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בס"ד ,ל' ניסן התשע"א.

מסכת מנחות דף נו – דף סב




דףנוע"א

שהמליקה נעשית בראש המזבח אכתי העוף עצמו לא צריך להיות בראש

א(גמ',אותובצפוןולאהשוחטבצפון.כתברבינוגרשום,דאףהסכיןצריך

המזבח.

להיותבצפון] .אמנם התוס'בזבחים)מז(.ד"האיזהוכתבו,דלאבעישיהיה

ה(גמ',מהלבןצאןשכןקבעלוכלי.התוס'בזבחים)מז(.ד"האיזהו,הביאו

אףהסכיןבצפון,והאדבקבלהבעינןשיהיההכלינמיבצפון,אינודיןמשום

שיטתרבינואפרים שדקדקמהאדבמתניתיןדהתםלאקתני"שחיטתןבכלי

עצם הכלי ,אלא היינו משום שאם יהיה הכלי בדרום הדם יקלח לדרום,

שרת בצפון" ,כדקתני התם גבי קבלה ,דלא בעינן סכין בשחיטה ,וכן מוכח

והוכיחוכןמהאדבכלהנהודבעוצפוןקתנישחיטהכו'"וקיבולדמןבכלי

מהאדאיתאבחולין )ג(.כגוןשבדקקרומיתשלקנהושחטבה].דאיןעושין

שרת בצפון" ,וגבי קדשים קלים ששחיטתן בכל מקום בעזרה לא קתני

כלי שרת של עץ[ .אמנם תוס' דחו דבריו מהא דלקמן )פב (:ובזבחים )צז(:

"וקיבולדמןבכלישרתבצפון"אףדבעיקבלהבכלישרת[ועייןבמהשביאר

דרישמדכתיב"ויקחאתהמאכלת"דעולהטעונהכלי,וילפינןמיניהכולהו.

דברי רבינו בחידושי הגרי"ז ,דברי רבינו גרשום ,דפשוט דהקרבן בעי שיהא

ועוד דבסוטה )יד (:משמע דסכין מקדש ליה לדם ,ועוד דלקמן )עח (:איכא

בצפון,ולכךכלשעומדראשוורובוסגי,ואשמועינןדלאסגיבהא,אלאאף

מאןדאמרדסכיןאלימאמכלישרתדאףעלגבדליתלהתוךמקדשא.ודחו

הצואר בעי שיהיה בצפון ,משום דמקרא ד"אותו" ילפינן דבעינן שיהיה

ההוכחה מההיא דקרומית של קנה ,משום דאיכא למימר שתקנה ועשאה

מעשה השחיטה בצפון מלבד דבעינן שהבהמה תהא בצפון ,וממילא לא

כלי,וכרבייוסיברבייהודהדאמרבסוטה )יד(:דעושיןכלישרתדעץ.ועיין

יועיל מה שתעמוד בצפון והצואר לא יהיה בצפון ,והוא מה שכתב דהזבח

רש"יסוטה )יד(:ד"הסכין,שכתבדהסכיןנמשח,ובמהשכתבנושם.אמנם

והסכיןצריךשיהיובצפון].ולדבריוגםלרבינוגרשוםמדיןשחיטתכלישרת

הרמב"ם)פ"דממעשההקרבנותה"ז(פסק,דלכתחילהבעינןסכיןכלישרת

לא בעינן שיהיה הסכין בצפון ,אלא מדין מעשה השחיטה ואהא תוס' לא

ובדיעבדסגיבקרומיתשלקנה.וכעיןזהכתבהריטב"אבחולין)ג,(.דבעינן

פליגי,וישלומרדהנפקאמינהבגוונאדרובהסכיןאינובצפוןוהריאזלינן

שיהיההסכיןכלישרתאבללאכלישרתגמור,אלאסגיבקרומיתשלקנה

בתררוב,ומכלמקוםכיוןשהצוארבצפוןהריהסכיןשוחטושם[.

לקדשאת הדם במקצת ,כיוןשאין השחיטה שכשרה בזרים גומרת קדושת

ב(]רש"י ד"ה אותו ,הקרבן בצפון אבל השוחט יכול לעמוד בדרום ושוחט

הדםעדשעתהקבלה,ולכךהסכיןאינונפסלביוצא.ועייןעודבמקדשדוד

בסכיןארוכה.ולכאורהקשה,אמאיבעיסכיןארוכההאצפוןסמוךלדרום,

)סימןבאותב(.

והואעומדבדרוםומושיטידוושוחטבצפוןאףללאסכיןארוכה).י.א(.ועיין

ו(תוס' ד"ה מחטאת שכן מכפרת וכו' ,חטאת גופה מהיקשא וכו' .הקשה

בזבחים )מח (:ברש"י ד"ה שלא ,דלא כתב דשוחט בסכין ארוכה ,ולכאורה

החק נתן ,הא בעינן למילף פסח מקל וחומר מחטאת ,ודבר הלמד בהיקש

היינוכמושכתבנו,וצריךעיון[.

חוזר ומלמד בקל וחומר כמבואר בזבחים )ז .(.ותירץ ,דאין הכי נמי ,אלא

ג(רש"י ד"ה דרבי אחייה לאו למעוטי שוחט בצפון .כתב הצאן קדשים,

תוס'אתולבאראמאיילפינןפסחמעולהמקלוחומרולאבבניןאב,והיינו

דכוונתו לדחות גירסת הגמ' דרב אחייה וכו' מכח קושיא זאת .אלא דגרס

משוםדחטאתליכאלמילףבבניןאב.

כבזבחים )מח" (:ודקשיא לך מדרבי אחייה נפקא לן לאו למעוטי שוחט

ז(רש"יד"האפאהלוקהשתיםוכו' ,דאפייהגמרעריכההיא.הקשההקרן

בצפון" ,דהיינו ד"אותו" דשעיר נשיא אתא למקבל בצפון ,ולא כמשמעות

אורה ,דלכאורהצריךלחייבותרתימשוםמעשההאפיה,אחתמשום"לא

הגירסא הכא דרב אחייה גופיה אתא למידרש רק דמקבל בצפון .וכן גרסו

תאפה חמץ" ,ו"לא תעשה חמץ" דאף אפיה נכלל בו כמו עריכה וקיטוף.

התוס'ד"האלאוכו'.

ותירץ ,דלאו דאפייה ,יצא לגמרי מכלל הלאו של "לא תעשה חמץ" דאינו

ד(גמ' ,אותו בצפון ולא בן עוף בצפון .הקשה המקדש דוד )סימן כח אות

בכללעשייה,ובלאודיןעריכהשישבאפיה,היהחייבבאפהאחת.

ד'(,אליבאדהראב"דבקינין)פ"אמ"א(דחטאתהעוףמליקתהבמזבח,כדי

ח(גמ' ,שם .הקשה הכסף משנה )פי"ב ממעשה הקרבנות הי"ד( ,אמאי

שתהאקרובהלמקוםהזאתהומיצוידמה,אמאיבעינןמיעוטא,האמקומה

השמיט הרמב"ם הלכה זו .ותירץ ,דסבירא ליה כפירוש התוס' ד"ה אפאה,

במזבח ולא בצפון .וכן קשה לענין עולת העוף דמפורש בזבחים )סה(.

דדרך האופהלערוךעריכהמועטתבשעתהאפייה,ולכךחייבשתים,וכיון

דמקומה בראש המזבח ,ועוד דהמזבח גופיה דינו כצפון כמבואר בזבחים

שכתב הרמב"ם )שם( דלוקין על כל עשיה ועשיה ,ממילא פשיטא דחייב

)נח,(.ואםכןאיןלמעטומדיןצפון.והחזוןיחזקאל)קרבנותפרקזהלכהב'(

תרתי דהרי איכא לאותה עריכה .אמנם בחידושי הגרי"ז ביאר ,דכוונת

תירץ,דדיןצפוןהואשאףהקרבןיעמודבצפון,ואיהוידיןצפוןבעוף,היה

הרמב"םלפרש,דלעילנתרבהשמתחייבעלכלמעשהשבה,ורבפפאקא

העוף צריך להיות על המזבח .ועתה דממעטינן בן עוף מדין צפון אף

משמעלןדבעושהשתימעשיםבבתאחתמתחייבשתים.והואמהשכתב
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דלוקיןעלכלעשיהועשיה.ועייןבאותהבאה.

טז(גמ'שם .עייןבאותהקודמת,ובחידושיהגרי"ז ביארלפיזה,דדיןמחמץ

ט(גמ' ,והא אמרת מה אפיה מיוחדת שהיא מעשה יחידי .עיין באות

אחר מחמץ לא שייך כלל בקומץ ,משום דכיון דהחמיץ בפעם הראשונה,

הקודמת .הקשה בחידושי הגרי"ז ,מאי מקשה הא לפי מה שפירש בדברי

מלבד מאי פסול חמץ דחייל בקומץ ,איכא פסול במנחה מחמת שפקע שם

הרמב"םהחידושהואדבעושהשתיםבבתאחתמתחייבתרתי,וכן הקשה

מצהמינה כמבוארלעיל )כג,(.ואםכןאםמחמץאחרכךאינולוקה,דהא

נמי לפירוש התוס'  עיין באות הקודמת ,דמאי פריך ממעשה יחידי דקאמר

מחמץמנחהפסולה.דהאדנתרבהד"מחמץאחרמחמץ"חייבאףדנפסלה

כיוןשהכאמתחייבעלשתימעשיםדקעביד.והובאשםבשםהר"ד שתירץ

בחימוץ ראשון היינו רק לדין פסול חמץ שבה ,אבל למאי דמיפסל מטעם

דהרמב"םפירשכןלמסקנתהגמ'אבלבתחילהלאפירשהדהואמאידאתי

דפקעשםמצה מינהאיןריבוידמתחייבשנית וכדלקמן )נז,(.ועלכרחיןדין

רבפפאלאשמועינן,ואתישפיר.

מחמץאחרמחמץדחייב,שייךדוקאלענין"שירים"דפסולהמשוםדיןחמץ

י(תוס'ד"האפאהלוקהשתים,פירשבקונטרסוכו'ותימהמאיקמשניוכו'.

שבהבלבד,דהאאיכארבוידמחמץאחרמחמץחייב,ושפירנקטהרמב"ם

כתב בטהרת הקודש ,דרש"י לעיל )נה (:ד"ה מעשה יחידי כתב ,דמעשה

דיןמחמץבשירים.ואיןלהקשותדאםכןגבימחמץהקומץאמאיחייבפעם

יחידי פירושו מעשה חשוב בפני עצמו ולכך לשון מעשה יחידי אינו קשה,

הראשונה הא בשעת החימוץ מיפסלא גם משום חסרון מצה ,משום דהוה

ועיקרקושייתהגמ'אמאימחייבתלהותרתי.

בבתאחת.

יא(רש"י ד"ה ערך חבריה ואפה הוא ,מיחייב חבריה חדא ואיהו תרתי

יז(רש"י ד"ה הכל מודים ,בסוה"ד ,כלומר כל המסייעין בחימוץ כגון עורך

אאפיה ואעריכה .העיר המים קדושים ,דלכאורה אם התרו בו שלא יאפה

אחרהלשואפהאחרעורך.אבל המאיריבשבת )קיא(.כתב,דאיןהאיסור

משום דאיכא איסור אפיה ועריכה ,הוי לן לחיובי תלתא אף באופן שהוא

משום תוספת חימוץ ,אלא התורה אסרה לעשות עשיות במנחה כשהיא

ערך,חדאעלהעריכההראשונה,ותריעלהאפיהוגמרהעריכה,ואףדלוקה

חמץ] .ואולי אפשר לבאר דאף כונת רש"י כדבריו דאיכא עשייה במנחה

משוםתחילתהעריכה,מכלמקוםהתראותמחלקות,ואםלאהתרומשום

מוחמצת ,ומה שכתב "מסייעין בחימוץ" היינו מסייעין בעשיה במנחה

העריכהאין לחייבותרתיכשערךחבריהואפההוא.ועייןתירוץהמגיהעל

מוחמצת[ .אמנם בתוס' לעיל )נה (:ד"ה אף מבואר דסברו ,דכל מעשה

טהרתהקודשלעיל)נה.(:

מחמץ,ולכךהקשודפשיטאדעוברעלכלמעשהיחידי,ואפילובאפהואפה

יב(רש"י ד"ה במקום שאין עושה מום ,היינו כל הגוף דהדר בריא .כתב

אי התראות מחלקות ,ותרצו דאיכא חידושא דאף דנפסלה המנחה על ידי

הרש"ש בבכורות )לג ,(:דמוכח מדבריו דאין איסור מטיל מום במום עובר,

החימוץהראשון,מתחייבבמחמץאחרמחמץ.

והעיר מנין לרש"י דין זה .ובאחיעזר )חלק ב' סימן לה אות א( כתב ,דאף

יח(בא"ד ,הקשה השפת אמת ,דלכאורה אין דומה למטיל מום אחר מום,

לרש"י אסור להטיל מום עובר ,וכונת רש"י דמכה לא חשיבא מום כיון

דהאלישהועריכההוותרימעשיםשונים,ועודדלשון"מחמץאחרמחמץ"

שיכולהלהתרפאולאיבואלידיחוליומום.ועייןחזוןאיש)בכורותסימןכד

משמע שחימץ המנחה והוסיף בה חימוץ ,ולא לישה ועריכה .אמנם בזבח

אותב(.

תודה כתב,דהואהדיןבעורךאחרעורךוכדכתב רש"י)בעמודא( ד"הערך

יג(רש"יד"האףנשחטעלאותומום ,רבישמעוןלטעמיהדאמרדברשאין

חבריה .וכן בגוונא שנתן שאור על גבי עיסה שהחמיצה כבר חייב .משום

מתכוין .ביאר במרכבת המשנה )פ"א מהלכות שבת ה"א( ,דאף דהוי פסיק

דשאור ,חימוצו קשה יותר מחמץ .אבל במנחת חינוך )מצוה קלה אות ד(

רישא,סובררש"יבזבחים)צא(:ד"ההא,דאםיכוללעשותבאופןשלאיהיה

כתב ,שלא שייך מעשה חימוץ אחר שנתחמצה .אלא מיירי שהראשון

פסיק רישא ,חשיב דבר שאין מתכוין והכא יכול להקיז במקום שלא יעשה

החמיץ בה כזית והשני הוסיף עוד כזית ,וחייב אף שכבר נפסלה בכזית

מום.

הראשון.
יט(תוס'ד"ההכלמודיםוכו',בתוה"ד ,ומשניבעלמוםאףעלגבדלאחזי

דףנוע"ב

לגופיהלדמיהחזי.הקשההגרע"אבגליוןהש"סבעבודהזרה)יג,(:האבכור

יד(תוס'ד"הרבישמעוןוכו')המתחילבעמודהקודם(,בתוה"ד,אלאהיינו

לית ליה פדיון ולא חזי לדמיה .וביראים )עמוד ז' סימן דש"מ( תירץ ,דרבי

טעמא משום דברייתא מיירי בשאין לו רפואה וכו' והוי ליה כמטיל מום

מאירורבנןהכאפליגיבגוונאשיכוללהתרפאות,וחשיבחזילהקרבה.עוד

בבעלמום.הקשוהתוס'בבכורות)לד(.ד"האילימא,אמאיאיןשוחטיןמיד,

תירץ,דגזריביהרבנןמשוםשארקרבנות.

האחשיבבעלמום.ותירצו,דרבנןגזרושמאישחוטתם.ועוד,דחשיבבעל

כ(בסוה"ד ,דאפילו מאן דפטר מטיל מום בבעל מום מודה במחמץ אחר

מוםעוברכיוןדישלורפואה.ועייןבחזוןאיש)שםסימןכדאותב'(.

מחמץדחייב.הקשהבטהרתהקודש,האלהאימאןדאמרהויגזירתהכתוב

טו(גמ',הכלמודיםבמחמץאחרמחמץשהואחייב .דייקבחידושיהגרי"ז,

לחייבבמחמץולפטורבעלמום,אבללמאןדסברדחייבבמום,לכאורהיש

מה דבכל מקום ששנה הרמב"ם דהמחמץ לוקה) ,בפי"ב ממעשה הקרבנות

להשוותולמחמץ.

הלי"ד ,במנין המצות ל"ת קכ"ד ,וכן במנין הלוקין )פי"ט מסנהדרין הל"ד(

כא(גמ',במסרסאחרמסרסשהואחייב .הקשההרשב"אבשבת )קיא,(.אי

כתבהמחמץשיריה,והקשהמאיטעמא,האמרבינןדאףחלקם לאתאפה

ילפינןמגזירתהכתובלאסורמסרסאחרמסרסאמאיאיןאיסורלסרסזקן.

חמץ,אבלהמנחהכולהודאיפשיטאדלוקה.וביארדדיןשיריםחלוקמדין

ותירץ ,דאף דגזירת הכתוב הוא ,מכל מקום טעמא דקרא ,משום דכל

הקומץ ,דבקומץ כל דלא הוה מצה פסולה המנחה ,אף דלא היה חמץ,

שכיוצא בו ,כלומר בחור שכמותו מוליד ,וזה מסרסו אין ניכר שהיה סריס

ומשום דבעינן מצה לעיכובא ,אבל בשירים אף דאית בהו נמי המצוה

מתחלתו ונראה כמסרסו עכשיו ,אבל זקן שאין ראוי להוליד לפי דרכן של

לאכלםמצה,ואםלאעשאןמצהלאקייםמצותן,אבלאיןדיןבחפצאשל

בריות,שובלאהקפידהתורהבסירוסדידיה.

השיריםשיהיומצהוכשירין]והיינואףדפקפקקצתבדבריועייןשם[ועיין

כב(גמ' ,לא נחלקו אלא במטיל מום בבעל מום וכו' .כתב הרמב"ם )פ"א

באותהבאה.

מאיסורי מזבח ה"ז( ,דהמטיל מום בקדשים ובא אחר והטיל בה מום אחר,

ב

מסכת מנחות דף נו  -דף נז
ל ניסן – א אייר התשע"א
השניאינולוקה.וכתבהלחםמשנה)שם(דפסקכרבנן,ואףדמלשונומשמע

אלא לחמץ נוקשה ,והוי כמאכל בן דרוסאי בשבת ,ולענין מנחות חשיב

דאיכאאיסוראורקאינולוקה,כוונתודפטורולשונולאודוקא.אבלהמנחת

חימוץ אף בצד אחד ואיכא חיובא ,אבל בשבת איסור הבישול הוא מחמת

חינוך)מצוהרפזאותיא(נקט,דהרמב"םפסקכרבימאיר,ואינולוקהמשום

הכשירולאכילה,וכלשבישלורקמצדאחדלמאכלבןדרוסאיאינומוכשר

דהאיסור להטיל מום בבעל מום נתרבה מ"כל" ואינו בכלל הלאו דמלקות.

לאכילה.ועייןבאותהבאה.

ועייןבחידושיהגרי"ז.

ל(רש"י ,ד"ה כמעשה ,כלומר הכא חייב בהנחה בעלמא כי היכי דמיחייב

כג(גמ' ,שם .כתב המנחת חינוך )מצוה רפז אות יא( ,דאף לרבי מאיר שרי

בשבת אם היה עושה בו מעשה צלי גמור שהיפך בו וכו' אבל גבי חימוץ

להטיל מום ברובע ונרבע ,כיון דמבואר בעבודה זרה )יג (:דמה שאוסר רבי

ליכאלפלוגי.עייןבאותהקודמת.והקרןאורהכתבדנראהלוכרש"י,וביאר

מאירלהטילמוםבבעלמוםהיינומשוםדשמאיפדוהוויביאובדמיוקרבן,

עלפימהשישלדקדקמההוסיףרבאואמרכמעשהצלישל שבת,הארבי

אבלברובעונרבעדלאשייךפדיון,ליכאאףאיסורא.

אמי נמי אמר כמעשהשבת ,אלא דאתי לאשמעינן דאף דיש לומר דהנחה

כד(רש"י ד"ה הכל מודים וכו' ,בתוה"ד ,דאין לך מום גדול מזה .הקשה

בעלמא לאו מעשה הוא ,ולא דמי לבישול בשבת דניכרת מלאכתו במה

בחידושי הגרי"ז ,מנא לן להחשיב דבר זה למום .וביאר )בדיבור המתחיל

שנותן מים בקדירה ומעמידה על האש ,וכן שאר מלאכות הבישול ,להכי

והנה לשיטת הרמב"ם( דלשיטת הרמב"ם חשיב חולה שפסול לקרבן כיון

קאמרכמעשהצלישלשבת,דהתםנמילאעבידאלאהנחהבעלמאונצלה

שאינולרצון,ועייןמהשכתבשםלשיטתהטור.

מאליו,ואפילוהכיחייב,הכינמיהנחתהשאורחשיבמעשה,ואםכןמאי

כה(גמ',בעלמוםמעיקרא.כתב העולתשלמה,דמייריבשארקדשיםאבל

דקאמר רב אמי כמעשה שבת נמי אתי לאשמועינן ,דהווה מעשה מספיק

בכור ,אף בבעל מום מעיקרו קדושתו מרחם ,ואסור להטיל בו מום .אמנם

לחייב .והוסיף דדעת התוס' נמי דבהנחה בלבד חייב ,ועיין בדבריו מה

בחידושי הגרי"ז דקדק מדברי השיטה מקובצת )אות ז( דכתב שנולד מומו

שביאר דבריהם .וכתב דכן מבואר בדברי הרמב"ם )פי"ב ממעשההקרבנות

עמו ,דאיירי בבכור .וכתב דדבריו צרכים עיון ,דבבכור אין חילוק בין בעל

הט"ז(ועייןבאותהבאה.

מום מעיקרא לנעשה בעל מום ,דדוקא בקדשים שקדשו בקדושת פה שייך
לחלק.

דףנזע"א

כו(גמ' ,אלא למעוטי פסולי המוקדשים לאחר פדיונם .כתב המהרי"ט

א(גמ' ,כמעשה צלי בשבת .עיין באות הקודמת ,וברבינו גרשום מפרש,

אלגאזי)פרקה'אותמ"בא(,דקדושתבכורחמיראמשארקדשיםואףלרבי

דמייריכשנתןשפודבתנורשמתבשלבכלצדדיוואינוצריךלהופכו.וביאר

מאיר בנפל בו מום ויצא לחולין אין להטיל בו מום .אף דהוי פסולי

האבןהאזל )פי"בממעשההקרבנותהט"ז(,דלדבריוההוכחהמשבת,דכמו

המוקדשים לאחר פדיונם .ועוד ,דדין מתנות כהונה בבכור הוא משום

לגביצלייתהבשרבשפודחייב,אףבלאהפכוהואהדיןחימוץ.אבלהקשה,

קדושתו,ולכךחלההקדושהעלהבכורגםבבעלמום,אבלבשארהקדשים

מאי אתי רבי אמי לאשמועינן ,הא באפיה אם יניחו בתנור יתחייב אף

הקדשתם היא להקרבה לחודא ,ולכך אם הקדישן כשהם בעלי מומים הוו

שנאפהמאליו.ותירץ,דאתילאשמועינןדחייבעלהכנסתהצליבשבתאף

כדיקלאבעלמאולאקדשי.ועייןקהילותיעקבבעבודהזרה)סימןז(.

שאין דרך בישול בכך ,כיון שרק בצד התחתון שולט האור ולא בצד

כז(גמ',הניחשאורעלגביעיסה.כתבהשפתאמת ,דאףלשוהניחהעיסה

שלמעלה ,והכי נמי חייב גבי שאור אף שמניחו באופן דאין דרכו להחמיץ,

עדשנתחמצהמאליהחייב,והאדנקטהניחשאורעלגביעיסה,היינוכדי

כיון שהשאור מונח בצד אחד ומקצתו יתחמץ ומקצתו לא .וברש"ש כתב,

לחדש שלא רק בחימץ כדרכה דהיינו באופן שהניח שאור בקמח קודם

דמייריבצליגמורבשיעורגרוגרת,דמבוארלהלןדאיןצריךלהפכו.

הלישה,אלאאףבהניחהשאורעלגביהעיסהחייב.

ב(רש"י ד"ה מאכל בן דרוסאי ,שליש היה מבושל .אבל הרמב"ם )פ"ט

כח(גמ' ,חייב עליה כמעשה שבת .כתב בחידושי הגרי"ז ,דהוכחת הגמ',

משבתה"ה(כתב,דהואחציבישול.

דכמו בשבת דבעינן עשיה מדכתיב "לא תעשה מלאכה" ,איכא חיובא על

ג(גמ',וקאמשמעלןדכלמצדאחדוכו'.חקרבחידושיהגרי"ז,האםהצורך

הנחהוהויאכעשיה,הואהדיןלעניןחמץדאףדבעינןעשיהכמבוארבתוס'

בבישולמכלצדכ"מאכלבןדרוסאי"הוימשוםששיעור"מאכלבןדרוסאי"

ד"ההניח,איכאחיובאבהניחשאור.

דוקא כשבישלו משני צדדיו ,או דהוי דין משום מלאכת שבת דחייב דוקא

כט(תוס'ד"הומעשהשבתוכו',בסוה"ד,דכלבצדאחדכמאכלבןדרוסאי

בצולהמב'צדדין.ודייקמדבריהרמב"ם)פ"טמשבתה"ה(,שכתב,דבשיעור

לאו כלום הוא .כתב הצאן קדשים ,דהכא נמי בשאור על גבי עיסה מיירי

בישולמאכלבןדרוסאיבעינןשיבשלאתכלהחתיכה,דהואדיןבמלאכת

בהיפך השאור מהצד השני ,דבלאו הכי אינו מתחמץ לגמרי  ודלא כרש"י

שבת,דאםהצורךבבישולמכלהצדדיםהואכדישיחשבשיעורבישול,סגי

ד"ה כמעשה .והקשה הקרן אורה )בעמוד הקודם( דבשלמא לענין שבת

בשיעורגרוגרתמב'צדדיםכדלהלן.

דבעינן "מלאכת מחשבת" דהיינו שתהיה המלאכה בשלימות ,שפיר איכא

ד(גמ',ואיכאדאמריאמררבאאפילובב'וג'מקומותוכו'הקודחכ"שוכו'

למימרדכלמצדאחדכמאכלבןדרוסאילאחשיבבישול,אבללעניןחמץ

אלא לאו בשנים וג' מקומות .הקשה בחידושי הגרי"ז מה דמיון קודח חור

של מנחה כל שנתחמץ אפילו כזית נפסלה וחייב משום לאו דמחמץ ,ואי

לבישול ,שכל מקום שמבשל הווי בישול גמור אלא  דחסר שיעור ,ואהא

משוםדלאהויחימוץגמור,אכתיתיקשיממהנפשך,אימצדאחדהויחמץ

אמרינןדמצטרףלכשיעורבב'וג'מקומות,אבלקודחחורכלחורבפניעצמו

נוקשה,למאן דאמר דחמץ נוקשה הוי חמץ לענין מנחות ,סגי בהאי חימוץ

חסרבשםמלאכה,ומדועיועילבמהדחזילצירוף,ונשארבצריךעיון.אמנם

מצדאחד,ואיכמאןדאמרדחמץנוקשהלאהויחמץ,אודאפילונוקשהלא

רש"י ד"ה דחזו לצירוף ,פירש ,כמו שעושין נגרין כשצריכין לחור אחד

הוי,אםכןאפילוהיפךבהונעשהכןמשניצדדיםלאהויחמץ.ועלכןדחה

קודחיןשלשהקטניםזהבצדזהומחבריםאותן.ולכאורהלדבריולאקשיא

דבריו .ואמנם הטהרת הקודש כתב ,דרבי אמי כתב להדיא דהניח את

כללכיוןדבהאיגוונאהווימעשהמלאכה,והיינומשוםדחזילצירוף.אמנם

השאורעלהעיסה,ולאמשמעדהפכו,ואףבלאהפכואיןנעשהלחמץגמור

הקרןאורה ,הקשהלפירושרש"יאהאדפרכינןמקודחאלישנאקמאדרבא,

ג
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דילמאהתםשאנידדרךהנגריןלעשותכן,וגםהםסמוכיןזהלזהמהשאין

במנחהכשרהחייביםבחימוץולאבפסולה.מכלמקוםאיכאלמעטהפסולה

כןבצלידאיןדרךצליבכך.ולכךביארבאופןאחר,דקדחבשניםאושלשה

מהאדנאמרכלהמנחהולאכלמנחה,דמשמעדוקאמנחההידועהדהיינו

מקומות מרוחקים זה מזה ,ועיין בדבריו שהאריך] .ואולי היה אפשר לומר

הכשירה .ובברכת הזבח כתב ,דמ"לה'" ילפינן דאין חיוב על חימוץ פוסלה.

דכוונת רש"י לבאר מהשאמרה הגמ' דחזי לצירוף אאיכא דאמרי ,והשתא

]ולפיזהלאגרסינןהכאלה'[.

אדרבאניחאוכמושביארנו,אבלבגוונאדלישנאקמאהחוריםמרוחקיםאף

יא(גמ' ,רבי עקיבא אומר לרבות לחם הפנים לחימוץ .הקשההשפתאמת,

לדידיה[.

הא לחם הפנים כולו ניתן לכהנים לאכילה ואין בו דבר הקרב לה' ,והיאך

ה(גמ',איןליבלאתעשהחמץאלאקומץבלבד.הקשה השפתאמת,הא

ניתן לרבות לחם הפנים מ"אשרתקריבו" דמשמעותו דברשיש בו הקרבה.

קראאייריבמנחתמאפהומרחשתדקמיצתהאחראפייתה,ואםכןלאשייך

ותירץ,דכיוןדבלאוהאירבויאאיכאלמיעוטילחםהפניםכיוןשאיןבודבר

חימוץ בקומץ .ותירץ ,דכיון דמוכח מלשון הקרא "אשר תקריבו" ,דמיירי

הקרבלגבוה,אםכן"אשרתקריבו"הוימיעוטנוסףואיןמיעוטאחרמיעוט

לעניןקומץ,הויאמרינןדהקראקאיבמנחתסולתשכתובהקודם.

אלא לרבות .ובהג"ה שם הביא מפירוש הראב"ד בתורת כהנים ,דבלחם

ו(רש"י ד"ה מנחה מנין ,שלא יחמיץ כל המנחה יחד קודם קמיצה .ביאר

הפנים איכא בזיכין דהוו כקומץ .אמנם הרמב"ם )פי"ב ממעשה הקרבנות

השפתאמת,דרש"ידקדקדאסורלהחמיץכלהמנחהדמתוךכךודאייחמיץ

הי"ט(כתב,המחמץלחםהפניםלוקה,שנאמר"כלהמנחה".והקשההכסף

מקוםהקמיצה,אבלבהחמיץחלקמןהמנחהאינוחייב,וצריךעיון.אמנם

משנה )שם( דהגמ' דילפה לה מ"אשר תקריבו"] .ולכאורה יש לומר דדעת

בתוס'ד"המנחהנראהדפירשו,דכונתהברייתא,מניןשחייביםעלהשיריים

הרמב"ם ד"אשר תקריבו" אינה דרשה בפני עצמה ,אלא הוי גילוי שמה

קודם קמיצה ,דמחלקם לא נפקא לן אלא שיריים דאחר קמיצה ,ומ"אשר

שאמרהתורהבתחילתהקרא"כלהמנחה"כוללנמילחםהפנים,ולפיזה

תקריבו לה'" הוי ילפינן רק חיוב חימוץ קומץ שקרב לה'] .ולכאורה אפשר

נתישבה קושית השפת אמת כיון דעיקר הריבוי הוא מכל המנחה ,וכן

לבאר,דכוונתרש"ידהאיסורלהחמיץכלהמנחהיחד,מחמתהיותכלחלק

מדוקדקבדבריהתוס'ד"השארוכו' ,דכתבוד"כלהמנחה"אינוריבויאלא

מהמנחהראוילקומץ,ובכךתבוארקושייתהגמ'להלן)בסוףהעמוד("אשר

דרשינןמפשטיהדקרא,וכוללכלהמנחותואףלחםהפנים[.

תקריבולמהלי",דכיוןדאיסורחימוץהמנחההואמשוםהקומץשבה,לא

יב(תוס' ד"ה לרבות מנחת וכו' ,מאן דמרבי מנחת נסכים לא מרבי לחם

בעינןריבוילקומץעצמו[.

הפניםוכו'.ביארהברכתהזבח,דרביעקיבאמודהלרבייוסי,דאיכאאיסור

ז(רש"יד"הפסולה,כגוןשיצאתאונטמאת.העירבחידושיהגרי"ז,דהציץ

לחמץ מנחת נסכים ,ומאי דפליג היינו משום דסבר שלא שייך בה חימוץ.

מרצה על הטומאה כדלעיל )כה ,(.וכבר ביארו התוס' בזבחים )צב (.ד"ה

ועוד ביאר ,דרבי עקיבא סבר דלא בעינן קרא לרבות מנחת נסכים ,כיון

שלנה,דשריאףלכתחילה.וכתב,דאכתיהוימנחהפסולהואיןחייביםעל

שדומהלשארהמנחות.

חימוצה] .ועיין מה שהבאנו  לעיל )נו (:אות טז[ ועיין מקדש דוד )סימן כו

יג(תוס' ד"ה מנחת נסכים מי פירות הן ,ושאר מנחות ידוע דמגבלין במים

אותב(.

וכו' .כתב החזון איש )אורח חיים סימן קכא אות א( ,דמשמע מדברי תוס'

ח(רש"י ד"ה או דלמא וכו' ,דלאו קדושה גמורה היא ואין בה אלא פסול

דמוסיפים מים במנחה ,כדי שיוכלו לגבל את המנחה כיון שהשמן מועט.

חימוץ וחייב כשאר מחמץ אחר מחמץ .הקשה הטורי אבן בחגיגה )ט.

ובטהרת הקודש לעיל )נב (.כתב ,דמוסיפים מים כדי לקיים מצות שמירה

בהשמטות(,דמסוגייןמשמעשאםהיהחלפסוליוצאפשיטאשלאיתחייב

מחימוץ.

עלהחימוץהשני,ולאאמרינןמהליחימצהלחודאמהליחימצהויצאת,
ובזבחים )צט (.מצינו סברא מה לי טמא מה לי טמא ובעל מום .ובקובץ

דףנזע"ב

הערות)סימןלזאותה(ביאר,דמהשמחמץאתהפסולהפטורהיינומשום

יד(רש"י ד"ה ומי פירות אין מחמיצין ,ולית ליה מגבלה במים וכו'.הקשה

דאיןחייביןעלחימוץאלאבמנחהכשרה,ולאמשוםשהפסולגורםהפטור,

הרש"ש ,הא מה שמרבה רבי עקיבא לחם הפנים ולא מנחת נסכים ,היינו

ואםכןשפירסברההגמ'שאםהיהפסוליוצאחלעלמנחהשהחמיצה,יש

משום שאין רשאי לגבלה במים כיון דשמנה רב ,ולכאורה משום הכי אף

לפוטרו בחימוץ נוסף ,אף שהיציאה אינה פוסלת את הקומץ בפועל ,אמנם

במנחת חביתין ששמנה רב אין ליתן מים .ומאן דלא מרבה מנחת נסכים

הרמב"ם )פי"ב ממעשה הקרבנות הי"ח( פירש ,דאיכא פסול יוצא בקומץ

משום דמי פירות אין מחמיצין ,אף מנחת חביתין לית ליה לרבויי .ותירץ,

חמץ ,והצד בגמ' לחייבו משום דהקומץ כבר פסול משום חימוץ ,אין פסול

דכיוןשגםמטגנהוגםאופהאותהנשרףהרבהמןהשמןומשוםהכיצריך

יוצאמגרעבו,ויכוללחולאיסורחימוץנוסף.

מים] ,מיהו במתניתין דזבחים )צא (.מבואר ,דאף לאחר כל עשייתה ,היה

ט(רש"י ד"ה מחוסר הקטרה ,ליתנה על האש .הקשה בשפת אמת ,אם כן

נשאר עוד הרבה שמן ,והיה צריך לזלפו על גבי האישים) .א.ל .[(.ועוד,

מה אמרה הגמ' "אשר תקריבו אמר רחמנא והא אקרבה" ,הא אכתי לא

דבעינןלחלוטאתהעיסהבמיםרותחים,ואםהמיםלאיהיורותחיםכראוי

אקרבהדישלוליתנועלהאש,ושייךשפיראשרתקריבו.וכתבהמקדשדוד

המנחהיכולהלהגיעלידיחימוץ.ועייןבמקדשדוד)סימןל'אותג'(.

)סימןד'אותה'(,דתחילתההקטרההיאבהנחתובראשהמזבחובהאגופא

טו(תוס'ד"הושמעינןליהוכו',בתוה"ד,ונראהלדקדקמתוךכךדמשקרמו

נסתפקה הגמ' ,האם כיון דהתחילה הקטרתו ליכא חיוב חימוץ ,או דבעינן

פניותולאאתילידיחימוץ.הקשההעולתשלמה,דאיכאלמימרשנתחמץ

הקטרה גמורה וחייבים על חימוץ הקומץ .ובחזון איש )סימן יט אות מב(

לפני האפיה ,ולאחר מכן אפאה בתנור דנתקדשה בתנור .ותירץ ,דמשעה

כתב,דההעלאהעלגביהמזבחלאחשיבאכהקטרה,אלאמצינושהתורה

שנתחמצהנפסלהופטורעלאפייתהבחימוץ.ואףדמחמץאחרמחמץחייב,

קבעההלכהעלידיהעלאה,עייןשם.

הכא דבחימוץ הראשון פטור הוי פסול .ובתוס' במעילה )ח (.ד"ה קרמו

י(גמ' ,והשתא דנפקא וכו' אשר תקריבו לה' למה לי .כתב הכסף משנה

הקשו ,דאף קודם שקרמו פניה נתקדשה משעה שמכניסה לתנור ,ככל כלי

)פי"ב ממעשה הקרבנות הי"ט( ,דאף דלעיל ילפינן מאשר תקריבו דרק

שרת .ובאמת נקטו בתירוץ קמא דמשעת הכניסה לתנור מתקדש .וכתב

ד

מסכת מנחות דף נז  -דף נח
א אייר – ב אייר התשע"א
בחידושיהגרי"ז,דלהאיתירוצאחזרהקושייתהתוס',דאיכאגוונאדחימוץ

דתוס' יוכלו לפרש דהדרשה מיתורא ד"אשה" ,דהא סגי למיכתב "לא

בין קידוש התנור לאפייתו .ובתירוץ בתרא חדשו ,דכלי שרת מקדש רק

תקריבוממנולה'").ח.ו.[(.

לאחרשנעשהבוכלהראויליעשות,ולכךמקדשרקמשקרמופניה.והקשה

כד(גמ' ,המעלה מכולם על גבי הכבש .כתב הקרן אורה ,דאין להקטיר

הגרי"ז,דאםכןאףמנחתמחבתומרחשתלאיתקדשואלאמשעתאפיה.

קרבנות על הכבש ,דהרי אף על הסובב פליגי בזבחים )סה ,(.אם עושים

טז(גמ',מדתהלחנמשחביןמבפניםביןמבחוץ.כתבהקרןאורה,דהוצרכו

מערכהאולא,וכלשכןשאיןלהקטירעלהכבש.ובחזוןאיש)סימןיטאות

לקדש כלי הלח מבחוץ משום בירוצי מדות דסבר רבי יהודה לקמן )פח(.

כג( נסתפק בכך ,וכתב דאין להוכיח מסובב ,כיון דהנידון שם הוא לענין

דנתקדשו,ומצויהואיותרבכליהלח.

לכתחילהאבלבכבששריבדיעבד.ועייןקהלותיעקבבזבחים)סימןמואות

יז(גמ' ,שם .הקשה הרש"ש לקמן )צ ,(.דילפינן בשבועות )טו (.כל הכלים

ז'(.ועייןבאותהבאה.

שעשה משה משיחתן מקדשתן ,מכאן ואילך עבודתן מחנכתן ,ואם כן לא

כה(גמ' ,דתניא המזבח אין לי אלא מזבח כבש מנין וכו' .הקשה העולת

שייך הכא משיחה .ותירץ ,דמסתמא כמו שנתקדשו בימי משה על ידי

שלמה ,הא למזבח גופיה אסרה התורה מדכתיב לא תקטירו ועל כרחך

משיחה,כךנתקדשובדורותהבאיםעלידיחינוך.

המזבחאתאלאסורכבש.ותירץ,דהברייתאמרבהגםההעלאהעלהמזבח

יח(גמ',שם.בחזוןאיש)סימןכזאותיא(נסתפק,האםצריךלקדשאתכל

ולא רק הקטרה .ומבאר לפי זה את המשך הברייתא ,כבש מנין דהא כבש

הכליכיוןדפניםוחוץחשיביכשניכלים,אודסגיבמשיחתצדאחדעלמנת

אינומקוםהקטרה,אלאכונתהברייתאמניןשבהעלהעלהכבשחייב.וכן

שיקדשוביןבפניםביןבחוץ.ובחידושיהגרי"זכתב,דאיןצריךלמשוחמשני

מבואר ברבינו גרשום .אמנם תוס' בזבחים )כו (:ד"ה אמר שמואל נקטו,

צדדין אלא משחו את מדות הלח רק בצד אחד ,על מנת שיקדשו בפנים

דאייריבמעלהלהקטירעלהכבש.וכןמשמעבלשון הרמב"ם)פ"המאיסורי

ובחוץ.

מזבחה"ה(.

יט(תוס' ד"ה רבי יאשיה ,בסוה"ד ,ויש לומר דאתיא כרבי עקיבא וכו'.
הקשההקרןאורה ,דנמצאדלרבייונתןורבייאשיהליכאמיעוטאלדורות,

דףנחע"א

ואףלדורותבעינןמשיחה,ואמאילאמצינותנאשיאמרכןבפירוש.וכתב

א(תוס'ד"הורבייוחנןוכו',הוהמצילמימרדמיבעיליהכיהאדדרשירבנן

ליישבקושייתהתוס'באופןאחרעייןשם.

וכו'.כתבהזבחתודה ,דהאדלאנקטהכי,משוםדבעילמנקטאליבאדכולי

כ(גמ',והאאיכאביסאדלחהוא.הקשהבחדושיהגרי"ז,דמבוארבמתניתין

עלמא,אףדקיימאלןכרבנןכמבוארברמב"ם)פ"אמפסוליהמוקדשיןה"כ(.

לקמן)צה(:דלישתןועריכתןבחוץ,אםכןלמהמקדשכשלשבביסא,והוסיף

אמנם בתוס' בזבחים )עז (.ד"ה ורבנן משמע ,דהלכה כרבי אליעזר דשרי

דאף דלדעת הראב"ד בפירוש הספרא דכלי שרת מקדש גם בחוץ ליפסל,

להעלותלשםעצים.

מכלמקוםדבריותמוהיםמאוד,ונשארבצריךעיון.

ב(גמ' ,יכול יהא יחיד מתנדב ומביא כיוצא בה .מבואר ברש"י להלן ד"ה

כא(גמ' ,כגון שלש על גבי קטבליא .הקשה הקרן אורה ,דאכתי קשה דאף

לאושתי,דאםהיהניתןלהביאשתיהלחםבנדבהישלהקריבקומצםעל

שרשאיללושעלגביקטבליא,מכלמקוםאיכאלמימרדבעינןריבוידלחם

המזבח.והקשההקרןאורה ,היאךהותראיסורחמץעלהמזבח,האילפינן

הפניםבגונאשלשבביסאשהיאכלישרת.וכתב,דאיכאלפירושידקושיית

הבאת שתי הלחם בנדבה משתי הלחם דעצרת שאינם נקטרים על גבי

הגמ'אליבאדרבייונתן,דסברדמהאדנאמרגבישתיהלחם"ממושבותיכם

המזבח].וכןהקשהבחדושיהגרי"ז ונשארבצריךעיון[ועוד,דבשתיהלחם

וכו'''ילפינןדדוקאלאחראפיהמתקדשיםולאקודם,ובהכרחמשוםשמדת

דעצרת איכא פלוגתא לעיל )מה (:האם הכבשים מעכבים ,ולמאן דאמר

יבש לא נתקדשה ,והקשתה הגמ' אמאי לא תתקדש בזמן הלישה בביסא,

מעכבים לכאורה לא שייך להביא שתי הלחם בנדבה ללא כבשים ,דכבר

ושפירתירצהדמשוםדמדתיבשלאנתקדשהולאחייבללושבביסא,לכך

כתבו התוס' ד"ה אבל דאין ציבור מביאין שלמים בנדבה .ואף דיש לומר

אמרה תורה דלא נתקדש עד לאחר האפיה .ובחזון איש )סימן כד אות יב(

דסוגיין אתיא כמאן דסבר דלחם בא בפני עצמו ,מכל מקום עדיין יקשה,

כתב,דכיוןדאיןחיובללושבביסא,גםכשילושבביסאפטורבחימוץ,דכיון

דאינו בא למזבח ,ואי נאכלין היכן מצינו נדבה כעין זו]  .ואולי יש לומר

דאין מצוה לקדשו עד האפיה אינו בכלל אזהרת החימוץ ,וכן כתב העולת

דמניפין אותן והיא עבודתן )י.מ.א (.וכדמצינו לענין בכורים[ .ועיין בדבריו

שלמה.אמנםבזבחתודהפליגוסובר,דאםלשבביסאחייבכשנתחמץ,ועיין

ומהשרצהלומרבדוחקלשיטתהרמב"ם)פ"המאיסורימזבחה"ג(.

בשפתאמתתירוץנוסף.

ג(גמ',והתניאאםנאמרכלשאורלמהנאמרכלדבש.כתבהרמב"םבמורה

כב(גמ' ,וממותר שתי הלחם .הקשה העולת שלמה ,דהקטרת שתי הלחם

נבוכים )פרק ג' מו( דהטעם שאסרה תורה להקריב שאור ודבש משום שכן

אסורה כבר משום "כל שאור וכו' לא תקטירו" .ותירץ ,דאיכא נפקא מינה

דרךהעובדיכוכבים,ובדעתזקנים)ויקראפ"בפי"א(ביאר,שהתורהציותה

בחמץ נוקשה ,דאין איסור משום הקטרת שאור ,וכל האיסור משום "כל

ליתן מלח על הקרבנות ,ושאור ודבש לא מקבלים מלח .ובמשך חכמה

שממנו לאישים" .ובחידושי הגרי"ז תירץ ,דאם הקטירם "לשם עצים" אין

)בראשיתפ"דפ"ג(כתב,דהתורההכשירהקרבנותשהאדםטרחבהם,אבל

איסור הקטרת שאור כמבואר בזבחים )עז ,(.אבלאיכא איסור ד"כל שממנו

דברשנגמרגידולומןהטבעאיןלהקריבולגבוה.

לאישים".

ד(רש"י ד"ה דבש הותר בשירי מנחות ,אם רוצה ללוש ולטגן שירי מנחה

כג(]גמ' ,תלמוד לומר וכו' לא תקטירו ממנו אשה לה' כל שהוא ממנו

בדבשמותרדכלמתנותכהונהנאכלותבגדולה.אמנםהתוס'בבכורות)כז(.

לאישים הרי הוא בבל תקטירו .פירש רש"י בזבחים )עו (:ד"ה ואי ,דדרשינן

ד"ה ואתי כתבו ,דלמשחהשייךרק בבשר ולא בשאר דברים .ועיין בהרחב

משום ד"ממנו" מיותר .ולכאורה צריך עיון דהתוס' לקמן )נח (:ד"ה אין

דבר)דבריםפט"זפ"ב(.

כתבו ,דמדכתיב "ממנו"שמעינןלחלק ,דלא בעישיעלה תרוייהו ,אף לרבי

ה(בא"ד ,שם .הקשה בחידושי הגרי"ז ,אמאי לא פירש כפשוטו ,דהא לא

יאשיה דבעי או לחלק .ואם כן מינא לן דרשא דהכא) .א.ג .(.ויש לומר,

נאסר דבש אלא להקטרה ולא בעשיה מה שאין כן בשאור .והשפת אמת

ה

מסכת מנחות דף נח
ב אייר התשע"א
הקשה אלשון הגמ' ,דכיון שכן מאי טעמא אמרה הגמ' שהותר ב"שירי

פירש ,דרבא לא פליג אאביי דדריש מכל לרבויי חצי זית ,אלא שמוסיף

מנחות" ולא שהותר במנחה עצמה ,דדבש לית בה משום לא תעשה רק

לדרושנמילחציקומץ,דתרוייהומשתמע.ומהשאמר"ואיןהקטרהפחותה

בהקטרה.ועייןבאותהבאה.

מכזית" היינו בתערובות .והקרן אורה הקשה ,דאם בפני עצמו חייב על כל

ו(בא"ד ,שם .עוד הקשה בחדושי הגרי"ז ,הא בגוונא שיניח שאור בשירי

שהואמאישנאדעלידיתערובותבעינןכזית,ואמאילאליחייב עלשאור

מנחות באופן שלא יחמיץ) ,כגון בסולת בלא מים או באפויות( יהיה מותר

כל שהוא שיש בתערובות ,ועיין במנחת חינוך )מצוה קי"ז אות ג'( שביאר

לעשות כן ואף באופן דהשאור יתן טעם ,והיינו משום דלא נאסר כי אם

החילוק.עודהביאהקרןאורה,דהלחםמשנה)פי"גמעבודתהקרבנותהי"ד(

לחמץ את השירים ,אבל לא לאוכלן ביחד עם שאור ,ואם כן ,במה חשיב

כתב לתרץ ,דמה שכתב הרמב"ם "איסורן בכל שהוא" היינו משום חצי

דבש "הותר בשירי מנחות" יותר משאור ,הא גם שאור הותר באופן שאינו

שיעור .והקשה דאם כן ,מאי איריא דכתבינן לה הכא ,הא בכל איסורין

מחמץ .אמנם הביא דהמרדכי )בפסחים סימן תק"ע( הוכיח ד"ריחא לאו

קיימאלןדאיכאאיסוראבחצישיעור.ועייןמנחתחינוך )מצוה קיזאותג(

מילתא" מהא דלחמי תודה היו נאפות בתנור אחד החמץ והמצה .והקשה

שביארשהכסףמשנהמיאןלבארכך,משוםדסברדחצישיעוראסורמטעם

הגרי"ז ,דגבי לחמי תודה אין איסור חמץ אלא דבעינן שיהיו מצה ,ומה

חזי לאיצטרופי בכדי אכילת פרס ,מה שלא שייך כאן .ודעת הלחם משנה

איכפת לן בהא דהחמץ נותן טעם ,הא אינו מחמץ את המצה ומותר ,מה

דחזילאיצטרופיהיינואםהיהמקטירשיעורשלם.ועייןבקרןאורהשביאר

שאיןכןלעניןפסחדשםחמץאסורויאסראףריחא.

דבריהרמב"םבאופןאחר.

ז(גמ' ,אמר ליה כל ששמו קרבן והאי נמי שמו קרבן  .נסתפק בחידושי

יב(תוס'ד"החצימניןוכו',בתוה"ד,ופירששםבקונטרסדזעיריהוהדריש

הגרי"ז,איהאדמרבינןהכאמ"קרבן"בשרחטאתהעוףולוגשמןשלמצורע

איןליאלאכולומקצתומניןכגוןחציזיתמצהוחציזיתחמץתלמודלומר

היינולדינאדמקריבשאורודבשעםהקרבן,אודנתרבהגםדבמקריבןבפני

כל .דהיינו ,דדין היתר מצטרף לאיסור נאמר באופן שניכרים האיסור

עצמו לוקה מדין של "ממנו לאישים" .וכתב דנראה להוכיח מזבחים )עו,(:

וההיתר ,אמנם תוס' בהמשך דבריהם ביארו בדעת רבא ,דהיתר מצטרף

דהתם  איירי לענין הלאו ד"כל שממנו לאישים" דהיינו דמקריב לוג שמן

לאיסורנאמרבתערובתולאבאופןשניכרים.והקובץשיעוריםבפסחים)אות

בפניעצמו,וכתבותוס'הכא ד"הלוג והתםד"הואי,דלאודוקאנקטהקרא

קעד( ביאר ,דרש"י סבר דעיקר האיסור הוא באכילת משהו ,אלא שאין

ד"כל שממנו לאישים" אלא סמוך אקרא ד"קרבן" ,אם כן מוכח דגם לענין

אכילהפחותהמכזית,וההיתרמועיללהשליםלשיעורכזיתהנצרךלמעשה

הקרבתםבפניעצמןנתרבומקראדקרבן.

אכילה ,אבל תוס' סברי דיסוד דינא דהיתר מצטרף לאיסור היינו ,שעצם

ח(רש"י ד"ה לעטר ביכורים אתו ,בסוה"ד ,ולאו קריבים עמהן חשיב להו

ההיתר נהפך לאיסור ,ולכך בעינן שיהיה מעורב באיסור .ועיין חידושי רבי

שלא היו זקוקין זה לזה לבא יחד למקדש אלא חובה עליו להביא שלמים

שמואלבפסחים)אותקנ(.

קודםלשם.ובחקנתןהוסיף,דהשלמיםלאחשיביקריביןעמהןמשוםשאין

יג(בא"ד ,אבל לרבא לא צריך קרא להכי דכיון דאיכא כזית פשיטא דלא

מעכביןהביכורים,כדכתבהרמב"ם)פ"גמביכוריםהי"ב(.

בטיל .הקשה העולת שלמה ,אמאי פשיטא הא אף בכזית בעינן קרא דלא

ט(רש"יד"הכלששמוקרבן,אמר רחמנאדלאיקטירומשיריודהכיכתיב

יתבטלברובהיתר.

בתר דההוא קרא קרבן ראשית ומקרא נדרש לפניו .הקשה השפת אמת,

יד(תוס' ד"ה אביי סבר וכו' ,בתוה"ד ,ויש לומר דסברא הוא דריבוי דכל

דאכתי קשה דהא עיקר הלאו הוא "כל שממנו לאישים" והכא לא הקריב

אתא לרבות חצי שיעור וכו' .הקשה השער המלך )פ"א מחמץ ומצה ה"ו(,

ממנו.ועייןבדבריומהשביאר.

הא מלישנא דאביי "אין לי אלא כזית" משמע דאיסור הקטרת כזית אף

י(]תוס'ד"הלוג,בסוה"ד ,ועודדבפרקביתשמאילאקריזבחמתירנסכים

דליכא כל הקומץ ,ידעינן גם ללא דרשת הברייתא ,ועל כן ביאר פלוגתת

הבאיםעמוכיוןדאתאעדעשרהימים.לכאורהצריךביאור,אמאיהוצרכו

אבייורבאבאופןאחר.ובעולתשלמהביאר,דהאדנקטאבייכזיתולאקומץ

להביא ראיה מנסכים ,הא בסוגיא דהתם )בעמוד ב( איתא להאי טעמא

היינו משום דאיכא קומץ פחות משני זיתים ,ואם כן משכחת לה קומץ

להדיא לגבי לוג שמן של מצורע ,דבהא איירינן הכא .ועוד קשה ,אמאי

דאיכאבוכזיתבלבד.

הביאולחמםממרחקממסכתזבחים,האמצינולברייתאזוכולהלעיל)טו.(:



ועוד קשה ,דבתוס' לעיל )טו :בנמשך לדף יז (.ד"ה אפשר ,בסוה"ד ,נקטו

דףנחע"ב

דעיקרטעמאדרבנןלאמשוםשיכוללהביאלאחרעשרהימים,אלאמשום

טו(גמ',איתמרהמעלהמשאורודבשוכו'ולוקהמשוםעירובישאור.הקשה

דאפשר לשנותן לזבח אחר ,ולא כמו שכתבו התוס' כאן .ואף דאפשר היה

הגרי"ז )מובא בשיעורי רבנו משולם דוד על נזיר ,שיעור פז( ,לשיטת תוס'

ליישב ,דטעמא שהביאו הראיה מזבחים )מד (.משום דהתם נזכר בברייתא

לעיל)עמודא'(ד"החצי,דלרבאנאמרדיןהיתרמצטרףלאיסור,אםכןאין

רקטעמאדאדםמביאנסכיולאחרעשרהימים,אבל לעיל)טו(:נזכרבתר

בתערובות שם איסור בפני עצמו ,אלא הוי דין דההיתר מצטרף להשלמת

הכי טעמא דאפשר לשנותן לזבח אחר .וסברי התוס' דהברייתות פליגי

שיעורכזית,והוידיןבדיניהשיעוריםבעלמא,ואםכןהיאךלוקהנמימשום

בטעמא דרבנן .אמנם אכתי קשיא ,אדרבה מאי מייתו להקשות מכח הגמ'

תערובות.ועייןמהשהבאנולעילעמודא'אותיבבשםהקובץשעורים.

דזבחים,דהאמסוגיאדלעילמוכחדפליגאאהאיסברא).א.ג.[(.

טז(תוס'ד"ההמעלהוכו',בתוה"ד ,פירשבקונטרסשעירבןיחדוכו' וקשה

יא(גמ',אמראבייהכיקאמרוכו' .כתבהרמב"ם)פ"המאיסורימזבחה"א(,

היכי לקי משום שאור ומשום דבש כיון דלאו בעין נינהו .תירץ בהגהות

דשאורודבשאסוריםלגבימזבחואיסורםבכלשהוא.והקשההכסףמשנה

הרא"מהורוויץ,דאףדמייריבתערובת,לוקהמשוםשאורוגםמשוםדבש,

)שם( ,למה פסק כאביי ולא כרבא .ועוד ,שכתב לקמן בה"ד )שם( המעלה

כיוןדאיןאיסורימזבחמבטליםזהאתזהוחשיבאהתערובתכבעין.

וכו' משיירי המנחות וכו' המעלה כזית מאחת מאלו בחמץ או בדבש וכו'

יז(בסוה"ד ,ונראהלפרשדמיירישמעלהשאורבפניעצמוודבשבפניעצמו

לוקה ,והיינו כרבא ,וסתר למה שכתב בה"א .וכתב ,דאפשר שהרמב"ם

וכו'.הקשההקרןאורה,כיוןדרבאואבייפליגירקלעניןעירובישאורודבש,

ו

מסכת מנחות דף נח  -דף נט
ב אייר – ג אייר התשע"א
אמאי נקטו בדבריהם לגוונא דהקטיר שאור לבד ודבש לבד .ועוד הקשה,

המנחותמביאבהתנדבומנחתמאפהתנורואיהיכתיבהמידלאחרמנחת

דתוס'לעיל)עמודא'(ד"החצי כתבו,דלרבא"כיכל"מרבהעירוביןהיינו

סולת בויקרא ,שינה התנא הסדר כיון דהנהו ג' דנקט ברישא שווין בשמנן

מדין "היתר מצטרף לאיסור" ,אם כן בהעלה שני זיתים דלא בעינן לדינא

לעניןיציקהובלילהמהשאיןכןאלוכדאיתאלקמןפ"ומשנהג'.

דהיתרמצטרףלאיסור,איןעירוביןולוקהשתים,ואילאהעלהאלאכזית

ג(מתני',מנחתעובדכוכבים .כתבהקרןאורה ,דנקטהאגבגרראדפשיטא

א'משניהם,כיוןדליכאשיעוראמכלאחדלבדואלאעלידיצירוףהשנילא

דאין בה שום חילוק ממנחת ישראל ,ובעולת שלמה לקמן )ס (.כתב,

ילקהאלאאחת,אומשוםדבשאומשוםשאור,כיהיכידמצינוגביאיסורי

דמתניתיןכרבייוסי לקמן)עג(:דעובדכוכביםמביאשלמים,דלרביעקיבא

נזירדמצטרפיןבפסחים)מה(.ובנזיר)לד.(:

דסברשאיןמביאאלאעולהדהויכליללה',איןהעובדכוכביםיכוללהביא

יח(גמ',איןלוקיןעללאושבכללות.הקשההקרןאורה,הרילאושבכללות

מנחהדאינהכליל,אבלברש"י )שם(ד"השלמי מבואר,דמנחתםכליללה'

היינו בגוונא דאיכא לאו חדש כגון "כי אם צלי אש" )שמות פי"ב פ"ט(,

כמנחתנסכים.

שכולל נא ומבושל ,אבל בתערובת דשאור בדבש הוי לאו דשאור ולאו

ד(מתני' ,מנחת נשים .העיר בחידושי הגרי"ז ,דמשמע ממתניתין שמנחת

דדבש,אלאדהתורהגילתהדאףבתערובתעובר.

נשיםהוימיןאחרממנחתאיש.וצריךביאור,דהריבפשטותאינהמיןאחר.

יט(תוס'ד"האיןלוקיןעללאושבכללות,בתוה"ד,וישלומרדשאורודבש

ובקרןאורה כתב,דאגבגרראנקטה].אמנםמדברירש"ילהלןד"הולאעל

ונאומבושלכתיבבהוממנו.הקשההמצפהאיתן,האבעינןלקראד"ממנו"

וכו' משמע דהויא מין אחר ,דהא כתב ,שיש צד שאינה טעונה שמן ככל

למילףלעיל)נז(:דכלשממנולאישיםהריהואבכלתקטירו.

המנחות.וכןמשמעמדבריהגמ'לקמן)ס(:שהביאהלימודמיוחדשבמנחת

כ(בסוה"ד,וישלומרדזגוחרצןשתישמותנינהווכןשאורודבשוכןכולם.

נשיםאיכאהגשה).י.א.[(.

ביאר התוס' רי"ד בפסחים )מא ,(.דלענין איסור חלב ,כיון שלכל החלבים

ה(מתני' ,לחם הפנים טעון לבונה ואין טעון שמן .נסתפק התוס' יו"ט ,אי

איכא שם אחד ,חייב אחת על כולם ,ומה שהתורה פירטה להו היינו כדי

מתניתין היא המשך של מתניתין דלעיל )נה ,(.דכל המנחות נילושות

לומר שחלב חיה שרי ,וגבי "מעשר" נמי איכא שם אחד והתורה פירטה

בפושרין ,ואם כן אף לחם הפנים חשיב מנחה ,או שאינה המשך ולחם

למעט פירות וירקות ,וגבי "חדש" דאיכא שם אחד ,התורה פירטה למעט

הפנים לא איקרי "מנחה" .אמנם בתוס' ד"ה ונתת מפורש דאיקרי "מנחה".

שאםאכלשחתאינולוקה.

והשפתאמתביאר,דכלדברהבאמןהסולתהוי"מנחה"והאדאמרינןלעיל

כא(תוס'ד"האיכאדאמריחדאמיהאלקי,בתוה"ד ,ואיכפירושהקונטרס

)מו (:דלחמי תודה לא איקרו מנחה ,היינו דהקרבן לא איקרי "מנחה" כיון

האאיצטריךלחיולחמיטבריא.הקשההשפתאמת,האאףלר"תאיצטריך

שהעיקרהיאהתודהולאהלחם,אבללחםהפניםשאיןעמוזבח אףדלא

לכך,דאףדסברדלאלקיהאמודהדאיסוראמיהאאיכא.ועודקשהלר"ת,

מצינו בתורה דאיקרי "מנחה" הוי "מנחה" .ועיין בתוס' לעיל )נב (:ד"ה כל

מאי פריך רבא לאביי "צלי אש למאי אתא" ,הא מודה אביי דבהתרו בו

המנחות.

משום צלי אש בלבדלקי .ותירץ ,דכיון דלולי קרא דצלי אש נמי היו לוקין

ו(רש"י ד"ה כל היכא דתנן ,הנך מנחות דמתניתין עשר תנן כלומר כולן

כיון דהיו מתרין משום "נא" ,אינה סברא דכתבתו תורה רק כדי דלילקו

באות עשר עשר חלות .כתב הלחם משנה )פי"ג ממעשה הקרבנות ה"י(,

משוםצליאש,אבללרבאאיצטריךלמלקותיתירא.

דמהכא מוכח דאף מנחת סולת שאינה נאפית ,נעשית עשר חלות .ובעולת

כב(בסוה"ד ,ואם כן אם איתא דרבא כרב יהודה וכו'לאלילקיאזג וחרצן

שלמה כתב ,דיש לדחות דהא מתניתין כתבה אף מנחת חביתין דאית בה

וכו'.ותירצותוס'בבבאמציעא)קטו(:ד"האמרלךרבא,דמקרא"דנפשהוא

שניםעשרהחלותולאעשרכדתנןלקמן)עו,(.ובהכרחדדברירבפפאלא

חובל"משמעדאתילשארדבריםולאלהוסיףלאועלריחיםורכב,ואםהיה

נאמרו בכל המנחות ,ואם כן איכא למימר דאף מנחת סולת אינה בכלל

כתוב "כל נפש הוא חובל" כמו קרא ד"כל אשר יעשה" הוי ילפינן ליה על

דבריו .וכן כתב רש"י להלן )עד (:ד"ה מנחת הסולת דאינה נעשית עשר

רחיםורכב.

חלות.וכןמשמעמלשוןהרמב"ם)פי"גממעשההקרבנותה"י(.

כג(תוס'ד"הואיכאדאמריוכו',בתוה"ד ,וההיאדרבפפאדהלכתאמלוה

ז(רש"י ד"ה ולא על מנחת כהנים ,והוא הדין נמי למנחת נשים .הקשה

על פה דסוף גט פשוט וכו' .וברמב"ן בבבא בתרא )קעו (.ביאר ,דהעיקר

בחידושי הגרי"ז ,דבמנחת נשים לא שייך תירוץ הגמ' מכל הני דמנויים

כסוגיא דבבא בתרא דשיעבודא לאו דאורייתא ,והסוגיא בקידושין )יג(:

בלחםהפניםואינםבמנחתכהנים,דהאישנםבמנחתנשים.

אשמועינןדאףאםשיעבודאדאורייתאגובהמןהיורשיםולאמןהלקוחות.

ח(תוס'ד"הפיגולבשבת,איןזהכרבאוכו'.החזוןיחזקאל)תוספתאמנחות

ותוס' בקידושין )יג (:ד"ה אמר רב פפא בשם ר"ח ביארו ,דהגמ' בקידושין

פרק ה'( ,דיקדק הרמב"ם )פי"ד מפסולי המוקדשין ה"ב ג' ד'( דפליג ,וסובר

איירא במלוה הכתובה בתורה דאיכא שיעבודא דאורייתא משום דאין

דאףדתנאידראוילעבודהומקוםהראוילעבודהאמורביןבפיגולביןבשלא

נעילתדלת,ולעניןיורשיםעשאוםכמלוהבשטר,ולעניןלקוחותלאעשאום

לשמה ,אבל דבר הראוי לעבודה אמור דוקא לענין לא לשמה ,ורבא איירי

כמלוה בשטר ,והסוגיא דבבא בתרא איירא במלוה על פה שאינה כתובה

רקלעניןשלאלשמהאבלפיגולמודהדמהנידמנחתהעומר.

בתורה.

ט(בא"ד,שם.כתבהאורשמח)פי"דמפסוליהמוקדשיןה"ג(,דלפירושרש"י
לעיל)ה(:ד"הובדבר,דמנחתהעומראינהדברהראוילעבודה,משוםדהיא

דףנטע"א

מןהשעוריםולאבאהלשםקרבןאלאלהתירחדש,מיושבשפיר,כיוןדאף

א(רש"י ד"ה מנחת הסולת ,דמתנדב מנחה סתם מביא עשרון סלת ושמן

דאין מחשבה מועלת במנחת העומר אכתי יודה רבא דבלבונה מועיל

ולבונהובוללהוקומצהוכו'.הקשההרש"ש ,אמאיסתםרש"יכרבייהודה

מחשבה כיון דאינה באה מן השעורים .ואפשר לומר ,דכונת הגמ' הכא

דסברלקמן)קד(:דיביאמנחתסולת,האהלכתאכרבנןדיביאאיזושירצה.

שמחשבהמועלתבמנחתהעומרהיאעלכלהלבונה,ואףדרבנןסברי לעיל

ב(מתני',החלותוהרקיקין.ביארבתפארתישראל )יכיןאותיד(דאףדאלו

)טז(.דאיןפיגולבחצימתיר,איכאלמימרדהכאאיירינןבאופןשהקטיראת

ז

מסכת מנחות דף נט
ג אייר התשע"א
הלבונהעלמנתלהקטיראתהקומץחוץלזמנו,שאמרוחריפידפומבדיתא

טז(מתני' ,לבונה ילקטנה .כתב המלבי"ם )ויקרא פ"ה פי"א( ,דכיון דהכשר

לעיל)יז,(.דאףרבנןמודולרבימאירדאיכאפיגול.

הליקוט נלמד להלן מ"כי חטאת" דאף אם נתן עליה לבונה הויא חטאת

י(רש"י ד"ה בשבתא ,דעומר קרב אפילו בשבת וכו' ולחם הפנים סידורו

ומכפרת,אםקמצהבעודהלבונהעליהלאנפסלהכיוןדעיקרכפרתהמנחה

בשבת .וביאר העולת שלמה ,דכוונת הגמ' ,שיש דמיון בין לחם הפנים

היאבהקטרה.אבלבשיטהמקובצת)אותג'(מבוארדנפסלה.

למנחתהעומר,ולכךהאדתרוויהובאיםבשבתמהשאיןכןבמנחתכהנים

יז(מתני',נתןשמןעלשיריהאינועוברבלאתעשה .הקשההעולתשלמה,

הוי סיבה למעט מנחת כהנים ,אבל אינה חומרא בלחם הפנים שדוחה

אליבאדרישלקישלעיל)כג(.דסברדקומץשלמנחתחוטאמשכשכובשירי

איסורי שבת .והרש"ש הקשה ,אמאי לא נקט רש"י דבלחם הפנים איכא

הלוג ומעלהו ,אמאי נקטה מתניתין מתן שמן על השירים ולא על הקומץ.

בזיכין דדוחים שבת .ובשו"ת שואל ומשיב )חלק ו' סימן נד( ביאר ,על פי

ותירץ,דאיןיכוללהקריבאתהקומץשנתןבושמן,כיוןשהשמןלאנתקדש

דברי רש"י בביצה )כז (:ד"ה חלה ,דאסור לבער קדשים ביום טוב אף שלא

וישבואיסורחוליןבעזרה,ואיןלקחתשמןשהופרשלמנחהאחרתכמבואר

עלידישריפה,כיוןדרחמנאאחשבהלהבערתן,דכתיב"באשישרף"הלכך

לקמן )עט ,(:ומה שהתיר ריש לקיש ,היינו לקחת שמן שנשתייר מן הלוג,

מלאכההיא,ואםכןהואהדיןסידורלחםהפניםצריךליאסרבשבת,משום

דכיון דלא ניתנה תורה למלאכי השרת ,לא חשיב בכלל שמן שהפרישו

שהיאפעולהחשובהשציותהעליהתורהוחשיבאמלאכה].וקשה,וכיכל

למנחהאחרת.

מעשה חשוב חשיב מלאכה ,הרי זריקה הוי שבות בעלמא כמבואר בתוס'

יח(מתני',שם.העירהלחםמשנה)פי"בממעשההקרבנותה"ח(,אמאילגבי

בנזיר )כח (:ד"ה כבשי ,ואין להוכיח מרש"י בביצה ,כיון דאיכא למימר

"נתןשמן"אשמועינןהתנאדאינועוברבלאו,ואילובהמשךלגבי"נתןכלי

דהתם רחמנא אחשבה לכל הבערה שתחשב כקיום מצות שריפה

על גבי כלי" קאמר שלא נפסלה ,ולא הזכיר אם עובר בלאו .ובאבן האזל

וכמשמעותלשוןרש"ישם).י.מ.א.[(.

)שם( ביאר ,ד"נתן שמן" על שיריה פשיטא דכשרה ,דהא שירים אינם

יא(גמ',מנחהלרבותמנחתשמיניללבונהואימאלהוציא .הקשההרש"ש,

מעכבים ,ולכך נקט רק דאין עובר בלאו ,אבל לענין נתן כלי בעי התנא

דמשמעות לשון "מנחה" אינו מיעוט ,וביאר דדלמא "היא" אתי למעוטי

לאשמועינן דלא פסלה ,דהא בנתן שמן על גוף המנחה פסלה כדיליף

מנחתשמיניו"מנחה"לרבותשתיהלחם.

בברייתאמ"עליה",וכיוןדנתמעטדאינופוסלודאישאינועוברבלאו.ועוד,

יב(גמ' ,היא להוציא שתי הלחם שלא יטענו לא שמן ולא לבונה .הקשה

דאתיתנאלאשמועינןדדוקאבמתןכליליכאפסולא,אבלבנתןשמןעליה,

הקרן אורה ,דבשלמא לענין מנחה ,הלבונה מתקדשת עמה שמתרת אותה

המנחהנפסלת].ולכאורהדבריואלוצריכיםביאור,דהריהתנאנקטלהדיא

עםהקומץ,וכןלעניןלחםהפניםשמסדרעלהשולחןאתהלבונהעםהלחם

ברישא,דנתןעליהשמןפסולה).י.א.[(.

ובכך מתקדשים כאחד ,והקומץ קרב והלחם נאכל ,אבל לענין שתי הלחם

יט(מתני',שם .כתבהשפתאמת ,דהתנאנקטלשוןדיעבד,משוםשממדת

הכבשיםהםהמתירםומהיכיתיתידיצטרכועודמתירדהיינולבונה.וכתב,

דרך ארץאיןלתתשמןעלהשירים,כיוןדאיןראוישחלקגבוהיהיהחרב

דלרבי עקיבא לעיל )עה (:דסבר דשתי הלחם באות בפני עצמן אתי שפיר

ללאשמן,וחלקהכהניםעםשמן.ועייןשםטעםנוסף.אמנם בתורתכהנים

קצת דהוה אמינא דיביא עמם לבונה להתירם] .אמנם ברש"י )בעמוד ב'(

)ויקראה'יא(איתאדשרילכתחילה.וכתב בטהרתהקודש,דהתורתכהנים

ד"השתיהלחםכתב,דשתיהלחםאיןבאותבגללעצמםאלאבגללכבשים,

איירימדאורייתאומתניתיןקמשמעלןאיסורדרבנןועיין באורשמח)פי"א

משמעדמיירילרבישמעוןבןננסהסוברדכבשיםעיקר.וצריךעיון)י.א.[(.

מפסוליהמוקדשיןהי"א(.
כ(מתני' ,נתן כלי על גבי כלי לא פסלה .הקשה הרדב"ז )פי"ב ממעשה

דףנטע"ב

הקרבנות ה"ח( ,פשיטא ,כיון דכל אחד עומד לבדו .ותירץ ,דאיכא למימר

יג(מתני' ,וחייב על השמן בפני עצמו וכו' .הקשה המהר"י קורקוס )פי"ב

דאסרהתורהשימהבעלמא,מגזירתהכתוב"דלאישים",קאמשמעלןדרק

ממעשה הקרבנות ה"ח( ,פשיטא ,כיון דהם ב' לאוין "לא ישים עליה שמן

כשערבואיכאחיובא.ועייןלעילאותיח.

ולאיתןעליהלבונה".ותירץ,דאשמועינןדאףלאחרשנתןאתהשמןופסל

כא(מתני',שם .כתבהזבחתודה ,דהואהדיןבנתןכליעלגביהמנחהגופא

אתהמנחה,תויתחייבעלנתינתהלבונה.אמנםבתוס'לקמן)ס(.ד"היכול

לא פסלה .אמנם הרש"ש כתב דמלשון הרמב"ם לא משמע כן .אמנם

בשםר"תכתבו,דלאחרשנתןשמן,איןחייבעלנתינתהלבונה.ובקרןאורה

הרמב"ם)פי"בממעשההקרבנותה"ח(כתבנתןכלישישבושמןאולבונה

תירץ,דאיכאלמימרדהםלאואחדוחלקןהכתובמשוםדאיןשיעורםשוה,

עלגביהאינועוברולאפסל,ודבריהרש"שצרכיםעיון.

דעלהשמןהואחייבבכלשהואועלהלבונהבכזית.

כב(רש"יד"הנתןכלי ,ובתוכושמן.לכאורהמשמעדדוקאבשמןדינאהכי

יד(מתני' ,שם .כתב הרמב"ם )פי"ב ממעשה הקרבנות ה"ח( ,דנתן והקריב

אבלבלבונהאיכאפסולא.אבלבחשקשלמהביאר,דבלבונהפשיטאדאינה

לוקה על השמן בפני עצמו ועל הלבונה בפני עצמה .וכתבו הרדב"ז והאור

פוסלת דהרי אף אם נתן לבונה על גוף המנחה לא נפסלה משום שיכול

שמח)שם(,דמשמעמלשונודעיקרהלאואינובנתינהלחודאאלאבהקרבה.

ללקטה,ורקבשמןהוצרךהתנאלאשמועינןדבנתנובתוךכליאינופוסל.וכן

והוסיף הזבח תודה ,דאף דאין חיוב מכל מקום איכא פסול אף בהנחה

כתבהרמב"ם)פי"בממעשההקרבנותה"ח(.

לחודא ,כדמשמע ברמב"ם )פי"א מפסולי המוקדשין הי"א( .ובאבן האזל

כג(בסוה"ד ,בתוךכלישלמנחתחוטא.כתב התוס'יו"ט,דהואהדיןמנחת

)שם( כתב ,דאף להרמב"ם עיקר הלאו הוא הנתינה וכלשון הכתוב "לא

קנאות.אבלהחשקשלמהכתב,דהיינודוקאבמנחתחוטא,דבמנחתקנאות

ישים"ו"לאיתן",אלאדסברדאינועוברעלהנתינהכשלאהקריבולבסוף.

כתיב"לאיצקעליושמן"ומתןשמןבכליעלגביכליפשיטאדלאחשיב"לא

טו(רש"י ד"ה וחייב על שמן ,אם נתנו על מנחת חוטא .כתב התוס' יו"ט,

יצק" ,מה שאין כן במנחת חוטא שבה נאמר "לא יתן עליה שמן" דאיכא

דאף במנחת קנאות דינא הכי וחדא נקט ,כמבואר להדיא בברייתא להלן

למימרדגםמתןכליעלגביכליבכללהאיסור.

דנקטהמנחתחוטאומנחתקנאות.

כד(גמ',נתןעליהלבונהשחוקהמהו .כתב השיטהמקובצת)אותג(,דיסוד

ח

מסכת מנחות דף נט  -דף ס
ג אייר – ד אייר התשע"א
הספק ,האם יש חילוק בין שמן ללבונה דשמן פוסל ולבונה אינה פוסלת,

ד(תוס' ד"ה מי בעינן ,בתוה"ד ,וקצת קשה בתרומה דכתיב תתן לו אמאי

ולכךאףאםלאילקטנהאםקמץהמנחהכשירה,אודהכשרהתורהדוקא

חטה אחת פוטרת את הכרי .כתב השפת אמת בשם התוס' רי"ד בקידושין

באופןשליקטקודםהקמיצה,אבלאםלאליקטההמנחהפסולה,ואיןחילוק

)נח ,(:דשיעור חיטה אחת פוטרת את הכרי אמור לענין מצות "הפרשה",

בין שמן ללבונה אלא שמן דמי ללבונה שחוקה שאינו יכול לוקטה ולכך

אבללקייםמצות"נתינה"לכהןבעינןשיעורכזיתאופרוטה,משוםשנאמר

פוסלאתהמנחה.ועייןלעילאותטז.

"תתןלו"

כה(גמ' ,מאי הוי עלה וכו' .כתב הרמב"ם )פי"א מפסולי המוקדשין ה"י(,

ה(גמ',שם.כתב החינוך)בסוףמצוהקכה(,דלאודמתןשמןבמנחתחוטא

דאם נתן לבונה שחוקה הרי היא פסולה מספק ,משום שאי אפשר ללקט.

נוהגבזכריכהונה,דלהםהעבודה.והקשההמנחתחינוך)שםאותט(,דלא

והקשההכסףמשנה )שם(,האפשטינןדהמנחהפסולה.וכתב,דצריךלומר

מצינובשוםמקוםדלאוזהיהיהדוקאבזכריכהונה,דהאכברכתב)במצוה

שהרמב"ם לא גרס מאי הוי עלה ,וסובר דהדבר נשאר בספק .ועיין שפת

קטז אות ה'( דיציקות כשרים בזר ,וכדאיתא להדיא לעיל )יח ,(:ועיין מה

אמת.

שהוסיףלהקשותמלאודלאיבדיל,והסיקדפשיטאדנוהגבכלאישיישראל

כו(רש"יד"הותיהויפך,הךמנחהבעודשהלבונהבתוכהתהאכאילונפל

ככל הלאוין ,והוכיח כן נמי מהא דהרמב"ם )פי"ט מסנהדרין ה"ד( חשיב

עליה פך שמן וכו' ודחויה היא .כתב בחידושי הגרי"ז ,דקושיית הגמ' על

הלוקיןואינומזכירכהן.ועייןבאותהבאה.

הרישא ,דקתני "אם עד שלא ליקט לבונתה חשיב עליה בין חוץ לזמנו בין

ו(גמ',שם.אמנםהאורשמח )בפי"בממעשההקרבנותה"ח(הוכיחמלשון

חוץלמקומופסולואיןבוכרת",דמשמעדהמחשבהחלהופסלה,והריחשב

הרמב"ם )שם( שכתב "והקריב" דאינו לוקה על נתינת שמן ולבונה לחודא.

מחשבת פיגול בזמן שהלבונה על המנחה ובאותה שעה לא חשיבא דבר

וכתב שלולי דבריו היה אומר שלוקה בעצם מה שנתן השמן למנחה כיון

הראוי לעבודה ,ואם כן המחשבה לא תחול אף לענין פסול ,ויכול לחזור

שפסלה,ועייןמהשדייקמהאדתנןלעיל)נט(:דוקאנתןשמןעלשיריהאינו

וללקט אתהלבונהולקמוץ.ובעולתשלמהפירש,דקושיתהגמ'עלהסיפא

עובר ,אבל על גופא דמנחה אףדהוי דומיא דשיריםשלא נקרבלקי) .ועיין

דקתני"ואםמשלקטאתהלבונהחשבעליהחוץלמקומופסולואיןבוכרת

מהשכתבנושםאותיז–יח(אמנםכתב,דהמקורלדבריהרמב"םמברייתא

חוץ לזמנו פיגול וחייבין עליו כרת" ,אמאי לא אמרינן שהמנחה תיפסל

דסוגיין"יכולבשניכהניםהכתובמדבר"וכו',ופירש,יכולדקפידרחמנאעל

משוםכלדברשהיהנראהונדחה,אףדחזרונראהנדחהלעולם.

הנתינהושימהלחודבלאהקרבה,ולפיזהשניכהניםשאחדנתןהלבונה,

כז(תוס' ד"ה ותהוי פך ,בתוה"ד ,דאפסול מחשבה לא פריך וכו' .בטהרת

והשני שם השמן לוקין שניהם" ,תלמוד לומר עליה ,בגופה של מנחה",

הקודש תירץ ,דהגמ' סברה דכיון שהקמיצה פסולה יכול להחזיר הקומץ

דהיינו גוף החטאת או מנחת קנאות אינו בא בשמן ולבונה ,דעל הקרבתה

למנחהולקמוץשוב,אלאמוכחדהברייתאפסלהמשוםדמחשבהפוסלת.

עם השמן ולבונה קפיד רחמנא ,ואינו לוקה רק המקטיר לבדו שהוא כהן

כח(גמ' ,ואילו היכא דבידו וכו' כוס היה ממלא וכו' .כתב הרש"ש ,דנראה

אחד)ולאהנותניםשמןולבונה(אלאשלוקהשניים.ועייןבדבריועוד,וכתב

דחשיב דחוי משום דזריקה עבדינן רק מן הכלי ,ונמצא שבאותה שעה הוי

שהואגםביאורדבריספרהחינוךשהבאנובאותהקודמת.

פסוללזריקה.וכתבלעייןבזבחים)לד(:ובתוס')שם(ד"הולהוידחוי.

ז(גמ',יכולבשניכהניםתלמודלומרעליהוכו'.כתבהקרןאורהלעיל)נט,(:

כט(גמ',נתןכזיתלבונהעלגבימשהומנחהפסל .הקשההחזוןאיש )סימן

דבדעת הרמב"ם )פי"ב ממעשה הקדשים ה"ח( נראה דסבר דשאלת

כא אות יא( ,הא איתא לעיל )כד (.דאי אמרינן דכלי אינו מצרף ,בעינן

הברייתא היא ,שיכול דהחיוב בב' כהנים הוא כשאחד נתן את השמן או

שבשעת הקמיצה סולת המנחה כולו יגע זה בזה ,ואם כן לא שייך שיתן

הלבונהוהשניהקריב,תלמודלומר"עליה",דהחיובעלהקרבתהקומץ,ולא

לבונה על משהו מנחה .וכתב ,דסוגיין סברה דכלי מצרף ,ודוקא לענין

על הנתינה לחודא ,ולכך אינו חייב אלא אם גם נתעסק בהקרבתה .ובאור

הקמיצה מועיל צירוף כלי אף כשהסולת לא נוגע ,אך לגבי נתינת הלבונה

שמח)שם(כתב,דהמקריבחייבאףאםלאנתן.

איןצירוףהכלימועיללהחשיבהאלאכמשהו.

ח(]תוס' ד"ה יכול בשני כהנים וכו' ,בתוה"ד ,ורבינו תם מפרש וכו' .כתב
המנחת חינוך )מצוה קכה אות ח( ,דאף במנחה אחר מנחה ,ולבונה אחר

דףסע"א

לבונה אינו עובר ,ולא דמי למחמץ אחר מחמץ ,ואפילו נתן שמן לאחר

א(רש"י ד"ה בלבונה ,כתיב נתינה ונתינה בכזית כדכתיב וכו' .בשיטה

הלבונה ושוב ליקט הלבונה פטור ואינו דומה להניח שאור על גבי עיסה

מקובצתלעיל)נט(:ביאר,דילפינןכזיתמדשניקראבדיבוריהדכתב"שימה"

דלעיל)נו.(:

בשמן ו"נתינה" בלבונה] .ולכאורה צריך עיון ,היאך יפרנס לישנא בתרא,

ט(בסוה"ד ,מכל מקום עליה משמע שאין כלל שמן בכל המנחה אי נמי

דבעינן מי צריך שימה דומיא דנתינה ,וכמו נתינה בכזית אף שימה כן ,אי

בגופהכשרהולאפסולה.העירהקרןאורהלעיל)נט,(:דבלבונהאיןהמנחה

לאו .ואיןלפרש אי לאו דהיינומדשני ,דאם כן לצד דדמיין מנא לן דבעינן

פסולהלגמרי,דהאיכולללקט,ואםכןאמאיבנתןשמןעלמנחהשנתןבה

כזית,ואימ"שימה"הויליהלמימראיכא"נתינהדומיאדשימה").י.מ.א.[(.

קודםלבונהאינוחייב,הריעלידיהשמןנפסלהלגמרי.

ב(גמ',בעירבייוחנןנתןמשהווכו' .הקשהבחדושיהגרי"זלעיל )כג,(.על

י(גמ' ,תלמוד לומר עליה בגופה של מנחה .הקשה התפארת ישראל )אות

הצד דאין השמן פוסל במנחת חוטא אלא בכזית ,איך השווה ריש לקיש

כה( ,דמצינו במתן לבונה בלחם הפנים שנאמר )ויקרא פכ"ד פ"ז( ונתת על

)שם(מתןשמןלשכשוךהקומץבשיריהלוג,הריאיןבוכזית .ובקרןאורה

המערכת לבונה זכה" ,ונותנים את הלבונה בבזך דהוי כלי ולא על הלחם.

כתב,דרישלקישפליגעלרבייוחנןוסוברדאףבפחותמכזיתפוסל.

ותירץ ,דהיינו דרך מתן הלבונה בלחם הפנים ,אבל בשאר המנחות דמתן

ג(גמ',שם.כתבהקרןאורה,דלכאורהספקהגמ'לגביהמלקות,אבלודאי

הלבונההואבכליהמנחה,כשנתןבכליאחרלאפסל.ועייןברש"ש.

המנחה פסולה כיון דאינה "חריבה" ,אמנם כתב ,דאיכא למימר דכל שנתן

יא(רש"י ד"ה בגופה של מנחה ,עד שיערב את השמן או הלבונה במנחה.

פחותמכזית,הויבכלל"חריבה",ואינהפסולה.

הקשההרש"ש ,מנאליהלרש"ידבעינןשיערבבגוףהמנחה,האלעיל)נט(:

ט

מסכת מנחות דף ס  -דף סא
ד אייר – ה אייר התשע"א
משמע דאף בהניח על המנחה חייב ,כדקתני נתן משהו שמן על גבי כזית

כןאלאאםישל"מצוי"מעלהכנגדמצוהשהיא"תדיר"או"מקודש",אבל

מנחהוכו'.

מצוה שאינה לא תדיר ולא מקודש מודה רבא דאיכא מעלה למצוי .אמנם

יב(]תוס'ד"הרבישמעוןוכו',בתוה"ד ,ועודקשהדשבקהכאעיקרטעמא

בשאגתאריה)סימןכא(כתב,דללישנאקמא,איןמעלהלמצוי,ועייןבדבריו

דהכי הוה בעי למימר רבי שמעון אומר וכו' לפי שאין בהן לכהנים .אמנם

איךהוכיחזאת.

לכאורהרש"יבמתניתיןד"הכלשאיןוכו'מיישבקושיתם,דהאביארכוונת

יט(גמ',רבישמעוןאומרוכו'יכולשאנימרבהאףשתיהלחםולחםהפנים

המשנה"קמיצה"להתירשירייםלאכילהלכהניםוכדבריהגמ').י.א.[(.

תלמוד לומר מאלה .כתב השיטה מקובצת )לעיל ס .אות ג'( ,דרבי יהודה

יג(גמ' ,אין לי שטעון הגשה אלא קומץ בלבד מנחה מנין וכו' .הקשה

דלעילפליגאדרשתרבישמעוןדהכא.

בטהרת הקודש ,הא גבי מנחת סוטה מצינו דנאמר "והקריב" )ויקרא פ"ה

כ(תוס'ד"היכולשאנימרבהוכו',בסוה"ד,אינמיבתרדממעטיכלהנהו

פכ"ו( והיינו הגשה ,שנאמרה על כל המנחה ולא רק על הקומץ ,דהא

שתי הלחם ולחם הפנים כתיבי הנך ריבויי .הקשה הצאן קדשים ,הא שתי

בהמשך מבואר דין קמיצה .וכתב ,דאפשר ,דאי נילף ממנחת סוטה לא הוי

הלחםולחםהפניםנתמעטומ"אתהמנחה"משוםדאיןמהםלאישים,מה

ידעינן הגשה בלבונה הבאה עם המנחה ,כיון דבמנחת סוטה אין לבונה,

שאינו במנחת העומר ומנחת סוטה .ובעולת שלמה תירץ ,דאי לאו ריבויא

ולכךבעינןריבוידמנחה.

איכאלמעוטיאףמנחתהעומרומנחתסוטה,כיוןדבאיםמשעורים.

דףסע"ב

דףסאע"א

יד(גמ' ,והקריבה לרבות מנחת סוטה להגשה וכו' .הקשה השיטה מקובצת

א(גמ',ומוציאאניאתשתיהלחםולחםהפניםשאיןמהןלאישים .הקשה

)אותא'(,למהלןלמילףמ"והקריבה",האמפורשבקרא)במדברפ"הפכ"ה

הרש"ש,דהויליהלמימרשאיןבאיןבגללעצמןכדאמרינןלעיל)טו,(.וכתב,

כו("ולקחהכהןמידהאשהאתמנחתהקנאות,והניףאתהמנחהלפניה'

דלתירוץתוס'ד"הובאותמיושבקושיאזאת.

והקריב אותה אצל המזבח ,וקמץ הכהן מן המנחה את אזכרתה".

ב(גמ',והריםיכולבכלי .הקשה הנתיבותהקודש,מהשייךהאידינאהכא

ובמהרש"א בסוטה )יט (.תירץ ,דאיכא למימר דאין הכונה להגשה אלא

כיוןדלאשייךלדיןהגשה].ולכאורהישלפרש,דהגמ'אזלאאקרא)בויקרא

להקרבה אל המזבח ,כיון דהתורה שינתה מלשון "הגשה" האמור בכל

פ"בפ"ט(ד"והרים"כתיבלאחרהגשה,והוהאמינאדאותההרמההיאדין

המנחותללשון"הקרבה".

תנופהבקומץ,ואסקהדאיןפירושוהריםאלאללמדנודצורתההרמהאינה

טו(תוס' ד"ה מנחת סוטה וכו' ,בתוה"ד ,אך תימה לוג של מצורע ואשמו

בכלי[.

יוכיחו.בעולתשלמהתירץ,דאיכאפירכאדלאאיקרומנחה,ומהשמצאנו

ג(מתני' ,אלו טעונות תנופה ואין טעונות הגשה .הקשה הרש"ש ,אמאי

דטעוןהגשההיינומנחהדוקא,אבלשתיהלחםולחםהפניםאיקרומנחה,

שיירא מתניתין לחמי תודה ונזיר הטעונים תנופה ואין בהם הגשה .ותירץ

כדכתבותוס'לעיל)נט(.ד"הונתת.

הקרן אורה לקמן )סב ,(:דנזיר ותודה בכלל תנופת שלמים דאיל נזיר הוי

טז(בסוה"ד ,ולקמן לרבי יהודה קשה טפי דלא מצריך קרא למנחת העומר

שלמים,וכןלחמיתודהנקראולעיל)מו(.שלמים.

מדינא יליף דאיכא למיפרך כדפרישית .ובצאן קדשים תירץ ,דודאי דיש

ד(מתני',ואימורישלמייחיד.הקשההרש"ש ,האאףשלמיציבור טעונים

להשיב אהאי פרכא ,דיש במנחת חוטא ובמנחת העומר דבר שאין בכל

תנופהלאחרשחיטהכמבוארבהמשךמתניתיןבדברירבישמעון.ובחידושי

הדברים האלו ,כיון דאי לאו הכי הוי לן לרבותן שיצטרכו אף הם הגשה,

הגרי"ז כתב ,דלדעת הרמב"ם )פ"ח מתמידין ומוספין הי"א( דאף התנופה

כמודבעיאהגמ'לרבותשתיהלחםולחםהפנים,ומהשמיעטהאותםהגמ'

דלאחרשחיטהמדיןכבשיעצרתהיא,ניחא,כיוןדכבשיעצרתאינםמדין

מ"אלה",היינומשוםשאיןמהםלאישים.

שלמייחידאלאהוידיןמיוחד.אמנםברש"ילהלןד"השלמיציבורמפורש,

יז(גמ',רבישמעוןפריךהכימהלהצדהשווהשבהןוכו'.הקרןאורה,הביא

דשלמיציבורצריכיםתנופהלאחרשחיטהמשוםדילפילהומשלמייחיד.

להאדבזבחים)צא(.בעילמיפשטמברייתאדמילהשהיא"מצוי"הויאכפסח

ה(רש"י ד"ה במזרח ,כלומר אפילו במזרחו של מזבח יכול להניף וכל שכן

שהוא "תדיר" ,ומשני ,דמילה "תדירה במצות" שנכרתו עליה י"ג בריתות,

במערבו .אבל הרמב"ם )פ"ט ממעשה הקרבנות ה"ו( כתב ,דתנופה היתה

ואיבעיתאימא,מילהלגביפסחהויכ"תדיר",דפסחאינואלאפעםאחת

במזרח דוקא .ובכסף משנה ובמהר"י קורקוס )שם( תמהו מנא ליה הא.

בשנה,ומילהאףדאיןלהקביעות,מכלמקוםשכיחא.וכתבדנראהדלרבי

ובחשק שלמה ביאר ,דהרמב"ם איירי בתנופה הנעשית על ידי בעלים ואין

יהודה דהכא ליכא למימר דמילה תדירה לגבי פסח ,דהא אמר ,דמנחת

לזרים כניסה למערבו ,אבל רש"י מיירי בכבשי עצרת ועומר ואשם מצורע

העומר מצוי טפי כיון דקביע לה זמן ,הנך זימנין דלא משכחת לה כלל,

שהנפתםעלידיהכהנים,ולכךאפשרגםבמערבו.

ומילה נמי זימנין דלא משכחת לה ,ועל כרחך בעי למימר לטעמא דתדירה

ו(מתני' ,תנופות קודמות להגשות .בחידושי הגרי"ז דקדק ,דלכאורה דוקא

במצות .ורבי שמעון דסבר דמנחת חוטא וקנאות הוי מצוי לגבי מנחת

במנחתקנאותובמנחתהעומראיכאתנופותוהגשות,ואםכןהויליהלתנא

העומר ,סבר כלישנא בתרא ,דמילה חשיבא מפסח משום שמצויה ,ומשום

לשנותדיןזהסמוךלהם,אלאמוכחדהאדתנופהקודמתלהגשהאינודין

הכיהכאמנחתחוטאוקנאותעדיפיממנחתהעומראףדהעומרמוכרח,כי

דוקאבמנחותאלואלאהוידיןכלליבהלכותקדימהדכשישתנופהוהגשה

היכי דאף דהפסח מוכרח אמרינן דמילה עדיפא .ועיין מה שהביא נפקא

יש להניף קודם הגשה ,וכן הרמב"ם כתב )פ"ט ממעשה הקרבנות הט"ז(

מינהלדינאעניןקדימותשופרלמילהבראשהשנה,ועייןבאותהבאה.

להאידינאביןכלדיניהתנופה.

יח(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,כתב הרש"ש ,דיש לדון בדברי רבא

ז(גמ',ומניןשאםהניף זהבעצמווזהבעצמויצא.הקשההשפתאמת,האי

בזבחים)צא(.ד"מצוי"אינוכ"תדיר",איקיימינמילרבישמעוןהכאדסבר

"יצא" מאי אתי לאשמועינן הא תנופה אינה מעכבת כדילפינן לקמן )צג,(:

דלמנחתקנאותוחטאתאיכאמעלת"מצוי".דאיכאלמימר,דרבאלאאמר

וליכא למימר דאתי לאשמועינן דאין צריך להניף שנית ,דכיון דמצוה

י

מסכת מנחות דף סא  -דף סב
ה אייר – ו אייר התשע"א

להניפם ביחד ,פשיטא שיצטרך להניף שניהם שנית כדי לקיים המצוה

גרמא ,דהא הנפה נוהגת דוקא ביום .ובקרן אורה לקמן )סב (:תירץ ,דזמן

כתקונה.ולכךפירש,דאייריהכאשהניףהכבשושחטוולאהניףהלוגעמו,

גרמאהיינודוקאכשהזמןקבועכגוןשופרולולב,אבלתנופהדאיןלהזמן

דאכתיאיכאמצוהלהניףאתהלוגבפניעצמו.

קבועורקהכשירוביוםלאחשיבהזמןגרמא,דאילאוהכינשיםלאיוכלו

ח(רש"י ד"ה וחטאת טעונה יסוד ,דכתיב בה ואת כל הדם ישפוך אל יסוד

להביאקרבנות.

וגו' .הקשה השיטה מקובצת )אות ח'( ,אמאי יליף משיריים ,נילף מתחילת

טו(רש"י ד"ה שהתנופה בכהנים ,ויכולים עובדי כוכבים ונשים לעשות כהן

דמים דלא בעינן יסוד] .ואולי יש לומר דהגשה שיירי עבודה היא ואינה

שליח.הקשההרש"ש,האקיימאלן)בבאמציעא עג(:דאיןשליחותלעובדי

מעכבת,הלכךילפינןלהמשפיכתשירייםשאינהמעכבת[.

כוכבים .ועיין במה שנדחק לתרץ .וכתב ,דלתוס' ד"ה יכול ,לא בעינן לדין
שליחות ,דהא פירשו דהוי מצוה המוטלת על הבעלים ועל הכהן ,ולכך
כשהבעלים לא יכולים להניף הכהן מניף .ומה שדחק את רש"י לפרש כן

דףסאע"ב
ט(תוס'ד"הכהןמניחידווכו',לאודוקאקאמרתחתידהבעליםממשדאם

לכאורההיינומשוםדאזיללשיטתושהביאוהתוס'ד"הכהןדעיקרהתנופה

כןהויאלהידהבעליםחציצהוכו'.כתבו התוס'בקידושין)לו (:ד"המכניס

בבעלים.ובטהרתהקודשכתב,דכונתרש"ידהכהןיהיהשליחמןהשמים,

חילקו,דהכאדאיכאגזירתהכתובשהבעליםוהכהןיניפו,דהיינושההנפה

כדילעשותתנופהעבורהנשיםועובדיהכוכבים.

תיעשהביחדבגוונאשהאחדיאחזהסלבידווהשנייניחידותחתידוליכא
חציצה,אבלהתםדמייריבשותפיןדליכאגזירתהכתובשיניפויחדיוהויא

דףסבע"א

חציצה,הלכךבעינןשהאחדיניףבשבילכולם.

א(גמ' ,כיצד עושה מניח אימורין על פיסת היד וחזה ושוק עליהן .כתב

י(בא"ד ,ובקונטרס פירש וכו' וקשה דמנא ליה הא תרוייהו כתיבן .הערוך

הראב"ד )בתורת כהנים פרשת צו פרק טז( ,דנותן האימורים על פיסת ידו,

לנר בסוכה )מז (:תירץ ,דלכאורה איכא לאקשויי ,אמאי פשיטא לן דכהן

ועליהם את החזה ושוק הניתן לכהנים .אבל הרמב"ם )פ"ט ממעשה

מניח ידו תחת יד הבעלים ,דלמא הבעלים מניחים ידיהם תחת יד הכהן,

הקרבנותה"ח(כתב,דנותןהחלביםעלפיסתידוועליהםחזהושוק,ועליהם

אלא צריך לומר דקרא ד"ידיו תביאנה" לא קפיד אלא שהחלבים והחזה

שתיהכליותויותרתהכבד.ועייןכסףמשנה)שם(.

והשוקיהיובידהבעלים,והכהןצריךרקלהנחותאתידהבעלים,וממילא

ב(רש"יד"ההיכא,אשכחןלחםדלחםלמעלה.כתבהטהרתהקודש,דרש"י

עיקרהקפידאדחציצההיאבבעליםולאבכהן.

לאפירשקושיתהגמ'היכאמצינודלחםטעוןתנופה,כיוןדרבפפאלאהיה

יא(גמ',ולימאנמיכדברירבייהודה.כתבהשפתאמת,דלכאורהישלומר

לו להשיב ב"מלואים" דאינה אלא קרבן שעה ולא לדורות ,אלא היה לו

דלהכיאמרוכדברירביאליעזר בןיעקב,משוםדלרבייהודהאפשרדאין

ליישבשמצינותנופהבלחםבשתיהלחםדעצרת,וכתנאקמאלקמיהדאף

צריך תנופה בכהן ,ד"והנחת" אבעלים קאי ,אבל משמעות מתניתין דהוי

בשתיהלחםלמעלה,ואיןלומרשלארצהלהעמידכתנאקמאלחודיה,כיון

ככל התנופות דהכא שהם בכהן ,אמנם מקושית הגמ' מוכח דלרבי יהודה

דאףעתההברייתאכתנאקמא,דהאאמרהד"בכלמקום"שישלחםהלחם

נמי בעי כהן ,והקשה מהיכא תיתי לן .ובהערות )שם( כתב ,דהא דתנן

למעלה,דמשמעשאףבשתיהלחםכן.

בבכורים )פ"גמ"ו(וכהןכו'ומניפו,ישלומרדקאיאתנאקמאדרבייהודה

ג(גמ',דבעינןשלשהכהניםמשוםדכתיבברובעםהדרתמלך.כתבהזבח

התם ,אמנם התוס' במכות )יח(:ד"ה ומאן ,כתבו דלתנאקמא דרבי יהודה

תודה,דהרמב"םהשמיטלהמשוםדהווי"הידורמצוה"שהואדיןכלליולא

ליכא תנופה כלל ,וסיפא דמתניתין רבי יהודה היא ,ואם כן מוכח דרבי

שייךלעיקרדיןתנופה.

יהודה בעי כהן בתנופה ,והניחו בקושיא מנא ליה לרבי יהודה הכי ,וכתב

ד(גמ',תנורבנןוהניףהכהןאותםעללחםהביכוריםיכוליניחכבשיםוכו'.

דלדבריהם צריך לומר דמשום הכי לא מייתי הגמ' כאן המשנה דבכורים

פירש רש"י ד"ה בין ירכותיהן ,דמיירי לענין תנופת שני הכבשים כשהם

דהווימצילדחויידסיפאלאורבייהודההיא.

חיים .אבל הרמב"ם )פ"ח מתמידין ומוספין הי"א( כתב ,דאיירי לאחר

יב(גמ' ,הא מה אני מקיים והנחתו זו תנופה .פירש רש"י בסוכה )מז (:ד"ה

שנשחטו,וביארבחידושימרןרי"זהלוי)פ"טממעשההקרבנותה"ג(,דרש"י

והנחתו ,דבתחילת הפרשה )דברים פכ"ו פ"י( כתיב "ולקח הכהן והניחו"

סבר דכמו דשני הכבשים טעונים ב' תנופות ,אחד מחיים והשני לאחר

והדר הכא כתיב "והנחתו" ,דמשמע שחזר ונטלו לתנופה .וברש"י במכות

שחיטה,כךשתיהלחםטעוניםשתיתנופות.אבלהרמב"םסבר,דחובתב'

)יח (:ד"ה והנחתו פירש ,דהנחתו הוא מלשון "ולא נחם אלוקים" ,והיינו

תנופותהיאעלהכבשיםולאעלהלחם,ותנופתהלחםיכוללקייםעלידי

מנחהאותולד'רוחותמעלהומוריד.

שיניף הלחם בשעת תנופת הכבשים מחיים ,או כשמניף הכבשים לאחר

יג(רש"י ד"ה מאי קאמר ,רישא קתני אחד נשים ואחד אנשים והדר קתני

שנשחטו,אלאדלכתחילהעדיףשיניףהלחםלאחרשחיטתהכבשים,משום

אבל לא באחרים דמשמע אנשים ולא נשים .הקשה השפת אמת ,מהיכי

דאזנתקדשהלחםבקדושתהגוף,עלידישחיטתהכבשים.

תיתילגמ'לפרשדאחריםהיינונשים,ולאכפשוטו"בישראלולאבאחרים"

ה(גמ',רבילטעמיהדאמרעלבסמוך.הקשההקרןאורה,אמאילעניןשאר

דהיינו עכו"ם ,כדמצינו כמה פעמים בש"ס .וכתב דצריך לומר ,דרב יהודה

מתנותמודהרבידנותןהלחםמעלהכבשיםולאאמרינןעלבסמוך.ורצה

ידעמהברייתאדלקמןדמןבניישראלממעטנשיםועכו"ם,וקשיאליה,אי

ליישב,דהכאמשוםדהכתוביםשקולים,ומשמעכדעתתנאקמאוגםכדעת

פליג תנא דמתניתין אההיא דרשא אם כן  עכו"ם נמי ,ואי אית ליה האי

רבייוסיבןהמשולם,לכךסבררבישיתןהלחםלצדהכבשים,אבלבשאר

דרשא נשים נמי לא .והרש"ש תירץ ,דפריך משום דכתיב התם בני ישראל

מתנותכוונתהתורה"עלממש".ודחהדבריו,משוםדמצינודאףלעניןבזיכי

ודרשינןולאבנותישראל.

לבונה סבר רבי על בסמוך אף דליכא הכרח לכך .וביאר ,שהתורה שינתה

יד(גמ',בניישראלמניפיןואיןהנשיםמניפות .הקשו התוס'בקדושין )לו(.

סדרהנחתהחלביםוהחזה,דבמקוםאחדכתבהדהחלביםיהיועלהחזות,

ד"ה הקבלות ,אמאי בעינן קרא תיפוק ליה משום דהוי מצות עשה שהזמן

ובמקוםאחרכתבהדהחזהעלהחלבים,ומשמעדעלאינואלאבסמוך.

יא

מסכת מנחות דף סב
ו אייר התשע"א
ו(גמ' ,אמר רבי יוחנן מוליך ומביא למי שהרוחות שלו .הקשה הערוך לנר

ליכא למימר דנילף מעילה דאכילה ממעילה דממון .דעדיפא לן למילף

בסוכה)לז,(:לרבייוחנןדעושהלשםהקב"השד'רוחותהעולםושמיםוארץ

אכילהמאכילהולאאכילהמממון.

שלו,מדועעושהכןבמצותתנופהדוקאולאבשארמצותהקרבנות.ותירץ,

יא(גמ' ,ויהא אשם מצורע טעון תנופה שחוט מקל וחומר וכו' .הקשו תוס'

דישלומררבייוחנןנמיסברהטעםדמעכבהפורענות,אלאכדישלאיחשוב

בזבחים )לב (.ד"ה סמיכת ,אמאי לא פרכינן דשלמי יחיד טעונים סמיכה

לעשותהמצוהרקלצורךעצמוולאלשםהקב"ה,צריךלחשובגםלעשות

מדאורייתא ולכך טעונים תנופה שחוט .ותירצו ,דכיון דהקל וחומר הוא

לשם מי שארבע רוחות העולם ושמים וארץ שלו ,ועיין שהאריך בביאור

מתנופהעלתנופהליכאפירכאמסמיכה.ובגליוןהש"ס)שם(תירץ,דשלמי

המקורלדבריו.

ציבוריוכיחודאינםטעוניםסמיכהואיכאבהםתנופהשחוט.

ז(רש"י ד"ה מוליך ומביא ,לצפון ולדרום ומזרח ומערב כדי לעצור רוחות

יב(גמ',שם.כתבהקרןאורה,דמזבחישלמיציבורליכאקלוחומר לאשם

רעות הבאות מארבע רוחות .כתב התוס' יו"ט בסוכה )פ"ג מ"ט( ,דשנינן

מצורע ,דמה זבחי שלמי ציבור שאין טעונים סמיכה טעונים תנופה שחוט,

ביומא )טו (:כל פניות שאתה פונה יהיו דרך ימין ,ולכך אין הסדר כדברי

אשם מצורע דטעון סמיכה אינו דין שטעון תנופה שחוט ,משום דמבואר

רש"י ,אלא מוליך תחלה למזרח ואחר כך לדרום למערב ולצפון .ובטהרת

בזבחים)מט(:דלאילפינן"למדמלמד"והכאהוי"למדמלמד",כיוןדתנופה

הקודש כתב ,דהמניף עמד במזרח ופניו למערב כדי לקיים "לפני ה'" ויוצא

בשלמיציבורלאחרשחיטהנלמדתמשלמייחידבבניןאב.

דימיןדידיההואצפוןולדרום,ולכךנקטרש"ילצפון.

יג(גמ',ויהיוזבחישלמיציבורטעוניןסמיכהמקלוחומרוכו'.הקשוהתוס'

ח(תוס'ד"הכדילעצוררוחותרעות,שמאלאבכלהתנופותעושיןכןאלא

בזבחים)לג (.ד"הסמיכת,אמאילאפרכינןדאשםמצורעיוכיחדאףדטעון

דווקא בתנופה של שתי הלחם דעצרת וכו' דגזר דין נחתם בפסח על

תנופה מחיים אין טעון סמיכה מדאורייתא .וכתב הקרן אורה )שם( ,דהכא

התבואהבעצרתוכו'.כתבהכפותתמריםבסוכה)לז,(:דבשארהתנופותאין

קיימינןלמאןדאמרדסמיכתאשםמצורעמןהתורה.

צריך להוליך לכל הרוחות כיון דבהולכה לחד צד סגי ,ורק בשתי הלחם

יד(גמ' ,חמשה שהביאו קרבן אחד אחד מניף על ידי כולם .משמע ,דבחד

שבאולעצוררוחותרעותהיהצריךלהוליךולהביאלכלהרוחות,עודפירש

מתקיים מצות תנופה .אמנם הרמב"ם )פ"ט ממעשה הקרבנות הט"ו( כתב,

שבשתיהלחםאיכאכונהבהולכתולעצוררוחותרעות,מהשאיןכןבשאר

דעלידיכולםהיינוברשותכולם.והקשהבחידושיהגרי"ז,אמאיבעירשות,

תנופות.

האמניףבתורתבעלים.

ט(]שם ,ולכאורה צריך ביאור ,דאי הכי אף בעומר יצטרכו למיעבד הכי

טו(גמ' ,והאשה כהן מניף על ידה .כתב הרדב"ז )פ"ט ממעשה הקרבנות

שהריבפסחדניםעלהתבואה,והעומרדינוקשורבפסח)א.ו.[(.

הט"ז(,דאםישלאשהבעל,הבעלמניףמשוםשהבעלכאשתו.וכשאיןלה
בעלאינהיכולהלעשותשליחכיוןדכלדאיהולאמציעבידשליחלאמצי

דףסבע"ב

משוי,ומהשהבעלמניףאינובתורתשליחותאלאדהויבעלהקרבן.

י(תוס' ד"ה רב פפא אמר וכו' ,בתוה"ד ,והשתא מאי קושיא הא רבי היא

טז(בא"ד,מזובוולאמנגעושמעמינהדטמאמשלחקרבנותיו.הקשההטורי

דאיתליהדוןמינהואוקיבאתרא.אבלתוס'בפסחים)לג(.ד"המינהכתבו,

אבן במגילה )ח ,(.הא קרבנות הזב הם עופות וליכא בהו סמיכה .וברש"ש

דאףאיבעלמאסובררבי"דוןמינהואוקיבאתרא",הכאליכאלמימרהכי,

ביבמות )קד (:הגיה בשם הנצי"ב ,מטומאותו ולא מזובו והיינו טומאת

כיון דלא ילפינן לחייב מיתה בשאר הנאות אלא בהנאה דאכילה ,ממילא

מצורע.ועייןבחידושיהגרי"ז.

יב

