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  פקע איסורן - הפיגול הנותר והטמא שהעלן 

  ביסוד הדין וגידרו

  דברי הגמרא דבמשילת האור פקע איסור טומאה

אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן הפיגול הנותר והטמא שהעלן ע"ג המזבח פקע איסורן,  )מ"ג ע"ב(גמרא ב אמרינן )א

ומתמה עלה וכי מזבח מקוה טהרה, ומשני לה דמיירי במשלה בו האור, דבכה"ג שפיר בריר דפקעה טומאה. ע"כ דברי הגמ' 

  הצ"ל.

הקושיא היתה שלא מצאנו טהרת ד .בר מקשה ולבסוף מאי ניחא ליה דמתרץמעיקרא מאי קס ,וגמרא זו חתומה הרבה

כשם  הרימשילת האור, דץ ותירהועיל הא"כ מה  . ואם זו הקושיאוה (ואפילו זה אינו מועיל לאוכל)טומאה אלא על ידי מק

  אאינה ראויה לשמש כמקוה. 'משילת האור'במזבח אינו ראוי להועיל כמקוה כך גם  'מקום'שקביעות 

ת 'איסור' טומאה, הטמא ומשלה בו האור, לא הועילה לו טהרה זו אלא להפקעיותר תימה שהרי אפילו אחר שהעלה את ו

מו שהיה מטמא קודם שעלה, וכמש"כ בו במידה שווה כמה שיגע חפצא עדיין קיימת, ומטמא הוא של  האבל טומאת עצמ

ה כמו שכבר הרגיש חזו"א (י"ב סק"י). וא"כ תימה בתרתי, גם לשון הגמרא תימה, וגם עיקר הדין תימה. לשון הגמרא תימ

שם החזו"א, מה תחילת קושית הגמרא וכי מזבח מקוה טהרה, והלה אין אנו באים לטהר טמאים כלל, אלא רק להפקיע 

נשאר בו איסור  אפשר שגםאיסורים, וכשם שהיה מובן מתחילה שאיסור הפיגול ראוי לפקוע ואינו ענין למקוה (ולרש"י 

קרבה), כך איסור הטומאה גם ראוי לפקוע במזבח, ומאי שיאטיה דמקוה להקשות אכילה, וכל הפקעת איסורו הוא לענין ה

  שאין המזבח מקוה טהרה.

ועיקר ההלכה גם צריכה תלמוד, אם החפצא עדיין עומד בטומאתו כמו שהיה, ונשאר הוא בכל משפטו לענין הלכות 

סור קיימת בחפצא כמו שהיתה מתחילה טומאה וטהרה, א"כ נמצא דילפינן מפיגול לטומאה דבר פלא דאע"פ שעילת האי

בשעת האיסור, והחפצא עצמה נשארה כמות שהיתה, מ"מ משעת אחיזת האור כבר אין בו איסור, ונמצא הלמד מחודש יותר 

לאש פקעה סיבת איסורו כמבואר בהערה, ולכך פקע חיובו, אבל אצל הלמד  כאשר הוא עלה ,מלמדפיגול המהמלמד, שב

מתיר  - והוא פלא. וכבר עמדנו בדבר בסימן  בידי האש את איסורו אע"פ שלא פקעה סיבת איסורו.למדים אנו להפקיע על 

  ועכשיו נבא באופן אחר. ,ו באופן אחד"וניתר סק

והרי הטעם שבפיגול  ,כיצד ניתן ללמוד את הנותר והטמא מפיגול ,ק הוסיף לתמוה על עיקר הדמיון בין ההלכות"ובשטמ

קומץ פיגול שהעלו על גבי המזבח פקע פיגולו ממנו אם אחרים מביא לידי פיגול הוא "עולא  מרפקע פיגולו זה מהסברא שא

  בל היאך מביא אחרים לידי פיגול".עצמו לא כל שכן מאי קאמר הכי קאמר אם אינו מתק

                                              
, טומאה מטהרת אינה שאש וודאי, בעלמא דיחוי אלא זה דאין י"רש שם פירש כבר. בנורא טבילותא דעיקר א"ע ט"ל בסנהדרין כ"ומש א

  .שם א"בח א"במהרש כ"וכמש

  .פ שאין שינוי בחלק הזמנת הפיגול"מ משילת האור מתרת את האיסור אע"ומ, שנשאר בו הזמנת פיגולו כמות שהיתה, ת דפיגול נמי הכי הוא"וכ ב

הפיגול במה שמשלה בו  כבר פירשו המפרשים יפה דיסוד האי דינא דהפקעתדפקע פיגולו דבהאי דינא  .זה אינו, לפי הפירוש הפשוט בדין פקע פיגולו
וזה שהועילה לו מחשבתו לשנות או לעקור את זמן הקרבן זה עצמו היה , האור הוא במה שקודם הקרבה עמד הקרבן בהזמנת גברא לשינוי תחום זמן הקרבן

ולאו כל כמיניה דהעובד , ידיהובזה בא דין תפיסת המזבח לומר לך שמשעה שנתפס למזבח כבר עומד הוא בעיקר השם קרבן ד. מהות ותוכן הפסד הפיגול
למאן ואף אם . (ולכך פקע פיגולו, ושפיר חוזרת קביעותו לעמוד כעיקר משפט הקרבן, לקבוע את תחומי זמן החלק הנתון ומונח באחיזת אכילת אש המזבח

אבל בעיקר הדבר גם . זה עילה לאוסרו לעולםשמה שקדם הקרבן והיה באיזה זמן נתון לשינוי תחומי הזמן , זה בא מכח הלשעבר, דאיסור אכילה איכא דסבר
  ).וזה נקודת המעלה, בלבד זמנו שמעיקר הדיןבמסגרת תחום  שילת האור מחזירה את הקרבן לעמודמ לשיטה זו
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בתוס' פירש רש"י (ע"פ גירסת השטמ"ק) וכן הוא יותר מפורש שוכמו  ,סברא זו היא סברא פרטית ומסוימת בפיגולו

משתמש בק"ו, אלא טענתו היא שמעצם חלות הפיגול בשיריים מוכרח  אינו עולאג' ע"ב) ש - במעילה (ד' ע"א, ד"ה קומץ 

אין פיגול אלא כשקרבו מתיריו כהרצאת כשר, ואם היה הקומץ נשאר בהפסד דדין הוא כיון ש, דפיגולו של קומץפקע ש

 לכך כאשרריו בפיגול ולא בהכשר וחסר הוא הרצאת כשר ואין בו כרת, הפיגול לא היה נקבע הפיגול בכרת שהרי קרבו מתי

  שהקומץ עצמו הוקטר בהכשר, וה"ט משום דפקע פיגולו. נשמע מינה יב משום פיגול במנחה (מ"ד ע"א)מצאנו ילפותא לחי

והרי  ,ק כיצד אנו משווים נותר וטמא לפיגול בחלק שמשילת האור מפקיעה את האיסור"ומכאן באה קושיית השטמ

ת נשווה אותם "אבל נותר וטמא שאינם נזקקים לזה מה ,דבפיגול פקע פיגולו מחמת הכרח הדין ,הדברים אינם דומים כלל

  לפיגול.

. שבזה פקע איסורם גלי מכאן גם לכל האיסורים ,מטעם שמשלה בו האורשפקע פיגולו דכאשר גלי רחמנא בקומץ ותירץ 

 ,שיפקע האיסוראם לא  - שאין לדין קיום אם יסוד קושיתו היתה שאין ללמוד ממקום  ,מה תירץ על קושייתו ,ותירוצו חתום

  ט באמת ילפינן מקום שאינו מוכרח ממקום מוכרח."מ ,כ מה תשובה השיב על כך"א

  האם האוכל 'פטור ממידי'

בגמרא דין הוא הנה . דר פוקע 'שלא יתחייב האוכלו מידי'שהאיסו )ה פקע"י (ד"כתב רשעוד תמהו המפרשים במה ש )ב

כאוכל מנחת כהנים ולכך אף האוכל אימורים  ,ת על אכילתו"שכל שהוא בכליל תהיה בא הכתוב ליתן ל )ב"ד ע"(מנחות ע

כיון שזה  והרי ,פטור הוא מכלוםי שהוא "כתב רשט "ט שמשלה בהם האור מ"האוכל מפנו ללקות עליהם. ומעתה תימה

  יל תהיה'.דבר הקרב על המזבח יתחייב עליו משום 'כל

העלה צד לפרש שכל אימורים שמשלה בהם האור כבר יצאו מהלאו  )במוסגר שם ,ה ועוד"ב ד"ו סק"ב כ"[ובאחיעזר (ח

והרי מצות הקטרתן קבועה בהם  ,אפילו בכשרים. אמנם היא גופא תימה מדוע באמת אין עוברים עליהם - של כליל תהיה 

  גט שלא יעברו עליהם משום מצות כליל תהיה]."ומ ,ולא רק מדין פוקעין ,עדיין מעיקר מצות הקטרה

                                              
ב) שלא נאמר הלאו דכליל תהיה אלא בכשרים ולא "ק בכריתות (ד' ע"ש שהביא שטמ"ויש מתרצים בקושיא זו מיסוד דברי הרא ג

  בפסולים.

  א."ח דמפורש שם שגם פסולין נמצאים בכלל הלאו של כליל תהיה. ועיין מנח"כבר תמהו בה רבים דהדברים קשים מגמרא מכות יאך 

כ כבר אינם פסולין, וכשם שאין לוקין מחמת פסולן כך דין הוא "ט שפקע איסורן מחמת האור, א"תו תימה כיון שכאן אנו מדברים בפנו
  ל האיסור דכליל תהיה, גם אם בפסולין אין לוקין.ע - שיחזרו למלקות מחמת הכשרם 

ויש מתרצים לקיים את הדברים דדבר זה שפקע איסורו הוא תלוי ועומד בין קרבן כשר ובין קרבן פסול, ואין בו לא הכשר גמור ולא פסול 
ה לא מצד דינו כפסול ולא מצד דינו ט איסור שהיה בו הלך, אמנם להכשרו הראשון לא חזר על כן אינו בכלל האיסור דכליל תהי"גמור, ומה

  ככשר.

א) מחמת מצותו לעמוד להקטרת עלו לא ירדו, דדין "ג ע"נ (כריתות כ"ופירושו דסיבת האיסור דכליל תהיה בפסולין אינה כשיטת הערל
פרים הנשרפים  ג) שגם האוכל בשר"ק ה"א ממעה"מ (פי"הקרבת דיעבד אינה סיבה לעוון אכילת כליל. אלא כהמידה העולה מדברי הכס

א דלהלן דכיון שגם הפסול מיועד למצות הקדש הקודש, שמצוות דבר זה "ח והחזו"לוקה מלאו דכליל תהיה, דפירושו מיסוד דברי הגר
  לשריפה, זה עצמו מכניס אותו לתוך האיסור של כליל תהיה לאוסרו באכילה מחמת מצות הקודש המוטלת עליו לשריפה.

פ שמצות שריפה פקעה "ג המזבח, שאין בו לא מצות הקטרה לכתחילה ולא מצות שריפה לכתחילה, דאע"ע ובדבר זה נגרע הפסול העולה
ה וכולן). וכיון שחזרתו להכשר "א ד"ו ע"כ תוס' (פ"מ לא נעשה דינו כקרבן כשר מתחילתו, וכמש"ממנו כאשר משלה בו אש המזבח, מ

שהוא מדבר על העומד לכתחילה לתשמישי הקודש, הן תשמישי כשרים  - דכליל תהיה חזרה גרוע, ואינה אלא לחצאין, לכך אינו מונח בלאו 
  הן תשמישי פסולין, ובלבד שיעמדו למידתן לכתחילה.

מ השתא לאחר שעלה יש בו מצות הקטרה במידה גדולה, מה בכך שלא השלים את משפטו "אך כל אחד מרגיש שזה דוחק גדול, דכיון שמ
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י שם אמרו "דלפירוש רש ,בעוון זרות על אכילת אימורים )א"ד ע"י משיטתו במנחות (ע"עוד יש להפליא בדברי רש

ש בזבח "עי ,ם"(ובשיטת הרמב ,דאף כהן זר הוא אצל אימורים ,ין זר בין כהןב - האוכל אימורים לוקה משום זרות בגמרא ד

וכיצד פירש  ,י אף משום זרות"צריך ללקות לדעת רשט שמשלה בהם האור "ומעתה כל האוכל אימורים אלו דפנו ),תודה

  י דאינו מתחייב מידי."רש

  אם יועיל פדיון לפיגול, יפקע איסורו

א "עו "ק (ע"ולביאור הדברים נזכיר לעיין בדבר חידוש אחד בשיטת תוס'. ידועים דברי המפרשים להוכיח מתוס' ב )ג

  דהאיסור.כך הפדיון היה מתיר את היה מפקיע את הקדושה כשם שהפדיון  ,שאם היה פדיון לקרבן שהתפגל )ה שחיטה"ד

מ אחר "מ ,פ שהתהוותו היא בקודש"ואע ,והרי הפיגול הוא חפצא דאיסורא ,מאי מילתא היא זו ,ותמהו רבים בדבריהם

ט יפקע ולאן "וגם מכי פקעה הקדושה מכאן ולהבא איסור שלו מ ,הרי הוא חפצא דאיסורא ככל האיסורים ,שהוקבע פיגולו

  ומה יועיל בו הפדיון. ,ילך

ג "אע - תר וטמא יש בו מעילה וול נגטעמא דפי"ל "וז )ה וזו"וד ,ה והיינו"ז ד"ק ט"ח ס"בכורות יא ("ואסברא לן חזו

והן  ,ומצותן בשריפה - שהן אסורין  ,ודש עליהןועדיין מצות ק ,דאין צורך גבוה בהן. אלא מצות פיגול ונותר הן צורך גבוה

ג "אבל קדשים שמתו אע ,כוונתם דיש בו מצות פיגול ,הן חפצי הקודש. וזו כוונת תוס' וכו' ומה שכתבו דהכא קדושת הגוף

  ).שחיטה ה"לתוד א"ע א"ע ק"בח "כ בכתבי הגר"(וכ פקעה קדושתן. ,ג"דהיה בהן קדוה

אלא  ,כ לא היה בהן מעילה"דא ,כ פיגול אינו איסור בעלמא"דע ,דתועיל פדיון להתיר פיגולא "ו ע"ק ע"וזו כוונת תוס' ב

פקעה פיגולן. אלא היא הנותנת כיון שהן במצותן  ,ואילו פקעה קדושתן על ידי פדיון ,שהן במצותן עדיין ובקדושתן

  ."במצותו ואין לו פדיהוהרי הוא  ,צוה כמצות הקטרהמשדין פיגול  ,אין לקדושת הגוף פדיון ,ובקדושתן

ולכך כל שאינו או לא 'קרבן' או לא  ,וכאשר נפרש דבריו בלשוננו נאמר כי מהות פחת הפיגול הוא 'קרבן מקולקל'

ואין  ,מ כבר לא היה 'קרבן'"מ ,פ שזה לא היה מציל אותו מהקלקול"אע ,ולכך אם היה לו פדיון ,'מקולקל' כבר אין בו עוון

  .וזה לא קרבן ,על 'קרבן'העוון הוא בו עוון כי 

  פחת בשלמות מעלת הקרבן מגרעת מחומר איסור פיגול

שאם היה מועיל פדיון הפדיון  ,א מדברים על מקרה שהדבר הפסיד את בחינת הקרבן שבו לחלוטין"והנה דברי חזו )ד

טין מבטלת את ונבא להראות שכשם שהפקעת בחינת קרבן לחלו היה מרוקן את הקרבן מכל תוכן והיה עושהו חולין.

שלא יהיה בו  ולגרום לכךגם זה ראוי למעט מעוון הפיגול וחומרתו  ,אף דבר היוצר 'פחת' במידת הקרבן ,האיסור לגמרי

  כרת.

ד. פירשו תוס' "מ שעלה ירד. (ובקושיא מהמשנה בזבחים פ"ז שעלה לא ירד וחול"דחול )א"ט ע"עדאמרו במנחות (

מ "ויסוד החילוק בדמיון שדימה רבי יהושע את חול ),פירשו דהיא מחלוקת תנאים ,ה חוץ"ב ד"א ע"ובנדה מ ,בכמה אופנים

וכשם שזו  ,ז מקדשת"פ ששחיטת חול"מ אינה מקדשת את הלחם אע"ט שחיטת חול"ומה ,דבשניהם אין כרת ,לבעלי מומין

                                                                                                                                                   

גרוע הוא מכשר, וכי גרע הוא ממצות שריפת פסולים, ומה בכך שזה בא לו מעיקר משפט פסולו, וזה בא לו פ ש"למשפט עיקר ההקרבה, אע
מחזרתו להכשרו למחצה, כיון שעומד הוא למצות הקודש הדין נותן שיעמוד באיסור אכילה מחמת מצות אכילת הקודש לא פחות מהעומד 

  נראה מספיק.  לתשמיש שריפה. לכך זה אינו

 - הקומץ ה"ד( א"ע ג"מ בזבחים' התוס שדעת), ואם ה"ד( א"ל סימן זבחים י"קה שהראה וכמו', התוס בעלי בין היא לוגתאפ ובאמת ד
 כשיטת יבאו דברינו אמנם. בפיגולו הוא עומד עדיין, מצותו שנעשית כגון, לחולין שיצא דבר שאפילו) אבל ה"ד( ב"ע ה"מ וכן) ב"ע ב"מ

  .ק"בב' תוס
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  כך זו תרד כבעלי מומין וזו לא תרד. ,מקדשת וזו אינה מקדשת

  מ לענין קידוש הלחם"על פני קרבן חול ז"מעלת קרבן חול

נמצא 'ז מקדשת הואיל והזבח "י (העליון) שדוקא מחשבת חול"רש שם פירש מ"לבע מ"חול להשוות הסיבה ובביאור

כאן יש מקום להבין ששחיטתו לא תקדש את הלחם. והנה זה  'אינו בעזרה', אבל במחשבת חוץ למקומו שהזבח 'בעזרה

ש, ומכוון דברי רש"י הוא שהמחשבה היא "ה והזביחה בעזרה, וכמו שהאריך להוכיח ברשודאי שבמציאות הזבח בעזר

ז שהמחשבה היא לשנות את הזמן, הזבח נתפס "כ בחול"מחשבת 'חוץ לעזרה', וזה רושם העמדת קרבן 'חוץ לעזרה', משא

  ברושם 'חוץ' ועומד ברושם אחיזת מקום מקדש במוחלט.

י דפוס עוז והדר הערות וציונים כ') דפירש שחוץ "י (הוספה מכת"י מכת"נמצא ברש ז ובאופן יותר מפורש ומבורר"ועד

 כ חוץ למקומו חישב עליו ליתנו"לזמנו 'חמיר קדושתיה' מחוץ למקומו משום שהוא חשב בו אדעתיה דמקום קדוש, משא

במקום שחול הוא אצלו, ולכך דבר שקדושתו עדיפה במה שלא חשבו עליו מחשבת מקום חול, הוא ודאי מקדש לחם, אבל 

  מ שחשבו עליו מקום חול קדושתו פחותה, ובו יש מקום לדון האם יש בו כדי לקדש לחם או לא."חול

ים על ידי קביעות הקרבן בדפוס הזמנת ופירוש דבריו ברור על פי המשפט העולה בסדר קדשים שפסולי מחשבה הם פוסל

פ, שמחשבת שינוי הזמן או המקום מוסיפה באמת בדיני הדבר לשנות את דינו "א ועומ"כ חזו"מחשבת הקלקול, וכמש

ולייחדו לעמוד לתחום זמן ומקום גם כנטיית העובד בזדון לבו, וכיון שמאידך גיסא עומד הקרבן בהזמנת הקרבה כדינו 

  נופל הקרבן בדימוע הזמנות סותרות, ודימוע זה הוא גופו של פסול.מחמת עיקר הקדשו, 

  מ לענין אם עלה ירד"ז על פני קרבן חול"מעלת קרבן חול

וכאשר נתבונן לאור זה מהו החילוק בין קרבן הנופל בשיבוש תחומי הזמן ובין קרבן הנופל בשיבוש תחומי המקום, 

תמימות יחודו לקודש, וכל השינוי שהתחדש בו הוא במסגרת הזמן בתוך נמצא שהנופל בשיבוש תחומי הזמן, עומד עדיין ב

  הקודש, על כן קדושתו יותר מוחלטת, שהרי בחלק הזמנת יחודו בקודש לא נפלה סתירה והפרעה.

אבל הנופל בשיבוש תחומי המקום, פחתה קדושתו, שהרי הוא עומד כמיוחד לקביעות בקודש ובחול, שזה תוכן הפסד 

שה בעבודתו, וכיון שקרבן זה עומד בדימוע הזמנה לקודש ולחול ודאי גרועה היא קדושתו וירדה המחשבה שהתחד

  ממעלתה.

-1עלו לא ירדו - (עיין בסימן  וכיון שלמדנו שהכרעת הקרבן למשפט אם עלה לא ירד זה על פי מעמדו כנפסל בקדושתו,

נפסל 'בקדושתו', שהרי הוקבע הוא בעבודה  מ יותר קרוב להפסד מחמת שהוא פחות"מכאן באה הסברא לומר שחול )2

  להזמנת חול ולכך אף אם עלה ירד.

  הפסול - עונש כרת נקבע מחמת הקרבן המושלם 

 בשניהם שאין וכשם, כרת אין שבשניהם במה מום לבעל הוא שדומה מום מבעל כילפותא בגמרא הדבר שהוקבע ומה

  .ירד עלה אם בדין גם שווה יהיה שניהם דין כך כרת

 חיוב שבאמת, היא בטעמא מילתא המפרשים שפירשו כמו אלא, הצד במה במידת בעלמא כדמיון נאמר לא זה דמיון

  .ירדו לא עלו אם לדין מאוד הם שייכים אלו במקרים מכרת והפטור -  הכרת

 יותר תהיה אכילתו כך, ופסול -  יותר קדוש שהדבר שככל גופא זה טעם מחמת מ"חול על ולא ז"חול על ניתן כרת דעונש

 הוא כ"א לקודש מיוחד פחות שהוא מ"חול אבל, כרת בו יש' ופסול -  בקדושתו מוחלט קרבן' שהוא ז"חול ולכך, חמורה

  .כרת חיוב בו אין מ"מ ,שהוא פסול פ"אע הוא, שבו הקרבן יחוד שפחת קרבן ואכילת, שנפסל' גרוע קרבן'
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 שנגרמה שבו הקרבן קדושת פחיתות את לראות איך, ירדו לא עלו לעינן והן לחם קידוש לענין הן מ"בחול נחלקו זה ועל

 בו אין ט"דמה, קרבן צורת מתבנית לגמרי הרחוק מום בעל למשפטי כן משום להטותו האם, חול למקום יחודו מחמת לו

 ט"ומה ז"מחול פחות שהוא פ"ואע הקדושה ממעלת כ"כ הפליג לא עדיין ד"א, ירד עלה אם וכן לחם מקדש אינו ואף כרת

  .הלחם את הוא מקדש ואף, ירד לא עלה שאם במידה הוא קודש קרבן מ"מ, כרת בו אין

  יש דברים שאיסורם בטל כיון שדרגן מידת 'קרבן' פחתה

א שכאשר ימחק שם 'קרבן' בצורה מוחלטת יותר האיסור בצורה "כי כשם שיסד החזו יש לנו ללמודמכל האמור ה) 

שהרי זה מה  ,חומר איסורו תתמעט מידתפ "או לכה ,איסורו יפקעגם קרבן' הקרבן כך גם כאשר תפחת מידת ' ,מוחלטת

  ולכך אין בו כרת. ,ז"מ הוא פחות 'קרבן' מחול"דחול ,ז"מ לחול"חול שאנו מוצאים בחילוק בין

 ,קרבןה 'קרבן'מידת ז ב"ר הוא המחיקה המסוימת המתחדשת עיוועל פי זה נבין שהכח מתיר המתחדש במשילת הא

עליו  עובריםשוב אין  ,וכבר ניתנה ממנו איזה נתינת אכילת אש ,דכיון שכבר נעשית מצותו באכילה אחת מחלקי האכילה

  בכל האיסורים הנזכרים.

דאברים שצלאן והעלן אין בהן משום ריח. נאמר בזה שאחד מחלקי אכילת  )ב"ו ע"ונפרש. הנה אמרו בגמרא (זבחים מ

שהריח העולה מעצם משילת האור הוא עצמו חפצא  ,קודם שיאכל החפצא - חילת האש גבוה שבקרבן זה הריח העולה בת

  שמצוה לחשוב לשם ריח. - ואף מצווים לחשוב עליה  ,ואכילה זו היא אחת ממצות הקרבן ,של אכילה

מעתה כל פעם שמשלה האור  ,וכיון שחלק זה העולה ממשילת האור הוא חלק נפרד של מצוה נפרדת על אכילה נפרדת

 .שכבר נאכל בו חלק אחד מחלקי הקרבן הנאכלים בהקטרה ,אחת ממצות אכילתומצוה בר נעשית מצוותו של קרבן בכ

וממילא כבר פחתה מידת  ,ובאתו מקצת שעלה וכלה נעשית מצותו ,מ נאכל וכל מקצת ריחו"מ ,ואפילו אם לא כלה ריחו

  .קרבנו מכפי שהיתה בעיקר תבנית יצירתו

אלא  ,ששורש הדין אינו חק וגזירה ,לדין תורה שקומץ פיגול שהעלהו על גבי המזבח פקע פיגולוומכאן נוצרה ההבנה 

אבל כבר אינו  ,פ שעדיין פיגול הוא זה"דאע ,שוב אין אנו מחייבים על הפיגול ,כיון שכבר פחתה מידת הקרבן באותה שעה

  איסורו.ולכך פרח  ,שמזה נגרעה מידת הקרבן ,כהקרבן שאותו אסרה תורה - קרבן 

שגם הנותר והטמא כל איסורן זה מחמת  ,בר 'קרבן'דומכאן חזרנו ולמדנו בסברא לכל האיסורים האסורים מחמת כך שה

שאכילה זו היא  - ולכך כאשר עברו ועלו על גבי אש המזבח  ,א"ח והחזו"ל מדברי הגר"קיומם לתכלית הקודש בשריפה כנ

מלקות  תורה שענשהדעד כאן ידענו  ,ממילא כבר פקע איסורם מסברא ,בנםכבר נגרעה מידת קר ,אכילת גבוה דעלו לא ירדו

כשם  ,אבל כאשר פחתה מידת קרבנו ,'קרבן טמא' 'וקרבן נותר' כאשר הוא בא במידת 'קרבן' שלמה ומוחלטת באכילת

  מקולקל.שפקע פיגלו משום שכבר אינו 'קרבן' במוחלט כך אין בו את כל האיסורים העולים מתוך זה שהוא 'קרבן' 

שבזה  ,עליית מזבח מבטלת את האיסור םשעצדבר זה היה רק כאשר למדנו  ,ומה שאמרה גמרא 'וכי מזבח מקוה טהרה'

 ,בזה כבר השתנתה כל המידה ,הקושיא כיצד מקום המזבח מטהר טומאה. אבל כאשר ביארנו שהמתיר זה אכילת האש באה

אלא מפני נפילת מדרגת הקרבן המתחדשת על ידי 'נעשית  ,שאכן אין אנו מתירים מפני סילוק הפיגול או הנותר או הטמא

  ט ירד האיסור."ומה ,ובזה אכן ברור שזו היא פעולת האש ,מצותו' שבאכילת ריח דידיה

שאף איסור  ,אימורים דכליל היהכך לא יהיה בדבר איסור אכילת  ,ואחר זאת נבין שכשם שפקעו הפיגול הנותר והטמא

הזמנת הקרבן חורבן שרק על המיוחד לאכילת האש בשלמות בו יש חורבן גדול על  ,זה עולה ובא מתואר הקרבן בתמימותו

בו אין עוברים משום כליל תהיה. [אמנם בצלאן למטה  ,ונעשית מצותו בנתינת הריח ,אבל אשר כבר נאכל לריח ,באכילתו

  ולא נעשית מצותו]. ,כיון שהריח 'נאבד' ולא נאכל ,עדיין הוא באיסורו
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ממידה זו של אכילת עולה שגם המלקות על עוון הזרות באכילת אימורים  ,מספיק גם לפטור מעוון זרות על האכילה וזה

 ואין לנו ,בדבר זה ידענו מלקות על מעשה זה כלפי קרבן העומד בתמימות חלק הקרבן שבולכך כיון שו ,בוהגאכילתו של 

  .לכך פטור ,נגרע ממנו שלמות בנין קרבנומקור לחייב עליו כאשר נחית דרגה ו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


