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אצל רבי למצות מדותי כשהלכתי : אמר רבי

וי"א  ]כלומר לברר כל ספקותי[. אלעזר בן שמוע

למצות מדותיו של רבי  ]שכך אמר, כשהלכתי[

]כלומר לברר מה מידתו ובמה הוא אלעזר בן שמוע 

מצאתי את יוסף הבבלי יושב חכם יותר ממני[. 

]י"מ , והיה חביב לו ביותר עד לאחת לפניו

שהכוונה בזה, שיוסף היה חביב לרבי אלעזר. וי"מ 

יב ליוסף כל מה שרבי אלעזר שהכוונה בזה שהיה חב

הגיעו להלכה הבאה ששאל יוסף עד ש[. מלמדו

 .את רבי אלעזר

ואמר . השוחט את הזבח להניח מדמו למחר מהו

 רבי אלעזר כשר. לו 

ומששמע יוסף תשובה זו, חזר על שאלתו כמה 

פעמים. בערבית, בשחרית, ובצהרים, ענה לו רבי 

 אלעזר את אותה תשובה, כלומר כשר. 

אלא , כשרבסוף, בזמן מנחה, ענה לו כך: 'ול

 '.שרבי אליעזר פוסל

צהבו פניו מחמת , וכששמע יוסף תשובה זו

 .שמחה

אמר לו רבי אלעזר: יוסף, כמדומה אני שלא 

]כלומר כל מה שאמרתי כיווננו שמועתינו עד עתה 

 לך עד עתה לא נראה לך כהלכה, כי רק עכשיו שמחת[.

]כלומר ודאי נראים כל לו יוסף: רבי הן, אמר 

רבי כי  ]משום כך צהבו פני עכשיו[, אלאדבריך[, 

וחזרתי על כל , יהודה שנה לי בדין זה פסול

ולא  ]ששמע כמוני[,, ובקשתי לי חבר, תלמידיו

עכשיו  ]והייתי מתיירא שמא שכחתי[,, מצאתי

 . החזרת לי אבידתי, ששנית לי פסול

וע, ואמר: זלגו עיניו דמעות של רבי אלעזר בן שמ

אשריכם תלמידי חכמים, שדברי תורה חביבים 

עליכם ביותר, וקרא עליו המקרא הזה, "ָמה 

י", הרי מפני  יָחתִּ יא שִּ י תֹוָרֶתָך ָכל ַהּיֹום הִּ ָאַהְבתִּ

שרבי יהודה בנו של רבי אלעאי ורבי אלעאי 

תלמידו של ר' אליעזר, לפיכך שנה לך משנת רבי 

חביבה היתה עליו,  ]ולא שהלכה כן, אלאאליעזר, 

 ולכן שנאה לך[.

שרבי , אף לדברי רבי זירא, < ודברים אלו יתכנו

ולא רק לדברי רבי , יהודה אמר לדברי הכל פסול

ואם כן יוסף שמע מרבי יהודה פסול , אליעזר

, ולא רק פסול משמו של רבי בלא מחלוקת

שרבי  ,מכל מקום כששמע מרבי אלעזראליעזר. 

כי מאחר ששמע דעה , יוצהבו פנ, אליעזר פוסל

מצא חבר לדברים , האומרת בדין זה פסול

 .ששמע הוא מרבי יהודה

 

 דברים שאינם מעכבים את הכשר המנחה

יש דברים, שלכתחילה יש לעשותם במנחה, אולם 

אם לא נעשו, לא נפסלה המנחה, וכשרה בדיעבד 

למרות חסרונם, ואלו הדברים שאינם מעכבים 

 המנויים במשנתנו.

 .על ידי כהן ]של השמן[יציקה . א

בדף ע"ד ע"ב יתבאר בעזה"י, שכל המנחות 

הנעשות בכלי, טעונות שלושה מתנות של שמן. 

)א( תחילה נותן שמן בכלי בעודו ריקן, ]ועליו 

נותנים את הסולת[. )ב( חוזר ונותן שמן על 

הסולת כדי לבוללו בסולת. )ג( חוזר ויוצק שמן על 

 וות יציקה.המנחה הבלולה, לקיים מצ

ויציקה אחרונה זו, מעכבת את הכשר המנחה, 

 ולכן אם לא נעשית כלל, המנחה פסולה.

שנאמר במנחת סולת, "ְוָיַצק ָעֶליָה ֶשֶמן", וכן  -

נאמר במנחת מחבת, "ְוָיַצְקָת ָעֶליָה ָשֶמן", וכל דין 

שנכתב פעמים, הרי זה מלמד, שהוא מעכב את 

 הכשר הדבר. 

ד, מתוך שנאמר במנחת מחבת, א"נ דין זה למ -

וא" עיכוב  וא", ו"הִּ ְנָחה הִּ "ְוָיַצְקָת ָעֶליָה ָשֶמן מִּ

הוא, ללמד, שאם לא יצקו עליה שמן, אינה 

 קרויה מנחה.

ומכל מקום, דווקא כשלא היתה יציקה כלל, 

המנחה פסולה, אבל אם לא היתה יציקה על ידי 

כהן, אלא על ידי ישראל, המנחה כשרה, שאין 

 ה מעכבת את הכשר העבודה הזו.כהונ



 

]ולהלן יתבאר בעזה"י, האם בכל המנחות הדין 

כן, שהן כשרות גם על ידי יציקה של ישראל או 

שיש מנחות שאינן כשרות אלא על ידי יציקה של 

כהן. וכמו כן יתבאר בעזה"י, האם רבי שמעון 

מודה לדין זה, או שלדעתו כל המנחות אינן 

 יציקה על ידי כהן[.כשרות, אלא אם כן היתה ה

 .]של סולת בשמן[בלילה . ב

לכתחילה יש לתת שמן ]מתנה שניה[ אחר 

בסולת. אולם בדיעבד, אם נתן  הסולת, לבוללו

את כל השמן קודם לסולת, ולא בללו בסולת, 

מאחר שלא חסר משיעור השמן שבמנחה, אף על 

פי שלא נבלל בסולת, המנחה כשרה. ]ובלבד 

שתהא ראויה לבלילה, כלומר, שאין בה יותר 

משיעור ששים עשרונים של סולת עם לוג שמן, 

לת עם אבל אם יש ששים ואחד עשרונים של סו

לוג שמן, מאחר שאינם ראויים להיות נבללים 

]=כל הראוי כראוי עם לוג שמן, המנחה פסולה, 

, וכל שאינו ראוי לבילה לבילה אין בילה מעכבת בו

 [.בילה מעכבת בו[

 .]של כל המנחה[פתיתה . ג

בדף ע"ה יתבאר בעזה"י, שכל המנחות הנעשות 

לפתיתים[, בכלי, טעונות פתיתה, ]שיפוררו אותם 

ים" תִּ , ולכתחילה צריך שנאמר "ָפתֹות ֹאָתּה פִּ

לפורר את כל המנחה קודם הקמיצה, לפתיתים 

בשיעור המבואר שם, כדי שהכהן יוכל לקמוץ 

 מהפתיתים. 

אולם בדיעבד, אם לא פתת את כל המנחה, אלא 

 פתת מהמנחה רק כדי הקמיצה, המנחה כשרה.

כלל את וללשון ראשון, כשם שאם לא פתת  -

]שאר[ המנחה, היא כשרה, כך אם פתת את 

המנחה הרבה עד שעשה פתיתים קטנים יותר 

 מהשיעור, היא כשרה.

וללשון שני, כשם שאם לא פתת כלל את ]שאר[  -

המנחה, היא כשרה, כך אם פתת את המנחה 

מעט, והיו הפתיתים גדולים מהשיעור האמור 

בהם, המנחה כשרה. ]והחידוש בזה, שלא רק 

לא פתת כלל, שלכל הפחות יש על המנחה כש

תורת חלות, היא כשרה, אלא אף כשפתת מעט, 

שיצאו החתיכות מתורת חלות, ועדיין לא נכנסו 

 לתורת פתיתים, המנחה כשרה[.

 .מליחה. ד

בדף כ' יתבאר בעזה"י דין מליחת הקומץ 

 והלבונה, והאם הוא מעכב את הכשר המנחה.

 קנאות[.]במנחת העומר ובמנחת  תנופה. ה

מנחת העומר ומנחת סוטה טעונות תנופה, ]כפי 

 שיתבאר בעזה"י בדף ס"א[.

ומכל מקום, בדיעבד, אף אם לא הונפו, הן 

 כשרות.

 .]בקרן דרומית מערבית[הגשה . ו

דין הגשת המנחה  בסוף דף י"ט יתבאר בעזה"י

במזבח, ומקום ההגשה, וכן שאין ההגשה מעכבת 

את הכשר המנחה, ולכן אפילו אם לא נעשית 

 כלל, המנחה כשרה.

 .משיחה בשמן. ז

יש מנחות הטעונות משיחה בשמן, כמו שנאמר, 

ים ַבָשֶמן". חִּ יֵקי ַמּצֹות ְמשֻׁ  "ּוְרקִּ

ומכל מקום, בדיעבד, אף אם לא נמשחו בשמן, 

 ות.הן כשר

 

 האם היציקה טעונה כהונה

כל כהן , שלדעת רבי שמעון, מבואר בברייתא

, אין לו חלק בכהונה, שאינו מודה בעבודה

ים ְוֶאת ַהֵחֶלב  יב ֶאת ַדם ַהְשָלמִּ שנאמר, "ַהַמְקרִּ

ְבֵני ַאֲהֹרן  ין ְלָמָנה", ללמד שרק מִּ ְהֶיה שֹוק ַהָּימִּ לֹו תִּ

האמורה כאן[, ]כגון בזריקה כהן שמודה בעבודה, 

אבל ]כשוק הימין האמור כאן[, יש לו חלק בכהונה, 

 כהן שאינו מודה בעבודה, אין לו חלק בכהונה. 

ולא רק לעניין עבודת הזריקה נאמר הדין הזה, 

העבודות הבאות: )א(  לעניין חמש עשרהאף אלא 

. )ב( בלילה. )ג( פתיתה. )ד( מליחה. )ה( יציקה

קמיצה. )ח( הקטרה. )ט( תנופה. )ו( הגשה. )ז( 

מליקה. )י( קבלת הדם )יא( הזאה. )יב( השקאת 

סוטה. )יג( עריפת עגלה. )יד( טהרת מצורע. )טו( 

]בעזרה, כמו שנאמר, נשיאות כפים, בין מבפנים 

ָשא ַאֲהֹרן ֶאת ָיָדו ֶאל ָהָעם ַוְיָבְרֵכם"[, ובין מבחוץ  "ַוּיִּ

 . ]בכל עיר ועיר[

אין ת מהעבודות הללו, כל כהן שאינו מודה באח

ֵני ַאֲהֹרן , "שנאמר, לו חלק בכהונה ְהֶיה שֹוק ִמבְּ לֹו תִּ

ין ְלָמָנה",  ללמד על עבודות המסורות לבני ַהָּימִּ

אין לו חלק , שכל כהן שאינו מודה בהן, אהרן

 .בכהונה



 

היציקה , שלדעת רבי שמעון, למדנו מברייתא זו

היא , ואם כן, היא עבודה המסורה לכהנים

אלא אם , אין המנחה כשרה ,ולפיכך, סולה בזרפ

 .כן היתה היציקה של השמן על ידי כהן

שלדעת משנתנו היציקה כשרה , וכבר נתבאר

 .בזר

שלא נחלק רבי , ללשון ראשון אמר רב נחמן< 

כי לא אמר רבי שמעון , שמעון על חכמים בדין זה

, שהיציקה טעונה כהונה אלא במנחת כהנים

, שכשרה בזר, הוא מודהאבל במנחת ישראל 

]ואף חכמי משנתנו, שהכשירו את היציקה בזר, 

 במנחת ישראל הכשירוה, ולא במנחת כהנים[.

שלא נחלק רבי , וללשון שני אמר רב נחמן< 

כי לא אמר שהיציקה , שמעון על חכמים בדין זה

טעונה כהונה אלא במנחות שאין טעונות 

אבל , ]כמנחת כהנים, ומנחת נסכים[, קמיצה

 ,הוא מודה, הנקמצות]ישראל[ במנחות 

, ]ואף חכמי משנתנו, שהיציקה כשרה בזר

שהכשירו את היציקה בזר, במנחות הנקמצות 

 הכשירוה, ולא במנחות שאינן נקמצות[.

והטעם לחילוק זה, בין מנחות ישראל  -

הנקמצות, למנחות שאינן נקמצות, כי דין זה, 

ָעֶליָה ק שהיציקה כשרה בזר, למד מהכתוב, "ְוָיצַ 

ים ֶשֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלֹבָנה.  יָאּה ֶאל ְבֵני ַאֲהֹרן ַהֹכֲהנִּ ֶוֱהבִּ

ְוָקַמץ", שמשמע ממנו, שרק מהקמיצה ואילך 

מצווה שתעשה המנחה בכהן, אבל יציקה שקודם 

הקמיצה, כשרה אף בישראל, וכל זה במנחות 

הנקמצות, אבל מנחות שאינן נקמצות, מתחילתן 

 ונה.הן טעונות כה

, שהרי דין < אולם רבא הקשה על דברי רב נחמן

יציקה לא נתפרש בתורה אלא במנחות ישראל 

הנקמצות, ומריבוי שנאמר באותו כתוב למדו, 

שכן הדין גם בשאר מנחות שאינן נקמצות, 

שטעונות יציקה, ומאחר שדין יציקה בכל מקום 

למד מיציקה האמורה במנחות ישראל 

כשרה בזר, אף בשאר  הנקמצות, אם בהן היציקה

 .מנחות היציקה כשרה בזר

מאחר ששמענו שדעת חכמים , על כרחך, ולכן

בכל המנחות , שהיציקה כשרה בזר]במשנתנו[, 

. וטעמם כנ"ל, משום שמשמעות הכתוב, הדין כן

יָאּה ֶאל ְבֵני  "ְוָיַצק ָעֶליָה ֶשֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלֹבָנה. ֶוֱהבִּ

ים וְ  ָקַמץ", שרק מהקמיצה ואילך ַאֲהֹרן ַהֹכֲהנִּ

צריכה להיעשות על ידי כהנים, אבל יציקה 

ובלילה שקודם הקמיצה, כשרות בזר. ]ולכן בכל 

 המנחות היציקה כשרה בזר[.

]בברייתא ומאחר ששמענו שדעת רבי שמעון 

בכל המנחות , שהיציקה טעונה כהונההנ"ל[, 

מה טעמו של רבי , ונאמרו שני ביאורים. הדין כן

 .שהיציקה טעונה כהונה ,שמעון

 דף י"ט

 .מקרא נדרש לפניו ולאחריו – ביאור א'

כלומר דעת רבי שמעון שמקרא נדרש לפניו 

, ואם כן, כך יש לדרוש, את הכתוב ולאחריו

יָאּה ֶאל ְבֵני  "ְוָיַצק ָעֶליָה ֶשֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלֹבָנה. ֶוֱהבִּ

ים ְוָקַמץ", )א( לפניו, " ְוָיַצק ָעֶליָה ֶשֶמן ַאֲהֹרן ַהֹכֲהנִּ

ים", מלמד, שהיציקה על ידי  ... ְבֵני ַאֲהֹרן ַהֹכֲהנִּ

ים ְוָקַמץ",  הכהנים. )ב( לאחריו, "ְבֵני ַאֲהֹרן ַהֹכֲהנִּ

מלמד שהקמיצה על ידי הכהנים. ]ולכן בכל 

 המנחות היציקה פסולה בזר[.

ואולם ביאור זה נדחה, כי מצינו ברייתא,  -

רבי שמעון, בביאור הכתוב, שנחלקו בה חכמים ו

ַדם ַהַחָטאת ְבֶאְצָבעֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרֹנת  "ְוָלַקח ַהֹכֵהן מִּ

ְזַבח", ]כפי שיתבאר בעזה"י להלן[, ומבואר בה,  מִּ

 שרבי שמעון אינו דורש מקרא לפניו ולאחריו. 

 .וי"ו מוסיף על עניין ראשון -ביאור ב' 

באה כלומר דעת רבי שמעון, מאחר שנאמר הה

"ְוָיַצק ָעֶליָה ֶשֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלֹבָנה. אל הכהנים בוי"ו, 

ים  יָאּה ֶאל ְבֵני ַאֲהֹרן ַהֹכֲהנִּ הרי זה ְוָקַמץ", ֶוֱהבִּ

מלמד, שההבאה אל הכהנים מחוברת לעניין 

הכתוב תחילה, "ְוָיַצק ָעֶליָה ֶשֶמן", ומכאן, שגם 

 היציקה טעונה כהונה.
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