
  

 

 

 

 

 

 
 

 'המשנה 

י גוִֹים גם גוי שאינו מישראל יכול להביא קרבנות נדרים ונדבות  קרבנות שמביאים מי שאינם ָקְדשֵׁ

יֶהם ִמּׁשּום ִפּגּול, יהודים ין ַחָיִבין ֲעלֵׁ  ,ואכלו מבשר הקרבן ,פיגולהיינו שגם אם נעשה הקרבן  אֵׁ

, וכן אם אכלו מבשר הקרבן לאחר הזמן שהיה הדבר מותר אין חייבים על כך , נוָֹתראין חייבים כרת
א  ְוַהּׁשוֲֹחָטן ַבחּוץ אין מתחייב משום אוכל קדשים בטומאה ,וכן אם אכל טמא מבשר הקרבן ְוָטמֵׁ

יב כרת כמו מי ששוחט קרבנות ישראל מחוץ אינו חי , ָפטּורהשוחט את קרבנות הגויים מחוץ לעזרה

ִאיר. ,לעזרה י ַרִבי מֵׁ י  ִדְברֵׁ ב –ַרִבי יוֹסֵׁ  ה.. כל .בכל הדברים שרבי מאיר פוטר בהם* ְמַחיֵׁ

ין ַחָיִבים ֲעלֵׁיֶהם ִמּׁשּום ִפּגּול הקומץ והלבונה  :כגון ,שאינם מקבלים דין פיגול ְדָבִרים ֶשאֵׁ

וכן  ,אם אוכל מהם לאחר הזמן שמותר לאכלם מתחייב כרת ִמּׁשּום נוָֹתר ַחָיִבין ֲעלֵׁיֶהם ,וכו'

א מתחייב שאם אוכל מדם הקרבן אינו  , חּוץ ִמן ַהָדםאם אוכל מהם כשהוא טמא ִמּׁשּום ָטמֵׁ

וכן אינו מתחייב אם אכל ממנו  ,לאחר הזמן שהיה מותר לאכול מהקרבן הדםגם אם אכל מ ,כרת מתחייב

ַרִבי  ., אך כן מתחייב הוא משום איסור אכילת דם**ם אכל מדם קרבן שנעשה פיגולכשהוא טמא וכן א
ר: ל ִשְמעוֹן אוֹמֵׁ ָאכֵׁ שמוקרב על  אפילו דבר ,שדרך בני האדם לאכלוכל דבר  ְבָדָבר ֶשַדְרּכוֹ ְלהֵׁ

ְּכגוֹן ֲאָבל  ,ץ ומנחת כהנים מתחייבים כרת אם אוכל אותם האדם כשהוא טמאמהקו :כגון ,גבי המזבח
ִצים , מין צמח בושם ששמים על קרבן מנחה ְוַהְלבוָֹנה, שאיתם שורפים את הקרבן על גבי המזבח ָהעֵׁ

ין - בין השלושה הינו שאין דרך בני אדם לאכלם המשותף המכנה, שסממני הקטורת ְוַהְקֹטֶרת אֵׁ
 .***לא מתחייב כרתהיינו שאם אדם יאכל מהם בהיותו טמא  ַחָיִבין ֲעלֵׁיֶהם ִמּׁשּום ֻטְמָאה

 

*כלומר רבי יוסי מחייב את מי שיאכל מבשר הקרבן באם נעשה פיגול, וכן מחייב הוא את מי שיאכל מבשר הקרבן לאחר שעבר הזמן שמותר 
חט לאכלו, וכן מחייב הוא את מי שיאכל מבשר קרבן הגויים בהיותו טמא, משום אוכל קדשים בטומאה. וכן מחייב רבי יוסי כרת את מי שיש

 .את קרבן הגויים מחוץ לעזרה
ש שי"נתתיו לכם" לומדים  והיות שנכתב"ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם"  (ויקרא י"ז, י"א)**וזאת למדים מזה שכתוב 

משום נותר  קרבן , ולכן אין מתחייבים על אכילת דםולא כקדשים להתייחס לדם הקרבן כמו שמתייחסים לבשר חולין שניתן לישראל לאכלו
 )לאחר הזמן(, משום טמא )כשאוכל אותו כשהוא טמא(, ומשום פיגול.

עצי המערכה והלבונה בהיותו טמא מתחייב  :כגון ,אם אוכל דבר שאין דרך בני אדם לאכלוגם חכמים חולקים על רבי שמעון וסוברים, ש*** 
כרת. ואת זאת הם לומדים מן הפסוק "והבשר אשר יגע בכל טמא" )ויקרא ז, יט( ולפי שהמילה 'הבשר' מיותרת היא בפסוק למדים שאף 

 א.האוכל דבר שאין דרך בני האדם לאכלו מתחייב כרת באם אכל מהם בהיותו טמ

 
 
 

 
 

 בעזהשי"ת

 "פתש

 זבחים מסכת:

 ד' פרק:
 'ו - 'ה 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 
רים שהנכ - קדשי נכרים

נודרים נדרים ונדבות 
כישראל. דכתיב בפרשת 
אמור "איש איש מבית 
ישראל וגו' אשר יקריב 
קרבנו לכל נדריהם ולכל 
נדבותם", ודרשינן "איש", 
מה תלמוד לומר "איש 
איש", לרבות את הגוים 
שנודרים נדרים ונדבות 

 כישראל.

אין חייבין משום פגול 
דפגול יליף  - נותר וטמא

וה דעון מנותר בגזירה ש
עון, ונותר יליף מטמא 
בגזירה שוה דחלול חלול, 
ובטמא כתיב )ויקרא כ"ב( 
"וינזרו מקדשי בני ישראל", 
ולא מקדשי נכרים. ואין 

 הלכה כרבי מאיר.

דברים שאין חייבין עליהן 
כגון הקומץ  - משום פגול

והקטורת וכל השנויין 
 במשנתנו.

- חייבין משום טומאה
 האוכלן בטומאת הגוף חייב

 כרת.

עטיה ידמ - חוץ מן הדם
קרא דכתיב )שם י"ז( "ואני 
נתתיו לכם", שלכם יהא 
כשאר חולין, ולא כקדשים. 
ועוד כתיב )שם( "על 
המזבח לכפר", לכפרה 
נתתיו ולא למעילה. הלכך 
אין חייבין עליו לא משום 
טומאה ולא משום נותר 
ולא משום פגול, אלא 
 משום אוכל דם גרידא.

שדרך בני אדם לאכלן, ואף על פי שהוא מן הנקטרים, כגון קומץ ומנחת כהנים והדומים לה. - בדבר שדרכן להאכל 
אבל לבונה ועצים וקטורת אין חייבין עליהן משום טומאה. ורבנן פליגי עליה ומרבו להו לטומאה מקרא דכתיב )שם ז( 

ם דעצים ולבונה נמי יש בהן משום "והבשר אשר יגע בכל טמא", "והבשר" יתירא לרבות עצים ולבונה. והלכה כחכמי
 טומאה. ואין לך עצים דמיטמאין, אלא עצים של קרבן בלבד, שאם נגעה בהן טומאה אסור לשרפן על גבי המזבח.

 

 
 



 

 'ומשנה 

ם ִשָּׁשה ְדָבִרים ַהֶזַבח ִנְזָבח השוחט את הקרבן צריך שיכוון במחשבתו לשם ששת הדברים  ְלשֵׁ

ם , שהמשנה תפרט... אם הובאה לשם קרבן  :כגון ,לשם הקרבן שלשמו הביאו את הבהמה ֶזַבחְלשֵׁ

חַ יש לשחוט את הקרבן לשם קרבן שלמים ,שלמים ם זוֹבֵׁ , לשם הבעלים שהביאו את הקרבן , ְלשֵׁ
ם ם ַהּׁשֵׁ ם ִאִּׁשיםלשם הקב"ה ְלשֵׁ יחַ  ,לשם הקרבת הקרבן על גבי המזבח , ְלשֵׁ ם רֵׁ להעלות  ְלשֵׁ

ם ִניחוֹחַ  ,שאז אין הוא מוציא ריח ,ולא לצלותו ואח"כ להקריבוריח על גבי המזבח,  על מנת לעשות  ְלשֵׁ

נחת רוח לקב"ה שאמר ונעשה רצונו, ואת כל הנ"ל למדים מהפסוק "עולה אשה ריח ניחוח לה'" ) ויקרא 

שמובאים על מנת לכפר על חטא, יש  ,או אשם ,כששוחטים קרבן חטאתְוַהַחָטאת ְוָהָאָשם  א, ט(,

ְטא לשחוט אותם ם חֵׁ ָאַמר  .וכדומה לשם אותו החטא שלשמו הובא הקרבן, כגון: חילול שבת ְלשֵׁ
י: לּו  ַרִבי יוֹסֵׁ ם ֶאָחד ִמָּכל אֵׁ רבי יוסי חולק על תנא קמא וסובר ַאף ִמי ֶשֹּלא ָהָיה ְבִלבוֹ ְלשֵׁ

ר כל הדברים שהזכירה המשנה ברישא, הקרבן בלי לכוון עלשאף אם שחטו את הקרבן   לפי ... ָּכשֵׁ

ית ִדין שניתן לשחוט גם מבלי לכוון, וזאת כדי שלא יטעה השוחט במחשבתו וישחט  ֶשהּוא ְתַנאי בֵׁ

ד לפי... ולמה תיקנו בית דין תנאי זה , לשם דבר אחר ין ַהַמֲחָשָבה הוֶֹלֶכת ֶאָלא ַאַחר ָהעוֹבֵׁ  ֶשאֵׁ
שמחשבתו של עושה העבודות בקרבן )השוחט( היא הקובעת לשם מה נשחט הקרבן ולא מחשבתו היינו 

של בעלי הקרבן וזאת למדים מהפסוק "המקריב אותו לא יחשב" )ויקרא ז, יח( וכדי שלא יטעה השוחט 

תיקנו בית דין שהשוחט שוחט סתם בלי לכוון ולפרט לשם מה ולשם  ,וישחט את הקרבן לשם דבר אחר

 .מי וכו'
 

  

 ברטנוראעובדיה מרבינו 
לאפוקי שינוי  - לשם זבח

 קודש, כגון לשם זבח אחר.

לאפוקי שינוי  - לשם זובח
בעלים. כדילפינן לעיל 
בריש פרק קמא ממוצא 
שפתיך תשמור ועשית 

היך כאשר נדרת לה' אל
 נדבה כו'.

לאפוקי אם  - לשם אשים
שחטו על מנת לעשותו 

 חתיכות צלויות בגחלים.

לאפוקי אם  - לשם ריח
צלאן תחילה חוץ 
למערכה, דתו לא מסקי 

 ריחא.

נחת רוח  - לשם הנחת רוח
להקב"ה שאמר ונעשה 
רצונו. וכל הני ילפינן להו 

 מדכתיב אשה ריח ניחוח.

לשם חטאו  - לשם חטא
 .שהוא מביאו עליו

אף מי שלא היה בלבו 
 - לשם אחד מכל אלו
 אלא שחטו סתם, כשר.

 - בית דין שהוא תנאי
שישחוט סתם ולא לימא 
לשמן, דלמא אתי למימר 

 שלא לשמן.

שאין המחשבה הולכת 
הלכך  - אלא אחר העובד

אי הוה אומר שלא לשמן 
אף כי אמרו הבעלים 
לשמן, לאו מידי הוא, דלאו 
בדידהו תליא מילתא, 

יקרא ז( המקריב דכתיב )ו
אותו לא יחשב. והלכה 

 כרבי יוסי.
 


