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ֵהן "  ִמַדם ַהַחָטאת ְוָלַקח ַהכֹּ

 ".ְבֶאְצָבעֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹּת ִמְזַבח

< לדעת תנא קמא מקרא זה נדרש לפניו 

 .ולאחריו

את ְוָלַקח " –לפניו  ֵהן ִמַדם ַהַחטָּ מכאן  –" ְבֶאְצָבעֹוַהכֹּ

שלקיחה זו, שהיא קבלת הדם, תהא ביד ימין, 

]שכן כל מקום שנאמר אצבע או כהונה, אינה אלא 

 ימין[.

מכאן  –ַעל ַקְרנֹּת ִמְזַבח" ְבֶאְצָבעֹו ְוָנַתן " –לאחריו 

שנתינת הדם על קרן המזבח ]=עבודת הזריקה[ 

 תהא בימין. 

< ולדעת רבי שמעון אין מקרא נדרש אלא 

 .לאחריו

וזהו שאמר בברייתא, וכי נאמר יד בקבלה, 

]כלומר וכי נאמרה "אצבע" על "ולקח", והלא על 

והואיל ולא נאמר יד בקבלה, אמור[, "ונתן" הוא 

ורק הזריקה צריכה אפילו קיבל בשמאל כשר, 

 .להיות בימין

 

 וי"ו מוסיף על עניין ראשון 

 ווי"ו שאינו מוסיף על עניין ראשון

היציקה טעונה , לדעת רבי שמעוןכבר נתבאר, ש

ה. ְוָיַצק , "כי נאמר, כהונה נָּ ֶליהָּ ְלבֹּ ַתן עָּ ֶליהָּ ֶשֶמן ְונָּ עָּ

ן ַהכֲֹּהִנים ֶוֱהִביָאּה  ַמץ", ֶאל ְבֵני ַאֲהרֹּ ווי"ו ונכתב ְוקָּ

אל לחבר את ההבאה אל הכהנים, בהבאה 

, וללמדהכתובה קודם לכן, עם היציקה הכהנים 

 .שגם היציקה טעונה כהונה

שאין , שבו מודה רבי שמעון, יש מקום, ואולם

ללמוד מהוי"ו לחבר את הכתוב הראשון עם 

ר ְוָשַחט בכתוב, "והוא , האמור אחר כך קָּ ֶאת ֶבן ַהבָּ

ֲהִנים ְוִהְקִריבּו ִלְפֵני ה'  ן ַהכֹּ ְרקּו ֶאת ְבֵני ַאֲהרֹּ ם ְוזָּ ֶאת ַהדָּ

ם",  , אף שנכתבה ההקרבה של הדם על ידי בזהַהדָּ

שגם השחיטה מכך אין ללמוד הכהנים בוי"ו, 

והכל , תהא על ידי הכהניםהכתובה תחילה, 

 .בזר מודים שהשחיטה כשרה

והטעם לכך, כי אף שמצד אחד היה מקום ללמוד 

מהוי"ו הזו שתהא השחיטה בכהנים, מצד שני 

מאחר שהשחיטה סמוכה גם לסמיכה, שנאמר, 

ַמְך  יו. "ְוסָּ לָּ ה לֹו ְלַכֵפר עָּ ה ְוִנְרצָּ עֹּלָּ ֹּאש הָּ ַחט יָּדֹו ַעל ר ֶאת ְושָּ

ר",  קָּ יש ללמוד, שכשם שהסמיכה כשרה בזר, ֶבן ַהבָּ

בעלים הם הסומכים, כך גם השחיטה שהרי ה

כשרה בזר. ]אבל אין לומר, שכשם שהסמיכה 

בבעלים, כך גם השחיטה תהא בבעלים, שכן 

ַחט ֶאת ַפר  נאמר לעניין פר יום הכיפורים, "ְושָּ

את ֲאֶשר לֹו", ללמד שיהיה הפר משל הכהן  ַהַחטָּ

הגדול, וישחט על ידי בעליו. ומכאן, שבשאר 

שתהא השחיטה על ידי  מקומות אין צריך

הבעלים, כי אם היה צריך שתהא על ידי הבעלים, 

התורה לא היתה צריכה לכתוב דין זה במיוחד 

 לעניין פר יום הכיפורים[.

 

 כל מקום שנאמר : אמר רב

 "תורה" ו"חוקה" אינו אלא לעכב

, שכוונת רב, שכל פרשה שנאמרו מתחילה אמרו -

", כגון חוקה"ו" תורה, "שתי מילים אלו יחדבה 

ֹּאת ֻחַקת  פרשת פרה אדומה, שנאמר בה, "ז

ה", כל הדינים האמורים בה מעכבים את  ַהּתֹורָּ

הכשרה, ואם החסיר אחד מהם, לא קיים את 

 הפרשה.

, שכוונת רב, שכל פרשה ולאחר מכן אמרו -

 או, מילה אחת משתי המילים הללושנאמרה בה 

ֹּאת תורה" ", כגון פרשת נזיר, שנאמר בה, "ז

ִזיר ֲאֶשר ִידֹּר",  ", כגון פרשת חוקה"או ּתֹוַרת ַהנָּ

ֶכם ְלֻחַקת  ה לָּ ְיתָּ יום הכיפורים שנאמר בה "ְוהָּ

ׂשֹור ַלחֶֹּדש" כל הדינים  ם ַבחֶֹּדש ַהְשִביִעי ֶבעָּ עֹולָּ

האמורים בהן מעכבים את הכשרן, ואם החסיר 

 אחד מהם, לא קיים את הפרשה.

כל פרשה שנאמרה שרק , שכוונת רב, והמסקנה -

", כפרשת יום הכיפורים, חוקה"המילה בה 

ם ַבחֶֹּדש  ֶכם ְלֻחַקת עֹולָּ ה לָּ ְיתָּ שנאמר בה, "ְוהָּ

ׂשֹור ַלחֶֹּדש", כל הדינים האמורים בה  ַהְשִביִעי ֶבעָּ

, ואם החסיר אחד מהם, לא מעכבים את הכשרה

קיים את הפרשה. ]אבל פרשה שנאמרה בה 

מרה בה המילה "חוקה", המילה "תורה", ולא נא

 אינה כן[.

 

 עיכוב תנופת הנזיר

ַקח  ֵהן נאמר בפרשת קרבנות הנזיר, "ְולָּ ֶאת ַהכֹּ

ַע  ַאִיל ַהְזרֹּ ה ִמן הָּ ה ְבֵשלָּ ּוְרִקיק ַאַחת ִמן ַהַסל ְוַחַלת ַמצָּ

ה  ִזיר ַאַחר ִהְתַגְלחֹו ֶאת ִנְזרֹו. ַמצָּ ַתן ַעל ַכֵפי ַהנָּ ד ְונָּ ְוֵהִניף ֶאחָּ

ם  ֵהן אֹותָּ ה ִלְפֵני ה' קֶֹּדש הּוא ַלכֹּ ֵהן ְּתנּופָּ ַעל ֲחֵזה ַהכֹּ

ה", ואמר רב, שאף על פי  ה ְוַעל שֹוק ַהְּתרּומָּ ַהְּתנּופָּ

שהתנופות האמורות במקום אחר, אינן מעכבות 

את הכשר הדבר, תנופה זו, האמורה בנזיר, 

מעכבת את הכשר קרבנותיו, ואם לא נעשית, לא 



 

 .יצא

כשרצו לומר, שכל פרשה שנאמר בה "תורה"  -

לבד, כל האמור בה מעכב, דין תנופה בנזיר מעכב, 

ֹּאת ּתֹוַרת ַהָנִזיר כי נאמר בעניין הנזיר, " ֲאֶשר ז

 ִידֹּר".

אולם לפי האמת, שאין ללמוד עיכוב מהכתוב  -

"תורה", עד שיהיה כתוב "חוקה", דין תנופת 

ַעל ֵכן ַיֲעֶשה ן, "הנזיר מעכב משום שנאמר בעניי

שמאחר שחזרה תורה לומר לעשות ּתֹוַרת ִנְזרֹו", 

ככתוב בפרשה, הרי זה מלמד שכל הכתוב בה 

 מעכב, כאילו נאמר בה "חוקה".

 

 עיכוב לחמי תודה

המביא קרבן תודה, מביא עימו ארבעה מיני 

ה ַיְקִריֶבנּו ְוִהְקִריב  לחמים, שנאמר, "ִאם ַעל ּתֹודָּ

ה ַעל ֶזַבח הַ  )ב( ַחלֹות ַמצֹות ְבלּוֹלת ַבֶשֶמן )א( ּתֹודָּ

ֶמן  ֶלת ֻמְרֶבֶכת ַחֹּלת )ג( ּוְרִקיֵקי ַמצֹות ְמֻשִחים ַבשָּ ְוסֹּ

ֶמן.  ֵמץ".)ד( ְבלּוֹלת ַבשָּ  ַעל ַחֹּלת ֶלֶחם חָּ

ומבואר במשנה, שכל ארבעה מינים הללו 

מעכבים את הכשר התודה, ואם לא הביא את 

 פסולה.כולן היא 

כשרצו לומר, שכל פרשה שנאמר בה "תורה"  -

לבד, כל האמור בה מעכב, הבאת כל ארבעה מיני 

ֹּאת ּתֹוַרת ֶזַבח חלות מעכבת כי נאמר בעניין, " ְוז

ִאם ַעל ּתֹוָדה . ַהְשָלִמים ֲאֶשר ַיְקִריב ַלה'

 ".ַיְקִריֶבנּו

אולם לפי האמת, שאין ללמוד עיכוב מהכתוב  -

שיהיה כתוב "חוקה", ארבעה מיני "תורה", עד 

ַעל ֶזַבח החלות מעכבים משום שנאמר בעניין, "

את חלות הנזיר לחלות להקיש , "ּתֹוַדת ְשָלָמיו

אלו, ]שיהיה שיעורם עשרה קבין ורביעית שמן[, 

להקיש את חלות התודה לחלות הנזיר וכמו כן 

 לעניין עיכוב הכשר הקרבן.

 

 מצורעעיכוב ארבעה מינים בטהרת 

ארבעה מינים צריך להביא למצורע לסדר טהרתו 

ַקח ַלִמַטֵהר  ֵהן ְולָּ ה ַהכֹּ ביום טהרתו שנאמר "ְוִצּוָּ

ּוְשִני )ג( ְוֵעץ ֶאֶרז )ב( ְשֵּתי ִצפֳִּרים ַחּיֹות ְטהֹּרֹות )א( 

ב".)ד( תֹוַלַעת   ְוֵאזֹּ

ומבואר במשנה, שכל ארבעה מינים הללו 

לא נטהר  מעכבים, ואם לא הביא את כולן

 המצורע.

כשרצו לומר, שכל פרשה שנאמר בה "תורה"  -

לבד, כל האמור בה מעכב, הבאת כל ארבעה 

ֹּאת ִּתְהֶיה  מינים הללו מעכבים כי נאמר בעניין, "ז

 ".ּתֹוַרת ַהְמצָֹּרע

אולם לפי האמת, שאין ללמוד עיכוב מהכתוב  -

"תורה", עד שיהיה כתוב "חוקה", ארבעה מיני 

החלות אינם מעכבים אלא משום שנאמר בעניין, 

ֹּאת  ע"ִּתְהֶיה "ז שמשמע כך תהא , ּתֹוַרת ַהְמצֹּרָּ

ולא אחרת, ומכאן שאם שינה מהכתוב, וחיסר 

 ]=תהיה משמע עיכובא[.אחד מהמינים, לא טיהר. 

 

 עיכוב בעבודת יום הכיפורים

רים לא נאמר "תורה", אבל בעבודת יום הכיפו

ַבחֶֹּדש ְוָהְיָתה ָלֶכם ְלֻחַקת עֹוָלם נאמר "חוקה", "

ׂשֹור ַלחֶֹּדש", ואף על פי כן, שנינו, ששני  ַהְשִביִעי ֶבעָּ

 שעירי יום הכפורים מעכבים זה את זה.

ומכאן למדנו, שדי שיהיה כתוב בפרשה "חוקה", 

 כדי ללמד, שכל האמור בה מעכב. 

 

 בנות אין הכל מעכבבשאר קר

בשאר קרבנות לא נאמר "חוקה", אבל נאמר 

ֹּאת ַהּתֹוָרה "תורה", " את ז ה ְוַלַחטָּ ה ַלִמְנחָּ עֹּלָּ לָּ

ִמים", ואף על פי  ם ְוַלִמלּוִאים ּוְלֶזַבח ַהְשלָּ שָּ אָּ ְולָּ

כן, לא כל האמור בהן מעכב, כמו שנתבאר לעניין 

הקטרת אימורים, שאינם מעכבים, ואפילו לא 

 וקטרו, הקרבן כשר. ה

וכן לעניין הגשת מנחה לא נאמר "חוקה", אבל 

ה ַהְקֵרב  ֹּאת ּתֹוַרת ַהִמְנחָּ נאמר "תורה", "ְוז

ּה ְבֵני ַאֲהרֹּן ִלְפֵני ה' ֶאל ְפֵני ַהִמְזֵבַח",  ]=הגש[ אֹּתָּ

ואף על פי כן, אין ההגשה מעכבת, כמו ששנינו 

 במשנתנו.

", תורה"שאין ללמוד מהכתוב למדנו, ומכאן 

 .שכל האמור בעניינו מעכב

 

 עיכוב במנחה

ר ִבְבֵני אף על פי שנאמר "חוקה" במנחות,  כָּ ל זָּ "כָּ

ֹּאֲכֶלנָּה  ם", לא כל האמור בהן מעכב, ַאֲהרֹּן י ק עֹולָּ חָּ

, ]כלומר דברים שנשנו בתורה בענייןאלא רק 

 שנכתבו יותר מפעם אחת[.

מתחילה אמרו, שהטעם שאין ללמוד מהכתוב  -

קה" שבמנחה, שכל האמור בה מעכב, כי לא "חו

נאמרה "חוקה" בסדר עשיית המנחה, אלא 

באכילתה. ]ודחו זאת, כי באמת גם במקום 

שנאמר "חוקה" באכילה, כל האמור בעניין 

 מעכב[.

אולם למסקנה, הטעם שאין ללמוד מהכתוב  -

"חוקה" שבמנחה, שכל האמור בה מעכב, כי 

ּה "ְוִהְקִטיר ַהכֹּ נאמר בעניין,  תָּ רָּ ּה ֵהן ֶאת ַאְזכָּ ִמִגְרׂשָּ

ּה  ּה ִאֶשה ַלה'", ּוִמַשְמנָּ תָּ נָּ ל ְלבֹּ ללמד, שאם חסר ַעל כָּ

מהגרש או מהשמן, הדבר מעכב, ומתוך 

שהוצרכה תוכה לכתוב שדברים אלו מעכבים, 

ולא סמכה על "חוקה" האמור בעניין, למדנו 



 

 ש"חוקה" האמור בעניין זה, אינו מלמד עיכוב.

 

 כוב בלחם הפניםעי

, באכילתו"חוקה" נאמר בעניין לחם הפנים 

ִשים  דָּ דֹּש ִכי קֶֹּדש קָּ קֹום קָּ ֻלהּו ְבמָּ יו ַוֲאכָּ נָּ ה ְלַאֲהרֹּן ּוְלבָּ ְיתָּ "ְוהָּ

", ומכאן למדו, שכל ָחק עֹוָלםהּוא לֹו ֵמִאֵשי ה' 

 האמור בעניין מעכב.

וזהו ששנינו: )א( שני סדרים ]של לחם הפנים[ 

מעכבים זה את זה. )ב( שני בזיכים ]של לבונה[ 

מעכבים זה את זה. )ג( הסדרים והבזיכים 

 מעכבים זה את זה. 

 

 האם עושים מידה לקומץ

בשני מקומות מבואר שהקמיצה תהא בידו של 

הכהן ממש ולא בכלי כמידת קומצו. )א( בהקרבת 

"ַוַּיְקֵרב ֶאת ני למילואים נאמר, המנחה ביום שמי

ה  ה ַהִמְנחָּ ַלת ַוְיַמֵלא ַכפֹו ִמֶמנָּ ַוַּיְקֵטר ַעל ַהִמְזֵבַח ִמְלַבד עֹּ

שתהא הקמיצה בכפו של הכהן. )ב( ַהבֶֹּקר", 

בפרשת המנחה בסדר צו נאמר, "ְוֵהִרים ִמֶמנּו 

ּה ְוֵאת כָּ ְבֻקְמצֹו  ה ּוִמַשְמנָּ ֶלת ַהִמְנחָּ ה ֲאֶשר ַעל ִמסֹּ ל ַהְלבֹּנָּ

ּה ַלה'",  תָּ רָּ ַח ַאְזכָּ ה ְוִהְקִטיר ַהִמְזֵבַח ֵריַח ִניחֹּ ומתוך ַהִמְנחָּ

ֹּא ֻקְמצֹו",  ]כמו שנאמר בכתוב "ְבֻקְמצֹו", ולא "ְמל

ֲהִנים בכתוב בפרשת ויקרא,  ּה ֶאל ְבֵני ַאֲהרֹּן ַהכֹּ "ֶוֱהִביאָּ

ֹּא ֻקְמצֹו  ם ְמל ַמץ ִמשָּ ְלּתָּ ְוקָּ ּה ִמסָּ תָּ נָּ ל ְלבֹּ ּה ַעל כָּ ּה ּוִמַשְמנָּ

ַח ַלה'" ה ִאֵשה ֵריַח ִניחֹּ ּה ַהִמְזֵבחָּ תָּ רָּ ֵהן ֶאת ַאְזכָּ [, ְוִהְקִטיר ַהכֹּ

למדנו, שהכוונה לקומצו של הכהן ממש, ולא 

 לכלי במידת קומצו.

, מאחר שחזר הכתוב על דין זה –לדעת רב 

, ]כשאר הרי זה מעכב, שתהא הקמיצה ביד

ם שכתובים במנחות, שאם חזר עליהם הדברי

הכתוב, הם מעכבים[, ואם קמץ בכלי ולא ביד 

 המנחה פסולה.

, שתהא הקמיצה ביד, דין זה –ולדעת שמואל 

, כי לא חזר עליו הכתוב במנחות אינו מעכב

האמורות לדורות, ואף שנאמר פעם נוספת 

במנחת יום שמיני למילואים, אין הדבר נחשב 

כאילו נכתב פעמים לדורות, כי אין ללמוד דיני 

מנחות של דורות, מדין מנחת יום שמיני 

]=דורות משעה לא למילואים שהיתה מנחת שעה. 

מידות הלח ]ומה שנתבאר בדף ח', שילפינן[. 

נֹו מקדשות את היבש, מהכתוב  ְרבָּ ֶכֶסף ַקֲעַרת "ְוקָּ

ּה  לָּ ה ִמְשקָּ ק ַאַחת ְשֹלִשים ּוֵמאָּ ד ֶכֶסף ִשְבִעים ֶשֶקל ִמְזרָּ ֶאחָּ

ה", ְשֵניֶהם ְמֵלִאים סֶֹּלת ְבֶשֶקל ַהקֶֹּדש  ה ַבֶשֶמן ְלִמְנחָּ  ְבלּולָּ

האמור במנחות הנשיאים, שהיו קרבנות שעה, 

עם לכך, כי מאחר שחזר הכתוב על הדין הזה הט

שתים עשרה פעמים, יש ללמוד ממנו, שגם 

 לדורות, מידות הלח מקדשות את היבש[.

 

 מקום הגשת המנחה במזבח

קודם קמיצת המנחה, הכהן נוטל אתה בכלי 

ֹּאת  שרת, ומגישה למזבח שתגע בו, שנאמר, "ְוז

ּה ְבֵני אַ  ה, ַהְקֵרב אֹּתָּ ֲהרֹּן ִלְפֵני ה' ֶאל ּתֹוַרת ַהִמְנחָּ

ְפֵני ַהִמְזֵבַח", כלומר הקרב אותה ]בכלי[ שתיגע 

 במזבח.

הכהן מגיש את המנחה, שתגע  –לדעת תנא קמא 

, כי בקרן מערבית דרומית בחודה של קרןבמזבח 

הכתוב, "ִלְפֵני ה'" מלמד, שיש להגישה במערב 

המזבח, שהוא הצד שכנגד אהל מועד, וקרוי לפני 

ב "ֶאל ְפֵני ַהִמְזֵבַח" מלמד, שיש להגישה ה', והכתו

בדרום המזבח, שהוא הצד שממנו עולים למזבח, 

והוא קרוי פני המזבח, ולא יתקיימו שני 

המקראות, אלא בקרן מערבית דרומית בחודה 

 .של קרן

 

בצד הכהן מגיש את המנחה  –ולדעת רבי אליעזר 

, כי לדעתו כל הדרומי של קרן מערבית דרומית

בח עומד בצפון, ואם כן צידו המערבי של המז

דרום המזבח הוא גם כנגד הפתח, ואם כן, בצד 

 .הדרומי של הקרן הזו, יתקיימו שני המקראות

 

, כי אין ההגשה מעכבת, לדברי הכל, ומכל מקום

לא חזר הכתוב על דין זה, ולכן, אפילו אם לא 

 היתה הגשה כלל, המנחה כשרה.
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