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מנחות ד� י"ז ע"א 
הא� מתיר מפגל מתיר באופני� דלהל�? 

 
הקטיר קומ� על מנת להקטיר  

לבונה למחר1 
שחט אחד מכבשי עצרת על 
מנת לאכול השני למחר 

לר"מ ורבנ': הוי פיגול3 לחריפי דפומבדיתא2 
לר' יוסי: לא הוי פיגול4 

לא הוי פיגול 

לא הוי פיגול לא הוי פיגול5 לרב חסדא בש� רב 
 

הקומ� את המנחה וחישב מחשבת פיגול כדלהל�, מה דינו? 
 

קמ� ע"מ לאכול מחר פחות מכזית קמ� ע"מ לאכול מחר דבר שדרכו להקטיר  
כשר כשר לרבנ� 

איכא מ"ד: פיגול וחייבי כרת6 לר' אליעזר 
ואיכא למ"ד: פסול מדרבנ'7 

כשר 

                                                            

1 הנה סוגיא זו הג שדומה למשנה דריש פירקי', מ"מ שונה היא. רצוני לומר, דבריש פירקי' 
אמרינ' לרבנ' דר' יוסי שא קמ- את הקומ- ע"מ להקטיר את הלבונה מחר חייב כרת. וא"כ 
לכאורה קשה במה נחלקו האמוראי כא' גבי הקטיר קומ- ע"מ להקטיר את הלבונה למחר 
[וודאי דרב חסדא אמר את דבריו ג אליבא דרבנ' כדמוכח מפירש"י ולא נחלקו במחלוקת 
 תנאי]. וי"ל דלעיל בריש פירקי' גבי הקומ- ע"מ להקטיר לבונה, ג רב חסדא מודה, והטע
דש אי' הלבונה נקראת כ"כ מתיר [אליבא דרבנ', אמנ לר' יוסי כ' נקראת מתיר גמור], כיו' 
שקוד קמיצה א"א עדיי' להקטירה, ורק כא' שאחר שקמ- כבר, שיכול להקטיר את הלבונה 
אפי' קוד שיקטיר את הקומ-, חשובה הלבונה מתיר גמור, ולכ0 ס"ל לרב חסדא כא' שאי' 
הקומ- שהוא ג"כ מתיר מפגל ללבונה. [וחילוק זה נזכר כבר בתוס' לעיל ד� י"ד ע"א ד"ה והלבונה 

1 ועי' יד בנימי' (אלישיב) כא'].  
2 וא� שג ה מודי שבעלמא אי' מתיר מפגל מתיר,  כמו שמצינו גבי שחט אחד מ' כבשי עצרת 
ע"מ לאכול חבירו מחר 1 דשניה כשרי, מ"מ כא' שהוקבעו בכלי אחד 1 הקטורת והלבונה 1 

כחד דמו, [והוי כמקטיר כזית על מנת להקטיר כזית למחר].  
3 מבואר בסוגיא שאפי' לרבנ' שאמרו לעיל טז,א במקטיר הקומ- ע"מ לאכול שירי למחר, דהוא 
פיגול בחציר מתיר ולא מפגל את הלבונה, כא' מודו, דדוקא ש שהלבונה במילתא קיימא בלא 
מחשבת פיגול, משא"כ כא' שחושב ע"מ להקטיר הלבונה מחר, שהג שחישב רק בהקטרת 

הקומ- הוי כאילו חישב בכל המתיר.   
4 פירש"י בד"ה כחד דמו, דכל דברי חריפי דפומבדיתא ה דוקא לר"מ ורבנ', אול לר' יוסי דריש 
פירקי' שסובר שאפי' בקומ- [שהיא עבודה שלימה] על מנת להקטיר לבונה מחר אי' מתיר מפגל 
מתיר, כ"ש גבי מקטיר את הקומ- [שאינה עבודה שלימה] שלא יפגל את הלבונה משו שאי' 

מתיר מפגל מתיר, אמנ מודה הוא שעכ"פ היא פסולה.   
 5 ואפי' לר"מ דס"ל דמפגלי' בחצי מתיר ה"מ כשחישב בהקטרת הקומ- על שיריי [שהשיריי
אינ מתירי 1 אלא ניתרי' ע"י הקומ-], אול כשחישב בהקטרת הקומ- על הלבונה, שהיא אינה 

ניתרת ע"י הקומ- אלא היא עצמה מתירה, בזה לא שי0 פיגול 1 דאי' מתיר מפגל מתיר וכנ"ל.  
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מנחות ד� י"ז ע"ב 
להו"א8, במה נחלקו ר' יהודה ור' אלעזר אליבא דר' אליעזר9? 

 
במחשבת הינוח במחשב על אכילת אד� למזבח ולהיפ   

פסול פיגול וחייב כרת לת"ק / לר' יהודה  
פסול פסול לר' אלעזר 

 
 

למסקנא, במה נחלקו ת"ק ר' יהודה ור' אלעזר אליבא דרבנ� ור' אליעזר? 
 

במחשבת הינוח במחשב על אכילת אד� למזבח ולהיפ   
לרבנ': כשר לתנא קמא 

לר' אליעזר: פסול10 
כשר לכו"ע 

לרבנ': כשר לר' יהודה 
פסול לכו"ע11 לר' אליעזר: פסול 

לרבנ': כשר לר' אליעזר 
לר' אליעזר: פסול 

לרבנ': כשר 
לר' אליעזר: פסול 

 

                                                                                                                                                                                                    

6 בתחילה נסתה הגמ' לומר שהמ"ד הזה הוא ר' יהודה בשיטת ר' אליעזר, ולבסו� דחתה שלכו"ע 
אי' כרת וכדלהל'. אול לר' יוחנ' שדרש את דברי ר' אליעזר מקרא, ודאי שלא ס"ל כדחיית 

הגמ'. וכמבואר בתוס' לקמ' יח,א ד"ה אלא.  
7 וכמבואר בעמ' ב'. וכ' פירש רש"י במשנתנו שגזר ר"א במחשבה שלא כדרכו אטו כדרכו.   

 8 פירוש, דהנה בהו"א סברנו דאיכא רק ב' מחלוקות בברייתא בדי' מחשב באכילת מזבח לאד
 [כגו': שוחט את הזבח לשתות דמו למחר, או לאכול אימוריו למחר], או מאכילת מזבח לאד

[כגו' להקטיר הבשר למחר], ובדי' מחשב להניח דמו למחר.   
9 אמנ אליבא דרבנ', בכל מחשבות דלהל' הזבח כשר.  

10 דלמסקנא אמרינ' דלכו"ע אי' במחשבות אלו פיגול גמור לחייב כרת אלא רק פסול.   
11 ס"ל דכא' ג רבנ' מודי שפסול, ומשו דגזרינ' מקצת דמו אטו כל דמו, ובמניח כל דמו 1 הוא 

פסולא דאורייתא.   


