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קובץ חידושי תורה

"קול צבי"
ש וקסנר"של הכולל העליון ע

ש"נקרא ע

ה"צבי בן יצחק קבקוב ע'ר

הערשל קבקוב הדגים למופת את המהגר האמריקני היהודי 
גברו באומץ ה"לאה עהוא ורעייתו .הנאמן למורשת אבותיו

בית שאווירת ,לב על קשיים כלכליים כדי להקים בית דתי
קביעת עתים לתורה .נשגבה אפיינה אותוקדושה ותכליתיות

ואת מצב ,ה"ועיסוק סדיר בצרכי הצבור העמידו את הקב
דלתות ביתו .במרכז חייו וחיי ילדיו,היהדות וכל בית ישראל

,היו פתוחות תמיד ליהודים שנדודיהם הביאום לקולומבוס
ושיכלו ליהנות ממקום ללון שסיפק את צרכיהם ,אוהייו

דוגמה זו של הכנסת אורחים .המובן מאליוהדתיים כדבר 
ראתה בציעורתה ,כאחת מחמשת ילדיו,ה"שבילא וקסנר ע

.השפיעה עליה והדריכה אותה כל ימי חייה

והוריש לנו ,ו"תשט,תשרי'מר קבקוב עלה למרומים בל
.משפחה חדורה ברוח מסירות נפשו

ה "גברת בילא וקסנר ע,ארבעים וחמש שנה לאחר פטירתו
יזמו ,וקסנר)סוזן(לאה מאריאשע ,ונכדתו של מר קבקוב

,ועיצבו תכנית מיוחדת במינה בהשכלה היהודית הגבוהה
.בישיבתנו,הכולל העליון ותכנית ההסמכה למתקדמים

הכולל והתכנית למתקדמים מכשירים רבנים לתפקידיהם 
בהדגשה גם על תלמוד ,וקהל ישראל ככלל,כמנהיגי קהילות

אישית החיונית -תי וגם על המיומנות הביןתורה מסור
מאמץ המהוה המשך –להחדרה יעילה של ערכים יהודיים 

נקרא ,צבי,שמו,כמצבה לזכרו.טבעי של חיי הערשל קבקוב
.על הקובץ הזה של עיונים תורניים





מו נשמת לעילוי הוקדש זה ר"כרך

ד זצ"הרב לאם שמואל מאיר בן נחום ל"ר

ימיו רוב הקדיש לאם הרב

ובנאמנות ביושר ישיבתנו להנהגת

תורתה קרן ולהרמת

מקיים ונאה דורש נאה

ישיבתנו לערכי אישית דוגמא מסמל

גבוהתורהל הברמה

בכללמדעל

היהדות ולהשכלת

בפרטחסידותוה

שע העליון כוללי נתייסדו ישיבתנו"ביזמתו י

הוא שלו כולנו ושל שלנו

תמורתו לנו יתן מי

מעלה של בישיבה נתבקש

ח תש'ביום פ"סיון

.ה.ב.צ.נ.ת





קול צבי
נו יצחק אלחנןרבישיבת 

הרב ראובן דב שרייער•הרב אבי לבנסון:עורכים

הרב מיכאל זילברמן:יועץ

פ"תש'כחוברת רקאיאנו

תוכן הענינים

עניני מסכת זבחים

ל"הרב נחום לאם זצר"מונ"מאמרים לז

בדין לבישת בגדי כהונה שלא בשעת עבודה
17..................................................ל"ר הרב נחום לאם זצ"מו

תדיר ומקודש ושם שבת אהניבענין
24..................................................ל"ר הרב נחום לאם זצ"מו

מאמרי ראשי הכולל וראשי הישיבה

בענין בליעה ובישול
31......................................................ר הרב מרדכי וויליג"מו

בענין הפסול של שינוי קודש בזבחים
39.................................................ר הרב מיכאל רוזנצוייג"מו



בענין ביאה במקצת אי שמה ביאה
62............................................................ר הרב יונה ריס"מו

כ"ג ביוה"כהבענין קריאת התורה ד
90..........................................................ר הרב צבי שכטר"מו

מאמרי חברי הכולל

בענין קידוש ידים ורגלים ומעמדו של הכיור במקדש
97....................................................הרב ישראל מאיר אפפעל

ם בענין חיוב לשמה"שיטת הרמב
109..........................................................הרב נח גאלדשטיין

בענין פסול אונן
130..........................................................הרב נח גאלדשטיין

פסול כהונה או סתירה לכהונה:כהן העובד עבודה זרה
156..........................................................ב נח גאלדשטייןהר

בענין פסולי עבודה הדומים לזר
168...................................................הרב יהונתן אריה דרורי

ם לחיל"יסוד איסור כניסת טמא מת ועכו
182..............................................................הרב דניאל ירוס

ם בענין סמיכת קדשים"שיטת הרמב
187.....................................................ץ"הרב יהושע מרדכי כ

בענין פסול מוצא שפתיך תשמור
206..............................................................הרב אבי לבנסון

בענין לבישת בגדי כהונה
212...........................................................הרב שמואל לעשר



בענין מותר פסח
227...........................................................הרב שמואל לעשר

בענין טבילת אצבע מפגלת
243...............................................הרב יצחק אריה הלוי מנדל

זריקה שלא במקומו והגדרת דין קרן בחטאת בהמהבדין
250............................................................הרב יונתן צבי פר

בענין לכבוד ולתפארת
255..................................................הרב ישראל אריה פרנקל

במקדשעבודה גדר 
268...........................................................הרב יצחק צולטאן

פסולהעבודהנין בע
277...........................................................הרב יצחק צולטאן

בענין קדושת המקדש והעזרה
307....................................................הרב יצחק צבי רוזנפלד

בענין פסול מהו שיעשה שיריים
321.................................................הרב יעקב זאב שטיינמעץ

בסוגיא דחטאת לשם חולין כשרה
ובענין דלאו מינה לא מחריב בה

337...................................................הרב מאיר זאב שטיינמץ

בענין הרהורי תשובה וכפרת עולה
359......................................................ראובן דב שרייערהרב 





דברי פתיחה

–כלות משה )ויהי ביום():א:זבמדבר (ת "י עה"איתא בפירוש רש

לפי ,ותלאו הכתוב במשה,בצלאל ואהליאב וכל חכם לב עשו את המשכן

שמסר נפשו עליו לראות תבנית כל דבר ודבר כמו שהראהו בהר להורות 

ולא טעה בתבנית אחת וכן מצינו בדוד לפי שמסר נפשו על ,לעושי המלאכה

'וגו'אשר נשבע להלדוד את כל ענותו 'שנאמר זכור ה,בנין בית המקדש

'מלכים א(שנאמר ראה ביתך דוד ,לפיכך נקרא על שמו,)ב-א:תהלים קלב(

(ל"עכ,)טז:יב ד "רגיל הגרי'והי.)ה אחות אהרן"כ ד:י שמות טו"ע ברש"וע.

אדם קונה ,שבמסירות נפש על שום דבר,י אלו"ל להעיר על פי דברי רש"זצ

צריך ,ולכן אם רוצה אדם לקנות את התורה קנין גמור.אותו ונקראת על שמו

וביגיעו ובדמיו קננהו את ,להמית עצמו באהלי תורה,הוא למסור נפשו עליה

.מעלות הקדושות שהן תשוקתו

,שהתורה מלמדת ענין זה דוקא לגבי בנין המשכן והמקדשויש להעיר 

ל "ן ז"ידוע על פי דברי הרמב.בת הקרבנותשהם המקומות המיוחדים להקר

ט שכל יסוד הקרבת הקרבנות הוא שהקרבן נחשב :בפירושו לויקרא א

ובאמת צריך המקריב לדעת שנפש הבהמה עומדת ,כתמורתו על המזבח

'ולכאורה כפרת האדם מחטאו על ידי חטאת ואשם והדביקות בה.תחת נפשו

אפשרות הן )א:ן במדבר כג"רמבעיין בדברי ה(י הקרבת הקרבנות "שבאות ע

אפשר ',ובגודל חסדו ית.י המסירות נפש ושפיכות דם של המקריב"רק ע

.'הבהמה שהוא מקריב על מזבח ה,לצאת בנפש ודם של תמורתו

ברור שהמשכן והמקדש הם המקומות של מסירות נפש לקנות מעלות 

פש גמורה ויפה וראוי למקום של מסירות נ.'ודביקות בה,קדושה,בטהרה

משה ודוד מסרו עצמם לקדש ולבנות .י מסירות נפש גמורה"שנקנית רק ע

זבחים דף 'ועיין בגמ.ה בתחתונים"ליסד מקום דירה להקב,הבית והכלים

ה רק לאסוף הכסף תשם שהמסירות נפש של דוד לא הי'שברור בגמ,:נד

סוקי אלא שנדד שינה מעיניו ללמד ולדרש בפ,והזהב לבנין בית הבחירה

התורה ביחד עם שמואל הנביא למצוא מקום הראוי להשראת השכינה 
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(ודוד ברח וימלט",ובפרט בזמן ששאול בקש להרגו.בעולם שמואל א "

עדיין לדרוש 'שאיפתו ותשוקת נפשו הי,שהוא היה בסכנה עצומה)יח:יט

.ולקבוע המקדש על מכונו'בתורת ה

רך לימוד הכולל עליון ובהשגחתו יתב,אין שום דבר מקרה בעולם

,חברי הכולל התחילו זמן הלימוד כרגיל.פ היה במסכת זבחים"בשנת תש

,ובאמצע השנה.בהתמדה עצומה ושמחה רבה על הלימוד בסדר קדשים

ל דלתי ישיבתינו "ור,התחילה המגיפה הנוראה שנקראת בשם קורונה

עולם הקדושה נסגרו לכמה חדשים מתוך הסכנה העצומה שנפלה על כל ה

עיין במפרשים ,כ:כו(קיימו חברי הכולל דברי הנביא ישעיה ,כ"ואעפ.כולו

כנסו לחדריהם בתוך דירתם והמשיכו בלימודם במסכת זבחים נש,)שם

זריקה ,דרשו וירדו לעומק הסוגיות של קדושת העזרה.במסירות נפש עצומה

,סכנהפ שנמצאו בשעת"ואע.ועוד,מחשבות הפסולות,פיגול,שלא במקומו

תשוקת נפשם היתה עדיין בתוך ,בחינת ודוד ברח וימלט מן הסכנה שבחוץ

ובפרט להבין ולהשכיל בעניני קדשים וקדושת המזבח והעזרה ,אהלי התורה

.'י מסירות נפש של דוד המלך משיח ה"שנתקדשו ע

צריך לקרוא בראש הומיות ובכל ,ויתר מן מסירות נפש של חברי הכולל

.הנשים צדקניות של הכולל,שערי העיר על גדלות המסירות נפש של נשיהם

ששמרו על ,נשי חברי הכולל,ומה גדולה ומה נוראה הגבורה של הנשי חיל

משפחתן ועבודתן לחזק לימוד התורה של בעליהן אפילו בתנאים חריגים 

.ושכרן למעלה מן השגת בשר ודם.שיםוק

הרגשנו אבילות עצומה על פטירת מורינו הרב נחום לאם ,ובתוך זמן זה

שמסר כל כוחותיו ,נשיא וראש ישיבתנו הקדושה ללמעלה מחצי יובל,ל"זצ

ובפרט למען פרנסת ,ברוחניות ובגשמיות למען ישיבת רבינו יצחק אלחנן

אנו שמחים להציג .בלימוד תורה לשמהכוללי הישיבה ולחזק בית מדרשינו

–בפניכם לזכר נשמתו שני מאמרים של הרב לאם הנוגעים למסכת זבחים 

אחד מכתב יד שקבלנו ממשפחתו ואחד שכבר נדפס בחוברת בית יצחק לפני 

.עשרות שנים

אשר ',וצריך אנו להודות להאי אשה חשובה מרת סוזן וקסנר שתחי

ורק מפני .ה לייסד את הכולל העליון"בילא ענדבה רוחה יחד עם אמה מרת 

להקדיש את ,רבנים צעירים,אפשר לבחירי תלמידי הישיבה,תמיכתה וחסדה
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ובפלפול ,בדקדוק חברים,כוחם ללמוד תורה לשמה בשימוש חכמים

יהי רצון שתהא לה נחת מן לומדי הכולל ומגדלות הלימוד תורה .תלמידים

.ות הוריהלשמה של בית מדרשינו בפרט בזכ

החכמים העושים את כל ,וכן נודה מעומקא דליבא להנהלת הישיבה

מנהל הישיבה ,א"ה נשיא הישיבה הרב ארי ברמן שליט"ה,מלאכת הקדש

יהי רצון .א"וסגנו הרב יוסף קלינסקי שליט,א"הרב מנחם פעננער שליט

שבזכות המסירות נפש שלהם וטרחתם וזיעת אפם בעד תלמידי הישיבה 

ותשרה שכינתו בכל מעשי ,יזכו להמשיך בבריאות והצלחה,כי הכוללואבר

.ידיהם

התברר לכל באי העולם גדלות ראשי ,בפרט בתוך תקופת הקורונה

בזמן שכל העולם כולו היה בטירוף דעת ובלבול .ישיבתינו וראשי הכולל

ר ראשי "מו,ו היתה עזיבת דרך הממוצע בהרבה מקומות של תורה"וח,גמור

והרב צבי ,א"הרב מיכאל רוזנצוייג שליט,א"הרב מרדכי וויליג שליט,ללהכו

הם .ובדעת,בתבונה,א חזקו והדריכו את עולם התורה בחכמה"שכטר שליט

ורק ,עמודי הוראה ובעלי הבנה עמוקה בכל שטחי התורה,כענקים מימי קדם

י באורם ובפסקיהם החדשים היה אפשר לקהילות ארצות הברית ללכת בדרכ

שזכינו ,אנו הקטנים,אשרינו מה טוב חלקינו.התורה בתקופה קשה כזאת

ה יתן "יהי רצון שהקב.להסתופף בצילם הרחבה ולהתאבק בעפר רגליהם

להם חיות וכח להוסיף להנהיג את קהילות הקודש שבארצות הברית ועוד 

.ויתן חלקינו עמהם

שרק בטובו ,מה צדקותינו בפני אבינו שבשמים,מה חיינו,ומה אנו

,לאחר התקופה הזאת,ובאמת.ובחסדו אנו עומדים בבריאות בבית מדרשינו

ורק בחסדו אנו יכולים ,הרי ברור כשמש בצהרים שאנו מסורים בידו

שבזכות ,יהי רצון.להשכים לבית מדרשינו ולשבת באהלי תורתו הקדושה

,ללמדשימשיכו כולם ללמוד ו,מסירות נפש של חברי הכולל בלימודיהם

.לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה

ראובן דב שרייעראבי לבנסון





ר "נ מו"מאמרים לז
ל"הרב נחום לאם זצ





פ"תש●'כקול צבי

ל"זצהרב נחום לאם ר "מו
ראש הישיבה ונשיאה

בדין לבישת בגדי כהונה

1שלא בשעת עבודה

דכהן הדיוט ,בפ״ח מהלכות כלי המקדש הי״א והי״ב כתבהרמב״ם 

,אסור ללבוש את האבנט שלא בשעת העבודה משום שהוא כלאים

ובר שכל היום מותר במקדש אפילו שלא בשעת והראב״ד נחלק עליו וס

וכן מצינו שבפ״י מהלכות כלאים הלכה ל״ב כתב הרמב״ם עוד ,עבודה

כהנים שלבשו בגדי כהונה שלא בשעת עבודה אפילו :וז״ל,הפעם דין זה

ולא הותרו בו אלא בשעת ,במקדש לוקין מפני האבנט שהוא כלאים

ומאי :וז״ל,שיג עליו שםוהראב״ד ה.ע״כ,עבודה שהיא מ״ע כציצית

דאטו חושן ואפוד מי לית בהן ,אינו,דקאמר מפני האבנט שהוא כלאים

שהיה לו ,ומשמע מדבריו שכאילו מקשה על הרמב״ם.כ"ע.כלאים

,להרמב״ם לאסור גם כה״ג בחושן ואפוד שלא בשעת עבודה במקדש

.שהלא בגדיו אלו ג״כ כלאים הם

הקשות על שיטת הרמב״ם הרבה ל)בסימן כ״ט(השאגת ארי׳ 

ומניח ששיטתו היא שכלאים בבגדי ,בבגדי כהונה שלא בשעת עבודה

ואמנם .והראב״ד ס״ל שהותרה,דבא מכח עדל״ת,כהונה הוי דחויה

דתוס׳ ,מחלוקת רווחת היא גם בענין כלאים בציצית אם הותרה או דחויה

וכן ,חויהס״ל דגם בציצית גם בבגדי כהונה ד)ה כולה"ה׳ ע״ב ד(יבמות 

.אבל הרמב״ן ס״ל דכלאים בציצית הותרה.ס״ל להרשב״א בחי׳ שם

.והרמב״ם בסוף הלכות כלאים שהבאנו לעיל מדמה בגדי כהונה לציצית

קשה דהא קיי״ל ,אם הרמב״ם סובר שכלאים בבגדי כהונה הודחו,וא״כ

כגון ,בפ״ק דביצה דבעדל״ת הוי רק בעידנא דמעקר ללאו מקיים לעשה

.)ה"שנת תשמ(ז "ק כרך ימאמר זה נדפס בחוברת בית יצח*
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אבל כאן הלא לובש את בגדי הכהונה ,מילה או סדין בציציתצרעת ב

ת דכלאים לפני שמקיים "ונמצא דעובד על ל,קודם שמתחיל לעבוד

שמכאן ראיה ,א"מסיים השאג,אלא".בעידנא"ואינם ,לעשה דעבודה

ומותר אף שלא בשעת ,להראב״ד שכלאים בבגדי כהונה הוי הותרה

.עבודה

בפ״י מהלכות כה״מ ה״א וה״ב מתאר ש,ועוד קשה לי על הרמב״ם

אם כי זה כסדר ,והנה.ומקדים אבנט למצנפת,סדר לבישת הבגדים

לענין )דף מ״ט ע״ב(הלא בגמ׳ סנהדרין )ט,ח–ח "שמות כ(הקרא 

כתנת ומכנסים משמע דסדר הקרא אינו קובע במקום שיש טעם לשנות 

נט הוי דחויה אם אמנם כלאים באב,והנה לענין אבנט ומצנפת.את הסדר

שהוא היחיד מבין ,היה לו לפסוק שהאבנט בא לאחרונה,לפי הרמב״ם

נמצא שבשעת ,ואם לובשו קודם למצנפת,ד׳ הבגדים העשוי משעטנז

(לבישת המצנפת הוא מלובש כלאים והוי שלא בשעת עבודה וכעין זה .

אם כי נעלמו מעיניו דברי הרמב״ם כאן בפ״י ה״ב ,א שם"הקשה השאג

).מכה״מ

נראה להעיר שמדברי הרמב״ם ,ובישוב הקושיות הנ״ל על הרמב״ם

משמע ששיטתו לגבי שלא בשעת העבודה תופסת רק לענין כה״ד ולא 

אסור לכהן הדיוט ",ב"מ הי"ודייק בלשונו בפ״ח מהל׳ כה.ג"כה

(ללובשו אלא בשעת עבודה "כהן"ועוד נראה שהרמב״ם משתמש ב".

":כהן הדיוט"אא״כ אומר מפורש ,״גסתם בלשון יחיד כשמתכוון לכה

ולפי״ז כשכותב בסוף הלכות .כשכוונתו לכה״ד,"כהנים",ובלשון רבים

כהנים שלבשו בגדי כהונה שלא בשעת עבודה אפילו במקדש ",כלאים

הראשון ).כוונתו לכה״ד ולא לכה״ג,"לוקין מפני האבנט שהוא כלאים

ועיין בספר צפנת ,םשהציע חילוק זה הוא הרדב״ז להלכות כלאים ש

וא״כ הרמב״ם סובר שבגדי כה״ג מותרים .פענח להלכות כה״מ שם

ולכאורה הטעם .ושל כה״ד רק בשעת עבודה,אפילו שלא בשעת עבודה

.דכאן הותרה וכאן דחויה

מקורו ,ונראה להסביר שחילוק זה בדין בין בגדי כה״ג לכה״ד

רק בגדי כה״ג ,דבפרשיות תצוה ופקודי.במקראות בסוף ספר שמות

והצוויים על בגדי אהרן ובגדי בניו כהנים ,"בגדי קודש"נקראים 
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")ב:שמות כח(כגון ,הדיוטים הם תמיד נפרשים זה מזה ועשית בגדי :

ורק אח״כ בפסוק מ׳ בא הצווי ,"קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת

"לשאר הכהנים ,ולבני אהרן תעשה כותנות ועשית להם אבנטים:

וכן משמע מכל הפסוקים הדנים ".תעשה להם לכבוד ולתפארתומגבעות 

וממשמעות הכתובים נראה שיש יסוד אחד המבדיל בין .בבגדי כהונה

,והוא שבגדי כה״ג הם סימן לקדושת אהרן,בגדי כה״ג לבגדי כה״ד

(ואילו ד׳ הבגדים של כה״ד הם סימן לכהונה,דהיינו קדושת כה״ג ועי׳ .

קדושה ,וא״כ לכה״ג יש שתי חלותים.)רמז לזה בהעמק דבר שם

ולכה״ד יש חלות אחת ,המסומלות ע״י ח׳ הבגדים של בגדי זהב,וכהונה

וכן הוא בריש פרשת .המסומלת ע״י ד׳ בגדיו של כה״ד,בלבד של כהונה

"ד-ג:כח(תצוה  ועשו בגדי ...ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי):

."ולבניו לכהנו לי,קודש לאהרן אחיך

שיש הרבה הבדלים בדין בין בגדי כה״ג לבגדי ,והנה זה ידוע

ואם של ,עושין מהם פתילות–אם של כה״ד ,בגדים שבלו,למשל.כה״ד

כנגד [ח מהלכות כה״מ ה״ה "וכך פסק הרמב״ם פ.גונזין–כה״ג 

ולפי ].מ שם"ועי׳ במל,עושין פתילותהירושלמי דס״ל דגם מבגדי כה״ג

תצא לנו שיטה חדשה של הכרעה ,כונים המהאם אמנם נ,דברינו

ה "א בד"נ״ד ע(דתוס׳ קדושין ,במחלוקת ראשונים בכתנות כהונה

בדק תל דבגדי כהונה עד שלא נתחנכו יש להם קדוש"ס)בכתנות כהונה

.שהיא קדושת הגוף,אבל משנתחנכו יש להם קדושת כלי שרת,הבית

י כהונה הם רק שמכיון שבגד,והריטב״א שם חולק על תוס׳ וס״ל

ונראה .א״כ אין להם קדושת הגוף אף משנתחנכו,מכשירים לעבודה

דבגדי ,ג לבגדי כה״ד"מ בין בגדי כה"שהרמב״ם יסבור שיש גם בזה נ

,יש להם קדושת הגוף ודינם ככלי שרת,"קודש"כה״ג שכתוב בהם 

אין,ולא קדושה,ובגדי כה״ד שהם פועלים רק לענין כהונה.ולהכי גונזין

ולהכי עושים מהם ,ולא יותר מקדושת בדק הבית,להם קדושת הגוף

.פתילות

א על הרמב״ם לענין בעידנא "ועתה נשאר לנו לתרץ קושית השאג

ל רק "שכיון שהרמב״ם סובר שכלאים בבגדי כהונה הוי דחוי׳ צ(

מדוע סידר הרמב״ם את האבנט לפני ,וכן קושיתנו,)ואינו כן,בעידנא
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.לבישת המצנפת אינו עובד והוי שלא בשעת עבודההא בשעת,המצנפת

מ״מ ,ואם כי אמרנו שהרמב״ם מגביל דין זה של שעת עבודה רק לכה״ד

.עדיין קשה ב׳ הקושיות

ובכדי להשיב על הנ״ל עלינו לפנות לענין כלאים בבגדי כהונה אם 

מחלוקת הרמב״ם והראב״ד ,כמו שאמרנו,ולכאורה.הותרה או דחויה

לענין כלאים )׳ ורמב״ןסתו(לה למחלוקת הראשונים באבנט מקבי

וכן לענין ,דמי שס״ל דחוי׳ בציצית ס״ל דחוי׳ בבגדי כהן.בציצית

והזכרנו שאכן הרמב״ם בסוף הל׳ כלאים מדמה בגדי כהונה .הותרה

ג "דאילו לגבי כה,ולפמ״ש זה תופס רק לגבי כה״ד–לכלאים בציצית 

א על "של השאג(ף לשתי הקושיות שנוס,אבל דא עקא.מודה להראב״ד

הלא הרמב״ם בעצמו כתב לגבי ציצית ,)ושלנו על סדר הלבישה,בעידנא

(רק שרבנן גזרו,שמה״ת הותרה)פ״ג מהלכות ציצית ה״ג( ושיטה זו !

).דומה לשיטת הא״נ שבתוס׳ מנחות דף מ׳ ע״א ד״ה כיון דאפשר במינן

קשה ג׳ ,ד דחוי׳אם נאמר שהרמב״ם ס״ל דכלאים בבגדי כה״,וא״כ

מדוע בכלל ס״ל דמותר רק ,ואם נאמר שס״ל דהותרה,הקושיות הנ״ל

.ומדוע אינו פוסק כהראב״ד,בשעת עבודה

,"שעורים לזכר אבא מרי ז״ל("א "הנה מו״ר הגרי״ד הלוי שליט

:קבע מסמרות בהגדרת הענין של הותרה ודחויה)עמוד ריד

מצוה גם -מעשהדחויה היא רק כשע״י פעולה אחת יש גם)א

אבל אם אין פעולה של .עבירה ואז מעשה העבירה נדחית-מעשה

.אין כאן דחויה,רק חפצא של מצוה,מצוה-מעשה

ואז אין אנו צריכים לפעולת ,חפצא של מצוההותרה היא כשיש )ב

.קיום המצוה הזהה עם מעשה העבירה

ז בנ״ד ברור שהראב״ד ס״ל שבגדי כהונה הם חפצא של "ולפי

(ולא דחוי׳,ולפיכך יש לו דין הותרה,המצו וכן כתב שם בהדיא מו״ר .

אם סובר שבגדי ,ממ״נ?אבל איך נבאר את הרמב״ם)].ל"זצ[שליט״א

ויהיה מותר אף שלא ,מדוע לא יסבור הותרה,כהונה הם חפצא של מצוה

,ואם קיום מצות עבודה הוא הדוחה?וכדעת הראב״ד,בשעת עבודה

ומה ?ומדוע קודם אבנט למצנפת בסדר הלבישה,ידנאמדוע לא בעינן בע
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הלא שם הותרה וכאן ,הדמיון של כלאים בבגדי כהונה לכלאים בציצית

?דחוי׳

מהוה חפצא )קדושת כה״ג(קדושת אהרן ,ג"אלא נראה לומר דבכה

.ואין אנו זקוקים שם לשום פעולה,וח׳ הבגדים מעידים עליו,של מצוה

והמתיר הוא ,ם אמנם סובר הותרה ולא דחוי׳הרמב״,משא״כ לגבי כה״ד

ובזה נשתנה החפצא של מצוה .כהונת הכה״ד שהיא החפצא של־מצוה

שקדושת אהרן :של כהונת כה״ד מהחפצא של מצוה של קדושת כה״ג

ושוררת ללא הפסק בסטאטוס ,ואינה זזה ממקומה,קבועה ועומדת

מצוה אך ורק אבל כהונה של כה״ד בקונטקסט זה היא חפצא של.קבוע

ולא שמעשה המצוה של העבודה הוא .כשהכהן מתעסק בעבודת המזבח

דהנה .כי אם החפצא של מצוה של כהונה של כה״ד הוא המתיר,הדוחה

,בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם",אומרת)י״ז ע״ב(זבחים 'הגמ

והייתכן שנסיק מזה שכה״ד ".אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם

אלא ?עליו בגדי כהונה יהא מותר לטמא למת או לישא גרושהשאין

כאן שונה מכהונה "כהונה"והמונח ,שיש לזה מובן אחר לגמרי,ודאי

ובזמן שהכהן מתעסק ,עבודה-של-דכאן כוונתנו לכהונה,במובנה הרגיל

וזה מה ,"עובד-כהן"יש לו חלות שם של ,בעבודה ומסביב לה

כי לא ,אין זה ענין של דחויה,וממילא.שמעניקים לו ד׳ הבגדים שלו

ולא החפצא של ,מצות העבודה היא המתנגדת ומבטלת לאיסור כלאים

וזה יש לו רק ,עובד-אלא החפצא של מצוה של כהן,כהונה סתם

-כהן"הלא אינו בבחינת ,אבל שלא בשעת עבודה.כשלבוש ד׳ הבגדים

כי אם ,תירכהונה הם המ-שלא הבגדי,למרות הבגדים שלו,"עובד

.והבגדים הם רק תנאי בכהונתו זו,עובד-כהונתו של כהן

אז החפצא של ,דכשלבוש ד׳ הבגדים ומתעסק בעבודה,נמצא

,ולפיכך.עובד-מצוה שהוא המתיר הוא הכהן שיש לו חלות שם של כהן

,ומאידך.עובד-דאז אינו בחי׳ כהן,אסור שלא בשעת עבודה,מחד גיסא

וגם מותר ללבוש את ,רק הותרה,ין כאן דחויהדהלא א,א״צ לבעידנא

דכל זמן שמתעסק בהכנה לעבודה ,האבנט לפני המצנפת כסדרא דקרא

דהלא בלי זה ,ולבישתו היא חלק מזה,עובד-יש לו החלות שם של כהן

.הוי מחוסר בגדים ועבודתו פסולה
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ובזה יש לתרץ גם כן קושית הרמב״ן בהשגתו על הרמב״ם בסה״מ 

,)של מחוסר בגדים(שהבה״ג מנה לבישת בגדי כהונה כלאו ,)מ״ע ל״ג(

מדוע לא מנה שלש ,והרמב״ן הקשה על הרמב״ם דא״כ,והרמב״ם כמ״ע

לבישת בגדי כה״ג של ד׳ בגדי,לבישת בגדי כה״ג של ח׳ בגדי זהב–מ״ע 

.ולבישת ד׳ בגדים של כה״ד,לבן של יוה״כ

ובד בעיקר נובע ע-דהחלות שם של כהן,ולפי דרכנו נראה לתרץ

ל שקדושתו של כה״ג היא "רק כמש,קדושת אהרן,מקדושת כה״ג

ומן המקדש ","לפני ה׳ תמיד"מפני שיש לכה״ג דין של ,סטאטוס קבוע

ותמידיות זו היא מקור ,עובד-וכאילו הוא תמיד במצב של כהן,"לא יצא

.ולזה בא הסימן של ד׳ הבגדים היתרים של כה״ג,קדושתו של כה״ג

שמונה ד׳ בגדי כה״ד ,משמע להיפך:]א"ע[אם כי לשון המשנה יומא ו(

,זה לאו דוקא,ומונה ד׳ בגדי כה״ג"מוסיף עליו כה״ג"ואח״כ אומרת 

אב לכל שאר דיני -וקדושתו זו של כה״ג היא הבנה.)דהוי רק ענין מספרי

ועשו "–לשון המקרא תוכיח ,ואדרבה.בגדי כהונה שהם נובעים ממנה

לקדשו "ומכיון שחסר וא״ו ולא כתיב ,"אהרן לקדשו לכהנו ליאת בגדי

)עובד-דהיינו כהונת כהן(משמע שחלות שם של כהונה ,"ולכהנו לי

וזה ,ו"דאם היו לגמרי נפרדים היה כתוב בוא,נובעת מקדושתו של כה״ג

רק ,עובד מקורה מקדושתו של אהרן-סימן שאמנם כהונתו של כהן

של תמידיות לכן נתמעט מקדושת אהרן ויש לו שמכיון שלכה״ד אין דין

ולפיכך לא מנה הרמב״ם מצות ד׳ בגדים של כה״ד כמ״ע .רק דין כהונה

.ע"בפנ

,לולא דמסתפינא הייתי אומר,כ"ג ביוה"ולענין ד׳ בגדי לבן של כה

שקדושת היום פועלת שאותה קדושה שהיתה שייכת כל השנה לד׳ 

כ "י קדושת היום של יוה"ג מועברת ע"בגדים יתירים אלה של כה

).כתונת מכנסים אבנט ומצנפת,דהיינו(ד "לד׳ בגדי לבן שהם בגדי כה

ויקרא (כשמתאר הכתוב סדר יוה״כ כתוב ,ולפיכך בריש פרשת אחרי מות

ובאבנט בד ,ומכנסי בדי יהיו על בשרו,בד קודש ילבש-כתונת",)ד:טז

בגדי קודש "וההדגשה של ".בגדי קודש הם,פת בד יצנףובמצנ,יחגר

הוא תואר רק לד׳ "בגדי קודש"שאם כי בכל השנה ,באה להוכיח"הם

,"בגדי קודש"דאילו האחרים אינם מכונים ,בגדים המיוחדים לכה״ג
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כי ,"בגדי קודש"כ גם ד׳ בגדים רגילים אלה הם "ביוה,וכמ״ש לעיל

גם מצוה זו היא פרט של הכלל ,וא״כ.נובעים הם מקדושת בגדי כה״ג

ולפיכך לא מנה הרמב״ם בגדי לבן .היותר כולל של בגדי כה״ג וקדושתם

.כמ״ע בפנ״ע



פ"תש●'כקול צבי

ל"זצהרב נחום לאם ר "מו
ראש הישיבה ונשיאה

שם שבת אהניתדיר ומקודש ובענין 

ז"תשט,הטפתי את זה בשבת שובה

ל"מורי זקני זציומא דהילולא של,ו"באלול תשט'ה אור ליום ד"ב

י "מביא שיטת הר1ב"מ'ב סי"ל ח"ז זצוק"ת עמק הלכה למו"בשו
ד דשחיטה לאו עבודה "שחיטה זבחים דף יה "מאורליינש מובא בתד

:'התשובה הנזחלק מנעתיק כאן ןלתועלת המעיי1

ב גבי תדיר ומקודש איזו עדיף ובעי "ע'ס ערוך זבחים צ"אך לכאורה עומד לנגדינו ש...
(ג דמוספין קדישי"תמידין קודמין למוספין אע,למיפשט מהא דתנן דמוספין שם שבת עליהן .

אטו שבת למוספין אהני ,ס"ודחי הש).י"רש,אף בחולותמידין באים ,שהם באים חובה
(לתמידין לא אהני והדר בעי ).י"רש,כיון דהאידנא קריבין אם כן אף הם שם שבת עליהן.

י הלכה מתפלל אדם של מנחה ואחר כך של "למפשט דתדיר ומקודש תדיר עדיף מהא דאמר ר
מוספין אהני לתפלת מנחה לא ודחי אטו שבת לתפלת ,ומוכח דתדיר עדיף ממקודש,מוספין
דאין לתמידין ותפלת מנחה שום עדיפות 'ס הי"ד דהש"דס,וחזינן מזה.ס"כ סוגית הש"אהני ע

,כיון שגם בחול מתפללים מנחה,או מה שמתפללים אותה בשבת,במה שהם קריבין האידנא
כ ממילא "וא.אבל למסקנא אמרינן דתמידין ומנחה דשבת קדישי יותר אף שנוהגות גם בחול

מ שם שבת עליהן כמו התם בתפלת המנחה "מ,בברכת השחר אף שהם תפלות של ימות החול
.ט"וממילא דאין רשאי האבל להתפלל אפילו ברכת השחר בשבת ויו

דגם בשחיטת ,ל"י דאורלייניש הנ"ס האלו סתירה גם לסברת הר"מדברי הש'ולכאורה יהי
מ כיון דהאידנא הוא "מ,דנוהגת גם בחוליןקדשים מהראוי לומר דשחיטה הוי עבודה אף 

ואולי יש .בקדשים שם קדשים עליה כמו בתמידין דשבת דשם שבת עליהן אף דנוהגין גם בחול
ס דשבת אהני לתמידין ולתפלת המנחה הוא רק למאן דסבר דתדיר "דהא דקאמר הש,לומר

ז מוכרח לומר דגם "וע,ויקשה ממתניתין דתנן דתמידין קודמין למוספין,ומקודש מקודש עדיף
באמת לא אמרינן ,אבל למאן דסבר דתדיר ומקודש תדיר עדיף,תמידין קדישי דשם שבת עליהן

,ז"ונמצא לפי,דכיון דבאים אף בחול אין להם שום עדיפות מה דקרבי האידנא,דתמידין קדישי
.ו עדיףדהך סברא דשבת אהני לתמידין ולתפלת המנחה תליא בפלוגתא דתדיר ומקודש איז

'והתו,הכריע דתדיר ומקודש תדיר עדיף'זבחים פרק דם חטאת משנה ג'ב במס"ולהלכה הרע
אולם בתוספות .ל"א הנ"ט שם תמה עליו בזה דהא הוא איבעיא דלא איפשטא בזבחים צ"יו

גבי כהן גדול ונזיר ולפי גירסת הקרבן 'הלכה א'א שם הראה לדברי הירושלמי נזיר פרק ז"רעק
וממילא דהלכה ,ה תדיר עדיף"ש מקודש עדיף ולב"ה דלב"ש וב"הוא פלוגתא דבעדה שם

.ע"ל מקודש עדיף וזה כגירסת הק"ש ס"דב:'הלכה ב'וכן הוא בירושלמי יומא פרק ז.ה"כב
כיון דלהלכה נקטינן דתדיר ,י דאורלייניש כלל"ז אין כאן סתירה לסברת הר"ולפי.ש ותבין"עי
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והקשה עליו ,בקדשים משום דשחיטה נוהגת גם בחולין'וכשרה בזר אפי

א גבי תדיר ומקודש איזו עדיף ובעו למיפשט מהאי "צס ערוך זבחים "מש
ס אטו שבת "ודחי הש,ג דמוספין קדישי"נן תמידין קודמין למוספין אעדת

כ לסברא זו דשם שבת אהני "וא,ש"ע'למוספין אהני לתמידין לא אהני וכו
.י מאורליינש"ש הר"כ דשם קדשים אהני לשחיטה ולא כמ"ל ג"לתמידין צ

ד "במחלוקת שם דרק למ'ל רצה לתרץ דסברא זו תלוי"ז זצ"ומו
ד תדיר עדיף "כ למ"ל דשם שבת אהני לתמידין משא"סיף מקודש עד

כ גם בשחיטת קדשים "א,כיון דנוהגין גם בחול,ת באמת לא אהני כללושב,ומקודש תדיר קודם
.לא חשיב עבודה כיון דנוהגת גם בחולין

מהלכות עבודת 'ם הובא בכסף משנה פרק א"א בשם הרמב"ובזה יש לישב גם דברי הריטב
ת כ אינן כשירות אלא בכהן גדול היינו דוקא עבודו"ל דכל עבודות יוה"דהא דקיי:כ שכתב"יוה

כמו תמידין לא בעי ,אבל שאר עבודות שנוהגין גם בימות החול,שהם באים בשביל חובת היום
ולכאורה יקשה מדברי .ה"אבל בדיעבד כשירות גם בכהן הדיוט עיש,כהן גדול רק למצוה

כ אהני גם "כ מהראוי דנימא דיוה"כ גם ביוה"א,דקאמר דשבת אהני לתמידין,ס דילן"הש
כ חל עליהן דליבעי "מ כיון דקרבי האידנא שם יוה"גין גם בימות החול מדאף דנוה,לתמידין

.פ"חסד לאברהם בהלכות עבודת יוהכ'וכבר העיר בזה בתשו.כהן גדול כמו כל עבודות היום
באמת ,דלהלכה דתדיר ומקודש תדיר עדיף,אמנם לפי דברינו לעיל.עיין שם מה שהאריך בזה

כ על התמידין כיון דנוהגין גם "כ לא חל שם יוה"כ ביוה"ע,לא אמרינן דשבת אהני לתמידין
אולם לאחר העיון אין בזה בכדי יתיבא דעתא ליישב .ולהכי כשירות בכהן הדיוט,בימות חול
דתדיר ומקודש :ם"כתב הרמב'מהלכות תמידין ומוספין הלכה ג'דהרי בפרק ט,ם"דברי הרמב

א "בזבחים צ'דכיון דלא נפשטה האיבעי,וובכסף משנה שם ביאר טעמ,איזו שירצה יקדים
כ לומר דסובר "ז ע"ולפי.לכן הוי ספק ואיזו שירצה יקדים,ל תדיר ומקודש איזו עדיף"הנ

וכיון דשבת ',כ הרי נפשטה האיבעי"דאל,ס"ם דשבת אהני לתמידין כפשטות לשון הש"הרמב
.ות בכהן הדיוטואמאי פסק דכשיר,כ אהני לתמידין"אהני לתמידין ממילא דגם יוה

דהא דאהני שבת לתמידין ולתפלת ,אך באמת גוף הערת החסד לאברהם אינה צודקת לדעתי
דכיון דקריבי האידנא הוי קדישי כמו המוספין של ,ס הוא רק לענין מקודש"המנחה דקאמר הש

אבל שנאמר דכיון דקריבי האידנא יש להם,חובת היום ולא חשיבי מוספין קדישי יותר מתמידין
כ לתמידין שיהיו "אף דאהני יוה,כ"כ גם ביוה"וא.זה בודאי לא אמרינן,כל דיני חובת היום

להם דין של חובת היום שיפסל בהן כהן הדיוט זה 'אבל שיהי,קדישי כמוספין של חובת היום
ל בספרו עין יצחק "וגדולה מזו כתב הטהרת הקודש הביאו הגאון מקאוונא ז.בודאי לא אמרינן

מ מוספין קדישי טפי שהם עיקר הקרבן "מ,ס דשבת אהני לתמידין"ו דאף למסקנת הש"סימן ט
והתמידין אין עליהם רק קצת קדושה רק בצירוף מעלת תדיר הם קודמין ,השייך לשבת

ואהני ,כ"כ אין עליהם רק קצת קדושת יוה"כ ג"כ גבי תמידין דיוה"וא.ה בדבריו"עיש,למוספין
אבל בדיעבד כשירות גם בכהן הדיוט כיון דנוהגין גם בימות ,כתחילהבאמת דליבעי כהן גדול ל

.א נכונים"ם והריטב"ודברי הרמב,החול

ה חד "ב ד"ד ע"וכתובות כ,ה אין"א ד"ו ע"קידושין ע'ובזה יש ליתן טעם למה שכתבו התוס
,ב"א ע"ש ברכות דף ל"עיין בהגהות הרש.מ לכתחילה בעי כהן"מ,דאף דשחיטה כשירה בזר

דהרי הא דשחיטה לאו עבודה וכשירה בזר הוא משום ,ולפי דברינו יש לומר.ולא נודע הטעם
א דלא בעי "כ שכתב הריטב"ודמיא לתמידין ביוה,י דאורליינש"דנוהגת גם בחולין כסברת הר

ואמנם לכתחילה בעי כהן גדול כיון דיש בהן מקצת קדושה ,כהן גדול כיון דנוהגין גם בחול
מ כיון "מ,כ גם בשחיטת קדשים אף דנוהגת גם בחולין"א,ן דקריבי האידנאכ כיו"דיוה

כ "כמו בתמידין דיוה,פ למצוה"דהאידנא השחיטה הוא בקדשים אהני להו דליבעי כהן עכ
.ק בזה"ודו.דבעי כהן גדול למצוה
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מ "מובא בכ(ם "א בשם הרמב"ש הריטב"ז תירץ מ"ולפי.צ לסברא זו"דא

ג ואף "כ דוקא בכה"ם דעבודות יוה"ש הרמב"דז)כ"עבודת יוה'א מהל"פ
ג רק בחובות היום "תמידין וכדומה זה רק לכתחילה אבל בדיעבד צריך כה

.שרות אף בכהן הדיוטדוקא ושאר העבודות כ

א שם דיש פיוס לתרומת "ד ה"ם פ"ובאמת הכי מוכח משיטת הרמב(

מפני שלהלכה סבירא לן ,)ל פיוס"ג ל"כשרה אלא בכהואם אינה ,הדשן
כ אהני "א שם יוה"ל האי כללא דשם שבת אהני ולכן ל"דתדיר עדיף ולא ס

ב "המ"תו'ט מהל"ם בפ"אבל נתקל בזה בדברי הרמב.לכל העבודות

'מ שם באר דהוי בעי"שכתב דתדיר ומקודש איזה מהן שירצה יקדים ובכ

.ש"ש מ"ם אינו פוסק להלכה דתדיר עדיף וע"כ דהרמב"א,דלא איפשטא

ע מודה להאי "נראה לומר דכ'שה שהיא כאין נגדו הילוקד ה"ולענ

מ "י מאורליינש לק"ועל הר,ד תדיר עדיף"שבת אהני ואף מכללא דשם 

קטינן רק שכשם המשתף הוא בקדושת הזמן וכיון שהמעשה דכלל זה נ

ולכן שם שבת ,ז"כ מקודש עי"המשותף הוא נעשה בתוך הזמן המקודש א

'אהני לתמידין כמו למוספין ומהני לברכת היין כמו לברכת היום בגמ
דאז אין המשותף נכנס לתוכו ,אבל זה לא שייך בקדושת חפצא,זבחים שם

הא השחיטה ,עשה השחיטה לקדושת הבהמהדמה ענין מ,של המשתף

.היא מעשה נפרד לגמרי מעצם הבהמה

סדרמ שם דלכתחילה כתב "ם בתו"דקדוק לשון הרמבמובןז "ולפי
ה "ח קודם לר"ח ור"ח שחל להיות בשבת דשבת קודם לר"ברהעבודות 

דלכאורה קשה ,כ כתב דתדיר ומקודש לפניו יקדים איזה שירצה"ואח
ואם יש ,לכתב סדר הקרבנות'דים איזה שירצה למה לינ אם יכול להק"ממ

ח "אלא לאו דבכגון ר,י דין איך כתב דיכול להקדים כפי רצונו"סדר עפ
נ קדושת "וה,דיש קדושת הזמן אז אמרינן דשם שבת אהני לתמידין

ח קדישי יותר דהם באים לחובת היום "ושל ר(ח מהני לשל שבת "ר

ג דמוספין "ה אע"י ד"כעין זה כתב רשו,כ של שבת דבאה בכל שבת"משא
כמו ,אבל מכיון שכלל זה אינו נוהג בכל מקום,)א שם"קדישי בזבחים צ

כ דכשיש תדיר ומקודש "לכן כתב אח,ורק בקדושת זמן,בקדושת חפצא
הרשות )שם שבת אהניישנא אחרינאלכדהתדיר אינו מקודש 'ופי(לפניו 

.בידו להקדים איזו שירצה
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א שהבאנו "י הריטב"ם עפ"ינו יוקשה משיטת הרמבאבל לפי דבר

והוא ,ד בדיעבד"דישנן אף בחול כשרות בכהכ "לעיל דהני עבודות ביוה
.כ אהני אף לשאר עבודות"א דשם יוה"ולמה ל,יום כפור הוי קדושת הזמן

ז בתשובה שם שרמז למה "כ לדברי מו"תנו אציין גיטוביישוב ש
פ "דאע,ן קדושת היום לחובת היוםוהוא שיש להבחין ביה "שנכתב בע

כ "וא.מ חובת היום לא הוי"מ,דקדושת היום אהני לכל הנעשה בזמן זה
ג רק "כ דמעיקרא דדינא חייב כה"ד בשאר עבודות ביוה"בדיעבד מותר כה

כ ורק לכתחילה טוב לו "כ לא בכל דבר שיש בו קדושת יוה"בחובת יוה

.לעבוד גם אלה העבודות

ורק שבאתי לחלק ,ל"ז זצ"הוא כפי דברי מוובאמת למה שכתבתי
י מאורליינש "ובזה סרה הקושיא על הר,הזמן לקדושת חפצאבין קדושת 

ואין אנו צריכים לתלות את הכלל של שם שבת אהני על פסק ההלכה בענין 

.ם שכתבנו"ושלפי דברינו מובן דקדוק לשון הרמב,תדיר או מקודש





מאמרי ראשי הכולל
וראשי הישיבה
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ועירוי,כלי שני,דבר גוש.א

,האריכו בדין עירוי מכלי ראשון)ד״ה עירה:זבחים צה(התוספות 
שאינו ,ו ככלי שניוי״א דדינ,די״א דמבשל כולו,לענין בליעה ובישול

ובפשוטו ס״ל דדין בליעה .וי״א שמבשל כדי קליפה,:)שבת מ(מבשל 

.ועפ״ז נחלקו הפוסקים בדין דבר גוש המונח בכלי שני.תלוי בדין בישול

אם חתך בשר )כלל לו דין ז(כתב דברי או״ה )סימן צד ס״ק יד(הט״ז 

ליכא דפנות דבדבר יבש,רותח שהיד סולדת בו וכו׳ לא דמי לכלי שני
חולין (וכך הם דברי רש״ל .והבשר אסור ואפילו בהנאה,המקררות ומבשל

וז״ל דלא שייך כלי שני אלא במים ורוטב וכל דבר הצלול )פ״ז סימן מד
אבל לא בחתיכת בשר ודג וכל דבר שהוא ,רההשמתערב מיד ונתקרר במ

.פירדכל זמן שהיד סולדת בו עומד בחמימותו ומפליט ומבליע ש,גוש

ומשום הכי נראה דדוחן ואורז ג״כ אחר שנתערו מקדירה לתוך קערה כל 

.עכ״ל,זמן שהיד סולדת בו הם ככלי ראשון

אז ,כתב דהיכא שעירו הבשר עם החלב תוך הכלי שני)ס״ק ז(ובפ״ת 

ובבדי .מתקרר גם הבשר ע״י הרוטב שמקררו וסובב הבשר מכל צדדיו

ע״י ,תב דכל זה לפי טעמו של האו״הכ)ביאורים ס״ז ד״ה קליפה(השלחן 

,משא״כ לסברת המהרש״ל.מצטנן הכל,שהרוטב נוגע בדפנות הכלי

שאף שהט״ז כתב ,דהיינו,דדבר גוש עומד בחמימותו כי אינו מתערב
ונ״מ לעירו הבשר עם ,באמת יש ב׳ שיטות שונות,שדברי רש״ל כהאו״ה

.החלב לכ״ש

שם (דהש״ך ,כתב עוד נ״מ)סימן קה ס״ק יד(וכתב שביד יהודה 

וביד יהודה .כתב דאורז שנשפך כעין חלב גם לרש״ל הוי כלי שני)ס״ק ח
דהכל תלוי בנגיעה בדפנות הכלי מסביב אבל ,כתב דרק לפי האו״ה י״ל כן
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כיון שהאורז עב ואינו מתערב זה בזה כלל נחשב עדיין ,לפי המהרש״ל

.ככלי ראשון

מ״מ ,אף דמפליט ומבליע,ש בכ״שכתב דדבר גו)ס״ק טו(ובחוו״ד 

,הכריע)סס״ק ד(ובמ״ז ).סימן שיח ס״ק מה(ודלא כמג״א ,אינו מבשל
וכדנראה בגמרא ,ע״פ לשון האו״ה דבלי דוחקא דסכינא אינו מבשל

.ועם דוחקא מבשל,ומיירי בדבר גוש,סוף סוף כלי שני:)חולין קד(

מדסיים ,הנאהובבאורים כתב דראיית המ״ז שמבשל היא מדאסור ב

,דהאו״ה כתב בפירוש שמבשל,אבל א״צ לזה.מבשל ממש ואסור בהנאה

צ״ע מהגמרא ,ולמג״א שסתם שמבשל אף בלי דוחקא דסכינא.וכנ״ל

.הנ״ל:)קד(

וכגמרא ,דבלא רוטב לא מיקרי בישול)ס״ז(וצ״ל כיד אברהם 

עם מיירי :)קד(וע״כ הגמרא ).סימן פ״ז ס״ק א(וכמ״ז :)סנהדרין ד(

ובזה י״ל .ולכן באילפס כלי ראשון יש איסור בישול בשר בחלב,רוטב

נמצא דמש״כ הפ״ת מסברא .דמודה האו״ה דדינו ככ״ש)הנ״ל(כהפ״ת 

.לשיטת האו״ה דדבר גוש בכ״ש מבשל:)קד(מוכח מהגמרא 

,דאין הדפנות מקררות דבר גוש,דהאו״ה לשיטתו,ונראה להוסיף

כתבו שכ״ש אינו מבשל רק מפני שיש )ד״ה ושמע:שבת מ(ובתוספות 

ועפ״ז ,ואף שבדבר גוש בכ״ש אין גם דפנות מחממות.דפנות מקררות

ס״ל לאו״ה דכל זמן שאין דפנות ,שאינו מבשל)הנ״ל(כתב החוו״ד 
.כמעיקרא,נידון כיש דפנות מחממות,מקררות

דכיון שדבר גוש מונח ,)סימן צד ס״ז(אבל המהרש״ל ס״ל כהרמ״א 
ומהרש״ל .ולכן לרמ״א דינו ככ״ש,יש דין דפנות מקררות,ערה צוננתעל ק

וגדולה מזו פסק .חולק כי דבר גוש עומד בחמימותו ומפליט ומבליע שפיר
,דכ״ש מפליט או מבליע גם כשאינו דבר גוש)פ״ח סימן עא(ביש״ש 

בדבר )שבט״ז הנ״ל,פ״ז סימן מד(ודבריו ).סימן קה ס״ק ד(ומובא בט״ז 

שכתב ,כשאינו דבר גושמשא״כ,היינו כאחד,דמפליט ומבליע שפיר,גוש
כ״ש אינו מפליט ומבליע האיסור שבתוכו לד״א כל זמן שאינה )שם(

.ובדבר גוש מפליט ומבליע כאחד.אסורה מחמת עצמה

)סימן צב ס״ק כג(וכסברת החוו״ד ,ועפ״ז כתב המג״א דגם מבשל

,אינו מפליט ומבליע כאחדדכל שאינו מבשל,שזהו פעולת הבישול
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ואולי חולק ,אבל המהרש״ל לא כתב שמבשל.)סימן קה ס״ק ה(וע׳ ש״ך 

וס״ל דאף אם מפליט ומבליע כאחד מ״מ ,על המג״א ועל סברת החוו״ד
.אינו מבשל

שכלי שני ,פסק לחומרא כמהרש״ל)סימן קה ס״ק ד(והנה הט״ז 
ובסוף ציין .ך על הרמ״אורק במקום הפסד גדול סמ,בולע ואוסר עד כולו

רש״ל דבר עב כמו חתיכת בשר מהשל,הנ״ל)סימן צד ס״ק יד(לדבריו 
שכתב ,ולמשכ״ל.כלומר שמפליט ומבליע כאחד,רותח שדינו ככ״ר ממש

.וניחא לשון ככ״ר ממש,סובר שלמהרש״ל אף מבשל,דמהרש״ל כאו״ה

ע״כ ,ינאבדבר גוש כהרמ״א כשאין דוחקא דסכ)ססקי״ד(ולפ״ז כשמקיל 

.דאל״כ מחמיר בכ״ש אף כשאינו דבר גוש,ר״ל רק במקום הפסד גדול

,הקשה על המהרש״ל שאסר בכ״ש עד כולו)סימן קה(בנקוה״כ 

וכגמרא ,שהרי אפילו עירוי שלא נפסק הקילוח אסור רק כדי קליפה

דאדמיקר ליה ,ומ״מ חם לתוך צונן קולף,דקיי״ל תתאה גבר.)פסחים עו(

פ״ז סימן (תירץ דמהרש״ל לשיטתו )ס״ק ד(ובמ״ז .ע פורתאא״א דלא בל

דתתאה גבר רק בשני מיני ,ל"וז)ס״ק י(ומובא בש״ך )פ״ח סימן ס,מה
משא״כ כלי שאינו טבע בכך א״כ חם ,אוכלים שטבען להיות חם וקר

וא״כ כל זמן שהוא חם שהיד סולדת בו אוסרת וגם ,שאצלו מפליט ובולע

.ל"עכ,בכלינאסרה מגוף האיסור 

שהקשו ,ופירש במחצית השקל,.)עו(הקשה מהגמרא )שם(והש״ך 
.וקס״ד בצוננת,על שמואל שסובר תתאה גבר מנטף מרוטבו על החרס

.ואי אמרת בכלי ליכא דין תתאה גבר קשה מאי פריך הש״ס

,אבל למסקנה מיירי בחרס רותח,ל דכל זה לפי הס״ד"ולהמהרש״ל י

על ד׳ חלקי (וע׳ בספר עם מרדכי .אוכל ולא בכליוי״ל דתתאה גבר רק ב
שלמסקנה הגמרא חזרה בה לעניין עירוי שנפסק ,כעין זה)ש״ע עמוד צד

שמפליט או מבליע ,ודין זה.עיי״ש,הקילוח ותתאה דבר כשאינם שוים

והעתיקו הש״ך ,וכנ״ל,מקורו ממהרש״ל,אבל אינו מפליט ומבליע כאחד
וכתב שהש״ך פירש ,חולק)שם ס״ק י(ד יהודה אבל בי).סימן קה ס״ק ה(

אבל באמת כל .י עירוי"שהתיר למלוג תרנגולים ע,כן שיטת הרשב״ם
ס״ל דגם מפליט ,הראשונים דס״ל דבליעה ופליטה אינו תלוי בבישול

וכמש״כ ,וע״כ להרשב״ם אין בליעה או פליטה כלל.ומבליע כאחד
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דכל שאינו מבשל אינו ,)שם(וב״י )שם ס״ב(ומובא בטור ,הרשב״א בשמו

.ואינו מפליט אלא חום כ״ר,מפליט ומבליע

.כתוספות,וביד יהודה חידש שגם להרשב״ם בישול ובליעה שוים

תירץ שזהו רק בבשר ,דעירוי מבליע כדי קליפה.)עו(ולקושיא מפסחים 
וכ״כ (אבל ברותחים על תרנגולת אין פליטה כלל ,רותח לתוך חלב צונן

.וצ״ב).וע׳ מגילת ספר עמוד פב,ד ס״ט ס״ק דחזו״א יו״

אבל בגוש רותח .אין פליטה או בליעה,דאם נשאר תתאה,ל"ואולי י

ולכן יש בליעת כדי ,לבסוף הצונן לא נשאר תתאה,לתוך צלול צונן

,כתב לשון הרשב״א)סימן צא ס״ק כג(ובש״ך .).עו(וכגמרא ,קליפה

והחלב צף על הצלי אינו כצונן שוקע לתוך החלבשהצליואע״פ ,ל"וז
הילכך ,דכל שהוא במקומו גובר ומקרר הצלי שנפל לתוכו,לתוך חם

ד״ה :חולין צו(כתב שהתוספות )ס״ק יג(ובחוו״ד [.ל"עכ,בקליפה סגי

ל "ולפי״ז י].וכ״ה מסברא ע״פ שיטת המהרש״ל בדבר גוש,חולקים)עד

דהתרנגולת ,נגולתמשא״כ במערה חמים על תר,דרק בזה צריך קליפה

.נשארת תתאה

עוי״ל דבגוש רותח לתוך צונן לח הדבר הגוש נשאר רותח ופועל על 

,שנמשך לזמן,ולכן אדמיקר ליה התתאה לעילאה,הצונן שסביבו לזמן רב

הרותחים נשפכים ,כתרנגולת,אבל במערה רותחים על דבר גוש.בלע כ״ק

.בליעה אף כ״קובזמן הקצר מאד שנוגעים בתרנגולת אין ,מיד

דאה״נ דכ״ש ,בע״א)הנ״ל(ז יש לתרץ קושית נקוה״כ איש״ש "ולפ

כיון ,אבל כ״ש אוסר כולו,דעירוי אוסר רק כ״ק כי נופל מיד,חמיר מעירוי
.שנמשך זמן נגיעת איסור והיתר בו

לדחות החילוק בין מפליט או מבליע למפליט ,ובמש״כ היד יהודה
כ״כ גם החזו״א ,הש״ך והבאים אחריהםשחידש מהרש״ל וקבלו ,ומבליע

דלהיד יהודה ,אבל לדינא כתב להפך.דאין לו מקור)יו״ד סימן ט ס״ק ה(

ולחזו״א אינו .ולכן גם מפליט ומבליע,עירוי שנפסק הקילוח מבליע
.)עו(ופי׳ הגמרא ,אין בליעה או פליטה כלל,מדינא,ולכן,מפליט ומבליע

,הקרבן פסחי שום הפסק קדירה לבלאשהרק כשהעירוי מהצלי על 
.עיי״ש,כ מקדירה שתחתיתה מפסיקה בין תוכן הקדירה להאש"משא
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)הנ״ל(תירץ קושיית נקוה״כ איש״ש )סימן צא ס״ק ה(ובחוו״ד 

אבל בכ״ש האוכל שניתן .והצונן גובר ולכן בולע רק כ״ק,דבעירוי ת״ג
חשב לחם ביחס מ״מ כל שיס״ב נ,אף שת״ג ביחס לכלי הצונן שתחתיו,בו

ומזה נראה דהנקוה״כ חולק על .למאכל אחר שנפל עליו ואוסרו כולו
(החוו״ד בזה וכמש״כ בבדי )סימן צב ס״ק לב(וכ״נ מדבריו בש״ך .

).השלחן שם ס״ק קמה

ת בודתתאה גבר וחם מקצתו חם כולו כשאין יד סול.ב

,מאי קמבעיא ליה,תימה,)ד״ה בישול:זבחים צו(ז״ל התוספות 

ושאר ]חם[כשמקצת כלי על האש שמבשל בו יא,ומאי ס״ד דרב יצחק

הא לא מפעפע ,אם כן מאי קאמר בישול מפעפע,הכלי צונן קמבעיא ליה

ובעי מריקה ,פשיטא דמפעפע בכוליה,ואי בשכל הכלי חם.בכוליה כלי

אם כן בשאר ,ואי קמבעיא ליה א׳ מפעפע בכוליה כלי או לא.ושטיפה
ועפ״ז נחלקו הפוסקים אם תתאה גבר וחם .עכ״ל,תיבעי ליהאיסורים נמי

.מקצתו חם כולו כשהעלאה או חלק השני של הכלי אין יד סולדת בו

כתב בשר שנתבשל בלא )סימן סט סעיף יא(השו״ע ,ובדין ת״ג

כתב אף אם לא נתבשל לגמרי רק )ס״ק מד(ובש״ך .'מליחה אוסר עד ס
.תו״ח בשם הגש״ד וכ״ה במהרי״ל.בששמוה בקדירה שמקצתה חם והיס״

אבל הבשר נאסר אף אם אין יס״ב ,מוכח דקאי אקדירה,ומלשון שמקצתה

.מדין ת״ג

אם שמוה בקדירה ולא נתבשלה "כתב )סימן ב אות ב(אבל בהגש״ד 
ונראה דקאי ."ואם לא מותר,אם היס״ב אסורה,אלא מקצתה הי׳ חם

כתב שיש ט״ס )ל לב ס״זכל(ובחכמת אדם ).שבשערי דורא(אחתיכה 

ולפ״ז אם .אחתיכת בשריוקא,וצ״ל ומקצתה חם,)כלל ב דין ב(בתו״ח 
.הבשר אינו יס״ב לא נאסר מדין ת״ג

)אות ד'כלל ב(כתב שכ״כ המנחת יעקב )ש״ד ס״ק מד(ובפמ״ג 
ולפ״ז .וכל שאין יס״ב אף שיס״ב בקדירה מותר,ישיס״ב אחתיכה קא

דולה של חלב וסלקוה ואין יס״ב בחתיכה חתיכת בשר שנפלה ליורה ג
ולענין בליעה צדד דמודה המנחת .כל׳ דאין בישול,מותרת בהנאה עכ״פ

דרק כשיס״ב בחתיכה ,ומתיר למלוח שנית אף שיש בליעה ע״י ת״ג,יעקב
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אבל קיי״ל .דאז לא מהני מליחה שנית,כל׳ מפליט ומבליע,מבליע ומבשל

).אות א׳(וכנ״ל ,אין בליעה,בכ״ש,דכשאין בישול,כתוספות וכהרמ״א
.ולפ״ז לגירסא דקאי אחתיכה מוכח דאין בליעה

ונראה שהרמ״א ס״ל דיש בליעה ע״י ת״ג ,אמנם קשה להגי׳ בתו״ח
)ע׳ עם מרדכי עמוד צג(אף )סימן צב ס״ח(וכדבריו ,אף כשאין יס״ב

.ולנוסח שלנו נראה שאין בליעה כל שאין יס״ב,שכ״כ ע״פ ט״ס בתה״ד
שמובא בש״ך הנ״ל ,)רבו של מהרא״י בעל תה״ד והגש״ד(וכ״נ במהרי״ל 

"מהל׳ או״ה משערי דורא ע׳ תקלג( ואם שמוהו בקדירה אצל האש אם )

וכ״כ .לשון זכר,וע״כ קאי אבשר."החום יס״ב אסור ואם לאו מותר

,וכנ״ל,שבהגש״ד מוכח להדיא דעל החתיכה קאי)לש״ך שם(במחה״ש 
.)ע׳ ע״מ ע׳ צ(דלא כרוה״פ ,וכ״נ לדינא.קבשכ״כ המנחת יע

דבר זה ,וז״ל)סימן צב סס״ק לו(ועיי״ש שהבאנו לשון היד יהודה 

ולא מצינו בכל או״ה שיהא מקום קר בולע ,הוא דבר שאין הדעת סובלו

יהיה האיך,דהא מ״מ כיון שמקום זה קר הוא,מחמת חמימותו דצד השני

הפוסקים דס״ל כיון שחם מקצתו חם ,״לוז)שם(אבל המשיך .עכ״ל,בולע
וגם ,כיון דהתחתון חם,זה דבר שיכולין לומר,כולו מתפשט הבלוע בכולו

כמו שמצינו ,יכול להתפשט הבלוע גם למקום הקר נמי,הבלוע היא חם

והיא כשיטת רוה״פ .עכ״ל,ומתפשט בליעת הרותח בכולו,גבי אוכל דת״ג

דכיון שמקום זה קר הוא האיך ,נו לעילכלשו,וצ״ב.הנ״ל דת״ג אף בצונן
.יהיה בולע

כתב דחם מקצתו חם כולו פועל )סימן תנא ס״ק כד(והנה המג״א 
ורע״א ).סימן צד ס״א(אבל אינו מפליט )סימן צב ס״ה(שמבליע בכולו 

סימן (דאם כל הכלי חם מבליע ,)הנ״ל:זבחים צו(מחלק כתוספות )שם(
ובמ״ז ).סימן צד(כף צונן אינו מבליע וב.וגם מפליט דלא כמג״א)צב

)שם(ובדגמ״ר ).סימן סט ס״ק סד(ושכ״נ בש״ך ,כ״כ)סימן צד ס״ק א(

ולומר דיל״ח בין כף צונן מצד עצמו וע״י חמח״כ אינו מוליך "כתב 
לא ,אבל אם הוא חם מצד עצמו מוליך בליעתו בכולו,בליעתו בכולו

,שפירש חמח״כ רק כשהיס״בומזה נראה ."מצינו חילוק זה בשום מקום
[דאל״כ פשוט דיל״ח בין חם לצונן כרע״א ופמ״ג הנ״ל ובמגילת ספר .

דדוחק להעמיד הדין בסימן צד דוקא ,פירש כוונת הדגמ״ר)עמוד ע׳(
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ולכאורה דחוק גדול לפרש ,מהמבאופן שהוציא את הכף קודם שנתח

.]לשונו כן

במקצת הכלי כתב שכלי מתכת שנשתמש )סימן קכא ס״ו(הרמ״א 

ובמג״א פירש דמועיל רק .דכבולעו כך פולטו,מועילה הגעלה במקצתו
,ומלשון הרמ״א נראה דנבלע כולו.וכנ״ל,דחמח״כ אינו מפליט,למקצתו

,כלומר אף אם נפסוק כן וכי״א כאן וסימן צד ס״א[דחמח״כ ,כשו״ע
ודלא כיד אפרים .וכתב ככ״פ לרווחא דמילתא)שם(והרמ״א מקיל 

והשאר לא נאסר ,שפירש שלרמ״א ככ״פ קאי על מה שנתחב)ג״א שםלמ(

ואף ).או״ח שם ס״ק מא(וכגר״א ,דלא כמג״א,ומפליט כולו]וא״צ הכשר

)שם(וכמגילת ספר ,צ״ל דהגעלה מהני,)שם ס״ק מ(שהסכים למג״א 
.וצ״ב

ונ״מ דבכף לתוך רותחין (דרותחין שאני )עמוד עב(ונראה כמש״ש 

י״ל דאם ,ולפי משכ״ל דחמח״כ רק כשהיס״ב).ל הכף ע״שצריך לשער בכ

.מגעיל ברותחין כדין ע״כ גם צדו השני יגיע ליס״ב

דפירוש (דלישב שיטת השו״ע )עמוד עא(ויש להוסיף ע״פ מש״כ 
ע״פ ,)שם(נראה כהיד יהודה ,)המג״א ופירוש רע״א והפמ״ג צ״ע ע״ש

וא״צ לבטל ,וז״ל)״ק יזסימן קכא ס(שמובא בש״ך )כלל לז דין ב(האו״ה 

מ״מ מאחר שחימומו רק ע״י חמין ,דאע״פ דחמח״כ,כל הכף של מתכת

ופירש היד .עכ״ל,אינו מוליך ומפליט בליעתו בכולו,ולא ע״י האור עצמו
א ול,)סימן צד(״י החמין שבקדירה דכף נתחמם רק ע)דלא כהש״ך(יהודה 

)סימן צב(אש משא״כ הקדירה עצמה שנמצאת על ה.חמח״כאמרינן
.ונתחממה ע״י האש עצמו

.והנה נחלקו הפוסקים אם כף ששואבים בו מכ״ר דינו ככ״ר או לא
כתבו שבמשימין קערה בתוך מחבת על )ד״ה קינסא:ע״ז לג(ובתוספות 

סימן (ובמ״ב .האש עד שהרתיחות עולות תוך הקערה מגעילין מהקערה

עם מרדכי (וי״ל כמש״כ .וצ״ב,כתב דבזה בודאי מיקרי כ״ר)שיח ס״ק פז
דכ״ר ר״ל שיש דפנות )סימן צב ס״ק כז(ע״פ החוו״ד )שבת עמוד עז

ואם הכף נשאר בכ״ר ).ד״ה ושמע:שבת מ(כתוספות ,מחממות מהאש
,עצמוזה סימן שנתחמם הכף מהאש,לזמן ארוך עד שהרתיחה עולה ממנו
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וכתוספות ,ןשמתוך שעמד על האור לזמן ארוך דפנותיו חמי,וכהכ״ר עצמו

.שם

,אינו מכח האור,אף אם כולו נתחמם,כף שנתחב במרק,ומה״ט גופא

החום בכולו נידון ,אבל אם נתחב לרוחתין.ולכן אינו מוליך הבליעה בכולו
שלכן בודאי ,כשם שהכף עצמו נידון כדפנות מחממות מהאור,כחום מהאור

.וכנ״ל,מיקרי כ״ר

רח לפרש כרע״א שיש דין חמח״כ ולפירוש היד יהודה בשו״ע אין הכ

די״ל )ע״מ עמוד צ(וכמש״כ ,ואין ראיה מהא דמחזיק בכף.בנשאר צונן

,חמח״כ מציאות.)פסחים עד(ובגמרא ).שם(וכרע״א ,דחם ומחזיק בסודר

ונחלקו הראשונים רק אם .ונחשב לבישול ע״י ד״א לפסול קרבן פסח
)דפי הרי״ף:פסחים ח(ובר״ן ).סימן צד ס״א(וכשו״ע ,מבליע בכולו

.)עמוד סט(וכמגילת ספר ,נראה שאינו מבליע בכולו אף בחם

דאף לתוספות ,ולכ״נ כנ״ל,למעוטי במחלוקת עדיף,וכלל בידינו

מיירי רק בחם וכבקדירה ,כדמפעפע בכולו משום חמח״)הנ״ל:זבחים צו(

.משא״כ בצונן,שע״ג האש

בשפוד שאין אמצעות מציאות דחמח״כ רק :)ע״ז עו(ולהריטב״א 

דלא כיד יהודה ,והש״ך סימן קכא ס״ק יז פירש דברי האו״ה כן(מים 

שם (ולש״פ צ״ל כמג״א .ולכן די בניצוצות להכשיר שפת הקדירה).הנ״ל

ולכן די ,שהלכה הבלעה מצד זה לצד זה,דחמח״כ דומה לעירוי)ס״ק כה
.עיי״ש,בניצוצות להכשיר שפת הכלי
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זנצוייג הרב מיכאל רור "מו
ש ברן"עהמכון הגבוה לתלמוד ראש ישיבה וראש 

של שינוי קודש בזבחיםהפסול בענין 

טיב הפסול בזבחים שנזבחו בשינוי לשמה.א

קובעת שמחשבת שלא לשמה פוסלת .)ב(המשנה ריש זבחים 
"ל"וז.ומחייבת הבאת קרבן נוסף בשאר הקרבנות,בחטאת ובפסח כל :

.ם חובהאלא שלא עלו לבעלים לש,כשרים–הזבחים שנזבחו שלא לשמן 

."חוץ מן הפסח והחטאת

,ם"בסת–הנה מצינו דרישת לשמה המעכבת גם בהקשרים אחרים 
יש לבחון אם הדין של לשמה בקדשים דומה 1.ועוד,במצה,בגט,בציצית

או שמא מחשבת שלא לשמה ,והוה ביסודו תנאי הכשר המעכב,לאלו
הרי מצינו בקדשים מחשבת פיגול 2.הקרבןבקדשים הוה פגם הפוסל את

וגם אם נסיק שחוסר לשמה בכולם מהוה עיכוב .ום להבחין בין דינים אלויש כמובן מק1
ם סביר לומר שלשמה "בסת.אין הדרישה ללשמה דוקא עולה בקנה אחד,בהכשר גרידא

במצה יתכן שהלשמה אינה אלא .הוה תנאי בקדושת החפצא או בתהליך שיוצר קדושה
לכאורה קשורה להצורך בגט הלשמה."ושמרתם את המצות"דין של שמירה הנובע מ

מ משמעותיות בין הדינים "וסביר שישנן נפק.לגט אישי המכוון לאישות מסויימת
ובמצב של לשמה ושלא ,ויש לעיין בכל אחד מהם בענין סתמא לשמה.המגוונים האלו

.ל"ואכמ',וכו,ובענין עקירה בטעות,לשמה
שוו בין דרישת לשמה בציצית ה)ה מה טעם"ד:מנחות מב('התוס).כב:ב(ש "עיין בקו2

ח "הגר.מצב של לשמה ושלא לשמה,ובמנחות לפסול כשצבע לשם ציצית ולשם נסיון
שאינה אלא תנאי –התקשה בדמיון זה וטען שיש לחלק בין לשמה בציצית )הובא שם(

הבחנה זו ,לדעתו.שהוה מדין מחשבה הפוסלת–ובין שלא לשמה בקדשים–הכשר
ח "הגר,לפי מה שהובא בשמו.א"ב מחשבת לשמה ושלא לשמה בבמכריעה לגבי שילו

ביחס "סתמא לשמה"יתכן שכונת ,ולפי זה.דוחה לחלוטין שיש חובת לשמה בקדשים
)ד"ק פ"מעה'הל(ז "בהמשך נדון בדברי הגרי.לקדשים היא פשוט שאין פוסל של לא לשמה

ש הקים "הקו.שלא לשמהופסול ,חובת לשמה–דינים נפרדים בזבחים'שטוען שיש ב
והציע שגם הפסול של לא לשמה בקדשים אינו אלא ,בין ציצית וקדשים'הדמיון בתוס

ז "והגרי.מהני כל שאין מחשבה נוגדת"סתמא לשמה"אלא ש,תוצאה מהדרישה של לשמה
שאינה מדין אומדנא אלא "סתמא לשמה"לדעתו כיון שיש .ל חולק על נקודה זו"הנ

ושאני (.א לעקור לשמה זו בשום אופן"א,רשה וההקדשה וההקרבהשנובעת מעצם ההפ
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ויש לעיין .הפוסלת והקובעת פסול הגוף שטעון שריפה בלי עיבור צורה
.מקבילות אחת לשניה)ושלא לשמה,פיגול(מחשבות הפוסלות 'אם ב

שנזבחו –חוץ מחטאת ופסח–ויש לחקור גם בטיב הדין שקדשים 

מה טיבה של פשרה .ובהשלא לשמה כשרים אבל אין הקרבן עולה לשם ח

האם זה שהקרבן .ומה משמעותה לגבי אופיה של דרישת לשמה,זו בכלל

גם אם נסיק שבחטאת (נשאר כשר על אף שנעשה שלא לשמה מעיד 
שיש רק דרישת לשמה שמכריעה )מחשבת שלא לשמה פוסלת כמו פיגול

בנות דין לשמה בקר,ולפי זה.לגבי ריצוי ולענין הצורך להביא קרבן נוסף

או שמא לגבי מעמדו .אכן דומה יותר לחיסרון לשמה בתחומים אחרים

כקרבן חובה שייכת מחשבה הפוסלת בשאר קרבנות כמו שהיא אולי 

והוא מתבטא רק בזה ,אלא שהיקף הפסול שונה,שייכת בחטאת ובפסח
יתכן שבאופן עקרוני ,אם ננקוט בעמדה זו.שאינו עולה לבעלים לחובה

כמו ,פוסלת ומפקיעה הקרבן המקורי בכל הקרבנותמחשבת לא לשמה
הקרבן )א:אלא שבשאר קרבנות יש קיום כפול.שהיא פוסלת בחטאת

שם קרבן כללי שהוא )ב;הפרטי שנפסל ונעקר במחשבת שלא לשמה
אסור "אמנם עדיין יש .ושאינו נפגע בפסול שלא לשמה,מעין נדבה

(לשנויי ביה שמו המקורי לגמרי והקובע המוכיח שלא פקע .)זבחים ב"

אבל לגבי הפסול שמא נידון מעתה ,שעדיין יש חלות ואיסור שינוי קודש
יש לדון שמא אין חטאת ופסח אלא ,על פי מהלך זה3.רק כקרבן כללי

ולכן אינם כשרים אפילו בתורת נדבה כשנזבחו ,קרבנות פרטיים גרידא

ודם הבולטים של ויתכן שזה בכלל קשור לייח.שלא לשם זהותם הפרטי

4.ששולל שם קרבן כללי נוסף,חטאת ושל פסח

,שלה שייכת בשלבי ההקדשה וההקרבה"שם חטאת"ח שאין "פרה אדומה על פי יסוד הגר
.ז בהמשך המאמר"נחזור לדעת הגרי.)והשחיטה לשמה היא המחילה את שם זה

גרע מהשמטת שטוענים שיתכן ששינוי לשמה)ה עד"סוד.מז(מנחות 'ועיין תוס3
'אך יש דיעה אחרת בתוס."דשלא לשמה עוקר הקרבן ועושהו קרבן אחר"–העבודה

ק הרי גם "שהתקשה למה לן קרא שיש נסכים בש)ה וכל"ד.צא(מנחות 'ועיין תוס.שם
וסביר לומר שתלוי עד כמה נשאר .ובתירוצם לא נדחה יסוד קושייתם.בנדבה יש נסכים

בנסכים של אשם מצורע ועוד .)צ-:פט(צרה לסוגיא במנחות נתיחס בק.הקרבן המקורי
.לקמן בהערות

יתכן שהחילוק בין חטאת ופסח לשאר הקרבנות קשור לזה שאין חטאת ,ל"לאור הנ4
אבל ,גם אשם אינו בא בנדר ונדבה).ה אלא"ד:כח(בנזיר 'ועיין תוס,ופסח באין נדבה
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או ,כחובת הכשר המעכבת–איך שנסביר את הפסול של שינוי קודש

סביר להניח שההבחנה בין חטאת ופסח –כמחשבה הפוסלת מעין פיגול
מהוה ביטוי של הייחוד הבולט של ,לבין שאר קרבנות מאידך,מחד גיסא

תכונה שהודגשה שוב ,היא קרבן שמתמקד בכפרהחטאת .חטאת ושל פסח
מספר .ס"ושוב במשנה ובגמרא בענין לשמה ובעוד הרבה סוגיות בש

התופעה .ומקום הזריקה כולם משונים משאר הקרבנות,דרך הזריקה,הזריקות
עוד ',וכו,של חטאות פנימיות והדין המיוחד של חטאת שמתו בעליה

,הפסח הינו קרבן בלתי תקדים.ן זהמשקפים את הייחוס המיוחד של קרב

ושאינו מופיע כלל ,שנידון בספר שמות במסגרת סיפור וזכירת יציאת מצרים

ם "הרמב).בפרשת המוספים בפינחס(ברשימת הקרבנות בויקרא או במדבר 
לעומת ספר עבודה בו הוא דן (ע דוקא בספר קרבנות "הקדיש חטיבה בפ

מיגוון של .לדון בקרבן ייחודי זה)כ"ואף בעבודת יה,עולה,אשם,בחטאת

ט "ועיין גם בשו.בעת לגבי דין זהשמא הזיקה החזקה שקיימת בינה לבין עולה קו
.ל"ואכמ,.)צ(ובסוף הסוגיא מנחות ,.)ה(בסוגיא זבחים 

ן "ועיין נגדו ברמב,:י זבחים מו"עפ,ה-ד:מ טו"פסוה(ם "יש לציין שדעת הרמב
בענין שינוי בעלים ט"שנת תשנ'חוברת אבקול צביובמאמרי ,באלפס.ה ז"מלחמות ר

פסק זה טעון הסבר אם .כשרה אלא שלא עלה לשם חובההיא שחטאת לשם חולין )'וכו
נטעון שחטאת שונה משאר קרבנות בנוגע ללשמה משום שלא שייך לו קיום כללי 

אולם יש דיונים באחרונים אם מעמד הביניים זה .בתורת נדבה מעבר לזהותו הפרטית
שמא ו.של לשם חולין בחטאת מקביל למעמד הביניים של שינוי קודש בשאר קרבנות
מכיון ,אין שום פסול של מחשבה הפוסלת דומיא דפיגול אפילו לגבי העיכוב של ריצוי

גם שאינה עוקרת כלל וכלל את שם ,אלא שמחשבת חולין.שאין חולין מחלל קדשים
א במשנה ריש זבחים שדן אם לשם "ועיין בפירוש רעק.מעכבת בריצוי הדרוש,הקרבן

מ בין סוגי "ד יתכן שיש מספר נפק"ולפענ.קדשיםחולין שונה משינוי לשמה אחר בשאר 
מחשבין ,לגבי שילוב לשמה ושלא לשמה–"לא עולה לבעלים לשם חובה"הדינים של 

ז ריש זבחים "הקרן אורה והגרי.ועוד דינים,אם יש איסור לשנויי,מעבודה לעבודה
א "של הקרועיין גם בספיקו .הציעו שמא בשאר קדשים לשם חולין גם עולה לשם חובה

אם דומה חטאת לשם חולין לאשם ,לענין שחוטי חוץ)ה הואיל"ד:קיד(סוף זבחים 
שכשר ואינו עולה לבעלים –ויש לעיין בעוד כמה מקרי ביניים.שנכשר שלא לשמה

ם הדין של סתמא לשמה בחטאת ואשם "הבין שלפי הרמב)י:ק ד"מעה(ז "הרדב.לחובה
ם שיעילות סתמא "והציע ברמב,מ שם חולק"חהל(.קובע שכשר ואינו עולה לחובה

במצב של "כשר ולא עולה"ויש גם לעמוד על .)מחודשת יותר דוקא בעולה ובשלמים
מ "פסוה(ובשחט לשם מי שמת ,בשחט לשם מי שחייב עולה כמותו–שינוי בעלים

ינוי ל בענין ש"ועיין במאמרי הנ.יש לדון בטיב כל אחד,סוגי דינים'אם יש ב).ט-ח:טו
.ל"ואכמ.בעלים
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וכהנה ,דיני האכילה,הראויים לאכילה,דיני העבודה,השליחות–פ"דיני ק

"עליה השלם"גם הדין של .שונים מעבודת הקרבנות המקובלת,הלכות רבות
אינו שייך :)פסחים נח(שקובע זמן ההקרבה בכל קרבנות בין הקרבת התמידין 

שקישר תופעה זו עם העובדה שאין :)פסחים נח(ע ועיין בפני יהוש.פ"לק
5.פ נידון אלא בספר שמות"ק

:)המשנה יא(ושלפי בן עזאי ,שינוי קודש פוסל גם באשם.)ב(א "ראוי לציין שלפי ר5
א בענין אשם ודאי מדין המשותף לחטאת שנובע מהדין של "דעת ר.ה בעולה"ה
ט בגמרא "ועיין בשו.אבל יש לדון לגבי שיטת בן עזאי בנוגע לעולה."כחטאת כאשם"
וכליל למזבח בעולה ,קבע הזמן בפסח,רמים של כפרה בחטאתשקבעה שהגו:)יב(

ויש מקום עיון אם הם נחשבים .לעומת שאר קרבנות,מהוים יסוד לפסול בהם לשמה
–ואולי חומרתם או ייחודם לחוד–או יש משותף ביניהם ,כמחייבים לגמרי שונים

אלו שייכים להלכה אם גורמים )יג(יש להסתפק לפי מסקנת הגמרא .ק"שגורם לפסול ש
.כלל וכלל

.באיזשהו כיוון,ודאי יש מקום להבחין בין חטאת ובין פסח בענין טיב הפסול של לשמה
ולכן הדרישה ללשמה עוד יותר מכריעה כלפיהם לעומת ,אכן שניהם קרבנות ייחודיים

ואף ,חטאת ופסח שונים לחלוטין,אבל מבחינה אחרת.כפי שאמרנו,שאר הקרבנות
ואילו .ק שמתמקד בעיקר בכפרה שעל ידי זריקה"החטאת הוה קרבן של ק.הםהפוכים

–ל בו דוקא השחיטה והאכילה תופסות המקום המרכזי"הפסח הוה קרבן של קק
בנוגע לחשיבות קיום האכילה ,לענין מינוי לחבורה,לגבי שליחות,בהדגשת המקרא

,לכאורה בלי שום הכרח ברור,)יא,ה-ד:מ טו"פסוה(ם "ואכן הרמב.ועוד,:)פסחים עו(
ורק מחייב קרבן נוסף ,שפוסל לגמרי בפסח–חילק ביניהם לגבי הדין של לשם חולין

שהסביר שפסול חטאת מדין )מ"פסוה'שם הל(ט "ועיין בקרית ספר של המבי.בחטאת
מעכב "'זבח פסח לה"ואילו בפסח החיסרון של ,י עירבוב קדשים אחרים"חילול ע

"ן משמע במכילתא פרשת באוכ.לגמרי ,שישחטנה לשמומצוה–ושחטו את הפסח:
שנה הכתוב –ל משכו וקחו"ת,שומע אני יוכשר.עבר על המצוהאבל שחטו שלא לשמו

שהיא ביטוי מובהק של (הרי שיסוד הפסול הוא דלא קיים המצוה הייחודית ."לעכב
לחד .מ"פסוה'האור שמח הלההסברים של 'עיין בב,אולם.כהוגן)'אמונה בהשגחת ה

הואיל ואינו לגמרי בגדר ,קובע חומרא זו,ופסח במיוחד,ל"דיעה הקירבה בין חולין וקק
סביר לומר שענין זה קשור גם ,על כל פנים.ולכן הוא אכן מחריב ביה",שלא במינא"

יש מקום עיון אם נבחין גם לגבי הפסול של .למקור הפסול של שינוי קודש בשניהם
ה "סוד:נט(זבחים 'עיין בתוס.ק של פסח"ק של חטאת לעומת ש"וטי חוץ בין ששח
יב :טו;ז שם"י וברדב:מ טו"פסוה(ם "וברמב,)ה שלמים"סוד.סג(יומא 'ובתוס,)עד

בקול צבי "פ ששחטו בחוץ"ם בענין ק"שיטת הרמב"כ במאמר "ועיין מש).מ שם"ובכס
ם אכן הבחין ביניהם לשיטתו "תי שהרמבשם הצע.300-318'עמ,)ד"תשס-ג"תשס(ו -ה

"מ"ראוי לפתח אוה"ושלדעתו רק חטאת מופקעת מההגדרה של ,בחילוק לשם חולין
.ל"ואכמ,ק בחטאת פוגם בגופו ממש"ח משום שש"הקובע לגבי שחו
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ננסה בעיקר להבהיר את הגישות השונות בראשונים ,ראשית

היכא שהוא פוסל ,ובמפרשים בטיב הפסול של שינוי קודש בחטאת ופסח
.לחלוטין

"לשם ששה דברים הזבח נזבח"של :)מו(משמעות הסוגיא .ב
ק"ענין פסול שגישות ב'וג

ישנה גם משנה ,ק"הנה בנוסף לסוגיא ריש זבחים בענין פסול ש

"ל"וז.באמצע המסכת שהצביעה על הדרישה של לשמה:)מו( לשם :

,לשם אשים,לשם השם,לשם זובח,לשם זבח–ששה דברים הזבח נזבח

".לשם חטא–והחטאת והאשם,לשם ניחוח,לשם ריח

שלפי כמה סוגיות גם נפסל בשינוי לשמה כמו ,ויש לעיין בענין הקרבן של כבשי עצרת
'ועיין בתוס.ע אינו נמנה במשנה ריש זבחים"אבל לכו,:)חמ-.מנחות מח(חטאת 

תירוץ הראשון הוא .והציעו שני יישובים,שהתקשו בהשמטה זו)ה כבשי"ד:מנחות מח(
ששאני קרבן –אבל יתכן שבתירוץ השני,שלא רצו לחלק בין שלמים שונים–טכני

לא הפסול שינוי לשמה וממי,התכוונו להורות שהוה סוג קרבן אחר–שבא בגלל הלחם
יתכן גם שכבשי עצרת הינן קרבן .גם שונה בטיבו אפילו ממה שמשותף בין פסח וחטאת

אפשר שגורם זה גופא קשור ,כמובן.מיוחד במינו משום שהוא קרבן של שלמי ציבור
ועיין בהערה לקמן כשנדון בסוגיא במנחות (.ל"ואכמ,לזיקתו עם קרבן שתי הלחם

.)בעיבור צורה לפני שריפהלגבי הצורך:)מח(

יש לשקול אם ניתן לחלק בנוגע לאופי הפסול של שינוי לשמה בקדשים בין זבחים 
ש אין שינוי "לפי ר(.הסוגיא ריש מנחות בעיקר מקביל לסוגיין ריש זבחים.ומנחות

אבל יש .)אבל אין הלכה כמותו",שמעשיו מוכיח עליו"לשמה פוסלת במנחות משום 
ואסור לשנויי ,הא מנחה גופא כשרה",.מנחות ב(בלשונות הסוגיות י עדין שדייקו בשינו

י ריש "ובזה שרש)ריש זבחים–"בקדושתייהו קיימי ואסור לשנויי בה"לעומת ",בה
י "ואילו במנחות רש,מקור משותף בין שינוי קודש ופיגול–"לא יחשב"זבחים ציטט 

(ובי להכשר הקרבןתנאי חי",אם זבח שלמים קרבנו"ייסד הדין ב ק שם אות א "ובשטמ.
וניתן אולי .)ד הביא לימוד אחר מן הספרא"ק שם אות י"ובשיטמ,י בזבחים"הסביר כרש

,איפוא,יתכן.להציע שתוצאות שינוי קודש במנחות אינן כה חמורות כפי שהן בזבחים
ק "א אין שושממיל,שהפער בין סוגי מנחות הוא פחות מהשוני האופייני בין סוגי זבחים

מ נוספים שמעידים "ויש לדון בביטויים ובנפק.מהוה מחשבה הפוסלת בנוגע למנחות
ל דוקא השוו בין "הנ:)מב(במנחות 'יש להעיר שהתוס,לאור הצעה זו.על חילוק זה

יתכן ,לפי זה.ולא בין זבחים וציצית,מנחות לציצית בנוגע לשילוב לשמה ושלא לשמה
.ש לגבי מנחות"ונאמץ את שיטת הקו,נוגע לזבחיםח ב"שנקבל את עמדת הגר
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ושונה ,ובה וקיום של לשמה בקרבנותלכאורה משנה זו מעידה על ח

באופן עקרוני מהדגשת המשנה והסוגיא ריש המסכת על הפגם של שינוי 

שאולי –"לשם חטא"ו"לשם זבח"הרי במשנה נמנה יחד עם .קודש

גם הלשמה של –")שנזבחו של לשמן("מקבילים למשנה הראשונה 

.ומים גרידאשבהחלט אינן אלא חובות וקי',וכו,ניחוח,ריח,אישים

משנה זו אינה מייחסת את החטאת ואת ,בניגוד למשנה הראשונה במסכת

ואין זה (שייכת לאשם כמו לחטאת "לשם חטא"ואכן הלשמה של .הפסח

הלשמה של דוקא הדגימה את:)מו(הגמרא .).א במשנה ב"אליבא דר

לעומת המקורות ",לאפוקי לשם שלמים,עולה לשם עולה"לשם זבח ב

י על אתר "רש.בפרק קמא'לענין פסול שינוי קודש בחטאת וכדשהובאו 

."'קרא קדריש עולה אישה ריח ניחוח לה"הוסיף ש)ה עולה"ד:מו(

והקריב מזבח ("ולדעתו דינים אלו נלמדו גם מעולה וגם משלמים 

.וכל סוגי הלשמה שבמשנה נלמדו ממקור אחיד,")'השלמים אשה לה

,בלי שום הכרח.שילוב הסוגיותישנם סימנים של,מאידך גיסא

ט על משנה זו את דברי רב יהודה אמר רב "הכניסה לשו:)מו(הגמרא 

ובהסבר ."לשם חולין כשרה,חטאת ששחטה לשם עולה פסולה"ש

הגמרא "קדשים מחללין קדשים ואין חולין מחללין קדשים"–החילוק

י "ורש.הדגישה ענין חילול הקדושה כיסוד לפסול שינוי קודש בחטאת

עם "לשם זבח ולשם זובח"עצמו בפירושו למשנה זהה את הדין של 

"לשם זובח,ה לשם זבח"ד(ל "וז.הסוגיא הראשונה בזבחים לאפוקי ):

והא ילפינן להו ,לאפוקי שינוי בעלים...שינוי קודש כגון לשם זבח אחר

"לשם זבח ולשם זובח"לולא דבריו יתכן לומר ש:)."ד(ק "מקראי בפ

ולאו דוקא שייכים ,זו מצומצמים הם לחובת לשמה חיובית נפרדתבמשנה

.הם לשינוי קודש או שינוי בעלים

יתכן )א:הסוגיות'גישות בהערכת ב'יש להצביע איפוא על ג

מחזקת העמדה שגם היכא "לשם ששה דברים הזבח נזבח"שהסוגיא 

ת אלא שבחטא,ששינוי לשמה פוסל אין זה אלא עיכוב בהכשר הקרבן

אין שום בסיס להכשיר בתורת )ואולי מסיבות שונות(ופסח מאיזה סיבה 

שמא שינוי לשמה תמיד אינו אלא )ב;וממילא נפסלו לגמרי,נדבה

ריח ,ניחוח,לשם אישים–אלא ששארי דרישות לשמה,מחשבה הפוסלת
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:דינים נפרדים'שמא יש ב)ג6.ואינם אלא קיומים,שונים הם באופיים–

.ופגם של שינוי קודש שפוסל כמו פיגול,מה שהוה קיום בקרבןחובת לש

,דינים נפרדים'הסוגיות משקפות ב'ם היא שב"לכאורה דעת הרמב

'הל(ם "ז בהבנת שיטת הרמב"וכן העלה הגרי.ואף בנוגע לחטאת ופסח
עניני –ם דן בחובות לשמה מסוגים השונים"הנה הרמב).יא:ק ד"מעה

ב "ק וש"ואילו פרטי הדינים של מחשבות ש,ק"עהמ'בהל:)מו(הסוגיא 

נידונו יחד עם פיגול דוקא –א דזבחים"המוקד של פ–הפוסלות עיקר

;ו"כל פט–שינוי השם;ב,א:יד;ד,ג,א:יג–שילוב שניהם(מ "פסוה'בהל

).ח"ריש פי–שילוב שניהם;יז-ז"פט–פיגול

):יא-י:ד(ק "מעה'ל בהל"וז

העובד שתהיה מחשבתו לשם הזבח ולשם כל הזבחים צריך 
בעליו בשעת זביחה ובשעת קבלת הדם ובשעת הולכת הדם

שנאמר ובשר זבח תודת שלמיו ,ובשעת זריקתו על המזבח
וכן שאר ,שתהיה זביחה עם אשר העבודות הארבע לשם שלמיו

ואם שחטו ועבד שאר עבודות סתם ולא חשב כלל .קרבנות
וצריך שתהיה .ם ועלו לבעליםבעולה ובשלמים הרי הן כשרי

,לשם הזבח-מחשבתו בשעת שחיטת העולה לשם ששה דברים
,ושיקטירו לאשים,ושהזבח להשם ברוך הוא,ולשם הזובח

ואם .ה"ושריח זה מחת רוח לפמי הקב,ושהקטרתו לריח בלבד
והשוחט חטאת ואשם צריך .שחט סתם כשר כמו שביארנו

.ו עליושתהיה מחשבתו לשם אותו החטא שבא

יש לציין שפרק זה דן בדרישות מסויימות להכשר הקרבן כגון שיקרב 
ותנאי קבלת הדם ,)ז"ה(ושבעינן לכתחילה שחיטה בסכין ,)ו-א"ה(ביום 

,הבחין בין לשם הזבח ולשם בעליו)יא-י:ד(ק "מעה'ם אף בהל"יש לציין שהרמב[6
כהערת ,שניסחם רק לגבי שחיטה,ובין שאר סוגי הלשמה,העבודות'ששייכים בכל ד

ם כל סוגי ששייכי,)שנדון בה בהמשך(ריש זבחים 'ובתוס,ג"אך עיין בסמ.מ"המל
ם ודאי "מ העירו שהרמב"מ ומל"והלח.גם בהקטרה'ולפי תוס,עבודות'לשמה בכל ד

ם שמי שזבח דוקא שלא "מ הבין ברמב"הלח.שאין דרישות אלו,חולק לגבי הקטרה
ושאינו עולה ,לשם ריח ואשים גם הוה בכלל מחשבה הפוסלת המעכבת בחטאת ופסח

אלו אינם אלא ,לדעתו.מ דוחה זה לחלוטין"המל,אולם.לשם חובה בשאר הקרבנות
.למצוה בעלמא
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כל זה מחזק את הרושם שדיני לשמה שבהקשר זה הם בתורת ).ט-ח"ה(

,ם לא ייחס שום מעלה לחטאת ולפסח"ומטעם זה הרמב.חיובים וקיומים
שהמקור לחובות הלשמה הוא )ל"י הנ"ורש:לאור הסוגיא מו(ף חידש וא

דבריו ."בשר זבח תודת שלמיו לשם שלמיו"דוקא מהפסוק שקובע שיהא 
ם התייחס באופן "שם הרמב.מ עומדים בניגוד גמור להצגה זו"פסוה'בהל

כאחת משלש מחשבות שפוסלין את "שינוי השם"כללי לתופעה של 
והוא רק עוקב .וכאילו אין צורך למקור,להביא מקורבלי)א:יג(הקרבן 

וכן ,אחר מקורות לקבוע הייחוד של חטאת ופסח שפסולין לגמרי)ג:טו(

הדין של –לאסור מחשבה נוספת הפוסלת מכאן ולהבא בשאר קרבנות 

,א:יח,ג:טו(על אף שכבר עבר ועשה בשינוי השם "אסור לשנויי ביה"
ם את "ק פעמיים הדגיש הרמב"מעה'ד שבהלבעו).ונדון בניסוחו לקמן

הואיל והוא ,מ"פסוה'אין דין זה מופיע כלל בהל,הדין של סתמא לשמה

לעומת המחשבה הפוסלת ,שייך אך ורק לגבי הדרישה והקיום של לשמה

דינים שונים באופיים 'ם ב"שלפי הרמב,יוצא איפוא."שינוי השם"של 

7.הם

חים סבורים כדיעה שגם שינוי קודש בעלי התוספות ריש זב,מאידך

הניחו ששתי )ה כל הזבחים"ד(הרי הם .נעוץ בחובת לשמה המעכבת

חיפשה מקור .)ד(כשהגמרא ריש מסיכתין ,ולדעתם.הסוגיות אחת הן

היא סמכה על ,כאילו דין זה שייך למשנה הראשונה,לפסול שינוי בעלים
'בהנחה שב"בריםששה ד"המופיעה במשנה של "לשם זובח"הדין של 

,ז שטוען שאי לאו סתמא לשמה היה חיסרון לשמה מעכב הכשר הקרבן"אך עיין בגרי7
כבר הזכרנו .כמו שאר דרישות לשמה שהם תנאי אל יעבור ביצירת חלויות שונות

ההקדשה ז הרחיק לכת וטען שכמעט אי אפשר לעקור סתמא הנובעת מעצם "שהגרי
ושלכן כונה הפוכה של לא לשמה או לשם דבר אחר אינה ,)חוץ מפרה אדומה(וההקרבה 

גרועה מלשם חולין או מעקירה בטעות או מהשילוב של לשמה ושלא לשמה לענין 
החידוש הייחודי של פסול מחשבת לא לשמה ,אי לאו הדין השני,לדעתו.הפקעת סתמא

וכבר ,אולם אין נקודה זו מוכרחת כלל.מההכל היה כשר בתורת סתמא לש,בקדשים
ז שסתמא לשמה שייכת "כ הגרי"גם מש.ז בכמה פרטים"ש חולק על הגרי"ראינו שהקו

ואי לאו דין זה כל חיסרון של לשמה היה ,:)מו(לכל הששה דברים שטעונים לשמה 
ז במעמדן של "דעת הגרי.ויש מקום לפקפק בו,אינו פשוט כלל,מעכב בהכשר הקרבן

מ "מ והמל"הוה מעין שיטת ביניים בין דעת הלח',לשם ניחוח וכו,לשם אשים,לשם ריח
.ל"ואכמ,ק שם"מעה'בהל
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"ל"וז.הסוגיות משולבות הן ס שינוי בעלים "וצריך לדקדק מנא ליה להש:

והדר קאמר 'כו,מנא לן דבעינן זביחה לשמה.)דף ד(דקבעי לקמן בפרקין 
אשכחנא שינוי קודש שינוי בעלים מנא לן משמע דאמתניתין קאי וכולה 

אמתניתין דלקמן ונראה דסמך...מתניתין לא מישתמעא כלל שינוי בעלים
דתנן לשם ששה דברים הזבח נזבח לשם זבח :)דף מו(פרק בית שמאי 

8."'לשם זובח וכן פירש בקונטרס בגמ

התוספות הרחיקו לכת בהנחה זו שהסוגיות משולבות עד שהקשו 

לא דנה הגמרא ריש זבחים גם במקור שאר דרישות לשמה שבמשנה למה

כ הוה ליה לפרושי נמי מנא "י את אי אההיא קא"א"–"ששה דברים"של 

ל דלא אתי לפרושי "לשם ניחוח וי]לשם ריח[לן לשם השם לשם אישים 

אלא בהני דכשירין ולא עלו לשם חובה אבל הנך כשירין ומרצין ועלו לשם 

ויש להוסיף שעצם העובדה שהתקשו בזה שאין ."חובה כמו שאפרש

לשאר סוגי ק חיפוש אחר המקורות"בהקשר של הסוגיא של פסול ש

הלשמה שודאי אינם אלא חיובים וקיומים גרידא מעיד שלדעתם שילוב זה 

ק ביסודו אינו נעוץ אלא "של המשניות והסוגיות קובע שגם הפסול של ש

ולכן אין להתפלא שהתוספות הוסיפו להקשות למה הובאו .בחובת לשמה

אי .)ד(ולפסול שינוי קודש :)מו(מקורות נפרדים ושונים לצורך לשמה 

"ל"וז.חד דינא הוה :)לקמן דף מו(ואם תאמר והא בפרק בית שמאי :

עולה לשם עולה והיינו 'דריש להו מדכתיב עולה אשה ריח ניחוח לה

דריש שינוי קודש מקרא אחרינא .)לקמן דף ד('שינוי קודש ובפירקין בגמ

ויש ."ויש לומר דקרא דהתם בהקטרת אימורים והכא בעבודת הדם

לדעתם יש שילוב בין הסוגיות על אף שהדגש .על תירוצם גם כןלעמוד

ובזה נתיישב גם ,ב נרמז במשנה הראשונה"הציעו הסבר אחר לפיו ש'בהמשך התוס8
ששה "השאלה למה אין חיפוש מקור בריש זבחים גם לדינים הנוספים במשנה של 

אבל יש להעיר שאין דיעה זו מסתייגת מהתפיסה .'וכו,לאישים,לניחוח,לריח–"דברים
כפי ,שלשם זבח ולשם זובח זהים עם הדין של שינוי קודש ושינוי בעלים כלל וכלל

וראוי לציין שאין הם דוחים באופן עקרוני השייכות של שאר .שמבואר מהמשך דבריו
מעכבין אפילו לגבי חובת קרבן סוגי לשמה לשינוי קודש במהלך זה למרות שאין אלו

ק בחטאת "כל זה מחזק את הרושם שבעלי התוספות הבינו שגם הפסול של ש.נוסף
.ובפסח נעוץ בדרישה של לשמה
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ואין שינוי לשמה ,הוא בההקטרה שאינה מעכבת כלל"ששה דברים"ב

.כלפה מסוגלת כלל וכלל להיחשב מחשבה הפוסלת

התוספות התיחסו לשאלת הזיקה בין ההקטרה ,ובהמשך הדברים

ב "ש-ק"וש.)ח וכורי,לשם אישים(ובין שארי מימדי הלשמה ,והשחיטה
"ל"וז.לאור שיטתם העקבית דברים הזבח נזבח 'ואף על גב דקתני לשם ו:

מ שפיר "ומ.הוא הדין הזבח נקטר דהא קרא דמייתי התם בהקטרה מיירי

דברים מדאיתקש אל שם זבח דלשם זבח 'דריש מקרא דהתם זביחה לשם ו

דפירקין בין מקראי ]כדיליף[דהיינו שינוי קודש הוי בין בעבודת דם 

ה שאר חמשה דברים יהו בזביחה כמו "ה,מקרא דהתם]כדיליף[בהקטרה 
ומיהו הא לא מצינן למילף מהיקישא דנימא ולא עלו לשם חובה .בהקטרה

דברים דההוא קרא כתיב בהקטרת אימורים והוא 'ואינה מרצה בכל הנך ו
יוצא שיטה מגובשת,מכל האמור."עצמו שלא הוקטרו אימורים כשר

9.בקרבנות–מכל סוגיה–ועקבית בענין אופיה של לשמה

"חילול"והביטוי ,ק ופיגול"הזיקה בין ש.ג
ק הוה מחשבה הפוסלת"מורים שש

מצינו מקורות שמעידים שקיים קשר ודמיון ,כפי שכבר הערנו,אולם

שלכאורה מורה על ,ובין פיגול–במיוחד בפסח וחטאת–ק"בין פסול ש

ק עם חוץ לזמנו "כוללת ש.)זבחים לו(הרי המשנה .שרשיפסול מחשבה

ל שמשוה בין לשמה בציצית ובמנחות מתאימה למהלך "הנ:)מב(במנחות 'ודעת התוס9
בחטאת משום שאינה ק פוסל"ל שש"הנ:)כח(בנזיר 'וכן דעת התוס.ש"וכדעת הקו,זה

שדנו אם ליישם הדין של )ה אימא"ד:ד('ועיין גם בתוס.באה נדבה הולמת עמדה זו
וסביר לומר שאין זה שייך אלא .שנה עליו הכתוב לעכב לגבי שינוי בעלים ושינוי קודש

וכן העיר .אבל לא בפסול מחשבה שפוסלת ומפקיעה החפצא מכל וכל,בהכשר המעכב
ק כפסול "בנוגע למעמד ש)ה מחשבה בעלמא"ד:ד('הבנת התוס.ק"מעה'ז הל"הגרי

'יש להעיר שאין כל דברי התוס,אולם.כפי שנבאר,הגוף גם עקבי לעמדה כללית זו
לפעמים ,כפי שנראה.ק ביסודו אינו אלא חיסרון בהכשר הקרבן"הולמים גישה זו שש

ה "סוד.ב(ריש זבחים 'והתוס,ק לפיגול"דוקא דימו ש)ה תעובר"ד:מנחות מח('התוס
י בסוגיות חלוקות "גם דעת רש(.ק גם בשאר קרבנות"אף הדגישו צד חילול בש)לשם

אין .גם שבכלל יש לו שיטה עקבית,ק"משקפות עמדות נוגדות בטיב הפסול של ש
להתפלא אם המפרשים הבינו שהתנאים והאמוראים בסוגיות השונות נחלקו בדיוק 

.ל"ואכמ,בהבנות אלו
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אין מחשבה פוסלת אלא "–"פסול מחשבה"וחוץ למקומו ומכנה כולם 

'ם בהל"והרמב."והפסח והחטאת שלא לשמן,חוץ למקומו,בחוץ לזמנו
ושעוד נדון ביתר ,כפי שכבר הזכרנו(ל הרחיב בזיקה זו "מ הנ"פסוה

"א:יג(ל "וז).שאת :ואלו הן,מחשבות הן שפוסלין את הקרבנותשלש):
לא רק שהוא ."ומחשבת הזמן,ומחשבת המקום,מחשבת שינוי השם

אלא הוא גם הוסיף ,ל לגבי חטאת ופסח"אימץ את לשון המשנה הנ
ואף יישם הגדרת שינוי השם זו בתורת ",שינוי השם"ב כ"ק וש"להגדיר ש

"ל"וז.מחשבה הפוסלת לשאר קרבנות שינוי השם כיצד זה מחשבת :

או ,עולה ויחשב שהוא שלמיםכגון שהיה ,השוחט את הזבח שלא לשמו

או ששחט הזבח ,או לשם שלמים ולשם עולה,ישחטנו לשם עולה ושלמים
ם קבע "הרמב,בנוסף לכך."זו היא מחשבת שינוי השם,שלא לשם בעליו

צורה ב,ואף לשנויי בשינוי השם,את האיסור לחשוב מחשבת לא לשמה

ושבירר באופן מוחלט שמחשבה הפוסלת פוגמת ,שקישרה אותו לפיגול

"א:יח,ג:טו(ל "וז.ביסוד קדושת הקרבן מחשבה אסור לחשב בקדשים ):

כ ביתר "מ הפנה תשומת ליבנו למש"והכס."כמו שיתבארשאינה נכונה 
בקדשים הרי מחשבה שאינה נכונהכל המחשב "–פירוט במסגרת פיגול

מפי השמועה למדו .לא יחשבא תעשה שהרי הוא אומרזה עובר בל

שהרי זה דומה למטיל מום ,שבכלל דין זה שלא יפסיד הקדשים במחשבה

הרי ציטט הפסוק ."פ כן אינו לוקה שאין המחשבה מעשה"ואעבקדשים 
והמשיל מחשבת פסול למטיל מום ,בפרשת צו בנוגע לפיגול)יח:ויקרא ז(

ורק משום שהוה לאו ,דיק שאינו לוקהוגם ראה הצורך להצ,בקדשים
ה "ד:ב(י ריש זבחים "גם רש,)א:יח,ג:טו(ם "כמו הרמב10.מ"שאב

11."לא יחשב"הסביר שהאיסור לשנויי ביה נעוץ ב)ונדבה

הגמרא דנה בשאלת עקירה בטעות .).מט(ועיין גם בסוגיא במנחות 

,ק"שק ופיגול ומביאה פירכא לענין פיגול ממקרה שנשמע כ"לגבי ש

"ל"וז.כאילו מושג אחד ממש הוה מזידין חייבין הכהנים שפיגלו במקדש:

ן ייסדו האיסור לחשב מחשבה שאינה נכונה "י והרמב"א שהעיר שרש:מ יח"עיין במל10
.בקדשים על פסוק אחר

ש "הרא'ועיין תוס.התלבטו אם שינוי קודש בעי אמירה או סגי במחשבה'בעלי התוס11
.בהנחה שאין מקום להבחין ביניהם,שהביא ראיה מפיגול.)מג(מ "ב
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ד אילימא דידע דחטאת היא "ה.ותני עלה פיגולן פיגול,הא שוגגין פטורין

אלא לאו דכסבור .מזידין הוו,האי שוגגין,וקא מחשב לה לשם שלמים
אלמא.וקתני פיגולן פיגול,שלמים הוא וקא מחשב לה לשם שלמים

)ה וקא מפרש"וכן תוד,ה ומחשב"ד(י "רש."עקירה בטעות הויא עקירה
לשם חטאת ולשם "הוכרח לפרש בדוחק שהגמרא התכוונה במונחים של 

בין כה .ימים'ששלמים נאכלים לב,לענין פיגול של חוץ לזמנו"שלמים
ושמא מורה על הזיקה החזקה ,העירבוב של מושגים אלו בולט ביותר,וכה

.למרות שינויים שמבחינים ביניהם,שבות הפוסלותבין המח

הגמרא קבעה שאין ).ה ומפגל"ד.ה(ק "י ב"ומצינו דבר מקביל ברש

."בקדשים לא מיירי"פיגול נכלל ברשימת המזיקין של רבי חייא משום ש
"ל"וז,ק"י פירש כאילו פיגול הוא ש"רש,ומאיזה סיבה כהן ששחט :

ים דאין הקרבן עולה לחובת בעליו קרבנו של ישראל חטאת לשום שלמ

12."וצריך אחר

להסביר דעת –:יא,בניגוד ללשם חולין–:מו,:ג(זה שהגמרא 

משתמשת )שמעון אחי עזריה שמחשבה לקרבן ברמה נמוכה פוסלת
ק אינו רק "בקשר לפסול זה הוה סמך נוסף למסקנה שש"חילול"בביטוי 

13.חיסרון בהכשר הקרבן אלא פסול עצמי

שמאיזה סיבה כתב כאילו שינוי לשמה בחטאת –ף דבריוראוי לציין הקושי שבסו12
ניתן לומר שהתכוון .אלא שאינה עולה לשם חובה וצריך אחר,אינו פוסל לחלוטין
אלא שהואיל וצריך היה ,ק אלא חיסרון הכשר"גם בחטאת אין ש,להדגיש שעקרונית

כ לעצם "כאין זה מתאים ,אולם.ממילא פסול,ג"להביא אחר ואי איפשר בחטאת כה
י בהמשך "נחזור לדעת רש.ובמיוחד בהקשר של רשימת מזיקין,הזהות עם פיגול

ושם נדון גם בהערות ."לא עלה לבעלים לשם חובה"המאמר כשנדון בטיב החיסרון של 
.)ה(ק "ב רנשברג ב"בהגהות הר.י"של הפני יהושע והמצפה איתן שהציעו הסברים ברש

ולשינוי הזמן בין חטאת ,א התכוון רשי לפיגול ממשל שמ"י במנחות הנ"הציע לאור רש
.ושלמים

שלא ,מחריבבמינה "שהסביר את הדין שאין לשם חולין פוסל משום .)ג(ועיין בגמרא 13
ולענין משמעות הניסוח של .והמפרשים דנו ביחס הלשונות."במינה לא מחריב

קישרו 'התוס).ב:א(א במשנה"רעק'ובהערת תוס,)ה לשם"ד.ב('עיין תוס",חילול"
לאור האמור בענין הגורם של .בין היישום לשמעון אחי עזריה והדיון בענין לשם חולין

ם "יש שוב להעריך את דעת הרמב,חילול שמבחין בין לשם חולין ובין לשם קרבן אחר
פ "אין פסול ק)לעומת חטאת(אולי .ל שהבחין בין פסח לחטאת בענין לשם חולין"הנ

.אלא שחוסר הכשר מעכב לגמרי מכיון שאין שם קרבן כללי בפסח כלל,לתלוי בחילו
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ק הוה פסול הגוף"אם ש.ד

ק משתקפת בשאלה "יתכן שהמחלוקת בענין טיבו של הפסול של ש

ומבקביל בפסחים ,:ד-.זבחים ד(ועיין בגמרא .ק פסול הגוף"אי נחשב ש
שדנה בשאלת היחס בין שינוי בעלים לשינוי )לגבי קרבן פסח–.סא-:ס

ר פשוט מראש חשבה הגמרא כדב.ק הוה פסול הגוף"ובפרט אי ש,קודש

"ב בזה"ק שונה מש"שש ועיין ."מה לשינוי קודש שכן פסולה בגופה:

,שציין את תוקף הפקעת מעמד הקרבן לפי הבנה זו:)פסחים ס(ח "בר
"ל"וז כי היה שמו פסח ונשחט לשם שלמים נמצאת כי נשתנה ונעשה :

הגמרא הדגישה :)ד(ט "אך בהמשך השו14."שינוי בגופו בזבח עצמו

"שבה הפוסלת מסוגלת ליצור מעמד זהשסוף סוף המח מאי שנא שינוי :

אלא כיון דאחשבה ,מחשבה בעלמא הוא,בעלים דלא הוה פסולו בגופו

שהבינו )ה מחשבה"ד:ד('ועיין בתוס."נ כיון דאחשבה פסלה"ה,פסלה
וזה מתאים .ושניהם אינם פסולי הגוף,ב"ק כש"שהגמרא חזרה לומר שש

סבור שעקרונית יש שילוב גמור בין הפסול ריש המסכתא ש'לדעת התוס

והן ,עבודות'הן בד–"ששה הדברים"ק ודרישות האחרות של "של ש

.בהקטרת האמורים

הבין את )א:יח,ג:טו,א:מ יג"פסוה(ל "ם הנ"אבל נראה שהרמב

ובכלל "שינוי השם"ק הם בגדר "ב וגם ש"שגם ש,המסקנה בצורה הפוכה

שנפסלים "מחשבות הפסולות"פיגול מהוים ושניהם יחד עם,פסול הגוף

שדנה :)סב(ודבריו מבוססים גם על הסוגיא בפסחים 15."לא יחשב"מדין 
בהיחס בין הדין של לשמה ושלא לשמה וההלכה של לאוכליו ושלא 

אבל (.לגבי חולין"במינו"ל שמא פסח נחשב "ש הנ"אבל גם יש להתחשב בעמדת האו
יש ,בנוגע להראיה משמעון אחי עזריה.)גם אז יש לפקפק אם לשם חולין מסוגל לחלל

ולפי )לשם פסח או לשם חטאת,.ב(גם לעורר אם הפסולים שלא לשמה לפי יוסי בן חוני 
.ק"דומים להפסול בחטאת ופסח לפי הת)שפוסל בלשם קרבן נמוך(שמעון אחי עזריה 

.ל"ואכמ,בהחלט יתכן לחלק עקרונית ביניהם
ההקשרים רק הדגיש שפוגע הוא בעצם 'י בב"אבל רש:).סב(וכן דעתו פסחים 14

.הקרבן
כ "ועיין מש.שראינו כבר ושנראה בהמשךכפי ,עמדה זו עקבית לשיטתו המגובשת15

ן נקטו "ם והרמב"שם ביארתי שהרמב.ל"ק בקול צבי הנ"ב וש"במאמרי בענין ש
.ק"ב וש"בעמדות הפוכות בענין היחס בין ש
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"ל"וז.לאוכליו מה בין לשמו ושלא ,רבי:אמר ליה,כי שקיל ואזיל:

תא ,הואיל וצורבא מרבנן את:אמר ליה.לאוכליו ושלא לאוכליו,לשמו
–לאוכליו ושלא לאוכליו,פסולו בגופו–לשמו ושלא לשמו:ואימא לך

16".אין פסולו בגופו

כבשי עצרת ששחטן :כי אתא רב יצחק תני:):"מח(ועיין במנחות 

אמר רב .ותעובר צורתן ויצאו לבית השריפה,פסולין–שלא כמצותן
י שם ביאר "ובפירוש רש."וליןמר דמקיש להו לחטאת תני פס:נחמן

אבל זקוקים שתעובר ,)ודחה פירוש שני(שמדובר בפסול שלא לשמה 

לפי שאין שורפין קדשים עד שיפסלו בלינה משום בזיון קדשים"צורתן 

יוצא איפוא שלפי פירוש זה ."וטמאאלא אם כן פסולו בגופו כגון פיגול
17.ק פסול הגוף כפיגול"אין פסול ש

'ותוס.א לברר איסורו חדא מילתא"עיין שם בדברי רב אשי שסבור שפסול בגופו וא16
'אבל גם הוסיפו שר.ק"אין פסול הגוף בשעקרונית ,הסבירו שלדעתו)ה פסולו"ד(שם 

שלפי הבנתם שהגמרא זבחים )ה מחשבה"ד)ד(בזבחים 'ועיין תוס.יוחנן דוחה דבריו
ק בכלל פסול הגוף התקשו מהבחנת הגמרא בפסחים בין לשמה ושלא "הסיקה שאין ש

,קאלאו דו"פסולו בגופו"ותירצו בדוחק שהביטוי .לשמה ובין לאוכליו ושלא לאוכליו
לגבי המשמעות .ולטמאים,לערלים,שלא למנויו,אלא יחסי הוה לפסולי שלא לאוכליו

רק של דבר ,סביר לומר שאין בעיה של חיסרון הכשר,של לשמה ולא לשמה בשילוב
:.מנחות מב'ל בנוגע לדברי התוס"ש הנ"ח והקו"בזה גופא נחלקו הגר,אולם.הפוסל

דיש להבחין בענין 94-96'מ עמ"פסוה'הל,ז"י הגריעיין בחידוש,י"בנוגע לשיטת רש17
שמא הדרישה .יש מקום להציע פיתרון אחר.'וכו,והבשר,הדם,פסול הגוף בין ההקרבה

הרי הגמרא הדגישה .ולא שייכת בחטאת,לעיבור צורה מצומצמת לכבשי עצרת גרידא
כבשי עצרת שהושמט 'וכבר העלנו לעיל לאור הערת התוס",שלא כמצותו"שנעשה 

ק "אם הפסול של ש.ק בחטאת ובכשבי עצרת"מהמשנה ריש זבחים דשמא שונה פסול ש
",שלא נעשית כמצותו"נברר את הניסוח ,בקרבן זה אינו אלא דין בהכשר הקרבן שמעכב

.ונבין שדוקא בקרבן זה יש צורך לעיבור צורה

השמיט )'הלאוין דמ השמטת"בסה(ן "יש להעיר שהרמב,ק ופיגול"בענין היחס בין ש
שלדעתו הוא המקור לאיסור ,אלוקיך כל דבר רע'ק מהאיסור של לא תזבח לה"ש

הצעתי שבזה ל"הנובמאמרי בקול צבי בענין שינוי בעלים.ועוד,פיגול,שחיטה בדרום
י "ועיין גם בפנ.ב"ק וש"ם בענין היחס בין ש"בניגוד חריף לתפיסת הרמב,אזיל לשיטתו

י "הפנ.ק במקום פיגול ברשימת המזיקין"ל שהכניס ש"י הנ"ע לשיטת רשבנוג.)ה(ק "ב
הוא .ק לגבי הדין של מחשבין מעבודה לעבודה"דוחה שיש קשר בין פסולי פיגול וש

.ק אלא חובת הבאת קרבן נוסף"אין ש,וכמו מנסך,טוען שעל אף שפיגול הוה פוסל
,גם העלה אפשרות הפוכההוא,אולם.'וכו,אלא שהתקשה בהסבר הפסול של חטאת
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"ל"וז.חולקים)ה תעובר"ד(ל אתר ע'אך התוס האי תנא דרבה בר :

קרינן .)דף ד(ק דזבחים "דבפ.צורהעיבור פיגול בעינן 'אבוה הוא דאפי
".ואיכא דאמרי כל שפסולו בגופו ישרף מיד,לשינוי קודש פסולו בגופו

הם תפסו שמסקנת הגמרא ריש זבחים היא ,ל"זבחים הנ'בניגוד לתוס
ק ופיגול בענין הצורך "הם השוו בין ש,ולכן.הגוףק אכן הוה פסול"שש

.ולהלכה שניהם נשרפין מיד,לעיבור צורה

טיב הדין ששאר קרבנות כשרים אלא שאינם עולים לשם חובה .ה
והיחס לחטאת ופסח

ק גם בחטאת "לפיו אין ש,הובא תירוץ נוסף)שם אות א(ק "בשטמ
.סל לגמרי בשאר הקרבנותמכיון שאין הוא פו,ובפסח נחשב כפסול הגוף

"ל"וז הילכך לא .דנכשר בכל הזבחים,ל דפסול שלא לשמן קל הוא"וי:

ופסח או (ק בחטאת "ע טובא דמה ענין ש"וצ."חשבינן ליה פסול בגופו

ק "שפוסל לגמרי לש)כבשי עצרת אי הוקשו לחטאת אף באופן עקרוני
ק "א שהשטמיוצא איפו.בשאר קרבנות שכשרות אלא שאין עולין לחובה

ולכן אינו ,ק נשמע לחטאת"טוען שמשאר קרבנות שסוף סוף כשרים בש

דעיין .ומצינו גם תופעה מקבילה אך בכיוון הפוך.דומה לפיגול כלל

ק "גם לגבי ש"חילול"שהתקשו בשימוש בלשון )ה לשם"סוד.ב('בתוס
.אלא שלא עלו לשם חובה,על אף שסוף סוף כשרים הם,בשאר הקרבנות

בשאר "חילול"ששייך לשון ,ק"ירצו בניסוח ממש הפוך מהשיטמות

נמצינו ."משום חטאת ופסח דמיפסלי",קרבנות על אף דאינם פסולים
ק פוגע "מחטאת ופסח נשמע לשאר קרבנות שש'למידין שאליבא דתוס

.ומחלל את עצם קדושת הקרבן

פסח -מקורות אלו משקפים מחלוקת יסודית בענין היחס בין חטאת

כשרים אלא "ששורשו נעוץ בהבנת הדין של ,ק"ושאר הקרבנות לגבי ש
יש לעמוד .כפי שביארנו בפתיחת דברינו",שלא עלו לבעלים לשם לחובה

פסח ושאר קרבנות -שההבחנה ההלכתית בין חטאת)א:מהלכים'על ג

לפיה פיגול אינו פסול הגוף אלא עיכוב בעבודת הזריקה שפוסל הקרבן למפרע בגלל 
.שת הקרבןוכ פסול לשמה שפוגע ישיר בקד"משא,שפועל הפקעת המתיר של הקרבן
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ק "שהעיקרון של ש)ב;ק"מורה על חילוק יסודי בטיב הפסול של ש

,לעומת פיגול,ק"ושמזה ששאר קרבנות כשרים בש,משותף לכל הקרבנות
וביסודם הויין חיסרון בהכשר ,נשמע גם שחטאת ופסח אינם פסול הגוף

ק הוה "ק בחטאת ובפסח מוכיח שתמיד ש"הפסול בש)ג;ל"כהנ,הקרבן
ולכן שייך פסול זה עקרונית בכל הקרבנות שחל ,מחשבה הפוסלת כפיגול

זה פוגע בכח ריצוי ואף בשם הקרבן פסול מחשבה.עליהם גם פיגול
,דהיינו שהוא מתבטא בזה שלא עולה לבעלים לשם חובה,בתורת חובה

.כפ שביארנו בפתיחה,על אף שהקרבן עדיין כשר בתורת נדבה כללית

.הגמרא התיחסה לשאלת טיבה והיקפה של פשרה זו בכמה הקשרים

ק בשאר "שאי ביסודו–והמפרשים על אתר שקלו בהערכת המסקנות
או שכשרות זו מעידה ,קרבנות הוה פסול עצמי למרות שכשר בתורת נדבה

מיד אחרי .שעקרונית אין פגם מהותי בקרבן המקורי חוץ מכח הריצוי שבו

"ל"וז,בחנה מעמד מעורפל זה.)ב(הגמרא ,המשנה למה לי למתני אלא :

הוא דלא ל לבעלים "הא קמ?ליתני ולא עלו לבעלים לשם חובה,שלא עלו

אי בעית ...ואסור לשנויי בהו,אבל בקדושתיימו קיימיעלו לשם חובה 
המקורות להאיסור 'וניתן לומר שב18."אי בעית אימא קרא,אימא סברא

לישני בה ,משום דשני בה כל הני"–הסברא.הגישות'לשנויי משקפים ב

ואילו הקרא שמגדיר .עדיין מתמקדת במעמד הקרבן המקורי"וליזיל

",ונדבה מי שרי לשנויי בה"בסיס לטענה של ,ק כנדבה"הקרבן לאחר ש
.מתיחס דוקא למצב החדש של הקרבן

ואם ,אם כשרים הם ירצו"–שוב התקשה בעצם הפשרה.)ה(הגמרא 
"ותירצו שמצינו מעמד דומה."אין מרצין למה באין א מצינו "אמר לו ר:

על אתר )ה"ה הג"ד('תוסוה."בבאין לאחר מיתה שהן כשרין ואין מרצין
מכיון שהקרבן לאחר מיתה הוה המשך ,העירו שאין זה דמיון פשוט כלל

אלא שחסר מימד של הריצוי הואיל ומת ,גמור וגם יש קיום לחובה

ק ולאחר "והמפרשים טרחו להסביר משמעות ההשואה בין ש.המתכפר

טוך שהדגישו עוד יותר ההמשך של הקרבן 'ק על אתר אות ג שהביא תוס"ועיין בשטמ18
תייהו קיימי פירוש בשם קדושה ראשונה דעדיין שם הראשון עליהם בקדוש"–המקורי

ועיין גם בזרע .ל"הנ.)מז(מנחות 'והשוה תוס."ואסור לשנויי בהו גם מכאן ואילך
.בענין זה)92'עמ,סימן יא(אברהם 
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שאינו –אם לחלק בין עולה לבין אשם'ט דנה הגמ"ובהמשך השו.מיתה

ועוד פיקפקו למה אשם שאינו בא בנדר ונדבה אינו נפסל .בא לאחר מיתה
.נמצינו למידין שמעמד ביניים זה קשה להגדירו.לגמרי

ואף מפקפקת אם קיימת כפרה ,שוב חוזרת לחידה זו.)ו(הגמרא 
"ל"וז,בקרבן זה שלא לשמה איבעי להו כיפרו על מה שבאו או לא :

ואלא מאי .שני למה הוא בא,ד כיפרו"דאי ס,פרומסתברא דלא כי...כיפרו
אמר רב אשי רב שישא בריה דרב אידי הכי קא .למה הוא קרב,לא כיפרו

,שלא לשמה מכח לשמה קאתי,אי אמרת בשלמא לא כיפרו–קשיא ליה
ועיין ."שני למה הוא בא,אלא אי אמרת כיפרו ,ושני למה הוא בא לכפר

"לא לשמה מכח לשמה קאתי"זו של י שהסביר הגדרה מחודשת"ברש
י הסתייג לומר שעדיין יש "רש."דמתחילתו לשמו הוקדש"דהכונה היא 

שנטה ,כפי שנראה,ושמא זה לשיטתו.קיום הקרבה של הקרבן המקורי
.ק בחטאת ופסח ושאר קרבנות"לציין דוקא שיש זיקה חזקה בין הפסול ש

19.בהחלט יש מקום לפרש מסקנת הגמרא אחרת,אולם

ק "ברור הוא שסוף סוף יש להבחין בנוגע לטיבו של הפסול של ש
ובין שאר ,שהינו מחשבה הפוסלת כמו פיגול,פסח מצד אחד-בין חטאת

הקרבנות שכשרים אלא שאינם מכפרים משום שחסר ההכשר של דרישת 
פסח -ק בחטאת"מ טובא בין ש"יתכן נפק,ולאור זה.מאידך,הלשמה

בנוגע לשילוב ",לא יחשב"י שייך האיסור של א–ק בשאר קרבנות "וש
בענין השפעת לשם ,בענין מחשבין מעבודה לעבודה,לשמה ושלא לשמה

20.ועוד כהנה,בעקירה בטעות,חולין

ר יוחנן אשם מצורע ששחט שלא לשמו טעון "א"–:)פט(ועיין היטב בסוגיא במנחות 19
וברור הוא שגם הדיון הזה נוגע ליסוד אופי הדין ."אתה אומר כן פסלתושאם אי,נסכים

ולשאלה עד כמה יש כאן הפקעה או המשך של הקרבן ",כשר ולא עלו לשם בעלים"של 
כאילו נחוץ הוא לקיים כשרותו של ",פוסלתו"והטענה שאם אין נסכים אתה .המקורי

יא מאוד וטעונה הגדרה בולטת ה,למרות המחשבה שלא לשמה,הקרבן המקורי
,מנחה כפולה בכבש הבא עם העומר:ובהמשך הגמרא דנו במקרים מקבילים.והבהרה

ששייכת ,וסוף סוף חילקו בין עולה',וכו,גזירי עצים בכהן אחד בתמיד של שחר'ב
שם 'ובתוס).יז:מ טו"פסוה(ם "וכן פסק הרמב.שאינה באה נדבה,לבין אשם,בנדבה

,למה אין בעיה דומה בכבשי עצרת ובתודה שחסר בהם קידוש הלחםהקשו )ה שאם"ד(
.ל"ואכמ,וניסו להגדיר מה נחשב חלק יסודי מן הקרבן',וכו

ב "בענין יישום ש.מ"משך המאמר וההערות נתקלנו בגישות שונות בכל אלו הנפק20
'ו הל"מ ריש פט"עיין מל,עבודות לענין הפסול שלא עלה לשם בעליו'בכל ד'לפי התוס
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–ת ק בשאר הקרבנו"ק בחטאת ופסח ובין ש"היחס בין פסול ש.ו
הוכחות מהסוגיות וכמה מן המפרשים

,ל"הנ'ק והתוס"של השטמאולם ראוי לציין שהעמדות המחודשות 

פסח כפי -ק גם בחטאת"לפיהן או נצמצם היקפו של החיסרון בש
ק כמחשבה הפוסלת דומה "או נראה את ש,שמשתמע משאר קרבנות

מבוססות ,פסח-לפיגול בכל הקרבנות על סמך הפסול הגמור בחטאת

.בסוגיות חלוקות

ק "דה בששקלה אם מחשבין מעבודה לעבו.)י-:ט(הנה הגמרא בזבחים 

"ל"וז.או לא,כמו בפיגול,בחטאת איתמר שחטה לשמה לזרוק דמה שלא :
י אמר פסולה "ר.וריש לקיש אמר כשרה,לשמהרבי יוחנן אמר פסולה

ל אמר כשרה אין "ור.מחשבין מעבודה לעבודה וילפינן ממחבת פיגול

ומה מקום שאם אמר ...מחשבין מעבודה לעבודה ולא ילפינן ממחשבת פיגול

יני שוחט חוץ למקומו שהוא כשר שחטו על מנת לזרוק דמו חוץ למקומו הר
מ "שחטו ע,מקום שאם אמר הריני שוחט שלא לשמו שהוא פסול,פסול

מה לחוץ מתקיף לה רב אשי .לזרוק דמו שלא לשמו אינו דין שיהא פסול

תאמר בשלא לשמו שאינו נוהג אלא בפסח ,למקומו שכן נוהג בכל הזבחים

א רק שהגמרא קבעה כאן כאילו בכלל אין פסול שלא לשמה ל."וחטאת
אלא שהגמרא העלתה את התפיסה שמא משאר קרבנות ,בשאר קדשים

ק בחטאת ופסח "נשמע לש)על אף שלא עלו לבעלים לחובה(ק "שכשרים בש

גמרא זו משמשת הוכחה להסבר .שאינם דומים מספיק לפיגול לגבי דין זה
.ק"צורה לשרוף גם חטאת בשק בענין שבעינן עיבור"השטמ

הרי אנו מכריעים כרבי יוחנן .אלא שיש לבחון את הדין לפי המסקנה
מ "פסוה(ם "וכן נפסק ברמב.שאכן מחשבין מעבודה לעבודה בחטאת

21.והוא אף הוסיף שנחשב כאילו חישב ממש בעבודה זו עצמה).י:טו

יש מקום .ויתכן שזה תלוי עד כמה דין זה זהה עקרונית בהפסול בחטאת ופסח.מ"פסוה
ק "גם לחקור אם ניתן לחלק בין חטאת ופסח לעומת שאר קדשים בעצם הזהות בין ש

.ל"ואכמ,ב"וש
:ט('ם מקבל דעת התוס"הקרן אורה על אתר העיר לאור זה שברור הוא שאין הרמב21
הואיל ואין ,הדין של מחשבין מעבודה לעבודה שייך בקבלת הדםשאין)ה מחשבין"ד

.הוא שייך בפיגול
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שבין הציע שלפי מסקנה זו הוא הדין שמח)ה הפסח"ד:יג(א "הקר

מעבודה לעבודה גם לגבי שאר קרבנות לענין שלא עלו לבעלים לשם 
ששילוב של )א:יג(ם "ובמסגרת זו הוא קישר גם לחידוש הרמב.חובה

על אף שמקור דין זה ,ק גם בשאר קרבנות"לשמה ולא לשמה נחשבת ש
יוצא ברור להבנתו שנוסף לזה שההלכה דחתה את .מצומצם לפסח וחטאת

,ק"ופסח נלמדו משאר קרבנות לענין טיב הפסול של שהעיקרון שחטאת
ק בכל הקרבנות "לפיו הפסול של ש,היא גם אימצה הכיוון ההפוך

.ודומה לפיגול,עקרונית מעין חטאת הוה

,ק בחטאת ופסח אינו פסול מחשבה כמו פיגול"ד זה שש"וכעין ס

פת מצינו גם בסוגיא נוס,ק כשר בשאר הקרבנות"כפי שמשתקף בזה שש
ק בחטאת "שם הגמרא פיקפקה אם מחשבת ש:).יג(ק דזבחים "בפ

ושוב הביאו ראיה מזה .כמו מחשבת חוץ למקומו,מפקיעה מידי פיגול

"ל"וז,שאין חיסרון לשמה פוסל בשאר קרבנות ,וכי הכל משלמים למדו:

מה שלמים שלא לשמן אין מוציא מידי פיגול אף חטאת שלא לשמה אין 

.אמר רבי יוסי ברבי חנינא אין הכל משלמים למדו.למוציא מידי פיגו
הואיל וחוץ למקומו פוסל בשלמים ושלא לשמו פוסל בחטאת מה חוץ 

אף שלא לשמה הפוסל ,למקומו הפוסל בשלמים מוציא מידי פיגול

מה לחוץ למקומו .ר ירמיה מצדה תברא"א.בחטאת מוציאה מידי פיגול

תאמר בשלא לשמו שאינו נוהג ,הפוסל בשלמים שכן נוהג בכל הזבחים
."אלא בפסח וחטאת בלבד

ק בפסח וחטאת אכן מפקיע "פסק שש)א:מ טז"פסוה(ם "אבל הרמב
ק בחטאת ופסח דינו כשאר "ושוב נדחתה טענה זו שש.מידי פיגול

,:)זבחים כט(וזה מובן הן מדין שאין כאן קרב המתיר כמצותו .הקרבנות
"לא יחשב"עירבוב מחשבות של ,)א:יח,ג:טו(לשיטתו ,והן מדין שהוה

22.).כט-:זבחים כח(

ק בשאר קרבנות מוציא מידי פיגול אם גם ביחסם יש פסול "ואין להקשות למה אין ש22
ם ששייך גם "ובמיוחד לפי הרמב',מחשבה כמו פיגול לענין שלא עלה לבעלים וכו

.ג"הקרבן כשר ויש קרב המתיר כמצותו כההרי סוף סוף.באלו האיסור של לא יחשב
הוא ,אגב.א שחטאת לא מוציא מידי פיגול"שהתקשה בהו:)יג(ז "ועיין בחידושי הגרי

הן לפי ,י"ע הן לפי רש"וזה צ."לא יחשב"הזכיר ששלמים שלא לשמה לא נכלל באיסור 
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דהיינו שמפסח –נוקטת בעמדה ההפוכה:)ס(הגמרא פסחים ,אולם

הרי .ק"וחטאת נשמע גם לשאר קרבנות בענין טיבו של הפסול של ש
ושלכן ,הגמרא הוכיחה שכחה של לא לשמה עדיף מכחה של לשמה

שדוקא פסול (שלא בזמנו שילוב של לשמה ולא לשמה מכשירה בפסח
"ל"וז).לשמה תאמר ,בשלא לשמו שכן נוהג בכל הזבחיםלא אם אמרת :

ה שכן "ד(י "ורש."בלשמו שכן אינו נוהג בכל הזבחים אלא בפסח בלבד
ששאר ,רגיש היה להפירכא האפשרית)ח"וכן דומה פירושו של הר,נוהג

,בר הדבריםוראה צורך להאריך בהס,ק אמנם כשרים הם"הקרבנות בש

"ל"וז או לפסול ,או לפסול לגמרי בפסח וחטאת–פסולו בכל הזבחים:

כדתנן כל הזבחים שנזבחו שלא .מעלות לבעלים לשם חובה בשאר זבחים
ולא עלו לבעלים ,לשמן כשרין לזרוק ולהקטיר אימורים ולאכול בשרן

.אלמא נוהג בכל הזבחים.לשם חובה חוץ מפסח וחטאת שפסולין לגמרי

ק פוסל לענין "הרי לדעתו ש."הלכך לא אתי לשמו ומפיק לה מידיה לגמרי

כמו שהוא פוסל לחלוטין בחטאת ,שלא עלה לשם בעלים בכל קרבן

שהפסול שלא לשמה שייך בכל –טענה זו של הגמרא,כמובן.ובפסח
הסוגיות בזבחים שצוטטו 'א בב"סותרת כליל את טענת ההו–הקרבנות

ולכאורה גמרא זו .ק מוגבל לחטאת ולפסח גרידא"לעיל שהפסול של ש

ל ריש זבחים בענין היישום של חילול בכל "הנ'משמשת יסוד לדברי התוס

ם "י והרמב"וכן לדיעות של רש,הקרבנות כפי המשתמע מחטאת ופסח
23.ק לכל הקרבנות"ועוד כמה ראשונים בענין הרחב הפסול של ש

"ז(גרסינן בזבחים  חטה לשם תודת חבירו רבה איתמר תודה שש.):
תודה לשם תודה –רבה אמר כשרה.אמר כשרה רב חסדא אמר פסולה

)ג:כח,ג:זד כ"יו(והאחיעזר )מ סימן רד"ת חו"שו(ס "גם החת.כפי שהזכרנו,ם"הרמב
.וזה נראה תמוה.איסור זה מצומצם לחטאת ופסח,ם"טענו שלפי הרמב

לפי פשטות המשך הגמרא פסק זה להכשיר כהאי גונא בפסח שלא בזמנו נתקבל 23
אולם אין זה מוכיח נגד אלו שהבחינו עקרונית בין שאר קרבנות ובין חטאת .להלכה

יתכן שהכשר .ת לשאר הקרבנותק בחטאת ופסח דומה עקרוני"או שסברו שש,ופסח
מדין –ט"כפי המשך השו,לשמה ושלא לשמה בפסח חוץ לזמנו בנוי על יסוד אחר

שלא "שמכל הראשונים אימץ את העמדה ,ם"שדוקא הרמב,מעניין הוא.סתמא לשמה
.מ"פסוה'פ והן בהל"ק'הן בהל,השמיט הלכה זו מכל וכל",לשמה נוהג בכל הזבחים

.ל"ואכמ,.)סג(שמא הוא הסתמך על הסוגיא ביומא ,ח על אתר"ועיין הסבר הצל
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."לשם שלמים דידיה נשחטה בעינן–רב חסדא אמר פסולה.נשחטה

וכנראה הוא התקשה .ב"ולא בש,ק"פירש שמדובר בש)ה תודה"ד(י "ורש
ל "כ בפסחים הנ"והסביר כעין מש",פסול"קצת בלשון )ה פסולה"ד(

שהוה פסול לגבי שהופקע בתורת קרבן חובה הפוטר והמרצה את 
"ל"וז.הבעלים ק "השטמוהנה."לא עלתה לבעלים דשינוי קודש הוא:

אין פסולה "–והציע הוספת מילים למתן קצת את הניסוח,עדיין התקשה
י "אבל אין שינוי זה הולם את שיטת רש."אלא לא עלתה לבעלים,ממש

.ק הוה מחשבה הפוסלת בכל הקרבנות"ח נשמע שששסבור שמחטאת ופס

.בדין זה"פסול"מדויק הוא למדי מבחינתו שהסוגיא מציינת ה,ולכן

י המחודשת "ניתן לפרש ביתר שאת את שיטת רש,ועל פי האמור
שראוי היה להיות "פיגול"כבר ראינו שחידש שה.ל"הנ.)ה(ק "בב

מתיחס )ם לא קמייריאי לאו שבקדשי(חייא 'ברשימת המזיקין של ר

דאין "ע טובא למה ציין בחטאת לשם שלמים "אבל עוד צ.ק"באמת לש

.ולא הדגיש שפסול ממש",וצריך אחר,הקרבן עולה לחובת בעליו

,הפני יהושע אף הציע לתקן את הגירסא.והמפרשים פילפלו בהבנת דבריו
ה ק אינו עול"אבל נפרש שלדעתו זה שש.ושמדובר בשלמים לשם חטאת

ק במהותו הוה "הוה ביטוי משכנע שש,לבעלים אפילו בשאר קרבנות

ודברים אלו .מחשבה הפוסלת שראוי להיקרא פיגול ולהיות נמנה כמזיק

הוה היסוד של האיסור "לא יחשב"עקביים למדי לשיטתו שהאיסור של 
24.ק בכל הקרבנות"לשנויי שחל בש

ק בכל הקרבנות"ם בפסול ש"דעת הרמב.ז

.ם נקט עמדה ברורה ומחודשת בשאלה זו"נו שהרמבכבר ראי

גם בשאר הקרבנות ,דומה לפיגול,ק הוה מחשבה הפוסלת"ש,לדעתו
מ "וכן הדגיש בפיה.לגבי הדין שאינם עולים לבעלים לשם חובה

שטען שאין אדם נאמן לומר ששחט פסחו שלא )פסחים סימן רכג'הל(ז "ועיין באו24
והוכיח מזה שאסור לשנויי בשאר קרבנות .לשמו משום שאין אדם משים עצמו רשע

יין הוא שניחא ליה מענ.ש שאסור לשנות הלשמה לכתחילה"וכ,.)מנחות ב,.זבחים ב(
ש הוא בחטאת "ולא הוסיף לחזק את מסקנתו בזה שכ,להשוות בין פסח לשאר קרבנות

.ובפסח
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"ל"וז,ריש זבחים ואל תלמד ממה שאמר לבעלים שאין הדברים אמורים :

פוסלתן אלא גם קרבנות הצבור ,אלא בקרבנות שיש להם בעלים מסויימים
כבר 25."כלומר שהם לא עלו לצבור לשם חובתן,שחיטה שלא לשמן

כשהוא ניסח לראשונה את ההגדרה של -)א.יג(מ "פסוה'הזכרנו שבהל
הוא דוקא הדגים את דין זה בשינוי ,והדגיש הזיקה לפיגול"שינוי השם"

.ה יחד עם פיגולולא בחטאת ופסח שרק אלו נזכרים במשנ,שמו של עולה
"מ על אתר ראה צורך להוסיף"והכס ג דכל הזבחים חוץ מפסח "אע:

כיון דלא עלו לבעלים לשם חובה שפיר שייך ,וחטאת כשרים שלא לשמן

26."למימר בהו שם פיסול

מחשבות הפוסלות 'להבחין בין ג)ח:יג(כ "ודבר זה מוכרח גם ממש
כגון –דות בפסולעבו'האלו לבין מחשבות אחרות לעשות אחת מד

כתב ,בראשית דבריו.'או לזרוק הדם על הכבש וכו,להוציאן חוץ לעזרה

מפסדת אין אותה המחשבה "מחשבות הפוסלות 'ם שלעומת ג"הרמב

אחרי שהוא הביא מספר דוגמאות לחזק את ,אבל בסיום ההלכה."כלום

בכל אלו המחשבות וכיוצא בהן"הוא סיכם את הדין והצהיר ש,החילוק
...וכן אם חישב בשעת קמיצת המנחה ובשעת נתינתו לכלי.הזבח כשר

ולכאורה ."הרי זו כשרהלהניח קומצה או לבונתה למחר או להוציאו לחוץ 

,שלדעתו הוה בכלל מחשבה הפוסלת,שגם עולה לשם שלמים,יש לתמוה

אך ברור הוא שהתכוון שבעולה שלא .אלא שאינו עולה לשם חובה,כשרה
גם פגם בעצם כשרות הקרבן לענין מימד כפרת הבעלים ושם לשמה יש 

וכמו שמשתמע מהצגת הדברים ריש ,ש"כמו שפירש בפיהמ,קרבן חובה
)ב-א:יח,ג:טו(ם "ואין לתפלא איפוא שלפי הרמב27.מ"פסוה'ג מהל"פי

ט ועוד הרבה מן "ב ותוי"והרע.צ וקרבן יחיד"כ במהדורה קמא לחלק בין ק"ועיין מש25
.ועיין במהדורת הרב קאפח.האחרונים פיפלו בדבריו

"שטוען שהלשון הוא לאו דוקא)על אתר(ס "ט בקרי"והשוה דברי המבי26 ואגב שינוי :
דבשינוי השם לא פסול קרבן אלא שלא עלה לבעלים לשם ,מקום וזמן נקט פוסלות

."כדתנן מתניתין קמייתא דזבחים,חובה
וכבר ראינו שלפי .שוה"כשר ואינו עולה לבעלים"יש לחקור אם כל ,ולאור זה27

הגם שאינו נחשב ,אינו עולה לחובהחטאת לשם חולין )ה-ד:מ טו"פסוה(ם "הרמב
וכן .ויש מקום לחקור אם השילוב של לשם חטאת ולשם חולין כשר לגמרי."חילול"

יתכן שחטאת לשם חולין דומה יותר למחשבה שיזרוק על הכבש ממה שדומה למחשבת 
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והדמיון למטיל מום ,שמקורו בפיגול",לא יחשב"יישום הדין של 

דינים אלו נוסחו במשנתו .ק לחטאת ופסח"אינם מצומצמים בש,בקדשים
הן לגבי שאר ,הן לגבי חטאת ופסח–בנוגע לכל הקרבנות במשותף 

.קדשים

)א:יג(הוא פסק ,ובהמשך הדיון בפסול של עולה לשם שלמים

וכפי ."ישחטנו לשם עולה ושלמים או לשם שלמים ולשם עולה"ה אי "שה
דוקא בנוגע .)יג(בחים מ שם מקור הדברים הוא במשנה ז"שהעיר הכס

ק של שאר "ם הניח בלי להוכיח שדין זה חל גם בש"והרמב.לחטאת ופסח

אבל פסק זה פשוט הולם את משנתו .והאחרונים פקפקו בזה.קדשים

-ק בין פסח"שאין הבדל מהותי בטיב הפסול של ש,ק"הכללית בענין ש
."בעליםלא עלו לשם "לפחות לגבי המימד של ,חטאת ובין שאר קרבנות

ם זקוק לנמק עמדה זו הואיל והיא כה בסיסית ועקבית בהבנתו "ואין הרמב

ק בשאר הקרבנות רק חסרון "לו היה ש,מאידך.ק בכל הסוגיות"בטיב ש

היה סביר למדי לחשוב שמא שילוב של לשמה ולשם אחר ,בהכשר הקרבן

היה צריך להביא ראיה שהדין הנאמר בחטאת ופסח ,לפחות28.ג"כשר כה
.חל גם לגבי שאר הקרבנות

ם עומדת בניגוד מוחלט להשיטה שסבורה "שדעת הרמב,יוצא ברור

ק על אף שאינם עולים לבעלים לשם "שזה ששאר הקרבנות כשרים בש

ק מצומצם שאינו דומה למחשבה הפוסלת של "חובה מעיד על פסול ש
ולדעתו גם יש לדחות את העמדה הפשוטה .פיגול גם בחטאת ובפסח

מהחסרון ,שדומה לפיגול,ק בחטאת ופסח"ה פסול המחשבה של שששונ
שרק מעכב בריצוי הבעלים ושמחייב קרבן נוסף בשאר הקרבנות שהובאו 

.שלא לשמה

שאין אותה מחשבה "א לומר עליו "על אף שא,ק של שאר קרבנות חוץ לפסח וחטאת"ש
אם לשם חולין –א"ורעק'בהקשר לדעות של התוס–וכבר הערנו לעיל."מפסדת כלום

יש מקום עיון במצב ביניים זה ."חילול"ק רגיל היכא שיש "בשאר קרבנות נידון כש
ולשם ,ב למי שגם חייב בעולה"ובש,ק"ז הל מעה"בענין סתמא בחטאת ואשם לפי הרדב

.ל"ואכמ,)ט-ח:מ טו"פסוה(מת 
ל סבור ששילוב של לשמה ושלא לשמה מפקיע "ש הנ"והקו,כרחאמנם אין זה מו28

אבל בזה הוא אזיל לשיטתו שגם בחטאת .ומעכב בתנאי הכשר הקרבן,סתמא לשמה
.ק אלא עיכוב בהכשר הקרבן דומה לציצית"ופסח אין ש
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ר הרב יונה ריס"מו
ראש ישיבה

ביאה במקצת אי שמה ביאהענין ב

הקדמה.א

טמא שהכניס :אמר עולא אמר ריש לקיש",:)לב(זבחים 'איתא במס
ואל המקדש [בכל קדש לא תגע:]ד:ויקרא יב[שנאמר,לוקה–לפנים ידו 

אף ביאה ,מה נגיעה במקצת שמה נגיעה,מקיש ביאה לנגיעה,]לא תבוא

ילפינן ביאה ,לפי שיטת עולא אמר ריש לקיש."במקצת שמה ביאה
מנגיעה דכמו שבנגיעת טמא בקדשים הטמא מטמא את הקדשים בנגיעה 

כ טמא "כמו,י שם"ם במקצת היא כמבואר ברשדכל נגיעה סת,במקצת
בביאה "ואל המקדש לא תבוא"שנכנס לבית המקדש עובר על הלאו של 

.במקצת

כמבואר ,דיניםיש כמה פרטי ,ובענין איסור טמא ליכנס למקדש

שהיא מקום ,אסור לטמא מת ליכנס למחנה שכינה.).חס-.סז(פסחים 'בגמ

זב וזבה ובעל קרי ליכנס אפילו למחנה ואסור ל,המקדש מן העזרה ולפנים

,ואסור למצורע ליכנס אפילו למחנה ישראל,שהיא מקום הר הבית,לויה
והאיסור ).ח-ז:כלים א'עי(שהיא מכוון כנגד העיר העתיקה של ירושלים 

מיירי דוקא בביאת טמא למקום "ואל המקדש לא תבוא",דכתיב בתורה

יטת ריש לקיש שביאה זו אסורה ונמצינו למדים לפי ש.העזרה ולפנים

.אפילו אם הטמא יכניס רק ידיו או רגליו למקום העזרה,אפילו במקצת

לשיטת עולא אמר ריש לקיש מן הברייתא )שם(זבחים 'והקשה בגמ
שמצורע שחל שביעי שלו בערב פסח וראה קרי :)יבמות ז('המובאה בגמ

תר לו לעמוד בשער ומו,אסור ליכנס למקדש,בו ביום ונעשה טבול יום
ולהכניס בהונותיו :)עיין פסחים פה(נקנור שלא נתקדש בקדושת העזרה 

והטעם שהתירו לו .בתוך העזרה כדי שיזו עליו ויכשר להביא קרבן פסח
להכניס את בהונותיו הוא מפני שיבא עשה שיש בו כרת וידחה עשה שאין 

הכנסת נמצא שגם ,אבל אם ביאה במקצת שמה ביאה.בו חיוב כרת
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ה "בזבחים שם ד(י "רש'ופי,בהונותיו הוי איסור שיש בו חיוב כרת

מנחות (בהקומץ רבה 'דטבול יום שנכנס לעזרה בכרת כדאמרי",)פ"אע
.דשאני מצורע מתוך שהותר לצרעתו הותר לקירויו'ומתרצת הגמ).":כז

מצורעשגזירת הכתוב היא אצלו שהותרה ל",)ה מטונך"ד(י "רש'ופי
שהרי מחוסר כיפורים הוא והוא מכניס ,ביום שביעי לטהרתובמקצת ביאה 

(ידיו לבהונות ).יא והלאה:עיין ויקרא יד"

שהרי "י דידענין שהותרה למצורע ביאה במקצת "ומה שכתב רש

מיוסד על ההנחה דמחוסר כיפורים שנכנס לעזרה "מחוסר כיפורים הוא

,)ה ענוש כרת"ד(י שם "רש'ופי:).כז(מנחות שם 'וכן הוא בגמ,חייב כרת

דתניא ,דכל זמן שלא הביא כפרתו לא יצא מידי טומאתו נפקא לן מקראי"
בדמים כלומר אם מאותן טמאים )במדבר יט(איש אשר יטמא ולא יתחטא 

אתה אומר בדמים .הוא שצריכין דמים ולא הביאם ונכנס למקדש ונכרתה

רק עליו הרי מים כשהוא אומר מי נדה לא זו?או לא נתחטא במי נדה

.ל ולא יתחטא בדמים להביא את המחוסר כפרה"הא מה ת.אמורין

ל טבול יום דנפקא לן התם מעוד טומאתו בו ושאר כל הטמאין "ואין צ
."שחייבין

ונמצא לפי שיטת עולא אמר ריש לקיש צריך לומר שיש כלל של 

כ "אלד,שמתיר למצורע טבול יום להכניס בהונותיו בתוך העזרה"מתוך"

ואין סברא ,פ גזירת הכתוב לבעל קרי טבול יום ליכנס בעזרה"אין היתר ע
לדחות את האיסור כדי להקריב קרבן פסח שהוא באיסור כרת היות שגם 

כ שיש היתר מיוחד "אלא ע.האיסור ליכנס במקצת לעזרה הוא איסור כרת
."מתוך שהותר לצרעתו הותר לקירויו"של 

מביאה בסוף 'הגמ.לא אמר ריש לקישאבל כל זה רק לפי שיטת עו
בכל קדש לא תגע ואל המקדש "דעות בענין הבנת ההיקש 'הסוגיא עוד ב

'ופי".לענין מלקות איתמר:רבינא אמר",:)לג(והכי גרסינן שם ."לא תבוא

הא דאמר עולא לעיל משמיה דריש לקיש בביאה –רבינא אמר",י"רש
אבל לא לענין כרת .וקה בהדיאכדקאמר ל–לענין מלקות אמרה,מקצת

דתותביה מצורע שראה קרי דכי איתקש ביאה לנגיעה לאזהרה איתקש 
נמצא ."כדכתיב לא תבא אבל לעונש לא איתקש דאין עונש בנגיעה

,שלשיטת רבינא ילפינן מן ההיקש את הדין דביאה במקצת שמיה ביאה
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,קותדאין בביאה במקצת רק חיוב מל,מ לא הוי כביאה ממש"אבל מ

.כ בביאת כולו דהוי חיוב כרת"משא

כי אתא "'והשיטה השלישית היא שיטת רבי אבהו כדאיתא שם בגמ

טמא :דאיתמר,לענין טמא שנגע בקודש איתמר:רבין אמר רבי אבהו
ריש .אינו לוקה:רבי יוחנן אמר,לוקה:ריש לקיש אמר–שנגע בקודש 

ההוא ,נן אמר אינו לוקהורבי יוח;בכל קודש לא תגע,לקיש אמר לוקה
לא יליף ריש –לטמא שנגע בקדש איתמר",י"רש'ופי".בתרומה כתיב

לקיש מלקות מההוא קרא אלא לטמא שנגע בקדש ולא איירי בביאת 

נמצא לפי הבנת רבי אבהו בשיטת ריש לקיש לא איירי הקרא ."מקדש כלל

דאפקיה שלפי ריש לקיש מכיון ,בביאה כלל אלא בנגיעת טמא בקדשים
,דבאמת מיירי באכילת קדשים בטומאה(רחמנא איסור דבכל קדש לא תגע 

כמבואר ,מכיון שהוקש לאיסור ביאת המקדש בטומאה שהיא איסור כרת

ילפינן שיש איסור אצל קדשים למי ,בלשון נגיעה)בהמשך הסוגיא שם

.ולא רק באכילה,שהוא טמא אפילו בנגיעה

ה במקצת שמה ביאה וחייב כרתביאור שיטת ריש לקיש דביא.ב

יש לחקור לפי שיטת ריש לקיש דביאה במקצת שמה ביאה אם 
או שמא הכוונה ,הכוונה דמי שנכנס חלק מגופו נחשב כמו שנכנס כל גופו

כ אסורה כמו "אלא שביאת מקצת ג,שבאמת נחשב רק לביאת מקצת

.שביאת כולו אסורה

לשונות של 'תלויה בבכתב שחקירה זו)ו"ב ס"ח(קובץ שעורים 'בס
ואם תאמר וכיון "',איתא שם בתוס).ה ואמר עולא"ד:ז(ביבמות 'תוס

כ "דשמה ביאה ואפילו הכי שרי מקצתו משום דאי אפשר בענין אחר א

ל דלא ניחא שידחה ביאת כולו דכתיב בהדיא ואל "כולו נמי לישתרי וי
א גמר המקדש לא תבא אבל ביאה במקצת לא כתיב בהדיא אלא מהיקש

ועוד ,'לה עולא התם מה נגיעה במקצת שמה נגיעה אף ביאה במקצת כו
יש לומר כיון דאפשר על ידי ביאה במקצת אם יכנס כולו חייב מידי דהוה 

[אהיה לו דרך קצרה ובא לו בארוכה :שבועות יד'פ המשנה במס"ע"
דמי שנטמא בעזרה ועזב את העזרה דרך ארוכה כשהיה יכול לעזוב 

'וביאר בקובץ שעורים דלפי תירוץ א.]צרה חייב על הטומאהבדרך ק

ורק מטעם דאינו מפורש בקרא ,ביאה במקצת נחשב כביאת כולו',בתוס
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',ולפי התירוץ הב."כ כמו ביאת כולו דכתיבא בהדיא"אינה חמורה כ"

ובכל זאת ילפינן מהקישא ,ביאה במקצת נחשב רק כביאה במקצת ממש
וכל מקצת ומקצת הויא ביאה בפני עצמה ",י עצמהדחייב על ביאה זו בפנ

מ בין "ש דנ"והוסיף בקוב."ושפיר דומה להיה לו דרך קצרה ובא בארוכה
אין שום תוספת איסור במה "',בתוס'התירוצים הוא דלפי תירוץ הא

כ לפי "משא",דבכל גווני חשוב כאילו בא כולו,שיכנס עוד מקצת שניה
.ספת איסור במה שיכנס עוד מקצת שניהדיהיה תו',בתוס'תירוץ הב

'דאפשר לפי הבנתו בתירוץ א.מ"יש שהציעו עוד נ,ולפי ביאור זה

דביאת מקצת נחשב כבר כביאת כולו דאין צורך למצורע להקפיד 'בתוס

אבל .שלא יכניס כל ידיו לעזרה כדי לקבל מתנות דם ושמן על בהונותיו
צריך ,מקצת מהוה תוספת איסורדכל מקצת ו'בתוס'לפי הבנתו בתירוץ ב

אבל .פ דין מבהונותיו"ליזהר שלא להכניס יותר ממה שצריך להכניס ע

נראה שיש לדחות דאולי במקרה של המצורע כשיש גזירת הכתוב דמותר 

,לו להכניס בהונותיו אינו חייב להקפיד שלא להכניס מעט יותר מידיו

ל דכיון דהותרה "כ י"וא,ולא ניתנה תורה למלאכי השרת,דקשה לצמצם
.ע"וצ,ביאה במקצת הותרה כל עוד שאינו מכניס את כולו או את רובו

ש וכתב "חלק על הקוב)כד'ס(זבחים 'קהילות יעקב למס'בס,אולם

וגם ,בענין זה כלל'התירוצים של תוס'שלדעתו ברור שלא נחלקו ב

רה של שהרי גם במק(נחשב ביאת מקצתו כביאת כולו 'בתוס'לתירוץ ב
'בתירוץ ב'וביאר דכוונת התוס).דרך ארוכה כבר נמצא כולו בפנים

מ כל עוד שהוא מכניס עוד "מ,פ דביאת במקצת נדון כביאת כולו"דאע
וכמו שמי שכבר נמצא בעזרה ונטמא .מקום לעזרה הוא כמרבה בפסיעות

דהרי כל גופו כבר נמצא ,ויוצא דרך ארוכה אינו מוסיף על ביאתו בעזרה
כן יש ,י שהוסיף בפסיעותיו"אלא דחייב מפני ששהה יותר מדאי ע,זרהבע

למצורע להיזהר שלא לתפוס מקום של כל גופו כשאפשר לו לתפוס רק 

כ היה מקום לומר שאין למצורע "ולפי ביאור זה ג.מקום מקצת גופו
י שחילק "אבל לא נראה מלשון הקה,לתפוס יותר מקום ממקום בהונותיו

ונראה שזה מהטעם שכתבנו דקשה ,כנס כולו בעזרהבכך כל שלא נ
.לצמצם בביאת מקצתו

יצד עושין כ",)ב"ד ה"מחוסר כפורים פ'הל(ם "ועיין בלשון הרמב
המצורע עומד חוץ לעזרת ישראל כנגד פתח מזרחית באסקופת שער ,לו
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ואחר כך מביא את האשם של מצורע עד הפתח ...ניקנור ופניו למערב 

ואחר כך יבא ...דיו לעזרה וסומך עליו ושוחטין אותו מידומכניס שתי י
הכהן שקיבל הדם בכפו אצל המצורע הכהן מבפנים והמצורע מבחוץ 

,ומכניס המצורע ראשו ונותן הכהן מן הדם שבכפו על תנוך אזנו הימנית
ואחר כך יכניס ידו הימנית ויתן על בהן ידו ואחר כך יכניס רגלו הימנית 

ומשמע שאין הקפדה בכלל למצורע להכניס רק את ."לוויתן על בהן רג
פ שיש לומר בענין ידו שבכל אופן צריך "אע(בהונותיו או תנוך אזנו 

).א לומר כן בענין רגלו או ראשו"אבל א,להכניסם כדי לסמוך על הקרבן

ם לא פסקינן דביאה במקצת שמה ביאה "פ שיש לדחות שלפי הרמב"ואע

מכל מקום לשונו מבוסס על לשון ,)אות ו(כמו שיתבאר לקמן ,בכלל
"ט:יד(המשנה בנגעים  הכניס ראשו ונתן על תנוך אזנו ידו ונתן על בהן )

.ולכן נראה שאין ענין זה תלוי במחלוקת כלל."ידו רגלו ונתן על בהן רגלו

ביאור שיטת רבינא בביאה במקצת דיש חיוב מלקות.ג

קיש דסבר שביאת מקצת עד כאן התייחסנו לשיטת עולא אמר ריש ל

או מטעם ,אלא שאינה חשיבא כביאת כולו,שמה ביאה ויש בה איסור כרת

אבל לגבי .ל"וכנ,דאינו מפורש בהדיא או מטעם דלא נחשב כביאת כולו
ה רבינא "ד,אות א(ל "י הנ"ולפי רש.יש רק איסור מלקות,שיטת רבינא

,במקצת שמה ביאהאזל רבינא בשיטת עולא אמר ריש לקיש דביאה ,)אמר

כ אין להקשות "וא.אלא שביאר דלא לענין כרת איתמר אלא לענין מלקות

ממה שמותר למצורע טבול יום להכניס ידיו לתוך העזרה כדי לטהר 
כ שפיר אמרינן "וא,שהרי לא מדובר פה באיסור כרת,ולהביא קרבן פסח

שאין שיש בו איסור כרת וידחה לא תעשה )הבאת קרבן פסח(דיבא עשה 

.בו איסור כרת

ז "כתב הגרי.יתכן להבין את שיטת רבינא באופן אחר לגמרי,אולם

ח אמר דיש לפרש דילקה משום דהוי "והגר",:)זבחים דף לג(בחידושיו 
כ ילקה "כמו,וכמו שמכניס כלים טמאים דלוקה,כמכניס טומאה למקדש

זהו ,יאהואף דביאה במקצת לא שמיה ב,במכניס ידו משום מכניס טומאה
."פ לא גרע ממכניס טומאה"אבל עכ,רק לחייב משום ביאת טומאה

ח שלפי רבינא באמת "ז בשם אביו הגר"נמצאנו למדים לפי דברי הגרי

אלא דכמו שיש איסור לאו להכניס ,פסקינן דביאה במקצת לא שמה ביאה
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דילפנין מן ,ה זכר ונקבה"ד:י עירובין קד"עיין רש(טומאה במקדש 

"ג:במדבר ה[המקרא  כ מי שמכניס "כמו,")ולא יטמאו את מחניהם]
מקצת גופו לעזרה חייב משום הכנסת טומאה במקדש למרות שהוא פטור 

.מצד הלאו של ביאת מקדש

:)עירובין קד('איתא בגמ,ולענין האיסור של מכניס טומאה במקדש

."בהמכניס טמא שרץ למקדש חיי:אמר רב טבי בר קיסנא אמר שמואל"
כי "משום ,וכרת על זדונו,חטאת בשוגגדחייב)ה חייב"שם ד(י "רש'פיו

בהמשך הסוגיא בענין אם חייב משום מכניס 'ועי".טמא'את מקדש ה

נראה דלפי .ומסקנת הסוגיא דחייב,טומאה כשהכניס את השרץ עצמו

כ "וא,י האיסור של מכניס טומאה במקדש גם כן הוי איסור כרת"רש
י לא ניתן לפרש דברי רבינא שאמר דחייב מלקות על "רשמבואר למה לפי

דאין זה חיוב מלקות ,ביאה במקצת מטעם דהוי כמכניס טומאה בעזרה

י "שכתב על דברי רש)שם(א "בהגהות הגר'אך ע.גרידא אלא חיוב כרת

חייב [אמרינן בתורת כהנים דאינו אלא 'הוא טעות סופר דבהדי",אלה

ג "בפ(ד "כ הראב"וכ)שם יז טז(י בעצמו "רשבארבעים והביאו ]מלקות
י "ומה שציין לרש)."ג"נזיר פרק כ(ה בירושלמי "וכ)ביאת המקדש'מהל

ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ ",על החומש כוונתו למה שכתוב בתורה

(ונשא עונו על רחיצת גופו ענוש כרת ועל ",י"וכתב רש).טז:ויקרא יז"

א נראה דאין לחלק בין כבוס בגדים "רולפי הג."תבגדים במלקוכבוס
כ גם על "ע,שאם על כבוס בגדים חייב מלקות גרידא,למכניס כלי למקדש

.הכנסת שרץ או אדם טמא למקדש חייב מלקות ולא כרת

ל להכניס "ד אם האיסור הנ"ם והראב"ובענין זה גופא נחלקו הרמב

הלכות (ם "רמבכתב ה.טומאה למקדש נחשב איסור כרת או איסור לאו
המכניס שרץ וכיוצא בו במקדש או שהכניס ",)ז"ג הט"פביאת המקדש 

אבל הזורק ',האדם טמא למקדש הרי זה חייב כרת שהרי טימא מקדש 

אבל ,כלים טמאים למקדש אפילו היו כלים שנגעו במת פטור מן הכרת
מפי השמועה למדו על רחיצת גופו 'חייב מלקות שנאמר ואם לא יכבס וגו

,ד שם"והשיג עליו הראב".רת ועל כיבוס בגדיו לוקה ארבעיםענוש כ
המכניס כלי טמא למקדש ,א ומאחר שעל כבוס בגדים אין בו כרת"א"

על כן אני אומר מה שאמר שמואל במסכת עירובין ?למה ענוש כרת
.ד"עכת",המכניס טמא שרץ למקדש חייב מלקות קאמר
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ם דכמו שיש איסור "י היא כשיטת הרמב"נמצאנו למדים דשיטת רש

כרת אצל ביאת אדם טמא למקדש כן יש איסור כרת אצל הכנסת אדם טמא 

כ מה שסובר רבינא דיש איסור מלקות בטמא שהכניס ידו "וא.למקדש

אבל ,ל מטעם דביאה במקצת שמה ביאה רק לענין מלקות"לפנים צ

י "לא מטעם דנחשב כהכנסת טומאה למקדש מפני שלא הרווחנו כלום ע

וכמו ,מטעם דגם איסור הכנסת אדם טמא למקדש הוי איסור כרתזה

א "ד והגר"ח הוא כשיטת הראב"וביאורו של הגר.ל"ם הנ"שכתב הרמב

כ יש לבאר "וא,דאיסור הכנסת טומאה למקדש הוא איסור לאו בעלמא

שיטת רבינא שלדעתו ביאה במקצת לא שמה ביאה לענין איסור ביאה 

א נחשב לאיסור הכנסת כלי טמא או אדם אל,למקדש שהוא איסור כרת

מ הכניס "מ,דמה לי הכניס כולו ומה לי הכניס מקצתו,טמא למקדש

.ואיסור זה הוא איסור מלקות,טומאה למקדש

ביאה ,סימן נז(ח "מגנזי חידושי הגר'וכן הובא ביאור זה בהדיא בס

דביאה במקצת לא שמה )לב(ד בזבחים "להך מ"דאיתא שם )במקצת

מ מכניס או דגם מכניס לא הוי ודינו כמו "ה יש להסתפק אם חשוב מביא

ד "ם והראב"והנה כבר נחלקו הרמב,שאינו בפנים כלל דשדינן בתר רובו

ם "ולדעת הרמב,במכניס אם חייב כרת או לא)ז"פרק ג מביאת מקדש הט(

כ דביאה במקצת גם מכניס לא הוי מדליכא כרת "דחייב כרת על מכניס בע

ד אפשר דביאה במקצת "אכן לדעת הראב,ש"ב יעו"בזבחים לכמבואר 

ב קאמר רבינא דביאה במקצת ליכא כרת "ובזבחים ל,מכניס מיהא הוי

כ לוקה ואין בו כרת "ביאה ורק מכניס הוא דהוי וע'וחייב מלקות דלא שמי

ח בשיטת רבינא "הרי מפורש כדברינו דביאור הגר".ע"ככל מכניס וצ

,ד דמכניס טומאה אינו חייב כרת אלא מלקות"מיוסד על שיטת הראב

כ שפיר יש לומר לשיטתו דביאה במקצת מכניס מיהא הוי לשיטת "וא

.אי ביאה במקצת לא שמה ביאה'רבינא אפי

ם ששני "ח לפי שיטת הרמב"אבל בכל זאת נראה שהבין הגר

ולכן ,האיסורים של ביאה במקדש והכנסת טומאה מישך שייכי אהדדי

,)אות ו(ם דביאה במקצת לא שמה ביאה כמו שיתבאר "הרמבמכיון דפסק

וכן .כ לא אמרינן לשיטתו דיש איסור הכנסת טואמה בביאה במקצת"כמו
שהביא )ז"ה ולפי"הלכות פרה אדומה ד(ז הלוי "איתא בחידושי מרן רי

ם למה מחוסר כיפורים אינו חייב "בביאור שיטת הרמב(ח "מאביו הגר
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הוא מה שמכניס ]דביאת מקדש[דעיקר איסור ")מלקות על ביאת המקדש

."טומאה למקדש

אי אמרינן 'אפי,י בשיטת רבינא"ונראה לומר עוד לפי פירוש רש

דביאת מקצת שמה ביאה אין ביאת מקצת נחשבה כביאת כולו אלא שיש 
איסור אפילו בביאת מקצת כמו שיש איסור בביאת כולו וכצד הראשון של 

ח אי אמרינן דביאת מקצת "אבל לפי שיטת הגר).אות ב(ל "החקירה הנ
,ל"וכצד שני של החקירה הנ,נחשבה ביאת מקצת כביאת כולו,שמה ביאה

ושמחתי לראות שכוונתי בזה (כ אין סברא שלא לחייב כרת כמוהו "וא

אלא ).עיין לקמן אות ט,תנ'ד ס"ת אבני נזר יו"ת למה שכתב בשו"בעזהי

יב מלקות גרידא הוא משום שביאה ל שלשיטת רבינא הטעם שחי"שצ
אלא שחייב מלקות מצד האיסור של הכנסת טומאה ,מקצת לא שמה ביאה

.למקדש

אם יש להשוות איסור ביאה למקדש.ד
לאיסור הכנסת טומאה למקדש

של בגדי –י"רש(מעיל :אמר ריש לקיש",.)צה(זבחים 'איתא בגמ

ונטמא מכניס מקום הדם כהונה שניתז עליו דם חטאת ויצא חוץ לקלעים 

'משום שנא,מכניסו בפחות משלש על שלש ומכבסו–שניטמא)לפנים
(לא יקרע]:לב:שמות כח[ שאינו מכניס שיעור בגד טמא לעזרה –י"רש"

,זאת אומרת).לפי שאי אפשר לקורעו ולהכניסו משום שנאמר לא יקרע

ים ונטמא פ שבדרך כלל כשיצא בגד שניתז עליו דם חטאת חוץ לקלע"אע
כדי לקיים מה (אי אפשר להכניס את הבגד לעזרה להיכבס שם ,שם

"כ:ויקרא ו[שכתוב בתורה  ואשר יזה על הבגד אשר יזה עליה תכבס ]
ועל כן קורעין אותו ,מפני שאסור להכניס טומאה לעזרה")במקום קדוש

נטמא ",:)צד(בתחלה כדי לטהר את הבגד מטומאתו כדאיתא במשנה שם 
אסור לקרוע מעיל של ",קורעו נכנס ומכבסו במקום קדוש–עיםחוץ לקל

כ אמר ריש לקיש שיש להכניסו "וע,ל"פ גזירת הכתוב הנ"כהן גדול ע

וכתבו .בשיעור של פחות משלש על שלש כדי לכבס אותו בתוך העזרה

אפילו למאן דאמר בריש כל ",)ה מכניסו פחות משלש"ד(שם 'בתוס
ביאה במקצת שמה ביאה שאני בגד הואיל ויכול :)לעיל דף לב(הפסולין 

ולכן אינו עובר בכך על האיסור ",לחותכו לא חשיב כאילו נכנס כולו

.להכניס בגד טמא לעזרה
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נראה דילפינן מאיסור ביאת מקדש בטומאה לענין 'ולפי התוס

הכנסת טומאה למקדש דאי אמרינן ביאה במקצת שמה ביאה לגבי ביאת 

אמרינן ביאה במקצת שמה ביאה לענין הכנסת מקדש בטומאה גם כן

כ אם אדם מכניס את "אבל א.אלא דשאני בגד כיון דיכול לחותכו.טומאה

אמרינן דביאה במקצת שמה ביאה גם לענין ,גופו שאינו עומד לחתוך

.הכנסת טומאה וכמו דאמרינן שביאת אדם במקצת נחשב לביאת כולו

ח ולומר שמצד "רים כסברת הגרקשה לחלק בין האיסו'ולפי דברי התוס

אחד ביאה במקצת לא שמה ביאה לגבי איסור ביאת מקדש מטומאה אבל 

.ע"וצ,מצד שני נחשב כביאה לגבי איסור הכנסת טומאה במקדש

)כ"ח ה"מעשה הקרבונת פ'הל(ם "אבל בחידושי אבי עזרי על הרמב

הקשה שלכאורה האיסור של מכניס דבר טמא הנלמד הן הקרא כי את

שונה מהאיסור של )אות ג(ל "י בעירובין הנ"טמא כמבואר ברש'מקדש ה

וגם .ע"והניח בצ,ביאה במקדש הנלמד מן הקרא ואל המקדש לא תבוא

וזה אין להקשות שגם במכניס ידו יתחייב משום מכניס דבר טמא ",כתב

משום שבאדם הטומאה היא שהאדם הוא ,ואמאי תלוי זאת בביאה במקצת

כ שייך זה לדין ביאה במקצת אי שמה "וע,היד הוא טמאולא ש,טמא

אם הוא נטמא כל מקצת ,כ חפץ הנטמא"משא,ביאה וא לא שמה ביאה

הרי שלדעת האבי עזרי אין ."ומקצת ממנו טמא הוא ומכניס טומאה נקרא

וכן .שהם איסורים נפרדים,לדמות ביאה למקדש להכנסת דבר טמא

,שביאת האדם צריך להיות כל האדם,בשיעור האיסור יש הבדל מהותי

ולכן (כ בהכנסת טומאה חייב בהכנסת אפילו מקצת דבר טמא "משא

ע גם על "ונשאר בצ,הקשה למה אין איסור במכניס פחות משלש על שלש

).קושיא זו

הביא הוכחה מסוגיא זו )אות ב(ל "קהילות יעקב הנ'אולם בס

מאה לעזרה אלא כשהוא דאין איסור על האדם להכניס טו.)בזבחים צה(

אבל הקשה שמוכח ."מכניס דבר שלם שראוי לקבל טומאה כמות שהוא"

דלפי עולא בשם ריש לקיש יש איסור של .)זבחים לב(מהסוגיא לעיל 

פ שלא נכנס כל גופו מטעם דביאת במקצת שמה "הכנסת בהונות לבד אע

כבר 'שהאדם'דהביאת מקצת מתייחסת לכולו ונקרא ",ל"צ'וכנ.ביאה

פ זה "וע."נכנסו אלא נקרא שהאדם נכנס'הידים'נכנס במקדש ולא רק 
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אבל בכל מה שאינו עומד ,ל דשאני בגד דיכול לחותכו"הנ'ביאר את התוס

."כאילו נכנס כולו"לחתוך חשיב 

נראה דלפי רבינא ,)אות ג(י "אבל לפי מה שביארנו בשיטת רש
אלא ,תו של אדםאפשר לומר שביאה במקצת רק נחשבת לביאת מקצ

.שבכל זאת חייב מלקות עליו מטעם גזירת הכתוב דמקיש ביאה לנגיעה

מ אפשר לומר בענין הכנסת טומאה למקדש דאין בזה איסור אלא "אבל מ
כ שפיר מובן למה בעינן הכנסת שיעור בגד שלם "וא.כשמכניס דבר שלם

ת עומד'מ קושית תוס"אבל מ.כדי להתחייב על הכנסת טומאה למקדש

שלדעתו אפילו ביאה במקצת ,במקומה לגבי שיטת עולא אמר ריש לקיש
כ עדיין יש צורך "וא.ל"וכנראה מטעם דנחשב כביאת כולו וכנ,חייב כרת

ולכן ,דיכול לחותכו,לבין הבגד,דאינו עומד לחותכו,לחלק בין האדם
.ל מטעם זה דמקצת בגד אינו נחשב כבגד שלם"צ

דלא אמרינן ביאה במקצת שמה ביאהביאור שיטת רבי אבהו.ה

בכל קודש לא תגע ואל המקדש "ובשיטת רבי אבהו דההיקש בקרא 
אין שום רמז לדין של ,לענין טמא שנגע בקודש איתמררק "לא תבוא

אבל גם לשיטתו יש להקשות למה אין איסור בביאה .ביאה במקצת בכלל

ח דאפילו "ובפרט לפי שיטת הגר,במקצת מטעם מכניס טומאה למקדש
מ יש לחייב מלקות מטעם הכנסת "מ,אם ביאה במקצת לא שמה ביאה

ביאת מקדש 'הל(ובאמת כבר הקשה כן האבן האזל .טומאה למקדש
"ג"פ אי ביאה במקצת לא שמה ביאה במאי 'והנה לכאורה קשה דאפי):

נ הא ידו של הטמא ראויה "וה,גרע ממכניס שרץ למקדש דחייב המכניס
ומוכח ?ולמה לא יעבור משום ולא יטמאו את מחניהם,ץלטמא כמו השר

דהא טמא הבא למקדש ,כ משום גדר ביאה"מזה דדין מכניס שרץ הוא ג
כ איך אפשר דשרץ "וא,משום דדרך ביאה אסרה תורה,דרך גגין פטור

כ דכיון דשרץ דרך ביאתו בכך שיכניסו או שיזרקו "וע;חמיר מטמא מת
כ מיושב דאי ביאה במקצת לא שמה ביאה "וא,אותו לעזרה הוי דרך ביאה

דמכניס שרץ הוי ביאה ומכניס ידו דהוי ,לא דמי מכניס ידו למכניס שרץ

".רק ביאה במקצת לא הוי ביאה

אבן האזל דאי פסקינן דביאה במקצת לא שמה ביאה 'הנה ביאר בס

,כ דלא הוי ביאה לענין הכנסת טומאה"אמרינן ג,לענין ביאת המקדש
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וזה מובן .ם"ח בשיטת הרמב"לפי ביאור הגר)אות ג(כתבנו לעיל וכמו ש

י דלא חילק בכך בין ביאה במקצת להכנסת טומאה "לפי שיטת רש

ל דבזה גופא נחלקו רבינא "ח י"ז והגר"לפי שיטת הגרי'ואפי.במקצת

מישך ,אבל לפי רבי אבהו,דרק לפי רבינא מחלקינן בהכי,ורבי אבהו

וביאר האבן האזל .שייכי איסורי ביאת המקדש והכנסת טומאה אהדדי

וכמו שמי שבא למקדש דרך ,דהטעם הוא דחייבה התורה רק דרך ביאה

כ מי שהכניס ידו למקדש לא "כמו,ינה דרך ביאהגגין פטור מטעם דזה א

כ מי שהכניס שרץ דכך דרך ביאתו שיכניסו אותו "משא,נחשב דרך ביאה

.או יזרקו אותו לעזרה

זבחים (ס "ח בחידושיו על הש"הקשה הגר,ובענין זה של דרך ביאה

הנה הדין במצורע שמכניס בהונותיו דביאה במקצת הוא ומביא ",:)לב

"?ואמאי לא יכניסם שלא כדרך ביאה דמותר לגמרי,אהאותם דרך בי

ויש לומר בזה דכיון דהותרה אצל מצורע ולא דחויה "ח "ותירץ הגר

,]י דבהיתר גמור גזרה עליו תורה ביאה במקצת"כמבואר בסוגין ופירש[

ועוד ,):ו(ובהותרה לא מהדרינן כלל שיהא בהיתר יותר וכדאיתא ביומא 

,יסור אלא במה שיהא אחר כך טומאה במקדשדאין עצם מעשה הביאה הא

וכיון שהטומאה צריכה להיות במקדש דמצותן בכך אין הביאה אסורה 

ש שהביא "וע".וגם היכא דליכא מצות שילוח ליכא גם איסור ביאה,כלל

דהיו משלשלין את האומנים לבית קדש הקדשים .)כו(פסחים 'ראיה מגמ

והקשה דהלא הזר ,יהם מן הקודשבתיבות דרך לולין כדי שלא יזונו עינ

כ למה לא אמרינן "וא,ושלא כדרך ביאה פטור,ק חייב כרת"שנכנס לק

?ז מכרת"דהכניסם דרך לולין כדי שלא יהא כדרך ביאה ולפטור אותם עי

גם הביאה מותרת היא לגמרי ,כ דכיון דהיה מותר להם להיות שם"אלא ע

,יזונו עיניהם מן הקודשורק היו צריכים להכניסם דרך לולין כדי שלא

.ש"ע

ח דבאמת אין שום איסור ביאה לטמא הבא לבית "הנה חידש הגר

ולפי זה אין שום ,המקדש אלא לענין מה שיש אחר כך טומאה במקדש

ד דביאה במקצת שמה ביאה מטעם דהוי שלא "מעלה בביאה במקצת למ

ורה אלא שחידש הת,דבאמת אין זו נקרא שלא כדרך ביאה,כדרך ביאה
מ נראה לפי ביאור זה דמכניס "אבל מ.דביאה במקצת הותרה לגבי מצורע
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פ "עכ,ידו למקדש במקום שלא הותרה אינו נחשב כשלא כדרך ביאה

.ד דביאה במקצת שמה ביאה"למ

ובאמת יש להשוות את דבריו למה שכתב בענין איסור ביאה לבית 

ר "א",:)יז(ת בשבועו'פ הגמ"ע)ח"ז ה"טומאת צרעת פט'הל(המנוגע 
הנכנס לבית המנוגע דרך אחוריו ואפילו כולו חוץ מחוטמו 'וכו'אושעי

ח את "והביא הגר."טהור דכתיב והבא אל הבית דרך ביאה אסרה תורה
למה לא אמרינן רובו ככולו לטמא )ה אפילו נכנס כולו"ד(שם 'קושית תוס

פ שצריך "ו אעכשבא רוב)והרי בבא דרך ביאה נטמא גופו(אותו ואת כליו 

ונראה לומר דלא שייך לומר הך דינא ",ח"ותירץ הגר.כ ביאת כולו"ג

דכל מקצת ומקצת ביאה מיקריא .דרובו ככולו רק היכא דנכנס כדרך ביאה
,ז שפיר אמרינן דרובו ככולו"וע,אלא דלא נטמא עד שיכנס כולו,'והבא'

,א ביאה כללכ בנכנס דרך אחוריו דכל זמן שלא נכנס כולו לא הוי"משא

כ הא דצריכינן לביאת כולו הוא מלבד מה שלא גרע מכדרך ביאה "וא

עוד הוא טהור משום דכל זמן דלא נכנס ,ל דלא נטמא עד שיכנס כולו"דקי

ז הרי לא שייך הכא כלל הך "ולפ,כולו עוד לא הויא אפילו ביאה במקצת
דבעינן כמה דרובו ככולו לא שייך אלא לענין הך דינא ,דינא דרובו ככולו

כ "משא,כ שפיר אמרינן דהרוב שחשוב כבר בא הוי ככולו"וע,שיכנס

כ לא שייך לומר רובו "וא.היכא דבלא כניסת כולו לא הויא ביאה כלל

כ למה "פ זה ביאר ג"וע".ככולו כיון דגם הרוב עדיין אין עליו דין ביאה
ע דרך כ כשבא לבית המנוג"משא,בנכנס דרך אחוריו גם כליו לא נטמאו

אלא שהאדם ,ביאה אפילו אם הכניס ידו נטמאו טבעותיו דהוי דרך ביאה
.ש"ע,ובענין זה אמרינן לגבי האדם רובו ככולו,טהור עד שיכנס כולו

דשם לא אמרינן ביאה במקצת ,וביאור זה כתב לענין הנכנס לבית המנוגע
."דכל מקצת ומקצת ביאה מיקריא"הכי כתב 'ואפי,שמה ביאה

דהנה ביאה לבית המנוגע הוא דין ,לא הושוו הדינים לגמריאולם 

ושבועות )ה דכולי עלמא"ד:לג(בחולין 'אחר לגמרי וכמו שכתבו התוס
דאפילו לריש לקיש הדין של ביאה במקצת שייך רק ,)ה אפילו נכנס"ד:יז(

אבל בענין בית ,ל"וכנ,פ גזירת הכתוב דמקיש ביאה לנגיעה"בעזרה ע
אבל בכל זאת .ע לא אמרינן ביאה במקצת שמה ביאה"שלכיתכן,המנוגע

וחזינן ,נראה שהכלל שדרך אחוריו לא הוי דרך ביאה הוא מושג כללי
והיינו דבדין ביאה .ח שונה לגמרי מדין ביאה במקצת"דלשיטת הגר
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(דכל מקצת ומקצת ביאה מיקריא"במקצת אמרינן  ל שפיר דכמו "וי"

"מו:יקרא ידו(דאמרינן זה לגבי מאי דכתיב  לגבי ביאה "והבא אל הבית)
"ואל המקדש לא תבא"כמו כן אמרינן הכי לגבי מאי דכתיב ,לבית המנוגע

דכל זמן ",כ אצל מי שנכנס מאחוריו"משא,)בנוגע לביאת מקדש בטומאה
ל "ל י"ורק לפי דברי האבן האזל הנ."שלא נכנס כולו לא הויא ביאה כלל

.ך אחוריו או דרך גגיןדנחשב ביאה במקצת כמו בא דר

ד איך פסקינן להלכה בענין ביאה במקצת"ם והראב"הרמב'מח.ו

שיטות 'י בסוגיין דיש ב"יוצא לפי שיטת רש,כ לפי מה שנתבאר"וע

הסוברים שיש דין ביאה במקצת שמה ביאה )רבינא,עולא אמר ריש לקיש(

טת רבי אבהו ורק לפי שי,)אלא שנחלקו אי הוי איסור כרת או איסור לאו(

רק לפי שיטת ,ז"ח והגרי"ולפי שיטת הגר.אין דין בכלל של ביאה במקצת

אבל לא לפי ,עולא אמר ריש לקיש יש דין של ביאה במקצת שמה ביאה
פ כשיש ביאה במקצת יש "אלא שלפי רבינא אמרינן דעכ(שיטת רבינא 

ן ויש לחקור איך פסקינ.או רבי אבהו)איסור של הכנסת טומאה למקדש

.להלכה

בענין הטבילה מדרבנן שחייב אדם :)יומא לא('והנה גרסינן בגמ
אמר ",אפילו כשהוא טהור כשנכנס לעזרה)כמבואר שם בסוגיא(לטבול 

,לענין טבילה זוי "רש'פ(ביאה במקצת שמה ביאה :ליה אביי לרב יוסף

:אמר ליה,או לא)וצריך לטבול אם בא להכניס אחד מאיבריו לעזרה

מצורע טובל ועומד בשער :ותניא,שהן ביאה במקצת,נות יוכיחובהו
והיינו ,ל לענין טבילה זו"י ז"פרש",)שם(א "וכתב הריטב".ניקנור

פ שאינו נכנס שם "ואע,דפשטינן דשמה ביאה מדקתני מצורע טובל ועומד

ל לדינא דביאת "ולפי זה נראה דקי".אלא לבהונות שהיא ביאה במקצת
אבל אפשר לדחות ולומר שרק בענין המעלה דרבנן של .מקצת שמה ביאה

אבל חוץ מזה לא אמרינן כן ,טבילה זו אמרינן דביאה במקצת שמה ביאה
'הל(ם "י קורקוס בפירושו על הרמב"וכן דייק המהר.לגבי דיני דאורייתא

שהדגיש )י"פ רש"ע(א שם "מלשון הריטב)ט"ג הי"ביאת המקדש פ
שדוקא לענין טבילה זו דהוי מטעם מעלה דרבנן ל "ר–"לענין טבילה זו"

.אבל לא לענין טומאת המקדש ממש,אמרינן הכי
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ד אם אמרינן למסקנא דביאה "ם והראב"ובענין זה נחלקו הרמב

הלכות ביאה (ם "כתב הרמב.במקצת שמה ביאה או לא שמה ביאה
וכן טמא שהכניס ידו למקדש מכין אותו מכת ",)ח"ג הי"המקדש פ

וכן כל טמא באב מאבות הטומאות של דבריהם או שאכל אוכלין ,מרדות
טמאים ושתה משקין טמאין ונכנס למקדש במזיד קודם שיטבול מכין אותו 

א שמעתין דזבחים "א",ד שם וכתב"והשיג עליו הראב."מכת מרדות
'קשיא עליה דעולא אמר ריש לקיש טמא שהכניס ידו למקדש לוקה ואמרי

הוא ואי משום שמעתא דמסכת יומא אדרבה התם עשה שיש בו כרת

מהתם משמע דאפילו בטבילת מעלות אמרינן ביאה במקצת שמה ביאה 

הנה לפי .")ואפילו פטור מכרת מלקין אותו(דהא בעי טבילה לכהנות 
אבל אין חיוב ,ם יש דין של ביאה במקצת דוקא לענין מכת מרדות"הרמב

ע במה "אלא שצ,איסור כרתד נראה שיש בו "ולפי הראב.כרת או מלקות

דמשמע קצת כשיטת ",ואפילו פטור מכרת מלקין אותו",שכתב בסוגריים

.רבינא בסוגיין

מוכח דהיו גרסאות שהדפיסו תיבות אלו בדיבור )שם(ובכסף משנה 
מ מסיק הכסף משנה דמקומם "אבל מ,ם"נפרד על ההלכה הבאה ברמב

פילו אם לא פסקינן דביאה ד א"ל שלפי הראב"ור,האמיתי בתוך הלכה זו

כשיטת ,ם לפסוק שחייב מלקות"מ היה לרמב"מ,במקצת חייב כרת

.רבינא

ד ראיה ממסכת יומא דפסקינן דביאה במקצת שמה "והביא הראב

ושם מדובר רק על מעלות דרבנן ואפילו הכי אמרינן דביאה במקצת ,ביאה
ראה שדעתו ונ.כתב דאין ראיה זו מוכרחת)שם(אבל הכסף משנה ,אסור

ל כמו שמצינו בכמה מקומות שעשו רבנן חיזוק לדבריהם יותר משל "שי
וסובר רבינו דכיון דלרבי אבהו ",ם כתב הכסף משנה"ובטעם הרמב.תורה

אין לנו לחייבו מלקות ,בביאת מקדש כלל]ריש לקיש[ל "לא איירי ר

יו ומיהו מדרבנן מיתסר ומכין על,משום ביאת מקדש כיון דפלוגתא היא
והיינו שקשה לחייב כרת או מלקות כשאינו מוכרח שיש ."מכת מרדות

ם שיש רק איסור דרבנן בביאה "ולכן פסק הרמב,איסור דאורייתא בכלל
אין שום הוכחה להתיר טבול יום להכניס בהונותיו ,ולפי זה.במקצת

ל שמותר "אלא צ,לעזרה מטעם שמתוך שהותרה לצרעות הותרה לקירויו
.דהיינו שאין איסור דאורייתא בהכנסת ידיו לעזרה,מטעם אחר
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,ם שחייב מכת מרדות על ביאה במקצת"ובענין מה שפסק הרמב

ג "ביאת המקדש פ'הל(נראה שזה בהתאם למה שכתב בהלכה הבאה 
טמא שנכנס למקדש דרך גגות פטור שנאמר ואל המקדש לא ",)ט"הי

רת מכין אותו מכת פ שהוא פטור מכ"ואע,תבוא דרך ביאה חייבה תורה
]במגדל[בין שנכנס למקדש ]ואפילו נכנס במגדל הפורח באויר[מרדות 

זאת אומרת שכמו שמכין מכת ".בין שנכנס בו דרך פתחים,דרך גגות
כן במי שבא ,מרדות למי שבא למקדש שלא כדרך ביאה כגון דרך גגות

יתא ברי",)יט'שם הל(ובביאור הדבר כתב הכסף משנה .במקצת לעזרה

ומדקתני פטור משמע אבל אסור מדרבנן ומפני :)ז"דף י(ב דשבועות "בפ

".כך כתב רבינו ואף על פי שהוא פטור מכרת מכין אותו מכת מרדות
,אין שום חיוב במי שבא רק במקצת לאויר העזרה,פ שלפי רבי אבהו"ואע

וזה .ם דלא גרע ממי שנכנס לעזרה שלא כדרך ביאה"נראה שסובר הרמב

שביאה במקצת היא בגדר )אות ה(ל "ם לפי מה שכתב האבן האזל הנמתאי

ח שביאה במקצת נחשב כמעשה ביאה "אך אפילו להגר.שלא כדרך ביאה

נראה שאם מי שנכנס שלא כדרך ביאה חייב מכת ,אלא שאינו חייב עליו
.ש מי שבא כדרך ביאה באופן שאינו חייב עליו"כ,מרדות

דהנה כתב ,ם"חן העתיד בטעם הרמבוכן נראה שהבין הערוך השול

ל מהא "ם נ"וטעמו של הרמב",)הלכות ביאת מקדש סימן לז סעיף כב(

ואל :שנאמר,דטמא שנכנס דרך גגין להיכל פטור):יז(דתניא בשבועות 
וזהו פשיטא דדרך ביאה הוא עד ,דרך ביאה אסרה תורה,המקדש לא תבא

".ואבה'כ הך ברייתא מסייע לר"וא,שיכנס כולו

ח במי שנכנס רובו "מ בין דברי האבן האזל לדברי הגר"ואולי יש נ

וכן ,לא יהיה חייב אפילו על רובו,שאם נחשב שלא כדרך ביאה,לעזרה
אבל אם נחשב כדרך ,ל"משמע קצת מדברי הערוך השולחן העתיד הנ

וכן כתבו ,ל רובו ככולו"שוב י,שלא צריך להיות כולו בעזרה,ביאה

ם לא מוכרח אם "ומדברי הרמב).אות ה(ל "שבועות הנ'בהדיא בתוס
.סובר רובו ככולו בענין זה

ל אביי "א)::לא(וגם ביומא ",ל"ועוד כתב בערוך השולחן העתיד הנ
,ש"וזהו לעניין מעלות דרבנן ע,לרב יוסף ביאה במקצת שמה ביאה או לא

מה זו שאלה ל "ל כר"ואי הוה ס,ש"ל רב יוסף דמדרבנן צריך טבילה ע"וא
אלא ,הלא להדיא אמר שם מקודם זה דכל דתקון רבנן כעין דאורייתא
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ולזה שאל אביי אם ביאה במקצת דמדאורייתא לאו ,ואבה'ל כר"וודאי דס

או לא ,דהחמירו יותר מדאורייתא,שמה ביאה הצריכו רבנן טבילה
[החמירו רק כעין דאורייתא ואי משום :ד שכתב שם"וזהו כוונת הראב.

מ בכוונתו דאדרבא מיומא הא משמע "וטרח הכ',מעתא דיומא וכוש
ד היסב הכוונה להיפך דאפילו "והראב,ש"ש א"ולפמ,ש"ד ע"כהראב

"].ש בפשיטות"ם א"ש להרמב"אבל לפמ,ש"במעלות דרבנן החמירו ע
ם דביאה במקצת לא שמה "ש יש ראיה מפורשת לרמב"הנה לדברי הערוה

א בסוגיא שם שלא להצריך "היתה הוביאה מהסוגיא ביומא מטעם ש

ואם היה ,טבילה לטהור שנכנס לעזרה מטעם מעלה כשרק נכנס במקצת

לא היה מקום לשאלה זו בכלל ,דין דאורייתא שטמא אסור להיכנס במקצת
.ק"ודו,מפני שבודאי כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון

סקו של הביא ראיה לפ)שם(ם "י קורקוס על הרמב"ובפירוש המהר

,)אות א(ל "ם דביאה במקצת לא שמה ביאה מהסוגיא בזבחים הנ"הרמב

הביאה סיוע לדברי עולא דאמר ביאה במקצת שמה ביאה ודחה 'דשם הגמ

על פי )ה הכל בכתב"ד.זבחים לג(י שם "וכתב רש,יוסי שם את הראיה'ר
[א דביאה במקצת לא שמה ביאה"דחיית הראיה דז וכן יש להביא ראיה .

שבועות 'וכתבו התוס,שם על ריש לקיש'הושעיא בגמ'ה שהקשה רממ

הושעיא חלק על ריש לקיש בענין זה וסבר דביאה במקצת לא 'ל דר"הנ

דסוף )ה מאי שנא"ד.לב(בזבחים שם 'וכן כתבו התוס,שמה ביאה
'וכן הביא ראיה מהגמ.]ד דביאה במקצת לא שמה ביאה"הסוגיא אתיא כמ

ע ביאה במקצת לא שמה "תא שם בענין בית המנוגע דלכדאי:)לג(בחולין 
שם דאין לדמות מילתא 'בשם תוס)אות ה(פ שכתבנו למעלה "ואע,ביאה

."ה למקדש"ומשמע דה"י קורקוס "מ כתב המהר"מכ,למילתא בענין זה

חידוש הערוך לנר.ז
ם לשיטתו בדין מחוסר כיפורים בעזרה"שהרמב

ד בענין זה "ם וראב"הרמב'לתלות מחכתב:)יומא ז(ערוך לנר 'ובס

.במה שנחלקו בענין אם מחוסר כיפורים חייב מיתה על ביאתו לעזרה

נכנס המצורע להר ",)ט"ג ה"ביאה המקדש פ'הל(ם "דהנה כתב הרמב
אבל טמא מת או טבול יום שנכנס לעזרת נשים ,הבית לוקה שמונים

לוקה מכין אותו פ שאינו"או מחוסר כפורים שנכנס לעזרת ישראל אע
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דמחוסר כפורים ,א זה שבוש"א",ד"ועל זה כתב הראב."מכת מרדות

דכלים 'שנכנס למחנה שכינה דהיינו משער נקנור ולפנים יש בו כרת ובתוס
תניא כל הטמאים שנכנסו לפנים משער ניקנור אפילו הם מחוסרי כפרה 

אות (נו לעיל וכבר הבא".הרי אלו חייבין על זדונן כרת ועל שגגתן חטאת
וכן ,שמחוסר כיפורים חייב כרת על ביאת המקדש:)כז(מנחות 'מגמ)א

מפורשת 'ד למה לא הביא ראיתו מגמ"על הראב)שם(הקשה הכסף משנה 
ועיין ,.נזיר מה'ומגמ,ח:וכן לכאורה יש להקשות מהמשנה כלים א(

)אות ו(ל "מ כתב הכסף המשנה הנ"מ).ה ששם"ד.י סוטה ז"ברש

דאיתא שם דאיכא תנא דסבר :)יז(זבחים 'ם סמך על הסוגיא בגמ"מבשהר

והסוגיא במנחות יש ליישב דאזלא ,דמחוסר כיפורים דזב לאו כזב דמי
.ש"ע,ד דסבר דמחוסר כיפורים דזב כזב דמי"כמ

ד כל אחד "ם והראב"נראה שהרמבד "ולענ",וכתב הערוך לנר

סר כפורים שנכנס לעזרה ם דמחו"פסק הרמב)ט"ה(דשם ,לשיטתו אזלי

ד השיג עליו שהרי אמרינן בתוספתא "והראב,לא עבר רק איסור דרבנן

י קורקוס דזה תלי בפלוגתא אי מחוסר "מ בשם הר"וכתב הכס,שענוש כרת
אך ,ש"ד דלאו כזב דמי ע"ם פסק כמ"כפורים דזב כזב דמי או לא והרמב

צרעתו הותר ם מה מתרץ עולא הואיל והותר ל"ז יקשה על הרמב"דלפ

לקריו הרי משום צרעתו ליכא איסור דאורייתא דאינו רק מחוסר כפורים 

ע חייב "אבל משום קריו איסור דאורייתא הוא דטבול יום שנכנס לעזרה לכ
ל דעולא "אכן בזה י,)שם(ם מודה כנראה מפסקו "ובזה גם הרמב1,כרת

כהך פ מוקי לברייתא"ד דמחוסר כפורים דזב כזב דמי או עכ"ל כמ"ס
כ שנכנס למקדש אינו חייב "ם דפסק דמח"ז יקשה על הרמב"אבל לפ,ד"מ

מן התורה וגם פסק להך ברייתא דמצורע שחל שמיני שלו בערב פסח 
קושית הגמרא במקומה עומדת אי 'כ לדידי"א)ה"ו ה"קרבן פסח פ'בהל(

ביאה במקצת שמה ביאה היאך מכניס ידיו לבהונות דלא שייך כתירוץ 

,מחוסר כפורים לא אשתרי'דהא לדידי,יל ואשתרי אשתריעולא הוא
ם פסק כהך ברייתא "ולכן כיון דהרמב,דמותר מדאורייתא לכנוס לעזרה

ביאת המקדש 'הלבנמצא ,ם טבול יום הנכנס לעזרה חייב כרת"כ דגם לפי הרמב"מש1
ללו של דבר כל הטעון ביאת מים מן התורה חייב כרת על ביאת המקדש כ":ד"ג הי"פ

".ואפילו אחר שטבל עד שיעריב שמשו
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,ל כוותה"ס)צב א(דהכא דסתם גמרא מייתי לה הכא וגם רבא בפסחים 

ל מהלכה ופסק דביאה במקצת לא "כ דחה הך מימרא דעולא אר"לכן ע
ל דמחוסר "כ לשיטתו אזיל דס"ד ג"ראבאבל ה,שמה ביאה מן התורה

הואיל 'כ שפיר שייך לדידי"וא,ל"כפורים שנכנס לעזרה חייב כרת כנ
לכן ,ל מהלכה"ואין לנו טעם לסתור הך מימרא דעולא אר,ואשתרי אשתרי

קרן אורה 'בס'ועי."דביאה במקצת שמה ביאה'ד כוותי"פוסק הראב
ממש כאותן הדברים ונמצא כ כתב "שג)ה מצורע"ד:לב(זבחים 'למס

.ששני נביאים התנבאו בסגנון אחד

ם שסבר שמחוסר "שלרמב,א"נ והק"נמצאנו למדים לפי דברי הערל

שהוא (אין להתיר למצורע ,כיפורים מותר על פי דין תורה ליכנס בעזרה
שאסור ליכנס לעזרה מדאורייתא (כ טבול יום "שהוא ג)מחוסר כיפורים

להכניס בהונותיו לעזרה מטעם דכיון שהותר )ם"אפילו לשיטת הרמב

לצרעתו הותר לקירויו מפני שמצורע שהוא רק מחוסר כיפורים לא היה 

ל שמה שמותר לו "ולכן צ,צריך להיתר מיוחד להכניס בהונותיו לצרעתו

להכניס בהונותיו לתוך העזרה אפילו כשהוא טבול יום הוא מטעם דביאה 
ד דמחוסר כיפורים שנכנס לעזרה "בולשיטת הרא.במקצת לא שמה ביאה

פ "ל שפיר שמה שהותר לו להכניס בהונותיו לעזרה הוא רק ע"י,חייב כרת

,מתוך שהותר לצרעתו הותר לקירויו'ל כלשון הגמ"כ י"וא,גזירת הכתוב

אבל לעולם אמרינן דביאה במקצת שמה ביאה ולכן בעינן היתר מיוחד 
.ו לעזרהלהתיר מצורע טבול יום להכניס בהונותי

שהוא בגדר ,ם למה מצורע"ולכאורה יש להקשות לפי שיטת הרמב
אינו נכנס ,שם'י ותוס"וברש:)זבחים לב('מחוסר כיפורים כמבואר בגמ

פ דיש לומר שהיא "ואע.לעזרה למתן בהונותיו וצריך לעמוד בשער ניקנור
ין ה עומד"ד:י פסחים פה"רש'ע(פ גזירת הכתוב דכתיב לגבי המצורע "ע

(פתח אהל מועד"שהוא עומד )שם יש פעמים רבות דכתיב ,)יא:ויקרא יד"

שמות ,למשל(וילפינן דעומד בעזרה ממש "פתח אהל מועד"בתורה 
אבל ).וכהנה רבות,ח:ד,ז:ד,ב:ג,ה:א,ג:ויקרא א,ח:לח,לב:כט,יא:כט

דעמידתו )ב"ד ה"מחוסרי כפרה פ'הל(ם כתב "יש לבאר דהנה הרמב
"יקנור הוי דין בכל מחוסרי כפרהבשער נ המצורע עומד ,יצד עושין לוכ:

חוץ לעזרת ישראל כנגד פתח מזרחית באסקופת שער ניקנור ופניו למערב 
ובטעם הדבר כתב ."ושם עומדים כל מחוסרי כפרה בעת שמטהרין אותן



יונה ריסר הרב "מו80

...וראש המעמד ",)ה"ו ה"תמידין ומוספין פ'הל(ם במקום אחר "הרמב

שידעו הכל שעדיין ,ת הטמאים על שער המזרח מפני החשדהיה מעמיד א
י קורקוס שם הביא את מה שכתב "ובפירוש מהר."לא הביאו כפרתן

ראש המעמד מעמיד "ש)ה"תמיד פ'מס(ם בפירוש המשניות "הרמב
הטמאין שטהרו מצרעתן בשערי המזרח שיהו מזומנים לזרוק עליהם דם 

'ובתוס.ש"ע",יודע מה חשד שייךוכאן כתב מפני החשד ואיני ...האשם 
ל שלכך מעמידין "נראה שר",ד"ביאר בטוטו)ו"ה מ"תמיד פ'מס(ט "יו

שמפני כן לא .שידעו הכל שעדיין לא הביאו כפרתן.אותן בשער המזרח

הוכשרו לכנוס ולא יחשדום שאינם נכנסים לפי שאין נכבד בעיניהם 

2."המקום המקודש

ה במקצת אסור מדרבנןם דביא"ביאור שיטת הרמב.ח

פ דפסקינן דביאה במקצת לא "ם דאע"ויש לעיין במה שכתב הרמב
וכבר הבאנו מה שכתב הכסף משנה .מ יש איסור דרבנן"מ,שמה ביאה

דטמא שנכנס :)יז(שיש ראיה לשיטתו ממה דאיתא בשבועות )אות ו(

ולמד ,פ יש איסור דרבנן"ומשמע שעכ",פטור"לעזרה שלא כדרך ביאה 

,אבל אפשר לומר שאין הדינים דומים.ה בענין ביאה במקצת"ה שהמז
,ח"כ הגר"וכמש,מ נמצא בתוך העזרה"שמי שנכנס שלא כדרך ביאה מ

כ יש "וא,ס נמצאת טומאה בתוך העזרה"שאיסור ביאה תלוי במה שס

אין איסור ,בתוך העזרה)פ רובו"או עכ(מקום לומר שאם לא בא כולו 

.בכלל

ם פסק שיש "ביאר בפשיטות דהרמב)אות ו(ל "וס הני קורק"ובמהר

דיש מעלה דרבנן לא להיכנס )אות ו(ל "יומא הנ'פ הגמ"איסור מדרבנן ע

שם 'ומכיון שמפורש בגמ,לעזרה בלי טבילה מיוחדת אפילו לטהור ממש
ם שיש "פסק הרמב,דלענין מעלה זו אמרינן ביאה במקצת שמה ביאה

.טמא ממש להיכנס במקצת בתוך העזרהפ איסור מדרבנן למי שהוא"עכ
ם פסק דרק מצורע "דהנה הרמב,ם בדרך זו"ק לפרש דברי הרמב"אבל ק

שלא יכול ליכנס בעזרה עד שיזרוק עליו מדם חטאתו ",)י:ח(ועיין בתוספתא נגעים 2
שדן )א"ג הי"מעשה קרבנות פ'הל(ם "עיני אברהם על הרמב'ועיין עוד בפי."ואשמו

.ם"תינו למה אין סומך המצורע ביום טהרתו בתוך העזרה ממש לפי הרמבכעין קושיי
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'ע(שם 'כשיטת החכמים בגמ,חייב בטבילה זו מטעם דדייש בטומאה

כ מהיכי תיתי "וא,)א ובלחם משנה שם"ד ה"טומאת צרעת פ'בהל
ן להם מעלה זו דאמרינן שיש ענין של ביאה במקצת בשאר בני אדם שאי

.ם"לפי הרמב

-ת מנחת שלמה ב"שו(ל "וביאר הגאון רב שלמה זלמן אוירבך זצ

ד דאפשר לומר "גם נלענ",פ איסור דרבנן"ם דיש עכ"בטעם הרמב)קלט:ג

ם דטעמא דגזרו רבנן איסור על ביאה במקצת הוא לא משום "בדעת הרמב

,מאה למקדשאלא הטעם הוא משום מכניס טו,דגזרינן מקצתו אטו רובו

כ הכניס בפנים שיעור טומאה "ג שדבר תורה אינו חייב אא"וסובר דאע

מ מדרבנן שפיר אסור גם הכנסת מקצתו "מ,שראוי לטמא מחמת עצמו

כ גם כשמכניס "וא,ס הנוגע במקצתו נטמא כאילו נגע בכולו"כיון דסו

'מקצת נעשה כאילו המחנה נוגעת בכולו וקרינן ביה שפיר טימא מקדש ד

."לא יטמאו את מחניהםו

אבל יש שיטה אחרת דאין אפילו איסור דרבנן בביאה במקצת אי 

,:)זבחים לא(דהנה גרסינן במשנה .אמרינן דביאה במקצת לא שמה ביאה

,ובנשים,שהשחיטה כשרה בזרים,ל הפסולין ששחטו שחיטתן כשרהכ"

דדיעבדאיתא דנקטה המשנה לישנא .)לב(שם 'ובגמ."ובטמאים,ובעבדים

מפני שטמאים לכתחלה לא ישחטו קדשים שמא יגעו ")שחיטתן כשרה("

ש בסוגיא דלשון "ע,מ אפשר לשחוט על ידי סכין ארוכה"אבל מ,בבשר

א לטמא לסמוך "ולכן א,ד דביאה במקצת שמה ביאה"אזלא כמ'זה בגמ

כ שסוברת "לישנא אחרינא אח:]לב['והביאה הגמ(י ביאה במקצת "ע

,ולפי דעה זו אפשר דעייל ידיה וסמיך,ת לא שמה ביאהדביאה במקצ

).ש"ע

ר אפרים והיאך "הקשה ה",ה ובטמאים"ד:זבחים לא('וכתבו התוס

איך יתכן שיהא ,בסכין ארוכה'ג דמוקי לה בגמ"דאע,במוקדשין שוחט

ר אפרים היה מפרש "וה...כל כך ארוכה מהר הבית עד עזרת ישראל

דרך גגין ועליות דלא נתקדשו ובסכין ארוכה דמשכחת לה דשחיט טמא 

'וכוונת תוס."ד ביאה במקצת שמה ביאה שאין יכול להכניס שם ידו"למ

דטמא מת אסור ליכנס לא רק בעזרת ישראל אלא גם בעזרת נשים 

אפשר לטמא לשחוט רק ,ד דביאה במקצת שמה ביאה"כ למ"וא,)מדרבנן(
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ל כך ארוכה להמשיך מאה וקשה לומר שיהא סכין כ,י סכין ארוכה"ע

וחידש רבינו אפרים מטעם .וחמשים אמה בין הר הבית לתוך עזרת ישראל

ש "וע(דעליות לא נתקדשו דמשכחת לה דשחיט טמא דרך גגין ועליות 

דלא ,שהביאו עוד תירוץ דאולי מיירי במי שנטמא בתוך עזרת נשים

).החמירו עליו בכגון דא

',כתב על דברי התוס)ט"ג הי"ביאת המקדש פ'הל(ובמשנה למלך 
ד ביאה במקצת לא "ל דלמ"פליגי עליה דרבינו וס'ל דהתוס"ולפי זה צ"

ד "איסורא דרבנן ליכא שהרי כתבו ובסכין ארוכה למ'שמה ביאה אפי

ביאה במקצת שמה ביאה ואי אליבא דרבינו דלעולם איכא איסורא דרבנן 

יך לאוקומה בסכין ע צר"ד ביאה במקצת לא שמה ביאה אם כן לכ"אף למ
דהקפידו אפילו על איסור דרבנן 'וכוונתו דמוכח מקושית תוס."ארוכה

לטמא להיות בעזרת נשים ועם כל זה לא הקפידו על העלאת ידו של הטמא 

ורק הצריכו ,לשחוט בתוך העזרה אי אמרינן ביאה במקצת לא שמה ביאה

.ת שמה ביאהד ביאה במקצ"למ)או סכין דרך גגין ועליות(סכין ארוכה 

מדרבנן לטמא להכניס ידיו לעזרה 'אין איסור אפי'ומוכח מזה דלפי תוס
ל מה "ת מנחת שלמה הנ"ועיין בשו.ד ביאה במקצת לא שמה ביאה"למ

.שכתב לדחות ראייה זו

נמצא שישנן שלש שיטות להלכה בענין ביאת טמא במקצת לעזרה 

,במקצת שמה ביאהפסקינן דביאה ,ד"לפי הראב.אם שמה ביאה או לא
פסקינן דביאה ,ם"לפי הרמב.ויש בזה או איסור כרת או איסור מלקות

פ "ולפי המשנה למלך ע.מ אסור מדרבנן"אבל מ,במקצת לא שמה ביאה
אי פסקינן דביאה במקצת לא שמה ביאה אין בזה אפילו איסור 'תוס

ש "ערוה'ד כתב בס"ם או כהראב"ל כהרמב"ולענין ההלכה אם קי.דרבנן

"כא'שם סע,אות ו(ל "העתיד הנ ."ואין הכרע בדבר)

ז לענין כותל המערבי"ביאה במקצת בזה.ט

דן בענין אם מותר לבעל קרי או לכל )תנ'ד סי"יו(ת אבני נזר "בשו

שאסור להם להיכנס להר הבית מפני שהיא (מי שטומאה יוצאה מגופו 
וכתב שמכיון .ערבילהכניס אצבעותיו בתוך נקבי הכותל המ)מחנה לויה

צריך לברר אם אמרינן ,שהכותל אינו חלק מן העזרה אלא מן הר הבית
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.ביאה במקצת שמה ביאה גם לגבי מחנה לויה או רק לגבי מחנה שכינה

דרק בנוגע לעזרה יש )אות ה(ל "חולין הנ'ולכאורה יש להביא ראיה מתוס
דלא אמרינן ,אבל לא לענין בית המנוגע,דין ביאה במקצת שמה ביאה

אבל האבני נזר כתב שאפשר שענין .ביאה במקצת שמה ביאה חוץ לעזרה
זה תלוי בשאלה אי אמרינן דביאה במקצת הוי איסור כרת או איסור 

מכניסה 'אך הנה בעיקר הספק אם נלמד כניסה למחנה לוי",ל"וז.מלקות
דמחייב כרת)ב"ב ע"ל(ל לעולא זבחים "י.למחנה שכינה לביאת מקצתו

אך לרבינא שם .'ה במחנה לוי"ל ה"י.הנה דמקצת ככולו.על ביאת מקצתו

הנה .מ דכך היא המסקנא"דאמר לענין מלקות איתמר וכתב בכ)ב"ג ע"ל(

שגם במחנה שכינה אין מקצת ככולו דעל כולו חייב כרת ועל מקצת רק 
דעל כולו אינו חייב רק מלקות איך נאמר דעל 'כ במחנה לוי"וא.מלקות

,אות ג(והנה כתב כדברינו לעיל ".חייב מלקות כמו בכולו'צתו יהימק

ל דזה מטעם דביאה במקצת "י,דאי מיחייב כרת על ביאה במקצת)ש"ע

כ לפי רבינא דיש בו רק ענין מלקות נראה שאין "משא,נחשבה כביאת כולו

פ זה דאם יש חיוב כרת ולכן אמרינן דביאת "וחידש ע.ביאה במקצת ככולו
צריך להיות הדין נמי שביאת מקצת בהר הבית ,נחשבה לביאת כולומקצת

אבל אי .ויהיה אסור למי שטומאה יוצאה מגופו,כ נחשבה כביאת כולו"ג

,אמרינן דנחית דרגא בענין ביאת מקצת בעזרה דרק חייב מלקות ולא כרת

אולי אין ,כ בביאת הר הבית דיש רק איסור מלקות אפילו בביאת כולו"א
ושוב דחה סברא זו דאפשר שאין .דאורייתא בכלל בביאת מקצתואיסור

.מ יהיה אסור מן התורה"חיוב מלקות בביאה במקצת להר הבית אבל מ

מה שכתב האבני נזר להשוות ביאה במקצת לתוך העזרה אם ,אולם

דלכאורה ,יש בו חיוב כרת לביאה במקצת לתוך מחנה לויה לא נראה ברור
כמו שנתבאר בסוגיא ,דת בענין ביאה במקצת לעזרהיש גזירת הכתוב מיוח

ה "ד:יז(בשבועת 'ל והתוס"חולין הנ'כ תוס"וכמש)אות א(ל "בזבחים הנ

מטעם זה שאין לדמות ביאה במקצת במקדש לביאה )אפילו נכנס כולו
כ אפילו אם נחשבה ביאה במקצת כביאת "וא.ל"במקצת לבית המנוגע וכנ

.ע"וצ,ן ביאה להר הביתמנלן לומר הכי לעני,כולו

ועוד הביא האבני נזר סברא לחלק בין ביאה במקצת כשנכנס באופן 

ל דאינו נחשב "די,שאפשר להכניס את כל גופו לבין הכנסת אצבעותיו
פ שדחה "אע(א להכניס כל גופו דרך סדקים "אפילו לביאת מקצת כיון שא
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טהור אפילו והעיר שאין ראיה ממה דדרשינן טבילה ל).סברא זו בעצמו

מפני ששם עשו מעלה מטעם שאם יש עליו ,אם יכנס לעזרה במקצת
ולכן גזרו גם על ביאת ,טבילה ישנה ממש יהיה חייב כרת בביאת כולו

'ז אפי"וכ",ובסוף התשובה כתב.כ בכניסה למחנה לויה"משא,מקצתו
ח שיש חיוב מלקות "ג מהלכות ביאת המקדש הלכה י"ד פ"לדעת ראב

ת בביאת "ם שם דאין איסור מה"ויש לצרף גם דעת הרמב.תבביאת מקצ
."מקצת ומדרבנן לא שייך לאסור בזה דליכא למיגזר אטו כולו בחורין אלו

ל נוסף לספק אם נתקדש הר הבית עד התהום "ומטעם כל הספיקות הנ

.הקיל לענין הכנסת אצבעות בתוך נקבי הכותל,בכלל וכמו שכתב שם

הביא מספר משכנות לאביר יעקב )שנ'ה סי"ח(מועדים וזמנים 'ובס
בכותל [שאסר להכניס ידיו לפרצות אלו ",ל דיסקין"שהביא ממרן הגרי

(משום דביאת מקצת שמה ביאה]המערבי חיפשתי ולא מצאתי שם ,ברם"

ד בענין ביאה "ם לראב"בין הרמב'והביא המח).שהביא טעם זה לאסור

ואין ראייה מזה לאסור ,יבין כרתומיירי התם בעזרה דחי",במקצת וכתב

מ נראה מסברא פשוט שאין "ומ",אבל מסיק."באסור ביאה למחנה לוייה
'והביא ראיה מתוס."וליפינן מהתם גדר ביאה דשייך נמי במקצת,לחלק

'לתרץ למה בבית המנוגע סבר ר(שבפירוש שני )אות ה(ל "שבועות הנ

'דר'הראשון כתבו תוסופירוש,אושעיא דאינו חייב עד שנכנס רובו

ביארו )זבחים דסבר דביאה במקצת לא שמה ביאה'אושעיא לשיטתו בגמ
וכתב על ."עולא דאמר שמה ביאה דוקא גבי מקדש'דאפי,ועוד"',התוס

והר הבית נמי בכלל ,נראה שלמקדש מיהת ילפינן",מועדים וזמנים'זה בס
במקצת נמי באסור ומסתברא דביאה במקצת שמה ביאה ועוברים ,המקדש

:)זבחים לב('דלפי הגמ,וקשה קצת להבין סברא זו."לאו למחנה לוייה
,)ביאת המקדש(ילפינן מגזירת הכתוב דמדובר בדבר שיש בו איסור כרת 

בכתבם 'ובפשטות כוונת התוס.ואין איסור כרת בביאת טמא למחנה לויה

.למקום העזרה ולפנים בלבד"דוקא גבי מקדש"

כתב שהשאלה אי אמרינן ביאה )אות ח(ל "מה הנובמנחת של

ד "ם והראב"הרמב'במקצת שמה ביאה לגבי מחנה לוייה תלויה במח
ם דלא אסור אלא מדרבנן "רם לדעת הרמבב",ל"וז.בענין ביאה במקצת

ג שראוי גם לבוא לידי איסור תורה של "ל דלא גזרו רבנן אלא בכה"שפיר י
ד "ד דפסק כמ"אולם לדעת הראב...םכ בחורין קטני"ביאת כל הגוף משא
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ד דאין שום חילוק בין ביאת מקצת "נלענ,ביאה במקצת שמה ביאה

ד דאף שדין ביאה "דנלענ,למחנה שכינה לביאת מקצת במחנה לויה
ה נמי לכניסת זר או "מ נראה דה"מ,אלא גבי טומאה'במקצת לא נזכר בגמ

ון דגלי קרא דשמה כ אסור בביאת מקצת כי"שתויי יין ופרועי ראש דג
ם דביאה במקצת אסור "וכתב עוד לפי ביאורו בדברי הרמב."ביאה

ומעתה אם נאמר דרק מטעם זה הוא ",ל"מדרבנן מטעם הכנסת טומאה וכנ
דאסרי רבנן הרי אין דין זה שייך אלא במחנה שכינה דאסור בהכנסת 

מת עצמו מותר להכניס שם לא גזרו'כ במחנה לויה שאפי"משא,טומאה

."כלל רבנן על ביאת מקצתו כיון דאין זה משום סרך ביאת כולו

ונראה שקשה להחמיר מטעם ביאה במקצת בכותל המערבי שלכאורה 
ל "ד סולובייציק זצ"מ פסק הגרי"אבל מ.'אין סמך לחומרא זו מדינא דגמ

דחשש לאיסור מעילה באבני ,לא להישען על כותל המערבי מטעם אחר

כ נראה מטעם זו שאין לאדם "וא).ש הרב עמוד קאנפ'עיין בס(הכותל 

.ק"ודו,כ"להכניס אצבעותיו ג

דיון בפוסקים אם יש השלכות אחרות להלכה בענין ביאה במקצת.י

בענין בית המנוגע )אות ו(ל "י קורקוס הנ"מבואר מדברי המהר
ה בענין ביאה "שלמד ממה דפסקינן שם דביאה במקצת לא שמה ביאה דה

בענין הכנסת ידיו לתוך )אות ט(ל "ומדברי האבני נזר הנ,רהבמקצת לעז

,כותל המערבי שלמד מאיסור ביאת טומאה בעזרה במקצת להר הבית

שלמד מאיסור ביאה במקצת לענין )אות ח(ל "ומדברי המנחת שלמה הנ
פ שכל "שאע,הכותל המערבי וגם לענין ביאת שתויי יין במקצת לעזרה

לפעמים יש השלכות מסוגית ביאה במקצת ,ענין משתנה בפני עצמו

.במקדש לתחומים אחרים בהלכה

כ בענין ביאה במקצת במקומות "ובקשר לזה דנו הפוסקים בימינו ג

ז "ח(ת להורות נתן "בשו.המטונפים כבית הכסא אם טעון נטילת ידים
אלו דרבים ",)יח'ח סימן ד סע"או(ע "פ הדין שהובא בשו"דן בזה ע)א"ס

וכתב השערי ."'וכו,ס"הקם מהמטה והיוצא מביהכ,טילה במיםצריכים נ
וכן הביא .דהטעם משום הרוח רעה השורה שם)ק כ"שם ס(תשובה 

שכתב בהדיא דצריך נטילה גם )ק ו"ז ס"רכ'ח ס"או(מהאליה רבה 

.בכניסה גרידא לבית הכסא אפילו בלי עשיית צרכיו
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א דזבחים דאיכא ל מהסוגי"ת להורות נתן הנ"ומתחלה הביא בשו

היינו רק "אבל דחה ראייה זו מטעם ד,ד דביאה במקצת שמה ביאה"מ
כ העיר שהמשנה למלך "אבל אח."כ"בטמא הבא למקדש דשם איכא גזה

)שם(ם "דהנה הרמבם "הקשה על הרמב)ו"ז ה"טומאת המת פט'הל(
וכן ,שכתב דטהור שנכנס לבית המנוגע טמא רק כשהכניס ראשו ורובו

ועיין מה (א שנכנס למקדש פסק דביאה במקצת לא שמה ביאה לגבי טמ
אבל לגבי ,)אי אמרינן רובו ככולו במקרה זה]אות ו[שחקרנו לעיל 

דאף בהכניס ידו )א"א הי"טומאת מת פ'הל(טומאת אהל שבמת פסק 

וכנראה סבר בקושיתו שהדינים .מ מאי שנא"והקשה המשל.טמא

רות נתן דהבא לאהל המת טמא ת להו"ותירץ בשו.משתייכים להדדי
נזיר בענין 'י למס"כ המפרש בפירוש רש"וכמש,משום דנחשב כנגיעה

דכיון דעייל ידיה ",)ה בבית"ד.נזיר מג(טומאת הפושט ידו לאהל המת 

אטמי ליה דכמאן דנגע בטומאת המת שבפנים דמי וביאה לא הוי עד 'וכו

דאין זה מגדר "וגע כ מי שנכנס לבית המנ"משא",דעייל כוליה גופיה

כ שפיר בעינן שיבוא "דין בביאה גרידא וע"אלא ",נגיעה וכמו אהל המת
ולכן גם ריש לקיש שסובר דביאה במקצת שמה ביאה הוא ."ראשו ורובו

כ אף ביאה במקצת "וע,הוא מגדר נגיעה";מפני דאיתקש ביאה לנגיעה

פסק דלא כ"ע,ם שפסק דביאה במקצת לא שמה ביאה"ולרמב."הוי ביאה

כ "משא,כ הוי בגדר ביאה וכמו הבא לבית המנוגע"וע,איתקש לנגיעה
כ רק במקרה הזה פסק "וע,לגבי המכניס ידו לאהל המת דהוי דין נגיעה

.פ נחשב כנגיעה"ם דמטמאין על ביאה במקצת דעכ"הרמב

'ח סי"או(מקור חיים להגאון בעל חות יאיר 'ולדינא הביא שם מס

ש דביאה במקצת שמה "קר דבהכניס ידיו אסור לקרות קדהעי",)ד"ו ס"ע
ת חות יאיר "דהא בשו",אבל הקשה עליו",)לב ב(ס זבחים "ביאה וכש

ורק ,ם דביאה במקצת לא שמה ביאה"העלה בדעת הרמב)ז"רכ'סי(

ל דאין זה "אבל י."מדרבנן לוקה מכות מרדות בטמא שהכניס ידיו למקדש
בענין )אות ו(ל "ם הנ"כ הרמב"וכמש,נןפ יש להחמיר מדרב"דעכ,סתירה

יומא 'ובפרט לפי מה שנתבאר מגמ,ביאה במקצת דמכין אותו מכת מרדות
אבל .דאמרינן ביאה במקצת שמה ביאה לגבי מעלות דרבנן)אות ו(ל "הנ

ש שיש ענין להחמיר מדרבנן כשיש גדר "כ לדעת החוות יאיר נראה שכ"א
ת "מ כתב בשו"מ.ע"וצ,ה לוייהוכמו ביאה במקצת למחנ,קדושה ממש

ק "ל להקל מדינא בנידון דידיה דנראה מלשון זה"נ",להורות נתן
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דאין רוח רעה שורה עד שנכנס כל 'וכד עאיל לבית הכסא')ב,בהקדמה י(

שהצריך נטילת ידים )ו"אות ס'ד'ס(כף החיים 'פ שהביא ס"ואע."הגוף
ס שלנו שנשטפין מיד "כובפרט בביה"כתב שנראה לו להקל ,פעמים'ג

."ס"שכתבו כמה אחרונים דאין להם דין ביהכ

כתב להקל במי שהכניס )ב שאלה ג'ז ס"ח(ת ציץ אליעזר "וכן בשו

ידיו לבית הכסא מטעם דמשמע מלשון הזוהר דאין רוח רעה שורה עד 
ל דאפילו בנכנס כולו ולא עשה "שהרבה פוסקים ס,ועוד.שנכנס כולו

)ח סימן ד"או(ם "דעת תורה למהרש'והביא מס,לת ידיםצרכיו פטור מנטי

)אות ה(ל "הנ:)יז(שבועות 'ותוס)אות ה(ל "הנ:)לג(חולין 'שציין לתוס

והבין .דהכל מודים בבית המנוגע דלא אמרינן ביאה במקצת שמה ביאה
ד דביאה במקצת שמה "ואפילו למ,דכוונתו דאין מדמין מילתא למילתא

אין מקום להחמיר בענין נטילת ידים למי ,המקדשביאה בענין ביאת

אפשר גם ,ל"ת להורות נתן הנ"ולפי הביאור בשו.שנכנס ידיו לבית הכסא

כן להסביר על פי סברא שבכל מקום שיש גדר ביאה כמו הכנסה לבית 

ורק במקום שיש בהכנסה ,הכסא אמרינן דביאה במקצת לא שמה ביאה
פסקינן דביאה במקצת ,יו לאהל המתגדר נגיעה כמו בטהור שמכניס יד

.שמה ביאה

ביאת נח לתוך התיבה מפני מי המבול.יא

ויבא נח ובניו ואשתו ונשי ",)ז:בראשית ז(והנה בפרשת נח כתוב 

,)יג-שם פסוקים י(אבל אחר כך כתוב ."בניו אתו אל התבה מפני מי המבול
ות שנה לחיי בשנת שש מא,ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ"

בעצם היום הזה בא נח ...נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש הזה 

והקשו ."ושם וחם ויפת בני נח ואשת נח ושלשת נשי בניו אתם אל התבה
ויבא "כשכבר לפני זה כבר נאמר "בא נח"המפרשים למה כתוב עוד פעם 

וטעם ה "פסוק טז ד(ן שם "ועיין במה שכתב הרמב"?מפני מי המבול...נח
ורק ,ע שבתחלה נח ומשפחתו באו לבית סמוך לתיבה"בשם ראב)והבאים

ן "ובמה שחלק עליו הרמב'וע,כ באו לתיבה ממש כשירדו מי המבול"אח
.שהכל ענין אחד

כי בתחלת שבעה ימים היו מים על ",וכתב האברבנאל בפירושו שם
מעיינות הארץ אבל לא היו מים רבים ולא מי המבול ולא נבקעו עדין כל

תהום רבה ואז בא נח וביתו ביאת עראי רצוא ושוב אל התיבה אמנם בסוף 
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ימים אז נבקעו כל מעיינות תהום רבה וארובות השמים שהוא רמז 'הז
ובעצם היום הזה בא נח וכל ביתו אל התיבה .לרבוי הגשמים באופן נפלא

ם כ לשבעת הימי"שג]הבעלי חיים[ח "ביאה מוחלטת להסגר בה וכן הב
היו באים ושבים הנה כלם בעצם אותו היום נכנסו ונסגרו בתיבה לא שילך 
נח ללקחם אלא שמעצמם באו אל נח אל התיבה זוגות זוגות כמו שגזר 
השם ולפי שהביאה הזאת האחרונה החלטית ולא כראשונה אמר הכתוב 

כ מהמים שלא יכלו לצאת "כלומר שירדו כ]פסוק טז[בעדו 'בה ויסגור ה
."ה כאלו השם סגר בעדם ולא יצא וגם סגר בעדם פתח התיבהעוד ממנ

פ מה דאיתא "הכתב והקבלה כתב דברים דומים לזה ע'וכן בס
בשבעה ,ומה שאמר אח״ז",)למאן שדורשו לשבח(בפרקי דרבי אליעזר 

עשר יום לחדש וגו׳ בעצם היום הזה בא נח וגו׳ היינו שבי״ז היתה ביאה 
היא היתה ,אבל בעשירי שבא מפני הצווימוחלטת שלא יצאו עוד ממנה

להביא אל ,כי בשבעת הימים האלה הי׳ יוצא ובא,ביאה שאינה מוחלטת
גם ,כלי בית כלי תבשיל ומיני מאכל לו ולבהמתו,התבה דברים הנצרכים

שקבע להם )סנהדרין קח(ש ולמ״,לימי אבלו של משותלח הי׳ להספידו
הי׳ נח יוצא אליהם לדבר עמהם ,הקב״ה שבעת ימים אלו לשוב בתשובה

וכבר מצאנו לשון ביאה שאינה אלא תנועה והכנה אל )רז״ל(אולי ישובו 
ארחת ישמעאלים באה ,כמו והנה גמלים באים,ביאה תכליתית ומוחלטת

שאין בכל אלה ביאה תכליתית ומוחלטת ,בעל החלומות הלזה בא,מגלעד
אמנם ,בעשירי לחדשוכזה ביאת נח,כ״א תנועה המכשרת אל תכליתה

.ש"ע",ביאתו בי״ז היא הביאה התכליתי והמוחלטת

פ דרוש נראה לומר שביום עשרה לחודש בא נח ומשפחתו לתוך "וע
פ שבאו לתוך "דאע,והיינו ביאה שאינה מוחלטת,התיבה ביאה במקצת

לא באו בהחלט אלא רק להביא כלים ומיני מאכל וכדומה וכמו ,אויר התיבה
,ולזה אין צורך לביאת כל הגוף לתיבה.ל"הכתב והקבלה הנ'שכתב בס

ואל "וכמו שדרש ריש לקיש מן הכתוב .אלא רק הכנסת ידיו וכדומה
"ויבא נח"כ הא דכתיב "כמו,דמדובר בביאה במקצת"המקדש לא תבוא

בא "כ כשבא נח בהחלט אל התיבה כתוב "ורק אח.מלמד על ביאה במקצת
."ביאה תכליתית ומוחלטת"מגלה על ביאה שהוא כבר לשון עבר ו"נח

יש שינוי משמעות ,ואפילו לריש לקיש דביאה במקצת שמה ביאה
דמטעם זה אין 'בין ביאה במקצת לבין ביאת כולו וכמו שמבואר בתוס



89ביאה במקצת אי שמה ביאהעניןב

ובפרט לפי שיטת רבינא ,היתר למצורע להכניס כל גופו בתוך העזרה

דאינו נחשב כביאת דבביאה במקצת יש רק חיוב מלקות ולא חיוב כרת
מ ביאה במקצת נחשבה כביאה במדה מסוימת "ומ.כולו וכמו שנתבאר

ם "ואפילו להרמב."תנועה והכנה אל ביאה תכלילת ומוחלטת"מתורת 
ח בענין "ל כמו שכתב הגר"מ י"מ,דפסק שביאה במקצת לא שמה ביאה

בית המנוגע דיש משמעות לכל צעד של ביאה דמטעם זה אמרינן דנטמא 
).ל"וכנ,כ כשבא דרך אחוריו"משא(בא רובו מטעם דרובו ככולו כש

פ כהכנה וכדברי "ונראה להסביר את זה מטעם דגם ביאה זו נחשב עכ

.הכתב והקבלה

ולכן הוכפלו הדברים בתורה שאחרי שבא נח לתוך התיבה כדכתיב 
ומשפחתו "בא נח"בסוף ,בדרך של הכנה שהיא ביאה במקצת"ויבא נח"

בראשית (ה "דרק בזה קיים את הציווי מאת הקב,יאת כולובדרך של ב

"יח:ו אבל .בשלימות"ובאת אל התבה אתה ובניך ואשתך ונשי בניך אתך)

ומלמדת התורה שכדי ,מ יש משמעות הלכתית גם לביאה במקצת"מ

יש ,להיכנס למקום מסוים'להגיע לביאה החלטית כשיש מצוה מאת ה
וכמו שמפורסם ,ך של תנועה והכנהצורך להתחיל בביאה במקצת בדר

.שאין קדושה בלי הכנה,ל"ד סולובייציק זצ"מאת הגרי



פ"תש●'כקול צבי

צבי שכטרר הרב "מו
ץ"ש כ"עראש ישיבה וראש הכולל

כ"ג ביוה"קריאת התורה דכהבענין 

ג את השעיר "שלאחר שמסר כה:)סח(מבואר במשניות דיומא 
'מהלך ג(דבר היה ממתין עד שהגיע לתחילת המ,המשתלח לאיש עתי

ובמשנה .ת"ואז יצא מן העזרה ובא לעזרת נשים בכדי לקרוא קרה,)מילין
מבואר שברכות התורה שמברך המלך על .)סוטה לב(פ אלו נאמרין "ר

כ צריכים "ת דיוה"ג על קרה"ת דהקהל וכן הברכות שמברך הכה"קרה
ת "ת משך כל השנה על שאר קרה"בנגוד לברכה,להיות בלשון הקודש

ת דהקהל דאורייתא "דקרה,ט"ומסתמא ה.שר לברך אף בשאר לשונותשאפ

ח מקרא דכתיב "למד ריו.)ב(יומא 'דבריש מס,כ"ת דיוה"וכן קרה,היא
לעשות לכפר 'כאשר עשה ביום הזה צוה ד)שמיני'בפ(לגבי מילואים 

ומזה למד ,כ"אלו מעשי יוה,ולכפר,אלו מעשה פרה,דלעשות,עליכם
ש עוד "ועיי,כ"ג לפני יוה"ישה שבעה לשורף את הפרה ולכהח דין פר"ריו

שאפילו ',ח יליף מקרא דכתיב במלואים זה הדבר אשר צוה ד"דריו:)ה(
.קריאת הפרשה,כלומר,דבור מעכב

'עי(ויש שכתבו ,וכן בפרה בעינן קריאת הפרשה בשעת עשיית הפרה

פרה 'את פשלזה נתכוונו הראשונים שכתבו שקרי)חקת'משך חכמה פ

קריאת הפרשה בשעת ,כלומר,)ה"תרפ'ח סי"י או"ב'עי(דאורייתא 
ולא נתכוונו לומר שמה שקורים הפרשה בכל שנה שזה ,עשיית הפרה

כדי להכריז שהכל ייטהרו כדי להשתתף ,דזה בודאי רק דרבנן,דאורייתא

1.בקרבן פסח

'הוא מכח הפסוק שבסוף פ,)פרה דאורייתא היא'שקריאת פ(ז "ויש שכתבו דמקור ד1
להכריז ולהזהיר ד"על הבשיש חובה המוטלת ',י מטומאתם וגו"והזרתם את בנ,מצורע

ולא נתכוונו ראשונים ,את הפסחקודם שיבואו להקריבת עצמםאת הצבור שיטהרו א
שהכל מחוייבים לקרות מתוך ,זכור'כמו בפ,לשמועעל הקהלאלו לומר שיש חובה 

נחשב כאילו ,ץ"מאחר שהכל מקשיבים לקריאת הש,ומכח דין שומע כעונה,הכתב
.ד להכריז"אלא שכאן החובה רק על הבי,)וכמו במקרא מגילה(כולם קראו מתוך הכתב 
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בשעת ש(ת דאותה קריאה"ל ברה"צ'הי'דלכאו,ז יש להעיר"ולפי

.כ"ג ביוה"דומיא דהקהל וקריאת כה,ק"דוקא בלשה)עשיית הפרה

שהביא שהיו מקומות )י עגנון"ש(וראיתי בספר ימים נוראים 

כ בין מוסף "לעשות הפסקה של שעה שלמה ביוהבדוקא באירופא שנהגו 
ממתין שעה שלמה 'ג הי"שכה,זכר למקדש–לקריאת התורה של מנחה 

ב הביא "דבמשנ,מילין'דהיינו ג,המדברעד שהגיע השעיר לתחילת
ח דקות היינו קרוב לשעה "פ י"וג,ח דקות"מאחרונים דשעור מיל היינו י

(שלמה זמני היום בהלכה דכונת אותם 'ר יהודה לוי בס"כ הר"לפמש,אכן.

ב "היינו כ–אלא לדידן ,ח דקות"האחרונים לא היתה למה שאנו קורים י

.)ל ההפסקה קצת יותר משעה"צ'ז הי"ולפי.דקות וחצי

ג שעה שלמה עד שהגיע השעיר למדבר בכדי "וענין זה דהמתנת הכה

ז על "הגרי'חי'מבואר היטב בסוף ס,שיהיה מותר לו לצאת מן העזרה

דבעינן שהכהן ,ס"בשם אביו הגרח2,ל"במכתב שכתב לרבנו ז,ם"הרמב

פ "ואע,העובד יהיה במקום הכשר לעבודה עד שתגמר אותה העבודה

ולפיכך ,י איש העתי"והעבודה תגמר ע,שאצלו אין לו עוד מה לעשות
במסירת השעיר המשתלח לאיש העתי בעינן שיעמוד בעזרה עד שיגיע 

אף שמצותו של שעיר המשתלח אינה נגמרת עד דחייתו ,לתחילת המדבר

אבל ,י האיש העתי"הרי נעשית ע)של דחייתו לצוק(דמצוה זו ,לצוק

,וכדכתיב בקרא,צריך שיעשה את מצות שילוח השעיר למדברג הרי "הכה
לעמוד בעזרה ג "הכהולפיכך בעינן שימשיך ,ושלח ביד איש עתי המדברה

.שעה שלמה עד שיגיע השעיר לתחילת המדבר

ק אחר הקטרת הקטורת לפני "ג רשאי לצאת מבית קה"נ אין הכה"וה

ת דלפני ולפנים דשאני מצות קטר,ולפנים עד שיתמלא הבית כולו עשן
דקרא כתיב וכסה ענן הקטרת את ,כ ממצות קטרת של כל יום"ביוה

ולפיכך ,דעד שיתמלא כל הבית כולו עשן לא נגמרת העבודה',הכפורת וגו

.ק עד שתגמר אותה העבודה"ג לעמוד שמה בקה"בעינן שימשיך הכה

ולא ,דבעינן שיעמוד הכהן במקום הראוי לאותה עבודה(ויסוד זה 

בזבחים 'מתבאר מדברי התוס)במה שהקרבן נמצא במקומו הראויסגי 

.ל"נכתבו לרבנו ז–"יקירי"שנכתבו ל–בים הראשונים שני המכת2
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ה "ד('וכתבו שם התוס,דשחיטה לאו עבודה היא'דמבואר שם בגמ,:)יד(

עומד בדרום והושיט ידו לצפון ושחט .)כו(דמדמכשרינן לקמן )ה"הג
דדרשינן אותו בצפון ולא שוחט בצפון ,ובמקבל פסול,בקדשי קדשים

3.ל"כנהרי להדיא ',וכו

דבעינן שיעמוד הכהן העובד ,ל"ואשר לחלק השני של היסוד הנ

פ שתגמר מאליה "אע,במקום הראוי לאותה עבודה עד שתגמר העבודה

שום עוד מבלי שיצטרך הכהן לעשות ,)י מעשי אחרים"או שתגמר ע(

'בעי מיניה ר",.)טו(זבחים 'כ מתבאר להדיא מתוך הגמ"ג,פעולה נוספת

היה מזה ונקטעה ידו של מזה עד שלא הגיע דם לאויר ,ראזי'ירמיה מר

אלמא ישנה להזאה עד שיגיע ,י"ופרש",ל פסולה"וא,המזבח מהו

נ בנתמלא הבית "והוה.פ שהמשך וגמר העבודה נעשה מאליו"אע,למזבח

,ג"שלא נגמרה עבודת הכהשכל זמן ,עשן ובהגיע השעיר לתחילת המדבר

.במקום הכשר לעבודהמחוייב הוא להמשיך ולעמוד 

ג להשאר בבית "שצריך כה(רבנו סבור לומר שדין זה 'ומתחילה הי

כ יש דין מיוחד "דביו,מטעם אחר הוא)ק עד שיתמלא הבית כולו עשן"קה

וסדר כל ,נוסף על כל העבודות,שלא מצינו בשאר כל השנה כולה(

בודה שאף עצם ההליכה מעבודה לע,כלומר,של כניסה ויציאה)העבודות

ג "תמצא בעלמא לאפשר להכה-והיכי,איננה רק בתורת הכשר עבודה

והוכיח כן .כ"עצמי מסדר עבודת יוה-אלא חלק,לעשות העבודה הבאה

סבור לומר דיציאה 'שהי(שהוכיח רבא דלא כאביי ,:)י(בחולין 'מהגמ

,יצא ובא לו דרך כניסתו)ביומא(מהא דתנן )דרך אחוריו לא שמה יציאה

מאי איכפת לן ,תמצא בעלמא-ליכה מעבודה לעבודה הוא רק היכידאם הה

4.אם לאו שמה יציאה

).ב"נ'סי(גנת אגוז 'כ בס"מש'עי',ובביאור כונת התוס3
שהרי דברו שמה לענין יציאת הכהן ,כ"דלפי פשוטו אינו מוכרח כ,ש בסוגיא"אכן עיי4

אם מקיים בזה דין ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית,מן הבית המנוגע דרך אחוריו
ת "אלא סתם ה,פ פשוטו אין בזה שום קיום כלל"אשר ע,והסגיר את הבית שבעת ימים

אלא לענין ,שמה הוא לא לענין שום קיום מצוה'והמדובר בגמ,בעלמא שלא יתטמא
)ע"ד(.פשוטו של מקרא
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י יסוד זה יישב רבנו את התמיהה שבסדר העבודה שבנוסח "ועפ

הבדלים יסודיים יש בין נוסח ספרד לנוסח אשכנז לענין סדר 'שב,אשכנז
בטבילה ,מתי הקריבו את התמיד של בין הערביים)א,והם,העבודה

)ב;)'ע(כ בזה בחשק שלמה ליומא "ועמש,ישית או בטבילה חמישיתשל
נזכר כמה )תמיד(דבמשניות ,ג קודם שיצא מן העזרה"האם השתחוה הכה

",השתחוה ויצא"וכמה פעמים שכל כהן שזכה לעשות איזו עבודה 
,בכורים'ז נלמד מפ"שד,א"הובא בשם הגר)לבכורים(ובאדרת אליהו 

,אלא דין כללי,שאין זה דין מיוחד לבכורים',א'י דדכתיב והשתחוית לפנ

כ "מש'ועי[,שכל הנכנסים לעזרה מחוייבים להשתחוות קודם שיוצאים

ובסדר ,)]ד"רי'עמ(נפש הרב 'ובס,)'אות י,ב"י'סי(ארץ הצבי 'מזה בס
,משתחוה קודם שיצא'כ הי"ג ביו"העבודה של נוסח ספרד נזכר שאף הכה

בזה 'ל דאם ישתחוה יהי"והציע רבנו שאולי י.ה חסרובנוסח אשכנז ז

כ "ע מש"וע[).כ"הדין הזה המיוחד ליוה(שינוי בסדר הכניסה והיציאה 

.])ה"קמ'עמ(קובץ חידושי תורה 'רבנו בזה בס

י יסוד רבנו אפשר ליישב תמיהת המלבושי "שעפ,ונראה להוסיף
'מ וכו"באה'א יהישדין וכל אדם ל,מבואר)ד"דף מ(יומא 'דבגמ,ט"יו

בזמן שהכהן מקטיר הקטורת )כ"ולא רק ביוה(נוהג משך כל השנה כולה 

כהן אחר נכנס עמו 'מבואר שהי)תמיד(דבמשניות ,והקשה,בהיכל

של בבואו לכפר בקדש (דפרט זה ,ולפי דברי רבנו אפשר ליישב.לסייעו
נוהג כ"ק ג"ק ובשעת חזרתו מקה"שאף בזמן הליכתו אל קה,)עד צאתו

רק 'וכו'הדין וכל אדם לא יהי,ואילו כל השנה,כ"רק נוהג ביוה,איסור זה
ומה ,ולא בזמן שהולך ממקום למקום,נוהג בזמן שמקטיר הקטורת

,שם כהן אחר שהלך עמו לסייעו'שתמיד הי,שמתבאר מהמשנה בתמיד
.ולא בשעת ההקטרה ממש,זה רק בשעת הליכתו אל ההיכל





מאמרי חברי הכולל





פ"תש●'כקול צבי

הרב ישראל מאיר אפפעל
ש ברן"חבר המכון הגבוה לתלמוד ע

ר ומעמדו של הכיור במקדש"בענין קידוש יו

הקדמה.א

"כא(איתא בזבחים  אמר רבי יוסי ברבי חנינא כל כיור שאין ,גופא:)
ורחצו ממנו 'בו כדי לקדש ארבעה כהנים ממנו אין מקדשין בו שנאמר 

הרי מבואר מדברי רבי יוסי ברבי חנינא שצריך ."'וגו'ואהרן ובניומשה
כל :מיתיבי"על זה הגמרא מקשה .שיעור מסויים לקידוש ידים ורגלים
בין שאין בהן רביעית ובלבד שיהיו ,הכלים מקדשין בין שיש בהן רביעית

בפחות 'ר וסגי אפי"הרי מבואר שאין צורך בשיעור לקידוש יו."כלי שרת
."אמר רב אדא בר אחא בקודח בתוכו"',על זה מתרצת הגמ.רביעיתמ

,ל"וז)ה בקודח בתוכו"ד(י "רש'עי"?בקודח בתוכו"מה פירוש 
קודח דופנו של כיור ותוחב בתוכו כלי קטן ומקצתו לחוץ ויונק מימי "

."הכיור ומוציא אבל באפיה נפשיה בעינן שיעור ארבעה כהנים

שרק ,אחת:ה של הגמרא שתי נקודותי בשלב ז"לפי רשותיוצא
כהנים אם הוא תחוב 'מותר לקדש משאר כלי שרת שאין בו שיעור ד

רק מותר לקדש ממנו אם יש לו 1,כלי שאינו תחוב להכיור,ושנית.לכיור
.כהנים'השיעור מים לד

י שהחידוש של הברייתא הוא שמותר לקדש משאר כלי "ולפי רש

שאיך על הברייתא גופאממשיכה לשאול 'הגמ,שרת ולאו דוקא מהכיור
הרי התורה ,כהנים'מותר לקדש משאר כלי שרת כל שיש לו השיעור ד

דמשמע שרק אפשר לקדש מהכיור עצמו ולא משאר ",ממנו"אומרת 

ה גופא "נא בד-נ'ז עמ"חידושי הגרי'י ע"לפי רש"תוכוקודח ב"לגבי החידוש של 1
כ "כהנים וע'ונראה דשיטתו דחיבור המים שבין שני הכלים מהני לצרף לשיעור ד",ל"וז

י "כהנים רק ע'כדי ד'כהנים ואפילו אם לא יהיה בכלי א'מקרי שגם בכלי זה יש שיעור ד
הכלים לבדם ליכא שיעור רק 'בבי נראה דאף היכא ש"דלשיטת רש...כ מהני "צירוף ג

."כהנים דיועיל חיבור המים לצרפן לענין זה'בשניהם יחד יש שיעור ד
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שמותר לקדש "לרבות כלי שרת,ירחצו"מתרצת 'על זה הגמ.כלי שרת

.כהנים'משאר כלי שרת כל עוד שיש לו שיעור ד

או מהכיור ,אופנים'היא שאפשר לקדש בב'י שמסקנת הגמ"י רשלפ
ע אם על כל פנים "יל,כהנים'או משאר כלי שרת שיש לו שיעור ד

.ש"לכתחילה יש לקדש מהכיור ורק בדיעבד משאר כלי שרת או דילמא ל

י איך יתרץ את קושית התוספות מהמשנה "עוד צריכים להבין לפי רש
"יומא מג(שהרי תנן .במסכת יומא ר מן "בכל יום כהן גדול מקדש יו:)

)ה והא ממנו"ד('על פי זה הקשו התוס."הכיור והיום מן הקיתון של זהב
היא על הברייתא גופא "והא ממנו כתיב"'י שקושית הגמ"שלפי רש

.ל"לא הקשה כן על המשנה הנ'למה הגמ,שאפשר לקדש משאר כלי שרת
ג לקדש מהקיתון "איך מותר להכהלהקשות 'י היתה להגמ"הרי לפי רש

.כתיב"ממנו"כ אם "של זהב ביוה

בסוגיא 'י ואחר כך נחזור להבנת התוס"ננסה להבין קודם כל שיטת רש
.דידן

האם יש חילוק בין הכיור לשאר כלי מקדש.ב

י בסוגיא דידן צריכים להבין מהו מעמדו של "כדי להבין שיטת רש
ולכאורה נחלקו .ם שהיו שםהכיור בבית המקדש לעומת שאר הכלי

.הראשונים בדבר זה

שואל למה הציווי )פרשת תצוה ובפרשת כי תשא פרק ל(הספורנו 
והציווי ,לבנות כלי המקדש שכתוב בפרשת תרומה לא כולל את הכיור

ל "הספורנו מתרץ וז.לבנותו כתוב בפרשה בפני עצמו בפרשת כי תשא
כי לא ,ר למעלה עם שאר הכליםגם זה הכלי לא הוזכ",)ה ועשית כיור"ד(

באותם הכלים נה והכוהיתה הכונה בו להשכין שכינה במקדש כענין 
."אבל היתה הכוונה להכין את הכהנים לעבודתם,כמבואר למעלה

יוצא לפי הספורנו שיש חילוק יסודי בין תכלית הכיור במקדש 
שאר הכלים באים לעשות מקום המקדש למקום של .לעומת שאר הכלים

2.אבל הכיור הוא רק להכשיר הכהנים לעבודתם במקדש,שראת השכינהה

לא כתב מצות להכשר מצוהלפי שאינו אלא –עשית כיור ו)שם(בלשון הבכור שור 'ע2
.עשיתו למעלה עם שאר הכלים
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דהא לך .על דברי הספורנום והחינוך חולקים"אבל נראה שהרמב

',לבנות בית לשם ד",)במצות בנין בית הבחירה,מצוה צה(לשון חינוך 
כלומר שנהיה מקריבים שם קרבנותיו אליו ושם תהיה העליה לרגל וקיבוץ 

וזאת המצוה .ועשו לי מקדש)ח:שמות כה(שנה שנאמר כל ישראל בכל 
כוללת עמה הכלים הצריכים בבית אל העבודה כגון המנורה והשלחן 

".והמזבח וכל שאר הכלים כולם

,החינוך כותב שעשיית הכלים הם חלק מהמצוה לבנות בית הבחירה

הרי שהכיור .ובפשטות כונתו לכלול גם הכיור עם שאר הכלים במצוה זו

ם סובר שהכיור "ונראה שגם הרמב.ב בחדא מחתא עם שאר כליםנחש

היא 'מצוה כ",ל"וז)ע כ"מ(מ "ם בסה"רמב'דעי.נכלל עם שאר הכלים
,בו יהיה ההקרבה והבערת האש תמיד,שצונו לבנות בית הבחירה לעבודה

והוא אמרו יתעלה .ואליו תהיה ההליכה והעליה לרגל והקבוץ בכל שנה

,ולשון ספרי שלש מצות נצטוו ישראל בעת כניסתן לארץ.ועשו לי מקדש

הנה .למנות להם מלך ולבנות להם בית הבחירה ולהכרית זרעו של עמלק

וכבר בארנו שזה הכלל כולל .התבאר שבנין בית הבחירה מצוה בפני עצמה
מינים רבים שהם המנורה והשלחן והמזבח וזולתם כולם מחלקי המקדש 

".והכל יקרא מקדש

ם סובר שעשיית הכלים הוא בכלל מצות בנין בית "שהרמבהרי 

ודבר זה יותר ברור בלשון .הבחירה והוא לא כותב שהכיור אינו בכלל זה
ועושין במקדש שבעה "ל "וז,ו'בית הבחירה הל'א מהל"ם בפ"הרמב

ומקומו .וכבש שעולים בו למזבח.מזבח לעולה ולשאר הקרבנות.כלים
וכיור וכנו לקדש ממנו הכהנים ידיהם ורגליהם .לפני האולם משוך לדרום

ומקומו בין האולם ולמזבח משוך לדרום שהוא שמאל הנכנס .לעבודה
ומזבח לקטורת ומנורה ושולחן ושלשתן בתוך הקדש לפני קדש .למקדש

."הקדשים

ם הכיור נחשב עם שאר הכלים שעשייתם בכלל "חזינן שלפי הרמב
ז "ברדב'עי?ם"צא דבר זה להרמבמאיפה י3.מצות בנין בית הבחירה

לא שאר כלי כלים אלו נכללו במצות בנין בית המקדש ו'ויש לשאול למה דוקא ז3
ם מנה "והנה הרמב",ל"וז)ע'א סימן טז עמ"ח(ספר תורת הקדש 'עי?המקדש שהיו שם

כונתו לכיור וכנו או הפרוכת 'וזולתו'ומה שהוסיף ,הכלים שיש להם קביעת מקום
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ועשו לי מקדש "שמקורו מפשטות הפסוקים בפרשת תרומה דכתיב )שם(

ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית .ושכנתי בתוכם
ז שעשיית המקדש מקויימת רק כשיש "הרי ברור לפ."כל כליו וכן תעשו

4.תבנית המשכן ותבנית כל כליו

וזה ,ם עשיית הכלים בכלל עשיית המקדש היא"בויוצא שלפי הרמ

דלא כהספורנו שהכיור שונה משאר כלי המקדש והוא ,כולל עשיית הכיור

'ד עמ"אגרות הגרי(ד "וכן ביאר הגרי.רק בא להכשיר הכהנים לעבודה
,ם גם הכיור וכנו"והנה מזה שבין כלים אלו מנה הרמב",ל"וז)קפב

הכשר קידוש ידים ורגלים אלא דהוא קיום מבואר דדין כיור לא נאמר רק ב

."בפני עצמו של כלי מקדש

'עי?ם לשיטת הספורנו"מהי הנפקא מינה להלכה בין שיטת רמב

בן קטין עשה שנים עשר דד ",ל"שמביאה תוספתא וז.)זבחים כ('גמב

ופירש ."לכיור אף הוא עשה מוכני לכיור שלא יהיו מימיו נפסלין בלינה

מפרש התם גלגלים שמעלין אותו .מוכני",ל"וז)וכניה מ"שם ד(י "רש

ג כלי שרת כדאיתא "והרי יש צ.כ כלים דאין להם קביעות מקום"משא,הקבועים במקדש
הרי מבואר שהחילוק בין שבעה כלים אלו לשאר כלי ."מקדשמדות ואינם בכלל 'במס

'ואילו היו אחד מז,ל"מקדש נובע מזה שהתורה פירטה מקום מסויים לשבעה כלים הנ
ק "כלים אלו נחסר אז הוי חסרון בקיום מצות בית המקדש ואי אפשר להחשב ביהמ

.כלים הללו הם במקומם הנכון'שלימה עד שכל ז
ם חולק על החינוך ולא סובר שעשיית הכלים "רצה לחדש שהרמבח"יש לציין שהמנ4

,ל"וז)שם(ה 'ם בהל"וראייתו מלשון הרמב.היא חלק מהמצוה לבנות בית הבחירה
עושין בו קדש וקדש הקדשים ויהיה לפני .ואלו הן הדברים שהן עיקר בבנין הבית"

ן מחיצה אחרת סביב ועושי.ושלשתן נקראין היכל.הקדש מקום אחד והוא הנקרא אולם
להיכל רחוקה ממנו כעין קלעי החצר שהיו במדבר וכל המוקף במחיצה זו שהוא כעין 

ם סובר "ואם איתא שהרמב."והכל נקרא מקדשחצר אהל מועד הוא הנקרא עזרה 
"והכל נקרא מקדש"ם כותב "למה הרמב,שעשיית הכלים היא בכלל עשיית המקדש

.ה בסוף הלכה ו לאחר שכותב רשימת כלי המקדשהיה לו לכתוב את ז?בסוף הלכה ה

מ שהוא סובר שעשיית "ם בסה"הרי ברור מלשון הרמב,חדא.ע"ח צ"דברי המנ,אמנם
"והכל נקרא מקדש"ם כתב "זה שהרמב,ועוד.הכלים כן בכלל מצות עשיית המקדש

שכונתו היא רק לפרט מה הוא מקום )ה והכל נקרא מקדש"שם בד(ז "כבר ביאר הרדב
אבל אין כונתו בכלל לבאר מה נחשב ,המקדש לגבי אלו שיש להם איסור כניסה למקדש

.מצות עשיית בית המקדש
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לפיכך משקעין שלא יהא מימיו נפסלים בלינה בגלגלין מן הבור שחרית 

."אותו ערבית בבור שיהו מימיו מחוברים למי המעין ובטלה לינתן
הרי מבואר שבכל לילה היו משקיעין הכיור כדי שלא יהיו מימיו נפסל 

.בלינה

ע "וצ",ל"וז)אף הוא'ה שם בגמ"ד.זבחים כ(ז"על זה מקשה הגרי

כ בלילה איך היו "וא,כיון דבדין בית הבחירה יש גם דין דכיור וכנו

."ע"ק הא לבית הבחירה צריך גם כיור וכנו וצ"מסלקין הכיור מביהמ

ם והחינוך "ז היא רק לפי שיטת הרמב"קושית הגרי,ולכאורה

בית הבחירה וכלי מקדש שעשיית כלי המקדש היא חלק ממצות בנין 

אבל לפי הספורנו שהכיור רק בא להכשיר .נחשבים לחלק של המקדש

אפשר לומר שכל עוד שלא חיסר מהשראת השכינה ,הכהנים לעבודה

אבל ,וזה שייך בשאר הכלים.במקדש אין כאן ביטול עשיית המקדש

ל אין בירידתו בכלל משום ביטו,שאינו מביא לידי השראת השכינה,הכיור

.בית הבחירה

ן אם יש מצוה לכתחלה לקדש מהכיור"ם ורמב"מחלוקת רמב.ג

האם יש מצוה לכתחילה לקדש :ונראה שיש עוד נפקא מינה להלכה

.ונבאר הדברים,מהכיור או לא

סובר שאין מצוה לכתחילה לקדש מהכיור )יט:שמות ל(ן "הרמב

ור צוה בו והרחיצה היא המצוה אבל הכי"ל "וז,לעומת שאר כלי שרת

כי הנה ביום הכיפורים כהן גדול מקדש .להזמנה ואיננו מעכב ולא למצוה

אבל למדנו מן הכיור .ידיו ורגליו מקיתון של זהב שהיו עושין לכבודו

."שצריכה כלי

והכיור ,ר היא הרחיצה עם מים"ן לומד שעיקר המצוה של קיו"הרמב

ואינו מעכב את ,םכלי שמחזיק את המישמקדשין ממנו אינו אלא להיות

א "הריב.קיים את המצוה,וכל שקידש מכלי שרת כל שהוא,הרחיצה כלל

ן שאין צורך לקדש "גם כן סובר כהרמב)ה מקיתון'ד'בתוס:יומא מד(

.)דף כב(דאמר בפרק שני דזבחים .מקיתון של זהב"ל "וז,מהכיור דוקא

."דבכל כלי שרת מקדש דכתיב ירחצו לרבות שאר כלי שרת
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סובר שיש מצוה )י'ביאת מקדש הל'ה מהל"פ(ם "הרמב,אידךמ

מצוה לקדש ממי הכיור ואם קידש מאחד ",ל"לכתחילה לקדש מהכיור וז

קידש בכלי שרת .אבל כלי החול אינם מקדשין.ז כשר"מכלי השרת ה

ואין מקדשין בתוך הכיור .בחוץ או בכלי חול בפנים ועבד עבודתו פסולה

.אלא מהן שנאמר ורחצו אהרן ובניו ממנו ולא בתוכואו בתוך כלי השרת 

."ואם קידש בתוכו ועבד לא חילל

ם"קושיות על שיטת הרמב.ד

ם יש מצוה לכתחילה לקדש מהכיור ולקדש "חזינן שלפי הרמב

ם "וצריכים להבין בדברי הרמב.משאר כלי שרת הוא רק כשר בדיעבד

:כמה דברים

ם שיש מצוה "ברי הרמבכותב שהמקור לד)שם(הכסף משנה )א

ב "וצ",ירחצו לרבות כלי שרת"דידן 'לכתחילה לקדש מהכיור הוא מגמ

לה לקדש מהכיור ושאר כלים ישיש מצוה לכתח'ם מהגמ"איך יצא להרמב

.כשרים רק בדיעבד

כ "ג קידש מקיתון של זהב ביוה"ן הביא ראיה מהא דהכה"הרמב)ב

ם "ך להבין מה יענה הרמבכ צרי"וא,שאין מצוה לכתחילה לקדש מהכיור

.ן"לראיית הרמב

ובכל כלי הקדש מקדשין בין שיש ",כותב)יא'שם הל(ם "הרמב)ג

בין ",ל"ד שם וז"בהשגות הראב'ועי."בהן רביעית בין שאין בהן רביעית

'א ובקודח מן הכיור שיש בו לקדש ממנו ד"א.רביעית)כדי(שאין בהן 

איך אפשר לומר שמותר לקדש ם "ד מתמיה על הרמב"הראב."כהנים

ג אם "אומרת שרק מותר לקדש בכה'אין בו רביעית אם הגמ'מכלי אפי

ם את האוקימתא "למה השמיט הרמב,במילים אחרות.הכלי קודח בתוכו

.לגבי כלי שאין בו רביעית"קודח בתוכו"של 

ם "בהלכה י ראינו שלפי הרמב.ם"לכאורה יש סתירה בדברי הרמב)ד

בכל ",ם"אבל בהלכה יא כותב הרמב,תחילה לקדש מהכיוריש מצוה לכ

ומשמע מדבריו שאין חילוק בין הכיור לשאר כלים ",כלי הקדש מקדשין

.לכתחילה שרי לקדש משאר כלים'ואפ



103ר ומעמדו של הכיור במקדש"קידוש יובענין 

חילוק בין הקדשת המים למעשה הקידוש:ם"ישוב דברי הרמב.ה

רה שבא לבאר את סתי)א אות ה"ידים פ(בחסדי דוד על התוספתא 'ע

,ל"ם לגבי אם יש מצוה לכתחילה לקדש מהכיור או לא וז"בדברי הרמב
שכתב בתחלה מצוה לקדש ,אבל שפיר דייק רבינו בלישנא כלילא דידיה"

אלא ,ל מצוה לקדש מן הכיור"דהול,יתירה'ממי הכיור ותיבת ממי לכא

מצוה לקדש ממי הכיור ולעולם בין שהוא מן הכיור ,ודאי הכי קאמר

ובכל כלי "כ "ה כתב אח"ומש,ין מכלי שרת אחר שנטל ממי הכיורגופיה ב
הרי זה 'אם קידש כו"ש "אבל מ,מצוה לכתחילה'ואפי"שרת מקדשין

ש "ובזה א,דמשמע דוקא דיעבד היינו כשלא שאב מים מן הכיור",כשר

ומיהו מהני ,טובא לישנא דתלמודא דדריש ירחצו לרבות כל שלי שרת

כלומר ,מירחצו יהיה ממנו'מיהא מצוה דהך דמרביממנו לומר דלכתחילה

."ממימי הכיור

ם יש חילוק בין באיזה כלי הוקדשו "ד שלפי הרמב"הרי שביאר החס

שבו כותב ,בהלכה י5.ר"בו המים לבין באיזה כלי נעשה מעשה הקיו

כונתו לומר שלכתחלה בעינן שהקדשת המים ,ם לקדש ממי הכיור"הרמב

אבל לגבי .ד כשר אם קידש המים בכלי שרת אחרובדיעב,תהא בהכיור
כל זמן שהמים הוקדשו מעיקרא ,ר שהכהן עושה"עצם המעשה של קיו

כ העבירו אותם מים לכלי שרת אחר וקידש "אז אפילו אם אח,בתוך הכיור

שרק בעינן .נחשב שקיים את המצוה לכתחילה,הכהן מאותו כלי

ר יוכל "צם מעשה הקיואבל ע,לכתחילה שהקדשת המים תהא בהכיור
.להיות מכל כלי שרת במקדש לכתחילה

ם למד את זה מהריבוי בסוגיא דידן של "ד שהרמב"וביאר החס

א שהכיור מעכב "שכונת הריבוי היא לומר שהו"ירחצו לרבות כלי שרת"
,ל הריבוי שבדיעבד אם קידש המים בכלי שרת אחר"וקמ,להקדשת המים

.כשרה

ם הבין שהדרשה בא ללמד "מה הרמבובאמת צריכים להבין ל

למה לא נאמר הריבוי בא לומר שאפשר .ששאר כלי שרת כשרים בדיעבד
.לכתחילה לקדש את המים בשאר כלי שרת

.הררי קדם חלק א סימן פג'ס'עי,ד"וכן הסביר הגרי5
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.ם"ונראה לבאר על פי הגדרת מצות בנין בית הבחירה לפי הרמב

"א'בית הבחירה הל'א מהל"פ(ם כותב "הרמב מצות עשה לעשות בית )

לשון )מצוה כ(ובספר המצות ."ת מקריבים בו קרבנותמוכן להיו',לד

בו יהיה ההקרבה ,היא שצונו לבנות בית הבחירה לעבודה"ם הוא "הרמב

."והבערת אש תמיד ואליו תהיה ההליכה והעליה לרגל

ם עיקר התפקיד של עשיית המקדש הוא שיהא "רואים שלפי הרמב

,בנוסף לזה.רבנותהמקום שמקריבים בו הק,מקום ראוי לעשיית העבודה

ם לומד שבנין בית ההמקדש כולל בו בנין הכלים ועל ידי "ראינו שהרמב

.עשיית הכלים מקיימים מצות בנין בית הבחירה

באים לעשות את ם"ומסתבר שאם אלו שבעה כלים שמנה הרמב

פשוט שכונת התורה שנשתמש באותם ,אותו מקום למקום הראוי לעבודה

דלא מסתבר לומר שכלים אלו עושים את הבית .שבעה כלים לשם העבודה

ואם כן .המקדש למקום שעושים העבודה אם אין שום ענין להשתמש בהם

פ שאפשר לקדש המים משאר כלי שרת עדיין יש מצוה "מובן למה אע

שהרי הכיור הוא אחד מהשבעה .לכתחילה לקדש את המים דוקא מהכיור

.בודהכלים שמגדיר את בית המקדש למקום הראוי לע

ירבו לרבות כלי "ם למד את הדרשה של "מובן למה הרמב,ואם כן

שבא ללמד שרק בדיעבד אפשר לקדש את המים בשאר כלי שרת "שרת

שהרי לכתחילה רצון התורה שהכיור יהא חלק עיקרי להכנת הכהנים 

שהרי הוא כלי שעל ידו עושה את מקום המקדש למקום הראוי ,להעבודה

.רבנותלהיות מקריבים בו ק

עושין ",ל"וז)ז-ו'שם הל(ם "ונראה להביא ראיה לזה מלשון הרמב

.שעולים בו למזבחוכבש .לעולה ולשאר הקרבנותמזבח .במקדש כלים

לקדש ממנו הכהנים ידיהם וכיור וכנו .ומקומו לפני האולם משוך לדרום

ומקומו בין האולם ולמזבח משוך לדרום שהוא שמאל .ורגליהם לעבודה

ומנורה ושולחן ושלשתן בתוך הקדש לפני לקטורתומזבח .ס למקדשהנכנ

שעליו לחם המנורה בדרום משמאל הנכנס ושולחן מימין .קדש הקדשים

".הפנים
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הוא לא רק כתב שמות הכלים ,ם את כלי המקדש"הרי כשמנה הרמב

ולכאורה צריך להבין מה הכריח 6.אלא כתב גם את התפקיד של אותו הכלי
לכאורה הייתי ?ום לא רק את ציור הכלי אלא גם תפקידום לרש"הרמב

ם יביא את הדינים של צורת הבית וכלי "בית הבחירה הרמב'מצפה שבהל
כלי 'ואת התפקידים המסויימים של אותם הכלים יביא בהל,המקדש

.מקדש

שמכיון שעיקר קיום מצות בית הבחירה ,אבל לפי דברינו לעיל מובן

ק עשיית המנין והכלים אלא גם השימוש דוקא ם הוא לא ר"לפי הרמב

באותם הכלים מכוין שאותם הכלים מגדירים את מקום המקדש למקום 

.ם את עיקר התפקיד של כל כלי וכלי"לפיכך כתב הרמב,הראוי לעבודה

אלא ,ן שאין עשיית הכלים בכלל מצות בית הבחירה"אבל לפי הרמב

,)ע לג"מ מ"השגות לסה(ל "הם רק הכשרים להעבודה הנעשית בהם וז

אינה הכשר מצוה אחרת ,והנה מכל מקום היא מצוה מיוחדת בפני עצמה"

,ל"ן וז"דברי הרמב)ח:צה(ח "וביאר המנ."והשולחןכמנורה והמזבחות

דהדלקה תהיה על ,דעשיית המנורה היא מדיני המצוה של הדלקת נרות"
עריכת לחם תואר כך וכך במנורה וכן השולחן הוא מדיני המצוה של

."הפנים וכיור מדיני המצוה של רחיצת ידים ורגלים

ן אין מצוה לכתחילה לקדש מהכיור "ואם כן מובן למה לפי הרמב

,שהרי זה רק הכשר לעשיית העבודה,ואפשר לכתחילה לקדש משאר כלי
ן "וכנראה שהרמב.ואין קיום מיוחד לקדש מהכיור לעומת שאר הכלים

שרק בא להרחיב ההכשר "ו לרבות כלי שרתירחצ"הבין את הדרשה של 
.מצוה שלא צריך דוקא לקדש מהכיור אלא גם שאר כלי שרת כשרים לזה

האם בעינן כיור להקדשת מי סוטה.ו

ן בתפקיד "ם והרמב"מ במחלוקת זו בין הרמב"ונראה להביא עוד נ

ה נהמש.הכיור במקדש מהדין שמי סוטה צריכים להיות מים קדושים
היה מביא פילי של חרס ונותן לתוכה חצי לוג מים "אומרת ש:)סוטה טו(

.ם את התפקיד של המנורה"ע למה לא נקט הרמב"יל6



ישראל מאיר אפפעלהרב 106

שפירש למה בעינן שהמי סוטה )ה מן הכיור"שם ד(י "רש'ועי."מן הכיור

ואין קדושים אלא )במדבר ה(דכתיב מים קדושים ",ל"יובאו מהכיור וז
וכן עיין בתרגום אונקלוס על הפסוק ."שנתקדשו בכלי הכי תניא בסיפרי

ולקח הכהן מים קדשים בכלי חרש ומן העפר אשר יהיה ")זי:במדבר ה(
מי "–"מים קדושים"שתרגם "בקרקע המשכן יקח הכהן ונתן אל המים

למה בעינן מי סוטה :)ז סוטה טו"חידושי הגרי(ז "והקשה הגרי."כיורא
כ יהו "משאר כלי שרת ג'הרי לכאורה אם הוקדשו המים בא,מהכיור

ז שבהמשך "והסביר הגרי.שהרי הוקדשו בכלי",מים קדושים"נחשבים ל

כמו ,ואם כן.הפסוק מבואר שבעינן עפר אשר יהיה בקרקע המשכן

.כך בעינן דוקא מים שהוקדשו בהכיור,שבעינן דוקא עפר מקרקע המשכן

ם שיש קיום "ז מובנים רק לפי שיטת הרמב"ולכאורה דברי הגרי

שהכיור הוא חלק משום,מיוחד להשתמש דוקא בהכיור לקידוש המים

ואם כן מובן שנגדיר את המים שהוקדשו בתוך .מקיום מצות בית הבחירה

פ "שאע,לעומת מים שהוקדשו בכלי שרת אחר"מים מן המקדש"הכיור כ

כ "ן בע"אבל לפי הרמב.אינם נחשבים כמים של המקדש,שהמים הוקדשו
בשאר צריך לומר שלהלכה אין חילוק אם המי סוטה הוקדשו בהכיור או 

ן אין שום מעלה להכיור לעומת שאר כלי "שהרי לפי הרמב,כלי שרת

.שרת

י"ישוב שיטת רש.ז

י שפירש לשון הברייתא שמכל הכלים "לעיל הבאנו שיטת רש
שמשמע שדוקא ,מקשה והרי ממנו כתיב'ועל זה הגמ,מקדשים את המים

."שרתירחצו לרבות שאר כלי "מתרצת 'ועל זה הגמ,צריך לקדש מהכיור

',דאם כן הוא פירוש קושית הגמ,י"וראינו שהקשו תוספות על רש
למה לא הקשה כן על דברי המשנה ביומא שקידש הכהן גדול מקיתון של 

.כ והא ממנו כתיב"זהב ביוה

שביאר דברי )סימן כט(יומא 'וראיתי בספר דברות אריאל על מס

י "שגם רש,ר"ל בין הקדשת המים למעשה הקיו"י על פי החילוק הנ"רש
ר אינה לקדש דוקא מהכיור אלא לקדש ממים "סובר דעיקר מצות קיו

,ואם כן.ומעשה הקידוש יכול להיות משאר כלי שרת,שהוקדשו בהכיור

"כל הכלים מקדשין"י פריש דמאי דקתני "שהרי רש',מ קושית התוס"לק
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שכל הכלים מקדשים המים בתוכם שיוכלו לקדש ,הוא לגבי הקדשת המים

דמשמע דבעינן ",והא ממנו אמר רחמנא"'ועל זה הקשה הגמ.ר"בהם יו
ירחצו לרבות שאר "ועל זה משני ,דוקא מים שהוקדשו בתוך הכיור עצמו

'והא דקתני במתני.ר"דאף הם מקדשים את המים בתוכם לקיו"כלי שרת
,יומא דכהן גדול מקדש בקיתון של זהב הוא לגבי מעשה הקידוש'דמס

יתכן שאותם מים שבתוך הקיתון כבר הוקדשו בתוך הכיור נ"אבל אה
כי זה רק לגבי "ממי הכיור–ממנו"מ מהא דאמר רחמנא "כ לק"וא.עצמו

.הקדשת המים ולא מעשה הקידוש שיכול להיות משאר כלי שרת

י בפירושו על "הביא ראיה לזה מדברי רש)שם(דברות אריאל 'ובס

"ד,ויקרא טז(י "כ פירש רש"הוג בי"ר של הכה"לגבי הקיו.התורה ובכל )
כ בפירוש "ג'ועי."מן הכיורחליפה טעון טבילה ושני קידוש ידים ורגלים 

ג חמש טבילות "על הא דעשה הכה)ה עשרה קידושין"ד.יט(י ליומא "רש

ג שהרי דברי "ולכאורה צע."מן הכיורידיו ורגלין ",ל"ועשרה קידושין וז

כ לא קידש מהכיור אלא "הכהן גדול ביוהי הם כנגד משנה מפורשת ש"רש

.מקיתון זת זהב

ומה שפירש ",ל"שפירש דבריו וז)ד:ויקרא טז(בחזקוני 'אמנם עי

ל "דהא קיימממים שבכיורי דקידש את ידיו ורגליו מן הכיור היינו "רש

דביום הכיפורים הוא מקדש את ידיו ורגליו מקיתון של :)יומא מג(במשנה 

,והיום מקיתון של זהב",ל"וז.)יומא מד(ד "הפסקי ריוכן פירש ."זהב
פירוש לא היה מקדש מן הדד של כיור הנחושת אלא קיתון של זהב היו 

."ממלאין ממי כיור הנחושת ומקדשין ממנו

ל שיש חילוק בין הקדשת המים לעצם מעשה "ומבואר מדבריהם כנ

אבל ,ורי והני ראשונים הקדשת המים בעינן בהכי"ולפי רש,הקידוש
.מעשה הקידוש יכול להיות משאר כלי שרת

שיטת התוספות.ח

והא ממנו "'י איך אפשר לפרש קושית הגמ"הקשו על רש'ראינו שתוס

יומא אומרת 'דקאי על הא דכל הכלים מקדשין אם המשנה במס"כתיב
ולכן ."והא ממנו כתיב"לא פריך שם 'ג קידש בקיתון של זהב והגמ"שכה

שאפשר לקדש לא רק מהכיור אלא 'שבאמת כבר ידעה הגממפרשים 'תוס
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לא קאי על הא "והא ממנו כתיב"'והא דפריך הגמ.משאר כלי שרת גם כן

דהא 'אלא קאי אהא דאמרה גמ,דשנוי בהברייתא שכל הכלים מקדשין
ופירשו .אין בהן רביעית הוא בקודח בתוכו'דקתני כל הכלים מקדשים אפי

היא שהכהן נוטל ממי כלי גדול שהיה בו מים "תוכוקודח ב"שכונת 'התוס
ר עם כלי קטן מכיון שהמים "כהנים עם כלי קטן ומותר להכהן לקדש יו'לד

ר "איך אפשר להכהן לעשות קיו'ועל זה פריך הגמ.כבר הוקדשו בכלי גדול
"ממנו"כהנים אם התורה אומרת 'עם כלי שאין בו השיעור של מים לד

גדול דומיא דהכיור שיש בו להחזיק שיעור מים דמשמע דבעינן כלי 

.כהנים'לד

שלא בעינן דוקא 'שלעולם פשוט היה להגמ'ויוצא מדברי התוס
לקדש מהכיור עצמו אלא אפשר לקדש לכתחילה מכל כלי גדול וכל 

הוא לגבי כלים קטנים שאין "ירחצו לרבות כלי שרת"החידוש של הדרשה 

.כהנים'להם שיעור מים לד

שאפשר לקדש מכל כלי גדול 'יכים להבין למה היה פשוט לתוסוצר

'ה תוס"ד.זבחים כב(על זה ביאר המרומי שדה .ולאו דוקא בעינן הכיור
,וצריך לומר דהא דפשיטא דכלי שרת כשר לקדש",ל"וז)והא ממנו

זה פשוט מסברא 'הרי שלפי תוס."מסברא דמקדש המים כמו כיור

כי אין שום מעלה ,א בעינן הכיור עצמושאפשר לקדש מכלי גדול ול

להכיור מעל שאר כלי שרת וכמו שהכיור הוא כלי שמקדש את המים 
ה שאר כלי שרת שמקדשים את "ר ה"בתוכו ולכן אפשר להשתמש בו לקיו

אזיל 'ואם כן ברור שהתוס.ר מהם"ולכן אפשר לקדש יו,המים בתוכם
להכשיר את הכהנים ן שכל תפקיד הכיור במקדש הוא רק "בשיטת הרמב

ם "אבל לפי הרמב,ולכן אין לחלק בין הכיור לשאר כלי שרת,להעבודה
להכיור מעל שאר כלי שרת שרק על ידי הכיור תשיש מעלה מיוחד

לא ,מקיימים את מצות בנין בית הבחירה שיהא מקום הראוי לעבודה

ולזה בעינן ,ר משאר כלי שרת"פשוט בכלל שיהא אפשר לעשות הקיו
.וי של ירחצו לרשות שאר כלי שרתהריב
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ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

ם בענין חיוב לשמה"שיטת הרמב

ם"דיוקים בלשון הרמב'ד:הקדמה.א

מעשה הקרבנות בענין לשמה 'ד מהל"ם בשלהי פ"דברי הרמב

הדיוק בלשונו מעלה כמה נקודות .בקרבנות מפורסמים מאד וקשים מאד
:ל שם"הנה ז.כ על אתר"וברובם כבר העירו הנו,תמפתיעו

כל הזבחים צריך העובד שתהיה מחשבתו לשם הזבח ולשם )י(
בעליו בשעת זביחה ובשעת קבלת הדם ובשעת הולכת הדם 

שתהיה ,ובשר זבח תודת שלמיו'שנ,ובשעת זריקתו על המזבח
וכן שאר .זביחה עם שאר העבודות הארבע לשם שלמיו

ואם שחט ועבד שאר עבודות סתם ולא חשב כלל .הקרבנות
.הרי הן כשרים ועלו לבעלים,בעולה ובשלמים

וצריך שתהיה מחשבתו בשעת שחיטת העולה לשם ששה )יא(
,ושהזבח להשם ברוך הוא,ולשם הזובח,לשם הזבח:דברים

ושריח זה נחת רוח ,ושהקטרתו לריח בלבד,ושיקטירו לאשים
והשוחט .ם כשר כמו שביארנוואם שחט סת.ה"לפני הקב

חטאת ואשם צריך שתהיה מחשבתו לשם אותו החטא שבאו 
.עליו

:דיוקים העולים מצחות לשונו'ויש להעיר לד

ם שיש חיוב "נראה מוכח בדעת הרמב:חיוביתדרישה ללשמה.א
כך .ודי במחשבת סתם רק בדיעבד,לכתחילה למחשבת לשמה חיובית

.שתהיה מחשבתוהעובדצריך ים כל הזבח":'עולה מהלכה י . ואם שחט .

ה "ה,מה שניםחברותות יקרים אתם עסקתי בענינים אלו במשך כ'תודתי נתונה לג
.י"והרב יהושע כץ נ,הרב אביגדור רוזנצוייג,ידידי נפשי משה פיטרס
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ומלשון המקביל ,"הרי הם כשרים ועלו לבעלים'סתם ולא חשב כלל וכו

.שתהיה מחשבתווצריך":א"בהלכה י . 1".ואם שחט כשר כמו שביארנו.

ם דורש לשמה חיובית לכתחילה לא רק לגבי שם הקרבן ושם "הרמב,כ"וא

של המשנה בסוף פרק בית שמאי אלא גם לגבי כל המחשבות ,הבעלים
2.'וכו,"לשם אשים","לשם השם",:)מו(

ם "ממש משמע מלשון הרמב:הכשר סתמא דוקא בעולה ושלמים.ב
.אבל בחטאת ואשם לא,שסתמא לשמה כשרה דוקא בעולה ושלמים

א להתעלם מפשטות "אבל א,איברא דזה חידוש עצום.ובפסח יש לעיין

בעולה ובשלמיםעבודות סתם ולא חשב כלל ואם שחט ועבד שאר",דבריו

מיותרים "עולה ושלמים"ה המילים "דאלת,"הרי הן כשרים ועלו לבעלים
א שעוד פעם הכשיר מחשבת סתם דוקא "כ מהלכה י"ומשמע הכי ג.לגמרי

אבל לא בסוף דבריו כשקבע חובה לשחוט חטאת ואשם לשם ,בעולה

3.ז"הכסף משנה והרדב,םוכן הבינו גדולי המפרשי.החטא שבאו עליו

ע למה "וצל[ז חטאת ופסח בסתמא לא יעלו לשם חובה "מ דייק דלפ"הכס

דבכולהו סתמן כלשמן דמי ועלו ,והא ליתא"והקשה ,]לא הזכיר אשם
,ז לא מצא קושי בשיטה זו"ברם הרדב!"ע"וצ,לבעלים לשם חובה

4.וכנראה הבין שיש חילוק פשוט בין חטאת ואשם לעולה ושלמים

ם "עוד יש לדייק מלשון הרמב:'לשמה גם בלשם אשים וכועיכוב.ג

',שאם שחט שלא לשם אשים וכו,"ואם שחט סתם כשר",א"י'בהל
כ "וכ.ולא רק בשינוי קודש ושינוי בעלים,הקרבן לא יעלה לשם חובה

הרבה –כשר'ואם עשה ב',שיש לעשות בדרך א–ם משתמש בביטוי זה"הרמב1
,ת"כמו שיש למצוא בקלות בחיפוש בפרויקט השו,ובפרט בעולם הקדשים,פעמים

,מעשה הקרבנות'ה מהל"יד להלן פלמשל עיין מ.בדיעבד הוא'וברור שכוונתו שב
.ו"והלכה ט,ב"הלכה י',הלכה ד

וזה יהיה .'שזה ממש אותו דין של הלכה י"כמו שביארנו"כ "ולכאורה יוצא ממש2
).'אות ד(נקודה חשובה לדברינו להלן 

א שדוקא עולה ושלמים טעונים לשמה "מ מנסה לשלל את הדיוק וטוען שהו"הלח3
אך הדוחק .כ להצריך מחשבה לשמה"הם יש מקור מפורש בתושבכי דוקא ב,חיובית
.מורגש

.ז לא התייחס לקרבן פסח"הרדב4
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המשנה למלך דחה את דבריו וטען שהדיוק שייך דוקא .הלחם משנה

ועוד דלא ברור ".לשם הזבח ולשם הזובח",םם ש"לתחילת דברי הרמב
,י שינוי במחשבות אלו"איך יפסול הקרבן מלעלות לבעלים לשם חובה ע

מתייחסים להקטרת הקרבן ]כולם–ובהמשך המאמר נטעון [אשר רובם 
מ צודק שזו פשטות לשון "אבל ודאי שהלח.שכמובן אינה מעכבת

.ב"כ צ"וא,ם"הרמב

גם משמע שהמחשבות של :בשחיטת עולהדוקא 'לשם אשים וכו.ד

שכן כתב .ויתכן דוקא בשחיטת עולה,א שייכות דוקא בעולה"הלכה י

כתב 'ואילו בהלכה י',וכו"שחיטת העולהוצריך שתהיה מחשבתו בשעת "

בשעת זביחה ובשעת קבלת הדם'צריך שתהיה מחשבתו וכוכל הזבחים"
אבל לא הזכיר ,בשחיטהם עוסק דוקא"המשנה למלך דייק שהרמב".'וכו

ם היא לאו דוקא "ז העיר בזה אבל טען שכוונת הרמב"הרדב.הדיוק מעולה

אמר רב יהודה ",:)מו('ורק הביא לשון רב בגמ,לעולה אלא לכל קרבנות

'אמר רב ם "שהרמב,ל אדרבא"אבל בפשטות י".'לשם עולה וכו'עולה,

!הסיק מלשון רב שדינים אלו שייכים דוקא לעולה

:וצריכים ללבן כל דיוקים אלו אחד אחד,ברם כל זה מחודש למדי

?ומהי סברתו בכל זה,ומניין לו לומר כן,האם זו אמנם שיטת רבינו

לשמהמחשבה דרישה חיובית ל.ב

דומני שהדרישה למחשבת לשמה חיובית היא הבסיס לשאר הדיוקים 

תמא אם הוי אמת שמשהו חסר במחשבת ס.ם"שהעלנו בדברי הרמב
אז ,ושחייב העובד לפחות לכתחילה להוסיף פן של לשמה חיובית,גרידא

,]'לשם זבח ולשם בעלים מול לשם אשים וכו[יש לחקור בהיקף דרישה זו 

חטאת ואשם מול עולה [וכן אם דרישה זו יותר נחוצה בקרבנות מסוימות 
].ושלמים

א הכשר סתמ.לכאורה עצם הדרישה ללשמה חיובית אינה מפתיעה
התקשה למצוא לו מקור עד :)ב(בריש זבחים 'והגמ,אינו מפורש במשנה

אף מי שלא היה בלבו ",:יוסי במשנה בדף מו'דלמסקנא דייקו כן מדברי ר
שהוא תנאי ,כשר]שש המחשבות בזביחת הזבח'פ[לשם אחד מכל אלו 

,לו סתמא היתה פסולה".בית דין שאין המחשבה הולכת אלא אחר העובד
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ם ליכא מקור "ויש להעיר שבפרט בדעת הרמב.יו מתקנים לא לחשובלא ה

יוסי בא 'מ הוא פירש כפשטות לשון המשנה שר"שכן בפיה,מפורש
ד הוא שרק מחשבת העובד מועלת "שתנאי ב,הבעליםלשלול מחשבת 

כ אין תנאי שהעובד יעבוד במחשבת "וא.וכתב שם שהלכה כמותו,בקרבן
היא רק שלא היינו משללים מחשבת הבעלים 'ונראה שהוכחת הגמ,סתם

כי זה יכול לבא לידי תקלה אם יסברו שאף ,אם מחשבת סתמא פסולה
לעומת זאת הצורך ללשמה חיובית נשנית 5.מחשבת העובד אינה נדרשת

".'לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו":בפירוש בתחילת המשנה שם

מר רבא בריש א.ם במקום אחר"עוד נראה שזה מסביר לשון הרמב

".עולה ששחטה שלא לשמה אסור לזרוק דמה שלא לשמה"מכילתין 
מחשבהבקדשיםלחשבאסור":ם שינה את לשונו כשהביא דין זה"הרמב

.לשמושלאששחטוזבחלפיכך,שיתבארכמונכונהשאינה . חייב.

שינויבמחשבתוהוליךוקבלשחטאפילו,לשמןעבודותשארלהשלים

ם כתב שאחרי ששחט שלא "הרי הרמב."נכונהבמחשבהוקלזרחייבהשם

כמה .דוקא צריך לעשות שאר עבודות לשמן ובמחשבה נכונה,לשמה
ועיין למשל בחידושי הרב אריה לייב מאלין ,אחרונים כבר העירו בזה

.ז במעמד הקרבן שכבר נשחט שלא לשמו"שדן באריכות עפ)'סימן א(

ם כתב שצריכים לעבוד שאר "שהרמב,אבל נראה לבאר באופן פשוט מאד

ם שינה "והרמב,רבא אמר עצם הדין!עבודות לשמן כי זו שיטתו הכללית
.את לשונו רק כדי לקבוע בדיוק איך לנהוג למעשה

ז בענין שלא לשמה וסתמא לשמה"דברי הגרי

ז הידועים בענין לשמה "אולם מעתה צריכים להתייחס לדברי הגרי
וטען ,ז קבע שני יסודות בדיני לשמה"הגרי).יא:מעשה הקרבנות ד'הל(

:ם"שזו דעת הרמב

במציאת מקור 'למה נתקשה הגמ)ה קיימי"ד:ב('ז מתורצת קושית התוס"ואמנם לפ5
אינה 'ם הוכחת הגמ"דוקא לפי הרמב.יוסי'להכשר סתמא ולא ציינה מיד לדברי ר

שהעיר בכל )שם17'והע44'עמ(ל "א ליכטנשטיין זצ"ר הגר"י מועיין בשיעור.פשוטה
כתב שהמקור להכשר סתמא )ריש זבחים(מ "ם עצמו בפיה"ברם יש להעיר שהרמב.זה

דהיינו ,"'כשרים וכושלא לשמןכל הזבחים שנזבחו "הוא לשון המשנה שם שדוקא 
.ק"וצע',ד הראשונה בגמ"הס
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אלא מהוה ,מחשבת שלא לשמה אינה העדר לשמה גרידא.א
ודומה למחשבת חוץ ,ופסול מחודש בקדשיםמחשבה הפוסלת

.למקומו וחוץ לזמנו

כי סתמא ,"העדר לשמה"באמת אי אפשר ליצור מצב של .ב
ד קיים בחפצא של שמעמד של לשמה תמילשמה אומרת 

כ "ובע":י מחשבת שלא לשמה"א לעקרו אפילו ע"וא,הקרבן
דיסוד דין זה דזבחים בסתם לשמן עומדים הוא חלות דין בגוף 

ז גם מחשבתו "ולא מהניא ע,הקרבן דהוא קרב ממילא לשמו
.'וכו,חטאת תמיד עומדת לשם חטאת".שחשב בהדיא להיפוך

להעיר שברור שטענתו השנית יש ,ז"לפני שנעמוד על דברי הגרי

א לעקור סתמה לשמה מעצם הקרבן אז "דאם א.תלויה בטענתו הראשונה

אם היא ]או כשר ולא עלה לשם חוב[רק יתכן דחישב שלא לשמה פסול 

דיתכן ,ברם ההיפך אינו נכון.מחשבה הפוסלת הרובצת על הקרבן

כ לעקור "פ שאפשר ג"שקיימת מחשבה הפוסלת של שלא לשמה אע

ד באמת יש לפרש כך את "ולענ.סתמא וליצור מצב של העדר לשמהה

.ם"דברי הרמב

.ם אין מצב של העדר לשמה"דהנה יש לפקפק בטענתו שלפי הרמב

דיש רק שני ,יוצא מדבריו שמחשבה חיובית לשמה אינה מוסיפה שום דבר

וזוהי הסתמא לשמה שתמיד הוקבעה בגוף ,לשמה'א,דינים בקרבן

פ שהסתמא "סול שלא לשמה שיכול לרבוץ על הקרבן אעפ'ב,הקרבן

ם כמו שראינו שלכתחילה חייב "מיהו ברור מלשון הרמב.עדיין קיימת

,ועוד.ורק בדיעבד סגי במחשבת סתם,עבודות לשמה בפועל'לעשות הד

אז לכאורה מוכח ,אם סתמא לשמה עלה לבעלים דוקא בעולה ושלמים

אמנם אולי אפשר לקבל .ה בפועלשלפחות חסר משהו כשלא חישב לשמ

,פסול שלא לשמה'א:דינים בלשמה'עיקר יסודו ולומר שקיימים ג

אבל גם אפשר .שצריך להוסיף מימד של לשמה בפועל'ג,סתמא לשמה'ב

וסובר דלעולם אין ,ז"ם מרחיק לכת בכיוון הפוך משיטת הגרי"שהרמב

שחט סתם כשר וכל הדין דאם,בעצם החפצא"סתמא לשמה"מעמד של 

וכמו הרבה דינים בקדשים שאינם ,הוא שדין לשמה אינה לעיכובא

ה מצב של העדר "ה"סתמא לשמה"דזאת אומרת .מעכבים בהכשר הקרבן

הרי נעיר שמעולם .אלא שזה כשר בדיעבד לפחות בעולה ושלמים,לשמה
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או :)פסחים ס("סתמו לשמו קאי"ם בלשונות כמו "לא השתמש הרמב

(שמן דמיסתמן כל" שבפשטות מורים על מעמד של לשמה :)זבחים ב"

אז ודאי מודגש הפער ".אם שחט סתם כשר"אלא רק כתב ,בעצם הסתמא

סתמא "ואולי אפילו אין חלות של ,בין מחשבת סתם למחשבת לשמה

".לשמה

ז "באמת יש להקשות על שתי הראיות שהביא הגרי,בר מן דין[

:שסתמא לשמה לעולם עומדת

כי שחיטה לשם חולין ,ז כתב שמחשבה לשם חולין מוכיח"הגרי.א
,פ שודאי במקרה זה חסר מחשבת לשמה"אינה פוסלת את הקרבן אע

פ שבפירוש חשב "ז דמוכח מזה דלעולם סתמא עומדת אע"וכתב הגרי
.שלא לשמו

ם סובר כי אמנם חסר דין "שיתכן שהרמב,אולם לדברינו אינו ראיה
רק מחשבת .אבל אין בזה שום עיכוב בדיעבד,ןלשמה בשחט לשם חולי

ובשחיטה לשם חולין הרי אמרינן שאין ,שלא לשמה בפועל פוסלת
ם "נחזור לשיטת הרמב.המחשבה פוסלת כי אין החולין מחללין קדשים

).'אות ג(בלשם חולין בהמשך 

אשר כשר דוקא ,נהפכו דיני לשמה בקרבן פסח בשאר ימות השנה.ב

דן במי :)פסחים ס(רבא .מו ופסול במחשבת לשמובמחשבת שלא לש

ז הוכיח "והגרי,ששחט פסח כזה בעירבוב מחשבות לשמו ושלא לשמו
אמר רבא ":'ל הגמ"ז.א לעקור דין סתמא לשמה מהקרבן"ממסקנתו שא

דהא סתמו לשמו ,פסח ששחטו בשאר ימות השנה לשמו ושלא לשמו כשר
אלמא אתי שלא לשמו ;ו כשרואפילו הכי כי שחיט ליה שלא לשמ,קאי

כי שחיט נמי לשמו ושלא לשמו אתי שלא לשמו ,ומפיק ליה מידי לשמו
הרי רבא דימה היחס בין מחשבת שלא לשמה ".ומפיק ליה מידי לשמו

פ שודאי אין העדר לשמה "אע,וסתמא למחשבת שלא לשמה ולשמה

ז שמוכח "ולכן כתב הגרי.במקום שחישב בפועל לשמה ושלא לשמה

שגם כאן אין העדר לשמה אלא רק פסול חיצוני ,נ במחשבת סתמא"ההש
.של שלא לשמה

שכל טענת רבא היא שמחשבת שלא ,אך באמת משמע דוקא להיפך

אתי שלא לשמו "–לשמה מועילה לעקור כל דין לשמה שבקרבן 
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ולכאורה .בין דין לשמה ובין דין סתמא לשמה–"ומפיק ליה מידי לשמו

שלא לשמה "ל"שלא לשמה וסתמא"ואת רבא בין יש לפרש בהשו
שהוסיף העובד במחשבתו 'חיצוני'שדוקא יותר קל לעקור לשמה "ולשמה

ולכן מאחר !מלעקור מעמד של סתמא לשמה שמיוסדת בעצם הקרבן
כ עוקרת לשמה "ודאי שג,ושלא לשמה עוקרת דין סתמא שבגוף הקרבן

.חיצונית

סתמא לשמה שווה להבנת אמנם ברור שתפיסת רבא בעצם דין 

כ יש גמרא מפורשת נגד "וא.שזו חלות מסוימת בגוף הקרבן,ז"הגרי

ח בפסחים "שכבר עמד הצל,אבל אין בכך קושיא.ם"דברינו בדעת הרמב

,בפסח שלא בזמנו'פסול לשמו'ם לעולם לא הזכיר "שם על הא דהרמב
ולהלכה ,אם פסח בשאר ימות השנה בעי עקירה'וביאר דכל זה תלוי במח

כ יכול "וא.ש"עיי,ולכן כל דברי רבא נדחים להלכה,לא בעי עקירה

.]ם לשלול שיטתו אף בענין אופי דין סתמא לשמה"הרמב

הכשר סתמא דוקא בעולה ושלמים.ג

,ם שלכתחילה צריכים לשמה חיובית"מאחר שבארנו בדעת הרמב

יובית יתכן שיהיו פעמים שלשמה ח,וסתמא לשמה כשרה בדיעבד בלבד
ולכן הדיוק השני שלנו שמחשבת סתמא אינה .נצרכת אפילו לעיכובא

ברם יש לחקור .כ מפתיע"כבר אינו כ]ואולי פסח[כשרה באשם וחטאת 

בטעם הדבר ולבחון דיוק זה לאור כמה מקורות שונות במשנת רבינו 

.הגדול

לכאורה ההסבר ההכי פשוט הוא .קודם כל נעמוד על טעם הדבר

,מטרה מאד נחוצה ומפורטתם מיוחדים כי באים בעבור שחטאת ואש

אין כאן נדבה גנרית להשיג איזשהו ריצוי .דהיינו כפרה מחטא מסויים
חטאת ואשם .ה כמו שנמצא בעולה ושלמים"ושיפור היחסים עם הקב

ומשום הכי השגת מטרתם ,רק נקרבו בתגובה לחטא,קרבני חובה הם
ולכן הקרבה סתמית וגנרית לא .דמגדירה את עצם מהותם באופן מיוח

דהיינו לשם ,אלא חייב הכהן להקריבם עם מחשבת לשמה חיובית,תועיל
וכמו כן כל קיומו של ].ולשם חטא,לשם בעלים,לשם זבח[השגת מטרתם 

ובסיפור נפלאותיו ,י"ה לבנ"הפסח כרוך בהזכרת כריתת הברית בין הקב

.ל"ואכמ.ביציאת מצרים
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ובי'גוצהוכחות הגאון הרו

'ה ע"י ד:דמעשה הקרבנות ספר צפנת פענח (ובי 'הגאון הרוגוצ

והביא 6,כ הבין דחטאת ואשם צריכים לשמה חיובית לעיכובא"ג)ם"ברמב
'ם בהל"מלשון הרמב'א.עוד שנים ושלשה עדים להקים את הדברים

:ל"וז,אצל קרבנות הנזיר)ט-ח:ח(נזירות 

לאוזבחיופסולהלחתותגפסולונמצאהשלמיםעלגלח)ח(
חטאתלשםנשחטהשלאונמצאתהחטאתעלגלח,לועלו
תגלחתוכמצותןוהקריבןוהעולההשלמיםהביאכ"ואח

.לועלולאוזבחיופסולה

כ"ואחלשמןשלאונשחטוהשלמיםועלהעולהעלגלח)ט(
לאוזבחיופסולהתגלחתולשמןלהקריבןאחרותקרבנותהביא

.לועלו

שבעולה ושלמים ,ם החליף את לשונו באופן בולט"שהרמבהרי 

ואילו "שלא לשמן"שלא עלו לבעלים לשם חובה כתב דוקא שנשחטו 

מ הברורה בין "הנפק".שלא נשחטה לשם חטאת"בחטאת כתב רק 
שכשרה בעולה ושלמים אבל לא ,שני ניסוחים אלו היא סתמא לשמה

.בחטאת

לזרוקלאוכליושחטו"):ו:ב(קרבן פסח 'ראיה נוספת נמצאת בהל

שאיןלפיחובתוידיבויוצאאדםואיןכשרהפסחלאוכליושלאדמו
כ כתב "הנה אין מחשבת אוכלים בזריקה ואעפ."בזריקהאוכליםמחשבת

פ שמחשבת "והביאור הוא שאע.ם שהפסח כשר ולא עלה לבעלים"הרמב

דיין צריכים ע,אוכלים בזריקה אינה מועילה לפסול את הקרבן לגמרי

7.ובלעדיה הפסח אינו עולה לבעלים לשם חובה,לשמה חיובית

.שם133וראה הערה ,במקומות שונות בכתביואמנם הוא החליף את דעתו קצת 6
מ לזרוק שלא "ם לחלק בין שוחט ע"ל לרמב"אמנם פרטי דין זה אינם ברורים כלל מנ7

ובין זורק שלא לשם אוכליו )דפסול(לאוכליו לבין שוחט שלא לשם אוכליו מחד גיסא 
דון עוד להלן נ.ל"ז ואכמ"וכבר האריכו האחרונים בכ,)דכשר ועולה(מאידך גיסא 

.ד"במעמד המיוחד של חיוב לשמה בקרבן פסח בס
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מחשבה לשם חולין

)ה-ד:טו(פסולי המוקדשין 'ובי מהל'ראיה אחרונה הביא הרוגוצ

"(ם"ל הרמב"ז.מיהו יש בה בעיה ברורה,בדין שחיטה לשם חולין )ד:
או,אשםלשםאו,עולהלשםששחטהכגוןאחרזבחלשםששחטהחטאת

זוהרי,חוליןלשםשחטהאםאבל,שביארנוכמופסולה,שלמיםלשם
(לבעליםעלתהולאכשירה מפי השמועה למדו שהקדשים מחללין )ה.

."קדשים ואין החולין מחללין קדשים

,הובא בשם רב שחטאת שנשחטה לשם חולין כשרה:)מו,.ג('בגמ

מיהו יש 8.ש"ע,מרצהכ אינו "שאעפ:ואמנם משמע מסוף הסוגיא בדף מו
למה אינו ,"אין חולין מחללין קדשים"דמאחר ויש לנו כלל ש,לעיין בזה

,לשם חולין אינו עדיף מסתמא.ם התירוץ פשוט"אמנם לפי הרמב?מרצה

,ם סובר שסתמא בחטאת אינו עולה לבעלים לשם חובה"ולפיכך אם הרמב

"ג(ש אפילו אמרה בפירו'הרי הגמ.נ בלשם חולין"ממילא הה קדשים :)

משום הכלל ,נהי דאין דבר הפוסל".דל חולין מינייהו הוה ליה סתמא
.אבל ודאי שיש כאן העדר לשמה,שאין החולין מחללין קדשים

)110-112'ל עמ"שיעורי הרא(ל "א ליכטנשטיין זצ"ר הגר"הנה אף מו

,ם בענין סתמא לשמה ומחשבה לשם חולין"העלה פירוש זה בדברי הרמב

ודוקא ,ם פסול אף באשם לשם חולין"הקשה למה לא הזכיר הרמבאבל
ד יש "אולם לענ?כתב דחטאת ששחטה לשם חולין לא עלתה בעלים

דלכאורה גם ניתן להקשות באופן יותר יסודי שאם דברינו בענין ,ליישב
?ם בכלל להביא דין חטאת לשם חולין"למה הצריך הרמב,סתמא נכונים

מעשה הקרבנות שסתמא לשמה אינו 'הגדול בהלאם כבר קבע רבינוהרי
פסולי המוקדשין 'למה הוצרך לחזור בהל,עולה לבעלים בחטאת ואשם

בעיא בכוחתא בא ?ולקבוע שאף חטאת לשם חולין כשר ולא עלה

?ללמדנו

ן "והקשה מזה על שיטת הרמב,)פרנקל'נדפס במהד(א בגליון שם "כך העיר הגרע8
.שלשם חולין כשר לגמרי.)ה ז"מלחמות ר(

ודוקא חטאת ,שם שחטאת ששחטה סתם כשרה לגמרי'יש לציין שבאמת משמע מהגמ
.ששחטה לשם חולין אינה מרצה
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פסול לחדשם הביא דין חטאת לשם חולין לא "ל בזה שהרמב"וי

ם שם "הרמב.לשמההפסול של חטאת שלא לצמצםאלא דוקא ,נוסף

וקובע החילוק בין חטאת ,בתחילת הפרק פותח הדיון בפסול שלא לשמה

'ואז בהל,הוא מסביר את הטעם לחילוק זה'ג'בהל.ופסח לשאר זבחים

ם "לכן כשכתב הרמב9.מעמיק בפסול המיוחד של חטאת שלא לשמה'י-'ד

ל כוונתו היתה לצמצם פסול שלא לשמה ש,שחטאת לשם חולין כשרה

אבל חטאת לשם חולין כשרה ,דוקא חטאת לשם זבח אחר פסול:חטאת

י :מעשה הקרבנות ד'אמנם כבר היינו יכולים להסיק מהל.ולא עלתה

דלא עדיף –הן בחטאת הן באשם–שלשם חולין לא יעלה לבעלים

ופסול ,ם להדגיש שאין לומר יותר מזה"אבל כאן נדרש הרמב!מסתמא

וזה לא שייך כלל .ואין החולין מחללין קדשיםממש בחטאת ליכא הואיל

ולכן לא הצריך ,שאפילו שלא לשמו ממש לא נפסל לגמרי,לאשם

10.מ"פסוה'ם להזכירו בכלל שם בהל"הרמב

ומפני מה נשתנה דין ":'ם אפילו הולך אחר סדר הפסולים שהציג בהלכה ג"הרמב9
הרי הוא אומר בחטאת .מפני שעיין עליהם הכתוב...החטאת והפסח מבכל הזבחים 

שתעשה 'על חטאתו'ונאמר ...לשם חטאתשתהיה שחיטה ',ושחט אותה לחטאת'
הלכה ['ה-'ד'ואז הל".'וכובעליהלשם שתהיה ',וכפר עליו'ונאמר ,לשם אותו החטא

'והל,עוסק בפסול שינוי חטא'ו'הל,עוסקים בפסול שינוי קודש]פרנקל'אחת לפי מהד
[עוסקים בפסול שינוי בעלים'ט-'ז עוסק בפסול כללי של מחשבין מעבודה 'הלכה י.

.]לעבודה
ן אם לשם מלשם חולי]ואשם[לכאורה רק יש להוכיח שסתמא אינו עולה בחטאת 10

ם מהו היקף הדין "ואכן נחלקו האחרונים בשיטת הרמב.חולין כשר לגמרי בשאר זבחים
ד נראה דמלבד "אולם לענ.ה בכל הקרבנות"ויש שסברו שה,דלשם חולין אינו מרצה
גם יש לדייק דליכא פסול מתפשט בלשם חולין מהא דכתב ,דלא משמע הכי מלשונו

ד דלשם חולין אינו עולה "הרי למ".ללין קדשיםאין החולין מח"ם את הכלל ד"הרמב
צריכים לפרש שהכונה היא דוקא דלשם חולין אינו פוסל את ,לבעלים בכל הזבחים

הרי בכל הזבחים מלבד מפסח וחטאת אפילו .אך מאד קשה לומר כן.הקדשים לגמרי
,ם אמנם פוסל לשם חולין"ובפסח הרי הרמב,מחשבה שלא לשמה אינה פוסלת לגמרי

דאין החולין מחללין קדשים "כלל"ד זה יצטרך לומר שה"אז מ.כפי שנראה בהמשך
מאד יותר מובן לפרש שלשם חולין אינו מיצר שום !באמת נוהג אך ורק בקרבן חטאת

ם "פ שיש הבדל מסויים כפי שיוצא משיטת הרמב"אע[אלא בעצם מקביל לסתמא פסול
והפסול בחטאת ובאשם נובע ,]ךוראה דברינו בהמש,לגבי פסח ששחט לשם חולין

.מהעדר לשמה ולא מאיזה פסול של לשם חולין
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סתמא לשמה בקרבן פסחלשם חולין ו

:לשם חוליןום בפסח ששחט"ע בפסק הרמב"יל,לאור כל זה

ביןאחרזבחלשםשמוששינהבין,השםשינויבמחשבתששחטוהפסח"
הנה כבר ".'לההואפסחזבחואמרתםשנאמרפסולחוליןלשםששינהו

,ק"מעשה'ד של הל"ם לא התייחס לפסח בסוף פ"פ שהרמב"ראינו שאע
ובי כבר 'מ והרוגוצ"הכס,ז בפירושו שם רק הזכיר חטאת ואשם"וגם הרדב

.ובהם דוחה אף סתמא לשמה של פסח מלעלות לשם ח"הניחו שהרמב

לפי ,והראיה ההכי ברורה היא פסק זה לפסול פסח ששחטה לשם חולין

כ למה פסח "דא,ע"אך צ.ההנחה שמעמד לשם חולין קשור למעמד סתמא
?לשם חולין פסול לגמרי ולא רק כשר ולא עלה

,ס לפסק זה"כ דליכא מקור מפורש בש"אמנם כבר העירו הנו

מן התירוצים ההכי .וונשתברו כמה וכמה קולמוסים בפירוש סברת

האור שמח חידש דהואיל ופסח מיוחד כי עיקרו אינו לכפרה או ,מעניינים

ולכן ,דוקא שחיטת הפסח קרוב יותר לשחיטת חולין,לריצוי אלא לאכילה
ל "א ליכטנשטיין זצ"ר הגר"מו".לאו מינה לא מחריב בה"לא נאמר בו 

כ חשובה "ודה כששחיטה היא עב,)112'עמ(העלה בעצם תירוץ הפוך 

ואפילו שחיטה לשם ,בהקרבת הפסח שהיא רגישה ביותר לפסולי מחשבה

11.חולין מועלת לפסלו

שמחשבה ,א"מ רוזנצוייג שליט"ר הגר"שמעתי פירוש נוסף ממו

כי ,"עמדת נפילה גנרית"שלא לשמה פוסלת בחטאת ובפסח כי אין להם 
ת לגמרי על השגת וממוקדו12,הן מיוחדות ונפרדות משאר עולם הקרבנות

כי בעולם (עבודות או דוקא לשחיטה 'דנו האחרונים אם דין לשם חולין שייך לכל ד11
לכאורה לפי דברי הרב ליכטנשטיין היינו מצפים ).של חולין רק יש חלות שם לשחיטה

ד לשם "כ למ"וא,השחיטה בקרבן פסחשמעמד הזריקה בקרבן חטאת מקביל למעמד 
אמנם נראה !יש לפסול לגמרי בזרק החטאת לשם חולין,עבודות'חולין שייך לכל ד

ם שהוא חולק על כל גישה זו וסבור שלשם חולין שייך לשחיטה "מלשון הרמב
.בלבד

שונה בעיקרו ופועל ,פ שגם אשם בא דוקא לכפרה"ז יותר מסתבר אם נאמר שאע"כ12
גישה זו גם .ואינו ממוקד בתיקון החטא דוקא,יצוי הגברא במקביל לעולהברמת ר

קובעת שחטאת .]פט[המשנה בזבחים [קדימות :והביא כמה ראיות כגון,ר"שמעתי ממו
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ולכן כמעט אין לו שום ,וזה נכון בפסח אפילו יותר מחטאת.משימתן

או שהוא עולה לבעלים או שהוא פסול :מציאות של כשר ולא עלה
ואמנם .ולכן דוקא בפסח הדין הוא דמחשבה לשם חולין פוסלת13.לגמרי

שפסח שלא !)בפעם שנית בפרק(ם שם שכתב "זה מתאים עם לשון הרמב
והכסף ,"'ואמרתם זבח פסח הוא לה"מה או לשם חולין פסול מדכתיב לש

יוצא .ם לפסול פסח לשם חולין"כבר הציע שזו מקור הרמב)שם(משנה 
ולכן שום סטייה מן המחשבה הנדרשת תפסלו ,"'פסח לה"שצריכים דוקא 

.לגמרי

לפי .ז יש לחזור ולדון במעמדו של סתמא לשמה בקרבן פסח"ולפ

וכמו ,מאד יתכן שלא יעלה לבעלים,בהסבר פסול לשם חוליןר"גישת מו
ובאמת היה לנו להרחיק לכת ולהעלות שקרבן פסח .בחטאת ואשם

אבל באמת נראה שזה !במקביל ללשם חולין,שנשחט סתם פסול לגמרי

לאור דברי 'ב,כי קשה לקבל חידוש עצום כזה בלי שום איזכור'א,אינו

אם טעה ודמה שזו "):ב:מ טו"פסוה'הל(ת ם בענין עקירה בטעו"הרמב

עלת לבעלים לשם ,העולה שלמים היא ועשה כל עבודותיה לשם שלמים
וכן החטאת והפסח שעשה אותן במחשבת שינוי השם בטעות .חובה

אמנם אפשר לדייק שחטאת ופסח ."שעקירה בטעות אינה עקירה.כשרים

וזה ,לשם חובהולא עולים לבעלים ,בלבד"כשרים"שנעקרו בטעות 

ועיין באבן האזל על אתר שעמד 14.מתאים לדברינו לגבי סתמא לשמה

מסתפקת אם אשם קודם לעולה 'כ הגמ"ואעפ"מפני שהוא מרצה"קודמת לעולה 
כל דין אשם תלוי כנראה בא ;דין אשם שניתק לרעיה ושחטו סתם כשר לעולה;]או לא

ואפילו שאר האשמות לא באות בעבור ,בעבור פשיעות הגברא ולא לכפר על חטא
;י שבועה"גזל ע:אשם גזילות[עבירה צרופה אלא בעבור תערובת של כמה מחייבים 

בפירוש ההבדל בין )טו:ויקרא ה(ן "דברי הרמב;]'וכו,גזל וביזיון הקדש:אשם מעילות
ע מאמרו של הרב שלום רוזנר "ע.ועוד,"אשם"ו"חטאת"ביטויים של המושגים וה

).'קול צבי א("בענין קרבן אשם",א"שליט
(ם בענין קרבן פסח ששחטו בחוץ"שיטת הרמב"ר האריך בכל זה במאמרו "מו13 קול "

).ג"צבי כרך י
שחט את הפסח בשבת שלא לשמו בטעות ):יא:ב(שגגות 'ם בהל"ע לשון הרמב"ע14

שעקירה בטעות אינה עקירה כמו שביארנו בהלכות פסולי ,ור מפני שהזבח כשרפט
".המוקדשין
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מאד ,ברם כיון דמבואר בפירוש דלפחות עקירה בטעות אינה פסולה.בזה

15.קשה לומר דסתמא לשמה פסולה לגמרי

סתמא לשמה בשם חטא

והעיר אליו ,)ד:ב(שגגות 'ם בהל"בהקשר זה יש עוד לעיין ברמב

הרי זה מביא חטאת ,חטא ונודע לו חטאו וחזר ושכחו":ובי'גוצהגאון הרו
מקור הדברים היא ".ותאכל כשאר חטאות הנאכלות,לשם מה שהוא

ם מהו "אלא דאינו מבואר מדברי הרמב.ש"ועיי)ג:כריתות ב(התוספתא 

ואם יתחייב להביא חטאת אחרת אם שוב יזכור ,סובר במעמד חטאת זו

תועלת להביא חטאת עכשיו אם יתחייב להביא ד תמה מה ה"הראב.חטאו
שלפי ,ם דוקא אלא על התוספתא"תמיהתו אינה על הרמב[חטאת נוספת 

מ "והציע הכס,]גירסתו שם הוי בפירוש שחייב להביא חטאת אחרת

אבל לכאורה כל ,ובי הציע הבנה דומה'הרוגוצ".מכפר קצת"שהראשונה 

.ע"ועדיין צ,גישה זאת אינה מבוררת כל צרכה

ם עצמו לאור דברינו בענין סתמא "מ יש לחקור בדעת הרמב"מ
:אפשריות'ונראה שישנן ב.לשמה שאינה עולה לבעלים בחטאת ובאשם

אז ,ד שעדיין צריך להביא חטאת אחרת"ם סובר כדעת הראב"אם הרמב'א

שהרי מביאים חטאת זו במחשבת סתם ולא ,יש כאן ראיה נוספת לדברינו

ד "אמנם תמיהת הראב.כ אינו עולה לבעלים"ואעפ,לשם חטא מפורט
מ שיש איזה אלמנט של ריצוי "ונצטרך לפרש כמו הכס,במקומה עומדת

אם 'ב16.ועדיף לעשות כן מלעשות כלום,י עצם הקרבת הקרבן"וכפרה ע
לשם מה "אז נאמר ש,צ להביא חטאת אחרת"ם סובר שבאמת א"הרמב

ה המחשבה הנצרכת "אלא ה,באמת אינה מקבילה לסתמא לשמה"שהוא
,הרי במחשבת סתם הכהן אינו מתכוין לשם שום חטא בכלל.במקרה כזה

ואילו כאן הוא מתכוין בכוונה כללית ,אלא רק עוסק בפעולת העבודות

וכאן יש ,החוטא מתוודה ועושה תשובה כפי יכלתו.לאיזה חטא שחטא

.את הסברא היחידה לומר כן18וראה להלן הערה 15
,שעדיין ישנה כפרה קצת"כשר ולא עלה לבעלים"ה בכל סוגי "ואז יש לחקור אם ה16

כ "וא,בעצם ההקרבהל שהכפרה כרוכה"מקופיא נ.או שמא יש לחלק בין ציורים שונים
.לכאורה יותר פשוט לומר שזה נכון בכל סוגי כשר ולא עלה
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,ה בדיעבדודאי שז.סוג חדש של חטאת שהוקרבה לשם איזה חטא שחטא

ס "אבל ס,ם"וזה משתקף בלשון הרמב,כ נתפגמה"ויתכן שאופי הכפרה ג
17.צ להביא קרבן אחר"כפרה יש כאן וא

סיכום

ם סבור שסתמא לשמה לא עלתה "ס ישנן כמה הוכחות שהרמב"ס
ובפסח יש יותר מקום להסתפק אבל גם שם נראה ,לבעלים בחטאת ובאשם

ז מעיד מחד גיסא לחשיבות "וכ18.אסביר שצריכים לשמה חיובית לעיכוב

ומאידך לחשיבות השגת מטרת הקרבן ,ם"של לשמה חיובית במשנת הרמב

.בקרבנות אלו

'עיכוב לשמה גם בלשם אשים וכו.ד

ם אם שחט עולה "מ בשיטת הרמב"מ והמשל"נחלקו הלח,כאמור
).מ"הלח(או לא )מ"המשל(אם זה עולה לבעלים 'שלא לשם אשים וכו

שהרי סיים ,מ"ם נוטה יותר להבנת הלח"י שפשטות לשון הרמבוהנה ודא

ם קובע שהוידוי בשעת הקרבת קרבן כלול "הרמב'בהלכה א.תשובה'ועיין בריש הל17
–הוא כותב שהשעיר המשתלח מכפר על כל עבירות 'ואילו בהלכה ב,פירוט החטא

משמע שהשעיר המשתלח ".שיעשה תשובהוהוא'בין שהודע לו בין שלא הודע לו וכו"
אבל לכאורה יש לחלק בין ,אמנם מתכפר באופן גמור אפילו על אלו שלא הודע לו

א שיש לדמות "מ רוזנצוייג שליט"ר הגר"ושמעתי ממו[מ שמתכפר ברובד הכללי "השעה
.ל"ואכמ.לחטאת יחיד שמתכפר ברובד הפרטי]של קרבן עולה"כפרת הגברא"כפרתו ל

דאם נאמר דבפסח סתמו לשמו כשר ועלה ואילו בחטאת לא ,ם יש להסתפקאמנ18
בשלמא אם ?ם בענין עקירה בטעות שהשווה ביניהם"איך לפרש דברי הרמב,עלתה

ואילו פסח שהוקרב סתמא ,ואפילו בפסח,נפרש דבעקירה בטעות לא עלתה לבעלים
ירה בטעות כשר ד שעק"אולם למ.דיתכן לומר דסתמא עדיף מעקירה בטעות,עולה

לא עלתה (עדיף מסתמא )עלתה לבעלים(איך נגיד לגבי חטאת דעקירה בטעות ,לגמרי
כי האדישות של סתמא ,נצטרך לחדש שאמנם סתמא גרוע במידה מסוימת!?)לבעלים

.לשמה אמנם פוגע בעבודה יותר מעקירה בטעות שביצע הכהן בתמימות לבו

ור לענין של סתמא לשמה ועקירה בטעות אך מאחר ומקבלים עצם סברא זו יש לחז
,בקרבן פסח שהעלינו לעיל ולהציע שאמנם פסח שנעקר בטעות כשר ולא עלה לבעלים

ונראה מאד יותר ,אך כל זה נראה מאד מחודש.ואילו פסח שנשחט בסתמא פסול לגמרי
,ם לגבי עקירה בטעות שיש דין אחד בפסח וחטאת"פשוט לומר עקב דברי הרמב

.שרים ולא עולים הן בעקירה בטעות הן בסתמא לשמהדשניהם כ
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מ לפרש "ונדחק המלש".ואם שחט סתם כשר כמו שביארנו":ל"בזה
19.ם כיון בזה דוקא ללשם הזבח ולשם הזובח הריש ההלכה"שהרמב

,פסולי המוקדשין'מ היא שלא נמצא פסול כזה בכל הל"הוכחת המשל
אבל יש להשיב ,)וגם שינוי חטא(ולעומת שינוי קודש ושינוי בעלים 

פסולי המוקדשין רק הזכיר המחשבות המועילות לפסול 'ם בהל"שהרמב
רק מונעים את הקרבן מלעלות 'אבל לשם אשים וכו,את הקרבן לגמרי

20.לבעלים לשם חובה

,לשם אשים,לשם השם(אמנם יש לחקור בעצם מהות מחשבות אלו 
ל דליכא פסול שלא לשמה "מ צ"לפי גישת הלח).לשם ניחוח,לשם ריח

ואכן כבר הערנו .אפילו לגבי חטאת ופסח'בחישב שלא לשם אשים וכו
!מחשבות אלו שייכים דוקא בשחיטת עולה,ם"שמפשטות לשון הרמב

ועוד מה מיוחד בקרבן ,כ יש לעיין מנא ליה לרבינו הגדול לומר כן"וא
?עולה שדוקא בה ישנן משחבות אלו

העיר )61'עמ(הרב ליטכנשטיין ,ם"ו של הרמבוהנה בענין מקור
'הגמ,"'לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו"פ שהמשנה אמרה סתם "שאע

לשם 'עולה'אמר רב יהודה אמר רב ":הביאה מקורות דוקא מקרבן עולה
'עולה לאפוקי לשם שלמים דלא ;לשם אשים לאפוקי כבבא דלא'אשים;

דאמר רב יהודה אמר ,והעלן דלאלשם ריח לאפוקי אברים שצלאן 'ריח'
'רב אברים שצלאן והעלן אין בהן משום ריח ;לשם הנחת רוח'ניחוח;

י ציין שכל הדרשות האלו באות "ורש".לשם מי שאמר והיה העולם"לה'
"'עלה אשה ריח ניחוח להוהקטיר הכהן את הכל המזבחה ":מהפסוק

ריש זבחים למדה ב'שהגמ,ולעומת לשם זבח ולשם זובח).ט:ויקרא א(
במחשבות אלו אין מקור אלא לעולה ,משלמים ואז מהיקש לשאר קרבנות

לשם ,לשם ריח,לשם אשים–כמה מהמחשבות הללו,ובר מן דין21.בלבד
.העוסקים בהקטרה שייכים בפרט לקרבן עולה–ניחוח

שלכתחילה "הזובח"לכאורה משמע מלשון המשנה שכינה לבעלים :הערה אגבית19
.ל"ואכמ.י הבעלים"שחיטת הקרבן תעשה ע

א לעקור "ז אם נקבל כל דבריו חוץ מהנחתו שא"ל שמסקנא זו גם יוצא מגישת הגרי"נ20
.ז"ה ולפי"ש היטב ד"ע.דיתי מחשבה נג"סתמא לשמה מהקרבן ע

אבל השינוי מהסוגיא בשינוי קודש ושינוי בעלים ,ש"י שם הרגיש בזה ועיי"אמנם רש21
.עדיין בולט
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אך כמובן שיש להקשות מה השייכות המיוחדת של עולה דוקא 
אולם באמת יש לשאול שאלה יותר ?הקרבנותיותר משאר"'לשם ה"ל

?ו"א שיביא הקרבן לשם אל נכר ח"הו?מהו פשר דין זה בכלל:יסודית
ה "ד.זבחים ב(ועיין למשל בקרן אורה ,נדחקו האחרונים בפירוש דין זה

לבין שאר המחשבות "לשם השם"שכתב שיש פער עצום בין )אבל
,שה לפרש כן בלשון המשנהאך ק.דפסול לגמרי בכל הקרבנות,במשנה

ה "שהרגיש בזה ולכן נדחק לחדש דה)כב:ע(22ועיין בערוך השלחן העתיד
מעולם לא שמענו !דפסולים לגמרי בכל הקרבנות'גם בלשם אשים וכו

אבל ברור למה ראה ההכרח ,ובראשונים'דבר כזה ואין לו שום רמז בגמ
.לפרש הכי

לפחות :בתחילת המאמרנחזור ונזכיר מה שהקשינו ,בנוסף לכך
וגם הפסוק ,שלש ממחשבות אלו עוסקים בהקטרה ולא בהקרבת הדם

כ איך שינוי במחשבות אלו "וא.עצמו בויקרא עוסק בתהליך ההקטרה
מועיל לפסול את הקרבן מלעלות לבעלים לשם חובה אם ההקטרה עצמה 

?אינה מעכבת בקיום עולה

,כבת בקיום עולהפ שעצם ההקטרה אינה מע"ל בזה שאע"ד י"לענ
כי זה נוגע ,מ לעשות דברים אלו"עדיין צריכים להקריב את העולה ע

ליקרב על שם –וזה כל הדין של לשמה בקרבנות.לעצם מהות הקרבן
כמו שעצם השם ,ודאי שהקטרת העולה היא המאפיינת אותה.עצם מהותן

וזה נוגע גם לתחום ההלכתי כמו שמצינו הוגדש הרבה,מעיד"עולה"
ובפרט בריש פרק כל תדיר ,ס שקרבן עולה בפרט הוי כליל"פעמים בש

ולפיכך .היינו חלות שם ממש"'כליל לה"מבואר ד.בענין קדימת הקרבנות
ל שמי שהקריב את "י,פ שהקטרה עצמה אינה מעכבת בכפרת הקרבן"אע

אמנם עקר דבר בעצם מהות 'מ לעשות כבבא במקום אשים וכדו"העולה ע
ל שהכונה היא "י"'לשם ה"ובענין !ה הבעיה של שלא לשמה"וה,הקרבן

ואין 'דבזה שאני עולה שאר הקרבנות שכולו כליל לה',להיות כולו לה
"לכהנים או לבעלים חלק בה ודוקא מכל הקרבנות היא ,"עולה דורון הוא.

23.'מדגימה את המושג של נתינה לה

.י שהפנה תשומת לבי למקור זו"יהושע כץ נ'תודתי נתונה לר22
(בענין ריצוי עולה"א "מ רוזנצוייג שליט"ר הגר"ע בענין זה במאמרו של מו"ע23 קול "

).49-50'ג עמ"צבי י
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ה שנינן תחיל):ם"וכן ברמב(ז שיש הקבלה במשנה "יוצא לפ

דהיינו שם זבח ושם זובח ככל הקרבנות ,המחשבות הנצרכות בקרבן עולה
',לשם ה–המיוחדות הנוגעות לעצם אופיה של העולה וגם המחשבות

כ קובעים המחשבה הנוגעת לעצם אופין של "ואח–'לשם אשים וכו
ם בדיעבד העולה "לפי הרמב,אלא שכאמור.לשם חטא–חטאת ואשם 

ואילו בחטאת ואשם הן מעכבות ,בה סתם בלי מחשבותיהכשרה אם הוקר
.ובלעדן אין הקרבן עולה לבעלים

לשם ששה "אולם צריכים להבין למה כתב המשנה בלשון סתם 

לכאורה צריכים לומר בדוחק ".העולה נזבחה"ולא "דברים הזבח נזבח

א הדגיש "ר הרב רוזנצוייג שליט"קצת שזאת דוגמה נוספת של יסוד שמו

שהיא הבסיס וברירת המחדל לכל מערכת עולם ,ין קרבן עולהבענ
מתייחס דוקא "זבח"ע אם מצינו מקום אחר שלשון "אמנם צ24.הקרבנות

.לקרבן עולה

.ם במקום אחר"עוד נראה שלפי דברינו אפשר להסביר דברי הרמב

פרה שנשחטה שלא לשמה או "):ג:ד(פרה אדומה 'ם בהל"ל הרמב"ז

שחטה על מנת לאכול מבשרה .פסולה'א לשמה וכושקיבל או שהזה של

מ "ותמה המשל".או לשתות מדמה כשרה לפי שלא נאמר בה ריח ניחוח

כ לא מצינו שום פסול "ואעפ,בהרבה קרבנות"ריח ניחוח"שהלא כתיב 
פ יסודו שבדרך כלל ליכא שום "ל בסוף דבריו טען ע"ז הנ"והגרי.כזה בהן

א לעקור הסתמא "מחמת יסודו שא'וכו"שלא לשם אשים"פסול של 

כ מיוחדת ליצור פסול שלא לשם אשים כמו שיש "ולא שמענו גזה,לשמה

אך שאני פרה דאין לה דין סתמא לשמה הואיל .לגבי פסול שלא לשמה

ולכן דוקא בה ניתן לעקור ,ויש לה קדושת בדק הבית ולא קדושת הגוף
ותפסל ,יפהי מחשבה לאכול מבשרה העומדת לשר"ע"לשם אשים"ה

אולם כבר העלינו שמאד קשה לומר בדעת .הפרה מחמת העדר לשמה

א לעקור חלות שם סתמא "ם שפירוש סתמא לשמה הוא שלעולם א"הרמב

.כ הדרה קושיא לדוכתיה"וא,לשמה מעצם החפצא

במידה [הנה הפרה היא הקרבן .ד אפשר להציע תירוץ אחר"אך לענ
שריפת כולה מהוה קיום יסודי היחיד מלבד העולה אשר ]והיא קרבן

.ל"ש מאמרו הנ"ועיי24
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כל המחשבות של לשם ,כ לו היה דין ריח ניחוח בפרה"וא.בעבודתה
אלא .היו נוהגות בה כמו שאמנם נוהגות לגבי עולה'לשם ריח וכו,אשים

ואילו בפרה ,דבעולה כל סוג של שלא לשמה כשר ורק לא עלתה לבעלים
הפרה היא עיקר פ ששריפת "אבל למסקנא אע.הן פסולות כמו בחטאת

סוף סוף יש הבדל ,קיום עבודתה כמו בעולה ונוגע לעצם זהותה ויעודה
שהעולה נקטרה על המזבח ואילו הפרה נשרפה מחוץ ,עצום ביניהן

.לא שייך בה כלל וכלל"'אשה ריח ניחוח לה"וכל דין ,למחנה

היקף דין שלא לשם אשים

ול לשם אשים ם לומר שפס"נשאר לנו רק להבהיר אם כוונת הרמב
אין ספק שמשמע יותר .שייך דוקא בשחיטה או שמא בכל העבודות

וצריך שתהיה "שהרי כתב ,מפשטות לשונו שזה שייך דוקא לגבי שחיטה
אבל .מ"כ המשל"וכ".העולה לשם ששה דבריםשחיטתמחשבתו בשעת 

–ם בענין לשם חטא "מאידך ניתן לדייק הכי גם מהמשך דברי הרמב
ואשם צריך שתהיה מחשבתו לשם אותו החטא שבאו חטאתוהשוחט"

פסולי המוקדשין 'שהרי מבואר בהל,אך לכאורה זה אינו נכון–"עליו
אומרהואריה":עבודות'דמחשבת לשם חטא שייכת לכל ד)ג:טו(

שארוכן,חטאתלשםשחיטהשתהיה,לחטאתאותהושחטבחטאת
ונאמר,החטאאותולשםשתעשהחטאתועלונאמר,לשמהעבודותיה

ם בסוף "ל שכמו שהרמב"אז בפשטות י".בעליהלשםשתהיהעליווכפר
'ק באמת כיון לומר דמחשבה לשם חטא נוהגת בכל ד"מעה'דבריו בהל

ואין כאן מקום תימה .'נ בריש דבריו לגבי לשם אשים וכו"הה,עבודות
כל הזבחים–שהרי כך התחיל רבינו הקדוש את מסכת זבחים ,כלל

"!'שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה וכושנזבחו

ם כל דין לשם "אמנם נראה שזה קשור לדברינו לעיל שלפי הרמב
דיש לחקור מהו היחס בין דין לשמה .שייך דוקא לגבי עולה'אשים וכו

.לבין דין הלשמה הרגילה של לשם קרבן ולשם בעלים'של לשם אשים וכו
וכן ,את אופים אז מסתבר להשוות אף את הקיפםולכאורה אם נשווה 

נקטו הבנה שונה לגמרי מדברינו בשיטת )ה כל"ד.ב('התוס.להיפך
וגם ,כשר ומרצה'וסברו שלעולם שלא לשם אשים וכו,ם"הרמב

ר "וראיה ביאורו של מו.שמחשבות אלו נוהגות בהקטרה כמו בעבודה
):42-43'עמ(ל "א ליכטנשטיין זצ"הגר



127ם בענין חיוב לשמה"שיטת הרמב

ם הבעלים מגדירה את החפצא שם הקרבן ושבהקשר של לשמה 
שאר ארבע הדרישות מגדירות את תהליך עבודת .הקרבןשל

זהותה של הבהמה הזביחה לשם עולה קובעת את.הקרבן
ובאופן דומה הקביעה שמדובר בעולת ראובן ולא בעולת ,שלפנינו
מה שאין כן בדרישה .מגדירה את זהות הבהמה כחפצאשמעון
כל אלו אינן מגדירות את .שים או לשם ניחוח וכיוצא בזהלשם א

שהרי כל הקרבנות אמורים להיות לשם אשים,החפצא של הקרבן
ההגדרה של אותם סעיפים בדין לשמה מתייחסת .ולשם ניחוח

.ןלחפצא של הקרבלתהליך ההקרבה בכללותו ולא

:והלשמה של דף מו.גישה זו מונחת שהחילוק בין הלשמה של דף ב
,ם חולק על זה"ל שהרמב"אולם לאור דברינו י.כרוך באופי דין לשמה

לעולה בלבד אז אפשר לומר 'שהרי אם מצמצמים היקף לשם אשים וכו
'בין התוס'נקודת המח.שאף מחשבות אלו מגדירות את החפצא של עולה

סבורים שיש שני דינים שונים לגמרי של 'ם היא שהתוס"לבין הרמב

ולכן מועילים ,ן ושם בעלים שמגדירים החפצא של קרבןשם קרב:לשמה

שרק מתייחסים 'ושם אשים וכו,עבודות'ונוהגים דוקא בד,לפוסלו

ולכן אינם יכולים לפסול בכלל וגם נוהגים בתחומים ,לתהליך ההקרבה
ם יש רק דין אחד של "ואילו לפי הרמב].הקטרה[עבודות 'מעבר לד

אלא שבקרבנות .להיקרב לשם עצם זהותוכל קרבן צריך:לשמה בקרבנות

לשם :מסויימות ישנן יותר תנאים בזהותן מלבד שם קרבן ושם בעלים

ולפי זה אף מחשבות אלו .בעולה'חטא בחטאת ובאשם ולשם אשים וכו
וכן אם שחט או קיבל דם עולה שלא לשם ,עבודות'שייכות דוקא לגבי ד

מו מי ששחט עולה לשם לא תעלה לבעלים לשם חובה בדיוק כ,אשים

היתה למה צריכים כפילת הסוגיות 'קושיתם המקורית של התוס.חטאת

,הם תירצו שהסוגיות עוסקות בדינים שונים של לשמה.:ובדף מו.בדף ב
עוסק רק במחשבות השייכות .ם הוא שדף ב"אבל לדברינו תירוץ הרמב

ואילו ,יםזבח'וכמו שהיינו מצפים במשפט הראשונה במס,לכל הזבחים

.מוסיף מחשבות מסוימות הנצרכות דוקא לגבי קרבנות יחידות:דף מו

א הוכיח "מ רוזנצוייג שליט"ר הגר"מו.ויש להוסיף נקודה אחרונה
שינוי קודש ושינוי בעלים הינם שני צדדים ,ם"באריכות שלפי הרמב

ולכן הוא סובר ששינוי בעלים .למטבע אחד של פגיעה בעצם זהות הקרבן

,שאיסור לא יחשב שייך לשניהם,עבודות וגם בקרבני ציבור'הג בכל דנו
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ואמנם אם 25".מחשבת שינוי השם":ואפילו מכנה שם כולל לשניהם

ם הרחיב את "ר ולומר שהרמב"דברינו נכונים אז אפשר לבנות על דברי מו
,אשם,כלומר שהוא סבור שבחטאת.חידוש זה אפילו מעבר לשינוי בעלים

שם חטא :נן דברים אחרים הנוגעים לעצם שמו של הקרבןיש,ועולה
ואף אצלם ההיקף הדרישה .בעולה'בחטאת ואשם ושם אשים וכו

ואף ,למחשבה לשמה זהה לדרישה למחשבה לשם קרבן ושם בעלים
ובאשם ,שינוי בלשם חטא פוסל בחטאת–התוצאות של שינוי השם זהות 

.בעולה כשר ואינו מרצה'ווכן שינוי בלשם אשים וכ,כשר ואינו מרצה

סיכום

'ם בענין לשמה בהל"ד כמה דיוקים בדברי הרמב"העלנו וביארנו בס

השורש לכולם הוא .ז"ובאמת נראה שהם קשורים זל',ק פרק ד"מעה

–ם לכתחילה חייבים לעשות כל עבודה בקרבנות לשמה "שלפי הרמב
סמוך על סתמא אין ל.באופן חיובי–דהיינו לשם עצם זהותו של הקרבן 

,כ יש לחקור שוב מהו אופי דין סתמא לשמה"וא.אלא בדיעבד בלבד

.ז בזה"ועמדנו על דברי הגרי

,מובן הדיוק השני שלנו,מאחר וצריכים לשמה חיובית לכתחילה
,בחטאת ובאשם.סתמא מועלת דוקא בעולה ושלמים,שאפילו בדיעבד

ות נוגעת לעצם אשר השגת מטרתם המפורט,ולכאורה גם בקרבן פסח

ואם עבד הכהן ,אמנם צריכים לשמה חיובית לעיכובא,מהותם וזהותם

26,אין ספק שזה חידוש גדול.סתם בקרבנות אלו אז אינן עולות לשם חובה

.אבל סקרנו כמה הוכחות שזו אכן שיטת רבינו הגדול

לשם –:וזה מוביל אותנו למעמדן של המחשבות שנשנו בזבחים מו

ם "ראינו שמשמע מלשון הרמב.ולשם ניחוח,לשם ריח,לשם אשים,השם

(בענין שינוי בעלים ושינוי קודש"ע מאמרו "וע25 .לראיות נוספות)'קול צבי א"
דהאל"זם"הרמבלשוןפשטמורהמזהויותר":ל"וז)כ"ה ע"ד.ז(ועיין בקרן אורה 26

הינבחטאתאבל)י"ה(ק"מעה'מהד"בפכמבוארושלמיםבעולהדווקאהואכשרדסתם
מכילתיןברישהכימשמעלאאבל.חוליןלשםכמו,לבעליםעלהלאאבלהואדכשר
."מכפרוכהןצדקהמורהיבאעדאצליברוריםהדבריםאיןועדיין,ש"בפ"סולקמן
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וגם משמע שחידש ,שמחשבה שלא לשם אשים יכולה למנוע כפרת הקרבן

ל "וביארנו בזה שי.מחשבות אלו שייכים דוקא לגבי עולה'ם שד"הרמב
,מחשבות אלו נוגעות לעצם זהותה של העולה בלבד,שמכל הקרבנות

לשם "פשר מחשבת 'א:נקודות קשותוזה מסביר כמה.'דכולה כליל לה
מ "א שפרה שנשחטה ע"פרה אדומה שהו'ם בהל"דברי הרמב'ב;"השם

:.ובדף מו.כפילת סוגיות לשמה בדף ב'ג;לאכול מבשרה פסולה

להקריבם על ,ם יש דין אחד של לשמה בקרבנות"סוף סוף לפי הרמב

,בכל הקרבנות:ואז מה שנצרך תלוי באיזה קרבן מדובר.שם עצם זהותם

.זה כלול גם שם חטא,בחטאת ובאשם.זה כלול שם קרבן ושם בעלים

ואם לא .ולשם ניחוח,לשם ריח,לשם אשים',זה כלול לשם ה,ובעולה
,אז בדיעבד עדיין עולה לבעלים בעולה ובשלמים,עשה כן אלא שחט סתם

.וכמו שנתבאר,אבל לא בחטאת ובאשם
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ש וקסנר"ל העליון עחבר הכול

בענין פסול אונן

לאיסור אכילת קדשיםיםמקורות שונ.א
בכהן גדול אונן ובכהן הדיוט אונן

ביאת מקדש עוסק בדיני ביאה ויציאה מן המקדש 'ב מהל"ם בפ"הרמב

1:)ח-ה'הל(ל שם "וז.ומזה מגיע לדיון בפסול אונן לעבודה,שלא כדין

ודה בלבד חייב מיתה בין כהן שיצא מן מהקדש בשעת העב)ה(
'שנ,כהן גדול בין כהן הדיוט ומפתח אהל מועד לא תצאו פן '

כלומר לא תניחו עבודה ותצאו מבוהלים ודחופים מפני ',תמותו
[גזירה זו שלא נאמר ,א תמה גדול הוא זה"א:ד"השגת הראב.

ומה שאמרו ,אותו פסוק אלא לאותה שעה בשביל שנמשחו בניו
לכהנים הגדולים שבכל ,ן לכהנים שבל הדורותבתורת כהנים מני

וכן .]הוא מרבה אותם]קדש[שהרי שמן משחת ,הדורות קאמר
אינו אלא בשעת 'ומן המקדש לא יצא'זה שנאמר בכהן גדול 

.שלא יניח עבודתו ויצא,העבודה בלבד

שכהן הדיוט ?אם כן מפני מה נשנית אזהרה זו בכהן גדול)ו(
ושמע שמת לו מת שהוא חייב להתאבל שהיה במקדש בעבודתו 

,אינו עובד מפני שהוא אונן,פ שאינו יוצא מן המקדש"אע,עליו
ואם עבד והוא אונן של תורה חלל עבודתו בין בקרבן יחיד בין 

[בקרבן ציבור א וכיון שהוא חייב להתאבל "א:ד"השגת הראב.
!]ודאי יוצא ומטמא בעל כרחו?עליו למה אינו יוצא

'שנ,גדול עובד כשהוא אונןאבל כהן  ומן המקדש לא יצא ולא '
כלומר ישב ויעבוד עבודה שהיה עוסק בה ואינה –'יחלל

.מתחללת

.פ הוצאת פרנקל"חילוק הקטעים הוא ע1
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אם בעל מום :מקל וחומר?ומניין שעבודת האונן פסולה)ז(
אונן שהוא אסור לאכול ,שאוכל בקדשים אם עבד חלל

'בקדשים שנ .לדין הוא שיחל'לא אכלתי באוני ממנו'

'אסור לאכול קדשים שנ,פ שכהן גדול עובד אונן"אעו)ח(
וכן אינו חולק לאכול '.'ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני ה'

.לערב

,פ שלא טבל"ומותר ליגע בקדשים אע.אונן שעבד אינו לוקה
אבל בנגיעה הרי הוא טהור כמו ,שלא עשו מעלה אלא באכילה

.שיתבאר במקומו

לאיסור אכילת יםרבינו שתי מקורות שונהנה יש לעיין למה הביא

,ודאי שיש הבדל יסודי ביניהם?קדשים לאונן כהן הדיוט ואונן כהן גדול
ואילו "'מן המקדש לא יצא וגו"כי כהן גדול אונן עומד ועובד מדכתיב 

אבל איסור אכילה נוהג הן בכהן הדיוט הן .כהן הדיוט אונן מחלל עבודתו
לא ",כ"דהיינו מש,צפים למקור אחד לשניהםכ היינו מ"וא,בכהן גדול

כ "ם הביא מקור נפרד לכהן גדול ממש"הרמב,אולם".אכלתי באוני ממנו

ולכאורה משמע שלא רק ".'ואכלתי חטאת היום וגו",פרשת שמיניב
אלא שאפילו איסורו באכילת ,שאיסור עבודה אינו שייך לכהן גדול אונן

.ב"וצ,ל כהן הדיוטקדשים שונה בעיקר דינו מאיסורו ש

שיטות מהו המקור 'מביא ד:)טז-.טז(בזבחים 'הגמ.זאת ועוד

:שאונן מחלל עבודה

שכהן "מן המקדש לא יצא ולא יחלל"כ בכהן גדול "דיוק ממש)א

.הדיוט אונן אמנם מחלל

אלעזר מדייק מדברי אהרן הכהן למשה רבינו לאחר שקצף על 'ר)ב

שאהרן עצמו הקריב "הן הקריבו",החטאתאלעזר ואיתמר אודות שריפת 
.היתה מתחללת,אוננים-ולו הקריבוה בניו ההדיוטים,החטאת

שאם בעל מום שמותר ,ו מבעל מום"בי רבי ישמעאל לומדים ק)ג

ולמסקנא .ש"אונן שאסור באכילת קדשים לכ,לאכול קדשים מחלל עבודה

.צד השוה מבעל מום וזרתדורש'הגמ

כ דורש צד השוה "ג'ולמס,ו מקביל מיושב"לומד קמשרשיא 'ר)ד
.מיושב וזר או בעל מום
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,כבר דנו האחרונים אם פסול אונן ביסודו הוא פסול גברא או איסור

דהוה כמובן ,ד שלומדים מבעל מום"אבל נעיר דלמ.ונחזור לזה בהמשך
אלא(ם פסק כשיטה זו "והרמב.נ בפסול אונן"דהה,פסול גברא מובהק

כ דפסול אונן בכהן "ומבואר א,)ש מזר"ו הפשוט ולא הצה"יר הקהזכש
.אך לגבי כהן גדול לא נראה כן כלל וכלל.הדיוט הוא חלות פסלות בגברא

ואכלתי חטאת היום ",ם לאיסור אכילת קדשים שלו"המקור שהביא הרמב
אלא ,משמע באופן ברור שאין כאן הפקעה פורמלית"'הייטב בעיני ה

כ דלא רק "ויוצא א.אוי שיאכל קדשים במצב של אנינותשפשוט אינו ר

אלא שהם ,ה"ג שונה מהמקור של כ"שמקור איסור אכילת קדשים של כה

.ב"וכל זה צ.שונים בעצם מהותם

'הסתירה בין אבלות לעמידה לפני ה:ד"יסוד הגרי.ב

ד "י מרן הגרי"שבאמת הדרך לפתור בעיות אלו כבר נסללה עראהונ
שיעורים 'דיעויין ב.מוטל עלינו לפתח ולהרחיב את הדבריםורק ,ל"זצ

שם עמד רבינו על היחס בין אבילות לשמחת ,בענין אבלות'לזכר אבא מרי

:וקבע שני יסודות הנוגעים לענינינו,הרגל

אלא ,שמצות שמחה ברגלים אינה פעולת אכילה ושתיה גרידא.א
שעצם הקיום של ובמקביל2.קיום שבלב של שמחהשעצם קיומו הוא 

:תמצית הראיות שהביא2

א "פ שא"היום מדאורייתא אעשמצות שמחה נוהגת )יז:ט ו"יו'הל(ם "שיטת הרמב.א
.להביא קרבנות

ששמחת בית השואבה היא חלק מחלות שמחת )יב:לולב ח'הל(ם "משמעות הרמב.ב
.ט"יו

מועדים לשמחה חגים וזמנים "ל "שי)יד:ה ד"ש ר"הובא ברא(שיטת הגאונים .ג
פ שבזמן הבית לא הביאו אז שלמי שמחה "כ אע"ה ויוה"בברכת היום של ר"לששון

.ובןכמ

ם בין "מק הקשר שרואה הרמבויש להבין ביתר ע,ד"ד יש להוסיף שלאור דברי הגרי"לענ
ע "מ(מ "אבל ובפרט בסה'שמבואר בכותרת להל,מצות אבלות לחיוב טומאה לכהנים

דהוי יותר מפורש בקרא [חיוב שיטמאו הכהנים הל ש"וי.שהם נכללים במצוה אחת)לז
אלא שהתטמאות הכהן כלולה ,י תימצי או סייגאינו רק היכ]מחובת אבלות עצמה

.כ הוי קיום במצות אבלות עצמה"וא,ומהמקדש'בהתרחקותו מה
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א איסורי אבלות הם ביטויים "והי,כ הוא קיום שבלב"מצות אבלות ג

ט וקיום אבלות "וממילא מובנת למה קיום שמחת יו3.קיום זהלחיצוניים 
שאפילו )ג:אבל י'הל(ם "ובפרט מובנת שיטת הרמב,הם תרתי דסתרי

ת בה ואילו בשבת הם נוהגים דלי,ט"דברים שבצינעא אינם נוהגים ביו
.קיום שבלב של שמחה

אלא ,ששמחת הרגל סותרת מצות אבלות לא רק ברמה הרגשית.ב
שיסוד מצות שמחה ברגל הוא חוויית אומר יהו.גם ברמה ההלכתית

('אלקיכם וגו'ושמחתם לפני ה"–'העמידה לפני ה ואילו –)מ:ויקרא כג"

:)ק טו"מו('ולכן למשל הגמ,'אבילות ביסודו היא ההתרחקות מלפני ה

"מנודה לשמים"ומשתמש בביטוי ,משווה בין דיני אבל לדיני מנודה
והיינו ",ד"וביאר הגרי.לתאר הציבור המתאבלים בשעה שאין גשמים

דישנו "וזהו נידוי,משום שצרה היא זהה עם הסתר פנים וסילוק שכינה

.וכן בצרת היחיד4בצרת הציבור

:הראיות3

,אבל אוננין"ד אינן מתאבלים בפומבי "שקרובי הרוג מיתת ב:)מו(המשנה בסנהדרין .א
ס במשנה אינו מתייח'אנינות'המונח ",ובהערה שם כתב[".שאין אנינות אלא בלב

מפאת היותו בלב בניגוד 'אנינות'והוא נקרא ,לאיסור אכילת קדשים אלא לקיום אבלות
"].המתייחס לניהוג מעשי'אבלות'למונח 

.ימי אבלותו'פוסק שאבל אסור לשלוח קרבנות כל ז)יא:ביאת מקדש ב'הל(ם "הרמב.ב
ם "פ שהרמב"ואע,ז מדאורייתא הוא"ד שכ"וחידש הגרי).'אות ה(ונחזור לזה בהמשך 

הקיום שבלב של ,כותב בפירוש שניהוגי אבלות שייכים מדאורייתא רק ביום ראשון
.י איסור שילוח קרבנות"וזה נשתקף ע,ימים'ת לכל ז"אבלות נמשך מה

י "י בשעת החבורה שמשמע אחרת מדברי רש"מאידך העיר ידידי הרב יצחק צולטאן נ
פ שאסור לבעול "ש בליל שבת אע"ן פטור מקשלפי אביי שם חת,)ה ואביי"ד:כתובות ו(

כ "וא.ואילו אבל חייב כי טירדתו היא טירדא של רשות,כי טריד בטירדא של מצוה
ה טירדא "ד.כה(י בסוכה "ע רש"וע.מבואר לכאורה שאין קיום שבלב בנהיגת אבילות

שאף על פי שהוא חייב לנהוג אבילות של נעילה ",ל"וזשכתב כן בפירוש)דרשות
א "מ רוזנצוייג שליט"הגרר"ומו".אינו חייב להצטער,רציחה וסיכה להראות כבוד מתו

[י אלו"הוקשה כבר מזמן בדברי רשלואמר שגם  י מחלק בין אונן לאבל "יתכן שרש.
באיסור אכילת .)יד(וכן דברי עצמו ביומא ,ל בסנהדרין"ולכן אתי שפיר המשנה הנ,בזה

).]'אות ד(קדשים באנינות שנראה בהמשך 
.ועוד,יד:ירמיהו יא,ד:מיכה ג,ב:שם נט,טו:טוראה למשל ישעיה4
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קריב אונן הוא שכהן גדול ד גם הסביר שהטעם שכהן גדול מ"הגרי

ם כאן "פ הפסוק שהביא הרמב"וזה ע",'לפני ה"תמיד מוגדר כעומד 
ק "מו('שוואת הגממוזה מסביר ".מן המקדש לא יצא",)ו:ביאת מקדש ב(

].'אות ח,ונחזור לזה בהמשך[בין כהן גדול אונן לישראל אונן ברגל :)יד
:סקור כמה מהראיות לכךונ,ם"והנה רעיון זה הודגש בפרט במשנת הרמב

פוסק )י:ביאת מקדש א'הל(ם "הרמב:גידול פרע וקרוע בגדים.א
לעומת כהן הדיוט ,ג מוזהר בגידול פרע ובקרוע בגדים בכל שעה"שהכה

ג אסור "אבל כה":ל"ד שם בזה"וביאר הגרי.שמוזהר דוקא בשעת עבודה

לכך נאמר בו ו,שהרי תמיד הוא במקדש,לגדל פרע ולקרוע בגדיו לעולם

"'.את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום'

כלי המקדש ,לב:כלאים י'הל(ם "הרמב:כלאים בבגדי כהונה.ב

פוסק שאסור לכהן הדיוט ללבוש האבנט שלא בשעת עבודה משום )יב:ח

'עמ(ובשיעוריו בעניני ציצית .ש"ע,ד חולק ומתיר"הראב.שיש בו שעטנז

ללבוש את מותרדוקא לכהן גדול,ם"ד שלפי הרמב"ביאר הגרי)רג

עומד 'וגדר כמג תמיד "הכה:ל"פ היסוד הנ"ע,האבנט שלא בשעת עבודה
ולכן מותר לו ללבוש את האבנט אפילו שלא במקום ',במקדש'לפני ה

5".די כהונה ניתנו ליהנות מהןגב"צ להיתר של "וא,עבודה טכנית

):ז:ה(כלי המקדש 'ם בהל"הרמבל"ז:ישיבה במקדש ובירושלים.ג

וכבודו ,ובית יהיה לו מוכן במקדש והיא הנקראת לשכת כהן גדול"
ולא יצא אלא לביתו בלבד בלילה ,ותפארתו שיהיה יושב במקדש כל היום

םאמנם ישנ".ויהיה ביתו בירושלם ואינו זז משם.או שעה או שתים ביום
כ על "ם הנווציינו,ס לגבי מיקום לשכת כהן גדול"בשיםמקורות מפורש

ם קבע מדעתו בלי מקור שיש קיום בנוכחותו "אבל נראה שהרמב,אתר
שחייב לעמוד לפני ,ג"ד שזה פשוט עצם דינו של הכה"אך ביאר הגרי.שם

"תמיד'ה ה המחייב לשב כל היום במקדש ולגור "ה"מן המקדש לא יצא.

6.בעיר הקודש

.ש"ע,)כלאים שם(ז "וכבר הקדימו הרדב5
אבל ,ג"ם בקיום נוכחות בלשכת כה"דברי הרמבמרקד העיר"בשיעורים שם הגרי6

ויהיה ביתו בירושלם "לכאורה יש להרחיב את הדברים אף לגבי חידושו בסוף דבריו 
[ואינו זז משם כ מדגיש"ם ג"הרמבהרי ].שם1לג והערה :ועיין במשך חכמה ויקרא ח"
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קרבן מנחת הכהן גדול חייב להביא:אופי פיצול מנחת חביתין.ד

משנה (חציו בבקר וחציו בין הערבים ,חביתין בכל יום ויום מעשרון סלת
שיטה תמוהה )ד:מעשה הקרבנות יג'הל(ם "אולם יש לרמב:).מנחות נ

אלא שמחלק כל חלה וחלה לשנים כדי להקריב חלק ,שלא די לחלק הסלת
ר "מווביאר .ד חולק"והראב.א בבקר והחלק השני בין הערביים"מכל או

שגם זה משקף את שיטתם"א בדעת הרמב"מ רוזנצוייג שליט"הגר
עיין מאמרו בקול צבי ('ג לעמוד תמיד לפני ה"ביחס לחובת הכהם"הרמב

חילוק כל חלה וחלה ").ם בענין מנחת חביתין"שיטת הרמב"',כרך ט

והקרבת חצי מהן עם התמיד של שחר וחצי עם התמיד של בין הערבים 

ג לאורך כל היום וכל "ממשיך את עבודת הכה)יח:מוספין גתמידין ו'הל(
.זמן העבודה במקדש

לאיסור יםמקורות שונםם שישנ"כ אפשר להבין את שיטת הרמב"וא

פסול אונן בכהן .אכילת קדשים באנינות לכהן הדיוט ולכהן גדול אונן

כרוך בשם אונן שלו.'במקביל לבעל מום וכדו,הדיוט הוא אכן פסול גברא

,עד כדי כך שהוא מופקע אפילו מאכילת קדשים,'חלות ריחוק מלפני ה
מדין מן 'כהן גדול אונן עדיין עומד לפני ה,ברם.ש מעבודת קדשים"וכ

ופוסק כן בפירוש ,ם סבור שיש לו שם אונן"אמנם הרמב!המקדש לא יצא

אין באנינותו שום התרחקות אבל ).'אות ו(אבלות כפי שנראה לקמן 'בהל

רק יש לו הקיום שבלב של אבלות .ושום הפקעה מעולם המקדש'מלפני ה
ואכלתי חטאת היום "–ואינו ראוי במצב כזה לאכול קדשים ,ועצבות

ולכן ,אבל בעצם שם גברא שלו אין שום פסול והפקעה".'הייטב בעיני ה
.ויש לו רק איסור באכילת קדשים ולא פסול7,עדיין עומד ומקריב

אבל קודם כל ,ר ננסה להביא כמה ראיות להצעה זובהמשך המאמ
:נעיר שתי הערות

שלולב ניטל כל )י:סוכה ג(מ "כידוע משיטתו בפיה,הקשר בין ירושלים למקדשאת
וכן משיטתו שקדושה ראשונה של המקדש וגם של ,שבעה מדאורייתא בכל ירושלים

).טז:ובית הבחירה'הל(ירושלים קידשה לעתיד לבא 
,ג עובד בדיעבד בלבד"ם שכה"ועיין במשנה למלך שדן אם יש לדייק מלשון הרמב7

.א ויש לו לעבוד לכתחילה בלי שום עיכוב"אבל הוא מסיק שז
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ביאת מקדש שיסוד פסול אונן 'מהל'מדויק במבנה של פרק ב.א

אלא איסורי ,נושא הפרק אינו פסולי עבודה.'הינו ההתרחקות מלפני ה

הפרק מתחיל עם דיני ביאה ריקנית לקודש .ביאה ויציאה מן המקדש

.לאיסור יציאה מן המקדש בשעת עבודהעובראזו,הקדשים והקודש

ומסיים הפרק עם דיני !ודוקא בתוכנית זו מביא רבינו כל דיני כהן אונן

וממש נראה ברור מזה .שילוח קרבנות לאלו שנאסרו מביאת מקדש

שפסול אונן אינו פסול עבודה גרידא אלא מושרש בנושא של עמידה 

.'לפני ה

וזה .'יבותו של החלות שם עומד לפני הם מדגיש חש"דוקא הרמב.ב

ייראה ("ביאת מקדש בשיטתו המחודשת 'א מהל"כבר מבואר בסוף פ

שייכים אף לנכנס מן ,וקרוע בגדים,פרוע ראש,שאיסורי שתוי יין...")לי

ן "יג עליו הרמבשועיין מה שה.פ שאינו עובד כלל"המזבח ולפנים אע

בכלל ובפסול 'כ בפרק ב"חשוב גכ אינו מפתיע שמושג זה"וא).ת עג"ל(

.אונן בפרט

וכהן הדיוט ששמע שמת לו מת בשעת עבודת.ג

:גרסינן ביומא יג

רבי יהודה אומר כל .תנו רבנן כהן גדול מקריב אונן ואינו אוכל
אמר רבא לא נצרכה אלא להביאו מתוך ?מאי כל היום.היום
,ן ליהאמר ליה אביי השתא לרבי יהודה אפוקי מפקינ.ביתו

,דתניא היה עומד ומקריב על גבי המזבח ושמע שמת לו מת
.רבי יוסי אומר יגמור.דברי רבי יהודה,מניח עבודתו ויוצא

?ואת אמרת מייתינן ליה מתוך ביתו

למה דוקא יביאו כהן .א של רבא"קודם כל נעיר שקשה להבין ההו

שיביאוהו מצוה הוא "ל "וז,כותבי "רש?גדול אונן מתוך ביתו למקדש

יהודה כל היום יהא 'ק ר"וה,למקדש לעבוד כל היום כדי לפכח צערו

פ "ל ע"וי.לא ברור איזו מצוה וקיום יש בפיכוח צערו".עסוק בהקרבה

ששם כהן גדול דורש עמידה תמידית ,י"ואולי זו גם כוונת רש,דברינו

היא כאשר התגובה הרוחנית הטבעית ,ולכן דוקא בשעת אנינותו.'לפני ה
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ג לילך "יהודה הרחיק לכת ומחייב הכה'א שר"הו,ה"להתרחק מהקב

8.לעמוד ולעבוד בפועל לפניו

יוסי 'יהודה ור'נחלקו רםאינו מפורש בברייתא בהמשך הסוגיא א

לכאורה יותר .ונחלקו בזה הראשונים,בכהן גדול אונן או בכהן הדיוט
יהודה 'רבא שרולכן הסתירה לטענת,פשוט לפרש שנחלקו בכהן גדול

כ כל בעלי "וכ,ג למקדש מתוך ביתו היא מפורשת"מחייב הבאת כה

ובעל המאור כולם סבורים ,אליקים'ר,י"ברם רש.התוספות על אתר

ג עד "כ בכה"יהודה יקיל כ'א שר"ופירשו שא,שנחלקו בכהן הדיוט

כ שיחייבוהו"ואילו בכהן הדיוט יחמיר כ,ו מתוך ביתו באנינותווהשיביא
ז שיש חפיפה מסוימת בין כהן "והנה ברור לפ.להניח עבודתו ולעזוב מיד

.גדול אונן לכהן הדיוט אונן

י "שהקשה על רש)שם(עיין בגבורת ארי .ויש להעמיק בזה יותר

וכמו שכהן .שהרי יש להשוות כהן הדיוט אונן לכהן הדיוט בעל מום
אם נקטעה ידו בין אפילו באמצע העבודה ואפילו ,שקיבל מום נפסל מיד

אמנם יש !נ בכהן אונן"לכאורה הה,זריקת הדם לבין הנחתו על המזבח

ד בזבחים שלומדים פסול אונן "פ המ"א הקשה ע"ליישב בפשטות כי הגבו
י בעקביות מצטט הלימוד הראשון בסוגיין "אבל רש,מפסול בעל מום

,אך עיין במנחת אברהם שהקשה באופן אחר9."מן המקדש לא יצא"מ

,אם חל פסול גברא.שאינו מובן שיהיו יוצאים מן הכלל בפסולי גברא

יוסי יתיר כהן 'כ שוב קשה איך ר"וא.וזהו,פקע מהעבודהמוממילא 
10!הדיוט אונן לסיים עבודתו

"למקדששיביאוהומצוה הוא "–י שזו חובת הציבור "מאד מעניין שמדויק בדברי רש8
.'וכו

(ק קי"ב,)ה מקריב אונן"ד(י ביומא שם "עיין רש9 (סנהדרין פד,)ה נותנו"ד. ה ומן "ד.
[המקדש הן "אלעזר מ'איתא דרשת ר)ה הא"ד:ק יד"מו(י "בפירוש המיוחס לרש).
.]כרגיל"מן המקדש לא יצא"מביא )ה מקריב אונן"ד(י שם "י כת"אבל רש,"הקריבו

בי איסור ולג,אלא איסור עבודה,א עצמו תירץ שיסוד דין אונן אינו פסול גברא"המנח10
ד "כ שהמ"שמפשוט כ.יש לפקפק בזה,ברם.עבודה יתכן להיות התירים מיוחדים

ד שלומדים מיושב אמנם "ומאידך למ,פסול גבראאשלומד מבעל מום סבור שאונן הו
(לעמוד לשרת"כי פסול יושב נובע מהעשה של ,א"נראה דהוי איסור וכמו המנח עיין "

י נוקט "רש,אבל כאמור בהערה הקודמת).יז-טז:ם ביאת מקדש ה"ורמב:זבחים יט
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כהן הדיוט ששמע שמת לו מת באמצע ,יוסי'ונראה בזה שלפי ר

בפועל 'ד לפני ההעבודה לא חל עליו שם אונן כלל הואיל והוא עדיין עומ
.ויחול שם אונן עליו"יצא מקדושתו"כ "אלא יגמור עבודתו ורק אח.ממש

ג "עעומד ומקריב "ואולי יש לדייק דמשום הכי שנה הברייתא שהוא דוקא 
ג עצם השם כהן גדול "כהלגבי .'גיש שהוא עומד לפני הדלה"המזבח

יוסי סבור 'דיוט רולגבי כהן ה,ומונע חלות שם אונן'דורש עמידתו לפני ה
11.בפועל מונעת חלות זו'שהעמידה לפני ה

שכהן גדול אונן וכהן ,י"בעלי התוספות נקטו להיפך מרש,כאמור

הדיוט אונן מרוחקים כמזרח ומערב ולא יתכן כלל שום היתר עבודה לכהן 

ש על אתר אפילו הרחיק לכת לומר שאין שום דין "הרא'תוסב.הדיוט אונן
ם "וודאי שלאור דברינו לעיל היינו מצפים שהרמב.ן גדולאונן כלל בכה

ואמנם הוא פוסק שכהן הדיוט אונן מחלל עבודתו אפילו היה ,סכים לזהי

נראה ,ברם).ו:ביאת מקדש ב'הל(עומד ומקריב כששמע שמת לו מת 

פ שהוא מסכים "שאע.פחות קיצונייוסי באופן 'ם פירש שיטת ר"שהרמב

הוא ,ר דוקא עבודת כהן גדול ולא כהן הדיוטיתיוסי ה'ת שר"עם בעה
סבור שהאיסור לכהן הדיוט לעזוב את המקדש בשעת עבודה עומד על 

העבודה שהוא התחיל קודם ווחייב להישאר במקדש עד שיגמר,כנו

שאם הוא חייב להתאבל ונפסל מעבודה אז ,נ"ד תמה דממ"הראב.אנינותו

!ודאי שיצא מן המקדש מיד

פ "אע.י באופן חלקי"ם הסכים עם רש"ה שהרמבולכאורה נרא

ושוב אסור לו ,שהשם אונן אמנם חל עליו אפילו באמצע העבודה

ל "י הנ"רש("לצאת מקדושתו"ומבאר שצריך ",מן המקדש לא יצא ולא יחלל"הלימוד מ
שצריך לצאת ,ובהחלט משמע מזה שפסול אונן אכן נוגע למעמד הגברא,)ק"ביומא וב
[מקדושתו מהו מאד מובן',ד שהאונן מופקע מעמידה לפני ה"פ יסוד הגרי"ע,ואגב!

".]יציאה מקדושתו"ה
כמו שכהן הדיוט גומר ,י"שהעלה שלפי רש)יג'זבחים צט הע(עיין בכנסת הראשונים 11

כך לגבי דין שילוח קרבנות נאמר שאם שמע שמת לו מת באמצע הקרבת קרבנו ,עבודתו
כי ,ברם לדברינו יש לחלק.יגמרו את ההקרבה ולעומת שאר פסולים כגון טמא ומצורע

אלא שעוד לא חל עליו שם אונן כל ,לגמור עבודתו אינו דין מיוחד בפסול אונןההיתר 
וממילא יש ,ולכאורה זה לא שייך לגבי שילוח קרבנותיו.עוד והוא עומד ומקריב

.'להשוותו לטמא ומצורע כדו
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ועדיין הוי מצורף 'הרי הוא עדיין עומד בפועל לפני ה,להמשיך לעבוד

מפתח אהל מועד "והדין של ,פ שאינו יכול להמשיך לעבוד"אע,לעבודתו
.בשעת עבודה עדיין שייך לושאוסרו מלעזוב "לא תצאו פן תמותו

והפתרון למתח זה בין השם אונן שלו שדורש יציאתו לשם מצורף לעבודה 
שאוסר יציאתו הוא לירד מן המזבח אבל להשהות במקדש עד גמר 

12.כ יצא מן המקדש ויחול עליו אנינותו במלואה"ורק אח,העבודה

ת שיטות עיקריות בדין כהן הדיוט שמת לו מ'כ שיש ג"ויוצא א

י וסיעתו שמושכים כהן הדיוט לצד כהן "שיטת רש'א:בשעת עבודה

חלות אנינות במקביל תמונע'יוסי עמידה בפועל לפני ה'דלפי ר,גדול

שיטת בעלי התוספות שמבדילים כהן 'ב;לעצם שמו של הכהן הגדול
,כל דיני אנינות חלים על כהן הדיוט מיד.הדיוט אונן מכהן גדול אונן

;)ש"הרא'שיטת תוס(גדול שאולי אין לו שום דין אונן בכלל לעומת כהן

אך מחד ,כ מבדיל כהן הדיוט אונן מכהן גדול אונן"ם שג"שיטת הרמב'ג

,פ שהוא שונה בעיקר דינו ומקורו"גיסא גם כהן גדול יש לו שם אונן אע

ומאידך גיסא כהן הדיוט אינו מנותק לגמרי מעבודתו הואיל והוא עדיין 
כ אסור לו "אבל ג,ולכן אסור לו להמשיך לעבוד.'ועל לפני העומד בפ

.לצאת מן המקדש עד שגומרים עבודתו

איסור אכילת קדשים בכהן גדול אונן.ד

פ שמותר "ע כהן גדול אונן אסור באכילת קדשים אע"הנה לכו

ם שיסוד דין זה שונה מאיסור אכילת "בין אם נאמר כדברי הרמב.בעבודה
,ועוד ראשונים[ש "הרא'בין אם נאמר כדברי תוס,יוטקדשים בכהן הד

צריכים להבין אופי ,שאין לו שום דין אונן]'וכמו שנראה להלן אות ו

:ל ביומא"והנה עיין בהמשך הסוגיא הנ.איסור זה

לומר ?]יהודה לעיל'שאמר ר['כל היום'אלא אמר רבא מאי 
רב אדא בר אמר ליה .גזירה שמא יאכל,שאינו עובד כל היום

,לל האבנטוכ,א שלכאורה הכהן נשאר מלובש בבגדי כהונה"והעירוני אבי מורי שליט12
,ג מותר ללבוש האבנט שלא בשעת עבודה"ל למה דוקא כה"ד הנ"הגריולפי דברי 

.פ שאסור לו לעבוד בפועל"זה מדגיש שהוא עדיין מצורף לעבודה אע
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'והתנן?ומי גזר רבי יהודה שמא יאכל,אהבה לרבא רבי יהודה ,
ואי –'שמא תמות אשתו,אומר אף אשה אחרת מתקינין לו

!ולא גזר רבי יהודה שמא יאכל,עביד עבודה,מייתא אשתו
דכולי ,התם כיון דיום הכפורים הוא?אמר ליה הכי השתא

הכא דכולי עלמא .להוא נמי לא אתי למיכ,עלמא לא קא אכלי
וכי האי גוונא מי חיילא עליה .הוא נמי אתי למיכל,אכלי

אטרודי ,נהי דאנינות לא חייל עליה!והא מיגרשא?אנינות
?מי לא מיטריד

כהן גדול אונן לא יעבוד מדרבנן שמא ,יהודה'רבא מבאר שלפי ר
אדא בר אהבה משיטה מפורסמת של'והקשה לו ר.ישכח ויאכל קדשים

כ כדי להבטיח "ג אשה אחרת קודם יוה"יהודה שמתקינין לו לכה'ר
ג עובד "מוכח שכהכ"וא",ביתו זו אשתו–בעדו ובעד ביתו "שיתוודה 

ודוקא ביום הצום ,והשיב רבא דלא אמרינן לא פלוג!אפילו באנינותו
ע אינם "לא גזרו נגד עבודתו הואיל ואינם חוששים שמא ישכח ויאכל דכו

כ אינה "שעיקר הקושיא מעבודת יוה'כ תמה הגמ"ברם אח.אוכלים

ג גירש את אשתו על תנאי כדי שלא "כ סבור שהכה"יהודה ג'כי ר,מובנת
יומא ("וכפר בעדו ובעד ביתו ולא בעד שני בתים"לעבור על הדין של 

וממילא אין בו ,כ דבאמת כבר לא היתה אשתו בשעת מיתתה"יוצא א.).יג
',הגמ'תו.לא שייך לגזור בו באכילת קדשים כללשום דין אנינות ו

"?אטרודי מי לא מיטרד,חייל עליהנהי דאנינות לא "

,ג דין אונן פורמלי"פ שאין לכה"הוא שאע'בפשטות תירוץ הגמ

כ למה היינו "דאל!איסור אכילת קדשים מדאורייתא שייך לו לגמרי

פ "וכ?ם שם לא צמולו כל שאר בני אדאיגוזרים נגד עבודתו אטו אכילתו 

דכתיב ,ובקדשים בעינן שמחה וגדולה–מי לא מיטרד "ל "י וז"רש
הנה מבואר ".כדרך שהמלכים אוכלים–'לך נתתים למשחה')במדבר יח(

עדיין ,פ דין כבר גירש את אשתו"פ שאינו אונן פורמלי הואיל וע"דאע

א שם"טבוכן נקט הרי.שים באנינותחל עליו איסור גמור של אכילת קד

"ל"וז שו עליו בתוספות חדא דלא אסר רחמנא אכילת קדשים והק:

...?אטו טבעה ספינתו בים הכי נמי דאסור בקדשים,למצטער שאינו אונן
אבל זה שהצער ,ל דמצטער בעלמא אינו אסור בקדשים"י ז"ל לפי רש"וי

כיון שלבו דוה עליו שהרי מחמת ,בא לו מחמת מיתת שארו שהיתה כבר
".שפיר קרינא ביה אנינות,ך גירשההצור
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אמנם אין לכהן .ל"ד הנ"פ דברי הגרי"ולכאורה יש לבאר את זה ע

אבל רגשי כאב ,ואינו מרוחק כלל מן המקום,גדול דין פורמלי של אונן

יש בו קיום שבלב של אנינות ואפשר לומר שכהן גדול .וצער בטח שיש לו

אין לו שום שם אונן בגברא ד ש"למ.בלי חלות שם התרחקות מן המקום

ולכן מובן למה נאסר מדאורייתא באכילת ,ל שקיום זה עדיין נוהג"י

הנלמד כהן גדולהשם אונן המיוחד שלבדיוקם זה "אך לפי הרמב.קדשים

13"!'ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני ה"מ

ויש להוכיח עוד שאיסור אכילת קדשים באנינות אינו תלוי דוקא בשם 

עקיבא 'יוסי הגלילי ור'שם נחלקו ר..)לו(סוגיא בפסחים הרמלי מאונן פו

"אם אפשר לעשות מצה ממעשר שני ר יכול יוצא אדם ידי חובתו "ת:

יצא זה ,מה שנאכל באנינות–'לחם עוני'ל "ת,במעשר שני בירושלים

עקיבא אומר מצות מצות 'ר.ג"דברי ריה,שאינו נאכל באנינות אלא בשמחה

ד "ר כמוג סב"ריההיהאומרת שלו'שהגמ:)לו(ש "ועע".'ריבה וכו

והנה ברור שאין .היה פוסל אף ביכורים ממצת מצוה,ביכורים אסורים לאונן

אומרת שיש סתירה בין 'והרי הגמ,שום דין אונן באוכלי מצה בליל הפסח

מבואר מכאן שאיסור 'לכאאלא .לחם עוני לדבר שאינו נאכל באנינות

ד בשם אונן "ול,באנינות תלוי גם בקיום שבלב של אבילותאכילת קדשים

ל שכמו שמעשר שני וביכורים מופקעים מאכילה באבילות "ולכן י.פורמלי

ג עומד "שכן הכה',אמנם לפי זה מנותק הקשר ההכרחי בין שמחה לעמידה לפני ה13
מקביל לזה לנואבל נעיר שיתכן שיש .פ שנשאר בצערו ואפילו יש קיום בזה"אע'לפני ה

ק "ג במו"אנו פוסקים כידוע כשיטת ר.דהיינו חוויית יום הכיפורים,שהוא מאד מתאים
יתכן ,כ"ר הוכיח שבפרט לגבי יוה"ומו.כ מבטלים אבלות כרגלים"ה ויוה"שר:)יט(

,כ"שהרי אינו ברור שיש שום קיום שמחה ביוה,גורם לבטל אבלות איננו שמחההש
.ה המבטל לאבלות ביום זה"ה'אלא שעצם העמידה לפני ה,ם"ובפרט במשנת הרמב

(כ"בענין ועניתם את נפשתיכם וקדושת היום של יה"ועיין במאמרו  זכרון "בספר "
[ועמידה זו נתפסת ביראה ולא בשמחה").הרב שעיקר קיומו הוא ,ולעומת סוכות.

ין ספק והנה א.]ר"כ הוכיח מו"כמו שג",אלקיכם שבעת ימים'ושמחתם לפני ה"
,ג כשהקטיר הקטורת לפני הכפורת היה יראה מוחלטת"שהרגש הדומיננטי שחש הכה

כ מובן "וא.'ג בדרך כלל ועמידתו לפני ה"כ ושיא עבודת הכה"וזוהי שיא עבודת יוה
אפילו באנינותו ועומק 'הדבר המחייבו להישאר בעמידה לפני ה,בכל השנה כולהשגם 

.המקדש לא יצאולכן מן מ,כ הוי היראה"צערו ג
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ובעיקרון .נ שמופקעים מתורת לחם עוני"הה,וטעונים שמחה בפועל

מצות "אלא שהוא סבור שיש ריבוי מיוחד מ,עקיבא מסכים לכל זה'ר

.שנילרבות מעשר "מצות

שילוח קרבנות באנינות.ה

:שאבל אינו מביא קרבנות:)צט(ובזבחים :)טו(ק "איתא במו

[כשהוא שלם מביא ואינו מביא כשהוא אונן–'שלמים'" כ בזבחים "ואח"
שזה )א:זבחים יא(ומפורש בתוספתא ].ש שאר מיני קרבנות"מרבה ר

האבל ":זהם ב"לשון הרמבמברם יש להעיר .ימי אבילות'נמשך לכל ז
וכן מצורע .אפילו יין או עצים או לבונה,אינו משלח קרבנותיו כל שבעה

אינו משלח קרבנותיו כל זמן שאינו ראוי לביאה אל המחנה אינו ראוי 
לפיכך אם ,אבל המנודה יש בו ספק אם משלח אם אינו משלח.להקרבה

משמע ו,ם הכניס אבל ומצורע בדין אחד"הנה הרמב".הקריבו עליו נרצה

ולכאורה מוכח כן מפסקו בסוף שדוקא קרבנו של 14.ז מדאורייתא"שכ
המנודה עלה לבעלים בדיעבד משום שיש ספק אם האיסור לשלח קרבנות 

15.ד"וכן נקט הגרי.שייך אלו

מהו היחס בין איסור שילוח קרבנות של אונן 'א,ברם יש לשאול

ם טעם דוקא "למה כתב הרמב'וב,לאיסור שילוח קרבנות של מצורע
ויש לתרץ ?ולא באונן")'כל זמן שאינו ראוי לביאה וכו("במצורע 

בפשיטות שאמנם איסור שילוח קרבנות באונן ובמצורע נובעים משורש 

שניהם מרוחקים ואינם ראויים לבא .דהיינו ההתרחקות מהמקום,אחד

וכעין זה כבר כתב הקרן .משילוח קרבנותמופקעיםולכן שניהם ',לפני ה
ולאור זאת אינו מפתיע שמקור הדין בא .ש"ע)ש"ה וסבר ר"שם ד(אורה 

הקרבן המסמל באופן החזק ביותר את היחס בין הבעלים ,דוקא משלמים

.ה"לקב

.שזה דרבנן בלבד)ה קטני"שם ד(י "נראה מרש14
וחידש בזה ,ד הביא זה לראיה נוספת שיסוד מצות אבילות הוא קיום שבלב"הגרי15

יש חלות שם ,א ניהוגי אבילות שייכים רק ביום הקבורה וביום המיתה"ת י"פ שמה"שאע
.י איסור שילוח קרבנות"שתקף עמימים ש'אבל כל ז
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כלי 'ויעויין בהל,אך כל זה לא שייך לגבי כהן גדול כלל וכלל

היה הקרבן של כהן ":שכבר הקדים רבינו הרפואה למכה)י:ד(המקדש 
כיון .ועורו ועבודתו לאנשי משמר,נותנו לכל כהן שירצה,היה אונןגדול ו

הרי זה עושה שליח ,שכהן גדול האונן ראוי לעבודה כמו שיתבאר
ג "דשאני עצם שם אונן של כה,הנה לדברינו הכל מחוור כשמלה".לקרבנו

ולכן הוא עובד ולכן הוא משלח ',כי אין באנינותו שום התרחקות מלפני ה
.וקרבנותי

שם אונן בכהן גדול.ו

דשאני ,ג"בשם אונן של כהחסרעד כאן עסקנו בעיקר בליבון מה ש

עיקר שם אונן שלו משאר אוננים הואיל ואינו מרוחק מהמקום אפילו 

כעת .'ולכן עובד ומשלח קרבנות וכו",מן המקדש לא יצא"'באנינותו שנ

שלפי )'אות ג(ל נזכיר שראינו לעי.בשם אונן שלוישנעבור ללבן מה ש
,ם יש לו"ואילו לפי הרמב,ש ביומא אין לו שום שם אונן כלל"הרא'התוס

שיש לו קיום שבלב של אבילות בלי ההתרחקות )'אות ד(והעלינו 

לגבי איסור אכילת קדשים כי :ל סוף הסוגיא ביומא יד"ז אפ"ועי,מהמקום

.אבל זה טעון ביאור נוסף".אטרודי מי לא מיטרד"

דכמה ראשונים הצטרפו ,שב בדד בשיטתוויאינוש "הרא'תוסהנה 

:):יד(ק "לו מפאת סוגיא במו

תא שמע ,אמר רבא...מצורע מהו שינהיג צרעתו ברגל 
דכל השנה כרגל ,והא כהן גדול.לרבות כהן גדול"והצרוע"

.כהן גדול מקריב אונן ואינו אוכל:דתנן,לכולי עלמא דמי
.שמע מינה,ברגלשמע מינה נוהג צרעתו 

,שלא לבא במחנה(רבא הוכיח שמצורע נוהג איסורי מצורע ברגל 

פ שכל יום ויום "כ אע"פ גזה"ג נוהג צרעתו ע"מהא דכה)'וכו,שלא לגלח

ולכאורה דבריו מובנים אך .אצלו דומה לרגל הואיל והוא עובד באנינותו
ן גדול ורק אם מעמד סתם מצורע ברגל מקביל לגמרי למעמד מצורע כה

,שהרבה ראשונים סבורים שאין שום שם אונן ברגל,דא עקאו.ש"בכה

שיש לו (ש "להוכיח מכהן גדול מצורע בכהאפשר איך הלהוכ קשה"וא

)!שאין לו שם אונן כלל(לסתם מצורע ברגל )שם אונן אלא שעדיין עובד
ג "י מפאריס שכתב בפירוש שאין לכה"ועיין למשל בשיטה לתלמיד הר
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–והא דכהן גדול דכל השנה כולה כרגל דכולי עלמא דמי ":אונןשום שם

הכי נמי לא חייל אבלות ,דכי היכי דאין אבלות חל אכולי עלמא ברגל
לאביו ולאמו לא 'דתנן כהן גדול מקריב אונן דכת,אכהן גדול כולא שתא

16.ש"ע,י שם"י כת"כ רש"וכ".'יטמא ומן המקדש לא יצא ולא יחלל וגו

נראה שהוא דוקא הרחיק ,ואדרבא.ם"היא שיטת הרמבכןאולם לא

כהן "ל "וז)ו:ז(אבל 'דיעויין בהל!לכת להדגיש שיש לכהן גדול שם אונן
אלא שאסור לו לקרוע בגדיו למעלה ולגדל ,גדול חייב בכל דברי אבילות

וכשמברין אותו כל ,וכל העם באין לנחמו לביתו,פרע ולצאת אחר המטה

ואומרין לו כשמנחמין אותו ,ל הארץ והוא מיסב על הספסלהעם מסובין ע

הנה מבואר דחייב ".'אנו כפרתך והוא אומר להם תתברכו מן השמים וכו
בכל דיני אבילות חוץ מאלו שמוציאים אותו )א:עיין לעיל ה(מדאורייתא 

,אבל'עיין בריש הל,ומעבר לזה.)17קריעת בגדים וגידול פרע(מן המקדש 

מצות עשה להתאבל ":ל"המקור למצות אבילות מן התורה וזשהתחיל עם 

הרי –"'וכו"ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני ה'שנאמר ,על הקרובים

,הכהןע בא דוקא מאנינותו של אהרן "המקור לעיקר מצות אבילות לכו
אז לא רק !מהפסוק שלימד לשיטתו איסור מיוחד אצלו באכילת קדשיםו

אלא ,ל וסבור שיש שם אונן לכהן גדול"ונים הנם חולק על הראש"שהרמב

!מהוה הבסיס לכל מצות אבילות

כל דיני אנינות המבוססים על ריחוק ,ם"ונראה בזה שלפי הרמב
ברם כל הדינים החוויתיים המבטאים את הקיום שבלב ,מהמקום אין לו

ולכן מחד גיסא אינו יוצא מן המקדש אחרי המטה ואינו .של אבילות יש לו
אך מאידך גיסא .ומקריב'אלא עומד לפני ה,גדל פרע או קורע בגדיםמ

.את סנדלו ומקיים שאר כל ניהוגי אבילותומסירכופה מיטתו 

ת איסור אכילת קדשים אם אין לכהן גדול "ובן שיש להקשות נגד גישה זו דמהככמ16
פ דברינו לעיל מהסוגיא ביומא שאיסור אכילת קדשים אינו דורש שם "ל ע"וי.שם אונן

.דברינו בהמשךבועיין ,א וקרן אורה כאן"ע ריטב"ע.אונן פורמלי
)ת קסה"ל(מ "ם בסה"הרמבהעיר שמשמע מלשון )יהודה'ה ר"ד.סנהדרין יט(ן "הר17

ולכאורה ".מן המקדש לא יצא"כ הוי מדאורייתא מדין "דהא דאינו מלווה את מתו ג
וכמובן שהרחבת דין מן המקדש לא יצא היא ).ו:ז(אבל 'כ מלשונו בהל"משמע הכי ג

.ד"מתאימה לפי גישת הגרי
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):א:ח(אבל בענין קריעת בגדים 'ויש להוכיח כן מדבריו לקמן בהל

הא –'ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו'אבל חייב לקרוע על מתו שנאמר "
והקורע מאחריו או מן הצדדין .מלפניו,ומהיכן קורע...אחר חייב לפרום

אלא כהן גדול שהוא פורם ,או מלמטה לא יצא ידי חובת קריעה
"יב(אמנם משנה מפורשת היא בהוריות ".מלמטה כהן גדול פורם :)

?ע מהי מעמדה של קריעה זו מלמטה"אך צ,"מלמטה וההדיוט מלמעלה
,משמע שזה חיוב גמור]ן המשנהוגם לשו[ם "הרי מפשטות לשון הרמב

ומשום הכי ?א אינם יוצאים ידי קריעה כך"אבל איך זה יתכן אם שאר בנ

ל "ד י"אך לענ18.לומר שהיא רשות בעלמא])ו[ב :קנ(דחק המנחת חינוך 

מחד גיסא אינו .ג לשאר בני אדם"שכל זה נובע מההבדל העקרוני בין הכה
והוא יהפוך להיות ,ים קרועיםיכול לקרוע בגדיו באופן שיוגדרו כבגד

כל פעולה שמוציאו .מקרועי בגדים שאינם יכולים לעבוד במקדש

אך מאידך פעולת קריעת בגדים .אסור לו לגמרי'מהמקדש ומלפני ה

ולכן דוקא אצלו !מאד מתאיםהואכביטוי מעשי לקיום שבלב של אבילות 

יעה בלי עשיית יש חיוב מיוחד לקרוע בגדיו מלמטה כדי שיבצע פעולת קר
.חלות שם בגדים קרועים

ל איך מוכיחים מכהן גדול מצורע "ז יש לתרץ הקושיא הנ"והנה לפ

ג שם אונן ואילו "שאף ישראל מצורע ברגל נוהג צרעתו אם יש לכה

הרי מובן שיסוד דין המצורע הוא ההתרחקות הגמורה .א"לישראל ברגל ז

(מחוץ מחנה מושבו,בדד ישב"–'מלפני ה וניהוגי אבילות,)מו:יקרא יגו"

הן ניהוגיו והן התרחקותואצלו אבל שהלעומת (שלו נובעים מהתבודדות זו 

היא האם חיוב שמחה 'ואז שאלת הגמ.)נובעים מתגובה למיתת קרובו

ואמנם 19).ריא'עמ(ד "וכן נקט הגרי,ברגל דוחה את זה'והתקרבות לפני ה

מוקי יוסף למשל הנ.ועיין בראשונים שהובאו בהערה שם בהוצאת מכון ירושלים18
ולכן הוצרך ,ג אינו נוהג אבלות"הסכים לכת הראשונים שכה)בדפי אלפס.ק טז"מו(

".לזכר בעלמא לכבוד אביו ואמו"לומר שקורע 
ד "אבל לענ,ג נוהג אבילות"ם למה הכה"ד המשיך להציע ביאור לשיטת הרמב"הגרי19

דוקא מצות הרגל ,תמצית דבריו היא שלגבי ישראל אונן ברגל.הדברים מרפסין איגרי
"יד(ק "וכדאיתא בפירוש במו,דוחה מצות אנינות ".אתי עשה דרבים ודחי עשה דיחיד:)

,אלא רק החלות שם כהן גדול שלו,ג אין מצוה וקיום לדחות חלות האנינות"ברם בכה
ג הרי אין שום עשה של "בכה":ל באורך"וז.ואין לומר שחלות כזו תדחה מצות עשה
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לא אכפת לן ,ש"דול מצורע דכהכשלומדים שרגל אינו דוחה צרעת מכהן ג

העובדה .כלל אם יש לו דין אונן או אם הוא מקיים איזה ניהוגי אבילות

ג מתאבל ומקיים קיום שבלב באינונותו אינו נוגע לשאלת מצורע "שכה

ג לשם אבל ברגל "איננו צריכים השוואה גמורה בין שם אבל דכה.ברגל

ובזה סובר ,ריחוק מהמקוםאם יש בהם שום דין לדעתצריכיםאאל,א"כל

ג אונן אינו יוצא מן המקדש ואינו מרוחק "כה.ם שהם שווים לגמרי"הרמב

.ל"מ הנ"וכמו שראינו מהמקור המיוחד לשם אנינותו והנפק,כלל מהמקום

הן שם כהן גדול הן שם רגל מבטלים .פשיטותכ יש לפרש דברי רבא ב"וא

צרעת מועילה ,כ"שאעפומאחר.כל דין התרחקות מהמקום שיש באבילות

.א ברגל"נ לסתם בנ"ל דהה"אז י,ג מהמקום"להרחיק הכה

ד הקשה איך "הרי.ד על אתר"רי'ד יתכן שזו כוונת התוס"ולענ

ולכאורה כוונתו ,ג אונן אסור באכילת קדשים"ג לרגל אם כה"לומדים מכה

כ אינו שווה לאונן ברגל שכל "ג שם אונן וא"היא שרואים מזה שיש לכה

ג דלענין אכילה "אע":ל"דז,אך דבריו סתומים מאד20.אנינותו מבוטלת

שהרי האונן אוכל קדשים במועד משום דלא חיילא עליה ,לא דמי לרגל

!ז"ס אינם דומים זל"ע דס"וצ".מ לענין הקרבה כרגל הוא"מ,אנינות

.דאיסור אכילה שלו תלוי בדין אחר לגמרי,כ"ל שכוונתו היא כש"יואולי

ג כי רק זה תלוי ביכולתו להתקרב "כפת לו היתר עבודה של הכהרק א

.'לפני ה

.'אלא שזוהי חלות התופסת את הגברא הנקרא עומד לפני ה,פני השםהתמדה במקדש ול
מדוע לא יקיים את האבלות ולמה בדוקא ,אם כן.הוא מצות עשה,מאידך,ניהוג אבלות

כשם שאנו אומרים ששמחת .יפרוש ויתמסר לאבלותו,אדרבה?ישאר מדובק בשכינה
כי מצות אבלות דוחה חלות ,להיפך,נאמר',הרגל דוחה אבלות ואינו פורש מלפני ה

פקעה ,דאם קיום אבלות נדחה,רגל דוחה בשל מצות שמחה.ג במקדש"התמדת כה
ואיני ."לפיכך נוהג אבלות ותדחה התדמתו במקדש?מהו הדוחה,ג"ברם בכה.הפרשה

!ד עצמו הסביר"כי הלא התמדתו במקדש לא נדחה בכלל וכמו שהגרי,מבין כלל וכלל
,במקדש ולובש בגדי כהונה ומשלח קרבנות ועובד על המזבחהלא הוא עדיין עומד

.ע"וצ!ועדיין אסור בגידול פרע ובקריעת בגדים וביציאה אחרי המטה
ועיין למשל ,אמנם ישנן דעות בראשונים ואחרונים שאונן ברגל אסור באכילת קדשים20

ור זה על המשנה למלך ביסס איס).י:אבל ג'הל(ובמשנה למלך :)פסחים צ(במאירי 
ד שמותר לו "ם הסכים לשיטת הרי"אולם נראה שהרמב.הטירדא שראינו בסוגיא ביומא

.לאכול קדשים
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כהן גדול אונן וכהן גדול מצורע.ז

יש לעיין עוד בהבדל בין כהן גדול אונן לכהן גדול ,הנה לחזק הענין

כי כהן גדול אונן חייב ,לדברינו אמור להיות פער עצום ביניהם.מצורע

מן המקדש לא "דהיינו היסוד של ,תומחמת עצם קדוש'שאר לפני הילה

כ "פ גזה"תו עעואילו כהן גדול מצורע חייב לפרוש לגמרי ולנהוג צר",יצא

א המרחיקה לכת של רבא "לאור זה ניתן להבין ההו".והצרוע"ל של "הנ

:):יב(הוריות 'בגמ

?בעא מיניה רבא מרב נחמן משיח שנצטרע מהו באלמנה
זימנין הוי יתיב רב .הוה בידיהלא ?מידחא דחי או מיפטר פטר

,ל הונא בריה דרב נחמן לרב פפא"א,פפא וקמבעיא ליה
?עבר מחמת מומין מנין,אין לי אלא שעבר מחמת קריו:תנינא

.קם נשקיה ברישיה ויהיב ליה ברתיה.והוא:ל"ת

מי –מדחא דחי ":ה פירוש הדברים"ש בשם הרמ"הרא'ל תוס"וז

א לו "ה ידחה מכהונה גדולה לפי שנצטרע ואאמרינן משיח שנצטרע מדח

א "כ לא מדחי אלא מדברים שא"ומהשתא ע,לשמש כל זמן שהוא מצורע

והרי הוא ד מפטר פטר מכל דין כהונה לגמרי"א...לקיימן כשהוע מצורע

הרי מסתפקים שמא צרעת מבטלת כל דין כהונה גדולה ".מותר באלמנה

איך יתכן בכלל שצרעת ,ג"וצע!עד כדי כך שיהא מותר לאלמנה,שלו

,ובר מן דין?שת הגוף שלו לחוליןואיך יצאה קד?תבטל דין כהונה גדולה

,נחמן לא יכלו לפתור אותו'שרבא ור,הרי רואים איך תפסו חומרת הספק

נחמן וליתן לו את 'הונא בריה דר'פפא לנשק לו לר'ובדור הבא הפליג ר

?כ"ו כאבל במה נסתפק.כ"בתו כשפתרו מגזה

"מן המקדש לא יצא"ובפשטות נראה שנסתפקו איך ביטול קיום 

שרבא ,הרי לא דנים כלל בסתם קדושת כהונה.פוגם בשם כהונה גדולה

אבל מאחר וחלק מעצם .שאל דוקא באלמנה ולא בגרושה או חלוצה

מה נעשה לקדושתו ,תמיד'ג הוא שחייב להישאר לפני ה"הגדרת כה

א רק לפרוש משום טומאה גרידא שבאה מסיבות ול?כשהוא חייב לפרוש
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זוהי אמנם שאלה 21.הוא נגרש מן המקדש.אלא דוקא מצרעת,טבעיות

,ואיברא דמסקינן שאסור באלמנה.ג"חמורה הנוגעת ליסוד דינו של כה

שיתכן שצרעת פוגמת ,זאת עצם השאלה לכאורה עדיין עומדתבכל אבל 

22.סורים אצלופ שאינה מתירה שום אי"בעצם קדושתו אע

כ שהן כהן גדול אונן הן כהן גדול מצורע תלויים בדין "נמצא א
.'שקובע עצם קדושתו כגברא העומד תמיד לפני ה"מן המקדש לא יצא"

ם כל עיקר שם אונן "ולפי הרמב,לכן נשאר במקדש ומקריב באנינותו

כ מיוחד"צריכים גזה,יחד עם זה.שלו שונה משם אונן של שאר בני אדם

א שיהא מופקע "דהו,ללמד שניהוגי צרעת שייכים אצלו"והצרוע"של 

אחרי שלומדים שהוא פורש ונוהג צרעתו וכבר אינו מקיים ,ברם.אף מזה
ג "יש לחקור אם זאת אומרת דעצם קדושת כה",מן המקדש לא יצא"דין 

פפא 'נחמן ור'כ עד כדי כך שנסתפקו אדירי עולם רבא ור"שלו נתבטלה ג

23.'ג כגון נישואי אלמנה וכו"פילו נפטר משאר איסורי כהאם א

ביאת מקדש'בהל"'עמידה לפני ה"חשיבות .ח

כל דברינו במאמר זה הם בעיקר התפתחות והרחבה ,כאמור לעיל
כ "וא,ל שמהות דין אונן הוא התרחקות מלפני המקום"ד זצ"ביסוד הגרי

'עיין תוס–'יתכן שהבא לטהר מצרעתו צריך לעמוד דוקא לפני ה,והרי מאידך גיסא21
שכתבו שצריך להכניס ידיו לבהונות דוקא בשער נקנור )ה ובטמאים"סד.זבחים לב(

ז שם האריך להוכיח שזה משום שצריך "ובחידושי הגרי",ח אהל מועדפת"מדכתיב 
.ככהמוגדרושער נקנור הוא החלק היחיד של מחנה לויה ש',לעמוד לפני ה

ואולי יש ,ת"ג מצורע פורע ופורם כי עשה דוחה ל"פסק שכה)ו:צרעת י'הל(ם "הרמב22
אבל אינו ,ת"שה דוחה ללדייק מזה שקדושתו עומדת ולכן צריך לסמוך על הכלל של ע

ל דאין מצות קריעה על מתו "נעיר שהקרן אורה על אתר הקשה שלפי זה צ.מוכרח
ל שדוקא "אולם לכאורה י.ת דפרימה"ה יבא עשה דקריעה וידחה ל"דאלת,מדאורייתא
.ג שקורע על מתו עובר גם על עשה דמן המקדש לא יצא"כה,ם"לפי הרמב

שבת (ד אהרן לא נצטרע "רים נצטרעה ולא אהרן למל דמשום הכי דוקא מ"אולי י23
.אלא תסתור את עיקר מהותו כאהרן הכהן,כי לגביו צרעת אינה רק עונש אישי,.)צז

אמר הקדוש "):פרק נד(אליעזר 'ועיין בפרקי דר.ואולי גם יפגום בכל העם שהוא מייצג
,הקריב על גבי המזבחאין כהן גדול בעל מום יכול ל,ברוך הוא אם יהיה גם אהרן מצרע

"'.ויפן אהרן אל מרים'שנאמר ,אלא יראה באחותו ויצטער
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רצוני ,בסיום הענין.ג אונן מושרשים בזה"מובן שפסול אונן והיתר כה

ביאת 'ם בהל"יותר כללי במשנת הרמבהלךז נראה כפרט במ"להעיר שכ
ל "ונ.'דהיינו המרכזיות והרגישות לעובדה שהעובד עומד לפני ה,מקדש

.ז וכהן ערל"כהן עובד ע:ם בשני פסולים נוספים"שזה בולט בפסקי הרמב

כהן עובד עבודה זרה

ו ם מביא"הרמבו,ז"ת פסול כהן עעקובע.)קט(בשלהי מנחות 'הגמ

ולכן אין ספק ,עוסק בפסול זר'פרק ט).יד-יג:ט(ביאת מקדש 'בסוף הל

ז הוא לומר שפסולו הוא כעין פסול "שחלק מכוונתו במיקום פסול עע

אבל גם נראה שדוקא .ז"י הקשר עם ע"שקדושת כהן שלו נהרסת ע,זרות
חומרתו מתעלה על שאר ביאת מקדש עם פסול זה להדגיש ש'סיים הל

ז לכל המושג של עבודה "כי ישנה סתירה מיוחדת בין כהן עע,הפסולים

ח "ם חוזר ומסכם עם רשימה של כל י"כשהרמב,ו"ט'ולכן בהל.במקדש

ם אינו "הרמב,ועוד.ז בתחילה"הוא דוקא כותב העע,פסולי עבודה

,הן רוצחוהאריכו האחרונים לדון בכ,ז"מתייחס לשום פסול מלבד מהעע
'דמבואר בהלפ "שאע,ובר מין דין חידש צמצום נוסף24.'וכו,כהן מומר

נושא המשנה עיקר [שמי שעבד בבית חוניו "יראה לי"ד שם בלשון "י

וכנראה פסולו מדרבנן ,אינו פוסל העבודה בדיעבד]מנחותהמקורית

ז גם מצמצמת את "ונראה בכל זה שהחומרא המיוחדת של פסול עע.בלבד
.קף הפסול דוקא לגביוהי

:נקודות בסוגיא במנחות'ם דייק את כל זה מג"ונראה שהרמב

שרבינו הקדוש החליט לקבוע פסול זה ממש בסוף ,מיקום המשנה.א

ולא יחד עם כל הפסולים הנרשמים בריש ,המשניות של זבחים ומנחות
.ב דזבחים"פ

נקט לשון ע למה לא"וצ".אין קרבנו ריח ניחוח"ש'לשון הגמ.ב

,כ כתב בלשון זה"ם עצמו ג"הרמב25.כרגיל"חילול"או "פסול"של 

!כ דוקא עומד בראש המחמירים בתפיסת חטאים אלו"ם בד"והרמב24
לולי דמסתפינא הוה אמינא דמאי "ואמנם עיין בזבח תודה שם שהעיר בזה וכתב 25

אין מזה נחת רוח דקאמר אין קרבנו ריח ניחוח היינו רק לכתחילה שלא להקריב ש



הרב נח גאלדשטיין150

ל שאין "ס'ונראה שהבין בזה שהגמ".עבר והקריב אין קרבנו ריח ניחוח"

מי שיבין שום דבר בעולם העבודה ומה .כאן פסול רגיל כמו זר ובעל מום
ז מופקע "פניו יכיר שהעעלולהקריב קרבנות 'זאת אומרת לעמוד בבית ה

ולכן משתמשים בביטוי מיוחד לתאר את הפסול שמתמקד על .מזה לגמרי
.הפן של ריצוי דוקא בקרבנות

פ "שפסול לעולם אפילו אם עבד בשגגה ואע,חומרת הפסול עצמו.ג
ותמהו כמה מהאחרונים בזה שהלא אין לך דבר !שעשה תשובה גמורה

'ם עצמו בהל"הרמבומי עמד וצווח בזה יותר מ,שעומד בפני התשובה

!?תשובה

ז הוא בסוג בפני "ם שפסול עע"בר הרמבול נראה ברור שס"ומכל הנ
ומובן .שונה ביסודו ובעומק חומרתו משאר פסולי ביאת מקדש,עצמו

,ולעבוד שם לפניו'שזה נובע מההכרה מה זאת אומרת לבא למקדש ה

.ומאידך בתועבת עבודה זרה שעומדת בסתירה גמורה לכל זה

כהן ערל

ו "ם קבעו בפ"והרמב,ב"הערל נמנה עם שאר הפסולים בזבחים רפ

'הערל הרי הוא כבן נכר שנ":ל"בזה)ח"ה(ביאת מקדש 'מהל כל בן נכר '

,לפיכך ערל שעבד חילל עבודתו ולוקה כזר שעבד',ערל לב וערל בשר

וישנן כמה ,ברם אין איסור מיוחד לעבודת ערל".אבל אינו חייב מיתה
:אבל יש לפקפק בכולן,ציותאופ

,"לוקה כזר שעבד"–ם דימה ערל לזר בפירוש "הרי הרמב–זר.א
:י קורקוס על אתר"כן נקט המהר26.ויתכן שגם פסולו נעוץ בדין זרות

ם דוחה חידוש זה "אך הרמב".'ז כיון ששב וכו"אבל לא שיהיה מחולל עי,ה"להקב
.בשתי ידיים

ח "או(ח "עיין בפר.פסול בנשיאת כפיםערלהפוסקים דנו באריכות בנוגע לזה אם כהן 26
א "והמג,ם כאן"פ דברי הרמב"פסול מדין זר עד)ק נד"א ס"שם א(ג "ופמ)לט:קכח

ומזה יש לו ',מדין בן נכר'שפירש שפסול )ב:לג:ח ב"או(מ "ועיין באג.ולקח)שם(
[ש"ע,מלקות של זר אבל לא מיתה של זר כי האריך לבאר ,ל שיש לפקפק בדבריו"נ.

ם דוקא "אבל נראה שהרמב,יש להם שם אחד"ערל לב"ו"ערל בשר"ם ש"בדברי הרמב
.]ז"יא פסול מומר אלא רק פסול עעכ לעיל שלא הב"וכש,נמנע מלהזכיר פסול ערל לב
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ולמלקות ,אלא שיחזקאל השוהו לזר,מיתה אין בו דלאו זר גמור הוא"

'להלן בפרק טז קשה למה הביאו כאן ולא"אך לפ".'הוא שהשוהו וכו
.יחד עם פסול זר

ויקרא (כתוב .ס"ערל הוקש לטמא בכמה מקומות בש–טמא.ב
"ד:כב איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל עד אשר )

"יבמות ע(עקיבא 'ודורש ר"'יטהר וגו וכן ".איש איש לרבות הערל.)
ומבואר שם שזו ,התניא שערל וטמא פטורים מן הראיי.)ד(חגיגה 'בגמ

אבל 27,ם מסובכת היא"שיטת הרמב".דמרבי לערל כטמא"עקיבא 'דעת ר

):בכ:יב(תרומות 'ל בהל"ז.ברור שגם הוא רואה קשר בין ערל לטמא

והערל והטמא מפני שהן ...עשרה אין חולקין להן תרומה בבית הגרנות"
ואם אכל הערל כטמא"):כג:ג(מעשר שני 'כ בהל"וכמו",'מאוסין וכו

נשים ועבדים ":)א:א(חגיגה 'ובהל".'מעשר שני לוקה מן התורה וכו

וכבר ביארנו בהלכות ביאת מקדש ...וטמא וערל...פטורין מן הראייה

לגבי 'ד'ועוד שם הל".וכן הערל מאוס כטמא,שאין הטמא ראוי לביאה

ל וכולן חייבין בשמחה חוץ מחרש שוטה וקטן וער":פטור שלמי שמחה
וערל וטמא מפני שאינן אוכלים קדשים ואינן ראויין לביאה כמו ...וטמא

כ יש "וא28".שביארנו בהלכות ביאת מקדש ובהלכות מעשה הקרבנות

ם כבר הביא כל "דא עקא שהרמבאך .להסיק שגם פסול ערל קשור לטמא

.'ולא הזכירו בכלל כאן בפרק ו',ד-'דיני טמא לעיל בפרקים ג

הוא 'עד הלכה ח'ל הנושא של ביאת מקדש פרק וכ–בעל מום.ג

ם חוזר לדון בדיני בעל מום עד סוף פרק "כ הרמב"ואח,פסול בעל מום
ם פסול ערל לפסול "וכן ברשימה בסוף ביאת מקדש דוקא סמך הרמב29.'ח

ז "הובא באו(ש משאנץ "ועיין בדברי הר].ז לזר"וכמו שסמך עע[בעל מום 

אליעזר בסוגיא ביבמות שם לאסור ערל 'מביא מקורו של ר)י:תרומות ז'הל(ם "הרמב27
.בתרומה ובקרבן פסח"תושב ושכיר"באכילת תרומה מהיקש 

ה "סב ד'פרה אדומה עמ'הל(ז הלוי "מרן רי'ובחי:)יבמות עב(ח "הגר'עיין בחי28
.ש"ע",מטמא ממש"ל"דין טמא"ערל ומחוסר כיפורים בין שחילקו לגבי)ז"ולפי

אבל מבואר ,ם פסול נושא נשים בעבירה ומטמא למתים"שם הביא הרמב'ט'בהל29
ם לתאר איך "ר הרמבעובומזה ,שזה נמצא כאן כי חייב לקבל בבית דין שלא יעבור שוב

.הבית דין הגדול בדק ביוחסין ובמומין
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שהקשה למה )ח"כנסת הראשונים אות קפומצוטט ב,צט'מילה ס'הל

ע "אפילו לר":ל"וז,צריכים פסוק מיחזקאל ולא סגי בלימוד דערל כטמא
דלא תימא הואיל וערל מטמא נפקא לן מה טמא בציבור עף ערל ,אצטריך

ל דערל כבעל מום דמי ואין בעל מום בציבור כדאמר במנחות "קמ,בציבור
ם "כי הרמב,ולם אף בזה יש להקשותא".ולהכי אקשיה נמי לערל לב,ק"פ

".הערל הרי הוא כבן נכר"אלא "הערל הרי הוא כבעל מום"לא כתב 

ם "יסוד פסול ערל לפי הרמב.ולכן צריכים לבאר דבריו ביתר דיוק

ם בסיבת איסור ביאת "יש הרמבגזה מה שהד.שבוהמיאוסצד מהוא 

ת מקדש שאין וכבר ביארנו בהלכות ביא":חגיגה'מקדש שלו בריש הל

תרומות שאין 'כ בהל"וכ".וכן הערל מאוס כטמא,הטמא ראוי לביאה
וזה יצא לו ".מפני שהן מאוסין"משלחין תרומה כלל לטמא ולערל 

משום "שערל פטור מן הראייה .)ע עא"וע:עב(מהסוגיא ביבמות 

כי ,ם פסול ערל לפסול בעל מום"ונראה שמשום הכי סמך הרמב".דמאיס

מיאוס פיזי אצל הבעל מום ומיאוס –וא הגורם היסודי לשניהם המיאוס ה

ויתכן שדי במיאוס זה לשוויה לזר במידה מסוימת עד .רוחני אצל הערל
!ואפילו ביאת מקדש גרידא נאסרת לו.כדי כך שלוקה אם עובר ועובד

ביאת מקדש שמתעלה על חשבונות 'שוב רואים דוגמא בהל,כ"וא

אם משיגים מהי עבודה במקדש ומהי הזכות ,ז"עבמקביל לכהן ע.טכניות

רק אז יכולים להבין הסתירה –'לבא לבית הבחירה ולעבוד לפני ה
.מיאוס של עבודת כהן ערלוהוהחילול 

כמובן אין אצלו שום צד של .ל לכהן אונן"ויש להשוות את כל הנ
ולכאורה קדושת כהונה שלו נשארת בעינו ולכן אם ,ו"מיאוס או חטא ח

האיסור דמן ממקדש לא יצא ,יה באמצע העבודה כששמע שמת לו מתה
ברם אף כאן הפסול נובע מההכרה שהכהן .עדיין שייך עד גמר העבודה

והתרחקות זו אמנם מועילה .ליואולהתייחס 'העובד חייב לעמוד לפני ה

קיום אנינות 30.שווה לבעל מום,ליישם חלות פסול ממש בגברא כהן אונן
ומצד שני קיום ,וממילא מונעו מלעבוד,ות מלפני המקוםכולל התרחק

.וממילא מונעו מלהתאונן',כהונה גדולה כולל עמידה תמידית לפני ה

.א שהעירוני בזה"י הרב יצחק בלאו שליטתודתי נתונה לבן דוד30
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סיכום.ט

ל קבע "ד זצ"והגרי,ידוע שרגל מבטל אבלות וכנראה סותר אותה

כי הקיום בשניהן 'א:מסמרים להלכה כי סתירה זו פועלת בשני רבדים
קיום שבלב של שמחה בצד אחד וכנגדו קיום שלב של ,הוא קיום שבלב

ואילו ',כי קיום שמחת הרגל מושרש בהתקרבות לפני ה'ב;אבלות וצער

ועוד ביאר שמשום זה מוכשר .קיום אבלות הוי דוקא התרחקות מלפניו

מן המקדש "כדכתיב 'דלעולם אינו מובדל מלפני ה,ג אונן לעבודה"כה
ם שמדגיש דין זה בכמה תחומים "יטת הרמבוזה נכון בפרט בש",לא יצא

.מחודשים

,נגד הרבה ראשונים,ג שם אונן"ם שיש לכה"מבואר ברמב,מאידך

ואפילו הביא פסוק מאנינותו של אהרן הכהן כמקור כללי למצות אבלות 

ג יש לו אותו קיום שבלב של אנינות ואבלות "והצענו שכה.אבל'בריש הל
שאינו מתרחק ,בעיקר שם אונן שלואבל יש הבדל ,א"של שאר בנ

.מהמקום כלל וכלל במשך אנינותו

:ל"מ שהבאנו לכל הנ"ואלו הן הראיות ונפק

לאיסור אכילת קדשים של אונן כהן יםם הביא מקורות שונ"הרמב.א
אונן -וביארנו שזה משקף חילוק עקרוני בין השם.גדול ואונן כהן הדיוט

'שים מחמת התרחקותו הכללית מהשכהן הדיוט נזהר באכילת קד,שלהם

ואילו ,]ולכן איסורו באכילת קדשים קשור לאיסורו בעבודה[ומן המקדש 

.ג אסור רק מחמת צערו ואבלותו"כה

ו "ם פסק כבי רבי ישמעאל שכהן הדיוט אסור בעבודה מק"הרמב.ב

ואילו המקור .כ שפסולו הוי חלות פסלות בגברא"ויוצא א,מבעל מום

",'ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני ה"ג הוא "קדשים בכהלאסור אכילת 
ומבואר שאין כאן הפקעה בשם גברא אלא שפשוט אינו ראוי לאכול 

.קדשים במצבו הרגשי

הפרק ',ביאת מקדש הוא דוקא בפרק ב'מיקום פסול אונן בהל.ג

אף זה מוכיח .שעוסק בעיקרו באיסורי ביאה ריקנית ויציאה שלא כדת
.'ד שיסוד פסול אונן הוי ההתרחקות מלפני ה"שיטת הגריכ
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יומא (יוסי 'י ועוד ראשונים בדברי ר"ז אפשר להבין שיטת רש"עפ.ד

שכהן הדיוט ששמע שמת לו מת בשעת העבודה נשאר במקדש וגומר :)יג
יוסי 'ר,פ שנגיד שפסול אונן הוי חלות פסלות בגברא"שאע.עבודותו

תשרוי בעבודה מונע!"]בי המזבחעל ג["'סבור שעמידתו ממש לפני ה
.ם הסכים לזה באופן חלקי"ואף הרמב.חלות אנינות עד גמר העבודה

שיש מתח בין ,שיטתו היא שיפסוק הכהן בעבודתו אבל יישאר במקדש
,שעדיין מצורף לעבודה',השם אונן שחל עליו ומציאותו בפועל לפני ה

.את העבודהת ולא יצא מן המקדש עד שאחרים יגמרו "ולכן שוא

ם השווה איסור שילוח קרבנות של מצורע "עוד מובן למה הרמב.ה

.ששורש האיסור בשניהם הוא ההתרחקות מלפני המקום,ואונן

היא שאיסור אכילת קדשים .)יד(פשטות מסקנת הסוגיא ביומא .ו

ולכן היה נאסר אפילו במקרה ,ג אונן אינו תלוי בשם אונן ממש"של כה

הואיל ועדיין טרוד ,ה אונן כי גירש את אשתו על תנאיפ דין לא הי"שע

כי איסור ,ל זה מחוור כשמלה"ולפי הדברים הנ.י שם"כ רש"וכ.ומצטער

ג אינו תלוי בשם אונן פורמלי אלא בקיום שבלב "אכילת קדשים של הכה
ומצאנו ראיות נוספות לזה מהסוגיות בפסחים שדברים ,של אבלות וצער

פ שכמובן גם בליל "אע"לחם עוני"ל מופקעים משם שאסורים לאונן לאכו

.פסח ליכא שום דין אונן פורמלי

ג חייב בחובה גמורה לקרוע בגדיו מלמטה "ם שכה"שיטת הרמב.ז
ג חייב "כי הכה,ח בקריעה כזו מובנת"א אינו יוצאים י"פ ששאר בנ"אע

ברם אסור לו,י מעשי לצערו וקיומו שבלב של אבלותולבצע קריעה כביט
ואילו בשאר .י כך מביאת מקדש"שנאסר ע"קרוע בגדים"להפוך לגברא 

.הא גופא הוי חלק מקיום אבלותםד,הוא להיפךא "בנ

ממצורע :)יד(ק "ל קושיית הראשונים איך לומדים במו"לפי הנ.ח

אבל זה לא נוגע ,ג שם אונן"שאכן יש לכה.ג למצורע ברגל מתורצת"כה

ג ורגל "בבחינה זו כה.דהיינו השאלה ברגל',כלל למעמדו כעומד לפני ה
ג וולכן אפשר להשוות ביניהם לענין מצורע שאדם ברגל ינה,שווים לגמרי

.ג נוהג"ניהוגי מצורע כמו שכה

:)יב(בהוריות 'א המרחיקה לכת של הגמ"אפשר להבין ההו.ט

צרעת .'לל נישואי אלמנה וכדווכ,ג"ג מצורע יופטר מכל איסורי כה"שכה
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ולכן שאלת ,ג מן המקדש ומרחיקו מלפני המקום"מוציאה את הכהאמנם

.ג וקדושתו"זה פוגע בעצם שם כהמההיא האם ועד כ'הגמ

ביאת מקדש היה מאד רגיש 'ם בהל"באופן כללי נראה שהרמב.י

וזה בולט ',מחשבתית בהא דכהן עובד עומד לפני ה-לחשיבות ההלכתית
וכן מתפיסתו שפסול כהן ,ז"ן עעבחומרא יתירא שהוא סיפח לפסול כה

.ערל ביסודו מהוה פסול מיאוס

,ג באופן ברור"ויש להדגיש שכל זה מאפיין את קדושתו של הכה

הוא נציג הציבור וחלק ממנו עם אותם ,שמצד אחד שייך הוא לכל העם

ואילו מצד שני חייב להתעלות מעל כל זה ,רגשות וצערות אנושיות שלהם

וכמובן שאיזון זה ממש תופס דמותו .ד לפני בוראומוולהישאר תמיד ע
31.האב טיפוס של כהונה גדולה,של אהרן הכהן

ומעמדו הרגשי בוקע ועולה 'של אהרן כעומד לפני ה'רשמי'איזון זה בין מעמדו ה31
ולדברינו מאד מעניין שאהרן חידש .מהפסוקים ומדרשים בפרשת מיתת נדב ואביהוא

.ל"ואכמ.כ"ושהודה לו משה רבינו אח,פ שנתחייב לעבוד"מדעתו שאין לו לאכול אע
ובזה ,שמפני אנינות נשרפה.)זבחים קא(נחמיה 'ת פירש כמו ר"י עה"רק נציין שרש

ולפי גישה זו אהרן כפה את .ולא כמו רבנן שמפני טומאה נשרפה,נחלקו משה ואהרן
אבל הסיק שבקדשי דורות ,עצמו לאכול את הקדשי שעה המיוחדות בשמחה ובגדולה

.וליש לו לחזור למצבו הטבעי ולמנוע מלאכ
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:כהן עובד עבודה זרה

פסול כהונה או סתירה לכהונה

ז"חקירות באופי פסול עע'ג.א

וניו לא הכהנים ששמשו בבית ח".):קט(תנן בשלהי מסכת מנחות 

אם 'י "פרש[ואין צריך לומר לדבר אחר ,ישמשו במקדש שבירושלים

)ט:ב כג"מל(שנאמר ,]'שמשו לעבודת כוכבים לא ישמשו עוד בירושלים

בירושלים כי אם אכלו מצות בתוך 'אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח ה'
".חולקין ואוכלין ולא מקריבין,הרי אלו כבעלי מומין',אחיהם

ם בענין "לעיל בענין פסול אונן עמדתי בקיצור על דעת הרמבבמאמר 

יותי גישות יסודתשררוכאן רצוני להרחיב בדבר ולב,ז"פסול כהן עע
,ז"חקירות באופי פסול כהן עע'הנה יש לחקור ג.בראשונים בסוגיא

:ד שיתכן שכולן קשורות"ונראה בס

האם פסול זה ,כלומר?פסול רגיל או פסול מיוחדז הוי"עעהאם ]א

.או שמא חריג ושונה הוא ביסודו,דומה לשאר הפסולים של ביאת מקדש

ל שכהן "שהקשה מנ)ה הרי אלו"שם ד(עיין בשפת אמת .נבאר קצת

אך לא יעלו כהני הבמות אל ("והלא הפסוק במלכים ,ז חילל עבודתו"שעע
ק ז ר"המשנה כמקור לפסול כהן עעהשהביא")'וגו,בירושלם'מזבח ה

ותירץ שבאמת .פסולהח שעבודתו יואינו מכר,לו לעבודשאסורמלמד 

יען אשר ישרתו ("יג -יב:שם מיחזקאל מד'הגמההפסוק השני שהביא
הוי שינה עליו ")'וגו,ולא יגשו אלי לכהן לי'וגו,אותם לפני גלוליהם

ז מבאר השפת אמת "ועפ.וממילא יוצא שעבודתו פסולה,הכתוב לעכב
ז בשוגג "פ ששוחט לע"שאע)יג:ביאת מקדש ט'הל(ם "שיטת הרמב

,מ לכתחילה לא ישחוט"מ,]שם'כמו דאיתא מפורש בגמ[עבודתו כשרה 
א שדוקא "ותירץ השפ.ותמהו המפרשים מהיכן למד שלא יעבוד לכתחילה
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ולא הפסוק ביחזקאל ,ז"כולל השוחט לע")כהני הבמות("הפסוק במלכים 

לכן דוקא ".שירות"שם ששחיטה אינה 'בגמכי מבואר ,")אשר ישרתו("
פ שאסור לו לשחוט "וממילא אע,כאן חסר לנו שינה עליו הכתוב לעכב

.בדיעבד עבודתו כשרה,ז"כמו שאר עע

'א מבין שהכללים הרגילים של הל"ל שהשפ"הנה ברור מכל הנ

ולכן כאן צריכים לכלל של שינה .ז"פסולי המוקדשין שייכים אף לכהן עע
לא ,ובמקום דלא שינה הכתוב,הכתוב לעכב כדי לחלל עבודתועליו

ז שונה וחריג משאר פסולי "אבל יתכן שפסול כהן עע1.פסלה עבודתו

עצמה כינה אופי 'כעת רק נציין שהגמ.ד"וכמו שנבאר לקמן בס,כהנים

ולא בביטויים הרגילים של ",אין קרבנו ריח ניחוח"ש,פסולו באופן מיוחד
".אינו מרצה"או "פסול"

האם זה פוסל חיצוני שרובץ על הכהן או ?ז"עעמהו אופי פסול ]ב

האם יש ,במילים אחרות?קדושת כהונה שלועצם שמא זה חותר ופוגם ב

מחד גיסא ?זראו לפסול בעל מוםז יותר לפסול "לדמות פסול כהן עע

ששניהם ,ז לכהן בעל מום"המשנה עצמה כבר קשרה מעמד כהן עע
אבל מאידך גיסא בולט ,ואוכלים קדשים אבל לא מקריביםחולקים 

,מקדשהביאת מהלכות 'ז דוקא לפרק ט"ם הכניס פסול עע"שהרמב

שעוסקים )'ח-'ו(ולא בפרקים הקודמים ,דהיינו הפרק שעוסק בפסול זרות

ז אצל זר "הזכיר עע,וגם ברשימת הפסולים בסוף הפרק.בפסול בעל מום
.ד"ז בהמשך בס"ר לכונחזו.ולא אצל בעל מום

לכאורה האפשרות הבולטת היא רשעות ?ז"עעמהו הגורם לפסול ]ג
אבל יש להציע אפשרות .שהמעשה עבירה אוסרו ופוסלו מלעבוד,הגברא

.ולעבוד במקדשו'ז פוסלו מלבא לפני ה"עלואחרת שעצם השתייכות

ז אינו "אם מוכרח להצריך שינה עליו הכתוב לעכב אפילו אם דין כהן עעדון אמנם יש ל1
.יומא נג(א "שהביא מהריטב)הימןזבחים ס(עיין בקהילת יעקב .שונה משאר פסולים

שרק בעינן שינה עליו הכתוב לעכב לדינים )ד"השמטות סימן ר(והחתם סופר )ה חד"ד
ותודתי נתונה .ת די בפסוק אחד"בדינים שכתובים בלשון לאבל ,שכתובים בלשון עשה

.)זבחים ב(ז "הגרי.א שהפנה תשומת לבי למקור זה"לידידי הרב אהרן קראפט שליט
זה חלק (צ שינה עליו הכתוב לעכב אם עצם אופי הדין הוא להיות פוסל "טוען שא

.דברינו בהמשךוזה יותר קרוב ל,)דיונו המפרוסם בענין פסול שלא לשמה בקרבנותמ
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יתכן מאד ששלש שאלות אלו ,והנה אף שאפשר לחלק ביניהם

ולכלול אותו ,ז כפסול רגיל"דמחד גיסא יש להגדיר פסול כהן עע.קשורות
.'וכו,ערל,טמא,בעל מום:כהן-עם שאר הפסולים הרובצים על הגברא

יש לראות ,ברם מאידך גיסא.כ נאמר שרשעות הגברא הוי הפוסל"וא
שהרי כל המושג של עבודה זרה עומד ,ז כפסול מאד יותר יסודי"פסול עע

,אין כאן איזה פסול רגיל.ת לעולם של עבודה במקדשבסתירה מוחלט
ולכן לא .אלא דבר המתנגד לגמרי לכל המערכת של מקדש וקרבנות

ז הורס "וגם נבין שעע,)'א(נשתמש בכללים רגילים של פסולי המוקדשין 

,)'ב('כל מעמדו של הכהן כאדם מקודש וראוי לעמוד ולשרת על מזבח ה

כי ,ים של מעשה עבירה או רשעות הגבראצ למושג"וגם אולי נבין שא
באמת לא מדובר בדבר הפוסל אלא בדבר ההורס ומחתר בכל יכולת 

ז לומר שאפילו אם יש לו "ודי בזה עצם ההשתייכות לע,לעבוד במקדש

,כ"א לו להשתייך לעבודה במקדש ג"ממילא א,ז"השתייכות גרידא לע

לקו גדולי הראשונים ד נראה שנח"ובס.)'ג(דתרתי דסתרי הם לחלוטין

.ם"י והרמב"ובראשם רש,ז"בכ

י וסיעתו"שיטת רש.ב

י שנוקט כהבנה "מביאים תשובה מרש)ה לא"ד.מנחות קט('תוס

ולראות רשעות ,ז לפסול בעל מום"דיש לדמות פסול ע,הראשונה לגמרי

)מספרי הגאונים("ספר הזהיר"מביאים משם 'תוס.הגברא כגורם לפסול

אך .ז"י ע"ע"אחליה לקדושתיה"כי ,דתו לא ישא את כפיושכהן שהמיר
:ל"וז,י חולק"מזכירים שרש

מהכא נפקא לן דכהן שהמיר דתו –'הרי אלו כבעלי מומין וכו
שהרי לא מצינו כהן בעל מום שיהא ,וחזר בתשובה כשר לדוכן

כדאמרינן במגילה ,פסול לדוכן אלא אם היה לו מום בידיו
לא ישמשו "הא דקתני ,ותו.מסתכלין בומפני שהעם:)כד(

לאשמועינן "בירושלים"ולהכי איצטריך ",במקדש בירושלים
כל שכן בזמן הזה שאין ,דבנוב וגבעון היו מותרין לשמש

.שירות ואין מקדש דודאי כשר לדוכן

ז לבעל מום "י שההשוואה במשנה בין עע"הנה מפורש בדברי רש
ז מוכיח "ועפ.פרטי הדינים במה נאסרהפסול ולא רק עלאופימוכיח על 
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ולפי .ז ששב מרשעו"ה עע"ה,שכמו שבעל מום שנתרפא ודאי כשר לדוכן

ולכן רואים .סברא זו מכשירו אף לעבוד על המזבח בנוב וגבעון,י"רש
כ אין "כי א,ז לעובד על המזבח"שאופי הפסול אינו עצם הסתירה בין עע

לא "כ בעלמא של "מע שיש גזהאלא מש.לחלק בין מקדש לבמה גדולה
.וזה רק מחומרת המקדש",בירושלים'יעלו כהני הבמות אל מזבח ה

וגם כותב ,י"שכותב כמו רש)סימן ד(ת רבינו גרשום "ע בשו"וע
:בפירוש שקדושת כהונה שלו לא נפגמת

מומיןובעלי",ואוכליןחולקין,מומיןכבעליהןהרי"התםתנןו
,הםומחולליםקדושהבהםאיןלאשאילמ.בהןישקדושה

פשיטאאלא.קדשיםובקדשיבתרומהוחולקיםאוכליםהאיך
בזונהואסורים,מומיןבעליככהניםהןוהריבהןישקדושה

.אסוריןמומיןשבעליכשםלמתיםליטמאואסורים,ובחללה
מומיןבהםשישי"שאעפמומיןבעליכמוכפיולישאוראוי

ראשוןוקוראכפיואתנושאבוכיוצאוהוא,כפיהםאתנושאין
כבעליהםהריתנאאמאיכךאומראתהאישאם.בתורה
תנןודלא,תנןדתנןמ"שאלא.הכהונהמןנפסליןנתני,מומין

.תנןלא

עבודה .צ לפנים"קלה להבין וא'ותוס,י"רש,ה"לכאורה שיטת רגמ

קדושת .סולים אחריםוהריהי כמו פ,זרה היא דבר הפוסל כהן מן העבודה

"בעל מום רוחני"ויש לראותו כעין ,כהונה שלו עומדת במלא תוקפה

.במקביל לבעל מום גשמי

ם וסיעתו"שיטת הרמב.ג

:וכמו שיוצא מכמה וכמה מקומות,ם"אולם לא כן דעת הרמב

ז פסול "ם מסכים עם דעת הגאונים שעע"הרמב:בעל תשובה.א

תפלה וברכת כהנים כותהל(עשה תשובה לעולם מנשיאת כפים אפילו אם

גמורהפ שחזר בתשובה "אע",כותב)יג:ט(מקדש הביאת כותובהל).ג:טו
."הרי זה לא ישמש במקדש לעולם

ז "מך פסול כהן עעום ס"כבר הערנו שהרמב:ז"מיקום פסול עע.ב

ביאת מקדש הן ברשימתו בסוף הפרק 'מהל'הן בפרק ט,זרלפסול 
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,העובד עבודה זרה:ואלו הן,ולין לעבודה שמונה עשרנמצאו כל הפס("

ולא רק פסול חיצוני ,ומשמע שזו פגיעה בקדושת כהונה שלו").'וכו,הזר
כותז בהל"ובמאמר לעיל גם הערנו שמיקום פסול כהן עע.כמו בעל מום

כי ,זרואפילו ,מקדש מוכיח על המיוחדות שלו מכל שאר הפסוליםהביאת 
ואז .מקדש להזכיר דין זההביאת כותש עד סוף הלם המתין ממ"הרמב

ז הוא "וכאילו עע,ו ושמתו בתחילת כל רשימת הפסולים"חזר בהלכה ט
.אבי אבות הפסולים

'כ השתמש בביטוי המיוחד של הגמ"ם ג"הרמב:לשון הפסול.ג

".אין קרבנו ריח ניחוח"–ז "לתאר פסול עע

ז בשלש דרכים "עעם גם צמצם פסול"מצינו שהרמב.זאת ועוד
:חשובים

שהעובד בבית ")יראה לי"ובלשון (ם חידש "הרמב:בית חוניו.א

ובפשטות .ובדיעבד לא פסל עבודתו,חוניו פסול מלעבוד רק לכתחילה

ויש להעיר שלא .גזירה בעלמאואהפסול זה של בית חוניושדעתו נראה 

בבית חוניו ל שהשוו בין כהן שעבד"י הנ"ה ורש"משמע הכי מדברי רגמ
.לכהן שהמיר דתו

ם שהשופך דמים "סק הרמבונשיאת כפים פ'פ שבהל"אע:רוצח.ב

הוא לא הביא דין זה בשום ,ומשמע שזה מדאורייתא,פסול מלעלות לדוכן

ביאת 'הל(וכבר העיר בזה המשנה למלך .מקדשהביאת 'מקום בהל
).טו:מקדש טה

ל שבת דינו כמומר מומר לחל:מומר לחלל שבת ולשאר עבירות.ג
ש "וכ,ם שפסול לעבודה"אבל אף פעם לא רמז הרמב,לכל התורה כולה

שאכן טען שלפי )א:נ:ג(ת אחיעזר "ועיין בשו.לגבי מומר לשאר עבירות
איברא 2.ם אין שום פסול בעבודת המומר לחלל שבת בפרהסיא"הרמב

מהדוגמאות 'כי שחיטה היא א,לכאורה האחיעזר כיוון לשאר עבודות חוץ משחיטה2
אם היה מומר לעבודה זרה או מחלל שבת ":ם המחמירה בענין המומר"של שיטת הרמב

,בהובפרהסיא או אפיקורוס והוא הכופר בתורת משה רבינו כמו שבארנו בהלכות תש
.מנחות קט(וכן העיר הזבח תודה .)יד:שחיטה ד'הל("הרי הוא כגוי ושחיטתו נבלה

.ם השחיטה פסולה"שבזה אין ספק שלפי הרמב)ה והלכתא"ד
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וק והחיל,מומר שעבד אכן חילל עבודתוהציעו שכהן3דכמה אחרונים

אך .ז שפסול לעולם"עעלעומת כהן,הוא שנותר לו אפשרות תשובה
ז לבין "שינוי יסודי בין אופי פסול כהן עעישעדיין ,אפילו לפי דבריהם

ז "ויש דין מסוים בכהן עע,כהן מומר ואפילו כהן מחלל שבת בפרהסיא
ם "דוקא הרמבויש להדגיש שכל זאת הוי למרות ש.דוקא לפסלו לעולם

הרי הוא "ולגביו כתב הרבה פעמים ,כללי החמיר מאד בדיני מומרבאופן 
4".כגוי לכל דבריו

המסקנא המתבקשת היא –ד "ונראה עוד בס–הרי פעם אחר פעם

ז שונה במהותו מכל שאר הפסולים של הלכות ביאת "שפסול כהן עע

אינוז "כ ביררנו מה שפסול עע"ע,מיהו.ל"י הנ"ודלא כדעת רש,מקדשה
יש שולא מה –דהיינו פסול רגיל כמו בעל מום וכדומה –ם "הרמבלפי 

,ז לבין זר"ם מקשר במידה מסויימת בין עע"אכן הערנו שהרמב.בפסול זה

.אבל צריכים להרחיב וללבן איך בדיוק להגדיר את הפסול המיוחד הזה

"נעשה כומר לעבודה זרה–אין קרבנו ריח ניחח ".ד

בחקירה השלישית שחקרנו 'וקט כצד בם נ"הנראה בזה הוא שהרמב

השתייכות גרידא של הכהן לעולמה של עבודה זרה פוגעת :לעיל
יש סתירה מיוחדת בין עבודה זרה .'בקדושתו ומונעתו מלעבוד במזבח ה

ופסול זה נפעל לא .א לדמותו לשום פסול אחר"לעבודה במקדש שא

.ז בעלמא"יח עי אפילו שמץ של ר"אלא ע,ז פורמאלי"י מעשה ע"רק ע

.ונסתרת לעולם,מיד קדושת כהונה נסתרת

)ה:אחיעזר ב(השואל השיג על שיטתו במקום אחר .הוכחת האחיעזר היא מאד מעניינת
מעם "שמי שמתיר עצמו למיתה נידון כמומר מהדין של )נט:ק ג"מו(ש "פ דברי הרא"ע

ד הכהן היה צריך "הרי כדי להיות ראוי למיתת ב–"תקחנו למות ולא מעל מזבחימזבחי 
שעבודתו "ולא מעל מזבחי"ובכל זאת רואים מדין ,לקבל התראה ולהתיר עצמו למיתה

אבל ,והשיב האחיעזר שאמנם הכהן מומר הוא.ולכן מוכח שאינו מומר,אינה נפסלת
.ז"ומר לעבודה אלא אך ורק העעם שום פסול מ"מעולם לא מצינו במשנת הרמב

ה"ד.קטמנחות(תודהזבח,)ט"מסימןמקדשביאת'הל(העתידהשלחןבערוךיעויין3
).ב:כו:ג(הקודשותורת)והלכתא

.פרנקל'שם במהד"מקורות וציונים"ורשימת המקורות ב)ה:ב(ז "עכות ראה הל4
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תפילה ונשיאת כפים 'ם בהל"הנה ראיה גמורה לזה מדברי הרמב

):ג:טו(

לא,תשובהשעשהפ"אע,הנפשאתשהרגכהן?כיצדהעבירה
ובפרשכם"וכתיב",מלאודמיםידיכם"שנאמר,כפיואתישא

עלאףבשגגהביןנסבאוביןכוכביםשעבדוכהן."'וגוכפיכם
לאאך"שנאמר,לעולםכפיואתנושאאינו,תשובהשעשהפי

לשרתו"שנאמרהיאכעבודהוברכה",'וגוהבמותכהנייעלו
אינובושחזרפ"אעם"לעכושהמירכהןוכן",בשמוולברך
.מונעיןאיןהעבירותושאר,לעולםכפיואתנושא

,באונס נפסל מנשיאת כפיםז"ם שאפילו כהן שעע"מבואר לפי הרמב

אבל יש לשאול איך .ז ולא ברוצח"וזה רק דין בעע.וכנראה גם מעבודה

וזה קשה שבעתיים לאור שיטת ?יתכן שהעובד באונס ייפסל בעבודה
חמורות 'ת שהמחייב ליהרג ולא לעבור בג"יסוה'מהל'ם בפרק ה"הרמב

חשב כעשה ויתכן שלא נ.ולא המעשה עבירה'חילול ה/הוא הקידוש

ז באונס נפסל "איך העע,כ נחזור ונשאול"וא5.בכלל'ז וכו"מעשה ע

6?לעבודה

שהפוסל הוא עצם ההשתייכות עם עבודה ,פ דברינו"ויש לבאר ע
ז או אפילו כגברא "עע-ואולי לא נידון כגברא,אמנם עבד באונס.זרה

ז הואיל ועבד באונס ולכן מנותק "הקשור למעשה פורמאלי של ע

פעולתו של שירות ביצע שום ,אבל סוף כל סוף.ה עבירהמהמעש

א לו להשתייך לעולם "וממילא א,השתייכות לעולם של עבודת כוכבים
ם שכל זה "ויש להוסיף ולהעיר שמשמע מהרמב.ה"של עבודת הקב

ונראה שזה כולל עובד באונס ."אך לא יעלו כהני הבמות"יוצא מהפסוק 
הוא מוגדר כאחד –שלו הזהותא שלו אלהמעשהכי לא חשוב לנו 

,מצוות בני נח מותר לו לעבור'מז'שבן נח שנאנס לעבור א)ב:י(מלכים 'ראה למשל הל5
ויש להבין שחולי לא נקרא אונס ולכן ,שאם עבר מחמת חולי נהרג)ו:ה(ת "וכן יסהו

).ט-כתובות סימן ה(ע קובץ שעורים "וע.האיסור עומד על כנו וממילא חייב אם עבר
בור שהרי היה לו ליהרג ולא לע,הוא הפוסלו'תירץ שהחילול ה)יגימןס(החכם צבי 6

השוואתו בין 'א–ם כן "אך מאד קשה להבין דברי הרמב.כ חילל את השם במזיד"וא
שהביא מקור אחד של 'ב,)ז עצמה"בו ודאי המחייב הוא ע(עובד באונס לעובד בשוגג

.ז"כמעט מוכרח שעוסקים בפסול אחד של עע.לשניהם"אך לא יעלו כהני הבמות"
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לא אכפת לן .'א שוב להעלות על מזבח ה"וממילא א",כהני הבמות"מ

אם היה במזיד או בשוגג או אפילו באונס אחר שראו ,למה השתייך לבמות
אלא אך ורק העובדא הפשוטה ,מנשה המלך ממלא ירושלים בדם נקי

.'הששם את עצמו בקבוצת כהני הבמות ולא בקבוצת כהני

ם מדברי רב ששת בענין היקף פסול "ד נראה שזה יצא לרמב"ולענ

,ניחוחריחקרבנו:אמרנחמןרב–בשחיטההזיד:אתמר":ז"כהן עע
,ניחוחריחקרבנואמרנחמןרב.ניחוחריחקרבנואין:אמרששתורב

נעשה כומר ,ניחוחריחקרבנואיןאמרששתרב;שירותעבדדלא

7.לעבודה זרה

זרק 'א:מקרים'ששת בד'נחמן ור'שם מבואר דנחלקו ר'בגמ
לפי .ז"קיבל אלהות בע'ד,ז"השתחוה לע'ג,שחט במזיד'ב,בשוגג

ז פוסלו "ונראה שמעשה שירות לע,שירותשלעבודהנחמן בעינן 'ר

ז "אמנם השוחט לע–הגבראזהותששת מדגיש 'אבל ר.מלשרת במקדש

להיות כומר לעבודה 'אבל זהותו נהפך מכהן לה,לא ביצע מעשה שירות

'וכמו כן מסתבר שזה גם הטעם שר.ואז המעוות לא יוכל ליתקן.זרה
.דלא עבד שום מעשה,ז"ששת פסל מי שרק השתחוה או אפילו הודה לע

ולא באופן חיובי אלא ,ז לפסלו למזבח"רק צריכים השתייכות בעלמא לע

והנה .ז"להות גרידא להזדהות עם עודי בזה קבלת א.באופן דממילא

אחד העובד ",ששת'אלא כתב כלשון ר,ם לא ציין עבודה מסויימת"הרמב
ז או המשתחוה לה או המודה בה "אותה בשירות כגון שנעשה כומר לע

הרושם מזה אינו חשיבות עצם ."וקבלה עליו באלוה הרי זה פסול לעולם
איזה עבודות נקראות ם לא פירט "והרמב–המעשה עבודה של שירות 

.ז"אלא עבודה שמהפכו להיות כומר לע–שירות 

ששת רק פסל 'ר'פ שבגמ"ם שאע"ובהמשך דבריו חידש הרמב

ולכאורה אף [ה אם משתחוה או מודה בשוגג "לעולם ה,הזורק בשוגג

אבל נראה שהתשובה נובעת ,ל זה"ותמהו האחרונים מנ.כ"ג]באונס
ז בשוגג אם עבר והקריב קרבנו ריח "עאבל השוחט ל":מהמשך דבריו

והוא ,ניחוח ונתקבל שהרי לא שרת ולא נעשה כומר אלא שחט בלבד

".משרת לעבודת כוכביםנעשה "בדפוסים מחמת הצענזור איתא 7
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גם ,דא עקא שלאור דבריו לעיל."פ כן לכתחלה לא יעבוד"ואע,שוגג

אלא דכוונתו 8.ז לא עשה שירות ולא נעשה כומר"המשתחוה או מודה לע
מעשה של השתייכות עם הוא )או הדיבור(עצם המעשה ,ל"היא שבכל הנ

ייפסל בין בשוגג בין ,ש הודה"ש השתחוה ל"ש שרת ל"וממילא ל,ז"ע
שחיטה מובדלת מן הכל כי אין אלמנט של עבודה בעצם המעשה .במזיד

לא 9.אלא בכוונה שיש בצדה–הרי ישנה שחיטת חולין –שחיטה עצמה 
ז "כ השוחט לע"ושאעפ",שחיטה לאו עבודה היא"ל "בכדי קבעו חז

ולכן דוקא בשחיטה בעינן עבודה בזדון ליצור .לעולם חייב סקילה

ם "חידש הרמב,ואמנם אפילו ברמה נמוכה כזו.ז"השתייכות הגברא לע

ולכתחילה גם השוחט בשוגג לא יעבוד ,ז נרגשת"שעדיין ריחה של ע
וכפר הכהן על הנפש '"כ של "ולכאורה לו היה לנו הגזה.במקדש לעולם

(י עצמו"מלמד שכהן מתכפר ע'השוגגת בחטאה אף ריח זה ,.)מנחות קט"

.היה מילתא לפוסלו

'קובץ מסורה חוברת ב(ד "ל בשם הגרי"ר גישה דומה לכל הנ"שו

ז לעבודה ולנשיאת כפים הוא משום "שחקר אם יסוד פסול עע)נט-נח'עמ
בדעת 'והוכיח כצד ב",מאוס הגברא לגבוה"רשעות הגברא או משום ש

ואפילו אם עבד ,מהא דפסול אפילו לאחר שעשה תשובה גמורהם "הרמב

ונראה שמושג זה .וגם מהחילוק בין שחיטה לעבודות של שירות,באונס

ז "הוא כמו דברינו שהשתייכות של הגברא כהן לע"מיאוס הגברא"של 
ש "וע.הורסת את קדושתו ומונעתו מלהיות ראוי לעבוד עבודת המקדש

ללא קשר ,ז שזה פסול מיוחד בעבודה זרה"מ שפסק עפ"שהביא מהגר
מחללי שבת בפרהסיא -ולכן הורה לכהנים,לרשעות הגברא באופן כללי

וזה כמו .פסלו)קלד:קכח(למרות שהמשנה ברורה ,שעדיין יעלו לדוכן
שפסול המיוחד של 'א,דעת האחיעזר שראינו לעיל שחידש חידוש כפול

שאין פסול כללי מחמת 'ב,ז לא שייך למומר לחלל שבת בפרהסיא"עע

.כ"ג"מומר כגוי"

"(כי נראה שיש לפסק דבריו כך8 כגון שנעשה כומר –אחד העובד אותה בשירות )'א:
".'או המודה בה וקבלה עליו באלוה וכו)'ג(,או המשתחוה לה)'ב(–ז "לע

,וכמובן שמזה יש ליכנס לדיון ארוך בענין היחס בין שחיטת קדשים לשחיטת חולין9
.ל"ואכמ
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הערות נוספות.ה

.יש להעלות כמה הערות לאור דברינו,בסיום הדברים

מקורות הפסול.א

ז אינו פוסל רגיל כמו "ם שפסול עע"לפי הגישה שהצענו בדעת הרמב

אלא שנובע מסתירה יסודית בין עבודת אלילים לעבודת ,בעל מום או טמא

דהנה מצד .ניתן לפתור כמה בעיות ביחס למקורות לפסול זהאולי,המקדש
המשנה .ומצד שני חסר לנו מקור רגיל,אחד יש לנו יותר מדי מקורות

אך לא יעלו כהני הבמות "–במנחות הביאה מקור אחד לפסלו מספר מלכים 

יען "–שם הביאה מקור שני מיחזקאל 'והגמ."'בירושלים וגו'אל מזבח ה

ובאמת ."'ולא יגשו אלי לכהן לי וגו'אותם לפני גילוליהם וגואשר ישרתו 

ט :מד(מפסוק אחר ביחזקאל :)כב(כבר יש מקור שלישי במסכת זבחים 
ואיתא ."כל בן נכר ערל לב וערל בשר לא יבוא אל מקדשי",)'ש פסוק ז"וע

בן 'ל "כ מה ת"א,'ערל לב'ל "ת,יכול בן נכר ממש,'בן נכר'ר "ת",שם'בגמ

וכן ,ז"בפשטות הכוונה היא לע."שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים?'כרנ

שנתנכרו מעשיו היינו המשומד )מג:וגם שמות יב,:סנהדרין פג(י "פירש רש
10?מקורות נפרדות'ע למה צריכים ג"וצ.ז"לע

שהציע שעצם הפסול נלמד )ב:כו:ג(ועיין למשל בתורת הקודש 

שבמנחות מלמד "לא יגשו לכהן לי"ואז ,שבזבחים"בני נכר ערלי לב"מ

אבל מלבד שלא משמע כן .שהפסול עומד לעולם ואפילו עשה תשובה
ם "וגם הרמב,במנחות שלא הזכיר הפסוק של בן נכר בכלל'מלשון הגמ

ל פסוק "ז צריכים להבין למ"עדיין לפ11,הביא דוקא הפסוקים במנחות

פסוקים 'רי יש לנו גועוד יש לתמוה ה."לא יעלו כהני הבמות"שלישי של 
הרי מכל זה יוצא !ולא אפילו פסוק אחד מהחומש עצמו,מדברי קבלה

.שקשה לומר שיש לנו פסול רגיל ודרשות רגילות

בהביכם בני נכר ערלי לב וערלי "–)'פסוק ז(ד שם גם נכפל "י מיחזקאל פרק מוהביטו10
ויפרו את בריתי אל ,בשר להיות במקדשי לחללו את ביתי בהקריבכם את לחמי חלב ודם

".כל תועבותיכם
אבל לא ,ללמד פסול ערל"כל נכר ערל לב וערל בשר"הביא )ח:ו(ביאת מקדש 'בהל11

.ז כלל"הזכיר פסול עע
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כי אמנם לא עוסקים בדרשות ללמוד פסול ,אבל אולי לדברינו ניחא
דברי .אלא בבעיה הרבה יותר עמוקה'נוסף כמו בעל מום וטמא וכו

ייחסים לסתירה המוחלטת שיש בין זהות כהן זרעו של הנביאים כולם מת
,ירמיהו ויחזקאל לא באו לחדש פסולים.ז"אהרן לבין זהות של כומר לע

ושממילא לא יתכן שיעלו עוד ,אלא לצווח על שהרסו את יסודי קדושתם
.ויחזקאל בסגנונים שונים,כל נביא בסגנון שלו.'על מזבח ה

עבודות הכשרות בזר.ב

וביארנו ,ז קשור לפסול זרות"ם סובר שפסול עע"שהרמבפ "אע
,ודאי שאינו זר ממש,ז פוגמת בקדושתו ובזהותו ככהן"שהשתייכות לע

איסורי כהונה לא פקעו ,חיובי זר שעבד אין לו.בין לקולא ובין לחומרא
ם שם פסול "אבל מצד שני הערנו שהרמב.'וכו,זרעו לא נתחלל,ממנו

ביאת 'המקדש ובריש רשימת הפסולים בסיום הלביאת'ז בסוף הל"עע
והנראה בזה .לכאורה לרמז שיש חומרא מיוחדת בפסול זה,המקדש

שבגד בו ונהפך 'כהן ה.שמעמדו לגבי עבודה אינו כזר אלא גרוע ממנו
.להיות אחד מכהני הבמות נתרחק מן המקדש טפי מזר

זבחים (ק "שעסק בקושיית השטמ)ב:כד:ב(ויעויין בתורת הקודש 
.הלא כבר נפסל מדין זרות,פוסל נכרי ממש"בן נכר"ד שם ש"איך ס:)כב

ולכן פסול ,ק שיש פסול חיובי של נכרי ושל מומר מפסוק זה"והציע התוה
והסתפק אם נפסלים אף .כגון יציקה ובלילה,אף לעבודות שזר כשר בהם

".לא יבוא אל מקדשי"בבמה או שמא כשרים כי הפסוק שם מדגיש 

אבל נראה שיש להגיע למסקנא מקבילה ,אמנם דברינו שונים מדבריו
,ז אינו פסול חיובי אלא שהורס מעמדו ככהן"גם אם פסול עע.למסקנתו

ולכן יתכן שהוא .כ הוא לא שוה לזר אלא גרוע ממנו"מאד מסתבר שאח
כ לעבוד בבמה בשעת היתר "ומסתבר שפסול ג',פסול ביציקה ובלילה וכו

י וסיעתו צריכים להבין שיש "שהרי ראינו לעיל שדוקא לפי רש12.הבמות
דין מיוחד של מקום המקדש שאסור לו לעבוד בו אפילו לאחר שעשה 

ם הסתירה אינה בין עבודת אלילים לעבודת "אבל לפי הרמב,תשובה
.ה בכל מקום שהוא"המקדש אלא לעבודת הקב

.ל כדיוק מוכרח"אין זה נ",הרי זה לא ישמש במקדש לעולם"ם "אף שכתב הרמב12
.ה בבמה בשעת היתר הבמות"ועיין במעשה רקח שנקט בפשיטות שזה לאו דוקא וה
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ז ושבו "לעוגם יש להסתפק במעמד לוי או ישראל שנעשו כומרים 

.אם הם יכולים לעבוד בבמה או לעשות העבודות המותרות לזר,מחטאם
,האם החומרא המיוחדת של פסול זה כרוך בהריסת קדושת כהונה דוקא

או שמא אף ,עזבו ללכת לבמות הגלולים'דמי שהיה לו לשרת על מזבח ה
באמת הוי דין כללי ונוגע לכל בן,שלמעשה דין זה שייך יותר לכהנים

אבל ,ם משמע טפי שזה דין בכהונה דוקא"לכאורה מלשון הרמב?ישראל
.עדיין יש כאן מקום עיון

"אין קרבנו ריח ניחוח".ג

'ל ניתן להבין למה השתמשה הגמ"אבל לפי כל הנ,רמזנו לזה לעיל
לתאר אופי "אין קרבנו ריח ניחוח"ם בביטוי המיוחד הזה של "וגם הרמב

מדגישים כאן שכל תכלית הקרבן .סול רגיל כללשאינו פ,ז"פסול כהן עע

מי שבגד בו ופנה לאלהים אחרים אינו יכול .ה"הוא לשמש ולהקריב להקב

אינו רק ביטוי "אין קרבנו ריח ניחוח",כלומר.לעשות ריח ניחוח בקרבנו

א שקרבנו יהיה "א.הפסולסיבתאלא זה מגיד ,חדש להגיד שזה פסול
יחד עם פסול .כ נכון"וכמובן ההיפך ג.הואוממילא פסול,לריח ניחוח

י כהן כשר וזריז אינו "המשנה מזכרת לנו שקרבן שהובא כדת וכדין ע,ז"ע

.א"כן נזכה אף אנו ובנינו בב.אלא הוי ריח ניחוח ליוצרו,רק כשר בעלמא
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אמר רבי אבוה אמר ,מחוסר בגדים מנלן":)זבחים יז('תא בגמאי
והיתה ...ש דאמר קרא וחגרת אתם אבנט"י ומטו בה משמיה דראב"ר

אין ;בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם,הם כהונה לחקת עולםל
מחלל סר בגדיםוזהו המקור דמחו".אין כהונתם עליהם,בגדיהם עליהם

מקור כ:)דף פג(סנהדרין 'דרשה זו בגממצינווכן .משום דהוי כזר,עבודה
)ה אין"שם ד(זבחים 'בתוס'וע.ש"ב שעבד חייב מיתה ביד"דמחו

אין בגדיהם "דפסוק לחדשלמה צריכים :י מאורלינש"קושית הרשהביאו

הלא כתיבא מיתה בהדיא ,ב מיתה"לחייב מחו"עליהם אין כהונתם עליהם
)ה אין"דשם(בסנהדרין 'הקשו התוסוכן?)מג:שמות כח(תצוה 'בפ

).ה להביא"ד:דף ה(וביומא 

י מאורלינש עצמו "תירוץ הר,'א.תירוצים'זבחים נאמרו ב'ובתוס

"וחגרת"והפסוק ד,הוא דוקא גבי מכנסים)כח(דהמיתה בקרא דשמות 
ומבואר מדבריו .דלא כתיבי מכנסים התם,גבי שאר בגדיםלהוא דוקא 

'אולכ.ים מכנסים משאר בגדים או שאר בגדים ממכנסיםדלא היינו לומד

אלא פסול ,לפי תירוץ זה אין הפסול מחוסר מכנסים משום דהוי דינו כזר

,כ מחוסר מכנסים לבד לא יחלל עבודה"וא.ש"בעלמא עם חיוב מיתה ביד
ולא רק עבודה תמה,וגם יתחייב מיתה על כל עבודות,דאין דינו כזר

רק בפסול זר ונאמרדינים אלהד,חייב עליהםועבודת מתנה שהזר 

אלוחילוקיםדלא מצינו ,פ שזה חידוש"ואע.והפסולים הנלמדים ממנה

1.'של התוסהכך יוצא לפי תירוץ ז,בשום מקום

ל דקרא דוחגרת צריך לחילול עבודה "עי":הביאו תירוץ שני'ובתוס
לא היינו יודעים ,הפסוק גבי מכנסיםרקהיה לנוםוכוונתם דא".דמקרי זר

.ש"ע,בסנהדרין'נ על התוס"דידן והערול'א על תוס"וכבר נתקשו בזה השפ1
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ה צריכים אנו להפסוק דוחגרת ללמוד דדינו "ומשו,ב מחלל עבודה"דמחו

כ "הלא א,בתירוצם'קשה מה הועילו התוס'אאבל לכ.כזר ומחלל עבודה
ולמה צריכים המיתה הכתובה גבי מכנסים ",וחגרת"היה סגי בפסוק ד

דלא ,רלינשי מאו"לתירוצו של הרזקוקעדיין הכ תירוץ ז"אלא ע?כלל
משום ,גבי מכנסים מהפסוק דוחגרת)או חילול(היינו לומדים מיתה 

אלא דבתירוץ זה סוברים דהיינו יכולים ללמוד המיתה .דלא כתיבי התם
.ב ממכנסים"בכל מחו

דשם מבואר .ל דכאן"יומא דסוברים כהעיב'וכן משמע בתוס

למה ,חילולדמקשים דאפילו אם אומרים דצריכים הקרא דוחגרת ללמוד 

כ הרי גם "וא.י אורלינש כאן"ותירצו כהר?בעינן המיתה גבי מכנסים
(אין מכנסים בכלל הפסוק דוחגרת'לדעה זו בתוס פ דהיינו לומדים "ואע.

ש מכנסים משאר "אולי היה סברא דמ,ב"המיתה ממכנסים לשאר מחו

בי אולי שנא ושנא ג,אבל אם יש פסוק דהוי כזר גבי שאר בגדים,בגדים

כ גם לדעה זו "וא)2.ולא נאמר דין זה גבי מחוסר מכנסים כלל,מכנסים

,מחוסר מכנסים אינו מחלל עבודה ואינו חייב רק על עבודה תמה'אלכ
.משום דאין דינו כזר

הוא .א"בשם הריצב)שם(יומא 'הובא בתוס'בבעלי התוס'ודעה ג

דהכריח כן ש "וע[.נ לומדים מכנסים גם מהפסוק דוחגרת"סובר דאה

.שם דיש ריבוי לכלול מכנסים בהאי קרא דוחגרת'ח בגמ"מדעת ריב
'ובתוס)שם(יומא 'וכן הקשו בתוס,י אורלינש"ומשיטה זו יקשה על הר

(לקמן ריש דף כד כ הוא צריך לתרץ למה בעינן פסוק "וא]).ה אימא"ד.
ללמד דיש חיובהדמיתה זו באהוא'תו.מיותר של מיתה גבי מכנסים

'אא לכ"ולהריצב.ב"ש אפילו על ביאה ריקנית כשהוא מחו"מיתה ביד
ומחלל עבודה וחייב רק ,ב לגמרי"מחוסר מכנסים הוי בכלל שאר מחו

דהיינו,א לגמרי"דהרי המיתה גבי מכנסים הוא לחייב על ד,בעבודה תמה

,ב"וכל הני עבודות שאינם עבודה תמה ופטור משום מחו[3.ביאה ריקנית

.בסמוך בטעם הדבר3בהערה 'ועי2
דבהעדרם ,חילוק בין מכנסיםהמפרש ש)ה והנה"מ ד:שמות כח(כמה במשך ח'וע3

ובזה מסביר .דבהעדרם חסר תוספת כבוד ותפארת,שאר הבגדיםלבין,יש פחיתות
דרק בשאר בגדים ,י אורלינש דחלוקים המיתה דמכנסים מהמיתה דשאר בגדים"דעת הר
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.פג(סנהדרין 'תוס'ע.א שהה שיעור המחייב משום ביאה ריקניתל דל"צ

].)ה ולא"ד

,אורלינשמי "נראה דמפרש כהר)לה:שמות כח(ת "ן עה"וברמב

:ל"וז

,אבל לפי העולה מן הסוגיות שבגמרא אין דעת רבותינו כן
והיא על ,באהרן ובבניו,אבל אצלם המצוה הזאת שוה בכולם

כי צוה בעשייה ועשה להם .םוהענש גם כן בה,המכנסים
כי בשאר ,וצוה על הלבישה והיו על אהרן ועל בניו,מכנסי בד

)בפסוק מא(הבגדים צוה למעלה בעשייתם וצוה בלבישה 
כ הצואה הזו "א,והלבשת אותם את אהרן אחיך ואת בניו אתו

ולמדנו :ועליהן יהיה העונש,כולה על המכנסים)בפסוק מג(
זבחים יז (ובשחיטת קדשים )פג ב(ין זה ממה שאמרו בסנהדר

ר "ר אבהו א"א,מחוסר בגדים ששימש מנא לן דבמיתה)ב
וחגרת אותם ,אלעזר ברבי שמעון'ומטו בה משמיה דר,יוחנן

אבנט וחבשת להם מגבעות והיתה להם כהונה לחקת עולם 
אין ,בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם,)להלן כט ט(

ואמר מר ,תם עליהם והוו להם זריםבגדיהם עליהם אין כהונ
אצלם )פסוק מג(ואם היה הכתוב הזה .זר ששימש במיתה

כמאמר ,בכל הבגדים הנה בכאן עונש מפורש למחוסר בגדים
)להלן כט ט(והכתוב האחר ,אבל היא במכנסים בלבד,הרב

והראיה על דעתם .ולא הוזכרו שם המכנסים,בשאר הבגדים
בסדר הלבישה מכנסים )ט ה טלהלן כ(שלא הזכיר למטה 

,כי בעבור שענש עליהם בכאן אין צורך לחזור ולהזכירם,כלל
.כי בידוע שילבשם

ואין זה כדעת .ריקניתה רק במכנסים יתחייב על ביאה "והוא מוסיף דמשו.הוי כזר
א הוא דדין מחוסר מכנסים ושאר בגדים שוים לגמרי והמיתה "דדעת הריצב,א"הריצב

יתכןדאלא הוא מוסיף .ב דחייב על ביאה ריקנית"על כל מחותגבי מכנסים מלמד
יתכן לומר דיתחייב על ביאה ,דשתי הפרשיות חלוקים לגמרי,י אורלינש"דלדעת הר

וגם אין זה מתאים .אצלינו'פ שלא משמע כן בתוס"אע,ר מכנסיםריקנית רק גבי מחוס
דלתירוץ זה יכולים ללמוד המיתה של מחוסר מכנסים לשאר ,דידן'ל בתוס"עם העי

,דאין דינו כזר והוי רק לשמור מפחיתות,ו הוי ממכנסים"הקהואולי לתירוץ ז.בגדים
.ב דהוי דינם כזר"לשאר מחו
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,הא דמכנסים והא דשאר בגדים,פרשיות חלוקים'הרי דסובר דיש ב

)ט:שמות כט(בדבריו ע"דע,ק"אלא דק.הפסוקים'ה בעינן ב"ומשו
משום דבשאר הבגדים ,דמביא טעם למה הפריש המכנסים משאר הבגדים

.הם לבשו אותם בהצנע משום צניעות,אבל במכנסים,משה הלביש אותם
מכנסים הם חלוקים בדינם משאר ,ן לעיל"דהרי לפי דברי הרמב,וקשה

,דבמכנסים אין דינו כזר ואינו מחלל עבודה וחייב על כל עבודות,ב"מחו
כ למה "וא,םה צריכים להפסוק דמכנסים להיות נפרד משאר בגדי"ומשו

?צריך לטעם זה כלל

דף (י במשנה "דהנה דעת רש.ם בסוגיין"י והרמב"ועוד קשה דעת רש

ג פחות משמונה וכהן הדיוט "ב מחלל עבודה בכה"דמחו)ב"ה מחו"ד:טו
י אורלינש הסובר דמחוסר מכנסים אינו כזר "הרי דאינו כהר',פחות מד

פירש דהמיתה )מג:כחשמות(וגם בפירושו לחומש .ואינו מחלל עבודה

(גבי מכנסים שייך לכל הבגדים כ דלא "הרי ג.)דבריו שם פסוק להבע "וע.

.י אורלינש הסובר דהמיתה גבי מכנסים אינו מלמד על שאר בגדים"כהר

מפרש דהחיוב מיתה קאי )בפסוק מג(דהרי שם ,א"וגם אינו סובר כהריצב
ר "י שלא רחוץ יווגם גב.ב"ולא הבא ריקנית מחו,ב"על המשמש מחו

.ביאה ריקניתעלולא,פירש דרק חייב מיתה על עבודה)כ:שמות ל(

אם משמעות דהיינו,בשאלה אחתיומא מבואר דשניהם תלויים 'ובתוס

י למה בעינן "כ קשה לרש"וא4.ביאה ריקנית או רק על עבודההיא להפסוק 
?כזרב דינו "המיתה גבי מכנסים והפסוק דוחגרת דמחו,הפסוקים'ב

דחייב )ד"י ה"פ(מ"כליה'דהרי פוסק בהל.ם קשה"וגם בדעת הרמב
'ג מחוסר שמונה בגדים וכהן הדיוט חסר ד"מיתה ומחלל עבודה כל כה

יעשה מה ,כ קשה"וא.ומביא רק הפסוק דוחגרת דהוי כזר.י"כרש
שהרי,א"ל כהריצב"א לומר שס"או?עם המיתה גבי מכנסיםם"הרמב

.ולא על ביאה ריקנית,דרק מוזהר וחייב על עבודהם שם"הרמבפוסק

דכתב לדייק מן הכתובים דייתכן דחייב על ביאה )כ:שמות ל(ב "בהעמק דבר להנצי'וע4
ם "ש בהרחב דבר דמדייק מהרמב"וע.ב"ר ולא גבי מחו"ריקנית רק על שלא רחוץ יו

כ מחוסר בגדים רק "משא,ר על ביאה ריקנית"מ ומהחינוך דמוזהר על שלא רחוץ יו"בסה
ר רק מוזהר על עבודה "יואבל לא מצינו מי שיאמר דעל שלא רחוץ .מוזהר שלא לעבוד

.א"י דלא כהריצב"כ דעת רש"וע.ר"ב מוזהר אפילו על ביא"ובמחו
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'בתוס.'דעה רביעית בבעלי התוסביישוב קושיות אלו יש להקדיםו

(דף יח גבי שתויי יין ושלא תמקשים למה בעינן מיתה מפורש)ה איתא"ד.
ותירוצם דזה .ב"ש דחוקה חוקה ממחו"ר אם יכולים ללמדה מג"רחוץ יו

'או ג'דיש ב'"וכו,יושב מנלן"גבי .כד-:גלקמן דף כ'גופא הפשט בגמ
וממילא שאר ,כתובים הבאים כאחד דפסולים דהוו כזר הוו במיתה

כתובים הבאים 'או ג'דב,אינם במיתה,פסולים דהוו כזר דהיינו יושב
,י מאורלינש"מסבירים דבזה יתורץ קושית הר'ובתוס.כאחד אין מלמדים

,וממסקנת דבריהם.פ שדינו כזר"אעב "דצריכים מיתה מפורש גבי מחו

(וכן מדבריהם בדף כג נראה דכל הבגדים נכללים בפסוק ,)ה אימא"ד:

).בעבודה תמה(חייבים מיתה ודהוו כזר ומחללי עבודה ",וחגרת"ד
וממילא .כ מיירי בכל בגדים"והפסוק דמיתה הכתובה גבי מכנסים ג

כתובים אין 'או ג'הפסוק דמיתה גבי מכנסים הוי מיותר כדי ללמד ב

ז "ולפי5.אינו מחוייב מיתה,פ דהוי כזר"אע,מלמדים לומר דיושב

חד קרא צריכא 'הכתובים הבאים כא'דהרי בכל ג,דידן מקשים על תירוץ זה'תוסבו5
אז ,הא דוחגרת והא דמכנסים,ב"פסוקים למיתה גבי מחו'ואם יש ב.מיותרים'וב

ומיהו וחגרת דדרשינן מינה ",מתרצים'והתוס).ק"בצ'ע('ולא ג,פסוקים'באמת יש ד
ג דממילא "אצטריך משום חילול דאע]אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם[

מ זר במכנסים לא כתיב ולעולם בפרשה דלעיל קאי "מ,מדאיקרי זר]מיתה[שמעינן 
ינו היה מקום לומר דכוונתם דבעצם היהשקפה ראשונהוב."מיתה אכולהו בגדים

",וחגרת"אבל לדין חילול בעינן הפסוק ד.יכולים ללמוד המיתה מהכתוב גבי מכנסים
פרשיות ואין 'משום דהם ב,ואפילו למסקנא,ודין זה דחילול לא נאמר גבי מכנסים

אבל ,כ לומדים דחייב מיתה"וממילא מדאיקרי זר ג.י במכנסיםרהפסוק דוחגרת מיי
.סנהדרין'כן הביא הגמ,ר דיכולים ללמוד משםאבל מאח.בעצם לא צריכי לזה כלל

,ק"צ,א"קר(וכן הבינו האחרונים ,:דף יז'לעיל בתוס"ל"עי"וזהו ממש כתירוץ ה
).נ"חו

'הוי ג.לומר דלקמן דף כד'דהרי עכשיו באים התוס.קשה מאד לומר כן'אאבל לכ
,חייבו מיתהדדוקא גבי פסולים דדינם כזר אין ללמוד דית,כתובים הבאים כאחד

.כתובים הבאין כאחד ואין מלמדים'ר ג"ושלא רחוץ יו,י"שתו,ב"משום דהוו מחו
הוי רק לענין חילול ולא לענין "וחגרת"דבעצם כל הפסוק ד'כ איך יאמרו התוס"וא

כתובים 'ב כזר אז היה נופל בבירא כל הפשט הזה דהג"הלא אם לא היה מחו?מיתה
ואין ,א על כרחך החיוב מיתה בעצם הוי משום דדינם כזראל.הוי בפסולים דדינם כזר
משום דיש קרא "אין מלמדים"ורק דאמרינן .כ לומדים משם"זה רק ייתור בעלמא דג

".וחגרת"פ דבעצם יודעים זה מהא דדינם כזר מ"מיותר גבי מכנסים המחייב מיתה אע
נסים מיותר משום דאין מלמדים משום דהמיתה גבי מכ:לקמן דף כג'וכן מפרוש בתוס
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פ "כים להמיתה גבי מכנסים אעיצרד,י מאורלינש"קושית הרתמיושב

כ הוא סובר דמחוסר "וא."וחגרת"דשנכלל מכנסים בשאר בגדים בפסוק 
אינו כ "וג,דדינו כזר,כ מחלל עבודה וחייב רק בעבודה תמה"מכנסים ג

א יה'וממילא נוכל לומר דשיטה זו בתוס.סובר דיש חיוב ביאה ריקנית
.כ"ם ג"י והרמב"שיטת רש

והראיה על דעתם ",דהנה כתב.כ"גן"א דעת הרמביויתכן דכן ה
שלא הזכיר למטה בסדר הלבישה מכנסים כלל כי בעבור שענש עליהם 

נו דלא היה צריך והיי".בכאן אין צורך לחזור ולהזכירם כי בידוע שילבשם

דאם ,וקשה.להזכיר מכנסים בפסוק דוחגרת משום דכבר נלמד דינם לעיל

א דכוונת "דהו)א:זבחים ה(א שם "בחזו'וע".וחגרת"דכבר ידעינן דחייב מיתה מ
קה וקה חושם דדוקא המיתה גבי מכנסים מיותר משום דהיינו יכולים ללמוד ח'התוס

.חד במכנסים וחד בשאר בגדים,פרשיות'י אורלינש דהוו ב"וכמו הר,משאר בגדים
אז לא יתחייב ,א רק חייב מיתה היכא דכתיב בפירושדאם למסקנ,כ קשה"אבל א

,דהמיתה גבי מכנסים קאי על כל בגדים'כ דכוונת התוס"אלא ע?מיתה בשאר בגדים
(וחגרת"סנהדרין את הפסוק ד'כ רק קשה למה הביאה הגמ"וא וזה נסביר בפנים "

פילו א,הוא דהפסוק דוחגרת מיירי בכל בגדים'כ יוצא דהפשט בתוס"וא.)בסמוך
דידן 'ובאמת דמוכח דכן הבינו תוס.וכן המיתה גבי מכנסים מיירי בכל בגדים,מכנסים

'כ קשה איך תירצו התוס"אבל א.י אורלינש"א דבפשט זה יתורץ קושית הר"בהו
'?כתובים ולא ג'הלא הוי ד,קושיתם

"',וכו,זר במכנסים לא כתיב ולעולם"הוא הא ד'ונראה דעיקר תירוצם של התוס
דכאן הדבר שאין מלמדים הוא .כתובים הבאים כאחד'דהיינו דכאן שינה משאר ג

היינו ,ב דדינו כזר"רק גבי מחוכתובהיהםוהיינו דא.פ שדינו כזר"דאינו במיתה אע
ואפילו מאחר דכתיב מיתה .חושבים דכן הוא בכל פסוק דדינו כזר דחייב מיתה כמו זר

ואם .ב"דנלמד ממחו,זר יתחייב מיתהכינו ד דכל שד"הוה ס,ב"מפורש גבי מחו
אז עדיין היינו חושבים דכל ,ש"מתחייבים רק משום גוהיר"יוי או שלא רחוץ"שתו

או 'הוו ב,ר"יוושלא רחוץי"אבל עכשיו דמיותר גבי שתו.שדינו כזר חייב מיתה כזר
תיב גביה כ כ"וממילא כל שדינו כזר אינו חייב מיתה אא.כתובים ואין מלמדים'ג

דאם לא היה מיתה .פסוקים להיות מיותרים'כ כאן צריכים לכל הג"וא.מיתה בפירוש
לומר דשם חייב מיתה וביושב אינו היהא"א,)ורק הא דדינו כזר(ב "מפורש גבי מחו

?ת לחלק ביניהם מאחר דבשניהם דינם כזר ואין מיתה מפורש"דמהכ,חייב מיתה
(וי דינו כזר שתהיה מיתה מיותרת בוה כאן צריכים לכל דבר דה"ומשו וכן העיר .
וזהו תירוצם של .)כתובים הבאין כאחד דעלמא'כ אין זה כמו כל ג"ל דע"א הנ"החזו
וממילא .כתובים'או ג'דבעינן המיתה גבי מכנסים וגם הא דוחגרת כדי לומר ב'התוס

ודין ,כהונהיוצא דדעתם דהפסוק דוחגרת וגם המיתה גבי מכנסים מיירי בכל בגדי
.מכנסים שוה לגמרי לשאר בגדי כהונה
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הא דמכנסים לא הוזכר לקמן אינו רק משום דכבר ,י אורלינש"סובר כהר

אם ,מ גדולה ביניהם"ונפק.נפרדותפרשיות 'אלא משום דהם ב,נכתב
ין הטעם י אורלינש א"ולהר.חייב רק על עבודה תמהםמחלל עבודה וא

ן סובר "אבל אם נפרש דהרמב.דלא הזכיר מכנסים משום דכבר הזכירם
(דף יח'כתוס דאולי .ן"אז נוכל ליישב דברי הרמב,)ם"י והרמב"ורש.

.ל"ן הוא רק להסביר הבנת פשוטו של מקרא לפי חז"כוונת הרמב
וגבי שאר ,דבפשוטו של מקרא הקרא גבי מכנסים מיירי רק במכנסים

סנהדרין רק הביא 'ה בגמ"ומשו,יב מיתה משום דהוו כזרבגדים מחוי

לבד (ב "דלפי פשוטו של מקרא זהו המקור דמחו",וחגרת"הפסוק ד

לא היה צריך ,ולפי פשוטו של מקרא.חייב מיתה)ממחוסר מכנסים
,פ"ל לפי התושבעבא.דכבר הזכירם,להזכיר מכנסים גבי שאר בגדים

וממילא דין ,וכן הפסוק גבי מכנסים,מיירי בכל בגדים"וחגרת"הפסוק ד

'או ג'מחוסר מכנסים הוי כשאר בגדים והפסוק המיותר הוי לומר דב

(אין מלמדים'כתובים הבאים כא ובפשוטו של מקרא נוכל לומר דיש .

כ לא "פ א"אבל אליבא דהתושבע,למכנסים אותם דינים של שאר בגדים
.בדף יח'דסובר כהתוסל"ה צ"ומשו,היה צריך מיתה גבי מכנסים כלל

.)ושאר ראשונים

מביא )ט:כט(דהרי לקמן .שהקשינו לעילהתיישב הסתירתובזה 

הן הא דהפריש המכנסים משאר בגדים משום דלבושתם הית"הרמב
,ועכשיו נוכל לומר דכוונתו רק למה חילקן בפשוטו של מקרא.בהצנע

לשאול למה יש,דמאחר דאליבא דאמת דין המכנסים שוה לשאר בגדים
והתירוץ הוא משום דהיו .פרשיות'חלוקים לבםבפשוטו של מקרא ה

אבל דין מחוסר מכנסים ומחוסר שאר בגדים שוים .חלוקים בלבישתם
6.לגמרי

'א על תוס"השפכדסובר דאפשר.ן בדרך אחרת"הרמבדברילתרץאפשרובאמת דהיה 6
.גלי לן קרא דנכלל מכנסים בשאר בגדים,דמאחר דנכתב מיתה גבי מכנסים:דידן דף יז

בא ומגלה דהוי ת דהמיתה בפרשה נפרדת גבי מכנסים"דמהכ,היה קשה לומר כן'אולכ
דכל הפסוקים באמת מיירי .דף יח'אם לא היינו אומרים כתוס,כ"כזר ומחלל עבודה ג

(בכל הבגדים ,ן זה גילוי"אבל אפשר דלהרמב.)כ אין זה גילוי אלא פסוק מיותר"וא.
אבל מהא .ן בא להסביר למה באמת חילקם התורה לשנים אם באמת דינם שוה"והרמב

בפרק (משום דכבר הזכירם לעיל )בפרק כט(לל מכנסים למטה ן דלא כ"דאיתא ברמב
ד על מכנסים כלללא משמע ד,)כח ֵ                בעינן להפסוק דוחגרת לל מ   ַ .א"ודלא כהשפ,                     
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דוחים פירושם .בדף כד'דהתוס.ולפי דברינו נוכל לתרץ עוד דבר

ופירוש ."וחגרת"ב מ"בסנהדרין ילפינן המיתה דמחומפני ש:מדף יח
הוא מהפסולים דהוו כזר "מה הצד"קושיתם הוא דרצו להסביר דה

כ כתיבי גבייהו מיתה מפורשת "ואעפ)ר"יושלא רחוץו,י"שתו,ב"מחו(
סנהדרין יביא המקור 'כ היה מן הראוי דבשלשתם הגמ"וא.תמיותר

שם מביא ר"יוי ושלא רחוץ"דגבי שתו,כ קשה"וא.הדומה בשלשתם
.קה דהוו כזרוקה חולא הא דיכולים ללמוד חו,המיתה המפורשת'הגמ

ולא המיתה ,דהוי כזר"וחגרת"מביאה הפסוק ד'ב הגמ"כ גבי מחו"משא

כ אין המיתה "לומר דע'וזה הכריח להתוס.מפורשת הנכתב גבי מכנסים

אלא פרשה אחרת העוסקת ,ב"גבי מכנסים סתם פסוק מיותר גבי מחו
.במכנסים

סנהדרין תמיד מביאה המקור 'דהגמאבל לפי דברינו נוכל לתרץ 

ר"יוי ושלא רחוץ"ה גבי שתו"ומשו.ש"בפשוטו של מקרא להמיתה ביד

ש "נ היינו יכולים ללמדו מג"פ שאה"המיתה המפורשת אע'מביאה הגמ

אין 'כ הבאים כא"מ דמחלל עבודה וגם דהמיתה מיותרת לענין ג"ונפק(
בגדים הוא דחייבים ב פשוטו של מקרא לרוב "אבל גבי מחו.)מלמדים

פ "אע,ולכן".אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם"ד,מיתה מדאיקרו זר

סנהדרין 'הגמ,ב"כ שייכת לכל מחו"פ המיתה גבי מכנסים ג"דבתושבע

הביאה המקור לפי פשוטו של מקרא דאין הפסוק דמכנסים עוסק בשאר 
ר דכן סוברים ונוכל לומ,.מדף יח'כ מתורץ תירוץ התוס"וא.בגדים כלל

.ן"והרמב,י"רש,ם"הרמב

הוי פשוטו של "וחגרת"דהפסוק ד,ם"נראה מדברי הרמבבאמתוכן

ב "דמחו)ה:יט(סנהדרין 'לם בה"דהרי פסק הרמב.ב"מקרא לדין מחו
ב בכלל המצות עשה ללבוש בגדים "פ שמחו"ואע.לוקה משום דדינו כזר

'ויותר מזה ע.ששימשהוא ממש כזר ללקות כזר,)עשה לד(בשעת עבודה 

ולא בא זה כתוב "ש "ב בכלל מחוייבי מיתה ביד"דמחו)שם(מ "בסה
".והוו להו כזרים והנה נבאר כי זר ששימש במיתה...בבאור אבל בא

ואולי צריך לומר (.איך השמיט לגמרי המיתה הכתובה גבי מכנסים,וקשה
גדיהם עליהם אין ב"ש הא דודהפסוק דמיתה גבי מכנסים מגלה דנוכל לדר

פ פשוטו "אבל בעצם המיתה הוא משום דע,לגמרי"אין כהונתם עליהם
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ם עד כמה "ובכל אופן רואים מהרמב).של מקרא נכללים בזר ששימש

.ב ממש כזר"מתייחסים למחו

ם משמע דרק "דהנה מדברי הרמב.ם"ויש להוסיף עוד בדעת הרמב

ל "הנ'דלא כהתוסוזה.ר"יוי ושלא רחוץ"ולא שתו,ב נחשב כזר"מחו
ם בכמה "דהרי הרמב.קה לומדים דשלשתן הוו מדין זרוקה חוש דח"דמהג

'הלו,)לדשהע(מ "סה,)ד:י(מ "כליה'הל(ב הוי כזר "מקומות פוסק דמחו
לא )א:שם ה(ושלא רחוץ )א:מ א"ביא'הל(י "ובשתו.))ב:יט(סנהדרין 

וטו של מקרא דבפש,וזה מתאים עם מה שהסברנו.נזכר כלל דהוו כזר

,ב הוא ביסודו כזר"ם הבין מזה דרק במחו"והרמב.מחוסר בגדים הוי כזר

אבל ביסודם ,ש רק מלמד הדינים"הג,ש"ב מג"כ הנלמדים ממחו"משא
(דינים אלו אינם כזר ם דיש חילוק בין דברים "וכידוע דעת הרמב.

'אולכ.)מ"ואכ,מ לספר המצוות"ג מידות ונפק"המפורשים בקרא ומי

פ דהוי רק מצות "אע,ב לוקה"דהרי מחו.כ"ם ג"ילוק זה מפורש ברמבח

סנהדרין 'הל(ומפורש בדבריו .ת דזר ששימש"משום דנכלל בהל,עשה

הרי דאינו כזר כמו .אינו לוקה,פ דהוי במיתה"אע,ר"יודשלא רחוץ)ג:יט
גבי יושב אין :דף כג'ם דבגמ"כ הבין הרמב"וגם לפי דברינו ע.ב"מחו

אלא סתם מה הצד ,הצד והאין מלמדים דוקא מדברים דדינם כזרהמה

מובא (י "פירש רששוכמו ,מדברים שמחללים עבודה ויש להם מיתה

.ובזה נוכל לומר דגם יושב אין דינו כזר.)י לפנינו"דלא כרש,שם'בתוס
ע "וע.דיושב רק בעשה ואינו לוקה)יז:מ ה"ביא'הל(ם "וכן משמע ברמב

(דרין דף פדן סנה"הר'בח דאין יושב דינו כתב להדיאד)ה לעמידה"ד.
ה יושב אינו "ומשו,ם"א דעת הרמבידכן הכתב)שם(נ "ובערול.כזר

למה אינו :)דף כג(קושית הברכת הזבח בזבחים צת בזהומתור.לוקה
הרי דדעת .ן דאין דינו כזר"כהרל"סם"דהרי הרמב,לוקה אם דינו כזר

.ולא הפסולים הנלמדים ממנה,כזרב דינו"ם דרק מחו"הרמב

לומדים ,קה דדינם כזרוקה חוש דח"פ שאין לומדים מהג"אע,והרי
י "ש דשתו"דלומדים מהג.)זבחים דף יח(ומפורש בסוגיין .ש זה"דינים מג

:)דף קיב(וגם מבואר במשנה לקמן .מחללים עבודהר"יוושלא רחוץ
ם "וכן נפסק ברמב.דה תמהאינו חייב מיתה אלא על עבור"יודשלא רחוץ

ש "י שם משום דלומדים מהג"והטעם כמו שפירש רש).י:מ ט"ביא'הל(
'אולכ.ב וזר"וכמו גבי מחו,קה דרק חייב מיתה בעבודה תמהוקה חודח
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והא .חייב מיתה רק על עבודה תמה,קהוקה חוהנלמד מח,י"ה שתו"ה

'הל(מ "במלוכן הוא .ל תנא ושייר"צ,ם"דלא נזכר במשנה או ברמב
.ש דהביא דמסוגיין מבואר דרק חייב על עבודה תמה"וע).י:מ ט"ביא

,ב"י ממחו"וכוונתו דבסוגיין מבואר דאי לא היינו לומדים החילול דשתו
.בעבודות שזר חייב עליהם מיתה,ד דיחלל רק בעבודה תמה"היה ס

ם י משום דכל חיובי מיתה חייבים רק על עבודה תמה משום דנלמדי"ופרש
)ד:מ י"כליה'הל(מ "ם השעה"וכן הבינו בדעת הרמב.י"ה שתו"וה,מזר

י רק חייב "דשתו,א בחידושים בסוגיין"וכן הבין רע).ו:קמט(ח "והמנ

הלא דבר הוא ,פ דכן הבינו גדולי האחרונים"ואע.מיתה על עבודה תמה

וגם לא גבי פרועי ראש וקרועי בגדים ,י"ם לא נזכר זה גבי שתו"דברמב
.נלמדים ממנהה

.כ פשוטה"דידן אינה כ'א מגמ"מ והגרעק"המלהוכחת,ובאמת

הרי עדיין אין אנו יודעים די"דידן ופרש'א דהקשה על גמ"רע'בח'דהרי ע

כ עדיין "וא.י"ב נלמד משתו"א מחו"בהו,אדרבאו,ב"י נלמד ממחו"דשתו

אפילו כ למה "וא.י דינו כזר"קה דשתווקה חוש דח"אין אנו יודעים מג
.בעבודה תמה)ויחלל עבודה(א היינו חושבים דרק יתחייב מיתה "בהו

.ג"ש דהניח בצע"וע

ם "הסובר בדעת הרמב)י:מ ט"ביא'הל(במרכבת המשנה 'וע

ם "וכפשטות השמטת הרמב,י חייב אפילו על עבודה שאינה תמה"דשתו
י "תודידן דש'ד בגמ"דאין הס.אחרתבדרך בסוגיין 'ש דהבין הגמ"וע.שם

ד דמאחר "אלא קס.עבודותהדהרי חייב על כל ,עבודה תמהבחייב רק 
הרי מבואר דיש ",להבדיל בין הקודש ובין החול"י "דכתיב גבי שתו

ומאחר דגבי עונש דזר מצינו ",חול"ויש שהם "קודש"עבודות שהם 
ד דזהו החילוק גבי חילול "כ ס"א,חילוק בין עבודה תמה לשאינה תמה

אבל .מחלל כל עבודות,ב"ש ממחו"ולמסקנא דלומדים ג.י"ועבודות דשת

אלא חייב ,י רק חייב מיתה על עבודה תמה"דשתו'לא היה שום צד בגמ
ואולי כן באמת הבין .א בסוגיין"תמיהת רעהובזה נתיישב.על כל עבודות

פרשת שמיני פרשתא ג (כ"ש במרכבת המשנה דמבואר בתו"וע.ם"הרמב
(מיתה אפילו על עבודה שאינה תמהי חייב"דשתו)ח"ה ח "ובפירוש הח.

ובכל אופן יוצא .)ד דזהו רק לענין חילול עבודה"כ מביא מהראב"על התו
י חייב על כל "ם באמת סובר דשתו"מרכבת המשנה דהרמבהפ "לנו ע
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,א בסוגיין"קושית רעהי זה נתיישב"וגם ע,וכפשטות דבריו,עבודות

7.ייב על עבודה תמהונדחית הראיה מסוגיין דרק ח

לגמרי דעת העדיין לא נתיישב,המרכבת המשנהלפיאבל אפילו 

,ר חייב רק על עבודה תמה"דהרי כבר הבאנו דשלא רחוץ יו.ם"הרמב
ש "וכמו דלומדים מהג,ב"קה ממחווקה חוש ח"והטעם משום דנלמד בג

י מחלל "הרי גם שתו.י"כ למה חלוק ממנה דין שתו"וא.דמחלל עבודה
כ "כ למה לא נלמוד ג"וא,ב"קה ממחווקה חוש ח"ודה משום דנלמד בגעב

.ם"ל חילוק זה לפי הרמב"ומהיכן יצא לחז.דחייב רק על עבודה תמה

.ר"י לשלא רחוץ יו"בין שתונאדילם יש חילוק "ובאמת דלפי הרמב

)א:א(מ "ביא'הל(י מבואר דמוזהר אפילו על ביאה ריקנית "הרי גבי שתו
פ "ואע).טו'שם הל(ה פרועי ראש וקרועי בגדים "וה,)עדת"מ ל"ובסה

.מדאורייתאהביאה ריקנית עדיין אסור,כ עבד"שאינו חייב מיתה אא

,דרק מוזהר על עבודהם"רמבמפורש ב'אר לכ"כ שלא רחוץ יו"משא

וכן ).מ שם"מל'וע,א:מ ה"ביא'הל(והאיסור ביאה ריקנית הוי רק דרבנן 

פ חילוק זה נוכל להבין "וע8.ועוד אחרונים)א:קו(ח"הבין בדבריו המנ
דאפשר דעל שלא .ם לענין אי חייב על עבודה תמה"חילוקו של הרמב

ב דרק חייב "יש לומר דנלמד ממחו,המוזהר רק על עבודה,ר"יורחוץ

לא ,י ביסודו הוי איסור כניסה למקדש"אבל שתו.מיתה על עבודה תמה

לא לוסיף עלה דאינו חייב מיתה על ביאה הוו דכ"וא,רק איסור עבודה
ויש להוסיף דהרי גם גבי זר אינו .אבל עדיין חייב על כל עבודות,ריקנית

מ "במל'וע(ם דמוזהר מדאורייתא על ביאה ריקנית "מבואר בדברי הרמב
כ "או דע,ם"וכסתימת הרמב,סתפק אי הוי רק דרבנןשמטו :מ ט"ביא'הל

ב הנלמד "ומחו(מבואר דזר 'אולכ.)מ"עבמו "הוי דאורייתא דנלמד מק

וכמשמעות ,חייב על כל עבודות:)סנהדרין כב(י "ה פרועי ראש הנלמד משתו"ה'אולכ7
מבואר דפרועי דיהם ה איתא בסוף דבר"ד:דף טו'בתוס'וע.מ"ביא'א מהל"ם פ"הרמב

,י"א שהקשה הלא הוא עצמו נלמד משתו"רע'ש בח"וע.ראש חייב על כל עבודות
,ם"כדעת הרמב'פ דאיננו אומרים דדעת התוס"ואע.על עבודה תמהרקי חייב"ושתו

.י"ה שתו"ויתכן ה,עבודותהי ראש חייב על כל עהרי איתא בראשונים אחרים דפרו
אבל "ליכנס ולעבוד"או "ליכנס או לעבוד"ירסאות אי מוזהר ג'יש ב)כד'ע(מ "ובסה8

.מ דהאיסור דאורייתא הוי רק על עבודה"ביא'מבואר בהל'אבכל אופן לכ
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כ לענין "וא9.ולא איסור כניסה למקדש,הוו איסור עבודהוביסוד)ממנה

ש דכל "לומדים בג,בעבודה תמה,החיוב מיתה שנאמר רק בכמה עבודות
רק חייבים )ר"ב ושלא רחוץ יו"דהיינו מחו(איסורי עבודה הנלמדים מזר 

אין ללמוד דהחיוב ,וי איסור כניסהי דה"כ שתו"משא.על עבודות אלו
.דהאיסור חלוק ביסודו,מיתה תהיה רק בעבודות מסויימות

וגם (י "הרי שתו.יש חילוק בסברא להסביר חילוקי הדינים'אולכ
אלא הם .אין הם דינים המיוחדים לעבודה)פרועי ראש וקרעי בגדים

(ה מוזהר אפילו על כניסה"ומשו.ביסודם ענין של מורא מקדש 'וע.

כ עובר על עשה דמורא "דהנכנס באחד מאלו למקדש ג)יא:ב"קנ(ח "במנ

,י המובחרים"ב עניינם שתהיה העבודה ע"כ זר ומחו"משא.)מקדש
ר עניינו תוספת קדושה כשבא "וגם ריחוץ יו.וכהנים הלבושים בכהונתם

,ב"מחו,ה בזר"ומשו10.י הוא זלזול ליכנס כך"כ שתו"משא.לעבודה

י ופרועי ראש "כ שתו"משא,רק על עבודהיםר מוזהר"ץ יוושלא רחו

י אינו חייב מיתה "ובאמת החידוש הוא דבשתו.אף על הכניסהיםמוזהר

)ת עג"ל(מ "ן בהשגותיו לסה"וכן הקשה הרמב.אפילו על ביאה ריקנית
איך יתפרש זה דרק ,דאם האזהרה מיירי אפילו בביאה ריקנית.ם"על הרמב

כ דרק חייב מיתה על "ם למד מהתו"הרמב'אולכ11.דהחייב מיתה על עבו

ה אין "ומשו.ואולי עבודה הוי שיעור בכניסה להתחייב מיתה,עבודה

,דהחילוק הוא רק בין עבודה לכניסה,לחלק בין עבודה תמה לשאינה תמה
ויש דין דאינו חייב על כל ,כ האזהרות האחרות דהוו רק בעבודה"משא

ש "פ שלענין חילול עבודה לומדים הג"עוא.רק עבודה תמה,עבודה
ב מוזהר מלעבוד ומחלל עבודה "זהו משום דלומדים דכמו מחו,ב"ממחו

ש דחייב "רק אין לומדים מהג.ב"י יותר קל ממחו"דאין שתו,י"ה שתו"ה
.י חייב אפילו על עבודה שאינה תמה"דהרי שתו,מיתה רק על עבודה תמה

.מ"ביא'כ הראו לי דכן מפורש במנין הקצר בתחילת הל"ואח9
.ח דהבאנו לעיל שמחלק בין מכנסים לשאר בגדים"וזה כעין סברת המש10
ם סובר דנלמד מחקה חקה דרק חייב "דמתרץ דהרמב)ד:מ י"כליה'הל(מ "בשעה'וע11

כ נשאר "ואעפ,כ אינו חייב מיתה על ביאה ריקנית"וממילא ע.מיתה על עבודה תמה
י חייב "ם דשתו"אבל לפי דברינו הרי דעת הרמב.וכמו עבודה שאינה תמה,באזהרה

.כ דנצטרך לתרץ אחרת"וע,אפילו על עבודה שאינה תמה
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חולק על )שם(מ "בסהן"דהנה הרמב,בזהואולי יש להוסיף

.י מוזהר רק על עבודה ולא על ביאה ריקנית"ם וסובר דגם שתו"הרמב
ושם מסביר ".בשעת עבודה"י "כ דרק חייב על שתו"ושם מביא מהתו

בכל שעה ,דהיינו אזהרה,כ לחייב מלקות"ם דכוונת התו"דהבין הרמב
בר וסוחולק עליון"הרמבו.אפילו בביאה ריקנית,הראויה לעבודה

היינו כשעובד ממש ולא רק בשעה הראויה "שעת עבודה"דמשמעות 
ם "דפסק הרמב)טו:א(מ "ביא'בהל'וע.ע שם ראיות לזה"וע.לעבודה

י דחייב מלקות "דאם נכנס מן המזבח ולפנים והוא שתו"יראה לי"בלשון 

משום "יראה לי"ם לשון "מ דטעם דנקט הרמב"ש בכס"וע.מדאורייתא

",בשעת עבודה"כ המחייב מלקות "התו,רש מקורודידע דיתכן לפ
כ הוא דחייב אפילו "דפשט בהתו"יראה לי"רק כתבה "ומשו,ן"כהרמב

כ הוא "כ פירוש התו"ם דע"ע מנין יצא לו להרמב"וצ.על ביאה ריקנית

.דמוזהר מדאורייתא אפילו על ביאה ריקנית

מבואר דהרי.מסוגייןהואם "הרמבמקורו שלואולי נוכל לומר ד

י אפילו על עבודה שאינה "כ דחייב על שתו"ובתו:)דף קיב(במשנה לקמן 
ר"יוב כמו שלומדים שלא רחוץ"ע למה לא לומדים ממחו"כ צ"וא.תמה

ל "כ צ"כ ע"וא.כ דיש חילוק ביניהם"וע?ב לחייב רק בעבודה תמה"ממחו

.ש"גה אין לומדים פרטי החיוב מיתה ב"ומשו,דחייב אף על ביאה ריקנית

'לומר דיש ג:לקמן דף כג'כ אין כוונת הגמ"ע,ם"ולפי הרמב
אלא כפירוש .ב הוי כזר"דרק מחו.בפסולים דהוו כזר'כתובים הבאים כא

שם דזה פסוקים גבי דברים המוזהרים עליהם 'י המובא בתוס"רש
י היה יכול "דלרש'ש בתוס"וע.ומחללים עבודה ויש פסוק מפורש למיתה

(ב רק נלמד מזר"דמחו,ב ולהכניס זר"להוציא מחו י שהסברנו לעיל "ורש.
'וע.)ב"י יש מיתה מיותרת גבי מחו"וכדהוכחנו דלרש,חזר מפירושו שם

ה לעמידה דהביא דבספרים המדוייקים "ד:ן בסנהדרין דף פד"הר'בח

'כתובים הבאים כא'ושלא רחוץ ג,ב"מחו,בזבחים הגירסא הוא דהוי זר
ן הם ממש "לפי דברינו הספרים המדוייקים של הרו.ואין מלמדים

,ב"דהרי איתא שם גם זר וגם מחו.ם"עולים בקנה אחד עם דעת הרמב
ה זה שייך "ומשו,ב יש לו מיתה מפורשת לבד הא דדינו כזר"דגם מחו

פ שהיה"ה שלא רחוץ יש לו מיתה מפורשת אע"וה.כתובים הבאים כאחד'לג
וכמו שבאמת לומדים בענין המיתה (ש "קה בגוקה חואפשר ללמדו ח
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י "דגבי שתו.י"שם שתו'ם ליתא בגמ"ולהרמב.)דרק חייב על עבודה תמה

.הדאיצטריך לחייב אפילו על עבודה שאינה תמ,אין המיתה מיותרת כלל
ה "ומשו.רק היה חייב על עבודה תמה,ב"אם היינו לומדים המיתה ממחוד

.שם כלל'מי בג"בספרים המדוייקים ליתא לשתו



פ"תש●'כקול צבי

הרב דניאל ירוס
ש ברן"חבר המכון הגבוה לתלמוד ע

ם לחיל"יסוד איסור כניסת טמא מת ועכו

"וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש",כתוב בתורה
י "רש1.שיש חיוב לשלוח טמאים חוץ למקומות הקדושים,)ב:במדבר ה(

שלש מחנות היו ",ל"זוי במדבר"מסכם את דיני המחנות כשהיו בנ)שם(
חניית הלוים סביב כמו ,תוך הקלעים היא מחנה שכינה,שם בשעת חנייתן

ומשם ועד סוף מחנה ,שמפורש בפרשת במדבר סיני היא מחנה לויה
,הצרוע נשתלח חוץ לכולן.הדגלים לכל ארבע הרוחות היא מחנה ישראל

אף בשל וטמא לנפש מותר ,הזב מותר במחנה ישראל ומשולח מן השתים

".לויה ואינו משולח אלא משל שכינה

מתארת איך הגבולים האלו באים לידי ביטוי :)קטז(הגמרא בזבחים 

מירושלים ,כשם שמחנה במדבר כך מחנה בירושלים,תניא":בירושלים
מכאן ואילך ,מהר הבית לשער נקנור מחנה לויה,להר הבית מחנה ישראל

בהר הבית היו ,חנות במדברממשיכה שלעומת המ'הגמ".מחנה שכינה
"מחנות נוספות'ב עוד אחרת היתה שם חיל ועזרת ,י אומר"רשב,תניא:

מאריכה להסביר דינים )ח:א(המשנה בכלים ".ולא היו עונשין עליה,נשים

.הר הבית מקודש ממנו שאין זבים וזבות נדות ויולדות נכנסים לשם",אלו

עזרת נשים .טמא מת נכנסים לשםהחיל מקודש ממנו שאין עובדי כוכבים ו
עזרת .מקודשת ממנו שאין טבול יום נכנס לשם ואין חייבין עליה חטאת

ישראל מקודשת ממנה שאין מחוסר כפורים נכנס לשם וחייבין עליה 

,דרגות'נעשו ה,מחנות שהיו במדבר'מתוך ג,שבירושלים,יוצא".חטאת

ור למי שטומאה יוצא שאס(הר הבית ,)שאסור למצורע(העיר ירושלים 

שאסור (עזרת נשים ,)שאסור לנכרי ולטמא למת(החיל ,)עליו מגופו
).שאסור למחוסר כיפורים(ועזרת ישראל ,)לטבול יום

.)סז(פסחים 'ה מובא באריכות בגמדין ז1
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האם יש .וספו בירושליםנהדרגות ש'איסור כניסה לבביש לעיין 

)י"ולעזרת נשים לטבו,היינו לחיל לנכרי ולטמא למת(בכניסות האלו 
דנה במפורש על :)לב(בזבחים 'הגמ?ייתא או איסור מדרבנןאיסור דאור

מצורע שחל שמיני שלו ",אומרת'הגמ.י בעזרת נשים"אופי איסור טבו
פ שאין "אע,אמרו חכמים,וראה קרי בו ביום וטבל,להיות בערב הפסח

מוטב יבוא עשה שיש בו כרת וידחה עשה ,זה נכנס,טבול יום אחר נכנס
ויעמד ,שנאמר,עשה אין בו'דבר תורה אפי,בי יוחנן אמרור.שאין בו כרת

מאי חצר ,לפני החצר החדשה'יהושפט בקהל יהודה וירושלם בבית ה

שחידשו בה דברים ואמרו טבול יום אל יכנס ,יוחנן'אמר ר,החדשה

לפרושי "יוחנן 'מסבירים שר)ה ורבי יוחנן"שם ד(תוספות ".למחנה לויה
היינו שאף שהברייתא מתארת את איסור ד",איפלוגיברייתא קאתי ולאו ל

יוחנן מסביר שבאמת יש בכניסה זו רק איסור 'ר",עשה"י כ"כניסת טבו

י "ע האיסור כניסת לטבו"לשיטתם שלכוהתוספות מביאים ראי.מדרבנן

",לנו לאסור מפתח הר הבית'כ הי"דאי דאורייתא א",אינו אלא מדרבנן

שהרי במדבר (לחלק בין פתח הר הבית לחיל דאורייתא אין מקוםל שמ"ר
אף בכניסת נכרי וטמא מת לחיל 'שלדעת התוסיוצא).חילוק כזההלא הי

.איסור כזההשהרי במדבר לא הי,איסור מדאורייתאאין

,בכלים שהבאנו אומרתנההמש.'נוספת לדברי התוסהיש ראיאורהלכ

לא אורהולכ",סים לשםנכנ...החיל מקודש ממנו שאין עובדי כוכבים"
"2:נזיר סא('שהרי איתא בגמ,יתכן שיהא איסור זה לנכרי מדאורייתא עובד )

ובפשטות לא ,שאין נכרים מקבלים טומאה",אין לו טומאה)ש(כוכבים 
.יתכן שיהא איסור דאורייתא לאיש טהור ליכנס לחיל

למרות ההוכחות שהבאנו שהאיסורים שנוספו בירושלים אינם אלא 
ם שיש בכניסת נכרי וטמא למת "רמבבמשמעויות'יש לפחות ב,רבנןמד

ם מביא את "ג מהלכות ביאת המקדש הרמב"בפ.לחיל איסור מדאורייתא

,כותבם"הרמב)ו-ה"ה(בתוך דינים אלו.דיני שילוח טמאים מן המחנה
אבל טבול יום נכנס ,ם וטמאי מת ובועלי נדות"החיל משלחין ממנו עכו"

עזרת הנשים משלחין ממנו טבול יום אבל לא מחוסר .בללשם שכבר ט

.)יג:טומאת מת א(ם "מובא ברמב2
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במחנה לויה טבול יום ואסור ,שמחוסר כיפורים העריב שמשו,כיפורים

'כר(ס "הוא מדי"לטבואיסור הם מדגיש שדוקא "הרמב".מדברי סופרים
איסור לטמא למת הובפשטות משמע ש,)ל"הנ:זבחים לב'יוחנן בגמ

.אם בחיל הוא מדאוריית"ולעכו

עשר "ם מביא את דיני "הרמב,)כג-יג'הל(בית הבחירה 'ז מהל"בפ

החיל ",כותב)יז-טז'הל(שםם"הרמב).א דכלים"מהמשניות פ("קדושות
עזרת הנשים .ם וטמא מת ובועל נדה נכנסים לשם"מקודש ממנו שאין עכו

אבל מן ,ואיסור זה מדבריהם,מקודשת מן החיל שאין טבול יום נכנס לשם

וטמא שנכנס לעזרת הנשים ,להכנס למחנה לויהלטבול יוםורה מותר הת

לטבול יוםם מדגיש שמן התורה מותר "הרמב,שוב".אינו חייב חטאת
"רק(ואילו טמא ,הלהכנס למחנה לוי י קורקוס "המהר".אינו חייב חטאת)

ובודאי שמלשון רבינו כאן נראה שסובר שאיסור תורה יש בו שהרי ",ירעמ

ת "י כתב ואיסור זה מדבריהם משמע דאיסור טמא מת מה"גבי טבובסמוך 

גם כתב בסמוך וטמא מת שנכנס לעזרת נשים אינו חייב חטאת .הוא

3".משמע דאיסורא דאורייתא מיהא איכא אלא שאין בו חטאת

שאיסור ,מה שיוצא מהסברה החיצונהו'שלעומת דברי התוסיוצא

ם משמע שיש בזה "מלשון הרמב,נןם וטמא מת בחיל אינו אלא מדרב"לעכו

איך יתכן שיהא איסור לאיש ,חדא.ב"צם"דעת הרמבו4.איסור מדאורייתא

מ היותר קרוב שגם דעת רבינו "ומ"ק מסיק "המהרי,ם"מלשון הרמבהוכחותלמרות ה3
שאין בו איסור תורה כלל ולשון פטור לאו דוקא אלא הכוונה פטור מחטאת שאין בו 

ם "יר שמפשט לשון הרמבעכבר הס"אולם סו".איסור תורה וחייב מכות מרדות מדרבנן
כ הבין "ד ג"שהראב'כנ.ם הוא מדאורייתא"יוצא שהאיסור לטמא למת ולעכו

בית 'הל(ד "שהראב,ם הוי דאורייתא"ם משמע שהאיסור לעכו"שמפשטות לשון הרמב
מזה שהצריך להדגיש שהאיסור ".אף זה מדבריהם"'ם וכ"משיג על הרמב)הבחירה שם

ם עצמו "מהרמבאהיוצא שהוא הסכים שנר'אלכ,נו אלא מדרבנןם אי"לטמת מת ולעכו
.שהאיסור מדאורייתא

מותר ליכנס (בתוספתא ולא טמא מת בלבד ",)ח:כלים א(מ "ם שם בפיה"ל הרמב"ז4
שמות (ויקח משה את עצמות יוסף עמו ]שנאמר[אלא אפילו מת עצמו )הלמחנה לוי

מא מת מותר ליכנס לחיל ולעזרת נשים י ההקש יהיה ט"וע.עמו במחנה לויה)יט:יג
כבר ביארו בתוספתא ואמרו החיל .שהכל בדמיון מחנה לויה כמו שהקדמנו להיותן שוין

ועזרת נשים מעלה יתירה בבית העולמים והטמאים שנכנסו לשם פטורים ולא נרחיק 
'ם כ"הרמב".טבול יום מן החיל כמו מה שהרחקנו טמא מת לפי שטבול יום כבר נטהר



185ם לחיל"יסוד איסור כניסת טמא מת ועכו

לא מצינו שאיסור כניסה למקדש הוי ,ועוד.ליכנס למקדש)היינו נכרי(טהור 

5.ומהיכא תיתי לאסור כניסה זו על הנכרי,מצוות בני נח'חלק מז

"א:בית הבחירה ז(ם "איתא ברמב ות עשה ליראה מן המקדש מצ)

ולא מן המקדש אתה ירא אלא ממי שצוה על ,שנאמר ומקדשי תיראו
מוראם ממשיך לסכם כמה דינים שנובעים מחובת "הרמב."יראתו

וכל הנכנס לעזרה יהלך בנחת ",)הלכה ה(דבריו כותב תוךוב,המקדש
)חושן משפט סימן צב(הדברי יציב ".במקום שמותר לו להכנס לשם

ל שדבר "וי.ב דמאי מקדשי תיראו איכא בכל שטח הר הבית"צ",ירמסב

ויש לומר דגם ביאת ...זה נמסר לחכמים לקבוע עד היכן חובת היראה

תבועל דרך זה כ6".טמא בעזרת נשים יש בה משום העדר מורא מקדש
.ניתן להבין את האיסור על כניסת גויים להר הבית"7א ליכטנשטיין"הגר

אלא קיימת אחריות כללית על ,נו מצווה שלא להיכנס להרהגוי אמנם אי

",וקדושת המקדש לא תיפגע,הציבור שנכרי לא יעבור את גבול החיל

ואין ,היינו שאין האיסור של כניסת נכרי לעזרה נובע מאיסור טומאה

חובה עלינו לשמור על האלא האיסור נובע מ,הנכריהאיסור בכלל חל על
ובפרט לדעת הדברי יציב ,ח לנכרי ליכנס לשםקדושת המקדש ולא להני

8.איסור זה מיוסד על חובתינו בדין מורא מקדש)ל"ויתכן אף לדעת הגרא(

.שטמא מת מותר ליכנס לחיל ולעזרת נשים)"יהיה"(לנו לומר ההינהבלי הדין שבמשש
ם מסכים שהאיסור כניסה לטמא מת אינו אלא "מלשון זה שהרמבהיש שרצו להביא ראי

א להתיר "התהם שהי"נ סובר הרמב"אה.משםהשאין שום ראי'נבאמת ,אולם.מדרבנן
אם ן שום הוכחהואי,אוסרתנהס המש"סובל א,לטמא למת ליכנס לחיל ולעזרת נשים

.לבסוף האיסור הוא מדרבנן או מדאורייתא
אבל ,ת"ם הוא מה"ם שהאיסור לעכו"דאף שסובר הרמב'כ)כגמןסי(המנחת אברהם 5
להסביר באופןאם יש אפשרות ,אולם".ת ממש אלא מהלכה למשה מסיני"אינו מה"

.מ"הלמם בלי "נו להסביר דעת הרמבמקום הניח ל,ם"יותר יסודי בדעת הרמב
ם כלל ישיבה בעזרה כחלק ממורא "להסביר איך הרמב)רנד(ח "על דרך זה איתא במנ6

).ו:בית הבחירה ז(מקדש 
).vbm.org(נו שיעור בענין עלייה להר הבית בימי7
כבר בארנו שהכונה כולה היתה במקדש ",)מז:נ ג"מו(ם "על דרך זה איתא ברמב8

ומפני ...כאמרו את מקדשי תיראו,התפעלות לבא אליו ושיירא ויפחדלהתחדש בו
".עם רוב מיני הטומאותהזהיר השם יתברך הטמאים מהכנס למקדש,שהיתה זאת הכונה
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ם את דיני מורא "יר עוד שלאחר שמביא הרמבעעל דרך זה יתכן לה

ז מהלכות "פ(קדושות באותו פרק 'ממשיך להביא את הדינים של י,מקדש
קדושות 'ל דיני יום היתה לכל"ת הרמבויתכן לומר שכוונ,)בית הבחירה

ם בית "רמב(קדושות הוא 'מדיני יחדא9.כחלק ממצות מורא מקדש
ומחנה ...שלש מחנות היו ישראל במדבר מחנה ישראל",)יא:הבחירה ז

והחיל ועזרת הנשים מעלה ...וכנגדן לדורות...ומחנה שכינה...הלוי
ם לא רק שאיסור כניסה "יוצא שהבין הרמב".יתירה בבית עולמים

אלא ,נובע מחיוב מורא מקדשועצמת המקדשלמקומות הנוספות בבי

הוא רק כחלק ממצוה הכללית של מורא נוספיםאיסור כניסה למקומות ה

.קדושות'מקדש שמכלל כל דיני י

היא כפשוטהם"שבאמת דעת הרמבנראה,נושלהסברהלאור 

אולם האיסורים ,הם מדאורייתאם וטמא למת לחיל "שאיסורי כניסת עכו

10.אלא מחובת מורא מקדש עלינו,אינם נובעים מאיסור טומאת מקדש

מן מצות עשה ליראה "מתחיל דיני מורא מקדש )א:בית הבחירה ז(ם "ואף שהרמב9
(המקדש ולא לשאר מקומות ,מקדשמקום לומר שהכוונה דוקא למקום הההי'אולכ"

ש בשם מרן "ר הגרצ"יר מועכבר ה,)י"קדושות שייכים לכל א'אף שחלק מי,י"בא
"ש באריכות"עיי,קז'בעקבי הצאן עמ(ס "הגריד )קדושות'בי(דהתנא לא קחשיב הכא )

היינו שלכל ד",שלהמפאת קדושת המקדשאלא ,י מפאת קדושת הארץ שלה"מעלת א
.רחק ממקום המקדשתבדרגות פוחתות והולכות כל שמי יש קדושת המקדש"א
ג "בפ(כ כחלק מחיוב שילוח טמאים "ם איסורים אלו ג"זה שכלל הרמבבע "עדיין יל10

מורא המקדש באמת חל מדין אם חובת שילוח ).מהלכות ביאת המקדש שהבאנו לעיל
כל דיני ם את "קשה למה לא כלל הרמב'אלכ,על כל האיסורים שנובעים ממורא המקדש

.הלכות שםתוך הקדושות ב'י
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יהושע מרדכי כץהרב 
ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

בענין סמיכת קדשיםם "שיטת הרמב

כיפר ולא כיפר.א

ילפינן דאם הביא קרבן ולא 'וסמך ונרצה לכפר'דמ.)ו(איתא בזבחים 

עשאה לסמיכה שיירי מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו לא סמך עליו אלא 

'.לא כיפר וכיפר'פירושים במובן 'הובאו ב:)ו-.שם ו('בגמ.כיפר וכיפר

או ,חדא דהקרבן מכפר לגמרי אבל אין כפרה על הביטול עשה דסמיכה

ביטול ,לפירוש הראשון.דאיכא כפרת גברא אבל ליכא כפרה קמי שמיא

ומשמע או דמצות סמיכה אינו שייך כלל ,רת הקרבןסמיכה אינו מגרע מכפ

י סמיכה קודם הקרבה "לכפרת הקרבן או דלכתחילה יש להשיג כפרה ע

לפירוש השני ביטול ,כ"משא.ג דבלי סמיכה איכא כפרה גמורה"אע

כפרה קמי 'וצריך ביאור במובן ,סמיכה גורם לכך דלא כיפר קמי שמיא

.כה וכפרה זווגם ביחס בין קיום מצות סמי'שמיא

כמה מן הראשונים נקטו דכפרה בלי ,'כפרה קמי שמיא'בביאור 

ד "והראב)ה כאילו"ד:מנחות צג(י "כתבו רש.סמיכה חסרה ממבט כמותי

מ "אז לא עשה מצוה מן המובחר ומכ,דאם לא סמך)י:ספרא נדבה ג(

משמע כן )ה וכיפר"שם ד(י "י מכת"גם מרש.כיפר דעיקר כפרה הוא בדם

.תב דכפרה בלי סמיכה היא כפרה כל דהודכ

ם משמע דהחסרון בכפרה הנובע מביטול סמיכה "מיהו מדברי הרמב

...,ל"וז)יב:ק ג"מעה(ם "כתב הרמב.הוא פגם איכותי ולא רק כמותי

פ כן "והסמיכה שיירי מצוה היא לפיכך אם לא סמך כפר ואינה מעכבת ואע

'בגמ'ם כפירוש הב"סבר הרמבודאי ד.כ"ע,מעלין עליו כאילו לא כפר

מעלין עליו 'ל "אא,דלפירוש הראשון.דכיפר גברא לא כיפר קמי שמיא

',ם כפירוש הב"אלא נקט הרמב.דהלא איכא כפרה גמורה'כאילו לא כפר

ל וסמך "אלא מה ת,גרסינן שם.).זבחים ו('אבל שינה את לשון הגמ
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ליו כתוב כאילו לא ונרצה לכפר שאם עשאה לסמיכה שירי מצוה מעלה ע

'לפירוש הב'כאילו לא כיפר וכיפר'הסבר ,בפשטות.כ"ע,כיפר וכיפר

אבל לא לגבי דבר אחר )'כיפר גברא'(היינו דאיכא כפרה לגבי דבר אחד 

ם לא משמע חילוק בין כפרות "ברם בנוסחת הרמב).'לא כיפר קמי שמיא'(

מ "ומכ,פר לגמריד נתכ"אלא משמע דסמיכה אינה מעכבת ולכן עפ,שונות

נפקא לן .ולא רק בתורת לא כיפר קמי שמיא,כללנחשב כאילו לא כיפר 

ם ביטול סמיכה גורע מכפרת הקרבן לא באופן כמותי דחסר בה "דלהרמב

מצוה מן המובחר אלא באופן איכותי עד כדי כך דמעלה עליו הכתוב 

בביטול דגם.)ה(יתר מזה יש להעיר דאיתא ביומא 1.כאילו לא כיפר כלל

ם דין "ע דהביא הרמב"וצ,תנופה מעלה עליו הכתוב כאילו לא כפר וכפר

.זה גבי ביטול סמיכה לבד ולא גבי ביטול תנופה

ם משמע דסבר דיש יחס ייחודי בין "במשנת הרמבוהערות אלשתימ

.וצריך ביאור בהבנת יחס זה,סמיכה וכפרה

מצות סמיכה באמת אשכחינן יחס בין סמיכה וכפרה כבר במקור 

')ד:ויקרא א(אמר רחמנא .כ"בתושב וסמך ידו על ראש העולה ונרצה לו ,

קאי או על –'ונרצה לו לכפר עליו'–ואפשר לפרש דהסיפא,'לכפר עליו

.הקרבת קרבן עולה דמיירי בה הכתוב או על מצות סמיכה הנזכרת ברישא

יכה אינה ומצות סמ,קאי על הקרבן'לכפר עליו'ד)שם(פירש החזקוני 

משמע מסוגיא ,ברם.שייכת לכפרה אלא היא סימן להתחלת מעשה

וסמך ,ל"וז'דהקשה הגמ,ז"לעיל דסמיכה וכפרה קשורות זב.)ו(דזבחים 

ומסקינן התם ',ונרצה וכי סמיכה מכפרת והלא אין כפרה אלא בדם וכו

ומוכח דיש יחס מסויים בין סמיכה ,דהמבטל מצות סמיכה כיפר ולא כיפר

אחרים סברו נגד החזקוני דענייני ריצוי וכפרה הנזכרים ,ולכן.כפרהו

בפסוק שייכים למצות סמיכה אבל נחלקו אם סמיכה קשורה ביסודה 

.לכפרה או לריצוי

ם ביטול סמיכה גורם "כ דלהרמב"דסבר ג)צו'עמ.זבחים ו(עיין בספר מנחת אברהם 1
אלא דנחשב כאילו חסר בכפרת ,ה רק ביטול מצוה גרידא"דל,ל"לחסרון איכותי וז

ם הביא הלכה זו דמעלה עליו כאילו לא כיפר דאיכא "ויצא לחדש דהרמב.כ"ע,הקרבן
מ להלכה דאם הביא קרבן בלא סמיכה ועדיין אפשר להביא אחר בסמיכה אז צריך "נפק

.להביא אחר
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פשוטו .ומה שאמר ונרצה לו לכפר עליו,ל"וז)שם(כתב הכלי יקר 

ש מפור.כ"ע,שסמיכה זו עיקר הכפרה על ידי שנותן אשמתו על הבהמה
,ל"דלכן אין סמיכה בבמה וז)שם(והוסיף ,בדבריו דסמיכה באה לכפר

,ולפיכך אין הקרבן של הבמה מסיר העוון מכל וכל ועל כן אין בו סמיכה
וסמך ידו 'דכוונת הכתוב באומרו )שם(כמו כן פירש המשך חכמה .כ"ע

'ונרצה לו'ו2,היא דהוידוי בעת סמיכתו בא לכפר כפרת דברים'לכפר עליו
מגמת הסמיכה היא ,לשניהם.קאי על הקרבן עולה וקובע דיהיה לרצון

.להכשיר כפרת הקרבן

)העמק דבר שם(ב "נקט הנצי,ולהיפך מן פירוש המשך חכמה

,קאי על זריקת דם העולה'לכפר עליו'קאי על מצות סמיכה ו'ונרצה לו'ד
בזריקת .לכפר עליו;וה יתרצה ל"הסמיכה מועיל שהקב.ונרצה לו,ל"וז

ב סמיכה "וצריך ביאור למה לנצי.כ"ע,זהו פשט המקרא,הדם שאחריו

.קשורה דווקא למושג של ריצוי כשזריקת הדם היא הקשורה לכפרה

סמיכה בלי כפרה.ב

יש לעיין באופיה של מצות סמיכה ולהגדיר את ,לאור הדיון לעיל

.היחס בין סמיכה וכפרה

איתא .כה היא רק בבעליםהנה מוכח מכמה דיני סמיכה דסמי

ומשמע דלית ליה בר 'אין סמיכה אלא בבעלים'ש "דלר.)צב(במנחות 

ולא 'דרשינן 'קרבנו'כ ד"דמגזה.)צג(גרסינן במנחות ,ועוד.פלוגתא בזה

,וקבעינן דרק בעל הקרבן ולא חבירו סומך על קרבנו'קרבן חבירו
שליחות במצות סמיכה דאין 'ולא יד שלוחו–ידו'דרשינן :)צג(ובמנחות 

;ויש לחקור בדין בעלים בסמיכה3.אלא בעל הקרבן חייב לסמוך בעצמו

האם בעינן בעלים כיון דרק בעלים הם מתכפרים ומצות סמיכה תלויה 

.נדון להלן ביחס בין סמיכה ווידוי בשעת סמיכה2
ולא 'דרשות אלה דמ'דבעינן ב)ה ידו ולא יד חבירו"ד:מנחות צג(י "י מכת"כתב רש3

ממעטינן 'ולא יד שלוחו'ים ומממעטינן רק סמיכת אחר ללא ידיעת הבעל'קרבן חבירו
.אף סמיכת אחר לרצון הבעלים
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,ולאו דווקא כפרה,או האם בעינן בעלים דבעלות בקרבן גופיה,במתכפר

.היא המחייב במצות סמיכה

פני סמיכה דלית בהו כפרה לסומך או נקודה זו באה לידי ביטוי באו

,.מנחות צג(ס "איתא בכמה מקומות בש.דיש לסומך רק מקצת כפרה
'מ יורש סומך ולר"פלוגתת תנאים אי יורש סומך דלר.)ערכין ב,.תמורה ב

ם "רמב(מ שכמוהו פסקינן "ויש לדון בשיטת ר.יהודה יורש אינו סומך
קרבן אביו ועל מה מבוססת איזה סוג בעלות יש ליורש ב)ט:ק ג"מעה

האם יורש סומך משום שהוא מתכפר או האם הוא סומך .יכולתו לסמוך

?משום בעלותו ולא משום כפרתו

.)ו(דאחר דילפינן מהסוגיא דזבחים )ה:זבחים א(א "נקט החזו
.ל דכפרתו מקופיא היא המאפשרת ליורש לסמוך"דיורש מתכפר מקופיא י

ברם .ת מתכפר מקופיא ולכן עליו לסמוךיש ליורש בעלות בקרבן בתור

א וטענו דלא סגי בכפרה מקופיא גרידא כדי "אחרים דחו את הנחת החזו

הגדירו ,אלא.).תמורה ב(ז "וכן איתא להדיא בחידושי הגרי,לסמוך

פסחים (ד "רי'לתוס;הראשונים את המחייב בסמיכת יורשין בדרך אחרת
,)ד:ספרא נדבה ג(ש משאנץ "ולר,כ"סמיכה זו היא בתורת גזה,.)צח

'.חשוב בנו דכגופו'סמיכת יורש היא מדין 

דסמיכת )ט:ק ג"ד מעה"אגרות הגרי(ד סולוביציק "אמנם חידש הגרי

ד דכשיורש מביא קרבן "טען הגרי.יורש הויא דין במביא הקרבן ובעליו
חשיב היורש כמביא הקרבן והמוריש כמתכפר בו ולכן יש ,בעד מורישו

,המוריש המתכפר הוא מיקרי בעלים לענין כפרה;בעלים בקרבן'כעין ב
.ובכללן סמיכה ותמורה,והיורש המביא מיקרי בעלים לענין כמה דינים

וביאר בסוף דבריו דאף הכפרה מקופיא השייכת ליורש נובעת ממעמדו 
כ מוכח דדין בעלים במצות סמיכה אינה תלויה "א.כמביא ובעל הקרבן

אם מתכפר 'במי דחשיב כבעל הקרבן בהבאתו אפיבמתכפר דווקא אלא

דין בעלים במצות סמיכה הוא גופיה המחייב במצות סמיכה 4.רק מקופיא
.ולא סימן לכך שהמתכפר הוא הסומך

אין הכרח ,אם מתכפר עושה תמורה'דכתב דאפי.)זבחים ו(ז "עיין בחידושי הגרי4
ועיין עוד בחידושי .דמתכפר עושה סמיכה דסמיכה היא דין בבעלים ולא במתכפר
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והנה מצאנו יסוד זה דיש סומכין ואינם מתכפרין גם במקומות 

ם מסמיכה"קרבן עכו'דמה שמיעט הגמ:)מנחות סא('כתבו התוס.אחרים

אם ישראל הביא 'בא לרבות דאפי'ם"ולא קרבן עכו–קרבנו'מדרשת 

ד "והעיר המקד.אין הישראל סומך על קרבנו,ם"הנסכים במקום העכו

פ דאינו מתכפר "א היא דאפשר לישראל לסמוך אע"דהנחת ההו)יז:כג(

א דישראל המביא נסכים "דמוכח מההו)ג:יח(ועוד כתב ,ם"בקרבן העכו

.פ דאינו מתכפר בו"וזה אע,רו סומך על הקרבןבעד ישראל חבי

ם היא דסמיכה אינה תלויה "ויש להביא כמה ראיות דשיטת הרמב

יש לחלק בין הכפרה מקופיא של ,ם"דלהרמב)שם(ד "כתב הגרי.בכפרה

ג אם "יורש בקרבן מורישו והכפרה מקופיא של אחיו הכהנים בפר כה

.אינה בתורת בעלי הקרבןהכפרה מקופיא דהכהנים 5.מתכפרים מקופיא

ואחיו הכהנים מתכפרים מקופיא רק ,ג הוא בעל הקרבן ומתכפר בו"הכה

כ הכפרה מקופיא דיורשין הויא בתורת בעלים "משא.ג"אגב כפרת הכה

.כיון דהיורשין חשיבי כבעלים בקרבן בהבאתו וכמו דהבאנו לעיל

שותפין ואינם יורשין חשיבי 'כפרות מקופיא אלה היא דב'מ בין ב"והנפק

כשאחיו הכהנים אינם חשיבי שותפין ולכן )ה:ם תמורה א"רמב(ממירין 

:).עיין יומא נ(ג עושה תמורה "הכה

גבי נתערבו קרבנות אנשים מין )ד:מ ו"פסה(ם "כתב הרמב,ועוד

אבל קרבנות אנשים הואיל וכל אחד צריך לסמוך על ראש ,ל"במינו וז

או עד שיפול מום ,תן האחד חלקו לחבירוהרי אלו לא יקרבו עד שי,קרבנו

והקשה .כ"ע,בכל וימכרו ויביאו כל אחד בדמי היפה שבהן מאותו המין

דהרי קדשים אינם נמכרים דאין לבעליהן בעלות לישא )שם(א "הרעק

ם "ביישוב דברי הרמב!?כ איך יתן האחד חלקו לחבירו"וא,וליתן בהם

עלים בכפרת הקרבן הופקע ג דחלק הב"דאע.)פסחים צ(י "נקט החזו

וסגי בבעלות בבשר ,חלקו בבשר הקרבן אכתי ניתן למכירה,ממכירה

הקרבן אלא דלא דביאר שם דיורש סומך לא משום דנחשב כבעל.)תמורה ב(ז "הגרי
'.אחר'נחשב כ

.ש"עיי,)ה מקופיא מכפרא"ד.זבחים ו('ד באים ביישוב קושיית התוס"דברי הגרי5
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ם דעל מי מוטלת מצות "ז פסק הרמב"ולפ.הקרבן כדי לסמוך על הקרבן

6.סמיכה לא תלי דווקא במי המתכפר בקרבן אלא במי נחשב כבעל הקרבן

ווקא מוכח מראיות אלה דיש מושג של סומך ואינו מתכפר ולאו ד

בעלות בכפרה היא המאפשרת לסומך לסמוך אלא מי שמביא את הקרבן 
יש להסיק דסמיכה אינה תלויה ,כ"וא.ד גם ראוי לסמוך"ונחשב בעליו עפ

אלא ,כ הכלי יקר"סמיכה אינה רק הנחת האשמה על הקרבן כמד.בכפרה

מצות סמיכה היא להפגין בעלות על הקרבן ובכך להצטרף לקרבן 

ב דהובאו "אפשר להסביר את דברי הנצי,דברינו נכוניםאם .והקרבתו

וזה מפני דריצוי שייך לגברא ,הקרבןריצוילעיל דסמיכה קשורה ביסודה ל
,ה"בעל הקרבן הופך להיות נרצה להקב,בהבאת קרבנו7.ה"ויחסו עם הקב

.ומה שמצרף את הבעלים להקרבת הקרבן ומכניסו בה היא מצות סמיכה

ם"בעוד בשיטת הרמ.ג

ם היא דאיתא "שיטת הרמב,י"ד והחזו"הבאנו לעיל דמדברי הגרי
משמע דסמיכה הויא דין בבעל הקרבן ולאו ,כ"וא.סמיכה בלי כפרה

ם עולה יפה עם כמה וכמה "פירוש זה בשיטת הרמב.דווקא במתכפר

.ם בענין מצות סמיכה"נקודות במשנת הרמב

וסידור זה טעון ,ק"המע'מהל'ם את דיני סמיכה בפרק ג"סידר הרמב
'ובפרק ב,ם את מיני הקרבנות השונים"ניסח הרמב'בפרק א.קצת הסבר

התחיל בדיני בעלים ',בפרק ג.ביאר את דיני הנסכים הבאים עם הקרבנות

יש ,דאם ראובן החרים נדבה ושמעון פדה אותה)יב:ערכין ו(ם "כ הרמב"עיין במש6
חקר במי )קפא'קידושין יד עמ(שמואל 'ובחידושי ר.לשמעון להקריב את הקרבן כנדבה

או האם ,האם ראובן מתכפר כיון דהקדישו;הוי המתכפר בקרבן אחר פדיית שמעון
הניח דהפודה הוא )שם(ד סולוביציק "הגרי?שמואל מתכפר כיון דפדהו והביאו

ולהבנת .ח דהמקדיש הוא המתכפר"הביא מהגר)שם(שמואל 'אבל בחידוש ר,המתכפר
או ,המקדיש סומך בתורת מתכפרהאם ?יש לחקור עוד מי סומך על קרבן זה,ח"הגר

?האם הפודה סומך בתורת מביא ובעל הקרבן
גבי הגברא החוטא וכתב "ריצוי"דהשתמש בביטוי )ד:ויקרא א(ת "ן עה"עיין ברמב7

והעובר על עשה ,'רצוי השם הוא'והשוגג בחוטא עדיין ,'אינם רצויים לפניו'דמזידים 
'.ור שעברו על מצותואינם רצויים למלך בעב'ת הניתק לעשה "ול
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ואז ,)ה-שם ב(ם וישראל מומר "קרבנות עכו,)א:ג(כגון שותפין ,בקרבנות

ם בזמני הקרבה "הרמבדן',בפרק ד).טו-שם ה(הביא כל דיני סמיכה 
ואחר כל זה ).יא-שם י(ומחשבת הקרבה ,)ט-שם ז(כלי הקרבה ,)ו-א:ד(

לפום .לדון במעשה ההקרבה והקטרת אימורין'ם בפרק ה"עבר הרמב
היה מקום לומר דדיני סמיכה היו צריכים להיות ההקדמה למעשה ,ריהטא

ולמעשה ")וסמך ושחט("הלא הקישן הכתוב .ההקרבה ובפרט לשחיטה
!ז דתיכף לסמיכה שחיטה"סמיכה ושחיטה צריכות להיות מצורפות זל

ולא בתחילת 'ם הביא דיני סמיכה בפרק ג"צריך ביאור למה הרמב,כ"וא

כיון .ם מתבקש ביותר"לאור דברינו סידור פסקי הרמב,אכן.'פרק ה

לפיכך סמיכה ,דסמיכה הויא מצות בעלי הקרבן להפגין בעלותם בקרבן
.'בדיני בעלות בקרבנות בפרק גשייכת

ם בענין מיעוט בכור מעשר "נתקשו האחרונים בדברי הרמב,ועוד

דבכור מעשר ופסח אינן .)מנחות צב('איתא במתני.ופסח ממצות סמיכה

כ "א דמיעוט זה הוא מגזה"בהו:)שם צב('סברה הגמ.טעונין סמיכה

גרסינן דקראי ובמסקנא,'לא פסח,לא מעשר,ולא הבכור–קרבנו'ד
,ל"טעם המיעוט וז)ה קרבנו"שם ד(י "י מכת"רש'ופי,אסמכתא בעלמא

,דבכור מעשר ופסח אינם באים לריצוי אלא חובה הם עליו ולא לכפרה

דהעלה דמיעוט בכור מעשר ופסח :)מנחות צב(א "ועיין בקר.כ"ע

ועוד נראה דמצות סמיכה ,ל"וז,כ משום דאין בהן חטא"מסמיכה הוא ג
הוא כדי להתוודות על הסמיכה אותו חטא מהקרבן כדתני בתוספתא 

אלא דבשלמים ,ובכור מעשר ופסח אין בהן חטא,)ג"י ה"פ(במכילתין 
הסתפק במסקנתו אם טעם זה נכון דהלא סמיכה .כ"ע,כ אין בהם חטא"ג

.אין בהם חטא,כמו בכור מעשר ופסח,פ דשלמים"שייכא בשלמים אע
אלה לטעם זה דבכור מעשר ופסח אין בהם חטא כיון ירדו מפרשים,מ"מכ

.כ דאורייתא למעט בכור מעשר ופסח מסמיכה"אין גזה'דלמסקנת הגמ

כל קרבנות ,ל"שכתב וז)ו:ק ג"מעה(ם "ע בדברי הרמב"ולכן צ
חוץ מן ,בהמה שיקריב היחיד בין חובה בין נדבה סומך עליהן כשהן חיין

מפי השמועה ,ך ידו על ראש קרבנושנאמר וסמ,הבכור והמעשר והפסח
א "והקשה הקר.כ"ע,למדו שכל קרבן במשמע חוץ מפסח ובכור ומעשר

אם ,אבל!ס"ודלא כמסקנת הש'קרבנו'ם דרשא ד"דהביא הרמב)שם(
ם מקור זה "ודאי אפשר דהביא הרמב,ם"נכונים אנחנו בהבנת שיטת הרמב
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.כור מעשר ופסחדהוא מדגיש את היסוד שעליו בנוי מיעוט סמיכה מב

קרבנות אלה אינם קרבנות מנדבת או חובת הבעלים כבעלים מפורטים 
בכור ומעשר אינם תלויים לגמרי בהקדשת ;"קרבנו"ולכן אינם נחשבים 

אינו נובע ממצבו הפרטי אלא ,ג דשייך לבעלים"אע,ופסח,הבעלים
י ושמא זוה.מחובה כללית שכל יחיד ויחיד בכלל ישראל יביא קרבן פסח

וכך לשון ספרי קרבנו ,ל"וז)ז:מנחות ט(מ "כ בפיה"ם במש"כוונת הרמב
ובא בקבלה שהבכור ומעשר בהמה .לרבות כל בעלי קרבנות לסמיכה

כלומר דבר שהוא רשאי ,ופסח אינן טעונין סמיכה לפי שנאמר קרבנו

סמיכה ,ם"להרמב.כ"ע,יצאו הבכור והמעשר והפסחלעשות כמותו קרבן

רבן שהבעלים מקדישים מתוך מצבם הפרטי ולא בקרבן שייכת רק בק
וביאור .שהוא מוכרח להביא משום חובה שאינה נובעת מחייו הפרטיים

ם דמהות מצות סמיכה היא מצות הבעלים להפגין "הדבר הוא דסבר הרמב

מצוה זו שייכת רק בקרבנות שהם בגדר ,כ"וא,בעלותם בהקרבת הקרבן

."קרבנו"

ת בעלות הבעלים על קרבנם הולכת כפעם הגדרת סמיכה כהפגנ
ר "כבר ביאר מו.ם בהבנת פסול שינוי בעלים"כ עם שיטת הרמב"בפעם ג

פסול שינוי בעלים הוי ,ם"א בהרחבה דלהרמב"הרב רוזנצוייג שליט

ם "ופירושא דמילתא היא דסבר הרמב8.באופיו סוג של שינוי קודש

אלא ',עולה וכו,חטאתדהיינו,דהגדרת הקרבן כוללת לא רק מין הקרבן
וכמו דמוכח ,שם הקרבן כולל גם מין הקרבן וגם בעל הקרבן.כ בעליו"ג

ולשנות שמו או שם בעליו הוא שינוי בעצם ,)א:טו,א:מ יג"פסה(מלשונו 
בנוסף להקדשת הקרבן שמכניסה בו ,ם"מסתברא דלהרמב,כ"א.הקרבן

ם לקרבן את שם בעליו איתא פעולה מסויימת המצרפת את הבעלי
.והיא היא מהותה של סמיכה,ולהקרבתו

ם המחודשת "אפשר בקל להבין נוסחת הרמב,והשתא דאתינן להכי

ם דין זה גבי סמיכה "הביא הרמב.בענין כיפר גברא לא כיפר קמי שמיא
וגם ניסחו בצורה מודגשת כאילו אין כפרה כלל )ולא גבי תנופה(בפרט 

כיון –"מעלין עליו כאילו לא כפרפ כן "ואע"–אם ביטל מצות סמיכה

).ט"קול צבי תשנ('בענין שינוי בעלים ושינוי קודש'עיין במאמרו 8
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.חוסר סמיכה שווה לחוסר צירוף הבעלים לקרבן ולהקרבתו,ם"דלהרמב

פ דלדינא הקרבן "ואע,מעמד הבעלים בתהליך הקרבן הוא נפגם,ממילא
כאילו אין כפרה לבעלים דבלי סמיכתם ,כשר ומכפר על מעשה הבעלים

.חסרים מתהליך זה

סמיכת שותפין.ד

,'כל בעלי קרבן לסמיכה'דרשינן ד'קרבנו'דמ.)צד,.צג(חות איתא במנ

חמשה שהביאו זבח אחד כולן סומכין ,ל"וז)ט:ק ג"מעה(ם "וכתב הרמב
מי שמת והניח קרבנו עולה ,לא שיסמכו כולן בבת אחת,עליו זה אחר זה

מ "העיר הכס.כ"ע,או שלמים הרי יורשו מביאו וסומך עליו ומביא נסכיו

למד מהתוספתא 'זה אחר זה'ם דשותפין סומכין "כ הרמב"דמש)שם(

חמשה שהביאו זבח אחד כולן סומכין עליו ,ל"דאיתא שם וז)יד:מנחות י(

.כ"ע,ולא כולן כאחד סומכין עליו אלא כל אחד ואחד סומך ומסתלק
כ "ם רק דסמיכה בזה אחר זה ג"ל הרמב"דקמ.)תמורה ב(ז "הציע הגרי

ם בתוספתא "ממקור הרמב,מיהו.הוי לעיכובאכשירה ולא דזה אחר זה 

אלא '.לא כולן כאחד סומכין עליו'נראה דפירוש זה ליתא דשם מפורש ד

.ע ביסוד דין זה"הוי לעיכובא וצ'זה אחר זה'ם "ברור דלהרמב

דפסול סמיכת שותפין בבת אחת הוא פסול )ק ג"מעה(ס "כתב הקרי

ם "פסק הרמב)יג:ק ג"מעה(אבל על פניו ביאור זה קשה דלקמן ,חציצה

כ משמע "וא,כ"ולא יהיה דבר חוצץ בין ידיו ובין הבהמה ע,ל"במפורש וז

דשותפין אינן סומכין בבת אחת אינו מדין חציצה 'כ בהלכה ט"דמש
(כ"דהוזכר רק בכמה הלכות אח ז המובא "ויש להעיר דודאי לשיטת הגרי.

!)חת היא כשירהלעיל אין פסול חציצה דסבר דסמיכת שותפין בבת א

לא שיסמכו ,ל"דין זה באופן אחר וז)ט:ק ג"מעה(ז "וביאר הרדב
דידו כתיב ולא ידם דהא גבי וסמכו זקני העדה ידיהם כתיב .כלם בבת אחת

ילפינן 'ידווסמך 'ז דמ"דרש הרדב.כ"ע,אבל הכא ידו משמע ידו ולא ידם
פ "ואע.םדסמיכה צריכה להיות בידי בעל אחד ולא בידי בעלים רבי

יסוד הדרשא דפרט בדיני סמיכה הוא שכל ,ס"דדרשא זו לא מצויה בש
הוכחנו .ם"בעל ובעל יסמוך בנפרד אתי שפיר לאור הבנתינו בשיטת הרמב

מבחינה ;ם סמיכה היא הפגנת בעלות הבעלים בהקרבת קרבנם"דלהרמב
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מועילה ביותר ,בתורת הפגנת בעלות,אפשר לבאר דקיום מצות סמיכה,זו

.כשהיא הווה ביחידות ואין בעלים רבים מתמודדים בה

"'לפני ה"סמיכה .ה

לפני 'דסמיכה בטהורים כיון דשייך בה חובת .)לב(גרסינן בזבחים 

דחובה זו היא מפני :)שם לב(י "ופרש.כ צריכה להיות בעזרה"ומפנ''ה

ממילא ,וכיון דשחיטה צריכה להיות בעזרה,דתיכף לסמיכה שחיטה

ם משמע דדין סמיכה "מדברי הרמב,כ"משא.צריכה להיות שםדסמיכה 
האמורה בסמיכה עצמה וכמו דאיתא "'לפני ה"בעזרה הוי משום חובת 

.בסמיכה"'לפני ה"ילפינן דין 'וסמך'לפני ה'דמ)א:ויקרא נדבה ד(כ "בתו

סמך ,אין סומכין אלא בעזרה,ל"וז)יב-יא:ק ג"מעה(ם "כתב הרמב

ואם היה בעל הקרבן עומד בחוץ והכניס ,וסומך מבפניםחוץ לעזרה חוזר 

ואין סומך אלא ,והוא שיסמוך בכל כחו,ידו לפנים וסמך סמיכתו כשירה
ותכף לסמיכה ,ובמקום שסומכין שוחטיןטהור ואם סמך הטמא סמך

והסמיכה ,ואם שחט במקום אחר או ששהה שחיטתו כשירה,שחיטה

כפר ואינה מעכבת ואף על פי כן שיירי מצוה היא לפיכך אם לא סמך 

ם דסמיכה "בריש דבריו נקט הרמב9.כ"ע,מעלין עליו כאילו לא כפר
כ דבמקום "ורק אח,ואז הביא דין סמיכת טמא,בעזרה היא לעיכובא

,י"ם כשיטת רש"אם סבר הרמב.שסומכין שוחטין ותכף לסמיכה שחיטה

כ אין סומכין "פנהיה לו להביא דין תכף לסמיכה שחיטה ברישא ולבאר דמ

ם עיכוב סמיכה בעזרה "משמע דלהרמב,אבל מסידור הדינים.אלא בעזרה
10.בסמיכה"'לפני ה"הוא דין בסמיכה עצמה ודבעינן 

'ם לא רק הבהמה צריכה להיות לפני ה"אפשר דלהרמב,ויתר מזה

ם דאם עמד בעל הקרבן מחוץ לעזרה "הנה כתב הרמב.אלא אף הסומך

.יב הן הלכה אחת במהדורת פרנקל-הלכות יא9
וכל זמן שסמך ,ל"וז)ח:מנחות ט(מ "ם בפיה"ע דכתב הרמב"ובקושטא דמילתא צ10

א תהא ביניהם חוץ לעזרה חוזר וסומך במקום שחיטה כדי שיסמוך שחיטה לסמיכה ול
שם מבואר דבעינן סמיכה בעזרה משום .כ"ע,פעולה אחרת לפי שנאמר וסמך ושחט

כ "ם ממש"ק או דחזר הרמב"מעה'ל או דליתא להדיוק בהל"וצ,תיכף לסמיכה שחיטה
.מ"בפיה
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.אז שחיטתו כשירה על תנאי שיסמוך בכל כחו,וסמךוהכניס ידיו לפנים

ם להלן "ם הזכיר תנאי בכל כחו כאן דהרי פסק הרמב"ע למה הרמב"וצ
בהדיא דבעינן בכל כחו בכל סמיכה ולא רק כשעומד מחוץ )יג:ק ג"מעה(

ם דין בכל כחו בהלכה "דשנה הרמב)יא:ק ג"מעה(ז "דחק הרדב!לעזרה
דכיון דהסומך אינו עומד באותו מקום שבו דהיינו ,יא משום חשש מעשי

.ם לכפול דיסמוך הבעל בכל כחו"הוצרך הרמב,עומדת הבהמה

ם כרב "באופן אחר דפסק הרמב)יח:סח(ש העתיד "אבל תירץ הערה

,'ט כל כחו בעינן"כל הסומך ראשו ורובו מכניס מ'ד.)זבחים לג(יוסף 

ן דצריך לסמוך בכל ולפיכך אף מי שסמך מבחוץ חשיב כסומך בפנים כיו

דזהו ביאור )שם(ש "וסיים הערה.כחו וממילא להכניס ראשו ורובו לעזרה
יא 'ם דין בכל כחו בהל"וכוונתו דשנה הרמב,יא'ג הל"ם בפ"דברי הרמב

סמיכתו כשירה רק משום ,כדי ללמד דכשסומך מבחוץ ומכניס ידיו לפנים

יוצא מדבריו !בעזרהד עמד "דסמך בכל כחו ובכך הכניס ראשו ורובו ועפ

צריכה ,סמיכה מבחוץ עם הכנסת ידים לפנים'אפי,ם כל סמיכה"דלהרמב

והוסיף .'חלק משם סמיכה הוא הווייתה בעזרה לפני ה11.להיות בעזרה
ואם סמך הטמא 'ד)יא:ק ג"מעה(ם "כ הרמב"ל דמש"ז צ"ש דלפ"הערה

טמא עדיין סמיכת ה,פ דאיסורא קעביד בכניסתו לעזרה"כוונתו דאע'סמך

12.עולה כסמיכה כשירה

אם .ם"ש לאור הבנתינו במשנת הרמב"ומסתבר הוא ביאור הערה
מצות סמיכה היא להפגין בעלות על הקרבן ולצרף את הבעלים לקרבנם 

ואם מעשה סמיכה צריך ,אז הבעלים הם העיקר במעשה סמיכה,והקרבתו
ואין חלות סמיכה 'אז ודאי דהבעלים צריכים להיות לפני ה',להיות לפני ה

13.'בלי עמידת הבעלים לפני ה

יוצא דסמיכה מחייבת עמידה בפנים כשבשחיטה סגי בעמידת ,ש"יש להעיר דלהערה11
כרבנן )יא:מ א"פסה(ם "ן עמידת השוחט בפנים וכדפסק הרמבהבהמה בפנים ולא בעינ

:).זבחים לב(ודלא כשמעון התימני 
היא דלא הכניס ראשו 'ואם סמך הטמא סמך'דביאר דכוונת )שם(מ "וזה דלא כהלח12

ם ביאה במקצת לא שמה ביאה ולכן הכנסת ידים "ורובו ואין איסור בסמיכתו דסבר הרמב
.לבד לא הויא איסור

איתא דלרב יוסף דהסומך בכל כוחו .)לג(ש דבזבחים "אבל אכתי קשה ביאור הערה13
פסק ,אבל.א למצורע להכניס שתי ידיו ולסמוך על אשמו"אז א,ראשו ורובו מכניס
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חוסר סמיכה ועיכוב הקרבן.ו

א לסמוך עליו ומדינא שייך "דנו הראשונים בענין הבאת קרבן כשא

ס דלכתחילה אין "מחד גיסא משמע מכמה סוגיות בש.בו מצות סמיכה
מביאין קרבנות שבדרך כלל צריכין סמיכה אם למעשה לא יהיו ניתנין 

דאין מביאין קדשים השייכים למצות :)עד(גרסינן בזבחים .הלסמיכ

איתא בגיטין ,ועוד.א לסמוך עליהם"סמיכה אם נתערבו מין במינו וא

וכגון ,כ לא שייכא בה סמיכה"דאין שולחין חטאת ממדינת הים אא:)כח(
בכל 'ד.)סב(גרסינן בפסחים ,מאידך גיסא.חטאת נשים או חטאת העוף

ומשמע מהברייתא במנחות ,'מא משלחין קרבנותיהןהזבחים ערל וט

'דכן משלחין קרבנות ממדינם הים וכדאיתא התם:)סב( וכן השולח ,

'.כהן מניף על ידו–קרבנותיו ממדינת הים

כמה מן המפרשים נקטו דיש להגביל את הקרבנות ,ביישוב הסתירה
דבכל )רלה ע"ד.פסחים סב'תוס(י "תירץ הר.שמדובר בהם בסוגיות אלה

בעינן לאוקמינהו ,פ דלא יהיו ניתנין לסמיכה"מקום שמביאין קרבנות אע

י "סבר הר.כגון עופות או בכור ומעשר,בקרבנות דלא שייכא בהו סמיכה

מצות סמיכה מעכבת את ,דבשאילת הבאת קרבנות בלי סמיכה לכתחילה
ה לחדש דרק בחטאת מצות סמיכ:)מנחות סב(א "יצא השפ,ועוד.ההבאה

אפשר ליישב 'ה וכן כו"ד'בתוס,ל"וז,מעכבת את ההבאה לכתחילה

קושיתם דבחטאת מעכב הסמיכה ביותר כיון דהוא לכפרה ומתודה בשעת 

מ חטאת עיקרו לכפרה ומעכב "סמיכה ואף על גב דכל הקרבנות מכפרין מ
א דעיקר "סבר השפ.כ"ע,טפי הסמיכה שלא לשחוט בלי סמיכה לכתחילה

פ הבנה זו "וע,כשר כפרה וכמו דהבאנו לעיל מהכלי יקרהסמיכה הוא ה

א להביא אם לא תהיה ניתנת "א,'עיקרו לכפרה'ש,חידש דרק חטאת
.לסמיכה

ומשמע להדיא דאפשר ,דמצורע מכניס שתי ידיו וסומך על אשמו)ב:כ ד"מחו(ם "הרמב
כ מופרכים דברי "וא,ודלא כרב יוסףלסמוך בכל כחו מבלי להכניס ראשו ורובו 

ם דין כל כחו אינו מעכב את הסמיכה "ולכאורה צריך לחדש ביישובם דלהרמב.ש"הערה
)יא:ק ג"מעה(מ "ועיין עוד בכס.ע"וצ,ובסמיכת אשם מצורע אינו סומך בכל כחו

.).זבחים לג(א "ובקר
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.א"י ולא כהצעת השפ"ם דלא סבר לא כהר"ברור ממשנת הרמב,ברם

ולא 'משלחין את קרבנותיהם'דערל וטמא )יב:מ ב"ביא(ם "פסק הרמב

ומוכח דלא ,ין לאותם שלא שייך בהם סמיכההגביל את הקרבנות שמשלח

ם דאם נתערב קדשים של "כתב הרמב)ד:ו(מ "פסה'ובהל.י"סבר כהר

אנשים מין במינו אין מקריבין עד שיהיו ניתנין לסמיכה ולא הגביל את 

כ הדרא קושיא לדוכתא "וא.א"העיכוב לכתחילה לחטאת כמו שחידש השפ

בענין עיכוב הבאת קרבנות משום ם את סתירת הסוגיות "איך יישב הרמב

.חוסר סמיכה

דיש לחלק בין מקרים שונים שבהם :)זבחים עד(א "כאן ביאר הקר

לגבי השולח .ובפרט בין עיכוב מדינא ובין עיכוב מעשי,א לסמוך"א

,אין שום עיכוב הלכתי המונע את הבעלים מלסמוך,חטאתו ממדינת הים

מצאים בירושלים מעכבת אותם אלא רק העובדה המציאותית שהם אינם נ

בכגון דא אין מביאין קרבנות דהתורה חייבה את הבעלים לסמוך .מלסמוך

כ גבי ערל וטמא כתב "משא.ד שלא לסמוך"ואין להם להביא קרבנות ע

ויכולין ,כיון דאין ראוין לסמוך אין עליהם חובת סמיכה,ל"א וז"הקר

ולא מצינו ,יקריבו קרבןוכי בשביל זה לא,להביא קרבנותיהם בלא סמיכה

.כ"ע,זאת בתורה דמי שאינו יכול לסמוך לא יביא קרבן

הרי סבר דכיון דערל וטמא אינם ראויים לסמוך דאסור להם ליכנס 

אז ,ואם מופקע מהם חובת סמיכה,לכן אין עליהם חיוב לסמוך,בעזרה

יוצא .ודאי דאפשר להם להביא קרבנות אף דלא יהיו ניתנין לסמיכה

אז ממילא מופקע מהם ,דבריו דאם אסרה התורה את הבעלים מלסמוךמ

לא אמרינן דאנוסים הם ואינם יכולים לקיים מצות סמיכה .החיוב לסמוך

פ "וע.במצות סמיכה כיון דאינם יכולים לסמוךמחוייביםאלא דלא 

הבנתינו דסמיכה היא מצות הבעלים להפגין בעלותם ולהצטרף לקרבן 

,ל להבין דכשאסור לבעלים לסמוך ולקיים קיום זהאפשר בק,ולהבאתו

,ד"כשהבעלים מעוכבים עפ;אין שום מושג של סמיכה והמצוה מופקעת

)ט:סח(ש העתיד "ואכן כמו כן יישב הערה.אז ממילא פקע מצות הבעלים

.א"פ הבנת הקר"ם ע"את שיטת הרמב
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יחס סמיכה ושחיטה.ז

ות הבעלים לקרבן שייך יסוד מצות סמיכה כהפגנות בעלות והצטרפ

דבמקום .)מנחות צג('איתא במתני.כ ליחס בין סמיכה ושחיטה"ג

דילפינן .)זבחים לג(י "ופרש,שסומכין שוחטין ותכף לסמיכה שחיטה

"ושחט...וסמך"דתכף לסמיכה שחיטה ממאי שהקישן הכתוב כדכתיב 

ס בין בביאור היח)ד:ויקרא א(והנה פירש הבכור שור ).ה-ד:ויקרא א(

שיתעסקו בו הבעלים לשמש לפני .ושחט...וסמך,ל"סמיכה ושחיטה וז

הרי חידש הבכור שור .כ"ע,אבל מקבלה ואילך מצות כהונה,בוראם

דסמיכה ושחיטה הן שימוש הבעלים כשמקבלה ואילך היינו שימוש 

דאיתא מצוה :)פסחים ז(י "ויש להוסיף לפירושו דכתב רש.הכהנים

הבעלים –פסח וקדשים,ל"לשחוט את קרבנותם וזלכתחילה לבעלים

י מהיקש סמיכה "למד רש14.כ"ע,וסמך ידו ושחט)ויקרא א(נצטוו דכתיב 

ג דגרסינן בזבחים "ע בזה דאע"וקצ,לשחיטה דהבעלים נצטוו בשחיטה

אין ראיה ,דשחיטה בזר כשירה ודמצות כהונה היא מקבלה ואילך.)לב(

כמה נקטו דהמצוה ,אדרבה.חוטדיש מצוה לכתחילה לבעלים לש

והא ,ל"וז.)יומא כה(א "כ הריטב"וכ,לכתחילה היא שכהנים ישחטו

מצותה בכהן ,ג שהשחיטה כשרה בזר"דמפייסין על השוחט משום דאע

אם יסוד מצות שחיטה היא ,ברם15.כ"ע,לכתחילה כדאיתא התם בזבחים

ב בין סמיכה הפגנת בעלות על הקרבן אז אתי שפיר דממאי שהקיש הכתו

לשחיטה מוכח דגם שחיטה היא מצות הבעלים ודעליהם רמיא מצות 

ג דבסמיכה חייב הבעל לסמוך בעצמו ובשחיטה אפשר "שחיטה אע

.לאחרים לשחוט

י "כתב הפנ.ריםי לשיטתיה במקומות אח"העיר לי הרב יונתן צבי פר דאזיל רש14
ומשמע דעל הבעלים ,י בעינן שליחות בשחיטת קדשים"דלרש:)קידושין מא(

'סומך עליה ושוחטה'דבעל הקרבן )ה לנדבת"ד.זבחים קג(י "כתב רש,ועוד.לשחוט
,:)פסחים ז(ש "והרש.)יט(ועיין במנחות .ומשמע דהלכתחילה היא שהבעלים ישחטו

.ל"ואכמ
פ דיש מצוה "דשם נקט הגרי)קיב-עשה קי(ג "מ לרס"סהעיין עוד בביאור על15

י בעלים "ויש לעיין באופי שחיטת קדשים ע.לכתחילה לכהן לשחוט כשהוא מזומן
.ל"ואכמ,י כהנים ואם יש לחלק ביניהם"ואופיה ע
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ועוד דנו האחרונים באם תיכף לסמיכה שחיטה מעכב את הסמיכה 

,ל"וז)יב:ק ג"מעה(ם "כתב הרמב.ם"ובפרט בשיטת הרמב,אם לאו
ואם שחט במקום אחר ,ותכף לסמיכה שחיטה,שסומכין שוחטיןובמקום 

'הלא אפי,קשה'שחיטתו כשירה'כ "ומש,כ"עאו ששהה שחיטתו כשירה
אם לא סמך שחיטתו כשירה ואין ספק דשחיטתו כשירה אם חסר התכיפות 

)שם(ש "כתב האו.כ ביישוב לשונו"ודחקו הנו!בין סמיכה לשחיטה
כשירה ודחובת תיכף לסמיכה דהסמיכהם היא"דבאמת כוונת הרמב

דכוונת )שם(מ "וכתב הכס.שחיטה אינה מעכבת את חלות הסמיכה

כ דסמיכה "כ אח"ם היא דהסמיכה אינה מעכבת את השחיטה וכמש"הרמב

ומשמע דחובת תיכף לסמיכה שחיטה אף מעכבת בקיום ,היא שיירי מצוה
ר ההיקש בין סמיכה פ ביאו"יש לבאר עיכוב זה ע,ולכאורה.מצות סמיכה

כדי שהסמיכה תיחשב כשימוש הבעלים בעינן .לשחיטה דהובא לעיל

ויסוד ,דתהיה מצורפת בתכיפות לתהליך העבודה המתחלת בשחיטה

סמיכה כשימוש הבעלים היינו דסמיכה היא הפגנת הבעלות על הקרבן 

.והצטרפות הבעלים לתהליך ההקרבה

קרבנות ציבור .ח

גם קרבנות ציבור אין ,ופסח דעסקנו בהם לעילבנוסף לבכור מעשר 

חוץ משנים דגמירי ,.)מנחות צב('בהם סמיכה וכמו דאיתא במתני

ש שנים אלה הם פר העלם דבר ושעירי "לר;ששייכא בהם מצות סמיכה

ואם ).עיין במנחות שם(י הם פר העלם דבר ושעיר המשתלח "ולר,ם"עכו
ע דהלא איתא "צ,בן והכשירהמהות הסמיכה כרוכה אך ורק בכפרת הקר

ברם לפי הבנתינו דהמחייב במצות סמיכה הוא .כפרה גם בקרבנות ציבור

מסתברא דמצות סמיכה שייכת רק בקרבנות ,להפגין בעלות על הקרבן
וכן .שיש להם בעלים מפורטים ולא לקרבנות השייכים לכלל ישראל כולו

ן ספרא סמיכה לשו,ל"וז)ז:מ מנחות ט"פיה(ם "כ הרמב"משמע ממש
אינה נוהגת אלא בקרבן יחיד והוא לאמרו יתעלה וסמך ידו על ראש 

ם דילפינן "דרשא זו לא נמצאת בספרא אלא הניח הרמב.כ"ע,קרבנו
והביאור הוא דסמיכה ,דסמיכה נוהגת רק בקרבן יחיד'קרבנועל ראש 'מ

.א"ר שליט"וכך שמעתי ממו,שייכת רק בקרבן שיש לו בעל מפורט
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קרבנות ציבור דסמיכה כן שייכת בהם ולמה הם 'יש לעיין בב,כ"א

רבי ...,.)צב(גרסינן במנחות .ונתחיל משעיר המשתלח,יוצאים מן הכלל
ואת מי אביא ,שעירי עבודת כוכבים אין בהן סמיכה:יהודה אומר

גמירי שתי :אמר רבינא?לא סגיא דלא מעייל.שעיר המשתלח?תחתיהם
וזה ,והלא אין סמיכה אלא בבעלים:מר לו רבי שמעוןא.סמיכות בצבור

.כ"עאף זה אהרן ובניו מתכפרין בו:אמר לו!אהרן ובניו סומכין בו
ש דאין לומר דסמיכה שייכת בשעיר המשתלח דסמיכה היא רק "הקשה ר

י "ותירץ ר16.בבעלים ואהרן אינו חשיב כבעלים על השעיר המשתלח

ביאור ,לכאורה).שם(י "וכפרש,בעליםחשיב כ,דכיון דאהרן מתכפר בו

אלא דהשגת כפרה היא ,ע מודו דסמיכה תלויה בבעלים"ט היינו דכו"השו
היא אם אהרן הכהן 'והמח,תנאי בכדי להיחשב כבעלים בשעיר המשתלח

וכן משמע מהמשך הסוגיא ,מתכפר בשעיר המשתלח ובכך חשיב כבעלים

והכפרה היא רק ,הכפרהכ דמחייב הסמיכה הוא הבעלות ולא "בע.שם

דגבי כפרה אהרן הכהן אינו חשיב ,תנאי בגדר בעלות בשעיר המשתלח

ז יש לבאר דשעיר "ועפ17!כבעלים יותר מכל אדם אחר בכלל ישראל
המשתלח יוצא מן הכלל בסמיכת קרבנות ציבור כיון דהוא סוג של קרבן 

ל קרבן וזה מפני דכ.בעל מפורט דהיינו אהרן הכהןלכ שייך"שגציבור 

כ "דיוה18א"ר שליט"וכמו שביאר מו,ג"כ חשיב כקרבנו של הכה"ביוה

ם "וכלשון הרמב,ג וקרבנות היום הם קרבנותיו"נחשב כיומו של הכה
עבודת כל חמש עשרה בהמות אלו הקריבין ,ל"וז,)ב:כ א"עבודת יוה(

.כ"ע,'וכודביום זה אינה אלא בכהן גדול בלב

זקני העדה חשיבי בעלים בפר העלם דבר ,ש"דלר)ה הא"ד:מנחות צב('כתבו התוס16
כיון דעל ידיהן נעשה החטא קרי להו ,ל"וז,ע"ג דמביאין פר בפנ"של כל שבט ושבט אע

עדיין נחשבים ,ד מתכפר בפר שלהם"פ דהב"לכאורה כוונתם היא דאע.כ"בעלים ע
ויוצא מדבריהם .בעלים בפרי השבטים מאחר דהם גרמו לחלות דין פר העלם דבר
לויה בבעלים ולאו דבעלות בקרבנות לא תמיד תלויה במי המתכפר וגם דמצות סמיכה ת

.דווקא במתכפר
.א"ר שליט"וכך העיר מו,ובפרט דכבר נתכפר אהרן בפר שלו17
קול צבי ('יומא'פתיחה למס:ג"בענין יום הכיפורים כיומו של הכה'עיין במאמרו 18
).24-49'עמ,ח"שנת תשע,ח"י
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דבר דיוצא מן הכלל משום דזקני ד נמי בפר העלם"ואפשר דהה

וכן ,פ דהקרבן מוגדר כקרבן ציבור"העדה חשיבי כבעלים מפורטים אע
'דסמיכת זקנים בג.)סנהדרין ב('גרסינן במתני19.א"ר שליט"הסביר מו

מן הסנהדרין סומכין על הפר 'דג)י:ק ג"מעה(ם "וכך פסק הרמב,ש"לר
שבט ושבט מביא פר כ דכל "ג)א:שגגות יב(ם "ג דפסק הרמב"אע

מי חשיב כבעל קרבן )שם(ם "ובאמת לא ברור מלשון הרמב.לחטאת
–דהקהל מביאין את הקרבן)שם(ם "מצד אחד כתב הרמב.פר העלם דבר

ד "הרי ב...,ל"ומצד שני כתב וז–"מביאין כל הקהל שנים עשר פרים וכו'

שונו כתב ביישוב ל.כ"ן חטאת על שגגתן בהוראה עבחייבין להביא קר

מה שמביאין הצבור בשביל 'ו,ד להביא"דחיוב חל על הב)שם(מ "הכס
ד מחוייב בהבאת קרבן "יוצא מדבריו דהב.כ"ע,'ד הם מביאים"הב

פר העלם דבר והם הבעלים עליו אלא דהדין הוא דיש לקהל להביא 

לכן מוגדר הקרבן ,כיון דלמעשה כלל ישראל מביא את הקרבן20.בשבילם

והם ,אבל קרבן ציבור זה נקרא על שם בעלים מפורטים,ורכקרבן ציב

,שהם הבעלים,יש דין סמיכה בקרבן ציבור זה וזקני העדה,כ"ומפנ.ד"הב
21.סומכים עליו

וידוי בשעת סמיכה.ט

כ "ם בענין מהותה של מצות סמיכה שייכת ג"נראה דשיטת הרמב

.)לו(ביומא גרסינן .לשיטתו הידועה גבי וידוי בשעת סמיכת שלמים

,ומובא שם דמתוודה בסמיכת חטאת,דהסומך מתוודה בשעת סמיכתו
ממאי )ב:חובה י(כ "מקור וידוי בשעת סמיכה מובא בתו.ועולה,אשם

הוסיף שם *).ו"שנת תשע,ח"בית יצחק מ('בענין סמיכה וסמיכת זקנים'עיין במאמרו 19
ד הגדול תפקיד כפול בפר העלם דבר דמצד אחד הוראתם בטעות גרמה לשגגת "דיש לב

.זו"חטאת הקהל"הכלל ומצד שני הם מתפקדים כנציגי ושליחי הכלל בהבאת 
ד הוא החייב והוא "כי הב,ל"כתב בסוף דבריו וז)ב:שגגות יב(י קורקוס "גם המהר20

שכתב )ד:שגגות טו(מ "אבל עיין בלח.כ"ע',והמביא אלא שמביא מן השבטים וכ
.ם היא לאו דווקא"דלשון הרמב

הבעלים המתכפרין בקרבן ,ל"ד הם הבעלים וז"דהב)טו:ויקרא ד(ר הירש "כ הרש"וכ21
.כ"פ שדמי הפרים נגבים מן השבטים השותפים לאותו חטא ע"זה וזאת אע
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,גבי קרבן עולה ויורד)ה:ויקרא ה('והתודה אשר חטא עליה'דכתיב 

וכך .והפשטות היא דשייך וידוי בשעת סמיכה אם סמיכה היא הכשר כפרה
ובפרט דמקור הדין ,בדבריו המובאים לעיל:)מנחות סב(א "ין השפהב

לפי הבנה זו צריך לברר ,אמנם22.הוא בקרבן חטאת שבא עיקרו לכפרה
והרי ,דלכאורה עיקר השלמים אינו לכפרה,בנוגע להבאת שלמים

השמיט שלמים מהקרבנות שעליהם מתוודים בשעת )שם(הברייתא ביומא 
.ו הדין בסמיכת שלמים אם טעונה וידוי אם לאוויש להקשות מה,סמיכה

ומסתברא שיטה ,דשלמים אינו טעון וידוי:)תענית כו(נקט המאירי 

אחרים סברו דיש דיבור בשעת סמיכת ,ברם.זו לאור השמטת הברייתא

מחד גיסא )ה:נדבה ד(ש משאנץ "כתב הר.שלמים אבל איפליגו באופיו
ם וטעמא נראה "כתוב בסמיכת עכווהקפיד ה,ל"דשלמים בעי וידוי וז

וכן משום שכשבא לסמוך מתודה על חטאת עון חטאת ועל אשם עון אשם 

]הוא[ם לאו בר כפרה "אבל עכוכמו על עולהעל שלמים היה מתודה

ג דקרבנות עולה ושלמים אינם "לכאורה כוונתו היא דאע.כ"ע,בקרבן

ם למידה מ הם מכפרי"מכ,באים בעיקרן על חטא כמו חטאת ואשם
דאפשר )טו:ק ג"מעה(ז "כ הרדב"וכ.מסויימת ולפיכך מתוודים עליהם

וכמו ,להתוודות בהבאת שלמים על הספק ועל הרהורי עבירה וראיית עין

.ת הניתק לעשה בהבאת עולה"שמתוודים על עשה ול

את הלכות סמיכה )טו:ק ג"ק מעה"מעה(ם "ומאידך גיסא סיים הרמב
ה אומר חטאתי עויתי פשעתי ועשיתי כך וכך כיצד מתוד,ל"וחידש וז

היה הקרבן שלמים סומך בכל מקום ,וחזרתי בתשובה לפניך וזו כפרתי
ויראה לי שאינו מתודה על השלמים ,שירצה מן העזרה במקום שחיטה

מהיכן למד דיאמר .ם"דהרמב'יראה לי'ע ב"צ.כ"ע,אבל אומר דברי שבח
וידוי בשעת סמיכה הוא אם דין?דברי שבח בשעת סמיכת שלמים

והסמיכה היא רק תנאי בוידוי אפשר דבמקצת מהקרבנות הוידוי הוא אף עיקר המעשה 22
כמה ממפרשי הספרא נקטו ,ועוד.גבי סמיכת שעיר המשתלח)כד(ד "כ המקד"וכמש

)שם(אחרות 'כ התוס"וכ,דבאמת מקור זה הוי מקור לעצם מצות סמיכה בחטאת
בא לרבות חטאת המובאת )'ויקרא פרק ד(בחטאת 'וסמך ידו'והוסיפו דמאי דכתיב 

צא מזה דהמקור לעצם מצות סמיכה בא מהמצוה להתוודות יו.משום טומאת מקדש
ומשמע דהוידוי הוא העיקר במצות סמיכה ודסמיכה באה יחד עם הוידוי ,בשעת סמיכה
'.סמיכה היינו וידוי'ד.)יומא ה(י הלבן "ר'כ התוס"וכמש,להכשר כפרה
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אז מסתברא שיטת המאירי דבקרבנות ,להכשיר כפרה יחד עם הסמיכה

מהיכא תיתי דיש לומר ;דאינם באים לכפר אין לומר כלום בשעת סמיכה
ל "י,ם במצות סמיכה"ל דלאור הבנתינו בשיטת הרמב"ונ!?דברי שבח

,הקרבתודכשהבעלים סומכים ובכך מפגינים בעלותם ומצטרפים לקרבן ול
חייבים הבעלים לנסח בדיבור את מגמתם בהבאת הקרבן ותפקיד הקרבן 

עיקר ,בחטאת אשם ועולה.ה"בהשגת ריצוי ביחס בין הבעלים והקב
מגמת הבעלים היא בהשגת סוג כפרה ולכן מתוודים על חטא או ביטול 

ובשלמים עיקר מגמת הבעלים היא להודות ולשבח ולכן אומרים ,עשה

23.דברי שבח

הוא 'א.דיני סמיכה ואפשר דבכולן אזלי לשיטתם'ם בג"ש משאנץ והרמב"נחלקו הר23
ם אינם סומכים "הוא בטעם שעכו'ב.בדין וידוי בסמיכת שלמים וכשהובא לעיל'המח

ם "דאינם סומכים כיון דאינם בני כפרה כשהרמב)ה:נדבה ד(ש "סבר הר.על קרבנותם
כ דאין סמיכה אלא בישראל באנשים ולא "דאינם סומכים משום גזה)ה:ק ג"מעה(כתב 

ד "לפי ביאור הגרי,ם"ך משום דחשיב כאביו כשלהרמבש יורש סומ"דלהר'וג.בנשים
מחלוקות אלה 'ואפשר דבג.יורש סומך כיון דחשיב כמביא הקרבן ובעליו,שהובא לעיל

לכן בכל סמיכה .ש דסמיכה הויא מצות המתכפר ואופיה היא הכשר כפרה"הבין הר
מסמיכה ם "ולכן ממעטינן עכו,ועוד צריך להיות בר כפרה כדי לסמוך,מתוודים

,כ"משא.ומאפשרים ליורש לסמוך רק משום דחשיב כאביו ואינו סומך בתורת עצמו
ם דסמיכה אינה דין במתכפר אלא בבעל הקרבן ואופיה היא הפגנת בעלות על "להרמב
ם משום "וגם אין ממעטינן עכו,אינם מתוודים אלא אומרים דברי שבח בשלמים,הקרבן

גם מאפשרים ליורש לסמוך אחר דחשיב כבעל ו,כ"דאינו בר כפרה אלא משום גזה
.הקרבן



פ"תש●'כקול צבי

הרב אבי לבנסון
ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

בענין פסול מוצא שפתיך תשמור

ילפינן שכל הזבחים שנזבחו שלא לשמן אינן עולין לבעלים :ב'בגמ
אם כמה שנדרת –"מוצא שפתיך תשמור"לשם חובה מדרשת הפסוקים ד

מבואר שפסוק זה .לקמן ה'ובגמ.נדבה תהא,ואם לאו,עשית יהא נדר
ומקופיא מבינים שגדר .מקור לכך שאינו עולה לבעלים לשם חובההוא ה

כמו שמורה פשטות לשון ,קיום מוצא שפתיו-הפסול בזה הוא משום אי
ואם לא עשה כמה ,עולה לשם חובה"אם כמה שנדרת עשית"ש'הגמ

.אינה עולה לשם חובה,שנדר

דשם .בדף ה'אלא דקשה להבין לפי הבנה זו את המשך מהלך הגמ
דדילמא רק באלה ,איך יודעים שפסול זה שייך בכל הקרבנות'נה הגמד

אבל אשם שאינה יכולה לבוא בנדר או ,שיכולים לבוא בנדר ובנדבה
.שיודעים את זה מהיקש'ומסקנת הגמ.תעלה באמת לשם חובה,בנדבה

שכל סוג קרבן שיכול לבוא 'שהרי משמעות הגמ,א זו צריכה בירור"וה
אף שבמקרה מסויים זה אינה באה –גון עולה או שלמים כ–בנדר ונדבה 

מ ודאי "מ,)לעולת ראייה או שלמי חגיגה שחובות הן:לדוגמא(בנדר 

ל שהפסול "אבל לפי הבנה הפשוטה הנ.עדיין שייך הפסול דמוצא שפתיך

היה צריך לצאת שרק בקרבן ,קיום דיבורו-במוצא שפתיך הוא משום אי
אבל .קיום דיבור זה-פסול משום אי,כגון נדר,שמקור החיוב הוא דיבורו

אין מקום לפסול ,במקרה שהחיוב הוא מזה שהתורה הטילה עליו חיוב זה

אבל .שהרי לא היה דיבור בכלל שחסר בקיומו,קיום דיבורו-משום אי

הניחה כהנחה פשוטה שכן שייך הפסול כל עוד שהקרבן הוא סוג 'הגמ

.ע"ברים צוהד,קרבן כזה שיכול לבוא בנדר

דאיך ,שאכן הפסול שייך גם באשם'ע במסקנת הגמ"צ'וכן לכא

הרי החיוב אינו נובע בכלל ,אפשר לפסול אשם משום חוסר קיום דיבורו
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,ע"מ גדר הדבר צ"מ,ואף שהדבר נלמד בהיקש?מדיבורו בשום מקום

.גדרים שונים בפסול מוצא שפתיך'דלא מסתבר לומר שיש ב

הפסול דמוצא שפתיךבאיזה דיבור חל.א

הוא להשאיר הנחת 'אופן א.אופנים'לבאר גדר הדברים בב'ונ

דהיינו שבאמת פסול דמוצא שפתיך אכן נובע מחוסר ,הקושיא במקומה

אלא ,אבל אין הכוונה לדיבור של הנדר שחיבו בקרבן.קיום דיבורו

ן בריש "פ קושיית הרמב"והיינו ע.הדיבור של הפרשת והקדשת הקרבן

איתא שנדר הוא :נדרים ב'שהקשה שבגמ)ג:במדבר ל(רשת מטות פ

,אבל בנדרי הקדש לא מצינו שום חפצא שנאסר בשעת הנדר,איסור חפצא

מ בשעת "שמ)'ש עוד ת"ע(ן "הרמב'ות.קאמר"הרי עלי קרבן"שהרי רק 

א שההפרשה והקדשה הוא "ז.וממילא הנדר חל,הפרשה יש חפצא שנאסר

.דבלעדיו לא היה הנדר חל כלל,חלק מעצם הנדר

שדנו במה ])השני[ה מנין "ד:ז ה"ע('ז מצינו בלשון התוס"וכעי

למה 'והקשו התוס.התם שבן נח אסור להקריב מחוסר אבר'דאיתא בגמ

נדר "שאם ,שהוא קום עשה'ות,מצוות בני נח'ז אינו נמנה בכלל ז"ד

שהרי ,ע"לשון זה צוהנה."מחוסר אבר אמרינן ליה קום והבא קרבן שלם

כ לא שייך לחייבו "דא",הרי עלי בהמה מחוסרת אבר"בודאי לא נדר 

אלא ודאי מיירי בנדר קרבן סתם ורוצה לצאת ידי חובתו .להביא שלם

ז כתבו "ובכ.ואז אומרים לו שאינו יוצא במחוסר אבר,במחוסר אבר

ק ואפשר שזה רמז לכך שההפרשה היא חל.מחוסר אבר"שנדר"'התוס

.מהותי מהנדר

דאיתא ).אות יח:ד(ק במנחות "יותר מזה מצינו בדברי השטמ'ואפ

אלא איסור דרבנן ,שקדשים קלים אין בהן מעילה מן התורה'התם בגמ

דאם תקע .ה כח"ר'ק שמצינו בגמ"והקשה בשטמ.דלא נהנין ולא מועלין

איסור ובודאי יש בזה.בשופר של שלמים לא יצא כיון דאיסורא רכיב עלה

ע איזה איסור יש בזה "וצ.שהרי לא יצא ידי חובת שופר קאמר,דאורייתא

.שום איסור מעילה מן התורה)שהוא קדשים קלים(אם אין בשלמים 
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והנה לא מצינו חילוק לגבי 1.כ יש בו איסור בל יחל"ק דאעפ"בשטמ'ות

שופר של שלמים בין שלמים שהוקדש בנדר לבין שלמים שהוקדש 

אף שאין ,שייך איסור בל יחל אם נהנה ממנו,כנראה,בנדבה'ואפ.בנדבה

ויוצא מזה דשייך איסור בל יחל על דיבור של .שום דיבור חוץ מההקדשה

.והוא משום שזה בגדר נדר לגבי נדרי הקדש,ההקדשה

מ יתכן שהוא מספיק כדי "מ",נדר"אם לא נגדיר את ההקדשה כ'ואפ
ע "ממוצא שפתיך יל'הנה דרשת הגמד.לחול בו פסול שמוצא שפתיך

אם כמה שנדרת "היינו מבינים שהמילים ,בפשטות.באיזה צורה נדרשת

אבל לא כך מסביר .בפסוק"כאשר נדרת"מקבילות למילים 'בגמ"עשית

י "אלא מסביר רש.כמו שהעיר בספר טהרת הקדש,)ה ונדבה"ד:ב(י "רש
א שפתיך תשמור מוצ"הוא פירוש המלים "אם כמה שנדרת עשית"ש

ואולי יש ."כאשר נדרת"הם הם המקבילות ל"יהא נדר"והמילים ",ועשית

מוצא "שהדיבור של ההקדשה יכולה להיות בכלל ,מזה רווח לעניינינו

כגון איסור (שהרי יש דינים שחלים בהקדשה ,שצריך לשמור"שפתיך
אפשר וממילא,)'וכו,יכולת התמורה,איסור עבודה בקדשים,הנאה ממנו

אף אם אין הדיבור ,להגיד שלא שמר דיבור זה אם שחט הזבח שלא לשמה

."נדר"בגדר 

שהרי בכל קרבן יש הקדשה .ל אפשר לתרץ קושייתינו"פ הנ"וע

והדיבור שחסר .אף אלה שחיובם נובע מהתורה ולא מדיבורו,והפרשה
מ איך "וממילא לק.י שלא לשמה הוא הדיבור של ההקדשה"בקיומו ע

.קרבן חובה וקרבן אשםבזה שייך גם פסול

גדר אחר לפסול מוצא שפתיך.ב

פ מה שהביא המנחת "ל הוא ע"אופן שני לתרץ את הקושיא הנ

י "כתב רש.דהנה בחולין קלט.ז"בשם הגרי)ח-עמוד ז.זבחים ב(אברהם 
יצא ידי חובת עולתו משהביאו ,שאם אמר הרי עלי עולה)ה דמיחסר"ד(

וכיוצא בזה כתבו ."עלי הכי קאמר עלי להביאו לעזרהדכי אמר ",לעזרה

.ל"ואכמ,הדברים מאד מחודשים1
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.שכיון שהביאו ליד כהן יצא ידי נדרו)ה והביא"ד:חולין כב(התוספות 

ששיטה זו )ה"ד ה"הלכות מעשה הקרבנות פי(והקשה המשנה למלך 
דאיתא התם שאם עשה ,.)ב(עומדת בסתירה גמורה למתניתין ריש זבחים 

ובמקרה כזה .אינו עולה לשם חובההעבודה שלא לשמה כשר אבל
כ "וא,ל כבר יצא ידי נדרו"הנ'י ותוס"ולפי רש,הרי כבר הביאו לעזרה

איך יתכן לומר שאם עשה שלא לשמה אחר כך בשעת העבודה אינו 
?יוצא

ל "דז.ז קושיא אחרת"י ותוספות אלה הקדים הגרי"ולבאר דברי רש

:):ד('הגמ

ואת ,מר את שעליו חייב באחריותוש או"ר.ונרצה לו לכפר עליו
ואמר רב יצחק בר אבדימי מאי .שאינו עליו אינו חייב באחריותו

.כיון דאמר עלי כמאן דטעון ליה אכתפיה דמי?טעמא

הרי "שאמר ,הייתי אומר שאף בנדר,שלולא דרשה זו'משמעות הגמ

מו דהרי הטיל החיוב על עצ,ב"והדברים צ.לא היה חייב באחריותו",עלי

שזוהי משמעות הפשוטה של ,ופשוט שחייב באחריותו,כשאמר הרי עלי

משמע שכל הדין שחייב באחריותו )ה את שעליו"ד(י "ומלשון רש.דבריו
היה יוצא ,א שלולא הדרשה"ז.אם נאבד לאחר הפרשה נלמד מדרשה זו

והרי ,ל שעליו לעשותו עולה"דהרי עלי עולה ר,ידי נדרו בהפרשה גרידתא
ש "לומד ר"את שעליו"אלא שמ.ואין נדרו מחייב בעצם להקריבו,עשה

.שכן חייב באחריותו

.ל יתכן לתרץ באופן שונה במקצת"בחולין הנ'י ותוס"אבל לפי רש

,ל"הנ'י ותוס"כ רש"כמש,יתכן שנדרו בעצם מחייבו רק להביאו לעזרה

"את שעליו חייב באחריותו"אבל הדין ד.דעלי להביאו לעזרה קאמר
,וכל עוד שלא הקריבו כדין,מחדש עליו חיוב אחר להקריבו ממש כקרבן

,יוצא מזה חידוש.ז בדעתם"כל זה ביאר הגרי.אינו יוצא ידי אחריותו
,ורק את חובת קיום דיבורו יצא,איננה שיוצא לגמרי'י ותוס"דכוונת רש

יש ו.ובאמת עדיין חייב להביא קרבן אחר מדין את שעליו חייב באחריותו
האם יש דיני בל יחל ובל תאחר בחיוב קרבן כזה :מ יש בזה"לדון איזה נ

,יש לדון ולפלפל?שכבר יצא ידי נדרו אבל עדיין חייב מדין חיוב אחריות

.ועוד חזון למועד
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'י ותוס"מ על רש"לתרץ קושיית המל2א"ל כתב במנח"פ כל הנ"וע

אבל .ו לעזרהכ שיוצא ידי נדרו משהביא"שהרי אמת היא מש.בחולין
ומדין זה חייב עד ,ל"ז יש עליו חיוב אחריות מדין את שעליו וכנ"בכ

עדיין חייב להביא ,ואם עשה שלא לשמה,שמקריב הקרבן כדת וכהלכה
.אחר כיון דקרבן שנזבח שלא לשמה אינו עולה לשם חובה

יוצא מזה חידוש עצום בגדר הא דשלא לשמה ,ואם כנים הדברים
שהרי –שדין זה איננו משום חוסר קיום דיבורו ,חובהאינו עולה לשם 

אלא הוא חסרון מצד את שעליו חייב .דיבורו קיים משהביאו לעזרה

וחיוב זה הוא מה שלא .שזה מה שמחייבו עד שמקריב הקרבן,באחריותו

נפתח לנו פתח חדש לתרץ קושייתינו ,כ"וא.קיים אם עשה שלא לשמה
קיים אף בקרבן שחייבה תורה שאינו מצד העיקרית דאיך יתכן שפסול זה

קושיא זו היא אמנם ,דאם נגדיר את הפסול כחסרון בקיום דיבורו.דיבורו

כבר יש מקום לומר שדין כזה ,אבל אם נגדירו כפסול בחיוב אחריות,קשה

.אף באלה שאינם מתחייבים מדיבורו,יש בכל הקרבנות

ין הכוונה במונח צריכים להקדים שודאי א,ולבאר הדברים יותר
דהתם האחריות .פה כדין אחריות נכסים שמצינו בחובת ממון"אחריות"

אלא היא צורה אחרת לשלם ,אינו מחדש בו חיוב שלא היה קיים בלעדיו

כוונת הדברים היא שהאחריות ,אבל פה.את מה שבין כה חייב לשלם

וף שהרי זה ג,מחדש עליו חיוב לעשות יותר ממה שנדרו חייבו בעצם
ל חיוב חדש להקריב "האחריות פה ר,כ"וא.מ"התירוץ על קושיית המל

וממילא אפשר לומר שחיוב .ולא אחריות על החיוב שכבר היה לו,קרבן
,ובאמת.להקריב קרבן יש בכל קרבן שהתורה חייבה אותו להקריב

שכתב )ה מה עולת ראייה"ד:בכורות נא(י "הדברים מפורשים ברש
דהא חובה היא עליה "ה חייב באחריותו הוא משום שהטעם שעולת ראיי

דלא גרעא היא מנדר שאם מתה או נגנבה חייב באחריותה דכמאן דטעין 

שייך "את שעליו חייב באחריותו"והיינו שהדין ד."ליה אכתפיה דמי
שהרי עולת ,להזכירו לגבי קרבנות אחרות שהחיוב בהם איננו נובע מנדר

–"את שעליו"י שחיוב זה ד"אר ברשומבו.ראייה חובת התורה היא

.ז עצמו או מאחד מבניו הגאונים"הוא כותב שאינו זוכר אם שמע ביאור זה מהגרי2
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,כ הדברים מאירים"וא.שייך הוא בכל חיובי קרבנות–או מושג מקביל 

ואם הפסול דמוצא שפתיך הוא חסרון .שבחיוב זה שוו כל הקרבנות כולם
אף בקרבנות ,מובן היטב איך הפסול שייך בכל הקרבנות,בחיוב זה

.חובה

הפסול דמוצא שפתיך שייך ע אם "באמת יל,והשתא דאתית להכי

'כמבואר בגמ",את שעליו חייב באחריותו"שהרי בנדבה אין דין ד,בנדבה

ממילא צריך ,ודין זה לא שייך בנדבה,ואם כל החסרון הוא מצד דין זה:.ד

)אות א.ב(ק "ויש להוכיח מדברי השטמ.לצאת שאין שום חסרון בנדבה

ם הקריב נדבה שלא ק שאכן א"שהרי כתב השטמ.שיש באמת חסרון

והוא משום שלא גרע מנאבד או נגנב שאינו חייב ,צ להביא אחר"לשמה א

צ "רק שבנאבד גופא א,ומשמעות דבריו שאכן הוי כנאבד.באחריותו

אף ,ובודאי אם נאבד הקרבן לא השיג שום ריצוי וכפרה.להביא אחר

כ משמע שגם אם עשה שלא לשמה אינו משיג "וא.צ להביא אחר"שא

כן דייקו כמה אחרונים .צ להביא אחר"כ א"רק שאעפ,יצוי וכפרהר

מ שאם התנדב עולה להתכפר על ביטול עשה שאינו "ואולי נ(3.בדבריו

יצטרך ,ואם מעוניין הוא בריצוי וכפרה,מתכפר אם עשה שלא לשמה

שהרי בנדבה אין מקום ,ל הדברים טעונים ביאור"אך לפי הנ.)להביא אחר

.א לשמה כיון שאין בו דין את שעליו חייב באחריותולחלות פסול של

הביאור הפשוט הוא שזה שאינו עולה לבעלים לשם חובה הוא 'ולכא

שחידשה תורה שקרבן שעשה שלא לשמה אינו ,מצד חסרון בריצוי וכפרה

שדין את שעליו מחייבו ,צריך להביא אחרת,וכיון שאינו מרצה4.מרצה

וממילא מסתברא שחסרון בריצוי קיים גם .להשיג כפרה וריצוי בקרבנו

רק שבנדבה אין חסרון זה מחייבו ,דאין שום טעם לחלק בזה,בנדבה

ק מובנים "כ דברי השטמ"וא.להביא אחר כיון שאינו חייב באחריותו

.ז בגדר פסול שלא לשמה"בטוב טעם אף לפי חידושו של הגרי

ושוב הראוני .משולם דוד'ק בספר קדשי יהושע ובשיעורי ר"ראיתי דיוק זה מהשטמ3
.כ מופיע דיוק זה"ג)ז"בנו של הגרי(דוב יוסף'אלינתן קופפרברג שבמכתבי ר

,אין טעם להצריכו להביא אחרת,שאם כיפרו על מה שבאו.ו'והוא כעין מסקנת הגמ4
.מוכח שחסר בכפרה,ומזה שחייב להביא אחרת
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חציצות בבגדי כהונה נגד חציצות בשאר תחומי הלכה .א

בענין אפילו נימא אחת חוצצת )א

"יט(איתא בזבחים  'אפי–במקום בגדים:אמר רבא אמר רב חסדא.)

פחות ,שלש על שלש חוצצות–שלא במקום בגדים,נימא אחת חוצצת
."מכאן אינן חוצצות

סוכה (צ״ע בדין זה דמבואר מכמה מקומות בש״ס 1והקשו האחרונים
.דמיעוט אינו חוצץ כגון בטבילה במקוה:)עירובין ד,:ו

דטבילה הוא היוצא ,א׳.יש שתי גישות לתרץ קושיא זו בהאחרונים
וכ״כ .).ו(דופן דיש הלמ״מ דרק רובו ומקפיד חוצץ כמבואר בסוכה 

דחציצות בבג״כ ,ב׳).חתד״ה אפ׳ נימא א.מרומי שדה זבחים יט(הנצי״ב 

ולכן אינו דומה )ג:ויקרא ו(הוא היוצא דופן דכתוב בה ״ילבש על בשרו 

.לחציצות בשאר תחומי הלכה

ובגישה הזאת דחציצות בבג״כ הוא היוצא דופן ואינו דומה לשאר 

.יש ג׳ תירוצים בהאחרונים למה אפ׳ נימא אחת חוצצת,חציצות

מתרץ דאה״נ רק רובו )קהד״ה כהן של.סוכה מב(החת״ס )א

הוא מדרבן ויש כח .)יט(אבל הנידון בזבחים ,ומקפיד חוצצין מן התורה

שלא מוזכר בגמ׳ כלל ,ונ״ל דזה חידוש עצומה.חכמים לעקור דבר תורה
.דאנו עוסקים רק בדינים דרבנן

ד״ה .סוכה מב(והחת״ס ,)ח:איסורי ביאה ד(אור שמח ,)שם(הנצי״ב במרומי שדה 1
).כהן שלקה
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ד״ה הג״ר .ובחי׳ הגרי״ז זבחים יט,ח:איסורי ביאה ד(האו״ש )ב

שהרי דין חציצה נאמר ,כ גם מיעוט חוצץ"דבבגדמתרץ )מאיר שמחה
ואם נימא שגם ,)"ג:ויקרא ו(ומכנסי בד יהיו על בשרו "במכנסים שכתוב 

כ בטל דין חציצה של מכנסים שהרי "א,כ נאמר דין חציצה רק ברוב"בבגד
.חציצה של רוב מקום המכנסים אינה חציצה ברוב הגוף'אפי

אמר תירוצו לגר״ח והשיב לו דהג״ר שמחה )שם(כתב הגרי״ז )ג
הגר״ח תירוץ אחרת דחציצות בבכ״ג אינם דומים לחציצות בטבילה 

במקוה כיון דבבג״כ צריך לדון ברוב ומיעוט של הבגד ולא ברוב ומיעוט 

כ אין הדין שהגוף צריך להיות לבוש בבגדים "שבבגד,וז״ל,של הגוף

וא שהבגדים יהיו כ הדין ה"אלא בבגד,כטבילה דבעינן שגופו יהיה במים
כ צריך היה לדון על כל בגד ובגד "וא,לבושים על הגוף בשעת עבודה

.ע״כ,בעצמו אי מיקרי עליו או לא ולכן היה תלוי ברוב הבגד

.ולפי תירוץ הגר״ח אפשר לומר יסוד בהגדרת חציצות בבג״כ

דבלבישת בג״כ בעינן שהבגדים יהיו לבושים על גופו של הכהן דבעינן 

ולכן אפ׳ אם יש חציצה במיעוט ,ולא רק שאין כאן חציצה,פועללבישה ב
ואפ׳ נימא אחת חוצצת משא״כ חציצות על הגוף בטבילה וחציצות ,הגוף

.דבעינן כל בגד ובגד שיהיו לבושים על גוף הכהן,בשאר תחומי הלכה

וביסוד זה יכול לתרץ עוד קושיות בסוגיא של חציצות בבג״כ כמו שיתבאר 

.בס״ד

בענין נכנסה רוח בבגדו והכניס ידו לתוך חיקו)ב

נכנסה לו רוח :בעי רבא",עוד שאלות בבג״כ.)יט(איתא בזבחים 

...או דלמא דרך לבישה בכך,על בשרו בעינן והא ליכא,מהו,בבגדו
."גופו מי חייץ או לא,מהו,הכניס ידו לתוך חיקו

ם שייכות ולכאורה אין שו,דרוח הוא דבר שאין בו ממש,וצ״ע

מה השאלה של הכניס ידו לתוך חיקו דהא מין במינו ,ועוד.לחציצה כלל
:).לז(ובסוכה :)ט(ובכורות .)ק(אינו חוצץ כמבואר בזבחים 

דאיתא ,בעבודת כה״ג ביו״כ:)לא(ביומא 'ואפשר לתרץ על פי הגמ
״ ולשון .שם ״פשט ירד וטבל עלה ונסתפג הביאו לו בגדי זהב ולבש וכו׳

״).ב:עבודת יו״כ ב(ביא הרמב״ם ״וטובל ועולה ומסתפג זה ה
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אם ספוג זה הוא חיוב או אורחא דמלתא נקט )שם(ושואל המל״מ 

וכתב דמדברי הרמב״ם משמע .דמסתמא כל הטובל מסתפג לאחר טבילה
'ל דאפי"ופירוש המל״מ דנראה דחיוב זה הוא משום דקי.דחיובא הוא

לבגד הרי זו חציצה ועבודתה פסולה נימא אחת או עפר אם היתה בין בשר
ולכן יש לחוש שמא )ו:ש הרמב״ם כלי המקדש י"וכמ(כדאמרינן לעיל 

ה חייב להסתפג "בטבילה נדבק בבשרו מעפרירות המים נימא או עפר ומש
.אחר טבילה

דדברי המל״מ אינם )או״ח סימן כז ס״ק א(והקשה הברכי יוסף 

ח אינו חוצץ ולמה חיישינן דל:)סה(שהרי מבואר בפסחים ,מובנים

.לחציצות מעפרירות המים

בנכנסה רוח בבגדו .)יט(ותירץ הברכי יוסף דבעיות רבא בזבחים 

ויקרא (אלא משום דכתיב בבג״כ ,ובהכניס ידו לא מטעם חציצה אתי עלה

,כגון מים ורוח,אף מידי דבעלמא לא חייץ,״ ולכן.״יהיו על בשרו)ג:ו

.סוף סוף אין הבגד על בשרו ממש,דלא חייציבבג״כ איכא קפידא דאף 

דיש עוד דין בבג״כ שיהיו )אגר״מ יו״ד ח״ב סימן פו(וכן מפרש הגרמ״פ 
על בשרו ממש וכשנכנסה רוח בבגדו הרי אינם על בשרו אף שליכא 

מ אין זה ״על בשרו״ "גם במים אף שאינו חוצץ מ,ולפי זה.ע״ש,חציצה

.ג לפי המל״מכשהוא לח ממים לכן הוצרך להסתפ

זה כמו שכתבנו לעיל בדעת הגר״ח דבלבישת בג״כ בעינן ,ובאמת
,ולא רק שאין כאן חציצה,ממששהבגדים יהיו לבושים על גופו של הכהן

.דסוף סוף אין הבגד על בשרו ממש ובעינן לבישת בגדי כהונה בפועל

כתוב דיש ראיה לדבר )טו,יו״ד סימן רסו ס״ק א(ובשו״ת אבני נזר 

:זה מסוגיא אחרת

בשליתו מהו ,״כרכו בסיב מהו בטליתו מהו,:)ע(שואל רבא בחולין 

״ והקשה הרמב״ן .אלא בשליא אחרת מהו,בשליתו אורחיה הוא–

-.ט(מה השאלה דהא מבואר מבכורות דצ״ע)ד״ה בעי רבא.בכורות טז(
״ומסתברא ספוקי מספקא ליה,ותירץ הרמב״ן.דמין במינו אינו חוצץ:)ט

דילמא טעמא דרבנן התם משום דמקצת רחם מקדש אבל מין במינו חוצץ 
״ .וכל דלא נגע ברחם לאו פטר רחם הוא,בבכור דפטר רחם אמר רחמנא
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מבואר מדברי הרמב״ן דאע״פ דמב״מ אינו חוצץ לא נחשב כנגעית רחם 

.וכן לית ביה קדושת בכור

בנכנסה .)יט(והקשה האבני נזר קושיא שלנו בשאלת רבא בזבחים 

ולכן ,מ אינו חוצץ"מב:)לז(דהא רבא גופא אמר בסוכה ,רוח בבגדו
ל דהיכא דבעי נגיעה לא "ן הנ"ותירוץ דלפי הרמב.מ הוא"תיפוק ליה דמב

ל דבעיתו בזבחים גם קאי לאותו צד דאמר "מ להחשב כנוגע י"מהני מב
.ולא רק שאין כאן חציצה,דצריך ילבש על בשרו ממש,רוח חוצץ'אפי

כולן אומרים יסוד ,והגר״ח,הגרמ״פ,הברכי יוסף,ולע״ד האבני נזר

אחד בסגנונות שונות כמ״ש לעיל דיש חילוק בין חציצות בבג״כ 

דבלבישת בג״כ בעינן שהבגדים יהיו .ובחציצות בשאר תחומי הלכה
דבעינן לבישה בפועל ולא רק שאין כאן חציצה ,לבושים על גופו של כהן

.ובין הבגדים לגופ

.ובאמת אפשר שחילוק זה נמצא בסוגיא דתקיעת שופר בראש השנה

ן בדרשותיו לראש השנה מסביר שאפילו דבר נוי שנמצא בין פיו ''שהרמב

ן דאע״פ דבעלמא כל לנאותו אינו ''וכתב הרמב.לשופר פוסל התקיעה
וברור .בתקיעת שופר אפ׳ דזהב בין פה לשופר חיישינן לחציצה,חוצץ

כמו שאנו טוענים לגבי ,צריך השופר להיות בפיו ממששבתקיעת שופר

2.שהבגדים צריכים להיות על בשרו ממש,לבישת בגדי כהונה

שהם )בבכורות ובדרשות לר״ה(אע״פ דיש לדחות הראיה מהרמב״ן 
נ״ל דיש ראיה לסברא ,סוגיות אחרים ואפשר דאינם דומים ללבישת בג״כ

עדיין יש חסרון ,ן שום חציצהפ שאי''של האחרונים מדברי הרמב״ן שאע
.במעשה תקיעה או נגיעה או לבישה

תוס׳ .אבל מוכרח דיש אחד מן הראשונים שחולק על חילוק זו
מדמה חציצות בעמידה על הרצפה לחציצות )ד״ה הואיל.זבחים כד(

דאמרינן לח אינו חוצץ .וצ״ע דלפי החילוק שלנו אינם דומים כלל.בבג״כ

אבל לכאורה .)לה(ובזבחים :)סה(ואר בפסחים בעמידה על הרצפה כמב
לפי מש״כ לא שייך לומר זה בבג״כ דאע״פ דלח אינו חוצץ בעינן לבישת 

.א''ר הרב מיכאל רוזנצוייג שליט''כך הארתי מו2
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צריך לומר דלפי תוס׳ לא אמרינן חילוק בין ,אלא.בכ״ג בפועל וליכא

3.חציצות בבג״כ לשאר חציצות

חציצות ויתור בגדים –לבישת בגדי כהונה .ב

"יט(איתא בזבחים  כורך עליה –כהן שלקה באצבעו :תנן התם.)

.כאן וכאן אסור–ואם להוציא ממנה דם ,במקדש אבל לא במדינה,גמי

אבל צילצול קטן הוי ,לא שנו אלא גמי:יהודה בריה דרבי חייא'אמר ר

,לא אמרו יתור בגדים אלא במקום בגדים:ורבי יוחנן אמר;יתור בגדים
;בשמאל!ותיפוק ליה משום חציצה.וראבל שלא במקום בגדים לא הוי ית

."שלא במקום עבודה,נ"א

ופרש״י דחילוק בין הה״א למסקנא הוא דבראשונה עסקינן בחציצה 

4,בין ידו לעבודה ואסור דבעינן ולקח הכהן שתהא קבלה בעצמו של כהן

ומתרץ הגמ׳ דלא עסקינן בחציצה אלא ביתור .יוחנן'ומקשינן היכי שרי ר
והגמ׳ ממשיך בעוד שיטה .מאל או שלא במקום עבודהבגדים כגון בש

'אפי–במקום בגדים :דאמר רבא אמר רב חסדא,ופליגא דרבא",בסוגיא

פחות ,שלש על שלש חוצצות–שלא במקום בגדים ,נימא אחת חוצצת

יהודה בריה דרבי חייא 'אדר,אדרבי יוחנן ודאי פליגא.מכאן אינן חוצצות
."צילצול קטן דחשיבשאני ?מי לימא דפליגא

דעד כאן לא נזכר אלא ,והנה זה מקום הראשון שלשון חציצה נזכר

דין יתור בגדים משום דלא תיפוק ליה משום חציצה ועסקינן בשמאל או 

האם עסקינן בדין חציצה או –ובאמת שאילה זו .בשלא במקום עבודה

.בדין יתור בגדים הוי חשוב מאד בהבנת הסוגיא כמו שיתבאר בס״ד

הטעם דצריך שכתב ד)סימן לט אות ד(והראה לי הרב יצחק צולטאן המקדש דוד 3
ג שטובל לפרה צריך להיות "אלא דבכ,להסתפג אינו משום דחיישנן לחציצות כמל״מ

ז שהוא לח מחזיק "בטבילתו הוחזק לחטאת ודין הוחזק לחטאת חל עליו לאחר ניגוב דכ
אינו מוכרח דתוס׳ חלקו על יסוד שלנו כיון דדין זה אינו ולפי זה .ד שירצה"כעצמו ל

.שייך לרצפת עזרה ולכן לח אינו חוצץ
דאע״פ שהדין פשוט בגמ׳ דדבר בין ידו )כה הערה צג:ויקרא ד(ומאיר התורה תמימה 4

דרשה זו שמביא רש״י דבעינן ולקח הכהן בעצמו של כהן לא נזכר,לכלי הוי חציצה
.ע״ש,בש״ס



217בענין לבישת בגדי כהונה

״כלומר הוי ,ורש״י מפרש שיטת רבא אמר ר׳ חסדא דג׳ על ג׳ חוצצות

ייתור בגדים ואיידי דנקט בנימא אחת במקום בגדים לישנא דחציצה 

,א"״ והגמ׳ ממשיך בל.דשייכא בה נקט נמי במסקנא לישנא דחציצה

לא שנו אלא :יהודה בריה דרבי חייא'אמר ר,לישנא אחרינא אמרי לה"

לא אמרו חציצה בפחות :ורבי יוחנן אמר;ול קטן חוצץאבל צילצ,גמי

שלש על –אבל שלא במקום בגדים ,משלש על שלש אלא במקום בגדים

לימא .והיינו דרבא אמר רב חסדא,פחות מיכן אינה חוצצת,שלש חוצצות

."שאני צילצול קטן דחשיב!יהודה בריה דרבי חייא'פליגא אדר

הרי בל״א אפ׳ בר׳ יהודה .חילוקיםאע״פ דל״ק ול״א דומים זל״ז יש

הכא ר׳ יוחנן ס״ל כרבא אמר ,ועוד.בריה דר׳ חייא משתמש בלשון חציצה

ר׳ חסדא דפחות מג׳ על ג׳ אינו חוצץ שלא במקום בגדים משא״כ בל״ק 

.ס״ל דבשלא במקום בגדים לא שייך ליתור בגדים

שיטת רש״י )א

צות״ ונראה דיש להם נראה משיטת רש״י בסוגיא דיש ג׳ סוגי ״חצי

.מקורות שונים

חציצה בין ידו לכלי נחשב כחציצה דבעינן ולקח הכהן שתהא ,א׳

.זבחים יד(וכ״כ רש״י בשאר מקומות ,קבלה בעצמו של כהן כמ״ש לעיל

).ד״ה לא יהא.זבחים כד,ד״ה איצטריכא

דזה חוצץ )ד״ה רטייה.זבחים יח(דבר בין בשרו לבגד ופרש״י ,ב׳

״.״ילבש על בשרומשום 

עוד בגד בשלא מקום בגדים הוי יתור בגדים דלא שייך לומר ,ג׳

ולכן דברי רבא בשם ר׳ חסדא לאו דווקא ,חציצה שלא במקום בגדים

ולשון חוצצות בשלא מקום בגדים רק אטו לשון חוצצות במקום 

.בגדים

למה צריך לדחוק לשון חציצה שהוא לאו דווקא .ודברי רש״י צ״ב

דלא שייך לומר )שם ד״ה ל״א(כתב רש״י ,ובאמת?ר יתור בגדיםולומ

.אבל לא מפרש הטעם,חציצה אלא במקום בגדים
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ואפשר לומר דס״ל לרש״י דלא שייך לומר חציצה שלא במקום 

בגדים דחציצה הוא דבר מעכב וחוצץ בין דבר לדבר וזה לא שייך שלא 
).ד״ה שלש.יטמרומי שדה (וכעין זה כתב הנצי״ב .במקום בגדים

הכא כתוב דחציצה בין בשרו ?ולפי רש״י מה מקור ליתור בגדים
לבגד נלמד מ״ילבש על בשרו״ וגם מצינו דין יתור בגדים בשלא מקום 

:ל"וז,כתב דבר מחודש)ד״ה הוי יתור:קג(אבל ברש״י בעירובין .בגדים
שני ,לבש שני מכנסים):א,זבחים יח(ותניא בשחיטת קדשים בפרק שני "

או שהיתה לו רטיה על בשרו תחת בגדו ,חסר אחת או יותר אחת,אבנטים

–ויליף לה התם מקראי בני אהרן הכהנים,עבודתו פסולה–ועבד עבודה 

כהן הדיוט שלבש בגדי כהן ,בבגדי הדיוט הזקוקין להם:כלומר,בכהונם
."עבודתו פסולה דהיינו יתור בגדים–גדול ועבד

פרש״י דמקור ליתור בגדים בשני בג״כ וברטיה בין .ודברי רש״י צ״ב

״ מקור זה לא נזכר )ח:ויקרא י(בשרו לבגד ילפינן מ״בני אהרן הכהנים 

אע״פ דיש .מקור זה לא נזכר בגמ׳ מפורש,ועוד.ברש״י בזבחים לעיל

ילפינן יתור בגדים מ״וחגרת אותם .לומר לפי מקסנת הגמ׳ בזבחים דף יח
(אבנט וכו׳ מה ,ועוד5.אינו דבר מוכרח,כמחוסר בגדים)ט:טשמות כ"

סברא דיתור בגדים בשני אבטנים וכו׳ וחסר א׳ או יתור א׳ או רטיה בין 

?בשרו לבגד כולם נכלל במקור אחת מבני אהרון הכהנים

שמעתי ממו״ר הרב מיכאל רוזנצוויג שליט״א דלבישת בגדי כהונה 
אלא בזמן שבגדיהם ,גאינו רק היכי תמצא לכהן לעשות עבודתו בבכ״

עליהם כהונתם עליהם אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם כמ״ש 
,ולכן.נמצא דעצם הכהונה תלויה בלישות בג״כ,:)יז(בזבחים לעיל 

.כמ״ש לעיל,חציצות בבגדי כהונה אינם דומים לשאר חציצות

,אע״ג דזה לא נזכר בזבחים בין בגמ׳ בין ברש״י גופו,ולפי״ז נ״ל

״ל לרש״י בעירובין כמ״ש ״בבגדי הדיוט הזקוקין להם״ זה מקור לכל ס

דכהונתו תלויה בבגדיו ולכן כל דבר מיותר בין שני ,סוגי יתור בגדים
.אבנטים בין רטיה כולו נובע מבני אהרן הכהנים

לכן יש חיוב מיתה ביתור בגדים ,אם ילפינן יתור בגדים ומחוסר בגדים ממקור אחת5
.ונחלקו האחרונים בדבר זה כמו שיתבאר בס״ד.כמחו״ב
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פרש״י דלשון חוצצת בגמ׳ הוא לאו .ונחזור לסוגית הגמ׳ בזבחים

והריטב״א שהובא בכסף משנה ובמהר״י .דוקא אלא עסקינן ביתור בגדים
דאי חציצה ",מכריע כשיטת רש״י וז״ל6)ט:כלי המקדש י(קורקוס 

כפשטה למה חלקו בין במקום בגדים לשלא במקום בגדים והא כולה 
עבודה בגופו של כהן בעינן וראוי שיחוץ אפילו נימא אחת בכל מקום 

."'וכו

ס״ל ,דלפי מש״כ.ואבל לא מטעמ,מצינו שהריטב״א מכריע כפרש״י

לרש״י דיתור בגדים שלא במקום בגדים ילפינן מ״ילבש על בשרו״ או 

מ״בני אהרן הכהנים״ וחציצה במקום בגדים ילפינן מ״ולקח הכהן״ דבעינן 

אבל הריטב״א כולל חציצה במקום בגדים ,עצמו של כהן ולא דבר אחר
״ .של כהןויתור בגדים שלא במקום בדגים בסברא אחת של ״בעינן עצמו 

ס״ל לרש״י דלא שייך לומר חציצה שלא במקום ,ועוד לפי מש״כ לעיל

אבל לפי הריטב״א אם נימא דלא ,בגדים דחציצה הוא חוצץ בין דבר לדבר

אבל אינו .שייך לומר חציצה שלא במקום בגדים,בעינן גופו של כהן

דבאמת לפי הריטב״א אם הכהן עובד בנימא אחת שלא במקום ,מובן
.״ וצ״ע,למה זה נקרא ״אינו בגופו של כהןבגדים

שיטת הרמב״ם )ב

כתב הרמב״ם .ואפשר דיש פירוש אחרת בסוגיא וזה שיטת הרמב״ם
:ל"וז)ח-ה:כלי המקדש י(

כך היתר ,כשם שהמחוסר בגדים חייב מיתה ופוסל העבודה]ה["
י או כהן הדיוט שלבש בגד,כגון שלבש שתי כתנות או שני אבנטים,בגדים

.ז מחלל העבודה וחייב מיתה בידי שמים"כהן גדול ועבד ה

מלמד שלא יהיה דבר ,נאמר בבגדי כהונה על בשרו ולבשם]ו"[

אפילו נימא אחת או עפר או כינה מתה אם היתה ,חוצץ בין בשרו לבגדים

.וכו׳,בין בשר לבגד הרי זו חציצה ועבודתו פסולה

)ט ד״ה ומה דהקשה הריטב״א:אבן האזל כלי המקדש י(כתב הרב איסר זלמן מלצר 6
.דפס חסר זהא שנ"דהוא בודאי מפירושו על עירובין אבל בהריטב
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ם כגון שכרכו על אצבעו כרך על בשרו בגד שלא במקום בגדי]ח"[

ז חוצץ ופוסל "או על עקבו אם היה בו שלש אצבעות על שלש אצבעות ה

ואם היה צלצול קטן הואיל והוא חשוב בגד בפני ,פחות מכאן אינו חוצץ

."פ שאין בו שלש על שלש"עצמו הרי זה פוסל ואע

ונראה דהרמב״ם פסק כשיטת רבא אמר ר׳ חסדא או דלמא כשיטת 

ם בגדים אפ׳ נימא א׳ חוצצת ובשלא במקום בגדים ג׳ על׳ ג׳ דבמקו,הל״ב

"ל"אבל צ״ע בהל׳ ט׳ דהרמב״ם כתב וז,חוצצת כהן שלקה באצבעו :

ואם ,או בגד שאין בו שלש על שלש ועובד,מותר לכרוך עליה גמי בשבת

והוא שלא יחוץ הגמי או הבגד בין בשרו לכלי ,נתכוון להוציא דם אסור

."בשעת עבודה

ה הראב״ד דדברי הרמב״ם סותרים זה את זה הלא אמר שלא והקש

במקום בגדים פחות משלש אינו חוצץ בין היד לכלי וכן הוא בעירובין 

דסבר הראב״ד דהא דאמר רבא שלא )שם(וכתב הכסף משנה .ובזבחים

לענין חציצה ,חוצצות פחות מג׳ על ג׳ אינן חוצצות'על ג'במקום בגדים ג

.ה השיג על הרמב״ם"ומשבין יד לכלי איתמר 

י דלשון חוצצות ואינן חוצצות "אבל לפי האמת הרמב״ם ס״ל כפרש

.לענין יתור בגדים קאמר

הכס״מ מפרש שיטת הרמב״ם כפירוש רש״י דעסקינן בדין יתור 

זבחים (והקשה הקרן אורה .אבל יש כמה קושיות בהבנת הכס״מ7.בגדים

דהוה ,דינא שלא במקומוכ הרמב״ם מביא האי"דא)ד״ה והראב״ד.יט

ועוד הרמב״ם פסק ,דכתב שם דין יתור בגדים'ליה לכתבו בהלכה ה

ז "דיש חיוב מיתה ביתור בגדים ולמה כתב דאם היה בו ג׳ על ג׳ ה

ט הרמב״ם -וסבר הקר״א דבהל׳ ו?חוצץ ופוסל בליכא חיוב מיתה

דלפי .)ובחי׳ בזבחים יט,גליון על הרמב״ם שם במהדורות פרנקל(והקשה רעק״א 7
ז "דלהוי חציצה וע'דאם איתא דפריך רק על ג.ט בגמ׳ אינו מובן''פירוש הכס״מ השו

עלה 'ג אסור משום חציצה איך אמרי"משני דמיירי בשמאל אבל במקום עבודה באמת גע
ומה ראיה ,י מיירי בדין יתור בגדים"יירי מדין חציצה ורדרבא הא רבא מ'ופליג

.דיש מח׳
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עם דהעבודה פסולה מט,ואין בזה חיוב מיתה,מיירי בדינא אחרינא

8.חציצה

אם איתא דס״ל להרמב״ם ,קושית הקר״א עדיין קשה,ולכאורה

.הרמב״ם כתב האי דינא שלא במקומו,כפירוש רש״י כמש״כ הכס״מ
אלא דברי הרמב״ם כפשוטו וס״ל דיש דין ,צ״ל שלא כהכס״מ,ולע״ד

אבל לכאורה זה תמוה מאד שהאיך יתכן .חציצה אפ׳ שלא במקום בגדים

שני דברים שלא במקום בגדים חשיב חציצה כדאמרינן שדבר החוצץ בין 

?לפי רש״י

מהלכים באחרונים בשיטת הרמב״ם שלשה)ג

.יש ג׳ מהלכים באחרונים לתרץ שיטת הרמב״ם שלא כדברי הכס״מ

של הנצי״בכומהל.1

דנחלקו הרמב״ם ורש״י .)יט-.מרומי שדה זבחים יח(כתב הנצי״ב 

ס״ל לרש״י .דש או אפ׳ שייך בבגדי חולאם יתור בגדים שייך רק בבגדי קו
,דאם מוסף ״שום בגד בעולם״ ואפ׳ בגד חול)ד״ה ייתר אחת.זבחים יח(

כתב .אבל באמת יש לעיין בדעת הרמב״ם אם באמת יש חיוב מיתה ביתור בגדים8
כך היתר בגדים ,״כשם שהמחוסר בגדים חייב מיתה ופוסל העבודה,)שם(הרמב״ם 

הונתם דהיינו בגדים דס״ל להרמב״ם במה שנתלית כ)שם(וכו׳״ ומפרש הקרית ספר 
דכתיב בהו והיתה להם כהונה וכו׳ משמע דכי היכי דמחוסר אית בהו מיתה וחלול 

וכמש״כ לעיל בשיטת רש״י בעירובין דיש .הכי נמי במיותר אית ביה חלול ומיתה'כדאמ
גמרינן יתור בגדים מ״וחגרת אותם אבנט וכו׳ כמחו״ב ,.לומר דלפי מסקנת הגמ׳ בדף יח

נראה דהרמב״ם סותר עצמו )מצות עשה לג(אבל בספר המצות .ב מיתהולכן יש חיו
וכל עת שישרת ",דכתב,דכתב כמעט בפירוש דרק מחו״ב חייב מיתה ולא יתור בגדים

הכהן בפחות ממנין בגדיו המיוחדים לו באותה העבודה או ביותר מהם עבודתו פסולה 
מ״מ כמה אחרונים ".ים שעבדויתחייב על זה מיתה בידי שמים רוצה לומר למחוסר בגד

מביא )ב:סנהדרין יט(הרמב״ם .ס״ל דלפי הרמב״ם יש חיוב מיתה ליתור בגדים כהקר״א
דיש )שם(והקשה הכס״מ .מחוסר כיפורים ברשימת כל שמחוייבין מיתה בידי שמים

שאע״פ שעבודתו של מחוסר כיפורים )ד:ביאת המקדש ד(לתמוה על הרמב״ם דהא פסק 
ותירוץ המהר״י קורקוס דע״כ טעות סופר הוא וצריך לכתוב .הרי זה פטורפסולה וחילל

ס״ל להרמב״ם ,ומבואר דלפי המהר״י קורקוס והכס״מ.במקומו יתור בגדים ששימש
וצ״ע ,)פ׳ תצוה מצוה צט(וכן כתב המנ״ח .דיש חיוב מיתה ביתור בגדים כדאמרינן

.בדברי הרמב״ם בספר המצות
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דכתב .אבל משמע מהרמב״ם דחולק ע״ז.חייב משום יתור בגדים

דין יתור בגדים רק בבגדי קודש ולא מזכיר )ו-ה:כלי המקדש י(הרמב״ם 
,ב״ם לשיטתם בכמה מקומותוהנצי״ב סבר דהמח׳ רש״י והרמ.בגדי חול

.ע״ש,ומביא כמה ראיות לדעת הרמב״ם שאין דין יתור בגדים בבגדי חול

דהא כתב הסוגיא שלנו דרטיה ,יש להקשות על הרמב״ם,ולכן

ולפי הכס״מ דהרמב״ם ס״ל כפירוש רש״י ,וצלצול קטן הם חוצצות

מרינן אלא ע״כ שלא כהכס״מ וא?מאי איכא למימר,דעסקינן ביתור בגדים

.בדין חציצה

ם "ד ורמב"מפרש המח׳ הראב:)מרומי שדה הוריות יב(והנצי״ב 

"ל"וז ח שלא במקום בגדים בעינן שלש "ל דלרבא אר"ד ז"דדעת הראב:

יוחנן דלית 'ורק ר.ש במקום עבודה או שלא במקום עבודה"ל,על שלש

.ס דבמקום עבודה מיהא תהוי חציצה פוסלת"מקשי הש,ליה חציצה כלל

ל סובר דרבא לא פליג "ם ז"והרמב.אבל לרבא ודאי פוסל בשלש על שלש

."ש"במקום עבודה דחוצץ בכ

תירוץ ,ומה שהקשה הראב״ד על הרמב״ם דדבריו סותרים זא״ז

דהתם בהל׳ ח׳ צריך חציצה בג׳ על ג׳ ,ולא קשה כלל,הנצי״ב בפשטות

כלי ודאי אבל בהל׳ ט׳ במקום אחיזת ה,דמיירי שלא במקום אחיזת הכלי

.חוצץ בכל שהו

ומה סברת הראב״ד אם איתא דאמרינן ,אבל יש להקשות על הנצי״ב

,לפי הראב״ד למה בענין ג׳ על ג׳ בחציצה בין ידו לכלי,באחיזת כלי

,וכעיין זה הקשה הנצי״ב גופו,ועוד קשה.לכאורה אפ׳ פחות מזה חוצצת

ת שלא במקום דאמר רבא א״ר חסדא ג׳ על ג׳ חוצצ,הגמ׳ לא משמע כן

אבל ,ואפשר שזה ראיה לשיטת הראב״ד.בגדים ולא איירי רק באחיזת כלי

.לפי הרמב״ם צ״ע

של הרב איסר זלמן מלצרכומהל.2

דמקודם עלינו )ט:אבן האזל כלי המקדש י(כתב הרב איסר זלמן 
לתרץ קושית הריטב״א דאי חציצה כפשטה למה חלקו בין במקום בגדים 

דיש ,ותירץ?והא כולה עבודה בגופו של כהן בעינןלשלא במקום בגדים
דבבגדי ,ובין חציצה בין בגד לבשרו,לחלק בין דין חציצה בין ידו לכלי
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כהונה דכתיב ״ילבש על בשרו״ שלא יהא דבר חוצץ בין בגדי כהונה 

פ במקום זה שחוצץ אינו "ג חוצץ כיון דעכ"בפחות מגע'בזה אפי,לבשרו
.לובש על בשרו

דסברא זו כעיין הסוד שלנו לעיל דבלבישת בג״כ בעינן שתהיה ונ״ל 
והרב איסר זלמן .לבושים על גופו של כהן ממש ולא רק דליכא חציצה

ן "הר(מביא ראיה דיש לחלק בין שאר סוגי חציצות מדברי הר״ן בסוכה 
,דכתב שם דלקיחת לולב ע״י דבר אחר שמה לקיחה.)ף סוכה יח"על הרי

א הוי לנאותו להוי חציצה ותירץ כיון דלית לן קרא והקשה הר״ן דאם ל

לפסול חציצה בלולב ומאי דחיישינן ביה חציצות היינו משום דלא הוי 

.ע״ש,לקיחה תמה אבל לאו משום חציצה ממש

עיקר תירוצו הוא לשיטת הרמב״ם ליישב קושית ,אבל לענינו

כשיטת ס״ל להרמב״ם דאע״פ דפחות מג׳ על ג׳ אינן חוצצות .הראב״ד

זהו בסתם אבל ברטיה או בגמי בכהן שלקה הם חוצצין ,רבא א״ר חסדא

ומביא ראיה לזה ממקואות דמצינו דאף דדבר .בפחות מג׳ על ג׳'אפי

וטעמא משום ,)ב:מקואות ט(מ רטיה חוצץ "שאינו מקפיד אינו חוצץ מ
ולכן לא דמיא ,דמקפדת ורוצה שלא תהיה המכה ולא תהיה הרטיה שעליה

והכא נמי אף דדבר מועט אינו חוצץ דלא חשוב אבל ,שאינו מקפידלדבר

.רטיה וכן גמי חוצץ כיון דמקפיד עליו

דהא חידושו אינו נזכר כלל ,ויש להקשות על הרב איסר זלמן
ואינו חוצץ מן ,הא דחציצה אינו אלא מיעוט,ועוד.בשקלא וטריא בסוגיא

אגר״מ יו״ד ח״א (רמ״פ ותירוץ הרב אביים ליביסין מדברי הג?התורה
אבל יותר ,מיעוט ומקפיד אינו חוצץ רק משום הלמ״מ בטבילה)סימן צו

.ע״ש,מסתבר דמיעוט ומפקיד חוצץ

של הגרי״ז כומהל.3

.חציצות בבג״כ ילפינן מדכתיב ומכנסי בד ילבש על בשרו כמש״כ

בדעת הרמב״ם דדוקא בין )שו״ת ח״א סימן ג אות ג(וביאור הבית הלוי 

בשר להבגד אסור חציצה אבל בין בגד לבגד כגון אם יש שום דבר על 
וכן משמע .הכתונת וחוצץ בין כתונת לאבנט לא פסלה משום חציצה כלל

דכתוב שם רק שלא יהיה דבר חוצץ )ו:י(מדברי הרמב״ם בכלי המקדש 
.ע״ש,אבל בין בגד לבגד לא מזכיר,בין בשרו לבגדים
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מהירושלמי .)מכתבי תלמידים זבחים יטחי׳ הגרי״ז(והקשה הגרי״ז 

ר חנינא בלבד שלא יחוץ בינו לבגד ובין בגד לבגד "דא)יג:י(עירובין 
ותירוץ דיש שני דינים של ?ש ומפורש דהוי חציצה אף בין בגד לבגד"עיי

"ל"חציצה וז חדא חציצה בין בשרו לבגד וזה הוא דין חציצה מסוים :
ם דהוי דוקא "ל להרמב"חציצה כזו סול.כמש״כ לעיל,כ"שנאמר רק בבג

כ הירושלמי שלא יחוץ בין בגד "ומש,ל"בין בשר לבגד וכדדייק הבה
כ דבעינן כתונת על מכנסים ואבנט על "לבגד הוא דין אחר מדין סדר דבג

ז מבטל את הסדר דאין האבנט "ואם יש חציצה בין הבגדים ה'כתונת וכדו

דלבישת בגד אחר בין ,בגדי"וחציצה זו היא רק ע'על הכתונת וכדו

י בגד לא "אבל חציצה שלא ע,הבגדים הוא דמבטל את הלבישה כסידרה
"כו׳,הוי חציצה דהרי הוא לבוש כדרכו

וזה ,חציצה מדין ילבש על בשרו,לפי הגרי״ז יש שני דינים בחציצות

,ויש חציצה שהוא מבטל הסדר לבישה,שייך רק בבג״כ בין הבגד לבשרו

.בבגדי חול ובין בגד לבגדוזה שייך גם

)אות ב.שיעורי רבנו משלום דוד זבחים יט(ל "וכתב ה״ר דוד זצ
)ספרא פרשת צו פ׳ א תחילת פרק ב(דמקור לשני דינים הוא מתורת כהנים 

ולא ,״מכנסי בד ילבש על בשרו,דכתב שם שני מקורות לחציצות בבג״כ

שלא יהיה ,על בשרוכשהוא אומר להלן מכנסי בד יהיו .רטיה על בשרו

״.דבר קודם למכנסים

דאף אם ,ה״ר דוד מתרץ שיטת הרמב״ם בסוגיא,ומיסוד של הגרי״ז

כיון דבעינן לבישת בג״כ ,ילבש בגד מסוים שלא במקום בגדים יעכב בה
אלא מדין שני של חציצות ,ולפי הרמב״ם אין זה מדין יתור בגדים.בלבד

.בבג״כ שהוא מדין סדר לבישה

דהתורת כהנים איירי רק אם בלבוש ,ו ומקורו קשין בעיניותירוצ

אם נימא דאפשר לבטל הסדר לבישה ,ועוד.בבגד אחר קודם המכנסיים

אחר שלבוש במכנסיים לכאורה זה רק אם לבוש בגד אחרת בין לבישת 
בגד לבגד מבטל הסדר לבישה כגון בין המכנסים להכתונת ובין הכתונות 

ומהיכי תיתי דבמטבל סדר לבישה בבגד אחרי ,והאנט לבוש בגמי וכדומה
.יאיר עיני'וצ״ע בזה וה?לבישת כל בגדים
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מאי שנא חציצה מדין זה מיתור ,הקשה הגרי״ז גופו על עצמו,ועוד

אם שייך שלא במקום בגדים אינו חוצצת בין דבר לדבר .בגדים דעלמא
יתור ותירץ דאה״נ אבל לפי הרמב״ם.ותיפוק ליה משום יתור בגדים

דרק משום דזה בגדי ,אבל התירוץ אינו מובן.בגדים שייך רק בבגדי כהונה
והדרא קושיא לדוכתא דהא בעצם ,חול הוא נקרא חציצה ולא יתור בגדים

.מאי שנא

ואח״כ מצאתי תירוץ אחר מהגר״מ בשם הגרי״ז זצ״ל בסגנון אחר 

).ט-ח:נדפס בספר הליקוטים בפרנקל כלי המקדש י,מכתבי תלמידים(

דצ״ב איזה חציצה הוא זה שלא ,שבאמת הקשה הגרי״ז כל קושיות אלו

דהרמב״ם ס״ל בהך דינא ",וזה תירוצו,בין מה זה חוצץ,במקום בגדים
נאמר דרק בג״כ יהיו על בשרו ולא ,דנאמר דבגדי כהונה יהיו על בשרו

...ץ הרי זה חוצ,ואם לבוש על בשרו בכל מקום שהוא עוד דבר,דבר אחר

דלבישת בגד אחר על ,ין חציצה זה הוא רק כשהוא לבוש בגד אחרוד

".בשרו הוא שבמטל את הלבישה

אם הכהן לבוש בבגד אחר חוצץ אבל אינו רק מדין ביטל ,לפי זה
למה זה ,אבל עדיין צ״ב.הסדר לבישה אלא הבגד עצמו נקרא החציצה

דלפי ,דיםונהי דע״כ דזה אינו יתור בג,נקרא חציצה ולא יתור בגדים

ובמה ,הרמב״ם ליכא יתור בגדים אלא בבגדי כהונה אבל מה הסברא

.שייך לומר דזה חציצה כלל

ואפשר לומר כמו שכתבתי בראשונה דבעינן בלבישת בגדי כהונה 

,ומצאינו כאן דרק בג״כ יהיו על בשרו ולא דבר אחר,לבישה בב״כ ממש
במקום בגדים דהכהן הרי זה מקרי חציצה אפ׳ שלא,ואם לבוש בעוד דבר

כעין זה כתב הרש״ר הירש ,ובאמת.צריך להיות כחתיכה אחת עם בגדיו
"[ל"וז,)מג:שמות כח( אינם רק תכשיט חיצוני ושיש להם ]דבג״כ:

משמעות שעליה צריך לתת את דעתו לא רק אדם המתבונן בהם אלא הכהן 

,עדיםעצמו הם צריכים לכסות ללא חציצה את חלקי הגוף שלהם הם מיו
."הווה אומר הכהן חייב להתמזג עמהם לגומרו

זה נקרא חציצה ,נראה דזה כסברת הגרי״ז דאם לבוש בעוד דבר
ואפשר דזה דומה .דלית ביה אחדות וזיווג בבגדיו ומבטל הלבישה כצורתו

.למש״כ רש״י בעירובין דצריך בגדים הזקוקין לו



שמואל לעשרהרב 226

כהונתו תלוי דעצם ,ושמעתי עוד ממו״ר הרב רוזנצוויג שליט״א

ואפשר דכל דיני אלו הן נובעים .בבגדיו דבזמן עליהם כהונתם עליהם וכו׳
:ואלו הן בסיכום מש״כ,מיסוד זה

אלא אפי׳ הסדר לבישה חשובה כמ״ש ,לא רק בגדים חשובים)א
.הגרי״ז לעיל

אפ׳ ברוח ,אפ׳ נימא אחת,בדבר לח,חיישינן אפ׳ במין במינו)ב
וצריכין תקופות וצמידות ,בעינן ילבש על בשרוד,דדבר שאין בו ממש

האבני ,הברכי יוסף,בגופו יותר מחציצות בשאר תחומי הל׳ כמ״ש הגר״ח

.והגרמ״פ לעיל,נזר

יסוד של הגרי״ז והרש״ר הירש שחציצת בגדי כהונה אינו רק דבר )ג
אלא שצריך הכהן להיות לבוש בבגדיו ובבגדיו ,הנפסק בין דבר לדבר

התייחסות לבגדיו ופוגע ב"חציצה"ר אחר שעליו הוי נחשב כדבוכל,לבד

.שהוא צריך להיות כחתיכה אחת עם בגדיו,במהותו ובכהנתו
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שמואל לעשרהרב 
ש ברן"חבר המכון הגבוה לתלמוד ע

בענין מותר הפסח

פסח בשאר ימות השנה שלמים הוא.א

אלא ,כשרים–״כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן.איתא בזבחים ב
,הפסח בזמנו,חוץ מן הפסח והחטאת,שלא עלו לבעלים לשם חובה

שלא לשמו כל ]פסול[–״דהפסח בזמנו:״ ופרש״י שם.והחטאת בכל זמן

זמן שחיטתו דהיינו מחצות היום של ערב פסח עד הערב אבל קודם לכן 
הוא וכל דינו ]שלמים[ואחר מכאן קיימא לן דפסח בשאר ימות השנה 

״.כשלמים

״פסח בשאר ימות השנה :ן זה ד״מותר הפסח״ נמצא בזבחים חדי

ולפי מסקנת הסוגיא אם שחט הפסח בשאר ״.לשמו פסול שלא לשמו כשר
.ימות השנה כשר ויש בו דין שלמים

האם מותר הפסח הרי הוא כשלמים .ויש לחקור בטיבו של דין זה

?דין פסחאו דלמא עדיין יש עליו,ממש לכל דבר ולית ביה דין פסח כלל

הדבר אומר דרשני האיך המהות של ההקדש משתנה לגמרי מקדושת ,ועוד
מהו היחס בין קרבן שלמים לקרבן ,ובכלל?פסח לקדושת שלמים מאליו

מ״מ חלוקים הם זמ״ז בכמה ,שהרי אע״פ ששניהם קדשים קלים?פסח

.דינים

גם יש להתעורר בדברי הרמב״ם בפירוש המשניות בריש הקדמתו 

:ל"דז,קדשיםלסדר

החטאת והאשם והעולה והשלמים או .ומיני הקרבנות הן ארבע
ואין בתורתנו קרבן בשום פנים לא קרבן יחיד .הדומה לשלמים

.ולא קרבן ציבור זולתי אחד מאלה הד׳ מינין או כולן

מה נכנס ,אם באמת אין קרבן בתורתנו חוץ מד׳ מינים:ויש להבין
״ ?לסוג ״הדומה לשלמים
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הסוגיא בזבחים.ב

:):ט-:ח(איתא בזבחים 

ובשאר ימות .פסולשלא לשמו,כשרלשמו,ת״ר פסח בזמנו
אמר אבוה ,מנא הני מילי.כשרשלא לשמו,פסוללשמו,השנה

',ואם מן הצאן קרבנו לזבח שלמים לה,אמר קרא,דשמואל
.דבר הבא מן הצאן יהא לזבח שלמים

:סחוהגמ׳ מביאה ג׳ דרשות לדין מותר הפ

״אם כבש״ לרבות פסח שעיברה שנתה ושלמים הבאים מחמת .א

.שיטענו סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק,פסח לכל מצות שלמים

.ל"דרשה דאבוה דשמואל הנ.ב

מנין למותר פסח שקרב :דרשה דרב נחמן בשם רבה בר אבוה.ג

״.אלקיך צאן ובקר'״וזבחת פסח לה:שנאמר?שלמים

:׳ דינים לג׳ דרשות אלוומסיק הגמ׳ דיש ג

וחד ,חד לעיברה זמנו ועיברה שנתו:תלתא קראי כתיבי
1.ווחד ללא עיברה לא זמנו ולא שנת,לעיברה זמנו ולא שנתו

;קודם זמן פסח,א׳.ונראה מתוך הסוגיא דיש שני סוגי מותר פסח
ד״ה :דף ח(וכ״כ תוס׳ .ויש להן דינים שונים.לאחר זמן פסח,וב׳

דשלמים לשם ,אבל אחר זמנו לא,קודם זמנו בעי עקירה לכו״עד,)הג״הה

2.פסח קשחיט

דהלא יש מח׳ בכל הש״ס בקרבנות אי בעי עקירה או לא ,ויש לעיין

ולמה דיון זה ,ועוד,.פסחים סד,.מושג זה הובא בפסחים עג.בעי עקירה
היא ראיה ברורה וולכאורה השמטה ז?חסר לגמרי מהסוגיא בזבחים

עומד על )ד״ה תלתא קראי.דף ט(והשיטה מקובצת .לא בעי עקירהלמ״ד 

:וז״ל,נקודה זו ומחלק בין פסח קודם זמנו ופסח לאחר זמנו

.מוספים דה״ה לעברה שנתו בלא עברה זמנו)עיברהשם ד״ה חד ל(ותוס׳ 1
.ד״ה ולר׳ יהושע:ותוס׳ פסחים סב)ד״ה בגמ׳ ובשאר:ח(וכ״כ השיטה מקובצת 2
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ונראה לפרש דקרא דלעיל ואם מן הצאן מיירי בקודם זמנו 
לעיל לשמו פסול מכעין הפרט או 'ולהכי בעי עקירה כדפי

ו ולא משתמע אבל אינך קראי מיירי לאחר זמנ,מריבה ומיעט
מינייהו דבעי עקירה אלא משתמע מינייהו דלגמרי הוו שלמים 

ג "ולמאן דאמר דלאחר זמנו נמי בעי עקירה אע.בלא עקירה
.מ יליף לה מקודם זמנו"דלא מוכח מקראי מ

אבל ,)וס״ל כתוס׳ לעיל(יוצא מדבריו דקודם זמנו בעי עקירה לכו״ע 

מ״ד דלא ב״ע .ב״ע אי לא ב״עלאחר זמנו הוא באמת מח׳ אי ,לעומת זאת
נסתפקתי .מ״ד בעי עקירה יליף לה מקודם זמנו,ס״ל דלגמרי הוו שלמים

אם הלימוד מקודם זמנו לאחר זמנו הוא לימוד גמור מקרא ״ואם מן 

דקרא ״ואם מן הצאן״ מיירי בקודם ,ק מתחילה"הצאן״ כמ״ש השטמ

עקור שם פסח כיון דראוי לפסח צריך ל,או דלמא לימוד מסברא,זמנו
דבשלמא קודם ,דבריו קשין להולמן,אבל איך שרק נפרש.להיות שלמים

,אבל לאחר זמנו,דהא ראוי לפסח וצריך לעקור שם פסח מיניה,זמנו ב״ע

ה אינו ראוי עוד "אלשהרי ב,יותר מסתבר לומר שלא צריך עיקרה'לכא

.וצ״ע,ואיך יתכן למילף אחר זמנו מקודם זמנו,לפסח

ם שניתק לרעיהאש.ג

כדאי לעיין בקיצור בדין אשם ,כדי להבין את הענין ביתר עומק
.שניתק לרעיה ובחילוקים בינו למותר פסח

:):גם בזבחים ה'וע,:עג-.עג(הדין אשם שניתק לרעיה איתא בפסחים 

אמר רב הונא אמר רב אשם שניתק לרעיה ושחטו סתם כשר 
?כי כי לא ניתק נמיאי ה.אלמא קסבר לא בעי עקירה.לעולה

.גזירה לאחר כפרה אטו לפני כפרה

עי עקירהבעל שיטת רב הונא אמר רב למ״ד לאוהקשה הגמ׳

:מהתוספתא

איתיביה רב חסדא לרב הונא שחטו ונודע שמשכו בעלים את 
אי אמרת .ידם וכו׳ ותני עלה בחול כי האי גונא ישרף מיד

יה בעלים הוה בשלמא בעי עקירה האי פסח הוא וכיון דלית ל
אלא אי אמרת לא בעי .ליה פסולו בגופו אמטו להכי ישרף מיד
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עקירה מרישא הוה ליה שלמים פסולו משום מאי משום דבר 
אחר דקא שחיט ליה אחר תמיד של בין הערבים עיבור צורה 

.אלא מחוורתא כדשני מעיקרא יוסף בן חונאי היא...בעי

ונאי היא דס״ל שחטו כל מסקנת הגמ׳ דהתוספתא כשיטת יוסף בן ח
.).משנה זבחים ב(שאר זבחים לשם פסח או חטאת פסולה 

ויש להעיר דהגמ׳ מדמה פסח בשאר ימות השנה לאשם שניתק 

דהלא אשם שניתק ,ונראה מקופיא דהנחה זו מחודשת ביותר.לרעיה

דהנה נחלקו הראשונים אם הצורך .לרעיה אינו דומה למותר פסח בכלל
'וע;ד״ה הגה״ה:ע׳ תוס׳ זבחים ה(נן או מדאורייתא בניתוק הוא מדרב

ויש ,)ד״ה אשם שכתב שהלכה למשה מסיני דצריך ניתוק.רש״י פסחים עג
וכן משמע מדברי .מהראשונים שס״ל שנתהפך ע״י הניתוק לגמרי לעולה

תמורה (ויותר מבואר כן בשיטה מקובצת ).ד״ה ניתוק:ה(רש״י בזבחים 
עולה אם ]דהוי[״דכיון דהלכה באשם :וז״ל,)ברד״ה דאי ע.השמטות יח

הקריבו אשם פשיטא דעובר דכל המשנה בקדשים עובר משום מוצא 

״.שפתיך תשמור

מ״מ נראה מרש״י וברור 3,אע״פ שיש שיטה אחרת בראשונים

בשיטה מקובצת דאשם שניתק לרעיה נתהפך לגמרי לעולה עד כדי כך 
4.תוקם אשם אחר הנידעובר באיסור שינוי קודש אם שחטו לש

האיך המהות של ההקדש משתנה ,ר הפסחתושאלנו לעיל בדין מו
ואפשר לתרץ דדין של ?לגמרי מקדושת פסח לקדושת שלמים מאליו

מותר פסח קרב שלמים בשאר ימות השנה הוא משום שכל קרבן פסח יש 

וגם יכול להיות שלמים ,יכול להיות פסח בי״ד ניסן:בו ב׳ אפשרויות

תמורה (ולכא׳ אפשר לומר ע״פ דברי השיטה מקובצת .ימות השנהבשאר 
–דזה משום דיש לקרבן פסח שתי קדושות מתחילה )ד״ה תוד״ה א״ה.יט

דכתוב שם ״למאי דמשני מותר פסח קרב .קדושת שלמים וקדושת פסח

פסח ושלמים בחד שלמים אלמא עבדינן כאילו הופרשה לשלמים משום 

וע׳ במאמרו של הרב ).ד״ה אשם.מנחות ד(וע׳ תוס׳ ,)ס׳ תקי״ד(ע׳ בספר הישר לר״ת 3
).113-136'מע'קול צבי חוברת ח(הן וידרבלנק כנתנאל ה

..)מנחות ד(ורגמ״ה הובא בשיטה מקובצת )ד״ה אלא לאו.שבועות יב(ריטב״א וע׳ 4
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אלא יש לכל ,פסח אינו מתהפך מפסח לשלמיםהמותר ,ולכן״.בקתא הן

פרשה ,דבורא דנדבה(וכן משמע בתו״כ .קרבן פסח שתי קדושות מתחילה
.ונחזור לזה לקמן,)יד פרק יח אות ד

האיך השווה הגמ׳ מותר הפסח לאשם שניתק ,ז יש להקשות"ועפ
ליכא שם עולה עליו קודם הניתוק 'הלא אשם שניתק לרעיה לכא,לרעיה

האם עובר באיסור שינוי קודש אם שחט פסח לשם ,ועוד יש לעיין.שכמ״
ונראה פשוט מן הסוגיא דליכא איסור שינוי קודש בשאר ימות .שלמים

יש קרבן בידו וצריך להקריבו כדין מותר פסח שהוא ,ואדרבה,השנה

אבל צ״ע אם דין זה שייך ).ד״ה אביי.יט(וכ״כ רש״י בתמורה .שלמים

כמבואר במשנה (דלכאורה כיון דפסול ,לא לשמו בזמנובפסח ששחטו ש
אפשר לומר דהוא עובר באיסור ,וא״א להקריבו כדין שלמים)ריש זבחים

ואח״כ מצאתי שהרב .פ שיש בו כבר קדושת שלמים"שינוי קודש אע

חידושי (והרב אריה לייב מאלין )תורת הקודש חלק ג סימן ח(מרכדי אילן 

וכתב 5.עומדים על נקודה זו)יג-ימן ו׳ עמוד יארבי אריה לייב חלק ב׳ ס

הרב אילן דכל פסח יש לו קדושת שלמים מתחילה עד כדי כך שהוא מניח 
בצ״ע אם עובר באיסור שינוי קודש ככל משנה בקדשים אם שחט הפסח 

.נחזור לזה לקמן.כ"כיון שדין שלמים ביה ג,לשם שלמים אפ׳ בזמנו

לאחר זמנומח׳ רש״י תוס׳ בפסח ששחטו.ד

:איתא במשנה בפסחים ס

רבי יהודה 6.השוחט את הפסח על החמץ עובר בלא תעשה
,הפסח בארבעה עשר,רבי שמעון אומר.אף התמיד,אומר
בין לשמן ,ושאר כל הזבחים.פטורושלא לשמו,חייבלשמו

.חייבשלא לשמו,פטורלשמו,ובמועד.פטורובין שלא לשמן
חייב חוץ מן לשמן בין שלא לשמןבין ,ושאר כל הזבחים

.החטאת ששחטו שלא לשמה

שכתב שם דעכו״ם הבא להתגייר יכול )ט:הל׳ קרבן פסח ד(הוא מביא ראיה מהרמב״ם 5
וע׳ מקדש .ע״ש,וס״ל לר׳ אילן דע״כ מהני משום קדושת שלמים שיש בו.להפריש פסח

.מב״ם באופן אחרשמסביר דברי הר)ב:קונטרס אחרון ג(דוד 
).שמות לד כה(״לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא ילין לבקר זבח חג הפסח״ 6
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:מהסיפא על מ״ד לא בעי עקירה.)סד(והקשה הגמ׳ 

.פטורהא סתמא,טעמא דשלא לשמו.'ובמועד לשמו פטור וכו
פסח ,שמעת מינה.פסח בשאר ימות השנה שלמים הוי,אמאי

נזרקה ,אמר רבי חייא בר גמדא.בשאר ימות השנה בעי עקירה
ונדחין לפסח ,כגון שהיו בעלים טמאי מת:פי חבורה ואמרומ

.דסתמיה לשום פסח קאי,שני

ד״כל כמה דלא עקר שם פסח מיניה ):ד״ה הא סתמא(ופרש״י שם 

ודף .דף ס(״ וכן סובר המאירי ,ושחטו בשאר ימות השנה ופסול,הוא פסח

למידק דהנה איכא.אבל תוס׳ חולקים ומסבירים השו״ט בענין אחר:).סג
,טעמא דלשמו;דהיינו שכתוב במשנה במועד לשמו פטור,מרישא איפכא

'ולכן הביאו תוס.לא מתייחסת לדיוק זה כלל'והרי הגמ?הא סתמא חייב
"ת"דברי ר ת הכי לשמו אמאי פטור שלמים לשם פסח קשחיט "גריס ר:

מ בעי עקירה פירוש דאי לא בעי עקירה אפילו שחט לשמו כשר "ש
יהושע שוחט אחרים 'שם פסח כשר דהא מכשיר לעיל רדשלמים ל

״.לשמו

הא איכא למידק ,מהו הישוב לקושית תוס׳,ויש להקשות על פרש״י

הרמב״ן .ועוד צ״ב מה היא נקודת המח׳ בין רש״י ותוס׳?מרישא איפכא

מסביר שיטת רש״י דס״ל דיש חילוק )ד״ה ה״ג רש״י.חולין ל(בחידושיו 

.ה בסתמא לבין משמעות של שחיטה שלא לשמהבין משמעות של שחיט
כל סתמא לאו ,דכיון שהוא פסח,רש״י ס״ל דסתמא לא מקריא שלא לשמו

.אם שחטו לשם פסח פסול,ולכן למ״ד לא בעי עקירה,שלא לשמו הוא

״פסח בשאר ימות השנה ,שכתב בפירוש,:)פסחים ס(וכן סבור המאירי 

תו באחר ונמצא אחר הפסח הרי כגון שהפריש פסחו ואבד ויצא ידי חוב

ל שיאמר איני שוחטו לשם פסח "הוא קרב שלמים ואינו צריך עקירה ר
״ ומבואר מתוס׳ .אלא לשם שלמים שאף בלא עקירה סתמו שלמים הוא

דס״ל לא כרש״י דכתבו שם דפסח בשאר ימות )ד״ה טעמא.סג(ביומא 

חטו לשם אם ש,השנה סתמיה לאו לשמו קאי ולכן למ״ד לא בעי עקירה

7.פסח כשר

ד״ה בתוד״ה .חולין ל(ותפארת יעקב )ד״ה וכאן מצאנו:זבחים ח(וע׳ קרן אורה 7
.ז"שהסבירו מח׳ רש״י ותוס׳ עד)והוינן
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ויש להסביר את נקודת המח׳ בין רש״י ותוס׳ אם שחטו הפסח לאחר 

זמנו לשם פסח אם פסולה אם לאו למ״ד לא בעי עקירה דתלוי אם הפסח 
רש״י ס״ל 8.לאחר זמנו עדיין שם פסח עליו או נהפך לשלמים לגמרי

ושת דהפסח אינו נהפך לגמרי לשלמים לאחר זמנו ועדיין יש לו מקצת קד
ותוס׳ ס״ל דנהפך הפסח ,ולכן אם שחטו לשמו פסול,פסח אפ׳ לאחר זמנו

ולכן לית ,לשלמים לגמרי לכל דיני שלמים כמ״ש השיטה מקובצת לעיל
דהא ״שלמים לשם פסח ,ואם שחטו לשם פסח כשר,ביה קדושת פסח כלל

9״.קשחיט

זמן אכילת מותר הפסח.ה

אם הפסח נהפך ,ה מקובצתדלפי תוס׳ והשיט,ל יש להקשות"לפי הנ

למה זמן אכילה של מותר פסח אינו ,לשלמים לגמרי לכל דיני שלמים

(דמבואר בזבחים לו,כשלמים וע׳ ;ד״ה והשלמים.וע׳ תוס׳ זבחים ט.
דמותר פסח נאכל ליום ולילה ושלמים נאכל לשני ימים ולילה .)פסחים פט

?אחד

פרשה יד פרק יח ,דבורא דנדבה(דכתוב בתורת כהנים ,ועוד קשה

):אות ד

לרבות פסח שעבר זמנו ושלמים הבאין מחמת –אם כשב
הפסח לכל מצות שלמים שיטענו סמיכה ונסכים ותנופת חזה 

בן ,אלא ליום ולילה כתחלת הקדשןושוק אבל אינן נאכלין 
.עזאי אומר אינן נאכלין אלא בלילה ואינן נאכלין אלא צלי

״ דשלמים הבאים ,ילת ״אלאובפרט ממ,ומשמע מדברי החכמים

מזמן חוץמחמת הפסח שעבר זמנו הרי הוא כשלמים לכל מצות שלמים 

.ודין זה נובע מקדושת הפסח שבו,אכילתו

.137-162'מע׳ קול צבי חוברת ח׳ ע8
בענין שינוי בעלים ,ברת חונצוייג שליט״א בקול צבי חוכ״כ מו״ר הרב מיכאל רוז9

.18-21'ש עמ"ע,ושלא למנוייו בקרבן פסח
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וראוי לציין ,)ד״ה תוד״ה והשלמים.זבחים ט(וכן מדייק הגרי״ז 

:דבריו כאן

יש לחקור אם הוא דין בפני עצמו בשלמים הבאים מחמת פסח 
כמו שמצינו בשלמי נזיר דנאכלים רק ,ולילהדנאכלים ליום

ופסח אינו ,או דילמא כיון דבאים מחמת פסח,ליום ולילה
,נאכל אלא ליום ולילה נשאר עליהם דין פסח לגבי אכילתם

.ע"ואינו דין בפ

ל דדין אכילת המותר הוא משום דלענין "כ הנ"ז דהתו"והוכיח הגרי

ז למה לא יהיה נאכל רק "שה לפיולכן הק,דין אכילה נשאר עליו דין פסח
.כמו פסח,עד חצות

,ח דהא דאין הפסח נאכל אלא עד חצות"ז בשם הגר"ומתרץ הגרי
וזמן חצות דנתנה ,דמצד הקרבן זמנו ליום ולילה,אין זה דין בקרבן עצמו

כמו דאמרינן שאינו נאכל אלא ,תורה הוא דין במצות אכילת קרבן פסח
אלא הוא דין ,דודאי אין זה דין בקרבן עצמו,בלילה ואינו נאכל אלא צלי

וכמו כן זמן חצות הוא דין בקיום .בקיום מצות עשה של אכילת הפסח
במותר הפסח כשנעשה שלמים ,ולכן.ולא זמן של אכילת הקרבן,המצוה

ולכן ,לא נשאר עליו אלא דיני הקרבן של הפסח ולא דיני אכילת הפסח

מחשבה פוסלת בו אלא אם חשב ז לא תהא"ולפי,נאכל ליום ולילה

,וגם לא יעשה נותר אלא אחר עמוד השחר,להקטירו אחר עמוד השחר
.ומצד הקרבן הלא זמנו עד הבוקר,דפיגול ונותר הם דינים בקרבן

האיך מסביר שיטת בן עזאי דס״ל אסור ,ח"אבל צ״ע לפי הבנת הגר

מת הדין ופשוט דזה מח,לאכול המותר פסח ביום ואינו נאכל אלא צלי

דהא לאחר ,קיום מצות עשה של אכילת הפסח אבל ליכא מצות קרבן פסח

?זמנו הוא

בדין מותר ,חידושי הגר״מ והגרי״ד(יק 'ותירוץ הרב משה סולובייצ

דיש ב׳ דינים .בחילוק יותר דק)צג במהדורה תניינא-עמוד צ,הפסח

נלמד ודין זה ,ממצות אכילת פסח בליל ט״ו,א׳.באכילת בשר הפסח

ובנוגע לזה אתקש מצות ,)ח:שמות יב(מ״ואכלו את הבשר בלילה הזה 
ממצות ,ב׳.וכולם אינם אלא עד חצות,אכילת פסח למצה מרור

ודין זה נלמד מ״ואכלת לפני ה׳ אלוקך מעשר דגנך וכו׳ ,אכילת קדשים
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ובדין זה אין שום זיקה בין פסח למצה ומרור ולית ביה 10).כג:דברים יד(

.ותדין חצ

דהיינו מצות אכילת ,ומחדש הרב משה דדין חצות תלוי רק בדין א׳

משא״כ בדין ב׳ של .ולא שייך בפסח לאחר זמנו,קרבן פסח בליל ט״ו
מצות אכילת קרבן פסח שהוא שייך אפ׳ לאחר זמנו משום דאע״פ דאינו 

ולפי זה יש להבין .עדיין יש לו שם בשר קרבן פסח,זמן מצות אכילת פסח
בן עזאי שהוא ס״ל דהבשר של הפסח אפ׳ לאחר י״ד יש עליו דיני שיטת

אבל דינים אלו נובעים מדין .דהיינו איסור אכילת יום ודין צלי,קרבן פסח

.מצות אכילת קדשים ולא מדין מצות אכילת פסח בליל ט״ו

הלא שיטת תוס׳ צ״ב לפי הבנת הגרי״ז בתורת ,פ נחזור לענינינו"עכ
למה אינו נאכל ,פסח נהפך לשלמים לגמרי לאחר י״דדאם המותר.כהנים

דמשמע מדברי ,ועוד קשה?לשני ימים ולילה אחד כשלמים דעלמא

התורת כהנים דפסח לאחר זמנו נאכל ליום ולילה מתוך מקצת קדושת 

״ אבל לכאורה ס״ל לתוס׳ דלית ביה ,״כתחלת הקדשן,הפסח שיש לו

.קדושת פסח כלל לאחר פסח

דיש לומר )קול צבי חוברת ח׳(הרב נתנאל וידרבלנק ותירוץ מו״ר 

,דאפ׳ לפי החכמים בתורת כהנים הפסח נהפך לשלמים לגמרי לאחר זמנו

יש ,ועוד.אלא שנהפך למין שלמים דנאכל ליום וללילה כמו שלמי נזיר

וכ״כ .מהראשונים שס״ל דעיקר מצוות שלמים לאכול בתוך יום הראשון
ומדייק מלשון המקרא ״ביום הקריבו את ,)יז-טז:ויקרא ז(הרמב״ן עה״ת 

וכ״כ השיטה מקובצת זבחים (״ .ממנו יאכלוהנותרוממחרת ,זבחו יאכל
).ד״ה תוד״ה ת״ל:נו

שהוא מפרש התורת כהנים ,כ דעת הראב״ד"ואפשר לומר דזוהי ג
:ל בענין זה"הנ

אבל אינן נאכלים אלא ליום ולילה כתחלת הקדשו פירוש 
רי שלמים וחומרי פסח מיהו נאכלים ביום ובכל נקטיה ביה חומ

מאכל והנך נמי שלמים נינהו ורמינן עלייהו כל חומרי דאשכחן 

דמונה מצות אכילת קדשים במנין המצות )מ״ע ששכח הרמב״ם מצוה א׳(ע׳ הרמב״ן 10
.שלו
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בשלמים ואינן נאכלים אלא ליום ולילה דאהני להו חומרא 
.דפסח לשוינהו כשלמים דחמירי בעלמא

ואפשר לומר בפירוש הראב״ד שהוא סובר ד״כתחילת הקדשו״ 
קדושת פסח וקדושת :יש לה שתי קדושותדהיינו ההקדשה מתחילה 

יתכן לומר דזוהי הבנת תוס׳ בזמן אכילת מותר פסח ,ולכן11.שלמים

שלמים כזו דיש לו שתי ,שאע״פ דס״ל שהפסח נהפך לשלמים לגמרי

כעין שיטת הרמב״ן ,קדושת בהקדשתו מתחילה נאכל רק ליום ולילה
.והראב״ד

ם בפסח בשאר ימות דיש ב׳ שיטות בראשוני,ל"המורם מכל הנ

,הפסח קודם זמנו בעי עקירה,נראה דבין לפי תוס׳ בין לפי רש״י.השנה

,אבל הם חולקים בפסח לאחר זמנו.ולכן אם שחטו לשם פסח פסולה
דעדיין יש שם ,ל דאם שחטו הפסח לאחר זמנו לשם פסח פסולה"דרש״י ס

ו נהפך ל דפסח לאחר זמנ"והתוס׳ והשיטה מקובצת ס.פסח עליו במקצת

.לשלמים לגמרי

שיטת הרמב״ם.ו

וזוהי שיטת ,ונראה שיש שיטה שלישית בראשונים בדין מותר הפסח

דפסח שעברה שנתו ושלמים )ז:ד(כתב הרמב״ם בהל׳ ק״פ .הרמב״ם

כתב )הל׳ ח(ובהמשך שם .הבאים מחמת הפסח הרי הם כשלמים לכל דבר

מיט הרמב״ם זמן אבל הש.שפסח שנתערב בשלמים יקרבו כולן שלמים

.אכילת מותר פסח

מותר פסח חלוק 'מבואר דבדבר א.דבפסחים פט12והקשו האחרונים

ומותר הפסח אינו ',ימים ולילה א'דשלמים נאכלין לב,משלמים דעלמא
ם בהל׳ מעשה הקרבנות "והעירו מדברי הרמב.נאכל אלא ליום ולילה

שסובר דפליגי הרז״ה והראב״ד בפרק תמיד נשחט )ו:מעשה קרבנות י(וע׳ אור שמח 11
אם מצוה מן המובחר לאכול השלמים ביום ראשון או )ף"בדפי הריב "פסחים יח ע(

ויתכן לומר שהראב״ד לשיטתו שסובר כהרמב״ן דעיקר .ע״ש,מצותו שוה לכל הזמן
.מצותו לאכל השלמים ביום ראשון כמ״ש בפירושו על תורת כהנים

).ם"ד״ה ובדברי הרמב:זבחים ח(ע׳ קרן אורה 12
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בתוך שאר יוצאי דופן שלא הביא הרמב״ם זמן אכילת מותר הפסח )ז-ו:י(

.ומשמע שלענין זמן אכילתו שוה לשלמים דעלמא,בזמן אכילת שלמים
)פרשת צו מצוה קמא(ולכן המנ״ח .ובאמת הוא משמיט דין זה לגמרי

ס״ל דלפי הרמב״ם מותר הפסח נאכל לשני )ד״ה ומה:פסחים ס(והצל״ח 
והגמ׳ .לודזה נגד הגמ׳ בזבחים,וצ״ע.ימים ולילה אחד כשלמים דעלמא

.'ולא מצינו מי שיחלוק על דין זה בגמ,.פסחים פט

פ "ונחלקו האחרונים מה היא שיטת הרמב״ם בעקירת שם פסח בק

סבר דפסק )טו:פסולי מוקדשין ד(הלחם משנה .בשאר ימות השנה

ד״ה :זבחים ח(והקר״א )שם(אבל הצל״ח 13,הרמב״ם כמ״ד בעי עקירה

ואפ׳ אם שחטו סתם ,ב״ם לא בעי עקירהל דלפי הרמ"חולקים וס)ובדברי
14.קודם זמנו לא בעי עקירה

)יב:יח(לפי הצל״ח דברי הרמב״ם בהל׳ מעשה קרבנות ,ולפע״ד

״השוחט את הפסח בחוץ אפילו בשאר ,שכתוב שם,מובנים כפשוטם

שהפסח בשאר ימות השנה ,ימות השנה בין לשמו בין שלא לשמו חייב

ם סובר דלא בעי עקירה כיון שפסח בשאר הרמב״,״ ולכאורה.שלמים הוא
15.ימות השנה בין קודם זמנו בין לאחר זמנו שלמים הוא

ואם באמת פסק הרמב״ם דמותר הפסח נאכל לשני ימים ולילה אחד 

וכן לא בעי עקירה בפסח בשאר ימות השנה אפ׳ קודם ,כשלמים דעלמא

לכאורה לפי ד.גישה קיצונית בשיטת הרמב״םמצינו ,כהבנת הצל״ח,זמנו
.הפסח נהפך לשלמים לגמרי ואפ׳ בלי עקירה,הרמב״ם חוץ מי״ד ניסן

כיון דאינו ראוי ,תוס׳ סוברים דאין צריך לעקור שם פסח רק לאחר זמנו

דאם ס״ל לא ב״ע למה ס״ל להרמב״ם שאם שחט הפסח )ג:ד(הם מדייקים מהל׳ ק״פ 13
אחר שנודע שמשכו הבעלים את ידיהם או מתו או נטמאו ונדחו לפסח שני הרי זה ישרף 

.ל דבעי עקירה"אי לאו דס,מיד
.ע״ש,ע בגלל שיש כמה סתירות בשיטתו"הקר״א הניח דברי הרמב״ם בצ14
דאם שחט הפסח במועד )ד:סחים הפ(דהרמב״ם כתב בפירוש המשניות ,אבל קשה15

וזה נגד הצל״ח דכתב דס״ל ,לשמו פטור מאיסור לא תשחט על החמץ כיון דהפסח פסול
אבל יש לחלק דכתב .הרמב״ם דזה כשר בדיעבד ולא עלו לשם חובה כדין שלמים

הרמב״ם דזה בתנאי שיהיה נדחה לפסח שני ומשה״כ אפשר דיש לקרבן זו שם פסח 
.ולכן פסול אם שחטו לשם פסח קודם פסח שני,אע״פ שאחר זמנו
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כשהוא ראוי להיות ,אבל לפי הרמב״ם אפ׳ קודם זמנו,לפסח אחר י״ד

וצ״ב ,זה חידוש עצום.אפשר לשוחטו בסתם והוי שלמים,פסח בי״ד ניסן
.בדבר

:ועכשיו נחזור לקושיות מתחילת הסוגיא

.האם יש איסור שינוי קודש אם שחטו פסח בזמנו לשם שלמים)א

האיך הגמ׳ בפסחים עג השווה עקירת אשם שניתק לרעיה לעקירת )ב
.האם דין מותר פסח כדין שאר מותרות.הלא הם חלוקים זמ״ז,מותר פסח

.זבחים ט(ק "השטמ,לאחר זמנוובענין הפסח קודם זמנו ופסח)ג

.כתב דמ״ד בעי עקירה יליף לאחר זמנו מקודם זמנו)ד״ה תלתא מקראי

אבל לאחר זמנו ,דבשלמא קודם זמנו בעי עקירה כיון דראוי לפסח,וצ״ע
.ולא דמי לעקירה קודם זמנו כלל,אינו ראוי לפסח כלל

:ויש עוד שאלות כלליות בדין מותר פסח

.האיך הפסח נהפך לשלמים.ין מותר הפסחמה טיבו של ד)ד

.מהו היחס בין קרבן שלמים לקרבן פסח,ובכלל)ה

המהלך של רבי אריה לייב מאלין.ז

על )חי׳ רבי אריה לייב מאלין ח״ב סימן ו׳(הקשה הרב לייב מאלין 
)שס״ל דאם שחטו הפסח שעבר זמנו לשם פסח פסולה(שיטת רש״י 

מאי ,ום כך חל עליו דין מותר והוי שלמיםדאי לא ב״ע ומש,דבסברא צ״ב
למה ,ועוד קשה?אם לשם פסח או לשם שלמים,נפ״מ לשם מה שחטו

ישרף מיד ס״ל )בי״ד ניסן(מסיק הגמ׳ פסחים עג דמ״ד אם שחטו בחול 
כמ״ש (שהוא סובר אם שחטו כל זבחים לשם פסח פסולה ,כיוסף בן חונאי

פשוט בשוחטו פסח שעבר זמנו ולפי רש״י יש תירוץ.).במשנה זבחים ב

16.ולמה הגמ׳ לא מתרץ כן,לשם פסח

וס״ל לרש״י אם שחטו ,דהלא הנדון בגמ׳ בשחטו בזמנו,ולא זכיתי להבין קושיא זו16
דשחט פסח בזמנו לשם פסח ,ויש טעמא רבה לחלק ביניהם,זמנו לשמו פסולהלאחר

גוונא ולכן ע״כ צריך לומר ס״ל להתנא דתני עלה בחול כי האי !?הפסח אינו פסולה
.וצ״ע,ישרף מיד כיוסף בן חונאי היא
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:כתב ר׳ לייב ג׳ יסודות

דדין של קודם הפסח דהוי שלמים ודין של אחר הפסח הם שני )א
.דלאחר הפסח דהוי שלמים הוא דין של מותרות,דינים נפרדים

,ולכן17.דין פסח ודין שלמים:הפסח בהקידשו יש לו שני דינים)ב
,צריך לעקרו להדיא לשם שלמים,רוצה להקריבו לשלמים קודם זמנואם

אבל עכ״פ דין ,אבל לאחר זמנו נשתנה דינו והסתמא שלו נעשה שלמים
.פסח אית בו ואם מקריבו מפורש לשם פסח פסולה

ואם שחטו לשם שלמים ,בזמן פסח ליכא כלל לדין שלמים שבו)ג

.דהשם שלמים נפקע ממנו לגמרי,פסולה

למה פקע קדושת ,דאם יש לו דין שלמים לאחר זמנו,והדבר צ״ב
.והאיך חוזר לאחר זמנו,שלמים בזמנו

יש לו שתי ,א׳.ומפרש ר׳ לייב דנראה שיש שני דינים במותר הפסח

דין ,ב׳.דהיינו קדושת פסח וקדושת שלמים,קדושות מתחילת הקדשו

בזמן פסח ליכא לדין מבאור ד:ובגמ׳ פסחים צו.מותר פסח כשאר מותרות

או ע״י זמן שחיטתו לפי רבה (וכשנקבע ע״י קביעות חצות ,שלמים שבו
שהרי כתוב .השם שלמים נפקע ממנו לגמרי אפ׳ כשיעבור זמן פסח,)התם

ירעה עד )ורבה ס״ל חצות(בגמ׳ דהפסח שנמצא קודם שעת שחיטה 

ם הש,נמצא דאם הפסח ראוי ונקבע.אבל אח״כ קרב שלמים,שיסתאב

.שלמים שבו נאבד ממנו לעולם

אם הפסח ראוי ונקבע ע״י קביעות .וביסוד זה מתרץ כל הקושיות

ל "ר,הדין שהוא צריך לקרב שלמים לאחר הפסח רק מחמת הדין ב׳,זמנו
ולא מחמת הדין א׳ דההקדשה ,הדין מותר הפסח כדין שאר מותרות

נמצא בזמן אם הפסח,דהיינו.מתחילה שיש בו דין פסח ודין שלמים
.אם שחטו לאחר זמנו לשם פסח כשר אפ׳ למ״ד לא ב״ע,שחיטתו

כבר ראינו דברי התורת כהנים לעיל שהמותר פסח נאכל ליום .יש כמה ראוית ליסוד זה17
)קמא(וע״ע חזו״א תמורה .ה"ד״ה הג.וע׳ תוספות זבחים יב.ולילה כתחילת הקדשו

.סימן לד אות א שהביא ראיות ליסוד זה מתמורה יט
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אינו משווה עקירת אשם שניתק לרעיה :)עג-.פסחים עג(הגמ׳ ,ולכן

שהרי לא דמי הקדשה של ,למותר פסח רק בדין מותר פסח כשאר מותרות
להקדשת פסח )דליכא ביה קדושת עולה מתחילה(אשם שניתק לרעייה 

וכן א״א לאוקמיה הדין דאם ).ושת שלמים מתחילת הקדשושיש לו קד(
דהיכא שהיה הפסח ,שחטו בחול ישרף מיד בשחטו לאחר פסח לשם פסח

אז ליתא לגמרי לדין שלמים שבו שיש ,בזמן פסח ואח״כ נעשה מותר
ונפקע ,שכבר קבעתו חצות או זמן שחיטה בדין פסח,בפסח קודם זמנו

מים אח״כ הוא רק משום דין מותר פסח והא דנעשה של.ממנו שם שלמים

.ומשו״ה אם לא ב״ע ואם שחטו לשם פסח כשר,דהוי שלמים

ושיטת רש״י דאם שחטו לאחר זמנו לשם פסח פסולה מיירי רק 
ולא ,ג שלא היה כלל בזמן שחיטת הפסח ראוי להקריבו לשם פסח"בכה

חל חל בו כלל קביעות דחצות ונשאר בו השם שלמים שהיה מקודם ולא 

.בו כלל דין מותר

:אפשר שיש לפסח אחד ג׳ שלבים,לפי זה

.פסח קודם זמנו שייך להיות פסח או שלמים כתחילת הקדשו)א

.נפקע ממנו קדושת שלמים,דהיינו י״ד ניסן,פסח בזמנו)ב

,אם נקבע ע״י קביעת חצות,א׳:יש בו ב׳ ציורים,פסח לאחר זמנו)ג

אם אינו נקבע ע״י קביעות ,ב׳.ותר פסחמקריב שלמים רק מחמת הדין מ

.מקריבו שלמים מחמת קדושת שלמים שיש לו מתחילה,חצות

)ד״ה תלתא מקראי.זבחים ט(ק "ז גם דברי השטמ"ויש ליישב עפ

אפשר .שכתב דלפי מ״ד בעי עקירה לאחר זמנו יליף דין זה מקודם זמנו
,כגון אם נאבד,לומר דמיירי בפסח שאינו ראוי להיות נקבע ע״י חצות

ואם צריך .ולכן נשאר בו קדושת שלמים שיש לו מתחילה קודם זמנו
18.גם צריך לעקור לאחר זמנו,לעקור קודם זמנו

שהם )ד״ה תוד״ה א״ה.תמורה יט(ק "וראוי להביא את דברי השטמ

״אע״ג דאם :ראיה חשובה דהפסח יש לו שתי קדושות מתחילת הקדשו

ולא ברור שמתאים עם דברי ,י"לייב הוא בשיטת רש'כו של ריש להעיר שמהל18
.וצ״ע,ק שסובר דפסח לאחר זמנו נהפך לשלמים לגמרי"השטמ
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דפסח ושלמים כחד לשלמים אין חששא בזה ולדה יקרב פסח האם תעמוד 

והוא ,)תמורה קמא סימן לד אות א(״ וכעין זה כתב החזו״א .בקתא דמי
:והביא ראיה ליסוד זה מתמורה יט,מחלק בין אשנ״ל למותר הפסח

יש ...ומיהו...]באשנ״ל[שהרי קדושת עולה לא חל מעיקרא 
דיחוי בפסח כח קדושת שלמים שהרי יכול לעקרו ולא חשיב

לענין פסח כיון דלענין שלמים אינו דחוי וכשיולד זכר חוזר 
להקרבת פסח דפסח ושלמים בני ביתקא חדא נינהו ועוזרין 

.הקדושות זה את זה

נראה דאם שחטו ,לפי דברנו,לענין איסור שינוי קודש או דיחוי
יש ש(דבין דין א׳ ,קודם זמנו או לאחר זמנו אינו עובר באיסור שינוי קודש

,יש בו שם שלמים)כמותרות דעלמא(ובין דין ב׳ )ב׳ קדושות מתחילה
אבל אם שחט הפסח .ופשיטא דלא משנה בקדשים אם שחטו לשם שלמים

דבזמן פסח ליכא כלל לדין ,נראה שהוא עובר באיסור שינוי קודש,בזמנו
ודלא כהצ״ע של הרב אילן .והשם שלמים נפקע ממנו לגמרי,שלמים שבו

.דנראה לפי דברנו דפשיטא דעובר על איסור שינוי קודש,דלעיל

והאיך הפסח נהפך ?ומהו היחס בין קרבן שלמים לקרבן פסח

דמתחילת הקדשת הפסח יש ,נראה דלא קשיא כלל,לפי דברנו?לשלמים

דפסח ושלמים בני חדא בקתא הן ,ולא נהפך כלל,בו דין שלמים ודין פסח

ו הזהב של הרב שמשון רפאל הירש ובלשונ.ק והחזו״א"כמ״ש השטמ
״ .קרבן פסח ״הוא מבחינת המושג אחד ממיני השלמים,)ו:ויקרא ג(

דברי הרמב״ם בפירוש המשניות בריש הקדמתו לסדר ונחזור ל

,האשם,החטאת:דכתוב שם שיש רק ד׳ מיני קרבנות בתורתנו.קדשים

ור כל ״ לא?מהו ״הדומה לשלמים.והשלמים או הדומה לשלמים,העולה

דפסח ושלמים הוו חד ,ל אפשר לומר דהרמב״ם מכוון לקרבן פסח"הנ
א "זבחים ח(וכך מדייק המנחת אברהם .ל"כמ״ש האחרונים הנ,מינא

מבואר שהרמב״ם מכוון לפסח ,ובאמת.ם שם"מדברי הרמב)עמוד קז

):ג-ב:א(דהא כתב בהל׳ מעשה הקרבנות ,)ולבכור ולמעשר(

,עולה:ר בין של יחיד ארבעה מיניןוכל הקרבנות בין של צבו
,הפסח:ועוד יש שם שלשה מיני קרבן יחיד והם.ושלמים,ואשם,וחטאת
.והמעשר,והבכור
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מיכאל רוזנצוייגמו״ר הרב מהלכו של .ח

מו״ר הרב מיכאל רוזנצוייג .ואפשר להציע מהלך אחרת בסוגיא

בפרט ,רשליט״א הסביר היחס של הקרבן פסח לקרבן שלמים בענין אח
דיש לומר שלא כר׳ לייב שיש לפסח .ק בתמורה"לשיטת הרמב״ם והשטמ

.דזה דוחק גדול,אחד ג׳ שלבים

למה ,אבל קשה.יש רק ב׳ קדושות לפסח מתחילת הקדשו,לכאורה

?פקע קדושת שלמים ממנו בי״ד

שהפסח בשאר ימות השנה בין ל דשיטת הרמב״ם בסוגיא היא "וי

.כמ״ש הצל״ח,בכל דיני שלמים,נו שלמים הואקודם זמנו בין לאחר זמ

.ונאכל לשני ימים ולילה אחד,ולכאורה לא בעי עקירה

דהא יכול ליקרב ,ונמצא דנהי דהפסח יש לו שתי אפשרויות מתחילה

ושם שלמים לא ,אבל הפסח אינו נהפך לשלמים לעולם,לפסח או לשלמים
רק שהוא ,א זבח שלמיםאלא דהפסח לעולם הו.נפקע ממנו אפ׳ בי״ד ניסן

״ ולא כמש״כ ר׳ לייב מאלין .קרבן שלמים מיוחד בשם ״הפסח שלמים

.אלא מתחילה ועד סוף הוא זבח שלמים,דהקרבן נשתנה בג׳ שלבים

,התורה מדגישה ומזהירה שהפסח צריך ליקרב לשמו,ובי״ד ניסן
יום י״ד הוא יום מועד בגלל הקרבת הפסח ,ובאמת.בקדושת פסח שבו

"בואר בקראכמ בחדש הראשון בארבעה עשר לחדש ,וכו׳,אלה מועדי ה׳:

(בין הערבים פסח לה׳ אבל כל זה נובע מחמת קדושת ).ה-ד:ויקרא כג"

אבל בעצם הפסח הוא אחד ממיני .שצריך ליקרב לשמו בי״ד,הפסח שבו
.כמ״ש הרש״ר הירש,זבח שלמים מעולם

אם שחטו הפסח בזמנו רוזנצוייג שליט״א שמחדש מו״ר הרב ,ולכן

דזה לא ,אינו עובר באיסור שינוי קודש,אע״פ שהפסח פסול,לשם שלמים
19.שלעולם הוא זבח שלמים,מקרי שחיטה שלא לשמה

,אם הפסח הוא מין של זבח שלמים:ואפשר שזה ספקו של הרב מרדכי אילן דלעיל19
,או דלמא אפ׳ אם פסח ושלמים בני חדא ביתקא,ולכן אינו עובר באיסור שינוי קודש

ולכן הוא עובר באיסור שינוי קודש ,הם ב׳ מיני קרבנות שונים,מש״כ השיטה מקובצתכ
.אם שחטו הפסח בזמנו לשם שלמים



פ"תש●'כקול צבי

יצחק אריה הלוי מנדלהרב 
ש ברן"חבר המכון הגבוה לתלמוד ע

טבילת אצבע מפגלתבענין 

:):יג(איתא בזבחים 

שטבילת אצבע מפגלת ר יהודה בריה דרבי חייא שמעתי "א
בחטאת פנימית שמעה אילפא אמרה קמיה דרב פדא אמר כלום 
למדנו פיגול אלא משלמים מה שלמים אין טבילת אצבע 
מפגלת בהן אף חטאת אין טבילת אצבע מפגלת בהן וכי הכל 
משלמים למדו אי מה שלמים שלא לשמן אין מוציא מידי 

ול אלא מאי פיגול אף חטאת שלא לשמה אין מוציא מידי פיג
נ מרבויא דקרא "ה[אית לך למימר מרבויא דקראי קאתיא 

].קאתי

ויש להבין האם טבילת אצבע נכללת בעבודת הולכה או זריקה או 
האם השאלה אם טבילת אצבע מפגלת תלויה בשאלה אם ,ועוד.א"ד

?אמרינן הולכה שלא ברגל שמה הולכה או לא

סגי דלא עביד לה על נ כיון דלא"ובפרט מדנקט ה(ל "מהסוגיא הנ

'וע(לכאורה משמע דטבילת אצבע היא בגדר הולכה )היינו הולכה'כרחי
אבל ).א'מ הל"פסה'ובאבן האזל פרק יא מהל,ה שטבילת"בזבח תודה ד

)כג'מ הל"פסה'א מהל"בפ(שהרי הוא פסק ,ם"ע על הרמב"כ צ"א

דטבילת )ג"ז הל"שם פי(ז פסק "ובכ,דהולכה שלא ברגל לא שמה הלכה

טבילת אצבע בדם החטאות הפנימיות ,ם"ל המרב"וז.אצבע מפגלת

הרי זה ,כיצד חשב בשעת טבילת אצבע בדם מחשבת הזמן.מפגלת
.ל"עכ,כמחשב בשעת הזייה

ה כתב לבסוף דהרי זה כמחשב בשעת "ל דמשו"ולפום ריהטא י
וממילא.ל דטבילת אצבע הויא בכלל זריקה ולא הולכה"דהוא ס,הזייה

אבל .פ שהולכה שלא ברגל לא שמה הולכה"מובן איך היא מפגלת אע
אלא דטבילת ,הרי כל הסוגיא לא משמע הכי,חדא:ז קשה בתרתי"לפ
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דהרי איתא .ם סותר משנתו"כ הרי הרמב"א,ועוד.אצבע בכלל הולכה היא

ר ירמיה משום "ט א"ר ינאי ליקוט לבונה בזר פסול מ"א:):יג(במנחות 
,בה קסבר הולכה שלא ברגל שמה הולכה והולכה בזר פסולההולכה נגעו 

.כ"ע

הסוגיא ,ולכאורה אם ננקוט דהולכה שלא ברגל לא שמה הולכה

,ל"וז,זו'הביא גמ)א"א הל"שם פי(ם "אבל הרמב.במנחות איננה להלכה
וכן אם .כל המנחות שקמצן אחד מן הפסולין לעבודה הרי הם פסולות

.ל"עכ,לא קמץפ ש"לקט הלבונה פסל אע

,שמה הולכהאם פסק דהולכה שלא ברגל ל"והפלא הוא שהרמב

?כ מדוע הביא דין זה דליקוט לבונה בזר פסול"וא,ל"וכנ

,מ במנחות"ם לא גרס הש"ל דהרמב"שר)שם(במשנה למלך 'ועי

ה "השאלה של ליקוט לבונה בזר תלויה רק אי סגיא בלאדם "ל להרמב"וס

מא דמלתא משום דהני כיון דלא סגיא בלאו הכי וטע,מ"ל המל"וז.או לא

,עבודות חשובות הם ומצותם בכך שצריך ללקט הלבונה ולטבול האצבע

.ל"עכ

.דתלוי אי הוי דרכו בכך או לא,אבל בזבח תודה כתב אפשרות אחרת

,ובליקוט לבונה וטבילת אצבע.ברגלכ דינו כהולכה "א,אם דרכו בכך

ובזה .ם נקט שדינם כהולכה ברגל"בוממילא הרמ,ג"הדרך היא בכה

כ יש ליישב עוד "ג)בפסחים שנביא להלן'ש בזבח תודה דהביא הגמ"וע(
,:)סד(דהא לך לשון הגמרא בפסחים .ם לגבי קרבן פסח"כ הרמב"מש

נותנו לחבירו שמעת מינה הולכה שלא ברגל הויא הולכה דילמא הוא נייד 
.כ"ע,הדרת מלךל הא קמשמע לן ברב עם"פורתא ואלא מאי קמ

שחט השוחט ,ל"וז,זו'הביא גמ)יד'פ הל"ק'א מהל"בפ(ם "והרמב
וקיבל הכהן נותנו לחבירו וחבירו לחבירו כדי שיתעסקו רבים במצוה עד 

.ל"עכ,שיגיע הדם אצל כהן הקרוב למזבח

ם דהולכה שלא ברגל לא שמה "דלפי מה שפסק הרמב,וקשה
וכבר עמד ."נייד פורתא"אוקימתא דם להביא ה"היה לו להרמב,הולכה

ש במקומו דהולכה "ם על מ"ותירץ דסמך הרמב,)שם(ז הלחם משנה "ע
כ הוי הולכה "ובודאי דהכא איירי בנייד דאל,שלא ברגל לא שמה הולכה

,כ תירוץ לזה"ל יש לנו ג"אבל לפי ביאורו של הזבח תודה הנ.שלא ברגל
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ל "משום דכיון דזה דרכו הם אוקימתא דנייד פורתא"דלכך השמיט הרמב

[ל"בפסחים הנ'מ עם הגמ"ע מה יעשה המל"וצ.כהולכה ברגל ע "וע.
דכיון דעיקר המצוה ",שכתב כעין דברי הזבח תודה:)זבחים יג(א "בשפ

]".י הולכה זו שלא ברגל פשיטא דהוי הולכה"כאן ע

כתב ,ולגבי השאלה אם טבילת אצבע היא בכלל זריקה או הולכה

שטבילת אצבע )ע בחידושיו למנחות שם"וע;בחידושיו בסוגיין(ז "הגרי
אלא דלגבי הילפותא דפיגול דצריך ללמוד ,חשיבא עבודה בפני עצמה

ד "אך כל הסוגיא אזלא אליבא דמ.משלמים היא נכללת בעבודת הולכה

,וממילא כללו טבילת אצבע בהדי הולכה,הולכה שלא ברגל הויא הולכה

הוצרך לכללו בעבודה ,סק דלא שמה הולכהם פ"אבל מכיון שהרמב
.ם דהוי בכלל הזייה"כ שפיר פסק הרמב"וא,אחרת לגבי פיגול

ולא ,שכתב דטבילת אצבע עבודה לעצמה היא.)טו(בקרן אורה 'וע

[והיינו משום דכתיב וטבל,מיגררא בתר הולכה כולה קדשים (א "ובחזו.

הולכה (טת יד כתב אודות טבילת אצבע אי היא דומה להוש)יד:א

שהרי ,ושאינה בכלל הולכה אלא עבודה מיוחדת,.)טו(לקמן כד)זוטרתא
].ש"ע,מ מסקינן דהוי בכלל הולכה"אין הטבילה רק הכשר להולכה ומ

השאלה אי טבילת אצבע .בזבח תודה דיש לו דרך אחרת בזה'וע

ז יש "וגם עפ,ם"הויא בכלל הולכה או זריקה היא גופה התירוץ להרמב

'דכיון דידעינן דד".כמחשב בשעת הזייה"ם "בין למה הוסיף הרמבלה
ובכל ,ז במזבח הפנימי"זריקות שבחטאות הפנימיות כולן מעכבות זא

י טבילה "כ האם אמרינן דמתפגל ע"א,ע"זריקה וזריקה בעינן טבילה בפנ
דמה מצינו בהולכה דלא בעינן שיחשוב בכל משך ,אחת דומיא דהולכה

ל דכיון "ד י"א.מפגלת'דאפילו בזריקה א,ד"ה בנד"כ ה"ההולכה וא
ואינו פיגול עד שיחשוב ,ל כזריקה"כ הו"דהטבילה צורך הזריקה היא א

ל דטבילת "דאינו ר,ם"פ סוגיין יש לתרץ לשונו של הרמב"וע.'בכל הד

ם דאינו פיגול "אלא שבדין הקודם כתב הרמב,אצבע הויא בכלל זריקה
ז ואין "הזיות משום דמעכבין זא'חישב בכל דכ "בחטאות הפנימיות אא

וכדי שלא נטעה בטבילת אצבע ונחשוב דדי כשחישב ,מפגלין בחצי מתיר
וכוונתו דבעינן שיחשוב ,כ כתב דהוי כמחשב בשעת הזייה"ע',בזריקה א

דלא עדיף מהזייה גופא כיון דכולם ,הטבילות'מחשבת פיגול בכל ד
.ז"מעכבין זא
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מהם 'א.טבילת אצבע היא בכלל הולכה או זריקהמ אי "ויש הרבה נ

דאי הוי בכלל הולכה אז ,לגבי שינוי בעלים)והזבח תודה(א "כתב הקר
ששיטת ,ם"ודלא כהרמב'י ותוס"לרש(אין שינוי בעלים בטבילת אצבע 

ת אברהםוכתב במנח).מ לזרוק"ם בשינוי בעלים היא דלא בעינן ע"הרמב
דאינה בכלל זריקה אף ,מ כזו"ז אין נ"דלפי הגרי)בסוגיין בזבחים(

.ם"להרמב

פ דרכו ליישב "ע)אות ב,בסוגייןא"ד במנח"הו(ז "ועוד רצה הגרי

תימה למה לי קרא ,שם'ל התוס"וז)ה רב אשי"ד:ד(לעיל 'קושיית תוס

שאר עבודות לא מיפסלי אלא בשוחט על 'הא אפי,לשינוי בעלים בזריקה

.ל"עכ,שם בעלים]דבעינן[ש זורק עצמו "מנת לזרוק כ

.אז צריכים פסוק,ע"אבל אי אמרינן דטבילת אצבע הויא עבודה בפנ

מ לעשות טבילת "מ בטבילת אצבע דהשוחט ע"ז דנפ"ל ותירץ הגרי"וז

ז בעי קרא דאפשר "וע,אצבע שלא לשם בעליו אין פוסל דלית ביה זריקה

.כ"ב בטבילת אצבע על הזריקה ע"לחשוב מחשבת ש

:)יג(דבמהשך הסוגיא .כ מתפגלת"ב אי טבילת אצבע ג"עוד צ
לימא כתנאי דתני חדא טבילת אצבע מפגלת בחטאת ותניא אידך ,איתא

.כ"ע,לא מפגלת ולא מתפגלת

)ג:שם יז(והמשנה למלך .ק לגבי מתפגלת"ולא ברור מה סובר הת

ע טבילת אצבע אינה מתפגלת שאם שחט או "ודע דאליבא דכ,ל"וז,כתב
או הוליך לטבול אצבעו למחר לא חשיב פגול משום דלא הוי לא קבל 

אכילת אדם ולא אכילת מזבח וברייתא דנקט ולא מתפגלת כדי נסבה 
דליכא מאן דפליג עלה אלא נקטיה לדוגמא בעלמא כשם שאינה מתפגלת 

.ל"עכ,כך אינה מפגלת

דאף אם .אבל הזבח תודה כתב דיכול להיות דטבילת אצבע מתפגלת

מ להוליך "ל דאי שחט או קיבל ע"ובהולכה קיי,דהויא בכלל הולכהנימא 

הכא כיון שעושה הטבילה כשהוא עומד אצל ,הדם למחר לא חשיב פיגול
כ כשמחשב על הדם למחר הוי כמחשב לזרוק "המזבח כדי להזות עליו א

ם במה שסיים דבריו "כ כוונת הרמב"וסיים שם דאפשר דזהו ג.למחר
.כ מתפגלת"כדי ללמוד מזה דטבילת אצבע ג"כמחשב בשעת הזייה"
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אבל ,ודלא כמו שהציע לעיל,מ של שינוי בעלים"ז יש נ"ועוד כתב דלפ[

].ע"נשאר בצ

ל "אבל כתב כעין הזבח תודה הנ,מ"א שחולק על המל"בקר'ועי

:ל"וז,ם"בדברי הרמב

ל מהא דתני בברייתא טבילת אצבע "והיה נראה דיצא לו ז
משמע ,רייתא לא מפגלת ולא מתפגלתובאידך ב.מפגלת

כ "וע.ה דמתפגלת"ד דמפגלת ה"ולמ,כ פליגי"דלהתפגל ג
ואם חישב בשעת שחיטה או .היינו משום דהוי בכלל הזיה

דהוי ,קבלה לטבול אצבעו למחר הוי כמו שחישב להזות למחר
ל דמיפשיט פשיטא ליה "הנ'ל שם בפ"מ ז"במשנל'פיגול ועי

ל דהוי "ם ז"ולפי משמעות לשון הרמב.ע אינו מתפגל"דלכ
דהא ,ג דאין זה מוכרח"אע.בכלל הזיה יש מקום לומר דמתפגל

מ יפלא בעיני על מפרשי דבריו "מ.אכתי ליכא אכילת מזבח
.ל"הנ'א מה"י'ל פ"מ ז"משנל'ועי.ל שלא הרגישו בזה"ז

מ אי טבילת אצבע הוי בכלל עבודת זריקה לגבי אם בעינן "ויש עוד נ

כבר הבאנו דעת החפץ חיים .הטבילות או לא'שבה הפוסלת בכל דמח

.)מב(א "וגם בקר,מ"ז בשם אחיו הגר"וכן כתב הגרי',דבעינן על כל ד
ז עצמו טוען דכיון דטבילת אצבע "אבל הגרי).א"ז במחנ"בכ'וע(כתב כן 

.ע סגי בטבילה אחת לפגל"הויא עבודה בפנ

ושם כתב (ז ובזבח תודה "ובגריא "בחזו'ע,פוסלתואי טבילת אצבע 

ע בטהרת הקודש שהציע דאפשר דתלוי "וע).פוסלת'דאפילו בזריקה א
דהמעיין בסוגיין יראה דשאלה זו של טבילת (הלשונות שם בגמרא 'בב

אבל יש הבדל ביניהם אי למידין דין זה משלמים ,אצבע מופיעה פעמיים

.ש בדבריו"ע,)או לא

ז מפגלת אפשר "ע ובכ"א עבודה בפנוחידוש זה שטבילת אצבע הי
כתב לגבי .)מנחות ז,מיוחסים(א "הרשב.דיש כעין דבר זה בראשונים

:פיגול בשעת הגבהת כלי

כ מה דברים המביאים לידי אכילה והמגביה על מנת לאכול "א
'עבודות וכיון דצריכ'יפגל כמו קומץ וד'ולהקטיר כו'כו

עבודות 'כא אלא דונהי דבזבחים לילהביאו לידי אכילה 
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כיון דדבר המביא לידי אכילה הוא וכל דבר 'במנחות יהיו ה
.המביא לידי אכילה מפגלין בו כדפירשנו

'ע(ויש שרוצים לחדש .כזה'וכתב בפירוש לגבי מנחות דיש סוג ה
ה בזבחים דיש סוג "דשמא לדעתו ה)בספר איזהו מקומן שהציע דבר זה

.ע עוד"וצ',ה

:)יג(החשק שלמה .באיזה מקום עושים הטבילהויש עוד לשאול 

ל "ר(ל דמיירי כשטבל אצבעו בחוץ "כ צ"ם דע"דברי הרמב'כתב בפי
ה "וכ(יוסי 'כר:)מד(ל לקמן "כ יש להקשות הלא קיי"דאל,)בעזרה

דאין מפגלין בדבר שנעשה בפנים על דבר )מ"פסה'ז מהל"ם בפי"ברמב

כשחישב להקטיר האימורין או כ "וא.כ דהיה בחוץ"בחוץ וכן להפך וע

והקשה על .ג"לשפוך השירים למחר הוי חוץ לחוץ ושפיר יש לפגל בכה
לימא כתנאי אי טבילת אצבע 'כ בהמשך הסוגיא כשמקשה הגמ"עצמו דא

או לימא דחדא מהן (ל להגמרא לחלק בזה האופן "מפגלת לכאורה הו

קשה על וגם,)ש וחדא כרבנן"מיירי כשטבל בחוץ או לימא דחדא כר
ומכח זו סיים שם החשק שלמה .כ"ל לסתומי כ"ם דלא הו"הרמב

,דההגדרה של חוץ ופנים איננה תלויה אם במציאות הוא בחוץ או בפנים
אלא הגדר הוא דאם הוי דבר שמעכב אם אינו בפנים אז חשיב עבודת פנים 

אבל טבילת אצבע מיקרי עבודת חוץ ,ואפילו אם אינו במציאות בפנים
ל דהא דאמרינן "ולכן נ,ל החשק שלמה"וז.אם במקרה טבל בפניםואפילו

דפיגל בעבודה שבפנים לא פיגל היינו בהזאה דמעכב בפנים אבל טבילת 

אצבע כיון דכשר גם בחוץ שפיר מהני ביה מחשבת פיגול דמקרי עבודת 

ל"עכ,חוץ

)א"ז במנח"ע בכ"וע,]ג:שם יז[ם "על הרמב'בהע(ח "במנ'אבל ע
דאם טבל בהיכל אינה מפגלת ,ם מיירי כשטבל בעזרה"רמבדכתב דה

ל דגדר "ח ס"דהמנ,וזה דלא כהחשק שלמה.'והלכה ו'כמבואר בהלכה ה
.פנים היינו כפשוטו איפה עומד במציאות

).ה שמעתי"בד(י "ומזה יש לתרץ מה שהקשה האילת השחר על רש
:)יג(הדף עוד בסוף'וע(מ להקטיר אימורים למחר "י כתב שהוי ע"שרש

י לכתוב "ל לרש"והקשה דהו).ה לא מפגלת שכתב כן עוד פעם"י ד"ברש

ל דאין "נ אי סבר דהוי בכלל הזריקה אז י"וכתב דאה(מ לזרוק את הדם "ע

ב "זריקה מפגלת זריקה כמו שאין הקטרה מפגלת הקטרה כמבואר בספ
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א לומר דהוי על מנת לזרוק"דא,י"כ רש"ש מש"ל א"ולפי הנ).דמנחות

ש "אבל להח,ח"ז אינו אלא אליבא דהמנ"וכ.את הדם דהוי חוץ לפנים
ל "ובלבד אם לא נימא דס(מ דבכל מקום שטבל דינו כבחוץ "ה לק"בלא

דהוי :א שם בדף מד"בזה במחנ'י דיש לפגל מפנים על פנים אבל ע"לרש
).'ם ותוס"רמב'מח

כ "דכשאמרינן טבילת אצבע מתפגלת ע,ואפשר דיש עוד ראיה לזה
ל דהטבילה הוי בחוץ "כ עכצ"כ התם וא"השחיטה בעזרה וקבלת הדם ג

מ להקטיר "י ע"כ מובן למה כתב רש"וע,)ח"להמנ(כ אינו מפגל כלל "דאל

.אימורין למחר

כ "ל דלכל הזייה והזייה בעינן טבילה חדשה א"ז כיון דקיי"אבל לפ
.ש הואוחידו,ח דיצא לחוץ בין כל הזייה והזייה לחוץ"כ להמנ"ל ג"צ

)ה בשפת"בסד:לקמן ריש כה('כ תוס"ז ממש"קצת קשה עדכ "ואפשר ג[

לגבי הזאת פרה שכתבו דלא יתכן לומר דהמזה ירד מהר המשחה בין כל 

כ "כ אפשר דיש לדחות דהתם הוי טירחא טפי משא"אבל ג.הזאה והזאה

].כ כהתם"הכא אינה דרך רחוקה כ

יתה אי טבל אצבעו בלי מ אי זר חייב מ"ולכאורה גם אין לומר דנ

ק לגבי "אבל לכאורה צע.דבעינן עבודה תמה.)כד(זריקה דאמרינן ביומא 

ל ניתז מאצבעו אחר שיצאת "וז)ח:ק ח"מעה(ם "דם חטאת דפסק הרמב

,כ"הזייה מידו אינו טעון כיבוס ששיירי הדם שבאצבע פסולין להזייה ע
אבל קשה .כיבוסומבואר מזה דאם היה קודם שיצאת ההזייה מידו טעון 

ם גופא דפסק "ולהרמב,כ ראוי להזייה"דאינו טעון כיבוס אלא א
כ לכאורה קשה דאי "דטבילת אצבע בכלל ההזייה א)ג:מ יז"מפסולה(

כ היאך יוכל לומר עכשיו "כשכבר טבל אצבעו הוי כאילו נעשה ההזייה א
ם כ צריך לחלק בין סוגיין ובין דם חטאת דהת"וע.שעדיין ראוי להזייה

.כ אל ההזייה כמו הכא"הטבילת אצבע אינו מיוחס כ



פ"תש●'כקול צבי

יונתן צבי פרהרב 
ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

קה שלא במקומובדין זרי

והגדרת דין קרן בחטאת בהמה

"זבחים כובתנן  נתן את ,נתנו על גבי הכבש שלא כנגד היסוד.

ם ואת הניתנין בפני,הניתנין למטה למעלה ואת הניתנין למעלה למטה

אם הדם ,כלומר."פסול ואין בו כרת–בחוץ ואת הניתנין בחוץ בפנים

בהיפוך הדף הגמרא .הקרבן פסול,נזרק שלא במקומו המיוחד במזבח
;אבל בעלים נתכפרו,פסול בשר:אמר שמואל",ביאה מימרא דשמואלמ

כיון שהגיע דם ,ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר:דאמר קרא?מאי טעמא

לכפרה נתתיו ,לכפר:אמר קרא!בשר נמי,אי הכי.כפרו בעליםלמזבח נת

שמואל ,כלומר."שלא במקומו כמקומו:אלמא קסבר.ולא לדבר אחר
אם זרק הדם ,ג שלכל קרבן יש מקום מיוחד לזריקת דמו"חדש שאעמ

.דין זה נוהג בכל הקרבנות,לפום ריהטא.הבעלים נתכפרו,שלא במקומו

בהביאו הלכה זו כתב כמה ב"פמ"סוהם בהלכות פ"והנה הרמב
דם שמצותו ליתן אותו למעלה "ל בהלכה י"וז.דברים שקשים להבינם

או ,או שמצותו ליתנו למטה ונתנו למעלה,מחצי המזבח שנתנו למטה
או הניתנין על מזבח ,שמצותו ליתנו בפנים בהיכל ונתנו על מזבח החיצון

הניתנין בחוץ על הכבש שלא או שנתן דם ,החיצון שנתנן לפנים בהיכל
פ כן נתכפרו הבעלים בו כיון "ואע,כנגד היסוד הרי בשר הזבח פסול

אף על פי שהגיע שלא למקומו הרי הוא כמו שהגיע ,שהגיע דם למזבח
אבל ,במה דברים אמורים כשהיה זה הזורק כשר לעבודה,למקומו לכפר

ואת ,ה למטהאם קבל הכשר ונתן לפסול ונתן הפסול את הניתנין למעל

או שנתן על הכבש שלא ,ואת הניתנין בחוץ בפנים,הניתנין בפנים בחוץ
אלא יחזור הכשר ,לא נפסל בשר הזבח אם נשאר דם הנפש,כנגד היסוד

משמע מדבריו שפסק מימרא ".ויקבל שאר דם הנפש ויזרוק הדם במקומו
לכה ח מיהו עיין בדבריו בה.ש"עיי,הגם שיש חולקים בסוגיין,דשמואל
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בין בחטאת הנעשית בפנים בין בחטאת ,שינה מתן קרבנות בחטאת"ל"וז

ע בכוונתו "ולכאורה צ."אבל בשאר קדשים כשרין,הנעשית בחוץ נפסל
למה חילק ,כ"או.זה רק זריקה שלא במקומו'דלכא",שינה מתן קרנות"

הלא פסק ,כוונתו שהחטאת נפסלהיא וגם מה ?בין חטאות ושאר קרבנות
?מואל שהבעלים נתכפרוכש

בין בחטאת ,נתן הדם מן הקרן ולפנים"ל"כ שם בהלכה ט וז"ועיין ג
ויש ."פסול,בין במזבח הפנימי בין במזבח החיצון,בין בשאר קדשים

אותו הםבהלכה ח"שינה מתן קרנות"ו"מן הקרן ולפנים"להעיר האם 

?הם בהלכה חהקרבנות בהלכה זו וחילק בינילמה השווה כל,כ"א?דבר

ועיין בלקוטי הלכות שכבר העיר כמה ?מהו ההבדל,ואם יש הבדל ביניהם
.קושיות האלומה

דין מתן קרנות.א

עלינו להקדים כמה נקודות מרכזיות בדיני ,ם"להבין דברי הרמב

.איתא בזבחים נג.זריקת הדם

נותן אמה אילך :חד אמר,רבי יוחנן ורבי אלעזר?היכי עביד
אליבא .מחטא ויורד כנגד חודו של קרן:וחד אמר,ואמה אילך

היא עצמה אינה נעשית אלא בגופה :ש דאמר"דרבי אלעזר בר
מר ,אליבא דרבי–כי פליגי,דכולי עלמא לא פליגי–של קרן

כנגד :ומר סבר,אמה אילך ואמה אילך כנגד קרן הוא:סבר
מתן חטאת הציבור והיחיד כיצד :מיתיבי.טפי לא,חודה אין

היה עולה לכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית ?דמן
וטובל באצבעו הימנית המיומנת שבימין מן הדם ,מזרחית

,וחומר בגודלו מלמעלה ובאצבעו קטנה מלמטה,שבמזרק
ומחטא ויורד כנגד חודה של קרן עד שמכלה כל הדם 

אי עבד ,מצוה בחודה:הכי קאמר!וכן כל קרן וקרן,שבאצבע
ומאי רבי אלעזר ,מאי רבי.לך ואמה אילך לית לן בהאמה אי

דמים העליונים ניתנין מחוט הסיקרא :דתניא?שמעון'בר
דברי ,דמים התחתונים ניתנין מחוט הסיקרא ולמטן,ולמעלה

–במה דברים אמורין:רבי אלעזר ברבי שמעון אומר;רבי
היא עצמה אין נעשית אלא –אבל בחטאת בהמה,בעולת העוף

:דכתיב?מאי טעמא דרבי:אמר רבי אבהו.ל גופה של קרןע
ארבע אמות הוא .'וההראל ארבע אמות ומההראל ולמעלה וגו
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מקום .ומקום קרנות ארבע:אמר רב אדא בר אהבה?דהויא
.רשות קרנות:אלא אימא?הויא'קרנות ד

כולי עלמא .יש מחלוקת תנאים איך לזרוק דם חטאת בהמה,דהיינו
,)חצי המזבח(שדם עולת העוף ניתן למעלה מחוט הסיקרא לא פליגי

רבי ,לגבי חטאת בהמה,מיהו.קראיסהושאר הקרבנות למטה מחוט 

ורבי סובר רק למעלה ,אלעזר ברבי שמעון סובר שהדם ניתן על גוף הקרן

נחלקו האמוראים אליבא דרבי אם צריך לתת הדם בחודו .מחוט הסיקרא
'ם בהל"ופסק הרמב.ו שזה רק לכתחילהאדוקא ולעיכובאשל מזבח

אבל כל שנתן ,ז כרבי ושחוד המזבח הוי דין לכתכילה:מעשה הקרבנות ה

.הדם אמה אילך או אמה אילך כשר

'שהן ד'דין מתנות ב.ב

כגון ,זריקות דם'וק ברהרבה מהקרבנות יש להם דין שצריך לז

:הם דין זאיך לקיי.נחלקו בגמרא זבחים נב.ושלמים,אשם,עולה

,נותן וחוזר ונותן:אמר רב?היכי עביד.ודמה טעון שתי מתנות
יכול יזרקנו :כתנאי.מתנה אחת כמין גמא נותן:ושמואל אמר

:ל"ת?יכול יקיפנו כחוט,אי סביב;סביב:ל"ת?זריקה אחת
שתי מתנות שהן )ודמה טעון(,כמין גמא?הא כיצד,וזרקו
,כאן סביב ונאמר להלן אסביבנאמר :ישמעאל אומר'ר;ארבע

;אף כאן פיסוק וארבע מתנות,מה להלן פיסוק וארבע מתנות
אף כאן ארבע ,אי מה להלן ארבע מתנות על ארבע קרנות

וקרן ,עולה טעונה יסוד?אמרת!מתנות על ארבע קרנות
.מזרחית דרומית לא היה לה יסוד

'ים בבפעמ'ביש לזרוקנחלקו התנאים והאמוראים אם,כלומר
ם "הרמב.קרנות כנגד החוד והדם נתפשט לצדדין'בב'קרנות או פעם א

.מתנה אחת כמין גמאקו פסק כשמואל שזור:מעשה הקרבנות ה'בהל

דין קרן לכתחילה בשאר קדשים.ג

,ג שרוב קרבנות אין דינם לתת דמם על קרן המזבח"מצאנו שאע

ניסוך המים ",.סדזבחיםבדאיתא .מיהו יש דין לכתחילה לתת דמם שם
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מפני :רבי יוחנן אמר?ט"מ.ועולת העוף כשהיא רבה במזרח,והיין

,)פני שקרובה מבית הדשןמה "ד('והקשו תוס."שקרובה מבית הדשן

תימה ולמה הוא הולך עד הקרן שהיה מרחיק מבית הדשן ואין לומר "

הודה גבי מודה רבי י.)דף ס(משום דכל דמים טעונין קרן דהא אמר לעיל 

בדמים דנישקליה ונשפוך אדוכתיה ואי כל דמים טעונין קרן מאי קשיא 

להם למה הכהן הולך עד קרן המזבח לעשות מיצוי הקש,כלומר."ליה

ולפי הגירסא .הא עדיף לעשותו במקום יותר קרוב למזבח,עולת העוף

שלפנינו דחו האפשרות שיש דין לעשות עבודת הדם לכתחילה על קרן 

שם )לפי מקצת גירסאות'וכן תוס(השיטה מקובצת ,אכן.זבחהמ)זוית(

ולכאורה פשוט שדין זה רק ."ונין קרןעל דכל דמים ט"וי",תירץ כן

.כמבואר לעיל מזבחים נג,לכתחילה

ל "ם ז"והרמב",עיין בקרן אורה דף סד,בזהם"בנוגע לשיטת הרמב

דנותן אותן באיזה 'כתב בכל הני דניתנין במתן א)ז"הי(ק "מעה'ה מה"בפ

וכלשון המשנה לקמן ,משמע דצריך שיתן דווקא כנגד הזוית,זוית שירצה

)א"ג ע"נ(לעיל 'ועי,בא לו לקרן דרומית מזרחית,כ"בעולת העוף ג

דייק ,כלומר."א בעולת העוף"א בד"ש דאמר ר"א בר"בפלוגתא דרבי ור

טאת לעשות ם יש דין לכתחילה בכל קרבנות לבד מח"א שלפי הרמב"הקר

.המזבח)זוית(הזריקות בקרן 

ז בדין זריקה שלא במקומו"יסוד הגרי.ד

מה שחידושא דשמואל בדין 'ז בספרו עמ"והנה כבר ייסד הגרי

אם ,מיהו.במזבחמקום נתינת הדם זריקה שלא במקומו הוי רק אם משנה 

ועל דרך זה .הקרבן פסול לגמרי והבעלים לא נתכפרו,בעבודהשינה 

נחלקו (למטה מחוט הסיקרא פסול לגמרי וףהעולת ר למה מיצוי עהסבי

שעבודת מיצוי צריכה להיות ,)מ ריש פרק חטאת העוף"וש'בזה תוס

ששינוי בעבודה פסול :בדף סו'וכבר כתבו תוס.למעלה מחוט הסיקרא

ומיהו תימה הוא לומר דנתכפרו כשעשה עבודה שלא כדינה ":לגמרי

ש ועל היסוד שהעבודה כמצותה אלא ששינה דלא דמי לנתנו על הכב

."מקומו
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ם"ישוב דברי הרמב.ה

ם "ונראה לומר בדעת הרמב.ם"ומעתה נתחיל ליישב דברי הרמב

אלא הוי ,בחטאת בהמה לא הוי רק דין במקום הדם"קרן"ל שדין "שס
ולכאורה .דהיינו מתן אצבע על קרן המזבח,חלק מצורת עבודת החטאת

:האי תנא סבר,אמר רמי בר חמא":דאיתא התם,:במשמע כן מזבחים נ

הכהן המחטא אותה אותה שניתן דמה למעלה ולא :דתניא,שירים מעכבי

שינוי במקום זריקת דם דומשמע מהגמרא ."אותה שניתן דמה למטה
,ובאמת.שם'י ותוס"וכבר הרגישו בזה רש,חטאת הוי פסול לגמרי

ונראה הטעם ,כאן דין דשמואלמבואר דלא שייך'בגירסא לפנינו בתוס

.ק"ודו,משום דהוי שינוי בגוף העבודה

ששינוי במקום הדם לגבי 'ם בהלכה ח"כוונת הרמבדכ נראה "וע

פסול לגמרי הואיל ושינה בגוף וצורת )הפנימיות והחצינות(החטאות 
ביטל ,ובשאר קרבנות.וניחא שלא הזכיר דין דשמואל עד הלכה י,העבודה

שהשווה כל ,ט'ובהל.אבל עדיין כשר לגמרי,תחילההדין קרן לכ

דלא הוי מקום דם ,ג המערכה"איירי שנתן הדם ע,הקרבנות לפסול לגמרי

כ לא שייך דינא דשמואל דהוי רק שינוי במקום הדם הנכונה "וע,בכלל
1.למקום דם אחר

דם שמצותו ":י'כוונתו בהלהיאע מה"צ,אם כנים הדברים,מיהו

הא לפי דברינו שינוי ",למעלה מחצי המזבח שנתנו למטהליתן אותו

,עולת העוףלואולי כוונתו .בקרנות לגבי חטאת בהמה פסול לגמרי
ג בעולת העוף "ו שמשמע שם דשינוי בכה-ה:מ ז"פסוה'ע מהל"אבל צ

ל דאיירי בחטאת בהמה שנתן דמה על חוד המזבח "כ צ"עו.פסול לגמרי

קיים צורת מתן קרנות הגם שזה שינוי ז מ"ועי,למטה מחוט הסיקרא
2.במקום הדם

ע לגבי חטאות "א שצ"וכמדומה שהעיר ח.על אתרש "ז בכתבים והאו"וכן הסביר הגרי1
ואולי יש לומר שעיקר ייעודה הוי.לכאורה טהרו של מזבח הוי מקום דםד,הפנימיות

.כ לא שייך דינא דשמואל"וע,מקום הקטרת הקטורת
.דלמטה מחוט הסקרא לא הוי מקום קרנות72'ז עמ"יש לעיין אם זה נגד דברי הגרי2



פ"תש●'כקול צבי

הרב ישראל אריה פרנקל

בענין לכבוד ולתפארת

הקדמה.א

"ב,שמות כח(כתוב בפרשת תצוה  ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך ):

"פסוק מ(עוד כתוב לקמן בפרשה ."לכבוד ולתפארת ולבני אהרן תעשה ):
."לכבוד ולתפארתכתנת ועשית להם אבנטים ומגבעות תעשה להם

.וצריכים להבין למה כתוב המושג של לכבוד ולתפארת שתי פעמים
אבל המפרשים על ,ס ומדרשי הלכה לא מופיעה שום צריכותא לזה"ובש

כתב )פסוקים ב ומ(האור החיים הקדוש .חומש כתבו טעמים לזה
אלא ,שמהפסוק הראשון לומדים שהבגדים אינם צורך העבודה בהחלט

ולכן משה רבינו היה יכול לעבוד בשבעת ימי ,ולתפארתהם לכבוד

והפסוק השני .).לד(ז "ע'כדאיתא במס,המלואים בלי ללבוש בגדי כהונה
מרמז להדינים של לכבוד ולתפארת הנוגעים לבגדי כהונה שמופיעים 

וההעמק )פסוק מ(ם "הרשב).שנדבר עליהם לקמן,:-.יח(זבחים 'במס

שפסוק ב מיירי בבגדי כהן ,שים בדרך אחרתמפר)פסוקים ב ומ(דבר 

כ פסוק מ מיירי "משא,והם כולם צריכים להיות לכבוד ולתפארת,גדול
,ומהם רק המגבעת צריכה להיות לכבוד ולתפארת,בבגדי כהן הדיוט

.ולא שאר הבגדים,כמשמעות הפסוק

."לכבוד ולתפארת"עוד צריכים להבין מהו התרגום של המילים 

ומן הסתם היינו מבינים .מובן"לכבוד"רגום של מילת ולכאורה הת
ובאמת כנראה שיש ,היינו לנוי או ליופי"ולתפארת"שהתרגום של 

אבל אונקלוס תרגם ).וכמו שנפרש לקמן(מפרשים שמבינים כך 

ובביאור הדבר אפשר .דהיינו לשון שבח",ולתושבחא"כ"ולתפארת"

שכתב )ה התפאר"ה ד,שמות ח(י בפרשת וארא "פ רש"להבין קצת ע
השתבח"המשמעות היא ",התפאר עלי"שכשמשה רבינו אמר לפרעה 

ולכאורה רואים ."להתחכם ולשאול דבר גדול ולומר שלא אוכל לעשותו

ז אפשר "ועפ.מכאן שיש קשר בין המושג של פאר להמושג של שבח
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ל לפרש דאונקלוס הבין תפארת בענין בגדי כהונה היינו לשון פאר וענין ש

דאכתי צריך ,אלא שאין זה מוכרח(ואפשר דאינו ענין של נוי ויופי ,שבח
ועדיין יכול להיות שיש קשר בין פאר לנוי ,ביאור מהו המושג של פאר

).ויופי

ס בהדיא כמושג "המושג של לכבוד ולתפארת אינו מופיע בש

אלא הראשונים במסכת זבחים מביאים אותו לפרש דיני בגדי ,הלכתי
.מופיעים שםכהונה ה

"יח-.יח(איתא במסכת זבחים והנה  תנו רבנן היו מרושלין :):

או שהיו מטושטשין או 'מסולקין משוחקים ועבד עבודתו כשירה וכו

"י"וכתב רש."מקורעין ועבד עבודתו פסולה .נגררין בקרקע,מרושלין:
ג "ואע,כשרין.ישנים,משוחקים.מן הקרקע מתוך שהם קצרים,מסולקין

.'וכוב מדו בד שתהא כמדתו מצוה בעלמא היא ולא לעכבדכתי

ואפילו הן חדשים דלאו בגד הוא הראוי ,מקורעין.בטיט,מטושטשין

."תלעבודה דבעינן לכבוד ולתפאר

דלרב פסולין ,נחלקו רב ושמואל בדין מרושלין,:)יח('למסקנת הגמ
רא את פירשו איך לק'ובגמ(ע "ומסולקין פסולין לכ,ולשמואל כשרין

,מרושלין:הרי שיש חמש בעיות עם הבגדי כהונה).הברייתא לפי זה

מהו הפסול ,וצריכים להבין.ומקורעין,מטושטשין,משוחקים,מסולקין

איזה מהן נובעות מהמושג של לכבוד ,ולענייננ,ובפרט.בכל אחת מהן
.ולתפארת

י"שיטת רש.ב

,ולתפארתי שמקורעין פסולין משום לכבוד"מפורש בדברי רש

ובטעם הפסולין של .ומסתמא מטושטשין פסולין גם כן מטעם זה
י בהמשך הסוגיא "משמע בדברי רש,ע"מרושלין לשיטת רב ומסולקין לכ

"שם('דהנה איתא בגמ1.שהן בעיות של ייתור וחיסור בגדים אמר ):
דתניא על ארבע כנפות ,ירמיה מדיפתי מרושלין שלא סילקן תנאי היא'ר

שתהא –מדו "דרשינן 'י דלמסקנת הגמ"אין שום משמעות בדברי רשאבל לכאורה 1
א בתחילת כ על הבריית"כמש,דין זה רק למצוה,אלא דגם למסקנא,לעכב"כמדתו
.הסוגיא
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כשהוא אומר אשר ,או אינו אלא ארבע ולא חמש,ארבע ולא שלשכסותך

ארבע ולא ,הא מה אני מקיים ארבע,תכסה בה הרי בעלת חמש אמור
מרבה אני ?ומה ראית לרבות בעלת חמש ולהוציא בעלת שלש.שלש

בעלת חמש שיש בכלל חמש ארבע ומוציא אני בעלת שלש שאין בכלל 
ארבע ,כנפות כסותך ארבע ולא שלשותניא אידך על ארבע .שלש ארבע

דמר סבר יתר כמאן דאיתיה דמי ומר ,מאי לאו בהא קמיפלגי.ולא חמש
"?סבר כמאן דליתיה דמי

"י"וכתב רש מאן דפטר בעלת חמש סבר לא אמרינן יתר –מר סבר:

כמאן דליתיה דמי אלא כמאן דאיתיה הוא ולא קרינן לה בת ארבע ומאן 

ליתיה דמי להאי חמישי וגבי מרושלין נמי לא הוי ל יתר כמאן ד"דמחייב ס
ד יתר כמאן דליתיה דמי מרושלין כשרין "מדכתב דלמ."ייתור בגדים

,ד יתר כמאן דאיתיה דמי"משמע דלמ,משום דלא הוי ייתור בגדים

ומשמע דעל שאלה זו של יתר כמאן ,ין פסולין משום ייתור בגדיםלמרוש

ל דכמאן דאיתיה "רב ס:ו רב ושמואלדליתיה או כמאן דאיתיה דמי נחלק

ל דכמאן "ושמואל ס,ולכן מרושלין פסולין משום ייתור בגדים,דמי
ומסמתא .ולכן מרושלין כשרין משום דלא הוי ייתור בגדים,דליתיה דמי

וגם שמואל ,מסתבר לומר לפי זה דהפסול של מסולקין הוא חיסור בגדים

הרי דלשיטת .דאיתיה דמימודה בזה משום דאין מושג של חסר כמאן 

,אין הבעיות של מרושלין ומסולקין קשורות לדין לכבוד ולתפארת,י"רש
.אלא להפסולים של ייתור וחיסור בגדים

"שם(בענין משוחקין איתא בהמשך הסוגיא  תנו רבנן בד שיהיו של ):
בד ,בד שיהו חוטן כפול ששה,בד שיהו שזורים,בד שיהו חדשים,בוץ

ל אביי לרב יוסף בשלמא שיהו של בוץ הא "א.ל חול עמהןשלא ילבש ש
חדשים אין שחקין ,אלא בד שיהו חדשים,ל בוץ אין מידי אחרינא לא"קמ

אמר ליה וליטעמיך בד שיהו חוטן כפול ?והתניא משוחקין כשרים,לא

אלא הכי קאמר בגדים שנאמר בהן בד ?בד חד חד לחודיה משמע,ששה
יש מהן ,שים שזורין שיהא חוטן כפול ששהצריכין שיהו של בוץ חד

"י"וכתב רש."למצוה יש מהן לעכב שהוא מן בוץ כדמפרש לקמן –בד:
שיהו שזורים וחוטן .כשעת שהיו בבדי פשתנן–חדשים.ממשמעותא

שלא ילבש .ולקמן פריך והא בד לחודיה משמע כמו לבדו–כפול ששה
דילפת לה ממשמעותא –וליטעמיך.דמשמע לבדו ילבש–של חול עמהם
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יש 'דברים שנאמר בהן בד צריכין כו.מקראי חוטן כפול ששה מנא ליה

הרי דלמסקנת ."'וכוחדשים לנוי דלאו ממשמעותא אתי–מהן למצוה
?מה המקור למצוה זו,וצריכים להבין,יש מצוה בבגדים חדשים'הגמ

?מה כוונתו,וצריכים להבין,הם"לנוי"י דחדשים "וכתב רש

:י"פירושים בדעת רש'כתבו האחרונים ג

דמשמע ממה שכתב )ה שם גמרא בגדים"ד(כתב הקרן אורה .א
."לכבוד ולתפארת"שים נלמדת מדהמצוה דח',דלמסקנת הגמ"לנוי"י "רש

מלמד דין שהוא רק "לכבוד ולתפארת"והקשה דמאי שנא דהכא 

נים שהם ולעיל מלמד די,)דהרי משוחקין כשרין בדיעבד(לכתחילה 

י דפסולים "ש רש"וכמ,דהיינו מטושטשין ומקורעין,מעכבין בדיעבד
ביומא 'והביא הקרן אורה דברי התוס?משום דבעינן לכבוד ולתפארת

(ילבש"שכתבו דמקרא יתירא ד)ה ילבש"ד:יב( מרבינן )ג,ויקרא ו"

מלמד רק דינים "לכבוד ולתפארת"דבאמת ,כלומר.משוחקין בדיעבד

,ל לעכב"ה,ובאמת כיון דפסול דמשוחקין נלמד מפסוק זה,המעכבים

.א"כ דברי הקר"ע.דמשוחקין כשרין בדיעבד"ילבש"אלא דמרבינן מ
,ביומא'פ דברי התוס"י ע"ובאמת אינו מבואר מדבריו אם בא לפרש רש

מ אנחנו יכולים לפרש דברי "אבל מ,או אם כוונתו רק להביא דעה אחרת

.ביומא'פ דברי התוס"י ע"רש

על מה דאיתא )ה מקורעין"זבחים שם ד(כתב השיטה מקובצת .ב
"בברייתא דמקורעין פסולין ה דלאו בגד הראוי הוא דבעינן לכבוד "פ:

ה כגון חדשים דמשום נוי הוא "ולתפארת ולקמן גבי יש מהן למצוה פ
ל לעכב כמו מקורעין דהכא "כ הו"ל דלא מלתפארת נפיק ליה הא דא"וצ

ל משום הידור מצוה כגון "ות דקרא נפקית ליה אלא ודאי רכיון דממשמע
בשאר מצות דעלמא דמלתפארת לא ממעטינן כי אם בגד שאינו ראוי כמו 

ומפני זה ,א"ק חשש לקושיית הקר"הרי דגם השטמ."שמבואר בלשונו

הם ,אלא אדרבה",לכבוד ולתפארת"כתב דבאמת אין משוחקין חסרים ב
לא דמשום הענין של הידור מצוה דכל התורה א",לכבוד ולתפארת"לגמרי 

.כולה יש מצוה בחדשים

.י בדרך אחרת לגמרי"לדעת רש'ף פירש מסקנת הגמ"ם שי"המהר.ג

",בד"הגם דלא ילפינן חדשים ממשמעותא דקרא ד',כתב דלמסקנת הגמ
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וכיון דנוסח הדרשה הוא שצריכים .ה זומלמדרשהמ עדיין ילפינן מ"מ

ל קרא "קמ,א דדין זה מעכב"עדיין ה",בבדי פשטנןכשעה שהיו"שיהיו 
ז "ולפ.כ דבריו"ע.ובעינן חדשים רק למצוה,דאינו מעכב"ילבש"יתירא ד

אין כוונתו לפרש מהו המקור ",לנוי"י "ל דזה שכתב רש"לכאורה צ
אלא כוונתו לפרש ",בד"דהרי המקור הוא דרשה מ,למצוה דחדשים

ל לפי "ומסתמא צ."לנוי"תו היא להיות וכתב שתכלי,התכלית של המצוה
",לכבוד ולתפארת"ף שמשוחקין אינם חסרים ב"ם שי"דרכו של המהר

שיהו חדשים כשעה שהיו –בד"אפילו בלי דרשה ד,דאם היו חסרים בזה

לכבוד "כיון ד,קין פסולין בדיעבדחהיינו אומרים שמשו"בבדי פשטנן

אלא ודאי .שין ומקורעיןי בענין מטושט"כ רש"וכמש,מעכב"ולתפארת
לכבוד "אלא הם לגמרי ",לכבוד ולתפארת"שמשוחקין אינם חסרים ב

.אמרינן שהם כשרים רק בדיעבד"בד"ורק משום ",ולתפארת

לכבוד "ק שאיך פסוק ד"א והשטמ"והנה בענין מה שהקשו הקר

לכאורה אפשר ,יכול ללמד דינים המעכבים וגם דין לכתחילה"ולתפארת

לכבוד "דאפשר דבאמת ,ת יכול ללמד שני מיני הדיניםלתרץ דבאמ
אלא דנמסר לחכמים ,וכל שאינו לכבוד ולתפארת פסול,מעכב"ולתפארת

או –והם מפרשים דאין רק שתי אפשרויות ,לפרש מהו לכבוד ולתפארת

אלא שיש כמה –או שאינו וחסר לגמרי בזה ,שבגד כן לכבוד ולפארת

לכבוד "ויש בגדים שהם יותר ,הוא ספקטרום"לכבוד ולתפארת"ד,אפשרויות
אבל אינם חסרים לגמרי בזה "לכבוד ולתפארת"יש שהם פחות ",ולתפארת

שהם לגמרי ,כלל"לכבוד ולתפארת"ויש שאינם ,ועדיין הם על הספקטרום
ז אפשר לומר דמטושטשין "ולפ.והם אינם על הספקטרום,חסרים בזה

לכבוד "וכיון ד,ואינם על הספקטרום,ללומקורעין אינם לכבוד ולתפארת כ
,אבל משוחקין כן הויין לכבוד ולתפארת.הרי הן פסולין,מעכב"ולתפארת

ומפני ,אלא שהם פחות לכבוד ולתפארת מחדשים,ועל הספקטרום נמצאים

.אבל משוחקין כשרין בדיעבד,זה יש מצוה לכתחילה בחדשים

בענין מהו המקור להמצוה י "מהלכים בשיטת רש'נמצינו למדים שיש ד

יש ,מהלכים האלו'שבתוך דוהשייך לעניינינ.'בחדשים למסקנת הגמ
:'למסקנת הגמ"לכבוד ולתפארת"מהלכים בענין אם משוחקין חסרים ב'ג

ולכן צריכים ",לכבוד ולתפארת"משוחקין כן חסרים ב,א"לפי הקר)א
,ף"ם שי"מהרק וה"לפי השטמ)ב.לרבות משוחקין בדיעבד"ילבש"ל
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ומצוה בחדשים נלמדת ממקום ",לכבוד ולתפארת"משוחקין אינם חסרים ב

).ף"ם שי"לפי המהר"ילבש"ו"בד"ומ,ק"מהידור מצוה לפי השטמ(אחר 
אלא ,לגמרי"לכבוד ולתפארת"משוחקין אינם חסרים ב,לפי מהלך שלנו)ג

).ולכן יש מצוה בחדשים(שהם פחות לכבוד ולתפארת מחדשים 

"לכבוד ולתפארת"י בדין "יש לפרש עוד נקודה חשובה בהבנת רשו

"ק בסופו"כ השטמ"פ מש"ע מלתפארת לא ממעטינן כי אם בגד שאינו ד:
י "משמע מלשון השיטה שהבין בדעת רש2."ראוי כמו שמבואר בלשונו

וראוי היינו סטנדרט ,מלמד רק דבעינן בגד הראוי"לכבוד ולתפארת"ד

אלא סגי בבגד שהוא ,בעינן בגד שהוא בדרגה גבוהכלומר דלא ,מינימלי

אבל ,פסולין,ולכן מטושטשין ומקורעין דאפילו ראוי אינם.רק ראוי
."לכבוד ולתפארת"אינם נתמעטים מ,משוחקין שהם לפחות ראוי

אינו מלמד "לכבוד ולתפארת"דנמצא ד,ויש להקשות על הבנה זו

עוד יש להעיר .הסברהנגד ה ולכאורה ז,סטנדרט גבוה אלא סטנדרט נמוך

אבל לכאורה .י"י מבואר בלשונו של רש"דכתב השיטה דהבנתו בדעת רש

בעינן לכבוד ודלאו בגד הראוי הוא "י לכתוב "ל לרש"ה,ש השיטה"לפי מ
בעינן לכבוד דדלאו בגד הראוי הוא "ואילו באמת כתב ,עם ו",ולתפארת

י בדרך "לפרש כוונת רשולולא דברי השיטה היה אפשר.עם ד",ולתפארת

,אין בגד מטושטש או מקורע ראוי,דכיון דבעינן לכבוד ולתפארת,אחרת

וכמו (והכוונה דבעינן ראוי לעבודה ,כלומר דראוי היינו סטנדרט גבוה
ורק בגד שהוא לכבוד ולתפארת ,)י"שכתוב באמת בגירסא שלפנינו ברש

.נחשב ראוי לעבודה

"לכבוד ולתפארת"הפסוק של ,י"בדעת רשל "הנלפי כל המהלכים 

3?הלא בעינן שנה עליו הכתוב לעכב וליכא?למה,וצריכים להבין.מעכב

ולא כתב ",דמלתפארת לא ממעטינן"ק דייק לכתוב "יש להעיר דהשטמ:אגב2
ל דלא מלתפארת נפיק "וצ"וכן לעיל בדבריו כתב ",ולתפארת לא ממעטינןלכבודדמ"

,היינו ענין של נוי ויופי"ולתפארת"ק דמשמעות ד"ואפשר לפרש דהבין השטמ."ליה
דמשוחקין אינם חסרים ,א דבעינן חדשים"ה"לכבוד"ולא מ"ולתפארת"ולכן דוקא מ

.אלא בנוי ויופי,בכבוד
א דלכאורה היה אפשר לומר דבאמת איכא שנה עליו "יעקב שטיינמץ שליט'העיר ר3

ם "ואפילו לפי מה שכתבו הרשב.שהרי דין זה כתוב בשני פסוקים,הכתוב לעכב
לכאורה אפשר לומר דכיון דאין ,וההעמק דבר דאין שני הפסוקים מדברים באותו דבר
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בענין הכלל דבקדשים דבר )ה ילבש"ד:כג(ביומא 'והנה כתבו התוס

גופי "הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש דלא אמרינן כלל זה אלא ב
אפשר לומר דגם הכלל ולפי זה היה .אבל לא בבגדי כהונה"הקרבנות

ואפילו בלי פסוק ,דבעינן שנה עליו הכתוב לעכב לא אמרינן בבגדי כהונה
כאן בזבחים 'אלא דיש להעיר דכתבו התוס.הפסוק הראשון מעכב,שני

,אינו אלא למצוה ולא לעכב"כמדתו–בד"דדרשה ד)ה מסולקין"ד:יח(
בבגדי כהונה בעינן וגם ,ואפשר דכוונתם דזה משום דאין פסוק שני לעכב

.ביומא'דלא כהתוס,זה

",לכבוד ולתפארת"ק דאם היינו לומדים חדשים מ"והנה כתב השטמ

."כיון דממשמעות דקרא נפקית ליה",היינו מבינים דבעינן חדשים לעכב
בפירוש הסוגיא דדבר הנלמד )ה דברים"ד(י שם "ובאמת כבר כתב רש

,וקי דין הנלמד רק מדרשהומשמע דהיינו לאפ.ממשמעותא דקרא מעכב

הא דאיתא לעיל ,לדוגמא.אבל לא מפשטיה דקרא ולא ממשמעותא דקרא

"ד(בזבחים  הויא "שתהא זביחה לשם שלמים–ואם זבח שלמים קרבנו.)

ולכן בעינן ,דאין שום משמעות בקרא דבעינן זביחה לשם שלמים,דרשה
ואם ,ת בכל מקוםאלא דצריך עיון אם כלל זה אמ.שנה עליו הכתוב לעכב

.לעולם אמרינן דדבר הנלמד ממשמעותא דקרא מעכב בלי פסוק שני

,ביאר הענין באופן אחרא"ר הרב מיכאל רוזנצוויג שליט"מו

מעכב בלי פסוק שני משום דמושג זה מגדיר מה הם "לכבוד ולתפארת"ד
ההגדרה של בגדי כהונה היא בגדים שהם לכבוד ,כלומר.בגדי כהונה

אינו ,דאם איזה בגד אינו לכבוד ולתפארת,ולכן הדבר מעכב.ולתפארת
4.ופשיטא דאם עבד עבודתו פסולה,בגד כהונה בכלל

זבחים 'חמש בעיות עם הבגדי כהונה נזכרות בברייתא במס,לסכם
לשיטת .ומקורעין,מטושטשין,משוחקים,מסולקין,מרושלין):יח:-.יח(

נמצא דבתחום ,מתבטא להלכה)בין בגדי כהן גדול לבגדי כהן הדיוט(החילוק שכתבו 
אלא .והרי איכא שנה עליו הכתוב לעכב,שניהם מדברים באותו דבר,של מדרש הלכה

.ב למה"וצ,שלא מצאתי באחרונים שכתבו כן
דלאו בגד הראוי הוא "ש "נתו במדכוו,י"וזה דומה למה שכתבנו לעיל בדעת רש4

,אינו בגד הראוי לעבודה,היינו דאם אינו לכבוד ולתפארת"דבעינן לכבוד ולתפארת
.והיינו משום דהגדרת בגד כהונה היא בגד שהוא לכבוד ולתפארת
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אלא ,הנובעות מלכבוד ולתפארתמרושלין ומסולקין אינם בעיות ,י"רש

בענין משוחקים נחלקו האחרונים בדעת .מהדינים של ייתור וחיסור בגדים
ומטושטשין ומקורעין.י אם זה בעיה הנובעת מלכבוד ולתפארת או לא"רש

.י שהם פסולים משום שאינם לכבוד ולתפארת"מפורש ברש

ם"שיטת הרמב.ג

בגדי כהונה מצוותן "):ד"ח ה"כלי המקדש פ'הל(ם "כתב הרמב

ים כדרך בגדי הגדולים שנאמר לכבוד לשיהיו חדשים נאים ומשולש
היו מטושטשין או מקורעין או ארוכין יתר על מדתו או קצרים ,ולתפארת

היו משוחקין או ,פחות ממדתו או שסלקן באבנט ועבד עבודתו פסולה

."השהיו ארוכים וסילקן באבנט עד שנעשו כמדתו ועבד עבודתו כשר

נאים ומשולשלים כדרך "ש שבגדי כהונה מצוותן שיהיו "והנה מ

ומה היה ,לשונות אלו'שהרי לא מצינו בגמ,ב"לכאורה צ"בגדי הגדולים
"שם(והנה כתב הכסף משנה .ם"מקורו של הרמב ש שיהיו נאים "ומ):

ובהמשך דברי הכסף משנה לא ."ומשולשלים מתבאר ממה שיבא בסמוך

אלא דלכאורה כוונתו למה שיבא בסמוך .דברים אלוביאר שום מקור ל

"נאים"ל ד"ור,ם בהלכה זו"בהמשך דברי הרמב,כלומר,ם"בדברי הרמב
"משולשלים כדרך בגדי הגדולים"ו,היינו לאפוקי מטושטשין או מקורעין

ושאר הבעיות ארוכין יתר על מדתו או קצרים פחות ממדתוהיינו לאפוקי 

אלא ',ם היה הגמ"כ נמצא דמקורו של הרמב"וא.הקשורות לאורך הבגדים

מה הם התכונות ,שהוא בראשונה כתב אותם דינים בניסוח חיובי
מה הם ,ואז פירש בניסוח שלילי,החיוביות שצריכים לבגדי כהונה

.'וכלשונות הגמ,ההפכים של אותם תכונות החיוביות

יהיו בגדי כהונה מצוותן ש"ש "מבואר ממ,אם נכונים דברים אלו
"ים כדרך בגדי הגדולים שנאמר לכבוד ולתפארתלחדשים נאים ומשולש

דלא ,שכל חמש הבעיות הנזכרות בברייתא נובעות מלכבוד ולתפארת
.י"כרש

גם אורך הבגדים קשור להמושג של ,ם"נמצינו למדים דלדעת הרמב
האם מצינו במקום אחר קשר זה בין ,ואפשר להקשות.לכבוד ולתפארת

האם יש ,עוד אפשר להקשות?)או תפארת(ם למושג של כבוד אורך בגדי
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אלא ,או אין מקור מיוחד",משולשלים"ם של "מקור ללשונו של הרמב

?ם הבין שזה המילה הנכונה לבטא בה ההלכה"שהרמב

ש "ציינו למ,והנה בצד הדף במשנה תורה מהדורת שבתי פרנקל

"ל"וז,ג"ל ה"שבת פ'ם בהל"הרמב ,ילבש כסות נקיהומכבוד השבת ש:
ואם אין לו להחליף משלשל ,ולא יהיה מלבוש החול כמלבוש השבת

'גמבם "ומקורו של הרמב."טליתו כדי שלא יהא מלבושו כמלבוש החול
"דאיתא שם,.)קיג(שבת 'במס ,אמר רב הונא אם יש לו להחליף יחליף:

"ה ישלשל"ד(י שם "ופרש."ישלשל בבגדיוואם אין לו להחליף פי כל):

והוא מדת עשירים היושבים בביתם ואינם צריכים ,שיראו ארוכים,מטה

הרי שלשון ."וכבוד שבת הוא,לסלק בגדיהם מן הארץ בשביל מלאכה
ם "ואפשר שהבין הרמב.שבת בענין כבוד שבת'שלשול בגדים נמצא בגמ

אין זה ,י דזה דאמר רב הונא דאם אין לו להחליף ישלשל בבגדיו"כמו רש

אלא שיש בבגדים ארוכים ,נוי במלבושו שאין בו ענין של כבודסתם שי

'פ הגמ"ע"משולשלים"ם לשון "כ אפשר שנקט הרמב"וא5.ענין של כבוד

ואפשר שזה היה מקורו להבנתו שיש ענין של כבוד באורך הבגדי ,בשבת
.כהונה

ם הוא מה שהקשה הקרן "עוד דבר שצריכים להבין בדעת הרמב

איך יתכן שפסוק אחד של לכבוד ולתפארת ,היינוד,י"אורה בדעת רש

?מלמד דינים שהם רק למצוה וגם דינים שהם מעכבים

,י"ם כמו שתירצנו לעיל בדעת רש"ואפשר לתרץ בדעת הרמב

אלא דנמסר לחכמים להגדיר ,דבאמת לכבוד ולתפארת מעכב,דהיינו
ו א–והם הבינו שאין רק שתי אפשרויות ,המושג של לכבוד ולתפארת

ויש דברים ,אלא שיש ספקטרום–שאיזה בגד לכבוד ולתפארת או שאינו 
כמו בגדים מקורעין ,שאינם על הספקטרום ואינם לכבוד ולתפארת בכלל

אלא שהם ,ויש דברים שישנם על הספקטרום,והם פסולים,או מטושטשין

כמו בגדים משוחקים שהם ,פחות לכבוד ולתפארת ביחס לבגדים אחרים

דבאמת אין ענין של ,שבת משמע איפכא'ם בהל"אפשר שיש לדחות שלשון הרמב5
ק משום שעל ידי זה אין מלבושו כמלבוש החול יש כבוד ור,כבוד בשלשול בגדים בעצם

.עיין עליו.שבת
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אלא .והם כשרים אבל רק בדיעבד,וד ולתפארת מחדשיםפחות לכב

ם צריכים להוסיף דמרושלין ומסולקין פסולים משום דאינם "דבדעת הרמב
.על הספקטרום בכלל

א "ביאת מקדש פ'הל(ם מובא באבן האזל "דרך אחרת בדעת הרמב

"ל"וז,)ד"הי דרך 'כ לומר דלפסול העבודה בעינן דוקא שיהי"וצריך ע:

מ ליכא "מ,אף דלכתחלה מצוה בחדשים מקרא דלכבוד ולתפארתד,בזיון

אבל אם הוא דרך בזיון כיון דהוא להיפוך מלכבוד סברה ,לעכבקרא 

ולכן מטושטשים או מקורעין עבודתו ,הברייתא דפסולים לבגדי כהונה

ובמסולקים או מרושלים מה דפסול הוא משום דכתיב מדו כמדתו ,פסולה

הרי דלדעת האבן ."וזהו שיעור בבגדי כהונה ולא צריך בזה קרא לעכב

אלא שהוא מבסס סברא ,ד ולתפארת אינו מעכבקרא דלכבו,האזל

ולכן מטושטשין ,שבגדים שהם להיפך מלכבוד ולתפארת פסולים

ומסולקין ומרושלין לדעת האבן האזל פסולים מטעם .ומקורעין פסולים

ם "ויש להעיר דזה נגד המשמעות בדברי הרמב.מקרא דמדו,דהיינו,אחר

בברייתא נלמדים מלכבוד שכתבנו לעיל דכל חמשת הפסולים הנזכרים 

ראשונים 'יש מח,עוד יש להעיר דלפי מה שכתב האבן האזל.ולתפארת

ה "ד:יח('ותוס)ה כשרין"ד.יח(י "דלדעת רש,בדין מדו שתהא כמדתו

ם דין זה מעכב משום שהוא "ולדעת הרמב,דין זה רק למצוה)מסולקין

.שיעור בבגדי כהונה

י "ה רש"ד:יח(הרת הקדש טם כתב ה"מהלך שלישי בדעת הרמב

"ל"וז,)ה מקורעין"ד וטעמא דרב דפוסל גם במרושלין או מסולקין היינו :

ל דבקרא דמדו כמדתו גלי רחמנא דהני נמי לאו לכבוד "משום דס

כלי 'מהל'ם פרק ח"ולתפארת הם וכן משמע בפירוש מדברי הרמב

מסולקין דגם מרושלין ו,כלומר."ש"דהיינו טעמא דרב ע'המקדש דין ד

י קרא דמדו "אלא דרק נתגלה ע,פסולים משום דאינם לכבוד ולתפארת

ם דמשמע דגם "ולפי זה אתי שפיר לשון הרמב.דאינם לכבוד ולתפארת

ם אינו חולק על "ונמצא דהרמב.פסולים אלו נלמדים מלכבוד ולתפארת

אלא דהוא ,כשלעצמום אינו מעכב"דאף להרמב,בקרא דמדו'י ותוס"רש

,על בגדים שאינם כמדתו שהם פסולים משום קרא אחר שהוא מעכבמגלה 

.לכבוד ולתפארת,דהיינו
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ם שהוא כעין פשרה בין "אפשר לומר מהלך רביעי בדעת הרמב

נ דמדו "דאה,והיינו.ביאורו של האבן האזל לביאורו של הטהרת הקדש
,נ דמצד עצמו אין מדו מעכב"ואה,ש האבן האזל"כמ,מלמד שיעור

י קרא דמדו נתגלה דמדת "אבל אין הפשט דרק ע.הטהרת הקדשש"כמ
ידעינן ,אלא אפילו בלי קרא דמדו,הבגדים נכללת בלכבוד ולתפארת

וכמו שכתבנו לעיל ,דאורך בגדים קשור להמושג של לכבוד ולתפארת
לא ידעינן מהו ,אלא דבלי מדו.דקשר זה מופיע גם בענין כבוד שבת

,כלומר.שתהא כמדתו,ל מדו השיעור"וקמ,השיעור של אורך זה

ש "כמ,או–דמלכבוד ולתפארת שמעינן שצריך שיהיו הבגדים ארוכים 

וממדו שמעינן –"משולשלים כדרך בגדי הגדולים"שיהיו ,ם"הרמב
.השיעור המדויק של אורך זה

,דהיינו,ם"פ מהלך זה אפשר לתרץ קושיא אחרת בדברי הרמב"וע

"ן הזהם כלשו"למה לא כתב הרמב בגדי כהונה מצוותן שיהיו חדשים :

משולשלים "למה כתב בלשון סתום של "?ארוכים כמדת הכהןנאים ו

שממנו אינו ברור כמה ארוכים צריכים הבגדים ",כדרך בגדי הגדולים
י שכתב בהמשך שאם אינם כמדתו הם פסולים למדים "ורק ע,להיות

לכבוד ולתפארת דמקרא ד,ש ניחא"פ מ"וע?שצריכים שיהיו כמדתו

ורק מקרא דמדו ",משולשלים"רק שיהיו ,באמת לא שמענו שום אורך

.שמענו שצריכים להיות כמדתו

בגדי "ש "דהנה על מ.ם"עוד נקודה אחת אפשר להעיר בדעת הרמב

,אפשר לשאול"משולשלים כדרך בגדי הגדולים'כהונה מצוותן שיהיו וכו
"גם כךדהנה אפשר לתר?מהו התרגום של משפט זה מצוותן שיהיו :

היא שם תואר "משולשלים"והמלה ,")ג"א היינגינ"לו(תלויים נמוכים
אבל לכאורה גם אפשר לתרגם ."נאים"ו"חדשים"כמו ,המתאר הבגדים

"כך שם תואר המתאר את "משולשלים"ואין המלה ",מצוותן שיונמכו:

גם כך והטעם לתר.אלא מלה המתארת מעשה שתיעשה להבגדים,הבגדים
מסתבר ",להנמיך"ו"להוריד"היינו "לשלשל"משום דכיון דהתרגום של 

."שיונמכו"היינו "שיהיו משולשלים"דהתרגום של 

ם שהמצוה "מסתבר לפרש דאין כוונת הרמב,אם התרגום השני נכון

.ללבוש הבגדים באופן זה שהונמכואלא שהמצוה ,לעשות מעשה ההורדה
הבנה חדשה במושג של לכבוד ולתפארת נמצאת ,ואם הבנה זו נכונה
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לכבוד ,דנוסף לדינים בתכונות הבגדי כהונה עצמם,ם"בדעת הרמב

שהכהן צריך ,דהיינו,ולתפארת מלמד גם דין באופן הלבישה של הבגדים
.ללבוש אותם באופן שהם תלויים למטה בדרגה נמוכה

'דאיתא בגמזייגם במושג של מיגז "ואפשר שזאת היתה הבנת הרמב
י אבנט "דאם סילק להבגדים ע'ם כרב דאמר בגמ"דהנה פסק הרמב:).יח(

משום דאמרינן דהאבנט מיגז ,עד שהיו מסולקין מן הארץ עבודתו פסולה
,שהרי אם הבגדים עצמם הם כשיעור,ב"ומושג זה של מיגז גייז צ.גייז

ואפשר ?למה נפסלים בזה שהכהן סילקן ועשה אותם כאילו הם קצרים

ם דהפשט הוא דלכבוד ולתפארת מלמד גם דין באופן "הרמבשהבין

שהכהן צריך ללבוש הבגדים באופן שיהיו תלויים למטה עד כדי ,הלבישה
ולכן ,הרי הוא מבטל דין זה,י אבנט"אם סילקן מן הארץ ע,כ"וא,מדתו

.עבודתו פסולה

סיכום.ד

ל נקודות חשובות במושג ש'נמצינו למדים ז,מכל האמור למעלה

:לכבוד ולתפארת

פ שכפילות זאת חשובה "ואע,מושג זה כתוב שני פעמים בתורה.א
.כנראה שאינה חשובה בתחום ההלכה,בתחום הפרשנות

דלאונקלוס ",ולתפארת"אפשר שנחלקו המפרשים בתרגום של .ב

.ולהשיטה מקובצת היינו ענין של נוי ויופי,היינו ענין של פאר ושבח

'ם בענין הפסולים הנזכרים בברייתא במס"י ורמב"נחלקו רש.ג
הפסולים של ,י"לדעת רש.איזה מהם נובעים מלכבוד ולתפארת,זבחים

הפסולים של מרושלין ומסולקין ,מטושטשין ומקורעין נובעים מפסוק זה

י אם הדין לכתחילה "ונחלקו האחרונים בדעת רש,אינם נובעים מפסוק זה
כל פסולים אלו נובעים ,ם"לדעת הרמב.של חדשים נובע מפסוק זה או לא

.מפסוק זה

י שלכבוד ולתפארת מלמד "השיטה מקובצת הבין בדעת רש.ד

לאפוקי מטושטשין או ,שהבגדים צריכים רק להיות ראויים,סטנדרט נמוך
אינם נתמעטים ,כיוון דהם לפחות ראווים,אבל אם הם משוחקין,מקורעין

היה אפשר להבין בדעת ,י השיטהוכתבנו דלולא דבר.מלכבוד ולתפארת



267בענין לכבוד ולתפארת

דלכבוד ולתפארת מלמד שהבגדים צריכים להיות ,י הבנה אחרת"רש

.מסתברוזה לכאורה יותר ,שהוא סטנדרט גבוה,ראויים לעבודה

אם קרא דלכבוד ולתפארת ,ואפשר גם הראשונים,נחלקו האחרונים.ה

ינו משום הי,ד דהפסוק רק למצוה"למ.או שניהם,לעכב,הוי רק למצוה
אפשר שזה ,ד דהפסוק מעכב"למ.דבעינן שנה עליו הכתוב לעכב וליכא

או ,משום דלא אמרינן כלל דבעינן שנה עליו הכתוב לעכב בבגדי כהונה
או משום דלכבוד ,משום דדין לכבוד ולתפארת הוי משמעותא דקרא

ד דהפסוק מלמד דינים שהם רק "למ.ולתאפרת מגדיר מה הם הבגדי כהונה

כתבנו דאפשר דזה משום דנמסר לחכמים ,וה וגם דינים שהם מעכביםלמצ

.והם אמרו שהוא ספקטרום,להגדיר מושג זה של לכבוד ולתפארת

אבל הוא ,קרא דלכבוד ולתפארת אינו מעכב,לדעת האבן האזל.ו

.פסול,דהיינו בגד שהוא דרך בזיון,מבסס סברא דבגד שהוא היפך מזה

לכבוד ולתפארת מלמד דינים בתכונות ,ם"אפשר דלדעת הרמב.ז

.הבגדים עצמם וגם דינים באופן לבישתם



פ"תש●'כקול צבי

הרב יצחק צולטאן
ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

גדר עבודה במקדש

מה עבודה.א

הבית הלוי 'ופי.ועוד דוכתי ששחיטה לאו עבודה:איתא בזבחים יד
ואף .מצוה כקצירת העומר ואינו עבודה כללשחיטה הוי כג ש'ב ס"ח

מ "ג דלאו שירות הוא מ"דאע'שכ.שמצינו ברבנו גרשום מנחות קט

.מ משמעות רוב הראשונים שאינו עבודה כלל"מ,כ"עבודה חשובה היא ע
פ שלמי יוסף "רנה ע'יג ד"קול צבי חברפאל סטוהל 'רעיין מה שכתב(

מ "לפי זה מה משמעות עבודה ומה נ).ש באורך"ע.צד'תנינא ד'זבח
?עבודהלאושחיטהל

שזר כשר ששחיטה לאו עבודה כיון מ "ה ה"ד.י במנחות ה"פרש)א
שהולכה הוי עבודה שהרי 'ד שפי:א'ב זבח"וכן מצאתי ברע.לשחיטה

ה שחיטה מסוגיא דזבחים "ד.יומא מב'י בתוס"והקשו על רש.פסולה בזר

ובזה תירץ'ה ומשני כ"י ד"פרש:אבל בזבחים יד.מ"בכ'וכן תוס:יד

.קושיותם ששחיטה כשרה בכל הפסולים

ששוה בחולין 'ש פי"י מאורלינ"ר.פירושים אחרים'מביא ב'תוס)ב

ד שבמדבר שהיה היתר "עבודה אף למלאוהאחרונים ש'ופי,ובקדשים

משום שמעיקרא כשנתנה תורת שחיטה בקדשים היה .)ז'חול(נחירה 

נו משולם דוד בזבחים כ רבי"כ.שווה לדין שחיטה בחולין כשיהיה שייך

שבאמת יוצא 'ה שחיטה כ"ד.א יומא מב"אבל בהערות הגריש,:יד
.ד"ששחיטה עבודה להך מ

ששחיטה לאו עבודה שהרי לא בעינן 'פי'רבנו שמשון בתוס)ג
רג ששחיטה עבודה 'ש בגנת אגוז ד"וביאר הגרצ.שיעמוד השוחט בצפון

ז "ומובסס על דברי הגרי.אלגבי החפצא של קרבן ולאו עבודה לגבי הגבר
ויש .צט'ד:כ המקדש יחזקאל יד"ה ומדכהונה וכ"ה תד"ד.מנחות ט
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עבודה הם רק סימן ששחיטה לאו עבודה או לאולעיין האם שיטות אלו ש

שמחה 'ז לרותיט א'וכן דן בשבילי אורייתא בשבילי הקודש ס.סיבה
.בונם ליברמן באריכות

א "ס שא"מפורש פעמים בשש,י"ראיה לשיטת רשלכאורה יש 
מדקתני באצטלית לבן :ה ביומא סח"כ.לעשות עבודה מחוסר בגדים

אי סלקא דעתך :ה ביומא כג"וכ,משלו מכלל דקריאה לאו עבודה היא
.בתמיה)בגדי כהונה'פי(עבודה היא יש לך עבודה שכשירה בשני כלים 

בגדיהם עלים אין שעבודה בעי כהן ומחוסר בגדים דינו כזר לפי שאין 'מש

:).יז'זבח(כהונתם עליהם 

ל קרא למעט נשים "ה חוץ שהקשה ל"ד:בקידושין לו'בתוס'ע
שמיירי שלבשו בגדי כהונה או שאינן 'מעבודה הרי הן מחוסרי בגדים ותי

מדבריהם שנחלקו 'ומש.ד"מחוסרי בגדים כיון שלא נצטוו בהם עכת

שבעצם עבודה צריך בגדי התירוצים אם פסול מחוסר בגדים הוא משום

או דלמא ,ובמחוסר בגדים חסר קידוש זה,כהונה לקדש המקריב והקרבן

סור פוסל הקרבן במחוסר יסור להגברא ומשום האימחוסר בגדים הוא א
ובבנות כהנים שלא נצטוו אי אמרת שהבגדים מקדשים המקריב .בגדים

ם הוא אסור א שמחוסר בגדי"אבל א,כ צריכות"כ פשוט שהן ג"והקרבן א

'בתוס'לפי צד א.כ אין פסול במחוסר בגדים"בגברא כיון שלא נצטוו א

'ומתי.י שבעצם עבודה צריך כהן ומחוסר בגדים דינו כזר"יש ראיה לרש
אבל אינו מוכרח ,בעצם בבגדי כהונה או כהןהתלויהשעבודה אינ'מש'ב

גדים הוא דין כהן אבל דין מחוסר בכהמשום שיש לומר דעדיין עבודה צרי
.בגברא

תכלית עבודה.ב

דרך אגב שגדר עבודה הוא 'תתפה שכ'ג ד"ראיתי בקדשי יהושע ח

.קלה'ע בס"וע.ל"עכ."פעולה בקרבן שמקרבת את הקרבן לתכליתו"
ורציתי לבאר דהיינו שצריך מעשה על קרבן שקדוש בקדושת הגוף למזבח 

בו במציאות ובמעשיו או קובע חלות חדש לחפצא הקרבן או מקר
מיחל חלות קדושה ה חלק גבוהה ואינהולכן שחיטה שמברר.לתכליתו

חדשה אינה עבודה אלא מתיר האיסור אינו זבוח ואבר מן החי ומתירו 

.א לפדות"אבל הדם שמעורב בו כבר קדוש בקדושת הגוף וא.לגבוהה
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קמיצה מיחל חלות בקמח הנקמץ שנקרא קמיצה ויש לה שיעור כ ב"משא

ולא דמי האי מברר חלק גבוהה מהאי מברר .שונה לגמרי משירייםקמיצה ו
כ "משא,חלק גבוהה משום שבקמיצה צריך מעשה לחלק האי קמח מהאי

ולכן שחיטה ,ע מהבשר ואימורים"בדם שמעיקרא מפקד פקיד ועומד בפנ
ואל תשיבני ממליקה שמברר חלק גבוהה .רק מכשיר וקמיצה מיצר חלות

'ומוכח מגמ:סד'זבח(ה הוי עבודה "ע ואפ"בפנכ הדם מפקד פקיד "וג
ששם המליקה מקדש הדם ככלי שרת שמקדש דם בקבלה או הקומץ :)יד

מ "מ לר"פיה',ה מתני"ד:מ סו"שיט(כיון שבעוף אין קבלה בכלי שרת 

ע "ע.יד הכהן פועל ככלי שרת ולכן הוי עבודה)ז"ו מ"פ'ב לזבח"ורע

וע משחיטה מפני שאין החלק גבוהה בסוף שמצדד שמליקה גר:פד'בתוס
כ "ואח.א של רבה דאיתותב"אבל צד זה רק לפי ההו.מברור עד המיצוי

.ל שכתב כדברי"ראיתי בקול צבי הנ

מדרכנו יוצא כמה ראיות והרווחות במצות הקדשים שיש לדון 

:שאינם עבודה

ל "השבילי אורייתא הנ'י מאורליינש כ"בביאור דברי הר.שחיטה.א
דהיינו ,עבודה משום דתכלית השחיטה שוה בקדשים כבחוליןהשאינ

כשם שבחולין בעינן שחיטה כדי להתיר איסור אבר מן החי או עשה דאינו 

תכלית ד,הוא הדין בקדשים,ה בחזקת"ד.ביצה כה'זבוח לדעת התוס

מ מחודש יוצא מזה שאין הכהן "ונ.ש"כדי להתיר האיסור עהיא השחיטה 
סור שעטנז ים יש איסור משום א"בשחיטה ויתכן להרמבצריך בגדי כהונה

).טז'ב ס"ד ח"מ יו"אג(שלא בשעת עבודה 

מרדכי 'הראה לי ידידי ר,של עבודההבכלל מטרת.הדלקה.ב

'בהעלותך בשם אביו שתי'א שמצינו בשם משמואל ריש פ"שיכטמן שליט
ליתנם ן למה הכהנים לא נחמו בשאר עבודות שהיו צריכות"קושית הרמב

שעיקר עבודת כהנים מלמעלה למטה בחשאי ועבודת ,הדלקת המנורה

והדלקה שנדלקה מאליה לאו עבודת .ש"הלוים מלמטה למעלה בקול ע
ולכן ניחם אהרן שיהיה לכהנים חלק בעבודת הנשאים ולוים ,כהנים

אבל עבודת כהנים מתעורר רצוי .שההתלהבות בא מלמטה למעלה
פ "א שאע"א ה"ועוד ציין ירושלמי יומא פ.והתלהבות ממלעה למטה

ג לא שרתה שכינה אלא ביום "שמשה שימש שבעה ימי המלואים ככה
י "עבודת בנתשעבודת הלוים מעורר'ופי.ג"השמיני כששימש אהרן בכה
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כ עבודת הכהנים שבעצם "משא,השכינה לבאהמכריחהאבל אינ,מלמטה

.ההתעוררות מתחיל מלמעלה

.א"ש שליט"ר הגרצ"הוסיף מה ששמעתי בזה ממולפום חריפותא יש ל

ל דיסקין למה פך השמן לא היה "מביא קושיות המהרי.נט'בהר צבי זבח
י היונים כמו שמצינו בקדשים "עהפסול משום דיחוי כיון שהמנורה נפסל

ההר צבי שאין 'וכ.שם בזבחיםכמו שמבואר שדחויים כשנפגם המזבח 
כיון שאינו קדוש בקדושת הגוף כיון לומר ששמן אין בו משום דיחוי 

ש "הגרצ'ותי.יב'בדמים בזבח'ששייך לפדיון משום שיש דיחוי אפי

ז "הגרי'בחי'שם שאני דהוי במקצת קדושת קרבן וע'שקדושת דמים בגמ

.עח'ממ ע"עהר

ה לטהר ולכן דינהוכמו כן מצינו בפרה אדומה שתכלית.פרה.ג

ויש לעיין בזה משום ).ה מה פרה"ד:קה'זבח'תוס(כחולין לגבי עבודה 

:י יומא כה"ש רש"צ כמ"קידוש ידים ולכן השוחט אכהשרק עבודה צרי

כ למה כהן השורף הפרה צריך "וא.א יומא ל"כ הריטב"ה תליסר כ"ד

ו שמעשיה "ד הט"פרה פ'ם הל"יש לתרץ בזה מלשון הרמב?קדוש ידים
פ "ה אע"ב ה"מעילה פ'הלח"ל הגר"וז:.כ'זבח'פ הגמ"כעין עבודה ע

מ הך דינא דחטאת "מ'שהיא כקדשי בדק הבית הרי נאמר בה חטאת וכו

ר "אר בזה מויוב.ל"קרייה רחמנא הרי לא שייך אלא במעשה ההקרבה עכ

אבל ,עבודה במעשה העבודהיאשעבודת פרה הא "שליטרוזנצוויג מ"הר
.בלי קדושת הגוף של קרבן

כ הקהלות יעקב "רציתי לבאר משרינובדב.לוג שמן של מצורע.ד
ה בא דמסתפק אם עבודות של "ד.יא'ב שהקשה על תוס'מה א'זבחים ס

,והרי פשוט שהלוג הוא הקדש,לוג של מצורע חולין לגבי למד מן הלמד
'ל שיש לדחות שאפי"ונ(שהלוג נקרא קרבן :ו'ועבודה הוא משום גמ

פשוט שנקרא ההזהות :דעוובסוגיא ,:)קיג'ב נקרא קרבן בזבח"בדה

וכן פיגול משום הזבח ויש .מד'מ בגמ"אכילת גבוה ויש מעילה בו כש
י שלגבי עבודה באצבע הוא "הקה'ותי.ע"שיש פיגול בפנ.א במד"הו

נ לבאר דבריו הקדושים ביותר ביאור "ול.חולין שהוא לטהר המצורע
אף דין ,מדשלוג שמן תכליתו לטהר ולכן נקרא חולין לגבי למד מן הל

אצבע נכתב דוקא לגבי הזהות כנגד קדש קדשים משום שההזהות מטרתם 
ק משום שמקור למד מן הלמד "אבל ק.כ במתן בהונות"לטהר המצורע אח
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והקטרת אימורים שאינם ,הם בדיני שחיטת צפון שאינו עבודה:מט'בגמ

אבל אפשר לחלק ששחיטה עבודה מצד החפצא שמטרתו להתקדש ,לכפר
ש לעיל "אלא מצד הגברא תכלית השחיטה להתיר כמ,לכפרכדי 

.ז וכן הקטרה הוא מוסיף כפרה אלא דאינו מעכב"ש וגרי"מהגרצ

ה והא "ד:י יג"רנד שמדייק מרש'ל ד"ע בקול צבי הנ"ע.שיירים.ה

.ששפיכת שיריים אינו עבודה משום שאינו למטרת כפרה

שמחלק ומנקה הפשט וניתוח הם הכשר עבודה.הפשט וניתוח.ו

'לחד תי(וכן בהשלכת מוראה ונוצה .האיברים לעבודה אבל אין חלות בזה

).א"ו הכ"ק פ"ל מע"ה והרי ומש"סד:יומא נט'בתוס

פשוט שההפרשה או ההבאה למקדש אינם עבודה .הכשר הבהמה.ז
'כעין זה מצינו בתוס.כלל כיון שהקרבן אינו קודש בקדושת הגוף למזבח

שתיקון הקטרת ולקיחת השעירים השווים אינם לעכב .נגישנים יומא 

.משום חוקה משום שאינם עבודת היום אלא מאתמול

:המאירי יומא לט'מרדכי שיכטמן שכ'הראה לי הר.הגרלה.ח

שאינה עבודה גמורה שהרי אינה אלא ל "שהעלאת הגרלה אינו עבודה וז
.ל"עכועד שהוקדש אין שם עבודה עליו כעין הקדש 

ליקוט לבונה אינו עבודה גמורה אלא מלוה לעבודה .ליקוט לבונה.ט

.שהוא הולכה שלא ברגל:יג'כמבואר במנח

'ע(וכן הוצאת הדשן שרק מכשיר עבודה הבאה .הוצאת הדשן.י
אבל תרומת הדשן עבודה בתכלית הכפרה להרימו מן המזבח ,.)מעילה ט

.ויש מעילה עד ההרמה משום שלא נעשה מצותו

יש להוסיף שקידוש ידים שצריך עמידה .קידוש ידים ורגלים.יא

או בגשתם אל ה אמר "י שם ד"ל רש"וז:יט'משום שנקרא שירות בגמ
אבל עדיין אינו ברור אם .ל"עכאיתקש קידוש לשירותהמזבח לשרת 

שיש חילוק בין שירות לעבודה .קט'קידוש הוי עבודה שפשט לשון מנח

יוצא שקדוש ידים אינו 'לפי דרכנו לכאור.כן'לא מש.פ שביומא כד"אע
.עבודה משום שאינו בא לכפרה אלא הכשר וקידוש הגברא ולא הקרבן

מניח ידו מצות קידושז כיצד "ה הט"ביאת המקדש פ'ם הל"ל הרמב"וז
ואין עבודה אלא ,אינו מקדש כשהוא יושב מפני שהוא כעבודהו'וכו
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דבריו יש לדייק שבאמת אינו ומ.ל"עכ.מעומד שנאמר לעמוד לשרת

אבל אם .ועוד שמעיקרא נקרא מצוה ולא עבודה,עבודהעין עבודה אלא כ
ם שהוא עבודה אבל "הרמבשוןליש לפרש,שהוא עבודה:יט'נימא מגמ

עבודהשהוא לפרש ובסברא יש .אינו בגוף קרבן ולכן נקט לשון כעבודה
א "לכן י,קטרתןששפיכתן הוא ה)הותג א'קדשים ס(א "חזוהפ "ע

בקדשי יהושע 'ע..)כא'גמ(ים מתירמו כבשקיעת החמה לינהפסלים בשנ
.שיש לו דרך אחרת בזה.א כא"ח'זבח

מעשי הקרבת הקרבן נחשבים אי'מצינו בבמה מח.במה.יב

,וכלי שרת,בגדי כהונה,א להיות עבודה בלי כהן"לכאורה א.עבודהל

אין י "ובודאי לפי רש.).קיג'זבחמשנה(בבמת יחיד אלו אינםודברים
בקול 'ע.שאם זר כשר אינו בגדר עבודה,הקרבה בבמה נחשב כעבודה

'שכ)ריח(ם רוטנברג דפוס ברלין סימן קמט "רחצ שהביא ממהר'צבי ד

שאסור היה לשמואל שהיה לוי )ט,מרגליות כב(פ המדרש רבה ויקרא "ע

ם בשלהם והם בשלכם להקריב בבמה יחיד בשעת היתר במות משום את

להדיא שיש עבודה 'ומש.כ"בבמה אסור ע'לויים בעבודת כהנים אפי
ד שאין "אלא נלע.לפי הפשט'ט מה שתי:ז'אברבנאל שמואל א'ע.בבמה

משם ראיה שיש לדחות שאיסור זה של הם בשלכם הוא משום חסרון 

אבל אינו משום עבודה,הבדלה בין בחירת הכהנים ויחוד שבט הלוים

ומצאתי באבן האזל הלכות פסולי המוקדשין פרק ג .שהרי זר כשר בבמה
מ אינו פסול משום חסרון שירות "ג דגם בבמה יש עבודה מ"שאע'שכ

ל נראה דמהא "קעג וז'מא ד'א ס"אבל ראיתי בקדשי יהושע ח.כ"ע
.ש"ע.דאשה כשירה בבמה מוכח דעבודה בבמה לא מיקרי עבודה

ולא 'לפני ה.טז'כ זבח"עבודה בבמה ממשד יש ראיה שאין "ולפע
ה נוב "ד:י סא"ורש,שאין ריח נוחח בבמה.וכן במשנה קיג,לפני במה

ה מבמה שכחול הוא לגבי "ד:י סח"ע רש"וע,במה גדולה חול הוא'אפי

כ בביאור הקדשי יהושע שכל שתכליתו כפרה "ולפי מש.עבודת פנים
והראוני ידידי יהושע .אינה עבודהכ עבודת במה "הוי עבודה א'וריצוי לה

משני 'ל על כן אינו לפני ה"וז)ד"א פ"ויקרא פשתפר(כץ מכלי יקר 
הן ...הן מצד שאין השכינה שרויה כי אם במקום שהענוה מצויה,צדדים

מצד שאין השכינה שרויה כי אם במקום שכל ישראל באגודה אחת וכולם 
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.ולך ובונה במה לעצמומתקבצים אל מקדש אחד ולא בזמן שכל אחד ה

.שאינה עבודה משום שאין תכליתה כעבודת פנים'ז מש"מכ.ל"עכ

ה באו לנוב שהוכיח "ד:ג קיב"ח'אולם ראיתי בקדשי יהושע זבח

כ בבמה "משא',במישור שעבודה בבמה גדולה אכן הוי עבודה לפני ה
אלא שלא ניחא בזה.י שהוא לאו דוקא"בקד'כ:י סא"כ רש"ומש,קטנה

:י קיב"ל להוסיף עוד קושיא על יסודו מרש"י שם וגם נ"כ בדברי רש"כ
א "ש ושפ"רש'וע',שבמה גדולה לא נקרא לפני ה'ה הקדישן שמש"ד

ולפי דרכי ניחא קצת שגדר עבודה ,דבריו כלל'י ולא תי"שהקשו על רש

'אף שיש קדושת המקום ליקרי לפני ה,בבמה גדולה הוי מצוה ולא עבודה

:ח בסוף קיט"י באיכא דאמרי ברב"ש בגירסת רש"וע.ינים אחריםלגבי ד
.'שקדשי במה גדולה בשעת היתר במות אינם צריכים חיצוי וכו

לאפוקי גרמא בעבודה.ג

והרווחה לדברינו הוא ששחיטה אינו עבודה משום שמכחו בא הדם 

בשבילי אורייתא בשבילי (שרת שזה אינו פעולתו הישירה אלא כחו הלכלי 

להיות הוכן הדלקת המנורה אינו עבודה שרק מכשיר).ט'יט א'ודש סהק

ז כשעומדת דלוקה בהיכל "ק ה"ביאת מקדש פ'ח הל"ש הגר"מודלק כמ
'א א'ג ס"ה בדבר אברהם ח"וכ.ש"במקומה אז הוא דהוי קיום מצותה ע

ל שאין ההדלקה מגדרי העבודה מצד "כה שביאר הדלקה אינה עבודה וז

.ש"ו שאין הזר עושה מעשה דשלהבת עולה מאליה עהמעשיו דהיינ

שאינה מצוה ועבודה בגופה כלומר שאין מעשה 'ובדישון מזבח הפנימי כ
על המזבח ויהא מקום 'הדישון עצמו עבודה אלא דהכשר הוא שלא יהי

נמצנו למדים שצריך מעשה אדם ישיר לאפוקי הדלקה וכן .ש"להקטרה ע

.בן לאפוקי דישון מזבח הפנימיצריך שהמעשה שמביא לתכלית הקר
וראיתי .ושחיטה לאו עבודה משום שאינה מביא לתכליתו אלא מכשיר

'קכח שכ'ז ס"ח או"ת מהר"ל שהביא ראיה נפלא לזה משו"בקול צבי הנ
שבשחיטת קדשים אין מצוה בו יותר מבשלוחו משום שהמצוה שיהיה 

.נשחט ולא לשחוט

התם ,ומץ לכלי קבלת דםאיתא מי דמי נותן ק:יג'ת בזבח"וא

על כרחיה ,אלא כיון דלא סגי דלא יהיב.הכא איהו קא שקיל ורמי,ממילא

היינו 'על כרחי,נ כיון דלא סגי דלא עביד לה"ה,עבודה חשובה היא
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פ שהוא "שכל עבודה שלא סגי בלאו הכי הוה עבודה אע'מש.כ"ע.הולכה

כ כחו "שקבלה הוא גיש לפרש?סתירה לדברינו'ולכ.ממילא בלא מעשה
ועוד .ל שלא דמי לגמרי לנתינת הקומץ"ר'שמגביהה הכלי אלא הגמ

פ שאינם "לגבי מחשבת פיגול חשוב לו עבודות הצריכות אע'שענין הגמ
).'ה אפי"ד:י יד"ש רש"כמ(עבודות לענין דברים אחרים 

לאפוקי דבר שאינו בקדושת קרבן.ד

ו עבודה אם החפצא אינו קדוש שיכטמן להגדיר שאינ'ועוד הוסיף ר
שיש 'שפי:יד'ב במרומי שדה זבח"והביא ראיה מהנצי.בקדושת קרבן

,ג"פסולי זרות כמחוסרי כפרה בלי קידוש יור'א:שתי סוגי פסולי עבודה

,)ג'טו א'ד ס"מק'ע(משום עבודה מיוחדת 'סוג א.י ואונן"טמא טבו'וב

)י ואונן"טב('ולא בסוג ב'ג אופרה פסולה בסו.משום קדושה'וסוג ב

ששחיטה לאו 'י במנח"וזהו שפרש,שאין לה קדושת הגוף ויש לה פדיון
שעד שחיטה אין לבהמה קדושת 'הנך של סוג ב,עבודה שכשרה בפסולים

ונראה לפרש כוונתו במה שכתב שלפני שחיטה אינו קדושת .ש"ע.הגוף

:סח'בקודש לדעת תוסכעין בפסולו ,הגוף דהיינו שאינו קדושת קרבן

.ה אמר שנקרא בקודש רק אחר שהשחיטה מקדשו"ד

.במעילה ט'דאי.ב ממעילה"ל שכן מוכח חילוק זה במשניות פ"נ

נשחטו הוכשרו .חטאת ואשם וזבחי שלמי ציבור מועלין בהן משהוקדשו

נזרק דמן חייבין עליהן .ובלינה,ובמחוסר כפורים,ליפסל בטבול יום

קדשו בכלי .המנחות מועלין בהן משהוקדשו.'תר וטמא וכומשום פיגול נו
קרב הקומץ חייבין .ובלינה,ובמחוסר כפורים,הוכשרו ליפסל בטבול יום

שיש קדושת קרבן אחרי השחיטה 'מש.כ"ע.עליו משום פיגול נותר וטמא

כ במנחה שפסול אחרי ששם בכלי שרת לפני "י משא"שאז פסול בטב
למה שם שקדשו בכלי היינו כלי ראשון ויש ש המלאכת ש"הקמיצה כמ

ולכן יש :).ומעילה יט,:ק'כמבואר במנח(א לפדות "קדושת הגוף מאז וא
שהמנחה היה לו קדושת קרבן ,קמיצה הוי עבודה,לומר שבניגוד לשחיטה

ששחיטה :ז בסוטה יד"ד ה"ק פ"אבן האזל מע'וכן פי.לפני הקמיצה
,ון שמקדש המנחה בקדושת הגוףמקדש הדם בכלי שרת כמו כלי הראש

ועוד יש קדושה נוספת בברור חלק הגבוהה אחר השחיטה בקבלת הדם 

.ש"ע.בכלי שרת כמו כלי שרת השני שמקדש הקומץ
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ל ששחיטה לאו עבודה שמטפל בחפצא שאינו קדושת קרבן "ז י"עפ

כ קמיצה שמטפל במנחה שקדש בקדושת קרבן "משא,י ואונן"וכשר בטב
ש שמליקה "כ למעלה א"אבל קשה ממליקה ולפי מש.אונןי ו"שפסל בטב

.כ יש לה חלות גדולה בקדושת הקרבן ולכן הוי עבודה"עושה הקבלה ג

סיכום.ה

:במובן הכללי ביותר יש להגדיר כל דבר שעושים במקדש במסגרת

ויש לחלק ביטוי זה .תכליתלכליעם חפצאלמעשהעושה במקוםגברא
.שיטות בעבודהלששה חלקים כדי לסכם ה

י משתי "וסייעתי לרש.בגברא העובדהי עבודה תלוי"לפי רש.א

י מובן שהוא משום שמחסור "גמראות שתולה עבודה בבגדי כהונה ולפי רש

.בגדים דינו כזר

.במקום מקודש כתנאי עבודההש עבודה תלוי"לפי הר.ב

.במעשה דכהן ולא גרמאהלפי השבילי אורייתא תלוי.ג

.בחפצא של קדושת קרבןהב תלוי"י הנצילפ.ד

בסגריים שרק עבודה הנעשית 'כ'לפי תוס:ז סוטה יד"לפי הגרי.ה

ק "א מע"וכן באבה.ש"שעבודה בעינן כ'ש היא עבודה המקדשת מש"בכ
ש לשחיטה לפי שאינו מקדש הבהמה ואינו "צ כ"ז בסוף שא"ד ה"פ

כין שעבודה תלוי בכלי ה ס"ד:י סוטה יד"מ ברש"וכ,עבודה שהוא שירות
.שרת

בתכלית של העבודה לקדש הש עובדה תלוי"י מאורלינ"ולפי הר.ו
ה לפי הקדשי יהושע שעבודה "וכ.ולא להכשיר מאיסור כמו בחולין

.'שיהיה תכליתה להקריב קרבן להכהצרי



פ"תש●'כקול צבי

הרב יצחק צולטאן
ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

עבודה פסולהבענין 

ולהגדר עבודה פס.א

סר עבודה בסדר עבודת ייש לחקור בעבודה פסולה האם הוי כמו שח
עבד עבודה אלא שיש חלות פסול בעבודת שפיר כשמא הויאו,הקרבן

.בזהמ"נכמהשישתבוכ,)אות אטוימןס(כן חקר המקדש דוד .הקרבן

.כגון אם מלח זר דאמרינן במנחות כ,עבודה שאפשר לתקנהלגבי )א
אם אך ,יכול כהן לחזור ולמלוח,כלללא הוי עבודהדרינן אי אמד.דפסול

אי טעון עיבור )ב.אי אפשר לתקנה,עבודת פסולים פוסלת גוף הקרבן
ל פסולו בגופו וישרף "הו,דאי עבודת פסולים פוסלת גוף הקרבן,צורה

אי ד,אי אכיל מיניה)ג.טעון עיבור צורה,מחוסר עבודהכהויואי רק ,מיד
לוקה משום כל שבקודש פסול בא ,לים פוסלת גוף הקרבןעבודת פסו

כיון דפסול לא ,רק מחוסר עבודההויואי,ת על אכילתו"הכתוב ליתן ל

.)ד"בדברי המקדש"ע(ת "הוי ליכא ל

.נביא דוגמא אחת לעבודה דהויא כמי שאינה כדי להמחיש את הענין
קתני קטןאמאי לאשהקשה )קפהעמודא "ח(מנחת אברהם ספר בדעיין

יש ליישב דקטן אינו "',ז ת"וע.בכלל הפסולי עבודה:טו'זבחמשנה ב

מ דבהולכתו קטן יכול כהן "מחלל עבודה רק דאין עבודתו כשירה ונפ

ר לייב "א הביא בשם הג"מקור ברוך סוף ח'ובס...לחזור ולהוליכו

מ דאם"ה כלל בר עבודה ונפ"לדה פסול לעבודה אלא "וילקומירר דקטן ל
עמודא "חיםזבח(הקדשי יהושע 'וכיוצא בזה כ".עלו ירדו וגרע מפסולים

.ש באריכות"ע,עבודה כללהשעבודת גוי אינ):שב כב

שהאריך להקשות על )תתצדעמודג "ח(בקדשי יהושע וראיתי

העמיס כוונה כ "ואח,א לומר כמאן דלא עביד"אולהוכיח שד "דהמק
א לומר בשום "לא ראיתי הכרח דאהקטןאניאבל .ד"אחרת בדברי המקד
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לדוגמא אביא כמה מקומות .ד"כמו שאפרש בסו,שיטה כמאן דלא עביד

:כלוםעבודה פסולה כאילו לא עשה שכתבושהראשונים 

פ ששם "ואע,ששחיטת דרום כמה דחנקינון דמי'אי.במעילה ב.א

יש אשאף במסקנ'ב שם בדברי רבה מש"בע'לכאורה מגמ",ל"קמ"מסיק 
ששחיטת דרום :סח'שם ובזבח'וביארו התוס.ענין של כמה דחנקינון דמי

,בשחט בחוץ אין על זה שם עבודה פסולה'ולכא,הוי כאילו שחט בחוץ
.אלא אינה עבודה כלל

).סט'גמהפ"ע,ו"ג הט"פהלכות פסולי המוקדשין (ם "הרמב.ב

,קדש כללכאילו לא נתזה ...קומץ המנחה שקמצו זר ועלה ירד":כתב

."ואחד הזר ואחד שאר הפסולים

קה ימקום מליםמדושל'כ)ה חטאת העוף"ד.קינים כב(תוספות .ג

כמו דמשום דילפינן ,לא הקטיר אימוריו כשראם פ ש"אע,ממקום הקטרה

כך מליקה כששינה ,גבי הקטרה ששינה המקום הרי הוא כמו שלא הקטיר

.ק סה"שיטמבכ "וכ.פסולואם לא מלק,כללמקום הוי כמי שלא מלקו

1)..ק סד"וביארו הטה(,א"בשם הריב

אם נשאר דם ,קבל הפסולתב שאםכ)א"מ פ"פסה(בקרית ספר .ד

שאין הפסול לעבודה עושה הדם "ר הכשר ויקבל ויוליך ויזרוק ויחז,הנפש

."שיירים אלא הרי הוא כנשפך על הארץ

ש הוא "וקה חוקה לגשלימוד חכתבו)ל"ה ת"ד.יחיםזבח('בתוס.ה
חוקה מעכב שתובמ שכ"כדת לעלמא "וממנו למד ר,ענין של עיכובא

רצה 'שהגמ'ואינו מובן לכאו.יט'ומנח.חולין כד'כ תוס"וכ.ש"היינו ג
שאין ,היינו הךדל "ת ס"ומוכח שר,ללמד חילול ולא רק שהוא מעכב

כ "חוא.אלא שלא עבד עבודה המעכבת,בחילול עבודה חלות פסול
.יטותז מנח"הגריבזהקשהבאמת נתשמחתי לראות ש

בעבודה 'שיש דעה שאפי.מנחות יח'מתוסהביאהמקדש דוד.ו

ומוכח שיש פסלות ,זר מחללו ופוסל הקרבןאמרינן שתמעכבהשאינ
יש ,אמנם.י הסכים לדעתו"והקה.בעבודה פסולה ולא רק כמאן דלא עביד

.בהא'אתוסיב פליג"מ ורע"שהפיה'ב שמש"ז מ"ט זבחים פ"תוי'ע1
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):ה אבל"ד.יחיםזבח(מ "שון השיטך לוהא ל',חולקים על שיטה זו בתוס

כיון דלפרש שרואפ".כיון דלא מעכב כפרה לא שייך בה חילול עבודה"
מ בעבודה שאינו מעכב כשעשהו "כ אין נ"א,עבודההשעבודה פסולה אינ

.חלות פסולנהמשום דהוי כמי שאינו ואי,פסול

ראיה מאי עביד לא מהני בעבודה.ב

ש "עבודה ממאראיה שעבודה פסולה הוייש להביא,לגופו של דבר

מ "יש לעיין דלרבא דאמר בתמורה כ":ב"א על משניות ריש פ"הגרעק
ל קראי למפסל העבודה בזר וטמא "ע לא מהני למ"ת א"דאמר רחמנא ל

מ "ששימש ובאונן וכדומה הא כיון דמוזהרים שלא לעבוד ממילא אעל

פ "זר דמבואר בסמ לענין הולכה ב"ואפשר לומר שנ.והקרבתם פסולה

ש ולא מהני התיקון לחזור ולהוליך "דלעיל דהולכה בזר פסול אף לר

למה צריך קרא רץלת)ה וכתבו"ד.קידושין לו(ט "כ המהרי"וכ".ש"עיי
שמחללים עבודה ולא רק שיש דבא לומר,לפסול בנות אהרן מעבודה

.סור לעשותיא

א מתרי "הקשה על הרעק)ז"ב ה"ביאת מקדש פ'הל(אבי עזרי וב

ד אפשר לתקן "וכן למ,.)לב(משום שקבלו פסולים אפשר לתקן )א:טעמי
א "בלי החידוש שמחלל עבודה אפשר לומר שא'וביאר שאפי.בהולכת זר

ועוד )ב.אלא דלא מהני משום העבירה,פ עשה עבודה"לתקן משום שעכ

שלא תכדמצינו שאין מחשב,הקשה שאין לומר אי עביד לא מהני בקדשים

שעבדווכן פרועי ראש ושתויי יין,שמה פוסל לגמרי חוץ מחטאת ופסחל
א"תרץ דברי רעקנד "בס.ג"והניח דבריו בצע.בדיעבדהכשרעבודתם 

.לקמן

י "מרש)זותא:בשיעוריו לזבחים טז(מ פיינשטיין "וכן הקשה הגרי
ל שמפני אנינות נשרפה "ישמעאל שס'לפרש למה רתבה קסבר שכ"ד

א ללמד שאונן מחלל עבודה וטעון "ום השמיני למלואים שאח בי"שעיר ר
ו "ישמעאל מיניה דאי לאו ק'מיהו חילול לא יליף ר":י"רשל"וז,שריפה

הוה אמינא האי דאמר להו שמא באנינות הקרבתם אותו לאו למימרא דאי 
עביד הכי שפיר אשתרוף אלא כשאמרו לו מפני אנינות שרפנוה אמר להם 

שהרי ,ולמה לו אריכות זה".זהרה והקרבתם אונניןשמא עברתם על הא

אי עביד לא מהני יש לומר שאין ללמד משם שאם היה האונן דא "לפי רעק
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.אי לא מחללו'לקבל פסול אפיועושה העבודה ואין יותר דם הנפש לחזור 

.י לאוקמי בלא אשתייר דם הנפש"יש לדחות שלא רצה רש'ולכאור

לא מהניתירוצים בענין אי עביד .ג

יםועוד תירוצים ודח

שאין אומרים אי עביד לא )קכטימןק ס"דת מה"שו(א "לפי רעק

נ נימא כאן בפסול "ה,מ היה עבירה"מהני במקום שאילו לא היה חלות מ
כ עבודה לפסול "לא היה חלות עבודה כשירה היה ג'ל שאפי"עבודה שי

דחות שאילו לא אבל יש ל.מ"כ אין אומרין אעל"כדי שיהיה לו עבירה וא

אבל לענין השאלה .היה חלות עבודה היה כמתעסק בעלמא ואין עבירה

נימא שלא היה חלות 'השניה של האבי עזרי בשלא לשמה יש לתרץ שאפי

ה יש עבירה שמפסיד קדשים במחשבתו דהוי כאילו "עבודה כלל וכלל אפ
'לר(כ הברכת השבת "וכ.ח"מ פי"מ פסה"ש הר"מטיל מום בקרבן כמ

.)ס א"עירובין ס,אל ברוך טולידאנורפ

מ משום שצריך "ן עוד בדבר שבקדשים אין אומרים אעליעילויש 

'כ בכל דבר שיש חד קרא לא אמרי"וא,שנה עליו הכתוב לעכב בקדשים
'בס(ח "קושית הפר'לת)ה"א ה"קרבן פסח פ'הל(מ "כ השעה"וכ.מ"אעל

פסח ,שבדיעבד'שכ)ה השוחט"שם ד('על תוס).מים חיים פסחים סג

מ שבקדשים צריך שנה "השעה'ותי,מ"והרי אעל,ששחט על חמץ כשר

'ר מדברי תוסיהע)ק ב"ל ס'א ס"ח(בית הלוי באבל .עליו הכתוב לעכב
מ בשחט פסח על חמץ משום "שבאמת אין אעל)ה רבא"ד:ד(תמורה ב

שפשוט 'ומדמצריך קרא להכשיר ולא אמרי,מייליף מקרא בירושלד

,מ בקדשים"אעל'היינו משום שאמרי,ר משום שלא שנה עליו לעכבשכש
ח "ל ופר"יוצא לפי הביה.ח"הפרשיטת כ,ורק מכח קרא מכשרינן בדיעבד

דחותיש לךא.מ אין מקום לקושיתו"ולפי השעה,א"שפיר הקשה רעקד
.יומא נג(א "כ הריטב"משפ"עא"יש מקום לקושיית רעקמ"לשעה'אפיד

ךא;מ"אעלדאוהדרינן לכלל,אין צריך שנה עליו הכתובשבלאו)ה חד"ד
.ס"א מסוגיות דש"הפשוט בריטב'א שדחה פי"ב סכ"ע בדבר אברהם ח"ע

תמורה משום 'ל מתוס"ביההת ימו שדחה ראי'ע זכר יצחק ס"וע

.שבירושלמי באמת צריך קרא משום מצוה הבאה בעבירה
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חלות קדשים משמיא

מ במקום "אעל'אחרונים שלא אמריבדברי האראיתי מילתא חדת

חלות הבאה בידי שמים וממילא אועבודה הוי,שאין החלות תלוי במעשיו
שיעורי רבנו וב),טעמוד:ב טז"ח(מ "כ הגרי"וכ.ולא מחמת מעשיו

ומנחת ,)קמועמוד.א טו"ח(אילת השחר ,)רצאעמודא "ח(משולם דוד 
אבל חוט המשולש לא ,חד בסגנון דיליהאכל ,)קפדעמודא "ח(אברהם 

דד שאפשר דרק בשחיטה אין יע במנחת אברהם שם שצ"וע.תקנבמהרה י

אלא שדבר זה מחודש לומר .שאר עבודותבכ "משא,מ"שייך אעל

מ "שיש אעל:משום שמצינו בתמורה ה,בני אדםי"עחלותהשעבודה אינ
מעומש,בדינים של מקדיש בעל מום לגבי מזבח שעבר בלאו וחל

פ שהחלות בא משמים דאמירתו "אעמ"קרבן יש דין של אעלשהפרשת

יםזבח('לי מתוסהוקשהועוד .ש מעבודה"ומ,לגבוהה כמסירתו להדיוט

אסור להקדיש מחוסר הרי,למה מחוסר זמן קדושהקשוש)ה היתר"ד:קיד

)ה רבא"ד:ד(תמורה ב'תוס,ועוד.דרשה לתרץלוהוצרכו,מ"זמן ואעל
קושיא זודחותאלא שיש ל.בשוחט פסח על חמץמ"אעלו דנימאהקש

ואינו ,הוא אסור במה שיש לו ברשותו חמץמשום שאיסור שוחט על חמץ 

ם "מאיר זאב שטיינמץ מהרמב'כמו שדייק ידידי הר,מדיני העבודהאיסור 

",ענינו שבעת שחיטת הפסח לא יהיה ברשותו חמץ",)מ לאוין קטו"סה(
אבל שתי .ש"ע,האילת השחר'ז תי"וכעי.אבחלות ממיל'מ אפי"ויש אעל

.קושיות ראשונות במקומם עומדות

כתבאריכות ששחיטת חולין לא שיי'מו שכ'כן ראיתי בזכר יצחק סו

אלא מעשיו,מ משום שאין החלות בא בשביל דעתו בשעת מעשיו"לאעל
א לסלק "מ א"ולכן אעל.בלי דעת וכוונה כדאיתא בחולין לא'אפייםמתיר

.מתעסק בקדשים פסולשהרי,אבל שחיטת קדשים בעינן דעת.תו בזהדע

שקרבן אינה נמסרת לגבוה אלא )ה"ד ה"נזיר פ(ועוד הוכיח מירושלמי 
,פשיטא שצריך דעת,קרבןהכ כיון ששחיטה מקדש "וא,ש"בשחיטה ע

להביא אפשרכ "ג'ולכאו.).סוכה נ(שכל כלי שרת אינו מקדש אלא לדעת 
שם בסוטה (ז בכתביו "גריהו,מקדש ליה לדםןשסכי:דמהבבלי סוטה י

ש "או'וע.ש"צ כ"שכן הדין אף לראשונים שא'פ)שאנץ'בתוס'ה ע"ד
בקרבנות דחוית שיש חסרון מצד 'מעיקרא פיש)ז"ו הי"מ פ"פסה(

.מקדשינוובלי זה א,דעת בעלים בשחיטהיםשקרבנות צריכ
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'שהקשה למה לא אמרי)גותעד א'ס(ושוב ראיתי בקובץ הערות 

מ"אעלבשם החפץ חיים שלא שייך 'ותי.מ בחשב מחשבת פיגול"אעל

כ היכא שהדין חל מאליו "משא,אלא היכא שהאדם הוא הפועל את החלות

ואף .ל"מ ואחרונים הנ"זהו ממש כדברי הגרי'ולכא.ד"עכת,י המעשה"ע

,ל"וכנמ "להקדש שיש בו אעלזהשעדיין צריך לי עיון איך מחלקים בין

.נראה להוסיף על יסודם המחודש ממקומות אחרים

ד"בשם רבנו שמואל שלא שייך הפקר ב):עגיםזבח(מ "איתא בשיט

ד יכול "ונראה לפרש שהפקר ב.בהכשרהקרבןאחר שנשחטהפקר

להקדיש דבר שאינו א"או,להפקיע הקדשו משום שנעשה כאילו אינו שלו

משמיא נמצא שיש חלות של הקדש ,אבל אחר שנשחט.).ק סט"ב(שלו 

א להפקר אחר "ואין לדחות שא.ד להפקיעו"א להפקר ב"וא,על הקרבן

,כ לפני כן"משא,שחיטה משום שיש לו קדושת קרבן אחר השחיטה

כמו ,ד להפקיעו"יכול בוי דעת העובד "בא עכ "גמשום שקדושת קרבן 

הגוף שה וקדשה כקדושתעשמצינו במאן דמקדש בביאה ואף שעשה מ

ילת זנות ואדעתא עכ עשו אותו ב"אעפ,)שםן"ור.ונדרים כט:בושיןקיד(

ש "בביאור ענין אדעתא דרבנן מקדש לגרצ'ע.נ כאן"הוה,דרבנן מקדש

שלב )כדאמר רבאה"ד:קו('כתוב'ז בתוס"וכעי.)ח'כח א'ס(גנת אגוז ב

יטה ל כן גם בשח"כ י"וא,כ תלוי באדעתא דרבנן מקדש"ד מתנה ג"ב

ד "ל דלב ב"ש ס"שסכין מושכתן למה שהן משום דר:ש ריש זבחים ו"כמ

שנות לד להתנות בדעת העובד בשחיטה ו"מבואר שיש כח בו,מתנה

י עבודותו כעין "ש מקדיש בפה ממקדיש ע"ועוד מ.קדושת הקרבן בזה

וכבר ,.ביומא מא(לקיחת בעלים דעבודת כהן והוי עשיית כהן דומיא 

כ "א.)ה מאי להחשיב הכהן כבעלים"ד:יומא נו'בתוסהרחיב ענין זה 

.ווזה תנא דמסייע לה,ל"ח ואחרונים הנ"יוצא כשיטת הח

שעיקר )ריש בהעלותך(השם משמואל דברי לדבריהם יש להשוות ו

יצחק כהן 'ר ר"וכעין זה שמעתי ממו.עבודת כהנים מלמעלה למטה

דבר הלילה הולך אחר ל למה בכל "יק זצ'ד סולובייצ"הגריבשם א "שליט

מה שאמרופ"ופירש ע.היום ובקרבנות ותפלה הלילה הולך אחר היום

מכין שומי :)מ פג"ב(ב דומה ליום "ועוה,ז דומה ללילה"ל שעוה"חז

וזהו ענין כל ,.)סוטה כא(תורה ומוסר יבא ליום שלם ,י מצות"עצמו ע
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אבל .ז"שעיקר מקום המצות הוא עוה,המצות שהיום הולך אחר הלילה

רותאתעאהם הקדש מלמעלה למטה וב)כנגד קרבנותהיא ש(קרבנות ותפלה 

ולכן מתחיל ביום ,מקום לשכינה בתחתוניםכיןמהקטןדלעלא שהמעשה 

.ז הולך אחריו"ב ולילה בבחינת עוה"בבחינת עוה

יש לפרש ,ל"רציתי להוסיף שאם איתא לדברי האחרונים הנלדרכנו 

שאין תוך כדי דיבור שייך בקדשים )לגימןקדשים ס(כ המקדש דוד "מש

ע "וע.טויםוכן מוכח מזבח.ד לעובדתו להכשירו או לפסולו"לחשוב בתכ

אי דחשיב עלה ":ל"וז,דחק בזהנש)ק טו"א סימןקדשים ס(חזון איש 

נראה משום דאין הדם בעולם כלל דהוא נטפל לבשר 'מקמי דליפוק דם כו

כ בדם במזרק שפיר שייך למחשב על "אמש,ולכך לא שייך מחשבה עדיין

ולא ".ד של עבודה"צ מחשבה בשעת עבודה אלא תכ"אבל א,הזריקה

ד "ז שזה תכ"הבנתי דבריו למה לא מועיל מחשבתו כשאין דם בעולם כ

לאחריו מאי איכא בלא,א לחשוב"וכן בשלמא לפני העבודה א.לעבודתו

כבר הגיע למזבח או ד מהני כשהדם "כ נאמר שמודה שאין תכ"אא,למימר

חשבתו מהני כשהדם מבין כה וכה יוצא שאין ?לזהאיזה טעם ישו,אוירו

,ד בכל אופן בקדשים"מ אין תכ"ד בכ"דולמק,ד"הגיע למזבח אף תכ

.ע בטעם הדבר"ויל

ש "הקדש בא מאליו משמים כמהכיון שחלות דפרשלונראה 

הוי ד,עשהסלו אחר שנעשה המוכ אין להכשירו או לפ"א,האחרונים

ודומה .שאינו ברשותו,א להחזירו"כאילו הגיע כבר לבי גזא דרחמנא וא

ם "לפרש דברי הרמב)חימןצדקה ס'הל(כ המחנה אפרים "ממש למש

:ל"וז,ד בהקדש משום שהוא מעשה סילוק"שאין תכ)א"ו ה"ק פט"מעה(

י דכי אמר הרי עלי תודה ואצא בה נתחייב באמירה דאמירתו לגבוה "פרש"

בענין זה 'וע."מ לאו מילתא היא"כמסירתו להדיוט וכי הדר אמר ע

חיים 'ושמעתי לבאר מהר.)כחימןנדרים ס(באריכות בקונטרסי שיעורים 

א שכל מעשה עבודה שמקרב הקרבן לתכליתו הוי הקדש "ר שליטעפק

דהיינו הפרשתו הוא הקדש מחולין לקדושת הגוף בזבח ובמנחה ,ע"בפנ

מנחה הוא הקדשה בדוש שחיטה או קידוש כלי שרת וקי,קדושת דמים

וקבלה בזבח ונתינה בכלי הוא הקדשה ,מקדושת הגוף לקדושת קרבן

יש ובזריקה בזבח והקטרה במנחה ,מקדושת קרבן לקדושת חלק גבוהה
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ד בכל "אין תכשא "כ פשוט להמח"א2.מצותויתשנעש,אהקדשה עד השי

3.עבודה כמו הפרשה

דכוונה ).ה ז"ר(ן במלחמות "כ הרמב"ש מש"שאועוד רציתי להוסיף

ש מכל מצות "יש להקשות מ'לכאו.יהושע'לר'דמצוה בקדשים לא בעי
ג יש מצוה בכל "שלפי הבה)מ שורש יב"סה(ן "ובפרט להרמב?שבתורה

דיסוד דין מצוות צריכות לפרש 'ונ?צריך כוונהלמה לא,עבודה ועבודה

צריך כוונה ,שהי דעת העו"עהוה באכיון שחלות כל מצכוונה הוא דמ

,אבל בקדשים4.ואין המעשה מתייחס אליו,מתעסקככ הוי "שאל,במצות

ת שחיטבכמו ו,צ כוונה"כ א"וא,חלות מן שמיםלרק כהכשר הםמעשיו
ה "ד:לאיןלחול'ן בחי"רמב'ע(מתיר בגדראיצ כוונה כיון שה"שאחולין

וכעין זה מצאתי .ל"ייע לאחרונים הנכ תנא דמס"גוכ זה"או).והא דפליגי
שאומרים רואין כאילו הוא 'דברי התוס'לת):עזיםזבח(באילת השחר 

א "אבל א,ואינו עובר בחולין לעזרה,חוליןלגבי א"עצים אף לחכמים דר
רש האילת יופ.ש"מע "ילו.לומר רואין אברי בעלי מומין כאילו הן עצים

כ "משא,כ אין כל כך חידוש ברואין"או,סתמא לחולין,השחר שבחולין

א להעבירו מקדושתו "א,לשם הקטרת קודשןבהקטרת אברים שסתמ
והוי כאילו לא (כ לחשוב שלא לשם מצוה "א ג"ויש להוסיף שא.ברואין

ולכן ,ג"ד סק"ג ה"תפלה פ'ד הל"ש באגרות הגרי"כמ,עשה כלל המעשה

תלמידי ב'ע(ע "י לכושמהנ:)צהיןבעירובדאיתאאינו עובר בבל תוסיף כ

מדעתלאפוקי,תקפטח סימן"אי"בבם ו"בשם הרשב.רבנו יונה ברכות ו
ן "ומוכרח כהרמב,)ד"ב ה"ש ח"קהלכות ה שהובא באהל מועד "הרא

.ל"נה

שאין לומר )ה קומץ"ד.קייםזבח('תוסהשיטת ג "כח נרוויובזה 

רי ויש משרי שנןאמריםא'חצי מתיר להתיר חציה אפישהברירה בע
ש "כמו(ד יש ברירה "א לעשות ברירה למ"יקשה למה א'דלכאור.ברירה

"גדר עבודה"מאמר ז הוא לפי המהלך של הקדשי יהושע ודבר אברהם שהבאנו ב"וכ2
.בחוברת זו

.ון אחרשביאר דין זה בסגנ:נדותס ברכ"בגליוני הש'עו3
ב "מ שופר פ"הכספ"ע,בענין כוונה במצותס"הגרידבשם ש "זהו הפירוש של הגרצ4
.ד"ה
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י "ל שחלות ההיתר בשיריים אינו בא ע"ל י"ולפי הנ?)ה מהו"י שם ד"ברש

,ש מירושה"ע מ"לאך י.ואינו שייך לברירה,אלא בא משמים,האדם
חוקת משפט קריא רחמנא ולא הוי דינו כדיני ממונות משום שהקנה לו ד

א "שליטלבנסןאבי'ווהציע בזה ידידי ר.כ שייך לברירה"ואעפ,שמיםמן
לגבי בירור החלוקה מתפוסת הבית ,פ שעיקר חלות הירושה משמים"שאע

.כדי לקבוע איזה חלק הגיעו מעיקרא שייכת דעתו

מ מפרועי ראש ומחוסר ריחוץ ידים"לעראיה לא.ד

מ בעבד "אעל'ילמה לא אמר,א"ל שלפי רעק"הקשה האבי עזרי הנ

המנחת אברהם 'ותי?ויפסול עבודתם,פרועי ראש ומחוסר ריחוץ ידים

שעיקר איסור פרועי ראש ושלא )ז"בנו של הגרי(ד"בשם הגרי)קפועמוד(

'וע(והעונש דוקא בשעת עבודה ,רחוץ ידים הוי איסור על הכניסה

חר אילת השבגם'וע.)מחוסר כפורים'ה מתני"פ ד"מהר:מ טו"שיטב
.דין בהמצב ולא בהגבראהואשפירש שפרוע ראש):טו(

חילוקים בפסולים לענין גדר פסולי עבודה.ה

רצה משה אריאל רוזנצוייג 'הרש)רצהעמודג "חי(ראיתי בקול צבי 

,שעבודתם כאילו חסר,חלק בין שלא רחוץ ידים ורגלים ומחוסר בגדיםל

א "דברי הגרעליסודוובנה.הוה חלות עבודה בפסולד,זר ממשלבין
כ בדבר שפסול רק "משא,חלות פסולבה ליכטנשטיין שעבודה בזר יש 

כמו מליחת קרבנות ',וכי תעלה על דעתך שזר קרב לגבי מזבח'משום 

שמחוסר בגדים 'ופ.סר עבודה ולא חלות פסוליהוי רק כח,.במנחות כ
תעלה על וכי"אלא כעין זרות של ,ר אינם בגדר זר ממש"ושלא רחוץ יו

ומליקה ).יומא מה(אליתא תתשיש להקשות מהצ'כאול."'וכו,דעתך
ומשום האי סברא ,וכי תעלה על דעתךדמייתי האי סברא ד).זבחים סה(

א "ואם איתא לדברי הגר.ד לפסול זר מהפסוקוהצריכותא ללמ'ה בגמתדח
ק הוי רולא תשפיר אצטריך קרא לומר שעבודת זר בזה מחלל,ליכטנשטיין

גדוליש חילוק ,א ליכטנשטיין"ודה לסברת הגרנואף אם .חסרון עבודה

והרי .ולא ראיתי ראיה לזה כלל,ל"הנרוזנצוייג'רו שלבינו לבין חידוש

שפסול ומחלל מעומש,ו סתם ולא חילק"ג הט"מ פ"ם בפסה"הרמב
.ונוח לי ללמוד יותר מסתימת הראשונים מפירושם של האחרונים,כהדדי
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יה ממחשבה באינו ראוי לעבודה שאינו פוסלרא.ו

אמר רבא אין מחשבה מועלת אלא ממי שראוי ":איתא:כוזבחיםב

משום )ב"ד ה"מ פי"פסה(ס "והקרי)ה אם"ד.לב(י "רש'ופ".לעבוד
.ל בו פסוליחהא ל"כ א"או,ראויוואינו קרבן אם אינ,שאינו נקרא עובד

שצריך כהרצאת ,אחרתמעשמ)תורת כהנים צו פרשה ח(ד "אבל בראב

שטיינמעטץ יעקב זאב 'והעיר לנכון הר.כשר בעבודתו כדי לפגל בו

להדיא מעמש)א"ג סוף מ"פזבחיםמ"פיה(ם "הרמבמשגם א"שליט
,דה פסולה אינה עבודה כללועב,י"יוצא מזה שלפי רש.ד"כהראב

.אלא דלא דמי לעבודה כשרה,עבודהאם הוי"ד ורמב"ולראב

מאפשר לתקןראיה.ז

שאם עבודה פסולה ,מ הפשוטה לחקירתנו הוא אם אפשר לתקן"הנ

כ אם עבודה פסולה מיחל "משא,ולתקנולחזור אפשרכ "כמי שאינו א

.נוא לתק"אז"דלפ,חלות פסול בקרבן

הולכת זר

רבי חייא ורבי ינאי 'בהולכת זר שיש מח.הנה מצינו מפורש בדף טו

ל "י,מקופיא.אפשר לתקןאיס "ר לתקן וממר סבר אפשד,אם אפשר לתקן
משום שאיתא ,א לומר כן"אבל דייק המקדש דוד שא.שפליגי בחקירתנו

"שם 'הוליכו זר והחזירו כהן וחזר והוליכו פליגי בה בני רבי חייא ור:

ומר סבר לא ,אפשר לתקונה:מר סבר,וחד אמר פסול,כשר:חד אמר,ינאי
וחזר והוליכו זר אמר רב שימי בר ,חזירוהוליכו כהן וה.אפשר לתקונה

אף לדברי :רבא אמר.לדברי הפוסל מכשיר,לדברי המכשיר פסול:אשי
ולפי רב שימי אם איתא ."דהא צריך לאמטוייה?מאי טעמא,הפוסל פסול

כ מה לי מעיקרא "א,שמאן דמכשיר סבר שהולכת זר הוא רק כמי שאינו
,בר שהולכת זר הוא חלות פסולוסוכן אם מאן דפסל ?כהןי"עכ"או אח

ל שפליגי באם "אלא צ?להכשיר בהוליכו זר אחר כהןאפשרכ איך "א

וכן רבא מצדד שפליגי .תעבודה העיקריהוהיעשה עבודה שתי פעמים איז

ס למאן "אבל ס.או רק העבודה ראשונהתכ עיקרי"גהבאם עבודה השני
,מיחל חלות פסולשעבודה פסולהמעכ כהן מש"דפוסל בהוליך זר ואח

ל שעיקר הולכה הוא "ד זו ס"אבל יש לחלק שמ.יתקןא"אכ למה "שאל
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וכיון שעשאו פעם ,מה לוקח הדם אחר הקבלה ומקריבו להמזבח ותכליתו

ודומה .מהקבלהמנותקא לחזור משום שבפעם שניה יהיה "א,תאח
א "אתכיון ששחט פעם אחדא לתקן "לשחיטה שליכא פלוגתא כלל שא

.לחזור לשחוטכלל 

הולכה שלא ברגל

א "פסולה ואדבר רבי יוחנן וס,.טוףלענין הולכה שלא ברגל בריש ד

יש ,ם להדיא כן"פ שלא פסק הרמב"ואע.איתותבאאבל למסקנ,לתקן

קיבל הכשר ונתן לפסול ולא ",תב שםשכ,)ז"א הכ"פ(מ "פסה'דיוק בהל

ון שלא חילק בין נתן וכי".הלך בו הפסול אלא עמד במקומו יחזיר לכשר
ל "סדמוכח ,לצד חוץ או לצד פנים שלא פסלה אלא יש תקנה לחזור לכשר

וכן דייק .מברייתא.טו'וכן מדייק הגמ.שאפשר לתקן הולכה שלא ברגל

.ם"ט מהרמב"ג ה"מ פי"ח פסה"הגר

שנתקשה במשנה שבערב ):ידדף (בסמוך 'שמצינו בגמ,ע"אלא שצ

,רו וחבירו לחבירו שההולכה היתה שלא ברגלפסח קבל הכהן ונתן לחבי
הביא המשנה סתם )ד"א הי"פ פ"קר'הל(מ "אבל הר.שניידי פורתא'ותי

ה "ד.טו(נזר הקודש בו)ה אתמר"ד.טו(תירץ בזבח תודה ו.בלי לחלק כלל

וזרק מרחוק מהמזבח ,שהושטה מיד ליד הוי דרך הולכה כרגיל)הנה

'ש איך תי"וע,זהו הולכה שלא ברגלג "א הכ"מ פ"ם פסה"כציור הרמב
.)ג"א הכ"מ פ"פסה(מ "וסברא זו כבר העלה המשל.הגמראאתמ "הר

ינה לחבירו הוי תז כיון שנ"א הכ"נפל פיתא בבירא ואין ראיה מפ,ז"ולפ
ולגבי למה אינה פסולה ,הולכה כדרכה ואינה הולכה שלא ברגל כלל

בכל שהו למזבח ואין ל שרק צריך הולכה בכשר"כשנתן לזר וחזר לו י
מ סובר שאפשר "ולכן אין ראיה שהר,מ"ש המשל"כמ,צריך כל הדרך

.לכה שלא ברגלולתקן ה

לכה שלא ברגל משום ושפשוט שאפשר לתקן ה,מ"אבל לדינה אין נ
ולא ,מ נשפך מן הכלי על הרצפה ואספו כשר"ה פסק הר"א הכ"שבפ

א "לפי ההו'הגמש"אוקמיה במקום מדרון או גומא או דם סמיכא כמ
לכה שלא ברגל משונה ממש אפשר ובה'אלא פשוט שאפי,א לתקן"שא

ג ולא כתב "כ'לכה שלא ברגל בהלוש כל דיני ה"וכן מוכח ממ.לתקן
ומוכח ,א לתקן"לכה בזר אוהשז פסק "כ'כ בהל"ומיד אח,א לתקן"אש
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כמו שדייק ,לכה שלא ברגלוכ ה"משא,א לתקן"קא אולכה בזר דושה

פסולים הקודמים דמעמשד",א לתקן"אזהדבר ",בלשונו הטהורמ"הר
.נםאפשר לתק

.לתקןאפשרלכה שלא ברגל וא לתקן וה"לכת זר אופ יוצא שה"עכ

סברא ברורה )ט"ג ה"פיוקדשיםמי הפסול(ח "הגרובביאור חילוק זה כתב

לכת ואבל ה,לכה שלא ברגל הוי חסרון בעבודה וכאילו הוליכו הרוחושה

ובאמת שכן היא הסברא ",ח"הגרל"וז.אופן פעילדבר הפוסל באהויהזר 

,כ הא נעשית עבודה בפסול"א,דהולכה ברגל בזר דהויא הולכה,פשוטה

כ הא עדיין לא "א,כיון דלא שמה הולכה,כ הולכה שלא ברגל"משא

כיון דהקריבו אצל ,אלא דגרם שתבטל ההולכה,נעשית שום עבודה כלל

דהיכא דהוליך זר הרי נעשית עבודת ההולכה ,ר מחלקינןכ שפי"וע,המזבח

כ אי "וע,ל דזר מחלל עבודה"וכדקי,ונעשה בה דבר הפוסלה,בפסלות

".דלא חשיבא הולכה כלל,כ בהולכה שלא ברגל"משא,אפשר לתקוני

לכת זר הוי ווכל חידושו שה.טובדף ואילת השחרוז בחידושי"כ הגרי"וכ

ראיה הו.א כאן"חכ המנ"וכ.ל"ט הנ"המהריא ו"ש הרעק"פסול הוא כמ

א "לכת זר שאושמחלק בין ה)א"ה ה"יומא פ(ירושלמי הח מ"שהביא הגר

ראיה גדולה היא דלא ,לכה שלא ברגל שנקרא הילוך מאיליוווה,לתקן

ולא ,לכת זרולכה שלא ברגל דמי להוש הנזר הקודש מהירושלמי שה"כמ

.'הבנתי פירושו לפי גירסתנו בירוש

זרתלכה בהולכה

ביאר ?א לתקן"הולכת זר אשם שיש לפסוק "ויש לעיין מנין לרמב

ו "משום שריהד לא אפשר לתקונ"שפסק כמ)ז"א הכ"מ פ"פסה(מ "הכס

.ועוד שפסק כרבא;א לתקן"הולכה שלא ברגל א'שאפי,קאי כוותיה

.יוחנן'מ משום דאתותב ר"מ שם הקשה על טעם ראשון של הכס"והלח

ם "ביאר שמשום שפסק הרמבש)ה אפשר"רד.טו(ת הקודש בטהר'עו

א "ד שא"לכן פסק כמ,א לתקן הקמיצה בפסולים"כרבנן דבן בתירה שא

להלן 'וע,מדעתו מבואר שיש להשוות כל העבודת להדדי.לתקן הולכת זר

.בענין קמיצה
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קבלה

שאם יש דם הנפש .לבים פסול שקיבל הדם מפורש במשנה זבח

ון שלא בזמנו ושלא ופ שבמשנה מיירי בכ"ואע.בליחזור הכשר ויק
,ג דפסל עבודתו יכול לחזור לקבל"והיה אפשר לומר דרק בכה,במקומו

כבר כתב השיטה ,שנפסל הזבח,א לחזור"כ אם עשה בשתיקה שא"משא
וליכא למדחי דהתם משום פסול מחשבה שמחשבה לא ",):לד(מקובצת 

ד "מ פי"פסה(ם "מדוייק ברמבוכן .":)כו(פסלה אלא בראוי לעבודה 

,כיצד'ואין המחשבה מועלת אלא ממי שהוא ראוי לעבודה וכו"):ב"ה

וחשב בשעת ,או זרק,או הוליך,אחד מן הפסולין לעבודה שקיבל הדם
לפי שאינו ,לא פסל במחשבתו,העבודה מחשבת מקום או מחשבת הזמן

ואם נשאר ,מהואותו הדם שקבל או שזרק מקצתו ישפך לא,ראוי לעבודה

מבואר שלא פסל ".דם הנפש יחזור הראוי לעבודה ויקבל במחשבה נכונה

.ה אם עשה בשתיקה"במחשבתו אלא דיחזור הכשר ויקבל וה

ל "י?קבלת זר שאפשר לתקןמא לתקן "ש הולכת זר שא"ת מ"וא
כ "או,בקרבן אלא באותו דם שקבל וקדשותדעבונןשהקבלה והולכה אי

א לתקן "כ שהולכת זר א"ומש.לקבלול הכשר לחזור אם יש דם הנפש יכו

מובא בספר (כ המחנה אפרים "וכ.ןא לתק"ואלגמריל אותו דם פסול"ר

.)ז"א הכ"פמ "פסה'הליקוטים מהדורת פרנקל הל

זריקה

דחוי ושיריים

שאם יש עוד דם הנפש יחזור הכשר .משנה לבבמעבזרק פסול מש

מ "פסה(ח "הגרכ"כמש,הוי דחויאבל שאר דם שבמזרק ,קוזריקבל ווי
דחלוק דין שירים מדין ,ם"והנראה לומר בדעת הרמב":ל"וז,)ב"ד ה"פי

השירים עיקר דינם הוא דהזריקה היא שעושה את הדם הנשאר ,דחוי

ודחויין עיקר דינם הוא דכיון ',וכו,וחל על החפצא שם שירים,שירים
בדם ',נעשין דחויין וכודנתקיים זריקה בהקרבן ואין צורך בהן ממילא 

שבצואר דאין בו זריקה העושה אותו שירים ורק דהוי דחוי ממילא משום 
בכל הפסולין שזרקו ובטמא שזרק שלא ',דנתקיימה הזריקה בהקרבן וכו

ג דלא הויא זריקה בעצם הקרבן ואינה "דאע,במקומו או במחשבת פסול
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וממילא דהדם ,מ בהדם עצמו יש בו דין זריקה"אבל מ,עושה דיחוי

בדף ז "כ הגרי"כו".ולא חזי עוד לזריקה,הנשאר בכוס זה יש בו דין שירים
:.לד

דם ד'פיש)ה ושקבלו"ד.צב(פותויש להביא ראיה לזה מתוס
'כלל וכואבל קשה שלא חילק.שבמזרק הוי שיריים כשזרק ממנו פסול

ושה שפסול אינו עמעמש:ס בלד"אבל סוגיות הש,שפסול עושה שיריים
לפרשא"לבנסן שליטםאבי'רהציע ידידיו.בלבדשיריים אלא טמא

שפסול עושה שיריים היינו ששאר דם שבמזרק הוי שיריים 'כ תוס"שמש

מיירי בשאר דם הנפש שאין פסול :סוגיא בלדהאבל ,ח"דחויים כהגר

.עושה שיריים אלא הטמא

ין דחוי שאין דוכתב ח חולק עליו "אבל החזון איש בגליונות הגר

:א"החזול"וז.כיון שפסקינן שאין פסול עושה שיריים,בדם שבמזרק

ולא יתכן דבקבל כשר וזרק פסול נפסל כל הדם שבכוס ולא מבעי ליה "

י אין פסול עושה "כ לא יתכן תשובת ר"אלא בדם שבצואר בהמה דא'בגמ

ר ובפיגול אין הנידון לחזו,שירים אלא חוץ לזמנו הואיל ומרצה לפיגולו
ודאי אין חילוק בין כוס זה 'וכו,ולקבל ולזרוק שהרי כבר נפסל כל הקרבן

".לדם שבצואר

שחטאת העוף שעשאה למעלה מעמש)ה מאי"ד.סד(י "אבל מרש

יש לומר משום 'שלכאו,כ חזר ונתן למטה כשר"אבל אם אח,פסול
ות פסולות פסלה את אכ כשעשה הז"ות חטאת העוף מצאור העוף אאשהז

ה "ד.סו('תוסלפי לא מבעיא .הדם כמו שפסלו שאר דם במזרקשאר 
א "אז"דלפ,שלפי שמואל שלא במקומו כמקומו שייך בעופות)למעלה

שאין דין של )כהותא.סו(מ "לשיט'אלא שאפי,:כודף ש ב"תקן כמל
,ח יש לומר שפסלו מדין שיריים"ה לפי הגר"שמואל שייך בעופות אפ

.ע"וצ

זבחמחשבה פוסל בשם 

:ש בכו"ס בזריקת פסולים יש לתקן אם יש עוד דם הנפש כמ"ס
ע "אבל בזרק במחשבת פסול לכו,)ה אפשר"ד.טו(י "כ רש"וכ,לשמואל

כ "וכ,א לתקן"שבמחשבה פסולה א)ה הכל"ד.כז(י "כ רש"וכ.א לתקן"א
ז "כ הגרי"וכ.אחרות'בשם תוס)לגותא:הותמנח(השיטה מקובצת 
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ג "זבחים פ(בתוספתא 'עו.מסברא)יגסימןזבחים(י "וקה).בותמנח(

אף על פי שיש דם הנפש בכוס אחד 'כל הנפסל במחשבה וכו",)ו"ה
ש ההגהות "אבל שם איירי במחשבת חוץ לזמן ולא שלא לשמה כמ",פסול

?ש עובד פסול ממחשבה פסולה"י מ"ז וקה"כ הגרי"לפי מש.א"הגר
אמאיו,א לתקן"כ א"של שמאל גשפסול.י שם בכז"מרשמעשמש,ועוד

יעקב 'נ ר"שידי:ע בשפת אמת וטהרת הקדש לד"עו?גרע שמאל מזר
הראני שמחשבת פסול אינו מגרע השם עבודה א "שטיינמעטץ שליט

.ז קושיתי מעיקרא ליתא"לפ.במעשה

י"תירוץ הקה

,ל שפסולי מחשבה פוסלים שם הזבח בכלל"י הנ"הקה'לזה תי

אבל כל ,רק את העבודה הפרטי שחיללתשפוסלכ עבודה פסולה"משא
יש ,זמן שאפשר לתקנו עוד לחזור לקבל דם הנפש ולבטל עבודה ראשונה

.להכשיר כל הקרבן

ש פסול זר חמור ממחשבה"לר

פסולי מחשבה אינם .יגףשמעון בד'אלא שיש להקשות שלר

שמודה :ידדף בינןאבל מסיק,פוסלים הולכה משום שאפשר לבטלה

שמעון לא פסל 'ג דאמר ר"דאע"):'ה אפי"ד(י שם "ופרש.בזריםלוסשפ
בה מחשבה משום דאין היתר הקרבן תלוי בה ולא קרינא בה דברים 

אמבואר שהולכה הוי".המביאים לידי אכילה אבל עבודה הוי ליפסל בזר

מ כיון שאינו מביא לידי היתר אכילה אינו "אבל מ,עבודה ופסולה בזר

.שפסולי זר חמורים מפסולי מחשבהמע מזהמש.הבפסול במחש

בעלו לא ירדו זר חמור ממחשבה

א לתקן "ועוד יש להקשות שאם פסולי מחשבה יותר חמורים שא

יהודה פסולי זר פוסלים שאם 'דלר,שמצינו בענין אם עלו לא ירדו איפכא
:בסח'שם ותוס'כ תוס"וכ(,שרק טמא לא ירדו:ש בפד"עלו ירדו כמ

אבל בפסולי מחשבה כשלא לשמה ,)ז"ג ה"מ פ"פסה(ם "רמבמ ב"וכ
וכן ,י"בחטאת ופסח ושלא בזמנו או שלא במקומו אם עלו לא ירדו אף לר

שפסולי מעכ מש"א.:סח'כ תוס"וכ.ב שם"וע.מבואר בברייתא בפד

.ב"וצ,י"מחשבה קלים מפסולי זר לר
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י ממליקת זר"קושית הקד

בקרבן בעבודה פסולה אלא רק שאם אין חלותודיש להקשות עו

ג "מ פ"ם פסה"ורמב.סטיםזבח(בהך עבודה אמאי מלק זר לא תרד 
ם שם "כמו שכתב הרמב,ש מקמץ זר שלא קדשו כלל ותרד"מו).ו"הט

שלא חזי :י כדמוכח מפד"ש מקבל זר שתרד לר"ועוד מ,הלכההבאות
קמצים ס למה לא תרד הרי כשמלק זר לא קדש והוי כ"ס.לעבודת ציבור

.הך סוגיא בסטד'שפי'בשלמא לתוס?:)פג(יםרדושלא קדשו בכלי וי
כסוגיא זו יהודה וגם פסק 'ם שפסק כר"אבל להרמב,ש"היינו אליבא דר

?ש"מ.בסט

שנסכים שלא מעשמש)ה בקרבו"ד.קיאיםזבח(י "יש לעיין ברש

רת קדשו בכלי לא ירדו כיון שמצינו בבמת יחיד שישנו בבמה בלי כלי ש
'ע.כ תמוה הך מליקת זר שלא ירד"כ אינו כ"א.ד קרבו נסכים במדבר"למ

שקמצים שלא :פג'י מגמ"רשלעשהקשה )ד'יט א'קדשים ס(א "בחזו

,י לפרשו שמודה שירדו"דחק ברשנאילת השחר שם בו,קדשו בכלי ירדו

אלא .שיש ענין שלא ירדו אף בלי קדושת קרבןמעמשוטופשבאבל 

שהנסכים שלא וטוי כפש"רשבשהבין )אותד א'ס(דש דוד שמצאתי במק
קדשו בכלי לא ירדו ופירש דלא דמי לקמצים שלא קדשו בכלי כיון 

נסכים באבל ,מבוררים לגבוהושקמצים רק נתקדשו בכלי לפני שהי

עבודה שיהיה הלגבוה מהני קדושת כלי מעיקרא לפני יםמבוררםשכול

שאין כולו מבורר לגבוה הדרא קושיא כ בעוף "א.ראוי למזבח ולא ירד
.לדוכתא

שמליקה יש כיוצא בו כשר )ו"ג הט"מ פ"פסה(אזלהן האב'תיו
כ בקבלה שאין כיוצא בו כשר "משא,בשחיטה שכשרה בזר ולכן לא ירד

,ם ששחיטה עבודה היא"יצחק ורמב'ל לר"ש שביאר שס"ע.בקבלת זר
וכיוצא בו מליקה ל ששחיטה"ז עדיין י"עפ.ולכן יש ללמוד ממנו

.בפסול'שירים הקרבן מאיסור אבר מן החי ואינו זבוח ויש חלות אפיכמ

.אבל מעבודת קבלה ואילך מעשה הזר אינו מועיל כלל

רלז 'ג ס"ח(אלא שלא ניחא בזה משום שראיתי בספר קדשי יהושע 

כ "ונראה להעיר דע":ל"וז.שמוכיח שעבודת זר פועל בקרבן)תתצדףד
לומר דעבודת פסולין גם מתיר שאר הקרבן והוה עבודה בכל מוכרחין 
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א דמלק זר לא תרד וכן פסק "ט ע"זבחים דף ס'הקרבן כדמוכח מגמ

ומוכח דעבודת פסול פועל בכל הקרבן ולא ,]ו"ג הט"מ פ"פסה[ם "הרמב
,ל"ה ואינן מטמאין וז"א ד"ח ע"י שם דף ס"על העבודה בלבד כדפירש

לו בקודש ואהני מליקתן שאם עלו לא ירדושמליקתן מטהרתן לפי שנפס
דזריקת פסולין מועילה להתיר האימורן ואיברי עולה חוכן מוכ...

מ ומוכח דחשיבא עבודתן "י במעילה וכ"ה ורש"להקטרה לשיטת הרגמ
אכן מוכרחין לחלק ולומר דאף דמועילה עבודת .עבודה בכל הקרבן

רק על העבודה ולפיכך מ חלות שם פסול אינו חל "פסולין בכל הקרבן מ

דלא חל שם פסול על שאר הדם רק על ,אם יש דם הנפש יחזור כשר ויקבל

מ שם "מ,ג דזריקתו מתירה את הקרבן לדין עלה לא ירד"ואע,העבודה
הוי תרתי 'ולכא...פסול לא חל על הקרבן ונמצא דשני הדינים חלים ביחד

ממליקת זר שאם מתחילה הקשה.ב שלו"ורציתי לבאר הצ."ב"דסתרי וצ

שעבודת פסול פועל בכל 'מעמ,עלה לא ירד ואינו כאילו נחנק דתרד

מבואר :ה מעילה ז"י ורגמ"שמרש,ועוד.י"הקרבן שזה נגד יסוד הקה

כ נראה שזריקת "וא,שצריך זריקה כדי לומר אם עלו לא ירדו באימורין
ש לתקן אבל עדיין י,פסולין בקרבן פועל על כל הקרבן שאם עלה לא ירד

זריקה פסולה אם יש דם הנפש משום שפועל רק על הך עבודה ולא בשם 

.הזבח הכללי

י"לקהתירוץ

.מתחום הביאולוגיהמשל הקדם י ב"תרץ דברי הקהלד לבאר ו"פענלו
חולי חיידקים שאינו נראה )א:הגוףלבוא עליםסוגי נזק שיכול'יש ב

אבל ,הגוף משום נזקמר חסרון בעצמות או אב)ב,לעינים אבל חמור מאד
והנמשל הוא שפסולי המחשבה .יש כאלה שהגוף ירפא עצמו בעבור הזמן

ופסולי עבודה ,א לתקנם"ששייכים לשם זבח הכללי וא,'הם חולי סוג א
.ויש לתקן משום ששאר הגוף בריא'הם חסרון בגוף כסוג ב

ון חסרגורמיםופסולי גברא בעבודות ,פ העבודות"גוף הקרבן נבנה ע

חלות מותאבל מחשבות העובד גור.לתקנואפשרולכן ,בחלק מהבנין
וכן .א לתקנו"וא,יש פסול בשם הזבח,במחשבהואם פסל,הריצוי וכפרה

ש פסולי מחשבה מעכבות רק כשחשב בעבודות שבהם גורם תכלית "לר
אבל בענין אם עלו לא .אולם פסולי גברא שייכים בכל בנין הגוף,הקרבן
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,וזהו המזבח מקדש הראוי לו,ים רק שיהיה גוף הבנין קייםירדו צרכ

י "עדיין ראוי להיות לחמו של מזבח שע,פ שיש פסול כללי מבחוץ"אעו
ש "ועדיין אינו מרצה כמ,.ומג.ש בפג"כמ,המזבח יקדש ויפקע הפסולים

העלה הרוח לא 'ואינו פועל עליו כעבודה שאפי,)ה ואין"ד.פב(י "רש
ותכג א'ס(וזרע אברהם )ו"ה ה"מעילה פ'הל(ור שמח ש הא"כמ,ירדו

שחסר בגוף ,יהודה ניחא שפסולי עבודה ירדו'כ לר"וא.לחד תנא)כה
כ בפסולי מחשבה שהוא ראוי "משא,הכשר הקרבן ואינו ראוי למזבח

ואין סתירה בזה שזריקה פסולה פועל .למזבח והמזבח מקדשו בקדשתו

וכן פועל על כל הקרבן שאם עלו לא ,נורק על העבודה שפסולה ויש לתק

.ירדו משום שהקרבן לא חסר כלל במעשיו כדי שיהיה ראוי למזבח

תירוץ למליקת זר

,שבמליקה יש פעולת בירור חלק גבוה כשחיטהומרעוד נראה ל

אבל עדיין יש ,ובזר אין קידוש הדם,ועוד יש קידוש הדם כמו בקבלה

.ראוי למזבח ולא תרדכ הוי עדיין "או.בירור חלק גבוה

שפסול )94עמוד(ם "ז על הרמב"הגרי'כ בחי"כ יש לדחות מש"א

שאין מכאן ,כחסרון כוונהופוסל ואינואא לתקן כיון שה"שלא לשמה א
ל שמחשבתו פסלתו משום שכל ענין יש לתקן הוא "אלא י,ראיה כלל

ד להלן "ש בס"כמ,קרו מעיקראומשום שמבטל מעשה הראשונה וע

א לתקן חסרון כוונה משום שכבר "כ א"וא,).בותמנח(ז עצמו "ימהגר

ומשל לזה שהכל יורד לידי .נתפס מחשבתו במעשה עבדתו ואין לתקנו
אבל אין ,י מעשה שמעשה מבטל מעשה"טומאה במחשבה ועולין ע

.מחשבה מבטל מחשבה שכבר נתפס במעשה

תיקון פסול שמאל

הרי שניהם ?ר יש לתקןא לתקן וז"ש שמאל מזר ששמאל א"אולם מ

,ששמאל לאו זר הוא)ה"ה ה"יומא פ(ומצינו בירושלמי ,בהגבראיםפסול
כל שאינו מיוחד הוא משמעות זר ד.ע שם ונזר הקודש טו"הקרה'ופי

(יחיםיושב בזבחבכמו שמצינו,לעבודה אלא ).טו אות ג'סד"דמק'ע:

.בזהע "וצ.כ יש לעיין אם יש חיוב זר בעבד שמאל"שא
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הוא 'י והגמ"רשתאבל ליש לדחות הקושיא משמאל משום שכוונ

אבל לא מיירי כלל בפסול הזבח ,א לחזור לזרוק דם זה"שלא יאספנו וא
5.לגמרי

קמיצה

קמיצת שמאל וזר

קמץ בשמאל לרבי יהודה בן בתירה יחזיר ).וותמנח(איתא במשנה 
ה "ב מפרש שה"שם בע'גמבו.א לחזור לקמוץ"ויחזור ויקמוץ ולרבנן א

בן ":ל"וז,)ט"פראויק(כ "ש משנאץ בתו"ר'וע.לכל הפסולים שדינם כזר

בתירה אומר מנין אם קמץ בשמאל יחזיר ויחזור ויקמוץ בימין ת״ל משם 

ולא ,וא״ת מ״ש מהולכה שלא ברגל דפסולה .כ"ממקום שקמץ יחזיר תו
ב וקמץ ל דשאני הכא דכתי"וי,ר׳ יוחנן בספ״א דזבחים,אפשר לתקנה

שהיה מדמה ענין של אפשר לתקן מעומש".משם ממקום שקמץ כבר

אבל לדידן יש לשאול .קאוכ בקמיצה ד"אלא שיש גזה,לכה לקמיצהובה

לחזור לקבל אפשרש,א לתקן מקבלה או זריקה"ש קמיצה שא"מ,להפך

'מב קונטרס בענינינו לרףזבחים ד(ראיתי בשלמי יוסף ו?מצוואר הבהמה
שרק מעשה )ל"ד הנ"מ פי"פסה(ח "פ הגר"שהסביר ע)זוןשלמה יעקב

אבל אינו עושה השאר ,עבודה פסולה דוחה אותו חפצא שפועל עליה

כ שאר דם "משא,שיריים לפסול כגון זר שזרק שדם שבמזרק פסול

נ בקמיצה כיון שקמיצתו פועל על כל המנחה שממנו לקחו "וה.שבצוואר
.הוי דיחוי כמו דם שבמזרק

,תני אבוה דרבי אבין לא זו בלבד אמרו"):.כט(מצינו ביומא ,איברא
בשלמא עולת העוף .אלא אף מליקת העוף וקמיצת מנחה בלילה תשרף

הוא תני לה ?ונהדר ונקמצה ביממא,אלא קומץ נהדרה,מאי דהוה הוה
כלי שרת ":י"ופרש."והוא אמר לה כלי שרת מקדשין אפילו שלא בזמנו

וכיון שקידש הקומץ בכלי ,והקומץ טעון מתן כלימקדשין שלא בזמנו 

מאחר ,ועל כרחיה,אינו חוזר להיות טבל כמנחה שלא נקמצה,לשם קומץ

מ "אלא שיש לקיימו מהשיט,ל"הנ.בותז מנח"בכל יסוד הגרייש לפקפקכ "א5
.ל"ואכמ,ותבמנח
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מעמש)א"ג הכ"מ פ"פסה(ם "וכן ברמב".שזה קרוי קומץ אינך הוו שירים

י לפרש כן "מיהו בחנם דחק רש":ל"וז,'עליהם התוסווחלק6.י"כרש
למימר דלא נתקדש הקומץ אלא המנחה דבקידוש קומץ איירי דאיכא

ופריך ונהדר הקומץ לדוכתה ונהדר ,נתקדשה בכלי ונקמצה בלילה
ומשני כיון דהמנחה נתקדשה בכלי נפסלת בעמוד השחר ,ונקמצה ביממא

".כדין כל קידוש כלי

ש "ומ,ם"י ורמב"לתקן קמיצה לרשאפשרלמה .ע במה נחלקו"ילו

ל שלילה לאו זמן "ל דס"וי?.וותנחא לתקן לרבנן במ"מקמיצה בזר שא

יש 'אבל לתוס.לתקנווממילא אפשר,עבודה כלל לחלות שם קמיצה

אולם ":י"הקהל"וז.ט'כ הקהלות יעקב יומא ס"וכ,חלות קמיצה בלילה
ל בסוגיין דקמיצת לילה אינה פוסלת ואפשר לתקוני למחר "י ז"לשיטת רש

ל עבודת פסולין דפוסל גוף ש מכ"ע דמ"ש לשם קומץ צ"כ קידשו בכל"אא

ל עבודת "י ז"ש שני דלרש"א לתקוני גם בלא קדשו בכל"המנחה לרבנן וא

לילה גרע משארי פסולין משום דאין עכשיו תורת עבודה הוי כמו שקמצו 

ל "ם ז"חוץ למקדש דיחזיר ויקמוץ במקדש כדתנן בתוספתא ופסקה הרמב
מג לענין ימןבחים סע קהלות יעקב ז"עו."ד"א מפסולי המוקדשין ה"פי

וקמיצה ":ל"וז,א שם"י מפורש בריטב"ושיטת רש.ת חוץ בלילהאהעל

אבל הכא כיון שסבירא לן שאין ,בשמאל או בזר פסלה בה ולית לה תקנתא

כלי שרת מקדשין שלא בזמנם הרי הוא כאילו היתה בכלי חול לגמרי 
ל עבודה ל שעבודת לילה שווה לכ"י'ולתוס".וקמיצה דעבד כליתא דמי

.א לתקן"פסולה שא

י שאם שחט בלילה "ם כר"ים עם פסק הרמבתאויש להוסיף שזה מ

ש שחיטה בלילה שירד ואין חלות "יש להקשות מ'אבל לתוס.).פד(ירד 
ל ששיטת "ל שי"נו?א לתקן"קדושה כלל מקמיצה בלילה שיש חלות שא

ם מודה אלא בעצ,עבודה ולכן ירדהסברא שעבודה בלילה אינהי אינ"ר

,ש ששחיטה בלילה נקרא פסולו בקודש ולכן צריך מיעוט להורידו"לר
,אבל רובע ונרבע וכדומה שאינם פסולים בקודש אינם צריכים מיעוט

בקודש וויש להביא ראיה לזה מדין כל שפסול).ה פרט"ד.דפ('ש תוס"כמ

.ח"חוברת יא בקול צבי "משה אברמס שליט'כ הר"בזה במש'עו6
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–י"וסתם ספרא ר–)ג"ג ה"פי'ט ס'צו פר(כ "ומבואר בתו,בשריפה

ששחיטה בלילה אינו כמתה שבקבורה שנקרא פסולה מעה מש"פוא
תרץ ל:סח'ז זבח"כ הגרי"וכ.כ להורידו"ורק לגבי אם עלו יש גזה,בקדוש

.ותקושיות אחר

קמיצה במעשה פסולה

ה קמץ ועלה בידו "ד:יותמנח('שמצינו בתוסמהויש להוסיף עוד

ימא דיחזור ויקמוץ ואם תאמר ולרבי יהודה בן בתירא נ":ל"וז,)צרור
אי נמי יש לחלק בין קמיצה פסולה ,ושמא סתם לן תנא דלא כוותיה

השווה פסולי זר ושמאל ראשון'שתימעמש."לקמיצה הנעשית מפסולין

עבודה שמעשיו פסולים שנקרא שנייהה'אבל לתי,לפסול קמיצה חסירה

חמור יותר מפסולי הגברא שנקרא עבודת,א לתקן"עבודה פסולה וא
ב 'ש בקרן אורה שם שחולק על תי"עו.לתקןאפשרב "ולריב,פסולים

משום שכל קמיצה בתחילה הוי קמיצה יתירה ולכן יותר קל מפסולי 

פ שפסלה במעשה "בהקדים מתן שמן למתן דם ימלאנו אע,ועוד.הגברא

יש לדחות 'ואף שלכא.כ פסולי הגברא"משא,דמחוסר זמן יש לתקן

?במה נחלקו,תיווראי

א יש להשוות קמיצה חסירה או יתירה לכל שמעשיו פסולים "לקר

ודמי להולכה שלא ברגל ,בין בשינה בציור מעשיו בין בסדר מעשיו

והוי יותר קל מהולכת זר ,שעשה פסול במעשה עבודה ופשוט שיכול לתקן

יש לדחות שהולכה שאלא .א לתקן"ד שא"פסול בגברא שיש משהיא 
שאינה דרך הולכה ,ולכה כמאן דליתא דמיההד שאינ"שלא ברגל למ

כ בקמיצה חסירה או יתירה המעשה קיים כיון שעשה "משא,רגילה
ויש להוסיף שזה יותר חמור .אלא שיש פסול צדדי,כדקמצי אינשי

,החפצא של הקרבן כשברר חלק גבוההלכה שלא ברגל משום ששינומה
שקמיצה ,קרעיההואו,ועוד.חפצא כללבכ בהולכה שלא שינה "משא

כ "וכ;ואין דמיון כלל להולכה,שאני שמטרתו לקבוע השיעור קמיצה

'תיהאבל .א"וכן מדיוק בקר,)רלחימןתתצז ס,ג ד"ח(הקדשי יהושע 
.ל שהשוו הולכה לקמיצה"ק הנ"ש וטה"שלנו קיים לפי הר
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סידור מערכה

אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן זר שסידר את ")::כז(איתא ביומא 

אלא ?מאי אהני ליה.כיצד הוא עושה פורקה וחוזר וסודרה.כה חייבהמער
מתקיף לה רבי זירא וכי יש לך עבודה שכשירה .וסודרה כהן,פורקה זר

לתקן סידור המערכה שעשה אפשרא "מבואר שבהו"?בלילה ופסולה בזר
ד"המקדפ שדחה"ואע.שעבודה פסולה כמאן דליתא כללמעומש,זר

,משום שאין קדושת הגוף בעצים,המערכה אינו עבודהשסידור,ה זוירא

יםזבח(י "בקההרי,שיש להם פדיון)ה יצאו"ד.כאותמנח('ש תוס"כמ

שיש לעצים פסול לינה 'שכ)ה מנין"ד.נויםזבח('העיר מתוס)יגימןס
א לומר "א ביומא א"בהו,ועוד.ומוכח שיש להם קדושת הגוף,ייתאדאור

ולמה פריך לה משום עבודה ,איך הזר חייב עליהכ"שא,שאינו עבודה

מהקטרת אברים ותרומת 'כמו שמוכח בהמשך הגמ,בלילה שאינו ברור

זה מ'הגמהשחזרמעמשבואינו ?ולא משום שאינו עבודה כלל,הדשן

ם "וכן פסק הרמב,ה שהזר אינו חייב עליהתפ שדח"לתקנו אעשאפשר
.שיש לתקנו כשסידרה פסולאקנלפי המס)ט"ט ה"ביאת מקדש פכותהל(

.לכן יש ראיה שעבודה פסולה כמאן דליתא

סידור שני גזירי עצים

,ובהמשך שסידור שני גזירי עצים הזר חייב עלי)שם(יומא'עיין בגמ

)ה"ט ה"ביאת המקדש פהלכות (ם "פ הרמב"וכ.ומוכח שאפשר לתקנו

."ים קרבן הואשהעצ,זר המסדר שני גזירי עצים חייב כמקטיר איברים"ש

.ש לעיל בסידור מערכה"ראיה כממזה'כאול

מליחה

השאלהותלה,תקנו או לאאפשר לד במלח זר אם "חקר המקד
מבואר).כ(ותהנה במנחו.בפסול זר אי הוי פסלות או כמאן דליתא

ם "ופסק הרמב.לתקןאפשרברור אם לאאבל ,שמליחה פסולה בזר
נחות שיצק עליהן השמן פסול לעבודה כל המ":ל"וז,)ז"א ה"מ פי"פסה(

הגישן או ,או שבללן או פתתם או מלחן כשירות,כגון הזר וכיוצא בו
,חוזר הכהן ומגיש או מניף ואם לא הגיש ולא הניף הכהן כשירות,הניפן

מקמיצה ואילך מצות כהונה למד על ,שנאמר והביאה אל בני אהרן וקמץ
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חוזר הכהן להגיש או להניף ולא ומדכתב ש".יציקה ובלילה שכשירה בזר

כ בשיח "וכ.צ כלל לתקנו"שאמעמש,כתב שהכהן צריך לחזור למלוח
שהרי ,עבודההואין לדחות שמליחה אינ.)שניאור קטלר'לר,שהףד(ערב 

היוצק והבולל והפותת והמולח ":תבכ)ה"ט ה"פ(ביאת המקדש 'בהל
ין על השלחן והמטיב והמניף והמגיש ומסדר את לחם הפנים או את הבזיכ

)שנפסלו(פ "אע,את הנרות והמצית אש במזבח והקומץ והמקבל דמים
ומבואר שיש ".והרי הוא מוזהר על כל אלו ולוקה אינו חייב מיתה]פסלה[

7.מלקות לזר שמלח

ראיות מאפשר לתקןהחייתד

ד דאפשר לתקונה "אף למ"):קדשים סימן טו(ל המקדש דוד "זהנה 

והטעם ,ל דעבודת פסולים אינה פוסלת גוף הקרבן"ח דסכ אין להוכי"ג

כדאמרינן שם בהוליכו כהן ,דכשר הוא משום דאזיל בתר הולכה בתרייתא

והחזירו וחזר והוליכו זר דלדברי המכשיר פוסל כיון דאזיל בתר הולכה 

כ בהוליכו זר והחזירו וחזר והוליכו כהן הטעם דכשר הוא "א,בתרייתא
ה אינו "כיון דהחזירו ומש,א לאו הולכה היא כללמשום דהולכה קמיית

קובץ (שמואל דוד שפירא 'וראיתי לר".כ אין להוכיח משם כלל"א,פוסל

ל שרק בהולכה שאפשר "שרבדבריושהבין )תקסאףח ד"יד אליעזר ח

המושגכעין(היא לכה עבודה גרועה ושהנחשבלהחזיר למקומו הראשון 
והקשה עליו .כ שאר עבודות"משא,ואפשר לתקן)בשבתמלאכה גרועה

השווה הענין לכל עבודות הזבח ש)ה אפשר"ד.טו(י "רשמדברי משום 
ל "ק הנ"ש וטה"וכן הר.לתקן אם יש דם הנפששאפשר קבלה וזריקה כגון 

פ "אעשל "רו,א אחרתיד ה"ד כוונת המקד"נאבל לפע.השוו העבודות
אלא משום ,מאן דליתאאין זה משום שעבודת הזר כ,שיש לתקן עבודת זר

כ "וכ.ולכן כשר,שעבודת הכהן שחזר ועשאו הוא מבטל עבודת הזר

אתאלא שזה סותר,שהמנחה פסולהמעמש"שנפסלו"ואגב יש להעיר שגירסת הדפוס7
ש בילקוט שינוי"כמ",פסלה"י הוא "והגירסא הנכונה בכת,ז"א ה"מ פי"כ בפסה"מש

כ "כ הוי סתירה למש"דאל,הגברא פסול ולא המנחהמעשמש,פרנקלמהדורת בנוסחאות
שנתקשה :כביםוכן ראיתי בקדשי יהושע זבח,ג"ב הכ"ק פי"ז ומע"א ה"מ פי"בפסה

אבל ,שלא קאי נפסלו על כולם'ח ובסוף פי"מ ומנח"שעה,י"בזה והביא כן בשם הנודב
.צ לכל זה"י א"הכתנתגלו'בחסדי השהשתא 
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הזריקה נתבטלהאם היה הדין דיאספנו הלא ":ל"וז,).בותמנח(ז "הגרי

אלא דהדין דקלטו מזבח והכל ,ואין כאן בקרבן עבודה במחשבה פסולה
א נודע למי ל להביא תנא דמסייע ליה משיטה של"ונ".מודים דלא יאספנו

יוצא ".ל וזרק הוי מעשה דכשר עיקרודאם קבל פס":ל"וז,):מעילה ה(
.שניה את הראשונההטל עבודה יכל מקום שאפשר לתקן הוא משום שבשב

.י"אין ראיה מרשבכללא ד"ן שליטואבי לבנס'ועוד העיר לי ידידי ר
להולכת פסול ולא דמיא לשאר עבודות דאילו שחיטה ":י"ל רש"זד

,בלה וזריקה מאחר שנעשו בפסול אי אפשר לחזור ולעשותן בהכשרוק

ת קבלה נמי יש לתקן כגון שלא קבל הפסול כל הדם ויכול כשר לחזור "וא

תנן לה אם )דף לב/זבחים/לקמן (שלישי 'ההיא ודאי כשרה ובפ,ולקבל
א לתקן כל "וכוונתו שא".יש דם הנפש יחזור הכשר ויקבל וכן בזריקה

יש שאם אלא ,והחפצא שפעל עליו הוי דחוי לגמרי,וץ מקבלההעבודות ח

על ידי אלא שיש הכשר בהזבח ,אין זה נקרא אפשר לתקן,דם הנפש

א לתקן "י מעיקרא קבלה וזריקה א"כ רש"ובזה מדויק מש.שיקבל עוד דם

א לתקנו "באמת בדם זו אששמעיקרא כתב דהיינו,ובסוף כתב שיש לתקנו
לעולם ,כ"או.להכשיר הזבחפ תקנה"עכהנפש ישיש דםשאם אלא ,כלל

עבודה אשהולכה הוי,)שפירא'לפי הבנת הר(ד קיימים"שדברי המקדל"י

מ "פסה(ח "וזהו גם סיוע ליסוד הגר.לשאר עבודותאולא דמי,גרועה

דיש לפרש ,אינו מוכרח,ואף שיש דיוקים לזה.ל"ושלמי יוסף הנ)ד"יפ
תנהוחזר וה,א לתקן"כיון שעשאה בפסול אשכתב מעיקרא שי "רשכוונת

.באמת אפשר לתקן,נפשהאם יש דם אבל,מ אם אין עוד דם הנפש"הנש

שיש מכאן ראיה )א.ד אפשר לתקן"דרכים לפרש מ'ס יש ב"ס

.שעבודת הכשר מבטל העבודה הראשונה)וב,שעבודת זר כמאן דליתא
ויד ותמנחבז "והגרי.ראשונהבדרך ההלכובזבחיםז"י וגרי"ח קה"הגר

,)קמדףא ד"ח:טו(וראיתי באילת השחר .שנייהבדרך הדרכורזאליע

ע בהוליך זר למזבח דאפשר לתקוניה להיכן צריך להחזיר אם "יל":ל"וז
,למקום תחילת ההולכה או מספיק להחזיר קצת כלי לקיים מצות הולכה

,במקצתודאם הוא רק ענין של תיקון ההולכה מספיק לעשות גם תיקון
משמע שצריך לבטל ,א לומר דבעינן דוקא החזירו כהן"וממה שרצה הקר

י שיחזירו "וביטול מעשה ההולכה הוא ע,את כל מעשה ההולכה של הזר
ע עד היכן הוא צריך "י זר יל"אך אם מהני פעולת החזרה אף ע,כהן
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אם לתקן את כל מעשה ההולכה שעשה הזר או מספיק לעשות ,להחזיר

ובספר ישועת דוד חלק ו׳ הביא ממרן רי״ז זצ״ל שאמר לו .כהקצת הול
ולפ״ז ,דהעיקר שיהיה קצת מעשה הולכה,שמספיק להחזיר במקצת

ומשמע דס״ל להולכה ע״י זר ,לכאורה מספיק להחזיר גם פסיעה אחת
ולכן אין צריך ,אינה הולכה פסולה אלא חשיב ללא נעשית מעשה הולכה

ז "הגריוזה כדברי".ק בקיום מקצת הולכהלבטל את כל ההולכה וסגי ר
.ל"ים הנבזבח

חילוקים באי אפשר לתקן

,.טו'בגמלוקתבענין פסולי עבודה כזר בהולכה מצינו מח,םוכילס
לתקן קבלה אפשראלא שאם יש דם הנפש ,א לתקן"ובשאר עבודות א

.תנאיםלוקתובקמיצה יש מח,וזריקה לרוב ראשונים

השחמור'הב'ל בתי"הנ:מנחות י'בתוסמעבענין פסולי מעשה מש

יהודה בן 'שלר,מפסולי הגברא,א לתקן"שא,עבודה שמעשיו פסולים

שפסולי גברא יותר ,איפכאמעא שם מש"לקר.לתקןאפשרבתירא 
.חמורים מפסולי מעשה שאף לרבנן אפשר לתקן

י "לרש.:ראשונים בסוגיא דיומא כטלוקתבענין פסולי זמן מצינו מח

'ולתוס,בגדר עבודה כללהם אפשר לתקן עבודת לילה משום שאינ"ורמב

.י"ש הקה"כמ,א לתקן"א

א "שא:ה'מ מנח"ושיט.י כז"מבואר מרש,בענין פסולי מחשבה

שאינו דומה יגמןפירש הקהלות יעקב זבחים סיו.יש דם הנפש'לתקן אפי
כשרה בהולכת זר שאין כאן פסול בהקרבן רק חסרון עבודה":לזר

בזה קסבר דבתרייתא היא הנדרשת בתורת חיוב אהנדרשת להכשירא דזבח
אבל במחשבה פסולה אין רק ."ה אפשר לתקוני"להכשירא דקרבן ומשו

א לתקן כלל "חסרון בעבודה פסולה אלא יש פסלות בשם הזבח בכללי וא

.יש דם הנפש'אפי

מעילה.ח

.דרום מועלין בהןקתני קדשי קדשים ששחטן ב"):.ב(איתא במעילה 

א "סד,איצטריך?משום דשחיטתן בדרום אפיקינון מידי מעילה?פשיטא

,ר יוחנן קדשים שמתו יצאו מידי מעילה דבר תורה"הואיל ואמר עולא א
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ל קדשים שמתו לא "קמ,נ קדשי קדשים לגבי דרום כמה דחנקינון דמי"ה

י הוא לקדשים נהי דאינו ראוי לקדשי קדשים אבל ראו,אבל דרום,חזו כלל
ד אינו "לקק'ל אפי"מה הפירוש ששחיטת דרום כיון שראוי לקק."קלים

הרי קדשים שמתו יצאו מידי מעילה משום שהולכים ?קינון דמינכמה דח
כ "או.'וממילא אינם קדשי ה,)ה קדשים"ד.מעילה ב('ש תוס"כמ,לאיבוד

דרכים מצינו כמה '?איך הם עדיין קדשי ה;ד ששחט בדרום"ש קק"מ
:באחרונים

הקרן אורה שם הוכיח שהמעילה שיש בקדשים שנפסלו תלוים .א

ל אם עלו ירדו זהו רק משום מיעוט "יהודה דס'לר'בפסולם הקודש ואפי

.בקרא באם עלו ירדו

פירש שכל )זונדל קרוזר'לר,ה אבל"ד.מעילה ב(האור החמה .ב

א "רוזנצוויג שליטר הרב מיכאל"וממו.ל"כ בחינת קק"ד יש בהם ג"קק

שמעתי שיש לפרש דבר זה שלכל קרבן יש שם קדושת זבח כללי וזהו 

רברג פאלינתן קופ'ז שמעתי מהר"וכע.דינים של מחשבות הקרבןלקשור 

שיש )דבורא דנדבה פרשה יד סוף פרק יזכ"תו(זית רענן בשם הא "שליט
א "בזרע "וע.משותף לכל קרבנותכללי ההקטרה בקרבן שלא לשמה מדין 

מ "סה(ן "רמבומזה שה,שמכפרתוכן הביא סמוכין לזה מזריקה אח.יד:ד

.חתכולל כל הקרבנות במצוה א)שורש יב

כל שפסולו בקודש שצריך ש'ש אלישיב שם פ"בהערות לגרי.ג
.עבודתווהיושריפתו ז,'שריפה ולא קבורה נקרא קדשי ה

כל שאם עלה ):במעילה ב'גמותפשטוכן מורה (כתב השפת אמת .ד
קדושה שבהן להיכן "אבל הוסיף שכדי לתרץ .'ל שהוא קדשי ה"לא ירד י

אגלאי מילתא דלא ,כשמתד'פי,בקדשים שמתו ויצאו מידי מעילה"הלכה
הוי עדיין ,פ שנפסל"אע,אבל כשנשחט לשם קדושה,שתווקדהנגמר

.וקדושה שבהן להיכן הלכה,עומד לקדושה

,קדושההחילבודה פסולה הוי עבודה למדברי רובם שעמעס מש"ס
ורק לפי,ד"או כקק,או לענין אם עלו לא ירדו או לענין שריפה בקודש

הקדושה שרקא יש לומר דעבודה פסולה אינה עבודה "מסקנת השפ
.'קדשי הכלהחשיבוכדי תבקרבן עדיין פועל
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מליקה שאינה מטמאה בבית הבליעה.ט

יקת פסולים שמצילים העוף מלטמא ממלהוכיחיש לםאכן יש לעיין א
בסתם משנה .שיש חלות עבודה בעבודה פסולהמע מזהמשו,בבית הבליעה

הסבירו 'אבל תוס.אינו מטמא בבית הבליעה,מלק בלילהאם איתא ש.סח
הואיהודה הדין'ולר,השוחט בלילה אם עלה לא ירדשש "שזו רק לדעת ר

ם "איברא מצינו ברמב.ליעהכ מטמא בבית הב"כ מלק בלילה ג"וא,ירדד
כ שמלק בלילה אינו מטמא "פסק ג,יהודה בשחט בלילה ירד'אף שפסק כרש

כלום תפועלהאם אכן המליקה בלילה אינ?זהמה פשר דבר.בבית הבליעה
?מועיל לגבי טומאת בית הבליעהךכ אי"א,מהמזבחהעוףדירהווצריך ל

הי בעיקר אם המליקה מתירשאין הענין תלו).סח(ז בכתבים"ביאר הגריו
נקרא פסולו ,וכיון ששחט בלילה,אלא תלוי אם פסולו בקודש,האסור

'שסתמא אליבא דר)צו'כ פ"ש בתו"כמ(ואינו בקבורה ,בקודש לגבי שריפה
.כ מצילו מטומאת בית הבליעה"או,יהודה

פסולו בדין ז לתלות דיני טומאת בית הבליעה "הא דבעי הגריולגבי 
'ב ס"ח(מאליןרב אריה לייב'בחי'ע,ל שריפת פסולי מוקדשיםבקודש אצ

,שאם עלו ירדו תלוי בטומאת בית הבליעהמעמש.סוגיא במעילה גהש)כח
שהיה צריך לומר שמלק שלא מערד משתשחיטת דרום שוכן אף רבה שסובר 

הרב .כ יש לעיין אי מודה שבעי שריפה"ואעפ,במקומו מטמא בבית הבליעה
ע "שלכו)ה מהו שירדו"ד:מעילה ב(הוכיח מפירוש קדמון יבליאריה

ועוד רצה לסייע לפירוש קדמון מהא דלא קאמר .שחטה בדרום צריך שריפה
יסודו .ע בעי שריפה"שלכומעאלא מש,מ בין רבה לרב יוסף"שזה נ'בגמ

הוא שדין פסולו בקודש לענין שריפה שונה מענין מטמא בבית הבליעה 
אם ףאו,במתה ומעשה שחיטההשריפה תלוי.עלו לא ירדוושונה נמי מאם

בכל הטומאת בית הבליעה תלויכ "משא.צריך שריפהשחיטתו פסולה לגמרי
ואם עלו לא ירדו תלוי ,שיש מליקה שמקדשת קצת אין מטמא בבית הבליעה

דרום ושלא במקומו ,לכןו.אם יש חלות קדושה בלי פסול בעצם הקרבןב
,בבית הבליעה וירדויןפ שמטמא"שריפה אעניןבה טעולהיות לריםיכול

ושחט בלילה .ובבית הבליעה ולא ירדיןשריפה ואין מטמאניןולהלכה טעו
8.טעון שריפה ואין מטמא בבית הבליעה ועדיין ירד

אי הוי כאילו מת בלי שחיטה כלל והוי "כחנקינון דמי"'פיבשחקר :ז סח"ע בגרי"עו8
,פסלידהוי קודש ל'ח הביא שפי"ובשם הגר.פסלינבלה או דפסלו בשחיטתו וקודש ל
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:קיא'ש בגמ"כ תלוי באם עלו לא ירדו כמ"ענין שחוטי חוץ שגול

)יגףב ד"ח.נטיםזבח(מצינו במנחת אברהם,ה שחיטה"ד.קח'ותוס
ח שביאר בשחט שלמים לפני פתיחת דלתות ההיכל שפטור "בשם הגר

פ שלא ירד בפנים משום שפסול לפני פתיחת הדלתות הוא "בחוץ אע
כ בדוקין שבעין "משא,כ אין השחיטה ראוי לפנים"או,במעשה שחיטה

טה מזה יוצא שיש שחי.ע לא ירדו גם בחוץ חייב"שפסולו בגופו ולפי ר
.בחוץ'פ שפסולו במעשה ופטור אפי"שמקדשת אע

חילוק לשחיטה ובלילה.י

בר וסש'בחד תי)ש"ה ור"ד:יחותמנח('ד הביא ראיה מתוס"המקד

ומבואר שיש חלות לעבודה פסולה ,פ שאינו מעכב"זר שבלל פסל אעש

ג סימן נא "ח(כ האחיעזר "ויש לדמותו למש.סר בעבודהיכאילו חרק ואינו 

פ שאינו "במחשבת פיגול במירוק השחיטה שיש חלות פגול אע)דאות 
ראיה אלא הכ עדיין אינ"או.מעכב משום שיש חלות פסול ביצירת הקרבן

,ל שהם מכשירים עצם הקרבן אבל אינם מקדשים"וי,לבלילה ושחיטה

:ש בלח"כמ,כ בשאר עבודות"משא,כשחיטההטה פסולה דיניולכן שח

וכעין זה .שאינם מכפריםבגלל טאת אינו פגול אחרנות שבח'שפיגל בג
בפסול כיון'אפיחלותקמיצה שיש לגבי )רלחימןס(חילק בקדשי יהושע 

.מברר שיעור חלק גבוהפ"שעכ

זה יכול.כ

זה יכול וזה יכול ממוכיח )גותיג אימןסיםזבח(קהלות יעקב ה
.ל וכשרבנכרי וישראל ששחטו קרבן שפסול ואין אומרים דל מהכא הפסו

עדיין קיים החילוק בין שחיטה אך .ומזה מוכח שיש חלות לעבודה פסולה
.לשאר עבודות,חלות פסולהשיש ל,פסולה

ולפי דרך .י במעילה טען שיש לפרש כאילו מת בלי שחיטה כלל"ם ורש"פ הרמב"וע
.ם"ח אף לפי הרמב"יוצא כהגרלייבהרב אריה
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סיכום.ל

בהד אי עבודה פסולה כעבודה שיש"דחקירת המקבארנובתחילה 

ובאמת יש דוגמאות הרבה שעבודה פסולה ,חלות פסול או כמאן דליתא
א "ראשונה הבאנו מהגרע.קדש כללתשלא נ,כמו קמץ זר,כמאן דליתא

כ "דאל,שיש דרשה לחילול עבודה משום שיש חלות פסול בעבודה פסולה

אלא שיש אחרונים שדחו זה משום .תיפוק לי משום אי עביד לא מהני

חשבתי ,ואגב.הכלל של אי עביד לא מהנישייך לאשבעבודה יש לחדש ש
הלילה הולך ,ד בקרבן"פקר בם חידושים בקדשים כמו אין העלקשר זה 

מסוגיא .ואין ברירה,אין צריך כוונה למצוה,אין תוך כדי דיבור,אחר היום

,י שאינו עבודה כלל"מרש'דאינו ראוי לעבודה אינו פסול במחשבה מש

.ד הוי עבודה"ם וראב"אבל לרמב

יש ראיה ,יש לתקןםשלכאורה א,לתקןאפשרהארכנו בענין 
זר תבהולכ.יש ראיה להפך,אין לתקןםוא,דליתאשעבודה פסולה כמאן

דהוי כמאן ,שלא ברגל יש לתקןו,ולהלכה אין לתקן בהולכה,'יש מח

שעבודתו ,זר יש לתקן אם יש דם הנפשתוזריקתבקבל,)ח"גר(דליתא 

,ובמחשבה פסולה אין לתקן,)ח"גר(אלא על דם שבמזרק תפועלהאינ
אלא שעדיין יש לומר ).י"קה(הכללי בשם הקרבןתעובד פועלהתשמחשב

.שגוף הקרבן לא נפגם במחשבתו,במחשבת פסול שאם עלו לא ירדו

ויש להביא ממנו ראיה שיש ,דרכים'ם יש ב"זר שלא תרד לרמבתממליק

ויש חלות ,בזרהמליקה דומה לשחיטה שכשר)א:חלות בעבודה פסולה
אלא יש תקנו ,זריש פעולה בעבודת)ב).א"אבה(למליקת זר במקצת 

אלא על חלק תפועלהשעבודה פסולה אינ,כ"כשיש עבודה כשרה אח

לחדש עבודה כשרה וחזור לויש לעקר עבודת הפסול ו,ים בגוף הקרבןומס
.י קיא"מרשהוכיחואין ל).משליי עם תוספת ביאור"י וקדש"קה(במקומו 

י לאו "רששבגללאו,הקרבןתשכל ענין לא ירדו אינו תלוי כלל בקדוש
שקדושת הכלי בנסכים פועל ככל מה שקדושת בגללאו)ש"אילה(דוקא 

ה אין כולהל,שנויה'מחבקמיצת זר ).ד"דמק(במנחה ותכלי וקמיצה פועל
י "וקמיצת לילה יש לתקן לרש.)י"שלמ(על כל המנחה תשפועל,לתקן

קמיצה בדרך פסול .'כ לתוס"משא,עבודה כללהם משום שאינ"ורמב

או ;לכה שלא ברגלוא יש לתקן כה"ולקר,אין לתקן ככל פסול'לתוס

כמו בשחיטה שמברר ,פ קבע השיעור קמיצה ויש חלות למעשיו"שעכ
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סידור מערכה וסידור שני .היה חלות עבודה בקדושהתחלק גבוה בלי ש

ומליחת זר אינו ,י זר שניהם יש לתקן משום שכמאן דליתא"גזירי עצים ע
שעבודה ןלתקאפשראלא שיש לדחות כל הראיות מ.צ לתקנו"ראיה שא

העבודה הפסולה תל שעבודה החדשה מבטל"שי,פסולה כמאן דליתא
).ז ושיטה שלא נודע למי"גרי(

שיש מעכמאן דחנקינון דמי משהמריש מעילה ששחיטת דרום אינ
או שיש קדושה )א"גריש,אור החמה,א"קר(חלות עבודה בעבודה פסולה 

).א"שפ(וקדש מעיקרא ולא נתחלל בשחיטתו הפסולה עדיין ממה שה

.כמאן דליתא'ולצד ב,שעבודה פסולה כחלות עבודה'לצד אמעמש

פ ששחיטת "ם אינו מטמא בבית הבליעה אע"ממלק בלילה לרמב
שחיטת לילה להקדישו שיצטרך השאכן מועילהסיקלילה תרד יש ל

כלל אלא שתרד כיון או שאינו תלוי בשריפה,)ז"גרי(שריפה ולא קבורה 

'ר(שיש פסול בעצם הקרבן ואינו מטמא כיון שיש מליקה שמקדשת קצת 

).ביאריה לי

,פ שבלילה אינו מעכב"אע,בלל זרבדעות 'ביש :חי'מנח'תוסב
אלא שיש לומר שבלילה מכשירים עצם ,יש ראיה לחקירתנו'לכאורו

קמיצה ו)א"אבה(הקרבן אבל אינם מקדשים כמו שחיטה ומליקה 

י מזה יכול וזה יכול בגוי שפסול "הקהוכחובזה יש לדחות ה).י"קדש(

.פ פועל מידי"משום ששחיטה עכ
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יצחק צבי רוזנפלד הרב 
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בענין קדושת המקדש והעזרה

בעי רבי אמי נדלדלה האבן ועמד עליה "1:זבחים דף כד'איתא בגמ
לא תיבעי לך דודאי חייצא כי תיבעי לך היכא דאין דעתו לחברה.מהו

דמיא או דילמא 'כיון דדעתו לחברה כמה דמחבר,דדעתו לחברה מאי
שביאר דאיירי )ה נידלדלה"ד(י "ועיין ברש".השתא מיהא הא תלישא

מקביעותה ומתנעננת "במקום שעדיין האבן מונח במקומו אלא שנדלדלה 
לדלה האבן ממקומה דאיכא ספק במקום שנד'ומבואר בגמ".ברצפה

ועוד איתא .אם חשיב כחציצה כשדעתו לחברה)ועדיין מונח במקומה(

בעי רבי אמי נעקרה האבן ועמד במקומה ,רבה זוטי בעי לה הכי"שם 'בגמ
מאי קא מיבעיא ליה כי קדיש דוד רצפה עליונה קדיש או דלמא עד .מהו

פשיטא ליה לעולם.ותיבעי ליה כל העזרה כולה,לארעית דתהומא קדיש
דעד ארעית דתהומא קדיש והכי קמיבעיא ליה דרך שירות בכך או אין דרך 

דלפי רבה זוטי שאלת רבי )ה נעקרה"ד(י "ועיין ברש".שירות בכך תיקו
והגומא נראית שם ועמד "אמי היתה במקום שנעקרה האבן ממקומו לגמרי 

.בכךבתיקו דאפשר דאין דרך שירות 'ובזה מסיק הגמ,"בגומא ועבד

'שהרי בפרק ה,פעמים'הביא דין זה ב'ם שלכא"ועיין ברמב

נתנדנדה אבן מאבני העזרה לא "כתב 'מהלכות ביאת מקדש הלכה יט
ואם עבד עבודתו כשרה .יעמוד עליה בשעת העבודה עד שתחובר בארץ

דבמקום ,של רבי אמי'זהו דין הא'ולכא".הואיל ובמקומה עומדת

אבל עדיין עומדת במקומה איכא צד דחשיב שנתנדנה האבן ממקומה 

ם "ועיין עוד ברמב".לא יעמוד עליה בשעת העבודה"ה "כחציצה ומשו

דצריך הכהן העובד לעמוד בעזרה בשעת .שם דף כד'ובגמ:ועיין במשנה זבחים דף טו1
ועיין בכתבי .ועבודתו פסולהואם עומד על גבי כלי ודומה הרי חשיב כחציצה ,העבודה

.בביאור דין זה.ז זבחים דף קי"הגרי
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ומרצפין כל העזרה באבנים "שכתב 'מהלכות בית הבחירה הלכה י'פרק א

פ שהיא עומדת במקומה הואיל ונתקלקלה "אע,ואם נעקרה אבן.יקרות
שעת עהבודה עד שתקבע ואסור לכהן העובד לעמוד עליה ב.פסולה

,האבן ממקומה"נעקרה"ד,ל"זבחים הנ'בגמ'היינו דין הב'ולכא".בארץ
היינו שעומדת האבן במקומה ולא "נעקרה"ם ד"אבל משמע מדברי הרמב

[י בזבחים שם"רש'שנעקרה לגמרי ועומד הכהן בתוך הגומא כפי ז "ולפ.
ן מחוברת במקצת היינו דבנתנדנה עדיי"נעקרה"ו"נתנדנה"החלוק בין 

ונעקרה היינו שנעקרה מן הרצפה לגמרי ,לקרקע אלא שמתנדנדת במקומה

עוד "שכתב )בית הבחירה שם(ד "ועיין בראב.]אלא דעומדת במקומה

שאם נעקרה האבן ועמד הכהן במקומה בגומא אין דרך .)זבחים כד(אמרו 
[י בסוגיין"וכדברי רש,"שירות בכך מקדש הלכות ביאת(מ "ועיין בכס.

ד דאם עמד בגומא ועבד אין דרך "שהקשה על מה שכתב הראב)שם

כ "שהרי סליק בתיקו וא'הוי אבעיא דלא אפשטא בגמ'דלכא,שירות בכך

2.]ד דאם עמד בגומא אין דרך שירות בכך"איך סתם הראב

ד שמדברי "ק קושית הראב"ק'דלכא,ם"כ כמה קושיות על דברי הרמב"והקשו הנו2
דאם נעקרה לגמרי ממקומה ועמד בתוך 'ם משמע שהשמיט לגמרי ספק הגמ"הרמב

היינו 'בגמ"נעקרה"ם ד"אם למד הרמב'ואפי(הגומא ועבד אם חשיב כדרך שירות בכך 
מדוע השמיט הדין דנעקרה לגמרי ,שנעקרה מן הקרקע לגמרי אלא שעומד במקומו

מ "ועוד הקשה הכס).ואינה עומדת במקומה ועמד הכהן בתוך הגומא בשעת עבודה
דהשמיט הא דבמקום שנדלדלה האבן מקוממה אם אין דעתו לחברה )ביאת מקדש שם(
ם בהלכות ביאת מקדש שם שאם עמד הכהן על "הרמבוגם קשה איך כתב".ודאי חייצא"

הרי ,האבן המדולדלת דאסור לכהן לעמוד שם בשעת עבודה ואם עבד עבודתו כשרה
ם דבדיעבד עבודתו "איך פסק הרמב,כיון דהוי אבעיא דלא אפשטא אם חשיב כחציצה

"ביאת מקדש שם(מ "וכתב הכס.כשרה ל סובר דכי"ולדעת רבינו יש לומר שהוא ז)
דהיכא דאין דעתו לחברה ודאי חייצא לא לפסול העבודה קאמר אלא לומר דצריך 'אמרי

יבעיא ליה היכא דדעתו לחברה אי שרי לכתחלה לעמוד עליה וכיון מליזהר לכתחילה ו
דלא איפשיטא נקטינן לחומרא דלכתחלה לא יעמוד עליה בין שדעתו לחברה בין שאין 

ולא חשש לכתוב דין נעקרה .ן כך עבודתו כשרהדעתו לחבר ואם עמד עליה בין כך ובי
האבן ועמד במקומה משום דמשמע דרבה זוטי הוא דבעי לה הכי אבל סתם תלמודא לא 

מ "אבל כתב המל".איסתפקא ליה הא ומשמע דמיפשט פשיטא ליה דדרך שירות בכך
דלשון חייצא משמע .ל"דברי מן תמוהים הם במה שפירש דברי רבינו ז"על זה )שם(

גם מה שפירש עלה דרבה .ודאי חוצץ וכיון דחוצץ אין לך פסול בדיעבד גדול מזה
ז "ועיין עוד ברדב".ע"דסתמא דתלמודא לא חשש לה הם דברים שלא שמענו דוגמתן וצ

ולגבי קושית האחרונים .ם בזה"כ לבאר דעת הרמב"מש)הלכות בית הבחירה שם(
אפשר לומר 'לכא,מד בגומא ועבדם הדין דנעקרה לגמרי ממקומו וע"שהשמיט הרמב
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י "דבשלמא לדעת רש,שהקשה)בית הבחירה שם(ח "הגר'ועיין בח

עקרה לגמרי ועומד הכהן במקומה בתוך היינו שנ"נעקרה"ד ד"והראב
בקדושת העזרה אם קידשה דוד המלך עד 'ה תלי לה הגמ"משו,הגומא

אבל אם איירי במקום שהאבן ,ארעית תהומא או רק רצפה עליונה לבד
הא עיקר האיבעיא הא הויא אם האבן חשיב רצפה "עדיין מונחת במקומה 

רעית תהומא קדיש או מ אם עד א"כ הא ליכא בזה שום נ"א,או דנפסל
דזה ודאי דלא חיילא "ח "וביאר שם הגר".רצפה העליונה לבד הוא דקדיש

ומשום דקדושת מקדש היא קדושת ,קדושת המקדש רק במחובר לארץ

כ "וע,שאינו רק בארץ ולא במטולטל,וכדתיב המקום אשר יבחר,מקום

י אם כ ממילא דליתא לקדושת מקדש כ"א,אם לא קדיש רק רצפה עליונה
והיינו דקדושת המקדש ודאי ".דחייל בה דין מקום,כשהרצפה מחוברת

ד דלא "ולכן למ,אינו אלא במחובר לארץ משום דהוי קדושת מקום

נתקדש אלא רצפת העזרה הרי אם נעקרה אבן מרצפת העזרה הרי נתבטל 

ח "כתב הגר,ד דעד ארעית תהומא קדיש"אבל למ.ממנו קדושת המקום

כ הרי קדושת מקדש לא "דעד ארעית תהומא קדיש ואכ אם נימא"משא"
,ורק דבעינן שיחול בה דין רצפת הבית כי היכי דלא תהוי חציצה.פקעה

וזהו ,פ שאינה מחוברת"בזה שפיר מועיל במה שהיא מסודרת בארץ אע

כיון ,לדין כשרות האבן בטעמא דעד ארעית תהומא קדיש'דתלי לה הגמ

,רעית תהומא קדיש ואית בה קדושת מקדשדכיון דעד א,דזה בזה תלוי
פ שהיא תלושה ולא "כ ממילא דמתכשרה האבן להיות רצפת עזרה אע"א

".חייצא

ל דאם נימא "ם ס"ונראה דהרמב"ח "ש עוד שהוסיף הגר"ועיי

,כ בנעקרה האבן נפסלה כל העזרה"א,דרצפה העליונה לבד הוא דקדיש
כ ממילא "א,ושת מקדשדכיון דאותו מקום שנעקרה האבן חסר ביה קד

והכל בכתב נאמר במקדש דכולו כמו שהוא נתקדש ,חסר בה מדת המקדש

ד דרק רצפה "דלמ,והיינו".ה מיפסל"ואל,וכן צריך להיות כולו בקדושתו

נתנדנדה אבן מאבני "יט :ם כלל שהרי כתב בהלכות ביאת מקדש ה"דלא השמיטו הרמב
הואיל העזרה לא יעמוד עליה בשעת העבודה עד שתחובר בארץ ואם עבד עבודתו כשרה 

'ולכא,ומשמע שאם אין האבן עומדת במקומה היתה עבודתו פסולה,"ובמקומה עומדת
.ום דאין דרך שירות בכךהיינו מש
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,רק חל קדושת המקדש כשהמקדש בנוי במקומה כצורתה,העליונה קדיש

הרי ,העזרהאבל אם נדלדלה האבן ממקומה ונתבטל מאותו מקום קדושת 
ומכיון דאין ,"הכל בכתב"נמצא דחסר במדת המקדש ואיכא חסרון ב

המקדש בנוי כצורתה הרי נתבטל לגמרי קדושת המקדש מכל העזרה ולא 
,ד דעד ארעית תהומא קדיש"למ'ז לכא"ולפ3.רק במקום האבן שנעקרה

עדיין קדושת המקדש במקומה עומדת ,במקום שנעקרה אבן ממקומה
,אבל מכיון דאין המקדש בנוי כצורתה.עית תהומא קדיששהרי עד אר

הרי חסר כאן בדין ,שהרי דין רצפת העזרה היא להיות מחוברת לקרקע

,פ שלא פקע קדושת העזרה"אע,ומכיון דדין זה מעכב,"הכל בכתב"ד

(דחסר בה מדת העזרה ואין כאן הכל בכתב"פסולה"מ הרצפה "מ ועיין .
היא אם מקיים בזה מצות בנין "פסולה"זרה מ במה שהע"לקמן דאפשר דנ

בצורת המקדש "הכל בכתב"ע מעכב דין "לכו,ל"ולפי הנ.)המקדש

מכיון דנתבטל צרות ,ד דרצפה עליונה לבד קדיש"אלא דלמ,והעזרה

ד דעד ארעית תהומא קדיש "ולמ,המקדש הרי ליכא קדושת המקדש כלל

רה פסולה משום פ שמודה דרצפת העז"אע,לא נתבטל קדושת המקום
.ל"דחסר בו בדין הכל בכתב כנ

'ם בהלכות בית הבחירה פרק א"ל אפשר לבאר לשון הרמב"ולפי הנ

,ואם נעקרה אבן.ומרצפין כל העזרה באבנים יקרות"שכתב 'הלכה י

ואסור לכהן העובד .פ שהיא עומדת במקומה הואיל ונתקלקלה פסולה"אע
יש להבין כונתו 'דלכא,"רץלעמוד עליה בשעת העבודה עד שתקבע בא

אם (לא קאי על העבודה 'דלכא,"הואיל ונתקלקלה פסולה"במה משכתב 
שהרי עדיין לא הזכיר הא דאסור לכהן )עמד שם הכהן ועבד דפסולה היא

,אלא דאפשר לומר דכונתו לומר דרצפת העזרה ספולה.העובד לעמוד שם
.ל"שלא נבנית כצורתה וחסר ממנו דין הכל בכתב וכנ

–ח מבואר כמה יסודות בקדושת המקדש והעזרה"ומדברי הגר

המקום אשר "הנלמד מדכתיב ,קדושת המקדש היא קדושת מקום)א

בית הבחירה (עיין באבי עזרי ,בדיעבד'מעכב אפי"הכל בכתב"ח ד"ובמה דנקט הגר3
ועיין בשעורי ,שתמה על דבריו והביא כמה ראיות דאין דין זה מעכב בדיעבד)שם

י "ח שם מה שביאר בדעת רש"ועיין עוד בסוף דברי הגר.שדן בזה.ד זבחים דף לג"הגרמ
.בענין זה
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פ יסודות "וע.דין דהכל בכתב מעכב בצורת המקדש והעזרה)ב,"'יבחר ה

.זבחים בענין קדושת המקדש והעזרה'ה בכמה סוגיות במס"נדון בע,אלו

זבחים דף 'מקשים האחרונים דבגמ–קידוש שלמהקידוש דוד ו)א

כי קדיש דוד "'וכלשון הגמ,מבואר דקידש דוד המלך את העזרה.כד
'וכן עיין בתוס".רצפה עליונה קדיש או דלמא עד לארעית דתהומא קדיש

ג דשלמה "דוד קידשה כדפירש בקונטרס ואע"שכתבו )ה הואיל"ד(שם 
'בשמעתא כי קדיש דוד וכובנה הבית דוד קידשה כדאמר לקמן 

אבל עיין ".דוד זה מלך גד זה נביא'דשבועות אמרי'ובירושלמי דפרק ב

ביום ההוא קידש המלך תוך "דכתיב )'פסוק סד'פרק ח('במלכים א

(החצר יוסי 'מבואר דלדעת ר.זבחים דף ס'ובגמ,)דקאי על שלמה המלך"
ה "ד(י שם "וכתב רש,"להעמיד בה מזבח,מאי קידש"כונת הפסוק לומר 

"מאי ומשני קדשו לשם עזרה להעמיד בו מזבח ,מאי קידש את תוך החצר)

י שם דקידש שלמה המלך את "ומפרש'ומבואר מדברי הגמ".אבנים

דדוד המלך הוא .זבחים דף כד'סותר למה דאיתא בגמ'ולכא,העזרה

ת שהרי בהלכו,ם"וכעין זה יש להעיר בדברי הרמב.שקידש את העזרה
כיון שנבנה המקדש בירושלים נאסרו "כתב 'הלכה ג'בית הבחירה פרק א

ואין שם בית ,ולהקריב בהן קרבן'כל המקומות כולן לבנות בהן בית לה

ויאמר דוד זה 'לדורי דורות אלא בירושלים בלבד ובהר המוריה שבה שנ

האלקים וזה מזבח לעולה לישראל ואומר זאת מנוחתי עדי 'הוא בית ה
דמשמע דכבר בימי דוד המלך נתקדש מקום המקדש ונאסרו הבמות ,"עד

ע בהלכות בית הבחירה "אבל ע).עיין לקמן באיזה שעה נאסרו הבמות(
בקדושה ראשונה שקידשה ,ובמה נתקדשה"שכתב 'הלכה יד'פרק ו

".שלמה שהוא קידש העזרה וירושלם לשעתה וקידש אותן לעתיד לבא
סותר 'ולכא,קידש את העזרה וירושליםומפורש בדבריו דשלמה המלך

.ע"וצ',למה שכתב בפרק א

פ דדוד המלך קידש את העזרה "שכתב דאע)ב:א(ועיין במקדש דוד 
וכדמצינו לגבי –לא היתה אלא בימי שלמה"חנוך המקדש",בקדושת פה

קידוש 'כמו כן במקום המקדש והעזרה בעי,קידוש וחנוך'כלי שרת דבעי
י משיחה "ועיין שם דבימי משה נעשה הקידוש ע(חינוך כ"פה תחילה ואח

שבועות 'י סדר הקידוש המבואר בגמ"בשמן המשחה ולדורות היינו ע
).ש"עיי.דף טו
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שתירץ )ג"אדר התרצ'במכתב יב('פא'ז עמ"הגרי'אבל עיין בח

דהא דמצינו דדוד המלך וגם שלמה המלך קידשו את העזרה ,באופן אחר
י "ואף דהקדושה היתה ע,קדושה לחוד ובחירה לחודהיינו משום ד"

'ובקרא זה דזה הוא בית ה,י דוד"שלמה אבל בחירת בית עולמים היתה ע
ד "מ והגרי"הגר'וכן עיין בח".י דוד"נאמר הדין של בחירה שזה היה ע

דינים 'דאיכא ב,ם"שביאר כן בדעת הרמב)ד"מהגרי(יד :בית הבחירה ו
',מקום המקדש היא המקום אשר יבחר הד,בקדושת מקום המקדש

,י דוד המלך"נעשה ע,הר המוריה ומקום העזרה,ובחירת מקום דירושלים

4.ש"י שלמה המלך עיי"וגם איכא דין קידוש בקדושת המקדש דנעשה ע

ד דקדושה "למ'דאפי.זבחים דף סא'פ זה ביאר דברי התוס"וע
איכא איסור במות מ "מ,ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא

דלאחר שנבחר ירושלים ומקום המקדש לעולם איכא איסור ,בזמן הזה

,ם"וכן משמע מדברי הרמב.'להעלות קרבנות חוץ מן המקום אשר יבחר ה

כיון שנבנה המקדש "כתב 'הלכה ג'דבהלכות בית הבחירה פרק א

ולהקריב בהן 'בירושלים נאסרו כל המקומות כולן לבנות בהן בית לה
פ שלא כתב דקדושת המקדש נתקדשה לשעתה ולעתיד "אע"',רבן וכוק

ומשמע דאיסור הבמות נובע ממה דנבחר מקום ',הלכה יד'לבא עד פרק ו

ל "הנ'וכדברי התוס,המקדש בירושלים ולא במה שנתקדשה לעתיד לבא

"קידש"דדוד .זבחים דף כד'והא דמבואר בגמ[5.דאינם תלוים זה בזה
אלא 'דלא רק קבע מקום המקדש כמקום אשר יבחר הומשמע ,העזרה

דלא רק דין של קביעות נאמר "ד "ביאר הגרי,שקידשו נמי בקדושת העזרה
כי אם דצרכינן גם לדין קידוש ומעשה קידוש ,בחלות מקום בית הבחירה

דאיכא מצות בנין בית המקדש הנלמד מדכתיב ,דינים אלו'ועיין שם שהאירך בב4
י עשיית המשכן ובנין במה גדולה "ומקיים מצוה זו ע,"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

הלכה 'ם בית הבחירה פרק א"וזה מה שכתב הרמב,דעיקר דינו לבנות'דנוב וגבעון וכו
נין בית הבחירה דהיינו בנין המקדש בירושלים ובהר ע של ב"דין בפנ"ואיכא עוד ',א

ולבנות בית הבחירה "'הלכה א'ם בלהוכת מלכים פרק ה"ודין זה הביא הרמב,"המוריה
'ח סימן מז"ץ או"ועיין עוד במשנת יעב.ש"עיי,"שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה

.שביאר כעין זה
ד דקדשה "דמשמע דלמ,.ף קיטובד,:י בזבחים דף קז"הוא שלא כדברי רש'ולכא5

.ש"עיי,לשעתה ולא לעתיד לבא ליכא איסור דשחוטי חוץ לאחר החוברן
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והיינו דכדי לקבוע מקום המקדש כמקום אשר ,"כמו מקדש וירושלים

והא דתלי .]ש שהביא כמה ראיות לזה"עייו,מעשה קידוש'בעי'יבחר ה
השאלה אם רצפת העזרה קידש או עד ארעית תהומא קדיש בקידוש 'הגמ

דרק היה אפשר )שם(ד "ביאר הגרי,דדוד המלך ולא בקידוש של שלמה
להתקדש בקדושת העזרה בימי שלמה מה שבעצמותה כבר נבחר להיות 

העזרה או דעד ארעית ולכן אם נתקדשה רק רצפת ',המקום אשר יבחר ה
י דוד בשעת בחירת מקום המקדש "תהומא קדיש תלוי במה נתקדש ע

.ל"וכנ

ח "ל מבוססים על דברי הגר"ד הנ"ז והגרי"יסוד דברי הגרי'ולכא

דקדושת מקום העזרה היא בעצמותה ,שהבאנו לעיל)י:בית הבחירה א(
.ל"וכנ,"'המקום אשר יבחר ה"שנלמד מן הפסוק "קדושת מקום"

אפשר לפרש ,מהלכים אלו בביאור הקידוש דדוד ושלמה'ולפי ב

.כמה ענינים בסוגיא דזבחים דף כד

הלא ,איך קידש דוד את מקום העזרה)שם(הקשה המקדש דוד 

אבל בימי דוד ,קידוש בשעת בנין'דבעי.שבועות דף טז'מבואר בגמ
ים ש שכתב דאפשר דדוד עשה קלע"ועיי.עדיין לא נבנה הבית כלל

ד דקדושה ראשונה "דכן עשו בימי עזרה למ.מגילה דף י'כדמבואר בגמ(

ל דקידוש דדוד "פ יסודו הנ"ועוד תירץ ע).קדשה לשעתה ולא לעתיד לבא

קידוש בשעת בנין היינו רק לדין 'והא דבעי,לא היתה אלא קדושת פה
ין אבל עי.בלא בנין כלל'חנוך המקדש לחוד ולכן היה יכול דוד לקדש אפי

ל דקידוש דוד לא היה "פ יסוד הנ"שתירץ ע)שם(ד "מ והגרי"הגר'בח
ה ליכא "ומשו',אלא בתורת בחירת מקום המקדש כמקום אשר יבחר ה

דדין זה שייך רק בקידוש ,להקשות כלל מדין דאין קידוש אלא בשעת בנין
.עצמו ולא לגבי בחירת המקום

י דוד "והעזרה עדאם באמת נתקדש מקום המקדש ,ועוד יש להבין

ומצינו בספר מלכים (מדוע לא נאסרו הבמות נמי משעת הבחירה ,המלך
וכן יש ).דבימי שלמה המלך היו מקריבים קרבנות בגבעון)'פרק ח('א

שכתב דמשעה שנבחר ירושלים )ג:בית הבחירה א(ם "להעיר בדברי הרמב
אם ל ד"וקשה כנ,ליכא עוד היתר להקריב קרבנות חוץ ממקום המקדש

.נבחר מקום המקדש כבר בימי דוד מדוע לא נאסרו הבמות מאותה שעה
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"יב:א(פ דברי הירושלמי מגילה "שתירץ ע)שם(ועיין במקדש דוד  'ר)

יוחנן זה סימן כל זמן שהארון מבפנים הבמות אסורות יצא 'יסא בשם ר
".לשעה כגון ההיא דעלי'יסא אפי'זעירא בעא קומי ר'ר.הבמות מותרות

,בואר מדברי הירושלמי דאיסור הבמות תלוי במה שהארון במקומוומ
אם יצא הארון לפי שעה הותרו הבמות 'ה איכא צד לומר דאפי"ומשו

כ מכיון דלא היה הארון מונח במקומו לאחר שקידש דוד "וא.לאותה שעה
6.לא נאסרו הבמות,את העזרה עד שבנו את הבית בימי שלמה

ז "שהביא בשם הגרי.זבחים דף נו'ד למס"ועיין בשעורי הגרמ

ולא חלה הבחירה עד ,דקידוש ובחירת מקום דדוד המלך היה על תנאי

ד "מ והגרי"הגר'בח(ד "וכעין זה ביאר הגרי.שנבנה הבית בימי שלמה
י "דהסיבה לאסור הבמות ע,אלא שהוסיף דודאי צריך לומר כן,)שם

המקום אשר "כדדוד המלך היא מטעם בחירת מקום המקדש"קידוש"

היינו דהוא מקום המיוחד "'מקום אשר יבחר ה"וחלות שם ,"'יבחר ה

פ הדבור היה נוהג היתר בבמת צבור "ומכיון דע.להקרבת הקרבנות

הרי לא חל על ירושלים חלות שם מקום אשר יבחר ,שבגבעון באותה שעה
יומא'ד למס"ע בשעורי הגרי"וע.ל"י דוד וכנ"פ שכבר נבחר ע"אע',ה

מ מדוע לא נאסרו הבמות "ד לאביו הגר"שהובא דהקשה הגרי.)בדף סג(

י בחירת המקום "ותרץ לו דרק נאסרו במות יחיד ע,כבר בימי דוד המלך

וכן כתב המשך ,אבל עדיין היה היתר להקריב בבמת צבור,דדוד המלך
דכבר בימי דוד המלך נאסר ,)ה פן תעלה"ד(יג :חכמה פרשת ראה יב

.ש"יחיד ורק היה מותר להקריב בבמת צבור שבגבעון עיילהקריב בבמת

אולי ,ובביאור דברי הירושלמי דהיתר הבמות תלוי במה שאין הארון מונח במקומו6
י הארון חל קדושת מקדש ולכן "דרק ע,אפשר לומר דהוי דין בקדושת מקום המקדש

שכתב .י יומא דף מד"וכן משמע מלשון התו.ארון במקמואיסור הבמות תלוי במה שה
שיהא עומד בקדושתו כמשפטו "דנוב וגבעון לא היו משכן ממש משום דמשכן היינו 

אבל עיין ".שיהא הארון בבית קדשי קדשים ונוב וגבעון לא היה ארון אלא בקרית יערים
(מנוחה"שכתב דרק במקום )ח:יב(במשך חכמה פרשת ראה  כי לא "פסוק כלשון ה"

נאסרו הבמות ולכן בגלגל שהיה שעת מלחמה ")באתם עד אתה אל המנוחה ואל הנחלה
"מנוחה"וכן כשאין הארון קבוע במקומו לא נחשב כשעת ,וכבוש לא נאסרו הבמות

תלוי במנוחת "מנוחה"דדין .א זבחים דף קיט"וכן משמע מדברי השפ,והותרו הבמות
.ש"הארון עיי
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(י זבחים דף כד"ועיין עוד ברש שכתב לגבי הא דקידש דוד )ה כי"ד.

שהיה מקדש אותה בשתי תודות ובשיר של פגעים כדתנן "המלך העזרה 
ומה "שהקשו )ה הואיל"ד(שם 'ועיין בתוס:)".טו,.דף יד(שבועות 'במס

ה בשתי תודות בשיר אינו כן דעזרה אינה מקדשה שפירש בקונטרס שקידש
ועיין במקדש דוד ".בשתי תודות אלא בשירי מנחה כדאיתא בשבועות

שירי מנחה 'שבועות שם דבעי'דמה דאיתא בגמ,שביאר לשיטתו)שם(
אבל אפשר דכדי להתקדש מקום המקדש ,היינו רק לגבי חינוך המקדש

.תודות'סגי בב,בקדושת פה

שהיא (ד דבחירת המקום "ז והגרי"ר לפרש לדעת הגריואולי אפש

והא דמבואר ,י שתי תודות ולא בשירי מנחה"היתה ע)כ טעונה קידוש"ג
7.דוקא שירי מנחה היינו לגבי קידוש העזרה לחוד'דבעי)שם(בשבועות 

דאיכא חלות ,דינים אלו'ועוד מצינו ב–מקום מזבח החיצון)ב

לגבי מקום וצורת ,"הכל בכתב"ב דין וגם הא דמעכ"מקוםבחירת"

"א:ב(ם בהלכות בית הבחירה "שהרי כתב הרמב.המזבח החיצון המזבח )

'עמ(ז "וביאר הגרי,"מקומו מכוון ביותר ואין משנין אותו ממקומו לעולם
"ל"במכתב הנ'פא דמקום מזבח החיצון בבית עולמים מלבד מה )

,כמו המקדש עצמוי נבא"שנתקדש בקדושת מזבח עוד גם נבחר עפ

וביסוד הדין של בחירת בית עולמים שנבחר למנוחה עדי עד נכלל גם 

'דמה דקידוש העזרה טעונה דוקא שירי מנחה היינו משום דבעי,להוסיףואולי אפשר 7
י שתי תודות "ה בקידוש דירושלים נתקדשה ע"ומשו,לקדשה במה שנאכל בעזרה דוקא

אולי בחירת ,כ"וא).דהיינו בתוך חומת ירושלים(שהוא דבר הנאכל במחנה ישראל 
מקום העזרה ומקום המקדש שהרי מצינו דלא רק שנבחר,י שתי תודות"המקום נעשה ע

ם "וכן מבואר ברמב.'אלא דהיתה בחירה על ירושלים נמי כמקום אשר יבחר ה,לחוד
ואין שם בית לדורי הדורות אלא בירושלם בלבד ובהר "שכתב )ג:א(בית הבחירה 
מ "הגר'וכן עיין בח.ל דהיתה בחירה על ירושלים נמי"ומבואר כנ,"המוריה שבה

כ דירושלים והר הבית הוא דין של בית הבחירה "וע"שכתב )יד:רה ובית הבחי(ד "והגרי
ג "בית הבחירה ה'א מה"ם בפ"כ הרמב"דמקומו נאמר בהר המוריה ובירושלים וכמש

ז הלכות בית "וכן כתב הגרי".י דוד"ל שהוא דין של בית הבחירה שנעשה ע"עכ'וכו
האמור בקרא 'שר יבחר הדגם ירושלים היא בכלל המקום א"ל "וז)'לב'עמ(הבחירה 

דירושלים עצמה "קידוש"י ה"ז אולי אפשר לומר דבחירת המקום נעשה ע"ולפ".שם
ומקום ,י זה חל הבחירה על העיר ירושלים והר המוריה שבה"וע)דהיינו בשתי תודות(

.העזרה בכללה
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וזה מזבח לעולה 'וגו'כדתיב בקרא זה הוא בית ה,בחירת מקום המזבח

דבקרא זה נאמר דין בחירת מקום המקדש שנבחר לבית עולמים ,לישראל
ת מקום ובקרא זה עצמו נאמר גם בחיר,ג"ב ה"א מבה"ם פ"כמבואר ברמב

8".'ם שאין משנין אותו ממקוממו לעולם וכו"והן הן דברי הרמב,המזבח

הלכה 'ם הלכות בית הבחירה פרק ב"עיין ברמב,ולגבי צורת המזבח

.מדות המזבח מכוונות הרבה וצורתו ידועה איש מאיש"שכתב 'וד'ג
ואין להוסיף .ומזבח שבנו בני הגולה כעין מזבח שעתיד להבנות עשוהו

אחד .ושלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה.מדתו ולא לגרוע ממנהעל

ואחד העיד להן .ואחד העיד להן עד מדותיו.העיד להן על מקום המזבח

אבל עיין ".פ שאין שם בית"שמקריבין על המזבח הזה כל הקרבנות אע
ארבע קרנות של מזבח ויסודו ורבועו "ם "שכתב הרמב'עוד שם בהלכה יז

והוא ,אבל מדת ארכו ומדת רחבו ומדת קומתו אינן מעכבין'מעכבין וכו

שלא יפחות מאמה על אמה ברום שלש אמות כשיעור מקום המערכה של 

יש להעיר 'ולכא.ש"עיי.זבחים דף סב'פ דברי הגמ"והוא ע,"מזבח מדבר

כתב דאין מדות המזבח 'דבהלכה יז,ם סתרי אהדדי"ר דברי הרמב"דלפו
'ידועה איש מאיש וכו"מבואר דמדת המזבח 'וד'גאבל בהלכה,מעכבין

.פ נביא"והיתה מסורה להם ע"ואין להוסיף על מדתו ולא לגרוע ממנה

ם לומר דאין מדות "כונת הרמב'ואולי אפשר לבאר דבהלכה יז

וכל שלא יפחות מאמה על אמה ברום ,"מזבח"המזבח מעכבין בשם 
אבל בתחילת .כל הקרבנותאמות חשיב כמזבח וכשר להקריב עליו 'ג

שהרי –הפרק איירי בצורת המזבח לענין הדין דבנין בית המקדש עצמו
9".בנין"דמזבח החיצון שבבית עולמים חשיב כ.זבחים דף ס'מצינו בגמ

ומסורת ביד"ב שכתב :ם בית הבחירה ב"ואולי אפשר להוסיף דכן משמע מלשון הרמב8
הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארונה הוא המקום שבנה בו אברהם 

והוא המזבח .והוא המקום שבנה בו נח כשיצא מן התיבה.המזבח ועקד עליו יצחק
אמרו .ובו הקריב אדם הראשון כשנברא קרבן ומשם נברא.שהקריב עליו קין והבל

דמקום המזבח נכלל בבחירת מקום ,ל"והיינו כנ".חכמים אדם ממקום כפרתו נברא
דזהו מקום המזבח שבו נעקב יצחק אבינו "מסורה"ם ה"ה הביא הרמב"המקדש ומשו

.ומשם נברא אדם'וכו
כ "י שם דאיכא גזה"שביאר בדעת רש)ח:כה(וכן עיין בגור אריה פרשת תרומה 9

ו דצורת ן דמצינ"והקשה הרמב,דאין משנין צורת הכלים לדורות"וכן תעשו"מדכתיב 
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ל דמקום המזבח הוי בכלל בחירת "ז הנ"פ דברי הגרי"מובן נמי ע'ולכא(

הוי חלק מצורת הבנין דהמזבח החיצון אינו כלי שרת אלא ד,מקום המקדש
ם לומר דאין משנין מדות המזבח כלל "כ אפשר דכונת הרמב"וא.)עצמו

ז אפשר דלא "ולפ.וחסר בהכל בכתב,משום דבזה חסר במדת המקדש עצמו
והרי שינה ,דמכיון דהכל בכתב מעכב,קיים בזה מצות בנין בית המקדש

(פסולה"הרי הבנין ,ממדת המקדש י לגבי :בחירה אם בית ה"וכלשון הרמב"
מ "הגר'מ דכן ביאר בח"ושו).אבן שנעקרה ממקומו וכמו שביארנו לעיל

לחלק בין )'סימן ז'חלק א(ר אריה ליב "הג'ובח)יז:בית הבחירה ב(ד "והגרי

.ל"וגם כתבו דמעכב בקיום מצות ועשו לי מקדש וכנ,דינים אלו'ב

"זבחים דף נו'איתא בגמ–מקום העזרה)ג יה דרב נחמן כל תני קמ.
ויש להעיר דבכלל מקום העזרה היתה ".'על רוחב קלה'העזרה היתהקפז

ויש להבין אם מקומות אלו ,נמי מקום ההיכל ומקום קודש הקדשים

נתקדשו בקדושת עזרה אלא שנתוסף בהם נמי דין היכל וקודש הקדשים 

"זבחים דף סג'ועיין בגמ.או לא שלמים ששחטו בהיכל כשרים שנאמר.

ם "ועיין ברמב,"ושחטו פתח אהל מועד ולא יהא טפל חמור מן העיקר
ודע ששחיטת קדשים קלים בהיכל בשעת הדחק "שכתב )א:ו(מ "בפה

ויש להעיר דלגבי שחיטת קדשים קלים ".מותר לפי שאמרנו בכל מקום

ם "ואיך למד הרמב,בעזרהדשחיטתן בכל מקום .)דף נה(מבואר במשנה 

ם דההיכל "מבואר מדברי הרמב'אלא דלכא.היכלב'משם דנשחטין אפי
.ה פשוט דיכול לשחט קדשים קלים שם"ומשו"מקום העזרה"נמי חשיב כ

שכתב 'הלכה ד'ק פרק ה"ם הלכות מעה"כן משמע מדברי הרמב'ולכא
.ואם שחטן בהיכן כשרים"שם דקדשים קלים נשחטין בכל מקום בעזרה 

ין הגגות ראויות לשחיטה כלל אבל אם שחטן בגגו של היכל פסולין שא
,ם דשחטן בהיכל כשרים"ויש להעיר דמפורש ברמב".אלא בקרקע העזרה

ל "מבואר מדבריו כנ'ולכא,"בקרקע העזרה"ה סיים דרק כשר לשחט "ואפ

.דההיכל נמי חשיב כמקום העזרה

ל שם דמזבח "ותירץ המהר.המזבח נשתנה ממזבח שעשה משה למזבח בבית עולמים
וכמו ,ל"החיצון שבבית עולמים לא היה בו דין כלי שרת כלל אלא דהיה חלק מהבנין וכנ

דנשתנה צורת ההיכל ומדות העזרה כמו כן נשתנה צורת המזבח משום שהיה חלק מבנין 
.ש"עיי,כ דאין משתנים צורת הכלים בלבד"כא גזהי דאי"ורק כתב רש,המקדש עצמו
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ל דמתחילה היתה "ד הנ"ז והגרי"פ דברי הגרי"ואולי אפשר לבאר ע

ועל זה הוסיף שלמה המלך ,ם המקדש והעזרהבחירת מקום על מקו
וכל מקום שנבחר להיות מקום העזרה נתקדש (לקדשו בקדושת העזרה 

'ומסתבר לומר דבחירת מקום העזרה היתה על כל קפז,)בקדושת העזרה
אלא שנתוסף על זה קדושת ההיכל ,אמה של העזרה'על רוחב קלה

.ל"וכנ"עזרה"ו דין אבל כל אותו המקום יש ב,וקדושת קודש הקדשים

בית הבחירה (ד "מ והגרי"הגר'דאיתא בח,ואפשר להוסיף על זה

ל שם "דלא היה קידוש מיוחד על ההיכל ועל קדש הקדשים וז)ה:א

ונראה עוד דקידוש העזרה אינו חלוק מקידוש היכל וקדש הקדשים דחדא "

ות והן רק חלותי דינים של חילוקי מקומ,קידוש של מקדש,קידום להם
דנבחר ,ל"ואפשר לבאר כנ".ולחלוקי מקומות אין קידוש מיוחד,במקדש

להיות נתקדש בקדושת המקדש ,י דוד המלך"מקום המקדש והעזרה ע

אלא ,ומקום ההיכל וקדש הקדשים בכלל בחירה וקידוש זו,בימי שלמה

דאיכא חלוקי מקומות במקדש עצמו דאיכא מקום ההיכל ומקום קדש 

.ל"נתקדש בקדושת העזרה וכנהקדשים אבל הכל 

'מבואר מדברי הגמ–לשכות הבנויות בחול ופתוחות לקדש)ד

דלשכות הבנויות בחול ופתוחות בקודש כשרים לאכילת .נו-:זבחים דף נה

וגם אין שוחטין ,מ אין הטמא הנכנס לשם חייב כרת"ומ,קדשי קדשים

אוצר ,א שם"עיין קר(וכתבו האחרונים .שום קרבן קרבן בלשכות אלו
דיש לחקור אם )ר מנחם זעמבא בענין קדושת עזרת ישראל"הספרי מהג

אלא דלענין )ה קדשי קדשים נאכלים בתוכם"ומשו(יש בהן קדושת העזרה 
או דאין בהם קדושת העזרה כלל אלא דלענין אכילת ,דינים אלו נתמעטו

10.פ שאין בהן קדושת העזרה"קדשי קדשים נתרבו דנאכלים שם אע

.ובדף כה:יומא דף ח'עיין בתוס–אין ישיבה בעזרה–'א.מ בזה"ונאמרו כמה נ10
דאסור לישב בלשכות הבנויות בחול .)דף כה(שם 'מוכח מדברי הגמ'שכתבו דלכא

זרה אם יש בהם קדושת העל"והיה אפשר לומר דתלוי בשאלה הנ,ופתוחות לקדש
ט שכתב דמכיון דרק קדוש לענין :עיין במקדש דוד יד–יוצא בדם ואמורין–'ב.עצמה

כ דם "משא,כשהוציאו מן העזרה ללשכהאין הבשר נפסל ביוצא,אכילת קדשי קדשים
דאין שייכים לאכילה נפסלים בלשכות ביוצא כיון דאין קדושות בקדושת "ואמורים 

ועיין .ל"דין זה תלוי בחקירה הנ'ולכא',ה פרק וש בית הבחיר"וכן נקט האו,"העזרה
חולין –'ג.ה אם נפסלו הדם והאימורים ביוצאזדין ז שמסתפק ב:עוד במקדש דוד כז

ט שמסתפק אם שחט חולין שם אם עובר על איסור שחיטת :ע במקדש דוד יד"ע–בעזרה
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היו בנויות בחול "שכתב 'הלכה ח'ם בית הבחירה פרק ו"יין ברמבוע

ומשמע מדבריו ,"ופתוחות לקדש תוכן קדש לאכילת קדשי קדשים
ולפי זה יש .ל"הנ'וכצד הא,דבאמת קדושים בקדושת העזרה לענין אכילה

ועיין .להבין אם מקומות אלו היו בכלל הקידוש של דוד ושלמה או לא
ז "שהובא דשאל כן מאביו הגרי.)זבחים דף נו(לוי ד ה"בשעורי הגרמ

כ "י דוד תחילה ואח"צריך לומר דמקומות אלו נתקדשו ע'והשיב לו דלכא
.י שלמה"ע

,ע"אבל אולי אפשר לומר דמקומות אלו לא נתקדשו בקדודשה בפנ

).ד שם"וכן כתב הגרמ(אלא דקדושים מכח מה שנתבטלו לעזרה עצמה 

של דוד המלך היתה "בחירת מקום"ק לומר ד"דק,מסתבר לומר כן'ולכא
וכמו שביארנו לעיל ,כ על מקומות אלו שבעתיד יבנו שם לשכות אלו"ג

לא היתה בחירת 'אבל לכא',על קלה'דהיתה הבחירה על כל רוחב קפז

ומכיון דלא היתה בחירה על מקומות אלו לא (מקום על מקומות הלשכות 

).נמיכ "היה יכול שלמה המלך לקדשם אח

ד דקדושה ראשונה קדשה "שמסתפק למ)ט:יד(ועיין במקדש דוד 
מה דינו של מקומות הלשכות הבנויות בחול ,לשעתה וקדשה לעתיד לבא

ר הספרי שם שדן ועיין עוד באוצ,)לכאן ולכאןכמה ראיותשהביא ש "עיי(חולין בעזרה 
ז שכתב דודאי :עיין מקדש דוד כז–שחוטי חוץ–'ד.ב"כ שם בשם הנו"ועיין מש,בזה

ד "למ'ואפי(מכיון דהוי מקום שאינו ראוי לשחיטה )ע"לכו(יש שם משום שחוטי חוץ 
'עיין גמ(מ לית בהו משום שחוטי חוץ"פ דאינו כשר לשחיטה מ"דעל גגו של היכל אע

ז "ועיין כתבי הגרי,)כ לשכות אלו"היינו רק משום שנבלע בעזרה משא,:)זבחים דף קז
ח "מנבעיין אבל ,שסובר גם כן דחייב משום שחוטי חוץ כששחט בלשכות אלו:דף קז

:דף קזזבחיםד"מע שעורי הגר"עו(ה שחולק וסובר דליכא איסור שחוטי חוץ :קפו
אם איכא –'ה.העזרה או לאוהיה אפשר לומר דתלוי בחקירה אם יש בו קדושת,)בזה

עיין אוצר ,)מלאו וחיוב כרת.דף נו'אפשר דרק נתמעט בגמד(עשה דוישלחו מן המחנה 
'לשיטת רשכתב ד.א לעיל דף יד"עיין בשפ–'ו.ל"שכתב דתלוי בחקירה הנהספרי שם

פק אם נתקדשו יש להסת,יהודה דנתקדש רצפת העזרה בקדושת המזבח להקטרת אמורין
אם לא נתקדש הלשכות בקדושת 'ולכא.ת הפתוחות לקודש בקדושת המזבחלשכו

עיין משך –'ז.לא נתקדשו נמי בקדושת רצפת העזרה לענין הקטרת אמורין,העזרה
אם יכול לכבס בגד שניתז עליו דם חטאת בלשכות שמסתפק)כ:ו(חכמה פרשת צו

כיבוס במקום 'דבעי:דמבואר במשנה זבחים דף צג(קודשלהבנויות בחול ופתוחות 
דקדשים שנפסלו שדינם לישרף בעזרה שכתב :דף קדזבחים א "עיין שפ–'ח.)קדוש

.ל"כ תלוי בחקירה הנ"ואפשר דג–נשרפים בלשכות הבנויות בחול ופתוחות לקדש
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אם נתקדשו לעתיד לבא או דלאחר החורבן נתבטלה ,ופתוחות לקודש

ז דמקומות "כדברי הגרי'דאם אמרי,ל"תלוי בחקירה הנ'ולכא.קדושתן
הרי קדשו לשעתה ולעתיד לבא כשאר ,קידוש דדוד ושלמהאלו היו בכלל 

דבאמת רק נבחרה ונתקדשה מקום העזרה 'אבל אם אמרי.מקומות העזרה
וקדושת הלשכות רק באה מכח מה דפתוחות לקודש וטפלים ,עצמה

נתבטלה קדושתן ,לאחר החורבן ואין שם לשכה'לכא,לעזרה עצמה
הלכה 'הלכות בית הבחירה פרק ום"ואולי מדויק כן בלשון הרמב.לגמרי

כל מקום שלא נעשה "שכתב לגבי הדין דקדשה לשעתה ולעתיד לבא ',יד

ע בכונת "וצ,"לא נתקדש קדוש גמור]סדר הקידוש[בכל אלו וכסדר הזה 

אלא שלא נעשה ,דמשמע דאיכא מקום הקדוש בקדושת העזרה,ם"הרמב
ואין בו דין דקדשה ע ולכן לא נתקדש קדוש גמור "בו מעשה קידוש בפנ

.פ שיש באותו מקום קדושת העזרה עצמה"אע,לשעתה ולעתיד לבא

ם ללשכות הבנויות בחול ופתוחות לקדוש "ואולי אפשר לומר דכונת הרמב

ולא היתה בחירה על ,דלא נתקדשו במעשה הקידוש דדוד ושלמה,ל"וכנ

,אבל נתקדשו מכח מה דטפלים במציאותם למקום העזרה,מקומות אלו
"קידוש גמור"ע לא נתקדשו "ומכיון דלא נעשה בהם מעשה קידוש בפנ

.ל"ה אין בהן הדין דקדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא וכנ"ומשו
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1בענין פסול מהו שיעשה שיריים

עבודת פסול עושה שיריים.א

פסול מהו :ש מרבי יוחנןבעא מיניה ריש לקי":איתא בזבחים לד

,אין עושה שירים אלא חוץ לזמנו וחוץ למקומו:אמר ליה?שיעשה שירים

אם "ל "וז)ה מהו"ד(ש ברשי "בביאור הבעיא עיי".הואיל ומרצה לפיגולו

קבל וזרק מהו שיחזור הכשר ויקבל ויזרוק ויכשר הקרבן מי אמרינן כיון 

לא א מיחזי לזריקה או דלמא דזרק פסול שוייה לדם שבצואר שיריים ותו ל

ויחזור הכשר אלימא זריקת פסול לשוייה לדם שבצואר בהמה שירים 

י מפרש שהדיון הוא אם לאחר שפסול לעבודה זרק דם "רש".ויקבל

.ז להכשיר הקרבן"יש אפשרות לכשר לקבל עוד דם ולזרקו ועי,הקרבן

שיירים לשוייה לדם שבצואר "אלימא"צדדי הבעיא הם אם זריקת פסול 

דהיינו האם זריקת פסול לעבודה נחשבת לעבודת ",לא מיחזי לזריקה"ואז 

ממילא לא ,אם נחשבת עבודת זריקה של הזבח.זריקה של הזבח או לא

דהא כבר נתקיימה זריקה ,שייך שיחזור הכשר ויקבל ויזרוק עוד דם

וזריקת הכשר,יכול הכשר לחזור ולקבל עוד דם ולזרוק,ואם לאו,בקרבן

לכאורה שורש הבעיא היא אם עבודת פסול .תהא נחשבת לזריקת הקרבן

אלא מכיון שהיא עבודה פסולה ממילא נפסל ,יש לה מעמד של עבודה

או דילמא עבודת פסול אינה נחשבת עבודה כלל ונפסל הקרבן ,הקרבן

בשאלה )סימן טו(וכבר חקר המקדש דוד .ממילא מחמת חסרון עבודה

.ל"הנ

.ל שנפטר במגיפת קורונה"מאיר ז'דוד בן הר'מאמר זה הוקדש לעלוי נשמת זקני הר1
ים להקדיש מאמר תאלכן מאד מ.מחסידי ויזניץתהיה ומשפחתו היזקני נולד ברומנ

.נשמתובענין שיריים לעילוי 
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אין עושה שירים אלא חוץ לזמנו וחוץ ",ל"שיב לררבי יוחנן ה

הוא מכריע לכאורה שעבודת פסול אינה ."למקומו הואיל ומרצה לפיגולו
רק .וממילא כשר יכול לחזור ולקבל ולזרוק,נחשבת עבודה כלפי הקרבן

דזריקתו ,כשר לעבודה שחישב מחשבת פיגול בזריקתו עושה שיריים
'בגמ.אפשרות לכשר לחזור ולקבל ולזרוקואין ,נחשבת זריקה של הקרבן

איתא שיש פסול לעבודה שכן עושה שיריים אף דלא הזכירו :מעילה ה
אין "שם אומרת שיש להוסיף על מה שכתוב בסוגיין 'הגמ.טמא–בסוגיין 

אלא חוץ לזמנו וחוץ –לך דבר שאינו מרצה בציבור ועושה שיריים 

שאר פסולין דלא ,י שירייםמשו–אבל טמא דאיתיה בציבור ,למקומו

אין עושין שיריים ,נמצא שלמסקנא".לא משוין שיריים–איתנון בציבור 
,וכשר שזרק במחשבת פיגול2,הואיל ומרצה בקרבן ציבור,אלא טמא

אבל שאר פסולים לעבודה אין עושין שיריים ויכול ,הואיל ומרצה לפיגולו

מבארים החילוק בין טמא )ג"ה ה"ד(במעילה שם 'תוס.כשר לחזור ולקבל

כלומר כל פסול שאינו מרצה ",ל"וז,לשאר פסולים לענין עשיית שיריים

בצבור אינו עושה שיריים אלא חוץ לזמנו וחוץ למקומו האי טמא דאיתיה 
שהרי זריקה חשובה קצת אחרי שיש לו היתר בציבורבצבור משוי שיריים 

י שאין זריקה חשובה שאר פסולין דליתנהו בצבור לא משוו שיריים לפ

כ דהדיון בעשיית "מוכח מדבריהם כמש".והרי היא כאילו לא זרקו כלל

אם זה דווקא אם נעשית עבודתו ,ע בהא דטמא עושה שיריים הואיל ומרצה בציבור"יל2
בסוגיא 'עו.או לא,באופן שיהא לו באמת היתר בציבור לו יצוייר דמיירי בקרבן ציבור

ה "ד(שם 'תוס.רק שלא במקומו יחזור הכשר ויקבל בפסול שזרקדמוקים להא דז:כו
אף אם זרק ,למה לי שזרק שלא במקומו,אי מיירי בפסולדיםקשמ)הכא במאי עסקינן

שפסול שם היינו צותירו.במקומו יחזור הכשר ויקבל כיון שפסול אינו עושה שיריים
ש בקרן "עיי.עושה שירייםאבל בזריקה שלא במקומו אינו ,טמא שעושה שיריים בעלמא

ג אין לו היתר בקרבן "אורה דטמא אינו עושה שיריים בזריקה שלא במקומו משום דכה
מוכח מזה שטמא עושה .ציבור ושוב חזר להיות כשאר פסולים שאינם עושים שיריים

מדייק בלשון :ז טו"הגרי,אכן.היה לעבודתו הכשר בציבורתשיריים רק אם בפועל 
טמאים םדכתב סתם טמא עושה שיריים ולא חילק בין אות)כח:אמ"פסו(ם "הרמב

מ בין אם ערל "ציע נמז הוא "עפו.םשלא הותרו טומאתםבציבור לאותםשהותרו טומאת
משום טמא הויאיד.פסול לעבודה משום טמא או משום דשם ערל הוי פסול בפני עצמו

ל אינו עושה שיריים כ אם פסול לעבודה משום שם ער"משא,אז ערל יעשה שיריים
לפי הבנת ,ג דשם טמא דערל הוי טומאת זב דאין לו היתר בציבור"אעו.כשאר פסולים

אלא כל טמא ,ם אין צריך שהותר טומאתו בפועל בציבור כדי לעשות שיריים"הרמב
.עושה שיריים דשם טמא עושה שיריים הואיל ומצינו בטמאים שהותרו בציבור
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'ותוס,שיריים הוא אם עבודת פסול נחשבת לזריקה כלפי הקרבן או לא

מסבירים שהא דיש לזריקת טמא היתר בציבור קובע שזריקתו חשובה קצת 
א כאילו לא כ זריקת שאר פסולים הוי"משא,ונחשבת זריקה כלפי הקרבן

.זרקו כלל

.ל אי פסול עושה שיריים"ע על איזה עבודות מעבודת הדם בעי ר"יל

,שמדבר על כל הפסולים.ל נובע מדברי המשנה לב"לכאורה בעיא דר
אם יש דם ,וכולן שקיבלו את הדם חוץ לזמנו וחוץ למקומו",ואיתא שם

דפסולים כיון שמסיקה המשנה שבגוונא ".יחזור הכשר ויקבל–הנפש

כ לא שייך שפסול יעשה שיריים "ע,קיבלו את הדם יחזור הכשר ויקבל

האם עושה שיריים או –ל מה הדין בפסול שזרק "על זה שואל ר.בקבלה
בפסול שקבל לא מיבעיא ",ל"וז,העירו כן)ה פסול"ד:לד('תוס?לא

דהתנן יחזור הכשר ויקבל אלא בפסול שזרק מיבעיא ליה כדפירש 

וזרק3קבלל הוא בגוונא ד"כתב דבעיא דר)ה מהו"ד(י שם "רש".בקונטרס

כ פשוט דלא שייך עשיית "אמאי כ,ע"יל,אמנם.פסול מהו שיעשה שיריים

?שיריים בקבלה ורק בזריקה מיבעי ליה

עבודות הדם אפשר לראות את העבודה באחד משני פנים'ל שבד"וי

ל יש "יתכן שבשאלה הנו.כעבודה בדם הזבח או כעבודה בקרבן עצמו–

,דהיינו שיש מהם שהם בעיקר עבודה בדם,חילוקים בין העבודות עצמם

על פי זה יש לומר שקבלה והולכה בעיקר .ויש מהם שהם עבודה בקרבן
דצריך לקבל ולהוליך הדם שקיבל עד למזבח כדי ,הויין עבודות בדם

כ "הזריקה ג,אף שהיא בדם והויא גמר עבודת הדם,בזריקה,אכן.לזרקו
והרי כבר .ה נחשבת עבודה בקרבן"ומש,מהווה כפרה וריצוי של הקרבן

י דדווקא בקיבל וזרק פסול ישנה "שדייק מרש:זבחים לד'סז על מ"חידושי הגרי'ע3
והקשה אמאי לא סגי בקבל כשר וזרק פסול כיון שעיקר הבעיא הוא לגבי ,ל"לבעיא דר

י סובר שאם קבל כשר וזרק "ח שבאמת רש"הוא מביא תירוץ בשם הגר?זריקת פסול
,קבל וזרק פסולל הוי דוקא אם"כל הבעיא של רו,ע פסול עושה שיריים"לכו,פסול

ש שרצה "עיי.אין זריקת הפסול עושה שיריים,דכיון שכבר נפסל הדם בקבלת הפסול
יש להעיר על יישובו .ע"כ אבל בסוף דחה דבריו והניח בצ"ם ג"לפרש כן בדעת הרמב

ל שאין מעמד "ד לחלק בין מעמד זריקת פסול אם קבל כשר או פסול מוכח דס"דמדס
אם כל העבודות ו,ופרטית אלא תלוי בכשרות הקרבן בכללעבודת פסול תלוי בעבודה

.וזה חידוש גדול,זריקה מצד הקרבןאאז אף זריקת פסול הוי,נעשו בהכשר עד הזריקה
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ה "מש.ייסדנו שעשיית שיריים נובעת מהא דהעבודה חלה כעבודת הקרבן

,כ בקבלה והולכה"משא,דוקא בזריקה דהויא עבודה בקרבן שייך שיריים
דיין ע,דאף אם נחשבים עבודה בדם,לא שייך שיריים,שהן עבודות בדם

דבדם חדש עדיין לא ,קיימת אפשרות שכשר לעבודה יקבל עוד דם ויזרוק
.נעשית שום עבודה בפסול

הואיל ומרצה לפיגולו.ב

אין עושה שירים אלא חוץ לזמנו וחוץ רבי יוחנן השיב לריש לקיש ש
ועכשיו יש לדון על מעמד עבודת כשר .הואיל ומרצה לפיגולו,למקומו

'הגמ.א שונה מעבודת פסול לענין עשיית שירייםבמחשבת פסול ואיך הו

ל ונתנה טעם לדבר דעבודת כשר במחשבת פיגול "עומדת על שינוי הנ

ועוד .אבל טעם זה סתום מאד–הואיל ומרצה לפיגולו–עושה שיריים

צריך לעיין אם סברא זו שייכת דוקא במחשבת פיגול או אם היא שייכת 
מפרש )ה הואיל"ד(י "רש.א לשמהכמו מחשבת של,לכל פסולי מחשבה

הואיל והויא זריקה מן התורה למיקבעיה ",הטעם דהואיל ומרצה לפיגולו

משמע מדבריו שכשר שזרק במחשבת פיגול עושה שיריים ."פיגול ופסול

לולא .משום שזריקתו נחשבת זריקה גמורה לקבוע הדין פיגול בקרבן
ם קרב המתיר כמצותו שייך דרק א,חלות זריקה בקרבן לא שייך דין פיגול

וכיון .ובלי חלות זריקה בקרבן לא קרב המתיר כמצותו,דין פיגול

יש להעיר שלכאורה סברת .עושה שיריים,שנחשבת עבודת זריקה בהקרבן

דדוקא בפיגול שייך לומר שהזריקה חלה ,י שייכת רק במחשבת פיגול"רש
לא מצינו במחשבת שלא לשמה,אכן.בקרבן לקובעו בפיגול ופסול

וכן אין שום חסרון אם לא קרב המתיר ,שהזריקה קובע הפסול בקרבן

אין הכרח לומר שזריקה במחשבת שלא לשמה חלה כעבודת ,לכן.כמצותו
ל הויא סברא דווקא "עוד יש להעיר שסברת רשי הנ.זריקה של הקרבן

אבל בקבלה במחשבת פיגול לא שייך הסברא ,בזריקה במחשבת פיגול
.ומרצה לפיגולודהואיל 

י דפירושו אתי שפיר לגבי מחשבת חוץ "השפת אמת הקשה על רש
אך לא שייך לומר כן .דהא חלות פיגול דחוץ לזמנו תלויה בזריקה,לזמנו

במחשבת חוץ למקומו משום שהוא רק פסול בעלמא ואינה תלויה 

השווה חוץ לזמנו וחוץ 'דהא הגמ,י"ז קשה על דברי רש"לפ.בזריקה
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כ צריך לפרש הואיל "כ ע"וא,ו לגבי הדין דהואיל ומרצה לפיגולולמקומ

א הציע דהא שהזריקה מרצה לפיגולו"השפ.ומרצה לפיגולו בדרך אחרת
וזה מגלה לנו שעבודת ,ל שהיא חלה על הקרבן לקובעו בפיגול ופסול"ר

כשר במחשבת פסול באמת אינו פוסל העבודה עצמה אלא שם זריקה 
ומכיון שהעבודה נחשבת .פסול שאינה עבודה כללכ עבודת"משא,עליה

וסברא זו הוי סברא בכל פסולי .עושה שיריים,עבודה כלפי הקרבן
ולכן הוא שייך למחשבת חוץ .מחשבה דאינם פוסלים העבודה עצמו

על פי הבנתו .כ שהוא מחשבת פסול ואתי שפיר כל הסוגיא"למקומו ג

הוא כתב .עוד כמה חידושיםהשפת אמת מחדש ,בהואיל ומרצה לפיגולו

שכשם שמחשבת חוץ לזמן וחוץ למקום עושה שיריים כיון שהם מחשבות 
כך מחשבת שלא לשמה עושה שיריים דהרי גם היא מחשבה ,הפוסלות

וכתב עוד שלפי הבנתו יוצא שמחשבת חוץ לזמנו עושה שיריים .הפוסלת

חידושו דלפי,י"כ רש"כ ולא רק בעבודת זריקה כמש"בעבודת קבלה ג

שבמחשבת פסול העבודה קיימת והמחשבה פוסלת הקרבן עצמו נמצא 

א "וא,שכל עבודה שחישב בה מחשבה הפוסלת חלה כעבודת הקרבן
וממילא אפילו קבלה ,י המחשבה"מכיון שהקרבן עצמו נפסל ע,לתקנו

.במחשבת פסול עושה שיריים

יש קודם כל .י"א על רש"דרכים ביישוב קושיית השפכמהןישנ

כ "שלא ברור כ)א עצמו העיר כן בסוף דבריו"ובאמת השפ(להעיר 
.דהסברא דהואיל ומרצה לפיגולו שייך למחשבת חוץ למקומו באופן ישיר

שם (כל הפסולין 'ובפ",הביאו סוגיין וכתבו)ה והדר"ד.מנחות עט('תוס
אין עושין שיריים אלא חוץ לזמנו וחוץ למקומו הואיל ומרצה :)לד'ד

ובאמת כן ."גולו וחוץ למקומו ודאי לא מרצה אלא מחוץ לזמנו יליףלפי
חוץ לזמנו הואיל ומרצה לפיגולו ",דאיתא שם,:זבחים פד'משמע בגמ

ומוכח שהואיל ומרצה לפיגולו ",חוץ למקומו הואיל ואיתקש לחוץ לזמנו

ז לא "לפ.אינו שייך לחוץ למקומו מצד עצמו אלא מכח היקש לחוץ לזמנו
נ דלא שייך הסברא דהואיל ומרצה לפיגולו "דאה,א"ושיית השפקשה ק

אבל שפיר ילפינן שחוץ ,י לגבי מחשבת חוץ למקומו"כפי שפירש רש
.למקומו עושה שיריים מהיקש לחוץ לזמנו

,י עצמו"י נמצאת בדברי רש"א על רש"עוד דרך בישוב קושיית השפ
י דהואיל ומרצה מפרש הביטו)ה הואיל"ד(י "רש.ז"וכפי שדייק הגרי
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מה ."הואיל והויא זריקה מן התורה למיקבעיה בפיגול ופסול",לפיגולו

ז הציע שכוונתו למחשבת חוץ "הגרי"?ופסול"י ב"היא כוונת ברש
אבל עדיין הויא חלות ,דאינה חלות פיגול על הקרבן לענין כרת,למקומו

מקומו י מוכח שזריקה מועילה אף לגבי מחשבת חוץ ל"מלשון רש.פסול
אבל עדיין .א והתוספות מנחות עט"דלא כהבנת השפ,למקיבעיה בפסול

כיון דמחשבת חוץ למקומו מהווה רק פסול על הקרבן ולא פיגול ,ע"צ
מ יש בהא דזריקה קובע שהקרבן פסול משום מחשבת "איזה נ,לענין כרת

?הרי כבר נפסל הקרבן משעה שחישב מחשבת חוץ למקומו,חוץ למקומו

מסתפק בקרבן הנפסל במחשבת חוץ למקומו )ז:מ יח"פסו(למלך המשנה 

דאפשר דלא בעינן זריקה למיקבעיה ,אי האוכל ממנו קודם זריקה לוקה
ש שהביא ראיה מסוגיין "עיי.אלא לפגול אבל לפסול קודם זריקה נפסל

והביא ראיה ,להוכיח שזריקה קובע פסול אפילו במחשבת חוץ למקומו

להוכיח שזריקה לא שייכת בחוץ :פד'ולשון הגמ.טמנחות ע'נגדו מתוס

שסובר )שכחת הלוין ה(ן "מ על פי הרמב"ז הביא נ"הגרי,אכן.למקומו

שיש לאו מיוחד לאכול קרבן הנפסל במחשבת חוץ למקומו בנוסף לאיסור 
כשם שמצינו לאו על אכילת קרבן הנפסל ,כללי לאכול פסולי מוקדשין

ן שהדגיש שבאמת חוץ לזמנו וחוץ "ברמבש"ועיי.במחשבת חוץ לזמנו

כדמוכח מהא דמצטרפין זה לזה ומהא ,למקומו הם אותו שם פיגול

רק דהתורה מיעטה חוץ למקומו מחיוב כרת ,דשניהם נקראו פיגול בתורה
ל שכל עוד שלא זרק הדם לא חל הלאו "י,ל"ן הנ"לפי הרמב.על אכילתה

מצינו ישוב נוסף ,ל אופןבכ.לאכול בשר הנפסל במחשבת חוץ למקומו
דבאמת זריקה מרצה לפיגול אף במחשבת חוץ ,י"א על רש"לקושיית השפ

.למקום

,א ואזיל לשיטתיה"י נשמר מכל קושיות השפ"נמצינו למדים שרש

דהא דהואיל ומרצה לפיגולו אינו יסוד בכל מחשבת פסול שאינו פוסל 

ובע שדוקא אלא הוא ק,העבודה אלא הקרבן עצמו והעבודה קיימת
כ חלה כעבודת הקרבן מכיון שמרצה לפיגולו "דע,בזריקה דפיגול

לכן .הויא עבודה בקרבן עצמו ועושה שיריים,למקיבעיה בפיגול ופסול
ולא מחשבת שלא לשמה ,י סובר שדוקא מחשבת פיגול עושה שיריים"רש

א שסובר "דלא כהשפ,)א"הובא בשפ,וכמו שהציע בספר טהרת הקדש(
י סובר שדוקא זריקה במחשבת "רש,ועוד.שבת שלא לשמהה למח"שה

דהסברא דהואיל ומרצה לפיגולו הוי ,פיגול עושה שיריים אבל לא קבלה
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אין לך ",לפי גירסתו דגרס'הדבר מפורש בגמ,ובאמת.דוקא בזריקה

א הסובר "כ דלא כהשפ"זהו ג."שעושה את השאר שירייםזריקה פסולה 
לו אינו סברא בזריקה דוקא אלא שייך לקבלה שסברת הואיל ומרצה לפיגו

א לסלול דרך חדש בהבנת "וחשוב להדגיש דכל הכרחו של השפ.כ"ג
י לגבי "הואיל ומרצה לפיגולו היה משום דלא שייך פירושו של רש

ל דשפיר שייך "י עצמו מוכח דס"אבל ברש,מחשבת חוץ למקומו
.אדני פזי מיוסדים על "ונמצא דדברי רש,במחשבת חוץ למקומו

?פסול בקרבן או בעבודה–מחשבה הפוסלת .ג

.בסוגיין'י ותוס"ז הקשה קושיא עצומה על ביאור רש"הגריוהנה

פירשו דהאיבעיא דפסול עושה שיריים הוי אי יכול לקבל עוד 'י ותוס"רש

ועל זה תירץ רבי יוחנן שרק זריקת ,דם ולזרקו לאחר שזרק פסול לעבודה

ז למה לי הא דפיגול "והקשה הגרי.שה שירייםכשר במחשבת פיגול עו
בלאו הא דעושה שיריים ,עושה שיריים ואינו יכול לקבל עוד דם ולזרקו

נמי לא שייך לזרוק עוד דם משום דהקרבן נפסל מחמת מחשבה הפוסלת 

ולא מעלה ומוריד אי זריקה במחשבת פיגול חלה כעבודת זריקה ?דפיגול

ל מחמת המחשבה ושוב לא שייך לתקנו נ הקרבן נפס"דממ,בקרבן או לא
ל "ז מביא ראיה לדבריו מהא דקיי"הגרי.י זריקה במחשבה נכונה"ע

כ "ואעפ,)א"דלא כמסקנת השפ(דמחשבת שלא לשמה אינה עושה שיריים 

וזהו ,מעבודות הקרבן לא שייך לתקנו'אם חישב מחשבת שלא לשמה בא

הוא הביא עוד .הי מחשבת פסול דשלא לשמ"משום דנפסל כל הקרבן ע
דאיתא שם שאם קיבל במחשבת פסול לא שייך :זבחים כו'ראיה מהגמ

.פ שקבלה במחשבת פסול אינה עושה שיריים"אע,לחזור ולקבל עוד דם

ועל כרחך מוכח שמלבד הא דשיריים מונע היכולת לחזור ולקבל 
כ "המחשבת פסול ג,במחשבה נכונה מחמת חלות עבודת פסול בקרבן

.לה נוספת משום דנפסל הקרבן במחשבתומונעת קב

,י מחשבת פסול"ז בקושיא זו היא שכדי לפסול הקרבן ע"הנחת הגרי

דהמחשבת פסול פוסלת ,אין צריך שהעבודה שבה תיחשב עבודת הקרבן
ז קשה לפירוש "ועפ.הקרבן עצמו ולא רק העבודה שבה חישב המחשבה

,וכמו כן.ל"ידי וכנדהא דפיגול עושה שיריים לא מהני מ'י ותוס"רש

כתבו שרבינו אפרים )כח:מ א"פסו(והאבן האזל )א:זבחים י(א "החזו
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י בסוגיין משום דהוקשה לו קושיא "לא נקט כפירוש רש:)הובא בתוס לד(

4.י"זו בפירוש רש

מ בהא דפיגול עושה שיריים ויש "ז מתרץ שבאמת יש כמה נ"הגרי

אם .ד הא דנפסל הקרבן עצמומלב,חלות זריקה על הקרבן בזריקת פיגול
אז מכיון שיש דין ,הזריקה במחשבת פיגול אינה נחשבת לזריקת הקרבן

אם קיבל עוד דם וזרקו ,אם עלו לא ירדו על דם הנפסל במחשבת פיגול
,אין מורידין הדם שזרק,אף דכבר נפסל הזבח משום פיגול,על המזבח

ה במחשבת פיגול אם זריק,אמנם.דיש דין אם עלו לא ירדו על הדם

אז לא שייך לומר שהדם שיקבל ,נחשבת לזריקת הקרבן ועושה שיריים

.דכבר נתקיימה זריקה בקרבן,כ יהיה לו דין אם עלו לא ירדו"ויזרוק אח
מ המורים שיש חשיבות להא דזריקה במחשבת "ש שהביא עוד נ"עיי

ול פ שלענין אם יכ"פיגול חלה כעבודת זריקה בקרבן ועושה שיריים אע

לחזור ולקבל עוד דם אין צריך להא דעושה שיריים משום דבלאו הכי 

אך .בסוגיין'י ותוס"לפי דבריו אתי שפיר שיטת רש.הקרבן עצמו פסול

מ בהא דזריקה במחשבת "י מסכים לדבריו דכל הנ"יש לעיין אם רש
או דילמא ,ז"פיגול עושה שיריים הוי רק במקרים בודדים שהזכירם הגרי

ג עליה לגבי היחס בין פיגול עושה שיריים והמחשבת פסול י פלי"רש

.דפיגול

ולא העבודה,ז הניח שמחשבת פסול דפיגול פוסל הקרבן עצמו"הגרי
חידושי מרן (ם "וגם בחידושיו על הרמב,י"מקושייתו על רש.שבה חשבה

מוכח שסובר שהוא הדין במחשבת פסול דשלא )יא:ק ד"ז הלוי מעש"רי
ביאור מפורסם שאם חישב מחשבת שלא לשמה באיזה שם ייסד.לשמה

ל דסתמא לשמה קאי "הא דקיי.אין זה מגרע מהלשמה של הקרבן,עבודה
הא דמהני ,כ"א.קובע שאי אפשר בשום אופן לעקור הלשמה של הקרבן

מחשבת שלא לשמה לפסול בפסח ובחטאת אינו משום שנפסל מחמת 

דהואיל )ב:מ יד"פסו(וכעין זה איתא באבי עזרי ,לפי הבנת השפת אמת שהבאנו לעיל4
לא ,דה אלא הקרבן עצמוומרצה לפיגולו מורה על כל מחשבת פסול שאינו פוסל העבו

דזה גופא כוונת התירוץ דהואיל ומרצה לפיגולו שהקרבן עצמו נפסל ,קשה קושייתם
כמו ,ל כהבנת השפת אמת כלל"י עצמו דלא ס"עדיין קשה לרש,אמנם.במחשבה
.שביארנו
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הויא מחשבה שפוסלת אלא משום שמחשבת שלא לשמה ,חסרון לשמה

.הקרבן עצמו

אם הוא ,הבנות בפסול הנגרם במחשבת שלא לשמה'מ בין הב"ונ

הוא אם הפסול נמצא ,משום חסרון לשמה בקרבן או משום מחשבת פסול
אם מחשבת שלא לשמה מפקיעה .בעבודה פרטית או בקרבן בכלליותו

הכוונה בזה היא שבעבודה שנעשית במחשבת שלא לשמה ,הלשמה
אך אם יש אפשרות לעשות העבודה .ז נפסלה העבודה"חסר הלשמה ועי

ז "אבל לדעת הגרי.שפיר מועיל להכשיר הקרבן,שוב במחשבה נכונה

ואינו נפגם הלשמה בקרבן כל ,דמחשבת שלא לשמה הויא מחשבת פסול

.מקום הפסול הוא בקרבן עצמו ולא בעבודה שבה חישב המחשבה,עיקר
דהא אין ,חזור ולעשות אותה עבודה במחשבה נכונהאינו מועיל ל,ה"מש

ז מוכיח כצד "הגרי.א לתקנו"וא,הפסול באותה עבודה אלא בקרבן עצמו

שאם קיבל הדם במחשבת פיגול לא שייך :מהא דאיתא בזבחים כו'ב

כ הטעם משום שפסול מחשבה דפיגול פוסל הקרבן "וע,לחזור ולקבלו

,ה למחשבת שלא לשמה"ז סובר שה"יהגר,ואף דשם מיירי בפיגול.עצמו
מוכח בדבריו שמחשבות הפוסלות פוסלות5.דשניהן הן מחשבות הפוסלות

.הקרבן עצמו ולא רק העבודה שחישבן בה

ז שכל מחשבה הפוסלת פוסל הקרבן עצמו "לכאורה הבנת הגרי

'הל(ח בחידושי רבינו חיים הלוי על הרמבם "מבוסס על דברי אביו הגר
לגבי )י:פסולי מוקדשין טו(ם "ח שם דן בדברי הרמב"הגר).ו:קרבן פסח ב

שחטה לשמה וחשב "ם כותב "הרמב.הדין דמחשבין מעבודה לעבודה
בשעת השחיטה לזרוק דמה שלא לשמה הרי זו פסולה לפי שמחשבין 

וזאת המחשבה שחשב בשעת השחיטה כאילו חשבה מעבודה לעבודה 
ם בהא דהוי כאילו חשבה "הרמבע כוונת"צ."ולפיכך פסולהבשעת זריקה

האם כוונתו דבאמת חלה מחשבתו כשזרק והויא זריקה שלא –בשעת זריקה

כללו של דבר כל הנפסל במחשבה בין שעל הראשון חישב ",)ד:קרבנות ג(תוספתא 'ע5
חרון חישב פסול אף על פי שיש דם הנפש בכוס אחד פסול וכל הנפסל בין שעל הא

במעשה בין שעל הראשון חשב בין שעל האחרון חישב פסול אם יש דם בכוס אחר יחזור 
.ז"וכדברי הגרי,אפשרות לקבל עוד דםתמשמע שם שמחשבת פסול מונע".ויקבל כשר

קאי רק על מחשבת "מחשבהכל הנפסל "א על התוספתא שהגיה ד"הגר'עיין בהג,אכן
.ז"נגד דברי הגרי,ולא על שלא לשמה,חוץ לזמן וחוץ למקום
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הבין כן בדעת )ג:קונטרוס בענייני קדשים ד(המקדש דוד ?לשמה ופסול

דמחשבתו בשעת שחיטה על הזריקה קובעת שכשיזרוק תהיה ,ם"הרמב
אין כוונת .ם"בח הבין אחרת בדעת הרמ"הגר,אכן.זריקה שלא לשמה

ומשמע ,דהא לא זרק עדיין,ם שבאמת תהיה זריקה שלא לשמה"הרמב
ם סובר שצריך שמחשבתו תהיה "אלא הרמב.שכבר נפסל בשעת מחשבתו

ם "וזהו שהדגיש הרמב,באופן שהמחשבה תפסול בעבודה שחישב עליו
ל שראוי לפסול עכשיו כמו שיפסול אם "ר,דהוי כאילו חשבה בשעת זריקה

ח כותב עוד "הגר.אין הפסול בזריקה עצמה,אמנם.ה בשעת זריקהחשב

שהא שצריך לחשוב על הזריקה בשעת שחיטה הוא תנאי שהמחשבה צריכה 

.אבל מדבריו נראה שאין הפסול בהעבודה שחישב בה,להיות בשעת עבודה
וגם לא ,לא חל הפסול שלא לשמה בעבודת זריקה,כ הגע עצמך"וא

ממש כמו שהבין ,שחל בקרבן עצמו'כנ?יפה הוא חלאז א.בעבודת שחיטה

שהעיר שדברי )קכב'א עמ"זבחים ח(בספר מנחת אברהם 'וע.ז"בנו הגרי

ז שמחשבת פסול פוסלת הקרבן "ח האלו מובנים רק לפי הבנת הגרי"הגר

על דרך זה דייק 6.דלדבריו אין הפסול חל בשום עבודה,עצמו ולא העבודה
ואחד המשנה שם הזבח ",)א:מ טו"פסו(ם "רמבהמנחת אברהם בלשון ה

."בשעת שחיטה או בשעת קבלה או בשעת הולכה או בזריקה כמו שביארנו

דאין ,ולא בשחיטה עצמה,שחיטהבשעתם כתב שמשנה שם הזבח "הרמב

אלא שיש ,מחשבת שלא לשמה חלה בעבודת הקרבן אלא בקרבן עצמו
.תנאי שצריך לחשוב המחשבה בשעת עבודה

בין מחשבת שלא ,ז סובר שכל מחשבת פסול"רנו היטב שהגריביא
אלא הקרבן ,אינה פוסלת העבודה שחישבן בה,לשמה בין מחשבת פיגול

ל שכדי לפסול קרבן במחשבת פיגול אין צורך "מהאי טעמא ס.עצמו
י שפיגול עושה "שהעבודה שחישב בה תהא נחשבת עבודת הקרבן ע

,פיגול עושה שיריים לכמה מיקרים בודדיםמ אי "עדיין יש נ,אמנם.שיריים

אם מחשבת שלא לשמה גורם חסרון לשמה בעבודה ומהאי טעמא שש דסובר "עיי6
במחשבין מעבודה לעבודה על כרחך צריך לומר שהפסול בשחיטה ולא ,נפסל הקרבן

משום חסרון הריקה שטרם עשאה פסולולא שייך למימר שז,דעדיין לא זרק,בזריקה
ם שמחשבין "פ המקדש דוד שהבאנו בדעת הרמב"ל ע"י,אמנם.לשמה בעבודת זריקה

ושפיר יפסול ,מעבודה לעבודה הוי פסול בזריקה דכשיזרוק אז יחשב זריקה שלא לשמה
.משום חסרון לשמה בעבודת זריקה
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.אין צורך בדינא דשיריים,אבל לענין אי יכול לחזור ולקבל במחשבה נכונה

או דילמא פליג עליה לגבי היחס בין ,ז"י מסכים לדברי הגרי"ע אם רש"יל
.הא דפיגול עושה שיריים והא דפיגול הוי מחשבה הפוסלת

לת הקרבן אף בלי עשיית ז הביא ראיה שמחשבת פסול פוס"הגרי
פ "שיריים מהא דמחשבת שלא לשמה פוסלת הקרבן ואינו חוזר ומקבל אע

ראייתו מבוססת על .שזריקה במחשבת שלא לשמה אינה עושה שיריים
וכיון ,ההנחה שמחשבת שלא לשמה הויא מחשבה הפוסלת כמו פיגול

ת שלא אי מחשב,אכן.לא שייך לחזור ולקבל עוד דם,שנפסל הקרבן עצמו

,נסתרת ראייתו,לשמה פוסלת משום שמחשבתו עוקרת הלשמה מהעבודה

ויכול לעשות העבודה שוב ,דאז הפגם הויא רק בעבודה דחסר הלשמה
י בכמה מקומות שמחשבת שלא "מדוייק ברש,ובאמת.במחשבה נכונה

ולא משום שהמחשבה ,לשמה פוסלת משום שעוקרת הלשמה של הקרבן

י כותב "רש8וגם במקומות אחרים7חילת המסכתאכמה פעמים בת.פוסלת

ז שאי "נגד הנחת הגרי,שמחשבת שלא לשמה עוקרת הלשמה של הקרבן

והא דשלא לשמה פוסל הוא ,אפשר לעקור הלשמה כיון דסתמא לשמה
י שאם זרק "וכן מוכח לכאורה בדעת רש.משום שהוא מחשבת פסול

זבחים ('הגמ.ונהבמחשבת שלא לשמה יכול לזרוק עוד דם במחשבה נכ

הכל מודים בניתנין למעלה שנתנן למעלה למטה שנתנן למטה ",אומרת.)כז

כגון "מפרש שלא כמצותן )ה הכל"ד(י "רש."שלא כמצותן לא יאספנו
במחשבה ,ל"מאי קמ",הקרן אורה מקשה עליו."במחשבה או בשמאל

בת למה צריך לחדש שלא יאספנו אם זרק במחש"?פשיטא דאין לו תקנה
קאי דווקא על "במחשבה"י היא ש"תירצו שכוונת רש9האחרונים?פסול

י לשיטתיה סובר שמחשבת שלא לשמה אינה "ורש,מחשבת שלא לשמה
א "סד,ולכן.מחשבה הפוסלת אלא שהיא עוקרת הלשמה של העבודה

.ל הדין דקלטיה מזבח"קמ,שמהני אף לאסוף הדם שזרק ולזרקו עוד פעם

.ז"י שאם מקבל עוד דם יכול לזרקו ולהכשיר הקרבן עי"פשוט לדעת רש,אכן

ה דלאו "ד.ג;זבחו שלא לשמןה שנ"ד,ה בסתמא לשמן עומדין"ד,ה שלא לשמה"ד:ב7
.מינה

.א היא"ה ור"ד.זבחים קטו8
.משולם דוד'שיעורי רומנחת אברהם 'ע,שם9
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י סובר שאינה "דרש,ז ממחשבת שלא לשמה"אזדא לה ראיית הגרי,לכן

.דאינו עושה שיריים,מחשבת פסול ושפיר יכול לחזור ולקבל עוד דם ולזורקו

ז הביא עוד ראיה ליסודו שמחשבה הפוסלת פוסלת הקרבן "הגרי

דקבלה :)כו(ית שיריים מהא דאיתא בזבחים בלי הטעם דעשי'עצמו אפ
ל "ג דקיי"במחשבת פיגול פוסלת הקרבן ואינו יכול לחזור ולקבל אע

אין שום ספק שמחשבת פיגול הויא .שפיגול בקבלה אינו עושה שיריים
אבל פשיטא ,דרק במחשבת שלא לשמה יש לדון,מחשבה הפוסלת

י "ם הפסול שחל עע א"אמנם יל.שפיגול הויא מחשבה שפוסלת בקרבן

או דילמא המחשבה פוסל ,ז"כ הגרי"וכמש,המחשבה פוסל הקרבן עצמו

ל שהיכולת של המחשבה "י',לצד ב.העבודה שבה חישב המחשבה
,לפסול הקרבן עצמו תלויה בחלות העבודה שמחשב בה כעבודת הקרבן

אז לא שייך לעשות העבודה עוד פעם במחשבה ,דאם חלה כעבודת הקרבן

על פי .שפיר מצי לתקן העבודה,אבל אם אינה חלה כעבודת הקרבן,נכונה

י היא שמחשבת פסול דפיגול פוסלת העבודה שמחשב "ל שדעת רש"זה י

רק אם פיגול עושה שיריים והעבודה חלה ,ולכן.ולא הקרבן עצמו,בה
אם ,אמנם.ולא שייך לעשותו עוד פעם,כעבודת הקרבן אז נפסל הקרבן

דכל ,אין המחשבת פסול פוסלת הקרבן עצמו,ה שירייםפיגול אינו עוש

.יכול לקבל עוד דם ולזרקו במחשבה נכונה,זמן שלא נגמר עבודת הדם

תיפוק ,ז דלמה לי פיגול עושה שיריים"י מקושיית הגרי"ובזה נשמר רש
י המחשבה אינה פוסלת "דלרש,ליה משום דנפסל הקרבן במחשבתו

ול עושה שיריים אז מועילה מחשבתו ורק אם פיג,הקרבן אלא העבודה
.י שהעבודה חלה כעבודה פסולה בקרבן"לפסול הקרבן ע

י הבין "י עולה יפה עם מה שהוכחנו לעיל שרש"ביאור זה בדעת רש
שהזריקה ,שהואיל ומרצה לפיגולו הוי סברא דוקא בעבודת זריקה דפיגול

מכיון .בןחלה כעבודת הקרבן הואיל ומרצה למיחל פיגול ופסול על הקר

ומכיון שחלה כעבודה ,לא שייך לתקנו,שחלה כעבודת זריקה בהקרבן
,אמנם.נפסל הקרבן ממילא משום דחסר זריקה כשירה בהקרבן,פסולה

כיון דלא שייך בהם הסברא ,אם חישב מחשבת פיגול בשאר עבודות
אף אם ,ולכן.אינן חלות בהכרח כעבודת הקרבן,דהואיל ומרצה לפיגולו

יכול לעשות העבודה שוב במחשבה נכונה ,מחמת המחשבת פיגולנפסלו
.ולהכשירה
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זכינו ,על פי הבנה זו שמחשבת פיגול פוסלת העבודה שחישב בה

י בטעמא דרבא בהא דאין מחשבה מועלת אלא "לעומק חדש בשיטת רש
)א:פירוש משניות זבחים ג(ם "הרמב:).זבחים כו(במי שראוי לעבודה 

דצריך כשר לעבודה כדי לפסול במחשבה הוא משום מפרש שטעמא דרבא
דהיינו שאין שם פסול ,כ קרב המתיר כמצותו"דלא שייך חלות פיגול אא

א לחול חלות פיגול בעבודת פסול כיון שעבודתו פסולה "א,לכן.אחר
,לא מפרש ככה)ה אם יש"ד.לב(י "רש,אמנם.מלבד המחשבת פיגול

שבה פוסלת אלא במי שראוי לעבודה ואין מח",ל"וז,אלא הביא דרשה

ל על פי "י."דכתיב המקריב אותו לא יחשב בראוי להקרבה הכתוב מדבר

י שמחשבת פיגול פוסלת העבודה עצמה ולא "מה שייסדנו בדעת רש
,כ הויא עבודה מעלייתא בלאו הכי"ולא שייך לפסול עבודה אא.הקרבן

י מחשבת פיגול כ בדינ"הגזה.ולכן צריך שהמחשב יהא ראוי לעבודה

קובעת שצריך ראוי לעבודה מצד עצם החלות פיגול דצריך לחול בעבודה 

ז וסובר שמחשבת פיגול אינה "ם פליג ע"הרמב.כשירה כדי לפוסלה

אין ,לכן.ל"ז וכנ"וכמו שביאר הגרי,פוסלת העבודה אלא הקרבן עצמו
ורק משום דין,צורך שיהא להעבודה שחישב בה מעמד של עבודה בעצם

.צדדי בחלות פיגול בקרבן דצריך קרב המתיר כמצותו בעינן ראוי לעבודה

,ז"וכמו שהביא הגרי,:זבחים כו'לכאורה כל זה נסתר מהגמ,אמנם

דאיתא שם שאם חישב מחשבת פיגול בקבלה נפסל הקרבן ולא שייך 
.ל שאין קבלה עושה שיריים"פ שקי"אע,לחזור ולקבל עוד דם ולזרקו

דהא לא ,ולא העבודה,בת פיגול פוסלת הקרבן עצמוכ מוכח שמחש"א
כ "ואעפ,חלה עבודת קבלה בקרבן כדמוכח מהא דאינו עושה שיריים

א שלמסקנא פיגול עושה שיריים אפילו "הבאנו לעיל דעת השפ.נפסל
אבל הוכחנו דזהו לשיטתו שהואיל ומרצה לפיגולו אינו סברא ,בקבלה

,פוסל הקרבן עצמו ולא העבודותבזריקה דוקא אלא בכל מחשבת פסול ש

פסולה עושה זריקהאין לך "דגרס שם ,י לא שייך לומר כן"אבל לרש
.ל שסברת הואיל ומרצה קאי על זריקה דוקא"משום דס"שיריים

שם שמחשבת פיגול פוסלת בקבלה אינו 'ל לחדש שהגמ"נ,אכן
נה דה.י"וממילא לא קשה מידי על מה שביארנו בדעת רש,קיים למסקנא

אם היא כזריקה ,שם דיון על מעמד זריקה שלא במקומו'איתא בגמ
נתנו על גבי הכבש שלא ",.)לב(מביאה מהמשנה 'הגמ.במקומו או לא
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אם ...כנגד היסוד נתן את הניתנין למטה למעלן ואת הניתנין למעלן למטה

מבואר שם דבזריקה שלא במקומו יש ."יש דם הנפש יחזור הכשר ויקבל
,ד זריקה שלא במקומו כמקומו"וקשה מזה למ,זור הכשר ויקבלדין דיח

מסיקה שלעולם זריקה שלא במקומו 'הגמ?דלמה יחזור הכשר ויקבל
והא דאיתא שם דיחזור הכשר ויקבל היינו משום דשם מיירי ,כמקומו

.ולכן לא הויא זריקה ויחזור הכשר ויקבל,בפסול שזרק

וצה כבר ידעה ממסקנת הסוגיא בתיר'נחלקו הראשונים לגבי אי הגמ

משמע )ה הכא"ד:כו('מתוס.שפסול אינו עושה שיריים או לא:בדף לד

דאי המשנה 'דהרי הקשו התוס,ממסקנת הסוגיא לקמן'דכן ידעה הגמ

דלפי מסקנת ,למה נקטה דוקא זריקה שלא במקומו,מיירי בזריקת פסול
במקומו זריקתו פסולה דפסול אינו עושה שיריים אף אם זרק :הסוגיא לד

מסיקים דהפסול בסוגיא שם הוי טמא דבעלמא 'תוס.ויחזור הכשר ויקבל

,אמנם10.עושה שיריים ובזריקה שלא במקומו לחוד אינו עושה שיריים

דפירוש המשנה תלוי בהא דפסול עושה )ה יחזור"ד.לב(י "משמע מרש

רא לן דפסול אי סבי"י מפרש הא דיחזור הכשר ויקבל "רש.שיריים או לא
עושה שיריים אשמעינן האי תנא דשלא במקומו לאו כמקומו דמי לפיכך 

לא עשאן שיריים ואי סבירא ליה דשלא במקומו כמקומו דמי והויא לה 

וכן משמע ."זריקה גמורה באדם פסול אשמעינן דאין פסול עושה שיריים

סול דהקשו על ריש לקיש דשאל מרבי יוחנן אי פ)ה פסול"ד:לד('מתוס
דמסיקה :לעיל כו'ל לא פשט שאלתו מהגמ"למה ר,עושה שיריים

שם לא קאי למסקנת הסוגיא 'מכלל שהגמ,שזריקת פסול לא הויא זריקה
הוי אי פסול :הדיון בסוגיא דדף כו,:לד'ותוס.י לב"לפי רש:.בדף לד

.עושה שיריים בנוסף למה שדנו שם על מעמד זריקה שלא במקומו

.ל"י ותוס הנ"הבין השקלא וטריא שם לפי הבנת רשעכשיו ננסה ל

ותירצה .ד כמקומו דמי מהמשנה לב"הקשה על מ'הבאנו לעיל שהגמ

'ל להגמ"דכאן ס,שלעולם כמקומו דמי והמשנה שם מיירי בזריקת פסול
ולכן ,שפסול אינו עושה שיריים דזריקתו אינה חלה כעבודת זריקה בקרבן

וכולן שקיבלו חוץ :דתנן!וליהוי דחוי",ההקש'הגמ.יחזור הכשר ויקבל

למה טמא ,שהקשה דכיון דזריקה שלא במקומו הוי כמקומו'שפת אמת על התוס'ע10
.קרן אורה ומרומי שדה על הסוגיא'וע,אינו עושה שיריים
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,קיבלו אין;יחזור הכשר ויקבל–אם יש דם הנפש,לזמנו וחוץ למקומו

איתא שאם .לעיל באותה משנה לב."לאו משום דהוי דחוי?ט"מ,זרקו לא
,פסולים לעבודה קיבלו במחשבת פיגול הדין הוא שיחזור הכשר ויקבל

מזה רצה .אינו יכול לחזור ולקבלדמשמע שאם זרקו במחשבת פיגול
וממילא נדחה ,דהיינו שיריים",דיחוי"להוכיח שזריקת פסול כן עושה 

כ הטעם שיחזור הכשר "וע,התירוץ שסוף המשנה מיירי בזריקת פסול
ד כמקומו "מ.ויקבל הוא משום שזריקה שלא במקומו לאו כמקומו דמי

משום דפסיל ,לא",דמי דוחה הבנה זו ברישא דמשנה שם ואומר

אבל אין ,הוא מסכים שהדיוק נכון שאם זרק אינו חוזר ומקבל".במחשבה

אלא משום דזרק ,הטעם משום שזריקת פסול הויא זריקה ועושה שיריים
.ה לא שייך לחזור ולקבל עוד דם"ומש,במחשבת פיגול ופסיל במחשבה

ם הטע.ה בסיפא דמשנה לב"ל שפסול אינו עושה שיריים ומש"י,לכן

שיחזור הכשר ויקבל הוא משום שזרק פסול אבל זריקה שלא במקומו 

.כמקומו דמי

סוברת שפסול אינו עושה 'דעכשיו הגמ,ויש להעיר הערה גדולה
הציעה שאם 'כ הגמ"ואעפ,שיריים ואין זריקתו נחשבת לזריקת הקרבן

'על כרחך הגמ.א לחזור ולקבל"זרק פסול במחשבת פיגול נפסל הקרבן וא

ברת כאן שמחשבת פיגול אינה פוסלת העבודה שחישב בה אלא הקרבן סו

ד פסול אינו עושה שיריים ואין שום מעמד "דהא תירוץ זה אזיל למ,עצמו
מי ,ועוד!קבלה נמי,אי הכי"–דחיות'דוחה הבנה זו בב'הגמ.לזריקתו

אלא במי שראוי –אין מחשבה מועלת:והאמר רבא?פסלה מחשבה
הויא 'דחייה א."ובמקום הראוי לעבודה,בר הראוי לעבודהובד,לעבודה

שלפי הבנת התרצן שמחשבת פיגול יכולה לפסול אף אם נחשבת בשעת 
ה שתפסול בקבלה במחשבת "כ ה"א,זריקת פסול שאינו עושה שיריים

פיגול מכיון שמחשבתו פוסלת הקרבן עצמו ולא איכפת לן במעמד 

שת שאינו פוסל בקבלה וממילא אבל המשנה מפור,העבודה שחישב בה
אין מחשבת פיגול פוסלת הקרבן .הבנה זו במחשבת פיגול אינה נכונה

לכן דוקא אם פסול עושה שיריים .עצמו אלא העבודה שחישב בה
ועבודתו נחשבת עבודת הקרבן שייך שמחשבתו תפסול העבודה וממילא 

ועלת היא דינא דרבא שאין מחשבה מ'שהביאה הגמ'דחייה ב.הקרבן
ופסול שחישב מחשבת פסול בעבודתו אינו יכול ,אלא במי ראוי לעבודה

אפשר לומר .לכן לא שייך למימר שמחשבתו פוסלת הקרבן,לפסול הקרבן
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שעומק כוונת דחייה זו הוי להורות שמחשבת פיגול אינו פוסל הקרבן 

ומהאי טעמא מחשבה מועלת רק במי ,אלא העבודה שחישב בה,עצמו
י "דאז יש לעבודתו מעמד של עבודה כדי ליפסל ע,ודהשראוי לעב

.י פסול תפסול הקרבן"ה אי אפשר שמחשבת פיגול ע"מש.מחשבתו

דמחשבה פוסלת :כו'י מהגמ"ז על רש"עכשיו נחזור לקושיית הגרי

סובר שכל .י לב"דרש,לפי מה שביארנו לא קשה מידי.כ"בקבלה ג
והא דאמר שמחשבת ,ה שירייםהסוגיא דנה על מעמד עבודת פסול אי עוש

ד דפסול אינו עושה "דלמ,פיגול פוסלת בקבלה הויא לפי ההוה אמינא שם

.שיריים מחשבה פוסלת משום שמחשבת פיגול פוסלת הקרבן עצמו

,ל שאין מחשבה מועלת אלא במי שראוי לעבודה"למסקנא קי,אמנם
.ב בהוהטעם משום דפיגול אינו פוסל הקרבן עצמו אלא העבודה שחיש

משום ,לא שייך למימר שאם קיבל במחשבת פיגול יפסול הקרבן,לכן

,י שאין מחשבת פיגול בקבלה עושה שיריים"דכבר הוכחנו בדעת רש

ואף אם קיבל במחשבת ,דקבלה אינה נחשבת לעבודת הקרבן על כרחך

ודוקא זריקה במחשבת .פיגול יכול לחזור ולקבל עוד דם במחשבה נכונה
לפי .משום דהואיל ומרצה לפיגולו,בודת הקרבן על כרחךפיגול הויא ע

י למה צריך לדינא דפיגול "ז על רש"ל אתי שפיר קושיית הגרי"כל הנ

ל משום דכבר נפסל "תיפ,עושה שיריים למימר שאינו חוזר ומקבל עוד דם

י סובר שמחשבת "דרש,לפי דברינו לא קשה מידי.י מחשבתו"הקרבן ע
ולכן ,לת הקרבן עצמו אלא העבודה שחישב בהפסול דפיגול אינה פוס

לא שייך לעשות ,ועושה שיריים,דוקא אם עבודתו נחשבת עבודת הקרבן
אבל בלי הא דעושה שיריים לא שייך לפסול ,העבודה הנפסלת עוד פעם

.דתמיד יכול לתקן העבודה הנפסלת,הקרבן



פ"תש●'כקול צבי

הרב מאיר זאב שטיינמץ
ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

לשם חולין כשרהדחטאת בסוגיא

דלאו מינה לא מחריב בהובענין

חטאת ששחטה לשם חולין כשרה.א

.זבחים ג'גמאיתא ב

חטאת ,מי אמר רב יהודה אמר רב,תו רמי מילתא אחריתי
אלמא ,כשירהלשם חוליןשחטה,פסולהלשם עולהששחטה

כל הגט ,ורמינהו.דלאו מינה לא מחריב בה,דמינה מחריב בה
לשם עובדת כוכבים נמי 'ואפי,פסולכתב שלא לשם אשהשנ

,גט דל עובדת כוכבים מיניה הוה ליה סתמא,ושני.פסול
וסתמא ,קדשים דל חולין מינייהו הוה ליה סתמא,וסתמא פסול

.כשירים

ועלינו .מבואר דשיטת רב היא דחטאת ששחטה לשם חולין כשירה
:והן,ל"ספיקות העולות מתוך דברי רב הנ'דלבאר

"א מה הדין בשאר קרבנות ששחטו ?האם חטאת דוקא–"חטאת.
?לשם חולין

"ב ?מה הדין בשאר העבודות?האם שחיטה דוקא–"ששחטה.

"ג מה הדין אם שחטה ?האם לשם חולין דוקא–"לשם חולין.

אלא דחשב שלא ,דהיינו שלא חשב לשם קרבן אחר",שלא לשם חטאת"
.לשם הקרבן הזה

"ד ?או כשרה ואינה מרצה?האם כשרה ועלתה לבעלים–"הכשר.

לברר ולבאר ,ומתוך הבנת הסוגיא ננסה לעסוק בכל הני ספיקות
.ם"ולבסוף לפי דעת הרמב,בתחילה לפי כמה ראשונים ואחרונים,הדינים



מאיר זאב שטיינמץהרב 338

דלאו מינה לא מחריב בה.ב

ובטעם .דחטאת ששחטה לשם חולין כשרה,כבר הבאנו דברי רב

:י"רשופי."דלאו מינה לא מחריב בה"'בגמכתוב,הדבר

כגון חולין שאינו מין קדשים לא מחריב בה ואין –דלאו מינה
.שמו נתפס על הזבח לעקור שמו ממנו

,כלומר.משמע מפירושו דמחשבת לשם חולין הוה מחשבה לבטלה
,דהא חולין אינו מין קדשים,מחשבה זו אינה שייכת כלל להאי זבח

[ואינו יכול לפוסלו,ולין אינו נתפס כלל בזבחז השם ח"ולפי אם ,ד"מלה.
מבואר דמחשבה לשם חולין .]חשב הכהן על מזג האויר בשעת העבודה

.והוה ליה כסתמא,אינה מחשבת פסול אלא חסרון מחשבת לשם זבח

דל חולין מיניינו הוה ליה סתמא ",'הגמובאמת כבר מבואר כן בלשון 

.כ"ע",וסתמא כשרים

ב"ו ע"זבחים מ'תירה מגמס.ג

,:זבחים מו'גמדהא איתא ב,ורבים ראו כן תמהו

,פסולה–חטאת ששחטה לשם עולה:אמר רב יהודה אמר רב
ט דרב ולא יחללו את "מ:אלעזר'אמר ר.כשרה–לשם חולין

ואין חולין מחללין ,קדשים מחללין קדשים,קדשי בני ישראל
ל "א!פסול–לשם חוליןהא היה בלבו'כומתיב רבה.קדשים

הא היה בלבו לשם ,כשר ומרצה–לא היה כלל,דלמא:אביי
.כשר ואינו מרצה–חולין

ל כשרה "ומבואר לפי אביי בדעת רב דחטאת לשם חולין כשרה ר

,ולפום ריהטא.ל כשרה ומרצה"לעיל דר'ולא כדמשמע בגמ,ואינה מרצה

מהלכים בענין 'אך נביא ב,וכבר דשו ביה רבים,הסוגיות סותרות אהדדי
.זה

נקטה 'בדף ג'הגמ.יש שכתבו דיש כאן מחלוקת הסוגיות:'מהלך א

כן הציעו .ו נקטה דכשרה ואינה מרצה"בדף מ'והגמ,דכשרה לגמרי
'עמ,זבח תודה(והחפץ חיים)ב אות ד"נ'ג סי"ת אחיעזר ח"שו(ע"הגרח

.)בהוצאת עוז והדר'ד
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וכבר ציינו כל האחרונים .ל להלכה"יא קיייש לדון כאיזה סוג,כ"וא

:ל"וז,)ף"בדפי הרי.ה ז"ר'מלחמת ה(ן"הרמבלדברי 

דשוחט קדשים לשם חולין כשרין ועולין לבעלים לשם חובה 
.כ"ע',כוה לזורק"ק דזבחים ה"חטאת כדאיתא בפ'ואפי

דחטאת לשם חולין 'ן לפסוק כהסוגיא בדף ג"ומבואר דדעת הרמב

ה לשם "ד:זבחים מו'בחי(א"הגרעקוכבר השיג עליו 1.כשרה ומרצה

ואם נניח דאין 2.ן"ס ברמב"ו וכתב דהוא ט"מכח הסוגיא בדף מ)חולין
ופסק ,ן דהסוגיות פליגי אהדדי"ל להרמב"ל בפשיטות דס"י,ס"כאן ט

ל דהא דפסק כן "ואפש3").ק דזבחים"כדאיתא בפ",וכלשונו('דף ג'כגמ
'והסוגיא דלק)דהוא רמי ושני(היא אליבא דרבא ק"בפ'הוא משום דהגמ

ז "הגריויש לציין לדברי .ל כרבא"אביי ורבא קיי'ובמח,היא אליבא דאביי
פסק י"רשדהעלה דאפשר דגם )מח'ז הלוי עמ"מרן רי'חי(ל "זצהלוי

4.ן דחטאת לשם חולין כשרה ומרצה"כהרמב

דחטאת )ד"פסולי המוקדשין ה'ו מהל"פט(פסקם"הרמב,אכן

ג "לבאר דאע)שם(ח"חוכתב ה.ששחטה לשם חולין כשרה ואינה מרצה
:מ"מ,הוה לן לפסוק כרבא'ולכאו,רבא ואביי'דהיא מח

ל בפשיטות דאף דרבא סבר הכי לעיל כיון דרבה אותביה "י
',כ צריכינן לתירוצא דאביי לפיכך פסק כמותו כו"ממתניתין וע

.כ"ע

ל לבאר דאין "היה נ,כמחלוקת הסוגיותואף דבאמת נראה :'מהלך ב

ובאמת הא דחטאת לשם חולין כשרה ומרצה היא רק ,כאן מחלוקת כלל
.וכדלקמן,חזרה בה'הגמ,אכן לפי המסקנא,א"ע'דף ג'א בגמ"לפי ההו

וכבר .לפחות בחטאת לשם חולין,)ה לשם גבוה"ד.בזבחים(תוספותהה דעת "וכ1
ונעסוק ,בענין שאר קדשים לשם חולין'בדעת התוס)שם'חיב(ז "א והגרי"נחלקו הגרעק

.קצת בדבריהם לקמן
.ן"דהגיה ברמב)186'א עמ"ח(ע דרוש וחידוש "וע2
).ב"ו ע"ס זבחים מ"עמ(שיעורי רבינו משולם דוד הלוי 'ה בס"וכ3
.דיוקים לכאן ולכאןישנםדקמןל'ועי.י"רש'עיין בדאכן יש ל4
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וחילק בין ,הביאה דעת רב לפי רבא דדלאו מינה לא מחריב בה'הגמ

:איתא:ג'גמוב.ך תוכוואז ניסה לדחותו מדין תו,קדשים לגיטין

אי .אליעזר קל וחומר קאמר'ר?לרבי אליעזר מאי איכא למימר
חולין ,קדשים מחללין קדשים:התם נמי לימא קל וחומר,הכי

:דאמר רבי אלעזר,אלא טעמא דרב כרבי אלעזר!לא כל שכן
ולא יחללו את קדשי בני ישראל את אשר ?מאי טעמא דרב

.ואין חולין מחללין קדשים,קדשיםקדשים מחללין'ירימו לה
.כ"ע',כואלמא אתא קרא אפקיה מקל וחומר

קל וחומר המלמדינו דמחשבה לשם חולין ודאי 'כאן הביאה הגמ
כ דקדשים מחללים "אלא דאיכא גזיה,היתה צריכה לפסול בקדשים

דהא ,ו כאן אינו מובן"הק'ולכאו.קדשים ואין חולין מחללים קדשים
היא רחוקה מאד –חולין לא כל שכן ,דשים מחללין קדשיםק–סברא זו 
ובאמת כבר !ומן הקצה עד הקצה",דלאו מינה לא מחריב בה"מסברת 

יש תימה דעד השתא אסיקנא ",ל"וז,)ה הכא נמי"ד:ג(תוספות הקשו כן ב

א "ו זו היא אליבא דר"דק)שם(ח"חה'ואף דכ."איפכא מתוך הסברא

חזרה בה 'ל דהגמ"נראה די5',דלאו מינה כוורבא עומד בטעמו,דוקא
וגם לרבא לא קיימא האי סברא דלאו מינה ,מהסברה הראשונה בדברי רב

.קרן אורהוב:)גשיטה מקובצתד ב"הו(טוך'בתוסר דכן מבואר "ושו.'כו

:א"ל הקר"וז

והשתא למסקנא הא דלשם חולין כשר לאו משום דלא מיניה 
לרבנן ,א הוא דמסקינן הכי"דלרואף על גב .כ הוא"אלא גזה

ג דלא "דאע.'ו קדשים מחללין כו"ה נילף בק"דאל,ל כן"נמי צ
א במחיצה היינו משום דאית להו פירכא לא אם "ו דר"ל ק"ס

ע מקרא הוא "אלא לכ,ו ליכא פירכא"אבל בהאי ק.'אמרת כו
ז יש "ועפ.כ בזה"ז מש"בה'ועי,דילפינן דאין חולין מחללין

ה שהקשיתי לעיל בהא דאמר רבא דל חולין הוי לישב קצת מ
,דסתם כשר ועלו,והא לשם חולין לא דמי לסתמא.ליה סתמא

.ולשם חולין כשר ולא עלו

.ע"בצ'והניח דברי הרמ.'תו רמי כו'ה שם בגמ"ד.כ השפת אמת ג"וכ5
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דהא פסק דחטאת ,ק שם"פסוהמ'הלם"הרמב'וכן מדוייק בד

6',ולא הביא כלל הסברא דלאו מינה כו,לשם חולין כשרה ואינה מרצה

.'דשים מחללין קדשים כוכ דק"אלא דהביא רק הגזיה

משנת רבי (א קוטלר"הגראמנם כבר דייק .י בזה יש לדון"ובדעת רש
דוקא 'דמדביאר קושית הגמ:י ג"רשבדברי )א אות ג'אהרן זבחים סי

קרא אלא סברא הראשונה דלאו 'משמע דלרבנן לא בעי,לגבי רבי אליעזר
ירה יראה דיוק ה לשם חולין כש"ד.י ג"פרשהמעיין ב,אכן.'מינה כו

:ל"וז,להיפך

סברא דידיה היא כדמפרש דמינה ד "קס–לשם חולין כשירה
.מחריב בה דבר שהוא מינו מועיל בו לעקור את שמו

.'ולא כמסקנת הגמ,א"ביאר כאן הוי"דרשמשמע ",ד"קס"'ומדכ
,ו להיפך"מסברא זו ותביא הק'ב תחזור הגמ"ל דהרגיש בזה דבע"וי

כן .פינן להאי דינא דחטאת לשם חולין מקרא דלא יחללוע יל"ולמסקנא כו

ס זבחים "שיעורי רבינו מאיר הלוי עמ(יק'רב מאיר סולובייצג "דייק הרה

).נז'עמ

'בדף ג'הגמ.היוצא מדברינו הוא דלמסקנא אין מחלוקת הסוגיות

וילפינן לדין ,דחטאת לשם חולין כשרה ואינה מרצה–אף לרבא –מסיק 

קדשים מחללין קדשים ואין חולין מחללין –לא יחללו זה מקרא דו

[קדשים דנראה דהמסקנא היא רחוקה מאד ,ל"ט הנ"ועתה יש לעיין בשו.

.]ונחזור לזה לקמן?ואיך הלכו מן הקצה עד הקצה בזה,א"מההו

שאר קרבנות ששחטן לשם חולין.ד

דחטאת ששחטה לשם חולין 'ם ודעימי"הרמב'כבר העלנו דלפי ד

אין שום סיבה 'לכאו,ולפי דברינו.וילפינן לה מקרא,ואינה מרצהכשרה
.ולא בין חטאת לשאר הקרבנות7,לחלק לא בין שחיטה לשאר העבודות

.ם"דהביאו מי שהקשה על השמטה זו ברמב)שם,פרנקל'מהד(ספר המפתח 'ועי6
(שיטה מקובצת זבחים מו'ועי7 א רק דמבואר שם דשייכת מחשבה לשם חולין ל)אות י:

)ה וגם"ב ד"ק י"כ ס'סיזבחים(ע חזון איש "וע.בשחיטה אלא גם בהקטרת אימורין
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,כבר נחלקו גדולי האחרונים,ובענין מחשבת לשם חולין בשאר קדשים

.נציין לדבריהם,ל"ואף דאכמ

):ה לשם גבוה מהן כשירין"ד.ב(בתוספות איתא 

לול משמע פסול גמור ואף על גב דדרשינן בגמרא קדשים וחי
מחללין קדשים ואין חולין מחללין קדשים ולא מיפסלו שאר 
קדשים שלא לשמן מכל מקום שייך בהן חילול משום פסח 

.כ"ע',כווחטאת דמיפסלו 

ועוד משמע ,ומבואר מדבריהם דלשון חילול משמע פסול גמור

.וכשרים ומרצים לגמרי,דשיםדמחשבה לשם חולין אינה מחללת בק
:ל"וז,)ק"רפ'א למתני"רעק'ובתוס,שם'חיב(א "הגרעקוהשיג עליהם 

קדשים מחללין 'ואף על גב דדרשינן בגמ'ה לשם וכו"תוד
תמוה לי הא אדרבה התם ודאי משמע חילול פסול ,קדשים

עלה 'כ איך אמרי"דאי לענין דלא עלו לשם חובה א,וכחטאת
כ לא עלה לבעלים "ללין קדשים הא לשם חולין גולא חולין מח

.ג"וצע'ו ב"ח כדאיתא לקמן דף מ"לש

והנה מבואר מדבריו דנקט בפשיטות דשאר קדשים יהא דינם שוה 

דהיינו כמו שחטאת לשם חולין כשרה ,לחטאת בענין מחשבה לשם חולין
.ואינה עולה לבעלים כך עולה לשם חולין כשרה ואינה עולה לבעלים

:ל"וז,א"הגרעק'נמצא כד.יגחוליןא"הרשב'חיוב

כגון ששחט עולה וכסבור שהיא חולין 'ל פי"יצחק ז'ורבי
עולה )'ו ב"מ(דמתעסק הוא אצל קדשים וכדגרסינן בזבחים 
לשם חולין 'פי,ששחטה לשם חולין כשרה משם חולין פסולה

כל )'א'שם ב(שיודע שהיא עולה ושחטה לשם חולין וכדתנן 
ים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים הזבח

.כ"ע',כולשם חובה

[שאר העבודות פסול בקרבן פסח לשם חוליןבגם ,ם"דלפי הרמב ,יוסף אור'ק מס"מרמ.
.]44'הע,:ס זבחים ז"ש עהש"או
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כתב דגם בעולה לשם חולין הדין הוא דכשרה א"הרשבהנה לפנינו ש

8.ואינה מרצה

:ל"וז,כ"שם גי"בפרשל לדייק כן "והיה נ

כלומר מנין למתעסק –מנין למתעסק בקדשים שהוא פסול
חיטה בעלמא כשר אבל נתכוין לשום ש'כושפסול בקדשים 

.אלא שלא עלה לבעלים לשם חובה

נראה מדבריו דכל המכוין לשום שחיטה בעלמא אך שלא לשם 
ה נמי בשחט לשם "ומשמע דה,הקרבן הנזבח הוה כשרה ואינה מרצה

והיתה לי אורה ושמחה .ובכל הקרבנות,כשרה ואינה מרצה–חולין 

9).תריש הלכות מקואו(באור שמחבראותי דכבר דייק כן 

ואף דמבואר בראשונים אלו דכל הקדשים ששחטן לשם חולין 
ה "לזבחים שם ד'בחי(ז"הגרי'כ,א"וכדעת הגרעק,כשרים ואינם מרצים

ובהאי ',לחלוק עליו בביאר דעת התוס)ה לשם גבוה מהם כשרים"ד'תוס

:לישנא כתוב שם

בתירוצם כתבו דחילול ,ה לשם גבוה מהם כשרים"ד'תוס
ונראה מדבריהם דחולין אינם מחללים ,ל גמורמשמע פסו

א מהא דאיתא "והקשה רע,קדשים וכשרים לגמרי ומרצים
וכן ,ב דחטאת לשם חולין דכשר ואינו מרצה"לקמן דף מו ע

ואולי יש לחלק ).ד"ו ה"פט(ק "ם בהלכות פסוהמ"פסק הרמב
הרי לך מפורש שיש 'כווכדחזינן ,בין חטאת לשאר קדשים

דחטאת אפילו למי שאינו ,את לשאר קדשיםחילוק בין חט
.אבל בשאר קדשים מרצה,כ אינו מרצה"מחויב כפרה כמותו ג

.ליביהולא דנקט כן מאובנתא ד,הגירסא לפניויתהכן הנראה מדבריו שומעניין הוא ד8
:ש"האול "וז).חולין שםב(ס "וציינו לזה בהוספות למסורת הש9

כגון מתעסק )ה מנין"א ד"ג ע"שם דף י(ק "י בפ"והנה על מתעסק בקדשים פרש
אבל נתכוין לשם ,שלא נתכוין לשם שחיטה,ושחט בקדשים'בסכין להגביהו כו

דאם נתכוון ומה שפירש,אלא שלא עלה לבעלים לשם חובה,שחיטה בעלמא כשר
דהיה בלבו )ב"ו ע"זבחים מ(ש "כוון למה דאמרו סוף פרק ב,לשחיטה בעלמא

.ופשוט,לשם חולין כשר ואינו מרצה
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,ע"צ,ראיה דיש חילוק לדינא בין חטאת לעולהז"הגריואף דהביא 

מנחת וב?דחטאת ועולה לשם חוליןהאי דינאבדמהיכי תיתי לחלק 
לחלק 'כ כ"דג.)ז(קרן אורהציין לדברי ה)כב'א עמ"זבחים ח(אברהם

:ל"וז,בין חטאת לשאר קדשים

וכל ,ונראה לומר דבחטאת בעינן שיכוין לכפר על החטא
שחישב מחשבה אחרת ולא הקריבו לכפר על חטאו נהי דכשר 

אבל שאר קרבנות שאין באין על .הוא אבל בעלים לא נתכפרו
ל "ז י"ולפ.אם לא במחשבה פסולה,כ"חטא עלו לבעלים ג

,כ דווקא בחטאת"ן לא עלו לבעלים הוא גדהא דלשם חולי
להאי דינא )ד"ו ה"ק פט"פסוהמ'ה(ל "ם ז"כ הרמב"כמש

ויותר מזה מורה .כ"אבל בשאר קרבנות עלו לבעלים ג,בחטאת
ל דהא דסתם כשר הוא דווקא בעולה "ם ז"פשט לשון הרמב

אבל בחטאת נהי )י"ה(ק "מעה'ד מה"ושלמים כמבואר בפ
.כ"ע',כוכמו לשם חולין,ה לבעליםדכשר הוא אבל לא על

לחלק בין חטאת לשאר קרבנות במחשבה א"הקרומבואר דסברת 

מחשבת לשם ,מחשבה על החטא'לשם חולין היא דדוקא בחטאת דבעי

'כ בשאר קרבנות דלא בעי"משא,חולין מגרע לקרבן וממילא אינה מרצה
מנחת אברהםהובזה רצה .שפיר כשרים ועולים לבעלים,האי כוונה לחטא

.ז"לבאר דברי רבו הגרי

דאף .ע מה דינו של אשם לשם חולין"יש להעיר דצא"קרובביאור ה

לשם חטא ומטעם זה לשם חולין אינה מרצה 'דדוקא חטאת בעי'דכ
בעצמו א"הקרוביניהם –האחרוניםכבר הסתפקו ,כ בשאר קרבנות"משא

'עי.או אינו מרצהאי כשר ומרצה ,בדין לא חשב לשם אותו חטא באשם–

וליקוטי )'ה שם גמרא אמר רב משמיה דמבוג כו"ד:ט(לקמן קרן אורה 

מח 'עמ,ה והחטאת והאשם לשם חטא"ד ד"זבח תודה סופ(הלכות
יש לעיין באשם ששחטה ,א בדף ז"ואם כנים דברי הקר10).ה"בהוצאת עזו

:א שם"ל הקר"וז10

אשם גזילות ששחטו .ואכתי יש לדקדק אמאי לא איתמר הך שמעתא לענין אשם
,אותהאי נימא דווקא גבי חטאת הוא דכתיב ושחט,לשם אשם מעילות מה דינו

או דילמא דווקא בחטאת הוא .אבל באשם אשם לשם אשם נשחטה ועלה לבעלים
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ם ם דוקא בחטאת לש"והיה לו להעיר בזה מהא דפסק הרמב,לשם חולין

.חולין

לבאר כן בדעת 'כא"הקריש להעיר עוד דאף ד,ל כדבריו"את'ואפי

אלא דביאר כן דוקא בדברי ,כן בהדיא'לא כז"הגרינראה ד,ם"הרמב
ל הכי בדעת "ואין מכאן ראיה דס.א"שהשיג עליהם הגרעק'התוס

דגם שאר ,י"א ורש"ם היא כדעת הרשב"ואפשר דדעת הרמב11.ם"הרמב
.לשם חולין כשרים אבל אינם מרציםקרבנות ששחטן

אינה מחשבה הפוסלת:לשם חולין.ה

נראה דבאמת אין שום ,ל"לפי כל הדברים הנ:המורם מן האמור

אלא דיש חסרון דלא חישב ,במחשבה לשם חולין"מחשבה הפוסלת"

כ דקדשים מחללין קדשים ואין חולין מחללין "אלא דאיכא גזיה,לשמה

א "הגרעק'לד,ולין כשרה ואינה מרצהדשחיטה לשם ח,קדשים
דוקא –ז "לפי הגרי'הקרן אורה והתוס'ולד,בכל הקרבנות–והראשונים 

.בחטאת

וכן .ק אמאי אינם מרצים אם אין כאן מחשבה הפוסלת"כ צע"וא

:וכדכתבו בשמו,ל"זציק'רבי משולם דוד סולובייצג "העיר הרה

,אמאי אמרינן כןע"צ,ובעיקר הדין דלשם חולין אינו מרצה
כ אין "א,הא כיון דאית לן ילפותא דאין חולין מחללים קדשים

ואולי הוי רק דין בעלמא ,ואמאי אינו מרצה,כאן מחשבה כלל
.ע"וצ,ולא משום פסול מחשבה,דאינו מרצה

אבל אשם .כולהו שגגת כרת,דחד מילתא הוא,דבעינן למימר דחטאת לשם חטאת
.'כו,ולא עלה לבעלים,ע שינוי קודש הוא"דכל חד כפרה לחוד אפשר דלכ

'אך עי.אותו חטאדהא ליכא לשם ,א דחטאת ששחטה סתם פסולה"ושם העלה הקר
'הלע אבן האזל "וע.דחטאת ששחטה סתמא כשרה ועלתה לבעלים)שם(זבח תודה 

.י:ק ד"מעה
'דכ)'שחטה לשם חולין כו'ה בגמ"ד.זבחים ג(שיעורי רבינו משולם דוד הלוי 'אך עי11

ולא .דוקא חטאתם"מבומכח הדיוק דנקט הר,ם"ל ביאר כן גם בדעת הרמב"דאביו זצ
.מקום שכתוב כזה בשמוציין ל
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ם"מחשבת לשם חולין במשנת הרמב.ו

אכן ,ל דברי חכמים הם ונותנים טעם לשבח"אמנם אף דהדברים הנ

.וכדלהלן,ם מחד ותרי טעמי"קשה להולמם בדעת הרמב'ל דלכאו"נ

:מעשה קרבנות'ד מהל"סופם"ברמבאיתא 

וצריך שתהיה מחשבתו בשעת שחיטת העולה לשם ששה 
,ושהזבח להשם ברוך הוא,ולשם הזובח,לשם הזבח:דברים

ושריח זה נחת רוח ,ושהקטרתו לריח בלבד,ושיקטירו לאישים
והשוחט חטאת ,ם שחט סתם כשר כמו שביארנווא,לפני השם

.ואשם צריך שתהיה מחשבתו לשם אותו החטא שבא עליו

שתהא מחשבתו לשם אותו חטא 'מבואר בדבריו דבחטאת ואשם בעי
'לעומת הל(זו בהלכות מעשה הקרבנות 'ומזה דהובאה הל.שבאו עליו

הפוסלתמחשבה שאינו חסרון כוונהנראה דהוי דין )פסולי המוקדשין
'ק שם עמ"מעה'יז הלוי הל"מרן ר'חי(ז הלוי"הגרידכבר יסד לן ,בקרבן

:ל"בזה)לה

חדא עיקר ,דהנה באמת תרי דיני יש בדין לשמה של קרבנות
ושנית דמחשבת שלא 'הדין שצריכים שיהיו נקרבים לשמן כו

והכי 'וזה דין מחודש בקדשים כו,לשמן הויא דבר הפוסל
דעיקר הדין ,שחלקן לשנים,ם"ים ברמבמוכח מסידור הדבר

ושם ,ק"מעה'ד מהל"ם בפ"דבעינן זביחה לשמה מבואר ברמב
והדין דמחשבת שלא לשמה 'כ הדין דסתמא כשר כו"נקט ג

כ "והיינו כמש,ק"פסוהמ'ו מהל"ע בפט"פוסלת נקטו בפ
והדין דסתמא כשר נאמר 'דבאמת שני דינים נפרדים הם כו

שזהו מדיני ,דלשמה דבעינן בעבודותלענין עיקר חלות הדין
ק גבי "מעה'ולהכי קבעו בהל'עצם מעשה הקרבת הקרבן כו

,כ הדין דשלא לשמו פסול"משא,עיקר הדין דבעינן לשמה
ולא משום חסרון תורת ,דיסוד דינו הוא פסול נוסף של מחשבה

ק בהדי הדינים של "פסוהמ'כ נקטו בהל"וע,לשמה שבהקרבן
.ל"עכ,פסולי מחשבות

מחשבות ק הם "פסוהמ'ומבואר בדבריו דהמחשבות הנמצאות בהל

.חסרון כוונהק דהם "מעה'כ המחשבות הנמצאות בהל"משא,הפוסלות
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–באשם ובחטאת –כוונה לשם אותו חטא 'ה נמי בהא דבעי"הו'ולכאו

.דהוה חסרון כוונה ולא מחשבה הפוסלת

מרצה הביא הדין דחטאת לשם חולין כשרה ואינה,לעומת זה

:ל"וז,ד"פסולי המוקדשין הל'ו מהל"בפטם"הרמב

או ,חטאת ששחטה לשם זבח אחר כגון ששחטה לשם עולה
אבל אם ,פסולה כמו שביארנו,או לשם שלמים,לשם אשם

מפי 12.הרי זו כשירה ולא עלתה לבעלים,שחטה לשם חולין
השמועה למדו שהקדשים מחללין קדשים ואין החולין מחללין 

.דשיםק

ם את הדין דוקא "הרמב'אף דכ)א.הערות'ומדבריו יש להעיר ב

אין לדייק דכוונתו לאפוקי משאר קרבנות לשם 'לכאו,לשם חוליןחטאתב
לשם זבח אחר –דהא הביא דין זה בתוך שאר דוגמאות דשינוי השם ,חולין

את ק את הדין דחט"מעה'ד מהל"דכבר הביא לעיל סופ,ועוד.זו'בהל–'כו
,א"קשה להבין דבריו בדרכו של הקר,כ"וא.ואשם שלא לשם אותו חטא

13.ולומר דכאן מניעת הריצוי היא מטעם חסרון כוונה לשם אותו חטא

הלכה זו דחטאת לשם חולין כשרה ואינה ם"הרמבומהא דהביא )ב

חסרון מבואר דמחשבה לשם חולין אינה רק ,פסולי המוקדשין'מרצה בהל

וכשאר שינויי השם המובאים ,מחשבה הפוסלתלא דהוה א,כוונה לשמה

.בפרק זה ובהלכה זו

",מפי השמועה"מתחילה עם המילים 'ה'והל',ד'כאן סוף הל,ואף דלפי כמה דפוסים12
ואין החולין "במהדורת פרנקל ציינו דהגירסא הנכונה היא שההלכה ממשיכה עד המילים 

.ןקמובאמת נוסחא זו מוכח מתוך דברינו דל,וכך הבאנו כאן."מחללין קדשים
:ל"וז)315'עמ'ו-'קול צבי חוברת ה(ג רב מיכאל רוזנצוייג "דיוקו של הרהצייןויש ל13

מגדיר הפסול שלא לשמה בחטאת הוא ראה הצורך )ד:מ טו"פסוה(ם "כשהרמב...
ומשמע קצת מלשונו שהפסול אינו רק ...לפרט את הקרבנות שמשנה שמו להם

ואולי נגיד ,ולבזה שאינו לשם חטאת אלא שהשם האחר שמתכוין לו קובע הפס
...שכל אחד בפרט פוסלו

דאין הכוונה שיש ,משמע.ם את הדין דחטאת לשם חולין"ובתוך רשימה זו מביא הרמב
,)במקצת(אלא דאיכא מחשבה שלא לשמה הפוסלת ,כאן חסרון כוונה לשם אותו חטא
.וכשאר שינויי קודש המובאים שם
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יראה דאין כוונתו לומר דבעצם אין כאן ם"הרמבוהמעיין בדברי 

אלא ,את הקרבן"פוסל"מחשבה הפוסלת אלא דהקרא דולא יחללו הוא ה
כגון לשם ,לשם זבח אחר–דמשמע מדבריו דהוי כמו שאר שינויי קודש 

דבאמת המחשבה הוה לה לפסול את –ם או לשם שלמים עולה לשם אש
וממילא אינה ,כ היא דאין חולין מחללין קדשים"אלא דגזיה,הקרבן

.אף דכשרה היא,מרצה

לפי דרכינו .:זבחים ג'הגמוכד נדייק הכי נראה ברור דהן הן דברי 

איכא –ע אף לרבא "לכו'חזרה בה מסברת דלאו מינה כו'דהגמ–לעיל 

אלא דאיכא ,אמת הוה לה למחשבת לשם חולין לפסול את החטאתו דב"ק

אבל ,וממילא כשרה,ו"כ דאין חולין מחללין קדשים לאפוקי מהק"גזיה
.עדיין אינה מרצה

דהא אף דהרווחנו בזה ,עלינו להבין הדברים,ואם כנים דברים אלו

ין א'דהרי לכא.צריך לבאר יסוד זה',ם יסוד ומקור בגמ"לרמב'דאית לי

אף אם נדחית סברת דלאו ,במחשבת לשם חולין שום מחשבה הפוסלת

י "כ רש"וכמש(דהא אין שום שייכות בין שם חולין לשם קרבן ',מינה כו
והדברים צריכים .וממילא אינה נתפסת בקרבן,)ל"וכנ'ד דגמ"בביאור הס

.עיון

ש בענין פסח לשם חולין"ביאורו של האו.ז

:יא'ק הל"פסוהמ'ו מהל"פטם "רמבאיתא ב

בין ששינה שמו לשם ,הפסח ששחטו במחשבת שינוי השם
זבח אחר בין ששינהו לשם חולין פסול שנאמר ואמרתם זבח 

.'כו'פסח הוא לה

ם כאן דפסח "ונתקשו כולם בדברי הרמב,וגם בזה כבר דשו רבים

ש מחטאת ששחטה לשם חולין דכשרה "דמ,ששחטו לשם חולין פסול
ג "יש לציין לביאורו הנפלא של הרה,ל בזה"אף דאכמו14?ואינה מרצה

והניף ידו [א "י'ק הל"פסוהמ'ו מהל"אור שמח פט'בסרבי מאיר שמחה

קרן ,:אסיפת הזקנים זבחים ז,לישיתה הש"ד:מאירי פסחים נט,)שם(כסף משנה 'עי14
ם "הסכמת המהרש,ב"ה מ"פסחים פם"בש להרמ"פיהמ,)זבחים'הקדמה למס(אורה 

.ועוד,)ד'סי,קונטרס קדשים(מקדש דוד ,ליקוטי הלכות'לס
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ל "וז)].ה:ראה טז'ופ,כז:יב,בא'פ(משך חכמה 'שנית ושלישית בס

):שם(ש "באו

דלא שייך ,דבשחיטה אשכחן לשם חולין,הנה הסברא נכונה
דלאו בני קבלת הדם ושאר ,בחוליןדליתנהו ,בשאר עבודות
,רק שחיטה איכא בחולין דמתרת לאכילה,עבודות נינהו

שחיטה )ה שחיטה"א ד"ב ע"יומא מ('ט פירשו בתוס"ומה[
,כ בקרבנות דעיקרן לצורך עבודות גבוה הוי"וא]לאו עבודה

דבחולין ,שפיר אמר דכיון דרחוק הייחס בין הקרבנות לחולין
,להתיר מידי נבילה ואבר מן החי,בלבדהשחיטה הוא לאכילה

הואיל ,דרק קדשים מחללין קדשים,לכן לא אתי מחריב בה
,אבל לא חולין,לכן מפסיד צורת הקרבן,וקרוב הייחס אצלם

וכאן עיקרו ,דכאן בא להתיר לאכילה,דרחוק ייחס השחיטה
ז להפסיד "ולכן אם כי לא עלה לבעלים לחובה בכ,צורך גבוה
,דעיקרו אינו בא רק לכפר,וזה בחטאת,בן לא מציצורת הקר

,והאכילה בו ענין טפל ואינו עיקר כלל,ולזריקת דמו לגבוה
אבל פסח שכן הוא נשתנה מכל קרבנות שבתורה שעיקרו אינו 

לשון המשנה (שלא בא מתחלתו אלא לאכילה ,אלא לאכילה
ואם ,ולכן נאכל כשהוא בא בטומאה))ב"ו ע"ע(ז דפסחים "פ
,ואם שחטו שלא לאוכליו פסול,טמא הבשר אינו זורק הדםנ

כ כי שחט לשם "וכיון דאצלו האכילה הוי עיקר כמו הזריקה א
דייחס ,שמפסיד צורת הקרבן,חולין הוי בת מינה ומחריב בה

חולין ששחיטה בהו רק לאכילה קרוב מאוד לייחס השחיטה 
,הפסחשזה מעיקרי צורך צורת,שמועיל שיאכל לבעליו,בפסח

.כ"ע',כו,וזה סברא נכונה

מבואר מדבריו דהטעם דאין מחשבה לשם חולין פוסלת בחטאת 
משום דאין שום יחס –.י זבחים ג"כדמבואר ברש–הוא )ושאר קרבנות(

השוחט לשם חולין אין מחשבתו נתפסת כלל .ושייכות בין קדשים לחולין

א שחיטת קדשים דה,דאין שום יחס בין חולין לקדשים,וכלל בקרבן

כ שחיטת חולין דעיקרה "משא,)'כו,כפרה,עבודה(עיקרה לגבוה 
.לאכילה

,ותחילתו לאכילה,אבל שאני קרבן פסח דכל עיקרו לשם אכילה
שפיר איכא יחס ושייכות בין ,כ"וא.ולפיכך עיקר צורך שחיטתו לאכילה
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,ובת מינה היא חולין עם הפסח,שחיטת קרבן פסח לשחיטת חולין

.ח"ודפח!פ לשם חולין אתי מינה ומחריב בה"ממילא בשוחט קו

דדוקא בפסח ,ש לחלק בין פסח לחטאת"הגרמ'כ,ובתוך דבריו

דרחוק יחס "כ בחטאת "משא,מחשבה לשם חולין הוה מחשבה הפוסלת
ז להפסיד צורת "ולכן אם כי לא עלה לבעלים לחובה בכ'השחיטה כו

ולין אין שום קשר עם שחיטת חטאת וכוונתו דלשחיטת ח."הקרבן לא מצי
נראה 'ואף דהי."לא עלה לבעלים לחובה"אבל לא ביאר לן אמאי ,מבואר

כבר ביארנו דאין כן דעת ',כ דולא יחללו כו"משום גזיה'לבאר דהיי

המועלת בחטאת –במקצת –אלא דאיכא שום מחשבה הפוסלת ,ם"הרמב

.לעשותה לאינה מרצה

נראה ,ש יסכים לדברינו דלהלן"לומר דהגרמואף דאין אנו עזי פנים

יש למצוא דרך מחודשת בהבנת דברי ,דעל יסוד דבריו השמחים כנתינתן

.ם בענין חטאת לשם חולין"הרמב

היחס בין שחיטת קדשים לשחיטת חולין.ח

י בסברת רבא "יש להקדים ולהעיר דמה שפירש רש,ז"ולתרץ כ

לא ניתן להיאמר –א "ההולפחות לפי –דדלאו מינה לא מחריב בה 
דחולין אינה בת מינה כלל עם .י ג"רשדהא ביאר .ם"במשנת הרמב

והוי כמחשב ,וממילא מחשבת חולין אינה שייכת ואינה נתפסת,קדשים

.ולאו כלום היא,על מזג האויר

דאין שום יחס בין שחיטת ,ת"עה'פ שיטתו בפי"ומובן פירוש זה ע
'פי(אף דבשניהם איכא מעשה שחיטה ,ודהיינ.חולין לשחיטת קדשים

מ אין שחיטת חולין שייכת בעצם לשחיטת "מ,)'חתיכת סימנים בסכין כו

דברים (ת"י עה"רשל "וז.פרשיות נפרדות לגמרי'ומהוות ב,קדשים
:)כא:יב

למדנו שיש צווי בזביחה היאך –כאשר צויתך'וזבחת וגו
.ניוהן הלכות שחיטה שנאמרו למשה בסי,ישחוט

)י'עניני שחיטה סי,שיעורי הרב'עי(ל"ס זצ"מרן הגרידוכבר העיר 

'היא דשחיטת חולין ושחיטת קדשים מהוות בי"רשדמבואר דדעת 
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(פרשיות נפרדות קונטרס ,ב"גן שושנים ח[א "מ גנק שליט"הרוהוסיף .

15.]ש"עי,:י זבחים יד"פרשדכן מבואר ב]ח"ל'חזון נחום סי

בכתבו .זבחים ג'י לשיטתיה אזיל בפירושו לגמ"רשוהיה נראה לומר ד
אין שמו ד,בקדשיםלא מחריב בהט"ומה,כללחולין אינו מין קדשיםד

פרשיות 'ברור דדעתו דשחיטת קדשים ושחיטת חולין הוו ב.נתפס על הזבח
.ל"וכדבריו במקומות הנ,ז"נפרדות שלא נגעו זב

דבתחילה 'דפי)שם(ת "עהן "ס לדברי הרמב"כבר ציין מרן הגריד,אכן
,ואז בשעה שהתיר בשר חולין,ה שהקרבנות טעונות שחיטה"צוה הקב

תשחוט את החולין כדרך ',כלו",כאשר צויתיך'וזבחת כו"אמרה תורה 
,ן את דברי הספרי"והביא הרמב.שצויתי אתכם בשחיטת קדשים מקודם

.כ"ע,מה קדשים בשחיטה אף חולין בשחיטה,כאשר צויתך,ל"וז

ן דילפינן "ל להרמב"אלא דס,י"ן אינה כדעת רש"דדעת הרמב,מבואר
,ובאמת שייכים שני הדינים אהדדי,שחיטת חולין משחיטת קדשים

,פרשיות נפרדות ומחולקות'ואינם ב,ומסתברא דאיכא יחס מהותי ביניהם
.אלא דשחיטת חולין מהוה סניף וחלק הנצמח משחיטת קדשים

הראשונים אי שחיטת חולין מצוה 'ס לבאר דמח"והמשיך מרן הגריד
,דאי שחיטת חולין שייכת לפרשת קדשים ונלמד ממנה,אי לאו תלויה בהא

כ אם שחיטת חולין היא "משא,ל דאיכא מצוה בשחיטת חולין"שפיר י
אז קשה לומר דאיכא מצוה בשחיטת ,קדשים'פרשה חדשה ונפרדת מפ

ס להראות דשיטת "המשיך הגרידו).בלי שום מקור אחר המכריח(חולין 
היא דאיכא )לחד דעה(ן "י היא דאין מצוה בשחיטה ושיטת הרמב"רש

16.ולשיטתם אזלו,מצוה

הכסף משנה דמזה דהביא שחיטה 'כבר כ,ם בכל זה"ובדעת הרמב
ל דהוה מצות עשה לשחוט אם "מבואר דס,)ו"ע קמ"מ(במנין המצוות שלו 

17.רוצה אדם לאכול בשר

.55'הע,שיעורי הרב שם'תמצית דבריו מובאה בס15
.ל"ואכמ,ם בענין זהג פלפולים חריפי"דהביא הרמ)שם(גן שושנים 'ס'ועי16
.מ"ס בדברים אלו של הכס"א דבאמת פקפק הגריד"ש שליט"ר הגרצ"ושמעתי מפי מו17
).ד-תיג'עמ(מפניני הרב 'ובס',ס ט"עניני שחיטה ר,שיעורי הרב'עי
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,ן"ם כהבנת הרמב"מבואר דהבנת הרמב,ברים אלוואם כנים ד

והוה כעין סניף ,דהיינו ששחיטת חולין שפיר שייכת לשחיטת קדשים
וזבחת את החולין כאשר ,וכוונת הפסוק היא.חדש של שחיטת קדשים

,מ"דהכי מדוייק בלשונו בסהס"הגרידוהוסיף .צויתיך בשחיטת קדשים
חיטה אף חולין בשחיטה בסמוך דשם הביא לשון הספרי דמה קדשים בש

.ח"ודפח18.לכתבו ששחיטה היא מצוה

"וזבחת"דלימוד זה הוא על המילה ,מ דהיתה לו גירסא אחרת בספרי"ש בסה"ועי18
ע איך רואים קשר ויחס לקדשים "צ'ולכאו).ן"ברמבכדהובא ",כאשר צויתיך"ולא (

הוי "זביחה"ל בזה היא דלשון "והרהרתי בשעתי דאפשר דכוונת חז."וזבחת"במילת 
שייך בין בחולין ובין בקדשים "שחיטה"ואף דמילת .לשון שחיטת קדשים דוקא

ן והמעיי.אך ורק לענין שחיטת קדשים"זביחה"משתמשת במילת התורה,)פשיטא(
כב :במדבר יא'עי."שחיטה"מ שהנידון הוא שחיטת חולין כתוב "בחומש יראה דבכ

'ועי,בענין אותו ואת בנו(כח :ויקרא כב,)א"יעקב ווערבלאסקי שליט'ציין לזה הר(
,ת לחשוב כן"מהיכ'והקשו התוס,א דדוקא בחולין"דהו,פ אותו ואת בנו"ר'משנה וגמ

דהיא לשון שחיטת "שחיטה"הקרא בלשון א היא משום דהשתמש"ל דההו"ואפש
בענין שחוטי (ז "פ י"ויקרא ר,)אם אין שום סיבה לחשוב שהנידון הוא קדשים,חולין

ן "הרמב'ובפי",זביחה"ואז משנה הכתוב ללשון "שחיטה"ובתחילה כתוב לשון ,חוץ
שם מבואר דהפרשה הראשונה עוסקת בשחיטת חולין בחוץ והפרשה השנייה עוסקת 

ר "וכן הסכים לנו מו,היא ראיה מוכרחת לדברינו'ולכאו,חיטת קדשים בחוץבש
ר "ז מו"והסכים לכ).ותודתי נתונה לרב יעקב ווערבלאסקי שציין לזה,א"ט שליט"הגרמ

,ונראה דהיא אמיתה של תורה בהבנת הדרשה הזו,א"שליטמאיר טברסקי'ג ר"רהה
.שר בין שחיטת חולין ושחיטת קדשיםדכוונת התורה לק"וזבחת"ל ידעו מלשון "דחז

דהנה הא .ם בזה"הרווחנו גם בהבנה יותר עמוקה ומדוקדקת בדעת הרמב,ובהוספה זו
:אופנים'דאיכא יחס בין שחיטת חולין לשחיטת קדשים אפשר להבין בב

,או דהיחס מוריד את שחיטת קדשים מעבודת קדשים ליקרב יותר למעשה חולין)א
דשחיטה לאו עבודה 'בפי:זבחים יד'ש בתוס"י מאורלינ"כוונת הרואפשר דהיא היא 

.דביאר בדרך זה)לז'עמ,א"ח(ס זבחים "קדשי יהושע עמ'ס'ועי.היא

ינודהי,או דהיחס מעלה את שחיטת חולין לדרגה יותר קרובה לשחיטת קדשים)ב
(מקדש החול"שחיטת חולין היא בבחינת ש וזנצווייג מ ר"ראיתי מליצה זו בשם הגר"

).חולין'א ברשימות משיעוריו למס"שליט

והערתינו ,הדרך השניכאכן מסתברא .ל ובראשונים"ואיכא משמעויות לכאן ולכאן בחז
דהא ,נראה יותר כזה האופן השני,ם"היא דלפי ההסבר בדברי הספרי כדהובא ברמב

,יטת חוליןבדברה על מצות שח–דהיא לשון קדשים –"וזבחת"משתמש התורה בלשון 
.והיא העלאת שחיטת חולין לדרגה יותר קרובה לשחיטת קדשים



353בסוגיא דחטאת לשם חולין כשרה ובענין דלאו מינה לא מחריב בה

ל"השלכות מיסוד הנ.ט

ונראה דמיסוד זה דשחיטת חולין מקושר לשחיטת קדשים והוה כעין 

.מ בהבנה ובהלכה"כ נפק"איכא כו,סניף דשחיטת קדשים

לאחר ,חולין בתוך סדר קדשים'אפשר דבזה מובן אמאי סידרו מס.א

.ומנחותזבחים'מס

דפירש ,:חולין ב'בגמאפשר דבזה מובנת שיטת רבה בר עולא .ב

'ולחד לישנא בגמ.בענין שחיטת קדשים'את המשנה דהכל שוחטין כו
'ולכאו.אגב גררא)זבחים'מס(עיקר והתם )חולין'דהיינו מס(הכא ,שם

אולם לפי דברי ?ג דמה ענין שחיטת קדשים אצל תחילת מסכת חולין"צע

דדיני שחיטת קדשים ,מובן יותר,ם"ן והרמב"הרמב'ס בד"ן הגרידמר

מסתבר דדיני קדשים ,ואף דחידוש הוא,מקושרים לדיני שחיטת חולין

.חולין'יופיעו במס

,י"ה הכל שוחטין חלקו על דברי ההלכות א"ד.חולין ב'תוס.ג

ו מזה"נשאו ק,וכראיה לדבריהם.וכתבו דנשים כשרות לשחיטת קדשים

.קל וחומר דכשרות הן לשחיטת חולין,דנשים כשרות לשחיטת קדשים

פרשיות נפרדות 'דאם שחיטת קדשים ושחיטת חולין הן ב,ב"צ'ולכאו
מה ענין שחיטת נשים ?האיך מביאים ראיה מחד לאידך,ומחולקות

וכי כשרות האשה לשחוט בקדשים ?בקדשים אצל שחיטת נשים בחולין

כ דעת "אלא ע.ז"והא לא קרב זא?ת שליח ציבורמכריח דכשרה נמי להיו

,היא דאיכא שום יחס וקשר בין שחיטת קדשים ושחיטת חולין'התוס
.וממילא שפיר יש להביא ראיה מהאי סוגיא להאי סוגיא

דהביא ,כבר הרגיש ביסוד זה )כא:דברים יב,העמק דבר(ב"הנצי.ד

:וכתב,פ כאשר צויתיך"עהספרידרשת ה

שכתב ,שחיטה'ם בהל"תוב נראה דעת הרמבז הכ"ועפי
והפלא ,דשחיטת גוי כשר לולי דכתיב וקרא לך ואכלת מזבחו

)י"אבים לבנסון נ'ה הר"ה(מחברי הכולל 'העיר א,ובענין לשון תורה דזביחה ושחיטה[
יש –וכדרכו בקודש –ואף דיפה ציין .מ:נד ובמדבר כג:מלשון זביחה בבראשית לא

.]ל"ואכמ.לדחות
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ה כתיב כאשר צויתיך "ונראה דמש,ידוע שהרי אינו בר זביחה
ללמד דמי שהוא בר זביחה בקדשים שחיטתו כשר ,בקדשים

וכשר ,וכיון שהגוי נודר נדרים ונדבות כישראל,לחולין
ה שחיטתו "מש,ז"כדאיתא בזבחים דף קטבשחיטת עצמו 
.כ"ע',כו,כשרה אף לחולין

מקור )שחיטה'ד מהל"פ(ם"הרמבכבר תמהו רבים אמאי חידש 

וביאר .ולא סמך על הא דאינו בר זביחה,חדש לדין דשחיטת גוי פסולה
א דכל "הו,דמכח היחס והקשר בין שחיטת קדשים לשחיטת חוליןב"הנצי

וגוי נודר ונודב כישראל ,כשר לשחיטת חוליןהכשר לשחיטת קדשים

וממילא צריך לצאת ששחיטתו כשרה גם ,וכשר בשחיטת קדשים שלו

דשחיטת גוי –וקרא לך ואכלת מזבחו –ל קרא "אלא דקמ!לחולין
:ב"הנציוהמשיך .פסולה

ראיה דשחיטת 'ובזה מובן היטב הא שהביאה הגמרא שם דף ה
,ם ולא כולכם לענין קרבנותז פסול מהא דתניא מכ"מומר לע

אם הוא כשר להביא קרבן הרי זה בר ,דודאי הא בהא תליא
.ל"עכ,זביחה ואם פסול לקרבנות אינו בר זביחה

ם בענין חטאת לשם חולין"הרמב'הבנה חדשה בשי.י

ם"הרמבד להבין דברי "אפשר דזכינו בס,ואם כנים דברים אלו

אמאי הביא דין ,ינו לעילדהא כבר הקש.מ"ו מפסוה"הסתומים בפט

אלא דהוי חסרון ,והלא אין זה מחשבה הפוסלת,חטאת לשם חולין שם

אכן לפי דרכינו מבואר דדעת .ק"מעה'ומקומו אך ורק בהל,כוונה
והיא ,היא דבאמת איכא חלות מחשבה במחשבה לשם חוליןם"הרמב

והוא משום .מחשבה שאינה נכונה השייכת ונתפסת בשחיטת קדשים

,ל"י וכנ"כ רש"כמש,שחיטת חולין איננה דבר שלא שייכת כלל לקדשיםש

מ "מ,ואף דאין מחשבה זו פוסלת את הקרבן לגמרי.אלא שייכת ושייכת

'והיי.ולעשותו לקרבן כשר שאינה מרצה,חל מחשבה זו לפסול במקצת
כדביאר לן (כמחשבת שינוי קודש ושינוי בעלים דהן מחשבות הפוסלות 

ק באותו "דין זה בפסוהמם"הרמבממילא מובן אמאי הביא ו).ז"הגרי

.הלכה של הלכות שינוי השם בחטאת
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דכבר ).:זבחים ג'הגמוכן דברי (ם"הרמבש המשך דברי "ז א"ולפי

ורק הביא ',דלאו מינה כו'ם לא הביא את לשון הגמ"הערנו בזה דהרמב

ה בה חזר'וכבר ביארנו דהגמ.'הדרשה דקדשים מחללין קדשים וכו

דהא אין לומר דשחיטת ,ומובן היטב לפי דרכינו',מסברת דלאו מינה כו

מ אינן "מ,מהשניה'אף דשונות הן א.דשחיטת קדשים"לאו מינה"חולין 

שונות לגמרי ורחוקות לגמרי עד כדי כך דאין מחשבת חולין נתפסת בקרבן 

,דשיםאלא דחולין שפיר הוי מינה דק.וכמחשב על מזג האויר,כלל וכלל

דנתפסת מחשבה לשם חולין בקרבן כדי לפוסלו במקצת למנוע ריצוי 

ו דמה "דבסברא איכא ק,ב"ע'ג'והיא היא מסקנת הגמ.ב"וכמש,הקרבן

,כ דולא יחללו"אלא דאיכא גזיה,ש"קדשים מחללין קדשים חולין לא כ

אכן הסברא היא דחולין הוא מינה .דמינה ילפינן דהקרבן לא נפסל לגמרי

והיא מחשבה ,ומחשבת לשם חולין שפיר נתפסת בקרבן,דשיםדק

19.כ"רק דהקרבן כשר מטעם הגזיה,הפוסלת

ולפיכך איכא ,ם דבאמת שייך חולין לקדשים"הרמב'נמצא לד

דרשה 'כ בעי"וא,והיא מחשבה הפוסלת במקצת,תפיסת שם חולין בקרבן

ודוק .קדשיםמחללין קדשים ואין חולין מחלליןגמוריםלומר דרק קדשים 

.ז"בכ

דהא חולין שפיר הוי ,ע"סברת דלאו מינה לא מחריב בה צא ד"ההו'לכאו,ז"ולפי19
ד נראה דשתי תשובות "ולפע?בסברא זו אליבא דרב'ואמאי הרהרה הגמ,מין קדשים

:בדבר

'וכמו שכ.ס דאין בהן משום ממש"מהדוגמאות של הוה אמינות בש'או דהיא א)א
(בהן ריח התורהאין "ס ש"א בש"דאיכא כמה הו,)בהקדמה להעמק שאלה(ב "הנצי כן "

א זו כדי להגיע לדינים "ואולי כאן רק העלו הו).א"ט שליט"ר הגרמ"פ מפי מו"שמעתי כ
אך באמת לא עלה ,ולהשוות ולחלק בין ההלכות השונים–'טומאה כו,גיטין–שונים 

.בדעתה סברא זו

ולא עלה –דאיכא יחס בין חולין וקדשים –מיסוד זה 'ל דגם מעיקרא ידעה הגמ"עוי)ב
אלא דסברת דלאו מינה לא מחריב בה היתה .בדעתה דחולין אין מינה כלל עם קדשים

כ לעשותה לחטאת שאינה מרצה "אולי אין הקשר חזק כ,דאף דאיכא קשר ויחס
ט "לאחר השו–ואז .אבל אולי אינם קרובים עד כדי כך,איכא יחס.במחשבה לשם חולין

ו דמה קדשים מחללין "עד כדי כך דאיכא ק,כזהדבאמת איכא קשר חזק'אמרה הגמ–
.'כ דולא יחללו כו"אי לאו דגזיה,קדשים חולין לא כל שכן
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ם"השלכות מיסוד זה בדעת הרמב.יא

,עלינו לחזור לכל הספיקות דהעלינו מעיקרא,והשתא דאתינן להכי

.בכל פרטיהדחטאת ששחטה לשם חולין כשרהלבאר את דברי רב 

היא 'ועוד ראשונים ואחם"הרמבכבר ביארנו דשיטת –"חטאת"

דחטאת –א הסכים לזה בסוף גם רב,ולפי דברינו–לפסוק כדברי אביי 

הקרן אורה וכבר הערנו מדברי .ששחטה לשם חולין כשרה ואינה מרצה

דאינה )לשם אותו חטא'דבעי(דהיינו דוקא חטאת 'התוסבדעת ז"והגרי
הראשוניםוהבאנו דברי .כ שאר קרבנות דכשרים ומרצים"משא,מרצה

–לה לשם חולין כגון עו–דגם בשאר קדשים .)י חולין יג"א ורש"הרשב(

ספר המפתחכמו שציינו ב,בזה'וכבר האריכו האח.כשרים ואינם מרצים

.ש"עי,)ד"מ הל"ו מפסוה"פט,פרנקל'מהד(

י דגם שאר "א ורש"היא כהרשבם"הרמבנראה דדעת,ולפי דרכינו
דהא בכולם איכא ,ולאו דוקא חטאת,קרבנות לשם חולין לא עלו לבעלים

ש "דמ20.עלת בקרבן לעשותו לאינו מרצהכאן מחשבה הפוסלת הפו

דבשניהם המחשבה לשם חולין שייכת ונתפסת ,ש שאר קדשים"חטאת מ

21.נ"וכמש,בקרבן

אין לחלק בין שחיטה לשאר 'אף דהבאנו לעיל דלכאו–"ששחטה"

ק "ס]'ב['כ'סי(א"חזווב,)אות י(:ק זבחים מו"שיטמה ב"וכ–עבודות 

היא דמחשבה ם"הרמבדעת ,דלפי דרכינונראה –ש "עי)ה וגם"ב ד"י

דהא דוקא בשחיטה איכא קשר .דוקא בשחיטהלשם חולין פועלת בקרבן 
וכבר .כ בשאר העבודות דליתנהו בחולין"משא,ויחס בין חולין לקדשים

22).ח שם"ש ומש"או(ש"הגרמזו 'קדם וזכה להע

'וכתב דשאר קדשים כשרים ומרצים דוקא בשיטת התוס,ז יסכים לזה"ונראה דגם הגרי20
.ם כלל"ולא עסק שם בדעת הרמב,.ב
דידוע ,)ולא בשאר קדשים(ם דין זה דוקא בחטאת "ואין לדייק מהא דהביא הרמב21

וכן ,הם לאו דוקא'ולפי הראשונים דברי הגמ',ם להביא דברי הגמ"דדרכו של הרמב
.נראה מסברא מדברינו לעיל

.א מה שציינו בזה"י'מ הל"ו מפסוה"ספר המפתח פט'ועי22
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בענין שחיטת קרבן שלא לשם האחרוניםכבר דנו –"לשם חולין"

עולה שלא "או "חטאת שלא לשם חטאת"דהיינו כוונה שלילית כ,קרבן
'מס(מנחת אברהם'ס'עי,זבחים'ד בגמ"והביאו ראיות מכ."לשם עולה

.ויש לדייק לכאן ולכאן,)ד-א'א עמ"זבחים ח

,ם דחטאת לשם חולין כשרה ואינה מרצה"והרמב'ומזה דנקטו הגמ

לא אך ורק דלא כיון לשם הקרבן אין שום מחשבה הפוסלת בזה א'ולכאו
ה "היה נראה לומר דה,)'כ כו"אך אין כאן סתמא לשמה מטעם גזיה(

.ש"דמ,דכשר ואינו מרצה–בשחטה שלא לשם קרבן 

אכן בזה דביארנו דלשם חולין הוה מחשבה הפוסלת ולא רק חסרון 

נראה לבאר דדוקא מחשבה כזו פוסלת 'לכאו,מחשבה לשם הקרבן
",שלא לשם חטאת"כ שחיטת חטאת "משא,ריצוי הקרבןבמקצת ומונע 

דשם אין שום מחשבה הפוסלת הנתפסת ,דהיינו כוונה שלא לשם הקרבן

,)ב'שם עמ(המנחת אברהםבזה בעל 'וכבר כ.בקרבן לפוסלו במקצת

:ל"וז

ז דהדין שלא לשמה הוי דין מחשבה "ד מרן הגרי"והנה לפ
יחא דבחשב שלא לשם ודאי נ,ולא נעקר כלל הלשמה,הפוסלת

.כ"ע',ה מחשבה הפוסלת כו"הקרבן או שלא לשם בעלים ל

יש לה כח ,דהיא מחשבה הפוסלת"לשם חולין"דוקא ,ולפי דברינו
דאינה ",שלא לשם הקרבן"כ מחשבה "משא,לפסול את הקרבן במקצת

וממילא אם כיון שלא ,ולאו כל כמינה,מחשבה הפוסלת אלא חסרון כוונה
.כשר ומרצהלשם קרבן 

שלא "דהא איכא למימר ד,באמת יש לדחות,ל כן מסברא"ואף די

גרועה יותר ממחשבה –אף דאינה מחשבת קרבן אחר –"לשם חטאת
אם 'ואפי.דהא קמכוין לעקור כל שמו של הקרבן לגמרי",לשם חולין"

ל דפועלת בקרבן "אפש,כשאר שינויי קודש"מחשבה הפוסלת"אינה 
.ז"ין בכויש לעי.לפוסלו

היא דכשרה היינו 'ם ודעימי"כבר ביארנו דדעת הרמב–"כשרה"
ועוד ביארנו דמחשבת לשם חולין הוה מחשבה .כשרה ואינה מרצה

.הפוסלת ולא רק חסרון כוונה
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היה נראה ,ומזה דכשרה ואינה מרצה היינו מטעם מחשבה הפוסלת

בל וירצה מ דאם יש דם הנפש בצואר אינו יכול לחזור ולק"להציע נפק
,דלא נפסל הדם שבצואר,כ אי הוה רק חסרון כוונה"משא,לבעלים

באמת לפי ,אכן.בענין שינוי קודש)ק"מעה'הל(ז "הגריוכדביאר לן 
המחשבה ,דהא לפי כל האמור לעיל,ם"הרמבמ לפי "דרכינו אין זה נפק

דמקושר היא –הפוסלת דלשם חולין שייכת אך ורק בעבודת השחיטה 
23.ש"האווכדהבאנו מ,ולא בקבלה ושאר העבודות–חולין לשחיטת 

אם איכא איסור ,מ"הביא עוד נפק)ג"כ'א עמ"ח(מנחת אברהם'ובס

'וכ.ש מה שציין בדברי האחרונים"יעו,לא יחשב במחשבה לשם חולין

איכא למימר ,שם דמזה דאין במחשבה לשם חולין שום מחשבה הפוסלת
איכא ,אכן לפי דרכינו.ום איסור דלא יחשבדאין ש–ל "הנז"הגריד "ע–

.כ איכא איסור דלא יחשב"מחשבה הפוסלת וא

ת "דא,מ לענין חישב לשמה ולשם חולין"ש דהביא עוד נפק"ועי

הקרבן כשר ומרצה דהא ,דאין במחשבה לשם חולין מחשבה הפוסלת

כ לפי "משא.והמחשבה לשם חולין לא מעלה ולא מורידה,איכא לשמה
כ בנידון זה דחישב "וא,דאיכא כאן מחשבה הפוסלת,רנו למעלהמה שביא

.ל דלא עלה לשם חובה"לשמה ולשם חולין י

מנחת אברהם 'ד בס"והו.מ זו"דדן בנפק)ד"אות קע(ס פסחים "שמואל עמ'ר'חי'ועי23
ש מחשבת לשם "מ זו דהא לפי האו"ושוב כתב לדחות נפק).ג"כ'א עמ"ח(ס זבחים "עמ

.ב"וכמש,חולין שייכת דוקא לעבודת השחיטה



פ"תש●'כקול צבי

הרב ראובן דב שרייער
ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

בענין הרהורי תשובה וכפרת עולה

ם"הרהורי תשובה בשיטת הרמב.א

):א:א(הלכות תשובה ם"רמבאיתא ב

בין לא תעשה אם עבר אדם על כל מצות שבתורה בין עשה 
אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב מחטאו 
חייב להתודות לפני האל ברוך הוא שנאמר איש או אשה כי 

וידוי ,והתודו את חטאתם אשר עשו זה וידוי דברים'יעשו וגו
וכן בעלי חטאות ואשמות בעת שמביאין ...זה מצות עשה

אין מתכפר להן בקרבנם עד ו על זדונן קרבנותיהן על שגגתן א
שנאמר והתודה אשר חטא שיעשו תשובה ויתודו וידוי דברים

וכן כל מחוייבי מיתות בית דין ומחוייבי מלקות אין ,עליה
וכן ,מתכפר להן במיתתן או בלקייתן עד שיעשו תשובה ויתודו

החובל בחבירו והמזיק ממונו אף על פי ששילם לו מה שהוא 
אינו מתכפר עד שיתודה וישוב מלעשות כזה לעולם חייב לו 

.שנאמר מכל חטאות האדם

וידוי בהם שהכפרה תלוי"בדברי הרמב)א:שסד(ח"ומדייק המנ

'פ שברור מן הגמ"ואע.והרהורי תשובה אינם מספיקים לכפר,דברים
(קידושין מטב שהרהורי תשובה )ה:ם בהלכות אישות ח"רמבבוהביאו:

עדיין אינם מכפרים עליו ,צדיקכאותו מגדיריםמעליו ומפקיעים שם רשע 

ם ששם רשע או צדיק אינו תלוי "וברור בדעת הרמב.עד שמתודה בדברים

פ שעדיין לא "אעלבדשיכול להיות צדיק בהרהורי תשובה,כפרהב

להבין דברי אפשר,ם"ח בדברי הרמב"פ פירוש המנ"עו.נתכפרו עוונתיו
:'ל הגמ"וז,חלוקי כפרה'לענין ד.יומא דף פו'הגמ

שמעת :שאל רבי מתיא בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי
שלשה :אמר?ארבעה חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש

אינו זז –עבר על עשה ושב.ותשובה עם כל אחד ואחד,הן
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עבר על לא .שנאמר שובו בנים שובבים,משם עד שמוחלין לו
ויום הכפורים מכפר ,ה תולהתשוב–תעשה ועשה תשובה

עבר על .שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאתיכם
תשובה ויום הכפורים –כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה

שנאמר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים ,ויסורין ממרקין,תולין
אין לו כח בתשובה –אבל מי שיש חילול השם בידו,עונם

אלא כולן .ולא ביסורין למרק,ם לכפרולא ביום הכפורי,לתלות
צבאות אם יכפר 'שנאמר ונגלה באזני ה,ומיתה ממרקת,תולין

.העון הזה לכם עד תמתון

ולא.ולא רק הרהורי תשובה,התשובה כאן הוי וידוי,ם"לפי הרמב
.בלי וידוי זו)אפילו ביטול מצות עשה(נתכפרו לו עוונותיו 

:זבחים דף ז'ם מן הגמ"רמבעל ה)אות גשם (ח"והקשה המנ

,אי דליכא תשובה?היכי דמי;דורון היא–עולה:ואמר רבא
עבר על מצות :התניא,ואי דאיכא תשובה!זבח רשעים תועבה

.דורון הוא:מ"אלא ש!לא זז משם עד שמוחלים לו,עשה ושב

א לעבריין להקריב קרבן עולה לכפר על ביטול "שא'ברור מן הגמ

ואין קרבנו ,רשעכעדיין הוא מוגדר ,שאם לא עשה תשובה.מצות עשה

כפרה תואין צריך,אבל אם כבר עשה תשובה וחזר לשם צדיק.תקבלמ
,ם"וקשה לדברי הרמב".לא זז משם עד שמוחלין לו"הרי ש,כלל

לתרץ שהקרבן עולה מכפר על ביטול עשה במקום 'גמלל"הושלשיטתו 

שם רשע פקע ג"שהרי בכה,בפהההתודתשובה אבל עדיין לא בשהרהר 

ולמה צריך רבא לומר שעולה רק דורון ואינו מכפר .נתכפראבל עדיין לא
?על עון ביטול עשה

',בהלכה א.יש להציע באור חדש בדבריו,ם"וליישב דעת הרמב
אלא הוא מדלג .ם אינו מדבר בקרבן עולה וביטול מצות עשה כלל"הרמב

ואפשר לומר שלכפר .ד ומלקות"מיתות באל קרבן חטאת ואשם ומחוייבי 
אבל בביטול מצות .סגי בהרהורי תשובהלאו,צריך וידוי,ת"על עון ל

.כללאינו צריך וידוי פה ו,מתכפראפשר שבהרהורי תשובה לבד,עשה

,ובאמת.)בההאבל אין כפרתו תלוי,וידוי בפהה בודאי שעדיין יש מצו(
'שה ועבירת לא תעשה בלשון הגממדוייק חילוק זה בין ביטול מצות ע

:שם'וצריך לעיין יפה בשינוי הלשונות שבגמ.יומא
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שמעת :שאל רבי מתיא בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי
שלשה :אמר?ארבעה חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש

אינו זז –ושבעבר על עשה .ותשובה עם כל אחד ואחד,הן
עבר על לא .שובו בנים שובביםשנאמר,שמוחלין לומשם עד 

מכפרויום הכפורים ,תשובה תולה–ועשה תשובהתעשה 
עבר על .שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאתיכם

תשובה ויום הכפורים –ועשה תשובהכריתות ומיתות בית דין 
שנאמר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים ,ממרקיןויסורין ,תולין
אין לו כח בתשובה –השם בידואבל מי שיש חילול,עונם

אלא כולן .ולא ביסורין למרק,ולא ביום הכפורים לכפר,לתלות
צבאות אם יכפר 'שנאמר ונגלה באזני ה,ומיתה ממרקת,תולין

.העון הזה לכם עד תמתון

'הגמ,ד"לענין כפרה על עבירת לא תעשה וכריתות ומיתות ב

החטא מה לשונות של קנוח והם לכאור".מירוק"ו"כפרה"משמשת בלשון 
שהתשובה מעביר את זוהמת ,)כא:על התורה בראשית לבי"רשכדאיתא ב(

רק 'הגמ,לגבי ביטול מצות עשה,אולם.החטא ומנקה האדם מן חטאו

וגם יש .ובודאי זה אינו לשון של קנוח החטא",מחילה"משמשת בלשון 

וייבי כריתות ת ומח"שבעבירת ל,לגבי אופן התשובה'שינוי בלשון הגמ
כ לגבי ביטול מצות עשה שהוא "משא",עשה תשובה"הוא ,ד"ומיתות ב

שבביטול ,ת"לללחלק בין עשה 'לומר שכוונת הגמאפשרו.סתם"שב"

שובו "אלא רק צריך ,דהיינו וידוי בפה",עשיית תשובה"עשה אינו צריך 
.דהיינו הרהורי תשובה",בנים שובבים

.ע"יר הדיון בין רבי מתיא בן חרש וראבאפשר להסב,ולפי דברינו
שברור ,ע"וצ.'אלא ג,חלוקי כפרה'ע אומר לרבי מתיא שאין ד"שראב

חיובי כריתות ומיתות ,ת"ל,ביטול עשה:חלוקי כפרה'דשיש 'בדברי הגמ
ותמהו הרבה מן האחרונים על דבריו ,י שם"ועיין ברש!וחילול השם,ד"ב

אין צריך כפרה בביטול מצות שבאמת ,בירואפשר לפי דברינו להס1.ל"ז

.ולא כמו שאר לאוין שבתורה,צריך מחילה בעלמאאלא צריך רק,עשה

חלוקי כפרה כמו 'שרבי ישמעאל עצמו אומר ד)ו:ד(תוספתא יומאבדברי הגםועיין1
.רבי מתיא
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שבביטול מצות עשה צריך ,חלוקי כפרה'ע טוען שיש רק ג"ראב,ולכן

בחדא מחתא עם "חילוקי כפרה"ואינו מוגדר כ,לו בזהתשובה לבד ונמחל 
.השאר

זו 'נפסק גמ.יומא כמו שפירשנו'מם הבין דברי הג"ואפשר שהרמב
:ם"ל הרמב"ד וז:ם הלכות תשובה א"ברמב

אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל ועצמו של יום הכפורים 
יש עבירות שהן מתכפרים לשעתן ויש עבירות שאין ,מכפר

כיצד עבר אדם על מצות עשה שאין ,מתכפרים אלא לאחר זמן
ובאלו נאמר מוחלין לושאינו זז משם עדועשה תשובהבה כרת 

עבר על מצות לא ',שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם וגו
תשובה ,תעשה שאין בה כרת ולא מיתת בית דין ועשה תשובה

ובאלו נאמר כי ביום הזה יכפר מכפרתולה ויום הכפורים
תשובה ,עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה,עליכם

,גומרין לו הכפרהן הבאין עליו ויום הכפורים תולין ויסורי
ולעולם אין מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו עליו יסורין 

במה דברים ,ובאלו נאמר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם
אמורים בשלא חילל את השם בשעה שעבר אבל המחלל את 
השם אף על פי שעשה תשובה והגיע יום הכפורים והוא עומד 

ין אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד בתשובתו ובאו עליו יסור
אלא תשובה יום הכפורים ויסורין שלשתן תולין ומיתה ,שימות

צבאות אם יכופר העון הזה לכם 'מכפרת שנאמר ונגלה באזני ה
.עד תמותון

אבל הוא עדיין עומד בחילוק בין ,בקצת'ם משנה דברי הגמ"הרמב
משמע שאין צריך ו,מחילהשבביטול מצות עשה רק צריך.מחילה וכפרה

צריך כפרה וקנוח מן ,ד"ת וכריתות ומיתות ב"אבל בעבירת ל.כפרה

ולא (שביטול עשה צריך עשיית תשובה כותבם "פ שהרמב"ואע.החטא

ם "ברור מדברי הרמב,)בעלמא"שב"לשון מ'דייקנו בדברי הגמדכ
.הוי רק הרהורי תשובה ולא וידוי בפה"עשיית תשובה"במשנה תורה ש

שבוידוי על ,טו:ם הלכות מעשה הקרבנות ג"עיין בדברי הרמב,אלדוגמ

וחזרתי בתשובה חטאתי עויתי פשעתי ועשיתי כך וכך ",ומראקרבנו 
.ומשמע שקודם אמירת הוידוי כבר יכול לומר שחזר בתשובה",לפניך

שלא בלבגמר ששתשובה הוי ,ב:ם הלכות תשובה ב"ברמבגםעייןו
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,ם בכל הלכות תשובה"הבין את דברי הרמבלאפשר,ולכן.יעשהו עוד

.זהיםששני דברים אלו אינם ",עשה תשובה ויתודה"שרגיל בלשון של 
,א"הא"פם ב"כדאיתא בלשון הרמב,עשיית תשובה הוי ההרהורי תשובה

הוא חייב להתודות בפה לפני הקל ,עשיית התשובהיואחר.שישוב מחטאו
ד שמחילת -א:ם בהלכות תשובה א"מדוייק בדברי הרמב,ולכן.ברוך הוא

ואין ביטול .אלא הרהורי תשובה לבד,ביטול עשה אינו צריך וידוי בפה
.ת"כמו בעבירות לכפרה וקנוחמצות עשה צריך 

שאם הרהר ,מקומם יבואו בשלוםזבחים על'דברי רבא בגמ,כ"א

פשעועלכבר נמחל לו ,בעל העולה הרהורי תשובה ואינו מוגדר כרשע

אלא העולה נחשב ,ואין צריך כפרת העולה כלל,)ח"כהבנת המנדלא(
.כדורון בעלמא לאחר שכבר נמחל

החילוק בין ביטול הומ,צריך להעמיק בדברים אלו ולהבין,עתהמו

בביטול עשה כמו שצריך כפרה וקנוחת שאינו צריך "מצות עשה ועבירת ל

?ת"בעבירת ל

התקרבות אל המקום–מצות עשה .ב

בחילוק בין מצות עשה )ח:שמות כ(ן"רמבההם דברימיםמפורס
ת יוצאין "שמצות עשה יוצאין ממדת האהבה ומצות ל,ומצות לא תעשה

להתקרב אל מלך מלכי מטרתהמצות עשה והיינו ש.ממדת היראה

מפני אושמירת מצות לא תעשה הוי.המלכים ולהמשיך אהבתו עלינו

מצות עשה דוחה מצות ,ומפני זה.ר על רצונו יתברךושאנו יראין מלעב
וקיום מצות עשה חשוב יותר ממניעת",שהאהבה גדולה מהיראה",ת"ל

שמוסיף על דברים )'תפארת ישראל פרק ד(ל "מהרועיין בדברי ה.לאוה

ח מצות עשה הם כנגד אבריו של "שרמ)ב:קע:א(ק "איתא בזוהד.אלו
ל "ומפרש המהר.ה גידין שבאדם"ה מצות לא תעשה כנגד שס"ושס,אדם

למנוע ,שמירה על סדר האדם ומציאותויאששמירת מצות לא תעשה ה
,ת כנגד ימי השמש בשנה"מספר מצות ל,ולכן.האדם שינוי מציאותומ

אבל מצות עשה אינם לשמור ".השמש היא שמירת סדר עולם הטבע"ש
שמצות עשה .אלא לקנות השלימות והתקרבות אל המקום,על הסדר

ת האדםלפועל להרים אוציאין אותוכח שבתוך האדם ומהלוקחים את 

הגידין .עיקר צורת האדם ושלימותוםאברי הגוף ה.מדריגה אחר מדריגה
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אבל הם נותנים קיום לגוף האדם עד שהוא מקוים ",צורתו של אדםןאינ

."מבלי שינוי

ת עשה חשובים יותר ולהבין למה מצואפשר,אלוקדמוניםומדברי 

להתקרב אל המקום הואשתפקיד האדם בעולם הזה.ת"ת לוממצו
עיקר קיום הםת עשה ומצו.הת התורה וחכמתוולהשלים עצמו במצו

ואין בשמירת מצות ,רק שמירה לבדשהןת "ת לומצולעומת,תפקיד זו
אם עבר אדם על ).ע בתפארת ישראל פרק כ"ע(ת קנין מעלה ושלימות "ל

.ם כיון שכבר יצא מסדרו ומציאותוא לו להתקרב אל המקו"א,ת"מצות ל

מצב כזהוב,ת"נשמתו בעבירת למחריב ומלכלךהאדם ,שבעבירת הלאו

.הת עשומצוי"עקשה מאד להשלים עצמו

.ם שהבאנו לעיל"ע ודברי הרמב"פשוט להבין דברי ראב,עתהמ

בביטול הרי ש,אין צריך כפרה של קנוח ומריקת הנפש,בביטול מצות עשה

ובודאי .מן המקוםאלא הוא מתרחק,אדם יוצא חוץ מסדרואין ה,עשה

ה אואינו יכול להמשיך הל,המקום ולהתקרבעםהוא צריך לתקן את קשרו 

צריך להרהר בתשובה ,ולכן.ת עשה קודם ששב מפשעוובעוד קיום מצו
אבל אינו צריך .המקום ברוך הואעםעלם ממנו קשרו יתלאח שיבטהול

כ "משא.ינו צריך קנוח והעברת החטא מנשמתושא,הוידוי לתקן פגם ז

אינו נחשב כהתרחקות ,את סדרו ונשמתובהשהוא מקלקל,ת"בעבירת ל

2.ע"לבד אלא שהוא מחריב את קשרו אל הרבש

המשנה שם מביא .בברכות דף בלהבין דברי הראשונים נוכל,ז"ועפ

להרחיק כדי"שהחכמים עשו סייג לזמני מצות הלילה ,ג אל בניו"דברי ר
הקטר חלבים ,ש"המשנה שם עוסק בזמן מצות ק".את האדם מן העבירה

מי שאינו שיוצא מלשון המשנה,בפשטות.ואכילת קדשים קלים,ואברים
ולכן הרחיקו החכמים אותו ,ש בזמנה נחשב כמי שעובר עבירה"קורא ק

ברור מדברי ,כ"א.ש בחצות הלילה"וקבעו סוף זמן ק"מן העבירה"

(ביטול מצות עשה נחשב כעבירהדהמשנה  צדוק הכהן 'עיין בדברי ר.
.)בשם רבוהמביא דיוק זשות ט אצדקת הצדיקב

:ל"וז,)ה כדי"ד(שם י"רשעיין בדברי ,אולם

.עומקועיין בדברי הבעל התניא באגרת התשובה להבין דברים אלו בעוד 2
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,ואסרום באכילה קודם זמנן–כדי להרחיק אדם מן העבירה
וכן ,כדי שלא יבא לאכלן לאחר עמוד השחר ויתחייב כרת

,יש לי עוד שהות:שלא יאמר,רז את האדםלז–בקריאת שמע
.ובתוך כך יעלה עמוד השחר ועבר לו הזמן

שלשון עבירה שבמשנה אינו שייך לביטול מצות ,י"ברור לפי רש

דוקא שייךאלא לשון עבירה !ש או לביטול מצות אכילת קדשים"ק

י מוסיף "ורש.אכילת נותר לאחר עמוד השחרכגון,לעבירת לאו ממש
זרזו חכמים את האדם כדי שלא יעבר הזמן בלי ",קריאת שמעוכן ב"ש

.שייך לזה"להרחיק את האדם מן העבירה"אבל לא שלשון ,קיום המצוה
:ל"וז,)ט:ש א"הלכות ק(ם"הרמבוגם עיין בדברי 

אי זהו זמן קריאת שמע בלילה מצותה משעת יציאת הכוכבים 
עמוד ואם עבר ואיחר וקרא עד שלא עלה ,עד חצי הלילה

כדי להרחיק השחר יצא ידי חובתו שלא אמרו עד חצות אלא 
.הפשיעהאדם מן 

ש ואומר שזה "לשון המשנה לגבי ביטול מצות קמם משנה "הרמב
י על "הוא מסכים לדברי רששא"זולכאורה".עבירה"ולא ",פשיעה"

3.ביטול מצות עשהולא לת "רת ליעבברקהמשנה שלשון עבירה שייך

ם שאנו "מביא ראיות לשיטת הרמבשא :להלכות חמץ ומצה ורבינו מנוח ועיין בדברי 3
הוא ,בתוך דבריו.פוסקים כרבי עקיבא שזמן הפסח עד עמוד השחר ולא עד חצות לבד

:ל"וז,זוכמביא ראיה 

ותו אמרינן בברכות כל מה שאמרו עד חצות מצותו כל הלילה עד שיעלה עמוד 
ותן מן התורה ועוד שנינו לא אמרו חכמים עד חצות אלא כדי השחר כלומר מצ

להרחיק אדם מן העבירה וממילא שמעת דמצה מצותה כל הלילה דמידי הוא טעמא 
בפסח כשאינו נאכל עד חצות אלא שמא יאכל ממנה לאחר שיעלה עמוד השחר 
ומתחייב כרת ומוטב שיבואו קדשים לבית הפסול למעט זמן שלא לאכול אחר 

דעת הרב תדע 'זה הי.משיאכל ויבא לידי כרת במצה דליתיה האי טעמא שריחצות 
ח מהלכות קרבן "שהרי כתב מצותה כל הלילה והניח ההיא דעד חצות ובשלהי פ

הפסח כתב דמצות הפסח כל הלילה אבל חכמים אמרו עד חצות כדי להרחיק אדם 
.מן העבירה

רק שייך"האדם מן העבירהכדי להרחיק את"משמע מדבריו שלשון המשנה בברכות 
בר והוא ס,ועוד.ולא לביטול מצות עשה של אכילת קדשים,לאיסור אכילת נותר

לא עשו שום סייג לאכילת מצה ,שאפילו עם עשו חכמים סייג לקרבן פסח לגמרו בחצות
.כיון שאין חשש של עבירה במקום מצות עשה של אכילת מצה
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)]ד:הלכות תשובה א[ם "ברמב'ואפ(דברי הראשונים פ שברור ב"ואע

לשון זו של מ"מ,להשתמש בלשון עבירה לגבי ביטול מצות עשהאפשרש
לק תסהרה הוא לילשון עבוהיינו משום ש.לביטול עשהיותרעברה שייך

לקבוע לשון זו על אפשרבכל מקום ש,ולכן.מן דרך הישר וסדר מציאותו
על ובעום שמסתבר יותר לק"י והרמב"רשסוברים,ת"מצות עשה או ל

.ת"עבירת ל

הרהורי תשובה"כפרת"עולה דומה ל"כפרת".ג

וסמך ידו ":ל הקרא"וז.התורה פותחת פרשת הקרבנות בקרבן עולה

."על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו

הלכה שקרבן עולה אינו מכפר על המביא מן מדרשי )שם(י"רש

אלא מרצה על מי שבטל מצות ,ד"ריתות ומיתות באיסורי לאוין וחיובי כ

נקטעל דברינו שהפסוק ואל תקשה[.לאו שניתק לעשהעבר על עשה ו
הרבה מקומות שפירוש מצינושבאמת ,לשון כפרה לגבי ביטול מצות עשה

.יומא דף פו'לעומת לשון של כפרה בגמ,מילת כפרה אינו לשון קנוח

].דוגמאותביא הרבה נעיין לקמן אות ה ש.שהבאנו לעיל

.כמו כפרת חטאת יחידהות שכפרת עולה אינחראיות מוכרויש כמה
על רקחטאתיכול להביאו.הפרשה לאחר החטאכהחטאת יחיד צריהרי ש

עיין זבחים (וצריך להביא חטאת על כל חטא וחטא ,עבירה מסויימת

ל של חטא כפרה וקנוח מן הלכלוך וקלקואוברור שחטאת יחיד הוי.).דף ו

תפקתמס.זבחים דף ו'גמשה.באופן זותמכפרההעולה אינ,אולם.אחד
,שם'ולפי מסקנת הגמ.אם עולה יכולה לכפר על עשין שלאחר הפרשתו

משמע שרב הונא בר יהודה סובר שעולה יכולה לכפר על עשה שלאחר 

)עולת שלמה שםהעיין בדברי (יש מן האחרונים ,ובאמת[.הפרשה
,כ"גהעולה מכפרת על עשה דלאחר שחיטה,שלפי רב הונאשטוענים 

ערוך השולחן העתיד סימן 'ע(גדולי האחרונים ווהעיר.]והוא חידוש גדול
פוסק )יב:הלכות מעשה הקרבנות ג(ם"רמבשה)יז:חזון איש נגעים יב,סח

זבחים שם שעולה אחת מכפרת ב'גם ברור מן הגמ.כרב הונא בר יהודה
.ואין צריך עולה לכל ביטול עשה מסויים,על עשין הרבה
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ודומה ,ברור מחילוקים אלו שקרבן חטאת הוי טיפול לעון מסויים

חטאת היחיד אינו יכול לקנח את .למשחה שאדם משים על מכתו לרפאותו
כ קרבן "משא.אלא הוי רפואה מסויימת לעון אחד לבד,כל גוף האדם

.הרבהיןכול לתקן ביטול עשוי,כפרה על כל הגברא כולושהיא,העולה
אלא יכול להביא עולה ,ואינו צריך להפריש העולה על ביטול עשה מסויים

העולה ,במלים קצרות וברורות.ויאחת וההקרבה ממילא מתקן כל פשע
.על העוןתוהחטאת מכפר,על הגבראתמכפר

שבביטול עשה אינו צריך קנוח והעברת ,מובן לפי דברינוהוחילוק ז

ואין צריך להפריש העולה .אלא הוא צריך התקרבות למקום,נפשהזוהמת

סימן שבעל הקרבן רוצה אאלא הקרבת העולה הוי,על פשע מסויים
חשוב מאיזה לאו(להתקרב אל המקום והוא מבקש מחילה על התרחקותו 

שהאדם מלכלך נפשו ומחריב ,כ בעבירת לאו"משא).טעם הוא רחוק

.חטאת לרפאות ולקנח נפשוצריך קרבן,קשרו אל המקום

שבאמת יש .ולהביא עוד ראיה לדברינוה יש להוסיף בחילוק זו

אומרת שחטאת נזיר ומצורע ):זבחים דף ט('גמה.לעולהותחטאות שדומ
ברור מה לאו,נקרבים על חטא מסוייםוהטעם מפני שאינם."עולות נינהו"

בגלל זה לקהש(ר ואפילו אם עשו איסו.חטאו שצריך להביא חטאת עליו

ה החטאת "ד.זבחים ב('תוסועיין ב.מחייב חטאתלאעון זההרי ,)צרעתב

.כ נקרא בשם חטאת"ואעפ,שחטאת יולדת אינה באה על חטא,)באה
מביאה ראיה מדברי רבי שמעון 'שהגמ,:זבחים דף ו'גמע בדברי ה"וע

לפום ו.השלגבי שעירי עצרת שעולה מכפרת אפילו על עשה דלאחר הפר
אין ו,רחטאות הציבוןששעירי עצרת ה,מאדיןתמוה'הגמדברי ,ריהטא

מובא (פ"ר'תוסועיין בדברי .לגבי עולה'גמהתלהם שום שייכות לבעי
לעולה ותשחטאות הציבור דומאהי'שכוונת הגמ,)בשיטה מקובצת אות ג

.ת על לאוין הרבהוידיעת החטא ומכפרכותצריןשגם חטאת הציבור אינ

פק על חטאת הציבור אם מכפרת על לאו שלאחר תסהיש ל,ואם כן
.ההפרשה כמו בכפרת עולה

החילוק בין קרבן עולה וקשה להבין מהבאמת ,דברים אלהולפי
כ דברי תורה "שא,א לומר שהם שוים זה לזה ממש"וא.וחטאות אלו

למה התורה קוראה !שמקצתן קרויין חטאות ומקצתן עולות,זמורתא תהא
?באמת עולות ממשןלקרבנות הנזיר והמצורע והיולדת בשם חטאת אם ה
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שוה ממש באופן כפרתו היש ראיה מוכרחת שקרבן עולה אינ,ועוד

ראיה 'הגממביאה,):זבחים ז(בהמשך הרי ש.לחטאות שדומים לעולה
:ל"וז,לשיטת רבא בענין עולה דורון היא מברייתא דרבי שמעון

למה באה לכפר חטאת למה באה:וןר שמע"א,תניא נמי הכי
,ריצה פרקליט[,לפרקליט שנכנס?אלא למה באה לפני עולה

.דורון אחריו]נכנס

דילפינן דין זה שהחטאת באה לפני ,)ה למה באה"ד(י"רשעיין בו
קדמת חטאת לעולה המקור להשם מביא'גמה.:דף פטלקמן 'העולה בגמ

ב הקדימה תורה חטאת "ק ישבפסו,)יג-ה:במדבר ח(מן חטאת הלויים 
כפרקליט שצריך להקדימו תחטאת הלויים נחשבשז"יוצא לפו4.לעולה

.לקרבן העולה שהיא כדורון

,אדרבהו.חטא שנתחייבו בחטאתשוםברור שהלויים לא עשו ,אולם

'ועיין בהמשך הגמ.שעמדו בנסיון בשעה שכל ישראל חטאו בעגלהם הם

:ל"וז,:דף פט

מתנה קמייתא דמכפרה תיקדום והנך ?ואמאי.'איברי עולה כו
ואף על גב דכי ,הכא בחטאת הלוים עסקינן:אמר רבינא!לא

.קאמר רחמנא היא תיקדים,עולה דמי

היאאלא ,ברור מדברי רבינא שחטאת הלוים אינו באה על החטא

המקור לדברי רבי שמעון שצריך להביא ,י"לפי רש,כ"וא.דומה לעולה

שאפילו ז "ומוכרח לפ"!כי עולה דמי"מחטאת שואולה החטאת קודם לע
,כמו חטאת הלוים(על חטא פרטי באותןשאינ,לעולהותבחטאות שדומ

עדיין יש חילוק בין טיב קרבן חטאת ,)'וכו,חטאת מצורע,חטאת נזיר
והחטאת עדיין נחשבת ,ולכן רק העולה נחשבת כדורון.טיב קרבן עולהל

.זהב בחילוק"וצ.כפרקליט

קדמת מתנות דם המקור להרק מביא:ף פטד'שבפשטות הגמ,י"קשה לשיטת רשו4
ודין זה שייך אפילו אם החטאת ועולה מובאים על ידי שני .חטאת למתנות דם עולה

אחד ,אחד שחייב בשני קרבנותיםשרבי שמעון איירי בבעל,:כ בדף ז"משא!בעלים
.פט(שפת אמתועיין ב.כאן'ש אינו שייך כלל לדיון הגמ"וסברת ר.חטאת ואחד עולה

.ל"כמאו,יישבויש ל,)ה במשנה דם חטאת"ד



369בענין הרהורי תשובה וכפרת עולה

שהרי כל קרבן חטאת הוי קנוח .אפשר להבין,ולפי דברינו לעיל

החטאת מביאה כפרה על חטא ,אלא שבסתם חטאת יחיד;והעברת חטא

ששם החטאת אינו קנוח החטא ,כ בחטאת הלוים או חטאת נזיר"משא,פרטי

חטאת היחיד דומה למשחה שאדם משים על :למשל.אלא קנוח הגברא

הכגון (זיר דומה לבליעת כדורים אבל חטאת נ,מכתו יק  יו ט  יּב  ָ  ַאנ ט   ִ  ֹ   ִ  ִ  ְ שמעביר ) 

חטאות אלו יכולות ,ולכן.זוהמת כל הגוף כולו מדברים רעים שנכנסו שם

שאין צריך לתת רפואה זאת ,לכפר על עוונות הרבה ואין צריך ידיעת החטא

חטאת ,אבל סוף כל סוף.אלא היא קנוח כל הגוף מן החטא,על מקום פרטי

ואפילו חטאות שדומות לעולה הן קנוח .א קנוח העבירה מגוף האדםהוי

ואין שום חולי הנפש באדם ,שאינו קנוח כלל,כ עולה"משא.והעברת החטא

ולכן צריך להתקרב אל ,הוא רק נהיה רחוק מן המקום5.שביטל מצות עשה

קרבן עולה שייך אפילו במקום שלא ,ובאמת.המקום בהבאת קרבן עולה

שלעולם יש לבשר ודם ,ות עשה ולא ריחק עצמו מן המקום יותרביטל מצ

6.להתקרב יותר אל המקום

שקרבן עולה .זבחים דף זאפשר להבין לשון רבא ב,ל"הנכל אורל

.אלא מקופיאתמכפרהכ החטאת שאינ"משא,על העשה בקיבעאתמכפר

שאין צריך שום כפרה 'שרבא עצמו אומר בהמשך הגמ,ומקשים העולם

נ הוא צריך לעשות תשובה קודם להבאת הקרבן וכבר "שממ,טול עשהבבי

מכפרת רק על ביטול השקרבן עולה אינ)יד:מעשה הקרבנות ג(ם"רמבברור בדברי ה5
,קשה לדברינוזה,ולפום ריהטא.אלא גם מכפרת על לאו שניתק לעשה,מצות עשה

רת לאו הוי פגםילכאורה עב,פ שביטול עשה אינו מלכלך הנפש בזוהמת החטא"שאע
ם שכל לאו שניתק לעשה "צריך לומר בדעת הרמבו.בנפשו אפילו אם יכול לתקנו בעשה

שבאמת הואסימן,ומכיון שיכול לתקן הלאו במעשה.דומה יותר לביטול מצות עשה
א שאין צריך וידוי לכפר :ברור בהלכות תשובה אוהרי.דומה לביטול עשה"עבירה"ה

שאם הוא צריך וידוי .ביטול עשהבכמו ,ובהאלא רק הרהורי תש,על לאו שניתק לעשה
ם להביא וידוי עולה על עבירת לאו שניתק "היה לרמב,כ לכפר על לאו שניתק לעשה"ג

.כ בהלכה זו"לעשה ג
כתבש)דבורא דנדבה פרשה ג תחילת פרק ד אות ח–ויקרא (קרבן אהרן ועיין בדברי ה6

וד שבביטול עשה אין שום אלא שהוא רוצה לחדש ע.כדברינו ממש בכפרת עולה
א לומר "א,א"שליטרב רוזנצווייגר"ולפי דעת מו!אלא שאינו מתקרב,התרחקות כלל

.כזה
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האיך יתכן לומר שהעולה מכפרת מקיבעא על ביטול ו!על עונולו נמחל 

?עשה אם לעולם אינו צריך כפרת קרבן כלל

הכפרה אינו קנוח והעברת ,לתרץ שבביטול עשהאפשר,ולפי דברינו

עדיין יש ,כבר עשה תשובהואפילו אם .אלא הוי התקרבות למקום,העון
כפרה של ,כלומר.י העולה"קרבות למקום עתזאת של ה"כפרה"שייכות ל

הקרבן אוקרבן עולה הוי,קביעות בביטול עשה הוי להתקרב אל המקום

פ "ואע.של רצוי בפני המקום והקרבן המעולה להתקרב אל השם יתברך

.אזה רק נחשב כקופי,כ"ו גשבחטאת יש שמץ של התקרבות ז

כפרת עולה על הרהורי הלב.ד

ויקרא רבה פרשת צו (איתא במדרש רבה בשם רבי שמעון בר יוחאי 
ולפום .שהעולה מכפרת על הרהורי הלב)ו:שבועות א(ירושלמי בו)ג:ז

אומרת שהרהורי ).יומא דף כט('גמהרי השה,קשה לדברינוזה,ריהטא

פרט בשם 'י הגממפרש דברי "רשפ ש"ואע.מעבירה עצמהיןעבירה קש
שתאות נשים הוי קשה להכחיש בשר האדם מגופו של (לגבי עריות 

דרך בזו 'הרבה מן הראשונים ואחרונים מפרשים דברי הגמ,)מעשה

נתרבו ,י הרהורי עבירה"שע'שכוונת הגמ)ד:א(נפש החייםעיין ב.אחרת

ועיין היטב בדברי .א יותר מן מעשה עבירה עצמה"כחות הטומאה והס
:ל"וז)ח:ג(מורה הנבוכיםם ב"מבהר

ולי בפירושו ,כבר ידעת אמרם הרהורי עבירה קשין מעבירה
והוא שהאדם כשימרה אמנם ימרה מצד ,פירוש נפלא מאד

שהאדם לא ,המקרים הנמשכים אחר החמר שלו כמו שבארתי
יעשה מרי רק בבהמיותו אבל המחשבה היא מסגולות האדם 

במרי ובעברה ימרה בנכבד וכשיחשוב,הנמשכים אחר צורתו
ואין חטא מי שעבר והעביד עבד סכל כחטא מי ,שבשני חלקיו

כי זאת הצורה האנושית וכל ,שהעביד בן חורין חשוב
סגולותיה וכל כחותיה אין צריך להשתמש בהן אלא במה שהן 

.ראויין לו להתדבק בעליונים לא לרדת להשיג השפל

נו רק דיון במציאות קושי יומא אי'ל שהבנת הגמ"ברור בדבריו ז

יותר מן החטא הגרועאאלא שהעבירה במחשבה הי,ההרהורים והחטא
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קשה להבין לפי דברינו למה העולה מכפרת על הרהורי ז"פול.בגוף

.שלכאורה הרהורי עבירה מקלקלים ומלכלכים את נפש האדם,עבירה

בשום מקום דברי המדרש מביאם לא "לתרץ שהרמבניתן טות יובפש

שדבריו מובאים ,כמו רבי ישמעאל(ואפשר שתנאים אחרים .ירושלמיהאו 
מדומה שבכל תלמוד בבלי כו.חולקים עליו)במדרש תנחומא פרשת לך לך

ז "לפלומר אפשרו.אין שום מאמר כזה שהעולה מכפרת על הרהורי לב
.ל הכי"ל דלא קי"ם ס"שהרמב

אמת אין כאןבמצא שיאבל המעיין בדברי המדרש וירושלמי היטב 

אלא ,עבירהלשון המדרש וירושלמי אינו הרהורי הרי ש.קושיא כלל

אין כוונת המדרש שקרבן עולה מכפרת על מי יתכן שו.הלבהרהורי
אלא במי שריחק עצמו מן ,ל"שהרהר באכילת בשר בחלב או בעריות ר

ן"רמבה,ולכאורה.אביו שבשמיםלנובייםהמקום בהרהורים שמחלק

י מן "שהוא מביא דברי רשב,מרמז לפירוש זה בדברי המדרש)ד:ויקרא א(

וראיתי באגדה ":ן"ל הרמב"וז,לשון המדרשמהמדרש ומשנה קצת 

אין העולה באה אלא על ,תני רבי שמעון בן יוחאי)ז ג(בויקרא רבא 
".הלבעבירתהרהורי 

דהיינו מי ,עבירהן מסביר דברי המדרש שאינו הרהורי "הרמב

שהוא מחשב מחשבות ,עבירת הלבאלא הרהורי ,ה עבירהשמהרהר במעש

העבירות שאדם יכול לעשות ןומחשבות אלו ה.שנחשבות כעבירת הלב
מחשבות של ליאן ה"ואפשר לומר שכוונת הרמב.ולא במעשה,בלבו לבד

:ל"וז,)פרשת לך לך(מדרש תנחומאועיין בדברי ה.חסרון אמונה ובטחון

).בראשית טו א(אל אברם 'האחר הדברים האלה היה דבר
ישמעאל אומר על 'ר,ילמדנו רבינו העולה על מה היתה באה

שמעון בן יוחאי אומר על 'ר,מצות עשה ועל מצות לא תעשה
שנאמר ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ,הרהור הלב
אתה מוצא אברהם היה מהרהר אחר ).איוב א ה('ויקדשם וגו

לוי כמדומה לי שקיבלתי 'אמר ר,ומרמה היה א,מדת הדין
והצילני ,שעזרני הקדוש ברוך הוא במלכים,שכרי בעולם הזה

עולה ,ל הקדוש ברוך הוא כיון שהרהרת אחרי"א,מכבשן האש
.)בראשית כב ב('שנאמר קח נא את בנך וגו,אתה צריך להביא
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אלא הם ",הרהורי עבירה"דברי המדרש שהרהורי הלב אינו מברור 

כניםואם .אדם מאביו שבשמיםותשמרחק'בות של חסרון בטחון בהמחש
מזה אין קושיא ,שהרהורי הלב בדוקא אינם הרהורי עבירה,יםהדבר

.לדברינו כלל

פירוש המילה–כפרה .ה

י "עש,עדיין צריך לפרש מה שמפורש בפסוק לגבי הקרבת עולה

",לכפר"תמילקשה להבין,לפום ריהטא".לכפר עליונרצה לו ו"העולה
קינוח והעברת חטא יאכוונת כפרה ה,ס"ך ובש"שבהרבה מקומות בתנ

שביטול עשה אינו ,קשה לדברינו,כ"וא).כא:לבראשית לבי"רשעיין (

'דברי הגמלגםזה קשה ,אבל באמת.צריך כפרה אלא מחילה וריצוי

אומרת בפירוש שקרבן אשם ).זבחים דף ה('גמה.זבחים בכמה מקומות

.מפורשפסוקולכאורה זה נגד ".אינה מכפרת"כפר אבל קרבן עולה מ
שהבאנו .דף ובגוןכ,כ משתמשת בלשון כפרה לגבי עולה"עצמה ג'והגמ

.ב"וצ",מכפראאו לא מכפראאעשה דלאחר הפרשה ",לעיל

קנוח והעברת ל"רתמידאינושלשון כפרה.מ"לקוכד נעיין במילתא

רצוי ואכפרה התפירוש מילבהםשמאותדוגואפשר להביא כמה .חטא
:או לזכות ולהשפיע עליו שכר בשמים,ופיוס לבד

שמפורש שם שכוונת הפסוק במילים ,מג:לדברים לבי"ברשעיין .1

לשון –וכפר ":ל שם"וז.ויפייס אדמתו ועמוינוהי"וכפר אדמתו עמו"

.ל"עכ",האכפרה פניו אנחיניה לרוגזי)כא:בראשית לב(רצוי ופיוס כמו 
אלא לפיוס מחילה ,אין כוונת הפסוק לקנוח החטא,ובודאי כאן

.והתקרבות

שהמשנה פוסקת שהעופות ,.לזבחים דף פטי"רשעיין בדברי .2
י מפרש שמיני דמים היינו "רש.קודמין למנחות מפני שהן מיני דמים

כמו בקרבן (שקרבן מנחת חוטא ,ולכאורה קשה להבין".כפרתן מרובה"
כ קרבן עולת העוף הוי קודם לה "ואעפ,הוי קרבן שמכפר)לה ויורדעו

ות שיש בהם דמים ני כאן שקרב"כוונת רש,אלא?מפני שהיא מכפרת יותר
.משפיעים יותר מן קרבנות שאין להם דמים

.י בהגדרת שינוי בעלים"ם ורש"בין הרמבמתיש מחלוקת מפורס.3

ששינוי השם הוי לעשות )א:טו,א:פסולי המוקדשין יג(פוסק ם"רמבה
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הקרבן כפרתואין צריך לחשב על .עבודת קרבן של ראובן לשם שמעון

בכמה מקומות י"רשאבל מדוייק בלשון .לשם שמעון לפסול את הקרבן
בויתכפר ששינוי בעלים הוי לחשב ש)ה לשם זובח"ד:דף ב,לדוגמא(

,ל קרבן שלמיםקשה להבין האיך יכול לפסו,כ"א.אחר שאינו בעל הקרבן
שקרבנות אלו אינם .מחשבת שינוי בעליםבאו קרבן פסח ,או קרבן תודה

)ה קרבנו"ד:י מנחות דף צב"כת(י"רשמפורש בו.מביאים לכפרה כלל
שיכול 'ולכאורה מפורש בגמ.שבכור מעשה ופסח אינם באים לכפרה כלל

(זזבחים דף י"רשע ב"ע.לפסול קרבנות אלו במחשבת שינוי בעלים ה "ד.

שברור בדבריו שם שמחשבת שינוי בעלים הוי לשחוט על מנת )תודה

.אפילו לקרבן תודהכתומחשבה זאת שיי,מי שאינו בעליהושיתכפר ב
אלא ,אינו לקנוח החטא"כפרה"י אלו שכוונת "וברור בכל דברי רש

.לריצוי או להשפעה על זכויותיו בשמים

יהיה העולות והמנחה והנסך ועל הנשיא":יז:ביחזקאל מהעיין .4

בחגים ובחדשים ובשבתות בכל מועדי בית ישראל הוא יעשה את החטאת 

ולכאורה ".ואת המנחה ואת העולה ואת השלמים לכפר בעד בית ישראל
שבודאי אין שום מושג של כפרה בקרבן שלמים לפי כמעט כל ,קשה

לגבי "לכפר"והאיך הם מפרשים את מילת 7.התנאים במדרשי ההלכה

יצאו "שכוונת כפרה היא רק ש,ם שם"ועיין בפירוש המלבי?קרבן שלמים

אלא להשפעת זכויות על ,כוונת כפרה אינה לקנוח הטא."בו הצבור
.הציבור מהקרבת הקרבן

.תמיד בכוונת קנוח החטאהם שמילת כפרה אינ"גם מפורש ברמב.5
כיפר גברא אבל ,ושאם אדם לא סמך ידיו על קרבנ.זבחים דף ו'גמאיתא ב

דלא אשם שכוונת לא כיפר קמי שמיא היי"רשעיין ב.לא כיפר קמי שמיא
ולכאורה זה עוד ראיה לדברינו שאין פירוש כפרה .עבד מצוה מן המובחר

דין זהפוסק ם"רמבה.אלא רצוי ורושם של שכר בשמים,קנוח החטא

מעלין ",שאם אינו עושה מצות סמיכה,יב:בהלכות מעשה הקרבנות ג
מצות לקרבנות השייכים הכל כוללם "וברור שהרמב."עליו כאילו לא כפר

הוא פוסק שכל קרבנות יחיד חייבים בסמיכה חוץ 'ולעיל בהלכה ו.סמיכה

ששם יש דעה אחת שקרבן שלמים מכפר על ,עיין במדרש תנחומא פרשת תצוה אות טו7
.ביטול מצות עשה
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שבודאי אינו מכפר (שקרבן שלמים יוצאכ "או.מן הבכור והמעשר והפסח

עליו מעלין"שייך למושג של )טו:עיין מעשה הקרבנות ג,ם"דעת הרמבל
אינה תמיד "כפרה"ם מילת "ברור שבדעת הרמב,ולכן".כאילו לא כפר

שהוא )יט:קדשים סח(ערוך השולחן העתידעיין בו.בכוונת קנוח החטא
וזה .שאין לו שכר על הקרבן",כאילו לא כיפר"ם ב"מפרש דברי הרמב

ולא ,שכפרה כאן הוי בכוונת שכר והשפעת זכויות בשמים,ממש כדברינו
.רת החטאהעב

חייבי ,חייבי ערכין ממשכנין אותן":ל"וז,.ערכין כאעיין במשנה .6

,חייבי עולות ושלמים ממשכנין אותן,חטאות ואשמות אין ממשכנין אותן

כופין אותו עד ,לרצונושנאמר,אף על פי שאין מתכפר לו עד שיתרצה
"לואין מתכפר"מפורש בלשון המשנה כאן ש.ל"עכ",שיאמר רוצה אני

הלכות מעשה (לשון המשנה מצטטם"רמבוה.שייך לעולה ושלמים

פ שאין "אע":ל"וז,למשנה שםרבינו גרשוםועיין בדברי ).יז:הקרבנות יד

פ שאין מתקבלין לרצון "האי מתכפר לו לא כפרה ממש אלא אע.מתכפר לו

".עד שיתרצה להביאן מעצמו

שהוא אומר ,)ק בפראיגרת התשובה(ע בדברי הבעל התניא "ע.7

:ל"וז,במפורש שלשון כפרה לגבי עולה אינה לכפרת הנפש וקנוח החטא

ש בתורה ונרצה לו לכפר עליו אין זו כפרת נפשו "ולשון מכפרת וכן מ"

ש תמים "וכמ'שם בגמ'להיות נחת רוח לקונו כדאי'אלא לכפר לפני ה
."לרצון'יהי

זבחים 'כוונת הגמ.מתפרש לנו הפסוק בויקרא כמין חומר,עתהמו
לעומת,שאין קרבן עולה מכפר בקנוח החטא והעברת החטאהיא.דף ה

אבל כוונת הפסוק .קרבן אשם שמכפר על הנפש ומקנח את זוהמת החטא
שמקרבו ,שהקרבן עולה מרצה על בעל הקרבן לכפר עליואבויקרא הי

.יוצרולמקום ועושה נחת רוח ל

ותקדימות עולה לחטאת בחג הסוכ.ו

פ שבכל מקום מביאין את החטאת "שאע):זבחים דף צ('בגמאיתא 
ם"רמבופוסק ה.לחטאתםבחג הסוכות מביאין העולות קוד,קודם לעולה

וברור בדבריו שקדימות עולה הוי רק בחג .ז-ו:כן בתמידין ומוספין ט



375בענין הרהורי תשובה וכפרת עולה

(הסוכות ולא בשאר רגלים וימים טובים שם 'בגמשפת אמתולא כדברי ה.

ולמה ,טעם לזהצריךו.)ד במה מצינו לשאר הרגליםומשאפשר לל
?תורה קרבנות העולה של סוכות בפרט ולא של שאר רגליםהמיהקד

:ל"וז,)מ:פרשת אמות כג(מדרש תנחומאפ דברי ה"ואפשר לפרש ע

ו יום הוא "וכי ראשון הוא והלא ט,ולקחתם לכם ביום הראשון
רבי ,בון עונותאלא ראשון הוא לחש,ואת אמרת ביום הראשון

ד למדינה שהיתה "מני ורבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר מלה
המלך זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך ...חייבת ליפס למלך 

בני המדינה אלו ישראל שהם מסגלין ,הוא יתברך ויתברך שמו
עונות כל ימות השנה מה הקדוש ברוך הוא עושה אומר להם עשו 

ה ומתענין בו ועושין תשובה "ין ובאין ביוהם נכנס,ה"תשובה מר
ה גדולי הדור מתענין "ומה הם עושין ערב ר,ה מוחל להם"והקב
ומראש השנה ועד יום ,ה מוותר להם שליש מעונותיהם"והקב

וביום ה מוותר שליש מעונותיהם "והקבהכפורים יחידים מתענים 
הכפורים כל ישראל מתענין ומבקשין רחמים אנשים ונשים וטף 

יכפרכי ביום הזה )ויקרא טז(דכתיב ה מוותר להם את הכל "והקב
ט ראשון של חג "מה ישראל עושין נוטלין לולביהן בי',עליכם וגו

ה מתרצה להם "ומהללים ומקלסים לפני הקדוש ברוך הוא והקב
ואומר להם הרי ויתרתי לכם את כל עונותיכם ומוחל להם

לכך כתיב ולקחתם ,אבל מעכשיו הוא ראש חשבון,הראשונות
...לכם ביום הראשון ראשון לחשבון עונות

".מוותר"לשון כפרה ללשון ביןקשריש ש,בדברי המדרשמוכח
עיין בבראשית רבה (וותרנות ממש יתפרששלשון מוותר כאן לומר ו "וח

העברת אשכפרה הוייאאלא כוונת המדרש ה).פרשת תולדות פרשה סז
ותפקיד ימי אלול ראש .חשבון העבירותה מסיר ומסלק את"שהקב,החטא

.להיות מנוקים מן העון,לכפרת עמו בית ישראלואהיםכיפורההשנה ויום 
אכוונת לשונות אלו הי.לרצוי ומחילהנועדיםימי הסוכות ,לעומת זה

כבר .קרבות אל המקום ולנחת רוח בין כלל ישראל ואבינו שבשמיםתלה
שאין ,תשובה מן ביטול מצות עשהלתמיוחדאאמרנו שלשון מחילה הי

8.אלא שהוא צריך להתקרב אל המקום,חטאהצריך קנוח מן 

שר להבין את אפ,סוגיא דכפרת עולה וכפרת חטאתהולפי דברי המדרש והבנתינו בכל 8
האומר אין עולה מכפרת אין עולה מכפרת עלי ":ל"וז,)ז:יומא ח(ירושלמי דברי ה
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שחג .קל להבין למה מקדימין קרבן עולות בחג הסוכות בפרט,ולכן

יםלחג זה להקדויאהונאה.החג של ריצוי ומחילהואהוהסוכות במהות
.לשם ריצוי ומחילההואהקרבן ש

כ מכפר מכפרת היא "מכפרת היא אי איפשי שתכפר לי אינה מכפרת לו על כרחו אין יה
שיכול אמשמעות הירושלמי הי.ל"עכ",אי איפשי שיכפר לי מכפר הוא לו על כורחו

א לאדם לומר "כ שא"כ ביו"משא.רוצה בכפרתהאינולאדם למנוע כפרת עולה אם 
לפי .כ מכפר על כל אדם בישראל אפילו בעל כרחו"השיו,שאינו רוצה בכפרת היום

לוותר על אהייםכיפורהשכפרת יום ,פשוטאחילוק בין עולה ליום כיפור הוה,דברינו
כח ,ורהולכא.להעביר החטאים ולעשות קנוח לנפש האדם מלכלוך החטא,ונותוהע

שבועות (ירושלמי עיין ב.כ יכול לעשות את זה אפילו בלי רצון האדם"הקדושת היום דיו
לא כולא מן בר "כ כיון ד"הא למנוע כפרת יו"הילל מפרש דא'שרבי חנינה בי ר)ו:א

כפרת היום נובע מן מלכות הבורא יתברך שמו על ."נשא מימר למלכא דלית את מליך
,במשל הדיוט.וממילא הוא מעביר עוונות עמו בית ישראל.אלובפרט על ישר,כל עולמו

.לכפותו ולהעביר הלכלוך מעל גופויםהוריו יכול,להתרחץפ שאין ילד רוצה "אע

,אלא התקרבות אל המקום,קנוח החטאתורתשאין הכפרה ב,בכפרת עולה,לעומת זה
אין כפרת עולה ,כןול.'קרב אל התא לשום דבר להכריח האדם ולכפותו לה"כביכול א

.כלום אם הוא לא רוצה התקרבות אל המקום
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Preface

Rashi writes (Bamidbar 7:1) that while Betzalel, Aholiav, and

all men of wise heart actually built the Tabernacle in the desert,

the Torah ascribes its construction to Moshe alone. He explains

that Moshe invested prodigious amounts of energy to ensure the

proper construction of the myriad parts of the Tabernacle and

made no mistakes in this regard. Similarly, Rashi notes, we find

that the construction of the Temple is ascribed to King David,

because David invested tremendous amounts of energy in its

construction (see also Rashi Shemot 15:20 s.v. achot Aharon).

Rabbi Soloveitchik used to point out in this vein that sacrificing

for and investing in something causes a person to acquire

ownership over it, and as such, the Torah refers to it as his.

Accordingly, if one wishes to fully acquire Torah, he must

sacrifice for it, investing his very lifeblood in its study, and he

thereby can acquire the sublime levels that he desires.

It is of note that the Torah makes this point specifically in

the context of the Tabernacle and the Temple, which are the

places where animal sacrifices are brought. The Ramban (Vayikra

1:9) writes that the idea of such sacrifices is that the animal takes

the place of its owner, and in fact, the owner must know that the

animal’s life is sacrificed in place of his own. Apparently, the

atonement brought about by the sin- and guilt-offerings, and the

attendant closeness to G-d, are possible only through the blood

of the owner of the sacrifice being “spilled.” G-d, in His infinite

kindness, allows this to occur vicariously through the animal.

It is clear that the Tabernacle and the Temple are the places

of sacrifice to acquire sublime levels of purity, holiness, and

closeness to G-d. It is appropriate, then, that places of sacrifice be

acquired through self-sacrifice of those who build them. Moshe

and David expended every effort to construct a dwelling for G-d,



as it were, in this world. The Talmud (Zevachim 54b) makes it

clear that David’s effort to build the Temple was not limited to

gathering all of the necessary resources; he also spent countless

sleepless hours poring over the verses of Torah with Shmuel the

Prophet in order to determine the precise location appropriate for

G-d’s presence to dwell in this world. And moreover, this took

place at a time when David’s own life was at risk, as Shaul was

pursuing him, and yet his sole desire was to correctly understand

G-d’s will concerning where to build the Temple.

There are no coincidences, and it must have been Divinely

orchestrated that the Kollel Elyon would be studying Tractate

Zevachim in 5780. The members of the kollel began the year as

usual, learning with great diligence and joy. In the middle of the

year, the COVID-19 pandemic broke out, and unfortunately, the

doors of the yeshiva were locked for several months due to the

dangerous situation. Nonetheless, the members of the kollel

fulfilled the words of the prophet (Isaiah 26:20) to “hide out in

their rooms” and yet continue pouring all of their strength into

learning. We plumbed the depths of such topics as the sanctity of

the Temple Courtyard and Floor, sprinkling blood on the altar in

the incorrect location, pigul, invalidating intentions, and more.

Despite the danger lurking everywhere, the main focus and preoc-

cupation of the members of the kollel were to continue trying

their utmost to understand the laws relating to the Temple, much

as King David did in his own time.

More than the members of the kollel themselves, their wives

deserve special mention for their great sacrifice in furthering their

husbands’ learning while simultaneously watching over their

families and attending to their occupational responsibilities during

extremely difficult and unusual circumstances. There is no doubt

that their reward is beyond human comprehension.



In the midst of all this, we were greatly saddened by the loss

of our great teacher Rabbi Dr. Norman Lamm of blessed memory,

the president and rosh hayeshiva of our yeshiva for more than

twenty five years. Rabbi Lamm poured all of his energies into

bettering the Yeshiva, especially in strengthening the various kollels

within it and improving their financial circumstances. He also

labored mightily to instill the spirit of learning Torah lishmah (for its

own sake) into the entire Yeshiva. We are honored to include in

this volume two essays of his related to Tractate Zevachim: one

from a manuscript we received from Rabbi Lamm’s family and the

other that appeared in Beit Yitzchak decades ago.

We owe a special debt of gratitude to Ms. Susan Wexner

who, along with her mother Bella of blessed memory, established

the Wexner Kollel Elyon. It is due only to her generosity that the

many budding Torah scholars are able to dedicate themselves

fully to learning Torah, absorbing each others’ wisdom and the

wisdom of our master teachers. May it be G-d’s will that Ms.

Wexner continue to receive great joy and pleasure from the study

of Torah lishmah of the kollel at the highest level.

Also deserving of our deepest appreciation are the members

of the Yeshiva administration, including President Rabbi Dr. Ari

Berman, Rabbi Menachem Penner, and Rabbi Yosef Kalinsky. In

the merit of their great dedication and tireless efforts on behalf

of the Yeshiva’s students and the members of the kollels, G-d

should reward them continued health and success, and may G-d’s

Presence rest upon their work.

Especially during the COVID pandemic, the greatness of our

roshei kollel emerged for all to see. At a time when the entire

world was plunged into darkness and confusion, and many,

even in Yeshivas, lost their sense of balance and clear thinking,

our roshei kollel – Rabbi Mordechai Willig, Rabbi Michael

Rosensweig, and Rabbi Hershel Schachter – provided guidance



for the Torah world with great wisdom and understanding. They

resembled the giants of Torah acumen and insight of previous

generations, demonstrating mastery over the broad sweep of

Torah knowledge and applying the timeless principles of the

Torah to totally unforeseen and unique situations. Only through

their guidance and rulings was the American Jewish community

able to adapt to the difficult circumstances and continue to adhere

to the Torah way. How fortunate we are to be able to learn from

them on a regular basis, to absorb their wisdom and teachings.

May G-d continue to grant them strength and vitality to lead the

American Torah community for many years to come.

We owe an inestimable debt of gratitude to G-d for allowing

us to survive these difficult times in good health and to continue

to learn His Torah. After such trying times, it is clear as day that

we are totally dependent upon Him, and only through His

kindness are we able to come every day to the beit midrash to

study His Torah. May it be His will that we be able to continue to

learn, live, and love His Torah.

Avi Levinson Robbie Schrier


