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בס"ד ,ז שבט התשע"א.

מסכת זבחים דף סג – דף סט

דף סג ע"א

בשם הגרי"ז ,דכן מצינו בעלמא דילפינן מדברים אפילו דדרך הכשרן בכך.

א( גמ',כלכבשיכבשיםשלשאמותלאמהחוץמכבשושלמזבחוכו' .כתב

]ואוליישלומר,לפימהשכתבוהתוס'בד"השכןמצינו,דמעיקרהדיןשפיר

הברכת הזבח ,דאין לפרש דשיעור שלש אמות ומחצה וכו' הוא באלכסונו

הויאמינאדאףהיכלהואמקומה,ומאידסלקאדעתיהדר'אלעזרדלאיהני

שלהכבש,דאםכןנמצאדכלאלכסונושלהכבשהיהשלשיםושתיםאמה,

בהיכל,היינומשוםהדרשאד"וקמץמשם",וכר'ירמיהלהלן בסוגיין,דאתי

ולפיחשבוןזהתופסבקרקעהרבהפחותמשלשיםושנים,ואילובמתניתין

לקבוע לו מקום דווקא שם ולא בהיכל .ואיכא למימר דר' אלעזר נסתפק

במדות )פ"ה מט"ו( מוכח דהיה תופס בקרקע העזרה שלשים ושתים,

בדרשת"וקמץמשם"איאתילמעטהיכלוכדסברר'ירמיה,אודאתילרבות

דקחשיבליהלגביחשבוןשטחהעזרה.ועלכרחךדשיעוריהדרמיברחמא

דלא בעינן דווקא צפון וכדדחינן ,והיינו דקאמר שכן מצינו בסילוק בזיכין,

קאיעלאורךשטחובקרקע,אבלבאלכסונוהיהארוךיותר.וכןכתבהשיטה

דמאחר דחזינן דהתורה הכשירה קמיצה בפנים ,איכא למימר דאף בשאר

מקובצת לעיל )סב :אות יז( בשם רבינו אליהו ,עיין שם .והחק נתן כתב,

מנחותליכאקפידאאצפוןדווקא,ומאידכתיב"וקמץמשם"אתילרבותכל

דלעולםקאיאאלכסון,ושתיהאמותהאחרונותשלהכבש)שהיומעלאמה

מקוםשרגליהזרעומדות[.

יסוד ואמה סובב( היו מיושרות כדי שלא יחליקו הכהנים שעומדים שם

ז( גמ',בןבתיראאומרמנין.כתברש"יבמנחות)ח(:ד"הבןבתירא,דסיומא

כשזורקיםהאבריםלמזבח,והאלכסוןשלשלשיםושתיםאמההיהבשיעור

דברייתאהיא.והצאןקדשיםכתב ,דבדווקאהביאלההיאדבןבתירא.דאי

שלשיםאמההנותריםשלהכבש.,

לאוהכיהויאמינאדאףדיליףתנאקמאדמצוהלקמוץבעזרה,אםלאקמץ

ב( גמ' ,בזכרותא .ביארו התוס' במנחות )מא (:ד"ה ארבעה ,דהיינו קשר

בעזרה איכא תקנה לחזור ולקמוץ במקומו ,והביא לדרשת בן בתירא דכל

האצבע קמא .ובהגהות רבינו יחזקאל לנדא כתב ,דהיינו קשר האגודל.

היכא דקמץ בפיסול יש לו תקנה לקמוץ בהיתר ,ותנא קמא דלא דרש לה,

]ונראהשהביןשלכךכוונוהתוס'במנחות[.ובשיטהמקובצת )אותיג(כתב,

עלכרחךדסברדתואיןלותקנה.

דזכרותהיינוראשהגודלבעביו.

ח( רש"יד"הממקוםשרגליהזרעומדות,בתוה"ד,וקאסלקאדעתיןהשתא

ג( מתני' ,מנחות היו נקמצות .העיר הרש"ש ,אמאי הקדים תנא מנחות

לאסור בין האולם קאתי וכו' .העיר הקרן אורה ,הא בין האולם למזבח

לעולת העוף ,הא עולת העוף קדמה למנחות כדלקמן )פט .(.ותירץ ,דעיקר

מדרבנןבעלמאהוא,ואמאילאפירשכפשוטו,דקאתילאסורקמיצהבהיכל

מילתייהו דמנחות במסכת מנחות תני לה ,והכא אגב דתני למקום עבודת

וכדפירשוהתוס'בד"השכן.וכתב,דרש"יסברכשיטתהרמב"ם)פ"אמביאת

הזבחים ,תני נמי למקום קמיצתה ואכילתה דמנחה ,וכיוון דזוטרן מיליה,

מקדש הט"ו( ,דלכהן בעל מום אסור מן התורה להכנס בין האולם למזבח,

פסיקשרילהוקודםעולתהעוף.

וכל שכן דישראל אסור .אמנם עיין שיטה מקובצת )אות יז( שגרס ברש"י,

ד( מתני' ,נקמצות בכל מקום בעזרה ונאכלות לפנים מן הקלעים .העיר

"למעוטיהיכלואולםקאתי".

הרש"ש)לעילנה,(.אמאישינההתנאלשונו,דלעניןקמיצהנקט"בכלמקום

ט( ]תוס' ד"ה שכן מצינו ,בתוה"ד ,דמשמע דאי לאו הכי היה יכול לשחוט

בעזרה" ,ולענין אכילה נקט "לפנים מן הקלעים" .וביאר ,דלענין אכילה לא

בהיכלוכו'.נראהדהבינובפירושרש"י,דאףבקדשיקדשיםדבעינן"צפון",

בעינן לפני אוהל מועד ושרי אפילו בצידי צדדין ,ולהכי נקט לפנים מן

לאולמימראדקבעלהוהכתוב מקום,דאם כןמהיכיתיתישיועיללשחוט

הקלעיםדכוללאףצידיצדדים,אבללשון"עזרה"משמעדווקאמקוםהגלוי

בהיכלאילאומשוםדלאואורחארעא,אלאמהדקבעלוהכתובצפוןהיינו

ולאבלשכותדהויצידיצדדים.

משוםדבעינןלהו"קדושתצפון",וכלשוןרש"ילעיל)נח(.ד"הכולולעולה.

ה( מתני' ,ונאכלות ליום ולילה עד חצות .פירש רש"י בד"ה ליום ולילה,

ושפיר יהני אף בהיכל דקדושתו חמירא טפי .ועלה תירצו ,דסלקא דעתין

דילפינן לה ממנחת לחמי תודה ]דילפינן להו לעיל )לו (.מריבוי הכתוב

דלעניןמנחותכיוןדכתיב"וקמץמשם"קבעלוהכתובמקום,ואיןשוחטין

"קרבנו" דכתיב גבי תודה .ולכאורה צריך עיון דדווקא לחמי תודה וחלות

אותו בהיכל דהא לאו מקומו הוא .ועיין בשיטה מקובצת לעיל )יד .אות ג(

ורקיקיאשםנזירדטפליםלזבחשלהםאיתרבודנאכליןליוםולילהכזיבחן,

דמבואר מדבריו דהבין בכוונת רש"י )יד (.ד"ה שאי אפשר ,דטעמא דלאו

אבל מהיכי תיתי למילף לשאר המנחות[ .אמנם רש"י במנחות )יא (:בד"ה

אורחארעאפוסלאפילובדיעבד,ודלאכהבנתהתוס'[.

למחר פירש ,דילפינן לה מדהוקשו לחטאות ואשמות ,וחטאות ואשמות

י( בא"ד ,סלקא דעתיך אמינא וכו' .כתב העולת שלמה ,דהוא דיבור חדש.

נאכליןליוםולילה,כדדרשינןלהולעיל)לו(.מריבוידעלזבחתודת.

]ואוליישלומרדהואהמשךדבריהםדכתבודבמנחותסלקאדעתיהדקבע

ו( גמ' ,שכן מצינו בסילוק בזיכים .הקשה הנתיבות הקודש ,היאך ילפינן

לוהכתובמקום.וביארודאףלמאידמסקינןדאתילרבותדכלמקוםשרגלי

מסילוק בזיכים ,הא שאני התם דמצוותן בכך ,דהא בעינן לסלקה מעל

הזרעומדותיכוללשחוט,היינודקבעלוהכתובדהואמקומו[.

השולחןהעומדבהיכל,ומאיראיההואלשארמנחותדדינםבעזרה.והביא

יא( גמ' ,שלמים ששחטן בהיכל כשרים וכו' .כתב העולת שלמה ,דמשמע
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דלכתחילה אין שוחטין בהיכל .וכתב דהטעם משום שיש איסור בכניסה

הרש"ש,דהעיקרחסרדלאתניאיעולהעלימיןאועלשמאל.וכתב,דצריך

להיכלשלאלצורך,וכיוןדיכול לשוחטןבחוץ,הכניסהלהיכלשלאלצורך

להגיהבמתניתין"עוליןדרךשמאלויורדיןעלעקב",וכדקתניבסוכה)מח.(:

היא.ואףדברש"ילעיל)יד(.ד"השאיאפשר,מבוארדגביחטאותהפנימיות

יט( מתני' ,ויורדין על עקב .עיין בתוס' ד"ה ויורדין על העקב דפירשו,

אי לאו משום דלאו אורח ארעא לשחוט בפנים ,ליכא איסורא ]ועיין לעיל

דחזרתועלהעקבהוידרךימין .ורש"יבסוכה)מח(:ד"הוחוזריןכתב,דכל

אות ז[ ,איכא למימר דחטאות הפנימיות שאני ,דכיון דבעינן לזרוק מדמם

כמהדאפשרלמעוטיבהילוךשמאלממעטינן],ושמאלכךכוונוהתוס'[.

בפנים,וכניסתולצורךהיא,אילאומשוםדלאואורחארעא,אףלכתחילה

כ( רש"י ד"ה לג' דברים אלו ,בתוה"ד ,כשהוא עולה למזבח פונה לשמאל.

יכוללשחוטשם.

ובשיטה מקובצת )אות יב( גרס" ,כשעולה למזבח פונה לסובב לשמאלו".

יב( גמ' ,שם .כתב המנחת חינוך )מצוה קמא אות ד( ,דלאו דווקא בהיכל,

ולכאורההואכשיטתהתוס'לקמן)סד(.ד"היותר,דאףבמערבהמזבחהיה

אלא אפילו אם שחטן בקודש הקדשים כשרה ,דלא יהיה חמור טפל מן

כבש שמגיע לסובב .והקשה התוס' יו"ט )במתניתין(,הא בדברי רש"י לקמן

העיקר.

)סה (.ד"ה צבר מבואר להדיא ,דבצד המערבי של הסובב לא היה כבש,

יג( גמ',מניןשאםהקיפועובדיכוכביםאתכלהעזרהשהכהניםנכנסיןוכו'.

ועולתהעוףכשהיתהרבההיתהנעשיתבקרןדרומיתמערביתבראשושל

פירשרש"יבמנחות)ח(:ד"הנכנסיןלהיכל,דאתילאשמועינןדלאאמרינן

מזבח .וביאר ,דסובב שכתב כאן רש"י ,היינו מקום הילוך רגלי הכהנים,

דליפסלו האי קדשים ביוצא מעזרה להיכל .והקרן אורה ביאר ,דאתי

שקראונמיסובב,וכמבוארבדבריולעיל)סב(.ד"החדלנוי.

לאשמועינן דשרי לכתחילה להכנס ולאכול התם ,ולא חיישינן לאכילה

כא( גמ' ,אף חטאת בקרן מערבית דרומית .פירש רש"י בד"ה ומה מנחה,

במקום רבו .אמנם מלשון הרמב"ם )פ"י ממעשה הקרבנות ה"ג( מבואר,

דעיקר עבודתה של החטאת היא הזאת דמה .וביאר הנתיבות הקודש,

דדווקא בדיעבד שרי לאכול התם .ועיין שם ברידב"ז דביאר ,דכיוון דכתיב

דכוונתולתרץקושיתהתוס'ד"האףחטאת,אמאילאילפינןנמילמליקה,

קרא אחרינא "בחצר אוהל מועד יאכלוה" ,ילפינן דלכתחילה בעינן בחצר

דדווקאעיקרעבודתהילפינן.ועייןלקמןאותכח.

אוהל מועד ,והיינו טעמא משום דאין אדם אוכל במקום רבו ,אבל כשאי

כב( גמ',האכיצדמגישהבקרןמערביתדרומיתוכו'.הקשההטהרתהקודש,

אפשרשריאףבקדשהקדשים.

הא ניחא אי מזבח בצפון ,אבל אי נימא דכולי מזבח בדרום כדלעיל )נט,(.

יד( ]מתני' ,ובכל מקום היתה כשרה אלא זה היתה מקומה .לקמן )עמוד ב(

היכייתקיימוהניתריקראי,האפניהמזבחלעולםלאיהיוכנגדהפתח.

מסקינןדכוונתהמשנהדמאידתנידהיתהנעשיתעלקרןדרומיתמערבית,

כג( גמ',כשאתהאומראלפניה'במערבהיכןקיימתאלפניהמזבח.ביאר

היינוהזאתה.אבלמליקתהכשרהבכלמקום.וישלומרדהיינומאידסיימה

השיטהמקובצת)אותו(,דר'אליעזרסברדבחודהשלקרןלאמקיימים"פני

מתניתין "אלא זה היתה מקומה" ,דמאי דתני ברישא היתה נעשית בקרן

המזבח" ו"לפני ה'" ,משום דמשמע ליה דבעינן לפני ה' ממש ופני המזבח

דרומיתמערבית,הואמקומהשלהזאה[.

ממש ,ומשום הכי דרש לקראי דמגישה לקרן דרומית באמה הסמוכה

טו( מתני' ,ושירי הדם .כתב רש"י בד"ה ושירי ,דאיירי בשיירי הדם של

למערב,דכיוןדכולימזבחבצפון,האיאמההיתהממשלפניה'ופניהמזבח.

חטאותחיצונות.וכןכתבהרמב"ם)פ"זממעשההקרבנותה"י(.וכתבהזבח

ותנא קמא סבר דמזבח ממוצע היה ,ורק חודה של קרן היה כנגד הפתח

תודה,דאילוחטאותהפנימיותנשפכיןעליסודמערבי.ועייןברש"ששכתב,

ומקיימיםבולפניה'.

דכיוון דסתמא קתני ,משמע דהוא הדין לחטאות הפנימיות .וכן נראה לו

כד( ]תוס'ד"המהחטאתטעונהצפון,בתוה"ד ,וכידברהלמדבהיקשחוזר

מדילפי לה לקמן )סד (.מקרא דפר כהן משיח שהיא חטאת פנימית .ואף

ומלמד בהיקש .לכאורה יש לומר דלשיטת רש"י לעיל )נז (:ד"ה ואיבעית

דלעיל )מז (.אמרינן דשיירי הדם של חטאות הפנימיות נשפכים על יסוד

אימא,דלמאןדאמר"הימנוודבראחר"לאחשיבהיקשושפירילפינןמינה,

מערבי ,סבר האי תנא דכוליה מזבח בצפון קאי ,ושפיר שופכם על יסוד

הואהדיןדכלדילפינןמההיקשדבריםהמפורשיםבובהדיא,שפיראפשר

מערבישבקרןדרומית.

למילףאףדבריםשאינםמפורשיםבו,לאקשיאמידי,דכיוןדילפינןמהאי

טז( מתני',ומלמעלןניסוךהייןוהמים.כתבהרמב"ם)פ"בממעשההקרבנות

היקשאלדבריםהכתוביםבובהדיא,שפירילפינןאףלדבריםהנלמדיםרק

ה"א( ,דיוצק ליסוד ומהיסוד נופל לשיתין .והשיג עליו הראב"ד ,דלא היה

מהיקש).א.ב.[(.

יוצק על היסוד אלא לספל שהיה מונח שם .וכתב הכסף משנה ,דסבר

כה( בא"ד ,מיהו יש לומר הרי בתורת כהנים וכו' .ביאר הצאן קדשים ,דאי

הרמב"ם ,דדווקא גבי ניסוך היין והמים דבחג הסוכות היה מנסך לתוך

כדברי רש"י דאינה חמירא מהעוף דבאה תחתיו ,אמאי הוצרכו בתורת

הספלים ,כמבואר בסוכה )מח .(:אבל בשאר ניסוכי השנה ,היה מנסך על

כהניםלילףמקראדחטאתהעוףשלאלשמהפסולה,האשפיראיכאלמילף

היסוד .והברכת הזבח כתב ,דהרמב"ם איירי בבנין שלמה שהיו השיתין

ממנחתחוטאדלאתהיהחמורהממנה.

מחוץ למזבח ,ומשום הכי כתב דהיה שופכם על היסוד .ומאי דמבואר

כו( גמ' ,ר' אליעזר אומר יכול יגישנה למערבה של קרן וכו' .כתב רש"י

דספליםהיושם,היינובמזבחשבנובניהגולה,דהוסיפוד'אמותעלשיעורו

בסוטה)יד(:ד"הקיימתה,דאליבאדר'אליעזרלאבעינןכנגדחודהשלקרן,

כדלעיל)סא,(:ונקביהשיתיןהיובתוךשיעורהמזבח.

וסגי בדרומה של קרן סמוך לצד המערבי .ובשיטה מקובצת )אות ו( כתב,

יז( מתני',ועולתהעוףכשהיארבהבמזרח.עייןברש"ילקמן)סד(.ד"הצבר,

דבעינןאמהשלסוףהדרוםלצדמערב.

דכשהיה עושה אותה בקרן דרומית מערבית ,היה עושה אותה בראש

כז( תוס' ד"ה בדרום ,על כרחך ר' אליעזר אית ליה ההיא )דרשה( דמה

המזבח ולא על הסובב .ובתוס' )שם( ד"ה יותר חלקו על דבריו .ועיין לקמן

חטאתטעונהיסוד.ביארהצאןקדשים,דאילאודסברלהאיהיקשא,מנליה

)סד(.אותי'.

דהאי לפני ה' היינו במערב ,דלמא היינו במזרח ,דלענין מנחות שפיר הוי



לפניה'.ומשוםהכיקשיאליהלפניה'למהלי.

דף סג ע"ב

כח( גמ' ,בכל מקום היתה כשירה וכו' מאי קאמר .הקשה הצאן קדשים,
דלמא כוונת מתניתין דלכתחילה בעינן בקרן מערבית דרומית ,ובדיעבד

יח( מתני' ,חוץ מן העולה לג' אלו שהיו עולין ויורדין על העקב .העיר

ב

מסכת זבחים דף סג – דף סד
ז שבט – ח שבט התשע"א

כשירה בכל מקום .ותירץ ,דכיוון דילפינן מהא דחטאת הוקשה למנחה,

דהתםנמיהיהכבש,וכדכתבולהלןבד"היותר,ואותוכבשיתכןשלאהגיע

ובמנחה בעינן דווקא קרן מערבית דרומית ,ליכא למימר דגבי עולת העוף

לראש הקרן) .ח.ו .(.ואם זו כוונתם לכאורה יש ליישב קושייתם בפשיטות,

בדיעבדכשירהאףבכלמקום.וכןכתבהרדב"ז)פ"זממעשההקרבנותה"י(.

דכיוןדבעינןלראותאתביתהדשן],כמבוארלקמןאותח[,אילוהיהעומד

אמנםהשפתאמתכתב,דוודאידבדיעבדאינומעכב,ולאאמרודבכלמקום

סמוך לכבש ,הרי גובה הכבש מסתירו ואינו רואה את בית הדשן ,ועל כן

היתה כשירה היינו דיעבד ,משום ד"היתה כשירה" משמע לגמ' דאפילו

היה צריך להרחיק עד קצה המזבח שיוכל לצדד פניו לסוף הכבש שאינו

לכתחילה].ולכאורהישלבארעוד,דעיקרהקושיאמסיומאדמתניתין"אלא

גבוה,ויוכללראותאתביתהדשן[.

זההיתהמקומה",ומבוארדמתניתיןתרתיקתני[.

ד( ]בא"ד ,שם .לכאורה יש לומר דלפירוש רש"י בד"ה צבר דעולת העוף

כט( גמ' ,ה"ק בכל מקום היתה כשירה למליקתה .אמנם הרמב"ם )פ"ז

כשרבהבמזרחהיתהנעשיתבדרוםעלגגהמזבח,לאקשיא,דהאכיוןדבעי

ממעשה הקרבנות ה"ו( כתב ,דמולק אותה בקרן מערבית דרומית .וביאר

למצותהדםעלקירהמזבח,והואעומדעלגגו,איןלואלאלמצותהדםעל

הרדב"ז ,דלמצוה מן המובחר הוא ,דכיון דבעינן הזאה על קרן מערבית

הקרןגופה,דהיאנמינקראתקירהמזבח[.

דרומית,עדיףטפילמולקהבקרןזוכדישמידיזהמדמה.ובזבחתודה כתב,

ה( בא"ד,ואיןלומרמשוםדכלדמיםטעוניםקרןדהאאמרלעילגבימודה

דהרמב"ם סבר ,דמאי דקתני במתניתין "חטאת העוף היתה נעשית על קרן

ר'יהודהוכו'.הקשההצאןקדשים,האוודאידקרןמעכב,וכדהקשוהתוס'

מערביתדרומית",קאיעלכלמעשיהשלהחטאת,משוםדלכתחילהבעינן

לעיל)ס(.ד"המודהר'יהודה.ועוד,האמאידפריךהתםאר'יהודההיינו

דלאישפךדםהנפששלאבמקוםהזאה.

למאידסלקאדעתיןבדבריו,אבללמסקנאאףלר'יהודהדמיםטעוניםקרן.

ל( גמ',מאיקאמרהכיקאמרמלקהבכלמקוםכשירהמיצהדמהבכלמקום

ומשום הכי כתב להגיה בדברי התוס' "ויש לומר דכל דמים טעונים קרן".

כשירה .אמנם הרמב"ם )פ"ז ממעשה הקרבנות ה"ט( כתב ,דאם היזה בכל

ועיין שם שהאריך לבאר ראייתהתוס' .והקרן אורה והפנים מאירות כתבו,

מקום כשירה ,ובלבד שיתן למטה מעט מדם הנפש .והקשה הלחם משנה,

דכוונתהתוס'להוכיחדלאנימאדכיהיכידבשארהקרבנותהטעוניםשתי

דאף דבברייתא הכי משמע ,הא אפכינן לה בסוגיין .וכתב ,דשמא הרמב"ם

מתנותאושתיםשהןארבעטעוניםקרן,אףהטעוניםמתנהאחתבעינןקרן

לאגרסלהאימאיקאמר.והקרןאורהכתב,דהרמב"םדיקדקבלשונולכתוב

לכתחילה ,ועלה כתבו ,דאי לכתחילה בעינן קרן ,מאי מקשי אר' יהודה

"ובלבד שיזרוק מעט דמה למטה" .דבהכי כולי עלמא מודו דכשר ,ומאי

דישפוךעלהריצפה.ועייןבאותהבאה.

דאפכינןלהאימתניתא,היינומשוםדמשמעדשרילזרוקאתכלדמהבכל

ו( בא"ד,שם.אמנםהשיטהמקובצת)סוףאותז(כתב,דבאמתבעינןקרןאף

מקום שירצה ,וכדכתב רש"י )סד (.בד"ה מאי קאמר .ומה שלא הביא

לדמים הניתנים בשפיכה אחת ,ואף התם )נג (.הוי מצי לשנויי הכי ,אלא

הרמב"ם להאי דינא דמיצוי בכל מקום כשר ,היינו משום דפסק )שם ה"ז(

עדיפאמינהנקט.

כמאןדאמרדמיצוימעכב,ולדידיה,ודאידלאמהניבכלמקום.

ז( גמ',שאיןלךדברקלבעופותיותרממוראה.העירהשפתאמת,אמאילא

לא( ]רש"י ד"ה בכל מקום ,בסוה"ד )הנמשך לדף סד ,(.ומליקה לאו במזבח

היוקושריםבהאבןשתכבידאותהויוכלולזורקהבקל.וכתב,דשמאאסור

אלא הזאה ומיצוי .יש להעיר ,דרש"י לעיל בד"ה ומה מנחה כתב ,דמאי

לזורקהעםאבן,דהאכתיב"וזרקאותה".

דילפינןמהגשהרקלעניןהזאה,היינומשוםדהיאעיקרעבודתה).ח.ו[(.

ח( גמ' ,רחוק מן הכבש שלשה טפחים .ביאר הראב"ד בתמיד )שם( ,דכך



היתה קבלה למשה מסיני .ובשיטה מקובצת )בהשמטות אות ד( כתב] ,וכן

דף סד ע"א

כתבהראב"דבפירושולקינים)פ"אה"א([,דהרחיקומקוםהדשןג'טפחים

א( רש"י ד"ה מאי קאמר ,בתוה"ד ,והא ליכא למימר דהזה ואחר כך חזר

מןהכבש,כדישכשזורקאתהמוראהיראהאתביתהדשן,דאםהיהסמוך

והזהלמטה.כתבהעולתשלמה,דשמואלדאיתליהלעיל)כו(:דכיוןדהגיע

לכבש,מחמתגובהושלהכבשלאהיהרואהאתביתהדשן,ולאיוכללכוון

דם למזבחאפילו שלא במקומוכיפר והבשר אסור באכילה ,לאמהני מידי

לזורקהלשם.

לחזור ולהזות .ומאי דכתב רש"י "דהא הזה דמה קתני כל דמה משמע",

ט( גמ' ,מקום שנותנים מוראה וכו' .הקשה המפרש בתמיד )כח (:ד"ה צבר

היינוליישבאליבאדכוליעלמא.

הגחלים ,הא אמרינן גבי מוראה "ושמו אצל המזבח" ,ונהי דכבש כמזבח,

ב( גמ' ,הגשות דכתיב והגישה אל המזבח .העיר השיטה מקובצת )אות א(

מכלמקוםלאהיהלהרחיקהמוראהעשריםאמהמןהמזבח.ותירץ,דכיון

דטפי הוי ליה לאתויי הקרא "הקרב אותה בני אהרון לפני ה' אל פני

דכתיב"והשליך"קיםלהולרבנןדאיןהשלכהפחותהמעשריםאמה.

המזבח" ,דמינה ילפינן לעיל )סג (:דבעינן הגשה בקרן דרומית מערבית.

י( רש"יד"הצבר,בתוה"ד,וצריךלעמודבראשושלמזבחולאבסובב.העיר

ותירץ,דמהאיקראד"והגישה"ילפינןאףלמנחתחוטא.ובשםהריב"אכתב,

החזון איש )סימן יז סק"ז( ,דאי יכול לעשותה בראשו של מזבח ,אמאי לא

דאימקראד"הקרבאותה",לאהויידעינןדבעינןשיגעממשבקירהמזבח,

יעשנה בקרן מזרחית דרומית בראשו של מזבח] .ולכאורה יש לומר ,דאם

אלאדהגשההויאדומיאדהולכתהדםדילפינןמ"והקריבו"].אמנםמלשון

יעמודבקרןדגגהמזבחבדרום,אינויכוללזרוקהמוראהוהנוצהלביתהדשן

רש"י בד"ה אל פני מזבח מבואר ,דגרס בסוגיין הקרא דלעיל .ויש להעיר,

אם לא שיפנה ממקומו ,דהרי רוחב הקרן מעכבו .אבל אם יעמוד במערב,

דלכאורהמסתימתדבריונראהדנקטלשיטתר'אליעזר.וצריךביאור[.

שפיריכוללזרוקלצדאלכסונובאופןשיגיעאלביתהדשן[.

ג( ]תוס' ד"ה מפני שקרובה ,תימה ולמה הוא הולך עד הקרן וכו' .נראה

יא( תוס'ד"היותר,בסוה"ד,אבלקשהדלאחשיבליהלעילגבישניכבשים

מלשונםדהכבשהפונהלסובבלאהיהמגיעעדראשושלקרן,ועלכןהקשו

קטנים .ובשיטה מקובצת )אות ז( תירץ ,דלא חשיב אלא עצם הדבר שהיו

אמאי הולך הוא עד הקרן ולא יעמוד במקומו בסובב ויעשנה .וקשה אמאי

כבשים בשתי רוחות ,אבל בכל רוח היו כבשים כפי הצורך .והתוס' יו"ט

עשו הכבש בזה האופן ,הרי לענין חטאות שנעשות על הסובב בעינן קרן.

)במתניתין(תירץ,דאותוכבששהיהיוצאבצדמערבשלהכבשליסוד,היה

ונראה,דאיןכוונתםעלהכבשהמזרחישפנהלסובב,דהואהגיע עדהקרן

אףמגביהקצתועולהגםלסובב.
יב( תוס'ד"הדישון,הקשהריב"אכיוןדתרומתהדשןוכו'נבלעיםבמקומן.

ולא קשיא מידי .אלא כוונתם להיכא דרבה במזרח שעושנה בקרן במערב,

ג

מסכת זבחים דף סד
ח שבט התשע"א

הקשה העולת שלמה ,אמאי לא הקשו בפשיטות מאי שנא תרומת הדשן

כ( מתני' ,ומזה מדמה על קיר המזבח שירי הדם היה מתמצה על היסוד.

דמועליםבהודישוןמזבחפנימיודישוןמנורהאיןמועליןבהם.וביאר,דאי

פירש רש"יד"הומזה ,אוחזבעוףעצמוומזה .ורש"יבמנחות)ב (:ד"ההזאה

תרומת הדשן לא היתה נבלעת ,איכא למימר דמשום הכי יש בה מעילה,

הוסיף דמעלה ומוריד בכח והדם ניתז מעצמו .ולענין מצוי כתב ,שמקיף

אבלשארהדישוניםדנבלעיםדינםכחטאותהמתותדאמרינןבמעילה)יא(.

ומקרב בית מליקתו למזבח ודוחקו בקיר והדם מתמצה ויורד ליסוד) .וכן

דאין נהנין ואין מועלין כיון דאזלי לאיבוד ,אבל כיוון דאף תרומת הדשן

פירשבפירושהתורה ויקראפ"אטו(ובמנחות )שם(פירש,מיצוי,סוחטבין

היתהנבלעת,קשיאמאישנאמהני.

אצבעותיו ונצוק הדם הולך למרחוק הרי דביאר נמי דמצוי חטאת העוף

יג( גמ' ,נסכים שמא יתעשנו .העיר השפת אמת ,אמאי לא היו יכולים

נעשה על ידי פעולה בידים ,אלא שלא כתב דנעשה על ידי דחיקה לקיר.

לכסותםכדישלאיתעשנו.

אמנםהרמב"ם)פ"זממעשההקרבנותה"ו(כתב,ומזהמדמהעלקירהמזבח

יד( גמ' ,עולת העוף שמא תמות .העיר הרש"ש ,הא היה יכול לילך דרך

למטהמאמצעו,ושיריהדםמתמצים עלהיסודשנאמרוהנשארבדםימצה

הסובב ולהשפילם מגג המזבח באופן שלא יתעשנו מעשן המערכה.

עליסודהמזבחמכללשהנתינהעלקירשהשיריןשלומתמציןאליסודוזהו

]ולכאורהצריךלבארדבריודלאקשיאליהמנסכים,דעלכרחךהיהעולה

קירהתחתון.ועייןבכסףמשנהשםשלכאורהמשמעותדבריו,דגםהרמב"ם

עלראשושלמזבח,משוםדשםמקומם.אלאקושייתואעולתהעוףלפירוש

סבר כרש"י שמצוי דחטאת העוף היה על ידי מעשה .ובהלכה ז' כתב

התוס' בד"ה יותר שנעשית על הסובב .אבל לפירוש רש"י בד"ה צבר ,דאף

הרמב"ם ,דמצוי דם חטאת העוף מעכב ,ובהלכה ט' כתב ,דאם הזה בכל

העולההיתהנעשיתבראשושלמזבח,לאקשיאמידי[.

מקום כשירה ,והוא שיתן למטהמעט מדם הנפש .אמנם לענין עולת העוף

טו( ]גמ',ורמינהובאלולהקיףוכו'.לכאורהצריךביאורמאיסלקאדעתין

כתבהרמב"ם)פ"וממעשההקרבנותה"כ("וממצה"דםהראשודםהגוףעל

דעולה והנסכים בידו ,הא עלה להקריב את האיברים .וצריך לומר דסלקא

קיר המזבח למעלה ,ומהא דשינה בלשונו לכאורה נראה דסבר דבמצוי

דעתיןדהסגןשהיהמהלךבימינוהואהיהנושאלואתהאיבריםוכמבואר

דחטאתלאעבידמעשה,וכןמשמעותלישנאדמתניתין.דגביחטאתכתבה

במתניתיןדתמיד)פ"זמ"ג(,ולאחרשהקטירהאיברים,היהנותןלוהנסכים,

"מתמצה"ואילוגביעולהכתבה"ומיצה".ובאבןהאזל )בהלכהז,ח,טבד"ה

ומשוםהכימקיףהמזבח,דאילאודהנסכיםבידו,למההיהלולהקיףהרי

והנהזה(ביארדדעתהרמב"ם)שם(דבעולתהעוףנחשבדיןהמצויכהזאה

אינו עושה עבודה ואין דינו לפנות לימין .ועלה משנינן דברגל היה מקיף,

דידה ,הלכך בעי מעשה ,מה שאין כן גבי חטאת העוף ,המצוי אינו עבודה

והנסכיםכלללאהיובידו,ומאידמקיףהואמשוםדהקטירהאיברים,ודינו

אלאגמרההזאהשנעשיתממילא.ואמנם הראב"ד)בפירושולתורתכהנים

ככלהמקטיריםשמקיפיןויורדין[.

דיבורא דחובה פי"ח( כתב ,דמדכתיב "והנשאר בדם ימצה" ולא כתיב



תמצה,משמעדהדםמתמצהמאיליומןהקיראלהיסוד.

דף סד ע"ב

כא( תוס'ד"האוחז,תימהדלאבעיהכאמאיקאמר.נראהדסברוכפירוש

טז( גמ',הקפהברגל.פירשרש"יבד"ההקפהברגל,דקאיאכהןגדולשעלה

רש"יבחולין)כב(.ד"המאיקאמר,דלישנאדאוחזבראשובגוףמשמעדבעי

להקטיר ,ולפיכך מקיף וכשבא למקום שמנסכים נותנים לו היין .אמנם

לאוחזן יחדיו בכף ידו ,ולא בראש לבד או בגוף לבד .ואהא מקשינן "מאי

הרמב"ם )פ"ז ממעשה הקרבנות הי"ב( כתב ,דכל המנסך יין או מים ,עולה

קאמר",דמנלןדהכיבעינןבחטאת,ועלההקשואמאיהכאלאמקשינןהכי.

ומקיףוכשמגיעלמקוםהניסוךנותניםלוהמיםאוהייןומנסך,ורקאםלא

אמנם השיטה מקובצת )בסוגיין אות ט( כתב ,דמאי דמקשינן התם "מאי

הקיףעולהדרךשמאלעםהנסכיםומנסךוחוזרעלהעקב.

קאמר",אעולהמקשינן,דבשלמאבחטאתדבעינןהזאה,שפירבעינןלאחוז

יז( רש"י ד"ה הקפה ברגל ,בתוה"ד ,וזה להקטיר עולה וכו' .הקשה השיטה

הראש והגוף יחדיו ,דאם היה אוחז אחד מהן ,שמא מתוך ההזאה היה

מקובצת)אותא(,מהליבהאדלהקטירעולה,האהאיהקפהלאחרשגמר

הראש נשמט מן הגוף ולאו דרך כבוד הוא ,אבל בעולה דבעינן רק מיצוי,

הקטרתוהויא,ואמאילאנימאדיפנהמידלשמאלולצדמערבויתנולוהיין

אמאיבעינןבראשובגוף.

וינסך.ומשוםהכיביאר,דמאידכהןגדולהיהמקיףהואלהראותדבןבית

כב( ]גמ' ,ולא על קיר הכבש ולא על קיר היכל ולא על קיר אולם .צריך

הוא ויש לו רשות להלך בכל המזבח ,כדאיתא ביומא )מג] .(:ולכאורה

ביאור,מאיסלקאדעתיןדיהניהזאהעלשארקירות)ח.ו.(.וישלומרדכיון

קושיתו צריכה ביאור ,דכיון דעלה כדי להקטיר ,וודאי דיקיף כשאר העולין

דמליקתה בכל מקום כשרה ,כדלעיל )סג ,(:הוי אמינא דאף המיצוי יהיה

להקטיר,ומהיכיתיתישיפנהאלשמאלולצדהמערב).ח.ו[(.

בקיר הסמוך למקום המליקה ,ועל מנת שלא יפול מהדם על הריצפה טרם

יח( גמ' ,עולין דרך ימין ויורדין דרך שמאל עולין דרך מזרח וכו' .העיר

שנעשיתמצותו,ועייןמנחות)ב(:תוס'ד"העולתהעוף[.

העולת שלמה ,הא דרך ימין דרך מזרח היא ,ואמאי כפל התנא בלשונו.

כג( ]גמ' ,ת"ל והנשאר בדם ימצה אל יסוד המזבח ,קיר שהשירין שלו

וביאר ,דדרך ימין קאי אמזבח ,ודרך מזרח קאי אכבש ,שעולה במזרחו של

מתמציםליסודואיזהזהקירהתחתון.ופירשרש"י ,שהשיריםשלוכשמזה

כבש] .ולכאורה יש לומר ,דאי הוי נקיט רק דרך ימין ודרך שמאל ,לא הוי

הדם שותת ומתמצה ליסוד .ונעביד מעילאי והדר נעביד מתתאי מעילאי,

ידעינןאיבימיןושמאלדידיהקאמר,איבימיןושמאלדמזבחקאמר,ולהכי

הזאתה יעשה למעלה והדין נותן כדאמרן )דהיינו מדין קל וחומר( והדר

קאמרדעוליןדרךמזרח,והאיימיןימיןדידיהקאמר).ח.ו[(.

נעבידמיצוימתתאיכדכתיב .אמררבאמיכתיבימצהימצהכתיב .איהוה

יט( מתני' ,היה מולק ראשה ממול ערפה ואינו מבדיל .פירש רש"י בד"ה

כתיב ימצה הוה משמע שמזהיר את הכהן שיחזור וימצה אחר הזאה,

ואינו מבדיל ,דחותך רק סימן אחד ,וכדאמרינן בחולין )כא (:דבסימן אחד

השתא דכתיב ימצה משמע נמי לענין הזאה דממילא יהיה דם מצוי אצל

הוא .ופירש שם רש"י בד"ה ואינו מבדיל ,דכיוון דעוף הכשרו בסימן אחד,

רּב ָּדם
חְ ,ו ַה ִּנ ְׁש ָא ַ
ירה ִּמ ְז ֵּב ַ
ַ
לק
אתע ִ
ַ
םה ַח ָּט
ָהמ ַּד ַ
והנהבקראאיתאו ִהּז ִ
ְ
היסוד].

כלדעבידטפימהכשרו,הויהבדלה.אמנםהרמב"ם)פ"זממעשההקרבנות

ח ָּטאת הּוא .ואם כן לכאורה לפי מה שביאר האבן
ה ִּמ ְז ֵּב ַח ַ
סוד ַ
י ֹ
אל ְ
ִי ָּמ ֵצה ֶ

ה"ו(כתב,דמולקשניסימניםאורובןובלבדשלאיבדילאתהראשמןהגוף.

האזל לשיטת הרמב"ם )לעיל אות כא(  היינו דכולי קרא לענין דין מעשה
הזאה מיירי ,שתכליתה שהדם יגיע מעצמו ליסוד ,אבל אין דין לעשות

וכתבהלחםמשנה,דנראהדפליגעלרש"י.

ד

מסכת זבחים דף סד – דף סה
ח שבט – ט שבט התשע"א

מעשה מצוי בידים בעצמו של כהן ,וכמו שביאר הרמב"ם עצמו ,שפיר.

לא( מתני' ,והיה זורקה על גבי אישים .כתב המנחת חינוך )מצוה קטו אות

אמנםלפימהשלמדרש"י)עייןלעילאותכא(דגםגביחטאתהעוףאיתא

כו( ,דהאי "זורקה" לאו דווקא ,דדדוקא עולת בהמה בעינן זריקה דילפינן

לדינאדמעשהמצוי,היאךילפינןלהלעניןהזאה,האבוודאידימצהמיירי

בשרמדם,אבלבעוףדדמהאינובזריקהאףבשרהאינובזריקה.

לעניןשירייםכדאיתאבקרא,ואמנםרש"ידייקדילפינןליהנמילעניןהזאה



משום דקרא כתיב ימצה ,ולא ימצה .דהיינו דלענין דין מיצוי הווי ליה

דף סה ע"א

למנקטטפיללישנאדימצהדמלמדלנודיןמעשהמצוי,ודוקאמשוםדנקט

א( מתני' ,לאכול כחצי כזית ולהקטיר כחצי כזית וכו' .הקשה הקרן אורה,

לשוןימצהחזינןדבעילהזאהבמקוםשהדםימצהבעצמו.

מאיאיריאבהאדאיןהקטרהואכילהמצטרפין,תיפוקליהמשוםדבחטאת

כד( ]רש"יד"המיכתיבוכו',בתוה"ד,השתאדכתיבימצהמשמענמילענין

ליכאהקטרה,דאיןלמזבחאלאדמה.ותירץ,דאתילאשמועינןדאףאליבא

הזאה דממילא יהיה דם מצוי אצל היסוד .עיין באות הקודמת ,ולכאורה

דר' אליעזר לעיל )לה ,(.דמחשבין מעבודת מזבח לאכילת אדם ,אם חישב

מהיכי תיתי לרש"י לדין מעשה מיצוי .ויש לומר  ,דיליף לה מדכתיב,

חציזיתבאכילהוחציזיתבהקטרהאינםמצטרפין.

ּב ָּדם דהיינו דבעינן דכל הדם שבעוף יתמצה .אמנם לשיטת
ְו ַה ִּנ ְׁש ָאר ַ

ב( גמ',יכולהמתנדבעוףלאיפחותמשניפרידין.כתברש"יבכריתות)ט(.

הרמב"םישלומר,שכיוןדאזילעלהדםשהוזהוכוונתהקראעליתרהדם

ד"ה והקריב ,דוהקריב משמע קרבן שלם .וביאר בחידושי מרן רי"ז הלוי

שלאנשארעלקירהמזבח[.

)פי"דממעשההקרבנותה"ב(,דקרבןעוףהוירקקןשלם,דבפחותמקןשלם

כה( גמ' ,כיצד מולקין חטאת העוף .כתב הרדב"ז )פ"ז ממעשה הקרבנות

לא חשיב כלל קרבן עוף ,ומשום הכי סלקא דעתין דאף במתנדבקרבן עוף

ה"ח( ,דהוא הדין במליקת עולת העוף ,ומאי דנקט חטאת העוף ,כסידרא

אינו יכול להביא פחות מקן .וכתב ,דהיינו דאמרינן התם בכריתות )ט (.גבי

דמתניתיןנקטדפתחבחטאתהעוף.

גר דבעי הרצאת דם ,דלהביא פרידה אחת אינו יכול שלא מצינו בכל

כו( גמ',וזועבודהקשהשבמקדש.ביארהשיטהמקובצת)אותיד(,דעבודה

התורה ,ואף דבנדבה יכול להביא אפילו פרידה אחת ,בחובה מיהא לא

קשה היא משום דצריך למלוק עם אותה יד שאוחזה ,דהא כל עבודות

אשכחן .ועיין שם שהביא מדברי הקרית ספר )פ"א מחגיגה( ,דמה שכתב

נעשותבימין].אמנםהרמב"ם)בפירושהמשנה(כתב,דאוחזהעוףבשמאלו

הרמב"ם)פ"אמחגיגהה"א(דיכוללהביאעולתראיהמןהעוף,היינודווקא

ומולקבימינו[.וכתבהמקדשדוד)סימןכחאותד(,דאינויכוללאחוזהעוף

קןשלם,דלאמצינוחובהפחותהמקן.

בשמאלוולמלוקבימינו,משוםדכלהיכאדבעינןאחיזהבשעתעבודה,אף

ג( גמ' ,מה תלמוד לומר הכהן לקבוע לו כהן שיכול והלא דין הוא וכו'.

האחיזהצריכהימין,וכדאמרינןבמנחות)ז(.דלמאןדאמראיןקומציןמכלי

הקשה הקרן אורה ,אמאי בעינן לקל וחומר ,הא אי לאו דכתיב "הכהן"

שעלגביקרקע,בעינןשלשהכהניםלקמיצה,וביאר)שם(השיטהמקובצת,

מהיכיתיתילמימרדבעינןכהן.ותירץ,דכיוןדכתיב"והקריבואלהמזבח",

דכהןאחדמגביההכלי,ואחדקומץ,ואחדמגביההכלידמקדשבוהקומץ,

הויאמינאדדווקאכהןכשרבו,דאילוזראינוקרבאלהמזבח.ודוקאמשום

משוםדלכולהובעינןימין].אמנםלכאורהצריךביאור,אמאיבמליקהלא

דאיכאקלוחומרלהכשירזר,בעינןלכתובהכהןלהדיא.אמנםכתב,דאינו

יעשהעלידישניכהנים,ויקיימודיןימיןבלאעבודהקשה[.

כדברי ר' עקיבא להלן דליכא סלקא דעתין לאכשורי זר משום דאינו קרב

כז( מתני' ,עלה לכבש ופנה לסובב .כתב התפארת ישראל )יכין אות כח(,

לגבי המזבח .ולדברי רש"י בד"ה תלמוד לומר כהן שכתב דכולה מדברי ר'

דהאי סובב דקתני הכא ,היינו מקום הילוך רגלי הכהנים דהיה בראש

עקיבא,וליתמאןדפליגאר' עקיבא,צריךלומרדנקטיהקלוחומרלרווחא

המזבח ,דאף הוא נקרא סובב ,וכדכתב רש"י לעיל )סב (.ד"ה חד .דהא

דמילתא.

אמרינןבגמראלקמן)סה(.מההקטרהבראשושלמזבח,אףמליקהבראשו

ד( גמ' ,עוף שלא קבע לו צפון אינו דין שלא יקבע לו כהן .הקשה הקרן

שלמזבח].והדבריםתמוהים,דהאמבוארהתםלהדיאדבהאפליגיהתנא

אורה ,אדרבה ,עוף חמיר טפי דהא קבע לו מקום על גבי המזבח ,ולא סגי

קמא ור' נחמיה ור' אליעזר בן יעקב ,ואליבא דתנא קמא על הסובב היתה

ליה בצפון המזבח .וכתב ,דמאי דמצרכינן קרא דבעינן דווקא כהן ,היינו

נעשית .ועוד ,דאי כדבריו ,אמאי קתני במתניתין "ופנה לסובב" ,הא מיד

לחטאתהעוףדלאקבעלהמקוםבראשהמזבח].ולכאורהישלומרדמאי

בעלייתו לראש המזבח נמצא בסובב ,והיתה המשנה צריכה לגרוס

דקבע לו מקום בראש המזבח ,אינו משום קביעת מקום ,אלא דכיון דבעינן

"בסובב"[.

מליקהבמקוםהקטרהוכדלהלן,עלכרחושםצריךלמלוק[.

כח( מתני' ,היה מולק את ראשה ממול ערפה וכו' .וברמב"ם )פ"ו ממעשה

ה( גמ' ,אמר ר' עקיבא וכי תעלה על דעתך שזר קרב לגבי המזבח .פירש

הקרבנותה"כ(הוסיף,והיהמולקשם אתראשה.וכתבהחזוןאיש)זבחים

רש"יביומא)מה(.ד"הוכיתעלה,דאיןזרקרבאצלהמזבחמשוםשנאמר

סימן יט סקכ"ט( ,דמשמעות לשונו דלמליקה בעינן דווקא סובב ,ולא דמי

"אךאלכליהקודשואלהמזבחלאיקרבו".ועייןבמשנהלמלך)פ"טמביאת

למיצוידכשרבכלמקוםמעללחוטהסיקרא.

מקדש הט"ו( דהקשה מכאן על התוס' בסוכה )מד (.ד"ה אמר ,והרמב"ן

כט( מתני',וספגובמלח.פירשרש"יבד"הספגו,דמקנחובמלח.ולכאורהיש

)בהשגותלספרהמצוותלאתעשהסט(דכתבו,דכלהאיסורבכניסתזראצל

לבאר ,או שאוחז בראש ומקנח אותו במלח ,או שאוחז במלח ומקנח אותו

המזבח אינו אלא מעלה דרבנן .וכתב ,דהם יפרשו ,דכיוון דילפינן מקרא

בראש .אמנם הרמב"ם )פירוש המשניות( ביאר ,דספגו הוא מלשון ספוג

דבעינןלמלוקבראשושלמזבח,פשיטאדעבודההיא,וזרפסוללה.

שמנגביןבו,דמפזרעליומלחבידוכדרךשמייבשיםאוכלין.

ו( גמ' ,תלמוד לומר כהן ומלק .כתב השיטה מקובצת )אות ד( ,דתנא קמא

ל( מתני' ,שיסע ולא הבדיל ואם הבדיל כשר .מלישנא דמתניתין משמע

סברדמ"הכהן"שמעינןתרתי,א .דבעינןדווקאכהןולאישראל,ב .דבעינן

דלכתחילהבעינןשלאיבדיל.אמנםהרמב"ם)פ"וממעשההקרבנותהכ"ב(

בעצמו של כהן .אבל ר' עקיבא סבירא ליה דלאפוקי זר לא בעינן קרא,

כתב ,דאין צריך להבדיל .ומבואר דאף לאו ליכא .ועיין עוד בספר המצוות

דפשיטא דזר אינו קרב למזבח] .ורש"י בד"ה תלמוד לומר כתב ,דכולה

)שורשח(דכתב,דהאיקראדלאיבדיללשלולהחיובאתי,ואינונמנהבמנין

מדבריר'עקיבא.ולכאורהנראהדפליג[.

הלאוין.

ז( תוס' ד"ה עוף ,בתוה"ד ,ואם תאמר נילף מדאיתקש למנחה .הקשה

ה

מסכת זבחים דף סה
ט שבט התשע"א

בחידושיהגרע"א,האכתבוהתוס'לעיל)סג(:ד"האףחטאת,דדווקאלמידי

לשיטתואזילדגובההסובבאינומקוםהמערכה].וישלהעיר,מאישנאקיר

דאשכחן גבה מזבח מקשינן ,אבל מליקה שאינה טעונה מזבח לא מקשינן,

הקרן דחשיב מקום הקטרה מחמת דיכולים להקריב על גבו ,ואילו קיר

ומאיקשיאלהוהכאדנילףממנחהלעניןכהן.

המזבחלאחשיבמקוםהקטרהמחמתשמקטיריםעלגביו.ושמאאיןכוונת

ח( בא"ד ,שם .כתב הברכת הזבח ,דהוי מצי לשינויי דדוקא חטאת העוף

הראב"ד דלא מהני מיצוי בקיר המזבח ,אלא אתי למימר דמהני אף בקיר

הוקשה ,אבל עולת העוף לא הוקשה ,וכדכתבו התוס' בד"ה תלמוד לומר.

היסודמשוםדאףהואמקוםהקטרה).ח.ו.[(.

ובחידושי הגרע"א כתב ,דכוונת התוס' דנילף כהן בחטאת העוף ממנחה,

טו( ]תוס'ד"האף,בתוה"ד,אבללהצריךלחטאתמליקהבראשהמזבחוכו'.

ואחרדילפינןדחטאתהעוףטעונהכהן,נימאדחטאתהעוףתוכיחולאנילף

לכאורה יש להעיר ,דכיון דילפינן מקרא להדיא דההזאה נעשית על הקיר

מליקתעולתהעוףמשחיטה.אמנםהקשהבשםחתנו,דבחטאתהעוףכתיב

התחתון של המזבח ,מאי סלקא דעתין שימלוק למעלה ,הא עד שירד

בהדיאכהןולאבעילמילףלהמהיקשלמנחה.

ממקומולהזותהדם,כברלאישארבגופודםהנפש.ואוליכוונתםשימלוק

ט( תוס' ד"ה בן עוף ,בתוה"ד ,וא"ת מה לבן צאן שכן טעון צפון .הקשה

על גבי הסובב ,וכדעת תנא קמא ,וכשימלוק על הסובב ,שפיר יכול לצדד

העולת שלמה ,נימא דקדשים קלים יוכיחו ,דאינן טעונים צפון ,ואפילו הכי

עצמוולהזותעלקירהתחתוןבלאלרדתממקומו[.

טעוניםכלי.ותירץ,דאכתיאיכאלמיפרךמהלבהמהשכןישבמינהדטעון

טז( תוס'ד"הואםעשה,בסוה"ד,כיהיכידלגבידםחשיבאמהאחתסמוך

צפון.

לקרן.ביארהעולתשלמה,דכוונתםלהמבוארלעיל)נג(.דפליגיר'יוחנןור'

י( גמ' ,ומלק והקטיר מה הקטרה הראש לעצמו והגוף לעצמו וכו' .הקשה

אלעזר,דחדאמרנותןאמהאילךואמהאילך,וחדאמרכנגדחודושלקרן.

השיטה מקובצת )אות ז(] ,וכן הקשו התוס' לקמן )עמוד ב( ד"ה הבדיל[,

אמנםתמה,דלמאןדאמרכנגדחודושלקרן,מאיאיכאלמימר].ולכאורה

אמאי לא נילף נמי דמה הקטרה אינה מעכבת ,אף הבדלה במליקה אינה

ישלומר,דהתםפליגימשוםדכתיב"קרן",וקרןהיינודוקאחודושלקרן[.

מעכבת ,ואמאי תני במתניתין דמלק ולא הבדיל פסולה .ותירץ במסקנת

יז( גמ',אבאיוסיבןחנןאומרנוטלהונוטלקורקבנהעמה.כתברש"יבד"ה

דבריו ,דשפיר ילפינן דומיא דהקטרה ,דמה הקטרה אם שינה בה חשיב

ונוטל ,דנוצתה לשון פרש ודבר מאוס הוא .אמנם הרמב"ן )בפירושו על

כאילולאהקטירכלל,ופסול.אףמליקהאישינהבהחשיבכאילולאמלק

התורהויקראא,טז(כתב,דכוליעלמאמודודלשון"נוצה"היינונוצהממש,

כלל,ואילאמלקוודאיפסולה.ועייןבנתיבותהקודשדתמה,דברישדבריו

ואף אבא יוסי בן חנן מודה דנוטל למוראה בנוצתה ,אלא דסבר דאף

כתבדהקטרהלאמעכבא,והכאכתבדאילאהקטירכתיקונהפסול.וכתב,

הקורקבןדבונוצרהרעיהויבכללמוראתה.ועייןברבינואליהומזרחי)שם(

דצריך לומר דפסול שכתב בסוף דבריו היינו דכיון דלא הקטיר ליכא ריצוי

דכתב,דלרש"יבהאפליגי,דלתנאקמאנוטלאתהנוצה,ולאבאיוסיבןחנן

גמור.

אינו נוטל את הנוצה ,אבל בקורקבן כולי עלמא מודו דהוי בכלל מוראה

יא( גמ' ,ונמצה דמו כולו .כתב הראב"ד )בפירושו לתורת כהנים פרשתא ז

ונוטלה.

ה"ז(,דדמוכולוהיינודאוחזבראשובגוףומזהמשניהם.ועייןלקמןאותטז'.



יב( גמ',אםעשהלמטהמרגליואפילואמהכשירה.הזבחתודהדייק ,דהאי

דף סה ע"ב

לישנא משמע דרק בדיעבד כשירה .אמנם מלשון הרמב"ם )פ"ו ממעשה

יח( תוס' ד"ה קעביד מעשה ,מה שזה למעלה מזה לא חשיב שינוי .ביאר

הקרבנות ה"כ( משמע ,דאף לכתחילה שרי לעשות באמה אחת שתחת

הטהרתהקודש,דכיווןדהשינויאינובגופו,לאחשיבשינוי].ואכתילכאורה

הסובב,דהיינולמעלהמחוטהסיקרא.

צריךביאור,דכיוןדעשהאתהמיצוילמטהכדיןשייריחטאת,מהיכיתיתי

יג( גמ' ,שם .פירש רש"י בד"ה מאי בינייהו ,דאף תנא קמא מודה דבעינן

שיחשבמעשהעולהויפסול[.

שיהא מיצוי סמוך למקום ההקטרה ,דאי לאו הכי מנא ליה דבעינן קיר

יט( גמ' ,שמעתי שמבדילין .כתב רש"י בד"ה שמבדילין ,דאם הבדיל לא

העליון .והקשה הנתיבות הקודש ,דכיוון דבעינן סמוך למקום ההקטרה,

פסל .ולהלן ברש"י ד"ה ור' אלעזר כתב ,דאם רצה להבדיל יבדיל .וביאר

מהיכיתיתילהכשיראפילואמהמתחתלרגליו,האכיוןדלתנאקמאמקום

הטהרתהקודש,דמעיקראשלאידענולטעמודר'אלעזרברבישמעון,כתב

ההקטרה הוא הסובב וכדלהלן ,נימא דבעינן דווקא בסובב .ותירץ ,דמאי

רש"י דמבדילין היינו דאינו פוסל ,אבל לבתר דמסקינן דמיצוי חטאת העוף

דעושיןמערכהעלגביסובב,אינומשוםדאףגגהסובבהויבכלל"והקטיר

איכא בינייהו ,שפיר איכא למימר דלר' אלעזר ברבי שמעון ,אף לכתחילה

אותוהכהןהמזבחה",אלאדסברדעיקרקראאתילמימרדמקוםההקטרה

אם רצה להבדיל יבדיל .אמנם הנתיבות הקודש כתב ,דוודאי דלכתחילה

הואלמעלהמחוטהסיקרא,ומשוםהכי,אףאמהשתחתהסובב,כיוןשהיא

אסורלהבדיל,דהאכתיב"ולאיבדיל".וכוונתרש"ידאםרצהמבדילואינו

למעלהמחוטהסיקרא,שפירהוימקוםההקטרה.

עובראלאבלאו,אבללאפסלאתהקרבן.

יד( גמ' ,כל עצמה אינה נעשית אלא בראש המזבח .כתב רש"י בד"ה אלא

כ( גמ',מיצויחטאתהעוףאיכאבינייהו.כתברש"יבד"הור'אלעזר,דכיון

בראש,דבעינןשיהיהמיצויבקירהסמוךלמקוםההקטרה.והראב"ד)בריש

דמיצויאינומעכב,אםרצהיבדילולאימצה.וכתבהקרןאורה,דאיעביד

פירושו למסכת קינין( כתב ,דלדברי ר' נחמיה ור' אליעזר בן יעקב ,המיצוי

מיצוי ,אף ר' אלעזר ברבי שמעון מודה דלא יבדיל ואם הבדיל פסול .ומאי

היה נעשה על הקרן גופיה ,והיינו קיר המזבח ,משום דבשעת הדחק אף

דאמרינןמתניתיןדלאכר'אלעזרברבישמעון,היינומשוםדמתניתיןסתמא

הקטרה על הקרן כשרה .ועיין בחידושי מרן רי"ז הלוי על הרמב"ם )פ"ב

משמע דלעולם לא יבדיל ואם הבדיל פסול .והוסיף ,דאכתי תיקשי מלא

מביתהבחירהה"ח(,דכתבדפליגיבפלוגתתהרמב"םוהראב"ד)פ"במבית

הבדילבעולה,האכיוןדרקלא הבדילובמיצויהאלאשינה,אמאיפסלא

הבחירהה"ח(,דרש"ידסברדמהנימיצויאףבקירהסמוךלמקוםההקטרה,

מתניתין.וביאר,דבעולהשלאהבדילפשיטאדמעכבדהאבעינןדמוכולו.

היינו כשיטת הרמב"ם דגובה הסובב נמי הוי בכלל מקום המערכה,

אמנםהעולתשלמהכתב,דאיןכוונתרש"ידלאימצה,דהאאףדמיצויאינו

]ולכאורה יש להעיר ,דמלשון רש"י בד"ה אלא בראש המזבח מבואר,

מעכב ,מכל מקום מצוה איכא ,אלא כוונתו ,דכיון דיכול לא למצות ,לא
חשיבדעבידמעשהעולה.ועייןבאותהבאה.

דהמצוימהניעלהקיר,הואמשוםדהואסמוךלמקוםהמערכה[.והראב"ד

ו

מסכת זבחים דף סה – דף סו
ט שבט – י שבט התשע"א

כא( גמ',שם.עייןבאותהקודמת.והשפתאמתכתב,דדוחקלאוקמידאיירי

מחטאתהעוףאתילמימרדבעולהאירצהמבדיל.ומשוםהכיביאר,דכוונת

דווקאבאופןדלבסוףלאמיצה.ומשוםהכיביאר,דלר'אלעזרברבישמעון

הגמ'כפשוטה,דמדכתיב"והקריבו"ילפינןכברדחלוקהעולתהעוףמחטאת

דמיצוי אינו מעכב ,לאחר שהיזה דמה חשיב דנגמרה מצוות הדם ,וכל

העוף,ועלכרחךדאתילמימרדבעולהאיכאהבדלהוכדילפינןלעיל)סה(.

דעבידמעשהעולהלאחרגמרמצוותהדם,לאומידיהוא].ולכאורהצריך

מדהוקשלהקטרה,ובחטאתליכאהבדלה.וקראדולאיבדיללמהלי ,אלא

ביאור היכן היתה כאן הזאה ,ואולי יש לומר דעצם המליקה דניתז ממנה

על כרחך דאתי למימר דבחטאת אינו חייב להבדיל .ואף דר' אלעזר ברבי

הדם,יכוללהחשבכמעשההזאה.ואףדכתברש"יבמנחות)ב(:ד"ההזאה,

שמעון לית ליה האי דרשא דומלק והקטיר ,היינו אחר דיליף מלא יבדיל

דהזאה נעשית על ידי שמעלה ומוריד את העוף בכח ,יש לומר דכך הוא

דבחטאתהעוףאיןצריךלהבדיל,ומינהילפינןדבעולהצריךלהבדיל.ועיין

מעשהההזאה,אבלאינומעכב[.

באותהבאה.

כב( תוס' ד"ה ורבי אלעזר ,בתוה"ד ,דרבנן סברי מיצוי חטאת העוף מעכב

ג( גמ',שם.הקשההעולתשלמה,דאחרדהתבארדלאקשיא מבור,משום

וכשהזה עדיין לא נגמרה מצוותה וכו' .הקשה הקרן אורה ,אמאי נקטו

דכתיבביהלהדיאבעלהבורישלם,מההוצרכולומראבלהכאמכדיכתיב

לישנא דעביד מעשה עולה בחטאת העוף ,תיפוק ליה דכיוון דלא נגמרה

וכו' .וביאר ,דהאי אבל הכא ,לאו מדברי ר' אלעזר ברבי שמעוןהוא ,אלא

מצוותה,כלשינוידעבידבהפוסל.

מדברירבאשי,דאתילמימרדקראידייקיכר'אלעזרברבישמעוןדבחטאת

כג( בא"ד)הנמשךלסו,(.ור"תהגיהבגליוןספרווכו'.העירהקרןאורה,אי

העוףאיןצריךלהבדיל,דאיכרבנןדהאיקראאתילמימראיסורבהבדלה,

אףלדבריר'אלעזרברבישמעוןמפרשינןלקראדאתילאיסורהבדלהלכל

מניןדבעולתהעוףבעינןהבדלה,דלמאכוונתהקראדאיןאיסורבהבדלה.

הפחותקודםהזאה,מאימקשינןמלאיכסנודבור.

ובכךביאראתדברירש"יבד"האיןצריך)עייןבאותהקודמת(,דבאמתאינו

כד( גמ',שהיהבסימןשניבעולתהעוףמעכבאיכאבינייהו.כתבבחידושי

מדברי ר' אלעזר ברבי שמעון ,דהא מגופא אין להוכיח וכדהקשה השיטה

הר"ן )חולין כ (.בשם הרא"ה ,דבאותו סימן פשיטא דשהיה פוסלת .אמנם

מקובצת.

בחידושי הרשב"א )שם( כתב ,דאין פסול שהיה במליקה .ועיין בחידושי

ד( גמ' ,לא יבדיל למה לי .הקשה הנתיבות הקודש ,נימא דלא יבדיל אתי

הגרע"א,ובחשקשלמהלקמן)סט(.שהקשועלהרשב"אמהמבוארבסוגיין,

למימר דלוקין עליו .ועוד הקשה ,נימא דשנה הכתוב לא יבדיל למימר

דדווקאגביסימןשניאיכאפלוגתא.

דמעכב.

כה( גמ' ,אביי אמר רוב בשר מעכבאיכא בינייהו .ביאר הקרן אורה ,דלהך

ה( גמ',אףעלפישמיצהדםהגוףולאמיצהדםהראש.כתבהמשךחכמה

אוקימתא ,רבנן ור' אלעזר ברבישמעון לאפליגי בדאורייתא ,דמדאורייתא

)ויקראא,טז(,דבכךיתבארכפשוטומאידכתיבבקרא)שםטו("ומלקאת

כוליעלמאמודודאםחתךרובבשרביןסימןלסימן,לאהויכמעשהעולת

ראשו והקטיר המזבחה ונמצה דמו על קיר המזבח" ,דלכאורההמיצוי הוא

העוף ,ואם לא חתך רוב בשר בין סימן לסימן ,חשיב כמעשה עולת העוף,

קודםההקטרה,אבללהמבוארבסוגייןניחא,דעיקרהמיצוידהקפידהתורה

ופלוגתתם לענין דרבנן ,דתנא קמא דסבר דחתיכת רוב בשר לא מעכבא,

הוא מיצוי הגוף ,ואם הקטיר הראש קודם מיצויו שפיר דמי] .אמנם בדברי

פסלאףבגוונאדחתךרובבשר,גזירהאטוהיכאשלאיחתוךרובבשר,ור'

רש"ילעיל)סה(.ד"המאחרשהקטירמבואר,דלישנאדדמומשמעדקאיאף

אלעזרברבישמעוןדסברדחתיכתרובבשרמעכבת,לאגזראטוהיכאדלא

עלדםהראש,וליכאלפרשלקראכפשוטיה).ח.ו[(.

יחתוך.

ו( גמ' ,עולה אף על פי שמיצה דם הגוף וכו' .ביאר המלבי"ם )ויקרא סימן

כו( גמ',הגיעלוושטאולקנהחותךסימןאחדאורובוורובבשרעמו.הקשה

צא(,דכיוןדכברכתיב"ואםמןהעוףעולהקרבנו",עלכרחךדהאי"עולה"

בחידושי הגרע"א )חולין כא ,(.הא כיוון דכתיב בחטאת העוף "ולא יבדיל",

אתילרבותדאףדלאעשהממשככלמצוותההויאעולה,וכיוןדכתיבנמי

וכברמלקסימןאחד,אמאייוסיףלמלוקעודרובבשר.

"הוא" דהוי מיעוטא ,ילפינן דאף דאמרינן דעולה היא אף דלא עשה ככל



פרטיה ,מכל מקום צריך שלא ישנה בכל פרטיו .ועלה קאמר רבינא,

דף סו ע"א

דמסתבראדאמיצויהגוףקפידמשוםדבוישריבוידמים.

א( גמ' ,אלא מעתה גבי בור דכתיב וכו' .הקשה הקרן אורה ,מה הדמיון,



פרק חטאת העוף

דבשלמאהקראד"ולאיבדיל"דכתיבבלשוןציווי,איכאלמימרדישלפרשו
מלשון "אין צריך" ויש לפרשו מלשון "איסור" .אבל הקרא דכתיב גבי בור



דסיפור דברים הוא ,מהיכי תיתי לפרשו דאין צריך לכסותו .ותירץ ,דאי

ז( מתני' ,חטאת העוף שעשאה למטה כמעשה חטאת לשם חטאת כשרה.

היכאדכתבהתורה"לא"הואדברמוחלטדאיןצריך,הואהדין ישלפרש

פירש רש"י בד"ה חטאת העוף כמעשה חטאת ,מליקה בסימן אחד והזאה

הקרא דבור ,דהכי קאמר רחמנא ,כי יפתח איש בור אין צריך לכסותו.

ומיצוי .אמנם הרמב"ם )בפירוש המשנה( פירש ,דכשרה אפילו שנה

]ואכתי צריך ביאור ,מהיכי תיתי דאף בקראי דסיפור דברים נפרש "לא"

במליקתה .וכן פירש  ר"ע מברטנורא דאפילו שינה בסדר מליקתה ,וכגון

מלשוןאיןצריך).ח.ו[(.

שמלק והבדיל .והעירהתוס'יו"ט,דדבריהםנכוניםאליבאדר'אלעזרברבי

ב( גמ',אבלהכאמכדיכתיבוהקריבוחילקהכתובביןחטאתהעוףלעולת

שמעון דאמר "שמעתי שמבדילין בחטאת העוף" ,והרי מסקינן בגמ'

העוף וכו' .פירש רש"י בד"ה אין צריך להבדיל ,דאי נימא דהאי לא יבדיל

דמתניתיןלאורביאלעזרברבישמעוןהוא,וכןסתמאדמתניתיןלעיל)סד(:

אזהרההיאבחטאתדלאיבדיל,מנלןדבעולתהעוףחייביםלהבדיל,נימא

דלאכר'אלעזרברבישמעון.וכתב,דהתוס'בד"החטאתהרגישובזה,וכתבו

דבעולת העוף אם רצה מבדיל ,ובזה חלוק דינו מחטאת העוף .והקשה

דאגב אחריני נקטיה] .אמנם עיין בשיטה מקובצת )אות כג( שביאר,

השיטהמקובצת)אותב(]וכןהקשושארהמפרשים[,איךשייךלמילףמהא

דאלישנא ד"עשאה" דהוי בדיעבד קשיא להו ,ועלה כתבו דאגב אחריני

דהבדלהבעולתהעוףמעכבת,נימאדאדרבה,הקראד"ולאיבדיל"דחטאת

נקטיה[.
ח( תוס' ד"ה למעלה ,בתוה"ד ,אבל בעלים נתכפרו לשמואל וכו' .ובאבן

העוףאתילמימרדאסורלהבדיל,והקראד"והקריבו"דחילקאתעולתהעוף

ז

מסכת זבחים דף סו – דף סז
י שבט – יא שבט התשע"א

האזל )פ"ו ממעשה הקרבנות ה"ז( כתב דמהא דהרמב"ם )פ"ב מפסולי

נפלהבספרים,וקושייתםהיאאחטאתאליבאדר'אלעזרברבישמעוןדלא

המוקדשין ה"י( כתב לדינא דשמואל בסתמא ולא חילק לענין עוף משמע

שינהאלאבהזאה.

דסבר כדבריהם ,אמנם השיטה מקובצת )אות כה( כתב ,דדווקא בזבחים

יח( בא"ד ,שם .בשיטה מקובצת לעיל )עמוד א אות ד( כתב ,דדווקא

קאמר שמואל דבעלים נתכפרו ,דקרא דמייתי בזבחים איירי .אבל בעופות

"שחיטה" מוציאה מידי מעילה ,משום דמיד אחר השחיטה הוכשר לקבל

מודהשמואלדבעינןדווקאמקומו.

הדם].ולכאורההיינומשוםשמעשההשחיטההוויכחלקמעבודתהקבלה[

ט( בא"ד ,שם .הקשה העולת שלמה בשם ספר זכרון יהודה ,דבמתניתין

אבלבמליקהדליכאקבלה,לאאמרינןהכי.והתוס'ישניםביבמות)לג(.ד"ה

דקינים )פ"ג מ"ג ,הובאה לקמן סז (:קתני להדיא דחטאת שעשאה למעלה,

באיסור,כתבו,דאיןמליקהמוציאהמידימעילה,משוםדכוותהבחוליןהוי

צריך להביא קן אחר .ותירץ ,דהתם איירי שעשאה ככל מעשה עולה ,ולא

נבילה,ודוקאלאחרהזאהנפקאמידימעילה.

עשה כלל הזאה אלא מיצוי ,ומשום הכי לא נתכפרו הבעלים .אבל הכא

יט( מתני' ,וכולן אין מטמאים בבית הבליעה .כתב רש"י לקמן )סח (.ד"ה

דקתני דעשה כמעשה כולן ,משמע דאפילו רק שינה המקום ,ולהכי כתבו,

ואינןמטמאין,דמליקתןמטהרתםכיהיכידמהנילעניןשאםעלושלאירדו.

דאליבאדשמואלבעליםנתכפרים.

וכן כתבו התוס' )שם( בד"ה מלק ,דכולה מתניתין ר' שמעון דאמר לקמן

י( בא"ד ,שם .כתב בחידושי מרן רי"ז הלוי )פ"ה מפסולי המוקדשין ה"ח(,

)פד(.דכלשפסולובקודשאםעלהלאירד.והעירהטהרתהקודש,דהרמב"ם

דמאי דכתבו התוס' דהבעלים נתכפרו ,היינו דווקא בחטאת העוף שעשאה

)פ"ז מפסולי המוקדשין ה"א( פסק למתניתין ,אף דפסק )בפ"ג מפסולי

למעלה .אבל עולת העוף שעשאה למטה ,אין הבעלים מתכפרים ,דכיון

המוקדשיןה"ז(דהמזבחמקדשרקאתהראוילו.ועייןלקמן)סז(.אותד'.

דילפינןמקראדבעינןדהמיצוייעשהלמעלה,שובלאמהנילעשותולמטה,

כ( ]מתני' ,אמר ר' אליעזר ומה אם חטאת שאין מועלין בה וכו' .לכאורה

דרקלעניןמקוםנתינתדםאמרינןדשלאבמקומוכבמקומודמי,אבלמעשה

צריך ביאור אמאי הוצרך ר' אליעזר לקל וחומר ,הא מילתא דפשיטא הוא

המיצוי דהוי מעבודת הקרבן ,וודאי דמקום מעכב בו .וכן כתב החזון איש

דכיון דאין בה היתר לכהנים אית בה מעילה ,ואדרבה רבי יהושע דאמר

)סימןזסק"א(.

דליתביהמעילהצריךלהביאראיהלדבריו).ח.ו.[(.



כא( מתני' ,שם .הקשה הנתיבות הקודש ,הא טעמא דבחטאת ליכא מעילה

דף סו ע"ב

היינו משום דיש בה היתר לכהנים ,ומה שיש בה מעילה כששינה ועשאה

יא( גמ' ,אילימא דשני במליקה .העיר השפת אמת ,הא אם שינה במליקה

שלא לשמה הוא משום דאין בה היתר לכהנים ,ואיך ילפינן מינה לעולה

ומלקרקסימןאחדכמעשהחטאת,כיוןדלאמלקהכדינה,שובהדראדינה

ששינה ועשאה שלא לשמה .וביאר ,דבמעילה )טו (.ילפינן מדכתיב "כי

ככל מליקת חולין דהוי נבילה .וכולי עלמא מודו דמטמאה אבית הבליעה,

תמעול מעל בה'" ,דבעינן קדשים המיוחדין לשם ואין מעילה אלא בקדשי

ובמתניתין להלן מבואר דכולן אין מטמאים אבית הבליעה ,אלא דמוכח

בדק הבית ובעולה ,אבל שאר קדשי מזבח דאית בהו היתר אף לכהן או

מכאןדבכהאיגוונאלאחשיבנבילה,עודכתבדעלכרחיןאזלאסוגייןכמאן

לבעלים,ליתבהומעילה.ומשמעדאפילוקודםזריקה,כיוןשאינםמיוחדין

דאמרדאיןשהיהפוסלתביןהסימנים.

להשם,ליתבהומעילה.וישלומרדהיינוקלוחומרדמתניתין,דאםבחטאת

יב( גמ',לאדשניבהזאהוכו'.ופירשרש"יד"הדשניבהזאה,שלאהזהאלא

דיש בה היתר לבעלים מכל מקום אם שינה בה אית בה מעילה ,כל שכן

מיצה שהמצוי עבודת העולה .הקשה בחידושי הגרי"ז ,כיון דמיצוי אינו

עולהדאףבעלמאאיתבהמעילה,דגםאםשינהבהיהיהמעילה.

מעבודתהחטאת,לאמהניבהמחשבתשינוי,והיאךתניבמתניתיןדשחטה



כמעשהעולהלשםעולהפסולה.וכתב,דצריךלומר,דמאידתניבמתניתין

דף סז ע"א

לשםעולהקאידווקאאהיכאדשינהבמליקה.

א( גמ' ,תאמר בעולה ששינה את שמה ושינה את מקומה .ביאר בחידושי

יג( תוס' ד"ה דשני ,תימה לי טעמא דר' יהושע וכו' .ביאר הצאן קדשים,

הגרי"ז ,דהשתא סברינן דטעמא דרבי יהושע דכיון דאיכא לכולי הנהו

דכוונתם להקשות דנימא דהך בבא דעולה איירא דשינה במליקה .ומאי

שינויים ,חשיב כקדשים שמתו דאין בהם מעילה וכמבואר במעילה )ב.(.

דקתני במתניתין דאין בהם מעילה לא קאי אהך סיפא דעשאה למטה

והוסיף הגרי"ז ,דהאי טעמא לא פליג אטעמא דמבואר במתניתין "תאמר

כמעשהחטאת.

בעולה ששינה שמה לדבר שכולו היתר" ,משום דטעמא דמתניתין אתי

יד( בא"ד,שם.כתבהשיטהמקובצת)אותלא( ,דמסיפאדמתניתיןמקשינן,

למימראמאיאפילומדרבנןליתביהמעילה.ועייןבאותג'.

דהא קתני עשאה למטה כמעשה כולן פסולה ,דקאי נמי אמלק סימן אחד

ב( גמ',אמררבאונימאליהאשםששחטובדרוםלשםשלמיםבשינויבעלים

למטה,ועלכולהמתניתיןקתנידאיןמועלין.

וכו' .העיר השפת אמת ,מאי מקשינן משינוי בעלים ,הא על ידי השינוי

טו( תוס' ד"ה ואלא במיצוי ,ותימה כמעשה חטאת היכי מתוקמא דשני

בעליםלאיועיליותרלשנותאתשםהקרבןמאשםלשלמים.וכתב,דבדוחק

במיצויוכו'.כתבבחידושיהגרי"ז,דשפירמשכחתלהדעשהמיצוירקמדם

יש לומר ,דכיון דאותו ששוחט לשמו אינו מחויב אשם ,חשיב טפי כשוחטו

הראשדבעולהפסול.

לשם שלמים .ובחידושי הגרי"ז כתב ,דהשתא לא דנים בהמשכה משם

טז( בא"ד,משוםדמידכשהזהוהגיעדםלמזבחנתכפרובעלים.העירהקרן

הקרבן ,אלא דכל ששינה טפי בקרבן ,חשיב כקדשים שמתו ולית בהו

אורה,האלעיל)סה(:אמרינןדאיהויעבידבחטאת]שלאהבדילבה[מיצוי,

מעילה].וכמבוארבאותהקודמת[.

חשיבמעשהעולהאףדכברהיזה.

ג( גמ',שם.כתבהקרןאורה,דקושיאדרבאאינהאלאלמאידתניבברייתא

יז( בא"ד,ואםתאמראילאשניאלאבמיצויאמאימועליןבהןוכו'.הקשה

דהשיברבייהושעלרביאליעזרדאיןלהוכיחמאשםמשוםדלאשינהאת

הצאן קדשים ,דבשלמא בחטאת דיש היתר לכהנים ,ניחא קושייתם אמאי

מקומו .אבל לטעמא דרבי יהושע במתניתין שכן שינה שמם לדבר שיש בו

מועלין.אבלמשמעמדבריהםדקשיאלהונמיאעולתהעוף,והתםהריאין

איסורוהיתר,לאקשיאמידי,דהאבאשםששחטולשםשלמיםנמיהוידבר
שיש בו איסור והיתר ,ולא דמי לעולה לשם חטאת העוף דלית בה איסור

היתרלכהניםומשוםהכימועלין.אמנםהחקנתןכתב,דצריךלומרדטעות

ח

מסכת זבחים דף סז
יא שבט התשע"א

כלל.ושפיראיכאלמימרדהיינוטעמאדרבייהושע,ואיןצריךלומרדטעמא

חטאתועולהוהפריששתיקרבנות,ואמראלולחובתי.

דרבייהושעמשוםדנמשךלשםחטאת.ובכךביארמהדכתבהרמב"ם)פ"ג

יא( תוס' ד"ה ועולת העוף ,בסוה"ד ,ויש לומר שהמליקה מושכתו .ביאר

ממעילהה"ז(,דעולתהעוףשעשאהלמטהכמעשהחטאתלשםחטאתאין

הצאןקדשים,דמאידבעינןשניפסוליםכדילמשוךלקרבןאחר,הואדווקא

בה מעילה ,משום דשינה שמה לדבר שאין בו מעילה .ולכאורה אינו

בממעשההמליקה.

כמסקנתסוגיין,דטעמודרבייהושעמשוםדנמשךמשםעולהלשםחטאת.



אבל להמבואר ניחא ,דהא מאי דמסקינן בגמ' בטעמיה דרבי יהושע היינו

דף סז ע"ב

דוקאלהמבוארבברייתא.

יב( גמ' ,נהי נמי דעולה קרבה למטה תימשוך ותיהוי חטאת העוף .העיר

ד( גמ',כיוןשמלקבהסימןאחדנמשכתונעשיתחטאתהעוף.העירהמקדש

הקרן אורה ,דלהמבואר לעיל )עמוד א( דאין עולת העוף נמשכת לחטאת

דוד )סימן כח אות ב( ,הא האי דינא דעולת העוף שעשאה למטה כמעשה

אלאאםישנהמעשיהמקומהושמה,הכאדאינוסבורלשנותהדהאטעה,

חטאתאיירינמיבאותושאינומחויבכללחטאת.ובשלמאלרש"יבתמורה

הוי עקירה בטעות ,ולא הוי שינוי השם לדעת רבה במנחות )מט .(.וכתב

)כו (.ד"ה תמות ,דהאומר בהמה זו חטאת אף דאינו מחויב בחטאת הויא

האור שמח )פ"ז מפסולי המוקדשין ה"ו( ,דמאי דאמרינן עקירה בטעות לא

חטאת ,ניחא .אבל לתוס' )שם( ד"ה ר' יוסי אומר דכתבו דאם אינו מחויב

הוי עקירה ,היינו בגוונא דאילו היה יודע מטעותו לא היה עושה כן .אבל

חטאת,לאחלהעליהכללשםחטאת,אמאיהכאהויחטאת.ותירץ,דמאי

הכא,דכברמלקהלמטה,אףאםהיהנודעלודהיאעולה,לאהיהמשנה

דלאחלעליהשםחטאת,אינומשוםדלאשייךשםחטאתבלאחיוב,אלא

מחשבתו,דהאאםהיאעולההרינפסלהמחמתשעשאהלמטה,ועדיףליה

דבלאחיובאיןלוכחלקרותלהשםחטאת.אבלכלדנעשהחטאתממילא

טפילעשותהלשםחטאתכדילהכשירה.

עלידימעשההכהן,שפירהויחטאת.

יג( גמ' ,חטאת ועולה וסתומה ומפורשת .וברש"י ד"ה חטאת ועולה ביאר,

ה( גמ',איהכיחטאתהעוףנמיוכו'.עייןלקמןאותז'מהשנתבארבקושית

דבג' קינין איירי .אמנם הרמב"ם )בפירוש המשנה קינים פ"ג מ"ד( כתב,

הגמ'.

דבשתי קינים איירי ,אחד מפורשת לחטאת ועולה ואחת סתומה .וכתב

ו( גמ' ,אלא חטאת העוף כיון דאמר מר מליקה בכל מקום כשרה מכי מלק

הברכת הזבח ,דצריך לומר דלא היה מפורש לשם שמות הנשים ,דאי הכי

בהסימןאחדאיפסלא.כתבהשפתאמת,דהאישינויאאתיאכמאןדאמר

מאיקשיאהאאמרינןדבתריגברישאני.

לעיל)סה(:דאיןחתיכתרובבשרמעכבת.אבללרבאדאמרהתםדחתיכת

יד( רש"י ד"ה חטאת ועולה ,הכי גרסינן לה במסכת קינין .כתב החק נתן,

רובבשרמעכבת,האכלדעשהבהמעשהעולהוודאידלאחתךרובבשר,

דצריך לגרוס ברש"י "חטאת ועולה וסתומה ומפורשת" ,וכוונתו לאפוקי

וכיוןדלאשלמהעבודתהחטאת,אמאיאיפסלא.

מהגירסאות "חטאת ועולה סתומה ומפורשת" ,דלגירסא זו איירי רק בשתי

ז( רש"י ד"ה ותימשך ,בתוה"ד ,דקסלקא דעתין דקאמר ר' אדא לר' יהושע

קינין,וכפירושהרמב"םשהוזכרבאותהקודמת.

דחטאת נמי כשירה הוי .ביאר השיטה מקובצת )אות ט( ,דהוקשה לרש"י,

טו( רש"י ד"ה חציין למעלה ,בסוה"ד ,ויקחו קן אחד עוד ביניהן ויקריבו

מאי נפקא מינה בהא דחטאת העוף שעשאה למעלה תמשך ותהיה עולת

בתנאי .הקשה הצאן קדשים ,איך סגי בקן אחד,הא אכתי צריכה להשלים

העוף ,הא בין לענין מעילה ובין לענין אכילה אין בה נפקא מינה אם היא

אףאתהחטאתוהעולהשהיהשםבעליםעליהם,דאףהןאינןכשרים.

עולה או חטאת ,דגם אם היא חטאת הא כיון דשינה בה אית בה מעילה

טז( בא"ד,הקשההרש"ש,אמאיצריךלתנאי,האכיהיכידמעיקראהקריב

ואסור לאוכלה .ועלה קאמר דסלקא דעתין השתא דר' אדא קאמר דהאי

סתמא,אףעתהיקריבסתמא.וכתבהעולתשלמה,דאילאודיביאובתנאי

עולה שעשה למטה כמעשה חטאת הויא חטאת כשירה ,ונפיק בה ידי

איכאלמיחששמאמעיקראהקטירכבראתחטאתזוהמחויבתרקבחטאת

חובתו ,ושפיר מקשינן דאף חטאת שעשאה למעלה תמשך ותהוי עולה

אחת ,ואם עתה נמי יקטיר את קרבנה למטה לשם חטאת ,לא תצא ידי

ותעלה לבעלים לשם חובה .אמנם כתב ,דדוחק לומר דלא ידעינן השתא

חובתה,דהיאהריחייבתשתיעולותולאשתיחטאות.

למסקנא דאף לר' אדא אינו עולה לבעלים לשם חובה ,אלא כוונת הגמ'

יז( רש"יד"הואמאי,בשלמאחטאתועולהשהיומפורשיןלאקשיאלןדהוו

דתיחשבעולהולאתרדמעלגביהמזבח.

להתריגברי.הקשההרש"ש,האבעלתהעולהמחויבתנמיבחטאת,ואמאי

ח( רש"י ד"ה רב אשי אמר ,בתוה"ד ,ולפיכך סימן ראשון אינו פוסל בה.

לאנימאדהעולהתעלהלהלשםחטאתדידה.והחטאתמןהסתומהתעלה

הקשההקרןאורה,האאמרינןבחולין)כט(:דכוליעלמאמודודסימןאחד

לחברתה ,והעולה מן הסתומה תעלה לה .ותירץ ,דהא קיימא לן בכריתות

פוסל בה .וכתב ,דכוונת רש"י ,דהכא שנעשית למטה אינה נפסלת בסימן

)פ"ומ"ז(דלאיביאאדםחטאתמחטאעלחטא.ולהכילאיהנילההעולה

אחדמשוםדנמשכתלחטאת.

לשםחטאת.

ט( תוס' ד"ה חטאת העוף ,בתוה"ד ,אלא מקינים דאמרינן אין הקינין

יח( תוס' ד"ה חטאת ועולה ,לא הוי צריך למיתני וכו' .כתב הצאן קדשים,

מתפרשותוכו'.הקשההקרןאורה,האהכאאיירינמיבכברנתפרשועלידי

דאי בקן סתומה וקן מפורשת ,פשיטא דמפורשת לא עלתה להו ,דשמא

הבעלים בשעת לקיחה ,ומה יהני עתה המשכה על ידי מעשה כהן.

העולה הצריכה לחברתה קרבה למטה ,ובתרי גברי הא ליכא למימר

ובאחיעזר)ח"בסימןכהסק"ט(כתב,דמעיקרהדיןאףהבעליםיכוללשנות

דתמשך .אבל השתא דאיירי אף בחטאת ועולה דתרוויהו מחויבות עוד

הקרבן לשם קרבן אחר ,אלא דילפינן מדכתיב "לא יקדיש" דאינו יכול

חטאת,שפירקמשמעלןמתניתיןדאפילוהכילאאמרינןתמשך.

לשנותו .ואיכא למימר דהאי גזירת הכתוב אקדושת פיו קאי ,אבל בקינים

יט( גמ' ,קבעה נדרה צריכה שתביא עוד חמש פרידין .כתב רש"י בד"ה

דעלידימעשההכהןמשתנה,שפיראמרינן,דכיוןדאףהכהןחשיבעלייהו

צריכהשתביא,דכיוןדקבעהנדרהעםחובתההוקבעעליהקרבןגדולוכו'.

בעליםוכדאמרינןביומא)מא,(.שפירמהנימעשיולשנותו.

והקשההשיטהמקובצת)אותח(,איךיכולהלהביאחובהאחרת,האכבר

י( בא"ד ,שם .עיין בתוס' ישנים ביומא )מא (.ד"ה והא הכא שכתבו ,דהוא

יצאה ידי חובתה .ותירץ ,דמה שמביאה אינו משום "חובה" ,אלא משום
"נדרה" ,דכיון דאמרה "הרי עלישאביא עם חובתי" ,לקרבן גדול התכוונה,

הדין בשאר הקרבנות יכול להתפרש על ידי מעשה הכהן ,כגון דהיה חייב

ט

מסכת זבחים דף סז – דף סח
יא שבט – יב שבט התשע"א

ועל כרחה תביא עוד אחד כאילו לחובתה .והקשה השפת אמת ,הא כיון

לאגרעאמנחירהדמוציאהמידינבילהלשיטתו.

דקבעהלנדרהעםחובתה,מהיהנישתביאעודחמשפרידין,האידיחובתה

ט( תוס'ד"המלקבשמאל,לכאורהכולהמתניתיןר'שמעוןהיאוכו'.אמנם

כבריצאה.ותירץ,דכיווןדלקרבןגדולהתכוונה,סגיבהא.

הרמב"ם )פ"ז מפסולי המוקדשין ה"א( פסק למתניתין דמלק בלילה לא הוי



נבילה ,ומאידך )בפ"ג ה"ו( פסק כר' יהודה דבהמה שנשחטה בלילה אם

דף סח ע"א

עלתה תרד .וכתב הלחם משנה )פ"ז מפסולי המוקדשין ה"א( דסבר דסגי

א( תוס' ד"ה כשהוא חי ,משמע דבאות שלא מן הכסף .העיר השפת אמת,

בהא דעל ידי המליקה היתה ראויה להקרב על גבי המזבח ,ולא בעינן

מהיכן פשיטא להו דבחצוצרות דמקדש איירי ,הא כי היכי דקולו אחד

דתתיר עתה את האיסור .והזבח תודה כתב ,דהרמב"ם סבר כתירוץ השני

כשהוא חי לא איירי במקדש ,הכא נמי קרניו לאחר מיתה לחצוצרות לא

בתוס'ד"המלק,דבעוףמודהר'יהודהדאםעלהלאירד.

אייריבמקדש,אלאשראויותלשימושכחצוצרות.



ב( גמ',למיסקליהלחובהמיאמר.כתבהשפתאמתלעיל)סו,(:דאףדלא

דף סח ע"ב

עלתהלשםחובה,הקרבןאינופסולושרילאוכלו,ומשוםהכיאףליתביה

י( מתני' ,ושניסמת עינה .וכתבו בתוס' ד"ה ושניסמית ,דאיירי בנחטטה

מעילה.ודייקכןמלשוןהרמב"ם)פ"גממעילהה"ז(שכתב",אףעלפישלא

דמחוסראברהוא.אמנםהרמב"ם)פ"זמפסוליהמוקדשיןה"ב(סתםנסמית

עלתהלבעליםלשםחובהאיןמועליןבה".והזבחתודהכתב,דאיכאלמימר

ולא פירט דאיירי בנחטטה ,ולכאורה משמע דסגי בהא דנסמית .אמנם

דהרמב"םלישנאדגמ'נקט.ואדרבהמלשוןהרמב"ם)פ"זמפסוליהמוקדשין

המנחתחינוך)מצוהרפ"ואותיב(כתב,דאףכוונתהרמב"םלנחטטה.

ה"ו(משמע,דאףנפסלתלאכילה]דהאכתב"פסולה"[.והוסיףדכןמשמע

יא( מתני' ,זה הכלל כל שפסולו בקודש .כתב רש"י בד"ה שפסולה ,שבאה

מדברירש"ילעיל].ולכאורהכוונתולרש"י)סז(.ד"התימשךותיהווי,דכתב

לעזרה בהכשרה ונפסלה .כתב בחידושי הגרי"ז )על תוס' ד"ה אמר( ,דאין

דסלקא דעתין דחטאת כשרה הוי ,ומשמע דלמאי דמסקינן הרי היא

כוונת רש"י כפשוטו דנפסלה בעזרה ,דמאי נפקא מינה היכן נפסלה .אלא

פסולה[.

כוונתודכלדהואפסולעזרה,חשיבפסולובקודשדשחיטתומטהרתומידי

ג( גמ' ,שם .כתב המקדש דוד )סימן כח אות ב( ,דלדברי השיטה מקובצת

נבילה .וכן נראה מפירוש רש"י מכתב יד ד"ה פסולן דכתב ,כגון קדשים

)לעיל סז .אות ט( דביאר דמאי דמקשינן התם בחטאת העוף שעשאה

הראויים אבל נפסלו בעבודותיהן .אמנם עיין בטהרת הקודש )אתוס' ד"ה

למעלה דתהוי עולת העוף ,דנפקא מינה דאם עלתה לא תרד ,משמע

אמר(שהאריךלבארדישמעלהבהאדנכנסכברלעזרה.

דלכתחילהאיןלהקריבה,והואהדיןדהכאאיןלזרוקאתדמה.אמנםכתב,

יב( רש"י ד"ה שנסמית ,בתוה"ד ,והקריבהו נא לפחתך .העיר הנתיבות

דלכאורה תליא בשני תירוצי התוס' בד"ה אימר אי אינו מכפר מדאורייתא

הקודש ,דלכאורה האי פסולא ד"הקריבהו נא לפחתך" ,אינו פסול בעצם,

אימדרבנן,דאינימאדהוארקמדרבנן,לאמסתברשיהיהאיסורלכתחילה

אלאפסולובקודש,ואמאימטמאבגדיםאביתהבליעה.וכתב,דמדברירש"י

להקריבה.

בחולין )כג (.ד"ה בבהמה מבואר ,דעיקר הפסול דמחוסר אבר הוא משום

ד( תוס' ד"ה אימר ,בתוה"ד ,דכי האי גוונא אשכחן דזריקה מועלת ליוצא

בעל מום .והקריבהו נא לפחתך מגלה מה חשיב מום .ושפיר איכא למימר

וכו' .העיר העולת שלמה ,מההראיה מיוצא ,הא ביוצא ,הקרבןעלה לשם

דהויפסולבעצם.

חובה ונתכפרו בו הבעלים ,אלא דהבשר אסור באכילה משום יוצא ,אבל

יג( גמ' ,אמר רב שמאל ולילה אין מטמאין בבית הבליעה .הקשה הזרע

הכא דלא עלה לבעלים לשם חובה ,מהיכי תיתי שיצאו מידי מעילה .אבל

יצחק,מאיקמשמעלןרבבהא,האמתניתיןהיא.ותירץ,דאתילאשמועינן

מפיגולשפירהוכיחוהתוס',דהאבפיגוללאעלתהלבעליםלשםחובה.

דהא דקתני במתניתין "כל הפסולים" ,הוי רק שמאל ולילה וכדמפרשינן

ה( ]בא"ד ,שם .לכאורה אכתי צריך ביאור מאי ראיה מיוצא ופיגול ,הא

להלן,ולאפוקיזרוסכין,והואהדיןאונןוערלוכדכתברש"יבד"הזר,דשפיר

התםדהקרבןמצדעצמוראוישלאיהיהבומעילהמשוםדאיןכולולגבוה,

מטמאיםבביתהבליעה.

ושפיר איכא למימר דאף דלבסוף הבשר נפסל ,מידי היתר מעילה לא נפק.

יד( גמ' ,מאי שנא שמאל דאית ליה הכשירה ביום הכיפורים .ביאר הטהרת

אבלהכאדמצדעיקרודהויעולהאיתביהמעילה,וטעמאדבעינןלאפוקי

הקודש )על רש"י ד"ה זר( ,דמאי דמהני הא דמצינו דיש לו הכשר במקום

מידימעילה,הואמהשעשאהכמעשהחטאת,כיוןדלעניןשתעלהלולשם

אחר ,היינו כי היכי דאמרינן]עיין לעיל טז [:דהוי דבר שהותר מכללו

חטאתלאמהנימעשיו,אמאילעניןמעילהאהני).ח.ו.[(.

ומקילינןביהטפי.ועייןלקמןבאותטז.

ו( בא"ד ,וצריך לומר דקסבר ר' יהושע אין שחיטה לעוף מן התורה וחולין

טו( גמ' ,זר נמי אית ליה הכשירה בשחיטה .הקשה הטהרת הקודש ,מאי

בעזרהלאודאורייתא.הקשהבחידושיהגרי"ז,האהכאבמלקהאיירי,וכיון

ראיה משחיטת בהמה למליקת עוף ,הא אמרינן לקמן )פה (:לגבי בעלי

דחוליןהוי,לאמהניבהמליקהמידיוהויכנבילה,ואיסורחוליןבעזרההוא

מומים שעלו על המזבח דלא ילפינן בהמה מעוף .ותירץ ,דשאני גבי מומין

דוקא בשחיטה ,וכדילפינןלה מהא ד"כי ירחק ממך המקום וזבחת" ,דהיינו

דאיכאלמימרדמאידאינופסולבעוףאינומשוםקולתודפסולמומין,אלא

דזביחהבחוליןאסורה.

משום דבעוף לא חשיב מום ,אבל לענין זרות ,דאף בעוף איכא פסול זרות,

ז( בסוה"ד,וישלומרדאתאקראלמימרלהביאעלהספקוכו'.כתבבחידושי

ישלהוכיחמבהמהעלעוף.

הגרי"ז,דלכאורהכוונתתירוצםדהקראלאבאלהתירהבאתה,אלאלחייב

טז( רש"י ד"ה זר ,והוא הדין לאונן וערל וכל הפסולין .הקשה הטהרת

הבאתה .והקשהדלפיזההיאךתנןבכריתות )ח(.דהיכאדהיועליהחמשה

הקודש ,הא אונן נמי אית ליה הכשירה במקום אחד ,דהא כהן גדול מותר

ספיקי לידה ,דמביאה אחת ואין השאר עליה חובה ,הא איכא דין חובה

לעבודאונן.ותירץ,דמאידמהנידאיתליההכשירהבדבראחר,היינומשום

להביאחטאתהעוףעלהספק.

דהוי דבר שהותר מכללו ]עיין אות יד'[ ,ואונן בכהן גדול לא חשיב הותר

ח( מתני' ,מלק חולין בפנים .בחולין )כח (.אקשו מהכא אמאן דאמר "אין

מכללו ,דהא בקרא דנאסר אונן מעיקרא כתיב דווקא אכהן הדיוט ,ואכהן
גדולמעולםלאהיהצדלאיסורוכלכהאיגוונאלאחשיבהותרמכללו.

שחיטה לעוף מן התורה" ,דאמאי מטמא אבית הבליעה ,הא אותה מליקה

י
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יז( תוס'ד"האמררב,בתוה"ד,דנרבעבעזרהמאיאיכאלמימר.עייןבטהרת

הסברא לחלק ביןקמיצה דמנחה למליקת עוף לענין פסולזר במה שמנחה

הקודששהאריךלבארדברובעאיןבוכללקדושהוליתביהמעילה,ומשום

במקדשנתקדשהבכלישרת,סוףסוףשניהםקדושיםבקדושתהגוף.והביא

הכי אף אם נרבע בעזרה ,לא מהני דהוא בעזרה ,דסוף סוף לא נתנה בו

למה שכתב בחידושי מרן הרי"ז הלוי במכתבים )דף פא (:דבבמה דלא בעי

העזרהשוםקדושה.

כלישרתהמנחהלאנתקדשהאלאבקדושתדמיםעלידיקדושתפה,אבל

יח( בא"ד,היינושאירעפסולמשנשחט.נסתפקהמקדשדוד)סימןדאותא(,

במקדש דבעי כלי שרת נתקדשה בקדושת הגוף על ידי כלי שרת .ולפי זה

אם כוונת התוס' דכל דפסולו אירע אחר השחיטה חשיב פסולו בקודש ,או

רצה לבאר ,דכוונת הגמ' שאי אפשר למילף מנחה דמקדש מבמה ,דהתם

דכוונודדווקאפסולדשייךרקאחרשחיטהחשיבפסולובקודש,אבלפסול

הוויאקדושתדמיםושפירכשרזר,מהשאיןכןבמקדשדהאבעיכלישרת,

דשייךאףקודםשחיטה,כבעלמום,אףאםאירעלאחרשחיטהקודםקבלה

ואם בן הוו שתי מנחות .אמנם כתב דמלשון הגמ' משמע ,דמה דבעי כלי

דנפסלבהכי,לאחשיבפסולובקודש.ועייןשםשהאריךבראיות.

שרתהואהחילוקולאשהוארקהטעםשבגללואיןקדושתהגוף.

יט( בא"ד ,ולא כמו שפירש הקונטרס לקמן וכו' .ביאר הצאן קדשים ,דאף

ד( תוס'ד"האיןקידוש,תימהכיוןדנתקדשבכלישרת]דהאהוקדשהקומץ

דגם בסוגיין כתב רש"י בד"ה שפסולה דבאה לעזרה בהכשר ונפסלה .מכל

בכלי[ ופסולו בקודש קרינא ביה ,וכתבו דשמא כיון דתחילת עבודתה ביד

מקוםהביאוהתוס'אתפירושולקמן,דהתםכתברש"ילהדיאדאיןפסולו

]דהיינומעשההקמיצה[ולאנתקדשבכלישרתבתחילתעבודהלאחשיב

בקודש,היינודנפסלקודםביאתולעזרה.

פסולובקודשולאדמילשחיטהדסכיןמקדשאליה.וביארו החקנתן,הצאן

כ( גמ',ולאוכלדכןהואקדשיבדקהביתבעיכהונהוכו'.הקשההחקנתן

קדשים והטהרת הקודש דכוונת התוס' בשאלתם ,שיקרא פסולו בקודש

)מנחות ו ,(:כיון דאמרינן דשאני פרה דקדשי בדק הבית היא ולאו עבודה

משום שקמץ מהביסא שנתקדשה בה המנחה ,ותירצו ,דלהחשיב פסולו

היא,עלכרחךמאידפסלינןבהזר,היינומגזירתהכתוב,ומאימקשינןדכל

בקודשבעינןשהעבודהתהיהעלידימעשהקידוש,וקמיצהשהיאהעבודה

שכן דבקדשי מזבח זר פסול .ותירץ ,דסלקא דעתין דאף דפרה קדשי בדק

כיון שנעשית ביד אין בה מעשה קידוש .אמנם בחידושי הגרי"ד כתב ,שאי

הביתהיא,מכלמקוםגזירתהכתובהיאדחשיבעבודה,ומשוםהכימקשינן

אפשר לומר שתוס' סברו כך אף בהווה אמינא] ,ונראה לומר דהדברים

דכל שכן דבקדשי מזבח זר פסול .ועלה משנינן ,מידי דהוי אמראות נגעים,

מדוייקיםבמהשכתבודשמאוכו'[וביאר,דכוונתםעלהכליהשנישנתקבל

דחזינןדאףדלאהויעבודה,מכלמקוםגזירתהכתובדזרפסול.

בוהקומץשהואעבודהעלידימעשהקידוש,ותירצו,וחידשודכיוןדתחילת

כא( גמ',ונילףמבמה.פירשרש"יבד"הונילף,דהזרכשרלמלוקבהעופות

עבודתהקומץלאנעשהבגוונאדקידושלאאמרינןדהוויפסולובקודש.

לכתחילהדאיןכיהוןבבמה.אמנםרש"יבמנחות)ו(:ד"הונילףכתב,דאית

ה( גמ',שם.עייןלעילבאותיותג'ד',אמנםהרמב"ם)פ"גמפסוליהמוקדשין

לזר הכשירה בבמה קודם שנתקדש אהרון ,דהעבודה היתה בבכורות.

ה"ה(כתב,דזרשקמץבמקדשהויכאילולאנתקדשכלל,ומשוםהכיירד.

והתוס' )שם( בד"ה וכי תימא תמהו על דבריו ,דאף אחר דנתקדש אהרון

והקרןאורה הביןדבריו,דהקומץלאנתקדשכלל.והכסףמשנה ביאר,דאין

הותרוזריםבבמהוכדלקמן)קיח.(:

כוונתודאותוקומץלאנתקדש,אלאכאילו לאנתקדש,ואלעילקאי,דכתב

כב( גמ' ,תא שמע זה הכלל כל שהיה פסולו בקודשוכו' בשלמא לר' יוחנן

"שזה פסול וזה פסול" ]דהיינו דלמד שהקומץ נפסל וכפירוש רש"י[ וקומץ

כללאתוייזר.הקשההחקנתן,ולר'יוחנןמיניחא,האכבראשמועינןלה

המנחה שקמצו זר ועלה ירד ,כאילו לא נתקדש כלל]  .ועיין במנחות )ז(.

בכללאקמא,ואמאיאתיהאיכללאבתרא.ותירץ,דאילאוהאיכללא,הוי

ברש"י ד"ה שיקדשו פסולין ,דכתב ,כגון אם קמץ זר ונותן לכלי מהו

אמינאדכללאקמאלאתויישמאלולילה,ותנאוהדרמפרש,וכדרב,ועלכן

שיקדישנו כלי להקטירו .והסיקה הגמ' דנתקדש לפסול ,ולכאורה אי נימא

אתיכללאבתראלמימרדאףמליקתזרמטהרתמידינבילה.

דכוונתהרמב"םכהקרןאורהבעילבארהגמ'דלאכרש"י,ועייןשםבטהרת



הקודש,וצריךעיון[.
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ו( גמ' ,מליקה לא תרד .הקרן אורה דייק מלשון הרמב"ם )פ"ג מפסולי

א( גמ' ,ולטעמיך שלא היה פסולו בקודש וכו' .ביאר הטהרת הקודש,

המוקדשיןהט"ו(שכתב,עוףשמלקוזרועלהלאירדוכו'אע"פ שזהפסול

דמעיקרא לא ניחא לן לאוקמי כללא דרישא דכל שפסולו בקודש לאתויי

וזהפסולזהכאילולאנתקדשכלל,ואחדהזרואחדשארהפסולים.דאפילו

שחטקודשבפנים,משוםדביןלרש"ילעיל)סח(:ד"השפסולה,וביןלתוס'

בעל מום דפסול גם בבמה במליקה לא תרד ,והקשה דמשמעות הגמ' לא

)שם( ד"ה אמר ,האי לאו בכללפסולו בקודש הוא ,דהא לאו שחיטה היא,

משמעכן,

וכמו שביארנו לעיל )סח :אות יז'( לענין נרבע .אבל לאחר דחזינן דכללא

ז( תוס' ד"ה מליקת זר ,לרבי שמעון אבל לר' יהודהתרד כמו לילה .אמנם

דסיפא דאין פסולו בקודש לא ממעט דווקא פסול שאינו בקודש ,אלא כל

הרמב"םאףדפסק)בפ"גמפסוליהמוקדשיןה"ו(דנשחטהבלילהתרד,מכל

פסול דשייך בו הסברא דאין פסולו בקודש ,הוא הדין דכללא דרישא אתי

מקוםפסק)בפ"גמפסוליהמוקדשיןהט"ו(דמליקתזרלאתרד.וכתבהקרן

לאתוייאףמילידאינםתלויםבדווקאבפסולםבקודש.

אורה ,דסבר כתירוץ בתרא שכתבו התוס' לעיל )סח (.ד"ה מלק ,דמודה ר'

ב( גמ' ,מאי טעמא זבחים ולא מנחות .פירש רש"י בד"ה זבחים ,דקאי

יהודהבעוףדאםעלהלאירד.

אזבחיםדסיני.כתבבחידושיהגרי"ז),וכןדייקבגמ'לקמן)קכ(.עייןבדבריו(.

ח( גמ' ,יכול תהא מליקה שהיא לפנים מטמאה בגדים בבית הבליעה .כתב

והקשה,דאםכןהיכיפליגיבחגיגה)ו(.אעולהדסיניאיעולתתמידהיתה

רש"י )מכתב יד( ד"ההכי גרסינן בתורת כהנים ,דבמליקת פסולין איצטריך

או עולת ראיה היתה ,הא דבר שאינו נידר ונידב אינו קרב בבמה ,ונשאר

ליה ,דאילו מליקת כשרים ,הא איתרבי להדיא לעיל )מט .(.והקרן אורה

בצריךעיון.

כתב ,דאיירי אף במליקת כשרים ,דאף דמרבינן ליה לאכילה ,אכתי איכא

ג( גמ' ,אלא אימא אין קידוש בכלי שרת בבמה .פירש רש"י בד"ה אין

למימרדהויגזירתהכתובלהתירהלאכילתכהניםומזבח,אבלאכתימידי

קידוש ,דלא ילפינן מקמיצה דבמה ,משום דאיכא למימר דשאני מקדש

נבילהלאנפקאומטמאהבגדיםאביתהבליעה.והזבחתודהביאר,דקאיעל
מליקת כשרים לענין אכילת זרים ,דאיכא למימר דכי היכי דלא הותר

דהוקדש הקומץ בכלי ומשום הכי זר פוסלה .ותמה בשיעורי הגרי"ד ,דמה

יא
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באכילהלזר,אכתיבאיסורנבילהקאיגביהומטמאבגדיםאביתהבליעה.

מתרתבאכילה,מכלמקוםמטהרתמידינבילה,הואהדיןמליקהאףשאינה

ט( גמ',יכולתהאשחיטתחוליןבפניםוכו'.הקשההקרןאורה,היכיסלקא

מתרתלאכילהוהויאיןפסולובקודש,מ"ממטהרתמידינבילה.

דעתין דשחיטת עוף בפנים לאו שמה שחיטה ,הא מרבינן בקידושין )נח(.

יד( תוס' ד"ה ר' יהודה אומר ,תימה אפילו נבילה גמורה לא תטמא וכו'.

דהשוחט עוף חולין בעזרה נמי חייב ,ואי נימא דלאו שמה שחיטה ,אמאי

הקשההעולתשלמה,האקיימאלןבמעילה)ב(.דקדשיםדמתויצאומידי

חייב ,הא הנוחר והמעקר בעזרה אינו חייב משום חולין בעזרה .ותירץ,

מעילה ,ואמאי לא יחול עליהם איסור נבילה .ותירץ ,דאף דמעילה ליכא,

דדוקא שחיטה המתרת חשיבא שחיטה לטהר מידי נבילה ,אבל שחיטה

מכלמקוםאיסוראאיכא,כדחזינןמהאדקדשיםשמתוטעוניםקבורה)עיין

המועילה לענין איסור חולין שנשחטו בעזרה אכתי אינו הכרח דיטהר אף

תמורהלב.(.והביאדהדבריםמבואריםבמהרי"טאלגאזי)בכורותפ"האות

מידינבילה.

לח(.ועייןמשךחכמה)שמותכא,לז(דהאריךלהוכיחכןמהמכילתא.

י( גמ' ,ואין דנים דבר שלא בהכשירו וכו' .ביאר הטהרת הקודש ,דכיון

טו( בא"ד,וישלומרדדוקאעוףטמאשאיןבמינווכו'.ביארהחקנתן,דמאי

דמליקת פנים כלל לא הוי נבילה ,ליכא למימר דעלה קאי דרשא דקרא

דסברר'יהודהדאיןאיסורחלעלאיסור,היינודווקאבעוףטמאדאיןבמינו

דדוקאנבלהדהשוהחוץלפניםהוינבלה.

כללאיסורדלאתאכלכלנבילה,אבלאיסורקדשיםדישבמינו בלתאכל

יא( תוס' ד"ה ואין דנין ,פירש בקונטרס ושחיטת חולין וכו' .העיר הברכת

נבילה,הויכמואיסורבבתאחתדמודהר'יהודהדתרוויהוחיילי.

הזבח ,דאדרבה רש"י בד"ה מדבר פירש ,דילפינן שחיטת חולין בפנים

טז( גמ' ,ור' מאיר לא דרש דיו והא דיו דאורייתא וכו' .העיר השפת אמת,

משחיטת חולין טריפה בחוץ .ובפנים מאירות כתב להגיה בדברי התוס',

דיש לחלק ,דהתם גבי ואביה ירק ירק בפניה ,ליכא למילף לארבעה עשר

"ושחיטת קדשים בפנים לאו משחיטת חולין בחוץ ילפינן אלא משחיטת

יום ,כיון דבמלמד לא אשכחן טפי משבעה ימים .אבל הכא דילפינן מקל

קדשיםבחוץילפינן".

חומר דשחיטת עוף מטהרת מידי נבילה ,שפיר איכא למימר דכיון דמליקה

יב( מתני' ,מלק ונמצאת טריפה ר' מאיר אומר אינו מטמא בבית הבליעה.

במקום שחיטה עומדת ,אף תטהר מידי נבילה] .ויש להוסיף ,דהא מאי

ומסקנת הגמ' לקמן )עמוד ב( דר' מאיר מקרא יליף לה .וכתב הקרן אורה,

דילפינןלמליקה,אינומןהקלוחומר,אלאמבניןאב[.

דלכאורה ר' מאיר דיליף מקרא פליג נמי אמתניתין לעיל )סח (:גבי המולק

יז( רש"יד"המדיןקלוחומרכיצד ,מניןשהתורהנתנהלהדרשקלוחומר.

תורין שלא הגיע זמנם ובני יונה שעבר זמנם ,דקתני התם דכיון דפסולן

העיר בחידושי הגרי"ז ,אמאי לא פירש כפשוטו דקאי אדרשה דקל וחומר

בקודשמטמאיםבביתהבליעה.ולקמן)ע(:נחלקובגמ'האםר'מאירהכשיר

כיצד היא ,וכדאמרינן אשאר דרשות דהאי ברייתא דקבלה בידינו דהתורה

אףבבעלימומין,אודווקאבתמימים.ועייןשםבפירושרש"ימכתבידד"ה

נדרשתבהאימדה,ואמרינןרקהיכןמצינולהאידרשה.

אפילו באווזין ותרנגולים דכתב ,דמאן דסבר דהכשיר ר' מאיר אפילו בעלי

יח( גמ' ,אף עוף דבר שמכשיר באכילה מטהר וכו' .כתב רש"י בד"ה דבר

מומין,וודאידפליגאמתניתין.ועייןבאותהבאה.

שמכשיר ,דעל כרחך האי דרשא לרבות מליקת קדשים אתיא ,דאילו



לשחיטתעוף,האבקלוחומראייתינןלה.וכתבהצאןקדשים,דאףדאיכא

דף סט ע"ב

למיפרך ,מה לנבלת העוף שמטמאה בבית הבליעה ,וכדהקשו התוס' לעיל

יג( מתני',מהמצינו בשחיטתושהיאמכשרתהוכו'.הקשהבחידושיהגרי"ז,

)נ (:ד"ה מה נבלת .מכל מקום איכא למימר דאכתי טומאת בהמה חמירא,

היכייליףר'מאירמליקהמשחיטה,האהכאמלבדהאדהוימליקתטריפה,

דהאמטמאאפילושלאבדרךאכילה,תאמרבעוףשאינומטמאאלאבדרך

איכאנמיטעמאדיטמאבביתהבליעהמשוםדאיןפסולובקודש,וכמתניתין

אכילה.וכתבהחקנתן,דלתוס'דלאסביראלהוהאיקלוחומר,צריךלומר

לעיל )סח .(:וכן קשה אמאי ר' יוסי דפליג הוצרך לטעמא דדיו ,תיפוק ליה

דילפינןמהאיהיקשאנמילמליקה,משוםדאיןהקשלמחצה.

משום דאין פסולו בקודש .ותירץ ,דהשוחט טריפה ,לגבי אכילה לא חשיב

יט( רש"י ד"ה דבר שמכשיר ,דעל כרחך האי דרשא לרבות מליקת קדשים

כללמעשהשחיטה,ומאידמטהרתמידינבילה,הואחידושהתורהדמעשה

וכו' .כתב הטהרת הקודש ,דלכאורה נראה דהתוס' בד"ה וכי באיזו פליגי,

שחיטה מטהרת מידי נבילה] .ובמכתבים שבסוף חידושי מרן רי"ז הלוי על

דהאמבוארבדבריהםדהאיהיקשאאיצטריךלמילתאאחריתי,ואינומיותר

הרמב"ם)עמודעט(,האריךביסודזהמשמיהדהגר"ח[.ואםכןשפירקאמר

כלל לרבות מליקה ,ולמאי דהסיקו דאין היקש למחצה ,הא שפיר ילפינן

ר' מאיר דילפינן משחיטה ,דכי היכי דחידשה תורה דאף דהשחיטה אינה

מהאיהיקשאנמילעניןמליקה.
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