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בס"ד ,ח טבת התשע"א.

מסכת זבחים דף לה – דף מא

דף לה ע"א

דיפסול רוח ,משום דכתיב "על בשרו" )ויקרא ו ,ג( ,ומיבעיא לן ,אי משום

א(גמ' ,והלא דם התמצית מעורב בו .פירש רש"י בפסחים )סה (.ד"ה והלא

הכייפסולאףדברשאינוחציצהבעלמא,אודלמאדדוקאחציצהפוסלת.

דםהתמצית,דדםהתמציתהיינושלהרבהפסחים,ואינשפךדםשלאחד,

י(תוס' ,ד"ה והתניא .הך פירכא וכו' אליבא דמ"ד מיגז גייז .אמנם השפת

כולובטלבמיעוטו,ומהתועילזריקה.

אמת כתב,דישלומרדהכאלכוליעלמאאםיגביהיהיהפסול,משוםדעל

ב(גמ' ,שם .כתבו התוס' בפסחים )סה (.ד"ה שמא לא נתקבל ,דלא פריך

כרחובעיהגבהתאבנטדאילאיגביהיהיובגדיומטושטשיםופסולים,אבל

מדם הראוי להתקבל בכלי ונשפך ,דעולין אין מבטלין זה את זה ,כדאיתא

היכא דראוי להשתלשל למטה אין פסול בהגבהה ,ד"כל הראוי לבילה אין

במנחות )כב .(:והקשה עליהם המהרש"א )שם( ,דאם נשפך ,דםפסול הוא,

בילהמעכבת".

ולאהוי"עולין",ולאאמרינןבמנחותכןאלאעלדםהפרודםהשעירשל

יא(מתני' ,ורבי אליעזר פוסל .במנחות )יז (.איתא דר"י אומר ,דתנאי פליגי

יוםהכיפורים.

בשיטתר"אדמפגלגםמאכילתאדםלאכילתמזבח,האםמפגלמדאורייתא

ג(גמ' ,רבי יהודה לטעמיה דאמר אין דם מבטל דם .הקשה הקרן אורה,

אומדרבנן.

לאביידאמר לקמן )עח(:דהאדרבייהודה,דאיןדםמבטלדם,דרביההיא

יב(מתני',לאכולכחציזיתולהקטירכחציזית .העירהתוס'יו"ט,דכברתני

ואיהולאסביראליה,לאמיושבלטעמיה.

לה לעיל )כט .(:ותירץ ,דאיצטריך האי מתניתין למפשט בעיא דרבא לעיל

ד(גמ' ,אמר להם ר"י לדבריכם למה פוקקין העזרה .משמע דלכולי עלמא

)לא ,(:חישב לאכול כחצי זית ביתר מכדי אכילת פרס ,דקא פשיט אביי

בפסח פוקקים העזרה כל אחד מטעמיה ,ותמה השלום רב ,מדוע הרמב"ם

ממתניתיןדהתם,ודחינןליה,ואיצטריךהךמתניתיןלאשמועינןפשיטותא.

לאהזכירהאמילתאבהלכותיו.

והקרן אורה והשפת אמת כתבו ,דאתא לאשמועינן ,דאפילו רבי אליעזר

ה(גמ' ,שבח הוא לבני אהרן .ביאר המנחת ביכורים )לתוספתא דפסחים(

דפסיל במחשב לאכול דבר שדרכו להקטיר ולהקטיר דבר שדרכו לאכול,

דטעם השבח ,משום שבכך מראים שעוסקים בעבודתו של מקום באמונה,

הכא מכשיר .והקשה החק נתן ,דלרבי ירמיה דאוקי לעיל )שם( מתניתין

ואינהנמאסתבעיניהםמחמתהדם.

דהתם כרבי אליעזר ,שפיר שמעינן כבר אף אליבא דרבי אליעזר ,ואי

ו(גמ' ,והא דם הוי חציצה .הקשה הגליון המהרש"א ,למאי דכתב הרמ"א

לאוקימתא דאביי )שם( דאתיא כרבנן ,אם כן רבי אליעזר סבירא ליה

)יורה דעה סימן קצח סעיף יז( ,דמי שאומנותו להיות שוחט או קצב ,וידיו

דאכילהוהקטרהמצטרפים,דהשתאלאכולולאכולדברשאיןדרכולאכול,

תמיד מלוכלכות בדם ,אינו חוצץ] ,דאינו מקפיד[ הכא נמי הא דרכו בכך,

מצטרף,לאכולולהקטירדהוותרוייהוכיאורחייהו,מיבעיא.וכתב,דאפשר

ואמאיהויחציצה.

לומר ,דלהאי אוקימתא דאביי ,אשמועינן משנה יתירא ,דרבי אליעזר סבר

ז(גמ' ,לח הוא ולא הוי חציצה וכו' .הטעם דלח אינו חוצץ ,כתבו התוס'

איפכא,וכדבעינןלמימרהתם.

לקמן )עח (:ד"ה דלי ,ותוס' בחולין )כו (:ד"ה הכא ,משום דמים מחלחלין

יג(מתני',ומןהאלל.פירשרש"יד"האלל,גידהצואר.ועייןבחולין)קכא,(.

בחלב ויין לחים) .ועיין באות הבאה( .והקשה החזון איש )מקוואות תנינא

דהיא דעת ר' יוחנן ,ולריש לקיש הוא בשר שפלטתו סכין .ועיין שם בתוס'

סימן ו ס"ק ח( ,דהאי טעמא לא מהני הכא ,דהא ליכא חלחולי מיא ,וסוף

ד"המרטקא,ובקרןאורה)הכא(.

סוףישכאןחציצהלרצפה.

יד(מתני' ,השוחט את המוקדשין לאכול שליל או שליה בחוץ לא פיגל.

ח(גמ' ,שם .הבית יוסף )יורה דעה סימן קצח( כתב הטעם בשם המרדכי

הקשההחקנתן,אמאילאכיילליהבהדיבבאדרישא,האללוהעורוהרוטב

בשםהרא"מ,משוםדאינהמקפדת.והקשההחזוןאיש)מקואותתנינאסימן

וכו' .ועוד ,אמאי לא תני בסיפא דאין חייבין עליהם משום פיגול ,כדתני

ו' ס"ק ח'( ,דלכאורה כל שנתון על הרצפה חוצץ ולא מהני אינו מקפיד,

בבבא דלעיל .ותירץ ,משום דכל הני באמת חייבים עליהם משום פיגול,

דבעינן רצפה וליכא .ועוד ,דהא הוי כולו ואינו מקפיד ,וחוצץ ,כדאיתא

כדאמר להלן בגמ' ,ומשום הכי נמי לא תני להו בהדי הנך דרישא ,דרצה

ביבמות )עח] .(:ולכאורה נראה לבאר דכולו היינו רגלי הכהן ,דלגבייהו

לשנות הני דאין מפגלים ואין מתפגלין ,ועיין ברש"י ד"ה לא פיגל ,ובאות

שייכאהחציצה[

הבאה.

ט(גמ' ,שם .הברכי יוסף )אורח חיים סימן כז סק"א( הביא דהמשנה למלך

טו(רש"י ד"ה לא פיגל ,את הזבח דלאו גופיה דזיבחא הוא .הקשה בתוס'

)פ"ב מעבודת יום הכיפורים ה"ב( כתב ,דהטעם שהיה הכהן גדול מסתפג

הגרע"א )אות כז( ,דלפי זה ,אף אם פיגל בזבח ואכל מהשליל ,אינו חייב

לאחר שעלה מן המים ,משום חציצת המים לבגדי כהונה ,דלא גרע מרוח,

משום פיגול ,כמו בחלב וביצים דלהלן] ,דבגמ' ,גבי מילתא דרבי אליעזר,

דמיבעיא לן לעיל )יט ,(.אי חוצץ בבגדי כהונה .והקשה עליו מסוגיין,

דפיגלבזבחמתפגלהשליל,פיגלבשליללאנתפגלהזבח,פירשרש"יבד"ה

דאמרינן ,לח הוא ואינו חוצץ .ותירץ ,דדוקא לענין בגדי כהונה מיבעיא לן

לא נתפגל הזבח ,דקסבר ,שליל גופיה דזבחאהוא ,ומשמע ,דאי לאו גופיה

מסכת זבחים דף לה – דף לו
ח טבת – ט טבת התשע"א
דזבחאהוא,אףאיןחייבעליהםמשוםפיגול[,וקשה,דלקמן)עמודב(,דייק

להניח חוץ לזמנו לית להו האי סברא ,אבל הכא דמחשב להקטיר ולאכול

ממתניתין,מדלאקתנילשלילבהדיחלבוביצים,דאםפיגלבזבח,חייבעל

חוץלזמנו,שפיראיכאאףלרבנן.

השליל והשליה משום פיגול .וכן הקשה הקרן אורה )להלן ,בגמ'( .ותירץ

כג(תוס' ד"ה וש"מ מיגו ,בתוה"ד ,וי"ל משום דלא בעי למיפשט הא דבעי

השפת אמת ,דדווקא במקדיש הבהמה כשהיא מעוברת שייך לומר דהולד

רבי ירמיה וכו' .ביאר החק נתן ,דאם נדחה כך ,נשמע מינה דלינה פוסלת

הוי "גופיה דזיבחא" ,משום דגם הולד קדוש ,אבל בהקדיש ואחר כך

בפריםומחשבההיאדלאפסלה,ומשוםהכידחינןדהכאאאימוריםקאי.

נתעברה לא שייך לומר דהולד הוי "גופיה דזבחא" ,למאן דאמר ,ולדות

כד(גמ' ,צמר שבראשי כבשים .עיין רש"י ד"ה צמר שבראשי ,דמחלק בין

קדשיםבהוייתןקדושים,דהלאהולדשבקרבהנאכלבחוץ,והכאודאילא

העור לצמר ,ועיין בחידושי מרן הרי"ז הלוי )פי"ד מפסולי המוקדשין ה"ז(

מיירי בכהאי גוונא ,דאם כן ,לכתחילה נמי שרי לאכלו בחוץ כדאיתא

שמבאר דעור הראש רך כבשר ודינו כשאר בשר בעולה ומקריבים אותו

בתמורה )כה ,(:ובודאי דאין שייך לפסול במחשב חוץ לזמנו ,ומשום הכי

אפילואינומחוברלראש,מהשאיןכןעורהראשהקשה,דלאעדיףמשיער

מסיקבגמ'דגופיהדזיבחאהוא.

הראששמקטיריםאותודוקאכשמחוברלראש.אמנםהטהרתהקודש כתב,

טז(גמ',פיגלבאללנתפגלהמוראה.הקשההחשקשלמה,דבמתניתיןקתני

דאפשר שהתורה ריבתה שמקטירים את עור הראש אפילו שהוא קשה,

להדיא דאין הזבח מתפגל באלל .ותירץ ,דבמתניתין איירי בשל בהמה,

ואפילובנפרדמהראש.

והיינוגידיהצוארשהןקשין.כמושפירשרש"יבמתניתיןבד"האלל ,והכא

כה(תוס'ד"ההאשליל ,בתוה"ד,וי"לדלעולםאיןחייביןאשלילואשיליא

מייריבשלעוףדרכיכי],וכדאיתאברש"י)כאן(ד"האלל[.והקרןאורהכתב,

משום נותר וטמא .אמנם הרמב"ם )פי"ח מפסולי המוקדשין הכ"ג( פליג,

דהתוס'בד"הפיגלבאלל תירצו,דהכאמייריבבשרשפלטתוסכיןדהאנמי

וכתב,דחייביןנמימשוםנותרוטמא.וביארהמרכבתהמשנה,דרבאדאמר

חשיב אלל ,כדאיתא בחולין )קכא ,(.ואלל דמתניתין הוא גיד הצואר .ועיין

"אף אנן נמי תנינא" ,היינו ,דמתניתין פליגא נמי אנותר וטמא .ועיין באות

באותהבאה.

הבאה.

יז(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .ועוד הקשה הקרן אורה ,אמאי מוראה

כו(בא"ד ,שם .הקשו הגרע"א )בגליון הש"ס( לעיל )בעמוד א( והקרן אורה

נתפגלה ,הלא אינה ראויה לאכילה .ועוד ,אמאי לא קאמר "פיגל בזבח

והחק נתן ,דתוס' לעיל )בעמוד א( בד"ה פיגל הזבח כתבו ,דשייך נותר

נתפגלהמוראה",ומאישנאדנקט"אלל".ומשוםהכיכתב,דנראיתגירסת

בשליל .וכתב החק נתן ,דטעות סופר נפל בדברי התוס' וצריך לגרוס,

הגר"א,דגורס"פיגלבאללומוראהלאפיגלאללומוראה",והיינוכמתניתין.

"דלעולם חייבין אשליל ואשיליא משום נותר וטמא והאי דערבינהו משום

ורבי אלעזר אתא לאשמועינן דשליל אינו דומה לאלל ומוראה] .דאי לאו

פיגול",וביאר,דדבריהםקאיאברייתא,והאדקתניואיןחייביןמשוםפיגול

הכי,מאיקאמשמעלן[.

ונותר וטמא ,משום הנך אחריתי נקט ]היינו צמר שבראשי כבשים וכו'[,

יח(רש"י ד"ה לא נתפגל הזבח ,בתוה"ד ,דרובא דאינשי לא אכלי ליה.

והאי דערבינהו לשליל ושליא ,משום פיגול הוא דערביה ,דפיגול אין שייך

והרמב"ם בפירוש המשניות פירש ,לפי שהם מאוסים על האדם כמו העור

גםבהם.ועייןעודלעיל)בעמודא'(באותיח.

והאלל.

כז(גמ' ,ומודה רבי עקיבא בעולת נקבה וכו' .הקשה בחידושי הגרי"ז לקמן

יט(תוס'ד"הפיגלבזבח ,בתוה"ד,דמוראהאביתהדשןוכו'.כתבוהרש"ש

)פה,(:דלכאורהעיקרטעמאדבקדםמומואתהקדישו,אםעלהירד,משום

והשפת אמת ,דאזלי לשיטתם ,דכתבו להלן בתוס' ד"ה פיגל באלל ,דאיירי

דלא חל עליו קדושת הגוף ,אבל בעולת נקיבה ,הרי חלה קדושת הגוף,

בעולת העוף ,אבל רש"י בד"ה אלל שפירש דהוא גיד הצואר ,שפיר מצי

דהדין הוא ,דתרעה עד שתסתאב ,כדתנן בתמורה )יח ,(:ואמאי ירד .וכתב,

לאוקמאאףבחטאת,ובחטאתנאכלתהמוראהלכהנים.

דטעמא דקדושת דמים משום דחסרה קדושת הקרבה מתחילת הקדשה,

כ(בא"ד ,ועל כרחין שייך נותר בשליל .הקשה הגרע"א )בגליון הש"ס(,

והכינמילאיועילמהשישלהקדושתרעיה,ומשוםהכיתרד.

דלקמן )עמודב'(תניבברייתאלהדיאדאיןחייביןעליהםמשוםנותר,ואף

כח(גמ',איאמרתבשלמאקסבררביעקיבאעולתנקבהאםעלתהלאתרד

דהרמב"ם )פי"ח מפסולי המוקדשין הכ"ג( פסק דחייב ,ביאר המרכבת

האמנירביעקיבא .הקשהבחידושיהגרי"ז,אם כן,אמאיירדהשליל,כיון

המשנה ,דלמד ,דרבא דדייק לקמן )שם( ממתניתין דפליגא אברייתא לענין

דגופיהדזיבחאהוא,וכלמהשנתמעטמדרשאשהביארש"יבד"ההמעלה

חיובאדפיגולפליגאנמילעניןנותר,מכלמקום,התוס'לקמן)שם(בד"ההא

מהן בחוץ ,דחלבי שליל מוצא מכלל שליל ,היינו דוקא ,דחלב שליל אינו

שליל ,כתבו ,דלא פליגא מתניתין אלא לענין פיגול ,ולא לענין נותר וטמא.

בכלל אימורין) ,וכדאיתא בחולין )עה ,(.לחד מאן דאמר ,דפטור על חלב

ותירץהקהלותיעקב)סימןכז(,דמאידכתבוהתוס'דישנותרבשליל,היינו

שליל,משוםהךדרשא,משוםדאינוראוילהקרבה(,ואםכןבעולהדכולה

לענין איסורא משום דחל שם נותר ,והא דקתני בברייתא ד"אין חייבין"

קריבה,לאמוצאחלבומכללשליל.

משוםנותר,היינו,חיובכרת.ועייןעודבדבריו.

כט(תוס' ד"ה אלא בדוקין שבעין ,אי נמי פסולין מדרבנן .הקשה השפת

כא(תוס'ד"הפיגלבאלל,ובעולתהעוףאייריוכו'.ביארהחקנתן,דקשיא

אמת,דמכלמקום,כיוןדמדאורייתאכשרבעוף,שובבבהמהאםעלהלא

להו,היכימשכחתבהופלטתוסכיןבעוף,האמליקהביד].אמנם,עייןרש"י

ירד.

בחולין)קכא(.ד"הבשרשפלטתוסכין,שפירשדהפליטהנעשיתבהפשטה[.
ומשוםהכיכתבו,דבעולתהעוףאיירישקודרבסכיןלהוציאהמוראה,כמו

דף לו ע"א

שפירשרש"יבחומש)ויקראא,

א(גמ',תריקראיכתיביבנותרוכו'.פירשרש"יד"התריקראיכתיביבנותר,



חדבפסחוחדבתודה.וכןפירשוהתוס'ד"התריקראי,והקשו,ותימהוכו'.

דף לה ע"ב

וכתבהמצפהאיתן,דלולידבריהםישלומר,דתריקראיאיכאבתודה,א.

כב(גמ' ,מיגו דפסלה בה לינה פסלה בה מחשבה .הקשה המצפה איתן,

"לא תותירו" כתיב בפרשת אמור )ויקרא כב ל( ,וב" .לא יניח" בפרשת צו

דלקמן )לו (.גבי מחשב להניח חוץ לזמנו אמרינן האי סברא לרבי יהודה

)ויקרא ז טו( ,ומוכח כן ,דבפסח כתיב "ולא תותירו" )שמות יב י( ,ובתודה

דוקא ,ורבנן פליגי עליה ולית להו האי סברא .ותירץ ,דהתם דוקא במחשב

כתיב"לאתותירו".

ב

מסכת זבחים דף לו
ט טבת התשע"א
ב(גמ',אםאינועניןלהניחתניהועניןלמחשבתהינוח.הקשההשפתאמת,

יא(גמ',ומיאיתליהלרבייהודההאיסבראוהתניאוכו' .הקשההחקנתן,

דמכלמקוםמנלןדפסול,דהאליכאקראלעכב.ותירץ,דאוליכיוןדאפקא

אמאי לא פריך בפשיטות ממתניתין ,דלא פליג אמחשב לזרוק דמה בפנים,

רחמנא בלשון "לא יניח" ,לומר ,דמחשבת הינוח הוא כאלו הניח ,ואם כן

והכא בברייתא פוסל .ותירץ ,משום דאיכא למימר ,דאף דבמתניתין לא

איכא עיכוב .ועוד תירץ ,דדרשי סיפא דקרא נמי ,אמחשבת הינוח ,וכתיב,

פליג,בברייתאפליג.אבלאהאדקאמר,קסבררבייהודהוכו'פריךשפיר.

"והנותרבאשתשרופו".

יב(תוס'ד"השיאכלוהוטמאיםוכו',בתוה"ד,וי"לוכו'להניחאימוריןלמחר

ג(תוס'ד"התריקראיכתיביבנותר,ותימהוכו'.הקשההחזוןאיש )סימןח

איעבידכמחשבתווכו'וכימטילמחרמיפסילבשרמשוםנותרוכו'.הקשה

ס"קה(,דהיאפרכתהגמ',דמיבעיאהאיקראלנותרבכלהקרבנות,משום

בתוס'הגרע"א)אותכט(,מדועאםהניחאימוריןלמחרמיפסילכוליהזבח,

דמפסחלאילפינן.

האהזריקההיתהבכשרותומרצה,ונתכפרוהבעלים,וכמובחישבליתןאת

ד(בא"ד ,דמפסח היכי ילפינן שאר נותר .ביאר בהגהות רבי יצחק אייזיק

הנתנים למעלה למטה ,דכשר ,דשלא במקומו כמקומו ,ואף דמיפסל כל

חבר,דאיכאלמיפרך,מהלפסחשכןפסולבשלאלשמה].ולכאורהלפיזה

הבשר מלאכלו .ועיין שם מה שהקשה עוד .וביאר הטהרת הקודש ,דרבי

יש לומר ,דלא קשיא מחטאת ,דפסולה בשלא לשמה ,וכן מאשם לרבי

יהודה סבר כר' יהושע בפסחים )עז ,(.דאמר אם אין בשר אין דם ,דבאופן

אליעזר.כדתנןלעיל)ב)(.א.י.נ.[(.

דהבשרפסולמאכילהאושאבד,איןהדםמרצה,וכיון דמשוםדהמחשבה

ה(גמ' ,ושלמי פסח .פירש רש"י ד"ה ושלמי פסח ,חגיגת ארבעה עשר.

כמעשה נפסלו הבשר והאימורין ,מיפסיל הקרבן] .ולכאורה דבריו צריכים

והקשו עליו התוס' לעיל )ט (.ד"ה ושלמים ,דבפסחים )סט (:תנן להדיא,

ביאור ,דהיה לתוס' לפרש בדבריהם ,דאתיא כר' יהושע .ועוד ,דמהמשך

דחגיגת י"ד נאכלת לשני ימים ולילה אחד ,ודריש לה התם )שם ,עא(:

דבריהם,דכתבו,אךאכתיקשהוכו'לאנמנעהדםבכךמלרצותוגםבשר

מקראי .וכן הקשו התוס' בפסחים )עא (:ד"ה לימד ,והוסיפו ,דאין לומר

מישתריבאכילה,מבוארדלאכדבריו,דמשמעדהםב'ענינים,ריצויהקרבן

דאתיאברייתאדהכאכרבייהודהבןתימא,דאמר)שם ,ע,(.דנאכלתליום

והיתרהבשרבאכילה[.ועיין בחזוןאיש)סימןחס"קה(שביאר,דכשחשב

ולילה ,דאיהו נפקא ליה התם מדהוקש לפסח ,והכא דרשינן ליה מדרשא

בשעת שחיטה על מנת כן ,הוי כמחשב בשחיטתו שלא תהיה לשם קידוש

אחרינא.ומשוםהכיפירשו,דהיינומותרהפסחשקרבשלמיםונאכלליום

קרבן כראוי ]דצורת הקרבן הוא שיהיה הבשר נאכל[ ,ובדעתו ]בשעת

ולילה כדאיתא התם )שם פט .(.ועיין ברש"י בפסחים )צו (:ד"ה ושלמים

שחיטה[ ,לפסול הבשר והאימורין ,וכן באינך עבודות .ועיין מה שכתבנו

הבאים,דפירשבלשוןאחד,דהיינומותרהפסח.

באות ו ,בשם הנתיבות הקודש .והגרע"א הביא ,דהתוס' במנחות )יח (.ד"ה

ו(גמ',אלאטעמאדר'יהודהסבראהואוכו'.ביארבנתיבותהקודש,דילפינן

גזירה כתבו ,דמדינא גם להניח אימורין כשר ,אלא דגזרינן בין להניחן בין

דמחשבה פוסלת כמעשה מפיגול ,והא דבפיגול לא סגיא במחשבת הינוח,

להוציאן,אטולהניחאולהוציאדמו.

היינו מצד דין פיגול ,אבל מצד עצם המחשבה ,שפיר ילפינן מהתם,
דמחשבהפוסלתממשכמומעשה.

דף לו ע"ב

ז(גמ' ,שם .הקרן אורה הביא דאיתא במנחות )יח ,(.דמהאי סברא פוסל ר'

יג(גמ' ,חישב שיאכלוהו טמאים למחר חייב .פירש רש"י ד"ה חישב

יהודה מדאורייתא ,ופירש רש"י )שם( ד"ה גזירה ,כדמפרש בזבחים תרי

שיאכלוהו,דהויפיגול.וביארהקרןאורה,ד"חייב"קאיאכרת,דמלקותלית

קראי כתיבי בנותר ,ולכאורה היינו דלא כסוגיין ,דמסקינן דלאו מהאי קרא

ביהבמחשבבקדשים,לדידןדקיימאלן)שבועות כא,(.לאושאיןבומעשה

יליף .וכתב ,דהנפקא מינה ממאי דריש רבי יהודה ,דאי מקרא ,היה פוסל

איןלוקיןעליו.

אפילומקצתדםאואימוריםכמובנותרממש,אבלמסברא,אינופוסלאלא

יד(גמ',אמררבאתדעדבשרלפניזריקהלאחזיוכו'ולאהיא.תמההשפת

בכלדמו,דבהכימיפסילבמעשההינוחוהוצאה.ועייןעודבדבריושהוכיח

אמת ,מאי סלקא דעתך דרבא .וביאר ,דמיירי ,דיאכלוהו אנשים שהם

לכאןולכאן.

טמאים היום ,ויטהרו למחר ,כגון מחוסר כיפורים ,ושפיר דומה לבשר לפני

ח(גמ' ,סברא הוא .הקשה השפת אמת ,מה הסברא לעשות המחשבה

זריקה ,דהיום אסור ,ומחר יהיה מותר ,ומכל מקום דחי לה הגמ' שפיר,

כמעשה.ותירץ,דעיקרטעמאדרבייהודהמקראד"כלדבררע")דבריםיז,

דהתםאםהיהזורקוהיוםהוהחזי,אבלהכא,אפילואםיזרוקדמוהיום,

א(דמייתילהןבגמ',וסבר,דדברשאםעשהכןהזבחפסול,מקרי"דבררע",

לאיהיהראוילהניטמאים.

ומהאיקראשפירשמעינןדאםחשבכןבשחיטה,מיפסל,כמושפירשרש"י

טו(גמ',ולאהיאהתםזריקומחזיהכאלאמחזיכלל.הרמב"ם)פי"דמפסולי

)להלן(ד"הוחטאת.

המוקדשיןה"ט(פסקכרבחסדאדהויפיגול.וביארהכסףמשנה,דסברדהא

ט(גמ',כלכמיניה .ופירש רש"יבד"הלישנא ,מיישמעלווכו'.כתבהחזון

דאמר",ולאהיא",דחיהבעלמאהוא.

איש )סימן ח ס"ק ה( ]דקשיא ליה ,במחשב להקטיר ולאכול ,דהוי על ידי

טז(תוס' ד"ה שיאכלוהו טמאים ,לא דמי לאכילת כלבים וכו' .ביאר החק

אחרים ,אמאי נפסל[ ,דמכל מקום במחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו ,לא

נתן,דקושייתםקאיאמאידמסיקדלאהויפיגול,וקשיאלהו,דהתםבכלבים

אמרינןהכי,דגזירתהכתובהוא.ועייןבאחיעזר)חלקב'סימןכטס"קה(.

אמרינן דהוי פיגול] .אמנם בחזון איש )סימן ח ס"ק ו( נראה דהבין

י(גמ' ,וליפלוג בניתנים בפנים שנתנן בחוץ והניתנים בחוץ שנתנן בפנים.

דקושייתם ,מאי אתא לאשמעינן דהוי פיגול ,הרי אפילו בחישב לכלבים

פירש רש"י ד"ה וליפלוג וכו' ,דמהניתנין בחוץ שחישב ליתן בפנים קא

נעשהפיגול,ועייןבאותהבאה[.

מקשי ,דהתם ודאי מיפסלא ,מדכתיב "וכל חטאת אשר יובא וגו'" )ויקרא ו

יז(בא"ד,דבלאאכילהיכוללפסלובנגיעה.כתבהחזוןאיש)סימןחס"קו(,

כג( .וביארו התוס' לעיל )כו (:ד"ה אמר שמואל ,דמהניתנים בפנים שנתנן

דאינו מובן ,דסוף סוף לא נגע ואמאי לא יהיה פיגול .וכתב ,דלולי דבריהם

בחוץ ,לא קשיא ,דהא סבר רבי יהודה ,דשלא במקומו כמקומו דמי,

היה אפשר לתרץ ,דאיצטריך הכא למימר דנעשה פיגול ,משום דעירב

כדאמרינן השתא .וכתבו עוד ,דמוכח הכי בתירוץ הגמ' ,דבעינן מקום

מחשבות אחרות אפילו מחשבה שאינה פוסלת ,אך כיון דהויא מחשבה

משולש בדם ובשר ואימורין ,דלא שייך אלא בפנים ,כדפירש רש"י ד"ה

בעיקרמחשבתהפיגול,סלקאדעתיןדאינהמחשבהגמורהלפגל.

קסבררבייהודה,ולאבחוץ.

יח(גמ',תדעדתניאאשרלה'לרבותאימוריקדשיםקליםלטומאה.הקשה

ג

מסכת זבחים דף לו – דף לז
ט טבת – י טבת התשע"א
הפניםמאירות ,דטפיהוהליהלאתוייראיהמעציםולבונה,דאףדאינןבני

משום דעולה בזריקה ,וזימנין דלית בה שיריים .והקשו ,דכולא שמעתתא

אכילהחייביןעליהםמשוםטומאה,כדאמררבאגופיהלקמן )מו,(:דלרבנן

מוכחא ,דמצוה בשפיכת שיריים ]ועיין ברש"י )הכא( ד"ה מנין ,ובאות ד[.

בהני נמי חייבים משום טומאה .ותירץ ,דבעי להביא ראיה אף לדעת רבי

ועל כן תירצו ,דכיון דאשמועינן בפנימיים בסיפא דבעינן יסוד ,וכן תנא

שמעוןדפליגהתם,ולאמחייבמשוםטומאה.

ברישאבחיצונים,דבעינןיסודדרומי,הואהדיןבכולהו.ועייןבאותהבאה.

יט(גמ' ,ולא היא התם אימורי קדשים קלים חזו לגבוה וכו' .הרמב"ם )פ"י

ג(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .ועוד הקשה השפת אמת ,דבבכור ומעשר

מפסולי המוקדשין הי"ט( פסק דינא דרב דימי בר חיננא ,דבשר פסח שלא

ופסח לא תני לקמן )נו (:נתינת שירים ליסוד .וכתב ,דלהאי ברייתא דיליף

הוצלהחייביןעליומשוםפגול.וביארהכסףמשנה,דסברדהאדאמר",ולא

מ"ודםזבחיךישפך",אפשר,דהנילאובכלל"זבחיך"הם,אבללהךברייתא

היא"דחיהבעלמאהוא.

דיליף מ"והנשאר בדם ימצא" ,דמלמד על כל הדמים ,משמע אף בכור

כ(תוס'ד"הבשרפסח,בסוה"ד,וצריךלדקדקוכו'.ותוס' מנחות )כה (:ד"ה

ומעשרופסח.

תלמוד לומר תירצו ,דשקולין הן .וביאר הפנים מאירות ,דהא דלא תירצו

ד(רש"י ד"ה מנין ,בתוה"ד ,אם נשאר מן הדם בכלי וכו' שצריך לשופכו

הכאנמיכן,משוםדהכאדחינן,אימוריקדשיםקליםחזולגבוהוכו',ואם

ליסוד .וכן מבואר ברש"י ד"ה לימד ,העיר בשפת אמת ,דפשטא דלישנא

כן,אינםשקוליםעםיוצאולן,דיוצאולןלאחזולגבוה.

דגמ' ,לא משמע כן ,אלא דמצוה להשאיר שיריים ליתן על היסוד .וכמו
שהקשו התוס' לקמן )נג (:וכדלעיל באות ב .ובחידושים מהגר"א )מסכת

פרק בית שמאי

זבחים פ"ה מ"ד ,נדפס בסוף המשניות עמ'  (252כתב ,דבתורת כהנים
בברייתא דמילואים משמע כרש"י שאף לכתחלה אין מצוה להניח מהדם

כא(גמ' ,מנין לניתנים על מזבח החיצון וכו' שנתנם במתנה אחת שכיפר

בעולה ,דחשיב שם ששה מתנות בחטאת ואחת מהן יציקה על היסוד.

דכתיבודםזבחיךישפך.הקשהבחידושיהר"ןבסנהדרין)ד,(.דכתיבבסיפיה

ובעולה ושלמים לא חשיב יציקה ע"ש ,ומשמע מדבריו דחלוקה חטאת

דהאי קרא" ,והבשר תאכל" )דברים יב ,כז( ,ואם כן ,תינח אשם ושלמים

משאר קרבנות ,דבחטאת איכאמצות שפיכת שיריים .וחובה לשייר מהדם

דמיקייםבהו,דנאכלים,אבלעולהדכולהכליל,מנלן.ותירץ,דאמרינןלעיל

כדילשופכו ליסוד,ובשארקרבנותאיןחובה,וכןנראהלבארברש"י.אמנם

)יג ,(:דאכילת מזבח שמה אכילה ,ומיקיים ביה שפיר .והקשה עליו השפת

השפת אמת הוכיח מהרמב"ם )פ"ה ממעשה הקרבנות ה"י( דסבר דלא

אמת )הכא( ,דאינם נאכלים מפורשים בתחילת הפסוק" ,ועשית עולותיך

כרש"י,אףדהרמב"םמייריהתםבחטאת,ובמנחתאברהם )ח"בעמ'קצ"ב(

הבשרוהדם"ומוכח,דסיפאדקראהואדוקאבנאכלים,וכןכתבותוס'לקמן

ביאר ,דבחטאת דכתיב בה בהדיא שפיכת שיריים הוי מדיני הקרבן וחובה

)נא (:ד"ה תן לה .והשפת אמת תירץ ,דלעולה לא בעי קרא ,דהא ילפינן

לשייר אף שאינה מעכבת .ולפי זה תתיישב נמי קושיית השיטה מקובצת

לעיל )כו (:דנתן את הניתנין למעלה למטה ולהיפך דכשר ,מדכתיב "נתתי

לקמן)פט:אותב'(עייןשם.

לכםעלהמזבחלכפר",דהיינודבהגעתדםלמזבחכיפר,אלאדאמרההגמ'

ה(רש"יד"הבירךברכתהפסחפטראתשלזבח.חגיגתארבעהעשרוכו',

)שם(דהבשרלאהותרבאכילה,ומשוםהכיילפינןמ"ודםזבחיךישפךוהדר

אמנם הרשב"ם בפסחים )קכא (.כתב ,דהאי זבח היינו חגיגת י"ד אי נמי

והבשרתאכל",אבלעולהשכולהכליללאאיצטריך,ועייןבדבריועוד.

נדרים ונדבות שהקריב ערב הפסח ואוכלן בלילי פסח .והנה הרמב"ם )פ"א
מביכוריםה"ב(כתב,שכלהאוכלמתנהשישבהקדושהמברךאשרקדשנו

דף לז ע"א

בקדושתושלאהרןוצונולאכולכךוכך.והיאברכהעלחלקהכהנים,אבל

א(מתני' ,בית שמאי אומרים כל הניתנין על מזבח החיצון שנתן במתנה

עלחלקהבעליםלאכתבברכה,ובמקדשדוד)קונטרסמעניניקדשיםסי'ה'

אחתכיפרוכו'.הרמב"ם )פ"במפסוליהמוקדשיןה"א(כתב,ואפילובחטאת

אות ו'( באר ,שהרשב"ם סבר כרש"י בפסחים )נט (.שכתב דאכילת קדשים

מתנה אחת היא העיקר ושאר הארבע מתנות למצוה ,שנאמר ודם זבחיך

עשה היא בין הנאכלים לכהנים בין הנאכלים לישראל ,והרמב"ם )פ"ח

ישפך על מזבח ד' אלקיך ,שפיכת הדם על המזבח היא העיקר  ,והקשה

מחמץ ומצה ה"ז( שהביא את דין ברכת הפסח והזבח ,סבר דשאני פסח

בנתיבותהקודש האהויליהלמימרדהשאראינןבאיןבתורתכפרהכיאם

וחגיגתי"דמשארשלמים.דעיקרןבאיןלשםאכילה,הלכךמצותןבאכילה

בתורת דין עבודת קרבן .ואולי כוונתו כן וכמו שכתב בפירוש המשניות,

ומברכיםעליהם,מהשאיןכןשארשלמים,דאיתבהורקלאוד"בלתותירו,

דאינןאלאתשלוםהמצוהואינןמתנאיהכפרהבהכרח.וברש"י לקמן )לח(:

איןמברכיןעליהם.

ד"ה אמר רבי יוחנן כתב דשלש מתנות שבחטאת לאו זריקה גמורה הוא,

ו(גמ' ,מעשר ופסח מנין וכו' .הקשה החשק שלמה ,תינח דידעינן מיניה

וביאר במקדש יחזקאל ,דכונתו אין בהם דין מתיר שהרי כבר הותר ,אבל

דבעינןבהומתןדם,אבלמנלןדבעוהקרבתאימורין.והביא,דבתורתכהנים

שפיר הויא עבודת זריקה ,והשפת אמת כתב ,דדעתו נוטה ,שאם נתן את

)ויקראגיב("ואםעזקרבנווגו'",דרישרביישמעאלכדדרישהכא,ומסיים,

הראשונה כתקנה והשניה חוץ לזמנו אף שכיפר ,מכל מקום צריך לחזור

אין לי אלא דמם חלבם מנין ,תלמוד לומר "כל חלב לה'" )ויקרא ,שם(.

וליתןמתןשניהבמחשבהכשרה.ובחידושירא"למאלין )ח"בסי'כ"גד"ה

והעולת שלמה כתב ,דיליף לה מהיקשא ד"זאת התורה" ,והא דאיצטריך

והנראה לפרש( ביאר דכונת הרמב"ם דמתנה אחת היא דומיא דשפיכה

קרא למעשר ופסח ,היינו להורות דסגי במתנה אחת .ועיין בתוס' ד"ה תרי

שאין בה דין חילוק מתנות ,דהיינו דנתרבה דין כפרה מחודשת שהוא

תנאי ,שהביא גם לאימורים דרשא מהסיפרי .ועוד עיין בשיטה מקובצת

בהגעת הדם למזבח ובמתנה אחת לבד ,ואינו משום דיש דין דאחת מן

לקמן)נא(:באותטז,דאימוריןנמיילפינןמ"דםזבחיךישפך".

המתנותמעכבת,אלאהואדיןמתנהמחודשתשהיאהמעכבת,ותדע,דאף

ז(גמ' ,תלמוד לומר ודם זבחיך ישפך .בסיפרי )ראה מט( דריש מהאי קרא,

שנתןמתנהאחתשלאעלהקרן,שאינהכשתייםכיפר.

דמעשרופסחאיןניתניןאלאבמתנהאחת].וכדתנןלקמן)נו.[(:

ב(גמ' ,מנין לכל הדמים שטעונים מתן דם ליסוד .בתוס' לקמן )נג (:ד"ה

ח(גמ' ,תרי תנאי אליבא דרבי ישמעאל .עיין מה שפירשו רש"י ד"ה רבי

עולהקדשקדשים העירו,אמאילאתני)התם(שפיכתשיריםבעולה,והלא

עקיבאאומרובד"התריתנאי,ותוס'ד"התריתנאי.והרמב"ם )פ"במפסולי

כלהדמיםטעוניםיסוד,כדאמרינןהכא.ותירצובשםהר"רמשהמפנטיז"א,

המוקדשיןה"ב(פסק,דהניתניםבזריקהשנתנןבשפיכהיצא.וכןפסק)בפ"ה

ד

מסכת זבחים דף לז
י טבת התשע"א
ממעשההקרבנותהי"ז(,דדםפסחבשפיכה.והקשההלחםמשנה )בהלכות

טו(גמ' ,ובית הלל קרנת קרנת קרנות .הקשה בחידושי הר"ן סנהדרין )ד,(.

מעשה הקרבנות( ,דכיון דפסק כרבי ישמעאל ,דהניתנים בזריקה שנתנן

דבקראשלפנינוכתיבבכולהוקרנתחסר.

בשפיכהיצא,אםכן,לאמייתרליהקראלדםפסחדבשפיכה,דאידךתנא

טז(גמ' ,אלא מעתה וכו' חמשה בתי בעי למיעבד .הקשה החק נתן ,אמאי

דרביישמעאל)ועייןשםמהשתירץ(.והחקנתןתירץ,דסברכסיפרידהביאו

לא פריך נמי לבית שמאי דדרשי אם למקרא ,דאם כן ששה בתי בעי

התוס' ד"ה תרי תנאי ,דילפינן שפיכה דפסח מקרא ד"קדש הם" ,וממילא

למיעבד .וכתב ,דהוה מצי למיפרך אליבא דבית שמאי נמי ,אלא פריך

אייתרליהקראד"ואתדמםתזרוק"לניתניםבזריקהשנתנןבשפיכה.

אליבא דבית הלל ,משום דהכי הלכתא ,ומאי דמשני אליבא דבית הלל,

ט(רש"י ד"ה מפיק ליה להכי ולהכי ,בסוה"ד ,וקדריש לה תו לפסח

משנינןנמיאליבאדביתשמאי].ולכאורהנראהלבאר,דהואכלולבקושיא,

דבשפיכה .הקשה הצאן קדשים ,אמאי לא פירש דהפירכא מדברי רבי

דחמשהבתיבעילמיעבד,דכונתהמקשה,דהיכיליעביד,דהאליכאאלאד'

ישמעאלדברייתאגופא,דאמר,פסחפוטראתשלזבח,ובעלכרחךטעמא

פרשיותדתפילין,ובתפיליןשלראשדבעינןד'בתים,וביתהחיצוןרואהאת

משוםדזריקהדשארזבחיםבכללשפיכהכדפסח,אלמאדסבררביישמעאל

האויר,כדאיתאבסנהדרין)פט],(.ועייןשםבחידושיהר"ן[,איןיכוללעשות

תרוייהו ,דפסח בשפיכה ,ושארקרבנות שנתנן בשפיכה יצא .ותירץ ,משום

ביתהחיצוןריק,וכןלהניחביתאמצעיריקאיןיכול,דבעינןשכלהפרשיות

דיש לומר דטעמא דפסח בשפיכה מקרא ד"קודש הם" שהביאו התוס' ד"ה

תהיינהסמוכות,ומהאיטעמא,ששהנמילאמצילמיעבד,ועייןלקמןאות

תריתנאיבשםהסיפרי,אבלבברייתאתנילהדיא,דיליףמ"ודםזבחיך".

יט[.

י(רש"י ד"ה תרי תנאי וכו' .בסוה"ד ,ומיהו פסח עיקר וזבח טפל לו וכו',

יז(גמ',ואיבעיתאימאהיינוטעמאדביתהללוכו'.כתבוהשפתאמתוהקרן

ובפסחיםירושלמיהאיטעמאאמרבה.ולכאורהקשהמהשייךדינאדעיקר

אורה ,דנפקא מינה בין ב' התירוצים ,דלשינויא קמא ,דטעמא דבית הלל

וטפל דמצינן בברכת הנהנין לברכת המצוות ,ועוד ,מדוע תלויים ברכת

משוםדכפרהבכדילאאשכחן,אפילונתןמתנהאחתשלאעלהקרןכשר,

הפסח והזבח ,לדין מתנות הקרבן .ובאר הגרי"ד דאיתא בתוספתא דברכות

דתו לא הוי כפרה בכדי .אבל לשינויא בתרא דעיכובא נפקא לן מקרא

)פ"ו הי"ט( דהבא להפריש תרומה ומעשר מברך אקב"ו להפריש תרומה

דקרנת ,בעינן דוקא על הקרן כדין חטאת .וכתב הקרן אורה ,דמשום הכי

ומעשר ,ועוד קתני התם ,שהעושה עשר מצוות מברך על כל אחת ואחת,

קאמר "ואיבעית אימא" .אמנם השפת אמת כתב ,דברש"י בד"ה ובית הלל

ומבואר ,דכששני מצוות שייכי להדדי כמו תרומה ומעשר ששניהם באים

מוכח,דאףללישנאקמאבעינןדוקאמתנהעלהקרן.

לתקן את הכרי ,יכול לכוללם בברכה אחת ,ובזה מבואר שאם מתנותיהם

יח(רש"י ד"ה קרנת קרנת קרנות ,בתוה"ד ,אחת בכשבה ואחת בשעירה.

שוותשייכיאהדדיויכוללכלולשניהםבברכהאחת,וכןנראהכוונתרבינו

הקשה הרש"ש בסנהדרין )ד ,(.אמאי הפך את הסדר ,דבקרא כתיב שעירה

מנוח )פ"ח מחמץ ומצה ה"ז( ומשום הכי בעינן נמי למידע מי העיקר ומי

קודםכשבה.

הטפל.

יט(תוס'ד"ההריכאןשש,וישלומרוכו'.והתוס'בסנהדרין)ד(.ד"הושתים

יא(תוס' ד"ה תרי תנאי ,בתוה"ד ,ונראה דרבי ישמעאל קסבר דפסח

תירצועוד,דכיוןדאיכאשפיכתשירייםליסודלאוכפרהבכדיהוא.והקשה

בשפיכהמקראאחרינא .ובתוס'בפסחים)קכא(.ד"הכשתמצאלומר תירצו

בחידושיהגרי"זלעיל)לד,(:מאחרדלאעבידמתנותכלל,היכיהוישיריים,

עוד,דהניתניןבזריקהשנתנןבשפיכהיצאנפקאליהמסברא,דמהליזריקה

הא לעיל )לד (:אמרינן ,דאין פסול עושה שיריים ,וכן לקמן )לח ,(:מיבעיא

מרחוקומהלישפיכהדבקרוב.

לחידושדרבפפאדג'מתנותשבחטאתעושיםשיריים.

יב(בא"ד) ,בנמשך לעמוד הבא( מנא ליה לזריקה בכלל שפיכה משום

כ(בא"ד ,שם .ובחידושי הר"ן )שם( תירץ עוד ,דכי אמרינן כפרה בכדי לא

דמייתרדלמאאתאלכלהניתניםעלמזבחהחיצוןוכו'.תירץ המלאכתיום

אשכחן ,הני מילי היכא דבלאו הכי הוו כולהו למצוה ,אבל היכא דאיכא

טוב ,דהרשב"ם סבר ,דהא דהוצרך ההוא תנא למידרש עיכוב מתנה אחת

שש ,דבודאי הוי תרי לעכב ,דליכא במזבח אלא ד'קרנות ,אין צריך לומר,

מ"ודםזבחיךישפך",היינוכביתשמאי,אבללביתהלללאאיצטריך,דילפי

דיהיה אחד לעכב משום דכפרה בכדי לא אשכחן] .ולכאורה גם לאופן

כולהומחטאת.וכמושכתבו התוס'לעיל)לו (:ד"המנין,ור'ישמעאלכבית

קושייתהתוס'הכאישלומר,משוםדהתורהרצתהלומרדשניםלעיכובא,

הללסביראליה,ואתישפיר,דליכאלמימרדאיצטריךלהאידרשא].אמנם

איהוהכתיבחמשה,לאמרבינןלעיכובאאלאאחד[.

אכתי קשיא ,דלמא איצטריך לדרשא דלעיל  דכל הדמים טעונים מתן דם

כא(גמ',אלאמעתהבסכתבסכתבסוכותוכו'חמשהדפנתאבעילמיעבד.

ליסוד)א.ל.[(.

הקשה החק נתן ,אמאי לא פריך נמי לבית שמאי דסברי ,יש אם למקרא,
דאם כן ליבעי ששה .והכא אין לומר דהוה מצי למיפרך נמי לבית שמאי,

דף לז ע"ב

ומאידמשנימתרץנמילביתשמאי,דאםכןאכתי,ד'דפנותבעילמיעבד.

יג(גמ',שלאמצינולובכלהתורה .פירשרש"יד"הלימד,דלאמצינולהאי

ותירץ,דאיןהכינמידבעינןד'דפנות,והכיאמרינןלרבישמעון,דסברנמי

דינאבכלהתורה .ובתוס'ד"האחדתםפירשו,דלאמצינובכלהקדשיםכן.

ישאםלמקרא,כדאיתאבסנהדרין )ד.(.עודתירץ,דאפשרלשנויאכדמשני

והקשההקרןאורה,דהאודאימיירישנולדבעלמום,דאיהיהתםוהומם,

אליבא דבית הלל ,וחד סכות כוליה לגופיה ,ופשו להו ד' ,חדא לסככה,

כבר זכו בו הכהנים משעה שנולד ,ומהיכי תיתי דכשנולד בו מום יחזור

ותלתלג'דפנות.

לרשותהבעלים,ולאאיצטריךקראלכך.ואםכןקשהלפירושהתוס',דהא

כב(תוד"ה לטוטפות .בסוה"ד ,ואומר ר"ת דלא אמרינן גורעין ומוסיפין

בכלהקדשיםאיןלכהןזכיהבומחיים,כדתנןבתמורה )ז,(:אבלבבכורזכו

ודורשיןבאמצעהתיבהאלאבתחילתהתיבהאובסוףוכו',וכןכתברש"י

בוהכהניםמחיים.

בבבא מציעא נד :ד"ה או דלמא .והתוס' במנחות לד :הקשו לדחות פירוש

יד(גמ' ,מעשר גמר העברה העברה מבכור .הקשה העולת שלמה ,אדרבה

ר"ת,דכפישדחהר"תאתפירושהישמפרשים,כןנדחהפירושושמוסיפין

נילףמקדשיםבגזירהשוהד"תחתתחת"],דגמרינןבבכורות)יב(.מינהבכור

באמצע את הוי"ו בין הפ"ה לתי"ו .וכתבו דנראה להם ,דבשום פעם לא

מקדשיםלמעוטיכלאיםויוצאדופן[.ותירץ,משוםדקולאוחומראלחומרא

מוקמינןליהאלאבסוףתיבה,ועייןשםבדבריהם,והמהרש"א)שם(ביאר,

מקשינן,כדאיתאביבמות)ח,(.והכאהחומראהיאמהשאיןקרבין.

דלר"תגורעיןמתחילתהתיבהאומסופהומוסיפיןבאמצעה,אבלאיןגורעין

ה

מסכת זבחים דף לז – דף לח
י טבת – יא טבת התשע"א
מאמצעה ומוסיפין באמצעה .ועדיין קשיא "מחמישיתו" דהקדש ,ועיין נמי

סכך שמתחבר אליו ,דהא מהאי טעמא אויר שלשה שמפסיק בין סכך

בגליון הש"ס להגרע"א בבבא מציעא )שם( .ובתוס' דידן משמע שהדרשה

לדפנותפוסל.ומשוםהכינתיישבהקושייתהר"ן,דאףדאיןסוכהבלאסכך

מהוי"והראשונהדולטטפתהיאדרשהמייתוראדוי"ו ולאשמוסיפיןאותה,

לאהויידעינןדהסכךצריךלהגיעלדפנות.

והוא מה שכתבו ,דאפילו מאן דלא דריש וי"ו ,וי"ו למ"ד דריש ,וכן ביאר

ב(גמ' ,אלא מעתה וטמאה וכו' .כתב המרומי שדה ,דללישנא קמא דלעיל

המהר"ם בתוס'דסנהדריןד,:אמנםהתוס'במנחותשםכתבולהדיאדר"ת

)לז,(:דמפרשטעמאדביתהללמשוםאםלמסורתגרידא,לאקשיא]שיהיו

מפרש דוי"ו קמא דולטוטפת מוקמינן בסוף ,והא קשיא ,ועיין בתוס'

ימי טומאה שבעים יום[ ,דאם כן יהיו ימי טומאה יותר מימי טוהר ,וזה אי

בסנהדרין,שהביאודבירושלמיאיכאפלוגתאדאמוראיאםגורעיןומוסיפין

אפשר],וכמובזכר[.ואיןלתרץהכא,כדמתרץבסנהדרין)ד,(.דטימאוטיהר

באמצעתיבה,והואבירושלמי דסוטה )פ"הה"א(,ולפיזהישלומר,דדרשה

בזכר וטימא וטיהר בנקיבה ,מה כשטיהר בזכר טיהר בנקיבה כפלים ,אף

דלטוטפותאתיאכמאןדאמרדגורעיןומוסיפיןבאמצעה.

בטומאה כפלים מזכר ,דהתם לא מפרש ,אלא דאף למסורת הוא י"ד יום.

כג(תוס'ד"הטטבכתפישתים,ואםתאמרוכו'.והתוס'בסנהדרין )ד(:ד"ה

והפנים מאירות תירץ ,דהיה יכול לומר ,טימא וטיהר בזכר וטימא וטיהר

טטתירצועוד,משוםדלאמצינובתורהפרשיותדתפיליןאלאד'.ועייןמה

בנקבה,מהכשטימאבזכרימיטהרהמרובים,אףכשטימאבנקבהימיטהרה

שנתבארבאותיג.

מרובים,וכןכתבוהתוס'בסנהדרין)ד(.ד"המהכשטיהרבזכר.

כד(בא"ד,והר"ריהודהמקורבי"למפרשוכו'.בתוס'הרא"שבסנהדרין )ד(:

ג(תוס'ד"הארבעיןותרתין,חצישבעיםוחציי"ד.כתבהצאןקדשים,דהא

כתבאתדבריובאופןאחר.דבפעםהראשונהכתוב"טוט",וכיוןדלאומילה

דלאפירשוכרש"יד"הוטמאהשבועיםשבעים,דאהנימסורתלטפוייפלגא

היא בכתפי ]דדוקא טט הוא שתים בלשונם[ ,לא דרשינן נמי פת באפריקי,

דתוספת שבעים על שבועיים ,ואהני מקרא לבצורי פלגא דתוספת] ,דהיינו

]והניתרילטטפת,הריד'בכלמקוםומקום,כמושכתבהכא[.

חציושלנ"ו[.משוםדלפירושזהלאדמיממשלקרנות,דהתםאהניהמקרא

כה(בא"ד ,שם .הקשה החק נתן ,הא כתבו תוס' לקמן )לח (.ד"ה התם,

לטפוייואהניהמסורתלבצורי,אבלהכאהואבהיפך,דהמקראמשמעפחות

ד"קרנות" ,כיון דמשמע מנינא דרשינן תחלות ,וכל שכן הכא דהמנין כתוב

מהמסורת ,ומשום הכי פירשו דהכא נמי המקרא אתי נמי לבצורי פלגא

בפירוש.

דשבעיםופלגאדי"ד,וכןהמסורתלבצוריפלגאדהאיודהאי.

כו(תוס' ד"ה אלא מעתה ,ותימה וכו' .ואמנם הרא"ש בפ"ק דסוכה כתב,

ד(רש"יד"הנאמרודמיםלמטה,בתוה"ד,ומיהוחטאתוכו'דלאשייכיוכו'

שעצי הדפנות אינם נאסרים ודלא כרמב"ם שכתב ,עצי סוכה אסורין כל

שהיא במתןאצבע .הקשההשפתאמת,נימאדכמודילפינןדניתניןבזריקה

שבעתימיהחגביןעצידפנות ביןעציסכך,ובחידושירבנוחייםהלוי )פ"ו

שנתנןבשפיכהכשר,הכינמיבחטאת,דאףדמצוהבאצבעאםנתןבשפיכה

מהלכות סוכה הט"ו( באר בדעת הרמב"ם ,דהסכך הוא דמיחשב עיקר

כשרה,וביארבדרךאחרת,דליכאלילףלחטאתמשוםדקראד"דםזבחיך"

הסוכה וקיימא לן דדפנות לאו סכך נינהו ,ומשום הכי דיני כשרות הסוכה

לאמציקאיאחטאת,דבהמשכוכתיב",והבשרתאכל"דהיינולבעליםדלא

התלוייםבחפצאדסוכהנאמרועלהסכךולאעלהדפנות,מהשאיןכןהדין

אכליבחטאת].ועייןמהשכתבנולעילברש"יאמתניתין[.

דעצי סוכה נאסרין נאמר על מצות הסוכה ,וגם בדפנות מתקיימת מצות

ה(תוס' ד"ה דנין ,תימה וכו' .ובתוס' סנהדרין )ד (:ד"ה דנין תירצו ,דשמא

סוכה ,שעל ידם יש שם סוכה לסכך ומשום הכי נאסרין .ובזה נתיישבה

אחר דילפינן הכא דלא פליג קרא בחטאת ,מהשתא לא מפלגינן אפילו

קושית התוס' .ועיין בתוס' סוכה )ז (:ד"ה מחיצה ,שכתבו ,דמחיצות לא

חצונותמפנימיות.

דרשינן אלא מיתורא ,ולא ממשמעות ד"סוכות" ,ומשום הכי לא בעינן

ו(גמ',אימאוכפראףעלפישלאנתןאלאשלשלמעלהואחתלמטהוכו'

למחיצותפסולתגורןויקב.עודישליישבלפימהשכתבבחידושיהרשב"א

אף שלא נתן למעלה אלא למטה .עיין בתוס' ד"ה וכפר ,מה שהקשו ומה

בביצה )ל ,(:דהא דחל שם שמים גם על הדפנות ,משום דקדושת הסוכה

שפירשו.והקשההפניםמאירות,דאםכןשוינןלרבאדאטועה,דפריךלהלן,

נעשית על ידי העשיה ולא על ידי הישיבה ,וסוכת נשים וגוים דכשירה,

אם כן ביטלת תורת קרנות ,דודאי הוא רק לכתחילה ,כדמשני ליה רבא.

כדאיתאבסוכה )ח,(:איןבהקדושהכלשבעה,וכיוןדאףבדפנותישמצות

ומשום הכי פירש ,דהכי פריך ,הא השתא דאמרינן אימא וכפר וכו' היינו

עשיה,ומשוםהכישייךבהוקדושהוכמושנתבארלעילבשםהגר"ח.

דאליבא דבית הלל נמי יש אם למקרא ,והכי איתא להדיא נמי בסנהדרין
)ד,(:אםכן"וכפר"אתילמימרד"קרנות",לאודוקא,ואםכן,השלישיאתי

דף לח ע"א

למימר,דלאכתיבכיאםג'קרנות.

א(גמ' ,חד קרא לגופיה וחד לסככה וכו' .הקשה הר"ן בסנהדרין )ד ,(:כיון

ז(גמ' ,שם .הקשו התוס' ד"ה וכפר ,אמאי הפסיק מסדר שהתחיל לדרוש

דסככהבעיקראודפנותנמיבעיקרא,ההואקראדלגופיהמאיאשמועינן,

וכו'.והקרןאורה,רצהלבאר,דהיינומשוםדברירבדאמרלהלןלאמצינו

וכיהיינוסבוריםשנעשהסוכהאםלאמסכךודפנות.ותירץ,דקראדלגופיה

דמים שחציין למעלה וחציין למטה .ודחה ,דאם כן ,מאי קאמר המקשן

לאאשמועינןאלאשיעשההסכךעלד'קונדסין,וקראדסככהאתאלמימר,

"וכפר,אףעלפישנתןשתיםלמעלהושתיםלמטה",כיוןדלאמצינודמים

שלא יהא הסכך מן העשוי ,ולא מדבר הפסול לסכך .והקשה הערוך לנר

שחצייןלמעלהוחצייןלמטה.

בסוכה )ו,(:הרי מה שאינו כשרלסיכוך היינו מחובר ,ודבר שאיןגידולו מן

ח(תוס'ד"הוכפר,בסוה"ד,ואיןלהקשותוכו'.תירץהקרןאורה,דודאיקרא

הארץ ,ודבר המקבל טומאה ,וכולהו לא ילפינן מ"סוכות" דפרשת אמור

דהכאלהתירבשראתי,דלכפרהלחודלאבעינןקרא,דנפקאלןמ"לכפר",

דאייריבסוגיין,אלאמקראדפרשתראה)דבריםטזיג("חגהסוכותתעשה

כדאיתא לעיל )כו ,(:דאפילו נתנו שלא במקומו ,בעלים נתכפרו] .ולדבריו

לך באספך מגרנך ומיקבך" ,דדרשינן מיניה )בסוכה יד( ,בפסולת גורן ויקב

צריךלומר,דכלהסוגיאהכא,דבעיכפרהאחתלעיכובמנלן,אינואלאעל

הכתובמדבר,וכןדרשאדלאמןהעשוי,אתינמימהאיקרא,כדאיתאהתם.

היתראכילה,דכפרהנפקאלןמהתם[.ועייןגםבשפתאמת.

ומשום הכי פירש )לולי דברי הר"ן( ,דמה שנאמר בסוכה ובסנהדרין דרבנן
סברי סככה בעי קרא ,היינו דלרבנן דיש אם למקרא מצינו ששה פעמים

דף לח ע"ב

סוכה ,ודרשילהו ג' לדפנות וג'לסכך ,דהיינו דלכלדופן מג'הדפנות יהיה

ט(רש"י ד"ה מאי לאו ,כמגד חצי גובהו ואי אפשר לצמצם שלא יהא

ו

מסכת זבחים דף לח
יא טבת התשע"א
מקצתם למעלה ומקצתם למטה .אמנם התוס' )בעמוד א'( ד"ה מאי לאו,

שנוהגיםגםבשיריים,ובקהילותיעקב )סי'כ"חאותב'(הביאאתדבריהם,

ביארו ,ואם כן מצינו דמים חציין למעלה וחציין למטה ,דמתחילה נתן על

וכתב,דבירושלמי)פ"הדיומאה"ו(איבעיאלהולמאןדאמרשירייםמעכבי,

קרנותואחרכךלחציהמזבח,ובחידושיהגרי"ז בארעלפימהשכתבלקמן

אי כשר בלילה ,ומשמע דלמאן דאמר דשפיכת שיריים לא מעכבי ,ודאי

)מב( דלתוס' כפרה דקרנות וטהרו של מזבח חדא כפרה היא ,ולכך פירשו

כשרותבלילהוכדבריהליקוטיהלכות.ועייןבאותיח.

דהיאגופאהויחצייןלמעלהוחצייןלמטה,מהשאיןכןלרש"יתריכפרות

יז(רש"יד"ה אמררבייוחנן,מתנותאחרונותשבחטאתוכו'ואע"פשאינם

הוו,הלכךלאמצילפרש,חצייןלמעלהוחצייןלמטה,ובארבקרנותגופייהו.

מעכביםולאוזריקהגמורההיאמיהודםנפסלבשקיעתהחמהכדלקמן)דף

י(גמ' ,אם כן ליתנייה גבי קולי בית שמאי וחומרי בית הלל .הקשה החק

נו(ואיןמעליןפסוליןלגבימזבחלכתחילה.הקשהבקהילותיעקב)סי'כ"ח(,

נתן,לפימהשכתבוהתוס'בכתובות)עח(.ד"הנפלו,בשם הירושלמי)פאה

למה לי טעמא משום שהדם נפסל ,תיפוק ליה דעבודת הזריקה פסולה

פ"ו ה"ב( ,דלא קחשיב תנא מחומרי בית שמאי וקולי בית הלל ,אלא דבר

בלילה ,כדילפינן מ"ביום צוותו" ,וכתב שבשאגת אריה )סי' י"ז( משמע,

שהוא חומר מב' צדדין וקל מב' צדדין ,אבל היכא דאיכא קולא בצד זה

שעבודה שאינה מעכבת כפרה אינה פסולה בלילה ,והקשה עליו עיין שם,

וחומראבצדזה]כגוןבב'אנשיםדהויחומראלזהוקולאלזה[,לאקחשיב,

ובארברש"י,דגמרעבודהשתחילתההיהביוםכשרהלגומרהבלילה.

אם כן ,הכא נמי כיון דהוי מתיר ,ממילא הוי מפגל .ותירץ ,דלא אמר

יח(שם,כתבבחידושיהגרי"ז,דעלכרחיןפסוללינהדדםהוויחלותפסול

הירושלמי להאי כללא אלא במקום שהוא ב' נושאים ,כגון הפקר לעניים

בדם עצמו ,דנפסל משקיעת החמה ואילך ,אבל אינו פסול כמו שאר לינה,

ולעשירים,דכיוןדהויהפקרפטורממעשר,אבלהכאדהוינושאאחד,דהב'

דהיינודאיןהפסולמשוםדלילהפוסלת,אלאהפסולמשוםדבעינןהקרבה

מתנות הוו מתירין ומפגלין ,אף דהקולא נפיק מהחומרא ,כיון דאיכא צד

"ביוםזבחו",ומששקעההחמהכבראינוביוםזבחו],ולויצויירשיהיהיום

דביתשמאימקילין,הוהליהלמתני.

המחרתבלאלילהג"כתפסללמחרתו,משוםדפסולוהואמשוםדחסרביום

יא(גמ',שם.הקשה העולתשלמה ,האאףבפיגולאיכאגוונאדביתשמאי

זבחו[ ,ודייק כן מלשון הרמב"ם )פ"ד ממעשה הקרבנות הל"א( שכתב ,כל

לחומרא,כגוןדחישבבמתנהשניהלבד,דאףדאיןמפגליןבחצימתיר,מכל

הקרבנות אין מקריבין אותן אלא ביום שנאמר וכו' ,ואין זורקין דמים אלא

מקוםפסול,כדתנןלעיל )לו,(:ולביתהללכשר.ותירץ,עלפיהתוס'לקמן

ביוםהשחיטה,שנאמרביוםהקריבואתזבחוביוםהזביחהתהיהההקרבה,

)מא (:ד"ה ממאי ,דהא דפסול בכהאי גוונא ,היינו משום גזירה ,אבל

וכיוןששקעההחמהנפסלהדם.ולפיזהביאר,דדוקאלעניןג'מתנות,אף

מדאורייתאכשר.

דלא מעכבי כיון דבכלל זריקה הם נפסלים בשקיעת החמה ,אבל שפיכת

יב(גמ',שם.כתבהפניםמאירות,דמוכחמהכא,דלמאןדאמר,איןמפגלין

שיריםלאהויבכללזריקה,וכיוןדבעינןחלותשםפסולבדםלעניןהקרבה,

בחצימתיר,אפילואםחישבחציזיתבמתנהאחת,וחציזיתבמתנהשניה,

שפיכתשירייםדאינוהקרבה,לאיחולעליהםפסול,אמנםצריךעיוןאמאי

אין מצטרפין ,דאי לאו הכי מצינו בכהאי גוונא אף בפיגול ,דבית שמאי

לאפירשרש"ימטעם"ביוםזבחו".

לחומרא.וכתבהעולתשלמה,דבמנחות)יד(.פליגיבהרביורבנן,ורביסבר

יט(גמ' ,וכלי שרת וכו' כתחילתן .הקשה הקרן אורה ,אטו שיריים אינן

התם דכשר ,אבל לרבנן פסול ,והא דפריך הכא דליתנייה גבי קולי בית

צריכין כלי שרת ,הא אין מוציאין מכלי שרת לחול .ותירץ ,דאתא

שמאי,היינורבישהואמסדרהמשניות,דאיהוסביראליהדכשר,דלדידיה

לאשמועינן,דאףדאיןמעכבות,צריךלקבלאותןבכלישרת,ואףשאיןזה

לעולםקולאהואלביתשמאי.

רבותאכלכך,חשיבליהאגבאינך.

יג(רש"י ד"ה להיתירא איתשיל ,בתוה"ד ,נתן מתנה אחת בחטאת ונשפך

כ(גמ',לאעיילאלגואיכסופן .כתבהקרןאורה,דהאדאיןהחטאתנפסלת

הדם.כתבהפניםמאירות ,דהואהדיןאפילולאנשפך,אלאשמתוהבעלים

בכך,לאאיצטריךלאשמועינן,דפשיטא,דלאחרשהוכשר]במתנהראשונה[

ביןנתינהראשונהלשניה,דהשתאאיןיכולליתןמתנהשניה,דלביתשמאי

אינו חוזר ונפסל ,דהא אפילו נשפך דמה אחר נתינה ראשונה ,כשר ,אלא

פסול ,ולבית הלל כשר ,אי נמי ,כגון דמתנה שניה עיילא לגואי ,דלבית

אתאלמימר,דהדםשנכנסלפנים,לאנפסל.ועייןבאותהבאה.

שמאי פסולה ,דשפיר קרינן ביה "לכפר בקדש" )ויקרא ו ,כג( ,בראויה

כא(רש"יד"הולאעיילא ,איןלהםוכו'דכתיבלכפרבקודשבראוילכפרה

לכפרה ,ולבית הלל כשירה ,כדאמרין להלן בגמ' .והא דנקט רש"י דוקא

הכתוב מדבר .הקשה בחידושי הגרי"ז מדוע הוצרך לטעם ד"אינו ראוי

בנשפך,היינולמשמעמיניה,דלביתשמאיאיןמפגליןבחצימתיר.

לכפרה",תיפוקליהשכברנתכפרבקרבן,שהריהפסולבדםחטאתשנכנס

יד(גמ' ,ג' מתנות דבחטאת .הא דנקט חטאת ,ולא כל הנתנים בחוץ ,ביאר

לפניםאינופסולבדםבלבד,אלאפסולבקרבןשהריגםהחיצוןנפסל,ואחר

הקרןאורה,דמשוםדבעילמימרדבאותלאחרמיתה,ואיןזהאלאבחטאת,

מתנהראשונהלאשייךשיחולפסולעלהקרבןשכברנתכפר,וביארדאולי

אבל חוץ ולילה ,לאו דוקא בחטאת ,אלא הוא הדין מתנה השניה שבכל

פירשכןאפילולרבייוסיהגלילישרקהפנימינפסלולאהחיצון,ולדבריוזהו

הקרבנות.

פסול בדם ,ובנתיבות הקודש הקשה ,דלכאורה הך דינא תליא בפלוגתא

טו(גמ',אינןבאותבלילה .הקשההקרןאורה,מאיקאמשמעלן,כיוןדדם

דרביעקיבאורבנןלקמן)פא,(:עייןשם.

נפסל בשקיעת החמה ואפילו שיריים דנפסלו בשקיעת החמה ,נראה דאין

כב(גמ',אשריזהפרטלזהשכברהוזה .הקשהבכתביהגר"ח )עמ'ר"חסי'

נשפכיםליסוד,אלאישפךלאמה.אבלהעולתשלמהכתב,דשייריהדםאין

שס"ו( אמאי בעי למעוטי ,הא כיון שנזרק נעשה מצותן ויצא לחולין ,ומה

נפסליןבשקיעה,אלאבלינה]בעמודהשחר[.

שייך ביה דין כיבוס ,וביאר ,דדין כיבוס בדם חטאת אינו תלוי בעצם

טז(גמ',אמררבייוחנןשלשמתנותוכו'.כתב בליקוטיהלכותדממשמעות

קדושתו,ואףדפקעההקדושה,שפירהויעלייהוהדיניםדדםחטאת,והווי

דבריהגמ'נראהדשפיכתשירייםכשרבלילה,והחזוןאיש)לקוטיםסס"יא'(

אמינא שיהא טעון כיבוס ,אי לאו קרא ד"אשר יזה" ולא שכבר הוזה ,ועיין

כתב ,דשפיכת שיריים נמי פסול בלילה משום שכבר נפסל הדם בשקיעת

עודבחידושיהגרי"ז.

החמה ,ואין להוכיח מהא דקחשיב ג' מתנות   דהרי חשיב נמי כלי שרת,

כג(תוס' ד"ה הגה"ה הא מני ,בתוה"ד ,דכיון דאשכחן לרבי נחמיה דטעון

ושיריים ודאי טעונים כלי שרת ,וכן איסור זרות נמי נראה דאיכא נמי

כיבוסהיכאדחייבבחוץלרבפפאנמי.הקשההחקנתן,מאיראיההואמר'

בשפיכתשיריים,ועלכרחךדקחשיבכלהדיניםשישנםבג'מתנותאףשיש

נחמיהלרבפפא,דהאר'נחמיהאיתליהנמידמחשבהמועלת,לפוםסברא

ז
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דקיימאהשתא,דמקשהליה,אימורדשמעתליהלר'נחמיהלעניןהעלאה

קאמרוכו'.וכןלאכגירסתרש"יהתםבד"האיהכי,ובד"ההכיגרסינן,אלא

וכו' לענין כיבוס מי שמעת ליה ,ומשני ,אין וכו' ומחשבה מועלת בהן.

הכי גריס] ,עיין שם בסוגיא[ "כי קאמר וכו' החיצונים לדבריו דרבי עקיבא

ותירץ ,דהכי נמי הוה מצי למיפרך הכי ,אלא דבלאו הכי פריך ליה שפיר,

קאמר".

"ומחשבהמועלתוכו'".

ט(בא"ד ,וקשה לפי' רבינו תם .כתב הברכת הזבח ,דהוא הדין דקשה
לפירושו מה שהקשו תוס' קודם לכן ,דלא גרע מג' מתנות שבחטאת ,דלא

דף לט ע"א

מעכבי.

א(גמ' ,ודמים הנשפכין לאמה וכו' ואין מחשבה מועלת בהן .הקשה בספר

י(גמ',ועשהכאשרעשהוכו'באללמדשאםחיסראחתמכלהמתנותלא

ראשהמזבח,דהאבלאוהכיהקרבןפסול,דהדםנפסל]דמשוםהכינשפך[,

עשהולאכלום.הרמב"ם)פ"במפסוליהמוקדשיןה"ג(כתב,דילפינןעיכובא

ואין זריקת דם שנפסל מתיר הבשר באכילה .ותירץ ,דנפקא מינה דאין

בדמים הפנימיים ,משום דהכתוב הקפיד על מניינן,שנאמר "שבע פעמים".

המחשבהמועלתלקובעובפיגול.עוד,נפקאמינה,דאםישדםהנפש,יחזור

והקשה עליו החק נתן ,דהכא בברייתא לא ילפינן מינה מידי ,אלא מדכפל

ויקבל .ואי היתה המחשבה מועלת ,לא היה יכול לקבל עוד מדם הנפש

בהזאות ]ועיין מה שהאריך להקשות עוד[ .אמנם בפירוש המשניות כתב,

כדאיתאלעיל)לד.(:

דיליףמועשהאתדמוכאשרעשהלדםהפר,רצהלומרשיזהשבעפעמים,

ב(גמ' ,ומחשבה מועלת בהן והתניא יצאו שיריים והקטרת אימורין וכו'.

ויליף שעיר החטאת ביום הכיפורים מפר חטאת דיום הכיפורים .ועיין

הקשה העולת שלמה ,לישני ,דהא דקתני ,דמחשבה מועלת בהן ,מיירי

בחידושי מרן רי"ז הלוי הל' פסולי המוקדשין )עמ'  ,(96מה שביאר בדברי

שחשב בזריקה על מנת לשפוך שיריים למחר ,כדמשני לעיל )יג .(:ותירץ,

הרמב"ם ובדברי התוס' במנחות )טז (.שכתבו דכשלא עשה כל הז' מתנות

דאםכן,סיפאדקתני,דדמיםהנשפכיןלאמהאיןמחשבהמועלתבהן,צריך

אינוחצימתיראלאחציעבודה.

לפרש נמי ,שחשב בזריקה ,וכגון שקיבל דמו בב' כוסת ,וא' נטמא וצריך

יא(תוס' ד"ה ועשה ,בתוה"ד )הנמשך לעמוד ב'( ,וקשה לר' שמעון בסמוך

לשופכולאמה,ומחשבעליוחוץלזמנובעתזריקתכוסהכשירה,ומאיקא

וכו'.ביארהחקנתן,דלרבישמעוןדאמר,דאיצטריך"כןיעשה"למתןארבע,

משמע לן דאין מועיל ביה מחשבה ,פשיטא ,דהא לא שייך מחשבה ,אלא

דלאכתבמתןארבעבהעלםדברומפרכהןמשיחהואדקיליף,אםכן,מנלן

לעשותשלאכדינו,אבלבנשפכיןלאמהאיןשייךמחשבתחוץלזמנו,דאין

לכפולבהזאות,אימאדאיצטריך"ועשהכאשרעשה"למתןארבע,ומקומינן

קבועלוזמן,מחשבתחוץלמקומונמילאשייך,דכיוןדכברנפסל,ליתביה

לכולי קרא כפשטיה .והברכת הזבח ביאר ,דמתן ארבע ודאי ילפינן מ"וכן

איסוריוצא,ואףדקבעולשפוךלאמה,אםרוצהשופכובחוץ.

יעשה" ,וקושייתם ,דנימא ד"כאשר עשה" אתא לשנות בה ולעכב ,ומנלן

ג(גמ' ,אדתני דמים הנשפכין לאמה ליפלוג וליתני בדידה .כתב הברכת

למילףמיניהלפסולהזאתז'.

הזבח ,דהוא הדין בשינויא קמא דמתניתין ,כי תניא ההיא בג' מתנות
שבחטאת,הוהליהלמיפרך,ליפלוגביןהניג'מתנותלשיריים.אלא,דהתם

דף לט ע"ב

עדיפא מיניה פריך .אבל הצאן קדשים כתב ,דהתם לא מצי למיפרך הכי,

יב(גמ' ,החטאת אלו שעירי עבודת כוכבים .ביאר המלבי"ם )על התורת

דאיכאלמימר,דבאמתאשיריםחייבבחוץ,וטעוניםכיבוס,כמובב'מתנות,

כהנים ,פרשת ויקרא סימן רנג( ,כיון דהשם "חטאת" ,אינו שם הבדל בין

ודוקא לענין מחשבה דאין מועלת כמו בג' מתנות ,ובהא לא איצטריך

אןתו פר לבין הקודם ,דהא שניהם חטאת ,והוה ליה למימר" ,כאשר עשה

לאשמועינן החילוק ,דכבר אשמועינן בהדיא באידך ברייתא ,יצאו שיריים

לפר הראשון" ,או ,לפר המשיח ,שהוא השם המבדיל בין שניהם .ואתי

וכו' ,אבל הכא בדמים החיצונים ,דלא תני בשום ברייתא ,פריך שפיר

לבאר,דמהשעשהכןלפרמשיח,היינומצדשהואחטאת,ולאמשוםשהוא

דלישמעינן.

פר דוקא ,ומלמד דגם לחטאת אחרות הדומים לו ,שהם שעירי עבודת

ד(הא מני רבי נחמיה וכו' .כתב השיטה מקובצת )אות ד'( דמן הקרן אין

כוכבים,צריךלעשותכן.

טעוןכיבוסאפילולרבינחמיהשכברנעשיתמצותו,והקשהבמקדשיחזקאל

יג(גמ' ,יכול שאני מרבה אף שעירי הרגלים ושעירי ראשי חדשים כו' ומה

לפי מה שכתבנו לעיל )לח :אות כב( דין כיבוס אינו תלוי בדין הכשר

ראית וכו' .הקשה בנתיבות הקודש ,אמאי לא קאמר דלא ריבה שעירי

לעבודותהדםומהשייך"נעשיתמצותו".

הרגלים וראש חודש ,כיון דלא דמו לחטאות שצריך להביא קרבן על כל

ה(תוס' ד"ה הא מני ,בתוה"ד ,וצריך לומר דסוגיין אתיא דלא כר' יוחנן.

חטא וחטא ,מה שאין כן באלו דמכפרים אפילו עברו כמה פעמים על עוון

והתוס'ביומא)ס(:ד"התנא,דחוהאישינויא,משוםדלקמן)קיא,(.במסקנא,

טומאתמקדש.

מיתוקמאמילתאדר'יוחנן,ואיןלומרדסוגייןפליגאעליה.

יד(גמ',וכפראףעלפישלאסמךונסלחאףעלפישלאנתןשיריים.הקשה

ו(בא"ד,וישלפרשא"ריוחנןר'נחמיהכמ"ד שירייםהפנימייםמעכביוכו',

השפתאמת,דלעיל)לח(.אמרינן,דחדאלגופיהאיצטריך,ורקמשוםדכפרה

הקשהבמקדשדוד )סי'כ"זאותד'(האדתוספתא )קרבנותפי"ב(גביעולה

וסליחהאחתהיא,מיותר"וכפר",והכאדרישתרוייהו.ותירץ,דלקמן)מא(.

שקיבל דמה בכוס אחד קתני נתן בפנים וחזר ונתן בחוץ חייב שכולו ראוי

דרשינן" ,חטאתם" )האמור בפרשת שעירי עבודת כוכבים ,במדבר טו ,כה(,

בפנים ,עיין שם ,ועל כרחין אתי כרבי נחמיה דסבר דשיירי הדם שהקריבן

אלו שעירי עבודת כוכבים" ,שגגתם" זה פר העלם דבר .וכתבי בהאי קרא

בחוץחייב,ומוכחדאףבחיצוניםכןונשארבצריךעיון.

)שם(" ,ונסלח להם" ,וקאי נמי אפר העלם דבר ,ולכך מיותר האי "ונסלח",

ז(בא"ד,וצריךעיוןדהאשירייםהפנימייםקוראאותןתחלתעבודהלקמן.

דכתיבבפרשתפר,למדרש.ועייןבמלבי"ם)עלהתורתכהנים,פרשתויקרא

ביאר בברכת הזבח ,דהתם מסיק ,דההיא ברייתא איירי בחיצונות ]ולכך

סימןרנד(שביאר,דה"וכפר",מיותר,דאיאתילמימרשיכפרבדם,האכבר

השיב רבי עקיבא ,מה לשיריים שהם סוף עבודה[ ,שמע מינה ,דפנימיים

הזכירמתנתדםוהזיות.

דמעכבי,מקרי"תחלתעבודה",כאיבריםופדרים.

טו(גמ' ,ונסלח אף על פי שלא נתן שיריים .ביאר המלבי"ם )ויקרא רנד(,

ח(בא"ד,כלזהמדברירבאדא.כתבהחקנתן,דלדבריו,לאגרסינןהתם,

דמהאדאמר",וכפרונסלח"וכיוןדהכפרהזריקתהדם,מבואר,דתיכףאחר

"לא קשיא מידי" ,וגם לא מאי דאיתא בספרים ,ור' עקיבא לא ידע מאי

זריקתהדםנסלחלהם,אףשלאשפךהשיריים.

ח
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טז(רש"י ד"ה שמכפרין ,בתוה"ד ,ולא הודע לו לא טומאתו ולא כניסתו.

ד(גמ' ,ורבי יהודה כן יעשה מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתניא וכו'.

הקשה העולת שלמה ,הא אף דידע שנכנס למקדש ,כיון דנעלם ממנו

ולכאורה קשה ,מנא ליה לרבי שמעון הא .וכתב החק נתן ,דנפקא ליה

טומאה ,מכפר ,כדתנן בשבועות )יד .(.ותירץ ,דאו או קאמר ,דאינו מכיר

מדרשאדלקמן)נב,(.דהביאוהתוס'ד"הלסמיכה.אינמימקלוחומרדהתם,

מטומאתואוכניסתו.

]ועיין להלן באות ח[ .וכתב החזון איש )סימן יג ס"ק ג( ,דלרבי יהודה אף

יז(]רש"י ד"ה ונסלח ,דלא תימא הואיל וכתיבא בה בהדיא כפילא דועשה

דאיכאקלוחומר,טרחוכתבלהקרא.

כאשרעשהנמיעלייהוקאי.לכאורהדבריוצרכיםביאור,דלעיל)בעמודא'(

ה(גמ' ,לפי שלא למדנו לפר יום הכיפורים לסמיכה ושיירי הדם .הקשה

כתב בד"ה ועשה כאשר עשה ,דליכא למימר ד"ועשה כאשר עשה" קאי

החזון איש )סימן יג ס"ק ג( ,אמאי לא נילף מדרשא דלעיל )לז" (.והנשאר

אאימורין,משוםדכתיבבהאיקרא"וכפר",ואימוריןלאמעכבי כפרה,אם

בדם ימצה" ,לימד על כל הדמים שטעונים מתן דמים ליסוד .וכתב ,דצריך

כן ,שירים נמי דלא מעכבי ,לא קאי עלייהו) .א.י.נ (.ואולי יש לומר דכיון

לומר ,דשאני פנימיים דאין דמן על מזבח החיצון ,לא איתרבו לשפיכת

דבדםאיכאעיכובכפרהלעניןזריקה,מהשאיןכןאמוריןדליתבהועכובא

שיריםעלהחיצון.

כלל[.

ו(גמ',שם.הקשהבחידושיהגרי"ז,הרימצינוסמיכהביוםהכיפוריםשהוא

יח(רש"י ד"ה שמעכבות בכל מקום ,כדמפרש לקמיה בפרה ובנגעים .העיר

סומך בב' הוידויים ,ועל כרחך דנלמד מקרא אחרינא שצריך וידוי בשעת

העולתשלמה,דלאשייךאלאבמתןז',אבללאבמתןד'.

סמיכה ,ואם כן בלאו הכי בעי סמיכה .ותירץ ,דב' הסמיכות אינו מדין

יט(תוס'ד"הלפר ,לקמןאמרוכו' ,ותימהולמהליהועשהלכפולבהזאות

הקרבן,אלאהואדיןבוידוי,שצריךלהיותבסמיכה,ומקראדהכאנפקאלן

תיפוק לי מדאיתקש לפר יום הכיפורים .תירץ השפת אמת ,דאי לאו קרא

דצריךלסמוךמדיניהקרבן,ונפקאמינה,לעניןתיכףלסמיכהשחיטה,דשייך

ד"ועשה" ,לא הוה מוקמינן קרא ד"לפר" ,ליום הכיפורים ,אלא לכפול

דוקא בסמיכה שהיא מדיני הקרבן ,אבל מצד הוידוי לא .ועוד נפקא מינה,

בהזאות,דתחילהצריךלאוקמידרשאבהאיפרשתא,ורקלבתרדכברדרשו

בנשפךהדםלאחרמתנותדביןהבדים,דצריךלהביאפראחרלמתנותשעל

ועשהלכפול,דרשינןלפראיוםהכיפורים.

הפרוכת,כדאיתא ביומא)ס,(.דלסמיכהמדיןהוידוי,ודאיאיןצריךלסמוך

כ(בא"ד ,שם .הקשה בחידושי הגרי"ז ,דמהא דקיימא לן דיכול להביא ד'

על,אבלמדיןהקרבןצריך.

פריםלמתנותיוםהכיפוריםמוכחדהקרבןכשרבהזאותדביןהבדיםלחוד,

ז(גמ',לפרזהפרשליוםהכיפוריםלמאיהלכתאוכו'.הקשההברכתהזבח,

ומהשצריךג'מתנותהיינומדיןעבודתהיום,מהשאיןכןבפרהעלםדבר

דלמא אתא לרבות שיריים וסמיכה ביום הכיפורים ,ד"חוקה" ,דיום

ושארהפריםהפנימייםלאיוכללהביאפראחראםנשפךלאחרשנתןעל

הכיפורים לא קאי עלייהו ,משום דאינן מעכבים בכל מקום ,ותדע ,דהא

הפרוכתעלמנתליתןעלהמזבח,כיוןדשםהעיכובהואבעצםהקרבן,ולא

איצטריךלר'יהודה"כןיעשה"לרבויינהו,אףדכתיב"לפר".וכתבהחקנתן,

יועילחבירועליו,אלאיצטרךלהתחילמחדש,ואם כןאיןלהשוותהדינים.

דלפי מה שביאר ]הובא באות ד[ אתי שפיר ,דפשיטא ליה דנפקא מדרשא

ועייןבדבריושהאריך.

ד"הפר" ,שהביאו התוס' ד"ה לסמיכה ,או מקל וחומר .וכיוצא בזה כתב

כא(בא"ד,ולההואלישנאדלרבייהודהשיריםמעכביםניחא.הקשההפנים

הפניםמאירות.

מאירות,האכתבו התוס'בד"הומכשיר,דבכלהפנימייםמכשיררבייהודה.

ח(גמ',שם.הקשההתוספתקדושהלקמן)מז,(:דלמאאתיללמדעלשריפה

ופירש ,דר' יהודה אית ליה רק דרשא ד"וכפר" ,ללמד על סמיכה דלא

חוץ לג' מחנות ובבית הדשן] ,וכמו שפירש שם רש"י בד"ה נשרפין אבית

מעכבא ,ולא דרשא ד"ונסלח" ללמד על שירים שאין מעכבין ,וטעמא,

הדשן[ .ותירץ ,דלית לן לאוקמיה לקרא ,אלא בדברים השייכים לדם ,ולא

כדאיתא לעיל )לח ,(.אמר קרא וכפר ונסלח ,זו היא כפרה זו היא סליחה

לשריפתהבשר,כמושכתבוהתוס'לקמן)עמודב(ד"התניאכוותיה,דדוקא

וכו' ,דלא מייתר אלא חדא ,ואם כן ,באמת לא דריש דרשא דהכא ,דלא

בעבודותדםהוקשו.

מעכבי שיריים .והחק נתן תירץ ,דאף ר' יהודה דסובר שירים מעכבים וגם

ט(גמ',שאםנפחתהתקרהשלהיכללאהיהמזה.הקשההחזוןאיש)סימןז

בכל החטאות ,היינו דווקא לבתר דילפינן ביום הכיפורים דמעכבי ,אבל

ס"ק ב( מכאן על התוס' לעיל )כו (:ד"ה אמר שמואל ,שנסתפקו בניתנים

בלאוהאיריבויא,לכוליעלמאמשמעלמדרשדלאמעכב,מ"ונסלח".

בפניםשנתנםבחוץ,איכפר]למאןדאמרדשלאבמקומוכמקומודמי[,הא
אפילו נתנם על מזבח הפנימי כשנפחתה תקרה של היכל פסול ,כל שכן

דף מ ע"א

מזבח החיצון שאינו באוהל מועד .ועוד ,דמדרשה ד"ועשה כאשר עשה",

א(]רש"יד"הקרןקרנת,מדמצילמיכתבקרןוכתבקרנותהויאשתיםדאית

דדרשינן לעיל )לט (.עיכובא להזאות ,אמאי לא דרשינן לעכב גם בשינוי

ליה לרבי שמעון יש אם למקרא .לכאורה צריך ביאור ,מה הוצרך רש"י

מזבחות.

להוסיףכאן,דסברישאםלמקרא,הלאלישניהדר'שמעוןאתישפיר,אף

י(גמ',שם .הקשהבהרצבי ,אמאיגרעמהאדמקריביןאףעלפישאיןבית,

אםישאםלמסורת,דהאקאמר",קרןקרנת",כלומרדשינהמלשון"קרן"[.

דהיינו דאף שאין מחיצות ולא תקרה חשיב פתח אהל מועד .וכי תימא

ב(בא"ד,וחוזריםומלמדיםזהמזהבהיקש.הקשההרש"ש,עלהמאורהקטן

דפריםהפנימייםאיאפשרלהקריב,מכלמקוםכיוןשבפניםלאחשיבאהל

בראש השנה )י .מדפי הרי"ף( ,דכתב שם ,דמהיקש לא שמעינן ליתן את

מועדגםהעזרהאיךנחשבתפתחאהלמועד,והביאשבפורתיוסף )להגר"י

האמורשלזהבזהושלזהבזה,דהכאילפינןשתיםמכאןושתיםמכאן.

ענגל חלק ב' דף מ"א( ביאר דלענין הזאה נתרבה דבעינן אהל מועד ממש,

ג(תוס' ד"ה לא נצרכה ,בסוה"ד ,וההיא דיותן דומיא דכי יתן וכו' אומר

אבללעניןשחיטתהקרבנותחשיבשפירפתחאהלמועד,ועייןשםובאות

רבינו תם דבהנהו משמעותם אחד ולא שייכי לפלוגתא דמקרא ומסורת.

הבאה.

ועייןבידרמ"הבסנהדרין)נד,(:שכתב,דלרביעקיבאדישאםלמקרא)שם,

יא(גמ' ,שם .דייק בחידושי הגרי"ז ,דמהא דילפינן מהאי קרא לחטאות

ד ,(.ודריש התם אזהרה לנשכב לזכר ,מקרא ד"לא תשכב" ,קרי ביה "לא

הפנימיות ,משמע דלענינים אחרים דבעינן דין אוהל מועד ,כגון קטורת או

תשכב",לאומשוםדקרינאביההכי,דהאסביראליהישאםלמקרא,ועיין
ָ

חטאת החיצוניות ,שפיר חשיב אוהל מועד בכהאי גוונא ,והביא דבתורת

שםמהשביאר.ולתוס'דידןמיושב,דאינועניןלהאיפלוגתא.

כהנים)פרשתויקרא(איתא,עלפסוק"וזרקואתהדםעלהמזבחאשרפתח

ט

מסכת זבחים דף מ – דף מא
יג טבת – יד טבת התשע"א
אוהלמועד",ולאכשהואמסולק,ולאכשגילתההרוחאתהיריעה.ואםכן

דף מ ע"ב

גםלעניןשארמיליאיןדיןאוהלמועדכשגילתההרוחאתהיריעה.וכתב,

יח(גמ' ,שיהא בדם שיעור טבילה מעיקרא וטבל ולא מספג ואיצטריך

דנראה דשאני התם דמיירי במשכן דלא היה לו "קדושת מקום" אלא

למכתב וכו' .הקשה בחידושי מרן רי"ז הלוי על הרמב"ם )פ"ה ממעשה

"קדושתמחיצה",ואתיהאיקראלחדשדאףדלקדושתעזרהלאבעיאלא

הקרבנותה"ט(,מהעניןשיעורטבילהשהואדיןבשעתקידושהדםבמזרק,

מחיצותולאגג,דהרילחצרלאהיהתקרה,מכלמקוםבהיכלאםנתגלתה

]וכמו שפסק הרמב"ם בפ"ד ממעשה הקרבנות ה"ח[ ,ודינא ד"ולא מספג",

יריעת הגג אין לו דין אוהל מועד ,אבל במקדש שיש לו "קדושת מקום"

שהוא דין בשעת הזיה ,ואף דזו סברת הצריכותא ,מכל מקום מדוע בעי

אפילו אם נפחתו המחיצות) ,דהא מקריבין אף שאין בית ,אי קדושה

למיעבדלה.וביאר,עלפימהשכללהרמב"ם)בפ"הממעשההקרבנותה"ט(

ראשונהקדשהלעתידלבוא(,לאנתבטלהקדושתהיכל,אלאדלגביהזאת

ב' דינים אלו ,דבאמת שיעור טבילה ,בעינן נמי בשעת הזיה ,ואהא פרכה

חטאות הפנימיות בלבד גילתה תורה דבעי שיהא הגג שלם ולא סגי

הגמ',ב'דיניםאלו,דשיעורטבילהושלאיספג]דהיינולקיחתדםבאצבעו

"בקדושת המקום" ,אבל לשאר מילי רק בקדושת ההיכל תלוי ,ומשום הכי

משפת המזרק ,דלא בעי שיעור טבילה[ למה לי ,ומשני ,דאיצטריך דינא

אפילונפחתההיכלהמזבחכשרלהקטירקטורת.

דבעינןשיעורטבילה,אףבשעתהקידוש.

יב(גמ' ,שם .בחידושי הגרי"ז הקשה על הרמב"ם שהביא הך דינא ודינא

יט(גמ' ,מזבח קטורת הסמים למה לי שאם לא נתחנך המזבח בקטורת

דאםלאנתחנךהמזבחלאהיהמזה,רקבהלכותעבודתיוםהכיפורים )פ"ה

הסמים לא היה מזה .הקשה המקדש דוד )סימן א ס"ק א( ,למה לי קרא

הלכ"ג וכ"ד( ולא בשאר חטאותהפנימיות ,והרי עיקר קרא בחטאות כתיב.

להכי,האבמנחות)נ(.אמרינן,דאיןמזבחהפנימימתחנך,אלאבקטורתשל

ורצהלומר,דבשארחטאותיהאכשרמטעםזריקהשלאבמקומו,מהשאין

שחר,ושמעינןמינהדאםלאנתחנךבקטורת,לאהיהמזה.ותירץ,דמהתם

כןלגבייוםהכיפוריםד"חוקה"כתיבבה,אמנםהביאדהגר"ח אמר,דלענין

לאממעטינןאלאלעניןקטורתשלביןהערבים],עייןשםבסוגיא[,אבללא

עבודתיוםהכיפוריםנמייועילדינאדשלאבמקומוכמקומו,ועייןבדבריו.

שארדברים,והיינומאידילפינןמדרשאדהכא.

יג(גמ' ,אמר רב נחמן בר יצחק וכו' שאם הקדים מעשה לחבירו לא עשה

כ(תוס' ד"ה לאת בדם וטבילה ,הוה מצי למימר לאהל מועד וכו' .תירץ

ולאכלום,אבלדבריםהנעשים בבגדילבןבחוץהקדיםמעשהלחבירומה

החזוןאיש)סימןיבס"קד(,דהנידינים,הוודיניםבמזבח,דאינוראוילהזות

שעשה עשוי וכו' .פירש רש"י בד"ה דאמר דברים ,דדברים הנעשים בבגדי

עליו ,אלא אם כן קדמו עליו קטורת ,ושיהיה באוהל מועד ,ופשוט דילפינן

לבןהיינוקטורתומתנותשעלביןהבדים,ומבחוץפירשבד"האבלדברים,

מינהאףלהזאותדפרהעלםדבר,ולהכיצריךריבוי.

כגוןמתנותפרושעירשעלהפרוכת .וכןפירש ביומא )ס(.דפניםהיינולפני

כא(גמ' ,אלא פר העלם דבר של ציבור ושעירי עבודת כוכבים וכו' .העיר

ולפנים ,והיכל בכלל חוץ הוא .ובלחם משנה )פ"ה מעבודת יום הכיפורים

הרש"ש ,דלכאורההכאנמיהוהמצילמיפרך,מהלהנךשכןאיןדמןנכנס

ה"א(הקשהעלהרמב"ם )שם(,שפסק,דהיכלבכללפניםהואוסדרהזייתן

לפניולפנים],דאףדאינהחומרא,מכלמקוםפרכינןממהששניהםשוים[.

מעכב,הרימבוארבסוגייןלהדיאדלרבייהודההיכלבכללחוץהוא,וסדר

וכתב ,דלא רצה למיפרך משוויות דשלילה ,במקום דאית ליה פירכא

הזאתן לא מעכב .וביאר בחידושי רבנו חיים הלוי )שם( ,דהיכל גופיה דינו

מחיובא.

חלוק ,והזאות שעל הפרוכת דינן כפנים וסדרן מעכב אף לרבי יהודה,

כב(]רש"יד"השאםלאנתחנך,אםאירעפרהעלם .ולכאורהצריךביאור

והזאות המזבח דינן כחוץ ,דלרבי יהודה לא נאמר בהן חוקה ואין סדרן

מדוענקט"פרהעלם"האהאיקרא)ויקראד'ז'(דכתיבביהיתוראד"מזבח

מעכב,וסוגייןנוקמהבמתנותדמזבח,דהוובכללחוץגםלדעתהרמב"ם.

קטורתהסמיםאשרלפניה'",מייריבפרכהןמשיח,ואילובפרהעלםדבר

יד(רש"י ד"ה ואם לא כילה לא כיפר ,והכי מפרש בסדר יומא דשיריים

שלציבורכתיב"עלקרנותהמזבחאשרלפניה'")שםי"ח([.

מעכבין איכא בינייהו .הקשה בחידושי הגרע"א ,הא לקמן )נב (:פליגי בה

כג(תוס'ד"התניאכוותיהדרבפפא,בתוה"ד,דאילאאתאאלאלעכבוכו'.

אמוראי,וחדאמר,משמעותדורשיןאיכאבינייהו,ולכוליעלמאשירייםאין

הקשההטהרתהקודש,אמאילאהקשועוד,דלמאאתי לנפחתהתקרהשל

מעכבין .ועוד ,דרב פפא דפריך הכא ,ודאי סבר דשיריים אין מעכבין לר'

היכל ,ולא נתחנך בקטורת הסמים ,כמו שהקשו בתוס' ד"ה לאת בדם

יהודה,דאםמעכבין,מאיפריךהאאפשרלומר,דהאדדרישמ"כלהוכפר"

וטבילה.ותירץ,דעיקרהראיהדבעינןלאתויילרבפפא,אינועל האדקרא

לשיריים,משוםדעיכובדמתנותבאמתנפקאלןמ"לפר".ונשארבצריךעיון

קאי לרבויי "את בדם וטבילה" ,דהא רב פפא אמר מסברא] ,דליכא במאי

גדול.

לאוקמיה[.אלאעיקרהראיהדקאיא"אתבדםוטבילה",אףדלא הויאלא

טו(תוס' ד"ה לא נצרכה ,בתוה"ד )הנמשך לעמוד הבא( ,ומיהו קשה את

תיקון עבודה ולא עיקר עבודה ,ומסברא שכתבו התוס' לעיל )לט (:ד"ה

בדםוטבילהבשעיריעבודתכוכביםמנין .הפניםמאירותכתב ליישבפירוש

ועשה,ואהאהקשוהתוס',דלמאאתאלכלהנהושכתבו,דהנהוהוועיקר

רש"י ,דבאמת בלאו קרא ד"כאשר יורם" ,לאהייתי אומר דאיתקש כל הני

עבודה ,אבל נפחתה תקרה של היכל ולא נתחנך המזבח ,דהוו נמי תיקון

דכתיבי בהאי קרא אהדדי ,ודוקא לבתר דכתיב "כאשר יורם" דמלמד

עבודה,לאקשיא,דאיילפינןלהו,ודאידנילף"אתבדםוטבילה".

כפילות לענין ללמד לשעירי עבודת כוכבים ,אתא לגלויי ,דאפילו שעירים

כד(בא"ד ,שם .כתב הקרן אורה ,דלגירסת הילקוט ,דגרס" ,דברי רבי

]דלאדמולפרים[הוקשולפרכהןמשיח.

עקיבא" ,אתי שפיר ,דלעכב לא בעי האי קרא ,דהא יליף לעיל )בעמוד א'(

טז(בא"ד ,ולפירוש רבינו תם ניחא דבחטאות החיצונות כתיב מן הדם.

מקרא ד"וכלה מכפר" אם כפר כלה .ואית דגרסי התם ,דברי רבי יהודה,

הקשה הקרןאורה,דאיןזהמספיק,דהריבכלהזבחיםאמרינןבסוגיאשם,

והואודאייליף)שם(ואפילולעכבבשירייםלחדמאןדאמר)לקמןנב.(:

יז(]בא"ד,שם .בקראשלפנינולאכתיבבחטאותהחיצונות"מןהדם"אלא

דף מא ע"א

"מהדם".ולאקשיאמידי,דהואאותהמשמעותכמו"מןהדם",וכמושכתבו

א(גמ',ואתיליהפריוםהכיפורים מפרכהןמשיח.עייןמהשפירשורש"י

התוס' בתחילת דבריהם ,דמשמע שפיר שיהיה בו שיעור טבילה מעיקרא,

ותוס' בד"ה הושוו מעשים למעשים .והקשה בהגהות הרא"מ הורוויץ ,היכן

כמו"בדם")א.י.נ.[(.

מצינו קל וחומר ,דנילף דהלמד יותר מהמלמד ,דהא פר העלם דבר של

דבעינןשיקבלכדיהזיה,והתםמנלן.

י

מסכת זבחים דף מ – דף מא
יג טבת – יד טבת התשע"א
ציבור ושעיר יום הכיפורים ,לא הושוו אלא למאי דכתיב בהו ,ולא "לאת

בענין ,ואפילו לדבריםשאין מעכבין כפרה ,וכןשעירי עבודת כוכבים ,ילפי

בדם וטבילה" כלל .ומשום הכי פירש הסוגיא ,דמקרא ד"החטאת" דמרבינן

אףלדבריםדמעכביכפרה.

מיניה לעיל )לט ,(:שעירי עבודת כוכבים ,מרבינן מיניה נמי שעירי יום

דף מא ע"ב

הכיפורים,דהאאיהונמימכפרעלמצוהידועה,דהיינושתולהעלישבה
ידיעהבתחילהואיןבהידיעהבסוף,כדתנןבשבועות)ב,(.דעלכלפניםיש

ח(תוס' ד"ה אבל יותרת וב' כליות וכו' .תימה הא אמרת לפר מייתר וכו'.

בו ידיעה ,ולא ממעטינן התם ,אלא שעיר החיצון דיום הכיפורים ושעירי

תירץ הפנים מאירות ,על פי שיטת רש"י לעיל )מ (.ד"ה אלא לאת בדם

הרגלים ,דמכפרי אאין בה ידיעה כלל ,כדאיתא שם )ט] .(.והיינו דקאמר,

וטבילה,דאתבדםוטבילהלאכתיבבפרהעלםדברדציבור,אלאמפרכהן

"ואתאליהשעיריוםהכיפוריםנמי"[,והשתאבעילמילףפריוםהכיפורים

משיח הוא דילפינן ,ואם כן בעינן תרי קראי לשעירי עבודת כוכבים ,חדא

מהאי קל וחומר ,מאחר דכבר שמעינן "את בדם וטבילה" בשעיר יום

ליותרת,וחדאלאתבדםוטבילה]וכמושהקשוהתוס'שםבד"הלאנצרכה[,

הכיפורים].והאדלאילפינןפרעצמומהיקישא,משוםדעיקרכפרתובחוץ

ומשום הכי קאמר הכא ,דמקרא קמא לא ידעינן אלא חדא מינייהו] ,וכגון

כדאיתאבשבועות)יד.[(.

אתבדםוטבילה[,אבליותרתוב'כליותאכתילאשמעינן.ובכךנתיישבה

ב(תוס' ד"ה הושוו ,בתוה"ד ,אלאהכי פירושו וכו' כדיליף לקמן שעיר יום

קושייתהתוס'התםעלפירושרש"י.

הכיפוריםמשעיריעבודתכוכבים.הקשההפניםמאירות,דאכתילאתירצו

ט(גמ',תנאדבירבמרביהכי.הקשההקרןאורה,למאידפירשוהתוס'ד"ה

הקושיאראשונהשהקשועלפירושרש"י,דמהאיטעמאדנפיקשעירליפוק

והא תנא ,דהקושיא אמאי איצטריך היקישא דשעירי עבודת כוכבים בקרא

פר.

דהתם,ולאסגיבקראקמא,אמאיקאמר"תנאדבירב",הריהקושיאאינה

ג(תוס' ד"ה ואתא ליה פר של יום הכיפורים וכו' ,בקונטרס גריס מפר כהן

עלהברייתאדמייתילעיל.ובשלמאלפירושרש"יבד"הוהאתנא,דהקושיא

משיח כי היכי דלא ליהוי למד מלמד .הקשה הפנים מאירות ,הא אמרינן

בין ב' הברייתות ,אתי שפיר ,אבל לתוס' קשה .ותירץ ,דההוא תנא קמא

דלרבי ישמעאל דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בקל וחומר .ותירץ העולת

דדריש",לפרזהפריוםהכיפוריםלכלמהשאמורבענין",היינוהךברייתא

שלמה,דרבפפאלאקאמרכן,עדואתאליהשעירוכו',ומשמעדמפרלא

דתורת כהנים דמייתי לעיל )לט ,(.ודריש התם לפר זה פר יום הכיפורים,

קשיאליה.ועייןעודבחקנתן.

משוםהכיקאמר"תנאדבירב".

ד(תוס' ד"ה ואתאליה שעיר של יום הכיפורים ,ואם תאמר רבי דלית ליה

י(תוס' ד"ה והא תנא ,בתוה"ד ,יש לתמוה וכו' .והתוס' ביומא )נ (.ד"ה פר

האי קל וחומר מהיכא יליף .כתב הברכת הזבח ,דזוהי קושיית הר"ר ברוך

תירצו,דלעולםסברדכלשבטושבטמביאשעיר,ומשוםהכיקאמר"שעירי

בתוס' ד"ה וקשיא ,בסוה"ד ,ולא נראה להם כאן תירוצו ,דיליף שעיר דיום

עבודתכוכבים",והאדלאקאמר"פרהעלםדבר",משוםדלאפסיקאליה,

הכיפוריםבקלוחומרגמור,משוםדמנאליהלרבילדרושכללקלוחומרזה,

כיוןדבעבודהזרהמייתינמיהציבורפרלעולה,ואתילמיטעידאייריבההוא

וכמו שכתבו קודם לכן )שם( .והקשה עליו החק נתן ,דהתוס' לא כתבו לה

פר,ואינוחטאתאלאעולה .ובהוריות)ג(:ד"השעיריעבודתכוכביםתירצו,

אלא על קל וחומר דפר ,שאינו פשוט ,אבל קל וחומר דשעיר ,שהוא קל

משום דאיכא שעירים טובא ,רגלים וראשי חדשים שהם מרובים ,ואיידי

וחומר גמור ,דריש .וכתב ,דלולי דמיסתפינא יש להגיה בדבריהם" ,ואם

דקאמר"שעירים"נקטנמיהכא,אבלפראיןרקאחד.

תאמר למאן דלית ליה האי קל וחומר מהיכא יליף ליה" ,וכוונתם ,למאן

יא(גמ' ,משל למלך שזעם על אוהבו ומיעט בסרחונו .פירש רש"י ד"ה על

דליתליהדברהלמדבהיקשחוזרומלמדבקלוחומר,מהיכאיליףשעיריום

אוהבו ,ציבור ,ובד"ה מיעט בסרחונו ,קיצר בדברים .והקשה המהרש"א

הכיפורים .דמשמע להו ,דמדקאמר רב פפא" ,קסבר תנא דבי רבי ישמעאל

)חידושי אגדות( ,דבהך משל הוה להו ציבור למעליותא ,ובאידך משל

דבר הלמד בהיקש וכו'" ,משמע דאיכא מאן דפליג .ואף דלא תירצו ,כתב,

לגריעותא ,דאם רובה סרחה אין קרוי פרוכת הקודש .ומשום הכי פירש,

דישלתרץ,דאףדקאמר",קסבר",ליכאמאןדפליג,כדמוכח לקמן)נ,(:דלא

דאוהבו היינו כהן משיח ,דהוא אוהבו של מלך ,ובו נאמר" ,ואת הקדוש

פריךהניחאלתנאדבירביישמעאלוכו',כדפריךאמאןדאמרדבתרמלמד

והקריב אליו" )במדבר טז ,ה(" ,ומיעט בסרחונו" ,היינו להזכיר בו כליות

נמיאזלינן)עייןשם(.

ויותרתולהיותקרבנומהודר,ובאידךמשלנמיקאמר,דמשוםחיבתונשאר

ה(בא"ד ,וכי תימא משום דאיתקש פר ושעיר של יום הכיפורים אהדדי.

בקדושתו,מהשאיןכןבצבור,שאינםאלאפמליאשלו,כשחטאו,נתחללה

תמה החק נתן ,הא פר יום הכיפורים גופיה אתי מהיקישא ,מ"לפר" ,ואיך

קדושתן אליו .ועיין במרומי שדה שמיישב פירוש רש"י ,ועיין בנתיבות

ילמדבהיקשלשעיר,האדברהלמדבהיקשאינוחוזרומלמדבהיקש.וכתב

הקודש,ובבניהוובבןיהוידע.

העולת שלמה ,דכוונתם ,אפר העלם דבר ושעיר של יום הכיפורים .ועלה

יב(גמ',מפנימהנאמרפרוכתהקודשבפרכהןמשיחולאנאמרבפרהעלם

כתבו,דלאאשכחןהיקשזהבקרא,דאילופרושעירדיוםהכיפורים,אשכחן

דברשלציבורוכו'.בירושלמיתענית)פ"בה"א(אמרנמיהאיטעמא.ועוד

בקראדהוקשו,כדאיתאביומא)נז.(.

אמר,רמזדכלמקוםשישמשיחישארון,וכלמקוםשאיןמשיחאיןארון,

ו(גמ' ,משום דבעי אגמורי פר העלם דבר יותרת וב' כליות לשעירי עבודת

ורומז להא דגנז יאשיהו צלוחית שמן המשחה ,ובאותה שעה גנז גם את

כוכבים .כתב הפניםמאירות ,דהכינמיהוהמצילמימרלאגמורי"אתבדם

הארון.

וטבילה,וכמושכתבוהתוס'לעיל)מ(:ד"הלאנצרכה.

יג(גמ',שם.עייןבמשךחכמה)ויקראד,ו(שביארמדנפשיה,משוםדחובת

ז(גמ' ,איצטריך סלקא דעתיך אמינא הני מילי הזיות דכתיבן בגופיה אבל

יחיד אינה קריבה בבמה גדולה וחובת צבור קרב בבמה גדולה ,כדאיתא

יותרתוב'כליותדלאכתיבןבגופיה אימאלא.הקשה הצאןקדשים,אמאי

לקמן )קיז ,(.אם כן דוקא כשהיה הארון באהל מועד ,היה פר כהן משיח,

לא תירץ ,דאי מקרא ד"החטאת" ,סלקא דעתך דלא הוקש אלא לדבר

לכך אמר פרוכת הקודש ,דהוא רומז לארון ,אבל בפר דציבור ,דיתכן אף

דמעכבכפרה,אבליותרתוב'כליותלאמעכביכפרה.ותירץ,דבהךברייתא

בבמה,ושםאיןארון,לאקאמר"הקודש".

דרשינן"וכןיעשה",למתןד',ולאלסמיכהושיריים,כדדרישמיניהר'יהודה

יד(גמ' ,קסבר כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה .בגמ' לעיל )ב(:

לעיל )מ ,(.ואם כן שמעינן מ"לפר" זה פר יום הכיפורים ,לכל מה שאמור

אמרינן להאי סברא אליבא דכולי עלמא גבי מחשבת לשמה ,והכא פליגי.

יא

מסכת זבחים דף מא
יד טבת התשע"א
וביאר בחידושיהגרי"ז )שם(,דהתםדלאבעינןאלאשתהאהעבודהנעשית

העושהוכו'.

לשמה,מהנימהשעושהעלדעתהראשונה,אבלהכאבפיגול,דהמחשבה

יח(תוס' ד"ה ממאי ,דכולי סוגיא משמע דפסול מיהא הוי .ביאר החק נתן,

פועלת דין פסול ,בעינן שיחשוב בפועל ,ופליגי ,אי מועיל העשיה על דעת

מדקתני במתניתין" ,וחכמים אומרים אין בו כרת עד שיפגל בכל המתיר",

ראשונהשיהאנחשבכמושחושבבפועל).ועייןבאותטז(

משמעדדוקאכרתאיןבו,אבלפסולמיהאהוי.ועוד,מהכאדקתני",לפיכך

טו(רש"י ד"ה פיגל בקומץ ולא בלבונה .בהקטרת המנחה שני מתירין יש

אםנתןאתכולןכתיקנןואחתשלאכתיקנהפסולואיןבוכרת",הרידאף

הקומץ והלבונה .דהיינו דשיטתו דרק בהקטרה איכא שני מתירים ,אבל

דאיןמפגליןמכלמקוםפסול.

בשאר עבודות ,הקומץ הוא מתיר שלם .וכן כתב לקמן )מב (:בד"ה בד"א,

יט(בא"ד ,ותימא וכו' .תירץ הפנים מאירות ,דהתם גזירת הכתוב הוא,

דבשאר עבודות אין שם אלא עבודת מתיר אחד שאין קמיצה ומתן כלי

דמקצתערלהלאפסלהכדאמרשם)סב,(:ודוקאלר'מאיר,משוםדמפגלין

והילוךבלבונה.אמנםהרמב"ם)פט"זמפסוליהמוקדשיןה"ז(,סברדבכלהד'

בחצי מתיר ,הוי כמו כולה ערלה ,ולרבנן דאין מפגלין לא הוי ,אבל מכל

עבודותאיכאב'מתירים,דליקוטהלבונההואכקמיצה,ועייןבמשנהלמלך.

מקוםחצימתירפוסל.

טז(רש"י ד"ה כגון שנתן את הקומץ במחשבה ,בתוה"ד ,וכל מחשבה

כ(בסוה"ד ,אבל התם לא שייך למיגזר סימן א' אטו שני סימנין .הקשה

דקדשיםמוציאבפההוא.מהשהוצרךרש"ילפרשזאתכאן,ביארבחידושי

בחידושי הגרע"א מהא דאמרינן במנחות )יד (:דבבזיכים אטו בזך חבירו,

הגרי"ז לעיל )ב ,(:על פי מה שביאר )הובא באות יד( ,דמחשבה דפיגול

ובכבשיםכבשאטוחבירו,ונשארבצריךעיוןגדול.

פועלת דין פסול ,ובהא פליגי אי מועיל על דעת ראשונה לפעול במחשבה,

כא(גמ' ,מאי שלא כתיקנה חוץ למקומו וכו' שלא לשמה .הקשה השפת

ואתי רש"י למימר ,דמהא דבעינן דיבור ,חזינן דמחשבתו פועלת דיפסול,

אמת ,דהכא מסקינן דהכי מיפרשא מתניתין "שלא כתיקנה" ,ואילו רש"י

וכיוןשכן,איכאלמאןדאמר,דלאאמרינןעלדעתראשונההואעושה.

לעיל )לו (:ד"ה כתיקנה פירש כפשוטו בשתיקה ,וכן הרע"ב .ופירש ,דדוקא

יז(בא"ד,שם.לכאורהצריךלבארלפיזהמהשייךעלדעתראשונההוא

ריש לקיש דסבירא ליה דעל דעת הראשונה הוא עושה ,קשיא ליה ,דהוה

עושה,דבשלמאאיתלויבמחשבה,אפשרלומרדאפילושתקבסוף,עלדעת

ליה לאשמועינן רבותא טפי ,בנתן הראשונה שלא כתיקנה וכו' ,ורבא ורב

ראשונה הוא עושה ,אבל אי בעינן דיבור ,מה מועיל אם שתק בסוף .ועיין

אשידחקועצמםלפרשאליביה,דאייריבחוץלמקומו ובשלאלשמה,אבל

בשפת אמת שכתב ,דאיירי דוקא בחושב בשניהם לפגל רק דבאחד שתק,

לדידן ,הא דעל דעת הראשונה הוא עושה ,אינו רבותא כל כך ,וטפי קא
משמע

אבל אם באמת בשניהם לא חישב שום מחשבה ,יש לומר דלא שייך כל


יב

לן

דנפסלת

במחשבת

חוץ

למקומו

בשניה.

