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"ֹלזכר עוֹלם יהיה צִדיֱק"

ֹלזכרם שֹל הרב יעֱקב יהוִדה יֱקיר זצ"ֹל

ורעייתו מרת מרים יֱקיר ע"ה

וכה נכתב עֹל מצבותיהם:

פ"נ

יעֱקב יהוִדה ר'
(ֱקוֹליֱקר) יֱקיר

ת"ח
מצניע ֹלכת

מרביץ תורה ברבים

נֹלב"ע
בכ"ג בטבת
ה'תשֹל"ג

פ"נ
אמנו סבתנו ואחותנו
היֱקרה והאהובה

מרת מרים יֱקיר
ע"ה (שֱקופף)

משה ואסתר בת ר'
גוטֹליב ז"ֹל

יראת שמים,
בעֹלת אמונה ובטחון בה'
נוִדעה באהבתה ֹלתורה

ֹלעם ישראֹל
וֹלארץ ישראֹל

רבת פעֹלים וחסִד
ֹלרווחת הכֹלֹל והפרט
ציפתה ֹלגאוֹלה

וֹלישועה שֹלמה



        רכהרכהרכהרכהיעקב ומרים יקיר זכרם לביעקב ומרים יקיר זכרם לביעקב ומרים יקיר זכרם לביעקב ומרים יקיר זכרם לב' ' ' ' דברים זכרון לרדברים זכרון לרדברים זכרון לרדברים זכרון לר

        לללל""""הרב יעקב יהודה זצהרב יעקב יהודה זצהרב יעקב יהודה זצהרב יעקב יהודה זצ

 בעיר חיים עץ בישיבת יעקב למד תורה' ר

' ור מלצר זלמן איסר' ר הרבנים אצל, 'קלצק'

 את מאד העריך קוטלר הרב. קוטלר אהרון

 עם ממנו ללמוד וביקש, מידותיו ואת למדנותו

  .שניאור בנו

 מצליח ,א"תש בשנת ,השניה העולם במלחמת

 שכבר נפל לאחר, מאירופה יעקב לברוח' ר

  מספרים.לארץ ולעלות ,בשבי הגרמנים

 חבית בתוך להתגלגל עליו היה שבבריחתו

  .להינצל מנת על סגורה

  ומשם,לוילנה מקלצק הישיבה כל ברחה תחילה

 הליטאית הממשלה של הוראה  בעקבות,לינובה

  בישיבה ניסו.קטנות בעיירות להתפזר ליהודים

' ר. יקהולאמר ,לארץ לעליה סרטיפיקטים לארגן

 אל מועדות היו ופניו ,עליה אישור יעקב קיבל

 בראשות ,חבורה. כחלוץ לארץ שעלה צבי אחיו

 אל ירושלים  שפניהם,יוגל שבתי והרב שך הרב

 בורחת, יעקב'  ובה ר,מלצר זלמן איסר' ר

  וממנה,למינסק ומשם לקובנה מוילנה

 ויזות מקבלים הם  במוסקבה.ברכבת למוסקבה

 היו , במהלך בריחתם.דרךה להמשך לתורכיה

 הגיעה  החבורה.והפצצות הפגזות תחת פעם לא

  בנמל.לאיסטנבול להפליג מנת על אודסה לנמל

 יוגל הרבנית של חייה יעקב את' ר הציל אודסה

 אותה מצא  הוא.ההפלגה איחרה את שכמעט

 ,לאוניה בזריזות ידיו על אותה ונשא הנמל ליד

 יעשה אשר המצוות אלה:"שנאמר מה לקיים

 המשיכה  מאיסטנבול".בהם וחי האדם אותם

  ומשם,שבסוריה לחאלב ברכבת החבורה

 החבורה נסעה מביירות, לביירות באוטובוס

  .בארץ ליישוב  ונכנסה,הניקרה ראש למעבר

 שהיה שך הרב עם מיוחד קשר היה, יעקב' לר

 שמרו  הם.בקלצק בישיבה שלו מבוגר חברותא

 זה את זה מבקרים  היו.בארץ חם קשר על

 אותו סמך שך  הרב.תורה בדברי ומדברים

  בארץ.בישראל קהילה שינהיג ורצה, להוראה

  .אביב בתל התלמוד היכל יעקב בישיבת' ר למד

 לירושלים נסע, מרים יעקב עם' ר התארס כאשר

 זלמן איסר' ר ורבו  למורו,הבשורה לבשר

 הרב. הכלה של תמונה וביקש שמח הרב, מלצר

 ,המשפחה  חסרי,הבודדים בתלמידיו קיים

. בשמחתם  והשתתף,"התלמידים אלו – בניך"

 כאב בהם שימש מלצר  והרב,נחגגו האירוסין

  .לחתן ואם

        הההה""""מרת מרים עמרת מרים עמרת מרים עמרת מרים ע

הרב משה , נבחר אביה של מרים ב"תרצ בשנת

 במונקאטש" המזרחי "כנשיא לשמש ,גוטליב

 מגיעים היו אליו. לתנועה זמנו כל הקדיש ומאז

 היו פעם לא. מחלקם היה והוא סרטיפיקטים

 לכולם מחלק אתה למה, מתלוננים ילדיו

 לארץ נעלה אנחנו מתי? לא ולנו סרטיפיקטים

 היה עמו, קוק הרב שלח בהמשך? ישראל

  .גוטליב משפחת עבור סרטיפיקטים, בקשר

 גוטליב משפחת יצאה, ו"תרצ אדר בחודש

 יהודי כל. 12 כבת הייתה מרים, ישראל לארץ

 כאשר הרכבת לתחנת בשיירה אותם ליוו העיר

 ברכבת נסעו הם. הדרך את מפנים העיר שוטרי

 במוצאי. שישי ביום הגיעו לשם לקוסטנצה

 לעבר והפליגו" דציה "האוניה על עלו שבת

' ור פורים חג חל הפלגתם במהלך. ישראל ארץ

 חמישי ביום, באוניה אסתר מגילת את קרא משה

 בבוקר שישי וביום ,חיפה בנמל עגנו בלילה

 אשתו, להם דודתם חכתה בנמל. הנמל אל ירדו

 ארצה שעלה משה' ר של אחיו (יהודה הדוד של

 אצל היו בשבת". גוטליב "שלט עם) 16 בגיל



 בחברת הדוד עבד שם ,בנהריים הדודים

  ". רוטנברג "החשמל

 ברק לבני המשפחה בני נסעו ראשון ביום מיד

 שני דירת שכרו שם" המושבה "אז שנקראה

 האב עבד. בארץ להתאקלם והחלו םחדרי

 הוא. בניין בעבודות כך ואחר בפרדסים תחילה

 באתי", בארץ רב להיות רוצה לא שהוא אמר

 לארץ כשבא פעם". הארץ את לבנות כדי לארץ

 עובד סבא את וראה ממונקאטש אמיד יהודי

 והראה אותו צילם ואף מאד מכך הצטער, בבניין

 מונקאטש דייהו. לשם כשחזר מונקאטש ליהודי

 שיחזרו כדאי שאולי משה מכתב' לר כתבו

 בו חריף מכתב להם החזיר והוא למונקאטש

 מי, גדולה אש, סערה שתפרוץ תדעו "להם כתב

 שלא ומי, לארץ שיבוא עצמו את להציל שיכול

  "...יישלח הנוער את שלפחות יכול

 מתחתנת היא כי הכריזה ,מרים כשבגרה ,בהמשך

 לא עקיבא בני לבת. רציני ישיבה בחור עם רק

 אך, ימים באותם כזה בחור למצוא פשוט היה

    .התעקשה על בית של תורה מרים

        ))))קוליקרקוליקרקוליקרקוליקר ( ( ( (יקיריקיריקיריקיר    ומריםומריםומריםומרים    יהודהיהודהיהודהיהודה    יעקביעקביעקביעקב    משפחתמשפחתמשפחתמשפחת

-בבני, ד"תש באלול ז"בכ נישאו ומרים יעקב 'ר

 היכל "בישיבת בלימודיו יעקב המשיך' ר. ברק

 קטן חדר שכרו והם ,אביב-בתל" התלמוד

 לעיר עברו רב לא זמן לאחר. יבאב בתל בדירה

 הבן נולד שם, ירושלים ברחוב לדירה, ברק בני

 יעקב' ר. רבקה הבת ונולדה) שייקה (ישעיהו

 בגביית עבד ובערבים התורה בלימוד המשיך

  ".המזרחי פועל"ל מיסים

 כרב יעקב לשמש' ר החל ז"תשט בשנת

 נקרא שנה לאחר אך, חנה בפרדס  במדרשיה

  .חדשה לשליחות

 ומרים יעקב' ר  יצאוח"יתש-ז"תשי ניםבש

 מטעם, שבפרס שיראז לעיר חינוכית לשליחות

 וסבתא ישיבה שם ניהל סבא. היהודית הסוכנות

  . מורות לימדה

' א עירוני יעקב בתיכון' ר עבד, ארצה כשחזרו

 הדתי ובתיכון) חילוני תיכון (אביב בתל

 מרים החלה. גמרא לימד, בשניהם, באשדוד

 היא". אמונה "בתנועת שניםה רבת בעבודתה

 שמונתה עד, בתנועה רבים תפקידים לאהימ

 והייתה, התנועה של הארגון מחלקת למנהלת

. בארץ התנועה סניפי כל על בפועל אחראית

 עם נפגשה ,"אמונה "בתנועת עבודתה במסגרת

 ראשי, המדינה נשיאי, כנסת חברי עשרות

 הייתה היא. נוספים ציבור ואישי רבנים, ממשלה

 לכל ומגיעה, באוטובוסים, הארץ ברחבי סעתנו

 סבתא. הדרום ועד מהצפון, נצרך שהיה מקום

 ילדים ברוכות לאמהות רבות קייטנות ארגנה אף

 . ושליחות רבה חשיבות בכך וראתה
. לנוח לעצמה הרשתה לא הפנסיה בתקופת גם

 עמדה ואף שונות בעמותות התנדבה היא

. ברק בבני הקשיש למען האגודה בראשות

" קשב מוקד "את הקימה זו אגודה במסגרת

 במוקד. בודדים לקשישים לסייע המיועד

 קשבת אוזן משויש אשר רבות נשים התנדבו

 השנים כל במהלך. בודדים לקשישים ומייעצת

 למאבק הקשור בכל גם ה פעילה"מרים ע הייתה

 היהודית זכותנו ועל ישראל ארץ שלמות על

לומר את  היא לא היססה .חלקיה בכל לגור

דעותיה בקול רם ובשפה ברורה בכל פורום 

  .שהוא

בשנותיה האחרונות גרה ביישוב קדומים ולמרות 

מחלתה ציפתה יום ולילה לביאת המשיח ולבנין 

 –זה גם היה השיר ששרה יום יום . בית המקדש

, שתבוא גאולה...ע הושיעה את עמך "רבש"

  .במהרה בימינו אמן, "משיח שיבוא

  



`

הקדמה הקדמה הקדמה הקדמה 

עשר  ואחד עשירי תשיעי שמיני בפרקים האחרונה בשנה לעסוק זכינו דשמיא בסייעתא
זבחים. במסכת

עלו  פסולם שלמרות השונים בפסולים עוסק והוא מקדש', 'המזבח פרק קרוי תשיעי פרק
לאחר  שנפסל כל כלומר מקבלו', הקודש בקודש פסולו שהיה ש'כל הוא הכלל למזבח.
אם  המזבח, על להקרב צריך היה לא שלכתחילה אף עבודה, של תהליך בו החל שכבר

אלו]. נושאים יפורטו בפנים [ובמאמרים יוקטר אלא ירד לא למזבח עלה כבר
בהר  יעלה 'מי עצומים, והתקדשות טהרה דורשת הקודש אל שהעליה הוא הרגיל הסדר
ודבק  זכה כשכבר ראוי שלא מי גם זאת, שלמרות למדנו אמנם קדשו'. במקום יקום ומי ה

הקודש. לעבודת להצטרף זוכה הוא כסדר ולא עקיפה בדרך שקרה אף בקודש,
הקדושה  את לחשוף הקודש של כוחו את אותנו מלמד מקדש, המזבח של ההלכתי העיקרון

לקדושה. הכל את להפך ומכוחה והחומרנות, הדמיונות מעבה תחת הטמונה
ס"ה: פרשה תולדות פרשת רבה בבראשית המדרש מלמדינו לכך דוגמא

יוסף  צרורות. איש ויקום משיתא יוסף כגון ויברכהו' בגדיו ריח את 'וירח "ד"א:
תחלה. ובהם מהם יכנס אמרו הבית להר להכנס שונאים שבקשו בשעה - משיתא
אין  לו: אמרו זהב. של מנורה והוציא נכנס דידך. מפיק דאת ומה עול ליה אמרין
ולא  דידך! מפיק דאת ומה תנינות זמן עול אלא בזו, להשתמש הדיוט של דרכו
שהכעסתי  דיי לא אמר עליו, קיבל ולא שנים ג' מכס לו נתנו פנחס: א"ר עליו. קיבל
של  בחמור אותו נתנו לו עשו מה שניה! פעם שאכעיסנו אלא אחת פעם לאלוקי

לבוראי." שהכעסתי אוי אוי ווי ואומר מצווח היה בו, מנסרים והיו חרשים
רומאים], או [יוונים שונאים לאותם היטב מוכר היה שכנראה כזה, טיפוס איך להבין וקשה
המנורה  את לעצמו ולקחת פנימה לקודש להיכנס כסף בצע בשביל מוכן שהיה טיפוס
את  למסור ומוכן הקצה אל מהקצה משתנה פתאום פחדו!], עדיין בעצמם [כשהשונאים

שנית. להיכנס ולא קיצבה, להם שאין בייסורים נפשו 
בבית  שהייה עושה מה מלמדנו שהמדרש זצ"ל, קמינצקי יעקב הרב בשם שמעתי כך ועל
כוחות  בו ומתגלים נשמתו למעמקי נחשף הוא אחת בבת רחוק. כ"כ ליהודי אפילו המקדש

בעצמו. מכיר שהוא למה מעבר הרבה עצומים קדושה
להשפיע. הקודש כח על לומדים אנו הללו בפרקים נוספת בסוגיא

במים", ושטף ומורק בושלה נחושת בכלי "ואם בחטאת: הנאמר בדין דנה הגמרא צו: בדף
קדוש". במקום תכבס עליה יזה אשר הבגד על מדמה יזה "ואשר לדין בהשוואה

יומא  ששת. לרב ואזיל שבקיה חמא, בר דרמי קמיה רגיל הוה יהודה בר יצחק רב
[רש"י: ליד לה אתי ריחא נקטן 'אלקפטא ליה: אמר חמא ] בר ביה,[רמי פגע חד
בידו  אחזני הדוכוס ואומר גדולים במקום לעמוד משתדלין הרוח גסי על הוא משל
כי  לך הוית ששת דרב לקמיה לך דאזלת משום ידי..], לתוך נקלט המלוכה וריח
מסברא, לי פשיט מילתא בעינא כי מר מש"ה: 'לאו יצחק]: [רב א"ל ששת?' רב
ממתניתא, לי פשיט מיניה מילתא בעינא כי ששת רב לה, פרכא מתניתא משכחנא כי
חמא]: בר [רמי ליה אמר היא'. ומתניתא מתניתא ופרכא, מתניתא משכחת נמי דכי
במקצת  'בישל יצחק]: [רב מיניה בעא מתניתא!' כי לך דאיפשיט מילתא מינאי 'בעי



ה  ברמה ניות a

מידי  טעון! 'אינו חמא]: בר א"ל[רמי טעון?' אין או ושטיפה מריקה טעון כלי,
חמא]: בר [רמי א"ל הכי!' תנא לא 'והא יצחק:] רב לו [עונה אהזאה'. דהוה
טעון  אינו כלי אף הדם, מקום אלא כיבוס טעון אינו בגד מה כבגד, 'מסתברא
מפעפע, לא דם דמי? 'מי יצחק]: [רב א"ל בישול'. במקום אלא ושטיפה מריקה
במריקה  וחומר ושטיפה, ממריקה בהזאה 'חומר תניא: ועוד, מפעפע! בישול
ושטיפה  שהמריקה ושטיפה, במריקה חומר ... בהזאה, חומר מבהזאה; ושטיפה
מריקה  טעון - הכלי במקצת בישל קלים, בקדשים בין קדשים בקדשי בין נוהגת
תניא'. תניא 'אי חמא]: בר א"ל[רמי בהזאה!'' כן שאין מה הכלי, כל ושטיפה

כלי. במקצת ואפילו בושלה', נחשת בכלי 'ואם קרא: אמר מאי? וטעמא

בישול  של בסוגיא דווקא חמא בר רמי עם יהודה בר יצחק רב דן לשווא שלא לענ"ד נראה
משום  ליד נקטן 'אלפקטא חמא בר רמי של לטענתו לענות הייתה כוונתו כי חטאת. בכלי
שאכן  שהזכיר], המפורשת הסיבה [מלבד ששת'! רב כי הוית ששת דרב לקמיה דאזלת

וש  גדול מת"ח כמו הלימוד לו, רמז כך ועל אותו. ומרוממים האדם על משפיעים ימושו
הלימוד  כך בכולו, 'מפעפע' הוא בלבד בחלקו נעשה אם גם נחושת, בכלי החטאת שבישול
מפעפעת  הרב של תורתו האדם, של האישיות כל על משפיעה היא חכם של בתורתו והעמל
ולא  ושנה קרא שנינו כן [ועל לימודו. דרכי ואת הלומד של העולם תפיסת כל את ומשנה

הארץ]. עם זה הרי ת"ח שימש

ותן  בימינו במהרה המקדש בית שיבנה רצון 'יהי יומית: היום תפילתינו תתבאר זה פי על
לחשוף  נוכל המקדש, בית שיבנה מכח דווקא וכו''. היראה נעבדך ושם בתורתך חלקינו

שלימה. ביראה ולעבוד בתורה האמיתי חלקינו את

הפנימיים  כוחותיה לחשיפת כולה האומה ואת אותנו יקדש בקודש שהעיסוק רצון יהי
ומקדשה  מלכותה לכונן במהרה ותקום הגלות, וטומאת מזוהמת ונשמתה גופה וגאולת

בימינו. במהרה

בשמחה  יתקבלו בחוברת המאמרים על והרחבות הארות הערות,

8044645-450 בטלפון או 30179 ירושלים 3 הזיתים מעלה משה' 'זכרון

לא 1. זה התלכלך בגד ומקריות, ארעיות כאן יש בכיבוס לבישול, כיבוס בין ההבדל הרחבה:

הנעשה  הדבר הוא בישול לעומת וארעית, מקומית, היא ההשפעה בזה – רצוי ולא טוב דבר

להזהר  שצריך רק בכלי, החטאת את מבשלים אנו ולכתחילה תפקידו וזה לכך המיועד בכלי

ורק  וליל יום רק להאכל ודינו התקדש – עצמה החטאת דין את קנה כי ולמרק לשטוף

ללמוד  שראוי מי כשיש  בנמשל, וגם ופועל. דומיננטי והוא משפיע הקודש כאן – בקודש

בתוספות  עוד תורתו.[עיין את שחושפת השפעה יש אז ובקביעות הסדר ע"פ ולומד

הכתוב  גזירת כאן אך האיסור, שמפעפע אומרים אנו מתחמם הכלי כשכל רק שבאיסורים

מתקדש!] הכלי שכל



b

מרצימרצימרצימרצי לאלאלאלא נקריבנקריבנקריבנקריב איאיאיאי נקריבנקריבנקריבנקריב,,,, לאלאלאלא רבנןרבנןרבנןרבנן דאמרידאמרידאמרידאמרי ע השתאהשתאהשתאהשתא ג:]"[דף

אלטמן  שגיב הרב

כשעבר  דיעבד, אפילו לפסול מועילה ברוב בטל אינו שהפסול תק"ח האם בירור א.

ברוב  שבטל תורה  דין בתר אזלינן שבדיעבד או והקריב,

שחיטה  אחר דיחוי  דהוי משום  לכו"ע פסול אינו אמאי ב.

מדרבנן  או מדאורייתא  הורצה לא ג.

ע:)במשנה שנתערבו (דף הזבחים "כל :
אפילו  הנסקל, בשור או המתות בחטאות

ובגמרא כולן". ימותו - בריבוא (ע"א:)אחת

חטאות  בהן שנתערבו הזבחים כל "ה"ק
בריבוא  אחד אפילו הנסקל, שור או המתות

ולקמן וכו'. כולן" ימותו שאלו (ע"ב.)-
אמר  אשי רב וכו' ברובא "וניבטלו בגמ':
ולא  חשיבי חיים בעלי רבנן, תימא אפילו

ובהמשך וכו'. הגמ'(ע"ג:)בטלי הוסיפה
יכוף  [פרש"י: דניידי "נכבשינהו להקשות
כל  ונימא קבוע] ליהוי דלא שינודו, אותם
וכו' גזרה רבא: אמר פריש. מרובא דפריש
למימשך  אתי דלמא [רש"י: קבוע משום
קבוע  דה"ל ניידי לא כי חד חד ולמיסבינהו

למיסמך  וליכא דמי מחצה על וכמחצה
השתא  רבא, אמר פריש]. מרובא ולמימר
מרצי. לא נקריב אי נקריב, לא רבנן דאמרי
חטאת  לרבא: יהודה בר הונא רב איתיביה
בחטאת, שנתערבה ועולה בעולה שנתערבה
דברים  במה כולן; ימותו - בריבוא אחת אפי'
שאין  בכהן אבל נמלך, בכהן - אמורים
ומחצה  כשר מחצה - למעלה עשאן נמלך,
פסול, ומחצה כשר מחצה - למטה פסול,
פסולות, שניהן - למעלה ואחת למטה אחת
ועולה  למעלה קריבה חטאת אומר: שאני
בעלי  דאמר כמאן הא אלא, למטה. קריבה
חיים  בעלי דאמר כמאן הא נדחין, חיים

וכו'." נידחין אינן

תק תק תק תק  האםהאםהאםהאם בירורבירורבירורבירור כשעבר כשעבר כשעבר כשעבר """"אאאא.... דיעבדדיעבדדיעבדדיעבד,,,, אפילואפילואפילואפילו לפסוללפסוללפסוללפסול מועילהמועילהמועילהמועילה ברובברובברובברוב בטלבטלבטלבטל אינואינואינואינו שהפסולשהפסולשהפסולשהפסול חחחח

ברובברובברובברוב.... שבטלשבטלשבטלשבטל תורהתורהתורהתורה דיןדיןדיןדין בתרבתרבתרבתר אזלינןאזלינןאזלינןאזלינן שבדיעבדשבדיעבדשבדיעבדשבדיעבד אואואואו והקריבוהקריבוהקריבוהקריב,,,,

'דיחוי' לדין הוזקק שרבא מבואר בסוגיא
ד"ה  פרש"י וכן בדיעבד הורצה שלא לומר
מדרבנן  ליה "דאידחי – מרצי לא מקריב אי
אם  בבע"ח, דיחוי אין דלמ"ד ואה"נ ." וכו'
בחטאת  המשנה וכדין הורצה והקריב עבר
הרמב"ם  פסק וכן בעולה. שנתערבה
ו' פרק המוקדשין פסולי בהלכות לכאורה,
אחת  בהן שנתערב הזבחים "כל א': הלכה

אפילו  הנסקל, שור או המתות, מחטאות
חיים  שבעלי לפי ימותו כולן ברבוא אחד
הורצה, הקריב ואם בטלין. ואינם הן חשובין
דקיי"ל  לדידן והיינו נדחין". חיין בעלי שאין
כרבא  קיי"ל לא נדחים, חיים בעלי דאין
בתמורה  המשנה כדין אלא הורצה, דלא

הנ"ל.

דמדרבנן  השוורים 1ואע"ג כל אסורים

וכמו 1. מדרבנן, היינו בטלים אינם חיים ובעלי שבמניין דדבר דהא ברוב, בטל דמדאורייתא

ליה  "ואידחי שכתב: מקריב', 'אי ד"ה ברש"י מבואר וכן רבא'. 'אמר ד"ה ע"ג : התוס' שכ'

ב')מדרבנן" הערה לקמן משנה (ועיין ועיין ה"ט. פט"ז אסורות מאכלות הלכות וברמב"ם

ה"ו. פ"ז מעילה הלכות למלך
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חשיבי  דבע"ח בהקרבה, פסול בהם שנתערב
בעבר  דמ"מ לומר לכאורה צריך בטלי, ולא
אפילו  פסולם את חכמים העמידו לא והקריב
דרבנן  דינים בהרבה שהוא וכמו דיעבד,
לפסול  אין דיעבד כן ועל כשר. שבדיעבד
התערובת  כל על שחל 'דיחוי' דין מצד אלא
ואע"פ  להקרבה. ראויה היתה שלא כולה,
אלא  אינו כאן הקרבה שהאיסור שמאחר
אלא  אינו ה'דיחוי' שגם ממילא יוצא דרבנן,
להכשיר  לנו היה בזה גם כן ואם מדרבנן,
שהחמירו  י"ל הפסול, בעצם כמו בדיעבד
לכל  שדומה כיוון 'דיחוי' בדין יותר חכמים
תיקנוהו  דאורייתא וכעין דאורייתא 'דיחוי'
יש  [ועוד בדיעבד ואפילו מוחלט כפסול
את  לדחות מועיל דרבנן דפסול ולומר לדון
אינו  שסו"ס אחר מדאורייתא אף הקרבן

בהמשך]. בס"ד בזה ונרחיב ראוי,

אינו  שהפסול שתק"ח הסוברים שיטת

לעיכובא  אינה בטל,

על  המשנה, במרכבת ביאר זו ובדרך
"דדין  דהורצה: הטעם שכתב שם, הרמב"ם
דבטל  הורצה תורה ודבר דרבנן, קבוע
כתב: שם רוקח במעשה וכן ברוב".
דשאני  וידוע הורצה, גווני בכל "בדיעבד
בתחילת  ז"ל התוס' כמ"ש מהדיוט גבוה
מדרבנן  אלא זה דאין ותו עליהם, עיין הפרק

ז"ל". המבי"ט וכמ"ש

פסוה"מ  הלכות ספר בקרית המבי"ט וז"ל
אחד  בהן שנתערב הזבחים "כל ו': פרק
אחד  אפילו הנסקל שור או המתות מחטאות
ריש  בזבחים משנה ימותו, כולן בריבוא

ולא  חשיבי חיים דבעלי דתערובות, פרקא
כיון  בטיל בתרי חד מדאוריתא אבל בטלי.
הילכך  להטות. רבים אחרי דכתיב ידיע דלא
נדחין". חיים בעלי דאין הורצה הקריב אם
שאין  דכיוון ס"ל והמער"ק דהמרכה"מ הרי
מרצה  מדרבנן, אלא התערובת איסור

בקרי"ס. ג"כ וכמבואר בדיעבד
ללמוד  יש מקריב' 'אי ד"ה מרש"י והנה
הפסול  עצם מצד אלא כן, ס"ל שלא לכאורה
ולכן  דיעבד, לפסול לנו היה בטל דאינו
ב'דיחוי', שתלתה הסוגיא לפרש נדרש
בוודאי. כשרים גם שהקריב  באופן דמיירי
"ואע"פ  שם: הדיבור בסוף כתב שכן
הואיל  להקרבה, ראויין שבהן שהכשרים
הפסולין  מחמת לכתחילה מלהקריב ונדחה
בד"ה  וכן ." וכו' לגמרי נדחו בהן המעורבין
הקושיא  גבי פסול', ומחצה כשר 'מחצה
כתב: בעולה, שנתערבה דחטאת מהמשנה

ירצו". הכשירין "וה"נ
אסורות  מאכלות בהלכות האו"ש כתב וכן
דאם  הגמרא, ד"כוונת ז' הלכה ט"ז פרק
הפסולים, עם הכשרים הקרבנות כל הקריב
כדין, הקריב הכשרים דהקרבנות גב על אף
המה  להקרבה לכתחלה ראוין דלא כיון בכ"ז
הקרבנות  מעשה בהלכות כתב  וכן דחויין".
הרמב"ם  דברי לפרש ב', הלכה ט"ז פרק
בהקריב  דמיירי הורצה, הקריב דאם הנ"ל
עבר  שאם רבינו שם "כתב וז"ל: כולם.

נדחין חיים בעלי שאין הורצה, (בפ"ו והקריב

אותן מפסוהמ"ק) הניד שלא אעפ"י וכוונתו
כדין". נקרבו הכשרים א"כ כולן, הקריב 2רק

מצד  פסול אחד, בהקריב דאי להקשות [ויש

הגהת 2. אלא רש"י מדברי דאינו [ונראה בסוגריים מובא מקריב', 'אי ד"ה ברש"י אמנם

מדאורייתא  "נ"ל י"ז]: אות בשטמ"ק וכ"כ אינו, שבדפ"י הגיליון בצד שצויין וכמו תלמיד,

מן  דחויין להו והוו קביעותא משום רבנן ביה וגזרו דניידי עד חזו לא קביעותא בשעת

חוזר. אין ושוב ונדחו הואיל אסורין לבסוף הוכרו אפילו ומתני' דהאי התורה. לי אמר (ור'

ילפי' דמינכר דאחד (דמגו שהן כל האיסור ניכר א"כ אלא מחצה על כמחצה התורה מן דין אינו קבוע



ע"ג:] [דף מרצי לא נקריב אי נקריב, לא רבנן דאמרי dהשתא

בגמ' הוכרחו מה דיחוי, בלא אף עצמו
וס"ל  כולם בהקריב אפילו מיירי דרבא לתרץ
מיירי  דרבא למימר מצי הוה נידחים. דבע"ח
המעורב  הפסול משום פסול ולכן א' בהקריב
ע"כ  אלא כולם. בהקריב מיירי והמשנה
רבא  פסל לא א' בהקריב  דגם לגמ' דפשיטא
מש"כ  ע"פ ליישב ויש 'דיחוי'. משום אלא
מנ"ל  דהקשה כאן, שדה במרומי הנצי"ב
ותירץ  נידחין. בע"ח ס"ל דמתינתין לרבא
שלא  דגזרו דאע"ג השאילתות שיטת ע"פ
מאליו  פרש אם מ"מ דפריש, כל לעשות
כולם, ימותו דאמרה מתניתין כן ואם שרי.
משום  היינו ע"כ תקנה, כלל שאין דמשמע

'דיחוי'.]
אף  פוסל המעורב דהפסול זו- לדרך אמנם
את  גם בודאי שהקריב מכיוון ורק בדיעבד
- 'דיחוי' משום לפוסלו רבא נזקק הכשר,
איסור  בה שמעורב דהתערובת לומר צריך
איסור  בשם נאסרת אינה מדרבנן בטל שאינו
כל  אלא ופרט, פרט  כל על החל ודאי כללי
הוא  שמא ספק, בדין  נדון בה ופרט  פרט
שקרבו  במה הועלנו מה כן לא דאם האיסור.
דרבנן  דהדין דאמרינן כיוון  סו"ס כולם,
יש  בדיעבד אף לפסול, מועיל בטל דאינו

כולם  מדרבנן שהרי כולם, לפסול לנו
הפסול  גם הרי ומדאורייתא בשווה פסולים
לא  שחכמים צ"ל ע"כ אלא בטל. עצמו
שיהיה  תיקנו רק אלא התערובת כל פסלו
הכל  וחזר בטל ואינו במקומו עומד האיסור
האו"ש  בדברי באמת מבואר וכן ספק. לדין
וגם  שם, אסורות מאכלות בהלכות הנ"ל
אינו  פרט כל כן שאם שאע"פ שם בירר

מ  רק בהכרח קרב בו ואין ידיעה חסרון חמת
'דיחוי'. שייך בכה"ג גם מ"מ בגופו, פסול
על  האיסור בטיל דלא כיון "ומספיקא וז"ל:
הטריפה, הוא זה אמרינן חדא כל על כרחך
האיסור  הוה ותו האיסור, בטיל דלא כיון
וזה  מחצה... על כמחצה דהוי קבוע, כמו
זהו  ויאמר קמן אליהו אתי דאם ברור נראה
כיון  להקרבה, דחוי דהוי ודאי טריפה האינה
שמא  להקרבה, ראויה היתה לא דמתחלה
הוי  דלא כיון תאמר ואם הפסול'. גם יקריב
לנו  נודע שלא ידיעה, מחסרון רק 'דיחוי'
אליהו  עפ"י לנו ידוע היה ואם הכשר, מי
'דיחוי' הוי א"כ דחויה, היתה לא מעולם
כולן, בהקריב דרק 'דיחוי'. הוי ולא בטעות
מרצה, דלא רבא אמר ידוע אינו ג"כ דהשתא
דחוי  הוי הספק יתברר שלא דבאופן

בהוכרו לה) דאף לרבותא. שהיינו 'דיחוי', משום שאסרה הסוגיא את שמעמיד ומשמע ."

מצד  דגם י"ל ולפי"ז דיחוי. משום פסול וודאי, כשרים השאר כן ואם האסורין, לבסוף

שכתב  הסברא לפי שדווקא מסתבר אבל דיחוי. דין בלא אף הוכר, כשלא אסור התערובת

בהוכר דמיירי בסוגיא לדחוק דהוצרך הוא מדאורייתא הוא בתערובת (ובדאורייתא שהאיסור

דדיחוי) לטעם צריך ואין דיעבד אף פוסל הפסול עצם אלא וודאי דאינו דקיי"ל למאי אבל .

התערובת  איסור ומצד הוכר, בלא כפשוטו יפרש ג"כ ברש"י, הדברים וכמסקנת מדרבנן,

אורה הקרן שכתב כמו שי"ל ובפרט דיעבד. נפסל היה האיסור (וכדלקמן)לא אם דדווקא

לא  דרבנן באיסור אבל דיחוי. מדין אסור ואעפ"כ אח"כ שהוכר לומר שייך התורה מן  הוא
בדאורייתא, ואף דיחוי. הוי מ"מ הזמן, כל היכר בו שהיה דנמצא דבכה"ג לומר מסתבר

דהיה  נמצא הרי שהוכרו ד"כיון שהקשה ה"ז, פט"ז אסורות מאכלות הלכות או"ש עיין

הסימנין  דלהיודע כלל, מעורב היה לא כאילו הוי א"כ להכירו, עין טביעת או סימנים כאן

בתמורה אמרו מזו וגדולה להכירן במה לו שהיה כיון מעולם, נתערבו לא לו כ"ב שלהן (דף

מעה"ק ע"ב) הלכות ובאו"ש ע"ש תיקו" בה, מכיר העולם בסוף ואחד ומרועה, ממנו אבודה

ה"ב. פט"ז
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שנתברר  בכה"ג אבל מזבח, לגבי מהקרבה
רק  דמעיקרו 'דיחוי' הוי אליהו ע"פ הספק
." וכו' אינו זה 'דיחוי', שמיה ולא בטעות,
ד"ה  תוס' על ע"ז: דף שדה מרומי ועיין
"שהרי  הורצו, כולן הקריב דאם שכתב 'הא',
אלא  איסור כולן להיות נתהפכו לא
ובזה  האסור. הוא שמא לכ"א שחוששין
הורצה, הקריב אם שכתב ז"ל הרמב"ם מיירי
אחד, הקריב אם באמת אבל וכו' כולם ור"ל

הורצה". לא לעולם
שנויה. במחלוקת זו דסברא נראה מיהו
אסורות  מאכלות בהלכות הרמב"ם שדעת

ר"י דעת דכן הסוברים ויש ה"י, (כן פט"ז

ה'. ס"ק שם, הרמב"ם על מימוניות בהגהות הוא

סק"ד) ק"י, סי' הטור על הגהות חידושי וכן ועיין
שאינו  דדבר - ס"ח ק"י סי' יו"ד השו"ע פסק
חד  ונפל שנתערב חשיבותו מחמת בטל
אסור. הכל אחרת, לתערובת מתערובתו
הראשונה  שהתערובת משום וטעמם
חשובה  בטל, שאינו האיסור בה שנתערב
שנפל  מה כן ועל ודאי. איסור כולה
אינו  הוא גם אחרת לתערובת זו מתערובת
וס"ק  י' ס"ק שם הגר"א ביאור עיין בטל.
בערוה"ש  שם וכ"כ כ"ג. ס"ק ובכרו"פ ל"א,

כל  חשבינן זו דלדעה ס"ט, וס"ק ס"ד ס"ק
ס"ז. ס"ק שם ועיין ודאי. כאיסור מהם אחד
כתב: נ"ב ס"ק דעת בשפתי שם ובפמ"ג
קבוע... דין עליו נתנו חז"ל חשוב, "דדבר
ומש"ה  בחד חד תערובת כמו הוה כן אם
כמו  איסור כולו הוא האחת תערובת
חשיב  בחד דחד הספיקות בקונטרס שיתבאר

איסור". של כגופו
שתקנו  הדין ודעימיה, הרמב"ם דלדעת הרי
משמעותו  בטל, אינו חשוב שאיסור חכמים
ופרט  פרט כל על מדבריהם ודאי איסור היא

בתערובת.
והרשב"א ר"ת כד.)אמנם ש"ב, ב"ד (תוה"ב

מתערובת  ונפל שנתערב חשוב דאיסור ס"ל
השניה  התערובת - אחרת לתערובת זו

הש"ך וכ' סק"נ)מותרת. (ס"ק והגר"א(שם,

שתקנת כ"ט) י"ל ולשיטתם רוה"פ. דעת שכן
תקנה  אינה בטל שאינו חשוב בדבר חכמים
רק  אלא התערובת, כל את מדרבנן לאסור
הכל  אסור וממילא במקומו האיסור העמדת
על  ודאי איסור שם חל לא אבל ספק. מדין

הראשונה. התערובת מן פרט 3כל

הדין  דאם י"ל הרמב"ם דלדעת חזינן ועכ"פ
דיעבד, אף מעכב בטל, אינו דהאיסור דרבנן

שגם 3. י"ל ומאידך כן. הרמב"ם בדעת גם י"ל אולי דבריו ולפי נ"ב, ס"ק שם ש"ך ועיין
לכאורה  שמשמע מדבריהם, איסור וודאי חשובה הראשונה התערובת כל הרשב"א, לדעת
שרי  דלשיטתו אע"ג מחצה על במחצה סגי ולא השניה בתערובת רוב בעינן לרשב"א דגם

ספיקא ספק משום ק"מ-קמ"א,בכה"ג סימן לאוין מצות סמ"ג ועיין כ"ה. ס"ק שם פרישה (עיין

נ"ז) סו"ס בב"י למה הובא לבאר שם הבית בתורת שכתב למה בדומה הוא שהטעם וצ"ל .
משום  דהיינו ספיקא, דספק ההיתר לצורך בחד בחד סגי ולא הראשונה בתערובת רוב צריך
של  כגופו מאלו אחד כל רואין אנו הרי היתר, רוב וליכא בודאי איסור כאן שנפל "דכל
בטל, דאינו אמרו מדרבנן ורק התורה מן ברוב דבטל בכה"ג כן וכמו עיי"ש. " וכו' איסור
מדרבנן  בטל דאינו בכה"ג שלרשב"א רק התערובת. כל ואסורה קבוע דין בו נתנו שרבנן י"ל

ח  כל על חשיבות דין ברוב אין דבטל בעלמא דרבנן איסור דין אלא האיסור כעיקר וחד ד
התערובת  שכל הסברא בעיקר לא אבל הרמב"ם. על חולק זה מצד ורק האיסורים ככל
שתערובת  "ודווקא ד"ה שם בב"י אמנם וודאי. באיסור ופרט פרט בכל אסורה הראשונה
דאורייתא  האיסור שמצד השניה. בתערובת רוב בעינן דלא הרשב"א בדעת כתב הראשון"
זה  בכל הרבה להאריך ויש ספיקא. ספק מדין שרי בטל, שאינו דאמרינן מעיקרא שנתערב

מקומו. כאן אין אך



ע"ג:] [דף מרצי לא נקריב אי נקריב, לא רבנן דאמרי fהשתא

השוורים, כל את יקריב אם אף מהני לא
ומאי  איסור של כגופו אסורים כולם שסו"ס
האחרונים  הוצרכו שפיר כן ואם שנא.
מ"מ  כשר שבדיעבד לומר לעיל שהבאנו
בהקריב  לכאורה, ואפילו, 'דיחוי' דין לולא

4אחד.

האו"ש, דברי בכוונת צ"ע בלא"ה ומ"מ
ט"ז  פרק הקרבנות מעשה בהלכות שכן
כאן  הגמ' תירוץ על להקשות כתב ב' הלכה
נידחים: בע"ח אין משום 'דיחוי' דליכא

אותן  לזרוק פסולים והמה ששחטן "דכיון
נדחין" דשחוטין נדחין, תו א"כ המזבח, על
הוא  ברוב בטלין דאינן דהטעם דכיון ותירץ
הרי  בטלי, ולא הן חשובין שבע"ח משום
כמו  חשיבותן, בטלה תו דנשחטו כיון
עיי"ש. לזריקה. ראוים והוי שנתפצעו אגוזים
לנו  יש להקריב ששחטו אחד בכל ומעתה
צד  שם בו ואין ברוב ביטול מדין להתירו

להקריבו דיחוי)פסול עתה בו אין ואם (שלכן ,
הוצרך  ואמאי כשר אחד בהקריב אפילו כן

דהא 4. דס"ל אלא נאסרה, התערובת דכל הרמב"ם בסברת מפרש ג"כ שהאו"ש אפשר  ועדיין
יש  ומעתה התערובת בכל פסול תיקנו שרבנן משום אינו בטל באינו התערובת כל דנאסרה

מדרבנן מחודש פסול וחד חד מעכב בכל אינו או בכולם שמעכב אחד בגדר אסור הכל (שלפ"ז

וכנ"ל) מהם באחד החפצא אף אסרו שחכמים מה הוא חדא עניינים: שני בזה יש באמת אלא .

כדין  שדינה אלא איסור ספק התערובת הוי זה ומצד הרוב. אף על שנתערב, האיסור של

לקולא  דרבנן ספיקא אומרים אין י"ט: ס"ק הס"ס בכללי ק"י, בסי' הש"ך שכ' וכמו תורה,

שנתערב  איסור ספק שהרי מדרבנן, שהוא בא אחר ומצד תורה ספק עצמו מצד האיסור אם

שדבר  אמרו שחכמים אלא בטל איסור ודאי אפילו התורה שמן אע"פ בטל אינו באחרים

דבר  כגון מדרבנן, ברוב בטל דאינו תורה דאיסור [ור"ל כיוצ"ב. כל וכן בטל אינו חשוב

לעצם  מתייחס שהספק אחר לקולא, דרבנן ספיקא האיסור בעצם בספק אמרינן לא חשוב,

הביטול]. מחמת מדרבנן אלא עתה אסור אינו שלמעשה אע"פ תורה, איסור שהוא האיסור

תורה דין כגדרי עליו דנים חשיבותו מחמת בטל שאינו דדבר ק"ז)הרי ס"ק ערוה"ש .(ועיין
תורה, של כספק התערובת לכל חשבינן פסול אותו דמחמת נוסף, עניין בזה יש והשתא

הנ"ל  הפמ"ג שכ' וכמו בטל, שאינו דאורייתא איסור כאן יש שהרי מחצה, על מחצה וכדין

האחת  תערובת ומש"ה בחד חד תערובת כמו הוה כן אם קבוע... דין עליו נתנו ד"חז"ל

תורה. וכדין לעיכובא הוא בחפצא דרבנן שהדין ולומר לחלק יש ובזה איסור". כולו הוא

שכולם  ואע"ג דמרצה. לומר כדי הכשרים, גם כולם, דמקריב לומר הוצרכנו לזה וביחס

אינו  התערובת, כל את שאוסר - דקבוע זה גדר מדרבנן, פסולים אלא למעשה כשרים אינם

אף  מעכב לבד והוא בטל שאינו עצמו לאיסור ביחס כשרים לכולהו חשבינן ולכן מעכב

איסורה  אך אסורה כולה התערובת לאו"ש גם כן  ואם תורה. כדין בו שהחמירו דיעבד,

להעמיד  רבנן החמירו בזה מלכתחילה, שנערב לאיסור לחוש כשיש ורק בדיעבד. מעכב אינו

פירש  ולכן בטל. היה לא אם התורה מן בפסול הדין שהיה כמו דיעבד אף ולפסול דבריהם

כולם. את בהקריב רק דהורצה האו"ש

אינו  דהאיסור אע"ג דיחוי כאן דיש לבאר האריך האו"ש שהרי כן, לפרש אפשר אי אבל
בכל  איסור שאין ומשמע באיסור. פוגע שמא מספק גרידא, ידיעה חסרון מחמת אלא
התערובת  שאסר במה הרמב"ם של שטעמו דס"ל וצ"ל ההיתר. של בגופו ואף – התערובת
ה"י  פ"ז ע"ז בהלכות הכס"מ וכשיטת ודאי, מקרי הראשונה שהתערובת משום אינו השניה
שיש  בדבר חומרא דהוא  תערובות, שלוש הרמב"ם הצריך לא ע"ז דגבי הא ליישב שכתב
נ"ב  ס"ק כהש"ך דמפרש או עיי"ש. ביה, לזלזולי אתי דלא דחיישינן היכא או מתירין לו

להאריך. ויש הנ"ל.
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ה  היכי להעמיד כי כולם בהקריב או"ש
הכשרים. גם דהוקרבו

האו"ש  שהצריך דמה לבאר, נראה כן על
המעורב, הפסול מחמת אינו כולם, הקרבת
אחד  בהקריב דאפילו נימא דאי משום אלא

ובטל הורצה דבריהם חכמים העמידו לא (דבדיעבד

ברוב) שבאמת האיסור דאע"פ לך תקשי עדיין
האיסור  באותו אף בהקרבה איסור אין
חולין  הוא הרי מ"מ מעיקרא, שנתערב
מ"מ  בהקרבתו איסור שאין  ואף בעלמא.
ירצה  ואיך לקרבן שהוקדשה בהמה כאן אין
כשר  קרבן ליה משוויה לא דהביטול בו,
שייך  לא ולכן שבו. האיסור התיר רק אלא
הכשרים  הקריב כן אם אלא הורצה לומר
מעלת  את קונה המתבטל אם זה [בנדון ג"כ
ואכ"מ. לדון האחרונים האריכו המבטל
צלוחית  ד"ה פ. לקמן שלמה עולת ועיין
הקרבת  האו"ש הצריך זה ומטעם שנפל]
לשוות  לנו היה כן דאם להקשות [ואין כולם
לא  תו ששחט כיוון שהרי כשנשחט, דיחוי
חולין  כאן שמעורב וכיוון להקדישו מצי
אינו, זה דיחוי. והוה להקרבה ראוי אינו
ג"כ  בעזרה דחולין האיסור לעניין דמ"מ

כשנשחט]. ביטול י"ל

מעשה  בהלכות האו"ש דברי גם ניחא ובזה
דכיוון  רבא דברי על שהקשה שם, הקורבנות
דרבנן  דוכתי מכמה דיחוי, הוי בטל שאינו
ואעפ"כ  תערובת מחמת להקריב  אסרו
דיחוי. משום פסלינן ולא הורצה בדיעבד
כאן  דרבנן דהאיסור דס"ל נראה כן ואם
מעכב  הכא דאם דיעבד, אף מעכב אינו
דהקשה  דוכתי הני לכל כלל דמי לא דיעבד
הפסול  שהרי מעכב אינו ע"כ ששם מהם
החמירו  לא דלמא ליה, קשיא ומאי ישנו
דמעכב  היכא אלא בדינם דיחוי לשוויי רבנן
נקט  ולא אחרים באופנים בדוחק לחלק שם (ונחת

טפי) דעדיפא .להא

כדי  כולם להקריב דבעי שהעלנו מה ולפי

לקרבן, הוקדש דבעינן מה מצד שירצו
דס"ל  האו"ש מדברי ראיה דאין מבואר
יש  וכן עצמו. מצד מעכב דרבנן דהפסול

הנ"ל. רש"י בדעת לומר
טעם  שביארו האחרונים ושאר המבי"ט וגם
פוסל  אינו דבדיעבד משום דמרצה הרמב"ם
הנ"ל  ומטעם כולם דהקריב דמפרשים י"ל -
שיקדישו. עד כשר קרבן אינו הפסול דמ"מ
בדיעבד, דכשר לטעם הוצרכו כן ואע"פ
איסור  ודאי בגדר היא התערובת דכל דס"ל
התערובת  כל - מעכב דרבנן האיסור ואם

שנתבאר. וכמו מעכבת,
דס"ל  שי"ל מה דמלבד מוכרח, אינו אבל
המתבטל  את להחשיב מועיל שהביטול
כנ"ל, האחרונים בזה שדנו המבטל, כמעלת
בהמה  דין יש הבהמות לכל כן ואם
דכיוון  דס"ל י"ל גם לקרבן, שהוקדשה

שלוקח מה כל בטל, (אע"פ דמדאורייתא

מאליו) פרש מרובא שלא דפריש כל דין בו יש
דאמרינן  זה לעניין אף מועיל כן ואם פריש
לזה  בדומה עיין והקריב. לקח כשר קרבן
שנפל', 'צלוחית ד"ה פ'. לקמן שלמה בעולת

הדיבור. בסוף

חכמים  שתקנת הסוברים שיטת

לעיכובא  אף היא בטל אינו שהפסול

בסוגיין אורה בקרן דאמור אמנם 'השתא (ד"ה

ואינו רבנן') שנתערב דהפסול דס"ל מבואר
דמדאורייתא  אע"ג דיעבד אפילו מעכב בטל
נקריב  לא רבנן דאמור "השתא וז"ל: בטיל
חיים  בעלי דס"ל ומסיק מרצי, לא נקריב אי
איתחזי  לא דהא עדיפא, הא ולכאורה נדחין.
עומד  הוא באיסורו הקרבה בשעת דגם כלל,
ועשאן  שנתערבה בחטאת ובשלמא עדיין,
דבשעת  לבד, דיחוי שייך התם למעלה
אלא  גמור, בהכשר החטאת נעשה הקרבה
הכא  אבל מספק, לכתחילה להקריבו דנדחה
עליו  הוא עודנו הקרבה קודם שהיה הפסול
כתב  בהג"ה ורש"י הקרבה. בשעת גם
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שפיר  וזה אסורין, לבסוף הוכרו דאפילו
כתב  לא דע"כ נראה אבל 'דיחוי', מיקרי
דאידחי  ההג"ה דברי לפי אלא כן ז"ל רש"י
דאפילו  למימר איכא להכי מדאורייתא,
מסקנת  לפי אבל דיחוי, הוי אח"כ הוכרו
לא  מדרבנן אלא אידחי דלא ז"ל רש"י
לבסוף". הוכרו אם דלידחי למימר מסתבר

בטל  שנתערב דהפסול דאע"ג דס"ל הרי
בטל, אינו שמדרבנן כיוון מ"מ מדאורייתא,
מדין  גרע ולא מרצה אינו בדיעבד אפילו
היה  דבזה כולם בהקריב תולה ולא הדיחוי.
[וכמו  'דיחוי' דין אילולא לרצות לכשרים
התם  דבשלמא שנתערבו, חטאות גבי שכתב
גמור  בהכשר החטאת נעשה הקרבה דבשעת

לעי  שביארנו כמו דס"ל לומר וצריך ל וכו'].
מועיל  ולא מדרבנן אסורה התערובת דכל
דרבנן  שהאיסור לסברא כולם בהקריב גם
שנתערבה  לחטאת דמי [ולא דיעבד מעכב
מן  ואסור מחצה על מחצה הוא דהתם

לקמן]. שכ' כמו התורה,

דאמרי  גופא מילתא דהא "צ"ל לתרץ: וכתב
הוא  כשר דמה"ת גב על אף נקריב לא רבנן
עבר  ואפילו 'דיחוי', מיקרי זה שפירש, כל
דאמר  למאן דווקא וזה מרצי. לא והקריב
נדחין  בע"ח אין למ"ד אבל נדחין, בע"ח
אלא  מידחי דלא דמתני' ההיא מיבעיא לא
ועולה  חטאת אפילו אלא דמרצי, מדרבנן
להקריבן  אסור התורה דמן שנתערבו
או  למעלה ועשאן עבר אם מ"מ לכתחילה,
לבסוף  הוכרו אם ולפי"ז כשר, מחצה למטה
נדחו  תערובות דבשעת ועולה בחטאת אפילו
דאין  כיון איחזו, הדר הוכרו כי מ"מ מה"ת
ורבא  תערובות, מחמת אלא בגוף, הדיחוי
בכלל  הוי באיסור דהקרבה אלא חדיש לא
אפילו  מרצי לא נדחין בע"ח ולמ"ד 'דיחוי',
והרי  פריך מאי דא"כ אלא והקריב. עבר
כו' הראש קרב אם ר"א ואמר כו', שחוטין
הא  הנ"ל ולפי נדחו, לא ואמאי כולן, יקרבו

דאחר  לר"א דס"ל כיון לבסוף, הוכרו כמו זה
הראשים  כל יקרבו אחד ראש שקרב

לכתחילה".

דבאמת  נקיט דבתרוצו נראה דבריו ובאור
כדין  התערובת מן וחד חד בכל איסור אין
אתינן  ספק מדין רק אלא שנתערב, האיסור
את  בהקריב בסוגיא מיירי ובאמת עליו.
עבר  אם נדחין, בע"ח אין למ"ד ולכן כולם
היה  אם בין הורצה. – והקריב הספק על
אם  ובין מדאורייתא מלכתחילה האיסור
בגופו.אבל  איסור חל לא שהרי מדרבנן,
אע"ג  דיחוי הוי בבע"ח דיחוי יש למ"ד
רבא  דקמ"ל וזהו הספק, מחמת אלא שאינו
דיחוי  הוי ומקריב ספיקא דאיכא דבכה"ג -
בדומה  [וכ"ז בגופו פסולא דליכא אע"ג
ס"ל  שהאו"ש אלא הנ"ל . האו"ש לדברי
דיחוי  הוי לבסוף האיסור הוכר אם דאף
בטעות]. דיחוי הוי דבכה"ג ס"ל והקר"א
נמלך  לא אם ד"ה ע"א ע"ח דף לקמן וכ"כ
בכוסות  פסול דם כוס דבנתערבה ונתן,
הזבחים  דכל הרמב"ם כתב שפיר כשרים
דדווקא  הכוסות כל קרבו אם אפילו פסולין
אקריב, אי דמרצה הוא שנתערבו בבע"ח
כמו  שחוטין אבל נדחין, אין דבע"ח משום
אפילו  מרצין ואין נדחין וודאי בכוסות כוס

דיעבד.

מבואר  לעיל, שהבאתי שדה במרומי גם
הקריב  דאם שכתב לעיכובא. אף בטל דאינו
מצד  שהוא שם [ומשמע הורצה לא אחד,

המעורב]. הפסול עצם

בטל  שאינו דהפסול החזו"א, שיטת היא וכן
וכתב  דיעבד. אפילו מרצה אינו מדרבנן,
הוא  לדיחוי הגורם שהפסול בכה"ג שדווקא
דרבנן. במילתא גם דיחוי הוי לעיכובא, גופו
שכתב  ט"ז ס"ק י"ז סימן זבחים חזו"א עיין
אלא  חכמים החמירו דלא לומר מקום "ויש
וניידו  כבשן אם אבל לכתחילה ליקרב לעניין
דאינו  רבא מסיק ולזה הורצה, וקרב ולקח
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כספק  חכמים עשאוהו דיעבד גם אלא כן
ולמ"ד  ." וכו' מדרבנן דיחוי חשיב ולפיכך
היינו  דהורצה, דמשמע בבע"ח דיחוי אין
הכשרים, ודאי דקרבו היכי כי כולם קרבו אם
סק"ג  ל"ג סימן קמא בקדשים שכ' וכמו
בספק  אלא רבא קאמר לא דע"כ "ונראה
אחר  שהרי דיעבד לעניין גם דנדחה פסול
שאחר  אלא בספק, ג"כ הוא הקרבתו
הכשר  שקרב נתברר התערובת כל שהקריב
ספק  שהוא דבשעה לרבא ס"ל בזה כהלכתו,

." וכו' דיחוי חשיב

משנה  הלחם שיטת

משנה ה"א)ובלחם פ"ו פסוה"מ על (הלכות כ'
הורצה, והקריב עבר דאם שם הרמב"ם דברי
כשיניד  אלא שייך לא זה דטעם ד"נראה
בפ' כדאמרן כקבוע ליהוי דלא אותם
דפריש  כל אמרינן ודאי דאז התערובות
פי  על ואף מותרים. והם פריש מרובא
נדחו  הקביעות במקום כשהן שמתחילה
כשלקחן  אבל נדחין. חיים בעלי אין אמרינן
קבוע  כל ודאי אז והקריבם הקביעות ממקום
הורצה  לא הקריב ואם דמי מחצה על כמחצה
ז"ל  שרבינו פי על ואף בגמ'. שם  מוכח וכן
המבין  על סמך ביאר ולא הדברים סתם

." מדאי יותר הדברים סתם ומ"מ
שהאיסור  שסובר מדבריו נראה ולכאורה
לפסול  גורם ביטול, שאין משום להקריב
כבשינהו  אא"כ הורצה לא ולכן בדיעבד אף
מרובא  דפריש 'כל בהם אומרים שאז וניידו,
הגמ' שתלתה מה שמפרש [וצ"ל פריש'
היינו  'דיחוי', משום - ירצו דלא הטעם
רבנן  דאמרי 'השתא רבא שאמר שמה משום
דווקא  היינו מרצי', לא נקריב אי נקריב, לא
לכן  קודם בגמ' שם שהקשו מה גבי על

מרובא  דפריש כל ונימא דניידי, "ניכבשינהו
י' יבאו שמא גזירה וכו' רבא אמר פריש,
כרחך  על שהרי ויקרבו" אחת בבת כהנים
דיחוי, דין השוורים בכל לומר שייך עתה רק

להם שאין מותר כיוון היה אם אבל תקנה.
מעצם  וכדמוכח נדחים היו לא לכובשם
קמ"ל  לזה וכהמשך דנכבשינהו. הגמ קושיית
שלא  כיוון והקריב, והפריש עבר שאם רבא
אם  נכבשינהו ע"י לתערובת תקנה התירו
משום  מרצה אינו הכל, על דיחוי דין חל כן
הרמב"ם  פסק זה ובעניין דחוי. דהוה
בבע"ח]. דיחוי אין דקיי"ל לדידן דמרצה,
לגרום  חכמים שאסרו שאע"ג ליה וסבירא
דנים  והפריש עבר אם מ"מ אחד, שיפרוש
בלא  אבל דפריש. כל משום כהיתר עליו
בכל  ויש איסור תערובת בעודם נכבשינהו,
אינו  לכו"ע מבדבריהם, איסור דין שור

מרצה.
שמה  לפרש יש הלח"מ בכוונת גם מיהו
אחד  ופירש בהניד דמיירי לומר שהצריך
הפסול  הרי זה דבלא משום אינו מהם,
משום  אלא דיעבד, אף פוסל בו המעורב
מהם  אחד דבהקריב והיינו בה. נגע דיחוי
עליו  חל שנשחט כיוון שמקריבו אותו הרי
[וקשיא  נידחין בע"ח אין למ"ד גם דיחוי דין
כיוון  דמרצה הרמב"ם ופסק הגמ' תירוץ
וכקושיית  בבע"ח, דיחוי שאין דקיי"ל
דכתב  הא ליה סבירא ולא הנ"ל האו"ש
שיבואר  וכמו בטל, שחיטה דאחר האו"ש
דמיירי  הלח"מ העמיד ולכן בסמוך]. לקמן
איסור  ליכא שפיר דהשתא מהם אחד שפירש
כעת  עליו שייך לא וממילא שפירש באותו
אלא  לאוסרו שייך ולא כלל. דיחוי שנשחט
וזה  בתערובתו, אסור שהיה דיחוי משום

בבע"ח. דיחוי יש למ"ד אלא ליכא

לכו לכו לכו לכו  דיחוידיחוידיחוידיחוי הויהויהויהוי לאלאלאלא אמאיאמאיאמאיאמאי שחיטה שחיטה שחיטה שחיטה """"בבבב.... אחראחראחראחר עעעע

מעשה  בהלכות כאמור, שמח, האור
שחיטה  שאחר לומר שאין כתב, הקרבנות

פסולים  עדיין שהרי לכו"ע, כולם ידחו
"כיון  דנדחין: קיי"ל ושחוטין לזריקה
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בטלין  אינן שנתערבו שהפסולים שהטעם
ולא  הן חשובין שבע"ח משום הוא ברוב
חשיבותן  בטלה תו דנשחטו וכיון בטלי,
לזריקה". ראוים והוי שנתפצעו, אגוזים כמו

דאף  כאן מהסוגיא להוכיח יש ולכאורה
"ניכבשינהו  שהקשו בטל. אינו בנשחט
אמר  פריש, מרובא דפריש כל ונימא דניידי,
בבת  כהנים י' יבאו שמא גזירה וכו' רבא
דעתך  סלקא "קא ופרש"י: ויקרבו." אחת
אחד  אחד שיקחם אחר לשמא דחייש השתא
כהנים  י' יבואו רוב, והם י' ששחטו עד
וכו' כאחד אימוריהן ויקטירו דמיהן ויזרקו
קמא  ומקריב חד חד משיך כי דבשלמא
בהיתר  דקריב חד דכל למימר איכא קמא
דפיישי  בהני הנאה ואיסורי פריש, מרובא
דקרבי  השתא אבל לגביה. רובא דהוו הוא,
לגבייהו". רובא דפיישי הני הוו לא הדדי כי
דנים  ושחטו אחד כל כלשקח דאף מבואר
ברוב. כבטל ולא דפריש כל מדין רק עליו
הכל  אפילו בנותר, רובא בעינן אמאי דאל"כ
תערובת  ככל דינו ברוב שבטל כיוון כאן,

ביטול. בה 5שאומרים

ד"ה  רש"י על כאן הקודש בטהרת וראיתי
אחר  ברוב דבטל הסברא ג"כ דכתב 'אמר',
ותירץ  כנ"ל, מהסוגיא והקשה שחיטה,
כאחד  שיקריבו מצד דחיישינן הא דאה"נ
בטל  דלא מתניתין טעם דמוקי למאן היינו
לאחר  גם זה דלטעם שבמניין, דבר מטעם
שם  בגמ' דלגירסא וכתב בטל. אינו שחיטה

הש"ס) אסירא"(במסורת מגיסא "אטו שדחתה
ברוב בטל דהא לדחות הכוונה (ורש"י באמת

כן) גרס דוחק לא הוא לכאורה מיהו עיי"ש. ,
אחר  שם הסוגיא במהלך כן לפרש קצת
דבע"ח  הטעם דרבנן אליבא  שהעלתה

הדברים  דסתם וברש"י בטלי. ולא חשיבי
וודאי  לכו"ע. בטל דאינו דס"ל טפי משמע

הרא"ש ו')לדעת בהערה "אטו (שהבאתי דגרס
דאין  מכאן הוכיח ואעפ"כ אסירא" מגיסא
לא  ע"כ דפריש, כל היתר אחר ונאסר חוזר
כלל. ברוב בטל דהשתא לפרש ליה סבירא

ממה  והאו"ש, הטה"ק בסברת להעיר ויש
הפוסקים פט"ז שכ' מאכ"א הלכות רמב"ם (עיין

ס"ב) ק"י סי' יו"ד וטור שנשחטו הי"ב דבע"ח
רימוני  וכדין בשוגג כשנשחטו דווקא בטלים
הם  הרי לבטלן, כדי במזיד פיררן שאם בדן
במזיד  שחטן דאם כאן, ה"ה כן ואם אסורים.
אם  " שכ' הרמב"ם ולשון פסולים. הם הרי
גווני. בכל לכאורה משמע ," הורצה הקריב
הכ"ה  פט"ו מאכ"א בהלכות הרמב"ם אמנם
אבל  קנסו, וביטל העובר את דדוקא כתב
שכאן  י"ל שפיר כן ואם מותר הכל לאחרים
אבל  הקרבן. את למביא גווני בכל הורצה
פסול. שחט, הבעלים שאם צ"ל לפ"ז עדיין
בהם  קנסו ולא שאני דקדשים י"ל ושמא

כלל.

הטה"ק  בסברת מודו עלמא כולי לאו ועכ"פ
ס"ל  אי הנ"ל, הלח"מ חדא, והאו"ש.
מה  כן אם בע"ח שאינו כיוון בטל דבנשחט
ולהדיא  להתירו. כדי בפירש להעמיד הוצרך
והקריבם  הקביעות ממקום דכשלקחן כתב
דמי  מחצה על כמחצה קבוע כל ודאי אז

וכו'.

'ויש  ד"ה כאן אורה הקרן מדברי עולה וכן
דיחוי  הוי לא אמאי דהקשה עיון', מקום לי

עיי"ש. שחיטה, לאחר

החזו"א הקשה סק"ד)וכן ל"ד סי' קמא (קדשים

וכן  נדחים בע"ח כמ"ד דרבא למימר "ל"ל
לה  מוקי וכו' למעלה כלן עשאן דאם מתני'

משום 5. אלא ברוב ביטול משום אינו בנותר, רובא דבעינן זו סברא שדחו הגמ' במסקנת וגם

ובשטמ"ק  כאן  ברש"י כמבואר דפריש, כל מדין אחד כל שהותר אחרי לאסור שייך דלא

ל"ז. סי' פ"ז חולין ברא"ש מבואר וכן ג'. אות
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שנשחטו  כיון הא נדחין, אינן בע"ח כמ"ד
דם  דלעניין ותירץ בדם. דיחוי הו"ל ונמלקו

עי"ש. דיחוי, שאינו מעיקרא דיחוי 6הוי

פלוגתא  הוא שנשחטו בבע"ח ביטול ובאמת
ש"א  ב"ד הארוך בתוה"ב דהרשב"א דקמאי.

מדאי (י"ג:) יותר גדולה שהיא דחתיכה כתב
שאינה  להתכבד הראויה חתיכה חשיבה לא
כאן  מהסוגיא ראיה והביא ברוב. בטלה
אלמא  בטלי, ולא חשיבי בע"ח שאמרו
בחולין  הר"ן וכ"כ בטיל. בדכוותיה, שחוט
אבל  'גרסינן'. ד"ה הרי"ף מדפי ל"ו: דף

ל"ו)הרא"ש סי' פ"ז ג"כ (שם ששחוטה סובר
יו"ד  הטור והביאו להתכבד ראויה מקרי
בעלי  ד"ה ק"י סימן ב"י ועיין ק"א. סימן
שם  הטור דברי על שכתב שנתערבו, חיים
דווקא  דהוא בטלים, שנשחטו שבע"ח
לא  שלם דכבש דסבר דהרשב"א אליבא
ע"ז  פליג הרא"ש אבל להתכבד. ראוי חשיב
חתיכה  מדין בטלו לא שנשחטו שאף וס"ל
כתב  סק"ד שם ובב"ח להתכבד. הראויה
מעורב  ועודנו בנשחט מודה הרא"ש דגם
מקרי  דלא הפשט, ומחוסר וצמרו בעורו
סימן  הסמ"ק דעת היא [וכן ובטל חהר"ל
ולפי  הופשט]. ללא הופשט בין לחלק רי"ד,
דכל  בסוגייא מהרא"ש להוכיח לעיל מש"כ

הב"י. לדברי סייעתא להביא יש דפריש,
דלא  האחרונים רבותינו בדעת י"ל כן ואם
דדנו  השחיטה, מחמת בביטול כאן תלו
חתיכה  מקרי בכה"ג דגם  דמ"ד אליבא
דס"ל  לומר עוד ואפשר להתכבד. הראויה
וס"ל  במזיד שחט אפילו משמע דהכא
[ואף  בקדשים אף קנס משום אסור דבכה"ג
שה"ה  צ"ט בסימן הטור וכדעת לאחרים

בשבילו]. האיסור לבטל שכוון למי
נאמר  דלא כאן הסוברים לדעת י"ל ועוד
בקדשים  חומרא דהוא בנשחט, ביטול

הבה"ז שכתב וע"ד הא (ע"ד.)דווקא. לבאר
כולם  ימותו פסול דבנתערב הרמב"ם דפסק
דאם  דס"ל דלר"א משמע שם דבגמ' אע"ג

כולם הותרו הפסולים מן א' (והרמב"ם קרב

כמותו) במשנתנו פסק דה"ה נימא לא ואמאי ,
משום  דהיינו כולם, הותרו אחד מת דאם
לקודש  כולם נמאסו דעכ"פ קיי"ל דלדידן
דבטל  בהא ה"ה כן ואם באיסורם. ונשארו
ביה  אמרינן מ"מ שחיטה ע"י עתה ברוב
ח"ב  הלוי בית ועיין דיחוי. והוי יקרב לא
זה  אין אך זה בכל להאריך ויש ל"ד. סי'

כאן. הדברים מעיקר
שאין  בטעם שיטות כמה כן אם ומצינו

דיחוי: מדין להיקרב נאסר הנשחט

זו 6. נדחה למעלה א' שמלק אחר מיד הא "ותמהני בסוגיין הגמ' על הקשה הגרעק"א וכן
וצלע"ג" להזאתו מליקה בין דיחוי נעשה אז וא"כ למטה, ודמה היא חטאת דשמא מלהזות

דבטל. ס"ל דלא כן אם ונראה בזה. דשקו"ט מאי שם עיין

כמאן', 'הא בד"ה הקודש בטהרת למש"כ בדומה הגרע"א קו' ולפרש לדחות, יש אמנם
מליקה, אחר דיחוי אינו אמאי בעולה שנתערבה דחטאת בקינין דהמשנה אהא להקשות
שכתב  מה עיי"ש במחצה מחצה אנתערבו נמי קאי דהמשנה ברוב ביטול לומר אין הא
הסוגיא  ליישב דאפשר כתב דבלא"ה קשיא, לא שם מעה"ק בהלכות שמח ולהאור לתרץ.
מקשי. ולכן זה בכל ליה ניחא לא הגרעק"א אכן דניניידי. נכבשינהו דעבד משום דיחוי דאינו

שחיטה. אחר ביטול דהוי מודה היתר דברוב אה"נ אבל
דיחוי דהוי  דאע"ג שם לתרץ כתב דהגרעק"א הא מיושב עפ"ז מ"מ ואדרבא, מליקה, אחר

אין  מ"מ , ירדו לא עלו אם שאמרנו דאע"פ שהקשה אלא ירדו. לא עלו אם מדין כשר
כיוון  טפי הקילו דהתם בפשטות לומר יכול היה ולכאורה עיי"ש. מרצה, ואינו כשר הקורבן
ביטול  התם דליכא נימא אי אבל ברוב. בטל מדאורייתא שהרי מדרבנן דיחוי אלא שאינו

מדאורייתא. דיחוי דהוי א"ש ברוב



ע"ג:] [דף מרצי לא נקריב אי נקריב, לא רבנן דאמרי biהשתא

בו  דמתקיים דמיירי הדין העמיד הלח"מ א.
ומועיל  פריש מרובא דפריש כל של הדין
חכמים  אסרו דלכתחילה אע"ג להתירו זה

דפריש. כל לגרום
הטעם  שכתבו והאו"ש הקודש הטהרת ב.

ברוב. בטל הוא הרי שנשחט שאחרי
שדנים  דמאחר דבכה"ג מבאר החזו"א ג.
שאינו  דקי"ל מעיקרא דיחוי הר"ז הדם על

דיחוי.

מדרבנן מדרבנן מדרבנן מדרבנן  אואואואו מדאורייתאמדאורייתאמדאורייתאמדאורייתא הורצההורצההורצההורצה לאלאלאלא גגגג....

שפסול  ביארנו, לעיל הדברים  בראש
מותרים  תורה מדין כשרים, בזבחים שנתערב
אלא  ברוב. בטל האיסור שהרי כולם
מסתמא  כן ואם לבע"ח. ביטול אין דמדרבנן
אלא  אינו הוא גם בסוגיא הדיחוי שדין י"ל
וראוי  מותר הכל מדאורייתא שהרי מדרבנן,

להקרבה.

את  חכמים פוסלים איך לתמוה יש ומעתה
קר  להביא ומצריכים הכשר אחר,הקרבן בן

הראשון  בקרבן לו הורצה מדאורייתא והרי
אחר  קרבן וכשמביא חובתו, ידי בו ויצא
איתא  וכיוצ"ב בעזרה. חולין מביא הוא הרי
שהדין  שנטמא, דם גבי צ. דף ביבמות בגמ'
ובמזיד  הורצה בשוגג זרקו שאם בברייתא
הכא  "והא שם הגמ' והקשתה הורצה. לא
מה  על דתניא מרצה, ארצויי דמדאורייתא
הורצה  לא רבנן ואמרי וכו', מרצה הציץ
יוסי  רבי אמר לעזרה. חולין מעייל הדר וקא
להתיר  – דקאמר הורצה לא מאי חנינא בר

." בו נתכפרו בעלים אבל באכילה, בשר

ולומר  לדון מקום יש לכאורה אמנם
דאין  היכא גם "ראוי", דבעינן דבמילתא
מקרי  ראוי אינו סו"ס מדרבנן אלא פסולו
יש  כן ואם לדאורייתא דרבנן מועיל ובכה"ג

התורה. מן דיחוי דחשיב לומר
הלכות  למלך המשנה בדברי הדברים ושורש
במי  להסתפק "ויש שכתב: ה"א פ"ז תרומה
מיתה  חייב אי מדרבנן טמאה תרומה שאכל
טהורה  זו דתרומה כיון אמרי' מי שמים בידי
כי  בו ומתו ביה קרינן שפיר התורה מן
מדרבנן  שטומאתה אף דלמא או יחללוהו

שמחוללת  לזו פרט ואמרינן לה ממעטינן
כגון  בזה כיוצא הרבה לנו ויש ועומדת.
המים  דאין מדרבנן אסורות  ביאות הבא
ונקה  מדכתיב לה ומייתינן אשתו את בודקים
אמרי' ומפתה אונס גבי וכן מעון האיש
שאינו  מדרבנן עליו אסורה היתה שאם
אשה  לאשה תהיה ולו דכתיב משום נושאה
למלך: המשנה שם ומסיק  ." וכו' לו הראויה
גניבה  מהלכות בפ"ב לרבינו ראיתי "שוב
שחולין  פי על אף  כו' השוחט שכתב  ח' דין
הואיל  בהנאה אסורים בעזרה שנשחטו
תשלומי  לשלם חייב ה"ז מדבריהם ואיסורם
התורה  מן איסורו היה שאם הרי וה'. ד'
וטבחו  ביה קרינן הוה דלא משום פטור היה
ליה  ממעטינן לא מדרבנן שאיסורו ועכשיו
שאכל  דמי ללמוד יש מכאן דוטבחו. מקרא
ולא  כרת דחייב מדרבנן טמאה תרומה
שאין  כיון יחללוהו דכי מקרא ליה ממעטינן
שציין  מה ועיי"ש מדרבנן". אם כי טומאתו
הלכות  הרמב"ם על המלך ובשער עוד. בזה
דתנאי  פלוגתא שהוא מסיק ה"י פ"ח לולב
ימים  לשיבעה ראויה דבעינן סוכה גבי
ראוי, אינו מקרי מדרבנן דאף בזה וקיי"ל

בזה. להאריך הרבה ויש עיי"ש.

הדיחוי  שדין שיאמר מי מצאתי לא ומ"מ
מבואר  אדרבא, אלא התורה, מן הוא כאן
בפשטות  שתפסו ובאחרונים בראשונים
וכדלקמן. מדרבנן, אלא אינו כאן שהדיחוי
והרי  ד"ה בסוגיין מאירות  פנים וע"ע

השתא. ד"ה אורה וקרן שחוטין

איך  כנ"ל הקשה ו' אות ע"ג: דף ובשטמ"ק
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להביא  ומחייבים הקרבן את חכמים פוסלים
מה"ת, הורצה שהראשון בשעה אחר קרבן

וז"ל:
ביד  כח יש וכי שמואל לה"ר "תימה
בקום  מדאורייתא דבר לעקור חכמים
ואידך  בעזרה חולין קמייתי דהא עשה,
נתכפר  דמדאוריתא כיוון שיביא קרבן
דהכי  כבר. שהקריב תערובת של בקרבן

רבה האשה בפרק צ.)פריך גבי (יבמות
הורצה. לא במזיד וזרקו שנטמא דם
לעקור  חכמים ביד כח יש וכי ופריך
הורצה  לא מאי ומשני התורה. מן דבר
אבל  נאכלת. דאינה הבשר, באכילה, –

נתכפרו. בעלים
מרצה  דלא דע"כ הכי למימר ליכא והכא
להביא  וצריך כפרה לעניין היינו דקאמר
דקינין  מההיא בסמוך כדפריך אחר קרבן
לאו  כשר האי וע"כ כשר מחצה דקתני
ידע  לא דהא קאמר בשר אכילת לעניין
אינה  ועולה חטאת, ואיזה עולה איזה
והדרא  קאמר כפרה לעניין אלא נאכלת.

לדוכתיה. 7קושיא

אחר, קרבן דכשיביא אחיו, הר"י ותירץ
[כשיביא  עולה מחוייב היה אם - מתנה
מחויב  אינו [אם מתנה אחרת עולה]
חטאת  מחויב היה ואפילו נדבה. תהיה]
העוף  חטאת יביא בנדבה, באה שאינה

וכו' וקשה הספק. על הבאה

שבא  דכיוון מנוח להר"ר נראה לכך
הפקר  ב"ד הפקר שחיטה, קודם הפסול
כן  ואם מיניה. לממוניה רבנן ואפקעוהו
ואינו  שלו שאינו כיוון בו מתכפר אינו
אמרינן  וכה"ג התורה. מן דבר כלל עוקר

נה:)בהניזקין גזולה (גיטין חטאת גבי
קנה  יאוש ממוניה 8למ"ד רבנן דאפקעוה ,

חולין  הויא ולא אחרת ויביא מיניה
אבל  הפקר. ב"ד דהפקר משום בעזרה
שייך  לא הורצה, לא דבמזיד ההיא גבי
בהכשר  שנשחט לאחר הפקר ב"ד הפקר

שחיטה". בשעת והפקעתם

מנוח  רבינו בשם השטמ"ק שכ' מה והנה
בגי  אמרינן גזולה דכה"ג חטאת גבי טין

מ"מ  ומכפרת, לו קנויה דמדאורייתא דאע"ג
בכוונתו  צ"ל וכו', ממוניה רבנן אפקעוה
שם  שגם [והיינו כן לבאר יש שם שגם
מרצה, לא עניין שבכל הגמ' מסתימת משמע
עוקרים  איך שהקשתה ביבמות הגמ' לעומת
שבסתמא  צ"ל ולכן התורה. מן דבר חכמים
ב"ד  הפקר שהרי יצא  דלא למימר לן  ניחא
כיוון  הפקר לומר שייך שלא וביבמות הפקר.
הרבינו  שמבאר כמו שחיטה, אחר שמדובר
וכי  הגמ' הקשתה בזה דבריו, בסוף מנוח
מבואר  לא שם דבגמ' וכו'] חכמים ביד יש
אינה  גזולה שחטאת הדין עצם רק אלא
איך  הקשו ד"ה שם התוס' ובאמת מכפרת.
מטעם  תירצו ולא אחר, קרבן חכמים הצריכו

הבשר 7. להתיר היינו הכא מרצה דלא כן לבאר שכ' המסכת בסוף איתן מצפה הגהות ועיין

לומר  ויש השטמ"ק. לקושית שם נדרש ולא דיבמות כהא נתכפרו בעלים אבל באכילה
וליכא  מחצה על במחצה מיירי דהתם לדחות אפשר שנתערבו מקינין השטמ"ק דראיית

שם  כן ואם לעיל. שהובאו בדבריו אורה בקרן משמע וכן ו, הערה לעיל שהבאתי וכמו רוב,
ובטל  רוב בדאיכא משא"כ כלל. מרצה אינו בבע"ח דיחוי יש למ"ד ולכן מה"ת הוא הדיחוי

הוא  שאמרו מרצה אינו שנתערבו, הזבחים דכל כהא מדרבנן אלא הדיחוי ואין התורה מן
המשנה, אמרה בריבוא באחת דגם משמע דבסוגיא י"ל השטמ"ק ובדעת אכילה. לעניין רק

ודו"ק. עיי"ש

והנכון 8. "קנה", המילה לפני "לא" תיבת מרובעים בסוגריים והוסיפו הגיהו לפנינו בשטמ"ק
תיקון. ללא שהוא כמו



ע"ג:] [דף מרצי לא נקריב אי נקריב, לא רבנן דאמרי ehהשתא

מכפרת  שאינה פירשו אלא ב"ד, הפקר
אבל  דמה, את יזרוק שלא היינו שם שאמרו

בדיעבד. הורצה זרק שאם אה"נ

דאמר  בסוגיין קשה עדיין התוס' ולשיטת
אמנם  מרצה. אינו והקריב, עבר דאפילו רבא
רבינו  סברת על חולקים אינם דהתוס' י"ל
שם  בגיטין כמותו פירשו לא אבל מנוח,
שיהיה  צריך הרי מנוח דלרבינו משום
הטעם  שביאר וכמו שחיטה קודם ההפקר
ב"ד  דהפקר הגמ' תירצה לא שביבמות לזה
לאחר  הוא הנדון דהתם משום דהוא הפקר,
שחיטה  אחר ב"ד הפקר שייך ולא שחיטה
הוא  הרי שחיטה דאחר משום נ"פ [וטעמו
שייך  ולא בעלים ממון ואינו מזבח קדשי
נרצה  אם דגיטין, בנדון כן ואם הפקירו].
משום  הוא מכפרת שאינה שהטעם לומר
מכפרת  אינה נודעה שמ"ש צ"ל ב"ד, הפקר
מרצה  אינה ואז שחיטה, לפני נודעה היינו

זרק. כשכבר אפילו

זמן  עניין דמה כן, להו משמע לא והתוס'
והיינו  במכפרת מיירי הא שם, השחיטה
זמן  כן ואם המזבח על ונתינה כפרה מעשה
לתרץ  העדיפו ולכן לזה. מתייחס ה"נודעה"
עוסקת  שבזה עדיין, זרק דלא דמיירי
שם, שיף במהר"ם שכ' וכמו המשנה.
משמעותו  במשנה מכפרת ואינה שמכפרת

הכפרה. מעשה עשיית

מזבח  איסורי הלכות קורקוס במהר"י וצ"ע
ה"ז) דהוא (פ"ה התוס' תירוץ על שכתב

הביא  ואח"כ קתני. סתמא דמתני' דחוק,
לה, באו הפקר דמשום שתרץ, מי יש בשם
רבינו  כתירוץ והיינו וכו'. הפקר ב"ד דהפקר
זה  בתירוץ טפי לו דניחא ומשמע מנוח.
שכתב  שם הרמב"ם דעת בכך ומבאר
מכפרת" אינה לרבים נודעה  "אם בסתמא

לאחריה זריקה קודם בין חילק (וכ"כ ולא

התוס') כחילוק משמע לא דברמב"ם שם, .הרדב"ז
מנוח  רבינו לתירוץ אדרבא, לעיל, ולאמור

הוא  שחיטה לפני נודעה דדווקא לומר בעינן
במשנה  כן משמע ובמה מכפרת. דאינה
י"ל  ושמא התוס'. מפרוש יותר וברמב"ם
במשנה  הדין לעיקר נוגע התוס' דפי'

מכפרים (וברמב"ם) דאין היינו מכפרת דאינה ,
דחוק  וזה המזבח. על דמה זורקים ואין בה
אבל  ברמב"ם. ובוודאי המשנה בלשון
בדיעבד, גם מכפרת אינה באמת מנוח לרבינו
בנודע  לאוקמה דבעינן אלא הלשון, כפשט
דנודעה  משמע. שפיר וזה שחיטה, לפני
ובסתמא  ומעיקרא, בעלמא משמע לרבים
אבל  שחיטה. אחרי לפתע שנודע מיירי לא
לפרש  קורקוס למהר"י עכ"פ היה כן, אם

שחיטה. לפני דנודע הזה התנאי

סבירא  קורקוס דהמהר"י לבאר יותר ונראה
הפקר  אמרינן שחיטה אחר בנודע שגם ליה
הוא  הרי שחיטה דאחר דאע"ג הפקר. ב"ד
להפקירו, עתה שייך ולא מזבח קודשי כבר
למפרע  חל ב"ד שהפקר לומר לנו יש מ"מ
וכמו  הבעלים. ברשות עוד שהיה הזמן על
בפני  שביטלו גט גבי צ: דף ביבמות שמצינו
רבנן  דאפקעינהו מבוטל דאינו שליח
ד"ה  שם ופרש"י מיניה. לקדושיה
מתנה  קידושין למעות דשוינהו ואפקעינהו,
אמרו  וכן עכ"ל. הפקר, ב"ד דהפקר למפרע
התוס' שם ובארו בגט, אונס גבי ג. בכתובות
מעות  והוו הפקר ב"ד דהפקר 'תינח', ד"ה
גבי  ביבמות בסוגיא ודווקא מתנה. הקדושין
ב"ד, הפקר משום הגמ' תירצה שלא ציץ
לומר  יותר שייך לא נשחט שאם לומר יש
והיינו  מנוח. הרבינו שביאר כמו הפקר,
הפקר, ב"ד הפקר דאמרינן דאע"ג משום
שהבעלים  בלא בסתם כן לומר שייך לא מ"מ
ביבמות  התוס' שכ' וכמו כדין, שלא עשה
עיי"ש. תרומה, תשלומי גבי אזיל, ד"ה צ.
בשטמ"ק  כתב שם בכתובות בסוגיא [וכן
ב"ד, הפקר שם אמרינן דלא התור"פ בשם
בדעת  ושגם וסברא טעם בלא שייך דלא
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דרבנן  אדעתא המקדש דכל דכיוון י"ל התוס'
הפקר  ב"ד הפקר לומר שייך לכן מקדש,
מבואר  ושכן וסברא, טעם בלא הפקר ואינו

באריכות]. עיי"ש הרא"ש. בתוס'
ממונו  להפקיר טעם שום אין דציץ ובנדון

כל שאין שחיטה ובקורבנו לפני בו חסרון
שחיטה  אחר אלא הפגם שאין שעה. באותה
שום  אין כן ואם במזיד. ונזרק הדם שנטמא
השחיטה. שלפני הזמן על הפקר להחל צד

בזה. הגמ' תלתה לא ולכן
להקריב  במביא דמיירי דגיטין בהא אבל

גזול מן קרבן להקריב שמביא דידן בסוגיא (וכן

האסורה) על התערובת ב"ד הפקר י"ל שפיר ,
עבד, כדין שלא שהרי שחיטה, שלפני הזמן
נודע  אם ובין שחיטה לפני נודע אם בין
הרבינו  בדעת לומר יש כן שחיטה. לאחר

קורקוס. המהר"י דברי וא"ש מנוח,
לית  בגיטין שהתוס' יוצא שוב לפ"ז אמנם

ואם  כלל ב"ד בהפקר לתלות הסברא להו
לומר  ויש דידן. הסוגיא יבארו איך צ"ע כן
האחר  דהקרבן בשטמ"ק, ר"י כתירוץ דס"ל
הבאה  העוף חטאת או בנדבה מביאו שמביא

בחזו"א מסברא כתב וכן הספק. (קדשים על

ג') ס"ק ל"ג סי' רבא קמא דקאמר דהא "דנראה
להביא  שחייב היינו מרצים אינם דבדיעבד
בנדר  הבאים מקורבנות הוא אם אחר קרבן
חולין  ספק להביא להקל לא אבל ובנדבה

כלל". נידחו לא דמדאורייתא בעזרה,
לתרץ  דבריו בסוף כתב שם והרדב"ז ]
לא  דהרי תעשה, ואל שב מקרי דבכה"ג
גם  ולפי"ז מרצה דאינו אלא חכמים אמרו
אמרו  צד מאיזה צ"ב אבל כן. לבאר יש כאן
הנ"ל  ביבמות מהגמ' צ"ע וכן מרצה דאינו
וכו'. חכמים ביד כח יש וכי דהקשתה

וצ"ע]. לי. קשיא מאי הרדב"ז ולתירוץ



מזבח1 של ולחמו ירדו לא עלו fiאם

מזבח מזבח מזבח מזבח  שלשלשלשל ולחמוולחמוולחמוולחמו ירדוירדוירדוירדו לאלאלאלא עלועלועלועלו 1אםאםאםאם

וולף  יעקב הרב

נעה יעקבס)לע"נ ורות יצחק ז"ל (בת הירשפלד ֹ

ירדו ירדו ירדו ירדו  לאלאלאלא עלועלועלועלו אםאםאםאם דיןדיןדיןדין מקורמקורמקורמקור אאאא....

את  מקדש 'המזבח ט': פרק בריש שנינו
הראוי  כל אומר: יהושע ר' לו. הראוי
"היא  שנאמר: ירד, לא עלה אם לאישים
ראויה  שהיא עולה מה מוקדה" על העולה
הראוי  כל אף תרד, לא עלתה אם לאישים
כל  אומר: ר"ג ירד. לא עלה אם לאישים
שנאמר: ירד, לא עלה אם למזבח הראוי
מה  המזבח" על מוקדה על העולה "היא
לא  עלתה אם למזבח ראויה שהיא עולה
ירד. לא עלה אם למזבח הראוי כל אף תרד,

וכו'.
בפרשת  הפסוק הוא במשנה המוזכר הפסוק
היא  העולה תורת זאת ..." ב'] ו' [ויקרא צו
הלילה  כל המזבח על מוקדה על העולה
וכך  – ובפשוטו בו." תוקד המזבח ואש
את  ור"ג ר"י דרשו – התוספות מבאר
פ"ד. דף לקמן שמעון ר' שדרש הדרשה
כשרה, עולה אלא לי אין עולה, אומר: "ר"ש
ושנשפך  בלילה, שנשחטה - לרבות מנין
והלן, לקלעים, חוץ דמה ושיצא דמה,
וחוץ  לזמנו חוץ ושנשחט והטמא, והיוצא,
דמו, את וזרקו פסולים ושקיבלו למקומו,
ולמעלה  למעלה שנתנם למטה  הניתנים
בפנים  שנתנם בחוץ והניתנים למטה, שנתנם
והפסח  בחוץ, שנתנם בפנים [והניתנין]
ת"ל  מנין - לשמן שלא ששחטן והחטאת
לכל  אחת תורה ריבה העולה' התורה 'זאת

וכו'": ירדו. לא עלו שאם העולים

הלשון] [בקיצור הברייתא את מביאה הגמ'
הגלילי  יוסי "רבי צו: פרשת בריש בתו"כ
במזבח  הנוגע 'כל שנאמר מתוך אומר:
דברים  אני שומע כ"ט] יקדש'[שמות
ראויים  שאינן ודברים למזבח הראויים
המיוחדים  כבשים מה 'כבשים' ת"ל למזבח,
ראוי  שאין דבר יצא למזבח ראוים שהם
שנאמר  מתוך אומר: עקיבא רבי למזבח.
דברים  אני שומע יקדש' במזבח הנוגע 'כל
למזבח, ראוים שאינן ודברים למזבח הראוים
ראוי  שהיא מיוחדת עולה מה 'עולה' ת"ל
דבר  יצא למזבח שראוי דבר כל אף למזבח
מובאת  בתו"כ למזבח:" ראוי שאין
דברי  אחרי לר"ג יהושע ר' בין המחלוקת

לדבריהם. כהמשך ולכאורה ור"ע, ריה"ג
המזבח  הנוגע 'כל הוא הדין שמקור משמע
מפרשת  ור"ג יהושע ר' של והדרשות יקדש'
הנוגע  'כל ל הדין את להגביל אלא אינן צו

יקדש. המזבח
ר"ג  הגמ'[בדעת דברי את רש"י מבאר וכך
"כל  כתיב': אחרינא 'מזבח  יהושע] ור'
הלימוד  את פירש וכן יקדש". במזבח הנוגע
העולה  היא "זאת פ"ד. בדף יהודה ר' של

וכו" מיעוטין ג' אלו 'כל הרי תימא "ולא :'
אתא". הפסולין לכל במזבח' הנוגע

את  הביא לא הראשונה במשנה [אמנם
'היא  רק יקדש' במזבח הנוגע 'כל הפסוק

ירד'.] ולא יהא בהוייתו העולה'

והתוס'1. הרמב"ם רש"י מדברי התבוננות הם כאן דברי האחרונים, בדברי נידון זה נושא

ואשתדל  העיון רצף בתוך האחרונים דברי הזכרתי לא דסוגיא ולריהטא הדלה, הבנתי כפי

בהערות. האחרונים דברי מקצת להזכיר
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ש'לא  ללימוד המקור האם א. לברר: ויש
או  יקדש' במזבח הנוגע מ'כל הוא ירדו'
בזה  נחלקו [ואולי העולה', תורת 'מזאת
'כל  הפסוק של המשמעות מה ב. התנאים]?
המשנה: דברי של [וכן יקדש' במזבח הנוגע
דין  רק האם לו'] הראוי את מקדש 'המזבח

גדר  שיש או בזה, נאמר ירדו' לא עלו 'אם
שרת  בכלי כדמצינו המזבח קידוש של
לא  עלו אם ודין וליפסל, ליקרב שמקדשין
של  הקידוש על הבנוי נוסף דין הוא ירדו

המזבח.

ירדו ירדו ירדו ירדו  לאלאלאלא עלועלועלועלו אםאםאםאם גדרגדרגדרגדר בבבב....

לא  עלו 'אם של זה בגדר להתבונן יש עוד
הם  האם הללו הפסולין של דינם מה ירדו',
למזבח  שעלה שאחר עצמו כקרבן נחשבים
'לא  שעיקרו אחר דין שזהו או פסולו, פקע
הקטרה  דין אלא עצמו הקרבן אינו אבל ירד'

.2שונה 

גמרות: משתי זו לשאלה לענות ניתן לכאורה
דבר  לך "ואין נ"ט.: בפסחים הראשונה
אלא  הערבים, בין של תמיד אחר שמתעכב
בערב  כפורים ומחוסר ופסח ונרות קטרת
יוחנן  רבי של בנו ישמעאל רבי .... הפסח.
בשאר  כפורים מחוסר אף אומר: ברוקה בן
לערב. בקדשים ואוכל שטובל השנה ימות
שיש  דפסח עשה יבא קמא לתנא בשלמא
כרת, בו שאין דהשלמה עשה וידחה כרת בו
בן  יוחנן רבי של בנו ישמעאל לרבי אלא
עשה? מהאי עשה דהאי אולמיה מאי ברוקה
בהמה  בחטאת תימא אפילו אמר: פפא רב ...
ובפשטות  מזבח." של בראשו ומלינה מעלה
לכתחילה! הוא ומלינה דמעלה זה דין
נפסל  לא מזבח לראש שכשעלה משמע
דף  לקמן לרבא יקשה ולכאורה בלינה!

בלינה, נפסל מזבח בראש שגם שסובר פ"ז.
מזבח? בראש לכתחילה משאיר כיצד וא"כ
'לא  דין בלינה שנפסל שאף משמע לכאורה
עולה  וכך לכתחילה. ליקרב  מכשירו ירדו'
פוסלת  אינה "ולינה שכתב: שם רש"י מדברי
המזבח  בפ' בזבחים כדאמר המזבח, בראש
רומזים  ודבריו ירדו". דלא לד"ה מקדש
רבא: שיטת בביאור פ"ז. בדף הגמ' לדברי
בראשו  ירדו דלא אמרת בעזרה לנו "'השתא

מיבעי". מזבח של
השנה  בראש לתוס' שולח שם רע"א אמנם
רק  ר"פ דברי את שביאר שמשמע ל: דף
בראש  לינה שאין שסובר דרבה, אליבא
לכתחילה  להלין א"א באמת לרבא אך מזבח,
משמע  [וכן למחר. ולהקטיר מזבח בראש
נחשב  אין לרבא ז:, יומא 'והא' ד"ה בתוס'

מזבח]. בראש היתר
בגדר  להתבונן נראה ממנה השניה הגמ'
שואלת: הגמ' פ"ז: בדף לקמן היא ההקרבה
העוף  עולת כמזבח, מזבח אויר אמרת "אי
ומבאר  לה" משכחת היכי במחשבה דפסלה
שעלו  פסולין דהא היא, הקטרה "בת רש"י:
היא, לכתחילה הקטרה דבת וכיוון ירדו, לא

בגדר 2. שדן ג' ב' בעמודים ח"ג שליט"א] גרבוז [לגרא"נ אברהם' 'מנחת בספר באריכות ע'

ובמל"מ  מזבח ], של לחמו [מדין מחודש דין הוא והגרי"ז דלחזו"א שם והעלה ההקטרה,

אי  שלן פסח לגבי דן במנ"ח וכן בשבת, מוקטרין שבת עולת פסולי אם דן מתמו"מ פ"א

האו"ש  בדעת העלה וכן נשאר. הראשון שדינם שסברו משמע חמץ, על להקטירו שרי

אינו  דמים זריקת קודם שהוקטרו קק"ל שאימורי כ"ו, הלכה מפסוה"מ לפ"ב בהוספות

ע"פ  הדברים יתבררו דעת לאדם החונן בעזרת ובהמשך דינן. בהן נעשה כי בשר' 'אין נחשב

השונות. הראשונים דעות
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מחר". הקטרת מחשבת בה פסלה אמאי
ירדו' לא עלו 'אם מדין שכשעלו מפורש

לכתחילה'! הקטרה 'בת 3הוו

לבאר  יצטרך הנ"ל בר"ה התוס' [לכאורה
לינה  שאין לרבה רק היא הגמ' ששאלת
ירדו']. לא עלו 'אם מדין ולא מזבח בראש

'לא  כשאמרינן שלרש"י מכך נלמד האם
לגמרי? הקרבן הוכשר ירדו'

על  מרצה 'שהציץ המשנה על פ"ב. בדף
רש"י: אומר היוצא' על מרצה ואינו הטמא
מיהא  ארצויי ירדו לא שעלו דפסולין "ואע"ג
שמלינן  מאימורים שנא מאי וצ"ב מרצו". לא

בריש  לזמנו חוץ מחשבת ושאין לכתחילה,
מזבח?

נחשב, שהקרבן שאף לומר  צריך לכאורה
לשמה  בלא [כדמצינו לבעלים עלה לא אך
נפסל, כשהדם דווקא אמנם הקרבנות], בכל
ועלו  נפסלו והאימורים כשר היה כשהדם אך
שהקרבן  אמרינן ובזה לריצוי, נפ"מ אין

כדינו  .4יקרב

ירדו  לא עלו אם שדין משמע ברש"י עכ"פ
כאימורין  למזבח העולין את להחשיב מהני

יעלו  ולכתחילה .5כשרים

ה'. בעזרת בהמשך עוד ויתבאר

מזבח מזבח מזבח מזבח  שלשלשלשל לחמולחמולחמולחמו גגגג....

"א  פ"ה.] ודף פ"ג: [דף עולא:בגמ' מר
דמן  זריקת לפני שהעלן קלין קדשים אימורי

מזבח". של לחמו נעשו ירדו, לא

הוזכר  לא מזבח' של 'לחמו של זה גדר
עולא  בדברי אלא [שהובאו 6בש"ס הללו

קלים  קדשים לגבי פעמים] כמה כצורתן

משמע  ובגמ' דמים, זריקת לפני שהעלן
לזרוק  בא 'דאם כשרים בקק"ל שמדובר
לחמו  'נעשו עולא נקט מדוע וצ"ב זורק'.
שיש  ירדו' 'לא של בדין די ולא מזבח' של
את  מקטירין האם לעיין יש גם בפסולין?
נאמר  שרק או הדם, זריקת קודם האימורים

ואח"כ 3. להעלות חשב לבין המזבח על להשאיר חשב שנא מאי שתמה מ"ה י"ט בחזו"א וע'

אימורים  הקטרת מדין אינו מזבח' של ש'לחמו הסיק זה וע"פ ירדו'. 'לא מדין להקטיר

יבואר  וכדבריו ילין']. ב'לא עברו לא [או נפסלו לא מזבח בראש וכשמשאירו אחר, דין אלא

ועל  ירדו, לא עלו שאם פסולין מדין שהוא הזכיר המקומות בב' רש"י אמנם ברמב"ם, לקמן

אף  לזמנו חוץ ולהקטיר להעלות שכשמתכווין רש"י, לדעת ליישב אולי יש החזו"א שאלת

שניהם  על המחשבה אך הקטרה דין בו ויהיה פוסלים לא לבד וההקטרה לבד שההעלאה

חול"ז  לאכול מחשב זה ע"פ לדון [ויש פיגול. מחשבת היא כדין שלא מעשה שהיא כאחד

מכזית]. פחות פחות

אומרים 4. שאין [הלכה?] 'יהושע דר אליבא המשנה את מבאר שרש"י ולומר, לדחוק ניתן ואולי

האימורים, על ירדו לא עלו אם אמרינן פסול דם שכשנזרק אלא בדם, ירדו לא עלו אם

רש"י. בדברי אוקימתא זו אכן ריצוי. היה לא סו"ס אבל

הפסולין.5. לשאר נותר] [או לינה פסול בין חילק לא רש"י לכאורה

יוחנן 6. ר' ומסיים ר"ל, ואישתיק ר"ל כנגד כראיה הללו עולא דברי יוחנן ר' מביא ז: במעילה

והוכרחו  ור"ל יוחנן לר' קדמה עולא של זו שמימרא משמע דינוקא'. לרגלוהי 'קצצתינון

אחר  עולא היה אם וצ"ע תלמודא. בכוליה יוחנן ר' של תלמיד הוא דעולא וצ"ב לקבלה.

כעין  חולק ללא מקובלת מימרא שהוא עולא' 'אמר מצינו מקומות דבכמה להם, קודם

תנאים. דברי
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מקטירין  לא אך ירדו מקטירין 7שלא [ואם .
הגמור  קרבן גדרי כאן יש אם לשאול 8יש

וכנ"ל]. אחר גדר או
הללו  עולא מדברי למד פירקין בריש רש"י
ירדו', לא עלו 'אם דין של היסודי הגדר את
אפילו  - מקדש "המזבח הפרק: את ופתח
המזבח  קדשו למזבח, שעלה פסול דבר

אותו". מורידין ואין לחמו ליעשות
מקדש' 'מזבח שדין רש"י, בדברי לדייק ויש
וזו  'לחמו', להיות שמקדשו משמעותו
לימוד  אין אך אותו, מורידין שלא הסיבה
שיהיה  אלא להוריד, שאוסר ישיר דין או
מפורש  וכך מזבח'. של 'ללחמו פסידא בזה

פ"ה, דף ולהעלות 9ברש"י לחזור שכשאפשר
אינו  ירדו' 'לא דין וכל להוריד, איסור אין
פסידא  יהיה שכשיוריד בפסולין אלא
מזבח'. של 'לחמו שעשאם הראשון לקידוש
קק"ל  "אימורי עולא: דברי לפי"ז לכאורה
מתפרשים  ירדו" לא דמן זריקת לפני שהעלן
נפ"מ  אין דבכשרים דווקא פסולין על ג"כ
לחוש  שיש נאמר שמא [או יורידם'. אם

הדם?] יזרק שלא
כתב  שלא הנ"ל, ברש"י לדקדק יש עוד
קדשו  אלא לחמו', ועשאו המזבח 'קדשו
מה  ע"פ מתבאר זה דקדוק לחמו'. 'להיות
[בדף  עולא שאמר אחר דין רש"י שביאר
יעלו] לא ירדו [דאם שנו "לא ומ "ג.]: פ"ה:
משלה  אבל האור בהן משלה שלא אלא
מ"ג.: בדף רש"י ומפרש יעלו", האור בהן
ואפי' מזבח של לחמו דנעשה "ואשמעינן
"דמההיא  פירש מ"ו. [וביומא יעלו" ירדו
ובמקומו  מזבח". של לחמו נעשו שעתא
אש", של לחמו "דנעשו כתב: פ"ה: בדף

היא]. דהיא ונראה
מזבח' של 'לחמו ממש שאינן מרש"י, משמע
בעליה  והקידוש האור, בהן שמושלת עד
'לחמו' להיות קידוש הוא מזבח לראש
כי  הפסולין להוריד אסור  ולכן בעתיד
המקור  לפי"ז אמנם לחמו. מלהיות יפקיעם
אינו  מזבח' של לחמו 'נעשו עולא בדברי
אינן  אך לחמו להיות נתקדשו דרק מדויק,
רש"י  כתב ז: דף במעילה ואכן ממש. לחמו
של  לחמו "שנעשו עולא': 'האמר בד"ה
הדם  וזריק הדר כי ... מזבח דקלטן מזבח
עלו  דאם ליה ליהני אימורין, העלאת לאחר
שמשלה  מזבח של כלחמו ואינו – ירדו" לא
הדם  זריקת צריך לכתחילה ולכן האור, בו

מזבח]. של לחמו הוי הקטיר שאם [אלא
פיגול  "קומץ עולא: של נוסף דין מ"ג. בדף
ממנו", פיגולו פקע מזבח לראש שהעלו
האור. בו כשמשלה שמדובר הגמ' וביארה
לחמו  'דנעשה היא: הסיבה רש"י לפי כאמור
מימרא  על י"ד. בכריתות בגמ' מזבח', של
פיגולו']: ממנו 'דפקע [בד"ה רש"י מבאר זו
שהגדר  משמע בעבודה", מזבח "דקדשהו
שהחלה  לעבודה קשור מזבח' של 'לחמו של
'לחמו', להיות הקידוש גם זה וע"פ בו. להיות
וכן  להקטרה. – לעבודה קידוש פירושו
על  חיוב בעניין ק"ט. דף ברש"י משמע
לעשות': 'ת"ל בד"ה בחוץ פסולין העלאת
להפך  נזקק וכהן ירדו, לא עלו דאם "כיוון
למערכה  מזבח מראש להעלותן או בצינורא
יש  כלומר – ביה" קרינן ליעשות ראויין

הקטרה. גדר בהן

מקדש' 'המזבח שלרש"י אפוא עולה

הי"ב.7. מפסוה"מ פי"ג כס"מ ע'

הכ"ו.8. פ"ב פסוה"מ בהוספות או"ש ע'

'ומשני 9. בד"ה שם וכן קיימי", ובכשרים הואיל ... ועולין חוזרין דהא "דירדו – 'פשיטא' ד"ה

סלקא...' דהדר ואע"ג ואסוקה לאחותה צריך לא מזבח בראש דשחטה דהיכא קמ"ל הא

וכו'' לאסוקה מצי והדר הואיל הפשט: 'אין ובד"ה
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שיהיו  הפסולין של קידוש משמעותו,
חובת  עליהם ושתחול לעבודה, שייכים
של  לחמו 'ליעשות פירוש  וזה הקטרה,
קידוש  שלרש"י יותר מובן זה וע"פ מזבח'.

כשר  כקרבן מחשיבם ניתן 10זה וע"כ ,
למ"ד  גם מזבח בראש להלינם לכתחילה

מזבח. בראש מועלת לינה
ר' דברי את רש"י של ביאורו מובן זה ע"פ
מוקדה': על העולה 'היא במשנה, יהושע

[הרי  ועולה למוקד שהוא היא 11"דבר [
משמע (יהא)בהוויתו 'היא' תרד, ולא

כלומר  – מוקדה" על משתעלה תהא בהוייתו
זה  ופסוק בהוייתו. ממש הוא הרי כשעולה
הוא  יהושע שלר' הקידוש עיקר על מלמד
המשך  הם ודבריו למוקד. העולין כל על
בפרשת  שלמדו ור"ע ריה"ג לדברי ובנוסף
[ודבריהם  לבהמות רק הוא שהקידוש תצווה

הפסוק  ור"ג בתו"כ], הברייתא תחילת היו
שע"פ  [ואף למזבח. הראוי לכל מלמד
עיקר  נאמר, פסולין על גם בהמשך, המתבאר
דברים  אלו הקידוש, עצם על הוא הדין
שכ"ש  כמו קידוש בהם פועל המזבח

להם]. הראוי מקדשין
אחת  תורה העולה מ'תורת ר"ש שלמד ומה
אף  נכון הוא זה שקידוש הוא העולין' לכל
שראויים  כיון ירדו לא הם גם וע"כ לפסולין,

מזבח'. של ל'לחמו
מ'היא' מיעוט שלמד יהודה שר' [ומסתבר
דרשו  שלא ור"ע, דריה"ג אליבא טפי ניחא
התוס' שאלת מתורצת ובזה יהא'. 'בהוייתן
ר' דברי על ברש"י ובאמת 'היא'. ד"ה פ"ג.

במזבח  הנוגע כל לפסוק רק התייחס ,12יהודה
ובהערה  המיעוט. קאי הארכתי].13וע"ז

שרת שרת שרת שרת  בכליבכליבכליבכלי קידושקידושקידושקידוש דדדד....

את  מקדשין והכבש שהמזבח "כשם שנינו
מקדשין." הכלים כך להם הראוי
אין  במזבח הנוגע כל "ת"ר ובגמרא[פ"ז.]:
כל  ת"ל מנין שרת כלי ... מזבח אלא לי
יוחנן  מר' ר"ל מיניה בעא יקדש. בהם הנוגע
א"ל  הפסולין את שיקדשו מהו שרת כלי

מקדשין". כלים כך ... שהמזבח כשם תניתוה
פדיון  לענין סבור "הוא מבאר: רש"י
שקדשה  טמאה מנחה כגון ליה קמיבעיא
נפקא  ולא הגוף קדושת קדשה מי בכ"ש

בפדיון  שהיא 14[תו ]לחוליןדקדשהכליאע"פ
תניתוה  א"ל ... וכו' קדשה לא או טמאה

'לחמו'.10. רק קרבן ממש שאינו לחמו' 'ליעשות ביאר הגרי"ז בשם אברהם במנחת אמנם

עצמו. הקרבן של לגדר שחוזר משמע פ"ז וזבחים נ"ט בפסחים שלרש"י לעיל הוזכר וכבר

שתו  לציין יש [עוד ממש. עבודה הוי אי טפי ניחא דכריתות בעבודה' 'קדשו פסחים וגם ס'

בשבת, שקרבין האור בהן שמשלה כשרים לקרבנות ביחס מזבח' של 'לחמו לשון נקט פ"ג

– בלינה נפסל ואינו מזבח של לחמו נעשה כהלכתו שנסדר לחה"פ שולחן גבי פ"ז. ולקמן

הקטרה.] של מחודש לדין ולא כשירה להקטרה נוגע מזבח של לחמו שגדר משמע

השטמ"ק.11. ע"פ מתוקן

תוקד'12. 'משתעלה מוקדה' מ'על למד מ. דף בנידה רש"י אמנם

העולה 13. תורת 'זאת על מבוססת אינה יהודה ר' שדרשת משמע פ"ד. בדף רש"י בפשטות

הוי  ה' היא ו'זאת הפסולין, את לרבות הנוגע בכל די אלא העולין'. לכל אחת תורה ריבה

אסמכתא  אלא אינו סמיך' העולה התורת אזאת 'תנא שהסיומת ברש"י [ומשמע מיעוט.

וצ"ב.] כר"ש! שהלימוד ביאר במנחות אמנם נ"א. בד' ברש"י וכן לימוד. ולא

שטמ"ק 14. ע"פ
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הוכחה  מכאן פדיון". להם ואין דמקדשין
עיקרו  המזבח שקידוש לעיל, לאמור נוספת
עלו  'אם לדין [ולא לעבודה הקידוש עצם
הקידוש  להפסיד רוצים שלא אלא ירדו', לא
שאומרת  המשנה פשט וע"כ ירדו], לא ולכן
כך  לו הראוי את מקדש שהמזבח "כשם
הקידוש  עצם פירושה מקדשין", כ"ש
ש'לא  והדין עניינו, לפי דבר בכל לעבודה
להכריח  אין מזבח לגבי שנאמר אף ירדו'
[ולא  שרת. כלי לגבי שיאמר מהמשנה
שעל  שביאר שרת' 'כלי בתוד"ה ר"ת כשיטת
ונאלץ  – 'תניתוה' יוחנן ר' ענה ירדו' 'לא

בציור]. לדחוק
מבעי  ליקרב לכתחילה "א"ל הגמ': המשך
וזרקו  פסולין שקיבלו תנינא: נמי הא לי.
וזרקו  פסולין שקיבלו לאו מאי דמו, את
שזרקו  א"נ פסולין, שקיבלו לא, פסולין,
פסולין  "ושקבלו רש"י: ומפרש פסולין."
ירד. לא הבשר עלה אם – דמו את וזרקו
זרקו  והדר - פסולין שקיבלו לאו מאי
איפסלה  מקבלה זרקו? לי ולמה פסולין,
דזרקו  טעמא לאשמועינן: לאו אי לה,
עלו  אם בתורת איברים דהוו הוא פסולין
בשר  דתפסל יעלו לא ולכתחלה ירדו, לא
לכתחלה  כשרין זרקו הא פסולין, בזריקת
ואף  הוא, מעליא דזריקה האיברים, יעלו נמי
כלי  דקדשיה משום פסולין דקיבלו גב על

לכתחלה". ליזרוק שרת
רש"י, דברי מובנים כה, עד שלמדנו מה לפי

נתקדשלעבודה  וע"כ 15דכיווןשנתקדשבכלי ,
דסו"ס  קשה אמנם הראשון. לדינו חוזר
הקודש  טהרת בספר הקבלה? עבודת חסרה
המתרת  עבודה אינה הקבלה שעבודת מבאר,
ואף  בכלי, הקידוש אלא במנחות] [לרש"י
הגרי"ז  [ובחידושי הקבלה. עבודת שחסרה
של  שהתוצאה דכיוון מבאר ז' במנחות
כאן  חסרה לא נתקיים – הקידוש – הקבלה

.]16קבלה 
דא"כ  לפירושו "ותימה רש"י: על שאל תוס'
עלו  אם וכו' והיוצא.. הלן מתניתין תקשי
ואע"ג  יעלו לא לכתחילה הא משמע ירדו לא
לא  דהא שרת בכלי בכשרות הדם דנתקבל
בפסול". ונזרק בפסול בנתקבל מידי איירי
בכלי  נתקדש שכשהדם ברש"י שהבין משמע
ירדו'. לא עלו 'אם דין הקרבן כל על חל
לזה  הכרח אין לכאורה האמור לפי אמנם
האימורים  אך כשהתקדש תוקן שהדם דאף
בכך  הרגיש שתוס' ונראה בפסולן! נשארו
ויצא  דמה לן "ועוד ושאל: הוסיף כן ועל
לר"ש, יעלו, לא אמאי דמה ונטמא דמה
הפסולין  את מקדשין שרת דכלי כיוון

ליקר  שכל לכתחילה לתוס' פשוט ב".
[ולא  ליקרב לכתחילה מתקדשין הפסולין
לתרץ: נדחק וע"כ פסולין!]. קבלו רק
עתה  שישנן כגון הני כל לדחות "וצריך
לרש"י  לומר [וא"א כירדו"' דהוה חול בכלי
בלן  גם במזבח דהא גופו, בכלי שנפסלו

כנ"ל]. לכתחילה שהתקדש דינו בראשו

והרמב והרמב והרמב והרמב  התוסהתוסהתוסהתוס'''' שיטותשיטותשיטותשיטות ם ם ם ם """"הההה....

את  מקדש שהמזבח סובר, רש"י האמור לפי
כלומר  מזבח', של 'לחמו להיות העולין
הפסולין  גם ונתרבו הקטרה, דין בהם שיהיה

אסור  ולכן המזבח, על בעודן זה בדין
הקטרתן. דין מהם יופקע כי להורידן
עצמו  הקרבן מדין היא זו הקטרה ולכאורה

קידוש 15. אבל 'לאישים', הוגבל מזבח קידוש הגדר דדוקא מודה, יהושע ר' שגם מסתבר ובזה

ל'אישים'. דווקא שייך אינו כלי

כלל 16. אין כאן רק לכתחילה, לעלות הכלי יכשיר לא אחר, הוא הפסול אם לשיטתו אמנם

מקדש  שהמזבח ל'כשם קשורה אינה לי' מבעי ליקרב 'לכתחילה השאלה לפי"ז אך פסול.
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חסר  שהיה ריצוי לתקן בכוחה שאין [אף
שווה  שרת כלי וקידוש פסול]. דם בזריקת
ולר"ל  אליו, השייך הקידוש את שעושה לו
הדם  את לזרוק – הדין המשך את מחייב גם

יוכשר. הקרבן גם וממילא
מקומות: בכמה רש"י על חלק שתוס' ראינו
מזבח, בראש לכתחילה לינה של בדין א.
אין  למ"ד דווקא דהיינו ל. בר"ה בתוס' נקט
ביומא  'והא' בתוד"ה [וכן מזבח. בראש לינה
יש  מזבח בראש לינה יש למ"ד ז: דף
בתוד"ה  ב. מזבח]. בראש  פיגול מחשבת
'בהוויתה  הלימוד על חלק הפרק בריש 'היא'
דיני  וכל מיעוט, הוא ש'היא' וביאר תהא',
של  הלימוד על נסמכים הראשונה המשנה
ומשמע  הפסולין. לרבות העולה' תורת 'זאת
'המזבח  של העיקרי הלימוד שזהו שסבר
'כלי  [תוד"ה שרת דכלי בסוגיא ג. מקדש'.
אינו  כ"ש קידוש דין שכל ר"ת מבאר שרת']
את  וביאר ירדו', לא עלו 'אם לדין אלא
דמזבח  היכי "דכי זה: באופן גם ר"ל  שאלת
מקדש  כלי כך ירדו, ולא בו שנגע מה מקדש

וכו'". ירדו ולא בו שנגע מה
אלא  אינו המזבח קידוש שלתוס' משמע
בפסולין  דין זהו ולכאורה ירדו', 'לא לדין

רש"י]. על שחלק בכשרים מצינו [דלא
כמה  מזבח' של 'לחמו דין הזכיר [תוס'

ובמשמעות 17פעמים  בלבד, האור בו במשלה
דברי  את ביאר ולא ההקטרה, החלה שכבר

עצמם.] עולא

בדבריו  ומפורשת ברורה הרמב"ם דעת
בראש  ששחטה "עולה מפסוה"מ: ג' בפרק
אותה  והעלה למטה ששחטה או המזבח
וינתחנה  אותה יפשיט המזבח, לראש
למטה  ומדיחן הקרבים ומוריד במקומה,

ונותנו  העור ומוריד אותן, ומעלה וחוזר
לגבי  שעלו שחוטים זבחים וכן לכהנים.
ומוריד  במקומן, ומנתחן מפשיטן המזבח,
אותן, ומעלה וחוזר במים ומדיחן הקרבים
לבעלים, ונותנו הבשר ואת העור את ומוריד
לא  מה ומפני השאר. את ומקטיר וחוזר
המזבח, בראש וינתח יפשיט אלא הכל, יוריד
המזבח  לראש עלה אם לאישים הראוי שכל
יקדש'. במזבח הנוגע 'כל שנאמר: ירד, לא
'היא  לומר תלמוד ראוי, שאינו אע"פ יכול
ראויה  שהיא עולה מה מוקדה' על העולה
הראוי  כל אף תרד לא עלתה אם לאישים

ירד". לא עלה אם לאישים

יקדש' במזבח הנוגע 'כל שדין מדבריו מבואר
המזבח, מע"ג להוריד שאסור עצמי דין הוא
פ"ה  בד' כרש"י [ולא בכשרים נאמר זה ודין
כתב  ה'-ו' שבהלכות לאחר ורק הנ"ל].
בהלכות  סייג ירדו, עלו עם מזבח שאיסורי
שפסולן  כיוון ירדו שלא פסולין שיש -ח' ז'
שיש  אלא כתב לא אלו ובפסולין בקודש.
דינן, מה כתב לא אך להוריד, האיסור בהן

כתב. לא בגמ' הוזכר לא שמה וכדרכו

כשהביא  ז', הל י"ט פרק מעה"ק בהלכות
את  כתב לא בפסולין, חוץ שחוטי של הדין
"כיוון  כתב: אלא ירדו', לא עלו ש'אם הטעם
בדף  רש"י על שחולק ומשמע שנשרפין".
מצוות  בהם שיש שכיוון שכתב הנ"ל, ק"ט
מועד'. באהל 'מתקבל הוי לכן הקטרה
חובת  בפסולין שאין משמע אלו ומדבריו

ירדו'. 'לא דין רק אלא כלל הקטרה

משלה  "ואם כתב: ט' בהלכה שם בפסוה"מ
וישלים  יעלו שירדו אע"פ האור, בהם
שדווקא  לבאר צריך האמור לפי הקטרתן".
כבר  אז האור בהן משלה כשכבר בדיעבד,

שאלה  אלא לכתחילה], להקריב ליתקן מקדש דאינו ליה פשיטא [דבהא מקדשין כ"ש כך

הדם. קבלת בדיני

עוכלתן.17. חצות לגבי פ"ז. ובד' פיגולו, פקע לגבי מ"ג. בד' בשבת, חול עולת לגבי פ"ג: בפסחים

השולחן. על ללינה בהשוואה וכן
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להשלים. וצריך הקטרה החלה

וקמצים  וחלבים "אברים כתב: י"א ובהלכה
בעזרה, לנו כאילו מזבח של בראשו שלנו
מקטירין  ירדו, לא אם אבל יעלו, לא ירדו ואם
מיותר, ההלכה סוף לכאורה לעולם". אותן
אם  שלנו שקדשים ז' בהל' כבר כתב דהא
דקדק  שהרמב"ם נראה אך ירדו. לא עלו
זה  שאין לעולם', אותם 'מקטירין בדבריו
דין  אינו שלרמב"ם ירדו', לא עלו 'אם מדין
בראש  כדין שהיה שמה אלא כלל, הקטרה
אך  לינה, דין לו יש ירד שאם אף מזבח,
אלא  ועלה, שנפסל כלן אינו ירד כשלא
בלשון  מדוקדק זה ודקדוק לעולם'. 'מקטירן
בעזרה, שלנו איברים "דאיתמר, [פ"ז.]: הגמ'
המזבח  בראש לן הלילה. כל והולך מקטר

ל  והולך יעלו,מקטר אומר רבה ירדו, עולם.
שבעזרה  שכשם משמע יעלו." לא אומר רבא
כך  הלילה', כל והולך 'מקטר של דין יש
לעולם'. והולך מקטר דין' יש מזבח בראש
הקטרה  חובת ע"ז שחל דכיוון והסברא,
ורק  ממנו. מופקעת היא אין בכשרות
הקטרה  חובת עליו חלה לא בפועל כשנפסל

מזבח. לראש שעלה אף חדשה

לעיל, שהובאו הגמרות, מיושבות זה וע"פ
דברי  - הקטרה חובת שיש משמע שמהן
אימורי  להלין שניתן נ"ט בפסחים פפא רב
וכן  לכתחילה, מזבח בראש כיפורים מחוסר

"אי  פ"ז: בדף חנן בר דרבה האתקפתא
דפסלה  העוף עולת כמזבח מזבח אויר אמרת
שבשתיהן  - לה" משכחת היכי במחשבה
וכבר  מזבח לראש בכשרות שעלו מדובר
והולך  שמקטיר ודינן ההקטרה, חובת חלה
לא  עלו 'אם מדין ולא לרבא, גם לעולם

ירדו'.

'לחמו  בדבריו כלל נקט לא הרמב"ם כאן עד
ורק  הזכירה], לא שהגמ' [כמו מזבח' של
על  עולא של דינו את כשהביא י"ב, בהלכה
של  לחמו נעשו "שהרי נימק קק"ל, אימורי

מזבח".

של  'לחמו של המשמעות מה לבאר וצריך
נצרך? כאן דווקא ומדוע מזבח',

'לא  דין שיש לשיטתו שהרמב"ם, ונראה
הראויין  דווקא אמנם כשרים, על גם ירדו'
ואימורי  הקטרה. חיוב צד בהם שיש לאישים
ראויים  אינן לכאורה דמים זריקת קודם קק"ל
נזקקנו  ולכן הגמ'], [כפשט להקטרה עדיין
מזבח' של לחמו ש'נעשו עולא של לדינו

הקטרה  חיוב בהם שיש שמחשב 18דהיינו

בכדי  ולא ירדו'. 'לא ולכן למזבח בעלייתן
דין  שביאר אחרי דווקא הרמב"ם המתין
דין  ביאר מזבח, בראש לן של ההקטרה
עליהם  שחלה בגלל שבהם קק"ל אימורי
'לא  לכן מזבח'] של ['לחמו הקטרה חובת

הפסולין. כדין ולא ירדו'

נוספותנוספותנוספותנוספות]]]] [[[[והערותוהערותוהערותוהערות סיכוםסיכוםסיכוםסיכום וווו....

הרמב"ם  דעת – ירדו' לא עלו 'אם דין ביסוד
מקדש. שהמזבח הקידוש גדר שזהו ותוס'
מ'הנוגע  בכשרים עיקרו זה דין לרמב"ם
לכאורה  בפסולין, ונתרבה יקדש', במזבח

ברמב"ם]. מפורש תורת'[לא מ'זאת
עצם  את תורת' מ'זאת שלמד נראה, בתוס'
[אין  בפסולין ירדו' 'לא דין שהוא הקידוש

בכשרים]. לנפ"מ בתוס' גילוי
חובת  לכאורה [שהוא מזבח' של 'לחמו
לגבי  אלא נאמר לא לרמב"ם הקטרה],
דמים, זריקת לפני שעלו קק"ל אימורי
האור. בהן משלה של הטעם גם זהו ולתוס'

ירדו', 'לא של עצמי דין כלל אין לרש"י

הדם.18. לזריקת להמתין צריך שלהקטרה ככס"מ ובין מיד נבאר אם בין



מזבח1 של ולחמו ירדו לא עלו dkאם

לחמו  'להעשות הוא מקדש' 'המזבח דין
הקטרה  חובת להחל שפירושו מזבח', של
גם  זה דין ונתחדש למזבחו, שעלה מה על
ולר' לר"ש השונים הלימודים [ע"פ בפסולין
יפקיע  כי יוריד לא אלו ובפסולין יהודה],
האור' בהן וכש'משלה ההקטרה. חובת מהם
יחזור  וע"כ מזבח' של 'לחמו ממש נעשו

אותם. ויעלה

העלאת  של אפשרות מצינו נ"ט בפסחים
לכתחילה, שם והלנתם למזבח  קרבן אברי
כמזבח  מזבח אויר שאם פ"ז: בדף מצינו וכן
משמע  העוף, בעולת פיגול מחשבת אין
משם  למד רש"י טובה. שהקטרתן
מתקיימת  ירדו' לא עלו 'אם שכשאמרינן
שאימורים  מבאר והרמב"ם מעליא, הקטרה
לעולם  ומקטירן לינה, דין אין מזבח בראש
מעמיד  תוס' כשירדו. אלא נחלקו ולא לכו"ע,

מזבח'. בראש לינה 'אין דמ"ד אליבא

הקידוש  גוף עניינו לרש"י – שרת כלי קידשו
לדין  היא הברורה והנפ"מ במזבח, כמו
לאפשרות  גם מהני אם הסתפק ור"ל פדיון,
לעניין  הוא הקידוש דין כל לתוס' העלאתם.

'כ"ש  של המשמעות גם זו וע"כ ירדו', 'לא
הרמב"ם  ירדו'. לא עלו 'אם לדין מקדשין',
ירדו, לא לעניין הקידוש שביאר למרות
לעניין  עניינם לפי הקידוש ביאר בכ"ש

פדיון.

הפנימי  מזבח של קידוש דין הוא נוסף דין
שאינו  את אפילו שמקדש כ"ז: בדף שלמדנו

לו. ראוי

בלאו  הוי הא שואל שם ב'] [אות השטמ"ק
ונסך  ומנחה, עולה ... עליו תעלו "'לא של

עליו"? תסכו לא

כיוון  לרמב"ם קשה אינה לכאורה זו קושיא
וגם  ירדו', 'לא דין אלא 'הקטרה' דין שאין
לרש"י  אך הקטרה. בתורת אינה ישרפו אם

קשה.

בשיטה, התירוצים ב' נחלקו שבזה ויתכן
יקדש  שבדיעבד שאומר, הראשון התירוץ
המזבח], ע"ג כששמו איסור שעברו [אף
שמחל  שאומר, השני התירוץ לרש"י. מתאים
למזבח  יעלו אם ירדו' לא 'עלו אם דין

ולתוס'. לרמב"ם מתאים החיצון,
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מרקוס  עמיחי ר'

מקדש  "המזבח דזבחים: פ"ט בריש תנינן
דבר  "אפילו רש"י: ומפרש לו", הראוי את
ליעשות  המזבח קדשו למזבח שעלה פסול
נתחדש  זה דין אותו". מורידין ואין לחמו
"והיה  ל"ז] כ"ט, [שמות בפסוק מהאמור
במזבח  הנוגע כל קדשים קדש המזבח

.1יקדש"
האם  זה: בדין התורה חידשה מה להבין ויש
הראוי  דבר עלה בו מצב שבכל היא הכוונה
בטעות  למזבח עלה אם אפילו להתקדש,
כוונת  כל בלא אף אחרת סיבה מכל או
אפשר  יהיה ולא יקדשו שהמזבח הקטרה,
אם  כי מקדש המזבח אין שמא או להורידו,
שאחר  אלא הקטרה, לשם שעלה במצב

פסול. שהוא התברר שעלה
יוחנן: ר' קובע ע"א] ז' [דף מנחות במסכת
ומפרש  מדעת", אלא מקדשין אין שרת "כלי

דליקדיש" "אדעתא ומצאנו 2רש"י: .
שיש  זו מקביעה ללמוד שרצו באחרונים
שכלי  וכשם והמזבח, שרת כלי בין להקיש
המזבח, גם כך מדעת אלא מקדשין אין שרת

היינו: בטעות, הפסולין יעלו אם זה ולפי
יתקדשו. לא - הקטרה בכוונת שלא

אמתאמתאמתאמת'''' מקומות הההה''''שפתשפתשפתשפת בב' כך לומד
ע"א] י"ד [דף ראשון בפרק במכילתין.
רצפת  שכל יהודה ר' שיטת הגמרא מביאה
ואפשר  מקודשת, והמזבח האולם בין העזרה

עצמו  המזבח כעל עליה ושואלים 3להקטיר .
יהודה  ר' לפי עזרה]: תוך [ד"ה תוספות שם
אם  שבפסולין הדין יתקיים איך מובן לא

יעלו  לא מהמזבח אין 4ירדו לשיטתו שהרי ,
גם  כי 'ירידה', של  מציאות פעם אף בעצם
הוא  כאילו נחשב זה הרצפה על כשיורד
למה  השפ"א: מדקדק המזבח? על עדיין
יעלו', לא ירדו 'אם על רק תוספות שואלים
'אם  שייך לא גם לכאורה יהודה לר' הרי
כמציאות  נחשב זה תמיד כי ירדו', לא עלו
השפ"א: מחדש העזרה? רצפת על 'עלו' של
שרת  ש'כלי הנ"ל הכלל ע"פ - נאמר אם
כל  במזבח שגם - מדעת' אלא מקדשין אין
כשהעלם  רק הוא ירדו', לא עלו 'אם דין
אם  כן שאין מה הקטרה, לשם מלכתחילה

פ"ג:1. ומרש"י עקיבא, ור' הגלילי יוסי ר' לדעת בברייתא זאת מביאה ע"ב פ"ג בדף הגמרא
תורת  "זאת הפסוק את הביאו שבמשנה יהושע, ור' גמליאל רבן שגם עולה 'ואחרינא' ד"ה

וכו' המזבח.." על העולה היא ב')העולה ו', כמקור (ויקרא הנ"ל הפסוק על בעצם מסתמכים
בדף  גם והיקפו. הדין פרטי את ללמד רק הובא העולה" "היא של והפסוק זה, לדין העיקרי

והגר"א זה, פסוק בברייתא הגמרא מביאה ע"א הנ"ל)פ"ז המשנה על הגר"א מביא (במאורות

הרמב"ם כתב וכן זה. לדין כמקור ה"ג)זאת פ"ג המוקדשין פסולי הראוי (הלכות "שכל :
יקדש". במזבח הנוגע כל שנאמר ירד, לא המזבח לראש עלה אם לאישים

מחלוקת 2. כגון בכך, נחלקו כאילו נראה בהם בש"ס במקומות שגם אר"י ד"ה בתוס' וע"ש
שהובאה  יוחנן, ר' של זו לקביעה סתירה אין למסקנה ע"א, נ' דף בסוכה וזעירי חזקיה
פסוה"מ  הל' העתיד' השולחן ב'ערוך בביאורו וע"ע ה"כ. פ"ג פסוה"מ הלכות ברמב"ם להלכה

ט"ו-י"ז. סעיפים ק"ל סימן

ע"א.3. נ"ט בדף בהרחבה שיטתו ומתבארת

מקדש4. שהמזבח הפסולין לגבי היא פסוקה משנה ע"א)הרי פ"ד לא (בדף עלו שאם "כשם
יעלו". לא ירדו אם כך ירדו
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אלא  להקטרה, להעלותם נתכווין לא כלל
ליתא  שאז המזבח על עלו שהיא כל שבדרך
למה  מובן אזי כלל, ירד' לא עלה 'אם לדין
ירדו  'אם של הציור על רק תוספות הקשו
הייתה  לא עוד כל באמת כי יעלו', לא
לדין  ליתא הרצפה על אף מדעת, העלאה
היה  לא זה על ולכן כלל' ירדו לא עלו 'אם

להקשות. לתוס' שייך
[דף  בפירקין גם השפ"א חוזר זו עמדה על
שאם  "כשם המשנה: לשון על ע"א]. פ"ד
שואל  יעלו" לא ירדו אם כך ירדו לא עלו
שפיר", מובן אינו 'כשם' "הלשון השפ"א:
ובין  ירדו' לא 'עלו בין ההקבלה מהי שהרי
ע"פ  נאמר, אם ומחדש: יעלו'? לא 'ירדו
מדעת', אלא מקדשין אין שרת ש'כלי הכלל
עלו  'אם דין ושכל כך, הדין במזבח שגם
לשם  מדעת, כשהעלה רק הוא ירדו' לא
נתחדש  שמה'כשם' לומר אפשר אז הקטרה,
רק  זה עלו' ש'אם כמו להלכה: דין לנו
כאילו  נחשב לא מדעת אינו ואם מדעת,
זה  ירדו' ש'אם לומר יש גם כך כלל, שעלה
נפל  אם אבל בכוונה, שהורידו מדעת, רק
וצריך  כלל ירד כאילו נחשב אינו מעצמו

.5להעלותו 
מלשון ה"א],התוספתא התוספתא התוספתא התוספתא גם פ"ט [קרבנות

מזבח  לגבי שעלו הזבחים "כל שכתבה
משמע  ירדו", לא אלו הרי פסולין ונמצאו
כוונת  לשם מדעת, העלאה פה שהייתה
ורק  שכשרים, חשבו וכשהעלום הקטרה,
איזו  פה ושהייתה פסולין שהם נודע למעלה

למזבח  כשהגיעו לא אך שגגה, או טעות
מכך, ויתירה כלל. הקטרה כוונת בלא
התוספתא  של זו מלשון מדקדק דוד' ה'חסדי
ירדו" לא עלו "אם דין שכל גדול, חידוש
כגון  בעלייתן, שוגג שהיה "היכא רק הוא
לאחר  אלא מתחילה פיסולן נודע שלא
הזיד  אם אבל פסולין, נמצאו שהעלן
ולא  ירדו", - בפיסולן שידע בעלייתן
ירדו" לא "עלו דין שלמדנו ואף יתקדשו.
סברא  הייתה לא הלימוד ומצד מהפסוק,

למזיד  שוגג בין דאעפ"כ 6לחלק לומר יש ,
הבאה  מצווה דהוי משום במזיד, איירי לא
גם  שאפשר דוד' ה'חסדי ומוסיף בעבירה.

מלשון  זאת עלו לדייק "אם שנקטה המשנה,
העלן", "אם נקטה ולא ירדו" לא
כעלו  דהו"ל בשוגג דדווקא "לאשמועינן
למסקנה  אמנם ירדו". דלא הוא בהא מעצמן
"ומ"מ  ואומר מחידושו מסתייג שהוא נראה
נראה  ויותר לזה", מפורש גילוי מצאתי לא
ובלבד  במזיד, בין בשוגג בין הוא דהדין

הקטרה  לשם "מדעת", .7שיהיה
ב  ה"ז]ירושלמי ירושלמי ירושלמי ירושלמי והנה, [פ"ד סוכה מסכת

מדברי  יותר עוד מפורשים דברים מצאנו
על  אומר הירושלמי דלעיל. דמנחות הגמרא
המזבח  והיה המזבח את "וקדשת הפסוק
המזבח  "מה מ',י'], [שמות קדשים" קדש
יקדשו  לא הכלים אף בדעת אלא מקדש אינו
שאין  בדבריו מפורש לכאורה בדעת". אלא
שגם  כלול ובזה לדעת, אלא מקדש המזבח
שלא  יתקדשו לא מקדש שהמזבח פסולין

המשנה5. דברי על רש"י שפירש מה יתיישב שבזה השפ"א ע"א)ומוסיף פ"ו שפקעו (דף "וכולן
"אסור", הרי צריך", "אין רק נקט למה התוי"ט: ושאל להחזיר, צריך שאין - יחזיר" לא
בכלל  אינה בכוונה, שלא שהיא פקיעה, השפ"א חידוש שלפי אלא יעלו? לא ירדו אם דהא

ע"ש. חידושו, את השפ"א דוחה דבריו בהמשך אמנם יעלו". לא ירדו "אם

קנסינן 6. חטא דכהן משום "דאטו קנסא, משום יקדש שלא לומר סברא אין שגם ומוסיף
מקבלו". והקדש הואיל למזבח ליה

או 7. "בשוגג במפורש כותב שם דבריו בתוך 'שנפסלה' ד"ה ע"ב ג' דף למעילה ברש"י ועיין
במזיד".
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דוד' ב'מקדש בדבריו מסיק וכך מדעת,
ד'] ס"ק ד' .8[בסימן

בספר יהודהיהודהיהודהיהודה''''ואולם, ל"א 9''''מלחמותמלחמותמלחמותמלחמות [סי'
העדה' 'קרבן שבפירוש מעיר ד'] ס"ק
חולין  העלו "שאם פירש: שם בירושלמי
כן  אם אלא קדוש אינו ודאי המזבח ע"ג
הוא  החידוש כלומר: מתחלה", שהקדישן
על  לעלות יכולים שאינם חולין, לעניין רק
הפה  בקדושת שנתקדשו לפני המזבח

,ולכןודאיצריכים 10להזמינםלהיותמקודשים 
עברו  שכבר קדשים אך להתקדש, כדי דעת
מקדש  מעשה בהם שעשו או בפה הזמנה

וכו') בעוף מליקה בבהמה, ואח"כ (כשחיטה
ראיה  אין המזבח, על ועלו נפסלו
אם  אף המזבח יקדשם שלא מהירושלמי
מוסיף  ואדרבה, מדעת. שלא הועלו

יותר  יובן קה"ע של זה פי' שלפי המלחמ"י
פשיטא  יותר זה דין היה הירושלמי לפי מדוע

שרת  בכלי מאשר במזבח -11ליה במזבח כי ,
שיקדש  א"א - להקרבה ישירות שעולה
משום  מדעת, זה יהיה אם אלא חולין המזבח
שרת  בכלי אבל בפה, וקידוש הזמנה דבעינן
הווא  - להקרבה ישירות אינו שעדיין -
מדעת  שלא גם בכלי נתינתו שעצם אמינא
ללמוד  הוצרכו לכן חולין, מקדש יהיה
מקדש  שרת כלי וגם הוא, כן שלא ממזבח

מדעת  .12רק
לפי  שגם המלחמ"י, קובע זו הבנה ולפי
למזבח  ושייך קדוש שכבר דבר הירושלמי
לומר  כלל שייך לא קדושתו מחמת להקרבה
דעל  מדעת, שלא יקדשו לא שהמזבח עליו
דזה  יקדש", במזבח הנוגע "כל נאמר זה

ב'שערי 8. בהמובא וע"ע בירוש', כך הבינו לקמן, שיוזכרו הקודש', ו'תורת זעמבא הגר"מ וגם
דברי  מיושבים שלפי"ז שמוסיף שם דוד' ב'מקדש וע"ע קצ"ח. מערכה לזבחים היכל'

ה"ה)הרמב"ם פ"ו מזבח איסורי עצמן (הל' בפני מערכה להם ש"עושה שנטמאו נסכים על

במזבח", על ושורפן בעזרה דהיינו שפירש מערכה, ד"ה ע"א צ"ב דף בזבחים רש"י, כשיטת (ודלא

שעלו הרצפה) כיון ממילא הרי ירדו" לא עלו "אם אומרים בנסכים שגם למ"ד הרי וקשה, .
כך  אחר לנסכן מנת על שלא והעלן שהיות אלא, יישרפו? ולא כדינן ויינסכו קולטן המזבח
נוספות  דוגמאות וע"ש בירושלמי. וכמבואר קולטן, המזבח אין ממילא לשורפן, מנת על אלא
להעיר  יש אמנם קולטן". המזבח אין להקטרה ולא פסולין שריפת לשם שעולין ש"כל לכך

יהושע כר' פוסק הרמב"ם שהרי כלל, קשה לא פ"ג שלכאורה פסוה"מ הל' ע"א, פ"ג (זבחים

יתכן הי"ד) איך ש"ירדו" הוא הדין אם גיסא, לאידך קשיא ולדידו ירדו", עלו "אם שנסכים
'נסכים  על במאמרי בחוברת לקמן בהרחבה עיין המזבח? על לשריפה להעלותם שיש שסובר

שנטמאו'.

זצ"ל.9. לובארט יהודה מרדכי להג"ר

כהנים10. התורת מדברי המלחמ"י מביא לזה ד')המקור ב', פרשה דנדבה -(דבורא לה' "קרבן
שם  וכמבואר להקרבה, ההבאה לפני וזימון הקדש  שצריך להקרבתו", הקדשו שיקדים

אהרן. בקרבן

המשנה11. לשון על הירושלמי נסמך רק ע"א)ואולי פ"ו הראוי (דף את מקדש שהמזבח "כשם :
כך  להן, הראוי את מקדשין והכבש שהמזבח כשם לו]. הראוי [את מקדש הכבש כך לו,

להן]". הראוי [את מקדשין הכלים

זה.12. בעניין שהרחיב ע"ש

שמקטיר  – הקטרה מחשבת היא לשמה לא מחשבת או פיגול מחשבת לול"ד העורך: הערת
דאין  [דפשוט 'מדעת' הוי תמיד כן ואם אחר, קרבן לשם או חול"מ או חול"ז לאוכלו ע"ד

מאליו]. או מחשבה ללא שיעלה ולא להקטיר דעת בעינן אלא 'לקדש', דעת צריך
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שאינו  חולין דבר אולם בדעתו, עוד תלוי לא
מקדש. המזבח אין - קודש שיהיה רוצה
מפירקין. ראיה המלחמ"י לכך  ומביא
אמרת  "ואי ע"ב]: פ"ז [בדף הגמרא משאלת
דפסלה  העוף עולת דמי, כמזבח מזבח אויר
קלטה  הא לה? משכחת היכי במחשבה
המזבח, בראש היא מליקתה הרי מזבח",
לזמנו  חוץ במחשבת לפוסלה יבוא ואפילו
גבי  על נקלטה כבר כשעלתה תיכף הרי
תרד? לא עלתה שאם הדין לה ויש המזבח
את  לומדים היינו אם המלחמ"י: מעיר
מקדש  המזבח שאין כפשוטו, הירושלמי
שהיה  להעמיד היה אפשר מדעת, אלא
בה  שחישב אחר המזבח יקדש שלא בדעתו
בחולין  מדובר שלא שכיון אלא בפיסול?
אין  שוב להקרבה קאי שכבר בעולה אלא

כלל. בדעתו תלוי הדבר
הקודשהקודשהקודשהקודש''''ובספר ח']''''תורתתורתתורתתורת אות מ"ט 13[סי'

דמזבח  בתוספות, אלחנן רבנו מדברי הוכיח
כ"ג  דף [בחגיגה התוס' מדעת. שלא מקדש

שאם] ד"ה ניסים 14ע"ב רבנו בקושיית דנים
ע"ב] מ"ד דף [יומא הגמרא דברי על גאון
גבי  מעל גחלים שעירה שבעת אירע באם
קבין  ארבעת של מחתה מתוך המזבח

קבין  שלושה של גחלים,15למחתה קב נתפזר
של  סילון לאמה ש"מכבדן היא שההלכה

קדרון" לנחל היוצאת רבנו 16עזרה והקשה .

מפסיד  הוא בזה הרי מכבדן, היאך ניסים
וכלי  שהיות מתרץ, שם תם רבנו קדשים?
והגחלים  לדעת, אלא מקדשין אין שרת
כן  אם בהם, חפץ  הוא אין הרי  שהתפזרו
יכול  ולכן התקדשו לא כלל הם ממילא
אלחנן  רבנו הקשה דבריו ועל לאמה. לכבדן
אלא  מקדשין אין שרת שכלי זה דין שהרי
[דף  סוכה במסכת במחלוקת שנוי מדעת
אליבא  הדין מיושב לא כן ואם ע"ב], מ"ט

עלמא. דכולי
מפרשים', 'יש בשם בתוס' מובא אחר תירוץ
דווקא  הוא לאמה שמכבדן זה שדין
לא  דהיא כסף, של ממחתה כשנתפזרו
בה  שעירה זהב של אותה רק נתקדשה,
רבנו  הקשה כך ועל המזבח. גבי על בפועל
לו", הראוי את מקדש "מזבח הרי אלחנן,
ואם  המזבח, גבי מעל נטל הגחלים את והרי
להתקדש, הגחלים היו צריכים מקרה בכל כך

שרת? הכלי ללא 'תורת 17גם בעל מדייק
מזבח  דאין כהירושלמי, נסבור אם הקודש':
אינו  דאם כלל, קשה לא מדעת, שלא מקדש
כלל, הגחלים קדשו לא מדעת שלא מקדש
יוצא  שרת. כלי בעניין ר"ת שתירץ וכמו
גם  מקדש שמזבח היא אלחנן ר' ששיטת
בדבר  שנחלקו ציין לא ובזה מדעת, שלא
שרת  בכלי שלדידו ויוצא שרת, בכלי כמו
שלא  גם מקדש לכ"ע ובמזבח מחלוקת יש

זצ"ל.13. אילן מרדכי להג"ר

פליגי.14. כי ד"ה ע"ב מ"ו דף ביומא וכן

ע"ב.15. מ"ג בדף שם במשנה המבואר כדין

שם.16. רש"י

שדין 17. משום קשה, שלא אומרים דחגיגה התוס' בתוספות. המהלך מתפצל זו קושיה ביישוב
מבארים  הם ואין למזבח". "ראוי לקרותם שייך ולא גחלים, על נאמר לא מקדש" "מזבח

דנה שהגמרא ממה ראיה מביאים הם אבל הדבר, ע"ב)טעם מ"ו דף המוריד (יומא בדין
לא  ואעפ"כ ורבא, אביי בכך שנחלקו עובר, איסור איזה ועל אם לארץ המזבח מן גחלים
קובעים  שם ביומא התוס' זאת ולעומת למזבח". "ראוי הם שהגחלים הסברא כלל הזכירו

דהוו ש"כיון להפך, דהיינו (הגחלים)מפורשות לומר ודוחק לו, הראוי את מקדש - המזבח על
כ'. סימן ח"א מאלין לייב אריה ר' בחידושי בהרחבה ועיין בקרבנות". דווקא
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דמשמע  מהא להיפוך וזאת מדעת,
במזבח  אך נחלקו שרת שבכלי בירושלמי,

מדעת. שלא מקדש אין לכ"ע
'תורת  בעל מטעים שם  דבריו ובהמשך
דיש  אלחנן רבנו סבר מה מפני הקודש'
התוס' והמזבח. שרת כלי דין בין לחלק
שדין  ר"ת דברי על שהעירו לאחר בחגיגה
שנוי  מדעת אלא מקדשין אין שרת כלי
שבמסכת  מוסיפים במחלוקת, לכאורה

מן 18מנחות  דמוכח מאן "איכא ילפותא יש
י"ב] ד', [במדבר השרת' כלי כל את 'ולקחו
'תורת  ומבאר לדעת". אלא מקדשין דאין
הוא: הפסוק דלשון הילפותא, הקודש'
בם  יׁשרתּו אׁשר הּׁשרת ּכלי ּכל את ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָ"ולקחּו

אֹותם  וכּסּו ּתכלת ּבגד אל ונתנּו ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָֹּבּקדׁש

ומפסוק  הּמֹוט". על ונתנּו ּתחׁש עֹור ְְְְִֵַַַָָּבמכסה

גם  ע"ב] ט"ו דף [שבועות הגמרא למדה  זה
משיחתן  - משה שעשה הכלים ש"כל
מחנכתן  עבודתן - ואילך מכאן מקדשתן,

לקדושה) מחנכתן עבודתן התחלת יוצא (רש"י: ,"
שרת  כלי שאין דינים: ב' למדו זה שמפסוק
מחנכתן. ושעבודתן מדעת, שלא מקדשין
וחינוך  שקידוש נאמר אם תוה"ק, אומר
אלא  מחנכתן" "עבודתן מדין אינו המזבח

השרת  ככלי ודלא אחר, גדר לו ממילא 19יש ,
וכשם  בזה, זה תלויים בפסוק הלימודים שני
ולכן  שייך, לא זה אף במזבח שייך לא שזה
כלי  בין לחלק אלחנן לרבנו ליה פשיטא

אין  שרת כלי ולכן המזבח, ובין שרת
מקדש. המזבח ואילו מדעת שלא מקדשין
בתוספות, מפרשים היש דעת זה ולעומת
או  קידש, לא שהמזבח לו קשה היה שלא
הפסוק  של בלימוד כלול המזבח שגם שסבר
שסבר  או שרת, ככלי ומתחנך הנ"ל
ממנו  אחר מקור בכלל שיש כהירושלמי

לדעת  אלא יקדש שלא .20עולה
בעניין  פסק ה"כ] פ"ג [פסוה"מ הרמב"ם
במנחות  יוחנן ר' כדעת במפורש שרת כלי
בעניין  אך מדעת", אלא מקדשין ש"אין
של  הכיוון ולפי דעתו. גילה לא המזבח
אך  בדיניהם. להשוות מקום היה הירושלמי

פענחפענחפענחפענח''''בספר הרמב"ם 21''''צפנתצפנתצפנתצפנת מלשון מדייק
שחוטים  זבחים "וכן שכתב: ה"ג] פ"ג [שם
בראש  וינתח המזבח...יפשיט לגבי שעלו
לראש  עלה אם לאשים הראוי שכל המזבח,
במזבח  הנוגע כל שנאמר ירד, לא המזבח
כוונה  בלא משמע 'שעלו' שלשון יקדש",
אם  ואף הפסול, לקדש בהעלאה מיוחדת
מחיים  שעלו כמו - דעתו בלא מעצמן עלו
מדעת. שלא גם והיינו ירדו, לא שם, ושחטן
מובא  ע"א] פ"ד [דף בפירקין במשנה
תרד, המזבח לראש חיה שעלתה ש"עולה
וינתחנה  יפשיט המזבח בראש שחטה
בשנפסלה, ומדובר תרד, ולא - במקומה"
ע"א]. פ"ה [בדף בגמרא שם שמבואר כפי

אישאישאישאיש''''וכתבו ס"ו']הההה''''חזוןחזוןחזוןחזון ז' סי' 22[זבחים

הייתה 18. אחרת גירסה ושמא זו. הוכחה במנחות מצא שלא שם הש"ס במסורת העיר וכבר
התוספות. לבעלי

"אשר 19. ביה דכתיב שרת שבכלי זה, עניין לבאר ל"ט סימן הקודש' ב'תורת שהאריך וכפי
אחר, דין בהם יש המזבחות כן שאין מה דמקדש, דהוא כל בשירות הדין בם" ישרתו
שמרחיב  ע"ש וכו' בקטורת דווקא הפנימי והמזבח שחר של בתמיד דווקא החיצון המזבח
ואילו  פסולה עבודה אפילו לחינוך מהני שרת דבכלי כגון בדבר, מינות נפקא כמה ומביא

ב  יתחנך לא ע"ש.במזבח וכו' כך

הפנימי.20. במזבח הדין יהיה מה זה לפי ומברר שממשיך שם הקודש' ב'תורת וע"ע

מבואר.21. ובזה ד"ה ע"א י"ד דף השלמה קונטרס

לאוספו,22. יהיה אפשר שאי כך שנשפך דם המזבח קליטת שלעניין ומבדיל מבחין החזו"א



ע"א] פ"ג [דף מדעת שלא אף או מדעת מקדש מזבח l`בדין

דודדודדודדוד'''' ראיה והוהוהוה''''מקדשמקדשמקדשמקדש שמכאן ד'] ס"ק ד' [סי'
גם  הוא ירד" לא המזבח על "עלה שדין
גם  אלא דעת שא"צ רק ולא מדעת, שלא
מרצונה  עלתה הבהמה שהרי מעשה, א"צ
דוחה  אולם אותה. העלה שמישהו ולא
כיון  כי מוכחת, ראיה זו שאין המקד"ד
מה  זה המזבח בראש שחיטה מעשה שעשה
הוא  "דהזבח "מדעת", להיות שמחשיבו
אך  מעשיו", וע"י מדעתו המזבח על עתה
עמ"נ  שלא עלה אם זה מעשה שללא איה"נ
עלה  "אם אומרים היינו לא אולי להקטיר

ירד". לא
דברי מפשיטות שמחשמחשמחשמח''''גם שסבר הההה''''אוראוראוראור עולה

כשעלו  גם הוא ירדו' לא עלו 'אם שדין
בדין  ה"ו] פ"ה [מעילה דן האו"ש מאליהן.
אין  מים נתמלא כך ואחר בור "הקדיש

בהן" הראשונים 23מועלין שם שהסבירו ,24

ישנו  מעילה שדין משום הוא העניין שיסוד
ככתוב  המקדש, האדם מכח הבא בדבר רק
שנעשה  ממה ולא ישראל ", בני "קדשי
זה  יסוד ע"פ האו"ש ובא וממילא. מאליו
פ"ה  דף [זבחים בפירקין הגמרא דברי לבאר
שהעלן  קלים קדשים אימורי לגבי ע"ב],
דין  בהם שאין הוא שהדין דמן, זריקת לפני
לפני  נוהג מעילה דין שאין משום מעילה,
"אם  דין בהם נוהג זאת ובכל דמים, זריקת
לחמו  ונעשו להורידן ואין ירדו" לא עלו
מעילה  דין שאין הדבר דטעם מזבח, של
מכוחו  הבאה הדמים, זריקת שרק משום הוא

אעפ"כ  אך האימורים, את מקדשת כהן, של
הוי  למערכה "העלאה כי ירדו", "לא דין יש
שתהיה  בעי ההעלאה דאטו מאליו, כנעשה
של  לחמו שנעשית כמו והוי אדם, מכח
אילו  וכמו מקדיש, כוונת בלא ממילא מזבח
מעילה", דין להו נחית ולא מאליה, הוקדשה
ירדו" לא עלו "אם שדין האו"ש שסובר הרי
מדעת. שלא מאליו, דנעשה במה גם הוא

הגאון זעמבא זעמבא זעמבא זעמבא אולם מנחםמנחםמנחםמנחם ['זרע רררר'''' הי"ד
דבריו, על הקשה כ"ה] אות כ"ג סי' אברהם'
שהרי  זאת, להסיק הכרח  אין שמסברא
אין  שרת שכלי הגמרא מדברי אדרבה,
מדברי  יותר ועוד לדעת, אלא מקדשין
דעת, שצריך איפכא, משמע  הנ"ל הירושלמי
אם  שאף להסביר צריך זו בגמרא גם ולכן
לקדשו  יכול המזבח אין ממילא למזבח עלה
אינו  כבר שאז שיקדש הכהן כיוון אא"כ
המקדיש  כוונת ע"י שבא כיון ממילא נחשב
הגרמ"ז  ומוסיף מעשיו. ע"י בא שלא אף
ע"א  ז [דף במנחות רש"י מדברי שמוכח

ומשני] שרת 25דה שכלי דאמר מאן שאפילו
מהדר  כי מילי "הני מדעת שלא גם מקדשין
- ליקדוש דלא אדעתא ממש איהו ליה
"נעשה  ממילא נפל אם אבל ליה", מקדש
כלי", ליה מקדש ולא הקוף שהחזירו כמי
יוצא  א"כ המזבח, לגבי גם לומר אפשר וזה
וכל  מקדש, אינו מאליהן כשעלו שלכ"ע
אך  אדם מעשה כשיש רק היא המחלוקת

לא  או מקדש האם קידוש כוונת .26בלא

מה  בכוונה, שלא כשהעלה קולט המזבח אין ודאי בזה ע"ב, כ"ז בדף הגמרא שדנה כפי
'נחלת  בספר בדבריו שדן מה וע' בכוונה. שלא גם יתכן זה ירד לא עלה אם לעניין כן שאין

פ"ג. דף זבחים אברהם'
ודנים 23. ע"א, י"ג דף בתמורה משנה בהן, מועלין שכן בתוכו מים עם כבר כשהבור לעומת

ע"א. ע"ט דף בב"ב גם בה
א'.24. ס"ק ר' סימן החושן בקצות הדברים שהטעים וכפי ריטב"א, יונה, רבנו רמב"ן,
זה.25. ברש"י שביאר מה הנ"ל יהודה' ב'מלחמות וע"ע
הגרמ"ז26. מבאר זריקה, לפני מעילה דין באימורין אין למה האו"ש, ששאל מה (שם ולעניין

כ"ו) שיש באות בגלל אופן ובכל זריקה, לפני הקטרה חובת עדיין עליהם שאין משום שזה
באורך. ע"ש ירדו", לא עלו "אם דין בהם יש לכן הקטרה הכשר כבר עליהם
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שסובר  דמי נראה, המחלוקת בשורש
כוונה, וללא מדעת שלא גם מקדש שהמזבח
מציאותו, עצם המזבח, סגולת שזו משום זה
זה  שמקדש ומה יקדש', במזבח הנוגע 'כל
כמו  עימו, והמפגש המזבח קדושת עצמות
ובתנאי  עימה, במפגש הבא כל השורפת אש
כלומר: באש, נשרף שאכן חומר זה שיהיה

לו. הראוי את אלא מקדש המזבח שאין
אלא  מקדש המזבח שאין שסובר מי אולם
המקדשת  הפעולה סוף סוף כי זה מדעת
קוף  מעשה לא וכוונתו, האדם פעולת היא
קדושת  של לחלות שגורמת והיא בעלמא,
עימו, במפגש שבא מה על לחול המזבח

סתמי  באופן לא זו, כוונה .27ומתוך
- - - - - -

שמשתמע  ראינו הדברים, בשולי
שממנו  המזבח, של כוחו שגדול מהירושלמי
אלא  מקדש שאין שרת, כלי לעניין למדו
מהפסוק: זאת למד הירושלמי מדעת.
ּכליו  ּכל ואת העלה מזּבח את ְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹ"ּומׁשחּת

קדׁש הּמזּבח והיה הּמזּבח את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוקּדׁשּת

שם: הרמב"ן וכתב י'], מ', [שמות ִָָקדׁשים"

בעבור  קדשים' 'קדש במזבח  שאמר "ויתכן
קדש  המזבח 'והיה שאמר כמו ֵשיקדש,

יקדש'" במזבח הנוגע כל  משמע 28קדשים .
"קדש  נקרא המזבח שדווקא הרמב"ן שסובר
בכוחו  שיש משום "קודש", רק ולא קדשים"

ג  הרי וקשה, מקדשין,לקדש. שרת כלי ם
והכבש  שהמזבח "כשם במשנה: וכאמור
מקדשין", הכלים כך להן, הראוי את מקדשין

שרת  מהכלי המזבח אולמיה מאי כן ?29אם

ע"א  ח' [דף מעילה במסכת התוספות והנה
מקדש  שרת דכלי "והא כתבו קרמו] ד"ה
בו", ליעשות הראוי כל כשנעשה דוקא היינו
[בזבחים  הקודש' 'טהרת מבאר זה פי ועל
הווא  שהיתה יהושע] ור' ד"ה ע"ב פ "ג דף
מקדש  אינו שרת שבכלי שכשם לומר אמינא
בו, להיעשות הראוי כל נעשה כשכבר אלא
בו  שמשלה עד יקדש לא במזבח גם כך
להדגיש  בגמרא צורך היה לכן פורתא, האור

ראשונים'27. 'משנת בספר צ')ועיין עמ' ח"ב זצ"ל, בארי ישראל עלו (להג"ר "אם בדין שמסתפק

ואפילו  לקודש, קובע המזבח עצמיות "אם המערכה, את שהדליק לפני כשהעלם ירדו" לא

ההעלאה", בזמן להקרבה ראוי ויהיה המזבח על אש שיהיה דווקא בעינן או המערכה, אש בלי

הדברים. בין ולדמות להקיש ויש

הקדשים 28. קדשי גם בו שיקריבו "בעבור כתב: הראשון ובהסבר שם. ברמב"ן השני ההסבר זהו

במשכן גם ואמר בחצר. שהיה פי על אף כן, בו הקודם)אמר לא (בפסוק כי קדש', 'והיה

שנאמר כמו הארון, משכן מקום רק קדשים' 'קדש לג)נקרא כו לכם (לעיל הפרכת והבדילה

כלל. מקדש' 'מזבח לסוגיית עניין אינו זה הסבר ולפי הקדשים". קדש ובין הקדש בין

אחר,29. הסבר הפסוק בלשון הציע הקושיה ומחמת דבר, בהעמק הנצי"ב שם הקשה וכן

אותו  עד הקודש כלי וכל המילואים, ימי סיום את מתארים שם הפסוקים שהרי מחודש,

מקדשתן ומשיחתן כלל, נתקדשו שלא לומר יש השמיני ע"ב)יום ט"ז דף ובכל (סנהדרין ,

כרחך  שעל המזבח כן שאין מה נרות, הדליקו ולא קטורת הקטירו לא המילואים ימי שבעת

זו  משיחה פעלה מה כך אם עליו, הקריבו שהרי המילואים ימי בעצם כבר קודש היה

קודשים', 'קודש הוא ועתה 'קודש' היה עתה שעד האמור זהו המזבח? על הפסוק שמתאר

זה, פירוש לקבל היה יכול לא ודאי הרמב"ן והנה יחיד. במת כדין רק היה עתה עד כי

הרמב"ן כתב כ"ז)דבמפורש פסוק קטורת (לעיל מקטיר משה היה המילואים ימי שבעת שכל

מצאנו  שרת בכלי גם דלכאורה הרמב"ן דברי על עוד שהקשה בנצי"ב וע"ע  הנרות. ומעלה

קדשים' 'קדש כ"ט)שנקראו פ"ל, .(שמות



ע"א] פ"ג [דף מדעת שלא אף או מדעת מקדש מזבח blבדין

אפילו  מזבח", מקדש למוקדה הראוי ש"כל
זה  לפי כן אם כלל. האור בו משלה כשלא
דמקדש  מזבח, של כוחו גדול שבכך לומר יש

הנוגע  "כל וכאמור בעלמא, בנגיעה אף
וכך  שרת, כהכלי ודלא יקדש", במזבח

הרמב"ן  דברי את לבאר .30אפשר

באפשרות 30. שהרחיב וע"ש י"ז, סימן ז"ל, לב יעקב להג"ר מקדש' 'המזבח בספר הובא וכן

לתירוצו. נוספת
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פזי  בן בנציון הרב

אאאא....

בגמרא: איתא
ואיתימא  רב אמר וכו' מקדש הלח כלי "אין
מקדשין  אבל ליקרב מקדשין אין אסי רב
מביאין  אין אהא לה דמתני איכא ליפסל.
מן  וביכורים בהמה ומנחת ונסכים מנחות
ואם  הכרם וכלאי מערלה צ"ל ואין המדומע
אסי  רב ואיתימא רב אמר קדש. לא הביא

ליפסל" קדש אבל ליקרב קדש לא
רש"י: וביאר

המדומע  מן בהמה ומנחת ונסכים "מנחות
לכל  מותר דבעינן לכהנים, שמותר ואע"פ -

שנאמר מ"ה)ישראל 'ממשקה (יחזקאל
צ"ל  ואין לישראל. המותר מן ישראל'

לכהנים" אף שאסורה - מערלה
בפסחים  הגמרא על בדבריו מתבסס רש"י
להביא  שאין זה מפסוק שדרשה ע"ב, מ"ז
ישראל  לאכילת שראוי ממה אלא קרבן

ישראל) הגמרא:(משקה לשון וזה ,
מרב  מיניה בעאי דאמרת הוא את "והא
הונא, מרב מיניה בעאי לה ואמרי חסדא,
טוב  ביום תמיד ושחטו מאפר שה הביא
הבכור, ולא 'שה' עלה, לן אמרת ואת מהו?
הפלגס, ולא הצאן' 'מן מעשר, ולא 'אחת'
שנשתיירו  מאות שתי ממותר המאתים' 'מן
במאתים. שבטילה לערלה מכאן בבור
מכאן  לישראל. המותר מן ישראל', 'ממשקה
לא  יכול הטבל. מן  נסכין מביאין אין  אמרו,
מיוחד  טבל מה אמרת המוקצה! מן יביא
גופו  שאיסור כל אף לו גרם גופו שאיסור
גרם  גופו איסור שאין מוקצה יצא לו, גרם

לו". גרם אחר דבר איסור אלא לו
קרבן  להביא שאין עולה, רש"י מדברי
מערלה  לא וכן באכילה, האסורים מדברים

במאתיים. בטלה אא"כ "מדומעת"
'מדומע' המושג את רש"י ביאר בסוגייתנו
שמופיע  וכפי בחולין שנתערבה תרומה על
שבדרשה  למרות וזאת בש"ס. בד"כ
תרומה  מוזכרת לא פסחים במסכת המקורית
למרות  רש"י שלדעת א"כ יוצא טבל. אלא
ואסורה  מאחר לכהן, מותרת שהתרומה
ישראל' 'ממשקה אינה היא הרי לישראל

ליקרב. ופסולה
מביא  המדומע' 'מן בד"ה אצלנו תוספות
וסובר  רש"י, על שחולק חיים רבנו את
מנחה  להביא אפשר גמורה מתרומה שאפילו

שה  מדומעת, מתרומה מותרת וכ"ש היא רי
ולכן  ישראל'. ממשקה "וחשיבא לכהנים
על  'מדומע' בברייתא שנאמר מה את מבאר

וכלאים ערלה של מאחד דימוע (ביותר

כך:ממאתיים) יתבאר הברייתא והמשך ,
שאז  בעין, כשהן וכלאים" בערלה "ואצ"ל

מהם. יביא שלא פשיטא
ניתן  התוספות, של לדבריו מועט סיוע
הזכירה  שלא בפסחים, מהגמרא להביא
בחולין  שנתערבה וערלה טבל אלא תרומה
שלא  שעד נאמר המאתיים", "מן של בדרשה (שהרי

להקרבה) פסולה היא במאתיים הערלה .בטלה
התוספתא  של מהגירסה גיסא לאידך
התוספתא  וז"ל לרש"י ראיה ישנה במנחות

ל')שם הל' :(פ"ח
החולין  מן אלא יביא לא מקום בכל "נסכים
מנחת  ונסכים מנחות מביאין אין אמרו מכאן
ומן  הטבל מן תודה של ולחמה בהמה

התרומה)התבואה ומן ראשון (צ "ל מעשר
שנפדו  והקדש שני ומעשר תרומתו שנטלו
שביעית  ומפירות החדש ומן המדומע מן



פ"ח.] [דף הנאה ובאיסורי בתרומה ישראל' 'משקה dlדין

לומר  צריך ואין פסולין אלו הרי הביא ואם
הכרם". ומכלאי הערלה מן

מנחות  להביא אין מתרומה שגם א"כ מבואר
לכהנים. שמותרת אע"פ 1ונסכים,

בבבב....

לתוספות  רש"י בין המחלוקת יסוד בהבנת
מצאנו  ישראל', 'משקה נחשבת תרומה האם

עיקריות: דרכים שתי באחרונים

וה"כלי  דאורייתא" ה"אתוון – א' דרך

חמדה"

דאורייתא" "אתוון בספרו ענגיל יוסף ר'
ב) רש"י (כלל בין שהמחלוקת מבאר,

מהותו  בענין במחלוקתם תלויה ותוספות
לכך  שהמקור רש"י דעת הטבל. של
טבל  אכילת על שמים בידי מיתה שחייבים
הזהב  ובלשונו תרומה. אכילת על החיוב הוא

ע"א) פ"ו שכל (יבמות - טובלת תרומה "מה :
אכילתו  על מיתה חייבין הופרשה שלא זמן

ביה כתיב מיתה דהא טבל ".(=בתרומה)של
שם מה)תוספות רש"י,(בד"ה על מקשים

על  והרי מיתה, חייב טבל שאכל כהן מדוע
ומשום  חייב! אינו כהן שבטבל התרומה
חיוב  לדין אחר מקור תוספות מוצאים כך

טבל. באכילת שמים בידי מיתה
טבל  איסור שורש רש"י שלדעת א"כ יוצא
תוספות  ולדעת בו, המעורבת התרומה הוא

עצמי. איסור הוא טבל איסור
של  החזקה קושייתם על רש"י יענה כיצד
דאורייתא" ה"אתוון מבאר התוספות?
גם  אסורה ביסודה התרומה רש"י שלדעת
להם  מותר שהופרשה, שלאחר אלא לכהנים,

קזכו". גבוה "משולחן מדין (בדומה לאוכלה

"הותרה  נחשבת לא שנבילה הגמרא, שאומרת למה

חטאת  אוכלים שהם למרות כהנים, אצל מכללה"

אלא  רגיל אכילה היתר לא זה כי שנמלקה, העוף

קזכו") גבוה ."משולחן

אכילת  רש"י שלדעת מבואר הנ"ל פי על
אלא  רגילה אכילה אינה בתרומה הכהנים
גבוה  "משולחן - התרומה  תכלית השלמת
לתרומה  מתייחס תוספות זאת לעומת קזכו".
היא  ואכילתו דבר לכל הכהנים כממון
ה"אתוון  רוצה זה פי על חולין. כאכילת
המחלוקת  נקודת גם שזוהי לומר דאורייתא"
לכהנים  תרומה רש"י לשיטת כאן. ביניהם
היא  לכהנים גם כי ישראל', 'ממשקה אינה
משולחן  היא ואכילתם ממש שייכת אינה
היתר  תוספות, לדעת זאת לעומת גבוה.
לגביהם  וממילא גמור, הוא לכהנים התרומה

ישראל'. כ'משקה התרומה נחשבת

חמדה" ויקרא)ה"כלי פרשת גם (על מתייחס
מהותו  בענין ותוספות רש"י  למחלוקת הוא
במחלוקתם  אותה תולה אך טבל, איסור של

שונה. באופן כאן

מדוע  התוספות, על מקשה הוא ראשית
בגלל  ישראל' 'ממשקה נחשבת תרומה
דבר  של בסופו והרי לכהנים, היתרה
להקשות, שיש אלא אסורה. היא לישראל
ישראל, משל יתירה קדושתם כהנים והרי
לישראל  שאסור שדבר יתכן כיצד וא"כ
שההיתר  לומר אנו מוכרחים להם? מותר
ולא  התרומה הקדשת מכח הוא לכהנים

מה 1. להקשות, שם כתב ועוד רש"י. כדעת להוכיח מן ד"ה בסוגייתנו תודה" ה"זבח כתב כן

היא  ביכורים מצות הלא המדומע, מן ביכורים מביאים שאין בגמרא הברייתא דברי פשר

זה ע"פ לגרוס ורצה דמיסתפינא במחובר! מן ")("לולי וכו' ונסכים מנחות מביאין שאין
מותרים  שביכורים שאע"פ לרש"י סייעתא הדברים יהיו ושוב הביכורים. ומן המדומע

ישראל". 'משקה חשיבי לא לכהנים



ה  ברמה ניות el

שכהנים  מתאים שכך וכיוון עצמי, איסור
לאכול  שיוכלו אלה הם יתירה שקדושתם
חמדה" ה"כלי מחדש זה פי על בתרומה.
שאינו  כדבר התרומה את להגדיר מקום שאין
הוקדש  קרבן כל שהרי ישראל', 'משקה
ישראל! משקה לא להיות והפך לכן קודם
מכח  הוא לישראל שאיסורו שדבר לומר ע"כ
מ'משקה  שאינו בגדר נכלל לא הקדשתו,

זה! בכלל ותרומה ישראל'
טבל  שאיסור שסובר לשיטתו, רש"י אמנם
איננו  בו, המעורבת התרומה מכח נובע
מכח  שאיסורו כדבר התרומה את מגדיר
עצמו, מחמת הנובע איסור אלא הקדשתו,
התרומה  "הקדשת" קודם עוד שהרי
את  ואוסרת אסורה כבר היא בהפרשתה,
אסורים  שישראל שכיון ברור זה ולפי הטבל.

ישראל'. 'משקה נחשבת אינה בתרומה
אליבא  דאורייתא", ה"אתוון לדעת לסיכום:
גם  כי ישראל, משקה אינה תרומה דרש"י
ש"משולחן  בגלל אלא מותרת אינה לכהנים
תרומה  חמדה" ה"כלי ולדעת קזכו". גבוה
לישראל  אסורה היא כי ישראל משקה אינה

הקדשתה. מחמת ולא עצמי איסור

ה"אתוון  של נוסף פירוש – ב דרך

דאורייתא"

נוספת  דרך מביא דאורייתא" ה"אתוון
לגמרי. שונה מזוית המחלוקת את המאירה
אלא  התרומה, במהות טמונה איננה השאלה
"ישראל'? מיהו ישראל'. 'משקה בהגדרת
את  רק או הכהנים, את גם כולל זה האם

הישראלים?

נתון  זה דבר שלכאורה מביא הוא בתחילה
לאביי  ירמיה ר' בין אמוראים במחלוקת

ע"א: ס"ו דף יומא במסכת
וסומך  המשתלח, שעיר אצל לו בא "משנה:
אומר: היה וכך ומתודה. עליו, ידיו שתי
עמך  לפניך פשעו עוו, חטאו, השם! אנא
עם  אהרן בני ואילו גמרא: ישראל... בית
רבי  אמר תנא? מאן קאמר, לא קדושך
יהודה  כרבי דאי יהודה. כרבי דלא ירמיה:
המשתלח. בשעיר כפרה להם יש אמר: הא -
אטו  יהודה, רבי תימא אפילו אמר: אביי

נינהו?" ישראל עמך בכלל לאו כהנים
עם  השלים ירמיה שר' זו, מסוגיה העולה
ישראל  עמך בכלל לאו וכהנים הגמרא, דיוק
נחשבים  כן שכהנים שפשוט סובר ואביי הם.
ה"אתוון  בהמשך ישראל. עמך בכלל
אנו  שם כי זאת, ראיה דוחה דאורייתא"
ישראל", "עמך - יותר רחב בביטוי עסוקים
את  שמוציא זה הוא "עמך", והביטוי וייתכן

מכאן. טוען 2הכהנים העיקרון, מצד אך
נקודת  זוהי שבפשטות דאורייתא", ה"אתוון

לתוספות. רש"י בין 3המחלוקת

ג.

רש"י  של שיטתו על להקשות יש ולכאורה
ע"ב  מ"ז דף בפסחים מובא 4מהגמרא שם ,

בכור  יקריב שלא ללמדנו כדי מיוחד פסוק
הבכור  הרי רש"י, ולפי תמיד. קרבן בתור
ממשקה  אינו הוא וממילא לישראל, אסור

לכהנים! שמותר אע"פ ישראל
יקרה  אבן בשו"ת הובאה זו והמחבר 5קושיה ,

מענה  בשו"ת האדר"ת בצ"ע. בה נשאר

במכילתא2. י"ט)וכן כ"ב הכהנים (יתרו וגם הקהל עם כל ועל הכהנים "ועל כדבריו: עולה
העם  בכלל הכהנים ואין וגו'", העם אל לך ת"ל: העם, בכלל הכהנים יכול ה'", אל הנגשים

העם" בכלל כהנים אין - יכפר" הקהל עם כל ועל הכהנים "ועל שנאמר:
אסור 3. מישראל "הנודר ה"ד: פ"ב בנדרים לתוספתא הפנה שם יומא על הש"ס" "גליוני ובספרו

אדם". בני לשון אחר הלך ש"בנדרים לחלק ויש בישראל". מותר ולוים מכהנים ובלוים בכהנים
המאמר.4. בתחילת הובאה
בהערות5. ל"ד בסימן וייס אריה בנימין אבן)לר' בצ"ע.(מלואת נשאר והמחבר



פ"ח.] [דף הנאה ובאיסורי בתרומה ישראל' 'משקה flדין

כ"ב)לשון כמה (סימן כתב למחבר בתשובה
בקצרה: ונביאם זו, לקושיה תירוצים

לעכב , הכתוב עליו שנה בעינן  בקדשים .1
קבלה  דברי גרעו ישראל ')ולא מדברי('ממשקה

ממשקה שלא  שבא קרבן  בדיעבד  וא"כ תורה.
שגם ללמדנו בא הפסוק וממילא  כשר. ישראל

נפסל . לתמיד  שהוקרב בכור 6בדיעבד

שמה  התוספות, עם עקרונית מסכים רש"י .2
ישראל', 'משקה נחשב כן לכהנים שמותר
שסובר  אלא להקרבה, מדאורייתא ומותר
אסור  הוא שלישראל שכיון גזרו שחכמים
תרומה  פסול וא"כ למקדש. יביאוהו לא

מדרבנן. רק הוא בברייתא

לא  וא"כ להקרבה, מיועד עצמו הבכור .3
לקרבן  ישראל' 'משקה משום לפסלו שייך

חמדה'אחר ה'כלי לסברת בדומה שכוונתו (נראה

לעיל) שלא שהובאה תרומה כן שאין מה ,
להקרבה. מיועדת

שא"א  שכיוון חו"ל, לבכור נצרך הפסוק .4
לזרים, ויאכל שיסתאב עד ירעה להקריבו,
ובא  ישראל'. 'משקה חשיב שכך וכיוון
להקרבה. פסול זאת שבכל ללמדנו הפסוק
שתי  עולות האדר"ת של השונים מתירוציו

עיקריות: נפק"מ
ישראל' 'ממשקה דין הראשון התירוץ לפי א.

מעכב. 7אינו

הרמב"ם6. על האחרונים תמיהת את ליישב אפשר היה זה מחודש תירוץ בה וע"פ (נעסוק

ז) באות סובר לקמן כי וכו', חדש טבל לפסול כנימוק ישראל' 'משקה את השמיט מדוע
ומשום  הכתוב", עליו שנה ו"לא מאחר בדיעבד מעכב אינו ישראל" 'משקה שדין הרמב"ם
בהערה  שיתבאר כפי אמנם בדיעבד! אף שמעכב בעבירה הבאה מצוה פסול הרמב"ם נקט כך

בדיעבד. גם פסול שזהו משמע מהן בגמרא סוגיות שתי לפחות ישנן הבאה

במנחות 7. הגמרא לעכב'. הכתוב עליו 'שנה צריך ישראל' 'משקה בדין באמת האם לדון, ויש
ממועט  כבר זה והרי הבקר", "מן מהפסוק טריפה הגמרא מיעטה מדוע הקשתה, ע"א ו' דף
עליו  שנה בעינן והרי שם, הקדש' 'נתיבות בספר כך על והקשה ישראל'! 'ממשקה מדין

בצ"ע. ונשאר לעיכובא! שזה יודעים היינו לא הראשון ומהפסוק לעכב, קושיה הכתוב (ואותה

יעו"ש) לשמה שלא שהקריבה העומר מנחת לגבי ע"א, ה' שם הגמרא מדברי גם להקשות ונראה,ניתן .
אחד  מיעוט כמו חשיב ישראל' 'ממשקה שהפסוק כאדר"ת, הקדש" "נתיבות בעל שסובר
הקשו  ע"ב ד' בדף לעיל אמנם תמוהה. הגמ' קושית כך ומשום שישנה! עד מעכב ואיננו

אימא)התוספות אחד (בד"ה מיעוט רק ישנו והרי יפסל, לשמה שלא שהשוחט הו"א יש איך ,
בשטמ"ק  התור"פ אמנם פסוקים. שני ישנם שבאמת ותירצו הכתוב". עליו "שנה ובעינן
בה". ששינה העבודה חסר כאילו בלשמן דשינה כיון מסברא ליפסלו "מ"מ : כתב שם
לא  ובהם עבודותיו, במהות או הקרבן במהות שהם כאלה פסול סוגי שישנם שהבין ונראה
"ובאמת  וז"ל: שכתב שם בזבחים התוס' על אורה בקרן ויעויין הכתוב". עליו "שנה צריך
דחד  דוכתי בכמה ואשכחן כעת ממני נעלם לעכב שינה בקדשים דבעינן הדבר מוצא עיקר
יותר". זאת לבאר במכילתין קודש בנחלי זו מרגניתא למצוא ה' יזכיני הוא, לעיכובא נמי קרא

הגדרות  הם אלא וכדומה, בפעולה קשורים שאינם הפסולים שכל עוד לומר מקום והיה
מפורשים  והדברים הכתוב'. עליו ל'שנה זקוקים אינם לא, ומה להיקרב ראוי מה התורה של

קדשים לסדר ישראל' ה'תפארת בעל ובהערות)בהקדמת א', פרק בקודש "נ"ל (חומר וז"ל:
הגוף  בפסול אבל הכתוב, עליו שישנה צריך הקדשים במעשה התורה שציוותה במה דדווקא
י"ט  למנחות הגרי"ז בחידושי עוד ויעוין הכתוב...". עליו שישנה א"צ הקרבן] [או כהן של
דידן  בנידון ה"ה וא"כ חסרה. מנחה פסול לגבי זה כעין כתב שגם ושמואל, ד"ה בתוס' ע"ב
בזה  שייך ולא לא ומה קרבן להיות ראוי מה הגדירה שהתורה ישראל' 'ממשקה בפסול

נתה"ק. קושיית ומתורצת הכתוב'. עליו 'שנה



ה  ברמה ניות gl

היא  רש"י שיטת השני תירוצו לפי ב.
וממילא  לקרבן, מדרבנן רק פסולה שתרומה
גזרו  האם היא לתוס' רש"י בין המחלוקת

'משקה  שאינו כדבר להחשב תרומה על
ישראל'.

הרמב הרמב הרמב הרמב  שיטתשיטתשיטתשיטת בעבירה בעבירה בעבירה בעבירה """"דדדד.... הבאההבאההבאההבאה מצוהמצוהמצוהמצוה –––– םםםם

ה"ט  פ"ה מזבח איסורי בהלכות הרמב"ם
מן  לא ונסכים מנחות מביאין "אין כתב:
מן  ולא לעומר קודם החדש מן ולא הטבל
הכרם, וכלאי מערלה צ"ל ואין המדומע,
שהקב"ה  בעבירה, הבאה מצוה שהיא מפני
ראויין  להיותן נתקדשו לא הביא ואם שונאה,
כקדשים  ויהיו להפסל, נתקדשו אבל לקרבן,

שנפסלו".

'ממשקה  דין את לגמרי השמיט הרמב"ם
ב"מצווה  האיסור טעם את ותלה ישראל'
רבות  האחרונים ודנו בעבירה". הבאה

8בדבריו.

שהרמב"ם  כותב בסוגייתנו אורה" ה"קרן
מדומעת  שתרומה שכיון כתוספות, סובר
'ממשקה  דין בה אין לישראל רק אסורה
הוא  מתוספות שלהבדיל אלא, ישראל'.
מצוה  - ל"מדומע" אחר פסול סיבת מוצא
רק  בודאי זה אמנם, בעבירה. הבאה
להשתמש  היא עבירה שבשבילו לישראל,

כהן. ממון בה שיש מדומעת בתרומה
שלדעת  והוא גדול חידוש עולה ומדבריו
תרומה  להקריב מותר יהיה לכהנים הרמב"ם
מצוה  זו אין לגביהם שהרי מנחה בתור

בעבירה! הבאה

דבריו  את הרמב"ם נימק לא מדוע יתורץ בכך
ישראל' 'ממשקה ערלה 9בפסול טבל, אמנם -

ישראל', 'משקה משום אסורים הכרם וכלאי
דין  בו אין לכהן, שמותר כיוון מדומע, אבל
בטעם  הרמב"ם נקט ולכן ישראל, משקה
בעבירה". הבאה "מצוה משום שהוא הפסול

עדיין  אורה" ה"קרן של הסברו לאחר גם
הרמב"ם  השמיט זה כיצד עצומה התמיהה
לא  מדוע לגמרי, ישראל' 'ממשקה טעם את

יחד. גם הנימוקים שני את הביא

בדבר  נדון זה דבר לבאר שננסה קודם אך
הללו  הרמב"ם מדברי ממילא העולה אחר
הנאה  נחשבת הנאה מאיסורי קרבן הקרבת –

למקריב.

גם 8. אלא בלבד, לכתחילה אינו בעבירה' הבאה 'מצוה שפסול הרמב"ם מדברי שמענו עוד

לקרבן". ראויים להיותן נתקדשו לא הביא "ואם הרמב"ם: כתב ולכן יצא. לא בדיעבד

מ  רצ"טודייק במצוה חינוך' ה'מנחת ירושלים)כאן מכון בהוצאת תמ"ו סובר (עמ' שהרמב"ם ,

בסוכה כתוספות ולא דאורייתא, פסול הוא בעבירה הבאה מצוה ע"א)שדין ט' שכתב (דף

התרומה  מן מנחה המביא בסוכה התוספות שלדעת שמענו ומדבריו מדרבנן. רק פסול שזהו

ישראל" "משקה של פסול לא כאן אין כי יצא, בדיעבד בסוגיין)– התוס' פסול (ע"פ ולא

דוחה  דבריו בהמשך אמנם, מעכב. אינו ובדיעבד מדרבנן, רק שהוא בעבירה" הבאה "מצוה

האדם  בעבירה' הבאה 'מצווה פסול עליהם נחיל שאם שבדברים וטוען חינוך" ה"מנחת זאת

מן  מנחה המביא בנדו"ד וממילא יצא. לא כן העושה לתוספות גם – העבירה מן 'ינצל'

דאמת, אליבא אמנם, מהתרומה. שנהנה עבירה כאן יש יצא אם שהרי יצא, לא - התרומה

וממילא  כילוי, בה שיש הנאה ממנה ליהנות שלא – מדרבנן רק הוא התרומה הקטרת איסור

המנחה. תיפסל לא בדיעבד אופן בכל

הרמב"ם.9. את אחרת בדרך יישבנו שם , ז' באות לקמן יעויין



פ"ח.] [דף הנאה ובאיסורי בתרומה ישראל' 'משקה hlדין

עבירהעבירהעבירהעבירה???? היאהיאהיאהיא הנאההנאההנאההנאה מאיסורימאיסורימאיסורימאיסורי קרבןקרבןקרבןקרבן הקרבתהקרבתהקרבתהקרבת האםהאםהאםהאם הההה....

קרבן  בהקרבת שיש הרמב"ם של זו הנחה
ההקרבה  שכך וכיוון הנאה, – הנאה מאיסורי
המשנה  מוסכמת. אינה – באיסור גובלת
התוספות  דברי את מביא במקום למלך
צפורי  בעניין ע"א ק"מ דף חולין במסכת

שכתב: מצורע
נמי  הא תימה - הנדחת עיר צפרי "למעוטי
דכיון  ישמעאל, רבי דבי מדתנא נפקא
ממשקה  ביה קרינן לא בהנאה שאסורים
ממשקה  ממעטינן דלא ואפשר ישראל!
הכרם, וכלאי דערלה דומיא אלא ישראל
פ"ק  כדאמר הכושר, שעת להם היה שלא

ו.)דמנחות מותרות (דף לכפרה אפילו והילכך
ניתנו. ליהנות לאו מצות הנאה משום דאי
והקדישה  עבר אם הנדחת, עיר בבהמת וצ"ע
דלשרפה  כיון כשר קרבן הוא אם והקריבה,

קיימא".
לאו  שמצוות שכיוון מדבריהם, שמענו

בעבירה, הבאה מצוה כאן אין ניתנו, ליהנות
כיוון  ככפרה, לשמש מותרים ציפרים ואותם
בצפורי  נוהג אינו ישראל' 'משקה שגם

הכושר. שעת להם היתה כי עיה"נ
לכת ובתוס' מרחיקים הדברים שם הרא"ש

עיר  צפורי "למעוטי וז"ל: שכתב יותר, אף
ישמעאל  רבי דבי מדתנא תימה, – הנדחת

ישראל')נפקא 'משקה מדין חליפי (כלומר וכן ,
כיון  ירדו, לא עלו אם בפנים ושמא ע"ז,
לאו  ומצוות הנאה איסור אלא בהו דלית
ליכשר  לכתחלה בחוץ הילכך, ניתנו. ליהנות

למכפר". מכשיר מקשינן לא האי דכולי
לכפר  יכולים הנאה שאיסורי בדבריו מפורש
הבאה  מצוה כאן שאין כיוון כקרבן, גם
פסול  כאן יש שלכאורה ואע"פ בעבירה,

ישראל'! כדברי 'משקה כתב לא הרא"ש (שהרי

שעת  לו היתה שאם כמ"ד סוגיתנו להעמיד התוספות

ישראל) משקה ייחשב .הכושר

"""" נחשבנחשבנחשבנחשב ישראלישראלישראלישראל'''' ''''משקהמשקהמשקהמשקה פסולפסולפסולפסול האםהאםהאםהאם בקודש בקודש בקודש בקודש וווו.... """"פסולופסולופסולופסולו

מדוע  תמוהים, הרא"ש של אלו דבריו והנה
אין  הנאה אם גם והרי – ירדו לא עלו אם
ופסול  כאן, אין גם ישראל' 'משקה כאן,
וא"כ  מעיקרו פסול הוא הרי ישראל' 'משקה

בקודש! פסולו אין
ש'משקה  סובר שהרא"ש לומר וצריך
אע"פ  בקודש", כ"פסולו נחשב ישראל'
לעזרה. כניסתו קודם עוד בהנאה שנאסר
'ממשקה  דפסול דכיון לומר אפשר והיה
זה  אין קבלה, מדברי אלא הוי לא ישראל'
'פסולו  נחשב לא ולכן ב'חפצא' פסול

עליה'. דרביע הוא 'אריא אלא בקודש'
אברהם' 'מנחת בספרו גרבוז הגרא"נ אך

ע"ב) ה' דף מנחות אחר,(על באופן  זאת יישב 

'משקה  פסול בטעם לדון שיש וכתב
שמאותה  היא הפסול סיבת האם ישראל',
אסרתו  להדיוט הדבר התורה שאסרה הסיבה
העובדה  עצם היא הפסול שסיבת או לגבוה,
חיטה  האם כלומר להדיוט. אסור שהדבר
איסור  בגלל לגבוה אסורה הכרם כלאי שהיא
להדיוט  אסורה שהיא בגלל או הכרם, כלאי
אסור  הדיוט שגם מדבר קרבן להביא ואין
האם  הראשונים במחלוקת זאת ותלה לאכלו.
ע"ג  בהקרבה רק הוא ישראל' 'משקה פסול
העבודות  בכל או המזבח', 'אכילת – מזבח

קמיצה  הפסול 10כמו שסיבת נאמר שאם .
סביר  ההדיוט, של סיבה אותה היא לגבוה
כך  האכילה נאסרה שלהדיוט שכשם להניח

קמיצה 10. שגם עולה י"ג אות ע"ב ה' דף במנחות השטמ"ק שלפי גרבוז הרב הוכיח שם בדבריו
יעו"ש. בהקרבה, רק הוא שהפסול עולה שם הרשב"א מדברי זאת לעומת נאסרה.
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ההקטרה. דהיינו ה'אכילה' תאסר  לגבוה
פסול  קרבן כאן יש השני הצד לפי אמנם,
היא  להדיוט שנאסר העובדה עצם כי
פסולה. תהיה קמיצתו גם וממילא האוסרתו
בקודש' 'פסולו לענין שגם כתב זה פי ועל
אם  הספק. צדדי שני בין מינה נפקא תהיה
באכילת  – בהקטרה רק הוא שהפסול נאמר
אמנם  בקודש', 'פסולו נחשב זה הרי המזבח,
מותר  שאינו בקרבן, בסיסי פסול זהו אם
וחשיב  להקדשתו קדם זה פסול – לישראל

בקודש'. פסולו 'אין
הוא  שהפסול סובר שהרא"ש נאמר זה ולפי

ירדו. לא עלו אם ולכן בהקרבה רק

נוספת, בדרך הרא"ש דברי ליישב ואפשר
'בן  בספרו ענגיל מהר"י שכתב מה פי על

ב')פורת' ב' סימן 'ממשקה (ח"א פסול שכל ,
בקודש  אחר במקום היתר לו יש ישראל'

ודם בחלב עולים – באכילה שאסורים (שאע"פ

המזבח) ההגדרה ע"ג על עונה זה וממילא .
תוס' בהגה"ה)של רב אמר ד"ה ע"ב ס"ח (בדף

"כל  : פירושו בקודש' שפסולו ש'כל
כלומר  בעלמא", בקודש כשר שפסולו
וזהו  בקודש, הכשר אחר במקום לו שמצאנו
אם  ולכן ועקרוני, מהותי פסול שאינו סימן

ירדו. לא עלו

הרמב הרמב הרמב הרמב  השמיטהשמיטהשמיטהשמיט מדועמדועמדועמדוע ישראלישראלישראלישראל'?'?'?'?""""זזזז.... ''''ממשקהממשקהממשקהממשקה טעםטעםטעםטעם אתאתאתאת םםםם

הרמב"ם  של בהשמטתו לעסוק נשוב עתה
שדנו  ובאחרונים ישראל' 'משקה דין את
ונשאר  הקושיה את שהעלה הראשון בדבריו.

השאג"א הוא צ"ו)בצ"ע "וגם (בסימן וז"ל:
תמוהי  ז"ל אלו דבריו דכל למימר דל"ל ן

שהקב"ה  בעבירה הבאה מצוה משום פסולין
משום  בגמ' ששנו זו כעורה וכי שונאה,
לישראל'..." המותר מן – ישראל 'ממשקה

קל"ד)ובנוב"י סי' או"ח חלק במהדו"ת מובאים (
השאג"א  על שתמה שמואל ר' בנו של דבריו
זו  בהלכה נזקק לא שהרמב"ם הבין מנין
ברור  והרי ישראל', 'משקה לדין כלל
שמנה  הפסולים שכל התכוון לא שהרמב"ם
מאחר  בעבירה, הבאה מצוה הוא טעמם
אין  החדש ומן הטבל מן מנחה ובהקרבת
שהרמב"ם  לומר אנו ומוכרחים הנאה. איסור

ישראל' 'משקה על הסתמך (ומשום בוודאי

להזכירו) צורך ראה לא ערלה מה לגבי ורק ,
טעם  את נקט בהנאה שאסורים הכרם וכלאי

בעבירה. הבאה מצוה
עומדת, במקומה הקושיה לדבריו גם אך

מצוה  דין הלכתית מבחינה לנו הוסיף מה
כולם  אסורים מ"מ והלא בעבירה, הבאה

ישראל'? 'משקה משום
שדה" ב"מרומי ע"ב)והנצי"ב ה' כתב (מנחות

נוהג  אינו ישראל' 'משקה שדין לחדש,
וחדש. טבל כמו היתר להם שיש באיסורים
במנחות  הגמרא שאמרה למה זאת ודימה

ע"א) ו נאסרה (דף שלא כיוון שטרפה
היה  ולכן ישראל', 'משקה חשיבא מעיקרה,
הטרפה. את להוציא מיוחד פסוק צריך
לחלוטין  אסור שלא שמה מכאן שמענו

ישראל' 'משקה לטבל 11נחשב ה"ה וא"כ ,
טבל  מותרים, להיות שעתידים וחדש

העומר. הקרבת עם וחדש לכשיופרש
בעבירה  הבאה מצוה הרמב"ם נקט ולדבריו
ובנוגע  וחדש. טבל גם 'לכסות' בשביל
כתב  בהקרבתם? העבירה היא מה לשאלה
הנאה  של מדרבנן איסור יש שבטבל הנצי"ב
קצירה  של איסור יש בחדש וגם כילוי, ע"י

בעצמו. אוכל לא אם אף העומר 12קודם

העזרי" "אבי ה"ז)ובספר פ"ו חו"מ (הלכות

ישראל".11. 'משקה מדין נאסר בכה"ג גם מדרבנן אמנם

הלוי12. בית ח')ובשו"ת , מ"ז סימן עבירה(ח"א אין חדש בהקרבת והרי שלא הקשה (וכנראה
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מצוה  דין הרמב"ם שנקט שמה לבאר כתב
זאת  לאסור כדי רק הוא בעבירה הבאה
בעבירה  הבאה מצוה בכח אין אך לכתחילה,

בדיעבד הקרבן פס'לפסול יש גזול בקרבן (ורק

נפסל) ולכן הגזול.." את "והבאתם - והוכיח מיוחד .
אלא  המנחה את פסלנו שלא מכך דבריו
החדש  מן הקריבה אם אבל העומר, לפני
נפסלה, לא – הלחם שתי קודם העומר לאחר
הקרבת  עד החדש מן מקריבין שאין אע"פ
ישראל' 'משקה שרק משמע הלחם. שתי
אינה  בעבירה הבאה ומצוה בדיעבד פוסל

לכתחילה. לאסור אלא

פסול  יש אם שהרי לכאורה, תמוהים ודבריו
שאסור  בוודאי מסוים, קרבן בהבאת בדיעבד
שמעבר  שכוונתו וייתכן לכתחילה. להביאו
איסור  יש קרבן, שאינו דבר להקריב לאיסור
חמור  שהוא בעבירה, הבאה מצוה של נוסף

יותר.

לא  עדיין הנ"ל ההסברים כל ולענ"ד
בשום  הרמב"ם הזכיר לא זה הכיצד מיישבים
ארבעת  אם גם ישראל ', 'משקה דין את מקום
יש  בודאי אחר, מטעם נפסלו הנ"ל הפסולים
ישראל' 'ממשקה איסור רק ישנו בהם מצבים

הרמב"ם? זאת הזכיר לא מדוע וא"כ

במנחות  הסוגיה נביא הרמב"ם דברי וליישב
שם: והגמרא המשנה וז"ל ע"ב ס"ח דף

ושתי  במדינה מתיר היה העומר "מתני':
וביכורים  מנחות מביאין אין במקדש הלחם
פסול  הביא אם לעומר קודם בהמה ומנחת
כשר: הביא אם יביא לא הלחם לשתי קודם
בין  מה ליה, קשיא וקא טרפון רבי יתיב גמ':
לפניו  אמר הלחם, שתי לקודם לעומר קודם
לעומר  קודם אמרת אם לא נחמיה: בר יהודה

תאמר  הדיוט אצל מכללו הותר לא שכן
אצל  מכללו שהותר הלחם לשתי קודם
רבי  של פניו צהבו טרפון, רבי שתק הדיוט,
יהודה, עקיבא: רבי לו אמר נחמיה, בן יהודה
אם  תמהני זקן, את שהשבת פניך צהבו
אלעאי: ברבי יהודה רבי אמר ימים. תאריך
כשעליתי  היה, הפסח פרס הפרק אותו
נחמיה  בן "יהודה אחריו : שאלתי לעצרת

לו." והלך נפטר לי ואמרו הוא?" היכן

אמרת)תוס' אם לא הקושיה (בד"ה את מקשים
והרי  הדיון, בכלל מה על המתבקשת,
אסורה  התבואה לעומר קודם ברור, ההבדל
מדין  להקרבה פסולה וממילא באכילה
העומר  לאחר זאת לעומת ישראל', 'משקה
'משקה  איסור ואין הקרבה איסור רק ישנו
בו  ונתפלפלו דחוק ותירוצם ישראל',

.13האחרונים 

שדין  הרמב"ם הסיק זו קושיה שמכח ונראה
של  דין אלא 'פסול', אינו ישראל' 'משקה
בשם  שכתבנו למה ובדומה 'לכתחילה'.
עליו  "שנה שבעינן שכיוון לעיל האדר"ת
פוסל  ישראל' 'משקה אין לעכב", – הכתוב

בדיעבד.

ששואלת  בשופי, הסוגיה מיושבת זה ולפי
העומר  קודם שקרבה מנחה בדיעבד מדוע
שתי  קודם שקרבה מנחה לעומת פסולה,
ש'משקה  לתרץ וא"א שכשרה. הלחם
אלא  אינו שהרי ההבדל, את יוצר ישראל'
שקרבה  נאמר ובמשנה 'לכתחילה', של דין

פסולה! – העומר קודם

ע"א  ו' דף במנחות הסוגיות זה ולפי
צריך  מדוע שהקשו ע"א כ"ט דף ובתמורה
ממועטת  היא והרי טריפה למעט מיוחד פס'

להקרבה) קודם שנעשתה בגלל ואולי בקיטוף שאפשר בגלל אולי כעבירה, קצירתו את להחשיב .רצה
מצוה  של וטעם ישראל', 'משקה הוא הרמב"ם של העיקרי טעמו שבוודאי כתב כך ומשום

הכרם. וכלאי לערלה רק מתייחס בעבירה הבאה

התוספות.13. את שביאר הקודש טהרת בספר עיין
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וסוברות  חולקות ישראל', 'משקה מדין כבר
בדיעבד  וגם 'פסול' הוא ישראל' ש'משקה
מחלוקת  כאן שיש וכיוון פסול. הקרבן
הסוגיה  כמו להכריע הרמב"ם העדיף סוגיות

שבה התנאים שמדברי ס"ח, (ר'במנחות

ור"ע) ישראל'טרפון ש'משקה שסוברים מוכח
'פסול'. איננו

שבכל  הנצי"ב כדברי ננקוט זה ולפי
של  הטעם שייך הרמב"ם שהזכיר הפסולים

בעבירה'. הבאה 'מצווה

דברי  את גם ליישב אפשר דברינו פי על
שכתב טריפה, לגבי איסורי הרמב"ם (הל'

ה"י) פ"ב מן מזבח, אחת בה שנולד "בהמה :
אסורה  באכילה אותה האוסרות הטרפיות
נא  הקריבהו אומר הוא הרי המזבח לגבי

פניך" הישא או הירצך לפחתך
רבינו  "ומ"ש במקום: משנה' ה'כסף והקשה
יש  לפחתך. נא הקריבהו אומר הוא הרי

דתמורה ובפ"ו בת"כ שהרי  כ"ט לתמוה )(דף

וכו' למטה הבקר מן אומר כשהוא דורש
התורה  שמן משמע הטריפה את להוציא
בתרא  ובפרק מקרא לה דריש דהא הוא

נ"ז)דבכורות לקרבן (דף פסול דטרפה יליף
בעלמא  דסמך רבינו שסובר ואפשר בג"ש
נמי  אי ואג"ש... אקרא להו דמסמיך הוא
התורה  מן איסור בה היה לא אפילו דה"ק

נא  הקריבהו משום לפסלה  ליה הוי
לפחתך...".

סוגיית  על מתבססת הכס"מ של קושייתו
בתמורה יש (ובמנחות)הגמ' מדוע שהקשתה

בהמה  לפסול ע"מ לימודים בשלושה צורך
א. הבאים: ללימודים והכוונה טריפה,
תחת  יעבור אשר "כל ב. ישראל" "ממשקה
– הבקר" "מן ג. טריפה. ולא השבט"

טריפה. למעוטי
שלוש  ללמדנו בא שזה הגמרא ותירצה
ב. מהבטן טריפה א. : טריפה של דרגות
ג. להקדשתה טריפתה שקדמה טריפה

לטריפתה. הקדשתה שקדמה טריפה
שסוברת שם הסוגיה לשיטת זה כל  אמנם 
הרמב "ם אבל  'פסול ', הוא ישראל' ש'ממשקה
ס"ח, במנחות כסוגיה והכריע כן  סובר  שלא
איסור  אלא אינו  ישראל ' ש'ממשקה
וא"כ הלימודים, אחד את 'הפסיד' לכתחילה,
הקדשתה שקדמה טריפה  שגם  נדע  מנין
הנימוק את הרמב"ם נקט כך משום  פסולה ?
כללי נימוק שהוא לפחתך' נא 'הקריבהו של 
ובוודאי שהזכרנו, הטריפות סוגי  לכל  ושייך
"מן של למיעוטים הסיבה הוא  זה שנימוק
הרמב "ם והעדיף  יעבור ...", אשר ו"כל  הבקר "
טריפות סוגי  באלו נדע לא בלעדיו  כי  לכותבו

התורה. דיברה 

ברשותוברשותוברשותוברשותו???? אינםאינםאינםאינם והריוהריוהריוהרי ליפסלליפסלליפסלליפסל קדשוקדשוקדשוקדשו הכרםהכרםהכרםהכרם וכלאיוכלאיוכלאיוכלאי ערלהערלהערלהערלה מדועמדועמדועמדוע חחחח....

בסוגייתנו, שמופיע הדין את לבאר לנו נותר
הכרם, וכלאי הערלה שהמדומע, שאע"פ
כלומר  ליפסל, קדשו – ליקרב קדשו לא
ששריפתן  המוקדשים כפסולי הם הרי

האחרונים  והקשו וקיי"ל 14בעזרה. הואיל ,
יכול  כיצד ברשותו, אינם הנאה שאיסורי
משמעות  שום אין והרי ליפסל? להקדישם

הקדיש  חבירו וכאילו ההקדש, לפעולת
ברש"י  וכמבואר בטלים'. 'דברים שאלו

ע" מ"ה דף הנסקל בב"ק "שור הגמרא: על א
מוקדש" אינו הקדישו מכור, אינו מכרו –
לאקדושי". קאי דמריה ברשותיה  "דלאו –

בתשובותיו  להוכיח 15והחת"ס רצה בתחילה
והרמב"ן הראב"ד כשיטת ע"ז מכאן (בר"ן

ועוד.14. ק"פ סימן או"ח בשו"ת החת"ס

שם 15.



פ"ח.] [דף הנאה ובאיסורי בתרומה ישראל' 'משקה bnדין

ע"ד) הנאה דף איסורי דין שכל הסוברים ,
הערלה  כאשר אבל בתערובות, שלא הוא
בפחות  שהוא אע"פ נתערבו, הכרם וכלאי
באכילה. אלא אסורים אינם ממאתיים,
כפי  בשנתערבו מדבר הפסוק ובסוגייתנו
א"א  אמנם המאתיים". "...מן שנאמר
לא  הפוסקים רוב כי זה בתירוץ להסתפק

להלכה. כך סוברים
הנאה שאיסורי עוד לתרץ כתב (חוץ ולכן

ולכן מחמץ) שלו ונחשבים "לכם" מיקרו
ייעודם  דהיינו הגוף, קדושת להקדישם יכול
קריאת  אלא ממונית פעולה זו אין כי לקרבן,

שם.
בסוגייתנו  יהודה' ה'מנחת כתב לזה ובדומה
בסימן  החושן' ה'קצות דברי פי על ליישב,
הנאה  שאיסורי שאע"פ שהוכיח סק"ב, ת"ו
עליהם. בעלים נחשב הוא ברשותו אינם
שעמד  לאחר והזיק שורו נגח שאם ונפק"מ
ומחוייב  הבעלים הוא שהרי חייב, – בדין
יהודה', ה'מנחת מחדש זה ולפי בשמירה.
פעולה  שום לבצע יכול שאינו שאע"פ

הנאה באיסורי הקדשה ממונית מכירה, (כמו

החפץ והפקרה) את להקדיש הוא יכול ,
זו  קדושה כי בעלים, בתור הגוף קדושת
וכיוון  ממונית. פעולה ואינה שם קריאת היא
כלאי  של קמח שהמקדיש להבין, ניתן שכך
ליקרב  קדוש שאינו אע"פ למנחה, הכרם

בהנאה אסור או שהרי ישראל', 'ממשקה (ואינו

מצהב"ע) שזוהי מחמת קדוש לרמב"ם הוא הרי ,
16ליפסל.

מדברי  כך על להקשות האחרונים וכתבו
הנסקל  ששור שכתב ע"א, מ"ה ב"ק המאירי
אינו  הקדישו אם גם בהנאה, שאסור כיון

המאירי  "אמר וז"ל: ליפסל אף כלל קדוש
דינו  שנגמר ר"ל ליסקל, יוצא שהוא שור
כמו  מיד בהנאה נאסר שהוא לסקילה
אינו  בעליו הקדישו אם למעלה, שכתבנו
שחטו  ואם כלל, בו זכות לו שאין מוקדש
וכלל! כלל קדש שלא משמע – אסור" בשרו
כראשונים  סובר שהמאירי לומר וצריך

הנאה  באיסורי בעלות כלל שאין 17הסוברים

לדעתו  ולכן וכלל. כלל שלו אינם הם והרי
יעזור  ולא להקדישם, יכול אינו מצב בשום
לא  הנסקל שור וממילא שרת. בכלי שיתנם

אמנםלדבריוחזרההקושיה 18קדשאףליפסל.
הכרם  וכלאי הערלה קדשו בסוגייתנו כיצד

ליפסל?
העלה  צ"ה) (סימן יו"ט עונג ובשו"ת
שמה  החת"ס, לקושיית השני בתירוצו
רק  קאי ליפסל שקדשו הגמרא שאמרה
וגם  הכרם. וכלאי ערלה על ולא אמדומע
שמדומע  בתוספות חיים רבנו לשיטת
שקדש  מה בחולין, שנתערבה לערלה הכוונה
יש  שעליהם המעורבין החולין הם ליפסל
קשה, זה ותירוצו להקדישם. ויכול בעלות לו
משמע  בדבריו שסתם הרמב"ם מדברי שכן
וישרפו  ליפסל קדשו הכרם וכלאי ערלה שגם

המוקדשים. כפסולי בעזרה
יו"ט', ה'עונג בעל כתב הראשון ובתירוצו
ע"י  ליקדש יכולים הנאה איסורי שגם
המנחה  המצאות כלומר שרת. לכלי הכנסתם

לקדושה אותה הופכת שרת (ליפסל)בכלי

בה  לבצע לבעלים יכולת שאין למרות וזאת
פעולה  ולא 'מציאות' זו כי ממוניות, פעולות
שכלי  הרמב"ם שפסק ואע"פ 'מופשטת'.
הכוונה  אין לדעת, אלא מקדשים אין שרת

דמעילה16. תוספתא על יחזקאל" ה"חזון כתב י"ד)וכן הל' א וכלאי (פרק מערלה ואצ"ל בד"ה
הכרם.

שם.17. הראב"ד בשם הריטב"א ; לפי ד"ה א לה סוכה רש"י

באיסורי 18. בעלות יש שאכן הברייתא מדברי שהוכיח ע"א פה דף לנדרים בקר"א ויעויין
להקדישה. יכול אינו והרי מערלה קרבן מביאין שאין לומר צריך מדוע שאל"כ הנאה,



ה  ברמה ניות cn

אלא  הבעלים מצד הקדשה פעולת שצריך
וממילא  שיתקדשו. והסכמה רצון שצריך
קדשו  הכרם וכלאי ערלה שגם שפיר אתי

ליפסל.
ה'מרחשת' אות וכתב ג' ענף א סימן א' (חלק

במנחות ז') התוספות מדברי עליו להקשות
'וליתני') בד"ה ע"ב ע"ט שרת (דף שכלי שכתב ,

בקדושת  קדוש שכבר דבר רק לקדש יכול
ערלה  שהרי בבירא, פיתא נפל וא"כ דמים,
קדושת  ליקדש יוכלו לא לעולם הכרם וכלאי
כן  ועל שבהם. ההנאה איסור מחמת דמים
להעמיד  ונדחק אחר באופן ה'מרחשת' יישב
מנכרי, הערלה את ההקדש שקנה באופן זאת
וקדשי  בערלה ההקדש דמי נתפסו שאז
לנכרי  למכרם ההקדש שיכול דמים בקדושת
מצווה  אינו ההקדש שהרי מותרים ודמיהם

באיסורים.
של  קושיתו על לערער מקום יש והנה
ה'עונג  של תירוצו את ולהחזיר ה'מרחשת',
עוסק  שם במנחות התוספות שהרי יו"ט',
הגמרא  שרצתה בכלי שנתקדש בשמן
עליהם', מתנה בי"ד 'לב דין בו שיתקיים
לחולין. השמן יצא תיפסל המנחה שאם
קדשו  שכבר "ואע"פ התוספות: וכתבו
שלא  מקדשים דכ"ש ת"ל אפילו בכ"ש,
מקדשי". לא חולין אבל קודש ה"מ מדעת,

על  נחיל שאם התוספות שכוונת ונראה
אין  ואז עליהם', מתנה בי"ד 'לב דין השמן
"שלא  והוי יקדש שהשמן ורצון דעת
שלא  מקדשים כ"ש למ"ד גם אזי מדעת",
בנדו"ד  אבל השמן. יקדש לא מדעת,
להקדישם  הבעלים מצד רצון יש שבוודאי
שרת  בכלי הכנסתם תועיל ולהקריבם,
ליפסל. קדשו ולכן הגוף, קדושת לקדשם

קדה"ג  להקדיש אפשר שמדעת לכך חיזוק
של  בדבריו יש דמים, קדושת בלא אף

ע"א ק"מ בחולין 'למעוטי'התוספות (בד"ה

לעיל) שייתכן שצוטט דבריו  בסוף  שם  שכתב ,
והקדישה  שעבר הנדחת עיר שבהמת
והרי  וקשה כשר. כקרבן תעלה והקריבה,
היתה  כי ישראל' 'ממשקה כאן שאין אע"פ
מאחר  להקדישה יכול כיצד הכושר, שעת לה

עליה? בעלות לו ואין בהנאה ואסורה
איש החזון ה)וכתב יא סימן ליישב,(נגעים

לעשות  אפשר אי פה  קדושת שאמנם
גם  אך ברשותו, שאינם כיוון הנאה באיסורי
חולין  והוא פה, בקדושת קדוש שאינו דבר
ושחיטתו  הגוף קדושת להיקדש יכול גמור,
החזו"א  ומסתייע מקדשתו. הקרבן של
קדשו  הכרם וכלאי שערלה בסוגייתנו

שא  ומכאן להקדישם,ליפסל, יכול שלא ע "פ
שמקדשתן. זו היא בכ"ש 19הכנסתם

נפק נפק נפק נפק  בהםבהםבהםבהם שיששיששיששיש העיוןהעיוןהעיוןהעיון מפירותמפירותמפירותמפירות להלכהלהלכהלהלכהלהלכה::::""""טטטט.... ממממ

למנחות אאאא.... ליקרב אסורה תרומה האם בתוספות חיים לרבנו רש"י בין מחלוקת ישנה
רש"י  גם מתירוציו, באחד האדר"ת לדעת מותרת. – לתוספות אסורה, – לרש"י ונסכים.

מדרבנן. אלא תרומה פסל לא

לדעת בבבב.... בעבירה'. הבאה 'מצוה מדין מדומע פוסל זאת בכל אך כתוספות סובר הרמב"ם

איזהו 19. ריש בתוס' השניה כשיטה שס"ל לומר אולי אפשר לעיל שהבאנו המאירי ובשיטת
יובן  ועפ"ז השחיטה. פעולת היא הקרבן את שמקדש ומה שרת כלי אינו שהסכין מקומן
כלל  קדש לא כן ועל משמעות שום השחיטה לפעולת אין הנאה באיסורי מדובר שכאשר

ליפסל. לא גם הנסקל, הדעות שור שתי שהביא שאומר מי יש ד"ה ג דף לחולין במאירי (ויעויין

ביניהם) הכריע ולא .שבתוספות



פ"ח.] [דף הנאה ובאיסורי בתרומה ישראל' 'משקה dnדין

היא  שהרי התרומה, מן ונסכים מנחות להביא יכולים שכהנים סובר הרמב"ם אורה', ה'קרן
עבירה. כאן ואין ממונם

עליו גגגג.... שנה לא כי מעכב אינו ישראל' 'ממשקה דין האדר"ת של מתירוציו אחד לפי
ומשום  הרמב"ם של דעתו גם שזוהי לנו נראה כשר! והקריבו עבר אם זה ולפי הכתוב!

בעבירה". הבאה "מצוה מדין ופסל ישראל' 'ממשקה דין את לגמרי השמיט כך

הנאה?דדדד.... איסורי להקדשת משמעות יש האם

שרת  כלי ע"י הגוף קדושת להקדיש ניתן והחזו"א, יהודה' ה'מנחת יו"ט', ה'עונג לדעת
שחיטה) ע"י אין (או ה'מרחשת' לדעת ליפסל. וקדשו דמים קדושת לכך קדמה לא אם גם

איסוה"נ  המקדיש .וממילא דמים קדושת לכך שקדמה ללא הגוף קדושת להקדיש אפשרות
ליפסל! אפילו קדשו לא
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וולף  יעקב הרב

ובתוך  רישא. דפסיק בסוגיא בהם שדנו הסוגיות אחת היא אישים ע"ג יין דמזלף סוגיא
האחרונים  אליה שהתייחסו שבת במסכת הרא"ש בדברי סתירה לכאורה ישנה הדברים

הדברים. יתיישבו אולי כך ומתוך היריעה, את כאן נפרוש בע"ה במסכתין,

קרא: אמר מ"ט, האישים. גבי על ומזלפו מביא יין, המתנדב שמואל: אמר
קא  והא לה'. ניחוח  ריח אשה ההין חצי לנסך תקריב  'ויין ט"ו] [במדבר

בר מכב  רבה אמר נחמן רב והאמר איני, כיבוי. שמיה לא במקצת  כיבוי י,
איבעית  האי. אלא דליכא חייב. וכיבה המזבח גבי מעל גחלת המוריד אבוה:
תורה  שנתנה כלפי יעקב: בן ר"א דתנא ת"ש, שאני. דמצוה כיבוי אימא:
ונטר. דיתיב אפשר התם, שאני יכבה. לא אמרת: ויתרום, יכבה יכול לתרום,
תניא: ועוד לאישים. טרפון רבי כדברי שמן לספלים, ר"ע כדברי יין ת"ש:
הא  קשיא, לא יכבה. לא אמרת: לאישים, אלא אינו או לספלים. נסך יין
שמואל: והאמר ליה, סבירא כר"ש דשמואל למימרא, ר"ש. הא יהודה, רבי
גחלת  לא אבל רבים, בה יזוקו שלא בשביל ברה"ר מתכת של גחלת מכבין
מתכוין  שאין בדבר נמי. עץ של גחלת אפילו ס"ל, כר"ש ס"ד ואי עץ; של 

יהודה. כרבי לה סבר לגופה צריכה שאינה במלאכה כר"ש, לה סבר

אאאא....

את  הביא א'] [סימן הבונה בפרק הרא"ש
ניחא  דלא רישא שפסיק הערוך של יסודו
דאמר  והא .... בערוך "פירש מותר: ליה
ר"ש  מודה תרווייהו דאמרי ורבא אביי
היינו  אסור שהוא ימות ולא רישיה בפסיק
דעביד  רישיה פסיק אבל ... נהנה שהוא בדבר
מותרין  בדבר נהנין שאין ... דחבריה בארעא

ליכא." דרבנן איסורא ואפילו לכתחלה
"ועוד  מסוגיין: היא שהביא הראיות אחת
בזבחים  דאמר מהא לדבריו ראיה הביא
ומזלפו  מביאו יין המתנדב התדיר: כל בשלהי
ומוקי  קמכבה, והא ופריך האישים, גבי על
מתכוין  שאין דבר דאמר שמעון כרבי לה
דאי  רישיה, פסיק דהוי גב על ואף מותר.
מתיר  יכבה, שלא האישים גבי על לזלף אפשר
נהנה." שאין מאחר לכתחלה שמעון רבי
דאפשר  לדחות מסיים:"'ויש הרא"ש אמנם

האברים". על או המערכה עצי על שיפול

מוכיח  שרצים שמונה בפרק זאת, לעומת
איסורין  שבשאר מסוגיין ט'] [סימן הרא"ש
ליה': ניחא 'לא של משמעות אין לערוך גם
אסור, ומיעקר לרפואה סמא דשתי "והיכא
רישיה  בפסיק ר"ש דמודה שמעון לר' אפילו
הערוך  בעל דברי כאן שייכי ולא ימות. ולא
אלא  רישיה פסיק שמעון רבי אסר לא דאמר
שבת, לעניין דווקא דהיינו ליה. דניחא היכא
בשאר  אבל מחשבת' 'מלאכת דבעינן
מדפריך  ליה. דניחא בעינן לא איסורים
יין  המתנדב גבי התדיר כל בפרק הש"ס
אף  קמכבה, והא האישים, גבי על מזלפו

כבוי." ליה ניחא דלא גב על
המהר"ל  בשם מביא בסוגיין הזבח' ה'ברכת
שהרי  סותרים, שהדברים שהקשה מפראג
הגמ' תשובת הבונה בפרק שכתב מה לפי
ר"ש, לפי הם שמואל שדברי האחרונה
ליה  ניחא דלא בפ"ר שלר"ש הוכיח ומשם



צ"א:] [דף רישא פסיק – אישים ע"ג יין fnמזלף

בשאר  מודה שר"ש משם הוכיח ואיך מותר,
שאסור? איסורין

בדברי  דייקו נתן' וה'חק קדשים' ה'צאן
'והא  הגמ' משאלת היא שהראיה הרא"ש,
משמע  ליה', ניחא ש'לא ענתה ולא קמכבה'
שמואל  שבמסקנה ואף קשה. לר"ש שאף
פסיק  אינו דבמסקנה ביארו לר"ש דבריו אמר
במסקנה  לשיטתו הרא"ש שהסיק כפי רישא,

הבונה. בפרק
בפרק  הרא"ש דברי דפשט להבין, זכיתי ולא
הותר  לא עצמו לערוך שאף שרצים, שמונה
וא"כ  שבת, לעניין אלא ליה ניחא דלא פ"ר
שהוכיח  הסוגיא מגוף ראיה הביא כיצד
ניחא  דלא שפ"ר שיטתו, את הערוך ממנה

מותר? ליה
הרא"ש  הוכחת שאמנם תירץ הזבח' ה'ברכת
ענו  ולא קמכבה' 'והא הגמ' משאלת היא
שהעמידו  במסקנה גם אך ליה, ניחא שלא
'כיבוי  הראשונים מהתירוצים חזרו לא לר"ש
משמע  שאני', דמצווה ד'כיבוי או במקצת'
וסיים  ליה. ניחא שלא למרות נצרכים שהם

חריף'. הוא כי היטב 'ודוק הזבח: ברכת
כלל  דאם האחרונים, הקשו אלו דבריו על
מה  במצווה, או במקצת בכיבוי איסור אין
אם  וכן לר"י? ר"ש בין למחלוקת השייכות
מכאן  הערוך הוכיח כיצד איסור, אין כלל

מותר? ליה ניחא דלא שפ"ר

בבבב....

מה  הסוגיא, גוף על להקשות יש לכאורה
יליף  והא מכבי', קא 'והא שמואל על הקשו
אשה  ההין חצי לנסך תקריב "ויין מקרא לה
"אלמא  רש"י: וכדפירש לה'", ניחוח ריח
שצוותה  וכיוון לאישים"! שהוא יין יש
כלול  זה כיבוי, יש גופו ובזה להקטירו תורה
עניין  ומה שמכבה? לן אכפת מה בציווי,
כך  הלא כלל, ור"ש יהודה ר' למחלוקת

צוותה? התורה

י"א] סימן [ריש דוד' ה'מקדש הקשה עוד
שנא? ומאי כיבוי יש הקטרה בכל הרי

"למימרא  הגמ': בשאלת לעיין יש עוד
חילקה  ולא ליה", סבירא כר"ש דשמואל
ל'אינו  לגופה' צריכה שאינה 'מלאכה בין
וסיים: בזה דן 'אבל' ובתוד"ה מתכיוון',
דמחייב  היכי דכי דהשתא לש"ס "דמשמע

לחייב דשמואל יש ה"נ לגופה צריכה באינה
את  בדבריו פירש ולא כמתכוון" מתכוון אין

ההשוואה.

שמעשה  להו פשיטא דהא לענ"ד, ונראה
אין  הגחלים, של כיבוי בה שיש אף הקטרה
שפשוט  כמו כלל, המערכה מכבה נחשב
ולא  הבערה הוי למערכה עצים שבמוסיף
שכיבוי  להו"א [גם יכבה לרגע אם גם כיבוי
מעשה  דהוי כיבוי], הוי  ומצווה במקצת
במהותו. הקטרה מעשה או במהותו, הבערה

בשבת  אביי ששאל יו"ט לעניין גם ובאמת
שאסרו  חרדל שנא מאי יוסף רב את קל"ד.
והרא"ש  הרי"ף לגירסת אגומרי, מבישרא
וביאר  כיבוי" ליכא "התם היא התשובה

מבעיר" סופו "דהא שפירושו 1הר"ן ונראה .
שזה  כיוון 'הבערה', הוא המעשה ששם ֵהוא

ע"ז  'כיבוי' מעשה שם ואין העניין, ֵמהות

נוזלים, שהם יין או חרדל בנתינת אמנם כלל.
שהכוונה  אלא 'כיבוי', הוא המעשה ֵשם
הדבר  מהות את לשנות יכולים הנתינה וצורת
כ"ב: [ובביצה אחרת. במשמעות שיהיה
היינו  שמכבה, משום שאסרו לעשן לעניין

כיבוי 1. עושים שנוזלים ביאר הנ"ל, המקד"ד על שליט"א] יוז'וק [לגר"ח חיים בשמועות

מכהה. אלא אינו ויבש במקומו גמור,



ה  ברמה ניות gn

על  בשמים אבקת שנותן שם רש"י כדפירש
ביסודה. כיבוי פעולת הוי אבקה ולתת האש,
עיקר  אגומרי לבשרא שם שהשוו ואף
נפש. אוכל דהוי לעניין היא שם ההשוואה
נחשב  אינו באבקה שגם הגמ' שמסקנת או
גרס  שרש"י ואף וצ"ב]. כיבוי. מעשה
ופירש  אפשר', הכא אפשר לא שם:'התם
אפשר  אי שאם היינו יו"ט, מערב שאפשר
אין  אך שמכבה, אף מותר היה מעיו"ט

אגומרי. לבישרא לגמרי שמשווה הכרח

ויו"ט  שבת לעניין אם שאף לומר, יתכן עוד
ע"ג  גחלת כיבוי שלעניין מסתבר מכבה, הוי
שהרי  כיבוי, להקטרה לקרוא אפשר אי מזבח

הקטרה. לצורך אלא אינה האש כל

ציוותה  שכך נאמר אם אף יין, במזלף אמנם
של  המעשה סו"ס לשאול מקום יש התורה,
כיבוי, מעשה הוא אש ע"ג נוזלים שפיכת
סו"ס  אך הקטרה, גם כאן שיש שיתכן ואף
הפשוט  כיבוי המעשה את מבטלת אינה
שאין  אחרות הקטרות [לעומת כאן. שיש

הקטרה.] רק כיבוי, מעשה שם כלל ֵכאן

אינה  הקושיא שעיקר ונאמר נוסיף ואולי
שרצה  במה אלא ציוותה, שהתורה אחרי
ניחוח' ריח 'אשה מהפסוק ללמוד שמואל
כאפשרות  ולא אישים ע"ג לזלף שפירושו
לפני  רוח 'נחת - ההלכה] [מסקנת השניה
אינו  סו"ס הגמ' שואלת זה על כאישים',
לכבות  להדיא תצווה שהתורה לומר מסתבר

מזבח. שע"ג האש

הוי  לא במקצת "כיבוי הגמ': ענתה זה על
כיבוי". הוי לא דמצווה "כיבוי או כיבוי",
שמו  הזילוף מעשה באמת אמנם כלומר
האיסור, בכלל אינו זה שכיבוי אלא 'כיבוי',
הייתה  שזו ולהסביר לעשותו, ניתן וע"כ

ניחוח'. ריח ב'אשה התורה כוונת

כיבוי  איסור כלל אין הגמ' תשובת לפי
נוגע  אינו וודאי וא"כ במצווה, או מקצת

שנחלקו  שמעון, ור' יהודה ר' למחלוקת כלל
אליו. נתכוון שלא אלא איסור כשיש

איסור  שיש לומר יכולה היתה הגמ' לכאורה
אינו  מתכוון שאינו כיוון שלר"ש אלא כיבוי,
שממילא  אף כיבוי, מעשה עושה נחשב

המעשה. את מגדירה הכוונה כי נכבה,

שסו"ס  כיוון לר"ש, שגם הרא"ש מדייק מכך
אינה  שהכוונה אף כיבוי, של תוצאה כאן יש
לזלף. נאסר לעושה, המעשה את מייחסת
רישא  שפסיק הערוך שדברי הסיק ומכאן
אלא  נאמרו לא הותר ליה ניחא דלא
מלאכת  נאסר שבהם שבת במלאכות
עשאה  שהאדם שנחשב כלומר מחשבת,
בשאר  כן שאין מה ורצון. דעת מתוך
אינו  האדם על שהאיסור האיסורים
לתוצאת  לגרום שאסור אלא המלאכה,
זילוף  שפעולת כיוון וכאן לקרות, האיסור
העושה  רצון זה שלא אף כיבוי, ביסודה היא
נזקקה  הגמ' וע"כ כיבוי. כאן נעשה סו"ס

כיבוי. איסור כלל כאן שאין לומר

שמואל  דברי את הגמ' שתלתה ומה
אלא  לכך הוזקקה לא ור"י, ר"ש במחלוקת
נסך  ש'יין מפורשת ברייתות שהובאה לאחר
יהודה  לר' שזה לומר נאלצנו ואז לספלים',

דווקא.

שולל  לא זה שהסבר הזבח' ה'ברכת ומדייק
כיבוי. כאן שאין בתירוץ הצורך את

השייכות  מה כן דאם קשה כאמור אך
שמעון? ור' יהודה ר' למחלוקת

הגמ' שתלתה שמה לומר, לענ"ד ונראה
באופן  היא שמעון ור' יהודה ר' במחלוקת
שאין  הגמ', שהסיקה שאף הפסוק. דרישת
כיבוי  [כי בפועל הכיבוי איסור את כאן
סו"ס  נאסר], לא מצווה במקום או במקצת
הוא  אישים, ע"ג יין זילוף של המעשה
האש, ע"ג נוזלים שפיכת ככל כיבוי, מעשה
הכוונה  אחר הולך שאינו יהודה לר' ולכן,



צ"א:] [דף רישא פסיק – אישים ע"ג יין hnמזלף

ניחוח'2כלל, ריח מ'אשה ללמוד ניחא לא
ש'י  ללמוד טפי וניחא אישים, ע"ג הא שיתן

יש  שאצלו שמעון ר' רק כאישים'. רוח נחת
לומר  ניתן המעשה, את להגדיר הכוונה בכח
ולהחשיב  אישים, ע"ג לתת  מצווה שהתורה
היא  שהפעולה אף כהקטרה המעשה את
איסור  הרא"ש לדעת כאמור אמנם כיבוי.
האיסורין  שבכל כיוון עומד , בעינו הכיבוי
אם  גם כלל, האיסור יקרה שלא מצווים אנו
העושה. של המעשה כשם מוגדר הוא ֵאין

שמה  שמעון, ר' דברי את לסייג ניתן היה
המעשה  שם את להגדיר הכוונה ֵשמועילה

והמעשה  עיקר בו יש כשהמעשה דווקא הוא
הכרחית, ולא אגבית היא השניה התוצאה או
אך  לו, מיוחסת שאינה ר"ש אומר וע"ז
שעושה  שנחשב רישא בפסיק ר"ש מודה
שר"ש  סובר הערוך כן. גם השני המעשה את
המעשה  שם את לשנות הכוונה בתר ֵאזיל

שכלול  ואף גמור, רישא בפסיק אפילו
מה  מגדירה הכוונה איסור, מעשה במעשה
כלל  נחשב לא האסור והמעשה כאן, עושים

שנעשה.
את  הגמ' מהעמדת הערוך מוכיח זה את
שזילוף  אף שלשיטתו שמעון, כר' שמואל,
עליו  חלק [ובזה כיבוי בהכרח הוא יין

הוא  לכאורה החיצוני והמעשה הרא"ש],
את  לשנות בכוחה יש הכוונה משמעי, חד

הקטרה. לו ולקרוא המעשה ֵשם

הוא  המעשה ששם למרות כאמור, ֵאמנם

עדיין  כך, הפסוק את ללמוד וניתן הקטרה
וזהו  עצמה. מצד התוצאה את לאסור יש
שלא  שרצים שמונה בפרק הרא"ש דיוק

הקודמים. מהתירוצים חזרנו

שגם  בדבריו, הזבח הברכת כוונת זו ואולי
הכיבוי  עצם על האיסור עם נשארנו למסקנה
בין  לחלק היינו חריף', הוא כי היטב 'ודוק
בפועל  ההיתר לבין היסודי, המעשה גדר

לכיבוי. לגרום

את  להבין יותר קל שהוסבר, מה ע"פ
שהכוונה  עץ, של גחלת למכבה ההשוואה
המעשה, מהות כל את משנה היזק לסלק
את  שמואל מחשיב שבת לעניין שם ואם
אף  לכיבוי הזילוף את יחשיב כך הכיבוי,
שיש  הגמ' ותירצה אחרות. כוונות שיש
חיצונית  כוונה עם אחד מעשה בין לחלק
יהודה, כר' סבר שבזה לגופה] צריכה [אינה
ע"פ  המעשה בגוף שונות הגדרות שתי לבין
[אינו  עצמו בו המונחות השונות תוצאות

שמעון. כר' סבר שבזה בפ"ר], מתכוון

יהודה'.2. לר' מותר שמכווין אף אפשר 'שלא כ"ה: בפסחים אביי שדעת עד



p

שנטמאושנטמאושנטמאושנטמאו נסכיםנסכיםנסכיםנסכים צ בענייןבענייןבענייןבעניין ע "[דף א]"ב

מרקוס  עמיחי ר'

להן  עושה שנטמאו, נסכים הונא: רב "אמר
שנאמר: משום ושורפן, עצמן בפני מערכה

כ"ג] ו', [ויקרא תשרף' באש תניא 1'בקודש .
והנסכים  והמנחות והשמן הדם הכי: נמי
עצמן  בפני מערכה להן עושה שנטמאו,
בגדתאה: חנא לרב שמואל א"ל ושורפן.
נסכים  קמייהו: לך ואימא עשרה, בי לי אייתי
עצמן  בפני מערכה להן עושה שנטמאו,

ושורפן".
דין  איזה עניינים: כמה בזה לברר ויש
מה  וגם לאחריו, ושמואל הונא, רב חידש
למדנו  כבר הרי בברייתא, פה התחדש

ע"א] כ"ד [דף בפסחים מהפסוק 2בברייתא
נשרפין  קדשים קדשי פסולי שכל הנ"ל
גם  זה בכלל ולכאורה בעזרה, בקודש,
יש  וכן בסוגיין? התחדש  ומה הנסכים,
הוא  אצלנו השריפה דין מדוע להבין:
היכן  הדשן, בבית ולא עצמה בפני במערכה

הקדשים  קדשי כל את ועוד:3ששורפים ?
נקטו  מדוע ועוד: זו? מערכה עושים היכן
והשמיטו  "נסכים", רק ושמואל הונא רב
חידש  מה ועוד: בברייתא? האמור שאר
לעשרה  לקרוא צריך שהיה שמואל, והוסיף

בעזהי"ת. החלי וזה ולפרסם?

לחין לחין לחין לחין  שריפתשריפתשריפתשריפת אאאא....

שהדין  מובן, הגמרא דברי בפשיטות
המובאת  הברייתא לעומת בסוגיין שהתחדש
בפני  במערכה ששורפים הוא בפסחים
'מערכה'] [ד"ה רש"י שואל זה ועל עצמה,
לעצמן  שורפן למה אני "ותמיה אתר: על
שבו  בעזרה שהיה הדשן בבית שורפן ואינו

בעיני  ונראה קדשים? קדשי פסולי שורפין
שתהא  לעצמן, שורפן לח דבר שהוא מפני
עם  שורפן היה שאם לעצמן, ניכרת שריפתן
מבואר  ממש". בהן אין שהרי ניכרין אין 4בשר

השריפה  מצד הוא בסוגיין שהחידוש ברש"י
חושבים  היינו משקין. נוזלי, לח, דבר של

תאכל 1. לא ּבּקדׁש לכּפר מֹועד אהל אל מּדמּה יּובא אׁשר חּטאת "וכל אומר: בשלמותו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹהפסוק

אתר על מהשטמ"ק שעולה וכפי ּתּׂשרף". ז')ּבאׁש א', המילה (אותיות עם צ"ל בגמרא הגירסה ִֵֵָָ

ה  וכך בספרא"כל", גם ה"ה)גירסה פ"ח ג' פרשה המהרש"ל(צו ומבאר ע"א). כ"ד דף ,(פסחים
כל  את ריבינו "כל" מהמילה כך: הוא שהלימוד הנ"ל, בפס' עה"ת ברש"י גם משמע וכן
יאכל, שלא עליו שנאמר שבקודש', 'כל כלומר: תשרף", באש - בקודש "כל הקדשים, קדשי

שם. בתו"כ והמלבי"ם אהרן הקרבן ע"פ מתפרש וכן ישרף'. באש 'בקודש

ה"ה.2. ח' פרק צו בספרא ומקורו ע"ב, פ"ב בדף שם וכן

במכילתין3. ע"ב)כמובא ק"ד ששם (דף בעזרה, היה גדול הדשן בית הן: הדשנין בית "שלשה :
וכו'. קדשים..." קדשי פסולי שורפין

דברי 4. שלולא שהציע וע"ש אתר. על שליט"א גריינמן לגרח"ש ובאורים' ב'חדושים מבאר כך
המשקין  לשרוף שהזהירות לפרש היה אפשר לח, הדבר שריפת של בהיכר הצורך על רש"י
עבר, לכל וניתזין נשפכין ובקל כלים מטמאין טמאין שמשקין משום היא עצמן בפני טמאין
בכלים, מלגעת כ"כ נזהרו לא פסולין קדשים של הדשן ובבית בהן, יתירה זהירות וצריך
מערכה  עושין בנטמאו רק למה שמתבאר הוא זה בפירוש והרווח בפ"ע. מערכה עשו לכן

מבואר. אינו לכאורה שלפירש"י מה ויוצא, בלן ולא בפ"ע,
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שנפסלו  בקדשים שריפה דין שיש שאע"פ
שי  זה בסוגיין אין וקמ"ל לח, בדבר יך

שיישרפו  תיקנו גם ממילא ולכן ששייך,
לחידוש  מעבר ההיכר. לשם נפרדת, במערכה
פרקטי: חשש גם פה יש שבדבר, העקרוני
ידעו  לא הפסולים שאר עם ישפכום אם
ישפכו  שלא יקפידו ולא בשריפה שמצוותן
ולכן  שריפה, בלא ואילך אילך הרצפה על
למה  מובן זה לפירוש הנפרדת. המערכה

ונסכים שמן דם, בברייתא לחין)כתוב (שהם

'מנחות' גם כתוב שהרי קשה אומר 5אך ?
פרץ  אומר:6רבנו הוא הבא ברש"י שלכן

לאפוקי  היינו גרסינן", והשמן "הדם
ה"ד] פ"ד [תמורה בתוספתא והנה 7המנחות.

ומנחות  קדשים... קדשי "פסולי היא: הלשון
כיצד  ישרפו. אלו הרי והשמן והיין והסולת
גבי  על אותן נותנין היו ושמן? יין שורפין

שהן" כמות בפני 8מדורה שהמערכה מבואר, .
המנחות. ללא ולשמן, ליין רק היא עצמה
דין  שיש זה וכיצד האם להבין, יש ובאמת
תמורה  במסכת המשנה במשקין? שריפה
שיש  הנאה באיסורי דנה ע"ב] ל"ג [דף
ואלו  הנקברין... הן "ואלו ואומרת: לאבדם,
ותרומה  ישרף, - בפסח חמץ הנשרפין: הן
שדרכן  את הכרם. וכלאי והערלה, טמאה,
- להקבר שדרכן ואת ישרוף, - לשרוף
הכרם  וכלאי "אערלה רש "י: ומפרש יקבר",
כן  אם יקברו". ומשקין ישרפו אוכלין קאי,
בשריפה  האוכלין שרק מפרש עצמו רש"י

בקבורה  משקין [בתמורה 9אך הרש"ש אומר .
על 10שם] רק שקאי פירש שרש"י לדייק, יש :

מפורש  לא בהם כי הכרם, וכלאי ערלה
שריפה  של דין אוכלין 11בתורה בסתמא ולכן

בדבר  אך בקבורה, ומשקין בשריפה

בצ"ע.5. ונשארו זבח' וה'לשם אורה ' ה'קרן הקשו כן

ואינם 6. הן לחים ושמן דדם משום והטעם  מנחות, גרסינן "דלא אתר: על נתן' ב'חק מובא
עצמן". בפני ישרפם למה מנחות אבל עצמן בפני מערכה להם עושה לכך האש על ניכרים

דוד' ה"ד)וה'חסדי פ"ד 'המנחות':(בתמורה את למחוק מבלי נוספים, הסברים ב' בדוחק מציע

מירכס. דזוטר איידי בשר בהדי לשורפו שיש אירע אם הוא, מועט דדבר כיון (ובדומה א]

שריפתו) ניכר ולא דק דק הוא שהסולת ט"ו], סעיף ס' [סי איסו"מ הל' העתיד בערוה"ש כתב .לזה
הטעם  עיקר לפי בפ"ע צריך אכן שבו לבד, שמן שמתנדב גם יש המנחות שבכלל משום ב]
עצמן. בפני יישרפו המנחות שכל אמרו למנחה מנחה בין לחלק שלא וכדי לח, שהוא מפני

זו.7. לתוספתא שבסוגיין הכי" נמי ב"תניא מציין הש"ס' ה'מסורת

ובאמת 8. בסוגיין. כמבואר והיינו עצמם, בפני פירושו: שהן' ש'כמות מבאר שם דוד' ה'חסדי
ייתכן  התוספתא? לבין בגמרא שמובאת כפי הברייתא בין השוני פשר מה להבין יש
שאלו  מציע דוד' ה'חסדי אך שונות, בנוסחאות רבותינו אצל שנויה הייתה שהתוספתא
רק  שייך שזה רש"י כדעת בפ"ע, 'מנחות' גרסו לא אכן התוספתא לדעת חלוקות. ברייתות
קדשים  דם האם מחלוקת בגלל הוא השוני ל'דם', ובאשר התנ"ה. דעת כן ולא לח. בדבר
טומאה  מקבלים ואינם דכן" מטבחייא בי "משקה יועזר בן יוסי לדעת לא. או טומאה מקבל

ספ"א) פסוה"מ בהל' להלכה, הרמב"ם פסק גם וכך מ"ד, פ"ח פסחים(עדויות בגמרא ואילו (דף ,

ע"א) אצלנו.ט"ז נחלקו וה"נ חולקת. ברייתא מובאת

כלאי 9. ושל ערלה של  "אוכלים רש"י: של בדרכו שהלך שם, הרע"ב בלשון יותר עוד כמבואר
יקברו". לישרף דרכן שאין משקין ישרפו, לישרף שדרכן הכרם

ק"א.10. סי' ציון' 'בנין בשו"ת לנר' ה'ערוך בעל מפרש וכן

סופר'11. 'חתם בשו"ת וכתב תוקדש". פן רק חיוב בלשון תורה כתבה לא דידהו "דשרפה

ק"פ סי' חמץ)או"ח ולעומת הכרם, וכלאי כערלה הנאה איסורי לבערו (על מצוה שיהיה נ"ל "לא
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נמי  הכי אין בשריפה מהתורה שמצוותו
לדבריו  וכראיה משקה, שהוא אף שיישרף,
נסכים  בעניין סוגיין, את הרש"ש מצטט

שאמרה 12שנטמאו  שבמה הרש"ש דעת א"כ .
גם  שריפה דין יש לשרוף במפורש תורה
ה'מקדש  גם שם מרש"י דייק וכך במשקין.

י'] סו"ס ד' [בסימן .13דוד'
'תרומה  מדין הרש"ש על קשה שעדיין אלא
אומרת  ע"ב] כ' [דף בפסחים הגמרא טמאה'.
ומעירים  בזילוף. - טמאה תרומה של שיין
דתרומה  גב על "אף ראוי]: [בד"ה תוס' שם

בשריפה  בתרא 14טמאה בפ' דמסקינן כיון ,
הראוי  שרפה לשריפה הראוי דתמורה
גוונא  האי בכי הדין והוא קבורה לקבורה
בזילוף  שהיין לן הרי לזילוף". וראוי הואיל
פרץ: רבנו שם שמטעים וכפי בשריפה, ולא
ראוי  שאינו יין כגון לקבורה "הראוי
ומדוע  קבורתו", היא זו וזילופו להדלקה
הרש"ש  והנה בנסכים? הדין ישתנה

דכאן  'זילוף' "דפירוש מפרש שם] [בפסחים
באור  לבנה ללבן עתה שנוהגין כמו הוא
שריפה". כמו דהוי יין, עליה ומזלפין
עם  להתיישב יכול זה פירושו ולכאורה

פרץ 15התוס' רבנו דברי עם לא אך ,16.
שם] לתמורה [בחיד' כתב שיש 17והגרי"ז ,

פסולים  קדשים של שריפה דין בין לחלק
הוא  קדשים שריפת הנאה. איסורי לשריפת
בזה  שווין ולכן כשרים, כהקטרת דין', 'קיום

,מהשאיןכןשריפהבאיסורי 18אוכליןומשקין 
האיבוד ה  במשקין ולכן איבוד', 'דין הוא נאה

מבשריפה. עדיף בקבורה שלהם
ט"ו] סי' [בתמורה יעקב' ה'קהילות אמנם
במשקין  שאכן כותב הוא אחרת. בדרך הולך
נאחזת  האש אין שהרי שריפה, דין ממש אין
עד  מייבשו החום אלא ושורפתו במשקה
דין  בהם שיש אלא ומתבטל, הבל שנעשה

לאבדם 19ביעור  טוב יותר משקין סתם ובאמת ,
הוא  הדין עיקר ואצלנו ובקבורה, בשפיכה

מצוה  באש מבערו אם וכן אלא זו מצוה הזכיר לא ערלה בהלכות הרמב"ם דהרי קעביד,
ערלה  הזכיר המוקדשין פסולי הלכות בסוף רק כלום מזה נזכר לא ערלה בהלכות בש"ע

ערלה". פרי בשריפת נזהרים רבותי ראיתי לא גם מהנשרפין,

בפסחים12. כמבואר בשריפה, דווקא שהוא יהודה ר' לשיטת בחמץ, לזה בדומה כ"א וכן (דף

לציון'.ע"א) ה'ראשון שם דתמורה במשנה העיר וכן משקה. שהוא אף לשורפו צריך ,

הדמים 13. שאר בעוד בשריפה, הוא דווקא שנטמא דם מדוע הדם, בדין לחקור שהוסיף וע"ש
לאמה. נשפכין שנפסלו

שבת14. במסכת במחלוקת. שנוי זה שדין להעיר ע"א)יש כ"ה התוס'(דף כך)מביאים (ד"ה
שאפשר  איה"נ אך תקלה, לידי יבואו שלא מדרבנן, רק היא תרומה  ששריפת מרש"י שמשמע
תרומה  ששריפת נוספת דעה מביאים בהמשך אמנם כלל. ל"ק ולפי"ז ביעור, דרכי שאר גם

קשה. אכן ולפי"ז קדש", "מדאקרי מדאורייתא,

בשבת15. והן בפסחים דחוק.(הנ"ל)הן הרש"ש שתירוץ שהעיר בסוגיין בנימין' 'יד בספר ועיין .

כשריפה.16. לפרשו אפשר אי לכאורה אז כקבורה שהזילוף במפורש שכתב

הגרמ"ד.17. בשיעורי בשמו וכן

הטבע 18. בדרך האם על כלל מסתכלים איננו שריפה, של עצמי דין שיש בקדשים, כלומר:
הגמור  היפוכם רוב ע"פ שהם משקין, אפי' ולכן לא, או לשורפו שאפשר דבר זהו והמציאות
כשאינו  כן שאין מה בסוגיין. החידוש עיקר זהו לעיל כמבואר ואדרבה, בשריפה, - האש של

דבר. לכל הראויה האיבוד דרך מהי המציאות ע"פ לבדוק יש איבוד מדין אלא

לפעמים 19. אופנים: בב' מתפרשת שריפה שמצוות הקה"י מבאר תשרף" "באש שכתוב ואף
בדרכים  ביעור לשורפן- שא"א במשקין, כגון - ולפעמים ממש, שריפה ע"י ביעור הכוונה
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בשריפה, דווקא ולאו בקודש, ביעורן שיהיה
בשפיכה  אפשרי איננו הדבר שבעזרה אלא
לאמה  יישפך ואם מרוצפת, כולה הייתה כי
הפסולין  הקדשים של המשקין ויתערבבו
איננו  זה קדרון לנחל היורדים הדמים עם

שורפן  ולכן .20ביעור,
מביא  ס"ג] ל"ו סי' [ח"ב ברוך' 'מקור 21ובספר

נכון  אכן ממצעת: כדעה להגדיר שניתן מה

ולא  לשריפה, ראויים אינם משקין שסתם
משקה  מלבד שריפה, התורה ציוותה עליהם

המזבח  על מערכה ע"ג הנשרפין ,22קודש
ע"ב, כ"א דף [יומא אומרת הגמרא שהרי
אש  על וכו'] יש אשות שש על בברייתא
ולכן  כיבשין", לחין "אוכלת שהיא המערכה

במשקין. גם שריפה שפיר שייך עליה

המערכה המערכה המערכה המערכה  מקוםמקוםמקוםמקום בבבב....

עצמה  בפני במערכה הצורך שהתברר לאחר
הייתה  היכן לברר יש המשקין, לשריפת
הרש"י  נחלקו זה ובדבר זו, מערכה
על  הייתה המערכה רש"י לדעת והרמב"ם.
מזבח  [איסורי הרמב"ם לדעת ואילו הרצפה,
עצמן  בפני מערכה להם "עושה ה"ה] פ"ו
מובנת  רש"י דעת לכאורה במזבח". ושורפן

קדשים  שריפת סתם שראינו כפי שהרי יותר,
על  ודאי שהוא הדשן, בבית היא פסולים
מערכה  עושים ההיכר שלצורך אלא הרצפה,
מנלן  אך הרצפה. על היא שגם אחרת,
על  אם נפשך, וממה במזבח? לעשותה
ולא  עצמה בפני מערכה צריך למה המזבח,
על  קשה ועוד הגדולה? במערכה שישרפום

יומא הגמ' מדברי למשקין שריפה שאין וראיה וכד'. כקבורה ע"ב)אחרות, כ"א "ת"ר (דף :
דידן". הא - שותה ואינה אוכלת אש יש הן... אשות שש

במסכת 20. שבמשנה זה, הסבר על הקשה זצ"ל, אלישיב הגרי"ש  שאביו, הביא בנימין' 'יד בספר

ע"ב)סוטה ט"ו היתה (דף וטבעת שיש של וטבלא אמה, על אמה שם היה "מקום נאמר
ולכאורה  המים", על שיראה כדי ונותן מתחתיה עפר ונוטל מגביה, כשהוא בה קבועה
הביא  לזה ובדומה זילוף. ע "י בשריפה שלא המשקין איבוד לקיים היה אפשר זה למקום

לזבחים הלוי' ב'משמר הקה"י על קכ"ח)להקשות בפסחים(סי' ע"א)מהגמ' ל"ד המספרת (דף

קטן "לול הרצפה)על בבנין עשויה חלולה גומא כעין רש"י: במערבו (מפרש למזבח כבש בין היה
שנטמאו  הנסכין לזלף יכולין היו לשם א"כ העוף", חטאת פסולי זורקין היו ששם כבש, של
גומא  גם שאולי הקה"י לו והשיב קדרון? לנחל יצאו ולא בקודש, במקומן, בקרקע, וייבלעו

בפסחים הגמ' הלוי': ב'משמר שם מביא נוספת קושיה אמנם מרוצפת. הייתה ס"ה זו (דף

מדין ע"א) שזה חכמים', ברצון 'שלא הייתה בשבת שחל בע"פ העזרה שהדחת במה דנה

תוס' ושואלים גומות. שמשווה משום אסור, שזה בשבת והמרבץ' המכבד)'המכבד :(ד"ה

ומתרצים גומות"? אשוויי בה שייך לא אבנים רצפת לה שהיה בעזרה הא')"והא :(בתירוצם
וצ"ע. זילוף? לעשות יכלו אלו בגומות א"כ גומות", היו לרובד רובד בין דבעזרה "ואור"י

חיים' שם)וה'שמועת המקד"ד דיני (על שיש שרואים אחר, מכיוון הקה"י דברי על העיר
עורה, את לשרוף אדומה בפרה כגון כלל, לביעור עניין כשאינו גם למשקין בתורה שריפה

ודמה ה')בשרה י"ט, הדם (במדבר דשריפת דל"ק, שליט"א בן-פזי ב"צ הרב ידידי והעיר .
כשלעצמה. עומדת ואינה והבשר העור שריפת בתוך כלולה שם

מפלונגיאן.21. אביגדור שמואל ר' הגאון בשם

המזבח.22. על שנשרף מה רק בעזרה, שנשרף כל לא ואף 'שריפה', בו שכתוב כל לא כלומר:
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להעלותם  אין שנטמאו דכיון הרמב"ם,
?23למזבח 

וה'חסדי  משנה' ה'לחם קורקוס, המהר"י
הדין  את למד שהרמב"ם מבארים, דוד'
'מערכה', בגמרא נאמר הלשון. מדיוק
רק  זה אש מערכות יש בו המקום ובפשטות
עצמה" בפני "מערכה נאמר ואם במזבח,
מערכות, עוד יש בו מקום לצד דווקא זה הרי

בעזרה  ולא במזבח החסד"ד 24והיינו ומוסיף .
לשון  פשטות מורה אכן שכך שאע"פ
סבר  כי זה, בפירוש רש"י מיאן הגמרא,
איסור  בה יש המערכה על שישנה אש שכל
תכבה" לא המזבח על תוקד תמיד "אש
עלולים  הנשפכים והמשקים ו'], ו', [ויקרא
שלכן  כתב הרמב"ם ואילו לכיבוי. לגרום
המיוחדת  עצמה, בפני מערכה  עושה
שכשעושה  סובר כי המשקין, לשריפת
היא  קדשים לשריפת רק מיוחדת מערכה

האיסור  בכלל כותב 25אינה נוסף טעם .
דהרמב"ם, אליבא בפ"ע למערכה החסד"ד
המערכה  רש"י שאצל כשם לרש"י. בדומה

לעיל, שביארנו וככל היכר, לשם היא בפ"ע
הסיבות  מאותן היכר, בעי לרמב"ם גם .26כך

הרמב"ם  שדברי ביאר, האזל' ב'אבן אולם
הונא  רב שלמדו כפי במקור מעוגנים
באש  "בקודש הפסוק בדברי מהפסוק.
בעזרה  לשורפם הדין רק לא מונח תשרף"
לשורפם  שצריך אלא לחוץ, להוציאן ולא

האפשרי  קדוש היותר שהוא ,27במקום
אלא  מהעזרה, יותר מקודש ודאי והמזבח
במזבח. לשרוף אפשר נסכים רק שבפועל
כשרים  שכשהם הקדשים כל כי והטעם,
פסולים  כשהם אם המזבח, על הקטרתם
פסולין  כמקטיר הוא הרי המזבח על ישרפם
לשורפן  יכול אינו כרחך על ולכן המזבח, על
כשרים  כשהן הנסכים אבל הרצפה, על אלא
ויורדין  היסוד על להינסך הקרבתן דרך

פסולין 28לשיתין  כשהם לשורפן אפשר א"כ ,
ולפי"ז  הקרבתן. דרך זה דאין המזבח, על גם
הדברים  שאר כי ביין, רק כך פסק למה ברור
שייך  לא וממילא המזבח על בכשרותן עולין

המזבח  על .29לשורפן

י"ד.23. סעיף ס', סי' מזבח איסורי הל' העתיד בערוה"ש האחרונות הקושיות ב'

יומא24. במסכת לזה ע"א)ובדומה מ"ו בפני (דף מערכה להן עושה שנתותרו עולה "איברי :
"דאטו  מוכרח, הלשון דיוק אין שלכאורה הקשה, שם האזל' ב'אבן אמנם וסודרן". עצמה
וזהו  אש ולעשות עצים מקודם להניח צריך דע"כ מערכה, עושין אין הדשן  בבית כששורפין

מערכה".

שמואל25. דברי ראינו שאמנם מוסיף ע"ב)החסד"ד צ"א האישים,(בדף ע"ג מזלפו יין שהמתנדב
שם  דווקא שזה אלא מותר, מתכוון שאינו  דדבר ר"ש כדעת  זה הגמרא שהסיקה וכפי
במזבח. לשורפו מצווה שאין כשנפסלו כן שאין מה שאני", דמצוה "כיבוי ואז בכך שמצוותו

תשרף"? באש "בקדש של הקיום יחשב למצווה לא מדוע קשה, אך

א'.26. אות בועז פי"ב מנחות ובתפא"י שם בערוה"ש וכן

כלומר:27. תשרף, באש בקודש שנאמר" "משום הונא רב שאמר הגמרא מלשון מדייק האהא"ז
בעזרה, לשורפן דפסחים בגמ' שלמדו מה  דעיקרה הדרשא, עיקר זו שלא מודה הונא רב
הרוב  על שנאמר" "משום שלשון ובראשונים בש"ס ראיות כמה ומביא הרחבה. זו אלא

בסוגיין. וכן וכד', אסמכתא אלא דרשא עיקר בפ"ע אינה המערכה שדין הביא שם בתפא"י (וכן

ע"ש) וכו' דנפשיה מסברא אלא הדרשא מעיקר לא כבר .זה

ה"א.28. פ"ב הקרבנות מעשה בהל' הרמב"ם כדברי

לשורפן 29. שהתכוונה לפרש יש וכו' והמנחות' 'השמן גם שגרסה בגמרא שהובאה ובברייתא
לאהא"ז  נראה מדורה" גבי "על בתוספתא שהובאה כפי בלשון וגם המזבח, ע"ג ולא בעזרה
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הביאו  הרמב"ם לשיטת אחר מקור
[דף 30האחרונים  סוכה במסכת המובא ע"פ

צדוק: בר אלעזר א"ר "תניא ע"א]: מ"ט
במערבו  למזבח כבש בין היה קטן לול
כהונה  פרחי שנה לשבעים ואחת כבש, של
קרוש  יין משם ומלקטין לשם יורדין
ושורפין  ובאין דבילה לעיגולי שדומה
ז'] כ"ח, [במדבר שנא' בקדושה, אותו
שניסוכו  כשם לה'', שכר נסך הסך 'בקדש

מאי  בקדושה. שריפתו כך בקדושה
קדש, קדש אתיא רבינא: אמר משמע?
התם  וכתיב נסך' הסך 'בקדש הכא כתיב
הנותר  את 'ושרפת ל"ד] כ"ט, [שמות

הוא'" קדש כי יאכל לא ובהמשך 31באש .
שניסוכו  כשם לומר, יש ההיקש לאותו
שריפתו  כך המזבח גבי על בקדושה

המזבח  גבי על זה 32בקדושה מקור ולפי .
בנסכים  רק כך פסק למה ממילא .33מובן

המזבח, ע"ג ולא בעזרה עניינה ודאי  "מדורה" על שלשון ע"ב י"ט דף בשבת למשל (כמובא

שם) כדפירש"י בעזרה, שהוא המוקד" בית במדורת האור את בה "ומאחיזין "מערכה" כלשון שלא ,
לפי  הברייתא דברי לעומת בסוגיין ושמואל הונא רב של החידוש וא"כ לעיל, הסתפקנו
בנסכים. רק שמדובר וממילא בעזרה, ולא המזבח ע"ג היא שהשריפה בתרתי: הוא הרמב"ם
עשרה  לאסוף צריך שהיה עד גדול, כ"כ חידוש בדבריו שמואל ראה למה מובן גם ולפי"ז

בברייתא. מהמובא לאפוקי והיינו חידושו, את בפניהם ע"ש)לומר החסד"ד בזה קדמו .(וכבר

הגרמ"ד 30. בשיעורי וכן בסוגיין, וביאורים' 'חידושים דתמורה, תוספתא בסוף יחזקאל' ה'חזון
הגרי"ז. בשם בסוגיין

השר 31. דין שמקור הרי תשרף". באש בקדש כל "דקי"ל הר"ח: שם הוא ומפרש הנ"ל יפה
המזבח. על דווקא שיהיו נסכים על מילתא גילוי ויש שנפסלו, קדשים כדין

שם32. רש"י הרי הגרמ"ד, מה)מעיר ד"ה בקדושה,(בע"ב ששריפתו אלא מהכא יליף "לא מפרש
ומשמע  לדייק, הנ"ל האחרונים שרצו מה הפך ממש לכאורה וזה לעזרה", חוץ בחיל ולא
שזהו  אחרת, מפרש שהרמב"ם אלא  לעזרה, מחוץ לא רק ממש הניסוך במקום צריך שלא
שנטמאו, לנסכים כדין שנתנסכו  כשרים מנסכים ללמוד מנלן תמיה הגרמ"ד אמנם בדווקא.

הגר"א. גי' ע"פ בספרי סמך לכך שמוצא וע"ש

חמדה'33. 'כלי ה)ובספר אות צו הגאון (לפרשת בשם הרמב"ם, לדברי מחודש פירוש הביא
לקיים  אפשר מרצה והציץ מאחר המוצע, החידוש לפי תליתאי". "אוריין בעל מלובלין הר"י
דברים  העורך [*הע' המזבח גבי על הקטרתן ע"י והיינו מצוותן, את שנטמאו בנסכים
לנסכים], נוגע זה מה אך מיוחד לימוד היינו לאישים יין דהמנדב שמואל שאמר דאף תמוהים
ההנחה  סמך על זאת הקדשים. שריפת וגם  הנסכים הקטרת גם מצוות: ב' מקיים זה ובאופן
מובן  זה ולפי קדשים. שריפת של החיוב נשאר עדיין הטומאה על מרצה שהציץ לאחר שגם
וע"ש  המצוות. ב' של הקיום לאפשר כדי המזבח, על דווקא שיישרפו הרמב"ם סבר מדוע
אך  וכו'. חנוכה נס ובביאור בסוגיה עניינים עוד בביאור זה מהלך ע"פ מרובה הרחבה
רק  הוא הציץ שריצוי משום הן הנ"ל, בכל נרגא שדי חמדה' 'כלי בעל הדברים בהמשך
כשמואל  פסק לא כלל שהרמב"ם משום הן בטומאה, יעלם שלכתחילה ולא והעלן בעבר

לאישים יין ע"ב)שהמנדב צ"א בדף היסוד (כדעתו הנחת שכל משום ובעיקר לספלים, אלא
חזי  דלא משום הוא התוה"ק שציותה טמאים קדשים שריפת דעניין פשוט "דנראה דחויה:
אינו  המזבח ע"ג להקטרה דהיינו למצוותו חזי "אם אך שריפה..", הכתוב הצריכן למצוותן
מצוות  בזה מקיים איך "דאל"כ והראיה, שריפה". צריכין שיהיו טמאים קדשים בגדר
קדשים  מצד לשרוף עומד ה"ה והכא מכזית פחותה הקטרה דאין דקי"ל כיון הקטרה

ואכמ"ל. ע"ש שיעורא", וליכא טמאים



ה  ברמה ניות ep

ירדוירדוירדוירדו'''' עלועלועלועלו ''''אםאםאםאם דיןדיןדיןדין עםעםעםעם יתיישביתיישביתיישביתיישב כיצדכיצדכיצדכיצד

נוסף. קושי מעוררת הרמב"ם שדעת אלא
פ"ג  המוקדשין [פסולי פוסק הרמב"ם הרי

'אם 34הי"ד] למזבח שעלו פסולים שנסכים ,
להעלות  שיפסוק יתכן ואיך ירדו', – עלו

למזבח? טמאים נסכים לכתחילה

שרק  ואומר, הרדב"ז מחלק זה קושי מחמת
המזבח  בראש היו כשכבר שנטמאו נסכים
לפני  שנטמאו נסכים אך במזבח, יישרפו
עברו  אם ואף בעזרה, שישרפום איה"נ שעלו

ירדו  - .35והעלום

אות  בועז פי"ב [למנחות ישראל' וב'תפארת
בנסכים  לקיים יש שאיה"נ לתרץ, כתב א']
ירדו', עלו 'אם המזבח בראש אף שנטמאו
לנסכן, יטעו שלא היכירא, לצורך רק זה אך
ואז  במזבח בפ"ע מערכה ומכין מוריד ולכן

שם  לשורפן להעלותן .36יחזור

הקודש' מבאר,37וב'תורת ס"א] ל"ב סי' [ח"א
עלו  'אם הוא והדין מקדש, אינו שכשמזבח
הקרבה, מתורת שירדו הוא המובן ירדו',
בתורת  המזבח על אותם משאיר עדיין אך
נפקא  כמה ביניהם ויש פסולים, קדשים

לא  עלה ו"אם קרבן שבתורת מה כי מינות,
בזר, ופסול כהן, וצריך מלח, טעון ירד"
רק  כשהוא כן שאין מה וכו', דווקא וביום
לכל  צריך אין פסולים קדשים שריפת מדין

.38זה 

של  הדין כל שבעצם ביאר, יחזקאל' וב'חזון
על  לקיימו יתכן לא פסולים קדשים שריפת
'אם  הוא בו שהדין מה בכל המזבח גבי
המזבח  על שהם ברגע שהרי ירדו', לא עלו
כן  שאין מה לחמו, ליעשות המזבח קידשם
על  יעלה אם ירדו" עלו "אם בו שהדין מה
לשורפו  אפשר וממילא יתקדש לא המזבח

ביין.39שם  רק שייך זה להרמב"ם ובפועל .
כדעת  סברה בסוגיין שהובאה הברייתא והנה
שרק  ע"ב], פ"ג [בדף ר"ע או הגלילי ר"י
בהם  ורק מקדש, המזבח זבחים או עולות
מנחות, כן לא אך ירדו", לא אלו "אם אמרינן
ולכן  ירדו, - אלו  ובכל ונסכים, ושמן דם
שייך  זה להרמב"ם אך אלו, את גם נקטה
יהושע, דר' אליבא לעיל כמבואר ביין, רק

בסוגיין  ושמואל הונא רב כדעת ומה 40והיינו .

ע"א.34. פ"ג דף זבחים במשנה יהושע ר' וכדעת

עלו 35. "אם של המובן המזבח על כבר הנסכים שאם נאמר זה שלפי ומבאר מוסיף הרדב"ז

יהיה  זה למטה כשנטמאו כן שאין מה אותם", ינסכו שלא ממצוותן, "ירדו יהיה ירדו" -

דוחק. בזה יש סו"ס שהרי תלמוד", צריך "ועדיין מסיים הוא אכן ממש. כפשוטו

לרצפה.36. - ירדו יפה, תתיישב זו מחודשת הבנה שלרש"י התפא"י ומעיר

זצ"ל.37. אילן להגר"מ

אלו.38. לנפ"מ מקורות כמה ציין שם בדבריו עיין

הסבר 39. לבין ירדו", לא עלו "אם דין מצד הוא הדגש שבו החזו"י, הסבר בין להבחין יש

המזבח. ע"ג פסולין הקטרת איסור מצד הוא הדגש בו לעיל, שהובא האהא"ז

רצפת 40. שגם יהודה ר' שלשיטת שהקשה וע"ע הגרמ"ד. בשיעורי זה בכיוון שהרחיב מה עיין

נתקדשה הג"ה)העזרה תוד"ה ע"א י"ד בדף וע"ש ע"א נ"ט דף רצפת (זבחים על שגם קשה

"אם  דין בהם ויחול יתקדשו שוב דכשמניחן הפסולין לשרוף בעיה לכאורה תהיה העזרה

להלן. המקד"ד ובדברי שתירץ, מה ע"ש וכו' ירדו" לא עלו
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עצמה, בפני מערכה המזבח על שעושה
תכבה" "לא איסור על יעבור שלא כדי היינו

לעיל) שהובאה החסד"ד .41(וכדעת
לתרץ, כתב ד'] ס"ק ד' [סי' דוד' וב'מקדש
מדעת  שלא מקדש המזבח שאין שלמ"ד

ה"ז] פ"ד סוכה מעלה 42[ירושלמי שאם הרי ,

מנת  על אלא לנסכן מנת על שלא הנסכים
לעניין  כלל קולטן המזבח אין לשורפן,
או  ירדו עלו 'אם דיני בהם ויחולו שיקדש

כלל. קשה לא וממילא ירדו', לא

להניח 41. יכול הרי בפ"ע, במערכה גם כיבוי חשש שיש  תאמר שאפילו הציע הגרמ"ד ובשיעורי

כיבוי. פעולת שום פועל שהוא בלי יישרפו ממילא ואז האש שידליק קודם העצים על הנסכים

מדעת'.42. שלא מקדש 'מזבח במאמרי לעיל בהרחבה ועיין



gp

הקדשיםהקדשיםהקדשיםהקדשים אכילתאכילתאכילתאכילת מצוותמצוותמצוותמצוות צ בענייןבענייןבענייןבעניין ע "[דף ב]"ז

מרקוס  עמיחי ר'

התשע"ג) שבט כ"ט נלב"ע ז"ל, יחזקאל בן משה ר' הכ"מ אמו"ר (לע"נ

פתיחה פתיחה פתיחה פתיחה 

יּגע  אׁשר "ּכל החטאת בפרשת בתורה ֲִֶַֹנאמר

והגמרא  כ'], ו', [ויקרא יקּדׁש" ְְִִָָָּבבׂשרּה

שמה  הדין, את מהפסוק לומדת בסוגיין
- "'יקדש' דינה: את מקבל בבשרה שנוגע
[ואם] תפסל, היא פסולה אם כמוה, להיות
ושואלת  שבה", כחמור תאכל היא כשרה
לא  את ולידחי עשה וניתי "אמאי? הגמרא:
לא  את דוחה עושה אין רבא: אמר תעשה!
באכילת  שיש למדנו, שבמקדש". תעשה

עשה. מצוות הנאכלין הקדשים
והאם  המצווה, מקור מהו לברר: יש והנה
על  גם או הכהנים על רק מוטלת היא
חלה, היא קדשים איזה על וכן ישראלים,
שיש  השיטות וחילוקי המצווה, גדרי ומהם

מכך. המסתעפים עניינים כמה ועוד בזה,
- עשה' 'ניתי מפרש: אתר על רש"י והנה

אותם  לפסוק ד'ואכלו וכוונתו דכשירה, '
אׁשר  אתם "ואכלּו המילואים בפרשת ְְֲֶָָֹהאמור

וזר  אתם לקּדׁש ידם את למּלא ּבהם ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּכּפר

ל"ג], כ"ט, [שמות הם" קדׁש ּכי יאכל ִֵֶַֹֹֹלא

ובעלים  אוכלים ש"כהנים חז"ל למדו שממנו
דף  יומא ע"ב, נ"ט דף [פסחים מתכפרים"
"עשה" שיש מכאן לומד וברש"י ע"ב], ס"ח
המקור  שזהו נראה להלן קדשים. אכילת של
ברש"י  וכן בחז"ל, שמוזכר המרכזי
ולהבין  תחילה בו לעיין יש ולכן וברמב"ם,

ממנו. ללמוד ניתן מה

"""" בהם בהם בהם בהם אאאא.... כופרכופרכופרכופר אשראשראשראשר אותםאותםאותםאותם """"ואכלוואכלוואכלוואכלו

כ"ט  בפרק זו, בפרשה המדובר הנושא
קרבנות  על הציווי הוא תצווה, שבפרשת
הכהנים  והכשרת והכנת המילואים,
ושני  פר לקחת שנצטוו שם נאמר לעבודתם.
ואעפ"כ  לחטאת, מיועד היה הפר אילים.

לשריפה  דינו והקטרתו שחיטתו האיל 1לאחר .
נאכל, לא וממילא לעולה, הובא הראשון

לשלמים  השני נאכל,2והאיל כן הוא ולכן ,

משה  ובניו, אהרן ע"י והן משה ע"י הן
בעלים  בתורת והם העובד הכהן .3בתורת

לדורות: נלמד שהדבר הפסוק ואומר
הּתרּומה  ׁשֹוק ואת הּתנּופה חזה את ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָ"וקּדׁשּת

מאׁשר  הּמּלאים מאיל הּורם ואׁשר הּונף ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻאׁשר

ּולבניו  לאהרן והיה לבניו: ּומאׁשר ְְְְְֲֲֲֵֶַַָָָָָָֹֹלאהרן

הּוא  תרּומה ּכי יׂשראל ּבני מאת עֹולם ְְְְִִֵֵֵֵָָָָלחק

מּזבחי  יׂשראל ּבני מאת יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָּותרּומה

זו"1. אלא נשרפת חיצונה חטאת מצינו "לא שם: רש"י י"ד)אומר .(פס'

"לשון 2. 'שלמים': שהיינו הוא", מילואים איל "כי האמור על כ"ב, בפס' רש"י שם מפרש כך

בכל" שמושלם שלם)שלמות הוא המלא וכל 'מלא', מלשון מילואים והגו"א: הרא"ם ,(מבארים
ולבעלים. לעובד למזבח,

למנה,3. העבודה לעובד לו להיות החזה מצריכו אני "לכך שם: רש"י ומבאר שממשיך כפי
רש"י  כך על חוזר וכן בעלים". שהם ובניו אהרן אכלו והשאר במלואים, ששימש משה וזהו
ומניף. - אהרן בני - הבעלים יד תחת ידו המניח ככהן משה הניפו, כולם שלכן כ"ד, בפס'
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כ"ז-כ"ח] פס' [שם לד'" ּתרּומתם .4ׁשלמיהם ְְֵֶַַָָ

שהם  רגילים, שלמים אלה היו לא ואעפ"כ,
של  מיוחד דין להם היה אלא קלים, קדשים
[בפס' בהמשך שנאמר כפי קדשים, קדשי
את  ּובּׁשלּת ּתּקח הּמּלאים איל "ואת ְְִִִִֵֵֶַַָָֻל"א]:

"במקום  רש"י: ומבאר קדׁש", ּבמקם ְְָָָֹֹּבׂשרֹו

הללו  שהשלמים מועד, אהל בחצר - קדוש
היו" קדשים .5קדשי

עסקינן, שבו לפסוק אנו מגיעים וכאן
ידם "וא  את למּלא ּבהם ּכּפר אׁשר אתם כלּו ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

בני  על מדבר בפשוטו שהוא אתם", ְֵַָֹלקּדׁש

היה  ומשה בעלים, בגדר אז שהיו אהרן,
לאכול  שנצטוו הסיבה ולכאורה הכהן, בגדר
רש"י. שמסביר כפי בעליהם', שהם 'לפי הוא
זה  מפסוק למדה שהגמרא שהזכרנו אלא
מתכפרים', ובעלים אוכלים ש'כהנים
חז"ל  זאת למדו איך תמוה, זה ולכאורה
על  שם מדבר לא כלל הוא הרי מהפסוק,

משה)הכהן אז הבעלים(שהיה על (שהיו אלא

אהרן) לימוד בני פה שיש נפרש אם והנה ?
כהנים  של רק לא אכילה למצוות מהפסוק

מובן  יותר לכאורה זה בעלים, של גם ,6אלא
על  רק יתפרש מהפסוק הלימוד אם אך

הכהנים של מכפרת החטאת אכילה (כאכילת

למדו והאשם) איך קשה המצווה, בהם ושרק

מהפסוק? זאת
בפשטות  להסביר לא 7אפשר אמנם שאיה"נ, ,

חטאת  על ולא הכהנים על ב'ואכלו' מדובר
העיקרון: את חז"ל מכאן למדו אך ואשם,
ומזה  אוכל שהעובד כזה סדר היה שפה כמו
אולם  לדורות. כך למקריב, כפרה יש
בפירוש  נלמדים שהדברים מבאר, המלבי"ם
אז  שהיה מה כי כפשוטו, הציווי מתוכן
בגלל  דווקא זה באכילתם לבעלים כפרה
יאכלו  "למה שם: ובלשונו כהנים, היו שהם
האכילה  שע"י מפני הנ"ל, ובניו אהרן אותם
וע"י  והכהנים, הבעלים הם כי יכופרו,
שהם  מצד יכופרו כהנים בשהם אכילתם

זאת 8בעלים" ומדייק הנצי"ב, גם וכ"כ .
"אותם" המילה של הלשון "ובא 9מייתור ,

בעלים  אכילת שתהא הוא שחידוש ללמד
אוכלים  כהנים הקרבנות דבכל מכפרת,
עצמן  בעלים וכאן מתכפרים... ובעלים
שהם  המה דווקא ומתכפרים... אוכלים
מכפר  חלקם כהנים אכילת דרק כהנים,
ולפי  בעלים". ג"כ המה אם עצמם על אפילו
הכהנים  באכילת רק מצוותיות יש זו הבנה
כלל  למדו לא לכאורה וממילא המכפרת,

לדורות. בעלים אכילת זו מפרשה
כך, משמע לא לכאורה רש"י מפירוש אך

לכהן".4. יתנו השוק ואת החזה ואת לבעלים, שהשלמים - עולם "חק רש"י: ומבאר

קדׁש5. ּכי יאכל לא "וזר נאמר ל"ג, בפס' שבהמשך, ממה גם מוכח זה הרא"ם, שמבאר  ְִֶַָֹֹֹוכפי

למדו שמשם ע"ב)הם", י"ח דף מכות כמובא (במסכת קודשים", קודש האוכל לזר "אזהרה ֵ
עסקינן. שבשלמים אע"פ ברש"י, כאן 

בעלים.6. באכילת יש כפרה צד איזה לבאר נצטרך שאז אף

ובספר 7. חכמה'. ב'משך וע"ע לדרך'. ה'צידה בשם הפסוק על שם והקבלה' 'הכתב ביאור

תו"כ על כהנים' העזרה')'עזרת ב'תוספות ד' אות ב' פרק הוא (שמיני שהלימוד לבאר הציע
כהנים  אכילת שתהא שכן כל עצמן, באכילת נתכפרו ובניו אהרן אם וחומר: קל בכעין

'דוחק'. שזהו ציין אך הבעלים. על מכפרת

כאחד..8. כהנים ובתור בעלים בתור אותו אוכלים "הם שכתב: הירש ברש"ר גם משמע וכך
מתכפרין". ובעלים אוכלים שהכהנים נלמד ומכאן

מה 9. על קאי לא ש"אותם" הנצי"ב לומד אלא בהם", כופר אשר את "ואכלו למשל במקום
מכפרת. אכילה להם הייתה כהנים שהם שבגלל אהרן, בני היינו האוכלים, על אלא שנאכל



ה  ברמה ניות q

בעלים. מדין שאכלו בסתמא פירש דהוא
הפסוק] על עה"ת [בחידושיו הגרי"ז מבאר
זכו  הם דין מאיזה לפרש בא רש"י שאיה"נ,
שהם  מדין ולא בעלים, מדין והיינו לאכילתם,
להם  היה בחפצא שזכו שלאחר אלא כהנים,
ומזה  כהונה, לזכרי הנאכלין קדשים קדשי דין
אוכלים  ש'כהנים אותם' 'ואכלו דין למדו
רגיל  דין אינו זה דין כי מתכפרים', ובעלים
דין  קיום אלא בקדשים אכילה מצוות של
שהוא  הכפרה, את ומשלימה שגומרת אכילה
אפשר  אולם אוכלים. שכהנים ברגע מתקיים
כפי  בפסוק כאן למד שהוא ברש"י לפרש גם
אותם  "ואכלו הקדוש, החיים ' ה'אור שפירש
שהם  לצד ולא בעליו שהם לצד פירוש
אכילת  כי בהם כופר אשר אומרו והוא כהנים,
הבנה  ולפי הכפרה", תפעיל לבעלים שלמים
לאכילתם  וגם לאכול, לבעלים מצווה יש זו

בכפרה  חלק רק 10יש ולא לדורות לימוד וזה ,
אהרן  .11לבני

אותם' מ'ואכלו אכילה מצוות לימוד

את  שלמדו לכך מקורות כמה מצאנו והנה
בגמרא  הנ"ל. מהפסוק קדשים אכילת מצוות
תאכל  "מצות מובא: ע"א] מ' [דף יבמות

קדוש  עליו 12במקום היתה שבתחלה מצוה, -
אוכלה", אינו רצה אוכלה, רצה היתר, בכלל
אינו  רצה אוכלה, "רצה מקשה: והגמרא
כופר  אשר אותם 'ואכלו והכתיב: אוכלה?
ובעלים  אוכלים שהכהנים מלמד, בהם',

-13מתכפרין! רצה אוכלה, הוא - רצה אלא,
א  אחר במקום כהן תאכל מצות ת"ל: וכלה?

הוליד  זה שפסוק משמע מצוה". – קדוש
את  גומרת שהאכילה ידיעה רק ולא חיוב,

.14הכפרה 
הגמרא: אומרת ע"א] צ' [דף ביבמות ועוד
במזיד  הורצה, - בשוגג וזרקו שנטמא "דם
ארצויי  דמדאורייתא הכא והא הורצה; לא -
על  מרצה? הציץ מה על דתניא: מרצה,
ואמרי  במזיד.. בין בשוגג בין שנטמא הדם..

הכפרה 10. לשם ואכילה כפרה של הדין עיקר לכאורה הרי מדובר, כפרה איזו על לשאול יש
כפרה. של מסוים צד יש הקרבנות שלכל מצאנו שאעפ"כ , אלא דווקא? ואשם בחטאת הוא

בפסחים ע"ב)הגמרא ס"א למולין (דף "שחטו אם הדין יהיה מה פסח  לקרבן ביחס מבררת
הרצאת  הליך בעצם כי פסח, על שמדובר אף על בזריקה", ערלים בו שיתכפרו מנת על

ממש חטא על בא כשאינו אף כפרה, של צד יש ע"א)הדמים ל"ב לכתובות רמב"ן .(עיין
להתיר  העומר ומנחת בהם כופר אשר אותם ואכלו "ס"ד מ"ד: זבחים עיין העורך: [*הערת
או  'מתיר' שאינם הקרבנות שאר שכל משמע קאתיא" עוון לברר קנאות ומנחת אתיא

מכפר]. נחשב עוון' 'מברר

שכתב11. בשל"ה זה וע"ע מפס' למדו איך השאלה בביאור קפ"ט, אות אור תורה פרק תענית (במס'

בעלים) היו שהם אף כהנים לאדם לאכילת ליה משויא הראויה, הכוונה ועם כהוגן "האכילה :
מכפר". כהן - האוכלן

ּבמקֹום 12. ּתאכל מּצֹות ּובניו אהרן יאכלּו מּמּנה "והּנֹותרת המנחות: שיירי על מדבר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהפסוק

יאכלּוה" מֹועד אהל ּבחצר ט')קדׁש ו', .(ויקרא ְֲֵֶַַָָֹֹֹ

וא"כ 13. לכפר דאתי בקרבן רק שייך לא מתכפרים הבעלים "לכאורה הקשה: כאן ובערל"נ
איירי  לא ובה חוטא במנחת רק כפרה שייך לא בה דאיירינן במנחה דהרי הכא זה שייך לא
למה  ידעתי ולא ולבונה, שמן אין חוטא ובמנחת ולבונה שמן כתוב שהרי דהכא קרא בה
שירי  לאכול דמצוה ידעינן דמזה ובניו אהרן יאכלו ממנה והנותרת והכתיב הש"ס מביא לא

מנחה. אלא קרבן זה דאין , 10 בהע' כדלעיל פה לתרץ נוכל לא וגם מנחה..".

בתוס'14. רצה)וע"ש שהכהן (ד"ה או אב, ובית משמר אותו על הוא האכילה חיוב האם שדנים
ממנה. חלק לפחות לאכול צריך המקריב
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חולין  מעייל הדר וקא הורצה, לא רבנן
לא  מאי חנינא: בר יוסי רבי אמר לעזרה!
אבל  באכילה, בשר להתיר דקאמר? הורצה
קמתעקרא  סוף סוף בו. נתכפרו בעלים
כפר  אשר אתם 'ואכלו וכתיב: בשר, אכילת
ובעלים  אוכלים שהכהנים מלמד בהם',
שאני". תעשה ואל שב א"ל: מתכפרים!
עקירה  לאו - תעשה ואל "שב רש"י: אומר
ואמור  היא עשה בשר אכילת כגון היא,
הוא  בידים עקירה לאו תאכל, ואל שב רבנן
שהגמרא  מבואר מיעקרא". היא ממילא אלא
הכפרה  עצם את רק לא זה מפסוק למדה
המקור  שזה גם אלא הכהנים, שבאכילת

ברש"י. וכמבואר שבה, המצוותי לצד

כשהגמרא  ברש"י, פעמים כמה מצאנו וכן
המקור  זהו קדשים אכילת מצוות מזכירה
צ"ב  [דף בפסחים למשל כך מציין. שהוא
טובל  "אונן האומרת המשנה על ע"א],
בקדשים" לא אבל לערב, פסחו את ואוכל
סבר: קא - טעמא? "מאי הגמרא: מסבירה
העמידו  לא פסח וגבי דרבנן, דלילה אנינות

העמידו  - קדשים גבי כרת. במקום דבריהם
"לא  רש"י: ומפרש עשה", במקום דבריהם
פסחו  באכילת לאוסרו - דבריהם העמידו
הוא, כרת פסח דהא דדבריהם, אנינות מפני
הוא, בעלמא עשה קדשים אכילת אבל

בהם". כפר אשר אותם ואכלו

הדנה בסוגיה ע"ב], ע"ב [דף בפסחים ועוד
שעושה שחשב  מצווה', בדבר 'טועה בדין 
"אמר  וכדוגמא איסור, שעבר ומתברר מצווה
של שפוד  לו נתחלף לקיש: בן שמעון  רבי
מפרש חייב". - ואכלו צלי  של בשפוד  נותר 
הראוי , קודש של - צלי של בשפוד רש"י:
אותם ואכלו  דכתיב מצוה , קדשים ואכילת

בהם" כופר בסוכה15אשר  גם לזה  ובדומה .
בין שנמצאת העוף  "עולת  ע"א]: מ"ב [דף
- ואכלה  היא העוף חטאת וכסבור אגפיים ,
מצוה בדבר דטעה - לן  משמע קא מאי  פטור .
מקרבן - "פטור רש "י : מפרש פטור ..."
ואכילתה נמצאת, החטאת דעם הואיל  מעילה,
בהם' כפר אשר אותם 'ואכלו  דכתיב  מצוה,

ופטור". מצוה, בדבר  טועה ליה הוה -

ולבעלים ולבעלים ולבעלים ולבעלים  קליםקליםקליםקלים לקדשיםלקדשיםלקדשיםלקדשים ביחסביחסביחסביחס גםגםגםגם אותםאותםאותםאותם'''' ''''ואכלוואכלוואכלוואכלו בבבב....

שמדובר  מפורש לא לעיל שהבאנו במקורות
לפרשם  אפשר וממילא ישראלים, על גם
דווקא. אכהנים דקאי חז"ל דרשת כפשט

ע"א] נ"ט [דף דפסחים בגמרא אולם
מתחדש  דהשלמה', 'עשה בסוגיית
שם  הגמרא ישראלים. על גם היא שהמצווה

פסח 15. של צלי הפסח בלילי לפניו שהיה "מי כתב: להלכה זה דין כשהעתיק הרמב"ם והנה

חטאת  חייב זה הרי הנותר ואכל ושגג מצוה שהוא צלי לאכול ונתכוין הקדשים מן ונותר

זו" באכילה מצוה עשה לא ט"ז)שהרי הלכה פ"ב שגגות הרמב"ם (הל' פי' למה להבין ויש ,

דוד' ה'מקדש בעל מבאר בסתמא. קדשים אכילת על שפי' כרש"י ודלא דווקא, בפסח דקאי

ענינים') ב'קובץ הנ' ז' אות ד' סי' רפפורט הגר"ד שנראה (בחיד' כפי שיטותיהם, חילוקי לפי שזה ,

המצווה  שפי' הרמב"ם לעומת לבעלים, וגם מצווה הקדשים כל שאכילת נקט רש"י להלן.

שהאכילה  כולם מודים בה דווקא, בפסח דאיירי פי' לכן דווקא, קדשים ובקדשי הכהנים על

בחולין בתוס' עיין אמנם כהרמב"ם, דייקא "צלי" הגמ' לשון ולכאורה קל"ב מצווה. (דף

אין) ד"ה להוע"ב אכיל מצי יותר ונהנה לו שטוב כמו דודאי "ונראה אבל (לקדשים)שכתבו

עדיפי  שצלי משמע יותר" גדולה דרך שהוא צלי יאכל ומבושל כשלוק צלי לו שטוב אדם

בכולהו.
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"עליה  של העשה את שידחו באפשרות דנה
כולם" הקרבנות כל הקרבת 16השלם לשם

כדי  כיפורים, מחוסר של נוספים קרבנות
בערב  והנה הקדשים. את לאכול שיוכל
יותר, מובן הדבר הפסח, אכילת לצורך פסח,
מעשה  הוא וחמור כרת בו שיש עשה דזהו
בן  יוחנן ר' של בנו ישמעאל ר' אך רגיל,
ימות  בשאר שגם אפשרות שם מעלה ברוקה
הערביים  בין של תמיד לאחר יקריבו השנה
קדשים  שיאכל כיפורים מחוסר לצורך
דהאי  אולמיה "מאי הגמרא: ושואלת לערב.
עשה  מהאי קדשים] [דאכילת עשה
שאכילת  בגמרא מפורש [דהשלמה]"?
המחוסר  ובפשטות עשה, היא הקדשים
וכן  הבעלים. הוא לאכול שצריך כיפורים
והרמב"ן  להלן, שנראה כפי רש"י, כאן הבינו

א'] העשין שכחת המצוות לספר ,17[הוספות
ולראוי  לבעלים הקדשים אכילת "כי שהסיק
לכהנים  עשה שהוא וכמו עשה. לאוכלן
בחלק  לבעלים הוא כך ובאשמות בחטאות

להם" .18הראוי
ע"א] ד' [דף ערכין במס' הגמרא והנה
כהנים  בזימון, חייבין "הכל ברייתא: מביאה
הגמרא: ומקשה וישראלים". לוים
סד"א  קדשים, דקאכלי צריכא לא "פשיטא!
רחמנא, אמר בהם' כופר אשר אותם 'ואכלו
אמר  ושבעת' 'ואכלת קמ"ל היא, כפרה והא
כוללת  הברייתא והנה איתנהו". והא רחמנא,
לויים  גם הכהנים עם מחתא בחדא
ההווא  הייתה כולם שעל ומשמע וישראלים,

נ  שלהם הקדשים שאכילת בגדר אמינא כנסת
מזימון, להיפטר הכפרה של אותם' 'ואכלו

להביא  יש שפסוק 19ומכאן דאמר למאן ראיה
המצווה. בהם ושגם ישראלים על גם קאי זה
לכפרה  כהנים "והני גורס שם השטמ"ק והנה
שיסוד  בשיעוריו הגרמ"ד ואומר אכלי", קא
לפרש  האם בשאלה הגרסאות בין המחלוקת
גם  או הכהנים על רק אותם' 'ואכלו את
שנחלקו  להלן שנראה וכפי הבעלים, על

והרמב"ם. רש"י בזה

רש רש רש רש  שיטתשיטתשיטתשיטת י י י י """"גגגג....

בן  ר"י דברי את מבאר שם] [בפסחים רש"י
קודם  נדבה שלמי הביא "אם כך: ריב"ב
לא  ואם כפורים, מחוסר היה והוא התמיד,
וכתיב  שלמיו, את יאכל לא כפרתו יביא
אלמא: בהם', כופר אשר אותם 'ואכלו
הנאכלים  בין היא, עשה קדשים אכילת
מפורש  לישראל". הנאכלים בין לכהנים

מלמדנו 20ברש"י  אותם' 'ואכלו של שהפסוק ,
לישראל, ובין לכהנים בין עשה מצוות
האכילה  על רק לא הפסוק מתפרש וממילא
קדשים, כקדשי לכפרה, מובהק באופן שהיא
לנו  אין שהרי קלים, קדשים על גם אלא
ישראלים. לאכילת שכשרים קדשים קדשי
להגאון  מצוה' של 'חשבונות בספר והנה

השלמים"16. חבלי עליה והקטיר העולה עליה "וערך מהפסוק הנדרש ע"ב, נ"ח בדף שם המבואר

ו',ה') הערביים.(ויקרא בין של תמיד לאחר קרב דבר שאין שעניינו ,

וכן 17. כדלהלן. קדשים, בקדשי לכהנים המצווה רק במפורש שמנה הרמב"ם דברי לעומת

חינוך מנחת בספר ק"ב)הביא הצל"ח(מצווה של ספיקו את מכאן דף לפשוט ביצה (במס'

ע"א) לא.י"ט או לישראלים גם היא המצווה האם

בהמשך.18. שנראה כפי מרש"י, אחר פסוק שהביא אלא

רי"ח.19. סי' ח"ג הלכות' 'משנה שו"ת שם, ערכין מס' על שבערכין' ב'הפלאה עיין

ק"ב.20. במצווה חינוך' ה'מנחת מדייק וכן



ע"ב] צ"ז [דף הקדשים אכילת מצוות bqבעניין

מרש"י  הדיוק דוחה ק"ב] [מצווה האדר"ת
רש"י  שדברי ומפרש ישראל, על גם דקאי
ו"הנאכלים  הכהנים, על רק מוסבים
ו"הנאכלים  ואשם, כחטאת היינו לכהנים"
לכהנים, הנאכלים ושוק חזה היינו לישראל"
מהנאכל  שהוא השלמים קרבן מתוך

נפרש 21לישראל  לא שאם האדר"ת ומוסיף .
הכהן  שיקריב שנאמר יתכן איך קשה כך
שיאכל  כדי דהשלמה' 'עשה  על ויעבור
לו  אומרים "וכי מצוותו, ויקיים הישראל
דף  [שבת חברך" שיזכה כדי חטוא לאדם
שרק  הכהן על קאי הכל ודאי אלא ע"א], ד'

מצווה  יש דהרי 22לו דוחק, שזהו נראה אמנם .
שחובת  כיפורים, במחוסר דנה הגמרא
שהוא  מצד היא בפשטות שלו האכילה

כהנים. אכילת לא בעלים,
במסכת  מפירושו גם עולה רש"י שיטת
בשיטת  דנה ע"ב] י"א [דף שם הגמרא חולין.
היכא  רק שזה למיעוטא, שחייש מאיר ר'
על  סומכין אין שאז ולברר לעמוד דאפשר
לא  שאם אפשר, דלא היכא לא אך הרוב,
לאכול  מותר איך לר"מ ברור לא כך, נאמר
להכשיר  כדי הרוב אחר סומכים הרי בשר,
במקום  שחט שמא חוששין ולא הבשר
לומר  תרצה אפילו הגמרא, ומקשה הנקב.

"פסח  בשר, לאכול אין שלר"מ שאיה"נ
רש"י  מפרש למימר", איכא מאי וקדשים
דאמר  "פסח, פסח]: ד"ה שם ע"א י"ב [בדף

הבשר' את 'ואכלו י"ב)רחמנא ,(שמות
אשר  אותם 'ואכלו רחמנא דאמר ושלמים,
אף  תלויה שהכפרה מלמד בהם' כופר
מקור  משמש זה פסוק כאן גם באכילה..".
שנקט  רש"י של בלשונו ומפורש למצווה,
הפסוק  שמפרש משמע א"כ "שלמים",
שגם  ומשמע קלים, קדשים על גם והמצווה

באכילה  שתלויה כפרה עניין יש .23בהם
שערים' 'בית בשו"ת ר"מ]24והנה סי' [או"ח

ראיה  הנ"ל רש"י מדברי להביא שאין כתב
דאפשר  קלים, בקדשים אכילה מצוות שיש
שהם  עצרת כבשי היינו ש'שלמים' לפרש

קדשים  קדשי והם ציבור דנקט 25שלמי והא ,
'ואכלו  שהפסוק משום היינו 'שלמים' רש"י
שני  האיל על מדבר בהם' כופר אשר אותם
שהארכנו  כפי שלמים, שהיה דמילואים,
משמע  ויותר דוחק, זהו לכאורה אמנם לעיל.

.26ש'שלמים'כפשוטו,ולאדווקאשלמיציבור 
זה  בפס' פירש בחומש רש"י הרי ואדרבה,
והיינו  בעליהם", שהם "לפי - אותם" "ואכלו
ואף  הבעלים, על מצווה שיש לשיטתו
פירש  קדשים קדשי היו שם שהשלמים

בד'21. הסוברים שיש נראה לקמן אמנם לכהנים, מ"ע יש קלים בקדשים גם זה ולפירוש
קדשים. בקדשי רק לכהנים, אפילו קלים קדשים באכילת מצווה שאין הרמב"ם

בשבת22. התוס' ע"פ קושייתו את ליישב שניתן וכי)נראה ד"ה ע"א ד' שלא (דף שמה שביארו
מיישבים  ובכך האדם, אותו דפשע היכא רק זה חבירך שיזכה בשביל חטא לאדם אומרים
לפי  דה"ה וי"ל פסחו, שיקריב כיפורים המחוסר לצורך דהשלמה עשה על הכהן עובר איך
סי' בשאג"א בקונ"א הביא וכן השנה. ימות בשאר כיפורים במחוסר ריב"ב של בנו ר"י

מ"ה. דף טעם ברוך וע"ע ל"ג.

ודחק 23. בשלמים, יש כפרה מה שהתקשה אלא כ"ו, דף שבערכין' 'הפלאה בספר הבין וכן
מה  עיין אך וכו', היין מן עצמו שציער על כפרה צד יש שבו נזיר, באיל רק דאיירי לפרש

הק'. האוה"ח דברי לפי ובפרט ,10 הערה לעיל בזה שביארנו

זצ"ל.24. בלום עמרם לג"ר

הי"ז.25. פ"א הקרבנות מעשה הל' ברמב"ם שמפורש כפי

שו"ת 26. בעל קליין מנשה לג"ר שם, העמרמי" "משנת בהערות דבריו על שהעיר מה וע"ע
הלכות'. 'משנה



ה  ברמה ניות cq

שגם  וללמדנו בעלים, מדין שאכלום דווקא
לעיל. שביארנו וכפי מצווה, בבעלים

רש"י  בדעת לכאורה לסתירה לציין ויש
האחרונים  עליה רש"י 27שהעירו מדברי ,

הסוגיה  לאיתויי]. ד"ה ע"ב ע' [דף בסנהדרין
אכל  שאם ומורה, סורר בן בדין דנה שם
שניתן  אכילה זו אין מצווה' ב'חבורת
שמתחייב  וסובא זולל כאכילת להחשיבה
"חבורת  רש"י אומר דבריו ובתוך עליה,
או  קדשים שאוכלין כהנים היינו מצוה
שרק  אורחא אגב שמלמדנו הרי פסחים".
קדשים, באכילת מצווה היא לכהנים
ומביאים  פסחים. באכילת רק הוא ולישראל
גם  שמצווה סובר כן רש"י שאיה"נ לדחות,
נקט, דמילתא שאורחא אלא בבעלים,
להיות  רגיל זה קדשים האוכלת שחבורה

דווקא. בפסח אז בישראל ואם בכהנים,

תאכל" "והבשר

מ"ח  [דף ברכות במסכת רש"י מדברי גם
וגם  לישראלים, גם מצווה שיש משמע ע"ב]
מקור  מביא רש"י ששם אלא קלים, בקדשים
הנערות  שאמרו במה שם דנה הגמרא אחר.
הזבח  יברך הוא "כי שמואל על לשאול

א' [שמואל הקרואים" יאכלו כן ואחרי
לברך  שטעון "למדך רש"י: ומפרש י"ג], ט',

אכילה  ברוך 28לפני אומר: הוא הזבח על ,
הזבח, את לאכול וצונו במצותיו קדשנו אשר
שמואל  והנה תאכל". והבשר - צונו והיכן
כאן  שיש ומפורש כהן, ולא היה לוי הנביא
שכאן  אלא ברכה, חיוב יש כן ושעל מצווה,
והּדם  הּבׂשר עלתי מ"ועׂשית הוא ְִֶַַָָָָָֹֹהמקור

על  יּׁשפ זבחי ודם אלהי ד' מזּבח ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹעל

י"ב, [דברים ּתאכל" והּבׂשר אלהי ד' ְְֱִֵֶַַָָֹֹמזּבח

לתמוה  ויש רש"י 29כ"ז]. כאן שינה מדוע ,
דווקא, זה פסוק והביא המקומות משאר

30ולאהפסוקשל'ואכלואותם'?ואפשרלתרץ 

על  גם קאי אותם' ש'ואכלו אף שאיה"נ,
ממנו  שמשתמע מה עיקר מ"מ קלים, קדשים

בהם' כופר 'אשר כפרה, של קרבנות ,31זה
של  מצוות סוגי ב' לנו יש הרי רש"י ולפי
בלבד, כפרה לשם שהיא אכילה יש אכילה,
ללא  גם בפ"ע מצווה שהיא אכילה ויש

דווקא 32הכפרה  יותר מבוארת זו ואכילה ,
זה  לסוג מילתא גילוי וזה תאכל', ב'הבשר

אכילה  .33של
למה  רש"י על הקשה שם] [בברכות והצל"ח
דברים  מספר שהוא זה פסוק דווקא הביא

ועוד.27. ע"ב], ד' [דף ונדרים ע"ב] מ"ח [דף בבברכות למשפט' 'עיניים הנ"ל, האדר"ת הגאון

משה'28. ה'אגרות מבאר הברכות את הגדולה כנסת אז תקנו לא עוד דלכאורה השאלה לעניין

ג) סימן ח"ב החביבות".(או"ח מצד המצות על מברכין מעצמן היו לחיוב תיקנו דלא "דאף

שם.29. הישר' 'אור בחידושי בזה שהעיר מה עיין

ע"ש.30. דוב בן לייב חיים לג"ר תצווה, לפרשת מדרשא' מבי ב'פנינים מובא

שיש 31. ש"דבר הו"א היה לבד זה שמפס' אותם' 'ואכלו ד"ה ברש"י ע"ב מ"ד דף בזבחים עיין
נאכל". אינו כפרה בו ושאין נאכל כפרה בו

האופן 32. באותו לא ודאי זה ,10 הע' כדלעיל כפרה, צד בעלים באכילת שיש נאמר אם אף
וערך  מצווה רש"י לפי פה שיש וברור הכהנים, של ואשם חטאת של המכפרת אכילה של

באכילה. עצמי

בו 33. ושמודגשת 'זבח' לשון בו שמפורש הזבח', יברך "הוא של זה פסוק על שדווקא וי"ל
מצוות  בו שיש דווקא זבח על ביותר בו שמפורש הפסוק להביא רש"י רצה אכילה, מצוות
הפסוק  אם תנאים מחלוקת הובאה ע"א ל"ז דף בזבחים ועיין הנ"ל. הפסוק והיינו אכילה,
וע"ע  כשיטתו. והיינו שלמים, על פירש עה"ת ורש"י פסח. על רק או הזבחים כל על קאי

ק"ב. מצווה מצוה' של ב'חשבונות האדר"ת הגאון בזה מש"כ
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"ביום  כגון ויקרא, שבספר לפסוקים ושביק
ט"ו], ז', [ויקרא בתודה דכתיב יאכל" קרבנו
זבחו  את הקריבו "ביום דבתריה קרא או
מתרץ  בשלמים. דכתיב וממחרת" יאכל
בלשון  נאמרו "לא אלו פסוקים כי הצל"ח,
שיאכל, הבשר על אם כי האדם על ֵֵָציווי

לנוכח  האדם עם מדבר בלשון היה שאם
בלשון  מדבר היה אם ואף תאכל, כתיב היה
אבל  היו"ד, בחולם יאכל נקוד היה נסתר
הבשר  על רק מדבר אינו יאכל ֵֵָמדקרינן

דמשנה  בקרא אבל באכילה. מותר שהוא
עם  לנוכח מדבר תאכל, והבשר כתיב תורה
לשיטת  בהתאם וזה הבשר ". שתאכל האדם

מצווה. היא זו שאכילה רש"י

רש"י  כדעת נוספים ראשונים

כרש"י. סברו והרא"ש התוס' שגם ומצאנו
במפורש  נוקטים ניתי] [ד"ה בסוגיין תוס'

בשלמים, עוסקת שהסוגיה דבריהם בראשית
קלים  קדשים ד'34והיינו [דף נדרים ובמסכת .

יולדת, בחטאת מדוע מבררת הגמרא ע"ב]
לכפרה  באה תאחר",35שאינה "בל דין יש ,

למיכל  לה שריא קא "ההיא ומתרצת:
ההיא]: [ד"ה בתוס' ומבארים בקדשים",
'ואכלו  דכתיב היא מצוה קדשים "..לאכול
ביה". שייך הלכך בהם' כופר אשר אותם
קדשים  "שאכילת כתב: שם הרא"ש ובפי'
כופר  אשר אותם 'ואכלו דכתיב היא, מצוה

נותר" לידי יבואו שלא ועוד והיות 36בהם', .
אלא  ייתכן לא ודאי זה נשים באכילת ואיירי

קלים. בקדשים
לעוד  מצאנו והרא"ש, תוס' לרש"י, בנוסף
בפשיטות  שנקטו המצוות ממוני ראשונים
בין  קדשים, אכילת עצמה בפני כמצווה
לכהנים  בין קלים, קדשים ובין קדשים קדשי
הרמב"ן  שיטת הזכרנו לעיל לישראל. בין

רק 34. מצווה זו אם להוכיח קשה בסוגיין רש"י מדברי אמנם י"ט. בביצה הצל"ח מביא וכן

מפרש רש"י אמנם הבעלים. על גם או הכהנים שיבלע)על עד של (בד"ה צלי על שמדובר
רש"י  כשמפרש מאידך, לישראלים. גם הרי נאכלים ושלמים חטאת, שומן בו שנבלע  שלמים

מפרש הוא שיידחה שחשבנו ה"לאו" ולידחי)מהו לא (ד"ה יש כי דפסולה', תאכל 'לא שזהו

בפסחים כדאמרינן פסולין, באכילת כ"ד)תעשה לא (דף ליתן הכתוב בא פסול שבקדש 'כל

האדר"ת הגאון ומדייק אכילתו'. על ישראלים (הנ"ל)תעשה אכילת על מדובר היה שאם ,
קדשים  אכילת של עשה שיבוא מפרש היה אלא פסול, דאכילת בלאו להעמיד צריך היה לא
כהרמב"ם  דווקא רש"י ששיטת לדייק רצה ומכאן זר, יאכל דלא תעשה לא וידחה לזרים
כי  כך נקט שרש"י לדחות אפשר אולי אך הכהנים. על רק המצווה שפירש לקמן, שיובא
רפפורט  הגר"ד בחיד' וע"ע לישראלים. וגם לכהנים גם להתאים שיכול לאו שיהיה רצה

ז'. סעיף ד', סי' ענינים, שבקובץ

חטאה 35. שלא הגם חטאת להביא יולדת כל חייבה והתורה מסוים, חטא על באה אינה שהרי

שמעון ר' לפי וגם ע"ב)כלל. ל"א דף חבלי (בנדה צער שמתוך לפי היא זו שחטאת שדרש
זה  על שלא ר"ש מודה שמ"מ הר"ן מסביר לבעלה, עוד תזדקק שלא נשבעת היא הלידה

בקרבן. חייבת מ"מ כלל בדבר הרהרה שלא בוודאות כשיודעת גם שהרי הקרבן, עיקר

נותר,36. לידי להגיע שלא במאמץ מצוותיות איזו שיש משמע ברא"ש המובא השני מהנימוק
אגוז' 'גינת מספר לקמן שהבאנו מה וע"ע הרמב"ם. לשיטת ביחס זו בסברא נרחיב ולקמן
"ואכילת  כותב הר"ן משמעית. חד להוכיח קשה שם הר"ן מלשון והנה הרא"ש. דברי בביאור
את  דווקא שהזכיר הרי מחייבא", נמי דהאשה פסחים אכילת כגון היא מצוה קדשים
מקומות  בכמה העורך: הערת *] פסח. רק לא כלומר: "כגון", כתב הרי מאידך, הפסח.

היום] בלשונינו כמשמעותו ולא שהובאה  לדוגמא אלא אינו ש'כגון' מצינו
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שלמדה  עשה, לבעלים הקדשים שאכילת
ּבּמקֹום  אלהי ד' לפני "ואכלּת ְְְֱִֵֶַַָָָֹמהפסוק

ּדגנ מעׂשר ׁשם ׁשמֹו לׁשּכן יבחר ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָאׁשר

למען  וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְִִֶֶַַָָֹֹֹֹּתירׁש

הּימים" ּכל אלהי ד' את ליראה ְְְֱִִִֶֶַַָָָֹּתלמד

בפסחים  הגמרא ומדברי כ"ג ] י"ד, [דברים
דעת  גם שכך הרמב"ן והביא לעיל. שנידונה

ההלכות  מונה 37בעל יראים' ב'ספר וכן .
קלים, קדשים "אכילת עצמה בפני כמצווה
הקדוש  צוה בהמה. ומעשר ובכורות בכורים
בירושלים", ישראל שיאכלום הוא ברוך
ראה  בפ' "דכתיב אחר, פסוק שמביא אלא
שמה  'והבאתם ו'] י"ב, [דברים אנכי
ואת  מעשרותיכם ואת וזבחיכם עולותיכם
ובכורות  ונדבותיכם ונדריכם ידכם תרומת
ה' לפני שם ואכלתם וצאנכם בקרכם

.38אלהיכם'

נוספים  ופסוקים לכם' נתן 'ואותה

לעניין  בחז"ל שהובא נוסף מקור לציין יש

מסופר  שמיני בפרשת קדשים. אכילת
אהרן  בני ואיתמר אלעזר את שאל שמשה
הּקדׁש ּבמקֹום החּטאת את אכלּתם לא ְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹֹ"מּדּוע

לׂשאת  לכם נתן ואת ּה הוא קדׁשים קד ׁש ְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹּכי

[ויקרא  ד'" לפני עליהם לכּפר העדה עֹון ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָאת

קדשים  שאכילת "מנין חז"ל ודרשו י"ז], י',
לשאת  לכם נתן 'ואותה ת"ל לישראל כפרה
הא  ה'', לפני עליכם לכפר העדה עון את
מתכפרים" ובעלים אוכלים כהנים כיצד
י"ל  ברש"י והנה ד']. פ"ב, שמיני [ספרא
איירי  דהוא משום כלל זה מקור הביא שלא
ממנו  ללמוד א"א ולכאורה בחטאת, רק
ב'עזרת  הקשה אך לכפרה, שאינם בקדשים
שם] הספרא על העזרה' [ב'תוספת כהנים'

זה  פסוק הביא לא לשיטתו הרמב"ם .39מדוע
לומר  אלא 40ונראה למדנו לא זו דמדרשה ,

לא  אך באכילה, תלויה הכפרה שהשלמת
אותם' מ'ואכלו ורק מצווה, שיש למדנו
אלא  הכפרה גומרת רק לא שהאכילה למדנו
בקונ"א  אריה' וב'שאגת מצווה. גם שהיא

במצווה 37. קלים וקדשים שני מעשר אכילת את מנה שהוא הרמב"ן, מעיר אלא, קכו-ז. אות
עשה  פערלא, הגרי"פ בביאור לרס"ג בסה"מ בזה וע"ע מצוות. לב' חלקן בה"ג ואילו אחת,

קכ"ב.

צ"ה38. סימן יראים שצ"ה)ספר בפ"ע(ובישן כמצווה בהמשך שמנה בה"ג, בדרך והלך (בסי'.

עם צ"ו) לכהנים, קדשים קדשי אכילת מצוות מביא שם צ"ז ובסי' שני. מעשר אכילת את
אל  ובאת תשא ונדריך לך יהיו אשר קדשיך 'רק אנכי ראה בפרשת "דכתיב נוסף: פסוק
תאכל' והבשר אלהיך ה' מזבח על ישפך  זבחיך 'ודם ליה וסמיך ה'', יבחר אשר המקום
ואינו  ונדבה בנדר הבאים קדשים ובכל ובאשם ובחטאת קלים בקדשים קרא להאי מוקמינן
בהם', כופר אשר אותם 'ואכלו תצוה ואתה בפרשת תו וכתיב ומעשר. בכור אם כי מוצא
חינוך  ב'מנחת וע"ע מתכפרים". ובעלים אוכלים שהכהנים מכאן ב'] נ"ט [פסחים ותניא

זו. לשיטה שנטה ק"ב מצווה

שכפי 39. משום אותם', 'ואכלו של הפסוק על זה לפסוק עדיפות יש שלכאורה שם ומבאר
שהיו  אהרן ובבני בשלמים שם שעוסק זה, מפסוק למדו איך להבין קושי יש לעיל שהארכנו
בכל  ז"ל "דרכו מ"מ הדבר את וביארנו שתירצנו אף ועל כלל, העובדים בכהנים ולא בעלים
כמקור  זה פסוק הביא לא שהרמב"ם שאף להעיר ויש יותר". הפשוטה הדרשה להביא מקום
כפי  פ"ט, במצווה דבריו בתוך זו דרשה מזכיר כן הוא הקרבנות, מעשה בהלכות למצווה

אותם'. ל'ואכלו וכתוספת לאחר מובאת היא שם שגם אלא לקמן, שנביא

שהאכילה 40. כמקור הספרא דרשת שמביא ה"א, פ"י הקרבנות מעשה בהל' הרדב"ז ע"פ
דווקא. אותם' מ'ואכלו הלימוד ומסביר מכפרת
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הרמב"ם  הביא לא גם שלכן ביאר ל"ג] [בסי'
יאכלּנה" אתּה המחּטא "הּכהן הפסוק ְֲֵֵֶַַַָָֹֹֹאת

את  ולא בחטאת, המפורש י"ט] ו', [ויקרא
ז', [שם יאכלּנּו" ּבּכהנים זכר "ּכל ְֲִֶַָָָֹֹהפסוק

כיו"ב, פסוקים ושאר באשם, המפורש ו']
היא  שהאכילה שמשתמע אף אלו דמפסוקים
משמע  לא עוד ההקרבה במעשה חלק
מ'ואכלו  רק נלמד וזה הכפרה, שמעכבת
רש"י, בדעת גם הוא מבאר וכך אותם'.

ּתֹודת  זבח "ּובׂשר הפסוק את הביא לא ְֶַַַמדוע

ט"ו] ז', [שם יאכל" קרּבנֹו ּביֹום ְְְֵֵָָָָָׁשלמיו

הפסוק  את ולא בשלמים, המפורש
קרּבנֹו זבח נדבה אֹו נדר "ואם ְְְִֶֶֶַָָָָשלאחריו,

ּומּמחרת" יאכל זבחֹו את הקריבֹו ְְְֳִִִֵֵֶַָָָּביֹום

אין  עדיין אלו שמפסוקים אלא וכיו"ב?
יעשו  לאכול רוצים שאם רק למצווה, ראיה
למדו  אותם' מ'ואכלו ורק הקצוב, בזמן זאת

ממש. למצווה

הרמב הרמב הרמב הרמב  שיטתשיטתשיטתשיטת ם ם ם ם """"דדדד....

הכהנים  אכילת את רק מנה הרמב"ם אולם
שאר  ולגבי כמצווה, קדשים בקדשי
שיטתו. מהי להסתפק מקום יש האכילות
כותב  ה"א] [פ"י הקרבנות מעשה בהלכות
מצות  והאשם החטאת "אכילת הרמב"ם:
בהם', כופר אשר אותם 'ואכלו שנאמר עשה
והוא  מתכפרים, ובעלים אוכלים הכהנים
הכהנים  אותן שאוכלין הקדשים לשאר הדין
חטאת  אכילת חובת והנה מצוה". שאכילתן
'כהנים  של בהקשר מובנת מאד ואשם
להבין  יש אך מתכפרים', ובעלים אוכלים
מדבר  שעליהם הקדשים' 'שאר הם מה
על  גם שמדובר לפרש יש האם הרמב"ם?
שלמים  של ושוק חזה כגון קלים, קדשים

לכהנים  רמה 41הנאכל אותה זו האם כן, ואם ?
בהק  בדבריו נדקדק אם מצווה? דמת של

מנה  ששם הרי הקרבנות, מעשה הלכות
בשר  הכהנים "שיאכלו ז']: [בסעיף כמצווה
לכאורה  משמע במקדש", קדשים קדשי

קדשים  קדשי על רק היא ואם 42שהמצווה ,
קדשים' ש'שאר לפרש צריך לכאורה כך
והיינו  הנאכלים, קדשים לקדשי רק הכוונה

ציבור  שלמי שהם עצרת קדשי 43כבשי והם
שלשון  לומר דוחק זהו לכאורה אך קדשים,

עצרת. כבשי על רק היא קדשים" "שאר

דבריו  את מעט ומבאר מרחיב הרמב"ם והנה
"המצוה  שם: לשונו וזה המצוות. בספר
בשר  לאכול הכהנים שצוה היא הפ"ט
קדשי  שהם והאשם החטאת כלומר קדשים,
אותם  'ואכלו יתעלה אמרו והוא קדשים,
שאכילת  'מנין ספרא ולשון בהם'. כופר אשר
ואותה  לומר תלמוד לישראל כפרה קדשים
עליהם  לכפר העדה עון את לשאת לכם נתן
וישראל  אוכלים הכהנים כיצד הא ד', לפני
האכילה  שזאת זו מצוה ומתנאי מתכפרין'.
עד  ולילה ליום תהיה אמנם מצוה שהיא
ההיא  החטאת אכילת תיאסר כך ואחר חצות
בזמן  מצוה אכילתם תהיה אמנם האשם, או
מיוחדת  זו שמצוה הוא ומבואר המוגבל.
כי  בה. חייבות הנשים ואין הכהנים בזכרי
לא  הכתוב זה בהם שבא הקדשים קדשי
הקדשים  שאר אמנם הנשים. אותם תאכלנה
לשני  ייאכלו הם הנה קלים קדשים כלומר
שהם  נזיר ואיל תודה זולת אחד, ולילה ימים

לכל 41. התכוין קדשים" ש"בשאר להלן, שנביא השולחן' ה'ערוך הרמב"ם בדעת פירש כך
לכהנים. רק אך הקדשים,

בהוו"א42. הצל"ח הבין ע"א)וכן י"ט ובהקדמה.(בביצה בהלכות מלשונו ודייק

דבריו.43. בראשית ק"ב מצווה חינוך' ב'מנחת שהבין נראה כך
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שהם  פי על ואף חצות עד ולילה ליום
אלו  כן גם הנשים ותאכלנה קלים, קדשים
נגררת  היא כן גם ואכילתם הקלים הקדשים
הנה  התרומה כן גם וכן המצוה. אחר
אכילת  אין אבל המצוה. אחר נגררת אכילתה
בשר  אכילת כמו ותרומה קלים קדשים
מן  הזה הבשר שאכילת ואשם. חטאת
כפרת  תשלם בה האשם ומן החטאת
הציווי  לשון בא ובו שבארנו כמו המתכפר
קלים  בקדשים לא בא שלא מה באכילה,
במצוה  נגררת היא ולפיכך בתרומה, ולא

מצוה". עושה אותה והאוכל

קלים  קדשים את גם מכניס שהרמב"ם רואים
אותה  לא שזו מבחין ומאידך "מצווה", בגדר
בהם  קדשים קדשי שכן מצווה, של רמה
באה  ועי"ז באכילה" הציווי לשון "בא
רק  שהם קלים קדשים לעומת הכפרה,
למה  להבין, ויש כלשונו. במצווה, "נגררים"
מצווה", "גרירת באומרו הרמב"ם מתכווין
זה  כמה ועד זו, בהגדרה מינה הנפקא מהי
ראשונים  ושאר והרמב"ן רש"י מדברי שונה
כמה  נציע להלן ממש? כמצווה זאת שמנו

שיטתו. בהסברת אפשרויות

כלל  מצווה אינה א.

לומר  היא הרמב"ם בהבנת  אחת אפשרות
רק  קיימת קדשים אכילת שמצוות שסובר
בקדשים  אך קדשים, בקדשי כהנים באכילת

כלל  מצווה אין ש"גרירת 44קלים צ"ל ולפ"ז .
דרבנן  מצווה היינו טוב 45מצווה" עניין או ,

וכך  ממש. מצווה לא אך וכד' מצווה וצד
הרדב"ז שהבין אתר)נראה מבאר (על והוא ,

זו  רק היא המצוותית שהאכילה הסברא,
למד  שלכן הכפרה, תשלום בא ידה שעל
כופר  אשר אותם מ'ואכלו המצווה הרמב"ם
בחטאת  רק בפשטות וזה דווקא, בהם'

הנזכר 46ואשם  הרמב"ן שהבין נראה וכך .
ומנה 47לעיל  הרמב"ם על שהשיג ממה ,

קלים, בקדשים הבעלים אכילת את כמצווה
פסחים  הגמרא מדברי עליו שהקשה וממה

ששאלה ע"א] נ"ט ריב"ב)[דף בן ר"י (בדעת

הרי  עשה", מהאי עשה דהאי אולמיה "מאי
קלים  קדשים אכילת על הגמרא שנקטה

עשה. לשון

הגמרא  לשון ניישב כיצד להבין, יש ובאמת
קוק  הרצי"ה מתרץ הרמב"ם? שדברי 48לפי

ריב"ב, בן ר"י דעת לפי רק הם שם הגמרא

לשיטת 44. מתאמת הרמב"ם ששיטת שהעיר קס"ב סי' ענגיל להגר"י האוצר' ב'בית ועיין

קדשים  אכילת ט"ז "[פקודא] מהימנא ברעיא ע"א ק"ט דף בהר בפרשת שמובא כפי הזוהר,

ס"ה  או"ח שו"ע על מרגליות לגר"ר חיה' 'נפש בספר כך על עמד וכן לכהנים", כמשפט

שם. מעה"ק בהל' והזוהר" "הרמב"ם לקדשי ובחיבורו רק הכוונה אם שם נתבאר לא שלכא' (אף

קלים) לקדשים גם או .קדשים

פ"ט 45. במצווה הרמב"ם ללשון ביחס לחקר', 'כונן קונטרס ח"ב, ביו"ד לב' ה'חקרי כתב כך

ומסביר  דרבנן", מצווה ש"היינו מצווה", עושה אותם ש"האוכל ותרומה קלים קדשים על

והנתינה  ההפרשה עצם הוא שלמים של ושוק בחזה וכן בתרומה מדאורייתא המצווה שעיקר

האכילה. לא לכהן,

קדשים 46. ובשאר בשלמים כפרה צד שיש - כלל סבר לא והרמב"ם שייתכן מה - נאמר אם וגם

והאשם. החטאת כן שאין מה אלו, קרבנות מהות עיקר לא עדיין זה ,10 הע' כדלעיל קלים,

א'.47. העשין שכחת המצוות לספר בהוספות

זצ"ל.48. קוק הרצי"ה מרן של מכת"י רי"ט סי' פסחים ראי' 'טוב בספר מובא
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עוד  כמותו. הלכה נפסקה לא איה"נ אך
לבאר  כהן 49אפשר על מדובר שם שבגמרא

חטאת  לאכול הוא וצריך כיפורים, מחוסר
מודה  שבהם קדשים קדשי והיינו אשם, או
תודה' 'זבח ובספר עשה. דאיכא הרמב"ם

שם 50פירש  הגמרא את יפרש דהרמב"ם
סברו  שלשמו שהעשה מרש"י, בשונה
עשה  אינו דהשלמה עשה  על לעבור
להביא  תורה שחייבה עשה אלא דאכילה,
ויוכל  שיטהר כדי זמנו שהגיע ברגע הכפרה
בזמנה  "טבילה כעין אולי בקדשים, לאכול

.51מצווה"
מצד  ברמב"ם, זו הבנה על נוספת קושיה

אין 52הברכה  שאם הדבר נראה לכאורה .
מה  על ורק לברכה, מקום אין גם מצווה

לברך  צריך כמצווה מוגדרת ואם 53שאכילתו ,
המצוות  ברכת האכילה על שיש אנו רואים

והנה  עשה. מצוות כאן שיש הוא סימן
ע"א] קכ"א [דף פסחים בשלהי המשנה
של  את פטר - הפסח ברכת "בירך אומרת:
של  את פטר לא - זבח של את בירך זבח,
אומר: עקיבא רבי ישמעאל. רבי דברי פסח,
הרי  זו". פוטרת זו ולא זו, פוטרת זו לא
הפסח  אכילת על נפרדות ברכות שיש לנו

והנהעלהפסחמאדמובןשמברכים,54והזבח  .
אכילה  מצוות שיש מודים כולם בפסח כי
יש  מדוע קשה להרמב"ם אך ישראל, לכל
ראיה  מפה ולכאורה הזבח, על ברכה
בו? אכילה מצוות שיש הסוברים לראשונים
הוא  כאן האמור ה'זבח' בפשטות והנה

האחרונים  ומתרצים עשר, ארבעה 55חגיגת

בשאר  אכילה מצוות לרמב"ם שאין שאיה"נ
כל  עשר ארבעה שחגיגת אלא קדשים,
על  נאכל הפסח שיהיה כדי הוא עניינה

פירשו 49. לא והרמב"ן רש"י מדוע שמבאר ע"ש א', לרמב"ן העשין לשכחת בהע' חינוך' ה'מנחת
כך.

עשה 50. על לעבור צריך למה רש"י, פי' על שהקשה וע"ש ע"א. נ"ט דף פסחים הלכות בליקוטי
שהוא  לאחר שלמיו בשר לתת הוא יכול לכאורה הרי הנדבה, שלמי אכילת לצורך דהשלמה
עיקר  האם קלים, הקדשים באכילת מצווה שיש למ"ד בשאלה תלוי זה שדבר ונראה טהור?
מה  עיין שייאכל. והעיקר לאוכלו יכולים אחרים גם או דווקא, הבעלים על היא המצווה
דהיא  שסבר מוכח הנ"ל דפסחים מרש"י שאכן וכתב קנ"ח כלל האוצר' ב'בית בזה שחקר
אותם' 'ואכלו עה"פ האוה"ח מדברי זו כשיטה מדייק הוא ועוד דווקא. בבעלים חובה

ישראל' ב'חמדת וע"ע לעיל. חמדה')שהזכרנו ה'כלי שהסתפק (לבעל מ"ט אות מצוה נר קונט'
שם. לפסחים שמואל' וב'דבר בזה,

שם51. מעה"ק בהל' העזרי' 'אבי תליתאה)עיין הז"ת (מהד' בדברי כך לבאר אפשרות שהעלה
וב'דבר  ס"ט. הערה דוד' 'מקדש ספר בסוף חיים' ה'שמועות בהערות וע"ע בזה, והרחיב
ברור  לא הטהרה ביום מייד להקריב עשה יש אכן דאם הקשה, שם פסחים על שמואל'

מייד. לעבור לה היה הרי רגלים, ג' אחר רק תאחר' 'בל על עוברת למה

ז',52. ס"ק ה' סי' הקדשים מענייני בקונטרס דוד' ה'מקדש ע"א, י"ט ביצה הצל"ח הקשה כן
אחרונים. ובעוד שם, ראי' 'טוב ע"ב, ד' ונדרים ע"ב מ"ח ברכות למשפט' וב'עיניים

אשר 53. מברך שהכהן היא דפשיטא ש"מילתא שם, מעה"ק בהל' למלך' ה'משנה שמעיר וכפי
אשם". או חטאת לאכול וציונו אהרן של בקדושתו קדשנו

אמ"ה 54. בא"י הפסח ברכת "איזה הברכה: לשון את שם מהתוספא שמביא ברשב"ם עיין
קדשנו  אשר אמ"ה בא"י הזבח ברכת היא זו אי הפסח, לאכול וצונו במצותיו קדשנו אשר

הזבח". לאכול וצונו במצותיו

שם.55. למשפט עיניים שם, המקד"ד
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אכילה 56השובע  לשם רק באה ומתחילתה ,
עליה  מברך ולכן מצוותה היא .57וזו

מהתוספתא  הרמב"ם על קשה שעדיין אלא
מקריב  "היה נאמר שם הכ"ג], [פ"ה דברכות
לזמן  שהגיענו ברוך אומר בירושלים זבחים
אקב"ו  ברוך אומר מקריבן כשהוא הזה,
ברוך  אומר אוכלן וכשהוא זבחים, להקריב
מיירי  לא הרי ופה זבחים", לאכל אקב"ו

אהרן")בכהן של "בקדושתו מברך הרי וגם (דהוא
אלא  עשר, ארבעה בחגיגת דווקא מיירי לא
לכאורה  ברמב"ם זה ולהסבר הזבחים, בכל

לברך  צריך היה קוק 58לא הרצי"ה מתרץ .
שכל  רי"ט], סי' [פסחים ראי' 'טוב בספר
ומביא  עליו, מברכים מצווה" "צד בו שיש
דף  [בר"ה ר"ת לשיטת הדבר את לדמות

על  מברכות שנשים הא] תוד"ה ע"א ל"ג
גם  ולכן שפטורות, אע"פ שהז"ג מ"ע
שאע"פ  לרמב"ם גם די"ל קשה, לא בענייננו
מה  וכעין לברך, יכול ממש מצווה שאינו

הכ"ב] פט"ו [תרומות הרמב"ם 59שפוסק

שאינה  אע"פ תרומות, אכילת על שמברכים
.60מ"ע 

התרי"ג  במניין שאינה אלא מצווה ב.

שאיה"נ  הרמב"ם, בהבנת שנייה אפשרות
גם  היא קלים קדשים שאכילת סובר כן הוא
וכפי  מנאה, לא ואעפ"כ מצווה, כן
על  [השגה אסתר' ה'מגילת זאת שמבארים
דוד' וה'חסדי א'] העשין בשכחת הרמב"ן
שיטת  שלפי פ"ו], סוף דקרבנות [תוספתא

אינו 56. השובע על שייאכל הדין שכל מהירושלמי שמשמע שאע"פ למשפט' ה'עיניים ומדגיש

בפסחים ריב"א שמביא כפי מדרבנן, לאו)אלא ד"ה תוס' ע"א ע' מברך.(דף שפיר אעפ"כ ,

ולפי"ז 57. ונדבות, נדרים היינו האמור דה'זבח' נוסף, פירוש מביא שם במשנה וברשב"ם
הנדרים  גם דאיה"נ, לומר דנוכל למשפט' ה'עיניים ומתרץ הרמב"ם. על קשה עדיין לכאורה
הרמב"ם  יודה וממילא השובע על שייאכל הפסח לצורך הם פסח בערב הנאכלים ונדבות

יברך. עליהם גם זה דבאופן

בצ"ע.58. ונשאר שם, מקד"ד

בגיטין59. התוס' וכ"כ מצוה, דהיא משום בפשטות מבאר שם ד"ה והכס"מ ע"ב י"ב (דף

להקיש השבתוני) אפשר אם להסתפק יש אופן ובכל כמצוה, מנאה לא הרמב"ם אמנם .

בצל"ח עיין המצווה, לעניין קלים לקדשים ע"א)מתרומה י"ט המנח"ח (ביצה ובהע' בזה, שדן

כתב והחזו"א ב'. הרמב"ן של העשין י')לשכחת י"ד, סי' תרומה (שביעית אכילת מצוות דאין

להרמב"ן ולא להרמב"ם לא בטומאה,חובה, האכילה איסור את כעשה ב' העשין בשכחת (שמנה

אך  בעשה", עובר עצמה בטומאת והאוכלה בטומאתה לא טהורה כשהיא תרומה לאכול "שנצטוינו

האכילה) עצם את כמצוה מנה מברך,לא ולכן מצווה, מקיים אותה האוכל חובה שאין אף אך ,
ע"ש.

היה 60. לא האכילה מצוות עצם שמצד משמע אכן שמהרדב"ז אלא שם, הרדב"ז שביאר כפי
היכא  רק לרמב"ם שהמצווה במעה"ק אצלנו וכהבנתו מצווה, דאינה דסובר לברך, מקום
עיין  אך זרים. ולא הכהנים היינו ש"ציוונו" מצד שמברכים שם מבאר ולכן כפרה, דאיכא
רשות  מצות על גם הא תמוהין הרדב"ז דברי " שהקשה: רט"ו סי' א' יו"ד משה' ב'אגרות
מקיים  עכ"פ הרי עבודה נחשבת תרומה שאכילת וכיון מצוה עושה שעכ"פ כיון מברכין נמי
שהברכה  שתירץ מה וכן לקיים. חיוב עליו שאין במה לן איכפת מה וא"כ באכילתו מצוה
על  שיברך כזו ברכה מצינו דהיכן מובן לא הזרים ולא מותרים הכהנים שרק מה על היא
"רשות". רק שזה אף שמברכים שהבין רואים ומ"מ הרדב"ז. יישב איך ע"ש הזרים" איסור

רכ"א. רי"ז, סי' ח"ג הלכות' 'משנה בשו"ת וע"ע
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סה"מ)הרמב"ם בשרשי של (המתבארת בחשבון
חלקי  כל את תמיד למנות אין המצוות מניין
יש  איה"נ אך עצמו, בפני חלק חלק המצווה
מצוות  שהם מודה הרמב"ם שגם מצוות
[ביצה  הצל"ח כתב וכך מנאן. שלא אע"פ

י"ט  אם דף בספקותיו שהאריך לאחר ע"א],
לא: או מצווה היא קלים קדשים אכילת
לכתוב  דרכו אין שהרמב"ם בעיני "והנראה
תרי"ג  במספר נמנה שהוא אם כי בספרו
נמנין  שאין מצות כמה יש ודאי אבל מצות,
שהשריש  השרשים לפי מצות תרי"ג במנין
לא  אלו וכל מצות, הן עכ"פ אבל בספרו..
ואולי  מצוה.. שהם לומר בהלכותיהן פרט
הם  קלים קדשים ואכילת תרומה אכילת גם
לומר  שייך אם מסתפק שאני באופן זה. בכלל
עשה  קלים קדשים ובאכילת תרומה באכילת
אפשרות  מעלה הצל"ח כלומר, ל"ת". דוחה
הרמב"ן  מקושיית הרמב"ם את כך ליישב
שנקטה  דפסחים, מהגמרא לעיל שהובאה
"יבוא  קלים קדשים אכילת על בלשונה
להגדירו  יתכן להרמב"ם גם דאיה"נ, עשה",
כעשה. מפורשות מנוי שאינו אף כ'עשה',

אריה' ב'שאגת יותר מפורשים והדברים
ועיקר  שהיות ו'], אות ל"ג, [סי' בקונ"א
הרמב"ם  לדעת הקרבנות מעשה של המצווה
האמור  הסדר ככל המזבח על ההקרבה הוא
הוא  הקרבנות את מנה וכשהרמב"ם בתורה,
חטאת  קרבן מעשה שיהיה "שצונו כותב

"שיהיה  ס"ד], [עשה הנזכר" התואר על
[עשה  הנזכר" התואר על האשם קרבן מעשה
על  השלמים זבח מעשה "שיהיה ס"ה],
הרי  הלאה, וכן ס"ו] [עשה הנזכר" התואר
כל  כולל הנזכר" התואר "על שבאומרו
אינו  שכאמור אלא האכילה, כולל הפרטים
זהו  ואעפ"כ בפ"ע, המצווה חלקי מונה
שלא  הקונ"א אומר ולפ"ז ממש. "עשה"
לפרש  אפשר כי דפסחים, מהגמרא כלל קשה
קדשים  של אכילה במצוות שאיירי כרש"י
הגמרא  שאלה עליו ה"עשה" ושזהו קלים
אלא  עשה", מהאי עשה דהאי אולמיה "מאי
שאינו  משום העשין במניין נמנה שאינו
לעומת  מעכבא, לא והאכילה המצווה, עיקר

ואשם פסח)חטאת גם בהם (וכמובן שנאמר
להרצאת  נצרכת והיא באכילה מיוחד ציווי
האכילה  את הרמב"ם מונה אכן בהם הקרבן,

עצמה  בפני .61למצווה

מברכים  מדוע שהקשנו מה מתורץ גם ולפ"ז
היות  דאיה"נ די"ל קלים, קדשים אכילת על
מודה  ודאי הרמב"ם גם מצווה זו וסו"ס

,אע"פשאינהמנויהבתרי"ג 62שמברכיםעליה 
האם  תלמוד צריך הדבר ובאמת מצוות.
המצוות  בין למעשה מינה נפקא יש בכלל
התרי"ג  למניין להכניסן הרמב"ם שסבר
מצווה  שהן מודה שהוא אותן לבין למצוות
מעבר  למניין, להכניסן שלא שסבר אלא

הרוחני  החשבון .63לעצם

שאם 61. בגמ' משמע שהרי הקונ"א, הסבר על שהקשה ע"א נ"ט לפסחים שמואל' ב'דבר עיין

דאכ  העשה מחמת נדחה היה לאו דהשלמה עשה אדם'היה ו'בבינת דישראל, (שער ילה

ז') סי' ל"ת.איסו"ה דוחה אינו מצוה ענף שלהרמב"ם הוכיח

ע"ש.62. מ"ג סי' ח"ב מאלין לייב אריה ר' בחידושי בפשיטות הבין וכן

נפ"מ 63. רק הוא הנפ"מ "...כ"א ל"ב: בסי' זצ"ל קוק הראי"ה למרן הדר' 'עץ בספר עיין

לעשותה  רק נפ"מ שיש מצוה, ענף או גמורה מ"ע דבר איזה שחשיב נאמר אם לבד שכלית

בין  נפ"מ שום אין הרי דבלא"ה בפ"ע, גמורה מ"ע שהיא כשנדע ושמחה קדושה ביותר

לסה"מ  במבוא שהרחיב מה וע"ע ע"ש, נמנים.." שאינן או המנין בכלל שנמנים דברים

.56 עמ' פ"י פערלא הגרי"פ ביאור עם לרס"ג
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ראיה  להביא מודה 64ויש הרמב"ם שגם לכך
מדבריו  מצווה איכא הקדשים כל שבאכילת
"ענין  ד']: משנה י"ח [פרק באהלות בפיה"מ
רשאי  פסחו את לשחוט שההולך זה דבר
אותו  לוקח כך ואחר הפרס, בבית לעבור
שהזכיר.. כמו ובודקו עליו שהלך העפר
לבית  משנכנס אלא לתרומה כן עושה ואינו
וטעם  כלל. בודק ואינו לתרומה נטמא הפרס
ופסח  דרבנן, הפרס בית שטומאת הדבר,
במקום  דבריהם העמידו ולא בכרת, בזמנו
דרבנן  בגזרה יתבטל שלא הדברים, בכל כרת
המקום  אותו בודק אלא במועדו, ה' מקרבן
תרומה  אכילת אבל שאמר. כמו בו שהלך
אכילת  שכל לפי עשה מצות אלא אינה
שהבחין  מפורש זאת" דע עשה מצות קדשים

ותרומה פסח)שקדשים אינם (לעומת אמנם
"עשה" הם אך .65בכרת

בדעת  ביאר ע"ב] כ"א דף [מנחות והגרי"ז
ברמת  הבדל שיש אחר, קצת באופן הרמב"ם
חיוב  לכהנים יש קדשים דבקדשי החיוב,

חיובית)לאכול אין (מצווה קלים בקדשים אך ,
מצוה  באכילתם יש האוכלן כל אלא חיוב זה

קיומית) הזכיר (מצווה שלא הסיבה וזאת ,
קדשים  אכילת של דין במפורש הרמב"ם
מחדש  ולפ"ז הקרבנות. מעשה בהל' קלים
הנדרש  השובע על אכילה שדין נפ"מ,

קדשים  קדשים,66לאכילת בקדשי רק הוא
חיוב, הוא שגם פסח, או חיוב, יש שבהם

חיוב  באכילתם שאין קלים בקדשים לא .67אך
בדיני  נפ"מ עוד לשיטתו יש אם ויל"ע
מ' [דף ביבמות התוספות דהנה אכילתם.
שיירי  אכילת בעניין חידשו מאי] ד"ה ע"א
מצוה  לשם שיתכוין צריך "דאין המנחה
וכתב  גסה". אכילה אוכלה יהא שלא אלא
מאי  לדקדק "ויש שם: אורה' ה'קרן כך על
אכילת  כמו כוונה דבעי מצוות משאר שנא
דאכילת  וי"ל מצוה. לשם כוונה דבעי מצה
כדרך  למשחה בהן דכתיב שאני קדשים

אוכלים  כוונה 68שהמלכים צריך דאין משמע ,
בעי  לא ג"כ פסח אכילת דא"כ אלא למצוה.

וע"ש 64. רי"ט. סי' ח"ג הלכות' 'משנה ובשו"ת אור' ב'ניצוצי מרגליות הגר"ר אצל מוזכר

מעה"ק בהל' הרמב"ם את להבנתו סתירה בכך שראה א')שהתקשה אפשרות שלפיה (כהבנת
שכתב  ממה בו שחזר שנאמר או תירוצים: ב' שהציע וע"ש קלים. בקדשים מ"ע כלל אין

שנאמר או הכא)בפיה"מ, ב' מנוי (כאפשרות שאינו רק מצווה הוא להרמב"ם גם דאיה "נ
ע"ש. בפ"ע, כמצווה

ממרים65. בהל' ה"ב)וע"ע באכילת (פ"ז הרעה באכילה אכל שאם שכתב ומורה סורר בן בדין
מדבריהם  מצוה שהיא אבלים בתנחומי אכלו אפילו בירושלים שני מעשר שאכלו "או מצווה

מדאורייתא מצווה שני המעשר שאכילת שסובר מכאן לדייק ויש פטור", זה ('חמדת הרי

מ"ט) אות .ישראל'

אוכלין 66. - מועטת אכילה היתה שאם מלמד - ת"ל מה "יאכלו ע"א: כ"ג דף בתמורה כאמור
הי"א. פ"י מעשה"ק ברמב"ם ונפסק השבע", על נאכלת שתהא כדי ותרומה, חולין עמה

הגר"ח,67. אביו, שביאר במה דבריו ע')יסוד דף לפסחים כ"ה, סי' הגר"ח בחיד' שהקשה (מובא
על  קדשים לאכול הוא דין דאם השובע, על הפסח שייאכל כדי י"ד חגיגת דאוכלין הא על
על  תיאכל לא שהחגיגה יוצא א"כ בתמורה, מהגמרא הקודמת בהערה וכמובא השובע,
ובפסח, כהנים' ב'אכילת רק דין הוא השובע על שאכילה וביאר מהפסח? שנא ומאי השובע,

קדם' ב'הררי וע"ע שבדבר. החיוב מצד שזה הגרי"ז, בדברי יותר הדבר (שיעורי ומתבאר

שורקין) הרב בעריכת נ"ב.הגריד"ס סי' ,

ע"ב.68. קל"ב חולין ע"א, צ"א דף זבחים ע"א, ט"ו דף סוטה
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תיבעי  לא נמי מצה וא"כ למצוה, כוונה
דדבר  ונראה לפסח? דאיתקש כוונה
למ"ד  למצוה, כוונה בעי ודאי שבחובה
דקרא  שאני, והכא כוונה, צריכות מצות
בזה  שייך ולא כתיב בנדבה תאכל' ד'מצות
הרי  היא". חובה דלאו כיון למצוה כוונה
כוונה, בעי דלא י"ל בחובה דכשאינו לנו
בדיני  נוספות נפ"מ יהיו אם גם ויל"ע
ואופן  האכילה בשיעור כגון האכילה,

לקמן  שנרחיב וכפי וכו', .69האכילה

לכהנים  רק מצווה ג.

הסוברים  שיש 70יש היא הרמב"ם שיטת שאכן
אלא  הקדשים, כל באכילת עשה מצוות
לכהנים. רק היא שהמצווה בלשונו שדקדקו
הוא  ה"א] [פ"י הקרבנות מעשה בהלכות
עשה.. מצות והאשם החטאת "אכילת כותב:
הכהנים  אותן שאוכלין הקדשים לשאר וה"ה
בספר  מדוקדק וכן מצוה". שאכילתן
על  רק שכוונתו פ"ט] [מצווה המצוות
בקדשים  שיש כתב חלקם על ורק הכהנים,
לא  לבעלים אבל מצווה", "גרירת קלים
ודלא  כלל, מצווה איזו שיש שיאמר מצאנו
ביותר  הדבר שמפורש והביאו כרש"י.

ק"ב] [מצווה החינוך ספר של שכתב 71בלשונו
חלקם  שיאכלו כן גם זה עשה מצות "ובכלל
שנקראין  הקרבנות מכל אליהם המגיע

בכלל  התרומה אכילת וכן קלים, קדשים
הכהנים, הוא שהנושא מפורש המצוה".
את  למצווה נקטו לא אך חלקם, ואכילת
שיטת  שזוהי ונראה כלל. הבעלים חלק

קפ"ד] סימן [עשין ואמר 72הסמ"ג שפתח ,
עשה" מצות הם לכהנים קדשים "אכילת
גם  אכילותיהם סוגי כל ומונה והולך
אך  כלל, בהם להבחין מבלי קלים בקדשים
אינו  וגם כלל, ישראלים אכילת מזכיר אינו

אחרת  במצווה אותם .73מונה
השולחן', 'ערוך בספר שהבין נראה וכך
סי' מעשה"ק הל' העתיד' ['ערוה"ש שכתב
מצוות  לכהנים הקדשים "אכילת א-ה]: פ"א,
אוכלין  שישראל קלים קדשים אבל עשה..
בשום  מצינו שלא רשות, אלא מצוה אינה

לאכול  עליהם שציותה בתורה ולכן 74מקום ..
שיאמרו  בש"ס מקום בשום מצינו לא
לבד  מצוה לבעלים קלים קדשים שאכילת
אכילת  אבל שמחה. ושלמי פסח אכילת
מצות  הוי שאוכלין מה כל בקדשים כהנים
שכתב  מה ומצטט ערוה"ש וממשיך עשה",
ואשם  בחטאת הכהנים על שמצווה הרמב"ם
כל  שהיינו ומפרש הקדשים", ו"שאר
שואל  אך קלים. קדשים כולל הקדשים
ומתרץ  לכך? המקור מה הערוה"ש:
אך  קלים, קדשים גם כולל אותם' ש'ואכלו

בכהנים  רק .75איירי

שזה 69. פסחים מהגמרא הקושייה לתרץ יוכל אם קיומית כמצווה רק מוגדר זה אם צ"ע גם
שאפילו  יישבנו כבר מהברכות הקושיה ולעניין האחרים . לתרוצים שיזדקק או 'עשה', נקרא

מברכים. שפיר קיומית, מצווה על וכ"ש רשות, על
וזה.70. ד"ה ע"ב כ"ו דף שבערכין' 'הפלאה עיין
בקדשים 71. ישראל לגבי אך הכהנים, על שהמצווה מדבריהם שמבואר כתב שם חינוך' וה'מנחת

דף  לזבחים הגרי"ז בחיד' העיר וכן מבואר", "אינו שלהם שהוא במה מצווה יש אם קלים
ע"ב. צ"ז

ע"ב.72. מ"ח לברכות למשפט' ב'עיניים הבין וכן

והרמב"ן.73. היראים כהבה"ג, ודלא

אך 74. נותר, ישאר שלא היינו אכילה לשון בהם שיש ותודה בשלמים שהפסוקים שם ומפרט
האכילה. עצם מחמת מצווה אינה האכילה

בראיותיו.75. ע"ש
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נותר  לידי יבוא שלא המצווה ד.

הרמב"ם  בביאור לומר אפשר שלדעתו 76עוד ,
אכילה  מצוות קלים בקדשים המצווה אין
שלא  כדי לאוכלם היא המצווה אלא עצמית,

נותר  לידי ברא"ש,77יבואו מצאנו ומפורש .
על  ע"ב], ד' [דף נדרים בגמרא כך שפירש
היולדת  את מתירה שהיא יולדת חטאת
יבואו  "שלא מצווה שהיא קדשים, באכילת

נותר" [מעשה"ק 78לידי עזרי' ה'אבי וכתב .
שגם  לומר שיש תליתאה] מהד' ה"א, פ"י
ל נתּתי הּנה "ואני כאמור 'עשה', הוא ְֲִִִֵַַָזה

ח'] י"ח, [במדבר ּתרּומתי" מׁשמרת ,79את ְְִֶֶֶָֹ

ולפי  קודש, שמפסיד במי עשה איסור שיש
הגמרא  התכוונה זה שלעשה מבאר הוא זה
"מאי  באומרה ע"א] נ"ט [דף דפסחים

עשה" מהאי עשה דהאי .80אולמיה

עליו  קשה ברמב"ם, כך נפרש שאם אלא
פשוט  ולכאורה הזבחים, על  דמברכין מהא
דרך  על רק שהיא מצווה שעל הדבר

לברך  אין לאו, על לעבור שלא ?81השלילה,
יש  זה באופן שגם האדר"ת הגאון מחדש
מברכים  אין דבד"כ דאע"ג שמברכים, לומר
באופן  הוא שה"קיום" משום זה לאו, על
לברך  שייך לא וודאי תעשה', ואל 'שב של
מניעותיו  על היום כל יברך דא"כ שוא"ת על
עסוק  שהוא הכא אבל שבתורה, הלאוין מכל
- דנותר לאו על לעבור שלא עשה' ב'קום
דמברך  במה מצינו זה ומעין לברך. יכול
ב'קום  עסוק הוא שם שגם החמץ, ביעור על

יראה" "בל על לעבור שלא .82עשה'

סי'76. ח"ג הלכות' 'משנה ע"ב, מ"ח ברכות למשפט' 'עיניים ק"ב, מצווה מצוה' של 'חשבונות

רי"ח.

רק 77. אלא בגברא מצווה כלל שאין ממש קדשים בקדשי גם שביארו מהאחרונים יש אמנם

המצווה  בהגדרת מהנפ"מ חלק וממילא לקמן, שנביא הלוי' ה'בית וכדברי ייאכל, שהקרבן

שרוב  נ"ל מ"מ קדשים, קדשי על גם לדידם חלות יהיו נותר יהיה ולא שייאכל רק שהיא

לכה"פ  קדשים ושבקדשי קלים, מקדשים קדשים קדשי בזה שחלוקים הבינו האחרונים

כאן  שמצויין וכפי להלן שנראה וכפי דווקא, העובד הכהן על פרטית מצווה יש לכתחילה

האזל' ה'אבן שהסיק וכפי הדברים למקורי ה"ה)בהערות פ"ד המקדש העדפתי (כלי לכן ,

בקדשים  היא הנותר מצד רק שהמצווה להבין האפשרות שעיקר זו, בדרך הדברים לסדר

יבחר. והבוחר דווקא, קלים

לעיל.78. כמובא כרש"י, פי' שם הראשון ובפירושו השני, בפירושו שם הרא"ש

דאיקרי 79. בתרומה ואם ע"א, ל"ד דף בבכורות כדאיתא התרומה, להפסיד עשה איסור והוא

אלא  תותירו דלא לאו על רק לא שעובר הקודש מבשר כשמותיר כ"ש עשה איסור יש קודש

דמשמרת. העשה על גם

הבעלים 80. של עצמית מצווה אין אם דהרי זה, הסבר דוחה שם בפסחים שמואל' ה'דבר אך

צריך  ולא לאוכלו לאחרים הבשר לתת הוא יכול נותר, לידי יבואו שלא רק אלא באכילה

הזבח: מבשר לאחרים לתת איסור שאין בספרא ומפורש דהשלמה. עשה על לעבור כך לשם

והבשר  אלהיך ה' מזבח על ישפך זבחיך ודם שנאמר לפי ת"ל, מה בשר יאכל טהור "כל

בשר. יאכל טהור כל נאמר לכך לפסח, וחומר קל בעליו אלא יאכלו לא יכול (ספרא תאכל,

ז') ט', פרשה חלק צו לקחת לבעלים יש נותר לידי לבוא שלא היא שהמצווה דאף י"ל ואולי .

וצ"ע. אחרים, ע"י רק שייאכל ולא בכך

רפ"ג.81. סי' ח"ג הרשב"א שו"ת י"ב, סי' פ"א בכתובות רא"ש

ע"ש.82. ס', סי' או"ח מהדו"ת ביהודה' ה'נודע שביאר כמו דלא וזה
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הההה....

הדבר  רק 83מסתבר היא המצווה כל שאם ,
ואין  נותר, לידי לבוא שלא השלילה, ע"ד
כמה  זו להבנה שיש באכילה, עצמית מצווה
שלא  האכילה: בדיני אפשריות מינות נפקא
לאדם  דווקא 'כזית' בשיעור  להיות יצטרך
בפחות  לאוכלו רבים יכולים אלא אחד
גם  זה ומטעם ייאכל, שהכל ובלבד מכזית
וגם  לקטנים, להאכיל יהיה מותר ממילא
דיהיה  גם ויתכן מצווה. לשם כונה בלא
ואפילו  'למשחה' שאינו באופן לאוכלו מותר

אכילה  כדרך אלו 84שלא ונפ"מ היות והנה .
אכילת  בענייני יסודיות להלכות נוגעות
נרחיב  מסוגיין, גם נלמדו ובחלקן הקדשים,

מעט. בהם

קדשים  באכילת 'כזית' שיעור

מצוות  לקיים כדי האם לשאול: יש תחילה
'כזית'? שיעור לאכול צריך קדשים אכילת
הם  תורה של האכילה מצוות כל לכאורה
מחדש  הלוי' ה'בית אולם שנא? ומאי בכזית,

ז'] אות ב' סי' קדשים 85[ח"א אכילת דבמצות
מאכילת  לבד כזית, דוקא שיהיה בעינן לא
הוי  ומצה "דבפסח הוא, והחילוק פסח,
פסח, לאכול מחוייב דהוא האדם, על החיוב
שמיה  לא מכזית פחות אכל אם ומש"ה

מצוות  אבל פסח. אכל כלא והוי אכילה
על  כלל המצוה הוי לא הא קדשים, אכילת
אקרקפתא  חיובא הוי לא דהא מיוחד אדם
יהיו  קדשים דבשר המצוה רק דגברא,
הרשות  קודש בשר לו שיש ומי נאכלין,
מצוה  מקויים וג"כ לאכלו לאחר ליתנו בידו
מכזית  פחות אחד כל באכל גם הרי וא"כ זו.
ראיה  ומביא נתאכלו". הקדשים הא מ"מ
דניתי  הגמרא שאלה דאיך מסוגיין, לדבר
ותדחה  הכשירה של קדשים דאכילת עשה
בעידנא  הוי לא הא הפסולה, אכילת של ל"ת
בקדשים  דהרי לעשה, מקיים לאו דמעקר
איסור  אוכל והוא לאיסור, מצטרף היתר

אסור) שיעור חצי המצווה.(וגם שקיים לפני עוד
מכזית, בפחות גם שמקיים נאמר אם אבל

ניחא.
המסופר  ע"פ הפנים, מלחם לדבר ראיה ועוד
שאמר  כהן אותו על ע"ב] ג' [דף בפסחים
מכזית, פחות שיעור שהוא כפול", ְ"הגיעני

ע"א] ל"ט [דף ביומא מהאמור שלאחר 86וכן
בעומר  מאירה "נשתלחה הצדיק שמעון מות
מגיעו  כהן וכל הפנים, ובלחם הלחם ובשתי

כזית)כפול שהגיעו כן לפני הצנועין (לעומת ,
נוטלין  והגרגרנין ידיהן את מושכין

.87ואוכלין"

שם.83. למשפט והעיניים האדר"ת ע"פ כך

הארץ'84. 'שבת בספר זצ"ל קוק הראי"ה שחידש מה ע"פ יש, אכילה מצוות לעצם נוספת נפ"מ

כ"א) סי' שביעית(קונ"א פירות באכילת מצווה שיש שלמ"ד לשבת (כהרמב"ן), שאסור י"ל
באם  קלים, בקדשים לענייננו דה"ה וי"ל אכלן, שלא זמן כל פ"ש לו כשיש הרשות בתענית

מצווה. באכילתם יש

לקמן.85. שנראה כפי מ"ט, בסי' שם שכתב כמו ודלא ק"מ, סי' או"ח סופר' ה'חת"ם וכ"כ

פ"ו ריש חמו"מ בהל' והאו"ש תי"ג סי' באו"ח נזר' ה'אבני ויקרא וכ"כ חכמה' שב'משך (אף

מכזית) בפחות קדשים אכילת מצוות מקיים דאינו כתב ט' .ו',

וי"ל 86. אכילה? מצות מקיימין הי' היאך כפול "דבהגיעו ישנים: התוס' שם שכתב ממה וכן
אכילה". וחשיבא עדיף דכזית אלא לגמרי כזית בעי דלא

כזית 87. אכל אם בין אופן, בכל מתקיימת המצווה אם קשה, לכאורה הביה"ל הסבר לפי אכן
כשהיה  ידיהם משכו הצנועין מדוע ברור לא ביניהם, הבדל שום ואין כפול, אכל אם ובין



ה  ברמה ניות er

אין  עצמו המקריב הכהן על אפילו ולדידו
דוכתא  בכמה דאמרינן מהא וראיה חיוב,
מקריב  גדול דכהן וש"נ] ע"ב י"ב [הוריות
דהמקריב  נאמר ואם אוכל, ואינו אונן
אסור  יהיה ממילא א"כ ממנה לאכול מחוייב
לאכול  יכול יהיה לא דהא אונן להקריב לו
דאין  ודאי אלא זו, מצוה על ויעבור ממנה

כלל  לאכול חיוב הביה"ל 88עליו וכאמור .
ואשם, בחטאת אפי' הדין הוא שכך סובר

קדשים בשאר פסח)וכ"ש לדידו (למעט א"כ ,
זה  מצווה יש קלים שבקדשים נגדיר אפילו
ואין  קדשים מקדשי חמור יהיה לא ודאי

שייאכל. והעיקר כלל כזית צריך
מביא  מ"ט] סי' [או"ח סופר' ה'חתם אולם
שהמצווה  גיסא, לאידך דווקא ראיה מסוגיין
דאם  האכילה, מצוות ככל בכזית, רק היא
עשה  "יבוא הגמרא הקשתה למה כן לא

לכך, צריך אין לכאורה הרי ל"ת", וידחה
פחות  חתיכות לאכול לו היה אפשר דהרי
האיסור  ועל המצווה, ויקיים מכזית פחות

מכזית  בפחות עובר אינו מכאן 89ודאי אלא .
ודי  תורה, של אכילות ככל כזית דבעינן
חובה. ידי ויצאו הקרבן מכל א' כזית שייאכל
לאחר  זה כפול כ"א נטל הפנים שבלחם ומה

מצוותו  כדי בראש חלק נטל גדול 90שהכהן

הקרבנות  בכל "וכן פרס, אכילת תוכ"ד כזית
רצה  אם הגדול הכהן שעכ"פ נ"ל ומנחות
הפחות  לכל או כזית ואכל בראש חלק נטל
אכל  שהוא מצוה עיקר שבו המקריב הכהן

לכהנים". מתחלק והשאר ממנו כזית
ב'] אות קל"ד [מצוה חינוך' ה'מנחת וגם
ושראשית  המצווה, לקיום כזית דבעי סבר

העובד  הכהן על מוטלת אלא 91האכילה ,
הכזית  שנאכל דלאחר וביאר שבו 92שהוסיף ,

במצווה? ולהשתתף להזדרז לנכון ראו לא למה ובכלל, כזית? כשהיה לא אך כפול מחולק

אשר' ב'מנחת נ"ה)וע' סי' בפחות (שמות גם מצווה שיש כהביה"ל נאמר אם שגם שמבאר,
הפרטית  המצווה גם לו יש אז כזית אוכל דאם הבדל, יש האוכל הכהן לעניין אך מכזית,
ייאכל, שהקרבן לתוצאה אמנם שותף  הוא פחות כשאוכל כן שאין מה קדשים, אכילת של
אינו  מכזית פחות שעל ונפק"מ, שלו. הפרטית המצווה לו אין אך מצווה, יש בזה שגם
שהם  במצוות רק זה המצוות אחר ורדיפה חיבוב עניין שכל יסוד מבאר הוא ולפי"ז מברך.

מה  הגברא, שחיטהעל כגון התוצאה, רק שעניינן מצוות כן ייאכל)שאין שהקרבן ,(ואצלנו:
ידיהן. מושכין הצנועין ולכן המצוות אחר רדיפה של הגדר אותו אין בהם

דוקא 88. ממנה שיאכל קרבן המקריב על מצוה שיהי' דין שיביא ברמב"ם מצאנו שלא ומעיר
ד"ה  ע"א מ' דף ביבמות שמתוס' מעיר אמנם אחר. לכהן במתנה ליתנה יכול יהי' ולא הוא

כזית. יאכל כן עצמו שהוא המקריב בכהן גם מצווה שיש משמע רצה

שם.89. בשיעוריו הגרמ"ד שמעיר וכפי איסור, יש שיעור בחצי גם הרי זה, על שקשה אף

ע"ב.90. י"ז ביומא כדאיתא

חיות91. המהר"צ בכתבי תקצז)ועיין עמ' הזבח"(ח"ב את "לאכול דמברכין מהא זאת שדייק
אינו  שזה שם שמבאר אלא דהכהן. עליה דרמיא משום שזה הזבח", אכילת "על ולא

י"ח. יצא אחר כהן ע"י ייאכל אם וגם לעיכובא,

כדי 92. מכזית יותר יאכל אחד כהן שלפחות צריכים שאנו דכיוון המנח"ח, שנתקשה אלא

פוסק הרמב"ם הרי כזו, חלוקה מבצעים איך חובה, ידי הי"ד)שיצאו פ"י שכולם (מעשה"ק

כאחיו" איש תהיה אהרן בני "לכל וככתוב בשווה, לחלוק י')צריכים ז', מה (ויקרא ועיין .
ל"ט  ביומא זצ"ל אלישיב הגרי"ש בהע' וע"ע ו'. סעיף י"ד בסי' דוד' ה'מקדש בזה שביאר
לא  אם וע"כ המצווה, י"ח שיצאו לפני החלוקה הייתה לא שודאי וביאר המנח"ח, בד' שדן

מחלקין. היו ואח"כ כזית אוכל המקריב הכהן היה הכה"ג שם היה
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לגבי  אכילה, של עצמית מצווה יש אכן
לידי  יבוא שלא רק היא המצווה הבשר שאר
[בסי' שכתב אריה' כה'שאגת [ודלא נותר.

כל 93צ"ו] באכילת רק מתקיימת שהמצווה
בכזית]. די ולא הקרבן

נ"ב] [סי' אגוז' 'גינת וביאר,94ובספר הטעים
קיום  א) קדשים: באכילת קיומים ב' שישנם
להיות  צריך שזה קדשים, שאוכל ה'גברא'
תורה. של אכילה שיעורי ככל בכזית, דווקא
של  החפצא שיהיה ב'חפצא', קיום ב)
צריך  לא זה ולקיום כמצוותו, נאכל הקדשים

שייאכל  העיקר אחד, מאדם .95כזית

בקדשים  כדרכה שלא אכילה

לעיל  שהובא הלוי' ה'בית לחידוש בהמשך
'כזית', דין בה שאין קדשים אכילת בעניין
שיאכלה  ולא שתיאכל הוא בה הדין כי
ג-ד] נ"א, סי' [ח"ג הביה"ל מוסיף הכהן,
אכל  אם גם חובה ידי שיוצא נוסף: חידוש
למלך' ה'משנה דהנה אכילה. כדרך שלא
לחקור] יש סוד"ה ה"ח פ"ה יסוה"ת [בהל'
שלא  במצוות חובה ידי יוצאים אם הסתפק
אינו  שבאיסור שכמו שמסתבר אכילה, כדרך

מקיים. אינו המצווה את גם לאידך כך עובר,
שם] יסוה"ת [בהל' המלך' הביא 96וב'שער

את  מקיים שהיה נימא דאי מסוגיין, ראיה
צורך  היה מדוע הנאה, כדרך שלא העשה
לקיים  יכול הרי ל"ת, וידחה עשה שיבוא

באכילה העשה ועל את הנאה כדרך שלא
יעבור  לא כלל הביה"ל,97הלאו ואומר .

י"ח  יוצאים אין שאכן נסיק אם שאפילו
בקדשים  הנאתן, כדרך שלא אכילה במצוות
גוף  על חוב אינה שהמצוה כיון יוצאים, כן

נאכל  שיהיה הקרבן על המצוה רק .98האדם
מהד' ה"א פ"י [מעשה"ק עזרי' 'אבי ובספר

ס"ג] בפחות 99תנינא דדוקא זו, סברא על תמה
אינו  שכאו"א אלא 'אכילה', נקרא מכזית
נאכל  הקרבן לבסוף אך כשיעור אוכל
כדרך  שלא כן שאין מה מצוותו, והתקיימה
שהקרבן  ונמצא כלל אכילה אינה זו אכילה

נאכל! לא כלל

מדברי  לשיטתו ראיה הביא הביה"ל והנה
להיות  "חל ע"ב] צ"ט [דף במנחות המשנה
נאכל  הכפורים יום של שעיר - שבת בערב
חי, כשהוא אותו אוכלין והבבליים לערב,

וידחה 93. הפסח אכילת של עשה שיבוא הגמרא שהקשתה מסוגיין, זאת דייק השאג"א וגם
ואפשר  שבמוח מזה חוץ בשר הרבה עוד יש הרי השאג"א, ושואל בו', תשברו לא 'ועצם את
שהמצווה  מכאן אלא המוח, לבשר דווקא צריך ולמה י"ח ולצאת כזית ממנו לאכול היה
האוכל. ולא שנאכל מה הוא שהנושא הביה"ל, דברי עם הדברים ונפגשים ייאכל. שהכל
רק  כזית יצא מהם ולאחד הפסח, על  רבים שנמנו מדובר  דהרי דיוקו, את דחה והמנח"ח

יעשה. מה הגמרא שואלת ועליו המוח, עם
ליומא 94. שליט"א יוז'וק לר"ח חיים' ב'שמועת דומה כיוון ועיין שליט"א. שכטר צבי להג"ר

א'. סי' פ"ד
היא 95. שלכן שחיטה, מלבד הקדשים של העבודות בכל קיימים אלו קיומים שב' שביאר ע"ש

שהוזכר  מנדרים הרא"ש את בזאת שביאר וע"ש היא'. עבודה ש'לאו נאמר ועליה שונה
שהיא  גם בקדשים', למיכל לה שריא 'דקא יולדת חטאת על פירושים ב' שפירש לעיל,
אלא  חולקים הפירושים אין הסברתו שלפי נותר, לידי יבואו שלא וגם לאכול מצווה

החפצא. על וזה הגברא על זה משלימים,
מסוגיין.96. הראיה רק הבאנו ואנחנו רבות בראיות שהאריך ע"ש
ז'.97. ס"ק ה' סי' הקדשים מעניני בקונטרס דוד' ה'מקדש זו ראיה על שהשיב מה עיין
ס"ה.98. ד סי' ענינים בקובץ רפפורט הגר"ד וכ"כ
נ"ה.99. סי' תצוה פרשת אשר' ה'מנחת וכ"כ
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כ"ד  [דף בפסחים והרי יפה". שדעתן מפני
הנאתן. כדרך שלא הוא חי דחלב איתא ע"ב]

חי  לבשר חי חלב בין לחלק הרי 100ודוחק ,
אמנם  מצוה. הוא אכילתן כדרך שלא דגם
א"צ  קדשים אכילת דמצות שכתב מה לפי
כדרך  שלא מהני ג"כ דמשו"ה י"ל כזית,
הרש"ש  אולם הקרבן. נאכל דהרי אכילתן
שם  במנחות התוס' דהנה להפך. מדייק שם
"ומה  כותבים: ששונאין] ד"ה ע"א ק' [דף

אותם הבבליים)שמזכירין על (את לגנאי
גב  על אף חיים השעירים את שאוכלין
לפי  נותר, לידי יבואו שלא קעבדי, דמצוה
אף  חיים לאוכלם כן כמו עצמם שהרגילו
ושואל  כרעבתנותא". דמיחזי השנים בכל
היא  מקיימים שהם המצווה למה הרש"ש,
לומר  יכלו הרי נותר", לידי יבואו "שלא רק
"ואכלו  מצוות שמקיימים מזה, יותר
מקיימי  לא דבאמת "משמע אותם"?
ואע"ג  אכילתן, כדרך שלא דהיא זו באכילה
וכפי  מהני", לא אכילה דרך היא דאצלן

ושעה"מ  המל"מ .101שהסיקו
לדחות  אפשר המל"מ ראיית שאין 102את ,

או  קיום לשאלת מקדשים כלל ראיה להביא
דהרי  אכילה, כדרך שלא מצווה קיום אי

דהיינו  'למשחה', של דין יש בקדשים
אוכלים" שהמלכים כדרך וזה 103"לגדולה, ,

אפשר  אז חי, בשר באכילת מתקיים לא ודאי
ולא  המצווה, מקיימים אינם זה שמטעם

אכילה  כדרך שאינו .104מצד

קטנים  ואכילת באכילה כוונה

אכילת  שמצות הביה"ל של חידושו ולפי
רק  שיאכלנו הגברא על חיוב אינה קדשים
הביה"ל  מוסיף נאכל, הקרבן  שיהיה המצוה
כוונה, צריכות שמצוות מ"ד שאפילו ומחדש
דהעיקר  משום כוונה, דא"צ הוא מודה פה
לדבריו  ראיה הביה"ל ומביא נאכל. דהקרבן
"אמר  ע"א]: כ"ג [דף נזיר במס' מהמובא
דכתיב  מאי יוחנן, רבי אמר חנה בר בר רבה
בם  ילכו וצדיקים ה' דרכי ישרים 'כי
אדם  בני לשני משל בם? יכשלו ופושעים
מצוה  לשום אכלו אחד פסחיהן, את שצלו
שאכלו  זה גסה, אכילה לשום אכלו ואחד
שאכלו  וזה בם, ילכו וצדיקים - מצוה לשום
בם. יכשלו ופושעים - גסה אכילה לשום
נהי  ליה? קרית רשע האי ר"ל: ליה אמר
מיהא  פסח המובחר, מן מצוה עביד קא דלא

עביד" "דר"ל 105קא הביה"ל: כך על ואומר .

אכילה.100. כדרך שלא נחשב אינו חי שבשר כאן שמדייק ג', ז', מצוה חינוך' ב'מנחת עיין אך
ז'. ס"ק ה' סי' הקדשים מעניני בקונטרס דוד' ב'מקדש עיין וכן

שם.101. במנחות המשנה על בועז - ישראל' ב'תפארת מש"כ וע"ע

צ"ו.102. סי' או"ח סופר' ב'כתב כך

ע"ב.103. קל"ב דף חולין ע"א, צ"א דף זבחים ע"א, ט"ו דף סוטה

הכהנים 104. "וכולן הוא הדין דבקדשים טעם שביאר ה"ד פ"י קרבנות יחזקאל' ב'חזון וע"ע
ותבלי  חולין תבלי לתוכו לתת ומבושלין, ושלוקין צלוין לאכלן באכילתן, לשנות רשאין

שם)תרומה" ובתוספתא ע"ב, צ' דף בזבחים שום (משנה עם לאוכלו לא דין יש שבפסח בעוד ,

טעמו שיבטל אחר ע"א)דבר ע"ט דף במסכתין הלל של בכורך הדיון שבפסח (עיין משום שזה ,
שהבין  הרי ייאכל. שהקרבן היא המצווה בקדשים בעוד הפסח את שיאכל האדם על החיוב

כביה"ל. קדשים בקדשי אפילו המצווה הגדרת
דאכילה 105. "משמע פסח: ד"ה שם, בתוס' כך על פוסלת? גסה שהאכילה ר"ל חושש  לא מדוע

דלא  פטור ביה"כ גסה אכילה האוכל קאמרי' דיומא בתרא דבפרק וקשה אכילה, שמה גסה
קצה  שנפשו כגון [דיומא] וההוא יש, גסות אכילות ענייני דתרי ר"ת ואומר אכילה? שמה

לתיאבון. לאכול רעב שאינו אלא קצה נפשו שאין והכא שובעו מרוב באכילה
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האדם  גוף על חובה שהיא דמצוה ס"ל
אינו  בזה לעשותם.. החיוב עליו שמוטל
לקיים  מכוין א"כ אלא חובתו ידי יוצא
באכילת  אבל עליו, המוטלת המצוה
שהוא  אדם שום על חיוב דאינה קדשים..
נאכל.. הקרבן שיהיה המצוה רק יאכלנו
כוונה  צריך דאין לר"ל ס"ל כזו במצוה

כוונה" דא"צ מודים כו"ע דבזה .106ואפשר
קטנים  האכלת לעניין גם נוגע הנ"ל והדיון
[מצווה  חינוך' ה'מנחת דהנה בקדשים.
לקטנים  להאכיל מותר איך שואל קל"ד]
כן  ועל מצווה, היא אכילתם הרי קדשים,
מוטל  שהוא ראשון, בכזית רק דזהו ביאר

לתת  אין אכן ואותו דווקא, העובד הכהן על
שלא  רק שהוא הקרבן, בשאר אך לקטנים,
להאכיל  לכתחילה אפשר נותר, לידי יבואו
י"ד  [סי' דוד' וה'מקדש מהכהנים. לקטנים
יש  בתרומה שהרי כך, על הקשה ו'] ס"ק
רק  לא היא המצווה ושם אכילה, מצוות גם
תרומה  הוא כזית כל אלא הראשון הכזית על

לקטנים? מאכילים ואעפ"כ בפ"ע, .107ומצווה
רק  היא שהמצווה הביה"ל הבנת ולפי
לכאורה  שזה נ"ל היה ייאכל, שהקרבן
אח"כ  הקרבן. חלקי בכל בקטנים, גם אפשרי
[או"ח  נזר' ה'אבני במפורש כתב שכך ראיתי

דהביה"ל. וכטעמו תי"ג], סי'

נוספות נוספות נוספות נוספות  מינותמינותמינותמינות נפקאנפקאנפקאנפקא וווו....

בהבנת  אפשרית נפ"מ בעוד דברינו נחתום
קלים. קדשים אכילת מצוות גדר

אומרת: ע"ב] נ"ב [דף בקידושין המשנה
בין  קדשים קדשי בין בחלקו, "המקדש
ומנמקת  מקודשת". אינה - קלים קדשים
קא  גבוה משלחן - זכו קא "כי שם: הגמרא
מי  על ותוספות רש"י שם ונחלקו זכו".
בין  - זכו קא "כי מפרש: רש"י מדובר.
א"כ  בבשר", בעלים בין ושוק בחזה כהנים
הקדשים  בחלק לקדש שא"א זה דין לרש"י
גם  אלא לכהן רק לא הוא שלו קלים
חלקם  בישראל שגם משום זאת לישראל,

.והנהמשנהזומובאת 108מוגדרכ"ממוןגבוה"
אומרים  ושם קמא, בבבא בסוגיה גם

לאחר  אפי' בעלים דחלק "פשיטא תוספות:
אשה  בו לקדש בעלים ממון הוי שחיטה
בחלקו  דהמקדש משמע וכן דבר, ולכל
בחלקו  המקדש דלשון איירי, כהנים בחלק
לא  דבבעלים כהנים, בחלק אלא שייך לא
שלהן" הקרבן דעיקר חלק, לשון בהן שייך
מצאנו  א"כ ומחיים]. ד"ה ע"ב י"ב [דף
של  זה דין האם ותוס' רש"י שנחלקו
או  הבעלים על גם נאמר בחלקו" "המקדש
מה  האם מחלוקתם, ושורש הכהנים, על רק
כממון  מוגדר שחיטה אחר הבעלים שאצל
[אישות  והרמב"ם גבוה. כממון או בעלים
בחלקו  שקידש "כהן פסק: ה"ה] פ"ה
אינה  קלים מקדשים או קדשים מקדשי

לצדד 106. כתבתי החולץ פ' "וביבמות לעיל: שהובאו לדבריו בהמשך אורה', ה'קרן שם וכ"כ
מה  ועיין ורשות. חובה בין בחילוק וע"ש יצא", כוונה בלא אפילו לכ"ע קדשים דאכילת

נ"ה. סי' תצווה אשר' ב'מנחת זו ראיה על שהשיב

חיובית 107. מצווה היא קדשים דאכילת יש, דחילוק שתירץ המקד"ד על חיים' ב'שמועת ועיין
אכלה  שאם אלא לאוכלה מצווה שאין תרומה כן שאין מה מצוותו, ביטל לקטן יתן ואם

מהגרי"ז. לעיל המובא ע"פ בזה ויל"ע מצווה. מקיים

שלהם.108. ממון ואינו בהם זכו גבוה משלחן אלו בדברים הבעלים "ואף שם: המאירי פירש וכן
לכך  בהם תורה זיכתה שלא כן, אינו שלהם, הוא הרי מיהא שזכו מאחר תאמר, ושמא

בריטב"א. ע"ש וכן דבר", שום בו לעשות או חובותיהם לפרוע לא אבל לאכילה אלא
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תוספות, כדעת בפשטות וזה מקודשת",
לכהנים  אלא נאמר לא זה וכתבו 109שדין .

בעניין 110האחרונים  למחלוקת היסוד שזה
שרש"י  לבעלים, קלים קדשים אכילת מצוות
שזה  כשיטתו זה ממש מצווה שהיא שסובר
שאינה  שסבר והרמב"ם ככהנים, גבוה, ממון
זה  הכהנים, אצל כמו לא עכ"פ מצווה,
יש  אמנם בעלים. ממון שהוא שסבר משום
התוספות  דעת יוצאת שלפ"ז להעיר

כהרמב"ם.

האריך  ע"ב] כ' דף [ביצה הצל"ח והנה
[פסחים  הגמרא שאומרת מה האם בספק
בחזה  זוכים אינם שהכהנים ע"ב] נ"ט דף

דין  האם האימורין, הקטרת לאחר עד ושוק
לא  או בחלקם בבעלים גם הוא זה .111ותנאי

ע"ב], מ"ח [ברכות למשפט' ה'עינים וכותב
שראינו  מה לפי זו שאלה לפשוט שאפשר
קא  גבוה משולחן בעלים שגם למ"ד לעיל.
כן  שאין מה ככהנים, דינם להיות צריך זכו,

בעלים. ממון נשאר שזה למ"ד

מ"ו  דף ד', אות [בהעלותך חמדה' וב'כלי
אם  ראשונים מחלוקת שיש האריך מ"ח] -
הבעלים  חלק על גם נאמר "למשחה" דין
כן  גם זאת לתלות ורוצה קלים, בקדשים
גבוה, ממון או בעלים ממון זה אם בשאלה

שנתבאר  .112וכפי

מ"ח.109. פ"ב לקידושין, בפיהמ"ש גם  הרמב"ם פירש וכן

ע"ב.110. מ"ח ברכות למשפט' 'עיניים הי"ב, סוף פ"א נדרים פענח' 'צפנת

ד'.111. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפי"א למלך משנה ע"ע

הרמב"ם112. דדעת הסיק ששם רש"י)אלא דעת לכאורה (וגם וזה בבעלים, גם הוא זה דדין

ע"ש. בעלים ממון דהוא ברמב"ם שהבנו כמו דלא


