .ביאר העולת שלמה,

דמרצה .והשפת אמת כתב ,דבאמת אחרים פליגי אבן עזאי ,וסבירא להו

דבשלמא אי לא בעינן משולש ,אתי שפיר הא דלמחר פסול ,דהיינו משום

דמבכורלמדיןלכלהקרבנות,ורקבןעזאיסביראליהדצריךקראאחרינא

חוץלמקומו,כמוחשבלזרוקלמחרחוץלמקומודלקמן )ל,(.אלאאיבעינן

לשאר קרבנות ,ולא דריש האי היקישא להכי] ,אלא להא דאיתא במכות

משולשאמאיפסול.

)יט ,[(.וכל קושיית הגמרא ,למה ליה לבן עזאי קרא ,נילף מהיקישא ,דאין

ו(גמ' ,אמר לו רבי עקיבא הן מצינו בזב וכו' .כתב המנחת אברהם ,דשמע

היקש למחצה ,ומשני דמבכור ליכא למילף וממילא אין צריך ההיקש נמי

בשם הגרי"ז ,דמבואר הכא ,דהא דאם ראתה סתרה ,לא הוי דין דנתברר

לבכור.

דלא הוי טהרה כלל ,אלא הוי "דין סתירה" ,דבאמת עד השתא היה דין

יא(גמ' ,אין אשתו של אדם מתה אא"כ מבקשין ממנו ממון ואין לו .כתב

טהרה,אלאכיוןשראתהסתרהוטמאהלמפרע.

רש"יד"המבקשין,שמבקשיןממנוממונושגזל.וביארהשיטהמקובצת)אות

ז(רש"י ד"ה בזב ,בתוה"ד ,ומנו ד' או ה' ימים וכו' .תוס' ד"ה וכיון הקשו,

ג( ,דמבקשין ממנו ואומר שאין לו ,שהכל משועבד לכתובת אשתו ,והיא

דאין זה קרוי חזקת טהרה .וכתב הנודע ביהודה )קמא יור"ד נז( ,דטעמא

אומרת נמי שאין לו .אבל תוס' ד"ה אלא פירשו ,דמיירי בנדר ,עיין שם.

דרש"י,דכיוןשהפסיקובטהרהמקריחזקתטהרה.והוסיף,דאיןלומרדאף

וכתבהערוךלנר )ראשהשנה ו,(.דרש"ימיאןבפירושהתוס',משוםדלשון

לרש"י לא מיקרי חזקת טהרה בתחילת ספירתן ,אלא דוקא שמנו ד' או ה'

מבקשיםממנוממון,לאמשמעדאייריבנדר,דאםכןהויליהלמימרסתמא,

ימים ,דאין טעם לחלק אם מנו ד' ימים או פחות .אבל בחידושי הגרע"א

אלאאםכןאיןלולשלםנדרו,דהריעיקרבלתאחרבקרבנות.

כתב,דאפשרדבדוקאכתברש"י"ד'אוה'",דקודםד'ימיםסביראליהדלא

יב(תוס' ד"ה אלא ,בסוה"ד ,והא דדריש הכא בך חטא ולא באשתך חטא

מקרי עדיין איתחזק בהיתירא .אבל הנודע ביהודה כתב ,דאי היה רש"י

מיירי במשלם אחר כן אלא שעבר על בל תאחר .הקשה הטורי אבן )ראש

מפרש שמנו ג' ימיםהיה מקוםלומר דסבר דקודם ג' ימים לא מקרי חזקת

השנהו,(.אםכןאשתולאתמותלעולם,דכלימיובעמודושלםקאי,ושמא

טהרה,דעדג'ימיםלאנודעבודאישפסקדםהמקור),עייןרמ"איור"דקצו,

ישלם אחר זמן קודם מותו ,והיכי משכחת לה להא דאין אשתו של אדם

י(,אבלכיוןשנקט"ד'אוה'"ולזההמספראיןטעם,עלכרחךדלאודוקא

מתהוכו'.והוסיף,דליכאלמימרדמתההיכאדקמישמיאגליאדאיןעתיד

נקיט.

לשלם,דהאאיןהקדושברוךהואמענישאדםעלשםסופו.ותירץ,דמיירי

ח(גמ',יכולאףמאחר נדרובלאירצה.פירשרש"י)בעמודב'(ד"ה דלאו,

בגמר בדעתו שלא להביא ,ואז נענש מיד .וכן הביא בשם חידושי הר"ן

דאימאדהואילואיחרו,באבעבירההואולאירצו.וכןכתבהרמב"ם )פ"א

)סנהדרין כב (.שכתב ,דמיירי דוקא בגמר בדעתו שלא ליתן ,הא אם גמר

מבכורותהי"ג(,דאףשעברעליובלאתעשהאינונפסל.אבלתוס'ד"הואין

ליתןאלאשהואעני,אושעברעלבלתאחר,איןאשתומתה.והערוךלנר

הקשו ,דלמה לןקרא ,מהיכיתיתי דהוי בלא ירצה .והשיטהמקובצת )אות

)ראש השנה שם( כתב ,דקרא מיירי באין לו מה לשלם ,ובכך נגמרה

כו(כתב,דסלקאדעתיךאמינאשיפסלבאיחורחטאתוכמובאיחורזמןגופו,

העבירה,אףעלגבדאפשרשלעתידיהיהלוממוןוישלם.והביא,דכעיןזה

כמוקרבןהבאכבשוהביאולאחרשנתו.והשפתאמתוהמרומישדה כתבו,

כתב הריטב"א )שם( ,אלא דכתב דאיירי שתבעו אותו כשהיה יכול לשלם

דיש לומר ,דמשום דכתב בל תאחר ,והוסיף מוצא שפתיך תשמור ,סלקא

ולאשילםבמזיד,ועכשיוכשרוצהאיןלו,דאשתומתהלפישפשעתחילה.

דעתיןדהויכמושנההכתובלעכב.

יג(בא"ד ,שם .משמעות התוס' ,דהא דאמרינן "ולא באשתך" ,מיירי

ג
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בששילם להדיא .ועיין באות הקודמת .וכן שיטת הרשב"א בתשובות )ח"ג,

איש,דלפיזה,אםאמרתחולזוואחרכךתחולזואפילולרבנן הויפיגול.

שמח( ,והוסיף ,דאינו פשוט ,שהיה אפשר לומר ,דכל שאינו משלם בזמן

אמנם כתבו ,דיש לומר דטעמיה דתנא קמא ,דמאחר דמחשבת פיגול לא

שקבעהלוהתורה,קרינאביהאינומשלם,ולפיכךאיצטריךקראלומרדבכי

נקבעעדהזריקה,לכךלעולםהויעירובמחשבות.

הא,כיוןשמשלםלבסוף,יהיהבוחטאעלשעבר,מהשאיןכןאשתו,דדינה
כערבוכששילםכברנפטרהערבונפדההמשכון.

דףלע"א

יד(גמ' ,מנין למחשב בקדשים שהוא לוקה .כתב בהגהות הרא"מ הורוויץ,

א(רש"י ד"ה הרי זו ,שהעמיד בהמת חולין אצל שתים וכו' .הקשה הטל

דבסתמא לא לקי דהא ניתק לעשה דשריפה דעלה קאי והנותר וגו' והכא

תורה,למהנקטשהעמיד,האגםבאמרתחתזושישליבביתיהויתמורה.

אייריבגוונאדביטלהעשה.והמנחתאברהם )ח"בעמודקל(כתב,דלפימה

ותירץ ,דהוכרח לכך ,משום שהדיבור אינו חל עד שמסיים דבריו "שיש לי

שהובא בחידושי הגרי"ז )מנחות ב .בשם הגר"ח( ,דאיסור "לא יחשב" הוא

בביתי"  ,ואז כללם יחד ,ואף לרבי מאיר יהני כהאי גוונא תמורת עולה

"המחשבה" ולא מה שנפסל ,ודאי לא שייך לומר דמצות השריפה תנתק

ושלמים .ואם אמר תמורת עולה שיש לי בביתי ,תמורת שלמים שיש לי

לאיסורהמחשבה.

בביתי,אףרבייוסייודהדחלעולה,דהאאמרהבפניעצמה.

טו(גמ' ,לאו שאין בו מעשה הוא .הקהילות יעקב )זבחים סי' א'( הביא

ב(תוס'ד"הדבריוקיימים,בתוה"ד,אבלהכאמקיימיתרווייהו.הקשוהצאן

קושיתהשיטהמקובצת )בסוףפרקהמפקיד(אמאיהמחשבבקדשיםחשיב

קדשים הפנים מאירות והחק נתן ,אם כן מאי פריך לקמן ממתניתין ,הרי

לאו שאין בו מעשה ,הא בדיבורו איתעביד מעשה שנעשה פיגול .ומתרץ,

שחיטה וכו' ,דילמא התם שאני שאינו בזה אחר זה ,אבל בלחצות אפשר

דבקדשים הפסול נעשה במחשבה בלבד ,והדיבור אינו אלא כדי לברר

לקיים שניהם ,ומשום הכי מודה רבי מאיר .ותירצו ,דלא כתבו תוס' להאי

מחשבתו.ועייןעודבמנחתחינוך)מצוהקמ"דאותי"ח(ובמשנהלמלך)פי"ג

חילוקאאלאלרבייוסידסברדבריוקיימין,אבלרבימאירדפליגארבייוסי

מפסוליהמוקדשיןה"א(ובהגהותהגרע"א)שם(.

ליתליההאיחילוקא.והלשםזבחוהחמדתדניאל תירצו,דעלכרחךאיןזה

טז(מתני',וחכמיםאומריםזהוזהפסולואיןבוכרת.כתבותוס'מנחות)יב(.

טעמא דרבי יהודה ,דאם כן למה אמר רבי יהודה דאי חישב תחילה חוץ

ד"הוחכ"א ]אמתניתין דהתםדקתנילעניןמנחותכמשנהזו[,דאףדחכמים

לזמנו הוי פיגול ,האהיה צריך להיות פסול ,כמו שחשב ביחד,דהוי עירוב

היינותנאקמא,ישלומרדאתילמסתםכוותיה.והתפארתישראל )אותמז(

מחשבות.

כתב ,דקתני כן ,כדי להפסיק בין דברי ר' יהודה לבין הא דתני בתר הכי,

ג(בא"ד ,והא דאמרינן בפ"ק דקידושין וכו' ,לא שייך למימר תפשוט וכו'.

לאכולחציזיתוכו',דלאתימהכולהמילתאדר'יהודההיא.

ביארהחקנתן,דלאמצילשנוייכדלעיל,משוםדאפשרלקייםשניהם,דהא

יז(מתני' ,לאכול כחצי זית וכו' ,כשר .כתב הטהרת הקודש ,דאף דשיעור

אמרתדחצייךבחציפרוטהוחצייךבחציפרוטהאינהמקודשת.

כזית בפיגול לא ילפינן אלא מהא דנאמר בו לשון "אכילה" ,והרי בכל

ד(בא"ד ,דכלשאינובזהאחרזהמייריבדברשאיןהשנייכוללחולמחמת

איסורין קיימא לן דחצי שיעור אסור מן התורה ,היינו דוקא בדבר שאיסור

שחל הראשון תחלה וכו' .בתוס' בגיטין )מב (.ד"ה הא מבואר ,שהרשב"ם

מגופו ,אבל הכא שעתה רוצה להחיל עליו שם איסור ,אינו חל על חצי

ליתליהלהאסברא.

שיעור.ובשדיחמד)מערכהחכלליג(דןבזהבארוכה.

ה(רש"יד"הה"גאיבעיא ,מיאמרינןהאדפליגר'מאיר ואמרתפוסלשון

יח(גמ',אמראילפאמחלוקתבשתיעבודותוכו'.כתבהשפתאמת,דלשיטת

ראשון וכו' .הקשה השיטה מקובצת )אות ג' בהשמטות בסוף המסכת(,

אילפאדמתניתיןאייראבשתיעבודות,סיפאדחציזיתבחוץוחציזיתמחר,

דמבואר לקמן )עמוד ב'( ,דאי הוה טעמא דרבי מאיר משום תפוס לשון

אייראנמיבב'עבודות,ואפילוהכיפסול.ופליגיבהאמוראיבמנחות)יד.(.

ראשון ,אם כן גבי תמורת עולה ושלמים נמי אמרינן תפוס לשון ראשון,

יט(גמ',מחלוקתבשתיעבודותאבלבעבודהאחתדבריהכלעירובמחשבות

ומאידךברש"ימשמע,דאףאיטעמאדרבימאירמשוםתפוסלשוןראשון,

הוי.כתב הקרןאורה,דאףדבב'עבודות,הפיגולנמילאחלעדאחרזריקה,

מספקינן מה הדין בתמורת עולה ושלמים .וכתב ,דאין כוונת רש"י משום

מכלמקוםאיגלימילתאלמפרעשקדםמחשבתהזמןבעבודהראשונה,אבל

דינאדתפוסלשוןראשון,אלאכוונתו,דהתםפליגרבימאירדהיאתמורת

בעבודה אחת תרווייהו כהדדי חיילי .וכתב הטהרת הקדש ,דטעמא דרבנן,

עולה שהוא דבורו ראשון ,אבל טעמא משום דמהדר אימלוכי הוא ,והוי

דהואילואיןנקבעהפיגולעדאחרזריקה,חלהכלבזימנאחדא.

כאומרתחולזוואחרכךתחולזו,דלאחיילאקדושהשניה.

כ(רש"י ד"ה אף בעבודה אחת מחלוקת ,דאית ליה לר' יהודה תפוס לשון

ו(תוס' ד"ה לחצות ,בתוה"ד ,ור"ח מפרש לחצות כגון דאמר לחצי היום

ראשון .כתבו הטהרת הקודש והחזון איש )ב ,סק"ח( ,דלפי זה טעמא דתנא

וכו'.הקשהבחידושיהגרע"א,כיוןדלפירושוהקושיאדכיוןדאינהלשחיטה

קמא ,משום דסבירא ליה דאף בגמר דבריו אדם נתפס ,וחלות שתי

אלא לבסוף ,ולא חלה עד סוף שחיטה ,ומשום הכי הוי כחצות ,אם כן כי

המחשבות יחד .ולפי זה כתב הטהרת הקודש ,דהיכא דגמר כהן אחר את

משניאביידישנהלשחיטהמתחילהועדסוףוממילאחיילאהמחשבהמיד,

העבודהבמחשבתחוץלמקומו,מודהתנאקמאדהויפיגול.וכןכתב החזון

למה הוצרך להוסיף "כגון דאמר סימן ראשון לחוץ לזמנו וסימן שני לחוץ
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למקומו"].ולכאורהישלומר,דבעידבעינןשתהיהמחשבהב"עבודה"ולכך

לרבא דלא מפרש כן ,אינו מוכרח .אמנם השיטה מקובצת )אות ג( ביאר

בעיסימןשלם[.

כוונת הגמ' ,דבאמת יכול לחזור בו תוך כדי דיבור ,אבל הכא דנמלך והוי

ז(רש"י ד"ה דכי לחצות דמי ,דלאו מיהדר אימלוכי שהרי כמה זיתים יש

כמו שאמר "תחול זו ואחר כך תחול זו" ,לא חיילא .וכן ביאר )באות יא(

וכו'.ביארהטהרתהקודש,דאותהמעלה דאיכאבלחצות,דמשמעותדבריו

בשיטתרש"י.

דנתכוין תחילה שיחולו שניהם ,איכא נמי בשחיטה בלאו תוספת דיבור,

יד(רש"י ד"ה ה"ג להכי אמר ,וכ"ך וכו' שמעינן מיהא מדרבה בר בר חנה

דכיוןשלאאמראלאכזיתחוץלזמנו,מסתברדהשתאכוונתולכזיתאחר,

דהיכא דאמר "תמורת עולה ושלמים" מודה רבי מאיר וכו' .כתב הטהרת

ולאלחזורמדיבורוהראשון.

הקודש ,דלכאורה היכא דאמר "תמורת עולה ותמורת שלמים" ,נמי מודה

ח(תוס' ד"ה סימן ,בתוה"ד ,ולא דמי לפסיעות .כתב בשיעורי הגרי"ד,

רבי מאיר ,מאחר דאמר ותמורת בוי"ו מוכח דדעתו היתה על שניהם.

דמשמע מדבריהם ,דכל פסיעהחשיבא חצי מתיר .והקשה ,דמסברא נראה

והוסיף,דכןנראהמדבריהרע"בבתמורה )פ"המ"ד(.אמנםמסתימתהגמ'

דכלמקצתהולכההויעבודהשלמהומתירשלם.וכןכתבולהדיאהמנחת

הכאלאמשמעכן.

חינוך)קמד,ג(והמקדשדוד)לג,א(,דפסיעהאחתלאחשיבחצימתיר,כיון

טו(גמ',תאשמעדבעאמיניהלוימרביחישבלאכולכזיתלמחרבחוץוכו'.

דליתבהשיעורלהולכה.

הקשההשפתאמת,דמוכחהכאדרבנןורבייהודהפליגיאףבעבודהאחת,

ט(בא"ד ,ויש לתמוה וכו' ,תיקשי ליה ממתני' דהקדים וכו' .ביאר הצאן

ודלאכאילפאלעיל)כט,(:ואמאילאמייתאהגמ'סייעתאלרבייוחנןמהא.

קדשים ,דהיינו דתקשי לאביי דסבירא ליה דבלחצות מודה רבי מאיר דלא

טז(גמ' ,לדידיה דלא אתניתיה אלא חדא וכו' ,דידי דווקא וכו' .הקשה

אמרינן תפוס לשון ראשון ,הא רבי מאיר סבירא ליה התם בהקדים מולין

השפתאמת,מדועבאמתתניללוירקכזיתכזית,כיוןדבאמתאפילוכזית

לערלים,דבסוףהשחיטהדחליםשניהםדהאאינואלאלבסוף,ואפילוהכי

וכזיתפרטיהוי.

חלדיבורראשון.

יז(גמ',וסברדידידווקאוכו' .הקשההלשםזבח,מנאליהלרבילומרדלוי

י(רש"י ד"ה דאמר קומץ .מבואר בדבריו דליקוט הלבונה לא הוי מתיא

היהמסופקבהא,האמצילמימרדלויידעבודאישהםלאטעו,אלאדמכל

הלכך העמידה בהקטרה .אמנם השיטה מקובצת )אות ט'( לא גרס בגמ'

מקוםהוהמספקאליהאידידהודוקא,ודוקאבהניתרתיפליגרבייהודה,

"שהקטיר".וכןדעתהרמב"ם )פט"זמפסולימוקדשיםה"ז(שסילוקהלבונה

או דלמא כי היכי דשייר לדידיה ,שייר נמי לדידהו ,אבל באמת פליג רבי

הוינמימתירולכןהקומץשלהסולתהויחצימתירוסילוקהלבונההויחצי

יהודהאפילובכזיתלמחרבחוץ.ואיהויאמרינןהכי,לאהויקשיאקושיית

מתיר.

הגמ'"ותיבעיליהכזיתוכזית".



יח(גמ',אםכןמרתחרתחוכו' .הקשוהתוס'בחולין )נב(.ד"הסברי,אםכן

דףלע"ב

הוה ליה לשאול "כזית וכזית" ,והוי שמעינן מינה ,דאי בכזית למחר בחוץ

יא(תוס' ד"ה אמר ליה אביי ,בתוה"ד ,ותימה דמאי מקשי ליה רבא לאביי

הויפרטא,היהלולרתח",השתאבכזיתלמחרבחוץהויפרטא,כזיתוכזית

לעילוכו'.כתבהצאןקדשים,דהאדלאהקשועלאבייעצמודמשנילעיל

מיבעיא" .וכתבו הברכת הזבח והצאן קדשים ,דנתיישב על פי מה שכתב

על קושיית רבא ,דמתניתין איירא בשני סימנים וכו' .משום דהיה אפשר

רש"יד"הא"כמירתח,דהויליהלמידקדהויכללאמדאתניה"כזיתכזית",

לומרדאביימשנילהאליבאדרבא,ואיןהכינמילדידיהלאקשיאליה.

דמשמעהא"כזיתוכזית"הויכללאוכלשכןבכזיתלמחרבחוץ,מהשאין

יב(בא"ד,שם.תירץהשיטהמקובצת)אותדבהשמטותבסוףהמסכת(בשם

כן איפכא ,הא דאתניה לא מסייע לריתחא ,אלא סותרו ,ולא הוי ליה

הריב"א,דקיםליהלרבא,דאביידאמרדבהאודאימודהרבימאיר,לכולי

למירתח .והמאירי )קידושין טו (.ביאר ,דהא דקתני דהוי רתח ,היינו משום

עלמא קאמר ,אפילו למאן דאית ליה טעמיה דרבי מאיר משוםתפוס לשון

דכיון דמשמע דפשיטא ליה דב"כזית כזית" לא הוי עירוב מחשבות ,אם כן

ראשון.וכןתירץהקרןאורה,והכריחכן,דאילאוהכי,מאיאיריאדקאמר

הוי ליה פיגול וצריך להביא קרבן אחר ,והא בהא נמי הוי עירוב מחשבות

לחצות מודה רבי מאיר דשניהם חלים כאחת ,הא אפילו בתמורת עולה

ואיןצריךקרבןאחר ,ואםכןהויחוליןבעזרה,אבלאםהיהשואלב"כזית

ושלמיםמודה.

כזית" ,אף אי סבירא ליה דהוי פרטא ,לא הוי ליה למרתח ,כיון דאינו בא

יג(גמ' ,רבי מאיר סבר מדהוה וכו' ,שמע מינה מיהדר קא הדר ביה .פירש

לידיחוליןלעזרה.והוסיף,דהיינועלדרךפירושולאעלדעתפסק,דהריאף

רש"י ד"ה מיהדר ,דלחזור אי אפשר .והוכיח המשנה למלך )פט"ו ממעשה

במקום עירוב מחשבות לא עלה לבעלים הואיל ואין הזבח כשר וצריך

הקרבנות ה"א( מדבריו ,דחזרה תוך כדי דיבור ,לא מהניא בהקדש .וכן

להביאקרבןאחר.וצריךתלמוד.

הוכיחמרש"יבתמורה )כה (:ד"הבתוךכדידיבור.וכןכתבוהקצותהחושן
)רנהסק"ב( והטהרתהקודש)עמודא'(בשיטתרש"י.אבלהעמודיאור )קיז,

דףלאע"א

יג-טז( כתב ,דכל זה מוכח לשיטת ר' יצחק בר יוסף ,וכשיטת אביי ,אבל

א(גמ',ורבהמנונאאמרעירובמחשבותהוי.הקשה בחידושיהגרי"ז,היאך

ה

מסכת זבחים דף לא
ד טבת התשע"א

הויעירובמחשבות,האהפסולחלמחמתהצטרפותשתיהמחשבות,ואם

שתיטומאותשוותאפשרדמצטרף.

כןאיךשייךלומרדלאקרבהמתירכמצוותו,הלאבלאהמחשבהדחציזית

ה(תוס' ד"ה אמר ,בסוה"ד ,ולפי' רבינו תם שפירשתי לא צריכא למה

חוץ לזמנו ,לא חל מחשבת פסול ,והיא גופא מחשבת פיגול .וביאר ,דכיון

שפירש בקונטרס דאוכל מקבל טומאה בכל שהוא .וכן שיטת תוס' בשבת

דקיימא לן מ"יהיה" שמצטרפין ,חשיב יש כאן מחשבת פסול אחרת מלבד

)צא (.ד"ה אי לענין ,ותוס' פסחים )לג (.ד"ה לאימת ,שאין אוכל מקבל

מחשבת הפיגול ,וסבר רב המנונא ,דכיון שנצטרפה מחשבת חצי זית חוץ

טומאה פחות מכביצה .וכתבו התוס' בחולין )כד (:ד"ה התורה ובנדה )יז(:

לזמנו לחצי זית חוץ למקומו ,והוי מחשבת פסול ,תו לא מצטרפת הך

ד"האפילובדעת רבינותם,דמדרבנןמקבלטומאהאפילובכלשהוא.אבל

מחשבה לחצי זית אחר כך .ועיין שם מה שהוסיף ביאור .והקהילות יעקב

הרשב"א)שבתצא(.כתב,דאפילומדרבנןאינומקבלטומאה.וכןכתבהמגן

)סימןכג(כתב,דאףלרבהמנונאהיכאדאיכאחציזיתחוץלזמנווחציזית

אברהם)קנחסק"ג(בדעתהרוקח.

חוץ למקומו ,ואחר כך כזית שלם חוץ לזמנו ,הוי פיגול ,כיון דאין פסול

ו(רש"יד"הרבאשי,כרבאסביראליהוכו'.כתבהשפתאמת,דאפשרלומר

הקרבןאלאבצירוףדחציזיתחוץלזמנו,דבמהותואינומעכבהפיגול.אבל

נמי להיפוך ,דאפילו רב המנונא דפליג לעיל אדרבא מודה הכא ,דהתם

בגוונא דידן ,כיון דיש הפסק בין שתי החצאי זיתים דחוץ לזמנו ,הוי כב'

טעמא ,דכיון דכבר נפסל ,אין הפסול הולך ממנו ,כמו שכתבו תוס' ד"ה

חצאיזיתיםבעלמא,דבדאיכאיותרמכדיאכילתפרסאינםמצטרפים.

עירוב וד"ה הא ,אבל הכא מיד כשבא לכלל פסול ,חל הפיגול .וכן הקשה

ב(גמ',כביצהאוכלראשוןוכו',ראשון.פירשרש"יד"הראשון,דהתערובת

בחידושי הגרי"ז על רש"י ,אמאי פירש דסבירא ליה כרבא .ועוד הקשה,

הזהתורתראשוןעליולעשותמגעושניוכו'.אמנם בחידושיהגרי"ז הביא

אמאינקטרבאשישחישבכזיתחציוחוץלמקומוואחרכךחוץלזמנו,הרי

לשוןהרמב"ם )פ"דמטומאתאוכליןהי"ג(דכתב,דהכלראשון,ותמהעליו,

הואהדיןאיפכא,אייחשובקודםחציוחוץלזמנו.וכתב,דאתאלאשמועינן,

האהשנילאנעשהראשון.מאילשוןראשון.

דלאתימאכיוןדחשבקודםחוץלמקומו,נימאדלרבייהודהאמרינןתפוס

ג(תוס' ד"ה הא חזר ,תימה מה ענין וכו' .כתב הקרן אורה דמה שכתבו

לשוןראשוןולאיהיהפיגול.

התוס' דהכא כבר נפסל הקרבן אינו מוכרח כל כך ,משום דמה שאמרה

ז(גמ',חישבשיאכלוהוכלביםוכו'.הרמב"ם)פי"אמפסוליהמוקדשיםה"י(

תורה דחוץ לזמנו וחוץ למקומו מצטרפין ,היינו לאחמורי ולפוסלו .והיינו

כתב,דהואהדיןשארבהמהוחיה.והמנחתחינוך)קמד,ד(כתב,דהואהדין

דוקאכשנצרךלצירוף,אבלכשחזרוחישבחציזיתחוץלזמנו,בטלהצירוף

עוף] .דכתיב )בראשיתמ ,יט("ואכל העוףאת בשרך"[ .והטל תורה הקשה

דחוץ למקומו ,ויקץ כישן הפיגול ,כיון דבחוץ למקומו לחוד ליכא שיעור

על הרמב"ם ,הא בהמה אין דרכה לאכול בשר כלל ,אף על ידי הדחק,

לפוסלו.והכינמילעניןצירוףראשוןושניכשנצרךלצירוף,מצטרפיןלהיות

כדקתני בבא קמא )יט (:ובשולחן ערוך )חו"מ שצא ,ג( ,מה שאין כן כלב,

שניבלבד,וכיחזרועירבןהויראשון,ולאאמרינןכיוןדכברנקראעליושם

כדאיתאבשולחןערוך)שם,ו(].ולכאורהישלהעיר,דכתיב)דבריםכח,כו(,

שני ,אינו חוזר להיות ראשון ,אלא מתעורר לטומאתו הראשונה .ומה

"והיתה נבלתך למאכל לכל עוף השמים ולבהמת הארץ"[ .והיעב"ץ כתב,

שכתבו התוס' דלאו משום שנתבטל כו' אלא דאין לו כח כו' ,נמי אינו

דבדווקאנקטכלבים,אבלשארבהמהלאהויפיגולדלאהויאכילה.אבל

מוכרח,דישלומרדכשםדלעניןטומאהאינואלאשני,ובטלהממנוטומאת

הואהדיןאםחישבלאכילתחיהדשמהאכילה)עייןבבאקמא שם(,אלא

ראשון,ואפילוהכיחוזרוניעורבצירוףראשון,הכינמיאףדכברנקראעליו

נקטכלבים,לאשמועינןדאפילולמ"דדכלבמיןבהמההוא,הויאכילה.

שם פסול ,היינו משום דליכא שיעורא לעשותו פיגול ,אבל על ידי צירוף

ח(גמ',אלאמעתהחישבשתאכלהואשוכו',אידאפקהבלשוןאכילהה"נ

חוזרומתעוררשםפיגול.והקהילותיעקב )סימןכג(כתב,דלפימהשכתב,

וכו'.בגמ'מנחות)יז(:איכאריבוידלאשנאמחשבבלשוןאכילהלמזבח,לא

)מובאבאותא(,אתישפיר,דטעמאדרבהמנונאהוימשוםדדיןצירוףליכא

שנאכימחשבבלשוןהקטרהלמזבח,הויפיגול.והקשותוס')שם(ד"הדלא,

כשנעשה הפסק ביןשני החצאי זיתים ,כיון דכבר נתחבר חצי הזית דפיגול

דתיפוק ליה מדאמרינןהכא דאכילת אש איקרי אכילה .ותירצו,דאיצטריך

עםחציהזיתדחוץלמקומו,אבלאיןבכחהגרידאלמנועאתחלותהפיגול.

לריבויי בגוונא שחישב שיאכלהו מזבח למחר ,אף על פי שלא הזכיר אש,

ד(רש"יד"הלטמא,בתוה"ד,וא"תאיבדלאהויביהשיעוראמעיקראהיאך

דמקראדהכאלאנפיקאלאאםכןהזכיראש.עודתירצו,דלאנתרבההכא

קיבל טומאה וכו' .המשנה למלך )פ"ד טומאת אוכלין ה"א( מסתפק ,לפי

אלאבשרכיוןדדרכוליאכל,אבלהתםמייריבאימוריםוסלקאדעתיןדהוי

השיטות)עייןתוס'ד"האמר(דאיןאוכלפחותמכביצהמקבלטומאה,מה

כמחשבלאכולדברשדרכולהקטירדלאהויפיגול.

הדיןאםלאחרמיכןנצטרףעםאוכלאחרשנגעבטומאהוהושלםלכביצה,

ט(גמ',חישבלאכולכזיתבשניבניאדםמהו.ביאר בחידושיהגרי"ז,דשני

אימועיללטמא.והשערהמלך)פ"ומברכותה"א(כתב,דמהאדהוצרךרש"י

צדדי הספק הם ,אי דין מחשבת פיגול על  החפצא ,דהיינו שיהיה נאכל

לומר דגם פחות מכביצה מקבל טומאה ,וכן מדהוצרכו תוס' ד"ה אמר

מהקרבן כזית חוץ לזמנו ,ואם כן אף בב' בני אדם מצטרף ,או דהמחשבה

לאוקמי,דהיהכביצהמעיקרא.מוכךדאינומצטרף,וכתבהידדוד,דאפשר

היא על הגברא האוכל ,שיעשה מעשה אכילה בכזית ,ובעי חד מעשה

לומר דשאני הכא ,דלא הוו שתי טומאות שוות ,מה שאין כן בגוונא דהוו

אכילה.

ו

מסכת זבחים דף לא
ד טבת התשע"א

דףלאע"ב

מצטרף ואע"ג דחשיב לחצאין .ורש"י במנחות )יב (:ד"ה אלא אימא ,פירש,

י(גמ',בעירבאחישבלאכולכזיתביותרמכדיאכילתפרסמהווכו'.הקשו

כגוןדחישבחציזיתבחוץוחציזיתלמחר.

הפניםמאירותוהשפתאמתובחידושי הגרי"ז,כיוןדאיפשיטדכזיתלב'בני

טז(תוס' ד"ה ומאי קמ"ל ,תימה טובא קמ"ל כדדייק אביי גופיה וכו' .כתב

אדםהויפיגול,אףדבאכילתהדיוטקיימאלןדלאהויאכילה,אםכןמאי

הצאןקדשים,דישלומרדהמקשןסבר,דכברמרישאאיכאלמישמעמיניה

שנא מאחד שאוכל ביותר מכדי אכילת פרס .וכתב הפנים מאירות ,דרבא

שניבניאדםויתרמכדיאכילתפרס,דהוידומיאדחציזיתבחוץוחציזית

מבעיא ליה אם תמצי לומר דבשני בני אדם לא הוי פיגול .וכעין זה כתב

למחר.

השפתאמת בדעתהרמב"ם )פי"דמפסוליהמוקדשיםה"י(,דפסקבפשיטות
דמצטרף בחישב לאכול יותר מכדי אכילת פרס ,אף דבגמ' לא איפשיטא.

פרקכלהפסולין

וכתב,דרבאלאידעמספיקאדרבאשי,וכיוןדנפשטספיקודרבאשי,נפשט



נמיספיקודרבא.והכסףמשנה כתב,דסביראליהלהרמב"ם,דהאדאמרינן

יז(מתני',כלהפסוליםוכו'ובטמאים.ביארהתפארת ישראל דמשכחתליה

דלמאבהיסקגדולדחיהבעלמאהוא,אודלאגרסהדיחויבגמ'כלל.אמנם

בנכנס בתיבה ומגדל ,דהרי נזיר שנכנס בכהאי גוונא לבית-הקברות לא

התוס'ד"ההא כתבו,דיתכןדב'בניאדםיצטרף,וביותרמכדיאכילתפרס

נטמא,והכינמיאינוחשובמטמאמקדש,ועייןשםבהמשךדבריו.

לאיצטרף.ובחידושיהגרי"ז ביאר,דלאדמילב'בניאדם,דהתםבמציאות

יח(תוס' ד"ה שהשחיטה ,בגמ' מוכח דנשים שוחטות אפי' לכתחילה

הוי ב' אכילות ,אבל היכא דמחשב לאכול כזית ביותר מכדי אכילת פרס,

מדקאמרהאדתנןששחטודיעבדוכו'.והרש"שכתבבשםגדולאחדלדחות

כיוןדנאמרהלכהדלאהוישיעוראכילה,הויכמחשבעלפחותמכזית,עיין

ראייתם ,דאפשר דפירוש "כל הפסולים" ,היינו הנך דחשבינהו בפירקין

עוד שם .וכעין זה מבואר בקרן אורה .ובקהילות יעקב )סימן כג ,ב( כתב,

דלעיל )טו ,(:והתם הוזכר טמא ,אבל לא נשים] .ולכאורה צריך ביאור,

דהיכאדיאכלב'חצאיזיתיםבהפסקשלכדיאכילתפרס,לאגרעמב'בני

דהוזכרשםזר,ונשיםבכללזרהן,ואףדהמנחתחינוך)שצ,א(כתב,דאפשר

אדם,אבלהכאאיירידעוסקבאכילהכלהעת,ושוההבאכילתכזיתיותר

דלדעתהחינוך,איןפסולנשיםכהנותמשוםזר,מכלמקוםסתםנשיםהוו

מכדיאכילתפרס,וכהאיגוונאהויעצםהאכילהשלאכדרכה.ולפיזהיישב

בכללזר,ואםכןכלהפסוליןקאינמיאסתםנשים[.

הקרןאורה קושייתתוס'ד"הביתר,דהתםהוידרךאכילה.והקהילותיעקב

יט(בא"ד ,שם .כתבו התוס' בחולין )ב (.ד"ה הכל שוחטין ,דהא דלא תני

כתב,דלאמשמעכןמלשוןרש"יד"הה"דלאכול.

התם הכל שוחטין אחד האנשים ואחד נשים ,דאין חידוש באשה יותר

יא(תוס'ד"ההא.בתוה"ד,וישלומרוכו'אע"גדהויכעיןשניבנ"א וביתר

מבאיש ,והא דהכא קתני נשים,היינו משום דבשאר עבודות נשים פסולות

מכדיאכילתפרס,כתבהחזוןאיש,דנראהשלאהיהבגירסתםדיחויאדגמ',

אפילוכהנות.

"דלמאבהיסקגדול"וכתבשכןצידדהכסףמשנה )פי"דמפסוליהמוקדשין

כ(בא"ד ,דנשים לא ישחטו מפני שדעתן קלה .בהגהות מיימוני )פ"ד

ה"ו(בדעתהרמב"םשפוסקכפשיטתאביי.ועייןשפתאמת.

משחיטהה"באותב(כתבבשמו,שמאיתעלפומפנישדעתןקלה.וכןכתב

יב(תוס' ד"ה ביתר ,וא"ת לוכח מדתנן וכו' .השפת אמת נסתפק ,מה הדין

בסמ"ג)עשיןסגקמא,א(.

היכא דחישב לאכול כזית למחר ,וחצי מכזית זה אכל גם בחוץ ,אי הוי
כא(מתני' ,שהשחיטה כשרה בזרים ,רש"י ביבמות )לג (:כותב לגבי שחיטת

פיגול,דאיןהחציזיתדחוץלמקומומעכבהכזיתדלמחר,אולאהויפיגול

זר בשבת" ,ואין כאן זרות" .וביאר הנימוקי הגרי"ב בדבריו ,דליכא חילול

כיוןדעלחציכזיתחשבגםמחשבתפסול,דהאבכזיתלמחרבחוץאמרינן

שבתכיוןשהותרההשחיטהבזר.אמנם הרש"שמדייקברש"ידזרותליכא,

לעיל )ל (:דהוי עירוב מחשבות .וכתב ,דאי נימא דלאהוי פיגול ,יש ליישב

אבלאיסורשבתאיכא,שלאהותרהבשבתבמקדשאלאלכהנים,ועייןשם

קושיית תוס' ,דאפשר דמתניתיןאיירי בכהאי גוונא ,והוי בתוך כדי אכילת

בהמשךדבריושדןבדבריהרא"ש.ועייןשערהמלך)פ"ומביאתמקדש(.

פרס,אלאדכתב,דנראהיותרדהויפיגול.
יג(בא"ד ,שם.הקשההעולתשלמה,דמשכחתלהבמחשבלאכולחציזית

כב(תוס' ד"ה ובטמאים ,בתוה"ד )הנמשך לעמוד הבא( ,ואי לאו דאיכא

קודםעלותהשחרבחוץ,וחציזיתאחרעמודהשחרואיןביןזה לזהיותר

איסוראדאורייתאלאהיודוחקיןכלכךלמהר.ביארהקובץהערות)סימןח

מכדיאכילתפרס.

אותטו(,עלפימהשכתבהנתיבותהמשפט )רלדסק"ג(,דהעוברעלאיסור

יד(בא"ד.וי"לדדלמאבלהקטירוכו'.כתבהצאןקדשים,דהאדפריךלקמן

דרבנן בשוגג ,אין צריך כפרה כלל ,כיון דבאיסור דרבנן ,אין עובר אלא על

דמרישאשמעמינה,כחציזיתבחוץכחציזיתלמחרפסולוכו',אףדדלמא

מצוהלשמועדבריחכמים,ובשוגגאיןכוונתולעבורעלדבריחכמים,והכי

איירי בהקטרה ,מכל מקום לענין צירוף פריך שפיר ,דמאי שנא הקטרה

נמיכיוןדעסוקהואלהוציאהטומאהמהעזרה,אףשאינוממהרכלכך,אינו

מאכילה.

עוברעלדבריחכמים.

טו(רש"י ד"ה אלא אימא ,בסוה"ד ,הא לאכול ולאכול דבר שדרכו לאכול
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דףלבע"א

דףלבע"ב

א(מתני' ,נשפך מן הכלי על הרצפה ואספו כשר .כתב השפת אמת,

ז(גמ' ,שחיטה נמי אפשר דעביד סכין ארוכה ושחיט .הקשה הקרן אורה,

דלכאורה משמע ,מדשינה ונקיט לשון דיעבד ,ולא כדקתני ברישא "יחזיר

דכיון דקיימינן השתא דביאה במקצת לא שמה ביאה,הא מצי מעייל ידיה

לימין"וכהאיגוונא,משמעדלכתחילהאיןלאסוףמןהרצפה.וביאר,דהיינו

ושחיט ,ולמה ליה סכין ארוכה .וכתב ,דבריש חולין )ב (:משמע ,דאיצטריך

משום דאינו דרך כבוד.אבל הביא דברי התוס' לקמן )לד (:ד"ה כל שבידו,

סכיןארוכהכדישלאיגעבבשר,ועייןבאותהבאה.

דמצוהלאסוף.וכתב,דישלחלק,דאםנשפךכלהדםמצוהלאסוף,אבלאם

ח(גמ' ,שמעון התימני אומר מנין שיהיו ידיו של שוחט לפנים מן הנשחט

נשארבכלי,לכתחילהלאיאסוף.

וכו' .פירש הראב"ד )בפירושו לתורת כהנים ויקרא ד ,ג( ,שצריך שיהא

ב(מתני' ,אם יש דם הנפש יחזור הכשר ויקבל .ברמב"ם )פי"ד מפסולי

השוחט בפנים ,וגמרינן ליה מדכתיב "ושחט את בן הבקר לפני ה'" ,דהיינו

המוקדשים ה"ב( מבואר ,דאף בגוונא דאין נעשה שאר הדם שיריים ,מכל

שעל השוחט את בן הבקר להיות לפני ה' .אמנם המלבי"ם )ויקרא א ,אות

מקוםהדםשבכוסישפךלאמה,ומשוםהכיקתנידוקאדיחזורהכשרויקבל.

לו( והאבן האזל )פ"א מפסולי המוקדשים ה"ח( כתבו ,דעיקר הדרשא היא

וכןכתב המנחתחינוך)קלח,ח(בדעתתוס'לקמן )צב(.ד"הושקבלו.וביאר

עלידיושלשוחט,דהיינודפעולתהשחיטהתהיהלפניה'].ולכאורהצריך

בחידושי רבינו חיים הלוי )שם( ,דהוי מדין שיריים ,דכיון דנעשה זריקה

עיוןדאמרינןבסוגיין,האמנישמעוןהתימני,והאאיירינןלמאןדאמרביאה

בהדםהוישארהדםשיריים,והחזוןאיש)סימןי'(ביארדטעםהפסול,דכיון

במקצת שמה ביאה ,ואי סגי בהכנסת ידו אכתי קשה דיכול להכניס ידו

דנעשהכאןעבודהבדםשבכוס,נדחה,ונפסלכלהכוס.

ולשחוט .ועיין באות הקודמת .וכן הביא השיטה מקובצת )אות ב'( גירסא,

ג(גמ' ,שחטו דיעבד אין לכתחילה לא ורמינהו ושחט שחיטה בזר כשירה

"שיהאשוחטובןהבקרלפניה'"[.והקרבןאהרן)שם(ביאר,דהואדיןמיוחד

וכו' .הקשה השפת אמת ,מנלן דכשר גם לכתחילה ,ואי נימא מדלא קתני

שהשוחטיעמודלפניםמןהנשחט.עייןשם.

ששחטוף אלא קתני סתמא כשירה ,ומשמע אפילו לכתחילה ,הא למסקנא

ט(גמ',וראהקריבוביוםוטבל .הקשההערוךלנר )יבמות ז,(:לשיטתרש"י

אמרינן דטמאים אין שוחטים לכתחילה ובברייתא תני טמאים ,ועל כרחך

ד"האע"פ,דטבוליוםאסורליכנסמדאורייתאלהרהבית,אמאיקתניוטבל,

דבדיעבד מיירי .וביאר ,וכן ביאר הקרן אורה ,דקושיית הגמ' ,דהואיל ויליף

האאףאחרהטבילה,אסורלוליכנסמדאורייתא.

מקראלהכשירמהיכיתיתילמפסלינהולכתחילה.

י(תוס'ד"הורבייוחנן,בתוה"ד ,דר'יוחנןלאותנאהואוכו'.אבלבחידושי

ד(גמ' ,הוא הדין דאפילו לכתחילה וכו' .כתב הריטב"א ביומא )כה ,(:דהא

הרמב"ן)שבתקיד(:כתב,דתנאהואויכוללחלוק.

דמפיסיןעלהשחיטה,אףעלפישהשחיטהכשרהבזר,מכלמקוםמצותה

יא(בא"ד ,ומיהו קשה דאי קסבר האי תנא טבול יום דזב כזב דמי אם כן

בכהן לכתחילה ,כדאיתא בזבחים .וצריך ביאור .והמאירי )שם( כתב ,דאף

איכא לאו דלא יטמאו את מחניהם ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה.

דשארקרבנותמותרתשחיטתןלכתחילהבזר,מכלמקוםקרבןהתמידבעי

כתבהערוךלנר)יבמותז,(:דרש"יסביראליה,דעשהשישבוכרתדוחהאף

לכתחילהבכהן.ובשו"תשאילתיעב"ץ )ח"ב,קנז(הביאמג'מקראות)דברי

לא תעשה ועשה .וכן כתבו תוס' לקמן )לג (:ד"ה לענין .אבל תוס' בחולין

הימים ב ,כט ,כג ,כד( שהקפידו בשחיטה בכהנים או לויים .ובספר ראש

)עח(.ד"המנין כתבו,דאינודוחה,עייןשםבהגהותמהר"ברנשבורג.אבל

המזבחתמהעליו,דשאניהתםשהזריםנטמאובטומאתעבודהזרה.

בספר ראש המזבח לקמן )לג (:כתב לחלק דלא יסתרו דבריהם .והצאן

ה(גמ',שם .כתבהשפתאמת,דכיוןששחיטהכשירהבזרים,אםכןבקרבן

קדשים כתב ,דאף דכתבו תוס' לקמן )שם( דעשה שיש בו כרת  דוחה לא

יחיד מצוה בבעלים טפי ,דמצוה בו יותר מבשלוחו .וכן כתב החשק שלמה

תעשהועשה,מקשושפיר,למאידמסיקהואילוהותרלצרעתוהותרלקריו,

)מנחותיט,(.וכןהביאבשםהגר"אבאליהורבה.

דלמאהאדהותר,היינורקדעשהדפסחשישבוכרתידחה לעשהדמצורע

ו(גמ',מ"שסמיכהדכתיבלפניה'.רש"יד"הדכתיבביאר,דכתיב"לפניה'"

שישבוכרת,אבללאלדחותגםעשהשישבוכרתוגםלאתעשה.

בשחיטה,דכתיב"ושחטאתבןהבקרלפניה'",וכיוןדבעינןתיכףלסמיכה

יב(תוס' ד"ה א"ל מטונך ,בתוה"ד ,שהרי בשמיני קאי ואינו אלא מחוסר

שחיטהאיןסמיכהבחוץ.אמנםתוס'ד"המאי בשם רש"ילקמן )קיט (:ד"ה

כיפורים .שיטת תוס' בפסחים )סז (:ד"ה שכן ,דאפילו בימי ספורו מותר לו

לפניביארו,דהיינומדכתיב"יקריבאותולפניה'וסמך".וכתבהזבחתודה,

ליכנסלהרהבית.

דאפשר דאיכא נפקא מינה ,אי סמך בחוץ ,אי בדיעבד בעי לחזור ולסמוך

יג(גמ' ,אמר ליה רבא אדרבה איפכא מסתברא מצורע היתירא הוא להא

בפניםאולא,דלפירושרש"ידהוימדיןתיכףלסמיכהשחיטה,האלאהוי

אישתראי ולהא לא אישתראי .התוס' ביבמות )ח (.ד"ה רבא כתבו בתירוץ

דיןאלאלכתחילהכמושכתבהרמב"ם )פ"גממעשההקרבנותהי"ב(.וכתב

קמא,בדעתרבאהתם]ולאהביאוסוגיאדילן[,דליתליההואילואישתרי,

לדחות,דאפשרדכלזהאםכברשחט,אבלאםעדייןלאשחטצריךלחזור

וסביראליהדביאהבמקצתלאשמהביאה.ובתירוץבתראסברי,דרבאנמי

ולסמוךלכתחילה,ובפרטלמאידמסיקלקמן )לג,(.דתיכףלסמיכהשחיטה

מודה דאמרינןהואיל ואישתרי] ,אף בהותרה[ ויכול לסבור דביאה במקצת

מדאורייתא.

שמהביאה.והקשההטוריאבן )מגילה ג,(.דהכאמבוארלהדיא,דרבאלא

ח
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סביראליההואילואישתריבהותרהאלאבדחויה.וכתבבתוספותהגרע"א

בקדשים .וכתב החוות יאיר )רכז( ,דלפי זה הדרינן משינויא דרב יוסף דכל

)יבמות פ"א אות ג( ,דסבירא להו לתוס' בתירוץ בתרא ]וכן בקושיתם[,

הסומךראשוורובומכניס,דכלכוחובעינן,דהאאסורלולסמוךבכלכוחו.

דכונת רבא הכא ,דאיפכא מסתברא ,דהיינו דאדרבה אם יש מקום לחלק,

ז(תוס' ד"ה סמיכת אשם ,בתוה"ד ,וקאתי לאשמועינן דטעון סמיכה

היה הסברא בהיפוך ,אבל באמת אפילו בהיתירא אמרינן הואיל ואישתרי

דאורייתא .הקשה החק נתן ,איך יכולים לעשות לו סמיכה דאורייתא ,הא

וכלשכןבדיחוי.

דילמא אשם הוא ואין טעון סמיכה ,והוי עבודה בקדשים .והביא ,דלקמן
)עו (:כתבו התוס' ד"ה וסמיכה ,דלמאן דאמר סמיכת אשם מצורע לאו

דףלגע"א

דאורייתא ,עבדינן סמיכה בהקפת יד .והמלא הרועים כתב ,דהכא סבירא

א(גמ',חוץמזושהיתהבשערניקנורשאיןמצורעוכו'.כתבו תוס' בסוטה

להו דספק דאורייתא מדאורייתא לחומרא ,ולכך מן התורה בעי סמיכה

)לט (.ד"ה כל כהן ,דמוכח מהכא ,דכדי מהלך משער ניקנור עד בית

גמורה ,ולקמן )שם( ,סבירא להו דספק דאורייתא מדאורייתא לקולא ,ולכך

המטבחיםלאחשיבתכיפה,ואםכןכתבו,דמוכחדתכיפההוילכלהפחות

מדאורייתאלאבעיסמיכה,ומשוםהכיעבדינןבהקפתיד].ולכאורהבעינן

שיעור הליכת כ"ב אמה .ותמה המגן אברהם )או"ח קסו סק"ג( ,דהא לפי

למימרדסביראליהלמלאהרועים,דספקדאורייתאלחומראעושהבחפצא

הסלקא דעתין דהוי כרבי ,וכן לפי האיכא דאמרי דכל הסומך ראשו ורובו

דיןוודאי,וצריךעיון[.

הוא מכניס ,מוכח דאפילו בכדי פסיעה אחת לא מקרי תכיפה .והביאור

ח(בא"ד,כלאשמותטעוניןסמיכהחוץמאשםנזירוכו'.כתבהברכתהזבח,

הגר"א )שם(כתב,דלכתחילהמודותוס'דבעיתיכףממש,ורקבדיעבדתוך

דהאדפשיטאלהודאשםנזיראינוטעוןסמיכה,היינומשוםדנזירטמאנמי

כ"ב אמה נתקיים תיכף לסמיכה שחיטה .והכרתי )סימן יט( תירץ ,דהא

אינו יכול לסמוך כמו מצורע .והלשם זבח הקשה עליו ,דהא נזיר שמביא

דמשמע מסוגיין דאף בפסיעה אחת לא הוי תיכף ,היינו ברשות אחרת,

קרבנותיו ביום השמיני כבר טבל והעריב שמשו בשביעי ,ושרי לכנוס אף

כשסומךמחוץלעזרה,אבלבאותהרשותהויכ"באמה.והקשהעליוהחשק

שלא הביא קרבנותיו .ולכך פירש ,דאינו טעון סמיכה ,דאינו בא אלא

שלמה ,מהא דאיתא בתוספתא דהא דבעינן סמיכה בצפון המזבח בקודשי

להכשירומהאיטעמאאשםמצורענמיאינוטעוןסמיכה.

קדשים,מדיןתכףלסמיכהשחיטהושםהשחיטה,אםכןחזינןדאףברשות

ט(בא"ד,אמאילאקאמראשםמצורעיוכיחוכו'.הקשההצאןקדשים,הא

אחתפסיעהאחתלאחשיבתכףועייןמהשתירץבענייןאחר.

איכאלמיפרך,מהלאשםמצורעשכןאינוטעוןתנופהשחוט,מהשאיןכן

ב(תוס'ד"הוליעבדפשפש,והאדמוסיפיןעלהעירועלהעזרותהיינוהיכא

בשלמיציבורשטעוניןתנופהחייםושחוטים.

דאיכאלמימרקראאשכחוודרוש.ברמב"ם)פ"ומביתהבחירהה"י(משמע,
דגםבלאוהכימוסיפין.וכתבהיערותדבש )ח"אעמודסו–ג(,דצריךלומר

דףלגע"ב

דסבירא ליה ,דהא דכתיב "הכל בכתב" ,היינו דאסור לגרוע ,אבל להוסיף

י(גמ',רבינאאמרלעניןמלקותאיתמר.פירשרש"יד"הלענין,דכיאיתקש

מותר.

ביאהלנגיעה,לאזהרהאיתקשכדכתיב"לאתבא",אבללעונשלאאיתקש,

ג(גמ' ,איכא דאמרי אמר רב יוסף וכו' כל כוחו בעינן .הקשה בספר אור

דאיןעונשבנגיעה.ובחידושיהגרי"ז ביארבשםהגר"ח,דלוקהמשוםדהוי

הישר ,היאךסלקאדעתאדלאבעינןכלכחו,הריהמחלוקתהראשונהבין

כמכניסטומאהלמקדש,דלאגרעממכניסכליםטמאים.ואףדביאהבמקצת

חכמיישראלביןהזוגותהיתה,משוםדסמיכהבכלכחובעינן,ולהכינחלקו

לאשמהביאה,היינולגבילחייבועלמהשגופונכנסבטומאה,אבלאכתי

האם סומכין ביום טוב כדאיתא בפ"ב דחגיגה .ותירץ ,דיש לומר דסמיכה

חשיבמכניסטומאה.

בכל כחו דהתם היינו כל כחו שיש בשתי ידיו לחוד ,ולהא סגי בביאה

יא(גמ' ,לענין טמא שנגע בקודש איתמר .פירש רש"י ד"ה לטמא ,דאם כן

במקצת .ורב יוסף חידש דבעינן כל כחו של כל הגוף ובעינן שיכניס ראשו

לאאייריבביאתמקדשכלל.והקשההעולתשלמה,האאףדמייריבנגיעה,

ורובו.ועייןבדבריושיישבבזהדבריהרמב"ם.

אכתי איכא להקיש ביאה לנגיעה .וביאר ,דמעיקרא הוה סבירא לן דקרא

ד(רש"יד"השמאירבהבפסיעות,לאחרשסמךוכו'.כתבהרש"ש,דמשמע,

מיירי באוכל ,והאי דאפקה רחמנא בלשון נגיעה כדילהקיש ביאה לנגיעה,

דסבירא ליה דקודם שסמך ,כיון דאישתרי ליה ליכנס ,היתר הואאצלו עד

והואמהשאמרר'אבהודלאכןהוא,אלאהאדאפקהרחמנאבלשוןנגיעה

שיסמוך.

היינו לחייב מלקות בנגיעה ולא להקיש לנגיעה .והשפת אמת תירץ ,דכיון

ה(גמ' ,ותיכף לסמיכה שחיטה לאו דאורייתא .כתב השפת אמת ,דאפשר

דמסיק הכא דעיקרא דקרא באכילה מיירי דומיא דביאת מקדש דיש בו

דטעמא דרבנן דהצריכו תיכף לסמיכה שחיטה ,שמא יארע אחר כך פסול

נטילת נשמה ,אם כן על כרחך ביאה במקצת לא שמה ביאה ,דאי שמה

בקרבןולאישחטנו,ונמצאדעבדעבודהבקדשים.

ביאהקראאייריאףבהכי,והאליתביהנטילתנשמהוכדאמררבינאדלענין

ו(גמ' ,אלא איפוך סמיכת אשם מצורע לא דאורייתא וכו' .כתבו תוס' ד"ה

מלקותאיתמר.וכתבלדחות,דאפשר,דאףדמשכחתבביאהבמקצתדלית

סמיכת אשם ,דכיון שכן ,אמרינן להו אקפו ידייכו דלא תיהוי עבודה

ביהכרת,מכלמקוםאכתי"בשםביאה"איכאכרת,אבלנגיעהלעולםאין

ט
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בהכרת.

דףלדע"א

יב(גמ' ,שם .הרמב"ם )פ"ג ביאת מקדש הי"ח( פסק שאין חייב על ביאה

א(רש"י ד"ה ואכתי ,וכיון דלאחר זריקה נפקא לן מיניה היכי יליף מיניה

במקצתאלאמכתמרדות,וביארהכסףמשנה דפסקכרביןדסברדלאאמר

תרתי.בהגהותהב"ח)מכות יד:אותג(ביאר,דאיאמרתטמאשאכלקודש

ר"ל דינא דביאה במקצת ,והקשה הקהלות יעקב )סימן כ"ד( הרי לא גרע

נפקאלןמקראאחרינא,אייתרלןבכלקודשלאתיגעלילףמיניהאףלפני

ממכניס כלי טמא שמתחייב עליו מלקות כמו שכתב הרמב"ם )שם בפ"ג

זריקה ,אבל השתא דאיתא לגופא לטמא שאכל קודש ,אם כן מהיכי תיתי

הט"ז( ,ותירץ  ,דהיינו טעמא כמו גבי מעיל שנטמא ,דאיתא לקמן )צה(.

לילףמיניהנמילפניזריקה.

שמכניסופחותפחותמג'טפחיםומכבסועייןשם,וצריךביאורדאמנםבגד

ב(גמ' ,לרבות עצים ולבונה .כתב הזבח תודה )לקמן מה ,(:דמהרמב"ם

פחותמג'טפחיםלאמקבלטומאה,אבלהיכאדכברנטמאכלמשהושבו

בפירוש המשניות )שם( נראה ,דעצים היינו שמקריב עצים טמאים ,והיינו

טמאואיךמכניסולמקדש,אלאמוכחשהאיסורלהכניסמשהוהיינודוקא

משוםדלאשייךביהאכילהכלבונה.

דברשלם,אבלפחותמשיעוראינואלאכמכניסחציטומאה,והכינמיהכא

ג(גמ' ,שם .הקשה השפת אמת ,דהרמב"ם פסק )פ"י מטומאת אוכלין(

המניס ידיו הוי כמכניס רק חצי טומאה ,דמדאורייתא ליכא דין טומאה על

דחיבת קדש מכשיר רק מדרבנן ,ובהלכות פסולי המוקדשין )פרק י"ח י"ב(

אבריםאלאעלאדםבשלמותו,ועולאשמחייבבמקצתהיינומטעם"ביאה

פסקדלבונהמןהמנחהשנטמאהלוקהאםאכלכזית,והרימדאורייתאאינו

במקצתשמהביאה"וחשיבכאילונכנסכולו.

מקבל טומאה )ועיין לחם משנה בהלכות איסורי מזבח פ"ו ה"ח( .והגרי"ז

יג(תוס' ד"ה לענין מלקות ,בתוה"ד ,וטמא יהיה לרבות טבול יום .הקשה

בחידושים )לקמן מג :ד"ה והנה( כתב ליישב ,דלענין ללקות משום טומאה

הרש"ש,האהאיקראד"טמאיהיה"כתיבגביכרת,ואםכןאפילוכרתנמי

אין צריך טומאה ממש ,וסגי בפסול טומאה ,וטומאת "חיבת הקדש" אינה

ליחייב,ובעלכרחךדהתםבביאתכולואיירי,ואםכןמנלןדאיכאעשה.

טומאה ממש אלא דין פסול טומאה הנאמר לענין קדשים ,ועל כן האוכל

יד(גמ' ,ורבי יוחנן אמר אינו לוקה ההוא בתרומה כתיב .ופירש רש"י ד"ה

לוקה,אבללעניןלטמאאחריםבעינןטומאהממש,ולאמהנידיןחיבתקדש

בתרומה ,דכיון שכן ,לא ילפינן מלקות בקודש ,ואף דקל וחומר הוא ,אין

אלארקמדרבנן.

מזהיריןמןהדין.אבלתוס'במכות )יד(:ד"הההוא,תמהו,היכןמצינוחומר

ד(גמ',דלאובניאכילהנינהו,ביארהעולתשלמה,דאיןכונתהגמ'דלאחזי

בתרומה מבקדשים ,ותירצו בשם הר"ר שלמה מדרוייש ,דאין כוונת הגמ',

לאכילה ,דאם כן מאי משני רבא שקידשו בכלי ,הא אכתי לאו בני אכילה

דלקי אנגיעת תרומה ,אלא דאתי לאשמועינן דפוסל תרומה עד מלאת ימי

נינהו,אלאכוונתהגמ',דלאובניאכילהנינהוכיוןדליכאבהוזריקה,ואהא

טהרה .וכתב המשנה למלך )פי"ב מתרומות ה"א( ,דשיטת תוס' הכא ד"ה

משנידשייךקידושבכלי,והואבמקוםזריקה.

הכי גרסינן )נדפס בטעות בתוך ד"ה לענין( ,דלקי ,מדכתבו דהוי מצי

ה(גמ',הכאבמאיעסקינןכגוןשקדשובכלי.תמההשפתאמתדודאיקודם

למיחשיבחומראזולגביחומרותדתרומה.וכןכתבבדעתתוס'ד"הההוא.

שקדשו בכלי לא מקבלי טומאה כלל ]כדאיתא להדיא במנחות )ק"א(

ועייןבאותהבאה.

דכטהוריןדמי[והכיהוילגמ'למימר,שאניעציםולבונהשאיןלהםמתירין

טו(גמ',שם.בחידושיהרמב"ן)שבועותז(.כתב,דרישלקישנמימודהדלקי

כדתניא ,ונשאר בצריך עיון .והגרי"ז כתב דמשמע דבעינן לטעמא דקדשו

עלנגיעתתרומה.אבלבחידושיהריטב"א)שם(פליגעליה.

בכלי ,משום קושיא דקרבו מתיריו ,והקשה והרי צריך קידוש בכלי משום

טז(תוס' ד"ה הכי גרסינן ,בתוה"ד ,הוי מצי למיחשב נמי נגיעת קודש וכו'.

דבלאו הכי הוו רק קדושת דמים שאינו חייב עליהם משום טומאה .ותירץ

כתב השפת אמת ,דלפי מה שכתב המהרש"א בסנהדרין )סד ,(.דהא דאין

בשם הגר"ח ,דהא דאמרינן כגון שקדשו בכלי מדובר בכלי שני שנותן את

עונשין מן הדין ,היינו משום דכיון דהוי עבירה חמורה ,אינה מתכפרת

הלבונה יחד עם הקומץ בכלי שרת ,דקודם הקידוש בכלי השני לא הוכשר

בעונש הקל ,אם כן לא שייך למיחשביה קולא בקודש ,דודאי עונשו חמיר

ליקרב ,ועל כרחך אינו חייב משום טומאה ,ואביי דיבר על אחר הקידוש

טפי,אלאדלאמתכפרבעונשהקל.

בכלי הראשון ,ונחלקו אם קודם כלי שני חייב משום טומאה או לא ,ואף

יז(תוס' ד"ה ההוא בתרומה כתיב ,הקשה הר' חיים מכל מקום וכו' .כתב

דבעציםליכאכלישני,צריךלומרדמייריבקרבןעציםאליבאדרבי,שנקמץ

השפת אמת ,דישליישב ,דשאניהכא דביאר רש"י ד"ה בתרומה,דלא מצי

ודלאכרש"יותוס'].ולדבריונתיישבהנמיתמיהתהשפתאמת[.ועייןשם

לאוקמיבקודש,דהאכתיב"עדמלאתימיטהרה",מהשאיןכן"כלזרלא

עוד.

יאכלקדש"מציקאינמיאקודש.

ו(תוס'ד"השקדשבכלי,תמהמהקידושכליישבעציםוכו'.רש"יבמנחות

יח(תוס'ד"האזהרה,בסוה"ד,ואזהרהלטומאתבשרלאהוהידענא.הקשה

)כא (.ד"ה עצים פירש ,דאיירי בעצי המערכה ,וכתב השפת אמת ,דאם כן

הקרן אורה ,הא כבר שמעינן איסור מלא ביערתי בטומאת בשר ,ומהיכי

הויקידושעלידיהמזבח.וכתב,דהאדתוס'מיאנובזה,משוםדלשון"כלי"

תיתי לאוקמי בטומאת הגוף דלא נאמר בו איסור .ותירץ ,דבעלמא חמיר

לאמשמעלהואמזבח.

טומאתהגוף,דישבוכרתבשלמים.

ז(בא"ד,עציםכמהדלאמשפילהולאלגיזריןלאמיתכשרי.הצאןקדשים

י

מסכת זבחים דף לד
ז טבת התשע"א

הביא דברי התוס' במנחות )קא (.ד"ה אע"ג דכתבו ,שהיה קרדום מיוחד

יג(גמ' ,אמר ליה אין עושה שירים אלא חוץ לזמנו וחוץ למקומו הואיל

שהיו משפין בו העצים ,ואותו קרדום היה כלי שרת .ובחידושי הגרי"ז )על

ומרצה לפיגולו .כתבו תוס' במנחות )עט (.ד"ה והדר )הובא בגליון הש"ס

התורהסטנסיל,הוספותפרשתוירא,עלהפסוק"ויבקעעציעולה")כב,ג(,

מכת"י(,דחוץלמקומוודאילאמרצה,אלאמחוץלזמנויליףדעושהשירים.

כתב בשם הגרי"ז ,דלכך כתבה התורה "ויבקע" להורות דקידוש העצים

וכדאיתא נמי לקמן )נא .(.אבל רש"י ד"ה הואיל ומרצה כתב ,למיקבעיה

לעציהעולההיהעלידיהביקוע.

פיגול ופסול .וכתב בחידושי הגרי"ז ,דמשמע מדבריו דגם בחוץ למקומו

ח(גמ' ,מתיב רב ירמיה אותה תאכלו וכו' .הקשה הפנים מאירות ,דליקשי

איכאלטעמאדהואילומרצהלפיגולו,משוםדהזריקהקובעתבפסול.

מריש לקיש גופיה ,דעל כרחך לאו הבא מכלל עשה אין לוקין עליו,

יד(]תוס' ד"הפסול,בתוה"ד ,ומיהולמ"דשלאבמקומוכמקומודמימוכח

מדאיצטריךליהלעיל "בכל קודש",לרבותהאוכלבשרקודשקודםזריקה,

לעיל דהוא הדין בזרק הפסול שיחזור הכשר ויקבל .הגרע"א בגליון הש"ס

דהא מדכתיב "כל טהור יאכל בשר" איכא לאו הבא מכלל עשה ,דהיינו

צייןלתוס'לקמן)צב(.ד"הושקיבלו.דכתבו,דפסולעושהשירים.ולכאורה

דטמאאסורלאכול,ואםכןמדכתיב"בקודשלאתגע",עלכרחךאיצטריך

יש לומר ,דאין כאן סתירה ,דאף דקיימא לן דאין פסול עושה שירים ,מכל

לקודםזריקה.

מקום הדם שבמזרק שממנו זרק ,נפסל .וכן כתב הרמב"ם )פי"ד מפסולי

ט(גמ' ,כי פליגי בחיה וכו' ,ריש לקיש אמר אינו עובר בולא כלום .כתב

המוקדשיןה"ב(,ובכהאיגוונאאייריתוס'התם[.

האורשמח )פ"המאיסורימזבחה"ה(,דהאדלאהויחוליןבעזרה,אףדלא

טו(תוס' ,שם .כתב המראה כהן ,דלפי מה שכתבו התוס' דלמאן דאמר

חלה קדושת קרבן על חיה או בהמה טמאה ,דלא גרע מבהמה בעל מום,

דשלאבמקומוכמקומוליכאלמיבעי,כיוןדרישלקישסברכך,בעינןלמימר

שהעלהאבריהלשםעצים,דכתבותוס'לקמן)עז(:ד"הבדם,דבכהאיגוונא

שרישלקיששאללרבייוחנןדאיתליהדלאוכמקומודמי.

ליכאאיסורתורהלכוליעלמא.והביתהלוי )ח"בסימןמה(כתב,דלאהוי

טז(גמ',כוסמהושיעשהאתחבירודחויאושירייםאמרליהפלוגתאדרבי

חוליןבעזרה,דהאחלעליהקדושתדמים.

אלעזרברבישמעוןורבנןוכו'.כתבהחזוןאיש )סימןי'ס"קא( ,דאםקבל

י(גמ',ההואלמצוה.פירשרש"יד"הההוא,דחיהרשותהוא.והקרןאורה

דמובב'כוסותוזרקופסוליןמאחדמהן,אףלרביאלעזרברבישמעוןדכוס

כתב ,דמשמעות התורת כהנים היא ,דלכתחילה לא יביא חיה ,אלא דאם

עושה חבירו שיריים ,יחזור הכשר ויזרוק מהשני ,דמכל מקום לא נעשה

הביאכשרלהקריב,וכדבמשלבתלמידשאמרלורבוהבאליחטיםוהביא

עדייןעבודהבשנילפוסלו.

לו חטים ושעורים ,דאף שעשה שלא כהוגן ,שהביא מה שלא נצטוה ,מכל

יז(גמ',שם.כתבהחזוןאיש)סימןי'סק"א(,דטעמאדרבנןדהוידחוי,משום

מקוםיקבלהרבמידואםכברהביא,דלאנתכויןלעבורעלדברירבואלא

דאותו דם שלא נשתתף בהזאה ובזריקה ,אינו בדין שירים שאמרה תורה,

להוסיף.

אבל הדם שבאותו הכלי שממנו נזרק ,חשיב דנעשה בו עבודה וההזאה

יא(גמ',תלמודלומרבקרוצאןבקרוצאןאמרתילךולאחיה.הקשההפנים

מתיחסת לכל הדם שבכלי ,דאי לאו הכי מה עדיף דם שבכלי זה מדם

מאירות ,דלפי זה יכול לשתוק מהילפותא דחיה בכלל בהמה ,ומדאיצטריך

שבכליזה.ורביאלעזרברבישמעוןסביראליה,דאףדלאנשתתףבעבודה,

קרא שני לעיכובא מוכח דחיה בכלל בהמה ,דאי לאו הכי סגי בקרא קמא

הויבכללשירים.

לעכובא.

יח(גמ' ,למעלה הוא אומר את דמו ישפך וכו' .כתבו התוספות הרא"ש
ותוספותישנים)יומאנז,(:דלאמצילמימרדדוקאכתיבי,דלמעלהאיןצריך

דףלדע"ב

ולמטהצריך,דהאפשיטאדשויןהן.ועודדהיקשהוא,דכתיבלמטה"ואם

יב(גמ',מהושיעשהשיריים.פירשרש"יבד"המהו,בתוה"ד,אםקבלוזרק

נפש",ווי"ומוסיףעלעניןראשון.

וכו' .והקשה בחידושי הגרי"ז ,מדוע כתב רש"י "קבל" ,הא מה שעושה

יט(גמ' ,למעוטי שיריים שבצואר בהמה .כתב הריטב"א )יומא נז ,(:דהיינו

שיריים היא הזריקה ,ויספיק זריקה .עוד הביא מה שכתב הרמב"ם )פ"א

משוםדדםשבצוארבהמהאינובכללדםהנפש,ואינוראוילזריקה.וכתב

מפסוליהמוקדשיןהכ"ח(,שאםקבלהטמאעושההדםשיריים,והשיגעליו

דאידךתנאסבר,דההואלאצריךלמעוטיה,דכיוןדלאחזילהזאה,פשיטא

הראב"ד מהא דתנן במתניתין" ,וכולן שקבלו יחזור הכשר ויקבל" ,וביאר

דדחויהואולאמהאזיל.

הכסף משנה דהרמב"ם מיירי בזרק  ,והביא דהגר"ח ביאר דנקט "קבל",

כ(רש"יד"הלמעוטי,שירייםשבצוארבהמה ,שהןנעשיןשירייםוכו'.כתב

משוםשדוקאבכהאיגוונאבכלהפסוליםאינועושהשיריים,אבלאםקבל

הרש"ש,דצריךלומרשהןנעשיןדחוייןובדפוסווניציאהגירסאשאיןנעשים

הכשר,והפסולרקזרקיעשהשירייםלכוליעלמא,דדוקאהיכןשנפסלהדם

שירים.

לפני הזריקה הזריקה פסולה אינה עושה שריים .והוא נמי טעמו של רש"י

כא(רש"יד"השבידו,בסוה"ד,אבלההואדמשתלחאיןבידומייימרדיהבי

שכתב "קבל וזרק" .אמנם סיים שבדברי הרמב"ם )פי"ד מפסולי המוקדשין(

ליה אחריני .הקשה הקרן אורה ,אטו אם יש לו שעירים מוכנים לא הוי

לאמשמעכן,ונשארבצריךעיון.

דיחוי.לכךכתבלבאר,דדוקאבנשפךהדםדבידולקבלולאמיחשיבדיחוי

יא

מסכת זבחים דף לד
ז טבת התשע"א

דהאעומדלחזור,ולאנדחהכלום,אבלדיחוידםשעיר,חלעתהפסולעל

פסול .ורש"י בפסחים )סה (.ד"ה שמא ,פירש ,דאם כן ,לא תועיל זריקה,

הדםדהאמתהמשתלח.

משוםדנשפךמצוארבהמה.והקשותוס')שם(ד"השמא,דמכלמקוםיזרוק,

כב(תוס'ד"הולהוידחוי,תימהאםנתןלפסולמהבכךוכו'.כתבהחקנתן,

דתועיל זריקה לאותו שנשפך אחר שנתקבל .ולכך פירשו ,דאסור להעלות

דהואהדיןדקשהמקיבלבימינוונתןלשמאלו,דהוימעשהאיצטבא.

דםפסולעלגביהמזבח.

כג(בא"ד ,ועוד תיקשי ליה קרא וכו' .כתב בספר ראש המזבח ,דיש לומר

כז(גמ' ,שמא לא נתקבל בכלי .פירש רש"י ד"ה שמא לא נתקבל בכלי,

דשאניישראלדלאחזילשוםעבודתמזבחולהכיהויכאיצטבא,מהשאין

ונמצאזורקדםפסול.וכןפירשוהתוס'בפסחים )סה(.ד"השמאלא ,אמנם

כןכהןטמאדמרצהבציבורלהכימקשהדליהוידיחוי.

רש"י)שם(ד"השמאלא,פירש,ותולאמהניאליהזריקה,דתנן)לעילטו,(.

כד(תוס'ד"הכלשבידו,בתוה"ד,וגביכסויהדםוכו',כיוןדאיןמצוהלבטל

נשפך על הרצפה ואספו פסול .והקשו עליו התוס' )שם( ,ומה בכך ,מכל

הדחוי.הקשהבחידושיהגרי"ז,האבלאוהכילאדמילהתם,דהכאהדיחוי

מקוםיזרוק,ותועילזריקהלאותושנשפךאחרשנתקבל.ועייןבאותהבאה.

הוא בגוף הקרבן דנדחה בפועל מהקרבה ,מה שאין כן התם הדיחוי הוא

]ועיין ברש"י )הכא( ד"ה לא נתקבל בכלי ,שפירש ,היאך יהיה כשר הא

משום דנפטר מהמצוה ,וכיון דנפטר לא שייך שיחול עליה חיוב .וכתב,

קיימא לן דפסול ,וכמו שביאר שם .ולכאורה יש לומר ,דמעיקרא ,דסלקא

דתוס'סביראלהו,דהתםנמילאהוירקדיחויבחיובהמצוה,אלאאףלא

דעתין דרבנן אמרו לר' יהודה ,דודאי לא נתקבל בכלי ,פירש רש"י ,דהרי

יקיימנהכשיתגלהאחרכך.

פסולהוא,ומהיועילשיזרקנו,אבללמאידמסיק,דרבנןאמרולו,שמאלא

כה(בא"ד ,ולא דמי להכא דמצוה לאוספו .כתב השפת אמת ,דלפי חילוק

נתקבלבכלי,פירשרש"ישישבזהגםאיסור,וכמושכתבוהתוס')שם([.

זה,אםנשפךרקמעטליכאמצוהלאוספו],כמושכתבנולעיללב.אותג,

כח(גמ',שם .כתבוהתוס' בפסחים)סה(.ד"השמאלאנתקבלבכלי,דדוקא

בשמו[,ואספווזרקו,פסול.וכתבדהואדוחק.

מדם הראוי להתקבל פריך ,ולא מדם התמצית ,דהוא כמים בעלמא ,ואין

כו(גמ',אלאשמאלאנתקבלבכלי .פירשרש"יד"השמא ,דנמצאזורקדם

איסורלהעלותו.
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