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    """"ַהּקֹוֶמץ ֶאת ַהִּמְנָחהַהּקֹוֶמץ ֶאת ַהִּמְנָחהַהּקֹוֶמץ ֶאת ַהִּמְנָחהַהּקֹוֶמץ ֶאת ַהִּמְנָחה""""    ––––' ' ' ' בבבבפרק פרק פרק פרק     מנחותמנחותמנחותמנחותמסכת מסכת מסכת מסכת 
        בבבב----יג, איג, איג, איג, א . 1

   ַמְתִניִתין

ְנָחה ָיֶריָה   ַהּקֹוֶמץ ֶאת ַהּמִ    ,ֶלֱאכֹול ׁשְ
י יֹוֵסימֹוֶדה  -ְלַהְקִטיר קּוְמָצּה ְלָמָחר אֹו  ֶזה ַרּבִ יּגּול  :ּבְ הּוא ּפִ    ,ׁשֶ

ֵרת יִבין ָעָליו ּכָ    .ְוַחּיָ
י יֹוֵסי -ְלַהְקִטיר ְלבֹוָנָתּה ְלָמָחר  סּול   :אֹוֵמר ַרּבִ    ,ּפָ

ֵרת    .ְוֵאין ּבֹו ּכָ
יּגּול  :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ     ,ּפִ

ֵרת יִבין ָעָליו ּכָ    .ְוַחּיָ
ַבח :ָאְמרּו לוֹ  ה ֶזה ִמן ַהּזֶ יּנָ ִ    ?ַמה ׁשּ

  
   :ָאַמר ָלֶהן
ַבח  ַהּזֶ רֹו ְוֵאימּוָריו ֶאָחד -ׁשֶ מֹו ּוְבׂשָ    ,ּדָ

ְנָחה -ְלבֹוָנה וּ     .ֵאיָנּה ִמן ַהּמִ
  

ָמָרא    ּגְ

ה ִלי ְלִמיְתָנא  זוּ "ָלּמָ י יֹוֵסי ּבְ    ?"מֹוֶדה ַרּבִ
  

ֵעי ְלִמיְתָנא ֵס  ָקא ּבָ ּום ּדְ י יֹוֵסיְלַהְקִטיר ְלבֹוָנָתּה ְלָמָחר " :יָפאִמׁשּ ֵרת :אֹוֵמר ַרּבִ סּול ְוֵאין ּבֹו ּכָ    ,"ּפָ
ֵתיָמא ָקָסַבר :ַמהּו ּדְ ּום ּדְ י יֹוֵסי ִמׁשּ ַרּבִ יר" :ַטְעָמא ּדְ ֲחִצי ַמּתִ ִלין ּבַ    ",ֵאין ְמַפּגְ

י לוּ ַוֲאִפי א ַנּמִ    ,ֵריׁשָ
ַמע   ב,יג ְבָהא מֹוֶד  ָקא ַמׁשְ    .הָלן ּדִ

  
  : ה"ה''ר שמואל ואביו ה''ר מאיר זלהדקדוק שפירש   

. ואי הוו מותרים הוי קומץ מפגל ואי הוו פסולים לגמרי כגון דנטמאו או חישב עליהם לאכלן וקיימא לן דאותן שירים אסורין באכילה
חסרי מי אמרינן הואיל ואיתנהו קצת לא חשיב חוץ למקומן תו לא מצי למידק בעיא בפיגול דהא לא קרב המתיר כמצותו אבל היכא ד

פסול וכמו שקרב מתיר כמצותו דמי ויכול לקובעו בפיגול בהקטרת קומץ שאם חישב בשעת הקטרה לאכול שיריים למחר אית בהו 
   פיגול בשיריים או דלמא הואיל ואבודין באכילה הוי כמחשב לאכול דבר שאין דרכו לאכול:

אילו קדשי קדשים מועלין בכל הזבח קודם זריקה אבל משנזרק הדם אימורים לגבוה והבשר לכהנים . דולאפקועינהו מידי מעילה
ואין מעילה אלא באימורין שהן חלק המזבח והבשר אין בו מעילה וגבי מנחה נמי קודם הקטרה יש מעילה אפי' בשירים ולאחר 

ות מועלין בהן משהוקדשו קרב הקומץ חייבין עליהם משום הקטרה אין מעילה בשירים כדתנן בפרק חטאת העוף (מעילה דף ט.) המנח
   פיגול ונותר וטמא ואין מועלים בשירים וקא מיבעיא להו מהו דתיהוי הך הקטרה דומה לשאר הקטרות למפקע שירים מידי מעילה:

וחייבין עליו משום פיגול  . דתנן (שם דף ו:) בשר קדשי קדשים וכו' ר''ע אומר אין מועלין בואפי' לר' עקיבא דאמר זריקה מועלת
   ונותר וטמא דזריקת דם מועלת ליה לקבוע בפיגול ולהוציאתו מידי מעילה אע''פ שאינה מתירתו באכילה:

   . שיצאו דבאימורין גופייהו ליכא שום פסול:מחמת דבר אחר
וחייבים עליו כרת. דאם חישב באחת  . דפליג אדרבי עקיבא: מנא אמינא לה דתנן הקומץ כו' זה הכלל כו' עד פיגולאפי' לר' אליעזר

מן העבודות להקטיר קומצה למחר או כזית מקומצה למחר או לאכול שיריה למחר או כזית משיריה למחר פיגול וחייבין עליו כרת 
י ותני ר' חייא במתניתיה הקומץ את המנחה לאכול שיריה למחר פיגול אבל לאכול כזית משיריה למחר פיגול לא קתני מ''ט לא תנ

כזית משיריה דהא אכתי לא חסרו שירים עד לאחר קמיצה דאי חסרו קודם קמיצה הויא לה מנחה פסולה ואינה נקמצת כלל ומאי 
   טעמא לא תני או כזית משיריה למחר:

שיריה . וקמו להו אכזית וכיון דבמתן כלי ובהילוך והקטרה לא מיתני או כזית מלאו כגון דאיתרמי מילתא דחסרו שיריים אחר קמיצה
למחר דהא כבר חסרו להו ולא הוי מצי למיתני הריני מוליך או מקטיר לאכול שיריה למחר או כזית משיריה למחר דהא שירים וכזית 
משירים חדא מילתא היא ולא איתרמי ליה כזית דהא חסרו להו אחר קמיצה וקמו להו אכזית הלכך בקמיצה נמי לא תני או כזית 

   תני או כזית ול''ג בשיריה:הכי גרסינן בקמיצה נמי לא 
. ה''ג וכיון דבקומץ לא מתני ליה או כזית בשירים נמי לא תני או כזית כלומר כיון דלא מצי למיתני הא מני ר' אליעזר היא וכו'

להקטיר קומצה למחר או כזית מקומצה למחר דמחשבה דכזית קומץ לאו כלום הוא ולא מפגלין הלכך בשירים נמי לא תני או כזית 
אחת מכל ד' העבודות ולא משום דאיסור שירים דהא לא מיירי רבי חייא באיסור שירים והוה ליה למיתנא בקמיצה ובמתן כלי ב

ובהילוך ובהקטרה על מנת לאכול שיריה למחר או כזית משיריה למחר אלא משום דלא מיתני ליה גבי קומץ או כזית מקומצו למחר 
   הלכך בשירים נמי לא תני או כזית:

. הא דלא תני רבי חייא או כזית לאו כדאמרת כגון דחסרו שירים אלא שירים איתנהו בעינייהו והאי דלא קתני כזית ר ליה אבייאמ
רבי חייא בשירים משום דסבר כר''א דאמר עד שיקריב את כולו הכא נמי כשחישב אכזית לא הוי פיגול עד שיהא מחשב אכוליה קומץ 

כזית בשירים נמי לא תני ולעולם לא חסרו השירים ומשום הכי תנא סיפא פיגול וחייבין עליו כרת וכיון דבקומץ לא מיתני ליה או 
   הואיל ולא חסרו השירים אבל היכא דחסרו אימא לך דלא מהניא להו הקטרה למיקבעינהו בפיגול:

לא הוי פיגול עד שיהא מחשב להקטיר . דהואיל וכולו כליל בעינן שיהא הכל קרב הכא נמי סבר ור' אליעזר אומר עד שיקריב את כולו
   כל הקומץ דאי אמר הריני קומץ ע''מ להקטיר כזית מן הקומץ או ע''מ לאכול כזית משיריה למחר לא הוי פיגול:

   . הך ברייתא דר' חייא אמאי קתני בה להקטיר קומצה למחר פיגול:אי ר' אליעזר הוא
   . דכתיב במילואים אשה הוא דמשמע שלם:היא

   . דלא יצאו והכי נמי הני דלא נטמאו כשירות דמהניא להו זריקה שבדם הזבח (דמלואים):כא גוואיהנך דאי
. דהוי כזבח מעלייא לכל עניינים דמה שנשתייר לפנים כשר לאכול ונוהג בו נמי פיגול מאן שמעת ליה דאמר זריקה מועלת ליוצא

   דקתני הכא הנך דאיכא גוואי כשרות דזריקה מהניא ליוצא:
. דהיינו חסרו שירים אלמא כרב הונא דאמר כי חסרו שירים אפילו ר''ע מודה דלא מהניא הקטרה לא להתיר ולא אמר נפרסה לאוק

למיקבע בפיגול וכ''ש רבי אליעזר: ע''א הוא בלחם הפנים כתיב אבל לרבנן לא אתיא הכי משום דקאמר מאן שמעת ליה דאמר זריקה 
א זריקת דם: מי קתני בהדיא הא יצאת הנך דאיכא גוואי כשרות למידק דר''ע היא: אבל יצאת מועלת ליוצא וכו' ובלחם הפנים ליכ

לא אמרינן הנך דאיכא גוואי כשרות אלא כולן פסולות ור' אליעזר הוא ובדין הוא דאיבעי ליה למיתני יצאת ולא נפרס והא דקתני 
י לחיסרון ואליבא דר''ע לחוד: עד כאן הדקדוק שפירש ה''ר נפרס וכו' ולעולם לאו כרב הונא אלא כדרבא דאמר הקטרה מהניא נמ

  שמואל ואביו ה''ר מאיר:
  

  רש"י
. הקומץ רבי יוסי אומר כו'

   טעמא מפרש בגמ':
. ששוחטו מה שינה זה מן הזבח

ע''מ להקטיר אימוריו למחר 
   פיגול:

   . המנחה. מפרש בגמ':אינה מן 
  

  גמ' 
. שאם אין מפגלין בחצי מתיר

וד למחר עבודת חצי חישב לעב
  מתיר הוא דפליג ר' יוסי:

. דטעמא לאו קמ''ל דבהא מודה
משום הכי הוא אלא משום 
דמפרש לקמן אין מתיר מפגל 

  מתיר:
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ֵרת" סּול ְוֵאין ּבֹו ּכָ י יֹוֵסי אֹוֵמר ּפָ    ."ְלַהְקִטיר ְלבֹוָנָתּה ְלָמָחר ַרּבִ
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
י יֹוֵסי"    :אֹוֵמר ָהָיה ַרּבִ

יר ּתִ ל ֶאת ַהּמַ יר ְמַפּגֵ    .ֵאין ַמּתִ
ה אֹוֵמר    :ְוֵכן ַאּתָ

ל ֶלֶחם ַהּפָ  ִזיֵכי ְלבֹוָנה ׁשֶ ֵני ּבְ ׁשְ יר -ִנים ּבִ ּתִ ל ֶאת ַהּמַ יר ְמַפּגֵ ֵאין ַמּתִ    ".ׁשֶ
  

ה אֹוֵמר"ַמאי     "?ְוֵכן ַאּתָ
  

ֵתיָמא ִמְנָחה ִהיא :ַמהּו ּדְ ּה ּדְ ַלאו ִמיּנָ ּום ּדְ ְלבֹוָנה ִמׁשּ י יֹוֵסי ּבִ ַרּבִ    ,ַטְעָמא ּדְ
ֲהָדֵדי ִניְנהוּ  ּה ּדַ ִמיּנָ ִזיֵכי ְלבֹוָנה ּדְ ֵני ּבְ ׁשְ ֵלי ַאֲהָדֵדי :ֵאיָמא ,ֲאָבל ּבִ    ,ְמַפּגְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ִמְנָחה ִהיא ּה ּדְ ַלאו ִמיּנָ ּום ּדְ ְלבֹוָנה ַלאו ִמׁשּ י יֹוֵסי ּבִ ַרּבִ    ?!ּוִמי ָמִצית ַאְמָרת ַטְעָמא ּדְ
ֵני ֵסיָפא ינָ " :ְוָהא ָקּתָ ִ ַבחָאְמרּו לֹו ַמה ׁשּ    ?ה ִמן ַהּזֶ

רֹו  :ָאַמר ָלֶהן מֹו ּוְבׂשָ ַבח ּדָ ְנָחהַהּזֶ    !"ְוֵאימּוָריו ֶאָחד ּוְלבֹוָנה ֵאיָנּה ִמן ַהּמִ
  

ְנָחה"ַמאי     ?"ֵאיָנּה ִמן ַהּמִ
ִעיּכּוב ִמְנָחה    ,ֵאיָנּה ּבְ

יַרִים  ב ְלהּו קֹוֶמץ ְלׁשִ ְמַעּכֵ י ֵהיֵכי ּדִ ַלאו ּכִ   ּדְ
יַרִים ַלאו ִמְתְקַטר קֹוֶמץ לֹא ִמיְתַאְכֵלי ׁשִ ה ּדְ ַכּמָ    ,ּדְ

י ב ָלּה ִלְלבֹוָנהְמ  ָהֵכי ַנּמִ    !ַעּכֵ
א ֵעי ַהאי   ,ֶאלָּ א -ִאי ּבָ ֵריׁשָ    ,ַמְקַטר ּבְ

ֵעי ַהאי  א -ְוִאי ּבָ ֵריׁשָ    .ַמְקַטר ּבְ
  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  

י ַאְמִריָנן יר" :ּכִ ּתִ ל ֶאת ַהּמַ יר ְמַפּגֵ ַא  "ֵאין ַמּתִ ים ֶלֱאכֹול ֵמֲחֵבירֹו ְלָמָחר ּדְ ָבׂשִ ַחט ֶאָחד ִמן ַהּכְ י ׁשָ ּבֵ ִרים)(ּגַ ׁשֵ ֵניֶהם ּכְ    ,ְמָרת ׁשְ
י י ִמיּלֵ ַחד ָמָנא ַהּנֵ ְבעּו ּבְ לֹא ִאיּקַ    ,ֵהיָכא ּדְ

ַחד ָמָנא  ְבעּו ּבְ ִאיּקַ ֵמי -ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ ַחד ּדָ    .ּכְ
  

 רש"י
. כלומר ה''ט אומר היה ר' יוסי

   דר' יוסי:
. אין אין מתיר מפגל את המתיר

עבודת מתיר זה כגון קומץ 
מועלת לפגל מתיר האחר 

ה שהוא מחשב הלבונה במחשב
   על הלבונה בעבודת הקומץ:

. וכן אתה אומר בבזיכי לבונה
שאם הקטיר האחד מבזיכי לחם 
הפנים ע''מ להקטיר האחר 

   למחר אינה מחשבה לפגל:
. פשיטא דכל היכא מאי וכן

   דאיכא שני מתירין פליג ר' יוסי:
. דזו סולת לאו מינה דמנחה היא

   וזו לבונה:
 . כלומראינה בעיכוב מנחה

לעולם טעמא משום דאין מתיר 
מפגל את המתיר וה''ק להו 
הזבח כולו אחד והדם הוא מתיר 
את האימורים הלכך כי חישב על 
האימורים חוץ לזמנו בשעת 
עבודת דם לאו שני מתירין נינהו 
אבל לבונה אינה מעכבת מנחה 
אינה בכלל עכוב שירים ואין 
הקומץ מעכב הלבונה מהקטיר 

ים הילכך כי היכי דמעכב שירי
הויא לבונה מתיר בפני עצמו 
ואמר אין מתיר מפגל את 

   המתיר:
. היכא דלא איקבעו בחד מנא

כגון גבי כבשי עצרת דמודו רבנן 
בסיפא דמתני' שחט אחד מן 
הכבשים לאכול מחבירו למחר 
שניהם כשרים דשניהם מתירין 
את הלחם התם ודאי אמר אין 

  מתיר מפגל את המתיר:
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יָאַמר  אי ַרּבִ    :ַיּנַ

ָזר  סּול –ִליּקּוט ְלבֹוָנה ּבְ    .ּפָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

יָאַמר     :ִיְרְמָיה ַרּבִ
ּה  ּום הֹוָלָכה ָנְגעּו ּבָ    .ִמׁשּ

  
ֶרֶגל    :ָקָסַבר ּלֹא ּבָ ָמּה הֹוָלָכה -הֹוָלָכה ׁשֶ    .ׁשְ

ָזר  סּוָלה –ְוהֹוָלָכה ּבְ    .ּפְ
  

   :ַרב ָמִריָאַמר 
ִניָנא י ּתָ    :ַאף ֲאַנן ַנּמִ

ָלל"    :ֶזה ַהּכְ
ל ַהּקֹוֵמץ    ,ּכָ
ְכִלי    ,ְונֹוֵתן ּבִ

   ,ְוַהּמֹוִליךְ 
ְקִטיר    ."ְוַהמַּ

  
ָלָמא ׁשְ    ,ַהְיינּו ׁשֹוֵחט - "קֹוֵמץ"   :ּבִ

י ַהְיינּו מֹוִליךְ  - "מֹוִליךְ "    ,ַנּמִ
   ,ַהְיינּו זֹוֵרק - "ַמְקִטיר"

א ְכִלי" :ֶאלָּ    ?ַמאי ָקא ָעִביד - "נֹוֵתן ּבִ
ָדֵמי לַ  :ִאיֵליָמא ּום ּדְ ָלה'ִמׁשּ ּבָ ֵמי - 'ּקַ יָלא –ָהָתם  ?!ִמי ּדָ    !ִקיל ְוָרֵמיָקא ׁשָ  -ָהָכא  ,ִמּמֵ

  

א לֹא ָעַבד ָלּה  :ֶאלָּ לֹא ַסְגָיא ֵליּה ּדְ ֵכיָון ּדְ ּום ּדְ    ,ֲעבֹוָדה ֲחׁשּוָבה ִהיא -ִמׁשּ
ֵוי ָלּה כְּ  ְרָחיְך ַמׁשְ ָלה'ַעל ּכָ    ',ַקּבָ

י לֹא ַסְגָיא ָלּה  ָהֵכי ַנּמִ יָון ּדְ לֹא ָעַבד ָלּה  ,ּכֵ    ,ֲעבֹוָדה ֲחׁשּוָבה ִהיא -ּדְ
ְרָחיךְ  י ַעל ּכָ ֵוי ָלּה ּכִ    '.הֹוָלָכה' ַמׁשְ

  
   !לֹא

ָלה ָדֵמי ְלַקּבָ    ,ְלעֹוָלם ּדְ
ָיא ָלךְ  יָלא –ָהָתם  :ּוְדָקא ַקׁשְ ִקיל ְוָרֵמי -ָהָכא  ,ִמּמֵ    !ָקא ׁשָ

ְרַוְייהוּ  ֵדי ּתַ ִלי הּוא :ִמּכְ ת ּכְ ַ    ,ְקדּוׁשּ
יָלא י ִמּמֵ ִקיל ְוָרֵמי ,ַמה ּלִ י ָקא ׁשָ    !ַמה ּלִ

  

 רש"י
. דלאחר הקטרת הליקוט לבונ

הקומץ היה מלקט הלבונה מעל 
   הסלת ומקטירו:

. שזה משום הולכה נגעו בה
שליקטה ונתנה לכהן מיעט 
בהילוך הכהן והולכה אחת מן 
העבודו' דגמרי' מזבחים דכתיב 
בהו הולכה דכתיב והקריבו בני 
אהרן ואע''ג דאמר מר (זבחים 
דף ד.) זו קבלת הדם אפ''ה לשון 

רינן בסוף הכל הולכה הוא כדאמ
   חייבין בראייה (חגיגה יא.):

. כגון זר שלא זז שלא ברגל
ממקומו אלא ליקט והושיטה 

   לכהן:
. דליקוט לבונה עבודה תנינא
   היא:

. בפ''ק וקחשיב להנך ד' זה הכלל
עבודות חשובות קומץ דמי 
לשוחט דזה נוטל ומפריש חלק 

   לגבוה מחלק כהנים וכן זה:
מזרק . נופל הדם בהתם ממילא

 הכא שקיל קומץ ורמי בכלי:
   . בליקוט לבונה:ה''נ

. דמקדש מקבל קדושת כלי הוא
דם בכלי והנותן בכלי מקדש ה''נ 
קומץ בכלי ובדבר זה דומין אבל 
ליקוט לבונה דלא דמי לחדא 

  מהנך לאו עבודה היא:
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   ַמְתִניִתין

ים ֶלֱאכֹול ַאַחת ִמן ַהַחּלֹות ְלָמָחר ָבׂשִ ֵני ּכְ ַחט ׁשְ    ,ׁשָ
ָדִרים ְלָמָחר ִזיִכין ֶלֱאכֹול ֶאָחד ִמן ַהסְּ ֵני ּבְ    :ִהְקִטיר ׁשְ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ה ב ָעָליו  ,אֹותֹו ַהַחּלָ ֵ ִחיׁשּ ֶדר ׁשֶ יּגּול   –ְואֹותֹו ַהסֵּ    ,ּפִ

יִבין ָע  ֵרתְוַחּיָ    ,ָליו ּכָ
ִני  ֵ סּול  –ְוַהׁשּ    ,ּפָ

ֵרת    .ְוֵאין ּבֹו ּכָ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

יגּ     –ֶזה ְוֶזה     ,ּולּפִ
ֵרת יִבין ָעָליו ּכָ    .ְוַחּיָ

  

ָמָרא             ּגְ
   :ַרב הּוָנאָאַמר 

י יֹוֵסי ל ָיִמין  :אֹוֵמר ָהָיה ַרּבִ ָיֵרְך ׁשֶ ל ּבְ יּגֵ ֵרְך ׁשֶ  -ּפִ ל ַהּיָ ּגֵ מֹאללֹא ִנְתּפַ    .ל ׂשְ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ִעית ֵאיָמא    ,ְסָבָרא :ִאיּבָ
ִעית ֵאיָמא    .ְקָרא :ְוִאיּבָ

  
ִעית ֵאיָמא" ה ַהּטּוְמָאה - "ְסָבָרא :ִאיּבָ ֲעׂשֵ ָבה ִמּמַ    ,לֹא ֲעִדיָפא ַמֲחׁשָ

יּה  ֵמי ֵליּה ּכּוּלֵ ֵמי ַחד ֵאֶבר ִמי ִאיּטְ    ?!ִאיּלּו ִאיּטְ
  
ִעית ֵאיָמא" א" - "אְקָר  :ְוִאיּבָ ָ ׂשּ ּנּו ֲעֹוָנּה ּתִ ֶפׁש ָהאֹוֶכֶלת ִמּמֶ    – יח), (ויקרא ז 86868686"ְוַהּנֶ
ּנוּ "    .ְולֹא ֵמֲחֵבירוֹ  - "ִמּמֶ
  

   :ַרב הּוָנאלְ  ַרב ַנְחָמןֵאיִתיֵביּה 
ְכַזִית 87878787" יֶהן ּבִ תֵּ ׁשְ ל ּבִ ַפּגֵ ּיְ ֵרת ַעד ׁשֶ    ."ְלעֹוָלם ֵאין ּבֹו ּכָ
יֶהן" תֵּ ׁשְ    ,ֵאין – "ּבִ

ַאַח     !לֹא –ת ֵמֶהן ּבְ
י    ?ַמּנִ

ָנן  י -ִאיֵליָמא ַרּבָ ַאַחת ֵמֶהן ַנּמִ    !ֲאִפיּלּו ּבָ
י יֹוֵסי יָטא ַרּבִ ׁשִ א ּפְ    ,ֶאלָּ

ָלָמא ׁשְ ּום ָהֵכי -ַחד ּגּוָפא הּוא  :ִאי ַאְמָרת ּבִ    .ִמְצָטֵרף ִמׁשּ
א ִאי ַאְמָרת   איד, ֵרי ּגּוֵפי ִניְנהּו  :ֶאּלָ    ?!ִמי ִמיְצָטְרֵפי -תְּ

  
י י ִהיא ?ָהא ַמּנִ    .ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ֶבׂש " ֹוֵחט ֶאת ַהּכֶ ה זוֹ   ַהׁשּ    ,ֶלֱאכֹול ֲחִצי ַזִית ֵמַחּלָ
ה זוֹ     :ְוֵכן ֲחֵבירֹו ֶלֱאכֹול ֲחִצי ַזִית ֵמַחּלָ

י    :אֹוֵמר ַרּבִ
ר :אֹוֵמר ֲאִני ׁשֵ ה ּכָ ּזֶ    ."ׁשֶ

ָאַמר     ,"ֲחִצי" "ֲחִצי"ַטְעָמא ּדְ
זַ  יֶהן ֲאָבל ָאַמר ּכְ ּתֵ ְ    .ִמְצָטֵרף –ִית ִמׁשּ

  
ַמאן א ּדְ יּבָ י ַאּלִ    ?ְוַרּבִ
ָנן  ַרּבָ א ּדְ יּבָ י לוּ ֲאִפי -ִאי ַאּלִ ַאַחת ֵמֶהן ַנּמִ    !ּבְ

י יֹוֵסי  ַרּבִ א ּדְ יּבָ יּה  -ִאי ַאּלִ ָיין ְלדּוְכּתֵ    !ַהְדָרא קּוׁשְ
  

ָנן ,ְלעֹוָלם ַרּבָ א ּדְ יּבָ    , ַאּלִ
יָמא יְּ  :ְולֹא ּתֵ יֶהןַעד ׁשֶ ּתֵ ׁשְ ל ּבִ    ,ַפּגֵ

א ל :ֵאיָמא ֶאלָּ ַפּגֵ ּיְ ֵניֶהן ַעד ׁשֶ ׁשְ ַאַחת ֵמֶהן ,ּבִ    .ַוֲאִפיּלּו ּבְ

                                                           
ר  86 ׂשַ ֶפׁש ָהאֶֹכֶלת ְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ִמּבְ ּגּול ִיְהֶיה ְוַהּנֶ ב לֹו ּפִ ְקִריב אֹתֹו לֹא ֵיָחׁשֵ י לֹא ֵיָרֶצה ַהּמַ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָלָמיו ּבַ אֶזַבח ׁשְ ָ ׂשּ ּנּו ֲעֹוָנּה תִּ   ִמּמֶ
 ברכת הזבח אומר שמילים הללו טעות סופר. (ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים)גירסת וילנא:  87

 רש"י
  מתני' 

. כבשי עצרת דכתיב ושני שני כבשים
א כבשים בני שנה לזבח שלמים (ויקר

כג) ואותם כבשים מתירין ומקדשין 
לשתי הלחם ואע''ג דז' כבשים ופר 
ואילים שנים ושעיר עזים כתיבי התם 
מפרש בפרק התכלת (לקמן מז.) שאין 
הלחם קדוש אלא בשחיטת שני כבשים 

   שלמים הואיל והוזקקו עמו בתנופה:
. וטעמא אותו החלה או אותו הסדר כו'

   דרבי יוסי מפרש בגמ':
  

  גמ' 
   . לאו דוקא:מין ושמאלי

. והאוכלה אין לא נתפגל ירך שמאל
  חייב כרת:

. לאחר שהופרש אילו איטמי חד אבר
   מן הבשר:

. בלחם האחר שלא לעולם אין בו כרת
   חישב עליו:

. עד שיפגל בשתיהן החלות בכזית
כלומר אפילו לא פיגל אלא בכזית בין 

   שתיהן הוי כולהו פיגול:
   בירתה:. לא נתפגלה חבאחת מהן

. דהא אמר אפילו באחת מהן נמי
   במתני' זה וזה פיגול:

. גבי יריכות דמזבח אי אמרת בשלמא
אחד אתו חד גופא נינהו ואי פיגל בזו 
נתפגלה זו משום הכי מצטרפות חלות 
חצי זית מזו וחצי זית מזו כי ערבינהו 
דחישב על מנת לאכול כזית למחר בין 
שתיהן דמהני להו מה שעירבו זה 

מחשבתו כאילו באו שתיהן מגוף אחד ב
דאמרינן לקמן (דף יד:) דעירב 
מחשבתו מהני לצרפן וגבי חלות ה''ט 
דבאחת מהן לא נתפגלה חבירתה 
משום דלא מחד גופא אתו ובמחשבתו 

  נמי לא עירבן:
. גבי יריכות דמחד גופא אלא אי אמרת

אתו תרי גופי נינהו ואם פיגל זו בלא זו 
ות כי ערבן לאכול לא נתפגלה זו גבי חל

כזית משתיהן מי מיצטרפי מי מהניא 
עירוב מחשבתו למיהוי חד גופא טפי 

   מחיבור זבח דלא מהני להו לירצות:
. ור' יוסי לא איירי בהו ולא רבי היא

   תקשי לרב הונא:
   . למחר:לאכול חצי זית מחלה זו

. להקטיר אימוריו ולאכול שזה כשר
בשר דהא לא חישב אלא חצי אכילה 

   בחצי מתיר:
. דערבן לחלות אבל אמר כזית משתיהן

במחשבתו ואמר בכל אחד ואחד מן 
הכבשים הריני שוחט ע''מ לאכול כזית 

   משתיהן [למחר] מצטרפי:
. להא ורבי אליבא דמאן אמרה

מתניתין דקתני לעיל לעולם אינו חייב 
עד שיפגל בשתיהן בכזית בשתיהן אין 

  באחד מהן לא:
. וקתני י אמרהאלא אליבא דרבי יוס

   דמצטרפות החלות:
. דאי אמרת והדרא קושיין לדוכתא

בשלמא יריכות חד גופא הוא כו' 
   כדאמרינן לעיל (דף יג:):

. ודקשיא לך אפי' לעולם אליבא דרבנן
באחת מהן נמי לא תימא בשתיהן דהא 

   ודאי אפילו באחת מהן נמי:
. אלא אימא עד שיפגל בשניהם

ט ב' הכבשים ואפילו בכזית דשח
כבשים ע''מ לאכול כזית מחלה אחת 
או מב' חלות אבל אם חישב בכבש אחד 
לאכול כזית אחד מן החלות ובשחיטת 
האחר לא חישב לא הוי פיגול דאין 

   מפגלין בעבודת חצי מתיר:

 



                 ""ַהּקֹוֶמץ ֶאת ַהִּמְנָחה –מסכת מנחות פרק ב' 
59

י ֵמִאיר ַרּבִ ָאַמר ,ְוַלֲאפּוֵקי ִמּדְ יר" :ּדְ ֲחִצי ַמתִּ ִלין ּבַ   , (מנחות טז.) "ְמַפּגְ
ַמע ָלן לֹא :ָקא ַמׁשְ    .ּדְ

  
   ?"ְלעֹוָלם"ַמאי  ,ִאי ָהֵכי

ָלָמאִאי ַאְמָרת  ׁשְ י יֹוֵסי ִהיא :ּבִ ֵניֶהן ְוַרּבִ יֶהן ּוִבׁשְ ּתֵ ׁשְ    ,ּבִ
ָנן ָקָאֵתיְוַלֲאפּוֵקי ִמּדְ  ַרּבָ י ֵמִאיר ּוִמּדְ    ,ַרּבִ

ָקָאַמר    ,"ָלעֹוָלם" :ַהְיינּו ּדְ
א ִאי ַאְמָרת ָנן ְוַלֲאפּוֵקי ִמדְֹ  :ֶאּלָ י ֵמִאיר ַרּבָ    ?"ְלעֹוָלם"ַמאי  -ַרּבִ

  
יָהא ָאַמר  ,ְועֹוד ִ    :ַרב ַאׁשּ

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י" ּום  ַרּבִ י יֹוֵסיאֹוֵמר ִמׁשּ    :ַרּבִ

ל יּגֵ חּוץ   ּפִ ה ּבַ ֲעׂשֶ ָדָבר ַהּנַ ל –ּבְ יּגֵ    .ּפִ
ְפִנים  ה ּבִ ֲעׂשֶ ָדָבר ַהּנַ ל -ּבְ יּגֵ    .לֹא ּפִ

יַצד    ?ּכֵ
חּוץ    ,ָהָיה עֹוֵמד ּבַ

מוֹ  :ַעל ְמָנתֲהֵריִני ׁשֹוֵחט " :ְוָאַמר ל - "ְלָמָחר ְלַהּזֹות ִמּדָ יּגֵ    ,לֹא ּפִ
ְפִנים ה ּבִ ֲעׂשֶ ָדָבר ַהּנַ חּוץ ּבְ ָבה ּבַ ְחׁשָ ּמַ    .ׁשֶ

ְפִנים    ,ָהָיה עֹוֵמד ּבִ
ה " :ְוָאַמר    ,ְלַהְקִטיר ֵאימּוִרין ְלָמָחר  :ַעל ְמָנתֲהֵריִני ַמּזֶ

יַרִיים ְלָמָחר  ּפֹוְך ׁשִ ל -ְוִלׁשְ יּגֵ    ,לֹא ּפִ
ָד  ְפִנים ּבְ ָבה ּבִ ְחׁשָ ּמַ חּוץׁשֶ ה ּבַ ֲעׂשֶ    .ָבר ַהּנַ

חּוץ    ,ָהָיה עֹוֵמד ּבַ
יַרִיים ְלָמָחר  :ַעל ְמָנתֲהֵריִני ׁשֹוֵחט " :ְוָאַמר ּפֹוְך ׁשִ    ,ִלׁשְ

ל –ּוְלַהְקִטיר ֵאימּוִרין ְלָמָחר  יּגֵ    ,ּפִ
חּוץ ה ּבַ ֲעׂשֶ ָדָבר ַהּנַ חּוץ ּבְ ָבה ּבַ ְחׁשָ ּמַ    ."ׁשֶ

יַרִיים" ּפֹוְך ׁשִ    ?ּגּוֵלי ַמאיְלִאיּפַ  - "ִלׁשְ
ם  :ִאיֵליָמא ּגּוֵלי ּדָ ל -ְלִאיּפַ ּגַ ם ִמי ִמיּפַ    ?!ּדָ

   :ְוָהְתַנן
יּגּול" ּום ּפִ יִבין ֲעֵליֶהן ִמׁשּ ֵאין ַחּיָ ָבִרים ׁשֶ    ,ַהּקֹוֶמץ  :ֵאּלּו ּדְ

בֹוָנה    ,ְוַהּלְ
טֹוֶרת    ,ְוַהּקְ

   ,ּוִמְנַחת ּכֲֹהִנים
   ,ּוִמְנַחת ְנָסִכים
יַח ּוִמְנַחת ּכֵֹהן ָמ     ,ׁשִ

ם   . )(זבחים מב: "ְוַהּדָ
ר ׂשָ ּגּוֵלי ּבָ יָטא ְלִאּפַ ׁשִ א ּפְ    .ֶאּלָ

א ּתָ ר ּגּוֵפיּה  ,ַהׁשְ ָבׂשָ יּה ּבְ יב ּבֵ לֹא ָחׁשִ י ,ּוַמה ָהָתם ּדְ ל :יֹוֵסי ָאַמר ַרּבִ ּגַ    ,ִמיּפַ
ֶזַבח ּגּוֵפיּה לֹא  -ָהָכא  יּה ּבְ יב ּבֵ ָחׁשִ ןּדְ ּכֵ ל ׁשֶ ֶיֶר  ּכָ ל ּבְ ִפיּגֵ מֹאלּדְ ֶיֶרְך ׂשְ ל ּבְ יּגֵ    ?!ְך ָיִמין ּפִ

  
   :ָרִביָנאָהָאַמר  ,ְועֹוד

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְנָחה" ָיֶריָה   :ַהּקֹוֵמץ ֶאת ַהּמִ    ,ֶלֱאכֹול ׁשְ

   ,אֹו ְלַהְקִטיר קּוְמָצּה ְלָמָחר
י יֹוֵסימֹוֶדה  ל ַרּבִ יּגֵ ּפִ זֹו ׁשֶ    ,ּבְ

ֵרת יִבין ָעָליו ּכָ    .(מנחות יג.) "ְוַחּיָ
ּגּוֵלי ַמאי - "ִטיר קּוְמָצּה ְלַהְק "    ?ְלִאיּפַ

ּגּוֵלי קֹוֶמץ  :ִאיֵליָמא ל -ְלִאיּפַ ּגַ    ?קֹוֶמץ ִמי ִמיּפַ
   :ְוָהְתַנן

יּגּול" ּום ּפִ יִבין ֲעֵליֶהן ִמׁשּ ֵאין ַחּיָ ָבִרים ׁשֶ    . )(זבחים מב: ּכּו' "ַהּקֹוֶמץ :ֵאּלּו ּדְ
יַרִיים ּגּוֵלי ׁשִ יָטא ְלִאיּפַ ׁשִ א ּפְ    ,ֶאלָּ

א   ב,יד ּתָ יַרִיים ּגּוֵפיּה  :ּוַמה ָהָתם ,ַהׁשְ ׁשִ הּו ּבְ יב ּבְ לֹא ָחׁשִ ֵלי^–ּדְ ּגְ    ,ִמיּפַ
ְזִביָחה ּגּוָפּה לֹא  :ָהָכא הּו ּבִ יב ּבְ ָחׁשִ ןּדְ ּכֵ ל ׁשֶ    ?!ּכָ

  
א  יָאַמר ֶאּלָ    :יֹוָחָנן ַרּבִ

י יֹוֵסי ַהְיינּו ַטְעָמא ַרּבִ    :ּדְ

 רש"י
. דאמר בסוף מתני' מפגלין ולאפוקי מדר''מ

בעבודת חצי מתיר דקתני שחט אחד מן 
ת למחר ר''מ אומר הכבשים לאכול שתי חלו

פיגול וחייבין עליו כרת ואי קשיא הקומץ 
את המנחה אמאי פוסל במחשבתו הא 
עבודת חצי מתיר הוא דהאיכא נמי לבונה 
תריץ בקמיצה ודאי עבודה שלימה היא דהא 
ליכא קמיצה בלבונה תדע דהא בהקטרת 
קומץ אם חישב לאכול שירים למחר פליגי 

רת לבונה רבנן ואמרי כיון דאיכא נמי הקט
לא חשיבא הקטרת קומץ לפגל דקתני 
מתניתין פיגל בהקטרת קומץ ולא בלבונה 
כו' (דף יג.) וחכ''א אין פיגול עד שיפגל בכל 
המתיר ואי קשיא הא אוקימנא בריש 
פירקין (שם) לכ''ע מפגלין בחצי מתיר 
דקתני הקומץ ע''מ להקטיר קומצה למחר 

חצי  מודה ר' יוסי כו' והרי לא חישב אלא על
מתיר על הקטרת קומץ לאו פירכא היא דלא 
דמי להאי דהכא דהתם חישב על חצי מתיר 
בשעת עבודה שלימה והאי חישב בשעת חצי 

  עבודה כגון שחיטת אחד מן הכבשים:
   . משמע דמפיק ממילתא טובא:לעולם

. דאמר במתניתין בשתיהן ורבי יוסי היא
   אין אבל באחת לא מפגלה חבירתה:

. דאמר מפגלין בעבודת ''מולאפוקי מדר
חצי מתיר מדקאמר הכא ובשניהן היינו 
דקאמר ולעולם דמשמע אפילו פיגל אף 

   בשתיהן:
. דאמרי במתניתין פיגל ולאפוקי נמי מדרבנן

באחת נתפגלה חבירתה (מדקתני הכא 
ובשתיהן) היינו דקאמר לעולם דמשמע 
לעולם אפי' פיגל בשניהן אין פיגול עד שיפגל 

   אף בשתיהן:
. גבי פרים פיגל בדבר הנעשה בחוץ כו'

הנשרפים ושעירים הנשרפים כתיבי בתורת 
כהנים בפרשת פיגול בצו את אהרן להזות 
מדמו על הפרוכת הקטרת אימורין על מזבח 

   החיצון:
. שירי הדם היה שופך על לשפוך שירים

   יסוד מערבי של מזבח החיצון:
. מה יאכל מאותו פר שיתחייב לאיפגולי מאי

   כרת משום פיגול:
. כלומר דהאי דקתני פיגל בדם לאיפגולי דם

קאמר שאם יאכל מן הדם בשוגג יתחייב ב' 
חטאות אחת משום כרת דם ואחת משום 

   כרת דפיגול:
. דמנחת ישראל והקטרת הקומץ והלבונה

כו' דכל הנך אין להם מתירין שהם מתרין 
אחרים וקיימא לן (לקמן דף יז.) דאין פיגול 

בר שיש לו מתירין או לאדם כגון אלא בד
שירי מנחה שהקומץ מתירן או למזבח כגון 
אימורי בהמה שדם מתירן ליקרב דגמרינן 
משלמים דכתיב בהו עיקר פיגול מה שלמים 
דבר שיש מתירין לאדם ולמזבח שזריקת דם 
מתיר האימורין ליקרב והבשר ליאכל אף כל 
דבר שיש לו מתירין או לאדם או למזבח 

הנך דאין אחר מתירן ואי קשיא  לאפוקי
פשיטא דקומץ לא מיחייבי עליה כרת משום 
פיגול דהא כי אכיל מיניה פקע ליה פיגוליה 
שהרי לא קרב המתיר תריץ כגון שהוצת 
האור ברובו דחשיב כמאן דקרב כדאמרינן 
לקמן (דף כו:) קומץ מאימתי מתיר שיריים 
באכילה משהוצת האור ברובו דלא חשיב 

  כשירי הדם: כבשר אלא
   . בשר:מיפגלי

   . פיגל בירך ימין דחשיב בבשר גופיה:הכא
   . דמיפגלא אף של שמאל:כ''ש

. כלומר מי יתפגל במחשבה זו לאיפגולי מאי
   שיהיו חייבין כרת באכילתו:

. ליתא לרב הונא ואם פיגל אלא א''ר יוחנן
בימין פיגל בשמאל דהא חזינן אפי' לא חישב 

גבי חלות ה''ט דרבי אלא בדם נתפגל בשר ו
יוסי דאמר במתניתין דתרי גופי נינהו ואם 
פיגל בזו לא נתפגלה זו ולעיל קתני בשתיהן 
בכזית דמשמע מדמצטרפות דחד גופא 

   נינהו:
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ָאן ּגּוף  תּוב ֲעׂשָ    ,ֶאָחדַהּכָ
ֵני ּגּוִפין ָאן ׁשְ תּוב ֲעׂשָ    .ְוַהּכָ

ֵבי ַאֲהָדֵדי - "ּגּוף ֶאָחד" ְמַעּכְ    .ּדִ
ֵני ּגּוִפין" ָאַמר ַרְחָמָנא ָהא ְלחּוָדּה ֲעִביָדא ְוָהא ְלחּוָדּה ֲעִביָדא - "ׁשְ    ,ּדְ

   ,ִמְתָעְרִבין –ַעְרִביְנהּו 
ָאן ּגּוף ֶאָחד תּוב ָעׂשְ ַהּכָ    ,ּדְ

ְלִגיְנהוּ  ֵני ּגּוִפין , ִמיְפְלֵגיּפַ ָאן ׁשְ תּוב ֲעׂשָ ַהּכָ    .ּדְ

 רש"י
הכתוב עשאן גוף אחד והכתוב 

. הכתוב עשאן גוף עשאן ב' גופין
אחד דמעכבי אהדדי דאין זו 
כשרה בלא זו דכתיב (ויקרא כג) 

ים שני עשרונים דמשמע שת
שתים ולא אחת וכתיב (שם) 
סלת תהיינה וכל הוייה עיכובא 
ואותו כתוב עצמו עשאן שני 
גופין מדכתיב שתים דמשמע 
דכל אחת לישתה ועריכתה בפני 
עצמה הלכך ערבינהו דאמר 
כזית בין שתיהן מתערבין 
ומצטרפין דהכתוב עשאן גוף 

  אחד:
. דאמר ע''מ לאכול מן פלגינהו

   ת ולא עירב חבירתה עמה:האח
. ואין חבירתה פיגול דהרי מפלגי

הכתוב עשאן שני גופים יש 
לשונות אחרים בהלכה זו אבל זו 

  עיקר:
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        יד, ביד, ביד, ביד, ב . 5
ֵעי  י יֹוָחָנןּבָ    :ַרּבִ

ַלְחֵמי ּתֹוָדה  ל ּבְ יּגֵ    ?ַמהוּ  –ּפִ
  

ִמְנַחת ַמֲאֶפה     ?ַמהוּ  –ּבְ
  

ָנא ֵליּה  ְחִליָפאּתָ ֲעָרָבא ַרב ּתַ    :ִמּמַ
ַלְחֵמי ּתֹוָדה" ה אֹוֵמר ּבְ    ,ְוֵכן ַאתָּ

ה א ִמְנַחת ַמֲאֶפהְוֵכן ַאתָּ    ."ֹוֵמר ּבְ
  

 רש"י
. שהן ארבעה פיגל בלחמי תודה

מינים ופיגל באחד מן המינים מי 
פליגי רבי יוסי ורבנן בהא אם 
נתפגלו האחרים או לא מי 
אמרינן כיון דזבח אחד מתירן 

ד דמיין או דלמא כיון דלאו כח
   חד מינא הוא פליג רבי יוסי:

. שיש בה שני במנחת מאפה
מינין ה' חלות וה' רקיקין 
כדאמר בפרק התודה (לקמן דף 
נז) ואליבא דר''ש קנסיב להו 
מהו מי אמר הואיל וקומץ אחד 
לשניהם לא פליג רבי יוסי ואם 
פיגל בחלות נתפגלו רקיקין או 

   ין פליג:דלמא כיון דשני מינ
  . דהכא נמי פליג:וכן אתה אומר



62                                      ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        יד, ביד, ביד, ביד, ב . 6
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִחיָטה " ַעת ׁשְ ׁשְ ב ֶלֱאכֹול ֲחִצי ַזִית -ּבִ ֵ    ,ִחיׁשּ
ַעת ְזִריָקה  ב ֶלֱאכֹול ֲחִצי ַזִית  -ּוִבׁשְ ֵ יּגּול –ִחיׁשּ    ,ּפִ

ִחיָטה ּוְזִריָקה ִמְצָטְרִפין ְ ׁשּ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ
  

ַאְמֵרי א ּדְ ִחיָטה :ִאיּכָ יִרין  ׁשְ ַתְרַווְייהּו ַמתִּ    ,ֵאין –ּוְזִריָקה ּדְ
ָלה ְוהֹוָלָכה     .לֹא –ַקּבָ

  
ַאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ
ְמַרֲחָקן ְך ּדִ ְמָקְרָבן ןכֵּ ׁשֶ ל ְוכָ  ,ַהּנָ י ּדִ    .ַהּנֵ

  
ֵני     :ֵלִויֵאיִני ְוָהא תָּ

ע ֲעבֹודֹות ֵאין ִמְצָטְרפֹות ְלִפיּגּול" ִחיָטה  :ַאְרּבַ    ,ׁשְ
   ,יָקהּוְזִר 

ָלה    ,ַקּבָ
   !"ְוהֹוָלָכה

  
   :ָרָבאָאַמר 

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
י –ָהא     ,ַרּבִ
ָנן –ָהא     .ַרּבָ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ֶבשׂ " ֹוֵחט ֶאת ַהּכֶ ה זוֹ     ,ַהׁשּ    ,ֶלֱאכֹול ֲחִצי ַזִית ֵמַחּלָ
ה זוֹ     ,ְוֵכן ֲחֵבירֹו ֶלֱאכֹול ֲחִצי ֵזית ֵמַחּלָ

י    :אֹוֵמר ַרּבִ
זֶּ  :אֹוֵמר ֲאִני רׁשֶ ׁשֵ    ."ה ּכָ

  
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ

י ְמָעת ֵליּה ְלַרּבִ ׁשַ    :ֵאיַמר ּדְ
יר ַוֲחִצי ֲאִכיָלה  ְמָעת ֵליּה  -ֲחִצי ַמּתִ יר ַוֲחִצי ֲאִכיָלה ִמי ׁשַ    ?!ּכּוּלֹו ַמּתִ

  
ר ַרב ָחָנןָאַמר ֵליּה  ילְ  ָרָבא ּבַ ּיֵ    :ַאּבַ

י    :ְוִאי ִאית ֵליּה ְלַרּבִ
י יר ַוֲחִצי ֲאִכיָלה -ר ַוֲחִצי ֲאִכיָלה ּכּוּלֹו ַמּתִ יר ַוֲחִצי ֲאִכיָלה ָאטּו ּכּוּלֹו ַמּתִ   !ִלְגזֹור ֲחִצי ַמּתִ

  
ַזר י יֹוֵסי ּגָ ָהא ַרּבִ    ,ּדְ

ְזֵרי ָנן ּגַ    .ְוַרּבָ
ַזר" י יֹוֵסי ּגָ ְתַנן – "ַרּבִ    :ּדִ
   ,ְלַהְקִטיר ְלבֹוָנָתּה ְלָמָחר"

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
סּול  ֵרתּפָ    .ְוֵאין ּבֹו ּכָ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
יּגּול ֵרת ,ּפִ יִבין ָעֶליָה ּכָ    ."ְוַחּיָ

  
ְזֵרי י ּגַ ָנן ַנּמִ    ,ְוַרּבָ

ְתַנן    :ּדִ
קֹוֶמץ" ל ּבְ יּגֵ ְלבֹוָנה ,ּפִ    ,ְולֹא ּבִ

ְלבֹוָנה קֹוֶמץ ,ּבִ    :ְולֹא ּבְ
י ֵמִאיר יּגּול  :אֹוֵמר ַרּבִ    ,ּפִ

יִבין ָעָליו ּכָ     .ֵרתְוַחּיָ
ֵרת  :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ     ,ֵאין ּבֹו ּכָ

יר תִּ ָכל ַהּמַ ל ּבְ ַפּגֵ ּיְ    (מנחות טז.) "ַעד ׁשֶ
  

   :ָאַמר ֵליּה 

 רש"י
. אסתם זבח בשעת שחיטה כו'

קאי שחיטה וזריקה מתירין 
נינהו שחיטה קדשה לדם 
כדאמר בשילהי פירקין (דף טז:) 
ואמר התם הבא לקדש כבא 
להתיר דמי וזריקה מתרת 

   הבשר:
. דלאו מתירין קבלה והולכה

נינהו לא מצטרפין דקבלה אינה 
נה אלא לצורך מתרת דאי

זריקה: שחיטה וזריקה מרחקי 
אהדדי ומצטרפין וכ''ש קבלה 

   והולכה דמקרבן:
. שתים מהן ביחד אין מצטרפין

אם חישב בזו על חצי זית ובזו על 
   חצי זית:

. הא דתני אין הא רבי הא רבנן
   מצטרפות רבי היא:

. כגון חצי מתיר וחצי אכילה
כבש הוי חצי מתיר ולא חישב 

   בחצי אכילה:עליו אלא 
. כגון כולו מתיר וחצי אכילה

שחיטה דכולו מתיר בדם וזריקה 
   דכולו מתיר בבשר:

. דאם חישב בזו מי שמעת ליה
בחצי זית ובזו בחצי זית דאין 

   מצטרפין:
ואי אית ליה לרבי כולו מתיר 

   . מצטרפין לפיגול:וחצי אכילה
. ליגזר חצי מתיר וחצי אכילה

חצי דליפסול אטו כולו מתיר ו
   אכילה דכרת הוא:
. במתני' (לעיל דהא רבי יוסי גזר

דף יג.) בהקומץ את המנחה ע''מ 
להקטיר לבונתה למחר ואמר 
פסול ואע''ג דאין בו פיגול דגזר 

   ליה אטו פיגול:
. נמי במתניתין דקתני פיגל ורבנן

בהקטרת קומץ ע''מ לאכול 
שיריים למחר ולא פיגל 

   בהקטרת לבונה:
. הן השיריים לר''מ אומר פיגו

דאית ליה מפגלין בשעת עבודת 
   חצי מתיר:

. כרת הוא וחכ''א אין בו כרת כו'
דליכא אבל פסול הוא מלאכול 
דגזרינן אטו כרת ורבי אומר 

   לעיל (עמוד א) בהדיא כשר:
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א ּתָ    ?!ָהֵכי ַהׁשְ
ָלָמא ׁשְ ִמְנָחה :ּבִ ְלבֹוָנה ָאטּו קֹוֶמץ ּדְ י יֹוֵסי קֹוֶמץ ּדִ ַזר ַרּבִ    ,ָהָתם ּגָ

ְזֵרי ָנן ּגַ ִמְנַחת חֹוֵטא קֹוֶמץ ָאטּו קֹוֶמץ  :  ַרּבָ    ,ּדְ
ְבִזיִכין ָאה ּבִ    ,ּוְלבֹוָנה ָאטּו ְלבֹוָנה ַהּבָ

י ים ַנּמִ ָבׂשִ ֶבׂש ֲחֵבירוֹ  ,ּכְ ֶבׂש ָאטּו ּכֶ    ,ּכֶ
ָזְך ֲחֵבירוֹ  ָזְך ָאטּו ּבָ    .ּבָ

א ָהָכא ֵליקּום ְוִליְגַזר :ֶאּלָ ַעְלָמא ּדְ יר ַוֲחִצי ֲאִכיָלה ּבְ א ֲחִצי ַמּתִ    ?!ִמי ִאיּכָ
  

ָנן ָהֵכי  ַרּבָ ַטְעָמא ּדְ ָרא ּדְ ּבְ י ִמְסּתַ ּום ָהֵכי ַנּמִ    :הּואִמׁשּ
ֵני ֵסיָפא ָקּתָ י ֵמִאירְל  ֲחָכִמיםמֹוִדים " :ּדְ    :ַרּבִ

ִמְנַחת חֹוֵטא ּוִמְנַחת ְקָנאֹות    ,ּבְ
קֹוֶמץ  ל ּבְ יּגֵ ִאם ּפִ יּגּול   –ׁשֶ ּפִ    ,ׁשֶ

ֵרת יִבין ָעֶליָה ּכָ    ,ְוַחּיָ
ַהּקֹוֶמץ הּוא ַהּמַ  ירׁשֶ   . (מנחות טז.) "תִּ

ָלל ה ִלי ְלִמיְתָנא ּכְ יָטא ?ָהא ָלּמָ ׁשִ    !ּפְ
יר ַאֲחִריָנא א ַמּתִ    ?!ִמי ִאיּכָ

ַמע ָלן א ַלאו ָהא ָקא ַמׁשְ ָדֵמי ֵליּה  :ֶאלָּ ִמְנַחת חֹוֵטא ּדְ א קֹוֶמץ ּדְ ִאיּכָ ּום ּדְ קֹוֶמץ ִמׁשּ ַטְעָמא ּדְ   .ּדְ
  
  

 רש"י
קומץ דלבונה אטו הקטרת 

. דדמו להדדי קומץ דמנחה
ובקומץ ע''מ להקטיר קומצה 

דפיגול למחר מודה רבי יוסי 
  הוא:

. דתפסול מנחה ורבנן נמי דגזרי
במחשב בשיריים בשעת הקטרת 

   קומץ:
. דהתם עבודה דמנחת חוטא

   שלימה היא ומפגלת:
. נמי מחשב אשירים לבונה

בשעת הקטרת לבונה דה''ט 
דפסלי רבנן למנחה גזרה אטו 
מחשב בהקטרת לבונה בבזיכין 
דהתם פיגול גמור הוא שאין 

   הקטרה אלא היא:
. דאמרי רבנן במתני' שחט שכב

אחד מן הכבשים לאכול ב' חלות 
למחר או הקטיר אחד מן 
הבזיכין לאכול שני סדרים 
למחר דקאמרי רבנן אין בו כרת 
הא פסול איכא דגזרי חד כבש 
אטו כבש חבירו שלא ישחוט 
שניהם במחשבה דהתם פיגל 
בכל המתיר וכן בבזיכין כולהו 
הנך גזירות דאיכא בעלמא דדמי 

   הו הוי פיגול:ל
. בחצי מתיר וחצי אבל הכא

אכילה דרבי מי איכא חצי מתיר 
וחצי אכילה בעלמא פיגול דנגזור 

   הכא אטו התם:
. דמשכחי פיגול מש''ה הוא

   דדמי להו:
. דמתני' דפיגל דקתני סיפא

בקומץ ולא בלבונה מודים 
חכמים כו' שאם חישב בקומץ 
או בהקטרת קומץ פיגל 

   בשירים:
. דטעמא דפסלי מע לןהא קא מש

רבנן במחשב בשעת הקטרת 
קומץ דמנחת נדבה משום הכי 
הוא דאיכא דמנחת חוטא דדמי 

  ליה שהם מודים שהוא פיגול:
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   ַמְתִניִתין

   ,ַאַחת ִמן ַהַחּלֹות  את ִנְטֵמ 
ָדִרים    :אֹו ֶאָחד ִמן ַהסְּ

י ְיהּוָדה     :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵריָפה ְ ֵניֶהם ֵיְצאּו ְלֵבית ַהׂשּ    ,ׁשְ

ן ִציּבּור ָחלּוק ֵאין ָקְרּבַ    .ׁשֶ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ֵמא  טּוְמָאתוֹ  –ַהטָּ    ,ּבְ
הֹור     .ֵיָאֵכל -ְוַהטָּ

  

ָמָרא    ּגְ

יָאַמר     :ְלָעָזרֶא  ַרּבִ
   ,ַמְחלֹוֶקת ִלְפֵני ְזִריָקה

ְבֵרי ַהּכֹל -ֲאָבל ְלַאַחר ְזִריָקה  ֵמא    :ּדִ טּוְמָאתוֹ  –ַהּטָ    ,ּבְ
הֹור     .ֵיָאֵכל –ְוַהּטָ

  

ִליֵגי - "ִלְפֵני ְזִריָקה"וְ  ַמאי ּפְ    ?ּבְ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ה ַעל ֲאִכילֹות ָקא ִמיְפְלֵגי ִציץ ְמַרּצֶ    ,ּבְ

ה ַעל ֲאִכילֹות  :ָנן ַסְבֵריַרּבָ    אטו, יץ ְמַרּצֶ   ַהּצִ
י ְיהּוָדה ָסַבר ה ַעל ֲאִכילֹות :ְוַרּבִ יץ ְמַרּצֶ    .ֵאין ַהּצִ

  
ַרב ָנַתןָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ אלְ  ַרב הּוָנא ּבְ ּפָ    :ַרב ּפָ

ה ַעל ָהעֹוִלין - 'עֹוִלין'ְוָהא  יץ ְמַרּצֶ ַהּצִ    .ּוְפִליֵגי ,ּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ִזיִכיןִנְט "    :ָמא ֶאָחד ִמן ַהּבָ
י ְיהּוָדה טּוְמָאה :אֹוֵמר ַרּבִ ֵניֶהם ֵיָעׂשּו ּבְ    ,ׁשְ

ן ִציּבּור ָחלּוק ֵאין ָקְרּבַ    .ְלִפי ׁשֶ
ֵמא  :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ  טּוְמָאתוֹ  –ַהטָּ    ,ּבְ

הֹור  ָטֳהָרתוֹ  -ְוַהטָּ   !"ּבְ
  

יְועֹוד ָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

י יְ "    :אֹוֵמר הּוָדהַרּבִ
ָבִטים ְטהֹוִרין  ְ ֶבט ֶאָחד ָטֵמא ְוָכל ַהׁשּ טּוְמָאה -ֲאִפיּלּו ׁשֵ    ,ַיֲעׂשּו ּבְ

נֹות ִציּבּור ָחלּוק ֵאין ָקְרּבְ    ."ְלִפי ׁשֶ
ה"ְוָהָכא ַמאי  יץ ְמַרּצֶ א "ַהּצִ    ?!ִאיּכָ

  

   :ָרִביָנאְועֹוד ָהָאַמר 
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

   ,ֹותַאַחת ִמן ַהַחלּ   ִנְטֵמאת "
ָדִרין    :אֹו ַאַחת ִמן ַהסְּ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵריָפה ְ ֵניֶהם ֵיְצאּו ְלֵבית ַהׂשּ    ,ׁשְ
ן ִציּבּור ָחלּוק ֵאין ָקְרּבַ    .ְלִפי ׁשֶ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ֵמא  טּוְמָאתוֹ  –ַהטָּ    ,ּבְ

הֹור     ."ֵיָאֵכל -ְוַהטָּ
יץ ְמַרצֶּ 'ְוִאם ִאיָתא  ֵאין ַהּצִ ֵעי ֵליּה  'ה ַעל ֲאִכילֹותְלִפי ׁשֶ    !ִמיּבָ

  

א  יָאַמר ֶאּלָ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
י ְיהּוָדה 88888888ּמּודלְ ּתַ  ל ַרּבִ ִפיו ׁשֶ ן ִציּבּור ָחלּוק ,ָערּוְך הּוא ּבְ ֵאין ָקְרּבַ   .ׁשֶ

                                                           
  ִלּמּודקובצת וכך מופיע בכתבי יד. במהדורת וילנא: תיקון גירסה על פי השיטה מ 88

 רש"י
  מתני' 

. הכי שאין קרבן ציבור חלוק
מסקנא דגמרא תלמוד ערוך בפיו 
של רבי יהודה ששנאה מרבותיו 
שאין קרבן ציבור חלוק ואם 

   נפסל חצי נפסל כולו:
  

  גמ' 
. נטמאת אחת מן לפני זריקה

החלות של עצרת ובלחם הפנים 
   לפני הקטרת בזיכין:
. דזריקה אבל לאחר זריקה

מעלייתא הוא (הואי) דברי הכל 
  כו':

. על רבנן סברי הציץ מרצה
טומאת אכילת כהנים למיהוי 
זריקה שנזרקה עליהן זריקה 
מעלייתא ומיהו כי מרצה ציץ 

טמא  למיהוי קרבן מעליא אבל
לא מישתרי באכילה דעבר ליה 
בלאו מוהבשר אשר יגע בכל 

   טמא לא יאכל (ויקרא ז):
. ור' יהודה סבר אין הציץ מרצה

בטומאה שנגעה בדבר הנאכל 
לכהנים הלכך לא הוי זריקה 

   מעליא ולא מישתרי טהור:
. דד''ה ציץ מרצה על והא עולין

 טומאה שנגע בעולין למזבח:
   . הוו עולין:בזיכין

. יגעם זה עשו במזבח בטומאהי
   לזה אם ירצה:

. ואפי' שאין קרבן ציבור חלוק
אי מגיעו בשניהם טמאים וקרבן 
צבור דוחה טומאה בפרק כיצד 
צולין (פסחים פ.) ואמאי לא הוי 
טהור בטהרתו הא ציץ מרצה על 
העולין והויא הקטרה מעלייתא 

   ואסור לטמא את הטהור:
. בי''ד בניסן שבט אחד טמא

'ל לרבי יהודה שבט אחד וס'
איקרי קהל הלכך דוחה טומאה 

   ויעשו כולן בטומאה עמו:
. לפי שאין קרבן ציבור חלוק

ולדברי חכמים טהורים עושים 
   הראשון והשבט עושין פסח שני:

. ששנאה רבי יהודה למוד ערוך
  מרבותיו:
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   ַמְתִניִתין

ֶחם :ַהּתֹוָדה ֶלת ֶאת ַהּלֶ    ,ְמַפּגֶ
ל ֶאת ַהּתֹוָד  :ֶחםְוַהּלֶ     .הֵאינֹו ְמַפּגֵ

יַצד    ?ּכֵ
ַחט ֶאת ַהּתוֹ  ה ְלָמָחרׁשָ ּנָ ֶחם  :ָדה ֶלֱאכֹול ִמּמֶ ִלין -ִהיא ְוַהּלֶ    .ְמפּוּגָ

ֶחם ְלָמָחר ֶחם     :ֶלֱאכֹול ִמן ַהּלֶ ל -ַהּלֶ    ,ְמפּוּגָ
ֶלת -ְוַהּתֹוָדה     .ֵאיָנּה ְמפּוּגֶ

  
ים ָבׂשִ ִלין  :ַהּכְ ֶחם -ְמַפּגְ    ,ֶאת ַהּלֶ

ים -ל ֵאינֹו ְמַפּגֵ  :ֶחםְוַהּלֶ  ָבׂשִ    .ֶאת ַהּכְ
יַצד    ?ּכֵ

ֹוֵחט ֶאת ַהּכְ  ים ֶלֱאכֹול ֵמֶהן ְלָמָחרַהׁשּ ֶחם  :ָבׂשִ ִלין -ֵהם ְוַהּלֶ    .ְמפּוּגָ
ֶחם ְלָמָחר ֶחם   :ֶלֱאכֹול ֶאת ַהּלֶ ל -ַהּלֶ    ,ְמפּוּגָ

ים  ָבׂשִ ִלין -ְוַהּכְ    .ֵאיָנן ְמפּוּגָ
  

ָמָרא    ּגְ

   ?ַמאי ַטְעָמא
ּום :ִאיֵליָמא ֲהָנא ִמׁשּ ַרב ּכַ    ,ּדְ

ָאַמר  ֲהָנאּדְ ְקְראּו ּתֹוָדה  :ַרב ּכַ ּנִ ִין ְלַלְחֵמי ּתֹוָדה ׁשֶ    ?ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ    – יב), (ויקרא ז  89898989"ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות" :ׁשֶ

י ,ִאי ָהֵכי ָכא ַנּמִ    !ִאיּפְ
  

ָיא    :ָהא לֹא ַקׁשְ
ֵרי ּתֹוָדה    ,ֶלֶחם ִאיּקְ

ֵרי ֶלֶחםּתֹוָדה לֹא ִא     .יּקְ
  

ֵני ָקּתָ א ָהא ּדְ ים " :ֶאּלָ ָבׂשִ ֶחם -ַהּכְ ִלין ֶאת ַהּלֶ ֶחם  ,ְמַפּגְ ים -ְוַהּלֶ ָבׂשִ ל ֶאת ַהּכְ    – "ֵאינֹו ְמַפּגֵ
ים ָבׂשִ ֵרי ּכְ ִאיּקְ ָחן ּדְ ּכְ    ?ֶלֶחם ֵהיָכא ַאׁשְ

  
א (ַלאו) ַהְיינּו ַטְעָמא    :ֶאּלָ

ַלל ּתֹוָדה    ,ֶלֶחם ּגְ
ֶלֶחםְוֵאין ּתֹוָדה  ַלל ּדְ    .ּגְ

  

ים ְכָבׂשִ ַלל ּדִ    ,ֶלֶחם ּגְ
ֶלֶחם ַלל ּדְ ים ּגְ ָבׂשִ    .ְוֵאין ּכְ

  
   .ּוְצִריֵכי

ְמִעיָנן ּתֹוָדה  ִאי ַאׁשְ ל   -ּדְ ִכי ְמַפּגֵ ֶלֶחם ָהָתם הּוא ּדְ ְגָלא ּתֹוָדה ,ּבְ    ,לֹא ִמּפַ
ְתנּוָפה לֹא הּוְזְקקּו ֶזה ְלֶזה ּבִ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ

ָבׂשִ  ְתנּוָפה -ים ֲאָבל ּכְ הּוְזְקקּו ֶזה ְלֶזה ּבִ ים :ֵאיָמא ,ּדְ ָבׂשִ י ּכְ ְגֵלי ַנּמִ ֶלֶחם ִליּפַ ל ּבְ י ְמַפּגֵ    ,ּכִ
  .ְצִריָכא
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 רש"י
  מתני' 

. והאוכלה והתודה אינה מפוגלת
   אין ענוש כרת:

  
  גמ' 

התודה מפגלת לחם.  .מ''ט
מדהוה ליה למיכתב והקריב 
חלות על זבח התודה וכתיב 
והקריב על זבח התודה חלות 
(תודת שלמיו) דמשמע תודה הם 
החלות הלכך כי אמר על מנת 
לאכול תודה למחר הוי לחם 

   בכלל:
. הבהמה לא איקרי אבל תודה

לחם הלכך כי מפגל לחם לא 
   הויא בהמה בכלל:

   . של עצרת:הכבשים
. תודה עיקר לחם גלל תודה

ולחם טפל דשחיטת תודה 
מקדשה ללחם כדאמרינן בפ' 
התודה (לקמן עח:) יקריב קרבנו 
מלמד שאין הלחם קדוש אלא 
בשחיטת הזבח וכן לחם גלל 
כבשים דשחיטת כבשים 
מקדשים ללחם בפ' התכלת 
(לקמן מו.) תודה אין מניפין 
אותה עם החלות אבל כבשים 

חלות דכתיב מניפין אותם עם ה
(ויקרא כג) והניף אותם וכתיב 

   על לחם וגו':
   . כבשים עם לחם:זה לזה

. והוא הדין אי תנא אימא כו'
כבשים הוה אמינא התם כי 
מפגלי כבשים מפגלי חלות 

  צריכא:
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יּה  ָעא ִמיּנֵ י ֶאְלָעָזרּבָ    :ַרבֵמ  ַרּבִ

ְחָמּה ְלָמָחר  ה ּוִמּלַ ּנָ ַזִית ִמּמֶ ֹוֵחט ֶאת ַהּתֹוָדה ֶלֱאכֹול ּכְ ּגּוֵליַמהּו ְלִא  -ַהׁשּ    ?יּפַ
  

ְעָיא ִלי -ּתֹוָדה     .לֹא ִמיּבָ
ְחָמּה  א ּכּוּלֹו ִמּלַ ּתָ ָלא -ַהׁשְ ּגְ    ,לֹא ִמיּפַ

ְחָמּה  ה ּוִמלַּ ּנָ ְעָיא -ִמּמֶ    ?!ִמיּבָ
  

ְעָיא ִלי י ָקא ִמיּבָ ּגּוֵלי ֶלֶחם :ּכִ ּגּוֵלי ְלֶלֶחם אֹו לֹא - ְלִאיּפַ    ?ִמי ִמְצָטְרָפה ּתֹוָדה ְלִאיּפַ
  

   :ֵליּה ָאַמר 
זוֹ     ,ַאף ּבְ
ֶחם  ל –ַהּלֶ    ,ְמפּוּגָ

ֶלת -ְוַהּתֹוָדה     .ֵאיָנּה ְמפּוּגֶ
  

אי    !ֵליָמא ַקל ָוחֹוֶמר ?ְוַאּמַ
ל  90909090ּוַמה ּתֹוָדה ַפּגֵ ל -ַהּמְ ּגֵ    ,ֵאין ִמְתּפַ

ל  יּגֵ ל ְולֹא ּפִ א ְלַפּגֵ ל -ַהּבָ ּגֵ ּלֹא ִיְתּפַ ין ׁשֶ    !ֵאינֹו ּדִ
  

ְווָנאּוִמי ַאְמִריָנן ַקל ָוחוֹ  י ַהאי ּגַ    ?!ֶמר ּכִ
   :ְוָהַתְנָיא

ֶאָחד"   טו,ב ה ּבְ ל ֲחֵבירֹו ְסָמַדר^ ַמֲעׂשֶ ְרמֹו ׁשֶ ַרע ּכַ ּזָ    ,ׁשֶ
ה ִלְפֵני  ָרִעים -ְוָאְסרּו   :ֲחָכִמיםּוָבא ַמֲעׂשֶ    ,ֶאת ַהּזְ

ירּו  ָפִנים -ְוִהתִּ    ."ֶאת ַהּגְ
אי    !ֵליָמא ַקל ָוחֹוֶמר הּוא ?ְוַאּמַ

   ,ֵאינֹו ֶנֱאָסר -ֵסר ּוָמה ָהאוֹ 
א ֶלֱאסֹור ְולֹא ָאַסר  ר -ַהּבָ ּלֹא ִיְתַאּסֵ ין ׁשֶ    !ֵאינֹו ּדִ

  
א ּתָ    ?!ָהֵכי ַהׁשְ

ּבּוס ְולּוף  ָהָתם    ,ָאְסָרה ּתֹוָרה -ַקּנַ

ְתַנן  ֵהן עֹוׂשֹות ְל "(ּדִ יֶהם ׁשֶ ּבֵ ּבֹוס ְולּוף לֹא ְיֵהא זֹוֵרַע ַעל ּגַ ֵדהּו ְזרּוָעה ַקּנַ ִניםָהְיָתה ׂשָ לֹׁש ׁשָ    ,91919191)"ׁשָ
ָאר ְזָרִעים  ֲאִסיֵרי -ׁשְ ָנן הּוא ּדַ ַרּבָ    ,ִמּדְ

ָעִביד ִאיּסּוָרא  ָנן -ַהאי ּדְ    ,ָקְנסּוהַּ ַרּבָ
לֹא ָעִביד ִאיּסּוָרא  ָנן -ַהאי ּדְ    .לֹא ָקְנסּוהַּ ַרּבָ

   !ַקל ָוחֹוֶמרֵליָמא  -ֲאָבל ָהָכא 
  
  

י ָבׂשִ ַמְתִני ָלּה ַאּכְ א ּדְ    .םְוִאיּכָ
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ י ֶאְלָעָזרּבָ    :ַרבֵמ  ַרּבִ
ְחָמן  ַזִית ֵמֶהן ּוִמּלַ ים ֶלֱאכֹול ּכְ ָבׂשִ ֹוֵחט ֶאת ַהּכְ    ?ַמהוּ  –ַהׁשּ

  
ים  ָבׂשִ ּגּוֵלי ּכְ ְעָיא ִלי   -ְלִאיּפַ    ,לֹא ָקא ִמיּבָ

א ּתָ ֶחם  ,ַהׁשְ ֵלי -ּכּוּלֹו ִמּלֶ    ,לֹא ְמַפּגְ
ְחָמן  ְע  –ֵמֶהן ּוִמּלַ    ?ָיאִמיּבָ

ְעָיא ִלי י ָקא ִמיּבָ ּגּוֵלי ֶלֶחם :ּכִ    ,ְלִאיּפַ
ּגּוֵלי ְלֶלֶחם ים ְלִאיּפַ ָבׂשִ    ?אֹו לֹא ,ִמי ִמְצָטְרֵפי ּכְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

זוֹ     ,ַאף ּבָ
ֶחם  ל –ַהּלֶ    ,ְמפּוּגָ

ים  ָבׂשִ ִלין -ְוַהּכְ    .ֵאיָנן ְמפּוּגָ
  

                                                           
 גרים עגולות. רשי גורס. אינו נמצא בכתבי יד ומסורת הש"ס לא גורס.מילה זו בוילנא בסו 90

חלקו אם גורסים את המשנה כחלק מהסוגיה. הרמב"ם גרס ולפיו הסביר את הסוגיה, לרש"י אין שום ראיה ממשנה זו.  91

  בשיטה מקובצת לא גרסו.

 רש"י
. כחצי זית מזה ממנה ומלחמה

   וכן מזה:
. דהויא השתא זית כולו מלחם

מחשבה חמורה דלא בעיא צירוף 
ן במתניתין דלא מיפגל אמרינ

תודה ממנה ומלחמה דבעי 
   לצרופי מיבעיא:

. פגלי לחם דשייר או לא
   במחשבה:

. תודה שסייעה תודה המפגל
לפגל לחם אין מתפגל 
כדקאמרינן התודה אינה 

   מפוגלת:
. חצי זית של לחם הבא לפגל

הבא לפגל גם את התודה ולא 
  פגלהו אינו דין שלא יתפגל:

   . משלו:שזרע
. כבר חנטו ענבים וכן היה סמדר

מעשה ואסרו את הזרעים טעמא 
   מפרש לקמן:

. גפנים האוסרים את האוסר
   הזרעים:

   . זרעים:הבא לאסור
   . קנבא:קנבוס

   . מיני קיטנית:לוף
. בכרם אין זרעם אסרה תורה

כלה שיש להם שרש ל''א קנבוס 
ולוף אסרה תורה דכתיב (דברים 
כב) כרמך כלאים זרעים הדומין 
לכרם ובהנך תולין אשכולות 
כעין ענבים: בעל הכרם לא עבד 
איסורא אלא הכא אכתי איכא 

  למיפרך לימא קל וחומר:
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אי    !ַקל ָוחֹוֶמרֵליָמא  ?ְוַאּמַ
ל -ל ּוַמה ַהְמַפגֵּ  ּגֵ    ,ֵאינֹו ִמְתּפַ

ל  יּגֵ ל ְולֹא ּפִ א ְלַפּגֵ ל -ַהּבָ ּגֵ ּלֹא ִיְתּפַ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ
  

ְוָנא ַקל ָוחֹוֶמרּוִמי ַאְמִריָנן  י ַהאי ּגַ    ?!ּכִ
   :ְוָהַתְנָיא

ל ֲחֵבירֹו ְסָמַדר" ְרמֹו ׁשֶ ַרע ּכַ ּזָ ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ    ,ְוכּו' ..." ַמֲעׂשֶ
אי    !ל ָוחֹוֶמרַק ֵליָמא  ?ְוַאּמַ

   ,ֵאינֹו ֶנֱאָסר -ָמה ָהאֹוֵסר 
א ֶלֱאסֹור ְולֹא ָאַסר  ר -ַהּבָ ּלֹא ִיְתַאּסֵ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ

  
א ּתָ ּבֹוס ְולּוף  ,ָהֵכי ַהׁשְ    ,ָאְסָרה ּתֹוָרה -ָהָתם ַקּנַ

ָאר ְזָרִעים  ֲאִסיֵרי -ׁשְ ָנן הּוא ּדַ ַרּבָ    ,ִמּדְ
ָעַבד ִאיּסּוָרא  ָנןָקְנס -ַהאי ּדְ    ,ּוהַּ ַרּבָ
לֹא ָעַבד ִאיּסּוָרא  ָנן -ּדְ    .לֹא ָקְנסּוהַּ ַרּבָ

ַמְתִני ָלּה ַאּתֹוָדה  :ַקל ָוחֹוֶמרֵליָמא  -ֲאָבל ָהָכא  ים -ַמאן ּדְ ָבׂשִ ן ַאּכְ ּכֵ ל ׁשֶ    ,ּכָ
ים  ָבׂשִ ַמְתִני ָלּה ַאּכְ הּוְזְקקּו ֶזה ְלֶזה ִלְתנּוָפה   -ּוַמאן ּדְ ים הּוא ּדְ ָבׂשִ    – ּכְ

ְתנּוָפה לֹא לֹא הּוְזְקָקה ֶזה ְלֶזה ּבִ    !ֲאָבל ּתֹוָדה ּדְ
  
  

א זּוִטי י ַאּבָ ֵעי ָלּה ָהֵכי ַרּבִ    :ּבָ
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ י ֶאְלָעָזרּבָ    :ַרבֵמ  ַרּבִ
ַזִית ֵמֲחֵבירֹו ְלָמָחר  ֶבׂש ֶלֱאכֹול ּכְ ֹוֵחט ֶאת ַהּכֶ    ?ַמהוּ  –ַהׁשּ

  
ַמע":ֲחֵבירוֹ " ֶבׂש ַמׁשְ לְולֹ  - ּכֶ    ,א ְמַפּגֵ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ַמע  ל ֵליּה  -ֶלֶחם ַמׁשְ    ?ּוְמַפּגֵ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ִניתּוָה     :ּתְ
ים" ָבׂשִ ַחט ֶאָחד ִמן ַהּכְ ּנּו ְלָמָחר     ׁשָ יּגּול  -ֶלֱאכֹול ִמּמֶ    ,הּוא ּפִ

ר ׁשֵ    .ַוֲחֵבירֹו ּכָ
ִרים -ֶלֱאכֹול ֵמֲחֵבירֹו ְלָמָחר  ׁשֵ ֵניֶהם ּכְ    .)מנחות טז.( "ׁשְ

ַמע - "ֲחֵבירוֹ " :ַאְלָמא ֶבׂש ַמׁשְ    .ּכֶ
  

ָפִריׁש ְוָאַמר ְלָמא ּדְ ֶבשׂ " :ּדִ    ".ֲחֵבירֹו ּכֶ
  

 רש"י
. מצטרפין הן כ''ש אכבשים

   והלחם לפגל הלחם:
. פשיט ליה דלא אבל תודה לא

   פגיל לחם:
. בעי רבי אבא זוטי כו' מחבירו

   ולא פירש כבש:
. כדקתני במתני' ולא מיפגל

יפא שחט א' מן הכבשים בס
לאכול מחבירו למחר שניהם 
כשרים דאין מתיר מפגל את 
המתיר או דלמא חבירו לחם 

  משמע ומפגל לחם:
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        טו, בטו, בטו, בטו, ב . 10
   ַמְתִניִתין

ַבח  ְכִלי -ַהּזֶ ׁשּו ּבִ ּדְ ּקָ ֶ ָסִכים ִמׁשּ ל ֶאת ַהּנְ    ,ְמַפּגֵ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

ָסִכים  ַבח -ַהּנְ ִלים ֶאת ַהּזֶ    .ֵאיָנן ְמַפּגְ
   ?יַצדּכֵ 

ַבח ֹוֵחט ֶאת ַהּזֶ ּנּו ְלָמָחר   ַהׁשּ ִלין -ֶלֱאכֹול ִמּמֶ    .הּוא ּוְנָסָכיו ְמפּוּגָ
ִלין  -ְלַהְקִריב ְנָסָכיו ְלָמָחר  ָסִכים ְמפּוּגָ    ,ַהּנְ

ַבח  לַהּזֶ    .ֵאינֹו ְמפּוּגָ
  

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֵהָמה " י ּבְ ּום ּפִ  -ִנְסּכֵ יִבין ֲעֵליֶהן ִמׁשּ    ,יּגּולַחּיָ

ֵרב יָרן ִלּקָ ַבח ַמתִּ ם ַהּזֶ ּדַ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

י ֵמִאירָאְמרּו לֹו ְל     :ַרּבִ
ָרהַוֲהלֹא ָאָדם ֵמִביא ִזְבחֹו ַהּיֹום ּוְנָסָכיו ַעד     .ָיִמים ֲעׂשָ

ַבח :ָאַמר ָלֶהן ָבִאין ִעם ַהּזֶ א ּבְ י ֶאּלָ    .ַאף ֲאִני לֹא ָאַמְרתִּ
ּנֹותֹו ְלֶזַבח ַאֵחר :רּו לוֹ ָאְמ  ר ְלׁשַ    ."ֶאְפׁשָ

  
   :ָרָבאָאַמר 

י ֵמִאיר ַלֲחֵמי ּתֹוָדה :ָקָסַבר ַרּבִ ִחיָטה ּכְ ׁשְ עּו ּבִ    .הּוְקּבְ
  
  
  

 רש"י
  מתני' 

. שהשותה מפגל את הנסכים
מהם חייב כרת משום פיגול 
שמשקדשו בכלי שוב אין להן 

   פדיון וקדושתן קדושה:
  

  גמ' 
. והוי שדם הזבח מתירן ליקרב

לו מתירין למזבח ונוהג  דבר שיש
בהן פיגול דכל דבר שיש לו 
מתירין יש בו פיגול במס' יומא 

   בפ' הוציאו לו (דף ס.):
. דאמר ונסכיו מכאן ועד י' ימים

מר לקמן (דף מד:) מנחתם 
ונסכיהם אפילו למחר אלמא 

   לאו מזביחה נינהו:
. אם פיגל אף אני לא אמרתי

בזבח שיהו הנסכים שיביא לסוף 
ם מפוגלים אלא בבאים עם י' ימי

   הזבח:
אמרו לו אפשר לשנותו לזבח 

   . הלכך לא מיפגלי:אחר
. דהאיך הוקבעו לזבח בשחיטה

   זה ואין רשאין לשנותם לאחר:
. שהשחיטה כלחמי תודה

קובעתו כדאמרי' בהתודה 
  כדפרישית לעיל:
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        טו, בטו, בטו, בטו, ב . 11
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ל ְמצֹוָרע " ֶמן ׁשֶ יּגּול  -לֹוג ׁשֶ ּום ּפִ יִבין ָעָליו ִמׁשּ    ,ַחּיָ
ם ַמ  ם ָאׁשָ ּדַ ֵני ׁשֶ ירֹו ִלְבהֹונֹותִמּפְ    ,תִּ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י ֵמִאיר ן ְוַעד :ָאְמרּו לֹו ְלַרּבִ מֹו ַהּיֹום ְולּוגֹו ִמיּכָ ָרה  ַוֲהלֹא ָאָדם ֵמִביא ֲאׁשָ    !ָיִמיםֲעׂשָ

ם :ָאַמר ָלֶהן ָבא ִעם ָהָאׁשָ א ּבְ י ֶאּלָ    .ַאף ֲאִני לֹא ָאַמְרתִּ
ּנֹותוֹ  :ָאְמרּו לוֹ  ר ְלׁשַ ם ַאֵחר ֶאְפׁשָ    ."ְלָאׁשָ

  
   :ָרָבאָאַמר 

י ֵמִאיר ע :ָקָסַבר ַרּבִ ַלְחֵמי ּתֹוָדה 92929292הּוְקּבַ ִחיָטה ּכְ ׁשְ    .ּבִ
  

                                                           
עוּ על פי כתבי יד, בוילנא:  92   הּוְקּבְ

 רש"י
. אם פיגל בשחיטת לוג שמן כו'

  האשם:
 . כדכתיב (ויקראמתירו לבהונות

יד) על דם האשם דכל זמן שלא 
נתן מן הדם מעכב השמן 

  כדאמרי' בפ''ק (לעיל ה.):
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        בבבב----טז, אטז, אטז, אטז, א . 12
    ַמְתִניִתין

ל יּגֵ    :ּפִ
בֹוָנה ּלְ ּקֹוֶמץ ְולֹא ּבַ    ,ּבַ
ּקֹוֶמץ בֹוָנה ְולֹא ּבַ ּלְ    :ּבַ

י ֵמִאיר יּגּול  :אֹוֵמר ַרּבִ    ,ּפִ
יִבין ָעָליו ֵרת ְוַחּיָ    .ּכָ

יר :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ  תִּ ָכל ַהּמַ ל ּבְ ַפּגֵ ּיְ ֵרת ַעד ׁשֶ    .ֵאין ּבֹו ּכָ
  

י ֵמִאירְל  ֲחָכִמיםּומֹוִדים  ִמְנַחת חֹוֵטא   :ַרּבִ    ,ּבְ
יּגּול   -ּוְבִמְנַחת ְקָנאֹות  הּוא ּפִ ּקֹוֶמץ ׁשֶ ל ּבַ יּגֵ ִאם ּפִ    ,ׁשֶ

ֵרת יִבין ָעָליו ּכָ    ,ְוַחּיָ
ַהּקֹוֶמץ יר ׁשֶ תִּ    .הּוא ַהּמַ

  
ים ֶלֱאכֹול  ָבׂשִ ַחט ֶאָחד ִמן ַהּכְ יׁשָ תֵּ    ,ַחּלֹות ְלָמָחר ׁשְ

ִזיִכין ֶלֱאכֹול  ֵניִהְקִטיר ֶאָחד ִמן ַהּבְ    :ְסָדִרים ְלָמָחר ׁשְ
י ֵמִאיר יּגּול  :אֹוֵמר ַרּבִ    ,ּפִ

ֵרת יִבין ָעָליו ּכָ    .ְוַחּיָ
ֵרת :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ     ,ֵאין ּבֹו ּכָ

יר תִּ ָכל ַהּמַ ל ּבְ ַפּגֵ ּיְ    .ַעד ׁשֶ
  

ים  ָבׂשִ ַחט ֶאָחד ִמן ַהּכְ נּ   ׁשָ יּגּול -הּוא   :ּו ְלָמָחרֶלֱאכֹול ִמּמֶ    ,ּפִ
ר –ַוֲחֵבירֹו  ׁשֵ    .ּכָ

ִרים -ֹו ְלָמָחר ֶלֱאכֹול ֵמֲחֵביר ׁשֵ ֵניֶהם ּכְ    .ׁשְ
  

ָמָרא    ּגְ

   :ַרבָאַמר 
ַתן  ּנָ ׁשְ   ַמְחלֹוֶקת ׁשֶ    ,ִתיָקהֶאת ַהּקֹוֶמץ ּבִ

ָבה ַמְחׁשָ בֹוָנה ּבְ    ,ְוֶאת ַהּלְ
ָבה ַמְחׁשָ    ,ֲאָבל ָנַתן ַהּקֹוֶמץ ּבְ

ִתיָקה  ׁשְ בֹוָנה ּבִ ְבֵרי ַהּכֹל -ְוֶאת ַהּלְ יּגּול :ּדִ    ,ּפִ
ה  ל ָהעֹוׂשֶ ּכָ ה -ׁשֶ ַעת ִראׁשֹוָנה הּוא עֹוׂשֶ    .ַעל ּדַ

  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

   .ֲעַדִיין הּוא ַמְחלֹוֶקת
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ןכֵ וְ     :ַרּבִ
   .93939393א ַמְחלֹוֶקתיֲעַדִיין ִה 

  
א ָרָבאָיִתיב  ַמְעתָּ    .ְוָקָאַמר ָלּה ְלָהא ׁשְ

  
ר ַרב הּוָנאֵאיִתיֵביּה     :ָרָבאלְ  ַרב ַאָחא ּבַ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ְקִמיָצה    :ּבַ    ,ּבִ
ִליוּ  ן ּכְ    ,ְבַמתַּ

   ,ּוְבִהיּלּוךְ 
א לֹו ְלַהְקָטָר  ֲאָבל ִתיָקה  -ה ּבָ ׁשְ ָבה ,ָנַתן ֶאת ַהּקֹוֶמץ ּבִ ַמְחׁשָ בֹוָנה ּבְ    .ְוֶאת ַהּלְ

ִתיָקה ׁשְ בֹוָנה ּבִ ָבה ְוֶאת ַהּלְ ַמְחׁשָ    :ֶאת ַהּקֹוֶמץ ּבְ
י ֵמִאיר יּגּול  :אֹוֵמר ַרּבִ    ,ּפִ

ֵרת יִבין ָעָליו ּכָ    .ְוַחּיָ
ֵרת  :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ     ,ֵאין ּבֹו ּכָ

ל ּבְ  ַפּגֵ ּיְ ירַעד ׁשֶ תִּ    ."ָכל ַהּמַ
ֵני ִמיָהא ִתיָקה" :ָקּתָ ׁשְ בֹוָנה ּבִ ָבה ְוֶאת ַהּלְ ַמְחׁשָ    !ּוְפִליֵגי "ָנַתן ֶאת ַהּקֹוֶמץ ּבְ

  

                                                           
  .פסקה זו התווספה על פי כתבי יד 93

 רש"י
  מתני' 

. בהקטרת קומץ פיגל בקומץ
   חישב על השירים:

. והקטרת עד שיפגל בכל המתיר
אחד מהן חצי מתיר הוא דאיכא 

   נמי הקטרת חבירו:
  

  גמ' 
. כלומר שנתן הקומץ כו'

הקטרה ראשונה הקטיר 
ניה במחשבה אבל בשתיקה וש

חישב בראשונה ושתק בשניה 
  פיגול לדברי הכל:

   . דרב:להא שמעתא
. דמחשבת עבודה הקומץ בד''א

   מפגל בברייתא דמנחות:
. דבהנך ג' עבודות בקמיצה כו'

אין דומה להן בלבונה הילכך 
כולו מתיר הוא הולכה מפרש 
בגמ' לקמן בשמעתין דהא איכא 

   בלבונה:
. ותיובתא קתני מיהא כו' ופליגי

  דרב:
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ָרא :ֵאיָמא ִתיָקה ֵמִעיּקָ ׁשְ בֹוָנה ּבִ    .ּוְכָבר ָנַתן ֶאת ַהּלְ
  

ָבר ּדָ ׁשּובֹות ּבַ י ּתְ ּתֵ    :ׁשְ
ְייָתא -ָחָדא  ַהְיינּו ַקּמַ    !ּדְ

ךְ " :ָהַתְנָיא –ד ְועוֹ     !"ַאַחר ּכָ
  

ָמא  ְרּגְ    :ַרב ֲחִניָנאּתִ
י ּבִ  ּתֵ יעֹותׁשְ    .ּדֵ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ ַח ַהִחיצֹון :ּבַ ִנין ַעל ִמְזּבֵ יתָּ ָדִמים ַהּנִ    ,ּבְ

ִניִמי ַח ַהּפְ ִנין ַעל ִמְזּבֵ יתָּ ִמים ַהּנִ גֹון ,ֲאָבל ּדָ ִעים ְוׁשָ     :ּכְ יּפּוִריםלֹׁש ַאְרּבָ ל יֹום ַהּכִ    ,ׁשֶ
ר ּכֵֹהן ָמׁשּוַח  ל ּפַ ֵרה ׁשֶ    ,ְוַאַחת ֶעׂשְ

ל ִציּבּור ָבר ׁשֶ ר ֶהְעֵלם ּדָ ל ּפַ ֵרה ׁשֶ    ,ְוַאַחת ֶעׂשְ
ין ל ּבֵ יּגֵ ִראׁשֹוָנה    :ּפִ    ,ּבָ

ה ִנּיָ ְ ׁשּ ין ּבַ    ,ּבֵ
ית  ִליׁשִ ְ ׁשּ    –ּוֵבין ּבַ

י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ
יּגּול    ,ּפִ

ֵרתְוַח  יִבין ָעָליו ּכָ    .ּיָ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ֵרת    ,ֵאין ּבֹו ּכָ
יר תִּ ָכל ַהּמַ ל ּבְ ַפּגֵ ּיְ    ."ַעד ׁשֶ

ֵני ִמיָהא ית" :ָקּתָ ִליׁשִ ְ ׁשּ ה ּוֵבין ּבַ ִנּיָ ְ ׁשּ ין ּבַ ִראׁשֹוָנה ּבֵ ין ּבָ ל ּבֵ יּגֵ    !ּוְפִליֵגי "ּפִ
  

יָמא י אָהכָ  :ְוִכי ּתֵ עוֹ  ַנּמִ י ּדֵ ּתֵ ׁשְ ָאַמר   -ת ּבִ ַפר ַוֲאִפי :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ר לוּ ּבְ ל ּפַ ָדמֹו ׁשֶ    ,ּבְ
א  ָאַמרֶאּלָ ר" :ְלַמאן ּדְ ל ּפַ ָדמֹו ׁשֶ ַפר ְולֹא ּבְ א ְלֵמיַמר "ּבְ    ?ַמאי ִאיּכָ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ַמאי ַעְסִקי    ן:נָ ָהָכא ּבְ
גֹון ל    :ּכְ יּגֵ ּפִ ִראׁשֹוָנה –ׁשֶ    ,ּבָ

ַתק  ִניָּ  –ְוׁשָ ְ ׁשּ    ,הּבַ
ל  ית –ּוִפיּגֵ ִליׁשִ ְ ׁשּ    ,ּבַ

ַאְמִרי    :ןנָ ּדְ
ךְ ִאי  ְעּתָ ה" :ַסְלָקא ּדַ ַעת ִראׁשֹוָנה הּוא עֹוׂשָ ה ַעל ּדַ ל ָהעֹוׂשֶ ה ִלי - "ּכָ ית ָלּמָ ִליׁשִ ְ ׁשּ יּגּוֵלי ּבַ    ?ִמיֲהַדר ּפִ

  
יַמְתִקיף ָלּה  ִ    :ַרב ַאׁשּ

ֵני ַתק ָקּתָ י ׁשָ    ?!ִמיּדֵ
  

א ָאַמר  ִ ֶאּלָ    :יַרב ַאׁשּ
ַמאי ַעְסִקי ה ן:נָ ָהָכא ּבְ ִנּיָ ְ ִראׁשֹוָנה ּוַבׁשּ ל ּבָ יּגֵ ּפִ גֹון ׁשֶ    ,94949494ּכְ

ַאְמִרי ךְ ִאי  ן:נָ ּדְ ְעּתָ ה" ַסְלָקא ּדַ ַעת ִראׁשֹוָנה הּוא עֹוׂשֶ ה ַעל ּדַ ל ָהעֹוׂשֶ ה - "ּכָ ִנּיָ ְ ׁשּ ּגּוֵלי ּבַ ה ִלי ִמיֲהַדר ּפִ    ?ָלּמָ
 

ין"ְוָהא   בז,ט ין ... ּבֵ    !ֵניָקּתָ  "ּבֵ
  

ָיא    .ַקׁשְ
  

                                                           
ית בוילנא: 94 ִליׁשִ ְ   וגם בשורה הבאה, אך שיטה מקובצת ועוד לא גורסים, ויש המקיימים את הגירסה בוילנא. ּוַבׁשּ

 רש"י
. דאחד הקטיר קומץ בשתי דעות

במחשבה ואח''כ הקטיר חבירו 
לבונה בשתיקה דמשו''ה פליגי 
רבנן דליכא למימר על דעת 

   ראשונה עשה:
. דבמתנה אחת פיגל בד''א

בדמים הניתנין כו' בברייתא 
   דזבחים (דף מב.):

. ח' הזאות מ''ג דיום הכיפורים
ה דפר בין הבדים אחת למעל

ושבע למטה וח' דשעיר הרי ט''ז 
וכנגדו בהיכל כדאמרי' במס' 
יומא (דף נג:) הרי ל''ב וד' קרנות 
המזבח הפנימי הרי ל''ו וז' על 
טהרו של אותו מזבח כשהדם 
הפר והשעיר מעורבין ביחד הרי 

   מ''ג:
. ז' הזאות י''א של פר כהן משיח

על הפרוכת וד' מתנות דמזבח 
עלם כדכתיב בויקרא וכן פר ה

   דבר:
. בין הבדים בשניה על בראשונה

   הפרוכת בג' על מזבח הזהב:
. האוכל וחייבים עליו כרת

   מבשר הפר:
. אפי' פיגל בראשונה ופליגי

פליגי רבנן אלמא לא אמרי' 
שניה ושלישית על דעת ראשונה 

   עושה:
. שמת כהן גדול או בשתי דעות

אירע לו קרי לאחר הזאות דבין 
תיו והזה הבדים ושמש אחר תח

בהיכל דליכא למימר על דעת 
   ראשונה עושה:

. במס' יומא בפ' הניחא למ''ד
   הוציאו לו (ד' מט:):

. [שנאמר] פר ואפי' דמו של פר
בזאת יבא אהרן [וגו'] בפר ואפי' 
בדמו של פר שאם שחטו הראשון 
ואירע בו פסול יבא אהרן בדמו 
אל הקדש וא''צ להביא ולשחוט 

מצי] פר אחר לדידיה הוה [
   לאוקמיה בב' דעות:

. לא אלא למ''ד ולא בדמו של פר
   מצי לאוקומי בשתי דיעות:

אלא אמר רב אשי כגון שפיגל 
. ושתק בראשונה ובשניה

בשלישית דאכתי הוה חצי 
  מתיר:

. דמשמע והא בין בין קתני
  באחת ולא בשתים:



72                                      ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        בבבבטז, טז, טז, טז,  . 13
   :ָאַמר ַמר

י ֵמִאיר" ֵרת :אֹוֵמר ַרּבִ יִבין ָעָליו ּכָ ּגּול ְוַחּיָ    ."ּפִ
  

יִרין ּתִ ל ַהּמַ ְקְרבּו ּכָ ּיִ יב ַעד ׁשֶ ֵרת לֹא ִמיַחּיֵ ִדי ּכָ    !ִמּכְ
  

ָאַמר ַמר    :ּדְ

ר - (ויקרא ז, יח) 95959595"ֵיָרֶצה"" ׁשֵ ַהְרָצַאת ּכָ ְך ַהְרָצַאת ּפָ  ,ּכְ    .סּולּכָ

ר  ׁשֵ יִרין -ַמה ַהְרָצַאת ּכָ תִּ ל ַהּמַ ְקְרבּו ּכָ ּיִ    ,ַעד ׁשֶ

סּול  יִרין -ַאף ַהְרָצַאת ּפָ תִּ ל ַהּמַ ְקְרבּו ּכָ ּיִ    ."ַעד ׁשֶ
ְפִנים  ּה ּבִ יב ּבָ ָחׁשִ יָון ּדְ ְסֵליּה  –ְוַהאי ּכֵ    ,ּפַ

ֵהיָכל  י ּבְ י ַמּדֵ י -ּכִ ָקא ַמּדֵ ַעְלָמא הּוא ּדְ א ּבְ    !ַמּיָ
  

הָאַמר     :ַרּבָ
ִרים ָעה ּפָ ַאְרּבָ ַחת ָלּה ּבְ ּכַ ִעיִרים ,ַמׁשְ ָעה ׂשְ    .ְוַאְרּבָ

  
   :ָאַמר ָרָבא

יָמא י :ֲאִפיּלּו ּתֵ ִעיר ֶאָחד ְלַפּגּוֵלי ְמַרּצֵ ר ֶאָחד ְוׂשָ    .ּפַ
  
  

                                                           
ּגוּ  95 ב לֹו ּפִ ְקִריב אֹתֹו לֹא ֵיָחׁשֵ י לֹא ֵיָרֶצה ַהּמַ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָלָמיו ּבַ ר ֶזַבח ׁשְ ׂשַ ֶפׁש ְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ִמּבְ אל ִיְהֶיה ְוַהּנֶ ָ ׂשּ ּנּו ֲעֹוָנּה תִּ   ָהאֶֹכֶלת ִמּמֶ

 רש"י
. פיגול הוא לא ירצה ירצה

(ויקרא יט) וכתיב בכשר ירצה 
   אשה (שם כב):לקרבן 

. אף פסול עד שיקרבו כל מתירין
לא מחייבין כרת על אכילת פסול 
עד שיקרבו כל מתירין באותה 

   עבודה שהוא מתפגל בה:
. ואי קשיא והאי כיון דחשיב כו'

בקומץ ושוחט נמי לימא דלא 
מפגל דכי חשיב (בקבלה) 
איפסול כי זריק מיא בעלמא 
זריק לאו פירכא היא דהתם 

שפיגל בה נעשית  אותה עבודה
כולה בקדושתה אבל הנך הזאות 

   חדא עבודה היא:
   . דמפגלי כולהו:משכחת לה

. פר ושעיר בד' פרים וד' שעירים
פנים וחישב עליו ונשפך הדם 
לאחר הזאות פנים והביא פר 
ושעיר א' להיכל וא' למזבח 
לשבע הזאותיו וכן לקרנות דבכל 
א' קרבו מתירין דהא כולם 

חזור ולהזות מן כשרים וא''צ ל
השני בפנים ובמקום שפוסק 
הוא מתחיל כדאמרינן במסכת 
   יומא בפרק הוציאו לו (דף סא.):

. לענין כן הן לפיגול מרצה
  חשובות שלא יצא מידי פיגול:
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לֹׁש " ִעים ְוׁשָ יּפּוִרים[ ַאְרּבָ ל יֹום ַהּכִ   ]. "ׁשֶ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ִעים" ַבע ַאְרּבָ    !"ְוׁשֶ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ָאַמר -ָהא  ַמאן ּדְ ָרנֹות :ּכְ    ,ְמָעְרִבין ַלּקְ

ָאַמר -ְוָהא  ַמאן ּדְ    .ֵאין ְמָעְרִבין :ּכְ
  

   :ְוָהַתְנָיא
מֹוָנה" ִעים ּוׁשְ    !"ַאְרּבָ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ָאַמר -ָהא  ַמאן ּדְ ִבין :ּכְ יַרִים ְמַעּכְ    ,ׁשִ
ָאַמר -ָהא  ַמאן ּדְ ִביןׁשִ  :ּכְ    .יַרִים לֹא ְמַעּכְ

  

 רש"י
. פלוגתא היא מערבין לקרנות

   בפרק הוציאו לו (שם דף נז:):
. הא דקתני מ''ג כמ''ד מערבין
ע דם פר ושעיר בשעת ארב
   מתנות דקרנות דמזבח הפנימי:

. מכל והא דקתני מ''ז כמ''ד
אחד נותן ד' מתנות ואייתר להו 

   ד':
. של כל ההזאות מעכבי שירים

אם לא שפכן על יסוד מזבח 
   החיצון והוו להו מ''ח:

והא דקתני מ''ז כמ''ד שירים 
. ופלוגתא היא בפרק לא מעכבי

  הוציאו לו (שם דף ס:):
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ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ

הֹוָלָכה  ל ּבְ יּגֵ    ?ַמהוּ  –ּפִ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ְקִמיָצה    .הֹוָלָכה ּכִ

  
   :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

ַהְקָטָרה    .הֹוָלָכה ּכְ
  

ְלבֹוָנה י הֹוָלָכה ּדִ א ַנּמִ ָלָמא ְלֵריׁש ָלִקיׁש ִאיּכָ ׁשְ    ,ּבִ
א  י יֹוָחָנן ַמאי ַטְעָמאֶאּלָ    ?ְלַרּבִ

  
   :ָרָבאָאַמר 

י יֹוָחָנן ֶרת  :ָקָסַבר ַרּבִ ֵאיָנּה ַמּתֶ ל ֲעבֹוָדה ׁשֶ ְפֵני ַעְצָמּה  -ּכָ ל ָעֶליָה ּבִ    .ֲעבֹוָדה ֲחׁשּוָבה ִהיא ְלַפּגֵ
  

יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
ֵאיָנּה  ֲעבֹוָדה ׁשֶ ים ּדַ ָבׂשִ ִחיַטת ֶאָחד ִמן ַהּכְ יָרָתּה  ֲהֵרי ׁשְ    !ּוְפִליֵגי ,ַמּתִ

  
ְתַנן    :ּדִ

ים" ָבׂשִ ַחט ֶאָחד ִמן ַהּכְ י ַחּלֹות ְלָמָחר ׁשָ תֵּ    ,ֶלֱאכֹול ׁשְ
ֵני ְסָדִרים ְלָמָחר ִזיִכין ֶלֱאכֹול ׁשְ    ,ִהְקִטיר ֶאָחד ִמן ַהּבְ

י ֵמִאיר ּגּול  :אֹוֵמר ַרּבִ    ,ּפִ
ֵרת יִבין ָעָליו ּכָ    .ְוַחּיָ

ֵרת   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ     ,ֵאין ּבֹו ּכָ
יר תִּ ָכל ַהמַּ ל ּבְ ַפּגֵ ּיְ    !"ַעד ׁשֶ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ַתּנּור ָקדֹוׁש     ?!ִמי ַסְבָרת ֶלֶחם ּבְ
א ֵליּה  ׁשָ ים ַמְקּדְ ָבׂשִ ִחיַטת ּכְ    ,ׁשְ
ֵמי יר ּדָ ָבא ְלַהּתִ ׁש ּכְ א ְלַקּדֵ    .ְוַהּבָ

  
יֵמִתיב  ִ ר ַאׁשּ יִמי ּבַ    :ַרב ׁשִ

   :אֹוְמִרים ֲאֵחִרים"
ים מּוִלים ַלֲעֵרִלים  ר –ִהְקּדִ ׁשֵ    ,ּכָ
ים ֲעֵרִלים ְלמּוִלים  סּול -ִהְקּדִ    ."ּפָ

ִליֵגיְוַקְייָמא ָלן  יר ּפְ ַבֲחִצי ַמתִּ    !ּדְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ֵהָמה ָקדֹוׁש  אר ּבְ ַצּוַ ם ּבְ    ?!ִמי ַסְבָרת ּדָ

א ֵליּה  ׁשָ ין ַמְקּדְ ם ַסּכִ    ,ּדָ
ָבא ְלַה  ׁש ּכְ א ְלַקּדֵ ֵמיְוַהּבָ יר ּדָ    .ּתִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ ְקִמיָצה  :ּבַ    ,ּבִ
ִלי ן ּכְ    ,ּוְבַמתַּ

   ."ּוְבִהיּלּוךְ 
ַהְקָטָרה    !ַמאי ַלאו ִהיּלּוְך ּדְ

  
ִלי !לֹא ן ּכְ ַמּתַ    .ִהיּלּוְך ּדְ

  
ִלי ּוְבִהיּלּוךְ "ִאי ָהֵכי  ן ּכְ ַמתַּ לִ ' ?!"ּבְ ן ּכְ ִהיּלּוְך ּוְבַמּתַ ֵעי ֵליּה  'יּבְ    !ִמיּבָ

  
ָיא    :ָהא לֹא ַקׁשְ

ֵני ָהֵכי    .ּתָ
  

 רש"י
. מי קומץ מאי פיגל בהולכת

הויא חצי עבודה ופליגי רבנן עד 
שיפגל בכל המתיר כלומר אף 

   בהולכת לבונה או לא פליגי:
. דהויא עבודה שלימה כקמיצה

   דאין קמיצה בלבונה:
   . ופליגי:כהקטרה

. כגון כל עבודה שאינה מתרת
הולכה דלא מיעכבא דאפשר 

   להושיט זה לזה:
. חשובה לפגל עליה בפני עצמה

למימר עד שיפגל בכל  דליכא
המתיר דהא לאו מתיר הוא ואין 
כח לאחרת לעכב: שחיטתה 
אינה מתרת לא בשר ולא 

   אימורין דזריקה מתירתן:
. ובעינן עד כבא להתיר דמי
   שיפגל בכל המתיר:

. הקדים מולים לערלים
בשחיטת פסח מיירי דשחט סימן 
ראשון למולים סימן שני 

   לערלים:
נשחט . בפ' תמיד וקיימא לן

במס' פסחים (דף סג.) אלמא 
בעבודה שאינה מתרת ולא 
מקדשת כגון הכא דליכא לחם 
דתתקדיש ליה שחיטה פליגי נמי 

   רבנן:
. דמפגלין בעבודת הקומץ בד''א

והיינו ההיא ברייתא דמותיב רב 
   אחא בר רב הונא לעיל:

. מאי לאו בהילוך דהקטרה
וקתני דלא פליגי רבנן ותיובתא 

   דריש לקיש:
. כשמוליכו ילוך דמתן כליה

לתתו בכלי דההיא עבודה 
שלימה היא דאין מתן כלי 

   בעבודת לבונה:
. בהילוך ובמתן כלי: בא תני הכי

  לו להולכה מיבעי ליה:



                 ""ַהּקֹוֶמץ ֶאת ַהִּמְנָחה –מסכת מנחות פרק ב' 
75

א לֹו ְלַהְקָטָרה" א לֹו ְלהֹוָלָכה' – "ּבָ ֵעי ֵליּה  'ּבָ    !ִמיּבָ
  

ָיא    ,ָהא לֹא ַקׁשְ
ַהְקָטָרה ִהיא הֹוָלָכה צֹוֶרְך ּדְ יָון ּדְ    ."ַהְקָטָרה"ָקֵרי ָלּה  ,ּכֵ

  
א  ִתיָק "ֶאּלָ ׁשְ ֵעי ֵליּה  'הֹוִליךְ ' – "הָנַתן ֶאת ַהּקֹוֶמץ ּבִ    !ִמיּבָ

  
ָיא   .ַקׁשְ

  

 רש"י
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   ,ִהְקִטיר ׁשּוְמׁשּום ֶלֱאכֹול ׁשּוְמׁשּום

ֶלה קֹוֶמץ ּכּוּלוֹ  ּכָ    :ַעד ׁשֶ
א תוְ  ַרב ַהְמנּוָנאוְ  ַרב ִחְסּדָ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
יּגּול :ַחד ָאַמר    .ּפִ

סּול :ְוַחד ָאַמר    .ּפָ
ר :ְוַחד ָאַמר ׁשֵ    .ּכָ

  
   :ֵליָמא

ָאַמרַמ  יּגּול" אן ּדְ י ֵמִאיר - "ּפִ ַרּבִ    .ּכְ
ָאַמרוּ  סּול" ַמאן ּדְ ָנן – "ּפָ ַרּבָ    .ּכְ
ָאַמרוּ  ר" ַמאן ּדְ ׁשֵ י – "ּכָ ַרּבִ    .ּכְ
  

אי    ?ִמּמַ
ְלָמא יעּורוֹ  :ּדִ ׁשִ ב ּבְ ֵ ִחיׁשּ א ּדְ י ֵמִאיר ָהָתם ֶאּלָ אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ    ,ַעד ּכָ

ב ּבְ  ֵ לֹא ִחיׁשּ יעּורֹו ֲאָבל ָהָכא ּדְ    !לֹא –ׁשִ
יר יּה ַמּתִ כּוּלֵ יּה ּבְ ב ּבֵ ֵ לֹא ִחיׁשּ א ּדְ ָנן ָהָתם ֶאּלָ אן לֹא ָקא ַאְמֵרי ַרּבָ    ,ְוַעד ּכָ

יר  יּה ַמּתִ כּוּלֵ יּה ּבְ ב ּבֵ ֵ ִחיׁשּ י -ֲאָבל ָהָכא ּדְ ָפִגיל ָהֵכי ַנּמִ    !ּדְ
לֹא ָהַדר ַמ  א ּדְ י ָהָתם ֶאּלָ אן לֹא ָקא ָאַמר ַרּבִ ֵייּה ֵמאֹוָתּה ֲעבֹוָדהְוַעד ּכָ    ,ּלְ

ֵייּה ֵמאֹוָתּה ֲעבֹוָדה  ָהַדר ַמּלְ ָפִסיל -ֲאָבל ָהָכא ּדְ י ּדְ    !ָהֵכי ַנּמִ
  

א    ,ֶאלָּ
ָאַמר יּגּול" ַמאן ּדְ ְבֵרי ַהּכֹל - "ּפִ    .ּדִ
ָאַמר  סּול"ַמאן ּדְ ְבֵרי ַהּכֹל - "ּפָ    ,ּדִ
ָאַמר  ר"ַמאן ּדְ ׁשֵ ְבֵרי ַהּכֹל - "ּכָ    .ּדִ

  
ָאַמר ַמ " יּגּול"אן ּדְ ְבֵרי ַהּכֹל - "ּפִ ָכךְ  :ָקָסַבר "ּדִ ֶרְך ֲאִכיָלה ּבְ ָכךְ  ,ּדֶ    .ְוֶדֶרְך ַהְקָטָרה ּבְ
ָאַמרוּ " סּול" ַמאן ּדְ ְבֵרי ַהּכֹל - "ּפָ ָכךְ    96969696:ָקָסַבר "ּדִ ֶרְך ֲאִכיָלה ּבְ ָכךְ  ,ּדֶ ֶרְך ַהְקָטָרה ּבְ    ,ְוֵאין ּדֶ

ּלֹ  ִמְנָחה ׁשֶ    .א הּוְקְטָרהְוַהָוִאי ָלּה ּכְ
ָאַמר " ר"ּוַמאן ּדְ ׁשֵ ְבֵרי ַהּכֹל - "ּכָ ָכךְ  :ָקָסַבר "ּדִ ֶרְך ַהְקָטָרה ּבְ ָכךְ  ,ּדֶ ֶרְך ֲאִכיָלה ּבְ    .ְוֵאין ּדֶ
  
  
  

                                                           
, חלקו הפרשנים כיצד להסביר את הסוגיה עם או בלי, משום שכבר בוילנא מופיע מסורת הש"ס מוחק (ֵאין)  בוילנא הגירסה: 96

  המילה "אין" בסוגרים עגולות ובדר"כ מקובלנו בלימוד לדלג, לכן בחרתי גירסה ופרשנות זו 

 רש"י
. כשיעור הקטיר כדי שומשום

שומשום וכן עשה עד שהקטיר 
כל הקומץ וכן בלבונה [מהו] פיגל 

   או לא:
לים בחצי . דאמר מפגכרבי מאיר

מתיר והכא נמי כל שומשום 
ושומשום חשיב ליה כחצי 

   מתיר:
. דאמרי אין בו כרת אבל כרבנן

   פסול הוא:
. דאמר לעיל (דף יד.) אומר כרבי

אני שזה כשר דאין חצאין 
   מצטרפין:

. שחישב דחישב כשיעורו
   כשיעור הקטרה שלימה ביחד:

. בקומץ הכא חישב בכל המתיר
   כל המתיר:ובלבונה חשיב כה''ג 

. לשיעור אכילה דלא הדר מלייה
מאותה עבודה שחישב בכבש 
האחד ובחלה האחרת השלמה 
זית ולא חישב לא באותו כבש 

   ולא באותה חלה:
מאן דאמר פיגול קסבר דרך 

. והוה ליה מחשב הקטרה בכך
בעבודה כשרה והוי כמקטיר 
כזית על מנת לאכול זית שירים 

   למחר:
ין דרך ומאן דאמר פסול קסבר א

. ולא פסל מחשבתו הקטרה בכך
אבל דרך הקטרה בכך והקטרה 

  מעלייתא היא:
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ִדיָתא^ַאְמֵרי    יז,א פּוְמּבְ    :ֲחִריֵפי ּדְ

ֶלת ַהְקָטָרה    ,ַהְקָטָרה ְמַפּגֶ
ַאְמ  ָנן ּדְ יר" :ֵריַוֲאִפיּלּו ְלַרּבָ ֲחִצי ַמּתִ ִלין ּבַ י - "ֵאין ְמַפּגְ י ִמיּלֵ יַרִים   :ַהּנֵ ׁשִ יּה ּבְ ב ּבֵ ֵ ִחיׁשּ    ,ֵהיָכא ּדְ

ָתא ַקְייָמא ִמיּלְ    .ּוְלבֹוָנה ּבְ
ֵמי יר ּדָ יּה ַמּתִ כּוּלֵ יּה ּבְ ב ּבֵ ֵ ִחיׁשּ ָמה ּדְ ְלבֹוָנה ּכְ ב ָלּה ּבִ ֵ ִחיׁשּ    .ֲאָבל ָהָכא ּדְ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ִניָנאַאף ֲאנַ  י ּתָ    :ן ַנּמִ
ָלל"    :ֶזה ַהּכְ

ל ַהּקֹוֵמץ    ,ּכָ
ְכִלי    ,ְונֹוֵתן ּבִ

   ,ְוַהּמֹוִליךְ 
ְקִטיר  ְרּכֹו ֶלֱאכֹול   -ְוַהּמַ ּדַ ָבר ׁשֶ    ,ֶלֱאכֹול ּדָ

ְרּכֹו ְלַהְקִטיר ּוְלַהְקִטיר ּדַ ָבר ׁשֶ סּול –חּוץ ִלְמקֹומֹו   ּדָ    ,ּפָ
ֵרת    ,ְוֵאין ּבֹו ּכָ

ּגּול  -חּוץ ִלְזַמּנֹו     ,ּפִ
ֵרת יִבין ָעָליו ּכָ    ."ְוַחּיָ

ךְ  ַהּנָ    ,ַמאי ַלאו ַהְקָטָרה ּדּוְמָיא ּדְ
ין ְלַהְקִטיר  ין ֶלֱאכֹול ּבֵ ְך ּבֵ ין ְלַהְקִטיר -ַמה ַהּנָ ין ֶלֱאכֹול ּבֵ    .ַאף ַהְקָטָרה ּבֵ

  
   !לֹא

ךְ  ין ְלַהְקִטיר  :ַהּנָ ין ֶלֱאכֹול ּבֵ    ,ּבֵ
   ,ןֵאי -ֶלֱאכֹול   :ַהְקָטָרה

   .לֹא –ְלַהְקִטיר 
  

ָדאָיִתיב  ר ּגָ ָיא ּבַ יּה ּדְ  ַרב ְמַנׁשְ יַקּמֵ ּיֵ    ,ַאּבַ
ֵמיּה ּדְ  ְ אְוָיִתיב ְוָקא ָאַמר ִמׁשּ    :ַרב ִחְסּדָ

ֶלת ַהְקָטָרה    ,ֵאין ַהְקָטָרה ְמַפּגֶ
ָאַמר י ֵמִאיר ּדְ יר" :ַוֲאִפיּלּו ְלַרּבִ ֲחִצי ַמתִּ ִלין ּבַ    – (מנחות טז.) "ְמַפּגְ

יַה  י ִמיּלֵ יְדהוּ  ּנֵ יר ּדִ קֹוֶמץ ַמּתִ יַרִים ּדְ ׁשִ הּו ּבְ ב ּבְ ֵ ִחיׁשּ    ,ֵהיָכא ּדְ
ְלבֹוָנה הּוא יר ּדִ קֹוֶמץ ַלאו ַמּתִ יּה  - ֲאָבל ָהָכא ּדְ ל ּבֵ    .לֹא ָמֵצי ְמַפּגֵ

  
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ

ַרב ,ֲעֵני ָמִרי ֵמיּה ּדְ ְ    ?ִמׁשּ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
   .ֵאין

  
ַמר י ִאיּתְ    :ַנּמִ

אָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרב ִחְסּדָ
ֶלת ַהְקָטָרה    .ֵאין ַהְקָטָרה ְמַפּגֶ

  
ר ִאיִדיָאַמר  ֵמיּה ּדְ  ַרב ַיֲעקֹב ּבַ ְ יִמׁשּ ּיֵ    :ַאּבַ

ִניָנא י ּתָ    :ַאף ֲאַנן ַנּמִ
ים" ָבׂשִ ַחט ֶאָחד ִמן ַהּכְ ּנּו ְלָמָחר     ׁשָ יּגּול  -ֶלֱאכֹול ִמּמֶ    ,הּוא ּפִ

רַוֲחֵבירֹו ּכָ     .ׁשֵ
ִרין -ֶלֱאכֹול ֵמֲחֵבירֹו ְלָמָחר  ׁשֵ ֵניֶהם ּכְ   . (מנחות טז.) "ׁשְ

   ?ַמאי ַטְעָמא
יֵדיּה הּוא יר ּדִ ַלאו ַמּתִ ֵכיָון ּדְ ּום ּדְ יּה  - ַלאו ִמׁשּ ל ּבֵ    .לֹא ָמֵצי ְמַפּגֵ

  
   !לֹא

ַחד ָמָנא -ָהָתם הּוא  ע ּבְ לֹא ִאיְקּבַ    ,ּדְ
ַבע ּבְ  -ֲאָבל ָהָכא  ִאיּקְ מוּ  ,ַחד ָמָנאּדְ י ַחד ּדָ    .ּכִ

 רש"י
. מפרש בפ''ק חריפי דפומבדיתא

דסנהדרין (דף יז:) עיפה ואבימי 
   בני רחבה דפומבדיתא:

. הקטרה מפגלת הקטרה
הקטיר קומץ ע''מ להקטיר 
לבונה לאחר זמן פיגול ואע''ג 
דאין מתיר מפגל את המתיר ולא 

י לשוחט את הכבש לאכול דמ
מחבירו למחר כדמפרש לקמן 
דהתם לא איקבעו בחד מנא הכא 

   איקבעו בחד מנא:
. דקומץ מאי לאו הקטרה דומיא

   ונותן בכלי:
. בין חישב לאכול שירים מה הנך

למחר בין חישב להקטיר לבונה 
   פיגל:

. קומץ לאו מתיר דלבונה הוא
דאמרן לעיל (דף יג:) דאינה 

   :בעיכוב מנחה
   . לרב מנשיא:א''ל אביי

   . ענני אדוני:עני מרי
. כלומר אמרה רב משמיה דרב

חסדא להא מילתא משמיה 
   דרב:
   . שניהם כשרין:מ''ט

. מפגל להקטרה דלבונה כחד דמו
דמי וה''מ לר''מ ולרבנן אבל לר' 
יוסי דבריש פירקין אין מתיר 
מפגל את המתיר ולא מפגלא 

  הקטרת קומץ להקטרת לבונה:
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   :ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר 

ָתא ַאְבַלע ִלי  י ֲחִניָנאָהא ִמיּלְ ְלמּוָדֵאי ַרּבִ יּה ּתַ כּוּלֵ    :ּוְתִקיָלא ִלי ּכְ
יַרִים ְלָמָחר  97979797ִהְקִטיר קֹוֶמץ ְלַהְקִטיר ְלבֹוָנה ּגּול –ֶלֱאכֹול ׁשִ    .ּפִ

  
ַמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ

ַמע ָלןִאי ַהְק  ֶלת ַהְקָטָרה ָקא ַמׁשְ    !ִהְקִטיר קֹוֶמץ ְלַהְקִטיר ְלבֹוָנה :ֵליָמא – ָטָרה ְמַפּגֶ
ַמע ָלן  יר ָקא ַמׁשְ ֲחִצי ַמּתִ ִלין ּבַ יַרִים ְלָמָחר :ֵליָמא –ִאי ְמַפּגְ    !ִהְקִטיר קֹוֶמץ ֶלֱאכֹול ׁשִ

ְרַוְייהוּ  ַמע ָלן  98989898ִאי ּתַ יַרִים ְלָמָחרִהְקִטיר קוֹ  :ֵליָמא –ָקא ַמׁשְ    !ֶמץ ְלַהְקִטיר ְלבֹוָנה ְוֶלֱאכֹול ׁשִ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ
ֶלת ַהְקָטָרה   :ְלעֹוָלם ָקָסַבר    ,ֵאין ַהְקָטָרה ְמַפּגֶ

יר ֲחִצי ַמּתִ ִלין ּבַ    ,ְוֵאין ְמַפּגְ
ּה ִמְנָחה כּוּלָ ָבה ּבְ ָטא ֵליּה ַמֲחׁשָ ַפׁשְ אִני ָהָכא ּדְ    .ְוׁשַ

  
  

נֵ  יּה ּדְ ּתָ א ַקּמֵ ּנָ אי ּתַ ר ַאּבָ    :ַרב ִיְצָחק ּבַ
ּגּול" יַרִים ְלִדְבֵרי ַהּכֹל ּפִ    ."ִהְקִטיר קֹוֶמץ ֶלֱאכֹול ׁשִ
  

ִליֵגי    !ְוָהא ִמיְפַלג ּפְ
א ֵאיָמא סּול :ֶאלָּ    .ְלִדְבֵרי ַהּכֹל ּפָ

  
ּגּול ֲהֵרי ֶזה :ְוֵליָמא י ֵמִאיר ִהיא ,ּפִ    !ְוַרּבִ

  
ְבֵרי  א ּדִ ּנָ    ,ַהּכֹל ַאְתְניּוהַּ ּתַ

יּגּול'    ,ִמיֲחֵלף ֵליּה  - 'ָפסּול'ּבְ  'ּפִ
   ",ֲהֵרי ֶזה"
   .לֹא ִמיֲחֵלף ֵליּה  - "ִדְבֵרי ַהּכֹל"ּבְ 

  

        הדרן עלך הקומץ את המנחההדרן עלך הקומץ את המנחההדרן עלך הקומץ את המנחההדרן עלך הקומץ את המנחה
  

                                                           
  ָנה)(ּוְלבוֹ  במהדורת וילנא: 97
  (ָאָתא) במהדורת וילנא: 98

 רש"י
   . הטעימני ולמדני:אבלע לי

. ושקולה לי כלומר ותקילא לי
   חביבה עלי:

ה''ג הקטיר קומץ להקטיר 
. ולא גרסי' לבונה לאכול שירים

ולאכול וזה פירושו הקטיר קומץ 
על מנת להקטיר לבונה למחר 

   וע''מ לאכול שירים למחר:
. קא ס''ד דמשום מאי קמ''ל

חדא מהנך מחשבות מפגלא וחד 
יהו אשמעינן ופיגול משום מיני

מחשבת להקטיר לבונה למחר 
הוא ולא משום לאכול שירים 

   דאין מפגלין בחצי מתיר:
לימא הקטיר קומץ להקטיר 

. ולא לימא לאכול שירים לבונ'
כיון דההיא מחשבה לא מהניא 
למה לי מחשבה בהדי קמייתא 
ואי פיגול משום לאכול שירים 
הוא דמפגלין בחצי מתיר אבל 

יר לבונה לא מהניא למה להקט
   לי לצרפה בחדא:

. ואי לאכול ואי תרוייהו קמ''ל
קאמר שלא חישב אלא באחת 

   מהן:
לימא להקטיר לבונה ולאכול 

. דמשמע תרתי מילי שירים
הקטיר קומץ להקטיר לבונה או 

   לאכול שירים למחר:
דפשטא לה מחשבה בכולה 

. ואע''ג דלא מפגל בחדא מנחה
בתרוייהו  מינייהו השתא דחשיב

   מפגלא:
. דלרבנן אין הא מיפלג פליגי

   מפגלין בחצי מתיר:
. ליה רב יצחק לתנא דלא ולימא

   לשנייה ולוקמא כדקתני פיגול:
. ואמאי שני מילתיה ור''מ היא

   ותירץ ליה פסול:
. הלכך תנא דברי הכל אתניוה

איכא למימר דפסול אתנייה והא 
דתנא פיגול משום דאיחלף ליה 

   ול:פיגול בפס
. ה''ז בדברי הכל לא מיחלף ליה

הלכך אי הוה אתנייה ה''ז ולא 
  הוה אמר דברי הכל:


