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בס"ד ,י' אדר ב' התשע"א.

מסכת מ נחות דף ז – דף יג

דף ז ע"א

כליככלידמי,דהיינוהיכאדאיכאאויר,אבלהכאליכאאוירכלל.

א(גמ',אמרר'יוחנןכלישרתאיןמקדשיןאלאמדעת.הקשההאביעזרי

ה(גמ' ,ומניד ליה ונפל ממילא .כתב החזון איש )מנחות סימן כא סק"ד(,

)פט"ומפסוליהמוקדשיןה"ד(,מהאדאיתאבסוטה)יד,(:דסכיןמקדשאת

דאףדאםיקחהקומץבידוויתןלתוךהכלינמילאקדיש,דהויכנשפךעל

הדםבצוארבהמה,ולכאורההיינומשוםדהויכלישרת,וכיוןדלדברירבי

הרצפה ואספו ,כדלקמן )כו ,(:מכל מקום קידש כאן לפסול ,ודוקא במניד

יוחנן בעינן דעתו ,מדוע השוחט לשם חולין כשרה ,נהי דלאו מינה לא

ליה לא מיפסל כיון דחשיב "מעשה קוף" .והקהילות יעקב )סימן ד( כתב,

מחריב ,וליכא פסול שלא לשמה ,מכל מקום ,דעתו לקידוש ליכא .עוד

דישלומר,דדוקאבדמיםאמרינןדאםנשפךקודםשנתקבלבכליאיןלהם

הקשה ,אמאי בעינן קרא לשוחט משום חולין דפסול משום מתעסק ,הא

תקנה,כיוןדבעינן"דםמהפריקבלנו",אבלבמנחותדאיןצריךאלאשינתן

אין כלי שרת מקדש שלא מדעת .ותירץ ,דכיון דזבחים "סתמא לשמן הן

בכלי מתוך ידו ,והרי יכול לתקן עכשיו ולחזור וליטול בידו וליתנו בכלי.

עומדין" כדאיתא בזבחים )ב ,(:ולשם חולין דהוו שלא במינה לא מחריב

וכתב,דאףאיילפינןמנחותמדם,היינולעניןהיכןליתן,אבללעניןמהיכן

בה ,הרי לא נעקר הסתמא ,ואין חסרון פסול דשלא לשמה ,והסתמא

ליתןלאילפינןמדם .עודכתב,דלקמן)כו(:משמעדאףבמנחהאיכאהך

לשמה סגי להיות "דעת" שהן קדשים ועומדים להקרבה לשם מה

דינא,לעניןקמץבשמאלודלאמהנישיחזור,משוםדהויכנשפךמהצואר.

שהוקדשו,לקידושעלידיהסכין.אבלהכאבעינןקידושקומץליפסל,וכיון

ובחידושי הגרי"ז כתב ,דאין כאן פסול נשפך ,כיון דנחשב שהוא מונח

דלאנתןאתהקומץבכליעלמנתלקדשוחסרבדעת.

בכלי.

ב(גמ' ,והא בעא מיניה ר"ל מרבי יוחנן כלי שרת מהו שיקדשו פסולין

ו(גמ' ,שמע מינה קומצין מכלי שעל גבי קרקע .תמה השפת אמת ,דכיון

לכתחילהליקרבוכו' ,הקשהבחידושיהגרי"זדלכאורהשאלתרישלקיש

דרבאמסיקלקמן)עמודב(,דאףדקומציןמכלישעלגביקרקע,מכלמקום

היתה אי מהני קידוש כלי לפסולים שיקרבו כמו שמזבח מקדש פסולים

אין מניחין הקומץ בכלי שעל גבי קרקע ,ואם כן ,הוה ליה למימר הכא

להקרב ,ואיירי אפילו היכא דכבר היו מקודשים בכלי שרת מקודם ,אבל

דשמעמינהדמניחיןהקומץבכלישעלגביקרקע.ולרבאנמיקשיא,דכיון

הכא דיינינן אם הכלי מקדש שלא תועיל חזרה ,ולא שייך להבעיא דריש

דסברדאיןמניחיןבכלישעלגביקרקע,אמאילאמוקיהכאדהחזירולכלי

לקיש ,ועוד דגם התירוץ "דאין מקדשין להקרב אבל מקדשין להפסל" לא

המונחעלגביקרקע,דאינומקדש.

משמע דלכך כיון ,דהכא איירי מדין קידוש סתם אבל לא לענין הקרבה.

ז(]רש"י ד"ה מסתייע מילתא ,משום יגעתי ומצאתי .דהיינו דאבימי אזיל

וכתב דאולי אפשר לפרש כן בתירוץ הגמ' .עוד כתב ,דלפי מה שכתב

גביר'חסדאכיוןדאיתעקרליה,ורצהללמודממנושובכדישלאישכח.

הרמב"ם )פ"גמפסוליהמקדשיןהלט"ו(דהאדאיןקידושכליבבמהמשום

ולכאורה צריך עיון מהא דאיתא במגילה )ו ,(:דלא אמרן "יגעתי ומצאתי

דעלקמיצתזרלאשייךקידושכלי,וחשובכלאנתקדשבכלי,ועלכןקומץ

תאמין אפילו לדברי תורה אלא לחדודי" אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן

שקמצוזרירד,ולפידבריומבוארדלאמהניקידושכללבקמיצתפסולין,

שמיא היא .ופירש )שם( רש"י בד"ה לאוקמי גירסא ,שלא תשתכח ממנו.

כיאםלעניןדלאיחזורויקמוץהכשר,אבלדיןקידושכליליכאכלל,ואם

דהיינו דלא מועיל יגיעה כדי שלא ישתכח .ויש לומר לומר ,דהכא כיון

כן היינו מה שאמרה הגמ' דאין קידוש כלי מועיל בקמיצת זר כי אם

שמתיגע בגופו על ידי שהלך בעצמו לר' חסדא ,ודאי איכא סייעתא

להפסל .אמנם כתב דרש"י ותוס' בזבחים )סט (.לא פירשו כרמב"ם עיין

דשמיא,כיוןשמשעבדגופולתורה,ולאדמיליגיעהעלידימוחודאיןכאן

שם.

צערהגוףאלאאדרבהנהנהמכך,והיאהיגיעההמועלתלחידודי[.

ג(רש"יד"הומקמץהיכי,תחילהכשקומץמכליזהוכו'.הקשההנתיבות

ח(גמ' ,וכי קומצין מכלי שעל גבי קרקע .ביאר הקרן אורה ,דהספק הוא,

הקודש,אמאידחקלפרשאתחילתהקומץ,ולאפירשדקושיתהגמ'היתה

כיוןדקידושוקמיצהבעיכהונה,אםכןישלומר,דבעינןהכלעלידיכהן,

על הקמיצה דהשתא ,דהיכי מהני השתא מה שיחזיר ויקמצנו ,הא

ואףהכלישקומציןממנויהיההכהןאוחז.

הקמיצהתהאמביסאגדושה.

ט(תוס' ד"ה אמר ליה ,בתוה"ד ,דקא משמע לן או דעבודה מחנכתו או

ד(גמ' ,אמר רב עמרם כגון שהחזירו לביסא גדושה .הקשה הנתיבות

דכלי עץ הוי .כתב הקרן אורהדקשהקצת ,דבשלמא ר' נחמן מה ששאל

הקודש ,הא אי נימא דאויר כלי שרת מקדש ולא בעינן תוך כלי ,אף

תרתי אתי שפיר ,דאף דרבי אבימי השיב לו דאין קומצין מכלי שעל גבי

כשהחזירולביסאגדושההויבכלי.ותירץ,דהכאכיוןדהכלימלאוגדוש,

קרקע ,וכל שכן דאין מקדשין בכלי שעל גבי קרקע ,מכל מקום שאל

ליכא בכלי אויר כלל ,ובטל שם אויר מהכלי ,דהא לא אמרינן אלא אויר

בפירוש ,משום דלא בעי למישמע מכללא ,אבל רבי אבימי אם כוונתו

א
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בתשובתוהראשונההיתהכמושפירשוהתוס',היינונמימהשהשיבועל

הזבח תודה )בזבחים צג ,(:דבחטאות החיצוניות ודאי לא מעכב אם לא

שאלתוהשניה,שנותנהבכליזה,ותרתילמהלי.

קיבלכשיעורכלההזאות,דהאקיימאלןכביתהלל,דמתנהאחתמעכבת,

י(גמ' ,אם כן הוצרכת ג' כהנים .כתב הקרן אורה ,דמרש"י ד"ה הוצרכת

ואםכן,יכוללקבלשיעורכלהזאהבפניעצמה,ודוקאבחטאותהפנימיות

דכתב ,דאין עבודה בשמאל .משמע דהגבהת הכלי הוי עבודה ,ולכך

דכולהו מעכבות ,צריך לקבל שיעור כל ההזאות בבת אחת ,ובחטאת

פסולה בזר) .ועיין באות הבאה( .ובשלמא לגירסת רש"י בד"ה וכיצד

החיצוניותצריךלקבלשיעורהזאהשלימהבאותוכלי.

מקדשין דגרס בגמ' "את הקומץ" ,איכא למימר דהגבהת הכלי הוי בכלל

טז(גמ',וטבלולאמספיגבדםשיהאבדםשיעורטבילהמעיקרו.ברמב"ם

הולכה,אבללגירסתהגמ'"כיצדמקדשיןאתהמנחות",אמאיבעינןכהן.

)פ"ה ממעשה הקרבנות ה"ט( כתב ,דצריך שיהיה שם דם כדי טבילה לא

לכך כתב ,דעל כרחך גם במג בעינן למימר דאיירי בקידוש קומץ .ועדיין

שיספג אצבעו בדם .וכתב הכסף משנה )שם( ,דמדברי הרמב"ם משמע

הקשה ,דבשלמא בשעת קידוש הקומץ שייך לומר דהגבהה הוי בכלל

דכולה חדא מילתא היא ,דהיינו דצריך שיהיה שם כדי טבילה כדי שלא

הולכה,אבלהמגביהבשעתקמיצה,האהולכהדקודםקידושלאו הולכה

יהא מספג ,דאם לא יהיה שם כדי טבילה ,נמצא דמספג ,והא בעינן

היא ,ומאי טעמא בעינן שיגביהו הכהן .אמנם בחידושי הגרי"ז ביאר,

"וטבל" .והקשה ,דאם כן,היאךדרשינן בגמ'דלא מספג מ"וטבל" ,ושיהא

דמגביה הכלי של המנחה ,לא חשיב עבודת קבלה כמו קבלה בדם ,אלא

בדםשיעורטבילהמ"בדם".ועוד,האבגמ'עבדינןצריכותאדמשמעדתרי

דהוי דין בעבודת הקמיצה שיקמוץ מכלי שרת ,ולכן דינו כקמיצה דבעי

מילי הוו .ולכך ביאר דזו היא גם כוונת הרמב"ם ,דצריך שיהא שם כדי

ימין.

טבילה,וכןצריךנמישלאיספג.

יא(גמ',ואילומגביהלאקתני.הקשהבחידושיהרשב"א,מדועהווי ליה

יז(גמ',שם.הרמב"ם)פ"הממעשההקרבנותה"ט(כתב,דצריךשיהיהשם

למיתני במתניתין מגביה ,הא לא תני במתניתין כי אם עבודות שמפגלים

דםכדיטבילה.וכתבהמשנהלמלך)שם(,דמשמעמדבריודליכאקפידא

בהם ,ומגביה הכלי לא הוי עבודה ,דילפינן מקראי דמפגלין דוקא בד'

אלא שיהיה בדם כדי שיעור בשעת הטבילה או ההזאה ,אבל אם קיבל

עבודות.ותירץ,דזוהיתהכוונתהמקשן,דאיבעילהגביה,אםכןהמגביה

פחות מכדי הזאה בכלי אחד ,ופחות מכדי הזאה בכלי אחר וחזר ועירבן

נמי יפגל ,דכיון דצריכה הגבהה לקמיצה ,הוי דבר המביא לידי אכילה

ליכאקפידא.והקשה,מהאדבגמ'מוכחלהדיאדבעינןשיקבלבכליאחד

דמפגל ,כקמיצה עצמה .והחמדת דניאל תירץ ,דכיון דאם הכלי על גבי

שיעור הזאה .ותירץ ,דודאי דהרמב"ם סבר דבעינן קבלה בכלי אחד כדי

קרקע לא מיחשבה עבודה ,אם כן ההגבהה חשיב עבודה ,דהא לא סגי

שיעור הזאה ,והא דנקט דצריך שיהיה שיעור בשעת הזאה ,היינו דלא

בלאוהכי .וכדאיתאלקמן)יג,(:לעניןליקוטלבונהדפסולהבזר,כיוןדלא

תימא דסגי בהא דקיבל בכלי אחד כדי שיעור הזאה ,ובשעת הזאה מהני

סגיבלאוהכי.

אףשיחלקובשניכלים,אלאדאףבשעתהזאהבעינןשיעורכדיהזאה.
יח(גמ' ,ואיצטריך למיכתב וטבל ואיצטריך למיכתב בדם וכו' .הקשה
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בחידושימרןרי"זהלוי)פ"הממעשההקרבנותה"ט(,דמאישייךצריכותא,

יב(גמ' ,מקדשין מנחה בכלי שעל גבי קרקע שכן מצינו בסידור בזיכין.

הא מאי דילפינן מ"בדם" ,ומאי דילפינן מ"וטבל" הוו שני דינים נפרדים,

הקשה המקדש דוד )סימן ג אות ג( ,הא קיימא לן דתנור מקדש ללחם

דמ"בדם" ילפינן דבעינן שיעור טבילה והזאה בשעת קבלה וקידוש,

הפנים,ואםכן,איןקדושתןעלידיהשולחן,ולאהויקידושעלגביקרקע.

ומ"וטבל" ילפינן שהטבילה לא תהא על ידי ספיגה .ותירץ ,דלכך פירש

ותירץ,דאףדתנורמקדשלהו,מכלמקוםבעינןנמיקדושתשולחן.

הרמב"ם )שם( ,דדין שיהיה בדם שיעור טבילה מעיקרו ,לא קאי אשעת

יג(גמ',קומץשחלקובשניכליםרבנחמןאמראינוקדוש.הרמב"ם)פי"ג

קבלה וקידוש ,אלא על שעת טבילה ,דבעינן שיהיה בדם שיעור הראוי

ממעשההקרבנותהי"ב( כתב,וקומץשחלקובשניכליםאינוקדושוחוזר

למעשהטבילהבשעתטבילה,דמ"וטבל"חזינןדבעינןמעשהטבילה,וכתב

ומקדש.דהיינושמצרףלשניהחצאיןומקדשןיחדיו.והקשההמשנהלמלך

רחמנא "בדם" למימר דבעינן דם שיעור המספיק לטבילה .ולפי זה ביאר

)שם(,דהיכימהני,האמהשאיןקדושלחצאין,ילפינןמדם,ובדםפשיטא

הצריכותא בגמ' ,דכיון דשני הדינים נאמרו על שעת טבילה ,אמאי בעינן

דלאמהנימהשחוזרומערבן,דהאכלפסולשאירעבשעתקבלתהדם,אין

לתרוייהו ,הא כיון דדרשינן "וטבל ולא מספג" ממילא שמעינן דצריך

לו תיקון ,משום דהוי כנשפך מצואר בהמה לרצפה ,דפסול ,אם כן הוא

שיהיהבדםשיעורטבילה,דאילאוהכי,הריהואמספג,ועלהקאמר,דאי

הדיןנמיבקומץ.וכתבהחזוןאיש)קדשיםסימןכאסק"ד(,דישלומר,דהא

משום שלא יהא מספג סגי בשיעור טבילה רק בשעת טבילה ,אבל לענין

דבעינןבדםשיהיהשיעורטבילהמעיקרו,אינומשוםדאיןקדושלחצאין,

הקבלה והקידוש כלי לא איכפת לן ,דהרי בדם עצמו לא נאמרחלות דין

אלא שלא נגמרה קדושתו עד שיהיה בכלי אחד ,ואם קיבל חצי ההזאות

שיעור ,וגם בפחות משיעור טבילה מקיים מצותו ,אלא דלא שייך מעשה

בכלי זה וחצי ההזאות בכלי זה ואחר כך עירה מזה לזה ,נשלם קדושת

טבילה בפחות מזה ,ולהכי כתב רחמנא "בדם" למימר דיש חלות שיעור

הדם ,אלא שהתורה פסלה אותה הזאה ,משום דבעינן טבילה בדם

בדם עצמו ,ובפחות מכדי טבילה לא נתקדש הדם ,ולכך בעינן שיהיה

שנתקדשקדושהשלימהבתחילתהקבלה,אבלגביהקטרתמנחהדליכא

שיעורבדםבשעתקבלהוקידוש,ועיקרהילפותאהוילשעתטבילה,וכמו

לאטבילהולאהזאה,לאיליףמדםאלאשאיןקדושהנגמרתעדשיהיה

שכתבהרמב"םדהאדבעינןשלאיספגהוימשוםשיעורבדםעצמודלא

כלהשיעורבכליאחד,וכיוןדחזרוצירפןבכליאחד,קדושומקטירו .ועיין

נתקדשבפחותמכדישיעורטבילה.ועייןמהשכתבנולעילאותיגמהחזון

מהשהבאנולקמןאותיחדברימרןהרי"זהלויעלהרמב"ם.

איש.

יד(רש"י ד"ה לילף מדם ,אם קיבל שיעור הזאות דדם אשם מצורע וכו'.

יט(תוס' ד"ה מקנח ידו ,אלמא דמה טעון שריפה ולפיכך מקנח ידו בגוף

תמה הרש"ש ,הא בדם האשם ליכא הזאות ,דאינן אלא בלוג שמן הבא

הפרה .הקשה השפת אמת ,אם כן ,היכי מסקינן דמקנח אצבעו בשפת

עמו.

מזרק,האנחסרדםזהמןהשריפה.אמנםהראב"ד )פ"גמפרהה"ב(כתב

טו(רש"יד"הבדםמאי,אםקיבלמדםפריםושעיריםהנשרפיםוכו'.ביאר

דמביאאתהדםשקינחובמזרקאלהשריפהעלידיהמזרק.

ב

מסכת מנחות דף ז – דף ח
י' אדר ב' – יא אדר ב' התשע"א
כ(תוס' ד"ה אלא אצבעו ,בסוה"ד ,ביאר החזון איש )פרה סימן ח סק"ז(,

)נ.ו.[(.

דבשעת הזאה היה עולה על הר הזיתים למעלה ממקום המערכה והיה

ה(תוס' ד"ה מנחה שנקמצה ,ואם תאמר אמאי לא קאמר כדי שלא יהא

עומד ורואה פתחו של היכל ,אבל מקום שריפה היה נמוך והיה הכותל

טפל חמור מן העיקר וכו' .ותירץ השפת אמת ,דהיינו משום דהוה ילפינן

סותם שלא היה נראה פתח ההיכל ,ומכל מקום ,כיון שהוא מכוון כנגד

לקמן )עמוד ב( ,מ"וקמץ משם" ממקום שרגלי הזר עומדות ,דהיינו דווקא

הפתח,כשר.

בעזרה,לכךקאמרשכןמצינובסילוקבזיכיןדהויבהיכל,ועלכרחךקרא

כא(גמ' ,חביתי כהן גדול רבי יוחנן אמר אין קדושה לחצאין רבי אלעזר

אתירקלהכשירכלהעזרה,ולאלמיפסלהיכל.

אמר מתוך שקרבה לחצאין קדושה לחצאין .ביאר הנתיבות הקודש,

ו(גמ' ,ומנחה ממנחה מי יליף .כתב הצאן קדשים ,דאי לא קאמר דר'

דטעמא דר' אלעזר ,משום דקסבר ,דהא דאמרה תורה להקריב מחציתה

אלעזריליףמנחהממנחה,לאהיהיכוללהקשותדר'אלעזראדר'אלעזר,

בבקרומחציתהבערב,היינודכל חדאוחדאהויעבודהבפניעצמה,ולא

דהיינו מהא דאמר מנחה שקמצה בהיכל ,דיליף מילתא ממילתא,

עבודה אריכתא הבקר עם הערב .ור' יוחנן סבר דהוו עבודה אריכתא,

אמשהגיעזמנהליפרק,דלאיליףמילתאממילתא.משוםדהוהמצילשנויי

והיינודאמרלקמן)ח,(.דאמרקרא"מנחהמחציתה"הביאמנחהואחרכך

דר' אלעזר סבירא ליה דסילוק הבזיכין לאו היינו קמיצה ממש כקמיצת

חוציהו ,היינו להביא מנחה שלימה ,דמעשה ההקרבה דשחרית וערבית

מנחות,ואפילוהכייליףמנחהשקמצהבהיכלמסילוקבזיכין,משוםדגמר

הויחדאעבודה.ועייןלקמןח.אותיותאוב.

מילתא ממילתא אף דלא דמו ממש להדדי ,אבל בנפרס הלחם כשהגיע

כב(רש"יד"האינהלחצאין,שאםנתןחציעשרוןבכליזהוחציובכליזה

זמנולפרקה,לאיליףממנחהשחסרהקודםקמיצה,ליפסולהלחםלגמרי

לא קידש ויצאה לחולין .הקשה הקהילות יעקב )סימן א אות ו( ,אמאי

שלא יקטירו את הבזיכין ,כיון דלא דמו ממש להדדי ,אבל השתא דמשני

יצאהלחולין,האכברקודםקידושכליאיתבהקדושתפה,דפשיטאדאין

מנחה ממנחה יליף ,דמשמע דסילוק בזיכין היינו קמיצה ממש ,פריך מי

כלישרתמקדשחולין.ותירץ,דכוונתרש"י,דהיינושיוציאהלחוליןעלידי

יליףמנחהממנחה.

פדיון,דאכתיליכאקדושתהגוף,כיוןדלאנתקדשבכלישרת.

ז(גמ' ,עד שלא נפרקה וכו' .פירש רש"י ד"ה עד שלא פירקה ,למערכת
לחם הפנים בשבת .ובשיטה מקובצת ביאר ,דעד שלא פירקה ללבונה
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ובזיכין.והרמב"ם)פ"המתמידיןומוספיןהט"ו(כתב,דנפרסהחלהאחתמן

א(גמ',ואםאיתאלילףמדם .וכתבו התוס'ד"הואםאיתא)הנדפסלעיל

הלחםעדשלאהסיראתהלחם).ועייןבאותהבאה(.

ז ,(:דדמי לדם ,משום דדם נמי קרב לחצאין ,והא דבעינן שיעור טבילה,

ח(גמ',והאברירברירהקומץדידה.כתבהמקדשדוד )סימןכבאותב(,

היינו שיהיה בכלי שיעור כל הזאות .אמנם הרמב"ם )פ"ד ממעשה

דאפילו מסלק תחילה הלחם ואחר כך הבזיכין ,מכל מקום ,הוי כקמיצה,

הקרבנות ה"ח( פסק ,דדם של ב' הזאות יכולין לקבל בשני כלים .דהיינו

דסילוק הלחם עצמו עושה קמיצה ,דלא דמי לשאר קמיצות דצריך לברר

דאין קדוש לחצאין ,בדם שלהזאה אחת דוקא .והקשה השפתאמת ,אם

איזה לקומץ ואיזה לשיריים ,דכיון דבריר קומץ דידה והקמיצה היא רק

כן,קשהמהדהקשוהתוס',דשאניחביתיןדאיכאמתוךשקריבהלחצאין,

הפרדתחלקגבוהמחלקהדיוט,איןנפקאמינהביןאםמסלקאתהבזיכין

מהשאיןכןבדםדליכאמתוך.וכתב,דצריךעיוןאףלרש"יותוס'דכתבו

או את הלחם ,וגם אם יפרק הלחם והבזיכין יחד מן השולחן מהני ,אף

דדין דם נאמר נמי בדם של ב' הזאות ,דמכל מקום הדם קרבןאחד הוא,

דאינו מפריד הבזיכין מן הלחם ,דאף כשהן על השולחן נפרדין הם אלא

מהשאיןכןבחביתיןדזהשחריתוזהביןהערבים.וכתב,דלכךצריךלומר

דהשולחן מצרפן ,וכשמסלקן מן השולחן בטל הצירוף והוי קמיצה .אמנם

כתירוץבתראבתוס'.ועייןבאותהבאה.

כתב ,דמלשון הגמ' לעיל לא משמע הכי ,דקתני "שכן מצינו בסילוק

ב(גמ' ,שם) .עיין באות הקודמת( הקשה החזון איש )קדשים סימן כא

בזיכין",דמשמעדעלידיסילוקהבזיכיןנעשיתהקמיצהולאעלידיסילוק

סק"ה( ,דהא תחילת קידוש של מנחה לכולי עלמא אין קדישה לחצאין

הלחם.

וכדאמרינןבסמוך,דאיןמלאיםאלאשלמים,ואםכן,עלכרחךטעמאדר'

ט(גמ' ,וכיון שהגיע זמנה לפרק כמאן דפרקה דמיא .ומקטיר עליו את

אלעזר משום דהכא הוי ב' מנחות ,ולא שייך למילף מדם .ותירץ ,דודאי

הבזיכין.כתבהמקדשדוד)סימןכבאותא(דישלחקור,היכאדלאפירק

קסבר דמנחה אחת היא ,שהרי אין מנחה פחותה מעשרון ,אלא דהתורה

הבזיכין לאחר שנפרס הלחם והניחן לשבת הבאה ,אם נפסלה הלבונה

חילקההקטרתהלב'פעמיםוהויכב'מתנותבדם.ועייןלעילז:אותכא.

בלינה .דאי נימא דאין נפסלים בלינה משום דחשיב הלחם מסודר על

ג(גמ' ,אמר ר' אלעזר מנחה שקמצה בהיכל כשרה שכן מצינו בסילוק

השולחן ,אם כן ,בנפרס הלחם אין הלחם עוד ראוי לסידור על השולחן,

בזיכין .הקשה הנתיבות הקודש ,היאך ילפינן מסילוק בזיכין ,הא שאני

ואםכן,הבזיכיןנפסליןבלינה,אודהטעםדכלזמןשלאנפרקמןהשולחן

התםדמצוותןבכךובהיכל,מהשאיןכןשארמנחותדאףאינלמדמשם,

ליכאפסוללינהולאתליאבסידור.

לאנאמרשיצטרכודוקאהיכל.

י(רש"יד"ההגיעזמנהלפרק,שעברושששעותכדאמרוכו'מוספיןבשש

ד(רש"י ד"ה שקמצה בהיכל ,ואף על גב דדינה בעזרה כשאר קרבנות.

בזיכין בשבע .הקשה בחידושי הגרי"ז ,הא תיכף בשבת בבוקר כבר אינה

לכאורה משמעות דבריו דטעמא דבעינן לכתחילה לקמוץ בעזרה ,משום

צריכהלבזיכין,ומהשאינןקרביןעדשבעשעות,אינואלאדכךהסדרולא

דכןדינםשלשארקרבנות.והקשההרדב"ז)פי"בממעשההקרבנותהי"ב(,

משום הלחם ,ואמאי קודם שש חשיב לא הגיע זמנו לפרק .והמקדש דוד

אםכן,אפילולכתחילהיקמוץבהיכלדומיאדבזיכין.הלכךכתב,דטעמא

)סימןזסק"א(תירץ,דבעינןשיהאהלחםעלהשולחןז'ימיםמעתלעת,

דמנחותמדכתיב"וקמץמשם"היינוממקוםשרגליהזרעומדות,והאיקרא

ואם סידר את השולחן בשבת שעברה בשבע שעות ,אם יפרק בשבת זו

לכתחילההוא].והאדאמרינןלקמן)עמודב(דילפינןמ"וקמץמשם"דלא

קודםשבעשעותיהאפסול,דהאדכלהיוםכשרלסילוקבזיכיןהיינודוקא

בעיקמיצהבקרןדרומיתמערבית,היינודלאנימאדאתילפסולהיכלאף

אם בשבת שעברה הקדימו הסידור ,ואם כן כיון דהרגילות היה לעשות

בדיעבד ,אבל ודאי שמעינן דלכתחילה בעי מקום שרגלי הזר עומדות.

הבזיכיןבשבעכדאיתאבפסחים )נח,(.אםכןעלכרחךגםסידורהבזיכין

ג
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היה בשבע ,דהסידור והסילוק היה כאחת כדאמרינן לקמן )צט (:דטפחו

יח(רש"יד"המנחהקדושה,ולאיצאלחוליןוצריךלהביאשמןולהקריבה.

משל זה בצד טפחו של זה ,אם כן על כרחך אין הבזיכין חשובין כפרוקין

כתב הזבח תודה ,דרש"י לא מצי לפרש כפשוטו דהשמן הוא רק למצוה

אלאבשבעדקודםלכןאיןזמןסילוקבזיכין.

לכתחילה,דהאאיתאלקמן)כז,(.דהסולתוהשמןמעכביןזהאתזה.

יא(תוס' ד"ה מקטיר עליו ,בסוה"ד ,גם שמועה זו אי אפשר ליישב .ביאר

יט(תוס'ד"הולרביחנינא,בתוה"ד,מפנילוגומחצהשמןשהיהעודףעל

הצאן קדשים ,דלפי דברי רש"י דתנא קמא נמי סבירא ליה ,דלא גמרינן

החצי עשרון .ביארהצאן קדשים ,דאם היההכל מעורב בביסא ואחר כך

ממנחה ,אם כן ,מאי פריך לקמן )ט ,(:מתנא קמא למאן דאמר שיריים

כשהיומחלקיםבתוךהביסאלחציעשרון,היהכלחלקיותרמחציעשרון,

שחסרוביןקמיצהלהקטרהלאיקטיר,האלאגמרינןמהדדי.

מפני לוג ומחצה שמן שהיה עודף בכל חלק .והברכת הזבח ביאר ,דאי

יב(רש"י ד"ה מחציתה ,ומשני כי מצריך קרא וכו' למצוה ולעולם אם

אפשרלכווןשיגיעלוגומחצהלחציעשרון.

קידשה לחצאין מקודש ואינו יוצא לחולין .כתב הקרן אורה ,דמשמע



מלשונו דאינו מקודש אלא שלא יצא לחולין .וכתב ,דבאמת ר' אלעזר
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סבירא ליה דקדוש לחצאין גם להקריב ,וכדמסקינן לא נצרכא אלא

כ(גמ',לאזוקדושהבלאזוולאזוקדושהבלאזו.ביארהנתיבותהקדש,

להביאהשלםמביתו.

דטעמא דר' חנינא משום דסבר כרבי יוחנן דאמר לעיל )עמוד א( ,דאין

יג(גמ' ,והא איתמר הפריש חצי עשרון ודעתו להוסיף וכו' ור' יוחנן אמר

קדושה לחצאין אלא בהפריש חצי עשרון ודעתו להוסיף ,והכא מיירי

קדושואםאיתאלילףמחביתין.תמההשיטהמקובצת)אותיג(,מאיסלקא

כשאין דעתו להוסיף .עוד כתב ,דאפשר דלר' חנינא אפילו אם דעתו

דעתך ,הא קאמר בהדיא דדעתו להוסיף ,ומשמע דאם אין דעתו להוסיף

להוסיף לא מהני ,ולא דמי להא דר' יוחנן ,דשאני התם דכשהביא חצי

לא מקדש ,ואדרבא מוכח להיפך דלעולם אין קדוש לחצאין .ותירץ,

עשרוןלכלהפחותהביאמחצה,הלכךמהניאידעתולהוסיף,אבלהכא

דהמקשהסבר,דהויכטעמאדמתוךבחביתיןדלאאהנילר'יוחנן,ואםכן,

לא הביא מן השמן כלום ,ולא שייך דעתו להוסיף ,אלא במקום שהביא

טעמאדדעתולהוסיף,נמילאמהניאילאקדשהלחצאין).ועייןלקמןאות

מקצת.ואיןהכינמידאםיביאמקצתמןהשמןומקצתמןהלבונהמהני,

טו(.

כמולגביחציעשרוןלר'יוחנן.

יד(גמ',וכיתימאר'יוחנןמילתאממילתאלאיליףוכו'והאאמרר'יוחנן

כא(רש"יד"הלמהנמשח,דאיןמחזיקלאשמןולאלבונהעםהעשרוןשל

שלמים ששחטן בהיכל כשרין .הקשה החמדת דניאל ,מה שייך למימר

סולת.כתבהנתיבותהקדש,דלכאורהלרבנמיתיקשי,דאףדסביראליה

הכא"דילפינן מילתאממילתא",האטעמאמשוםדכתיב"אלפתחאוהל

דמנחה קדושה בלא שמן ,היינו היכא דראוי להביא אחר כך שמן ,דהא

מועד" ,ולא יהא חמור נגד הפתח יותר מאהל מועד עצמו ,והיינו סברא

דלאנתקדשובבתאחתלאהויחיסרון,אבלהיכאדאינוראוילהביאכלל

שכלית להשוות ,ולא דילפינן אחד מחבירו .והטהרת הקודש תירץ ,על פי

השמן והלבונה באותו כלי ,לרב נמי אינו מקודש .אלא על כרחך מוכח,

מה שכתב רש"י בד"ה מנחה מחציתה ,הבא מנחה שלימה דאין מנחה

דלרבאפילואםלאתתקדשהמנחהלעולםבאותוכלי,נמיתתקדש.

פחות מעישרון .ואם כן ,הכי נמי שייך שלא יהיה טפל חמור מהעיקר,

כב(גמ' ,ואף שמואל סבר וכו' .תמה השפת אמת ,דאף דמשמע לגמ'

מאחרדכלמהשאיןחביתיןמתקדשיןלחצאין,תלההכתובמשוםשאינה

מלישנא דשמואל דגם יבש ממש מתקדש בכלי לח ,מכל מקום ,הא יש

נקראתבשם"מנחה",דמנחהצריךשיהיהכלהעישרוןיחד.

לפרשדשמואליליףהאידינאלמנחתחוטאדלאבעישמן,ולעולםמודה

טו(גמ' ,דעתו להוסיף שאני .ביאר החזון איש )קדשים סימן כא סק"ה(,

שמואלדאיןמנחהקדושהבלאשמן.

דסלקאדעתךדחביתיןנמיחשיבכדעתולהוסיף,ואףדלאיוסיףעדאחר

כג(גמ' ,ואיבעית אימא מנחה לגבי דם כיבש דמיא .כתב השפת אמת,

הקטרת מחציתה ,מכל מקום כיון שכן מצותה חשיב כדעתו להוסיף.

דאיכא נפקא מינה לדינא ,דלהאי שינויא מדת הלח אינו מקדש אפילו

ומשני,דחביתיןמנחהאחתהיא,וכיוןדאיןדעתולהוסיףעכשיובכליזה,

מנחהבלולהבשמן.

לאקדושכלל.

כד(רש"י ד"ה שניהם מלאים ,ובמנחת נסכים קמשתעי .כתב הרש"ש,

טז(גמ' ,בלא שמן ובלא לבונה .הקשה בחידושי הרשב"א ,כיון דמצינו

דטעות סופר הוא ,וצריך לומר במנחת נשיאים ,דלא היתה מנחת נסכים

מנחתחוטאדקדושהבלאשמןובלאלבונה,אמאיאיצטריךלמימרדבלא

אלא מנחת נדבה .עוד כתב ,דיש לומר דכוונתו ,שהתנדבו מנחת נסכים,

שמן,שכןמצינובלחםהפנים,בלאלבונה,שכןמצינובמנחתנסכים,הא

דקיימאלןבזבחים)פד,(.מתנדבאדםמנחתנסכים,דהאסתםמנחתנדבה

כיון דילפינן ממנחת חוטא דקדוש אף בלא שמן ולבונה ,כל שכן דקדוש

טעונהלבונהוכאןלאנאמר.ומשמענמישלאנקמצואלאכולןכלילכדין

כשחיסר חדא מינייהו .ותירץ ,דהוה אמינא דדוקא כי ליכא כלל ,קדוש,

מנחתנסכים.

דכךרצההכתובכדישלאיהיהקרבנומהודר,וכיוןדמצינודקדושהילפינן

כה(גמ' ,מחטאת וכו' .הקשה הצאן קדשים ,היכי סלקא דעתך למילף

לכוותיה,דקדישכשמתנדבקרבןשאינומהודר,ומכלמקום,כיוןשהתנדב

מחטאת בבנין אב ,הא חטאת גופיה ילפינן מעולה בהיקש דטעונה צפון

סולת צריך להביא שמן ,לפי שאין מנחת נדבה קריבה בלא שמן ולבונה,

כדאיתאבזבחים)מט,(.ומיבעיאלןבזבחים)נ,(.אידברהלמדבהיקשחוזר

אבלהמתנדבמנחהעםשמןבלאלבונהאולבונהבלאשמן,הוהאמינא

ומלמד בבנין אב ולא איפשטא .ותירץ העולת שלמה ,דאין כוונת הגמ'

דכיון דבא להתנדב קרבן מהודר ,אינו קדוש אלא אם כן יהא כל הידורו,

ללמוד בבנין אב ,אלא מקל וחומר ,מה חטאת שאין טעון כהן בשחיטה,

הואילולאמצינוכוותיה,ולכךקאמרדמצינוכווותיה.

טעוןצפון,מנחהשטעונהכהןבקמיצה,אינודיןשיטעןצפון].ולכאורהיש

יז(גמ' ,בלא שמן ובלא לבונה שכן מצינו במנחת חוטא .הקשה המקדש

ליישב ,דכל היכא דעבדינן יוכיח ,היינו דמצינן למיהדר למילף מעולה

דוד)סימןלאותג(,אמאילאקאמרשכןמצינובמנחתקנאות,דבהאנמי

וליכא למיפרך מה לעולה וכו' כדמוכח מחטאת ,ואם כן לא הוי חוזר

אין שמן ולא לבונה .ותירץ ,משום דאין ללמוד סלת של שאר מנחות

ומלמדבבניןאב,דהאהדרלמילףמנחהמעולהדבגופהכתיבצפון[וכעין

ממנחתקנאות,דזוחיטיןוזושעורים.

זהכתבהשפתאמת)בזבחיםנ.(.

ד

מסכת מנחות דף ח – דף ט
יא' אדר ב' – יב אדר ב' התשע"א
כו(גמ' ,מה לחטאת שכן מכפרת על חייבי כריתות .הקשה השפת אמת,

דאין אדם אוכל במקום רבו ,אבל כשאי אפשר שרי אף בקודש הקדשים.

דמכלמקוםצריךקראלמנחתחוטא,דמכפרתנמיאחייביכריתות.וכתב,

)ועייןלקמןבדףט.אותא(.

דישליישבדמכלמקוםחטאתחמיראדכלחטאתמכפר,אבלשםמנחה

דף ט ע"א

אינו מכפר ברוב מנחות .אמנם הקשה ,דהא במנחת חוטא אכתי הוה
אמינאדבעיצפוןכיוןד"חטאת"קרייהרחמנא.ותירץ,כיוןד"וקמץמשם"

א(גמ' ,והא למה לי קרא וכו' ולא יהא טפל חמור מהעיקר .הקשה הקרן

כתיב גבי מנחת נדבה ולא גבי מנחת חוטא ,הלכך ליכא למימר דאתי

אורה ,דמאי פריך באכילה נימא לא יהא טפל וכו' ,הא טעמא דלא יהא

לאשמועינןדבעיצפון.

טפל חמור לא מהני אלא לבדיעבד ,וכדאמרינן שלמים ששחטן כשרים,

כז(רש"יד"הבןבתירא,לאודוקאנקטאלאסיומאדברייתאהיא.והצאן

דהיינובדיעבד,ואםכן,איצטריךקראד"בקודשהקדשיםתאכלנו"למימר

קדשים )זבחים סג (.כתב ,דבדוקא נקט לההיא דבן בתירא ,דאי לאו דבן

דאפילולכתחילהנכנסיןואוכלין.ותירץ,דהאיסבראדלאיהאטפלחמור

בתירא,הוהאמינאדאףדיליףתנאקמאדמצוהלקמוץבעזרה,מכלמקום

מהני אפילו להכשיר לכתחילה ,והא דנקט לשון דיעבד גבי שלמים

אילאקמץבעזרה,איכאתקנתאלחזורולקמוץבמקומו,ולכךמייתיהא

ששחטן,היינומשוםדאסורליכנסלהיכלביאהריקנית]ועייןלעילבדףח:

דבןבתירא,דכלהיכאדקמץבפסולישלותקנהלקמוץבהיתר,ותנאקמא

באותכחואותלב[,אבלבגוונאדהקיפועובדיכוכבים,מותרליכנסלהיכל

דלא דרש הכי ,משמע דסבירא ליה דאין לו תקנה] .ודבריו צריכים עיון,

ולשחוטכמובאכילה].ולכאורהאפשרליישבבפשיטות,דאףעלגבדהאי

דמהההוכחהלתנאקמאדליתליהתקנתא,דהאדלאיליףהךדינאדבן

סבראדלאיהאטפלחמורמהנירקלדיעבד,מכלמקום,כיוןדמייתיקרא

בתירא ,משום דבעי לאשמועינן דין חדש דבעינן ממקום שרגלי הזר

ד"בקודש הקדשים יאכלנו" לגונא דבדיעבד כגון שהקיפו עובדי כוכבים

עומדות .ולכן נראה לבאר ,דכיון דלולי הקרא הוה ידעינן דדינה בעזרה,

וכו',דהאלבדיעבדלאבעיקרא,כיוןדלאיהאטפלחמורמהעיקר[.

וכמושכתברש"יבד"הבהיכל ,דדינהבעזרהכשארקרבנות.ואםכן,הא

ב(גמ' ,כיון דעשייתה בכלי .הרמב"ם )פי"ג ממעשה הקרבנות ה"ה( כתב,

דדריש האי קרא למילף "מקום שרגלי הזר עומדות" ,משום דבעי למימר

דאחר שבולל את הסולת נותנה בכלי שרת וצק לתוכה שמן .כתב הכסף

דלא נדרוש להאי דרשא דבן בתירא ,ולכך הוצרך להביא להך דינא דבן

משנה)שם(,דמשמעמדבריהרמב"ם,דהכלישהיהבוללבולאהיהכלי

בתירא[.

שרת.והקשה,מהאדאמרינןהכא,כיוןדעשייתהבכלי,דמשמעדהבלילה

כח(שלמים ששחטן בהיכל כשרים .כתב העולת שלמה )בזבחים סג,(.

נמיבכלישרת.ותירץהלחםמשנה)שם(,דהרמב"םמפרש,דהאדאמרינן

דמהא דנקיט לשון דיעבד משמע דלכתחילה אין שוחטין בהיכל .והיינו

בגמ'"עשייתהבכלי",לאאייריבכלישרת.ולפיזהלאקשיאהאדהקשו

משום דאסור להכנס להיכל שלא לצורך ,כיון דיכול לשוחטו בחוץ .ואף

התוס' בד"ה ריש לקיש ,דתיפוק ליה משום יוצא ,דכיון דלא הוי בכלי

דברש"יבזבחים)יד(.ד"השאיאפשרכתב,גביחטאותהפנימיותדאילאו

שרת ,לא שייך ליפסל ביוצא] .ולכאורה דבריו צרכים עיון ,דאם כן מאי

משום דלאו אורח ארעא לשחוט בפנים ,ליכא איסורא ,איכא למימר

טעמאאמרההגמ'דעשייתהצריכהכלי[.

דבחטאותהפנימיותכיוןדבעינןלזרוקמדמםבפנים,וכניסתולצורך,הלכך

ג(גמ' ,שם .העיר הקרן אורה ,דמאי שנא דפליגי בבלילה ולא פליגי

אףלכתחילהיכוללשחוטשם.

ביציקה ,דהא יציקה נמי כשר בכהן ,ועשייתה נמי בכלי) .עיין באות

כט(גמ',שם .כתבהמנחתחינוך)מצוהקמאאותד(,דלאודוקאבהיכל,

הקודמת( .והזבחתודהכתב,דאיןהכינמילר'יוחנןמהאיטעמאנמיאם

אלא אפילו אם שחטן בקודש הקדשים כשרה ,דלא יהיה טפל חמור

עושה היציקה בחוץ פסולה ,והא דנקט בללה משום ריש לקיש .אמנם

מהעיקר.

כתב,דאפשרלומרדיציקהלאחשיבמעשה.

ל(גמ' ,שם .כתב השפת אמת ,דיש להסתפק ,בהא דקיימא לן שלמים

ד(תוס'ד"הרבייוחנן,אףעלגבדלאבללכשרהבללחוץלחומתהעזרה

ששחטןקודםפתיחתדלתותההיכלפסולים,דהיכאשנשחטובהיכלקודם

גרע.ביארהחזוןאיש)סימןכהסקי"ב(,דאילאבללכלל,אםכן,המנחה

פתיחת דלתות ,אי כשרים כיון דהוי בפנים ,או דלמא דמכל מקום הוי

שקמץ כל עבודתה בהכשר ,אלא שאינה מנחה בלולה ,והתורה הכשירה

גזירתהכתובדצרכיןלהיותפתוחיןואףדנשחטובפנים.

גםמנחהשאינהבלולה,אבלבללהחוץלחומתהעזרההלאקמץממנחה

לא(גמ',שנאמרושחטואותופתחאהלמועדולאיהאטפלחמורמהעיקר.

בלולהוהוימנחהמקולקלת.

כתב הנתיבות הקדש ,דמוכח מהכא ,דבלא ילפותא הוה אמרינן דפסול

ה(בא"ד ,ולא דמי לההיא דזבחים דתלינן טעמא מיצה דמה בכל מקום

כששחט בהיכל .ולכאורה קשה ,דמאיזה טעם נפסל היכל אטו היכל לאו

במזבחכשרהשאםהיזהולאמיצהכשרה.הקשההטהרתהקודש,האלא

עזרה .וכן הקשה אהא דאמרינן לעיל ,דמנחה שקמצה בהיכל ,דמוכח

דמיכלל,משוםדהאדלאבללכשר,פירשרש"ילקמן)יח(.בד"הלאבלל,

דבלאוטעמאהוהפסול,דאטוהיכללאועזרההיא].ועייןלעילאותכח

וכגוןשנתןכלהלוגבמתןהראשוןשהואקודםלעשייתה.ומשוםהכיהוי

מהשכתבנובשםהעולתשלמהולכאורהישלומר,דאיאסורהויא"מצוה

שפירטפימהיכאדבללבחוץ,דהריאםלאבללכלל,עלכלפניםנתןאת

הבאהבעבירה"ויפסל,ודוקאכיוןדאיתלןטעמאדשלאיהאטפלחמור

כל השמן למנחה בכשרות ,ובבלל בחוץ נתן את השמן למנחה שלא

מןהעיקרדילפינןשההיכלמקומה,כשר[.

בכשרות ,אבל בשינה מקום המיצוי ודאי אינו חמור יותר מהיכא שלא

לב(רש"י ד"ה נכנסין להיכל ,ולא אמרינן דליפסלו קדשים בהך יציאה

מיצה כלל ,דאם לא מיצה לא עשה כלום ,ואפילו הכי כשר ,ולכך לא

דיצאו מעזרה להיכל .והקרן אורה )בזבחים סג (.כתב ,דאתי לאשמועינן

מעכבכששינהמקום המיצוי.ובחידושיהגרי"זהקשה ,דמאיסלקאדעתך

דשרי לכתחילה ליכנס ולאכול שם ,ולא חיישינן לאכילה במקום רבו.

לדמויי ,הא התם אי נימא דמיצוי לא מעכב הא כבר נתכשר בהזאה,

אמנם ברמב"ם )פ"י ממעשה הקרבנות ה"ג( משמע ,דדוקא בדיעבד שרי

ומשום הכי לא שייך שיפסל אחר שכבר הוכשר ,אבל הכא דאיירי קודם

לאכול שם .והרדב"ז )שם( ביאר ,דכיון דכתיב קרא אחרינא "בחצר אהל

עבודת המנחה ,דאפשר עדיין שיפסל ,אם כן ,שייך ליפסל אף אם אין

מועד יאכלוה" ,ילפינן דלכתחילה בעינן בחצר אהל מועד ,וטעמא משום

בלילהמעכבת,כיוןדהבלילההיתהבפסול.

ה

מסכת מנחות דף ט
יב אדר ב' התשע"א
ו(בא"ד,דהתםבפניםוהכאבחוץ.כתבהשפתאמת,דתירוצםדחוק.ולכך

שהואמהשירייםקודםשתשלוטהאורבכלהקומץ,ונמצאשחסרושיריים

פירש ,דהא דקתני בלל לאו דוקא ,אלא איירי שיציקת השמן כדי לבלול

בין קמיצה להקטרה .ותירץ הקהלות יעקב )סימן ה( ,דקשיא דוקא למאן

היתהבחוץ,ולעולםאםנתןהשמןבפניםאפילובללןבחוץ,כשר.

דאמרלקמן)כו,(:דקומץמתירהשיריםמשתציתהאורברובו,אמנםלר'

ז(גמ' ,ר' יוחנן אמר וכו' קמיצה קבעה ליה וריש לקיש אמר וכו' קדושת

חנינא הקומץ מתיר שירים משמשלה בו האור .ואם כן ,יש לומר ,דריש

כליקבעהליה.הקשההחמדתדניאל,האבפלוגתאדלעילגביבללהחוץ

לקישסברכוותיה,ומידכשהקטירהקומץמתירהשירים,קודםשנחסרו.

לחומה,ר'יוחנןאזילבתרהכלי,מהאדאמרכיוןדעשייתובכליוכו',וריש

יג(רש"י ד"ה כמידת ר' אליעזר ,בשר אף על פי שאין דם .הקשה הקרן

לקישאזילבתרקמיצה,מהאדאמרדעדהקמיצהלאבעיכהונה,והכאר'

אורה,האלאאשכחןמאןדסברכן,דהאבלאדםלאהויקרבן.לכךכתב

יוחנן סבירא ליה ,דקמיצה קבעה ,וריש לקיש סבירא ליה ,דקדושת כלי

דהוישיגראדלישנא.

קבעה.ותירץ,דבפלוגתאדלעילאייריבעשייתקדושתהמנחה,ועדנתינת



המנחה בכלי שרת אין קדושת המנחה אלא קדושת דמים ,ולכך סובר ר'

דף ט ע"ב

יוחנןדכיוןדבעינןבלילהבכלישרתכדילקדשאתהמנחה,אםבללחוץ

יד(גמ' ,שאני הכא דאמר קרא והרים וכו' .הקשה העולת שלמה ,אם כן

לעזרהחסרהלמנחהאתקדושתהבלילה,ורישלקישסברדאיןלפסולאת

היכי קאמר במתניתין לקמן )כו (.כמידת ר' אליעזר כשרה ,ופירש רש"י

המנחהבשבילחיסרוןקדושתבלילתהמנחה,דהאחזינןדגםהתורהלא

)שם( בד"ה כמידת ,דאמר בכיצד צולין דם אף על פי שאין בשר .והיינו

הקפידההרבהעלעשייתהקדושה,דההכנותשקודםהעבודהדהיינוקודם

לענין זבחים ,הא ליכא למילף מנחות מזבחים ,דגבי מנחות איכא קרא

קמיצהכשירותבזר,ואףדהקפידהשתהאהבלילהבכלישרת,היינומשום

דפסול ,ואימא דר' אליעזר מודה בכך .ולכך כתב ,דהא דאמר כמידת ר'

דכברנתקדשהבביסאוהויגנאילהניחהבכליחול.אבלבפלוגתאדמנחה

אליעזר,היינודלהדיאפליגיגבימנחות.

שחסרה,איירילעניןמההואהדברהמאחדאתהמנחהלעשותהשלמה,

טו(גמ',איתביהר'יוחנןלרישלקישוכו'.הקשההשפתאמת,דלר'יוחנן

דאםתחסרתיפסל,ולאתלויבקדושתכליכלל.

נמיקשה,דהאנפרסלחמהמשמעאפילוכלהי"בלחםנפרסו,ומכלמקום

ח(תוס' ד"ה ומדכהונה ,ואם תאמר הרי שחיטה דלא בעיא כהונה ובעיא

מקטיר הבזיכין ,ועל כרחך אתי כר' אליעזר ,ואם כן ,מאי קא מקשי ,הא

פנים.כתבהקרןאורה,דמציליישבבפשיטותדשחיטהבעיאפנים,משום

כולי עלמא לא פליגי דאליבא דר' אליעזר אףשנחסר הכל ,מצי להקטיר.

דבחוץנפסלביוצא.

ועוד הקשה ,דמנא לה לגמרא לדמות נפרס לחסר ,דנהי דצריך להיות

ט(בא"ד ,ויש לומר דשאני התם משום קבלה .הקשה השיטה מקובצת

שלם,מכלמקום,מנאלןלמיפסלמתורתמנחהשחסרה.וכתב,דישלומר

)אות כט( ,דאם כן תיסגי בצוארה בפנים ואף דכולה בחוץ ,והא בהדיא

דכוונתהגמ',דסתםנפרסאיאפשרשלאיהיהנחסרמעטפירורין.והעולת

אמרינן בזבחים )קז ,(:דחייב משום שחוטי חוץ אף בגונא דכולה בחוץ

שלמה כתב ,דיש ליישב ,על פי מה שכתבו התוס' בד"ה אותן שיריים

וצוארהבפנים.

אסורין ,דכיון דילפינן מנחה מזבח ,ובדבר דזבח לא נפסל ,במנחה נמי

י(תוס' ד"ה חסר הלוג ,משנה היא במס' נגעים ותימה שלא היה יודע ר'

חשבינן כלא נפסל ומותר להקטיר הקומץ ,בנפרס כולו נמי כיון דליכא

שמעון בן לקיש .ותירץ המלאכת יו"ט ,דבכמה מקומות כתבו התוס'

בזבח ,כשר במנחה להקטיר הקומץ ,אבל לריש לקיש דלא יליף מנחה

שהמשניותבסדרטהרותלאהיושגורותבפיכל,ויכוללהיותשאמוראלא

מזבח,ואיתליהקראלפסולבמנחה,בנפרסונמיפסוללהקטירקומץ.

ידעאותהמשנה.והשפתאמתתירץ,דרישלקישסביראליה,דלאדמילוג

טז(גמ' ,אי ר' אליעזר מאי אריא נפרס וכו' .כתב הצאן קדשים ,דליכא

שמןשלמצורעלמנחה,דבמנחהכתיב"מןהמנחה"פרטלשחסרה,וילפינן

למימר דתני נפרס משום רישא לאשמועינן דעד שלא פירקה אפילו נפרס

דהשאר נמי נפסל על ידי חיסרון ,אבל בלוג שמן מנלן לפסול בחסר ,ואף

איןמקטירעליואתהבזיכין,דאדרבאהוהלאשמועינןאבודושרוףרבותא

דצריךלוג,מכלמקוםימלאנוולאיהאחסר.ואףשמצאבתורתכהנים )פ'

דסיפא,דאפילוהכימקטיר,דכחדהתיראעדיף.

מצורעפ"ג(דגםבשמןמצורעאיכאמיעוט",היא"פרטלכשחסרה,ולפיזה

יז(]גמ',שם.לכאורהצריךעיון,דמאיקשיאמאיאריא,האאיכאלמימר

שפירהקשתההגמ',אמנםרישלקישאפשרדלאידעלאותהברייתא.

דהא דנקט נפרס משום דבעי לאשמועינן דאף דמקטיר ,מכל מקום הלחם

יא(גמ' ,שירים שחסרו בין קמיצה להקטרה ר' יוחנן אמר מקטיר קומץ

גופיהפסול[.

עליהן .הקשה השפת אמת מהא דתנן ,גבי לוג שמן שחסר אחר יציקה

יח(גמ' ,לימא ליה ציבור שאני הואיל ואישתרי טומאה לגבייהו אישתרי

לרבי עקיבא ,ואחר נתינה לרבי שמעון ,דיקח לוג אחר בתחילה ,הרי

נמי חסרות .הקשה הטהרת הקודש ,אם כן ,כשנפרסה קודם שפירקה נמי

היציקה כקמיצה .וכתב דאפשר לומר דאין הכי נמי ,אי נתן שאר מתנות

לישתרוכמולעניןטומאה.

ולאלקחלוגאחרשפיר,אלאדמצותושיאכלוהכהניםאתהנשאר,וכדי

יט(גמ' ,זאת אומרת החיסרון כבעל מום דמי .הקשה הנתיבות הקודש,

להתיר השירים באכילה צריך ליקח לוג אחר ,דהא שירים שחסרו בין

אמאי בעי למימר "דהוי כבעל מום ואין בעל מום בציבור" ,הא כיון דלא

קמיצה להקטרה ,אף ר' יוחנן מודה דאסורים באכילה ,ולא דמי לקומץ

הותר בציבור אלא פסול טומאה ,הוה ליה למימר דפסול חיסרון לא הוה

דאמרינן דיקטיר ,דכיון דכשר להקטירו ,אין לבטל הקרבן לצורך התרת

כפסול טומאה .ותירץ ,דאתי לאשמועינן דאיכא נפקא מינה ,לר' עקיבא

השירים ,אבל נתינה דשמן לאו קרבן הוא ,ועדיף ליקח אחר כדי שיהיו

דסוברדבעלמוםאםעלהלאירד,וביארוהתוס'בזבחים)לה(:ד"האלא,

השיריםמותרין,דכךמצותו.

דהיינואפילובפסולבעלמוםממש,ואםכן,מנחהשחסרהנמיאםעלתה

יב(גמ' ,וריש לקיש אמר אין מקטיר קומץ עליהן .כתב הרש"ש ,דמשמע

לאתרד.

דאף אם הקטיר בדיעבד פסולה ,דהא אמרינן בסמוך דמאן דפסל כר'

כ(רש"י ד"ה מי לא עסקינן ,במנחת צבור נמי אמר כגון בזיכים דלחם

יהושע .והקשה ,מהא דאמרינן לקמן )כג (.במתניתין ,דקומץ שנתערב

הפנים.כתבהקרןאורה,דנראהדרש"ילאגרסבגמ'במנחתהעומר.

בשיריה וכו' ואם הקטיר עלתה לבעלים ,והלא אי אפשר שלא ישרף כל

כא(גמ' ,חד למנחה שחסרה קודם קמיצה דאי מביא מביתו וימלאנה אין

ו

מסכת מנחות דף ט – דף י
יב' אדר ב' – יג אדר ב' התשע"א
ואי לא לא .הקשה בחידושי בתרא בשם יש מקשים ,דמשמע דבלאו האי

למילףבהיקש,משוםדהקמיצהדהואהלמדהויקודש].וצריךעיון,דהכא

קרא,הוהאמינאדאפילוחסרההמנחהלפחותמכשיעור,נמיכשרה.והא

אף הלמד דבא השתא ללמד הוי חול ,דהיינו נתינת שמן על בהן ידו

ליכאעישרוןולאהוישיעורמנחה.ותירצו,דהוהאמינא,דכלדיןעישרון

הימנית,ועדיףמהיכאדרקהמלמדהראשוןהויחול,ואיכאלמימרדהכא

הנאמר במנחה ,היינו דוקא בשעת הפרשה ,ותו לא איכפת לן אי חסר

כוליעלמאמודודמצילמילף).נ.ו([.והקשה,האבחליצהתרוייהוהויחול

ובשעתקמיצהליכאעישרון,אמנםהשתאדגליקרא,דיןעישרוןמעכבאף

ואםכן,אמאילאיליףבהיקש.

לאחרמיכןובעינןשיעורמנחהבהקרבה.

ז(גמ' ,כל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש

כב(רש"יד"הואימא,בתוה"ד,אלאלרבותדאפילוימיןדכהןכשרהבשמן

בה.הקשההטהרתהקודש,דלפיזה,מנאלןלפסולצידיצדדין,דהאהני

דמצורע .כתבהצאן קדשים ,דכוונת רש"י ליישבהאדקשיא לתוס' בד"ה

תרתידעשירצריכיןלהכשירצדדיןבידוברגל,ותרתידענילאנשניתאלא

אין מיעוט אחר מיעוט ,דהקשו דלישתוק מתרווייהו ,ומשום הכי כתב

בשביל דבר שנתחדש בה .ותירץ ,דהשתא הדר ביה מהא דאמרינן לעיל

רש"י,דאתאלרבותדאפילו ימיןדכהןכשירהבמצורע,ומכלמקוםשמאל

דאתי להכשיר צדדין ,וממילא לא צריך קרא לפסול צידי צדדין .ולפי זה

הוי מצוה מן המובחר במצורע ,ואי הוה שתיק מתרווייהו ,הוה אמינא

"על בהן" מיותר ,דנהי דצריך "יד יד" לגזירה שווה ,מכל מקום ,לא הוה

דשמאלוימיןכיהדדי,ושניהםכשריןאפילולכתחילה,ומשוםהכיבעינן

ליהלמיכתב"עלבוהן",אלארקעלידוהימנית.

תרווייהו ,חד לשמאל למצוה מן המובחר ,וחד להכשיר בדיעבד אפילו

ח(גמ',והריקמיצהוכו'ותנןקמץבשמאלפסול.הקשה השיטהמקובצת,

ימין.

מאי פריך ,הא ילפינן בגזירה שוה ד"יד יד" לקמיצה .ותירץ ,דשמא פריך
מקידוש קומץ ,וכדאמרינן לקמן )עמוד ב( ,דלהכי איצטריך תרי ילפותא

דף י ע"א

לימין דקמיצה .ובחידושי הגרי"ז כתב ,דיש ליישב ,דלא ילפינן מ"יד יד"

א(גמ' ,חד להכשיר צדדין וכו' .כתב הזבח תודה ,דלפי מה שכתב רש"י

אלא דהוי הלכה במעשה קמיצה ,דיד דקמיצה הוי ימין ,ולכך הכשר

לעיל )ט (:בד"ה אמר ליה ר' ירמיה ,דאיירי לענין שמן של מצורע ,מכל

הקמיצה אינו אלא בימין ,אבל הגמ' סברה דאיכא עוד הלכה בקמיצה,

מקום ,מסתברא דהוא הדין נמי לענין נתינת הדם ,דכשר צדדין של

דשמאל פסול מדין פסולי עבודה ,ולהכי מקשה ,כיון דכתיב רק כהונה,

בהונות ,דאחר דגילתה התורה לענין שמן ,דצדדי הבהונות חשיב כמו

מנלןדהויפסולעבודהבקמיצהבשמאל,ואיןכוונתהגמ'דיוכשרבשמאל,

בהונותעצמן,הואהדיןנמילעניןנתינתדם.

דהאאיכאגזירהשוהד"ידיד".וכתב,דהנפקאמינה,דאיהוימדיןפסול

ב(רש"י ד"ה למה לי ,בשלמא חד כתביה לאשמועינן דיתן שמן על הדם

עבודה ,אין חוזר וקומץ ,אבל אי הוי מדין דהכשר קמיצה בימין ,אפשר

ולא אצלו .כתב הלחם משנה )פ"ה מחוסרי כפרה ה"א( ,דמדבריהרמב"ם

לחזורולקמוץבימין.

משמע דאפילו נתן בצד הדם כשר .ויש לומר ,דאחר דאשמועינן קרא

ט(גמ' ,או אצבע או כהונה .הקשה המקדש דוד )סימן ל אות ד( ,הא

דאפילונתקנחהדםכשר,הואהדיןנמידאצלונמיכשראףכשלאנתקנח,

בחטאת כבר נאמרה כהונה .ותירץ ,דממהשנאמר"אצבע" ילפינן שצריך

וכוונתרש"יבגוונאדאילולאהוהאלאחדקרא.

גםאצבעימניתולאמספיקידימנית.

ג(בא"ד,שם.בתוס'ד"העלדםביארו,דקושיתהגמ'מחמתשינויהלשון.

י(גמ',בדברהמעכבכפרה.חקרהמקדשדוד)סימןטזאותב(,האםכוונת

וביאר השיטה מקובצת )אות כט( ,דתוס' לא רצו לפרש כרש"י ,משום

הגמ' דעבודות שאינן מעכבות כפרה אינם בדין ימין ,או דאתי לאפוקי

דקשיאלהו,דהאאילאהויכתיבאלאחדלאהוידרשינןלהכשירצדדין

עבודותשאינםחשובות,אבלעבודותחשובותישבהםדיןימיןאףשאינן

ולפסולצידיצדדין.

מכפרות .והביא מהירושלמי ביומא )פ"א ה"ב( ,דתרומת הדשן פסולה

ד(גמ' ,ואי כתב רחמנא על מקום הוה אמינא דוקא נתקנח אבל איתיה

בשמאל ,ואם כן ,מוכח דעבודות חשובות יש בהם דין כפרה ,אף שאינן

אימא הוי חציצה .ביאר בחידושי הגרי"ז ,דכיון דדם לח אינו חוצץ ,על

מכפרות.

כרחךצריךלומר,דאייריבדםיבשדחוצץ.עודכתבדישלומר,דהכאכיון

יא(רש"י ד"ה לעולם או אצבע ,לאפוקי הולכה דלא מעכבא דאפשר

דאיכאדיןד"עלבוהן"אפילודםלחהיהחוצץ,דעלכלפניםלאהויעל

להפשיט ולנתח אצל הכבש אי נמי אם יש כהנים הרבה יושיטו זה לזה.

הבוהן ,וכן משמע מדברי רש"י בד"ה הויא חציצה דכתב ,דרחמנא אמר

כתב הרש"ש ,דדברי רש"י תמוהים .וברש"י )כד (.בזבחים ד"ה המעכב

"עלבוהן").ועייןבאותהבאה(.

פירש באופן אחר ,דהקטרת איברים עצמן אין מעכבין כפרה דאין כפרה

ה(גמ' ,הוי חציצה קא משמע לן .ביאר בחידושי הגרי"ז ,דיש לומר דלא

אלאבדם,דהואעצמושלאהקריבואיבריוכשר.

הויחידושבדיניחציצה,דהאהוידםלחואינוחוצץ,אלאדגזירתהכתוב

יב(בא"ד,שם.כתבהמקדשדוד)סימןהאותב(,דרש"יכתב,כבש,משום

שיתןעלהדם,וכןהדיןבשמןלהינתןעלדםהאשם,ומשוםהכילאהוי

דאיןהפשטוניתוחבראשהמזבח.והקשה,דאכתיאיכאהולכהדאיאפשר

חציצה.

לבטלה ,דהיינו העלאה מהכבש לראש המזבח .ותירץ ,דמוכח מהכא

ו(גמ' ,אלא אמר רבא יד יד וכו' .הקשה העולת שלמה ,אמאי איצטריך

דכשמתחיל להעלותו חשיב הקטרה ולא הולכה ,אף דעדיין אינו אצל

למיכתבימניתבשמןמצורע,לכתובעלבהןידו,ועלכרחךהוידימין,דהא

האש.

כתיב "על דם האשם" ,והוה גמרינן לקמיצה בגזירה שוה דיד יד .ותירץ,

יג(בא"ד,שם.הקשההקרןאורה,האהולכתהדםנמייכוללבטל,ואפילו

ד"עלדםהאשם"הויהיקש,ודברהלמדבהיקשדאיןחוזרומלמדבגזירה

הכילרבנןבעיימין.

שוה,ולכךכתבבהדיא"ימנית"בשמןמצורע.אמנםלפימהשכתבוהתוס'

יד(רש"יד"הוהאקבלה,וכתבבהכהונהוהקריבובניאהרןאתהדםוכו'

לקמן)עמודב(בד"הוהריזריקה,דמצורעהויחול,קשה,האמצינןלמילף

והקריבו זו קבלת הדם .הקשה הקרן אורה )בזבחים כד ,(:אמאי לא נקט

מהיקש.ותירץ,דהאתליאבפלוגתאדזבחים)מט,(:איבתרמלמדאובתר

קרא ד"ולקח הכהן מדם החטאת" .ותירץ ,דיש לומר דהכל קאי אזריקה.

למד אזלינן ,והיינו דרבא סבירא ליה דבתר למד אזלינן ולכך לא מצי

עוד תירץ ,משום דאיכא למימר דר' שמעון מכשיר בשאר קרבנות כמו

ז

מסכת מנחות דף י – דף יא
יג' אדר ב' – יד אדר ב' התשע"א
דיש לחקור ,האם כשהמלח על האבר ,דין ההקטרה אינו אלא על האבר

בזריקה,אבלבקראד"והקריבו"כתבכהונהבכלהקרבנות.

המלוח,אבלהמלחבפניעצמואיןלודיןהקטרה,אודישדיןהקטרהגם

דף י ע"ב

עלהמלחבפניעצמו.וכתב,דמהכאישלהוכיחדהמלחישלודיןהקטרה

טו(תוס' ,ד"ה והרי זריקה ,בסוה"ד,כיון דמצורע חול דהוא מלמד ראשון

בפניעצמו.

ולתירוץ זה אנו צריכין בסמוך דדריש בא לעובדה בימין כחטאת וכו'

ב(רש"י ד"ה מלח בת הקרבה ,דלאחר שהיה הקומץ על המזבח היה

וחטאת גופיה מגזירה שוה ילפינן] .ואף למאן דאמר בתר למד אזלינן,

מולחו .הקשה הנתיבות הקודש ,הא איתא בזבחים )קח ,(.דמלח שפירש

מצינן שפיר למילף מחטאת ,משום דלהאי מאן דאמר ילפינן בזבחים )נ,(.

מצוהלחזורולהעלותו,דהיינודישבמלחדיןהקרבה,ואםכן,אמאיבעי

דאף בקדשים דבר הלמד בגזירה שוה חוזר ומלמד בהיקש )נ.ו .[(.אמנם

רש"י למידק מהא דמנחה .ותירץ ,דמהתם לא ילפינן אלא גבי הקטרת

התוס'בזבחים)יא(.בד"הבאלעובדההקשו ,למאןדאמרדבעילמדקודש

איברים ,ואולי במנחה אין במלח דין הקרבה ,הלכך הוכיח רש"י ,דגם

ומלמד קודש ,דהיינו דאזלינן בתר תרוייהו ,אם כן ,ליכא ילפותא למילף

במנחהמצוהלהקטירהמלח.

דבקדשיםדברהלמדבגזירהשוהחוזרומלמדבהיקש,ולאמהנינמיהא

ג(בא"ד,ואיקשיאוכו' .והצאןקדשיםכתבליישב,דאיהויקתני לבונה,

דהמלמדהויחול.והשפתאמת)שם(תירץ,כיוןדעיקרעבודהבידילפינן

הוה אמינא דלבונה פסול דוקא כשעלה בידו ,אבל צרור או גרגר מלח

מחטאת,אםכן,מצינולמילףאףימיןדאתיבגזירהשוה,דהויהימנוודבר

אפילו לא עלה עם הקומץ ונשאר בשיריים פסול ,משום דהוי מנחה

אחר.

שחסרהקודםקמיצה,ולהכיאשמועינןדאפילוצרורפסולדוקאאםעלה

טז(גמ',ולמאןדאמרנמידבעיקידושקומץלר'שמעוןובשמאלאכשורי

בידו ,אבל אם נשאר בשירים כשר ,כיון דאין רגילות לצמצם העישרון,

מכשר וכו' .הקשה השיטה המקובצת )אות ג( ,מהא דאיתא לקמן )כו,(:

וכמושכתבוהתוס'לעיל)י(:בד"הקמץ.

דקיבל בימינו ונתן לשמאלו יחזיר לימינו דברי ר' אליעזר ור' שמעון,

ד(רש"יד"המאיאיריא,וחציצהפוסלתבקדשים.ובחידושיהגרי"זכתב,

וחכמים אומרים כיון שנתנו לשמאל פסלתו מתנתו ,משום דבעי קדוש

דלכאורהאיןהפסולמדיןחציצהבקדשים,אלאדחציצהבקמיצהפסולה

בכלי ,וכיון דנתנו לשמאל נעשה כדם שנשפך מצואר בהמה על הרצפה

משוםדבעינןיד,ואינוחשובמעשהקמיצה,מהשאיןכןחציצהבקדשים

ואספו דפוסל ,ומשמע דלר' אליעזר ור' שמעון לא בעינן קידוש כלי ,ואם

דהוידיןפסולבעבודה.

כן,היכיקאמרהכאדאפילומאןדבעיקידושאכשורימכשרבשמאל.לכך

ה(רש"י ד"ה מן הצד ,דלאחר שקמץ הופך גב ידו למטה וכו' .ביאר

כתב,דלאאיירינןהכאאלאלעניןאחיזתהכליולאלעניןנתינתהקומץ.

המלאכתיו"ט,דרש"יהוצרךלפרשכן,משוםדבשעתקמיצהמכניסצידי

וכתב בחידושי מרן רי"ז הלוי )פ"ה מפסולי המוקדשין ה"ח עמוד  92ד"ה

אצבעותיוודוחקבקמח,ואםכן,כשהצרוראצלגודלאואצלקמיצההוי

והנהבסוגיא(,דמשמעמדבריו,דאףדמדיןעבודתקבלהכשרבשמאללר'

אולמעלהאולמטהואמאיקריליהמןהצד,אלאמשוםדכשקמץהפךגב

שמעון,מכלמקוםנפסלמטעםנשפך,דהיינודדיןנשפךאינותלויבהכשרו

ידולמטהוכו',דהשתאמיקרישפירמןהצדכיוןשאוחזבידובאופןשגבי

לעבודת הקידוש ,ואף אם שמאל כשר למעשה הקידוש ,מכל מקום הוי

למטההויקמיצהוגודלמןהצד.

כנשפך .אמנם כתב דמרש"י לקמן )כו (.ד"ה לא בעו משמע להדיא דדין

ו(גמ',אלאלהשוות.ביארהרדב"ז)פי"גממעשההקרבנותהי"ג(,דקומץ

נשפךתליבכשרותופסלותהעבודה,ועייןשםאיךביארשיטתרש"י.

מלאהידכדישלאיהיהחסר,ואחרכךמוחקבאצבעקטנהמלמטה,כדי

יז(גמ' ,אי לקמיצה מדר' יהודה בריה דר' חייא נפקא .הקשה בחידושי

שלאיהאמבורץ,וכןבגודלמלמעלה.

הגרע"א ,הא מהתם ידעינן דהקטרת הקומץ בימין כמו בזריקה דחטאת,

ז(גמ' ,מוחק בגודלו מלמעלה ובאצבעו קטנה מלמטה .בתוס' בכתובות

אבלמכלמקוםיכוללקמוץבידשמאלוליתןבימיןלהקטיר,ולהכיצריך

)ה ,(:בד"ה זה גודל כתבו ,דבידו אחרת לא יוכל למחוק ,משום דבעינן

קראד"ידיד"לקמיצהבימין.ונשארבצריךעיון.

עבודה בימין .וכתב בחידושי הגרי"ז ,דמוכח מדבריהם דהמחיקה הוי

יח(גמ' ,לא נצרכא אלא לקומץ דמנחת חוטא .הקשה השפת אמת ,דכי

מעבודתהקמיצה,ולכךבעינןשתעשהבימין.והקשה,דאמאילאאמרינן

היכי דדריש ר' שמעון מדכתיב "כחטאת" דבא לעובדה ביד עובדה בימין

דכהן אחר ימחוק בימין .ובחזון איש )סימן כ"ח סק"ז( כתב ,דכיון דהוא

כחטאת,אםכן,מנחתחוטאדכתיבביה"חטאתהיא"נמינילףדבעיימין.

מעבודתהקמיצה,אםכן,כלהקמיצהצריכהלהיעשותעלידיכהןאחד,

ותירץ,ד"כחטאת"הויילפותאטפימ"חטאתהיא".

ואי אפשר לעשות הקמיצה בשנים ,ולכך גם השוואת ומחיקת הקומץ

יט(רש"יד"הלקידושקומץ,היכאדמקדשלקומץבכלייתנהובימינולתוך

צריכהלהעשותעלידיאותוכהן.

הכלי.וברש"יזבחים)כד(:בד"הלקידושקומץפירש,בכלישרתיהאבימין

ח(גמ',קמץבראשיאצבעותיומאי.ביארהרדב"ז)פי"גממעשההקרבנות

שיאחז הכלי שהוא מקדש בו בידו הימנית .וכתב הרש"ש )שם( ,דבאמת

הי"ג(,דספקהגמ',האםכיוןדלאקמץכדקמציאינשי,לאמהני,אודלמא

תרוייהובעינןבימין.ועייןלעילאותטז.

מהנימשוםדאיכאמלאקומצו.

כ(תוס' ד"ה קמץ ועלה ,בסוה"ד ,אי נמי יש לחלק בין קמיצה פסולה

ט(גמ' ,דבקיה לקומץ בדפניה .פירש רש"י בד"ה דבקיה לקומץ ,בשעת

לקמיצה הנעשית מפסולין .כתב הקרן אורה ,דמתוס' לעיל )ט (.בד"ה עד

קידושו בכלי .הקשו בנתיבות הקודש ובחידושי הגרי"ז ,מהא דאיתא

שלא יצק ,משמע להיפך ,דכתבו הואיל ובפסול נעשית לא שמה מתנה,

בזבחים )כה ,(:דבהגיע לאויר הכלי הוי קבלה אפילו בנפחתו שולי הכלי

דהיינואףלתנאקמאדבןבתירא,דקמיצתפסוליןקבעה.לכךכתב,דיש

דאויר כלי ככלי ,ואם כן אמאי לא מהני בדבקיה בדופניה דמנא ,הא הוי

לומרדהכאאףלתנאקמאדבןבתיראיחזיר,וכןבקמץיתר.

באוירכלי.ותירץ,דהאדמהניאוירכליהוידוקאלעניןדלאחשיבנשפך
מןהצואר,אבלקידושבעידוקאבתוךהכלי.

דף יא ע"א

י(מתני' ,כיצד הוא עושה פושט אצבעותיו וכו' .ביאר התפארת ישראל

א(גמ',אבלמלחדבתהקרבההיא אימאתתכשר.כתבבחידושיהגרי"ז,

)פ"אאותל(,דקודםשיתחובאצבעותיובקמח,כופףופושטאצבעותיועל

ח

מסכת מנחות דף יא – דף יב
יד' אדר ב' – טו אדר ב' התשע"א

פסידו,ומניחרווחביןהאצבעותלפסידו,ומכניסצדפסידובקמח,ועל

בכזית).ועייןלקמןבדףיב.באותא(

ידי זה הקמח נדחק ונכנס לתוך הרווח בין האצבעות הכפופים לפס יד,

יט(בא"ד ,שם .כתב העולת שלמה ,דמהכא מוכח ,דאפילו אי איתא

ומוציא ידו מהקמח ,ואחר כך מוחק בגודל את הקמח מצד זה ,ובאצבע

ללבונה בעינא ולא הקטיר אלא קורט אחד יצא .אמנם בחזון איש )סימן

הקטנהמצדאחר.

כ"אסק"ט(כתב,דכלזמןשכלהלבונהקיימתהוויחצימתיר,ואםנאבד
לאחרמיכןאינומתיר.

יא(רש"יד"השנילוגין,ועירבןוכו' אבלבלוגומחצהקסלקאדעתךדלא
מיפסלא.כתבהתוס'יו"ט)פ"אמ"ג(,דמשמעמדבריו,דלמסקנאהואהדין
אףכשריבהמשמנהפחותמשנילוגין.וברמב"ם)פי"אמפסוליהמוקדשין

דף יב ע"א

ה"ט(כתב,דאםריבהעדשנילוגיןכשירה.

א(מתני',כחציזיתבחוץכחציזיתלמחר.כתבבחידושיהגרי"ז,דמהכא

יב(גמ',אלאמעתהמנחתחוטא .הקשההשפתאמת,מההדמיון,דהתם

ישלהוכיח,דעלעצםהחפצאשפירחלשםהקטרהאפילובפחותמכזית,

צריכהלהיותחריבהמדכתיב"לאישיםעליהשמן"ולכךפסול,אבלהכא

דאילאוהכיהיאךיצטרףאפילולפסול,כיוןדהאלאחלכללשםהקטרה.

מנאלןדפסול.

)ועייןלעילדףיא:באותיח(.
ב(רש"י ד"ה כל הקומץ ,בתוה"ד ,או לאכול קומץ למחר כשר דבטלה

דף יא ע"ב

דעתואצלכלאדם.הקשהבחידושיהגרי"ז,דאמאיתליבבטלהדעתו,הא

יג(גמ' ,ר' מאיר סבר וכו' דאיקבעה בהדי מנחה מעיקרא .כתב הטהרת

לאהויאלאמשוםדבעינןדברשדרכולהקטיר,ולאמטעםבטלהדעתו.

הקודש,דמלשוןהגמ'משמע,דר'מאירדרישלמילתיהמיתוראד"אשרעל

ג(בא"ד ,דאיתקש מנחה לחטאת וכו' .הקשה העולת שלמה ,דהא כיון

המנחה".והקשה,מאחרדלר'יהודהור'שמעוןלבונהכולהמשמע,וכמו

דילפינן דין פיגול דחטאת משלמים ,אם כן ,היאך יכול לחזור וללמד על

שכתבו התוס' בד"ה ר' יהודה ,אם כן ,כיון דר' מאיר לא דריש "כל" ולא

מנחה,האהוידברהלמדבהיקש,דאיןחוזרומלמדבהיקש.ותירץ,דרש"י

"את" ,נימא דטעמא דר' מאיר משום דסבירא ליה לבונה כולה משמע.

אזיל לשיטתיה כדפירש בזבחים )נז (:בד"ה אי בעית ,דכיון דההיקש ניתן

ותירץ,דאםכן,קראד"אשרעלהמנחה"מיותר.

לידרש לדברים המפורשים ,ילפינן נמי לדברים הבאים מהיקש ,והכי נמי

יד(רש"יד"הקומץבתחילה,בשעתקמיצהבעינןשיהיהבכלימלאקומץ

כיון דניתן לידרוש היקש מחטאת למנחה לשלא לשמה דכתיב בהדיא

לבונה.וברמב"ם)פי"אמפסוליהמוקדשיןה"ח(כתב,חיסרלבונתהכשירה

בחטאת,מצילמילףאףלדבריםהבאיםבהיקש.

והואשיהיועליהשניקורטילבונה.וביארהליקוטיהלכות,דהרמב"םסבר,

ד(גמ',מהודתיהנילהוהקטרהוכו'.ביארהקהילותיעקב)סימןז(,דיסוד

דתחילה היינו בשעת הבאה ,דשעת הבאת המנחה מעכב שיהיה הקומץ

הספק הוי ,האם מהני הקטרה לשיריים שנפסלו להוציאן מידי איסור

שלם,ואחרהבאהאףקודםהקמיצהיכולשיחסרויעמודעלשניקורטין.

קדשים שיש בהן עד שעת הקטרה ,דאם הזריקה מתרת ,ממילא הוי

טו(גמ' ,הא יתיר כשירה .הקשה הצאן קדשים ,דלמא כי קתני חסר

הוקרבו כל מתיריו וקבע בפיגול ,ונפק מידי מעילה כדין קרב המתיר ,או

לבונתה פסולה ,היינו בשעת קמיצה ,דכולי עלמא מודו דבעינא בשעת

דלמא ,אין זריקה מועלת על שיריים פסולין ,ולעולם הוו כקדשים קודם

קמיצהקומץלבונה,ויתירבשעתקמיצהכשירה,ומסלקהיתר.והאדקתני

זריקה,ולאנקבעבפיגולולאנפקמידימעילה.

יתיר פסולה ,איירי בגוונא שנמצא יתיר לאחר קמיצה דפסולה ,כי היכי

ה(רש"יד"המהודתהני,בתוה"ד,אודלמאכיוןדאיןשירייםנאכליםהוי

דפלגינןבהפריששניקמציםואבד,וסייםדישליישב.

ליה כמחשב לאכול למחר דבר שאין דרכו לאכול .הקשה העולת שלמה,

טז(רש"יד"הלמחר,דאיתקשלחטאתואשםוכו'תלמודלומרזבח.הקשה

אמאי לא פירש כפשוטו ,דכיון דאין השיריים נאכלין הוה כלא הקטיר

המצפהאיתן,דרש"יבזבחים)סג(.בד"הליוםולילהפירש,דילפינןממנחת

הקומץעליהןואיןחייבבאכילתןמשוםפיגול,דלאקרבהמתירכמצותו.

לחמי תודה .ותירץ ,דרש"י חזר בו הכא ממה שפירש בזבחים ,משום

אמנם הר"רמאירוהר"רשמואללקמן)יג(.ד"הוקיימאלןכתבו,דהואיל

דאיתאלקמן)מו,(.דלחמיתודהלאאיקרומנחה,ואםכן,לאשייךלמילף

ואיתנהו קצת לא חשיב פסול וכמו שקרב המתיר כמצותו דמי ויכול

מיניהלשארמנחות.

לקובעובפיגול].ולכאורהביאורדבריהם,דכיוןדישלהקטרהמהלהתיר,

יז(רש"י ד"ה פסול ,דמחשבת חוץ למקומו פוסלת וכו' כשהוא אומר

חשיב קרבו מתיריו ,דמצד ההקרבה מותר לגמרי ,אלא דהתורה הקפידה

בפרשת קדושים אם האכל יאכל וכו' אם אינו ענין וכו' .תמה בחידושי

שלאיאכלכשאיןכלהשירייםקיימים,אבלאיןשוםפסולבשיריםמלבד

הגרע"א ,הא מסקנת הסוגיא בזבחים )כט (.אינה כן ,דמסקינן התם דיליף

מחשבתהפיגול,ומהשאיןכןבנטמאושיריהאובחישבנמיחוץלמקומו,

מקראאריכתאדפר'צוד"פיגול"היינוחוץלמקומו.

דהשירים עצמם פסולים ,אם כן ,אין ההקטרה מתירתן ,וחשיב לא קרבו

יח(בסוה"ד,ואיקשיאאמאילאתנאנמיכזיתבלבונתהתריץהךסתמא

מתיריו).נ.ו).[(.ועייןלקמןבאותז(.

כרבנןוכו'דלבונהכשרהבקורטאחד.כתבבחידושיהגרי"ז,דלכאורהיש

ו(גמ' ,אמר רב הונא אפילו לר' עקיבא דאמר זריקה מועלת ליוצא וכו'.

לחקור ,בהא דאמרינן אין הקטרה בפחות מכזית ,אי משום דעל עצם

הקשה הקרן אורה ,אמאי מדמי דוקא לפסול יוצא ולא לפסול אחר ,כגון

הנקטרנמילאחלשםהקטרהבפחותמכזית,אודאמרינן דחלעלהנקטר

טומאה ,דלכולי עלמא לא מיקבע בפיגול .ותירץ ,דכיון דאשכחן בפסול

שם הקטרה אפילו בפחות מכזית ,אלא דלענין מחשבת חוץ לא חשיב

חיסרוןקולאדמקטירלכתחילההקומץעליהם,מהשאיןכןבשארפסולין,

הקטרה .ולפי זה הקשה ,דהכא נמי אף שאם נשאר קורט אחד יכול

ומשום הכי מסתבר לדמויי לפסול יוצא דקיל ,דהא אשכחן דפליגי בה ר'

להקטירו,מכלמקום,לעניןדיןמחשבתפיגולצריכהלהיותהמחשבהעל

אלעזרור'עקיבאאיזריקהמועלת.

מנת להקטיר כזית .ובאמת הרמב"ם )פי"ד מפסולי המוקדשין ה"י( כתב,

ז(גמ' ,הני מילי יוצא דאיתיה בעיניה ופסול מחמת דבר אחר .העיר

דגםבלבונהצריךמחשבהעלכזית.וביאר,דטעמומשוםדלפסולמחשבה

האחיעזר )ח"ב סימן מא סק"א( ,דמאי נפקא מינה הא סוף סוף נפסלו

איןתלוירקבמאידחזילפנים,אלאדבעיאכילתמזבח,ואכילתמזבחהוי

השיריים מצד יוצא .וביאר ,דכוונת הגמ' דהא דזריקה מועלת ליוצא לר'

ט

מסכת מנחות דף יב – דף יג
טו' אדר ב' – טז אדר ב' התשע"א
עקיבא,משוםדעצםהזריקהעשהפעולתולהוציאמידימעילה,ולהפקיע

דחייב בכזית בהקטרת חוץ ,כגון בכזית האחרון ,ואם כן ,אף לר' אליעזר

הבשרמידיקדושתו,אלאדנהיהעלהבשרפסולאחר,דהיינופסוליוצא,

שפיר מצי למיתני "או כזית" כגון דמחשב להקטיר כזית אחרון למחר.

ופסול יוצא איתא נמי לאחר זריקת הדם ,ואינו נוגע לעצם הזריקה ,ולכן

ותירץ ,דדוקא היכא דכבר הקטיר הכל בפנים ,אם השלים כזית אחרון

מועלתלהפקיעמידימעילהולקובעובפיגול.מהשאיןכןבשירייםשחסרו

בחוץ חייב ,כיון דהשלים ההקטרה כולה ,אבל הכא דאיירי במחשבה

בין קמיצה להקטרה ,דהוי פסול בגופו מצד עצם חיסרון ההקטרה ולא

בשעתקמיצהדעדייןכולוקיים,ליכאנפקאמינהביןכזיתראשוןלאחרון.

הועילה להתיר השיריים ,וממילא עומדים בקדושתם ולא יוצאים מידי

טו(גמ' ,שם .הקשה הקרן אורה ,הא בסמוך מוקי ר' ירמיה למתניתין

מעילה .וכתב דהיינו ספק הגמ' בדין איסור שיריים שחסרו ,האם הוי

דלאכול חצי כזית ולהקטיר וכו' כר' אליעזר ,ומשמע דלר' אליעזר נמי

חיסרון במתיר שלההקטרה ולא יצא מידי מעילה ,או שההקטרה מועלת

שיעור הקטרה הוי בכזית לענין מחשבה .ותירץ ,דבסמוך הוי ר' אליעזר

גםלחסרלהפקיעמקדושתו,אלאדנתחדשאיסורמיוחדעלהשירייםעל

הגדול,ור'אליעזרדאמרעדשיקרבכולוהויר'אליעזרבןשמוע.

ידיהחיסרון.

טז(גמ' ,הא לאכול ולאכול דבר שאין דרכו לאכול מצטרף .הקשה

ח(תוס'ד"ההנימילי,אבליוצאכולולא.ותירץהקרןאורה,דמכלמקום,

הנתיבותהקודש,האלגבימזבחלעולםההקטרההוידברשדרכולאכול,

כיון דאשכחן הכא קולא להקטיר הקומץ לכתחילה ,איכא למימר דלהכי

ואףלמאןדאמרדאכילתמזבחלאושמהאכילה,היינודלאמיקריאכילה,

נמיחשיבאהקטרהלאפוקימידימעילהולמיקבעבפיגול.

אבל מכל מקום דרכו בכך ,והא דאין אכילה והקטרה מצטרפין אף למאן

ט(בא"ד ,אבל לעולם לא מיקבע בפיגול וכו' .כתב הצאן קדשים ,דבלאו

דאמר אכילת מזבח שמה אכילה ,משום דלענין צירוף אין ליחס אכילת

הכיישלחלקלעניןהרצאהולעניןלמיקבעבפיגול,דאילאוהכיקשיאדר'

מזבחלאכילתאדםאףדדרכובכך,ואםכן,אמאימקשינןהאבעינןדבר

אליעזר אדר' אליעזר ,דגבי מעילה סבר דאין זריקה מועלת ליוצא,

שדרכו לאכול ודרכו להקטיר ,הא מה שאין מצטרפין לא תלוי בדרכו.

ובפסחים אמר דיזרוק הדם ,אלא על כרחך דלענין הרצאה שאני .וכתב

ונשקארבצריךעיון.

דישלדחות,דלאוהאיר'אליעזרדפליגאדרביעקיבא,דהאירביאליעזר

יז(גמ',שם.הקשההחזוןאיש)זבחיםסימןזסקי"ד(,דאדרבא,כיוןדדבר

בןהורקינוסוהאירביאליעזרברבישמעון.והקרןאורהכתב,דלאקשיא

שאין דרכו לאכול לאו מחשבה היא ,ודאי דלא שייך צירוף ,וכדמשנינן

דרביאליעזראדרביאליעזר,דהאדאמריזרוק,משוםדסביראליהדםאף

במסקנא.ותירץ,דדייקמהאדתניאיןאכילהוהקטרהמצטרפין,דלאהוה

עלפישאיןבשר,וסברהכיאפילובאבודושרוף.

ליה למיתני אלא דאין הנאכלין והנקטרין מצטרפין ,דלר' אליעזר נאכלין

י(גמ' ותני ר' חייא וכו' ולא תני כזית .ביאר בחידושי הרשב"א ,דאי לאו

ונקטרין מצטרפין ,אי חשיב בתרווייהו חדא מחשבה ,ומחשבת אכילה

דר' חייא לא מצינן למיפשט ממתניתין ולמימר דאיירי בשיריים שחסרו,

ומחשבת הקטרה אינן מצטרפין ,אפילו אם חישב תרווייהו בבשר או

דדלמא איירי בכזית בשיריים דלא חסרו ,אבל בחסרו לא מהניא להו

תרווייהובאימורין.

הקטרה,אבלמדר'חייאמוכחדבשירייםשחסרומהניאהקטרה,דהאכיון
דאייריבשירייםשחסרו,להכילאתנאבברייתאאוכזית,דבסיפאלאמצי

דף יג ע"א

למיתניאובכזית.

א(גמ' ,אי לאכול ולהקטיר מדיוקא דרישא וכו' .הקשה בחידושי הגרי"ז,

יא(גמ',שם.הקשהבחידושיהרשב"א,מהיכיתיתידטעמאדר'חייאדלא

מאי סלקא דעתך למילף מדבר שאין דרכו לאכול ,הא מה שאין דרכו

תני כזית ,משום דלא מצי למיתני לה בסיפא משום קמיצה דלא מהני

לאכוללאהוימחשבהכלל,ולאכולולהקטירהחיסרוןמדיןצירוף,ואפשר

בחסר,דלמאלאתניכזיתמשוםדלאמציתניבסיפאמשוםשירייםעצמן,

דמצטרף.

דליהוי משמע דאיירי בחסרו והקטרה קבעה בפיגול ,ור' חייא סבר דלא

פרק הקומץ את המנחה

קבעה בפיגול .וכתב ,דאין לומר כמו שכתב רש"י בד"ה כגון שחסרו ,דר'
חייא לא פליג אסתמא דמתניתין ,דהא ממתניתין עצמה לא שמעינן



דאייראבחסרו,אלאמדר'חייא.ועייןמהשתירץ.

ב(מתני',מהשינהזהמןהזבח.פירשרש"יבד"המהשינה,ששוחטוע"מ

יב(גמ',שם .הקשהבחידושיהרשב"א,אמאיפשיטרבאמדר'חייאמדלא

להקטיראימוריולמחר.ובשיטהמקובצת)אותד(כתב,דאייריכשזרק את

תני כזית ,משום דאית ליה דאף בחסרו מיקבע בפיגול ,ליפשוט איפכא

הדם על מנת להקטיר אימוריו למחר .וביאר בחידושי הגרי"ז ,דהשיטה

ממתניתין דתנן "או כזית" ,דמשמע דאיירי בדלא חסרו ,דומיא דרישא,

מקובצת לא רצה לפרש כרש"י דאיירי בשחיטה ,משום דהשחיטה הויא

דלאאייראבדחסרודהאאיירינןבקמיצה.ותירץ,דאיןהכינמידמתניתין

מתירלאימורין,דהאבעושחיטהוהוימפגלבאותוהמתיר,ולכוליעלמא

משמעדאייריבדלאחסרו,אבלליכאלמידקדאיחסרילאמיקבעבפיגול.

הוי פיגול ,ולא דמי לעבודת הקמיצה שאינה מתרת בלבונה ,ולכך פירש
דחשב בזריקה ,דזריקה הויא עבודת הדם ולא עבודת האימורין ,ואהא

דף יב ע"ב

משנירבייוסי,דהזריקהמתרתנמיאתהאימוריןומשוםהכיחשיבאנמי

יג(גמ',האמניר'אליעזרהיא.הקשההשפתאמת,דנהידר'אליעזראינו

עבודת האימורין ולכך מתפגל .ובדעת רש"י כתב ,דאפשר דסבר שמה

מחייב בגונא דהקטיר חצי קומץ או חצי מתיר בחוץ ,משום דבהאי גוונא

שמפגליןבשחיטההיינומשוםדהוויאעבודתהדם,וכלשוןהגמ',דםסכין

אינו מרצה בפנים ,מכל מקום לענין מחשבת חוץ ולמחר ,אמאי לא הוי

מקדשליהוהבאלקדשכבאלהתיר.

בכלל"האכליאכל"].ולכאורהישליישב,עלפימהשכתבוהתוס'בזבחים

ג(מתני' ,שהזבח דמו ובשרו ואימוריו אחד .כתב בחידושי הגרי"ז ,דיש

)מב (.בד"ה מאן חכמים ,דלפיגול בעי עבודה טפי ,ואי ר' אליעזר פוטר

לעייןבהאדאמרינןדכלכמהדלאמקטיראתהאימוריןלאנאכלהבשר,

בחוץ,כלשכןדלאהויפיגול).נ.ו.[(.

האםמשוםדהאימוריןחשיבימתיריבשר,אודלאחשיבימתיריושלבשר

יד(גמ',שם.הקשוהשפתאמתוהקרןאורה,האלר'אליעזרנמיאשכחן

דהאאיליתנהולאמעכבי,אלאדישהלכהדצריךלהקטיראתהאימורין

י

מסכת מנחות דף יג
טז אדר ב' התשע"א
קודם.וכתב,דישלהוכיחמהאדהקשוהתוס'בזבחים)מג(.בד"הוהלבונה,

פסקכר'ינאי.והקשההמשנהלמלך)שם(,האבגמ'מבוארדהטעםמשום

אמאי חשיב הלבונה דבר שאין לו מתירין הרי הקומץ מתירה .ותירצו,

"הולכה שלא ברגל שמה הולכה" ,והא הרמב"ם פסק )פ"א מפסולי

דמכלמקוםלבונהלאהוהדומיאדשלמים,דלבונהגופיהנמימתיר,ואף

המוקדשין הכ"ג( ,דהולכה שלא ברגל לא שמה הולכה .לכך כתב ,דעל

דשייךפיגולבאימורים,אףדהוונמימתירדהאבלאהקטרתן,איןהכהנים

כרחךצריךלומר,דהרמב"םלאגריסבגמ'"קסברהולכהשלאברגלשמה

אוכליםבשר,מכלמקום,לאחשיבמתיר,כיוןדאםנאבדואונטמאומותר

הולכה",והאדפסל,משום דכיוןדלאסגיבלאוהכי,הויעבודותחשובות,

הבשר באכילה .דהיינו דתוס' סברי דהאימורין לא חשיבי מתירי הבשר,

וכדאמרינן בסמוך .והא דהוצרך למימר בגמ' דמשום הולכה נגעו בה,

והא דאסור לאכול הבשר קודםהקטרתאימורין לאהוי אלא דין בגברא.

משום דלא למדנו מהתורה אלא שבארבע עבודות נפסל הזבח במחשבה,

אמנם הרמב"ם)פי"חמפסוליהמוקדשיםה"ז(כתב,דהאימוריןמתיריןאת

ובשלש בזר ,דהיינו קבלה הולכה וזריקה .והשפת אמת ,כתב ,דיש ליישב

הבשר לאדם ,ומשמע דאית ליה דהוי דין בחפצא משום דעדיין לא קרבו

בדוחק ,דהא דפסק הרמב"ם דהולכה שלא ברגל לאו שמה הולכה ,איירי

מתיריו.

בהולכה שאפשר לבטלה ,אבל נטילת הלבונה דהוי עבודה שאי אפשר

ד(גמ' ,מהו דתימא וכו' דקסבר אין מפגלין בחצי מתיר .פירש רש"י ד"ה

לבטלההויהולכה,אףדהויאהולכהשלאברגל.

אין מפגלין דחישב לעבוד למחר עבודת חצי מתיר .והקשה בחידושי

י(גמ' ,בשלמא קומץ היינו שוחט וכו' אלא נותן בכלי וכו' מי דמי התם

הגרי"ז,דהאגדרפיגולהואדמחשבעלאכילתמזבחולאמשוםדמחשב

ממילא וכו' .הקשה בחידושי הגרי"ז ,אם כן ,קומץ נמי לא דמי לשוחט,

עלמתיר.וכתבדאביוהגר"חחידש,דהאדמפגליןבמחשבעלהזריקהלא

אלא דהוי"כנגדמעשההשחיטה"ואםכןמתןכלינמיהויכנגדהקבלה.

הוימשוםאכילתמזבח,אלאמשוםדמחשבעלעבודתהזריקה.

ותירץ ,דכיון דאין מקדשין בכלי שעל גבי קרקע וצריך כהן להגביה,

ה(רש"יד"האיןמפגליןבחצימתיר,שאםחישבלעבודלמחרעבודתחצי

ובעבודהזויכוללפגל,אםכן,אותהעבודההויאכנגדהקבלה,ומתןכלי

מתיר .כתב העולת שלמה ,דבעלמא מפרשינן דמפגלין בחצי מתיר היינו

איהוידמיממשלקבלההיתהכנגדקבלה,אבלכיוןדלאדמי,האישכבר

שעשה חצי מתיר וחישב בו .ורש"י לא בעי לפירושי הכי ,משום דסבירא

עבודהכנגדקבלה.

ליה ,דקומץ המנחה חשיב עבודה שלימה ,כיון שאין כיוצא בו בלבונה,

יא(מתני' ,והשני פסול ואין בו כרת .ביאר החזון איש )סימן כח ,ס"ק יא(

וכמושכתבוהתוס'בד"הקמ"ל.וכןפירשרש"ילקמן)יד(.בד"הולאפוקי.

דהטעםדהשניפסול,משוםדהכבשיםוהבזיכיןעצמןנפסלומחמתדפיגלו
חלק מהלחם ,ואף דאין חייבים עליהם משום פיגול כדאיתא לקמן )טו,(.

דף יג ע"ב

מכלמקוםמיפסליבהכי,וממילאאיןמהשיתיראתהלחםהשניוהסדר

ו(גמ',וכןאתהאומרבשניבזיכילבונה.פירשרש"יבד"הוכןאתה,שאם

השני].וכןמשמעותרש"ילקמן)טו(.ד"הוהתודה,דהשחיטהשמפגלתאת

הקטיר האחד מבזיכי לחם הפנים על מנת להקטיר האחר למחר וכו'.

הלחם הויא שחיטה פסולה .ועיין מה שהובא שם באות ו[ .עוד ביאר,

הקשההשפתאמת,דהאבלאוהכילאהויפיגול,משוםדאיןמפגליןבחצי

דאפילו אם אין פסול בשחיטה מחמת שמפגל באותו הלחם ,מכל מקום

מתיר.וכתב,דלולידברירש"יהיהנראהלפרש,דאייריבהולכהשהוליך

כיון שבשעת השחיטה חסר מן הלחם ,מיפסלא .אבל אם יפגל אחר

אתשניהבזיכיןעלמנתלהקטיראחדמהםלמחר,ואםכןפיגלבשניהם,

השחיטהבאחדמןהלחמיםלאיפסלוהכבשים.עודביאר,דרבייוסימודה

אלאדהבזךהשנישלאנתכויןלהקטירלמחרלאנתפגללר'יוסי,כיוןדאין

לרבנן דהפיגול מתפשט בכל הקרבן לענין לא ירצה ,ורק לגבי חיוב כרת

מתיר מפגל מתיר ,אבל לרבנן דמתיר מפגל מתיר ,הוי פיגול .והעולת

יליף"ממנוולאמחבירו"].וצריךביאור,דלפיהאיבעיתאימאסבראדלא

שלמה כתב ,דלא חשיב מפגל בחצי מתיר ,דכיון דחשיב בבזך השני הוי

עדיפאמטומאה,מאיאיכאלמימר[.והעולתשלמהכתב,דהעבודהנעשית

כמאןדחישבבכלהמתיר.

בפסול ,ולהכי נפסל הקרבן .משמע דכוונתו דעצם מחשבת פיגול פוסלת

ז(גמ' ,הני מילי היכא דלא איקבעו בחד מנא אבל היכא דאיקבעו בחד

העבודה .וכן נקט בחידושי הגרע"א בנדרים )לו] (.ולכאורה קשה ,דלקמן

מנאכחדדמי.הקשההשפתאמת,אםכן,שניבזיכילבונהדלאאיקבעו

)יד(:אמרינן,דלמאןדאמראיןמפגליןבחצימתיר,מדאורייתאלאמיפסל

בחדמנאלאיפגלוזהאתזהאףלרבנן,והאלעיל אמרינןוכןאתהאומר

הקרבןכלל.וחזינן,דלאאמרינןדמכלמקוםהעבודההיתהעבודהפסולה.

בב'בזיכילבונה,דמשמעדאףבהאהויפליגיר'יוסיורבנן,ולרבנןמפגלין

)א.ג .[(.ובמנחת אברהם כתב ,דאין לומר דפסולא דהכא מדרבנן ,דלקמן

זה את זה .ותירץ ,דכיון דב' הבזיכין מונחין על השולחן ,חשיב השולחן

)יד(:מייתינןדאשכחנאפסוליםמשוםגזירה,ולאמייתילמתניתיןדידן.

לגבייהוכחדמנא,שהריסילוקהבזיכיןבמקוםקמיצההוא.

יב(רש"יד"השניכבשים,בתוה"ד,ואףעלגבדז'כבשיםופרואיליםשנים

ח(גמ' ,שם .כתב הנתיבות הקודש ,דמשמע דקביעות דמנא מקדשתן

ושעיר עיזים כתיבי התם וכו' .ובשיטה מקובצת )אות כ( כתב בשם רש"י

להיותאחד.והנהבזבחים)קי(.מבואר,דר'אליעזרורבנןפליגיבה,דרבנן

כתב יד ,דהנך דמוספין נינהו ,דהרי נשנו לגבי המוספים .וכן כתב ר"ע

סברידקביעותאדמנאלאומילתאהיא,ומשוםהכילאבעינןשיקרבכולו

מברטנורה .והרש"ש תמה ,דבהדיא אמרינן לקמן )מה (:דאינן אותן

בחוץ.והקשה,דהאהכאסברירבנןדקביעותאדמנאמילתאהיא,ומשוה

האמוריןבמוסף,אלאבאיםבגללהלחם.

ליהכחד,וכיהיכידישכחעלידיקביעותדמנאלשויהכחדלעניןפיגול,

יג(]בא"ד ,מפרש בפרק התכלת וכו' הואיל והוזקקו עמו בתנופה .והכי

והמנחהוהלבונהחשיבכחד,הואהדיןנמילעניןהקרבתחוץ,דחשיבחד

אמרינן לקמן )מו (:מעיקרא ,אבל אסיקנא התם דלאו מהאי טעמא הוא,

ואינוחייבעדשיקריבאתכלהשיעור.לכךביאר,דקביעותאדמנאמשוה

אלאדילפינןמשלמינזירדהקידושעלידישלמיםדוקא[.

להוכחדמתיר,ולאמיקריאלבונהמתירבפניעצמה,אבללעניןהקרבת

יד(תוס'ד"הלאכול,הואהדיןחלהאחתמןהסדריםשאותוהסדרפיגול

חוץאינםאגודיםזהבזה,דאםמקריבהמנחהבליהלבונהנמיחייב.

וכו' .ובשיטה מקובצת )אות כה( כתב מדאמרינן לקמן )יד (:דטעמא דרב

ט(גמ' ,אמר ר' ינאי ליקוט לבונה בזר פסול וכו' משום הולכה וקסבר

יוסי משום דפלגינהו מיפלגי ,וכל חלה חלוקה לגוף אחת דכתיב שתים

הולכה שלא ברגל שמה הולכה .ברמב"ם )פי"א מפסולי המוקדשין ה"א(

עשרה חלות .וכן כתב חידושי הרשב"א בשם התוס' ,דהוא הדין אחת מן

יא

מסכת מנחות דף יג
טז אדר ב' התשע"א
החלות והוכיח מהתם .וכבר העיר בגליון השיטה מקובצת דמראייתם

בשאראבריםלאאמרינןהכי.ובחדושיהגרי"זנקט,דלאודוקאשניירכות,

מוכח להיפך מדעת התוס' ,דבחישב על חלה אחת לא מיפגיל כל הסדר

אלא אף באותה חתיכה עצמה אם חישב כזית מסוים לא נתפגל השאר.

אלאחלהזובלבד].ולכאורהנראהשבטעותנדפסעלדבריהתוס'[.

וביארהגרי"ז,דאףדלעניןטומאהנטמאכלהבשרהמחובר,והכאילפינן

טו(]בא"ד ,והא דקאמרינן בגמרא אילו איטמא חד וכו' .צריך ביאור מה

מטומאה ,התם היינו טעמא דהוי כאילו נגע בכולו ,וטעם זה לא שייך

הוקשהלתוס',מדברירבהונאשהוכיחמטומאה,האמהשדייקובתחילת

בפיגול.עודכתבבחידושיהרשב"א,דהאדמתחלקיןהירכותזומזו,היינו

הדיבור שחלה אחת מפגלת כל הסדר היינו מדברי רבי יוחנן ,ואיהו לא

בצירוף מה שבדיבורו מחלקן שפיגל דוקא בירך זו] .ולדבריו ,אם חישב

סברכרבהונא,וכדאיתאלקמן )יד,(:ומצינולמימרדבאמתלרבהונאעל

לאכולמשתיהןכזית,יצטרפואףלרבהונא[.אבלהתוס'בד"האי כתבו,

ידיחלהאחתלאיתפגלכלהסדרכמובטומאה,וצריךעיון).א.ג.[(.

דאפשר דרב הונא סבר ,דאף אם חישב לאכול משתי הירכות כזית ,לא

טז(]בא"ד ,וחשיב כחד לענין פיגול טפי מפיגל בירך ימין וכו' .לכאורה

יצטרפו .והקשה בחידושי הרשב"א ,אמאי לא נקיט רבי יוסי במתניתין

צריך ביאור ,אמאי עדיף סדר אחד מגוף אחד ממש .ואפשר משום דאין

לרבותאשניירכות,וממילאנדעדכלשכןלעניןשניסדריםוחלות.ותירץ,

בדיני הקרבן שיהיה לבהמה כל האברים ,אלא דמאחר דכן הוא צורת

דנקטבמתניתיןסדריםוחלותלרבותאדרבנן,דאפילוהתםמיפגילכולו.

הבהמה ממילא אם יחסר הוי בעל מום .מה שאין כן בסדר אחד ,כיון

כא(רש"י ד"ה ימין ושמאל ,לאו דוקא .ביאר בחידושי הרשב"א ,דכוונתו

שהתורהקבעה בדינו שיהיהשש חלות בסדר ,הוי צירוף טפי.אבל עדיין

לאפוקי ,דלא נימא דדוקא משום שחישב על הימין שהוא חשוב יותר

קשה ,כיון דבסדר אחד מודה רב הונא דפיגול עדיף מטומאה ,איך נקט

אמרינן שלא היה דעתו לפגל עוד בשאר ,אבל בפיגל בשמאל ,שהניח

דלענין ב' ירכות סברא הוא דלא עדיפא מחשבה ממעשה הטומאה ,הא

העיקר,נימאדהיהדעתולפגלבכולו,ולכךהוצרךלפרשדלאודוקאהוא.

חזינןדישמקומותדעדיפא[.

כב(גמ' ,אי אמרת בשלמא חד גופא הוא משום הכי מצטרף .פירש רש"י

יז(בא"ד ,ושמאגם לעניןטומאהאםנטמאהאחתנטמאכלהסדר.כתב

בד"האיאמרת,דאינימאדתריירכותהווכחדגופאשפירישלומרדתרי

החזוןאיש )סימןכחס"קיב(,דנראהדאיןכוונתםשיטמאממשכלהסדר,

חלות מצטרפי משום דעירוב מחשבתו מהני לצרפן .ובחידושי הרשב"א

אלאדנפסל מחמתשנטמאהאחד.ומכלמקוםלעניןפיגולאמרינןדחייב

הקשה,איךשייכיהסברותזולזו,דהאדמהניצירוףבגוףאחדבירכותאין

על כל הסדר כרת ,ולא אמרינן דרק יפסל כל הסדר ,דכיון דחשיב כחד

ללמודדיהניצירוףעלידימחשבתובב'חלות,ואםמסבראאמרינןדמהני

שנפסל מחמת טומאת האחד ,ממילא קרינן ביה "ממנו" לענין חיוב כרת.

צירוףעלידימחשבה,אםכןישלומרדמהניאףאילאמהניצירוףבגוף

וכןכתבבחידושיהגרי"ז.

אחד.ועלכןפירש,דאףבחלות ישלומרדהווכחדגופא,כיוןשנתקדשו

יח(]בא"ד ,ובסיפא אחד מן הסדרים וכו' .היינו בהא דתנן לקמן )יד(:

ביחד.ומהשבחישבעלזולאנתפגלהחלהשניה,היינומשוםדאיכאקרא

בנטמא אחד מן הסדרים ,רבי יהודה אומר שניהם יצאו לבית השריפה,

דאי פלגינהו מיפלג ,וכדאמרינן לקמן )יד ,(:אבל לגבי ירכות לא מצינו

וחכמיםאומריםהטמאבטומאתווהטהוריאכל.והוקשהלתוס'אמאילא

בקרא דכי פלגינהו מיפלגי .והיינו דמקשינן אדרב הונא ,דחזינן הכא דכל

נקט נפסלה חלה אחת מלחם הפנים ,דבהא נמי לרבי יהודה נפסל הכל,

החשובכגוףאחד,ישלולהצטרףכלהיכאשאיןגזירתהכתובלחלקו.

ולחכמים הסדר השני על כל פנים לא מיפסל .ותירצו ,דנקט בסיפא הכי

כג(תוס' ד"ה אי אמרת ,בתוה"ד ,ואפשר נמי וכו' .הצאן קדשים ביאר

משוםרבותאדחכמים,דאףשנפסלכלהסדרמכלמקוםלאנפסלהסדר

כוונתם,דלכאורהקשה,דילמאהאדעשאןהכתובגוףאחד,היינומשום

השניבכך[.

דמהני גוף אחד לענין פיגול במקום שמחשב לאכול משניהם כזית .ולהכי

יט(גמ' ,אמר רב הונא אומר היה רבי יוסי וכו' .כתב בחידושי הרשב"א,

כתבו דאפשר דרב הונא סובר דלא מהני כלל גוף אחד ואפילו כשחישב

דרבהונאלאאתילפרשטעמאדרבייוסידמתניתין,דהרישניירכותהוו

לאכול משניהן כזית] .וצריך ביאור הלשון "אפשר" ,דלפי זה על כרחך

גוףאחדיותרמשניסדרים.אלאדקיםליהדכךסבררבייוסי.

צריך לתרץ כן[ .שוב הקשו ,דהא גופא צריך עיון ,מנא לה לגמ' לומר כן

כ(גמ' ,פיגל בירך של ימין לא נפגל הירך של שמאל .ביאר בחידושי

בדעת רב הונא ,דילמא רב הונא מודה דאם חישב לאכול משניהן כזית,

הרשב"א ,דדוקא בשני ירכות אמרינן הכי ,דחלוקות ומופרדות קצת ,אבל

יב

מצטרפי

שתי

ירכות,

ואם

כן

לא

תיקשי

עליה

מהברייתא.

