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בס"ד ,י כסלו התשע"א.

מסכת ז בחים דף ז – ד ף יג


דףזע"א

"דיולבאמןהדיןלהיותכנידון",וכיוןדמכפרעלהחיובכרת,שובלאתכפר

א(רש"י ד"ה תודה ששחטה לשם ,לא ששחטה על מנת שיתכפר בה מי

על עשה ,דנהי דעולה מכפרת על כמה עשין ,מכל מקום חטאת דמכפרת

שאינובעלים.וטעמא כמושכתבותוס'ד"התודה,דאיןשינויבעליםאלא

אעשהמקלוחומר מכריתות ,איןללמודטפימכריתות .וכתבדאפשרדרבא

בזריקה ,וכדאיתא לקמן )י (.שאם אמר הריני שוחט לשם פלוני כשר .אבל

סברכרביטרפון ,דאיתליה)בבאקמא יח(:דבמפריךקלוחומר לאאמרינן

ברמב"ם)פט"ומפסוליהמוקדשיןה"א(כתב,וכןאםשחטעולתראובןלשם

דיו .עוד הקשהדכריתותמכפרדוקאבשוגג ,אבלעלעשהדמזידהוא מינא

שמעון לא עלתה לא לראובן ולא לשמעון .והקשה שם המשנה למלך

לן דמכפר] .עיין לקמן עמוד ב' אות יא[ וכתב דאולי לאו דוקא נקט רבא

מההיא דלקמן י .ותירץ השפת אמת ,דאפשר דהרמב"ם פירש הא דאמרה

חייביכריתות,וכונתועלקרבןעולהויורדדמכפרעללאודלאתשאדחמיר,

הגמ'"תודהששחטהלשםתודתחבירו"דלאכרש"י),דאיכדבריוהיהעליו

וגםבמזידמכפרבשבועתהעדותוקלוחומרעלעשהדקיל].אמנםעייןתוס'

להזכיר דין זה( ,אלא שהשחיטה היתה לשם אחר ,וסבר ר' חסדא דשינוי

ד"העלחייביעשה,ולכאורהכוונתםליישבקושייתהשפתאמת[.

בעלים פוסל בשחיטה אפילו שלא על דעת לזרוק ,משום דכתיב "תודת

ה(רש"י ד"ה חטאת ששחטה ,כגון חטאת חלב שנשחטה לשם חטאת דם.

שלמיו" והואהדין לכלהקרבנות .והיינודוקאבשחיטה" ,ואינובד'עבודות"

וברש"יד"הכשרה כתב,ועלתהלו.וכתבבברכתהזבח,דצריךלגרוס "ולא

היינובהולכהוקבלה ,והגמ' דלקמןי.דהרינישוחטלשםפלוניכשר ,אתיא

עלתה לו" ,דאי גרסינן "ועלתה" ,היינו דעלתה לשם דם ולא לשם חלב,

כרבהוהרמב"םפסקכרבחסדא.

והוכיח מדאיתא לקמן )ט (:דרב אחא מתני בשם רבא כולהו לפסולא ,ולא

ב(בסוה"ד,ולאשינויקודששהיתהלראובןוכו'.פירשהברכתהזבח,דשחט

מסתבר שיחלקו כל כך ,דללישנא קמא כשרים ויעלו כמו כיון לשם חלב,

תודה שהפרישה על נס דידיה דיורדי הים ,לשם נס שנעשה לחבירו שיצא

וללישנא בתרא דרבאחא פסוללגמרי .עוד הביא ,דרש"י במנחות )ג (:ד"ה

מסבית האסורים ,ולעולם שוחט בשביל עצמו אלא על נס אחר .ובחק נתן

האאמררבא וכו',כתבולא עלתהלבעלים .ובצאן קדשים כתב ,דלאשייך

הוסיף ,דרבה סבר עלתה לבעלים ,כיון דלא איכפת לן בשינוי הנסים ,ורב

בחטאתכשרהולאעלתה.ובחקנתןכתב,שמצאנוכןנמיבחטאת.

חסדא סבר פסול דלא לשם נס שלו נשחטה ואינה שלמיו .והקשה הקרן

ו(תוס'ד"החטאת ,וכגוןשלאהפרישהוכו' .פירש בחקנתן ,דאףבתחילת

אורה,האלשםנסאחרבדידיהכשרההיא.ומשוםהכיפירש,דשחטתודת

דבריהםכוונתםהיתהשנדרלהביאעולהועדייןלאהפרישה,דעלכלעשה

ראובן לנס דשמעון ,ואף אי הוי נס אחד לשניהם .ולא מיפסל משום שינוי

שבידו שייכא האי עולה ,ודוקא בלא נדר שייכא חטאת גביה .ובאי נמי

בעלים ,דהא כתבו תוס' ד"ה תודה ,דאין שינוי בעלים פוסל בשחיטה ,או

פירשו ,דכשנדר ,אמר להדיא ,דכשיפריש יהני לכל מה שעבר] .עיין מה

משוםדאמרלשםתודתשמעוןולאלשםשמעון.

שפירש רש"י )בעמוד ב'( ד"ה מקופיא ומה שהגיה בשיטה מקובצת )אות

א(גמ' ,שלמים לשם תודה פסולה הא תודה וכו' .כתב הצאן קדשים ,דהוי

ח'([ .והרש"ש פירש ,דמי שיודע דעבר אעשה ומחוייב עולה ,מסתמא יביא

מצי למידק מרישא שאמרו תודה ששחטה לשם שלמים כשרה ,דכל שכן

ויכפרלועלכלעשהשעליוותולאשייכאחטאתגביה,אבלבהפרישכבר,

תודה לשם תודה דכשרה .אלא דמצי לשנויי כדהשתא לא דידיה ,ולהכי

חיישינןשעברעשהאחרהפרשהדהא אין לך אדםוכו' ,והואלאידע ,וזו

אקשימסיפאדבהאיכאלמידקאדתנישלמיםלשםתודהוכו'.

שהפרישהלא תכפרלאםתמצילומרדלא מכפרתאעשהדלאחרהפרשה.

ב(תוס'ד"ההגה"הרבחסדא ,נראהדדוקאבתודהפליגמשום דכתיבבהן

ובאי נמי כוונתם ,דאם תאמר דמה שיודע שעבר אעשה עדיין לא מכריח

קראשלמיווכו'.בזבח תודה רצהלומר,דבשחטשלמיםלשם שלמי חבירו,

שיביאעולה,ישלומרדאמר"הריעלי".

לכאורה תוס' נמי מודו לרש"י דפסול ,דתודה ושלמים שוים הם .אך דחה,

ז(בא"ד ,דמסתמאעולהיביאויכפרעלהכל.הקשוהרש"שובמרומישדה,

משוםדכיוןדאיןשלמיםקרוייםתודה,איןלומדיםמתודה.

דהכא נמי נימא בחטאת דמסתמא יביא חטאת ואין שייך בו כפרת חטאת,

ג(בא"ד ,נראהוכו'ובקונטרספירשדהואהדיןבשארקרבנות.הזבחתודה

ואמאיפסקרבאבמחויבחטאתפסולה.ותירץהמרומישדה,דשאניחטאת

תמה על פירוש התוס' ,דהא לעיל )ד (:הוקשו כל הקרבנות לשלמים ,וכיון

שבאה על כריתות ,ותשובה לחוד לא מהניא לה מידי בלא מעשה הקרבן,

דתודהנקראתשלמים ,נילףבהאיהיקישאלכלהקרבנותדהוישינויקודש,

ודווקא בעולה דאתיא אעשה מיד כשבדעתו להביא עולה הרי שב ונתכפר

וכמושפירשרש"י.ובצאןקדשיםכתבדרש"יפירשכן,משוםדבשלמיםנמי

לו .והרש"ש תירץ ,דשאני מחויב חטאת דמכפרת על חבירו מקיבעא ,ולא

כתיב"המקריבאתזבחשלמיו",דמשמעלשםשלמיםדידיה,ושארקרבנות

דמי למחויב עולה דמכפרת רק מקופיא ,משום הכי חמיר טפי ,ואף שעלה

דפסוליםבשינויקודשובעליםילפינןמשלמיםמ"זאתהתורה".

בדעתולהביאחטאתאכתיחשיבמחויב.

ד(גמ' ,חטאת מכפרת על חייבי עשה מק"ו על כריתות מכפר וכו' .הקשה

ח(תוס'ד"העלמישאינו,איתדגרסיוכו' .פירשהצאןקדשים ,דישגורסים

השפתאמת ,האאיןחטאתמכפרת אב' כריתותבב'העלמות ,ואםכן נימא

בהאי מימרא דרבא ,עולה ששחטה על מי שאינו מחויב כלום ,דפסולה,
א
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והטעםמשוםשנאמר"לכפרעליו"ולאעלחבירוכתיב.ובברכתהזבחכתב,

אלאבזריקה,ושלאלמנויובשחיטה.

דהא בכל שינוי בעלים בעולה כשר אלא דאינו מרצה לבעלים ,והוא הדין

טז(תוס' ד"ה הוא לעכב ,בסוה"ד ,ושנויא דהואיל וגלי גלי לא ניחא וכו'.

הכא.

פירש הצאן קדשים ,דלפירוש קמא דשינוי קודש מעכב כל עבודות ,ושינוי



בעליםמצינובזביחה,שפירישלומרהואילוגליבשינויקודשדבכלעבודות

דףזע"ב

מעכב הוא הדין בשינוי בעלים .אבל לפירוש שני דתוס' ,דשינוי קודש

ט(גמ',אמררבעולההבאהלאחרמיתהוכו'בשינויבעליםכשרה.הרמב"ם

ובעליםאיןמעכביםבזביחה ,איןלומרהואילוגליבזביחההואהדיןלשאר

)פט"ו מפסולי המוקדשין הט"ו( פסק כרבא .ופירש שם הכסף משנה דהיינו

עבודות כדאמרינן לעיל )ד .(.ואף דשינוי בעלים ליתא בכל עבודות ושינוי

משוםדהואבתראה.והקשההקרןאורה,דהאר'פנחסבתראהטפימרבא,

קודש איתא בכל עבודות ,מכל מקום לפירוש קמא ניחא ,דכיון ד"הוא"

מדאמר ליה ר' אשי דווקא קאמר מר .ולהכי פירש ,דטעם הרמב"ם משום

דמיניה ילפינן עכובא ,כתיב בשינוי בעלים ,ומיניה ילפינן עיכובא בשינוי

סוגיא דלעיל )ו ,(.דמסקינן דמכפר על היורשים ומקופיא הרי דלא מיקרו

קודשבכלעבודות,משוםהכיהואהדיןלשינויבעלים,ולאומשוםדילפינן

בעלים,כמודלאהוושותפיןלעניןמנחה)שם(.

משינויקודש.ועייןבשיטהמקובצתבהשמטותמהשתירץ.

י(רש"יד"הדוקא,ומיהוהיכאדשניוכו'דהאלאנדרמידי.כתבהחזוןאיש

יז(תוס'ד"ה מהשלמים ,וא"תכיוןוכו'.הקשה הצאןקדשים ,הא לקמן )י(:

)ס"אסק"ז(,דודאידיורששלאנדרפטורלהביא מביתו ,והויכאמרהריזו,

איצטריך "זבח פסח הוא" ,לילף א"הוא" דאשם שאין מעכב ,דהכא מעכב

ולא מספקה לגמ' אלא אי צריך להביא משל אב .ואף דבשינוי קודש ודאי

משום שנאמר הוא עם זבח שהוא מד' עבודות ,אבל באשם נאמר "קודש

צריךלהביאאחרת ,למאןדאמרשעבודאדאורייתא ,מכלמקוםכיוןדהכא

קדשים הוא" בהקטרת אימורים ,דאינו לעכב .ותירץ החק נתן ,דודאי

איןהחסרוןאלאמשוםשינויהבעלים ,והקרבןלאריצהעלהנודרכלל,לא

למסקנאבעיקראד"זבחפסח"להכי,אךלהווהאמינאהקשותוס'דלאבעי

נשתעבדונכסיובשבילשינויהבעליםלאחרמיתתו,כיוןדאיןהפסולאלא

לה .והוא תירץ לקושית תוס' ,דזימנין טרח וכתב לה קרא ,כדכתבו תוס'

בשביל יורשיו .או דלמא כיון דסוף סוף אירע חסרון בהקרבתו ,אית להו

לקמן )ח (.ד"ה הלכך מצוה .והברכת הזבח תירץ ,דאי לא הוי כתיב עיכוב

אחריות,ומחויביםהיורשיםלהביאאחרמנכסיו.

דשינוי בעלים בזביחה ,לא הוי ילפינן מהיקש לעכב אלא בשינוי קודש,

יא(גמ' ,אי דלא עשה תשובה זבח רשעים תועבה .הקשה השפת אמת,

ובשינויבעליםלמצוהכשלמים,ולאהויאמרינןהיקישאדלאחלקת,אבל

דלמאמכפרעלשגגתעשה,דאיןנראהדהעוברבשגגהיתקרארשע.ותירץ,

כיוןדגליבזביחהלעכבבשינויבעלים,עלכרחךאמרינןהיקשאאףבשאר

דשמא סבירא לרבא דאשגגת עשה לא בעי עולה לכפר ,דדוקא אחייבי

עבודות.וכןדייקמרש"יד"הוכשלמים.

כריתותבעיכפרהבשוגג,וכןהביאבשםהרמב"ן)ויקראפ"א,ד(,ועלכרחך



מכפרתעלזדוןדעשה.

דףחע"א

יב(גמ' ,אלא למה באה לפני עולה .הקשה המלאכת יו"ט ,מאי מבעי ,הא

א(תוס'ד"הזריקה,ושארעבודותנילףכדאמרלעילמהשלמיםלאחלקת

לקמן )פט (.תנינן ,דחטאת קודמת לעולה משום דמקודש טפי ,ומשום

וכו' .כתבו החק נתן והעולת שלמה ,דלרווחא דמילתא נקט ,דשייך ללמדו

דמרצה .ותירץ ,לפי מה שכתבו התוס' לקמן )צ (.ד"ה מנא הני מילי,

משלמים ,ואף בלא לשמו אפשר למילף מחטאת דשמיעת קול כמו שכתבו

דלחטאתהעוף שקודמתלעולתבהמהלאמהניהטעם ד"שכןמרצה" ,כיון

תוס',דילפינןשינויבעליםמחטאתדשמיעתקול.

דלית בה הקטרה ,ולהכי יליף לה התם מקרא ד"אשר לחטאת ראשונה",

ב(בא"ד,ולאחלקתלאנימאבזריקהלפישהואעיקרכפרה.הקשההברכת

והכאהיינור'שמעוןדדרישטעמאדקרא.וטעמאדמתניתיןדהתםדמקודש

הזבח ,דרש"י בד"ה אמר ר' הונא כתב ,דשייך למילף מזריקה משום לא

טפי שכן מרצה ,הוצרך לגוונא שיש לאדם אחד עולה ולאחר חטאת ,דלא

חלקת ,ולא דחה שהוא עיקר כפרה .ותירץ ,דרש"י קאי אחר דהושוו שאר

שייךטעמאדסוגייןדהיינודוקאלגביאדםאחד.

עבודותלזריקהבמצוה,אםכןשפירילפינןלעכבשארעבודותמזריקה,מה

יג(תוס' ד"ה ריצה פרקליט ,אע"ג דאיכא עולת יולדת ומצורע ונזיר דלא

שאין כן הכא .ובצאן קדשים תירץ ,דרש"י דיבר דיש ללמוד שאר עבודות

מייתוקרבןאלאלאשתרויי בקדשים וכו'דלאחלקהתורה.כתבהמלאכת

מזריקה ,לענין שינוי בעלים דלא שייך אלא בזריקה ,או בשאר עבודות על

יו"ט ,דאף דהשתא לר' שמעון קיימינן ,ואיהו סבר בשבועות )ח (.יולדת

מנת לזרוק ,אבל שינוי קודש דישנו בכל עבודות אין ללמדו מזריקה דהיא

חוטאת היא ,מודה הוא דעיקר קרבן לאשתרויי בקדשים הוא .ועל דרך זה

עיקרכפרה ,והחקנתן הוכיחכדבריו,מהאדתוס'גופיהו יליףבסמוךשינוי

כתב המצפה איתן )הכא( במצורע ,דאף דאמר רבי שמעון בכריתות )ט(:

בעליםמשמיעתקול,אףדאיןלמדיםמזריקהדהיאעיקרכפרה.

דטהרתודמצורעהיינודברהמכפרחטאו ,ופירש רש"י)שם( ד"הר"שסבר,

ג(בא"ד ,ושינוי בעלים בחטאת חלב נגמר משמיעת קול .הקשה העולת

דעל ז' דברים נגעים באים ,משמע דחטאת דידיה באה לכפר על חטא .יש

שלמה ,אם כן היאך אמרינן דכמו דלא חלקת בשלמים הוא הדין בחטאת

לומר ,דאף הוא מודה דלא דמי לשאר חטאות המכפרות ,וכדפירש ברש"י

דהוקשואהדדי,האלקמן)נא(.נסתפקואידברהלמדבבניןאבחוזרומלמד

סוטה )טו (.ד"ה מנגעיה איכפר ליה ,דכיון שנתייסר בנגעים נתכפר ,והא

בהיקש.ותירץ,דהכאאינובניןאבאלאקלוחומר ,ומהשמיעתקולדבאה

דקרי ליה מתכפר ,משום דשייך ביה כפרה טפי מאשם שאין כל עקרו בא

עללאו ,נפסלתבשינויבעלים ,חטאתחלבדכרתלאכלשכן ,והתםאמרינן

אלאלהכשיר.

דהלמדמקלוחומרמלמדבהיקשלרבפפא.

יד(גמ' ,פסח מנלן] .דנפסל בשינוי בעלים ושינוי קודש[ .בירושלמי פסחים

ד(תוס'ד"הוזריקה ,תימהדמהאיקראוכו'.הקשההצאןקדשים ,בשלמא

)לה (.יליף שינוי בעלים בקל וחומר מחטאת דאין פוסל בו מחשבת שאינם

שינויבעליםילפינןשפירלעכבמ"חטאתוולאשלחבירו",אבלשינויקודש

מולים וטמאים ,ונפסל בשינוי בעלים כל שכן פסח .והקשה הקרן אורה,

היכא רמיזא בוי"ו דחטאתו .ותירץ העולת שלמה ,דהא כתבו תוס' ד"ה

דמחשבתשאין מוליםוטמאים איןפוסלתאלא בשחיטהוקבלהולאבשאר

זריקה )בסוה"ד(,דחטאתודילפינןמיניההיינואקרבן ,דאיאחטאלאילפינן

עבודותונימאדיובשארעבודותדלאיפסולשלאלשמו.

מיניה,ואםכןלאשייךלפרשולקרבןשלוולאלקרבןדחבירו,דהאהויכעין

טו(גמ',שם .כתבורש"יבפסחים)סא(.ד"האבל ,ותוס')שם( ד"הואיתקש,

האדאיתאלעיל )ז (.לעניןתודהששחטהלשםתודתחבירו ,דאמרינןהתם

דלאשייךלמילףשלא לשםבעלים משלאלמנויו,דשלאלשםבעלים אינו

דאין כאן שינוי בעלים ,ועל כרחך ילפינן מיתור דו' ולא ממשמעות ,ושפיר
ב

מסכת זבחים דף ח
יא כסלו התשע"א

הקשותוס'.ובחקנתן תירץ ,דלגירסאהב'שהביאו תוס'ד"הועשה ,דילפינן

דחטאתחלב ,שנאמר"וזאתתורתהחטאת" תורהאחתלכלהחטאות,הכי

מחטאת גם לשינוי קודש לעכב ,מוכח דילפינן מיניה אף לשינוי קודש.

נמי ילפינן ממנה לחטאת חלב ,כלומר ,דלא שייך למילף מיניה בבנין אב

ובעולתשלמההביא,דבלאוהאיגירסא ,כיוןילפינןלקמןמ"מנחתוונסכו",

אלאמשוםקראד"תורתהחטאת"דתורהאחתלכלהחטאות.

אף לבלילה ולמחר ,מוכח דהילפותא ד"חטאתו" אינה ממשמעות אלא

יג(גמ' ,חטאת חלב מחטאת מצורע לא גמרה שכן יש עמה דמים אחרים.

כאילונכתבפעמיים.

כתב המלאכת יו"ט ,דהוה מצי למיפרך מה לחטאת מצורע שכן טעונה

ה(גמ' ,לעכב בכל עבודות בשינוי קודש .כתב החזון איש )סימן א סק"ט(,

נסכים .אלאדכיוןדלקמיה דבעינןלמילףממצורעונזיריחדפריך מהלהנך

דאף אם שינה בזריקה לא ידעינן דמעכב ,ולא ילפינן משינוי בעלים ,חדא

שישעמהםדמיםאחרים,נקטלהנמיהכא.

משום דשינוי בעלים גופיה הא כתבו תוס' ד"ה זריקה דילפינן מחטאת



דשמיעת קול ,ואין למד מלמד .ועוד ,כיון דלא מצינו עיכוב בשינוי קודש,

דףחע"ב

שמאשאנישינויבעליםדחמירטפי.אבלשארעבודותבשינויקודשדלעכב

יד(תוס' ד"ה הנך כולהו ,הקשה וכו' ותירץ כיון דדלי דלות גופיה פסולה

משינויבעליםודאיאי אפשרלמילף ,דהאשינויבעליםאינואלאבעלמנת

שלא לשמה וכו' .כתב הצאן קדשים ,דלפירושו ,לא בעינן למילף חטאת

לזרוק,ומלתאדליתאבשינויבעליםליכאלמילףמינה.

מנזירמצורעוחלבכפירושרש"יד"האתייןבמההצד,אלאסגיבחלבונזיר,

ו(תוס' ד"ה ועשה ,ואינו משמע כך גבי שלמים ופסח וכו' .פירש החק נתן,

דכי פרכת כדלעיל שכן אינם בדלי דלות ,יש לתרץ דדלות גופה פסולה

דהתם ילפינן מקרא ד"שמור" למצוה בשינוי קודש ,ומקרא ד"ואמרתם זבח

בשלאלשמה .ובפניםמאירות תמהאתוס' ,אמאיהקשו ארבינותםמלעיל,

פסח"באםאינועניןלמצוהבשינויבעלים ,ואמאינילףלעכבבשינויקודש,

ליקשיליהמהכא ,אמאיבעינן למילףבמההצדמכולהו ,לילףמנזירוחלב

ושינוי בעלים לא נילף ,ועל כרחך דעדיף למילף באם אינו ענין למצוה,

לחודייהו) ,ובגירסא דידן ליכא במה הצד מכולהו והגירסא היא הנך כולהו

מלילףבעניינולעכב.

אתיין במההצד( .ובעולת שלמה תירץ קושיתהפנים מאירות ודחה פירוש

ז(בא"ד ,ואית ספרים דגרסי וכו' אם אינו ענין וכו' .כתב העולת שלמה,

הצאן קדשים ,דדוקא אדלעיל דאתינן למילף חטאת מצורע מנזיר וחלב,

דלגירסא זו לא ידעינן שינוי קודש לעכב ,דכי היכי דילפינן לעיל בגמ'

קשה לפירושרבינותם,אבלהכאבשמיעתקולאףלרבינותםבעינןלמילף

מ"חטאתו"לעניןשינויבעליםולאלשינויקודש,הואהדיןהכא.

ממצורע ,דליכא למימר דדלי דלות גופיה פסול בשלא לשמה ,כיון דמביא

ח(בא"ד,ולגרסאזולאצריכינןקראדלעילבזריקה.הקשההחזוןאיש)סימן

שני תורים אחד לחטאת ואחד לעולה במקום החטאת ,וכיון דחד מינייהו,

א סק"י( ,דלכאורה גם לגירסא קמייתא אין צריך לחטאתו ,דהא ילפינן

ועולהכשרהשלאלשמה,שמאאףבעשירותאיןצריךלשמה.

למצוה בכל עבודות מ"חטאת חטאתו" ,ואם כן קרא ד"עליו" ודאי לעכב

טו(בא"ד ,לאו פירכא היא כלל דכולהו חטאות נמי ילפינן וכו' .הקשה

אתי.וכןהקשהבעולתשלמה,ועייןשםמהשתירץ.

בחידושי הגרע"א ,אמאי הוצרכו תוס' למימר דכל החטאות למצוה ילפינן

ט(רש"י ד"ה אמר רב הונא ,בתוה"ד ,וכשלמים מה שלמים לא חלקת בהן

משלמים,האבלאוהכינמילאקשה,דסוףסוףהעיכובכתיבבחטאתגופה,

בין זריקה לשאר עבודות .הקשה בהגהות רא"מ הורוויץ ,הא לעיל )ז(:

ואתהעיכובודאיאיכאלמילףושובלאבעינןילפותאלמצוה.

דילפינןפסחמשלמיםהוצרכולהיקש ,והכאילפיבסבראבבניןאב.ותירץ,

טז(בא"ד,וישלומרוכו'כתיבחטאתהקהלהיא.הקשההעולתשלמה,הא

דהכא עדיף ,דהא כבר ילפינן מ"חטאתו" למצוה בשינוי בעלים בארבע

קרא דחטאת הקהל כתיב אחר שריפת הפר ,והוא עצמו שלא נשרף לא

עבודות,אבללעיללאידעואףלמצוהבשארעבודות.

מעכבכדאיתא גביפרהאשם.ותירץ ,דשאניאשםדלאאמרינןביה"הוא"

י(בא"ד ,שם .הקשה העולת שלמה ,הא השתא לא אסיק אדעתיה למילף

לעכב כיון דילפינן מיניה מילתא אחריתי ,ומסתבר דאתי להכי ולא לעכב

בהיקש משלמים .ועוד ,דאי ילפינן משלמים לא בעינן להנך קראי דחטאת

כיון דכתיב לאחר הקטרת אימורים ,אבל הכא בחטאת ד"הוא" מיותר

למצוה אלא לעכב כדאמרינן במסקנא .ועוד ,דאף "חטאתו" דילפינן מיניה

לגמרי ,על כרחך אתא לעכב אף דכתיב לאחר שריפת הפר .ולפי זה תירץ

עיכובאבשינויבעליםמיותר ,דנילףמשלמיםדלאחלקת .ותירץ,דאיןכונת

קושיתתוס'לעיל )עמודא'(ד"הזריקה ,דהקשו היאך ילפינןמשעירדנשיא

רש"ידגמרינןמהיקשאלאבבמהמצינו,ושפיראיצטריךקראלמצוהבשאר

הא כתיב אחר הקטרת אימורים ,דיש לומר ,דאי מיותר הוא לגמרי ילפינן

עבודות בשינוי בעלים ,דבמה מצינו לא גמרינן משלמים ,משום דאיכא

מיניה.

למיפרך מה לשלמים שטעונים סמיכה ונסכים כדלעיל )ד ,(:אבל השתא

יז(רש"יד"הואםמןהצאן,לאוקראקאדריש.כתבהצאןקדשים,דדוקא

דאיכאקראלמצוהבחטאתילפינןבמהמצינולעכבמשלמים ,דמהשלמים

האדאייריבמותרהפסחלאיליףמיתורא,אבלמודהרש"ידילפינןמיתורא

איןחמורזריקהמשארעבודותאףחטאתכן,והשתאאיאפשרלמיפרךמה

ד"זבח שלמים" דכשראףשלאלשמו.וכןהביאמשמיה דרש"ימנחות )פג(:

לשלמיםוכו',דהאבשלמיםשינויבעליםאינומעכב.

ד"האםמןהצאן.ומהשהקשוהתוס'מהיכיתיתידאייריהכאבמותרפסח,

יא(תוס' ד"ה מנחתם ונסכיהם ,לאו מהאי קרא וכו' .הצאן קדשים פירש

כתב ,דהיא קושיית הגמ' לקמן )ט (.דלמא במותר אשם ,ומשני דמן הצאן

כוונתם,דלאתימאדילפינןממנחתםונסכיהםדעצרת,לנזיר,דכשרבלילה

לרבותפסח.אבלבחקנתןפליגעליהוכתב,דהכאמקשותוס',דלמאאיירי

ולמחר ,דאם כן שוב תיקשי מנחתו ונסכו למאי אתו .והוסיף לפרש ,דלא

קרא במקריב שלמים מן הצאן ,ולקמן מקשה אחר דידעינן דלאו בשלמים

ילפינןמסבראמעצרתלנזיר,דלאילפינןמשלציבורליחיד.והשפתאמתוכן

איירי,מדכתיב"צאן"מיותר),כמושפירשוהתוס'(אכתידלמאבמותראשם

המלאכת יו"ט פירשו ,דרצו לומר מה שכתבו התוס' במנחות )מד (:ד"ה

איירי.

מנחתם ונסכיהם קמא ,דהא דכשר למחר ילפינן מ"דבר יום ביומו",

יח(גמ' ,אימא שלמים אין מידי אחרינא לא .הקשה השפת אמת ,הא כיון

ומ"מנחתם"ילפינןרקדכשרבלילה.

דשלמים הן ,ושלמים שנזבחו לשם דבר אחר כשרים ,אם כן אף במכוון

יב(גמ' ,אלא אמר רבא אתיא מחטאת מצורע .היפה עינים הביא ירושלמי

לקרבן אחר כשר .ותירץ ,דאיירי למאן דאמר בפסחים )סד (.דבעי עקירה,

בפסחים)פ"הה"ב( ,דפריך ,וכיחטאתושלמצורעלאלחדושו יצאתשתהא

ושמאכשמכוון לשלמיםעקירהדשלמיםמהנילמעקריהמפסחוכשרשלא

טעונה נסכים לשם בעלים ,ודבר שיצא לחדושו אין למדים הימנו ,ומשני

לשמו,אבל כשמכווןלקרבןאחרלאושמיהעקירה ,והוי כפסחשלא שלמו

מהיכן ילפינן שלא לשמו בחטאת מצורע מקרא ד"ושחט אותה לחטאת"

דפסול ,אולהויכפסחלשמודפסולשלאבזמנו .וכןדייק מרש"י ד"הואימא
ג

מסכת זבחים דף ח – דף ט
יא כסלו – יב כסלו התשע"א
לזבחבסופו.ועייןעודבקרןאורה.

גבוה זוכה ואינו שלו .ולפי זה ,תרווייהו איתנהו בבכור ,ודין נתינה מחיים

יט(גמ' ,שם .כתב המלאכת יו"ט ,דאין לדחות דאם כן זבח למה לי ,ונימא

תליא בפטררחםודיןקדשימזבחדזוכהמשלחןגבוהתליבקדושתהבכור,

רק שלמים .דאם כן כל כלל ופרט שאין לך אלא מה שבפרט נקשה כללא

ומשוםהכיבתמורהאיןדיןליתן לכהןדקדשיהגבולהוירקאםיהיהפטר

למאיאתי.וכברדקדקובכך התוס'בנזיר)לה (:ד"האיכא,ותירצודקמשמע

רחם,וכיוןדאיןקרב,איןלכהןכלום,ולאשייךביהזכיהמשולחןגבוה,,אך

לןדלאנילףמגזרהשוהאובמהמצינודאיןלךאלאמהשבפרט.

הכאדיקריבויהאלכהן,דמשולחןגבוהזכותליבקדושה.

כ(גמ' ,אלא לזבח רבויא הוא .בשפת אמת נסתפק בלשון מנחות ועופות

ו(גמ' ,דלמא במותר אשם כתיב .הקשה הצאן קדשים ,דהא אמרינן לעיל,

דמחד גיסא כשר ,דדוקא להוה אמינא סברי דכוונת מנחות ועופות עקרא

דוחין קדשים קלים אצל קדשים קלים ולא אצל קדשי קדשים ,והכא נמי

מיניהשםפסחומשוםהכייפסל.אבל למסקנא ,דאףכשכיוןלחטאתואשם

נימאהכי ,דאיבאשםאייריהיודוחיןאותואצלקדשיקדשיםולאלקדשים

הוישלמים ,אם כןהואשלמיםגמורושלמיםכשרים שלאלשמהאףלשם

קלים .ותירץ ,לפי מה שפירשו תוס' ד"ה דלמא ,דלא רצו שיהא שלמים,

עופותומנחות.אודלמאמדאמרודזבחהכללהראשוןממעטכוונתעופות

אלא לומר שיעקר שם אשם מיניה .ואם נדחה לקדשים קלים ,שפיר הקשו

ומנחות ,יש לומר דדוקא כוונת זבח עוקרת הפסח לשלמים אבל כוונת

שמאאייריבקדשיקדשים.

מנחותועופותלא.

ז(גמ' ,שם.הקשה הפנים מאירות ,האבקראכתיב"אם כבשאם עז" ואשם



אינו באמןהעיזים ,ובודאילאאייריבאשם.ותירץ,דכיוןדאףלפיהאמת

דףטע"א

דמוקי קרא על פסח לא מתוקמא לפי פשוטו כדלקמן אלא לדרשא ,אם כן

א(גמ' ,אטו חטאת מי לא מתאכלי .הקשו הקרן אורה והשפת אמת ,איך

אפשרלומרדאייריבאשםואםעזלדרשה.

שייך להעמיד בחטאת אשם בכור ומעשר ,הא אינם באים נדבה כשאין

ח(תוס'ד"האינמי,הוימצילמימרוכו'וסמךידועלראשקרבנוולאבכור

מחויבבהם ,ואי מחוייבבהן באיםדוקא מןהחולין ולאמשייריפסח .ותירץ

ומעשרופסח.הקשההרש"ש ,כיון דבמעשרנמיליכאסמיכה,אמאיהקשו

הקרןאורה,דבקושיאסלקאדעתאדגמ'דגזרתהכתובהיאדכלדשחיטליה

התוס'דוקאהכאגביבכור.והביא ,דהברכתהזבח מוחקמעשר ,משוםהאי

ליהויכוותיה,ומשוםהכיבשחטולחטאתהויחטאת.

קושיא .אך עדיין הקשה ,דבמנחות )צב (:איתא להדיא דמעשר אינו טעון

ב(גמ',אימאשחטיהלשםמעשרוכו' אימאשחטיהלשםבכור וכו'.הקשה

סמיכה .ותירץ ,דאין סמיכה אלא מחיים והכא לאחר שחיטה ,ולהכי סמכו

השפתאמת ,נימאדנפקאמינהליתן מתנהאחת מןהדם .עודהקשה ,לפי

דבריהםאחריתוס'ד"הלמאינפקא.

מה שכתבו תוס' ד"ה ושלמים ,דמותר הפסח נאכל ליום ולילה ,הוי ליה

ט(בא"ד ,שם .הקשה הקרן אורה דפשטא דגמ' משמע דעקירת שמו

למימרדמעשרובכורנאכליםלשניימיםולילה.

בשחיטה תלויה ,כדאמר "שחטיה לשם בכור כו'" .ואם כן לא בעי סמיכה,

ג(תוס' ד"ה למאי נפקא מינה ,תימה היכי לקי אחר שחיטה וכו' .ותירץ

דאיןסמיכהאלאמחיים.ואפילושחטיהלשלמיםלאבעיסמיכה.ואי נימא

הצאן קדשים ,דתוס' בבא קמא )עו (.ד"ה שחיטה שאינה ראויה כתבו,

דלאודווקאשחטיה,דהואהדין איעקרשמובפהסגי,וברצונוהדברתלוי.

דבשחט רוב שנים ועדיין היא מפרכסת הרי היא כחיה לכולי עלמא ,והכא

אםרוצהלהקריבולשםשלמים ,יעקרנובפיולשםשלמים.וכןלשםבכור,

נמי יש לומר דבגוונא דמפרכסת והרי היא כחיה יש בה לאו ד"לא ימכר".

והשתא שפיר איכא סמיכה .אמנם יקשה מה הקשו לעיל בד"ה למאי הא

ובחזוןאיש)בכורותסימןכבסק"ה(הביאתירוץזהבשםהשיטהמקובצת,

ליכאלאודלאיגאלאחרהשחיטה.דנימאהכינמידילקואלאוד"לאיגאל"

והקשה ,דהא ודאי דאין איסור המכירה תלוי בחיות ,אלא בקדושה ,דכיון

דעקריה בפה לשם מעשר .והשפת אמת תירץ ,דכיון דהשחיטה לשם בכור

דנשחטונעשהקרבןאינהבדיןתמורה,שלאנאמראלאמחיים,ואםכןמאי

תעשנובכור  ,הויא 'שחיטהדבכור" ,ולאבעיאסמיכה ,ולאדמיאלדיןלא

מהני מה שמפרכסת כחיה .וכתב ,דבבעל מום שנשחט ומפרכסתיש מקום

יגאל דלא תלי בשחיטה ,וכיון דהוי מעשר רק אחר שחיטה ,שפיר הקשו

לומר דיעשה תמורה ,וכדנסתפקו בתוס' בכורות )לב (.ד"ה והא ,ורהיטת

תוס',דלאשייךאחרשחיטה.

דבריהםדהסבראנותנתדאיןעושהתמורה.ועייןבחידושיהגרי"ז.

י(בסוה"ד ,כדדרשינן ליה בכלל ופרט .פירש הצאן קדשים ,דכמו להוה

ד(בא"ד,שם,עייןבאותהקודמת.והשפתאמתתירץ,דבבכורות)לב(:יליף

אמינא דדרשו את הזבח בכלל ושלמים בפרט ולא חיברו זבח לשלמים אף

רבא להא דאין גאולה אלא מחיים מתמורה דאין עושה אלא מחיים.

דהפשטות כן היא ,הוא הדין הכא פירשו דאין הכוונה שיהא זבח שלמים,

והמקשן שאל כל הקושיות כאחת ,דנימא דיהא מעשר בכור ותמורה ,ועל

דהא מותר אשם עולה ,אלא לומר דנעקר על ידי שמכוון לשם שלמים או

כרחך צריך לומר דסבר דתמורה איתא אחר שחיטה ,ואם כן אף איסור

זבחאחר ,אךאידרשינןב"ריבויומיעוט" אםכןזבחמחובר לשלמים ,ולא

מכירה דמעשר דיליף מתמורה איתא אחר שחיטה ,ומה דהביאו התוס'

שייךבאשםדמותרועולה.

דליכא האי איסור אחר שחיטה אינו אלא לפי האמת דאין תמורה אחר

יא(בסוה"ד ,ואתא קרא למימר דבעי עקירה .הקשה בחידושי הגרע"א ,הא

שחיטה,דהכאהוישלמיםולאתמורה.

לעיל )ה (:כתבו תוס' ד"ה ניתן בשם רבנו תם ,דילפינן מהוא בהוייתו יהא

ה(גמ' ,ליהוי כבכור וכו' דליתביה לכהנים .כתב בחידושי הגרי"ז ,דמהכא

דמותראשםהויעולהמעצמובלאעקירה,ואיךכתבוהכאדבעיעקירה.

משמע ,דדין הנתינה לכהן הוא משום הקדושה דאיתא בבכור ,דאי ניתן

יב(תוס' ד"ה דילמא ,תימא הא כתיב וכו' .ותירץ הקרן אורה ,דאין כוונת

לכהנים תלי במאי דהוי פטר רחם ,הא הכא אינו פטר רחם ולא היה דינו

הסוגיא לומר דקרא איירי באשם ,אלא דהגמ' הקשתה ,איך אמר קרא "מן

ליתןלכהנים ,ומוכח כדברי הרמב"ם )פ"גמתמורהה"ב(דכתבתמורתבכור

הצאן" כשרוצה לומר "פסח" ,הא אשם נמי בא מן הצאן ואפילו הכי אינו

לכהן אף דאינו פטר רחם .אבל תוס' בזבחים )עה (:ד"ה בכור פליגי ,וסברי

נעשהשלמים,אםכןאףפסחלאמשמעמהאיקראולדרשאאחריתאאתי.

דאינו ניתן לכהנים ,ומוכח דסברי  דתלוי בפטר רחם ,ותמה הגרי"ז ,מה

וקושיא כעיןזומצאנובירושלמי פסחים )לג(.ומשני ,דמשמעותאדקרא"מן

יפרשו בסוגיין .ותירץ ,דיש לחקור אם יש לבכור דין קדשי הגבול כתרומה

הצאן ולא כל הצאן" ,דלא אתי בן ב' שנים ונקיבה .אבל אשם אינו

דזכיתומחיים,אומדיןקדשימזבחוזוכהבהםמדיןהקרבה,כדילפינןמקרא

במשמעותא דקרא ,דאינו שוה בכל הצאן .וכן פירש החזון איש )סימן א

ד"וזהיהיהלךמקדשהקדשיםמןהאש".ונפקאמינהאיהבשרשלואולא,

סקי"ב(.

דאי זכייתו מחיים הרי הוא שלו ,אך בזכיה מדין הקרבה אמרינן דמשלחן

יג(תוס'ד"הושלמיםהבאים,וקשהוכו'ושלמיםהבאיםמחמתוליוםולילה
ד

מסכת זבחים דף ט – דף י
יב כסלו – יג כסלו התשע"א
ונראה דודאי שלמי פסח היינו מותר הפסח .בחידושי הגרי"ז חקר ,אי האי

קמאסימןכזסק"ב(,דללישנאקמאדרבאהמשנהמחטאתנזירלמצורעאו

דינאדשלמיםדמחמתהפסחנאכליםליוםולילה,דיןלעצמוהוא,אודלמא

להיפך כשר ,דתרווייהו מין אחד הם ,אך ללישנא בתרא דדרשינן "לשם

שנשארמדיןהפסחשנאכלליוםולילה.והוכיח ,דהואדיןהנשאר מהפסח.

אותהחטאת"אףהמשנהממצורעלנזירולהיפךפסולדאינהאותהחטאת.

והקשה ,אם כןנימאדיאכלרקעדחצות .ותירץבשם הגר"ח ,דכמודהדין

כ(גמ' ,שם.נסתפקהשפתאמת ,איספיקאדרבאדוקאבענישמביאבאמת

לאוכלו צלי אינו דין בקרבן ,אלא מצוה בפני עצמה באכילת הפסח ,הוא

חטאת עוף ,או אפילו בעשיר ,מטעמא דבגוונא דיעני סגי ליה בעוף .וכתב,

הדיןדאיןדיןחצותבקרבן ,אלאבאכילתהפסח ,ומשום הכיהשתאדמותר

דאיהאיבעיאבעשירישלומרדבעניודאילאהווימחוייבכפרהכמותו.

הפסח אינו פסח אלא שלמים ,לית ביה האי דינא ,דרק דיני הקרבן פסח

כא(גמ',בעירבאחטאתחלבששחטהעל מישמחויבוכו' .הקשובחידושי

נשארבוולאשארמצוותהפסח,ולפיזהגםפיגוללאיהאבפסחאםיחשוב

הגרע"א והשפת אמת ,דבסוגיין מפורש להדיא ,דבמחויב חטאת מספקינן

לאכלואחרחצות,דאינוזמןמדיןמדיןהקרבן,אלאממצוהצדדית.

משוםדכרתכמותה,אםכן בשמיעת קולוביטוישפתיםדליכא כרתמשמע



ודאידלאדמיאלה,וכשר.ואיךכתבהרמב"ם)פט"ומפסוליהמוקדשיןה"ו(

דףטע"ב

שחטה לשםאדם אחרשמחויבחטאת ,אפילוחטאת שאינהקבועההריזה

יד(גמ',וחדלעברהזמנוולאשנתווחדללאעברהלאזמנוולאשעתו.כתב

פסולה.דמשמע,דאףלשםהמחוייבעלשמיעתקולפסול.

השפת אמת דאפשר לפרש ,דעברה זמנו ולא שנתו ,היינו דחזי לפסח שני

כב(תוס' ד"ה על מי ,מיהו גרע וכו' .פירשו בברכת הזבח והצאן קדשים,

למישנטמא,אבלהבעליםטהורין,וכןלאעברהזמנוהיינודחזילאחר,אבל

דלעיל )ז (.אמר רבא דבמי שאין מחויב כלום פסול ,משום דאין לך אדם

הבעליםכברהפרישופסחאחר.אבלאםלאהפרישופסחאחר ,והואהדין

שאינומחויבעשהומכפרמקופיא,אבלהכאבמחויבחטאתדטומאתמקדש

אחרזמנווהבעלים טמאים ,דראויעדייןלפסחשני ,מהיכיתיתישיהיה דינו

שאינהמכפרתאפילומקופיאשאני.

כמותר פסח דלהוי שלמים .ודייק בדברי רש"י ד"ה לא זמנו דפירש דמיירי



לענין אם שחטו לשם שלמים דכשר ולא חילק ,דשפיר מיירי אפילו לא

דףיע"א

הפרישופסחאחר).אמנםבהגה"השםהביאדרש"יבמנחות)פג(:ד"הלא

א(גמ' ,השוחט את הבהמה על מנת לזרוק דמה לעבודת כוכבים כו' .כתב

עברהפירש ,דמייריבאבדוהפרישאחרתחתיוונמצאהראשון ,ושםברש"י

בחידושי הגרי"ז ,דבשוחט לעבודה זרה כיון דשחט בה פורתא אסרה ואין

כתביד דפוסווילנא פירש כפשוטושהפריששהלפסחו ,ושחטוקודםפסח.

צריךשםשחיטה,אלאדמעשהכלדהואסרלה,אבלבשוחטעלמנתלזרוק

וכתבדדבריוסותריםוסייםלעייןבצל"חפסחים)ס(.

דמה לעבודה זרה ,בעינן שחיטה גמורה ,דכיון דהילפותא דנאסר מפיגול,

טו(תוס'ד"הלעברהשנתווזמנו,ה"השנתובלאזמנו.הקשה הקרןאורה,

בעינן דליהוי כפיגול דבעי מעשה גמור .ולפי זה ביאר לשון הרמב"ם דכתב

אם כן שמא חד מהני תלתא איירי בהאי גוונא ומהיכי תיתי דלא עברה

)פ"במשחיטההט"ו( ,דמחשבים מעבודהלעבודהדילפינןחוץמפנים ,וכיון

שנתו וזמנו דשלמים הוי .ותירץ ,דמשמעות קרא "ואם ומן הצאן" משמע

דאיןדרכושלהרמב"םלכתוב מוצאכל דין,כוונתוהכא ללמד דבעינן שם

בראוילהקרבה,ובגוונאדתוס'דלאראוילהקרבה,ודאילאאייריקרא.

שחיטהכפנים .עודכתבלהוכיחמהאיטעמא,דהאדבעבודהזרהמחשבין

טז(גמ' ,איתיביה ר' משרשיא לרבא רבי שמעון אומר וכו' .הקשה השפת

מעבודה לעבודה אינו אלא בשחיטה ובזריקה ,אבל לא בעבודות אחרות.

אמת ,דלמא רבא דאמר כשרה כיון לומר דכשרה ולא עלתה לבעלים,

ולפי זה אתי נמי שפיר הא דכתב הלכה זו בהלכות שחיטה ולא בהלכות

כדלקמן)מו(:גביחטאתלשםחולין,דכשרהולאעלתהלבעלים,ושמאלזה

עבודהזרה.

מודה ר' שמעון ,ומה שהוצרך לומר דמנחות מעשיה מוכיחים היינו כדי

ב(תוס'ד"הרישלקיש,בתוה"ד ,ואיןלתמוהאיךנהרגדלמאמימליךוכו'.

שיעלה לבעלים .וכתב ,דלפימהשכתבותוס'ד"האיתיביה ,דכיוןלהקשות

פירש בחידושי הגרי"ז ,דודאי אין כונת התוס' דנהרג רק בעד רצונו כמו

מרבנןדפליגיוסברידפסול,אתישפיר.

במסית,דאםכןלאהיהשייךכלללדמויילמשתחוהלהר,כיוןדאיןחיובו

יז(רש"יד"הטעמא,בתוה"ד,ולרבא דאמרלעילוכו'.הקשההצאןקדשים,

מחמת מעשה שעשה ,דהיינו מעשה השחיטה ,אלא מחמת רצונו לעבוד

הארבאגופיהסבר טעמא דר'שמעוןמשום"זאתתורת" ולאמשום מעשיו

בזריקה ,אלא כונתם ,דכיון דודאי לא מימליך הוי מחשבתו בשחיטה

מוכיחיםעליוכמושהקשותוס' ,ואםכןארבאגופיהדהתםלאקשהמידי,

מחשבהגמורהלעבודהזרה.

ואף לפי מה שכתבו תוס' ד"ה איתיביה דרבא דהכא בעי ליישב דברי רב

ג(רש"י ד"ה לזרוק דמה ,ולא זרק .משמע דבזרק נאסרת הבהמה .וכן כתב

לכולהו אמוראי ,היינו דוקא דברי רב ,אך הוא עצמו ודאי כשיטתו סובר

ברש"יד"האין מחשבין אוזרק לעבודתכוכבים.והקשו תוס'בחולין )לט(:

דיליף מ"זאת תורת" .ותירץ החק נתן ,דרבא פירש שיטת ר' שמעון ,אך

ד"ה מקום ,אמאי נאסרת הבהמה על ידי זריקת הדם הא שחיטתה בהיתר

לרבנןודאיפסולומהםודאיקשה.

היתה ,והוכיחו כן משני סוגיות דהבשר לא נאסר ,ומשום הכי פירשו דברי

יח(גמ' ,אלא אי אתמר וכו' חטאת ששחטה על מי שמחויב חטאת כנחשון

רש"י דמה שנאסר על ידי זריקההיינו הדם ,אבל הבשר אכתי שרי .ופירש

כשרה .הקשה העולת שלמה ,דלרבא דפירש טעמא דרבי שמעון משום

השפתאמת,דכיוןדבפניםעיקרהקרבןוהכפרהנעשהבזריקה ,גם בעבודה

"תורהאחת" ,אמאיכשרה ,האלדידיהחטאתנחשוןדמיאלשארחטאות,

זרה הזריקה מחילה על הבהמה שם תקרובת ,ואף דבפנים מהני למיהוי

והוהכשוחטעלמחויבחטאתחלבדמחויבכמותוופסול,ואיןלומרדבשינוי

קרבן ולכפר הבהמה דוקא בהקדיש קודם הזריקה ,מכל מקום יש לומר,

בעליםבעינן שיהא כמותומחויבכפרה ,דהאלעיל )ז(.אמרובשאינומחויב

דבעבודה זרה מהני בלאו הכי .ומה שהוכיחו התוס' דחזינן דלא נאסר

כלום שמכפר על עשה דידיה ופסול דהוי כמותו ,וכל שכן חטאת נזיר.

הבשר,היינושנתנוהבשרלישראלואינושלהם.

ותירץ,דאיןהכינמי,דהשתאלאאזלינןכסברתודיליףמ"תורהאחת",דלא

ד(גמ' ,ואי אשמעינן בהא ,בהא קאמר ר' יוחנן וכו'] .דפנים מפנים אבל

פירשהכיאלאבשיטתר'שמעון ,והשתאדקאמרכשר,היינולרבנןדפליגי

הכאדחוץהוהאמינאדמודהלרישלקיש[.מכאןהוכיחהשפתאמתכרש"י

וסברידלאאמרינן"תורהאחת".

ד"הלזרוקדמה,דבזריקהלעבודהזרהנאסרתהבהמה,דאיכתוס'ד"הריש

יט(גמ' ,אמר רבא וכו' לשם חטאת נזיר לשם חטאת מצורע פסולה וכו' ר'

לקיש דאינה נאסרת ,ישלומררבותאגדולהמזו ,דהוה אמינאדוקאבפנים

אחאבריהדרבאוכו'מאיטעמאלשםאותהחטאת.כתבהחזוןאיש)קדשים

נאסר,משוםדזורקבפסולפסול,הואהדיןשוחטעלמנתלזרוק,אךבעבודה
ה

מסכת זבחים דף י
יג כסלו התשע"א
זרהדזורקבפסולאיןאוסר,ודאימסתברדשוחטעלמנתלזרוקלאיאסור.

דתחילתוהויקלחומריכולללמדבגזירהשוהלאשם.

ה(גמ' ,ומה במקום דאם אמר הריני שוחט חוץ לזמנו שהוא כשר .כתב

יב(בא"ד ,הוה ממעטינן אשם מאותה .הקשה העולת שלמה ,הא בסמוך

הפנים מאירות ,דמוכרח דהא דכשר נלמד מקרא ,דאם לאו הכי נימא הקל

אמר "אותה" לאו דווקא דשייר פסח .ותירץ ,דהיינו דוקא בפסח דאיכא

וחומרלהיפך,ונפסול,וכןבשארהקלוחומרשבסוגיין.

היקש,אבלבלאהיקשממעטיםמ"אותה",והויאמרינןדהגזרהשוהאתירק

ו(גמ' ,לא תאמר בזריקה ותיתי מקל וחומר מבינייא משחיטה וקבלה וכו'.

למותרותנדבה.ואףדגםהיקשדכחטאתכאשםדמביאההסוגיאישלדחות

הקשה הפנים מאירות ,דלמא היינו טעמא דאמרו בזריקה ,משום דבעינן

כך ,דנימאדאתילפסולדםשנכנסלהיכלכבחטאת ,ישלומר ,דבהיקשלא

למילף פסול שלא לשמו בהיקש לשאר קדשים ,ואי ילפינן לזריקה בקל

אמרינן כן ,דעדיף מגזרה שוה כמו שכתבו תוס' לקמן )מח (.ד"ה דכולי

וחומר,לאהויילפינןלפסולזריקה,דדברהלמדמקלוחומראיןחוזרומלמד

עלמא בתירוץ השני .וכן תירץ המרומי שדה ,אך כתב ,דלתירוץ הראשון

בהיקש .והניח בצריך עיון .ותירץ החק נתן ,דנילף משלמיםשחיטה וזריקה

דתוס' )שם( ,דגזירה שוה עדיפא מהיקש ,אי יליף מהיקש ולא מיעט

בהיקש ,ואחרדילפינןהנהו ,נאמר מהשלמיםלאחלקתבין שחיטהוקבלה

מ"אותה" ,מוכח דר' אליעזר פליג אמיעוט ד"אותה" ,וכן כתבו תוס' לקמן

לזריקה ,אף שאר קרבנותכך ,והווי רקגילוימילתאבעלמאולאהיקשולא

)יב (:ד"ה מה הצד .ובמצפה איתן דחה מהאי קושיא תירוץ התוס' ,ותירץ,

בניןאב,דאיןלמדיןאותןאחרהיקש.

דהא דלא ילפי מ"עוונו" משום דאינו מופנה משני צדדים ,ור' אליעזר

ז(תוס'ד"הלאתאמר,תימאאמאילאפריךוכו'נילףבקלוחומרמקבלה.

לשיטתו דמשיבין באין מופנה ,דכן דמה של חטאת למעלה ,אך בהיקש

הקשההשפתאמת,אמאיהקדימו התוס'קושיאדנפרוךשכןטעונותצפון,

ד"כחטאתכאשם"סוברבפרקב'דמנחותדאיןמשיבין.

הוילהולהקשותמיד,אמאילאילפינןמקבלהלחוד.ותירץ,דמקבלהלחוד

יג(גמ',אמרמראמרלור'יהושעחוזרניחלילה וכו'אמרלור'יהושעלא

איכא למיפרך דטעונה כלישרת ,מה שאין בזריקה דמהני בחטאת באצבע,

אם אמרת בחטאת שכן דמה למעלה .הקשה המלאכת יו"ט ,מדוע החל

ולהכי הוצרכו לשחיטה דכתב בה הרמב"ם )פ"ד ממעשה הקרבנות ה"ז(,

לבארהברייתאשלאכסדרה,האהויליהלהקשותכסדרהברייתא ,תחילה

דלא בעינן בה כלי שרת ,וגם תוס' לקמן )מז (:ד"ה קדשי קדשים צדדו כן,

אם אמרת ולאחר מיכן חוזרני חלילה .ותירץ ,דאחר שתירצו בגמ' שכן יש

ולהכי הקשו מצפון ,והכריחו דאיירי בשלמים ,ואהא קשה דבשלמים אין

בהןצדכרת,ומוכחדפריךמשםחטאת,הקשודבשםחטאתנכנסדמהלפני

לפרוךמהלקבלהדצריךכלישרת,דהאבשלמיםאףבזריקהבעינןכלי.

ולפנים ,אבל בלאוהכי לא קשה ,דישלומרבפשטותדיליףמחיצונותלחוד,

ח(בא"ד,ועודלמהליקראבזריקהלשינויבעלים.הקשהבעולתשלמה,הא

ומתרצינן דילפינן חדא מחדא וכמו שכתבו תוס' ד"ה מחטאת דעלה לא

כדילפילעיל)ד(.לפסולבזריקהמ"לכפרעליו",עדייןלאידעופסולדקבלה,

פרכינן משם חטאת .ובמרומי שדה תירץ ,דפתחו מסיפא משום דדברי ר'

ובמסקנא דילפינן מ"ואת האיל יעשה זבח שלמים" יליף מהתם כל עשיות

יהושע לא מובנים כלל ,דהא מדה היא בתורה דילפינן במה הצד ,אבל

ולאבעיפסוקמיוחדלזריקה.

הרישאהיתהמובנתוהקשושיאמרובאופןאחר.

ט(גמ' ,אמר לו ר' אליעזר פסח יוכיח וכו' .הקשה הצאן קדשים,אמאי לא

יד(תוס'ד"הומהעולה,תימאכיון דאתיהאיקלומחומרמהיקשא.פירש

השיבר'אלעזר,חטאתהעוףתוכיח,שכןדמהלמטהופסולהבשלאלשמה,

העולת שלמה ,מהיקש ד"כחטאת כאשם" .והא דלאהקשו תוס' דנימא קל

אףאשםשדמולמטהכן,ואיןלומרמהלעוףשכןאינוזבחדזהוקולא,וקל

וחומר לפסול עולה בלא הקדמה דהקל וחומר מפיק מהיקשא ,משום דיש

וחומר אי בעוף הקל שאינו זבח פסול בשלא לשמו ,כל שכן באשם דהווי

לומר,דעולההוקשהלשלמיםמ"זאתהתורה"דאיןפסולבשלאלשמה,ולא

זבח ,ודאיפסול.ותירץ,דמצינולמיפרך מה לשםחטאתשכןישבהדיןדם

אתאקלוחומרומפיקמהיקש,אךהשתאדחזינןדמפיק,הקשותוס'דיפסול

למעלה בבהמה ,תאמר באשם שאין בו כלל דם למעלה ,ואף שכתבו תוס'

נמיעולה.

ד"ה מחטאת )בעמוד ב'( ,דפירכא זו היא כל דהוא היא ,ופרכינן לה רק

טו(בא"ד,פסחיוכיח .הקשו הברכתהזבחוהעולתשלמה ,דלאשייךלמילף

אבמה הצד ,ולא בחדא מחדא ,יש לומר דהשתא סלקא דעתך דיליף ר'

מפסחוחטאתלעולה,דמהלהנךדאיתבהוצדכרתכדפריךהכילקמן)יג.(:

אלעזרמכלחטאותולאהויכחדאמחדא.ובחקנתןתירץ,דבאמתהכאהוי

ותירצו,דהשתאלאאסיקאדעתיה ר'אליעזרהאי פירכא,ולהכיכמודיליף

מתרתי ,דמתחילה יליף מבהמה ,ועלה פריך שכן דמה למעלה ,והדר יליף

מחטאתופסחלאשם ,הויליה למילףנמילפסולעולהמהאי טעמא.והצאן

מעוף.ואףדלאהדרדינא,דוקאכדילפינןמתלתכשלאהדרדינאלאפרכינן

קדשים תירץ ,דהשתא אסקינן דר' אליעזר יליף מחטאת דשמיעת קול דלא

בכלדהו,אבלבתרתיפריך.

שייכאלכרת.עודתירץ ,דלר'אליעזרדיליףלאשםדפסולשלאלשמו ,אם



נפרוך יש בהם צד כרת ,אשם יוכיח דאינו בכרת ושלא לשמו פסול .ובחק

דףיע"ב

נתןדחהתירוץהברכתהזבח,דאדרבהמתוס'מוכחדהקשהלמסקנא,דהא

י(תוס' ד"ה הרי הוא ,באשם מצורע כתיב .עיין מה שכתב במסורת הש"ס.

דקלוחומרמפיקמהיקשאידעינןרקבמסקנא.וכןדחהתירוץהצאןקדשים,

ובחק נתן פירש גירסא דאשם מצורע ,דלא ניחא ליה למילף מסתם אשם,

דהא בעינן נמי לפסח ,ואתרי פרכינן כל דהו דשם חטאת יש בכרת .ואת

דהתם כתיב "כחטאת כאשם" גבי אכילה ,אבל במצורע כתיב גבי שחיטה,

תירוצוהשניכתבלדחות,דרקכלפיחטאתופסחנקראאיןבוצדכרת,אך

ומהא שפיר ילפינן .אלא דהקשה ,דלקמן )מט (.כתבו דהאי קרא איצטריך

כלפיעולהודאיישבוצדכרת,כמושכתבותוס'לקמן)יב(:ד"המהלהצד.

לגופיה,ומסתברדילפינןמאשםדעלמא.וצריךעיון.

טז(בא"ד,ומיהוכיוןדכתיבאותה בחטאת לאקשה .הקשההעולת שלמה,

יא(בא"ד ,והוי מצי למילף מחטאת בגזרה שוה דעוונו מחטאת דשמיעת

הא כיון דלא ממעט מ"אותה" שאשם שלא לשמו יהא כשר ,והוא משום

קול .הקשה העולת שלמה ,הא חטאת דשמיעת קול ילפינן לה לעיל )ח(:

דשייר פסח ,היאך ימעט "אותה" דלא לילף עולה מקל וחומר .ותירץ,

במההצד,ודברהלמדבבניןאבמספקאלןלקמן)נא(.אימלמדבגזרהשוה.

ד"אותה" מפיק רק מקל וחומר ,אבל אשם דיליף במה מצינו אותה יכול

ותירץ ,דמסקינן שם דדבר הלמד בקל וחומר חוזר ומלמד בגזרה שוה,

למעטו וכן מצינו שכתב המשנה למלך )פ"ב מנזירות הי"ז( ,דמבמה מצינו

ומעתהעבדינןקלוחומר ,איחטאתנזירדקלהדאיתאבשאלהפסולהשלא

עונשיןומקל וחומראין עונשין.אך בחקנתן הניחבצריךעיוןדהאודאי ר'

לשמה ,חטאת דשמיעת קול לא כל שכן ,וכי תפרוך מה לחטאת נזיר שיש

אליעזרלאפליגאמיעוטאדאותה.

עמהדמים אחרים ,חטאתחלבתוכיח ,ואףדבסוףדינאהויבמההצד ,כיון

יז(בא"ד,ותימאלסברתודעבידוכו'.הקשההברכתהזבח ,נימאמהלעולה
ו

מסכת זבחים דף י – דף יא
יג כסלו – יד כסלו התשע"א
שאינהמכפרת,ואיןלהוכיחמחטאתהעוףדהאודאיפסולהבשלאלשמה.

אימעיט כל שאינו דם דלא מיפסיל ,ואפילו הכי עביד מינה יוכיח ,דהיכי

יח(בא"ד ,ותו לימא חטאת יוכיח] .פירוש ,היאך בעינן למילף קל וחומר

אמרתדהאדעולהלאמיפסלדהואמשוםדלאמכפרא ,האאשכחןמנחת

מעולה דכליל ודמה למטה לאשם דדמו למטה ,נימא חטאת שאינה כליל

חוטאוחטאתהעוףדלאמיפסליאף דמכפרי ,אלא שמעמינה דדמהדווקא,

ודמה למעלה תוכיח[ הקשה בברכת הזבח ,דמה לחטאת שאם נכנס דמה

וחטאתנמידווקא.

לפנים פסולה .ועוד ,שכן צד כרת .ועוד ,שבאה בציבור מה שאין כן אשם

ה(רש"יד"המנחתחוטא,דשמיעתקול.כתבהמלאכתיו"ט,דעלכרחךיליף

)לפי תקון החק נתן( .ומסיק ,דתלמיד טועה כתב מותימא עד סוף הדיבור,

נמי ממנחת חוטאדטומאתמקדשוקדשיו .דאימשמיעתקולבלחוד ,איכא

]אמנם עיין גירסת השיטה מקובצת ,ואתי שפיר[ .והחק נתן תירץ ,דמאי

למיפרך מה להנך שאין בהו צד כרת תאמר באשם שיש בו צד כרת לגבי

דכתבו"מהלחטאתשכןוכו'דמה לפנים פסולה",אינהפירכא ,דר'אליעזר

אחרים,כמושכתבותוס'לקמן)יב(:ד"המהלהצד.

סבר דאף האשם נפסל בכניסה לפנים .וגם הא דפריך "שכן צד כרת ושכן

ו(גמ' ,תאמר באשם שיש לו קצבה .מכאן הוכיח הגרי"ז ,דקצבה דשני

באה בציבור" ,אינה פירכא ,כיון דלא ילפינן אלא מחטאת חלב ,אלא

שקליםהואדיןבקרבןעצמודיהאשוהשנישקלים,וחומראהיא,והויטעם

מחטאתיחידדשמיעתקולדילפינןשאיןבהכרת,ואינהבציבור,ולאפרכינן

לפסולבכניסה,דאידיןקצבההואאבעלים,אינוטעםלפוסלובכניסה.

מהלשםחטאתשכןישבו"שםכרת" "ושםבאהבציבור" דהאפירכאכל

ז(גמ',אלאטעמייהודרבנןדאמר קראדמהדמהשלזווכו' .הקשההקרן

דהואהיאוכיוןדחדאמחדאלאילפינן,לאפרכינןפרכאכלדהו.

אורה ,דמשמע דמאי דפליגי רבנן ארבי אליעזר וסברי דאשם אינו כחטאת,

יט(גמ',מהלהצדהשוהשאיןלהםקצבה.הקשה השפתאמת ,כיוןדעיקר

הוא משום מיעוט ד"דמה" ,וכן בשלא לשמו משום מיעוט ד"אותה" ,אבל

הלימודמחטאתדאיןלהקצבה,ומכלמקוםדמהלמעלה,מהיכיתיתידמה

בלאו הני מיעוטי מודו ליה דשוו משום היקשא ,ואם כן אמאי פליגי ארבי

שלאשםישקצבההואהטעםשיהאדמולמעלהיותרמעולהוחטאתהעוף.

אליעזר דאמר אשם שמתו או נתכפרו בעלים במיתה ,ופירש רש"י ד"ה

ובנתיבות הקודש ביאר ,דיש לו קצבה היינו משום דבעינן מן המובחר,

טעמו ,משום היקש ד"כחטאת כאשם" ,הא מודו להיקש כל היכא דליכא

כדאיתא בכריתות )כז (.אם כן חמיר טפי] .והוי חומרתו טעם ליתן דמה

מיעוטא .ותירץ ,דילפינן ליה מ"הוא בהווייתו יהא" ,דשחטו סתם כשר

למעלהכדחזינןבגמראדאשםשאינוכלילהויטעםדדמולמטה[.

לעולה ,כמושפירשותוס'לעיל )ה(:ד"ההגה"ה .אודאיתלהוהלכתא"כל

כ(תוס' ד"ה מה להצד .ובמרומי שדה תירץ ,דאף בעולה יש צד כרת

שבחטאתמתהבאשםרועה" ,ורביאליעזרודאיפליגאהךכללאדהאיליף

שמביאיםצבורפרלעולהכשחטאובעבודהזרה.

בהיקשאדשוו.

כא(גמ',אמררבאכו'לאמציתאמרתקלוחומרמעולה.ביפהעינייםהביא

ח(גמ' ,ואידך דם דמה לא דריש .הקשה הקרן אורה ,מהא דפירש רש"י

בשם ספר באר יעקב )חו"מ צז( ,שמוכיח מכאן ,דלרבנן אלים קל וחומר

לקמן )פב (.ד"ה הנכנס ,דכולי עלמא דרשי "דמה" .ותירץ ,דמאי דסבר רבי

מהיקש .והביא דמהירושלמי )סוף ערלה( מוכח ,דאף היקש שאינו מיותר

אליעזרהכאדלאדרשינן"דמה"משוםהיקשד"כחטאתכאשם"הוא.

עדיףמקלוחומר.

ט(תוס'ד"הבאלעובדה ,בתוה"ד ,וא"תהלאאיבעיאלןוכו'.ותירץהשפת



אמת ,דהא דאמרינן דלמד אינו מלמד ,היינו אי בעינן למילף רק ימין ,אך

דףיאע"א

הכאהאבלאהילפותא הויכשררקבכלי ,וילפינןמחטאתדכשרבידבלא

א(גמ',מהעולהשהיאכלילנכנסדמהלפנים כשרה .כתבהפניםמאירות,

כלי ,אלא ד"דון מינה ומינה" ,וכל מאי דילפינן דכשר ביד היינו דוקא איד

דאין ללמוד עולה מחטאת דפסולה ,דמה לחטאת שכן דמה למעלה ,ושכן

ימין,ובשמאלאיןלימודדכשר,וכןדייקברש"ימנחות)כו(.ד"העובדה.

צדכרת ,ושכןבאהבציבור ,וליכאלמימראשםיוכיחשהואנלמדמהיקש

י(בא"ד ,ואי מצורע חולין הוא אתי שפיר וכו' .פירש הצאן קדשים ,דהיינו

לחטאת,ודברהלמדבהיקשאיןמלמדבקלוחומר.

משוםדהאדאיןלמדמלמדאינואלאבקדשים,אבלבחוליןמלמד.

ב(רש"י ד"העולהנכנס ,בתוה"ד ,והיקשאנמיליכאהכא.הקשההמלאכת

יא(בא"ד ,ומיהו עדיין קשה וכו' .עיין שיטה מקובצת )אות כג( .ובאות

יו"ט ,הא לקמן )צז (:הוקשו כל הזבחים לחטאת .ותירץ ,לפי מה שכתבו

הקודמת .והקשה המצפה איתן ,הא כתבו תוס' לקמן )כה (.ד"ה והרי דאי

תוס')שם(ד"המהמנחהדהיכאדצריךלמלתאאחריתאלאדרשינןמהיקש

מלמדחוללכוליעלמאלמדין מלמד ,ופליגידוקאאםהמלמדקודשוהלמד

דבר שאין בשאר הקרבנות המוזכרים שם ,ובמנחה ליתא הא דנכנס דמה

חול.

לפנים.

יב(גמ',ולרבנן למאי הלכתאאיתקשחטאתלאשם.כתב הנתיבות הקודש,

ג(גמ',מהלעולהשכןאינהמכפרת.פירשהנתיבותהקודש ,דאףעלחייבי

דלכאורה מדכתב הרמב"ם )פט"ו מפסולי המוקדשין ה"ד( ,חטאת ששחטה

עשההאאיתא לעיל )ז(:דעולהדורוןהיאומכפרתרקמקופיאולאמקריא

לשםחוליןהריזוכשרהולאעלתהלבעלים,וגבישארקרבנותלאכתבכן,

מכפרת] .ביחס לחטאת ואשם דמכפרי מקיבעא ,אף דלקמן )נא (.איתא

משמע,דעלולבעלים.אךכתב,דאםכןנימאדלהכיאיתקשחטאתלאשם

דעולהמכפרת,דהיינומקופיא[.

דאיהונמיאינועולהלבעלים,ועלכרחךדאיןלדייקכןמדבריהרמב"םואף

ד(גמ' ,מנחת חוטא תוכיח .הקשה הקרן אורה ,היאך תוכיח הא לא פסלה

שארקרבנותלאעלולבעליםכחטאת.

התורה אלא דם ,ומנחה דאינה דם לא איפסילה,אף דמכפרת.עוד הקשה

יג(גמ',לומר לךמהחטאתאינהטעונהסמיכה וכו' .הקשההעולתשלמה,

מאיקשיאלגמ'",ולימאחטאתהעוףתוכיח",האטעמאדלאמיפסילבעוף,

נילפיה מהיקשא דילפינן לקמן )צז" (:זאת התורה" שהוקשו כל הקרבנות

משום דהוי כהכניס בשר חטאתקודם קבלה ,וכמו שלא אמרו בשר חטאת

לחטאת .והביא ,שכך הקשו בתוס' מנחות )צב (:ד"ה איכא ,אמאי לא נילף

יוכיח ,הנך נמי .ותירץ ,דלעולם לא בעינן דם ליוכיח ,והא דלא הוכיחו

סמיכהלבכורומעשרבהאי היקשאד"זאתהתורה" .ותירץ לפי מהשכתבו

מבשרחטאת ,משוםדאינו בדרךכפרתודעיקרהכפרההויבקבלה ,ובקרא

תוס' לקמן )צז (:ד"ה מה מנחה ,דלא ילפינן לדבר שאינו שוה בכל הנהו

כתיבלכפר,אבלממנחהועוףדהוידרךכפרתםשפירהוייוכיח.אךהקשה,

דכתיבבקרא,והתםכתבמנחהדלאשייךבהסמיכה.

מנלן דמנחת חוטא וחטאת העוף אין נפסלין ,על כרחך ממיעוטא "דמדמה



ולאבשרה",ומנלן,דילמאדווקאבשרהאימעיטדאינובאלכפר,אבלמנחת

דףיאע"ב

חוטא וחטאת העוף דבאו לכפר אימא מיפסלי שפיר .ותירץ ,ד"מדמה"

יד(תוס' ד"ה אמר רבי אליעזר ,בתוה"ד ,וי"ל דאעיקר טעמו וכו' .כלומר,
ז

מסכת זבחים דף יא – דף יב
יד כסלו – טו כסלו התשע"א
דדריש מ"הוא" דפסח בהויתו יהא ,ופירשו תוס' בפסחים )סב (:ד"ה שאני,

דכתבו תוס' בפסחים )קח (.ד"ה נימא ,דאף לבן בתירא ,לכתחילה אין

דהקל וחומרמגלה למילףמהוא,דאחריםלשמו פסול.והקשההקרןאורה,

לשחוט קודם חצות ,משום "לא תשחט על חמץ" ,אבל לרבי יהושע כשר

הא בחטאת נמי כתיב "הוא" ויגלה הקל וחומר למילף מיניה דעולה לשם

בשלא לשמו בי"ד שחרית אף לכתחילה ,אם כן היינו טועין בשיטת בן

חטאת פסולה .ותירץ ,דהוא דפסח לא איצטריך לפסול בשוחט פסח לשם

בתירא בשחטו בי"ד שחרית דווקא לענין דיעבד אי כשר או פסול ,אבל

אחרים ,דהא ילפינן לעיל )ז (:מקרא אחרינא ,ועל כרחך "הוא" איצטריך

לכתחילה ודאי אין שוחטין ,אך הטעות בשיטת רבי יהושע בשלא לשמו

לפסול שוחט אחרים לשמו ,אבל בחטאת כתבו תוס' לעיל )ה (:ד"ה מיעט

שחרית היא בלכתחילה ,אי כשר שלא לשמו י"ד שחרית או פסול ,ועדיף

רחמנא,ד"הוא"איצטריךלגופיה,משוםהכילאילפינןמיניהלפסולאחרים

להשמיע היתר דלכתחילה משום כח דהתירא עדיף .ועיין באות הקודמת

לשמו.

בסברת הקרן אורה ,דלשיטתו מיושב ,משום דבבן בתירא יש פחות מקום

טו(גמ' ,כשרין ואין מרצין קאמר .כתב הקרן אורה ,דהטעם משום דיליף

לטעות.

לעיל)ב(:מקראד"אשרנדרתנדבההוא",ועלכרחךקראד"ולאיחללו"לא

כב(גמ' ,אחד בבוקר ולא שנים בבוקר .פירש במרומי שדה ,דכתיב "את

אתי אלא לדייק הא לנמוך מהם פסולים לגמרי ,דלגבוה מהם דכשר כבר

הכבשאחדתעשהבבוקר",ומצדדקדוקהלשוןהויליהלומרכבשאחדאו

ידעינןמ"אשרנדרת".

הכבשהאחדאבל"הכבשאחד"אינומדוקדק ,אלאלומרדנילףאתהכבש,

טז(גמ',אודילמאכשריםומרצים.פירשהקרןאורה,דלהךסברא,עלכרחך

אחדתעשהבבוקרולאשנים.

לא דריש כל הני קראי דלעיל .ואיצטריך "אשר ירימו" לגופא דבמורם אין

כג(גמ',שם .הקשההקרןאורה ,מנלןלבןבתיראדביןהערבייםדפסחבין

מתחלליןכללוגםמרצין.ואפילוהכי שפירשמעינןדבנמוךמהםמתחללין

שני ערביים .הא אשכחן בכמה קראי לישנא ד"בין הערביים" והיינו אחר

ופסוליןלגמרי.חדאדלשוןחילולמשמעחילולגמור ,ועוד ,כיוןדלאסבירא

חצות,ונימא דבפסחנמיהכיהוא.ותירץ ,דמדאיטריךלמכתב"אחדבבוקר

ליה דרשא דמוצא שפתיך ,ממילא אם אין מרצים פסולין הם ,וכדאמרינן

ולאשנים",שמעמינהדפשטיהדביןהערביםהכאהיינוביןשניערביים.

לעיל)ה(.אםאיןמרציןלמההןבאים.

כד(תוס' ד"ה הג"ה אחד בבוקר בעלמא דריש וכו' .פירשו המלאכת יו"ט

יז(גמ',שם.הקשההמרומישדה,מנאלןלחדשדפליגבתרתי.ותירץ,דהצד

ובחק נתן ,דתוס' אתו ליישב שיטת רבי יהושע הסובר דבין הערביים היינו

דאיןמרציןעלכרחךיליףמ"אשרנדרת" דכשר ,ואם כןקראד"ולאיחללו"

בערב ,אמאי נאמר "אחד" ,וכתבו דנצרך למיוחד שבעדרו ,אך לא מסתבר

במורם לא איצטריך לגופיה ,אלא לדייק דבנמוך נפסל ,ומסתבר יותר דלא

דאתו להקשות אדרשה ד"מיוחד דבעדרו" דנצרך לאחד בבוקר ,דהא כבר

סביראליהדרשאד"אשרנדרת",ויליףליהמקראדבמורםמהםמרצה,והא

כתבולעילבד"ההג"האיאיפליג,דלאסביראלןכבןבתירא.

דבנמוך פסול ואין מרצה ממילא הוא ,וכיון דאינו מודה לקרא ד"כאשר

כה(גמ' ,נרותדכתיבביןהערביםהכינמי דכולאיומאכשר וכו' ,בחידושי

נדרת",אםאיןמרצה,פוסל.

הגרי"ז הקשהמכאןלשיטת הרמב"ם)פ"ג מתמידיןומוספיןהל"י( דהדלקת

יח(גמ' ,ואי סלקא דעתך כשרים ומרצים כו' .פירש החזון איש )סימן א

הנרותהיהגם בבקר,דאםכן עלכרחין דביןהערביםהיינו בערבכיוןדגם

סקי"ג( ,דאי כשרים ומרצים ,חידש שמעון אחי עזריה במה שאמר כשרים

בבקר לפי האמת חייב בהדלקה .ותירץ ,דהרמב"ם סבר דליכא כלל חיוב

ולארקבמהשאמרפסולים,ואםכןלאשייךלמיתניבכשרותבכורומעשר,

הדלקת הנרות ,אלא שיהיו הנרות דלוקים ,ואם מצא דלוק אין עליו חיוב

דבהם ליכא חידוש ,דלא שייך בהם ריצוי ,ומה שאמרו אלא כשירים ואין

כלללכבותולהדליק,אלאמניחודולק,ומעשהההדלקהנכללתגםכןבכלל

מרצין,היינודלאחידשכלוםלעניןרצוי,אבללאדאמרדאיןמרצה.

הטבתהנרות,ולכןאםכבהישעליוחיובהדלקהמטעםהטבתהנרות,אבל

יט(מתני' ,אמר שמעון בן עזאי וכו' .כתב בשלום רב דלכאורה היא עוד

לאמטעםמצותהדלקה.

שיטה בשלא לשמה ,והקשה דאם כן הווי לה למתני' למיחשביה במתני'



דרישפרקין .ותירץ,דאתא להוכיחכבןבתירא ,דהאאמרחוץמן"הפסח",

דףיבע"א

ולא "הפסחבזמנו"דהיינו דאףכשאינוזמנוממשמיפסל,והיינובי"דבבקר.

א(גמ' ,ומי איכא מידי דאילו שחיט ליה מצפרא כו' .כתב הקרן אורה,

]וישלצייןשהרמב"ם)פט"ומפסוה"מהי"א(פסקכבןבתירא,והראב"דהשיג

דמהכאמשמעדלאכמושכתבותוס'בפסחים )קד(.ד"הנימא ,דהאדכשר

עליו דשבק רבי יהושע ,וביאר הכסף משנה דפסק כמותו כיון דשקלו וטרו

לבןבתיראמצפראאינואלאדיעבד,אבללכתחילהאיןלשחוטקודםחצות

אמוראי אליביה .אמנם לפי מה שנתבאר ,איכא סייעתא נמי מסדורא

דאם כן אין זמנו קודם חצות .ותירץ ,דמכל מקום הוקשה לגמ' דקודם

דמתניתין[.

לתמיד של בין הערבים פסול מעיקר דינו ,מה שאין כן פסח דזמניה הוא

כ(גמ' ,אמר וכו' מכשיר היה בן בתירא בפסח ששחטו שחרית וכו' .פירש

וכשר,אלאדאיסורשחיטהעלהחמץמעכבוקודםחצות.

הקרן אורה ,דמקורודכשרבי"דשחרית הואמלשוןהתנא"בןבתיראפוסל

ב(וביןהערביםדכתיבגביקטורתונרותלמהלי.פירשרש"י הואילומיניה

כאילו נשחט בין הערביים" ,דבשלמא טעמא דרבי יהושע דמכשיר כאילו

לא הוה משמע לן בין הערביים ממש ,ומיבעי לן קרא אחרינא לפרושי.

שחטובי"גמבואר ,משום די"ד שחרית דמי לי"ג ,דתרוייהו אינם זמנו של

הקשהבספרשלוםרבדהאיקשיאנמילר'יהושעומאותוטעם.ותירץ,דלר'

פסח .אלא בבן בתירא ,אי נימא דהא דפסול בשלא לשמו ,משום סברא

יהושעישלומרדמערבעדבקרבלבדלאהיינודורשים,דהוהאמינאדרצה

דמקצתהיוםראוילאמהניביהעקירה,ולאמשוםדהשתאזמנוהוא,אמאי

לומר שיכול להדליק כל הלילה ,ודוקא בצירוף קרא דביןהערביים דרשינן,

אמרבןבתירא"כאילונשחטביןהערביים",האלאשוובטעמייהוכלל,דבין

מה שאין כן לבן בתירה דעל כרחך דרשינן מערב עד בקר ,ועל כרחך סבר

הערביים פוסלמשום דזמנוהוא ,ובבוקראין זמנוופסולמשום מקצתהיום

דמשמעמהאיקראבלבדדתןלהמדתה,ולאדידליקכלהלילה.

דזמנו,ואףלעניןשארדיניםלאדמובוקרלביןהערביים,דשחטהפסחלשם

ג(תוס'ד"הוביןהערבים,בסוה"ד ,דזימניהמכיינטוצלליערב.ביאר הקרן

חוליןביןהערבייםכשרכחטאת,ובבוקרפסול,דפסחשלאבזמנוהוא,אלא

אורה ,כלומרמקראד"אחדולאשניםבבוקר" ,ידעינןרקדאיכאתמידאחר

מוכח מטעמו ,דבוקר הוי ממש זמנו וכשר ,והוו בין הערביים והבוקר חד

בין ערביים ,אבל הא דזמנו מכי ינטו וכו' דהיינו שעה שישית ומחצה לא

טעמאוחדדינא.

ידעינן .והקשה ,בשלמא למאן דאמר תמיד של שחרית זמנו עד ד' שעות,

כא(תוס' ד"ה הג"ה אי איפליג ,ותימא השתא וכו' .ותירץ העולת שלמה,

אתי שפיר ,דאי מקראדאחדולאשנים בבוקרהווה אמינאמד'שעותדאינו
ח

מסכת זבחים דף יב
טו כסלו התשע"א

זמןשלשחר ,כשרתמידדביןהערבים,קמשמעלןדביןהערבייםדמשינטו

שיטתיה מדתני דבי רבי ישמעאל ,לוכח ליה כמו שכתבו התוס' .ותירץ,

צללי ערב ,כלומר משש שעות ומחצה ולא קודם ,אלא למאן דאמר זמנו

דהתם כוונת תוס'לחלק בין לילה דאינו חסרון בגוף הקרבן ובסיבתו ,אלא

דתמידשלשחרעדחצות,מה הוסיףקראדביןהערביםמשינטו ,האידעינן

דלילההואחסרוןצדדידאיןמקריביםבו ,ולהכילאהויהקרבןדחוי ,אבל

לה מקרא ד"אחד בבוקר" .ואין לומר דאתי למימר דמשש ומחצה ,דהא

בדידן לענין פסח דהלילה הוי חסרון בגוף הקרבן ובסיבתו ,דבי"ד פסול

מדרבנן הוא משום דלא מכוונו ,אבל עיקר הדין הוא משש שעות .ותירץ,

ומחוסרזמן הואלפסחעדחצות ,ולשלמיםפסולמשום דמקצת היוםראוי

דאף דכבר שמעינן מאחד בבוקר ,שפיר קאמר ובין הערבים ,דמכל מקום

לפסח ,ונפקאמינהדאם עלתה תרדכמושכתבוהכאתוס'ד"ה יום ,ולהא

אמרדזהוזמנו ,מהשאיןכןבקטורתונרותדביןהערביםלאאמרכללזמן,

לאסגיבסברתהתוס'דיומא,והוכיחמולדהמחוסרזמןבגופוובסיבתו,דאף

ועלההקשובגמ'.

הואבלילהלאמיקרימחוסרזמן.

ד(גמ',מגדףבהרביאבהווכו' אידאפרשיההאידנאדחוימעיקרוהואואי

ט(תוס'ד"ה לילהלקדושה,הקשההרברבי יוסף וכו'.הקשה הצאןקדשים,

דאפרשינהו מאתמול נראה ונדחה הוא .בחדושי הגרי"ז הוכיח ממה שרבי

אמאי כתב דקשה אף לבר פדא ,הא בתמורה )י (.פליג איהו וסבר דאין

אבהוחילקהקושיאלשניחלקים,ולאהקשההיאךיכוללהקדישעדחצות

קדושה חלה על עוברין .והביא ,דתוס' )שם( בסוד"ה ואזדא הקשו קושיתו

הא קדושה דחויה הוא ,ד"נראה ונדחה" ו"דחוי מעיקרא" שני ענינים הם,

דהכאלרבייוחנן,ורצהלומרדהכאטעותסופרהוא.ובחקנתןתירץ,דהתם

דנראה ונדחה היינו דמה שנדחה לאחר שנראה הוא חסרון בעצמו ,אבל

)יא (.גבי תם במעי תמה אף בר פדא מודה דקדשה ,ורק במעי בעלת מום

דחוימעיקראהואחסרוןבעצםקדושתהקרבן.ועייןבאותהבאה].ולכאורה

פליגי ,דלרבי יוחנן כשני בהמות הם ,ואף דאין יכול להקדיש אותה ,יכול

מדברי רש"י ד"ה דחוי מעיקרא ,שכתב ,ושמעינן ליהלר' יוחנן דאמר דחוי

להקדישולדה.וברפדאסוברכיוןדגוףאחדהם ,כיון דאיאפשר להקדיש

מעיקרא הוי דחוי לגמרי שלא להירצות עוד .ובד"ה ואי דאפרשיה ,כתב,

אתאמוגםאותואיןמקדישים.

בתוה"דונראהונדחהשובאינוחוזרונראהלדבריהכל.ולפיזהמהשחילק

י(תוס' ד"ה יום להרצאה ,תימה תיפוק ליה מביום צוותו כו' .תירץ הפנים

רבי אבהו לתרי ,היינו משום דדחוי מעיקרא נדחה דוקא לרבי יוחנן ,מה

מאירות ,ד"ביום צוותו" אינו דין בגוף הקרבן דחסר בו בלילה ,ולא דין

שאיןכןנראהונדחהלכוליעלמאהוא.ועודדמהאשכתברש"יבד"הדחוי

במעשה ההקרבה לחוד ,והווה אמינא ,דאי לא כתיב "יום" להרצאה ,דאף

מעיקרא" ,הוי דחוי שלא להירצות עוד" נראה דהחסרון הוא כמו בנראה

דמקדישין מעשר בלילה ,היינו דוקא הוא ,משום דבגופו ליכא חסרון כלל

ונדחה[.

בלילה ,אבל פסח דבלילה פסול משום עצמו דאין ראוי עד חצות ,ואף

ה(תוס'ד"ההג"האידאפרשיה,בסוה"ד,אבלהאילאחזילפסחושלמים

לשלמיםפסול,איןמקדישיםאותו,דהוימחוסרזמן,ולאידעינןלחידושדרב

אע"פ שהיה זמן שלמים .הקרן אורה הבין כוונתם ,דכיון דעדיין יש על

פפאדאיןמחוסרזמןדלילה,להכיכתבקרא"ביום"להרצאה,כלומר,דהוא

הקרבן שם שלמים ,הרי שנדחה מחמת שאינו יכול להקריבו כשלמים ,מה

דין בגוף הקרבן דבלילה פסול ,ואפילו הכי כתיב שבעת ימים להכשיר

שאיןכןבמחוסרכפוריםשאינו יכוללהקריבכלל,איןכאןדחיה.והקשה,

הקדישו בליל שביעי ,ומהא מוכח שפיר לחידושו דרב פפא ,דאף בפסח

אמאיהויזמןשלמים,האפסחשלאבזמנוהוישלמיםמגזרתהכתוב,וקודם

דפסולובגופוכשרבהקדישובלילה.

חצות דקצת ראוי לפסח לא אמרה תורה שיקרב שלמים ,ואם כן יש עליו

יא(בא"ד ,והשתא קמשמע לן דהוה מחוסר זמן ותרד .כתב העולת שלמה,

שם פסח בלבד ,ודמי ממש למחוסר כיפורים דהפריש קודם זמנו .אמנם

דדין בן שמונת ימים הוא משום חשש נפל כדאיתא בשבת )קלו ,(.דכל

בחידושי הגרי"ז ביאר כונתם לפי מה שהוכיח מסוגיין) ,הובא באות

ששהה ח' ימים בבהמהאינו נפלדנאמר "ומיוםהשמיני והלאה".וכן כתב

הקודמת( ומה שביאר דאין הביאור ב"מקצתו ראוי" ,דבשחרית מיקרי כבר

המשנה למלך )פ"ג מאיסורי מזבח ה"ח( .והקשה העולת שלמה ,דבשבת

פסח בזמנו ,ואין לו הדין של פסח בשאר ימות השנה שלמים ,אלא דגם

)שם(הביאומעשהששחטרבאידיבר אביןעגלביוםהשביעי ,ואמרוליה

בשחרית מיקרי פסח בשאר ימות השנה שלמים ,והא דמקצתו ראוי מהני,

רבפפאורבהונאבריהדרביהושעדאיהיהשוחטבלילההוואכליןמיניה,

היינומשוםדהווי זמןפסח ,ומהנילענין מחשבתשינויהשםדפסח,ולפיזה

אלמאלאחשובלילשביעילשמאנפלהוא.עודהקשה,דכתב רש"י )שם(

ביארכוונתהתוס'דמחוסרכפרה בקדושתהקרבןלאחסרכללדיןהקרבה,

בד"האיתרחיתו ,דאורתאלאוזמןהקרבה הוא ,אך מכללנפלנפקדהאחזי

אלא דהבעלים אינם ראויים להביא קרבנות ,והראיה דשלא לשמן כשר

להקדישו ,ומאי ראיה מהא דמקדישים אותו דאינו נפל ,הא אמר רב פפא

כדאיתאלקמן,אבלבפסחכיוןדישעליוגםדיןשלמיםואינוראוילהקרבה,

לילה אין מחוסר זמן .עוד הקשה בטהרת הקודש ,דרש"י פליג אתוס' ,דהא

הוידיחויבעצםהקדושה,והוידחוימעיקרא.

כתב דמיום השמיני ירצה ,הואמשום דאין קרב בליל שביעי מביום צוותו,

ו(גמ' ,אפילו תימא מצפרא אין מחוסר זמן וכו' .כתב החזון איש )ס"א

ולתוס' הא ילפינן מביום להרצאה .ותירץ העולת שלמה ,דדוקא בשאר

סק"ב( ,דמשמע ,דאי הקדישו בלילה הוי מחוסר זמן ופסול ,אף דבי"ג אינו

מחוסר זמן אמרו דלא שייך בלילה כיון דלמחר יהיה ראוי ,אך בחשש נפל

פסול ,משום דראוי לשלמים .ליל י"ד ,פסול ,משום דחשיב כי"ד ,דהיום

לאיהנו,דאיבלילהאכתיספקנפל,וודאיאיןלהקדיששמאימותולאיהיה

מתחילמהלילה,והויראויבמקצתוכי"ד,דפסולביןלשלמיםביןלפסח.

ראוי למחר ,ומוכח מדמקדישים אותו דיצא מחשש נפל .אך הקשה ,אמאי

ז(גמ' ,רב פפא וכו' לילה אין מחוסר זמן .פירש החזון איש )שם( ,דמודה

בעינן ביומא )סג (:קראלקרבן אשה דאסור להקדיש מחוסר זמן ,הא סברא

הואבעיקרהדיןלאביידהוהליהליפסלמשום דחישבכי"ד ,דמקצתוראוי,

היאדשמאנפלהואויאסרכמקדיש בעלימומים ,אלאהביאורכמושכתב

ופסול בין לשלמים בין לפסח ,ומאידך אינו קרוב כבו ביום ,והא דמכשיר

המשנה למלך ,דאיצטריך לכלו חדשיו דלא חיישינן שימות ,ומכל מקום

הוא מטעם חדש ,דכיון דלילה לאו זמן הקרבה הוא ,לא חייל עליה שם

אסור משוםמחוסר זמן ,ולפיזהשפירהוכיחרש"ידלאחיישינן לנפלבליל

דיחויבאותוזמן.

שביעי ,דאי חיישינן לא יהני הא דלילה אין מחוסר זמן ,דמכל מקום יאסר

ח(גמ' ,דתני דבי רבי ישמעאל וכו' .הקשו התוס' ביומא )סד (.ד"ה התם,

כמקדיש בעלי מומים ,ואף תוס' מודה לזה ,והא דכתב דמחוסר זמן הוא

דנפסול כל קרבן דהקדישו ביום ועבר עליו לילה משום דיחוי דנראה ביום

בלילה ,כוונתו משום דבקדשים הלילה נמשך מיום שלפניו ,וכיון דביום

ונדחהבלילה,ותירצו,דלילהלאו זמןהקרבה כללומהאיטעמאלאנעשה

שביעיפסולומחוסר זמן ,אףבלילה כן ,ומורידיםאותו ,אבל להקדישיועיל,

דחוי .והקשה העולת שלמה ,דאם כן מאי איצטריך רב פפא לאוכוחי

דגביהקדשלאאמרינןדלילהנמשךמהיוםשלפניו.
ט
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יב(בא"ד ,ולר"י דאמר בשחיטת לילה וכו' .תירץ המצפה איתן ,דאף לרבי

דקושיא גדולה היא ,ופירוש קושית תוס' היא ,דאף דרבי יוחנן גבי שותפין

יהודה איכא למימר נפקאמינה ,דהא דמאחר רגל אחד עובר בעשה ,היינו

אמרדהוידחויה,הגםדבידולתקןולקנותכולה,מכלמקוםבמקדישבבוקר

כשעבר רגל שלם ,ואחר ג' רגלים עובר בבל תאחר ,ובמקדיש ערב הרגל

יודהדאינודיחוידשאניהכאדחוזרונראהממילאבלאמעשה.ובשפתאמת

בהמה שליל שביעי שלה בליל יום טוב ,חשבינן לה כקדושה ,ואף דאין

חילק,דדוקא בשותףשאיןתלויבולגמרידשמאלאירצההשנילמכרולו,

מקריבין בלילה מ"ביום צוותו" מכל מקום אינו פסול בגוף הקרבן .ומדכתב

אמררבייוחנןדדחוי,אבלבמה שתלוירקבוכגוןמומר,לאהוידחויוכל

ביום השמיני ,קמשמע לן דגופה של בהמה אינה ראויה בלילה להקרבה

שכןבגוונאדבוקרדמאליו,איןכאןדחוי.

ומחוסרת זמן היא ,ולא עבר באותו רגל בעשה ואין אותו הרגל מצטרף



לעבורבבלתאחר.

דףיבע"ב

יג(בא"ד ,וי"ל דמודה וכו' דבבמהשחיטת לילהלא תרד.הקשה המלאכת

כא(גמ' ,יש דיחוי בדמים .עיין ברש"י שפירש ב' פירושים .והאחיעזר )ח"א

יו"ט ,הרי מה שהמזבח דמקדש ,ומום דכי עלה לא ירד ,יליף לה מדכתיב

מ"ד ג' וח"ג סי' נ"ו סק"א( ביאר דהוי קדושת דמים ממש ,ורק כשלקחה

"והיה המזבח קודש קדשים כל הנוגע המזבח יקדש" ,ולקמן )קיט (:משמע

כולה אמרינן דמיגו דחל קדושת הגוף על חציו חל על כולו ,ולהכי עושה

להדיאדכלהיכאדכתיב"המזבח"ממעטבמה,ולאתכשירפסוליםכלל.

תמורה רק לאחר שלקח חציו השני ,ונקראת קדושת דמים משום שהיא

יד(תוס'ד"ההג"הקדושהואינהקרבה,בתוה"ד,דהתםאינהקדושהדחויה

עצמה אינה עומדת להקרבה .אמנם בחידושי מרן הרי"ז הלוי )בסוף הספר

כיון דבידו לקדשה .הקשה השפת אמת ,דמשמע מתוס' ,דבשותפים שאמר

עמוד עח( וכן החזון איש )בכורות יח יח( הוכיחו שאין דין דחיה בקדושת

אחד דקדושלעולהואינובידו ,דאינהנמכרת .והאישלחלק ,דהתםשאני,

דמים ממש עיין שם .הלכך כשהקדיש חציה חלה קדושת הגוף "פחותה"

דרגל הוי אבר דאין הנשמה תלויה בו ,והויא קדושת דמים דלא שייך בה

שאינה קריבה ,וכיון שעומדת ,לדמים מיקרי דחוי לדמים ,ומשום הכי יש

דיחוי ,אפילו שותף שאין בידו ,מה שאין כן בסוגיין דהקדיש חצי בהמה

לומרדמהשעושהתמורההיינואףקודםשלקחחציה.

דהנשמהודאיתלויהבההויאקדושתהגוףוישבהדחיה.

כב(גמ' ,וצריכי וכו' אבל הכא דממילא אידחי כישן דמי .הקשה בנתיבות

טו(גמ'ועושהתמורה,עייןמהשכתבנולקמןאותכא.

הקודש ,כיון שכתב לחלק דבנשתטה הווי ממילא ,ולא דמי לדחה בידים

טז(תוס' ד"ה ש"מ בעלי חיים נדחים ,ומיהו קשה מאכל חלב והמיר דתו

דהמיר ,מדוע הוסיף ד"כישן דמי" .ותירץ ,דבעצם הדיחוי אין נפקא מינה

וכו'.תירץהברכתהזבח,דלקמן )בעמודב'(אמרינןבגמ',דאיתביהרבותא

במהשנדחהמאליו,וכדאיתא)ביומא סב(.לעניןמתהמשתלחישפךהדם,

טפימשארדיחוי ,דבידולחזור ,ולהכיאמרהרבייוחנן].ועייןבאותהבאה[.

אמנם היינו דוקא היכא דנדחה לעולם ,אבל היכא דיכול להשתנות כגון

והחק נתן הוסיף דיש לומר ,דאתי רבי יוחנן לאשמועינן דאף דאין הפסול

היכאשנעשהשוטהאוהמירדתו,ישלחלקביןאםדחהבידיםאושנעשה

בגוף הקרבן אלא באדם ,אמנם כתב ,דזאת כבר אשמועינן רבי יוחנן לקמן

מאליו ,אמנם מה שיש במעשה בידים דחוי יותר שייך דוקא אם הדחוי

)נט(.דמזבחדנפגםהויהקרבןדחוי,אףדבידולתקנו,ואףדאיןהחסרוןבגוף

נעשהבקרבן,אבלאםהדחויבבעלהקרבןמאינפקאמינהאםנעשהבפועל

הקרבן.והשפתאמתכתב,דמכלמקוםהקשותוס'שפיר,דלמההוצרךבגמ'

אומעצמו),ועייןתוס'ד"הוש"מדחוי,מהשכתבולעניןבעלמוםעובר(ועל

לומרלהאירבותאבדרךצריכותאדב'מימרותדר'יוחנן ,בלאוהכיבסלקא

כןכאןעניןהדחויבידים,מהשנעשהמדעתוברצון,והואמהשאמרההגמ'

דעתךהויליהלהקשותאהךדהמירדתו,דמאיחידש,מתניתיןהוא,ולתרץ

דהחסרון דמאליו כאן ,הוא במה שנעשה ללא דעת והוא מה שהוסיף

משוםדבידו.ועייןבטהרתהקודש.

ד"כישןדמי"שהואמחוסרדעתעלהדחוי.

יז(תוס' ד"ה ושמע מינה ,י"ל דמשכחת לה בקבל דם בכלי שיש בו מים.

כג(תוס'ד"הוש"מדחוימעיקרו,בתוה"ד,וא"תאמאיאיצטריךלרבייוחנן

הקשה החזון איש )אורח חיים סימן קכד ,לדף צח .ד"ה תוד"ה ש"מ( ,הא

למיעוטא .כתב השפת אמת ,דלא הבין דבריהם ,דהא ר' יוחנן יליף בנראה

בנשפך מצואר על הרצפה ואספו ,פסול ,משום דצריך לקבל הדם מהפר,

ונדחה ,דאפילו נדחה בדבר החוזר ממילא הוי דיחוי ,ודוקא במום גלי קרא

והכא נמי ,כיון דבזמן דיצא מהפר נתבטל במים ,אף דאחר כך רבה הדם

דבחוזר ממילא לא הוי דיחוי ,אפילו הקדישו קודם למומו ,אבל בעלמא

וכשר,הוויכאסףמהריצפהובטלהקבלהראשונהופסול.ותירץ,דשמאכיון

בנראהונדחההוידיחויבכלגווני,ונשארבצריךעיון.

דיכול להוסיף עליהם ולהכשירים דירבו על המים ,קדשו מעיקרא אי ירבו

כד(גמ',בעירבי ירמיהאכלחלבוהפרישקרבן והורוביתדין וכו'.הקשה

לבסוף ,והוי כקיבל טיפה טיפה דאף דבטיפה אין שיעור הזיה ,מתקדש,

השפת אמת ,אמאי השמיט הרמב"ם דין זה ,דהא רבותא גדולה היא ,דאף

דדעתולקבלהרבה.

דעומדלהקרבהורקמפניטעותביתדיןאיןמקריביןאותו,הוידחוי.ותירץ,

יח(בא"ד ,שם .והקשה החק נתן ,דישמיענו דיחוי מעיקרא ונדע דמים,

דהארש"יד"ההורוכתב,דטעמאדהוידיחוי,משוםדיחידשעשהבהוראת

דאכתילאמצינו דחיהבדמיםדאינודחוימעיקרא .ותירץ,דתוס'בקידושין

בית דין פטור ,וכיון דקיימא לן דחייב לא נדחה מעולם ,להכי לא הביאו

)ז(:ד"הוש"מ תירצו ,דשייך בפירשנקבהלפסח וילדהזכר ,דקדושהלדמים

הרמב"ם.אךהקשהעלרש"י,אמאיהוצרךלדינאדפטורכדילדחות,תיפוק

דאיןפסחבאמנקבה,ואינודחוימעיקראשהריהולדראוילהקריב.

ליהדמשוםדביתדיןהורודמותרודאילאיקריבוהוהכהנים.

יט(בא"ד),בנמשךלעמודב'( ורבינו חננאלכו'שלאיקריבמןהדמיםקרבנו

כה(תוס' ד"ה בן עזאי ,בתוה"ד ,לא דמיא להא דאמר בפסחים כו' .פירש

כו' .הקשה החק נתן ,בשלמא מתניתין דמי שהיה טמא ,שייך לפרש כן,

המצפה איתן ,דהתם אמרינן דאין השריפה חומרא ,משום דשריפה גופה

דקתני יביא בדמיה שלמים ולא פסח ,שמע מינה דאין מביא מה שחשב

הויא קולא כשלא ימצא עצים ,אבל הכא ודאי הפסול עצמו הוא חומרא,

מעיקרא,אבלברבייוחנןדשותפין,איךמוכחהאידינא.

אלאשיכוללצאתמיניהדיןצדדילהקלבפיגול,וכהאיגוונאלאמיקריסופו

כ(בסוה"ד ,וקשהליעלזהוכו'.הקשההפניםמאירות,מאיהוקשהלתוס',

מיקל.

האכברכתבודרבייוחנןורביאושעיהבשיטהאחתהם ,דאףדבידולתקן

כו(בא"ד ,תימא ובן עזאי כו' .תמה הצאן קדשים ,הא יש לומר דודאי לא

חשיבדיחוי ,ואףשיכוללקנותמהשותףחציהשניהויאדיחוי ,ועלכןנקט

דריש "אותה" ,משום דלאו דוקא דהא שייר פסח ואשם ,ומכל מקום יליף

דתלמיד טועה כתבו ואינו מגוף התוס' .ובחק נתן דחה דבריו ,דהא בתוס'

דאשם כשר שלא לשמו מההיקש למנחה כרבנן לעיל )יא .(.והקרן אורה

לקמן )נט (.ד"ה עד שלא חזר הקשו להאי קושיא ולא תרצו כלום ,ומוכח

הקשה ,דאף אי דריש "אותה" לא קשיא ,דהא ודאיליכא למימר ד"אותה"
י

מסכת זבחים דף יב – דף יג
טו כסלו – טז כסלו התשע"א
הוימיעוטגמורדאיןפסולשלאלשמואלאחטאתדהריאשכחןפסחדנמי

להולכה ,אבל חטאת דלמצוה למדה מעולה ,ולעכב מקראי דפסח וחטאת,

פסול ,אלאאתילמעוטימין מסוים דאתילמזבח.ובןעזאידדרישקלוחומר

ולא כתיב בהו הולכה ,כיון דהולכה אפשר לבטלה לא ילפינן לה מקבלה

סבר ,דמ"אותה" מסתבר יותר למעוטי אשם ולא עולה משום דאיכא קל

ולא פסלה ,ורבנן סברי כשם שלמצוה הוי כקבלה הוא הדין בהולכה.

וחומר.

והעולת שלמה הביא ,למה שכתבו התוס' במנחות )ב (:ד"ה שחיטה ,דהא



דלא תני הולכה אחת לכולן משום דלרבי שמעון הולכה לאו עבודה היא,

דףיגע"א

מוכח,דעלולשםחובה,דהתםאייריבעלולשםחובה.

א(מתני' ,הפסח והחטאת וכו' קבל והלך וזרק וכו' .כתב הקרן אורה ,דכמו

ח(גמ' ,והתניא והקריבו זו קבלת הדם .פירש רש"י ד"ה והקריבו ,דילפינן

שפסח וחטאת נפסלו בכל ד' עבודות ,הוא הדין שאר זבחים שאין מרצין

שצריך לקבלו בכלי .וכתב בחידושי הגרי"ז ,דעיקר הדין דבעינן כלי שרת

לבעלים,אלאדאתאלאשמועינןדאף לפסולמועיל בהניד'עבודות .וכןגבי

ילפינן לקמן )צז (:מ"ויקח משה וישם את הדם באגנות" ,דמינה ידעינן דין

לשמה ושלא לשמה ,ושלא לשמה ולשמה ,הוא הדין בשאר עבודות דאין

קידוש בכלי] ,וכמו שהביא רש"י עצמו בד"ה כשהוא אומר ,ובד"ה אתה

מרצהלבעלים,וכןכתבהרמב"ם)פט"ומפסוליהמוקדשיןה"א(.

אומרכתב,אבלקבלהלאצריךכלימאוהלמועדואילך,דהיינודלכךבעינן

ב(מתני' ,או לשמן ושלא לשמן וכו' .כתב הקרן אורה ,דלא ידע מנא להו

הגילוי מוהקריבו[ .והעיר  ,דמה הועיל הא דבעי כלי שרת ,הא אכתי לא

דהכי הוא .ושמא ,כיון דממילא סתמא לשמה ,ואפילו הכי נפסל כשחשב

ילפינןדמיקריעבודה.ונפקאמינהדאףבבמהדליתבהדיןקידושכלי,מכל

שלאלשמה,הואהדיןכשאמרכןמפורש.ובנתיבותהקודשהביא,דבפסחים

מקום אית בה דין עבודה .וכן בפרה אדומה דמקבלים דמה ביד ,מחשבה

)ס(.תלודיןזהאיתפוס לשון ראשוןכרבי מאיר ,אואףבגמרבדבריואדם

פוסלת בה ,אלמא יש עליה שם עבודה אף בגונא דלא שייך קידוש בכלי

נתפסכרבייוסי.

שרת.ונשארבצריךעיון.

ג(מתני',שם.הקשה הנתיבותהקודש,אמאיתנולההכאולא לעיל בריש

ט(תוס' ד"הבכהןכשר,וקשהדהאנפקאוכו'.ותירץבצאןקדשים,דבלא

פירקין ,ובתוס'לעיל)ב(.ד"הכלהזבחיםכתבו ,שכמו דבשחיטההואהדין

גזירהשוההואאמינאדכשרבזר,ומשוםהכיכשרנמיבכהןמחוסרבגדים.

בקבלההולכהוזריקה ,ואמאילאפירשוכן במתניתין .ותירץ,דבתוס')שם(

וכתבבחקנתן,דאיאפשרלומרכן,דפשיטאדקבלהפסולהבזר,ומשוםהכי

פירשובתירוץהשני,דשלאלשמן דמתניתיןדהתםכוללנמישינויבעלים,

הקשותוס'.

והואשייךדוקאבזריקהולאבשארעבודות.

י(בא"ד ,שם .בחקנתןהביא דכתב הרמב"ם )פ"הממעשה הקרבנותה"א(,

ד(מתני',שם .נסתפק בנתיבותהקודש,בגוונאשחשבמחשבתפסולוהכשר

כלהזבחיםקיבולדמןבכלישרתבידהכהן.וכתבדנראהדמפרשכלישרת,

יחדבשינויבעלים ,אי נפסל כמובשלאלשםקרבן ,אודלמאכיון דסוףסוף

היינו לקבל הדם בכלי ,ומוכרח דגרס הא מה אני מקיים והקריבו זו קבלת

חשב נמי לשם הבעלים והוי שותף בקרבן ,אין כאן שנוי בעלים דהא לא

הדםשלאתהאאלאבכהןכשרובכלישרת,וכןהגירסאבתורתכהנים.ואם

נעקרשםבעליםהראשונים.

כןלדידיהוניחאקושייתהתוס'.

ה(מתני' ,רבי שמעון מכשיר בהילוך .כתב בחידושי הגרי"ז ,דלקמן )יד(:

יא(גמ' ,קבלה לא עשה בה מחשבה כמעשה .וכתב הקרן אורה ,דלמסקנא

מסקינן דאף רבי שמעון מודה דהולכה פסולה בזר ,ולא פליג אלא בשלא

דבפיגולקאמר,אםשחטעלמנת לקבללמחרלאהויפיגול.והקשה ,האר'

לשמה.ופירש רש"י )שם(ד"האפילו ,דמחשבהלאפסלהמשוםדאיןהיתר

טרפוןקאמרלהלהוכיחדמצינודקבלהקילמזריקה,והאמהדלאהויפיגול

הקרבן תלוי בה ,ולא קרינן בה דברים המביאים לידי אכילה ,אבל עבודה

במחשב על מנת לקבל ,לאו משום קולא הוא ,אלא משום דבעינן מחשבת

הוי ליפסל בזר .והקשה ,הרי הכלל דדברים המביאים לאכילה נאמר גבי

אכילה,אודאדםאודמזבח,וקבלהלאואכילההיא,ומשוםהכינמישפיכת

פיגול ,והכא איירינן בשלא לשמה ,אלא דמוכח כשיטתו דשלא לשמה הוי

שיריים והקטר אימורין דקילי ,אמר חישב על מנת לשפוך כו' הוי פיגול.

מחשבה פוסלת ,ולהכי דמי לפיגול ,דאי נימא דשלא לשמה הוי חסרון

ותירץ ,דמכל מקום קצת קולא היא דלא דמי לזריקה בפסול פיגול מאיזה

בלשמה מה ענינו לפיגול .וכן הוכיח ממה שכתב רש"י במנחות )ב (:ד"ה

טעםשיהיה.

מכדי מחשבה ,דבזבחים פסלה מחשבת שלא לשמה שנאמר "לא יחשב".

יב(רש"יד"הקיבלובחוץ,דשחיטההיאדכתיבאלחיובאוכו'.וזריקהנפקא

ותמוה מאד ,היכן מצינו בלא יחשב שלא לשמה ,ולשיטתו אתא שפיר

מדם יחשב .כתב בחידושי הגרי"ז ,דמשמע דהטעם דאין חייב על קבלה

דעיקר הדין דמחשבה פסולה פוסלת ,ילפינן מ"לא יחשב" ,ורק הא דשלא

בחוץ משום דליכא ילפותא ומהיכי תיתי שיהא חייב ,וכן הוא בגמ' לקמן

לשמההויאמחשבהפסולהילפינןמקראיאחריני.

)קז,(.והקשהדבגמ'לקמן )קטו(:איתאדהפטורבקבלהבחוץ משוםדילפינן

ו(מתני',רביאליעזראומרהמהלךבמקוםשהואצריךוכו'.נסתפקבחידושי

מהעלאה ,מההעלאהשהיאגמרעבודה ,אףכלשהיאגמרעבודה,והביא

הגרי"ז ,לדעתרביאליעזר ,אםסוברדלאושמיה הולכהכלל ,אודרקלענין

שכבר תמהו כן התוס' לקמן )קז (:ד"ה להכי .ותירץ ,דנראה דהילפותא

מחשבה פליג ,דאינה פוסלת ,אבל יש עליה שם הולכה דצריך כהן ,ואם

מהעלאהדבעינןעבודהתמה,היינואיאתילחייבמשום"עבודה",אבלבדף

יעבודזרילקה,דאףדהגמ'מדמהדברירביאליעזרנמילעניןזר,היינודוקא

קז :שאלה הגמ' דנילף לחייב בחוץ מטעם "מעשה" הקבלה ,כמו שחיטה

לעניןפסולהקרבן ,דלאיועילאחרכך תקנה .והוסיף דאפילולרבנןלשיטת

דלאו עבודה היא ,וחייב בחוץ על "מעשה השחיטה" ,והא דבעינן קרא על

הרמב"ם)פי"גמפסוליהמוקדשיןה"ט(דפסקדהילוךזהישעליושםעבודה,

זריקה ,אפשר משום דרוצה הגמ' לחייב נמי על זריקה אפילו שלא בתורת

ישלומרדהיינו דוקא אםעשהוכהן,אבלאםיעשהאותהזראיןעליה שם

עבודה.

הולכה.

יג(גמ',דיקאנמידקתניוכו'.הקשההצאןקדשים,אמאיבעינןלהאידיוקא,

ז(מתני' ,שם .נסתפק הפנים מאירות ,אי לרבי שמעון כשר לגמרי ועלו

הא במתניתין נכתב שלא לשמה ולא איירא כלל בפיגול .וברש"י ד"ה לא

לבעלים לשם חובה ,או דמודה שלא עלו .ומסיק דמודה שלא עלו ,משום

עשה פירש ,דהוה אמינא דברבי עקיבא איירי אף בשלא לשמה ,אבל לא

דילפינן לעיל )ד (.מקרא דשלמים "והקריב את הכל המזבחה" זו הולכת

דמתניתין איירא בפיגול .וכן במסקנא לא חשו להאי דיוקא כמו שכתבו

איברים למזבח ,ומהא דאפקיה רחמנא להולכה בלשון קבלה ,סבר רבי

התוס' ד"ה דיקא .ובחק נתן הקשה נמי ,אמאי דייקו מסיפא דהזבח נפסל

שמעון דדמי לקבלה ,אלא דדוקא בשלמים שאין נפסל בקבלה ,הוא הדין

בארבעה דברים ,ולא מרישא דבקבל הלך וזרק שלא לשמו ,אלא יש לומר
יא

מסכת זבחים דף יג
טז כסלו התשע"א
דידעו שפיר כמו שהקשה הצאן קדשים דרישא לא איירא בפיגול אלא

פיגול משום אכילת מזבח אף דלא התיר הבשר ,ומוכח דזריקה מפגלת

בשלאלשמה ,אבלסיפאדכוללוחוזר ,הבינודעלכרחךלרבות פיגול אתא,

משום עבודה ,וכיון שכן בעינן עבודה כשרה ,ושלא במקומו דפסולה אינה

ודייקודאףסיפאלאאייריבפיגולמדקאמראינונפסלולאאינומפגל.

עבודהולא הויפיגול,ולפיזהאתי שפיר,משוםדודאיעדיפאעבודת זריקה

יד(גמ' ,יכול שאני מרבה אף שפיכת שיריים והקטרת אימורים .הקשה

דנתחדשבהדמפגלת,מעבודתקבלהדלאנתחדשבהכן.

בחידושי הגרי"ז ,הרי הכלל בפיגול הוא דדבר המביא לידי אכילה יש בו

יז(גמ',ושפיכתשירייםוהקטרתאימוריםלאפסלהבהומחשבהוכו'.הקשה

פיגול ,ובשלמא הקטרת אימורים אפשר דכיון דכל זמן שלא הוקטרו

הקרןאורה,כיון דסלקאדעתיןדהנהו לא פסלהבהומחשבה ,משוםדדוקא

אימורים אסור בשר באכילה מיקרי מתיר ,וכן משמע מהרמב"ם )פי"ח

אכילתאדםהויא אכילהולא אכילתמזבח ,אם כןהיכיאתי שפירהחילוק

מפיגולה"ז( שכתב ,בשרהוידברשישלומתירים דאימורים מתירים אותו,

ביןזריקהלקבלה ,האאםחישבעלאכילתבשר ביןבקבלהביןבזריקההוי

אבלשפיכתשירייםאמאיהוודברהמביאלאכילה,וצריךעיון.

מחשבה ,ואם חישב על אכילת מזבח אפילו זריקה מנלן דפסלא מחשבה,



כיוןדאכתילאידעדאכילתמזבחהויאכילה.ועוד ,האכברשניהאדאמר

דףיגע"ב

הריני מקבל על מנת לשפוך שירים למחר ,הרי דידע דאכילת מזבח הוי

טו(גמ',אלאלאקשיאהאדאמרהרינישוחט .הקשההברכתהזבח,להאי

אכילהומאיקשיאליהמברייתאזודמרביאכילתמזבח.ועוד,אמאיבאמת

שינויא ,אמאי בעינן לחילוק דלעיל בין פיגול ושלא לשמה ,הא שפיר יש

תרצו לעיל בעל מנת לשפוך שיירים ,ולא אמרו בפשיטות על מנת לאכול

לומר תרוייהו בשלא לשמה ,והחילוק כמו שתירצו ,דאףלרבי יוחנן דלעיל

מבשרה למחר .ועוד הקשה ,דהברייתא שחידשה דאכילת מזבח כאכילה,

)ט (:אין פסול אלא בחשב בשחיטה לזריקה ,ולא בשחיטה לקבלה .ותירץ,

אמאיאמרובשפיכתשירייםולאבזריקה.וכתבדישלומר דאפשטיהדקרא

דגרס"אלא",ובאמתחזרומתירוץדלעילדמחלקביןפיגולושלאלשמה.וכן

קאי דמיירי בזריקה ,דכתיב המקריב כו' ,היינו דהמחשבה היתה בשעת

ביאר השפתאמת ,והלשםזבח כתב ,דלארצודחזרובהם,משוםרישלקיש

זריקה ,ולהכיקאמרמניןלרבותאכילתמזבחהיינושפיכתשיריםוהקטרת

דפליגשםוסוברדאףמשחיטהלזריקהאיןנפסלבשלאלשמה.

אימורים.אבלסלקאדעתךדמקשןהניחבצריךעיון.ועייןמהשכתבנולעיל

טז(גמ' ,שם .הקשה בחידושי הגרי"ז ,דאין מובן לשון הברייתא שאמרו

אותטזמהגרי"ז.

קבלה לא עשה בה מחשבה כמעשה ,זריקה עשה בה מחשבה כמעשה,

יח(גמ' ,טבילת אצבע מפגלת .הקשה המשנה למלך )פי"א מפסולי

משמע דזריקה עדיפא מקבלה ,והא אמרינן הכא דאף קבלה הויא עבודה,

המוקדשין ה"א( ,להרמב"ם דפוסק )שם ,פ"א הכ"ג( הולכה שלא ברגל לאו

אלא דאין בה פיגול ,דאינה באכילת מזבח ,וזריקה הוי אכילת מזבח ,ואף

הולכההיא,ואפילועומדבצדהמזבחוזורק,דדרכהבכךלאושמיההולכה,

שיריים שאינםעבודה ,כיון דאכילת מזבחהם ,עבידבהו פיגול .ותירץבשם

איךפסק)שםפי"זה"ג(טבילת אצבע מפגלת ,והניחבקושיא.ותירץ השפת

הגר"ח ,דזריקה אינה מטעם אכילת מזבח אלא נתחדש דעבודה זו מפגלת

אמת ,דהכאדעיקרהמצוה היאשלאברגל ,פשיטאדהוי כהולכה .מהשאין

אף דאינה אכילת מזבח ,ונפקא מינה דאי משום אכילת מזבח סגי אף

כן בעומד ליד המזבח אף שדרכה בכך ,קים להו לחכמים דלישנא דקרא

בזריקהאחתכמובאכילתאדםבכזית ,אבלכיוןדהואמשוםעבודהבעינן

"והקריבו"היינוברגל,ומשוםהכיאינהעבודהכשאינהברגל.

עבודה שלמה .והוכיח כן ,מדאמרינן לקמן )כז (.דאם חשב על זריקה שלא

יט(גמ' ,וכי הכל משלמים למדנו וכו' .כתב השפת אמת ,דהכא נמי מצי

במקומו דלא שרי הבשר באכילה לא הוי פיגול ,והא בשפיכת שיריים אף

להוכיח מחטאות פנימיות דיש פיגול בכל המתנות ובשלמים רק במתנה
הראשונה,

דלאמתירהבשרבאכילההוי פיגול משום אכילתמזבח ,ובזריקהנמייהיה

יב

ומוכח

דכל

דבר

המעכב

מביא

לידי

פיגול.

