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        הגשה בזרהגשה בזרהגשה בזרהגשה בזר    ....אאאא

 . הגשה קודם קמיצה ישמקומות שלכל מנחה' כתוב בתורה בג
 והקריבה ,'את המנחה אשר יעשה מאלה לה והבאת ", כתיבח:ויקרא בב

וזאת תורת המנחה " ,כתיבז : ובויקרא." שה אל המזבחיאל הכהן והג
 דהכא לא איירי "הקרב"." אל פני המזבח' י אהרן לפני ההקרב אותה בנ

 "'ווהרים ממנו בקמצו וכ" תיבכ כ"אחהרי רה שהקטהבהולכה למקום 
ל שהקרבה דהכא הוי "לכן צ .הקמיצההקטרה הוי אחרי הולכה למקום וה

 , כתיבכה גבי מנחת סוטה:במדבר הוב .הגשה לקרן דרומית מערבית
'  הקנאות והניף את המנחה לפני הולקח הכהן מיד האשה את מנחת"

  ."והקריב אתה אל המזבח

מנחה או חלק למכשיר אם היא ויש לחקור במעשה הגשה 
ומליחה , בלילה, האם היא מכשיר בעלמא כמו יציקה .מהעבודה עצמה

אלו יש שינוי בגוף המנחה ' כיון דבגעבודות או דלמא ' מהד' שאינם א
חה יותר מסתבר לומר דהגשה הוי עצמה ובהגשה אין שום שינוי בגוף המנ

 .זונסה לבאר מה טבעו של מעשה משונה נ .יותר למעשה עבודהדומה 
יכים למעשה יס הש"כמה דינים המובאים בשב נקדים ,טבעווכדי לברר 

  .הגשה

שאין הגשה כלומר , ש המנחה כשרהישלא הג .יח' איתא במש
 עבודות 'כל הדכיון ש שאין הגשה עבודה היראה ז ומ. המנחהתעכבמ

 רק מכשיריהוי עוד דברים ש' נכלל במשש ,עוד .כ בהגשה"מעכבות משא
 , נשנית שםכ"גתנופה  ,םלוא .פתיתהו, הח מלי,בלילה,  יציקהמנחה כגון

מין ודאלא ה סתם חתנופה והגשה שווין שאינם נראין כמכשירי מנ' ולכא
  .עבודות' מהד' יותר לא

י הדין של הגשה "ואולי יש להסביר ולהבין טבעו של הגשה ע
  .בזר
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ויצק עליה שמן ", א:קרא ביוב בהכתו ן מתדורש .מנחות ט' הגמ
, "והביאה אל בני אהרן הכהנים וקמץ" והדר "ונתן עליה לבונה

ויש  ".ך מצות כהונה לימד על יציקה ובלילה שכשרין בזרלצה ואיימקמ"ש
מה הטעם , "מקמיצה ואילך"סתם ' למה לא כ', לעורר על לשון הגמ

מה יהיה הדין ולכאורה יש לדון  ."לימד על יציקה ובלילה"הוסיף ש
כ יש "וג . הגשהכגון, קמיצה רק אינו יציקה ובלילהלקודם בפעולה ש

 י הוי א,ליציקה ובלילהתר וי המואבל ד דבר שאחרי הקמיצהב פקתלהס
 שכל , האם זה דין בזמן,"ךצה ואילקמימ"ד של ולימהעיקר מה  .ר בזכשר

פני קמיצה לנעשית הפעולה  בזר וכל האחרי קמיצה פסולת פעולה הנעשי
 זר ואםבמה לקמיצה פסול ורק דמיון שכל דבר הדזה  האםאו ,  בזרהכשר
 דהויוי הגשה הההסברים ' מ בין ב"ונפק . לקמיצה כשר בזרהמו דאינו

  .קודם קמיצה

 הכשר הגשה בזר )א:  בדין הגשה בזרוניםשיטות בראש' יש ד
 או , בדיעבדה רקכשר הגשה בזר )ב פסול או איסור אין שוםו חלהתלכ

 תפוסלהגשה בזר ) ג .מפני חסרון בעבודה או מפני חסרון במנחה עצמה
שיטות  .המנחה'  העבודה ואפתפוסלהגשה בזר ) ד .הגשההעבודה של 

אבל יש  ,וי כמעט בפירושהודה ב העתופוסל, ת של כשר בדיעבדיוהאמצע
  .כתחילה ופוסל המנחהשל כשר ל'  וד'לדון בשיטות א

        כשר בדיעבדכשר בדיעבדכשר בדיעבדכשר בדיעבד. . . . 1111

  הוי ואילךה שהדין מקמיצ,ילךאה מקמיצה ו"ד .ט' איתא בתוס
אלא , מזבחההגשה ותנופה נמי בעי כהונה שאין זר קרב אצל " שאלאו דוק

 קמחל' ותוס ".חילין משעת קמיצהתעבודות שבמנחה איירי שמ'  בדאהכ
 אבל בהגשה בעי  בעצםעבודות צריך כהן'  שבד,עבודות להגשה' בין הד
אם עבר זר ד ומשמע .חבצדדי שיש איסור זר לקרב אצל המזדין מכהן 

הגשה ה "קרב אצל מזבחאינו זר "של איסור בשהוא עובר ' גיש אפיהו
  .הפסולועבד העבודה עבודות אם עבר ' דהכ ב"משא ,כשירה

 נקט במנחות' למה הגמ' שהק .ץ סוטה יד"אנש' בתוס' וע
 כהן אצל הגשה הא דכתיבד' ותי .מהגשה ואילךא נקט מקמיצה ואילך ול

 אבל "והזר הקרב יומת"'  דכ"ל ליקרב אצל המזבחואין זר יכ"היינו ש
 .ל"קמיצה אימר שכשרה בזר להכי נקט מקמיצה ואילך מצות כהונה עכ

שהביא ' כתוסמשמע ' דמצד א' ויש להסתפק בדבריו אי הוי שונה מתוס
 . בדיעבדהולכן מסתבר שכשר, ב אצל המזבח אין זר יכול ליקרשלהאיסור 
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 האולי כוונתו לומר שפסול" כהן"מקור של האבל מצד שני מפני שהוסיף 
  .בדיעבד

   סל העבודהסל העבודהסל העבודהסל העבודהוווופפפפ. . . . 2222

על הלימוד מקמיצה ' כ הק"ב שג:ת ויקרא ב"ן עה"ברמב' וע
, יצהקודם הקמ'  אפהלי כהונה מתחת שמצו,שזה לאו דוקא' וכ, ואילך

ה אל והקריב" כמו שאמר יצה והיא פסולה בזרמת לקשהרי הגשה קודמ
 ז:ויקרא ו מת דורש. לובקידושין'  שהגמועוד ."הכהן והגישה אל המזבח

 . בזרהן דוקא ופסולכ ההגשה בבני אהר"א, רןה ולא בנות א"בני אהרן"
פ שזה "ע שהגשה בזר פסולה איםעצמה לומדשמהפסוק ' ן כ"הרמבהרי 
 "מקמיצה ואילך" קובעתש' שהגמ'  מפף דבריו הואובסו .קמיצהל מתקוד
' הגמ הקרא איירי ביציקה ובלילה וקמיצה באכיון דהאלא  לאו דוקא היא

 על יציקה ובלילה שכשרין כדי ללמוד "קמיצה ואילךמ"' כולחלק ביניהם 
  .נ שהגשה פסולה בזר"בזר אבל אה

אבל ' ת כ"שר" ה הגשות"ד .ן קידושין לו"רמבה' ה בחי"וכ
נה היא ופ שהיא קודם קמיצה מצות כה"ה אחריתי אעבפרש' הגשה דכ

הוא   בזרהשהגשה פסולשהמקור ן "ומשמע מהרמב ".ופסולה בזר ובנשים
ץ "שאנ' התוסזה כעין ' לכאו( .כהן אצל הגשה  דכתיבקרא עצמוהמ
מפני ' ץ כ"שאנ' תוסאלא שה שהגשה פסול בזר הביא אותו קרא והסיקש

תן טעם נ ולא שפסולהם סת' ן כ"אבל הרמב, שאין זר קרב אצל מזבח
מר ון בא ל"הרמב' ולכא.) ומשמע שזה פסול כמו שאר עבודות .לפסול

שזה שווה לגמרי לומר  אבל אינו בא ,כהןבעי  לימד שהגשה פסוקשה
מקמיצה " רק שהלימוד ,עבודות שהעבודה פסול' דה ושאר קמיצהל

  .ושהגשה פסולה בזר לאו דוקא "אילך

' תוסכ' ל להסושלא היה יכ, י לשיטתון הו"ל שהרמב"ואולי י
, מפני שאסור לזר לקרב אצל מזבחהוי שהטעם שהגשה איירי בכהנים 

שרק יש איסור דרבנן בזר ליכנס ' ג כ"מ לאוין ע"ן בהשגות לסה"שהרמב
 ליקרב אצל לזר אתיירו מדאאסור נואי אם כ"וא, בין האולם למזבח

הקרא עצמו ורק מן , גשהא לומר שמפני טעם זה אין זר עושה ה" אהמזבח
 שיש איסור םבריוסה' לפי תוסכ "משא . שאין זר עושה הגשהנןיעדהוי י
ם  להסביר שזה הטעים יכול, בזר לקרב אצל המזבחאתוריידא

  .הגשהשמדאורייתא אין זר יכול לעשות 
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        לכתחילהלכתחילהלכתחילהלכתחילה' ' ' ' כשר אפיכשר אפיכשר אפיכשר אפי. . . . 3333

כגון יום ב אלא שיש כמה דברים שאינם: כ מגילה  במשנהאיתא 
' והגמ .וקבלה, מליקה, הקטרה, קמיצה, הגשה, תנופה, יטהשח, סמיכה

לתנופה ' א, לסמיכה ושחיטה' אל " לכל הדינים הנדרשותכמה  הביאמ
' וע ".י"וותו את בנצוביום "הקטרה מן הקרא  לשאר דיני' וא, והגשה
לכולן ' דרשות ולא סגי בדרשה א' למה יש ג' ה לקמיצה שהק"שם ד' בתוס

ששחיטה לא מפקינן "' תי' ותוס .הקרבת הקרבנותחלק מן הם שכל הני 
'  עבודה היא שהרי כשרה בזר וקרא משתעי בעבודה דכומהאי קרא דלא

וכן תנופה והגשה אין צריך בהו כהן במנחה לפני  .להקריב את קרבניהם
הוי שהגשה שוה לשחיטה ששניהם כשרים ' ומשמעות של תוס ".הקמיצה

שהגשה כשרה ' ד שכ"ב מגילה מ"פט "וכך מבין התוי .לכתחילה'  אפבזר
  .שחיטה כמו לגבי בזר

ט "יו' א על התוס"רע' והתוס' ס על התוס"בגליון הש' אולם ע
ה "ד .קדושין לו' מתוס' ס הק"בגליון הש .מקומות' במעליו ' שהק

 תמעטמ' למעט נשים א' מיני דרשות בגמ' שיש ב' שם כ' הסמיכות שתוס
 .איירי בכהנים בלבדזה ש פשטותממעטת רק כהנות שה' כל נשים וא

 בין נשים זרות בין נשים כהנות אבל ממעטתתנופה והדרשה בסמיכה 
' ובתוס . ולא בזרשהגשה איירי בכהןבלבד  כהנות תעט ממהגשההדרשה ב

בני אהרן ולא בנות אהרן משמע ' ס עצמו שכ"שמשמעות הש' א הק"רע
  .ג"ונשאר בצע .בבני אהרן ולא בזריםדוקא כשר ש

ומגדיר ' הסתירה בתוס' שבא לת' ד אות א" בבועז זבחים פי'וע
 בזר כשר' ב', בזר לכת כשר' א; קדשמית הסוגי עבודות בב' שיש ג
 כולל' לכת'  אפישכשר בזר' אסוג  .בדיעבד'  אפישפסול בזר' וג, בדיעבד

שכשר ' ב .תיתה ומליחהפ, בלילה, יציקה, שחיטה: מכשירי עבודההכל 
מסדר השלחן הטבת , תנופה, הגשה כוללבכהן ' תבזר בדיעבד אבל לכ

קבלת , קמיצה כוללול העבודה בזר בדיעבד ופס' שבעי כהן אפי' ג .הנרות
 ,'בתוס' וזה הפי .נפסל העבודה והקרבןובהם ' הקטרה וכו, ולכהה, הדם

שאיירי בכהנים '  בדיעבד אבל בקידושין ככלומרשלא בעי כהן ' במגילה כ
שמצד  במנחה שלא בעי כהן' עצמו שכ' ויק בתוסואולי זה מד .'זה לכת

שהזר עובר באיסור פ "אע' לא בעי כהן להוי כשר לכתגשה פעולת הה
כדי שלא אבל רק ' כהן לכתדבעינן ' ולכן בקידושין כ, חבקרבו אצל המזב
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א "ומה הוי קושית הגרע, מחודשכ "כאינו זו '  תיםולא .לעבור על איסור
  .ג"שנשאר בצע

 .משווה שחיטה להגשה ותנופהבמגילה ' הוי שתוסאולי קושיתו 
'  ושהגשה צריך כהן אפין שחיטה להגשה שיש חילוק בירמו ל לוקשהו

שלא ' או קושיתו הוי לא מהגשה כלל אלא מתנופה שבמגילה כ .לכתחילה
שתנופה איירי בישראל ' כובקידושין בעי כהן משמע בדיעבד כשר בזר 

בין שני מקרים של שיש חילוק '  שמפבבועז' וע .כשר בזר' ומשמע שלכת
' א כ"ואולי הגרע .ק במגילה איירי במנחה ובקידושין הוי בחזה ושותנופה

  .ע גדול"שאין חילוק בזה ולכן נשאר בצ

בזר רק ' לכתכשרה שהגשה הסוברת צא שאולי אין שיטה ווי
אופי ההכשר כ יש לדון מה "וא. מנחות ט' תוס' יעבד כמו שכבדכשר 

ורק יש ' שהמנחה עצמה כשרה לכת' האם זה כמו תוס . הבועז'שכבדיעבד 
 בעצמה רק  או שהמנחה שאין זר יכול ליקרב אצל המזבחאיסור חיצוני

 .י זר ולא כהן" עכשר בדיעבד מפני שנעשית

        המנחההמנחההמנחההמנחה' ' ' ' פפפפאאאאסל העבודה וסל העבודה וסל העבודה וסל העבודה ווווופפפפ. . . . 4444

 מקורות' שלמה צריך ג'  תוסוכמ' שהק: כא מגילה "ברשב'  ע
ונשאר  . ביום אלאנעשיםשלשתן אינם מד שללוהקטרה , הגשה, לשחיטה

על ' והק .בעי קרא אחרת' הגמולמה קמיצה וקבלה דמי כע שהגשה "בצ
 יתירות עבודות תנופה והגשה הםלפי שקרא יתירה שצריך ' כ תוס"מש

בהבנת הגדרת ' א לתוס"בין הרשב' ויש מח .במנחה ולא דמי לקמיצה
 ולכן צריך קרא ,הגשהו קמיצהן יה באסוברים שאין השוו' שתוס, הגשה
בין ' ונראה שיש מח .שקמיצה והגשה שווים' א כ"כ הרשב" משאתייאחר

בהבנת הדרשה מקמיצה ואילך פסול בזר ן "רמבהת ו"רלבין א "הרשב
ן "ת והרמב"רפי לאבל א הגשה שוה לקמיצה "שלפי הרשבלגבי הגשה 
א לא בלי האי קרוללמד שהגשה פסולה בזר נוספת יש קרא  .אינם שווים

הדרשה  א"לפי הרשב, לעומת זאת .הוי ידעינן שהגשה פסולה בזר
בודות עקריות שדומין ללמד שכל עבא ש דוקא  לאומקמיצה ואילך
  .שזה קודם קמיצהלמרות דהיינו הגשה  בזר לקמיצה אסורות

) 1: "מקמיצה ואילך"דרשה השיטות בביאור ' שיש גמכאן צא ווי
 יר שכמו קמיצה בכלל האל דבלאו דוקא אלא כשקמיצה ' א ס"הרשב
'  אפיה לקודםהשכל דבר , הוי דוקא "מקמיצה ואילך"ש' ס' תוס) 2 .דרשה
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 "מקמיצה ואילך"הכלל של  ש' סן"הרמב) 3 .אינו בכלל הדרשה הלדומה 
פ סברא כמו "קודמת לקמיצה פסולה בזר לא עהפ שהגשה " אע,דוקאהוא 

  .לופסללמוד א "ולכן בלי קרא א;  מן קראא אלא"הרשבשטוען 

        מליחה בזרמליחה בזרמליחה בזרמליחה בזר. . . . בבבב

ואולי יש להשוות הדין של הגשה בזר לדין אחרת במנחה שדומה 
כ אינם "ששניהם אינם מכשירי מנחה בעלמא וג . מליחה בזראיוה, הל

' דנה בהבנת המש' שהגמ .ות כמנח' ודין זה מבואר בגמ .עבודות' מעיקר ד
 המנחה  אתתה מעכבחתנאים אם מלי' ויש מח ".לא מלח כשרהאם "' שכ
' תי' והגמ .'המש' ד שמליחה מעכבת איך מפ"שלפי המ' הק' והגמ . לאאו
' הק' הגמ . צריך מליחה באמתשלא מלח כהן אלא זר כשר אבל' הוא מפש

האם ' סקנת הגממה היא מ .עליו וכי תעלה על דעתך שזר קרב לגבי המזבח
   . או לאמליחה כשירה בזר

' שהובא בשם תוס' א' פי .'ם אות אק ש"בשטמ' פי' בב' וע
' הוי שאם לא מלח כשירה אפי' שמשמעות המש' הק' שהגמהוא פ "מהר
וודאי ב .'שזר מולח לכת'  איירי שמלח זר איך סשאם לא מלח' ואם ס' לכת

 הבדיעבד האם זה ומהשאינו ברור  ויש להעיר .רק בדיעבדכשר מליחת זר 
י כהן או "עשית עבאופן בדיעבד מפני שלא נבדיעבד שהמליחה רק נעשית 

במלים  .קרי בדיעבד מפני שהזר עובר על איסור ליקרב אצל מזבחשזה מ
' לכתשזר עובד  הוי "וכי תעלה על דעתך"' האם קושית הגמ, אחרות

הלא '  שמליחה בזר כשר לכת"וכי תעלה על דעתך"או , בתמיה, במליחה
שניה כדעה ה' סבא לעיל והמ' התוס' ולכא .ר ליקרב אצל המזבחויש איס

 הגשה כךמפני ,  שהזר עובר באיסור ליקרב אצל המזבחשהבדיעבד הוי
  .הכא' מזבח ומקורו מגמהזר ליקרב אצל ל בזר מפני שאין האסור

והלא מקמיצה ואילך ' הקלא ' לכן הגמשמסיים ק "והשטמ
אלא  , פסול בדיעבדוקמיצה, שמליחה הוי אחרי קמיצה, פסולה בזר

מקמיצה "של צא מזה שהדין וכ י"וג .'לכתרק  פסולה יחהלמ שמשמע
של ן אינו בכלל הדין י שמליחה אחרי קמיצה ועדי,דוקאלאו  "ואילך

  ".מקמיצה ואילך"

 ' הגמבעצםשבאופן אחרת ' הגמ'  שמפח"בשם התו' הב' בפי' וע
לה זר לגבי המזבח הלא זה אחרי הקמיצה ואנן נקטינן עיואיך ' הק
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פי לו .שזר כשר במליחהיתכן מקמיצה ואילך פסולה בדיעבד בזר ואיך 
  שלובכלל הדרשה,  מליחה בזר הוי שזה דומה לקמיצה שלח הפסול"התו
  ."מקמיצה ואילך"

י " שאולי זה שיטת רשהסביר א" שליטיגיר מיכאל רוזנצ"והג
 ."שהגשה תחילת קמיצה שאין זר קרב למזבח"'  שכ. יטסוטה' מסב

פסול אינו  הכ"אי שאם הגשה תחילת קמיצה "על רש' יש להק' שלכא
כ "אלא ע" מקמיצה ואילך"מזבח אלא מפני שזה ה קרב אצל אין זרשמפני 

 באיסור שאין זר יכול ליקרב ההשתמש' כשהגמשל "יל "ק הנ"פ השטמ"ע
ה בהגשה "ולכן ה ".מקמיצה ואילך"של אצל המזבח הוי ליה כמו הדין 

מקמיצה "של בכלל הדין למזבח הוי קירבה שנעשית בשכל עבודה 
ה תה היח ומלי,קמיצהל מת קודגשההש' וזה חידוש נוספת שאפ ".ואילך

  ".מקמיצה ואילך"של שניהם בכלל הדרשה , אחרי הקמיצה

ד שאין מליחה מעכבת מה "שלפי המ ,'גמבמסקנת הויש לדון 
ח "שלפי התו' א שמפ"בקר' וע . לא האם פסולה או–הדין במליחת זר 
ם לא צא שאווי .פסולה עדיין "ילךמקמיצה וא"של שזה בכלל הדין 

  . טפי ופסולהי זר גרע"נמלחה כשרה אבל אם נמלחה ע

'  שמפז"ה אות ט"כ'  סמנחות' א בחידושים למס"בחזו' וע
 .ג מזבח אם העבודה מעכבת"הוי שאיך אפשר לזר לעלות ע' שקושית הגמ

 נעשית תוך סדר העבודות וגםשאם מליחה מעכבת המנחה צריך להיות ב
' י זר הוי כמעשה קוף בעלמא ואפי"ואם נעשית ע .י כהן"מזבח ועג ה"ע

 ואין הדין שצריך עבודה דוקא ,תובמליחת הזר אינו יוצא במליחהוקטר 
שה עשתהוי מנחה שנמלח אלא שכל דבר שמעכבת למנחה צריך שתהיה נ

ויש לדון  . בזרעבודות וכולם פסולות' ה כמו שיש ה נעש'ולכא .י כהן"ע
ג "ע' כשר בזר אפייהיה  אם ה,תאין המליחה מעכבש' ד בגמ"לפי המ

 .ג המזבח"ולא ע, למטהשמליחה כשירה בזר בעי למלוח ' שאפהמזבח או 
ויש לאמר שלפי התנא שאין מליחה  . קודם קמיצההריכשתהיה והאם 
  . בזרהרי כש תהיה המנחהתמעכב

יא :קרא בית ו"ן עה" שיטת הרמבפ זה אולי יש להסביר"וע
' ל שכ"ה בבועז הנ"וכ .הריכששהיא במליחה בזר  שלישית שהביא שיטה

 למרותו;  עבודה המנחה ואינהרק מכשירהיא ש' שמליחה כשרה בזר לכת
' י אלא בד אייר"מקמיצה ואילך"של שה דררי הקמיצה אין האחנעשית ש
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הפשט וזה דומה ל .קרבןשהיא רק מכשיר לעבודות בלבד ולא במליחה 
  .אחרי קבלת הדם דהם נעשים למרותבזר שכשירים וניתוח 

ך איך תעלה על דעת' הק' הלא הגמשן "ויש להקשות על הרמב
הלא זה עבודת בזר ' לכת הריהיה כשועוד למה ת .מזבחהשזר קרב אצל 

א שכולן "קרבא ו"שפב, ז"בגרי' וע .מנחההכשיר המנחה ולא רק מ
 .יות נמלחעצם עבודה רק שכל מנחה צריך להבמתרצין שמליחה אינה 

' הם סוברים לכא . בזרהריכשולכן ,  זרט למעכ אין קרא אצלה"גו
נוספת דוקא בעבודות ממש ובלי קרא היא  "מקמיצה ואילך"של שהדרשה 

 האסורשן גבי הגשה "שיטת הרמבשפירשנו ואולי זה כמו  .אין למעט זר
  .כ במליחה"משא, עטהלא מפני שזה עבודה אלא שיש קרא למ ,בזר

" וכי תעלה על דעתך"' הגמ'  מפן"לגבי הקושיא איך הרמב
 ז"מ ה"פסו' א הל"קורקוס פי י"במהר' ע,  בזרהרי כשלמרות שמליחה

לח קודם הקמיצה או שנמלח או שנמ' ב שמפ"מ הי"ה איסו"מ פ"לחו
שאין ' אם סרק א "החזושל ' זה ניחא להסו .ג המזבח"קודם ההולכה ע

 .לא במקומה קודם הקמיצה או שמותרת העבודהולכן  ,תמליחה מעכב
 בזר ליכנס בין המזבח לאולם ייתאשאין איסור דאור'  פן"ל שהרמב"ועי

ת ד שמליחה מעכב"מאליבא לרק הוי '  בזר והקושיא בגמהריולכן כש
 חה מעכבת אינהשאין מלי' אבל אם ס, א שצריך כהן" החזוש מסברת"כמ

  .אסורה בזר

 תב שפסק שמליחה מעכב"מ הי"איסו' ה הל"ם פ"ברמב' עברם 
' ס' אולכ; ז שמליחה כשירה בזר"מ ה"סוא פ"יכ פסק בפ"מנחה וגה את

ג "ם בפי"רמבר במבואו .שמשוה לבלילה ויציקה' לכת' שזה כשירה אפי
ביא סדר  כשמשהריבזר ' ב שבלילה ויציקה כשירות לכת"ק הי" מעה'הל
' שזה רק בדיעבד אלא כ' שהזר בולל ויוצק ולא כנקט בת המנחה רהק

  .סתם

ה שמשמע שזר פסול "מ ה"ביא' להט מ"ם פ" ברמב'אולם ע
נה כולם בבבא קבלת הדם שמוכו, כקמיצה, במליחהו, ציקהיב, בלילהב
ציקה ובלילה י, ט שמליחהשפשו' מ שם שמס"א ולח"בגרע' ולם עא .'א

ל "ק וז"המע' הלמב "ם סופי"ה ברמב"ומציין שכ' לכת'  בזר אפיכשרים
  .לבית הקמיצהעד שיבאו ) בזר(וכל מעשיהן כשרים 
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 מעכבת  למרות שהיאבזר' לכת' צא שמליחה כשרה אפיוכ י"וא
תהיה  המנחה תמעכבשל איך יתכן שדבר "א הנ"ע שלפי החזו"וצ .המנחה

  .עבודות' אחר שמעכבת הקרבת המנחה הוי כדמרה בזר הלא יכש

ה "מ פ"איסו' ם בהל"שיטת הרמב' שמפ .ז מנחות סז"בגרי' וע
 שאם לא מלח קרבן –בקרבנות למליחה במנחות מחלק בין מליחה שב "הי

אבל אם לא מלח הקמיצה זה מעכב ,  אבל עדיין כשרעובר על לאו
עיקר חלק המנחה כמו השמן היא שמליחה במנחה ' ז מס"והגרי .הקרבתה

עיקרי  ולא כמו קמיצה שהוי עבודה אלא כחלק תוהסלת ולכן מעכב
 ויתכן . כמכשיר המנחה עבודה אלאבזר מפני שאינהרה יולכן כש; במנחה

  .רה בזרישזה אחרי הקמיצה כש' אפיש

' הלא הגמ' ם איך כשרה בזר לכת"ועדיין יש קושיא על הרמב
שנמלח ' ל מפ"י קורקוס הנ"מהרהמ ו"הלח ".וכי תעלה על דעתך"' הק

ם "שהרמב' שמפ. ז מנחות כ"בגרי' וע .קודם הקמיצה או קודם ההולכה
שאין ' ם ס"כ נראה שהרמב"וא .'גמא ב"קושיא זו אלא כאבכלא פסק 

' כג שכ:עמק דבר ויקרא כאהב ב"בנצי' וע .איסור בזר לקרב אצל המזבח
בח רק בידים ריקניות יש איסור לכהן לקרב אצל המזשם פסק "שהרמב

  .ן בהשגות"סור אלא מדרבנן כמו שפסק הרמבאבל בזר אינו א

 א בהבנת השיטה שמליחה"ז לחזו"בין הגרי' ונראה שיש מח
נעשה כעבודת המנחה שפסולה בזר והוי סובר שא "חזוה .מעכבת המנחה

 להיות מעכבת אינה צריכהשז סובר שלמרות "הגרי; כלא עשה שום דבר
  .בזר' לכת' רה אפייכש אבל פעולת ההמנחהחלק עיקר כעבודה אלא 

א "ק הי"מעה' ג הל"כ פי"מש' ם בהגשה ע"לגבי שיטת הרמב
לא , לא פתת, ל לא בלל"ת המנחה וז הקרבת מעכבשפסק שהגשה אינה

רה לא נאמרו כל דברים האלו אלא למצוה שכך היא מצותה יכש' הגיש וכו
חוזר הכהן ) זר(ל הגישן או הניפן "ז וז"מ ה"הא פסו"ע בפי"וע .ל"עכ

שנאמר והביאה אל , ומגיש או מניף ואם לא הגיש ולא הניף הכהן כשרות
נה למד על יציקה ובלילה בני אהרן וקמץ מקמיצה ואילך מצות כהו

שלמד שיציקה ' ם שבסיומו כ"ע בהבנת הרמב"וצ .ל"רה בזר עכישכש
 אם לא חזר ,ועוד .בי הגשהגמה הדין לואינו ברור ובלילה כשירה בזר 

' ז שם הק"ועוד הגרי . חזרה צריךמהל ,רהי כש עדיין המנחההכהן ומגיש
קמיצה  שהרי ולהגישלחזור ניתן למה , פ קרא"אם הגשה פסולה בזר ע

ולמה שונה הגשה . ופוסל המנחה ואין יכול לחזור ולקמוץבזר פסולה 



 114  בענין הגשת המנחה 

קמיצה למה ל פ הדרשה שמסיים בה הלא הגשה קודמת" עועוד .מקמיצה
  . בדיעבדהריכשולמה אינה  .ללחזור כצריך הכהן ל

היא ' א:  בכל מנחהדינים'  גשישהבין ם "שהרמב' ואולי יש להס
ז "מליחה לפי ביאור הגרי'  בלילה ואפי,יציקההמכשירי מנחה כמו 

נחה כמו קמיצה עבודת המהיא ' ב .ם ופשוט שהם כשרים בזר"בברמ
'  כהן אפימלמדת שצריך בהן" מקמיצה ואילך"דרשה ההולכה והקטרה ו

המנחה ' ולא רק העבודה אלא אפי .ןזר פוסלאותן ואם עשה , לעיכובא
  . שנעשית שלא כהלכתהה פסולעצמה

אינו פוסל באלו זר פסול אבל , דת הכהן במנחהעבוהוי ' וג
הוי זר י "ע הם כהן ואם נעשיםבא שצריך "החזו' שזה כמו שמפ, המנחה

 עושה כלום שהוי כמעשה קוף בעלמא ולכן אין זה שייך לאמו שכ
לכשרות המנחה עצמה שזה רק דין אחרת שהכהן חייב בה במעשה 

גיש מפני ויר וזיחכהן שאם הגיש זר ראוי שה' ם כ"ולכן הרמב .הקרבתו
אינו ולכן אם לא הגיש הכהן  .שזה דין בהקרבתו אבל לא בעצם המנחה

 המנחה שזה רק דין חיצוני בסדר תפוסל המנחה שאין הגשה מעכב
  .הקרבתו

 בני אהרן והקריב' ם יודע זה מהקרא עצמה שכ"ואולי הרמב
ה כהן אבל אינו בכלל הדרשבעינן עבודת הכהן שמצד ן "כ הרמב"וכמש
 בין המנחה עצמה שזה מלמד שיש חילוק בעצם "ה ואילךצמקמי"של 

  .ההקרבתלדיני  המכשירי

            ותותותותהגשהגשהגשהגש ל ל ל למותמותמותמותותנופות קודותנופות קודותנופות קודותנופות קוד    הגשת מנחת סוטההגשת מנחת סוטההגשת מנחת סוטההגשת מנחת סוטה    ....גגגג

ת וקודמשתנופות ה התנופות "ד.) סא(י על המשנה "איתא ברש
 והדר "'והניף את המנחה לפני ה"' מפרשת סוטה שכוהמקור הוא להגשות 

סוק הפמי שאם ידענו "רש' על פי' ויש להק ".בחתה אל המז אבוהקרי"
, ב שיש הגשה במנחת סוטה מלשון והקריסוטה עצמהבפרשת  בתורה

 או "והקריבה"אחרים של בעי לדרוש מפסוקים : מנחות סב' למה הגמ
   . שטעונה הגשה"הגישהו"

ל דלא ידענא "וז' קושיא זו ותי' שהק' אות א: ק ס"בשטמ' וע
 ןאתה בני אהרב זאת תורת המנחה הקר' דכ) של הגשה(קביעות מקום 

בריש א דאפקינא וובמנחת נדבה ה, ש"פני המזבח אי לא גז אל' לפני ה
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דהגישה בקרן דרומית מערבית ולפי שאינו שוה :) מנחות יט(הקומץ רבה 
 ולבונה וגם באה בשעורים ושאר כל לשאר מנחות דאין בה שמן) סוטה(

  .ח"ל בשם תו"המנחות באה חיטים עכ

היינו יודעים שמנחת שממנחת סוטה לחוד ק "מהשטמלומדים 
ל "קמ, ת מקום ההגשהוקביעלא היינו יודעים  הגשה רק צריכהסוטה 

" והקריב" שמ,י"שיטת רש' הסז יש ל"ועפ .ש ללמד מקום ההגשה"הגז
ל "שאר מנחות קמשל הגשה כ ה הגשה רק אינלחוד היינו יודעים שצריכה

   ".הקריבהו" או "הגישהו"הריבוי של 

שמציין ה הביא "ד: מנחות יט' תוסעל הע במצפה איתן "וע
 קביעת ים יודעיינו הי"הקריבו"של שמהקרא ' הק' ותוס: סוטה יט' לתוס

א " הוהגשה' שאם לא כ' תיו .בא לעכב" והגישה"והקרא של מקום 
צריך עד של "קמ, אנו במקומות אחרותוהקריב רק עד הכבש כמו שמצ

כ "בלא הגזה' י שאפי"שזה פשט ברש' א מפ"והמצפ .מקום המזבח דוקא
כ "ל הגזה"קמ,  שצריך הגשה אבל רק עד הכבש ידענו"והקריבה"של 

א "ריבה  בשיטתפשטהל שזה "ואולי י .זבח ממשעד המשטעון הגשה 
ל "וי,  שהלשון הגשה הוי יותר קרוב מוהקריבוניםראשהובא בכנסת שה
   .בח ממשזמקום המעד הוי  "והגשה" רק עד הכבש "הקריבו"ש

י "על רש' שהק: א סוטה יט" והמהרש מנחות שםא"בשפ' אבל ע
כ לא הוי "ולכן בלי הגזה; הקרבה משמע הגשה כלללשון ל שאין "הנ
ל שהגשה משמע יתר " הנא"הריב' פיככ "מר שזה גוויש ל .נן הגשהיידע

, מותרת להגיעה למזבח ממשהיתה   לא"הקריבו"' שאם רק כ .מהקרבה
  .במנחה' שכשון הגשה לפ ה" עזה רקו

 :'א .י" בראשונים ואחרונים בדעת רשהבנות' צא מזה גווי
א לדעת שצריך "סוטה א'  לחוד בפ"הקריבו"שמהבינו א "א ומהרש"השפ

" והקריב"שהסוברים : א סוטה יט"מנחות והמצפב'  תוס:'ב .להגיש
  הסוברק" שטמ:'וג; עד המזבח ממשמלמדת  "והגישה"עד הכבש משמע 

רק  כ עד המזבח"גהוי קריבה והת מקום אבל וקביעמלמדת  "הגישהו"ש
  .  מיוחד כשאר מנחותוםאין מק

תן נת "עה'  המשך חכמה בפיי"ל על רש"פ קושיא הנ"ע' ולכא
 שלא רצה לומר שזה , שתנופה קודמת להגשהתיודע'  איך המשאחר' פי

 על  מפני שאין מעבירין שזה'ולכן כעצמה נלמד מהפסוק גבי סוטה 



 116  בענין הגשת המנחה 

' ם בכמה מקומות כ"שהרמב .ם"בדעת הרמבכן ' ח מפ"המש .המצוות
עליו שהלא ' מ שהק"כב' וע .ח דוקא ולא במערברשמקום תנופה במז

למה  מסבירהרק ' הגמ במערב הרישודאי תנופה כשהיא ' משמעות הגמ
כשירה שתנופה ' י ותוס"פרשש מווכ, כ"ג חהגשה במערב דוקא ולא במזר

 זל האןשהאב .ם" לרמבשנותנים טעמים' באחר' וע .ערבין במח בבין במזר
שתנופת אשם מפני ' ם ס"מ שהרמב" המלבשםו הביא "ק ה"מע' ט הל"פ

 שאסור לו להכניס בין האולם למזבח לא ,ח דוקאמצורע צריך להיות במזר
על זה שזה ' והאבן האזל הק .בח דוקא ולא במער תנופות במזרפלוג שכל

  .למה לא עדיף ומה שייך לא פלוג' י הק שאם מערב יותר לפנדחו

 מטעם הואדוקא  חבמזרטעם שתנופה הש' מפאבן האזל הולכן 
נופות צריכים תח כל רכל להניף במזושאם י; אין מעבירין על המצוות

ם הראוי  לתנופה נקרי מקוהרי מקום כש היאחרמזהשאם  .חרלהיות במז
פ הסברא "וזה ע .פה קודם תנוומדין אין מעבירין צריך להגיש שםלתנופה 

והביא מצוות ' ולא רק בב' בחפצא של מצוה א' ה אפי"שיש דין אמע
לקמן גבי קצירת העומר שראוי לקצור מן הקרוב ' ראיות לדברינו מהגמ

אזל אם הא לאבן "בין הקר' ע שיש מח"וע .א"ה בקר"וכ, ה"מדין אמע
פ "שעלצד מזרח ל להניף שם או צריך לחזור ובר למקום המערב האם יכע

  . לתנופהמערב כמקום שאינו ראויהאין מעבירין נעשה 

שמערב מקום כשר לתנופה ' י ס"לשיטתו שרשי חולק "אולם רש
שהדין של תנופות קודמות להגשות  ולכן אינו יכול להסביר חרכמו מז

קרא מ זה  אתדו אלא צריך ללמאין מעבירין על המצוותמבוסס על 
 לתרץ שיטתויש  .ה"ור משום אמעע הלא זה אס"וצ .מפורשת ולא מסברא

כמו ' במצוה אאינו שייך  מעבירין על המצוותן יאו שאדרכים י בכמה "רש
שייך  אין מעבירין על המצוות אם'  או שאפי,.מגילה ו' שמצינו הובא בתוס

 "ל תחמיצנהא לידך הבאהמצוה "של רק במקום שהסברא זה ' במצוה א
 מקום כשר אינו נקראוך בתעביר ומ ה עצמהאבל בעוסק במצושייכת 

' ה במצוה א"י מודה שיש אמע"רש' ל שאפ"יעו .ית המצוהיחימוץ בעש
 ולכן אין "'לפני ה"ר ותע המערב י"אם כל הזמן עוסק במצוה אבל לכו' אפ

  .ה כדי לעבור למקום היותר טוב"איסור אמע

' ם מפ"רמבהש .לשיטתםהם ם "י והרמב"צא שרשוולכן י
הגשה לתנופה קודם שצא הדין ו ממילא ידוקא ולכןח רבמזשתנופה 

לעשות שמקום ההגשה צריך להיות במערב ואינו אפשר להגיע לשם 
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אבל  . למערב יכול לבאלאשעכב מה "אמעשל מפני שהאיסור התנופה 
כ איך יודעין "ח בין במערב ואנופה כשירה בין במזרתי פסק ש"רש

  .ת שזה הדיןסוטה לדעבקרא הולכן צריך להביא  .הגשהלשתנופה קודם 

ניף הגיש קודם שהחליף הסדר שהא שמסופק אם "ע בשפ"וע
  .האם צריך לחזור ולעשות שניהם כסידורם


