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בס"ד ,כד' אדר ב' התשע"א.

מסכת מנחות דף כא – דף כ ז


דףכאע"א

מבוארתבטהרתהקודש.ועייןלקמןאותט.

א( גמ' ,אפיק עצים ועייל נסכים .העיר הצאן קדשים ,דהיינו אף אליבא

ו( גמ',שם.כתבהרשב"א)חוליןקיא,(.בשםאיכאמאןדאמר,דהיינודאינו

דשמואל דאית ליה בזבחים )צא (:דהמתנדב יין מביאו ומזלפו על גבי

לוקה ,אבל לאו איכא ,מידי דהוי אחצי שיעור .ובשאגת אריה )החדשות

האישים,ואםכןגםלנסכיםדבראחרבאלהםחובה,דשמואלאיירידווקא

סימן טז( תמה על דבריו דכיון דאינו דם לענין עונש ,מאי טעמאיחשב דם

במתנדבנסכיםבפניעצמן.אבלהכאאיירינןבנסכיםהבאיםעםהזבח,דאין

לעניןלאו.

מזלפןעלגביהאישים.

ז( ]גמ' ,מהו דתימא מישדא בה משהו למצוה בעלמא .ואף דאמרינן להלן

ב( גמ' ,יצאו עצים שאין מקבלים טומאה .הקשההראב"ד )בפירושו לתורת

דבעינן ליתן עליו מלח ולהופכו וליתן מלח על הצד השני ,וכתבו התוס'

כהנים פי"ד ה"ד( ,דאי מכעין הפרט דמנחה מרבינן דוקא דבר המקבל

בד"הדםשהשיעורהואכדישלאיהיהנאכלמחמתמלחו.ישלומרדהיינו

טומאהכוותה,אמאילאנמעטנמילבונהממלח,דאףדמרבינןלהלטומאה

דווקא לכתחילה .אי נמי ,כתבו כן דווקא לבתר דממעטינן דדם אינו טעון

מדכתיב "והבשר" ,היינו לאפסולי בעלמא ולא לקבלת טומאה] ,וכדכתבו

מלח[.

התוס' בד"ה יצאו גבי עצי מערכה[ .ותירץ ,דכיון דלבונה הקריבה עם

ח( ]רש"י ד"ה דם שבישלו ,בין דחולין ובין דקדשים .לכאורה צריך עיון

המנחהודאיטעונהמלח,דבכלל"כלקרבןמנחתך"היא,שפירילפינןמינה

מדברירש"יאלועלמהשכתבהריטב"א)חוליןקט,(.דדעתרש"ידדווקא

אף ללבונה הבאה בפני עצמה .ועיין במנחת אברהם )עמוד רפב( דהעיר,

דם דקדשים שבישלו אינו עובר עליו ,אבל דם חולין שבישלו עובר עליו.

דבתורת כהנים מבואר דילפינן ללבונה מריבויא דקרא דכתיב "על כל

)ח.ו.[(.

קרבנך",וכיוןדמהתםילפינןהדרדינאדבעינןמקבלטומאהוכשארהדברים

ט( בא"ד,דהאלאחייבהתורהאלאעלהדםהראוילכפרה]דהיינודחזינן

הנלמדיםמעלכלקרבנך.ועייןבאותהבאה.

לה מהא דסמכה התורה לאיסורו  "ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר"

ג( תוס'ד"היצאו,בתוה"ד,בעציעצים]דעלמא[קאמרולאבעציהמערכה.

)ויקרא יז ,יא([ ומשבישלו נפק מתורת דם וכו' .וביאר הקרן אורה ,דהיינו

הקשה החזון איש )כג ,ז( ,מה אכפת לן בהא דעצים דעלמא לא מקבלי

בגוונא דקפה על ידי האור דלא הדר לברייתו ,וכדמסקינן להלן בסוגיין,

טומאה ,הא כיון דעצי המערכהמקבלים טומאה ,לא דמו בכל צד למנחה.

דמאידשנינודהאוכלדםשקפהחייב,אייריבדםשקפהעלידיחמהדהדר

ועוד הקשה ,דאי בתר עלמא אזלינן ,הא לבונה וקטורת נמי אין מקבלים

לברייתו ,ואינו ראוי לכפרה ,משום שאי אפשר לזורקו] .אמנם התוס' ד"ה

טומאה בעלמא אלא רק משום חיבת הקודש ,ואמאי לא ממעטינן להו

כאןכתבולהדיא,דזעירידפטרבדםשבישלו,מייריאפילובצלול[.והוסיף,

ממלח ,כי היכי דממעטינן לעצים .וביאר ,דכוונת התוס' ,דמאי דבעינן

דצריך לומר דאף דם שמלחו דפטרינן ,איירינן בכהאי גוונא דמלחו עד

למעוטיעציםממליחה,לאבעצימערכהאיירי,דפשיטאדלאבעומלחדהא

שהקפהו.אמנםהטהרתהקודשכתב,דדםאינויכוללהתקרשאףאםמלחו

לאו קרבן נינהו ,אלא בעצים דעלמא דנדבת יחיד איירי ,דכיון דאמרינן

בגוונא דהווי כרותח .וביאר ,דעיקר טעמו מרישא דקרא דלעיל" ,כי נפש

במעילה)יט(:דאינםמתקדשיםבכלישרתקודםהקטרתן,חיבתהקודשנמי

הבשרבדםהיא"דקישורהנפשלגוףנפעלעלידיהדם,וכשבישלואומלחו

ליתבהוודינםכשארעציםשאיןמקבליםטומאה,וישלמעטםמכעיןהפרט

תואינוראוילקשרהנפש.וטעמאדתלילהרש"יבהאדאינוראוילכפרה,

דמנחה.אבללבונהוקטורתדנתקדשובכלישרת,כיוןדמקבליטומאהשפיר

משוםדאתיליישב,דכיוןשנאסרהיאךפקעאיסורוממנו.ומשוםהכיביאר,

ילפינן להו מכעין הפרט דמנחה] .ויש להוסיף ,דאף דלבסוף מקטיר למלח

דאיסורדםמתליתלינמיבראוילכפרה,ולעניןכפרהוודאידלאמהנימה

בכלישרת,מכלמקוםעיקרמצוותהמלחהיאמליחתהאברולאהקטרתו

שהיה ראוי מעיקרא לכפרה .ובאתוון דאורייתא )כלל ד אות ב( כתב ,דכי

עלגביהמזבח.ויעוייןלקמןאותכזמהשהובאמדבריהמקדשדוד[.ועיין

היכי דחזינן לענין נסכים דיין מבושל פסול ,וכן חזינן בכמה דוכתי דכוונת

באותהבאה.

התורה לחי ולא למבושל ,הוא הדין דאיסור דם דאמרה תורה ,דוקא בחי

ד( ]גמ',יצאודםוייןשאיןעוליםלאישים.ולכאורהצריךעיון,דאיממעטינן

ולאבמבושל.וצריךעיון.

לדם מכעין הפרט ,אמאי בעינן למיעוטא ד"מעל מנחתך") .ח.ו (.ויש לומר

י( בא"ד,שם.הקשההטהרתהקודש,האילפינןמקראבכריתות)כ(:דחייב

דהאיברייתאלאסברהדדרשינןלסיפאדקראד"מעלמנחתך"להכי[.

אףעלאכילתדםחיהבהמהועוףטמאים,והםאינםראוייםלכפרה.ותירץ

ה( גמ' ,דם שבישלו אינו עובר עליו .פירש רש"י בד"ה דם שבשלו ,דלא

עלפידבריהרמב"ןבפירושהתורה))ויקראיז,יא(שכתב,שאסרלנוהדם

חייבהתורהאלאבדםהראוילכפרה.ועייןלקמןאותט'ביאורדבריו.אבל

מפני שנתנו לנו להיות על המזבח לכפר על נפשותינו ,והוא חלק השם,

הר"ן)חוליןמא.מדפיהרי"ף(כתב,דכיוןשבישלויפהנפיקמתורתדם,וכן

כטעםהחלב.והרחיקנואףמדםהחיהוהעוףשלאנשגהבו,אףשלאעשה

דםשנמלחכיוןדמליחכרותחהרינשתנהואיןחייביןעליו.וכתבהקהילות

כן בחלב כי ניכר הוא .ואף שמשמעות דברי הרמב"ן דאינו הטעם האמיתי

יעקב)סימןיד(,דצריךלומרדכיוןדאיסורדםמתליבהאדהווי דםהנפש,

דדרשינןלהאיקראבתורתכהניםלעניןאחר,מכלמקוםלהאימאןדאמר

וכמבואר בקרא )ויקרא יז ,א( ,ואף דבדם האיברים נמי איכא איסור ,היינו

דדם שבישלו פטור עליו ,והיינו משום דבעי דם הראוי לזריקה ,צריך לומר

משוםדיכוללהגיעלוורידיןויהיהדםהנפש .ואיכאלמימר,דכיוןדעלידי

דדבריהרמב"ןנאמרואליבאדאמת.

בישול פקע מהדם היכולת להחיות נפש ,אין בו איסור דם .ויסוד סברתו

יא( גמ',ורביהודהדידיהאמראיבריםשצלאןוהעלןאיןבהםמשוםלריח

מסכת מנחות דף כא
כד אדר ב' התשע"א
שנסרךבבשראפילולחחוצץ.וכתבהכסףמשנה,דהרמב"םפירש,דנסרך

ניחוח .ביאר הקרן אורה )על תוס' ד"ה דם שבישלו( ,דהא דהביאו הכא
למימראדר'יהודה,משוםדחדטעמאאיתלהו,דאינםראוייםלכפרה.

היינו נסרך לבשר ,והטעם משום דבכהאי גוונא קפיד עליה .אמנם הש"ך

יב( גמ',כאןשהקפהבאורכאןשהקפהבחמה.כתבהחזוןאיש)כג,ח(,דאם

)יור"ד סימן קצח סק"כ( כתב ,דמדברי רש"י בד"ה סריך משמע ,דאין נפקא

בישלו לדם אין נפקא מינה אם בישלו באור או בחמה ,דהא אפילו מלחו

מינה במאי דסריך לבשר ,אלא דכל שמתחיל קצת להתייבש ,דינו כיבש

אמרינן דהוי כדם שבישלו .ועיקר הכוונה דהכא איירי דנקרש מאיליו ללא

דחוצץ.

חום,והאדאמרבחמהלאודווקאהוא.

כ( רש"י ד"ה לא סריך ,שכשתולין בו אצבע נמשך והולך חוט ממנו .כתב

יג( גמ',אמרליההואילונדחהידחה.הקשההקרןאורה,האר'יוחנןגופיה

הקרן אורה ,דטעות סופר הוא ברש"י ,וצריך לומר "לישנא אחרינא סריך

אית ליה לקמן )נד (:דאין דיחוי אצל איסורים .ותירץ ,דשאני הכא דבראוי

כשתוליןבואצבעוכו'".

להזאה תליא מילתא ,וכיון דנדחה מהזאה תו לא חזי ,ואף לענין איסור

כא( גמ' ,תקריב כל שהוא תקריב מכל מקום .כתב רש"י בד"ה מכל שהוא,

אכילתדםלאחשיבדם.אינמי,מאידקאמרר'יוחנןדאיןדיחוילאיסורים,

ביןסדומיתוביןאסתרוקנית.והרמב"ם)פ"המאיסורימזבחהי"א(כתב,דאם

היינובחוזרונראה.אבלהכאאייריבעודוקפוי.

מלחאפילובגרגראחדכשר.וכתבהכסףמשנה,דכןפירשהרמב"םלדרשת

יד( גמ' ,כאן בחטאות החיצוניות וכו' .הקשה בחידושי הגרי"ז ,אמאי נקט

תקריבכלשהוא.

עיקרהחילוקביןחטאותהפנימיותלחטאותהחיצוניותלעניןאיסוראכילת

כב( גמ',תקריבואפילובשבת.הקשההמשנהלמלך)פי"אמשבתה"ה(,הא

דמם,ולאנקטלעיקרהדין,דחטאותהחיצוניותשריליתןהמתנותאףמדם

אין עיבוד באוכלין ואמאי בעינן קרא להתיר למלוח אפילו בשבת .ותירץ,

קרוש,ובחטאותהפנימיותבעינןדוקאדםדלאקרש.עודהקשה,האשנינו

דאתיקראלעולהפסולהשעלתהעלהמזבח,דקיימאלןדאיןמפשיטיןאת

לעיל)ה(.דהיוממרסיםאתהדםכדישלאיקרוש,ומבוארדאףלעניןזריקה

עורה ובעור שייך מעבד .ובשם הר"ר יעקב אלפאנדרי תירץ ,דאתי לקרבן

בעינןדםשאינוקרוש].אמנםעייןבקרןאורהשכתב,דהאידינאלכתחילה,

מוסף דעולה כולו כליל ואין בו אכילת אדם ,ומשום הכי לא חשיב "עיבוד

אבל בדיעבד אף אם לא מירס וקרש ,כשר להזאה[ .ותירץ בשם הגר"ח,

אוכלין".ועייןעודבקרןאורהועולתשלמהשהאריכו.

דוודאידאףבדםחטאותהחיצוניותבעינןשלאיקרוש,ואםקרשאינוראוי

כג( תוס'ד"היתןבו,היינודלאחזילאכילהבלאהדחהוכו'.כתבהטהרת

לזריקה ,אלא דכיון דלא כתיב ביה "וטבל" ,ילפינן דאינו חסרון בגוף הדם,

הקודש ,דצריך להגיה בדבריהם איפכא" ,דחזי לאכילה בלא הדחה".

דהדםמצדעצמוכשרלהזאה,אלאדבפועלאיאפשרלקייםבודיןהזאה,

וכוונתם,דסגיבמעטמלחלתקןהמאכלכיהיכידהבינהמתקנתאתהאדם.

ומשוםהכילעניןאכילהשפירישלחייבו.

והצאןקדשיםכתב,דתיבותאלושייכותלדיבורהקודם.

טו( גמ' ,כאן בחטאות הפנימיות .הקשה בחידושי הגרי"ז ,הא קודם



שהוקדשו היה עליהם איסור דם אפילו בקרש ,דהא ראוי לכפר בקדשים

דףכאע"ב

בחטאות החיצוניות ,ועתה שהקדישו לשם חטאות הפנימיות ,במה יפקע

כד( גמ',שעלגביהכבשושבראשושלמזבחאיןמועליןבו.כתברש"יבד"ה

איסורו .וכתב ,דשמא איירי אליבא דרבי דאמר דהאוכל דם הקדש חייב

שעל הכבש ,דאיירי במלח שנפל כשמלחו את האיברים ,ואין מועלין בו

שתים ,וסוגיין איירי מהאיסור הנוסף דיש עליו מחמת הקדש ,דבחטאות

משום דאינו ראוי שוב למליחה .וכתב הקרן אורה ,דנראה מדבריו ,דבמלח

הפנימיותלאמשכחתלה.

שהיהמעיקראבראשהמזבחועלהכבששפיראיתביהמעילה.ותמה,אם

טז( ]רש"י ד"ה כאן בחטאות החיצונות ,הא דקתני הקפה את הדם בחמה.

כן אמאי בעינן לילף מקרא דיש מעילה במלח שעל האבר ,הא לא גרע

מבוארמדבריודאילוהקפהובאור,רבחסדאמודהדאףבחטאותהחיצונות

ממלח שהיה מונח בראש המזבח ועל הכבש .וכתב ,דמסתימת הרמב"ם

אינו ראוי לכפרה .ויש להעיר ,דלביאור הקרן אורה )לעיל אות ט( דטעם

)פ"ח ממעילה ה"ז( נראה ,דמאי דאין מועלין אף על המלח שהיה מעיקרא

הדין דדם שבישלו אינו ראוי הוא משום שנקפה ,מאי איכא בין דם שקפה

עלהכבשובראשהמזבח,ועלהמקשינןמאיקרא,ומשנידכתיב"והשליכו

בחמה לדם שקפה על ידי האור ,הא כיון דבחטאות החיצונות אין קפידא

הכהנים עליהם מלח והעלו אותם עולה לה'" ,דמשמע דרק אחר המליחה

בקפה,הואהדיןדשריאפילובקפהעלידיהאור).ח.ו.(.וצריךלומר,דכיון

חשיבעולהלה'.ועייןבאותהבאה.

דהתורה תלתה את איסור הדם בהא דראוי לכפרה בקדשים ,בעינן דיהיה

כה( גמ',שם.פירשרש"יבד"האיןמועלין,דשובאינוראוי.וכתבבחידושי

ראוילכפרהבכלאופן,וכיון דדםשקפהאינוראוילחטאותהפנימיות,אין

הגרי"ז ,דלולי דבריו יש לומר ,דהא דאין בו מעילה משום  תנאי בית דין,

עליואיסורדם.והנימיליהיכאדקפהעלידיהאורדשובלאהדרלברייתו.

דדווקאמהשעלהעולהישלודיןעולה,ומשוםהכיאיתביהמעילה.

אבל קפה על ידי חמה ,דשוב הדר לברייתו ,יש לומר דראוי נמי לחטאות

כו( רש"י ד"ה אין מועלין בו,לפי שאינו ראוי .ביאר המקדש דוד )סימן יג(,

הפנימיותושפירחייביםעליומשוםדם,ומאידאמרינןהואילונדחהידחה,

דמלח שנפל מעל גבי האבר שוב אינו ראוי ,משום דכבר נעשית מצוותו,

היינודוקאבעודוקפויוכמושביארהקרןאורהלעילאותיג[.

דעיקר המצוה היא למלוח את האיברים ,ואף דאכתי בעינן להקטירו ,מכל

יז( גמ',הלכךדםחמורשקרש.כתברש"יבד"הדםחמור,דאתילאשמועינן

מקוםאיןעלהמלחמצוותהקטרה.ועייןשםשהאריךלהוכיחכן.

דאף דאין קרבן בטמאים ,אפילו הכי חייבים עליו] .ומשמע דרש"י לא גרס

כז( ]גמ',מאיקראהוכו'והשליכוהכהניםעליהםמלח.משמעמכאן,דצורת

"קרש"[.והקשההשיטהמקובצת)אותו(,דהאדםבהמהטמאהילפינןלה

המליחהשיתןהמלחעלהאבריםולאלהיפךשיתןהאברלתוךהמלח.וכן

בהדיא מקראי .ומשום הכי ביאר ,דרבותא דקרש אתי לאשמועינן ,דהוי

אמרינןלעיל)בעמודא(מביאהאברונותןעליומלחוכו'.אמנםגביעוףתנן

אמינא דבעינן כנגדו ראוי לכפרה ,וקרש דאף בטהורה אינו ראוי לית ליה

בזבחים )סד" (:סופגו במלח" ,דהיינו שטובלו במלח .והיינו דאף דהמליחה

תורת דם ,קמשמע לן רב פפא דאף הכא סגי בהא דכנגדו ראוי בחטאות

מיקריאעבודהמדבעינןבזבחים )קטו(:למעטמולחבחוץמכרת,מכלמקום

החיצונות .ועיין עוד בגליון הש"ס להגרע"א] .וליישב דעת רש"י יש לומר,

מה לי נותן הבשר למלח ומה לי נותן המלח עליו .הלכך גבי בהמה שהיא

דמהאיקראגופאילפינןדסגיבהאדכנגדוראוי,ולאבעינןשהואעצמויהא

גדולהדרךנתינתהמלחעליה,אבלגביעוףדרךהמליחהבנתינתובמלח.

ראוילכפר[.

)א.ג.[(.

יח( גמ' ,הדם והדיו הדבש והחלב יבשין חוצצין לחים אין חוצצים .כתבו

כח( גמ',בלשכתהמלחששםמולחיןעורותקדשים.הקשהבחידושיהגרי"ז,

התוס'בזבחים)עח(:ד"הדלי,דבדברלחהמיםמחלחלים,ומשוםהכיליכא

האעורותקדשיםחוליןגמוריםהם,ואמאישרילעבדןשם.

חציצה .והמרדכי בשבועות )סוף סימן תשמ"ח( כתב ,דביבש חוצץ משום

כט( תוס' ד"ה בלשכת המלח ,בתוה"ד ,אלא כלומר משם היו נוטלין מלח

מקפידיםעליו,מהשאיןכןבלח.

למלוחעורותהקדשיםבלשכתהפרוה.אמנםהתוס'ישניםביומא)יט(.ד"ה

יט( גמ',האדסריךהאדלאסריך.כתבהרמב"ם)פ"בממקוואתה"ב(,דדם

לשכת כתבו ,דלשכת הפרוה היא לשכת המלח השנויה בסוגיין ,ואינה

ב

מסכת מנחות דף כא – דף כב
כד אדר ב' – כה אדר ב' התשע"א
להקטרה).א.ג.[(.

לשכת המלח השנויה במתניתין דתמיד ,דהיו נותנים בה את המלח לכל
צרכיסעודה.

ג( גמ',מהמזבחמשלציבור.ביארהר"שמשאנץ)בפירושולתורתכהנים,

ל( גמ',אלאמאילקרבנםלאכילתקרבנם.כתברש"יבד"הלאכילתקרבנם,

דיבוראדחובהפרשתאדפרקו(,דהאאמרינןבזבחים)קטז(:דגבהדודמכל

כלומרלאכילההמגיעהמחלקםמקרבןהיחיד.והקשהבחידושיהגרי"ז,כיון

שבט ושבט וקנה מקום המזבח .והחזון איש )או"ח קכו ,ח ד"ה מיהו( ציין

דהשתאסביראלןדהמלחלאניתןלאכילה,מהליקרבןיחידומהליקרבן

לכתובות)קו(:דמזבחהזהבהיהבאממותרנסכים,ומזבחהעולההיהבא

ציבור,האאףבקרבןציבוראינוניתןלאכילה.

מקדשיבדקהבית.ואףדמשליחידיםהיה,מכלמקוםכברמסרוהולציבור

לא( תוס' ד"ה חולין ,בתוה"ד ,ופירש הקונטרס כלומר חוץ לעזרה וכו'.

וחשיבמשלציבור.

כוונתםלדברירש"יבתמורה)כג(.ד"ה יאכלו.אמנםהתוס'לקמן)פ(:ד"ה

ד( גמ' ,שם .ביאר הנתיבות הקודש ,דהילפותא ממזבח לאו משום היקש

וכיכתבו,דכלהאיסורבהכנסתחוליןבעזרההואבדעבידבהכעיןעבודה,

הוא ,אלא דגילוי מילתא דהעצים והאש נמי מן המזבח נינהו ,וכי היכי

אבללצורךאכילהאיןאיסור.

דמזבח משל ציבור ,הוא הדין דאף הם משל ציבור] .ובזה יתיישב מה

לב( גמ' ,תלמוד לומר ברית מלח עולם וכו' אף כאן משל ציבור .כתב

שהקשוהתוס'בזבחים)נ(.ד"הלא,דכיוןדעציםמשלציבורמהיקשממזבח

המקדשדוד)סימןלהאותא(,דדינאדמלחמשלציבורלאולעיכובא,דהא

ילפינןלה,היכיסלקאדעתיןלעיל)כא(:למילףמלחמעציםבבניןאב.אבל

אילאותנאיביתדיןהויאמינאדהכהניםצריכיםלהביאמלחמביתם,ואי

להמבוארניחא,דלאומהיקשילפינןלה[.

נימא דמעכב ,איך יהני להביא מביתם] .אמנם עיין בלשון הרמב"ם )פ"ה

ה( ]גמ' ,אף עצים ואש משל ציבור .לכאורה צריך ביאור ,מה שהוזכר כאן

מאיסורי מזבח הי"ג( דכתב דאיןהיחיד מביא מלח ועצים מביתו.ולכאורה

אש ,הא בביצה )לט (.מבואר דאין בעלות בשלהבת .ואף לפי מה שכתב

משמעותדבריודמעכב[.

הט"ז )ביורה דעה סימן קמב ס"ק ג( דשלהבת הדלוקה בעץ כולה כגחלת,

לג( גמ' ,לא נצרכה אלא לבן בוכרי .העיר השפת אמת ,דלכאורה אף לר'

מכל מקום כיון שהוא רק מחמת העץ הרי כבר ילפינן "עצים" ,וממילא

יוחנןבןזכאידאמרדכלכהןשאינושוקלחוטא,מכלמקוםכיוןדהכהנים

הבעלותעלהאשכבעלותהעצים,ואיאפשרשהעציםיהיושלציבורוהאש

דורשים מקרא זה לעצמן ואינן שוקלין ,הרי אין להם חלק במלח .וביאר,

לא ,כיון דאין בה בעלות מחמת עצמה .וצריך לומר דאף דאין בעלות על

דכיוןדאףהםבכללהשקלים,שפיראתילהוחלק,כיוןדכלהשוקלאדעתא

שלהבת בלא עצים ,מכל מקום אין הבעלות על האש תלויה בבעלות על

דציבור שוקל] .ולכאורה אף בלאו הכי ניחא ,דהרי הכהנים לא נהגו כן

העצים ,ואם הדליק אחד אש בעץ של חברו ,האש של המדליק .ולהכי

מעולםאלאבדורושלר'יוחנןבןזכאי[.

איצטריךלמימרשתהיההאשמשלציבור,ולאשידליקנואדםלצורךעצמו.

לד( גמ',הואילועומרושתיהלחםשלנוהיאהיאךנאכלים.כתברש"ילקמן

ואיןלהוכיחמאשומשוםממונודהאששלהמדליק,דהאהתםחייבגםעל

)מו(:ד"השלנוהן,דר'יוחנןבןזכאידלאחשלה,סברדקראד"כלמנחת

שלהבתבלאגחלת,ועלכרחךדהתםשאני).א.ג.[(.

כהןכלילתהיה"לאאייריאלאבמנחהשהכהןמביאבפניעצמו.ועייןרש"י

ו( גמ' ,מה מזבח שלא נשתמש בו הדיוט .ביאר הר"ש משאנץ )בפירושו

בערכין)ד(.ד"השלנוהוא,דהוסיף,אבלבמנחתציבורזילבתררובא.ועיין

לתורת כהנים ,דיבורא דחובה פרשתא ד פרק ד( ,דהיינו כדאמרינן בתמיד

במשנה למלך )פ"ז ממעילה ה"ו( דהוכיח מדבבריו אלו דאף במטבע איכא

)פ"גמ"ד(דהיומביאיםאבניםמקרקעבתולה.

ביטול ברוב ,ולא אמרינן דדבר חשוב הוא ולא בטיל ,ודלא כשיטת התוס'

ז( גמ' ,שם .כתב המגן אברהם )או"ח סימן קמז סק"ה( ,דדווקא גבי מזבח

במעילה)כא(:ד"הפרוטה,דמטבעדברחשובהואולאבטילברוב.

אמרינן הכי ,אבל בשאר כלי הקודש ,כל ששינה צורתן שפיר דמי ,דהא

לה( גמ' ,דמייתי ומסר להון לציבור .כתבו התוס' ביומא )לה (:ד"ה ניחוש,

הכיורנעשהממראותהצובאותדשימשולהדיוט.

דאףלמאןדחיישבבבאמציעא)קיח (.גבישומריספיחיןלשמאלאימסרנו

ח( ]גמ',ואששלאנשתמשבהםהדיוט .לכאורהנראהלהוכיחמכאןלמאי

יפה יפה ,הכא גבי כהנים לא חיישינן ,דכיון דכל ישראל תורמים ,אף הם

דמסקינן בברכות )נג (.דלא אמרינן גבי אש דהך דאיסורא אזל ליה והא

מתכווניםלמסוריפהיפה.ועוד,דכלהריוחהבאמןהשקליםדידיהוומאי

אחרינא הוא וכאילו נולד עתה ,דאם כן לא היה שייך פסול דנשתמש בו

טעמאלאיכוונולמסרםיפהיפה.

הדיוט).א.ג.[(.



ט( גמ' ,איכא בינייהו חדתי .כתב הלחם משנה )פ"ו מאיסורי מזבח ה"ב(,

דףכבע"א

דמהאדלאאמרודאיכאבינייהועציםדיחיד,מבוארדהאכוליעלמאמודו

א( ]גמ' ,לכהנים דלית להו לשכה לא זכי להו רחמנא קמשמע לן .פירש

דדרשינןמהמזבחמשלציבוראףעציםמשלציבור,ורביאלעזרבןשמוע

רש"י בד"ה כי זכי להו רחמנא ,דכהנים שלא שקלו איצטריך תנאה שיהיו

בא להוסיף דבעינן נמי דלא נשתמש בו הדיוט .והיינו דפסק הרמב"ם )פ"ה

נאותין ממנו .ולכאורה יש להסתפק ,האםהתנו דכי היכי דלכל ישראל יש

מאיסורימזבחהי"ג(כרביאלעזרברבישמעוןדעציםמשלציבור,וכןפסק

חלק בו ,אף הכהנים יהיו בכללם .או דלמא ,דהתנו שלא יהיה בו מעילה.

)פ"ומאיסורימזבחה"ב(כרביאלעזרבןשמועדבעינןעציםשלאהשתמש

והנהלעניןמהשהתנועלהעצים,עלכרחךהתנאיהיהאףלבשלבובשר

בהם הדיוט .והא דילפינן תרוויהו מחד קרא ,ביאר הנתיבות הקודש ,דהא

הקרבנות ולא לענין הקרבה ,דאילו לענין הקרבה מקרא ילפינן דאתי משל

דמשל ציבור לאו מהיקש ילפינן לה ,אלא מגילוי מילתא דאף הם מחלק

ציבור,וליכאלמימרדמשוםדאיתלהוחלקבהו,דהאעציםבאיםמנדבת

המזבח,ושפיראיכאלמילףאףמהאדהוקשולמזבח.ועייןלעילאותד.

היחידים,ולאמתרומתהלשכה,ועלכרחךדהתנאיהיהדליתבהומעילה.

י( גמ',ועתיקילאוהכתיבויאמרארונהוכו'.העירהמלאכתיו"ט,דבזבחים

אמנם המלח דהותר רק לצורך מליחת הקרבנות ]להאי מאן דאמר[ ,אכתי

)קטז (:איפליגו אביי ורבא אליבא דרבי אלעזר בן שמוע ,האם אף בבמה

ישלהסתפקבגדרו[.

בעינןשלאנשתמשבוהדיוט,אודלמאבבמהלא,ולאקשיאמידימארונה.

ב( ]תוס' ד"ה ועצים ,בסוה"ד ,ושמא יש צד אחד .כלומר ,צד אחד דדמי

יא( רש"יד"העיזא,עזשלברזלנותניםעליולהכבידו.אמנםרש"יבזבחים

עציםללבונהטפימלמלח.ולכאורהנראהלבארהאיצד,דמלחאינומעכב

)קטז (:ד"ה עיזא כתב ,דהוא כמין עז של עץ שיש יתידות חדים].ולכאורה

בדיעבד כדתנן לעיל )יח ,(.ואילו לבונה ועצים תרוייהו מעכבי ,לבונה,

נראה ,דמה שפירש רש"י בסוגיין דעיזא הוא עז של ברזל ,לאו פירושא

כדאיתא לעיל )יא .(:ועצים נמי נראה להוכיח דמעכבי ,מדאמרינן בזבחים

דמוריגין הוא ,דהא מבואר בהאי קרא דהמורגין של עץ היו ,אלא דעל

)קי (.גבי מעלה אמורין עם הבשר בחוץ ,אמאי חייב ,והא איכא חציצה.

הקרקוסאשהםהמוריגיןהיונותניןעזשלברזללהכבידו).ח.ו.[(.

ופירש רש"י בד"ה והאיכא דהבשר חוצץ בין אמורין למערכה וכהאי גונא

יב( תוס' ד"ה ועצים ,ואם תאמר ולילף ממלח .כתב הקרן אורה ,דקושית

בפנים לאו העלאה היא דרחמנא אמר על העצים אשר על האש .וחזינן

התוס' אינה על המקשן דהקשה ועצים מנלן ,דהא איהו קאי אברייתא

דלעיכובאהואלארקשיהיועצים,אלאאףשלאתהיהחציצהביןהעצים

דלעיל )כא (:דמשמע מינה דעצים פשיטא טפי דבעינן משל ציבור .אלא

ג

מסכת מנחות דף כב
כה אדר ב' התשע"א
אתנאדיליףממזבחקשיאלהו,אמאילאיליףממלח.

כ( גמ' ,מכאן לעולין שאין מבטלין זה את זה ורבי יהודה סבר מכאן למין

יג( מתני' ,במנחת נסכים פסולה .כתב רש"י בד"ה והן בולעות ,דתרוויהו

במינודאינובטל.כתבהר"ןבנדרים)נב(.ד"הונתערבבאחד,דטעמיהדרבי

נפסלו.מנחתנדבהמשוםדמחמתבליעתהשמןשלהמנחתנסכים,נתרבה

יהודה הוא משום דאזלינן בתר הדמיון בעצם ,דכל דאיכא בתערובת ב'

שמנהופסולה,והמנחתנסכיםכיוןדנבלעשמנהבמנחתנדבה,חיסרשמנה.

מיניםשדומיםבעצמותן,איןאחדמחלישאתחבירוומבטלו,אלאאדרבה

והקשה התוס' יו"ט )במתניתין( ,הא לקמן )עמוד ב( הקימה הגמ' לה

מעמידוומחזקטעמו.אבלרבנןסברידאיןראוילילךבתרדמיוןהעצם,אלא

בפלוגתא דמין במינו בטל אי לאו ,ואי משום ריבה או חיסר שמנה ,מאי

בתר האיסור וההיתר ,ומאי דדם פר ודם שעיר אינם מבטלים זה את זה,

נפקא מינה אי מין במינו היא אי לאו מין במינו היא .ותירץ בחידושי

היינומשוםדתרווייהועולים,כלומרדכשריםלזריקה.

הגרע"א,דאינימאדהשמןהוימיןבמינוואינומתבטל,ליכאמשוםריבהאו

כא( רש"י ד"ה מכאן לעולין ,והני דמים דמתניתין דזבחים עולין נינהו ולא

חיסר שמנה ,דכל מנחה קאי בפני עצמה קאי ,ומנחת הנסכים לא חסרה,

מבטלי אהדדי .ובברכת הזבח הגיה" ,והני דמים דמתניתין דזבחים חולין

והנדבהלארבתה.אבלאינימאדאיכאביטול,דאמרינןסלקאתמינוכמי

נינהו ולא מבטלי אהדדי" .והטהרת הקודש כתב ,דיש להגיה ברש"י "ואינך

שאינו ואינו מינו רבה עליו ומבטלו ,והסולת דקומץ המרובה על השמן

דמים דמתניתין דזבחים וכו'" .וכוונת רש"י להוכיח דעל כרחך רבנן סברי

מבטלולשמן,שפיראיכאלמימרדכיוןדהשמןלאאזילבתרמנחתו,איכא

דהיינו טעמא משום דאין עולין מבטלין זה את זה ,משום דלכאורה איכא

משוםריבהוחיסרשמנה.ויסודהדבריםהאלומבואריםבחידושיהרשב"א

למימר דרבנן סברי דדם פר ודם שעיר לא היו מעורבין ,וליכא ראיה לא

לקמן)עמודב(.

לעולין ולא למין במינו ,אבל משום דבאינך מתניתין דזבחים דאיירי

יד( מתני' ,שם .עיין מה שפירש רש"י ד"ה והן בולעות .אמנם השיטה

בתערובת עולין ,לא פליגי רבנן ומודי דלא בטל ,על כרחך דסברי דילפינן

מקובצת )אות ב( פירש בשם רש"י כתב יד ,וכן פירש ר"ע מברטנורא,

מהאיקראדאיןעוליןמבטלין.

דהקומץ בולע ממנחת נסכים וממנחת כהן משיח ,ורבה שמנן של מנחות

כב( תוס' ד"ה מכאן לעולין ,ואם תאמר תיפוק ליה משום דאין מצוות

הללועלהקומץומבטלותליה,והוימנחהשלאהוקטרקומצה.אבלמנחת

מבטלותזואתזווכו'.כתבהשפתאמת,דהאדאיןמצוותמבטלותזואתזו,

נסכים כשרה ולא הוי כריבה שמנה ,כיון שעירבו שלא מדעת ,השמן

היינודווקאהיכאדהביטולהואבשעתקיוםהמצווה,כגוןהיכאדאוכלפסח

שבולעתבטללגבהוכמאןדליתיה.ותמההתוס'יוםטוב,היכישייךלמימר

מצה ומרור .אבל הכא בתערובת דם ,הא נתערב כבר קודם קיום המצוה,

דרבהשמנהשלמנחתנסכים,האכיוןדבלילתהרכה,אדרבהמסתברטפי

ומהשייךלמימרדאיןמצוותמבטלותזואתזו.ובעולתשלמהכתב,דשמא

דנבלעשמנהבמנחתנדבהדבלילתהעבה.ותירץ,דכיוןדשמןהנסכיםביטל

לכךכוונוהתוס'בתירוצם,ועייןבאותהבאה.עודכתבהשפתאמת ,דגבי

לסולת דקומץ נמצא שכל השמן בין דנסכים בין דקומץ קיים עם סולת

פסחמצהומרור,מודההללדאפילולאעבידפסחאוכלמצהומרור,אבל

הנסכים,ואילאודהוישלאמדעתהיהפוסלה.ועייןגםבקרןאורה.

הכאאינויכוללקייםהמצוהאלאבתערובת.

טו( תוס'ד"השזובלילתהעבה)השני(,בסוה"ד,אףעלפישבולעותזומזו

כג( בא"ד ,ושמא לגבי אכילה שאני .ביאר הטהרת הקודש ,דבאכילה,

לא חשיב לא ריבה שמנה ולא חיסר שמנה .העיר הטהרת הקודש ,דהתוס'

אהנאת מעיו קפיד רחמנא ,דהא בלע מצה נמי יצא .ואיכא למימר ,דאף

להלןבד"הוהןבולעות)השני(לאמצאוטעםלהתירבבלילותשוותאילאו

דבגרונומעורביןהם,מכלמקוםבמעיוכלאחדמתעכלבפניעצמו,ושפיר

דנימאמילתאדתמיההדכשהבליעותשוותאינןבולעותזומזו.

מקיים מצוות פסח מצה ומרור .ומאי דבעינן להא דאין מצוות מבטלות זו

טז( תוס' ד"ה והן בולעות )הראשון( ,בסוה"ד ,ופירוש זה סותר מה שפירש

אותזו,הואמשוםדאינימאדמבטלות,לאיהנימהדלבסוףנפרדובמעיו,

במשנה .תירץ השפת אמת ,דהתם דאיירי בביטול גמור ,שפיר פירש רש"י

דהא דכבר נתבטלו בגרונו בתערובת .אבל בדם שלעולם בתערובתו עומד,

דכמאן דליתיה דמי .אבל הכא דאיירי מדין סלק את מינו כמי שאינו

לא מהני הא דאין מצוות מבטלות זו את זו .ועיין באות הקודמת ביאור

וכמבואר בגמ' להלן ,שפיר איכא למימר דאכתי חשבינן ליה כריבה סלתו,

העולתשלמה.

דהאלעניןהשמןדמינולאבטילכלל].ועודישלומר,דהתםאייריבסולת

כד( תוס' ד"ה ורבי יהודה ,בתוה"ד ,ויש לומר דדבר לח המתערב יפה בכל

בסולתדהוומאותוהמיןאלאשדינםאינושוה,דבהאיגוונאאיכאלמימר

שהוא וכו' .ביאר בחידושי הגרי"ז ,דדבר לח דמתערב בכולו ,אתינן עלה

דעל ידי הביטול חשיב כמאן דליתא .אבל הכא דאיירי בתערובת שמן

מדין ביטול ,ואמר רבי יהודה דמין במינו לא בטיל כדאשכחן בדם שעיר.

וסולת,אףדאיכאביטול,מכלמקוםלאשייךלומרדכמאןדליתאדמי,דסוף

אבל בתערובת יבש ביבש דאינו מתערב בכולו אתינן עלה רק משום הלך

סוףאיכאהכאלמציאותדשמןשאינהמןהמנחהורבהעליהופוסלה.ועיין

אחר הרוב ,ובדין הלך אחר הרוב ליכא נפקא מינה בין מין במינו למין

עודבטהרתהקודש[

בשאינומינו.

יז( בא"ד ,ואין לפרש דמאי דמיפסלן הכא לאו משום ריבה שמנה אלא

כה( בא"ד ,ובכל דוכתי דתרומה עולה באחד ומאה בדבר יבש .העיר הקרן

משוםחיסרשמנהוכו'.העירהטהרתהקודש,דתוס'לעילד"השזו)השני(

אורה)זבחיםעג.עלתוס'ד"הרבייהודה(,דבשלמארבייהודהדיליףמ"דם

נקטובפשיטותדאיכאפסולאףמשוםחסר.ועייןשםמהשהאריךלבאר.

שעיר" דמין במינו לא בטיל ,שפיר יש לחלק בין דבר לח לדבר יבש ,אבל

יח( גמ',אמרר'יוחנןושניהםמקראאחדדרשווכו'.העירהטהרתהקודש,

בתרומהדמחמיריןמשוםד"כהיתרוכךאיסורו",מאינפקאמינהאידברלח

דלכאורה היה לגמ' לקבוע האי מימרא דר' יוחנן אמתניתין דדם שנתערב

הואאידבריבש.

בזבחים )עז ,(:ומאי טעמא קבעה לה הכא .וביאר ,דמשום טעמייהו דרבנן

כו( בא"ד ,וההיא דשני כוסות אחת של חולין ואחת של תרומה ,בחולין

נקטילההכא,דאילאודסברירבנןדאיןעוליןמבטליןזהאתזה,לאאתי

שאינם מתוקנין דאפשר להו לעשות תרומה .הקשה העולת שלמה ,דאי

שפיר אמאי קומץ שנתערב במנחת נסכים כשר .ועיין בדבריו שביאר בעוד

איירי בחולין שאינם מתוקנים דהוו טבל ,מה יהני לומר סלק את מינו ,הא

אופנים.

אכתייאסרמחמתהטבלדאוסרבכלשהוא.

יט( גמ' ,הדבר ידוע שדמו של פר מרובה מדם שעיר .העיר השפת אמת,

כז( גמ' ,וכי בולעות זו מזו מאי הוי מין במינו הוא .ביאר השיטה מקובצת

דלמא היה מערב דם פר ודם שעיר בשיעור שווה .וביאר ,דכיון דבעינן

)אותג(,דאףדאיכאהכאנמיתערובתשלסולת,מכלמקוםמסתבראליה

מעיקראלקבלאתכלדםהפר,והשירייםהטעוניםיסודבעינןשיהיושיריים

דהשמןמתערבעםהשמןוהסולתעםהסולת.אמנםתמה,דאימשוםהא

מכל ההזאות ,אם לא יערב את כל דם הפר בדם השעיר ,לא יהיה תקנה

מקשינן,אמאיהוצרכולתרץדסלקאתמינו,נימאדהשמןמתערבביןבשמן

לשירייםשנותרומדםהפר,דהאאינםשירייםשלכלההזאות.

ובין בסולת ,וכדמשמע לישנא דמתניתין דהן בולעות זו מזו .ומשום הכי



ביאר,דסלקאדעתיןדבכלפורתאופורתאשלשמןהנסכיםשנבלעבנדבה,

דףכבע"ב

איכאנמימשמןהנדבה,וכיוןדשמןהנדבההוימיןבמינוואינובטל,מציל

ד

מסכת מנחות דף כב – דף כג
כה אדר ב' – כו אדר ב' התשע"א
הואאףאתהסולתשמעורבעמושלאיתבטלבשמןהנסכים.ועלהמשנינן

ואםכןאףבהאיקומץבלולאיכאאיסורא.ועייןעודבטהרתהקודש.

דאמרינןסלקאתמינו.

ח( בא"ד ,ולפי זה לא מיפסלו לעולם משום חיסר שמנה .ביאר החזון איש



)כט,ט(,דכיוןדכולהולהקטרהאזלי,הבלולזוקקאליואתהשמןבכלמקום

דףכגע"א

שהוא .אבל אם ריבה שמנה ,הא נתקלקלה צורתה של המנחה ,ולא יהני

א( גמ',ושאינומינורבהעליוומבטלו.הקשההעולתשלמה,מאישנאמהא

לומרדאזילבתרהרכה.

דאמרינן בחולין )צז (:דמין בשאינו מינו בנותן טעם .ותירץ ,דלענין הקרבה

ט( רש"יד"העצםאיפריש,בתוה"ד,לשוןאחרקומץשמיצהשמנועלגבי

לאו בנותן טעם תליא ,אלא בחזותא וכדאמרינן לעיל )כב (.דכל דיש בו

עציםמהומיבעיאלהקטירעציםעםקומץוכו'.הקשההטהרתהקודש,הא

מראית דם חשיב דם .והוא הדין גבי קומץ דבחזותא תליא מילתא ,ומשום

שנינולקמן)כז(.דהשמןמיעוטומעכבאתרובו,וכיוןדמעטמשמנוהתמצה

הכיאמרינןדהאינומינורבהעליוומבטלו.

עלהעצים,פשיטאדבעילהקטירוומאימבעיאלהאילישנא.ותירץ,לפימה

ב( גמ' ,איתמר קומץ מנחת חוטא ששמנו ר' יוחנן אמר פסול .לקמן )נט(:

שכתבו התוס' בד"ה הוא עצמו ,ד"לא ניתנה תורה למלאכי השרת" ,ובמה

איכאתרילישניגביאיסורנתינתשמןעלמנחתחוטא,האםהואאףבכל

שחסרכלשהואאכתילאנפסלמטעםחסר.איכאלמימרדהואהדיןשמן

שהוא,ד"לאישים"כתיבומשמעכלדהוא,אודילפינן"שימהמנתינה"דהוי

שהתמצהעלגביהעצים,כיוןדלאימלטדיתמצהמעטעלגביהעצים,הא

בכזית.וכתבהקרןאורה)שם(,דמדפליגרישלקישבסוגייןואמרדהואעצמו

"לאניתנהתורהלמלאכיהשרת",אבלאינימאדחיבוריעוליןכעולין,כיון

משכשכובשיריהלוג,מוכחדסוגייןאזלאאליבאדהאיגיסאדהאיסורהוא

דאפשרלתקוניעלידישיקטיראףאתהעצים,לאשייךטעמאד"לאניתנה

בכל שהוא ,דהאי שיכשוך וודאי הוי כל שהוא ,וכדכתבו התוס'בד"ה הוא

תורה למלאכי השרת" ,ושפיר מבעיא לן ,אי חיבורי עולין כעולין וחייב

עצמו.

להקטיראףאתהעצים,אודלמאחיבוריעוליןלאוכעוליןולאיהנילהקטיר

ג( גמ' ,הוא עצמו משכשכו בשירי הלוג .בטעם הא דמצוה לשכשכו ,כתב

אתהעצים,והדרדינאד"לאניתנהתורהלמלאכיהשרת".

המנחתאברהם)לעילטז(:בשםהגרי"ז,דאינימאדהאדאמרינןלעיל)טז(:

י( מתני',שתימנחותשלאנקמצוונתערבואםיכוללקמוץוכו'.כתבהזבח

דאיןלהקטירהקומץשומשוםשומשוםהואדיןבעצםההקטרהעלהמזבח,

תודה ,דדווקא אי יכול לקמוץ מזו בפני עצמה ומזו בפני עצמה אמרינן

דבעינן שההקטרה לא תהיה במצב של שומשום שומשום ,איכא למימר

דיקמוץ,אבלאםיכוללקמוץרקמאחתלאיקמוץ,דהאאףאםיקמוץהרי

דמשום הא בעינן לשכשכו בשמן ,דאם לא ישכשכו יתפזר הקומץ והוי

השירייםלאיותרומחמתהתערובתשלאנקמצה,והויכנטמאושירייםאו

כשומשוםשומשום.

נשרפודאיןמקטיריםקומץעליהם.

ד( גמ',ההואשלאיקבעלהשמןכחברותיה.כתברש"יבד"השלאיקבעלה

יא( מתני',קומץשנתערבבמנחהלאיקטיר.פירשרש"ילעיל)כב(.ד"הלא

שמן,דהיינובעודשלאנקמצה,אבללאחרשנקמצהאםשמנהקצתכשרה.

יקטיר ,דאין הקטרה מצוה אלא בקומץ .וכתב הזבח תודה ,דהא דאמרה

והקשההנתיבותהקודש,דאיבשמנהלאחרקמיצהתליאמילתא,אמאילא

מתניתיןדלאיקטיר,היינומשוםדמיחזיכמוסיףעלהקומץ.אינמי,גזרוביה

שרי אלא לשמנה קצת ,ואי בקצת תליא מילתא ,דכיון דאינה קובעה

רבנן משום קומץ היָתר שהוא פסול .והמקדש דוד )סימן טז אות א( כתב,

כחברותיהשרי,מהליאחרקמיצהומהליקודםקמיצה.וכתב,דכדילמנוע

דמשמע מדברי רש"י ,דכל דאין מצוה להקריבו ,איכא איסור להקריבו.

קביעותהשמןכחברותיהבעינןתרתי,א .שלאישמנהקודםהקמיצהכדרך

אמנם עיין בשיטה מקובצת )בסוגיין אות ז( שכתב ,דאם רצה שפיר יכול

שעושה בחברותיה ,ב .שלא ישמנה בהרבה בשמן כחברותיה .אמנם סיים,

להקטיר .ודווקא בסיפא דנתערב הקומץ בשיריים דאיכא בהו משום "כל

דהאגופאצריךביאור,מנלןדבעינןתרתי.ועייןבאותהבאה].ולכאורהיש

שממנולאישיםוכו'",אסורלהקטירו.

לומר ,דמאי דאמרינן דלא יקבענה כחברותיה ,עיקר האיסור לקובעה בכלי

יב( גמ',ושחוטהאינהבטילהבנבילהשאפשרלנבילהוכו'.כתברש"יבד"ה

כדרךשארמנחות,ומשוםהכיאסורליתןעליהשמןבכליקודםהקמיצה.

ושחוטהאינהבטילה,דאםנגעהתרומהבאחתמהן,תוליןלאאוכליןולא

והוא הדין אף לאחר הקמיצה אין ליתן הרבה שמן על הקומץ ,משום

שורפין .והקשה השיטה מקובצת )אות ט( ,אמאי לא נימא זיל בתר רובא,

דכשיחזור ויקדש הקומץ בכלי ,הרי קבע השמן בכלי כחברותיה .אבל

וכיון דרובא נבילה יש לשורפה ,וליכא למימר דהחתיכה השחוטה חשיבא

כשמשכשך הקומץ בשמן ,אף כשיקדשו בכלי לא חשיב כנותן שמן בכלי,

קבוע והוי כמחצה על מחצה ,דהא אינה ניכרת .ותירץ ,דכיון דחשיב מין

משוםדליכאהכאמציאותשלשמן,אלארקקומץמשוכשךבשמן[.

במינו ולא בטיל ,הוי כמחצה על מחצה ומשום הכיתולין] .ולדבריו הנידון

ה( גמ' ,שם .עיין ברש"י ד"ה שלא יקבע .והשיטה מקובצת )כתב יד( פירש

בסוגייןהוא,דאינימאדישביטול,יהניהביטולעלחשיבותהבטלדלאיהיה

בשם רגמ"ה ,דהאיסור הוא להביאה לכתחילה עם שמן כחברותיה ,אבל

לותוחשיבותקבוע[.

בדיעבד שפיר דמי .והשפת אמת ביאר ,דעיקר האיסור ליתן בה לוג שמן

יג( רש"י ד"ה ושחוטה אינה בטילה ,בתוה"ד ,אינה נשרפת אלא תולין.

לעשרוןכחברותיה,אבלבמעטשרי.ועייןבאותהבאה.

הקשההרש"ש,אמאיתולין,ניחזיהיכיקיימאדהאקיימאלןדספקטומאה

ו( רש"י ד"ה ההוא שלא יקבע לה שמן ,בעוד שלא נקמצה אבל אחר

ברשות הרבים טהור ,וברשות היחיד טמא] .ואולי יש לומר ,דלהכי שינה

שנקמצה אם שמנה קצת כשר .הקשה הטהרת הקודש ,דאי בנתערב אחר

רש"ילהעמידבתרומהולאבאדםשנגע,דתרומההוי"איןבודעתלהשאל"

קמיצהתליא,מאידוחקידרישלקישלשינויידמאידשנינודרבייהודהפסל

דלאמהנילטהרומשוםספקטומאהברשותהרבים[.

חרב שנתערב בבלול ,במנחת פרים שנתערבה במנחת אילים איירי ,נימא

יד( גמ' ,ור' חנינא אמר וכו' .כתב רש"י בד"ה כל שאפשר ,דשחוטה

דאיירי בנתערב קודם קמיצה ומשום הכי לא יקריב .וביאר ,דוודאי דאין

שנתערבה בנבילה ,כיון שאינה יכולה להיות כמותה הרי בטלה בה ,ואם

כוונתרש"ידבקמיצהתליאמילתא,אלאבנתערבבדרךאקראיתליא,דלא

נגעה אחת מן החתיכות בתרומה נשרפת עליה .והקשה הקרן אורה ,וכי

אסרהתורהאלאבקביעות,ואףאםעירבלהדיאכלדהואלאחרהקמיצה

משוםדבטלהברובנחתלהנמיטומאה,האוודאידכמאןדאיתאדמיאכמו

לאחשיבקביעותושרי].אמנםלמהשנתבארלעילאותדבדעתרש"י,לא

שכתבו התוס' בד"ה נבילה לענין טומאת משא .ואי משום דתלינן דנגע

קשיאמידי,דהארקבקומץמשוכשךשרי[.

התרומה בנבילה שהיא רובא אין זה ענין ל"ביטול ברוב" ,אלא לדינא

ז( תוס'ד"החרבשנתערבבבלול,בתוה"ד,וצריךעיוןאםהוהאמרינןיקרב.

ד"הולכיןאחרהרוב".ועייןבעונגיו"ט)סימןד(שכתב,דבעינןלדינאדביטול

ביאר העולת שלמה ,דספיקם תליא בשני התירוצים שכתבו התוס' בזבחים

ברוב דאם השחוטה לא היתה מתבטלת ,הוי מחשבינן לה כקבוע ולא הוי

)עט (:ד"ה במאי ,האם מה שאסרו רבנן להקריב פסולים לשם עצים הוא

אזלינןבתררובא.ועייןלעילאותיב.

דווקאבראויםלהקרבה,ולהאיתירוצאאףאתהבלולהפסוליכוללהעלות

טו( גמ' ,אי אליבא דרבנן הא אמרי עולין הוא דאין מבטלין וכו' .הקשה

לשםעצים.אודאףבאינםראוייםלהקרבהלאמהנילהעלותםלשםעצים,

הטהרת הקודש ,לפי מה שכתב הר"ן בנדרים )נב (.ד"ה ונתערב באחר,

ה

מסכת מנחות דף כג
כו אדר ב' התשע"א
דטעמייהו דרבנן דמין במינו לא בטיל הוא משום דלא אזלינן בתר דמיון

שייך שיבטלו הטבל ,וכדאמרינן בנדה )כז" (.אי אפשר שלא ירבו שתי

העצםאלאבתרדמיוןהדינים,וכלדאיכאתערובתאיסורוהיתרחשיבמין

פרידותשלעפרהביתעלעפררקב".אמנםהחזוןאיש)כט,ז(ביאר,דמהיכי

בשאינו מינו ,שפיר איכא למימר דפלוגתייהו דר' חנינא ורב חסדא אליבא

תיתידלאעסקינןנמיבגוונאשהשירייםהיורביםעלהטבל.

דרבנןנמי,דכיוןדהבטלאוהמבטליכוללהיותשוהבדינולאותושנתערב

כג( רש"י ד"ה לימא דלא כר' חייא ,בתוה"ד ,דתהוי כריבה סלתה .כוונת

עמו ,שפיר חשיב מין במינו ולא בטיל .ותירץ ,דכיוון דסוף סוף השתא לא

רש"ילמבוארלקמן)עו(:דכלהמנחותשריבהבמידתעשרונןנפסלו.וביאר

שוובדינייהו,לאדמילסברתרבנן.ועייןשםשהאריך.

שםרש"יבד"השריבה,דכיוןדריבהסולתןנמצאשאיןלעשרוןקומץשלם,



דהיתר על העשרון נמי נקמץ .והכי נמי נימא ,דכיון דהטבל מבטל את

דףכגע"ב

השיריים,רבהסולתושלטבלותולאיועיללקומצה.

טז( גמ',והאר'יהודהבתרחזותאאזל.כתברש"יבד"הבתרחזותא,דהכא

כד( בא"ד,דבטלכמאןדליתיהדמי.ביארהחזוןאיש)כט,ז(,דלאמהניכח

נמיאזילבתרחזותאהואילושניהםמיןבשר.והקשההטהרתהקודש,אמאי

הביטול אלא לשלול ולהחשיב כחסר ,אבל ביטול לעולם לא יחשב כרבה,

הוצרכולהאדרבייהודהאזילבתרחזותא,תיפוקליהדהכאמיןבמינוגמור

דהשיריים בפני עצמן עומדים ,ואף דבריבה סולת של חולין חשבינן ליה

הואאףבלאחזותא,והויליהלרבייהודהלמימרדלאבטל.ותירץ,דסלקא

כריבה,שאניהתםדאינםעומדיןבפניעצמן,אבלשירייםשעומדיןלמצוותן

דעתין דמאי דאמרינן מין במינו לא בטל היינו דווקא במילתא דבר אכילה

הרי עומדים בפני עצמן ואינם נטפלים לאחרים ,ואין הטבל מוסיף עליו

דתלוי בטעמא ,אבל טומאה דלאו בטעמא תליא ,דלמא לא אמרינן דמין

לרבותו.

במינולאבטיל,ולהאהוצרכולהאדרבייהודהבתרחזותאאזיל,והכאנמי

כה( גמ' ,התם כדר' זירא וכו' אף הקטרה האמורה בשיריים אין שיריים

איתלןלמיזלבתרחזותאולאבטלי.

מבטלין את הקומץ .ביאר השיטה מקובצת )אות ה( ,דכיון דאין שיריים

יז( רש"י ד"ה לעולם אליבא דרבי יהודה ,ואי קשיא גבי דמים דאמר רבי

מבטלין קומץ ,אין מבטלין את הטבל ,דבטבל איכא נמי קומץ] ,והיינו דדין

יהודה לעיל וכו' .עיין בשיטה מקובצת )אות טז( דגרס דמסקנת רש"י דאתי

הקטרתהקומץלאמתחדשבשעתהקמיצה,אלאחלאףעלהטבל,ולארק

אף אליבא דרב חסדא .אמנם מהתוס' לעיל )כב (:ד"ה ורבי יהודה מבואר

שישלקמוץממנו[,וכןאיןמבטליןאתהשיריםשבטבל,דכיהיכידאיןקומץ

דלאגרסיהכי,וכוונתרש"ידמתניתיןלאאתיאכרבחייא.

מבטלקומץ,אףאיןשירייםמבטליםשיריים.

יח( גמ' ,דתני רב חייא נבילות ושחוטות בטלות זו בזו אליבא דמאן וכו'.

כו( גמ' ,שם .מבואר ברש"י ד"ה אין הקומץ מבטל את חבירו ,דהאי גזירה

הקשה בחידושי הרשב"א ,אדרבה ,נימא דסבר כרבנן דמין במינו בטל,

שוהדר'זירא,אתיאאףכרבייהודה,דהארבייהודהנמיקאמרדאיןקומץ

ומשוםהכיאמרדבטלותזובזו.ותירץ,דאימשוםהכי,אמאיהוצרךלומר

מבטל קומץ .והקשה הקרן אורה ,הא מה שרבי יהודה מודה "דאין קומץ

"בטלות זו בזו" ,הוי ליה למימר להדיא ,דמין במינו בטל ,דהשתא אף אי

מבטל קומץ" היינו משום דהוי ממש "מין במינו" וכדם פר ודם שעיר שאין

נימאדשחוטהונבילההוימיןבשאינומינו,כלשכןדבטל,ועלכרחךדכוונת

מבטליןזהאתזה,ומאיראיהלקומץושירייםדהוומיןבשאינומינו.ומשום

רבחייאדרקאחתבטלהבחברתה,ושפירקשיאאליבאדמאןקאמר.

הכיביאר,דהגזירהשוהדר'זיראאתיאדווקאלרבנןאתיאדסבריד"עולין

יט( גמ' ,לעולם אליבא דרבי יהודה וכי קאמר רבי יהודה וכו' .הקשה

לא מבטלין זה את זה" ,וילפינןמגזירה שוה דאף שיריים חשיבי עולין ואין

בחידושי הרשב"א ,השתא דאתינן להכי ,אמאי הוצרכו למימר דפליגי

מבטליןאתהקומץ.

אליבאדר'חייא,נימאדפליגיאליבאדרבייהודה.ותירץ,דאיאליבאדרבי

כז( גמ' ,תיבלה בקצח וכו' .כתב רש"י בד"ה תיבלה ,דאיירי בעיסת הפסח.

יהודהמהיכיתיתידבנבילהושחוטהלאאזלינןבתרחזותאכבעלמא.אבל

אמנםהרמב"ם)פי"בממעשההקרבנותהי"ז(העמידסוגייןעלשיירימנחות.

מדר'חייאדאמרבטלותזובזו,עלכרחךדסברדרקחדאבטילהבחברתה,

ועייןשםבהשגותהראב"דדכתב,דסוגייןאיירידווקאבמצהאפויה,ולענין

שפירשייךלאפלוגימיבטילהבמי.

ביטול טעם המצה ,אבל אי איירי בעיסה שאכתי לא נאפתה ,פשיטא

כ( גמ',שם.כתבהכסףמשנה)פ"אמשאראבותהטומאותהי"ז(בשםהר"י

דאסורהמשוםחימוץ.

קורקוס,דאףדבסוגייןמבוארדפלוגתייהודרבחסדאורבחנינאאליבאדרבי

כח( ]תוס'ד"הקסלקאדעתך,בסוה"ד,ואכלמאותוצדשישבורובתבלין.

יהודה ,מכל מקום כיון דבביצה )לח (:ובבכורות )כג (.מייתינן לדברי רב

לכאורהצריךלומר,דהיינובגוונאשהפרידואותוצדמשארהמצהואכלו,

חסדאבסתמא,ולאאמרינןדאליבאדרבייהודהקאמר,משמעדרבחסדא

דאינימאדאכתימחוברלמצה,מהליבהאדבמקוםאחדאיכארובתבלין.

הלכתא קאמר ,ואפילו לרבנן דמין במינו בטל .והא דבסוגיין אוקמי כרבי

ועוד,דאףדאיכארובתבלין,מכלמקוםטעםמצהאיכא,דהאשנינולהדיא

יהודה ,היינו משום דסברי דבטל לגמרי קאמר בין למגע ובין למשא ]ודלא

ד"מצה מתובלת היא" .והיינו דהקשו התוס' בד"ה אלא ,דכיון דסגי בטעם

כתוס' לעיל )עמוד א( ד"ה נבילה[ .אבל למאי דמסקינן בבכורות )כג (.דאף

מצה,מהליבהאדאיכאביטול[.

דאיכא רובא ,מכל מקום לענין טומאת משא שאני וחשבינן ליה כמאן

כט( גמ',דלכימעפשאהויליהכתבלין.הקשההטהרתהקודש,האפלוגתא

דאיתא ,חזינן דלענין טומאה לא אמרינן ביטול ברוב כדרך שאמרו בכל

דבתר בטל או בתר מבטל איירי דווקא לענין מין במינו ,אבל הכא דאיירי

איסורים .ושפיר איכא למימר דאף רבנן מודו דלא אזלינן הכא בתר רובא

במצה ותבלין דהוי תערובת מין בשאינו מינו ,אדרבה ,כולי עלמא מודו

אלא אם אינו יכול להיות כמוהו .ועיין בשערי יושר )ש"ג פ"ח( שהאריך

דאזלינן בתר רובא ,ולכולי עלמא קשיא אמאי יצא בה ידי חובתה .ותירץ,

לבארדשאניטומאהמשאראיסורים,דשאראיסוריםדהםחלותדין,שפיר

דהכא גוף העיסה לא בטלה דהא אכתי נותנת טעם וכדכתבו התוס' בד"ה

ישלומרבהודיניביטול,אבלטומאהדהואעניןשלמציאות,וכלשוןהש"ס

אלא ,אלא דסברי דאי בתר מבטל אזלינן וכל שאין המבטל יכול להיות

"טומאהבוקעתועולה""שבעהלהטומאה",דיניביטוללאמהניבה,דסוף

כהמבטל חשיב מין בשאינו מינו ,לא יהני מה דאכתי נרגש בה טעם מצה

סוף היא נמצאת .אמנם לענין טומאת מגע האריך להוכיח דמיתלי תליא

כדי לצאת בה ידי חובת מצה ,דסוף סוף הוי מצה רק משום טעמא ולא

בדין שחל על החתיכה הטמאה שמטמאת במגע ,ושפיר יש לומר דעל ידי

משום עצמה .והעולת שלמה תירץ ,דכמו שכתבו התוס' בביצה )לט (.ד"ה

ביטולברובפקעממנההדיןדמטמאתבנגיעה.

משום ,דמים בעיסה ותבלין בקדירה חשיבי מין אחד ,משום דאי אפשר

כא( גמ',דרבחסדאסברבתרמבטלאזלינן.עייןבחידושיהרשב"אשהאריך

לעיסהבלאמים,ואיאפשרלקדירהבלאתבלין,הואהדיןתבליןבמצהכיון

בביאורפלוגתייהודרבחסדאורבחנינא].ודבריוצריכיםביאור[.

דתיקונימצההוא,שפירחשיבחדמינא.

כב( גמ' ,ולא קמבטלי שיריים לטיבלא .הקשה השיטה מקובצת )אות ב(

ל( תוס'ד"האלאלמאןדאמר,דכיוןדישבתבליןטעםמצהראוילצאתידי

מהיכי תיתי שהשיריים יבטלו את הטבל שהוא הרוב ,ותירץ ,דכיון דאי

חובתו.כתבבחידושירבינוחייםהלוי)פ"וממצהה"ה(,דהאדאמרינןטעם

אפשר שלא ירבו שתי פרידות של שיריים על פרידא אחת של טבל ,שפיר

כעיקר ,אין עניינו כשאר דיני הביטול ,אלא דגזירת הכתוב הוא דאסור אף

ו

מסכת מנחות דף כג – דף כד
כו אדר ב' – כז אדר ב' התשע"א
דמהנישהיתהטומאהבאוירו.אודלמא,דצירוףהכלימצרףאתהחתיכות

דאינו גופו של איסור אלא רק טעמו .וכיון דלענין לצאת ידי חובתו בפסח
מלבד מה דבעינן "טעם דגן" בעינן נמי "לחם" ,כל דאינו לחם אלא יש בו

שבתוכו,ואםכןלאמהנילעניןהטומאהבאוירו.ועייןמהשביאר בנתיבות

טעם לחם ,לא מהני .ודווקא עיסה של אורז שנגררת אחר החטים כמבואר

הקודש[.

להדיא בירושלמי פ"ק דחלה ,מועיל הך דינא דגרירה גם לענין השלמת

ז( רש"י ד"ה הושיט טבול יום ,באוירן ולא נגע לא בהן ולא בכלי .כתב

שיעורא חשיב "לחם" ,אמרינן דאפילו אם יש בו רק טעם דגן יוצא בו ידי

הטהרתהקודש,דוודאידהכינמיקמבעיאלןהיכאדלאנגעבאוכלאלארק

חובתו.והוסיף,דהנימילילשיטתהרמב"ם)שם(ורש"יד"התיבלה,דאיירי

בכלי,דכיוןדטבוליוםהואואינומטמאכלישפיראיכאלמיבעיהאםצירוף

הכא בעיסה המעורבת מתבלין ומיני דגן ,אבל להראב"ד )בהשגות שם(

כלימהניליה.וכוונתרש"י,לאפוקידלאנימאדדווקאבנגעבכלימיבעיליה

דאיירי במצה שעירבה בתבלין ,בלאו הכי ניחא ,דכיון דהיא כבר מצה אין

דשמא הכלי מצרף אף את הטומאה לקודש ,אבל באויר פשיטא ליה דלא

מהשיבטלהמתורתמצהמלבדהטעם.ועייןשםמהשהאריךלבארבשיטת

מהני.

התוס'.

ח( גמ',צירוףדאורייתאאודרבנן.כתבהקרןאורה,דמדבריהרמב"םנראה,
דהאי איבעיא לא תליא בדין צירוף לענין טומאה .דהא לענין לקמוץ עליו


דףכדע"א

פסק)פי"אמפסוליהמוקדשיןהכ"ג(דספיקאהוא,ולאיקמוץואםקמץלא

א( גמ' ,הני מילי היכא דנגעי בהדדי וכו' .כתבו התוס' בחולין )קיח (:ד"ה

יקטיר.ואילולעניןטומאהפסק)בפי"במשאראבותהטומאותה"ז(דצירוף

אין ,דמהכא מוכח דאין נגיעה חשיבא חיבור לענין טומאה ,דאי חשיבא

כליהואמעלהדרבנן .אלאדאיבעיאלןבביאורהילפותאד"הריםממנומן

חיבור,אמאיבעיאצירוףכלי.ועייןעולתשלמהשכתב,דהכאלאמהניהא

המחובר" דמינה ילפינן להלן דאינו יכול להביא בשני כלים .והזבח תודה

דנגעיאהדדי,לטמאכלהסולתמשוםדלאהוידברגוש,אלאהמקוםשנגע

כתב ,דמעיקרא דאיבעיא לן ,וודאי תליא בדין צירוף דאשכחן בעלמא גבי

בו.

טומאה.אבללבתרדפשטינןמקראד"והריםממנו",תואיבעיא לןדאףאי

ב( רש"יד"ההנימילידנגעיאהדדי,להכינקטטבוליוםוכו'.העירהטהרת

נימאדצירוףכלימדרבנן,שמאהכאמיהאדמיעטרחמנאשניכלים,ילפינן

הקודש,האאיןכלימקבלטומאהאלאמאבהטומאה,והיאךסלקאדעתין

דכליאחדכעיןשתיכליםמצרפן.

דהנוגע בכלי יטמא אותו .ואף אם הנוגע טמא מת ,הא לא נגע בכלי אלא

ט( גמ' ,אמרו לו זו לא שמענו כיוצא בו שמענו וכו' .הקשה הטורי אבן

באוכל .ועוד ,דהכא דאיירי בנגעי אהדדי ,בלאו הכי ניחא אמאי נקט טבול

)חגיגהכג:בהשמטות(,כיוןדפשיטאדהכלימצרףמהשבתוכומדאורייתא

יום,דאילאובטבוליום,האטמאמחמתשנגעבאותושנגעבוהטמאולמה

עדדמהנילקמוץמחדאאחברתא,אמאימיבעיאלהולעניןטומאה,האאי

ליצירוף.וסיים,דנראהדגםרש"יכיווןלכך,וטעותסופרנפלהבדבריו.

לקולא חשיב חיבור ,כל שכן לחומרא] .ועיין באות הקודמת בשם הקרן

ג( גמ' ,הושיט אחד לביניהן מהו .פירש רש"י בד"ה הושיט ,דהושיט חצי

אורה ,ויש לדון לפי דבריו .ובעיקר קושיית הטורי אבן יש לומר ,דבסולת

עשרון בין שני חצאי עישרון המונחים בביסא .אמנם הרמב"ם )פי"ב משאר

וודאי דלא בעינן חיבור ,דהא לעולם מפורדין הם ,ודין התורה הוא שיביא

אבות הטומאות ה"ח( כתב ,דהיה דבר אחר מפסיק ביניהם .וכתב הכסף

קומץמעישרוןסולת,וכלדאיכאעישרוןשפירהוימנחה,והכאמיבעיאלן

משנה ,דבדווקא דיקדק לכתוב "דבר אחר" ,דאי מפסיק בחצי עישרון,

בגוונא דהסולת נמצאת בשני מוקמות נפרדים ,דבלא דינא דצירוף כלי אין

אדרבה אותו חצי עישרון שביניהן מצטרף לאחד מהן ,והשני הנשאר יהיה

להחשיבוכעשרוןסולת.והיכאדנתערבושתימנחותליכאחסרוןבהאדכל

טהור .ודלא כפירוש רש"י בד"ה אין צריך לכלי שכתב ,דאינו מצטרף

אחת עומדת לעצמה דסוף סוף איכא עשרון מכל מנחה ,אלא אקומץ הוא

לראשונים ,דלכאורה איכא למימר דאדרבה ,כיון דחצי עשרון מפסיק בין

דמבעיא לן ,דכיון דבעינן לקמוץ ממנחה ,ולא מהני לקמוץ קומץ שעומד

שני חצאי העשרונות ,הם לא יצטרפו אבל אותו עשרון שפיר יצטרף .דלא

בפני עצמו ,הכא דנתערבו הרי לא קמץ ממנחה ,ועלה משנינן דאף הקומץ

מסתבר לומר דכיון דמעיקרא היו ראויים להצטרף ,אף עתה דווקא הם

מחשיבמחוברלמנחה,אבלאכתיאיכאלמימרדלאמחשיבכגוףאחד,וגבי

מצטרפין.

טומאהלאיהניהאיצירוףלטמאו[.

ד( גמ',שם.פירשרש"יבד"המהו,דנגעטבוליוםבאותושנתןביניהן,אמנם

י( גמ' ,בעי ר' ירמיה צירוף כלי וחיבור מים וכו' .פירש רש"י בד"ה צירוף

הרמב"ם )הובא באות הקודמת( כתב ,דהספק הוא בגוונא דנגע טבול יום

כלי ,דאיירי בגוונא דהטמא נגע בחתיכה שבתוך הכלי ונטמאה חברתה

באחד מהן ,ואיבעיא לן האם הדבר שביניהן מפסיק ,אי לאו .וכתב הקרן

משום צירוף הכלי ,ומיבעיא ליה אי יכולה לטמא בחיבור מים אף אחרת

אורה ,דלדבריו אתי שפיר טפי לישנא "דביניהן" .דאילו לפירוש רש"י ,הוא

שמחוץ לכלי .והעיר הקרן אורה ,דאי איירינן בגוונא שנגע בה טבול יום,

הדין דהוי ליה למיבעי אף בגוונא דאינו ביניהן .עוד כתב ,דלולי פירושם

פשיטאדאיןזושבחוץטמאה,דהאאיןטבוליוםמטמאלטמאאחריםאלא

איכא למימר דאיבעיא לן בגוונא דנגעה טומאה באחד מחצאי העשרונות

רק פוסל ,ואי באב הטומאה איירי הכא ,אמאי לא תטמא את זו שבחוץ

שהיו שם ,ואיבעיא לן האם כיון דאף השני טמא ,נטמא נמי העשרון

להיות ראשון ,ואי מיבעיא ליה אם יש בכח טומאת צירוף לטמא אחרים,

שהצטרףביניהן,אולאו.

אמאי מיבעיא ליה דווקא בחיבור מים .וביאר ,דהיינו משום דסלקא דעתין

ה( גמ' ,אין צריך לכלי אין כלי מצרפו .פירש רש"י בד"ה אין צריך ,דכיון

דעל ידי המים חשיב כגוף אחד] .ועיין בקהילות יעקב )סימן יז( שכתב

דאותו עישרון שלישי אינו צריך לכלי ,אין הכלי מצרפו עמהן ,והראשונים

דחיבורמיםהואחומראדרבנן[.

טהורים.והרמב"ם)פי"במשאראבותהטומאותה"ח(כתב,דכיוןדאינוצריך

יא( רש"יד"הצירוףכליוחיבורמים,בתוה"ד,אםיששניחצאיעשרוןבכלי

לכלי הרי הוא מפסיק ואינו טמא אלא אותו שנגע בו הטבול יום .וכתב

ואין נוגעין .הקשה בחידושי הגרי"ז ,אמאי נקט רש"י כהאי גוונא דאף

הראב"ד )שם בהשגות( ,דאותו שנתן ביניהן פשיטא שאינו מפסיק החיבור,

העשרוניםשבביסאאינםנוגעיןזהבזה,האאמרינןברישסוגייןדאףבנוגעין

אלאאתעצמוהצילשאינומצטרףעמהןלהטמא.וביארהמקדשדוד )סימן

זהבזהלאמהניבלאדיןצירוף.

לזאותד(דהרמב"םסבר,דצירוףכליחשיבכאילוהכלימחברן,ושפיריש

יב( גמ' ,עשרון שחלקו ונטמא אחד מהן והניחו בביסא וכו' .העיר הקרן

לומרדכשישמפסיקביניהם,איןחיבורןחיבור.אבלהראב"דסברדעלידי

אורה ,הא כיון דנטמא אינו ראוי למנחה ,וכל שאין ראוי לכלי אין הכלי

צירוף הכלי חשיב כל מה שבכלי אחד ,וכדילפינן מדכתיב "כף אחת"

מצרפוכדאמרינןבסוגיין.ותירץ,דלהאסגיבהאדמעיקראהיהראוילכלי,

דהתורה עשתה לכל מה שבכף אחד .ומשום הכי מה לי במה שיש אחר

וכדכתבוהתוס'בד"השאיןצריך.

ביניהן.

יג( גמ',מיאמרינןשבעליהטומאה.כתבהקרןאורה,דמיבעיאליהדווקא

ו( ]גמ',הושיטטבוליוםאתאצבעוביניהן.לכאורהישלבאר,דאיבעיאלן

בגוונא דצירוף כלי ,אבל לא מבעיא ליה בגוונא דאוכלין כביצה שנטמאו

האםצירוף כלי הוא דין בכלי,דמחשב לכלהכלי מלא טומאה ,והוא הדין

שחילקן),דקיימאלןדהטומאהלאפרחהמהן,אבלאינןמטמאותאחרים(

ז

מסכת מנחות דף כד – דף כה
כז אדר ב' – כח אדר ב' התשע"א
וחזרוהשלימןלכביצה,אימהנילטמאותועלידיעודנגיעה,משוםדבכהאי

וכוונתםכדכתבוהתוס'בשבת)קיב(:ד"האבלטמא,דאיאיירידדרסעליה

גוונא פשיטא דמהני לו עוד טומאה ,דהא איכא חצי שלא נטמא שמחובר

הזב יחף דאתו מגע ומדרס בהדי הדדי ,הא כיון דפנים חדשות באו לכאן,

אליו,ודווקאבצירוףכלידסוףסוףגופיןנפרדיןהן,מיבעיאליהאםחשיב

הואהדיןדמהנינמילטומאתמגע,ואיאיירילאחרדכברנטמאבמדרס,הא

כגוףאחדושפירמהניתולטמאותו,אודסוףסוףגופיןנפרדיןואמרינןשבע

שבעליהטומאה.

ליהטומאה].ולכאורהישלבארעוד,דשורשהספקהואבגדרדיניטומאה,

כ( גמ',וכןלעניןקמיצהוכו'.הקשההשפתאמת,הארבאגופיהלאפשיטא

האם טומאה היא ענין דיני ככל האיסורים ,דכשטמא נוגע בדבר המקבל

ליה לעיל )עמוד א( אי מהני צירוף כלי לענין קמיצה ,והיכי קאמר הכא

טומאההתורהמחילהעליוטומאה,ושפיראיכאלמימרדאףכשכברנטמא,

בפשיטותדמהנילקמוץמאחתעלחברתה.ועייןבזבחתודהשכתב,דצריך

אם חזר ונגע בו ,איכא עליו עוד דין דצריך לחול עליו טומאה .או דלמא,

לומרדסוגייןאייראבגוונאדנוגעיןזהבזה,ומשוםהכימהנילקמוץמאחד

דענין הטומאה הוא דבר מציאותי ,דכשטמא נוגע בדבר אחר עוברת ממנו

על חבירו .אמנם תמה על הרמב"ם )פי"א מפסולי המוקדשין הכ"ו( דכתב,

הטומאה ומתפשטת בו ,ולהאי גיסא אחר שכבר נטמא ,שוב אין מקום

דאייריבאיןנוגעיןזהבזה.ועייןבחזוןאיש)סימןלאסק"ה(שכתב,דטעות

לטומאהאחרת,וכיוןדלאנתפסההריפקעה.ועייןלקמןאותטו[.

סופרנפלהברמב"ם,וצריךלגרוס"ונוגעיןזהבזה".ועייןעודבמהר"יקורקוס
מהשביארבדבריהרמב"ם.

דףכדע"ב

כא( רש"יד"האמררבאשי,בסוה"ד,משוםדאיןלעמודעלסופואיזהמהן

יד( גמ',אלאשאםנגעבוהזבטמאמגעהזב.פירשרש"יד"האלא,להכי

נצטרף .כתב הזבח תודה ,דמשמע מדבריו ,דאילו הכהן היה מפרש להדיא

מהניליהוכו' דאםנגעבוהזבקודםשעשאווילוןוכו'עכשיווכו'ונשארה

דכוונתולהתיראתהאבודאואתהמשויר,היהניתרלפימחשבתו.

עליותורתמגעוכו'.אמנםהרמב"ם)בפירושהמשנהכליםפכ"זמ"ט(כתב,



דאיירי בגוונא דנגע בו הזב לאחר שעשאו וילון .וכתב הצאן קדשים ,דמה

דףכהע"א

שפירשרש"ידנגעבוהזבקודם,היינולמאידסלקאדעתיהדאביילהוכיח

א( מתני',שהציץמרצהעלהטמאואינומרצהעלהיוצא.כתברש"יבגיטין

מהתם דלא אמרינן שבע ליה טומאה .אבל למאי דדחי רבא ,שפיר איכא

)נד(.ד"הבמזידלאהורצה,דמדאורייתאהציץמרצהעלהדםויכוללזורקו

לאוקמי אף בכהאי גוונא .והא דרבא גופיה לא דחה דאיירי בנגע בו הזב

אף לכתחילה .וכן כתבו התוס' בזבחים )צב (.ד"ה שלנה .ועיין בקרן אורה

לאחר שעשאו וילון ,דאי הוי מוקים לה הכי ,אדרבה ,יש לפשוט לאידך

)זבחיםצב(.דתמה,היכןמצינודהציץמתירלכתחילהלזרוקאתהדם.

גיסא,דאמרינןשבעלהטומאהולאמשכחתלהותריטומאותבהדיהדדי.

ב( גמ',אלאעווןטומאהשהותרהבציבור.פירשרש"יבד"ההאאינונושא,

והברכת הזבח כתב ,דאי איירי בגוונא דנגע בו לאחר שעשאו וילון ,מאי

הואילוישבהצדקל.ורש"יבזבחים)כג(.ד"ההאאינוהוסיף,דעתהדקאי

קמשמעלן,פשיטאדמטמאבמגע.

עלעווןטומאהישליתןטעםבדבראמאיאמרהתורהדציץמרצה.אמנם

טו( גמ',אמאילימאשבעליהטומאהוכו'.העירהקרןאורה)בעמודאד"ה

דעתר"תבתוס'ד"ההאאינו,דילפינןמקראדציץמרצהדוקאהיכאדהותר

בעירבא(,מאיקשיאמסדין,דלמאכיוןדהשתאמשכחרווחאשפירחיילא

מכללו.

טומאתהמגע,דלכאורההאידינאד"שבעלהטומאה",כדינאד"איןאיסור

ג( גמ',אימאעווןיוצאשהותרמכללובבמה.הקשוהתוס'בזבחים)כג(:ד"ה

חל על איסור" .וכי היכי דבאיסורים אמרינן דמתלי תלי וקאי דאי משכח

האאינו,אמאיחשיבעוון"יוצא"הותרמכללו,האכיוןדבהכימצוותולא

רווחאחייל,הואהדיןישלומרבטומאה.וכתב,דעלכרחךצריךלומרדלא

חשיב הותר מכללו ,וכדאמרינן להלן גבי היתר שמאל דיום הכיפורים.

דמילאיסורים].ועייןשעריישר)ש"גפ"ח(שהאריךלבארדאיןעניןטומאה

ותירצו,דכיוןדבפניםלאמשכחתלההיתר,שפירחשיבהותרמכללו.

דמיכלללאיסורים,משוםדטומאההיאמציאותולארקדינים,ומשוםהכי

ד( גמ',עווןדלפניה'איןעוןדיוצאלא.עייןלקמןאותז.

אחרדכברנטמאאיןמקוםלטומאהחדשה.וישלדוןלדבריומאימהניבבת

ה( רש"יד"המכללובבמה,מכללושנאסריוצאבמשכןהותרבנובובגבעון

אחת[.

דאין שם קלעים .הקשה התוס' יו"ט )במתניתין( ,הא שנינו להדיא בזבחים

טז( תוס' ד"ה ועשאו ,בתוה"ד ,צריך לומר דאיירי בבגד שלא נקפל .ביאר

)קיב(:דאףבנובובגבעוןהיוקלעיםוקדשיקדשיםאינםנאכליםאלאלפנים

הצאןקדשים,דאםנקפלהאהוימגעבגלויולאמגעביתהסתרים.

מןהקלעים.ואיכוונתרש"ילהיתרבמותדנוהגאףבנובובגבעון,אמאינקט

יז( תוס' ד"ה כי נגע ,בתוה"ד ,שמועיל לטמא טומאה פחות מכביצה וכו'.

נובוגבעון,האמשכחתלהטובאזימנידהותרוהבמות].ולכאורהישלומר

ביאר העולת שלמה ,דאי אבר מן החי חשיב אוכל ,מצטרף עם פחות

דכוונת רש"י במה שכתב ד"אין שם קלעים" ,דבנוב וגבעון אין דין קלעים,

מכביצה אוכלין להחשב כביצה ,ושפיר יקבל ממנו טומאה ,אבל אי לא

והיינודאינומחויבלהביאקרבנולמקוםקלעים.וכןמדויקמדבריובזבחים

חשיב אוכל ,אינו מצטרף בהדי הפחות מכביצה אוכלין ולא היה מטמאו,

)קכ(.ד"המהיוצאכשרבבמהשכתב",שהריכשירהבלאמחיצות"[.

דהאאיןאוכלמקבלטומאהבפחותמבכיצה.

ו( ]תוס' ד"ה הא אינו ,בסוה"ד ,ועוד יש לפרש דנותרהותר מכללו במנחת

יח( בא"ד,ואיןלתרץדהאידחישבעליווכו'.ביארהחקנתן,דכוונתםדאין

כהנים.לכאורהדבריהםאינםלשיטתר"תדהאדבעינןהותרמכללו,היינו

לתרץדהאדלאאמרינןהתםשבעלהטומאה,משוםדדוקאלאחרשפירש

משוםדקראדריצויציץאיירידווקאהיכאדאשכחןריצויבמקוםאחר,דהא

מאביו ופקעה הטומאה החמורה ,מקבל טומאת אבר מן החי ,ולהכי לא

מנחת נסכים אף דלא אשכחן ביה חיוב משום פיגול ,הא אף ריצוי לא

חשיב שבע לה טומאה ,דמדמוקי לה התם כרבי מאיר ,משמע דמשום

אשכחן .אלא לשיטת רש"י בד"ה הא אינו ,דהאי הותר מכללו הוי רק צד

טומאת בית הסתרים מטמינן לה טומאת אוכלין ,ואי רק בשעה שפירש

קל[.

מקבלטומאתאוכלין,האשפיראתיאאףכרבייוסי.ועייןעודבברכתהזבח.

ז( תוס' ד"ה אימא יוצא ,בסוה"ד ,ולשנויי כמו בעון יוצא .הקשה העולת

והצאן קדשים כתב ,דיש להגיה בדברי התוס' "ואפשר עוד לתרץ וכו",

שלמה,האמהדמשנינןבעוןיוצאדאינו"לפניה'",לאיהניעלעווןזרות,

וכוונתםלתרץ,דכיוןדמשוםטומאתביתהסתריםאייריהתם,ואליבאדרבי

דהאעווןזרותשפירנעשהלפניה'.ותירץ,דמאידבעינןלפניה',לאואעוון

מאיר דמטמאה ,לא קשיא משבע לה טומאה ,דהא בבת אחת הוו .אמנם

דעליו הציץ מרצה ,אלא אהותר מכללו קאי ,דדווקא היכא דהותר מכללו

המשנה למלך )פי"ב משאר אבות הטומאות ה"ט( כתב ,דלא יתכן דמחמת

לפני ה' ,נאמר ריצוי ציץ .דהא לפני ה' אקרא דלרצון להם קאי ,דמיניה

טומאתביתהסתריםיחשבבבתאחת,דהאטומאתאוכליןבאהרקעלידי

ילפינן דבעינן הותר מכללו במקום אחר ,כדכתבו התוס' בד"ה הא .ועיין

המחשבה,וטומאתאברמןהחיקדמהלה.

בשיטהמקובצת)אותיט(.

יט( בא"ד)הנמשךלעמודהבא(,והשתאאימתאתאליהוכו'.כתבהמשנה

ח( גמ',אמרליהאבייעווןשהיהבוודחיתיולאפוקייוםהכיפוריםדהכשירו

למלך )פי"ב משאר אבות הטומאות ה"ט( ,דיש חסרון דברים בדבריהם,

בשמאל.כתבהקרןאורה,דהשתאדאתינןלהכי,מיתרציכלהנידמקשינן,

ח

מסכת מנחות דף כה – דף כו
כח אדר ב' – כט אדר ב' התשע"א
מקראילפינןלה,אמאיכשרבדיעבד.

דהאכולהובהכיהכשירןולאדמילטומאה,דאףאינימאדטומאההותרה
בציבור ,מכל מקום לכתחילה יש לעשותה בטהורים] .אמנם להמבואר

יח( רש"י ד"ה במזיד אין תרומתו תרומה ,בתוה"ד ,ופליגי בה אמוראי

בתוס' בזבחים )כג (:ד"ה הא אינו דעוון יוצא לא חשיב הכשירו בכך ,כיון

ביבמותוכו'.ביארהצאןקדשים,דהוקשהלרש"י,דנימאדעדכאןלאקאמר

דלא משכחת לה היתר בפנים ,תירוצו דאביי לא יהני איוצא[ .ועיין באות

רבי יוסי אלא לתקן השיריים ,אבל להתירן באכילה מי אמר ,ולהכי כתב,

הבאה.

דאיכאלמאןדאמרדלתנאקמאדפליגאר'יוסיהשירייםנמימתוקנים,ועל

ט( גמ' ,רב אשי אמר עוון הקדשים ולא עוון המקדישים .כתב הקרן אורה,

כרחךדרבייוסישריאףבאכילה,ושפיראמרינןדלדידיההציץירצהאףעל

דרב אשי לא ניחא ליה בשינויא דאביי ,משום דאביי לטעמיה ביומא )ז(:

אכילות].אמנםעייןברש"ילעיל )טו(.שכתבבד"הרבנןסברי,דציץמרצה

דכולי עלמא מודו דטומאה דחויה בציבור ,ושפיר יש לחלק דשאני שמאל

למיהוי קרבן מעליא ,אבל טמא לא מישתרי באכילה ,דעבר בלאו דוהבשר

ויוצא דהכשירו בהכי ולא דמי לטומאה דלא הכשירו בהכי .אבל רב אשי

אשר יגע בכל טמא לא יאכל .וצריך עיון )ח.ו .[(.והטהרת הקודש כתב,

סבר דאיכא מאן דאמר דטומאה הותרה בציבור ,ומשום הכי ניחא ליה

דכוונתרש"ילהוכיחדקנסינןאףבמקוםדאיתליהפסידא,דהאאיכאלמאן

לשינויאנמיאליביה.

דאמרדתרומתותרומהויחזורויתרום.

י( תוס'ד"הואימאעווןבעלמום,וא"תאמאילאפריךמעווןטריפה.כתב

יט( גמ' ,נותרות היינו לן.העיר הרש"ש ,דלכאורה יש לפרש דפיגולין היינו

בחידושיהגרי"ז,דלכאורהריצויציץמהני,דווקאבפסוליקרבן,אבלטריפה

מחשבתחוץלזמנו,ונותרותהיינומחשבתנותר.

דהויחסרוןבעצםהקרבן,ולאבגדרפסול,מנלןדאףביהמהניריצויציץ.

כ( גמ',אלאאףפיגוליןכנותרות.הקשההשיטהמקובצת)אותד(,האפיגול

יא( גמ',דםשנטמאוזרקובשוגגהורצהבמזידלאהורצה.פירשרש"יבגיטין

אינו ניתר לטהורים ושפיר מתמעט .ותירץ ,דכיון דאין פיגול נקבע אלא

)נד (:ד"ה במזיד לא הורצה ,דמדאורייתא שרי לכתחילה לזרוק את הדם

לאחר שיקרבו כל מתיריו ,ונמצא דאכילה ופיגול באין כאחת ,ושפיר קרי

משוםדהציץמרצה,ומדרבנןאסרוהוומשוםהכיבשוגגהורצה.אמנםרש"י

ליהניתרלטהורין.

בפסחים )לד (:ד"ה אי אמרת בשלמא כתב ,דריצוי ציץ מהני רק בדיעבד,

כא( גמ' ,שם .הקשה בחידושי הרשב"א ,מה לו לתלות פיגול בנותר ,הא

אבללכתחילהוודאידלאשרילזרוק].ואוליכוונתורקמדרבנן[.

תרוויהואינםניתריםעתהלטהורים,וכיהיכידאפילוהכימרבינןנותרות,

יב( גמ' ,שם .כתב הזבח תודה ,דסוגיין לא אזלא כדמסיק רב פפא בפסחים

איכא נמי לריבויא לפיגול .ותירץ ,דאפילו הכי נותרות עדיפי ,דהא עד

)יז (:דהלכתא גמירי לה דמשקי בי מדבחיא דכן ,דלרב פפא כלל לא בעינן

שנעשו נותר שפיר הוי נאכלין וקרינן בהו "אשר לה'" .אבל הפיגול מעולם

ביהריצויציץ,דהאהדםמעולםלאקיבלטומאה.ומשוםהכיהרמב"םלא

לא היה ניתר ,אלא דעד שעת פיגולו היה ראוי להיות ניתר ,ומשום הכי

הביאלסוגיין,משוםדפסק)פ"אמפסוליהמוקדשיןהל"ד(דדםקדשיםאינו

תלינן להו בנותרות ,דאי לאו דדינם כנותרות לא אמרינן דהריבוי קאי נמי

מקבלטומאה.וכןכתבהקרןאורה)זבחיםמה.(:אמנםדעתרש"יבפסחים

עליהם.

)יז (:ד"ה קשיא ,דדברי רב פפא נדחו ,משום דכשאמר להו לא ידע מהני

כב( גמ',רבינאאמרטומאתוביןבשוגגוביןבמזידהורצהוכו'.כתבוהתוס'

משניותדמבוארלהדיאדאיתבהוטומאה.

ביבמות )צ (.ד"ה והא ,דרבינא ור' שילא פליגי בסברא ,דמר סבר דבמזיד

יג( גמ' ,אבל בציבור בין בשוגג בין במזיד הורצה .כתב הטהרת הקודש,

בטומאה איכא למיגזר טפי ,משום דהוי אתחלתא דפסול ,ואף לא עביד

דהאי ברייתא סברא דטומאה דחויה בציבור ובעינן ריצוי ציץ ,ואף

מצוהבעידןהטומאה.ומרסבר,דאדרבהישלקנוסטפיבזורקבמזיד,משום

דלכתחילה אם יש לו קרבן אחר לא יזרוק את דמו של זה ,אם עבר וזרק

דמקריב דבר טמא למזבח וזילא ביה מילתא .והטהרת הקודש כתב ,דלולי

בציבור לא קנסו ,ומרצה בין בשוגג ובין במזיד .אבל למאן דאמר טומאה

דבריהם יש לפרש ,דטעמיה דרבינא כדי שלא יהיה חוטא נשכר והא שייך

הותרהבציבור,האלאבעינןכללריצויציץ,ואפילולכתחילהשרילזרוק.

דווקאבזריקה,אבללאבטומאה.ורבשילאסבר,דאדרבהדווקאבטומאה



יש לקונסו משום דעבר על איסור דאורייתא שטימא קדשים ,אבל זריקה

דףכהע"ב

דמדאורייתאשריאפילולכתחילה,איןטעםלקונסו.

יד( גמ' ,ורמינהו על מה הציץ מרצה על הדם ועל הבשר .הקשה השיטה

כג( תוס'ד"הורבשילא,וא"תמאידוחקייהודרבינאורבשילאלשנוייוכו'.

מקובצת)אותב(,מהשייךריצויציץבבשר,האכיוןדנטמאנאסרבאכילה,

העירהטהרתהקודש,דלכאורההיהלהםלהקשותכןאףאשנויאדרביוסף,

כדכתיב"והבשראשריגעבכלטמאלאיאכל")ויקראז,יט(.ותירץ,דלרבי

"האר'יוסיוהארבנן".ועייןשםמהשהאריךלבאר.

יהושעדאמרבזבחים)קד(.דאםאיןבשראיןדם,מהניריצויציץלאחשובי



דאיכאבשר,וזורקיןאתהדם.ולרביאליעזרדאמרהתםדאףאםאיןבשר

דףכוע"א

זורקיןאתהדם,מהנילאקבועיבפיגולולהוציאומידימעילה.

א( מתני',כמדתרביאליעזרכשרה.פירשרש"יבד"הכמדתר'אליעזר,דכי

טו( גמ' ,שם .הקשה הטהרת הקודש ,הא כיון דמסקינן ביבמות )צ ,(.דמאי

היכי דהכשיר זריקת דם זבחים אף דאין בשר ,הוא הדין דהכשיר הקטרת

דאמרינן בברייתא קמייתא דבמזיד לא הורצה ,היינו דלא ניתר הבשר

קומץ בלא שיריים .וכתב העולת שלמה לעיל )ט ,(.דליכא למימר דמסברא

באכילה ,אבל הבעלים נתכפרו ,שפיר איכא למימר דהך ברייתא דקתני

אמרינן הכי ,דהא שפיר איכא למימר דסבר כדרשת ריש לקיש לעיל )ט(:

דמרצהביןבשוגגוביןבמזיד,אכפרתבעליםקאי.

דבעינן מנחה שלימה בשעת ההקטרה ,אלא שהיה מקובל להם דאף גבי

טז( גמ',אמררביוסףלאקשיאהאר'יוסיהארבנןדתניאוכו'.העירהאור

מנחותסברכן.

שמח )פ"ד מקרבן פסח ה"ב( ,דאי נימא כשיטת רש"י )לעיל אות יא(

ב( מתני',וכמדתרבייהושעפסולה.כתברש"יבד"הכמדתר'יהושע,דאמר

דמדאורייתאשרילזרוקאפילולכתחילה,מהמדמהלפלוגתתר'יוסיורבנן

גביזבחיםדאםאיןבשראיןדם.והעירהשיטהמקובצתלעיל)ט:אותב(,

גביתרומה,האהתםדברתורההואדאסור,ומשוםהכיגזרואמזיד].אמנם

דהא תינח זבחים משום דאיכא קרא ,אבל גבי מנחות מאי איכא למימר.

עייןבאותהבאה,דלאובריראדאסורמדאורייתא[.

וביאר,דאףבמנחותאיכאקראוכדלעיל)ט(:דדרשינןמדכתיב"והריםהכהן

יז( גמ' ,אין תורמים מן הטמא על הטהור .ברש"י ד"ה בשוגג נראה ,דהיינו

מןהמנחה"פרטלחסירה.ובהאיקראפליגיהתםר'יוחנןורישלקיש,האם

טעמא דאין תורמים מן הטמא על הטהור ,משום דאין תורמים מן הרע על

ילפינןלפסולאפילוהיכאדאיכאשירייםודלאכזבחים,אודאףבמנחותסגי

היפה,ומשוםהכיבדיעבדתרומתותרומה.ועייןברש"יבפסחים)כה(:ד"ה

בשיריים.

ראשיתדגנךשפירש,דהואמשוםהפסדכהן.וכןכתבהר"שבתרומות)פ"ב

ג( מתני' ,שם .מסקינן בפסחים )עז (:דהאי פסולה דקאמר לר' יהושע גבי

מ"ה(.אמנםרש"יבשבת)כה(:ד"הראשיתדגנךפירש ,דילפינןלהמדכתיב

נטמאו השירייםהיינו לכתחילה ,אבל בדיעבד הציץ מרצה .וכתב בחידושי

"תתןלו"דבעינןדברהראוילולאכילה.ועייןשםבשפתאמתשהקשה,דאי

הגרע"א ,דאיכא למימר דפסולה דקתני במתניתין היינו אפילו בדיעבד,

ט

מסכת מנחות דף כו
כט אדר ב' התשע"א
משום דסבר תנא דמתניתין דאין הציץ מרצה על אוכלין ,ומאי דקאמר

תודה ,דלכאורה נראה דבעינן נמי שיקמצנו מאותו כלי שבו נתקדש ולא

וכמדת ר' יהושע פסולה ,היינו דווקא בגוונא דבליכא לשיריים ליכא אף

מהנילקומצומכליאחר.ותמה,דלאמסתברלומרכן.ועוד,מהיכןמשמע

לקומץ.

האידינאבברייתא.ומשוםהכיביאר,דכוונתרש"ילאפוקימהיכאדקידשו

ד( גמ',אבלמקצתשירייהלא.כתבהרמב"ם)פי"אמפסוליהמוקדשיןה"כ(,

בכלישרתוהעבירולכליחול וקמץממנו,דלאמהני.ועייןבשיטהמקובצת

דאם נשתיירו מקצת שיריים בכשרות ,יקטיר את הקומץ ,ואותן השיריים

)אותכג(דגרס"קמצומכלישרתשנתקדשהבוהמנחה".

נאסרו באכילה .ובחידושי הגרי"ז העיר ,דלכאורה תליא בכזית כמבואר

יד( גמ',בשמאלווחישבעליה.כתבהשיטהמקובצתלקמן)עמודב(אותא',

בסוגיין,ואמאיסתםהרמב"ם"קצת".

דמדברירש"יבד"הבשמאלווחישבנראה,דקאיאקמץבימיןונתןלשמאל

ה( גמ' ,ואשכחן חלב יותרת ושני הכליות מנלן .הקשה בחידושי הרשב"א,

ובעודובשמאלחישבעליו,ומאידקתניפסולההואמשוםמחשבתו.ותמה,

מאיקשיאליהאיותרתושניהכליות,האממהנפשךאודבכללבשרהן,או

האבכהאיגוונאאףאיסוראליכא,דכיוןדאינוראוילעבודהאיןמחשבתו

בכלל חלב .ותירץ ,דלאו חלב הן ,ואף מדין בשר ליכא למילף להו משום

מחשבה,וכדאמרינןלעיל )ה(:גבימנחתהעומר.ומשוםהכיביאר,דאיירי

דאינםראוייםלאכילה.

בקמץבשמאלוומשוםהכיפסול.

ו( מתני' ,שלא בכלי שרת פסול ור' שמעון מכשיר .כתב רש"י בד"ה שלא



בכלי שרת ,דבתחילת מנחה כולי עלמא מודו דבעי כלי .אמנם הרמב"ם

דףכוע"ב

)בפירוש המשניות( כתב ,דאפילו היתה המנחה בכלולתה בלא כלי מכשיר

טו( גמ' ,נעשה כדם שנשפך מן הצואר .הקשה בחידושי רבינו חיים הלוי

להר'שמעוןואפילולאנתןאתהקומץבכלישרת.

)פי"ג ממעשה הקרבנות הי"ב( ,מה שייך למימר דנפסל כדם שנשפך מן

ז( גמ' ,אמר ר' יהודה בריה דרב חייא מאי טעמא דר' שמעון וכו' .הקשה

הצואר.האהתםגבידםילפינןלהבזבחים)כה(.מדכתיב"ולקחמדםהפר"

הטהרת הקודש )על רש"י ד"ה בא לעובדה( ,דעד כאן לא אמרינן דבא

ודרשינן"דםמןהפריקחנופרטלנשפך".אבלגביקומץ,מהיכיתיתידבעינן

לעובדה ביד עובדה בימין אלא לענין הקטרת הקומץ שהוא כנגד זריקת

לקבלוממקוםמסוים.וביאר,דילפינןמדם,דכיהיכידבדםבעינןשלאיהיה

הדם,ולהכיאקשינהורחמנאלחטאתלמימרדבאלעובדהבידעובדהביד,

הפסק בין השחיטה לקבלה ,הוא הדין בקמיצה בעינן דלא יהיה הפסק בין

אבלקידושהקומץבכלישרתדהואכנגדהקבלה,מהיכיתיתילמימרדלא

הקמיצהלקבלה.

בעי כלי] .ועיין תוס' לעיל )י (:ד"ה בשמאל ,שהביאו דבזבחים )כה (.פירש

טז( גמ',אמררבייהושעבןלויפעמיםולאפעמיפעמים.כתבהזבחתודה,

בקונטרס דמכשרבשמאל,משוםדלאעדיףמקבלהדמכשרבהרבישמעון

דהא דשרינן בפעמים היינו אפילו אחת בבוקר ואחת בערב .והוסיף ,דיש

בשמאל .וביארו דאף דכתיב בה קרא "יד" שמא לא מסתבר ליה למדרש

להסתפקמההואהשיעורכדילהחשבהפסקולפוסלומשום"פעמיפעמים".

דעדיףמקבלה[.

יז( גמ' ,רבי יהושע בן לוי סבר אין קומץ פחות משני זיתים .הקשה הקרן

ח( גמ',ור'ינאיאמרכיוןשקמצומכלישרתמעלהוומקטירואפילובהמיינו

אורה,האשנינובעירובין)ל(:דמלאקומצובעינןוהכללפימהשהואאדם,

וכו'.כתבבחידושימרןרי"זהלוי)פ"המפסוליהמוקדשיןה"ח(,דאיןלומר

והיאך שייך למימר דאין קמיצה פחותה משני זיתים .וכתב ,דצריך לומר

דעיקרחידושושלר'ינאיהואדאפילוהיכאדאינועובדבכלישרתלאבעי

דהא דאמרינן דאין קומץ פחות משני זיתים ,לאו דינא קאמרינן ,דמהיכי

ימין .דאי הכי ,הוי ליה למימר להדיא דאף בשמאל כשר ,ולמה לו למימר

ילפינןהאידינא.אלאסתמאקאמר,דמסתמאבכלקומץדאדםאיכאשני

"אפילובהמיינו".אלאעיקרכוונתולחלוקעלר'יהודהבריהדר'חיאדאמר

זיתים ,ורבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן בהא פליגי ,דרבי יהושע בן לוי סבר

דהיינוטעמאדלרבישמעוןכשרשלאבכלישרת,משוםדיכוללעובדהאו

דאינו בנמצא קומץ פחות משני זיתים ,ושפיר איכא למימר דמאי דקתני

בידאובכלי,ואתילמימרדמהשהכשיררבישמעוןשלאבכליהיינומשום

במתניתין "פעמים" היינו בדווקא ,משום דבעינן לכל הפחות קומץ בכל

דלאבעינןלאידולאכלי.

הקטרה .ורבי יוחנן סבר דמשכחת לה קומץ פחות משני זיתים ,ועל כרחך

ט( גמ' ,ואפילו בהמיינו .כתב בחידושי רבינו חיים הלוי )פ"ג מתמידין

ד"פעמים" לאו דווקא ,דכיון דאינו כזית מה לי פעמים ומה לי שלשה או

ומוספיןה"ד(,דמוכחמר'ינאי ,דהיכאדלאבעיימין,אףלאבעיעצמושל

ארבעהפעמים.אמנםכתב,דמדבריהרמב"ם)פי"גממעשההקרבנותהי"ד(

כהן ,ומשום הכי שרי אפילו בהמיינו ,אף דבעלמא כהאי גוונא הוי חציצה

דפסקלהאידינאדאיןקומץפחותמשניזיתים,משמעדסברדדינאהוי.וכן

ולאחשיבאבעצמושלכהן.

נראהמדבריהירושלמי)יומאפ"בה"א(,דכתבדאלאמעתהכהןשאיןידו

י( גמ' ,הקומץ והקטורת והלבונה שהעלן בין ביד בין בכלי וכו' .כן פסק

מחזקתשני כזיתיםיפסללעבודה.ועייןבשו"תחתםסופר)ח"אאורחחיים

הרמב"ם )פ"ב מפסולי המוקדשין הכ"ד( ,והעיר עליו הלחם משנה ,דאותה

סימן צח( שכתב ,דמאי דאמרינן דהכל לפי מה שהוא ,לא אתי לפחות

ברייתאכרבישמעוןאזלא,והרמב"םדפסק)בפי"אמפסוליהמוקדשיןה"ו(

משיעורשניזיתים,אלאיקמוץויחזורויקמוץעדשימלאלשיעורשניזיתים.

כרבנן ,היאך פסק להאי ברייתא .וכתב ,דשמא סבר הרמב"ם דבדיעבד אף

והוסיף ,דמכאן יליף הרמב"ם )פי"א מפסולי המוקדשין הט"ו( דשרי לקמוץ

רבנן מודו .אמנם העיר דלא משמע הכי מסוגית הגמ' .והר"י קורקוס כתב,

המנחהפעמיםרבות.

דמאידהכשירהרמב"םלהעלותןביןבידוביןבכליהיינומהמזבחלאישים,

יח( גמ',איתמרקומץמאימתימתירשיריים.כתבוהתוס'בד"הקומץ,דהוה

אבל עצם העלאה על גבי המזבח וודאי דבעי בכלי ובימין וכרבנן .אמנם

מצילמינקטאימוריםדכמהדלא)פסחיםנט(:מיקטריאימוריםלאמישתרי

סיים,דאכתיתמוהמניןלרמב"םלחלק.

בשרבאכילה.וכתבהקרןאורה,דנראהדגביאימוריןאףר'יוחנןמודהדסגי

יא( תוס' ד"ה הקטר חלבים ,מצי למימר וכו' .ביאר הקרן אורה ,דספיקם

במשלה בהן האור .דהא איתא בפסחים )נט (.דכדי להתיר את הבשר סגי

תליא בביאור הא דאמרינן לעיל )י (.דהולכת איברים לכבש הויא עבודה

בהלנהבראשושלמזבח,וכלשכןשיותרמשמשלהבוהאור.

דלא מעכבת כפרה ומשום הכי לא בעיא ימין .דרש"י )שם( בד"ה ומשני

יט( גמ' ,ר' יוחנן אמר משתצית האור ברובו .מבואר בירושלמי )יומא פ"ב

לעולם כתב ,דהיינו משום דאפשר לבטלה להולכה .ולדבריו ,הקטרת

ה"א( ,דהאי רובו היינו רוב כל פרידה ופרידה .וכתב האור שמח )פי"ב

אימוריםשאיאפשרלבטלם,חשיבדברהמעכבכפרהובעיימין.אבללמה

ממעשה הקרבנות הי"ג( ,דמדברי הרמב"ם )שם( שכתב בסתמא עד שיוצת

שכתב רש"י בזבחים )כ (.ד"ה מהו דתימא ,דהקטרת אימורים גופייהו לא

האור ברובו ,משמע דלא בעינן רוב כל פרידה ופרידה .ועיין שם שהאריך

מעכביכפרה,שפיראיכאלמימרדאףרבנןמודוביהדלאבעיימין.

להוכיחכדבריהרמב"ם.

יב( רש"י ד"ה ועצים ,עצי מערכה .העיר הרש"ש ,אמאי לא פירש כפשוטו,

כ( גמ',טעמאדר'יוחנןאמרקראוהנהעלהקיטורהארץוכו'.כתבבחידושי

דאיירינןבמתנדבעצים.

הגרי"ז ,דמהא דילפינן מהאי קרא נראה ,דכל שלא משלההאור ברובו לא

יג( רש"י ד"ה קמצו שלא מכלי שרת ,שנתקדשה בו המנחה .כתב הזבח

חשיב "קיטור" ,ואם כן איכא למימר דמאי דסגי ברוב אינו משום ד"רובו

י

מסכת מנחות דף כו – דף כז
כט אדר ב' – א ניסן התשע"א
ככולו",אלאדבהוצתרובומקריהקטרה.

מצדיהעצים,הריזהספקאידרךהקטרהבכך,אולאו .ונשארבצריךעיון.

כא( גמ',והאעםבאהשמשלאמשכחתלהשתציתהאורברובו.פירשרש"י

ואמנםעייןשםבלחםמשנהדתמהעלהרמב"ם,דמסוגייןנראהדהנךתרי

בד"העםבאהשמש,דאילאחשיבהקטרהאיפסלובשקיעתהחמה.אמנם

איבעיותבאיבריןובצידיהמזבח,לאומשוםדרךהקטרהנינהו,אלאמשום

הראב"דבפירושולתורתכהנים)רישפרשתצו(כתב,דמשום"ביוםצוותו"

קראדכתיב"עלהעצים".

אתינן עלה .וביאר בחידושי הגרי"ז ,דסברת רש"י ,דאי משום ביום צוותו,

ב( גמ' ,הכא נמי על בסמוך או דלמא על העצים דומיא דעל המזבח .העיר

האשפיראיכאלמימרדסגיבהאדמעשהעבודתההקטרהיהיהביום,אבל

השפת אמת ,למה על המזבח פשיטא ליה דהיינו ממש עליו ,אפשר למאן

לאבעינןשההקטרגופיהיהיהביום,ומשוםהכיביאר,דאתינןעלהמשום

דאמרעלבסמוךיהארשאילעשותמערכהאצלהמזבח.וכתבדאוליהיה

פסולשקיעתהחמה.

להםשום דרשא דהכי הווי] .וציין המגיה ,לעיין בזבחים )סה( דפליגי תנאי

כב( גמ'לאקשיאכאןלקלוטוכו'.הקשהבחידושימרןרי"זהלוי)עמודעז(,

אי עושין מערכה על גבי סובב .ולכאורה כונתו שהוא אצל המזבח שכיון

דהא ניחא גבי אברים ופדרין דטעם איסורם משום "פסול לינה" ,או משום

השפתאמת.והדבריםצרכיםעיון,דהאאיאמרינןדעושיןמערכהעלגבי

ב"יום צוותו" .אבל הנך דזמנם היום כגון מנחת העומר או קטורת ,מהיכי

סובבהיינושהוא"מזבח"ולאאצלו.אמנםדבריהשפתאמתנמיצרכיםנמי

תיתי שיהני קליטה בהאי שיעורא .ותירץ בשם הגר"ח ,דלענין קיום דין

עיון,דהאבעינןראשהמזבח,אםכןמהשייך"אצלו"[.

ההקטרה,וודאידמהניהאדמשלהבוהאור,ורקלעניןהיתרהשירייםבעינן

ג( גמ' ,מאי טעמא אמר קרא מלא קומצו תרי זימני .ובתוס' ד"ה מסלתה

שתמשולברובו.

מבואר,דהאימאיטעמאלאואעיכובדנפשיהוקאי,משוםדלהאלאבעינן

כג( גמ' ,רבי אלעזר מתני לה מבוא השמש ומוקים לה בפוקעין .הקשה

שנההכתובלעכב,אלאקאיאמעכביןזהאתזה.וכתבהטהרתהקודש,דיש

העולתשלמה,אימשלההאורברובו,אףלאחרעולתהשחרשרילהעלותן,

לומר דלענין מלא קומצו בעינן שנה הכתוב לעכב אף לעיכובא דנפשיה,

דשנינובזבחים)מג(.דהנותרוהפיגולשהעלןעלהמזבחומשלהבהםהאור

משום דאי לאו הכי ,הוי אמינא דכיון דלקמן )קו (.מקשינן קומץ ללבונה,

פקעאיסורן,ואםפקעאיסורן,כלשכןשלאיחולעליהםאיסורנותר.וכתב,

הואהדיןדנימאדסגיבכלשהואמןהקומץ,כיהיכידסגיבלבונה.

דמוכח מהכא דהא דמהני להו משלה האור ,היינו רק לאחר שנעשו נותר

ד( גמ' ,דמנחת נסכים ככה ומנחת נדבה אמר קרא משמנה .ביאר בחידושי

ונפסלו ,אבל אינו יכול לעשות מעיקרא שלא יפסלו בנותר ,דומיא דמקוה

הגרי"ז,דהאדלאילפינןמנחתנסכיםמשארמנחות,הואמשוםדאימשאר

דמהנילהכשירטמאים,אבלאינומכשירטהוריםשלאיטמאו.

המנחות הוי אמינא דדווקא גבייהו דסגי בלוג לעשרון ,מעכב ,אבל מנחת

כד( גמ',קומץשסדרווסידרעליואתהמערכהמהודרךהקטרהבכךאואין

נסכים דבעי טפי ,אינו מעכב .והוסיף ,דהיינו טעמא דרק לענין עיכובא

דרך הקטרה בכך .הסתפק החזון איש )כג ,א ב( ,האם להאי גיסא דדרך

דנפשיהדשמןבעינןקראילמנחתנסכים,אבללהאדשמןמעכבאתהסולת

הקטרה בכך איירי נמי באופן שרק אחר סידור המערכה הצית את האש,

לאבעיקרא,משוםדלהאשפיראפשרללמודמשארמנחות.

דבהא גופא שמצית את האש מקיים את ההקטרה .או דאיירי רק באופן

ה( מתני' ,שני שעירים של יום הכיפורים מעכבין זה את זה .העיר הרש"ש,

דהאשכברדלוקה,וזורקאתהקומץמתחתעציהמערכה,דאילאוהכילא

הא אף שאר מילי דיום הכיפורים מעכבים זה את זה ,ואמאי בעי לילף

חשיבהקטרה.

לשעירים.וכתב,דאתילאשמועינןדאףשעירהמשתלחשנעשהבחוץוכשר

כה( גמ' ,בעי חזקיה איברין שסידרן וסידר עליהן המערכה מהו על העצים

עלידיזרמעכב.עודכתב,דשארמיליכברכתבלהובדוכתייהו,והכאשנה

אמררחמנאדווקאוכו'.העירהקרןאורה,אמאילאנסתפקחזקיהמסברא

לאלוהבאיםזוגזוגדמעכביןזהאתזה.

כי היכי דנסתפק ר' אלעזר מסברא לענין קומץ .וכתב ,דבקומץ ליכא קראי

ו( מתני',שניכבשיעצרתמעכביןזהאתזה.כתבבחידושיהגרי"ז,דמדברי

ומשום הכי איבעיא ליה מסברא .אבל באיברין ליכא לאיבעיא מסברא,

הרמב"ם)פ"חמתמידיןומוספיןהי"ד(שכתב,דאםמתאחדמהןאוברחאו

דודאי דרך הקרבה בכך ,ודוקא משום דכתיב "על העצים" איבעיא ליה.

נעשה טריפה ,יקח זוג לשני ,מבואר ,דמאי דאמרינן דמעכבין היינו דומיא

]וצריך ביאור מאי שנא איברין מקומץ דדרך הקרבה בכך[ ועיין בחזון איש

דשני שעירי יום הכיפורים דאמרינן ביומא )סב ,(.דאיןלהקריבזה בלא זה,

)סימן כג סק"א( שביאר ,דר' אלעזר איבעיא ליה בין בקומץ ובין באיברין,

ודלא כמוספין שמעכבין בחובת היום ,דאם חסר אחד מהן אמרינן שיקריב

ומשום דעסק בדין הקומץ איבעיא ליה בקומץ .ומאידך חזקיה איבעיא ליה

לכלהפחותמהשישלו.

בין באיברין ובין בקומץ ,וכיון דעסק באיברין איבעיא ליה באיברין] .וכיון

ז( מתני' ,ז' הזיות שעל בין הבדים שעל הפרוכת שעל מזבח הזהב .העיר

דגביאיבריןאיתאלקראשפירתליבו[ועייןלקמן)כז(.אותא.

הרש"ש)עלרש"יד"השעלהפרוכת(,האעלביןהבדיםהיושמונההזאות,

כו( גמ',בעיר'יצחקנפחאאיבריןשסידרןבצידיהמערכהמהו.כתבהזבח

וכדחשיבלהרש"ילעיל)טז(.ד"המ"גדיוםהכיפורים.ואמאיתניבמתניתין

תודה ,דהאי איבעיא היא באם תמצא לומר דבעינן על העצים ולא מהני

רקלז'הזייות.וכתבדמנורקלהנידהםשבעהשבעה.

תחת לעצים ,דאכתי איכא למימר ד"על העצים" היינו נמי בסמוך לעצים.

ח( תוס'ד"הארבעהשבמצורע,בתוה"ד,שהיהמערבבהםהדם.ביארהצאן

אבלאינימאדסגיב"עלהמזבח",פשיטאדמהנינמימןהצד.ועייןעודבקרן

קדשים ,דכוונתם לומר ,דהדם הוא עיקר דהא בעינן ממשות של דם ניכר

אורה.

במים,וכדאיתאבסוטה)יז,(:וכברחשיבליהדם.והעולתשלמהכתב,דלא

כז( גמ' ,שם .העיר בהגהות חשק שלמה ,דממאי דאמרינן בזבחים )סב(:

תניאלאמיניםמיוחדיןולאמיםשמערביןבהםהדם.

"כשהוא זורק למערכה דלוקה הוא זורק" ,מבואר דלא סגי ליתן בצידי

ט( גמ' ,וד' שבלולב ולקחתם לקיחה תמה .פירש רש"י בד"ה לקיחה תמה,

מערכה.

דבעינןארבעתןכאחת.ביארהקרןאורה,דהאליכאלמימרדהאגופאאתי



קראלאשמועינןדבעינןליטוללכולהוואםלאנטללכולהולאקייםמצותד'

דףכזע"א

מינים,דהריבחוליןלאבעינןשנהעליוהכתובלעכב.ועלכרחךדאתיקרא

א( גמ',כיתבעילךאליבאדמאןדאמרעלבסמוך.כתבהזבחתודה,דמהא

לאשמועינןדבעינןלנוטלןכאחת,וכדפירשרש"י.אמנםהעיר,דאכתיאיכא

מבעיא לן משום דכתיב "על" ולא אי הווי דרך הקטרה ,משמע דהוי דרך

למימר דאתי קרא למימר דאם נטל רק אחד ,לא קיים מצוה כלל .וביאר,

הקטרה.ואםכןבקומץדלאכתיב"על"פשיטאדיהניבצידיהמזבח.אמנם

דלישנאד"לקיחהתמה"משמעדבעינןליטולכולןכאחד.ועייןלקמןאותיג.

כתב ,דיש לומר דאף בהא לא חשיב דרך הקטרה ,והא דמבעיאליה בהאי

י( גמ' ,אבל יש לו אין מעכבין .פירש רש"י בד"ה אבל יש לו ,דאפילו לא

גוונא היינו משום דכיון דמשכח ליה קראי עדיפא ליה לאיבעיא בקראי.

אגדן.כתבהביתיוסף)או"חסימןתרנא(,דמשמעמדברירש"י,דלאבעינן

והוסיף ,דכן נראה מדברי הרמב"ם )פ"ב מפסולי המוקדשין הכ"ו( שכתב,

שיטול לכולהו בהדי הדדי ,וסגי בהא דמונחים לפניו ונוטלן אחד אחד.

דאיברים שסדרן וכן קומץ שסדרו ,וסידר עצי המערכה עליהם ,או שסידרן

וכדכתב הרמב"ם )פ"ז מלולב ה"ו(] .והעיר הכפות תמרים )סוכה לד,(:

יא

מסכת מנחות דף כז
א ניסן התשע"א
דאדרבה,מדברירש"ינראהדפירשכר"תדיטולכולםכאחד,ואגדהואדלא

דילפינן לה מדכתיב בה"היא" לעיכובא .אמנם כדברי רש"י מבואר להדיא

בעינן[.וביארהקרןאורה,דאילאודכולםלפניו,לאחשיבברחיובא,ומה

בספרי)פרשתחוקתפיסקאקכד(.

שנטלאינוכלום,ורקאםיהיוכולםלפניובשעתהנטילהמהני.אמנםעיין

יט( גמ',שלאמכוונותכשרות.כתברש"יבד"השלאמכוונות,שלאכיוונם

בר"ן על הרי"ף בסוכה )יז .מדפי הרי"ף( שהביא בשם הרמב"ן ,דאפילו אין

ביןמזרחלמערב.ועייןברמב"ם)פ"הממעשההקרבנותהי"ב(שכתב,שאם

כולםלפניו,יכולליטולאחדאחדכשיזדמןלידו.ועייןלקמןאותיד.

לא כיוון בהזיות שבפנים יצא .וכתב הכסף משנה ,דמקור דבריו מסוגיין.

יא( רש"יד"האבלישלו,אפילולאאגדן.כתבהקרןאורה,דנראהמדבריו,

ועיין שם ברדב"ז שכתב ,דאין כוונת הרמב"ם דאם לא כיוון בהזאות יצא,

דרבחנןסברדאיממתניתיןהוי אמינאדבעינןאגד,ואתילאשמועינןדלא

דהאדעתהרמב"םדמצוותצריכותכוונה].ועייןשםשהאריךלהוכיחכן[,

בעינן אגד .ותימה הוא ,דהיכי שמעינן הכי ממתניתין ,הא האי מאן דאמר

אלאכוונתו,דלאכיווןאתההזאותשיהיואחתלמעלהושבעלמטה.

דסברבעינןאגדיליףלהבגזירהשוהד"קיחהקיחה",וכמבוארבסוגיין,אבל

כ( גמ' ,שם .כתב השיטה מקובצת )אות ג( ,דמכל מקום למצוה בעינן

ממשמעות"לקיחהתמה"לאמשמעליההכי.

מכוונות ,דהא כתיב "לפני ה'" ,אלא דעיכובא ליכא ,דהא דווקא גבי פרה

יב( תוס'ד"הולקחתם,בתוה"ד,וליתאדבסוףלולבהגזולוכו'.כתבהשפת

כתיב"נוכח".

אמת ,דתיבת "וליתא" לא שייכא הכא ,וצריך לגרוס "ולדבריהם ביום שני

כא( גמ' ,וטהורין שנכנסו לפנים ממחיצתן להיכל כולו .כתב רש"י בד"ה

תסגי שיטול האחד בשביל כולם דבסוף לולב הגזול וכו' דרשינן מולקחתם

וטהורין שנכנסו ,דאיירי בי"א אמה מקום דריסת רגלי ישראל .ובשיטה

לקיחה לכל אחד ואחד מדכתיב ולקחתם לשון רבים ולא כתיב ולקחת,

מקובצת )אות ו( תמה די"א אמות הוי מעלה מדרבנן בעלמא .ומשום הכי

וליתאאלאכיהיכידעיקרלקיחהוכו'".

ביאר ,דלפנים ממחיצתן היינו ההיכל .וכתב הזבח תודה ,דאין כוונת רש"י

יג( תוס'ד"הלאשנו,פירשבהלכותגדולותוכו'.העירהעולתשלמה,דאי

דילקובכהאיגוונא,אלאאתילפרשמההיאמחיצתן,והואהמעלהדרבנן

נימא דלא אתי קרא אלא למימר דבעינן לכולהו ואינו מקיים מצוה באחד,

די"אאמות.

אמאיבעינןקראלהכי,האבחוליןלאבעינןשנהעליוהכתובלעכב.ותירץ,

כב( תוס' ד"ה להיכל ,בסוה"ד ,ותירץ ר"ת דהשתחוואה צורך עבודה .כתב

דמאידאמרינןדבחוליןלאבעינןשנהעליוהכתובלעכב,היינולעכבבסדר

הכסף משנה )פ"ב מביאת מקדש ה"ד( ,דמבואר מדבריהם דהנכנס לצורך

ובצורתהעשיה,אבלהיכאדהצריכההתורהכמהמינים,איכאלמימרדכל

עבודהאולצורךהשתחוואהשרי.והביאשםדהסמ"ג)לאתעשהשג(כתב,

מין מצוה הוא בפני עצמו ואין אחד מעכב לחבירו ,ומשום הכי בעינן קרא

דדווקא השתחוואה דבגמר עבודה שרי .ועיין בתוס' יו"ט )בתמיד פ"ז מ"א(

לאשמועינןדמעכביםזהאתזה.ועייןלעילאותט.

שכתב ,דאף כוונת התוס' כדברי הסמ"ג ,דהא לא כתבו דהשתחוואה הוי

יד( בא"ד,ור"תהגיהבספרווכו'.עייןברא"שבסוכה)פ"גסימןיד(שהקשה,

עבודה,אלאכתבו"דצורךעבודההיא".אמנםכתב,דמשלהיחגיגהדקתני

דאיאתלאשמועינןדהלכהכרבנןדלאבעיאגד,אמאילאאמרהכילהדיא.

דכהנים שאינן ראוים לעבודה היו נכנסים לשם להשתחוות ,מבואר דשרי

ועוד ,כיון דרבים הם פשיטא דהלכה כוותייהו .ומשום הכי ביאר דבעינן

להכנסלצורךהשתחוואהגרידא.אמנםבקרןאורה)בסוגיין(האריךלהוכיח

שיהיולפניועלהשולחן,אבללאבעיליטוללכולהובהדיהדדי.ועייןלעיל

דאסורלהכנסלצורךהשתחוואהגרידא.

אותי.

כג( גמ' ,ואנאאמינאהיכלמחייבמביתלפרוכתמיבעיא.פירשרש"יבד"ה

טו( גמ',ואיןאדםיוצאידיחובתובהןעדשיהיוכולןבאגודה.כתבהרש"ש,

מבעיא ,דהא דרך היכל נכנס ומשנכנס להיכל קם ליה במלקות .הקשה

דהאיכולןלאודווקא,דהאהאתרוגוודאיאינובאגדעמהם.

המשנה למלך )פ"ב מביאת מקדש ה"ב( אי הכי ,מאי משני רבי יהודה דאי

טז( גמ'וכןישראלבהרצאהעדשיהיוכולםבאגודהאחת.ביאררש"יד"ה

לאודכתיבמביתלפרוכתהויאמינאדקודשהיינומביתלפרוכתוהיכלאינו

בהרצאה ,דכשהן מתענין אין נענין עד שיהיו כולן באגודה אחת צדיקים

בכלל,האכיווןדאייריבחדגופאהנכנס,הויליהלמיכתבהיכלולאמבית

ורשעים .כתב הנתיבות הקודש בשם הג"ר שלמה בלאך ,דכוונת רש"י

לפרוכת ,וכדמקשינן בזבחים )פב .(:וכתב הטהרת הקודש ,דלולי דברי רש"י

להמבואר בהוריות )ו (:דכל תענית שאין בה מפושעי ישראל לאו תענית

ישלפרש,דמאידמקשינןאינומשוםדכברהתחייבבהיכל,דהאשפיראיכא

היא.

לאוקמי דנכנס להיכל כדי להשתחוות ,ורק אחר כך נמלך להיכנס לפנים,

יז( גמ',שם.עייןבאותהקודמת.ובילקוט)אמוררמזתרנא(גרסינן,דכמוכן

אלאדמסבראהויאמינאדאםחייבבהיכל,וודאידיהיהחייבאףבפנים.

ישראללאישובולארצםעדשיהיוכולםאגודהאחת.

כד( גמ' ,ור' יהודה דאמר אל פני הכפורת דווקא והזה על נכח נמי דווקא.



הקשה השיטה מקובצת )אות ד( ,מה ענין זה לזה ,הא טעמיה דרבי יהודה

דףכזע"ב

הוא כדמפרש בגמ' דאי סלקא דעתיך כרבנן ,לכתוב רחמנא אל הקודש

יח( גמ' ,שבע הזאות שבפרה שעשאן בין שלא לשמן ובין שלא מכוונות

ומביתלפרוכת.ומשוםהכיביאר,דרבייהודהנמיסביראליהכדאמררבי

פסולות.כתברש"יד"ההזאותדפרה,דשלאלשמןפסולותמשוםדכתיבבה

אליעזר בן יעקב דאינו חייב עד שיכנס דרך פנים ,אלא דסבר דלא בעינן

"חטאתהיא".ובשיטהמקובצת)אותא(כתב,דלאומחטאתילפינןלה,דהא

יתורא להכי ,דילפינן לה ממשמעותא ד"אל פני" ,וכי היכי דיליף לדרך

בזבחים )לו (.בעינן קראי לכל חטאת ולא ילפי מהדדי .ומשום הכי ביאר,

משופש ממשמעות ד"אל פני" ,הכי נמי יליף למכוונות ממשמעות.

יב

