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דף נו ע"א

לגבי אכילה .ואין להקשות מהא דאיתא בפסחים )פו (.דבגגין ועליות אין

א( רש"יד"הלמעוטיהנכנס,בתוה"ד,ובשירשלפגעים.וכןכתברש"ילעיל

אוכליןקדשיקדשיםמשוםדגגיןועליותלאנתקדשו.האהכאחזינןדעלידי

)כד(.ד"ההואיל,דדודקידשבשירשלפגעים.ובשבועות )טו(:אמרינןלגבי

מה שפתוחין לקדש איכא בהו קדושה דממילא ,ומה מהני שלא נתכוונו

סדר קידוש ירושלים ,שאומר שיר של תודה ,ופירש רש"י בד"ה תנו רבנן,

לקדשהגגיןועליות.דאמנם כתב הצל"ח )שם(,דמיירידוקאבאינןפתוחים

דהיינו מזמור לתודה ,וכן אומר ארוממך ה' כי דיליתני ,ופירש רש"י בד"ה

לקדש) .א.ג (.ועוד יש לבאר דהא דבעי למימר דתוכן קודש ,היינו משום

ארוממך,דהואמזמורשירחנוכתהביתלכךהיואומריםאותו,וכןאומרים

דמעיקראנתכוונולקדשאתכלהבתיםשיפתחולתוךהעזרהויהיוטפלים

רו
שא ְמ ֹ
ָ
שיר של פגעים ,דהיינו יושב בסתר ,ופירש רש"י בד"ה ושיר ,לפי

לעזרה ,ולהכי קדיש לכל ענין .אבל למסקנא דאכילה שאני ,קדושתו לא

משה בהקמת המשכן ,דהוא מהמזמורים בספר תהלים שאמר משה )עיין

מחמת קידוש כלל ,אלא מחמת דטפל לאויר העזרה ,ובאמת בקרקע ליכא

שם(].וצריךביאור ,אמאיכאןנקטרש"ירק"שירשלפגעים",ולא"מזמור

קדושהכלל[.

לתודה"ו"ארוממךה'",ואףדהתםמייריבירושליםוהכאבמקדש,מאישנא.

ד( גמ',לאכילהשאני .הקשההחקנתן,דהאאמרינן"כגוןזהאוכליןשם",

ובפרט דמזמור "ארוממך" מענין חנוכת הבית ,כל שכן דשייך למקדש טפי

ואמרינן דאתי למיעוטי הני לשכות .ותירץ ,דהא דקאמר למעוטי לשכות,

מלירושלים .ויש לומר ,דאף דתיקנו חכמים לומר מזמורים אלו ,אין ראיה

היינו רק משום שחיטה וחיוב טומאה ,והא דנקט בדבריו אכילה ,היינו

שבדורות הראשונים כשקידשו העזרה אמרום .אלא מזמור ד"יושב בסתר"

לאורויי עיקר מקום אכילת קדשי קדשים ולא למעוטי לשכות .וכן כתב

שנאמרכברבימימשה.אףדמזמור"ארוממךה'" כתיבביהלהדיאחנוכת

הפנים מאירות] .ואין להקשות כיון דנתקדשו הלשכות לענין אכילה ,אמאי

הבית ,מכל מקום ,משכן שילה על כרחך לא נתקדש במזמור ארוממך,

נקט שיעור קפ"ז על קל"ה אמה .דבאמת עיקר הקידוש רק לשיעור זה,

שעדיין לא נאמר ,אבל שפיר יש לומר דנתקדש במזמור "יושב בסתר",

והלשכותנתקדשוממילא[.

שנאמר כבר על ידי משה) .א.ג .[(.והרמב"ם )פ"ו מבית הבחירה הי"ב ,י"ג(

ה( גמ' ,שם .המקדש דוד )סימן יד ס"ק ט( נסתפק ,היכא דנפלו מחיצות

כתב רק דאומרים מזמור ארוממך ה' ,וכתב הכסף משנה ,דהרמב"ם סבר,

המקדש ,למאן דאמר דקדושת המקדש קידשה לעתיד לבא ,ואוכלין אף

דשירשלפגעיםלאאמרואלאבימינחמיהמשוםשהיולהםשונאים.

שאין קלעים ,האם במקום לשכות אלו נמי שרי לאכול ,דיש לומר כיון

ב( גמ' ,אילימא למעוטי חלונות וכו' תנינא החלונות ועובי החומה כלפנים.

דקדושתן רק מחמת שפתוחות לקודש ,כשנפלו מחיצות לא שייך כלל ,או

הקשה הרדב"ז )בפ"ו מבית הבחירה ה"ט( ,לדברי הראב"ד בהשגות )שם(,

דילמאדכיוןשכברקדשובשעתהמחיצותלאבטלהקדושתן.

דהאדעוביהחומהכלפנים,היינודוקאכששוהראשהחומהלקרקעהעזרה,

ו( גמ',לאכילהשאני,אבללעניןטומאהלאוכו'.ובשיטהמקובצת )אותד(

נימא דאתי למעוטי חלונות ועובי החומה כשאינן שויןלקרקע .אלא מוכח,

גרסוהאאנןתנןתוכןקודש,מדרבנן,ודאורייתאלאוהתניאוכו'].כלומר,

דלעולם החלונות ועובי החומה כלפנים ,ודלא כהראב"ד .והיינו משום

דאףדאמרינןדאכילהשאני,לאניחאלןלאוקמיהאדתוכןקודשהיינורק

שהמקום שנבנה עליו הכותל קדוש .אבל הכסף משנה הביא ,דבהדיא

לעניןאכילה[.אבלהחקנתן כתב,דהשתאדמשנילאכילהשאני,איןצריך

אמרינןבפסחים )פו(.דדוקאבשויןלקרקעהעזרהנתקדשו].ואוליישלומר

לשינויא דלעיל דאיכא איסורא מדרבנן ,והא דקתני תוכן קודש ,היינו רק

דהטעםשלאנתקדשואינומשוםשאינובמקוםהמקודש,אלאמשוםדגגין

לענין אכילה .והוכיח כן מדברי הרמב"ם )בפ"ו מבית הבחירה ה"ח( שלא

ועליות לא נתקדשו ,כמבואר בפסחים )שם( ,ולהכי לא משמע דאתי

הזכיר שום איסור טומאה מדרבנן .אמנם הרדב"ז כתב ,דמדכתב הרמב"ם

למיעוטינהו) .ש.מ .[(.והתוס' בשבועות )טו (:ד"ה אמטו ,כתבו ,דבשעת

"הנכנסלשםבטומאהפטור",משמעדאסורמדרבנן.ועייןכסףמשנה)שם(.

הקידושהיומהלכיןלפניםמןהחומהולאמבחוץ],ודלאכרש"ישם)בעמוד

ז( גמ' ,שם .הקשה החזון איש )סימן טז ,ס"ק ד( ,מהא דאיתא ביומא )כה(.

א( ד"ה ואעמידה ,שהקידוש היה מבחוץ[ .וכתבו ,דהא דאמרינן דהחלונות

דלשכות הבנויות בחול ופתוחות לקדש הוו כקדש לענין איסור ישיבה

ועוביהחומהכלפנים,אףשמקוםהחומהעצמולאהוקף,דהיהמתקדשכל

בעזרה,וכןלעניןהאדבעינןפייסבמקוםקדוש,ועלכרחךדנתקדשו,ומנא

מהשהיהבליבם,דלאאפשרלילךבעניןאחר.ועוד,דמסקינןבפסחים )פו(.

לןדאיןשוחטיןשםואיןחייביםעליהןמשוםטומאה.ואמאיאיצטריךקרא

דדוקאבשוותלקרקעקדשי,ושםאפשרלהלך.

לרבות אכילה ,ולענין איסור ישיבה ופייס לא איצטריך קרא] .ומה שכתב

ג( ]גמ',והתנןתוכןקודש .למאידסליקאדעתיןהשתא,דתוכןקודשגמור,

דעלכרחךנתקדשוצריךעיון ,דאםכןאמאיקרילהובנויותבחול,וכן כתב

לכאורה צריך לבאר ,דקרי להו "בנויות בחול" ,משום דלא קידשו מקום

רש"יד"הלמעוטילהדיאדלאנתקדשו),א.ג(.ומכלמקוםקשהלאידךגיסא,

הלשכות וכדפירש רש"י בד"ה למעוטי ,וקדושתן חיילא ממילא מחמת

מנא לן דהוו כעזרה לענין פייס ואיסור ישיבה .ולכאורה יש לומר לפי מה

שפתוחות לקדש ,והוו טפלות למקום קדוש .וכן צריך לומר לפי המסקנא

שכתבהטהרתהקדשלעיל)כד(.דהעזרהנתקדשהבשתיקדושותא.קדושת

דלאכילה שאני ,דאף דלא נתקדשו בסדר קידוש ,אית בהו קדושה ממילא

רצפה,ב .קדושתאויר.והאדאוכליןבהןקדשיםהיינומחמתקדושתאויר,

א
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אבלקדושתריצפהליתבהוכיוןדלאנתקדשומחמתעצמן,ולעניןשחיטת

יהני אם היה בראש המזבח ,דבכל גווני אמר קרא דאין זורקין אלא ביום

קדשיםבעינןדוקאאוירשלריצפההמקודשת ,וכןלגביחיובטומאה,אבל

השחיטה .אבל השיטה מקובצת )באות ח( כתב בדעת רש"י ,דמיירי קרא

פייס,ואיסורעמידהתלוייןבאוירקדושלחודושפירמדמינןלאכילה[.

באופן שהעלהו מיד אחרי שקיעת החמה ,קודם עמוד השחר ,לראשו של

ח( ]רש"י ד"ה ואין שוחטין שם ,דהא בעינן לפני אוהל מועד למעוטי צדי

מזבח.ומשמעדאםהעלהוקודםהשקיעהלאמפסיל].ולפיזהאיןגדרהדין

צדדין .צריך ביאור ,דהא מפרשינן לה אף ברואה הפתח ,ומשום דלא

לזרוק דוקא ביום השחיטה ,אלא דשקיעת החמה הוי זמן לינתו כמו עמוד

נתקדשולשכותאלו[ועייןבחידושיבתרא.

השחר[.

ט( גמ' ,ולאכילה לא בעינן כנגד הפתח וכו' .ביאר הצאן קדשים דקושיית

טו( בא"ד ,ובכלדוכתאחשוביוםעדצאתהכוכביםכדאמראףעלפישאין

הגמ' ,דלפי מה דאמרינן דהא דקתני "אין שוחטין" משמע דמייריבכל ענין

ראיהלדברזכרלדברואנחנועושיםבמלאכהוכו'.ומינהילפינןבמגילה)כ(:

ואף כנגד הפתח ,כמו כן צריך לומר דהא דקתני "אוכלין שם" מיירי בכל

דמעלות השחר יממא הוא .והפנים מאירות הביא דברי הר"י בתוס' בשבת

ענין,ואףשלאכנגדהפתח].וצריךעיון,דהאדאיןשוחטיןמוקמינןאףכנגד

)לה(.ד"התרי ,דהאדביןהשמשותהויספקלילהכמבוארבסוגיאדהתם,

הפתח,משוםדאםלאכןאמאיאיצטריך,אבלמהיכיתיתידאוכליןמיירי

היינו משום דמספקא לן בכוכבים הנראים בכל זמן זה ,אי מיקרו כוכבים

אףשלאכנגדהפתח[.אבלהחקנתןכתב,דבאמתמהברייתאלאקשיאלן,

בינוניים ,וביאר דהיינו מסוף השקיעה כמבואר בהמשך דבריהם,אבל בזמן

דישלפרשדמייריכנגדהפתח,וכלהקושיאאדבריהמקשהדאמר"בשלמא

תחילתהשקיעהכלהכוכביםהנראיםהווודאיגדוליםולאבינוניים,ולהכי

אין שוחטין בעינא כנגד הפתח וליכא וכו"' ,דמוקי לברייתא שלא כנגד

הויודאייום.

הפתח ,ואפילו הכי קתני "ואוכלין שם" .ולפי זה ,הא דמשני סמי מכאן

טז( בא"ד ,ובפרקמישהיהטמא)פסחיםצד(.משמעדמשתשקעהחמהעד

אכילה,היינו ליישבדבריהמקשן,אבלאליבאדאמתאיןצריךלדחוקכך,

צאתהכוכביםארבעמיליןוחשיבליהבמדידתהיום.ובביאורהגר"א)אורח

ויש לנקוט כפשטות הברייתא דלאכילה נמי בעינן כנגד הפתח ,והא דקתני

חיים סימן רסא ,סעיף ב( כתב לדחות ,דהתם לא מיירי לגבי דין צאת

באידך ברייתא "ואוכלין שם" מיירי כנגד הפתח .והביא ,דכן מבואר בתוס'

הכוכביםשלתחילתהלילה,אלאהואזמןאחרשלצאתכלהכוכבים,שאז

בשבועות )יז(:ד"הואין אוכלין ,שכתבו,דבפרקאיזהומקומןמבוארדבעינן

נטהר האור לגמרי .ועיין שם עוד שהאריך לחלוק על שיטת רבינו תם.

שבשעתאכילה יראההפתח] .והרש"ש שם הגיה בתוס'[.אבלהביא דברי

]והתוס' מפקי מפירוש הגר"א במה שכתבו "וחשיב ליה במדידת היום",

רש"ילעיל)נה(:ד"הלאכילת,דנקטדכןהמסקנא,דלאכילהלאבעינןראית

דהיינודמשמעהתםדכלאותוזמןמיקרייום[.

הפתח.ועייןבאותיא.



י( ]גמ',והכתיבבשלואתהבשרפתחאוהלמועדושםתאכלואותו.לכאורה
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צריךביאור,איךאפשרלפרשדהאיפתחאוהלמועדהיינודוקאברואהאת

יז( גמ',ודלמאהכיקאמרוכו'איקריבדםלמחרניתאכילבשרלמחרוכו',

הפתח,האנצטוונמיבהאיקראלבשלשם,ובקראי דשמות )כט,לא(כתיב

הקשההשאגתאריה )סימןיז(,לדבריהתוס')בעמודא(ד"המנין,דפשיטא

"ובשלת את בשרו במקום קדוש" ואילו גבי אכילה כתיב שם )לב( "ואכל

דלמחראיאפשרלזרוקהדם,איךאפשרלומראיזריקדםלמחר.ואיןלתרץ

אהרןוגו'פתחאוהלמועד",ולכאורהלהכישניקראיבלישניה,דגביבישול

]כמו שתירץ הפנים מאירות[ ,דבעי השתא למימר דגזרת הכתוב מכח האי

סגי שיהיה במקום קדוש ולא בעינן לראות הפתח ,אבל גבי אכילה בעינן

קראדאפשרלזרוקאףלמחרולאנפסלהדםבלינה.דאםכןמאימשני"אם

לראותו).א.ג.[(.

כן נימא קרא ביום הקריבו יאכל זבחו למה לי" ,הא ליכא למילף דאין דם

יא( רש"י ד"ה קדשי שעה ,בתוה"ד ,קדשי דורות איתרבו כדאמר התורה

נפסלבלינהאלאמכחדכתברחמנאתרתי"הקריבו"ו"זבחו".ותירץ ,דכיון

ריבתהחצרותהרבה.הקשההשפתאמת,איךמוכחמינהדאיןצריךכנגד

דפליגילקמן )פז(.אילינהמועלתבראשהמזבח,ואםכןישלפרשדקושיית

הפתח .הא משכחת לה בלשכות נמי כנגד הפתח כדאמרינן בגמ' .ותירץ,

הגמ' למאן דאמר אין לינה מועלת בראש המזבח ,ומיירי כשלן בראש

דמכל מקום הני לשכות אין בהם קדושת פתח אוהל מועד] ,לפי מאי

המזבח.

דמסקינן דאין שוחטין שם ואין חייבים עליהם משום טומאה[ ,ולהכי אין

יח( גמ',המחשבלאורשלישיוכו'האוכללאורשלישי.הקשההחקנתן,כיון

נפקאמינהבמהשהםכנגדהפתח.

דהאבהאתליא,אמאיפליגיתריזימני.ותירץ,דחדאמכללחברתהאיתמר.

יב( גמ' ,מנין לדם שנפסל בשקיעת החמה .רש"י לעיל )כא (.ד"ה מי כיור

יט( גמ',דהאלאאינתיקלשרפה .ופירשרש"יבד"הלאאינתיק,הלכךלאו

כתב ,דהוא הדין קמצים נפסלים בבא הלילה עליהם מכח האי קרא .אבל

נותרהוא.והקשהבאביעזרי )פ"דממעשההקרבנותה"א(,האטעמאדאין

במנחות )כ(:פירשרש"יבד"הדם ,דקומץאיןקרבבלילהמשוםביוםצוותו

שורפין אור לשלישי היינו משום שאין שורפין בלילה לעולם) ,כמבואר

)ועייןשם(.וכתבהקרןאורה,דאיכאנפקאמינהלעניןאםלןבראשהמזבח,

ביבמות עב ,(:ונמצא שיש חיוב שריפה אף אור לשלישי ,אלא שאי אפשר

וכמושיתבארבאותיד.

לשרוף בלילה מסיבה צדדית .ואם כן אמאי לא מיקרי חוץ לזמנו .ותירץ,

יג( תוס'ד"הקדשישעה ,דתלאוהכתובבאהלמועדכדכתיבומפתחאוהל

דמאחר דסוף סוף לעולם אין שריפה באור לשלישי ,ממילא אין להחשיב

מועדלאתצאו.משמעדסבריכדעתהתוס'בסוכה)מג(:ד"התשבודהוצרכו

אותוחוץלזמנולעניןפיגול.

להיותבחצרממש,שהואבעזרה.אבלהתוס'ישניםביומא)ו(.ד"המביתו

כ( גמ' ,מחשבין בדמן משתשקע החמה ובבשרן ואמוריהן משיעלה עמוד

כתבו,דמקאמר"תשבו"מוכחדבמחנהלויההיו).דהאאיןישיבהבעזרה(.

השחר.כתבהקרןאורה,דאףבפסחלמאןדאמרדאינונאכלאלאעדחצות,

יד( תוס' ד"ה מנין ,בתוה"ד ,והרי עצים ולבונה לרבי שמעון דאין חייבים

לא פסלה בו מחשבה לאכלו לאחר חצות .דהא חזינן מדברי חזקיה ורבי

עליהםמשוםנותרומיפסליבלינה .הקרןאורה תירץ,דהתםמאידפטררבי

יוחנןדבסמוך,דפסולמחשבההיינודוקאכשמחשבלזמןשנעשהנותרגמור

שמעון היינו משום שאינן ראויים לאכילה ,ואין זה טעם שלא יפסלו ,אבל

להתחייבעליו,ופסחלאחרחצותלכוליעלמאאיןחייביןעליומשוםנותר,

בדםדמיעטהתורהמחיובאאףשראוילאכילה,הווהאמינאדלאפסילביה

וכדאמרינן בברכות )ט(.מועדצאתךממצריםאתהשורף,ופירש רש"י )שם(

כלל.והביאדבריהרמב"ם)בפ"דממעשההקרבנותה"א(שכתב,ואיןזורקין

בד"השם,דאיןהכונהדשורףבאותהשעה,דאיןשורפיןקדשיםביוםטוב,

דמים אלא ביום השחיטה שנאמר "ביום הקריבו את זבחו" ,ביום הזביחה

אלאדבבוקרהואנעשהנותרומתחייבשרפה.ולפי זהתמהאתוס'במנחות

תהיה הקרבה ,וכיון ששקעה החמה נפסל הדם .ומבואר ,דאיצטריך קרא

)כ (:ד"ה נפסל ,דמשמע מדבריהם דכל זמן שאסור באכילה מהני מחשבה

לעיקר הדבר שיזרק דוקא באותו היום ,ולא כתוס' .עוד כתב ,דלפי זה לא

לפסלו .אמנם בספר שיירי מנחה על התוספתא פסחים )פ"ה ה"י( כתב,

ב

מסכת זבחים דף נו – דף נז
כט טבת – א שבט התשע"א

]ואוליישלומרדאףדהוייתורא,מכלמקוםצורתהילפותאדמשוםדעולה

דלמאןדאמרפסחאינונאכלאלאעדחצותמדאורייתא,חייביןעליומשום
נותרלאחרחצות,וראייתומהאדאמרינן בפסחים )קכ"(:אלמאמחצותהוי

הוי מצי למילף מחטאת ,ייתר הכתוב בעולה לכתוב "סביב" ,לגלות שאין

ליהנותר"].אמנםהתםאיירינןלעניןטומאתידיםולכאורהישלומר,דסגי

למדיןמחטאתלמקוםאחר.וכעיןזהעייןלקמן)קז(:בגמ'",להכיכתיבקרא

להאאףשאינונותרגמוראלאפסול).א.ג.[(.

דלאאתימבינייא"ועייןנמיבאותההבאה[.

כא( מתני' ,ודמן טעון מתנה אחת ובלבד שיתן כנגד היסוד .בתוס' לקמן

ד( רש"יד"האיןמלמדין ,ואףעלגבדהכאלאובבניןאבוכו'איןמלמדין

)סד (.ד"ה מפני ,הוכיחו שאין כל הדמים טעונין מתנה בקרן בדוקא.

אפילובגזירהשווה.התוס'בפסחים )סד(:ד"האתיא הקשו,אמאילאנילף

]וראייתם מלקמן )ס (.לגבי פסח[ .והרמב"ם )בפ"ה ממעשה הקרבנות הי"ז(

בגזירהשווהאףדאיכאשניכתובים,האאיןגזירהשווהלמחצה].ומשמע

כתב ,דבניתן מתנה אחת ,נותן באיזה רוח שירצה משלש "זויות" המזבח.

לכאורהמדבריהם,דעיקרדבריהגמ' כאןאתו לתרץאמאילאילפינןבבנין

וכתב הקרן אורה לקמן )סד ,(.דמשמע דסובר דבעינן דוקא "בזוית" דהיינו

אב ,ודלא כרש"י .וצריך ביאור ,דמלשון הגמרא "אי מה להלן וכו'" משמע

בקרן,ודלאכהתוס'.

דהקושיאדוקאלמאידאמרינןדאיכאגזירהשווה.אמנםהתוס'שםהעתיקו

כב( מתני' ,ונאכלין בכל העיר ,הקשה הרש"ש ,אמאי קתני לה גבי בכור

דברי הגמ' "ונילף מעולה מה עולה שתים שהן ארבע וכו"' .ואי גרסי הכי

ומעשר,האפסחנמינאכלבכלהעיר.ותירץ,דשמארמזהתנאדהפסחאינו

ניחא ,דקושיית הגמ' דנילף מבנין אב .אמנם במסקנת התוס' שם משמע,

נאכל בשני מקומות כדתנן בפסחים )פו ,(.ולא חילקה לה מתניתין להדיא,

דאביי אתי לשנויי אף אילפותא דגזירה שווה[ .ותירצו ,דכיון דכתיב סביב

דהפסח אינו נאכל בשני מקומות ,משום שכבר תני לה במקומו במסכת

בהנהו דאיכא למילף בגזירה שווה זה מזה ,על כרחך חזינן דנתמעט דלא

פסחים,וסגיכאןברמזמועט.

נילף אף בגזירה שווה ,ודומיא דהני דאית בהו גזירה שוה] .אבל אם

כג( מתני',ואינונאכלאלאלמנויו .כתבבחידושימרןרי"זהלוי )עמודנב(,

הילפותאבאותםשניכתוביםהיינורקבבניןאב,איןלמעטמהאדלאנילף

דדין מנוייו דפסח ,אינו כדין בעל הקרבן שבכל הקרבנות ,שיכול להחשב

בגזירהשווה[.והרש"ש)שם(הוכיח כן מקידושין )לד,(:וכמושביארוהתוס'

מתכפראףשאיןלוקניןממוניבבשרהבהמה,כדחזינןבבבאקמא )יג(:ניזק

)שם(ד"הה"אאמינאנילף.והשערהמלך )בפי"במעבודהזרהה"ג(הוכיח

אוכל בשר ומתכפר מביא לחם ,אלא הכא בעינן מלבד דין בעלים לענין

מדברי התוס' בערכין )יד (:ד"ה איבעיא להו ,דהא דשני כתובים ממעטין

כפרה,שיהיהגםבעליםעלהבשרבקניןממוןשיוכללאכולממנו,והואמה

אפילו מגזירה שווה ,היינו אפילו במקום שמחמת כן לא איצטריך הגזירה

שנאמר בקרא ד"תכוסו על השה" .והוכיח כן מקידושין )מב (.דילפינן דיני

שווהלכלום].והיינודוקאכשהשניכתוביןמצולמילףזהמזהבגזירהשווה,

זכיה מהך קרא דתכוסו על השה .וביאר ,ולכך כיוון רש"י בד"ה למנוייו

וכתוס' דפסחים דלעיל[ .ועוד הוכיח מדבריהם ,דבסתם שני כתובים )דלא

"שנמנובדמילקיחתו".

מצו למילף בגזירה שווה מזה מזה( ילפינן מינייהו בגזירה שווה ,אפילו

כד( ]רש"יד"הבכלהעיר,בתוה"ד,ומדלאקבעבהומחיצהשמעמינהבכל

במקום שמחמת כן לא נמעט כלום מכח השני כתובים] .אמנם מסתימת

העיר נאכלין .והא דלא אמרינן ד"והבאתם שמה" היינו לבית המקדש

רש"ימשמע,דאףבמקוםדלאהווילפיזהמזהבגזירהשווהאלאבבניןאב,

שמביאיםלהקריבושם,משוםדישלומרדכיוןדהאיקראקאינמיאמעשר

נמי אמרינן מכח שני כתובין דלא נלמד מינייהו למקום אחר אף בגזירה

שנישהבאתורקלירושלים,הכינמיישלפרשאכולהו[.

שווה,ולאכתוס'דפסחיםדלעיל[.

כה( ]תוס'ד"הונאכלין,בתוה"ד,ותימהגדוללפירושודהאכתיבינמיהתם

ה( גמ' ,אמר לו רבי בכור מתנה לכהן וחטאת ואשם מתנה לכהן .הקשה

חטאותואשמותדבעוקלעים.לכאורהקושייתםצריכהביאור,דאיןהכינמי

הפניםמאירות,אמאילאהקשהלודנילףמתודהשיאכלליוםולילה].ולא

חטאת ואשם בעו קלעים כדילפינן לעיל )נה ,(.מכל מקום בהני דלא קבע

יוכל לדחותו דבאין על חטא[ .ותירץ ,לפי דעת התוס' לעיל )נו (:ד"ה

בהומחיצהלהחמיר,נקטינןדהוימחיצתהעיר[.

ונאכלין ,דהא דבכור נאכל בכל העיר ,לא ידעינן לה אלא מהקישא דחזה

כו( בא"ד ,אמאילאבעיבכורומעשרמחיצהכיוןדכתיבבהולפניה'כמו

ושוק דמסקינן בסמוך ,ואם כן עדיפא מיניה פריך הכא ,דנילף מחטאת

שחיטהוכו'.ובשיטה מקובצת )באותט,בסופו(תירץ,דשאנישחיטהדכתיב

ואשם ,ויהיה נאכל דוקא לפנים מן הקלעים] .כל זמן שלא ידענו ההיקש

בה"אוהלמועד",ואםכןלפניה'דקאמרהיינוהעזרה,אבלהכאלאכתיב

לחזהושוק[.

"אוהלמועד".

ו( גמ',הוסיףהכתובהויהאחרתדבכור .ופירשרש"יבד"ההוסיף בסוה"ד,



הויה אחרת כמו זו הבאה לו בהיקש .והקשה הרש"ש ,דאם כן יאכל לשני

דף נז ע"א

ימים ושני לילות ,דהא היום הראשון הנלמד בהיקש כולל גם את הלילה

א( תוס'ד"הלמהלי,סביבבעולה איצטריךוכו' .השפתאמת כתב ,דבלאו

שלאחריו].ולכאורהיש לומר,דמסתבראלדמותולהאדמצינובמקוםאחר,

הכי אין למעט מכח יתורא דעולה ,דאדרבא יש לומר דלהכי כתב רחמנא

דהיינואכילתשניימיםולילהאחד,אבלשניימיםושתילילותלאמצינו[.

בגופיה ,כדי שנוכל ללמוד ממנו לבכור ,ואי הוה יליף עולה מחטאת במה



מצינו,לאהיהיכוללחזורוללמדבהיקש.

דף נז ע"ב

ב( בא"ד ,איצטריךלכדאמרלעיליכוליזרקנוזריקהאחתוכו' .תמההשפת

ז( תוס'ד"הואיבעיתאימא,בתוה"ד ,וקשהלפירושומהאדאמרלעילוכו'.

אמת ,הא עלה גופה אנו דנים ,דנוכל ללמוד בעולה דלא סגי במתנה אחת

והתוס' ביומא )נז (.ד"ה חוץ תירצו ,דדוקא בהזאות דכולהו חד עניינא,

מחטאת ,ולכך הוי שני כתובים ,ומשום הכי לא ילפינן מינייהו לבכור .ואין

אמרינןכיוןדגמרינןמאידכתיבבגופיה,ילפינןנמילמאידלאכתיבבגופיה,

לומרדאיהוהילפינןמחטאתהיינומצריכיםארבעמתנותעלארבעקרנות,

אבלהנךלאוחדעניינאנינהו].אמנםממהשכתברש"ידאםהיינוצריכים

דהא בעולה כתיב "יסוד" ,וכדאמרינן לעיל )נג (:דמינה ידעינן שאין בעולה

ללמודלבכורתנופתחזהושוקוזמןאכילההוהילפינןתרוייהו,מוכחדסבר

ארבעמתנות.

דאףבתריעניינימהני[.

ג( בא"ד ,סביב דחטאת קאמר למה לי דארבע קרנות כתיב ביה .ובשיטה

ח( בא"ד,ורבינוחננאלפירשוכו',ואיתספריםדגרסיחוץופניםוכו'.ובתוס'

מקובצת )אותמ(ביאר,דאםאינועניןלחטאתתנהועניןלעולה,והוו שני

ישנים ביומא )נז .ונדפס בדף נח (.ד"ה חוץ כתבו ,דגירסא זו אזלא כפירוש

כתוביםבעולה.והשפתאמתתמה,האלדבריהתוס'אינועניןלשניכתובין,

הר"ח .והתוס' ביומא )נז (.ד"ה חוץ הביאו פירוש הריצב"א ,דכיון דכתיב

אלאהויסתםיתוראדלאאיצטריךכלל].ושניכתוביןהיינוכשנכתבבשני

בהדיא"וכןיעשהלאוהלמועד",וקאיעלכרחךאהזאותדבפנים,דהרילא

ענינים ובכל חד אינו מיותר מצד עצמו ,אלא משום דמצי למילף מאידך[.

היהעושהשםאלאהזאות,אםכןאנוצריכיםללמודבחדאזימנאנמימאי

ג

מסכת זבחים דף נז – דף נח
א שבט – ב שבט התשע"א
דילפינן בהיקש,דאיחאוהכילאהייתימקיים"וכןיעשה".והחקנתן כתב,

יג( תוס' ד"ה ואיבעית אימא ,בתוה"ד ,וצריך ליזהר אמצה משום דקאמר

דלכך כיוון רבינו חננאל שהביאו התוס' כאן .והצאן קדשים כתב ,דלכך

רבאוכו'.משמעותדבריהםדלרביעקיבאאפשרלאכולהמצהלאחרחצות.

כיוונו התוס'בסוה"ד,דאיתדגרסי"חוץופניםבחדזימנאגמר".אבלהפנים

וכןמצינושהרמב"םלאהזכירשצריךלאכולמצהקודםחצות,והיינומשום

מאירות כתב דכוונת הר"ח והיש ספרים ,דכיון דעיקר ההזאות דלמטה

שפסק)בפ"חמקרבןפסחהט"ו(כרביעקיבא.אבלהרא"שבפסחים)פרקי,

ודלמעלה מפורשות בפר ובשעיר ,ולא ילפינן מהקישא אלא מנין ההזאות,

סימןלח(כתב,דאפשרדאףרביעקיבאמודה,דמשוםלהרחיקמןהעברה

וכיוןדילפינןחוץמפניםלעיקרההזאותדלמעלהודלמטהדכתיביבכלחד

באיסורדאורייתא,בעינןלאכולקודםחצות).ומאידנקטרבא"לרביאלעזר

וחד,מהנילילףבחדאזימנאנמיפירושמניןההזאות.

בן עזריה" ,משום דמיירי לענין דיעבד אם אכל אחר חצות ,דדוקא לרבי

ט( גמ' ,מה להלן עד חצות אף כאן עד חצות .הקשה הצל"ח בברכות )ט,(.

אלעזר בן עזריה לא יצא(] .ומשמע שהסתפק הרא"ש אי גזרינן להרחיק מן

דהאמכתבכורותהיתהברגעחצותממש,ואםכןמהיכיתיתילמילףמינה

העבירה במצה שאמנם חיוב אכילתה מדאורייתא ,אבל אם יאכלנה אחר

סוף זמן אכילה ,דילמא אתי למימר דתחילת זמן אכילה מחצות .ותירץ,

זמנו אינו עובר אאיסור בקום ועשה ,ומשום הכי שמא לא דמי לקרבנות

דרביאלעזרבןעזריהסביראליהכדרשהדרביאליעזר בברכות )ט,(.דדריש

דגזרינן.ולדבריהגרע"אשהובאבאותי,תליאבפלוגתאדרבןגמליאלורבנן

מקראד"כבאהשמש"כבאהשמשאתהאוכל,ואםכןעלכרחךדהילפותא

בברכות)ב(.איגזרובקריאתשמע).א.ג[(.

דחצות היינו לסוף זמנו .והמעדני יו"ט בברכות )ברא"ש פרק א סימן ט ,א(

יד( בא"ד ,שם .בתוס' במגילה )כא (.ד"ה לאתויי כתבו ,דאפילו מצה של

תירץ,דהריניתןהפסחלישראלבמצריםכדישעלידיקיוםהמצוהלאיתן

אפיקומן יש להזהר לאוכלה קודם חצות .והוסיפו דמצה בזמן הזה

המשחיתלבאאלבתיהםלנגוף,ועלכרחךקיימוהמצוהקודםמכתבכורות

דאורייתא] .ומשמע דסברי כדעת רש"י והרשב"ם בפסחים )קיט (:ד"ה אין,

ולאלאחריה.ועוד,דהסבראנותנתשציוהלהםלאכלובעתאכילה,ואינה

דבמצתהאפיקומןמקיימיןחובתמצה.אמנם הרא"שבפסחים )פרקיסימן

לאחרחצות.

לד( פליג עלייהו ,ונקט דמצת האפיקומן אינה עיקר חובת המצה ,אלא

י( גמ' ,ולהרחיק מן העברה .פירש רש"י לעיל )נג (.ד"ה עד חצות להרחיקו

נאכלת"זכרלפסח".ומכלמקוםהביאשם)בסימןלח(דרבינותםהיהנזהר

מעברת כרת] .דהיינו שמא יאכלנו לאחר שיהיה נותר[ .וכן פירש רש"י

לאכול האפיקומן לפני חצות .וכן השלחן ערוך )בסימן תעז ,סעיף א( פסק

בברכות )ב (.בד"ה כדי ,שאסרום באכילה קודם זמנן כדי שלא יבא לאכלן

דיזהרלאכולהאפיקומןקודםחצות,אףדפסקדאכילתהאפיקומןאינואלא

לאחר עמוד השחר ויתחייב כרת .וכתב בתוס' הגרע"א ברכות )פ"א מ"א(,

זכר לפסח )כמו שכתב בביאור הגר"א שם(] .ויש לעיין אי טעמייהו משום

דמה שפירש רש"י כן ,ולא פירש משום שמא לא יאכל בזמנו ויעבור בלא

דאףבדרבנןמחמרינןכדעתרביאלעזרבןעזריה,אודאףלרביעקיבא,כיון

תותירו .היינו אליבא דרבן גמליאל במתניתין דברכות )שם( דקריאת שמע

דהפסחנאכלמדרבנןרקעדחצות,צריךלאכולהאפיקומןשהואזכרלפסח,

מצותהכלהלילה,ולאגזרובה,ומכלמקוםמשמעדמודהבאכילתקדשים

בזמן שהיה נאכל הפסח כתקנת חכמים .אבל מה שכתב הרא"ש מעיקרא

דגזרו.ועלכרחךהחילוק,דגזרודוקאהיכאשישחשששיעבורבקוםעשה,

דאפשר דרבי עקיבא מודה דגזרו באיסור דאורייתא ,ולא יועיל לגבי

והיינו שיאכל לאחר הזמן ,אבל משום שיעבור בשב ואל תעשה לא גזרו.

האפיקומן שאינו אלא מדרבנן לשיטת הרא"ש .ואין לומר דכוונת הרא"ש

ובתוס' אנשי שם )שם( ביאר ,דרש"י הוצרך להאי טעמא ,כדי לבאר אמאי

להאי טעמא שכתבנו דרבי עקיבא מודה שגזרו לגבי הפסח עצמו שהוא

אסרום באכילה בדיעבד אחר חצות ,מה שאין כן בקריאת שמע אף רבנן

מדאורייתא ,וממילא הוא הדין לאפיקומן שהוא זכר לפסח .דאם כן אמאי

דגזרי ,מודו דבדיעבד קוראאחרחצות ,והיינו משום דקדשים שאני דאיכא

כתב אפשר דמודה רבי עקיבא ,הא בודאי מודה לגבי פסח כמפורש

חשששמאיאכללאחרשיהיונותר.

במתניתיןלעיל)נד(:וברכות)ב,(.אלאודאידכוונתולגביאכילתמצהשל

יא( גמ',דילמאדרבנןוכו'אםכןמאיאלאעדחצות .ביארוהתוס'בפסחים

חובה).א.ג.[(.

)קכ (:ד"ה אמר ,דאם אינו אלא מדרבנן ,לא אסרום באכילה אחר חצות



פרק קדשי קדשים

בדיעבד ,אלא שעבר על דברי חכמים שאמרו לאכול לפני חצות .ולהכי
בשאר קדשים קתני נאכלין "עד חצות" ולא קתני "אין נאכלין אלא עד

דף נח ע"א

חצות" ,והכי נמי הוה ליה למיתני לגבי פסח אם אינו אלא מדרבנן .אבל

א( מתני' ,רבי יוסי אומר כאילו נשחטו בצפון וכו' .ובמכילתא )סוף פרשת

רש"י בברכות )ב (.ד"ה כדי כתב ,שאסרום באכילה לאחר חצות .וכן כתב

יתרו( פליגי תנאי בזה ,דאיכא מאן דמפרש הא דכתיב "וזבחת עליו" היינו

הרשב"םבפסחים )קכ(:ד"הרביאלעזר.וכןהוכיחהשאגתאריה )בסימןד(

כנגדו ,אבל המזבח עצמו לא הוכשר לשחיטה ,ויליף לה מדכתיב "ועשית

מדברי הרמב"ם )בפ"י ממעשה הקרבנות ה"ח( ,דכתב דכדי להרחיק את

עולותיך הבשר והדם על מזבח" ,הבשר והדם בראש המזבח ,ואין שחיטה

האדם מן העבירה אמרו חכמים שאינן נאכלים אלא עד חצות ,ומשמע,

בראשהמזבח.וכןכתברש"יבפירושהתורה)שמותכ,כא(.

דאחרחצותאיןלאכול.ולפיזהביארהשאגתאריה,דהוכחתהגמ'מדקתני

ב( מתני' ,כאילו נשחטו בצפון .עיין בחזון איש שכתב להוכיח שאף לענין

אינו נאכל אלא עד חצות ,אינה ממשמעות הלשון ,אלא מדשינה לשונו

קבלה חשיב מזבח כצפון ,מהא דלעיל )מח (.ילפינן דבעי קבלה בצפון

משארזבחים,עלכרחךמשוםדהתםמדרבנןוהכאמדאורייתא.

משחיטה ,ואי מכשרינן הכא שחיטה הוא הדין קבלה .ועיין שם

יב( תוס'ד"הלהרחיק,בתוה"ד ,דניכרהואמתישקיעתהחמהאבל בלילה

שהאריך.תוס' ד"ה קדשי קדשים ,מדאורייתא שוחטים לכתחילה וכו' שמא

אינוניכר.בתוס'הגרע"אברכות)פ"אמ"א(הקשה,דהאתינחלרבןגמליאל

תרביץגללים.בספרקדשידוד הקשה,דאםכןהוהלגמ' לפרשהאיטעמא.

דסברהתםדלאגזרובקריאתשמע,וגזרודוקאבנותרשמאלאירגיששעבר

ולכךפירש,דאףמדאורייתאאיןשוחטשםלכתחילה,כיוןדכתיב"עלירך

עלותהשחר,ולהכיבנאכליןלשניימיםאיןלחוששמאיאכללאחרהזמן,

המזבח" )וכדאמרינן בגמ' מהו דתימא בעינן על ירך וליכא קא משמע לן(,

דירגיש שעברה השקיעה .אבללדעת רבנן דגזרו אף בקריאת שמע ,ומשום

אלאדמכחקראד"וזבחתעליו"ילפינןלהכשירבדיעבד].ולדבריו,בקדשים

דחיישינןשלאיעשהלפניסוףהזמן]אףשאינהעבירהבקוםעשה[,אםכן

קלים דלא כתיב בהו ירך המזבח ,לכאורה שרי אף לכתחילה[ .וכן כתב

הכינמיבנאכליןלשניימיםניחוששמאלאיאכללפניסוףהזמן].דבפשטות

במאורות הגר"א על המשניות )פרק ט משנה ד( ,דאפשר דמדאורייתא אין

אזאיןהיכר,דעדייןלאשקעההחמה,ולאשייךחילוקהתוס'[.ותירץ,דאף

לשחוטעלהמזבחמשוםדכתיבעל"ירךהמזבח",והאדכתיב"וזבחתעליו"

קודם השקיעה יש היכר שרואה שהחמה נוטה לשקוע ,ויזדרז לאכול ,מה

)דמשמע לכתחילה( היינו כדלקמן )נט (.בזמן שהוא שלם .והמצפה איתן

שאיןכןבנאכליןבלילהאינומרגיששקרבזמןעלותהשחר.

הביא בשםהמכילתאלמעטשחיטהעלגבי המזבח ,וכיוןשלאשנההכתוב

ד

מסכת זבחים דף נח
ב שבט התשע"א
ח( גמ' ,גופא אמר רב אסי וכו' שאם שחטן בקרקע כנגדו פסולות .הקשה

אינומעכב,אבללכתחילהלא.
ג( גמ',רבייוסיאומרכולולעולהוכו' .כתבהשיטהמקובצת)אותה(,דהא

העולת שלמה ,מנא ליה לרבי יוחנן ,דסבר רבי יוסי ברבי יהודה דמזבח

דאיצטריךקראלהכשירכולולעולה,אףדבאמתסברדכוליהמזבחבצפון,

בדרוםקאי.ותירץ,דלעיל )כ(.אמררבייוסיברבייהודהאיזהוצפוןמקיר

משום דסלקא דעתך למיפסליה משום שאין זה על ירך .וכן כתב בפירוש

מזבחצפוני,דשמע,דדוקאמקירהמזבחוהלאההויצפון,אבלמקוםהמזבח

הר"ש עלתורתכהנים)דיבוראדנדבהפרשתאה,ט(.והפניםמאירות כתב,

אינובצפון.

דסלקא דעתך דגנאי למזבח שישחט עליו .ובספר מים קדושים כתב ,דהא

ט( גמ'לא צריכא דבצריה בצורי,הקשה השפתאמת ,פשיטאדבהאיגוונא

חזינןדאיצטריךלרבותשלמיםאףדכשריםבכלמקום,ואמרינןבסמוךדכיון

ליכא ביה דין צפון ,דהא מעיקרא לא היה לו דין צפון ,וכי משום שבצר

דלאדחיקליהבעזרהלאהוהמכשרינןבראשהמזבח,וחזינןדמסבראהוה

למזבחיהפךלצפון .ותירץ ,דבאמת מילתא דפשיטא הוא,אלאדרבייוחנן

אמינא דראש המזבח גרע טפי] .ואם כןקשה לביאור השיטהמקובצת מאי

אתילמימר דלא נטעה כסלקאדעתיהדרביזירא ,דרבייוסי ורבייוסיברבי

סלקא דעתין בסמוך דשלמים לא יוכשר בראש המזבח ,דהא בשלמים לא

יהודהפליגיאיכלהמזבחבצפון,דלרבייוסיברבייהודהמחצהבצפון,ואם

כתיב ירך ,כדאיתא לעיל )כו] .[(.ועוד יש לומר ,דהשתא הדרינן מסברא

כןאיבצרי,כנגדונמיהויצפון.ולפיזהיישבמדועלאהביאהרמב"םלדינא

קמייתא דסלקא דעתיה דרבי זירא דראש המזבח דינו כמקומו בעזרה ,ולא

דכנגדובקרקעפסיל,דכיוןדכברביארמההואצפון,מילתאדפשיטאהוא.

חשיב כגוף העזרה ולהכי בעינן קרא בין לעולה ובין לשלמים .אבל לפי זה

י( גמ',דבצריהבצורי.כתבבהגהותהיעב"ץ,דצריךלומרשקיצרוגםלארכו

קשהאמאי אמררבי יוחנן "ומאי כאילו" ,הא ודאי ניחא דאינו ממש צפון.

וגםלרחבו,שיהיהמרובעקטןיותר,דאםקיצרורקמרוחאחת,אינומרובע,

ושמא באמת רבי יוחנן לא אמר כן ,אלא דהגמ' ביארה כן לסלקא דעתך

ואמרינן לקמן )סב (.דריבוע מעכב] .אמנם לקמן מבואר שם דאריך וקטין

דהמזבח כריצפה ממש .ולפי זה יבואר דברי רש"י ד"ה הכי גרסינן[ .ועיין

שפירמיקרי"רבוע",וממעטינןליהמדכתיב"סביב"[.

באותהבאה.

יא( ]רש"י ד"ה מאי ,הא ליכא לפרושי כנגדן ברצפה למזרח ולמערב וכו'

ד( רש"י ד"ה הכי גרסינן כולו לעולה ,בתוה"ד ,דקדושת צפון עליו מגזירת

אבל משוך מכנגד המזבח לא .צריך ביאור ,בשלמא לצדדים שאינם כנגד

הכתוב.הקשהבספרזרעיצחק,כיוןדאליבאדאמתסבררבייוסימזבחכולו

המזבחאלאבאלכסון,ניחאדלאהויירך,אבללמזרחוומערבוממשאמאי

בצפון ,אמאי הוי גזירת הכתוב .ותירץ ,דגזירת הכתוב דמהני אף דלא הוי

לאהויירך.אמנםלמאידנתבארלקמן)סב(:דירךהמזבחהויכמוצדרגליו,

ירך].וכדבריהשיטהמקובצת שהובאו באותהקודמת[].ומהשהזכיררש"י

והואדוקאצפוןשהואכנגדצדהכבששהואפניהמזבח,אתישפירדמזרח

דהגזירת הכתוב לגבי קדושת צפון ,היינו משום דדין ירך נאמר לגבי צפון[

ומערב לא מיקרו ירך .אמנם רבי יהודה דנקט שם דרשה אחריתי אפשר

ועיין באות הקודמת .והמשאת המלך כתב ,דאף דהמזבח היה בצפון ,מכל

דפליג ומפרש דכל צד מיקרי ירך .והשיטה מקובצת )באות ב( בשם מהר"ם

מקום אינו מדין תורה ,אלא שעשו כן על פי נביא ,וכיון דמעיקר דין תורה

ביאר דדעת רבי יוסי ברבי יהודה כהאי מאן דאמר דדוקא צד צפוני מיקרי

היה יכול להיות אף בדרום ,אתי קרא למימר דקדושת צפון עליו מגזירת

ירך.ולפיזהניחא).א.ג.[(.

הכתובביןיהיהבצפוןביןיהיהבדרום.עייןשםבאריכות.

יב( רש"י ד"ה באומד ,בתוה"ד ,בראש המזבח שהוא חלק .ביאר הרש"ש,

ה( בא"ד ,שהשלמים כשרים אף בצפון מקל וחומר .הקשה הפנים מאירות,

דכיון שהוא חלק ,קשה לחתות ממנו ,וצריך חמש סאין כדי לחתות סאה.

האאפילואישלמיםאינןכשריםבצפוןישלומרדכשריםבמזבח,כדחזינן

ואיןצריךלהגהתהצאןקדשיםשהגיה"שהיהלוקח".

לרבייוסיברבייהודהדמכשרמחציוולצפוןלעולה,אףשאינובצפון,וכמו



שהוכיחו התוס' בד"ה כולו ,דמדאיצטריך קרא להכשיר שלמים בצפון ,על

דף נח ע"ב

כרחךלאתליאהאבהא.וכתב,דרש"ינקטקושטאדמילתא,דהאאמרינן

יג( תוס' ד"ה רבי יוסי ,בסוה"ד ,ולא דמי להא דדייקינן בפרק קמא דיומא

דאיצטריך קרא לרבות שלמים היינו משום דלא דחיק ליה דוכתא ,ואם כן

וכו' .ביאר הצאן קדשים ,דהתם בעינן למימר דסתמא דמדות רבי יהודה,

על כרחך כבר ידעינן דשלמים כשרים בכל דוכתא ואף בצפון .ועיין באות

ומשמע דכל סתמא דמדות אליביה אזלא ,ולהכי מקשה דאשכחן סתמא

הבאה.

דמדותדלאכוותיה.ועייןעולתשלמה.

ו( ]תוס' ד"ה כולו ,בתוה"ד ,איצטריך לן לעיל קרא להכשיר צפון וכו' כי

יד( גמ',אילימאשיריםבהדיאכתיבבהווכו'.הקשההפניםמאירות,דילמא

היכידמכשררבייוסיברבייהודהמחציוולצפוןלעולהוכו'.לכאורהנראה,

אשמועינן רבי יוסי דצריך ליתן דוקא כנגד הפתח ,ולא מהאי גיסא ומהאי

דדברי התוס' דוקא למאן דדריש לעיל )נה (:מקרא להכשיר שלמים בצפון,

גיסאשליסודמערבי,וכדאשכחןבמערכהדבעינןדוקאכנגדהפתחממש.

ופירשרש"ישםבד"הוחדלהכשירצפון,דלדידיהאיןלתלותקדושהבצפון

ותירץ ,דהא פשיטא דבעי לכתחילה כנגד הפתח ממש ,משום אין מעבירין

יותר מבדרום ,אלא קביעת מקום בעלמא הוא ,ושפיר הוכיחו התוס'

על המצוות ,ואף דלא מהני האי סברא לומר על איזה יסוד בעינן ,וכמו

מדמכשיררבייוסיברבייהודהעולהבמזבח,חזינןדבראשהמזבחאינותלוי

שכתבו התוס'לעיל )נא (.ד"האשר,מכלמקוםאחרדידעינןאיזהיסוד,יש

באותו קביעות מקום שבקרקע ,וגזרת הכתוב היא .אבל לתנא קמא דפליג

ליתן לכתחילה כנגד הפתח משום דפגע ביה ברישא .והמראה כהן תמה

התם,ויליףבקלוחומרלהכשירצפוןבשלמים,ולדידיהאיכאמעלהבצפון

עליו ,דאם כן היה לרמב"ם להזכיר דבעינן לכתחילה שפיכת שירים כנגד

ולכן הוקבע לקדשי קדשים ,ליכא ראיה מדמכשיר רבי יוסי ברבי יהודה

הפתח .וגם מדדחו התוס' )שם( האי גירסא דההוא דפגע ברישא ,מוכח

במזבח לעולה ,דהתם היינו טעמא משום דבראש המזבח איכא קדושה

דסברידלאילפינןמהאיסבראמידי.ומשוםהכיכתב,דפשיטאדכיוןדלא

כקדושת צפון ,אבל אינו טעם שיוכשרו שם שלמים יותר מבצפון .ונראה

כתיב התם לפני ה' לא בעי כנגד הפתח אפילו לכתחילה .אמנם משמעות

דלהאימאןדאמרלאהקשוהתוס'כלל,דשמאאיןהכינמילאאיצטריךקל

דברי רש"י בד"ה אלא שכתב ,דבזיכי לבונה צריכים לינתן כנגד הפתח,

וחומר .ובהכי ניחא נמי הערת הפנים מאירות על רש"י ד"ה הכי גרסינן

דגמרימשיריםהפנימיים.דאףשיריםבעוכנגדהפתח].ולכאורהצריךעיון

שהובאבאותהקודמת).א.ג.[(.

אמאיסתיםתנא דמתניתין היהנותןעליסודמערבי,ולאקתניכנגדהפתח

ז( גמ',אבלשלמיםוכו'אימאלא קמשמעלן .כתבבספרמעיןגנים,דלפי

)א.ג.[(.

זההוהליהלמינקטבמתניתיןנמיקדשיםקלים,דאיתבהונמירבותא.והא

טו( גמ' ,אילימא גחלים של יום הכיפורים בהדיא כתיב בהו וכו' .הקשה

דנקט קדשי קדשים ,משום רבי יוסי ברבי יהודה ,דלדידיה ליכא רבותא

הפניםמאירות,דילמאאתילאשמעינןדבעיכנגדהפתחממש.ותירץ,דזה

בקדשיםקלים.

פשוטמשוםאיןמעבירין,ונגדהפתחהואמצוהמןהמובחר,דפשטיהדקרא

ה

מסכת זבחים דף נח – דף נט
ב שבט – ג שבט התשע"א
דבעינן קרא דולא כיור בפתח אוהל מועד ,כיון שאין מוכרח שאותו מקום

הכימשמע.
טז( גמ' ,ומאי קסבר וכו' לאו משום דקסבר כוליה מזבח בצפון קאי .הקשו

יהיה צפון .עוד ביאר ,דלפי מה דכתב המשך חכמה )ריש פרשת כי תשא(,

הפנים מאירות והצאן קדשים ,דילמא קסבר רובא דמזבח בצפון ,וארבע

דהתורהלאקבעהמקוםלכיור,אלאמקוםהקידוש,דאםיקדשבכלישרת

אמות דרומיות אינן כנגד הפתח ,ולכך צריך להרחיק ארבע אמות כדי

נמי בעי לקדש במקום שקבעה תורה לכיור ,אפשר לומר ,דאם יקדש בכלי

שיהיה כנגד הפתח .ותירצו ,דאין לנו לבדות מחלוקת רביעית ,כיון דלא

שרתביןהמזבחלפתחנמילאיוכשר,לפישנאמרולאכיורבפתחשאיןזה

אשכחןאלאשלשמחלוקותבהאמילתא,אוכולובצפון,אוכולובדרום,או

מקוםקידוש,ואםכןלאקשיא,דמדיןצפוןפנוילאידעינןלמקוםהקידוש

באמצע,וכמושכתבוהתוס'ביומא)יז(.ד"הרובא.

כיון שהקידוש מכלי שרת ארעי הוא ,ובפרט לדברי הגרי"ז )שהובאו באות

יז( תוס' ד"ה הא מני ,בסוה"ד ,ושמא סבר לה כרבי מאיר .הקשה הגרע"א

ה(,והלכךבעינןלקראלילףמקוםהקידוש.

בגליון הש"ס ,הא רבי יוסי סבירא ליה דמזבח בצפון ,וסבר דאין נכנסין.

ד( ]רש"י ד"ה דמאי קסבר ,שלא קיים את המקרא שכתב בין אוהל מועד

והרש"שוהשלוםרבתמהו,דהריקושיתהתוס'דוקאלמאןדאמראיןמזבח

וביןהמזבח.ולכאורהצריךביאור,דבאוהלמועדשבמדברהיההפתחכנגד

בצפון ,דלמאן דאמר בצפון ,ודאי לא היה הכיור בין האולם ולמזבח

כלרחבו,אםכןלאשייךשםכלהשקלאוטריאדהכא,דאיאפשרשיהיה

)כדאמרינןבסמוך(אלאמצדהמזבחולשםשריליכנסלמישאינורחוץידים

כנגד אוהל מועד ולא יהיה כנגד הפתח ,ובעל כרחך אי אפשר לפרש קרא

ורגלים .ובחידושי הגרע"א הקשה ,כיון דסבר רבי יוסי דאין נכנסין לשם,

כפשוטו,ולכאורההמקראנאמרבעיקרכלפיאוהלמועדשבמדבר).א.ג.[(.

נוכיחמהאגופאדסבררבייוסידכוליהמזבחבצפון,דאםלאכןאיךנכנסו

ה( ]רש"יד"הלוקמיהמכותל,בתוה"ד ,דהיינוביןפתחהאולםולמזבחוכו'

שם לרחיצה] .ואפשר שבגליון הש"ס יש טעות סופר וכוונתו לקושיא זו[.

שפתח האולם עודף על של היכל .מבואר בדבריו דאיכא קפידא ליתנו

ועייןאורהחמה.

בדוקא כנגד פתח האולם ולא כנגד כותלי האולם ,וצריךלומר משום דאם
יתנוכנגדהאולם,חשיביכתליהאולםהפסקביןההיכלולמזבח.ולכאורה

דף נט ע"א

קשה,דרש"יבד"הואינמיקסבר כתב,דאכתיישלומקוםי"אאמהלתתו

א( גמ'מזבחבפתחאוהלמועדולאכיור.הקשההשפתאמת,האמןהמזבח

שם,וחזינןדיכולליתנואףכנגדכתליהאולם[.

לאולם היו י"ב מעלות ,ובודאי הכיור לא היה גבוה יותר מג' או ד' אמות,

ו( תוס' ד"ה פנוי ,בתוה"ד ,ואף על פי שהיו שם ננסין וקלונסות וכו'.

ואםכן הכיור לאהפסיק לפתח ,שהיה גבוה מהרצפה יותר משבעה אמות.

והמשאת המלך תירץ בשם הגרי"ז ,דהעיקר נתמעט מכלים שיש להם דין

וכתב דנראה לו ,דהכיור גם כן היה על מעלה עליונה משום דצריך להיות

להעמידם שם ,ושהם מכלי המקדש שהוקבע להם מקום ,אבל לא נתחייב

בין אוהלמועד למזבח ,ולמטה לא מיקרי בין אוהלמועד ושפיר הוי הפסק

מזה לא להעמיד שם דברים שאינם מעיקר הבנין וכליו .עוד כתב ,דלדברי

]ובהגההשםכתבלעיין בתוס'יו"ט ביומא )פ"ג מ"י(דפשיטא ליהשהכיור

התוס' דכל דבר ואפילו ננסין וקלונסאות ,הרי מקצת הכלי לא עדיף מהן,

היהלמטהברצפה[.

ומהיכא תיתי דיוכשר ,וכי מדיןמיעוטא בתר רובאאיכא למידןעלה.אבל

ב( גמ',היכןהיהנותנוביןהאולםולמזבחמשוךקימעאכלפיהדרום .דקדק

לדבריהשפתאמת )שהובאבאותב(,היינוכדבריהגרי"ז,דדיןפנוימכלום

העולתשלמה,דמדקתני"ביןהאולםולמזבח",משמעשלאהיהכנגדפתח

היינודווקאדבריםשהוקבעומכליהמקדש,ולהכיאמרדמקצתכליומיעוטו

ההיכלכלל.והאדלאסגישיהיהלדרוםהמזבחוכנגדפתחההיכל,משום

ליתלןבה.

דמקראד"ואתמזבחהעולהשםפתח"ילפינןדלאזובלבדשלאיהיההפסק

ז( תוס' ד"ה שיהא ,צריך לדקדק במתני' דמדות וכו' .עיין בשיטה מקובצת

ביןהפתחלמזבח)כרש"יד"המתוך(,אלאילפינןשלאיהיהשוםדברכנגד

)אותח(ביאורהקושיאוהתירוץ.

הפתחבשוםצד,אלאהמזבחבלבד.והאדשריכנגדפתחהאולם,אומשום

ח( גמ',אמררבמזבחשנפגםוכו'כשהואשלםולאכשהואחסר.פירשרש"י

דסברדאולםוהיכללאוחדאקדושה,אודבאמתלאהיהכנגדפתחהאולם

בחולין )יז(:ד"המזבח,דמהאיקראנפקאלןדפגימהפוסלתהמזבח,דעליו

אלא כנגד כותל האולם .אמנם בשיטה מקובצת )באות ח בסופו( כתב,

משמע בשבילו ,כלומר שהוא בחזקתו .ועוד פירש רש"י שם )יח (.ד"ה

ד"משוךקימעא"משמעסמוךממש.וכןכתבבפירושהרא"שעלמדות)פרק

באבנא ,דפגימה כל דהו פוסלת באבנים מדכתיב אבנים שלמות] .אבל

גמשנהו(,שמידשכלההמזבחנתןאתהכיור].ולפיזההאדקתניביןאולם

כשנפגם במקום הסיד לא נפקא מהאי קרא ,ולהכי לא פסלה פגימה שם,

ולמזבח,לאולמימראשלאהיהכנגדפתחההיכל,אלאדכיוןדהאולםהיה

אלאבשיעורטפחאוכזיתולאבכלדהו[.והרשב"א )שם(כתבבשםתוס',

סמוךיותרלמזבח,נקטביןהאולםלמזבח).א.ג.[(.

דילפינןפגימהבסידמפגימהבאבנים,ובאבניםכתיבאבניםשלמות.ומקרא

ג( גמ' ,אמר קרא צפונה שיהא צפון פנוי מכלים .הקשה השיטה מקובצת

ד"וזבחתעליו"לאילפינןעיקרפסולהמזבחבפגימהכרש"י,אלאאיצטריך

)אותז(,אםכן,אמאיאיצטריךלמילףמקראד"ואתמזבחהעולהשםפתח

לפסול הזבחים שעבר ושחטן כשהוא חסר .אי נמי ,דפגימה בסיד ידעינן

וגו"' דלא היה הכיור כנגד המזבח ממש ,דהא בלאו הכי אי אפשר שיהיה

דפסלה משום דאינו מרובע וריבוע מעכב במזבח ,כדאיתא לקמן )סב .(.וכן

כנגד המזבח ממש ,כיון דסבר דמזבח כולו בצפון ,ובעינן שיהיה צפון פנוי

כתבו התוס' בסוכה )מט (.ד"ה שכל ,דפסול פגימה במקום סידהיינו משום

מכלים .ותירץ ,דאי לאו האי קרא היה אפשר להעמידו בין ההיכל למזבח

שאינומרובע.והפניםמאירות נקט,דעיקרפסולהמזבחידעינןמכחאבנים

בתוך חלל פתח האולם דלא מיקרי צפון ,כדאמר לעיל )כ (.דאפילו בית

שלמות]וכרשב"אבפירושוהראשון[,וביאר,דלאאיצטריךקראלפסולאם

החליפות לא מיקרי צפון .לכך מייתי קרא ד"את מזבח העולה וגו'" דבעינן

נפגם אחר השחיטה ,דהא נראה ונדחה ,אלא איצטריך להיכא דהיה פגום

שלאיהאכיורמפסיקביןמזבחלפתחאוהלמועד].ולכאורהקשה,דאכתי

בשעת השחיטה ,דכיון דהוי דחוי מעיקרו ובידו לתקנו אין לפסלו משום

אפשרליתנובאולםמצפונושלפתחההיכל,ולאיפסיק ביןהפתחלמזבח,

דיחוי .והחזון איש הוסיף ,דמהכא חזינן ,דאף בדם אמרינן "דיחוי מעיקרא

למאן דאמר אין קדושת אולם כהיכל) .א.ל .[(.ועיין בשפת אמת שתירץ,

אינודיחוי",ולארקבבעליחיים.

דאםרקמקצתכיורהיהבצפוןליתלןבהוחשיבשהצפוןפנוימכלום.ועיין

ט( רש"י ד"ה שנשחטו ,בעזרה .כתב הצאן קדשים ,דרש"י סבר ,דעל כרחך

לקמן אות ה .והמשאת המלך יישב ,לפי מה שביאר לעיל )נח .אות ד(,

רב סבירא ליה ,דלעולם אין שוחטין על המזבח ,כדאמר "וכי עליו אתה

דמדאורייתאלאהוקבעמקוםלמזבחוכשרבכלמקום,ורקמדיןהכלבכתב

זובח"]ולאכתירוץהתוס'בד"ה וכי[,ולהכיפירששנשחטובעזרה.והפנים

דינולהיותבכלפעםכמושימסרעלידיהנביא,ולעולםיתכןשימסרעלפי

מאירות כתב ,דרש"י כתב כן לרבותא ,דלא מיבעיא אם נשחטועל המזבח

נביא להעמיד מזבח במקום אחר ,ואף בדרום לרבי יוסי .והשתא מיושב

פסולין,אלאאפילואםנשחטובעזרה.וכעיןזהכתבהחקנתן,דבשחטעל

ו

מסכת זבחים דף נט – דף ס
ג שבט – ד שבט התשע"א
המזבח,לאאיצטריךקרא,כיוןדכשהואפגוםאינוקרוימזבח,מדין "אבנים

בדברירבייוסי ,דשלמההקטירבגבעון,במזבחשלמשה.ואימהאיטעמא

שלמות"].אמנםברש"יבחוליןשהובאבאותזחזינןדאיצטריךלמילףעיקר

מההתחדשבזמןשלמהשפסלוהויותרמשילהונובוגבעון).א.ג.[(.

פסולפגימהבמקוםסיד[.

טז( גמ' ,שם .הקשה החק נתן ,דפירושו של רבי יוסי ניחא בקרא דמלכים

י( גמ' ,שכל הקדשים שנשחטו שם פסולין .כתבו התוס' ד"ה עד )הנמשך

דמייתינן לעיל )בעמוד א( ,אבל בקרא דדברי הימים )ב ,ז ,ז( כתיב "ויקדש

לעמוד ב( ,דדוקא בזבחים מיירי ,אבל מנחות כשרות אף בליכא מזבח.

שלמה את תוך החצר וגו' כי מזבח הנחושת אשר עשה שלמה לא יכול

והגרע"א בגליון הש"ס )מכתב יד( ציין לרש"י במנחות )ה (:ד"ה פגימת

להכילאתהעולה"ואיךאפשרלפרשדקאיעלמזבחהנחושתשלמשה.

המזבח,שכתב,דפוסלאףבמנחה.ועייןבאותהבאה.

יז( גמ' ,מזבחשעשהמשהגדולהיה,הקשה בטהרתהקודש האאצלמשה

יא( גמ' ,מודה רב בדמים .כתבו התוס' לקמן )ס (:ד"ה מאי )בנמשך לדף

היו כולם עולות שכל הבהמה נקטרת ,ואילו אצל שלמה היו גם שלמים

סא,(.דאמוריםהווכקטורתדכשריםלהקטירבמקומו.ובחידושיםהמיוחסים

שמעלים רק את אימוריהם ,ואם כן עדיין של שלמה גדול הוה .ותירץ,

להרשב"אמנחות)ה(:פליגעלייהו,ומפרשדהאדאמרינן"מודהרבבדמים",

דבשלמיםילפינןלקמן )פט(.מ"והקריבו"דאסורלערבהאבריםשלזהבזה,

היינו במזבח של דמים ,והוא הדין דאין מקטירין אמורין במקומו .ובזבח

ואילובעולותשרילערבאיבריהןומשוםהכיעדייןבעישלמהיותרמקום

תודה הוכיח מדברי רש"י בד"ה מזבח הפנימי ,שכתב "וקא סלקא דעתך

יח( גמ' ,ונאמר להלן רבוע .כתב המצפה איתן ,דצריך לומר דחשיב "גילוי

דהוא הדין לחיצון" ,דלמסקנא בחיצון אינו כשר כלל אף להקטרת אמורין.

מילתאבעלמא",דאילאוהכיתיקשי ,דלאילפינןדבריתורהמדבריקבלה.

והוסיף ,דהכי מסתברא ,דהא לקמן )ס (.אמרינן דמזבח שנפגם אין אוכלין

וכעיןזהאיתאבבבאקמא )ב].(:וישלבארעודדמיקריגילוימילתא,משום

בגינוכלום,ולאמסתברדאכילתמזבחיהאקיליותרמאכילתאדם.והחזון

שאיןבזהלימודהלכהלדידן,אלאלידעאיךהיהצורתהמזבחבזמןמשה.

איש)סימןיז,ס"קב(תמה,דאםכןמאימדמינןלמילתיהדרבאאליבאדרבי

)א.ג.[(.

יהודה ,דהתם אתי לחלק בין דם לאימורים .וכתב ,דאין כונת רש"י

יט( רש"יד"האףכאן,בסוה"ד,ובחנוכתוכתיבבקרעשריםושניםאלףוכו'.

דלמסקנאאיןמקטיריןבמזבחהחיצון,ומהשכתב"וקאסלקאדעתך דהוא

כתבבהגהותיעב"ץ,דאףדבהאיקראכתיב"זבחהשלמים",דאיןמקטירין

הדין לחיצון" ,היינו משום דבשלמא למסקנא ניחא הא דנקט רב קטורת,

בו אלא אמורין) ,ובגבעון העלה עולות שהן כליל ,ותופסות הרבה יותר(,

משום דבחיצון לא משכחת לה כל כך שיקטירו במקומו ,דהא בעינן מזבח

צריך לומר דגם העולות נכללו בחשבון האי קרא ,כדמוכח בקרא דבתריה

בשביל הדם ,ומשכחת לה רק בנעקר בין זריקה להקטרה ,ולהכי נקט רב

"כיעשהשםאתהעולהוגו"'.

בפשיטות קטורת בפנימי .אבל לפי הסלקא דעתך דאף זורקין במקומו של

כ( רש"יד"המהמשכן,צריךקלעיםלחצרסביביווכו'.החקנתןתמהטובא

חיצון,באמתהווירבמצילמינקטחיצון,ונקטחדמינייהווהאהדיןלחיצון,

בדברירש"י,דמנאלןדקלעיהחצרהיוגבוהיםעשרה,ואףשהמשכןעשר,

ולאודוקאהוא.ומהשכתברש"יבמנחות )ה(:ד"הפגימת,דפגימתהמזבח

מנלן שצריך להקיפו לפי גבהו .ועוד ,מהו ההיקף שצריך למזבח ,הא לא

פוסל במנחה ,יש לומר משום דקומץ דמי לדם ,שהוא המתיר ,ולהכי אין

מצינו שהיו לו קלעים בפני עצמו .הלכך כתב ,דאילאו דמיסתפינא אמינא

הקטרתוכהקטרתאימורין.

דצריך למחוק ברש"י תיבות "קלעים לחצר" ,וצריך לומר "מה משכן צריך

יב( תוס' ד"ה עד )בנמשך לעמוד ב( ,אמאי קאמר רב יוחנן דהמעלה בזמן

סביביומוקףוכו"',דהיינושהמשכןעצמומחופהביריעותמכלצדדיו,והיקף

הזה בחוץ חייב ,הא אינו ראוי לפתח אוהל מועד ,ותירצו  דאיירי לענין

זההואעשראמותכאורךהקרשים,אףמזבחצריךהיקףבגובהעשראמות,

קטורת ,אי נמי לענין מנחה .אמנם הרמב"ם )פי"ט ממעשה הקרבנות הט"ו(

ומינה ילפינן דהקלעים גובהן עשר אמות .אמנם התוס' בד"ה מה משכן

כתב ,מיששחטקדשיםבזמןהזהוהעלםחוץלעזרהחייב,מפנישהואראוי

פירשו,דהילפותאלגביגובההמזבחעצמו.

ליקרבבפנים,שהרימותרלהקריבאףעלפישאיןבית.ובמשנהלמלך)שם(

כא( תוס' ד"ה ואומר ,בתוה"ד ,והא מוכח בקרא בהדיא דברחבה מיירי.

העיר לדברי התוס' הכא ,ועיין בקרן אורה ובמקדש דוד )פכ"ז( מה שכתבו

והצאןקדשים תמהעלדבריהם,דהארבייוסימייתיקראאחרינאדפרשת

ליישב.

ויקהל )שמות לח יד( ,והתם מוכח דמיירי בגובהה כמו שכתבו התוס'

יג( בא"ד ,וההיא דפרק קמא דעבודה זרה יש להקשות בקדשי בדק הבית

בערובין )ב (:ד"ה ואיבעית ,והפסוק שהביאו תוס' הוא בפרשת תרומה

וכו'.ביארהמלאכתיו"ט,דאףדכברהוכיחודהתםמייריבקדשימזבח,מכל

)שמותכזיח(.

מקום בברייתא דקתני "ואם הקדיש והחרים בהמה תיעקר" ,חזינן דבדק



הביתנמיתיעקר,דהאהחריםודאילבדקהביתהוא.

דף ס ע"א

יד( תוס' ד"ה הא אזקינן להו) ,הנדפס בעמוד ב( בסוה"ד ,הוראת שעה

א( רש"י ד"ה ולרבי יהודה ,בתוה"ד ,והוא עצמו שלש אמות נמצא ראשו

היתה .כתב המצפה איתן ,דהוצרכו לכך לשיטתם ביומא )סה (:ד"ה משום,

למעלה מן הקלעים .כתב בספר ראש המזבח ,דמשמע דנקט רש"י ,דגובה

דפסולזקןבשניםמדאורייתא.אמנםהמשנהלמלך)פ"במאיסורימזבחה"ו(

אדם הוא שלש אמות עם הראש ,והכא כיון שהקלעים חמש והוא בגובה

כתב בדעת הרמב"ם ,דליכא פסול בזקן בשנים מדאורייתא ,אלא כשהוא

שש ,מיתחזי ראשו .והיינו כדעת הרשב"ם בבבא בתרא )ק (:ד"ה והכוכין.

רותת מחמת זקנה ,ובהמות אלו לא נעשו רותתות ,כמבואר במדרש רבה

ולפי זה ניחא הא דמשנינן עבודה דבידו לא מיתחזי .אבל לשיטת התוס'

)פרשתנשאפר'יב,יח(שלאהזקינו.וניחאמהשהקריבום.

)שם(ד"הוהכוכין ,דגובהאדםהואשלשאמותחוץמהראש,קשה,אמאי



עבודהדבידו לאמיתחזי].וישלומר,דהמזבחהיהשלשאמותעםהקרנות,

דף נט ע"ב

ומקוםהמערכההיהפחות,וכדאשכחנאלעיל )נט(:דגבהופישניםבארכו,

טו( גמ' ,אלא מהו קטן מהכיל כאדם האומר לחברו פלוני ננס הוא ופסול

והיינועםהקרנות,כרש"יד"המשפתסובב.ורש"יסביראליהדאליבאדרבי

לעבודה,פירשרש"יבד"האלא,דבאלפסולמזבחהנחושתלעולם.והטהרת

יהודה היה שלש אמות בלא הקרנות ,כמו שכתב כאן "דהא גבהו שלש"

הקודשביארהטעם,משוםדכתיב"מזבחאבנים",ולקמן)סא(:דרשינןדקאי

וקאי על מקום המערכה .ואפשר דלעולם מודה שהיה שלש אמות עם

אבית עולמים ,דהיינו דבעינן מזבח אבנים דוקא ,ומשום הכי נפסל מזבח

הקרנות ,אלא דסבירא ליה דאליבא דרבי יהודה הקרנות לא היו גבוהות

הנחושת] .ולכאורה צריך עיון ,דהתם דרשינן לה נמי לענין שילה ונוב

אמה ,דלא מסתבר שיהיו הקרנות שליש מכל גובה המזבח ,ונמצא דגובה

וגבעון ,ואפילו הכי אמרינן התם דלא נסתלקה האש של שמים לגמרי

מקוםהמערכההיהכמעט שלשאמות,והוא מהשכתב"דהאגבהושלש".

ממזבח הנחושת בזמן שילה ונוב וגבעון ,עד זמן שלמה .וכן מפורש כאן

)א.ג.[(.

ז

מסכת זבחים דף ס
ד שבט התשע"א

מןהמובחר,אבלמעיקראדמקשינןהאאיתעבידאמצוותיה,לאמצילשנויי

ב( ]רש"יד"הבשלמא,בתוה"ד ,לשםמזבחוקדושתהבשיירימנחה ובשיר
כדאמרינן בשבועות .צריך ביאור ,דבשבועות )יד (.קתני לה לגבי קידוש

דמכלמקוםזורקשובכדילקייםמצוהמןהמובחר,דלאחרשנעשיתמצוותו

העזרה וירושלים דבעינן קרבן ושיר ,אבל לגבי קדושת מזבח לא מצינו

ונתכפרולאשייךעודזריקהלקייםמצוהמןהמובחר,כמבוארבתוס'לעיל

דבעינןסדרקידוש.ועודדבגמראשם )טו(.מבוארדבעינןשיירימנחהלגבי

)כו(:ד"הואי.

קידוש העזרה משום שהוא דבר שאם יוצא ממנו נפסל ,וזה לא שייך לגבי

ט( גמ' ,שם .הקשה החזון איש ,מה שייך למימר "מצוה מן המובחר" ,הא

קדושת מזבח) .א.ג (.ואולי יש לומר ,דכוונת רש"י ,דלא היה קידוש מיוחד

עיקר המצוההוא ליתן על היסוד ,ועוד אמאי לא מקשה נמי שיתן תחילת

לריצפה מדין מזבח ,אלא דהוסיפו כוונת קידוש למזבח בעת שנתקדשה

המתנות על הרצפה .ותירץ ,דכיון דהכא מעורב דם התמצית שאסור

העזרהבכלל,ועייןמהשכתבנולקמןבאותד'עלפידבריהטהרתהקודש[.

להעלותו על המזבח ,סלקא דעתא דגמ' דעדיף לשופכו על הרצפה ,ועלה

ג( ]גמ',אלאלרבייוסימאיקידש.ורש"יבשבת )יט(:ד"הביתהמוקד כתב,

קאמר דמכל מקום עדיף על היסוד ,וכיון דיש צד להעדיף רצפה קרי ליה

דמהאי קרא דקידש המלך תוך החצר ,ילפינן להא דאמרינן לעיל )כד(.

"מצוהמןהמובחר".ועייןבאותהבאה.

דריצפה מקודשת ככלי שרת ולהכי בעינן שלא יהא חציצה בין העובד

י( תוס' ד"ה מודה ,תימה וכו' והא קרן וריבוע ויסוד מעכבין .כתב המצפה

לריצפה,ולכאורהסותרלמאידאמרינןהכאדהאיקידשהיינולהקטירשם

איתן,דקושייתםצריכהעיון,דאףאםמכשיררבייהודהברצפה,מכלמקום

אולהעמידשםהמזבח)א.ג(.ועייןמהשכתבנובאותהקודמת,ולכאורהיש

בעינן שיהיה שם מזבח כשר כדינו ,וכמו שכתבו התוס' גופייהו לעיל )נט(.

לומרהכינמיהכא[.

ד"ה עד )הנמשך לעמוד ב( ,דאף דמכשר רבי יהודה ברצפה ,היינו בשעה

ד( גמ',מאיקידשלהעמידבהמזבח .ופירשרש"יבד"הומשני,לשםעזרה

שהמזבחכשרולאפגום.וכןתירץבספרמראהכהן.והחזוןאיש)סימןזס"ק

להעמידבומזבח.כתבבספרתוספתקדושה,דאיןלפרשדקידשוסתםלשם

א(ביארעוד,דבשעהשהמזבחכשר,גםהרצפהנחשבתלחלקממנו,וכאילו

עזרה ,שיהא ראוי לשחיטה ולאכילת קדשי קדשים ושאר דברים ,כיון

יש למזבח שתי יסודות ,ושתיהןבכלל מזבח .והעולת שלמה דחק דכוונתם

דבסיפא דקרא כתיב כי מזבח הנחושת אשר לפני ה' קטן מהכיל וכו',

להקשות דבעינן זריקה כנגד היסוד ,וזה ודאי לא מתקיים ברצפה .וציין

ומשמעדהאיקידושהיהמשוםהמזבח.ועוד,דדודקידשהעזרהלעניןעיקר

לתוס' לעיל )נא (:בסוף ד"ה תן] .ומבואר בדבריהם שם ,דהרצפה עצמה

קדושתה ,כדאמרינן לעיל )כד ,(.ולהכי צריך לומר דשלמה קידש עוד

חשיבאכיסוד,לפוםסבראדהשתאדרבייהודהמייריאףבדמים[.ובשיטה

קדושה ,לענין המזבח .אמנם הרמב"ם )בפ"ו מבית הבחירה הי"ד( כתב,

מקובצת )אותג(כתב,דהוהמצילשנוייהכיגבי"כוסהיהממלא",דלהכי

דהמקדש התקדש על ידי שלמה .וכתב הרדב"ז ,דאף דאמרינן לעיל )כד(.

לאמהניעלגביהרצפה,משוםדבעייסוד].והאדהוצרךרבאלחדשדמודה

דדוד קידש ,מכל מקום כיוןששלמה בנאו ,הוי כאילו קידשו .אי נמי ,דדוד

רבי יהודה בדמים ,היינו לומר דאפילו בדיעבד לא מהניא כזריקה שלא

קידשרקהמקוםושלמהקידשהבנין.והטהרתהקדשלעיל )כג(.כתב,דדוד

במקומה ,דמהניא לענין כפרה כלעיל )כו .[(.ובאבי עזרי )מהדורא תניינא

קידשהריצפה,ושלמהקידשהאויר].ולפיזה,מאידאמרינןקידשלהעמיד

פ"במפסה"מ(תירץקושייתם,עלפימהשביארשכלדין"יסודרבועוקרן"

בהמזבח,לאודוקאלגביהאימילתא,אלאכלקדושתהאוירהיתהעלידי

הואדוקא כשדיןהזריקההואעלהמזבח ,אבל אםישלריצפהקדושהבה

שלמה[.

לאנאמרדבעיאהאיסוד.דהיינושדיןיסודהואדין"במזבח"ולא"בזריקה".

ה( גמ',ואיןדניןכלימבנין .כתבהתוס'יו"ט בכלים )פי"זמשנהי(דהמזבח

יא( גמ' ,מזבח שנפגם אין אוכלין בגינו שירי מנחה .כתב השיטה מקובצת

הויבניןמשוםשהיהמחוברלקרקעבסידוכו'כמפורשברישפרקג'דמדות.

)בעמודב,אותה,בסופו(בשםהר"מ,דדוקאבזמןהפגימהאיןאוכלין,אבל

]ובמשנה דמדות לא נמצא ,ונראה דכוונתו לדברי הרע"ב שם ,שהביא

לאחר שתקנוהו אוכלין אף מה שהיה קודם .וכן משמעות דברי הרמב"ם

הברייתא דלעיל )נד(.דמביאיםאבניםוסידוקוניאוכו'.דעלידיכך נתחבר

)בפ"גמפסוליהמוקדשיןהכ"ה(שכתב,איןאוכליןקדשיםוהמזבחפגוםוכו'

ממילאלקרקע[.

עד שיבנה] .ומבואר דכל האיסור רק לזמן הפגימה[ .וכן דעת התוס' בבבא

ו( גמ' ,ואי סלקא דעתך וכו' כולה עזרה מיקדשא הא איתעבידא ליה

מציעא)נג(:ד"הלא,דדוקאבזבחיםשעושיןבהםעבודותפסלינןלעיל)נט(.

מצוותיה.הקשההחזוןאיש )סימןז,ס"קא(,דאםכןתיקשיליהאפילואי

לגמרי דאין חוזרין ונראין ,אבל בשר זבח לאחר העבודה או שיירי מנחה,

רצפה לא מיקדשא ,דהא הדם נוגע בכבש וביסוד ,ובהכי איתעבידא

חוזריןונראין.אמנם התוס'לקמן )סא(:ד"ה ולאחרוד"האףעלפי )לפימה

מצוותיה ,לפי סברת המקשן דהוי כזריקה .ותירץ ,דהשתא נמי ידע דבעינן

שהבינודבריהםהגרע"אבגליוןהש"סלקמן סא.ובזבחתודה( כתבו,דלחם

זריקה מכח אדם ,אלא דסבר דמה שנשפך הדם מידו מיקרי זריקה מכחו,

הפנים המסולק מהשלחן ,נפסל כשנפגם המזבח ,ושוב אינו חוזר ונראה

אבל הדם שמגיע למזבח ,אינו מגיע מיד משפיכתו אלא על ידי שנגרר על

לאכילה.

הרצפה,והאפשיטאדלאמיקריזריקהמכחו.

יב( ]גמ' ,קדשי קדשים מנלן תלמוד לומר קדש קדשים .ופירש רש"י בד"ה

ז( גמ' ,ודלמא משום דקסבר שפיכה מכח האדם בעינן .כתב החזון איש

קדש קדשים ,בגזירה שווה ,וכן פירשו התוס' .ולכאורה קשה ,מנא ילפינן

)בסימן כב ס"ק י( ,דהרשב"א בתורת הבית )בית א שער א( נסתפק בגוונא

לזבחי שלמי ציבור ,דלא כתיב בהו קדש קדשים .ואף דהוקשו לחטאת

דנפלה סכין מחיקו בלא כונה ,אי הוי שחיטה כשרה בחולין ,או דהוי כמו

ולעולה כדלעיל )נב,(.האמיבעיאלןלעיל)נ (.אידברהלמדבגזירהשווה

נפלהמאליהדפסולהמשוםשאינוכחגברא.ואינימאדבכהאיגונאלאהוי

חוזר ומלמד בהיקש) .א.ג (.אמנם יש לומר ,דכל היכא דמיבעיא לן ולא

כחגברא,ניחאבפשיטותהאדפסלינןהכאזריקהבאופןשנשפךמידובלא

איפשיט,המסקנההיאדילפינן,דמהיכיתיתידלאלילף[.

כונה .אבל להאי גיסא דחשיב כח גברא ובחולין כשר ,צריך לבאר ,דהא

יג( גמ' ,שם .והרש"ש ביאר דהילפותא מדכתיב "כי קדש קדשים הוא",

דפסלינן הכא הזריקה ,היינו משום מתעסק בקדשים דפסול ,ויהיה מוכח

דמשמעותו שטעם הפסול משום שהוא "קדש קדשים" ,ואם כן הוא הדין

מכאןדפסולמתעסקאינורקבשחיטה,אלאאףבשארעבודות,ואףעלגב

לכלקדשיהקדשים,ועלפיזהנתישבהקושיתהתוס'ד"ה אתיאוכו' ]וכן

דקראדילפינןלפסולמתעסק לעיל )מז(.מייריבשחיטה).ועייןשםשהאריך

מהשהקשינובאותהקודמת[.והמצפהאיתןתירץקושיתהתוס'עלפימה

בנידוןזהדמתעסקבשארעבודות(].אמנםלשוןהגמ' "שפיכהמכחהאדם

שכתבו התוס'בשבת )קלא(:דמילתאדאתיאבבמההצדחדאמתרתיטרח

בעינן"לכאורהמשמעיותרכצדהראשון,וצריךעיון)א.ג.[(.

וכתב לה בקרא .אמנם בחק נתן ביאר קושית התוס' ,דנילף הקל וחומר

ח( גמ' ,ודלמא משום דבעינן מצוה מן המובחר .כתב התוספת קדושה,

ממעשר,כלשאיןצריךמזבחאינונאכלקדשיקדשיםדצריכילמזבחלאכל

דדוקא השתא דמקשינן ונשפיך אדוכתיה ,שייך האי תירוצא דבעינן מצוה

שכן,ולפיזהתירוצולאאתישפיר.

ח

מסכת זבחים דף ס
ד שבט התשע"א

דף ס ע"ב

וזבין ומצורעין וכו' .הקשה הטהרת הקודש ,אמאי הוצרך רש"י לבאר טעם

יד( גמ',יכוליעלהאדםמעשרשני.ופירשרש"יבד"היכול,דקסברקדושת

הפסולבקדשיקדשים,האיהיההטעםבפסולקדשיקדשיםמהשיהיה,מכל

הארץלאבטלה.ובחידושיהרמב"ןבמכות )יט(.כתבבחדפירושא,דאףאי

מקום תקשי מקדשים קלים ,דקתני באידך שנאכלין בשני מקומות ,ואף

מעשרבזמןהזהמדרבנן,מכלמקוםתקנוכעיןדאורייתא.

שנסתלק המזבח .וכמו שפירשו התוס' ד"ה קדשים נפסלים .ותירץ ,דכיון

טו( גמ',והכאבמאיעסקינןבבכורשנזרקדמווכו'.הקשוהתוס'במכות)יט(.

דהוצרך רבי ירמיה להביא ברייתא קמייתא ,ולא סגי ליה לאקשויי מהא

ד"ה ואי ,דאכתי קשיא הא דקתני ביכורים יוכיחו ,דמנלן דביכורים לא

דתניאאידךדקתניבה דקדשיםנאכליןאףבשעתהסילוק.עלכרחךצריך

מיתאכלי בגוונא שהונחו אצל המזבח ואחר כך חרב .ותירצו ,דהא דקתני

לומר ,דלא קשיא והיינו משום דמצינו לפרש הא "דנאכלין בשני מקומות",

ביכורים יוכיחו ,מיירי בביכורים שעדיין לא הובאו לבית עד אחר חורבן.

היינובמקוםהראשוןקודםשנסעו,וגםאחרהנסיעהכשהקימואתהמשכן,

ובאמתלאשייךלדמותכללמעשרלביכוריםאלו,שהטעםשאינןנאכלים

ואשמועינן דליכא דיחוי כיון דאינו מידי דהקרבה .אבל השתא דקתני

משוםשצריכיםהנחה,אלאדבלאוהכיבמסקנאלאילפינןמביכורים.

בברייתא קמייתא דקדשי קדשים נפסלין ,ומשמע דנפסלין לגמרי ,ופסולן

טז( גמ',דםובשרחדאמילתאהיא.הקשהבשלוםרבאםכן,היאךהוכיחה

משום פגימת המזבח כמו שהוכיח רש"י ,ומהא דחזינן דאמרינן דיחוי אף

הגמ' לעיל )נא (.דילפינן בנין אב מבנין אב מהא דילפינן לן בדם מלן

לעניןזה,ואםכןקשיאמדתניאאידך,דאיאפשרלתרץדמיירילאחרשחזרו

באימוריםואינהומבשר,האדםובשרחדאמילתאהוא.

וחנו] .אמנם עיין לעיל אות י מה שהבאנו דעצם מה שנדחה רק לענין

יז( גמ'אידיואידיבקדשיםקלים.כתבהחזוןאיששהפסולהואמשוםדיחוי

אכילהאינומוסכםאליבאדכוליעלמאדהווידחוילפסול,ועלכןישלומר

כמו שאמרו התוס' לקמן )סא (:ולא משום יוצא ,דהא כשרים אף במחנה

דכוונתרש"ידהוצרךרביירמיהלכך,דלאנימאדאףבשעתהמסעותחשיב

ישראל,ומחנהישראלקייםאףבשעתסילוקמסעות.

דאיכאמזבח,וכדכתבוהתוס'לקמן)סא(:ד"האףעלפיבסוה"ד[.

יח( תוס'ד"המאי,בתוה"ד ,אפילוקסברלאקדשההנימיליקדושתהבית

כה( בא"ד ,ולאזבלמחנהלוייםנושאיהארון.כתבבחידושימרןרי"זהלוי

אבלקדושתהארץלאבטלה.ובחידושיהרמב"ןבמכות )יט(.ביאר,דדוקא

עלהתורה )עלהפסוקונסעאוהלמועד במדברפ"ביז(,דכוונת רש"ישלא

קדושת המקדש בטלה משום דבאו בה פריצים וחללוה .והיינו כשיטתו

הזכיר כאן מסע בני גרשון ובני מררי )ודלא כאבן עזרא( ,דדוקא מקום בני

במלחמותה'בעבודהזרה )כד.בדפיהרי"ף(ד"באובהפריצים"הואגזירת

קהת שהיו נושאי הארון חשיב כמחנה לויה אף בשעת נסיעתן ,אבל מקום

הכתובשיצאהמקדשלחוליןעלידיהנכרים.אבלהבעלהמאור)שםבעמוד

נסיעת בני גרשון ובני מררי שהלכו בפני עצמן כמפורש בפר' בהעלותך

ב( נקט ,דהא "דבאו בה פריצים וחללוה" היינו מדין מעילה ,ודוקא לגבי

)במדברי,יז( ,לא היהנחשבמחנהלויהבשעתנסיעתן ,והיינומשום,דהאי

הקדשות דבני מעילה נינהו ,מהני שיצאו לחולין ,אבל בקרקע דאין בה

פרשה לא איירא בסדר הנסיעה ,אלא בסדר המחנות .אבל בפרשת

מעילהלאשייך.

בהעלותך דברה התורה לענין סדר  הנסיעה הלכך הזכר שם] .ולכאורה

יט( ]בא"ד ,אבל חומות ירושלים קיימות ולא בטלה קדושתה .מה שנקטו

דבריוצריכיםעיון,דאיתדייקהיטבבשיטתרש"יתמצאשפירשלפישיטת

שהחומותקיימות,היינומשוםדאמרינןבבבאמציעא )נג(:דבנפלומחיצות

הירושלמי שהביא בפרשת בהעלותך ,שהיו נוסעים כתיבה .וכמו שכתב

דירושלים ,בטלהקדושתה .והיינו למאן דאמר לאקדשה לעתידלבא ,כמו

בפ"ב פס' ט' ובהמשך הדברים בפס' יז' .ואם כן היו בני גרשון ומררי נמי

שכתבהראב"דבהשגות)בפ"ומביתהבחירההי"ד([.

בתוךהמחנות,ועייןבלבושהאורהאקראדבהעלותךאיךביארשיטתרש"י

כ( בא"ד ,דהא ירושלים לא נתקדשה אלא בשביל הבית .וכעין זה כתב

שם.ועייןבאותהבאהובאותכב[.

הרמב"ם )בפ"ו מבית הבחירה הט"ז( ,שהטעם דקדושת המקדש וירושלים

כו( בא"ד ,לאו משום דמיפסלי ביוצא דהא אוהל מועד חשיב ליה .ובתוס'

קדשי לעתיד לבא ,לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה

)הנדפס בדף סא (.ד"ה קדשים חלקו על רש"י ,וסברי דבשעת מסעות אין

אינה בטלה ,והרי הוא אומר והשימותי את מקדשיכם וכו' אף על פי

קרוי מחנה שכינה קיים לגבי קדשי קדשים .ובחידושי מרן רי"ז הלוי על

ששוממים בקדושתן הן עומדים] .וחזינן דקדושת ירושלים מחמת השכינה

התורה )פר' במדבר המובא באות הקודמת( הביא ראיה לשיטת רש"י,

שבמקדש[.

מברייתא דמלאכת המשכן וזה לשונה ,נמצאו שני דגלים מלפניהם וכו'

כא( בא"ד)בנמשךלדףסא,(.וילפינןאכילתמעשרמאכילתבכורוכו'.כתב

ומחנהלויהומחנהשכינה באמצע.וחזינןדהיהשם"מחנהשכינה"בשעת

בפניםמאירות,דלפירושםעולה,דאףבזמןהבית,בזמןשנפגםהמזבח,אין

המסעות.ועייןבאותהבאה.

אוכלין מעשר שני .וכתב ,שהוא דוחק ,דלא אישתמיט חד תנא לאשמעינן

כז( ]שם ,ולכאורה לפי מה שבארנו לעיל אות כ' יש לבאר שיטת רש"י,

חידושזה.

דמחנה בני קהת נשאי המקדש היו בגדר "מחנה שכינה" ומחנה בני גרשון

כב( בא"ד ,אלמא איתקש בההוא קרא להקטרת חלב וכו' מקטירין קטורת

ומררי היו בגדר "מחנה לויה" ושניהם היו מוקפים במחנה ישראל .דהא

במקומווהואהדיןאמורין.הקשוהמרומישדהוהשפתאמת,דכמודמקשינן

לשיטתו בעינן גם לענין קדושת מחנה לויה ומחנה ישראל מחנה שכינה,

בשר לדם ,כך נקיש חלב לדם ,ונימא שאין מקטירין אמורים בלא מזבח.

וכמושהבינו התוס'לקמן )סא (.ד"הקדשים שיטתו .ועיין נמיברש"ימנחות

וכתבו ,דבאמת כן משמע בדברי הרמב"ם )בפ"ג ממעשה הקרבנות ה"ב(,

)צה (.ד"ה במסודר שכתב בתוה"ד ,ומ"מ בתוך מחנה הלוים הוא שנושאין

שלאהביאהאידינאדמקטיריןבמקומו,אלאלגביקטורת.ובספרדרכייושר

אותן עמהן עם המשכן ודגלי מחנה ישראל סביב להם) .הנה מצינו שוב

תירץ ,דהא דלא מקשינן חלבו לדמו ,דכיון דקרי לה קרא הקטרה ,מסתבר

דדייק רש"י שנסעו כתיבה עיין לעיל אות כ( ואיך נהלום דבריו .הא נשאי

לאקושיהקטרהזולהקטרתהקטורת.ועייןלעיל)נט(.אותי.

המשכן היו בני גרשון ומררי .וכתב מפורש דלחם הפנים שהוא משא בני

כג( בא"ד,אבלאיקדשהלאנדחודיכוללבנותמזבחבמקומו.תמהבשו"ת

קהתהיה עמהםבמחנהאחד.ובעינןלמימר ,דלמדדלחםהפניםהיהנישא

ביתיצחק ,מהאכפתלןבמהשיכוללבנותמזבח,האבשעתהשחיטהאינו

במחנההלוייםאךבחלקמחנהשכינהבתוךמחנם.ולפיזהמהשכתברש"י

ראוילפתחאוהלמועד,וכדמצינולעניןשחיטהבחוץקודםפתיחתדלתות

דנשתלחו זבים ממחנה הלויים נשאי הארון לא אתא למעוטי מחנה בני

ההיכל,וכמושהקשוהתוס'לעיל)נט (.ד"העד .ותירץהשלוםרב ,דפתיחת

גרשון ומררי וכמו שכתב הגרי"ז ,אלא כיוון שלא היתה מחיצה בין מחנה

דלתותההיכלגריעימבניןמזבח דבידולבנות,מהשאיןכןפתיחתהדלתות

לויהשהיובונושאיהמשכן,לנושאיהמקדש,היוהללומשתלחיםממילא

שמסורהבידהלויים,הלכךלאחשיבבידו.

ממחנהשכינהדהיינומחנההלווייםנשאיהארון[.

כד( רש"י ד"ה קדשים נפסלים ,בתוה"ד ,מפני סילוק המזבח הוא מדקתני
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לחוד ,מיפסיל ביוצא ,ואם כן שפיר בעינן לטעמא דיוצא ,בכהאי גונא

א( גמ' ,הא רבי ישמעאל הא רבנן .פירשו התוס' בד"ה הא ,דהיינו תנאי

שהמזבחבמקומו.ותירץ,דהתםקתנינפסלבמסעות,ומשמעדמייריבשעת

דפליגי ארבי ישמעאל בתמורה )כא (.ודרשי לקרא בענין אחר .והקשה

נסיעהממש,ואףהמזבחאינובמקומו.

המצפהאיתן,דהתםפליגילעניןקראדמקישבכורלמעשר,אבללגביבכור

ז( תוס' ד"ה אף על פי ,בסוה"ד ,אפילו בשעת שנשאו בכתף מזבח הוא.

גופיה אמאי לא מקשי בשרו לדמו ,ונילף דלא יאכלו קדשים קלים בסילוק

הקשההטהרתהקדש,האכלמצוותהמזבחלמלאאותובאדמהכשמקימים

המזבח.הלכךפירש,דרבנןסבריכרביעקיבאדלעיל)נז(.דמאידכתיבבהאי

אותולאחרשרוקנואותובשעתהמסעות,ואםכןבאותהשעהאיןעליושם

קראו"בשרםיהיהלך"היינוביןתםוביןבעלמום,ולהכילאשייךלהקיש

מזבח כלל ,וגם לעיל אתוס' ד"ה ולאחר שיפרקו ביאר לפי סברתו זו את

בשרלדם,דהאמיירינמיבבעלמוםדודאיאינותלויבמזבח.ורביישמעאל

דבריהםעייןשם.ורצהליישב ,דבמכילתאאקראד"מזבחאדמה"דרישרבי

לשיטתושם,דסברד"ובשרם"מייריבתם,ושפירשייךלאקושילדמו.

ישמעאל כדבסמוך שלא יבנהו על גבי כיפין ,ואיסי בן עקיבא דריש ליה

ב( תוס'ד"הקודם,בתוה"ד ,דשארקדשיםנמיפסוליםבפניםקודםפתיחת

למלאותואדמה,ואםכןלדעתרביישמעאלליכאלהאידינאוהתוס'למדו

דלתות ההיכל .והתוס' ביומא )כט (.ד"ה אלא כתבו ,דלא מיפסל אלא

דשיטת הגמ' דפרק שתי הלחם אליבא דידיה .אבל דחה הדברים ,משום

בשחיטה כדכתיב "ושחטו" ,אבל במליקה וקמיצה ,לא .וכן דעת התוס'

דמשמעותהגמ'בכלמקוםדלאפליגי,אלאדתנאקמאהוסיףלדרושמהאי

במנחות)מט(.ד"התלמודלומר)בנמשךלעמודב(.

קרא נמי שלא יבנהו על גבי כיפין ,ועוד דאם כן לא יתיישבו דברי התוס'

ג( גמ' ,ואיבעית אימא הא והא בקדשי קדשים .כתב בשיטה מקובצת לעיל

בד"ה הקודם לפי מה שביאר דבריהם שם] .ולכאורה דבריו צרכים עיון,

)ס :אות ו( ,דמוקמינן דוקא בקדשי קדשים ולא בקדשים קלים ,משום

דמהיכיתיתילומרדאיבעינןלמלאותואדמהכשנתרוקןממנהבטלמעליו

דסביראלןהשתאדקדשיםקליםנאכליםאףבלאמזבח,ודלאכאביי.ובזבח

שם מזבח ,דיש לומר דהווי מזבח אף ללאאדמה ,והא דבעינןאדמה היינו

תודה הקשה ,אמאי פסק הרמב"ם )בפ"ג מפסולי המוקדשין הכ"ה( כאביי,

להביאולמצבשיהיהראוילהשתמשבו.תדע,דכתבהשיטהמקובצתבאות

הא סתמא דגמ' הכא דלא כוותיה .וכתב ,דאפשר לדחוק ,דכוונת הגמ'

ו' ,דבעתהמסעותהיהאשהתמידעלשפתו),דהאלאהיהאפשרלעמוד

דמייריאףבקדשיקדשים.ולאפוקימדסביראלןמעיקראדברייתאבתרייתא

באמצעיתוכיוןשנתרוקן(וחזינןשמזבחשנתרוקןעדיןשםמזבחעליו[]ועוד

מיירי דוקא בקדשים קלים .והפנים מאירות כתב ,דלהכי לא מוקמינן

דאיכדבריוהיוצרכיםלמשוח אתהמזבחבכלפעםשמעמידיןאותודהא

לתרוייהו בקדשים קלים ,דאם כן אין חידוש בהא דקתני דנאכלין בשני

נהיהכליחדש)א.ג.[(.

מקומות ,כיון דמיירי באיכא מזבח ,ודוקא אי מיירי בקדשי קדשים קמשמע

ח( גמ' ,מזבח של שילה של אבנים היה דתניא רבי אליעזר בן יעקב אומר

לןדלאמיפסליביוצא,וכדאמרינן)בסמוךבעמודב(,אבלאימייריבקדשים

וכו' .ופירש רש"יבד"ההואדאמר,דמדברירביאליעזרבןיעקבאיןהכרח

קלים,כברידעינןדלאהוייוצאמדקתנידזביםומצורעיםמשתלחים,דחזינן

שבאמת היה של אבנים ,אלא דהוכשר בשל אבנים .וכתב המרומי שדה,

דקדושתמחנהישראלקיימתאףבשעתהמסעות.

דהא דכתיב )שמות כ ,כא( "ואם מזבח אבנים תעשה לי" ,אפשר לפרשו

ד( תוס' ד"ה קודם שיעמידו המשכן ,בתוה"ד ,דהא בהיקישא דזאת התורה

בלשון רשות ,ורב הונא קמשמע לן דמתפרש בלשון חובה ,וכדפירש רש"י

נילףמשלמים .במצפהאיתן תירץ עלפי מהשכתבו התוס' לעיל )נ (.בד"ה

בפירוש התורה )שם( בשם המכילתא) .ומדברי רבי אליעזר בן יעקב מייתי

אם ,דבדבר דלא שייך בכל הקרבנות שהוזכרו בפסוק לא אמרינן להאי

דקרא קאי אשילה( .והזבח תודה הקשה ,דבמכילתא )שם( מסיים בהדיא

היקישא,והכינמיהאכתיבבהאיקראנמימנחה,דליתאבהפסולדפתיחת

דאיןחובהלעשותדוקאמאבנים,והאדאמרודהויחובה,עלכרחךקאיעל

דלתותואםכןלעניןפתיחתדלתותלאהקישאד"וזאתהתורה".

עיקר מצות בניית המזבח .ותירץ ,דאפשר דבמכילתא הן מימרות דתרי



תנאי ,ובהכי פליגי ,דמאן דאמר חובה ,סבר דאיכא חובה באבנים דוקא,
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וכוותיהאזלינןהכא,והאדמסייםדאיןחובהבאבנים,הואתנאאחרדפליג

ה( גמ' ,מהו דתימא איפסיל להו ביוצא וכו' ואימא הכי נמי וכו' .ביאר

עליה.

בשיטה מקובצת )אות א( בשם תוס' מהר"פ ,דלפירוש התוס' בד"ה ולאחר,

ט( גמ',הואדאמרכרבינתן .פירשרש"יבד"ההוא דאמר,דרבהונאאמר

דמיירי בקלעים קיימים ,צריך לפרש ,דסלקא דעתין דיפסל ביוצא משום

כרבינתן.וביארהחקנתן,דהאידאמררבינתןשלנחושתהיה,אינונחושת

דהקלעים נעשו מחמת אוהל מועד שבתוכן ,וכיון שנסתלק אוהל מועד

שלמשה)דאםכןליכאפלוגתאכלל,ואמאיאמרינןהואדאמרכרבינתן(,

בטלהקדושתהקלעים.וקמשמעלן,אףעלפישנסע,אוהלמועדהוא,היינו

אלא נחושת אחר היה ,שעשו ממנו דפוס ומילאו אבנים .ובשיטה מקובצת

הקלעים,כיוןשלאנסתלקו].דהיינודלאבעינן"משכן" כדילקבועעלמקום

)אותו(כתב,וכמוכןבמדברנמיהיוממלאיןאותווכו'.וכתבבספרחמדת

המזבחהמוקףקלעיםשם"אוהלמועד",ולכאורהישלומרשהארוןגםהיה

דניאל ,דמשמע דמפרש דבאמת היה המזבח של משה ,ולפי זה ליכא

בתוךהקלעים,אףשנתפרקוהקרשים,ואףשכברנשאוהובניקהתכיוןדלא

פלוגתאכללביןהתנאים.

גרע מהא דילפינן דאף בשעת המסעות אוהל מועד הוא .אמנם מרש"י

י( גמ',שהואאטוםבאדמה .הרש"ש מגיהכאדמה,והביאשכןאיתאברע"ב

במגילה)י(.ד"הקלעים,נראהשיספיקוקלעיםאףדליכאהיכלכדילקבוע

במדות)פ"גמ"א(.

עלמקוםהמזבחשם"פתחאוהלמועד",ואףדליכאארוןדהריבמקדששני

יא( גמ',ולבסוףסבורשתיהכאכילה.הקשה השפתאמת ,וכיבביתראשון

לאהיהארון.ועייןשםבגמ')וכןפירשרש"ישם(דהיינולפיההווהאמינא

עשושלאכהוגןח"ו.ותירץ,דכיוןדבביתראשוןהיתהאששלשמיםאכלה

דסבר רבי אליעזר דקדושה ראשונה לא קדשה ,דלמסקנה לא בעינן קלעים

נמי לנסכים והוי שפיר שתיה כאכילה ,הלכך דוקא בבית שני שלא היתה

וסגיבהאדהמקוםקדושכדילקבועעליושם"פתחאוהלמועד",ואולייש

הוצרכולשיתין.

לומר דהיינו משום דבהקמת הקלעים סביב למזבח נתקדש המקום מחמת

יב( גמ' ,שלא יבננו לא ע"ג כיפים וכו' .הקשה המשנה למלך )פ"א מבית

קידוש מקום המזבח ,ובמקדש סגי בהא ,אבל במשכן שבמדבר שלא היתה

הבחירההי"ג(הא דתנןבמס'פרה )פ"גמ"ג( שהרהביתוהעזרההיובנויין

"קדושתמקום"נתקדשמחמתהארוןדוקא[.

עלגבי כיפיןמשוםקבר התהום ,וליכאלמימרדסגישיהאמחוברלאדמה,

ו( תוס'ד"הלאחרשיפרקו,בתוה"ד ,ואםתאמרובמנחותאמאיתליטעמא

ותחתיהשרישיהאכיפין,דבסוגיאדלעיל)נח(.איתאלהדיאדפסול.ותירץ,

ביוצאוכו'תיפוקליהמשוםפגימתהמזבח.הקשההצאןקדשים,האהתוס'

דתחתהמזבחלאהיהחלול,והוכיחכןמהירושלמי,עייןבדבריו.

)בעמוד א( בד"ה קדשים כתבו ,דאפילו לא סילקו המזבח ,אלא הקלעים

תוס'ד"הארבע אמות.בסוה"ד,א"נלפישהיהעתידלהיותבלאיסודבבית

י

מסכת זבחים דף סא – דף סב
ה שבט – ו שבט התשע"א
שני וכו' .בטהרת הקודש ביאר דכוונת התוס' דודאי לא היו יודעים שיחרב

המהרש"א )בחידושיאגדות(,משוםדמזבחשלמעלהמכווןכנגדמזבחשל

הבית ,אלא שידעו שבזמן משה לא היו זורקים בקרן זו ולא ידעו הטעם,

מטה,ועלידישראוהמזבחשלמעלה,ידעומקוםמזבחשלמטה.

והטעםשבימימשהלאהיוזורקיםשםמשוםהביתשני.

ח( גמ' ,אפרו של יצחק ראו .בהגהות היעב"ץ ביאר ,דהיינו האפר שנעשה



מהעצים והאיל .ובפרקי דרבי אליעזר )פרק לא( איתא ,רבי ברכיה אמר,
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עלה ריח ניחוח של איל לפני כסא הכבוד ,וערב לו כריח ניחוח של יצחק.

א( תוס' ד"ה ולא ,בור של שיתין לא היה חשוב מחילה כיון דהוא צורך

]ובהכיניחאמהשנקראאפרזה"אפרושליצחק"[.ועודאיתאשם,דאפרו

מזבח.והיעב"ץכתב,דבורשלשיתיןהיהמצדהמזבחולאמתחתיו.

של איל הוא יסוד של מזבח הפנימי] .ודלא כדאמרינן הכא דהוא במקום

ב( ]בא"ד כיון שהוא תורך מזבח .ויש לעיין אי דוקא משום דהוצרך להיות

מזבחהחיצון[.

במזבחגופיהמשוםדשתיהכאכילה,הוויצורךמזבח,אודלמאחשיבצורך

ט( גמ' ,אחד שהעיד להם על המזבח .פירש רש"י בד"ה אחד ,שמקומו עד

מזבחאףאםאיןצריךשיהיהדוקאבמזבח,כיוןדסוףסוףהניסוךנעשהעל

שישים אמה .אבל הרמב"ם )בפ"ב מבית הבחירה ה"ד( כתב דהעיד על

המזבח והבור לצורך יין המתנסך על המזבח .ולכאורה מהא דהוצרכו

מדותיו) .והיינול"באמהכמושעשו,כמושכתבשםבהלכהג(].וכןמוכח

אמוראי לפרש דמעיקרא סבור שיהיה אטום באדמה ,חזינן דבלאו האי

מקושיית התוס' ד"ה אחד[ .וכתב בזבח תודה ,דאפשר דהרמב"ם סבר

טעמאהוהמצילעשותהשיתיןבמזבח,אףדלאסברידשתיהכאכילהלענין

דהשתאלאבעינןלשינויאדרביוסףדדרשיאףמזבחשישיםאמה,דהאעל

שצריך להיות דוקא במזבח ,והרי היו עושין נמי בור תחת המזבח לקבל

פינביאהוסיפו.ולהכילאפסקדאפשרלהוסיףעדשישיםאמה.ועודדהכי

הנסכים,אםכןחזינןדמכלמקוםמיקריצורךמזבח).ש.א.[(.

נמיאיתליהלרביאליעזרבןיעקב.והוסיף,דלפיזהנתיישבהקושייתהתוס'

ג( גמ',אמררביוסףלאוהיינודתניאוכו'אלאאמררביוסף ,ועייןפירוש

בד"האףבהאדמקשינןבחולין)פג(:האקמוסיףאבנין].ולכאורהצריךעיון

רש"י ד"ה אמר ,וד"ה והכתיב ,וד"ה אלא .וביאר החק נתן דלפירושו ,אחר

ליישבלפימהשמוכחדתוס'למדוכהרמב"ם,איךהקשו[.

שאמר רב יוסף טעמא דאש של שמים לא מסייעתן ,נזכר דבברייתא קתני

י( גמ' ,רבי אליעזר בן יעקב אומר וכו' .אחד שהעיד להם על המזבח ועל

שהטעם שהוסיפו משום "שהגיעו לסוף מדותיו" ,וקסלקא דעתיה דהיינו

מקום המזבח .כתב הקרן אורה ,דהכא ליכא לפרושי כדפירש רש"י בד"ה

שנגלה להם בנבואה מה שלא נגלה לשלמה מדשבחינהו קרא "ויכינו על

אחד בדברי רבי יוחנן ,ד"על המזבח" היינו שיש מקום להוסיף עד שישים

מכונותיו" .ומקשינן עלה ,הא כתיב "הכל בכתב" וכו' ,שכל המקומות

אמה.דהארביאליעזרבןיעקבסברלעיל)נט(.דכוליהמזבחבדרוםהוה,

הקדושים נגלו לדוד ,ולא יתכן שנאמר להם בנבואה דבר חדש שלא נאמר

מדרשה דצפונה שיהא צפון פנוי מכלום ואפילו מן המזבח ,ובחצי הדרומי

לדודושלמה.ומסיקדפירושאדברייתא,שהםהבינולדרושהמקראשנאמר

שלהעזרהאיןאלאשישיםוחמשאמה,והכבשתופסשלשיםושתים,ולא

בזמןדוד,ולכןיכלולהוסיף,אבלשלמהלאהביןלדרשו,ולכךלאהיהיכול

נשארלמזבחאלאשלשיםושלשאמה,ועלכרחךלאסברלהאידרשהדמה

להוסיף .ואין צריך לטעם הראשון שאמר רב יוסף משום דאש של שמים

בית שישים אף מזבח שישים .והא דקאמר "על המזבח" ,על כרחך דהיינו

מסייעתן .והצאן קדשים הקשה,מנא ליה לרב יוסף לומר דשלמה לא הבין

מידתהמזבח.ולהכינמיכלללתרוייהובחדעדות,המזבח,והמקום,דמידות

לדרשו ,דילמא איהו נמי ידע דאפשר להוסיף עד שישים ,ולא הוצרך לכך

המזבח )שהוסיפו( סברא בעלמא הוא] .כדאמרינן לעיל )נח (:משום דלא

משוםדאששלשמיםמסייעתן,וכתבדישליישבבדוחק].ולכאורהישלומר

ספקאומשוםדשתיהכאכילה[.

דסבר דהקרא עצמו מוכיח כן דכתב עליהם שכיוונו המדות ואי ידע זאת

יא( גמ' ,נפגמה קרן המזבח וכו' לא מפני שכשר לעבודה .הקשו התוס'

שלמהמאיטעמאבעואינהולכוין[.והפניםמאירותביארדלאכרש"י,אלא

בסוכה )מט (.ד"ה שכל ,אמאי פסלינן בנפגמה הקרן אף דעיקרה קיימת,

דלמסקנת רב יוסף דדרשי "אף מזבח שישים" ,אף שלמה ידע זאת ,והטעם

בשלמא מזבח שנפגם פסול ,היינו משום דעל ידי פגימה אינו מרובע ,אבל

שלא עשה כן משום שלא הוצרך לכך משום דאש של שמים מסייעתו,

בקרןלאנאמרריבוע.ותירצו,דאפשרדילפינןקרןמכבשדבעינןנמירבוע.

דהיינו דרב יוסף תירץ לאוקמיהלדבריו דמעיקרא ,דהטעם שהוסיפו משום

ורש"י לעיל )יז (:ד"ה מזבח פירש ,דפסול פגימה במזבח ילפינן מ"וזבחת

דלא ספק .והטהרת הקדש הקשה לפירוש רש"י ,מנא ידע שלמה שאפשר

עליו" דמשמע שהוא בחזקתו] .ולפי זה ניחא דאיןלחלק בין פגימה במזבח

לעשות כ"ח אמה ,ואי נימא שיכלו לעשות כפי שרוצים ,ולא עשאו יותר

לביןפגימהבקרן,מאחרדהקרןנמימגופיהדמזבחהיא[.

גדול משום שלא הוצרך לכך ,אם כן מהיכי תיתי לומר דלא דרש שאפשר

יב( רש"י ד"ה והכתיב ,גבי מכבר וכו' הקיפוהו למזבח מאמצעו ולמעלה

לעשותעדשישים.ועייןבאותהבאה.

לבושוכו'.הצאןקדשיםהגיהמאמצעוולמטה.וכןבדברירש"יד"החדלנוי

ד( ]גמ' ,אף מזבח שישים אמה .לכאורה צריך עיון ,דאיך אפשר לעשות

"ורחבו מגיע למטה עד חצי המזבח" ,הגיה הצאן קדשים ,מלמטה עד חצי

המזבח שישים על שישים ,דהא אמרינן לעיל )נג (:דבעינן שיהא המזבח

המזבח.וזהכדברירש"ילעיל)נג(.ד"ההרשת,שכתבלהדיאשהמכברהיה

בחלקושלטורף,ומזרחושלמזבחהיהבגבולשביןיהודהלבנימין,ואםכן

בחצי התחתון של המזבח .והטהרת הקודש הקשה על הגהתו ,איך כתב

איאפשרלהרחיבולמזרח,ולמערבנמיאיןשםעדהאולםאלאכ"באמה

רש"י שהמכבר היה מגיע עד מתחת לכרכוב ,והרי היה אמה הפסק בין

כדתנן במדות )פרק ג משנה ו( .וצריך לומר דהאי סוגיאאזלא כמאן דאמר

הכרכובלמכבר,שהכרכובהיהאחרששאמות,כמושכתברש"יבד"החד,

ביומא )יב (.דירושלים לא נתחלקה לשבטים) ,וכן פסק הרמב"ם בפ"ז מבית

והמכברכלהאחרחמשאמות,שזהחציהמזבח.ועוד,דלשוןהפסוק)שמות

הבחירה הי"ד( .ולדידיה לא שייך כלל "חלקו של טורף" כדאיתא התם,

כז ,ה( "ונתתה אותה תחת כרכוב המזבח מלמטה והיתה הרשת עד חצי

ואפשרלהרחיבהמזבחלמזרח).א.ג.[(.

המזבח",משמעבפירוששתחילתהמכברבסמוךלכרכוב,ומתפשטללמטה

ה( גמ' שם ,הרמב"ם )פ"ב מבית הבחירה ה"ג( פסק ,דאין מוסיפין על מדת

עדחציהמזבח,ודלאכרש"ילעיל.

המזבח שעשו בני הגולה .ותמה המנחת חינוך )במצוה צה סקט"ו( ,מהא

יג( תוס' ד"ה אף ,בתוה"ד ,א"נ מגובה פריך התם .הקשה החק נתן ,דלקמן

דאיתאלהדיאבגמ'דילפיאפשרלעשותועדשישיםאמה.ועייןבאותז.

מבוארדאףגובהאינומעכב,ותירץ,שכמוארכושריעדשישים ,אףגבהו

ו( גמ',אלאמזבחמנאידעי ,הקשההשלוםרב ,לדבריהמשנהלמלך לעיל

אסור יותר מעשרה ,ולכך הוי שפיר מוסיף .והשלום רב תירץ ,דדוקא ארכו

)סא .אות יב  (,מאי קשיא מהיכן ידעו היכן היה המזבח ,הא ניתן לבדוק

דאיתא בקרא להדיאדשריעדשישיםאףלכתחילהשרילהוסיף ,מהשאין

היכןלאהיהחלול,עייןשם.

כן גובה ,שאיןמעכברקמשוםדלאמצינועיכובא ,ואםכןהווידיעבדולא

ז( גמ' ,ראו מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו .ביאר

לכתחילה,וכיוןדלכתחילהאסור,לאצותההתורהעלכיסויהדם.

יא

מסכת זבחים דף סב
ו שבט התשע"א

דף סב ע"ב

הרבה,דשמאאתיקראלמימרדיזרוקמהכבשבהפסקאוירמועטולאיזרוק

יד( גמ' קרי עלייהו בני קטורה .פירש רש"י ד"ה בני קטורה ,בני אברהם

מהמזבח עצמו .ועל כרחך דמה דעבדינן אויר טובא אינו אלא כדי להזכיר

אתם ,אבל לא כזרע יצחק ויעקב .והמהרש"א )בחידושי אגדות( ביאר הא

דבעיזריקה.

דאמר בני קטורה ולא בני עשו ,על פי שיטת הרמב"ם )בפ"י ממלכים ה"ח(

יט( תוס'ד"האוירקרקע ,קרקעלאודוקא,שהיהפורחאמהעליסודואמה

דבניקטורהחייביםבמילהאףבזמןהזה.וזהשאמרלהםבניקטורה,שאף

על סובב .הגרע"א )בגליון הש"ס( ציין לדברי רבינו חיים כהן בתוס' לקמן

שאתםנימולים,בניקטורהכמותכםבמילה.

)פז(:ד"האויר,דנקטדבעינןאוירקרקעממש,וההפסקהיהיותרמכדיאמה

טו( גמ' ,בני אחתיה דרבי טרפון וכו' ,קרי עליהם בני קטורה .ביאר הפנים

סובב .ובספר דרך הקודש )קדושה שמינית ,סימן ז( הביא דהמהרי"ט תמה

מאירות ,דקרי לו כן ,מלשון קשירה שקשרו פיהם מלומר כלום] .ולכאורה

עליו מהא דאמרינן בסמוך "נמצא פורח על אמה יסוד ועל אמה סובב".

יש לבאר ,על פי מה שיסד בקובץ שיעורים בבא בתרא )כא .אות ע(

ותירץ ,דדברי רבינו חיים דוקא למאן דאמר לקמן )סה (.עושין מערכה על

שהקשה אגמ' דמי שאין לו אב לא היה לומד דכתיב ולמדתם אתם ,הא

גבי סובב ,ולדידיה הסובב חשיב כמזבח ,ולא מיקרי אויר קרקע מפסיק על

כתיב ושננתם לבניך אלו התלמידים שקרויין בנים ,ותירץ ,דודאי בשעה

ידי אויר הסובב .אבל הכא אזלינן למאן דאמר אין עושין מערכה על גבי

שכבר הוא תלמידו מקרי בנו ,אבל כל זמן שלא למד לפניו עדיין אינו בנו

סובב,וכיוןדלאהויכמזבח,שפירמיקריאוירקרקעמפסיקעלידיההפסק

ואינו חייב לעשותו שיהא בנו ,חזינן דתחילה צריך אדם לרצות להיות

שעלגביהסובב.והחזוןאיש )בסימןיז,ס"קה(הקשהעלדברירבינוחיים,

תלמידעלמנתשיהיה חיובעלרבוללמדו .ואםכןבניקטורהלמרותשהיו

דהיאךילפינןמהדםאוירקרקעמפסיקולהצריךקרקעממש,האבדםנמי

בניאברהם ,לאהיהלהםשוםקשרוזיקהשליחסאליו ,והכינמיאמררבי

היהאויריסוד,ומהליאויריסודמהליאוירסובב.אמנםלדבריהמהרי"ט

טרפוןלבניאחתיה,דמשוםהכילאהיהיכולללמדםתורהעדשישאלוהו,

ניחא ,דסובב שאני ,משום דראוי לעשות עליו מערכה .וכן כתב החק נתן

ודוקאמחמתשאלתםיעשוהולרבםויוכלללמדם).י.מ.א.[(.

לקמן)פז,(:דדוקאאוירהסובבחשיבמזבח,אבלבאוירהיסודמודהדחשיב

טז( גמ',גזיריןשעשהמשהאורכןאמהוכו'.הרמב"ם)בפ"זמאיסוריהמזבח

קרקע).ולאביארטעםהחילוק(.

ה"ג( כתב ,דכמותן עושין לדורות ,וכתב המהר"י קורקוס ,דהרמב"ם למד

כ( גמ' ,שני כבשים קטנים יוצאים מן הכבש .כתבו התוס' לקמן )סד (.ד"ה

דלכךכיווןרבחמאברגוריאהכא,לומרשנעשהכןלדורות.

יותר ,דנראה דהיה כבש שמגיע למערבו של סובב ,דאם לא כן כשהיה

יז( גמ',אףבשרבזריקה .החזוןאיש )בסימןיז,ס"קו(הוכיחממנחות )כא(:

מסיים מתנות של חטאת היה צריך לחזור על עקבו כדי לירד משם ,ודלא

דדיןזההואדוקאבעולה,ולאבכלהנקטרין.

כרש"י )שם( ד"ה צובר שכתב שלא היה כבש לצד מערבו של סובב .אבל

יח( גמ',אמרליהכשהואזורקלמערכהדלוקההואזורקוכו' .ופירשרש"י

הקשודהכאלאחשיבהגמ'להאיכבש.

בד"ה אמר לו ,דעל כרחך אתי קרא למימר דאויר יש בין כבש למזבח.

כא( תוס' ד"ה דאריך ,בסוה"ד ,ומיהו קשה דלעכב מהמזבח נפקא .הצאן

והתוס'בפסחים )עז(.ד"האויר כתבו,דאףבלאאוירהיהיכוללקייםמצות

קדשים ביאר ,דהיינו מאי דכתיב ברישיה דקרא )שמות כז ,א( "ועשית את

זריקה ,והאויר היה כדי שיזכור לזרוק .והחכם צבי )בתשובה קנג( תמה על

המזבח עצי שטים חמש אמות אורך וחמש אמות רוחב" .והחק נתן ביאר,

דבריהם,דהאבהדיאאמרינןהכאדמקראמוכחדבעינןאוירבדוקא.והחזון

דכוונתם לסיפיה דקרא "חמש אמות אורך וחמש אמות רוחב רבוע יהיה

איש)זבחיםסימןיזס"קה(כתב,דאפשרלפרש,דאיןכונתרבייוסילהוכיח

המזבח") ,דתיבת "המזבח" קאי נמי על חמש אמות אורך וגו'( .ועיין  במה

מן המקרא דבעינן אויר ,אלא דאתי קרא למימר דלא סגי בזריקה מראש

שכתב הפנים מאירות לתרץ קושיית התוס' ,דאי לאו דכתיב "סביב" הוה

המזבח,ובעינןשיעמודחוץלמזבחויזרוקלמזבח.והאוירלאהיהאלאכדי

אמינא דדוקא כשהמזבח חמש אמות צריך להיות ארכו כרחבו ,אבל

שיזכור .ועוד כתב ,דכיון דבלאו האי קרא ידעינן דאיכא אויר מעט ,וכמו

כשעושיםשיעוראחרכמושעשובביתעולמים,אפשרלעשותוקטיןואריך,

שכתבוהתוס'בד"האויר,אםכןבודאיאיןהכרחמהאיקראלהצריךאויר

קמשמעלןסביב.

יב

