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מנחות ד ט' ע"א

מנחה שנבללה באנשי ובמקומות דלהל ,מה דינה?

לר' יוחנ
לריש לקיש

כשבללוה מחו לחומת העזרה
1
פסולה
כשרה

כשבללה זר
כשרה
כשרה

הא כלי שרת מקדש להפסל ביוצא? ]תד"ה ריש[.
בדברי שיש לה עוד עבודה שתקדש
אינו מקדש
מקדש

לשיטת תוס'
לשיטת רש"י

2

בדברי שאי לה עוד עבודה
מקדש
מקדש

מנחה שחסרה בזמני דלהל ,מה דינה?
לר' יוחנ
לריש לקיש

כשחסרה קוד קמיצה
ישלימנה מביתו ויקמצנה
פסולה

חסרו שירי אחר קמיצה קוד הקטרה
3
יקטיר קומצה
כמדת ר' אליעזר :יקטיר קומצה
4
כמדת ר' יהושע :פסולה

לוג שמ של מצורע שחסר בזמני דלהל ,מה דינו? ]תד"ה עד[.

לר' עקיבא בנגעי
לר' שמעו בנגעי

כשחסר קוד שיצקו
הכה על כפו השמאלית
יחזור וימלאנו
יחזור וימלאנו

כשחסר אחר שיצקו לפני
שהזה ממנו
פסול
יחזור וימלאנו

כשחסר אחר
שנת ההזאות
פסול
5
פסול

 1וא שג ר' יוחנ +מודה שרק מקמיצה והיל ,ה עבודות כהונה ,מ"מ כיו +דעשייתה בכלי שרת,
נהי דכהונה לא בעיא  .פני בעיא.
 2הנה הוכיחו תוס' מסוגי +מדי +מנחה שבללה מחו /לחומת העזרה ,שאי +בזה לכו"ע פסול יוצא
אפי' שכבר נתקדשה בכלי שרת ]ודלא כרש"י בכמה מקומות[ .אמנ כתבו בסו דבריה גבי
מנחת כהני וחביתי כה +גדול שאי +בה קמיצה ,וכל קדושת היא רק בכלי שרת ,שבאמת ש
מועיל כלי שרת לקדש ביוצא ,אבל א יש עוד קמיצה או שחיטה אי +כלי שרת מקדש להפסל
ביוצא.
 3וס"ל דג ר' יהושע מודה היכא שנשתייר כזית שיכול לזרוק את הד  ,וה"ה במנחה להקטיר
קומצה )אמנ השיריי עצמ אסורי באכילה  .וכדלהל] .(+ור"ל סובר בדעת ר' יהושע שמנחה
שאני מזבח ,דגזה"כ כיו +שנחסרה פסולה[.
 4וכתבו בתד"ה מא ,+דלר"ל אי +מחלוקת ר"י ור"א בזבח כמחלוקת במנחה ,דבזבחי ה
חולקי בלא נשתייר כלל ,ובמנחות ה חולקי אפי' בנשתייר קצת.
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זבחי ד ט' ע"ב
לח הפני שנפרס או שנשר בזמני דלהל ,הא נקטיר עליו את הבזיכי?

כמדת ר' יהושע

נפרס או נשר קוד
שפירק למערכת
אינו מקטיר

כמדת ר' אליעזר

אינו מקטיר

נפרס או נשר אחר שפירק
למערכת ,או שהגיע הזמ לפרק
נפרס :מקטיר
7
נשר או אבד :אינו מקטיר
מקטיר

6

אליבא דר' יוחנ שס"ל ששיריי שחסרו בי קמיצה להקטרה מקטיר עליה את הקומ ,הא
ג מותרי באכילה?
לזעירי
לר' ינאי

ללשו הראשו ברש"י
אסורי
8
מותרי

ללשו השני ברש"י
אסורי
אסורי

מפני מה כתבה תורה ד' פעמי :שמאלית ,שתי במצורע עני ושתי במצורע עשיר?
לפי' א' ברש"י
לפי' ב' ברש"י
לפי' ג' ברש"י

השני בעשיר
השני בעני
אחד בעשיר
אחד בעני
דלא ניל
לגופיה  .שמאלית בעלמא בעי ימי +שלא תאמר אי+
ממצורע לעלמא
מיעוט וכו'
ולא ימנית
לגופיה  .שמאלית לגופיה  .שמאלית כא +שמאלית ולא כא +שמאלית ולא
9
אחר שמאלית
ולא ימנית
ולא ימנית
אחר שמאלית
כא +שמאלית .
כא +שמאלית .
כא +שמאלית .
כא +שמאלית .
10
ימי+
בעלמא
ימי+
בעלמא
בעלמא ימי+
בעלמא ימי+

 5וזהו שהקשו תוס' בסו דבריה  :ואע"פ שכבר נת +קוד מת +ד  ,פי' וא"כ מה מועיל שנעמיד
כר"ש ,הרי כבר נת +ז' מתנות מהשמ +קוד מת +ד  ,והרי הוא חסר אחר מתנות שלכו"ע פסול.
]ותרצו דהואיל ונת +בפסלות )ר"ל קוד מת +ד ( לא חשוב נתינה  .ויחזור וימלאנו[.
 6זמ +הפירוק הוא ,בשבת בשעה שביעית אחר שקרבו המוספי.+
 7הכי אמר ר' יוחנ +לר"ל :שא נעמידה כר"א ,א"כ למה אמר :נפרס וכו' ,יאמר אפי' בנשר או
נאבד .אלא ע"כ שמשנה זו היא ג לחולקי על ר"א ,ולשיטת איה"נ א נשר או נאבד ]ולר'
יוחנ +באופ +שלא נשאר ג שיריי [ ,איה"נ שלא יכול להקטיר ,אפי' שכבר פרק את המערכת
מלח הפני שעליה.
 8ודריש מהמנחה  .מנחה שהיתה כבר ,וכיו +שבשעת קמיצה היתה שלימה  .קרינ +ביה והנותרת
מ +המנחה ואכלוה ,א שאח"כ חסרה אחר הקמיצה.
 9ורק ע"י שכתוב פעמי חשוב ב' כתובי הבאי כאחד שאי +מלמד לעלמא להכשיר בשמאלית.
 10וע"י שכתוב כ +ד' פעמי אנו יודעי כ ,+דאי בעלמא ג"כ כשר שמאלית לכתוב רק ג' שמאלית:
חד לגופיה ,וחד מה במצורע שמאלית א בעלמא שמאלית ,וחד שלא תאמר מיעוט אחר מיעוט.
ומזה שכתב שמאלית רביעית שהיא מיותרת ,ע"כ שבא לומר דכא +שמאלית ולא בעלמא.

