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מנחות ד� ט"ז ע"א 
חשב בהקטרת הקומ� בלבד, או בהקטרת הלבונה בלבד על מנת לאכול שירי� למחר,  

הא� הוי פיגול? 
 

שתק בראשונה וחישב בשניה חישב בראשונה ושתק בשניה  
 �לרב: הוי פיגול1 לרבנ

לשמואל: לא הוי פיגול 
לא הוי פיגול 

הוי פיגול הוי פיגול לר' מאיר 
 
 

מה ה� סדר מ"ג ההזאות דפר ושעיר ביו� הכפורי�? 
 

שעיר פר   
8 הזאות 8 הזאות  על בי� הבדי� ראשונה 
8 הזאות 8 הזאות על פרוכת ההיכל שניה  

4 הזאות מעורבי מפר ושעי2 על ד' קרנות מזבח הפנימי  שלישית 
7 הזאות מעורבי מפר ושעי על טהרו של מזבח 

 
מנחות ד� ט"ז ע"ב 

 ?�פיגל בהולכת קומ�3 ולא פיגל בלבונה, מה הדי
 

  �אליבא דר' מאיר דמפגלי
בחצי מתיר 

 �אליבא דרבנ� שאי� מפגלי
בחצי מתיר 

הוי פיגול4 הוי פיגול לר' יוחנ�   הולכה כקמיצה 
לא הוי פיגול הוי פיגול לריש לקיש   הולכה כהקטרה 

 
                                                            

1 ס"ל לרב דכל העושה על דעת הראשונה הוא עושה, ולכ+ הג שלרבנ* אי* מפגלי* בחצי מתיר 
 והוא חשב רק בעבודה הראשונה שהיתה או הקטרת הקומ- או הקטרת הלבונה לאכול שירי
למחר ובעבודה שניה שתק, מ"מ אמרינ* דג את השניה עשה על דעת הראשונה בפיגול . וחשוב 
שפיגל בכל המתיר. [וכל זה דוקא שאותו אד עשה את שתי העבודות, אבל בשני אנשי . שתי 

דעות . לרבנ* לא הוי פיגול].   
2 ובגמ' בעמ' ב' מבואר בזה מחלוקת, ואיכא למ"ד דאי* מערבי את ד הפר וד השעיר לקרנות, 
וא"כ צרי+ לתת ד' מתנות מפר וד' מתנות מהשעיר, ולשיטה זו יש מ"ז הזאות. ואיכא נמי מ"ד 

דס"ל מ"ח הזאות, וסברתו ששפיכת שיריי בחו- מעכבת, ולכ+ ג היא חשובה ונמנית.   
3 ר"ל כשמולי+ את הקומ- להקטרה. אול בהילו+ לתת את הקומ- בכלי לקדשו, ג ר"ל מודה 

שלא פליגי רבנ* דהוי פיגול, ולא חשוב חצי מתיר . כיו* שאי* מת* כלי בעבודת לבונה.   
4 וביאר רבא את טעמו, דכיו* שהולכה אינה עבודה שמעכבת . דאפשר להושיט, א"כ ע"כ שאינה 
מתרת, ולכ+ חשובה לפגל בפני עצמה כגו* בקומ- לבדו, ואי* לומר בה עד שיפגל בכל המתיר שבה 

כמו בהקטרה, שכיו* שאי* זו עבודה המתרת.   
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מנחות ד� ט"ז ע"ב  המש". 
הקטיר שומשו� מהקומ� על מנת לאכול שומשו� מהשירי� למחר, וכ� חשב בשומשו� השני 

והשלישי עד שכילה כל הקומ�, לרב חסדא ורב המנונא ורב ששת, הא� הוי  
דר" הקטרה או דר" אכילה בכ"? 

 
הא� דר" הקטרה בכ"? הא� דר" אכילה בכ"?  

כ* כ* חד אמר   פיגול5 
לא כ* וחד אמר   פסול6 
כ* לא וחד אמר   כשר7 

 
 

                                                            

5 ס"ל דכיו* שמצטרפי כל השומשומי וחשוב דר+ הקטרתו ואכילתו בכ+ . שפיר הוי מחשבת 
פיגול. וג לרבנ* דס"ל דאי* מפגלי* בחצי מתיר, היינו כשחישב רק בקומ-, אבל כא* לבסו� חשב 
בכל. וג לרבי דס"ל לעיל שאי* חצאי* מצטרפי* בשחט כבש אחד לאכול חצי זית מהלח מחר, 
 וכ* חשב ג"כ בכבש השני, הת הא לא חזר למלא מחשבתו, דבכבש והחלה הראשונה שפיגל בה

בחצי זית לא חזר לחשוב בה עוד, משא"כ כא* שלבסו� חשב בכל הקומ-.  
6 דהיות שהוי דר+ אכילה בכ+ א"כ מחשבת הפיגול שחשב מחשבה היא, אלא כיו* שאי* דר+ 
הקטרה בכ+ . לא חל הפיגול לחייב כרת, ומ"מ המנחה פסולה. וג לר"מ שסובר שמפגלי* בחצי 
 מתיר, כא* יכול לסבור דלא הוי פיגול, דדוקא כשחישב בשיעור כזית הוי פיגול, אבל בשומשו

שאי* בו שיעור חשוב של הקטרה לא, [וראה בשטמ"ק אות ח'].  
7 כלומר, דכיו* שס"ל שאי* דר+ אכילה בכ+, הרי שמחשבתו לאכול בדר+ זו מחר לא הוי מחשבה, 

וכיו* שס"ל ג"כ שדר+ הקטרה בכ+, א"כ הוי הקטרה טובה והמנחה כשרה.   


