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בס"ד ,כב טבת התשע"א.

מסכת זבחים דף מט – דף נ ה





דףמטע"א

דלאילפינןמה"אד"העולה",אלאמדכתיב"במקוםהעולה"דהוהליה

א(גמ',תמורהמכחקדשיםקאאתיא.הקובץשיעורים)ח"בסימןמד(

למיכתבושחטאתהחטאתבצפון,ומדחזרושנה"העולה",היינודבעי

הוכיח מכאן ,דקדושת תמורה נובעת מהמשכת קדושה מהקרבן .ואין

צפוןלעיכובא.

כאןחלותקדושהחדשה.

ז(תוס'ד"הלעכבמנלן,למקבללאידעינןעיכובא.כתבהצאןקדשים,

ב(גמ',הריפסחוכו'.העיר הקרןאורה,דהוימצילמיפרךנמיממותר

דהאדלאכתבוהתוס'דלקבלהנמילאידעינןעיכובא,משוםדאפשר

אשםדהויעולהדכולהכליל,והוהמצילשנויי,דמותראשםהויעולה.

לומר ,דכיון דאשכחן עיכובא בשחיטה דהוי אחד מד' עבודות ,והוא

אמנםלשיטתרבינותם,דסביראליהדמןהתורההואעצמוקרבאתי

הדין לקבלה ,דהויא נמי אחד מד' עבודות .והחק נתן כתב ,דקבלה

שפיר.

ילפינן שפיר ,מדכתיב "ולקח הכהן" בתר "ושחט" ,דמשמע במקום

ג(גמ' ,פסח בשאר ימות השנה שלמים הוא .כתב המצפה איתן,

שחיטהשםתהאקבלה,וכדילפינןלעיל)מח(:גביחטאת.

דמשמעדלעניןאכילהנמיהויכשלמיםדנאכליןלב'ימיםולילהולא

ח(]בא"ד ,שם .לכאורה יש ליישב ,כמו שתירצו התוס' לעיל )מח(:

כפסח .וכתב ,דכן מוכח מהתוס' ביומא )כט (:ד"ה אלא אפילו .אמנם

בד"ה קבלה ,דכיון דאשכחן דלמצוה "מקבל כקבלה" ,הוא הדין נמי

התוס'בפסחים)עא(:ד"הלימדכתבו,דמותרהפסחשקרבשלמיםאינו

לעכבמקבלכקבלה[.

נאכל אלא ליום ולילה .והקרן אורה )לעיל ט (.כתב ,דמדברי הרמב"ם

ט(תוס' ד"ה לפי שיצא אשם ,בתוה"ד ,אלא לא קרוי דבר חדש אלא

)פ"יממעשההקרבנותה"ז(דמהאדלאנקיטלהשםביןכלהנאכלים

שסותרכללווכו'.והצאןקדשיםתירץ,דלאקרוידברחדש,אלאדבר

ליום ולילה משמע ,דמותר הפסח נאכל כשלמים לב' ימים .עוד כתב,

שיצאמןהכללכולוכמואשםמצורעדיצאמכללשאראשמותומכלל

דיש להוכיח כן מהא דכתב הרמב"ם )פ"ד מקרבן פסח ה"ח( ,דפסח

כל הקרבנות ,דלא מצינו קרבן דדמו לבהונות ,אלא כל דמם למזבח,

שנתערבבשלמיםיקרבוכולןשלמים,ואישלמיפסחאינונאכל אלא

מהשאיןכןבאשםמצורעדיצאלידוןבדברחדששדמולבהונות,אבל

ליום ולילה ,הא ממעט בזמן אכילת שלמים .והצל"ח )בפסחים פט(.

גבי נסכים כיון דכל קרבנות ציבור ויחיד טעונין נסכים ,אלא דהתורה

כתב ,דבגמ' שם מוכח להדיא דמותר הפסח אינו נאכל אלא ליום

מיעטה דדבר שאינו בא בנדר ונדבה אינו טעון נסכים ,וכשהתורה

ולילה ,ולא כשאר שלמים ,והוסיף דברש"י שם הביא כן מהתוספתא,

ריבתהחטאתמצורעהויכשארקרבנות).ועייןבאותהבאה(.

וברמב"םלאנמצארמזלכך.

י(בא"ד,אבלמהשחטאתמצורעטעונהנסכיםאינוסותרמכללואלא

ד(רש"י ד"ה שלמים הוא ,ולאו מותר פסח מיקרי וכו' .ביאר האילת

תוספתהואעלהקרבן.הקשההברכתהזבח,דמהאדכתברש"ילקמן

השחר,דכיוןדגםקודםהפסחאפשרלהקריבולשםשלמים,אםכן,יש

)נז (.בד"ה וכשנאמרו דברים ,לפי שיצאה תודה בדבר חדש שטעונה

בקדושתו גם קדושת שלמים ,ולכך גם מה שקרב אחרי פסח אינו רק

לחםיכולאיןלךבהאלאחידושה,משמע,דחשיבדברחדשאףדבר

מחמתשהואמותרהפסח,אלאמשוםדבמהותוהוינמישלמים.

שהוא תוספת על הקרבן .ותירץ הצאן קדשים ,דדוקא הא דחטאת

ה(תוס'ד"הפסחבשאר,בתוה"ד,והאדמצריךקראמותרהפסחנמי

מצורע טעונה נסכים ,הוי תוספת על הקרבן ואינו סותר כללו ,משום

בעיקרא.ביארהצאןקדשים,דקשיאלתוס',דמהאדמצריךהתםקרא

דכלקרבנותציבורוהיחידטעוניםנסכים,אףדשארחטאותאינןטעונין

דאחד עשר הוי שלמים ,משמע דמצד הסברא הוי טפל ,ולכך כתבו

נסכים,ולכךאמרינןדהאדריבההכתובחטאתמצורעלעניןנסכים,לא

דמותרהפסחנמיבעיקרא,אףדמצדהסבראנמילאהויטפל.

הוי דבר חדש אלא הוספה משאר חטאות ,וכדמצינו בשאר קרבנות

ו(רש"י ד"ה דכתיב במקום העולה ,חזר ושנה ולימד מקום שקבעתו

דטעוניםנסכיםעםהקרבן,מהשאיןכןבתודה,דלאמצינוכללבשאר

לעולהלעולםהואמקומה.ביארהעולתשלמה,דמשמעמדברירש"י,

קרבנותדטעוניןלחם.
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יא(גמ' ,נכתוב בהאי ולא נכתוב בהאי .הקשה השפת אמת ,אם כן,

מקומו במקום החטאת ,אלא דילפינן בילפותא ד"אם אינו ענין לגופו

קבלה מהיכי תיתי ,הא באשם מצורע לא כתיב קבלה ,דקרא ד"ולקח

דיליףמעולהתנהועניןללמד"דאיןדברהלמדבהיקשמלמד.

מדם" דכתיב גבי מצורע ,מיירי בדם שמקבל בכפו ליתן על הבהונות,

יז(גמ' ,אמר ליה מר זוטרא וניקשיה לעולה ולא ניקשיה לחטאת.

ולאבקבלתדםהזבח.ותירץ,דכיוןדכלמתןדםבאשםמצורעילפינן

הקשה המראה כהן ,הא אי הוה מקשינן לעולה לחודא ,הוה אמינא

מחטאת,אםכן,כלדיןקבלתהדםהויכחטאת,ואפילולעכב.

דדברהלמדבקלוחומרחוזרומלמדבהיקש,דעולהילפינןמקלוחומר

יב(תוס' ד"ה נכתוב בהאי ,תימה ושאר אשמות היכי ילפי מאשם

שלאיהאטפלחמורמןהעיקר.ותירץ,דכיוןדאיכאהכאתריהקישא,

מצורע וכו' .ותירץ המרומי שדה ,דמשום דכתיב בקרא "כי כחטאת

חדבשאראשמותוחדבאשםמצורע,בתריהיקישא,ילפינןאףמדבר

האשם"והחטאתאינומתיר,מוכח,דאיןזההטעםדאשם.וביאר,דהא

הלמדבקלוחומר.

דהקשו התוס' ,היינו משום דאזלו לשיטתייהו לקמן )צ (:בד"ה חוץ

יח(גמ' ,רבאאמרמהכאוכו'.הקשההמראהכהן,דאיילפינןמהכא,

מאשם,דחטאתמצורענמימתירהווי.

אם כן הקושיה במקומה עומדת ,דנקיש לעולה לחודיה ,דאי ללמד
דדבר הלמד בהיקש דאינו חוזר ומלמד בהיקש ,הא ילפינן מ"כאשר

דףמטע"ב

יורם" .ותירץ ,דרבא סבירא ליה ,דדבר הלמד בקל וחומר אינו חוזר

יג(גמ' ,כיון דאהדריה אהדריה .הקשה העולת שלמה ,היאך בחטאת

ומלמדבהיקש,אףבתריהקישא,ולכךאיצטריךלהקישלחטאתלמילף

גופה גמרינן שחיטת צפון בהיקש מעולה ,הא אין דבר הלמד בהיקש

עיכובא ,כיון דעולה גופא לא ילפינן אלא מקל וחומר דלא יהא טפל

חוזרומלמדבהיקש.עודהקשה,אההדמסקינןכשאראשמותיהא,הא

חמורמעיקר.

אשם גופיה יליף מעולה בהקישא .ותירץ ,דלא הוי היקש גמור ,אלא

יט(גמ' ,שם .הקשה הקרן אורה ,בשלמא לרבינא אתי שפיר הא דלא

גילוי מילתא להחזירו לשאר אשמות ,אבל למילף עיכובא במצורע

סגי ליה בילפותא דרבא ,דהא איצטריך לאשמועינן דאפילו כי האי

מהקישא ד"כחטאת האשם" ודאי לא ילפינן ,כיון דהוי היקש גמור,

הקישא דנאמר בפירוש "ושחט החטאת במקום העולה" ,נמי חשיב

דבשאר אשמות לא ידעינן עיכובא] .ולכאורה יש לבאר עוד ,דכיון

הקישא ,ואינו מלמד בהיקש ,אלא רבא אמאי לא ניחא ליה בילפותא

דאהדריהנמילמתןדמיםואימוריםלמזבח,מצינןנמילמילףמחטאת

דרבינא .וכתב ,דאולי יש לומר ,דרבא איצטריך לילפותא דרבינא

אף לענין צפון דאתי מהיקשא ,דאין היקש למחצה .וכן מוכח מרש"י

לדרשאאחריתי.ובהגהותהגרא"מהורוויץכתב,דצריכיתרווייהו,דאי

לקמן)נז(:בד"הואיבעיתאימא).נ.ו.[(.

מדרבאלחודא,הוהאמינאדאינוחוזרומלמדבהיקשדוקאהיכאדלא

יד(רש"יד"הכשאראשמות,בסוה"ד,ושאראשמותנמימיניהילפינן

ידעינן אף למצוה ,אבל היכא דידעינן למצוה ,מצינן למילף ,כיון דהוי

לעיכובא .הקשה העולת שלמה ,הא איירינן הכא למאן דאמר דכללו

גילוי מילתא בעלמא לעיכובא ,ואי מדרבינא לחודא ,הוה אמינא,

לא גמר מיניה .ותירץ ,דכיון דאמרינן כשאר אשמות יהא ,על כרחך

דלמצוהמצינןלמילףאבללאלעיכובא.

מעכבאבשאראשמות,דאילאוהכילאהוהדומיאדשאראשמות.

כ(גמ' ,משום דבעי אגמורי יותרת הכבד מפר העלם דבר לשעירי

טו(בא"ד ,שם .הקשה השפת אמת ,אמאי נד רש"י מהא דאמרינן

עבודתכוכבים.תמההשפתאמת,כיוןדרבאיליףמהכאדדברהלמד

מעיקרא דלא נכתוב צפון בשאר אשמות ,ונילף מאשם מצורע ,והא

בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש ,אם כן ,יש לומר דכיון דילפינן פר

דכתב נמי בשאר אשמות משום דאתי לעיכובא .וליכא למימר דהא

העלםדברמפרכהןמשיחבהיקש,להכיכתיב"כאשריורם"בפרכהן

דכתב באשם מצורע משום דצריך להחזירו לכלל ,כיון דאהדריהקרא

משיח ,אף דמפורש בו יותרת הכבד ,משום דאתי לאשמועינן דדבר

כשאר אשמות] .ולכאורה יש ליישב ,דרש"י סבר דניחא לגמ' למילף

הלמדבהיקשאינוחוזרומלמדבהיקש,ואםכן,מהיכיתיתילמימראם

מאותומקוםגםלמצוהוגםלעיכובא,דבהכיהויעיכובאטפי[.

אינועניןלגופיה,תנהוללמדעלשעיריעבודתכוכבים.ונשארבצריך

טז(גמ' ,אמר רבינא וכו' .אי אקשיה לחטאת וכו' הוה אמינא חטאת

עיוןגדול.

מהיכן למדה מעולה דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש וכו'.

כא(גמ',להכיאיצטריךכאשריורםדניהויכמאןדכתיבבגופיה.הקשה

הקשה האילת השחר ,מהיכי תיתי למילף לכל מקום,האהכאאמרה

היד דוד ,דאף אי נימא ד"כאשר יורם" הוי כמאן דכתיב בגופיה דפר

תורה בפירוש שילמד חטאת מאשם ,והוי גזירת הכתוב ,אבל במקום

העלם דבר ,מכל מקום ,לא עדיף מהקישא ,דהא לא כתיב בפירוש

שלא פירשה תורה בפירוש ללמוד ,מהיכי תיתי לחדש דדבר הלמד

יותרתושתיהכליות,אלאכתיב"כאשריורםמשורזבחהשלמים"ולא

בהיקש חוזר ומלמד בהיקש .והשפת אמת הקשה ,איך אפשר לומר

הויאלאהיקש,דהאבחטאתנמיכתיב"במקוםאשרתשחטהעולה"

דהכתוב עצמו שאמר שבמקום שתשחט החטאת ישחט האשם ,כתב

ואפילוהכילאהויאלאהיקש,ולאילפינןאשםמיניה.ותירץ,דשאני

שלא תלמד ממנו כיון דהווי דבר הלמד מהיקש ,הא להדיא אמר

הכא,דכיוןדמיותר,אמרינןכמאןדכתיבבגופיהבפירוש.

שישחט בצפון שהוא מקום החטאת .ותירץ ,דלא אתינן למימר דאין

כב(גמ',דברהלמדבהיקשמהושילמדבגזירהשוה.הקשההנתיבות
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הקודש,דמאימספקאליה,והאאיןאדםדןגזירהשוהמעצמו.ובעיקר

דכתיב צפונה באשם והיינו דלא מייתינן מחטאת ,משמע דבשום ענין

קשהלשיטתרש"יבסוכה)כח(.בד"הקליםוחמורים,דרקבקלוחומר

לאתיתי,הןבבניןאבוהןבגזירהשווה.

אדםדןמעצמו].ולכאורהישלבאר,לפימהשפירשרש"יבסוכה)יא(:

ג(גמ' ,מה להנך שכן זכרים .ביאר האילת השחר ,דאף שאינו מעלה

סנהדרין )טז (.ונדה )יט (:דטעמא דלא דריש גזירה שוה מעצמו אינו

בעצם,מכלמקוםישלומר,דכיוןדמצינודרובהקרבנותזכרים,אםכן,

דבעי לילף מרבו עצם מה שלמדו ,אלא ,משום דשמא מקראות הללו

התורההחשיבהזכריםיותרלקרבן.עודביאר,דכיוןשמצינושהתורה

לאלדרושגזירהשוהנכתבו.דהיינודיליףמרבודהנהוקראילאילפינן

הקפידהעלכמהקרבנותשיהיוזכריםועלכמהקרבנותשיהיונקבות,

להולמידי ,אםכןמופניםהםלילףמיניהגזירהשוה,ויכולללמודגוף

אםכן,ישחילוקביניהן,ואיאפשרללמודאחדמהשני.

הגזירהשוהמעצמו[.

ד(גמ' ,חדאמחדאלאאתיאוכו'.פירש ברש"יד"המחדאלאאתיא,

כג(רש"יד"הוהתם,ואילוקרחתוגבחתכתיביגבינתקיןוכו'.הקשה

דמילתא באפי נפשיה היא ולאו למיפשט בעיין .וביאר השפת אמת,

הרש"ש ,אמאי עירב קרחת וגבחת בנתקין ,הא הוו שני ענינין נפרדין,

דלאמצילמימרדאתילאוקמיהלדבריר'ירמיה.דאםכן,לאהוהלה

דקרחתוגבחתמטמאיןבד'מראותכדכתיב"כמראהצרעתעורבשר",

לגמ'למימרלאנכתובבעולהוכו',רקעלאשםגרידא,וכמודהתחיל

ושערלבןאוצהובאיןסימןטומאהבהם.

ר'ירמיהלמימרדנילףאשםמחטאתועולהבמההצד.והאדלאפשט

כד(גמ' ,אמר ר' יוחנן בכל התורה כולה למדין למד וכו' חוץ מן

מהאדאיכאלמיגמרמתרתיבמההצד,כיוןדכיפרכינןמהלעולהשכן

הקדשים .הקשה הנתיבות הקודש ,אמאי נגרעו קדשים מכל התורה.

כולהכליל,ואמרינןחטאתיוכיח,אףדחטאתהוידברהלמדבהיקש,

]ולכאורה יש לבאר דדוקא בקדשים מספקא לן ,כיון דכבר אשכחן

לאו היינו דילפינן מחטאת ,אלא עיקר הילפותא מעולה וכי עבדינן

בקדשים דדבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש .וכן מוכח

יוכיחהוירקגלוידאיןהטעםבעולהמשוםכליל).ועייןלקמןבאותו(.

מרש"יבד"האמרר'יוחנן,דמהכאלאתיתיראיהדלאוקדשיםהוא

ה(תוס' ד"ה לא נכתוב ,בתוה"ד ,ואם תאמר בפרק קמא דשבועות

ואףהיקשמלמדבהיקש,חוץמקדשיםותדעוכו'.דהיינודמעיקרהדין

דיליף שעיר דראש חודש משעיר חיצון וכו' אם כן תפשוט דחוזר

מצינן למילף למד מלמד ,אלא כיון דאשכחן בקדשים בהיקש דאינו

ומלמד בבנין אב דחיצון גופיה לא ידענא אלא מהקישא דפנימי וכו'.

מלמד ,מספקא לן בכל המידות .ולפי זה צריך לומר ,דהיכא דלא

ותירץ השפת אמת ,דשעיר דראש חודש ילפינן משעיר הפנימי ,אלא

פשטינן,מצינןלמילףלמדמןהלמדאףבקדשים[.

דאיפרכתמהלפנימישדמונכנסלפניולפנים,אמרתחיצוןיוכיח,ואף

כה(תוס' ד"ה קדשי קדשים ,תימה וכו' למה לן הקישות דלעיל

דנלמדבהיקשמצילמיעבדבהויוכיח,דיוכיחלאהויכבניןאב).ועיין

"כחטאת כאשם" וכו' .כתב השפת אמת דיש ליישב ,דהא דבמופנה

באותהקודמת(.

למדיןואיןמשיבין,היינודוקאכשאיןלימודאחרבגזירהשוהזו,אבל

ו(]גמ',רש"יד"הלמדנולתודה,בתוה"ד,שבאהמןהמעשראםפירש

איהוהילפינןסמיכהאומתןדמיםבהאיגזירהשוה,תולאהוי מוכח

בשעת נדרו על מנת להביאה ממעות מעשר שני .לכאורה כונתו ,דאי

מהכא,דדברהלמדבהיקשאינוחוזרומלמדבגזירהשוה,דלאומופנה

הוה אמר הרי עלי תודה ,הרי מתחייב והוי כחובה שאין באה מן

הוא ,כיון דאצטריך לסמיכה ולמתן דמים ,אבל צפון לא נגמר מיניה,

המעשר אלא מן החולין ,אבל בכהאי גוונא ,עצם חיובו מן המעשר

דמהלחטאתשכןמכפרת,ולהכיבעינןהקישאלסמיכהומתןדמים.

הוא,ואיןכאןפוטרחיובוממעותמעשר[.
ז(גמ' ,אם על תודה למדנו לתודה .הקשה המרומי שדה ,מהא דכתב

דףנע"א

רש"יבמנחות)פא(:ד"המשלמים,ותודהאיקרישלמיםדכתיב"ובשר

א(גמ' ,דבר הלמד בהיקש מהו שילמד בבנין אב .הקשה הקרן אורה,

זבח תודת שלמיו" ,דאם כן ,אמאי בעינן הכא קרא .ותירץ ,דעיקר

כיון דמסקינן לעיל )מט ,(:דאפילו בגזירה שוה אינו מלמד ,כל שכן

דרשא הוי ללחמי תודה ,דסלקא דעתך דלא דמי לגוף הזבח ,משום

דאינו מלמד בבנין אב ,דגזירה שוה עדיפא מבנין אב .ותירץ ,דסלקא

דבעינןאכילהשישבהשמחה,דהיינובשרבהמה,אבללחמיםאסור.

דעתךדבניןאבבדברשאיןלופירכא,עדיףמגזירהשוהבגוונאדאיכא

עוד כתב ,דסלקא דעתך דלחמים הוי כחובה ,דהנודר להביא תודה

פירכא.

מחויבבשלמים.

ב(גמ' ,לא לכתוב צפונה באשם ותיתי בבנין אב .הקשה השיטה

ח(תוס'ד"האםעל,בתוה"ד,דכלחובהמקשינןלחטאת.ביארהעולת

מקובצת ,הא אמרינן לעיל )מט ,(:דהא דכתיב צפונה באשם ,למימרא

שלמה ,דבכך יתורץ נמי מה שהקשו בתחילת דבריהם ,דהא איצטריך

דדברהלמדבהיקשאינוחוזרומלמדבגזירהשוה,ואםכן,איןלהוכיח

הקישא נמי לשלמים ותודה ,משום דהוה אמינא דשלמים ותודה אף

מהכאדאינוחוזרומלמדבבניןאב.ותירץ,דאיכתבצפונהבאשםרק

באומר הרי עלי ,דהוי דבר שבחובה ,נמי באין מן המעשר ,ולכך

משום דלא נילף בגזירה שוה ,הוה ליה לאשמועינן בדוכתא אחריתי,

איצטריךלהקישלחטאתדכיוןדהויחובה,אינובאאלאמןהחולין.

והכאלאליכתוב,משוםדאתיבבניןאב.והצאןקדשיםתירץ,דהשתא

ט(בסוה"ד ,וצריך עיון מנחת נדבה דאינה באה אלא מן החולין מנלן.
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הקשההשפתאמת,מניןלהתוס'דאיןבאמןהמעשר.והעולתשלמה

השלישימהראשון.

הגיהמשוםהכיבדבריהתוס',דמנאלןדבאהמןהמעשר,דמשלמים

טז(תוס'ד"המהנבלת,תימהמהלנבלתבהמהוכו'וישלומרדעיקר

ותודהלאמצינןלמילףכיוןדהוושניכתוביםהבאיםכאחד.

טעמאדר'מאירמהקישאדזאתתורתהבהמה.ביארהטהרתהקודש,

י(גמ' ,דלמאממאפהתנורגמר.הקשההשפתאמת,אםכן,חלותנמי

דהא דקאמר ר' מאיר קל וחומר ,אף דאית ביה פירכא ,ומהקישא

מצילמילףמ"מצות""מצות",דגםבחלותדתודהודמאפהתנורכתיב

לחודא נמי הוה מצי למילף ,היינו לדברי רבי יהודה דפליג ולא דריש

"מצות".ותירץ,ד"מצות"דכתיבבחלותלאקיבלמרבולמידרשבגזירה

הקישא).ועייןלקמןאותיט(.

שווה,כיוןד"מצת"כתיבחסר.

יז(תוס' ד"ה מה מצינו ,בתוה"ד ,ותימה האיך גמר מליקת עוף

יא(תוס',ד"המה,בתוה"ד,ועוד)לגירסתהנ"א(דברהלמדוכו'.כתב

משחיטת עוף וכו' .וכתב הטהרת הקודש ,דלכאורה לאו פירכא הוא,

העולתשלמה,דישליישבבפשיטות,דבפריוםהכיפוריםאיןצריךכלל

משום דאיכא למימר דליכא מעלה בשחיטה יותר ממליקה ,דכמו

קרא לשלא בהפשט ,דדוקא בפר כהן משיח איצטריך ,דכיון דיליף

דשחיטה דוקא מכשרת בחולין ולא מליקה ,הכי נמי בקדשים מליקה

ניתוח בגזירה שוה מעולה ,הוה אמינא דבעינן נמי הפשט דומיא

מכשרת דוקא ולא שחיטה .וכתב ,דעל כרחך צריך לפרש ,דכוונת

דעולה ,אבל פר יום הכיפורים דיליף מפר כהן משיח ,דלא כתיב ביה

קושיתהתוס',דאףדלאחשיבמשוםהכימעלה,מכלמקום,יששינוי

הפשט ,מהיכא תיתי דניבעי הפשט ,ולכך לא איצטריך למילף כלל

בין שחיטה למליקה ,ולכך אין לנו ללמוד מבנין אב .וביאר ,דתוס'

להאידינא.

הסיקו מהך קושיא ,דלא חיישינן להאי שינוי ,ולכך הקשו בקושיתם
השניה,דלמאעוףילפינןמבהמה,ואההתירצודאיכאנפקותאביןתרי

דףנע"ב

שינויילחדשינוי.

יב(גמ' ,ונאמר להלן עור ובשר וכו' .הקשה בחידושי הגרע"א ,לתנא

יח(בא"ד ,ועוד קשה וכו' דלמא משחיטת בהמה וכו' .ביאר העולת

דסברלעיל)לט",(.לפר"זהפריוםהכפורים,וכמושפירשרש"ילעיל

שלמה,דר'מאיראיצטריךלמימרקלוחומר,משוםדאתילאפוקימדר'

)מ (:בד"ה אלא לאת בדם ,דמקישינן הריבויי להדדי ,דילפינן פר יום

יהודה ,דסבירא ליה דשחיטת עוף אינה מטהרת טריפה ,ולכך אמר,

הכפוריםמפרכהןמשיח,לענין"את""בדם"ו"טבילה",אםכן,הכינמי

דמלבד הבנין אב איכא נמי קל וחומר .וכן ביאר המשך דברי התוס',

ילפינןפריוםהכפוריםמפרכהןמשיחלעניןניתוח,ומצילמילףמהכא

דהקשו דדלמא כוליה מבנין אב ,דהא דאמר קל וחומר הוי בשחיטה,

דדברהלמדבגזירהשוהחוזרומלמדבהיקש,אבלמהיכיתיתילמילף

אבלמליקהיליףכולובבניןאב.

מהכא דדבר הלמד בגזירה שוהחוזר ומלמד בגזירה שוה ,ובפרט לרב

יט(בא"ד ,ועוד קשה דמנא ליה וכו' .הקשה הצאן קדשים ,דבאמת

פפאדכברידעינןדדברהלמדבגזירהשוהחוזרומלמדבהיקש,דאיכא

אפשר לומר דגמר מליקת עוף משחיטת בהמה ,והא דדחי לקמן,

למימרדמשוםהכיילפינןפריוםהכיפוריםבהיקש.ונשארבצריךעיון.

דמשחיטתחוליןגמיריהויבאםתמצילומר,דאףאינימאדגמרמליקת

יג(גמ',אלאקלוחומרומההיקששאינומלמדבהיקשוכו'גזירהשוה

עוף משחיטת עוף ,אכתי לא מיפשט בעיין ,כיון דמליקת קדשים גמר

המלמדתבגזירהשוהוכו'.כתבהקרןאורה,דהוימצינמילמיעבדקל

משחיטתחולין.וכתב,דכןמוכחברש"יד"הולאהיאדכתב,דקאמשני

וחומר מגזירה שוה גופא ,ומה היקש שאינו מלמד בגזירה שוה מלמד

באםתמצילומר,כיוןדר'מאיריליףמהקישאלהאידינא.

בקלוחומרמדתנאדבירביישמעאל,גזירהשוההמלמדתבגזירהשוה
אינודיןשילמדבקלוחומר.

דףנאע"א

יד(גמ' ,גזירה שוה המלמדת בגזירה שוה חברתה מדרמי בר חמא.

א(רש"יד"הולאהיא,בסוה"ד,ולמאןדליתליהדרבפפאאףעלגב

לכאורה צריך עיון ,הא לעיל )עמוד א'( ,נדחו דברי רמי בר חמא,

דלמדקודשלאוראיההיא.הקשההשיטהמקובצת ,האלאדמיכלל

ואסקינן דאתי מדרבא .והצאן קדשים הגיה אי מדרמי בר חמא אי

לפלוגתאדרבפפאומרזוטראדלעיל)נ,(.דהתםפליגיבגוונאדהמלמד

מדרבא אינו דין וכו' .ובברכת הזבח ביאר ,דכיון דמסיק רבא דגזירה

קודש ,אלא דהמלמד נלמד מלמד חולין ,אבל הכא אף המלמד גופיה

שוהמלמדתבגזירהשוה,אםכן,ילפותאדרמיברחמא,נמיניחא.

חולין ,דהיינו אף שחיטת העוף ,ובהא כולי עלמא מודו דלמדין .וכן

טו(גמ' ,דברהלמדבקלוחומרמהושילמדבקלוחומר.הקשההברכת

כתב העולת שלמה ,דהיכא דהלמד הראשון הוא חול אף רב פפא

הזבח ,ממה נפשך ,דעל כרחך אם בא ללמוד לשלישי מקל וחומר

מודה.

מהשנישישלוקולאואפילוהכימחמרינןבחדצד,קלוחומרדשלישי

ב(גמ',תנאמזאתתורתהעולהריבה .הקשההטהרתהקודש,אםכן,

שאיןלוקולאזו דמחמרינןביהנמיבהאיחומרא,ואםכן,היאךילפינן

היכיפשטינןמהכאדבניןאבחוזרומלמדבבניןאב,האלמסקנאיליף

שנימראשוןבקלוחומר,האאיכאלמיפרךמהלשנישכןישלוקולא

מ"זאת תורת העולה" .ותירץ ,דמאחר דדריש ג' מיעוטים ,לא הוה

זו ,ואם נאמר דהאי קולא איכא נמי בראשון ,אם כן ,הוה ליה למילף

מרבינן מ"זאת תורת העולה" .והיינו דמהא דעבדינן אסמכתא על ידי
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בניןאבהחוזרומלמד,משמעדשייךלמילףבהאיגוונא.והצאןקדשים

וכןהוכיחבברכייוסף)אורחחייםסימןקמ(.ועייןעודבשו"תהרצבי

ביאר,דהוכחתהגמ',מהאדמקשינןוכידניןדברשלאבהכשרומדבר

)אורחחייםאסימןקיט(.

שבהכשרו .ולא קשיא לן ,וכי דבר הלמד בבנין אב חוזר ומלמד בבנין

ח(בסוה"ד ,ויש לומר דלא שייך אין מעבירין וכו' אבל לקבוע מקום

אב,דמשמעדמצינןלמילףבהכי.והשפתאמת כתב,דלכאורהנדחית

שפיכת שיריים לא קבעינן מהאי טעמא .והתוס' במגילה )ו (:ד"ה

הפשיטות,דכיוןדמרבינןמ"זאתתורתהעולה",אםכן,ליכאבניןאב.

מסתבר טעמיה הקשו ,מהא דאמרינן התם לענין קריאת מגילה

אמנםבתוס'ד"המה,מוכחדנפשטמהכאדדברהלמדבבניןאבחוזר

דמסתבר דהוי באדר הראשון ,משום דאין מעבירין על המצות ,והא

ומלמדבבניןאב.דכתבדמסקינןוכו'.

התם נמי ליכא אלא מצוה אחת .ותירצו ,דאי לאו קרא ,הוה אמינא

ג(רש"יד"הטמא ,איבריעולהטמאין.ביארהעולתשלמה,דרש"ילא

דאיןמעביריןלכתחילה,אבלבדיעבדשרי,ומשוםהכיאיצטריך קרא

בעילפירושידנטמאהדםוזרקו,כיוןדהציץמרצהוהקרבןכשר.

דאסור בדיעבד .עוד תירצו ,דהכא מטעם דאין מעבירין הוה מכשרינן

ד(גמ',מאיטעמאאליסודמערבי.פירשרש"יבד"המאיטעמא,דבפר

כלמערבושלמזבח ,אבללאהוהמצרכינןיסוד,ומשוםהכיאיצטריך

כהןמשיחהואדכתיב.וברש"יעלהתורה)ויקרא ד,יח(פירש,דילפינן

קראדבעייסוד.ועייןבטוריאבןבמגילה)שם(.

האיילפותאמקראדפרהעלםדבר.וביארהטהרתהקודש ,דהאדלא

ט(בא"ד,שם.ביארבחידושיהגרי"ז,דכמובדינאדניתניןבמתנהאחת,

בעי לפירושי כדפריש הכא דהאי קרא בפר כהן משיח .משום דהאי

לא שייך לדון באיזה קרן יתן ,מדין אין מעבירין על המצות ,דעל ידי

קרא איצטריך לגופיה ,וכדאמרינן בסמוך ,דאי לאו קרא ד"פתח אהל

שנותןמתנהאחתעלהמזבחבאיזהקרןשירצה,מתקייםהנתינהבכל

מועד"דכתיבבפרכהןמשיח,לאהוהידעינןעיכובאלמעטמהאיקרא

המזבח,וגםבקרנותהאחריםשלאנתןבהם,כיוןדאיןכאןדיןקביעות,

יסודפנימי.ורש"יבסוגייןלאחיישלהכי,אלאתרתישמעתמינה,וכמו

הוא הדין נמי לענין שפיכת שיריים ליסוד ,דבאיזה צד שנותן חשיב

שכתבוהתוס'לקמן)עמודב'(ד"ההכיגרסינן.

דנתקייםהנתינהבכלהיסוד,וליכאהעברהכלל.עודביאר,דגדרהדין

ה(גמ' ,ההוא דפגע ברישא .כתבו התוס' בד"ה אשר פתח ,דרש"י לא

דשירייםליסוד,אינודיןביסודדטעוןשפיכתשיריים,אלאהוידיןבדם

גריס להא דקתני ההוא דפגע ברישא ,משום דמשמע מטעם דאין

דטעוןשפיכהליסוד,ולכןכשעוברעלהיסודהסמוך,לאחשיבהעברה,

מעבירין על המצוות ,ולא מקראדפתח אהל מועד .וביארו ,דלאשייך

כיוןדאיןהיסודטעוןשפיכתשיריים).ועייןלקמןאותיג(.

כאןאיןמעבירין,כיוןדלאקבעינןמקוםלשפיכתשיריםמהאיטעמא.

י(גמ' ,אמר ר' ישמעאל קל וחומר ומה שיריים שאין מכפרין וכו'

וברמב"ם)פ"הממעשההקרבנותהי"א(כתב,דשייריהדםשופךאותן

תחילת עולה שמכפרת וכו' .הקשה המרומי שדה ,דהניחא בזריקה

על יסוד מערבי של מזבח החיצון שהוא פוגע בו תחילה כשיצא מן

ראשונה ,אבל בזריקה שניה דאינה מכפרת ,מנלן דבעי יסוד .ותירץ,

ההיכל .וביאר הלחם משנה )שם( ,דהרמב"ם יליף מהאי קרא ,ד"אל

דהא ודאי דהראשונה מחויב ליתן במזרחית צפונית ,משום דאין

פתחאהלמועד",דאתילמימרדאףהיכאדבעילקבועמקום,שייךנמי

מעבירין על המצות והוא הקרן הראשון שפוגע בהילוכו לימין ,דעובר

האיטעמאדאיןמעביריןעלהמצות.

על מזרחית דרומית שאין לה יסוד ,ועל כרחך מחויב ליתן השניה

ו(תוס'ד"האשרפתח,בתוה"ד,דלמהליקראדפתחאהלמועדתיפוק

במערביתדרומיתמשום"סביב".

ליהוכו' .הקשההטהרתהקודש,דלפימהדאמרינןבגמ',דהאידרשא
דיסוד מערבי נפקא מקרא דפר כהן משיח ,דתרתי דרשינן מיניה,מאי

דףנאע"ב

קושיא ,הא בלאו הכי איצטריך האי קרא לעיכובא למעט יסוד פנימי.

יא(תוס'ד"התןלהיסוד,וקשהדלעילבפרקביתשמאיוכו'וטפיהוה

ותירץ ,דלפי מה שהניחו התוס' בקושייתם דלא איצטריך קרא ליסוד

ליהלאיתויהךדרשאדלעילוכו'.ביארהטהרתהקודש,דכוונתהתוס',

מערבי,ממילאלאצריךעיכובאלמעטיסודפנימי,דהאבסמוךאמרינן

דאין לומר דתנאי היא ,דאיכא דמפיק לה מהכא ואיכא דמפיק לה

דסלקא דעתך להכשיר יסוד פנימי ,והא דכתיב "מזבח העולה" ,אתי

מהכא,דהאלעיל מייתינןליהאליבאדר'עקיבאור'ישמעאל,ואינהו

להתיר נמי מזבח העולה וכל שכן יסוד הפנימי ,ולפי דברי התוס' לא

גופייהו סבירא להו הך דרשא דהכא ,ואם כן ,הך דרשא הוה ליה

מצינןלמידרשהכי,דהאאייסודהפנימיכשרלמתןשירים,אםכן,כי

לאיתוייהתם.

אכשררחמנאיסודמזבחהחיצוןהויהעברהעלהמצוה,ואםכן,בלאו

יב(בא"ד ,וכי תימא משום דשייכי בכפרה וכו' נילף בקל וחומר וכו'

האי קרא ד"פתח אהל מועד" ,מצינן למידק דמדאכשר רחמנא ליסוד

תחילת עולה שמעכבת וכו' .הקשה הטהרת הקודש ,כיון דקיימא לן

מזבח החיצון ,שמע מינה דאין הפנימי ראוי לשפיכת שירים ,ותו לא

דכלהניתניןעלמזבחהחיצוןשנתנןבמתנהאחתכיפר,ומאחרדעולה

הויהעברהעלהמצוה.

צריכה שתי מתנות שהן ארבע ,מנלן דכולהו בעי כנגד היסוד ,דלמא

ז(בא"ד ,למה לי קרא תיפוק ליה וכו' .כתב בחידושי הגרע"א ,דאף

מאחרדכברנתןמתנהאחתבקרןדרומיתמערביתשהואכנגדהיסוד,

דיסוד דרומי תדיר ,צריך לומר דאין מעבירין עלהמצות עדיף מתדיר.

רשאיליתןהמתנהשניהשאינהמעכבת,בקרןדרומיתמזרחית.וכתב,
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דבשלמא אי עביד קל וחומר מכח כפרה ,לא קשיא ,דכיון דלכתחילה

דףנבע"א

צריך ליתן את כולן ,כולן בני כפרה לכתחילה ,מה שאין כן אי ילפינן

א(רש"יד"המיכתיב ,אלאאילתחילתדמיםוכו'דהאחטאתטעונה

מכחעיכובקשיא.לכךכתב,דצריךלהגיה,תחילתעולין,דהיינובכור

וכו'.הקשההטהרתהקודש,האעלחטאתנמימציקאי,דהאקיימאלן

ומעשר ופסח ,ובהני לא קשיא ,כיון דאינן ניתנין אלא במתנה אחת,

כלהניתניןעלמזבחהחיצוןשאםנתנןבמתנהאחתכיפר,וגלילןהך

ושפירמצינןלמילףבקלוחומרדבעייסוד.

קרא,דעלכלפניםהךהזאהדעיכובאבעינןלמיתבכנגדהיסוד ,ואם

יג(בא"ד ,ועוד עולת העוף וכו' אמאי לא תהא טעונה יסוד .כתב

נתן אותה מתנה אחת שלא כנגד היסוד ,פסול ,והוי כעולה ושאר

בחידושימרןרי"זהלוי)פ"הממעשההקרבנותה"ט(,דישלחלק,דהא

קרבנותהניתניןבשתימתנותשהןארבע.

עיקר דין דכנגד היסוד ,דילפינן בקל וחומר משיריים שאינן מכפרים

ב(גמ' ,ומה שיירי חטאת שאינה וכו' .הקשה השפת אמת ,אם כן,

וטעוניןיסוד,תחילתעולהשמכפרתאינודיןדטעונהיסוד ,וכןילפינן

עיכובא מנלן ,הא דיו לבא מן הדין להיות כנדון ,ושיריים לא מעכבי,

נמי מהאי קל וחומר דטעונה גג יסוד ולא אזקיפה דיסוד ,משמע דדין

ומנלן עיכובא ,בנתן שלא כנגד היסוד .ותירץ ,דעיקר הילפותא הוי,

דכנגד היסוד לא הוה רק קביעות מקום במזבח ,דהיינו דזריקת הדם

דמקומועלהיסודוהויכמוכלשלאבמקומו.

במזבח יהיה כנגד היסוד ,אלא הוי חלות דין יסוד בזריקה עצמה

ג(גמ',שיריםמעכביםאיכאבינייהומרסברמעכבי.פירש רש"יבד"ה

דטעונהיסודדומיאדשיריים.עודכתב,דלאשייךכללחלותדיןיסוד

שירייםמעכבין,דר'ישמעאלסבר,כפרההואדלאמכפרי,אבלעיכובי

אלאבניתניןלמטה,אבלבניתניןלמעלהלאשייךלומרשתחשבנתינה

מעכבי .וביאר הפנים מאירות ,דאי נימא דהא דאמרינן דמעכבי ,היינו

על היסוד ,כיון דהתורה חילקה אותן לשתי מקומות במזבח ,מדין

שצריךלהותירשיריםלשפוךליסוד,אםכן,למאןדאמרדכוליעלמא

מחיצהלדמים).ועייןלעילאותט(.

סברי דאין שירים מעכבין ,על כרחך כוונתו ,דאם הותירו טעון יסוד,

יד(]בא"ד ,שם .לכאורה צריךלומר ,דכיון דעיקר הטעם דעולתהעוף

ואםלאהותירואיןטעוןיסוד.והקשה,דאםכן,למהליקראבכבשת

בקרן מזרחית דרומית ,לפי שקרובה מבית הדשן ,וצריך לזרוק שם

יחיד ובשעירת יחיד "אל יסוד מזבח" ,תיפוק ליה דילפינן הכל משעיר

מוראה ונוצה ,וכדאמרינן לקמן )סד ,(.על כרחך כוונת התוס' ,דעולת

נשיאליתןיסודלמזבחשלעולה.וכתב,דאפשרלפרש,דמעכביהיינו

העוף תהא בקרן מערבית דרומית ,דגם היא קרובה לבית הדשן,

דאי הוו השירים בעין ,מעכבי מלאכול הבשר עד שישפוך ליסוד ,ואף

וכדאמרינן לקמן )סג ,(.דכשהיא רבה במזרח נעשית בקרן מערבית

שאינם מעכבים כפרה ,ולר' עקיבא אינן מעכבין מלאכול ,אבל לכולי

דרומית,ואיתביהנמייסוד[.

עלמאחייביםלהותיר,ולכךאיצטריךקראבכבשתיחידשחייבלהותיר

טו(בא"ד ,ומסיק מי כתיב וכו' יסוד מזבח העולה כתיב דמשמע

שיריים.

שיריים.ביארהטהרתהקודש ,דפליגארש"ילקמן)נב (.בד"האואינו,

ד(רש"י ד"ה שיריים מעכבין ,כפרה הוא דלא מכפרי .הקשה העולת

דכתב ,דמזבח העולה משמע שיריים ,משום דמשמע לכל הדמים

שלמה,איךיתכןשמעכבולאמכפר,האממהנפשך,אםמעכב,אםכן

הנזרקין על מזבח העולה .אבל התוס' סברי ,דאף דכתיב "מזבח

תלוי כפרתו בזה ,כמו זריקת הדם גופיה .ותירץ ,דהזריקה תלויה

העולה",לאמשמעעולהלחודיה,ומכחייתוראד"המזבח"דרשינןלה

ועומדת,דאםיתןשירייםאחרכך,נתכפרלמפרעבזריקה,ואילאויתן

על שיריים דווקא ,דהיינו ,דמזבח העולה משמע שכבר היתה עולה

לא נתכפר כלל .וכתב ,דנפקא מיניה ,דאם אינו מכפר ,יש לומר

בתחילת מתנותיה ,ועכשיו הוא נותן את השיריים ,דחשיבי מזבח

דהשיריים באין בלילה ,וכדאמרינן לעיל )לח ,(:דדוקא עבודת הדם

העולה,דהיינומתןדםעלהמזבח,מהעולהשכברהיתה.

דמכפרי צריכין להיות ביום ,וכדאמרינן במגילה )כ (.לענין וידוי,

טז(בא"ד ,ומהשתא אתיא תחילת עולה בקל וחומר משיריים דידיה.

דדברים דהוי כפרה ,אתו ביממא ,דכתיב "כי ביום הזה יכפר" ,ולכך

כתבהקרןאורה,דבתורתכהניםמבוארלהדיאדמשייריחטאתילפינן.

הקטרחלביםואיבריםדאיןמכפרין,כשריןבלילה.עודאיכאנפקותא,

והקרבןאהרן)שם(,הביאפירושהראב"דדכתב,דאיןלהקשותחטאת

דבאיןלאחרמיתהכיוןדלאמכפר.

תוכיח כמו שהקשו התוס' ,כיון דלא ילפינן בקל וחומר ,אלא בדמים

ה(גמ',רבפפאאמרדכוליעלמאשירייםאיןמעכביןוכו'.כתבהחזון

הניתנין למטה דומיא דשיריים דבעינן יסוד ,אבל בדמים הניתנין

איש )זבחים סימן טז סק"א( ,דלרב פפא ,צריך לפרש ,דהא דאמר ר'

למעלה ,לא ילפינן  ,ולכך נמי לא ילפינן עולת העוף בקל וחומר

עקיבא "ואין באין לכפר" ,היינו שאין באין בשום מקום לכפר .ולרב

משיריים,משוםדעולתהעוףנעשיתלמעלה.

אדא בר אהבה צריך לפרש לר' עקיבא דאין באין לכפר ,דהיינו דלא

יז(בא"ד,שם.ביארהחקנתן,דכיוןדלפיהאמת",יסוד"דכתיבבעולה

מעכבי,דאיןמתןדמיםשלמתנותתלויבהן.וכתב,דרבפפאלאבעי

לא מיירי אלא בשפיכת שיריים ,מהשתא עבדינן קל וחומר לתחילת

לפרשכרבאדאבראהבה,דאילרביישמעאלמעכבי,והיינודדרשינן

דמיםדעולה,משירייםדעולה.

אםכילהכיפר,ודאיהכפרהתלויהבהם.ולכךקאמרדלאמעכביאף
לר' ישמעאל ולכן לא מכפרין ,ור' עקיבא מוסיף ,דשיריים אין באין
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לכפר בשום ענין ,והיינו נמי במיצוי העוף ,מה שאין כן לר' ישמעאל,

אבלהיכאדמיותרלגמרי,עלכרחךדרשינןליהלעכב,ואתישפירנמי

מיצויהעוףמעכב.

הכאד"היא"דחטאתהעוףנמימיותרלגמרי.

ו(גמ' ,תלמוד לומר וכלה מכפר .הקשה הצאן קדשים ,אם כן" ,הפר"

יא(תוס'ד"ה אותה,ולאשייכאכאןההיאדשמואלוכו'.ביארהעולת

למהלי.ותירץ,דאפשרלומרד"מילתאדאייתיבקלוחומרטרחוכתב

שלמה ,דלכאורה ,לפי שמואל נתכפרו בעלים ואסור באכילה ,ומאי

לה קרא" ,דלא אמרינן לה היכא דאיכא למידרש ,כמו שכתבו התוס'

פריךואימאוכיפראףעלפישלאוכו'.ולכךכתבוהתוס',דלאשייכא

בד"היכול,אבלהשתאדמסקינןדלאדרשינןמינהמידיאמרינן.

הא דשמואל ,דלדידיה אסור באכילה והקטרת אימורין ואין לבעלים

ז(גמ',קלוחומרלפרכהןמשיחמשעירנשיאוכו'יכוליעכבנו.הקשה

אלא כפרה ,והכא פרכינן דנדרוש "אותה" לאכילה לבד ,אבל מותר

החקנתן,האאיצטריךקראד"אליסודמזבחהעולה"דכתיבבפרכהן

להקטיר האימורין .והצאן קדשים ביאר ,דכיון דאמרינן מכלל שנאמר

משיח למידרש מיניה ,יסוד מזבח העולה ולא יסוד מזבח הפנימי,

"ודם זבחיך ישפך" ולא קאמר מכלל דכתיב "ואני נתתיו לכם על

וכדאמרינן לעיל )נא .(.ותירץ ,דאי להכי לחודא אתא ,לא הוה ליה

המזבח לכפר" דכיון שהגיע למזבח נתכפר ,וכההיא דשמואל ,משום

למיכתב "אשר פתח אהל מועד" ,ומדכתביה שמע מינה דלגופיה נמי

הכיכתבודלאשייכא,כיוןדהאיתנאסביראליהדשלאבמקומולאו

אתי ,כדאמרינן לעיל )נא ,(.וכיון דאתי מקל וחומר ,הוה אמינא

כמקומו דמי ,דעל כרחך לא סבירא ליה כשמואל ,ולכך קאמר מכלל

דכתביה לעיכובא .והקשה ,דאי הוה ילפינן מקל וחומר משעיר נשיא,

שנאמר"ודםזבחיךישפך".

לא הוה ידעינן איזה יסוד ,ולכך איצטריך "אשר פתח אהל מועד",

יב(תוס' ד"ה מה דמים ,ותימה הא בבהמה נמי כתיב היא וכו' .וכתב

לאשמועינן יסוד מערבי ,ואם כן ,מנא לן לעכב .ותירץ ,דהוה ילפינן

הצאןקדשים,דישליישב,דבבהמהכתיב"היא"בשחיטהוילפינןמינה

מפר העלם ,דכתיב ביה נמי "אשר פתח אהל מועד" ,דהתם ליכא

לעיל )ה (:שישחטנו לשם חטאת ואם לאו פסולה ,ובזריקה לא כתיב

למימר דאתי לעיכובא ,דהא כתיב ביה "ונסלח" אף על פי שלא נתן

"היא" למילף מינה שאם שינה בזריקה שתהא פסולה ,אבל בחטאת

שיריים.

העוף,כתיב"היא"בהזאה,ולכךילפינןשפירשאםשינהבהזאהפסול,

ח(גמ' ,יכול יעכבנו תלמוד לומר ואת כל דם הפר ישפך וכו' .הקשה

והוסיףדלכךדייקרש"יבלשונו,דהאכתיבבהזאות"חטאתהיא".

הקרןאורה,האכברשמעינןמ"וכלהמכפר"דאפילובפריוםהכיפורים

יג(גמ',מאישאיןמזבחהפנימיממרקןלאואלושיריים .ביארהשפת

שנכנס לפנים חובה דלא מעכב ,וכל שכן בפר כהן משיח ,והיכי מצי

אמת ,דסלקא דעתיה דרמי בר חמא ,דהפירכא הוה ,דבשלמא

למימרדבפרכהןמשיחליעכב.ותירץ,דהוהאמינאדמכלמקוםגזירת

בחיצוניות דלמעלה בעצמו ממרק ,שפיר יש לומר כיון דסופו לירד

הכתוב הוא ,דאף דגבי פר יום הכיפורים לא מעכבי שיריים ,בפר כהן

למטה,אםנתנןלמטהנמיכשר,אבלבפנימיותדשירייםמעכבין,אם

משיחמעכבי.

כןקפידקראעלב'מקומותושניהםמעכבין.
יד(גמ' ,וחד אמר שיריים מעכבין איכא בינייהו .ביאר הזבח תודה,

דףנבע"ב

דלר' עקיבא דשיריים לא מעכבי הוי רק מצוה לכתחילה ,דאם נשאר

ט(גמ' ,מכלל שנאמר ודם זבחיך ישפך .הקשה הטהרת הקודש ,דלפי

שישפכםעלהיסוד,אבלאיןעליוחיובאפילולכתחילהלמצוה,ליזהר

מה שכתב רש"י לעיל )לח (.בד"ה נאמרו דמים למטה ,דמהאי קרא

שישארדםמןהזריקהכדישיתקייםמצותשיריים).ועייןלעילאותג(.

ד"ודםזבחיךישפך"לאמצינןלמילףחטאת,משוםדלאשייךביהלשון

טו(רש"יד"השירייםמעכביוכו' ,ולרביעקיבאלאמעכביוהכיקאמר

שפיכהמאחרשהואבמתןאצבע,לאהוהליהלאיתוייהכאהךקרא

אם כיפר מה שאמור בענין כלה וכו' .כתב השפת אמת ,דאפשר נמי

ד"ודםזבחיךישפך"עלחטאת,אלאהוהליהלאיתויידרשאד"קרנות"

לפרשכפשוטו,דאםכיפרדהיינוהמתנותשהכפרהתלויהבהם,אבל

אוד"וכפר""וכפר""וכפר"דמינהילפינןדבחטאתנמיאםנתןבמתנה

שירייםלכוליעלמאאיןמכפרין,וכדאמרינןלעיל)עמודא'(,דאףלרבי

אחת,כיפר.

ישמעאל אין מכפרין ,וכל שכן לרבי עקיבא דסבר דאין מעכבין ,ודאי

י(רש"יד"המהדמים,דהאכתיבבהזאתוחטאתהיא.הקשההעולת

דאיןמכפרין.

שלמה ,הא לא כתיב היא אלא לאחר מיצוי ,כדכתיב "והנשאר בדם

טז(רש"י ,ד"ה לדברי האומר ,דמתחיל במזבח כדי שיעשו שיריים

ימצהאליסודהמזבחחטאתהיא",ומיצויבחטאתהעוףלאמעכבא,

וישפכםבחוץ.וכןכתבו התוס'לעיל )מב (:בד"הכימדי.אמנם השפת

דכן איתא לעיל )ה (:דאשם לא נאמר בו "הוא" אלא לאחר הקטרת

אמת כתב ,דלכאורה נראה לפרש ,דנותן כל המתנות בפנים ,דאי

אימורים,והואעצמושלאהוקטרואימוריוכשר,ולכךלאדרשי"הוא"

שיריים מעכבין ,צריך להתחיל לפני ולפנים כדי שיהיה שיריים גם

דאשםלעכב,והיאךילפינןמ"היא" דחטאתהעוףלעיכובא.וכתבדיש

מההזאות הראשונות .ופירוש רש"י צריך עיון ,דפשיטא דאם לא יתן

ליישב ,על פי מה שכתבו התוס' לעיל )ח (.בד"ה הנך ,דדוקא "הוא"

כללבפניםאיןשםשירייםעליוכלל,והאלאאיצטריךלמימר.

דאשםלאדרשינןלעכב,משוםדאיכאלמימרדאתאלדרשאאחרינא,

יז(בא"ד,שם.הקשה המקדשדוד)סימןכחסק"א(,היאךהוושיריים,





ז

מסכת זבחים דף נב – דף נג



כה טבת – כו טבת התשע"א
הא נתן כל המתנות במזבח כדינן ,ומאי אהני מה שנותן עוד פעם

ואם כן הכא נמי אי הוה ילפינן מ"כל זכר בכהנים" ,הוי מרבינן נמי

במזבח.ותירץ,דכיוןדסביראליהדשירייםמעכבין,אםכן,כלזמןשלא

אנדרוגינוס ,ולהכי איצטריךקרא ד"המחטא אותה" דדוקא כהן הראוי

נתןשירייםלאנגמרההכפרה,ולכךכלשנתןעודפעםבמזבחהוישם

לחיטוי,ואנדרוגינוסאינוראוילחיטוי,דספקאשההוא.

הזאה עליה ועושה שיריים ,דרק לאחר נתינת שיריים הוי חלות

ג(]רש"י ד"ה בכל מאכל ,משום דקתני בפסח ואינו נאכל אלא צלי.

הכפרה.

לכאורה נראה דכוונתו ,דאי אפשר לפרש בכל מאכל כפשוטו ,דהא

יח(גמ',כדבריהאומרולאולהניתנאי.כתבהחזוןאיש)זבחיםסימןיג

כהניםבעו"למשחהלגדולה",ומשוםהכיכתבדאתילאפוקימצלי[.

סק"ד( ,דלא נתפרש מי הם החולקים ומאי טעמייהו .וכתב ,דאפשר

ד(רש"יד"העדחצות ,סייגעשווכו'להרחיקאדםמעבירתכרתוכו'.

לומר ,דטעמייהו כדאמרינן לעיל )עמוד א'( ,דכיון דאפשר למילף

כתב הקרן אורה ,דמשמע דעיקר הסייג הוי שלא יבא לאוכלו אחר

שפיכתשירייםמקלוחומרמחיצונים,וכתבןהכתובבהדיא,הויכשנה

שנעשה נותר .וכתב ,דלכאורה לא משמע הכי ,מהא דלא עשו סייג

עליוהכתובלעכב,ולאסביראליההאדדרשינןלעיל)עמודא'(,שלמו

לנאכלים לשני ימים ,וכמו שכתבו התוס' לקמן )נז (:ד"ה להרחיק,

כלהכפרותכולן,ונתקןהכתוב.

משום דליכא למיגזר ,כיון דשקיעת החמה מינכר ,אבל בלילה לא



מינכר ,והיינו משום דהגזירה שלא יבא לידי נותר ,אבל אם הסייג

דףנגע"א

משוםשמאיבאלאכולנותראחרעמודהשחר,האודאיגםבזהמינכר

א(מתני' ,ונאכלים לפנים מן הקלעים .ביאר התפארת ישראל )זבחים

ביןלילהליום,ולמההוצרכנולסייג.

פ"ה מ"ג( ,דהא דנקט לישנא ד"לפנים מן הקלעים" ,ולא תוך העזרה.

ה(רש"י ד"ה אמה אילך ,נותן בתוך אמה של מקצוע לאיזה רוח

משוםדאתילמימרדנאכליןבכלמקוםשהואתוךהיקףהקלעים,ואף

שירצה .כתב הזבח תודה ,דלכאורה משמע ,דיכול ליתן בדופן אחד

שאינועזרהממש,כגוןלשכותאוהיכל,מהשאיןכןבשחיטתשלמים

בשתי קצותיו .והקשה ,דהא גם בחטאת דניתן בקרנות המזבח כתיב

לקמן)נה,(.דנקטלישנאד"בכלמקוםבעזרה",היינודוקאבעזרהולא

"סביב",והיינודבעינןשיהיהמקיףהדםמכלהרוחות,דלאגרעממאי

בהיכל ,ולא בלשכות שבחוץ ואף שפתוחות לקודש) .ועיין לקמן נה.

דקיימאלןבעולהשצריךלזרוקעלזויתהמזבחכדישיהיהמקיףבשתי

אותו(.

הקצוותעלידיזריקהאחת,ואםכן,אםיתןהדםבקירהמזרחיבזוית

ב(רש"י ד"ה לזכרי כהונה ,דכתיב הכהן המחטא אותה וכו' .הקשה

הסמוכהלדרוםוכןבזויתהסמוכהלצפון,וכךיעשהגםבקירמערב,

הצאן קדשים ,אמאי לא הביא רש"י הא דכתיב למטה בהאי קרא

לא יתקיים הא דכתיב "סביב" .וכתב ,דאולי יש לומר ,דבאופן שנותן

בהדיא" ,כל זכר בכהנים יאכל אותה" .עוד הקשה ,דברש"י בפירוש

הזריקה הראשונה של דרומית מזרחית בדופן מזרחי באמה הסמוכה

התורה )ויקרא פ"ו יט( פירש ,ד"והמחטא אותה" אתי למעוטי כהן

לזוית הדרומי ,בעי למיתב הזריקה השניה דוקא בדופן הצפוני באמה

שהיה טמא בשעת זריקת דמים שאינו חולק בבשר .ותירץ ,דכוונת

הסמוכהלזויתהמזרחי].וכןמוכחבתוס'לקמן)נז(.בד"הלמהלי[.

רש"י ,דהא דקתני בחטאות ואשמות דנאכלים לזכרי כהונה ,היינו

ו(רש"יד"הומרסבר,כיוןדקראלאואקרנותממשקפיד.ביארהטהרת

לעיכובא ,ובעינן בקדשים שינה הכתוב לעכב .וליכא למימר דשנה

הקודש ,דלאקפידעלאותואמהעלאמהשבראשהמזבחדמקריקרן,

הכתוב,בהאדכתבגביחטאתגופה"כלזכרבכהנים",וכתבנמיבויקח

אבל ודאי דצריכה המתנה להיות דוקא בזוית המזבח ,ורבי לא חידש

קורח גבי חטאת .משום דאפשר לומר ,דבויקח קורח כתיב "כל זכר"

אלא שגם הזוית הוי בכלל הקרנות ,ולאו אקרנות ממש קפיד קרא,

משוםמנחהואשםדכתיביבהאיפרשה,ולאומשוםעיכובאדחטאת.

ופשיטאדקרנותממשהויבכלל.ולגירסתהספרים,דגרסידקפידקרא,

ולכך כתב רש"י ,דבחטאת גופה שנה הכתוב לעכב ,ד"הכהן המחטא

צריך לפרש דהא דכתיב בקרא "קרנות" קאיאזוית ,ועיין מהשהקשה

אותה" נמי אתי לאפוקי נשים שאינם ראוים לחיטוי כמו כהן שהיה

לגירסאזו.

טמא ,ואם כן ,על כרחך הא דכתיב "כל זכר בכהנים" גבי חטאת הוי

ז(רש"יד"הכנגדחודה,רביהיאדמכשרלמטהמןהקרןלהכיתנאלה

לעיכובא .ואשם ומנחה דילפינן למצוה בויקח קורח ,ילפינן עיכובא

בחודה.כתבהקרןאורה ,דמשמעמדבריו,דבקרןעצמולאבעינןחודה

מהקישא מחטאת .והעולת שלמה דחה תירוצו ,משום דהיאך אפשר

אפילו לכתחילה ,והא דבעינן חודה היינו דוקא למטה מן הקרנות.

למילף עיכובא מהא דכתיב באכילת קדשים ,הא לאו עבודה היא

וכתב ,דמדברי הרמב"ם )פ"ה ממעשה הקרבנות ה"ז( משמע ,דמצוה

דמעכבא ,דהא אף אם לא יאכלו ,הבעלים מתכפרים .והא דכתיב

בחודה בכל מקום ואף בקרן עצמו ,מהא דכתב ,ומחטא ויורד כנגד

"ואכלו אותם אשר כופר" ,היינו דבעינן בשר הראוי לאכילה בשעת

חודהשלקרן,ולאהזכירחילוקביןהקרןעצמולמזבח.והכסףמשנה

כפרה,אבלאיחזילאכילה,אףדלאאכלימתכפרין.ומשוםהכיתירץ,

)שם(כתב,דהרמב"םפסקכרב,דנותןבחודהשלקרן,ופסקנמי כהך

על פי הא דאיתא בשבת )קנו ,(.דרבי יהודה מתיר למול אנדרוגינוס

מאן דאמר דאם נתן סמוך לקרן אמה מכאן או אמה מכאן נתכפר.

בשבת ,ומשום דכתיב "המול לכם כל זכר" ,דהיינו ד"כל זכר" ריבוי,

וביאר ,דכיון דלרבי אלעזר ברבי שמעון לא בעינן חודה של קרן,כתב





ח

מסכת זבחים דף נג



כו טבת התשע"א

דרבי מכשיר באמה אילך ואמה אילך ,כדי שלא להגדיל מחלוקתם

יג(גמ',כמיןגמא,ביארהזבחתודה,דהכאלאסגיבמהשיתןרחוקמן

ביותר.

הזוית בתוך שיעור אמה .ודלא דמי להא דאמרינן לעיל )עמוד א'(,

ח(גמ',קסברהאיתנאכוליהמזבחבצפוןקאיויסודדרומיפתחאהל

דלעניןחטאתאםנותןכנגדחודה,ולאבקרןגופא,דמצילהזותבתוך

מועד .הקשההקרןאורה ,דמכלמקוםלאשמעינןדיסודדרומידוקא,

שיעור אמה ,דהתם כיון דרשות קרנות תופסת עד ארבע ,חשיב כל

דיסוד מערבי ודאי פתח אהל מועד הוא .וכתב ,דצריך לומר ,דבדמים

הארבעאמותשלמעלהמןהחוטבזויתהמזבחשכנגדהקרןשלמעלה,

החיצוניםמסתברדהוייסודדרומיבסמוךלו,וילפינןפנימיםמחיצונים

כאילוהויקרןממש,ובקרןפשיטאדנחשבכלהאמהשלהקרןלקרן,

דהוי יסוד דרומי דהוי פתח אהל מועד וגם סמוך ,כיון דכוליה מזבח

מה שאין כן בעולה ,דלמטה מן החוט אינו בכלל קרן אלא שם מזבח

בצפוןקאי.

סתםהואדאיכאעליה,והאדזורקיןבכהאיגוונא,היינוכדישיתקיים
"סביב".

דףנגע"ב

יד(רש"יד"הונאמרלהלןסביב,בחטאתהמילואיןבצואתאהרן.כתב

ט(תוס'ד"ההעולה,תימהדלאתנישפיכתשירייםבעולהוכו'.ותירץ

המצפהאיתן,דבתורתכהנים )מז,יא(מוכחדלאיליףלהמסביבדגבי

בפירוש הראב"ד בתמיד )לא ,(:דאילו פרים ושעירים לא היו משונים

חטאת המילואין ,אלא יליף לה מסביב דכתיב גבי חטאת דפר ושעיר

בשפיכתם מחטאת הציבור והיחיד ,לא היה צריך לפרש בחטאת

של יום הכיפורים בפרשת אחרי מות .וכתב ,דלפי זה יש ליישב הא

הציבור והיחיד ,היכן היה שופך שיירי הדם ,דכיון דתנא בחדא ,הוא

דהקשוהתוס'בד"המהלהלןפיסוק,דכיהיכידדרשינןלעיל)י(:אותה

הדין בכולהו ,דכל הקדשים טעונין שפיכה בשיירי הדם חוץ מבכור

דמהלמעלהולאאחרתדמהלמעלה,הכינמינימאאותהבפיסוקולא

ומעשר ופסח שהיה שופך שפיכה אחת ,ומשום דפרים ושעירים

אחרת.דלאקשיאאלאלפירושרש"ידילפינןמחטאתהמילואים,דהוי

הנשרפין ,שיירי דמיהן נשפכין על יסוד מערבי ,הוצרך לפרש בחטאת

חטאת חיצונה ובהא כתיב מיעוטא ד"אותה" ,אבל לפי מה ,דיליף

הצבור והיחיד דשופךשיירי הדם על יסוד דרומי ,ותנא חטאתהצבור

בתורת כהנים מחטאת דיום הכיפורים לא קשיא ,כיון דהוו פנימיים,

והיחיד,והואהדיןלכולהו.והקשההמלאכתשלמה )זבחיםפ"המ"ד(,

ומיעוטא ד"אותה" כתיב גבי חיצונה ,ואין למעט מהך דלא נגמר

דאמאיקתניבכולהודדמןטעוןשתימתנות,דהכינמיהוהליהלמיתני

לאחרת דחטאות הפנימיים .והמרומי שדה כתב ,דרש"י הוכרח לפרש

בעולה והוא הדין לכולהו .לכך כתב ,דהא דלא נקט שירי הדם ,אלא

דילפינןממילואיםולאמיוםהכיפורים,כיוןדאייריהכאדוקאבעולת

גבי פרים ושעירים הנשרפין וחטאות ,משום דכתיב בהו קרא שטעונין

יחיד,דאילאאייריבעולתיחיד,האתנןבהדיאבתמידכשמואל.

שפיכתשירייםליסוד,אבלאחרינינפקאמרבויא.

טו(תוס' ד"ה מה להלן ,תימה כי היכי וכו' .הקשה השפת אמת ,כיון

י(בא"ד ,ופי' הר' משה וכו' וזימנין דלית בה שיריים .וכן מוכח נמי

דאיכא גזירה שוה ,שפיר יש לדמות לפיסוק מתנות ,כיון דאותה

ברש"י לעיל )נא (.ד"ה אל יסוד דכתב ,שפיכת שיריים אל היסוד אם

איצטריך למעט שלא יהיה למעלה ,ואהני קרא ואהני גזירה שוה.

נשאר בכליכלוםכשזורקממנושתיזריקותלשתיקרנות.וכןכתבנמי

והפניםמאירותביאר,דכוונתהתוס',דאםכן,נימאאיפכאגזירהשוה

רש"ילעיל)לז(.בד"המנין,שטעוניןמתןדםליסודאםנשאר מןהדם

דסביבאתילמימרדיתןלמעלה,ואותהלמעטפיסוק.ועייןבשפתאמת

בכלי לאחר שזרק שתי מתנות .וכתב השפת אמת ,דמלשון הרמב"ם

שדחהביאורזה.ולכךכתב,דעלכרחךכוונתהתוס',דכיוןדמכלמקום

)פ"הממעשההקרבנותה"ו(לאמשמעהכי.

כתיב"אותה"נמעטנמישלאיהיהפיסוק.

יא(תוס' ד"ה משום דלא ,תימה וכו' הוה ליה למימר גבי זבחי שלמי

טז(גמ' ,לפי שלא היתה בחלקו של טורף .התוס' לעיל )נא (:בד"ה תן

ציבור .תירץ הצאן קדשים ,דלא איצטריך גבי זבחי שלמי צבור ,כיון

לה,בסוה"ד ,הקשולמאןדאמרירושליםלאנתחלקהדפליגאברייתא

דכבר שמעינן בעולה .והחק נתן תירץ ,דלא איצטריך ,כיון דתנינהו

דרצועה.וכתבהחזוןאיש)אורחחייםסימןקכוסק"ח(,דלכוליעלמא

בהדיאשמותדכתיבבהובהדיאקדשיקדשים,מהשאיןכןעולהדתני

מתחילה נתחלקה ,שהרי בשעת חלוקה לא ידעו עדיין המקוםשיבחר

להלחודא.

ה'.אלאדמאןדאמרלאנתחלקה,סביראליהנמידהווינחלתםבקנין

יב(גמ' ,רב אמר נותן וחוזר ונותן .הרמב"ם )פ"ה ממעשה הקרבנות

הגוף ,אלא דלכל ישראל ניתנה זכות שימוש בבואם לירושלים ,ומאן

ה"ו( פסק כשמואל ,ותמה עליו הכסף משנה )שם( ,דהא הלכה כרב

דאמרנתחלקה,סביראליה,דלאניתנהזכותשימושלכלישראל.

באיסורי .ותירץ השפת אמת ,דמלשון הברייתא גופא משמע ד"שתי

יז(גמ',והיהבנימיןהצדיקמצטערעליהלנוטלה.הקשההבןיהוידע,

מתנותשהןארבע"הויכמיןגאם,דהאבדרביישמעאללאנקיטשתי

דמאחר שידע בנימין הצדיק שאותה רצועה היתה מחלקו של יהודה,

מתנות ,ואם כן ,מתניתין דתני שתי מתנות משמע כשמואל .וכתב,

היאך משתוקק לנוטלה ,וכי עולם של הפקר הוה לחטוף דבר שאינו

דלפי זה יש לומר ,דהא דקאמר כתנאי ,היינו דנחלקו בגוף הדין ,אבל

שלו .ועוד ,אמאי קיבל שכר על השתוקקותו זו .ותירץ ,על פי הא

מתניתיןאתיאכתנאקמאודלאכרביישמעאל.

דאמרינן לקמן )נד ,(:דמעיקרא סבור לבנות בית המקדש בחלק בנימין





ט

מסכת זבחים דף נג – דף נד



כו טבת – כז טבת התשע"א

בעיןעיטםשהואמקוםגבוהביותר,ואחרכךהסכימולבנותבירושלים

יישבואףלדברירש"י,דלדידיהנמיקשיא,דאיחשיבההבליטהכמזבח

שהיאלמטהמעיןעיטם,דכתיב"וביןכתיפיושכן",ואםכן,אתישפיר

לענין מליקה ,ליחשיב נמי כיסוד לשאר דמים ,ועל זה תירצו דלא

דבנימין לא היה רוצה ליטול אותה הרצועה שהיא חלק יהודה ,אלא

חיישינן,כיוןדהמליקהצריךלעשותלמעלה.

רצהליטולולסלקאותהמקדושתהמזבח,שלאיהיהבנויבאותומקום,

ו(בא"ד,ומיהוקשהדאםכןהיכיממעטהכאעולהוכו'.ביארהשפת

כיוןשנשתוקקשיבנה ביתהמקדשבעיןעיטם,ואזיהיהמקוםהמזבח

אמת ,דכיון דרק משום גזירה בעלמא אין מכשירין האי קרן ,אם כן,

רחוק מחלק יהודה הרבה ולא יגיע לאותה רצועה ,ולכך זכה ונעשה

היכי קאמר לעיל לבטל הגזירה שוה לענין הקרנות ,משום דבדרומית

אושפזיכןלשכינה,דהיינושביתהמקדשנעשהקבועבחלקוביןבבית

איןלוקרן,האמדאורייתאשפירחשיבקרן.

שניוביןבביתשלישישיבנהבמהרהבימינואמן.

ז(בא"ד,האחשיביסודלעניןדמיםהעליונים.הקשההפניםמאירות,
הא בעולת בהמה קיימינן הכא דהיתה למטה מחוט הסיקרא .ותירץ

דףנדע"א

המראהכהן,דהאדלאחשיביסודלעניןדמיםהתחתונים,היינומשום

א(גמ' ,לפיכך זכה וכו' ונעשה אושפזיכן .הקשה המהרש"א )חידושי

גזירהדיתןלמטהמאותובליטה,אבלמדאורייתאאיחשיבלהאייסוד,

אגדות( ,דמהא דאמר דהיה מצטער וכו' ,משמע דידע בנבואה שיהיה

חשיב נמי יסוד לענין התחתונים ,ואם כן ,איך יעקרו רבנן דמים

כלהמקדשבחלקוחוץמאותהאמה,ואםכן,היכיקאמרדזכהמחמת

הנלמדיםבגזירהשוהדבעיד'מתנותעלארבעקרנות.

צער זה ליעשות אושפזיכן להקדוש ברוך הוא .ותירץ ,על פי הא

ח(גמ',אוכלבדרוםאמהאחת.ביארהחזוןאיש)זבחיםסימןטזסק"ג(,

דאמרינןבסוטה)לז,(.דמשוםשירדשבטושלבנימיןתחילהליםלפיכך

דהוי ב' אמות בדרום ,דהוי אמה אחת כנגד המזבח ,מלבד האמה

זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפזיכן .והעיון יעקב )עין יעקב( ,תירץ,

שהיאכנגדעובייסודמערבי,וכןבמזרח.וכתב,דאיןלומר,דלאהיה

דאושפזיכןמשמעבקביעות,דהיינובכלההשראותבשילהבנובוגבעון

בדרום רק אמה אחת כנגד עובי יסוד מערבי ,דאם כן ,לר' ישמעאל

ובביתעולמיםולימותהמשיחובעולםהבא.

לעיל)נג(.דסביראליה,דפוסקונותןעלהמזבחעלקירדרומי,והאלא

ב(תוס'ד"הואיאמרת,בתוה"ד,ונראהוכו'שייריהדםמדלאמדקדק

היהכנגדהיסוד,ואפילולרבנןדאיןפוסק,מכלמקום,האבעינןשיהיה

בקונטרס .הקשה החק נתן ,אמאי לא דייק מלישנא דמקשה גופיה,

היסודמב'רוחות.

דקאמר ואי אמרת לא היה לה יסוד באוירא בעלמא הוא דקא עביד.
ותירץ ,דהוה מצי לפירושי דהכי קאמר ,ואי אמרת לא היה לה יסוד,

דףנדע"ב

אם כן ,באוירא בעלמא הוא דקא עביד שפיכת שיריים ,והיכי קתני

ט(תוס' ד"ה אבנים שלימות ,תימה דהוה ליה לאקשויי לא תניף וכו'.

שיירי הדם היה שופך ליסוד ,אבל מדברי רש"י דמפרש דהקושיא

הקשה המראה כהן ,דאי מ"לא תניף" ,הוה אמינא דעבדינן על ידי

מהזאהגופה,שהיהממצהדמהעלקירהמזבח,ואילאהיהלהיסוד,

שמיר ,אבל מ"אבנים שלימות" מקשינן שפיר ,דשמיר לא היה מחתך

נמצא כשמולק הדם נופל לארץ לאיבוד ,ואם כן ,מוכח דלא גריס

באופןשהיושלימותכדישלאתחגורבצפורן.

בברייתא"שייריהדם".

י(תוס'ד"הומלאו,בסוה"ד,ותימהלפירושושלאהיוהמתנותלמעלה

ג(בא"ד,וקשהדאםכןהוהליהלאקשוייממתני'וכו'.כתבהחקנתן,

וכו'.כתבהצאןקדשים,דישליישב,דכוונתרש"ידאםיפולמזריקהעל

דהתוס' משמע להו דמקשינן מברייתא ולא ממתניתין ,מהא דלא תני

הקרנות ,יבלע לתוכו .וכן דקדק מלשונו ,דכתב בד"ה קרנות" ,שיפול

בה",באלולקרןדרומיתמזרחית"כדתנןבמתניתין,ולכךמקשי.וכתב,

דם",ולאנקט"כשיזרוקדםהחטאתיבלעלתוכו".

דבאמתהוימתניתיןולאברייתא,אלאדהמקשהמייתיבקיצור.

יא(גמ' ,לא הוה ידע דוכתיה היכא .הקשה הנתיבות הקודש ,דהא

ד(בא"ד,ומיהוקשהדאיחשיביסודלעניןשארדמיםנמייחשביסוד.

בבניןהמקדשהכלכתובבכתב,מקראד"מידה'עליהשכיל",ואםכן,

ביארהחקנתן,דבשלמאאילאגריסשייריהדםהיהשופךליסוד,הוה

כיון דכל הבנין הוה בכתב מיד ה' ,גם עצם מקום הבנין היה מיד ה',

מצילמימרדאותהבליטהאיקריקירמזבחאבליסודלאאיקרי,וכמו

דמהגרעמקוםהבניןמעצםהבנין.

שכתברש"יבד"האימר,כיוןשאינומיוסדבארץ.אבלאיגריסשיירי

יב(גמ' ,ניתתי ביה קליל וכו' .ופירש רש"י בד"ה ניתתי ,נעשה אותו

הדם,אםכן,קרילאותהבליטהיסוד,ואמאילאחשיבנמילעניןשאר

נמוךמעטוכו' .כתבהמהרש"א)חידושיאגדות(,דאףדעיןעיטםגבוה

דמים.

יותר מבית המקדש ,מכל מקום ,שפיר נאמר "וקמת ועלית" לבית

ה(בא"ד ,אבל דמים העליונים לעולם הן למעלה מן הבליטה .הקשה

המקדשמכלשעריך,דלאנחשבעיןעיטםלהיותעירושער,דלאהיה

העולתשלמה,האדמיםהעליוניםדבעויסודהיינושייריעולתהעוף,

מופלג מבית המקדש כי אם כ"ג אמות .ובתוס' בסנהדרין )פז (.ד"ה

והשירייםהריצריךליתןלמטהעלהיסוד,ואםכן,ישלחושדיתןתחת

שבית המקדש כתבו ,דחשיב דבית המקדש חשיב גבוה ,כיון דכותליו

היסוד.ותירץ,דודאיאיןלחושלשירייםכיוןדלאמעכבי,אלאדהתוס'

גבהומעיןעיטםדהאגובהןהיהמאהאמה.





י

מסכת זבחים דף נד– דף נה



כז טבת – כח טבת התשע"א

יג(רש"י ד"ה ואיכא דאמרי ,סנהדרין בחלקו של יהודה כדכתיב

ג(בא"ד ,שם .כתב החק נתן ,דהוא הדין דהוה מצי למימר דסבירא

ומחוקק מבין רגליו .ובמצפה איתן כתב ,דעוד יש להוכיח מדאיתא

ליה,כדאמרינןלעיל)מט(.דילפינןעיכובאבעולהמהאדכתיב"במקום

בילקוט )פר' חוקת( ,דכתיב "ומבמות הגיא אשר בשדה מואב" דדריש

העולה",דהיינוהעולהבמקומהתהא.

עלסנהדריןשיושביםבלשכתהגזיתבתחוםרותהמואביה.

ד(תוס'ד"האלאהקישאקמא,וכיתימאלעניןפיסוקמתנותוכו'כיון

יד(גמ',באהלביתיאםאתןשנתלעיני.הקשההשיטהמקובצת,היאך

דאיתקש נמי לעולה אין לנו לשנות מעולה .ביאר החק נתן ,דהיינו,

נדר כן ,הא אמרינן בנדרים )טו ,(.הנודר שלא לישן שלשה ימים מכין

דלמאהוקשלחטאתלעניןפיסוקמתנות,דשתיםשהןארבעשלשלמי

אותו וישן לאלתר .ותירץ ,דקאי א"אהל ביתי" ,דהיינו אם אתן שנת

ציבורלאהויכשלעולהדהווכמיןגאםלתנאקמא,אלאבהאאףתנא

לעיני באהל ביתי ,אבל לא נדר שלא לישן כלל .ובספורנו בתהילים

קמאמודהשהןבפיסוק,דנותןוחוזרונותןוכדאמררביישמעאללעיל

)קלב,ג(פירש,דאתןשנתלעינילמנוחהותענוגכמנהגהמלכים,והיינו

)נג(:גביעולה.ואההתירצו,דכיוןדאיתקשנמילעולהאיןלנולשנות

האדכתיב"אתןלעיני"דנדרשלאיתןלהםשינה,אלאמהשיכרחעל

ממנה ,וכי היכי דלתנא קמא בעולה נותן כמין גאם ,הכי נמי בזבחי

פיטבעו.

שלמיציבור.

טו(גמ' ,יער זה בנימין שנאמר זאב יטרף .ביאר המהרש"א )חידושי

ה(בא"ד ,שם .הקשה בחידושי הגרע"א ,דלמר זוטרא דסבירא ליה

אגדות(,כיוןדשדהיער,הוימשללזאבשהואדרביערולפעמיםהוא

דאזלינןבתרמלמד,ולאאיפשטליהלעיל)נ,(.אםדברהלמדבגזירה

באבשדהלמצואשםלטרוףטרףמהבהמות,לכךאיןלומרדהוירמז

שוהחוזרומלמדבהיקש,מנאליהלר'ישמעאלפיסוקמתנותבשלמי

ליהודה שנמשל לאריה ,כיון דאריה דורס גם חיות יער ואינו יוצא

ציבור ,הא בעולה גופה לא יליף אלא מגזירה שוה דחטאת ,והא אינו

לשדה.

חוזר ומלמד בהיקש .ותירץ ,דאיכא למימר דיליף בהיקש מחטאת נמי
לפיסוק דמים .והא דלא אמרינן בסוגיין דהוקש להכי ,משום דאיירי

דףנהע"א

הכאלמאןדאזילבתרלמד,וסביראליהדדברהלמדבגזירהשוהחוזר

א(גמ' ,אמר ליה רבא וכי חטאת מהיכן למדה וכו' .הרמב"ם )פ"ה

ומלמדבהיקש,ואםכןידעינןפיסוקמתנותמהקישאדעולה,אומשום

ממעשה הקרבנות ה"ג( כתב ,דזבחי שלמי ציבור הוקשו לחטאת

דסביראלןכתנאקמאדליתליהפיסוקמתנותכלל.והקרןאורהכתב,

שנאמר ועשיתם וכו' לפיכך הן קדשי קדשים כחטאת ונשחטין במקום

דרבי ישמעאל לא בעי למילף פיסוק מתנות מחטאת ועולה ,דלענין

שחיטתה .והקשה הכסף משנה )שם( ,אמאי נקט הרמב"ם הקישא

מתנות לא יצאו מכלל שלמים ,דהא לא איצטריך הקישא אלא ליתן

דחטאת ,דדחינן ליה ,משום דבר הלמד בהיקש ,ולא מייתי הקישא

עליהןדיןקדשיקדשיםלישחטבצפוןוליאכללזכריכהונה.

דעולה .וכתב דיש לדחוק ,דהשתא דילפינן מהקישא דעולה ,איכא

ו(מתני' ,התודה וכו' שחיטתן בכל מקום בעזרה ,הקשה התוס' יו"ט

למיגמר נמי מהקישא דחטאת ,וכיון דעיקר שם "קדש קדשים" כתיב

אמאישינהמלישנאדלעיל)נג(:לעניןאכילהבאשם,ונאכליןלפניםמן

בחטאת ,נקט הקישא דחטאת .עוד תירץ ,דהא דמייתינן מרב מרי,

הקלעים .ותירץ השפת אמת ,דאתי לאשמועינן דשחיטה כשרה בכל

משום דסלקא דעתין דחטאת למדה מעולה בהיקש ,אבל לפי האמת,

מקום בעזרה אפילו אחורי הכפורת ,כדאמרינן בגמ' דלול היה שם,

לאלמדהבהיקשאלאהוהכמאןדכתיבצפוןבחטאתלהדיא,דהכתוב

ובקלעים דמשכן אפשר לא היה לול ,אבל לאכילה לא בעי לול

פירש"במקוםאשרתשחטהעולהתשחטהחטאת".והלחםמשנה)שם(

כדמסקינןבגמ'דלאכילהאיןצריךפתחאוהלמועד).ותמהעלהתוס'

תירץ ,על פי מה דשנינן לקמן )נז ,(:ואי בעית אימא חוץ מפנים בחד

בשבועות )יז(:ד"הואיןשכתבונגדמסקנתהגמ'( .והרש"שנמיתירץ,

זימנאגמר.וכמושפירששםרש"יבד"הואיבעיתאימא,דאיידידניתן

דשינה משום דלעניןאכילהלאבעינן "לפני אהל מועד" ,וכשר אפילו

היקש לדרוש בדברים המפורשים בפנים כגון למטה בפר וכו' נדרוש

בצידי צדדין ,וכדמסקינן לקמן )נו ,(.מה שאין כןלענין שחיטהשפסול

ונלמד בבת אחת אף הלמד בפנים בהיקש .ואם כן ,הכא נמי ,כיון

בצידי צדדין ,כמבואר לקמן )עמוד ב'( ,וכמו שפירש רש"י בד"ה וחד

דילפינן נמי בהיקש מחטאת לדברים המפורשים ,ילפינן נמי לדברים

לפסול ,כגון לשכות .ונקט "עזרה" דמשמעותה מקום גלוי ,למעוטי

הבאיםבהיקש.

לשכות).ועייןלעילנג.אותא(.

ב(תוס' ד"ה מה עולה ,בסוה"ד ,אם לא נאמר דסבירא ליה רב פפא.

ז(מתני' ,נאכל לכהנים לנשיהם ולבניהם .כתב השפת אמת ,דסלקא

הקשההצאןקדשים,לפיזה,מאיפריךאלאהקישאקמאלמאיאתי,

דעתךדאכילתקדשיםדהויעבודה,אינונאכללקטניםשאינםראויים

הא דלמא לית ליה דרב פפא ,והקישא קמא אתי לאקושי לחטאת

לעבודה,קאמשמעלן.וצייןלדברירש"ילקמן )צט(.ד"הקטן,שכתב,

דילפינןמיניהעיכובא,דעיכובאבחטאתבהדיאכתיב.ותירץ,דלאוגמ'

דקטן אף שפסול לעבודה דנפקא לן "מאיש מזרעך לדורותם") ,חולין

קאפריךהקישאקמאלמאיאתי,אלארבאגופאקאמרלה.ועלכרחך

כד(:ובקדשיםאוכל,דאמרינןבמנחות)עו("אישכאחיואישחולקואין

דסביראליהדילפינןעיכובאמעולהואיתליהדר'פפא.

קטןחולק"ומדמעיטליהמחלוקה,מכללדאכיל,ועוד"כלזכר"כתיב.





יא

מסכת זבחים דף נה



כח טבת התשע"א
ח(גמ',ואתחזההתנופהוגו'תאכלובמקוםטהורוכו'.הקשההמצפה

הא היא גופה מיבעיה .ולכך פירשו ,דאינו נעשה אלא בפתח פתוח,

איתן,האהאיקראכתיבגביחזהושוקשלשלמיציבורשהקריבוהעם

דהיינו עיקר הוילון לצורך פתיחת הפתח ניתקן ,להיות שם בשעת

באותו יום של שמיני למילואים ,ואם כן ,היכי יליף מיניה לחזה ושוק

שחיטה לצניעות משום שהפתח צריך שיהיה פתוח ,דאילו לאחר

שלשלמידורות,האדורותמשעהלאילפינן.ותירץ,דעלכרחךקרא

שחיטהאינהצריכהוילון,כיוןדיכוליןלהגיףהדלתות.

איירי נמי בחזה ושוק דשלמי נחשון שהקריבו באותו היום ,ושלמי

יג(גמ' ,גובהה מאי .ברמב"ם )פ"ה ממעשה הקרבנות( השמיט האי

נחשוןלאמיקרוקדשישעה,דהריגםלדורותהיחידמביאשלמינדבה.

דינא.וביארהשפתאמת,כיוןדבעיאזותמוהה,דהאאיןשוםגובהה

ט(גמ' ,ר' אליעזר אומר וכו' ומה קדשים קלים שהוכשרו בכל רוחות

אצלהפתחדאיןמוסיפיןעלהבניןבבניןקבע.ולכךכתב,דכלהבעיא

וכו' .ביאר הרש"ש ,דמה קדשים קלים שמקומן מרווח ,ואף על פי כן

הוה משום דסלקא דעתך דהוי גובהה אצל הפשפשין ,ולהכי מיבעיא

אין מקומן כשר לקדשי קדשים ,קדשי קדשים דמקומן דחוק ,כיון

אמאי לא יהא חציצה ,וכיון דמסקינן דגובהה היינו גובה הפשפשין,

דנשחטיןרקבצפון,אינודיןשאיןמקומןכשרלשחיטתקדשיםקלים.

ליכא למיבעיא תו מידי ,ומשום הכי לא הזכיר הרמב"ם דין זה כיון
דליכאנפקותאכלל.

דףנהע"ב

יד(גמ' ,שם .ביאר המנחת חינוך )מצוה קמא( ,דלא מספקא לן אלא

י(רש"י ד"ה וחד להכשיר צפון ,דאיכא למימר להאי קבע צפון ולהאי

באופן שסתם את הפתח על ידי מחיצה ,אבל אי אין המחיצה אלא

שאר רוחות ,דמאי קדושתיה דצפון מדרום אלא דקביעות מקום

להסתיראתמקוםהשחיטהואינהסותמתאתהפתח,בהאלאמספקא

בעלמא .ביאר החק נתן ,דבשלמא אי קדושת צפון חמורה מקדושת

לן.ולפיזהלאקשיאקושיתתוס'בד"הגובההמאי).ועייןאותהבאה(.

דרום ,שפיר עבדינן קל וחומר ,אבל אינו כן ,אלא קדושתן שוה ,ולכך

טו(תוס'ד"הגובההמאי,תימהוכו'אםכןכנגדהמזבחיפסל.ותירץ

לאשייךלמיעבדקלוחומר.

בהגהות הגרא"מ הורוויץ ,דבעיא דגמ' היתה דוקא בגוונא שהסתימה

יא(גמ' ,וילון מאי וכו' .הקשה העולת שלמה ,דמשמע דלא איבעיא

נמצאת בחלל הפתח או סמוך לו בד' טפחים דבטיל לגביה ,אבל

ליהאלאאםפירשווילוןכנגדהפתח,והאבלאוהכיהיהנגדהפתח

במופלגממנו,דלאבטילפתיחתהפתח,ליתביהמשוםחציצה.והצאן

ההיכלפרוכת,וכדאיתאביומא)נד,(.די"גפרוכותהיובמקדש,ואחת

קדשיםתירץ,דכיוןדרחמנאאכשרכלהעזרהלשחיטתקדשיםקלים,

מהןבפתחושלהיכל.ותירץ,דאיןהכינמיכוונתהגמ'עלהפרוכת.

וכתיב בקדשים קלים "לפני אוהל מועד" ,על כרחך דכנגד המזבח נמי

יב(תוס' ד"ה הוא עצמו ,שהוילון עשוי לצניעות שלא יסתכלו בהיכל

איקרי"לפניאוהלמועד",ולאהוההפסק,כיוןדתחילתהבניןכךהיה,

בשעת שחיטה .ביאר החק נתן ,דהתוס' לא ניחא להו לפרש כמו

והא דפריך גובהה מאי,היינו תל או עץ המוטל נגד הפתח דלאשייך

שפירשרש"יבד"ההואעצמו,דאינוחשובאלאכפתחפתוח,דמניןלו,

להתם.
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