
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  חחממדף דף   ––  מבמבמסכת זבחים דף מסכת זבחים דף               .א"התשע טבת טו, ד"בס
  

 א"דף מב ע
�גמ)�א �בראש�קתני', �בין �פיגל �ופליגומיהא �בשלישית �בין �בשניה �בין �.נה

�היינוד �מתיר, �בחצי �מפגלין �מאיר �דלרבי �דחזינן .� �אורההקשה �הקרן �הדהו,

� �עצמו �בפני �כפרה �הוא �אחד �דכל �הכא �דשאני �למימר �נשפך�מצי �אם דהא

יהו�אחד�מיני�כלהזאות�דובמקצת�מה.�הדם�שוחט�לכל�אחד�מאלו�פר�לעצמו

�בבר �פיגלמשמע �דלא �ייתא �שלם מוכחו. �מתיר �א�.דחשיב �הקרן ,�רהווכתב

�עודמה�שכתב�ועיין�.�לן�דכולהו�חד�כפרה�וסבירא�,ס�לחלק"שדלא�משמע�ל

 ).'עמוד�ב(�לקמן

,�בפשוטו�משמע�.בו�כרת�עד�שיפגל�בכל�המתיר�אומרים�אין�וחכמים',�גמ)�ב

סגי�לפגל�בהזאות�דפר�לחודיה��ולא,�דפר�ושעיר�ג�הזאות"דבעי�לפגל�בכל�המ

�יב(החזון�איש�אמנם�.�כיון�דכולהו�כפרה�אחת,�או�דשעיר�לחודיה ,�כתב�)ו,

�ל �הזאות"פגל�בכל�המדלא�בעי ��,ג �כ"בכאלא�סגי �או �דפר �דשעי"ז �רז דכל�,

דנפסלו�כל��ואף�.אף�דבעי�תרוייהו�לחובת�היום,�אחד�הוי�כפרה�בפני�עצמו

�ונתברר �למפרע �דם�ההזאות �לדםה�שהקדים �כיון��מכל�,השעיר�פר מקום

�גרם �ליפסל�שפיר�חשיב�קרב�המתיר�כהלכתו�דפיגולו �[�.לו �עוד �לקמןועיין

 ].יאות�,�)עמוד�ב(

בגוונא�שכשהזה�את�דם�הפר�והשעיר�,�)'ב�ו"י(החזון�איש��סתפקנ.�שם',�גמ)�ג

�בזמנו�אי�נתפגלמינייהו�שלא��דחישב�על�מנת�להקטיר�אמורין�דח�המעורבין

�השני�גם �ולכ[. �הקודמתאורה �באות �שנתבאר � �הצד �על �ל, תרוייהו�דחשיב

,�וכתב].�אמנם�על�מצד�השני�יש�להסתפק�שפיר,�נראה�דמתפגל,�מכפר�אחד

צריך�לחזור��דפיגל�באחד�לחבירו�דכיון�מעשה�הקדים�משום�סלוופל�דנראה

 .הקדים�את�כל�הזאות�השניולעשות�את�כל�מתנותיו�ונמצא�ד

�גמ)�ד �כגון�הכא', �עסקינן �בשחיטהפיש�במאי �גל �אורה�הקשה. ,�הקרן

:).�יג(לעיל�גל�בטבילת�אצבע�כדאמרינן�יפש�כגון�רדלכאורה�הוה�מצי�למימ

�רץיות ,�ואי�בהזאות�חשבינן�חצי�מתיר�,הזאותלת�אצבע�לא�עדיפא�מידטב,

�חצי �חשיב �אצבע �טבילת �דכל��,מתיר�גם �אצבע �בטבילת �אלא �יפגל ולא

 .ההזאות

שחיטה�הוי�מתיר��ייך�גוונא�דלגבידמבואר�דש,�הקרן�אורה�בכת�.שם',�גמ)�ה

�מתיר�,שלם �ההזאות�חשיב�חצי משמע�דפשיטא�ליה�ד�,והוא�חידוש�,ולגבי

�דהשחיטה,�יש�לבארלכאורה�ו[�."אי�הכי�מאי�טעמא�דרבנן"ס�מדפריך�"להש

�ההזאה ��מכשרת �מכשירהרי �שחיטה �דידכל �להזאות �הה �שאין, כן��מה

בהזאות�כולן�חשיבי�מתיר��וכיון�דאין�כפרה�אלא,�דבאות�לכפרכיון�הזאות�ה

 ].אחד

�ור�אלמא�דבעיית�בחוץ�פטהקריב�כז�דאמר�אםאליעזר�'�מאי�חכמים�ר',�גמ)�ו

חוד�להא�לענין�פיגול�לכולי�עלמא�בכזית�,�ן�אורהרהק�והקשה�.כוליה�מתיר

חשיב�אף�דלענין�חוץ�חצי�מתיר��ואפילו�בקומץ�שלם�הוי�,לא�מהני�מחשבה

�עבודה �וכתב. יון�דחזינן�לרבי�אליעזר�דפטור�בחצי�דכ,�דסברא�בעלמא�הוא,

�בחוץ �מתיר �הוי, �שחיטה �אפילו �פיגול �דגבי �אליביה �לומר .�מתיר�חצי�איש

 .על�דרך�קל�וחומר�דביארו�לה,�שכתבוה�מאן�"ד'�תוס�יין�עודעו

א�יועיל�למימר�הא�מני�כאורה�לדבפיגול�בשלישית�ל,�וצריך�עיון.�שם',�גמ[)�ז

בודה�חשיבא�אף�חצי�עבודה�וכדכתב�דאף�לרבי�אליעזר�בסוף�ע,�רבי�אליעזר

�ד"רש �רבי"י �ל.א(�ה .(.� �אמנם �ד"רשלדעת �ד�ה�אלא"י �דחשיב �לא�' עבודות

דאיכא�)�ה�כגון"ד'�שהובא�בתוס(�ה�כגון"ד�.)טו(י�במנחות�"לרשאבל�,�קשיא

 ].וצריך�עיון,�דות�תיקשיועב'�ג

�תוס)�ח �כגון�ה"ד' �משום�ושמא�פר�,ד"בתוה, �לאו �דלקמן �טהרו��רביעי דעל

בחידושי��והקשה.�שירייםמעכבין�והוי�חד�בשביל��שירייםסבירא�ליה�דאלא�

�"הגרי �לקמן �ב(ז �)'עמוד ,� �ייחשב �קודם�אם�שירייםדאיך �ניתן .�לכפרה�לא

�וכתב �ה, �כיון�'גמדכוונת �מתחילה �בפיגול�דמתחיל �הראשונים �את �,שעשה

 ).'עמוד�ב(�קמןל�מה�שיתבאר�דועיין�עו.�ולכך�שפיר�הוי�שיריים

��

 ב"דף מב ע
�גמ)�ט �וכו', �מתיריו �כל �שיקרבו �עד �מיחייב �לא �כרת �מכדי �דקא�' �כיון והאי

אבל�,�דלענין�כרת�בעי�שיקרבו�כל�מתיריו�,מבואר.�חשיב�ביה�בפנים�פסולה

,�נסתפק)�ז"ח�מפסולי�המוקדשין�ה"פי(�ובמשנה�למלך�.פסול�דפיגול�חייל�מיד

�זריקה �קודם �אף �איכא �המוקדשין �דפסולי �מלקות �אי �כוונתו. �ולכאורה

� �אף �אי �בעיללהסתפק �פיגול �מתיר�נןפסול �מיד�,ויקרבו �דחייל �או ועיין�.

�כ"יו(�באחיעזר �סימן �ד (� �מדברי �התוסשהביא '� �ג(במעילה �ליה"ד:) �אמר �ה

)�ד"סימן�כג�סק(�ובקהלות�יעקב.�ועיין�בדבריו.�שם'�גמהא�מספקא�בד�,דביארו

'�גמרה�מולכאו.�דחל�פסול�פיגול�מיד)�ד"ב�ה"פ(�מהירושלמי�דשקליםהוכיח�

 .דילן�נמי�מוכח�כן

�ה�כי"י�ד"רש�והקשו.�כי�הדר�מדי�בהיכל�מיא�בעלמא�הוא�דקא�אדי',�גמ)�י

ובשיטה��.מיא�בעלמא�טפי�מפיגול�דעלמא�אמאי�הוי,�ה�כי�מדי"ד'�סהדר�ותו

� �במנחות �טז(מקובצת �ביאר:) �שמי, �דלא �פיגולה �דם�, �את �שהזה �כיון דהכא

�בפיגול�רהפ �לפ, �רחשיב�שהקדים�את�דם�השעיר �מדי�וכי, הפר��מדם�הדר

�ביאר�הוכעין�ז.�ת�דם�השעיר�בבין�הבדיםאחשיב�שהזה�קודם�שהזה�,�בהיכל

זאות�דכיון�דהה�,מעשה�לחבירו�םדחשיב�הקדי�,ח"הגר�בשם�ז"בחידושי�הגרי

לא��ואהא,�נמצא�דההזאות�דהיכל�הוו�קודם�בין�הבדים�,דבין�הבדים�נפסלו

�ז"בחידושי�הגריעוד�כתב��.תהשפת�אמ�וכן�כתב�.מהני�הא�דמרצה�לפיגולו

� �ח"הגרבשם �להזאות�שעיר, �דפר�צריך �להזאות�פר�,דכיון �צריך �ושעיר לא�,

לגבי�כל�דן�ו.�ולא�להכשיר�חבירו,�מהני�הא�דמרצה�לפיגולו�אלא�לו�בעצמו

דאף�ן�איש�והחז�כתב,�)'ק�כ"סימן�כב�ס(ובמנחות�.�חבירו�חשיב�כמיא�בעלמא

�אלו�דכל �ב�פסולים �פיגולשרשן �פסול �אמרינן, �דלא �לן �סבירא �מקום �מכל

לביאור��והיינו[קרבן�חבירו��צמו�ולא�לגביקרבן�עה�לפיגולו�מרצה�אלא�לגבי

ח�לא�"הגרד�קמא�אבל�לביאור�,רפהשיטה�מקובצת�דחשיב�הקדים�השעיר�ל

חזינן��,פיגול�דהוא�לשום�פסול�דכיון�,ליה�אורבא�סביר�.].)ק.א(�לומר�כןיך�שי

 .ולול�ומרצה�לפיגוגפי�כאילו�אין

�גמ)�יא �פרים', �בארבעה �ליה י�שבחידו�הקשה�.ריםישע�הובארבע�משכחת

ים�מעשה�דהוי�הקד�'גמדקושית�ה�,)הקודמתאות�ב(מה�שביאר��דלפי,�ז"הגרי
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ב 

הא�אכתי�,�ריםישע�השני�משכחת�לה�בארבעה�פרים�ובארבעמאי�מ,�לחבירו

דאיירי�דפיגל�בבין�הבדים�וחזר�והביא�פר�,�וכתב.�מעשה�לחבירו�הוי�הקדים

היכל�ופיגל�וחזר�והביא�פר�אחר�והזה�ב�,בהיכל�חר�והיזה�בין�הבדים�ופיגלא

�פסול�אלא,�לחבירו�הפסול�דהקדים�מעש�דליכא',�וכו�ימבהזאות�דמזבח�הפני

 .מהני�הא�דמרצה�לפיגולו�הועל,�פיגול

ה�"ד)�שם(י�"רשביארו�בדעת��ה�כגון"ד)�'עמוד�א(�לעיל'�ובתוס.�שם',�גמ)�יב

�אשי �רב �הג, �דהפר '� �והדהיינו �לקרנות �לטהרו' .� �במנחות�"רשובדעת .)�טו(י

�כגון"ד �ה �חד, �חשיבי �וטהרו �דקרנות �לשיריים, �היינו �רביעי �פר והקשה�.

� �ז"הגריבחידושי ,� �שביאר �מה �י(דלפי �באות �ה�,)הובא דחשיב��'גמדקושית

�הקדים�מעשה�לחבירו �בחד�פר, �היכי�משכחת�לה�קרנות�וטהרו הא�חשיב�,

�לקרנות �טהרו �הקדים �וכתב. �הגד, �דבפר �לומר �צריך �אחרונה�' �בהזאה פיגל

 .ועיין�שם�עוד�.דטהרו

.�'פיגל�בין�הבדים�בכל�מתנותיו�ונשפך�הדם�וכו�,ה�בארבעה�פרים"י�ד"רש)�יג

�הזאות� �דנפסלו �כיון �אחר �פר �להביא �בעי �הדם �נשפך �בלא �אף ולכאורה

�טז(�שיטה�מקובצת�במנחותה�אמנם.�הראשונות�בפיגול דאיירי�בכהן�ביאר�:)

 .בנשפך�הדם�דווקאולהכי�איירי��,ו�יודע�דמחשבת�פיגול�פוסלתה�דאינשוט

יש�לומר�דניחא�ליה�דלא�הוו�של�בין��ימאי�נ,�ד"בתוה,�ה�כי�מדי"ד'�תוס)�יד

� הבדים�הבדים�מיא�משום�דלא�נגמר�הפיגול�עד�שיזרוק�כל�הזאות�של�בין

הדם�מביא�דאם�נשפך��כיוןשל�היכל�לא�תליא�בהו�גמר�הפיגול�אבל�אותם�

�וי �אחר �ולפר �בהיכל �הבדים�בין�אתחיל .� כיון��,ז"הגרי�יבחידושוהקשה

ודלא�[דמועיל�מחשבה�אף�בהזאה�אחת��להו�אדסביר�,'ע�בדברי�התוסמשדמ

�.טז(מנחות�ב'�תוסכ �ז�לדרק�בכ�דסברי�,ה�בין"ד) �,]ההזאות�מהניא�מחשבה'

�כן�אמאי�בהזאות�ואם,�מתיריו�כיון�דלא�קרבו,�ואפילו�הכי�לא�חשיב�פיגול

�.הזאותה�ג"כל�המלדבעי��וירלא�קרבו�מתיהא�,�בדים�נגמר�הפיגולבין�ה�של

�,מתירו�הבדים�לחוד�וחשיב�קרבו�דלהרצאת�פיגול�סגי�בהזאות�דבין,�ותירץ

�דל �ההזאות ��אובשאר �לרצות �היוםבעו �לחובת �אלא �לפיגולו דהוו��ןאמרינ,

 .מיא�בעלמא

�גמ)�טו �לקר', �מערבין �דאמר �כמאן �איןהא �דאמר �כמאן �הא �מערבין�נות

��ה�רבי"ד�.)נח(יומא��'בתוס�.נותרלק �שנא�דשבע�על�טהרו��,הקשויוחנן מאי

�מערבין �עלמא �לכולי �מזבח �יליגפ�ובקרנות�,של �וכתבו. על��ולפנים�לפניד,

�.מדם�הפר�שוחט�את�השעיר�דלאחר�שהזה�.כדמוכח�קרא�,מערבין�אין�ךכרח

�י"�יבכת�,ובהיכל �מועדוכן �לאהל �"עשה �דהיינומומש, �הבדים�כבין�ע אבל�,

��,לקרנות �ומדם"כתיב �הפר ��,"השעיר�מדם �שבע�דדמשמע �מזה �הדם מכל

 .פעמים

מערבין��אן�דאמרלמ�,חקר)�'ד�אות�ה"כ'�סי(�במקדש�דוד.�מערבין�לקרנות)�טז

שנותן�שניהם�כאחת��אלא�,מתנות�מדם�הפר�ומדם�השעיר'�ב�הוו�יא�,לקרנות

�אחת �מתנה �רק �שאינה �או �מינהונפ, �דס�קא �.עה�לקמן(�ברלרבי דמתנה�)

לרבנן�במחשב��א�מינהוכן�נפק,�מתנות'�בעינן�הכא�שיעור�ב�יא,�יכה�שיעורצר

,�מתנות�שפיר�הוי�מחשבה'�רק�על�דמו�של�אחד�מהם�חוץ�לזמנו�דאם�הם�ב

 .אך�אם�הם�מתנה�אחת�לא�הוי�מחשבה�כשמחשב�על�חצי�מתנה

�גמ)�יז �ם�מעכביןידאמר�שירי�הא�כמאן', �,)ז"יב�סק�סימן(�איש�החזוןוכתב�.

��ידבע �כתב�,במזבחלהתחיל ��ז"הגרי�ישבחידו�וכן �התוסבדברי עמוד�(לעיל�'

�כגון"ד�)'א �ה �המזבח, �בהזאות �בפיגול �דאיירי �כיון �במזבח �להתחיל .�דבעי

אמנם�.�דבנשפך�הדם�אם�לא�פיגל�לא�יועיל�לשחוט�לאשויי�שיריים�,ומשמע

�כתבבשיטה�מקובצת� �לדם�שם�, �לאשויי �להזות�מתנה�אחת�על�טהרו דבעי

�[שיריים �דהיא�מתנה�אחרונה�קודם�שפיכת��,דוןויש�ל. �דווקא�טהרו �בעי אי

סגי�בכל�נתינה�,�שוויי�שם�שירייםאו�דכיון�דכל�נתינתו�אינה�אלא�ל,�שיריים

 .)].ק.א(פנים�ד

�דאי�שיריים�מעכבי�מהניא�מחשבה�לפגל�בהו�דחשיבי,�מבואר�.שם',�גמ)�יח

.�כזריקהחשיבי��,דאי�שיריים�מעכבי,�:)לג(במנחת�אברהם�לעיל��וביאר.�ריתמ

� �דאמנם �בירושלמי �ה"פ(יומא �ו"ה �שיריים�) �דאמר �למאן �אי �להו איבעיא

 .בי�מחשבה�מפגלת�בהןמעכ

�נימת)�יט �ש', �דברים �חייבואלו �כרתיאין �עליהם ��.ן �ד"רשפירש �אלו"י ,�ה

�כ �לגבי �באכילתןדאיירי �רת �איכא, �דפסולא �אור�.ומשמע ,�תבכ�הובקרן

פיגול��אדבניתר�איכ,�ריםבמתיר�אח�איירא�דרישא�,איכא�תרי�גווני'�במתניד

� �ליכאובמתיר �כהנים�וכובמנחת��אייראסיפא�ו. �כלל�דאינו' �מתיר וברישא�.

�דפיגול�ידאייר �כרת �ליכא �במתירין �איכא, �המוקדשין�אבל �דפסולי �,לאו

�"הרמב�וכדברי �הסולפח�מ"פי(ם �המוקדשין �מתירוובגו�.)ז"י �דסיפא�דאינו �ני

�המוקדשין�ליכא�אף�לאו�,כלל �דפסולי ,� �וכמו �בתוסשכתבו �כג(לעיל�' ה�"ד:)

�הא �נו�שבדבר�שיש�בו�מתיר�וניתר�דחייל�פיגולוהיי[. ,�חייל�נמי�על�המתיר,

�כל�הקר �על �כרת�ממעטינןדחל �אלא�דלענין �בן )�שם(�שנה�למלךמכודלא�].

להדיא�שם�נקטו�'�תוסד,�צריך�עיוןאמנם�[�.ם"פליגי�על�הרמב'�תוסד�,דכתב

 .)].ל.א(מתיר��הוויאף�ד,�ביה�פיגול�כלל�ליתדקומץ�נמי�

�מתני)�כ �והקטורת', ��.הקומץ �והקשו �אורה �הגרידחיההקרן �ז"ושי �יהיכ,

א�פיגול�אלא�הא�ליכ,�חת�כהןנמשכחת�לה�פיגול�בקטורת�ובמנחת�נסכים�ומ

�,ליכא�לחיובי�הובהקטר,�דליכא�קמיצה�,עבודות'�כא�דובהני�לי�,ודותעב'�בד

�לפגל�דכיון �הקטרה �חשיב �לא �לאדם �שיריים �בו �דאין �בכלי, לאו��,ונתינה

�היא �עבודה �בהולכה. �פגול �לה �משכחת �לרבנן �ובשלמא �שמעון, �לרבי �אלא

� �בהילוך�.)יג(לעיל �פיגול �דאין �קשה, �הגרי. �כתב"ובחידושי �ז דבקטורת�,

דאי��,.)יד(לעיל��רבי�שמעון�מפגלת�כדאיתאלמשכחת�לה�דהולכת�פנים�אף�

רק�בקטורת�דיום�דבהולכת�קטורת�איכא�פיגול�,�ויש�להוסיף[.�אפשר�לבטלה

�הכיפורים �מה�שכתב�, �חיים�הלוילפי �רבינו �מת"פ(�בחידושי �ומוספין�מג ידין

�ד"ה �דקטורת�דהיכל�לא�הויא�הולכתה�עבודה) �ז"וכתב�הגרי]. �הכי�, דבלאו

ון�אין�חייבין�צמזבח�החי�סבירא�ליה�כל�שאינו�עלא�כרבי�שמעון�דלד'�מתני

�:)מד(�י�לקמן"וברש[�.ו�פיגולין�לית�בהלכוכן�סבירא�ליה�דכל�שאינן�נא�,עליו

�ותנא�סיפא"ד �נראה�ה �על�, �מקצתן �הקריב �אם �פיגול �דמשכחת �לבאר דבא

הקטרה�מפגלת�הקטרה�.)�יז(במנחות�ולכאורה�הוא�כמאן�דאמר�,�מנת�לפגל

 .)].ג.א(

�נימת)�כא �והקטרת', .� �הגריהקשה �ז"בחידושי �"רש�לדעת, �בשבועות �.)יא(י

דאם�לינה�אינה�,�ם�כן�ליכא�פיגולא"�,לינה"דבקטרת�ליכא�פסול��,ה�קדשו"ד

 .עיוןוצריך�.�לא�שייך�מחשבת�חוץ�לזמנופוסלת�

ותימה�הוא�אם�לא��)הנמשך�לעמוד�הבא(,�ד"בתוה',�ה�הקומץ�וכו"תוד)�כב

�וכו �דם �בשיירי �"הגרע�תמה�.'יתחייב �הא �יד(�מנחותב�איתאא אילימא�.)

דמפגל��מריש�לו�,נימא�דמחייב�בשיירי�דם�יוא'�לאפגולי�דם�דם�מי�מיפגל�וכו

 .ונשאר�בצריך�עיון�גדול,�יתחייבדם�הבדם�לענין�שאם�יאכל�שיירי�

��

 א"דף מג ע
�ד"רש�)�א �כהנים"י �ומנחת �נקמצת�,ה �ואינה �כליל �כולה .� בחידושי�וכתב

�ז"הגרי �דרש, �שמעון"דנראה �דרבי �אליבא �חוטא �מנחת �לאפוקי �אתא �,י

��דסבירא�ליה�דנקמצת�והקומץ�קרב �לעצמןולעצמו �השיריים�קרבין איכא�ד,

�דהקומץ�חשיב�מתיר�את�ה �קרבילה�שירייםפיגול�כיון .� �שכתבו �'התוסוכמו

�דרבי�במנחות �אליבא �עצים �קרבן �לענין �כ, �לעצמן �קרבין מנחת�דהשירים

�קרבים�לעצמן�דין�הקטרה�יש�להם�גם�על�גבי�המזבחשדמה�ומשמע��,חוטא

�ר"בי�אליעזר�בליה�לר�אית)�ץעד(�במנחותד,�והביא,�דהקומץ�מתירן�להקרב

או�בית�הדשן�של�מעלה��'ופריך�בגמ,�הדשן�דשירים�מתפזרים�על�בית�שמעון

השירים�אינם��בי�שמעוןדאף�לר)�'אות�ה(�ובשיטה�מקובצת�י"רש�פורשוו',�וכו

יש�לחקור�ד�וכתב�.אלא�על�גבי�התפוח�שהיה�שם�דשן,�חקרבים�לגבי�המזב

או��,בעי�עציםד�קרבןדין�הוא�בד�משוםאם�הוא��,בהא�דלהקרבה�בעי�עצים

וחזינן�מהכא�דשייך�שם�הקרבה�אפילו�בלא�,�שם�הקרבהדבלא�עצים�לא�הוי�

�עצים �ה, �שם �השירים �עליהםדהא �קרבה �התפוח, �גבי �על �וקרבים אמנם�.

דשירים��מבעיא�להו�אליבא�דרבי�שמעון)�ו"ג�ה"פ(דבירושלמי�בסוטה�,�הביא

�לעצמן �לאא�,קרבין �או �פיגול �עליה �חייל �י �מחשבה�,ופשטי, �חיילא �,דלא
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 .משום�דלא�הוכשרו�לא�לאכילת�אדם�ולא�לאכילת�מזבח

�מתני)�ב �הבהמהוח', �עם �הבאין �אף �אומרים �כמים �הגרי. כתב��ז"בחידושי

או�דאף�דהם�מגוף��,להו�דנסכים�אינם�כלל�מגוף�הזבחאי�רבנן�סבירא��,לחקור

 .ועיין�שם,�מכל�מקום�אין�זריקת�הדם�מתירן�להקרב,�הזבח

עליו�משום�פיגול��חייבין�עון�אומר�איןל�מצורע�רבי�שמש�לוג�שמן',�מתני)�ג

�מאיר�אומר�חייבין �עליו�ורבי �ובתוס. �כתבו�ה�מנחת"ד' דהכא��דרבי�שמעון,

�ד �רבנן �נסכים�לעילהוא �גבי .� ��ש"רשהאמנם �התוסדהביא ,�וכתב�דשיםח'

�ד�רדאפש �נסכים�רבנןהנהו �דהכא��,דגבי ילה�במתנות�השמן�איכא�מעמודו

�עצמו �דבריהם. �ודחה �יוסף, ��.)מד(�ןלקמ�דרב �מעילה�בעי �דאיכא למימר

�השמןנבמת ��ות �דבריוונדחו �שמן. �לוג �גבי �דהכא �שמעון �רבי �ובדעת כתב�,

�ש"הרש �על�, �הנעשה �בדבר �אלא �מעילה �דליכא �לשיטתו �דאזיל דאפשר

�מזבח�החיצוןה �יג(ד�על�הספרא�"בפירוש�הראבאמנם�. �פרשת�צו �,כתב�)ה,

גבי�לוג�מודו��,ת�הפנימיותדסבירא�להו�דאיכא�פיגול�בחטאו'�רבנן�דמתנידאף�

�מצורע �של �מעילה�,שמן �מ�,דליכא �על �נעשה �דאינו �כיון �החיצון ועיין�(זבח

 .דאיכא�אימורין�במזבח�החיצון�,ות�שאנייוחטאות�הפנימ)�אות�יד:�לקמן�מד

�נאכלין�כדילפינן�בפרקין�לקמן�שיריו,�ה�לוג�שמן"י�ד"רש)�ד '�בתוס�והקשה.

�ט"יו �מינה, �נפקא �מאי �נעש, �הפיגול �הדםהא �ידי �על �אורה�ותירץ�.ה ,�בקרן

 .י�אתא�למימר�דיש�בו�אכילת�אדם"דרש

ש�"הרשכתב�.�העולה�דמה�מתיר�את�בשרה�למזבח�ועורה�לכהנים',�מתני)�ה

�.)לה(�לעיל �שנתפגלה, �העולה �עור �באכילת �כרת �דאיכא �דמשמע ,�והביא.

�ה"פי(�ם"דברמב �המוקדשין �מפסולי �ז"ח (� �העולה�בשרכתב .� דאפשר�וכתב

 .אליההשנה�על�עור�דכוונת�המ

א�"הגרע'�בתוסכתב�.�פרים�הנשרפין�דמן�מתיר�את�אימוריהן�ליקרב',�מתני)�ו

בשרן�כיון�ד�,אינו�פיגול�,בשרןל�או�להקטיר�את�ודאם�חישב�לאכ,�)אות�לד(

אבל�אם��.ם�לשרפהדעומדי,�כילת�מזבחלא�לאכילת�אדם�ולא�לאאינו�עומד�

�באימורים �הבשר�,פיגל �גם �אל�,נתפגל �רבי �וכדאמר �.)לה(�לעילעזר ,�וכתב.

� �"הרמבדמדברי �ה"פי(ם �המוקדשין �מפסולי �ח"ח �פיגול��,מבואר) דליכא

�אף�כשחישב�על�האימורין �באכילת�בשרן �וצריך�עיון, .)�לה(�ש�לעיל"וברש.

�להקשות �הוסיף �לענין"דהרמב, �אליעזר �רבי �כדברי �פסק ,�ושליא�שליל�ם

 .ם�הנשרפין�פסק�דאין�פיגול�כלליפר�ולענין

ן�יייבמזבח�החיצון�כשלמים�אין�חהאינו�על�רבי�שמעון�אומר�כל�שו',�מתני)�ז

דאף�לרבי�שמעון�פסול�מקל�וחומר�משלא�.)�יד(לעיל��עיין�.עליו�משום�פיגול

�לשמן �הגרי. �"ובחידושי �ה(ז �גמבדברי �להלן' ��נקט) �דאיכא מלקות�בפשיטות

�המוקדשיןוסדפ �לעיל�.לי �אורה �לה(�והקרן �כתב:) �לאו�ידא, �דהוי �לוקה נו

��.כללותשב �עוד �למלךועיין �ה"פי(�משנה �המוקדשין �מפסולי �ז"ח שהאריך�)

:�ועיין�לעיל�מב�.אי�איכא�לאו�דפסולי�המוקדשין�,בגוונא�דליכא�כרת�דפיגול

 .'אות�ט

�מתני)�ח �שם', �תוסה�הקשו. '� �מה(לקמן יה�דאית�בהו�דתיפוק�ל�,ה�אכל"ד:)

ן�יהבשר�ועדידליכא�למימר�דאיירי�כשניתך��.חל�על�איסורמעילה�ואין�איסור�

�ראוי�לאכילה�וליכא�משום�מעילה ,�ותירצו�.דאם�כן�אף�משום�פיגול�ליכא,

�סבר �תנא �איסור�דהאי �על �חל �איסור �ליה �אית �שמעון �דרבי �תירצו. ,�ועוד

 .ועיין�שם�עוד.�שערות�אחר�שנעשה�פיגול'�הביא�בכגון�שדאיירי�

�מתני)�ט �בעו�.שם', �לא �דרבנן �משמע �החיצון"�לכאורה �מזבח �על .�"ניתנין

דאף�לרבנן�,�כתב)�ה,�יג,�פרשת�צו(ד�על�התורת�כהנים�"בפירוש�הראבאמנם�

 .וסבירא�להו�דסגי�בהא�דאימורין�למזבח�החיצון,�בעי�ניתנין�על�מזבח�החיצון

�מתירה�ואם�,והלבונה�ה"ד�'תוס)�י �הקומץ �הלבונה �והלא �תאמר הקשה�.

�הגרי �ז"בחידושי ,� �הא �קודםדלכאורה �הלבונה �את �להקטיר �יכול �דאינו

�קמיצה �אי, �שתתיר�הקטרתהקמיצה�נו�משום�חסרון עלה�דלא�מקבע��אלא,

�הקמיצה �עד �לבונה �שם �בתוס�אמנם. �"הגרע' �לא(א �אות סוגיא�מד�כתב)

ת�הלבונה�אלא�רתמ�אינהדהקטרת�הקומץ�',�מוכך�כדברי�התוס.)�יז(דמנחות�

 .התצקמי

�ד"בא)�יא דלבונה��,ויש�לומר�דמכל�מקום�לא�הויא�לבונה�דומיא�דשלמים,

� �אימורים�היא �מיקטרי �דלא �וכמה �באימורים �פיגול �דשייך �ואף �מתיר גופה

כהנים�לא�מצו�אכלי�מכל�מקום�לא�חשיבי�מתיר�שהרי�אם�נטמאו�או�אבדו�

�בשר�באכילה �שרי �דבר��בדבריהם�מבואר. �ומתיר �יד�אחר �על �דניתר דמידי

�מפסולי�ח"פי(�ם"הרמב�דעתנם�אמ.�חייל�עליה�פיגולולא��,חשיב�מתיר�,אחר

ואפילו��באכילה�ררין�את�הבשידמת�,חשיבי�מתיר�מוריןידא)�ז"ין�ההמוקדש

�חיי �משום�פיגול�הכי �עליהן �ד(בין �)יםניתרכיון המשנה�למלך��עליו�והקשה.

ם�"דהרמב,�)סימן�ל(�הקהילות�יעקבוכתב�.�מאי�שנא�מלבונהד�,'קושית�התוס

�כתירו �יתרץ �דהתוסץ �בתרא �המזבח', �בעבודות �אלא �מתיר �חשיב .�דלא

��ובמנחת �תירץאברהם ��על, �שכתב �מה �ריפי �מרן �ה"בחידושי �ב"פ(�יולז

היינו�דבעי�שהנותר�יתפגל�על�,�דהא�דבעי�דבר�שיש�לו�מתירין)�י"המעילה�מ

.�מתיר�אגי�במה�שהוא�ניתר�ולא�גרע�מה�שהום�ס"ברמדלדעת�ה,�ידי�מתירו

 .ל�עליה�פיגולייתר�חידהוי�גם�נ�מכל�מקום�כיון,�ירתמ�ולהכי�אף�דלבונה�הוא

�,ז"הגרי�יבחידושהקשה�.�תאמר�אמאי�לא�חשיב�הכא�עצים�ואם,�ד"בא)�יב

�סלקא�דעת�,מה�שייך�הקטרת�מקצת�העצים�למקצת�האחר ועיל�שי�אומאי

חשיבי��עצים�רידבעי�שני�גיז�דאפשר�דכיון,�וכתב.�הקטרה�מפגלת�הקטרהבה�

 .וצריך�עיון�.דקרבן�אח

��,ד"בא)�יג �התוסותירץ �ג(�ט"יו' �)משנה �בדבר, �שביאר �מה �פי �על ם�"הרמבי

 .דלא�שייך�בהו�אכילהמשום�דלא�חשיב�עצים�)�במשנה�ה(�בפירוש�המשניות

�גמ)�יד �קומץ', �עולא �המזבח�אמר �גבי �על �שהעלו �ממנו�פיגול �פיגולו �.פקע

והא�דנקט�,�דדינא�דעולא�אף�בשאר�פסולין,�)ג"יט�סקל�סימן(�איש�החזון�כתב

�:)פד(לקמן��להיהודה�קאמר��דרבי�משום,�"'ול�וכואם�אחרים�מביא�לידי�פיג"

��.עלה�לא�ירד�דפיגול�אםבטעמא� �ועיין �)'עמוד�ב(במה�שיתבאר�להלן אות�,

 .כב

�גמ[)�טו �ממנו', �מזבח�פקע�פיגולו �על�גבי �.אמר�עולא�קומץ�פיגול�שהעלהו

� �חילכאורה�מוכח�מכאן �הקרבת�מתירין �קודם�העלאה�למזבח�דהוי יל�דאף

 ].אות�ט�):מב(�לעילועיין�.�פיגול

�גמ)�טז �חייבי', �דאין �וכואי �תנינא �פיגול �משום �עליו �מבואר�.'ן �,לכאורה

אלא�דמקשינן�דתיפוק��,דאליבא�דאמת�דינא�דעולא�מהני�אף�להתיר�באכילה

�מתירל �דהוי �כיון �יה�דליכא�פיגול �במנחות�"ברש�אמנם. �יד(י �ה�הקומץ"ד.)

אי�הוה�(דאיכא�איסור�אכילה�,�מבואר)�ה�הקומץ"ד�):מב(לעיל�'�בתוסוהובא�(

�בקו �איסור �האור�,)מץחייל �שמשלה �לאחר �אף �ובתוס. �שם(�לעיל' ,�פליגי)

�האור �משילת �ידי �על �ממנו �פיגולו �דפקע �וכתבו �שו. �מסוגיא�כמו הוכיחו

�[יד(�דכריתות (.� �דלא ��והא �מכאןהוכיחו �לומר, �יש �דמסקינן��לכאורה דכיון

דעולא�איירי�לענין�אם�ירדו�יעלו�לא�מוכח�להדיא�דאיירי�נמי�לענין�אכילה�

 .)].ק.א(

�מג[)�יז �האור', �בהן �צריכא�שמשלה �לא �מ. �דדהיינו �"טעמא �אינו רצה�מאם

�פיגול �יביא�אחרים�לידי �"היאך .� �עלה�על�המזבחוחזינן �דכבר �זמן��,דאף כל

� �משלה �שלא �ריצויהבהן �חשיב �לא �אור .� �דלענין �ואף �כתבו �התוסדם ה�"ד'

בנקטרין�אמרינן�דוקא�דהיינו�משום��,דלא�אמרינן�דפקע�פיגולו�ממנו�,הקומץ

�שיעשו�,כן �דבעינן �מזבח"�משום �של ��"לחמו �דםאבל �פיגול�, �לענין מרצה

 .)].ק.א(�.בזריקתו

��

 ב"דף מג ע
�גמ)�יח �האי', �אסקיה��הלכך �ופלגיה �אארעא �מחית �דפלגיה �פיגול קומץ

ה�"ד:)�מב(לעיל�'�התוסכתבו��.למערכה�ומשלה�בו�האור�מסיקנא�ליה�לכוליה

�כשהעלה�את�כל�הקומץ�,הקומץ �דאיירי פלגא�ההוא�יק�ללא�אסל�אם�אב,

�מערכהל �מעלהו, �אינו �באב, �הדאף �אחר �באברים �הלכו �דלא �אמרינן ,�רובר

דאיירי�אף�בלא�,�כתבה�הלכך�"ד�)הכא(י�"ברש�אמנם.�וכל�שכן�קומץ�דמיפרת

�העלהו �התוס, �וביארו '� �תםבשם �רבינו �אח, �כאזכרה �חשוב �כולו ת�דקומץ

או�הכי�יהא�דאי�ל,�לגא�דאארעאמשיך�ליה�לפגבי�המזבח��דעלפלגא�וההוא�

 

  מגדף מסכת זבחים 

 א"התשעטבת טז  



ד 

�המזבח�קומץ��אותו �וירד�אף�דעל�גבי �איש�וחז�ועיין�.הואשחסר �יט�(ן סימן

 .מה�שכתב�בדבריהם)�ג"סקל

�גמ)�יט �מהן', �מזבח�פקע�איסורן �לגבי �והטמא�שהעלן �והנותר כתב��.הפיגול

דמה�אחרים�)�'עמוד�א(�לעילדאף�דטעמא�דעולא�,�)'אות�ב(�השיטה�מקובצת

מכל�מקום�שייך�גבייהו�,�לא��לענין�נותר�וטמאשייך�דווקא�לענין�פיגול�ו',�וכו

�ד �מזבח"טעמא �של �לחמו �"נעשו �וחומר�, �בקל �טעמא �להאי �התורה וגילתה

הקרן�אורה�לעיל�אמנם�)�ג"סימן�יט�סקל(בחזון�איש��ועיין�,שנלמד�גבי�פיגול

 .ועיין�עוד�באות�הבאה.�עולאדרבי�יוחנן�פליג�אדסוגייא�)�'עמוד�א(

�'גמ)�כ �והנות, �אוהטמ�רהפיגול .� �הגריכתב �ז"בחדושי �אף�ידבפ, �ונותר גול

�מהן �איסורן �דפקע �אי�מקום�מכל, �מעליאנו �אב�,הקטרה �כיוןל �בטומאה

�הוי �טומאתו �מעליא�אדפקעה �הקטרה �דאמרינן�אמנם. ��מהא .)�כב(במנחות

דנעשה�לחמו��רק�משום�ומהני,�הקטרה�מעליא�נהדאי�הוכיח,�דבעי�ריצוי�ציץ

�מזבח �של �הגריוכ�.שיריים�מתיר�ואינו, �ז"תב �איפכא, �לומר �דנראה �ניןדלע,

והא�,�ריצוי�ציץ�נעשה�לחמו�של�מזבח�אלא�משוםהקטרה�לא�בעי�לטעמא�ד

 .שיריים�להתיר�היינו�,)כדאמרינן�בסוגיין(�דנעשה�לחמו�של�מזבח

�גמ)�כא ��.שם', �ו(�המקדש�דודהקשה �)סימן �מהן, �איסורין �דפקע �דאף מכל�,

.�פסולן�מהן�פסולין�משם�דיחוי�דכל�הפסולין�שפקע,�מקום�יפסלו�משום�דיחוי

דמכל�מקום�לא�,�וכתב.�חויידאור�מהניא�להפקיע�אף�פסול�דמשילת�ה,�ותירץ

�אינן�חוזריןו,�דפסול�דיחוי�פקעאף�,�יןיו�דחודמכל�מקום�הוכיון��,מהני�לרצות

 .למצוותן

�ד"רש)�כב �איסורן"י �פקע �ל�,מהן�ה �פיגול �יעלה�כדאמרןאיסור �ירד .�שאם

קודם�ד�כיון�,אכילת�פיגול�פקע�איסורדי�לא�פירש�"דרש�,הברכת�הזבח�וביאר

�בא �דשרי �פשיטא �יכשהעלהו �כמצוותוקלה�דלא �המתיר �רב �בין�, �חסר דהא

�זה�מדברי�דהביאו�כעין�הקומץ�ה"ד�:)מב(לעיל�'�תוס�ועיין(�.קמיצה�להקטרה

הא�הכא�מיירי�אף�,�מאירות�הפניםוהקשה�).�ה�הקומץ"ד�.)יד(י�במנחות�"רש

�באבר�שהעלהו ��יוגבו, �לא�שייך �יש�להקשות[�.טעמאהאי �ועוד �לענין�ד, אף

)�אות�א(ח�"ובהגהות�הב�.)].ג.א(קרב�המתיר�הרי�האור�בו�כיון�דמשלה�קומץ�

�י"דלדעת�רש,�כתב �בפיגול�לא�פקע�איסור�אכילה, ,�וראיה�לדבר�ממתניתין.

ו�האי�טעמא�ומשמע�דבלא,�הוי�מתיר�דפטרינן�אוכל�קומץ�פיגול�כיון�דקומץ

�חייב �האורד[�.היה �במשלה �דאיירי �אף �שכתב�,היינו �במנחות�"ברש�וכמו י

�יד( �הקומץ"ד.) �מבואר�,ה �בתוס�וכן '� �הקומץ"ד�:)מב(לעיל �רש�ה ,�י"בדעת

 ].�.כמו�שהביאו�מכריתות�יד,�דאף�איסור�אכילה�פקע,�פליגי'�והתוס

�ד"בסוה)�כג �וכו, �וטמא �נותר �ואיסור �מידי' �האוכלו �יתחייב �שלא �ביאר.

�הגרי �"בחידושי �ארביז �רש, �פירש �לא �וטומאה �נותר �הקטרה"דגבי �לענין ,�י

�הכי �בלאו �בהקטרה �שרי �הא �דבטומאה �ציץ, �ריצוי �דאיכא �כיון �על�, ונותר

�היתר�הקרבה �לענין �כרחך�לא�איירינן ,� �פסול �כאן �אין �נותר"דאם�כן אלא�"

 ".לינה"פסול�

�גמ)�כד �טהר', �מקוה �מזבח �דיכי �המרי .� �י(�איש�ןהחזוכתב �סק"סימן ,�)י"ב

אמאי�אין�חייבין�על��,על�פיגול�ונותר�דכיון�דאם�ירדו�לא�יעלו�נמי�דהקושיא

�משום�.אכילתם ��ואינו �ממנו �דפקעה �האהטומממנו ,� �איסור האכילה�אלא

�שפקעו �הם �והפיגול �והנותר �הטומאה �מחמת �דאתו �וההקטרה ובחידושי�.

�דהטומאה�לא�פקעה�גםן�דכיו,�עודו.�איך�תפקע�הטומאה,�נתקשה�נמי�ז"הגרי

טומאה�בדאיירי�,�וכתב.�הוי�כנטמא�לאחר�משילת�האור,�לת�האורלאחר�משי

�האבל�טומא,�ה�ממש�אלא�איסור�טומאהדאינה�טמא,�שעל�ידי�חיבת�הקודש

 .ירדו�לא�יעלו�לאחר�משילת�האור�אם�ףממש�לא�פקעה�א

�'גמ)�כה �קאמרינן, �מקוה �ידי ��בחזון�רביא�.על �הקודמת�אבהו(איש ,�)באות

�ה �דנטהר�גמראדכונת �דטומאה �לחלק �מקוה �ידי �על �הטומאה��היינות דגוף

טומאה�האיסור�ד�כן�הכא�דהטומאה�גופה�לא�פקעה�אלא�מה�שאין,�פוקעת

 .פקעהוא�ש

�רבים�,'גמ)�כו �בלשון �קדשים �ונאמרו �בל�הואיל �בטומ�ןושוטומאה ת�איחיד

�הכתוב �אמתפשה�הקשה�.מדבר�הגוף �ת ,� �לשון �הבשר�דלמא �על �קאי יחיד

'�התוס�שפיר�הגירסא�שהביאו�אתיטעמא�א�דמהאי,�וכתב.�יחיד�דהוא�לשון

 ."'כל�איש�אשר�יקרב�מכל�זרעכם�וגו"דמייתינן�קרא�ד,�ה�נגמר"ד

��

 א"דף מד ע
הא�אין�עונשין�מן��,העולת�שלמההקשה��.'ות�על�החמורות�וכולומדק',�גמ)�א

ם�"וברשב�,ה�מה"ד�.)קטו(בחולין�'�התוסכדכתבו�,�אף�מיתה�בידי�שמיםהדין�

ב�"פ(המגיד�משנה�על�פי�מה�שכתב�,�ותירץ�.ה�למעוטי"ד:)�פח(�בבא�בתרא

והכא�.�עונשין�מן�הדין,�דבדבר�דאיכא�עשה�מפורש)�א"ממאכלות�אסורות�ה

דילפינן�מיניה�לאוכל�מעשר�,�"לא�תוכל�לאכול�בשעריך"איכא�לא�תעשה�ד

 .ה�טומאת"ד�.)עג(�ביבמות'�התוס�כדכתבו,�בטומאת�הגוף

�גמ)�ב �ענמהחמורות�במיתה�חמורות��ומדקלות�על', �לות�במיתה�לכךל�הקי

�חמורות �קדשים�הקשה�.נאמרו �הצאן �א, �תיקשי �תרומה�מאדאכתי �כתיב י

�במת �וחומ, �בקל �משרץ�רנילף �וכתב. �בכ, �במת �דתרומה �דעתן .�תרדסלקא

.�דדיו�להיות�כשרץ�ומנא�לן�להחמירו�בכרת,�ב"והנמוקי�הגרי�ש"הרשוהקשו�

בהדיא�על�כיון�דלא�כתיב�מת�,�ת�הצאן�קדשים�ליתאידקוש,�ש"וכתב�הרש

�ע�דאתיאפשר��,תרומה �לות�נמיעל�הק�נימא�דחמורות�מעשר�דלא�ללגלויי

 .הבמית

�גמ[)�ג �וכו�עולה�'וכו�נאכל�ליום�ולילה�מנין�תלמוד�לומר�מבשר', תלמוד��'

�והמנחות �העופות �לרבות �מנין �זבח �וכו�לומר �הם��' �אשר �לומר תלמוד

�עון �פיגול �ואתי �מטומאה �חילול �חילול �נותר �ואתי �לי �מנותר�מקדישים .�עון

�ביאור �צריך �ולכאורה ,� �דלמסקנא �כיון �מטומאהילפינן �למילף�, �בעינן אמאי

�זבח"בשר�ומ"מ �ואפשר". �מ, �דילפינן �האי לא�הוה��,לרבות�"בשר�זבח"דלולי

 ].ילפינן�מטומאה�לרבות�כל�הקרבנות

הקשה�הקהלות�.�העולה�דמה�מתיר�את�בשרה�למזבח�ועורה�לכהנים'�גמ)�ד

�ל(�יעקב �סימן �ואכ"בד' �וכוה �'תי �מזבח) �אכילת �הוי �בשרה �תינח אבל��,הא

לה�הכא�לענין��מאי�קתניא�,ולא�אכילת�אדם�,לא�אכילת�מזבח�שאינהעורה�

�פיגול .� �תירץ�ש"הרששוכתב �פיגול. �לענין �ראי �לא �דקתני�ו�דאמנם איידי

 .זריקת�דם�העולה�המתיר�העור�לכהנים�נמיבשאר�קרבנות�ענין�מתירין�קתני�

דיאמר�מה�שלמים��ובעלמא�אינו�כן'�וכומשמע�,�םה�כיוצא�בשלמי"ד'�תוס)�ה

�ר�ובנדבה�אף�כל�בא�בנדר�ובנדבהבנד�באין �השפת�אמתהקשה�. הכא�הא�,

דלא�כל�בא��ימים�ולילה�אחד�וליכא'�דברייתא�תליא�לה�בנאכלין�לב�,שאני

� �ונדבה �ימיםשבנדר �לשני �בכור�,נאכל �הו�.אלא �להוויותר �,להקשות�וה

וי�לה�טפי�הוהא��,ימים'�שלמים�שנאכלין�לבכיוצא�ב�האמרברייתא�גופא�דא

 �.בא�בנדר�ונדבההלמימר�כיוצא�

�שם�,ד"בא)�ו �ית. �אורהרץ �כי�,הקרן �כת�ןודהכא �ואםידקרא �יאכל��ב האכל

,�תירץ�ובמצפה�איתן.�הוליל�ימים'�מוכח�דקאי�על�נאכלין�לב�,השלישי�ביום

 .מדמי�ליה�טפי�הא�דדמי�ליה�בזמן�אכילתו�,דכיון�דפיגול�תלוי�בימים

�תוס[)�ז �אכילות��,ה�אלא"ד' �בשני �לעיל�בסוף�פרק�שני ואף�על�גב�דאמרינן

אתא�ליישב�קושית�,�ה�אף�כל"בד�י"דרשנראה�לכאורה�ו.�'הכתוב�מדבר�וכו

�מאי�,'התוס �ילפא �הקדשיםדעולה �כל �אימורי �וכן �שלמים �כל��,מורי ובשר

 ].הקדשים�הנאכלין�ילפי�מבשר�שלמים

�משמעות�דברי.�כאן�ועד�עשרה�ימיםאדם�מביא�זבחו�היום�ונסכיו�מ',�גמ)�ח

�בתמורה�"רש �יד(י �עם�הזבח�,ה�מנחתם"ד.) �להביאו �דלכתחילה�בעי ואיירי�,

דהוא�משום�,�כתבוה�ונתקלקלו�"ד�:)ל(בראש�השנה�'�ובתוס.�בלא�נזדמנו�לו

�הנסכין �עם �הקרבן �על �תהיה �דהשירה �דראוי �זה[, �דוקא�,ולפי בקרבן��היינו

 ].דציבור�דטעון�שיר�ולא�בקרבן�יחי

מתנותיו��ומדמתנותיו�שרו�ליה�לוג�שמן�של�מצורע�מתנותיו�שרו�ליה',�גמ)�ט

�ליה ��.מפגלי �העולת�שלמההקשה �מה, ��לפי �התוסשכתבו '� �מג(לעיל ה�"ד.)

�לבונההו ,� �מתיר �בו �שיש �בדבר �אלא �פיגול �המזבחדליכא �בעבודות ועיין�[,

�עמוד�ב�אות�טו(�לקמן �היא�מסקנת�הגמ) �דכן דת�דליכא�פיגול�אלא�בעבו',

,�ותירץ.�ני�הפרוכתפהא�לוג�שמן�של�מצורע�אינו�על�המזבח�אלא�ל]�המזבח
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ה 

�כו �נת�התוסודאין �דבעי�על�המזבח' אה�על�הפרוכת�והז,�אכילת�גבוה�אלא,

 �.שפיר�הויא�אכילת�גבוה

דאי�הדם�,�וצריך�עיון�.שיזרק�הדם�עד�לוג�שמן�של�מצורע�מועלין�בו',�גמ)�י

�מעילה �מידי �לא�חשיב�הדם�,מוציאו �פיגול�אמאי �לענין �מתירו הקרן�וכתב�.

דדם�האשם�הוי��דאתי�כרבי�מאיר�דסבירא�ליה,�דלכאורה�היה�נראה,�אורה

�מתיר�דלוג �עדאבל�, �ימעלו �מתנותיו�לרבנן �שיתן �.לוג�הבא�מחמת�עצמווכ,

.�מבואר�דאתי�אף�לרבנן)�ז"ח�מפסולי�המוקדשין�ה"פי(ם�"הרמבמדברי�אבל�

�כרבנןד �פסק �ומאידך. ,� �ממעי"פ(פסק �הב �י"לה �הדם) �שיזרק �עד �.דמועלין

דהא�,�כתב�ה�אפשר"ד)�שם('�התוסדברי��על:)�טו(�ז�במנחות"ובחידושי�הגרי

אלא�דאין�דין�מעילה�,�מתיר�הוי�דהדם�משום�אינו,�משיזרק�הדם�מועלין�יןאד

אין�בו�בפני�עצמו�ומשזרק�הדם�דעומד�,�ביחד�עם�הקרבןכשהוא��אבשמן�אל

 .דין�מעילה

תן�מתנות�גבוה�אסור�הוא�מדרבנן�עד�שיתן�נאפילו�ש�,ה�ושוין"י�ד"רש)�יא

דאסור�)�ג"ד�ממחוסרי�כפרה�ה"פ(ם�"הרמב�עתדאנם��.מתן�שבע�ומתן�בהונות

�מתנותיו �שיתן �עד �מדאורייתא �באכילה �זריקה, �לפני �קדשים �כאוכל �.דהוי

�השפת�אמת�והקשה �מתיר�אליבא�דרבנן�,דאם�כן, �לא�חשיב�השמן ,�אמאי

מכל�מקום�הא�,�נעשה�על�גבי�המזבחאלא�בדבר�ה�ונהי�דלמסקנא�ליכא�פיגול

ואפילו�הכי�לרבנן�ליכא�פיגול�כיון�דלא�חשיב�,�רב�יוסף�לא�סבירא�ליה�הכי

ם�סבר�"דהרמב,�כתב)�ד"סימן�יד�סקי(חזון�איש�וה.�צריך�עיוןנשאר�בו,�מתיר

 .ועיין�באות�הבאה�.דכיון�דהותר�במקצת�לא�חשיב�לפגל

�,ז"בחידושי�הגריוהקשה�.�ם"הרמבדעת�ב�,עיין�באות�הקודמת.�שם�,ד"בא)�יב

�מעילה�אם �ליכא �אמאי �כן �היתה, �לא �לכהנים�הא �היתר �שעת ,�ותירץ.

,�אינו�משום�דהדם�הוי�מתיר,�ם�דהא�דיצא�מידי�מעילה"דסבירא�ליה�להרמב

�שא �מחמת �הוא �בשמן �מעילה �דין �דכל �עם�הזבחלא �ביחד �בא �דקרב�, וכיון

�בשם�יאות��לעילועיין�.�[מעילהאין��וממילאתו�הוי�כבא�בפני�עצמו�,�הזבח

 .ועיין�באות�הבאה�:)].טו(ז�במנחות�"הגרי

�ד"בא)�יג �הקודמת, �באות �שנתבאר �מה �וב�.עיין �איש �יב�(חזון �סימן נגעים

דכיון�שאוכלו�מחסר�את�הלוג�ובעי�להביא��,דאיכא�עוד�איסור,�כתב)�ד"סקי

�יכא�איסורדא,�)ד"סימן�יד�סקי(ועוד�כתב�).�י"ד�מ"פי(�בנגעיםכדתנן��,לוג�אחר

 .'משום�דהוקצה�למצוותו�וכאתרוג�כל�ז

��

 ב"ע דף מד
�גמ)�יד �ליה', �שרו �עלמא�מתנותיו �דלכולי �עצמו �הבא�בפני �לוג משמע��.הרי

נגעים�סימן�(השפת�אמת�והחזון�איש��והקשו.�'מעילה�עד�מתן�ז�ביה�דאיכא

עמוד�(ז�לעיל�"ובחידושי�הגרי�.להאי�דינאם�"הרמב�אמאי�השמיט,�)ד"יב�סק

�'א �ביאר) �ליכא�מעילה�דסבר, �עצמו �הבא�בפני �דבלוג �ביחד�עם�, �בא דאינו

 ].א"וי�'י�אות)�'עמוד�א(�לעילועיין�.�[הזבח

שאין�מפגל�אלא�דם�'�הלכך�בא�אם�האשם�וכו,�ד"והבס,�ה�הבא"י�ד"רש)�טו

דאתי�,�לכאורה�משמעות�דבריו[�.דאיתקש�מנחה�לזבחים�או�קומץ�את�שיריו

�הקרבן �עם �הבא �שמן �על �ו] �דביאר �א"ס(�ודהמקדש �ז �דרש"ד' �ונראה )�י"ה

דאיתקש�מנחה�לזבחים�משום�קומץ�מרבינן�ו,�דכוונתו�דדין�פיגול�ילפינן�מדם

,�שכתבוה�כל�המנחות�"ד.)�ב(�מנחות'�בתוסאמנם�עיין��.אבל�שמן�לא�ילפינן

�ד�,ד"בתוה �מהיקישא �לשמה �שלא �לענין �ילפינן �מצורע �של �שמן זאת�"דלוג

�"התורה �מ, �ליה �דילפינן �ק"משום �רבנםכל �קרבן" �דאיקרי חדושי�וב�.דהיינו

אבל�,�ינו�פיגול�אלא�במקום�דאיכא�מתיר�וניתרדלא�מצדכוונתו�,�כתב�ז"הגרי

�להתיר �שנתייחד �שמן �אין �השמן�בלוג �שאר �את �לעמוד�, �שוה �השמן וכל

,�ה�הקומץ"ד.)�מג(לעיל�'�תוסהכתבו�ש�מהוכעין��.בתורת�מתיר�ובתורת�ניתר

�דם �לגבי ��ד"ובראב. �על �יג(רא�הספבפירושו �צו �פרשת �ה, �ד) �דאין�ביאר הא

� �פיגול �עצמובלוג �בפני �הבא �מצ, �בעבדלא �אלא �פיגול �המזבחוינו �דת וכן�.

�לעיל'�תוסוסברא�זו�כתבו�.�י�הכא"בדברי�רש)�סימן�כט(קהילות�יעקב�ב�ביאר

 ����.בתירוצם�השניה�הקומץ�"ד�.)מג(

�גמ�)�טז �שדם', �מפני �פיגול �משום �עליו �חייבין �מצורע �של �שמן מתירו��לוג

מה�ענין�היתר�לבהונות�לענין��,י"ה�רש"ד.)�מג(�ש�לעיל"הרשתמה�.�לבהונות

לעיל�עמוד�וכן�(י�שם�במשנה�"וכמו�שכתב�רש,�פיגול�דבעינן�מחשבת�אכילה

�א �פיגול"בד' �משום �חייבין �[ה �לומר). �יש �ד�,ולכאורה �כאן�דהא אמרה

יינו�שהוא�ה)�'י�לעיל�בעמוד�א"וכן�באמת�דייק�רש(הברייתא�היתר�לבהונות�

,�דבלאו�הכי�אין�לשמן�שייכות�לקרבן,�הטעם�לקשר�מתן�הדם�לעבודת�השמן

ומה�שייך�שיחשוב�בעבודות�הדם�לפגל�באכילת�שיירי�השמן�של�אותו�מתן�

 �].�בהונות

�גמ[�)�יז �בהם', �כופר �אשר �אותם �ואכלו �אמינא �דעתך �דקדשים��.סלקא ואף

�לכפרה �אתו �דלא �אף �נאכלין �קלים ,� �מקום �דמכל �לומר �אכילת�שיש אני

�לכהנים �קדשים �מתכפרין, �ובעלים �אוכלין �דכהנים �משום �אלא �דאינה מה�,

 ].שהוא�מדין�מתנות�כהונה,�שאין�כן�אכילת�כהנים�לקדשים�קלים

דהני�,�:)עז(�המצפה�איתן�בפסחיםכתב��.ומנחת�העומר�להתיר�אתיא',�גמ)�יח

�למאן �מתיר�מילי �מזרח �האיר �עומר �דבליכא �ליה �סבירא �דלא ,� למאן�אבל

�דסב �ליה �מתירדירא �מזרח �האיר ,� �להתירבדאיכא �ולא �לאסור �בא .�עומר

מכל�אף�דהאיר�המזרח�,�דאף�דחיוב�הבאת�העומר�מעכב,�לכאורה�יש�לומרו[

 .)].ק.א(מקום�כשמביא�את�העומר�הוא�המתיר�

�גמ)�יט �היא', �נבילה �אמינא �דעתך �סלקא .� �עיין �דאורייתא �א(באתוון )�כלל

או�דנתחדש�.�תירה�אף�דהוי�נבילהאי�היתר�מליקה�היינו�דהתורה�ה,�שחקר

 .דאין�זה�נבילה

דלמאן�דאמר�אין�,�שכתבו�ה�לא�אמרן"ד�.)כ(�בחולין'�תוס�עיין.�שם',�גמ)�כ

�התורה �מן �לעוף �שחיטה �אלא�, �נבילה �דיהא �דעתך �סלקא �דאין �לומר צריך

 .דיאסר�מדין�טריפה

�גמ)�כא �כאשם�', �נזיר �אשם �לרבות �אלא �ביה �כתיב �בהדיא �מצורע אשם

�מצורע �אורהה�הקשה. �קרן �'גמהא�משמע�ב, �ומצורע�, �דאשם�נזיר �לאו דאי

כיון�דכתיב�,�ואם�כן,�הוה�ילפינן�להו�משאר�אשמות,�אתו�להכשיר�ולא�לכפר

דמכל�מקום�לא�דמי�,�ותירץ.�באשם�מצורע�אמאי�לא�נילף�מיניה�אשם�נזיר

 .ואשם�נזיר�אתי�למנות�נזירות�טהרה,�דאשם�מצורע�אתי�להכשיר,�ליה

�גמ)�כב �יהא�לק', �את�האשהשלך �דש�בו �בתוס. �לויואפ�ה"ד�).:עג(�במנחות'

דהחזירן�בלילה�.)�קי(�בבבא�קמא�כדמשמע,�לאו�ממון�כהן�הוא�דהא,�הקשו

וחזינן�דהוי�ממון�,�דאין�חולקין�גזל�הגר�כנגד�גזל�הגר,�ועוד.�או�חצאין�לא�יצא

,�רצויות.�דכל�מה�דאין�חולקין�הוי�ממון�גבוה.)�נג(בקידושין�וכדאיתא�,�גבוה

הקרן��והקשה.�אבל�לאחר�חלוקה�נעשה�ממון�כהן�,י�מילי�קודם�חלוקההנד

מוכח�דהוי�,�דאמרינן�בהו�דכיון�דאין�חולקין�,מאי�שנא�משאר�קדשים,�אורה

ולא�ניתן�,�דבקדשים�איכא�מצות�אכילה,�ותירץ.�וקהלממון�גבוה�אף�בתר�ח

�למכרו �מנת �על �לאכלו, �אלא �אכילה�. �מצות �דליכא �הגר �בגזל �כן �שאין מה

 .לו�בתורת�ממון�גמור�ניתןתו�התורה�לכהן�על�כרחין�ה�אוומדנתנ

�ד"רש)�כג �לך"י �ה �הואוא�,ד"בתוה, �לך �האי �קאי �לחודיה �גזל י�"רש�אמנם.

� �שלך"ד�.)עד(במנחות �פירש�,ה �קרא, �מהאי �דמתרבו �הנך �כל �על .�דקאי

��והקשה �הזבח �שם(הברכת �זה) ��וכעין �קדשים �מ�,)הכא(בצאן �דאיתאהא

י�"דרש,�וכתב�הצאן�קדשים.�דש�בחלקו�אינה�מוקדשתהמקד:)�נד(�בקידושין

�האמת �לפי �הכא�קאי �סבירא�ליה�, �יהודה�דאיהו �בשיטת�רבי ובמנחות�קאי

 �.דמקודשת)�שם(בקידושין�

�גמ)�כד �החיצון', �המזבח �על �ומחשבותיו �מעשיו �שיהו �עד �ילפינן�. ולכאורה

וכן�.�ולא�סגי�במה�שהמחשבה�והמעשה�באותו�מקום,�דוקא�על�מזבח�החיצון

� �מבואר �תוסמדברי �בדבר"ד' �ה �דהקשו. �יום�, �בפר �פיגול �לה �משכחת היכי

בחדושי��אמנם.�הכיפורים�ולא�בעו�לאוקמי�בחישב�בפנים�על�הזאות�דבפנים

דמחשבה��דסבר)�ב"מפסולי�המוקדשין�ה�ז"פי(�ם"הרמב�הוכיח�בדעת�ז"הגרי

ן�במחשבת�הזמה�ואינו�פיגול�עד�שיז,�דכתב.�בפנים�בדבר�הנעשה�בפנים�פיגל

עד�שיהו�מעשיו�"מיעוטא�דלדעתו�היינו�דד.�ואיירי�במתנות�הפנימיות,�כולם

�מזבח�החיצון �על �"ומחשבותיו �מקום, �באותו �דבעי �למימר בחזון��אבל�.אתי
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ו 

פיגול�בפנים��משכחת�לה�אךהי�,ם"נתקשה�בדברי�הרמב)�ג"סימן�יב�סקי(איש�

 .ועיין�שם�עוד.�הא�בעי�מחשבה�בחוץ�בדבר�הנעשה�בחוץ

  

 א"דף מה ע
�גמ[)�א �למשיחא', �עיון�.הלכתא �וצריך �ובעינן�, �המקדש �יבנה �מהרה דהא

לגבי�:)�ה(�ביומאכהא�דמצינו�,�'גמואפשר�דכוונת�ה.�לדעת�הלכות�הקרבנות

�לבא �לעתיד �הבגדים �לבישת �סדר �עמהן, �משה �לכשיבא �דאמרינן והיינו�,

�ההלכה �את �יאמר �דמשה �אלא�. �נפקותא �דליכא �דכיון �מקשינן �נמי והכא

�המ �שיחכשיבוא �ההלכה, �את �לנו �יאמר �הוא .� �ד"ברשאמנם �הלכתא"י �ה

 ].וצריך�עיון.�דמקשינן�דהא�עכשיו�לא�הוצרכנו�לה,�פירש

�גמ)�ב �למשיחא', �הלכתא .� �הגריהקשה �ז"בחידושי �למאן�, �מינה �נפקא הא

ת�דהכא�מיירי�בחטאות�הפנימיו,�תבוכ.�מר�מקריבין�אף�על�פי�שאין�ביתדא

�ועוד�דליכא�בית�,המשחה�דנגנז�שמן,�יחדליכא�כהן�מש�ןובזמן�הזה�כי�דליכא

�פר�כהן�גדול�דאינו�מתמנה�כי�לא�משכחת�ומהאי�טעמא�נמי[�.א"ל�עין�שד

�בית�דין�אם�על �דאיתא�ובמנחת�אברהם�.]א"של�ע�פי �מאי �רצה�לבאר�לפי

�מ(�לעיל ��,ל�היכל�לא�היה�מזהשתה�תקרה�חנפ�שאם.) �בחטאותואי �איירי

אף�על�פי��דאמר�מקריבין�ליכא�אף�למאןו�"בית"אם�כן�בעינן�להו��,הפנימיות

�בית�ןישא .� �דאמנם �דאפשר �דחה �אלא �אינו �דינא �הכיפוריםהאי �יום �.בפר

 .ועיין�מה�שכתבנו�שם

ויש�לעיין�לפי�זה�מאי�מקשינן�אלא�מעתה�.�עיין�באות�הקודמת.�שם',�גמ)�ג

הא�נפקא�מינה�למאן�דאמר�מקריבין�אף�על�פי�,�כל�הלכות�קדשים�לא�ליתני

�בית ��.שאין �איתןוכתב �המצפה ,� �לדעת �תוסדבשלמא '� �עד"ד�:)נט(לקמן ,�ה

�מועד �אהל �פתח �דבעי �הזה �בזמן �ליכא �דשחיטה �דאמרינן�, �הוא ובהקטרה

�בית �שאין �פי �על �אף �מקריבין �שפיר, �אתי �קרבנות�, �על�שאר דהכא�מקשינן

�שחיטה �דבעו .� �לדעת �"הרמבאבל �הט"פ(ם �הבחירה �מבית �ו"ו �חילק) ,�שלא

 .צריך�עיון

דרוש�וקבל�שכר��ןנמרידהא�דא,�המצפה�איתןוכתב��.בל�שכרוק�שודר',�גמ)�ד

�דל �מינה�אא�נפקכיבמאי �בית�הני, �בהלכות�קרבנות�או �המקדש�מילי �דכל,

�הקר �כאילו �וחטאת �עולה �בתורת �בית��.בןיהעוסק �בנין �בהלכות �העוסק וכן

�,וצריך�עיון).�[ג"מ(בילקוט�יחזקאל��המקדש�כאילו�עסק�בבנינו�ממש�כדאיתא

�נא(�ריןדבסנהד (:� �אמרינן �קדשים �שחיטת �דלענין �דכשם �וקבל�איתא דרוש

 .)].ג.א(לא�שייך�האי�טעמא�וגבייהו�,�מיתות�בית�דין�לענין�הכי�נמי,�שכר

ג�דאמר�"א�הלכה�כר"יק�רק�דתענית�דפס"ובפ�,ד"בתוה,�ה�הלכתא"ד'�תוס)�ה

משמע�לכאורה�.�'ק�קיים�וכו"חשון�ומוקי�לה�התם�בזמן�שביהמבשבעה�במר

�הזה�ליכא�מצוה�לעלות�לרגל�מדבריהם �דבזמן �כתב�ו. �.ב�בתענית(�ן"הרכן

דלדברי�הסוברין��,כתב�אמנם�בסוף�דבריו�)ה�ואיכא�למידק"בדף�"מדפי�הרי

�מצוה �איכא �הזה �בזמן ��,דגם �לומר �כרדצריך �הלכתא �גמליאלאפסיקא �בן

לפי�שהיו�מתאספים�בכל�הסביבות�ברגל�לירושלים�כמו��,אפילו�לאחר�חורבן

היום�ומפני�עולים�הללו�ראוי�שנאחר�השאלה�שהיא�היתה�עיקר��שעושין�גם

�צ"הרבהגהות�כן�ו.�ץ"יעבהגהות�הב�ן�שםעייו)�.כג(�מנדריםוכן�מוכח�.�התקנה

�גיטין�חיות �ו�,בריש �סופרהחתבחידושי �:ב(�גיטין�ם �הרקם"בד) �מן �,תבכ�ה

מ�מצוה�רבה�"מ'�אינם�מחוייבים�לעלות�לרגל�וכו�ץ�לארץדאפילו�אי�בני�חו

��יכאא �להדיא �איתא �רבהוכן �השירים �א(�בשיר �'פרשה (� �הפסוק עיניך�"על

�"לא�בטלו�שלש�רגלים�בשנה�בית�המקדששחרב��אף�על�פיישראל�"ד,�"יונים

�,"שחרב�הבית�עולות�לשם�אף�על�פי"דבילקוט�גרס�הביא��מתנות�כהונהוה

דמנהג��,כתב)�'באב�וכו'�ה�וכן�כל�עצמו�של�ט"בד�ו"פ(�כפתור�ופרחה�אמנם

�בזמנוהע �לרגל ��ליה �נפש �עגמת �מפני �אלא �וב(אינו �הרב��2הערה �כתב שם

הכותל�המערבי�של�חומת�הר��הדבזמן�המחבר�וגם�זמן�רב�אחריו�הי�,המעיר

�בעפר �מכוסה �הבית �הלכו�, �אליה �והבאים �ירושלים �יושבי �היהודים וכל

 .)שער�הרחמיםעל�הר�הבית�אצל��חומת�המזרחלהתפלל�מחוץ�לעיר�לפני�

למשיחא�אלא�היכא�דאיכא��הלכתא�ךים�מפרש�דלא�פרייחר�"והר�,ד"אב)�ו

עושה�איסור�דליכא�נפקותא�בהלכתא�דלא�על�ידי��תרתי�שהוא�למשיחא�וגם

�למשיחא �לפסוק �שייך �לא �איסור �ובתוס. '� �הלכה"ד�).יג(ביומא �ה �נראה,

דלא�,�שם�ביארו�שניםי'�בתוסאבל�.�דתרתי�לא�שכיחא�דהביאור�הוא�משום

�דלימות,�אלא�לימות�המשיח�וגם�אז�לא�יצטרך�הדבר�כיון�דאין�נוגע�,שכיחא

 .םיהמשיח�כולם�יהיו�צדיק

דקיבוע�הלכה�,�ה�אמר�ליה"י�ד"רש�פירש.�ליה�הלכתא�קאמינא�אמר',�גמ[)�ז

.)�ב(�בהוריות�נמי�ועיין.�אינה�אלא�להורות�הלכה�למעשה�ועכשיו�אינו�נוהג

�וכשא �לעשות �אתם �במותרין �אלא �הוראה �חשיב �למעשהודלא �הלכה ,�מר

 ���.)].ק.א(וכשאינו�נוגע�למעשה�לא�חשיב�פסק�הלכה�

�ימתנ)�ח �כו�קדשי', �חייבכעובד �אין �משוםיבים �עליהן �נותר�ן .�וטמא�פיגול

,�ה�וישנן�בציבור"ד�.)ד(לעיל�'�התוס�יהוכיח�מדבר)�כ"א�סק�סימן(�חזון�אישה

מחויב�קרבן��ם�נחשב�לגבי�ישראל�אינו"עכוד,�חשיב�קרבן�אחרם�"קרבן�עכוד

�כמותו �הביא. ��במנחת�וכן �עכו�ז"הגרי�בשםאברהם בגוף��ם�חלוקים"דקדשי

 .א"כו,�ז"י�יותאות�לקמןועיין�עוד��.ישראל�ןבהקדושה�מקר

�.דאיירי�בשימוש�בטומאה,�:)קט(במנחות��קדשים�בצאןביאר�.�וטמא',�מתני)�ט

�.)ג(�ובתמורה,�ה�אלא"ד�:)טו(לעיל�'�התוס�ו�מדבריהקשה�עלי)�שם(ש�"והרש

 .אר�בדבריהם�דהכא�איירי�בטומאת�הקרבןדמבו,�ה�ויליף"ד

לקמן��עיין.�מחייב�יוסי�שמעון�ורבי�ור�דברי�רביטבחוץ�פ�והשוחטן',�מתני)�י

�בניידאמר�,:)קטז( �ח�יןוישראל�מצו�נן �ואיןועל�שחוטי �על�"כועה�ץ �מצווין ם

�וכו �חוץ �שחוטי �ותןחשלי�ולעשות�ןסייעל�ואסור' �בתוס�והקשו. ה�"ד�)שם('

�אסור �א, �יוסי �רק�אסורהא�לרבי �קתני �יכא�כרת�ואמאי �אורה��והקשו. הקרן

�מא�סקי(איש��והחזון�)שם( �)ד"קמא�סימן �רבי�דמאי, �ורבי�דאיפליגו �שמעון

�ת�להקריבבו�בפנים�אבל�כשהקדישו�על�מנייש�על�מנת�להקרמקדב�היינויוסי�

 .שהאריך�בזהאברהם��במנחת�ועיין.�בחוץ�ליכא�איסורא�לכולי�עלמא

�דלא�כתבו�לגבי�חוניוה�והעלה�"ד�:)קט(�במנחות�'בתוס�עיין.�שם�',מתני)�יא

לקמן��הא,�)שם(ס�"בגליון�הש�והקשה.�ם"שחוטי�חוץ�דהקריב�לעכו�עבר�על

על��)שם(הצאן�קדשים��ותירץ.�שליחותן�לסייען�ולעשות�דאסור�אתאי:)�קטז(

ין�יוע.�לא�הקריב�אלא�הורם�להקריב�עצמו�דחוניו',�שביאר�בכוונת�התוסידי�

 ).שם(�לקמן�ש"ברש�עוד

�גמ)�יב �מדרבנן', �לא�נהנין �(איש��ובחזון. �עלבהוספות�שבסוף ם�קדשי�ספרו

במכות�דילפינן�,�"ךתוכל�לאכול�בשערי�אל"אי�איסורא�ד,�נסתפק)��340עמוד

�במכות�,בכליל�תהיה�לא�תאכלשהוא��איסורא�דכל�וכן,�לאוכל�מעולה.)�יז(

�בע�איכא�,.)יח( �ם"כונמי �דנקיוע, �שם �אכי�טין �איסור �אף �בקדשי�דליכא לה

�ם"עכו �עוד, �שם �שלמה�.ועיין �ד�ובחשק �בפשיטות �בעכונקט �"אף איכא�ם

 ".כליל�תהיה"איסורא�ד

�נסכין�ואין�ה"ד�י"רש)�יג �מביאין �בלא�זבח�כישראל�שמתנדבין�בפני, �עצמן

�היינוד,�מחמת�עצמן�דאיירי�בנסכין�הבאין,�ה�אזרח"די�"רשבמבואר��וכן.�יין

�דסב �עכו�דבני�דמיעוטאר �ולא �"ישראל �נסכים�עניןלם �דאינו, מביא��היינו

�בפני �מןעצ�נסכים ,� �"הרמב�דעתאמנם �ה"פ(ם �הקרבנות �ממעשה )�ה"ג

ם�אנו�מביא�אלא�קרבין�משל�"עם�הקרבן�דעכו�דמיעוטא�קאי�על�נסכין�הבאין

ין�עוד�באות�יוע.�תאוגירס'�שהביא�ב�ה�ואין"ד�:)כ(י�בתמורה�"רש�ןיועי.�ציבור

 .הבאה

�ל�ככה"ה�ת"י�ד"רש)�יד �משלו�ואם�ח�דמי�נסכיה�יקרבוהלכך�של,�ד"בתוה,

ואתי�שפיר��.:)דף�יא(שקלים��הוא�במסכתד�"ב�משל�ציבור�שתנאי�לאו�קרבין

�בפני�נסכין�ם�לא�מייתי"דעכו�אתא�להא�"ישראל�בני"וטא�די�דמיע"לדעת�רש

�מנסכים�עצמן �קרבנו �למעט �ולא �"הרמב�תעלד�אמנם. �באות(ם �הובא

�הקודמת �)שם(הלחם�משנה��ביאר) אם�אבל��,מחיוב�אימעיטא�ליה�דסבירד,

�מ �ביארצה ��,ז"הגרי�ישבחידו�והקשה. �ברייתא��,איתא�):עג(דבמנחות דהך

�דעכו �דסבר �הגלילי �יוסי �כרבי �קרבנות"דלא �שאר �מייתי �ם �דברי�, �לפי והא

�מח �אלא �אימעיט �לא �משנה �נסכיםיהלחם �הבאת �וב �ותירץ. �הילפותאד,

�עבורו�,מקרא �קרבין �אינן �דהנסכין �ד, �אלא �נסכיםקרבנו �טעון �ד. ול�כיוהא
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�,אלא�דאין�לו�שאר�קרבנות,�הקדשתמעט�מדלא�נ�משום�אלהביא�משלו�הו

�ישראל �לשם �להקדיש �שיכול �וכשם �קרבנות, �משאר �דנתמעט �אף יכול�,

�ומהא�דאינו�מחויב�להביא�נסכים.�הקדיש�נסכים�אף�דאינם�קרבים�בשבילול

הגלילי�דלא�ממעט��יוסי�ודלא�כרבי�,דאינו�בר�הבאת�נסכים�הוכיחועם�קרבנו�

ג�ממעשה�הקרבנות�"פ(�ז�הלוי"בחידושי�מרן�ריועיין�עוד��.ליה�משאר�קרבנות

 ).ה"ה

,�)ה�,מצוה�קמד(�המנחת�חינוךכתב��.חייבין�עליהן�משום�פיגול�אין',�מתני)�טו

 .מקום�איפסיל�במחשבת�פיגול�ה�דמכלאדנר

�ינמת)�טז �חייבין', �נותר�משום�עליהן�אין �בחוץ�פטו�פיגול ר�וטמא�והשוחטן

,�)סימן�א(�אשכנזי�בצלאל�ת�רבי"בשוכתב�.�רבי�יוסי�מחייב�רבי�שמעון�דברי

וטמא�לכולי��אבל�פיגול�נותר�,י�לא�פליג�אלא�בשוחטן�בחוץסדאפשר�דרבי�יו

�ליכ �עכו�אעלמא �ם"בקרבן .� �"הרמב�פסקולהכי �המוקדשין�"פי(ם �מפסולי ח

�ד"הכ �פיג�דאין) �משום �נותרוחייבין �וטמא�ל �בח, �שוחטן �דלגבי �פסק�אף וץ

�ז"ט�ממעשה�הקרבנות�הט"פי( ��כרבי) �דחייביןיוסי �היינוד. �יוסי�ד, פסק�כרבי

�דסבר ��אלא �בפיגול �פליג �וטמא�ותרנדלא ��ביאר�וכן. �משנה הלכות�(בכסף

�המוק �שיןדפסולי �שם, �מקובצת�אמנם). �הגליון(�בשיטה �ביאור �לפי סתר�)

י�בי�עליה�דרי�רבי�שמעון�דרבנן�פליגדביאר�דבברייתא�לא�גרסינן�דבר,�דבריו

רבי�יוסי�ד�היינוד.�ולהכי�בהנך�פסק�דלא�כרבי�יוסי�,וטמא�נותר�יוסי�בפיגול

�פליג �ובתוס. �הנשמ(�ט"יו' �'ה (� �משנה �ה"פ(והלחם �מתמורה �ו"א �על�) הקשו

� �משנה �ור(הכסף �)בצלאל�אשכנזי' �דרבי�'גמדב, �קאמר��משמע �אכולהו יוסי

לא�שייכא�שחוטי�חוץ�דפלוגתא�ד�כתב�,ז"הגרי�חידושיוב�.אני�להחמיר�רואה

�וטמא �נותר �דפיגול �להא �עכו. �קרבן �אי �פלוגתתם �ביאור �חלוק�"דהתם ם

�לאובקד �או �ישראל �מקרבן �שתו �והכ. �א �עצמה �בפני �פלוגתא �איכאהיא �אי

 .�אם�או�ל"בקרבן�עכו�חיוב�חוץ

�תמורה�ואין�',גמ)�יז ��.עושין �הגריכתב �בתמורה"בחידושי �:)ב(�ז דהא�,

�עכו �תמורה�בקרבן �נותרם�ח"דממעטינן �דפיגול �הנך .�'וטמא�וכו�לוק�משאר

שתן�ומעון�היינו�משום�דחלוקה�קדם�לרבי�ש"כל�הנך�דממעטינן�בקדשי�עכוד

ם�קדוש�"עכו�יוסי�קרבן�יבולר,�)חאות��לעיל�וכמו�שהובא(�שת�ישראלומקד

�ישראל �כקרבן �שאין. �דממעטינן�מה �תמורה �לענין �בבעלות��כל�כן שהיה

�בת"עכו �ולא �ם �מתכפר �בס(ר �שםכמבואר �)וגיא �יוסי��המוד�האוב, רבי

 .ם"דממעטינן�עכו

בכולן��רבי�שמעון�אמר�רבי�יוסי�רואה�אני�מביאין�נסכים�דברין�ואי',�גמ)�יח

�להחמיר .� �ה�בכולן"ד�:)ב(�בתמורה�י"רשכתב �יוסי��הנסכים�מוד�דלגבי, רבי

דנקט�בפשיטות�דרבי�יוסי�פליג�נמי�,�)הכא(בקרן�אורה��ועיין�עוד.�דאין�מביא

 .לרבי�יוסי�העיין�שם�שביאר�מנא�ליו,�בנסכים

מנא�לן�,�נהנין�ה�לא"ד.)�ג(�בתמורה�'התוסהקשו��.ולא�נהנין�מדרבנן',�גמ)�יט

,�לגבי�שלמים�.)כח(בראש�השנה��הא�מצינו,�דליכא�איסור�הנאה�מדאורייתא

דילפינן��נמי�כיון�והכא�,הנאה�מדאורייתא�ראיכא�איסו�,מעילה�אדאף�דליכ

נמי�איסור�נימא�דאיכא��,ודרים�נדרים�ונדבותם�שנ"לרבות�עכו�"איש�איש"מ

�ותירצו�.הנאה �וטמאידמ�דחזינן�דכיון, �נותר �מפיגול �קרא ��,עטיה לן�אית

 .נמי�מאיסור�הנאה�הלמימר�דמיעטי

��,'גמ[)�כ �לאאבל �דמים �דקדושת �הבית �בדק �בדק��.קדושת �דבקדשי דהיינו

�וםמכל�מק,�ואף�דקדושת�בגוף�חמורה�מקדושת�דמים,�ם�מועלין"הבית�דעכו

אבל�,�כמה�קולות�כדילפינן�מקרא�איכא�משום�הכיו,�הקרבן�מתייחס�לבעלים

ומאי�נפקא�מינה�,�אין�שם�הבעלים�עליהם�וקדשי�בדק�הבית�לאחר�שהוקדש

 �.]מי�הקדישן

��

      ב"דף מה ע
אמאי�,�הקרן�אורההקשה�.�ם�בין�בשוגג�בין�במזיד�לא�הורצה"ובעכו',�גמ)�כא

�זהם�"הרמב�השמיט �דין �דלשי�,ותירץ. �הט"פ(טתו �טומאת�אוכלין �ז"י דבדם�)

� �אשכחן �לא �כלל �טומאה �ליכא �קדשים �ציץביה �ריצוי בפסחים��יתאוכדא,

�.אלא�עולותמקריב��ם�אינו"עכואבל��,בישראל�אשכחן�טומאת�קמציםו�,):טז(

�הגרי�אמנם �אב(�ז"בחידושי �'עמוד �הקשה) �ה, �א �לענין�איכא �מינה נפקא

�ואיברים �ד"דהרמב�,אימורים �לדינא �כתב �ואיבריןם �אימורים �גבי �ציץ �.רצוי

לרצון�"דכל�המיעוט�ד�דיש�לומר�,)כגאות�לקמן�עיין�(יאר�במה�שתירץ�על�פי�ו

ושייך�בו�דין�,�דבדם�יש�הרצאת�קרבן,�לא�נאמר�אלא�בריצוי�ציץ�דדם�"לכם

לא�,�אבל�לענין�אימורין�דלא�שייך�שם�הרצאת�בעלים�כלל,�הרצאת�בעלים

 �".לרצון�לכם"נאמר�שם�המיעוט�ד

�.כמאן�דלא�כרבי�יוסי�דאי�רבי�יוסי�האמר�בכולן�אני�רואה�להחמיר',�גמ)�כב

אי�קדשי�,�י�שמעון�ורבי�יוסי�דמתניתיןפלוגתא�דרבד�,ז"בחידושי�הגרי�ביאר

דלרבי�יוסי�יליף�מקדשי��ןווכי.�או�לא,�ם�וקדשי�ישראל�חלוקים�בקדושתן"עכו

ולהכי�.�קדושתןנו�בתליה�דלא�נש�אמוכח�דסביר,�ם�בכלל"דאף�קדשי�עכו',�ה

�ציץ�,פריך �ריצוי �להו �יהני �לא �אמאי �שפיר. �אתי �שמעון �דלרבי �דאין�, דכיון

 .ריצוי�ציץ�לא�נאמר�בהו�,קרבנן�בכלל�קדושת�קרבן�ישראל

�י"רש)�כג �"ד, �הרצאהה �בני �להם"להקב�,לאו �מתרצה �שאינו �הם כתב��.ה

�אלא,�ם"אין�כאן�שום�חידוש�דין�בעכודלכאורה��)'בעמוד�א(�ז"בחידושי�הגרי

� �ממעט �דקרא �ציץ�להודממשמעותא �ריצוי �מדין .� �לדרשת �הסיפריוהביא

�לכפר"ד�אקרא �המזבח �את �לכם �נתתי �"ואני ,� �נתתי �וכוואני �ולא�"' לכם

�משנץ�ש"הר�פירשו�,"לאחרים ��ילפותא�יהאד, ��אהאקאי �הכאדאמרינן

בהאי�היכא�נרמז��ולכאורה�צריך�עיון,�ם�ליכא�בהו�ריצוי�ציץ"דקרבנות�עכו

�על�כן�פירש�דנתחדש�כאן�.הא�קרא�מיירי�בכפרת�הדם�,צוי�ציץדין�רי�קרא

היינו�מה�שמרצה�קרבן�דאבל�הרצאת�הקרבן�,�ם�יכול�להביא�קרבן"דין�דעכו

דריצוי�ציץ��אתי�למילף�"לרצון�לכם"המיעוט�ד�זה�ולפי,�על�הבעלים�לית�להו

�בעלים �הרצאת �להם �שיש �בקרבנות �אלא �נאמר �לא �עכו, �קרבנות ם�"אבל

 �.רצאת�בעלים�לא�נאמר�בהם�דינא�דריצוי�ציץדלית�בהו�ה

עליהן�משום�נותר��ל�חייביןון�עליהן�משום�פיגיחייב�דברים�שאין',�מתני)�כד

משום�סור�ידאיכא�א,�הוכיח�ממתניתין:)�מב(בקרן�אורה�לעיל�.�טמא�ומשום

�כיון�דאין�לו�דהוכשר�בקידוש�כ,�אף�על�קומץ�קודם�שהוקטר�נותר�וטמא לי

�מתירין �י(ה�במעילאיתא�וד, �והלבונה�וכו.) �הקומץ �עליו�' �חייבין �בכלי קדשו

�בהן �אין �ופיגול �וטומאה �נותר �משום ��משנהכ�ודלא. �מפס"פי(למלך לי�וח

�ה �בדבריו�ז"המוקדשין �ועיין �בדעת) �ל�'סוות�י"רש�שכתב ה�"ד�:)מב(עיל

�,וישיקרבו�כל�מתיר�דבעי�,עד�שיקטר�הקומץ�אפסול�נותר�וטמ�דליכא�הקומץ

 .�לענין�פיגולכמו�

�מתני)�כה �שמעון', �יחייב�והלבונה�והקטורת�אין�העצים�כגון�'וכו�רבי ליו�ען

�פליג�נמי�לענין�דרבי�שמעון,�ה�מנין"ד�.)נו(לקמן�'�התוס�וכתבו�.טומאה�משום

�נותר ��וכן. �"ברמבמבואר �מפסולי"פי(ם �הכ�ח �ד"המוקדשין �והקש) �ףהכסה

�משנה �לי, �טומאה�אה�,המנא �לענין �אלא �פליג �לא �שמעון �רבי הכי��אמנם.

הקטורת�והלבונה�אם��,ראומ�וןשמע�ביר�)ב"ה�ה"פ(�בתוספתא�איתא�להדיא

 .פיגול�ונותר�וטמא�ראויין�לאכילה�אין�חייבין�עליהן�משום

�מתני)�כו �ה', �והקטוראבל �והלבונה �איןעצים �משוםיחייב�ת �עליו �.טומאה�ן

�חייב �קמא �דלתנא �תוסה�וכתב�.עליהן�ןימבואר �"יו' �ה(ט �בשם�,)'משנה

�בטומאה�דעצים�,)שם(�ש�המשניותם�בפירו"הרמב �במקריבן �מיירי ילה�כדא,

�בהו �שייכא ��.לא �לדבריו �שסתר �הכ"בפי(העיקר �המוקדשין �מפסולי )�ד"ח

ם�כן�"אי�פירש�הרמב�ש"הרשוהקשה��.שכתב�להלכה�גם�עצים�לענין�אכילה

�הכי �לפרושי �ליה �הווי �ולבונה �קטורת �לענין �גם �טעמא �מהאי �ועוד, �'גמבד,

 .�אכילה�לעניןי�משמע�דאייר

ומיהו�בזה�יש�לומר�לאחר�שניתך�הבשר�ועדין��,ד"בתוה,�ה�אבל"ד'�תוס)�כז

 .דאם�כן�פקע�נמי�איסור�נותר,�ה�באור�גדולוהקש.�ראויה�היא�לאכילה

.�אורומכל�מקום�קשה�מפיגול�שהרי�פקע�פיגולו�משמשלה�בהן�ה,�ד"בא)�כח

י�דהא�לא�מצינו�דמהני�משילת�האור�אלא�בנקטרין�על�גב,�הקרן�אורה�הקשה

 .אבל�פרים�הנשרפין�מחוץ�למחנה�מנא�לן�דפקע�פיגולן�מהן,�מזבח

�ד"בא)�כט �לה�ב, �יש�לומר�דמשכחת �שהביא�בבועוד �ת�אחת�כגון שערות�'

 

  המדף  מסכת זבחים

 א"התשעטבת  חי



ח 

�מצינו�דייחשב�בבת�אחת�אלא�באיסורי�שלא,�ן�אורהרהק�והקשה.�אחר�כך

�גברא �הכא�דא, �כן �יסורא�אחפצא�קאימה�שאין �איכא�בהא�ד, הגברא�ומאי

 .נאסר�בבת�אחת

למה�לי�קרא�למיעוטי�מנותר�על�איסור�סור�חל�למאן�דאמר�אין�אי,�ד"בא)�ל

דליכא�איסור�,�הא�איצטריך�קרא�לדם�שבישלו�,ס"בגליון�השהקשה�.�וטמא

�התוס�כדכתבו�,דם '� �"ד�.)קט(בחולין �קורעוה �הלב �איסור�, �דליכא ולמימר

קרא��דעל�כרחיך�לא�אתי,�ח"הגרבשם��ז"בחידושי�הגרי�ותירץ.�דנותר�וטמא

יה�כן�ליכא�ב�ואם,�נו�דאינו�דםיהי,�מיעוטא�דדם�מבושלדשלו�יט�דם�שבלמע

� �ופיגולנמי �מנותר �דדם �מיעוטא �בעלמא, �כמיא �או �כבשר �דיהיה �.ואפשר

הוי�,�דאפשר�דדם�שבישלו�כיון�דאם�עלה�ירד,�כתב)�סימן�לא(ובקהלות�יעקב�

 .ועיין�שם�שהאריך,�ליה�כקדשים�שמתו

�גמ[)�לא �משיק', �מתירין �לו �יש �כיצד �מתיריוהא �דמי��.רבו �לא ולכאורה

בעינן�לצורך�חלותו�הכשר�ולא�משום�ד�,על�ידי�המתירחל�פיגול�דה,�לפיגול

�מתיריוד �יקרבו �ה�אמנם. �דכתבו �תוסמהא '� �הקומץ"ד�.)מג(לעיל �ה דמהני�,

� �פיגול �לחלות �בכלי �במתיר(הוכשר �פיגול �דאין �ממעטינן �לא �אי מבואר�)

וכן�מבואר�.�וכנותר�וטמא,�ליקרב�דבפיגול�נמי�בעי�להכשר�חלות�פיגול�ראוי

�"רמבב �הט"פי(ם �המוקדשין �מפסולי �ז"ח �דפיגול�) �מתיריו �קרבו �דין שדימה

 ..)]ק.א(�לקרבו�מתיריו�דנותר�וטמא

�גמ)�לב �משיקדש�ב�לו�אין', �ילכמתירין �"רש�עיין. �לעיל ה�שקדשו�"ד�.)לד(י

�דביאר �במחתת�כלי�שרת�דבעצים, �ובתוס�.משכחת�לה�שחתה�אותן �)שם('

 .וי�כקידוש�כליהדהא�דמשפי�להו�לעצים�,�כתבוקדש�ה�ש"ד

�גמ)�לג ��.שם', �אישכתב �סק(�החזון �כט �סימן �)ט"מנחות �ראוי�, �דבעי דכיון

�להקרבה �כדינו, �אחד �וכל �אפיה �או �יציקה �בעי �במנחות �בנתינה�, �סגי ולא

 .בכלי

��

   א"דף מו ע

מעאל�ני�נתתיו�לכם�שלכם�יהא�דבי�רבי�ישאמר�עולא�אמר�קרא�וא',�גמ)�א

�ולא�תנא�אמר �יוחנן�אמר�קרא�לכפר�לכפרה�נתתיו אמר�קרא��למעילה�רבי

�כפרה�הוא �כפרה�כלאחר �מעילה�.לפני �לענין �ילפי �הנך �כל מסקינן��לקמןו(,

�חד�לנותר�חד�לטומאה�וחד�מעילה �תלתא�קראי �דבעי .(� �המקדש�דודוכתב

�סק( �יז �י"סימן �מינה) �דנפקא �דאפשר �כלאחר�, �כפרה �לפני �מהוא �ילפינן דאי

�ואי�ילפינן�מלכפר�או�מלכם�אפשר�דלא�,איסור�הנאה�מן�התורה�כפרה�ליכא

 �.מאיסור�הנאה�אתי�אלא�למעוטי�ממעילה�ולא

�גמ[)�ב �ד"וברש�.שם', �לכם"י �נתתיו �ואני �כחולין�,כתב�ה �דהוא �.דילפינן

למעול�בו�לענין��לכפרה�נתתיו�בתורת�קדשים�ולא�,כתב�ה�לכפר"די�"רשוב

דכיון�דלית�ביה��,כתב�הוא�לפני�כפרהה�"די�"רשוב�.מעילה�אין�בו�דין�קדשים

.�אחר�עניןא�ומבואר�דכל�ילפותא�הי.�'יה�קדשי�התו�צורך�גבוה�לא�קרינן�ב

�ל�דלהכי�,ואפשר �קרא �וחד �לנותר �קרא �דחד �קרא�מסקינן �וחד טומאה

�ה�למעוטי"י�ד"שר�שדפיר.�למעילה .�כשאר�חולין�והיינו�למעט�נותר�"לכם",

ולא��,כחולין�אלא�,בר�אחר�כקדשיםלכפרה�נתתיו�כקדשים�ולא�לד�"לכפר"

 ].למעוטי�ממעילה�"הוא"ו.�יתחייבו�עליו�משום�טומאה

�תוס)�ג �הוא"ד' �ה �ד"בתוה, �אבל�, �כפרה �שייכא �דלא �מחיים �דהתם ותירץ

�ה�המקיז"ד�:)יב(מעילה�ב'�תוסהו�.לאחר�שחיטה�אף�לפני�כפרה�אין�מועלין

�ביארו �מועלין, �אין �לזריקה �דעומד �שחיטה �כ�,דלאחר �שאין �מחייםמה .�ן

�שם(�י"וברש �"ד) �כתבה�המקיז �עומד�לזריקה�כגופא�דבהמה�, דמחיים�דאינו

�דמי �כתב. �בברכות�וכן �יונה �כב(�ברבינו �הרי. �והביא�.)ף"מדפי �איתא, �דכן

'�ליישב�קושית�התוס(עוד��וכתב�.דכיון�דרבי�בה�כגופה�דמי�,.)לא(�בתמורה

�שאין�מה,�דמי�דלאחר�מיתה�דעומד�לכפרה�הוא�דשרי�דכמאן�דכיפר�,)דהכא

 .ם�דאינו�עומד�לכפרהיכן�מחי

�ד"בא[)�ד �שם, �ב�עיין. �לעיל�אות �שם��ולכאורה', �שכתבנו �כמו �מוכח מכאן

�"הוא"דבשלמא�למאן�דיליף�מ ,� ,�מעילה�בושפיר�אמרינן�דקודם�כפרה�דאין

אמאי�מחיים�איכא��,"לכפר"או�מ�"לכם"מ�ילפינן�איאבל��.היינו�לאחר�שחיטה

 ].מעילה

�גמ[)�ה �דב', �לך �אין �ומועלין �מצותו �שנעשית �ובר �ד"ברש. �"י �הוא �,פירשה

לכאורה�ו.�'דפשיטא�לן�דכיון�דלית�ביה�תו�צורך�גבוה�לא�קרינן�ביה�קדשי�ה

דלא�פשיטא�ומוכח���,ומועלין�מייתינן�דוכתי�דנעשית�מצוותודהא�,�יש�לעיין

 ].לן�דבנעשית�מצותו�אין�מועלין

)�הובא�באות�הקודמת(י�"הכא�איירי�לענין�מעילה�וכן�סברת�רש�.שם',�גמ[)�ו

והרי�בעגלה�,�רופהמעגלה�עלהוכיח�ומייתינן�.�לכאורה�שייכא�במעילה�דוקא

� �מעילה �ליכא �ש(ערופה �כמו �אות �להלן �מדמינן�אךוהי�)יגיבואר �התם�, הא

 ].ליכא�הך�סברא

�תוס)�ז �דבר"ד' �לך �ה�אין �מו�,ד"בתוה, �טובא�דכותה�דאין �עד�דאשכחן עלין

�ועג �הדשן �תרומת �מצותן �עשעת �עדלה �ירידתה�רופה ��.אחר הקרן�הקשה

�במעילה �יא(�אורה �בתוסד.) '� �נט(ביומא �אין"ד:) �כתבו�,ה �להוכיח�ד, אין

�הדשן �מתרומת ,� �משמע ��.)ט(�במעילהדאדרבה �דאיכא �מעילהבה דאיתא�,

�בוהנהנ�,התם �מועלין �הדשן �תרומת �קודם �תפוח �מאפר �ה .� הטהרת�ותירץ

��,הקדש �פי �ותוס"רשעל �י �שם(' �הכל"ד) �ה �ד, �דוקא קדשים��יקודשבאימורי

�הרמה �קודם �מעילה ��,איכא �אבל �קדשים �קליםבאימורי �אין�, �כשהעלן מיד

 .ראיה�מאימורי�קדשים�קלים'�והכא�נמי�מייתו�התוס�,מועלין�בהן

�גמ)�ח �גניזהו', �הניחם�שם�מלמד�שטעונין �קודם�שנעשית�ומש. מע�דכל�שכן

�בו �מועלין �"רשדעת�אמנם��.מצותו �בקידושין �סו(י �ה�הקם"ד.) �מעילה�ד, אין

דאיכא�מעילה�שלא�בזמן��פליגי�וסברי�ה�הקם"ד)�שם('�והתוס,�בבגדי�כהונה

היינו��,הןבגדי�כהונה�נעשית�מצותן�ומועלין�בהא�דאמרינן�ד�,י"ולרש.�עבודה

 .לענין�עגלה�ערופה�יאועיין�עוד�אות�.�דחמיר�מקודם�שנעשית�מצותו

�גמ)�ט �מותרות�ה', �דוסא�דאמר �הדיוטלרבי �לכהן �ן �בי"ברש. �ס(�ומאי ה�"ד.)

הן�מעילה�מפני�שלא�נתנה�תורה�בקיימא�לן�בגדי�כהונה�אין�ד,�פירש�ראוין

�מיד �לפשטן �זריזין �שיהו �השרת �למלאכי �הקדשנוב. ו�דכונת�,הבין�תיבות

�דוסא �טעמא�דרבי �דהיינו �בהנאה�"והניחם�שם"מפרש�דלא�ד, �לאסור ,�אתי

�ד �יאסר �עבודתובהנאה �כשסיים �מיד �לפש, �יכול �אינו �טןוהוא�הרי ,�והקשה.

 .�פשיטות�דטעמא�דרבי�דוסא�משום�דנעשית�מצוותוב�שאמאי�לא�פיר

�.)ס(�ביומא'�התוס�כתבו.�איכא�למימר�למאן�דאמר�מלמדין�מאי�אלא',�גמ)�י

�אלא"ד �ה ,� �שני �ליה �דסבירא �דמאן �לשנויי �מצי �כאחד�דהוה �הבאין כתובין

לו�אפי�אלא�דבעי�לשנויי,�רבי�דוסא�ואית�ליה�שלשה�כתוביןמלמדין�פליג�אד

 .אם�תמצי�לומר�דסבר�כרבי�דוסא

�גמ)�יא �ערופה', �תוסה�כתבו�.ועגלה �ביומא' �ס(�ישנים �לדף �השייך ה�"ד.)

דלמאן�,�דעגלה�ערופה�נאסרת�מחייםדאמר�דהך�סוגיא�סברה�כמאן�,�ועגלה

,�לאסור�לאחר�עריפה�"וערפו�שם"למה�לי�קרא�ד,�דאמר�אינה�נאסרת�מחיים

�אתא�אם�לא�לאסור�לאחר�מולכקדשים��"כפרה"דכתיב�בה��תיפוק�ליה אי

�מיתה �כתבו. �ועוד ,� �דכתיב �דמהא ��"כפרה"בה �עד��ילפינןלא �אלא לאסרה

 .לאסור�לאחר�קבורה�"וערפו"קרא�דאתא�ו�,דנעשית�מצותה�קבורתה

�גמ)�יב �שם', �בתוס�בותכ. '� �ביומא �ועגלה"ד�.)ס(ישנים �ערופה��,ה דבעגלה

ה�"ד�).נז(קידושין�י�ב"רש�וכן�כתב.�ליכא�מעילה�אלא�איסור�הנאה�מן�התורה

דאין�דמיה�קדושין�לא�קדושת�מזבח�ולא�קדושת�בדק�הבית�אלא�היא�,�ועגלה

 .עצמה�לעריפה

בח�הפנימי�והמנורה�לא�נהנין�זן�מווהא�דתנן�במעילה�דיש�,ה�ולא"ד'�תוס)�יג

דדישון�מזבח�.�ת"רבשם�שכתבו��ה�דישון"ד�).סד(לקמן�'�תוסעיין�.�ולא�מועלין

ומבואר�שם�.�ודישון�מזבח�החיצון�לא�היה�נבלע�,הפנימי�והמנורה�היו�נבלעין

 .עיין�שם.�ון�טפי�מינייהויצדהוא�סברא�דאיכא�מעילה�בדישון�מזבח�הח

.�יש�לומר�דשם�איצטריך�לאסור�לאחר�עריפה�,ד"בתוה,�עגלה�ה"ד'�תוס)�יד

�ד�,כוונתם �שם"דקרא �עריפה�"וערפו �לאחר �איצטריך .� �זרה :)�כט(בעבודה

� �התוסהוסיפו �לאחר�מיתה�"כפרה"דמקרא�ד�,לבאר�ה�כפרה"ד' �,לא�ידעינן

�דנעשית�מצותה �מחיים�,כיון �מ�,דכפרה�כקדשים�היינו �שם"ואי לא��"וערפו
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ט 

 )ועיין�לעיל�אות�יא�(�.דקרא�איירי�לאחר�עריפה�,ידעינן�מחיים

דאי�,�ה�תרי"ד'�התוס�תירצו�.)ס(וביומא��.קשיא�דבחד�סגי�,ה�תרי"ד'�תוס)�טו

�,"שני�כתובין�הבאין�כאחד"כיון�דאיכא�אמינא�ד�הוה�כתיב�חד�מיעוטא�הווה

 .ן�שם�עודיועי.�דאתא�לרבות�"מיעוט�אחר�מיעוט"הוי��,"מיעוט"וגם�

וטומאה�סגי�בחד�מיעוט�דילפינן�מהדדי�חילול��נותרתימה��,ה�חד"ד'�תוס)�טז

,�פליגי)�'בנמשך�לעמוד�ב(�ה�ואשה"ד)�.ג(בקידושין�'�ובתוס.�חילול�ואף�לקולא

�נאמרו �דלא �שו�התרצו �דגזירה �חילול"ה �להקל�"חילול �ולא �להחמיר .�אלא

�תוס[ �דהוכיחו �והא �מהא' �מה(�דלעיל�הכא �כוכבים:) �עובדי �קדשי ,�גבי

� �לדחותלכאורה �יש ,� �מדכתיב �ילפינן �יחללו"דלמסקנא �חילולין��"ולא בשני

� �מדבר �ובתוס�..)]ק.א(הכתוב '� �"ד�.)ס(ביומא �חד �רצויתה �שוה�, דגזירה

 .ב�בהדיאיאי�דכתמלא�נאמרה�אלא�א"�חילול�חילול"ד

ויש�לומר�דמוקמינא�מיעוטא�בנותר�דוקא�אבל�משום�טומאה�הוה�,�ד"בא)�יז

�וכו �'חייב �בתוס. '� �ביומא �ס(ישנים �לדף �השייך �וחד"ד.) �דכוונתם��ה מבואר

�לפיגול�,ליישב �ריבויא �דכתיב �דכיון ,� �מיעוטא �מוקמינן �הוה �אלא�לא דדם

�בהדיאלמא �דכתיב �י �כשםווהו, �אימעיט �לא �דאידך �אמינא �אימעיט�ד�ה לא

 .לענין�פיגול

��

 ב"דף מו ע
אין�חייבין�עליו�משום�פיגול�משום�טומאה�נמי�לא�'�ד�אמינא�וכו"ס',�גמ)�יח

�דטומאה�דמיא�לפיגול�לכאורה�סלקא�דעתן�.ליחייב�קא�משמע�לן והקשה�.

�מקובצת �א(�השיטה �'אות �מ) �מה(�עילדלהא (:� �לו�מרבינן �שאין �דבר דאף

� �חימתירין �עאין �פיגויבין �משום �לליו �חייבין, �טומאה �ומשום �ותירץ. הכי�ד,

�פירושו �פיגול�משלמים��דסלקא�דעתן, �לענין חטאות��למעוטידכשם�דילפינן

�הפנימיות ,� �משלמים �נילף �נמי �טומאההכי �לענין �הפנמיות �חטאות �,למעט

�כ �החיצוןדבעי �המזבח �על �שישנן �שלמים �עין .� �אורה �תירץובקרן דכיון�,

�וא �מתירין �בהו �אית �הפנימיות �הכדחטאות �מפיגולפילו �קרא �מיעטינהו ,�י

 .ומשום�טומאה�נמי�נמעט,�דגלי�קרא�להקל�סלקא�דעתן

�.ומעלה�דרבנן�היא�וקרא�אסמכתא�בעלמא,�ה�לפסולא�בעלמא"י�ד"רש)�יט

ם�"רמבבוכן�משמע��.מדאורייתא�פסולד,�כתבוה�ואפילו�"ד�.)לד(לעיל��'תוסוה

�ה"פ( �מזבח �מאיסורי �)ח"ו ,� �למלךועיין �במשנה �מה�אמנם. �כסף ח�"פי(שנה

�הכ �המוקדשין �ד"מפסולי �ד) �הרמבכתב �"דעת �גמורה�ש�,)שם(ם �דרשא היא

 .דאורייתא

�משום�יינודה,�כתבו�ה�והבשר"ד�.)לד(לעיל�'�תוסה.�לפוסלה�בעלמא',�גמ)�כ

,�כתבועוד�.�אף�דלא�הוי�אוכל�ולא�כלילקבל�טומאה�דחיבת�הקודש�מכשרת�

� �כיודעצים �ממשקה �טפי �לאוכל �דמו �עבולבונה �דבר �דהם '�תוסוה�.וקשה�ן

דחיבת�הקודש�מהניא�להכשיר��דכל�היכאדאף��כתבו,�ה�והא"ד.)�כג(�בחגיגה

,�טומאה�כלל�יםמקבל�יוחיבת�הקודש�לא�ה�דלולי�,הכא�שאני�,מיםבעינן�לא�

�ב �אוכלוסגי �להו �מחשבא �הקודש �דחיבת �הא �היינוד. �לא�, �הקודש דחיבת

 .)א"סימן�לז�סק(�המקדש�דודוכן�ביאר�,�מהניא�לעשות�תרתי

�מתני)�כא �הזבח�לשם', �דברים �נזבח�ששה ��'התוס�כתבו. �כל�ה"ד�.)ב(לעיל

ים�מלבד�לשם�להקטיר�לשם�ששה�דבר�יהדין�דבע�דהוא,�)דהכא�מתניתיןא(

�במדלא��,זובח �שינוי �אלא�על�מנת�להקטיר�יםלעהני ם�"הרמב�דעתאמנם�.

 .ששה�דברים�דרק�בזביחה�בעי�לחשוב�לשם)�א"ין�הישהמוקד�ד�מפסולי"פ(

�שם�',מתני)�כב .� ��'התוסעוד �.ב(לעיל �ה�כל"ד) ל�ב�להיפך�לא�פסשדאם�חי,

�לבעלים �עלו �ולא �ד, �דהנך �כיון '� �ובעלים(דברים �קודש �שינוי �מלבד ילפינן�)

� �הקטרהמקרא �דלענין �מעכבת, �אינה �של�,והקטרה �מחשבת לשמו��אמלבד

�כתב�בדעת)�א"לי�המוקדשין�היד�מפסו"פ(הלחם�משנה��אמנם.�בעלים�ושינוי

)�ם�שם"על�הרמב(�ז�הלוי"ובחידושי�מרן�רי�.לשם�חובה�דעלו�,)שם(ם�"הרמב

�הו�,ביאר �כל �דבאמת �לעיכובאדב' �לשמן �יהיה �שהזבח �בעו �היה��,רים ואם

�יהא�פסול �מחשבות�אלו �בקרבן �חסר �דסתמא��,אלא�דלא�משכחת�לה. כיון

�לשמן�,לשמן �הסתמא �פקע �לא �לשמן �שלא �כשחושב �ואף �קודש�. ובשינוי

�בעלים�הוא�דחדשה והוא�משום�מחשבת��,התורה�דמחשבה�פוסלת�ושינוי

בקרן�וכעין�זה�ביאר��)ד"ועיין�לקמן�אות�כ(�.במחשבת�לשמו�דגרע,�ולא�,פסול

�אלא�חשיב�שגרע,�שייך�מחשבת�שינוידברים�לא�'�דבהנך�ד.)�ב(אורה�לעיל�

 .מחשבה�ובחיסור�מחשבה�לא�פסיל�דסתמא�לשמן

�מתני)�כג �שם', �אורה�ןיעי. �למכילתין(�בקרן �לש�)בהקדמה �ןודהאריך אי�,

 :).ב(�לעילועיין�עוד�בדבריו��.מן�התורה�לחשוב�לשמן�יעחילה�בלכת

�שם�',תנימ)�כד �הגרי�כתב. �"בחידושי �ב(ז �המשנה�נכוו�יןדא�,.)לעיל ת

�לשמן �דהתם�למחשבת �דחי. �לשמה �בחלות �איירי �עלידהתם ,�הקרבן�ל

ונה�ווהכא�מיירי�בכ.�ובמחשבת�פסול�דפסלה�משום�דהויא�מחשבה�הפוסלת

�ן�מצוות�צריכות�כוונהידהוי�כע�,שמןשל�ל �ב(לעיל��ובזה�אמרינן, דסתמא�:)

 .שם�שהאריך�יןיוע.�כלשמן

מכל�אלו�כשר�שהוא�תנאי�בית��תחא�םשבלבו�ל�אף�מי�שלא�היה',�מתני)�כה

�דין �נתבאר�:)ב(�לעיל�'גמוב. �בית, �ד�דאתנו �לימא�לשמו�לאדין דלמא�אתי�,

��.לשמו�אלמימר�של �שם(�'בתוסוביארו דפעמים�שטועה�וסובר��,ה�אתנו"ד)

�הוא �אחר �שקרבן ��והקשה. �אורה �)שם(הקרן �שמה�, �לא �בטעות �עקירה הא

�כדאיתא �מט(�במנחות�עקירה �וכתב.). �יעקור�, �שמא �דחיישינן �לומר דצריך

 .בכוונה

�גמ)�כו �שם', �ובתוס. �"ד�)שם(' �קיימי �וכתבה �דקתנמד, ��יהא ליכא�כשר

�לאוכוחי�דסתמא�כשר ,�חישב�בליבו�אלא�בפיו�כשלא�אמר�דאפשר�דאיירי,

כשר�אף�ד�,אתא�לאוסופי�בית�דין�והתנאי.�ומהני�אף�אי�סתמא�כשלא�לשמו

 .חישב�כלל�לאאי�

�מתני)�כז �העובד�שאין', �אחר �אלא �הולכת �המחשבה �המשניות�. בפירוש

�"להרמב �משמעם �קמא, �הבעלים�,דלתנא �אחר �הולכת �נקט��,המחשבה וכן

 .למכילתין�ן�אורהרהק�בהקדמת

�גמ)�כח �וכו', �עולה �לשם ��.'עולה �תוסההקשו '� �הזבחים"ד�.)ב(לעיל �כל ,�ה

�אחריני�לעילד �מקראי �ילפינן �ותירצו. �איירי, �הדם��נןדהתם �עבודות לענין

�אימוריםכוה �בהקטרת �א �"ברש�אמנם. �עולה"ד�)כאן(י �מבואר�ה דקראי�,

ילפינן�לעבודות�הדם�,�בהקטרה�יואף�דכתיב�,דהכא�נמי�אתו�לעבודות�הדם

�לשמה �זביחה �דבעי �בשלמים �מדכתיב .� �הגריוהקשה �ב(�ז"בחידושי ,�).לעיל

דהכא�הוא��ידקרא,�יהוידצריכי�תרוו,�ותירץ.�'דלדידיה�תיקשי�קושיית�התוס

אתו�לפסול�מחשבת�שלא�לשמו�דהויא��לעילוקראי�ד,�דבעינן�עבודות�לשמן

 .מחשבת�פסול

�ד"רש)�כט �בשחיטה�כתיב��,ד"בתוה�,ה�עולה�לשם�עולה"י ואף�על�גב�דלאו

ה�כל�"ד�.)ב(לעיל�'�תוסהזה�כתבו��וכעין.�יםשלמ�אשכחן�ליה�בשחיטה�לגבי

�הזבחים �שאר�דבר, �קידילפינן �דשום�מדאיתקש�לשינוי �וכתבו. �מקום�דמכל,

�אינו�פוסל�בשינוי�קודש ,�לא�מעכבאנן�מהקטרה�והקטרה�גופא�פידיל�יוןדכ,

 .לא�מצי�למילף�לעיכובא

�גמ)�ל �מרצה', �ואינו �כשר �לשם�חולין סול�היכא�דפד�,נויהיד�.הא�היה�בלבו

מחשבה�"�דלפסול�בעי,�חובה�לא�דמו�אהדדי�לשם�דלא�עלו�לבעלים�והיכא

��"הפוסלת �בהומחשבת �מחריב �לא �חולין .� �כן �שאין �חובה�מה �לשם לעלות

פיק�חולין�א�מחשבתו:)�ב(כדלעיל��ובסתמא�הוי�כלשמו(�,שמומחשבה�ל�בעיד

�סתמא�לשמוליה� �במלחמות�בראש�השנה�"והרמב�.)מידי �ז(ן �הרימ. )�ף"דפי

�בכת �כשר, �חולין �לשם �חובה�דחטאת �לשם �ועלה .� �חידושיב�יולעוהקשה

וצריך�לומר�,�ן"דנראה�דהוא�טעות�סופר�בדברי�הרמב,�וכתב�,מסוגיין�א"הגרע

�'גמן�ביאר�בדברי�ה"דהרמב,�כתב�)ב"סימן�יב�סקי(איש��חזוןוה.�חוץ�מחטאת

� �מרצהדאינו �ריצוי, �לענין�היינו �ולא �לשם�מצוה �עוד�.חובה�לעלות �ועיין

 ).ו"ד�וסק"ג�סימן�נב�סק"ח(אחיעזר�ב

,�.)ב(ז�לעיל�"בחידושי�הגרי�וביאר.�כשרה�חטאת�ששחט�לשם�חולין',�גמ)�לא

ואף�כשחושב�שלא�לשמה��,"חלות�בקרבן"משום�דסתמא�לשמה�הוא��יינודה

 .םיקדש�דחולין�אין�מחללין�לשמה�כיוןה�ע�שםקלא�נפ

�גמ)�לב �פסולהוחם�משו', �וכו�לין �למתעסק�בקדשים�שהוא' .�'וכו�פסול�מנין

 

  ומדף  מסכת זבחים

 א"התשעטבת  טי



י 

� �חולין"בד�י"רשפירש �משום �ה �מתעסק�. �דהיינו �פסולה �חולין �שהם כסבור

שוחט��,פירש�למתעסק�בקדשיםה�"ובד�.בדברים�אחרים�ואינו�עסוק�בקדשים

הביאו��ה�מנין"ד'�ובתוס�.קדשים�ולא�בכוונה�אלא�כמתעסק�בדברים�אחרים

�"רש�פירוש �בחולין �מנין"ד�.)יג(י ��ה �דמתעסק �מכוין�כש�היינובקדשים אינו

�לשחיטה �כתב. �"הרמב�וכן �ה"פ(ם �המוקדשין �מפסולי �ג"א .(� השפת�והקשה

דהווי�רבותא�טפי�ונשאר�בצריך�,�מדוע�לא�הביא�לגוונא�דמשום�חוליןאמת�

�גם�,דמלבד�גוונא�דמתעסק�דסבור�ששוחט�חולין�',ביארו�התוס�ד"ובסוה.�עיון

שים�פסול�משום�בקד�,מתכוין�לחתיכת�סימנין�ולא�לשם�זביחה�דבחולין�כשר

 �.מתעסק

 

 א"דף מז ע
�גמ)�א �פסול', �שהוא �בקדשים �למתעסק ��.מנין �אורההקשה בהקדמה�(�הקרן

�)לתיןלמכי �לשמ, �מסתמא �דגרע �ליה �הדתיפוק �וכתב. �משום�, �לפסול דאין

� �בטעות �עקירה �דהוי �כיון �מחשבה �והיינו[פסול �עקירת�, �הוא �לשמה דשלא

ז�"בחדושי�הגריכתב�ש�חשבת�לשמה�וכמובמשמחסר��הלשמה�ולא�סגי�במה

 ].).דף�ב(�לעיל

דאף�דליכא�מן�התורה��,)בהקדמה�למכילתין(הקרן�אורה�הקשה��.שם',�גמ)�ב

�ל �לשמה�בשוחמצוה �כו, �דבעי �מצוות �משאר �גרע �מאי �מקום �לחד�ומכל נה

מתניתין�סבירא�ליה�דלא�בורבי�יוסי�גופיה�ד�.:)כח(�בראש�השנהמאן�דאמר�

:).�קיד(�בפסחיםכדמשמע�,�ות�כונהסבירא�ליה�בכל�מצוות�דצריכ,�בעי�כונה

לשם�עביד�דלא�מינכר�ד�,ן�הוי�כמתעסקוידבכל�המצוות�אם�אינו�מכו,�ותירץ

סלקא�דעתך��,מצוה�בזבחים�דמינכר�מתוך�מעשיו�דקעבידמה�שאין�כן�.�מצוה

�,סתמא�כשרדמהאי�טעמא�אמרינן�דגבי�מילה��,וכתב.�נהויל�אף�בלא�כועדיו

�התוס�וכדכתבו '� �:ב(לעיל �ס"ד) �תםה �מעשיו�. �מתוך �דמינכר �משום והיינו

 .).כט(�בטורי�אבן�בראש�השנה�עודין�יוע.�דקעביד�מצוה

�גמ)�ג �שם', �הגרי. �לעיל"ובחדושי �ב(�ז ��,נסתפק:) �מתעסק �פסול דוקא�אי

�באחיעזרועיין�עוד�.�הוכיח�דאינו�אלא�בשחיטהו.�בשחיטה�או�בכל�העבודות

�ד( �בחזון�אישו.�בשחיטהשנקט�גם�כן�דליכא�פסולא�אלא��,)יורה�דעה�סימן

 .עבודותההאריך�להוכיח�דמתעסק�פסול�בכל�)�יג�-י"סימן�כ�סק(

�גמ)�ד �קרא�לעכב�,השפת�אמתהקשה��.לעכב�מנא�לן', �בעי �אמאי דתיפוק�,

�ד �לשמה�,ילפינן�לכתחילהד�דינאליה �הוי �לא �ומתעסק �לשמה �דבעי .�מהא

�ותירץ �חולין"ד, �לשמה�"לשם �מגרע�מסתמא �בטעו�,לא �עקירה �דהוי �.תכיון

 )'ועיין�לעיל�אות�א(

הקשה�.�ןעוד�יש�מתעסק�אחר�כגון�משום�חוליו�,ד"בתוה,�ה�מנין"ד'�תוס)�ה

�הי�,)ז"ח�סק"א�ממקואות�ה"פ(�האור�שמח ��אךאם�כן �,:)לא(�בחוליןאמרינן

הא�,�ן�דבשחיטה�כשרחזינ,�מתעסק�פסולדבקדשים��למילף�קרא�צטריךדמדאי

�גוונא�איצטריך�קרא�ל �סבור�שהוא�חוליןדהאי �הקשה�וכ. הובא�(�רזבאחיען

 .האריך�ליישבש)�ג"א�מפסלי�המוקדשין�ה"פ(באבי�עזרי�עיין�ו�.)באות�ג

�גמ)�ו �מפג', �שהבעלים �שמעתי �יוסי �ברבי �אלעזר �רבי �ליןאמר �אורה. �בקרן

�חלה�האזהרה�,נסתפק ��,על�מי �ביה�לא�יחשבאאי ��,בעלים�דקרינן כהן�אאו

�[דמוזהר�שלא�לשחוט�במחשבת�בעלים �טולכאורה�יש�לפשו. מהא�דאיתא�,

בה�ולא�שחומוכח�דאיסורא�קאי�על�המ,�ו�מעשהדהוי�לאו�שאין�ב�):כט(�לעיל

 .)].ק.א(על�העבודה�

�גמ)�ז דנהי�דבעלים�מפגלין�)�ח"אות�י(�קונטרס�גבורות�שמוניםב�ביאר.�שם',

הוא�עושה�כיון�ש�,טפי�"מקריב"נחשב�כהן�ה�כל�מקוםמ"�מקריב"דהוו�משום�

�בפועל �ההקרבה �מעשה �ת. �זה �ולפי �העולם"ירץ �תפגל��"קושיית �סוטה דכל

�תבדק �לא �ושוב �לומר�.מנחתה ��,דיש �היינו �מפגלין �דבעלים אם��דוקאדהא

לאכול��,מחשב�בפירוש�בשעת�העבודות�הואאבל�אם��,הכהן�מקריב�בסתם

�ומחשבת�,בזמנו�ובמקומו�,דבר�שדרכו�לאכול�ולהקטיר�דבר�שדרכו�להקטיר

�להוכיח�כן�מלשוןוכתב�דיש��.פגליןאלימא�טפי�ומבטלת�מחשבת�הבעלים�המ

��,י"רש �"בדשכתב �שהבעליםה �שמעתי �הכהן, �הכהן��בעבודת �קיבל אם

�הבע�בשתיקה �עליוחישבו �לים �פיגול' �הוי �פיגול �לומר�ו�.על �אין לכאורה

דבריו��אך�.אטידפש,�מחשבת�פיגול�הוא�לאפוקי�מהיכא�דחישב�גם�דכוונתו

�כוונתאם��יבוארו�שפיר �ו �ד�גוונאלאפוקי עוד�[�.כדלעילבפירוש�חישב�הכהן

� �ליישב �העולם"יש �"קושיית �ש, �מה �פי �קרבנות��,הקשועל �מקבלים כיצד

�יפגל"מעכו �שמא �ניחוש ��ום �הקרבההבעלים �בשעת �שאין��,ותירצו, דכיון

�אין�להם�בעלות�לענין�שיוכלו�לפגל�,ם�כפרה�וריצוי�בקרבן"לעכו והכי�נמי�,

אינה�יכולה��):מד(�לעיללא�באה�לכפר�אלא�לברר�עון�כדאיתא�דמנחת�סוטה�

 .]לפגל

�גמ)�ח דתניא�כלל�אמר�רבי�שמעון�בן�אלעזר�כל�שאין�כשר�להצניע�ואין�',

�בה�של�זהשנתחייב�זה�במח�'וכו�מצניעין�כמוהו דמאי��,הקרן�אורההקשה�.

�ראיה �שבת�טעמא�משום�דחשיב�ליה�לאחד�נעשה�חשוב�לחייב�, הא�לענין

�המוציאו �את ,� �משוםואין �מחי�החיוב �הראשון �המודמחשבת �את .�ציאיבת

�ועוד �קראד, �ליכא �ובשבת �מפגלין �שהבעלים �קרא �בעינן �קדשים �גבי ועל�,

נשאר�ו,�ובקדשים�ליכא�סברא,�ברא�קאמר�להסכרחך�רבי�שמעון�בן�אלעזר�מ

 .צריך�עיוןב

��

  פרק איזהו מקומן

 

בחרו�דהטעם�ש�)ב"סק'�סימן�נ(המשנה�ברורה��כתב.�איזהו�מקומן',�מתני)�ט

ועוד�מפני�שפרק�זה�אין�בו�'�בעוה�אחר�התמיד�וכווק�"איזהו�מקומן"במשנת�

�(מחלוקת�והוא�משנה�ברורה�למשה�מסיני �ועי. ד�"אות�כ�תפארת�ישראלב'

��).סידור�אוצר�התפילותוב

�מתני)�י �ו', �בצפון �שחיטתן �קדשים �כוקדשי �בצפון' �שרת �בכלי �דמן .�וקיבול

�בגמ �כו(�לעיל' �איתא.) �בצפון, �יהיה �שהשוחט �בעי �לא �דבשחיטה ובקבלה�,

�יינודה,�לאו�ה�שחיטה"ד)�:יד(�לעיל'�תוסהוביארו�.�יהיה�בצפון�שהמקבלבעי�

 �.דשחיטה�לאו�עבודה�היא�םמשו

�מתני)�יא �שם', .� �אם�):.לא(�לעילעיין �יהודה �דרבי �אליבא �תנאי �דנחלקו

 .�בדרום�לוקהחטאת�השוחט�

�מתני)�יב �העזרה�.שם', �צפון �או �המזבח �צפון �היינו �צפון �אי �לדון .�ויש

�מ"פ(�דיומא�ובמתניתין �ט"ג �המזבח) �לצפון �תנן �תוסוה. �שם(�ט"יו' האריך�)

�ד �המזבח�ם"הרמב�דעתלבאר �צפון �היינו �דצפון ,� �מברטנורה"שראף שם�(�ע

�'משנה�ח �ז�סק(�המקדש�דוד�וכן�הוכיח.�כתב�דהיינו�צפון�העזרה) ,�)א"סימן

�קיט(�דלקמן�אהמ �בבמה:) �צפון �קרא�למעט�דלא�בעי �בעינן �היינו�, �צפון ואי

 .תיפוק�ליה�דבבמה�ליכא�צפון�העזרה,�צפון�העזרה

�תוס)�יג �קדשים�ה"ד' �סכין�אר�אפרים�היה�מדקדק�מכ"הר�,קדשי �דלא�בעי ן

�שר �וכוכלי �בשחיטה �'ת .� �"רשודעת �בסוטה �את��,סכין�ה"ד�:)יד(י דמשחו

�,'על�תוס�)ב"סק�'סימן�ב(�המקדש�דודהקשה�ו.�דבעי�כלי�שרת�רומבוא,�הסכין

ין�מייתינן�דסכין�שנפגמה�אין�משחיז,�גמוגבי�כלי�שרת�שנפ.)�פח(�קמןדלהא�מ

�אותה �כל�,ומוכח, �שהיא �סכין �שרת�ידיש �ייעשה, �לא��ואיך �אם �שרת כלי

,�ת�דמקדש�את�הנכנס�לתוכודלא�בעי�משיחה�אלא�לכלי�שר,�ותירץ.�נמשח

 .לו�תוךולא�בסכין�דאין�

�ז"ד�ממעשה�הקרבנות�ה"פ(ם�"הרמבודעת�.�שם�,ד"בא)�יד דלכתחילה�בעי�)

אפילו�בקרומית�דיעבד�מהני�בכל�מאי�דמהני�שחיטה�וב�,תכלי�שרבשחיטה�

אם�כן�,�דאי�לא�בעי�כלי�שרת�,:)מח�לקמן(�הנתיבות�הקדשוהקשה�.�של�קנה

דכיון�דילפינן��,ותירץ.�לעזרהחולין�ואיך�מכניס�,�לא�בעי�להקדיש�את�הסכין

 .ועיין�שם�עוד�.על�כרחך�דאיירי�שהקדיש,�דבעי�כלי�מעולה

�ד"בא)�טו �שבדק��שפיר�הא�דאמר�בפרק�ומתוך�כך�אתיא, �כגון קמא�דחולין

�ג(�א�בחולין"ובריטב.�קרומית�של�קנה �דשחיטה�בעיא�כלי�שרת�ולא�,כתב.)

מהניא�כיון�דמאידך�אבל�,�כיון�דהשחיטה�מקדשת�את�הדם,�כלי�שרת�גמור

 .דם�עד�קבלתו�לכלי�שרתהאינה�גומרת�קדושת�,�בפסוליןנמי�

��

 

  זמדף  – ומסכת זבחים דף מ

 א"התשעטבת  כ –טבת  טי



יא 

 ב"דף מז ע
�גמ)�טז �דאיכא�אשם�מ', �ביד�שיריהרוצכיון �ע�דקיבול�דמו �,'גמות�המשמע.

�דב �ביד�עידהא �דמו �אי�,לקבל �נו �הדם �מן �לתת �דבעי �משום �רק על�שביד

�יב�סק(ובמקדש�דוד�.�אלא�הוא�דין�קבלה�,המצורע �ו"סימן אי�קבלת��,חקר)

�בדם�ה �הא�דאיתא��גוןוכ�,יחשיבא�קבלה�לכל�מיל�,הונותאשם�למתן לענין

ולענין�אם�נשפך�מן��,ר�כך�קיבל�דמו�פסולם�אזנו�של�פר�ואחהצור)�:כה(�לעיל

�הדם�על�הרצפה �ו, �לקבללענין �בעי �בצפון�ואי .� �עוד �רועיין �בחידושי אריה�'

 ).ח"סי,�ב"ח(�לייב

כיון��דמהא�דלא�משני�בסוגיין�,יש�שכתבו.�עיין�באות�הקודמת.�שם',�גמ)�יז

� �ביד �דם �קבלת �צפוןדדאיכא �בעי �לא �בצפון, �דבעי �מוכח �הוכיח. ,�ועוד

משום��במתניתין�קיבול�דמן�בכלי�שרת�בצפון�דמשום�הכי�לא�תנן�מרינןמדא

דאי�אינה�קבלה�מדיני�הקרבן�אלא�,�משמע�דחשיבא�קבלה,�דאיכא�קבלה�ביד

�,אמאי�לא�מצי�למיתני�וקיבול�דמו�בכלי�שרת�בצפון,�משום�טהרת�המצורע

 .דאיירי�על�הקבלה�מדיני�הקרבן

�גמ)�יח �דנגעים�.שם', �ה"פ(�ובתוספתא �ב"ט �מקבל��הז�,תניא) �בכלי שקבל

הובא�(�ובמקדש�דוד.�ואם�שינה�כשר�,וזה�שקבל�ביד�מקבל�לאחריו�,תחילה

אי�אחר�זריקה�נמי�כשרה��,ונסתפק.�דקודם�מקבל�ביד�,איפכא�סגר)�באות�טו

 .הבאהאות�בועיין�עוד�.�ה�שיריים�ונפסלאו�דנעש,�הקבלה�ביד

�גמ)�יט �אחד�ביד�ואחד�בכלי', �כהנים�מקבלים�את�דמו דקודם�ומשמע��.שני

וכתב�.�ועיין�באות�הקודמת)�משנה�א(�מברטנורה��ע"הרוכן�כתב�.�מקבל�ביד

וכן��.כיון�דהיא�לגבוה�,דקבלת�כלי�קודמת�,דבפשוטו�היה�נראה,�השפת�אמת

,�יד�קודםדבעי�קבלה�דכאן��'גמה�דמשמעותוכתב��.)ח"ד�מ"פי(�בנגעיםמשמע�

� �בעי �דבקבלה �משום �פר"דהוא �של �דמו �כל �נימא��,.)כה(�עילכד�"את ואי

כל�דמו�בקבלת�דלא�מתקיים�הדין�,�דהלקיחה�ביד�נעשית�אחר�הקבלה�בכלי

 .הדם

או�דסגי�בכהן��,כהנים�דוקא'�אי�בעי�ב,�הנתיבות�הקודש�נסתפק�.שם',�גמ)�כ

 .כהנים'�דבעי�בם�"והרמב�'גמדמשמעות�ה,�וכתב.�אחד�שיקבל�ויחזור�ויקבל

�תוס)�כא �אף"ד' �ו�,ה �ונתן �ולקח �כתיב �נמי �חטאת �דגבי �אמתימה �מה�לא ר

�לקיחה �אף �כהן �של �בעצמו �כהן�נתינה �של �בעצמו .� �חכמהותירץ �המשך

�)מצורע�בפרשת( ,� �בתרוייהו �דכתיב �דבעי��"הכהן"דכיון �ללמד �ליה אייתי

 .תרוייהו�בעצמו�של�כהן

��

 א"דף מח ע
�גמ)�א �ברישא', �עולה �ניתני �כתיב �בעולה �צפון ��.מכדי �אורהכתב ,�הקרן

�דלכאורה�תנא�נקט�סידרא�דמתניתין הקדים�חטאות�הפנימיות�המרובות�ד,

'�שהן�ד'�ועולה�דבעיא�ב,�מתנות'�ובתר�הכי�חטאת�חיצונה�דבעיא�ד,�בעבודה

�לאישים �כליל �וטעונה �כהונה�שםוא, �לזכרי �אלא �נאכל �שאינו �מקום�. ומכל

 .דעדיף�לשנות�קודם�מה�שנכתב�ברישא,�מקשי

�,אורההקרן�כתב�.�כן�ליתני�עולה�לבסוף�אם�תאמר�אםו�,ה�איידי"ד'�תוס)�ב

�דלפ �שביאר �מה �הקודמת(י �)באות �המרובין, �סדר �נקט �בעבודה�דתנא אתי�,

 .מעולה�דמים�מתןבעבודה�דהמרובה��חטאת�דהקדים�,שפיר

�ה�אלו"ד:)�מז(�לעיל'�ובתוס.�ליה�אחטאת�איידי�דאתי�מדרשא�חביב�,'גמ)�ג

אשר�תשחט�החטאת�תשחט��במקום"גוונא�דכתיב��כהאי�דאף,�הוכיחו�מהכא

 .יקשחשיב�ה,�"העולה

�וצפונה�בעולה�היכא�כתיבא�ושחט�אותו�על�ירך�המזבח�צפונה',�גמ)�ד עיין�.

טה�בצפון�הוא�ידהא�דבעי�שח�,שהביא�מהמדרש�)י,�ויקרא�א(�במשך�חכמה

 .עוד�באות�הבאה�יןיוע.�הוא�ש�ברוךוהקד�זכר�לאפרו�של�יצחק�שצפון�לפני

,�)'י,�א"ויקרא�פ(�המשך�חכמהכתב��.אשכחן�בן�צאן�בן�בקר�מנא�לן',�גמ)�ה

מכל�מקום�לא�כתבה�התורה�צפון��,דאף�דעיקר�חיוב�צפון�הוא�משום�עולה

ומשום�הכי�לא�כתבה�התורה�בפר�העלם�דבר�ובפר�כהן�משיח�,�בצאןאלא�

בראשית�(רבה�במדרש�משום�דאיתא�,�והוא.�כיון�דאינם�צאן,�העולה�במקום

.�גד�אפרו�של�יצחק�שצפון�לפני�הקדוש�ברוך�הואדצפון�הוא�כנ�)ה-רבה�צד

�וביאר �פתוחה, �צפונית ��,דרוח �על �עומורה �אבינו �אברהם �שעשה ה�"מה

וכמעט��,לקדוש�ברוך�הוא�המסורשתהיה�נפשם�של�ישראל�,�חפשיתבבחירה�

בבן�צאן�דדומה�לאילו�של�צפון�ולכך�נאמר�.�שנשלל�מהם�הבחירה�החפשית

 .ולא�בפר�דמזכיר�מעשה�העגל,�יצחק

,�שחקר)�.יט(ז�במנחות�"ידושי�הגריבחן�יעי.�על�ענין�ראשון�ףו�מוסי"וי,�'גמ)�ו

�גם �נכתב �כאילו �דהוי �או �היקש �חשיב �[�,עליו�אי �מוסיף"דהויכיון חשיב��,ו

 .וחזינן�דהוא�היקש,�"מר�סבר�היקש�עדיף"דאמרינן�,�והוכיח�מסוגיין�.]המשך

דכיון�דאליבא�,�הטהרת�הקדשהקשה��.שלא�תאמר�ספיקו�חמור�מודאי',�גמ)�ז

� �בעי �תלוי �אשם �שקלי"דאמת �תיבעי��,"םכסף �נמי �דחטאת �נילף �לא אמאי

�[דלא�יהא�ספיקו�חמור�מודאי�"כסף�שקלים" �ואפשר. דסברא�זו�לא�מהניא�,

דלא�יהא�ולא�לברר�דין�הודאי�,�דלא�הא�חמור�מודאי�אלא�לברר�דין�הספק

 .)].ק.א(חמור�מספיקו�

.�דהוא�הדין�דמים�בעלמא,�ה�דנקא"י�ד"רש�פירשו�.קאנחטאת�בת�ד',�גמ)�ח

דממונא��ןדחייבי�חטאת�כיו�,אמרינן.)�כו(�דבכריתות�,ת�הקדשתיבונהוהקשה�

,�וכתב�].חשיב�חיוב�ממון�ואי�לא�בעי�שיעור�דמים�לא[,�הוא�דמחויב�לגבוה

�מקום �לקנות�בהמה�כיון�דמכל �פרוטה�,דמחויב �שוה �מחויב��,ובהמה חשיב

חשיב�דחייב�נמי��,יכול�לקנות�בפחות�מפרוטה�דאף�אי,�עוד�כתב.�ממון�לגבוה

�להקדש�ממון �הקדש�אף�פחות�משוה�פרוטה�חשיב�ממון, �דלגבי וכדאיתא�.

 .:)נה(בבבא�מציעא�

'�תוסוה.�המובחר�ויש�לומר�דהתם�למצוה�מן,�ד"בתוה�,ה�וחטאת"ד'�תוס)�ט

�כתבוה�כבש�"ד�:)קז(�במנחות �עין�דעין, �בסלע �בדנקא�יפה �רעה יוזלו��אםו,

 .�מדנקא�לו�בפחותיאפ�טלאים

�גמ)�י �מנא', �קבלה �שחיטה �הקדש�הקשה�.ןל�אשכחן �הנתיבות דנילף�,

�עבודה�בעיא�צפון�,משחיטה�בקל�וחומר �דמה�שחיטה�דלאו קבלה�לא�כל�,

 .�צריך�עיוןנשאר�בו.�שכן

 

 ב"מח עדף 
איתרבו�נמי�לצפון�קא��דעתך�אמינא�הואיל�ואיתרבו�לסמיכהסלקא�',�גמ)�יא

�לןשמ �דעתך�.מע �הסלקא �ביאור �ולכאורה �לסמיכה, �דאיתרבי �דכיון מוכח�,

�ח �וק�משאר�חטאותלדאינו �קא�משמע��,הנתיבות�הקדשוהקשה�. לן��אמאי

�הכי �דלאו �הוא, �סברא �מוכח�הא �לסמיכה �חטאת�דמדאתרבי �כשאר .�דהוי

�ותירץ �בשלמים, �אף �איכא �דסמיכה �מסמיכה, �להוכיח �ואין �כקדשי�דחמי, ר

 .י�כשלמיםואמינא�דנקלשה�קדושתו�וה�והווה.�קדשים�לחייבו�צפון

�הקרן�אורהביאר�.�'תימה�וכו,�אותו�בצפוןה�"הגהה�"ד'�תוס)�יב ,�דקושייתם,

�ב �דחזינן �דלאדכיון �קלים �ה�קדשים �לפני �שוחט �בעי �שחיטה�', �דמיא ולא

 .לענין�צפון�נמי�נימא�דלא�דמיא�שחיטה�לקבלה,�לקבלה

�ד"בא)�יג �ה, �דדריש �התימני �שמעון �כרבי �סובר �דהכא �לומר �בענין�תויש ם

�אחר .� �אורוכתב �ההקרן �נ, �התימני �שמעון �דרבי �ליישבדלרבנן �יש �מי דאף�,

�מקבלה �שחיטה �שאני �קלים �דבקדשים �התורה, �דהחמירה �קדשים ,�בקדשי

 .סלקא�דעתך�דאף�שוחט�בעי�שיהיה�בצפון

שוחט�"דאפשר�דאף�רבנן�דדרשי�ולא�,�עוד�תירץ�שפת�אמתוה�.שם,�ד"בא)�יד

 ."ואין�שוחט�בצפון"דדרשינן�הכא�בתר�היינו�,�"'לפני�ה

�גמ)�טו �צפוןיכול�יהא�ב', �עוף�טעון �כח�סק(�המקדש�דודקשה�ה�.ן �,)ד"סימן

�אן�היוכ[�,העוף�בעיא�מזבח�דמליקת�חטאת�,)א"א�מ"קינים�פ(�ד"הראבלדעת�

� �דידן ��.:)סג(�לקמןגירסא �לקמן"רשאבל �סד(�י �סג(�ה"ד.) �בדף �,פליג�בכל:)

�מזבח �צפון�,]וסבירא�ליה�דלא�בעי �קרא�למעוטי �למה�לי הא�בעולה�ודאי�,

�ומה�נפשך�,).סה(�לקמןבעיא�מזבח�כדאיתא� �קאי, �אם�מזבח�בצפון תיפוק�,

,�הא�בלאו�הכי,�ון�קאיפואי�מזבח�לאו�בצ.�צפון�משום�דבעי�מזבח�ליה�דבעי

כמאן��סברהדהכא��'גמדצריך�לומר�ד,�וכתב.�שייך�צפון�כיון�דבעי�מזבח�לא

 .ועיין�עוד�באות�הבאה.�דאמר�חציו�בצפון�וחציו�בדרום

 

  חמדף  – זמסכת זבחים דף מ

 א"התשעטבת  אכ –טבת  כ



יב 

�גמ[)�טז �הקודמתיע�.שם', �באות �ין .� �דיש �מה�,ליישבואפשר �פי שחקר��על

�דוד ��,)שם(�המקדש �בעיא �דעולה �מזבחבהא �של �ראשו �ברצפת�, �כשרה אי

� �דאמרינן �דאף �הקטרה �מקום �דהוא �כיון �קדש�:)נט(�לקמןהעזרה �דשלמה

�םמכל�מקום�עולת�העוף�מקומה�במקו,�לרצפה�לענין�הקטרה�ולא�לענין�דמים

דמזבח�חשיב��).נח(�לקמןמאן�דאמר�ולפי�זה�יש�לדון�דאף�.�עיין�שם,�הקטרה

,�אבל�רצפת�המזבח�לא�חשיבא�כצפון,�מזבח�עצמוהלא�קאי�אלא�על�,�צפון

 .)].ק.א.�(ולהכי�בעי�קרא�דברצפת�המזבח�לא�בעי�צפון

�,)ד�אותב�הובא(�במשך�חכמהביאר��.אן�שכן�קבע�לו�כלימה�לבן�צ',�גמ)�יז

בבן�עוף�דלא��,"קח�את�המאכלתיו"מ�:)צז(�לקמןדכיון�דהא�דבעי�כלי�ילפינן�

 .ולכך�סלקא�דעתך�דלא�בעי�צפון,�לא�מדמינן�לאילו�של�אברהם,�בעי�כלי

�גמ)�יח ��.שם', �תוסעיין �ה�איזהו"ד�):מז(�לעיל' ,� �מתוספתא�דמנחותשהביאו

,�דלא�בעי�כלי�כלל�הכונהוביארו�דאין�.�דשחיטה�אינה�טעונה�כלי)�ב"א�ה"פ(

�כלי �דבעי �דהכא�חזינן �לשרת�אלא, �כלי �לא�בעי �יארוועוד�ב. �כלי�, דלא�בעי

 .ועיין�שם�עוד.�יפה

�לשחיטתו�,'גמ)�יט �זמן �לו �שקבע ��.פסח �הקדשביאר דמצינו��,הנתיבות

 .ולכך�סלקא�דעתך�דחמיר,�דקביעות�זמן�חמירא�לענין�דחית�שבת�וטומאה

דאף�דחטאת�,�הנתיבות�הקדשהקשה��.ולא�יהא�טפל�חמור�מן�העיקר',�גמ)�כ

עדיפא�אף�ו�,נה�טפלה�לעולההא�בעלמא�חטאת�אי�מכל�מקום,�ילפינן�מעולה

�כריתות �ממעשר�ותמורה�ומותר�,מעולה�שמכפרת�על�חייבי ,�והא�דמייתינן

 .וצריך�עיון.�ם�הוא�טפל�בעיקר�הקדושהדהת,�לא�דמי

�תוס)�כא �מקבל�למצוה�בעולה�מנא�לן�,ה�קבלה"ד' �ואם�כן בחידושי�תמה�.

�א"הגרע �התוס, �הקשו �לא �אמאי �הקבלה' �עיקר �על �נמי �קבלה�, �לן דמנא

�והלמצ �ונשאר�בצריך�עיון. הקשה�הך�קושיא�נמי��השיטה�מקובצתובאמת�.

ושחט�את�החטאת�"דכיון�דגבי�,�ותירץ.�ה�למצוה�בעולה�מנא�לןעל�קבלה�גופ

�העולה �במקום "� �החטאת"כתיב �מדם �הכהן �"ולקח �למימר�, �דאתי דמשמע

�דעולה �שחיטה �במקום �דחטאת �דשחיטה �קבלה�, �במקום �דחטאת וקבלה

�דעולה דמשמע�"�ולקח�הכהן�ושחט"דהא�כתיב��,הוי�בצפון�וקבלה�דחטאת,

�במקום�העולה �הוו �דתרוייהו �ולקח"ד, �אמקום�העולה" �קאי �נמי ,�עוד�תירץ.

דהא�,�דהיינו�צפון"�'ושחט�לפני�ה",�דבעולה�כתיב�בפרשה�העליונה�בבן�בקר

�א(�לעיל�ילפינן �'עמוד �מתחתון) �עליון ,� �בתריה �והקריבו"וכתיב �קבלת�" זו

 .שמע�דקבלה�במקום�שחיטהמ,�ואם�כן,�הדם

דלא�מצינו�ששנה�אלא�על�השחיטה�'�עיכובא�במקבל�חטאת�וכו,�ד"בא)�כב

�ועל�הקבלה �היכן�מצינו�ששנה�על�הקבלה�לעכב,�הקרן�אורההקשה�. דלא�,

בתר�"�ולקח"דכיון�דכתיב�,�ותירץ.�מצינו�עיכובא�בחטאת�אלא�על�השחיטה

�,מי�הוי�במקום�העולהקבלה�נ,�אם�כן,�וכיון�דילפינן�בשחיטה�לעיכובא,�ושחט

�כשחיטה �[ולעיכובא .� �דברי �לפי �מתיישבים �דבריו �אין השיטה�ולכאורה

�מקובצת �הקודמת(, �באות �הובא �כן) �דאם �כיון�, �לעיכובא �ידעינן �נמי בעולה

�ולקח"ד "� �אמקום�העולה�ולעיכובאקאי �נמי �קבלה�ד, �הוי �דבעולה�נמי היינו

�לעיכובא ,� �בעי �"קבלה�בעולה�לעיכובא�מנלן"ואמאי ,�נראה�לומר�ולכאורה.

�קבלה�בחטאת�לעיכובא �דידעינן ,� �ולקח"מהא�דכתיב בתר�ושחט�בשעירת�"

�יחיד �וכבשת �יחיד �יתורא, �דהוי �לעיל, �דילפינן �היכי �לשחיטת��כי עיכובא

�בצפון �(חטאת )].ו.נ.
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