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בס"ד ,כח שבט התשע"א.

מסכת זבחים דף פד – דף צ



דףפדע"א

ז(תוס' ד"ה הלן והיוצא ,אע"ג דתני אלו וכו' .פירש הפנים מאירות ,דתוס'

א(מתני' ,אלו אם עלו לא ירדו .בשפת אמת )ד"ה כשם( נקט ,דאין מזבח

הקשו דאי תני אלו איך שייר .ותירצו ,דכיון דמהשנויים במשנה שמעינן

מקדש אלא בהעלה מדעת ,אבל בעלה שלא מדעת כגון על ידי הקוף או

למשויירים,הויכאילושנאם.ובהגהותר"זוואלף צייןלתוס'ביבמות )פד(:

אדם שלא בכוונה ,אין מקדש .וכן הוכיח המקדש דוד )סימן ד' סק"ב(

ד"האלאלאו,דהקשואיךשיירהתנאוהאתניאלו.ותירצו,חדאדאםבא

מירושלמי דסוכה )פ"ג ה"ט( ,דילפינן דכלי שרת אינם מקדשין אלא לדעת

לשנותעניניםהרבהאיןמוכרחדלאשייר.ועודתירץ,דבמקוםשבאלחלק

ממזבח.אמנםבאורשמח)פ"הממעילהה"ו(כתב,דאףשלאמדעתלאירד.

ולומראלושישואלושאיןתנאושייר,והוכיחכןממתניתיןדתניאלוושייר.

והמקדשדודרצהלהוכיחכדבריומדתנןבסיפאדמתניתין,דעולהשעלתה

ח(תוס'ד"הוחוץלמקומו ,תימאדבפרקהתודהוכו'.התוס' בנדה)מ(:ד"ה

חיהתרד,ואםשחטהלאתרד.דהיינודלאבעינןמעשההעלאה,וסגיבמה

חוץלמקומו תירצו,דכךפירשרבייהודהאתשיטתרבייהושעדלאמקיש

שנמצאת על גבי המזבח .ודחה ,דשמא מעשה השחיטה שנעשה מדעת,

חוץ למקומו לחוץ לזמנו ,אבל רבי יהודה גופיה מקיש ,ויליף מחוץ לזמנו

חשיבכמעשההעלאהמדעת.

דלאירדלחוץלמקומו,כמושכתובבסוגיין)עמודב(].וישלומרדתוס'דילן

ב(מתני' ,ואלו שלא היה פסולן בקודש הרובע וכו' .הקשה התוספות יו"ט,

ודמנחותמיאנובתירוץזה,כיוןדתוס'במנחות)עט (.ד"הוהדר הוכיח,דאף

אמאי לא קתני נמי "הנוגח" כמתניתין דלעיל )עא .(.ותירץ הרש"ש ,כיון

רבייהושעמודהדלאירדו[.

דרבי יהודה פוטר בבבא קמא )מד (:שור הקדש שנגח ממיתה ,שמא הוא

ט(בא"ד ,ור"ת גורס תודה דאיירי בה התם ומיהו בזה לא הועיל כלום.

הדין דכשר להקרבה ,ואף דמצינו שור על פי בעלים או עד אחד ,דפטור

המלאכת יו"ט ציין למנחות )עט (.תוס' ד"ה הדר ,דביארו דברי ר"ת דתודה

ממיתה ופסול להקרבה ,התם הוי חסרון ידיעה כיון דליכא נאמנות ,אבל

דינה כדין הלחם ,ולענין קידוש הלחם לא ילפינן חוץ למקומו מחוץ לזמנו,

שורהקדשדפטורמעיקרדינו,שמאישלומרדהואטעםלהכשיר.

כיוןדלאוגופיהדזיבחאהוא.

ג(מתני' ,כשם שאם עלו וכו' .הקשה השפת אמת ,מה למדנו בירדו מיעלו

י(בא"ד,וי"לדהועילוכו'לכךתרדדהאחסרהזריקההחשובהבה.הקשה

דנקטהתנאלשון"כשם".ותירץ,דכמודעלוהיינומדעתדומיאדכלישרת

הפניםמאירות,לפיזה,מההקשובגמ'לעיל)פג"(:ראוילואיןשאיןראוילו

אין מקדשין אלא מדעת ,הוא הדין בירדו ,דדוקא בהוריד מדעת אבל נפל

לא למעוטי מאי" ,נימא למעט קדשים קלים ששחטן חוץ למקומן ,כיון

מעצמו יעלה שוב .אך חזר בו ,חדא ,דתוס' לקמן )פו (.ד"ה וכולן כתבו

דחסרה זריקה החשובה בה ,תרד .ותירץ החק נתן ,דלחד לישנא במנחות

להיפך,דבירדמאליויותרמסתברדלאיעלה.ועוד,דלקמן)פז(:הקשודבכל

)פד (.פליג רבה אהאי שינויא וסובר דאף בהאי גוונא לא תרד .עוד תירץ,

גוונאיחשבירדואיאיןאוירמזבחמקדש,ומוכחדאףירדושלאמדעתלא

דלרבי מאיר )שם עח (:דסובר דבתודה חוץ למקומה לכולי עלמא קדש

יעלו.ועייןבנתיבותהקודש.

הלחםודאידלאתרד,ולכךלאאקמילעיל )פג(:בהכי,דבעולאוקמהסתם

ד(מתני',כךאםירדולאיעלו .חקרבשיעוריהגרי"ד ,אםדין"אםירדולא

מתניתין כרבי מאיר .אבל הקשה ,אמאי לא תרצו כתירוץ בתרא דתוס',

יעלו" ,משום דמעיקרא נתקדשו לענין דלא ירדו ,וכשירדו מהמזבח ממילא

דאתילמעטקדשיקדשיםששחטןבדרוםדירדולרבייהודה ,דכרבישמעון

ליכא קידוש ,או דילמא כשעלו קדשו לגמרי ,וכשירדו לא יעלו משום

ממילאלאאתיא,כמושכתבוהתוס')שם(ד"הלמעוטי.

שפקעה קדושתם .והוכיח מהרמב"ם )פ"ג מפסולי המוקדשין ה"ג( דכתב,

יא(בא"ד ,וי"ל פסול שלא במקומו חמיר טפי וכו' והוי כמו שחטן בדרום

דזבחים שחוטים שעלו לגבי המזבח ,מפשיטן ומנתחן במקומן וכו' שכל

בקדשי קדשים ,דירדו .כתבו הפנים מאירות והצאן קדשים ,דהיינו "שלא

הראוילאשיםאםעלהלראשהמזבחלאירדוכו'.ואםאףבכשריםנאמר

במקומו" דקדשים קלים משום דדמו לדרום ,אבל "חוץ למקומו" דקדשי

הדין דאם עלו לא ירדו ,על כרחך דלא נתקדשו בעליתן לענין הקרבה,

קדשים כתבו תוס' דלא ירדו ,כיון דחסרון זריקה דידהו לא מעכבא ,דבלא

ומסתברדאףבפסוליןשעלולאנתקדשואלאלעניןדלאירדו,ולכךכשירדו

זריקהנמיאיכאמעילה.

לאיעלו,ולאדפקעהמהםקדושתהמזבח,כשירדו.

יב(תוס' ד"ה זאת ,בסוה"ד ,וא"ת והא רבי יהודה וכו' .והתוס' לקמן )פז(.

ה(מתני' ,עולה שעלתה חיה וכו' .ביאר ר"ע מברטנורא ,דמתניתין איירא

ד"הכבשתירצו,דלעניןלהכשירפסוליםלאאמררבייהודהעזרהמקדשת.

בכשרה .וכתב השפת אמת ,דבפסולה נמי הדין כן ,דעלתה חיה תרד ואם

ועייןלעיל)יד(.תוס'ד"ההג"התוך,שתירצובאופניםאחרים.

נשחטה למעלה לא תרד ,והא דפירשו מתניתין בכשרה ,משום הפשט,

יג(תוס' ד"ה פרט לנשחטה בלילה ,רובע ונרבע לא צריכי מיעוטי לרבי

דבפסולהליכאהפשט,כדדרשינן"אותהלנתחיהכשרהולאפסולה".

יהודה.פירשהצאןקדשים,דהטעםמשוםדלאמשכחלהוהכשיראבמקום

ו(מתני' ,שם .פירש התפארת ישראל )אות כה( ,דמתניתין איירא בעולה,

אחר.ובפניםמאירותהקשה,הארבישמעוןממעטלהומ"זאת",ואמאירבי

משום דרק בה שייך הקמשמע לן דמפשיט על המזבח ,מה שאין כן בשאר

יהודה לא בעי מיעוט .וציין שבנדה )מ (.תירצו תוס' ד"ה זאת ,דנשחטה

הקרבנותדליכאבהודיןהפשטכדאיתאלקמן)קג.(:

בלילהויצאדמהשקוליםהםומחדקראאתו,ומחדיליףלרובעונרבע.

מסכת זבחים דף פד – דף פה
כח שבט – כט שבט התשע"א

יד(בא"ד,וי"לוכו'ואףעלגבדקראללאווכו'.פירשהצאןקדשים ,דהיינו

כב(גמ',שקבלופסוליןוזרקואתדמובהנךפסולידחזולעבודתציבור.כתב

לאו שלא ישחט בדרום ולא ישחט על מנת להכניס דמה לפנים ,כדפירש

החזון איש )סי"ט סקי"ח( ,דרבי יהודה דהכא לכאורה פליג אזקני דרום

רש"ילעיל,משוםהכיכתבודשמעינןנמידאםעלוירדו,והיינומדכתבשם

דלעיל )כב ,(:דלדידהו מתוך שמרצה בציבור מרצה נמי ביחיד ,ואף

"אשריהיהבומוםכלדבררע",דהיינודשחיטתדרוםדמיאלבעלימומים,

לכתחילה עולה .וכתב ,דשמא יש לדחות דהכא בנשברהציץ או באינו על

ולעניןאםעלוירדו.

מצחודסבררבייהודהדאיןמרצהביומא)ז.(:ועודישלומרדאייריהכאאף

טו(תוס' ד"ה הניתנין למעלה ,בתוה"ד )בנמשך לעמוד ב'( ,דהוה ליה

בזבומצורעדלאמרצובציבורוכיוןדשםטומאההותרבציבורלאירד.

למינקטנשחטהבלילהונשפךדמהויצאדמה.פירשהברכתהזבח,דנראה

כג(גמ' ,טמא הואיל והותר לעבודת ציבור .הקשה הפנים מאירות ,אמאי

דבהא פליגי ,דהוה ליה למנקט גוונא דפליגי בה רבי יהודה ורבי שמעון.

דווקא בטמא לא ירד ,נימא הכי אף בזר ,ונילף זר מטמא ,דאי ילפינן דבר

והקשה הפניםמאירות,אמאילאדייקמהאדלאפליגירבהורביוסףאלא

שלא מהכשרו )טמא ביחיד( מדבר שבהכשרו )טמא בציבור( ,קל וחומר

בשיטת רבי שמעון ,ולא בדרבי יהודה ,על כרחך דרבי יהודה ורבי שמעון

דנילף שלא בהכשרו )זר( משלא בהכשרו )טמא דיחיד( .וכתב הטהרת

פליגי בניתנים למעלה .ותירץ החק נתן ,דשמא לא פליגי רבי יהודה ורבי

הקודש ,דאין בידינו כח ללמוד קל וחומר אלא אם מקובל מחכמי התלמוד

שמעוןבניתניםלמעלהשנתןלמטה,והאדלאפליגירבהורביוסףבשיטת

אשר רוח אלוקים דיבר בם .ודווקא קרבן מקרבן כגון בשר ואימורים יליף

רבייהודה,היינומשוםדלאמצירביוסףלמימרדכמובניתניםלמעלהלא

מקלוחומר,אבללאסוגפסולמפסולאחר.אלאדהקשה,למאידיליףלעיל

ירדו ,הוא הדין בדרום ,דאדרבה לחמור מקשינן דהיינו לנשחטה בלילה

)טו (:דזר מחלל עבודה מקרא ד"וינזרו מקדשי בני ישראל" ,ויליף מ"וינזרו

דאמר רבי יהודה דירדו ,כל שכן נשחטה בדרום ,ואי משום ניתנין למעלה

מקדשי" אכהנים טמאים שינזרו ,ומ"בני ישראל" ,ללמד דבני ישראל נמי

שנתנן למטה ואפילו הכי לרבי יהודה לא ירדו ,היינו משום דלרבי יהודה

ינזרוכדישלאיחללותרוייהואייעבדו,אםכןכמודדימוחוץלמקומולחוץ

שלאבמקומוכמקומו.

לזמנומטעםהיקש,הכינמינקישזרלטמאדלאירד,ואיןהיקשלמחצה.

טז(בא"ד ,דלא חזי לעבודת ציבור וכו' לא יאמר רבי שמעון אם עלו לא

כד(גמ',שם .כתבהטהרתהקודש,דהיינוטמאמתושרץ,אבלזבובעלקרי

ירדו .הטהרת הקודש הביא ,דרש"י בנדה )מ (:בד"ה ושקבלו כתב להדיא,

ומצורעדטומאהיוצאתמגופו,הויכזר.

דרבי שמעון מכשיר אף בפסולים דלא חזו לעבודת ציבור ,דפירש שקבלו
פסולין,כגוןבעלמום.

דףפהע"א

יז(בא"ד ,כי שמא בנשפך הדם ונאבד קודם קבלה לא יאמר רבי שמעון.

א(תוס'ד"הלאתהאפחותה ,תימאאמאיאיתותבהכאלימאאנאדאמרי

הקשה בחידושי הגרע"א ,דרבה לקמן )קח (.אמר קבלה בכלי חול איכא

כרבישמעון.פירשהצאןקדשים,דרבישמעוןסוברדבשחטבלילהלאירד,

בינייהו ,כלומר דלרבי שמעון לא ירד ,וכלי חול הוי כנשפך מהצואר ,הרי

אףדמודהבעוףששחטבפניםוהעלהבחוץדפטור,וחזינןדאיןכאןסתירה.

דבלאקבלהאמררבישמעוןדלאירד.

אבלבעולתשלמההקשה,הארבישמעוןסוברדעוףששחטובפניםוהעלהו
בחוץדפטור,אלמאאיהונמיליתליהלסברא"דלאתהאפחותהוכו'",דאי

דףפדע"ב

סבר לה ,ליחייב] .ולכאורה יש לומר ,דרבי יוחנן עצמו אמר רק את הדין

יח(תוס'ד"הומוציא,בתוה"ד,אבלקשהכלאייםויוצאדופןהיכימשכחת

דחייב אף דשחט בלילה ,והגמ' היא שביארה דטעמו משום "דלא תהא

וכו' .כתב הקרן אורה ,דלשון תוס' אינו מדוקדק ,דאין מובן מאי קשה ליה

פחותה וכו'" ,והקשו התוס' ,דיש לבאר טעמו דסבר כרבי שמעון ,ותירצו,

כלאיים ויוצא דופן טפי מאתנן ומחיר ,הא אינהו נמי נפסלו להקרבה ואין

דאמר אף את הסברא "דלא תהא פחותה וכו'" ,ומשום הכי הקשו עליה

קדושהחלהעליהם,ולקמן )קיד(.הקשומכלהניאיךחלהקדושהעליהם.

דודאי לרבי שמעון לא בעי להאי טעמא ,דבלאו הכי חייב בחוץ כיון דלא

ותירץהעולתשלמה,דכלאיםויוצאדופןהויפסולובגופוולאקדשוקדושת

ירדו[.

גוף,וכדאיתאבתמורה )יז,(:דמקדישטרפההויכעציםואבניםויכוללפדות

ב(בא"ד,דהכאקאמראפילולרבייהודה.והקשה הצאןקדשים,דהאתוס'

בלאמום,אבלאתנןומחירדאיןפסולםבגופן,חיילאעלייהוקדושתגוף.

לקמן )קח (.ד"ה שחיטת לילה כתבו דלכולי עלמא לרבי יהודה בשוחט

יט(בא"ד ,שם .הקשה העולת שלמה ,אמאי הקשו התוס' רק למאן דאמר

בלילהוהעלהבחוץפטור,ואיךאמרהכארבייוחנןלדידיהדחייב.ותירצו

בהוויתן קדושים ,ולמאן דאמר ממעי אמם קדושים לא קשיא להו ,הא

הלשםזבחומיםקדושים,דהתםהיינולזעירי,ורבייוחנןדהכאפליגעליה,

כלאיםהויממעיאמוולאקדש.ותירץ,דצריךלומרדאףכלאיםאיןנפסלים

ומפרש לרבי יהודה כמסקנא דהתם ,ומה שכתבו שם התוס' דהווי לכולי

אלאבגמריצירתם,אבלהקדושהחיילאעלייהומידבתחילתיצירתם.

עלמא,איןכוונתםממשכוליעלמא,אלאהיינורביורביאלעזרברבישמעון

כ(בא"ד,שם .הקשההקרןאורה,אמאיאוקישנפסלוכשהןקדושיםמשום

אליבאדזעירי,דרבייוחנןפליג.

דלא שייך להקדישם אחר שנפסלו ,נוקי שנפסלו כשהן חולין ,ושייך

ג(בא"ד ,וכי תימא דההיא כרבי שמעון וכו' .הקשה העולת שלמה ,מהיכי

להקדישם אליבא דרבי שמעון דאמר בבכורות )כז ,(.כולן נכנסים לדיר

תיתי לתוס' דרבי שמעון פליג אסברא "דלא תהא פחותה וכו'" ,דיש לומר

להתעשר חוץ מטומטום ,ושפיר חיילא על אלו הפסולים קדושת גוף

דאףדלרבישמעוןבלאוהכיחייבבשוחטבלילהבפניםוהעלהבחוץ,משום

ואיצטריךקראללמדדירדו.

דלדידיהבפניםנמילאירד.מכלמקוםהאיסבראנמיאיתליה,כדסבירא

כא(בא"ד ,וי"ל דמקדישן בבטן קדושת פה .כתב הצאן קדשים ,דאף

ליהלר'יוחנן.

דטומטום ואדרוגינוס לא קדשו אף בשקידשם בקדושת פה ,היינו דווקא

ד(בסוה"ד ,וי"לדבלןויוצאוטמאלאשייךלאתהאפחותהמשוחטבחוץ.

בדידהו דאמרינן מסתמא לא היה דעתו על בעלי מומים ,מה שאין כן

פירש העולת שלמה ,דהסברא "דלא תהא פחותה וכו'" היא ,דניחזי כאילו

בכלאייםדידעבהוואפילוהכיהקדישודאיקדוש.וביוצאדופןהויטעמא,

לבד מהפסול דאית ביה ,הוי כאילו שחטו בחוץ ,דגזר הכתוב דחייב ,ובלן
ויוצא לא שייך לומר לא תהא פחותה משוחט בחוץ ולן והעלהבחוץ ,כיון

כיוןדנפסלרקכשיצאובבטןאמוהיהראוי,חיילעליהקדושהבבטן.

ב

מסכת זבחים דף פה
כט שבט התשע"א
דאחר שנפסל בשחיטה לא שייך כבר פסול לינה או יוצא ,דדוקא בשחט

השפת אמת ,דרש"י נקט דהברייתא איירא בנפסל קודם הפשט ,דנשרפת

בלילהבחוץ,דבזמןהשחיטההיהקודשושייךביהפסוללילה,חייבגםעל

בעזרה ,ומהא דייקא הגמ' דהוא הדין דבקידשו המזבח נמי לאו בר הפשט

העלאה.

הוא .וכתב דפירושו דחוק ,דבשלמא בנשרפת בעזרה מטעם פסול פשיטא

ה(גמ',איבעיתאימאשחיטתלילהבפניםמיקטלקטליה .הקשותוס'לקמן

דאיןצורךבהפשטונתוח,ולאבעינןקראלילףלה,אבלהיכידעלהלמזבח

)קיא (:ד"ה השוחט ,דהא לעיל )סט (.תניא יכול תהא שחיטת חולין בפנים,

דלא ירדו ,דהוי עבודה לגבוה שפיר יש לומר דבעי הפשט .אמנם מהתורת

וקדשיםביןמבפניםוביןמבחוץמטמאהאביתהבליעה,תלמודלומרנבלה

כהנים )פר' ויקרא פרשתא ה'( מבואר ,דקרא ד"אותה" דאתי למעט הפשט

וכו',כלומרדלמדומקראדשוחטעוףבפניםאיןמטמאבגדים,ואיאמרינן

וניתוחהיינואפסוליןשנשחטולמעלהדלאירדו.ונשארבצריךעיון.

מקטל קטליה אמאי אין מטמא בגדים הא אין כאן שחיטה .ותירץ ,דשאני

יב(רש"י ד"ה פשיטא ,דירדו דהא חוזרין ועולין .כתב העולת שלמה ,דלא

טומאתבגדיםשאיןשוםשחיטהמטמאבגדיםאפילודטריפהאונרבע.

דמו לאימורי קדשים קלים שהעלם קודם זריקה ,דלא ירדו אף דאי ירדו

ו(גמ',אמרעולאאימוריקדשיםקליםוכו'אמררביזיראאףאנןנמיתנינא

חוזריםועולין,דשאניעלומחייםדאסורמדרבנןלשחוטבראשהמזבחגזירה

נשפך הדם וכו'] .עיין בתוס' לעיל )פג (:ד"ה למעוטי[ .כתב הקדשי דוד,

שמאתטילגלליםכמושכתבוהתוס'לעיל)נח(.ד"הקשי.

דמשמע מרבי זירא דתלי לה בנשפך הדם ,דאיירי אליבא דרבי שמעון,
דאיהו אמר דבנשפך הדם אם עלתה לא תרד ,אבל לרבי יהודה דאמר

דףפהע"ב

דבנשפךתרדהכאנמיתרד.אמנםמהרמב"ם )פ"גמפסוליהמוקדשיםה"ו(,

יג(גמ',ואנןניקוםונעבידלהולכהניםוכו' .הקשההמצפהאיתן ,אמאילא

דפסק כרבי יהודה ,ובהלכה ב' פסק כעולא ,מוכח דסבר דעולא איירי אף

משני כדמשני בפסחים )נט" (.כהנים זריזים הם" ,ופירש רש"י )שם( ד"ה

אליבאדרבייהודה,והכאמודהכיוןדאחרכךיזרוקדמהדלאתרד,וטעמו

כהנים זריזים ,והמעלן שם יודיע לאחיו הכהנים ויזהרו בהן .ותירץ ,דהתם

דמדאייתו לעולא לעיל )פג (.ובמעילה )ז (:מוכח דלכולי עלמא הדין כן,

דבהקטרהאחרתמידדאיסורעשההואסמכושיודיעום,אבלהכאדפסולים

ודוקארביזיראבעילהוכיחכןמשיטתרבישמעון,ולמסקנאנדחה.

להקריב ,עוברים בלאו ,לא סמכו .אבל הקשה ,דבמנחות )מ (:סמכו אף

ז(גמ' ,שם .ביאר החזון איש )סימן יט סקט"ו( ,דקמשמע לן שמקטירם מיד

באיסורכרת.אמנםכתבדאפשרדהאדאמרההגמ'"אפילוהכיעדיפידלא

ואיןצריךלהמתיןלזריקתדמם,ואיןלומרדאשמועינןדאיןצריךלהורידם,

יהו קדשי שמים וכו'" .דהיינו בצירוף הסברא "דכהנים זריזים" ויודיעו ,או

אבל עדיין לא יקטירם ,ועיין שם בראיותיו .וכן דעת העולת שלמה ,אלא

משוםדקיימאלןטעהבדברמצוהפטור,ולכךלאחשיבתקלהכלכך.

שהקשה ,דאי מקטירם אף קודם זריקת דמים ואין חושש אפילו לסדר

יד(גמ' ,ופשיט לא ירדו וכו' ופירש רש"י ד"ה לא ירדו ,דנעשו לחמו של

דאורייתא,אמאיאמרודלמאןדאמראיןהפשטוניתוחבראשהמזבח,צריך

מזבח,ומיהומעילהליתבהודלאהובררולחלקראוילגבוה.ובמעילה)ז(:

להורידה למטה ולהפשיט ,אף דאינו אלא מדרבנן משום גנאי כמו שכתב

פירשרש"יד"ההאמרעולא,דלאירדושנעשולחמושלמזבחדקלטןמזבח,

רש"יד"האיןהפשט,אלאמשמעדאיןמקטירמידאלאממתיןעדהזריקה.

דכיוןדחדגופאהואכיהדרוזריקהדםלאחרהעלאתאימוריןהויאזריקה

ודחה,דכיוןשהעלםנעשולחמושלמזבחכאילונזרקהדם ואיןכאןאיסור

ולאירדו.דהיינודאיירינןדווקאבגוונאדנזרקעליהםהדם.ובשיעוריהגרי"ד

כלל,אבלהיכאדאיכאאיסוראפילואיסורדרבנןירדו.

הביאדבריהכסףמשנה שכתב)פ"גמפסוליהמוקדשיןהי"ב(כלומראףעל

ח(גמ',שם .כתבהחזוןאיש )סימןיטסקט"ו(,דבהעלהקודםזריקה,אףאי

פי שהעלום בפסלות ,כיון שנזרק הדם אחר כך לא ירדו .והקשה ,דאם כן

נשפך דמם לבסוף ,לא ירדו .ונסתפק ,אם ירד אחר שנשפך הדם וחזר

היאך מיבעי ליה לענין מעילה דאי בעי לפני זריקה הא אפילו ירדו ,ואי

והעלהו אי ירד ,דמחד גיסא ,העלאה שניה היתה אחר שנשפך הדם,

לאחר זריקה פשיטא דאית בהו מעילה .ורצה לבאר ,דדין "לא ירדו" יש

ומאידך,בהעלאהקמייתאנעשולחמושלמזבחלהאדאםעלולאירדו.

עליהם גם לפני הזריקה ]וכמשמעות פירוש רש"י כאן[ אבל להקטיר אי

ט(גמ' ,ומה התם דאם בא לזרוק וכו' .הקשה הטהרת הקודש ,דהא חזינן

אפשר אי לא יזרקו הדם .אמנם כל זה אפשר לומר לשיטת הרמב"ם )פ"ג

מרש"יד"הפשיטאדכשריםגרועיםמפסוליםלעניןלאירדו,משוםדאףאי

מפסולי המוקדשיןה"ג( דשייך לא ירדו גם בכשרים .אבלאם כל מה שלא

ירדויעלםמהשאיןכןבפסולים,אםכןהכאנמינימאדנשפךדפסולניחא

ירדו היינו דחל על העולה דין הקטרה ,אי אפשר לומר כן .ועיין באחיעזר

דלא ירד ,אבל קודם זריקה דיכול לזרוק ולאחר מיכן להעלות ,ירד .ותירץ

)ח"בסכ"וב'בסוגריים(שכברעמדבדבריםאלווהוכיחמלשוןהגמ'לעיל

החמדת דניאל ,דהשתא לא נחתא הסוגיא להאי סברא ולא איירי בה,

)בעמודא'(אמרר'זיראאףאנןנמיתנינאשנשפךדמהכו'ומההתםדאם

וסברת רבי זירא ד"ומה התם וכו'" היא רק דהוי לחמו של מזבח אף קודם

בא לזרוק אין לו לזרוק אם עלו לא ירדו הכא דאם בא לזרוק זורק לא כל

זריקה,והאשפירמשתמע.

שכן,.דהכאאיירינןבלאזרק.

י(גמ' ,לעולם אחיים ובדוקים שבעין .כתב הקרן אורה ,דמשמע דהאי

טו(רש"י ד"ה הואיל וכשרים ,ומיהו מחוסר אבר לא משום הקריבהו נא

אוקימתאאינהאלאלדחותהסייעתאלעולא,אבלרביזיראועולאגופייהו

לפחתך וכן מום מגונה .כתב הפנים מאירות ,דמשמע מדבריו ,דמום מגונה

מוקמי בכשרים .והנה הרמב"ם בפירוש המשניות ור"ע מברטנורא פירשו

פסול כמו מחוסר אבר ,ותרווייהו משום הקריבהו נא לפחתך .והעיר

למתניתיןבגוונאדפסוליםבדוקיןשבעין,והקשוהצאןקדשיםוהמראהכהן,

דבקדושין )כד(:ילפינןדמחוסראברפסולמקראד"מןהעוףולאכלהעוף",

דכיון דקיימא לן כעולא ,נוקי למתניתין בכשרים כפשטות הלשון .ותירץ

ושמע מינה דשאר מומים כשרים  ,אמנם מסוגיין מוכח דאף שאר מומים

הקרןאורה,דאנןקיימאלןכעולארקבגוונאדקודםזריקתהדםדאייריבה,

פוסליםדאיכשריםנימאדכשרבשארמומיםדומיאדעופות.וכעיןזהכתב

אבלבנשפךודאימודהעולאדתרדמדלאאייריבנשפך,ואםכןעלכרחך

הקרןאורה.ועייןבאותהבאה.

בעינןלאוקמהלמתניתיןדנשפךבקדשיקדשיםופסוליםבדוקיןשבעין.

טז(בא"ד,שם.הצאןקדשיםהביאקושיתתוס'לעיל)לה(:ד"האלאבדוקין,

יא(רש"י ד"ה ונתח אותה ,אמרינן בתורת כהנים וכו' והא נמי דבראש

דלמה ליה משום "הקריבהו נא לפחתך" ,תיפוק ליה מדדרשינן בקדושין
)כד (:דמחוסר אבר פסול מקרא ד"מן העוף ולא כל העוף" .ותירץ ,דרבי

המזבח נהי דלא תרד דקדשה מזבח מיהו לא בעי הפשט וניתוח .ביאר

ג

מסכת זבחים דף פה – דף פו
כט שבט – ל שבט התשע"א

עקיבאיליףמקראדמשחתםבהםמוםבם,כלמקוםשמוםפוסלדברערוה

משמעמדבריו,דקאמשמעלןמדכתיב"והקטירכו'הכל"דאיןצריךלחלוץ.

ועבודה זרה פסול ,וכל מקום שאין מום פוסל אין דבר ערוה ועבודה זרה

והעיר ,דבאמת נראה דמחוברין אסור לחלוץ וצריך להקטיר הכל ,וכן כתב

פוסל .ואם כן קשיא דבסוגיא דהכא מוכח דנרבע בעוף פסול ,ואמאי ,הא

הרמב"ם)פ"וממעשההקרבנותה"ב(.אמנםסייםדאולירש"ימודהלדבריו,

מום בעוף כשר ,ולהכי פירש רש"י ,דרבי עקיבא יליף לפסול נרבע מקרא

אלאדבסלקאדעתאהוויאמינאנמידמצוהלחלוץ.

"דמןהעוףולאכלהעוף",ומוכרחדמחוסראברלאמהתםיליףאלאמקרא

ג(גמ' מאן תנא כו' דאמר פרשו ירדו רבי היא כו' ,פירש רש"י ד"ה מאן

דהקריבהונאלפחתך.

שמעת,דמתניתיןאליביהאתיא,והתוס'ד"המאןשמעת,ור"יפירשכרבנן

יז(גמ' ,לא הכשיר ר"ע אלא בדוקין שבעין הואיל וכשרים בעופות  .הקרן

דוקא היא וכו' .כתב השפת אמת ,דלכאורה דלשון הגמ' "מאן תנא פירשו

אורה הביא למה שכתבו התוס' לעיל )לה (:ד"ה אלא בדוקין ,דלאו דוקא

ירדו" שהוא לשון הברייתא ,ועלה הקשו "מאן תנא" ,ולא אמרו "מאן תנא

בדוקין כשר דהוא הדין בשאר מומין ,אי אינם מחוסר אבר ,אי נמי שאר

פירשו אין מעלין" משמע כפירוש התוס' .אכן לרש"י נראה דכונת הגמ'

מומיןיפסלומדרבנן.והקשה,איךירדומשוםגזירהדרבנן,ועודאמאיפטור

להוכיח דתנא דמתניתין סבר כרבי אף דלא נזכר דין ירדו במשנה ,והיינו

בשחטםבחוץ.

משוםדפליגיבברייתאדלרבנןיעלוולרביאפילועלוירדו,ממילאמתניתין

יח(בא"ד ,שם .רש"יבמנחות )עט (.ד"הדוקיןשבעיןכתב,דהוימוםעובר

דדרשו כרבי מסתמא נמי סברהדירדו ,דאין לעשות ג' מחלוקתבדבר .עוד

ואינו ניכר .וברש"ש שם הקשה ,איך יתכן שהוא מום עובר הא בבכורות

ישלומר,דבמתניתיןעצמהמשמעדירדו,כיוןדסמכוהתנאלהנידאםעלו

)לח(.אמרודבכורנשחטעלידו,עייןשםמהשתירץ .וברש"יבבכורות )טז(.

ירדו .וכן משמע מהרמב"ם בפירוש המשניות ,וגם ביד החזקה )פ"ג מפסולי

ד"הואליבאדר"ע כתב,דאינוניכרכלכך.והביאשתילשונותאיהאידק

המוקדשיןהט"ז(דפסקכרבידירדו,ולתוס'סתםמתניתיןכרבנן.

הואשםהמום,אושםלעפעפייםוהכוונהשהיהמוםבעפעפיים.

ד(גמ' ,אבל פירשו קודם זריקה אתיא זריקה ושריתינהו וכו' מה אשם

יט(תוס'ד"הישנרבעבעופות ,האדדרשינןוכו'.הפניםמאירות תירץ,לפי

עצמותיו מותרים וכו' .הקשה הטהרת הקודש ,הא אשם עצמותיו מותרים

מה שכתבו התוס' לעיל )פד (:ד"ה ומוציא אני ,דלא איצטריך קרא לנפסלו

מטעם שכתב רש"י ד"ה מה אשם ,והאי טעמא שייך נמי בעצמות שפרשו

כשהןחוליןאלאלנפסלואחרישהוקדשו,ואםכןאיכאלמימרדהתםילפינן

אחר זריקה ,ואם כן נילף מיניה לעולה דאף עצמות שפירשו אחר זריקה

למעט בנרבע כשהוא חולין והכא לאחר שהוקדשו ,והתוס' מיאנו בפירוש

יותרו .ותירץ ,דילפינן כמו אשם דאחר שקבעה הזריקה את הבשר להיתר

זה,משוםדאםכןמאימיבעיאדכלדליתיהברובעליתיהבנרבע,הארובע

נקבעו גם העצמות לאותו דין ומותרים ,כך בעולה כשקבעה הזריקה את

כשהואחוליןיוכיח.

הבשרלמזבחנקבעוגםהעצמותלאסור,אבלכשפירשוקודםזריקהואיןכח

כ(גמ',מיאמרמןהבהמהלהוציאוכו'דלמאהרינעבדהבועבירה.פירש

בזריקה לקבעם למזבח ,הזריקה מתירה אותן כמו באשם ,דהרי היה קדשי

הפנים מאירות ,דהספק הוא אחר דילפינן ממן התורים לפסול מוקצה ,אי

קדשיםובאיסורמעילהוהזריקההתירתםבהנאה,כןמתירתםבעולה,וכעין

הכאגרעממוקצהכיוןדהוקשרובעלנרבע,והיכאדליכארובעליכאנרבע,

זה כתב החק נתן .ובעולת שלמה תירץ ,דכיון שכשהן מחוברין צריך

אודנילפיהממוקצהדנעבדהבועבירהנפסלהכאנמייפסל.

להקריבןלמזבחכדיליףלעילמ"והקטירוכו'",והזריקהלאהתירתםאז,תו

כא(גמ' ,ואי בעית אימא מאי דוחה כלאחר יד .השפת אמת מסתפק ,אי

אינםמותריןלאחרשפירשודליכאזריקהשתתירם.

לאחר יד היינו דווקא בבעל מום משום דלא ברירא לרבי חנינא דירד ,או

ה(רש"י ד"ה מה ,לא שייך נותר אלא במידי דבר אכילה .הקשה השפת

דדיןהואבכלהיורדיןשאיןפסולןבקודש,וכתבדנראהלויותרכצדב'.

אמת ,דמאי נימא בעצמות שיש בהו מוח ,דמסברא נראה דהא דקאמר

כב(גמ' ,שם .וכן הקשה התוס' יו"ט ,אמאי השמיט הרמב"ם דין זה

מותרין היינו אכל עצמות העולה .ותירץ ,דקודם זמן נותר בעי לשבור

בהלכותיו.והשפתאמתהוסיףדהרמב"םבפירושהמשניותקבעהלכהכרבי

העצמותולשרוףהמוח.

חנינא.

ו(תוס' ד"ה עיכולי עולה ,בתוה"ד ,אי נמי כי היכי דלא נפקא ליה וכו'.



הקשה בחידושי הגרע"א ,מה הוכחה היא ,ומה עדיף הקושיא דנלמד

דףפוע"א

מעיכוליקטורתיותרמקושיתתוס'דנלמדמעיכוליגידין,דלתירוצםהראשון

א(גמ' ,יכול יחלוץ גידים ועצמות תלמוד לומר והקטיר הכל וכו' .הפנים

מתורצת נמי קושיא זו ,דקרא ד"אשר תאכל האש" דמיניה ילפינן לעיכולי

מאירות הביא,דבחולין )צ(.איתאאליבאדרבי,דמחובריםדהתיראלאבעו

עולה,נראהדמלמדגםבעודםעלהמזבח.

קרא ד"והקטיר הכל" ללמד דעולין במחובר ,כי איצטריך לפסולים כגיד

ז(בסוה"ד ,שם .הקשה החק נתן ,דבמעילה )ט (:דייק בגמ' להיפך "וכולן

הנשה .והקשה ,אמאי מחוברים דהיתירא פשיטא דעולים ,הא איכא קרא

שפקעומעלהמזבחלאיחזיר,האעלהמזבחיחזיר",והאיוכולןהאקאינמי

ד"הבשר והדם" דמשמע מיניהשיחלוץ הגידים ,ולהכי אתי קרא ד"והקטיר

אגידים ועצמות דאם הם על המזבח ,יחזיר .ותירץ ,דהתם מיירי בנתעכלו

הכל" ללמד דמעלם .ואי נימא דאין הווה אמינא שיחלוץ גידים דהתירא,

קצת ,והכא בנתעכלו לגמרי ,ומשום הכי אין חוזרים .או אפשר ,דהתם

מהאדמצינודראשהשלעולהדינוליקרבשלם)ומלאעצמותהוא(,ומוכח

במשלהבהםהאורפורתא,והכאבשרירידנתעכלויותר.

דמעליןעצמותוגידיםדהיתירא,ועלכרחךאיצטריךלגידהנשה.אםכןמנא

ח(תוס'ד"המהאשם,בסוה"ד,למהליגזירהשוהבעולההאבגופיהוכו'.

לן למילף מקרא ד"הבשר והדם" אכל גידים ועצמות אף דהיתר שפירשו

תירץהשפתאמת,ד"לויהיה"דעולה,קאיאעורדליתביהעצמות,ומשום

דאיןעולין,דלמאדוקאדגידהנשהדאסיראלאיעלו,ומהיכיתיתיבהתירא

הכיאיןללמודממנולעצמות,אבלבאשםדקאיאבשרדאיתביהעצמות,

דפרשולאיעלו.ותירץהצאןקדשים,דכיוןדקראד"הבשרוהדם"מלמדנמי

שפירילפינןמיניהדשרועצמותלכהנים.

אעצמות ,ובדידהו לא שייך איסורא וחידש דפקעו ירדו ,ילפינן מיניה נמי

ט(תוס' ד"ה ופליגא ,וי"ל דהיינו פירשו קודם זריקה וכו' .הקשה השפת

להתירא.

אמת ,כיון דלרבנן עצמות הוי כבשר ממש ומעלים אותן כדכתיב "והקטיר
את הכל" ,מאי שנא אי פירשו קודם או לאחר זריקה .עוד הקשה ,אמאי

ב(רש"י ד"ה יכול יחלוץ ,מצוה מוטלת עליו .כתב השפת אמת ,דקצת

ד

מסכת זבחים דף פו – דף פז
ל שבט – א' אדר א' התשע"א
נדחקוהתוס'לאוקמאכרבנן,האאתישפירכרבידקיימאלןכוותיה,ולרבנן

יט(גמ' ,מתיב רב כהנא וכו' ואי סלקא דעתך מחצות דאורייתא וכו' .החק

נוקיקראד"לויהיה"למעטמחוסרכיפוריםוטבוליוםכדלקמן)קג.(:

נתןהביאתוס'חצוניותדהקשו,נימאדהאימשנהבנתעכלולגמרי,ובשרירי

י(רש"יד"הוכולן,הנךפסוליןשעלו.וכןפירשהרמב"םבפירושהמשניות.

תלי בחצות מדאורייתא .ותירץ ,דמקרא ד"והרים" דחציו להרמה ,משמע

אבלבידהחזקהלהרמב"ם )פ"וממעשההקרבנותה"ב(כתבדיןהמשנהרק

דעדחצותישמעילהאףבדשןשנתעכללגמרי.

לעניןגידיןועצמות.וכתבהמשנהלמלך )פ"גמפסוליהמוקדשיןה"י(בסוף
דבריו,דהרמב"םפליגארש"י,וסביראליהדבפסוליםמהדרינןפוקעים,ורק

דףפזע"א

בגידים ועצמות אין מחזירין .ובלקוטי הלכות הביא רש"י במעילה )ט (:ד"ה

א(גמ' ,ומה חצות שאין עושה לינה עושה עיכול וכו' .הקשה בחידושי

וכולם ,דפירש כהרמב"ם דקאי דוקא אגידים ועצמות ,וסיים דכן נראה

הגרי"ז,דבשלמאאילינההויפסולרקבמוקטרים,אפשרלומרדלינההוא

להכריע.

זמן שאין ראוי להקטרה ולילפיה מעיכול ,אבל הא אשכחן פסול לינה אף

יא(בא"ד ,שם.הקשה הקרן אורה,מהיכי תיתי לרש"י דקאיאפסולים ,הא

בדברשאיןמוקטר,ומהענינולדיןעיכולדמוקטרים.אמנםהטהרתהקודש,

מקראדלעילד"הבשרוהדם"נתמעטוגידיםועצמותדאיןמחזיריןאותןולא

פירש הטעם דלינה שייכא לדין עיכול ,לפי מה שכתב הסמ"ק )קי (:דפסול

פסולים,ואמאינימאבהודאיןמחזיריםאותםהאמשלהבהםהאור.ותירץ

לינה הוא משום שרוח צפונית מנשבת בחצי השני של הלילה ,ומשנה את

המנחת אברהם ,דמסברא הוא ,דכיון דחזינן דכן הדין בגידים ועצמות ,הרי

האיבריםלגריעותא,ומהאיטעמאנמיכברבחצותחשיבעיכול.

דכל שאינו בעיקר דין ההקטרה לא נתחדש בו דין החזרת פוקעין ,ולהכי

ב(תוס'ד"האמרי ,אףעלגבדאמריבירברבהונאוכו'.רש"יבבבאקמא

בגידין ועצמות דעלו משום הבשר ,ליכא דין אהדורי פוקעין ,ומהאי טעמא

)קו (.בד"האמריבירב פירש,דהיינורבהמנונא.וכתבותוס'בסנהדרין )יז(.

פסוליםדנאמרבהודיןדאםעלולאירדוכיוןדאינםבעיקרדיןהקטרה,אין

ד"האלא,דלשיטתולאקשהמידידהואתלמידושלרבחסדא.

מחזיריןאותם.

ג(תוס' ד"ה מה חצות ,ורבה לטעמיה וכו' .הקשה בחידושי הגרע"א ,מאי

יב(רש"יד"הלאיחזיר ,איןצריךלהחזיר.הקשההקרןאורה,מהאדתניא

פרכינן ,הא אכתי איכא קל וחומר ,ומה חצות שאין עושה לינה בארעא

בתוספתא )מעילהפ"אה"ז(,גחלתשפקעהלאנהניןולאמועלים,ואייכול

עושה עיכול במזבח ,עלות השחר שעושה לינה בארעא אינו דין שעושה

להחזירה,אמאיאיןמועלים,האלאמיקרינעשיתמצוותו.

עיכולבמזבח.ותירץהעולתשלמה,דאמרינןדיולבואמןהדיןלהיותכנידון
אסוףדינא,דמהיכאילפתמלינה,מהלינהאארעאאףעיכולבארעאולא

דףפוע"ב

עלהמזבח.

יג(תוס' ד"ה וחציו להרמה ,מיהו נראה וכו' כעין הרמה שאין ראויין

ד(בא"ד ,שם .הקשה הפנים מאירות ,דבשלמא לרבה דסובר דאין לינה

להקטרה .הקשה הטהרת הקודש ,מנא לן דבשרירי איירי ,דלמא באיברים

מועלתבראשושלמזבח,אתישפירדכשרורקחצותשניעוכלתן,אבללרב

ממש,ונימאדגזירתהכתובדבחצותכברנגמרהמצוותהקטרהשבהן,ולכך

חסדא דסובר לינה מועלת בראשו של מזבח ,מה הוצרך לקל וחומר דאית

איןעולין.אבללרש"י בד"הוחציו דפירשבסוה"ד,דבשרממשליכאלמימר

בהו עיכול ,הא אפילו אית בהו בשר שלא נתעכל לא יעלה משום לינה.

דאיקרו דשן .לא קשיא ,דמוכרח דבשרירי איירי דאיקרו דשן .ועיין בדבריו

ותירץ ,דבלחמו של מזבח לא נאמר פסול לינה .והקרן אורה תירץ ,דרצה

עוד.

לומר דאית בהו עיכול דבכך נעשית מצותו ואין בו מעילה ,מה שאין כן

יד(בא"ד,ומיהוהיאגופאלאידענאוכו'דלמאקודםתרומתהדשןאיירי.

בלינהדאףדנפסליהאבומעילה.

החקנתןוהפניםמאירותהביאו,דרש"יבמעילה )ט(:ד"הוכןגחלת,הרגיש

ה(גמ' ,רב חסדא אמר אין בהם עיכול לעולם .פירש רש"י ד"ה אין בהן,

בקושיאזו,ולהכיכתב,ומשמענמיאפילובגחלתשבתפוח,דאיאפשרשלא

דיחזירם למזבח .והקשה הקרן אורה ,הא איירינן דהיו בעלות השחר על

היוגחליםמעורביםבאפרשצבורבתפוח,ואםנפלהגחלתמןהתפוחלאש

הרצפהובודאיאיפסלובלינה,ואיךמחזירםלמזבח.וכתב,דאוליאםהיועל

שלמערכהואחרכךפקעהגחלתמןהמערכהלארץלאיחזיר.ומשמע,דאף

המערכהושלטהבהםהאשאיןנפסלבלינה,אבלכתבדלאמצאכן.ועלכן

שכברצבורבתפוחשהואאחרתרומתהדשןמועלים.

פירשלולידברירש"י,דאיןעיכוללעולם,היינולצאתמידימעילה,ואיןהכי

טו(בא"ד ,ונראה בעיני דדומיא דפסולים שפקעו וכו' .העולת שלמה כתב,

נמידלהעלותאיןמעלין.ובחזוןאיש)סי"טסקמ"ג(תירץ,דאיירידפקעומעל

דלאידעמההועילובאוקימתאדקודםחצות.וכתבדנראהדעיקרתירוצם,

המערכה ועדיין הם על המזבח ,ומשום הכי אין כאן לינה ,דביאר ,דהא

דדמולפסוליםשפקעודאףלאחרתרומתהדשןעלגביהמזבחיחזירדמיירי

דחצותעושהעיכולהיינועלהמערכה.אמנםהביאדבמעילה)ט,(:מבואר

בשריריכמושפירשותוס' )עמודא(ד"הוכולן ואיןראוייןלהרמהכךגחלת

דמתניתיןאייראדווקאבפקעומעלהמזבח].ולכאורההכינמימשמעבגמ'

מיירינמילאחרתרומתהדשן.

דידן,דרביוסףדאמרדאףדאינובראשהמזבחיתעכלבחצות,משמעשאינו

טז(בא"ד,ומינהנמידווקאדבגחלתאיןחילוקביןוכו'.כתבהעולתשלמה,

כללעלהמזבח[.

דהוא ענין חדש ,והביא התוס' במעילה )ט (:ד"ה וכולן דכתבו כן לחיזוק

ו(תוס'ד"הורבחסדא,בתוה"ד ,שהריאינועושהלינהאלאלקרבנותהיום

הקושיא ,דאי איירי קודם חצות על כרחך הוא קודם תרומת הדשן ולא

שלפניו .כתב העולת שלמה ,דלדבריהם יצא חידוש למאן דאמר אין לינה

קשיאארב.

מועלת בראשו של מזבח ,דאם היה בלילה ראשון על המזבח ובלילה שני

יז(תוס'ד"האלא,בתוה"ד ,ועודדאלאגרסינןוכו',וצ"עבמגילהוכו'אמאי

היהעלהקרקע,איןפוסלבלינהבעלותהשחרשניה.וכתבלדחות,דהיינו

לא קאמר נמי להרמה .כתב הברכת הזבח ,דלרש"י מיושב דאין כשר קודם

דווקאלרבחסדאדסוברלינהמועלתבמזבחכדכתבותוס'ד"הומהחצות,

אשמורהראשונה,אמנםלפירושתוס'דמתחילתהלילהכשר,קשיא.

ולאמשכחתדעלותהשחרשנייעשהלינה.ועייןאותהבאה.

יח(בא"ד,שם.הקדשידוד תירץ,דאףדכשרכלהלילה,כיוןדחכמיםקבעו

ז(בא"ד ,שם .הקשה העולת שלמה ,אמאי לא תירצו תוס' דדיו לבא מן
הדין ,דכיון דסבר רב חסדא דחצות שני אין עושה עיכול ,הוא הדין נימא

בכליוםזמנהמקרותהגברוביוםהכיפוריםמחצות,לאתנילהעםהקטרה.

ה

מסכת זבחים דף פז
א' אדר א' התשע"א

דעלותשנילאיעשהעיכול.ולהכיגרסבתירוץתוס'שהריאיןעושהעיכול

טז(תוס' ד"ה כלי שרת ,בתוה"ד ,ותימא לפירושו דאם כן תיקשי ליה

אלא קרבנות וכו') ,דהיינו ,דכיון דיליף מחצות דאין עושה עיכול אלא

מתניתיןהלןוכו'.תירץהקרןאורה,דהכאדאיירינןבדםוקומץ,אמרודכלי

לקרבנותהיוםשלפניו,הואהדיןעלות(.

שרת מקדשם ויעלו למזבח ,אבל מהיכי תיתי לומר דמכח הדם יעלו

ח(גמ',אמרליהבשמנים .הקשההחזוןאיש ,אמאילאאמרודפליגיבאבר

האיבריםלמזבח.וממנחותלאקשה,דדוקאדםדמיחסררקהעלאהלמזבח

שישבובשרחידלאשייךביהעיכולבחצותראשון.

אמרודכלישרתמקדשו,ולאבמנחהדמיחסרקמיצהוהעלאה.

ט(גמ',שם.הקשההפניםמאירות,איסביראלןדחצותמשויליהעיכולכל



היכאדאיתיה,ובשמניםלאהויעיכולבחצות,אמאיאיפליגובלאהיהעל

דףפזע"ב

המזבחבחצות,האאףבהיועליולאיהאבהועיכולמשוםשומנם.ותירץ

יז(רש"יד"השקבלופסולים ,האזרקוכשריםלכתחילהנמייעלוהאיברים

העולתשלמה,דודאירבהורבחסדאפליגיאדרביוסף,וסביראלהודעיכול

וכו',הקשההשפתאמת,האהדםאינומרצהדהאפסולהוא,ומה שעלה

לאהויאאלאבשההעלהמזבחבחצות,ומקשומאינפקאמינהלרביוסף

לאירדאינוטעםמספיקלהעלותהבשר,דהאפסוליםעצמםשעלואםירדו

במחלוקת רב ורב חסדא ,ותרצו דנפקא מינה בשמנים שהיו בחצות ולא

איןעוליםשוב,איבריםשלאעלומעולםלאכלשכן.

נתעכלוולאנעשושריריבעלותהשחראוקודםחצותשני.

יח(תוס' ד"ה כלי שרת ,הא אם לא זרקוהו לכתחילה לא יזרוק .הקשה

י(גמ',שם.כתבהרמב"ם)פ"בממעילההי"ב(,עצמותהעולהשפקעומעל

השפתאמת ,שמאדווקאהכאדקבלופסוליםאמרינןדלכתחילהלאיזרוק,

המזבחקודםחצותהלילהמועליןבהם,אחרחצותאיןמועליןבהן.והקשה

דלא קידש הכלי ,אבל בגוונא שקיבל כשר בכלי שרת ,אפשר דלא ירדו,

החק נתן ,מהא דתנינן לעיל )פו (.דעצמות אין מחזירין אותן ,ואם כן לית

וכעיןזהכתבוהתוס'לעיל)עמודא'(ד"הלשלחןדאינסדרהלחםכמצוותו

בהומעילהוכדמוכחשםדהאבהאתליא,והרמב"םעצמונמיפסקכן)בפ"ו

מקדשהשלחן,ואםלאואינומקדש.

ממעשה הקרבנות ה"ב( .וכתב ,דצריך להגיה ברמב"ם "אברים" במקום

יט(גמ' ,לא שקבלו פסולים אי נמי שזרקו פסולין .עיין רש"י ד"ה שקיבלו,

"עצמות"והביאשכןכתבהברכתהזבח במתניתין.ואכתיהקשה,אמאילא

דלרבייוחנןדהלכהכמותוגבירישלקיש,כלישרתמקדשיןפסוליןלהקרב

הביאפלוגתתרבהורבחסדאגביפקעוקודםחצות,ומוכחדסוברדרביוסף

לכתחילה .ודלא כתוס' ד"ה כלי שרת ,שכתבו דלרבי יוחנן אין מקדשין

פליג ,וכן משמע משלחו מתם הלכתא כרב יוסף דפליג עליה .וכן הוכיח

לכתחילה כדמוכח במנחות )ז .(.והביא הזבח תודה ,דהרמב"ם )פ"ג מפסולי

מקושית הפנים מאירות דלעיל )באות הקודמת( ,ורק אביי כדי שלא יחלקו

המוקדשיןהי"ט(נמיפסקכרש"י.ואהאדבמנחותחזינןדרבייוחנןסבראין

כלהנירבוותאארבהרבופירשדלאפליגי,ו"הלכתא"פירושו,דאמרפירוש

מקדשין ,אין לומר דהרמב"ם סבר דהכא הדר ביה ,משום דמצא סיוע

יפה.

ממתניתין ,דמהיכי תיתי לדחות סוגיא מפורשת דמנחות מקמי סוגיא דילן

יא(תוס' ד"ה הלכתא ,בתוה"ד ,ולא שייך למיפרך הלכתא למשיחא.

דדחהרישלקישראייתו,אדרבה,נימאדאחרדחייתרישלקישקבלדבריו

הגרע"א )בגליון הש"ס( ציין לתוס' לעיל )מה (.ד"ה הלכתא למשיחא,

ונקט דאין מקדשין .ורצה לומר דיש לחלק בין דם לשאר דברים ,דבמנחות

דתירצו בתרי אנפי ,חדא ,דדוקא רב יוסף מקשה כן וכולי עלמא לא סברי

דאמרדאיןמקדשיןהיינובקומץ,אבלבדםסוברדמקדשין.תדעדהרמב"ם

להאי קושיא .ועוד ,דלא פריך הלכתא למשיחא אלא היכא דאיכא תרתי

דייק לכתוב מקדשין דם הפסול ,דהיינו דוקא דם ולא שאר דברים .אמנם

שהוא למשיחא וגם עושה איסור] ,כיון[ דליכא נפקותא בהלכתא אלא על

תמה,מנאלןלחלקביןדםלמנחה.לכךתירץ,דסמךעלסוגיאדלעיל )כז(:

ידיאיסורלאשייךלפסוקלמשיחא.

דאמרולפיכךמזבחהפנימימקדשואפילולקומץדלאחזיליה,משוםדכלי

יב(גמ' ,לינה מועלת בראשו של מזבח וכו' .במקדש דוד )סימן ד סק"ה(

שרתהוא.

פירש דטעמא דלא יפסל ,משום דהוי תחילת הקטרה .ולהכי נסתפקו רק

כ(גמ' ,אויר מזבח כמזבח דמי או לא .הרמב"ם )פ"ג מפסולי המוקדשין

בראשושלמזבח.

הי"ב( ,פסק דאויר מזבח כמזבח דמי .והקשה המהר"י קורקוס ,הא בסוגיין

יג(גמ' ,היכי דמי וכו' אמרת דלא ירדו בראשו של מזבח מבעיא .הקשה

מסקינןבתיקו,ואינימאדהרמב"םמייריבעומדבראשהמזבח,דבהאיגוונא

השפתאמת,האאיכאנפקאמינהלעניןדם,דאיאיןלינהמועלתכיפר,ואי

פשיטא דהווי כמזבח ,אכתי יקשה אמאי לא כתב נמי לדין נקיט בקניא

מועלתהוויעליהרקדינאדלאירדו,אינומכפר,ובעילאתוייקרבןבמקומו,

וכדאסקינן אסקינן בתיקו .ותירץ ,דנפקא ליה מדלעיל )כו (.דתלה עצמו

)לשיטת תוס'לעילנו .ד"המנין(,וכןלעניןהפשט,דלעיל)פה(.אמרודאף

וקיבל ,דאמרו אויר מקום כמקום דמי ,או מלעיל )כה (:דאויר מזרק כמזרק

דפסולהלאתרדאיןבההפשט,אבלאיכשרהחייבבהפשט.

דמי.אינמי,דסמךעלמאידפשיטרבייוחנןמ"כשםשהמזבחמקדש",ואף

יד(גמ',ואלאדירדו .מכאןהוכיח הקהלותיעקב)סמ"וסי"א(,דלינהפוסלת

דריש לקיש דחה לה ,לא אזלינןבתר שינויא דדחיקא דיליה .ובכסף משנה

דוקא ברגע עמוד השחר ,דאי כל היום דמחרת יכול לעשות לינה על

תירץ,דכיוןדלאאיפשיטא,מספקלאתרד.

הקרבנות דיום אתמול ,אפילו אי אין לינה מועלת  בראש המזבח יפסל

כא(גמ' ,שם .הקשה בחידושי הגרי"ז ,מהא דלעיל )טו (.נסתפקו בהזה

בלינהבשעהשירדו.והקשה ,מהא דלעיל)כא(.דלמחראיןמקדשמהכיור,

ונקטעה ידו קודם שהגיע הדם לאויר מזבח ,ומשמע דלאחר שהגיע לאויר

אף אם היה שקוע בשקיעת החמה ,אי עלה בלילה הוי פסול לן ולא רק

ודאינגמרההזאה,ואםכןמאיבעינןהכא.ותירץ,דשמאהיינודוקאלענין

בשקיעה .והביא ,דבחזון איש )סי"ט סקמ"ה( חילק ,דלן דלילה שייך בכל

קיום דין זריקה ,משום דקדוש בקדושת מזבח ,אבל לענין קידוש פסולים

הלילה,ודיוםדוקאדעמודהשחר.

בעינןמזבחממש.

טו(גמ',ולשלחןמדמינןלהוכו'.החקנתןהביאבשםתוס'חצוניותדהקשו,

כב(גמ' ,היכי מסיק ליה מכבש למזבח וכו' הא לא קשיא תפשוט .הקשה

מאיחזיתלמילףמזבחמשולחןדאיןלינהמועלתבו,אדרבהנילפיהמשאר

הפנים מאירות ,למסקנא דנסתפקו בתלה בקנה ,אמאי לא תירץ רב אשי

כלי שרת .ותירצו ,דילפינן מזבח דהווי כלי שרת קבוע משולחן שהוא כלי

דמסיקמכבשלמזבחבידו,דבכהאיגוונאודאידאוירכמזבח,עייןשם.
כג(תוס' ד"ה אויר יש ,בתוה"ד ,שהרי יש אויר מפסיק יותר מכדי אמה

שרתקבוע.

ו

מסכת זבחים דף פז – דף פח
א' אדר א' – ב אדר א' התשע"א
סובב.כתבהחקנתן,דמדלאכתברבינוחייםיותרמשניאמותסובבויסוד,

כהנים)צופר"אהי"ב(

משמע דאמה יסוד חשיב קרקע ורק אמה סובב חשיב כמזבח .וכן הוכיח

ב(מתני',איןכליהלחמקדשתאתהיבשוכו'.דייקבלקוטיהלכות,דמהא

מתוס'ד"העולתדהקשו,דאמהתחתרגליוכשרה,ובאותהאמהליכאאויר

דדוקא יבש נתמעט דאינו מתקדש בכלי הלח ,ומשמע דלח אפילו לא בעי

מזבחואמאיתלוהאבהא.ואינימאדיסוד חשיבמזבחהאנמיאוירמזבח

מידהמתקדשעלידיכלימדידתהלח).דהאאףיבשאיןנמדדבמידתהלח,

הוא,ומוכחדסוברדיסודלאהויכמזבח.ועייןבאותהבאה.

ומשמע דרק משום דיבש אין מתקדש( .ובמקדש דוד )סימן ג סק"ג( העיר

כד(בא"ד ,שם .הקשה הצאן קדשים ,מהא דתוס' לעיל )סב (:ד"ה אויר

מרש"י ד"ה אלא מידות שכתב ,לפיכך אין מקדשין אלא על ידי מדידה,

כתבו ,דאויר קרקע לאו דווקא שהיה פורח על אמה יסוד ואמהסובב .עוד

משמעדבהאיגונאדדםדלאבעימדידהאיןמתקדש.

הוכיחדלאכרבינוחיים,מהאדבסוגיא)שם(הקשו,דאיהמזבחל"בוהכבש

ג(תוס'ד"המדות ,פירשבקונטרסוכו'פירשר"תוכו'.הרש"ש פירש,דכלי

ל"ב הווי ס"ד ,ומשני ,דפורח על אמה יסוד או הסובב .ותירץ ,דרבינו חיים

נמיהוילשוןמדידהכלשוןהפסוק"וכלבשליש")ישעיהמ',יב(,דפרשושם

סוברדרבפפאדאמראוירקרקעמפסיקו,קרקעדווקאקאמר,ודלאכתוס'

"וכל" מלשון מדידה .וכן תרגם התרגום )שמות טז ,יח( אקרא ד"וימודו

דהתם,וסביראליהכרבדלעיל)נד(.דאמרבדרוםלאהיהיסודבבנין,ודלא

בעומר"",וכלו".וכתב,דשמאהונחמתחילהשורש"כול"עלמדידתהלח,

כלוידאמרשהיהיסודואיןשופכיםבו.ולפיזה הכוונהפורחעליסודאמה

ומדוד על מדידת היבש ,ולהכי אמרו "כלי הלח" ו"מידות היבש" .דגדולה

ועל סובב אמה ,דיורד ממקום המזבח ולא מהכבש ,ואינו ממש על הכבש,

מזומצינו,דאותיותשהןממוצאאחדאוהדומותבכתיבה,באותלפעמיםזו

אלא על מקום שהיה ראוי שיהא בו ,ובהאי אמה דיסוד היה ממש אויר

תחת זו כמו שנתבאר בספרי המדקדקים .עוד פירש ,דכלי הלח מוכרח

קרקע,ודלאכתוס'לעיל )סב(:ד"השיתין שכתבודרבפליגאמימראדפורח

שיהיהלותוך,דבליתליהתוךישפך,ולהכיאמרו"כלי",לאשמועינןדבלא

עלאמהיסוד.

תוך אין מקדש ,כמו שאמרו במנחות )עח ,(:אבל יבש דשייך למדוד בלא

כה(גמ',בעירמיברחמאישחיבורלעוליןאולא.החזוןאיש)סי"טסקל"ב(

תוך,קראומידה.

פירש,דאיישחיבוראירובבמזבחיעלהואירובבחוץירד,ואיאיןחיבור

ד(גמ',אמרשמואללאשנואלאמדותאבלמזרקותמקדשין.כתבהרש"ש,

חותכים,והאדבמזבחיעלהושבחוץירד.ונסתפק,להצדדישחיבורואזלינן

דלפירושו )באות הקודמת( ,אתי שפיר דלא איירא מתניתין אלא במדות.

בתררוב,מאינימאבחצימצומצםעלהמזבח,דלכאורהנראה,דכיוןדאין

אבל לרש"י ד"ה מידות היבש ור"ע מברטנורה שפירשו דמתניתין איירא

כאן רוב ילך כל חלק לפי מקומו .וקשה ,דבכריתות )יד (.הקשו דלא שייך

במזרק ,היינו דלא כשמואל .ותירץ ,דמשום הכי פירש רש"י ,דשמואל לא

שחצי אבר ירד וחצי יעלה ,והא איתא בכהאי גונא .ותירץ בתרי גווני ,או

קאיאלאאסיפאדמתניתין,דתנן"איןכליהלחמקדשיןאתהיבש".

דלצד דיש חיבור ואזלינן בתר רובא לא מיקרי העלאה למזבח עד שיעלה

ה(רש"יד"האלאבפנים,בעזרה.הקשההשפתאמת,אםכןמאימקשומאי

רוב ,ובפלגא ירד כולו .או דיש לומר דלא משכחת לה משום דאי אפשר

בינייהו,האודאיבפניםותוכןלאוחדאמילתא,ותוכןאיכאבינייהו,ואילא

לצמצם.

ידעו פירוש "בתוכן" הוי להו להקשות מאי בתוכן .ומשום הכי פירש,

כו(תוס'ד"העולת ,בתוה"ד,ואםכןאיןכאןאוירמזבח.הקשההחזוןאיש

ד"בתוכן" פירושו בתוך הכלי ,לאפוקי נגע מבחוץ או חקק בדופן הכלי

)סי"טסקכ"ט(,מהיכיתיתילתוס'דבהאיאמהאיןאוירמזבחלעניןאםעלו

מבחוץ,והקשומאיביןבתוכןלבפנים,ותירצו,דלמאןדאמר"בתוכן"גודש

לא ירדו ,הא תוס' לעיל )נד (.ד"ה ואי כתבו ,דמליקה הנעשית שם כשרה,

ובירוץאינובכלל,ולמאןדאמר"בפנים"גודשובירוץבכלל,דרקמחוץלכלי

וכיהיכידחשיבמקוםהקטרהלהכשירמליקה,הוינמיאוירקדושלהכשיר

לגמריאיןמתקדש.ומכחקושיתועלרש"יכתב,דקרובבעיניודטעותסופר

פסולים.

הוא ,ורש"י קאי אברייתא דלקמיה ,שאמרה "מתוכן" ו"בפנים" ,דהא כאן

כז(רש"י ד"ה היכי משכחת לה ,בתוה"ד ,בת הקטרה היא דהא פסולים

אמרוו"מבפנים"ורש"יכתב"בפנים"כמובברייתא.

שעלו לא ירדו וכו' .הקשה החזון איש )סי"ט סק"ל( ,אם כן בטלנו כל דין

ו(גמ' ,אין מלאין אלא שלמין .הכא פירוש מלאין שיהא בהן שיעור שלם

פיגול ,דלכאורה מחשבת הפיגול היינו מחשבת הקטרה חוץ לזמנו )ולא

וכו'וכדפירשרש"י.והמרומישדההביאדהטוריאבןחגיגה)כג:ד"העשאו(,

העלאה(,וכיוןשכשיעלהלמזבחכדילהקטירויחולעלהבשרדיןדעלהלא

ביאר דמאי דאיתא בגמ' )שם( "הצריך לכלי הכלי מצרפו שאין צריך לכלי

ירדוכשרהוא,ואמאיהויאמחשבתפסול.אמנם,אינימאדמחשבתהפיגול

אין כלי מצרפו" ,ואזיל אקרא דבמדבר )פ"ז יד( "כף אחת מלאה קטורת",

היינו מה שמחשב להעלותו על המזבח חוץ לזמנו ,מיושב דהא אסור

)דמהתם ילפינן דין צירוף כלי(  היינו קידוש כלי ,וכדאיתא הכא דמלאים

להעלותו .עוד כתב דלפי מה שכתב )בסעי' מ"ד( דאף דלא ירד מכל מקום

היינושלמיםבשיעור.והקשה,הריאותהקטורתדנשיאיםהיתהקטורתזרה

פסול,שפירמפגלאףבמחשבתהקטרה.

עלמזבחהחיצון,ושליחיד),עייןרש"ישם(ואםכןמהשייךגבה"שיעור".
ועוד ,דאפילו על מזבח הפנימי אין שיעור מדאורייתא ,ולדבריו מה שייך

דףפחע"א

לשון מלאה .וכתב שעל כרחין מוכח ד"מלאה" דקרא כמשמעו ולא לקדוש

א(מתני' ,כלי הלח מקדשין את הלח .פירש רש"י ד"ה כלי הלח ,קערות

כלישהריקטורתהמכתשתמקדשו .ו"הצריךלכלי"היינושאיאפשרלאחוז

ומזרקות .ובגמרא אמר שמואל מזרקות מקדשין אף את היבש .והקשה

אלאבכליכמוקמחוקטרתוכדומה,לאפוקיבשר.

בשיעוריהגרי"ד,אםכןאמאיאיקרי"כליהלח",האהויללחוליבשבשוה.

ז(גמ'איןמקדשיןאלאמלאין .פירשרש"יד"הואיןמקדשין,כלומרשיהא

וכתב דאולי נפקא מינה לגוונא דנתקלקל בהי גוונא מאבד שם כלי שלא

בהן שיעור שלם אם יבש הוא שיהיה שם עשרון שלם למנחה ואם מנחת

יטמא ,דבעינן שלא יעשה מעין מלאכתו הראשונה כשהן שלמים ,דבהך

נסכיםהיאשניתנהבכלייהאשםג'עשרוניםלפרושניעשרוניםלאילוכו'.

דניםבכליהלחלפילח,וביבשלפייבש.אמנםכתבדצריךעיון,דעדייןאינו

בחידושיהגרי"זביאר,דכוונתרש"י,שהואדיןבחפצאשאינוראוילהתקדש

דין דוקא בכלי שרת אלא שהוא הנפקא מינה נמי לענין כלי חול ,ומדוע

כשחסר כל השיעור הצריך ,וגרע מהא "דכלי הלח אינו מקדש את היבש",
דהתםהמנחהבתקידושהיאאלאשאינהראויהלאותוכלי,מהשאיןכן

נקראו לענין כלי שרת כלי לח או יבש .ועיין מה שהביא מהראב"ד בתורת

ז

מסכת זבחים דף פח
ב' אדר א' התשע"א

כשחסרשיעורגוףהמנחהאינוראוילקידוש.והקשהמהאדמבוארבמתני'

בלאו הכי מקרא דמשקה ישראל ,ומוכח דבכור דראוי לכהן חשיב משקה

דמנחות )פז(.דלאמודדלאבשלשהלפרולאבשלב'לאיל,אלאמודדאת

ישראל,ולהכיבכוראימעטמקראדשה,ותרומהדלאאימעטאכשרה.

העשרונים ,והריאף דהעשרון מלא מכל מקום שיעור חסר הוא.וכן בלחם

יג(גמ' ,ת"ר כלי קודש שניקבו וכו' .הגרע"א בגליון הש"ס ,ציין לתוס'

הפנים למאן דאמר מידת היבש נתקדשה ,מקדשים על ידי עשרון .וכתב

שבועות )יא (.ד"ה מכל מקום שכתבו בתירוץ קמא ,דמכתשת של משה

דלכאורה אפשר לומר דמהני משום שדעתו להוסיף ,אולם מלשון הרמב"ם

שהיתה מפטמת ביותר התירו לתקנה .ובמשנה למלך )פ"א מכלי המקדש

)פ"ג מפסולי המוקדשין הל"כ( שכתב דעתו למלאותן ,משמע דצריך דיהא

הי"ד(תירץ,דהאאמרובמתניתיןדאםכשנפגמועדיין עושיןכעיןמלאכתם

דעתולהוסיףבכליזהעצמו.וכתבדלשוןהרמב"ם)שם(,אבלהמידותאין

שעשו בשלמותם מתקנים ,ותניא בהאי מכתשת נטלה תיקונה והיתה

מקדשותחסרות,אלאאםדעתולמלאותןמקדשותלהפסל,אבללאליקרב,

מפטמת כמו שהיתה ,אם כן שרי לתקנה אי רוצים משום כבוד .ובעולת

ודייקמדבריושמפרשלהדלאכרש"י,אלאדהוא"דיןבמידות",דהיינוכיון

שלמה מהא דערכין )י (:שתקנו לצלצול דמשה ,וחזינן בסוכה )נא (.דלמאן

שבמידותהקידושהואעלידיהמדידה),כמושכתברש"יבד"האלאמידות(

דאמר עיקר שירה בכלי ,הצלצול כלי שרת הוא .ותירץ כמשנה למלך,

והם לא נמשחו אלא למדידה ,לכן אין מקדשין אלא על ידי "מדידה",

דבעינן למימר דגם בדידיה אי נטלו תקונו היה קולו נעים .או דיש לומר,

וכשחסר השיעור למידת הכלי לא הוויא "מדידה" ,ומיקרי אינו ראוי לכלי

דפדאוהוותקנוהווהקדישוהושנית.

זה ,כיון דהשייכות לאותו כלי על ידי מדידה ,ואם כן הוי כמו לח שמקדש

יד(רש"יד"הנפגמו,פגימהגדולה.כתבהמהר"יקורקוס)פ"אמכליהמקדש

אתהיבש.ועייןמהשהאריך.

הי"ד( ,דעל כרחך בגדולה מיירי ,חדא ,דמסברא אין נראה דבשביל פגימה

ח(רש"י ד"ה בירוצי ,בסוה"ד ,ופלוגתא היא בפרק שני מדות .הקשה הקרן

כחגירת הצפורן יגנזו ,דאין שייך בזה גנאי ועניות ,דכן דרכה ואין התיקון

אורה ,דלא מצינו שם דאיפלגו בהא ,אלא לכולי עלמא בירוצין בלח קודש

ניכר .ועוד ,דמאבא שאול דאמר סכין מטרפת היתה במקדש נמנו עליה

וביבש חול ,ואיפלגו בטעמא .עוד הקשה ,איך אמר שמואל דאין מקדשין

כהניםוגנזוה,ופירשרש"יד"הסכין,שהיובהפגימותדקותורגילהלהפסיד

אלאמתוכןומיעטבירוצין,האבלחאמרוהתםדבירוציהםקדושים.ועוד,

קדשים ולהכי גנזוה ,מוכח ,דקודם שראו שהיתה מטרפת אף שנפגמה לא

דלמסקנא נתבאר אמאי אמרי לה לא אמרו מתוכן כשמואל ,אבל אכתי

גנזוהמיד.

קשיא אשמואל ,אמאי לא אמר בפנים כמתניתין .ועל כן כתב ,דנראה
דשמואלואמרילהלאפליגיכלל,אלאמרדקאמראיןמקדשיןאלאמתוכן,

דףפחע"ב

מיירי במידת היבש דבירוציהן חול ,ומר דאמר אין מקדשין אלא בפנים

טו(גמ',איןמכבסיןאותןכלעיקר.כתבהליקוטיהלכות,דהיינולכתחילה,

ובירוצין גם כן בכלל ,מיירי בכלי הלח .וכך אמרה הגמ' ,מאי בינייהו ,כיון

משום"דאיןעניותוכו'",אבלבודאיבדיעבדאףאינתלכלכומאדוכיבסום

דמתוכןובפניםחדמילתאהוא,אמאינקטלהשמואלבהאילישנא,ואמרי

דהוצרכולנתרואהל,כשרים.

להבהאילישנא,ומשני,דאיכאבינייהובירוצין,ומרמייריבכליהיבשומר

טז(תוס' ד"ה מכפרים ,כגון עריות ועבודת כוכבים שמכפרים עליהם

מייריבכליהלח,ומתניתאתנאלתרווייהו,כלחדכדיניה.ועייןבדבריועוד.

מכנסייםואפוד.הקשההצאןקדשים,האבמעשהשמעוןבןשטחהקשתה

ט(תוס' ד"ה מן המדומע ,בתוה"ד,ורבינו חיים פירש מעורב בערלה וכלאי

הגמ',האלאוברנחשהוא,דנחששייךלמחויבשרפה,וההוארוצחמחויב

הכרם .הטורי אבן בחגיגה )כד (:הקשה על תוס' ,דלאאשכחן לשון מדומע

בסייף הווי שמתקיים בו דין ד' מיתות בנמסר למלכות או ליסטים באים

אלא בתערובת תרומה בחולין .והמצפה איתן )הכא( ,כתב דאינו מוכרח,

עליו,ומשני,ההואחטאאחריניהויביה,ואמרמרמישנתחייבשנימיתות

דהא איתא בעירובין )לו (.מדומע נדמעו ופיחרשו שם התוס' והריטב"א

בית דין נידון בחמורה .כלומר דהוה נמי מחויב שרפה משום חטא אחר

דהיינו בתערובת טבל או תרומה טמאה ,וחזינן דלשון מדומע שייך שפיר

ולהכי הכישו נחש .והרי בסנהדרין )עה (.איתא דשריפה באה על עריות,

בדבר האסוראףלכהנים,והכינמיישלבארמדומעדהכא,ושפירלאהוי

והדראקושיתתוס'אמאיהכישונחשאעריותהאמכנסייםמכפרי.ותירץ,

ממשקהישראל.

דכיון דנתחייב מיתה משום הרציחה נתגלגל עליו הכל ,תדע ,דהא כבר

י(בא"ד,אבלערלהוכלאיהכרםלאאיצטריךלמיתני.הקשההקרןאורה,

נתחייבבחטאאחריתאקודםשנתחייבבשפיכותדמיםולאהכישונחשעד

אמאי הוצרכו תוס' לזה הא תני דאין צריך לומר לה .וכתב ,דנראה דלא

שעבר על שפיכות דמים ,והיינו משום דעד עתה המכנסיים היו מכפרים

גרסי להאי ואין צריך לומר .אבל בטהרת הקודש פירש ,דכיונו לפרש

עליו,ורקלאחרשעברעלשפיכתדמיםנתגלגלעליוהחטאדגילויעריות.

הברייתא,דכשהםבעיןפשיטא,וכשמדומעחידושהוא.

יז(בא"ד דכתונת המכפרת על שפיכות דמים אין מכפרת על ההורג אלא

יא(בא"ד ,ופירוש הקונטרס צ"ע איך יתישב ממשקה ישראל כיון דשרי

אישראל .והפנים מאירות הוכיח כן ,מהא דאמרינן "והאלוקים אנה לידו",

לכהנים.הקשההטהרתהקודש ,דהאלהדיאשנינובתוספתאבמעילה )פ"א

במההכתובמדבר,אחדהרגבמזידבלאעדיםואחדהרגשוגג,הקדושברוך

מי"ד( דאף תרומה אין קדושה ,ומוכח ,דאף בראוי לכהנים אין זה ממשקה

הואמזמנןלפונדקאחת,זהנהרגוזהגולה,וקשה,והאכתונתמכפרת,אלא

ישראל .וכתב ,דצריך לומר ,דהתוס' לא גרסי לה .ובקרן אורה תירץ ,דגרס

דלאמכפרתעלההורגאלאאישראל.ולפיזהאתישפירמהשאמרוביומא

בתרומה ,ואינה קושיא ,דהא דאין מביא תרומה אינו משום משקה ישראל

)עב (:אלמלא בגדי כהונה לא נשתיירו מישראל שריד ופליט ,ופירש רש"י

אלאמשוםדלאחזיליה.

)שם( ד"ה אלמלא בגדי כהונה ,דעל ידם מקריבים קרבנות .וקשה ,דהוה

יב(בא"ד ,שם .ובמצפה איתן הוכיח כדברי תוס' דתרומה לא נתמעט

לגמ' למימר אלמלא קרבנות ,אלא נראה דבגדים מכפרים כפירוש תוס'

ממשקהישראל,מהאדבפסחים )מז(:ילפינןמקראדיחזקאל)מה,טו(",שה

דהכא.

אחת מן המאתיים ממשקה ישראל" ,ודרשו "שה" למעט בכור דפסול

יח(בסוה"ד ,ביןציבורלכלישראל.כתבבעולתשלמה,דלאידעמהחילוק

לתמיד,ו"ממשקהישראל"למעטדברשאיןראוילישראל,ואינימאדראוי

איכא בין ציבור לכל ישראל .ואין לומר דציבור היינו בני אותה עיר ,דאם
הם מתכפרים בכתונת אמאי לא יתכפרו בה גם שאר ישראל ,הא עדיפי

לכהן לא חשיב משקה ישראל ,אמאי בעינן קרא דשה ,הא בכור נתמעט

ח

מסכת זבחים דף פח – דף פט
ב' אדר א' – ג אדר א' התשע"א
מבניהעיר.

איירי ,ואם כן אף דלקדימות דשל בוקר לא בעינן להאי קרא ,מכל מקום

יט(גמ',ציץמכפרעלעזותפנים.הקשההמראהכהן,דבמנחות)כה(.כתבו

להכיכתביה.ותירץ,דאיןהכינמידקראדהעולהנצרךלסיפיהואינומיותר,

התוס'ד"הואימא דדרשינן",ונשאאהרןאתעווןהקדשים"ולאעווןחולין.

וקושיתתוס'עלהגמ'שםדאמרומניןשלאיהאדברקודםלתמידשלשחר,

]ואולי יש לומר ,דהתם הקשו התוס' ,דנימא שהציץ יכפר על עוון טריפה

דמשמע דלא ידעינן ליה ממקום אחר דהא מדרשה דהכא נפקא דמלבד

שהותר במליקה ,ותירצו ,דעוון טריפה אינו מדין קדשים ,דהא הווי נמי

עולתהבוקר.

בחולין .אבל הכא איירינן בעוון "עזות פנים" שמקורו ב"גסות הרוח",

ד(בא"ד ,שם .המקדש דוד )סימן ט סק"א( תירץ ,דאי מהכא הוי אמינא

שאמרה הגמ' בסוטה )ה" (.כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקדוש ברוך

דאפשר לעשותם בבת אחת ,ומקרא דהעולה ראשונה ילפינן דתקדום

הוא אין אני והוא יכולין לדור בעולם" דהיינו שמסלק השכינה ,ויש לומר

העולה.

דהאדמסלקהשכינההיינועווןקדשים[

ה(בא"ד ,וכי תימא דההוא לנדרים ונדבות והאי למוספין .והמשנה למלך

כ(גמ',במזידולאאתרוביה .הקשההעולתשלמה,מהאדאיתאבסנהדרין

)פ"אמתמידיןומוספיןה"ג(בתחילתדבריופירשדכיוןשהוארקדרךדחיה,

)פב(כונסיםאותולכיפה.ואםכןלאיכפרעלהציבורכמושארברקטלא

לא פירשו הכא התוס' דבריהם,ופירשו לפי תוס' פסחים )נח (:ד"ה העולה,

דלאהרגוהו,דאיןמתכפרים.ותירץ,דהאידכונסיןאותולכיפה,אינומעיקר

דאימקראד"העולה"הוהאמינאדדוקאלנדריםונדבותיקדםהתמיד,כיון

הדין,אלאשלאיתרבורוצחין,כמושכתב הרמב"ם)פ"דמרוצחה"ח(.ועוד

דקרבנות יחיד הם ,אבל מוספין דשל ציבור ,אימא דלא בעינן להקדים

תירץ ,דהכא אין עדים להתרותו אלא דידעינן מאומד הדעת ,ובהאי גוונא

התמיד ,להכי הוצרכנו לקרא דהכא .ובסוף דבריו פירש להיפך ,דאי מקרא

איןכונסיןלכיפה.

ד"העולה"הוה אמינאדקאידוקאאמוספיןדאינםתדיריםכנדריםונדבות,

כא(גמ',ולשוןהרעוכו'האבצנעאהאבפרהסיא .הקשההשפתאמת,הא

ולהכי תמיד קודם להו ,אבל נדרים ונדבות דתדירי ממוספים ,אימא אין

ברש"יד"הויכפרפירש,דהיהכשהתלוננוואמרו"אתםהמיתם",ואםכןלא

תמיד קודם להם ,להכי איצטריך קרא דהכא .אבל הטהרת הקודש כתב,

היה בצנעא .ותירץ ,דאפשר שלא פרשו התלונה בהדיא ,רק שהיה נשמע

דתוס' הכא נמי פירשו כוונתם במה שכתבו "דמוספין קבוע להם זמן",

מדבריהם שכוונתם לומר "אתם המיתם" ,והוא פירוש הכתוב "וילונו וגו'

דהיינו,דקבועלוזמןהואסיבהלהקדיםועדיפאמטעמאדתדירכמושאמרו

לאמר אתם המיתם" ,דהיינו שרצו לומר אתם המיתם ,אבל לא אמרו כן

בסוכה)נו(.דחובתהיוםעדיףמתדיר.

להדיא.

ו(בא"ד ,וי"ל וכו' להקדמתהקטרה דבהקטרהאמרו וקרא דהכא להקדמת
שחיטה.החזוןאיש )סל"גסק"ז(הביאתוס'מנחות )מט(:ד"התלמודלומר,
דפליג אתוס' דידן וסבר דשחיטה לאו עבודה היא ולא הוי בכלל עשיה,

פרקכלהתדיר

ואינה בדין קדימה .והקשה עליו ,דהא בכל המצוות אמרינן להאי כללא


דףפטע"א

דתדיר קודם ,בשבת )כג (:קידוש היום עדיף דתדיר ,ובברכות )נא (:אמרו

א(מתני',כלהתדירמחבירוקודםאתחבירו.כתב הקובץשיעורים )פסחים

ברכתהייןתדירה,ומיגרעהמצוותשחיטהמשארמצוות.ומשוםהכיכתב,

אות רה( ,דבעשה שניהם בבת אחת עובר בעשה ,דמצווה להקדים התדיר

דמסתבר דאף בשחיטה תלי בתדיר .וכן הוכיח מדלקמן )צא ,(.דנסתפקו

והרי לא הקדים .והוכיח כן מתוס' תמורה )ד (.ד"ה ואתמר ,שכתבו גבי

בקדם ושחט שאין תדיר ,ומשמע דלכתחילה שחיטת התדיר קודם ,והביא,

האיסור להקדים תרומה לביכורים ,דבמפריש שניהם בבת אחת ליכא לאו

דברמב"ם)פ"טמתמידיןומוספיןה"ג(כתב,דאםקדםושחטאתשאיןתדיר,

דבלתאחרדלאאיחרהביכורים,אבלעשהדמצווהלהקדיםהביכוריםלא

זורקאתדמו,וחזינןלהדיאדבשחיטהאיכאדיןקדימהדתדיר.

קייםובטלודלאהקדים,והכינמיבדידןבטלעשהדהקדמה.

ז(מתני' ,כל המקודש מחבירו וכו' .כתב הקרן אורה ,דאין דין קדימת

ב(מתני',תמידיןקודמיןלמוספין .כתבהשפתאמת ,דלכאורההיינודווקא

המקודשכדיןקדימתתדיר,דבתדירמחויבלהקדימובכלגווני,ואףאיאין

בתמידשלשחרדזמנוקדיםלמוסף,אבלתמידשלביןהערבייםכיוןדזמן

לו התדיר כגון דהביאו לו מוסף ואין לו תמיד ,ימתין עד שיביאו התמיד

מוסףקודםליהאיןלדחותמצוההמוטלתלפנינו,ואיאיןכבשיםמרובים,

דתדיר ,אבל במקודש קדימתו אינה אלא כשבאו בבת אחת ,אבל אי הגיע

יעשורקמוספיןולאתמידשלביןהערביים.והביא,דבמנחות )מט(.אבעיא

קודם האינו מקודש ,יקריבו ,וכן הוא בתוספתא )ה"ה( וברמב"ם )פ"ט

להו ,מוספין דיומא ותמיד דלמחר הי קדים תדיר או מקודש ,ותמה ,אמאי

מתמידין ומוספין ה"ב( ,והיינו דווקא בקרבנות שאין דינם לבוא יחד ,אבל

נסתפקורקמטעםמקודש,ולאמטעםדעיקרחובתזמןשלפנינוהואבמוסף.

המחויבלהביאעולהוחטאתוישלורקעולהלאיקריבנה,אלאממתיןעד

ועוד,אמאילאהסתפקובתמידדבין הערביים.ותירץבדוחק,דבתמיד,כיון

שתבואהחטאת,דמוטלעליולהקדיםהמקודש.

דכתיב "תמיד" היינו דאיכא כבר היום החיוב לקרבן של מחר ,ומשום הכי

ח(מתני',שם.כתבהנתיבותהקודש,דלהאלאבעינןקראדסבראהיא,אבל

לא אמרינן דהשתא מוטל עלינו רק חובת המוסף ,דאף תמיד של אחר כך

תדירדליתביהסברא,בעינןלילףמקראדתקדום.

מוטלעלינוהשתא,וסבראזושייכאדוקאבתמיד,ולפיסבראזומוסףראש

ט(מתני' ,דם חטאת קודם לדם עולה מפני שהוא מרצה .הקשה המצפה

חודש שחל בערב שבת קודם למוסף של שבת אף דמוסף שבת תדיר ,כיון

איתן ,אמאי לא נאמר נמי בהא הטעם דלקמן באשם" ,דניתן דמה על ד'

דהשתא מוטל עלינו חובת מוסף דראש חודש ולא מוסף של שבת .ונשאר

קרנות" .ותירץ ,דהוא טעם גרוע ,ולא מהני כנגד עולה דכליל ,אלא דוקא

בצריךעיוןגדול.

כנגדאשם.ועוד,דבאשםסגיבהאיטעמא,משוםדחטאתעדיפאנמימשום

ג(תוס'ד"הכלהתדיר,שנאמרמלבד ,תימהדבפרקתמידנשחטוכו'למה

דישנה בציבור מהשאין כן באשם ,אבל בעולה דישנה נמי בציבור לא סגי

לי תיפוק ליה מהכא וכו' .הקשה הטהרת הקודש ,הא ילפינן התם מסיפיה

בהאיטעמא.

דקרא "והקטיר עליה חלבי השלמים עליה השלם כל הקרבנות" ,דאין דבר

י(מתני' ,שם .בגמ' לעיל )ז (:אמר רבי שמעון בטעמא דחטאת קודמת
לעולה ,משום ד"ריצה פרקליט נכנס דורון אחריו" .וכתב המלאכת יו"ט,

מאוחר מתמיד של בין הערביים ,ורק מ"ההי" ד"העולה" ידעינן דבתמיד

ט

מסכת זבחים דף פט – דף צ
ג' אדר א' – ד אדר א' התשע"א
דהוצרכולהאיטעמאמשוםחטאתהעוףדאינהמוקטרת,ולאסגילהבטעם

חדגופיה,ולאתלוחדבחבריה,ואףאימכפרעדיףשמאמכחכלילעדיף,

דמקודש,ומהאיטעמאבעיאקראדקדמה,כמושכתבותוס'לקמן)צ(.ד"ה

וכןישלומרלהיפך.וכןכתבהצאןקדשים.ובחקנתןפירש,ד"באםתימצי

מנא הני מילי ,ורבי שמעון היא דדריש טעמא דקרא ,והאי דלא סגי

לומר"בעילה,אינימאד"מכפרעדיף"ודםחטאתעדיףמאיבריעולה,יש

למתניתיןדילןבהאיטעמא,משוםחטאתועולהדתריגברי,דלאשייךבה

להסתפקבדםעולהואימוריחטאתדשמא"דםעולהעדיףדאיתבהתרתי,

טעםדרבישמעון.

כח"כליל"וגם"מכפר"קצתעלעשה,מהשאיןכןאימוריחטאת.

יא(מתני',הבכורקודםלמעשר.השפתאמת נסתפקאםפסחקודםלמעשר

יט(תוס'ד"הדםעולהודםאשם.דםאשםואיבריעולהדםאשםקודםוכו'.

ובכור ,משום דאית ביה כרת ומרובה במצוות ,לאוכלו על מצות ומרורים,

בברכת הזבח גרס ,דבהא הוי ספק כבגמ' לעיל דם חטאת ואיברי עולה.

ועד חצות ,וצלי ,ולמנויו .או דלמא בכור ומעשר קודמים ,בכור דקדוש

ובקרן אורה פירש ,דכוונת תוס' דלצד דבדם אשם ודם עולה ,דם אשם

מרחם ,ומעשר דמקדש לפניו ולאחריו ,ואף דזמן דפסח אחר התמיד ואחר

קודם,הואהדיןלעניןאיבריעולה.

התמידאיןקריבים,בכורומעשרושארקרבנות,מכלמקוםשייךהאיספיקא

כ(גמ' ,אדרבה אשם קודם וכו' אפילו הכי ריבוי דמזבח עדיף .התוס' יו"ט

בנשארואימורימעשרובכוראחרשחיטתהפסח.

פירש ,דלא סגי בטעם דמרצה כנגד יש קצבה לאשם ,ומשום הכי הוצרכו

יב(רש"י ד"ה דם חטאת ,אם שניהם שחוטין .פירש השפת אמת ,דבגוונא

לטעם דד' קרנות .והקשה בחידושי הגרע"א ,מהא דכתבו התוס' ד"ה דם

דהעולה נשחטה ,והחטאת לא ,יקדים של עולה ,אבל בשניהם חיים ,ודאי

חטאת ,דטעם דד' קרנות לא מהני להקדים לעולה ,וטעם דמרצה עדיף

יקדים שחיטת חטאת ,כדי שיוקדם דמה .ובתוס' יו"ט פירש ,דאי שניהם

מטעם דד' קרנות ,ואיך כתב התוס' יו"ט הכא דטעם דמרצה קיל מטעם ד'

חיים ,ישחוט החטאת ויגמורלהקריבה ,ואחר כך יעשה העולה .וכן כתב

קרנות .ותירץ ,דודאי טעם מרצה עדיף ודוקא הכא כיון דאף אשם מרצה,

הכסף משנה )פ"ט מתמידין ומוספין ה"ו( בשם מהרי"ק .ועיין באות טז מה

עדיףטעםד'קרנות.

שכתבהקרןאורה.

כא(גמ' ,עד כאן לא פליגי אלא בבשר וכו' .הרמב"ם )פ"א מפסולי

יג(רש"י ד"ה ועל היסוד ,ובאשם לא מצינו שנאמרו .פירש הרש"ש ,דודאי

המוקדשיןהל"ג(כתב,דאימוריןשיצאווהחזירםכשריםלהקטיר.והראב"ד

אף אשם טעון שפיכת שיריים ליסוד כמו שכתב רש"י לעיל )נא (.ד"ה אל

פליג ,וסבר דאין מקטירם .והשפת אמת הוכיח מגמ' דידן כהרמב"ם

יסוד,מכלמקוםקיל,דלאנאמרבובפירוש.

דמקטירים ,דאי אין מקטירם ,מאי קשיא לגמ' על כרחך לא פליגי אלא

יד(רש"י ד"ה מפני שהוא ,ועופות במליקה וזבחים חשיבי .הקשה השפת

בבשר,האבבשרכשרומותרלאכול,ובאימוריםאסורלהקטיר,אלאודאי

אמת ,דאדרבה שחיטת הזבח כשרה בזר ומליקה דעוף בעיא כהן ,וכתב,

דאפילולהקטירשרי.

דמסתבריותר,משוםדבזבחבעלמוםפסול,ועוףאיןנפסלבמום.

כב(תוס' ד"ה לימא ,תימא דלא מייתי הש"ס וכו' .תוס' לעיל )כו (.ד"ה
דלמאתירצו,דשמאאףדפסול,מכלמקוםחיילעליהפיגולנותרוטמא.

דףפטע"ב

כג(בא"ד ,שם .הקשה השפת אמת ,דיותר קשה למסקנא דאמורים כשרים

טו(גמ' ,ואמאי מתנה קמייתא דמכפרה תקדום והנך לא .כתב הנתיבות

איךנבארהברייתאדהתם.והביא,דהרמב"ם)פ"אמפסוליהמוקדשיםהי"ג(

הקודש ,דמוכח מהכא ,דאף היכא שיכול לקיים דין ד' מתנות ,כיון דנתן

כתב ,דפרכסה ויצאה כשרה ודלא כברייתא .וביאר ,דטעמו ,משום

הראשונה תו לא מקיים מצוה ביתר המתנות .והקשה ,דלכאורה בהא

דמהברייתא הוכיח דלא כרב פפא דהכא ,ופליגי בין בהחזיר ובין בשלא

דילפינןלעיל )לח(:דנפיקבמתנהאחתהיינובדיעבד,היכאדלאנתן,אבל

החזיר ,ותלו זה בזה ,דאי זריקה מהני ליוצא כרבי עקיבא ,ודאי דלא נפסל

היכאשישבידולקייםגםשארהמתנות,הוומהמצווה.ונשארבצריךעיון.

ביציאה ,וברייתא דלעיל דלא כרבי עקיבא ,והרמב"ם פסק כרבי עקיבא.

טז(גמ',אבעיאלהודםחטאתואיבריעולה .כתב הקרןאורה,דלכאורהיש

וברדב"ז )פ"ט מתמידין ומוספין ה"ה( פירש הספק ,משום דשמא דם אשם

להוכיח ממתניתין דאיירא בסדר הקרבנות ,ואמרה ,דאם הביאו חטאת

פחותמחטאתכיוןדאיןמכפראכרת,והמהר"יקורקוס)שם(פירש,דפחות

ועולה יקדים דם החטאת לדם עולה ,ואחר כך איברי עולה דקדמו לאיברי

מדם חטאת כיון שאין נותן על ד' קרנות .ועיין רש"י ד"ה לאימורי חטאת,

חטאת ,ומדלא פשטו כן ,הוכיח דמילי מילי קתני ,ורק אמרו דדם עולה

שכתבדחטאתחמורהמאשםכדקתנימתניתין,ופרשההטעםמשוםדנתנת

וחטאת דחטאת קודמת ,ובגוונא אחריתא באיברי עולה וחטאת ,דעולה

על ד' קרנות ,מה שאין כן באשם ,וכן כתבו בתוס' ד"ה דם עולה ,דמהאי

קדמו,ולאבגוונאדהביאוחטאתועולה.

טעמאלאהויכדםחטאת.

יז(גמ',אלאמהאליכאלמשמעמינה.כתב הרמב"ם )פ"טמתמידיןומוספין

כד(תוס' ד"ה והא דקמיפלגי ,הוה מצי וכו' להודיעך כח דהיתרא .כתב

ה"ה(,דיעשההכהןמהשירצה.ופירשהכסףמשנה,משוםדהיאבעיאדלא

הצאן קדשים ,דאף דעל ידי ההיתר אתי איסור דמעילה ופיגול נותר וטמא

איפשטא .ובשפת אמת פליג ,ופירש ,דכיון דסותר רישא לסיפא ,מוכח

ואסירלהדיוט,מכלמקוםחשיבהיתרלגבימזבח.

דשקולים הם ואיזה שירצה יקדים ,ושני הדיוקים נכונים ואין זה תיקו,

כה(בא"ד ,שם.העולתשלמה פירש,דתוס'לאהקשודיאמרוכחדהתירא,
משוםדהכאהואהלכתאלמשיחא,ומההועילואיינקטוכוחהתירא.

ומשוםהכיפסקהרמב"םדיעשהמהשירצה.
יח(גמ' ,אבעיא להו דם עולה ואימורי חטאת וכו' .כתב הקרן אורה ,דהאי
בעיאתליאבבעיאהקודמת,דאיאמרינןהתםד"כלילעדיף",הכאנמימכח

דףצע"א

"כליל עדיף" ,ואי "מכפר עדיף" הכא נמי מכח מכפר עדיף .ולפי זה אף

א(גמ' ,ומר סבר לא מיפסלי ביוצא .עיין בשיטה מקובצת )אות א'( ,מה

לרמב"ם )הובאבאותהקודמת( שפסקדיעשהמהשירצהבתריהנךבעיות,

שהקשה ותירץ .ופירש החזון איש )סימן ו סק"ב( ,דבקדשי גבוה דכבר

איבאולפניודםחטאתואימוריעולהוהקדיםדםחטאתד"מכפר",אחרכך

מתחילה היו לגבוה מהני אף ביוצא ,מה שאין כן באימורי קדשים קלים

כשיבואולפניואימוריחטאתודםעולה,יקדיםאימוריחטאת,מכח"מכפר"

דזריקתןהיאהמבררתאתהאימוריםלחלקגבוה,לאמהניביוצא.והקשה,
דבמעילה )ו (:אמרו להיפך דבאימורי קדשים קלים מהני טפי זריקה ,ליוצא

דלאליהויתרתידסתרי.אבלבפניםמאירותהוכיח,מדנסתפקובהניתריכל

י
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מבקדשיקדשים.

דודאי הוא הדין בשאר רגלים וראש חודש דלא כתיב בהו "כמשפטם",

ב(גמ',אפילוהכימינידמיםעדיפי.בתוס'במנחות)מט(.ד"התלמודכתבו,

ולישנאדגמ'פריםדחג לאודוקא,דהאבראשהשנהנמיכתיב"כמשפטם",

דאינה סברא ,אלא מהא דעולת תמיד קדמה למנחת חביתין אף דשוים

וביוםראשוןדחגלאכתיב"כמשפטם",הלכךצריךלומרדילפינןבמהמצינו

בתדירותם ,מוכח דמיני דמים עדיף .והקשה הטהרת הקודש ,דלמא דוקא

מחגלשאררגליםוראשחודש.וכןכתבכברהגרע"א)עלהמשניותאותעז(,

התם דתרוייהו איתנהו בציבור ,אבל מאן יימר דמהני יותר מטעם דישנו

דהואהדיןבשאררגלים.וכתב הרש"ש,דאוליסברדאפשרלמדרשהמקרא

בציבור.

ד"במועדיכם"הוקשוכלהמועדים.והקשה,איבהאיקראהוקשוכלקרבנות

ג(גמ' ,אבעיא להו מנחת סוטה וכו' .כתב השפת אמת ,דמסתבר ,דבגוונא

המועדים ,אמאי לא נילף כל המועדים מחג דיליף מקרא ד"כמשפט"

דמנחתישראלושלכהן,דכהןקדמה,דכלילאףדאיןבהקמיצה,אךנסתפק

דקרבנותיו מעכבים זה את זה ,במנחות )מד ,(.אלא מוכח דלא ילפי מחג.

במנחת חוטא דישראל ,ומנחת נדבה דהכהן ,איזו קודמת ,וכתב ,דשמא

ולהכיכתב,דהיינודווקאבחג ולאבשארמועדים,והביא,דכןכתבהתוס'

דמנחת חוטא דישראל קדמה" ,דמכפר עדיף" ,ואף דאברי עולה קדמו לשל

יו"ט מנחות )פ"ד מ"ה ד"ה ולא המוספין( .וסיים דאולי יש לומר דאיכא

חטאת משום "כליל",היינו משום דאיןהקטרת איברי חטאת מכפרת,אבל

למילףלהמיחזקאל)מ"הכג,ופמ"וד(וכדפירשרש"ישםנמיבשאררגלים.

הכא דהקטרת הקומץ מכפרת בשל חוטא ,שמא עדיף משל כהן דכליל,

יא(גמ',איבעיאלהוחטאתהעוףוכו'.הקרןאורה נסתפקבחטאתיחידופר

וצריךעיון.

ושעירדעבודהזרהמאןנקדים,דלהקדיםחטאתיחידאיאפשרדהאאיכא

ד(גמ' ,שם .הקרן אורה הביא ,דהרמב"ם )פ"ט מתמידין ומוספין ה"י( כתב,

שעירחטאתדציבור,ולהקדיםפרדעולהאיאפשרדהאחטאתיחידקדמה,

דמנחתחיטיםקודמתלשלשעורים,ומאידךכתבדמנחתסוטהומנחתנדבה

ולהקדיםשעירעבודהזרהאיאפשרדהאפרקודם,וכתב,דמדלאנסתפקו

איזהשירצהיקדים,ואףדמנחתנדבהדחיטיםומנחתסוטהשעורים.ורצה

בהא הכא ,מוכח דנדבת ציבור קודמת אף לחטאת דיחיד .ומהירושלמי

לומר ,דהא דכתב מנחת חיטים קודמת למנחת שעורים היינו מנחת חוטא

הוריות )פ"ג ה"ד( הביא ,דנסתפקו בהא ,ופשטו דשעיר עבודה זרה הוי

דקדמהלשלסוטה,והקשהדאםכןאמאילאפירשכןלהדיא.

כמחוסרזמן,וחטאתיחידקודמתלפרעולהדציבור.

ה(גמ',זוקודמתלזושזובאהמןהחיטיןוכו'.פירשהנתיבותהקודש,דהוא

יב(גמ',עיילאבהעולתבהמהבחטאתהעוףואגבהתהממעשר.עייןפירוש

טעם להקדים כמו דחזינן דאשם שיש לו קצבה הוא טעם להקדים ,דהיינו

רש"יד"העיילא .והקרןאורהכתבדלולידמסתפימהראשונים,היהמפרש

דכשערכו גדול מיקרי קדוש טפי דהחמירו בו ,הכי נמי חיטים דיקרים הוא

לפי הירושלמי הוריות )פ"ג ה"ד( ,דהיינו דהעולה גרמה למעשר למיהוי

טעםלהקדימם.

מחוסרזמן,ומשוםהכיחטאתהעוףקדמה,ודלאכפירוש

ו(גמ',מאילאומנחתנדבהלמנחתסוטה.הקשההעולתשלמה,אמאילא

יג(תוס' ד"ה חטאת העוף ,וכעין בעיא זו איכא למיבעי אבדתו וכו' .והר"י

אוקי במנחת יחיד ומנחת העומר הבאה מן השעורים .ותירץ ,כדאמרינן

בתוס' קידושין )לב (.ד"ה רב יהודה פשט ,דאבדתו קודמת ,ולא אמרינן

בהוריות )יג (.דשעיר ע"ז ונשיא דעבודה זרה קדשים של ציבור ,הכא נמי

דאבדת אביו קודמת לשלו ,כיון שאין נהנה באבידה עצמה ,ומה שאמרו

מסתבראדאףדעומרמןהשעוריםכיוןדשלציבורהיאקדמהלשליחיד.

כיבוד אב קודם ,היינו להניח לאביו לעשות רצונו בממונו כיון שהוא גוף

ז(רש"י ד"ה חטאת העוף ,כגון יולדת וכו' .כתב החזון איש )סל"ג סקי"ד(,

הכיבוד.ובבאמציעא)לג(.נמיכתבובתוס'ד"האבדתו,דהיכאדאביונהנה

דמשמע מרש"י ,דדוקא יולדת דמדינא צריכה להביא שניהם יחד ,אמרו

מגוף הבהמה חייב לכבדו ,כגון שחוט לי בהמתך ,אבל אי אומר לו הניח

דחטאת קודמת ,אבל שני אנשים דאחד הביא עולת בהמה ואחד חטאת

בהמתך ליאבד ותביא לי לאכול שגם לאב קשה האבדה ,אלא שרוצה

העוף ,בהמה קודמת ,וכן משמע ממתניתין לעיל )פט (.דזבח קודם לעוף.

לאכול ,אבידתו קודמת .ובצאן קדשים כתב שהוא דוחק ,ופשט כן ,דהא

וכתבהקרןאורה,דתוס'פליגיארש"י.

אבידת חבירו דחשיבא מכבוד אב ,עיילא חשיבות באבידתו ,ומשו"ה

ח(תוס' ד"ה מנא הני מילי ,בתוה"ד ,משום דחטאת העוף מרצה .הקשה

אבידתוקודמת.

העולתשלמה,האבעולהויורדמצינושמביאעולהוחטאתותרוייהומרצו,

יד(מתני' ,לתת לתוכו תבלי חולין .המקדש דוד )סי"ד סק"ח( הביא קושית

ובמחוסריכפרההאאינהמכפרתואםכןמאיאולמאדחטאתמעולה.

התוס' מנחות )כא (:ד"ה חולין פשיטא ,על רש"י שפירש דאסור להכניס

ט(תוס'ד"החטאתבהמה ,וא"תהאתניליהרישאוכו'.הכסףמשנה )פ"ט

חולין לעזרה אף שאוכלם לצורך הקדשים ,ממתניתין דילן דנותנים תבלי

מתמידין ומוספין ה"ו( הביא ,דהמהר"י קורקוס יישב ,דרישא דמתניתין

חוליןבעזרה.ותירץלפימהשכתברבינוגרשוםמאורהגולה)מנחותמח,(.

בשניהםשחוטין,ובהאיקדיםדםחטאתלעולהואימוריעולהלשלחטאת,

דטעםאיסורחוליןבעזרההוא",מהאניבשלךאסורמשוםשחוטיחוץ,אף

והכא בסיפא איירינן קודם שחיטת שניהם ,דבהאי גוונא קדמה החטאת

שלך בשלי אסור ,ואמרו שם ,דהיינו דוקא במין הכשר למזבח ,דאיסור

לעולהבכלמעשיה,ומשוםהכילאאמרובסיפאדםהחטאת.והקשההצאן

שחוטי חוץ שייך ביה ,והכי נמי להכניס חולין לעזרה דאסור מהאי טעמא

קדשים ,חדא ,הא רישא ילפא מחטאת הלויים ,והתם נמי באינם שחוטין

"דמהאניבשלךוכו'"שייךרקבדברהכשרלמזבח,ולאתבליןחוליןשאין

איירי ,ומכל מקום קדמו איברי עולה .ועוד ,מסברא אין טעם בדין דסיפא,

כמותובמזבח.

דאחר שגמר מתנות החטאת יתחיל עבודה אחרת דהקטרת איברים ,ולא

טו(תוס'ד"החוץ ,וא"תאדרבהחטאתעדיףדאכשוריומכפר.הקשההצאן

יתחיל בעולה .והא דלא אמרו דם חטאת העוף ,משום דבעוף ליכא אלא

קדשים,דהאחטאתמצורעאינהמכפרת ,ולעיל)ט(:אמרוהניעולותנינהו.

דמה,דכולהנאכלת,ואיןצריךלפרשדבדמהאיירי.

ותירץ ,דהיינו דאין מכפרת כשאר חטאות ,אבל ודאי מכפרת יותר מאשם
מצורעכדכתיבביה"וכיפר".ובעולתשלמההוסיףלהקשות,האלעיל)פט(.

דףצע"ב

איתא דקדמה לאשם מפני שדמה ניתן לד' קרנות ולא משום דמכפרא,

י(גמ',פריםדחגנמיכמשפטםכתיבבהו .וכןסתםהרמב"ם )פ"טמתמידין

דאשםנמימכפרבלאתעשהדמעילה,והכאנמיהוילתוס'להקשותמשום
דניתן דמה על ד' קרנות .ותירץ,דודאי חטאת דעלמאקדמהלאשם משום

ומוספים ה"ז( דבקרבנות החג עולות קודמות לחטאת .וכתב השפת אמת,

יא
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דמכפרהעלחייביכריתותמהשאיןכןבאשם,והאדבמתניתיןדלעיל)פט(.

ותדיר קודם .ופירש התוס' יו"ט ,דטעמו משום דתדיר ילפינן מייתור דקרא

אמרומשוםד'קרנות,היינומשוםדאייריבחטאתהלוייםדליכאכפרהבהו

"מעולתהתמיד",מהשאיןכןבמקודשדליתלןקראיתירא,ואףדילפינןלה

רקשםחטאתמכפר,ובהאודאיאשםמעילותדמכפרבמעילהאלאו,עדיף,

)בעמודא'(מ"זהבנהאבלכלחטאות",לאכתיבדהיינומטעמאדמקודש.

ולהכי הוצרכו לטעם ד' קרנות ,והכא דבמצורע אשם וחטאת לא מכפרי,

ואכתי הקשה ,דאי בסוגיין לא פשטי לה ,מנלן למיפשטיה מעצמנו לקבוע

ודאי מהני טעמא דמכפרא בעלמא אחייבי כריתות ,מאשם דעלמא דאינו

הלכה.וכןכתבהט"ז )או"חתרפ"אסק"א(דתדירכללהואבתורהואיןלנו

מכפראחייביכריתות.

דבר ברור להוציא מן הכלל ,ושום הכי פסק להקדים הבדלה לנר חנוכה.

טז(בא"ד ,א"נ האי כל חטאות דקתני וכו' .פירשו הצאן קדשים והברכת

והקשהעליו השאגתאריה )סכ"חד"הודע(,דמקודשנמיכללהואבתורה,

הזבח ,דבמצורע יכול להקדים חטאת לאשם כיון דמכשיר ומכפר .והקשה

וילפינןלהבהוריות)יב.(:

החק נתן ,הא איתא במנחות )ה ,(.וכן פסק הרמב"ם )פ"ה ממחוסרי כפרה

יט(תוס' ד"ה תדיר ומקודש ,בתוה"ד ,וקשה דבריש פירקין פרשינן דמלבד

ה"ג(דאיהקדיםחטאתמצורעלאשמותצאלביתהשריפה.ותירץ,דכוונת

עולת הבוקר בעבודת הדם איירי .ביאר בצאן קדשים ,דכיון ד"מלבד עולת

התוס' דטעמא דמתניתין דאשם מכשיר נצרך רק לחטאות דעלמא ,אבל

הבקר" קאי על שעיר החטאת דמוספי פסח דכתיב לעיל מיניה ,משמע

בשל מצורע אין צריך להאי טעמא דגזירת הכתוב היא "תהיה בהוויתה".

דתמיד קודם לחטאת מוספי  פסח ,ושמע מיניה דדם תמיד קודם לדם

והקרן אורה והרש"ש פירשו ,דקאי אמתניתין דלעיל )פט (.דאמרו חטאות

חטאת ,ולא שייך למיבעי .מיהו הקשה בהגהות הרא"מ הורוויץ ,אמאי

קודמות לאשמות ,וכתב דהיינו דווקא לענין שאר חטאות דאינהו קדמי

באמתלאנילףמהתםדתדירקודםלמקודש.ותירץ,דכיוןדכולהומועדות

לאשםואףדמצורע,אבללעניןחטאתמצורעודאיאשמוקודם.

וראשי חדשים הוקשו להדדי ,ליכא למילף מידי מקדימת עולת תמיד

יז(תוס' ד"ה שלמים שבאו אמש ,פירש בקונטרס וכו' שצורת הבשר

לחטאתמוסף,כיוןשאףעולתמוסףקודמתלה,וכדמסקינןלעיל],וכעיןמה

מתקלקלת.כתבהיעב"ץ,דאינומלשוןרש"יאלאהוספתתוס'לבארדבריו.

שכתבו כאן תוס' בסוף דבריו[ .והחזון איש )סימן לג סקט"ז( כתב ,דליכא

והקשה ,דאדרבה מרש"י נראה להיפך דלא באכילה איירי אלא בהקרבה,

למילףמדיןהקדמתתמיד,דדיןקדימתוהואדיןקבוע,ואיאפשרלהקדים

כדמסייםיקרבוראשון.

אפילו דעדיפי מיניה .והוסיף ,דלפי זה הא דמייתא הגמ' ראיה מהא

יח(גמ' ,אבעיא להו תדיר ומקודש איזה מהם קודם .פסק הרמב"ם )פ"ט

דתמידים קודמים למוספים ,אינו מעיקר הדין ,אלא דמהא דכייל ליה תנא

מתמידיןומוספיןה"ב(,דאיזהשירצהיקדים]וכןפסק)שםהלכהה(בבעיות

דידןבדיןתדיר,עלכרחךדהואנמי מטעםהקדמתתדיר,ולאדווקא מפני

דמכפרוכלילומכחכלילומכחמכפר[ .ור"עמברטנורה כתב,דלאאיפשטא

הקדמתתמיד.ועייןעודבקרןאורה.
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