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 שתי הלחם אינם באים בנדבה

שתי הלחם הם קרבן ציבור, הבא ]מלחמי חמץ[, 

עם שלמי הציבור הבאים בעצרת, ואינם באים 

 באופן אחר.

, משום כי יחיד אינו מביא שתי הלחם בנדבה

ית שנאמר בהם,  ן ֵראשִׁ יבּו "ָקְרבַּ ְקרִׁ ה'",תַּ  ֹאָתם לַּ

בלשון רבים, ללמד, שאינו בא אלא כקרבן ציבור, 

 ולא כקרבן יחיד.

, ]שהם ואף הציבור אינו מביא את שתי הלחם

קרבן לחם חמץ[, אלא לקרבן חובה בעצרת, ולא 

ן שנאמר,  ]ממעות שבשופרות[,נדבה כקרבן  "ָקְרבַּ

יבּו  ְקרִׁ ית תַּ ה'",ֹאָתם ֵראשִׁ ]ללמד, שדווקא אותם,  לַּ

כלומר את שתי הלחם הבאים כקרבן ראשית, מביאים 

חמץ, אבל שאר קרבנות אין מביאים חמץ, אפילו הם 

קרבנות ציבור, ואם כן אין ציבור מביאים שתי הלחם 

 שהם חמץ, אלא לחובה בעצרת, ולא באופן אחר[.

 

 שיעור קומץ

שיעור הקומץ הוא אף פחות משני  –לדעת אביי 

אף כזית , ]ומשמע מתוך הסוגיה, שהוא זיתים

 [.אחד

לא פחות משני שיעור הקומץ  –ולדעת רבא 

 .זיתים

 

ירּו" טִּ ַבׁש לֹא ַתקְׂ ָכל דְׂ ֹאר וְׂ י ָכל שְׂ  "כִּ

ירּו",  ְקטִׁ ש לֹא תַּ אם היה כתוב רק, "ְשֹאר ּוְדבַּ

שאין איסור הקטרתם, אלא היינו למדים, 

כשמקטיר יחד את כל הראוי להקטרה, כלומר 

כשמקטיר מהם כשיעור קומץ שלם של מנחה 

כשרה שזה שיעור החלק העומד להקטרה בה, 

 ]לדעת אביי כזית, ולדעת רבא כשני זיתים[.

ש לֹא ְוָכל ְשֹאר ָכל ומאחר שנאמר הריבוי, " ְדבַּ

ירּו", ְקטִׁ הקטרת על אף  למדנו, שנאמר האיסור תַּ

, ]לדעת אביי כחצי זית. ולדעת חצי שיעור קומץ

רבא כזית[. ]ומתוך שנאמר איסור הקטרה אף על 

שיעור חצי קומץ, למדנו, שגם בהקטרה כשרה, 

ניתן לחלק את הקומץ לשנים, ולהקטירו 

 לחצאין[.

י ָכלומאחר שנאמר ריבוי נוסף " ", למדנו דבר כִּ

ם לעצמם נוסף, והוא, שלא רק הקטרתם כשה

, כגון כשהם מעורביםהקטרתם אף אסורה, אלא 

 .כשהשאור מעורב במצה, ואינו ניכר לעצמו

גם "כל", והטעם שכתבה תורה את הריבוי 

, ולא די היה לכתוב באחד לשאור וגם לדבש

כי בכל אחד מהם, וילמד חבירו ממנו בבניין אב, 

, ולכן אם היה כתוב הדין יש מעלה שאין בחבירו

אחד מהם, היינו אומרים שרק בו הדין הזה רק ב

 .אמור ולא בחבירו

שאור עדיף מדבש שכן יש מקום שהותר מכלל 

איסורו והוא שהשאור בא עם קרבן שלמי ציבור 

בעצרת דבר שלא מצינו דוגמתו בדבש שאינו בא 

עם שום קרבן ]ואף שהיו מביאים עופות עם 

הביכורים הבאים מדבש, אין העופות קרבן חובה 

ורים, אלא מעצמם היו מביאים את העופות, לביכ

, מה שאין כן שתי הלחם, לעטר את הביכורים

 שהיו באים עם קרבן חובה[.

ודבש עדיף מהשאור בשיירי מנחות, שמותר 

]שכל מתנות כהונה נאכלות ללוש אותם בדבש, 

ים ְלָמְשָחה" כלומר לגדולה,  תִׁ בגדולה שנאמר "ְלָך ְנתַּ

כים אוכלים, ובכלל זה ולכן נאכלים כדרך שהמל

אבל אסור  שמותר ללוש אותם בדבש למתקם[

 ]כפי שנתבאר בדף נ"ה[.להחמיצם בשאור 

 

 המעלה תערובת של שאור ודבש על גבי המזבח

( א. )הרי זה לוקה ארבע מלקות –לדעת רבא 

י ָכל , ונאמר משום שהעלה שאור ש ְשֹאר "כִׁ ְוָכל ְדבַּ

ירּו". ) ְקטִׁ י , ונאמר משום שהעלה דבש( בלֹא תַּ "כִׁ



 

ירּו". )ָכל ְשֹאר ְוָכל  ְקטִׁ ש לֹא תַּ משום שהעלה ( גְדבַּ

י , ונאמר תערובת של שאור ש ָכל ְשֹאר "כִׁ לֹא ְוָכל ְדבַּ

ירּו". ) ְקטִׁ , משום שהעלה תערובת של דבש( דתַּ

י ָכל ְשֹאר ונאמר  ירּו". ]ועל כל "כִׁ ְקטִׁ ש לֹא תַּ ְוָכל ְדבַּ

 האיסור כפי שנתבאר לעיל[.אלו נאמר 

כשאדם עובר, על   –[ ללשון ראשון]ולדעת אביי 

כמה דברים שכלולים באיסור אחד של לא 

תעשה, אינו לוקה על כל אחד מהדברים, אלא 

]=אין לוקין על לאו לוקה מלקות אחד על הכל, 

לֹא  ומאחר שהאיסור "ָכל ְשֹאר ...שבכללות[, 

ירּו", כולל איסור הקטר ְקטִׁ ת שאור, ואיסור תַּ

הקטרת תערובתו, אין לוקים על שני האיסורים 

הללו שתי פעמים, אלא פעם אחת. והוא הדין 

ירּו", הכולל איסור  ְקטִׁ ש לֹא תַּ לאיסור "ְוָכל ְדבַּ

הקטרת דבש, ואיסור הקטרת תערובתו, שאין 

לוקים על שני האיסורים הללו שתי פעמים, אלא 

 [.יםלוקה שתפעם אחת. ]נמצא שסך הכל 

כשאדם עובר, באיסור  –[ ללשון שני]ולדעת אביי 

לא תעשה הכולל כמה דברים, אינו לוקה כלל, 

ולפיכך, מאחר ]=אין לוקין על לאו שבכללות[, 

ירּו", כולל שני  שהאיסור "ָכל ְשֹאר ... ְקטִׁ לֹא תַּ

דברים, ]איסור הקטרת שאור, ואיסור הקטרת 

ש  ירּו", תערובתו[, וכן האיסור "ְוָכל ְדבַּ ְקטִׁ לֹא תַּ

כולל שני דברים, ]איסור הקטרת דבש, ואיסור 

הקטרת תערובתו[, העובר על האיסורים הללו 

 .אינו לוקה כלל

כתבו התוס', שבסוגיתנו, ובפרק המקבל )בבא מציעא 

דף קט"ו(, ובפרק כל שעה )פסחים דף מ"א(, הסוגיות 

שוות, שלדעת רבא לוקה על כל הלאוים, ולדעת אביי 

 וקים על לאו שבכללות. אין ל

אולם במסכת נזיר הסוגיה הפוכה, שלדעת אביי לוקה 

על כל הלאוים, ולדעת רבא אין לוקה כלל, כי אין 

 לוקים על לאו שבכללות.

יש כיוצא בזה בש"ס הרבה וכתבו על כך התוס', ש

, ומנו רשימה ארוכה של סוגיות סוגיות הפוכות זו מזו

 הפוכות.

 

 לאו שבכללות

לֹא  נתבאר בסוגיה, שהלאו "ָכל ְשֹאר ...

ירּו", נחשב לאו הכולל כמה דברים, כי הוא  ְקטִׁ תַּ

כולל איסור הקטרת שאור, ואיסור הקטרת 

 תערובת שאור, ]ולכן אין לוקים עליו[.

אבל אינו נחשב לאו שבכללות מחמת שהמילים 

ירּו" נאמרו גם על הקטרת שאור "ָכל  ְקטִׁ "לֹא תַּ

ירּו", וגם על הקטרת דבש, "ְוָכל  לֹא ְשֹאר ... ְקטִׁ תַּ

ירּו", ]ואם כל אחד מהדברים הללו  ְקטִׁ ש לֹא תַּ ְדבַּ

לא היה כולל גם את עצמו וגם את תערובתו, אלא 

 את עצמו בלבד, אין כאן לאו שבכללות[.

", לא תעשה"כשנאמר בכתוב והטעם לכך, כי 

הרי זה , ואחר כך מפורשים בכתוב כמה דברים

כאילו נתפרש בכתוב לא תעשה על כל אחד 

ואין כאן לאו הכולל , מהדברים המפורשים בו

 . כמה דברים

ב( איסור נזיר באכילת זג, ואיסור נזיר -כגון: )א

ְזרֹו ד ָזג לֹא  באכילת חרצן, "ֹכל ְיֵמי נִׁ ים ְועַּ נִׁ ְרצַּ ... ֵמחַּ

ד( איסור אכילת הפסח נא, ואיסור אכילת -יֹאֵכל" )ג

נּו ָנא ּוָבֵשל ְמֻבָשל הפ מֶּ ל תֹאְכלּו מִׁ סח מבושל, "אַּ

ם". )ה ָמיִׁ ו( איסור למשכן רחים, ואיסור למשכן -בַּ

ב". )ז ם ָוָרכֶּ יִׁ ֲחֹבל ֵרחַּ י( איסור כהן -ט-ח-רכב, "לֹא יַּ

ְלָמָנה  גדול באלמנה, ובגרושה, ובחללה, ובזונה, "אַּ

ה לֹא יִׁ  ת ֵאלֶּ ֲחָלָלה ֹזָנה אֶּ  .ָקח"ּוְגרּוָשה וַּ

ואנו , על דבר אחד" לא תעשה"ורק כשנאמר 

הרי זה , דורשים שאותו דבר כולל כמה דברים

כי לאו אחד כולל כמה , נחשב כלאו שבכללות

 .דברים

כגון: )א( איסור אכילת הפסח בכל אופן שאינו צלי, 

י ֵאש". )ב( איסור נזיר  ם ְצלִׁ י אִׁ נּו ... כִׁ מֶּ ל תֹאְכלּו מִׁ "אַּ

ר באכילת כל  ֹכל ֲאשֶּ ְזרֹו מִׁ דבר היוצא מן היין, "ֹכל ְיֵמי נִׁ

ן ... לֹא יֹאֵכל". )ג( איסור למשכן כל דבר שיש  פֶּ גֶּ ה מִׁ ֵיָעשֶּ

ש הּוא ֹחֵבל". פֶּ י נֶּ ֲחֹבל ... כִׁ  בו צורך נפש, "לֹא יַּ

__________________________________________ 
_________________________________ 

 כל הזכויות שמורות י.א.ה. ©
bekitsur1@gmail.com 

__________________________________________ 
_________________________________ 

 

 לרכישת ספרי בקיצור באתר אמזון

 

 :והנצחותתרומות 

 654248חשבון  .183סניף  .(52בנק פאגי ) .הורביץ

 

 חשבונות מוגבלים ליפתרון לבע

mailto:bekitsur1@gmail.com
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=bekitsur+big&rh=i%3Aaps%2Ck%3Abekitsur+big
https://sites.google.com/view/yhorowitzlawoffice/%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A5-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%A2%D7%95%D7%93

