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דף מב ע"א

ז(]גמ',שם.וצריךעיון,דבפיגולבשלישיתלכאורהלאיועיללמימרהאמני

א(גמ' ,קתני מיהא פיגל בין בראשונה בין בשניה בין בשלישית ופליג.

רביאליעזר,דאףלרביאליעזרבסוףעבודהחשיבאאףחציעבודהוכדכתב

דהיינו ,דחזינן דלרבי מאיר מפגלין בחצי מתיר .הקשה הקרן אורה ,דהוה

רש"י ד"ה רבי )א.ל .(.אמנם לדעת רש"י ד"ה אלא דחשיב ד' עבודות לא

מצי למימר דשאני הכא דכל אחד הוא כפרה בפני עצמו דהא אם נשפך

קשיא,אבללרש"יבמנחות)טו (.ד"הכגון )שהובאבתוס'ד"הכגון(דאיכא

הדםשוחטלכלאחדמאלופרלעצמו.ובמקצתמההזאותדכלאחדמינייהו

ג'עבודותתיקשי,וצריךעיון[.

משמע בברייתא דלא פיגל .ומוכח דחשיב מתיר שלם .וכתב הקרן אורה,

ח(תוס' ד"ה כגון ,בתוה"ד ,ושמא פר רביעי דלקמן לאו משום דעל טהרו

דלאמשמעלש"סלחלק ,וסבירא לןדכולהוחדכפרה.ועייןמהשכתבעוד

אלאסביראליהדשיריים מעכביןוהויחדבשבילשיריים.והקשה בחידושי

לקמן)עמודב'(.

הגרי"ז לקמן )עמוד ב'( ,דאיך ייחשב שיריים אם לא ניתן קודם לכפרה.

ב(גמ',וחכמים אומריםאין בוכרתעדשיפגלבכלהמתיר .בפשוטומשמע,

וכתב ,דכוונת הגמ' דמתחיל מתחילה כיון שעשה את הראשונים בפיגול,

דבעילפגלבכלהמ"גהזאותדפרושעיר,ולאסגילפגלבהזאותדפרלחודיה

ולכךשפירהוישיריים.ועייןעודמהשיתבארלקמן)עמודב'(.

אודשעירלחודיה,כיוןדכולהוכפרהאחת.אמנםהחזוןאיש)יב,ו( כתב,



דלא בעי לפגל בכל המ"ג הזאות ,אלא סגי בכ"ז דפר או כ"ז דשעיר ,דכל

דף מב ע"ב

אחדהויכפרהבפניעצמו,אףדבעיתרוייהולחובתהיום .ואף דנפסלוכל

ט(גמ' ,מכדי כרת לא מיחייב עד שיקרבו כל מתיריו וכו' והאי כיון דקא

ההזאות למפרע ונתברר שהקדים דם הפר לדם השעיר ,מכל מקום כיון

חשיבביהבפניםפסולה.מבואר ,דלעניןכרתבעישיקרבוכלמתיריו,אבל

דפיגולו גרם לו ליפסל שפיר חשיב קרב המתיר כהלכתו] .ועיין עוד לקמן

פסולדפיגולחיילמיד .ובמשנהלמלך )פי"חמפסוליהמוקדשיןה"ז(נסתפק,

)עמודב(,אותי[.

אי מלקות דפסולי המוקדשין איכא אף קודם זריקה .ולכאורה כוונתו

ג(גמ',שם.נסתפקהחזוןאיש)י"בו'(,בגוונאשכשהזהאתדםהפרוהשעיר

להסתפק אי אף לפסול פיגול בעינן קרבו מתיריו ,או דחייל מיד .ועיין

המעורבין חישבעלמנתלהקטיראמוריןדחד מינייהושלאבזמנואינתפגל

באחיעזר )יו"ד סימן כ( שהביא מדברי התוס' במעילה )ג (:ד"ה אמר ליה

גם השני] .ולכאורה על הצד  שנתבאר באות הקודמת ,דחשיב לתרוייהו

דביארו,דהאמספקאבגמ'שם.ועייןבדבריו.ובקהלותיעקב)סימןכגסק"ד(

מכפראחד,נראהדמתפגל,אמנםעלמצדהשניישלהסתפקשפיר[.וכתב,

הוכיחמהירושלמידשקלים )פ"בה"ד(דחלפסולפיגולמיד.ולכאורהמגמ'

דנראה לפוסלו משום הקדים מעשה לחבירודכיון דפיגלבאחד צריךלחזור

דילןנמימוכחכן.

ולעשותאתכלמתנותיוונמצאדהקדיםאתכלהזאותהשני.

י(גמ',כיהדרמדיבהיכלמיאבעלמאהואדקאאדי.והקשו רש"יד"הכי

ד(גמ' ,הכא במאי עסקינן כגון שפיגל בשחיטה .הקשה הקרן אורה,

הדרותוס'ד"הכימדי,אמאיהוי מיאבעלמאטפימפיגולדעלמא .ובשיטה

דלכאורההוהמצילמימר כגון שפיגלבטבילתאצבעכדאמרינןלעיל)יג.(:

מקובצת במנחות )טז (:ביאר ,דלא שמיה פיגול ,דהכא כיון שהזה את דם

ותירץ ,דטבילתאצבע לא עדיפא מהזאות ,ואי בהזאות חשבינן חצי מתיר,

הפר בפיגול ,חשיב שהקדים את דם השעיר לפר ,וכי הדר מדי מדם הפר

גם טבילת אצבע חשיב חצי מתיר ,ולא יפגל אלא בטבילת אצבע דכל

בהיכל,חשיבשהזהקודםשהזהאתדםהשעירבביןהבדים.וכעיןזהביאר

ההזאות.

בחידושיהגרי"זבשםהגר"ח,דחשיבהקדיםמעשהלחבירו,דכיוןדההזאות

ה(גמ',שם .כתב הקרןאורה,דמבוארדשייךגוונאדלגבי שחיטההוימתיר

דביןהבדיםנפסלו ,נמצאדההזאותדהיכלהווקודםביןהבדים,ואהא לא

שלם ,ולגבי ההזאות חשיב חצי מתיר ,והוא חידוש ,דמשמע דפשיטא ליה

מהני הא דמרצה לפיגולו .וכן כתב השפת אמת .עוד כתב בחידושי הגרי"ז

להש"סמדפריך"איהכימאיטעמאדרבנן"] .ולכאורהישלבאר,דהשחיטה

בשם הגר"ח ,דכיון דפר צריך להזאות שעיר ,ושעיר צריך להזאות פר ,לא

מכשרת ההזאה הרי כל שחיטה מכשירה להזאות דידה ,מה שאין כן

מהניהאדמרצהלפיגולואלאלובעצמו,ולאלהכשירחבירו.וכלדןלגבי

ההזאותכיוןדבאותלכפר,וכיוןדאיןכפרהאלא בהזאותכולןחשיבימתיר

חבירוחשיבכמיאבעלמא.ובמנחות)סימןכבס"קכ'(,כתבהחזוןאישדאף

אחד[.

דכל פסולים אלו שרשן בפסול פיגול ,מכל מקום סבירא לן דלא אמרינן

ו(גמ',מאיחכמיםר'אליעזרדאמראםהקריבכזיתבחוץפטוראלמאדבעי

לפיגולומרצהאלאלגבי הקרבןעצמוולאלגבי קרבןחבירו]והיינו לביאור

כוליהמתיר .והקשה הקרןאורה,האלעניןפיגוללכוליעלמאבכזיתלחוד

השיטהמקובצתדחשיבהקדיםהשעירלפר ,אבללביאור קמא דהגר"חלא

לאמהנימחשבה ,ואפילובקומץשלםהוי חצימתיראףדלעניןחוץחשיב

שייךלומרכן )א.ק .[(.ורבאסבירא ליה ,דכיון דהואלשוםפסול פיגול ,חזינן

עבודה .וכתב ,דסברא בעלמא הוא ,דכיון דחזינן לרבי אליעזר דפטור בחצי

כאילואיןפיגולומרצהלפיגולו.

מתיר בחוץ ,יש לומר אליביה דגבי פיגול אפילו שחיטה הויא חצי מתיר.

יא(גמ' ,משכחת ליה בארבעה פרים ובארבעה שעירים .הקשה בחידושי

ועייןעודתוס'ד"המאןשכתבו,דביארולהעלדרךקלוחומר.

הגרי"ז,דלפימהשביאר)באותהקודמת(,דקושיתהגמ'דהויהקדיםמעשה
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לחבירו,מאימשנימשכחתלהבארבעהפריםובארבעה שעירים,האאכתי

מעכבימחשבהמפגלתבהן.

הויהקדים מעשהלחבירו.וכתב,דאיירידפיגלבביןהבדיםוחזרוהביאפר

יט(מתני' ,ואלו דברים שאין חייבין עליהם כרת .פירש רש"י ד"ה אלו,

אחרוהיזהביןהבדיםופיגל בהיכל ,וחזרוהביאפראחרוהזהבהיכלופיגל

דאיירי לגבי כרת באכילתן ,ומשמע דפסולא איכא .ובקרן אורה כתב,

בהזאותדמזבחהפנימיוכו',דליכאפסולדהקדיםמעשהלחבירו,אלאפסול

דבמתני'איכאתריגווני ,דרישא איירא במתיראחרים,דבניתראיכא פיגול

פיגול,ועלהמהניהאדמרצהלפיגולו.

ובמתיר ליכא .וסיפא איירא במנחת כהנים וכו' דאינו מתיר כלל .וברישא

יב(גמ',שם.ובתוס'לעיל )עמודא'(ד"הכגון ביארובדעתרש"י)שם(ד"ה

דאיירי במתירין ליכא כרת דפיגול ,אבל איכא לאו דפסולי המוקדשין,

רב אשי ,דהפר הג' היינו לקרנות והד' לטהרו .ובדעת רש"י במנחות )טו(.

וכדברי הרמב"ם )פי"ח מפסולי המוקדשין ה"ז( .ובגווני דסיפא דאינו מתיר

ד"ה כגון ,דקרנות וטהרו חשיבי חד ,פר רביעי היינו לשיריים .והקשה

כלל ,ליכא אף לאו דפסולי המוקדשין ,וכמו שכתבו בתוס' לעיל )כג (:ד"ה

בחידושי הגרי"ז ,דלפי מה שביאר )הובא באות י( ,דקושית הגמ' דחשיב

הא] .והיינו שבדברשיש בו מתיר וניתר דחייל פיגול ,חייל נמי על המתיר,

הקדים מעשה לחבירו ,היכי משכחת לה קרנות וטהרו בחד פר ,הא חשיב

דחל על כל הקרבן אלא דלענין כרת ממעטינן[ .ודלא כמשנה למלך )שם(

הקדים טהרו לקרנות .וכתב ,דצריך לומר דבפר הג' פיגל בהזאה אחרונה

דכתב ,דתוס'פליגיעלהרמב"ם] .אמנםצריךעיון,דתוס'שםנקטולהדיא

דטהרו.ועייןשםעוד.

דקומץנמיליתביהפיגולכלל,אףדהווימתיר)א.ל.[(.

יג(רש"יד"הבארבעהפרים,פיגלביןהבדיםבכלמתנותיוונשפךהדםוכו'.

כ(מתני' ,הקומץ והקטורת .הקשו הקרן אורה והחידושי הגרי"ז ,היכי

ולכאורה אף בלא נשפך הדם בעי להביא פר אחר כיון דנפסלו הזאות

משכחתלהפיגולבקטורתובמנחתנסכיםומנחתכהן,האליכאפיגולאלא

הראשונות בפיגול.אמנם השיטה מקובצת במנחות )טז (:ביאר דאיירי בכהן

בד'עבודות ,ובהניליכאד'עבודות ,דליכאקמיצה,ובהקטרה ליכאלחיובי,

שוטהדאינויודעדמחשבתפיגולפוסלת,ולהכיאיירידווקאבנשפךהדם.

דכיון דאין בו שיריים לאדם לא חשיב הקטרה לפגל ,ונתינה בכלי ,לאו

יד(תוס'ד"הכימדי,בתוה"ד,אינמי ישלומרדניחאליהדלאהוושלבין

עבודה היא .ובשלמא לרבנן משכחת לה פגול בהולכה ,אלא לרבי שמעון

הבדים מיא משום דלא נגמר הפיגול עד שיזרוק כל הזאות של בין הבדים

לעיל )יג (.דאין פיגול בהילוך ,קשה .ובחידושי הגרי"ז כתב ,דבקטורת

אבלאותםשלהיכללאתליאבהוגמרהפיגולכיון דאםנשפךהדםמביא

משכחתלהדהולכתפניםאףלרבישמעוןמפגלתכדאיתא לעיל)יד ,(.דאי

פר אחר ויתחיל בהיכל ולא בין הבדים .והקשה בחידושי הגרי"ז ,כיון

אפשרלבטלה].וישלהוסיף,דבהולכתקטורתאיכאפיגולרקבקטורתדיום

דמשמעבדבריהתוס' ,דסביראלהו דמועילמחשבהאףבהזאהאחת]ודלא

הכיפורים ,לפי מה שכתב בחידושי רבינו חיים הלוי )פ"ג מתמידין ומוספין

כתוס' במנחות )טז (.ד"ה בין ,דסברי דרק בכל ז' ההזאות מהניאמחשבה[,

ה"ד( דקטורת דהיכל לא הויא הולכתה עבודה[ .וכתב הגרי"ז ,דבלאו הכי

ואפילוהכילאחשיבפיגול,כיוןדלאקרבו מתיריו,ואם כןאמאיבהזאות

מתני'דלאכרבישמעוןדסביראליהכלשאינועל מזבחהחיצוןאיןחייבין

של ביןהבדיםנגמרהפיגול,האלאקרבומתיריו דבעילכלהמ"ג ההזאות.

עליו ,וכןסביראליהדכלשאינןנאכליןליתבהופיגול] .וברש"ילקמן )מד(:

ותירץ,דלהרצאתפיגולסגיבהזאותדבין הבדיםלחודוחשיבקרבו מתירו,

ד"ה ותנא סיפא נראה ,דבא לבאר דמשכחת פיגול אם הקריב מקצתן על

ובשאר ההזאות דלא בעו לרצות לפיגולו אלא לחובת היום ,אמרינן דהוו

מנתלפגל,ולכאורההואכמאןדאמרבמנחות)יז(.הקטרהמפגלתהקטרה

מיאבעלמא.

)א.ג.[(.

טו(גמ' ,הא כמאן דאמר מערבין לקרנות הא כמאן דאמר אין מערבין

כא(מתני' ,והקטרת .הקשה בחידושי הגרי"ז ,לדעת רש"י בשבועות )יא(.

לקרנות .בתוס' יומא )נח (.ד"ה רבי יוחנן הקשו ,מאי שנא דשבע על טהרו

ד"הקדשו ,דבקטרתליכאפסול"לינה",אםכןליכאפיגול,דאםלינהאינה

של מזבח לכולי עלמא מערבין ,ובקרנות פליגי .וכתבו ,דלפני ולפנים על

פוסלתלאשייךמחשבתחוץלזמנו.וצריךעיון.

כרחךאיןמערבין,כדמוכחקרא.דלאחרשהזהמדםהפרשוחטאתהשעיר.

כב(תוד"ה הקומץ וכו' ,בתוה"ד) ,הנמשך לעמודהבא( ותימה הואאם לא

ובהיכל ,כתיב "וכן יעשה לאהל מועד" ,ומשמע דהיינו כבין הבדים ,אבל

יתחייב בשיירי דם וכו' .תמה הגרע"א הא איתא במנחות )יד (.אילימא

לקרנות ,כתיב "מדם הפר ומדם השעיר" ,דמשמע דמכל הדם מזה שבע

לאפגולידםדםמימיפגלוכו'ואינימאדמחייבבשיירידם,ישלומרדמפגל

פעמים.

בדםלעניןשאםיאכלשייריהדםיתחייב,ונשארבצריךעיוןגדול.

טז(מערביןלקרנות.במקדשדוד)סי'כ"דאותה'(חקר,למאןדאמרמערבין



לקרנות,איהווב'מתנותמדםהפרומדםהשעיר,אלאשנותןשניהםכאחת
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או שאינה רק מתנה אחת ,ונפקא מינה לרבי דסבר )לקמן עה (.דמתנה

א(רש"י ד"ה ומנחת כהנים ,כולה כליל ואינה נקמצת .וכתב בחידושי

צריכהשיעור,איבעינןהכאשיעורב'מתנות,וכןנפקאמינהלרבנןבמחשב

הגרי"ז ,דנראה דרש"י אתא לאפוקי מנחת חוטא אליבא דרבי שמעון,

רקעלדמושלאחדמהםחוץלזמנודאםהםב'מתנותשפירהוימחשבה,

דסבירא ליה דנקמצת והקומץ קרב לעצמו והשיריים קרבין לעצמן ,דאיכא

אךאםהםמתנהאחתלאהוימחשבהכשמחשבעלחצימתנה.

פיגול כיון דהקומץ חשיב מתיר את השיריים להיקרב .וכמו שכתבו התוס'

יז(גמ' ,הא כמאן דאמר שיריים מעכבין .וכתב החזון איש )סימן יב סק"ז(,

במנחות לענין קרבן עצים אליבא דרבי ,דהשירים קרבין לעצמן כמנחת

דבעי להתחיל במזבח ,וכן כתב בחידושי הגרי"ז בדברי התוס' לעיל )עמוד

חוטא ,ומשמעדמהשקרביםלעצמןדיןהקטרהישלהםגםעלגביהמזבח

א'( ד"ה כגון ,דבעי להתחיל במזבח כיון דאיירי בפיגול בהזאות המזבח.

דהקומץמתירןלהקרב,והביא,דבמנחות )עדץ(אית ליהלרביאליעזרב"ר

ומשמע ,דבנשפךהדםאםלאפיגללאיועיללשחוטלאשויישיריים.אמנם

שמעוןדשיריםמתפזריםעלביתהדשן,ופריךבגמ'אוביתהדשןשלמעלה

בשיטה מקובצת כתב ,דבעי להזות מתנה אחת על טהרו לאשויי לדם שם

וכו',ופורשורש"יובשיטהמקובצת)אותה'(דאףלרבישמעוןהשיריםאינם

שיריים] .ויש לדון ,אי בעי דווקא טהרו דהיא מתנה אחרונה קודם שפיכת

קרביםלגביהמזבח,אלאעלגביהתפוחשהיהשםדשן .וכתב דישלחקור

שיריים,אודכיוןדכלנתינתואינהאלאלשוויישםשיריים,סגיבכלנתינה

בהאדלהקרבהבעיעצים ,אםהואמשום דדיןהואבקרבן דבעי עצים ,או

דפנים)א.ק.[(.

דבלאעציםלאהוישםהקרבה,וחזינןמהכאדשייךשםהקרבהאפילובלא

יח(גמ',שם .מבואר,דאישירייםמעכבימהניאמחשבהלפגלבהודחשיבי

עצים ,דהא השירים שם הקרבה עליהם ,וקרבים על גבי התפוח .אמנם

מתיר.וביאר במנחתאברהםלעיל)לג,(:דאישירייםמעכבי ,חשיביכזריקה.

הביא,דבירושלמיבסוטה)פ"גה"ו(מבעיאלהואליבאדרבישמעון דשירים

אמנם בירושלמי דיומא )פ"ה ה"ו( איבעיא להו אי למאן דאמר שיריים

קרבין לעצמן ,אי חייל עליה פיגול או לא ,ופשטי ,דלא חיילא מחשבה,

ב

מסכת זבחים דף מג
טז טבת התשע"א
משוםדלאהוכשרולאלאכילתאדםולאלאכילתמזבח.

יא(בא"ד ,ויש לומר דמכל מקום לא הויא לבונה דומיא דשלמים ,דלבונה

ב(מתני' ,וחכמים אומרים אף הבאין עם הבהמה .בחידושי הגרי"ז כתב

היא גופה מתיר ואף דשייך פיגול באימורים וכמה דלא מיקטרי אימורים

לחקור,אירבנןסביראלהודנסכיםאינםכללמגוףהזבח,אודאףדהםמגוף

כהניםלאמצואכלימכלמקוםלאחשיבימתירשהריאםנטמאואואבדו

הזבח,מכלמקוםאיןזריקתהדםמתירןלהקרב,ועייןשם.

שרי בשר באכילה .מבואר בדבריהם דמידי דניתר על יד אחר ומתיר דבר

ג(מתני',לוגשמן שלמצורערבישמעוןאומראין חייבין עליומשוםפיגול

אחר ,חשיבמתיר ,ולאחיילעליהפיגול.אמנםדעת הרמב"ם )פי"ח מפסולי

ורבי מאיר אומר חייבין עליו .ובתוס' ד"ה מנחת כתבו ,דרבי שמעון דהכא

המוקדשיןה"ז(דאימורין חשיבימתיר ,דמתיריןאתהבשר באכילה ואפילו

הוא רבנן דלעיל גבי נסכים .אמנם הרש"ש הביא דהתוס' חדשים כתבו,

הכי חייבין עליהן משום פיגול )כיון דניתרים( .והקשה עליו המשנה למלך

דאפשר דהנהו רבנן דגבי נסכים ,מודו דהכא איכא מעילה במתנות השמן

קושיתהתוס' ,דמאישנאמלבונה.וכתבהקהילותיעקב )סימןל(,דהרמב"ם

עצמו .ודחה דבריהם ,דרב יוסף לקמן )מד (.בעי למימר דאיכא מעילה

יתרץ כתירוץ בתרא דהתוס' ,דלא חשיב מתיר אלא בעבודות המזבח.

במתנות השמן ונדחו דבריו .ובדעת רבי שמעון דהכא גבי לוג שמן ,כתב

ובמנחת אברהם תירץ ,על פי מה שכתב בחידושי מרן רי"ז הלוי )פ"ב

הרש"ש ,דאפשר דאזיל לשיטתו דליכא מעילה אלא בדבר הנעשה על

ממעילהה"י(דהאדבעידברשישלומתירין,היינודבעישהנותריתפגלעל

המזבח החיצון .אמנם בפירוש הראב"ד על הספרא )פרשת צו יג ,ה( כתב,

ידימתירו,דלדעתהרמב"םסגיבמהשהואניתרולאגרעמהשהוא מתיר.

דאףרבנןדמתני'דסביראלהודאיכאפיגולבחטאותהפנימיות,מודוגבילוג

ולהכיאףדלבונההואמתיר,מכלמקוםכיוןדהויגםניתרחיילעליהפיגול.

שמן של מצורע ,דליכא מעילה ,כיון דאינו נעשה על מזבח החיצון )ועיין

יב(בא"ד,ואם תאמראמאילאחשיבהכאעצים.הקשהבחידושי הגרי"ז,

לקמןמד:אותיד(וחטאותהפנימיותשאני,דאיכאאימוריןבמזבחהחיצון.

מה שייך הקטרת מקצת העצים למקצת האחר ,ומאי סלקא דעתא שיועיל

ד(רש"י ד"ה לוג שמן ,שיריו נאכלין כדילפינן בפרקין לקמן .והקשה בתוס'

בההקטרהמפגלתהקטרה.וכתב,דאפשרדכיוןדבעישניגיזריעציםחשיבי

יו"ט ,מאי נפקא מינה ,הא הפיגול נעשה על ידי הדם .ותירץ בקרן אורה,

קרבןאחד.וצריךעיון.

דרש"יאתאלמימרדישבואכילתאדם.

יג(בא"ד ,ותירץ התוס' יו"ט )משנה ג( ,על פי מה שביאר בדברי הרמב"ם

ה(מתני',העולהדמהמתיראתבשרהלמזבחועורהלכהנים.כתבהרש"ש

בפירושהמשניות)במשנהה(דלאחשיבעציםמשוםדלאשייךבהואכילה.

לעיל )לה ,(.דמשמע דאיכא כרת באכילת עור העולה שנתפגלה .והביא,

יד(גמ' ,אמר עולא קומץ פיגול שהעלו על גבי המזבח פקע פיגולו ממנו.

דברמב"ם )פי"ח מפסולי המוקדשין ה"ז( כתב בשר העולה .וכתב דאפשר

כתבהחזוןאיש)סימןיטסקל"ג(,דדינאדעולאאףבשארפסולין,והאדנקט

דכוונתהמשנהעלעורהאליה.

"אםאחריםמביאלידיפיגולוכו'",משוםדרבייהודהקאמרלהלקמן)פד(:

ו(מתני',פריםהנשרפיןדמןמתיראתאימוריהןליקרב.כתבבתוס'הגרע"א

בטעמא דפיגול אם עלה לא ירד .ועיין במה שיתבאר להלן )עמוד ב'(,אות

)אותלד(,דאםחישבלאכולאולהקטיראתבשרן ,אינופיגול ,כיוןדבשרן

כב.

אינועומדלאלאכילתאדםולאלאכילתמזבח,דעומדיםלשרפה .אבלאם

טו(]גמ' ,אמר עולא קומץ פיגול שהעלהו על גבי מזבח פקע פיגולו ממנו.

פיגל באימורים ,נתפגל גם הבשר ,וכדאמר רבי אלעזר לעיל )לה .(.וכתב,

לכאורה מוכח מכאן דאף קודם העלאה למזבח דהוי הקרבת מתירין חייל

דמדברי הרמב"ם )פי"ח מפסולי המוקדשין ה"ח( מבואר ,דליכא פיגול

פיגול.ועייןלעיל)מב(:אותט[.

באכילת בשרן אף כשחישב על האימורין ,וצריך עיון .וברש"ש לעיל )לה(.

טז(גמ' ,אי דאין חייבין עליו משום פיגול תנינא וכו' .לכאורה מבואר,

הוסיף להקשות ,דהרמב"ם פסק כדברי רבי אליעזר לענין שליל ושליא,

דאליבאדאמתדינאדעולאמהניאףלהתירבאכילה,אלאדמקשינןדתיפוק

ולעניןפריםהנשרפיןפסקדאיןפיגולכלל.

ליה דליכא פיגול כיון דהוי מתיר .אמנם ברש"י במנחות )יד (.ד"ה הקומץ

ז(מתני',ורבישמעוןאומרכלשאינועלהמזבחהחיצוןכשלמיםאיןחייבין

)והובאבתוס'לעיל)מב(:ד"ההקומץ(מבואר,דאיכאאיסוראכילה)איהוה

עליומשוםפיגול .עיין לעיל)יד(.דאףלרבישמעוןפסולמקלוחומרמשלא

חייל איסור בקומץ( ,אף לאחר שמשלה האור .ובתוס' לעיל )שם( פליגי,

לשמן .ובחידושי הגרי"ז )בדברי הגמ' להלן( נקט בפשיטות דאיכא מלקות

וכתבו דפקע פיגולו ממנו על ידי משילת האור .וכמו שהוכיחו מסוגיא

דפסולי המוקדשין .והקרן אורה לעיל )לה (:כתב ,דאינו לוקה דהוי לאו

דכריתות )יד] (.והא דלא  הוכיחו מכאן ,לכאורה יש לומר דכיון דמסקינן

שבכללות .ועיין עוד משנה למלך )פי"ח מפסולי המוקדשין ה"ז( שהאריך

דעולאאיירילעניןאםירדויעלולאמוכחלהדיאדאיירינמילעניןאכילה

בגוונאדליכאכרתדפיגול ,איאיכאלאודפסוליהמוקדשין .ועייןלעילמב:

)א.ק.[(.

אותט'.

יז(]גמ' ,לא צריכא שמשלה בהן האור .דהיינו מטעמא ד"אם אינו מרצה

ח(מתני' ,שם .הקשו התוס' לקמן )מה (:ד"ה אכל ,דתיפוק ליה דאית בהו

היאך יביא אחרים לידי פיגול" .וחזינן דאף דכבר עלה על המזבח ,כל זמן

מעילהואיןאיסורחלעלאיסור.דליכאלמימרדאייריכשניתךהבשרועדיין

שלא משלה בהן האור לא חשיב ריצוי .ואף דלענין דם כתבו התוס' ד"ה

ראוי לאכילה וליכא משום מעילה ,דאם כןאף משום פיגול ליכא .ותירצו,

הקומץ ,דלאאמרינןדפקעפיגולוממנו ,היינומשוםדדוקאבנקטריןאמרינן

דהאי תנא סבר דרבי שמעון אית ליה איסור חל על איסור .ועוד תירצו,

כן ,משום דבעינן שיעשו "לחמו של מזבח" אבל דם ,מרצה לענין פיגול

דאייריכגוןשהביאב'שערותאחרשנעשהפיגול.ועייןשםעוד.

בזריקתו).א.ק.[(.

ט(מתני' ,שם .לכאורה משמע דרבנן לא בעו "ניתנין על מזבח החיצון".



אמנםבפירושהראב"דעלהתורתכהנים)פרשתצו,יג,ה(כתב,דאףלרבנן

דף מג ע"ב

בעיניתניןעלמזבחהחיצון,וסביראלהודסגיבהאדאימוריןלמזבחהחיצון.

יח(גמ' ,הלכך האי קומץ פיגול דפלגיה מחית אארעא ופלגיה אסקיה

י(תוס' ד"ה והלבונה ,ואם תאמר והלא הלבונה הקומץ מתירה .הקשה

למערכהומשלהבוהאורמסיקנאליהלכוליה.כתבוהתוס'לעיל)מב(:ד"ה

בחידושי הגרי"ז ,דלכאורה הא דאינו יכול להקטיר את הלבונה קודם

הקומץ ,דאיירי כשהעלה את כל הקומץ ,אבל אם לא אסיק לההוא פלגא

קמיצה ,אינו משום חסרון קמיצה שתתיר הקטרתה ,אלא דלא מקבע עלה

למערכה ,אינו מעלהו ,דאף באבר אמרינן דלא הלכו באברים אחר הרוב,

שם לבונה עד הקמיצה .אמנם בתוס' הגרע"א )אות לא( כתב דמסוגיא

וכלשכןקומץדמיפרת.אמנםברש"י)הכא(ד"ההלכךכתב,דאייריאףבלא

דמנחות)יז(.מוכךכדבריהתוס',דהקטרתהקומץאינהמתרתהלבונהאלא

העלהו ,וביארו התוס' בשם רבינו תם ,דקומץ כולו חשוב כאזכרה אחת

קמיצתה.

וההואפלגאדעל גביהמזבחמשיךליהלפלגאדאארעא,דאילאוהכייהא

ג

מסכת זבחים דף מג – דף מד
טז טבת – יז טבת התשע"א
אותו דעל גבי המזבח קומץ שחסר וירד אף הוא .ועיין חזון איש )סימן יט

דהואלשון יחיד.וכתב,דמהאי טעמאאתיא שפירהגירסאשהביאו התוס'

סקל"ג(מהשכתבבדבריהם.

ד"הנגמר,דמייתינןקראד"כלאישאשריקרבמכלזרעכםוגו'".

יט(גמ' ,הפיגול והנותר והטמא שהעלן לגבי מזבח פקע איסורן מהן .כתב



השיטהמקובצת )אותב'(,דאףדטעמאדעולאלעיל )עמודא'(דמהאחרים

דף מד ע"א

וכו',שייךדווקאלעניןפיגולולאלעניןנותרוטמא,מכלמקוםשייךגבייהו

א(גמ',ומדקלותעלהחמורותוכו'.הקשההעולתשלמה ,האאיןעונשיןמן

טעמא ד"נעשו לחמו של מזבח" ,וגילתה התורה להאי טעמא בקל וחומר

הדיןאףמיתהבידישמים,כדכתבוהתוס'בחולין)קטו (.ד"המה ,וברשב"ם

שנלמדגביפיגול ,ועיין בחזוןאיש)סימןיטסקל"ג(אמנםהקרןאורהלעיל

בבאבתרא )פח(:ד"הלמעוטי .ותירץ,עלפימהשכתבהמגידמשנה)פ"ב

)עמודא'(דסוגייאדרבייוחנןפליגאעולא.ועייןעודבאותהבאה.

ממאכלותאסורותה"א(דבדברדאיכאעשהמפורש,עונשיןמןהדין.והכא

כ(גמ' ,הפיגול והנותר והטמא .כתב בחדושי הגרי"ז ,דבפיגול ונותר אף

איכאלאתעשהד"לאתוכללאכולבשעריך",דילפינןמיניהלאוכלמעשר

דפקע איסורן מהן ,מכל מקום אינו הקטרה מעליא ,אבל בטומאה כיון

בטומאתהגוף,כדכתבוהתוס'ביבמות)עג(.ד"הטומאת.

דפקעה טומאתו הויא הקטרה מעליא .אמנם מהא דאמרינן במנחות )כב(.

ב(גמ' ,ומדקלות על החמורות במיתה חמורות נמי על הקלות במיתה לכך

דבעיריצויציץ,הוכיחדאינההקטרהמעליא,ומהנירקמשוםדנעשהלחמו

נאמרו חמורות .הקשה הצאן קדשים ,דאכתי תיקשי אמאי כתיב תרומה

של מזבח ,ואינו מתיר שיריים .וכתב הגרי"ז ,דנראה לומר איפכא ,דלענין

במת ,נילף בקל וחומר משרץ .וכתב ,דסלקא דעתן דתרומה במת בכרת.

הקטרהלאבעילטעמאדנעשהלחמושלמזבחאלאמשום ריצויציץ,והא

והקשוהרש"ש והנמוקיהגרי"ב,דדיולהיותכשרץומנאלןלהחמירובכרת.

דנעשהלחמושלמזבח)כדאמרינןבסוגיין(,היינולהתירשיריים.

וכתב הרש"ש ,דקושית הצאן קדשים ליתא ,כיון דלא כתיב מתבהדיא על

כא(גמ' ,שם .הקשה המקדש דוד )סימן ו( ,דאף דפקע איסורין מהן ,מכל

תרומה ,אפשר דאתי לגלויי על מעשר דלא נימא דחמורות על הקלות נמי

מקוםיפסלומשוםדיחוי,דכלהפסוליןשפקעפסולןמהןפסוליןמשםדיחוי.

במיתה.

ותירץ,דמשילתהאורמהניאלהפקיעאףפסולדיחוי.וכתב,דמכלמקוםלא

ג(]גמ' ,נאכל ליום ולילה מנין תלמוד לומר מבשר וכו' עולה וכו'  תלמוד

מהנילרצות,כיוןדמכלמקוםהוודחויין,אףדפסולדיחויפקע,ואינןחוזרין

לומר זבח מנין לרבות העופות והמנחות וכו'  תלמוד לומר אשר הם

למצוותן.

מקדישים לי ואתי נותר חילול חילול מטומאה ואתי פיגול עון עון מנותר.

כב(רש"י ד"ה פקע איסורן מהן ,איסור פיגול לכדאמרן שאם ירד יעלה.

ולכאורה צריך ביאור ,כיון דלמסקנא ילפינן מטומאה ,אמאי בעינן למילף

וביארהברכתהזבח,דרש"ילאפירשדפקעאיסוראכילתפיגול,כיוןדקודם

מ"בשר ומ"זבח" .ואפשר ,דלולי האי דילפינן מ"בשר זבח" לרבות ,לא הוה

שהעלהו פשיטא דשרי באכילה דלא קרב המתיר כמצוותו ,דהא חסר בין

ילפינןמטומאהלרבותכלהקרבנות[.

קמיצהלהקטרה) .ועיין תוס'לעיל)מב (:ד"ה הקומץ דהביאוכעין זהמדברי

ד(גמ'העולהדמהמתיראתבשרהלמזבחועורהלכהנים.הקשההקהלות

רש"יבמנחות)יד (.ד"ההקומץ(.והקשההפנים מאירות,האהכאמייריאף

יעקב )סימן ל' בד"ה ואכתי וכו'( הא תינח בשרה הוי אכילת מזבח ,אבל

באבר שהעלהו ,וגביו לא שייך האי טעמא] .ועוד יש להקשות ,דאף לענין

עורהשאינה לאאכילתמזבח ,ולאאכילתאדם ,אמאיקתני לההכאלענין

קומץכיוןדמשלהבוהאורהריקרבהמתיר)א.ג.[(.ובהגהותהב"ח)אותא(

פיגול .וכתב שהרש"ש תירץ .דאמנם לא ראי לענין פיגול ואיידי דקתני

כתב ,דלדעת רש"י ,בפיגול לא פקע איסור אכילה .וראיה לדבר ממתניתין,

בשארקרבנותעניןמתיריןקתנינמיזריקתדםהעולההמתירהעורלכהנים.

דפטרינןאוכלקומץפיגולכיוןדקומץ הוימתיר,ומשמעדבלאוהאיטעמא

ה(תוס'ד"הכיוצאבשלמים,משמעוכו'ובעלמאאינוכןדיאמרמהשלמים

היה חייב] .דהיינו אף דאיירי במשלה האור ,וכמו שכתב ברש"י במנחות

באין בנדר ובנדבה אף כל בא בנדר ובנדבה .הקשה השפת אמת ,הא הכא

)יד (.ד"ה הקומץ ,וכן מבואר בתוס' לעיל )מב (:ד"ה הקומץ בדעת רש"י,

שאני ,דברייתאתליאלהבנאכליןלב'ימיםולילהאחדוליכא דלאכלבא

והתוס'פליגי,דאףאיסוראכילהפקע,כמושהביאומכריתותיד.[.

בנדר ונדבה שנאכל לשני ימים ,אלא בכור .ויותר הווה להו להקשות,

כג(בסוה"ד ,ואיסור נותר וטמא וכו' שלא יתחייב האוכלו מידי .ביאר

אברייתאגופאדאמרה כיוצאבשלמיםשנאכליןלב'ימים ,האטפיהווילה

בחידושי הגרי"ז ביאר ,דגבי נותר וטומאה לא פירש רש"י לענין הקטרה,

למימרכיוצאהבאבנדרונדבה.

דבטומאה הא שרי בהקטרה בלאו הכי ,כיון דאיכא ריצוי ציץ ,ונותר על

ו(בא"ד ,שם .תירץ הקרן אורה ,דהכא כיון דקרא כתיב ואם האכל יאכל

כרחך לא איירינן לענין היתר הקרבה ,דאם כן אין כאן פסול "נותר" אלא

ביום השלישי ,מוכחדקאיעלנאכליןלב'ימים ולילה.ובמצפהאיתן תירץ,

פסול"לינה".

דכיוןדפיגולתלויבימים,מדמיליהטפיהאדדמיליהבזמןאכילתו.

כד(גמ' ,מרי דיכי מזבח מקוה טהרה .כתב החזון איש )סימן י"ב סק"י(,

ז(]תוס' ד"ה אלא ,ואף על גב דאמרינן לעיל בסוף פרק שני בשני אכילות

דהקושיא נמי עלפיגולונותרדכיוןדאםירדולאיעלו ,אמאיאיןחייביןעל

הכתובמדברוכו'.ולכאורהנראהדרש"י בד"האףכל,אתאליישבקושית

אכילתם .ואינו משום ממנו דפקעה ממנו הטומאה ,אלא איסור האכילה

התוס' ,דעולה ילפא מאימורי שלמים וכן אימורי כל הקדשים ,ובשר כל

וההקטרה דאתו מחמת הטומאה והנותר והפיגול הם שפקעו .ובחידושי

הקדשיםהנאכליןילפימבשרשלמים[.

הגרי"זנמינתקשה,איךתפקעהטומאה.ועוד,דכיוןדהטומאהלאפקעהגם

ח(גמ',אדםמביאזבחוהיוםונסכיומכאןועדעשרהימים.משמעותדברי

לאחרמשילתהאור,הויכנטמאלאחרמשילתהאור.וכתב,דאייריבטומאה

רש"י בתמורה )יד (.ד"ה מנחתם ,דלכתחילה בעי להביאו עם הזבח ,ואיירי

שעלידיחיבתהקודש,דאינהטמאהממשאלאאיסורטומאה,אבלטומאה

בלאנזדמנולו.ובתוס'בראשהשנה)ל (:ד"הונתקלקלוכתבו,דהואמשום

ממשלאפקעהאףלאחרמשילתהאוראםירדולאיעלו.

דראוי דהשירה תהיה על הקרבן עם הנסכין] ,ולפי זה ,היינו דוקא בקרבן

כה(גמ' ,על ידי מקוה קאמרינן .ביאר בחזון איש )הובא באות הקודמת(,

ציבורדטעוןשירולאבקרבןיחיד[.

דכונת הגמרא לחלק דטומאה דנטהרת על ידי מקוה היינו דגוף הטומאה

ט(גמ',לוגשמןשלמצורעמתנותיושרוליה ומדמתנותיושרוליה מתנותיו

פוקעת,מהשאין כןהכאדהטומאהגופהלאפקעהאלא דאיסורהטומאה

מפגלי ליה .הקשה העולת שלמה ,לפי מה שכתבו התוס' לעיל )מג (.ד"ה

הואשפקע.

והלבונה ,דליכא פיגול אלא בדבר שיש בו מתיר בעבודות המזבח] ,ועיין

כו(גמ' ,הואיל ונאמרו קדשים בלשון רבים וטומאה בלשון יחיד בטומאת

לקמן )עמוד ב אות טו( דכן היא מסקנת הגמ' ,דליכא פיגול אלא בעבודת

הגוף הכתוב מדבר .הקשה השפת אמת ,דלמא לשון יחיד קאי על הבשר

המזבח[האלוגשמןשלמצורעאינועלהמזבחאלאלפניהפרוכת.ותירץ,

ד

מסכת זבחים דף מד
יז טבת התשע"א
דאין כוונת התוס' דבעי על המזבח ,אלא אכילת גבוה ,והזאה על הפרוכת

טז(גמ' ,לוג שמן של מצורע חייבין עליו משום פיגול מפני שדם מתירו

שפירהויאאכילתגבוה.

לבהונות.תמההרש"שלעיל )מג(.ד"הרש"י ,מהעניןהיתרלבהונותלענין

י(גמ',לוגשמןשלמצורעמועליןבו עד שיזרקהדם .וצריךעיון,דאיהדם

פיגולדבעינןמחשבתאכילה,וכמושכתברש"ישםבמשנה)וכןלעילעמוד

מוציאו מידי מעילה ,אמאי לא חשיב הדם מתירו לענין פיגול .וכתב הקרן

א' בד"ה חייבין משום פיגול(] .ולכאורה יש לומר ,דהא דאמרה כאן

אורה,דלכאורההיהנראה,דאתיכרבימאירדסביראליה דדםהאשםהוי

הברייתאהיתרלבהונות)וכןבאמתדייקרש"ילעילבעמודא'(היינושהוא

מתיר דלוג ,אבל לרבנן ימעלו עד שיתן מתנותיו ,וכלוג הבא מחמת עצמו.

הטעםלקשרמתןהדםלעבודתהשמן,דבלאוהכיאיןלשמןשייכותלקרבן,

אבלמדבריהרמב"ם)פי"חמפסוליהמוקדשיןה"ז(מבוארדאתיאףלרבנן.

ומהשייךשיחשובבעבודותהדםלפגלבאכילתשייריהשמןשלאותומתן

דפסק כרבנן .ומאידך ,פסק )פ"ב ממעילה ה"י( דמועלין עד שיזרק הדם.

בהונות[.

ובחידושיהגרי"זבמנחות )טו(:על דבריהתוס')שם(ד"האפשר כתב,דהא

יז(]גמ' ,סלקא דעתך אמינא ואכלו אותם אשר כופר בהם .ואף דקדשים

דאיןמועליןמשיזרקהדם,אינומשוםדהדםהוימתיר,אלאדאיןדיןמעילה

קלים נאכלין אף דלא אתו לכפרה ,מכל מקום יש לומר דשאני אכילת

בשמןאלא כשהואביחדעםהקרבן,ומשזרקהדםדעומדבפניעצמואיןבו

קדשים לכהנים ,דאינה אלא משום דכהנים אוכלין ובעלים מתכפרין ,מה

דיןמעילה.

שאיןכןאכילתכהניםלקדשיםקלים,שהואמדיןמתנותכהונה[.

יא(רש"י ד"ה ושוין ,שאפילו נתן מתנות גבוה אסור הוא מדרבנן עד שיתן

יח(גמ',ומנחתהעומרלהתיראתיא .כתבהמצפהאיתןבפסחים )עז,(:דהני

מתןשבעומתןבהונות.אנםדעתהרמב"ם)פ"דממחוסריכפרהה"ג(דאסור

מילי למאן דלא סבירא ליה דבליכא עומר האיר מזרח מתיר ,אבל למאן

באכילה מדאורייתא עד שיתן מתנותיו ,דהוי כאוכל קדשים לפני זריקה.

דסבירא ליה דהאיר מזרח מתיר ,בדאיכא עומר בא לאסור ולא להתיר.

והקשה השפת אמת ,דאם כן ,אמאי לא חשיב השמן מתיר אליבא דרבנן,

]ולכאורהישלומר,דאףדחיובהבאתהעומרמעכב,אףדהאירהמזרחמכל

ונהידלמסקנאליכאפיגולאלאבדברהנעשהעלגביהמזבח,מכלמקוםהא

מקוםכשמביאאתהעומרהואהמתיר)א.ק.[(.

רביוסףלאסביראליההכי,ואפילוהכילרבנןליכאפיגולכיוןדלאחשיב

יט(גמ' ,סלקא דעתך אמינא נבילה היא .עיין באתוון דאורייתא )כלל א(

מתיר,ונשארבצריךעיון.והחזוןאיש)סימןידסקי"ד(כתב,דהרמב"םסבר

שחקר,איהיתרמליקההיינודהתורההתירהאףדהוינבילה.אודנתחדש

דכיוןדהותרבמקצתלאחשיבלפגל.ועייןבאותהבאה.

דאיןזהנבילה.

יב(בא"ד,שם.עייןבאותהקודמת,בדעתהרמב"ם.והקשהבחידושיהגרי"ז,

כ(גמ',שם.עיין תוס'בחולין )כ (.ד"הלאאמרן שכתבו,דלמאןדאמראין

אם כן אמאי ליכא מעילה ,הא לא היתה שעת היתר לכהנים .ותירץ,

שחיטה לעוף מן התורה ,צריך לומר דאין סלקא דעתך דיהא נבילה אלא

דסביראליהלהרמב"םדהאדיצאמידימעילה,אינומשוםדהדםהוימתיר,

דיאסרמדיןטריפה.

אלא דכל דין מעילה בשמן הוא מחמת שבא ביחד עם הזבח ,וכיון דקרב

כא(גמ' ,אשם מצורע בהדיא כתיב ביה אלא לרבות אשם נזיר כאשם

הזבח,תוהויכבאבפניעצמווממילא איןמעילה].ועייןלעיל אותי בשם

מצורע .הקשה הקרן אורה ,הא משמע בגמ' ,דאי לאו דאשם נזיר ומצורע

הגרי"זבמנחות)טו.[(:ועייןבאותהבאה.

אתולהכשירולאלכפר,הוהילפינןלהומשאראשמות,ואםכן,כיוןדכתיב

יג(בא"ד ,עיין מה שנתבאר באות הקודמת .ובחזון איש )נגעים סימן יב

באשםמצורעאמאילאנילףמיניהאשםנזיר.ותירץ,דמכלמקוםלאדמי

סקי"ד(כתב,דאיכאעודאיסור ,דכיוןשאוכלומחסראתהלוגובעילהביא

ליה,דאשםמצורעאתילהכשיר,ואשםנזיראתילמנותנזירותטהרה.

לוגאחר,כדתנןבנגעים)פי"דמ"י(.ועודכתב)סימןידסקי"ד(,דאיכאאיסור

כב(גמ' ,שלך יהא לקדש בו את האשה .בתוס' במנחות )עג (:.ד"ה ואפילו

משוםדהוקצהלמצוותווכאתרוגכלז'.

הקשו,דהא לאוממוןכהןהוא,כדמשמע בבבאקמא )קי(.דהחזירןבלילה



אוחצאיןלאיצא.ועוד,דאיןחולקיןגזלהגרכנגדגזלהגר,וחזינןדהויממון

דף מד ע"ב

גבוה,וכדאיתאבקידושין)נג(.דכלמהדאיןחולקיןהויממוןגבוה.ותירצו,

יד(גמ' ,הרי לוג הבא בפני עצמו דלכולי עלמא מתנותיו שרו ליה .משמע

דהני מילי קודם חלוקה ,אבללאחר חלוקה נעשה ממון כהן .והקשה הקרן

דאיכא ביה מעילהעדמתןז'.והקשו השפתאמתוהחזוןאיש)נגעיםסימן

אורה,מאישנאמשארקדשים ,דאמרינןבהודכיוןדאיןחולקין,מוכחדהוי

יבסק"ד(,אמאיהשמיט הרמב"םלהאידינא .ובחידושיהגרי"זלעיל)עמוד

ממוןגבוהאףבתרחלוקה.ותירץ,דבקדשיםאיכאמצותאכילה,ולאניתן

א'( ביאר ,דסבר דבלוג הבא בפני עצמו ליכא מעילה ,דאינו בא ביחד עם

על מנת למכרו ,אלא לאכלו .מה שאין כן בגזל הגר דליכא מצות אכילה

הזבח].ועייןלעיל)עמודא'(אותי'וי"א[.

ומדנתנהאותוהתורהלכהןעלכרחיןניתןלובתורתממוןגמור.

טו(רש"יד"ההבא,בסוה"ד,הלכךבאאםהאשםוכו'שאיןמפגלאלאדם

כג(רש"י ד"ה לך ,בתוה"ד ,ואגזל לחודיה קאי האי לך הוא .אמנם רש"י

אוקומץאתשיריו דאיתקשמנחהלזבחים] .לכאורהמשמעותדבריו,דאתי

במנחות )עד (.ד"ה שלך ,פירש ,דקאי על כל הנך דמתרבו מהאי קרא.

על שמן הבא עם הקרבן[ וביאר המקדש דוד )ס"ז א' ד"ה ונראה דרש"י(

והקשה הברכת הזבח )שם( וכעין זה בצאן קדשים )הכא( ,מהא דאיתא

דכוונתודדיןפיגולילפינןמדם,וקומץמרבינןמשוםדאיתקשמנחהלזבחים

בקידושין )נד(:דהמקדשבחלקואינהמוקדשת.וכתבהצאןקדשים,דרש"י

אבלשמןלאילפינן .אמנםעייןבתוס'מנחות )ב(.ד"הכלהמנחותשכתבו,

הכא קאי לפי האמת ,ובמנחות קאי בשיטת רבי יהודה דאיהו סבירא ליה

בתוה"ד ,דלוג שמן של מצורע ילפינן לענין שלא לשמה מהיקישא ד"זאת

בקידושין)שם(דמקודשת.

התורה" ,משום דילפינן ליה מ"כל קרבנם" דהיינו דאיקרי קרבן .ובחדושי

כד(גמ' ,עד שיהו מעשיו ומחשבותיו על המזבח החיצון .ולכאורה ילפינן

הגרי"זכתב,דכוונתודלאמצינופיגולאלאבמקוםדאיכאמתירוניתר,אבל

דוקאעלמזבחהחיצון,ולאסגיבמהשהמחשבהוהמעשהבאותומקום.וכן

בלוג אין שמן שנתייחד להתיר את שאר השמן ,וכל השמן שוה לעמוד

מבואר מדברי תוס' ד"ה בדבר .דהקשו ,היכי משכחת לה פיגול בפר יום

בתורתמתירובתורתניתר.וכעיןמהשכתבוהתוס'לעיל)מג(.ד"ההקומץ,

הכיפוריםולאבעולאוקמיבחישבבפניםעלהזאותדבפנים.אמנם בחדושי

לגבי דם .ובראב"ד בפירושו על הספרא )פרשת צו יג ,ה( ביאר דהא דאין

הגרי"ז הוכיחבדעת הרמב"ם )פי"ז מפסוליהמוקדשיןה"ב(דסבר דמחשבה

פיגול בלוג הבא בפני עצמו ,דלא מצינו פיגול אלא בעבודת המזבח .וכן

בפניםבדברהנעשהבפניםפיגל.דכתב,ואינופיגולעדשיזהבמחשבתהזמן

ביאר בקהילותיעקב)סימןכט(בדברירש"יהכא.וסבראזוכתבותוס'לעיל

כולם,ואייריבמתנותהפנימיות.דהיינודלדעתומיעוטאד"עדשיהומעשיו

)מג(.ד"ההקומץבתירוצםהשני.

ומחשבותיו על מזבח החיצון" ,אתי למימר דבעי באותו מקום .אבל בחזון

ה

מסכת זבחים דף מד – דף מה
יז טבת – יח טבת התשע"א
איש)סימןיבסקי"ג(נתקשהבדבריהרמב"ם,היאךמשכחתלהפיגולבפנים

תרתישהואלמשיחאוגםעושהאיסורדליכאנפקותאבהלכתאדלאעלידי

האבעימחשבהבחוץבדברהנעשהבחוץ.ועייןשםעוד.

איסור לא שייך לפסוק למשיחא .ובתוס' ביומא )יג (.ד"ה הלכה ,נראה
דהביאורהואמשום דתרתילאשכיחא.אבלבתוס'ישנים שםביארו,דלא

דף מה ע"א

שכיחא,כיוןדאיןנוגעאלאלימותהמשיחוגםאזלאיצטרךהדבר,דלימות

א(]גמ' ,הלכתא למשיחא .וצריך עיון ,דהא מהרה יבנה המקדש ובעינן

המשיחכולםיהיוצדיקים.

לדעתהלכותהקרבנות.ואפשרדכוונתהגמ',כהאדמצינוביומא )ה(:לגבי

ז(]גמ',אמרליההלכתאקאמינא.פירשרש"יד"האמרליה,דקיבועהלכה

סדר לבישת הבגדים לעתיד לבא ,דאמרינן לכשיבא משה עמהן ,והיינו

אינהאלאלהורותהלכהלמעשהועכשיואינונוהג.ועיין נמי בהוריות )ב(.

דמשה יאמר את ההלכה .והכא נמי מקשינן דכיון דליכא נפקותא אלא

דלא חשיב הוראה אלא במותרין אתם לעשות וכשאומר הלכה למעשה,

כשיבוא המשיח ,הוא יאמר לנו את ההלכה .אמנם ברש"י ד"ה הלכתא

וכשאינונוגעלמעשהלאחשיבפסקהלכה)א.ק.[(.

פירש,דמקשינןדהאעכשיולאהוצרכנולה.וצריךעיון[.

ח(מתני' ,קדשי עובד כוכבים אין חייבין עליהן משום פיגול נותר וטמא.

ב(גמ' ,הלכתא למשיחא .הקשה בחידושי הגרי"ז ,הא נפקא מינה למאן

החזוןאיש )סימן אסק"כ(הוכיחמדברי התוס'לעיל)ד (.ד"הוישנןבציבור,

דאמרמקריביןאףעלפישאיןבית.וכתב,דהכאמייריבחטאותהפנימיות

דקרבןעכו"םחשיבקרבןאחר,דעכו"םנחשבלגביישראלאינו מחויבקרבן

דליכאבזמןהזהכיוןדליכאכהןמשיח,דנגנזשמןהמשחה,ועודדליכאבית

כמותו .וכן הביא במנחת אברהם בשם הגרי"ז דקדשי עכו"ם חלוקים בגוף

דיןשלע"א] .ומהאיטעמאנמי לאמשכחת פרכהןגדולדאינומתמנהכי

הקדושהמקרבןישראל.ועייןעודלקמןאותיותי"ז,וכ"א.

אם על פי בית דין של ע"א[ .ובמנחת אברהם רצה לבאר לפי מאי דאיתא

ט(מתני',וטמא.ביארבצאןקדשיםבמנחות)קט,(:דאייריבשימושבטומאה.

לעיל )מ (.שאם נפחתה תקרה של היכל לא היה מזה ,ואי איירי בחטאות

והרש"ש)שם(הקשהעליומדברי התוס'לעיל)טו (:ד"האלא,ובתמורה )ג(.

הפנימיות,אםכןבעינןלהו"בית"וליכאאףלמאןדאמרמקריבין אףעלפי

ד"הויליף,דמבוארבדבריהםדהכאאייריבטומאתהקרבן.

שאין בית .אמנם דחה דאפשר דהאי דינא אינו אלא בפר יום הכיפורים.

י(מתני',והשוחטן בחוץפטורדברירבי שמעוןורבי יוסי מחייב.עיין לקמן

ועייןמהשכתבנושם.

)קטז ,(:דאמרינן בני ישראל מצווין על שחוטי חוץ ואין העכו"ם מצווין על

ג(גמ',שם.עייןבאותהקודמת.וישלעייןלפיזהמאימקשינןאלאמעתה

שחוטי חוץ וכו' ואסור לסייען ולעשות שליחותן .והקשו בתוס' )שם( ד"ה

כלהלכותקדשיםלאליתני,האנפקאמינהלמאןדאמרמקריביןאףעלפי

אסור ,הא לרבי יוסי איכא כרת ואמאי קתני רק אסור .והקשו הקרן אורה

שאין בית .וכתב המצפה איתן ,דבשלמא לדעת תוס' לקמן )נט (:ד"ה עד,

)שם( והחזון איש )קמא סימן מא סקי"ד( ,דמאי דאיפליגו רבי שמעון ורבי

דשחיטה ליכא בזמן הזה דבעי פתח אהל מועד ,ובהקטרה הוא דאמרינן

יוסיהיינובמקדישעלמנתלהקריבובפניםאבלכשהקדישועלמנתלהקריב

מקריבין אף על פי שאין בית ,אתי שפיר ,דהכא מקשינן על שאר קרבנות

בחוץליכאאיסוראלכוליעלמא.ועייןבמנחתאברהםשהאריךבזה.

דבעו שחיטה .אבל לדעת הרמב"ם )פ"ו מבית הבחירה הט"ו( שלא חילק,

יא(מתני' ,שם.עיין בתוס' במנחות )קט (:ד"הוהעלהכתבולגביחוניו דלא

צריךעיון.

עברעל שחוטיחוץדהקריבלעכו"ם.והקשה בגליוןהש"ס)שם(,הא לקמן

ד(גמ',דרושוקבלשכר.וכתבהמצפהאיתן,דהאדאמרינןדרושוקבלשכר

)קטז(:איתא דאסור לסייעןולעשות שליחותן.ותירץ הצאןקדשים)שם( על

במאי דליכא נפקא מינה ,הני מילי בהלכות קרבנות או בית המקדש ,דכל

ידישביארבכוונתהתוס',דחוניו עצמו לאהקריבאלאהורםלהקריב.ועיין

העוסק בתורת עולה וחטאת כאילו הקריבן .וכן העוסק בהלכות בנין בית

עודברש"שלקמן)שם(.

המקדשכאילועסקבבנינוממשכדאיתאבילקוטיחזקאל)מ"ג(].וצריךעיון,

יב(גמ' ,לא נהנין מדרבנן .ובחזון איש )בהוספות שבסוף ספרו על קדשים

דבסנהדרין )נא (:איתא דכשם דלענין שחיטת קדשים אמרינן דרוש וקבל

עמוד (340נסתפק,איאיסוראד"לא תוכללאכולבשעריך",דילפינןבמכות

שכר,הכינמילעניןמיתותביתדין,וגבייהולאשייךהאיטעמא)א.ג.[(.

)יז(.לאוכלמעולה,וכן איסוראדכל שהואבכלילתהיהלאתאכל ,במכות

ה(תוס'ד"ההלכתא,בתוה"ד ,ובפ"קדתעניתדפסיקר"אהלכהכר"גדאמר

)יח ,(.איכא נמי בעכו"ם ,ועיין שם דנקט דליכא אף איסור אכילה בקדשי

בשבעהבמרחשוןומוקילההתםבזמןשביהמ"קקייםוכו'.לכאורהמשמע

עכו"ם ,ועיין שם עוד .ובחשק שלמה נקט בפשיטות דאף בעכו"ם איכא

מדבריהם דבזמן הזה ליכא מצוה לעלות לרגל .וכן כתב הר"ן )בתענית ב.

איסוראד"כלילתהיה".

מדפי הרי"ף בד"ה ואיכא למידק( אמנם בסוף דבריו כתב ,דלדברי הסוברין

יג(רש"י ד"ה ואין מביאין נסכין ,בפני עצמן בלא זבח כישראל שמתנדבין

דגם בזמן הזה איכא מצוה ,צריך לומר דאפסיקא הלכתא כרבן גמליאל

יין.וכן מבוארברש"יד"האזרח,דאייריבנסכיןהבאין מחמתעצמן,דהיינו

אפילולאחרחורבן,לפישהיומתאספיםבכלהסביבותברגללירושליםכמו

דסבר דמיעוטא דבני ישראל ולא עכו"ם לענין נסכים ,היינו דאינו מביא

שעושיןגםהיוםומפניעוליםהללוראוישנאחרהשאלהשהיאהיתהעיקר

נסכים בפני עצמן ,אמנם דעת הרמב"ם )פ"ג ממעשה הקרבנות ה"ה(

התקנה.וכןמוכחמנדרים)כג(.ועייןשםבהגהותהיעב"ץ.וכןבהגהותהר"צ

דמיעוטאקאיעלנסכיןהבאיןעםהקרבןדעכו"םאנומביאאלאקרביןמשל

חיות בריש גיטין ,ובחידושי החתם סופר גיטין )ב (:בד"ה מן הרקם כתב,

ציבור.ועייןרש"יבתמורה)כ(:ד"הואיןשהביאב'גירסאות.ועייןעודבאות

דאפילואיבניחוץלארץ אינםמחוייביםלעלותלרגלוכו'מ"ממצוהרבה

הבאה.

איכא וכן איתא להדיא בשיר השירים רבה )פרשה א'( על הפסוק "עיניך

יד(רש"י ד"ה ת"ל ככה ,בתוה"ד ,הלכך שלח דמי נסכיה יקרבו משלו ואם

יונים",ד"ישראלאףעלפישחרבביתהמקדשלאבטלושלשרגליםבשנה"

לאוקרבין משלציבורשתנאי ב"דהואבמסכת שקלים)דףיא .(:ואתישפיר

והמתנות כהונה הביא דבילקוט גרס "אף על פי שחרב הבית עולות לשם",

לדעתרש"ידמיעוטאד"בניישראל"אתאלהאדעכו"םלאמייתינסכיןבפני

אמנם הכפתורופרח )פ"ו בד"הוכןכלעצמושלט'באבוכו'(כתב ,דמנהג

עצמן ולא למעט קרבנו מנסכים .אמנם לדעת הרמב"ם )הובא באות

העליה לרגל בזמנו אינו אלא מפני עגמת נפש )ובהערה  2שם כתב הרב

הקודמת( ביאר הלחם משנה )שם( ,דסבירא ליה דאימעיט מחיוב ,אבל אם

המעיר ,דבזמןהמחברוגםזמןרבאחריוהיה הכותלהמערבישלחומתהר

רצה מביא .והקשה בחידושי הגרי"ז ,דבמנחות )עג (:איתא ,דהך ברייתא

הבית מכוסה בעפר ,וכל היהודים יושבי ירושלים והבאים אליה הלכו

דלא כרבי יוסי הגלילי דסבר דעכו"ם מייתי שאר קרבנות ,והא לפי דברי

להתפללמחוץלעירלפניחומתהמזרחעלהרהביתאצלשערהרחמים(.

הלחם משנה לא אימעיט אלא מחיוב הבאת נסכים .ותירץ ,דהילפותא

ו(בא"ד ,והר"רחייםמפרשדלאפריך הלכתא למשיחאאלאהיכאדאיכא

מקרא ,דהנסכין אינן קרבין עבורו ,אלא דקרבנו טעון נסכים .והא דיכול

ו

מסכת זבחים דף מה
יח טבת התשע"א
להביאמשלוהוא משום דלאנתמעטמהקדש,אלאדאיןלושארקרבנות,

)טז ,(:ובישראלאשכחןטומאתקמצים ,אבלעכו"םאינו מקריבאלאעולות.

וכשם שיכול להקדיש לשם ישראל ,אף דנתמעט משאר קרבנות ,יכול

אמנם בחידושי הגרי"ז )בעמוד א'( הקשה ,הא איכא נפקא מינה לענין

להקדישנסכיםאףדאינםקרביםבשבילו.ומהאדאינומחויבלהביאנסכים

אימורים ואיברים ,דהרמב"ם כתב לדינא דרצוי ציץ גבי אימורים ואיברין.

עםקרבנוהוכיחודאינוברהבאתנסכים,ודלאכרבייוסיהגלילידלאממעט

ותירץעלפימהשביאר)עייןלקמןאותכג(,דישלומרדכלהמיעוטד"לרצון

ליהמשארקרבנות.ועייןעודבחידושימרןרי"זהלוי)פ"גממעשההקרבנות

לכם" לאנאמראלאבריצויציץדדם,דבדםישהרצאתקרבן,ושייךבודין

ה"ה(.

הרצאתבעלים,אבללעניןאימוריןדלאשייךשםהרצאתבעליםכלל,לא

טו(מתני',איןחייביןעליהןמשוםפיגול.כתבהמנחתחינוך)מצוהקמד,ה(,

נאמרשםהמיעוטד"לרצוןלכם".

דנראהדמכלמקוםאיפסילבמחשבתפיגול.

כב(גמ',כמאןדלאכרבייוסידאירבייוסיהאמרבכולןאנירואהלהחמיר.

טז(מתני' ,אין חייבין עליהן משום פיגול נותר וטמא והשוחטן בחוץ פטור

ביאר בחידושיהגרי"ז ,דפלוגתאדרבישמעוןורבייוסידמתניתין,איקדשי

דברי רבישמעון רבייוסימחייב.כתבבשו"תרבי בצלאל אשכנזי )סימןא(,

עכו"םוקדשיישראלחלוקיםבקדושתן,אולא.וכיוןדלרבייוסייליףמקדשי

דאפשרדרבייוסילאפליגאלאבשוחטןבחוץ,אבלפיגולנותר וטמאלכולי

ה',דאףקדשיעכו"םבכלל,מוכחדסביראליהדלאנשתנובקדושתן.ולהכי

עלמא ליכא בקרבן עכו"ם .ולהכי פסק הרמב"ם )פי"ח מפסולי המוקדשין

פריך ,אמאי לא יהני להו ריצוי ציץ .דלרבי שמעון אתי שפיר ,דכיון דאין

הכ"ד( דאין חייבין משום פיגול נותר וטמא ,אף דלגבי שוחטן בחוץ פסק

קרבנןבכללקדושתקרבןישראל,לאנאמרבהוריצויציץ.

)פי"ט ממעשה הקרבנות הט"ז( כרבי יוסי דחייבין .דהיינו ,דפסק כרבי יוסי

כג(רש"י ,ד"ה לאו בני הרצאה ,להקב"ה הם שאינו מתרצה להם .כתב

אלא דסבר דלא פליג בפיגול נותר וטמא .וכן ביאר בכסף משנה )הלכות

בחידושיהגרי"ז)בעמודא'(דלכאורהאיןכאןשוםחידושדיןבעכו"ם,אלא

פסולי המוקדשין ,שם( .אמנם בשיטה מקובצת )לפי ביאור הגליון( סתר

דממשמעותא דקרא ממעט להו מדין ריצוי ציץ .והביא לדרשת הסיפרי

דבריו,דביארדבברייתאלאגרסינןדברירבישמעוןדרבנןפליגיעליהדרבי

אקרא ד"ואני נתתי לכם את המזבח לכפר" ,ואני נתתי וכו' "לכם ולא

יוסיבפיגול נותר וטמא ,ולהכיבהנךפסקדלאכרבייוסי.דהיינו דרבייוסי

לאחרים" ,ופירש הר"ש משנץ ,דהאי ילפותא קאי אהא דאמרינן הכא

פליג .ובתוס' יו"ט )משנה ה'( והלחם משנה )פ"א מתמורה ה"ו( הקשו על

דקרבנותעכו"םליכאבהוריצוי ציץ,ולכאורהצריךעיון היכאנרמזבהאי

הכסף משנה )ור' בצלאל אשכנזי( ,דבגמ' משמע דרבי יוסי אכולהו קאמר

קרא דיןריצויציץ ,האקראמייריבכפרתהדם .עלכןפירשדנתחדשכאן

רואה אנילהחמיר .ובחידושי הגרי"ז ,כתב דפלוגתאדשחוטיחוץלאשייכא

דיןדעכו"םיכוללהביאקרבן,אבלהרצאתהקרבןדהיינומהשמרצהקרבן

להא דפיגול נותר וטמא .דהתם ביאור פלוגתתם אי קרבן עכו"ם חלוק

עלהבעליםליתלהו,ולפיזההמיעוטד"לרצוןלכם"אתילמילףדריצויציץ

בקדושתו מקרבן ישראל או לא .והכא פלוגתא בפני עצמה היא אי איכא

לא נאמר אלא בקרבנות שיש להם הרצאת בעלים ,אבל קרבנות עכו"ם

חיובחוץבקרבןעכו"םאולא.

דליתבהוהרצאתבעליםלאנאמרבהםדינאדריצויציץ.

יז(גמ' ,ואין עושין תמורה .כתב בחידושי הגרי"ז בתמורה )ב ,(:דהא

כד(מתני',דבריםשאין חייביןעליהןמשוםפיגולחייבין עליהןמשוםנותר

דממעטינן תמורה בקרבן עכו"ם חלוק משאר הנך דפיגול נותר וטמא וכו'.

ומשום טמא.בקרןאורהלעיל)מב(:הוכיחממתניתין,דאיכאאיסורמשום

דכלהנךדממעטינןבקדשיעכו"םלרבישמעוןהיינומשוםדחלוקהקדושתן

נותר וטמא אף על קומץ קודם שהוקטר,דהוכשר בקידוש כלי כיון דאיןלו

מקדושתישראל )וכמושהובא לעיל אותח(,ולרבי יוסיקרבן עכו"םקדוש

מתירין ,ודאיתא במעילה )י (.הקומץ והלבונה וכו' קדשו בכלי חייבין עליו

כקרבן ישראל .מה שאין כן לענין תמורה דממעטינן כל שהיה בבעלות

משום נותר וטומאה ופיגול אין בהן .ודלא כמשנה למלך )פי"ח מפסולי

עכו"ם ולא בתר מתכפר )כמבואר בסוגיא שם( ,ובהא מודה רבי יוסי

המוקדשין ה"ז ועיין בדבריו( שכתב בדעת רש"י ותוס' לעיל )מב (:ד"ה

דממעטינןעכו"ם.

הקומץדליכאפסולנותרוטמאעדשיקטרהקומץ,דבעישיקרבוכלמתיריו,

יח(גמ',ואיןמביאיןנסכיםדברי רבישמעוןאמררבייוסירואהאני בכולן

כמולעניןפיגול.

להחמיר .כתב רש"י בתמורה )ב (:ד"ה בכולן ,דלגבי נסכים מודה רבי יוסי

כה(מתני' ,רבי שמעון וכו' כגון העצים והלבונה והקטורת אין חייבין עליו

דאיןמביא.ועייןעוד בקרןאורה)הכא(,דנקטבפשיטותדרבייוסיפליגנמי

משוםטומאה.וכתבוהתוס'לקמן)נו(.ד"המנין,דרבישמעוןפליגנמילענין

בנסכים,ועייןשםשביארמנאליהלרבייוסי.

נותר .וכן מבואר ברמב"ם )פי"ח מפסולי המוקדשין הכ"ד( והקשה הכסף

יט(גמ',ולאנהניןמדרבנן .הקשוהתוס' בתמורה )ג(.ד"הלא נהנין,מנאלן

משנה ,מנא ליה ,הא רבי שמעון לא פליג אלא לענין טומאה .אמנם הכי

דליכאאיסורהנאהמדאורייתא,האמצינו בראשהשנה)כח (.לגבישלמים,

איתאלהדיא בתוספתא )פ"הה"ב( רבי שמעון אומר ,הקטורתוהלבונהאם

דאףדליכא מעילה ,איכאאיסור הנאהמדאורייתא ,והכא נמיכיון דילפינן

ראוייןלאכילהאיןחייביןעליהןמשוםפיגולונותרוטמא.

מ"אישאיש" לרבותעכו"םשנודריםנדריםונדבות ,נימאדאיכאנמיאיסור

כו(מתני' ,אבל העצים והלבונה והקטורת אין חייבין עליו משום טומאה.

הנאה .ותירצו ,דכיון דחזינן דמיעטיה קרא מפיגול נותר וטמא ,אית לן

מבואר דלתנא קמא חייבין עליהן .וכתב התוס' יו"ט )משנה ה'( ,בשם

למימרדמיעטיהנמימאיסורהנאה.

הרמב"ם בפירוש המשניות )שם( ,דעצים מיירי במקריבן בטומאה ,דאכילה

כ(]גמ' ,אבל קדושת בדק הבית דקדושת דמים לא .דהיינו דבקדשי בדק

לא שייכא בהו .העיקר שסתר לדבריו )בפי"ח מפסולי המוקדשין הכ"ד(

הביתדעכו"םמועלין,ואףדקדושתבגוףחמורהמקדושתדמים,מכלמקום

שכתבלהלכהגםעציםלעניןאכילה .והקשההרש"ש איפירשהרמב"םכן

הקרבןמתייחסלבעלים,ומשוםהכיאיכאכמהקולותכדילפינןמקרא,אבל

מהאי טעמא גם לענין קטורת ולבונה הווי ליה לפרושי הכי ,ועוד ,דבגמ'

קדשיבדקהביתלאחרשהוקדשו איןשםהבעליםעליהם,ומאינפקאמינה

משמעדאיירילעניןאכילה.

מיהקדישן[.

כז(תוס'ד"האבל,בתוה"ד ,ומיהובזהישלומרלאחרשניתךהבשרועדין



ראויההיאלאכילה.והקשהבאורגדול,דאםכןפקענמיאיסורנותר.

דף מה ע"ב

כח(בא"ד,ומכלמקוםקשהמפיגולשהריפקעפיגולומשמשלהבהןהאור.

כא(גמ',ובעכו"םביןבשוגגביןבמזידלאהורצה.הקשההקרןאורה,אמאי

הקשההקרןאורה,דהאלאמצינודמהנימשילתהאוראלאבנקטריןעלגבי

השמיט הרמב"ם דין זה .ותירץ ,דלשיטתו )פ"י טומאת אוכלין הט"ז( דבדם

מזבח,אבלפריםהנשרפיןמחוץלמחנהמנאלןדפקעפיגולןמהן.

קדשים ליכא טומאה כלל לא אשכחן ביה ריצוי ציץ ,וכדאיתא בפסחים

כט(בא"ד ,ועוד יש לומר דמשכחת לה בבת אחת כגון שהביא ב' שערות

ז

מסכת זבחים דף מה – דף מו
יח טבת – יט טבת התשע"א
אחרכך.והקשה הקרןאורה,שלא מצינודייחשבבבתאחתאלאבאיסורי

היינולאחרשחיטה.אבלאיילפינןמ"לכם"אומ"לכפר",אמאימחייםאיכא

גברא ,מה שאין כן הכא דאיסורא אחפצא קאי ,ומאי איכא בהא דהגברא

מעילה[.

נאסרבבתאחת.

ה(]גמ' ,אין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו .ברש"י ד"ה הוא פירש,

ל(בא"ד,למאןדאמראיןאיסורחלעלאיסורלמהליקראלמיעוטימנותר

דפשיטאלןדכיוןדליתביהתוצורךגבוהלאקרינןביהקדשיה'.ולכאורה

וטמא.הקשהבגליוןהש"ס ,האאיצטריךקראלדםשבישלו,דליכאאיסור

ישלעיין,דהאמייתינןדוכתידנעשיתמצוותו ומועלין  ,ומוכחדלאפשיטא

דם ,כדכתבו התוס' בחולין )קט (.ד"ה הלב קורעו ,ולמימר דליכא איסור

לןדבנעשיתמצותואיןמועלין[.

דנותרוטמא.ותירץ בחידושיהגרי"ז בשםהגר"ח,דעלכרחיךלאאתי קרא

ו(]גמ',שם .הכאאיירילעניןמעילהוכןסברתרש"י)הובאבאותהקודמת(

למעטדםשבישלודמיעוטאדדםמבושל,היינודאינודם,ואם כןליכאביה

לכאורהשייכאבמעילהדוקא.ומייתינןלהוכיחמעגלהערופה,והריבעגלה

נמי מיעוטא דדם מנותר ופיגול ,ואפשר דיהיה כבשר או כמיא בעלמא.

ערופה ליכא מעילה )כמו שיבואר להלן אות יג( והיאך מדמינן ,הא התם

ובקהלותיעקב)סימןלא(כתב,דאפשרדדםשבישלוכיוןדאםעלהירד,הוי

ליכאהךסברא[.

ליהכקדשיםשמתו,ועייןשםשהאריך.

ז(תוס' ד"ה אין לך דבר ,בתוה"ד ,דאשכחן טובא דכותה דאין מועלין עד

לא(]גמ' ,הא כיצד יש לו מתירין משיקרבו מתיריו .ולכאורה לא דמי

שעת מצותן תרומת הדשן ועגלה ערופה עד אחר ירידתה .הקשה הקרן

לפיגול,דהפיגולחלעלידיהמתיר ,ולאמשוםדבעינןלצורךחלותוהכשר

אורה במעילה )יא (.דבתוס' ביומא )נט (:ד"ה אין ,כתבו ,דאין להוכיח

דיקרבו מתיריו .אמנם מהא דכתבו התוס' לעיל )מג (.ד"ה הקומץ ,דמהני

מתרומת הדשן ,דאדרבה משמע במעילה )ט (.דאיכא בה מעילה ,דאיתא

הוכשר בכלי לחלות פיגול )אי לא ממעטינן דאין פיגול במתיר( מבואר

התם ,הנהנה מאפר תפוח קודם תרומת הדשן מועלין בו .ותירץ הטהרת

דבפיגולנמיבעילהכשרחלותפיגולראוי ליקרב,וכנותרוטמא.וכןמבואר

הקדש ,על פי רש"י ותוס' )שם( ד"ה הכל ,דדוקא באימורי קודשי קדשים

ברמב"ם )פי"ח מפסולי המוקדשין הט"ז( שדימה דין קרבו מתיריו דפיגול

איכא מעילה קודם הרמה ,אבל באימורי קדשים קלים ,מיד כשהעלן אין

לקרבומתיריודנותרוטמא)א.ק.[(.

מועליןבהן,והכאנמימייתוהתוס'ראיהמאימוריקדשיםקלים.

לב(גמ' ,אין לו מתירין משיקדש בכלי .עיין רש"י לעיל )לד (.ד"ה שקדשו

ח(גמ' ,והניחם שם מלמד שטעונין גניזה .ומשמע דכל שכן קודם שנעשית

דביאר ,דבעצים משכחת לה שחתה אותן במחתת כלי שרת .ובתוס' )שם(

מצותו מועלין בו .אמנם דעת רש"י בקידושין )סו (.ד"ה הקם ,דאין מעילה

ד"השקדשכתבו,דהאדמשפילהולעציםהויכקידושכלי.

בבגדיכהונה,והתוס')שם(ד"ההקם פליגיוסברי דאיכאמעילהשלאבזמן

לג(גמ' ,שם .כתב החזון איש )מנחות סימן כט סק"ט( ,דכיון דבעי ראוי

עבודה.ולרש"י ,האדאמרינןדבגדיכהונהנעשיתמצותןומועליןבהן ,היינו

להקרבה ,במנחות בעי יציקה או אפיה וכל אחד כדינו ,ולא סגי בנתינה

דחמירמקודםשנעשיתמצותו.ועייןעודאותיאלעניןעגלהערופה.

בכלי.

ט(גמ' ,לרבי דוסא דאמר מותרות הן לכהן הדיוט .ברש"י ביומא )ס (.ד"ה



ראוין פירש,דקיימאלןבגדיכהונהאיןבהןמעילהמפנישלאנתנהתורה

דף מו ע"א

למלאכי השרת שיהו זריזין לפשטן מיד .ובנתיבות הקדש הבין ,דכונתו

א(גמ',אמרעולאאמרקראואנינתתיולכםשלכםיהאדבירביישמעאל

דהיינו טעמא דרבי דוסא ,דלא מפרש ד"והניחם שם" אתי לאסור בהנאה,

תנא אמר קרא לכפר לכפרה נתתיו ולא למעילה רבי יוחנן אמר אמר קרא

דיאסר בהנאה מיד כשסיים עבודתו ,והוא הרי אינו יכול לפשטן .והקשה,

הוא לפני כפרה כלאחר כפרה .כל הנך ילפי לענין מעילה) ,ולקמן מסקינן

אמאילאפירשבפשיטותדטעמאדרבידוסאמשוםדנעשיתמצוותו.

דבעי תלתא קראי חד לנותר חד לטומאה וחד מעילה( .וכתב המקדש דוד

י(גמ',אלא למאןדאמרמלמדיןמאי איכאלמימר.כתבו התוס'ביומא )ס(.

)סימן יז סק"י( דאפשר דנפקא מינה ,דאי ילפינן מהוא לפני כפרה כלאחר

ד"ה אלא ,דהוה מצי לשנויי דמאן דסבירא ליה שני כתובין הבאין כאחד

כפרהליכאאיסורהנאהמןהתורה,ואיילפינןמלכפראומלכםאפשרדלא

מלמדיןפליגאדרבידוסאואיתליהשלשהכתובין,אלאדבעילשנוייאפילו

אתיאלאלמעוטיממעילהולאמאיסורהנאה.

אםתמצילומרדסברכרבידוסא.

ב(]גמ' ,שם .וברש"י ד"ה ואני נתתיו לכם כתב ,דילפינן דהוא כחולין.

יא(גמ' ,ועגלה ערופה .כתבו התוס' ישנים ביומא )השייך לדף ס (.ד"ה

וברש"י ד"ה לכפר כתב ,לכפרהנתתיו בתורת קדשים ולא למעול בו לענין

ועגלה,דהךסוגיאסברהכמאןדאמרדעגלהערופהנאסרתמחיים,דלמאן

מעילהאיןבודיןקדשים.וברש"יד"ההואלפניכפרהכתב,דכיוןדליתביה

דאמראינהנאסרתמחיים,למהליקראד"וערפושם"לאסורלאחרעריפה,

תוצורךגבוהלאקרינןביהקדשיה'.ומבוארדכלילפותאהיאענין אחר.

תיפוק ליה דכתיב בה "כפרה" כקדשים ולמאי אתא אם לא לאסור לאחר

ואפשר ,דלהכי מסקינן דחד קרא לנותר וחד קרא לטומאה וחד קרא

מיתה .ועוד כתבו ,דמהא דכתיב בה "כפרה" לא ילפינן לאסרה אלא עד

למעילה.דפירש רש"יד"הלמעוטי",לכם" כשארחוליןוהיינולמעטנותר.

קבורתהדנעשיתמצותה,ואתאקראד"וערפו"לאסורלאחרקבורה.

"לכפר" לכפרה נתתיו כקדשים ולא לדבר אחר כקדשים ,אלא כחולין ,ולא

יב(גמ' ,שם .כתבו בתוס' ישנים ביומא )ס (.ד"ה ועגלה ,דבעגלה ערופה

יתחייבועליומשוםטומאה.ו"הוא"למעוטיממעילה[.

ליכאמעילהאלאאיסורהנאהמןהתורה.וכןכתברש"יבקידושין)נז(.ד"ה

ג(תוס' ד"ה הוא ,בתוה"ד ,ותירץ דהתם מחיים דלא שייכא כפרה אבל

ועגלה,דאיןדמיהקדושיןלאקדושתמזבחולאקדושתבדקהביתאלאהיא

לאחרשחיטהאף לפני כפרה אין מועלין .והתוס' במעילה )יב (:ד"ה המקיז

עצמהלעריפה.

ביארו ,דלאחר שחיטה דעומד לזריקה אין מועלין ,מה שאין כן מחיים.

יג(תוס'ד"הולא ,והאדתנןבמעילהדישוןמזבחהפנימיוהמנורהלאנהנין

וברש"י )שם( ד"ה המקיז כתב ,דמחיים דאינו עומד לזריקה כגופא דבהמה

ולאמועלין.עייןתוס'לקמן)סד(.ד"הדישוןשכתבובשםר"ת.דדישוןמזבח

דמי .וכן כתב ברבינו יונה בברכות )כב .מדפי הרי"ף( .והביא ,דכן איתא

הפנימיוהמנורההיונבלעין,ודישוןמזבחהחיצוןלאהיהנבלע.ומבוארשם

בתמורה )לא ,(.דכיון דרבי בה כגופה דמי .וכתב עוד )ליישב קושית התוס'

דהואסבראדאיכאמעילהבדישוןמזבחהחיצוןטפימינייהו.עייןשם.

דהכא(,דלאחרמיתהדעומדלכפרההואדשרידכמאןדכיפרדמי,מהשאין

יד(תוס'ד"ה עגלה,בתוה"ד ,ישלומרדשםאיצטריךלאסורלאחרעריפה.

כןמחייםדאינועומדלכפרה.

כוונתם ,דקרא ד"וערפו שם" איצטריך לאחר עריפה .בעבודה זרה )כט(:

ד(]בא"ד ,שם .עיין לעיל אות ב' ,ולכאורה מכאן מוכח כמו שכתבנו שם

הוסיפו התוס' ד"ה כפרה לבאר ,דמקרא ד"כפרה" לא ידעינן לאחר מיתה,

דבשלמא למאן דיליף מ"הוא" ,שפיר אמרינן דקודם כפרה דאין בו מעילה,

כיון דנעשית מצותה ,דכפרה כקדשים היינו מחיים ,ואי מ"וערפו שם" לא

ח

מסכת זבחים דף מו
יט טבת התשע"א
ידעינןמחיים,דקראאיירילאחרעריפה).ועייןלעילאותיא(

ושינוי בעלים הוא דחדשה התורה דמחשבה פוסלת ,והוא משום מחשבת

טו(תוס'ד"התרי ,קשיאדבחדסגי .וביומא)ס (.תירצו התוס'ד"התרי,דאי

פסול,ולא,דגרעבמחשבתלשמו).ועייןלקמןאותכ"ד(וכעיןזהביארבקרן

הוהכתיבחדמיעוטאהווהאמינאדכיוןדאיכא"שניכתוביןהבאיןכאחד",

אורהלעיל)ב(.דבהנךד'דבריםלאשייךמחשבתשינוי,אלאחשיבשגרע

וגם"מיעוט",הוי"מיעוטאחרמיעוט"דאתאלרבות.ועייןשםעוד.

מחשבהובחיסורמחשבהלאפסילדסתמאלשמן.

טז(תוס'ד"החד ,תימהנותר וטומאהסגיבחדמיעוטדילפינןמהדדיחילול

כג(מתני' ,שם .עיין בקרן אורה )בהקדמה למכילתין( שהאריך לדון ,אי

חילולואףלקולא.ובתוס'בקידושין)ג(.ד"הואשה)בנמשךלעמודב'(פליגי,

לכתחילהבעימןהתורהלחשובלשמן.ועייןעודבדבריולעיל)ב.(:

ותרצו דלא נאמרה גזירה שוה ד"חילול חילול" אלא להחמיר ולא להקל.

כד(מתני' ,שם .כתב בחידושי הגרי"ז )לעיל ב ,(.דאין כוונת המשנה

]והא דהוכיחו תוס' הכא מהא דלעיל )מה (:גבי קדשי עובדי כוכבים,

למחשבת לשמן דהתם .דהתם איירי בחלות לשמה דחייל על הקרבן,

לכאורה יש לדחות ,דלמסקנא ילפינן מדכתיב "ולא יחללו" בשני חילולין

ובמחשבתפסולדפסלהמשוםדהויאמחשבההפוסלת.והכאמייריבכוונה

הכתוב מדבר )א.ק .[(.ובתוס' ביומא )ס (.ד"ה חד תירצו ,דגזירה שוה

של לשמן ,דהוי כעין מצוות צריכות כוונה ,ובזה אמרינן לעיל )ב (:דסתמא

ד"חילולחילול"לאנאמרהאלאאמאידכתיבבהדיא.

כלשמן.ועייןשםשהאריך.

יז(בא"ד,וישלומרדמוקמינאמיעוטאבנותרדוקאאבלמשוםטומאההוה

כה(מתני',אףמישלאהיהבלבולשםאחתמכלאלוכשרשהואתנאיבית

חייב וכו' .בתוס' ישנים ביומא )השייך לדף ס (.ד"ה וחד מבואר דכוונתם

דין .ובגמ' לעיל )ב (:נתבאר ,דאתנו בית דין דלא לימא לשמו ,דלמא אתי

ליישב ,דכיון דכתיב ריבויא לפיגול ,לא הוה מוקמינן מיעוטא דדם אלא

למימר שלא לשמו .וביארו בתוס' )שם( ד"ה אתנו ,דפעמים שטועה וסובר

למאי דכתיב בהדיא ,והווה אמינא דאידך לא אימעיט כשם דלא אימעיט

שקרבן אחר הוא .והקשה הקרן אורה )שם( ,הא עקירה בטעות לא שמה

לעניןפיגול.

עקירה כדאיתא במנחות )מט .(.וכתב ,דצריך לומר דחיישינן שמא יעקור



בכוונה.

דף מו ע"ב

כו(גמ' ,שם .ובתוס' )שם( ד"ה קיימי כתבו ,דמהא דקתני כשר ליכא

יח(גמ',ס"דאמינאוכו'איןחייביןעליומשוםפיגולמשוםטומאהנמילא

לאוכוחי דסתמא כשר ,דאפשר דאיירי כשלא אמר בפיו אלא חישב בליבו,

ליחייב קא משמע לן .לכאורה סלקא דעתן דטומאה דמיא לפיגול .והקשה

ומהניאףאיסתמאכשלאלשמו.והתנאי ביתדין אתאלאוסופי ,דכשראף

השיטה מקובצת )אות א'( מהא דלעיל )מה (:מרבינן דאף דבר שאין לו

אילאחישבכלל.

מתירין אין חייבין עליו משום פיגול ,ומשום טומאה חייבין .ותירץ ,דהכי

כז(מתני' ,שאין המחשבה הולכת אלא אחר העובד .בפירוש המשניות

פירושו ,דסלקא דעתן דכשם דילפינן לענין פיגול משלמים למעוטי חטאות

להרמב"ם משמע ,דלתנא קמא ,המחשבה הולכת אחר הבעלים ,וכן נקט

הפנימיות ,הכי נמי נילף משלמים למעט חטאות הפנמיות לענין טומאה,

בהקדמתהקרןאורהלמכילתין.

דבעי כעין שלמים שישנן על המזבח החיצון .ובקרן אורה תירץ ,דכיון

כח(גמ' ,עולה לשם עולה וכו' .הקשו התוס' לעיל )ב (.ד"ה כל הזבחים,

דחטאות הפנימיות אית בהו מתירין ואפילו הכי מיעטינהו קרא מפיגול,

דלעיל ילפינן מקראי אחריני .ותירצו ,דהתם איירינן לענין עבודות הדם

סלקאדעתןדגליקראלהקל,ומשוםטומאהנמינמעט.

והכא בהקטרת אימורים .אמנם ברש"י )כאן( ד"ה עולה מבואר ,דקראי

יט(רש"י ד"ה לפסולא בעלמא ,ומעלה דרבנן היא וקרא אסמכתא בעלמא.

דהכאנמיאתולעבודותהדם ,ואףדכתיבי בהקטרה,ילפינןלעבודותהדם

והתוס'לעיל)לד(.ד"הואפילוכתבו,דפסולמדאורייתא.וכןמשמעברמב"ם

מדכתיב בשלמים דבעי זביחה לשמה .והקשה בחידושי הגרי"ז )לעיל ב,(.

)פ"ו מאיסורי מזבח ה"ח( ,ועיין במשנה למלך .אמנם הכסף משנה )פי"ח

דלדידיהתיקשיקושייתהתוס'.ותירץ,דצריכיתרווייהו,דקראי דהכאהוא

מפסולי המוקדשין הכ"ד( כתב דדעת הרמב"ם )שם( ,שהיא דרשא גמורה

דבעינןעבודותלשמן,וקראידלעיל אתולפסולמחשבתשלאלשמודהויא

דאורייתא.

מחשבתפסול.

כ(גמ',לפוסלהבעלמא.התוס'לעיל)לד (.ד"הוהבשר כתבו,דהיינו משום

כט(רש"י ד"ה עולה לשם עולה ,בתוה"ד ,ואף על גב דלאו בשחיטה כתיב

דחיבתהקודשמכשרתלקבלטומאהאףדלאהויאוכלולאכלי.עודכתבו,

אשכחןליהבשחיטהלגבי שלמים.וכעין זהכתבוהתוס'לעיל)ב (.ד"הכל

דעצים ולבונה דמו לאוכל טפי ממשקה כיון דהם דבר עב וקשה .והתוס'

הזבחים ,דילפינן שאר דברים מדאיתקש לשינוי קודש .וכתבו ,דמכל מקום

בחגיגה )כג(.ד"הוהא,כתבו דאףדכלהיכא דחיבתהקודשמהניאלהכשיר

אינו פוסל בשינוי קודש ,דכיון דילפינן מהקטרה והקטרה גופא לא מעכבא,

לאבעינןמים,הכאשאני,דלוליחיבתהקודשלאהיומקבליםטומאהכלל,

לאמצילמילףלעיכובא.

וסגי בהא דחיבת הקודש מחשבא להו אוכל .דהיינו ,דחיבת הקודש לא

ל(גמ' ,הא היה בלבו לשם חולין כשר ואינו מרצה .דהיינו ,דהיכא דפסול

מהניאלעשותתרתי,וכןביארהמקדשדוד)סימןלזסק"א(.

והיכא דלאעלולבעלים לשם חובהלאדמואהדדי,דלפסולבעי "מחשבה

כא(מתני' ,לשם ששה דברים הזבח נזבח .כתבו התוס' לעיל )ב (.ד"ה כל

הפוסלת" ומחשבת חולין לא מחריב בה .מה שאין כן לעלות לשם חובה

)אמתניתין דהכא(,דהוא הדיןדבעי להקטירלשםששהדבריםמלבדלשם

דבעימחשבהלשמו),ובסתמאהויכלשמוכדלעיל)ב(:ומחשבתחוליןאפיק

זובח ,דלא מהני שינוי בעלים אלא על מנת להקטיר .אמנם דעת הרמב"ם

ליה מידי סתמא לשמו( .והרמב"ן במלחמות בראש השנה )ז .מדפי הרי"ף(

)פ"דמפסוליהמוקדשיןהי"א(דרקבזביחהבעילחשובלשםששהדברים.

כתב ,דחטאת לשם חולין כשר ועלה לשם חובה .והקשה עליו בחידושי

כב(מתני' ,שם .עוד התוס' לעיל )ב (.ד"ה כל ,דאם חישב להיפך לא פסל

הגרע"אמסוגיין,וכתב,דנראהדהואטעותסופרבדבריהרמב"ן,וצריךלומר

ולא עלו לבעלים ,כיון דהנך ד' דברים )מלבד שינוי קודש ובעלים( ילפינן

חוץמחטאת.והחזון איש)סימןיבסקי"ב( כתב,דהרמב"ןביארבדבריהגמ'

מקרא דלענין הקטרה ,והקטרה אינה מעכבת ,מלבד מחשבת שלא לשמו

דאינו מרצה ,היינו ריצוי מצוה ולא לענין לעלות לשם חובה .ועיין עוד

ושינוי בעלים.אמנם הלחםמשנה)פ"דמפסוליהמוקדשיןהי"א(כתבבדעת

באחיעזר)ח"גסימןנבסק"דוסק"ו(.

הרמב"ם)שם( ,דעלו לשםחובה .ובחידושימרןרי"זהלוי )עלהרמב"םשם(

לא(גמ',חטאתששחטלשםחולין כשרה.וביאר בחידושיהגרי"זלעיל)ב,(.

ביאר ,דבאמת כל הו' דברים בעו שהזבח יהיה לשמן לעיכובא ,ואם היה

דהיינו משוםדסתמאלשמההוא"חלותבקרבן" ,ואףכשחושבשלאלשמה

חסר בקרבן מחשבות אלו יהא פסול .אלא דלא משכחת לה ,כיון דסתמא

לאנפקעשםהלשמהכיוןדחוליןאיןמחלליןקדשים.

לשמן ,ואף כשחושב שלא לשמן לא פקע הסתמא לשמן .ובשינוי קודש

לב(גמ' ,משום חולין פסולה וכו' מנין למתעסק בקדשים שהוא פסול וכו'.

ט
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פירש רש"י בד"ה משום חולין .כסבור שהם חולין פסולה דהיינו מתעסק

בשתיקה וחישבו הבעלים עלי' על פיגול הוי פיגול .ולכאורה אין לומר

בדבריםאחריםואינועסוקבקדשים .ובד"הלמתעסקבקדשים פירש ,שוחט

דכוונתו לאפוקימהיכאדחישבגם הוא מחשבתפיגול,דפשיטא .אך דבריו

קדשיםולאבכוונהאלאכמתעסקבדבריםאחרים .ובתוס'ד"המנין הביאו

יבוארו שפיר אם כוונתו לאפוקי גוונא דחישב הכהן בפירוש כדלעיל] .עוד

פירוש רש"י בחולין )יג (.ד"ה מנין דמתעסק בקדשים היינו כשאינו מכוין

יש ליישב "קושיית העולם" ,על פי מה שהקשו ,כיצד מקבלים קרבנות

לשחיטה .וכן כתב הרמב"ם )פ"א מפסולי המוקדשין ה"ג( .והקשה השפת

מעכו"ם ניחוש שמא יפגלו הבעלים בשעת הקרבה ,ותירצו ,דכיון שאין

אמתמדועלאהביאלגוונאדמשוםחולין,דהווירבותאטפיונשארבצריך

לעכו"םכפרהוריצויבקרבן ,איןלהםבעלותלעניןשיוכלולפגל ,והכינמי

עיון.ובסוה"דביארוהתוס',דמלבדגוונאדמתעסקדסבורששוחטחולין,גם

מנחתסוטהדלאבאהלכפראלאלבררעוןכדאיתאלעיל)מד(:אינהיכולה

מתכויןלחתיכתסימניןולאלשםזביחהדבחוליןכשר,בקדשיםפסולמשום

לפגל[.

מתעסק.

ח(גמ' ,דתניא כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר כל שאין כשר להצניע ואין
מצניעין כמוהו וכו' נתחייב זה במחשבה של זה .הקשה הקרן אורה ,דמאי

דף מז ע"א

ראיה ,הא לענין שבת טעמא משום דחשיב ליה לאחד נעשה חשוב לחייב

א(גמ' ,מנין למתעסק בקדשים שהוא פסול .הקשה הקרן אורה )בהקדמה

את המוציאו ,ואין החיוב משום דמחשבת הראשון מחייבת את המוציא.

למכילתין( ,דתיפוק ליה דגרע מסתמא לשמה .וכתב ,דאין לפסול משום

ועוד ,דגבי קדשים בעינן קרא שהבעלים מפגלין ובשבת ליכא קרא ,ועל

פסול מחשבה כיון דהוי עקירה בטעות ]והיינו ,דשלא לשמה הוא עקירת

כרחךרבישמעוןבןאלעזרמסבראקאמרלה,ובקדשיםליכאסברא,ונשאר

הלשמהולאסגיבמה שמחסרבמחשבתלשמהוכמו שכתבבחדושיהגרי"ז

בצריךעיון.

לעיל)דףב.[(.



פרק איזהו מקומן

ב(גמ',שם .הקשההקרןאורה)בהקדמהלמכילתין( ,דאףדליכאמןהתורה
מצוה לחשוב לשמה ,מכל מקום מאי גרע משאר מצוות דבעי כוונה לחד
מאןדאמרבראשהשנה )כח .(:ורבייוסיגופיהדבמתניתיןסביראליהדלא

ט(מתני',איזהומקומן.כתב המשנהברורה)סימןנ'סק"ב( דהטעםשבחרו

בעיכונה,סביראליהבכלמצוותדצריכותכונה,כדמשמעבפסחים )קיד.(:

במשנת"איזהומקומן" וקבעוהאחרהתמידוכו'ועודמפנישפרקזהאיןבו

ותירץ,דבכלהמצוותאםאינומכוויןהויכמתעסק ,דלאמינכרדעבידלשם

מחלוקת והוא משנה ברורה למשה מסיני) .ועי' בתפארת ישראל אות כ"ד

מצוה.מהשאיןכןבזבחיםדמינכרמתוךמעשיודקעבידמצוה,סלקאדעתך

ובסידוראוצרהתפילות(.

דיועילאףבלאכוונה.וכתב ,דמהאיטעמאאמרינןדגבימילהסתמאכשר,

י(מתני' ,קדשי קדשים שחיטתן בצפון וכו' וקיבול דמן בכלי שרת בצפון.

וכדכתבו התוס' לעיל )ב (:ד"ה סתם .והיינו משום דמינכר מתוך מעשיו

בגמ' לעיל )כו (.איתא ,דבשחיטה לא בעי שהשוחט יהיה בצפון ,ובקבלה

דקעבידמצוה.ועייןעודבטוריאבןבראשהשנה)כט.(.

בעישהמקבל יהיהבצפון.וביארוהתוס'לעיל )יד(:ד"השחיטה לאו,דהיינו

ג(גמ' ,שם .ובחדושי הגרי"ז לעיל )ב (:נסתפק ,אי פסול מתעסק דוקא

משוםדשחיטהלאועבודההיא.

בשחיטהאובכלהעבודות.והוכיחדאינואלאבשחיטה.ועייןעודבאחיעזר

יא(מתני' ,שם .עיין לעיל )לא (:.דנחלקו תנאי אליבא דרבי יהודה אם

)יורה דעה סימן ד( ,שנקט גם כן דליכא פסולא אלא בשחיטה .ובחזון איש

השוחטחטאתבדרוםלוקה.

)סימןכסק"י-יג(האריךלהוכיחדמתעסקפסולבכלהעבודות.

יב(מתני' ,שם .ויש לדון אי צפון היינו צפון המזבח או צפון העזרה.

ד(גמ' ,לעכב מנא לן .הקשה השפת אמת ,אמאי בעי קרא לעכב ,דתיפוק

ובמתניתין דיומא )פ"ג מ"ט( תנן לצפון המזבח .והתוס' יו"ט )שם( האריך

ליה דדינא דלכתחילה ילפינן ,מהא דבעי לשמה ומתעסק לא הוי לשמה.

לבאר דדעת הרמב"ם דצפון היינו צפון המזבח ,אף שר"ע מברטנורה )שם

ותירץ ,ד"לשם חולין" לא מגרע מסתמא לשמה ,כיון דהוי עקירה בטעות.

משנה ח'( כתב דהיינו צפון העזרה .וכן הוכיח המקדש דוד )סימן ז סק"א(,

)ועייןלעילאותא'(

מהא דלקמן )קיט (:בעינן קרא למעט דלא בעי צפון בבמה ,ואי צפון היינו

ה(תוס'ד"המנין,בתוה"ד ,ועודישמתעסקאחרכגוןמשוםחולין.הקשה

צפוןהעזרה,תיפוקליהדבבמהליכאצפוןהעזרה.

האור שמח )פ"א ממקואות ה"ח סק"ז( ,אם כן היאך אמרינן בחולין )לא,(:

יג(תוס' ד"ה קדשי קדשים ,הר"ר אפרים היה מדקדק מכאן דלא בעי סכין

דמדאיצטריךקראלמילףדבקדשיםמתעסקפסול,חזינןדבשחיטהכשר,הא

כלי שרת בשחיטה וכו' .ודעת רש"י בסוטה )יד (:ד"ה סכין ,דמשחו את

איצטריך קרא להאי גוונא דסבור שהוא חולין .וכן הקשה באחיעזר )הובא

הסכין,ומבוארדבעיכלישרת.והקשההמקדשדוד)סימןב'סק"ב(עלתוס',

באותג(.ועייןבאביעזרי)פ"אמפסליהמוקדשיןה"ג(שהאריךליישב.

מהאדלקמן)פח(.גביכלישרתשנפגמו,מייתינןדסכיןשנפגמהאיןמשחיזין

ו(גמ' ,אמר רבי אלעזר ברבי יוסי שמעתי שהבעלים מפגלין .בקרן אורה

אותה ,ומוכח ,דיש סכין שהיא כלי שרת ,ואיך ייעשה כלי שרת אם לא

נסתפק ,על מי חלה האזהרה ,אי אבעלים דקרינן ביה לא יחשב ,או אכהן

נמשח.ותירץ,דלאבעימשיחהאלאלכלישרתדמקדשאתהנכנסלתוכו,

דמוזהר שלא לשחוט במחשבת בעלים] .ולכאורה יש לפשוט ,מהא דאיתא

ולאבסכיןדאיןלותוך.

לעיל)כט(:דהוילאושאיןבומעשה,ומוכחדאיסוראקאיעלהמחשבהולא

יד(בא"ד ,שם .ודעת הרמב"ם )פ"דממעשה הקרבנות ה"ז( דלכתחילה בעי

עלהעבודה)א.ק.[(.

בשחיטהכלישרת ,ובדיעבדמהניבכלמאידמהנישחיטהאפילובקרומית

ז(גמ' ,שם .ביאר בקונטרס גבורות שמונים )אות י"ח( דנהי דבעלים מפגלין

שלקנה.והקשההנתיבותהקדש )לקמן מח ,(:דאילאבעיכלישרת,אםכן

משוםדהוו"מקריב"מכלמקוםהכהןנחשב"מקריב"טפי ,כיוןשהואעושה

לאבעילהקדישאתהסכין,ואיךמכניסחוליןלעזרה.ותירץ ,דכיוןדילפינן

מעשה ההקרבה בפועל .ולפי זה תירץ "קושיית העולם" דכל סוטה תפגל

מעולהדבעיכלי,עלכרחךדאיירישהקדיש.ועייןשםעוד.

מנחתה ושוב לא תבדק .דיש לומר ,דהא דבעלים מפגלין היינו דוקא אם

טו(בא"ד ,ומתוך כך אתיא שפיר הא דאמר בפרק קמא דחולין כגון שבדק

הכהן מקריב בסתם ,אבל אם הוא מחשב בפירוש בשעת העבודות ,לאכול

קרומית של קנה.ובריטב"א בחולין )ג (.כתב ,דשחיטה בעיא כלי שרת ולא

דברשדרכולאכולולהקטירדברשדרכולהקטיר ,בזמנוובמקומו ,מחשבתו

כלישרתגמור,כיוןדהשחיטהמקדשתאתהדם,אבלמאידךכיוןדמהניא

אלימאטפיומבטלתמחשבתהבעליםהמפגלין.וכתבדישלהוכיחכןמלשון

נמיבפסולין,אינהגומרתקדושתהדםעדקבלתולכלישרת.

רש"י ,שכתב בד"ה שמעתי שהבעלים ,בעבודת הכהן אם קיבל הכהן



י

מסכת זבחים דף מז – דף מח
כ טבת – כא טבת התשע"א
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רבהצד-ה( דצפוןהואכנגדאפרושליצחקשצפוןלפניהקדושברוךהוא.

טז(גמ' ,כיון דאיכא אשם מצורע דקיבול דמו ביד שיריה .משמעות הגמ',

וביאר ,דרוח צפונית פתוחה ,ומורה על מה שעשה אברהם אבינו ע"ה

דהא דבעי לקבל דמו ביד ,אינו רק משום דבעי לתת מן הדם שביד על

בבחירהחפשית,שתהיהנפשםשלישראלמסורהלקדושברוךהוא,וכמעט

המצורע ,אלא הוא דין קבלה .ובמקדש דוד )סימן יב סק"ו( חקר ,אי קבלת

שנשללמהםהבחירההחפשית.ולכךנאמרצפוןבבןצאןדדומהלאילושל

דם האשם למתן בהונות ,חשיבא קבלה לכל מילי ,וכגון לענין הא דאיתא

יצחק,ולאבפרדמזכירמעשההעגל.

לעיל)כה(:הצורםאזנושלפרואחרכךקיבלדמופסול,ולעניןאםנשפךמן

ו(גמ',וי"ומוסיף עלעניןראשון.עייןבחידושיהגרי"זבמנחות)יט(.שחקר,

הדם על הרצפה ,ולענין אי בעי לקבלו בצפון .ועיין עוד בחידושי ר' אריה

אי חשיב היקש או דהוי כאילו נכתב גם עליו] ,כיון דהוי"ו מוסיף ,חשיב

לייב)ח"ב,סי"ח(.

המשך[.והוכיחמסוגיין,דאמרינן"מרסברהיקשעדיף",וחזינןדהואהיקש.

יז(גמ',שם.עייןבאותהקודמת.ויששכתב ,דמהאדלאמשניבסוגיין כיון

ז(גמ',שלאתאמרספיקוחמורמודאי.הקשההטהרתהקדש,דכיוןדאליבא

דאיכא קבלת דם ביד דלא בעי צפון ,מוכח דבעי בצפון .ועוד הוכיח,

דאמת אשם תלוי בעי "כסף שקלים" ,אמאי לא נילף דחטאת נמי תיבעי

מדאמרינן דמשוםהכילאתנן קיבולדמןבכלישרתבצפון במתניתין משום

"כסף שקלים" דלא יהאספיקו חמור מודאי] .ואפשר ,דסברא זו לא מהניא

דאיכאקבלהביד,משמעדחשיבאקבלה,דאיאינהקבלהמדיניהקרבןאלא

אלאלבררדיןהספק דלאהאחמורמודאי,ולאלבררדיןהודאידלאיהא

משוםטהרתהמצורע,אמאילאמצילמיתניוקיבולדמובכלישרתבצפון,

חמורמספיקו)א.ק.[(.

דאייריעלהקבלהמדיניהקרבן.

ח(גמ',חטאתבתדנקא .ופירש רש"יד"הדנקא,דהואהדיןדמיםבעלמא.

יח(גמ' ,שם .ובתוספתא דנגעים )פ"ט ה"ב( תניא ,זה שקבל בכלי מקבל

והקשההנתיבותהקדש,דבכריתות)כו(.אמרינן,דחייביחטאתכיוןדממונא

תחילה ,וזהשקבלבידמקבללאחריו ,ואםשינהכשר.ובמקדשדוד )הובא

הואדמחויבלגבוה],ואילאבעישיעורדמיםלא חשיבחיובממון[ .וכתב,

באותטו(גרס איפכא ,דקודםמקבלביד.ונסתפק ,איאחרזריקהנמיכשרה

דמכל מקום כיון דמחויב לקנות בהמה ,ובהמה שוה פרוטה ,חשיב מחויב

הקבלהביד,אודנעשהשירייםונפסל.ועייןעודבאותהבאה.

ממוןלגבוה.עודכתב,דאףאייכוללקנותבפחותמפרוטה,נמיחשיבדחייב

יט(גמ' ,שני כהנים מקבלים את דמו אחד ביד ואחד בכלי .ומשמע דקודם

ממון להקדש ,דלגבי הקדש אף פחות משוה פרוטה חשיב ממון .וכדאיתא

מקבלביד.וכןכתבהר"ע מברטנורה )משנהא(ועייןבאותהקודמת.וכתב

בבבאמציעא)נה.(:

השפתאמת,דבפשוטוהיהנראה ,דקבלתכליקודמת ,כיוןדהיאלגבוה .וכן

ט(תוס'ד"הוחטאת ,בתוה"ד,וישלומרדהתםלמצוהמן המובחר.והתוס'

משמעבנגעים)פי"דמ"ח(.וכתבדמשמעותהגמ'כאןדבעיקבלהדידקודם,

במנחות )קז (:ד"ה כבש כתבו ,דעין יפה בסלע עין רעה בדנקא ,ואם יוזלו

דהוא משום דבקבלה בעי "את כל דמו של פר" כדעיל )כה ,(.ואי נימא

טלאיםאפילובפחותמדנקא.

דהלקיחהבידנעשיתאחרהקבלהבכלי,לאמתקייםהדיןדכלדמובקבלת

י(גמ' ,אשכחן שחיטה קבלה מנא לן .הקשה הנתיבות הקדש ,דנילף

הדם.

משחיטה בקל וחומר ,דמה שחיטה דלאו עבודה בעיא צפון ,קבלה לא כל

כ(גמ',שם .נסתפק הנתיבותהקודש,איבעיב'כהניםדוקא ,אודסגיבכהן

שכן.ונשארבצריךעיון.

כא(תוס' ד"ה אף ,תימה דגבי חטאת נמי כתיב ולקח ונתן ולא אמר מה

דף מח ע"ב

נתינה בעצמו של כהן אף לקיחה בעצמו של כהן .ותירץ המשך חכמה

יא(גמ',סלקאדעתךאמינאהואילואיתרבולסמיכה איתרבונמילצפוןקא

)בפרשת מצורע( ,דכיון דכתיב בתרוייהו "הכהן" אייתי ליה ללמד דבעי

משמע לן .ולכאורה ביאור הסלקא דעתך ,דכיון דאיתרבי לסמיכה ,מוכח

תרוייהובעצמושלכהן.

דאינו חלוק משאר חטאות .והקשה הנתיבות הקדש  ,אמאי קא משמע לן

אחדשיקבלויחזורויקבל.וכתב,דמשמעותהגמ'והרמב"םדבעיב'כהנים.



דלאו הכי ,הא סברא הוא דמדאתרבי לסמיכה מוכח דהוי כשאר חטאת.
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ותירץ ,דסמיכה איכא אף בשלמים ,ואין להוכיח מסמיכה ,דחמיר כקדשי

א(גמ' ,מכדי צפון בעולה כתיב ניתני עולה ברישא .כתב הקרן אורה,

קדשיםלחייבוצפון.והווהאמינאדנקלשהקדושתווהויכשלמים.

דלכאורה תנא נקט סידרא דמתניתין ,דהקדים חטאות הפנימיות המרובות

יב(תוס'ד"ההגה"האותובצפון,תימהוכו'.ביארהקרןאורה,דקושייתם,

בעבודה,ובתרהכיחטאתחיצונהדבעיאד'מתנות,ועולהדבעיאב'שהןד'

דכיון דחזינן בקדשים קלים דלא בעי שוחט לפני ה' ,ולא דמיא שחיטה

וטעונה כליל לאישים ,ואשם שאינו נאכל אלא לזכרי כהונה .ומכל מקום

לקבלה,לעניןצפוןנמינימאדלאדמיאשחיטהלקבלה.

מקשי,דעדיףלשנותקודםמהשנכתבברישא.

יג(בא"ד ,ויש לומר דהכא סובר כרבי שמעון התימני דדריש התם בענין

ב(תוס'ד"האיידי ,ואםתאמראם כןליתניעולהלבסוף.כתבהקרןאורה,

אחר .וכתב הקרן אורה ,דלרבנן דרבי שמעון התימני נמי יש ליישב ,דאף

דלפי מה שביאר )באות הקודמת( ,דתנא נקט סדר המרובין בעבודה ,אתי

דבקדשים קלים שאני שחיטה מקבלה ,בקדשי קדשים דהחמירה התורה,

שפיר,דהקדיםחטאתהמרובהבעבודהדמתןדמיםמעולה.

סלקאדעתךדאףשוחטבעישיהיהבצפון.

ג(גמ' ,חטאתאיידידאתימדרשא חביבא ליה.ובתוס'לעיל )מז(:ד"האלו

יד(בא"ד,שם.והשפתאמתתירץעוד,דאפשרדאףרבנןדדרשיולא"שוחט

הוכיחומהכא,דאףכהאיגוונאדכתיב"במקוםאשרתשחטהחטאתתשחט

לפניה'",היינובתרדדרשינןהכא"ואיןשוחטבצפון".

העולה",חשיבהיקש.

טו(גמ' ,יכול יהא בן עוף טעון צפון .הקשה המקדש דוד )סימן כח סק"ד(,

ד(גמ',וצפונהבעולההיכאכתיבאושחטאותועלירךהמזבחצפונה.עיין

לדעתהראב"ד)קיניםפ"אמ"א(,דמליקתחטאתהעוףבעיאמזבח],וכןהיא

במשךחכמה )ויקראא,י( שהביאמהמדרש ,דהאדבעישחיטהבצפוןהוא

גירסא דידן לקמן )סג .(:אבל רש"י לקמן )סד (.ד"ה )בדף סג (:בכל פליג,

זכרלאפרושליצחקשצפוןלפניהקדושברוךהוא.ועייןעודבאותהבאה.

וסבירא ליה דלא בעי מזבח[ ,למה לי קרא למעוטי צפון ,הא בעולה ודאי

ה(גמ',אשכחןבןצאןבןבקרמנאלן .כתבהמשךחכמה )ויקראפ"א,י'(,

בעיא מזבח כדאיתא לקמן )סה ,(.ומה נפשך ,אם מזבח בצפון קאי ,תיפוק

דאףדעיקרחיובצפוןהואמשוםעולה ,מכלמקוםלאכתבההתורהצפון

ליהדבעי צפוןמשוםדבעימזבח.ואימזבחלאובצפוןקאי,האבלאוהכי,

אלאבצאן,ומשוםהכילאכתבההתורהבפרהעלםדברובפרכהןמשיח

כיוןדבעימזבחלא שייךצפון.וכתב,דצריךלומרדגמ' דהכאסברה כמאן

במקום העולה,כיוןדאינםצאן.והוא,משוםדאיתאבמדרשרבה)בראשית

דאמרחציובצפוןוחציובדרום.ועייןעודבאותהבאה.

יא

מסכת זבחים דף מח
כא טבת התשע"א
טז(]גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .ואפשר דיש ליישב ,על פי מה שחקר

הגרע"א ,אמאי לא הקשו התוס' נמי על עיקר הקבלה ,דמנא לן קבלה

המקדש דוד )שם( ,בהא דעולה בעיא ראשו של מזבח ,אי כשרה ברצפת

למצוה .ונשאר בצריך עיון .ובאמת השיטה מקובצת הקשה הך קושיא נמי

העזרה כיון דהוא מקום הקטרה דאף דאמרינן לקמן )נט (:דשלמה קדש

עלקבלהגופהלמצוהבעולהמנאלן.ותירץ,דכיוןדגבי"ושחטאתהחטאת

לרצפהלעניןהקטרהולאלעניןדמים,מכלמקוםעולתהעוףמקומהבמקום

במקום העולה" כתיב "ולקח הכהן מדם החטאת" ,דמשמע דאתי למימר

הקטרה,עייןשם.ולפיזהישלדוןדאףמאןדאמרלקמן )נח (.דמזבחחשיב

דשחיטה דחטאת במקום שחיטה דעולה ,וקבלה דחטאת במקום קבלה

צפון,לאקאיאלאעלהמזבחעצמו,אבלרצפתהמזבחלאחשיבאכצפון,

דעולה ,וקבלה דחטאת הוי בצפון ,דהא כתיב "ולקחהכהן ושחט" דמשמע

ולהכיבעיקראדברצפתהמזבחלאבעיצפון).א.ק.[(.

דתרוייהו הוו במקום העולה ,ד"ולקח" נמי קאי אמקום העולה .עוד תירץ,

יז(גמ',מהלבןצאןשכןקבעלוכלי .ביארבמשךחכמה )הובא באות ד(,

דבעולהכתיבבפרשההעליונהבבןבקר",ושחטלפניה'"דהיינוצפון,דהא

דכיוןדהאדבעיכליילפינןלקמן )צז (:מ"ויקחאתהמאכלת" ,בבןעוףדלא

ילפינן לעיל )עמוד א'( עליון מתחתון ,וכתיב בתריה "והקריבו" זו קבלת

בעיכלי,לאמדמינןלאילושלאברהם,ולכךסלקאדעתךדלאבעיצפון.

הדם,ואםכן,משמעדקבלהבמקוםשחיטה.

יח(גמ' ,שם .עיין תוס' לעיל )מז (:ד"ה איזהו ,שהביאו מתוספתא דמנחות

כב(בא"ד,עיכובאבמקבלחטאתוכו'דלאמצינוששנהאלאעלהשחיטה

)פ"אה"ב(דשחיטהאינהטעונהכלי.וביארודאיןהכונה דלאבעיכליכלל,

ועל הקבלה .הקשה הקרן אורה,היכן מצינו ששנה על הקבלה לעכב ,דלא

דהכא חזינן דבעי כלי ,אלא לא בעי כלי לשרת .ועוד ביארו ,דלא בעי כלי

מצינועיכובאבחטאתאלאעלהשחיטה.ותירץ,דכיוןדכתיב"ולקח"בתר

יפה.ועייןשםעוד.

ושחט,וכיוןדילפינןבשחיטהלעיכובא,אםכן,קבלהנמיהויבמקוםהעולה,

יט(גמ' ,פסח שקבע לו זמן לשחיטתו .ביאר הנתיבות הקדש ,דמצינו

ולעיכובא כשחיטה] .ולכאורה אין דבריו מתיישבים לפי דברי השיטה

דקביעותזמןחמיראלעניןדחיתשבתוטומאה,ולכךסלקאדעתךדחמיר.

מקובצת) ,הובא באות הקודמת( דאם כן ,בעולה נמי ידעינן לעיכובא כיון

כ(גמ',ולאיהאטפלחמורמןהעיקר .הקשההנתיבותהקדש,דאףדחטאת

ד"ולקח" קאי נמי אמקום העולה ולעיכובא ,דהיינו דבעולה נמי הוי קבלה

ילפינןמעולה,מכלמקוםהאבעלמאחטאתאינהטפלהלעולה,ואףעדיפא

לעיכובא ,ואמאי בעי "קבלה בעולה לעיכובא מנלן" .ולכאורה נראה לומר,

מעולה שמכפרת על חייבי כריתות ,והא דמייתינן ממעשר ותמורה ומותר,

דידעינן קבלה בחטאת לעיכובא ,מהא דכתיב "ולקח" בתר ושחט בשעירת

לאדמי,דהתםהואטפלבעיקרהקדושה.וצריךעיון.

יחיד וכבשת יחיד ,דהוי יתורא ,כי היכי דילפינן לעיל עיכובא לשחיטת

כא(תוס' ד"ה קבלה ,ואם כן מקבל למצוה בעולה מנא לן .תמה בחידושי

חטאת

יב

בצפון.

)נ.ו([.

