
  

 

 

 

 

 

 
 

במחשבת חוץ לזמנו,  בקרבן ותודהיינו שאם נעשתה אחת מן העב ,פיגול בו דין למדנו שרק דבר שיש לו מתירים יכול להיות
רק  ,שכן בקרבן שלמים ,דבר זה נלמד מקרבן שלמים .ואכל אדם מאותם חלקי הקרבן שיש להם מתירים יהיה חייב כרת

ניתן לאכול מבשר  ,על גבי המזבח, ורק לאחר הקרבת האימורים לאחר זריקת הדם על המזבח ניתן להקריב את האימורים
הם  ,והיות ואלו דברים שיש להם מתירים ,הקרבן. נמצא שהדם מתיר את האימורים והאימורים מתירים את אכילת הקרבן

אין  ,םאו שהם מתירים את עצמ ,ואם אדם יאכל מהם יהיה חייב כרת. ברם דברים שאין להם מתירים ,מקבלים דין פיגול
 .ואם אדם יאכל מהם אינו חייב כרת. המשנה מפרטת כמה דברים שאין להם מתירים ,בהם דין פיגול

 
 'גמשנה 

ם ִמּׁשּום ִפּגּול ֵאין ַחָיִבין ֲעֵליהֶׁ ָבִרים שֶׁ כמו שביארנו  ,ואין להם מתירים היות ֵאּלּו דְּ

ץ :בהקדמה ורק אחרי שהוקרב  ,המזבחאותו החלק שלוקח הכהן מן המנחה ומקריב אותו על * ַהקֹּמֶׁ

, אך הוא בעצמו אין **יכולים הכהנים לאכול מן הקרבן, נמצא שהקומץ מתיר את המנחה ,המזבחגבי על 

בוָֹּנהלו מתירים ַהּלְּ שגם ממנה לוקח הכהן ביחד עם הקומץ מקרבן המנחה וגם היא מוקרבת על  ***, וְּ

תגבי המזבח טֹּרֶׁ ַהקְּ  ,והיא מתירה את עצמה ,יום על מזבח הזהב קטורת הסמים שהיו מקטירים בכל , וְּ
ַחת כֲֹּהִנים אלא  ,אין היא נאכלת ע"י הכהנים ,כאשר כוהנים מביאים קרבן מנחה בעצמם ּוִמנְּ

יא מתירה את ולכן אין לה מתירים אלא ה ,וכן אין קומצים ממנה ,מקטירים את כולה על גבי המזבח

ַחת כֵֹּהןפיגול עצמה ולכן אינה נעשית כהן גדול שנמשח בשמן המשחה היה מביא בכל  ָמִשיחַ  , ּוִמנְּ

 ,ואין קומצים ממנה ולכן היא מתירה את עצמה למזבח ,יום מנחת חביתין שכולה מוקרבת על גבי המזבח

ַחת, אין לה דין פיגולוהיות ואין לה מתירים  ָסִכים ּוִמנְּ או  ,היין והסולת שמביאים עם הקרבן נְּ

ַהָדם, שמביאים אותם בפני עצמם ולכן אם  ,שהוא מתיר את הקרבן ולו עצמו אין מתירים ,דם הקרבן וְּ

ָמן ,מישהו אכל את הדם מקרבן שנהיה פיגול אין הוא חייב כרת ֵני ַעצְּ ָסִכים ַהָבִאים ִבפְּ ַהנְּ היינו  וְּ

 ,בין כך ובין כך ,או כאשר הביא את הקרבן ולמחרת הביא את הנסכים ,או שהביא יין וסולת ללא קרבן

ֵרי ַרִבי ֵמִאיר אין לנסכים דין פיגול )באותו  שסובר שרק כאשר הביא את הנסכים ביחד עם הקרבן ִדבְּ

אבל כאשר באו לבדם ללא  ,ו נהיה פיגוליהיו גם הנסכים פיגול אם הקרבן עצמ הזמן ולא ביום המחרת(

ִרים:ַוֲחָכִמים  .אין בהם דין פיגול ומי שיאכל מהם לא יתחייב כרת ,הקרבן ַאף ַהָבִאים ִעם  אוֹּמְּ
ֵהָמה גם כאשר הנסכים באים באותו הזמן עם הקרבן אין בנסכים דין פיגול, שהיות וניתן להביא  ַהבְּ

את הנסכים גם למחרת הבאת הקרבן יוצא שלא הקרבן מתיר את הנסכים אלא הם מתירים את עצמם 

ל מְּ ֹל .ומי שמתיר את עצמו אין לו דין פיגול ן שֶׁ מֶׁ ָרעג שֶׁ מביא לוג שמן ביחד עם  ,מצורע שנתרפא צֹּ

עוֹּן אוֵֹּמר:, קרבן האשם שלו שסובר רבי  ִמּׁשּום ִפּגּול על לוג השמן ָעָליוֵאין ַחָיִבין  ַרִבי ִשמְּ

יוצא שלא הקרבן מתיר את לוג  ,שמעון שהיות וניתן להביא את לוג השמן כמה ימים לאחר הבאת האשם

ַרִבי ֵמִאיר .ולכן אין בו דין פיגול ,השמן אלא הוא מתיר את עצמו  אוֵֹּמר: חולק על רבי שמעון ו.. וְּ

 בעזהשי"ת

 "פתש

 זבחים מסכת:

 ד' פרק:
 'ד - 'ג משנה:

 ילוי נשמתהלימוד היומי לע
 ל"זצ קרליץ מאיר נחום ר"ב נסים הרה"צ הגאון

 לום ב"ר עזרא אליהו כהן זצוק"לש"ק רבי חיים אביההר

 רטנוראבעובדיה מרבינו 
אלו דברים שאין חייבים 
עליהם כרת באכילתן 
 משום פגול.

אם קמץ על מנת  - הקומץ
לאכול שירים למחר, 
ונתפגלה המנחה שאינה 
נאכלת אלא ליום ולילה, 
אין האוכל את הקומץ 

גול חל אלא יבכרת, שאין פ
על דבר שיש לו מתירין 

גול משלמים יאחרים. דפ
ילפינן ליה דכתיב )ויקרא 
ז'( "ואם האכל יאכל מבשר 
זבח שלמיו" וגו', מה 
שלמים מיוחדים שיש להם 
מתירין בין לאדם בין 
למזבח, שהדם מתיר 
להקטיר האמורין למזבח, 
והאמורין מתירין הבשר 
לאדם, וחייבין עליהם 

כל שיש לו  משום פגול, אף
מתירין בין לאדם בין 
למזבח חייבין עליו משום 

גול, לאפוקי כל הנך יפ
דחשיב במתניתין, שאין 
להם מתירין אלא הן עצמן 
מתירין לאחרים, שהאוכל 

 גול.ימהן אינו חייב משום פ

כולה  - מנחת נדבת כהנים
ה נקמצת. הלכך כליל ואינ

 אין אחר מתירה.

דהיינו  - מנחת כהן משיח
חביתי כהן גדול שהיא 
קריבה בכל יום מחציתה 

 בבקר ומחציתה בערב.

לא גרסינן  - ומנחת נסכים
 דהא מפליג פליגי בה. ויש 

 

 



 

היינו שאם  ִמּׁשּום ִפּגּול על לוג השמן ַחָיִבין ָעָליו שאם הביא את לוג השמן באותו היום עם הקרבן

ַדם  לפי ,הקרבן נהיה פיגול גם לוג השמן מקבל דין פיגול  המזבחשנזרק על גבי  ָהָאָשם קרבןשֶׁ
בכך שלאחר זריקת הדם ניתן לתת מהשמן על בוהן ידו ובוהן  ,מתיר את השמן, ובמה מתירו ַמִתירוֹּ 

ָכל  יש בו גם דין פיגול, שכן למדנו ברישא ,והיות ויש לשמן מתירים ,רגלו של המטהר /  חלק מהקרבןוְּ

ש לוֹּ ַמִתיִרין מהמנחה יֶׁ  יהיה לעשות את השלב הבאשעושים מותר מת שע"י פעולה מסוי היינו שֶׁ

כגון: לאכול מהקרבן, לקחת את עור הקרבן  האדם לשימוש ֵבין ָלָאָדם באותו החלק שבקרבן / במנחה

ֵבַח  וכו' יש לו דין פיגול ואם  ַחָיִבין ָעָליו ִמּׁשּום ִפּגּוללהקריבו על גבי המזבח  שניתןֵבין ַלִמזְּ

 .אוכלים ממנו מתחייבים בכרת
 

ונותן אותו בכלי שרת. את כלי  קומץ חלק מהמנחה הנקרא ,באמצעות שלוש אצבעותיו האמצעיות ,נוטל בידו את המנחה, המקריבהכהן  *
 .השרת הוא מוליך למזבח, שם הוא מגיש ומניף את המנחה ומקטיר אותה למזבח

. אבל האוכל מהקומץ והלבונה ומי שיאכל ממנה יהיה חייב כרת ,המנחה נעשית פיגול ,** ואם קמץ הכהן את המנחה במחשבת חוץ לזמנו
 שנקמצו אינו חייב כרת.

י"מנחה, כמו שנאמר  הלבונה הינה סוג של צמח בושם, שהיו בוזקים ממנה על קרבן *** ְנָחה ַלה'-ְוֶנֶפׁש, כִּ יב ָקְרַבן מִּ ְהֶיה ָקְרָבנוֹ  ַתְקרִּ  ,ֹסֶלת, יִּ
 .)ויקרא ב,א( "ְוָיַצק ָעֶליָה ֶׁשֶמן, ְוָנַתן ָעֶליָה ְלֹבָנה

 
 
 

 
 'דמשנה 

, חוץ מעור בהמת הקרבן שניתן לכהנים ,אלא מוקרב כולו על המזבח ,קרבן עולה, שאינו נאכלָהעוָֹּלה 
ֵבחַ  זריקת הדם על המזבח ָדָמּה ָרּה ַלִמזְּ שָֹּ ת בְּ שיהיה ניתן להקריב את בשר הקרבן על  ַמִתיר אֶׁ

עוָֹּרּה ַלכֲֹּהִנים*המזבח עוַֹּלת ָהעוֹּף  .ואחר שהבשר הוקרב על המזבח זוכים הכהנים בעור הקרבן , וְּ
ת  רק לאחר מיצוי דם הקרבן על המזבח ָדָמּה או בני יונה ,שבו מקריבים תורים ,קרבן עולה ַמִתיר אֶׁ

ֵבחַ  ָרּה ַלִמזְּ שָֹּ ומכאן שלבשר קרבן עוף יש מתירים ויכול  ,יב את הקרבן עצמו על המזבחניתן להקר בְּ

או בני  ,שבו מביאים תורים ,שנאכל על ידי הכהנים ,קרבן חטאתַחַטאת ָהעוֹּף  .הוא לקבל דין פיגול

ָרּה ַלכֲֹּהִנים מיצוי דם הקרבן על המזבח ָדָמּה יונה שָֹּ ת בְּ היינו שרק לאחר מיצוי הדם  ַמִתיר אֶׁ

ָפִרים  .ולכן בשר הקרבן יכול לקבל דין פיגול ,על המזבח יכולים הכהנים לאכול מבשר הקרבן
ָרִפים ָרִפים  ** ופר יום הכיפורים***פר כהן משיח ופר העלם דבר של ציבור ַהִנשְֹּּ ִעיִרים ַהִנשְֹּּ ּושְֹּּ

שעיר שהוקרב ביום הכיפורים, ושעיר שמביאים בית דין אם טעו והתירו איסור של עבודה זרה, שדינם 

כמו הפרים הנשרפים, היינו שדמם נזרק בהיכל, ואימוריהם מוקרבים על גבי מזבח העולה ובשרם ועורם 

ן ִלָקֵרב זריקת דמם בהיכל ָדָמן, נשרפים בבית הדשן ת ֵאמּוֵריהֶׁ גבי המזבח, יוצא על  ַמִתיר אֶׁ

כיוון שהם נשרפים  ,שלאמורים יש מתירים ולכן יכולים לקבל דין פיגול, ברם לבשר ולעור אין מתירים

עוֹּן .כליל בבית הדשן, ולכן לא יכולים לקבל דין פיגול ָכל  אוֵֹּמר: חולק על תנא קמא ו.. ַרִבי ִשמְּ
ָלִמים ֵבַח ַהִחיצוֹּן ַכּׁשְּ ֵאינוֹּ ַעל ִמזְּ הקרבן על מזבח החיצון כמו  רבן שאין זורקים את דםכל ק שֶׁ

אינו מקבל דין פיגול, שכן רבי שמעון סובר שהיות  ֵאין ַחָיִבין ָעָליו ִמּׁשּום ִפּגּול ,השלמיםבקרבן 

שדמן נזרק על  שדמו נזרק על מזבח החיצון, כך כל הקרבנות ואנו למדים את דין הפיגול מקרבן שלמים

שדמן נזרק בתוך ההיכל  ,פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים , ברםמזבח החיצון יכולים לקבל דין פיגול

 .מקבלים דין פיגול לדעת רבי שמעון אינם ולא על מזבח החיצון
 

 והיות שיש לבשר הקרבן מתירים יכול הוא לקבל דין פיגול *
  או בית דין התירו בטעות דבר שהיה אסור לעשותו כמו שמובא במסכת הוריות ,** שמובאים באם הכהן המשיח

 ברטנוראעובדיה מרבינו 
העולה דמה מתיר את 

דכתיב  - בשרה למזבח
)שם א( "וזרקו את הדם", 

 והדר "וערכו".

 - ואת עורה לכהנים
דכתיב )שם ז( "עור העולה 

ריב", אין לו אלא אשר הק
 לאחר זריקה.

שהיא  - חטאת העוף
נאכלת לכהנים. נפקא לן 
מדכתיב לכל חטאתם, 
לרבות חטאת העוף דלא 

 תימא נבילה היא.

פר כהן  - פרים הנשרפים
משיח ופר העלם דבר של 

 צבור ופר יום הכיפורים.

שעיר  - ושעירים הנשרפים
של יום הכיפורים ושעירי 
עבודה זרה. שכל אלו דמן 

ון הזיה לפנים, טע
ואימוריהן קרבין על מזבח 
העולה ושאר הבשר נשרף 
בבית הדשן. והואיל ודמן 
מתיר את אימוריהן ליקרב, 
אם פגל בהן ואכל את 
אימוריהן חייב עליהן 

 משום פגול.

כל שאינו על מזבח 
דפגול,  - החיצון כשלמים

בשלמים הוא דכתיב, מה 
שלמים מיוחדים שמתן דמן 

אף כל על מזבח החיצון, 
שדמן נתן על מזבח החיצון. 
לאפוקי פרים הנשרפים 
ושעירים הנשרפים שדמן 
טעון הזיה ומתן דמים 
בפנים. ואין הלכה כרבי 

 שמעון.
 

 
 מתירין את עצמן. והלכה כחכמים.

 שייריו נאכלין. - לוג שמן של מצורע

)שם י"ד(  אם פיגל באשם לא נפגל הלוג. ואף על פי שהלוג תלוי באשם, דכתיב - אין חייבין עליו משום פגול
"על דם האשם", דאם לא נתן מדם האשם תחילה אין נתינת השמן כלום, אפילו הכי כיון דאדם מביא אשמו 

 גול.יעכשיו ולוגו עד עשרה ימים, נמצא שאין האשם מתירו. וכיון דאין לו מתירים, אין חייבין עליו משום פ

 גול אם פגל באשם. ואין הלכה כרבי מאיר.יפ לוג הבא עם האשם בו ביום, חייבין עליו משום - ורבי מאיר אומר

 או לזה או לזה. - בין לאדם בין למזבח
 
 

 

חילוק בין באה עם הזבח 
 לבאה בפני עצמה.

 הוא המתיר. - והדם

והנסכים הבאים בפני 
כגון שהתנדב  - עצמן

מנחת נסכים בלא זבח, 
כדאמרינן במנחות: מתנדב 
אדם מנחת נסכים בפני 

 עצמה.
אי נמי, הביאה בשביל 
הזבח, אלא שהביא זבחו 
היום ונסכיו למחר, דאמר 
מר ומנחתם ונסכיהם אפילו 
למחר. אבל אם הביאן עם 
זבחו ופגל בזבח, נתפגלו 

 הנסכים.

וחכמים אומרים אף 
דכיון  - הבאים עם הבהמה

דיכול להקריב נסכים 
למחר, נמצא שאין הזבח 
 מתירן ליקרב, אלא הן 

 
 

כל אלו הפרים נקראים פרים הנשרפים לפי שדמם נזרק בהיכל, ואימוריהם נשרפים על מזבח העולה, ובשרם ועורם נשרפים בבית הדשן *** 
 שהיה מחוץ לעיר ירושלים.

 


