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בס"ד ,יד טבת התשע"א.

מסכת זבחים דף ע – דף עו

דףעע"א

דנבילהחלעלחלב.

א(גמ',האינמיתיפוקלימחלבנבילהוכו'יצתהזושאיןאיסורומשום

ה(תוס' ד"ה יבוא איסור נבילה וכו' ,תימה למאן דאית ליה איסור

בל תאכל נבילה אלא משום בל תאכל טמא וכו' .הקשה המראהכהן,

מוסיף וכו' ,תירץ הקרן אורה ,דאיצטריךקרא ,דסלקא דעתך דכי היכי

היאךשייךלמימרדלאיחולאיסורחלבאאיסורטמא,האבאיןכאחת

דליכאשםנבילהעליולעניןטומאה,הכינמילעניןאכילהליכאעליו

תיכףמשעהשנולדה.ותירץ,עלפימהשכתבו תוס'בחולין)קב (.ד"ה

לאודנבילה.ועייןעודבפניםמאירות.

כי איצטריך ,דלמאן דאמר בהמה בחייה לאיברים עומדת ,חל איסור

ו(גמ',דאיאשמועינןנבלהמשום דמטמיא .העירבספרלמטהיהודה,

טומאהבעודשלאנקשרואיבריםבגידים,וקדיםלאיסורחלבדאינוחל

הא מיירי באיסור חלב נבילה ,וחלב נבילה לא מטמיא .ותירץ ,דמכל

אלאמשעהשנולד,כדאיתאבחולין)עה.(.

מקום ,באיסור חלב איכא חומרא ,דבשר נבילה מטמיא ,מה שאין כן

ב(תוס'ד"האלאלאתוייחיה,בתוה"ד,ורבינותםגרסאלאלמעוטיה

בבשר טריפה .והוסיף ,דמשום הכי דייק רש"י ד"ה משום דמטמיא

חיה וכו' ומיהו קשה דטריפה לא משמע למעוטי וכו' .תירץ הפנים

למימר "דמשום הכי חמירא" ,דהיינו משום הכי כל איסור נבילה

מאירות ,דכוונת רבינו תם דאי לאו דכתיב "טריפה" הייתי ממעט

חמירא.

מ"אכל לא תאכלוהו" טמאה ,אבל השתא דכתיב "טריפה" למעוטי

ז(תוס'ד"הוחדלמעוטיעוףטמא,האדלאנפקאליהלרבימאירוכו'

טמאה,עלכרחךילפינןמ"אכללאתאכלוהו"למעוטיחיה,ולכךדקדק

משום דרבי מאיר לטעמיה דאית לה איסור חל על איסור .הקשה

רבינותםלומר"אלאלמעוטיחיה",ולאנקטלמעוטיטמאה,דאפילואי

המצפהאיתן,אםכן,איךממעטרבימאירעוףטמאמטריפה,ודרישמי

לא הוה כתיב "טריפה" הייתי ממעט טמאה מ"אכל לא תאכלוהו",

שישבמינוטריפה,האלדידיהדאיסורחלעלאיסור,שפיראיכאאיסור

ואהא פריך הגמ' דמאי שנא טמאה דהייתי ממעט אף אם לא כתיב

טריפהנמיבטמא,כיהיכידאיכאאיסורנבילהבטמא.ותירץ,דסבירא

"טריפה"משוםדאיןחלבהחלוקמבשרה,חיהנמיהכי,ואםכן,לשתוק

להולתוס'כמושפירשובתוס'חולין )לב(.ד"הורמינהי,דהאדדרשינן

מ"טריפה".

יצא עוף טמא שאין במינו טריפה ,היינו דאין במינו טריפה לחודא,

ג(תוס' ד"ה מה טמאה חלבה טמא ,וכי תימא מה לטמאה וכו' חיה

דכשנשחטלקיאףמשוםנבילה,ועייןמהשכתבעוד.

תוכיח .הקשו הצאן קדשים והחק נתן ,אם כן ,מאי פריך בסמוך "מי

ח(גמ',חדלשיעוראכילהבכזיתוחדלשיעוראכילהבכדיאכילתפרס.

איכאלמילףטריפהמטמאהטמאהלאהיתהלהשעתהכושר",נימא

כתב הרמב"ם )פ"ג מאבות הטומאה ה"א( ,דנבלת עוף טהור אינה

חיה תוכיח ,דהיתה לה שעת הכושר .והחק נתן הגיה בדברי התוס'

מטמאה במגע ולא במשא ולא כשהיא בתוך הפה ,אלא כשהיא בתוך

דצריךלומר"וכיתימאחיהתוכיחאיכאלמיפרךמהלחיהשכןחלבה

ביתהבליעה.והקשהבחידושירבינוחייםהלוי,אמאיהשמיטהרמב"ם

טמא אפילו כשאינה טריפה ,תאמר בבהמה טהורה שחלבה טהור

להך דינא דכזית זו מצטרף בכדי אכילת פרס .ותירץ ,דסבר דטומאת

כשאינהטריפה".

נבילת עוף לא הויא טומאת אכילה ,אלא הויא טומאת מקום בית

ד(גמ',אלאאמררבאהתורהאמרהוכו'.העירהטהרתהקודש,דאכתי

הבליעה ,ולכך השמיט לדינא דכדי אכילת פרס ,דלא שייכא אלא

הוה לן להקשות כדלעיל ,דאי הכי נילף מהאי טריפה דגבי עוף נמי

במעשה אכילה ,ואף דבגמ' דידן דרשינן הכי ,סמך אמאי דדרשינן

יתחייבמשוםנבילהומשוםטריפה,ולאשמועינןדאיסורנבילהחלעל

בספראמ"וכלנפש אשרתאכל")ויקראיז,טו(דאיןנבלתעוףמטמאה

איסורטריפה.ותירץ,דאםכןלאהוהצריכאלןלדרושדנבילהחלעל

אלא כשהיא בבית הנפש ,דהיינו בית הבליעה ,ומדמסיים מקום

חלב,דכיוןדידעינןדנבילהחלעלטריפהוטריפהחלעלחלב,כלשכן

לטומאה,ולאיליףדיןזהכללמדכתיב"תאכל",שמעמינהדלאהויא
א
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טומאת אכילה ,אלא טומאת מקום בית הבליעה ,ופליג אדרשא דרבי

כוונתהתורהדמבטליםדעתמיעוטהדייניםלהרוב,דאילאוהכי,איך

מאיר] .ולכאורה לפי זה היה אפשר לבאר ,דרבי יהודה דפליג אדרבי

מתקיים הא דאמרה תורה דהדין נגמר על ידי ג' בדיני ממונות או כ"ג

מאיר,וליתליההאידרשאדבכדיאכילתפרס,אזיללשיטתובסיפרא.

בדינינפשות.

אלא שתוס'ד"הלשיעור כתבו,דאפשרדרבייהודהנמיאיתליההאי

יד(גמ',מטהרהיהרבימאירוכו'ואפילובאווזיןותרנגולים.פירשרש"י

דרשא[ .אמנם ,הרש"ש בנדה )מב (:כתב ,דאף דלא הויא טומאת

ד"ה ואפילו באווזים ,דבקדשים מיירי .תמה הקרן אורה ,הא כיון דלא

אכילה ,שייך שיעור כדי אכילת פרס ,דאי אכל ב' חצאי זיתים ,בעינן

שייךבאווזיןותרנגוליןקדושתהגוףאלאקדושתדמים,היאךנדמינהו

דיהיו תרוייהו יחד בבית הבליעה ,ושיכניס החצי זית השני בתוך כדי

לקדשים בפנים דקדשי קדושת הגוף) .וכן הקשה השפת אמת( וכתב

אכילתפרסמהכנסתהראשון.ועייןבאותהבאה.

דלולי פירוש רש"י היה אומר ,דרבי מאיר סבירא ליה דאפילו בחולין

ט(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .ובגליונות החזון איש )שם( ,פירש

מליקהמטהרת,והיינומשוםדבקדשיםכךהיאמצוותה,לגביחוליןנמי

דכוונת הרמב"ם דהוי טומאת אכילה ,אלא שמטמא במעשה הבליעה.

מועילהכשחיטה.ולפיזהביארהאדמשמעבסמוךלגביעריפתעז,דאי

וכן כתבו המנחת חינוך )מצוה קס"א( והאתוון דאוריייתא )כלל א'(

לאו דמינא דעגלה הוא ,היתה עריפתה מטהרת ,אף דבעז ליכא שום

כתבו,ועייןשם.

קדושה דנימא דתיהוי כעגלה ערופה דעריפתה מטהרת ,ועל כרחך

י(גמ',הואילוחידושהואיותרמכדיאכילתפרסנמיליטמאקאמשמע

דבעינן נמי למימר דכיון דבעגלה ערופה כך היא מצוותה ,הויא

לן .הקשו היפה עינים והמנחת חינוך )מצוה קס"א אות ט"ו( ,דבחולין

כשחיטהלגביעזנמי,וכןפירשהשיטהמקובצת)אותג(.

)קג (:לענין צירוף בשר גידים ועצמות באבר מן החי שחלקו ,מבואר

טו(גמ',בעירבירמיהערףעזמהווכו'אבלעזלאומינהדעגלההוא

להיפוך .ולשון רש"י )שם( ד"ה מהו ,כיון דחידוש הוא אין לך בו אלא

וכו' .תמההשפתאמת,דמשמעדלאאיבעיאלןאיעריפתעזמטהרת

חידושווכיאכילבבתאחתחייבדסתםאכילהבבתאחתמשמעאבל

אלא לפי מאי דסבירא ליה דמליקה בפנים כשחיטה בחוץ דמי ,ומה

לחצאין לא .וכן הקשה בשו"ת חתם סופר )או"ח סי' ק"מ( ,ועיין שם

שייךלמימרהאיסבראלגבינחלאיתן,אטומיוחדהואלהיותהנערף

שכתב דהסוגיות פליגי אי סתם אכילה בכזית ,והלכה למשה מסיני

שםבמקוםשחיטה.

חידשה דאף בכדי אכילת פרס מצטרף ,או דסתם אכילה בכלשהו

טז(גמ',כפרהכתיבבהכקדשים.ביארהקהלותיעקבבחולין )סימןי'(,

והלכה למשה מסיני דבעינן כזית בכדי אכילת פרס .וכן חקר בחידושי

דהכוונה ,דעריפתה הויא כעבודת קדשים ,ועריפתה זו היא שחיטתה.

הגרי"ז לעיל )לא .ד"ה והנה מתוך( ,והוכיח מסוגיין ,דההלכה אתיא

ועיין שם דכתב על פי האתוון דאורייתא )כלל א'( ,דאפילו הכי לא

למעט זמן האכילה .ועיין עוד בחידושי הגר"ח על הש"ס )סימן ל"ח(.

חשיבזביחהגמורהלהתירהמאיסוראכילתנבילה,דהאלאקייםבה

ובכליחמדה)פרשתוישלחאותוג'(חילקביןנבלתעוףטהורלאברמן

הלכותזביחה,אלאדמכלמקוםסגידלאיהאחשיבכמת,אלאכשחוט,

החישנוהגבבנינחונהגקודםמתןתורה,עייןשם.ועייןעוד בשו"ת

דקיוםמצותוזוהיאשחיטתו,ולכךלאהויאנבילהלעניןטומאה,ועיין

אחיעזר )ח"גסי'ה'סוףאותה'(מהשתירץעלפידברי הרש"ש)נדה

עודשם.

מב.(:
פרקכלהזבחים


דףעע"ב



יא(גמ',תלמודלומרטריפהמישישבמינהוכו'תלמודלומרואכוללא

יז(תוס' ד"ה כל הזבחים וכו' ,ואם תאמר תנינא חדא זימנא במסכת

תאכלוהו וכו' .הקשה הפנים מאירות ,דלישתוק מ"טריפה" ונמעט נמי

קיניןוכו'ושמאאימהתםוכו'.הקשהבמרומישדה ,האמתניתיןודאי

מ"אכוללאתאכלוהו",דאיןחלבהחלוקמבשרה.ועייןשםמהשתירץ.

איצטריך ,כדי לאשמועינן דאסור אפילו להדיוט אף על ידי פדיון ,כיון

אמנםהלשםזבחוהמרומישדהפירשו,דאיןהכינמי,למסקנאממעטינן

דנתערב באיסורי הנאה ,וכדאיתא בגמ' בסמוך )עא ,(:והאי דקינין לא

נמי טריפה מ"אכול לא תאכלוהו" ,ו"טריפה" מבעי לן לדרשא דרבא

מייריבאיסוריהנאה.ותירץ,דצריךלומרדקושיתהתוס'הוי,אמאילא

לעיל)עמודא(.

עבדינןבסמוךצריכותאמההיאדקינין.

יב(גמ',אמררבייוחנןלאטיהררבימאיראלאבתמימיםוכו' .הקשה

יח(רש"י ד"ה נתערבו ,זבחים כשרים בשור שנעבדה בו עבירה אחד

בחידושי הגרי"ז ,דכיון דכבר פסול מדין טריפה,מה מוסיף כאןהפסול

באחדוכו'.פירש החמדתדניאל,ד"אחדבאחד"לאודוקא,והואהדין

דבעלמום.

איהויאחדבריבואכמוברישא,והאדנקטאחדבאחד,היינוכדחילקה

יג(רש"י ד"ה ופרכינן וניבטיל ברובא ,דהא כתיב אחרי רבים להטות.

הגמ'לקמן)עא(:ביןהךבבאדמתניתיןלמתניתיןדתמורה,דהתםקתני

הקשה בחידושי הגר"ח )סימן רכ"ט( ,היאך שייך למילף מהתם דין

דהאיסור אוסר בכל שהוא ,ואילו מתניתין איכא לפרש דאיירא נמי

ביטולברוב,האהתםאינואלאדיןדהלךאחרהרוב.ותירץ,דעלכרחך

באחדבאחד.ועייןעודטהרתהקודש.
ב
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הכי כדי דלא ליתי לאחלופי באדם .ותירץ ,דמקשה אליבא דשינויא

א(מתני' ,שהמית את האדם על פי עד אחד או על פי הבעלים .עיין

קמא,דלאאטרחולביתדין.אמנם,הצאןקדשים פירש,דמקשהאפילו

רש"י ד"ה נתערבו ותוס' ד"ה על פי מה ,שפירשו אמאי אינו נאסר

אליבא דשינויא בתרא ,מאחר דאוסרין בהנאה ,אמאי לא תקינו רבנן

להדיוטעלפיהבעלים.אמנם ,המצפהאיתןכתבבשם הספרי)פרשת

בהומיתה,ולעבדוהכיראויכניסואותןלכיפהכמורבייהודה.

ראה( ,דילפינן מריבויא דקרא "שור שה כשבים ושה עיזים תאכלו",

ז(בא"ד ,ועוד אומר ר"ת דשור הנסקל אינו נאסר מחיים וכו' .דהיינו,

דרובעונרבעעלפיהבעליםמותריןבאכילה.

דאינו נאסר אלא לאחר מיתה ,ומחיים מותר בגיזה ועבודה .אמנם

ב(מתני' ,שם .כתבו בפירוש הרמב"ם על המשניות ור"ע מברטנורא,

המנחת חינוך )מצוה נ"ב אות ג'( ,דייק מהרמב"ם )פי"א מנזקי ממון

דהואהדיןאיהוהעלפיב'עדים,ואכתילאנגמרדינו.

הל"י(דפליגאהא.ויעוייןבאביעזרי )תנינאפ"דממאכ"אהכ"ב(שדייק

ג(מתני' ,מוקצה .עיין הגירסא ברש"י ד"ה שנתערבו )המתחיל בעמוד

מהרמב"ם שם להיפוך ,ודחה ראיית המנחת חינוך .ועיין גליוני הש"ס

הקודם( דהוקצה לתקרובת עבודה זרה .וכתב בחידושי הגרי"ז ,שכן

קידושין)נ"ו:אותד'(שצייןלדבריהרמב"םבכמהמקומות.

דעתרש"יבכמהמקומות,אמנםהראב"ד )בפ"דמאיסורימזבח הל"ד(

ח(בא"ד ,ועוד דאין לו מכר דאין לו בעלים וכו' .הקשה השפת אמת,

כתב ,דמוקצה היינו דוקא בגוונא שהקצו את גופו לעבודה זרה,

דאמאילאחשיבממונודבעליםבמאידאיתליההנאהמחיים.ותירץ,

)וכהגהתברכתהזבחברש"יכאן(.ועיין)שם((דהרמב"םוהראב"ד)שם(

דרבינו תם מודה דאיכאאיסור הנאה מחייםלבעלים ,וכדכתיב"ובעל

פליגי,אםהקצאהבעיאמעשהאודסגיבדבורבלבד,ובחידושיהגרי"ז

השור נקי" ,אלא דסבירא ליה דאין איסור זה אלא על הבעלים ,כיון

האריך בזה .והרדב"ז )בהוצאת פרנקל( צדד לומר ,דבאמת לא פליגי

דאיתלהומצוהלסקלו,אבלשאראינשימותריןלזכותבומחיים.

כלל ,דמה שהצריך הרמב"ם מעשה היינו להקצות לתקרובת ,אבל

ט(בא"ד ,ויש להביא ראיה דלא נאסר מחיים מהא דתניא וכו' ואמאי

לעבודהזרהעצמה,דבהאאייריהראב"ד,סגיבהקצאהבדיבור לכולי

הא ליתא במכירה וכו' .אמנם ,תוס' בכתובות )לג (:ד"ה גנב כתבו,

עלמא.עייןשם.

דאפשרלמכורשורהנסקללנכרי.

ד(רש"יד"הנתערבו)המתחילבעמודהקודם( ,בתוה"ד ,דשורשהמית

י(בא"ד ,ועוד שאל הרב רבי יצחק מרבינו תם וכו' ותירץ דלא אזלינן

על פי בעלים איפטיר ליה מסקילה דמודה בקנס פטור .הקשה השיטה

וכו'.והשפתאמתתירץ,דאיןהכינמיבפיקוחנפשליתלןלמיזלבתר

מקובצת )אות א( ,דלא מצינו בשום מקום שתהא מיתת השור קנס.

רובא ,וטעמאדרוצחנהרגולאאמרינןדהנרצחטרפההוי,משוםדרוב

ולכך פירש ,דטעמא דפטור משום דאדם קרוב אצל ממונו ,וכן פירשו

לאוטרפהנינהוולכןחייבהרוצחמיתה,דנהידהורגטרפהפטור,מכל

תוס' בבא קמא )מא (:ד"ה על פי .ובחידושי הגרי"ז כתב ,דאין כונת

מקוםכיוןדהנהרגהיהמןהרוב,הריהדיןלילךאחרהרובקובעשהרג

דרש"י לומר דהפטור מסקילה משום מודה בקנס ,אלא דהוכיח ,דכמו

מישאינוטרפה,דהאדאזלינןבתררובהיינולעניןאיסורהרציחההוא

לענין חיוב בקנס בעינן דוקא העמדה בדין על ידי עדים ,חיובא דשור

דאיתליהדיןרוצחנפש,והויכהורגשלם,אבלבשארספיקותלעולם

נמיצריךלהיותעלפישניעדים,וממילאלאמהניהודאתו.אמנםכתב

לאאזלינןבדינינפשותבתררובא.

דאכתיצריךעיון,מדועהביארש"יהראיהמקנסולאמכלדינינפשות

יא(בא"ד,ועודישלומרדהוהליהקבועוכלקבועכמחצהעלמחצה

דעלפישניםעדיםיקוםדבר,וכמיתתהבעליםכךמיתתהשור.

דמיופטורמדאורייתאוכו'.הקשההעולתשלמה ,האכתבו תוס'לקמן

ה(תוס' ד"ה אפילו )מתחיל בעמוד הקודם( ,בתוה"ד ,אבל במתניתין

)עג(:ד"האלא,דאףבבעליחייםלאשייך"כלקבועכמחצהעלמחצה"

דהכא חיישינן לתקלה וכו' וחלב מוקדשין על גבי מכתו וכו' .הקשה

אלא בדבר ידוע וניכר ,והכא לא ידוע לן מי חייב סקילה .וביאר,

המהרש"אבסנהדרין )פ,(.מהתקלהמחייםשייךבחלב.ותירץ,דכוונת

דכוונתםלומרדהאי"קבוע"דהכאהיינומדרבנן.אולם,התוס'הרא"ש

תוס' להביא ראיה דחיישינן במוקדשין לתקלה מחיים שלא כדרך

בסנהדרין )פ (:כתב ,דשמא כיון דלרוצחין עצמן ידוע ,הוי ליה כקבוע

הנאתו ,כגון רכיבה וסמיכה ,וזה לא שייך בשור הנסקל דשרי שלא

הניכר.

כדרךהנאה,והביאולכךראיהמחלבעלגבימכתודשריבשורהנסקל
משום דלא הוי כדרך הנאתו ,ואף על פי כן אסור במוקדשין .והמצפה

דףעאע"ב

איתן)שם(הקשה,דמבוארבתוס'פסחים)כו (.ד"השאני,דמעילהנמי

יב(תוס' ד"ה ובטריפה ,בגמ' דייק וכו' והקשה הר"ר אפרים כיון דלא

לא אסור אלא בדרך הנאה .ולכך פירש ,דהא דאמרינן דאיכא מעילה

ידיעהמהמועלתכאןרעייהוכו'.תירץהכרתיופלתי)נז,ח(,דמתניתין

ברכיבה,לאהויאמעילהדהנאה,אלאמעילהדהוצאהמרשותלרשות,

אייריבספקטריפה,ואםכןאיתליהתקנהבשהייהי"בחודש,ואזיכול

ועייןשם.

לפדות ,אבל אינו ראוי לקדשים ,משום דיש דיחוי אצל קדשים .ועיין

ו(בא"ד ,ואל תתמה וכו' אמאי לא תקינו בהו רבנן מיתה ויזקיקו

עודעולתשלמהושפתאמת.

להורגן.העירהמהרש"אבסנהדרין)פ,(.דכברתירצולעילדלאעבדינן

יג(בא"ד,הריהמתהשלוכדתנןדיאותוהכהניםבעורו.תמהו הרש"ש
ג
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והקרן אורה ,דהתם היינו דוקא כשנמצא פסול לאחר ההפשט ,אבל

תירץ,עלפימהשכתבו תוס'לעיל)ע(:ד"האפילו,דלאעבדינןהתם

קודם הפשט אף העור טעון קבורה ,וכדפירש רש"י התם )קד (.ד"ה

תקנה דרעייה ,כיון דלאחר רעייה לא משתרי אלא מטעם כל דפריש,

דאפילו.

הכאנמיישלומרדלאעבדינןרעייה,כיוןדאפילולאחררעייהלאשרי

יד(]תוס' ד"ה ויביא בדמי היפה שבהן ,פירש רש"י ניקח מעות וכו'

אלאמטעםביטול.

משמע לפירושו וכו' ואי אפשר לומר כן וכו' .ולכאורה יש לומר,

ב(גמ',וניבטלוברובא.כתבבשו"תביתהלוי)ח"ב,סימןלד,ח(,דלמאן

דאדרבה ,מלישנא דמתניתין משמע דהוה רובא דאיסורא ומיעוטא

דאמרלקמן)עט(.ד"איןאיסוריןמבטליןזהאתזה",תערובתזודהקדש

דהתירא ,ואף דאמרינן בריש סוגיין דעל כרחך רישא לא מיירי בהכי,

ושורהנסקלאסורהלהדיוט,משוםדאיןאיסורהקדשמבטלאיסורשור

מדקתני"אפילו",מכלמקום,בשארבבידמתניתיןהכיפירושו[.

הנסקל ,וכיון דאסורה להדיוט ,אסורה נמי לגבוה ,משום דבעינן

טו(בא"ד,וכןמוכחבגמרא.פירש החקנתן,דמוכחהכימדפריך"ולאו

"ממשקה ישראל מן המותר לישראל" .ואם כן מוכרח דקושית הגמ'

איסוריהנאהנינהווהאתנאליה".

אינה אלא דמאן דאמר "איסוריןמבטלין זה את זה" ,ועיין שם .אמנם,

טז(תוס'ד"הלשםמישהוא ,פירשבקונטרסוכו'וקשהדהאאמרוכו'.

בשו"תאחיעזר )סימןטו(כתב,דכיוןדהקדשמותרלגבוהושורהנסקל

כתבהשפתאמת,דאפשרליישבפירושרש"י,דדוקאלשםקרבןמסוים,

אסורלגבוה,מיקריאיסורבהיתר,ובטל.

או לשם בעלים מסוימים ,אתנו בית דין דלא לימא דלמא אתי למימר

ג(רש"י ד"ה ופרכינן וניבטיל ברובא ,דהא כתיב אחרי רבים להטות.

שם אחר אבל לא אתנו דלא לימא "לשם מה שהוא" או "לשם מי

העירבטהרתהקודש דדברירש"יכאןנראיםכשפתיתרבדברהפשוט

שהוא",דבהאליכאחשששיטעה.אמנם,כתבלהוכיחכשיטתהתוס',

בכל הש"ס ובפרט שבחולין )ק (.לא פירש דברים אלו  ,וביאר דרש"י

מהא דדייק רבא לעיל )ב (:דסתמא כשר מדתקנו דלא יאמר לשמה,

אתי למימר ,דקושית הגמ' היתה דנוקמא אדינא דאורייתא דחד בתרי

וקשיאאליבאדרש"י,דאירשאילומר"לשםמישהוא",אכתיישלומר

בטל ,והלכך ליכא למימר דמטעם דמאיס שנו במשנה שימותו כולם,

דסתמא פסול ,ותיקנו למימר "לשם מי שהוא" ,אלא על כרחך צריך

דשייך דוקא אי נימא לענין רוב דשישים דהוא מדרבנן .ועיין בדבריו

לומרדאתנונמידלאלימא"לשםמישהוא",אינמי,יכוללמימרהכי,

עוד.

אבללאעדיףמסתמא,ואםכן,לאהוהלןלתקןדלימאהכיבסוגיין.

ד(גמ' ,וכי תימא חשיבי ולא בטלי וכו' .לכאורה משמעות הגמ' דסגי

יז(רש"יד"המיןבשאינומינו,עולהבשלמיםשאיןמתןדמןואימוריהן

בטעמאדהוידברשבמניןדלאלבטילברובא,ולאבעינןדיהאנמיאסור

שוה.תמההרש"ש ,אמאיאיןשוין,האשניהןשתימתנותשהןארבע,

בהנאה,דהאבסיפאדמתניתיןלאמייריבאיסורהנאה,וכןכתבוהתוס'

כמבואר לעיל )נג :ונה] .(.ולכאורה יש לומר ,דכוונת רש"י דאין

בעבודה זרה )עד (.ד"ה למעוטי .אמנם רש"י )שם( ד"ה תרתי פירש,

מתנותיהן שוין בכוונתן ,דאינו יודע לשם מה לכוון ,ולא אמרינן בהכי

דבעינןדיהאנמיאיסורהנאה.

סתמא לשמה ,דכל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת[ והחשק שלמה

ה(תוס' ד"ה אלא למאן דאמר את שדרכו לימנות וכו' ,תימא מי גרע

כתב ,דאולי יש להגיה "חטאת ועולה" במקום "שלמים ועולה",

שורגדולמאתשדרכולימנותהאאפילווכו'משוםדחשובהלהתכבד

דבחטאתאיכאארבעמתנותעלארבעקרנות.

לפניאורחיםוכו'.הקשההכרתיופלתי)יורהדעהק"א,א(,דמאי"ראוי

יח(גמ' ,תנינא חדא זימנא .העיר הפנים מאירות ,אמאי לא פריך

להתכבדלפיאורחים"שייךלמימרהכא,האאםיתבטלהשורהנסקל

ממתניתין גופא ,למה לי רישא לאשמועינן באיסורי הנאה דלא בטיל,

בחטאות ,אינה ראויה אלא למזבח ,ובסמוך כתבו הם עצמם דאפילו

הא קתני בסיפא דאפילו בשאינו איסורי הנאה לא בטיל ,וקל וחומר

חזיא לכהנים לא חשיב ראוי להתכבד ,וכל שכן קדשי מזבח .ותירץ

באיסוריהנאה.

בדוחק,דצריךלומר,דסביראלהודכיוןדאיתבהחלקהראוילהקריב

יט(רש"יד"הכלשהןהתםקתני,במסכתתמורההואוכו'דאימתניתין

למזבח ,והוא שולחן ה' ,מיקרי חתיכה הראויה להתכבד ,ועיין שם.

דילמאבטליבמאהאובמאתיםוכו'.העירהקרןאורה,אמאילאפירש

אולם,בשו"תביתהלוי)ח"ב,סימןיד,יא(פירש,דאיןכוונתתוס'דשור

דדילמא בטלי ברובא בעלמא .וביאר ,דלא מסתבר דיהא קיל איסור

הנסקל הוי חתיכה הראויה להתכבד ,אלא דהוקשה להו אמאי לא

קדשים מתרומה או מכלאים דלא בטלי אלא במאה או מאתים,

חשיבשורהגדולאתשדרכולימנותמשוםחשיבותדאיתביה שראוי

וכדאיתאביבמות)פא.(:

ליתןלפניאורח,ועייןשםשהאריך.
ו(בא"ד ,הא אפילו חתיכא בעלמא חשיבא את שדרכו לימנות משום

דףעבע"א

דחשובהלהתכבדבפניאורחיםוכו'.משמעמדבריהםדחתיכאהראויה

א(גמ' ,אבל חולין דלא מאיסי וכו' .הקשה הפנים מאירות ,אי סלקא

להתכבד לא בטלה משום דחשיבא את שדרכו לימנות ,ולפי זה,

דעתיןדחוליןלאבטלי,אמאיקתנידבקדשיםימותו,האאיכאלתקוני

לחכמים דאמרי בסמוך דאינו מקדש אלא ששה דברים בלבד ,חתיכא

עלידידירעועדשיסתאבווימכרוויהיוחולין,ומותרין.והעולתשלמה

הראויה להתכבד תתבטל .והקשה העולת שלמה ,דבסמוך כתבותוס',
ד
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דחתיכאהראויהלהתכבדעדיפאמאתשדרכולימנות,וחשיבאכאגוזי

אבל כשנפלה התערובת כולה לתערובת אחרת הוא אמינא דלבטיל,

פרך ,דכולי עלמא מודו דלא בטלי .וביאר ,דחתיכא הראויה להתכבד

כיון שמדאורייתא כבר נתבטל האיסור בתערובת קמא ,אלא דרבנן

לאבטלהמטעםאתשדרכו,וכמושכתבוהתוס'ברישדבריהם,אמנם,

החמירובדברשבמנין,ועייןשםעוד.

בדברשבמניןכזהמודוחכמיםדלאבטלה,כיוןדראויהלהתכבד.

יב(תוס'ד"הכולןידלקו,ואםתאמרמאישנאהכאדקתניידלקווכו'

ז(בא"ד ,ונראה לפרש דמשום חטאות המתות פריך הכא מדקתני כל

ולא פליג רבי אליעזר דלימא יוליך לים המלח וכו' .בחידושי הגרי"ז

הזבחיםמשמעאפילועופותוכו'.הקשההפניםמאירות ,דלפיזה,מאי

תירץ,עלפימהשביארדמהשמועיל"הולכהליםהמלך"היינודוקא

פריכההגמ'דהדיוטואיסוריהנאהכברתנינאבעבודהזרה,אימהתם

לגביאסוריהנאה,היכאדליכאחיובאיבוד,דבהולכתולשםאינונהנה,

הוה אמינא דדוקא בששה דברים דחשיבי קאמר דלא בטלי ,והכא

אבלהיכאדיש"דיןשריפהואיבוד",לאשייךלהפקיעדיןזהבהולכת

איצטריךלאשמועינןדאפילועופותדלאחשיביכששהדבריםלאבטלי,

האיסור לים המלך .והאריך להוכיח מהרמב"ם )פ"ח מעבודת כוכבים

ועייןשםמהשכתבבזה.

ה"ו ,ופ"ז הי"ג וה"ט ,ופט"ז ממאכלות אסורות ה"כ( ,דבעבודת כוכבים

ח(בא"ד,שם.אבלרש"יד"האלאפירשדגרעשורמאתשדרכו,משום

לא נאמר "דין איבוד" אלא בעבודת כוכבים עצמה ,אבל לא באיסורי

דיש מוכרים העדר בלא מנין ולפי זה שפיר בטל אף דהוי חתיכה

הנאה דידה ,ודין "הולכה לים המלך" נאמר בהם ,מה שאין כן בכלאי

הראויה להתכבד .ותוס' ביבמות )פא (:ד"ה רבי יוחנן פירשו ,דפריך

הכרם,דחלנמי"דיןשריפה"באיסוריהנאהדידיה.ועייןעודשם.ועיין

דוקאמחטאותמתותליבטלוברוב,והןכבשיםקטנותדלאחשיבידבר

גםבחזוןאיש)ערלהסימןט'ס"קט"ו,ט"ז(.

שבמניןכיוןדרגיליןלמכורכלהעדריחד,אבלשורהנסקל,שהואגדול,

יג(בא"ד ,עוד יש לפרש דדוקא בתנור שהסיקו בעצי עבודה זרה וכו'.

חשיבולאבטל.

פירשהחקנתן,דלהאיתירוצאנמיקאיהאיתקנתאדרביאליעזרדוקא

ט(תוס' ד"ה נתערבו באחרות ואחרות באחרות ,בתוה"ד ,יכול להסיר

בעבודהזרה,מההואטעמאדביארובתירוץקמא.

מכל אחד מלוא הסיט ומישתרי מטעם ספק ספיקא דמותר .הקשה

יד(תוס' ד"ה אף ככרות של בעל הבית ,אבל של נחתום לא וכו' והא

העולתשלמה,היאךיכוללהסירהסיטולעשותספקספיקא,האכתבו

דמשמעבסוףהערלוכו'שאנילחםהפניםדסמידאטפי.ובתוס'ביבמות

הפריחדש)יורהדעהק"י,מ"ז(והפרימגדים)שם,י"ז(דאיןלעשותספק

)פא (:ד"ה ככרות גרסו "דחמיר טפי" במקום "דסמידא טפי" ,וכן הגיה

ספיקא לכתחילה .ותירץ ,דשאני הכא דכבר נתערב ואיכא ספק אחד,

בשיטה מקובצת )אות יז( כאן .והשפת אמת הוכיח כגירסא דידן ,מהא

ובכי האי גוונא מותר לעשות עוד ספק ,ולא אמרינן דאין לעשות ספק

דכתבו תוס' לעיל )עמוד א( ד"ה אלא ,דלא חשיב חתיכה הראויה

ספיקאלכתחילהאלאהיכאדבודאיאסור.

להתכבדמחמתחשיבותהקודםביטול,אלאלבתרביטול,ואםכן,הכא
נמי בתר ביטול יהא הלחם הפנים חולין ,ותו ליכא חשיבות דקדושה,

דףעבע"ב

אלאעלכרחךדגירסא"דסמידאטפי"עיקר.ובמרומישדההגיה,בתוס'

י(תוס'ד"הנתערבו)מתחילבעמודהקודם( ,בתוה"ד,ועודאומררבינו

דיבמות"דחווירטפי",דהיינודסמידא.

תם דהא דקתני וכו' תדע דאפילו רבי יהודה דאסר לקמן ספק ספיקא

טו(גמ',ואיתמרעלהרבייוחנןאמראתשדרכולמנותשנינווכו'.פירש

היינודוקאברימוניבדןוכו'.הקשההקרןאורה,דספקטריפהחמירטפי

רש"יבביצה )ג(:ד"האתשדרכו,דפליגיאליבאדרבימאיר,וכןאיתא

מרימוניבדן,דהארימוניבדןהוורובאדהיתרא,וכיוןדאסררבייהודה

בירושלמיערלה )פ"גה"ד(.אמנםהרשב"אביבמות )פא(:פירש,דפליגי

ספק ספיקא ברימוני בדן ,כל שכן דבספק טריפה יהיה אסור .ותירץ,

אליבא דרבנן ,דרבי יוחנן סבר דדוקא הני ששה דברים דמנו רבנן לא

דצריך לומר דמשמע ליה לרבינו תם דלא אסר רבי יהודה אלא היכא

בטלי ,ולפי ריש לקיש ,כל שדרכו לימנות לא בטיל ,ומנו הני ששה

דב' התערובות הוו ברימוני בדן ,אבל בהא דספק טריפה ,נהי דספק

ככללאדמילתא,ואףדהניששהדבריםדרכןלמנותלעולם,הואהדין

ראשון חמיר טפי מרימוני בדן ,מכל מקום ,התערובת השניה לא הוי

כלדברשדרכולמנותברובפעמים הויבכללזה,אבלדברדאיןדרכו

אלאב"כלשדרכו",דקיל.

למנותאלאלפעמים,כגוןחביליתלתן,סברידבטיל,ובהאפליגיאדרבי

יא(בא"ד,דאיצטריךלאשמועינןאףעלגבדאיכאתרירובידגבישאר

מאירדסברדאפילוהכילאבטיל.ועייןשםמהשהאריך.

דבריםשרינןתרירוביוכו'.העירהקרןאורה ,דישלחלק,דהתםשפיר
שרינןבתרירוביכיוןדהויעניניםמחולקין,דרובעירלחודורובסיעא

דףעגע"א

לחוד ,אבל הכא מה לי אם נתערב מתחילה בכמה אלפים או אם

א(גמ',כלדברשישבומניןאפילובדרבנןלאבטילוכו'דתניאליטרא

נתערבתחילהבאלף,וכולןנתערבועודבאלף.ובחידושיהרי"םתירץ,

קציעות .משמע דתרומה דפירות אלו לא הוי אלא מדרבנן ,וכן פירש

דאשמועינן דלא בטיל ,משום דהוה אמינא דלא אמרינן "דבר שבמנין

רש"י בברכות )לו (.ד"ה גבי אלישנא דגמ' מעשר אילן דבארץ גופא

לא בטיל" אלא בתערובת קמא ,כיון שנפל לתוכה איסור דאורייתא,

מדרבנן .אמנם הרמב"ם )פ"ב מתרומות ה"א( כתב כל אוכל אדם
ה

מסכת זבחים דף עג
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הנשמר שגידוליו מן הארץ חייב בתרומה ,ומצוה עשה וכו' שנאמר

כרחךמשוםדהוידוחק.

ראשיתדגנךתירושךויצהרךתתןלו,מהדגןתירושויצהרמאכלבני

ו(תוס'ד"הרבייהודהאומרוכו',בתוה"ד,ואומררבינותםדלאאמר

אדםוגידוליומןהארץוישלובעליםשנאמרדגנך,אףכלכיוצאבהן

רבי יהודה מין במינו בכל שהוא אלא בדבר לח וכו' .ביאר בחידושי

חייב בתרומות וכן במעשרות .דהיינו דהוי מדאורייתא .וכתב הכסף

הגרי"ז,דבדברהיבששייךלמימרדיןהלךאחרהרוב,ולכךמחזיקיןכל

משנה,דפשטאדלישנאדירושלמי)רישמעשרות(ודספרי)בפרשתעשר

אחד שהוא ההיתר ,אבל בדבר הלח המתערב ,על כרחך צריכין אנו

תעשר(וגםבפרקב'דעירוביןובבאמציעא)פח(.מוכחדתאנהחייבת

לדיןביטולברובומיןבמינולאבטיל.

מן התורה ,וכן מוכח בראש השנה )ב (:בסוגיא דלירקות ולמעשרות.

ז(בא"ד,והואהדיןתרומהכעלייתהכךאיסוראובכלדוכתאדתרומה

ועייןשםבמשנהלמלךשצייןעודראשוניםדפליגיארמב"ם.

עולהבאחדומאהבדברהיבש.תמההפניםמאירות,דאיטעמאמשום

ב(גמ',ונמשיךונקרבחדמיניהוונימאכלדפרישמרובאפריש .הקשה

דכעלייתה כך איסורא ,אין חילוק בין לח ליבש ,ואיך כתבו דתרומה

השב שמעתתא )שמעתתא ד' פ"ב( ,אמאי בעינן לטעמא ד"כל דפריש

עולהבאחדומאהבדברהיבש.אולםהברכתהזבחפירש,דהכלקושיא

מרובאפריש",תיפוקליהדכיון דפריש,איכאלדוןאותהבפניעצמה,

אחת ,וקמקשי דהא מצינו בכל דוכתא דתרומה עולה באחד ומאה

ומוקמינן לה בחזקת היתר .ותירץ ,דכל דנתערבה אפילו פירשה ,לית

בדבר היבש ,ועל כרחך צריך לחלק בין דבר יבש לדבר לח .ועיין גם

בהחזקתהיתר.והמנחתיהודהתירץ,עלפימהשכתבו התוס' בבבא

בצאןקדשים.

קמא)יא(.ד"הדקאמטהרתלה,דספקספיקאדסתריאהדדילאאמרינן

ח(בא"ד,ואםתאמרוטבלבמינובמשהוהיכימשכחתלהוכו'.הקשה

להקל ,וכן כתב בשו"ת בית יצחק )אורח חיים סימן נג ,ח( דתרי רובי

הפנים מאירות ,הא טבל הוי דבר דיש לו מתירין ,ולכך הוי במשהו.

דסתריאהדדילאאמרינן,והכינמיישלומרדתריחזקותדסתריאהדדי

ותירץ,דכיוןדאיאפשרלחוליןליעשותכמוהו,הויבשאינומינו,ודבר

לאאמרינן,ואינוקילהאחזקתה,היינו,דאחדמהאחריםהואהאיסור,

שישלומתיריןבטלבשאינומינו.והחקנתןתירץ,דהאדדברשישלו

ואינוקיםאותםנמיאחזקתהיתר,נמצאדתריהחזקותסתריאהדדי.

מתיריןלאבטילהיינומדרבנן,ורבייוחנןקאמרטעמאדלאבטילמשום

ג(גמ',רבימאיראומררביאליעזראומררואיןאתהעליונותכאילוהן

דכהתירו כך איסורו ,דהיינו מדאורייתא ,ולא מטעמא דיש לו מתירין.

פרודות וכו' .ביאר המשנה ראשונה )תרומות פ"ד מ"י( ,דסברת רבי

ובספר למטה יהודה העיר ,דכבר הוקשה כעין זה לתוס' בעבודה זרה

אליעזר דאף דהתרומה היא בפי הכד ולא נתערבה ,כיון שיש הרבה

)עג (:ד"ה טבל ,ופירשו ,דאי מטעמא דיש לו מתירין לחוד ,היכי

כדין ואינו יודע באיזה מהן מדאורייתא נתבטל ברוב ,ואף דמדרבנן

דהבעלים אינן בעיר הווי כאין לו מתירין ויבטל ,ולכך בעינן לטעמא

בעינן ביטול אחד במאה ,הכא אמרינן רואין כאילו הן פרודות ,משום

דכעלייתוכךאיסורו.

דפעמים העליונות מתערבין אלו  באלו ,וכדאיתא התם )במשנה י"ב(
לענין שתי קופות שנפלה תרומה לאחת מהן ,דמעלות זו את זו מהאי

דףעגע"ב

טעמא,אףשהתרומהבודאירקבאחתמהן.ועייןמהשכתבעוד.

ט(גמ' ,אלא נכבשינהו דניידי ונימא כל דפריש מרובא פריש .הקשה

ד(תוס'ד"הרבימאיראומרוכו',בתוה"ד,וישלומרדרבייהושעיסבור

הכרתי ופלתי )יורה דעה סימן ק"י סקי"ד( ,מאי מהני למכבשניהו ,הא

דלא מקדש אלא ו' דברים ורבי מאיר וכו' .ביאר הפנים מאירות ,דלפי

כיון שכבר נתערבו בפסולי מוקדשין נדחו ולא חזו להקרבה .ותירץ,

זה,תולאבעינןלמהשכתבולעילדלרבייהושעתרומתתאניםדרבנן,

דצריך לומר דקושית הגמ' אינה אלא אליבא דמאן דאמר אין בעלי

דאפילותימאדתרומתןדאורייתא,ליטראקציעותעולהמשוםדלאהוו

חייםנדחין.ותמההקרןאורה,דרבאמסיקמסוגייןדהשתאדאמרירבנן

מו' דברים ,וכן לא קשיא הא דהקשו בתחילת הדיבור "תימה לריש

לא נקריב ,אי מקריב לא מרצי ,וכמאן דאמר בעלי חיים נדחין .ולכך

לקיש וכו'" ,דהא דהכא דברי רבי יהושע הוא ,ודילמא רבי מאיר לא

תירץ ,דכיון דאפשר לברר היתר מתוך התערובת ,בשעת העירוב לא

סביראליההכי.אמנם,הטהרתהקודשכתב,דהתוס'דייקילמימרדרבי

הויאלאדיחוילשעה,ולאחשיבדיחויגמור.

"לא סבר כוותיה בהא" ,משמע דלא כיוונו לומר דרבי מאיר לית ליה

י(תוס' ד"ה ונכבשינהו דניניידן וכו' ,וכגון שלא בפנינו פירשו ממקום

דרבי יהושע ,אלא בהא דאינו מקדש אלא ו' דברים ,אבל בגוף הדין

קבוע וכו' וכן מוכח בפרק קמא דפסחים וכו' .אמנם השיטה מקובצת

דסוגייןדאיןשולייםמצטרפיןסביראליהכוותיה.

)אות א( פירש בשם השר מקוצי ,דלא בעינן דיפרוששלא בפנינו אלא

ה(בא"ד ,ודוחק הוא זה .ביאר הטהרת הקודש ,דקאי נמי על מה

היכא דהאיסור ידוע ומבורר במקום קביעותו ,כההיא דתשע ציבורין,

שתירצודרבימאירלאסביראליהכוותיהדרבייהושע,וכןמוכחממה

אבלהכאשהאיסוראינוידועבמקוםקביעותו,ומשוםחשיבותדבעלי

שהקשו התוס'לקמןד"הרבייהודה,דסביראליהלרבייהודהבעלמא

חיים מחמרינן לעשותו כידוע ,שייך למימר כל דפריש אפילו בפנינו.

דמין במינו לא בטל ,והיאך קאמר הכא דבטל ,ולא תירצו דהכא

ובתורת הבית )ד,ב( פירש בשם השאילתות ,דאם פירש בפנינו היה

משמייהודרביאליעזרורבייהושעקאמרולאסביראליהכוותייהו,ועל

אסור,וכוונתהגמ'להקשות"וניכבשינהווניניידן"היינודנפזרהבהמות,
ו
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באופןדלאישארמןהתערבותבמקוםקביעותו,ובכךבטלההקביעות,

היכידדיחויבבעליחייםלאחשיבלמיהוידיחוי,הכינמילאחשיבליה

וכלדפרישמרובאפריש.

האידהבעליחייםהוונראיןלמהוינראהונדחה,ועייןשםמהשתירץ

יא(גמ' ,משום שמא יבואו י' כהנים בבת אחת ויקחו .הקשה הטהרת

עוד,ועייןעודבטהרתהקודש.

הקודש,אפילונימאדאפשרדיקחובבתאחת,האכברהותרוכולןמדין

טז(גמ',הרישחוטיןדלכוליעלמאנידחין .העירהפניםמאירות,אמאי

כל דפריש משעה דכבשינהו וניידי ,ותו לא מתסרי בלקיחת רובן,

תלה הקושיא בהא דאוקמה הגמ' דהא כמאן דאמר בעלי חיים נדחין

כדפרכה הגמ' לעיל "אטו מגיסא אסורא" .ותירץ ,דחיישינן נמי

וכו' ,הא הוה ליה לאקשויי ארבי אליעזר דאמר דאי הקריב הראש

דהפרישהיהאבבתאחת,דהיינודנניידןכולןכאחת,ולאחלעליהןדין

יקרבו כל הראשין .ותירץ ,דאם היה מקשה ארבי אליעזר הווי אמרינן

דכלדפריש,ומכלמקום,אילאודלבתרהכילקחוי'כהניםבבתאחת,

דאית ליה דשחוטין נדחין אי נדחו מדאורייתא ,אבל הכא באיברים

אלא א' א' ,ליכא למיחש למידי ,דבהא דניידי כאחת בטיל מהןמיהא

דמדאורייתאבטליםאפילוחדבחד,כדילפינןמדכתיב"מוםבם",אלא

דין קבוע ,וכשיקחו מהן א' א' אמרינן כל דפריש מרובא פריש .ועיין

דנדחו מדרבנן ,ומשום הכי אינה דחיה ,ולא קשיא לן אלא ארבא

באותהקודמת.

דקאמר דמתניתין אתי כמאן דאמר בעלי חיים נדחין ,ומשמע דאיכא

יב(גמ',אלאמעתהמגיסאאסירא.כתבהשיטהמקובצת)אותג'(בשם

פלוגתא אי בעלי חיים נדחין מדרבנן ,אבל שחוטין אפילו אי נדחו

הר"ם ,דמכאן מוכח שחתיכה דאינה ראויה להתכבד שנתבטלה בשתי

מדרבנן כולי עלמא מודים ,ואם כן ,קשיא מדרבי אליעזר .והלשם זבח

חתיכותדהיתר,מותריןכולןבאכילהאפילולאדםאחד,דכיוןדהתירה

תירץ,דלאהוהקשיאמדרביאליעזרמשוםדהוהאמינאדשאניהתם

התורה איסור על ידי "ביטול ברוב" הוי ממש כהיתר גמור ,ועיין שם

דאינו פסול מחמת עצמו ,אלא מחמת דנתערב בפסול ,וזה לא מיקרי

דהביא דאיכא דאוסרין וקשיא עלייהו מסוגיין .והחמדת דניאל תירץ,

דיחוי כיון דהוא עצמו היה כשר מתחילה ועד סוף ,אבל מרבא פריך

דהכא שאני ,דמיירי היכא דכבשינהו וניידי ולקחן אחד אחד ,וכל

שפיר.

דפרישמרובאפריש,ואםכןכברנתבררמטעםכלדפרישדאיןבתוכם
האיסור ,אבל מדין ביטול ברוב שייך שפיר למימר דכיון דידעינן דיש

דףעדע"א

כאן איסור ,אסורין באכילה לאדם אחד .וכתב להוכיח ,דאיכא לחלק

א(גמ' ,רבי אליעזר אומר אם קרב הראש של אחד מהן וכו' .ביאר

ביןדיןכלדפרישלדיןביטולברוב,מהאדמצינודדברשישלומתירין

בתורת הבית )ב ,ד( ,דטעמא דמקילין לתלות דמאיסורא קרב ,משום

לא בטיל ברוב ,מה שאין כן בדין כל דפריש אזלינן בתר רובא אפילו

דכבר נתבטלה ברוב מדאורייתא ,ובאיסורא דרבנן יכולין אנו לתלות.

בדברדישלומתירין,ועייןשם,ועייןעודבטהרתהקודש.

אמנם אם לא נאבד מן העולם ,אלא פריש בעלמא ,ליכא למימר הכי,

יג(תוס' ד"ה אלא אמר רבא וכו' ,בתוה"ד ,אלא היינו טעמא דהקילו

דכלדישנובעיןאיכאלדוןעליה,ואיכאלמימרדהאיסורנשארברוב,

משוםדמדאורייתאבטליברובאוכו'.הקשההחקנתן ,דאםקבועאינו

ומהתירא פריש ,מה שאין כן כשנאבד מן העולם ,דליכא לפנינו לדון

אסור אלא מדרבנן ,היאך גזרו היכא דניידי אטו קבוע ,הא הוה גזירה

עליה אלא על הנשארים ,אמרינן דאותו שנאבד היא האסור .והקשה

לגזירה .ותירץ ,דכולא חדא גזירה היא ,דאי שרית ליה היכא דניידי,

החשקשלמה ,אםכןמאיקפריךבסמוךממתניתיןדקתנידהיכאדמת

אתיושקילמןהקבוע,כיוןדאיןהאיסורניכר.

אחדמהןימותוכולן,האהתםאכתיאיתאלגופהבעולםואיכאלמידן

יד(גמ' ,אמר רבא השתא דאמרי רבנן לא נקריב אי קריב לא מרצי.

נמיעליה.ותירץ,דכיוןדממהנפשךאסורבהנאה,דהאקדשיםשמתו

פירש השיטה מקובצת )בהשמטות אות ו( ,דצריך להביא קרבן אחר,

אסורים בהנאה ,ליכא להסתפק בה אי אסור או מותר ,ולכך כמאן

והקשה ,דהא קא מייתי חולין לעזרה ,דמדאורייתא כבר נתכפר ,דלא

דליתאדמיותלינןהאיסורבה.

נאסרה הבהמה בתערובת אלא מגזירה דרבנן ,ועיין שם מה שכתב

ב(תוס' ד"ה ונפלה אחת מהן וכו' ,בתוה"ד ,ודוקא נפלה ממילא אבל

לתרץ .אבל המצפה איתן פירש ,דלא מרצה היינו להתיר הבשר

הפילה אפילו שוגג קנסינן וכו' .הקשה הפנים מאירות ,דהא רב נחמן

באכילה כיון דנפסל ,אבל בעלים נתכפרו ,ואינן צריכין להביא קרבן

סביראליהכרביאליעזר,דאמרדאםקרבהראששלאחדמהן,יקרבו

אחר.

כל הראשים והרי התם קרביה בשוגג ,ולא נפל ממילא .ותירץ ,דצריך

טו(גמ',האכמאןדאמרבעליחייםאינןנדחין.תמהבחידושיהגרע"א,

לומר דמיירי בגוונא דאותו שהקריב הראש לא ידע מהתערובת כלל,

הא מיד אחר שמלק אחד למעלה ,נדחה מלהזות ,דשמא חטאת היא

וכלשלאהיהידעמהתערובתלאשייךביהקנס,וכןפירשרש"יביומא

ודמהלמטה,ונמצאדהוהדיחויבשחוטין,ובהאכוליעלמאמודודהוי

)סד (.ד"ה אם קרב .והמראה כהן והעולת שלמה תירצו ,דכתב הטור

דיחוי,ונשארבצריךעיון.ובעולתשלמהתירץ,דכיוןדמידכששחטןלא

)יורה דעה סימן ק"י סק"ז( ,דאם נאכלו בשוגג שרי ,וביאר הבית יוסף

היו ראויין הוה דיחוי מעיקרא ,ולא הוי דיחוי ,כדאיתא בסוכה )לג,(:

בשם ההגהות שערי דורא )סימן מה ד"ה ופירש ר"י( ,דלא שייך

ולא חשיב נראה וחוזר ונדחה במאי דקודם שנתערבו הוו ראויין ,דכי

למיקנסיה אטו מזיד ,דודאי לא יאכל האחד במזיד ,ולפי זה ,הכא נמי
ז
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ליכא למיגזר בהקרבה דשוגג ,דודאי לא יבוא להקריב במזיד .אמנם,

המלח .והוסיף ,דמשום הכי נטר רש"י מלפרש כן עד הכא ,אף דכבר

הש"ך )שם סק"מ( והט"ז )שם סק"ח( כתבו דאין לחלק בין אכלו ובין

הוזכרהטבעתעבודת כוכביםלעיל,דלפיההווהאמינאדהגמ'דמיירי

זרקולים,דבאכלובשוגגנמיאיכאלמיגזרשמאיאכילנהלכלבבמזיד

אפילובנפלאחדאחד,משמעדמהנידיחשבדאיןכאןאיסורכללולא

והויכזרקולים,ועייןשם.ועייןעודבצאןקדשיםובמרומישדה.אמנם

שייךלחלקביןעבודתכוכביםלמשמשין,אבלהשתאדאמרינןדבעינן

בתורתהבית)ד,ב(כתב,דאםהפילהבשוגג,שרי.

נפלותריתרי,עלכרחךהיינומשוםדאכתיאיכאלמיחשלאיסור,ולא

ג(גמ' ,איתיביה רבא לרב נחמן וכו' אמאי נימא דמית איסורא מית.

הותר אלא במשמשין] .אמנם במסורת הש"ס דגרס דיבור זה לעיל,

הקשה הפנים מאירות ,הא רבא גופיה קאמר לעיל )עג (:דבעלי חיים

ובשיטהמקובצת)אותיג(מחקולה[.

נדחים ,ואם כן ,מאי פריך הכא אמתני' ,דילמא לא מהני דמית חד

ט(גמ' ,מאי שנא אחת מארבעים וכו' אחת מששים נמי נימא איסורא

מינייהו משום דכבר נדחו .ותירץ ,דהכי פריך ,אמאי ימותו ,ירעו עד

ברובאאיתא.הקשההפניםמאירות ,אמאילאאמרינןטעמאדבפריש

דיסתאבו,וכשמתאחדמהןנימאדאיסוראמת,והשארמותריןלהדיוט,

א' מארבעים שרי משום דהוי ספק ספיקא מתרי רובא ,דספק נשאר

וכעין זה פירש החק נתן ,ועיין שם .אמנם ,מרש"י ד"ה ואמאי משמע

ברוב דששים ,ואם תמצי לומר דאיתא בארבעים ,ספק נשאר בל"ט,

דקפריךדהשאריהוראויןלהקרבה.והשפתאמתוהעולתשלמהפירשו,

דהוירובא,אבלבדפרישמתוךהששיםליכאאלאספקא'דשמאנשאר

דלא פריך ממתניתין דהכא,אלא ממתניתין דקינין )הובאה לעיל עג,(:

בנ"ט.ותירץ,דבפרישמתוךהששיםנמיאיכאספקספיקא,ספקשמא

דקתני התם דאי לא נמלך והקריבן כולן למעלה או כולן למטה מחצן

נשארבתוךהנ"ט,ואםתמצילומרפרישלתוךהתערובתהאחרת,ספק

כשר ,משום דסבירא ליה דאין בעלי חיים נדחין ,ומכל מקום אי נמלך

אותה חתיכה שאוכל הוא האיסור .והלשם זבח הקשה ,דאם בדפירש

אמרינןדימותוכולן,ועייןעודבצאןקדשים.

א' מתוך הארבעים חשיב ספק ספיקא ,אמאי קאמר ד"אינה אוסרת",

ד(גמ' ,רב דאמר כרבי אליעזר .העיר המצפה איתן ,דלא סבר כוותיה

דמשמע דהיא גופא אסורה ,הא אית בה ספק ספיקא .ולכך פירש,

לגמרי,דהארביאליעזרסברדאףבשחוטיןאיןדיחוי,ולרבדוקאבעלי

דכשפירש א' מתוך הארבעים לא מיקרי ספק ספיקא ,כיון דאינו

חייםאיןנידחין.

מתהפך ,דליכאלמימר ספקאםהא דפירש מן הארבעים הוי האיסור,

ה(]תוס' ד"ה רב דאמר כרבי אליעזר ,תימה הא טעמא דרבי אליעזר

ואם תמצי לומר הוי האיסור ,ספק נשאר האיסור בששים ,דכיון

משוםדכתיבמוםבםוכו'כדמפרשביומאוכו'.לכאורהישלהעיר,הא

דאמרינןדהואהאיסור,איןכאןספק.

ילפינןהכינמילקמן )עז,(:ואמאילאמייתימהתם,וכמושכתבולעיל

י(רש"יד"הרבישמעוןאומרלריבואאסורין ,ריבואהראשוןשהאיסור

)עב (.בד"ה וליבטלו .ונראה לבאר ,דבעו לאתויי מיומא משום דהתם

עצמונפלשםאסוראבלפירשאחדוכו'מותראףהשלשההאמצעים

מבוארדרבגופיהאמרהכי).א.ג.[(.

וכו'.פירשהברכתהזבח,דהתערובתדשלשהאסורהעדשיפרישאחד

ו(]רש"יד"הוהאמררבי אליעזר ,לקמןבפירקיןדלאהתיררביאליעזר

למקום אחר .ותמה החק נתן ,דרב דאמר לעיל דבפירש ארבעים

להקריבאתהנותריםאלאשניםשניםדודאיאחדמינייהווכו'.לכאורה

לתערובת אחר כולן מותרות ,אתי על כרחך כרבי שמעון דשרי ספק

נראה לבאר ,דהשתא שלקח שתים ,חל ספק חדש בלקיחתו ,דידעינן

ספיקא ,והתם התערובת השניה מותרת אף דלא פריש מינה למקום

דודאי איכא בלקיחתו חדא דהתירא ,ומספקינן איזה הוא ,וניתוסף

שלישי .ולכך פירש ,דכוונת רש"י ,דאם לא פירש אחד מהתערובת

הספקשמאאותושכברהקריבהוידאיסורא ,והויאספקספיקא.ועיין

השניהלתערובתהשלישית,אסורלאכולהתערובתהשניהבבתאחת,

עודקהילותיעקב)סימןמ"וסק"ח([.

דלא הוי אלא ספק אחד ,דודאי אוכל אותו שפירש מהתערובת

ז(רש"י ,שם .אבל הרמב"ם בפירוש המשניות )פ"ח מ"ה( פירש ,דלא

הראשונה ,אבל כשפירש אחד לתערובת השלישית ,מותר לאכול אף

קאי "שנים" על הנשארים אלא אמה דקרב כבר ,דאם קרב זוג מן

אתהתערובתהשניה,ועייןעודבפניםמאירות.

המעורבין אמרינן דחל הספק בשניהן יחד טפי ,דנימא דאחד משניהן

יא(רש"י ד"ה אלא ,הכי קאמר פירשו הארבעים כולם וכו' דאמרינן

הואהבעלמום,וכיוןדכברקרבושניהן,הנשאריםכשרים.

איסורא בששים איתא וכו' הוו להו ספק ספיקא של עבודת כוכבים.

ח(רש"יד"הטבעתשלעבודתכוכבים ,שנתקשטהבהעבודתכוכבים.

העיר השפת אמת ,דבריש דבריו משמע דטעמא דמקילין בתערובת

ביארהמרומישדה,דדקדקההגמ'לאשמועינןהיתרדנפלהליםהמלח

השניה משום דאמרינן איסורא ברובא איתא ,ואם כן ,אילו פירשו

דוקאבטבעת,ולאבעבודתכוכביםגופא,משוםדעבודתכוכביםממש

חמישיםמתוךהתערובתשלמאהלתערובתאחרת,אכתיהוהאסורה,

נאסרמשום"לאידבקבידךמאומה",כדאיתאבירושלמי )הובאבתוס'

דליכא למימר איסורא ברובאאיתא ,אמנם בסוף דבריו פירש ,דטעמא

לעיל )עב (.ד"ה אלא( ,ולא מהני בה נפילה לים המלח ,אבל תשמיש

משוםספקספיקא,ואםכן,הואהדיןבפירשוחמישים.וכתב,דמסתבר

עבודה זרה קיל טפי ,וכדמצינו בעלמא דמהני בהו ביטול אפילו זכה

דעיקרהטעםמשוםדהויספקספיקא].ועייןעודמהשכתבנובשםהחק

ישראל בתשמיש עבודת כוכבים דגוי ,ולכך מהני בהו נמי נפילה לים

נתןלקמן)עמודב'(אותיז[.
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היאוולדהנרבעווכו'.פירשהצאןקדשים,דכוונתםלומרדמשוםהכי

יב(רש"יד"הואיבעיתאימא,בתוה"ד ,וראשוןישרבעיני.פירשרש"י

לאמוקמינןלהכמאןדאמרהיאוולדהנרבעו,דמאןדאמרהיאוולדה

כת"י ,דלשוןאחרוןשיבושהואדהוימציליטלןשלשתןיחדולמוכרן.

נרבעו לא סבירא ליה דהיא וולדה נטרפו ,אבל אין לפרש דכונתם

אבל תוס' ד"ה ואי בעית אימא כתבו ,דלשון אחרון עיקר .וביאר החק

לאשמועינן דלהדיוט שרי משום דלא אמרינן היא וולדה נטרפו ,דהא

נתן ,דאזלי לשיטתייהו לעיל )עמוד א'( דהתם פירש רש"י ד"ה רבי

כתבו התוס' בתמורה )ל (:ד"ה רבי אליעזר ,דלרבי אליעזר אף להדיוט

שמעון דבנתערבו לתוך תערובת שלישית ,אף תערובת שניה מותרת

אסור.

בבת אחת ,אבל התוס' )שם( ד"ה פירשו ,דהתערובת השניה אכתי

יח(תוס' ד"ה והא בעי סמיכה ,בתוה"ד ,והא ערל וטמא משלחין

אסורהבבתאחת,לכךניחאלהובלשוןאחרון.

קרבנותיהןבלאסמיכה.הקשה בחידושיהגרי"ז,אמאיאיאפשרלערל

יג(גמ',הוהאמינאהנימיליעבודהזרהדאיןלהמתיריןוכו' .הקשה

לסמוך,האמותרלולהכנסלעזרה.

הטהרת הקודש ,דלפי מה שכתבו התוס' לעיל )עב (:ד"ה כולן ידלקו

יט(בא"ד )בנמשך לעמוד הבא( ,ויש לומר כיון שהוא ספק שמא פטור

)בפירוש הראשון( ,דבתערובת דטבעות סגי בהולכת הנאת אחת מהן

מלעשות פסח לא עשו לו חכמים תקנה וכו' .הקשה בחידושי הגרי"ז,

ליםהמלח,הוידברדישלומתירין.ותירץ,דשמאהכיקאמר,דאילאו

דהאאחדמהןחייבבפסחשני,וכיוןדישלותקנהדמותרפסח,לאהוי

דרישלקיש,איכאלמיטעיולמימרדרבנחמןהתירמשוםדסביראליה

אנוס ,ויתחייב כרת .ותירץ ,דהא דלא יעבור על מצות סמיכה עושהו

כרבנןדליתלהויוליךהנאהליםהמלח,והוידברדאיןלומתירין,קא

אנוס ,ואף דבדיעבד אי לא סמך לא כיפר .כמבואר שם )בפסחים פט(.

משמעלן.

במסקנא דגמ' דאוקמה דהפטור משום מתנות ,אף דהניתנין בזריקה

יד(גמ',אמררבהלאהתיררישלקישאלאחביתדמנכראנפילתהוכו'.

שנתנן בשפיכה בדיעבד כיפר ,דהיינו דהוא רק דין לכתחילה ,ומכל

הקשה הקדשי דוד ,הא אמרינן לעיל דאיצטריך הא דרב נחמן

מקוםעושהולאנוס.

לאשמועינן דהותרו אף דלא מינכרא נפילתה ,ולא משמע דאתי רבה

כ(בא"ד ,וכי תימא כשמצאום הבעלים וכו' .פירש הצאן קדשים,

לפלוגי אהא .וביאר ,דלא אמר רב נחמן דלא בעינן דיהא מינכרא

דהבעלים אבדו הרבה זכרים ונקבות שהופרשו להם קרבנות ,ואין

נפילתהאלאבעבודהזרהדחמיראולאאתילזלזוליבהולהתירהבלא

זוכריםעתהשםהקרבןשלכלבהמהובהמה.

נפילה ,אי נמי משום דהוא דבר דלית ליה מתירין .והא דאמרין לעיל

כא(בא"ד ,ויש לדקדק מהא דדרשינן בתורת כהנים מזובו ולא מנגעו

דאיצטריך לן הא דריש לקיש דבתרומה נמי אמרינן הכי ,היינו דוקא

וכו' .תמהו המלבי"ם )ויקרא יד ,יט( והמרומי שדה ,ד"זובו ולא מנגעו"

היכא דמינכר נפילתה ,דתרומה קילא טפי ואתו לזלזולי בה ,אי נמי,

לא מיירי כלל בקרבנותיו ,אלא בימי ספורו ,דלאחר ימי ספורו מזובו

משוםדישלומתירין.ועלפיזהכתבליישבהאדפסק הרמב"ם)פט"ו

טובלאףדאכתיהוימצורע,כדאיתאבמגילה )ח.(.ועודתמהו,דקרבן

מתרומותהכ"ב(כרבה,ופסקנמי)פ"זמעבודתכוכביםה"י( כרבנחמן,

הזב עופות ולא בעו סמיכה .ולכך הגיהו ,דצריך לומר "מטומאתו ולא

דהאלאפליגי.

מזובו" ,כדדרשינן בתורת כהנים )ויקרא יד ,יט(" ,וכפר על המטהר

טו(רש"י ד"ה גמע ושתי קא חזינן הכי ,דא"כ דפותח לכתחילה הא

מטומאתו"ולאמזובו,ומיירילעניןקרבן,וכגוןשהקריבהאשםונעשה

דקי"ל וכו' היכי משכחת לה .הרדב"ז )פט"ו מתרומות ה"א( הוסיף,

זב ,ואכתי מצי להקריב את החטאת והעולה ,אף דזב לא נכנס אפילו

הוסיףלהקשותדאיןמבטליןאיסורלכתחילה.

להר הבית ,ואינו יכול לסמוך .אולם ,עיין בעולת שלמה במנחות )סב(:

טז(גמ',לאאמרינןאיסוראברובאאיתא .פירשהשיטהמקובצת )אות

דקייםגירסתהתוס'כדאיתאלפנינו,ועייןבחמדתדניאלדהאריךבזה.

יא( ,דפליג אהא דאמר רב יהודה אמר רב לעיל )עמוד א'( ,לגבי
תערובת דמאה טבעות ,דאמרינן איסורא ברובא איתא .אולם הפנים
מאירות פירש ,דלא פליגי ,דלא אמרינן איסורא ברובא איתא אלא

דףעהע"א

לחומרא,כגוןהתםדפירשוששיםמתוךמאה,דתלינןדהאיסוראיתא

א(רש"יד"הארבעמתנות,שתיםמתנותשהןארבעקאמר.הגיההצאן

בהן ,אבל הכא דלקולא לא אמרינן] .משמעות דבריו דטעמא דהתירו

קדשים ,דדיבור זה צריך להיות לפני רש"י ד"ה הכי גרסינן ואם נתן.

כשפירשו ארבעים ואחר כך פירשו לתערובת אחרת ,לא הוי מדין

וביאר ,דכוונתו דלאו דוקא מיירי דנתערבה בחטאת ואיכא ארבע

איסוראברובאאיתא,דלקולאלאאמרינן,אלאהוימטעםספקספיקא,

מתנות ממש ,אלא הוא הדין בנתערבה בעולה שפיר מיקרי ארבע

וכמו שכתבנו בשם השפת אמת התם )אות יב( .אמנם החק נתן כתב,

מתנות,דאיכאשתימתנותשהןארבע.

דאמרינן איסורא ברובא איתא אפילו לקולא ,אבל דוקא היכא דאיכא

ב(תוס' ד"ה ואם נתן וכו' ,בתוה"ד ,ויש לומר דקאי על כל ארבע

תריספיקי,כגוןבהאדארבעיםטבעות[.

חטאותוכו'.הקשההרש"ש,אםכן,מאיקאמשמעלן,האכברקתני

יז(תוס'ד"הדאיערבבולדטריפהורביאליעזרהיא,אפילולמאןדאמר

דאם נתן מתנה מכל אחד יצא .ועוד העיר ,אמאי הוכיחו דלא אתי
ט

מסכת זבחים דף עה – דף עו
יט טבת – כ טבת התשע"א
כביתשמאימסיפא,הוהלהולהוכיחכןמרישא,דקתנידאםנתןמתנה

בבכורות )לא (.דהא דאסור לנהוג בזיון בבכור ומעשר משום דההנאה

מכל אחד יצא .ותירץ ,דעל כרחך לא היתה בגירסת התוס' הך בבא

לבעלים ,וכתבו תוס' )שם( ד"ה חוץ ,דשמא משום קרא נפקא דאין

ד"ואם נתן מתנה מכלאחד יצא" ברישא .ולפי הגירסא דלפנינופירש,

נוהגין בזיון בדבר שאין הנאתו להקדש ,ואם כן ,הכא דהתפיסו לבדק

ד"ואםנתןארבעמכולן"היינודעירבובללהדמיםזהבזה.

הבית דהריוח להקדש ,יהא מותר .ותירץ ,דתוס' סברי ,דהכא איכא

ג(גמ' ,מה ציבור גברי .כתב החיבת הקודש ,דלכאורה מוכח מהכא,

שום קרא בבכור ומעשר לאסור לנהוג בהן בזיון ,ומתניתין דבכורות

דנשיםאיןלהןחלקבקרבנותציבור,וכמושכתבבשו"תהגרע"א )סימן

מפרשת ל"טעמא דקרא" משום רווחא דהקדש ,והיינו משום דאיכא

ט(.ודחה,דהכיפירושו,מהציבוראיתבהוגברי,והכאנמיהאייחיד

למדרש "טעמא דקרא" היכא דליכא נפקא מינה לדינא ,ולהכי פרכה

מייריבגברא,ואםכןבעיסמיכה.

הגמ' דכיון דאשכחן נפקא מינה בהתפיס בכור לבדק הבית ,תו לא

ד(גמ',רבישמעוןאומררואיןאתהמתנהאםישבוכדילזהוכדילזה

דרשינן"טעמאדקרא".

וכו' .הקשו הלשם זבח והשפת אמת ,מאי מהני דאיכא כדי לזה וכדי

ט(תוס' ד"ה איכא בן שנה דמיחזי כבן שתי שנים ,והא דאמרינן וכו'

לזה,אכתיניחוששמאהרובמאחדמןהדמים,ומןהשניליכאאלאכל

ומשני חטאת בת שנתה וכו' .כתב החק נתן ,דמצא בגליון של קלף

שהוא.

לתרץ בשם הריב"א ,דהא דאמרינן הכא דאיכא בן שנה דמיחזי כבן



שתים,היינוכבןשתיםבינוני,ובקידושיןמיירי,היכאדמיחזיכבןשתים

דףעהע"ב

גדול,דאיאפשרלהיותבןשנה,אינמיאיכאלמימר,דהכאמייריבבן

ה(גמ',הזאהלחודונתינהלחוד.פירשרש"יד"הונתינה,דנתינהשאני

שנהגדולדמיחזיכבןשתיםקטן,והאדקידושיןמייריבבןשתיםבינוני,

דצריך שיעור שיראה הדם לשתי רוחות הקרן של מזבח .והקשה

ואפילובןשנהגדוללאמיחזיכבןשתיםבינוני.

בחידושי הגרי"ז ,דהא דבעינן נתינה על שתי רוחות אינו אלא כדי

י(תוס' ד"ה שביעית אין לוקחין וכו' ,בתוה"ד ,ועוד דעיסא מתחמצת

לקייםדינאדשתימתנותשהןארבע,אבלעיקרדיןמתנתהדםדעולה

מאליה וכו' .הקשה הטהרת הקודש ,מאי מתרצי ,הא בכהאי גוונא

מתקיים בנתינה לחוד ,ואפילו שלא בשתי רוחות ,ואם כן ,מה שייך

מבעיאליהלהזהרבעשייתה,ולשמרהשתהאמצהדוקא,ולאתחמיץ

שיעורכדישנירוחותלהכאדמייריבעיקרדיןנתינה .עודהקשה,הרי

כלל .ותירץ ,דצריך לומר דאיסור דממעט באכילה אינו אלא כשהוא

"ונתן" בחטאת כתיב וממנה ילפינן דבכל הקדשים בעי שיעור ,והרי

ממעטבידים,אבללאבעילעשותשימורדלאתבאלידימיעוטאכילה.

בחטאתנותניןרקמתנהאחת,ולאשייךאחדשהםשתים.

יא(בא"ד,ולאדמילמבשלירקשל שביעיתבשמןשלתרומהשהירק

ו(גמ' ,שם .כתב הרמב"ם )פי"ד מפסולי המוקדשין בסוף ה"י( דבעינן

מיתקןוכו'.הקשההקרןאורה,לפיזה,היאךאמרינןבסמוךלקמן )עו(.

דלפסול מחשבה בעינן שיחשוב על שיעור הזאה מן הדם ,והקשה

דאיפכא מיבעיא ליה למיתני ,דאיערב ירק של תרומה בשמן של

בחידושי הגרי"ז ,מהא דפסק הרמב"ם )בפ"ב מפסולי המוקדשין הי"ב(

שביעית ,דאם כן ,יהא מותר לכולי עלמא ,כיון דהירק מיתקן בהכי.

דבנתערבואםנתןכשר,אםכןמוכחדאיןהזאהצריכהשיעור,ואםכן

וכתב ,דלפי מה שפירשו בפירוש המשניות להרמב"ם ור"ע מברטנורה

מה שייך מחשבה על שיעור .עוד דייק דמדבריו משמע שהוא שיעור

)בשביעית פ"ח מ"ז( דהמיעוט באכילה היינו באכילת השביעית ,דאם

כמו כזית  ,והקשה ,דבשלמא בקבלה ניחא דאם קבל דם שאין יכול

תפסל התרומה צריך לשורפה ,ואין למעט באכילת השביעית על מנת

לעשותהזיההדםעדייןלאנתקדש,אבללעניןמחשבה,דנהידמחשבה

שתהאאכילתהתרומהלמשחה.ועייןמהשכתבנולקמן)עו(.באותד.

אינהעלעצםהנתינהאלאעלהדם,מכלמקוםמדועבעישיעורהזיה.
ז(תוס'ד"ההתפיסבכורוכו' ,איהאידאמרינןוכו'אבלבהדיאמוכח

דףעוע"א

בחלק ובפרק קמא דתמורה וכו' .והשפת אמת תירץ ,דלעולם הויא

א(תוס' ד"ה אין לוקחין תרומה וכו' ,פי' בקונט' דמתחלה וכו' ומתוך

מדרבנן ,וכדפירש רש"י ד"ה ופרכינן ,והא דדרשינן בסנהדרין )קיד(:

המשנה משמע וכו' .ביאר החק נתן ,דהיתה לרש"י גירסא אחרינא

מ"בהמתך" מי שנאכל בתורת בהמתו ,אין הכוונה דלא נשקל בליטרא

במשנה דמעשר שני ,והיא "מפני שממעט באכילתה ובאכילתו"] ,וכן

ולאנמכרבאיטליז,אלאהכוונהדאיתליהשםלווי",בהמתבכורעיר

איתא בירושלמי שם[ ,והקפידא היא משום תרוייהו ,ומתניתין שקיל

הנדחת" ,ועל כן לא מיקרי "בהמת עיר הנדחת" ,ולא הויא "בהמתך"

וטרי בחד מינייהו ,והכא פירש רש"י משום אידך טעמא .והקרן אורה

וכדפירש רש"יד"הלעולם,ואףדבתמורה )ח(.מסיימתהגמ'",דתנןכל

ביאר,דרש"ילאפירשהכאמשוםמיעוטאכילתמעשר,משוםדמהא

הקדשים נשחטים באיטליז וכו'" ,היינו דהתם מוכח מהאסור למכור

אין ראיה דרבי שמעון לא חייש למיעוט אכילה ,דשמא טעמא משום

באיטליז,דאכילתולשםהקדש,ולעולםהאיסורמדרבנן.

דיליף בקל וחומר ,דאם התירה תורה ליקח שלמים בכסף מעשר ,כל

ח(בא"ד ,שם .הקשה העולת שלמה ,דאפילו תימא דהאיסור

שכן תרומה ,כדאיתא במתניתין דמעשר שני )שם( ,אבל לא אשכחן

מדאורייתא ,על כרחך הטעם משום דליכא ריוח להקדש ,דהא תנן

ילפותאלהתירמיעוטאכילתתרומה,ועלכרחךהיינומשוםדלאחייש
י

מסכת דף עו
כ טבת התשע"א

למיעוטאכילה.

יוסףבסמוך.

ב(בא"ד ,בתוה"ד ,אבל אין לוקחים תרומה שגורם למעשר להיות

ו(גמ',נסחוטפורתאסוףסוףאיערובימיערב .הקשהבהגהותמלאכת

אסורה לזרים .הקשה התוספת קדושה ,דגבי שביעית נמי שייך האי

יו"ט,אטומשוםדאכתימיעוטשלהתרומהאיערובימיערבובעלכרחו

טעמא כשנתערבה בתרומה ,ואם כן ,מאי משני אביי בסמוך דמיירי

יבואלידיפסול,יהאמותרלהביאנמיהשארלידיפסול,האאיתליה

בתרומת ירק דרבנן ,הא מכל מקום השביעית נאסרת לזרים מחמת

לתקןמאידאפשר,ואםכן,הלאאתישפירטעמייהודרבנןדאסרי,דהא

התרומה,ועייןשם.

איכא תקנה .והטהרת הקודש והחמדת דניאל תירצו ,דמשמע מלישנא

ג(רש"י ד"ה אמר ליה אמאי לא תותביה נמי מהא .הקשה בחידושי

ד"אין מטבלין" דאסרי רבנן לבשל בכל גוונא ואפילו סחט ולא נשאר

הגרע"א,דמשמעדלאעדיפאלמיפרךממתניתיןדשביעית,ואםכןמאי

אלאמעטמןהשמן.ועייןעודבאותהקודמתמהשפירשנובשםהלשם

קשיא ליה" ,אטו כי רוכלא לחשב וליזיל" לאתויי כל דוכתא דאיכא

זבח.

לאקשויי מינה .ולכך פירש ,דמקשה ,דטפי הוי ליה למיפרך ממתניתין

ז(תוס'ד"הלמחרתמביאאשמוולוגועמו,בתוה"ד ,שחטאתומעכבתו

דשביעיתדהיאקודמתלמתניתיןדמעשרשני.ועוד,דאלימאלהקשות

מלמנות נזירותו אבל אשמו אינו מעכבו .כתבו הכסף משנה )פ"י

טפימהאמשביעית,דבהאדמעשרשניאיכאלמיפרךדשמאמיירינמי

מנזירות ה"י( והברכת הזבח ,דהיינו כדעת הרמב"ם )שם( דכתב דאין

בתרומתתבלין,וליכאלהקשותמינהאלאאינימאדבדרךסתמאתנא,

האשם מעכב בין תגלחת טומאה של נזירותו ,ובין דצרעתו ,והיינו

אבל הא דשביעית מיירי בהדיא בשמן של תרומה .ונשאר בצריך עיון

כחכמים דפליגי אדרבי שמעון ,וסברי דאינו יכול להתנות ולהביא

אמאירש"ילאפירשכך.

האשם,ולכךאינומביאאלאשארקרבנותיו,והאשםלאמעכב.אמנם,

גמ' ,אין מבשלין ירק של שביעית בשמן של תרומה שלא יביאו  )ד

הראב"ד )שם( כתב ,דמעכב לדברי הכל ,ואם כן ,אין לו תקנה .אבל

קדשיםלביתהפסול .פירש רש"יד"הלביתהפסול ,דממעטזמןאכילת

החמדת דניאל כתב ,דאין כוונת התוס' על אשם מצורע ,אלא אאשם

התרומה דצריך לאכלו בזמן שביעית לפני זמן ביעור .אמנם ,בפירוש

שלנזירטמאדוקא,ועייןשם,ועייןעודבחזוןאיש)נגעיםי"ג,ג(דביאר

המשניותלהרמב"םורע"ב )פ"חמ"ז(פירשו,דממעטבאכילתשביעית,

הרמב"םבאופןאחר.

דאם נפסל התרומה צריך לשורפה .ותמהו הפנים מאירות והחק נתן
והקרןאורה,אםכן,מאימשניאבייבסמוךדבתרומתירקדרבנןאיירי,

דףעוע"ב

הא החשש משום שביעית דאורייתא ,ואפילו אי לא נתערבה אלא

ח(תוס'ד"האשםזווכו',בתוה"ד,וישלומרדתקוניגבראשאני.הקשה

בתרומהדרבנן,אכתיממעטאכילתהמדרבנן.והשפתאמתתירץ,דכיון

החקנתן,דלפיזה,כברידעהמקשןסבראדתקוניגבראשאני,ואםכן

דהתרומה מדרבנן ,אפילו יהא נפסל יהא מותר לאכול הירק ,דלא

מאי מקשה .ועוד הקשה ,דלקמן בסמוך )עז (.מקשינן "והא אמר רבי

העמידו דבריהם במקום שביעית דאורייתא דאסור להפסידו ,ואם כן,

שמעוןאיןמתנדביןשמן",ותרצינן"תקוניגבראשאני",והתםנמימאי

עלכרחךטעמייהודרבנןדאסרימשוםדממעטבאכילתהתרומה,ורבי

מקשה,האסברהאישינויא.ותירץ,דסברדלאמהניהאיסבראאלא

שמעוןלאחיישבירקדרבנן,אבללמסקנאדשמעתין,דרבישמעוןלא

לעניןדאינוצריךלקבלכלדמו,דליכאחששפיסול,מהשאיןכןלענין

חייש כלל למיעוט אכילה ,שפיר מיירי בתרומה דאורייתא ,וטעמייהו

דאין מביאין קדשים לבית הפסול ,אין להקל משום תיקוני גברא ,והא

דרבנןאיכאלמימרדהוימשוםמיעוטדשביעית.ועייןעודבמראהכהן.

דפריך לקמן "והא אמר רבי שמעון אין מתנדבין שמן" ,היינו משום

ה(רש"י ד"ה דאיערב ,שמן בירק וכו' דאי אפשר לסוחטו כולו ממנו.

דסברדלאאמרינןהאיסבראדתקוניגבראלעבוראאיסורדנדבתשמן,

הקשה הפנים מאירות ,דעל כרחך סבירא ליה לאביי דאפשר למיסחט,

וכל שכן לפי מה שפירשו התוס' )שם( ד"ה תקוני גברא דהוי איסור

דאם אי אפשר ,קשיא מאי טעמא דרבנן .והלשם זבח תירץ ,דטעמא

מדאורייתא.ועייןעודקדשידוד.

דרבנן דכיון דאפשר לתקן במקצת ולמיסחט פורתא ,צריך לעשות כן,

ט(תוס' ד"ה וסמיכה ,בתוה"ד ,ולמאן דאמר דאורייתא הזכיר בחינם

ורבי שמעון סבר ,דכיון דאין זו תקנה גמורה ,דמכל מקום נשאר קצת

סמיכהוכו'.אמנם,העולתשלמה כתב,דשפירהזכירסמיכה,דאמרינן

תרומה מעורב בשביעית ,אין חוששין לתקנו כלל ,וכן בתערובת אשם

לעיל )לג ,(.דלמאן דאמר סמיכת אשם מצורע דאורייתא ,מותר לו

ושלמים דמתני' ,לא התיר רבי שמעון אלא משום דאין להן תקנה

להכנס ולסמוך בעזרה ,דרחמנא אמר "תיכף לסמיכה שחיטה" ,אלא

גמורה,דאפילוירעועדדיסתאבו,שמאימותאולאיפולבומום,ורב

דמדרבנן אסור שמא ירבה בפסיעות ,ולכך איצטריך לאשמועינן הכא

יוסף סבר דגרע טפי מתקנה דמתניתין ,דכיון דאי אפשר לסוחטו כולו

דהאיספקמצורעמוחלטשריאףמדרבנןלסמוךבעזרה,דלאהויאלא

לא מיקרי תקנה כלל ,ואפילו רבנן מודו .אולם ,החק נתן הגיה ברש"י,

ספקמצורע,וספקאיסורדרבנןלקולא.

דצריך לומר "אי דאיערב" ,וקאי אקושיא דרב יוסף ,דאי איערב מאי

י(תוס'ד"הלוגמאיאיכאלמימר ,פירושדשמאאינומצורעוהויחולין

טעמאדרבנן,האאיאפשרלמסחטכולווליתלהותקנתא,וכדמסיקרב

בעזרהכיוןדעבידמינהעבודהוכו'.ביארהפניםמאירות,דסביראלהו
יא

מסכת זבחים דף עו
כ טבת התשע"א

דאיןאיסורלהכניסחוליןבעזרהאלאאםכןעבידביהעבודה,ואפילו

שלשמןאינושוהפרוטה,והאיסורלאבדולאהויאלאמדרבנן,ומשום

מידידלאחזילהקרבה,ועייןשםשהאריךבביאורפלוגתתם.

תיקוניגבראלאגזרו.

יא(בא"ד,ותימהליזילליקדשליהקדושתדמיםעלתנאי.הקשההקרן

יג(גמ',ודילמאלאומצורעוכו'דמקמיץודילמאמצורעהואוכו'דיהיב

אורה ,דמשמע מדבריהם דהקדוש בקדושת דמים אין בו איסור חולין

וכו' .העירהפניםמאירות,מאיהוקשהלמקשןבהאדבעימקמיץליה,

בעזרה ,אפילו אי עביד בו עבודה ,ואם כן ,אמאי אמרינן בעלמא לגבי

הא ודאי יכול לקמוץ .וביאר ,דעיקר קושיתו ,דכיון דבעי מקמץ חסר

המחויב ספק קרבן דאין להקריבו שמא מייתי חולין בעזרה ,הא אית

ליה,אלאדמעיקראלאפירשקושיתו,ובתרדהקשהליהנמידבעימתן

ליהתקנתאדהכא,שיתנהשאםאינוחייבבקרבן,יהאקדושבקדושת

שבע,פירשעיקרקושיתו,דהאחסרליה.

דמים .ותירץ ,דלא מהני להקדיש בקדושת דמים אלא לענין איסור

יד(רש"יד"הואיקודםמתןשבע,בתוה"ד,והנךהזאותבמקוםהקטרה

חולין בעזרה ,אבל איכא איסור אחרינא לעבוד עבודה בחולין ,והוא

קיימי .הקשה הקרן אורה ,דהאי לאו ד"בל תקטירו" לא שייך אלא

בכללהאיסורלהקריבפסוליןלגביהמזבח,ולכךלאמהנילהאיתקנתא

בהקרבה על המזבח ,וכדכתיב )ויקרא ב ,יב( "ואל המזבח לא יעלו",

אלאהכאדמתנותהלוגלאהוובמזבח,ועייןעודשם.

ומהיכאתיתידשייךבלתקטירואמתנותהלוג,דלאהוועלהמזבח.

יב(בא"ד ,ותימה לי היאך נותן מתן שבע וכו' .תירץ העולת שלמה,

טו(תוס'ד"הואיקודםמתןשבע,בתוה"ד,ואףעלגבדהךסוגיאכרבי

דלקמןבסמוך)עז(.אמרינןדפריקלהשמן,דהיינוקודםשיתןמתןשבע,

אליעזר וכו' באידך לא מסתברא כרבי אליעזר שמותי הוא וכו' .ביאר

ומתנה,דאםאינומצורע,יצאמקצתהשמןדהווקדושתדמיםלחולין

הלשם זבח ,דניחא להו טפי לאוקמי הא דמסיק לשם עצים כרבי

ולא הוי חולין בעזרה כיון דהווי ממילא ,כדמפרשהתם .וביאר ,דתוס'

אליעזר,מדנוקיםבהאדשמוקרבןכווותיה,משוםדאליבאדרבייהודה

לא פירשו כך ,דסבירא להו דלא אמרינן חולין ממילא הויין אלא

בסמוך )עז (.רבנן לא פליגי עליה דרבי אליעזר היכא דנתערבו איברי

בשאינועובדעבודה,ולכךאםלבתרהכינותןמתןשבעממקצתהשמן

עולה באיברי חטאת ,והיינו משום דסברי נמי דרואין אותן כאילו הן

דחולין,ליכאלמימרחוליןממילאהוין.ובטלתורהתירץ,דאותומיעוט

עצים.
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