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בס"ד ,כא שבט התשע"א.

מסכת זבחים דף עז – דף פג

דף עז ע"א

ז(מתני' ,ר' אליעזר אומר יתן למעלה ורואה אני וכו' .פירש רש"י ד"ה

א(גמ' ,אי דגוואי קא מעייל חולין בעזרה .הקשה החק נתן) ,לעיל )עו(:

למעלה ,על המזבח .והתפארת ישראל )בועז אות א'( הקשה בשם הרמ"ז,

אתוס'ד"הלוג(,לפימהשמשמע מדבריהםדהאדנאסרחוליןבעזרההיינו

אמאי קאמר "יתן למעלה" ולא אמר "יעלן למזבח" .ותירץ ,על פי מאי

דוקא היכא דעביד בהו עבודה) ,והביא שכן כתבו התוס' במנחות )פ (:ד"ה

דאיבעיאלןבמנחות)כז,(:אםצריךליתןהאבריםעלהעציםדוקא,אודסגי

וכי ,להדיא( והכא פריק ליה בתר עבודה ,והשתא לא מיעביד בה כעין

נמי לתת אותם תחת העצים וסליק בתיקו ,ופסק הרמב"ם )פ"ב מפסולי

הקרבה .ותירץ ,דמכל מקום ,חשיב חולין בעזרה ,כיון דעביד בה עבודה

המוקדשין הכ"ו( ,דספיקא לחומרא וצריך ליתנן על העצים ,ולפי זה קא

מיהתקודםפדייה].ולכאורהדבריוצרכיםעיון,דמהשייךהאיעבודהלפני

משמע לן הכא ,דאף הנך דספיקא נינהו מכל מקום צריך ליתנן על העצים

שפדהשלאהיהחוליןלעניןחוליןלעזרה[

דוקא .ולכך נמי קאמר "ורואה אני" ולא קאמר "ורואין" ,כיון דהכא בדעת

ב(רש"יד"הדפריקליה,בתוה"ד ,דכלישרתאיןמקדשיןאלאמדעתוכו'.

המקריבתליא,אףדהרואיםיחשבודהםאיבריההקרבהמדהניחןלמעלה.

הקשה בחידושי הגרי"ז ,היאך סלקא דעתך דיחול קידוש כלי שרת בהאי

]וכן משמע בדברי הרמב"ם בפירוש המשנה ,שפירש דיתן הבשר שנתערב

פורתא,והיאךיצטרףעםשיוריהמנחהלהתקדש.

למעלהמןהעציםבמזבח[.

ג(רש"י ד"ה איפסיל ליה ,בתוה"ד ,נמצא מאבד קדשי מזבח בידים .העיר

ח(מתני' ,וחכמים אומרים תעובר צורתן וכו' .פירש הרמב"ם בפירוש

המלאכת יו"ט ,דעדיפא מינה הוה ליה למימר ,דאיכא נמי איסור מעילה

המשניות,שיניחאותועדשיפסלוישרף,במקוםשישרפופסוליהמוקדשין.

במתנותהבהונותוהראשאםאיננומצורע,דהאסךבשמןשלקודש.ותירץ,

אמנםבפירושהמשניותלפסחים)פרקז'משנהט'(כתב,דהיינושישארעד

דאין הכי נמי ,אלא משום דבמתן שבע שכנגד אוהל מועד ליכא מעילה,

שיתעפש ויפסד ,וכן הוא ברבינו חננאל פסחים )לד ,(:דבעינן לשהויי עד

ובהךסוגיאלאהוזכרבהדיאמתןבהונותוהראש,לכךכתברש"ילטעמא

שיפסדולאיהאראוילאכילהכלל.ורש"יבמנחות)ה (.ד"התעוברצורתה,

דמאבדקדשימזבחבלבד.

ושם )ובדף מו (:ד"ה תעובר צורתן ,פירש ,דיניחן עד למחר ויפסלו בלינה,

ד(בא"ד,שם.הקשהבחידושיהגרי"ז,אמאיעלהשיריםשהםקדשיאכילה

ותעוברמראהליחלוחיתבשרהימנה.

ליכאדיןמאבדבידים.ותירץהאילת השחר,דבקדשיאכילה,כיהיכידשרי

ט(מתני',שם.כתבהזבחתודה,דאףדבעלמאאסורלהניחאיבריעולהולא

לבשלן אף שמצטמקים ונחסרים על ידי  הבישול ,כיון שעושה זאת לצורך

להקריבן ,ומסתברא דגם לאו דאורייתא איכא בזה ,דומיא דמניח אימורי

אכילה ,הכי נמי כשיש לו ספק אם הוא לוג של מצורע שלא יוכל לאכלו,

שלמים מלהקריב דעובר על לאו ד"לא ילין חלב חגי" ,כמו שכתבו תוס'

סבירא ליה לרש"י דיכול להזות ממנו וליתן על גבי בהונות ,דהוי כצורך

פסחים )עא (:ד"ה מנין לאמורי חגיגה .מכל מקום אמרינן דתעובר צורתן

אכילה,אבלקדשימזבח דלאמצינושמותרלחסרםלצורךהקרבתם,כתב

דבכהאי גוונא עדיפא דאינו עושה מעשה בידים ,דאם יעלה את אברי

רש"ידאסורלאבדםבידים,ועייןשם.

החטאתעלגביהמזבחקעברבידים.

ה(תוס'ד"התקוניגברא ,תימהאידאורייתאקאמרוכו'.תירץבספרשלום

י(תוס'ד"הורביאליעזר,ואםתאמרמהסבראהיאזווכו'.תירץהחקנתן

רב )לעיל עו :בחידושים( ,בשם מהר"ם שפירא ,דלעולם יש עצה להתנות

בשםריב"א,ד"אותם"לאקאיאלאאמאידאתימפשטיהדהיינוריבויכבש,

בקדושתדמים,אלאדאיכאגזירהדשמאיאמרומוציאיןמכלישרתלחולין

דאף דמיתורא קא אתי מכל מקום לא אמרינן אלא כפשטיה ,אבל אמאי

על ידיפדיון,ואםכןשפירמשנידמשוםתקוניגבראלאגזרו,ומתנהבלוג

דאתימדיוקאדהיינוהיתרהעלאהלשםעציםלאקאי.

שיהא לקדושת דמים .ועיין עוד בהגהות הרא"מ הורוויץ] .ולכאורה יש

יא(בא"ד ,ויש לומר משום דלא מסתבר ליה טעמא לרבי אליעזר להחמיר.

לומר ,דהיא גופא כוונת תוס' ,דעל כרחך אינו דאורייתא ,ורבי שמעון לא

כתבהחקנתן,דהשתאאתישפירנמיאמאילאאמרר'אליעזראיפכא.

אמר אלא דלמעשה לא הביאו שמן והיינו מדרבנן ,ולפי זה אתי שפיר הא

יב(גמ' ,אותם הוא דרבאי לך כבש כמזבח אבל מידי אחרינא לא .כתב

דלקמן )צא" (.תנן אמר רבי שמעון אם ראית שמן וכו'" ולא אמר בקצרה

בחידושיהגרי"ז,דישלהוכיחמכאןדאיןעושיןמערכהעלגביהכבש,דאי

דאיןמתנדביןשמן[.

לאוהכיאמאיתעוברצורתןהאיכוללהקטירםעלגביהכבשדליכאאיסור

ו(מתני',איבריחטאתשנתערבובאיבריעולה .ביארהתפארתישראל)אות

ד"כל שממנו לאישים לא תקטירו" .והוכיח כן נמי משיטת רש"י לעיל )עו(:

ל"דבמוסגר(,האדנקטהתנאלשוןאיברים,ולאנקטלשוןחתיכותכדלעיל

ד"הואיקודם ,וסייםבצריךעיון.ועייןעודבקהלותיעקב)סימןמואותז'(,

)עה.(:משוםדעולהאינהנחתכתלחתיכותכמבוארבחולין)יא,(.ועלכרחך

שהאריךבזה.

דאףהחטאתשעמהלאנחתכה,דאםלאכןהריישהיכרביניהם.

יג(רש"יד"המתני',בתוה"ד,וקתנינמיאיבריםבבעלימומיןלר'אליעזרלא

א
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קרב אלא אם כן וכו' .הקשה השפת אמת ,הא סיפא אתי שפיר כתנא

לדידיה בבעלי מומין בכל גווני מותר ,אף דגוף הסברא דרואין לא סבירא

דברייתא ,ונהי דרבי אליעזר מתיר בבעלי מומין לשם עצים משום רואין

ליה.ונשארבצריךעיון.והצאןקדשיםתירץקושיתתוס',דדוקאלקמןמשני

ואפילולאקרבאחדמןהראשין,מכלמקוםאשמועינןמתניתיןדלקמןדאם

ד"לדבריהם קאמר" בחד סברא ,דלדידיה רחמנא אכשריה על ידי תערובת

קרבאחדמןהראשיןיכוליןלהקריבהשאראפילולשםריחניחוח.ותירץ,

ולדידכו אודו לי מיהת דאמרינן רואין ,אבל הכא היאך נימא ד"לדבריהם

דרש"י סבר ,דכיון דלשם עצים ליכא איסורא ,אפילו בקרב אחד מהן אין

קאמר",האאכתיקושיאבמקומהעומדתדהוהליהלאשמועינןבגוונאדהוו

סומכיןבהולומרדהאיסורכברקרבלהעלותהשארלשםריחניחוח,דכיון

בעינייהו דמתיר רבי אליעזר .והחק נתן תירץ ,דאפשר לומר דאין הכי נמי

דיכולין להעלות לשם עצים הוי כמו איכא לברורי דהראוי להקטרה

הוהמצילשנוייהכי,אלאדכלהסוגיאאינהאלאבדרךשקלאוטריא,והגמ'

להקטרה והראוי לעציםלעצים,וממילא מדאיירי בסיפא דוקא בקרב אחד,

ידעה דרבי אליעזר איירי בכל בעלי מומין ,ולכך לא בעי לקיים האי

עלכרחךדלשםעציםלאמהני.

אוקימתאדאייריבדוקיןשבעין.
יט(תוס' ד"ה הא עבר ,אף על גב דדרשינן בבכורות וכו' .הקשה העולת

דף עז ע"ב

שלמה ,הא בבכור נמי יש לומר דנדחה .ותירץ ,דהוה אמינא דקרא דבכור

יד(תוס' ד"ה הכא בדוקין ,בתוה"ד ,דאמר בפרק הניזקין דשדא מומא בניב

מיירי בנדחה מעיקרו שנולד בעל מום עובר ודיחוי מעיקרא לא הוה דיחוי,

שפתיםוכו'.כתב השפתאמת,דלוליפירושתוס')הכא(ורש"יבגיטין)נו(.

הלכך בעי קרא דאף קדשים דנראו ונדחו כשרים .ועיין שם עוד ,ועיין עוד

ד"ה לדידהו ,היה נראה לפרש "דוכתא דלדידהו לאו מומא" ,היינו דלא

בחמדתדניאל.

נחשבלהםזהלמוםאפילולדידן,ולאמצדדמוםשרילבנינחדאםכןלא

כ(תוס' ד"ה ורבנן בם בהם לא דרשי ,בתוה"ד ,ואין לחוש בכך דהכי נמי

הוה ליה למימר "לאו מומא הוא" אלא ד"בעל מום כשר להו" ,אלא

לעילוכו'.ביאר הצאןקדשים ,דכוונתםדאףדרביאליעזרשמותיהוא,כמו

דהפירוש דלא חשוב בעיניהם שיהא מום אפילו לדידן ,אבל מום המפורש

שכתבותוס'לעיל)עו(:ד"הואיקודם,ועייןעודבפניםמאירות.

בתורהכשברידורגליכוליןלבררלהםשאסורלנולהקריב.

כא(בא"ד ,וזה אין לפרש דאברי בעלי מומין בתמימים לא בטלי וכו' .כתב

טו(בא"ד ,ושמא בעוף לא שייך ניב שפתיים .כתב התוספת קדושה ,דאף

החק נתן ,דלא כתבו כן אלא לרבנן דברייתא דלית להו דרשא להתיר

דרבי עקיבא לא איירי בבהמה ,מכל מקום לא הכשיר רבי עקיבא בהמה

תערובת ,דהוה אמינא דאית להו אפילו ברוב לא בטיל מן התורה ,אבל

דיעבד,אלאבדברדשייךבעופותוכשראפילולכתחילה,דהואילואיתליה

למאןדאיתליהדרשאלהתירתערובת,אפילוחדבחדמותרמןהתורה.

הכשיראבמקוםאחרלכתחילהמכשרינןהכאבדיעבד,לאפוקיניבשפתיים

כב(גמ' ,אודו לי מיהא בשר בעלת מום כעצים דמי וכו' .הקשה הפנים

דלא שייך כלל בעופות ולית ליה הכשירא במקום אחר .ובחידושי הגרי"ז

מאירות ,הא לרבנן לית להו דרשא ד"בם בהם" ואם כן דלמא בשר בעלת

תמהעלסברתהתוס',מדועצריךשיהיהשייךאותוהמוםעצמובעוף,סוף

מום דמי לרובע ונרבע דמודה ביה רבי אליעזר דכיון דלא חזו ,אסור

סוףמוםשאינומחוסראברכשרבעוף.ועייןבאילתהשחר.

להקטירם .וכי תימא דיש איזה סברא לדמות בעל מום יותר לבשר חטאת,

טז(בא"ד ,מיהו אכתי קשה דאיכא כמה מומין דלא פסלי וכו' .אבל תוס'

אםכןמאיפריךמעיקראלרביאליעזרמאישנאמרובעונרבע,וסייםדצריך

לעיל )לה (:ד"ה אלא בדוקין שבעין כתבו ,דלאו דוקא דוקין שבעין ,דהוא

עיוןרב.וכתב הלשםזבח,דקושייתוהיאגופהקושיית התוס'בד"האודולי

הדיןשארמומיןשאינןמחוסריאבר.עודתירצו,דשארמומיןפסלימדרבנן.

מיהת,ובתירוצםאתישפיר,דכןדרךהש"ס.

ועייןבשפתאמת)שם(שתמה,מהבכךדפסלימדרבנן.

כג(מתני' ,אם קרב ראש אחד מהן יקרבו כל הראשין .כתב החשק שלמה,

יז(גמ' ,אימר דאמר רבי עקיבא דאי עביד לכתחילה מי אמר וכו' .הקשה

דמשמע בביאור הגר"א )יורה דעה סימן ק"י סקט"ו( דלדעת האחרונים

הטהרת הקודש ,מאי קושיא ,הא איכא למימר דנהי דרבי עקיבא אוסר

שהובאהבט"ז )שם,סק"ח(דלאהתיררבלעיל)עד(.אלאבנפלליםהגדול,

לכתחילה ,מכל מקום הכא דלא שרי להקריב אלא לשם עצים ,שפיר יש

דנעשתה הנפילה מאליה ,אבל בנאכל בשוגג אסור ,דקנסינן אטו מזיד,

לומרדאפילולכתחילהשרי,שהריכלקושיתהגמ'מעיקראלאהיתהאלא

וכשיטת תוס'לעיל)עד(.ד"הונפלה.דצריךלומרדהכאמייריבקרבהראש

מאישנאמרובעונרבעדלאחזי,אבללאחרדמוקילהכרביעקיבאשובאין

קודם שנודע התערובת דלא שייכא הגזירה .אמנם כתב דיש לומר דהכא

ראיה מרובע ונרבע ,דהא חמירי טפי דאפילו אם עלו ירדו .ותירץ ,דהכי

מיירי אף דקרב לאחר שנודע ,דלא שייך גזירה שמא יעשה במזיד ,דלא

קפריך,מאחרדרביעקיבאלאאמראלאדיעבד,אםכןישלאסורלכתחילה

יעשהכןמשוםדסוברשהואהבעלמום.עייןשםעוד.

אףלהעלותולשםעצים,שהריאףבלאחישבהכהןבהקטרתאימוריםלשם

כד(מתני' ,שם .ביאר בחידושי הגרע"א ,דטעמא דמודה רבי אליעזר היכא

אישים,ודאידהקטרהמעליאהיא,ואםכןאיךאפשרלהעלותםלשםעצים

דלא קרב ראש אחד מהן שלא יקרבו ,ולא אמרינן דיקרבו ,ורואה אני את

הרי המזבח יקדשם בהכרח שלא מדעת ,דהרי אם עלו לא ירדו ,ואף דכלי

הבעלי מומין כאילו הן עצים כדלעיל )עמוד א'( ,דדוקא בנתערבו אברי

שרת אין מקדשין אלא מדעת ,מכל מקום במזבח ליתא להאי דינא ,שהרי

חטאת באברי עולה כיון דשניהם מין כשר סבר רבי אליעזר דאמרינן רואין

בכל הנהו דאם עלו לא ירדו לא אשכחן הפרש אם העלן אדעתא דדבר

כאילו הן עצים ,אבלהכא לא].ולכאורה יש להעיר ,אמאי לא פירש דרבי

אחר,והיינועלכרחךמשוםדמזבחמקדששלאמדעת.עייןשם.והחקנתן

אליעזר סבר כרבנן דברייתא דבעלי מומין מאיסי ,ולכך לא יעלו אף לשם

תירץ ,דבאמת הוה מצי לשנויי כן ,אלא דקושטא דמילתא קאמר דרבי

עצים).א.ב.[(.

אליעזרהתירבכלבעלימומין.ועייןבאותהבאה.

כה(מתני' ,אברין באברין בעלי מומין .פירש רש"י ד"האיברים ,שלעולות

יח(תוס' ד"ה אי הכי ,תימה דלישני דלדבריהם קאמר להו וכו' .הקשה

הרבה באיברי עולות בעלת מום וכו' .כתב התוספת קדושה ,דאף דלישנא

בחידושי הגרע"א ,דלכאורה אין התחלה לקושייתם ,דכיון דרבי אליעזר

דמתניתין דאברין באברין בעלי מומין משמע דבעלי מומין הוו רובא,

גופיה סבר דאם לא עלו על הכבש לא יעלו ,אם כן איך שייך לומר

וכדאיתא בסנהדרין )פ (:גבי הנסקלין בנשרפין ,מכל מקום אי אפשר לפרש

"לדבריהם" דלא סברי כרבי עקיבא אלא דאם עלו ירדו דהוה להו להתיר

כן,דהאבהדיאקאמראםקרבראששלאחדמהןיקרבוכלהראשין,שמע

משוםלשםעצים.דדוקאלקמןאפשרלומר"לדבריהם",כיוןדעלכלפנים

מינה דאברי תמימים הוו רובא ותלינן איסורא במה שקרב .עוד כתב ,דיש

ב

מסכת זבחים דף עז – דף עח
כא שבט – כב שבט התשע"א
לפרש לישנא דמתניתין הכי" ,אברים באברים שנתערבו והם בעלי מומין",

כתב העולת שלמה ,דאין הטעם משום חולין בעזרה ,דאם כן מאי מקשו

כלומר אותם שנתערבו הם בעלי מומין ,ודייקא הכי מדלא קתני אברי

מאברים באברים דהתם ליכא חולין בעזרה ,וכמו שהקשה החק נתן ,אלא

תמימים באברי בעלי מומין וכדקתני בברייתא דלעיל ,עיין שם] .ולפי דברי

הקשו,דלרבנןדליתלהורואיןכאילוהןמים לקמן)עט.(.אסורלהעלותכל

התוספת קדושה יש לגרוס במשנה כלפנינו "אברין באברין" ודלא כהגהת

דברשאינוראוילמזבחכמופסולוחולין.

השיטה מקובצת )המובא במהדורת זכר חנוך( ,שהגיה אברין באברי בעלי

לא(בא"ד,ואפשרדאפילורבנןמודודלאאסרילשםעציםולשםמיםאלא

מומין,ובאמתכןהואביומא)סד.[(.

במידי דהקרבה .ביאר בחידושי הגרי"ז ,דהיה אפשר לבאר דהיינו משום

כו(גמ',אמרר"אלאהתירר"אאלאשניםשניםוכו'.פירשרש"יד"האלא

דאיסור דאיברי חטאת הוא דין איסור הקטרה ,ועל כן אין מועיל בהו

שנים שנים ,דזוג זוג יקריבם )ועיין לקמן באות הבאה ושלאחריה( .אבל

מחשבתלשםעצים,אבלחוליןבעזרהאיןעיקרהדיןדיןאיסורהקטרהעל

הרמב"ם בפירוש המשניות כתב ,דלא קאי על הנשארים אלא אמה שקרב

חולין,אלאדכלדינוהואדחוליןאסוריןבעזרה,ומשוםהכיישלומרדהיכא

כבר ,דאם קרב זוג מן המעורבים אמרינן דחל הספק בשניהן יחד טפי,

דלא מכוין לשם הקטרה והקרבה ,לא חשיב חולין בעזרה .אולם מלשון

שנאמר דאחד משניהם הוא הבעל מום ולא נדע איזה משניהן ,וכיון דכבר

התוס'לאמשמעדמהאיטעמאהוא.

קרבושניהם,הנשאריםכשרים.וכןשיטתהרמב"ם )פ"זמעבודה זרהה"י(.

לב(תוס'ד"הרואיןאותו,בתוה"ד,וישלומרדלאאמרראשוןראשוןבטל

ובלחם משנה שם הקשה עליו ,דאם כן מאי פריך ר' ירמיה ממתניתין,

וכו' .ביאר העולת שלמה ,דלפי זה נדחה תירוצם השני דלעיל וצריך לומר

דאפילוקרבוכולןחוץמאחד,האלשיטתודשניםהיינוהנקרביםכבר,שפיר

כתירוצם הראשון ,וזה כוונתם במה שכתבו "ומיהו קשה וכו'" להוכיח

פליג רבי אליעזר היכא דקרבו כולן דמקריבין אף שלא נשתייר אלא אחד.

דליכאלמימרכתירוץהשני.

ועוד הקשה אהא דמשני "מאי אחד זוג אחד" ,מאי רבותא אשמועינן כן

לג(בא"ד ,ויש לומר דלא אמר ראשון ראשון בטל כשמערה בשפע הרבה

ברבנןהאעלכרחך"אחד"דרביאליעזרבכיהאיגוונאהוא,כיוןדהואאמר

וכו' .הקשה בחידושי הגרי"ז ,דלכאורה חילוק זה אינו אלא בדרבנן .עוד

"קרבראשאחד"ופירשר'אליעזרשנים,וטפיהוהלןלאקשויימדברירבי

כתב ,דיש להסתפק אם טעמא דחבית נפיש עמודיה ,הוא טעם לומר דלא

אליעזרעצמו.ותירץ,דהמקשהסבר,דעלכרחךמאידקאמר"שניםשנים"

בטיללכתחילה,אודלעולםבטילבכלגוני,אלאדמהאיטעמאחוזרוניעור.

היינו יקריב שנים שנים ,וכשיטת רש"י ,משום דקשיא ליה לישנא דרבי

והעיר,דהכאליכאלמימרכצדהשני,דהריסוףסוףנדחה.

אליעזר "ראש אחד" ,ותירץ לו ר' ירמיה דמה שאמר ר' אליעזר הוא על

לד(בא"ד ,ועוד מי לא עסקינן שמערה וכו' .ביאר בחידושי הגרי"ז ,דהיינו,

העתידליקרב,ומהדאמררביאליעזרראשאחדהיינוזוגאחד.ועייןבחשק

אףדבמתניתיןבמנחות)כב(.מבוארלהדיאשהסדרהואשיערהמדםהפר

שלמהמהשביארבשיטתהרמב"ם.

לדםהשעיר,מכלמקוםהיינודוקאאליבאדאמתדילפינןדלאבטיל,אבל

כז(גמ',שם .עיין רש"יד"האלאשנים,ובאותהבאה.אבלברש"ימכתביד

למידק מינה אי אפשר ,דיש לומר דמערה לכלי שלישי ,ועל כרחך צריך

ד"ה אלא שנים כתב ,דניתנה הקרבה זו להקריב משום ההוא דהיתר ,ואי

למידק מינה דדם הפר מרובה .והקשה ,דאכתי איכא למימר דמקבל רק

משום ההוא דאיסורא איכא למיתלי באותו שקרב תחילה .וביאר בחידושי

מקצתמדםהפרדאינומבטללדםהשעיר,אלאמשמעדבאמתצריךלקבל

הגרי"ז ,דשיטתו ,דהא דצריך שנים שנים אינו כדי לתלות דליכא איסורא,

דוקאכלדםהפר,ועדייןצריךעיון.

אלאדהואהטעםדאיכאבהודיןהקרבה.אבלהקשה,דלעיל)עד(.אמררב
דאףבטבעותדינאהכי].ועייןמהשביארנובאותהבאהדהוהספקספיקא,

דף עח ע"א

ולפיזהישלומרדכוונתרש"יכתבידוהמפרשאחתהיא,דתרוייהונתכוונו

א(מתני',רבייהודהאומראיןדםמבטלדם.פירשרש"ילעיל)עז(:ד"האין

להאיסבראדספקספיקא[.

דם ,דמיןבמינולאבטילואפילוטיפהלתוךכליגדולכשרלזריקה.וכןכתב

כח(רש"י ד"ה אלא שנים שנים ,בתוה"ד ,דאיכא למימר מיגו דהאי לאו

ר"ע מברטנורה .וכתב התוס' יו"ט ,דמבואר מדבריהם דרבי יהודה פליג אף

דאיסורא הוא דהאי נמי לאו איסורא וכו' .בקהלות יעקב )סימן מו סק"ח(

בגונא דיש לומר קמא קמא בטיל ,והדין עמהם כמבואר באהלות )פ"ג(

ביאר ,על פי מאי דילפינן בכריתות )יז (:מקרא ,דבאיקבע איסורא חייב

וכדפירש ר"ע מברטנורה שם .וכן פירשו בנדה )עא ,(:ותמה על הרמב"ם

באשם תלוי ,אף בגוונא דאיכא ספק השקול ,כמו בחתיכה אחת ספק חלב

בפירושו למשנה ,דמשמע מדבריו דאף רבי יהודה מודה דקמא קמא בטל.

ספק שומן ,דמכל מקום כיון דאיקבע איסורא לפנינו ,אלים האיסור טפי.

ועייןבחקנתןשהגיהבדבריהרמב"ם,וישבםכשיטתרש"י.

וכהאיגוונאנמיכשבשעתההקרבהאיקבעחלקודאילהיתר,אליםההיתר

ב(מתני',שם.הקשהבחידושיהגרי"ז,הריכלהנשפכיןלאמהיוצאיםלנחל

יותר].ולכאורהישלבאר,דבאופןשפרשרקאחדמןהתערובת,הריהספק

קדרון ונמכרין לגננין לזבל כדאיתא ביומא )נח ,(:ואם כן היאך תנן הכא

הואהאםמהשפרשהואאיסוראוהיתר,אבלבגוונאשפרשושתיחתיכות,

דנשפכים לאמה ,הא בין דם הכשר ובין דם הפסול קדושים קדושת הגוף,

כיון שבודאי אחת מהן בודאי היתר ,אם כן ,אם נאמר שחתיכה אחת

ובמה נפקע איסור קודש שבהם ,דהרי כל דם דניתותר דנשפך לאמה אין

מסויימתהיאההיתר,מיגודהיאהיתר,גםהחתיכההאחרתהיתר,דמהיכי

היתרם אלא משם דנעשה מצוותן כמבואר ביומא )נט ,(:אבל דם שנתערב

תיתי לומר שאינה היתר יותר מהחתיכה האחרת ,מה עוד שייתכן ששתי

הרי לא נעשית מצוותו אלא שדחוי הוא ואינו ראוי לזריקה .ועיין בדבריו

החתיכותהיתר[.ועייןמהשביארהטהרתהקודש.

שהאריך.

כט(גמ' ,מתיב ר' ירמיה וחכמים אומרים וכו' .הקשה השפת אמת ,הא יש

ג(מתני' ,בדם התמצית ישפך לאמה .העיר השפת אמת ,אי נימא דאפילו

לומר דהא דאמר רבי אליעזר דדוקא שנים שנים היינו בהקריב ראש אחד,

במשהוא מדם התמצית דינא הכי ,איך אפשר ליזהר בכך ,הא צריך לקבל

אבלבהקריברובראשיןודאיישלומרדאיסוראברובאהוי,ומהנילמישרי

אתכלהדם,ועלכרחךמתערבבומעטמדםהתמצית.וכתב,דאפשרדלא

אפילוראשאחדשנשאר.ותירץ,דמכלמקוםלאשייךלומרלשון"אפילו"

איירי הכא אלא בנתקבל דם התמצית בפני עצמו בכלי ונתערבו הדמים,

כיוןדרביאליעזרלאמיירירקמהיתרבגוונאדתריתרי.

דבהאיגוונאדווקאאיכאלמיגזראטושמאלאיהארובלפירושרש"ילקמן

ל(תוס'ד"הבדםבהמה,בתוה"ד ,אבללהעלותןלגביהמזבחנראהדאסור.

)עט(.ד"התנאקמאסבר,אושמאיזרוקדםתמציתלבדולפירושתוס')שם(

ג

מסכת זבחים דף עח
כב שבט התשע"א

ד"הכיגרסינן.

וכןאיסורבהיתר,ואפילוהכילאמצטרףהיתרלאיסורלמלקות,ואםכןכל

ד(מתני',אםלאנתןונמלךכשר .הקשההלשםזבח ,דלעיל)עג,(:דפרכינן

שכןאיסורואיסורדאיכאלמאןדאמרדאיןמבטליןזהאתזה,דלאמצטרפי

והרישחוטיןדלכוליעלמאנידחיןותנןרביאליעזראומראםקרבהראששל

אהדדילמלקותאפילולמאןדאמרדמבטליןזהאתזה.

אחדמהןוכו',האטפיהוהלןלאקשויימהכא,דחזינןדאףדלכתחילהאסור

יג(בא"ד ,שם.הקשהבחידושיהגרע"א,האהתםההיתרניכרומשוםהכי

לזורקו מדרבנן ,מכל מקום בדיעבד כשר ,ולא אמרינן דנדחה ואינו חוזר

לאנתבטלבאיסור,ועלכןאינומצטרף,אבלהכאמהשנבלעמעטבחבירו

ונראה .והיא קושיא אלימתא טפי ,שהיא סתם מתניתין ולית בה פלוגתא

נתבטל ,והוה כולו פיגול .ואף דהרמב"ם סבירא ליה דדוקא איסור נעשה

כלל.

היתר,אבלהיתרלאנעשהאיסורמכחביטול,מכלמקוםהראיהמדיןאין

ה(גמ' ,לא שנו אלא שנפלו מים לתוך דם .כתב הזבח תודה ,דהא דנקטה

היתרמצטרףלאיסוראינהמובנת.

הגמ'האילישנא,היינומשוםדבעילסיים"אבלדםלתוךומיםוכו'",אבל

יד(גמ' ,ושמע מינה נותן טעם ברוב לאו דאורייתא .עיין בגליון הש"ס

לעולםהואהדיןכשנפלומיםודםביחדלתוךכלישלישינמיכשרכשישבו

להגרע"א מה שהקשה .ובחזון איש טבול יום )סימן ג' סק"ג( תמה על

מראהדם,ולאמסתברלומרדדוקאנפלומיםלתוךדםדראשוןראשוןבטל,

קושיתו,דהריהכאאייריבטעמווממשודאמרר'יוחנןלהדיאבעבודהזרה

וכתב,דכןמשמעמלשוןשמואלבחולין)פז.(:

)סז(:דלוקין,וכדאמרבפסחים)מד,(.כזיתבכדיאכילתפרסדאורייתא.ועוד,

ו(גמ',שם.פירשרש"יכתבידד"האלאשנפלו ,דקמאקמאבטלהלכךכל

הארישלקישאייריבפיגולונותר,ובקדשיםאמרינןדהיתרמצטרףלאיסור

כמהדאיכאמראיתדםלאבטילליהלדם.והקשהבחידושיהגרי"ז,למהלי

לענין מלקות ,כמבואר בפסחים )מה (.ובנזיר )לז ,(:ואי הוה התערובת שלא

להאיטעמאדקמאקמאבטיל,תיפוקליהדישמראהדם.ועייןשםעוד.

במינו לכולי עלמא לוקה ,אלא דבמינו בטל ברוב מן התורה .ועיין עוד

ז(גמ' ,אבל נפל דם לתוך מים ראשון ראשון בטל .העיר בחידושי הגרי"ז,

באחיעזר)יורהדעהרישסימןי'ושםסקי"א(.

דהטיפההאחרונהשבהנשלםהמראיתדםלאנדחהמעולםואםכןיוכשר

טו(גמ' ,ושמע מינה התראת ספק לא שמה התראה .הקשה המראה כהן,

לזריקה.ותירץ,דחשיבכמונתערבבדםפסולין,ולפיזהאםלאנמלךונתן

מאיקאמר"שמעמינה"הארישלקישסביראליההכיבהדיאבמכות )טו,(:

כשר כדתנן במתניתין גבי נתערב בדם פסולין .אבל כתב דיש לומר ,דכיון

גבישבועהשאוכלככרזההיום.וכתב,דלשיטתתוס'ד"ההפיגולבשםהר'

דכלהדםפסולמשוםדיחוי,צריךלשערגםבמיםוהדםהפסולין,וכיוןשאין

ברוך אתי שפיר ,דהכא שמעינן טפי מהתם ,דלא אמרינן דתועיל התראה

בטיפהמראיתדםכנגדםבטלה,אךלפיזהלאאתיאכרבייהודהדלדידיה

ראשונה,כיוןדכלשעהעסיקבאכילה,ודמילההיאדאלמנה,אלאאףבהא

מיןבמינולאבטיל.

אמרינן התראת ספק לא שמה התראה] .ולכאורה יש להעיר ,דאף לשיטת

ח(גמ',אמררבפפאולעניןכיסויאינוכןלפישאיןדחויאצלמצוות .העיר

רש"ישמעינןהכאטפימההיא,דאףדודאיעבראיסור,הוההתראתספק,

המראהכהן,דבסוכה )לג(.איתא,דר'פפאספוקימספקאליהאיישדיחוי

כיוןשאינוידועאיזהאיסוריעבור.וכמושתמהוהתוס',ועיין באילתהשחר

אצל מצוות ,ומסוגיין משמע דפשיטא ליה דאין דיחוי] .ויש להעיר בדבריו,

עלתוס'ד"ההפיגול,בביאורשיטתרש"י).א.ב.[(.

דרש"י בסוכה )שם( כבר נשמר מזה וכתב בד"ה דרב פפא ,ובד"ה מיפשט,

טז(תוס' ד"ה אלא מין ,תימה דבהקומץ רבה פריך מההיא דתבלה בקצח

דמישנסתפקהואר'ירמיה.ועייןעודבעבודהזרה)מז(.דאמרינןדאיבעיא

וכו'.ובתוס'מנחות )כג(:ד"האלא כתבו,דסוגיותחלוקותהם.והקשה החק

לןבדעתר'פפאגופיהאימיפשטפשיטאליהאוספוקימספקאליה,וכתב

נתן,היאךאפשרלומרדההיאסוגיאפליגאאמתניתיןדקתניעשהעיסהמין

בהגהות רבי בצלאל רנשבורג שם )אות א'( ,דיש למחוק תיבות "דר' פפא"

חיטיןוכו'.ותירץ,דכוונתםדההיאסוגיאפירשהדדוקאברובאדגןיוצאידי

שהרי בסוכה ליתא ,וכן נראה מפירוש רש"י )שם( דר' פפא עצמו ודאי

חובתובפסחכדאוקיהתםההיאדתבלהבקצח,ודלאכסוגייןדמוקיאפילו

פשיטאליהוכןמורהלשון"זאתאומרת"[.

ברובאאורז.ועייןעודבקרןאורה.

ט(גמ' ,אמר ריש לקיש הפיגול והנותר והטמא .כתב בגליון הגמ' ,דמלת

יז(בא"ד ,דהתם חוזק המרירות הוא דמבטל טעם מצה וכו' .בגליון הש"ס

"והטמא" ליתא בתוס' דהכא ד"ה הפיגול .ותמה הרש"ש בדבריו ,שהרי

להגרע"אצייןלתוס'פסחים)קטו (.ד"האלאמברך,וכתבדצריךעיוןקצת.

כתבו התוס' באותו דיבור "וקשה דאם התרה בשלשתן וכו'" .וכן כתבו,

ובחידושי הגרע"א ביאר קושיתו ,דלדברי התוס' הכא תשאר קושיתם שם,

"ועוד קשה אם נפרש פיגול ונותר וטמא שלשתן יחד וכו'" ,הרי דהיה נמי

דאחרשאכלמצהלבדיאכלמצהומרורבכריכה,דנדחהמהשתירצושם

לפניהםהגירסא"והטמא".ועייןעודבאותהבאה.

דהוימצהרשותומרורדרבנןומבטלמצהלמרור,דהאכךהויטעםכעיקר

י(תוס'ד"ההפגולוהנותרוכו',בתוה"ד,וקשהדאםהתרהבשלשתןפשיטא

וכדגן ואורז .ועיין בהגהות מהר"ב רנשבורג במנחות )כג (:אתוס' ד"ה אלא,

דלוקה.ביארהעולתשלמה,דאיןכוונתםשאכלג'איסוריןיחד,שהריכתבו

שכתבדאףטעםהמצהמבטללחוזקהמרירותולאהוהמרור.ובעיקרתירוץ

בסמוך "אם נפרש פיגול ונותר וטמא שלשתן יחד וכו'" ,דמשמע דמעיקרא

תוס',עייןקרןאורהשהאריך.

פירשושאכלשנים,אלאכוונתםדההתראההיתהבכלהג'איסוריםדחשיב
בגמ',אבלאכלשנים.והאדחשיבנמי"והטמא",אואוקתני,אופיגולונותר

דף עח ע"ב

אונותרוטמא.

יח(תוס' ד"ה לא רואין לדם ,כלומר הדם פסול וכו' .ביאר בטהרת הקודש,

יא(בא"ד,ועודקשההיכימחייבכללוכו'דהמיעוטהבטלברובלאמצטרף.

דכוונתם,דהכאאיןפירושוכמובכלמקוםדאמרההגמ'"רואין",שפירושו

ביאר הפניםמאירות,דמיעוטפיגולנבלעבנותר,ומיעוטנותרנבלעבפיגול,

דמשוםהכיבטל,דהאהכאבלאוהכיבטל,ולכךפירשוכלומרשהדםבטל

ואם כן ליכא כשיעור בפיגול ,דמעט נותר שנבלע בו לא מצטרף לכשיעור

ופסוללזריקהכמושהמיםפסוליןלזריקה,ואהאפריכההגמ'לעניןמאינקט

דפיגולוכןבנותר.

במתניתיןלישנאד"רואין"ולאסתמא"בטל".

יב(בא"ד,ועודקשההיכימיחייבכללוכו'דאפילוהיתרלאמצטרףלאיסור

יט(גמ',תנאיהיאדתניאוכו'.פירשרש"יד"התנאיהיא,דרבנןפליגיעליה

כלשכןאיסורלאמצטרףלאיסור.כתבהמלאכתיו"ט,דהאדפשיטלהוכן

דר' יהודה וכו' .וכתב החק נתן ,דהיינו דוקא רבנן דברייתא ,אבל רבנן

בכלשכן,הואמשוםדהיתרודאילכוליעלמאבטלבאיסור,דנאסרכמוהו

דמתניתיןאיתלהורואיןכרבייהודה,דהאדקתני"רואיןאותו"היינוליין,

ד

מסכת זבחים דף עח – דף עט
כב שבט – כג שבט התשע"א
דהאאמרינן"איהכיבטלמיבעיאליה",וכןהא דקתני"נתערבבדםבהמה

ליישבדשאנימירגליםשלזב,דטעמאדהןאבהטומאהמשוםדאיאפשר

אובדםחיהרואיןאותווכו'"קאינמיאדםבהמהוחיה,ולאאדםקדשים.

שלאיהיהבהןציחצוחיזיבהכלשהוא,כמושכתבהרמב"ם )פ"אממשכב

]וכדבריו מבואר בתוס' ד"ה הא דרביה )בנמשך לדף עט ,(.וכמו שביאר

ומושבהי"ד(,ולכןלאהוימינולגבימים,אבלשארמירגליםלעולםאימא

דבריהםבטהרתהקודש[.

לךדהוימיןמים.ועייןעודלקמן)עט(:אותכא.ובאילתהשחר.

בטהרת הקודש ,דכונתם דאם היה דומה היה ראוי להתיר גם במחצה על

דף עט ע"א

מחצה ,אבל כשהיין רוב בודאי אסור ,שהרי אותן מי מקוה שבאין לתוך

א(תוס' הא דרביה )המתחיל בדף עח ,(:בתוה"ד ,ואם תאמר ולרבי יהודה

הכלימתבטליןברוביין.ועייןעודבעולתשלמה.

אמאי סגי ליה ברובא נימא רואין .תירץ בטהרת הקודש ,דדוקא ביין לבן

כ(תוס' ד"ה דלי שיש בו יין ,לא דמי להא דתנן הדיו והחלב וכו' .ביאר

כא(בא"ד ,דהכא כיון דהאי דלי יש בו חלב עד רובו וכו' .כתב בטהרת

מאחרדאיכאמשקהכמותודחזותאדידיהאינהשווהלמראהמים,החמירו

הקודש ,דמה שכתבו התוס' "עד רובו" לאו משום דבפחות מרובו מחלחל

גם כשהמשקה שנתערב הוא שוה במראה למים ,אבל מי חטאת מאחר

מיא ,אלא דבפחות מרובו בטל היין ,ונידון גם היין בעצמו כמי המקוה

דליכאמיןמיםשלאיהיושויןבמראהלהדדי,לאאמרובהו"רואין".

הכשרים,והוכיחכן,מדהקשובתרהכידלאבטלממנושםיין,ואםאיתא,

ב(בא"ד ,ויש לומר דלא שמעינן לרבי יהודה רואין אלא במין שאינו מינו

מאיקשיאלהוהאסוףסוףמחלחלמיא,אלאעלכרחךדבכלילעולםלא

וכו' .הקשה החק נתן ,אם כן מאי פריך לעיל )עח ,(:ועוד תניא רבי יהודה

מחלחל מיא ואפילו אין בכלי אלא מעט ,ואף דלשון תוס' דחוק קצת ,על

אומר רואין וכו' ,דלמא כי אית ליה "רואין" במין בשאינו מינו ,אבל מין

כרחין בעינן לפרש כן בדבריהם .ועיין שם עוד שהוכיח כן אף מתוס' ד"ה

במינו אף לרבי יהודה לית ליה "רואין" ,ואנן קיימינן במין במינו גמור,

דלישהואמלא.

דברובא .ותירץ ,דלא חילקו התוס' כן אלא בתר דידעינן האי ברייתא דעל

כב(בא"ד ,שם.כתבבטהרתהקודש,דאףעלפיכןמייתאהגמשפירראיה

כרחנוהעמדנוהכרבייהודהוהוצרכנולחלקכן.ועייןעודבטהרתהקודש.

דרבנן דפליגי ארבי יהודה לית להו "רואין" ,ולא מצי למימר דלכך שרי

ג(בא"ד ,וצריך לדקדק מאי שנא וכו' לגבי איסורא לא אמרינן רואין וכו'.

כשאין בו רוב יין משום דמחלחל מיא ולא חייצי ,דזה אינו ,כיון דאי אית

כתב הדרכי יושר ,דיש לומר בטעמא דמילתא דבאיסורים אמרינן דעל ידי

להו "רואין" ,אם כן מי המקוה גופייהו הבאים לתוך הכלים נמי פסולים

רוב ההיתר נהפך האיסור להיתר ,וכיון דכולא התירא לא אמרינן "רואין",

מחמתהמראה.ועייןשםעודבדבריו.

מהשאיןכןבפיגולונותרוכו'דכולאאיסורא,ועניןביטולואינואלאדנאמר

כג(]גמ',מאןשמעתליהדאיתליהרואיןוכו'.עייןרש"יד"המאןשמעת

דשיעורו מיבטל בטיל דהיינו הכזית ,בהאי גוונא שייך רואין ,וכן בכל הני

ליה,ובתוס'ד"ההאדרביה מהשהקשולשיטתו.ולכאורהישלבארשיטת

"רואין"לאשייךלמימרדהאיסורנהפך,דלאשייךשיתהפךדםקדשיםליין

רש"י ,דהא דמי רגלים שייך לדין "רואין" ,היינו דאמרינן דבמי רגלים לא

אולחולין,וכןייןלבןלמים.

אזלינןבתרהמראהשאינוכמים,אלאבתרהחפצאעצמודהםמים,והיא

ד(בא"ד ,שם .הקשה המים קדושים ,דלכאורה היינו דמשני בגמ' "תנאי

גופא הסברא גבי יין לבן ,דלא אזלינן בתר המראה דהוה כמים ,אלא בתר

היא" ,דמאן דאית ליה"רואין" במתניתין,אית ליה נמי "רואין" במין במינו

החפצא עצמו דהוא יין .והא דלא פריך בברייתא גופה מרישא לסיפא ,יש

ולאבטלברוב,והאימאןדאמרדבטלברוב,סברדגםגבימקוהלאאמרינן

לומר ,דבלא רבי יהודה דיין לבן ,הוה אמינא דרואין דמי רגלים היינו

"רואין" .ותירץ ,דתוס' הקשו אהא דבמקוה נפסק דאמרינן "רואין" ובמין

כפשוטודדינוכמיםוכהבנתתוס'בשיטתרש"י[.

במינונפסקדבטלברוב.

כד(תוס'ד"ההאדרביה,בתוה"ד,דלאדמילמיצבעשבטלמהםתורתמים

ה(]רש"יד"ההאדרביה,בתוה"ד,כיהיכידמחמירבמיןומינווכו'.לכאורה

בפרק קמא דמכות .תמה העולת שלמה ,הא התם מבואר להדיא איפכא,

צריך ביאור השייכות בין הדין "דמין במינו לא בטיל" לדין "רואין" .ויש

דקתני "רבי יוסי אומר מי צבע פוסלין את המקוה" ,וכדמפרש התם "דמיא

לומר,לפימהשביארנו לעיל)עח:אותכב(,דיסודהדיןדרואיןהואלראות

דצבעא מקרי" ,ומשמע דליכא מאן דפליג ,וכן כתב הכסף משנה )פ"ז

בכלדברמההואבמהותוולאלפימראהו,והכינמידינאד"מיןבמינולא

ממקואותה"ח(דלכךפסקהרמב"םכרבייוסי.הלכךכתב,דישלהגיהבתוס'

בטיל" הוא מצד הסברא דשניהם במהותם אותו ענין ולא מבטלים זה את

ולגרוס"דדמילמיצבעדלאבטל".

זה[.

כה(בא"ד,ועודבלאוסוגיאדלעילתיקשיליהרישאלסיפא.ביארהחקנתן,

ו(גמ' ,רבא אמר וכו' דמדינא סגי להו בכל דהו וכו' .הקשה הרש"ש ,הא

דהקשו לפירוש רש"י דמדמה "רואין" דהכא דלא איצטריך אלא משום

ודאי דמי חטאת כבר נפסלו כשהם בכלי שנטמא גבו לחכמים בפרה )פ"י

שמראיהןחלוקממקצתמראהשארמים,אףעלפישהןמיןמים,ל"רואין"

מ"ג( ,ואם כן מאי שייך דלמא חייס עלייהו .ועוד הקשה ,כיון דהכלי כבר

דלעיל דיין לבן וחלב שאינו מינו ,דאם כן תיקשי רישא דאית ליה "רואין"

נפסל לחטאת אם כן שוב מי חטאת מטמאין אותו .ותירץ העולת שלמה,

לסיפא דלית ליה "רואין" דסגי ליה ברובא .והקדשי דוד תירץ שיטת רש"י,

דדוקא ה"קלל" שהאפר מונח בו פסול אם הונח על גבי דבר טמא ,דכתיב

דבברייתאגופההיהאפשרלומרדלאאמרינן"רואין"לקולאאלאלעניןמי

"והניח במקום טהור" כמו שכתב הר"ש שם ,אבל הכא מיירי במי חטאת

רגלים דדומים מאד למים ,אבל לא לחומרא לגבי מי חטאת ,ולכך אמרינן

שמלאולקדשועדייןלאקידש,ולאבעינןבהומקוםטהור.והאדפירשרש"י

"מאןשמעתליהדאמררואיןרבייהודה",דכיוןדרבייהודההיאהוהליה

לעיל )עח (:ד"ה מלא מי חטאת ,הואיל והן אב הטומאה וכו' ,היינו לפי

לומרכןאףבמיחטאתולחומרא,דהאסברדאמרינן"רואין"אףלחומרא.

הסלקאדעתךדאייריבכליטמאגמור,אבלבמסקנאמייריבאינןמוקדשין,

כו(בא"ד,ועודדבהדיאהוהליהלאקשויימהךברייתאוכו'.כתבהחקנתן,

ואםלאכןלאמשכחתתוכוטהור.

דיש לתרץ דלא מקשה כן משום דאיכא למידחי ,דמי חטאת שאני דאין

ז(תוס' ד"ה אמור רבנן ,ומדלא נקט בששים או במאה וכו' .ביאר התוספת

נעשין אב הטומאה ומתקדשין בנתינת האפר עליהן ,וכיון שכן לא הוי מין

קדושה,דכונתםמדנקטבמיןבמינוברוב,ולאנקטבששיםבשאראיסורים,

במינוגמור.

או במאה גבי תרומה ,דמדרבנן כן הוא ,דבכל דוכתא משערינן במין במינו

כז(בא"ד,ועודדמירגליםמקריאינומינולגבימיםוכו'.כתבהחקנתן,דיש

בששים,כדאמררבאגופיהבחולין )צז,(:וגביתרומהמשערינןבמאהבמין

ה

מסכת זבחים דף עט
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במינוכדתניבכמהמשניותוהואמדרבנן,וכמושכתבוהתוס'בכמהדוכתי,

בית הבליעה מחזיק יותר .והקשה הלשם זבח ,דשפיר מצי ליקח ב' זיתים

אלא על כרחך דמדאורייתא קאמר ,וכן כתב הלשם זבח .ואף שלא נקטו

מכלאחדמהם,ולאכלןבשתיאכילותכדיאכילתפרסדמצטרפיהאכילות

התוס' בדבריהם "מין במינו" ולא ציינו עליו כלל ,אלא אדרבה הדיבור

כאילו אכלן בבת אחת ויוצא בהן ,כי היכי דמצטרפי לענין איסור מלקות.

המתחילהוא"אמוררבנןבטעמא"דקאיאמיןבשאינומינו,מכלמקוםלכך

ובספר הלכה למשה תירץ לפי מה שכתב המגן אברהם )סימןתע"ה סק"ד(

כוונו,אלאדנקטורישדברירבא.

בשם תרומתהדשן)סימןקלט(,דצריךלבלוע כזיתמצהבבתאחת,דסתם

ח(בא"ד ,אי נמי טעמו ולא ממשו נקט משום דפסיקאליה בכל ענין אפילו

אכילהדקראהיינוכזיתבבתאחת,וכתבבשםהמרדכי ,דלאתקשהמהלל

שלאבמינווכו'.ובשיטהמקובצת )אותיג(הגיה וגרסתיבת"אבל"במקום

שכרך פסח מצה ומרור ואכלן ביחד ,מהא דאיתא בכריתות )יד (.דאין בית

"אפילו",וכןהואבעולתשלמה,ודלאכברכתהזבח.וכתבהלשםזבח,דכן

הבליעה מחזיק יותר מב' זיתים ,דיש לומר ,דברסקן על ידי לעיסה יכול

הגירסאבספריםישניםוהיאישרהיותר,וכונתהתוס'במהשכתבו"מילתא

לבלועאףג'זיתים,ואםכןישלומרדאםהיהלוקחהרבהמכלאחדואחד,

דפסיקא ליה" דהיינו בין מכירו ובין שאינו מכירו ,דאי הוה נקט טעמו

ודאילאהיהאפשרלבלועהכלבבתאחת.ועייןעודצאןקדשים.

וממשו,היהצריךלפרשדדוקאבאיןמכירואיןלוקין,ושובכתבו"אבלשלא
במינווכו'",לומר,דבהאבאמתלאאייריר'יוחנן,וישבדבריהםב'ענינים.

דף עט ע"ב

ט(בסוה"ד ,מיןבמינוברובאהיינודלאכתנאדמתניתיןוכו'.הקשההפנים

טו(תוס' ד"ה שלישי טהור ,מכאן מייתי רבינו תם ראיה בפרק שני דמסכת

מאירות ,דלמא הא דקתני הכא מין במינו ברובא ,היינו היכא דלא אזלינן

עבודה זרה וכו' .ובתוס' בעבודה זרה )לג (:ד"ה כסי ,הביאו עוד סייעתא

בתר חזותא ,אבל היכא דאזלינן בתר חזותא אין המיעוט בטל ברוב אלא

ממדרשאסתר)ולאנמצאאלאבמגילהיג,(:דאמרהמןלאחשורושאםזבוב

בגוונא דאם היה מים לא היה יכול ליהפך מראהו ,וכתנא דמתניתין .ועיין

נופללכוסושלאחדמהםזורקוושותהו,ואילואםאדוניהמלךנוגעבכוסו

צאןקדשים מהשדחהאתדבריו.אבלבתוספתקדושה קייםקושיתו,דהרי

שלאחדמהםחובטובקרקע,ולאעודאלאשמדיחכוסושלשפעמים.

להדיא כתבו התוס' לעיל ד"ה הא דרביה )הנמשך מדף עח ,(:דצריך לחלק

טז(בא"ד ,ודוקא כלי חרס הוא דבעי הדחה וכו' .וכן כתבו התוס' בעבודה

אלאדאיאפשרלבררטעם,ואםכןעלכרחךרבאלאקאמראלאבאיסורים

זרה)לג(:ד"הכסי,אבלהוסיפודמיהובהרבהמקומותבתלמודמצינוכוסות

דבטעמא ולא בהנך דחזותא ,ולא פליג אתנא דמתניתין .ותירץ ,דדבריהם

סתםשהםכלימתכותוזכוכית,ולכךנכוןלהדיחשלשפעמיםבכלהכלים.

לעיל הם מדברי הגה"ה ואינם מתוס' ,ותוס' הכא סבירא להו דאי אפשר

יז(תוס' ד"ה במאי קמיפלגי ,ואם תאמר מאי קשיא ליה וכו' לימא דפליגי

לחלק בזה ,דהא בסוגיא דלעיל )עח (:מקשינן ממתניתין אריש לקיש .ועיין

ברואהאניוכו'.כתבהפניםמאירות,דאיןלדחותאםכןנתערבבדםבהמה

עודבקרןאורהוחקנתן.

למהמכשיריןרבנןהאליתלהו"רואין",דישלומרדדםחוליןמותרלזרוק

י(רש"יד"הוהיכאדאיכאחזותא ,מילידלאתליבטעמאאלאבחזותאכגון

וכמושכתבולעיל)עז(:ד"הבדםבהמה.

לעניןטבילתמקוהבחזותא.כתבבטהרתהקודש,דמשמעמדבריודבאיסורין

יח(בא"ד ,ויש לומר דלא משמע ליה דפליגי מדלא פירש רבי אליעזר

לא אזלינן בתר חזותא ולא בעינן אלא שיעור לבטל הטעם והיכא דאיכא

דמכשר משום דרואה אני וכו' .ביאר הצאן קדשים ,דכוונתם ,דאם היה

להאישיעוראמותראףדעדייןהמראהניכר.ועייןעודשפתאמת.

מפרש ,לא היה צריך לאחר מיכן למיתני לרבי אליעזר בסיפא ולאשמועינן

יא(]גמ',ופליגאדרביאליעזר.לכאורהצריךעיוןלשיטתהתוס'לעיל)עח(:

דבניתנים למעלה ולמטה נמי סבירא ליה "רואין" ,דכל שכן הוא כדכתבו

ד"ההאדרביה,אמאילאמייתיהאדרביאליעזרלעילאחרדמשני"תנאי

לעיל.

היא",האכלהסוגיאדמיחטאתלאשייכאכלללדעילמינה,אמנםלשיטת

יט(תוס' הכי גרסינן ,בתוה"ד ,דאם כן ניפלוג רבי יהודה בהא וכו' .הקשה

רש"י )שם(ד"הוקתני,דסוגיאדמיחטאתמישךשייכאלסוגיאדלעיל,אתי

הקרן אורה ,דדבריהם דלא כדאמרינן לעיל )לה ,(.דלרבי יהודה לא נפסל

שפיר).א.ב.[(.

תערובת דם התמצית ,משום דאין דם מבטל דם ,ועיין שם בתוס' ד"ה אין

יב(גמ',מאןשמעתליהדאמראיןמצותמבטלותזואתזוהלל.הקשותוס'

דם דכתבו ,דרבי יהודה סבר כרבי אליעזר דלא גזר .ועיין עוד בהגהות

בפסחים )קטו (.ד"ה אלא אמר ,מנא לן דסבר הלל דאין מבטלות ,דילמא

מהרש"ם.

שאני הכא דגלי קרא .עיין שם מה שתירצו ,ומה שהקשה המהרש"א.

כ(בא"ד ,וכןפירשבקונטרסלעילעלמשנהזו.הואברש"ימכתבידלעיל

ובביאורדבריהםעייןבצאןקדשים עלתוס'ד"האמרועליו.והמרדכי תירץ

)עח (.ד"ה ואם לא נמלך ,אבל במפרש לעיל )שם( ד"ה ישפך לאמה ,לא

)בסדר של פסח( ,דעל כרחך סבירא ליה להלל דאין מבטלות ,מדקא דריש

פירש הגזירה .ובמפרש כאן ד"ה תנא קמא פירש להדיא דלא כתוס' ,אלא

ליה לקרא ד"על מצות" לאשמועינן דחובה לאכלן בבת אחת ,ואי בעלמא

דהגזירההיאאטוהיכאדלאיהארובכשר.

מצות מבטלות ,איצטריך קרא ד"על" למימר דשרי לאוכלם יחד ,ומנא לן

כא(גמ' ,מאן שמעת ליה דאמר מין במינו לא בטיל .הקשה הקרן אורה,

דחובה בהכי ,אלא על כרחך דבעלמא אין מצות מבטלות זו את זו ולא

לשיטת הרמב"ם )פ"א ממשכב ומושב הי"ד( ,דטומאת מי רגלי הזב הוא

איצטריך קרא אלא להא דחובה בכך .והשפת אמת תירץ ,דאי מצות

משום"צחצוחיזיבה",דאםכן,אמאיאםנתערבעםמירגליםטהוריםקרי

מבטלותזואתזוהוהליהלאכולעודמצהלחוד,דנהישיצאידימרורופסח

ליה"מיןבמינו",וכןהקשההעולתשלמהבשםספראבןהראשה)סימןל'(.

מכלמקוםהאלאיצאידיחובתהמצוהד"בערבתאכלומצות".ועייןשם

כב(גמ' ,ורמינהו וכו' רבי יהודה אומר אף הרוטבו במים טמא וכו' .הקשה

מהשתירץעוד.

העולתשלמה,מאיפריך,האשאנירוקדלאבטלבמים,כדלעיל)עח(:בדלי

יג(תוס' ד"ה אמרו עליו ,בזמן הבית היה ששלשתן דאורייתא .ביאר החק

שהוא מלא רוקין ,ואף דיוצא על ידי כיבוס הא חוזר ונבלע .ותירץ ,דדוקא

נתן ,דבזמן הזה הוה אתי מרור דרבנן ומבטל למצה דאורייתא ,כמבואר

רוק בעין לא בטל ,שהוא עב וחוצץ בפנים המים ,כדפירש רש"י )שם( ד"ה

בפסחים)קטו.(.

כאילו לא טבל ,אבל הכא דנבלע בבגד לא הוה עב ובטל] .וצריך לומר

יד(בא"ד ,ואם תאמר ומנלן דקסברוכו' דלמא היה לוקח הרבה מכל אחד

דאפילו לפירוש בתרא בתוס' ד"ה אף הרוטבו ,דרבי יהודה קאי אלח ,מכל

ואחד וכו' .תירץ בברכת הזבח ,שלא היה יכול ליקח יותר מג' זיתים שאין

מקוםאינועבכלכך).א.ב.[(.

ו
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כג(תוס' ד"ה אף הרוטבו ,בתוה"ד ,ויש לומר האי דקתני התם וכו' והכא

אחת .כתב התוס' הרא"ש בעירובין )ק ,(.דלא קמשמע לן בהך רישא שום

בדלא הדר מעת לעת וכו' .ביארו הלשם זבח והמים קדושים ,דכוונתם,

רבותא ,אלא מפרש ואזיל עד דאתי לפלוגתייהו דרבי אליעזר ורבי יהושע.

דמשום הכי מעיקרא קודם שהרטיבו היה טהור ,ולאחר שהרטיבו כיון

עודכתב,דשמאאתאלאשמועינןדלאנימאדניבעישתימתנותאחתלשם

דעכשיו הוא לח טמא ,ולא פליג רבי יהודה אמתניתין דנדה ,דהתם איירי

קרבןזהואחתלשםקרבןאחר.ועייןלקמן )עמודב'(בתוס'ד"הכגון,ובמה

לעניןדליהויטמאאףכשהואיבש,אבלבחזרלהיותלחטמאאףאחרמעת

שכתבנושםבאותטו.

לעת,ותנאקמאסברדמכלמקוםטהור,כיוןשהואאחרמעתלעת.וסיים

ב(מתני' ,אמר ליה רבי יהושע הרי הוא עובר על בל תוסיף .הקשו התוס'

המים קדושים ,דהיינו דלא כמו שכתב הצאן קדשים ,דרבי יהודה פליג

בעירובין )ק (.ד"ה מתן ,דליתי עשה ולידחי לאו דבל תוסיף .ותירצו ,דכדי

אמתניתיןדנדה,ועייןבאותהבאה.

לשעשה ידחה ללא תעשה בעינן דלהווי לכלאים בציצית ,אבל הכא כיון

כד(בא"ד ,ומיהו נראה דרבי יהודה לאו איבש וכו' .ביאר הצאן קדשים,

דעל ידי פשיעה הוא בא ,והיה יכול להתקיים בלא דחיית הלאו ,לא דמי

דכונתם משום דלפי דבריהם נמצא ,דרבי יהודה פליג אסתם מתניתין

ליה.והגרע"אבגליוןהש"ס )שם(הביאמשו"תמהרי"ק)שרשקלט(,דכתב

דהתם ,דאם אינן יכולין לחזור לכמות שהן על ידי שריה מעת לעת טהור,

בשם תוס' בפרק בתרא דעירובין ,דיש לומר דאין עשה דוחה לא תעשה

ומשוםהכיכתבודרבייהודהלאפליגאיבש.ועייןבאותהקודמת,דהלשם

שבמקדש כדאמרינן לקמן )צז ,(:וכתבו התוס' דיש לדחות דלא דמי ,כיון

זבח והמים קדושים פליגי עליו ,והחק נתן נמי פירש כשיטתם ,ולכך פירש,

דטעמאדלאתעשהשבמקדשחמירולאמדחיקמיעשה,אבלגביבלתוסיף

דמאידכתבוהכאהיינומשוםדמשמעדרבייהודהקאיאדסמיךליה,דהיינו

לאשייךשוםחומראדשייךנמיבעלמא,וסיימואםכןמכלמקוםישלומר

"ואםהיהלחוכו'".עייןשםעוד.

כיוןדהויבמקדשלאדחי.והתפארתישראל תירץ,דלאדחיכיוןדגםבמתן

כה(רש"יד"התנאקמאסבר,בתוה"ד,ואףעלפישאיןבפסולולאבתמצית

אחת יוצא .והקשה בספר יכהן פאר ,דמכל מקום איכא מצוה מן התורה

כדי לבטל את הכשר וכו' .כתב בטהרת הקודש ,דמשמע מדבריו דאם היה

ליתן ד' מתנות ,ואמאי לא ידחה .וכתב לתרץ באופן אחר ,דחיישינן דיתן

בכשר כדי לבטל את הפסול ,דהיינו שאם היה הכשר מים לא היה דם

מתנהשניהרקמדםבכור,ולאיקייםהמצוהכלל,וספקעשהאינודוחהלא

הפסול ניכר בו ,לא גזרינן אף לתנא קמא ,דאי לאו הכי הוה ליה לרש"י

תעשה.ועייןעודבשפתאמתובמרומישדה.

לכתוברבותאדאפילובהאיגוונאישפךלאמה.וכתב,דמסתבראדלאנגזור

ג(מתני' ,לא נאמר בל תוסיף אלא כשהוא בעצמו .ביאר הריטב"א בראש

בהאיגונא,דמאישנאמכלאיסוריןשבתורה,והאדגזרינןהכאהיינודוקא

השנה)כח,(:דכשעומדבפניעצמוואינומעורבהריהואמוסיףעליוממש,

בגוונא דבעינן להכשיר מטעם "רואין כאילו הוא מים" ,דלאו כולי עלמא

אבלכשמעורבאיןזהעיקרהזאתואלאלעשותד'מתנותבמישהואממתן

ידעיהאיטעמא,אודלאידעודבשיעורחזותאתליאמילתא.ואףדמתניתין

ד',ואידךממילאאתיעלידיתערובות.

סתמא קתני ד"ישפך לאמה" ,מכל מקום צריך לומר דקאי ארישא אגוונא

ד(מתני' ,ועוד אמר רבי יהושע כשנתת עברת על בל תוסיף ועשית מעשה

דרואין.וכתב,דישלהוכיחכןאףמתוס'ד"הבמאיקמיפלגי ,דהקשולימא

בידךוכו'ולאעשיתמעשהבידך.הקשההריטב"אבראשהשנה)כח,(:מה

דפליגי ב"רואה אני" ,ועל כרחך דסברי דלא פליגי רבנן אלא בהאי גונא.

הוסיףרבייהושעב"ועוד"האאםאיןבלתוסיףאובלתגרעאלאכשהוא

]וצריך עיון בדבריו ,דברש"י לעיל )עח (.ד"ה ישפך לאמה כתב להדיא,

בעצמו ,אם כן אין עושה איסורבידים ,ועוד דאם איהו עושה איסור ,ראוי

דאפילוהכשררבהעליוישפךלאמה.אכן ברש"יכת"י)שם(,ישמשמעות

יותרלתתד'מתנותשיעלהלשניהם,ממתנהאחתשלאתעלהאלאלאחד

כדבריהטהרתהקודש).א.ב.[(.

מהם .ותירץ ,דרבי יהושע אמר ,דדוקא בל תגרע ליכא אלא "כשהוא

כו(בא"ד ,גזירהדלמאאתילאכשורינמיהיכאדישבדםהפסולוכו'.כתב

בעצמו",אבלבלתוסיףלעולםאיתיה,ואףאינימאדבתרווייהואינועובר

בטהרתהקודש,דמהאדלאכתבגזירהקרובהיותר,דהיינושלאיהיהבכשר

אלא כשהוא בעצמו ,ואין כאן אלא מראית העין שנראה כמוסיף או גורע,

שיעור כדי לבטל את הפסול ,מוכח דסבירא ליה כשיטת תוס' ד"ה במאי

מכל מקום מוטב לגרוע בשב ואל תעשה ,מלהוסיף שנראה כעובר בקום

קמיפלגי,דתנאקמאנמיאיתליהרואיןבפסולין,ולכךלאשייכאהאיגזרה,

ועשה .ובתוס' שם ד"ה לא נאמר בל תגרע כתבו ,הלכך כיון דיוצא באחד

כיוןדאףבשאיןבכשרשיעורכדילבטלהפסולאינופסולמדינא.ועייןשם.

למה נזקקנו ליתן ארבע ,ועוד ,טפי עדיף באחד מארבע כמו שמפרש.

כז(]רש"י ד"ה דם תמימים בדם בעלי מומין ,מילתא דשכיחא היא וכו'.

ובטהרת הקודש ביאר דבריהם ,דמלשון "ועוד" דאמר רבי יהושע ,משמע

צריךעיון,איךשכיחיבעלימומיןשנשחטובעזרהשיהאדמןשכיח,הריאין

שתחילה מיישב דברי עצמו גם בלא האי ועוד ,וקשיא להוא היאך יוכלו

שוחטיןבעלימומין.ואףאהאדאיתאלעילד"דםפסוליןשכיח"ישלהקשות

דבריו לעמוד בלא ה"ועוד" וכקושית הריטב"א ,ולכך פירשו ,דרבי יהושע

מהיכן שכיחי פסולין ,דהא פירש רש"י לעיל )עח (.ד"ה בדם פסולין ,כגון

סביראליה,כיוןדהכפרהכלהבמתןאחדלמהנזקקוליתןארבע,דבשלמא

רובעונרבעוחוץלזמנווחוץלמקומו.ובאילתהשחרכתב,דאפשרשכשדנים

כשלאנתערבעבידמצוהבשארהמתנות,אבלכשנתערבאהנימהשנתערב

עלכלהפסוליםיחדחשיבידשכיחי,ולפיזהישלומרדאףבעלימומיןאינם

ואינו "בעצמו" שלא יהא מצוה בשאר מתנות ,ועוד הוסיף ,דלא מיבעיא

שכיחיאלאבצירוףשארפסולין.ועדייןצריךעיון[.

שאיןמצוהבזהאלאאפילוגריעותאישמטעםדעושהמעשה.עייןשםעוד.

כח(בא"ד ,גזירה שמא לא ירבה עליו וכו' .הקשה הרש"ש ,דאם הטעם

ובשפתאמתשהאריךבביאורהדברים.

משום גזירה ,הוה לגמ' לאקשויי לרב זביד דלעיל ,לפלוג נמי רבי אליעזר

ה(גמ',וצריכאדאיאיתמרבהאוכו'.כתבהפניםמאירות,דבלאמימראדר'

בהא ,דהא סבר דאין גוזרין גזירה במקדש דחיישינן להפסד קדשים .ולכן

אלעזרלאקשיא,כיוןדהייתיאומרדאתילאשמועינןדרביאליעזרמכשיר

כתב,דישלפרשהטעםבדםבעלימומיןמשוםדמאיסי,וכמושאמרההגמ'

הכא אפילו אחד אחד ,אבל השתא דאמר ר' אלעזר דהכא נמי לא מכשיר

לעיל)עז(:דמהאיטעמאלאפליגיבאבריבעלימומין.

אלא בשנים שנים ,קשיא ,אפלוגי בתרתי למה לי .והקשה ,אמאי לא עביד
צריכותא בחד גיסא אליבא דרבי אליעזר ,ולימא ,דהווה אמינא דהיכא

דף פ ע"א

דאיתעבד כפרתו מתיר אפילו אחד אחד .ותירץ הצאן קדשים ,דאי כוונת

א(מתני',הניתניןבמתנהאחתשנתערבובניתניןבמתנהאחתינתנובמתנה

רבי אליעזר לאשמועינן דאפילו באברים אינו מתיר אלא שנים שנים ,הוה

ז

מסכת זבחים דף פ
כד שבט התשע"א

ליהלאשמועינןבמתניתיןבפירושדבעינןשנים.

אומר יתן למעלה .ובצאן קדשים תירץ ,דכוונת התוס' ,דכיון דטעמא דרבי

ו(תוס' ד"ה בשלמא רבנן ,בתוה"ד ,וכגון שנפלו מים בצלוחית כשיעור מי

אליעזרדיתןלמעלההואילואינומתכויןלתתהתחתוניםלמעלה,וכפירוש

חטאת.כתב הפניםמאירות ,דכונתםדאיאפשרלומראחתבאחתדאםכן

רש"י לעיל )עט (:ד"ה רבי אליעזר ,לכך לא מצי לאוקמי ברובא תחתונים,

יזה שתי הזאות ,וממה נפשך יועיל ,דאם מזה בתחילה הכל מים ,אם כן

דכיון דיהיב למעלה שיעור תחתונים ועוד ,אי אפשר שלא יהא מן

נשארבכלישיעורהזאה,ואםמזהחצימיםוחצימיחטאת,אםכןבהזאה

התחתוניםלמעלה,כיוןדהוורובאואםכןהוהכמתכויןליתןמהןלמעלה,

ראשונה היה כשיעור ,וכשר ,דאין צריך תו להזאה שניה כיון דהזאה אין

ובהא מודה רבי אליעזר דאסור לשנות בתחתונים במתכוין מפני הכשר

צריכה שיעור .ועיין שם עוד .והלשם זבח העיר על פירושו ,דלא משמע

העליונים ,ולא אמרינן "רואין" ,אבל ברובא עליונים דאפשר דלא יהיב מן

מלשון התוס' דאתו לאפוקי אחת באחת ,ועיין שם מה שפירש ,ובמראה

התחתוניםכלללמעלה,שפירזורקלמעלה,ועייןעודבפניםמאירות.

כהן.

יב(תוס'ד"הבלתוסיףמהיכא,בסוה"ד,מתנהשבקרןשניהויתוספת.כתב

ז(גמ' ,רבא אמר וכו' וקנסא דקנסו רבנן וכו' .הקשו הפנים מאירות והצאן

הלשםזבח,דצריךלומר,דלמעלהאינורשאיליתןב'פעמיםשיריםמשום

קדשים )בשם יש מקשין( ,היאך קנסו רבנן שיזה פעם שנית ,הא מי חטאת

בל תוסיף ,ודוקא למטה לא מיקרי בל תוסיף .והקשה ,דלקמן )פא (.בסוף

מטהר טמאים ומטמא טהורים כדאיתא ביומא )יד ,(.וכיון דנטהר בהזאה

תוס' ד"ה אבל סוף עולה כתבו ,דיתן שירים בשתי קרנות ,ומבואר דאף

קמייתא,אםכןבהזאהשניהחוזרונטמא,ועייןמהשתירצו,ובמעייןגנים.

למעלהלאהוויבלתוסיף.וכתב,דישלחלקבדוחק,דהתםדאייריבחטאת

אבל התוספת קדושה דחה תירוצם ,וכתב ,דקושיא מעיקרא ליתא ,חדא,

שמתנותיהעלהקרנותדוקא,לכךלמטהמןהקרנותהוישלאבמקומו,מה

דאיןזהאלאלשיטתרביעקיבא,אבללרבנןלאנטמא,ואפילולרביעקיבא

שאיןכןהכאדאייריבבכורשתחילתמתנותיוהואבמקוםזה,לכךאםנותן

לא קשיא מידי ,דאף שנטהר בהזאה קמייתא ונטמא בהזיה השניה ,אין

ב'פעמיםבשבילשיריםעוברבבלתוסיף.

טומאתו יותר ממה שהוא בלא אותה הזאה ,דבלאו הכי כל מי שנטהר

יג(גמ',ועודהאתחתוניםעלולוקתנילשםשירים .הקשההטהרתהקודש,

בהזאה,צריךטבילהוהערבשמש.

מאי קא משמע לן ,פשיטא ,דאין לומר דאשמועינן דאינו עולה אלא לשם

ח(גמ',רבאשיאמראיןבילהיזה שתיהזאות .עייןפירושרש"יבד"הרב

שירים ,למעוטי לשם התחתונים דלא יעלו ,דלא משמע כן ,דטפי משמע

אשיאמר.אבלהרמב"םבפירושהמשניות)פרה פ"טמ"א(כתב,דיזהשתי

דעלולשםדמיםהתחתונים,אלאדסמיךדנדעזאתמסבראחצונית.ותירץ,

הזאות וישליכם חוץ לכלי וישארו מי חטאת כשרים .ותמה ר"עמברטנורה

דאשמועינן ,אף דחטאת צריכה ארבע מתנות על ארבע קרנות ,והכא אי

שם ,דבסוגיין לא משמע הכי אלא שמזה על הטמא שתי הזאות .ותירץ

אפשרלדעתבבירורשניתןעליהןהדם,והיהמקוםלומר,שכשנותןהשירים

התוס' יו"ט ,דהרמב"ם פירש שיטת ר' אשי ,דיזה שתי הזאות וישליכם

למטהצריךלהתנות,שאםלאהיהמדםעליוניםלמעלהעלד'הקרנות,לא

קאמר ,ולכאורה הדברים נראים כן ,דלמאי נפקא מינה מהדר רב אשי הא

יהיהמהשנותןעכשיולמטהאלאלשםמים,דאםלאיתנהכך,בעלכרחך

דיזה שתי הזאות ,הא לא הוה ליה למימר אלא "כלשהו תנן ואין בילה",

יקלוט אותם המזבח לשם המתנות הנשארות ,ויעשה איסור במה שיתן

אלא דכונתו דיזה שתי הזאות וישליכם .וביאר החק נתן ,דכוונת הרמב"ם

העליוניםלמטה,קאמשמעלןדתחתוניםעלולולשםשירים,משוםדאפילו

דרביאליעזרלטעמיה,דאםקרבראשאחדיקרבוכלהראשיםמשוםדתלינן

אםלאנתןלמעלהאלאעלקרןאחת,מכלמקוםכלמהשיתןלמטהלשם

איסורא ביה ,ואף דלא התיר אלא בדיעבד ,היינו באברים וכוסות דהוה

שיריםלאיעלולשםשארמתנות.

איסוראדאורייתא,אבלהכאדאינואלאחומראדמיחטאת),וכמושכתבו

יד(גמ',תאשמענתןלמטהולאנמלךוכו'והתחתוניםעלולווכו' .הקשה

תוס'לעיל)עט(:ד"התנן(התיראפילולכתחילה,והאדבעישתיהזאותולא

החמדת דניאל ,למאי דסלקא דעתיה דמקשה דרבי אליעזר סבר יש בילה,

סגי בהזאה אחת ,אזיל הרמב"םלשיטתיה ,דמפרש הא דקאמר ר' אליעזר,

וכןלתירוץדרבאלקמן )פא(.דפליגיבכוסות,אמאיקתנידהתחתוניםעלו,

דלאהכשיררביאליעזראלאשניםשניםקאיאנקרבין,ודלאכפירושרש"י

האלרביאליעזראףעליוניםכשרים,ואמאילאקאמרהתנאכדלהלן"אלו

לעיל)עז(:ד"האלאשניםשנים,ועייןשםאותכח.

ואלו עלו לו" .והביא דבתוספתא )פ"ח ה"ח( איתא הכי" ,נתן למטה ולא
נמלך רבי אליעזר אומר יתן למעלה וחכמים אומרים ישפך לאמה

דף פ ע"ב

והתחתונים עלו" ,ומבואר ,דהא דקאמר והתחתונים עלו לו ,היינו דוקא

ט(תוס' ד"ה ועוד תניא ,בתוה"ד ,והא דלא פריך ממתניתין וכו' .כתב

לרבנן דסברי יש בילה ,ונמצא דבמה שנתן בתחלה למטה עולה לו בעד

התוספת קדושה ,דלולי דבריהם היה נראה לתרץ ,דמשום הכי לא פריך

העולה ,אבל בעד החטאת לא עולה לו ,משום דהשאר ישפך לאמה ,אבל

ממתניתין ,משום דבמתניתין קתני איפכא הניתנין למטה וכו' ,דמשמע

אליבאדרביאליעזרדיחזורויתןלמעלה,שפירישלומרדשניהםעוליםלו,

להדיא דברובא עליונים מיירי ,דהא לישנא דמתניתין הוא דהמועט נתערב

והאדהגמ'קאיארביאליעזר,קיצורלשוןבעלמאהוא.

ברובכמבוארבסנהדרין)פ.(:

טו(תוס'ד"הכגוןשנתערבו,בתוה"ד,וכיתימאמשוםדבעימתנהלשםכל

י(רש"י ד"ה הניתנין למעלה ,קא סלקא דעתין דם חטאת בדם עולה וכו'.

אחד .כתב הטל תורה ,דמצינו בתורת כהנים )דיבורא דחובה פ"ט ברייתא

ביאר החק נתן ,דכתב דהוא רק "סלקא דעתין" ,משום דלרבא דאוקי

ה'(" ,וכפר עליו" שתהא כפרה לשמו ,שלא יכפר לשנים כאחד .ועיין שם

פלוגתייהובכוסותלקמן)פא(.ליתא,ועייןבתוספתקדושה.

בפירושהראב"ד.

יא(תוס'ד"ההכאבמאיעסקינן,בתוה"ד,דאירובאתחתוניםלאהיהאומר

טז(גמ' ,הכי נמי שנתערבו ארבע בארבע .פירש רש"י ד"ה ארבע בארבע,

רביאליעזריתןלמעלה.כתבהברכתהזבח,דנראההטעםכפירושרש"יד"ה

דינתנו ארבע בשביל זה וארבע בשביל זה .הקשו בחידושי הגרע"א ופנים

הכאבמאיעסקינן,דלאהוהמצילומרברובאתחתונים,דאםכןהיאךעלו

מאירות,מנאידעינןשיתןעלכלהארבעקרנותמשניהדמים,האכיוןדאין

לו תחתונים אפילו לשם שירים דעליונים ,הא אפשר שנשפכו כל מיעוט

בילה ,אינו בהכרח כלל ,והגרע"א הניח בקושיא .והפנים מאירות תירץ,

העליוניםלמעלהוליכאשירים,ומשוםתחילתעולהלאעלולמטה,דשמא

דכיוןדבדיעבדאףאםנתןמתנהאחתכיפר,איןנפקותאבכך,ומכלמקום

נשפךכלרובהעולהלמעלה,ואיןצורךלדברי התוס',דמנאלהודלאהיה

לכתחילהצריךליתןב'פעמיםשניםשהןארבע,דלמאיכוין.

ח

מסכת זבחים דף פ – דף פא
כד שבט – כה שבט התשע"א

יז(רש"י ד"ה מתן ד' במתן אחת ,שמצוה להקדים מתן ארבע למתן אחת

לדחות הברייתא מהלכה משום דמהתוספתא מבואר כן ,וכסתמא דגמ'

וכו'.הקשהבשיעוריהגרי"ד האשיטתרש"ידדיןבכורבזריקה כמועולה,

דלעיל )פ ,(:ותירוץ דר' יצחק לקמן )עמוד ב'( דדחיק ומוקים לה בגוונא

אםכןכשנותןד'ממילאיוצאידידיןזריקהדבכורבזריקהראשונה,והיאך

אחרינא,דלאכפשטותהתוספתאדידן,ועייןבאותהבאה.

נתקיים דין קדימת מתן ד' ,אלא דבהאי גוונא לא שייך כלל דין קדימת ד'

ז(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,אמנם ברש"י ד"ה עדיין היא מחלוקת,

כיוןדאותהמתנהעולהלתרוייהו.

משמעדטעמאדר'יוחנןהואכטעמאדר'יהודה,דשירייםצריכיםאיצטבא,
דכתב,דסוףחטאתותחילתעולהלאוחדמקוםהוא.וכןמוכחבתוס'ד"ה

דף פא ע"א

תנאי היא ,שהרי כתבו דסוגית הגמ' היא אליבא דר' יוחנן ,דהיינו משום

א(גמ' ,אי הכי אמר לו רבי יהושע וכו' אלא אמר רבא וכו' .הקשה הפנים

דטעמיהדר'יוחנןכדר'יהודה,ואףעליהקשיאכלהנךפירכי.

מאירות ,לוקמי בגוונא דנתערב ד' מתנות של עולה בד' מתנות של בכור,

ח(גמ',ומאיקאמשמעלןדאיןעוליןמבטליןזהאתזה .כתב הר"ןבנדרים

דקאמר רבי אליעזר דיתן כולן ,כדי שיהיו בודאי מתן ד' מדם עולה ,ורבי

)נב (.ד"ה ונתערב ,דטעמייהו דרבנן דאין עולין מבטלין זה את זה משום

יהושע פליג משום דהוה בל תוסיף .ותירץ הלשם זבח ,דאינו במשמעות

דשניהםמיןהיתר,ונהידפליגיארבייהודהגבימיןבמינו,משוםדסברידאף

לישנא דמתניתין ,דקתני "מתן ד' במתן אחת" ,דלא משמע שנתערבו ד'

מין במינו חלוקים הם דזה איסור וזה היתר ולכך בטל ,מכל מקום בעולין

מתנותמזהוד'מזה.

דתרוייהוהיתרמודודלאבטל,דהוהטפימיןבמינו.וכתב בטהרתהקודש,

ב(גמ' ,אלא אמר רבא בבלול לא פליגי וכו' .כתב הקרן אורה ,דלפי מה

דלדבריוצריךלומר,דהיתרבהיתרכגוןחלבשנתערבבמיםבטל,כיוןדעל

דאוקי רבא לרבי אליעזר לעיל )פ (.דיש בילה ומשום קנסא ,קשיא היאך

כלפניםהםנפרדים,משוםשהמיםמותריןעםבשר,והחלבאסור.והקשה,

משני הכא דבבלול לא פליגי משום דאין בילה .וליכא למימר דאליבא דר'

דלפיזהאיןדמיוןכללביןדםבכורשנתערבבמתןארבעוביןדםפרושעיר,

אשי משני הכי ,דהא לא ראו זה את זה ,וכדאמרינן בקידושין )עב ,(:יום

דבשלמאהתםכלענינםשוה,אבלהכאדזהבמתןאחתוזהבמתןארבע,

שמת רבא נולד רב אשי ,אמנם לגירסת הר"ש דגרס לעיל רבה ניחא ,דיש

לכאורההוהכמוחלבשנתערבבמים.

לומר דרבא נמי סבירא ליה כר' אשי דסבר רבי אליעזר אין בילה .ובשיטה

ט(גמ',תנאיהיאאיכאדנפקאליהמהכאוכו'.פירשרש"יבד"הלאתחילת

מקובצת)אותב'(,גרסהכארבה.

עולהובכור,דשניהםמקוםאחדלהםוכיוןדלרבנןישבילה,שניהםכשרים.

ג(גמ',ברובעונרבעשלא יקרב .הקשההקרןאורה ,לרבייהודהאמאילא

והקשה הקרן אורה ,דלכאורה רבי אליעזר דאמר אין בילה על כרחך לא

יקרב,האסביראליהלעיל)עח,(.דאיןדםמבטלדם,גבינתערבבדםבהמה

דריש לכולהו קראי ,דהא אי אפשר שיקרבו דדלמא מהאי יהיב ומהאי לא

וחיה.ותירץ,דרבייהודהאליבאדרביאליעזרורבייהושעקאמר.

יהיב,ואיןלומרדרחמנאאמרשיקרבכלהדםדודאימתרוייהויהיב,דהא

ד(גמ' ,מקום עולה מקום שיריים וכו' הכי אמר רבי יהודה שירים צריכים

צריךלהניחשיריים,ואםכןנמצאדרביאליעזרלאסביראליההאדעולין

איצטבא .כתב בחידושי הגרי"ז לעיל )נא .ד"ה תן יסוד( ,דמבואר בסוגיין,

מבטליןזהאתזה,ואיךייתכןהאלאאשכחןמאןדפליגבהא.

דלמטהמחוטהסיקרא,אףשנותןעלקירהמזבח,נתקיימהנתינהעלהיסוד,
ויכולליתןשםגםהשירים,ואףר'יהודהמודהדבזריקהשלמטהישגםדין

דף פא ע"ב

יסוד,אלאדישעודדיןדשירייםצריכיםאיצטבא,עייןשםשהאריךלבאר

י(תוס' ד"ה מנין אפילו נתערב ,בתוה"ד ,מנא ליה נתערב בדם עולה וכו'.

לפיזהבסוגיאשם.

כתבהצאןקדשים,דלפיזהישלהקשותנמימאיפריך"מאיקאמשמעלן

ה(גמ' ,אמר רבי יוחנן ואיתימא רבי אליעזר עדיין היא מחלוקת .הרמב"ם

וכו'",האאיצטריךלאשמועינןדאימפרושעירהוהאמינאדשויןלגמרי,קא

)פ"ב מפסולי המוקדשין הי"א( פסק ,דאפילו נתערבו שיירי החטאת עם דם

משמעלן"קודשהם",ואימ"קודשהם"הוהאמינאדוקאקדשיםהנאכלים,

העולהשמקוםהכללמטה,מכלמקוםישפךלאמה.ובהלכהיבפסק,דאם

ומשוםהכיאיצטריךפרושעיר.

לא שאל אלא נתן מן התערובת למעלה יתן הנשאר למטה ואלו ואלו עלו

יא(גמ' ,ומאי קא משמע לן דאין עולין וכו' מולקח מדם הפר ומדם וכו'.

לו.והקשההלחםמשנה,דלכאורהדבריוסתריאהדדי,דהאלקמן )בעמוד

הקשההפניםמאירות,דאפשרלהקשותכןאףלמאידסלקאדעתיןדאיירינן

ב'(,מקשינןלמאןדאמרדסוףחטאתוסוףעולהישפךלאמה,מהאדאיתא

בתחילת בכור וסוף עולה ,דפשיטא דאינו בטל ,ומאי קא משמע לן .ודוחק

בברייתא ,נתן למעלה ,אלו ואלו מודים שיחזור ויתן למטה ,ומוקמינן לה

לומר דקרא אתי לאשמועינן דמקום עולה מקום שירים ,דבהא פליגי תנאי

במילתאאחריתי,ואםכןהיאךפסקהרמב"םמחדגיסאדסוףחטאתוסוף

בלאקרא.ועיין בשיטהמקובצתלעיל)עמודא',אותמ'(,שכתבסבראכן,

עולה ישפך לאמה ,דהיינו שאין מקום עולה מקום שיריים ,ומאידך גיסא

בשםמהר"פ.

פסקדאםלאנמלךונתןלמעלהיתןהנשארלמטה,והניחבצריךעיון.ועיין

יב(גמ' ,והני תנאי מולקח מדם הפר ומדם השעיר לא ילפי קסברי אין

באותהבאה.

מערבין לקרנות .כתבו התוס' ישנים יומא )נח (:ד"ה אפילו תימא )השני(

ו(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,וכתב הזבח תודה ,דאפשר דיש ליישב,

בשםריב"א,דאףעלגבדדוקאבקרנותפליגי,אבלבשבעהזאותאחרונות

דהרמב"ם סבר ,דטעמא דר' יוחנן דאמר עדיין היא מחלוקת ,אינו משום

שעושה על טהרו של מזבח מודו כולי עלמא דמערבין ,מכל מקום לא מצו

דשיריים צריכים איצטבא לעיכובא וכדר' יהודה ,אלא לעולם מודה לריש

למילף מינה דאין עולין מבטלין זה את זה ,משום דבהזאות על טהרו לא

לקיש דמקום עולה מקום שירים ,ואפילו הכי גזרו חכמים בנתערב עולה

כתיב "ומדם השעיר" ]והיינו ,דאפשר דאין הכי נמי דנתבטל ,והכי אמר

בשיירי חטאת אטו תחילת חטאת ,וכל הפירכות דפרכה הגמ' ,לאו אדר'

רחמנא[.ומהשסיימושםדצריךעיוןמנאלןדמערביןלטהרושלמזבח,עיין

יוחנןאלאאר'יהודה,ולפיזהישלומר,דברייתאדקאמרהדאםעברונתן

בתוס'שם)נח(.בסוד"הרבידתירצו.

למעלההכלמודיםדנותןלמטהלכתחילה,לאתקשילר'יוחנן,כיוןדהכא

יג(גמ' ,הכא במאי עסקינן בחטאת חיצונה ושיריים .כתב השפת אמת,

לא שייך הגזירה דהלא הכהן בא לשאול ,ואומרים לו שעשה שלא כדין,

דנראהדבנימערבאתירצובכךנמידהאדתניא"הכלמודיםדאלוואלועלו

אלא דכיון שכבר נתן מותר לו לתת למטה ,וחיליה דהרמב"ם שלא רצה

לו"אתישפירגםלרביאליעזר,כיוןדמייריבשירייםדדינםלמטה.ולפיזה

ט

מסכת זבחים דף פא – דף פב
כה שבט – כו שבט התשע"א

נתיישבהקושיתהתוס'לעיל )כו (:ד"הואישלאבמקומו,דהקשואםשלא

וכו' .כתב הקרן אורה ,דנראה מלשון רש"י דגריס בגמ' "ואמר לו מזוג לי

במקומוכמקומודמי,לרבנןדליתלהורואין,אמאיצריךלחזורוליתןלמטה,

בחמין",וכיוןדאםהיהאומרלו"מזוגליסתם"נמיהיהמשמע בחמין,כי

האכבריצאבנתינהלמעלה,ולהךאוקימתאאתישפיר.

אמר ליה"בחמין"אתי לטפויי אפילו צונן ,והכא נמי כתב רחמנא "חטאת"

יד(גמ' ,אמר ליה אביי ונימא מר כגון דאיערב בשירים .כתב הלשם זבח,

לטפוייולרבותכלהקדשים,ודלאכתוס'ד"העכשיודגרסי"מזוגלי"ופירשו

דאיןלהקשותאםכןמאיקאמשמעלןדיחזורויתןלמטה,פשיטאכיוןדחד

דהיא גופא לישנא דיתורא .ועיין עוד פנים מאירות שפירש דלדעת רש"י,

מקום הוא ,דיש לומר דאשמועינן ,דאף דאחד מרובה מחבירו אין המועט

אמרלורבובפירוש"בחמיןובצונן".אבלבטהרתהקודש כתב,דאףלרש"י

בטל ברוב ,דאין עולין מבטלין זה את זה .אבל הקשה ,למאי דמסיק לעיל

לאאמרלורבואלא"מזוגלי"וכגירסתתוס',ומהשכתברש"י"עכשיוהנני

)עמודא'(דבכוסותפליגי,האלאשייךביטולכיוןשלאנבללו,ואםכןקשה

אומר לך בין בחמין בין בצונן" ,היינו דרבו מלמדו שלא שאל בדרך נכונה

מאי פריך אביי .ותירץ ,דקא משמע לן ,דלא אמרינן כיוןשנדחהאינו חוזר

דלאידעדרךהמדברים,עייןשםשהאריך.

ונראה,דהאאםנמלךאמרינןשישפכנולאמה,ומכלמקוםאילאנמלךונתן

ד(רש"יד"האלאהכיקאמר,בתוה"ד ,דלאתימאחטאתלאתיפסולוכו'.

למעלהאמרינןשיחזורויתןשניהםלמטהואלוואלועלולו.

כתב הצאן קדשים ,דבאמת אפילו אי לא הוי כתיב "חטאת" לא הוה

טו(תוס' ד"ה נתן בחוץ ,וכגון דיהיב דמים הפנימיים בחוץ לשם מים וכו'.

ממעטינן חטאת מליפסול מהאי טעמא "שכן מצינו וכו'" ,משום דבחטאת

כתבהקרןאורה,דמשמעמדבריהםדאפילולרבנןדליתלהורואין,לעניןזה

עסקינן .אלא דרש"י רוצה לפרש טעמא דקרא דאתי לאשמועינן דחטאת

מהנינתינהלשםמיםולאנתכפרשלאבמקומו,ובתוס'לעיל )כו(:ד"הואי

כשארקדשים,דמשמעדמסתברטפיליפסולשארקדשיםמחטאת,ומשום

שלא ,לא כתבו כן אלא לרבי אליעזר ,אבל לרבנן הניחו בקושיא .והקשה,

הכי כתב "דלא תימא וכו'" ,אך הקשה ,דלפי זה המשל אינו דומה לנמשל

דלכאורה נראה איפכא ,דאפילו לרבי אליעזר דאית ליה רואין ,מכל מקום

דהתםחמיןמסתברטפימצונן.ועייןפניםמאירות מהשתירץ.והשפתאמת

כיוןדשלאבמקומוכמקומודמי,כיהיכידבמקומואםנתןלשםמיםאפילו

כתב ,דלולי פירוש רש"י אפשר לפרש ,דהוי כמו "מיעוט אחר מיעוט" דלא

הכי נתכפר ,כמו לשם חולין דלא הוי אלא שלא לשמו ,הכי נמי שלא

אתי אלא לרבות ,דכיון דסתמא בחטאת קאי ,הוי מיעוט ,והא דכתיב "וכל

במקומו .וכתב דצריך לומר ,דכיון דהבשר אסור ובעלים לא נתכפרו ,דהא

חטאת"הוימיעוטאחרמיעוט.

שלא לשמו לא עלה לבעלים ,לכך לאו זריקה היא כלל ,אלא דלפי זה אין

ה(תוס'ד"המכדיאיתרבו,תימהדילמארביעקיבאסברוכו'.הקשההפנים

צריךלומרדיהיבלשםמים,אלאאפילושלאלשםמיםלאעלתהלו.ולפי

מאירות ,מאי קשיא להו ,דילמא אפילו הכי פריך המקשה שפיר ,דהא הא

זהאתישפירנמימהשהקשובסוףהדיבור,אמאיפסולהא"לכפר"כתיב,

דאיתא בגמ' "והא לא דמיא" הוא סיום הקושיא ,דהכי נמי היה עוסק

דישלומרדבאמתלאהכניסלשםמיםאלאלשםכפרה.ועייןשםעוד.

בשניהם ,ומנא לן דאתי להוסיף ,דלמא אתי למעט דוקא חטאת ולא קדשי
קדשים.ועייןמהשכתבהלשםזבח.

דף פב ע"א

ו(בא"ד ,שם.תמההצאןקדשים,דבסוגיאדלקמן )צג(.איתא,דרביעקיבא

א(גמ' ,כיון דאיכא חטאת ואשם וכו' .עיין באות הקודמת )לעיל פא (:מה

סבירא ליה "אותה" ,פרט לתרומה דאין טעון מריקה ושטיפה ,ורבי שמעון

שכתבנובשםהקרןאורה לתרץקושייתתוס'ד"הנתןבחוץ,בסוה"ד,וכתב

אומרקדשיםקליםאיןטעוניןמריקהושטיפהוכלשכןתרומה,ולפיזהרבי

הקרן אורה ,דהכא ודאי יקשה קושית תוס' דלעיל ,אמאי נפסלו הא לא

עקיבא על כרחך סבירא ליה דקדשים קלים טעונין מריקה ושטיפה ,דאי

נכנסו לכפר ,דהא לא שרי רבי אליעזר אלא משום דרואין את החיצונים

סבירא ליה דמקדשי קדשים ממעטינן קדשים קלים ,אם כן קל וחומר

כאילוהםמים,וצריךלומר,דכלשבאלמזבחהפנימי,אועלהפרוכתדרך

לתרומה ו"אותה" למה לי .ועיין מה שכתב לתרץ בדוחק על פי מסקנת

כפרתפנים,נפסלאפילושלאבכונהלכפר,ודוקאלעניןפסולכניסהלחוד

הסוגיאשם.ועייןעודבמיםקדושים.

הואדבעינןדוקאעלמנתלכפר,ועייןבשיטהמקובצתלעיל)שם,אותכו(

ז(גמ' ,אלא טעמא דרבי עקיבא מחטאת וכל חטאת וכו' .הקשו העולת

מהשתירץבשםריב"א.

שלמהוהלשםזבח,דלאנכתובאלא"אשריובאמדמה"ונילףלכלהקדשים

ב(רש"יד"הכיוןדאיכאחטאת,בתוה"ד ,ומוטבלהמתיןעדשקיעתהחמה

דמיירי מינייהו במריקה ושטיפה .ותירצו ,דעד השתא סבר דאי הוה כתיב

ויפסלו מאליהן וישפכם לאמה.העיר השפת אמת ,דלא נמצא בשום מקום

סתמא הוה שמעינן חטאת ,אבל השתא חזר בו וסבר דבסתמא לא הוה

דכל הני דדינן להשפך לאמה דממתינין בהן עד הלילה ,ואף הרמב"ם )פ"ב

מוקמינן בחטאת כלל ,משום דמצינו דחטאת נכנסת להיכל ואיצטריך

מפסולי המוקדשין הכ"ג( כתב סתם ,ישפך לאמה .והיינו דדוקא בשריפת

"חטאת"לגופיה,אלאדאיכאלמיטעיאיפכאדדוקאחטאת,ולכךאיצטריך

קדשים ,טעונין לפעמים עיבור צורה ,אבל דם קודם זריקה אין עליו דין

"וכל".ועייןמהשכתבהפניםמאירות.והלשםזבחכתב,דלאידעמההועיל

קדשיםפסולין,והוירקכמוהפסדממוןויביאקרבןאחר.עודהקשה,דלעיל

בתקנתו.

)פ (:אמרינן דלמאן דאמר אין בילה ,אם נתערבו בכוס אחד דם שלמעלה

ח(מתני' ,רבי שמעון אומר עד שיכפר .כתב השפת אמת ,דלרבי שמעון

ושלמטהלרביאליעזריתןלמעלהכלמהשלמטהועודיותר,והרינמצאמה

באמתמכפר,כיוןדשלאבמקומוכמקומודמי,ואףעלגבדכתבותוס'לעיל

שלמטה נפסל בידים ולא אמרינן דימתין עד הלילה .וכתב ,דאפשר דכונת

)כז(:ד"האמרשמואל ,דבנכנסלפניםלאכיפר,היינומשוםדלדידןמיפסל

רש"י,דבעבורתיקוןקרבןאחדאיןחוששיןמלהפסידהשני,כשבאההפסד

קודםנתינה,אבללרבישמעוןדכלשלאכיפרלאנפסל,אםכןשפירמכפר.

בשעת הקרבת הכשר ,אבל הכא מיד שמכניסין הדם לפנים קודם הזריקה
נפסלו דמים החיצונים) ,אמנם עיין שם שכתב לתרץ קושית רש"י באופן

דף פב ע"ב

אחר( .ובדרכי יושר תירץ קושית השפת אמת ,דהתם אינו פוסל בודאי

ט(גמ',ולאתהאמחשבהפוסלתבחוץמקלוחומרוכו'.כתבהחקנתן,דלפי

בידים ,דהא אף דאין בילה מכל מקום אפשר דכבר נבללו ונתן קצת

זההאדכתיב"ביוםהשלישי",לאדרשינןליהלמקוםמשולשדנשמעמינה

מעליוניםותחתוניםלמעלהולמטה.

מחשבהפוסלתבחוץ,אלאדקראאייריבמחשבתחוץלזמנוכפשטיה.ועיין

ג(רש"יד"הלאבחמין,בתוה"ד ,עכשיוהנניאומרלךביןבחמיןביןבצונן

עודבקדשידוד.

י

מסכת זבחים דף פב – דף פג
כז שבט – כח שבט התשע"א
י(גמ' ,בשר היוצא לחוץ פסול הנכנס לפנים כשר שיהא בדין שפסול וכו'.

אמאי לא בעי תלמודא מקודם על דברי רבי יהודה גופיה שאומר "הכניס

הקשההקרןאורה,למהליקראלהכי,האלעיל )סג(.ילפינןמקראד"בקדש

בשוגגכשר"",בשלאכיפראואפילובכיפר".וכתב,דצריךלומרדמדקאמר

הקדשים תאכלנו" ,שהכהנים נכנסים להיכל ואוכלין שם ,ואם כן שמעינן

רבייהודהסתםדשוגגכשר,משמעליהלתלמודאדבכלגוונאכשר.

מינהדאיןבשרנפסלבכניסתולהיכל.וכתב,דמלשוןהרמב"ם)פ"אממעשה

פרק המזבח מקדש

הקרבנות ה"ז( משמע ,דאתי לאשמועינן דאפילו נכנס הבשר קודם קבלת



הדם,וקאמשמעלןדלאאמרינןדהויכנכנסהדם.אבלכתב,דלפיזההקל
וחומרלאאתישפירדהאבחוץנפסלהבשרבכלגוונא.

ג(רש"יד"הרבייהושע ,הניתנאיפליגיבפירושאדאתהראוילווכו'.ועיין

יא(גמ',ומהבמקוםשלאפסלדםשבחוץאתשבפניםוכו' .הקשובחידושי

מהשכתבובתוס'ד"ההמזבחמקדש.וכתב בחקנתן,דמשמעותדברירש"י

הגרע"א הפנים מאירות והחק נתן ,דאיכא למפרך מה ליוצא דמחשבה

בסוגייין דמפרש דלא כתוס'] ,וצריך עיון בכוונתו ,דלכאורה נראה שכתבו

פוסלת בחוץ ,תאמר בבשר הנכנס לפנים שאין מחשבה פוסלת בפנים.

כדבריו[.

והפניםמאירותסיים,דישליישב.והקדשידוד תירץ,דלאופירכאהיא,כיון

ד(רש"י ד"ה היא העולה על מוקדה ,דבר שהוא למוקד וכו' .כתב בטהרת

דלא המחשבה גורמת לפסול בשר בחוץ ,דאינה מועלת אלא לענין דמים

הקודש ,דרש"י אתי ליישב מה שדקדקו התוס' לקמן )עמוד ב'( ד"ה מה

ואימורים,ולאלעניןשאםחשבלהוציאלחוץלאנפסל,ומהעניןמחשבה

עולה ,דמנא ליה דכל הקרבנות לא ירדו ,הא כתיב "עולה" ,ולפירוש רש"י

דדםלבשר,והכאעבידקלוחומרממקומותהגורמים.

ניחא .וביאר ,דהא דמפקינן לה מפשטא ודרשינן לה לשון "עולין" ,היינו

יב(תוס' ד"ה כיון שיצא ,בתוה"ד ,ולא דק דלקמן דריש וכו' .תירץ הצאן

משום דבקרא ד"זאת תורת העולה היא העולה" חד "העולה" מיותר ,ולכך

קדשים ,דאף דלקמן )קא (.ילפי מהא ד"בקדש היתה" .מכל מקום עיקר

דרשינן ליה לשון עולין ללמד על כל הקרבנות .והנה רש"י בפירוש התורה

ילפותאמפנימידקראייתירא,אלאדמשהשאלושמאיצאהולאהיהפנימי

)ויקראו',ב'(הביאלשוןהגמ'לקמן)פד",(.ריבהתורהאחתלכלהעולין",

ויפהעשיתםששרפתם,והשיבלו"בקודשהיתה".ועייןעודפניםמאירות.

וכתב הרמב"ן )שם( ,דאין תורה זו לכל "העולין" אלא לכל "העולות",

יג(תוס' ד"ה לא נצרכא ,בתוה"ד ,וקשה דבהקומץ רבה וכו' .תירץ השפת

שהנסכים אם עלו ירדו .וכתב בטהרת הקודש ,דלרש"י לשיטתו אתי שפיר

אמת ,דכיוןדכתיב"ואליבאבכלעתאלהקודש"דהואהיכל,הוהאמינא

לשון"עולין",דאיאפשרלומר"עולות",דאםכןתיקשיקושיתהתוס',ואף

דאףדבגוונאשנכנסלקדשהקדשיםמבחוץדרךגגפטור,מכלמקוםבגוונא

על פי כן ממעטינן נסכים ,משום דדרשינן גם פשוטו של מקרא ,דמשמע

שנכנסלהיכלדרךפתחובהיכלעלהלגג,ומשםנכנסלקדשהקדשים,הוה

עולה ממש ,ודרשינן דבעינן בא בגלל עצמה דומיא דעולה כדלקמן )עמוד

אמינא דחייב ,אתא קרא ד"אל פני הכפורת" למילף דלא סגי בהאי פתח,

ב'(.

אלאבעינמילהכנסדרךפתחדקדשהקדשים.

ה(תוס'ד"ההיאהעולה,בתוה"ד,וקשהדבגמראמשמעדהיאמיעוטאהוא

יד(בא"ד,והשתאלמהליקראוכו'.ביארוהפניםמאירותוהתוספתקדושה,

וכו'.כתבהצאןקדשים,דישליישבדברירש"י,דבאמת"היא"מיעוטאהוא,

דכוונתם לסתור בכך פירוש רש"י ,דודאי דרך משופש לא הוי דרך גגין,

ומ"זאת תורת העולה" מרבינן תורה אחת לכל העולין שאם עלו לא ירדו,

ואפילו נחלק בין הבאת דם לביאת אדם ,מכל מקום הרי בהאי גוונא גבי

דמשמעאףדםונסכים,ורבייהושעסברד"היא"אתילמעוטידדוקאהראוי

ביאתאדםנמילאודרךביאההוי,ואםכןתיפוקליהמ"ואליבוא".

למוקדה ועלה בהווייתן תהא ,לאפוקי דם ונסכים שאינם ראויים לאישים

טו(גמ' ,אלא אמר רבא כל מידי דחשיב עליה לפני ולפנים לא מיפסל

דאםעלוירדו.ועייןעודקדשידודותוספתקדושה.

בהיכל.הרמב"ם )פ"במפסוליהמוקדשיןהי"ג(השמיטדיןזה,ותמהוהלחם

ו(רש"יד"האםהזבחכשרוהנסכיםפסולין ,כגוןדיצאו אושנטמאו.הקשה

משנהוהמשנהלמלך,אמאיהשמיטו.ותירץהחקנתן ,דסביראליה,דרבא

בספר דם זבחים ,הא הציץ מרצה כמבואר במתניתין דלעיל )פב ,(.ורבי

לא הוצרך לכךאלא לדעת רביאליעזר ,דנכנס לכפראף על פישלא כיפר

שמעוןסביראליהביומא)ז,(:ובסנהדרין)יב,(:דאפילואינועלמצחומרצה,

פסול ,אבל לדעת רבי שמעון דסבירא ליה "עד שיכפר" ,לא בעי להאי

ואם כן לכאורה אפילו לרבי שמעון דסבירא ליה נסכים הבאין בגלל הזבח

אוקימתא ,דהא משכחת לה כגון שנכנס להיכל ולא כיפר דלא איפסיל

אםעלוירדו,מכלמקוםאםנטמאולאירדומשוםריצויציץ.וכתבדדוחק

בהיכל ,ומשם נכנס לפני ולפנים וכיפר ,וכן לדעת רבי יהודה דמחלק בין

לאוקמי בנשבר הציץ דאינו מרצה אפילו אליבא דרבי שמעון] .ויש להעיר,

שוגגלמזיד,משכחתלהכגוןשנכנסלהיכלשוגג,ונכנסלפניולפניםבמזיד,

דבתוס' לקמן )צב (.ד"ה שלנה ושנטמאה ,פירשו אמתניתין דהתם דאיירי

וכיוןדהרמב"ם)שם,הט"ז(פוסקכרבייהודה,השמיטלהאיאוקימתא.ועיין

בנשברהציץ.ולפיזהישלומר,כןבדברירש"י).א.ב.[(.

שםמהשתירץעוד,ובמרומישדה.

דף פג ע"ב
דף פג ע"א

ז(תוס' ד"ה הנסכים כשרים ,אי אפשר להיות לנסכין כשירים גמורין כיון

א(גמ' ,רבי שמעון אומר נאמר כאן לכפר וכו' .הקשה הפנים מאירות,

דהזבחפסולאלאכלומרכשיריןמפסולעצמן .כתבהחקנתן,דמצאבגליון

דאליבא דרבי שמעון לאאתי שפיר הא דפרכינן לעיל )פב" (:כיון דאיפסיל

שלקלף)ריב"א(,דמכלמקוםםכשריםקרולהוכיוןדאפרלהיותזבחפסול

בהיכללפניולפניםמאיבעי",דהאדילמאאיצטריךקראלהיכאדלאפסיל

ונסכים כשרים כגון שיש זבח זבוח באותה שעה דאם יש זבח אחר יקבעו

בהיכל,כגוןשלאנכנסלהיכללכפרוהכניסלפניםעלמנתלכפר,וכןלרבי

עימוכדאיתאבמנחות)עט.(:

יהודה דאם הכניס שוגג כשר ,איצטריך פנים היכא דנכנס להיכל שוגג.

ח(תוס' ד"ה למעוטי קמצים ,לכאורה אפילו אליבא דרבי שמעון קאי וכו'.

ותירץ ,ד"פנימה" דומיא ד"הובא אל הקודש" מיירי .ועיין עוד באות

העיר בברכת הזבח ,אמאי לא הוכיחו בפשיטות דקאי אליבא דרבי שמעון,

הקודמת,מהשכתבנובשםהחקנתן בביאורשיטתהרמב"ם,דאיןהכינמי

דהא בסיפא דמתניתין דידן קאי רבי שמעון לפרושי רישא דהמזבח מקדש

דלאפרכינןאלאלדעתרביאליעזר.

אתהראויוכו',היינוהזבחכשרוהנסכיםפסולים,ואמרינןנמילקמן,קמצים

ב(גמ' ,הא מזיד פסול בשכיפר או בשלא כיפר .העיר בספר למטה יהודה,

שקדשובכליאיכאבינייהו,ולתנאידמתניתיןאףלרבישמעוןלאירדו,ואם

יא

מסכת זבחים דף פג
כח שבט התשע"א
כן מוכח דאם לא קדשו גם לרבי שמעון ירדו .וכתב ,דאפשר דלכך כיוונו

הפריש שתי אשמות לאחריות וכו' .מכל מקום בלאו הכי משמע דאתיא

התוס'במהשכתבו,ד"לכולהותנאימיבעיוכו'"דרצולומרהתנאיםשנשנו

ככוליעלמאמדמייתילההכאופרקקמאדמעילהכדכתבוהתוס'לעיל.

במשנהזו.

יא(בא"ד ,בסוה"ד ,כיון דאיכא זריקת דמים וכו' .פירש העולת שלמה,

ט(בא"ד,ולרבישמעוןמשכחתשאינוראויכגוןלבונהקודםקמיצתהסולת.

דדוקאבנשפךדמהדאםבאלזרוקאינוזורקסביראלרבייהודהדירדו.אבל

הקשההצאןקדשים,תיפוקליהדאףדהיהראוי,מכלמקוםתרדדהלבונה

באימורין שהעלה לפני זריקה דאם בא לזרוק זורק מודה דלא ירדו כדאמר

באהבגללמנחה,ואףדיכוללהביאלבונהבפניעצמה,מכלמקוםכשמביא

לקמן )פה (.באנן נמי תנינא עיין שם .אבל אין כוונתם לומר דההוא

מנחה מביא לבונה בגלל מנחה ותרד לרבי שמעון) .וכן הקשה בחידושי

דאימוריםשהעלהלפניזריקהדלאירדוהיינודצריךלהקריבםאחרזריקה,

הגרע"א והניח בצריך עיון( .עוד הקשה ,כיון דרבי שמעון אית ליה הך

דהאמצילהקריבםמיד,עייןשםדהוכיחכדבריו.

דעולא ,אם כן היאך אפשר לומר דלבונה קודם קמיצת הסולת תרד ,הא

יב(תוס' ד"ה מה עולה ,וצריך לדקדק בכולה שמעתין וכו' .תירץ הפנים

יקשהקושית הגמ' מאי שנא מדעולא ,דהא נמי לא מחסר מעשה בגופייהו

מאירות ,דעלכרחךלאודוקאעולה,דאיעולהדוקאולאשלמיםאףשהוא

דדמיאלאימוריםקודםזריקתדם.והצאןקדשיםסייםדישליישב,ובטהרת

בעלי חיים ,אם כן קל וחומר דממעטינן מנחה ולמה לי "כבשים" ,אלא על

הקודש תירץ ,דדוקא אימורין שהעלן לפני זריקת דמם מיקרי אין מחוסר

כרחךד"עולה"כלהעוליןבמשמע,ואםכןשפירמרבינןכלהקרבנות .ועיין

מעשה ,דהרי גם עכשיו שעבר והעלן קודם זריקה יכול לקבען לגבוה בלא

עוד בקדשי דוד .ולעיל )עמוד א'( אות ד ,מה שכתבנו בשם טהרת הקודש.

שום עשיה בגופם ,מה שאין כן בלבונה ,דאם ירצה להתירה לגבוה יזקק

ועייןבאותהבאה.

להסירה וליתנה לתוך הכלי ולקמוץ בעודה תוך הכלי ,ולכך מיקרי מחוסר

יג(תוס'ד"ה)כלעולין(אפילומנחה,בתוה"ד,אינמישאניהכאוכו'אינמי

מעשהבגופה.עייןשםשהאריךלפיזהבביאורהסוגיא.ועייןבשפתאמת.

משוםדכתיבוכו'.כתבהפניםמאירות,דלפיזהישליישבמאידהקשותוס'

י(בא"ד ,בתוה"ד ,אף על גב דמייתי דומה לדומה מתמה משמע דההיא

לעילד"המהעולה,דמנאלןלרבותכלהקרבנות,דאפשרדמרבינןמדכתיב

דעולא וכו' .הצאןקדשים הגיהוגרס"דומהלדומהמ"מ משמעוכו'".וביאר

כל דמשמע לרבויי או מזאת תורת העולה .עוד כתב לתרץ קושיית התוס'

העולת שלמה ,דלפי זה כוונתם,אף על גב דישלומר דלכך מייתי מדעולא

הכא ,דהא דממעטינן במנחות )צ (.מנחה מנסכים ,היינו לפי האמת דכתיב

ולא מנשפך דמה ,משום דההיא דעולא דומה לקמצים שלא קדשו בכלי

כבשיםדמשמעעולהדווקא,אבלאילאהיהכתיבכבשיםהייתיאומרכל
היכא

ובמעילה שם נמי דמיא אההיא דעולא להא דאמר ריש לקיש גם אילו

יב

דכתיב

עולה

אפילו

מנחה.

