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מנחות ד ק.
סידר את הלח והבזיכי ,או הקטיר הבזיכי בזמנ או שלא בזמנ ,מה הדי ?
סידר הלח בזמנו  בשבת
הקטיר הבזיכי בשבת :הוי הקטרה
הקטיר הבזיכי אחר שבת :לא הוי
2
הקטרה
4
לא הוי הקטרה

סידר הבזיכי
בזמנ  בשבת
סידר הבזיכי אחר
זמנ  באחד בשבת

1

סידר הלח שלא בזמנו  באחד בשבת
3
לא הוי הקטרה
הקטיר הבזיכי בשבת :לא הוי הקטרה
5
הניח לשבת הבאה :הוי הקטרה

הא כלי שרת מקדשי שלא בזמנ?
לעני להקרב
לעני להפסל

במחוסר זמ של כמה ימי
אינ מקדשי
אינ מקדשי

במחוסר זמ של לילה אחד
אינ מקדשי
6
מקדשי

מנחות ד ק:
לח שהיה מונח על השולח מאמצע השבוע עד השבת הבאה ]יותר מח' ימי[ הא נפסל
בלינה?

לרבא
למר זוטרא  /לרב אשי
7

בשקד וסלקו בליל שבת
השני
אינו נפסל
אינו נפסל

בשלא קד וסלקו
נפסל

אינו נפסל

8

 1וכשר ,וא חשב מחשבת פיגול בשעת ההקטרה ) שחשב לאכול את הלח למחר חייב משו
פיגול ,וכ ,יש בו די ,טמא ונותר.
 2ופסול ,ואי ,בו פיגול נותר וטמא ,כיו ,שלא הקטיר הבזיכי בשבת.
 3בי ,א הקטיר בשבת ובי ,א הקטיר אחר השבת כיו ,שלא עמד הלח כמצותו על השולח,
משבת לשבת ,או שלא עמדו הבזיכי כמצות ,משבת לשבת ,אינ מתקדשי ולא הוי הקטרת
הבזיכי הקטרה.
 4ולא יוכל להשהות את הלח והבזיכי עד שבת הבאה כיו ,שהלח כבר היה כדינו בשבת
שעברה על השולח ,ונתקדש ) וא יניחנו יותר משמונה ימי הוא יפסל בלינה.
 5דכיו ,שהניח לשניה אחר השבת ,הרי שלא קדשו קוד שתבוא שבת ,ושפיר יכול להניח עד
שבת הבאה שאז יקטיר את הבזיכי ויהיה הלח כשר.
 6והטע  ,דכיו ,שהלילה הול .אחר היו הבא לכ .הוא מקדש לקומ ,-אמנ לא יכול לקדשו ג
לעני ,להקרב ,משו שאי ,עבודת לילה כשרה.
 7הנה לפי המבואר לעיל שאי ,כלי שרת מקדשי במחוסר זמ ,של כמה ימי  ,מוב ,מה שאמרה
המשנה שא סדר ללח ולבזיכי ביו ראשו ,יניח על השולח ,עד השבת השניה ואח"כ
יקטיר  .אלא שקשה שבליל שבת השני יקדש השולח ,ללח ויפסל בלינה ,כיו ,שהוא על השולח,
יותר מח' ימי  ,דהא נתבאר שאי ,מחוסר זמ ,של לילה ושפיר מקדש השולח ,ללח בליל שבת.
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מנחות ד ק:

שתי הלח או לח הפני ,לכמה ימי ה נאפי?

לתנא קמא
לרשב"ג

לח הפני
תשעה ) אחד עשר
10
תשעה ) עשרה

שתי הלח
שני ) שלשה
9
אחד ) שני

באו עדי להעיד על ראיית מולד תשרי ,באופני דלהל מתי יהיה ר"ה ומתי יו"כ? ]תוד"ה
שני[.
באו ביו ה' אחר שעת המנחה
באו ביו ה' קוד שעת המנחה

מתי יחול ר"ה
ביו ה' לחומרא וביו ו' עיקר
רק ביו ה'

מתי יחול יו"כ
ביו א'
בשבת

11

בהמות או עופות ,באופני דלהל הא אפשר לפדות ? ]תוד"ה העופות[.
תמימי
בעלי מומי

בהמות
אי אפשר
אפשר

עופות
אי אפשר
בשקד הקדש ,למומ :,אי אפשר
12
בשקד מומ ,להקדש :,אפשר

 8סברי דכי ,שסדרו לשלחו שלא כמצותו ) דהיינו שלא בזמנו ,נעשה כמי שסדרו הקו ) ואי,
שולח ,מקדש ללח אפי' בזמנו.
 9ע' היטב בתוד"ה ואינו ,שביארו שרשב"ג חולק בי ,ברישא ובי ,בסיפא ,וס"ל שאפיית הלח
דוחה את יו"ט ,וא"כ ברישא שאמר ת"ק שאינו פחות משני ) ומשו שנאפה דוקא בעיו"ט,
לרשב"ג הסובר שנאפה ג ביו"ט עצמו הרי שנאכל ליו אחד ,ורק א יחול יו"ט של עצרת בשבת
) שאופי מע"ש ) נאכל לשני .
 10כ ,מבואר במשנה ,שלת"ק שאי ,אפיית לח הפני דוחה ליו"ט א"כ יתכ ,שיאכל לי"א,
וכשחלו ב' ימי ר"ה בימי חמישי וששי שנאפה כבר ביו רביעי הרי שאינו נאכל אלא בשבת
שאחרי י"א ימי  .אמנ לרשב"ג בכה"ג נאפה כדינו בי ששי אפי' שהוא יו"ט ,דרק א חל יו"כ
ביו ששי מקדימי אפייתו ליו חמישי ואז נאכל לעשרה.
 11כ ,תירצו תוס' לקושיית רש"י כיצד אמרינ ,שא חל ר"ה בחמישי וששי נאכל לאחד עשר ,הא
כשחל ר"ה ביו ה' חל כיפור בשבת הבאה וא"א לאכול ללח הפני עד מוצ"ש שהוא יו הי"ב
]מאפייתו שהיתה בערב ר"ה שהוא יו ד'[ .ותירצו ,דא באו עדי אחר שעת המנחה ,מה
שעושי לשני ימי קודש ) יו ה' לחומרא בעלמא ,אבל באמיתות הוא ל' אלול ,וא' תשרי יהיה
רק ביו ו' ,וא"כ יו"כ יחול רק ביו א' ושפיר נאכל בשבת לאחד עשר .וא באו עדי קוד
המנחה ,שאז באמת א' תשרי חל ביו ה' ויו"כ בשבת ,מ"מ אפשר לשוב ולאפות ביו ו' שלמחרת
ר"ה דהוא חול ,וכשיאכל במוצאי שבת וכיפור הוא נאכל רק לעשרה.
 12כ ,כתבו בתוד"ה העופות ,דמה שאמרה המשנה שאי ,פדיו ,בעופות משו שלא נאמר פדיו,
אלא בבהמה ) מיירי בשקד הקדש ,למומ ,,אול א קד מומ ,להקדש ,ג עופות נפדי .

