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מנחות ד נח.

איזה חידוש יש בשאור שאי בדבש ,ואיזה בדבש שאי בשאור?
להאכל בשיירי מנחות
לא הותר
הותר

לבוא ע הקרב
הותר מכללו
לא הותר מכללו

1

בשאור
בדבש

המעלה בשר העו או מלוג שמ של מצורע 2על גבי המזבח ,הא חייב?
מה הדי
פטור
חייב

לר' אליעזר
לר' עקיבא

מה ההגדרה
כל שממנו לאישי ' בבל תקטירו
כל שממנו קרב( ' בבל תקטירו

המקטיר שאור )או דבש( באופני דלהל ,הא חייב?
פחות מקומ
חייב
חייב

לאביי
לרבא

פחות מכזית
חייב
פטור

כשמעורב במצה
חייב
חייב

3

לזעירי בפסחי )מג (:מני ליה שהיתר מצטר לאיסור בהקטרת שאור? ]תוד"ה חצי[.
לרש"י בפסחי
5
לתוס'

4

באיזה די הוא נכלל?
מקצתו
עירבו

מאיזה פסוק הוא נלמד?
דכתיב :כל
דכתיב :כי כל

 1בברייתא אמרינ יש בשאור שאי בדבש  שהותר מכללו במקדש ,ובהו"א הבינה הגמ' שהכוונה להקרב למזבח,
ורצתה לדייק מזה שמיירי בקרב נדבה של שתי הלח ]דשתי הלח דחובה אינ קרבי על המזבח[ .ודחה רב
עמר שמה שהותר שאור מכללו להקרב במקדש הכוונה ע ב' כבשי עצרת] ,ולעול אי ב' הלח באי בנדבה[.
אמנ בדבש  פירות ביכורי ,הג שהיו באי עמה עופות והיו קרבי ,אי זה נקרא שהותר הדבש במקדש
מכללו להקרב ע העופות ,דאי העופות מחובת ביכורי ,דבאו רק לעטר לביכורי] .וג השלמי שקרבו ע
הביכורי ,אינ בכלל להקרב עמה ,כיו שאי זוקקי זה לזה לבוא יחד  רש"י ד"ה לעטר[.
 2עולת העו אי למזבח אלא דמה ,דאי נקטר ממנה במזבח כלו ,וכ שמ של מצורע אינו עולה כלל למזבח,
וא"כ לכאורה אינ בכלל "כל שהוא ממנו לאשי הרי הוא בבל תקטירו"] .והג שע לוג שמ בא אש מצורע,
לא חשוב מחמת זה "כל שממנו לאשי וכו'" ,דאי הלוג שיי! בהדי האש לגמרי  דאד מביא אשמו עכשיו
ולוגו עד עשרה ימי  רש"י ד"ה לוג[ .וכתבו בתוד"ה לוג ,שג אי חילוק בי לוג הבא לבד אחר זמ ללוג שבא ע
האש ,שניה לר"א פטור ,ואינו חשוב בכלל "כל שממנו לאשי".
 3ולשיטת אביי מיירי שמעורב באופ שאינו ניכר ,דא ניכר תיפוק ליה שיש כא חצי זית שאור ולכ חייב .ולרבא
החידוש במעורב הוא אפי' א ניכר ,דבא לומר שחצי זית חמ #וחצי זית מצה מצטרפי ]היתר מצטר לאיסור[.
וכמבואר בשטמ"ק אותיות ד' וה' ,ועי' בתוד"ה חצי.
 4רש"י ש פירש דזעירי משמע ליה "מקצתו" היינו חצי זית קומ #דשאור וחצי זית דמצה ]ואי מעורבי אלא כל
אחד ניכר בפנ"ע[ ,וחייב משו דהיתר מצטר לאיסור .והקשו עליו תוס' ,דא"כ זעירי לא כאביי ולא כרבא ,דהרי
לאביי ורבא די "מקצתו" מיירי או בחצי קומ #או בחצי כזית וכשה לבד בלא שו עירוב .ועוד קשה שבדרשת
"מקצתו" ג רבנ ]החולקי על ר"א[ שלא דרשי כל ,מודו שדרשינ ליה מ"כי כל" ,וא"כ למה אמרה הגמ' ש:
"כמא כר"א".
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מנחות ד נח:
המעלה שאור ודבש מעורבי על גבי המזבח ,כמה לוקה? ]שיטת רש"י [.
6

לרבא
איכא דאמרי
9
ואיכא דאמרי
7

לאביי

8

מצד השאור ותערובתו
לוקה שני
לוקה אחד
לא לוקה

מצד הדבש ותערובתו
לוקה שני
לוקה אחד
לא לוקה

ס& הכל
לוקה ארבע
לוקה שני
לא לוקה

אליבא דאביי לאיכא דאמרי דחדא מיהא לקי ,אכל קרב פסח באופני דלהל ,הא לוקה משו
צלי אש? ]תד"ה איכא[.
לרש"י
11
לרבינו ת
10

בנא ומבושל
אינו לוקה
לוקה

בחי או בחמי טבריא
לוקה
אינו לוקה

 5לכ פירשו תוס' שזעירי ס"ל ללמוד ממה שאמרו בברייתא :עירובו מני ת"ל "כי כל" ,היינו שנצטר חצי זית
שאור ע חצי זית מצה ,וקמ"ל שחייב משו ד"היתר מצטר לאיסור" ג בשאור .וס"לח כרבא דוקא שאומר
שבפחות מכזית פטור ,דכאביי לא מצי סבר ,דאביי סובר שחייב בחצי זית שאור ג בלא שיצטר עמו ההיתר
להשלי כזית[.
 6אמנ בתוד"ה המעלה חלקו עליו ,וס"ל דא מעלה כשה מעורבי ]ואינ בעי ,דא ה נכרי בעי לא
חשובי מעורבי[ אינו לוקה אלא משו התערובת ,ולא משו שאור לחודיה ,ולא משו דבש לחודיה .ולכ! ה
פירשו שמיירי שהעלה שאור לבדו ודבש לבדו וג שאור ודבש מעורבי שבאופ זה לוקה ארבע ,חד משו שאור
וחד משו דבש ,ושתי משו תערובת ,דהא יש בתערובת זו לשאור ותערובתו ולדבש ותערובתו.
 7כיו דכתיב" :כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו" ,משמע לא להקטיר שאור ,ומריבו דכל משמע לא להקטיר
שאור ע תערובתו .וכ לא להקטיר דבש ,ומריבוי דכל משמע לא להקטיר דבש ע תערובתו .הרי לנו ארבע
איסורי במעשה אחד של הקטרה של שאור ודבש מעורבי ,ולוקה ארבע.
 8האיכא דאמרי הראשו ס"ל דהעירובי שאור ודבש שמתרבי מ"כי כל" ,ה נקראי לאו שבכללות ועליה לא
לוקי ,ורק לוקה על מה שהקטיר שאור ועל מה שהקטיר דבש ,ולכ! לוקה שני .ומה שאמר האיכא דאמרי
לגירסת רש"י" :תרתי לא לקי חדא מיהא לקי" ,ה"פ דאע"ג ש"מכל שאור" למדנו לאסור תרתי ,שאור ותערובתו,
מ"מ אי לוקה עליה אלא אחד .וכ גבי דבש ,אע"ג שלמדנו תרתי לאסור דבש ותערובתו אי לוקה על שניה
אלא אחד.
 9ס"ל שכל אחד מהארבע האיסורי הנזכרי כא ה נקראי לאו שבכללות ,היות שבכל שאור נכלל ג שאור
וג תערובתו ,ואי הלואו מיוחד רק לשאור וכ בדבש ,א"כ אינו דומה ללאו דחסימה או ללאו דאלמנה וגרושה,
דהת הלאו הוא מיוחד על מה שכתוב במפורש ]אפי' כשהוא לאו אחד על כמה דברי[ ,משא"כ כא שהלאו כולל
תערובתו שאינה מפורשת להדיא בכתוב ,לכ! מיקרי לאו שבכללות ואי לוקה עליו בכלל.
 10רש"י מפרש ש" דבנא או מבושל כיו שהוי לאו שבכללות שיש לו ללקות בו ג משו נא או משו מבושל ,לכ!
אינו לוקה בו משו צלי אש ,ולוקה רק משו נא ומבושל ,ואי לו ללקות משו צלי אש אלא בחי ובחמי טבריא
שיש בו רק לאו דצלי אש ולא הוי בזה לאו שבכללות.
 11ר"ת חלק על רש"י וס"ל שאי ללקות כלל בחי ובחמי טבריא משו צלי אש .ובנא ומבושל ,תלוי ממה התרו בו,
א התרו משו נא או משו מבושל לוקה מחמת ,ולא לוקה משו צלי אש .וא התרו משו צלי אש לוקה רק
משו צלי אש] .ועל זה כתבו התוס' דסוגיי לא תתפרש לר"ת ,דה לשיטת פירשו שיש כא ג' הקטרות של
שאור ושל דבש ושל תערובת ,וא"כ בזה יש לו ללקות ג על שאור וג על תערובי שאור ,ורק ש בקרב פסח
שהוא רק אכילה אחת אפשר לפרש כפירושו[.

