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לחכמי
לר' יהודה

באופני דלהל ,הא הוי פיגול להתחייב כרת ,או לא?

בעבודה ראשונה חשב חו לזמנו
ובעבודה אחרת חשב מחשבה אחרת
אינו חייב כרת
2
חייב כרת

1

בעבודה ראשונה חשב מחשבה אחרת,
ובאחרות חשב מחשבת חו לזמנו
אינו חייב כרת
אינו חייב כרת

קומ שחסר בי קמיצה להקטרה לר' יוחנ שמקטירו והשיריי אסורי ,או בשר שיצא מחו
לקלעי וזרק דמו שלא נאכל ,הא מועיל לקובעו בפיגול ולהוציא מידי מעילה?
לרב הונא

3

לרבא בתחילה
מנחות ד י"ב ע"ב

לרבנ
לר' אליעזר

4

אליבא דר' עקיבא
בפסול יוצא :מהני
בפסול חסר :לא מהני
מהני

אליבא דר' אליעזר
לא מהני
בפסול יוצא :לא מהני
בפסול חסר :מהני

הא מצטרפי המחשבות דלהל לפגל את הזבח?
לאכול כחצי זית ולהקטיר
כחצי זית למחר
אינו מצטר
5
אינו מצטר

לאכול כחצי זית בשר ולאכול
כחצי זית אימורי
אינו מצטר
6
מצטר

 1ר"ל מחשבה אחרת הפוסלת ,כגו) :מחשבת חו( למקומו ,או מחשבת שלא לשמה במנחת חוטא
ומנחת קנאות.
 2ר' יהודה ס"ל שהכל הול ,אחר המחשבה הראשונה שחשב ,וא חשב את מחשבת הזמ) בתחילה
 .הוא פיגול וחייב כרת.
 3ס"ל לרב הונא ,שאפי' לר"ע הסובר שמועלת זריקה לבשר קודש שיצא מחו( לקלעי להוציאו
מיד מעילה ,היינו דוקא בפסול יוצא שהוא פסול מחמת דבר אחר ,אבל בפסול חסר שהוא פסול
בגופו  .לכו"ע לא מהני ההקטרה כלו  .לא לקובעו בפיגול ולא להוציא מידי מעילה.
 4רבא ס"ל להיפ ,,שאפי' לר"א שאמר שאי) זריקה מועלת ליוצא ,היינו דוקא ביוצא אבל בחסר
שנמצא בפני בזה לכו"ע מועלת ההקטרה לקובעו בפיגול ולהוציאו מידי מעילה.
 5וא שאמר ר' אליעזר שמחשבי מאכילת מזבח לאכילת אד ולהיפ ,,היינו דוקא כשמחשב על
כזית ,אבל לצר אכילה והקטרה ,בזה לכו"ע אינו מצטר.
 6והכי אוקמא רבי ירמיה לסיפא דמתניתי) ,שאמרה :לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית אי)
מצטר וכשר ,ודייקינ) הא לאכול כחצי זית בשר וכחצי זית אימורי מצטר לפגל ,אתיא אליבא
דר' אליעזר שמחשבי מאכילת מזבח לאכילת אד ולהיפ] .,אמנ אביי אוקמה כרבנ) ,ואדרבא
באה המשנה לומר שלאכול ולהקטיר לא מצטר ,א שמחשב באכילה ובהקטרה כאורחיה[.
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מנחות ד י"ב ע"ב ! המש
פירק את שתי מערכות לח התמיד ,ולא הספיק להקטיר הבזיכי ונפרסה או יצאה או נטמאת
אחת מהחלות ,מה די שאר החלות?
לר' עקיבא
לר' אליעזר

נפרסה

לרבא :פסולות
לאביי :כשרות
פסולות

8

9

יצאה
כשרות

נטמאה
כשרות

פסולות

כשרות

7

קומ או מנחת כליל שהקטירה בחו ,או כזית ממנה בחו הא חייב?
לרבנ
לר' אלעזר

הקטיר הכל בחו
חייב
10
בכל המנחות :פטור
במנחת חוטא :חייב

הקטיר כזית בחו
חייב
פטור

 7בזה משמע שכו"ע מודי שכשרות ,מכיו) שהצי( מרצה על טומאה.
 8הכי תני לה בברייתא להדיא :נפרסה ,שאר החלות פסולות .וס"ל לרבא שהברייתא היא כר"ע,
היות שכתוב נפרסה פסולות ,ומשמע הא יצא או נטמאה כשרות ,ורק ר"ע ס"ל ביוצא שכשרות.
 9אביי דחה ,ואמר שהברייתא כר"א ,וה"ה דהוה מצי למיתני נמי יצאה  .פסולות ,אלא תני דאפי'
בפריסה שהיא בפני  .פסולות ,וכ"ש ביציאה .אמנ לר"ע איה"נ דכשרות.
 10כיו) שלא הקטיר ג את הלבונה ,וס"ל לר"א שאינו חייב עד שיקטיר את כל מה שצרי,
להקטיר והיינו את כל הקומ( ואת כל הלבונה .אול מנחת חוטא שאי) בה לבונה ,ודאי שחייב.

