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 חפרק  מעשה הקרבנותהלכות רמב"ם 

 ישראל מאיר סבתו

 א הלכה

 בו שקבל הכלי מן שניתז הבהמה חטאת שדם, קדשים קדשי משאר הבהמה בחטאת חומר

 ,הבגד על מדמה יזה ואשר' שנאמר בעזרה במים כיבוס טעון הבגד על הזיה קודם הדם

 .'קדוש במקום תכבס עליה יזה אשר

ערוך השולחן )סימן עח( דן בגדרי הכיבוס: לכאורה דין זה של כיבוס הוא מצוות עשה, שהרי אומרת 

התורה "תכבס במקום קדוש" אך הרמב"ם ושאר מוני המצוות לא מנו אותו כמצווה. לכן צריך לומר 

הבגד,  שאין זו מצווה בפני עצמה, אלא יש כאן עניין של קדושה, שכיוון שדם הראוי להזיה ניתז על

ו. אמנם, אין בו מעילה,  שהרי בדם אין מעילה, אך יש בו שיכבסוהנאסר כל הבגד בהנאה עד 

אסור שהדם "המקודש" יצא חוץ  –. לפי זה, מובן מדוע טעון הבגד כיבוס דווקא בעזרה 1קדושה

וע לעזרה. ואף אם כבר יצא כל הבגד החוצה, יש להחזירו ולכבסו בפנים, כי התורה רוצה שהדם הבל

יצא לחוץ בעזרה דווקא. אמנם אם כבר כיבס את הבגד מחוץ לעזרה, אין צורך לכבסו שוב בפנים 

. אמנם בספר מקדש דוד )לא, ה( כתב שאין עניינו של הכיבוס להוציא את 2מאחר שכבר יצא הדם

, הדם, אלא שחלה מצוות כיבוס על הבגד, ואף אם כיבס את הבגד כראוי )לקמן הלכה י( ולא יצא הדם

אין צריך להמשיך ולכבסו. וכן אם כבסו פחות מהצריך, שלא העביר עליו שבעה סממנים )כדלקמן 

הלכה י( ויצא כל הדם צריך להמשיך ולכבסו. בספר שלמי יוסף )סימן סז( כתב ששני הדינים נכונים: 

 יש גם עניין בכיבוס הבגד, וגם עניין בהוצאת הדם. עיין עוד לקמן הלכה י.

 

 ב הלכה

 כעץ הוא הרי הקשה העור אבל, כיבוס טעונין השק ואחד הרך העור ואחד הבגד אחד

 .מעליו הדם וגורד

המפרשים דנו, אם הגירוד צריך להיות בעזרה כמו הכיבוס: המנחת חינוך )מצווה קלח( כתב שדווקא 

ד הוא כיבוס מגזירת הכתוב צריך להיות בעזרה, אך גירוד לא. השפת אמת )זבחים צד, ב( כתב שגירו

כמו כיבוס וצריך לגרד בעזרה. והקרן אורה )שם( כתב שהגירוד צריך להיות בעזרה כיוון שהדם עדיין 

ראוי לזריקה. מהרמב"ם כאן עולה שבעור קשה לא שייך כיבוס, והקשה הלחם משנה, שבהלכות שבת 

המפרשים  )כב, יח( לא חילק הרמב"ם בין עור רך לעור קשה, וכתב בסתם שעור אסור בכיבוס. רוב
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 סעיף כח. 2
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. אחרים מתרצים 3מתרצים שבאמת לא שייך כיבוס בעור קשה, אלא שמכל מקום יש בו איסור דרבנן

. עוד הקשו ממה שכתב הרמב"ם בהלכות 4שבהלכות שבת נתכוון הרמב"ם לעור רך ששייך בו כיבוס

 טאתח דם או הנאכלת חטאת דם ואחד". 5שבת )ט, יא( שאין סחיטה בעור, ולא חילק בין קשה לרך

 לא אבל" תורה אחת לכל החטאות, –)ויקרא ו, יח( המתרבה מ"וזאת תורת החטאת"  "הנשרפת

  ."בנמלקת לא מדבר הכתוב בנשחטת 'החטאת תשחט' שנאמר, העוף חטאת דם

 

 ג הלכה

 שעת לה היתה שלא בין הכושר שעת לה שהיתה בין, כיבוס טעון דמה אין שנפסלה חטאת

  .לעזרה חוץ ושיצאת ושנטמאת שלנה הכושר שעת לה שהיתה הוא זו אי, הכושר

, שממה שכתב הרמב"ם בהמשך "שנפסלה בזריקת הדם" משמע שכשכתב כאן 6המפרשים מקשים

"שלנה" מדבר על לינת הבשר, כלומר שלא לן הדם אלא נזרק כראוי, והרי אם הזה את הדם אין הבגד 

י ניתן לתרץ על פי מה שהבאנו לעיל ד, א, טעון כיבוס אף אם לא נפסלה החטאת כדלהלן הלכה ו! ואול

שאין לינה מועלת בראש המזבח, ולכן מה שהדם לא לן והבשר לן אינו אומר בהכרח שהדם נזרק, 

 שנפסלה הכושר שעת לה היתה שלא היא זו ואי" שייתכן שהיה על ראש המזבח ולכן לא נפסל.

שהרי אם כבר נגמרה זריקת כלומר שנפסלה בתחילת זריקת הדם,  "הדם בזריקת או בשחיטה

  הדם, אף אם הייתה הזריקה כשרה אין הדם טעון כיבוס כדלהלן הלכה ו )מהר"י קורקוס(.

 

 ד הלכה

 לקבל שראוי כלי על שיהיה והוא (ולא כל הבגד) בלבד הדם מקום אלא כיבוס טעון אין

 שאינן לפי כיבוס טעון אינו מתכת כלי או עץ כלי על ניתז אם אבל, לכיבוס וראוי טומאה

  בלבד גורדן אלא לכיבוס ראויין

 עיין לעיל הלכה ב. –בגדר דין הגירוד 

 

 ה הלכה

, )הלכות טומאת מת ו, א( טומאה לקבל ראוי שאינו לפי כיבוס טעון אינו הדג עור על ניתז

, כיבוס טעון שהופשט אחר, כיבוס טעון אינו הופשט שלא עד, בהמה עור על ניתז אם אבל

  .שיתעבד לאחר טומאה לקבל ראוי הוא הרי עתה טומאה מקבל שאינו פי על שאף

לכאורה קשה, שהרי עכשיו העור אינו מקבל טומאה, והעיבוד הוא חסרון מעשה, מדוע אם כן טעון 

כיבוס? אכן, רש"י ותוס' )זבחים צג, ב( מסבירים שהעור מקבל טומאה כיוון שאם ירצה להשתמש בו 

                                                 

מנחת חינוך מוסך השבת יג, עיני אברהם, מרכבת המשנה בהלכות שבת, העמק שאלה פח כב, אבני נזר או"ח  3

אסורה יז, הר המוריה, אבן האזל, ביאור הלכה שב ט. עיין שם שכתב שהרמב"ם דבר על שרייה, והיא -קנז טז

 מדרבנן בין בעור רך ובין בקשה, וכיבוס אסור מדאורייתא ברך ומדרבנן בקשה.

 מעשה רקח, חק נתן זבחים צד, ב. 4

 יב, אבן האזל. -עיין נשמת אדם שבת כב יא, מנחת חינוך מוסך השבת יג, אבני נזר קנז יא 5

 חק נתן מעילה ה, א, וחיי אריה שם. 6
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ערוך . המהר"י קורקוס )וכן פירש 7בל טומאה, ולפיכך הוא מחוסר מחשבה בלבדעכשיו בלא עיבוד יק

( מסביר שכיוון שהעור נשאר אותו עור, אלא שמתרחשים בו תהליכים מסוימים, כג-השולחן עח, כא

אין הדבר נחשב כשינוי מעשה. הלחם משנה מסביר שכיוון שסתם עור מיועד לעיבוד אינו נקרא 

 מחוסר מעשה. 

 

 ו הלכה

ונפסל ) ואספו הרצפה על הדם שנשפך או המזבח קרן מעל או הבגד על הצואר מן ניתז

פסולי המוקדשין א  הדם להזיה כיוון שלא נתקבל בכלי לפני שנשפך, כמבואר בהלכות

 בדם אלא אמרתי לא, "מדמה יזה ואשר" שנאמר כיבוס טעון אינו הבגד על ממנו וניתז (כה

 .הזייה כדי בו ויש להזיה וראוי שרת בכלי שנתקבל

 

 ז הלכה

 פ"אע, כיבוס טעון אינו הדם משירי הבגד על הכוס מן ניתז כך ואחר המתנות ארבע נתן

כיוון שסיים את ההזאות ) הנשרפות בחטאות וכן, היסוד על השירים זרק לא שעדיין

 . (בפנים

 

 ח הלכה

 פסולין שבאצבע הדם ששירי כיבוס טעון אינו מידו הזייה שיצאת אחר מאצבעו ניתז

  .להזייה

בספר אבי עזרי )עמ' רח( הוכיח מכאן שהדם שבאצבע נפסל להזיה גם קודם הגעת הדם למזבח, 

 שהרי הרמב"ם כתב "אחר שיצאת הזייה מידו".

 

 ט הלכה

  .כיבוס טעון השני הבגד אין שני לבגד הבגד מן ניתז

המהר"י קורקוס מסביר שכיוון שנבלע הדם בבגד הראשון שהוא חייב בכיבוס נדחה מהזאה, ולכן 

 טעון אינו טמא בגד על ניתז" הבגד השני שעליו ניתז דםשאינו ראוי להזאה, אינו טעון כיבוס.

המפרשים הקשו, הרי מתחילת הלכה זו משמע שהדם טעון כיבוס בשעת ההתזה על הבגד  ,"כיבוס

כשניתז על הבגד השני אינו טעון כיבוס מאחר שכבר נגע בבגד הראשון ונתחייב כיבוס(, ואם )שהרי 

כן, מדוע זה שנטמא בשעה שניתז על הבגד גורם לו שאינו טעון כיבוס? הרי בשעה שניתז היה ראוי 

? המהר"י קורקוס כתב )מחמת קושיה אחרת( שיש לשנות את הגרסה ל"טעון כיבוס", אך אין 8להזיה

ינוי זה בסיס בכתבי היד. עוד הקשו המפרשים, שהרמב"ם פסק )פסולי המוקדשין א, לו( שאין דם לש

                                                 

 וק דברי הרמב"ם כפירוש זה.והמהר"י קורקוס כתב שאפשר לדח 7

פסל להזאה לפני ונכאן, נטמא הדם כבר כשנגע בבגד לפני שנבלע, , ודם שנבלע בבגד חייב כיבוסוקשה לומר ש 8

 , שהרי אם הדם ניתז מבגד לבגד משמע שלא נבלע ממש בבגד הראשון.שחלה עליו חובת הכיבוס
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קדשים מקבל טומאה כלל משום שאינו "נשפך כמים", ומדוע כאן נטמא הדם? אבן האזל מיישב את 

 –שתי הקושיות: אין זה משנה מתי נפסל הדם מהזאה. אפילו אם נפסל לאחר שנתחייב הבגד בכיבוס 

ב נפטר מכיבוס. דם קדשים אינו מקבל טומאה כל עוד הוא ראוי להזאה, אך אם אינו ראוי להזאה שו

הרי הוא מקבל טומאה. אם הבגד טעון כיבוס, ממילא נפסל הדם מהזאה, ואם כן שוב מקבל הדם 

ו טומאה, וממילא אין הבגד טעון כיבוס, ושוב לא נטמא הדם והבגד טעון כיבוס, וחוזר חלילה. הרי לנ

ששני הדינים תלויים זה בזה, ומכיוון שכך, אין הבגד טעון כיבוס )שחלות שבסופו של דבר לא יכולה 

 אבל, כיבוס טעון חולין דם החטאת דם על וניתז הבגד על החטאת דם ניתז"לחול, אינה חלה(. 

לכאורה  ."בו נבלע לא שהרי כיבוס טעון אינו החטאת דם עליו וניתז תחלה החולין דם ניתז אם

קשה, שהרי מתחילת ההלכה מוכח שחיוב כיבוס חל אפילו אם לא נבלע הדם בבגד! מתרץ אבן האזל 

שאם נבלע דם בבגד, גם הדם שעוד לא נבלע לא טעון כיבוס, אך אם לא נבלע הדם בבגד כלל, אינו 

תז דם טעון כיבוס. המנחת חינוך )קלח( מסתפק, אם ניתז מים או שאר משקים על הבגד ועליהם ני

החטאת, האם גם אז אומרים שהדם לא נבלע, או שלא. ובשו"ת בניין ציון החדשות )קסד( כתב שצריך 

 .9כיבוס במקרה זה

 

 י הלכה

 שבעת וכל, רושם לו ישאר שלא עד יפה יפה במים אותו מכבסין הדם מקום את כשמכבסין

 מי מכניסין שאין רגלים ממי חוץ, חטאת דם על מעבירין הכתם על שמעבירין הסממנים

  .מפני הכבוד למקדש רגלים

פירוש הלכה זו תלוי בשאלה האם הכיבוס נועד להוציא את הדם, או שמא חל על הבגד חיוב כיבוס, 

וכמו שהבאנו בהלכה א מערוך השולחן, יש  ולכן חייבים לכבסו כיבוס שלם. לפי האפשרות הראשונה,

וכל עוד לא עשה זאת יש להסתפק אם יצא כל לכבס בשבעה סממנים אלו כדי שיצא הדם לגמרי, 

. אולם לפי 10הדם. וכיוון שהדבר ספק אין לעבור על איסור דרבנן להכניס מי רגלים למקדש

האפשרות השנייה, וכפי שהבאנו לעיל בשם מקדש דוד, האומרת שחלה חובת כיבוס בלי קשר 

תר האפשרי, וכיוון שבמקדש להוצאת הדם, צריך לומר שיש חובה לכבס את הבגד בכיבוס הטוב ביו

. 11אי אפשר להכניס מי רגלים )אף שזהו איסור מדרבנן(, הכיבוס המיטבי נעשה בשאר הסממנים

והשפת אמת )זבחים צה, א( עושה מעין פשרה, ומסביר שאם היה אפשר להעביר את כל הסממנים, 

להעביר את כל היה מועיל הכיבוס בכל מקרה, אף אם היה נשאר דם, אלא שמכיוון שאי אפשר 

הסממנים, שהרי אין מכניסים מי רגלים במקדש, צריך לכבס עד שלא יישאר דם כלל )וממילא אין 

 צורך אמיתי בסממנים(. 

 

 יא הלכה

 בו שנתבשלה מתכות וכלי, בעזרה שבירה טעון הנאכלת החטאת בו שנתבשלה חרש כלי

 שלא פ"אע, 'ישבר בו תבושל אשר חרס וכלי שנאמר בעזרה במים ושטיפה מריקה טעון

' החיבור בין הפסוקים )כסף מכיוון שיש 'ו) הכיבוס כדין דינן הרי קדוש במקום כאן נאמר

                                                 

 ז, אות לב.וכן כתב בספר "חידושי הגרז"ר בענגיס" חלק ב, סימן ס 9

 כך עולה מדברי הרדב"ז בשו"ת הרדב"ז חלק ה סימן רמט. ועיין בפירושו כאן שכתב קצת שונה. 10

 כך כתב בספר שלמי יוסף סימן סז. 11
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, בקדש ומריקתו מתכות כלי ושטיפת חרס כלי שבירת אף בקדש הבגד כיבוס מה משנה(

  .רותח לתוכו שהערה כלי או בו שבישל כלי ואחד

 

 יב הלכה

, משקין בשאר ולא )=יין מזוג( במזג ולא ביין לא במים, בצונן ושטיפה בחמין מריקה

  ושטיפתו הכוס כמריקת והשטיפה והמריקה

רש"י )זבחים צו, ב( פירש שמריקה מבפנים ושטיפה מבחוץ, כמו בכוס של ברכה, וזו הכוונה "כמריקת 

 בכך לדקדק חייב אינוהכוונה היא ששהכוס ושטיפתו" והרמב"ם בפירוש המשנה )זבחים יא, ח( כתב 

 האש גבי על חמים במים מגעילן" )=רשת ברזל לצליה(" והאסכלה והשפוד" .סימן כל שיסיר עד

מכיוון שהם בולעים על ידי האש. ואע"פ שבדרך כלל הבולע מן האש צריך ליבון, כאן  "מדיחן כך ואחר

אלו, מדוע המפרשים ש .12כיוון שבלעו "היתר" ורק אחר כך נהפך ההיתר לנותר, מספיקה הגעלה

לגבי שאר כלים לא כתב הרמב"ם שטעונים הגעלה, הרי טעם הבשר שבלעו הופך לנותר וייפלט 

בבישול הבא: הרדב"ז טוען שבאמת בשאר כלים אין צורך בהגעלה, אלא מספיקה מריקה שהיא 

הוצאת הבשר בעין, אבל אין לחשוש לבשר הבלוע. שאם מבשל בכלי שוב באותו יום, הרי הטעם 

עוד לא נעשה נותר, ואם מבשל בו למחרת אין לחשוש, כיון שהטעם שנפלט הוא טעם פגום, שנפלט 

ו( הסביר שהמריקה עליה דיבר הרמב"ם היא -. בשו"ת עין יצחק )יו"ד יג, ג13שלא חל עליו שם נותר

הגעלה )ולכן בשפוד שעובר הגעלה אין צורך במריקה(, אלא שבכל הכלים אפשר לעשות את ההגעלה 

מגעילם במים חמים על גבי האש.  –שבליעתם מרובה  –גבי האש, והשפוד והאסכלה שלא על 

המאירי )פסחים ל, ב( טוען שאין לפרש שמריקה היא הגעלה, שהרי במריקה הוא תופס את הכלי 

 , והגעלה צריכה להיות במים שהיד סולדת מהם.14בידו

 

 יג הלכה

 או, זריקה קודם בישל אם אבל, כהלכתו דמה שנזרק אחר בהן שבישל אמורים דברים במה

 טעון לווכ הכלי במקצת בישל, ושטיפה מריקה טעון אינו הנשרפת חטאת בשר בה שבישל

  .ושטיפה מריקה

 לעיל הלכה ד.  –בניגוד לכיבוס בגד 

 

 יד הלכה

 ישבר לא או בו ונתבשלה הואיל ישבר אם, ספק בדבר יש חרס של תנורב הבשר צלה

  .בו נגעה ולא הואיל

                                                 

הרמב"ן )בחידושיו לעבודה זרה עו, א( מסביר ששם נותר חל רק על מה שיכול לצאת בהגעלה, אבל מה  12

 מן הכלי ולא חל עליו שם נותר. שיכול לצאת רק על ידי ליבון, נחשב כחלק

אך קשה לי על מה שכתב שמה שנפלט הוא טעם פגום, שהרי הטעם נפגם רק לאחר עשרים וארבע שעות,  13

 ואילו הנותר חל בסוף היום או הלילה! עיין בית יוסף יורה דעה קג,ה.

 כך מבין המאירי "כמריקת הכוס ושטיפתו". 14
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הכסף משנה שואל, מדוע הרמב"ם כותב לנו שהדבר ספק, ולא פסק לחומרא שיש לשבור, וככל ספק 

( השבירה אסורה משום "בל 1דאורייתא. בספר קדשי דוד )זבחים צה, ב( תירץ בשתי דרכים: 

( בשבירה, יש גם קולא, 2תשחית", ולכן מצד אחד אין לשבור את הכלי ומצד שני אסור להשתמש בו. 

  מותר להשתמש בכלי אף שלא יצא הטעם הבלוע.ש

 15הלחם משנה שואל, מדוע הרמב"ם מסתפק דווקא בתנור חרס ולא בתנור של מתכת. יש שתירצו

שבתנור של מתכת היה פשוט לרמב"ם שאין צריך מריקה ושטיפה, כיון שלא נזכרו בתורה, ודווקא 

בתנור חרס הסתפק, שהרי השבירה בחרס היא גזירת הכתוב )שהרי בשאר קדשים שאינם חטאת 

אולם  שנתבשלו בחרס אין צריך שבירה(, ולכן יש להסתפק אם צריך שבירה גם בבישול בלא בליעה.

ולחן )עט, ז( כתב שמה שנקט הרמב"ם תנור של חרס הוא לאו דווקא, והוא הדין לתנור של בערוך הש

 מתכת. 

 

 קדשי בין חמין ידי על בקדשים בהן שמשתמשין הכלים כל אלא בלבד בחטאת ולא

 מגעילן והאסכלה השפוד וכן, אכילה בק  ע   ושטיפה מריקה טעונין קלים קדשים בין קדשים

 השפוד יגעיל לאכול כשישלים אלא, שניה אכילה זמן עד חןמני ואינו, אכילה בק  ע  

 בה ששובר החטאת מן חוץ חרס כלי בין מתכות כלי בין הכלי וישטוף וימרק והאסכלה

 עד ושוטף וממרק חרס בכלי בין מתכות בכלי בין מיד ומשלש ושונה ומבשל, חרס כלי

  .אכילה סוף

דינים: א( יש למרק ולשטוף את הכלי מיד לאחר  הרמב"ם כאן מלמדנו שני כלומר מיד בסוף האכילה.

 האכילה. ב( כלי חרס שנתבשלו בהם קדשים שאינם חטאת טעונים מריקה ושטיפה ולא שבירה.

, אך בפירוש המשנה 16אמנם יש מפרשים שהרמב"ם מתכוון לסוף הזמן בו מותר הקרבן באכילה

לעומת זאת הראב"ד משיג על הרמב"ם, )זבחים יא, ח( פירש הרמב"ם "כאשר יגמור לאכול ירחצנו". 

וטוען שמצוות המריקה היא רק לאחר שעבר הזמן בו מותר לאכול את הקרבן, והבשר הבלוע נעשה 

. הראב"ד משיג גם על הדין השני, וטוען שמצוות שבירה נוהגת בכלי חרס בין אם בישל בהם 17נותר

לי חרס אחרי מריקה ושטיפה אין שאף בכ 18קדשים קלים ובין אם בישל קדשי קדשים. יש שהסבירו

שם נותר חל על הבשר הבלוע, אלא שבחטאת החמירה התורה שצריך הכלי שבירה. הרמב"ם לא 

הבחין בין קדשי קדשים לקדשים קלים לגבי מקום השבירה, אך בתוספתא )זבחים י, יד( נאמר 

ז( כתב שכיוון בוע –ש"במקום אכילתן מריקתן ושטיפתן". אמנם התפארת ישראל )זבחים יא, ו 

שהוקשה מריקה ושטיפה לכיבוס, כשם שכיבוס טעון מקום קדוש, כך מריקה ושטיפה טעונים מקום 

 קדוש אף בשאר קדשים. 

 

 טו הלכה

 הדחה אלא בחטאת אפילו ושטיפה מריקה טעונין אינן אדמה וכלי אבנים וכלי גללים כלי

  .בלבד

                                                 

 אורה זבחים צה, ב. תוספות רבי עקיבא איגר יא, ז, קרן 15

 .111שפת אמת זבחים צז, א, שושנים לדוד זבחים יא, ז, צפנת פענח תרומות  16

או שנועדו כדי שאפשר יהיה  הנותר ולבערוהם כדי להוציא את  המריקה ושטיפההאם  המפרשים בשיטתוודנו  17

 להשתמש שוב בכלי. 

 תוספות רבי עקיבא איגר יא, ז, רדב"ז על הלכה יח. 18
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נחלקו מהי הדחה זו: הסמ"ג )ל"ת עז( והמרדכי דין זה מובא בתוספתא )זבחים י, יב(, והמפרשים 

)פסחים תקפה( כתבו שטעונים הגעלה. והחסדי דוד על התוספתא )זבחים י, יב(, כתב שדעת 

. ויש שכתבו 19הרמב"ם שהדחה היא שטיפה בצונן, וכן נראה מדברי הר"ן )פסחים ח, ב בדפי הרי"ף(

נה כתב שגם כל שאר הכלים . הכסף מש20שהרמב"ם מסכים עם הסמ"ג, שהדחה היא הגעלה

)למשל כלי עץ( טעונים הדחה בלבד, ולא נצרך הרמב"ם למעט אלא את הכלים הדומים לחרס. ויש 

 להיות 'יקדש בבשרה יגע אשר כל' בחטאת נאמר". 21חולקים וסוברים שכלי עץ דומים לכלי מתכת

  ."ובקדושתה כמוה יאכל בה הנוגע כשירה ואם פסול בה הנוגע היא פסולה אם, כמוה

 

 טז הלכה

 החטאת ואחד, מקדשת אינה הבלעה בלא נגיעה אבל, בו כשנבלעה אמורים דברים במה

 .  )ויקרא ז, לז( 'למנחה לעולה התורה זאת שנאמר חמורים בין קלים בין קדשים שאר ואחד

 

 יז הלכה

 .על  הב   מקום חותך אלא כולו נתקדש לא במקצתו ונבלע ברקיק בשרה נגע

 

 יח הלכה

בקדשי ) בהן יש אם, קלים וקדשים קדשים קדשי או וחולין קדשים בו שבישל כלי

 מריקה הכלי וטעון, שבהן כחמור נאכל הכל הרי (בקדשים הקלים) טעם בנותן (הקדשים

 נאכלין הקלין אין בזה זה טעם נתן לא ואם, דבר לכל שבהן כחמור והכל ושטיפה

  .ושטיפה מריקה טעון הכלי אבל, דבר לכל כמותן ואינן כחמורים

שהרי קיבל טעם מן הקדשים הקלים. במקרה שבישל קדשים וחולין ואין בקדשים נתן טעם, הרי 

שהכלי טעון מריקה ושטיפה מדרבנן בלבד )רדב"ז, מקדש דוד(. ויש אומרים שאין צריך מריקה 

 ושטיפה כלל )ערוך השולחן עט,כה(. 

 

 יט הלכה

 חוץ נטמא, שם ומכבסו לעזרה מחזירו לעזרה חוץ ויצא החטאת דם עליו שניתז בגד

  ?יעשה כיצד לעזרה

שהרי אסור להכניס טומאה לעזרה, ואי אפשר לטבול את הבגד ואחר כך להכניסו, שהטבילה עלולה 

ועוד, שהדם מהווה חציצה  ,22להסיר חלק מן הדם, ונמצא שהכיבוס נעשה שלא במקום קדוש

                                                 

כתבו רוב המפרשים בדעת הרמב"ם: ערוך השולחן, מהר"ם שיק, קרן אורה זבחים צד, ב, אבני נזר או"ח  וכן 19

 ב, שסה, העמק שאלה קצז, צפנת פענח חמץ ה, כג, שואל ומשיב קמא ג, רב, מקדש דוד, יד דוד, ועוד רבים.

 שער המלך חמץ ומצה ה, כג, עזרת כהנים צו, ז. 20

 עזרת כהנים צו, ז, הר המריה מו.יד דוד זבחים צד, א,  21

 משנה למלך כלים כג, יא, חק נתן ושפת אמת זבחים צד, ב. 22
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 מעפורת כדי שלם בו להניח וצריך, בפנים ומכבסו ומכניסו שיטהר כדי קורעו", 23בטבילה

 המעפורת כדי מפני מדבריהם טמא שהוא פ"ואע, בגד לכבס צריך "בגד" שנאמר לפי )=מטפחת(

לכאורה קשה,  ."הדם לכבס למקדש להכניסו ומותר התורה מן טהור רובו שנקרע כיון בו שנשארה

אם נטהר הבגד מטומאתו משום שפקע ממנו שם בגד, איך מקיימים בו מצוות כיבוס והרי צריך לכבס 

"בגד"? התוספות )זבחים צד, ב ד"ה לא שנו( תירצו שהטומאה פקעה כיוון שהבגד אינו ראוי לייעודו 

מכאן ולהבא, שראוי הראשון, אך מכל מקום אם ייעד אותו לשימוש של "מעפורת" יחזור לקבל טומאה 

 "בגד" לגבי חיוב הכיבוס.  בזה להחשיבולעשות כן די שאפשר לשימוש זה ללא הכנה נוספת, וכיוון 

 

 כ הלכה

 אותו הקורע והרי עושה הוא כיצד לחוץ ונטמא ויצא חטאת דם עליו שניתז" של כהן גדול "מעיל"

 משלש פחות פחות מכניסו" שנאמר בו "לא יקרע", ,)הלכות כלי המקדש ט, ג( "שביארנו כמו לוקה

לשם  בטומאה להכניסו ורשאיאינו חשוב בגד  אצבעות משלש פחותש ,"בפנים ומכבסו אצבעות

 כל שיתכבס ואחר" כיבוס )ריטב"א ערובין ל,א(, וביאה במקצת לא שמה ביאה )ביאת מקדש ג,יח(

רק במעיל יש לנהוג כן או גם בשאר בגדי המפרשים דנו, אם  ."בחוץ אותו מטבילין מעט מעט הדם

כהונה שאסור לקורעם )שם(: המשנה למלך )כלי המקדש ט, ג( כתב )למסקנה( שגם בשאר בגדי 

כהונה יש לנהוג כן, ומה שהביא הרמב"ם )בעקבות ריש לקיש בגמרא( דין זה דווקא במעיל הוא משום 

זו נכונה דווקא במעיל, שקריעתו . אך יש שכתבו שהלכה 24שאיסור הקריעה נאמר בתורה במעיל

אסורה בכל אופן, אבל שאר בגדי כהונה אין קריעתם אסורה אלא דרך השחתה, וקריעה לצורך כיבוס 

. המנחת חינוך )מצווה קא( הסביר את ההבדל בין המעיל לשאר 25אינה השחתה, ולכן מותר לקרעם

קיכם", והוא דווקא בדרך בגדים, שבשאר בגדים הקריעה אסורה משום "לא תעשון כן לה' אלו

השחתה, ואילו במעיל נאמר  "לא יקרע", ולכן אסור בכל אופן. אף על פי שבגדי כהונה שנתלכלכו אין 

מכבסין אותם, שאין עניות במקום עשירות )כלי המקדש ח, ה(, מכל מקום כאן שהכיבוס הוא מצווה, 

 מטבילים אותו לאחר כיבוסו. , ולכן 26מותר לכבס, ולאחר שכבסו שוב אין איסור להשתמש בבגד

 

 כא הלכה

 שרש בכדי נוקבו בחוץ נטמא, בפנים ושוברו מכניסו ויצא החטאת בו שבישל חרס כלי

 שהרי בפנים שוברו אינו מזה גדול נקב נקבו ואם, בפנים ושוברו ומכניסו שיטהר כדי קטן

 מכניסו לעזרה חוץ ויצא בו שבישל מתכות כלי וכן, כלים אלא בפנים שוברין ואין כלי אינו

  כשיצא נטמא, בפנים ושוטפו ומורקו

                                                 

תפארת ישראל זבחים יא, ה, כט. ואע"פ שדם לא חוצץ, מדובר כאן בדם יבש, או שמכיוון שמקפיד עליו לכבסו  23

 חוצץ. –בפנים 

 וכן כתב בקרן אורה. 24

 .רסד' סי ד"יו ס"חת ת"שו, חגיגה קרבן 'ס בשם כ"ה ח"פ הקרבנות ומעשה שם מ"מל 25

חזון איש נשים סוטה קמו, טו, ב. ועיין בשו"ת עין יצחק או"ח סז, ז, שכתב שהעבודה כשירה בדיעבד אם עבד  26

 בבגדים שכובסו.



 נכתב ע"י תלמידי הישיבה

          9                 מעלה אדומים  -כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה 

ואי אפשר לטובלו בחוץ, כגון שנטמא בטומאת מת, שצריך שבעה ימים להיטהר, או שאין לו מקווה, 

 שיסתם עד ומרדדו וחוזר בפנים ומכניסו שיטהר עד פוחתו" ,27וצריך לקיים מצוות מריקה ושטיפה

 אין "'וגו נחשת בכלי ואם" שנאמר בעזרה ושוטפו מורקו כך ואחר, הכלים כתבנית ויחזור הפחת

המנחת חינוך )מצוה שסג( הקשה: הרי לדעת הרמב"ם )ביאת מקדש ג,  ."כלים אלא בפנים מוריקן

יז( אין איסור דאורייתא בהכנסת "ראשון לטומאה" למקדש, והרי כלי חרס אינו נעשה אב הטומאה 

כות טומאת מת ה, ו, ומדוע יש צורך לנוקבו? ואף לעולם, כמבואר בהקדמת הרמב"ם למשנה ובהל

שיש איסור דרבנן, הרי ראינו בהלכה הקודמת שאיסור דרבנן נדחה מחמת חובת הכיבוס! ותירץ, 

שכיוון שיש איסור דרבנן בהכנסת "ראשון לטומאה", מעדיפים לנקוב את הכלי בכדי שורש קטן, שאז 

ים יט, ב(, כדי שיהיה "תרי דרבנן", והאיסור יהיה מקבל טומאה רק מדרבנן )כמו שמשמע מהלכות כל

קל יותר. והוכיח מכאן המנחת חינוך שיש הבדל בין "חד דרבנן" ל"תרי דרבנן". התוספות )זבחים צד, 

ב ד"ה לא שנו( מקשים על פתרון זה: אם שבירת הכלי ותיקונו מועילים כדי לטהרו מטומאתו ומצד שני 

שיקרענו ויחזור ויתפרנו?  –שטיפה, מדוע לא הוצע פתרון דומה בבגד עדיין נחשב כלי לעניין מריקה ו

המהר"י קורקוס )וכן ברדב"ז ובאבן האזל( מציע ליישב, שבגד הנתפר מחדש הרי הוא בגד חדש, אך 

  כלי מתכת שניקב, יש עליו שם כלי אלא שנקרא כלי שבור, וכשמתקנו חוזר להיות כלי שלם.

                                                 

 מנחת חינוך )שסג(. וכיוון שאין שום איסור בפתרון המוצע, אין צורך לחכות לטבילה. 27


