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בס"ד ,ה' אדר א' התשע"א.

מסכת זבחים דף צא – דף צח
שבחובה הן ,ואי אפשר להם בלי ברכת היין הוה תדיר ,דברכת היום אינו

דףצאע"א
א( תוס'ד"התאשמע,בכלהניתאשמעצריךטעםמאיקס"דמאחרדכבר

עלקידושבלבד.

שני אטו שבת למוספין אהני לתמידים לא אהני .וכתב בצאן קדשים דיש

ו( גמ' ,מאי תדירה תדירה במצות .ופירש רש"י ד"ה תדירה ,סדורהבמצות

לומר ,דסלקא דעתך ,דדוקא שבת דכתיב ביה "עולת שבת בשבתו" ו"על

שנכרתו עליה שלש עשרה בריתות וצוויין .כתב בשפת אמת דלולי דבריו,

עולת התמיד" ,דמשמע דבשבתו קאי נמי על עולת התמיד אמרינן דשבת

יותרנראהלפרשדמצותמילהנקראתתדירה,שלעולםרושםהמצוהבגוף

אהנינמילתמידים,אבלבשארמועדיםלא].מיהולאמיישבלמהאיצטריך

האדם,דלאככלמצוהדאינהאלאבשעתעשייתה.

לכולהותאשמע[.

ז( גמ' ,ת"ש שלמים של אמש חטאת ואשם של היום של אמש קודם וכו'.

ב( גמ',ת"שד"אברכתהייןתדירהוברכתהיוםאינהתדירה.בשו"תשאגת

הקשה הקרן אורה ,דלכאורהקצת משמע מדבריהגמ'אלו ,דהך בבא לאו

אריה )סימן כב( הוכיח מסוגיין ,דאין דין קדימה לדין דאורייתא על דין

באכילהמיירי,דאםכן,היכימוכחמינהדמקודשקדים,דילמאמשוםדזמן

דרבנן,דאילאוהכיהיאךדחינןלקידושהיוםדהוהדאורייתא,מפניברכת

חטאת ואשם אינו אלא יוםולילה,ושלמים ב' ימים ,ובשלמאלדברי רש"י

היין דאינה אלא מדרבנן] ,ומהאי טעמא דן שספירת העומר דאינה אלא

במתני' ד"ה שלמים דטעמא דמתניתין משום זילזול ,ניחא ,דהאי טעמא

דרבנן יקדום לברכת המזון[ .ובפני יהושע בברכות )נא (:דחה ראייתו,

שייך אף בקדימת זריקה ,אלא לדברי תוס' במתני' ד"ה שלמים ,דטעמא

דקידוש היום על היין נמי אינו אלא מדרבנן ,דמדאורייתא יצא ידי קידוש

משוםדממעטומזמןאכילה,קשה,דלאשייךאלאבפסולאכילה.

בתפלה.

ח( תוס' ד"ה דשחטינן לתרווייהו ,תימה אם כן ליתני שלמים ושחט קודם

ג( גמ' ,הא אידי ואידי דיום חטאת ואשם קדמי ואע"ג דשלמים תדירי.

לחטאת ואשם .תירץ בפנים מאירות ,דאי הוה תני לה ,הוה אמינא דווקא

הקשה במראה כהן ,לפיהסלקאדעתך דשלמיםתדירא ,אמאי לא פשטינן

בכי האיגוונא קדמי השלמים ,משום דלא מזלזלינןלמרס דםהשלמים עד

מדתנןלעיל)פט,(.דתודהקודםלשלמיםמשוםדמקודשיותרדנאכלליום

שישחוטהחטאת ,אבל שלמים של אמש וחטאתואשם של היום ,דשניהם

ולילה,והרישלמיםמצויטפימתודה.

שחוטים ועומדים לזרוק ,חטאת ואשם קדמי ,הלכך אשמועינן דאפילו הכי

ד( גמ' ,שם .הקשה החק נתן ,לפי מה שכתבו תוס' לעיל )צ (:ד"ה שלמים,

שלמים קדמי ,מפני שהם של אמש .ובקרן אורה תמה ,דמאי קושיא ,נימא

דהטעם דשלמים של אמש קודמים לחטאת דהיום ,משום דאין לאותן

דרצה התנא לאשמיענו מחלוקת דרבי מאיר וחכמים ,דלא שייכא אלא

שלמים היתר אכילה אלא עד הלילה ,ולחטאת עד למחרת ,ולכך יאכל

בשלמיםשלאמש.

שלמים כדי לא למעט באכילתן ,היכי בעי למיפשט מדיוקא דמתניתין ,הא

ט( גמ',ת"שד"אברכתהייןתדירהוברכתהיוםאינהתדירה.הקשהבשו"ת

היכא דאידיואידידיום,ישלהקדיםאתשל חטאת משוםדלאנאכלאלא

שאגתאריה)סימןכ(,מידמיאלבעיין,האהתםכברהתחילבעבודתהאינו

ליום ולילה ,ונמצא ממעט זמן אכילתו ,ולא משום מעלה דמקודש .ותירץ,

תדיר,ולכךישמקוםלהקדימולתדיר,מהשאיןכןבקידושדלאהקדיםאת

דלא אמרינן טעמא דממעט זמן אכילתו אלא אם עבר כבר מזמן שגבלה

האינו תדיר .והוכיח מכאן ,דהצד דהיכא דשחיט לאינו תדיר קדים ,אינו

להםתורה,אבלאםלאעברמזמנו,אלאשלאחדניתןיותרזמן,לאמיקרי

משוםדקדיםוהתחילבעבודתו.אלא,דכיוןדשחיטליהמיקרישהגיעזמנו,

ממעט זמן אכילתו ,דהוא הזמן שגבלה התורה ואין בו מיעוט ,ועל כרחך

ולכךישמקוםעכשיולהקדימולתדיר,והכי נמיהיהמקוםלהקדיםברכת

טעמאמשוםדמקודשעדיף.

היום,כיוןדהגיעזמנהמידבכניסתהשבת].וכןהוכיחמהאדהוכיחההגמ'

ה( גמ',מצויקאמרתתדירקמיבעיאלימצוילאקמיבעילי.הקשהבשו"ת

מקדימתמנחהלמוסף[

שאגת אריה )סימן כא( ,לפי זה ,אמאי אמרינן בסמוך דברכת היין יותר

י( גמ' ,ת"ש וכו' קודם לתמיד כשר ויהיה ממרס בדמו עד שיזרוק הדם.

תדירא מקדושת היום ,הרי ברכת היין אינו תדיר של חובה ,דאי בעי לא

הקשהבשו"תשאגתאריה)סימןיז(,היאךמייתיראיהמתמידדקודםלפסח

שתי יין ,ולא הוה אלא מצוי בלחוד .ותירץ ,דכיון דאין מקדישין ומבדילין

מגילוי הקרא ,ד"יאוחר דבר שנאמר בו בערב לדבר שנאמר בו בין

אלא על היין ,וכן ברכת ארוסין ונשואין אינם אלא על היין ,וכל הני דבר

הערביים" ,דבכהאי גוונא ודאי לא נאמר דידחו למי שדינו להקדים ,משום

א
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מצורע ,הא כמו דדם קרוש פסול לחטאות הפנימיות כדילפינן במנחות

ד"איןמעבירים על המצוות",לגוונאדצריך להקדיםהתדירמסברא דתדיר
קודם,ולא מגילוי הכתוב ,דאפשר דסברת אין מעבירין על המצוות דוחהו.

)כ"א (.מדכתיב "וטבל והזה" והאי לאו בר טבילה והזאה הוא ,והכי נמי

וביותר קשה מסקנת הגמ' דהיכא דלא שחטיה לתמיד מקריב הפסח ,והרי

בעינן במצורע ,ואין לומר דאחר שמקריש הלוג חוזר וממחהו ,דהווי דחוי

גלי קרא דתמיד קודם .אלא מוכח ,דדין קדימת התמיד לפסח אינו אלא

כדאמרינןבמנחותשםגבידם.ועייןבאותהבאה.

בשחיטה ,והכא הוכיחו משאר עבודות .והמנחת חינוך )מצוה ה אות ג(

יד( גמ',שם .עייןבאותיבשהבאנודבריהתוס'יו"ט דקמיצתהשמןשיעורו

הוכיח מכאן הא דחידש ,דהתורה לא כתבה כלל דהפסח מאוחר לתמיד,

בשני זיתים כשיעור קומץ במנחה ,והיינו דאף שלמד דהשמן הוא משקה,

אלאדזמןהפסחמתחיללאחרזמןהתמיד,ומשוםהכילאעברינןבהקרבת

כתבדאיאפשרלקומצוביד הלכךעביד שיעורובכלי.אמנםבמקדשדוד

הפסח העשה ד"השלמה" ,והא דמקריבים התמיד קודם ,אינו אלא מדין

)הובאבאות הקודמת( נקטדהאיקומץדשמן נמיעביד בידכשארקמיצה,

"תדירושאינותדיר",ואםכןשפירהביאההגמ'ראייהמהתם.

ולפיזההקשה,דלכאורהלמאידקיימאלןדאיןהקטרהפחותמכזית,משום

יא( מתני'אמרר'שמעוןוכו'אםראיתשמןשהואמתחלקוכו'.העירהקרן

דאכילת מזבח הוקשה לאכילת אדם ,אם כן במשקין דשיעור שתיית אדם

אורה ,דלכאורהאין שייכותלהאימתני'לפירקין,דכולומייריבדיןקדימת

ברביעית ,אין הקטרה פחות מרביעית דהוא ג' זיתים ,ויוצא דפעמים לא

תדיר ומקודש .וכתב ,דבתוספתא )קרבנות פ"י ה"ב( מוסיף אמתניתין דתנן

יהיהבשיעורקמיצהדהוא כשניזיתיםשיעורהקטרה.ותירץ,דצריךלומר,

"עופות קודמין למנחות"" ,מנחות קודם ליין ויין לשמן" ,ועל כרחין היינו

דקמצי ליה כהנים ,שקומצם מחזיק ג' זיתים .מיהו הקשה דלפי זה ,כהנים

בנדבה ,ואם כן יש לומר דמתניתין שייריה ,משום דבהא ד"מנחות קודמין

דלא מחזיק קומצם ג' זיתים יהיו פסולים לכל העבודות ,להא דאיתא

ליין" ליכא רבותא כל כך ,דפשיטא דמנחות קודמין ,שיש מהן לאשים,ויין

בירושלמי דיומא )פ"ב ה"א( ,דכהן שאין ידו מחזיק ב' כזיתים פסול לכל

לספלין,אבלבקדימתייןלשמןאיכארבותא,ואמאישייריה,להכיתנןאמר

העבודות דבעינן כהן הראוי לכל העבודות .ותירץ ,דאפשר דכיון שראוי

רבישמעוןוכו'שאיןמתנדביןשמן,ובפלוגתאלאקאמיירי.

לעצםעבודתקמיצה,אףדאינוראוילקמיצתשמן,לאנקראאינוראוילכל
העבודות.

דףצאע"ב

טו( גמ',בשלמאלרביזירארישאבשיריםסיפאבקומץ.כתב החשקשלמה,

יב( גמ' ,אמר שמואל המתנדב שמן קומצו ושיריו נאכלים .כתבו התוס'

דהואהדיןדהוהמצילתרוצי"רישאבמנחתישראלסיפאבמנחתכהנים",

במנחות )עד (:ד"ה קומצו ,דביין אי אפשר לקמוץ משום דהווי צלול .ודייק

דודאי אפילו לרבי זירא דווקא נדבת שמן ישראל נקמצת ,אבל לא נדבת

בשיעורי הגרי"ד דלכאורה סברי דעביד קמיצת שמן ביד ,דבשמן איירינן

שמןכהנים,דומיאדשארמנחותדידהו.

שהקפיא,וכתבדלכאורהזוכוונתרבינוגרשון התם קומצויקפנו.והקשה,

טז( גמ',והאקאמכבי.כתבהשפתאמת,דהאדלאהוקשהלגמ'כןבשמן,

דייןנמיאפשרלהקפיא,ועייןבדבריושהאריךונשארבצריךעיון).ועייןגם

דאפשר דכיון דאינו אלא קומץ נותן טפה טפה ,או יש לומר ,דהשמן חוזר

מהשנביאבאותהבאהמהמקדשדוד(ודייקבלשוןהרמב"ם )פט"זממעשה

ודולקעודולאחשיבכבויכמוביין.

הקרבנות הי"ד( שכתב מי שנדרשמן ,קומץ ממנו קומץוכו' ,ולכאורה היה

יז( והאמר רב נחמן וכו' ,דליכא אלא האי .כתב בחידושי הגרי"ז דמהאי

צריךלומרמישנדרשמןקומצו,ומאיטעמאשינהלשונו.וביאר,עלפימה

שנוייא יש לדקדק ,דב"אש שמים" שעל המזבח אינו מתקיים מצות קיום

כתב התוס' יו"ט במנחות )פי"ב מ"ה( ,דודאילקמצה בפסידו כדרך קמיצת

האשומקרישכבהכלהאש,אףשנשאראששלשמים..

המנחה אי אפשר ,אלא שמפריש בכלי שיעור קומץ שהוא כשני זיתים.

יח( גמ' ,ת"ש דתני ר"א בן יעקב כלפי שנתנה תורה לתרום יכול יכבה

וביאר,דהיינוכשמואלדאיתליהבמנחות )יט(:דעושיןמידהלקומץ .אמנם

ויתרום אמרת לא יכבה .תמה בחידושי הגרי"ז ,בהי גוונא מיירי,אי דליכא

הרמב"םדלאפסקכשמואליבאר,דאףשאיןקומציןבכלי,מכלמקוםיכול

אלא אותו אש ,היאך סלקא דעתין דיש רשות לכבות ולבטל על ידי מצות

לתת שיעור קומץ בכלי) ,דמה אכפת לן אם היה בכלי הביניים( ויקמוץ

הרמת הדשן ,מצות קיום האש .ואי מיירי בגוונא שישאר אש ,גם איסור

מאותוכלי,שהרימהשאיאפשרלקמוץשמןבידהיינומתוךהלוג,משום

כיבוי ליכא,דכיבויבמקצתלאשמיהכיבוי].ולכאורהישלבארדהאיתא

שלא יכול לדייק שלא יותיר ולא יחסיר ,מה שאין כן בהאי גוונא .ולפי זה

שמע אתי להוכיח דכבוי דמצוה אסיר וכמו שפירש רש"י בד"ה אמרת,

מדויקלשונו"קומץממנוקומץ",וסייםדעדייןצריךעיוןדהיהעלהרמב"ם

ואפשרדלהאיתירוצאכבויבמקצתהוויכבוי[.

לכתובבהדיאשאפשרלקמוץבכהאיגוונאבכלהמנחות.

יט( גמ' ,לא קשיא הא רבי יהודה הא רבי שמעון .לכאורה להאי תירוצא

יג( גמ' ,שם .עיין מה שכתבנו באות הקודמת ,והמקדש דוד )סי"א ב( כתב

נדחו לגמרי הני תרוצי קמייתא ,ומוכרח דאסור לכבות אפילו במקצת או

דלאנתבררלוכוונתרבינוגרשון,ורקבדרך"אפשר"כתב,דכוונתושצריך

לצורךמצווה,והקשהבקרןאורהדאםכן,למהלאנאמר"אלא".

להקפות היינו להקריש השמן תחילה ,כדי שיהא נוח לקמוץ .עוד כתב

כ( רש"י ד"ה הא רבי שמעון ,בתוה"ד ,ואם תאמר פסיק רישא ולא ימות

דמדבריהתוס'במנחות)עד(:שהבאנובאותהקודמתשכתבודייןצלולהוא

הוא .תוס' בכתובות )ו (.ד"ה האי מסוכרייתא ,כתבו דהערוך הוכיח מכח

ואי אפשר לקומצו ,מוכח דבשמן נמי אינו מקריש ,דאי מקריש ,גם ביין

שאלה זו ,דפסיק רישא דלא ניחא ליה מותר .וברא"ש שבת בפרק שמונה

אפשר להקריש כדאיתא בסוכה )יב (.ואימא יין קרוש כו' .וכן הוכיח מהא

שרצים )סימן ט( ,השיג על דבריו ,מהא דפריך הכא והא קא מכבי ,דמוכח

דאיתא בגמ'לעיל)עו(:למחרמביאאשמוולוגועמוומתנהבלוגשלנדבה,

דאף דלא ניחא ליה אסור .ותמהו עליו הצאן קדשים ,הברכת הזבח והחק

ואקשו ,ודלמא לאו מצורע הוא ובעי קמיץ ,ותירצו דמקמיץ ,והקשו דלמא

נתן ,מאי מייתי ראיה מדברי המקשן ,הרי למאי דמסיק דשמואל כרבי

מצורע הוא ובעי ליתן מתן שבע ,ומשנינן דיהיב והא קא חסר וכו' .ואם

שמעון מוכרח דאפילו בכהאי גוונא דהוה פסיק רישא קא שרי רבי שמעון.

בשעת קמיצה צריך להקריש הלוג ,איך ראוי הלוג לאחר מיכן להזאות

ועייןבדבריהםשהאריכוליישבכוונתו.

ב

מסכת זבחים דף צא – דף צב
ה' אדר א' – ו' אדר א' התשע"א
כא( בא"ד,אפשרדמזלףליהבטיפיןדקותמאדהלכךאינמימכבהבטיפין
גסות דבר שאין מתכוין הוא] .לכאורה  נראה לבאר ,דאין כוונתו שמזלף

פרקדםחטאת

בכוונה בטיפין גסות ,אלא דמזלף בטיפין דקות ,ואף דלפעמים יהיו הטיפין



גסותויגרוםלכבוי,אינופסיקרישא,כיוןדכוונתולהזותבטיפיןדקות,ולגבי

ה( מתני',הרי זהטעון כיבוס .כתבהמנחתחינוך )מצוהקלח,אותי(,דלא

הטיפיןהגסותהווימתעסק[.

מצינודבעינןכיבוסעלידיכהן,וכשרהבזרואףדצריךכיבוסבעזרה.מיהו

כב( בא"ד ,שם .ובפירוש ר"ע מברטנורה)אמתניתין( תירץ ,דאפשר שתהיה

כבר העירו מדברי האבן עזרא בויקרא )פ"ו פ"כ( ,דכתב בהדיא ,דהכיבוס

האשגדולהוחזקהותנצחאתהייןולאיכבו].והביאדבריובגליוןמהרש"א

טעוןכהן,ומדכתיבבקרא"תכבס"היינוצווילכהן.

כאן[.

ו( מתני' ,ושנטמאה .דהיינו שנטמא הדם ,וכמו שכתבו תוס' ד"ה שלנה.
והקשה הטהרת הקודש ,אהא דפסק הרמב"ם )פ"א מפסולי המוקדשים

דףצבע"א

הל"ו(,דאיןלדםקדשיםטומאהמדאורייתא,וביותרקשה,דהרמב"ם עצמו

א( תוס' ד"ה במלאכה שאינה צריכה לגופה ,בתוה"ד ,ור"ת תירץ דהא

פסק)פ"חממעשההקרבנותה"ג(כמשנתנו.ובמנחתחינוך)מצוהקלח,אות

דחשיב לה שמואל פטור ומותר לאו משום דסבירא ליה כוותיה .הקשה

ט( תירץ ,דהרמב"ם סבר ,דכיון דחכמים גזרו טומאה על הדם ושוב אינו

המגידמשנה)פ"ימשבתהכ"ה(,דפסקיהרמב"םסותריםזהאתזה,דהתם

ראוילהזאה,תולאבעי כיבוסמדאורייתא,והיינו משוםדסברדדיןדרבנן

)הי"ז( פסק דמותר להפיס שחין בשבת ,והיינו משום ד"מלאכה שאינה

יכוללגרוםלדיניםדאורייתא.ועייןבמשנהלמלך)פ"זמתרומותה"א(שדן

צריכה לגופה פטור" ,וכרבי שמעון ,וכדמבואר בשבת )ג ,(.ומאידך פסק

בזה באריכות] .ולכאורה יש לבאר ,דאף דודאי אין חלות פסול דאורייתא

)בפי"ב ה"ב( דאין מכבין גחלת של עץ וכדשמואל ,ובסוגיין אמרינן דטעמו

עלהדם ,מכלמקוםדעתהמנחתחינוך דדיןכיבוס אינואלאבדברהראוי

משוםדסביראליה"מלאכהשאינהצריכהלגופהחייב",וכדברירבייהודה.

ועומד להזאה,ואםכן,אףדטומאתדםאינהאלאמדרבנן,מכלמקוםאינו

ובחידושי רבנו חיים הלוי תירץ ,דהא דקאמר רב בשבת )ג (.דטעמא

ראוילהזאהמשוםהכילאבעיכיבוס)י.מ.א.[(.

דשמואלדמתירלהפיסמורסאמשום"מלאכהשאינהצריכהלגופה",היינו

ז( תוס' ד"ה שלנה ושנטמאה ,בתוה"ד ,ואם תאמר ונטמא מ"ט לא בעי

לשיטתו דסבר דדבר שאינו מתכוון אסור וכרבי יהודה ,ואם כן אין לפטור

כיבוס הא מדאורייתא זורקו לכתחילה וכו' .והקשה הקרן אורה ,הא מאי

אלא מטעמא ד"מלאכה שאינה צריכה לגופה" ,אבל שמואל גופיה דסבר

דאמרינןדהציץמרצהאינואלאאםכברזרקו,אבלהיכןמצינושריצויציץ

בסוגיין דדבר שאינו מתכוין מותר ,ואף היכא דהוה פסיק רישא ,כיון דלא

מתירלזרוקהדםלכתחילה.ולכךכתב,דישחסרוןבתוס',ותרתיקאמקשו,

ניחאליה],וכמושכתבנובעמודהקודם)אותיח(בשםהערוך[,שפיריכול

חדא ,למאן דאמר בפסחים )יז (.דאין טומאת דם בעזרה וזורקו לכתחילה,

להתיר מהאי טעמא .ואם כן אף דהרמב"ם פסק ד"מלאכה שאינה צריכה

אמאיאין טעון כיבוס ,ועוד ,כיון דהציץ מרצהאם זרקו הוי כראוילזריקה

לגופה חייב" ,מכל מקום יכול לפסוק דמפיס מורסה מותר ,כדעת הערוך

ואמאי לאטעוןכיבוס.וכתב,דלפיזההאדתירצו כגון שנשברהציץ,אינו

דפסיק רישא דלא ניחא ליה מותר למאן דאמר דבר שאינו מתכוין מותר,

מתרץ אלא שאלתו השנייה ,אבל קושיא קמייתא במקומה עומדת .מיהו

וכמוכןנתיישבהשפירקושיתהתוס'.ועייןשםשהאריךלהוכיחכןמסוגיא

החזון איש )סימן ד סקי"א( כתב ,דמבואר מסוגיא דיומא )ז (.וגיטין )נד,(.

דכריתות)כ.(.

דריצויציץמהניאףלזרוקהדםלכתחילה,וכפשטותדבריהתוס'כאן.

ב( גמ',תניאנמיהכיהדםוהשמןשנטמאועושהלהםמערכהבפניעצמה.

ח( תוס'ד"הושקבלודמם,בסוה"ד ,וצ"עבפ"קדמעילה)דףה.(.ביארהצאן
קדשים,דהתםמבוארדדוקאטמאעושהשרייםולאשארפסולים.

הקשההעולתשלמה,מאישנאמדםדתנילעיל )עח(.דהיכאדנתערבבדם
פסולים ישפך לאמה ,וכן לעיל )לד (:אמרינן דדם דחוי ישפך לאמה ,ולא
אמרינןדישרףכמבוארבסוגיין.

דףצבע"ב

ג( רש"יד"המערכה,עלהרצפהבעזרה.והרמב"ם)פ"ומאסורימזבחה"ה(

ט( רש"יד"היאכלנה,בסוה"ד,ומהאמורבעניןכיבוסמריקהושטיפה.העיר

כתב ,דעושה להם מערכה על המזבח.וביאר בלחם משנה)שם(דהרמב"ם

הקרן אורה ,דמשמע מדבריו דחטאת העוף נתמעטה אף ממריקה ושטיפה,

הוכיח כן מדאמרינן דעושה להם מערכה.ובקרן אורה הקשה ,דמכלמקום

ולאמצינוכןבשוםמקום.

מנא לן הא ,דמדכתיב "בקדש באש תשרף" לא ידעינן אלא דצריך לשרוף

י( רש"יד"הה"קאףעלפי,בתוה"ד,דההיאדוקאבנאכלותדסמיךליה"כל

אותם בבית הדשן כשאר קדשים .ובמקדש דוד )סימן ד אות ד ד"ה והנה(

זכר בכהנים יאכל אותה" .הקשה הפנים מאירות ,הא מתניתין לא נקטה

הקשה ,דאם מעלה אותם למזבח ,למאן דאמר לעיל )פג (.דאפילו בנסכים

אלארישאדקרא"במקוםקדושיאכל",ואינוסמוךלמריקהושטיפה.ותירץ,

אמרינן"אםעלולאירדו",נימאדקלטןהמזבחוהוושובראוייםלגבימזבח.

דתנאדמתניתיןרצהלאשמיענואמאימרבינןכלהחטאותלכיבוסמדכתיב

ד( בא"ד ,ונראה בעיני שהוא דבר לח ושורפן לעצמן כדי שתהיה שריפתן

"תורת" ,ולא מרבינן מתורת אף הפנימיות למריקה ושטיפה ,ועל זה כתב,

ניכרת לעצמן.הקשהבקרןאורה,דמכלמקוםלאתירץאמאיבמנחותנמי

דפשטיה דקרא קאי דוקא אנאכלות ,ומיהו אינו אלא לדין מריקה ושטיפה

עושה להם מערכה לעצמה ,דמנחות אינם לחים .ובחק נתן כתב דמצא

וכמו שמוכרח מסיפא דקרא ,אבל לענין כיבוס אפשר לרבות אף שאינם

בגליוןשל קלף,דרש"ילאגרס"מנחות" בברייתא,והואגופא,משוםדאם

בהזאה,דאינוסותרפשטיהדקרא.

כן תקשה קושית הקרן אורה .עוד העיר הקרן אורה ,דהרמב"ם אמאי לא

יא( תוס' ד"ה אי הכי ,בסוה"ד ,וה"ר שמעון הקשה מההיא דמנחות דקתני

הביא האי דינאאלא לענין נסכים,והשמיט לדם שמןומנחות ,דבתוספתא

וחכמים אומריםאחדחולואחדשבת.בהגהותהרא"מהורוויץתירץ ,דכל

איתאלהאידינאאףבדידהו,וכדאמרינןבסוגיין.

היכא דתני דינא מעיקרא ,כגון הכא דכבר תני דטעון כבוס ,שייך למיתני

ג

מסכת זבחים דף צב – דף צג
ו' אדר א' – ז' אדר א' התשע"א
פשוט ברישא ,אבל היכא דתני דינא או ענינא לבסוף ,סמיך ליה הפשוט,

הקשה החק נתן ,מהא דאמרינן לקמן )צח ,(:דאין דם טעון כיבוס אלא

ויישב בכךגם מה שהקשותוס'מהא דקתני בפרק אחד דיני ממונות,אחד

משנבלע בבגד ,ולכך אי היה כבר דם עולה בלוע בבגד ,וניתז עליו דם

דיניממונותאחדדינינפשותבדרישהוחקירה.

חטאת לא בעי כיבוס .ואם כן ,אף היכא דניתז על בגד טמא נטמא קודם

יב( גמ',אלאהאייצאהלחוץאיצטריכהליהוכו'.בחידושימרןהגר"חהלוי

חיוב כבוס ,דמשנגע בבגד נטמא ,אף שלא נבלע בו .ותירץ בשם המרכבת

)פ"ג מהלכות ביאת מקדש הכ"א( ,הוכיח מהא דמבואר בסוגיין דאף על

המשנה ,דרמי בר חמא ורב חסדא פליגי אההיא דהתם) .ולפי זה תירץ

הצד דדם בצואר חטאתהעוףהנכנס לפנים פסול ,מכל מקום היכא דנכנס

שיטת הרמב"ם פ"ח ממעשה הקרבנות ה"ט עיין שם( .והחזון איש )סימן כ

מעצמו ,כגון על ידי פירכוס לא נפסל ,ודלא כקדשים קלים שיצאו חוץ

סק"ד(תירץ,דישלומר,דבנגיעתהדםבבגדחשובבלוע,ודוקאהיכאדכבר

לעזרה דנפסלים אףהיכא דיצאו עלידי פירכוס .דדם חטאתהנכנסלפנים

שבע הבגד בליעתו ,ואם יכבס את הבגד בהכרח יתכבס הדם שמעליו,

אינונפסלבמהשנמצא בהיכל,אלאמחמתההכנסה להיכל.ולפיזהביאר

אמרינןלקמןדאיןצריךכיבוס.

אמאי מצינו מיעוט בהבאת הדם דרך משופש] .ולכאורה צריך ביאור,

ב( תוס' ד"ה מי חטאת ,בסוה"ד ,וי"ל דהתם קודם קידוש והכא לאחר

דמשמעות דברי רש"י ד"ה  כשרה ,דהטעם דהדם לא נפסל דם כשנכנס

קידוש .ותמה החק נתן ,דדבריהם אלו נסתרו ממתניתין דפרה )פ"י מ"ה(

מאליו משום דלא נכנס לכפר ,ולא משום דחסר במעשה הבאת הדם.

שהובאה בסוגיין ,היה עומד חוץ לתנור והושיט ידו לחלון ונטל את הלגין

)ש.א.[(.

והעבירו על פי התנור ,דאי חשבינן ליה למונח וכרבי עקיבא נפסלו ,ואף

יג( גמ',בעירביאביןנשפךעלהריצפהואספהמהווכו'.הקשוהשפתאמת

דהתם איירינן לאחר קידוש .ותירץ ,דהתם אזלא אליבא דרבנן דפליגי

והקרן אורה ,אמאי תלה רבי אבין בעייתו בבעיא הקודמת ,וכדמשמע

אדרביאליעזרדהכא,וכוונתתוס'דאפילורביאלעזרלאפליגהיכא דעדיין

מדכתב רש"י ד"ה אצרוכי" ,דכיון דצואר דידיה הוא במקום כלי שרת",

לאהתקדשו.

דהיינודצידיהספקהםהאםדםשבצוארהעוףנחשבלמונחבכלישרתאו

ג( גמ' ,ה"מ בזה אחר זה אבל בבת אחת לא או דילמא לא שנא .הקשה

לא.האאףאינימאדצווארוחשיבככלישרת,מכלמקוםכיוןדבעינןהזאה

הקרן אורה ,אי נימא דילפינן בבת אחת מפסול קודם ,אם כן לא משכחת

מגוףהעוף ,לא יוכל לאסוףוליזרוק.ואי הא גופא קא מבעיא ליה אי כשר

ליה לדין כיבוס ,אם נצדד כצד הגמ' לעיל )צב ,(:דדם הטעון כיבוס נפסל

כשהיזהבכלי,אמאינקטהבעיאבנשפךולאהיכאדקיבלהבכלי.

להזאה .ותירץ האור שמח)פ"חממעשה הקרבנות ה"ט( ,דהא דנפסל הדם

יד( רש"י ד"ה תיפוק לי ,בסוה"ד ,ואויר כלי ככלי דמי .הקשה בחידושי

לעיל מכיבוס היינו כתוצאה מחיוב כיבוס ,ולכך אין אותו הפסול מפקיע

הגרע"א,האכיוןדכברכתברש"ידבעינןלהזותדוקאמהעוףעצמו,אףאם

חיוב הכיבוס ,דאדרבא הפסול נגרם מחיוב כיבוס שבו ,מה שאין כן הכא,

אויר כלי אינו ככלי ,מכל מקום נפסל מחמת דכבר יצא מצואר העוף.

דנטמאאינופסולמחמתחובתכיבוס.

ובעולתשלמה תירץ ,דאיצטריךליה משום דבלאו הכי ,היכא דכיוןלהזות

ד( גמ' ,שם .הקשה החזון איש )סימן כ סק"ד( ,מהא דאמרינן לעיל )צב(:

והפסיקו על ידי כלי לא היה מקום לפסול משום דבעי הזאה מגוף העוף,

דאיצטריך קרא למעט חטאת העוף מחיוב כיבוס ,היכא דהדביק כלי

אלאמשוםדאוירכליככלידמי.ועייןעודבפניםמאירות.

בצוארה,והאבהאיגוונאנפסלהדםבאותוזמןמהזאה,ואמאילאמוכיחין

טו( ]גמ' ,ניתז מבגד לבגד מהו מבגד קמא אידחי ליה מכיבוס .הנה לקמן

מהתםדלאלמדיןפסולדבתאחתמפסולדלפניזה.ותירץ,אודכלהבעיא

)צח(.מבוארדדיןכיבוסנאמרדוקאהיכאדנבלעהדםבבגד,ולכאורההיינו

על הצד דחטאת העוף שקיבלו בכלי ,כשר ,דאם כן לא בעי לאוקמיה

דדינא דכיבוס נאמר על הבגד שהוזה עליו דם ,ולא על הדם ,ואם כן

במדביקכליבצוארה,אודכלזמןשלאפירשהבגדמצוארהעוףיכולעדיין

לכאורה בגוונא דידן ,בעת שהותז הדם על הבגד הראשון לא נאמר בו דין

לסחוטדםמהבגד,ולאנפסלמהזאה.

כיבוס ,ואמאי אידחי ליה לכיבוס .ושמא יש לומר בדוחק ,דכיון דהאי דם

ה( גמ' ,שהרי נדה מזין עליה .כתב בהגהות הרא"מ הורוויץ ,דנקט נדה

אםלאהיהניתזהיהדינולהתכבסכברנקראשאיזדקקלכיבוס,וצ"ע[.

לרבותא,דאףדחמורההיאדמטמאהבהיסטומגעומשא,אבלאיןהכינמי

טז( גמ' ,א"ל זו שאלה טעון כיבוס ממהנפשךוכו' .הרמב"ם )פ"חממעשה

דהוה מצי להוכיח מהא דמזין על טמא מת ביום ג' וז' שלו ,ולא אמרינן

הקרבנות ה"ט( פסק דאינו טעון כיבוס .והקשה הכסף משנה )שם(,

דכיון שנטמאת ההזאה בנגיעתו הוה כאילו לא היזה .ועיין עוד מה שכתב

דממתניתין דלקמן )צג (.מוכרחדלית הלכתא כוותיה דרבי עקיבא ,ואפילו

האורשמח)פ"חממעשההקרבנותה"ט(.

אםהיתהלושעתהכושראינוטעוןכיבוס,מכלמקוםאיךסתםדלאצריך

ו( גמ' ,רבי אלעזר בשיטת רבי עקיבא רבו אמרה וכו' .הקשה בחידושי

כיבוס ,הא הוי ליה לחייב כיבוס מספק .ותירץ ,דכיבוס במקום קדוש אינו

הגרע"א ,למאי דפירש רש"י ד"ה ונטל ,דטעמא דרבי עקיבא דפוסל לגין

דרך כבוד כלפי מעלה ,ומספיקא לא מזלזלינן ביה .ובלקוטי הלכות )כאן(

שהעבירועלגביהתנוראינואלאמשום"מעלה"דמיחטאת,היכייליףרבי

הקשה ,דכיון דהוה מצוה דאורייתא איך מבטלינן לה מספק משום חשש

אלעזר להכשיר מי חטאת טמאים מדאורייתא .והחזון איש )פרה סימן ה

זילזול.עודתירץהכסףמשנה,דכיוןדסתםתנאדלאכרביעקיבאאיפשיטא

סקי"א(תירץ ,דאפשר דכוונת רש"י דהוא"מעלה" דאורייתא ,דמצינו לשון

בעיין איפכא מדלוי .והקשה המנחת חינוך )מצוה קלח ,אות א( ,דאף דלא

"מעלה" בדאורייתא ,וכדכתבו תוס' בפסחים )יט (.ד"ה אלמא] .מיהו צריך

נפסק כרבי עקיבא ,מכל מקום עדיין שייך להסתפק ,דילמא צריך כיבוס

ביאור ,דהתם )בפסחים( מוכיח רש"י גופיה מלשון מעלה דאינו אלא

דאוספווכשר.

מדרבנן).א.ג.[(.
ז( ]גמ',דר"אסברהזאהצריכהשיעורומיצטרפיןלהזאות.פירשרש"יד"ה

דףצגע"א 

דכולי עלמא ,דמשום הכי קסבר רבי אלעזר שאפשר להזות ממי חטאת

א( גמ' ,בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא ניתז על בגד טמא מהו וכו'.

שנטמאו,דאילאוהכיאיךמזיןעלנדהבתריזימני,הריהזאהראשונהכבר

ד

מסכת זבחים דף צג
ז' אדר א' התשע"א
טמאה בשעת הזאה השנייה .ולכאורה דבריו צרכים ביאור דאף דבודאי

דףצגע"ב

לדברי הרא"מ הורוויץ שהובאה באות ה' ,יש להוכיח כן מכל טמא מת

יג( תוס' ד"ה מה טעם ,בתוה"ד ,ותימה ונשפך על הרצפה למה לי הא

שמזיןעליובג'לימיטומאתו,דעדייןהואטמא,ואיסביראליהלרביאלעזר

שמעינן לה מניתז מן הצואר .כתב החק נתן דיש לומר ,דאתיא לדיוקא,

דאפשר להזות בפעמיים מוכח דאפשר להזות מי חטאת טמאים .אבל גבי

דדוקאנשפךמןהצוארעלהרצפהאיןטעוןכיבוס,אבלנשפךמןהכליעל

נדה כיון דאפשר להזות עליה בפעם אחת ,מהיכי תיתי דיוכל להזות

הרצפה טעון כיבוס ,דמדקתני דטעמא דנשפך על הריצפה אין טעון כיבוס

פעמיים) .א.ל .(.ואולי יש ליישב ,דכיון דלא מצינו ששנו לנו חכמים דאי

לפי שלא התקבל הדם בכלי ,שמעינן דאם נתקבל בכלי אף דנשפך על

אפשרלהזותעלנדהבפעמיים,מוכרחדאפשר[.

הריצפהטעוןכיבוס.

ח( גמ',ת"רמדמהמדםכשרהולאמדםפסולה.הקשההמצפהאיתן,אמאי

יד( רש"יד"הקיבל ,וחזרועירב.כתבהקרןאורה,דרש"יהוכיחדלאמהני

לא יליף ליה מדדרשינן במתניתין בסמוך ,מדכתיב "יזה" דדוקא דם הראוי

אפילו חזרועירב ,מדאיצטריך תנא לאשמועינן דאפילו אם קיבלבב' כלים

להזאהטעוןכיבוס,ודםטמאאינוראוילהזאה.ותירץ ,דיש לומרדמ"יזה"

פסול .וטעמא דלא מהני ,משום דברגע שתקבל פחות מכדי הזאה הוי ליה

לאשמעינןאלאפסולדםגופיה,ועייןעודבאותי'.

כנשפךמןהצוארעלהריצפה,דאיןלותקנה.והעיר,דלכאורההיהאפשר

ט( גמ' ,שם .ביאר בחידושי הגרי"ז ,דהא דממעטינן מקרא דדם פסול אינו

לומרדאשמועינןתנא,דלאמהנילקבלאפילוביחדפחותמכדיהזאה,אבל

חייב בהזאה ,אינו משום דאינו ראוי להזאה ,דהרי אפילו אם ניתז בשעה

איןהכינמידאםיחזורויערבןיוכללהזותמהם,ולאדומהלנשפךמהצואר

שהעלוהדםלמזבח,דאיכאדינאדאםעלולאירדו,מכלמקוםפסולמיקרי

על הריצפה ,דכיון דבשעה שקיבל פחות מכדי הזאה עדיין היה יכול

ואיןדמהטעוןכיבוס.

להשליםעדייןלאנפסל.

י( גמ',ור"שלטעמיהדאמרקדשיםקליםאיןטעוניןמריקהושטיפה.העולה

טו( גמ' ,אבעיא להו בדם מהו .פירש רש"י ד"ה בדם ,דספק הגמ' אם

מכאן ,דאם נפסוק דקדשים קלים בעי מריקהושטיפה ,בהכרח נפסוק כרבי

בחטאות הפנימיות נמי בעי שיקבל כדי כל הזאות .וביאר הזבח תודה,

עקיבא דדוקא דםשלאהיהלושעת הכושרלאבעי כיבוס.והקשה הלחם

דבחטאות החיצוניות בודאי לא מעכב אם לא קיבל כשיעור כל ההזאות,

משנה)פ"ח ממעשההקרבנותה"ג(עלהרמב"ם)שם(דפסקכדרבישמעון,

דכיון דקיימא לן כבית הלל דדוקא מתנה אחת מעכבת ,יכול לקבל שיעור

ומאידךפסק)שםהי"ד(דקדשיםקליםבעומריקהושטיפה.ותירץ,דסבירא

כל הזייה בפני עצמה .ודוקא בחטאות הפנימיות דכולהו מעכבות ,צריך

ליה להרמב"ם דתנא קמא דקאמר דילפינן מ"דמה" דדוקא דם טהור בעי

לקבלכדישיעורכלהזאותבבתאחת.מיהוודאידאףבחטאותהחיצוניות

כיבוס,סביראליהדאפשרלמילף מ"דמה"דאפילוכשהיהלושעתהכושר

צריךלקבללפחותבכדיהזאהאחת.

לא בעי כיבוס ,ודלא כרבי עקיבא ורבי שמעון דמצריכים ללמוד כן מיתור

טז( גמ',ואיצטריךלמכתבבדםדאיכתברחמנאבדםה"אאפילומספגוכו'.

אחר ,ודלא כפירוש רש"י בד"ה מדמה ,דרבי עקיבא ורבי שמעון לפרושי

הקשה בחידושי מרן רי"ז הלוי )פ"ה ממעשה הקרבנות ה"ט( ,דהא דלמדין

דרשא דקאמרתנא קמא קאתי .ולפי זהיישב נמי ,איך סתם רביבמשנתנו

מ"דם"דבעינןשיעורהזאה בשעת קבלה,והךדלמדיםמ"וטבל"שהטבילה

כרבי שמעון ,ומאידך סתם לקמן )צה (:דאף קדשים קלים בעי מריקה

לא תהא על ידי ספוג ,אינם שייכים להדדי ,ומאי שייך למיעבד צריכותא.

ושטיפה ,ודלא כרבי שמעון .וברש"ש תירץ ,דלהלכה ממעטינן דם טמא

וביאר ,על פי מה שכלל הרמב"ם )בפ"ה ממעשה הקרבנות ה"ט( ב' דינים

מ"יזה" ,וכדמתניתין דלקמן דדוקא בראוי להזות בעי כיבוס ,ורבי עקיבא

אלו יחד,דבאמתשיעורטבילה בעינןנמיבשעתהזיה,ואהאמקשינןאמאי

ורבישמעוןהכאליתלהודרשאדהתם],ובהכינתיישבהנמישפירקושית

איצטריך לתרוויהו,הרישיעורטבילהגורםלדיןשלא יספג]דהיינולקיחת

המצפהאיתןשהבאנובאותח'[.

דםבאצבעומשפתהמזרק,דלאבעישיעורטבילה[ .ומשני,דאיצטריךדינא

יא( תוס'ד"הניתז,מרישאלאשמעינןדהוהאמינאהכאשאנימשוםדבבת

דבעינןשיעורטבילה,אףבשעתהקידוש.

אחת .ביאר החזון איש )סימן כ סק"ד( ,דרצו לומר ,דאיצטריך לאשמועינן,

יז( גמ' ,מאי לאו הכי קאמר עד שלא גמר להזות טעון כיבוס משהזה אין

דאפילו היכאדהבגד בתוך חללהמזרק ,וניתז עליו הדם קודם שבא לאויר

טעון כיבוס .כתב הרש"ש ,דצריך לומר ,דבלשון הזייה נכלל נמי נתינה

הכלי ,והיה הבגד שוה עם דופני המזרק ,מכל מקום אינו טעון כיבוס ,דאי

דמזבח הקטורת ,דאם לא כן אכתי לא נגמרו המתנות ,ומאי טעמא לא

לאוהכימשכחתבבתאחת,דאםבאהדםלאוירלמעלהמאוירהכליכבר

ליבעיכיבוס.

נפסל ,וכדאיתא לעיל )כה (.דצריך שיתן ורידים לתוך הכלי ,ואי הבגד

יח( תוס'ד"האלאאצבעו,בתוה"ד,והזהמההזאהכנגדהפתחאףשחיטה

מלמטהמדופניהכלילאמקריניתזמןהצואר,ואימשוםדהדםעתידליפול

כנגד הפתח משמע שהיה הכל במקום אחד .בחידושי מרן רי"ז הלוי )פ"ד

על הבגד חשיב אויר שאין סופו לנוח ,אם כן כבר איפסיל .ואף דמסקינן

מפרה אדומה ה"ה( יישב דעת רש"י ,דסבירא ליה ,דהא דאמרינן דהזאה

לעיל ,דאם נפסל בזמן חיוב הכיבוס חייב בכיבוס ,לא דמי להכא ,דהכא

ושחיטה ושריפה כנגד הפתח אינו מאותו דין ,אלא דבהזאה איכא הלכה

עדיין לא היה כשר להזאה בשעה שניתז הדם ,מה שאין כן התם כבר

דיראההכהןאתההיכלויכויןהזאתולנגדו,ולכךהיהצריךלעלותלמעלה

התקבלהדםבכלי,ואםהיהניזהעלבגדאחרהיהחייבבכיבוס.

למקום שיוכל לראות משם את ההיכל דרך פתחו ,אבל בשחיטה ושריפה

יב( גמ',יכולניתזמןהקרןומןהיסודיהאטעוןכיבוסת"לאשריזה.הקשה

לא בעינן שיראה את ההיכל ,אלא שהמקום יהיה נכח פני אהל מועד,

בחידושיהגר"חעלהש"ס)סימןשסו(,אמאיבעילמעטלהמקרא,הא כיון

ואפילולמטהמצילקייםכיוןדהמקוםנכחפניהמקדש.

דנזרקונעשיתמצותויצאלחולין,ואיךשייךשיהאטעוןכיבוס.אלאהוכיח

יט( גמ',אלאאצבעובמאימקנח.פירשרש"יד"הבמהיקנח,דקושיתהגמ'

מהכא ,דדין כיבוס בדם חטאת אינו תלוי בעצם קדושת הדם ,דאף

אצבעו בין כל הזאה של פרה במאי יקנח .והקשה התוספת קדושה ,אמאי

דהופקעההקדושה,כלעודנקראחטאת,דיןכיבוסעליו.

קשיאליהבפרהטפימבהזאותשבחטאת.ותירץ,משוםדבפרהבעילשרוף

ה

מסכת זבחים דף צג – דף צד
ז' אדר א' – ח' אדר א' התשע"א
אתכלהדם,וכיוןדאיאפשר לקנח בגופהשלפרה בעיבמה מקנחשיוכל

במחשבהלחודיהמציאלהביאולידיטומאה,ואוליאפילורביאלעזריודה

לבסוף לשורפו ,ומתרצינן דמקנחו בשפת מזרק ובסוף ההזאות יקנחו בגוף

דחייבבכיבוס,ולאפליגאלאבעור,דלאיקבלטומאהאלאעלידימעשה.

הפרה,אבלבדםשבחטאותהפנימיותלאאכפתלןבמהיקנח,דכברנפסלו.

ועוד ,אי מחוסר מעשה מקרי ראוי לקבל טומאה ,אמאי הוצרכו לומר גבי

ועייןבאותהבאה.

בגדשחישבעליולצורה,דמיקריראוימשוםשיכוללבטלמחשבתו,אפילו

כ( גמ',אמראבייבשפתמזרק .הרמב"ם)פ"במהלכותפרהה"ג(כתב,ועל

לא יבטל מחשבתו נימא דמיקרי ראוי מפני שאחר הציור יקבל טומאה.

כלהזייהמקנחאצבעובגופהשלפרה,והקשההלחםמשנה)פ"הממעשה

ותירץ ,דכיון דסתם עורות לעיבוד קיימי ,וסתם בגד לאו לצורה קאי,ולכך

הקרבנותה"ח(,דנסתרמגמ' דידןדמקנחאצבעובשפתמזרק.ותירץהקרן

התםכיוןדמחוסרצורה,ולאולההואמעשהקאי ,מסתמאלאמיקריראוי,

אורה,דהרמב"ם פי'הגמ'הכי ,דבשלמא בפרהניחא דיכוללקנחידווהוא

אבלהכאדמסתמאלעיבודקאי,לאמיקרימחוסרמעשה,כיוןדעתידלבא,

הדין אצבעו דהוה גביה כדכתיב "ושרף את הפרה" ,אלא אצבעו בקדשים

ולאו מעשה גמור הוא אלא הוי כמחשבה דעלמא ,ולכך משווה הגמ' הך

דבעוהזאהבמאימקנח,ומשניבשפתמזרק,ודלאכרש"יותוס'].אמנםעיין

מחוסרמעשהדהכא,למחשבהדבגדשישבוצורה,דכיהיכידהתםבביטול

בהשגות הראב"ד שם ,שמביא לגמ' דידן ,דמבואר דאפשר לקבל דם פרה

יורד לטומאה ,הכא נמי יורד לטומאה דמעשה כי האי דהוי כמו מחשבה.

במזרק ,להקשות על הרמב"ם שכתב דמקבלו בידו ,ולא הקשה  לקושית

ועייןבחקנתןמהשתירץ.

כא( מתני' ,אחד הבגד ואחד השק ואחד העור .בתוס' הגרע"א )אות צ(

דףצדע"א

צהביא דברי הרע"ב בשבת )פכ"א מ"ב( ,דדוקא בעור רך שייך כיבוס אבל

א( גמ',מניןלרבותשקוכלמיניבגדיםתלמודלומראשרעליה.פירשרש"י

לאביבשים,וכתבדלפיהאדאמרינןבגמ'לקמן)צד(.דמתניתיןממעטכלי

ד"ה אין לי )בעמוד הקודם( ,דאיצטריך ליה רבי אלעזר ריבוי כיון דסתם

עץ ,ולא אמרינן דממעט נמי עור קשה ,היינו משום דמילתא דפסיקא נקט

בגדיםשבתורהצמרופשתים.ובדעתרבייהודהכתבהמלבי"םויקרא)פ"ו

אףלאחריםדסביראלהולקמן)צד,(:דאףעורהקשהברכיבוס.

פכ"א( דבפשטות סבירא ליה כרבא במנחות )לט ,(:דסתם בגד אינו אלא

כב( מתני' ,זה חומר בחטאת מקדשי קדשים .פירש רש"י ד"ה זה חומר,

מצמר ופשתים .מיהו הקשה ,דלשיטת הרמב"ם אי אפשר לומר כן ,דהכא

דאכיבוסקאי.אבלהרמב"ם)פ"חממעשההקרבנותהי"ג(כתב,דאףלענין

)פ"ח ממעשה הקרבנות ה"ה( פסק כרבי יהודה ,ומאידך לגבי ציצית פסק

כלי חרס חלוק ,דכלי חרס בשאר קדשים סגי במריקה ושטיפה .ובראב"ד

)בפ"ג מציצית ה"ב( כתנא דבי רבי ישמעאל שסתם בגד אינו אלא צמר

הלחםמשנה).א.ל.[(.

)שם(השיג עליו ,דבודאי אף בשארקדשים לא מהני מריקהושטיפה בכלי

ופשתים.

חרס ,וכמבואר בתוספתא בפירקין .וכתב הלחם משנה ,דמה שהכריחו

ב( גמ',אמראבייוכו'רבאאמר וכו'.כתבהזבחתודה,דכלהניתרוצילא

לרמב"ם לפרש דלא כרש"י ,דקשיא ליה ,דאם כן אמאי לא תני ליה

פליגי אהדדי,אלאאתולהביאעודהיכיתימצי דבגדלאיקבלטומאה אף

במתניתין קמייתא ,דאי אפשר לומר דהמתין עד שהשלים כל דיני כיבוס,

שכברראוילקבלו.

דעדייןישכמהדיניםשנשנובמשניותהבאות.

ג( גמ' ,הא רבנן הא אחרים דתניא הבגד והשק מכבסו הכלי והעור מגררו.

כג( מתני' ,שם .הרש"ש הקשה על שיטת הרמב"ם )הובא באות הקודמת(,

מפשטות לשון הגמ' משמע ,דהכליוהעור חייביםלגררו,וכןכתב הרמב"ם

מדאמרינןבפסחים )ל,(:התורההעידהעלכליחרסשאינויוצאמידידופיו

)פ"ח ממעשה הקרבנות ה"ב( .ותמה השפת אמת ,דכיון דבקרא לא מצינו

לעולם,ולהרמב"םהרימהנימריקהושטיפהבשארקדשים.ותירץ,דקדשים

אלאחיובכיבוס,מנלןלחייבדברשאינוברכיבוסבגרירה,ומאישנאמבגד

שאנידהתיראבלעי,ואףדילפינןמינהאפילולחמץבפסח,צריךלומרכמו

שאינוראוילקבלטומאה,דכיוןדממעטינןמחיובאדקרא,פטרינןליהמכל

שכתבהר"ןבעבודהזרה)לט:מדפי הרי"ף(,דכיוןדחמץשמיהעליומיקרי

וכל ולא מחייבינן בשום קנוח .ובנתיבות הקודש ,העיר עוד דלפי זה אף

דאיסורא בלע ,ומכל מקום צריך לומר דילפינן חילוק בין כלי חרס לשאר

בגדים שאינם מקבלים טומאה דאימעטו מכיבוסיצטרכו גרידה ,ולא מצינו

כלים היכא דאסורא בלע ,מדחזינן דהתורה חידשה בחטאת דבעי שבירה

כןבשוםמקום.

דווקאבכליחרס.

ד( גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,כתב השפת אמת ,דאם נאמר דאיכא

כד( תוס'ד"המניין,בתוה"ד ,אבלקשהאיגרסינןמשהופשטמאיבעימאי

מצוותגרידהבדבריםשאינםברכיבוס,צריךלעשותהגרידהבעזרהדומיא

בינייהו .העיר החק נתן ,דרש"י גופיה תירץ קושיא זו בד"ה מאי בנייהו,

דכיבוס הבגדים .מיהו המנחת חינוך )מצוה קלח ,אות ט( נקט בפשיטות,

דכוונת הגמ' להקשות איזה בגד ראוי לקבל ואינו מקבל עדיין ,וכן כתבו

דדוקא גבי כיבוס גזרה התורה דצריך לכבסו במקום קדוש והלכך צריך

תוס')שם(,ואםכןמאימקשותוס'הכא.

לעשותו בעזרה ,אבל גרידה בודאי אין קפידא לעשותו בעזרה ,דאינו כלול

כה( בא"ד) ,בנמשך לעמוד הבא( ,ושמא יש לפרש דאחר עיבוד אפילו

במצות התורה .אבל הקרן אורה כתב ,דאף אי נימא דאינו כלול במצות

מחשבה לא בעי אבל קודם עיבוד מחשבה בעי .דהיינו ,דדוקא משום דאי

הכתוב לעשותו בעזרה ,מכל מקום בעינן לגורדו בעזרה ,משום דהדם לא

אחשביהיקבלטומאהאפילולפנישעיבדהעור,מחייברבייהודה בכיבוס,

אינתיק למצות כיבוס ,ומשום הכי אינו דומה לדם הצריך כיבוס דאמרינן

אבל אי לא מקבל טומאה כל עוד שלא עיבדו לא יתחייב בכיבוס לכולי

לעיל )צב ,(:דאולי כיון דניתקו למצות כיבוס פסול לזריקה ,ואם כן ממה

עלמא .אבל הרמב"ם )פ"ח ממעשה הקרבנות ה"ה( כתב ,דכיון דלאחר

נפשךצריךלגורדובעזרהכדישיוכללהזותממנו.

שעבדהמקבלטומאה,מעכשיוטעוןכיבוסלרבייהודה.וכתבהלחםמשנה

ה( גמ',והאדאמררבחייאזימניןסגיאיןהוהקאימנאקמיהדרבושכשיכי

)שם( ,דבכך תירץ הרמב"ם לקושית תוס' הכא .מיהו הקשה ,אם כן איך

ליה מסאניה במיא בקשין וכרבנן .הקשה הלחם משנה )שם( ,אמאי סתם

משווההגמ'עורמשהופשטלבגדשחשבעליולצורהאועוצבה,האהתם

הרמב"ם  )פרק כב משבת הי"ח( דאסור לכבס מנעל ,ולא חילק בין רך

ו

מסכת זבחים דף צד – דף צה
ח' אדר א' – ט' אדר א' התשע"א
לקשה,דלפידבריודפסקדעורקשהמגררו,היהצריךלפסוקדמותרלכבס

דצריך לקייםמריקה ושטיפה דוקא לפני שנעשה נותר ניחא ,דאפשר לומר

עור קשה בשבת,וכדמסקינן בסוגיין.ועיין בביאור הלכה)סימן שב סעיף ט

דאייריבבלעשלמיםביוםהשני,ואםיטבילםהיוםיהיהצריךעלכלפנים

ד"האבל(שהאריךמאודליישב.

הערב שמש קודם שימרק וישטוף ,וכשתשקע החמה יהיה כבר נותר ,אבל
לשיטת הראב"ד )שם( ,וכן שיטת התוס' לקמן )צז (.ד"ה ממתין ,דחיוב

דףצדע"ב

מריקהושטיפהאינואלאאחרישנעשהנותר,מצילטובלואףבהאיגוונא.

ו( גמ',זרקפשתןלמיםחייבוכו'התםקעבידלישה.והרמב"ם)פ"חמשבת

ותירץ ,דדינא הוא דקודם טבילה צריך לשפשף הכלי במים כדי להסיר

ה"כ( פסק ,דאסור לשרות חיטין ושעורין במים משום זורע .והקשה המגן

החציצות ,ואותו שפשוף בעי מקום קדוש ,ולכך אינו יכול לטובלו .אי נמי,

אברהם )סימן שלו סקי"ב( ,דבסוגיין מבואר בהדיא דליכא משום זורע.

דכלמהדאינוצריךלעשותמריקהושטיפהאלאכשנעשהנותר,אינואלא

ותירץ ,דדמשמעות סוגיין דליכא זריעהתיכף משנתנה במים ,ולא  כלישה

אם הבלוע שבכלי עדיין מותר ,אבל היכא דנטמא ,יודה הראב"ד דצריך

דמתחייבמיד כשנתןאתזרעהפשטןבמים,אמנםאםישאיראתזרעפשטן

למרקולשטוףביוםשבלע.ועייןעודחזוןאיש)סימןלזסק"ה(.

במיםזמןמה,יתחייבמשוםזורע.וסיים,דמכלמקוםצריךביאורמנאליה

יג( גמ',מתקיף ליהרבינאבגד אמררחמנא.הקשה החקנתן,מאיקושיא,

לרמב"םדבכהאיגוונאהוויזורע .ועייןבחקנתןמהשהאריךבביאורדברי

האאמרינןלעילדלרבייהודהדאמרדאפילובגדהראוילקבלטומאהטעון

הרמב"ם.

כיבוס,מטליתפחותהמשלשנמיחייבתבכיבוסכיוןדראויהלקבלטומאה,

ז( גמ',שבירתכליחרסמנייןת"לוכליחרסאשרתבושלבו.הקשההכסף

ואם כן אפילו כשקורעו חייב בכיבוס ,והלכתא כוותיה .ותירץ ,לפי מה

משנה )פ"ח ממעשה הקרבנות הי"א( ,אכתי מנלן דצריך לשבור במקום

שכתבהר"ש)פכ"חמכליםמ"ח(,דהאדאמרינןדאפילובגדפחותמג'חייב

קדוש .ותירץ ,דכוונת הגמ' ,דילפינן לה מה"ויו" של "וכלי" שמחבר דין

בכיבוס,היינוהיכאדרובשפתותיהקיימים,דהיינושנקרעבמקומותהרבה

שבירהלעניןשלמעלה,ועייןעודבנתיבותהקודש.

עד שאין במקום אחד ג' על ג' ,אבל מכל מקום כל קרע מחובר במקצת

ח( תוס'ד"האלא,בסוה"ד,ולאמיתרצאהךדשמעתיןוהךדערכין.בטהרת

לשני.ולכךמקשינן,דהכאדמשמעדקורעולגמרי,כבראינוחייבבכיבוס.

הקודשרצהלומר,דמאחרדמתניתיןדהכאמנינמישבירתכליחרס,ובהאי

יד( גמ',שם.הקשההשפתאמת,הריבגדדכתיבבקראהיינובשעהשניתז

דינא ליכא חומרא בחטאת מבשאר קדשים ,שייך למיתני זה ,למעט שבכל

עליוהדם,דכתיב"אשריזהעלהבגד",וכיוןדבהאישעתאהיהבגדאמאי

אותן המנויין במשנתנו ,אין חומר אלא באחד ,אף דאיכא מילי אחריני

פשיטאלגמ'דצריךשיהיהעדייןבגדבשעתהכיבוס.

החמוריםבחטאתיותרמשארקדשים].מיהולדעתהרמב"םשהבאנולעיל

טו( תוס'ד"הלאשנו ,בתוה"דהנמשךלעמודהבא,ואיןמשםראיהדהתם

)צגאותכב(במתניתין,דאפילודיןשבירתכליחרסלאנאמראלאבחטאת,

מיירי כשייחד השברים אחר כך אבל בלא יחוד לא .ביאר הצאן קדשים,

לאיתיישב[.

דבתנורמיירישנשברולשבריםקטניםונתבטלולגמרי,ולכךשבריומקבלים

ט( ]מתני',נטמאחוץלקלעיםקורעוונכנסומכבסו.קשה,להרמב"ןבפירוש

טומאהמכאןולהבאדווקאאםייחדן,מהשאיןכןבטלית כלזמןדאיכאג'

התורה )ויקראפ"ופ"כ(,דטעמאדחייבההתורהלכבסדםהנבלעכדישלא

עלג'לאפקעהכללהטומאה,ולכךלאצריךיחוד.

יפסלביוצא,אמאיכאןשכברנפסלהדםביוצא,צריךלכבסו,ועייןשם[.

טז( בא"ד,וזהותימה מ"שדלעניןטומאהלאמיקריבגד מןהתורה אף על

י( מתני' ,שם .הקשה בתפארת ישראל יכין )אות כט( ,אמאי לא יטבלנו

גב דשייר בה כדי מעפורת ,ולגבי חטאת מקרי בגד .בפירוש המשניות

במקוה כדי לטהרו ,דאף דאיכא דם ואי אפשר לכבסו אלא בעזרה ,מכל

להרמב"ם כתב ,דהחיוב לכבסו אחרי שקורעו אינו אלא מדרבנן,

מקוםקיימאלןדדםלחאינוחוצץ.ותירץבתריגווני,א.דהכאאיירינןבדם

דמדאורייתא אינו נקרא בגד ואינו חייב לכבסו .והקשה השפת אמת ,דאם

יבש,אבלבלחאיןהכינמידלאצריךלקורעו.ב.דכיוןדישחיובלכבסהדם

כן,מההכריחלגמ'דצריךלהשאירבכדימעפורת,האיכוללקורעולגמרי,

במקום קדוש מקפיד עליו שלא לכבסו ,ואפילו לח חוצץ .ובחק נתן תירץ,

ומכלמקוםמכניסו,כדילכבסומדרבנן.

דחיישינן ,שעלידי המים שבמקוהיתכבס קצת מן הדם ,וכלהכיבוס צריך

יז( בא"ד ,ונראה לפרש כיון שמועיל לו ייחוד לאותו בגד ששייר בו כדי

להיות דוקא בקודש .וכעין דבריו וכעין דבריו כתב החזון איש )סימן לז

מעפורת וכו' חשיב הוא כלי כיון דלא מחוסר מעשה אלא יחוד .הקשה

סק"ה( ,והוסיף דמכאן מוכח ,דאף דפנים בעי לכבסו בז' סממנים וכדלקמן

הפניםמאירות,אםכןאמאיצריךלהשאירבכדימעפורת,האאמרינןלעיל

)צד,(.מכלמקוםבחוץאסורלכבסואפילובכיבוסכלדהו.

)צד (:דמהנייחוד אפילו בבגד פחות מג',ואם כןאף אםישאיר כל שהוא,

יא( מתני' ,שם .השפת אמת נסתפק ,האם היכא דנטמא בפנים צריך

נמי יהיה צריך כיבוס כיון דשייך יחוד .ותירץ ,דצריך לומר דרבא פליג על

להוציאולחוץולקורעו,כיוןדאסורלהשאירובפניםבטומאתו.ולפיזההא

אביי וסבירא ליה דלא מהני יחוד בבגד פחות מג' .מיהו לעיל )בעמוד א'

דנקטהתנא"נטמאבחוץ"היינומשוםדאיןדרךלהיטמאבפנים,אודילמא,

אותב(,הבאנודבריהזבחתודהדנקטבפשיטותדרבאלאפליגעלאביי.

דהיכא דנטמא בפנים אפשר לקורעו בפנים ,דכיון דהקריעה מוציאתו מידי

יח( בא"ד ,שם .כתב הפנים מאירות,דלתירוץ התוס' ,מתניתין כרבי יהודה

טומאתו ולא משהה הבגד בפנים יותר מאם היה מוציאו ,לא דמי לכל

וכדסתםמתניתיןלעיל)צג(:כוותיה,דאפילובגדהראוי לקבלטומאהטעון

טומאהשאירעהבפנים,ואינוחייבלהוציאו.

כיבוס ,אבל לרבי אלעזר התם דצריך שהבגד יקבל טומאה ,כשיקרענו לא

יב( מתני',כלינחושתוכו'נטמאחוץלקלעיםפוחתווונכנסומורקוושוטפו.

יהיהבגדאפילולעניןכיבוס,ויוכללכבסובחוץכלעודשלאייחדו.

הקשה התפארתישראלבועז)אותא(,כיוןדישלכלינחושתטהרהבמקוה,
אמאיצריךלפוחתו,יטבלנובמקוה,דהאאיןדברחוצץ,דאיסורונבלעעל

דףצהע"א

ידי בישול .ובשלמא לרמב"ם )פ"ח ממעשה הקרבנות הי"ד( ,דאית ליה

א( גמ',כליאמררחמנאולאוכליהואשניקבבשורשקטן.פירשברש"יד"ה

ז

מסכת זבחים דף צה
ט' אדר א' התשע"א
דנקיב)הובאבשיטהמקובצתאותז(,דאיכאלמאןדאמרבשבת)צו(.דזהו

חכמיםכיבוסבז'סממנים.

הקודם( ,דהתם פליגי לענין כלי המציל ב"צמיד פתיל" ,אבל שיעור נקב

דףצהע"ב

"לטהר כלי" הוי בראוי לאוכלים כמוציא זתים ,ובראוי למשקין ככונס

ו( גמ' ,אלא דמבלע להו ברוק טפל .והרמב"ם )פ"ח ממעשה הקרבנות ה"י(

משקה.ולכךדחקלחלקביןכלישמבשליםבואוכלומשקה,משארכלים.

כתב ,דכולהו סממנים מעבירים על הכתם חוץ ממי רגלים דאין יכול

ובמקדש דוד )סימן לח סק"ב ד"ה ובההיא דזבחים( כתב דנראה לפרש,

להכניסןלעזרה .ותמה הלחם משנה ,דאינו כמסקנא דסוגיא דאמרינן דכיון

דלעולם מיירי בכלי המיוחד לאוכלין ,והא דסגי בניקב בכדי שורש קטן,

דצריך שיהא כל אחד מהסממנים ברוק טפל יכול להבליע אותם .ותירץ,

היינומשוםדהכאאייריבכלישאסורלהשתמשבוכיוןדחטאתנותרבלוע

דהרמב"ם סבר דדברי רישלקיש נדחו בנדה )סג ,(.ולפי זהיישבנמי אמאי

בו,ואינועומדלתשמישאלאלשבירה,ואםכןמהדצריךלשברואינובכדי

השמיטהרמב"םהאידרישלקיש.ועייןעודמהשתירץברדב"ז)שם(.

שעור נקב כדי לטהר כלי .והקשה בתוס' ד"ה לא שנו )המתחיל בעמוד

לבטלממנושםכלי,אלאלבטלממנוטומאתו,דבלאוהכי אינויוצאמידי

ז( מתני',אחדקדשי קדשיםואחדקדשיםקליםטעוניןמריקהושטיפה.כתב

טומאה ,דקיימא לן דאין כלי יורד מטומאתו אלא בשנוי מעשה ,ולכך סגי

החזוןאיש)סימןלזסקי"ב(,דמסתימתלישנאדמתניתיןנראה,דאףמריקה

בנקב בכדי שורש קטן ,דבהכי חשיב שנוי מעשה ,וכל שעורי הנקבים לא

ושטיפה של קדשים קלים צריך להיות דוקא בעזרה ,ואפילו דנאכל בכל

נאמרואלאבשעורביטולכלי.

מחנהישראל,ודחקשםליישבלפיזהלשוןהתוספתא)פ"י(,דמשמעמינה

ב( גמ' ,והא לאו כלי הוא ,דרציף מירצף .פירש רש"י ד"ה דרצף ,דאחר

דאפשרלעשותמריקהושטיפהבכלמקוםשמותרלאכול.מיהוהקרןאורה

שפוחתומכהעליובקורנסומחברווחוזרלהיותכלי.והקשהבתוס'ד"הלא

לעיל )צד (:במתניתין כתב בפשטות ,דאפשר לעשות מריקה ושטיפה ,וכן

שנו )המתחיל בעמוד הקודם( ,דאם כן גבי בגד לעיל בסמוך נמי לישני

שבירתכליחרסדקדשיםקליםבכלמחנהישראל.

דלאחר שקורעו חוזר ותופרו .והחזון איש)סימן לז סק"ה( כתב דיש לחלק,

ח( מתני' ,שם .כתב התוס' יו"ט ,דיש להוכיח מלישנא דמתני' ,דלא חילקה

דבגד כיון שנקרעופקע מצות כיבוס ,אף דמתקנו אחר כך אין צריך כיבוס,

ביןכליחרסלשארכלים,כדעתהרמב"ם)פ"חממעשההקרבנותה"י(,דאין

ואיןלחייבומהשתאכיוןדבלועבודםחטאת,דהוהכניתזדםחטאתמבגד

כליחרס טעוןשבירהאלא בחטאת בלבד.ובתוס'הגרע"א)אותצא(,דחה

לבגד ,דאין צריך כיבוס .אבל בכלי שנפחת ותיקנו ,כיון דסוף סוף השתא

דבריו ,דיש לומר דנקט מריקה ושטיפה לחדש דאף היכא דכבר אין הטעם

בלוע בו בשר קדש ,ואף בלוע בלא בישול טעון מריקה ושטיפה ,חייב

בלוע כגון שהגעיל הכלי ,מכל מקום בעי מריקה ושטיפה ,אבל דין שבירת

להכניסו כדי לקיים מצוות מריקה ושטיפה .מיהו דחה החילוק ,דאי נימא

כליחרסאינוחידוש,דאףבתרומהבעישבירה.

דכל חיובו מחמת הבשר הבלוע בו ,כיון דאותה בליעה נמי נפסלה בשעה

ט( גמ',עירהלתוכורותחמניןת"לואשרתבושלבוישבר.ורש"יד"העירה

שנטמאהכלי,לאצריךמריקהושטיפה,ואףאםנאמרדלאהיהבשראלא

לתוכוגורס"אשרבוישבר",וכתבבחידושיהגרי"ז,דלרש"י,עלכרחךהיינו

פחותמכביצה,מכלמקום,אםתיקןהכלילאחרשנעשהנותרונפסלהבשר

דין מחודש דבליעה מחייבת מריקה ושטיפה ,ואינו מדין בישול כלל ,דהרי

נמי אינו חייב במריקה ושטיפה .ועוד ,מהיכי תיתי שיתחייב לתקן הכלי

מרבינן ליה מקרא דאשר בו גרידא .אבל מדברי תוס' ד"ה עירה דמוכיח

ולהביאו לידי חיוב מריקה ושטיפה .ועיין  עוד באבן האזל )פ"ח ממעשה

מהכא דעירוי ככלי ראשון ,ומהאי טעמא מצריכינן מריקה ושטיפה ,נראה

הקרבנותהכ"א(.

שהבין דמרבינן מקרא דאיכא תרי גווני בישול ,ועל כרחך דגריס "אשר

ג( גמ' ,שם .בתוס' בתוס' ד"ה לא שנו )המתחיל בעמוד הקודם(  פירשו,

תבושלבוישבר",והיינודמרבינןעודאופןשלבישול,והואעלידיערוי.

דרציף מירצף היינו שהופך צד פנים לצד חוץ וצד חוץ לצד פנים ,ונעשה

י( תוס'ד"העירהלתוכו,בתוה"ד ,והיהמתירמתוךכךלערותרותחיןמכלי

תוכוגבווגבו תוכו .והקשה המלאכת יו"ט ,אם כן דאינו צריך לשברו כלל

ראשוןעלהתרנגולתכדילמולגה.הקשה הפניםמאירות,האעלכרחךדאף

כדילהכניסולעזרה,מאילשוןפוחתו דאמרהמתניתין,ודוחקלומרדפוחתו

רבינו שמואל מודה דמבליע כדי קליפה ,דאף שמואל דמיניה מייתי ראיה

מתפרשנמילהפךצדפניםלצדחוץ].ולכאורהצריךעיוןמההדוחק[.

דעירוי ככלי שני סבירא ליה דמבליע כדיקליפה,וכן בסוגיין מבואר דערוי

ד( גמ',אמררישלקישמעילשנטמאמכניסופחותמשלשעלשלשומכבסו.

מחייב מריקה ושטיפה ,ועל כרחך דלכולי עלמא מבליע ,ומחלוקתם אינה

פירש רש"י ד"ה בפחות ,דהכא דמיירי במעיל של בגדי כהונה אינו יכול

אלאאם גם מבשל .ואם כן,היאך מתירלערות רותחים על תרנגולתלפני

לקורעו.וכתבהקרןאורה,דלפיזהמעילדנקטלאודווקא,דכלבגדיכהונה

שהוציא ממנה דמההרי גורם להבליעהדם בבשר .והוכיח מכאן ,דיש כח

אינו יכול לקרוע .מיהו במשנה למלך )פ"ט מכלי המקדש ה"ג( הביא בשם

במלח להוציא אף דם שנבלע בו ,ועיין מה שהקשה לפי זה על הטור )יו"ד

הקרבן חגיגה )סימן סח( לדייק מדברי הרמב"ם ,דדוקא מעיל אסור לקורעו

סימןסח(.

בכלענין,אבלשארבגדיכהונהכלשאינודרךהשחתהמותר,ומשוםהכי

יא( ]גמ' ,בעי רמי בר חמא תלאו באויר תנורמהו .דיש לבאר בעיאדרמי

נקטרישלקישדווקאמעיל.ועייןעודבמנחתחינוך)מצוהקאאותא(.

בר חמא על פי מחלוקת הראשונים ביסוד דין מריקה ושטיפה ,דלר"ן )על

ה( גמ' ,דא"ר נחמן אמר רבה בר אבוה דם חטאת ומראות נגעים צריכין ז'

הרי"ף עבודה זרה מ ,(.דסבירא ליה דטעם החיוב משום דמה שבלוע בכלי

סממנים .הקשה השפת אמת ,מנלן הא ,דדוחק לומר דהוא הלכה למשה

עדייןראוילגר,וחייבלבערושלאיבואלידינותר,ישלומרדבתלאובאויר

מסיני ,ובשלמא בדברי רב נחמן היה מקום לומר ,דכוונתו אינו אלא דכל

תנורלאחלעליודיןביעורנותר,דלאנבלעבכליטעםקדשים,מהשאיןכן

עודשלאהעביר כלהז'סממניםואכתילאעבררושםהדםלאקייםחיובו,

לדעת תוס' והרא"ש )שם( ,דסבירא ליה דאינו אלא גזירת הכתוב ,אפשר

אבלאםעברבמיםגרידאמהני,אבלמגמ'דידןמוכרחדמעכבבכלכיבוס.

דגזירתהכתובנאמרהאףאבישולגרידא)ש.ב.[(.

ולכךכתב,דנראהדאינואלאחיובמדרבנן,דכיוןדצריךכיבוסיפה,הצריכו

יב( גמ',שם.כתבהרמב"ם)פ"חממעשההקרבנותהי"ד(,צלההבשרבאויר

ח

מסכת זבחים דף צה – דף צו
ט' אדר א' – י' אדר א' התשע"א
כליחרס הריהדברספקאםישבר.והקשההלחםמשנה)שם(,אמאיכתב

בטל ברוב ,אין לבשל בו לכתחילה .ועוד ,דכיון דנעשה נותר נתחייב

הרמב"ם דאין הספק אלא היכא דצלה בתוך כלי חרס ,הרי שייך להסתפק

במריקהושטיפה,ושובלאפקעחיובו.

אפילו היכא דצלאו באויר כלי נחושת ,האם בעי מריקה ושטיפה .וכתבו

יח( בא"ד ,ותימה אי נתבשלו נמי מותר אמאי אמרו רבנן מזמן אכילה של

הקרןאורה והשפתאמת,דסביראליה להרמב"םדטעםהמריקהוהשטיפה

ראשוןטעוןמריקהושטיפהוכו'.ובשפתאמתכתב,דישלומרדנהידהטעם

בכלי נחושת אינו אלא כדי לנקותו מבליעתו שבלע ,אבל בכלי חרס

שהכלי יפךוטיהיה נ"ט בר נ"ט,מכל מקום התורהצותהלהוציא הבליעה

דהתורה הצריכה שבירה ,אפשר דהוה גזירת הכתוב ,והקרן אורה הוסיף

כיוןשבעודהבליעהבתוכההוינותר,ואפילולדעתהפוסקיםדחיובמריקה

להוכיחדהרמב"םסביראליהבהכרחדהוהגזרתהכתוב,ולהכינסתפקרמי

ושטיפה לאחר שנעשה נותר ]ודלא כהרמב"ם )פ"ח ממעשה הקרבנות

ברחמאהאםאףכשלאבלעהצריכההתורהשבירה.ובזבחתודה)דףנז(.

הכ"א([,מכלמקוםהמצוההיאלבערהנותרמןהקדירה.

כתב בפשיטות ,דהרמב"ם נקט דבר המצוי ,אבל באמת הוא הדין דיש
להסתפק כשצלה באויר כלי נחושת .ועוד עיין בתוס' הגרע"א במתני',

דףצוע"א 

ובחידושימרןרי"זהלוי)שם(שהאריכומאדבביאורשיטתהרמב"ם.

א( גמ',אלאקדרותשלמקדש.פירשרש"יבד"האלאקדרות,דשאלתהגמ'

יג( גמ' ,שם .עיין באות הקודמת דהבאנו דברי הרמב"ם דהעתיק ספיקא

לפימאידאסיקנאדטעמאדשבירהמשום דבלע,ולאמשוםדקפידרחמנא

דרמי בר חמא .ותמה הכסף משנה )שם( ,מדוע הודיענו דהדבר ספק ,ולא

על מה שבישל בו .והתוס' ד"ה אלא פליגי וכתבו ,דכונת הגמ' להקשות

פסק לחומרא ככל ספיקא דאורייתא .ובחק נתן תירץ ,דכיון דיש צד דאינו

אפילועלהצד דאבישול בלאבלוענמיקפידרחמנא.וביארהצאןקדשים,

חייבשבירה,אינויכוללשברובעזרהדהוהכעושהאשפהבעזרה,וכמבואר

דלאניחאלהובביאוררש"י,משוםדסברידהאדדחיבגמ'לעילאינואלא

לקמן )צו (.אם כן הווי קולא להאי גיסא ,והא דאמרינן התם דנבלעים

דחייה ,ואם כן אפשר לומר דרבא דסבר דמהני הסקה בכלי חרס ,סבר

במקומן,מסתמאאינואלאעלהצדדחייביםבשבירה.ועייןבדבריושתירץ

דאבישול הוא דקפיד רחמנא ,וגזירת הכתוב הוא דצריך לשוברו .ובפנים

עודבאופןאחר.

מארות הקשה ,דאדרבא נימא דכוונת הגמ' להקשות האם לרבא יהיה

יד( רש"י ד"ה בישול ובלוע ,משמן המנחה .הקשה הברכת הזבח מכאן על

מוכרחדאבישולגרידאקפידרחמנא,ולכךהצריכהדוקאשבירה].ולכאורה

הרמב"ם )הובא לעיל באות יב( שפסק דדוקא כלי חרס שבלע חטאת טעון

יש לומר דרש"י סבר ,דאף אם בישול אינו אלא גזירת הכתוב ,מכל מקום

שבירה )עיין מה שכתבנו לעיל דף צג :במתניתין אות כב( ,אם כן היכי

גדרו שנחשב כבלוע ,וכן מוכרח מהא דפירש רש"י לעיל )צה (:ד"ה בלוע,

משכחת ליה לשמן מנחה ,והרי מנחת חוטא אינו צריך שמן ,ועל כרחך

דהא דלא מבעיא ליה בבלוע בלא בישול היינו משום דהוי נותר ,והתורה

איירי בשאר מנחות ומוכרח דבעי שבירה .ותירץ ,דדילמא סבירא ליה

העידהעל כליחרסשאינויוצאמידידופיו בעישבירה,ולכאורהכתבכן

להרמב"םדאףבקמחלבדשייךבליעה.

אףלמאידאמרינןדאבישולבלאבלועחייברחמנא,ואםכןישלומרדהיינו

טו( גמ' ,תיובתא דרבה בר אהיליי תיובתא .הקשה רבינו פרץ )הובא

נמיכוונתרש"יכאן[.ועייןבאותהבאה.

בשטמ"ק הוצאת הרב אילן( ,מאי טעמא איתותב ,לוקמה בשל מתכת.

ב( גמ',שם.עייןבאותהקודמת,וכתבהשפתאמת,דלולידברירש"יותוס'

ותירץ ,דשמא הוא אסר אף בשל מתכת ,והא דלא אותביה ממתני' דקתני

היהמקוםלבארבפשיטות,דקושיתהגמ'אהאדמרבינןלעיל)צה,(:דאפילו

השפודוהאסכלאמגעילן,משוםדשאניהנידאפשרלהכשירןככלסכין,מה

היכא דבלע בלא בישול טעון שבירה מדכתיב "תבושל בו ישבר" ,דמשמע

שאיןכןבתנורשאיןהכשרואלאבהיסקמבפנים.

דמשוםהבלועצריךשבירה,ועלהמקשהדבהאיגוונאנהדריהלכבשונות.

טז( גמ' ,ואם טש כל הפת כולה אסורה .כתבו הוס' ד"ה ואם טש )שנדפס

ג( תוס'ד"האלאקדירות,בתוה"ד,ור"תהיהאומרדכשהוסקונעשהככלים

בעמודהבא(,בתוה"ד,והךדתנורשטשובעליהנמימפרשר"תדאיאפשר

חדשים .הקשה המקדש דוד )סימן לא סק"ה( ,דאדרבא נימא דהיינו טעמא

לו לתנור להתקנח יפהוכו' .הקשה העולת שלמה,אם כן מאי פריך אמאי

דלא מהדרינןלכבשונות ,משוםדמבטל בכך דין שבירה הנאמרבקרא,ואי

אמררבקדירותבפסחישברו,אימאדהאדמהניהיסקאינואלאלשמנונית

נימאדבכבשונותהויקיוםדיןשבירה,ליבעישהכבשונותיהיובעזרה).ועיין

שנדבקבואבללא למהשבלועבתוכו,ולכךישברו משוםחמץהבלועבו.

לקמןאותו'(

ותירץ ,לפימה שכתבוהש"ךוהט"ז בשולחן ערוך)סימןצה(בשם הסמ"ק,

ד( בא"ד ,אלא ודאי כשהוסקו נעשה פנים חדשים וחשיבי כלים חדשים.

דאףדדגיםשעלובקערהשלבשרמותרבכותח,מכלמקוםלכתחילהאסור

תמה השפת אמת ,דדוחק לומר דכלי חרס טמא נטהר על ידי כבשונות,

להעלותן כדילאוכלן בכותח.ואםכןיש לומרדקושיתהגמ' ,דמדקתניעד

דטומאהשבהלהיכןהלכה,ונהידפניםחדשותבאולכאן,מכלמקום פנים

שיוסק ,משמע דמשהוסק שרי אף לכתחילה לאפות ,ואי היסק לא מהני

ישנותלאהלכווהיאךחלשםשבירהבהסקהזו.

ְל ַמה שבלוע ,היאך שרי לכתחילה לעשות נ"ט בר נ"ט] .ולכאורה תרוצו

ה( בא"ד ,דתנור שתשמישו על ידי היסק לא חשיב פנים חדשות .הקשה

צריךביאור,דבברייתאלאמבואראלאדאםטשכלהפתכולהאסורהעד

בחידושי הגרע"א ,דלפי זה הדרא קושייתם אמאי דמקשינן בסוגיין דנעביד

שיוסק ,ודייקינן מינה דמשהוסק מותרת עם כותח ודלא כרבא בר אהיליי,

תנורשלחרסדהסיקומבפנים,האטעםשבירתכליחרסגזירתהכתובהוא

אבלעדייןישמקוםלומרדלכתחילהאסוראפילואחרישהוסק).א.ג[.(.

מדבעינן שבירה אפילו כשתלאו באויר כלי חרס אף דלא בלע ,ובתנור אי

יז( בא"ד,ועלכרחיןישלומרמשוםדמיןבמינודאורייתאברובאבטלובכלי

אפשרלתרץדכיוןדפניםחדשותבאולכאןתולאבעישבירה,דבתנורלא

המקדש אוקמיה אדאורייתא .הקשה החק נתן ,אם כן לא משכחת דיאסר

אמרינןכן,וכמושכתברבינותםגופיה.ועייןמהשתירצובחקנתןובעולת

כלי הנבלע מבשר קדשים מדאורייתא אחר שיבשלו בו ,ואם כן מדוע בעי

שלמה.

כלינחושתמריקהושטיפה.ותירץ,דגזירתהכתובבקדשיםדאףדמיןבמינו

ו( גמ' ,ונהדרינהו לכבשונות .הקשה בנתיבות הקודש ,מהא דאמרינן לעיל

ט

מסכת זבחים דף צו – דף צז
י' אדר א' – יא' אדר א' התשע"א
)צד ,(:דכיבוס ומריקה ושטיפה בעי במקום קדוש דוקא ,והכבשונות אינם

ד"ה מריקה ושטיפה ,דהכתוב לא דיבר אלא בנאכלות ,וכיון דאין הקרבן

במקום קדוש .והוכיח מכאן דחזרתן לכבשונות מפקיע דין שבירה) .ועיין

נאכלאלאאחרזריקה,אינוחייבמקודםבמריקהושטיפה.וכתבהחזוןאיש

לעילאותג'(

)קמא סימן לז סק"ט( ,דיש להסתפק אם בישל בכלי נחושת לפני זריקה,

ז( גמ' ,שם .הקשה בחידושי הגר"ח )על הש"ס ,אות שכו( ,מהא דאמרינן

ולאחר מיכן זרק דם הקרבן ,האם כעת יצטרך הכלי מריקה ושטיפה ,או

בעבודה זרה )עו ,(.דאף אחרי ליבון בעי מריקה ושטיפה ,ואם כן הכא נמי

דילמאכיוןדהבישולנעשהלפניזריקהשובלאמתחייב.

יצטרכועדייןדיןשבירהאפילואחרילבונןבכבשונות.ותירץ,דכוונתהגמ',

יג( גמ' ,וטעמא מאי אמר קרא ואם בכלי נחושת בושלה אפילו מקצת כלי.

דנהדרינהו לכבשונות לפני שנעשה נותר ,ולפני חלות המצוה מהני ליבון

כתבהצאןקדשים,דאיןלהקשותמהאדקאמרלעילדטעמאמשוםדבישול

כדילהפקיעחיובו,והתםאיירידכברנעשהנותר.

כלי מפעפע ,דיש לומר דהכי קאמר ,מאי טעמא בעינן מריקה ושטיפה,

ח( גמ',וכלישרתדחרסלאעבדינן.הקשההברכתהזבח,אמאי לעיל)צה(:

דילמא במריקה מבפנים תסגי ליה ,דכיון דאינו אלא משום דמפעפע,

כשהקשתה הגמ' "אי סלקא דעתך בישול בלא בלוע לא קפיד ניעבד של

מסתבר דאינו מפעפע כל כך דיצטרך אף שטיפה מבחוץ .ועיין עוד מה

חרס" לא תירצה כן .ובצאן קדשים תירץ ,דהתם מצינו דפליגי רבי יהודה

שכתבנובשםהחקנתן,לעילבתוס'ד"האבל)אותי(.

ורבי שמעון האם תנור מקדש או שלחן מקדש .ואם כן יש לומר ,דלעיל

יד( גמ',ותרומהלאבעימריקהושטיפה.הקשההמקדשדוד )סימןלאאות

משני דלכולי עלמא ליכא למיפשט מהא דלא עשו תנור מחרס ,משום

ג( ,דלכאורה אפילו אי תרומה בעי מריקה ושטיפה מכל מקום אינו חיוב

דבישולבלאבליעהמחייבשבירה,ואפילואליבאדרבישמעוןדסביראליה

כקדשים ,אלא דאי בעי להשתמש בכלי זה לחולין יצטרך מריקה ושטיפה,

דתנור אינו מקדש אלא שלחן ,אבל הכא דאקשינן לרב אמאי לא נעביד

ואםכןשפיראמרינןדחומרבקודשמבתרומה.

דחרס,ורבסברהתםכרבייהודהדתנורמקדש,שפירמתרצינןדלדידיהאי

טו( גמ' ,והתניא קדירה וכו' תרומה לא יבשל בה חולין ואם בישל בנותן

אפשרלעשותושלחרס,דאיןעושיןכלישרתשלחרס.

טעם.הקשההפלתי)סימןצח(,למאןדאמרטעםכעיקרדרבנןמאימקשה,
האדתנידהואבנותןטעםאינואלאמדרבנן.ותירץבמלאהרועים,לפימה

דףצוע"ב

שכתב הט"ז )סימן קיז סק"א( ,דדבר המפורש בתורה להתיר אין כח ביד

ט( גמ' ,בעי מיניה בישול במקצת וכו' .ונפשט מברייתא דכל הכלי טעון

חכמיםלאסור,ואםכןשפירמקשהכיוןדמפורשההיתרמדכתיב"אותה",

מריקה ושטיפה ,וכתב הקרן אורה ,דמכאן ראיה לדברי הרמב"ם )פ"ח

איךתנידאוסרבנותןטעם.

ממעשה הקרבנות הי"ד( שלא כתב לבעיא דרמי בר חמא לעיל )צה(:

טז( גמ' ,הא לא צריך אלא מקום בישול .כתב הרשב"א בתורת הבית )בית

בבישול בלא בלוע ,אלא לענין "שבירת כלי חרס" ,דאי בדינא ד"מריקה

רביעישערד(,דאףדבכלהאיסוריםשבתורהצריךהגעלהבכלהכליאפילו

ושטיפה"נמימיבעיליה,היכיפשיטליההכאדאינוטעוןאלא מקצתכלי,

אםלאבלעאלאבמקצתו,תרומהשאנישמצינועודקולותשהקילובה

הא לא גרע מבישול בלא בלוע ,דמיבעי ליה אי טעון שבירה או מריקה

יז( מתני' ,מריקה כמריקת הכוס ושטיפה כשטיפת הכוס .פירש רש"י ד"ה

ושטיפה.אלאוודאי,דלאמיבעילרמיברחמאלעילאלאלעניןשבירתכלי

מריקה ,דמריקה היינו מבפנים ושטיפה היינו מבחוץ .ובפירוש המשניות

חרס,אבללעניןדינאדמריקהושטיפהפשיטאדלאבעיבבישולבלאבלוע.

להרמב"ם ביאר ,דמריקה היינו "הכיבוס המופלג" עד שמסיר מה שנדבק

י( תוס' ד"ה בישל במקצת ,תימה מאי קמבעיא ליה אי כשמקצת כלי על

בכלים,ותוספתהנקיותיקרא"שטיפה",ומהשאמרוכמריקתושטיפתהכוס

האש חם ושאר הכלי צונן אם כן מי קאמר בישול מפעפע וכו' .ובשיטה

להקלהוא,דלאנימאדחייבלהפליגעדשיסירכלהרושם.וכתבהחקנתן,

מקובצת )אות ח( ,הביא ,דגרסינן "שמקצת האחר הוא חוץ לאש" .וביאר

דלשיטתם אזלי ,דרש"י דגרס במתניתין מריקה ושטיפה בצונן ,יכול לבאר

החק נתן ,דלפי זה הא דאמרינן דאיצטריך מריקה ושטיפה בכולהו משום

ד"ככוסשל ברכה" דתני,היינולדמותוממשלמריקהושטיפהדהתם,אבל

דבישול מפעפע ,אין הכוונה דבמציאות בולע אף המקצת דאינו מבשל בו,

הרמב"םדגרסמריקהבחמין)עייןשטמ"קאותז(,עלכרחךהבין,דהאדתני

דבכהאיגוונאודאי דלא בולע ,וכמו שכתבו תוס' .אלא רצונו לומר ,דאינו

דהוהדומיאדכוסשלברכהלאאתילדמותמריקהושטיפהדהכאלדהתם,

דומה בישול לדם ,דבישול דרכו לפעפע ,ולכך אפשר דהתורה החמירה

דהריהתםלאבעימריקהבחמין,ולכךביארדלהקלהוא.

אפילו היכא דאינו מפעפע ,ולא דמי לדם דאין דרכו לפעפע כלל .ולפי זה
יישב בפשטות אמאי בעינן במסקנא קרא לחייב בכהאי גוונא מריקה

דףצזע"א

ושטיפה בכולהו .ועיין מה כתבנו לקמן אות יג ,וכדבריו כתב נמי השפת

א( מתני',השפודוהאסכלאמגעילןבחמין.כתבהתפארתישראל,יכין)אות

אמת.

מד( ,דהכא לא בעי אלא מריקה ,דלא שייך שטיפה כיון דאין לו אלא צד

יא( גמ' ,שהזאה נוהגת בחטאות החיצונות והפנימיות וכו' מה שאין כן

אחד] .לכאורה ביאורו אינו אלא לגירסת הגליון) ,וכגירסת הרמב"ם ,עיין

במריקה ושטיפה .כתב החזון איש )קמא סימן לז סק"ב( ,דנראה דהא

באות הקודמת( דגרס במתניתין "מריקה בחמין" וכחכמים בגמ' ,אבל

דממעטינן פנימיות ולפני זריקה ,היינו דוקא ממצות מריקה ושטיפה ,אבל

לגירסא דידן דמתניתין כרבי דאף מריקה בצונן ,צריך לומר דתנא אתא

איןלבשלבהקודםשיגעילנה,ונפקאמינהדבדאיכאמצותמריקהושטיפה

לאשמועינןדבשפודנמיסגיבהגעלהככלשארכליםדצריכיםהגעלהלפני

חייבבהאףאםאינורוצהלבשלבה,וכןאםאינוחייבבהיכוללהגעילה

מריקה ושטיפה בצונן ,ולא בעי ליבון ,וכדיוק הגמ' בעבודה זרה )עו.(.

עלידינכריוחוץלעזרה,ויכוללשטפהבייןובמזוג].וכמושכתברש"ילעיל

)א.ל.[(.

במתניתין)צה.[(:

ב( תוס'ד"ה ופנית בבקר ,בסוה"ד ,וקשיאליאי לינה ברגל אינו רק יוםא'

יב( גמ',שהזאהישנהלפניזריקהמהשאיןכןבמריקהושטיפה.פירש רש"י

אמאי פסח שני אין טעון לינה מי גרע ממביא עוף או מנחה דבעי לינה.

י

מסכת זבחים דף צז
יא' אדר א' התשע"א
רוטב.

ובתוס' פסחים )צה (:ד"ה טעון תירצו ,דשמא משום דפסח שני אינו אלא
תשלומין דראשון לא בעי לינה אפילו יום אחד .ובצאן קדשים כתב ,דלפי

ט( רש"יד"ההריהקלים,לפניםמןהקלעיםליוםולילה.העירהרש"ש,דהאי

מהשכתברש"יבפירשהתורה ,דברים)פט"זז(,דפסחבעילינהב'ימים,יש

דינא שייך נמי בתודה ואיל נזיר דהוו קדשים קלים ,וטפי הוי ליהלמינקט

ליישב בפשיטות ,דהא דממעטינן פסח שני מלינה היינו מב' לינות ,אבל

דלאנאכליםאלאלזכריכהונה,דאינואלאבקדשיקדשים.

בודאיבעילינהככלשארמביאקרבן.
דףצזע"ב

ג( גמ' ,דאמר ר"נ אמר רבה בר אבוה כל יום ויום נעשה גיעול לחבירו.
הקשה המקדש דוד )סימן לא סעיף ג( ,נהי דכל יום מפיק ליה לפיגול

י( רש"יד"התאכלכחמור,שהריישבהעכשיושנימיניןוכחומרשבשניהם

דאתמול ,מכל מקום אי סבירא ליה כדלעיל )צה (:דאבישול בלא בליעה

תיאכל.ביארהמלאכתיו"ט,דכיוןדישחומראאףבאכילתשלמים,בגוונא

קפיד קרא ,וטעון נמי מריקה ושטיפה ,ליבעי מיהא מריקה ושטיפה מטעם

דבלעחטאתדהיוםמשלמיםדאתמול,דאינויכוללאוכלואלאעדהלילה,

דבישל בוגרידא אפילו לא בלע .ועודהקשה)שם ד"הובעיקר(,האאיכא

ולכךכתברש"יכחומראשבשניהם.

שבת שבתוך הרגל דאי אפשר לבשל ,ואם כן שלמים דערב שבת נעשים

יא( גמ' ,וניתי עשה ולידחי את לא תעשה .כתב בשו"ת שאגת אריה )סימן

נותרוליבעימריקהושטיפה.

צו( ,דיש להוכיח מקושית הגמ' ,דאינו מקיים מצוות אכילת קדשים אלא

ד( גמ',וחכ"אעדזמן אכילהוכו'מאיקאמרוכו'.כתבהקרןאורה,דכוונת

אםאוכל כל הקרבן ,דאי לאו הכי מאי קושיא ,נימאדכיון דאכיל מהבשר

הגמ' להקשות מאי טעמא דרבנן ,הא טעמא דרבי טרפון מסתבר ,ואמאי

שלא נפסל ,תו לא מקייםמצוהבאכילת מה דנפסל.והקשה המנחת חינוך

סברי דלא מהני בישול שלאחרמיכן כדי להפליטמה שבלע מקודם ,ועלה

)מצוה קלד ,אות א( ,דאדרבא ,נימא דאיירי בגוונא דלא יוכל לאכול כזית

קאמרינן ,דרבנן ילפי ליה מקרא ,דלא מהני בישול שלמים אחר חטאת

אלאאםיאכלאף מהדנפסל,וכיון דלאמקייםמצות אכילתקדשיםאלא

לפוטרוממריקהושטיפה,וחייבלמורקודוקאבזמןאכילתהחטאת.ולפיזה,

אם אוכל כזית ,מקשה הגמ' דידחה האי עשה ללא תעשה של אכילת

פלוגתייהו לאו דווקא ברגל אלא בעיקר דינא ,דלרבי טרפון הבישול השני

פסולים.

הוהליהגיעול,ואינומחוייבלמורקולאחרזמןאכילתהראשון,ולרבנןלא

יב( גמ' ,שם .הקשה בספר עמודי אש )סימן נא( ,הרי  איכא נמי עשה

הויגיעולומחוייבלמרקואחרזמןאכילתהראשון.

לשורפם,ואםכןנימאדלאיבואעשהוידחהלאתעשהועשה.ותירץהחזון

ה( תוס' ד"ה ממתין להם ,אין לפרש דמריקה ושטיפה קודם שיעשה נותר

איש)סימןלזסקי"ב(,שבפסולבלועאיןדיןשריפה,אינמיאפשרדבגוונא

וכו' .מיהו הרמב"ם )פ"ח ממעשה הקרבנות הי"ד( כתב ,כל הכלים

דאכל קודש פסול אינו עובר על העשה דשריפה ,דאינו אלא גורם שלא

שמשתמשיןבהןבקדשיםעלידיחמיןביןבקדשיקדשיםביןבקדשיםקלים

יהיהאפשרלקיימו.

טעונין מריקה ושטיפה עקב אכילה .והראב"ד )שם( השיג עליו ,דלא הבין

יג( תוס' ד"ה ניתי עשה ,בתוה"ד ,ומיהו קשה דכי הוי לילה ניתי עשה

מה הוא "עקב אכילה" ]דאולי יש להבין כוונת הרמב"ם "מיד לאחר

ונדחה.כתבהברכתהזבחדצריךלגרוס,דכיהוילילהלא ניתיעשהוידחה

האכילה" קודם שיעשה נותר וכן פירש הלחם משנה כונתו[ אלא דחיוב

לא תעשה ,וביאר החק נתן ,דלפי זה כוונת תוס' להקשות ,דלכשרים לא

מריקה ושטיפה הוא אחר זמן אכילה .ועיין בחידושי מרן רי"ז הלוי )שם(

איצטריךלגזירתהכתובדלאיבואעשהוידחהלאתעשהדהריבלילההוי

שהאריךמאדבביאורשיטתם.ובזבחתודה)נח,(.הביאמהראב"ד ]בביאורו

נותר,ואיןעשהדוחהלאתעשהשישבוכרת.אבלהצאןקדשיםכתב,דיש

לתורת כהנים[ ,דאם יגעילו לפני זמן איסורו ,תו לא יצטרך לעשות לאחר

לקייםגרסתנו,וכוונתתוס',דאףאינוקיקראבכשרה,ותאכלכחמורשבה

מכןמריקהושטיפה,ודייקמדבריודאילאיעשהאלאמריקהושטיפהלפני

ֵא ֵכלבלילה,
היינועדהלילה,מכל מקוםקשהניתיעשהוידחהלאתעשהוי ָ

זמנו ,יצטרך לעשותו שוב לאחר זמנו .וכתב ,דמדברי התוס' משמע ,דאף

דהרי אין בו כרת עד הבקר דהוא זמן שריפתו כדאמרינן לעיל )נו] .(:מיהו

דחיובואינואלאלאחרשנעשהנותר,מכלמקוםאםיעשנולפניכן,תולא

צריךעיוןדהתםהויפלוגתא,וקיימאלןדאףבלילההוינותר[.

יצטרךלעשותו.

יד( תוס' ד"ה ואחד עצם ,בסוה"ד ,מיהא אכתי קשה וכו' ,הא בעידנא

ו( בא"ד ,שם .והקשה בחידושי הגרע"א ,מהא דאיתא בעבודה זרה )עו,(.

דמיתעקר לאו דשבירת עצם לא מקיים עשה דאכילה .ותירץ בפסקי תוס',

דכל יום נעשה גיעול לחבירו ,דהיינו דבזמן המותר מהני הגעלה לדבר

דהיכא דאי אפשר לקיים העשה בענין אחר ,לא בעיא להאי כללא

הצריך ליבון ,דעל ידי הגעלה מיקליש ולא  חל אחר כך האיסור .ולדברי

ד"בעידנא דמיתעקר הלאו יתקיים העשה" .ובגליון מהרש"א הוסיף ,דכן

התוס' לא איצטריך להאי ,דכיון דמצוות מריקה ושטיפה ,דהיינו הגעלה

מוכרחמדקיימאלן,דציציתדוחהכלאים,אףדאיסורהכלאיםעוברבשעת

וכדמבוארבסוגיין,קודםשיעשהנותר,ממילאניתרעלידיהגעלה.

הלבישה ,ומצות ציצית לא מקיים אלא לאחר העיטוף ,וכמו שכתבו תוס'

ז( גמ' ,מ"ט דרבנן מידי דהוה אגיעולי עובדי כוכבים .כתב המצפה איתן,

ביבמות)צ(:ד"הכולהונמי.

דמשמע דלא סבירא להו כמאן דאמר בפסחים )מד (.ועבודה זרה )עו(.

טו( גמ' ,רב אשי אמר יקדש עשה הוא ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה.

דגעולינכריםחידושהוא,דאיאפשרדלאפגמהבהפורתא.

הקשה השפת אמת ,דלכאורהיש ללמוד מקרא ד"יקדש" ,דדין דבר הנבלע

ח( מתני' ,אינו אסור אלא במקום שבלע .כתב הקרן אורה ,דאף דקיימא לן

מפסולי המוקדשים חייב בשריפה ,ואם כן למה ליה לרב אשי למימר

דחתיכהמחתיכהאינובולעאלאעלידירוטב]עייןשולחןערוך)יורהדעה

דטעמא משום ד"יקדש" עשה הוא ,הא בלאו הכי לא קשיא ,דכיון דאיכא

סימן קה([ ,מכל מקום הכא דאיירי בקדשים ,וקיימא לן לקמן )עמוד ב'(

עשהדשריפתקדשים,איןעשהדוחהלאתעשהועשה .והחזוןאיש)קמא

דמצטרף בהו היתר לאיסור ,לא בעי דווקא רוטב כדי שיבלע ,ועוד אפשר

סימןלזסקי"ב(תירץ,דהיכידאיןצריךמריקהושטיפהאףשריפהלאבעי,

לאוקילמתניתיןהיכאדהחתיכהבלועבשומן,ובכהאיגוונאבולעאףבלא

ואם כן בכל דבר בלוע אין מצות עשה דשריפה .ועוד ,דיש לומר דהאוכל

יא

מסכת זבחים דף צז
יא' אדר א' התשע"א
נותראופסולי המוקדשיםאינועובר על מצות שריפה ,אלא אינו מקיימה,

דיןהקרבןלהיקרבעלהמזבח,והנפקאמינהביןאםנצטוהלשוחטווביןאם

ואםכןלאשייךלומרדעשהדשריפהיגרוםדלאיוכללקייםמצותאכילת

חיובו לשחטו רק מחמת דין קרבן שעליו ,אם לאחר מיכן מאיזה סיבה לא

קדשים,דעלידיאכילתולאיעבורעלאותהמצוה.

היה יכול להקריבו ,דאם היה מצווה לשחטו הרי לא קיים המצוה ,דאף

טז( גמ' ,שם .הקשה הנודע ביהודה )אבן העזר סימן קמא( ,דמכל מקום

דאונסרחמנאפטרי,מכלמקום"קיום"לאהוי,אבלאםנצטווהרקלעשותו

יקשה לרב אשי מהאי ד"עצם לא תשברו בו" ,ועל כרחך דאין עשה דוחה

עולה בלבד והחיוב להקריבואתי ממילא ,הרי שפירקיים המצוה ,דהציווי

לאתעשהשבמקדש,ואמאיאיצטריךליישבבאופןאחר.

לאהיהאלאלעשותו"עולה",ועשהזאת,אלאשהיהאנוסשלאהיהיכול

יז( גמ' ,והתם עולה היא דכתיב ויעלהו לעולה תחת בנו .הקשה בחידושי

להקריבודהאנאמרלו"אלתשלחידךאלהנער",ושפירקייםהמצוהדהא

חתם סופר ,אמאי לא הכריח דעקידת יצחק עולה היא ,מדקאמר רחמנא

העלהו.וזהושהשיבהקב"הקיימתהמצוה"אסקתיהואחתיה".

בצוויו לאברהם "ועלהו לעולה"] .ולכאורה יש לומר דאף דקראו הכתוב

יט( תוס' ד"ה והתם עולה היא ,תימה דהאי קרא דרשינן ליה לענין חולין.

"עולה",מכלמקוםלאהיה"קרבן עולה",אמנםמהאילש"הקריבלעולה",

ביאר המלאכת יו"ט ,דכיון דמוקמינן האי קרא לענין קדשים מדכתיב

אפשרללמודלשארקרבנות[.ועייןבאותהבאה.

"ויעלהו לעולה" ,מנא לן למילף דחולין בעו תלוש מהכא ,דילמא משום

יח( גמ'שם,עייןמה שתירצנוקושית החתםסופרבאותהקודמת,והדברים

דהכאהויקדשיםוהוצרךליקחדברתלוש,אבלבחוליןלאבעינןתלוש.

מתבאריםלפימהשכתבבחידושיהגרי"ז)עלהתורהסימןלז(בשםהגר"ח,

כ( תוס'ד"המהמנחה,בסוה"ד,לאמוקמינןליהבאכילתזכריםכיוןדאינו

אהאדפירשרש"יאקראדבראשית )פכ"ב,יב(כיעתהידעתיוגו'.דאברהם

שוה בכל הנהו דכתיבי בקרא .ביאר הפנים מאירות ,דעל כרחך לא קאי

שאל לקדוש ברוך הוא ,אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע וחזרת

אשלמיםדכתיביבהאיקרא,דכוללנמישלמייחידונאכליםלבעלים.ובחק

ואמרתקחנאאתבנך,ועכשיואתהאומרליאלתשלחידךאלהנער,וענה

נתןהוסיף,דכמוכןלאקאיאעולהכיוןדאינהנאכלת.

לו לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה ,לא אמרתי לך שחטהו אלא

כא( ]גמ' ,אלא דסכין ועולה גופא מנלן .פירש רש"י לקמן )צח (.ד"ה אלא

העלהואפקתיהאחתיה.והקשה ,למהלאשאלאותומידכשאמרלו "קח

סכין,לשחיטהלאפוקיצורוקנהדכלישרתבעינן.והיינובגוונאדלאעשאה

נאאתבנך"והמתיןעדשנאמרלו"אלתשלחידךאלהנער".וכתב,דנראה

כלי ,דבעשאה כלי משמעות רש"י לעיל )לא (:ד"הובטמאים דכשר לשחוט

דאברהםידעשלאנצטוהרקל"העלותולעולה"בלבד]ולאלשוחטו[,דהרי

בה ,ואינו מקבל טומאה משום דהווי פשוטי כלי עץ ,וכמו שביארו התוס'

היהנביאונביאיודעומביןמהמדבריםאליו,אלאמכיוןשנעשה"לעולה"

לעיל)מז (.ד"האיזהומקומן,דקרומיתשלקנהמייריבתקנהועשאהכלי.[.

יב

