
 

  ז" תשס●' קול צבי ט

  רב עקיבא בלאק
  ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

  ם במצות אכילת שירי מנחות ואופי קרבן מנחה"שיטת הרמב

  הקדמה. א

לרבות , לכל מנחתם.) "עג(' גרסינן בגמ .במנחות קובעת שיש מצות אכילת הכהנים בקרבן מנחה' הגמ
והאי להתיר קא אתיא ואידך נמי , אמר רחמנא' ואכלו אותם אשר כופר בהם, 'א"סד .מנחת העומר ומנחת קנאות

שמשקף " ,ואכלו אותם אשר כופר בהם"משמע שכיון שמנחות הן בכלל הפסוק ' בגמ ."ל"קמ, לברר קא אתיא
א שאין הכהנים אוכלים מנחת עומר ומנחת קנאות שאינן "היתה הו, על אכילת הקרבן שהיא כפרה לבעלים

   .כ עומר וקנאות נאכלים"פמלמד שאע" לכל מנחתם"הפסוק , למסקנא .מענין כפרה

שכל המנחות הן בגדר כפרה חוץ מעומר ' משמע מהגמ, ראשית כל .זו עולה כמה קושיות' מגמ
 1 .סוג המנחה היחידית שיש בה כפרה היא מנחת חוטא, כ וכן מכל הסוגיות במנחות"מתשב, אולם .וקנאות
ק ואכלו אותם אשר כופר בהם מדייקת מהפסו' הגמ, ס"ביחס לשאר קדשים בסוגיות אחרות בש, שנית

, למשל(מהראשונים על אתר  .לא מופיע ביטוי זה, אבל בסוגיא זו ."ים מתכפריםבעלים והכלשהכהנים או"
, וצריך לעיין .'אבל אינו מוזכר מפורש בגמ, יש שהוסיפו אותו) א שם"ורשב, ה אשר כופר בהם"י ד"י כת"רש

  ?ות לשאר קרבנות לגבי אכילת הכהניםהאם יש חילוק בין מנח ?האם השינוי הזה יסודי

ם יכלול "היינו מצפים שהרמב, ל"הנ' לאור הגמ .ע טובא"ם בסוגיא זו צ"הבנתו של הרמב, יתר מזה
ם "הרמב, בכמה מקומות במשנתו, אולם .את קרבן מנחה בתוך מסגרת שאר קרבנות שאכילתם הם מדין כפרה

הוא מונה אכילת ) 'פט', מצוות עשה פח(מ "בסה .קדשיםמבחין באופן מוחלט בין אכילת מנחות לאכילת שאר 
): ב-א' הל, י"פ(ק "מעה' ל בהל"וז .ושאר קדשים, אשם, ע בנפרד מאכילת חטאת"קרבן מנחה כמצוה בפנ

 .הכהנים אולכים ובעלים מתכפרים,' ואכלו אותם אשר כופר בהם' 'אכילת החטאת והאשם מצות עשה שנא"
' וכן אכילת שירי המנחות מצות עשה שנא) 'הלכה ב. (הנים שאכילתן מצוהה לשאר הקדשים שאוכלין הכ"וה

למה הוא לא לומד את דין אכילת ; 'הלכה ב בם"ע במקורו של הרמב"וצ ."'והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו'
ברגע  !עצמה יישמה את פסוק זה לאכילת מנחות' הרי הגמ ?"ואכלו אותם אשר כופר בהם"מנחות מהפסוק 

היה אפשר לתרץ ' לכאו 2?למה מנחות לא תהיו בכלל, ם משתמש במקור זה ביחס לחטאת ואשם"שהרמב

                                                           
...  מרחשת דאתיא ארחושי הלב("שיש צד כפרה במנחת מחבת ומנחת מרחשת .) סג(מנחות ' א בגמ"יש להעיר שיש הו 1

  .א זו"דוחה הו' אבל הגמ.") ומחבת דאתיא אמחבואי הפה
יש עוד  ).ז:קלד(וך ובמנחת חינ) מ"מ בסה"ה הר"ד: מנחות עב(ז "בחידושי הגרי' עי .ם" כמה אחרונים על הרמב כן הקשו2

והנותרת ממנה "הרי הפסוק , הקשה) א:יבמות א(השיירי קרבן על הירושלמי  .ם באופן דומה"כמה אחרונים שהקשו על הרמב
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וכך (אשר כופר אינו מקור טוב לאכילת מנחות , ולכן, רק פרט בקרבן, שהכפרה במנחות היא רק תכונה

כן ל !ם שהרי הוא משתמש בפסוק זה כמקור לחטאת ואשם"אבל דבר זה לא הולם ברמב ).א:ז י"משמע מהרדב
   3.מה ההבדל בין שניהם, ע"צ

  :ם"יש עוד כמה קושיות שעולות ממשנתו של הרמב

ם מתאר באריכות את דיני אכילת חטאת "הרמב, במצות אכילת חטאת ואשם) 'עשה פט(מ "בסה. א
ושחטאת ואשם , שנוהגת בזכרי כהונה בלבד, שהיא ליום ולילה עד חצות, שאכילתם היא כפרה לבעלים: ואשם

העדר תיאור זה , )'עשה פח(ם מציג את המצוה לאכול מנחות "כשהרמב . מקדשים קלים ומתרומהחלוקים הם
כיוצא , ֵּתָאֵכל מצוה: "ל"וז, אלא כל תוכן דבריו הוא ציטוט מהספרא, ם מקצר בדבריו"לא רק שהרמב .בולט
ה ולא ענין היתר ל שאכילת שירי מנחות כמו בעילת היבמה שהיא מצות עש"ר, מצוה' יבמה יבוא עליה, 'בו
ם "ובציטוט הספרא הרמב" ,רצה אינה אוכלה, שרצה אוכלה"א "כנראה היתה הו, ביחס לאכילת מנחות." לבד

אבל אין הצדקה זו מופיעה ביחס לאכילת חטאת  .מנסה להצדיק את הרעיון שאכילת מנחות נחשבת כמצוה
מה בין חטאת ואשם מצד , ע"וצ .תא שאכילתם הם בגדר רשות בעלמא כמו שיש לגבי מנחו"אין הו .ואשם
מצות אכילת מצות אכילת מנחות טעונה הצדקה אבל , מ"ם בסה"לפי הרמב, למה ?ומנחות מצד שני, אחד

  ? תיאור של דינים פורמלייםחטאת ואשם טעונה

ם מנסח את המצוה לאכול חטאת "הרמב .ם עוד יותר בולט"ק הקושי ברמב"מעה' בכותרת להל. ב
אלא , לא מפרט כל קרבן וקרבןם "הרמב 4." במקדשבשר קדשי קדשיםשיאכלו הכהנים  ",ואשם באופן כללי

, ע מנחות נחשבות כקדשי קדשים"פ שלכו"ואע ."קדשי קדשים"הוא מסווג את כולם תחת הכותרת הכללית של 
למה ביחס לאכילת חטאת ואשם ,  קשהועוד ."שיאכלו הכהנים שירי מנחות"ם מוסיף מצוה אחרת "הרמב

                                                                                                                                                                             
גם מעיר על .) יבמות מ(הערוך לנר  .אבל לא שיש מצוה לכהנים, רק מגלה שיש איסור לזרים לאכלם" יאכלו אהרן ובניו

הרי אין כפרה במנחות , מצטטת ואכלו אותם אשר כופר' איך הגמ', הוא הקשה על הגמ .ם"רמבהסתירה בין הסוגיות לשיטת ה
על ' ג וא"על הרס' קושיות נפרדות א' הקשה ב) 'קכג-'עשה קכב(ג "מ רס"פ בסה"הריפ ).ביבמות ביתר עיון להלן' נדון בגמ(

למה היא ', ם בשרש יב"על פי כללי הרמב', וב, למה אכילת מנחות לא נכללת במצות אכילת קדשים כפי ששאלנו', א .ם"הרמב
  .מפרטי קרבן מנחה' לא נכללת כא

ם משתמש בפסוק מימי המילואים "למה הרמב: על המקור של אשר כופר לחטאת ואשם' מקשה אפי) 'לג' א סי"קו(א "השאג 3
ם מוכן לצאת מפרשת חטאת "מבאם הר .יותר חזק' ם אפי"קושייתינו על הרמב, לפיו? ולא הביא פסוקים מחטאת ואשם עצמם

  ? למה לא כן גם במנחות, ואשם

איך ילפינן מימי , ל שואל"ק הנ"השיי, למשל .יש עוד כמה אחרונים שהקשו על המקור של אשר כופר בהם באופן כללי
  ?הרי איך ילפינן דורות משעה, המילואים

ם משמע שאין אכילת הבעלים "משיטת הרמב .םלא נדון באריכות בענין אכילת הבעלים בשלמים ושאר קדשים קלי, כעת 4
שמצות ' שמדייק מהגמ) ה בשאר"ד. פסחים נט(י "למשל ברש' עי .ם בזה"אך יש ראשונים שחולקים על הרמב, נמנה במצוה זו

 .ע"ן במנין העשין שלו שמנה אכילת הבעלים כמצוה בפנ"וברמב, שייך לכהנים ולישראלים" ואכלו אותם אשר כופר בהם"
אלוקיך והבשר ' ודם זבחיך ישפך על מזבח ה"הנלמדת מפסוק , שכולל קדשים קלים במצות אכילה] 'סימן צז[ביראים ' עי, וכן(

  .")תאכל

 .האם הם נכללים במצות אכילה,  שלמיםהראשונים והאחרונים גם דנו בחזה ושוק של שלמים שהם חלק הכהנים בקרבן
כוונתו רק לקדשים , "ה לשאר קדשים שאוכלים הכהנים שאכילתן מצוה"וה"ם כותב "טוען שכשהרמב) א:ק י"מעה(ז "הרדב

מצוה (בחינוך ' עי .ש נכללת במצוה"אבל כמה ראשונים חולקים וסוברים שאכילת חו .ש של שלמים"ולא לחו, שאכילתן כפרה
  . ח שם"ובמנ) 'קב

, ש לא נמנו כמצוה"ילת הכהנים בחול או אכ"עצם העובדה שאכילת הבעלים בקק. למחלוקת זו יש השלכות חשובות, כמובן
ל "ואכמ .אין האכילה קיום בחפצא של קרבן עצמו או במעשה הקרבת הקרבן, פ שיש חיוב גברא לאכלם"אולי מגלה שאע

  .יותר
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אבל הוא משמיט כל זכר למקום אכילת ") במקדש...שיאכלו הכהנים("ם מוסיף את מקום האכילה "בהרמ

 ?שיירי מנחות

, ובמיוחד, נצטרך לדון באכילת הקרבנות, ם בענין"ולהבהיר שיטת הרמב, כדי לענות על שאלות אלו
  .היחס בין מנחות לשאר קרבנות בענין זה

  גדר אכילת קרבנות. ב

' יש להגדיר את תפקיד אכילת הקרבן ומקומה בתוך תהליך ההקרבה בא,  הקרבנותבעולם, בדרך כלל
  :דרכים' מג

 כל -וההקרבה היא מעין הכשר מצוה , אפשר להבין באופן קיצוני שהאכילה היא תכלית העבודה. א
הרבה יש  .דוגמא להבנה זו בעולם הקרבנות הוא קרבן פסח .תהליך ההקרבה נעשה אך ורק כדי שהכהנים יאכלו

שקובעת שפסח הבא :) עו(פסחים ' כך משמע ממש .פ היא כדי שיאכלוה"סמוכין לרעיון שכל תכלית הקרבת ק
לאכילה , כשנצטוה עיקר פסח"י שם מסביר "רש ."שלא בא מתחילתו אלא לאכילה", בטומאה נאכל בטומאה

גם שם  . את דמו על המזבחאין זורקין, הקובעת שאם נטמא בשר הפסח:)  עחשם(' וכן מוכח במש ''...נצטוה
 בדרך כלל אםזאת אומרת ש" ,שאם אין בשר יש דם.) "מנחות כו, .פסחים עז(א הסובר "לר' י מסביר שאפי"רש

  5."עיקר פסח לאכילת אדם קאי"דם כי ה  זורקין אתפ אין"כאן בק, נפסל הבשר עדיין מותר לזרוק הדם

,  שאכילת מנחות נצטוה באופן יותר ישירעצם העובדה. יש סמוכין לגישה זו גם באכילת מנחות
כ שאר הקרבנות שאכילתם היא "וכן שאכילת מנחות נצטוה בפרשת ויקרא משא, ...")והנותרת ממנה יאכלו("

  .מגלה לנו שאכילת מנחות היא מרכזית, )ג:ב העמק דבר ויקרא ב"בנצי' עי(בפרשת צו 

העבודות ' המתחיל בד, בתהליך העבודהאפשר להציע שאכילת הקרבן היא חלק חשוב ושלב יסודי . ב
כל התהליך הוא קיום , למרות שאפשר להחשיב שלבים מסויימים בתהליך יותר מאכילה .ומסיים באכילה

 .בחפצא של הקרבן עצמו ובמעשה הקרבתו

וכמה דכהנים לא אכלי :) "נט(פסחים ' איתא בגמ . ההבנה הפשוטה בשאר הקרבנותזו היא' ולכאו
י "רש' וכ ."הכהנים אוכלים והבעלים מתכפרים', ואכלו אותם אשר כופר בהם'דתניא , תכפריבעלים לא מ, בשר
מכאן משמע שהאכילה  ."דאף באכילה תלויה כפרהכתב כפרה גבי אכילה למימרא ) "ה אשר כופר בהם"ד(שם 

   6.היא שלב עקרוני בתהליך הכפרה

                                                           
עדיין חייב " אכילת פסח מעכבא"מכיון ש, שאם עבר וזרק את הדם, ל כוותייהו"דקיי, שם'  בשיטת רבנן בגמ כןגם מוכח 5

  .בפסח שני
,  יש לחקור. ומה מעמדו של בעל הקרבן בלי אכילת הכהנים,מה בדיוק גדרו' לא ברור מהגמ, פ שאכילה היא שלב עקרוני"אע 6

התורמת , או האם האכילה רק בתור מצות עשה גרידא, והבעלים באמת נחשבים כמחוסרי כפרה, האם האכילה מעכבת הכפרה
  .לרעיון של כפרה אבל אינה מעכבת הכפרה

דם שנטמא זרקו במזיד לא "' שכ, ת"בסוגיא דעקירת דבר מה.) צ(ביבמות בברייתא ' עי .וקת ראשונים בענין זהיש מחל
ס קא מתעקרא אכילת "סו"', ומקשה הגמ .פירושו לא הורצה לענין אכילת בשר אבל בעלים נתכפרו בו',  למסקנת הגמ."הורצה
משמע  .ת שאני"ששוא' ומתרצת הגמ "?כלים ובעלים מתכפריםמלמד שהכהנים או' ואכלו אותם אשר כופר בהם' 'וכ, בשר
 .שאכילה מעכבת הכפרה' אבל לא מוכרח מהגמ, שהיא תורמת לכפרת הבעליםשיש בעיה בעקירת אכילת בשר מכיון ' מהגמ
משמע  "...והא כתיב? וכיון דבשר לא מתאכל כפרה היכי הוה להו לבעלים", א שם"הובא בריטב', ח בגמ"בגירסת הר' עי, ברם
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כפי " ,אכלו אותם אשר כופר בהםו"מהעובדה שיש קשר בין מנחות לשאר קרבנות שנובע מהפסוק 

, ם"קשה להצדיק גישה זו ברמב, כמו שאמרנו, אולם .ברור שאפשר להציע כך גם באכילת מנחות, שראינו בגמ
 .אחרי שראינו במשנתו כל השינויים הקיימים בין אכילת מנחות ואכילת שאר קדשים

. ין לה משמעות בתהליך העבודהוא, שהאכילה היא דבר חיצוני, יש להציע ולהקצין בכיוון ההפוך. ג
אין לאכילה בגישה זו שום ערך בתהליך ." שלא יבוא לידי נותר"מפרש שאכילת קדשים היא :) נדרים ד(ש "הרא

  .והיא אינה חלק העבודה, העבודה

ויקרא , ד"הע(ב "הנצי .לפרש בדרך זו לגבי אכילת מנחות' נר, ם"וברמב' לאור הקושיות שהעלינו בגמ
' שעל הגרוע כת"הוא מסביר  ."נשארת"ולא " נותרת"שון התורה כשמתייחס לשירי מנחות הוא מעיר של) ג:ב

חלק  .אפשר לומר שעיקר ותכלית העבודה בקרבן מנחה הוא הקטרת הקומץ, ב"פ דברי הנצי"ע ."לשון נותר
מצוה לאכול פ שיש "ואע .ואכילתו באופן מהותי אינה חלק מהעבודה" ,נותרת"הוא רק , השירים כשמו כן הוא

לפי  7.מצוה זו לא תורמת לקיום הקרבת הקרבן עצמו אלא היא קיימת משום איזושהיא סיבה צדדית, השירים
צריכים לדון לא בשאלה למה מצות אכילת שירי מנחות אינה שוה לשאר קרבנות כפי , גישה זו בקרבן מנחה
למה , ם המנחה הוא הקרבת הקומץאם עצם תכלית וקיו .אלא בלמה מנחות נאכלות בכלל, ששאלנו בהתחלה

 .נחזור לעיין באופי האכילה עצמה בסוף המאמר ?כל המנחה לא תהיה כליל על המזבח

  :מ שעולה מגישה זו"יש כמה נפק

' אפי, כל האוכל כזית בשר הקדשים) "ד:ק יא"מעה(ם " איתא ברמב-  אכילת שירים קודם קמיצה )א
מפי השמועה למדו שזו אזהרה לאוכל תודה או שלמים קודם ...'שנא, לוקה, קודם זריקת דמים, קדשים קלים
שיש , .)יז(מכות ' פ הגמ"ע, ם מתאר"הנה כאן הרמב ."ה לשאר הקדשים בין קלים בין חמורים"וה, זריקת דמים

 .ם מה הדין באוכל שירי מנחות קודם קמיצה"לא ברור ברמב, ברם .איסור לאכול בשר קדשים קודם זריקת הדם
פ "ע, לכן ."או שירי מנחות"...ם מוסיף "הרמב, מקומולבענין אכילת קדשים חוץ ', ה' יק שבהלמ מדי"המשל

ם שהאוכל "מ מסיק ברמב"המשל, כ בחוץ למקומו"העדר פסק דין לאסור אכילת שירי מנחות קודם זמנו משא
  8.משיירי מנחות קודם קמיצה אינה לוקה

 .דבריו מאוד מסתברים, לפי דברינו, ברם 9.מ"לכמה אחרונים הקשו על החידוש הגדול הזה של המש
אין אכילת השירים קודם , מכיון שאכילת השירים אינה שלב עקרוני בתהליך הקרבן עצמו אלא היא דבר חיצוני

                                                                                                                                                                             
בת הכפרה ואולי הבעלים הוי מחוסרי כפרה בלי אלא האכילה מעכ, עשה התורמת לכפרהח שלא רק האכילה היא מצות "מהר

מניין ) "'פט' מ ע"הובא בסה, ב"פ, שמיני' פר( הספרא גם משמע כך מלשון). ח"ה גירסת הרבקרן אורה שדוח' עי(האכילה 
ע במקדש דוד "ע .כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים ?כיצד '.תת את עון העדהואותה נתן לכם ל'ל "ת ?שאכילת קדשים כפרה

  ).ז:יד(
שיש רק מצוה על , תרומה וכדומה, שמרחיק לכת ומסביר שמנחות הם כמו קדשים קלים) מג:ב(אריה ליב ' בחידושי ר' עי 7

, עובדה זו .הרצאת הקרבן עצמושזה שייך רק לאכילה המועילה ל" ,ואכלו אותם אשר כופר בהם"הגברא לאוכלם אבל אין 
  .היא מאוד חשובה ונחזור לה לקמן, שבקרבן מנחה אין הרצאה

מאימתי יותרו השירים ) "יג:ק יב"מעה(שהרי הוא כותב , ם שעדיין אסור לאכול השירים עד הקרבת הקומץ"ברור מהרמב 8
מ מניח "ודבריו כאן המשל ).מ"ה והנה הר"ד. ז יג"הגרי' ח שהובא בחי"בדברי הגר' עי" (משיצית האור ברוב הקומץ, באכילה

  .מדמה קמיצה לשחיטה:) זבחים יג, :מנחות יג(בכמה מקומות ' שקמיצה דומה לזריקת הדם על אף שהגמ
.) קי(יצחק נפחא בזבחים ' הקשה שמשמע מבעיית ר) פרנקל שם' ם מהד"הובא בספר הליקוטים ברמב(השהם וישפה  9

אולם אבעייה זו אינו  .ששירים יהיו אסורים קודם קמיצה כמו בשר קודם זריקה, שם' ותוס") יםקומץ מהו שיתיר כנגדו בשיר("
שצוטט " ונדבותיך"למה מנחות לא תהיו בכלל הפסוק , מ"הקשה על המשל) ח:פג(ש "גם הערוה .ם בשום מקום"נזכר ברמב

נזכר רק תודה , שבה הוזכה איסור זה:) זי(מ סומך על העובדא שבברייתא במכות "הוא דוחה את האפשרות שהמשל ?ם"ברמב
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 שהרי באכילת, אינו דומה לאכילת בשר קדשים קודם לזריקת הדם .הקמיצה נחשבת כאכילה קודם לזמנה

כ "משא . כראוי לפני השלב של זריקת הדםתאין אכילה פועל .יב חשוברכהכהן מקדים מ, בשר קודם לזריקה
   10.כי האכילה אינה שלב עקרוני, לא בלבל את סדר עבודת המנחה במהותו, על אף שאסור לאכלה, לגבי מנחה

והיא , אחרת' ם בקשר להל"אפשר לדייק עוד ברמב, מ"פ דרכו של המשל" ע- איסור אכילת זר) ב
' לוקה שנא, זר שאכל כזית מבשר קדשי קדשים בעזרה אחר זריקת דמים) "ח"ה, שם(ם "בברמ' כ .אכילת זר

ם שזר שאכל שירי "יש לדייק ברמבואולי באמת  ..."'ואכלו אותם אשר כופר בהם וזר לא יאכל כי קודש הם'
ם "הרמב, בנוגע לאיסור אכילה קודם זריקה מ" כמו שדייק המשל,איסור אכילת זרהרי גם כאן ב. מנחות פטור

שמשמע "  קדשי קדשיםבשרמ זר שאכל כזית "ם הוא" של הרמבניסוחו, ועוד .משמיט כל זכר לשירי מנחות
...") היא שהזהיר הזר מאכול בשר קדשי קדשים"', ת קמח"ל(מ "מופיע גם בסה זה ניסוח .שאין מנחות בכלל
   11.וגם במנין הקצר

זר לא "הסמוך לפסוק " ו אותם אשר כופר בהםואכל"ם לאיסור זה הוא "מקורו של הרמב, דבר נוסף
ואכלו אותם אשר 'כל היכא דקרינן ביה : "שם' ל הגמ"וז :).יח(מכות ' לימוד זה מופיע בגמ ."יאכל כי קודש הם

וזר לא 'לא קרינן ביה ', ואכלו אותם אשר כופר'וכל היכא דלא קרינן ביה  .'וזר לא יאכל'קרינן ביה ', כופר בהם
שאינה אכילה כשירה ' ולאפוקי אכילת חוץ וכד, מבוססת רק על סמיכת הפסוקים' הגמ, שטותפ פ"ע ."'יאכל

, אם האכילה היא תורמת לכפרה שבאה עם הקרבן .זו באופן יותר יסודי' אבל אפשר לפרש גמ ).כ שם"בנו' עי(
אז יש איסור , י הכהנים כדי שישלים כפרת והקרבת קרבן זו"אם האכילה היא שלב עקרוני שהוצרך להעשות ע

שאינו חלק מתהליך הקרבת הקרבן ואינה תורמת , אבל אם האכילה היא דבר חיצוני .י זר"שאכילה זו נהיית ע
, צריך שאכילה תהיה כה יסודי ומרכזי,  איסור זרכדי ליצר, א"ז .זר שאכל קרבן זואז אין איסור לאו ב, לכפרה

  .וחלק מהותי בקרבן עצמו

י אמר מקטיר "ר, שירים שחסרו בין קמיצה להקטרה, איתמר.) "ט(' גמ גרסינן ב-שירים שחסרו) ג
יהושע ' זו היא דוקא אליבא דר' מסיקה שמח' הגמ, בהמשך ."ל אמר אין מקטיר קומץ עליהם"ור, קומץ עליהם

, שהרי חסר מהשירים, האם גם כאן פסולה .פסולה, שנטמאו שיריה נשרפו שיריה אבדו שיריה.) כו' מש(הסובר 
 ."יהושע מודה ליה' ר' אפי, אבל היכא דאשתייר, יהושע התם אלא משום דלא אשתייר' כ לא פסל ר"ע "ד"או
יהושע ' ר" .יהושע סובר כשירה היכא דנשאר קצת מן השירים מברייתא מקבילה בענין זבחים' מוכיחה שר' הגמ

                                                                                                                                                                             
אבל נקודה  ..."כל האוכל כזית מבשר קדשי קדשים"ם התחיל את דבריו "והרמב, שהרי גם חטאת ואשם לא נזכרו שם, ושלמים

למה גם לא , ם מוכן להזכיר חטאת ואשם שלא הובאו בברייתא" אם הרמב–מ "ל כסמך לדיוקו של המשל"ש נ"זו של הערוה
  .משמע שאין איסור באכילת מנחות קודם קמיצה ?ותיזכיר מנח

 .הבשר מותר לכהנים, שהרי אם נאבדו האימורין, מ מוסיף שהקטרת הקומץ אינו שוה להקטרת האימורין של בשר"המשל 10
מ להקבלה זו בין הקטרת "יש כמה נפק .שהקטרת הקומץ שוה לזריקת הדם, השירים אסורים לכהנים, אבל אם נאבד הקומץ

  .ל"ואכמ .לגבי מחשבת פיגול בהקטרת הקומץ לעומת הקטרת האימורין) ו:יג(מ "פסוה' ם הל"ברמב' עי . לזריקת הדםהקומץ
כ "בלי להגביל את האיסור לבשר כמש" שלא יאכל זר מקדשי קדשים"' ם כ"הרמב) 'מצוה ט(ק "מעה' אבל בכותרת להל 11

לא משמע כן ,  ברם.מנחות בכלל, שייך לכל קדשי קדשים זר מסיק שאיסור אכילתבאמת ) כו:רפג(ח "המנ .במקומות אחרים
 שאינם קדשי  שייך גם בשאר דברים המורמים זראם האיסור, בשאלה אחרת דן ח"המנ (.א"ם כמש"משאר ניסוחים של הרמב

  ).ש של שלמים"כמו חו, קדשים
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י זית בשר כחצי זית כחצ .זורק הדם, כל הזבחים שבתורה שנשתייר מהם כזית בשר או כזית חלב, אומר
 12."אינו זורק את הדם, חלב

, ברם .ם לא יבחין ביניהם בפסקיו"היינו מצפים שהרבמ, בין זבחים למנחות' פ הקבלה זו של הגמ"ע
לגבי מנחה כדי ', א .שינויים בולטים' שיש ב) לא:א(וביחס לזבחים ) כ:יא(מ ביחס למנחות "פסוה' בהל' עי

,  דםאם נשאר פחות מכזית, אבל גבי זבחים . בשירים רק כל שהוא שנשארריךתחילה צלכ' אפי, להקטיר הקומץ
לא , אם עבר וזרק, י זבחיםאבל גב .כשר בדיעבד, אם הקטיר הקומץ, ים כללכשלא נשאר מהשיר', ב .לא יזרוק
  .ם מה בין זבחים למנחות"ע ברמב"צ,  לפי סוגיין.הורצה

אפשר להבין פסקי , א בהבנת קרבן מנחה"י משלפ, אבל 13.ם"כ טרחו לתרץ את הסתירה ברמב"הנו
וכן בדיעבד אם הקריב הקומץ בלי השיעור כל , צריך רק שיעור כל שהוא בשירים כדי להקריב הקומץ .ם"הרמב

הקרבת הקומץ לא תלוי באם השירים  .מכיון שהשירים לא כל כך קשור להקומץ באופן מהותי, שהוא כשר
  14.ואכילת השירים היא רק דבר צדדי, י הקרבת הקומץ"הוה עכי עצם קיום קרבן מנחה נת, קיימים

נוקט ) ה ומצאתי"ד' מצוה קלד(ח "המנ . יש דיון באחרונים האם יש שיעור לאכילת מנחות-שיעור) ד
ד "אבל המקד .שהרי אין אכילה פחות מכזית, אינו יוצא באכילת שירי מנחות בפחות מכזית, שכמו כל קדשים

ד "המקד .אלא שבכזית מצוה טפי, ם ביומא שמשמע שיש אכילת קדשים בפחות מכזיתישני' ציטט תוס) ו:יד(
ל שאין צריך "אלא צ .אין לכל כהן שיעור כזית לאכול, הרי אחרי חלוקת המנחה לכל הכהנים, ממשיך לשאול

שמחלק בין מנחה לשאר קרבנות ) 'אות ב' מצוה קלה(ם שיק "במהר' אבל עי .שיעור כזית באכילת קדשים
יש רק דין שהשירים יהיו נאכלים אבל אין קיום או מעשה  ."מצות ֵּתָאֵכל"כתוב  .הפסוקים גבי קרבן מנחהמ

  .פורמלי במעשה אכילתה

אין צריך שיעור כזית לאכילת מנחות שהרי אין באכילה  .ם שיק מאוד סביר"שיטת המהר, א"לפי מש
 ,ל"ש הנ"קרוב לניסוחו של הרא' אולי אפי" ,ֵכלֵּתָא"האכילה היא בגדר  .זו משמעות ביחס לקרבן מנחה בכלל

   15. אבל אין ערך עצמאי לאכילת המנחה,"שלא יבוא לידי נותר"שאכילת קדשים היא 

אם נוקטים שמצוות צריכות ' מחדש שאפי) 'אות ד, שם(ם שיק " המהר-מצוות צריכות כוונה וברכה) ה
 וכן לגבי .מובנת שיטה זו, עשה אכילת המנחהו במ לפי הבנתינ.אן באכילת מנחות אין צריך כוונהכ, כוונה

                                                           
שאין אכילת ", ם כשיש רק חצי זית בשר היאהסיבה שאין זורקין הד, לפיו .חידוש גדול) ה כחצי זית"ד(י כאן "יש ברש, אגב 12

 ?''זריקה למה, וכיון דעבדו שניהם, זריקת הדם אינה אלא להתיר האימורים למזבח ובשר לאדם, אדם באכילת מזבח מצטרפין
  )ה אותן שחלקו"ד: ט' תוס' ועי( !י סובר שזריקה היא רק היתר לאכילת בשר ולהקטרת האימורים"רש

מעילה (ש "האו .אין לנו תוספתא זו, מ טוען שבדפוסינו"הל, אכן, ם לקח שיטתו מהתוספתא"רמבהציע שה) לא:א(מ "הכ 13
 .לעומת זריקת הדם של זבחים, הקרבת הקומץ היא באמת אכילת המזבח, תירץ שיש מקום להקל באכילת מנחות שהרי) ג:ג

  !ם" שיש טעות סופר ברמבהציע) לה:לב(א "החזו. הבין פירושואבל קשה ל
יוחנן שמקריב קומץ עליהן ' ששיטת ר'  שמשמע מהגמ,הקשה) ה' מנחות ריש סי(י "הקה .י"הקה' פ זה קוש"מתורצת עגם  14

איתא הדין גבי זבחים שנעשו בעל מום קודם קבלת :) כה(שבזבחים , אבל אין זה נכון .קודם קידוש הקמיצה בכלי' היא אפי
  .מובן החילוק בין זבחים למנחות, ינואבל לפי דבר .אז ברור שצריך קידוש כלי !פסול, הדם

האם יוצא : לשאלה אחרת, האם צריך שיעור באכילת מנחה, מקשר את שאלה זו) ד-ג:נא:ג(ל "גם חשוב להעיר שהביה 15
 .אז גם לא בעינן דרך אכילתה, אם לא בעינן שיעור כזית, ל"לדעת הביה .במצות אכילה אם האכילה היא שלא כדרך אכילתה

, א"כמש,  הלכתיתהאם בעינן כאן אכיל, דהיינו, הענינים קשורים לאותו הענין' אם נניח שב .אז בעינן כדרך, עוראם יש שי, וכן
  .הענינים מאוד הגיונית' ל בין ב"אז תלייה זו של הביה
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אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו "שעל אכילת קדשים מברכין ) א:ק י"מעה(מ "איתא במשל, ברכה

שמברכין דוקא על חטאת ואשם ) פרקנל' בספר המפתח במהד' עי(ודייקו כמה האחרונים  ."לאכול חטאת ואשם
, שאומרת שבמרכין שהחיינו על מנחות:) מנחות עה, :ברכות לז(' מהגמומביאים ראיה  .ולא על שירי מנחות

', למה יהיה חילוק בין אכילת חטאת ואשם מצד אמובן א "לפי מש, גם כאן .משמע דלא מברכין ברכת המצוה
  16.גבי ברכה' ואכילת מנחות מצד ב

  ם"שיטת הרמב. ג

ואכילת השירים לא הוי חלק  מנחהלפי גישה זו שהקטרת הקומץ היא השלב המרכזי והיסודי בקרבן 
ם מונה מצוה נפרדת לאכילת "מובן מאליו למה הרמב, לפי דברינו .ם מתורצות"כל הקושיות ברמב, מהעבודה

אין באכילת המנחה שום שמץ של  .שהרי אכילת המנחה חלוקה ביסודה, מנחות ולמה הוא משתמש בפסוק אחר
ז גם מובן "לפ ."נותרת"א רק בתורת שהאכילה הי,  לא יספיק"ואכלו אותם אשר כופר בהם"ולכן הפסוק , כפרה
גבי מנחה , מ"בסה .ק"מעה'  בכותרת להלמ וגם"גם בסה, המצוות בדרכים שונים' ם מטפל בב" הרמבלמה
מכיון שאכילת חטאת , כ גבי חטאת ואשם שהוא מסביר לנו כמה דינים פורמליים"ם מקצר בדבריו משא"הרמב

אם כמה מדינים אלו שייכים גם לאכילת ' ואפי. בתהליך הקרבן וחלק מהעבודהואשם היא מעשה עקרוני 
, בכותרת .שדינים אלו מגלים את טיב האכילה ומרכזיותה, ם מדגיש אותם ביחס לחטאת ואשם"הרמב, מנחות
ם מזכיר מיקום האכילה ביחס לחטאת ואשם מפני שדין זה מבטא שאכילת חטאת ואשם היא מעשה "הרמב

מכיון שעיקר קיום קרבן מנחה הוא בהקרבת ,  אדרבה.כ במנחות"משא, חלק מתהליך הכפרהמלי ויסודי ופור
הוא מצטט את מ "בסה ולכן, יון שאכילת מנחה היא חיובאת הרע להצדיקם צריך "הרמבראשית כל , הקומץ

   17.א שאכילת מנחה היא רק בגדר רשות"הספרא השולל את ההו

שקף את אופיו וטיבו של הקרבן הוא חלק הקומץ שהוא כליל ם החלק המנחה שמ"שלפי הרמב, יוצא
  .אינה חלק מהעבודה', והאכילה על אף שהיא מחוייבת מדאו, על המזבח

ם "הרי שאלנו על הרמב. במנחות שבה התחלנו' אפשר להבין בדרך אחרת את הגמ, אם כנים הדברים
" לכל מנחתם"ויש לימוד של , מנחותשייך ל" ואכלו אותם אשר כופר בהם"ש' מפורשת בגמ' לכאו', מהגמ
 לא ,בדרך אחרת אבל אפשר להבין את המסקנה .עדיין נאכלות) עומר וקנאות(המנחות שאינן מדין כפרה ' שאפי

" לכל מנחתם"הפסוק , אלא למסקנה, כמו שפירשנו לעיל, פ שהם לא מענין כפרה"שאוכלין המנחות האלו אע
אבל , א חשבנו שאין אוכלים המנחות שאינן מדין כפרה"בהו, א"ז .שמנחות אינן מדין כפרה בכללמלמדנו 
פ "ע . מכיון שמנחה בכלל לאו מדין כפרה, כמו שאר מנחותמגלה שאוכלים מנחות אלו" לכל מנחתם", אלמסקנ

הפסוק , למסנקא .א"הוא רק הו, למנחות" ואכלו אותם אשר כופר בהם"היישום של הפסוק ', מהלך זה בגמ
מיירי רק ' פ שהגמ"ואע . מדין כפרהנו שכל המנחות נאכלות מכיון שאינןה אותה ומלמדדוח" לכל מנחתם"

, מיירי לא רק בעומר וקנאות' א ומסקנא של הגמ"היא שהו) 'מצוה קמד(הגירסא של היראים , בעומר וקנאות

                                                           
, וכן, ם"בענין קרבן עכו) ה נתנם"ד: עג(א "ברשב' עי .מ בראשונים ואחרונים המושפעים ממהלך זה"יש עוד ניסוחים ונפק 16
:) יח(ז "בגרי' עי, וכן .חלות בכל מנחה' ש חוק חוק לחייב יב"בענין למה לא ילפינן גז) ה לחם הפנים"ד. עו(א "היטב ברשב' עי

  .בענין פתיתה
עדיין אין אכילת מנחה נמנית תחת קרבן , עומדת' ם משורש יב"אם קושיתו על הרמב' אפי. פ"הריפ' גם מתורץ קוש, ז"לפ 17

  .א לא שלב עקרוני בתהליך הקרבןמנחה שהרי הי
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 חשוב על מגלה יסוד" לכל מנחתם" הלימוד של –מאוד סביר ' דרך זו בגמ, לפי גירסא זו .בכל המנחותאלא 

  18.לא רק על עומר וקנאות, קרבן מנחה בכלל

  אופי קרבן מנחה. ה

מפני מה גדרה של אכילת מנחה הוא שונה לגמרי מזה של  ?למה הדין כן, יש לשאול, לאור כל האמור
  ?מה היחס בין מנחות לזבחים באופיים ?האם תופעה זו משקף משהוא מיוחד על אופי קרבן מנחה ?זבחים

שהיא מעשה המצרף את , א בענין אופי אכילת קרבן מנחה"ב מיכאל רוזנצוייג שליטר הר"והציע מו
, י זה"וע .ים בעצם העובדה שהם באים מבהמה אחתכל החלקים מצורפ, דהנה בקרבן בהמה .חלקי המנחה יחד

' שהרי ב, כ במנחה שאין דבר המצרף את הקומץ להשירים"משא .ים כיחידה מצורפת וכקרבן הלכתי אחדנחשב
 –אכילת המנחה היא דבר מאוד משמעותי ומאוד יסודי , לכן .החלקים האלו לא נובעים מאותו מקור הטבעי

  .ומגדיר את הקרבן כקרבן מנחה,  שהאכילה מיצר יחידה– יותר מאשר בזבחים' אולי אפי

את כדי להשיג . פ דיון יותר רחב ביחס בין זבחים למנחות"ע, ונראה להוסיף על דברי הרב רוזנצוייג
קשה לסווג קרבן , לאמיתו של דברו 19.ניתן להשוות את הקרבן לסוגי הקרבנות האחרים, מהות קרבן מנחה

  .שכמה מתכונות המנחה מבטאות סיווגים הסותרים זה את זה, מנחה יחד עם שאר סוגי הקרבנות

 .דשיםוכן הן נאכלות רק לזכרי כהונה כמו שאר קדשי ק ,מנחות מוגדרות כקדשי קדשים, ראשית כל
ם "ורמב, .זבחים סג' מש(מנחה אינה טעונה צפון ונקמצת בכל מקום בעזרה כמו שחיטת קדשים קלים , אבל
פ שזמנו של אכילת מנחות הוא ליום ולילה כמו קדשי "אע,  וכן20).יב:ק יב"מעה' והל, א:מ זבחים ו"פיה

שלא מוגדר , הוא נלמד מלחמי תודה) ה ליום" דשם(י בזבחים "רשלפי  .לא ברור מאיפה לומדים דין זה, קדשים

                                                           
שמנחה בכלל אינה , דהיינו, מנחות' בגמ" הכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים"פ דברינו למה לא נזכר ביטוי "למרות שמובן ע 18

 בתור שם מחפשת איך בדיוק להשוות אכילת מנחות למצות יבום' הגמ .).מ(ביבמות ' עדיין צריך לדון בגמ, מדין כפרה
שהרי ,  רשות ממשתהיה שאכילת מנחות היא" הרשות"דוחה את האפשרות ש' והגמ ).שראינו כבר בספראכפי  ("רשות"
א היתה שכל כהן שירצה "שההו' אלא מסיקה הגמ ." מלמד שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים,ואכלו אותם אשר כופר בהם"

ואכלו אותם "הפסוק של , למסקנא'  זו שאפי'משמע מגמ .יש רק מצוה לכהנים המקריבים, יהיה מצוה לאכול אבל למסקנא
, שכפי שאמרנו" ,הכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים"משתמשת בביטוי ' ולא עוד אלא שהגמ, שייך למנחות" אשר כופר בהם

מע שיש ערך מיוחד מש, לפי המסקנא שיש מצוה דוקא בכהנים המקריבים, יתר מזה. חסר גבי מנחה מכל הסוגיות האחרות
   .ם"זו לפי הרמב' צריך ליישב גמ' י כל הכהנים לכאו"לעומת שאר קרבנות שנאכלות ע, מנחותלה בלמעשה האכי

 .זו שיש מצוה מיוחדת בקרבן מנחה שכהן המקריב יאכל מקרבנו' ם בשום מקום לא הביא הל"אבל חשוב להעיר שהרמב
ם לא מחלק בין " אבל ברור שם שהרמב)ש"עיי(ד "י הי"ם בפ"מציע שלזה מתכוון הרמב) ה רצה"ד, יבמות שם(נ "הערול

 .זו' לא פסק הל, פ הבנתו בקרבן מנחה בגדרה של האכילה"ע, ם"אפשר להבין שהרמב, כנראה .מנחות לשאר קרבנות
 ששם 4' ובמיוחד בהע, )'חוברת ו, קול צבי(ם בקרבן שלמים "במאמרו של ידידי הרב שמואל היין בענין שיטת הרמב' עי 19

  .א מסוגי הקרבנות"ל אוהוא מסכם את טיב כ
, א זו"דוחה הו' הגמש על אף .קמיצה בקרן מערבית'  עולה או אפיא שמנחה טעונה צפון כמו"שם שיש הו' ט בגמ"שו' עי 20

  .א להשוות מנחה לעולה"לפי מה שנציע לקמן מאוד סביר ההו



 228  ן מנחהם במצות אכילת שירי מנחות ואופי קרב"שיטת הרמב
) ה למחר" ד:יא(י במנחות "אבל לפי רש). ז:יק "מעה' הל' עי(כקדשי קדשים אבל דינו עדיין ליום ולילה 

   21.הוא נלמד מהיקש לחטאת ואשם

אלא גם קשה להגדירו כקרבן , ם קשה לא רק לסווג את קרבן מנחה בתוך עולם הקרבנות"גם ברמב
 באופן ם קובע"הרמב, )ב:ק א"מעה', סו- 'מ עשה סג"סה, הקדמה לסדר קדשים(קומות במשנתו בכמה מ .בכלל
הוא מוסיף ) ג:א(ק "במעה .ושלמים, אשם, חטאת,  עולה–מינים ' מד'  שכל הקרבנות הם נכללים באמוחלט
 .נותם משמיט כל זכר לקרבן מנחה כשהוא מציג לנו את סוגי הקרב"הרמב 22.ופסח, מעשר, בכור: סוגים' עוד ג

לפי  ."המנחות הן מן הקרבנות"ל "וז, ם מקדים"הרמב, ושם 23.ק"מעשה' ב בהל"אין דיני מנחה מופיעים עד פי
' אז למה היא לא א, אם היא כן סוג קרבן, נ"והלא ממ ?מסוגי הקרבנות או לא' האם מנחה היא א, ם"הרמב

מה אז ל, ואם לא ?)'עשה סז(מ "סהולמה היא נזכרת חוץ לרשימה של הקרבנות ב, א"מהקטגוריות שהובאו בפ
ם רצה לתת טעם למה קבע " שהרמבהציע) ג:יב(ז "הרדב "? מן הקרבנותהמנחות הן"ם מתחיל דבריו "הרמב

למה , מהקרבנות' אם הוא לא באמת א, כ"א; הדרא קושיא לדוכתאז "לפ ,אכן .ק"מעה' הלכות אלו בהל
  ?נחהמהו באמת אופי קרבן מ ?ק"אלו במעה' ם קבע הל"הרמב

 )ב"ויקרא ריש פ(ם "הרשב "?מנחה"מה פירוש המילה  .פ עיון בשם הקרבן עצמו"להציע הבנה ע' ונר
ך המשתמשים במילה "זה מכמה מקומות אחרים בתנ' ויש סמוכין לפי .פירושה היא דורון" מנחה" שמפרש

לה היא הקרבן הנקרא עו, בדרך כלל ").ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו", ד:בראשית לב, למשל" (מנחה"
ברור שהקרבן עולה בא  ."תנאים המגבילים"אבל פשוט שהדורון של עולה הוא דורון עם , :)זבחים ז' עי(דורון 

 ."ונרצה לו לכפר עליו...'לרצונו לפני ה...אם עולה קרבנו ",ויקרא' וכך מפורש בפסוקים בריש פ .לרצות ולכפר
הדורון , לעומת זאת ."'לפני ה"אלא התורה משתמשת בביטוי , לא רק שיש גבי עולה את הניסוחים ריצוי וכפרה

אלא הוא דורון רק למען , ה"הוא לא דורון כדי לרצות את הקב .בלי שום תנאים, של מנחה הוא דורון זך וטהור
אין שום הזכרת המילים , בכל התורה .ו את אהבתינו לרק להראות,  בלא שום סיבה אחרת,ה"נתינת דורון להקב

, שיש גבי עולה" 'לפני ה"במקום ניסוח , וכן .גבי מנחה כי זה לא המטרה של דורון זה" לרצות"או " לכפר"
לפני "ולא , "'לה"מנחה היא  ."'להמנחה נפש כי תקריב קרבן  "', בריש פרק בהתורה מציגה את קרבן מנחה

   24.ה"ץ מנתינה ממנו להקבאין שום דבר שקשור למנחה חו ."'ה

                                                           
 דיני מנחה קודם דיני קרבנות העוף מביאה' למה המש, מקשה עוד בקשר לסיווג קרבן מנחה) שם(בזבחים ' ש על המש"הרש 21

זו ' הוא מסיק שמש !ובמיוחד אחרי שיש מסכתא שלימה שעוסקת בדיני מנחות, .)י דף פט"ריש פ' מש' עי(שקודמין למנחות 
  .היא רק דרך אגב

וכלים כל אלא הבעלים א, פ"אין אכילת כהנים בק, למשל. אלו'  יש שינויים הקיימים בין קדשים קלים רגילים וכל אחד מג22
). לב:י ויקרא כז"ורש, ד:בכורות ו' הל' עי(שאין הכהנים אוכלים , ר במעשר בהמה"וכן הדין לפי רו). ו:פ א"ק' הל(הקרבן 
והוא מגדיר אותם , שסובר שיש לכהנים חלק במעשר בהמה:) מ ו"ק ב"וכן בשטמ, ה תריסר"ד: שבת נד(א "בריטב' עי, ברם

הראשונים גם חלקו אם הכהנים ). 'עשה פו(ג "פ על הרס"וכן בריפ, )'אות ח' בכורות פרק א(ט אלגזי "מהרי' עי. כמתנות כהונה
  :).חולין קלו(א "ברשב' עי. ב"חייבים במע

בכור מעשר  שדן ב3' ל בהע"במאמרו של הרב שמואל היין הנ' עי. 'למה הם לא בכלל הדעדיין יש לדון , למרות שינויים אלו
  .דיונינו פה מאריך את שאלה זו לקרבן מנחה .מהבתוך הרשיולמה הם לא , ופסח

  .ב"שכמה מדיניה מופיעים בפ, כמובן חוץ ממנחת נסכים הנקרבת יחד עם עולה ושלמים 23
  .של הרב יהושע ברמן) אנגלית" (המקדש"בספר ' עי, וכן, להצעה מאוד מקבילה לדברינו) שם(ר הירש על ויקרא "ברש' עי 24
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וגם הקרבן הפורמלי , והכי פרימיטיבי, הכי אלמנטארי, המנחה היא הקרבן הכי פשוט, ז"לפ

היינו , הקרבן הראשון בכל העולם, לפיכך 25.ה" הוא רק נתינת דורון להקב–הפחות ביותר בכל עולם הקרבנות 
  ).ה-ג:בראשית ד' עי(שניהם מוגדרים כמנחות , הקרבנות של קין והבל

  : אפשר להבין כמה מהדינים השייכים לקרבן מנחה, אם כנים הדברים

ו "א ופ"מ פ"איסו' הל' עי( יש איסור מוחלט להקדיש וגם להקריב בהמה שהיא בעל מום - בעל מום) א
) שם' במקרים במש' עי(שיש ספק אם הקדיש מנחה בעל מום .) פו(מנחות ' איתא בגמ, ברם ).'ת צא"מ ל"וסה

הרי הדבר "ל "וז) ג:מ ו"איסו(ם פוסק "הרמב, וכן .והיא בעיא דלא איפשטא, יסור להקדיש בעל מוםאם עבר א
ע "וצ." אינו לוקה ומכין אותו מכת מרדות, לפיכך .או אינן כבעל מום, ספק אם דומים לבעל מום כבהמה ולוקה

 שום תנאים אחרים כמו ה בלי"אבל אם מנחה היא באמת רק דורון להקב .מה בין זבחים למנחות בענין זה
הקרטריונים לקרבן והתכונות הפוסלות בהמה מלהיות קרבן הם קיימים מכיון  .מובן למה קיים ספק זה, שאמרנו

, ה"שהיא במהותה רק דורון להקב, אבל מנחה ."לרצוןתמים יהיה "לפיכך יש מצות עשה , שהקרבן הוא לריצוי
  . או לפחות לא מספיק לעבור על איסור בעל מום, ות קרבןאולי עצם העובדה שהיא דבר מאוסה לא פוסלה להי

' והגמ ."אבל מתנדבין עולה ושלמים, אין שנים מתנדבין עשרון אחד:) "קד (' איתא במש-שותפות) ב
ר יצחק מפני מה "א: "שם' ל המשך הגמ"וז ."נפש"שם אומרת שמקור דין זה הוא שבמנחה כתוב את המילה 

מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו  .עני ?מי דרכו להביא מנחה, ה"אמר הקב ?בה נפש' נשתנית מנחה שנא
 .'מתנדבין עשרון א' שאין ב,  שדין זה הוא מסיבה טכנית–' יש שהבינו את דין זה כפשטות לשון המש ."לפני
' אשלכל ', מביאים עשרון א' משמע שאין ב, מביאין מנחה' אין ב' מדלא כ, מדייק) שם' במש(א "השפ, למשל

ם "אבל הרמב ).ד בסוף:ד יא"במקד' עי, וכן(יכולין להביא , עשרונות' אבל אם המנחה היא ב .יש חצי מנחה
אבל ...שנים מתנדבין או נודרין קרבן אחד עולה או שלמים: "ל"וז) ב:ק יד"מעה(ופסק ' שינה מלשון המש

' בב' חה בשום מקרה אפינ שאין מביאין מ,'פ הגמ"אולי ע, ם"משמע ברמב ."מנחה אינה באה בשותפות
  .ע למה הדין כן"וצ 26.מסיבה עקרוניתוהוא , עשרונות

שהיא רק דורון פשוטי ולא , מנחה .א באופי קרבן מנחה"אבל אולי אפשר לתת טעם לדבר לפי מש
אפשר להגדיר , לאור מעמדו כדורון בלי שום תנאים, מכל הקרבנות .אינה כפופה לשותפות, קרבן כל כך פורמלי

של שותפות ' ולכן אין שייכות לפר, ")כאילו הקריב נפשו לפני "–' הגמ' כמו לש(חה כהקרבן הכי אישי את מנ
  .שמוציא את הקרבן מרמה אישית למשהוא יותר סתמית ופורמלית

 .עובר בבל תאחר, רשימה ארוכה של דברים שאם איחר להביאם:) ד-.ד(ה " איתא בר-בל תאחר )ג
חידוש גדול הוא לומר שאין עוברים בבל תאחר , כמובן .ע ברשימה ארוכה זוומעניין שקרבן מנחה לא מופי

מכיון שהמנחה היא רק  .אפשר להסביר תופעה זו, אבל לאור העדר קרבן מנחה ברשימה; בנדבת קרבן מנחה
שאין לו שום תנאים ואין , דורון .אין מוטלים עלינו החיובים החמורים בענין בל תאחר, דורון ולא דבר הדדי

                                                           
ל "אכמ .ובמיוחד מנחת חוטא שיש בה כפרה, וגי מנחות שיש להם תפקיד מסויים ולא רק דורוןצריכים אנו לדון בס, כמובן 25
כוונתי לדון במאמר (שאין בה שמן ולבונה , מנחת חוטא בתכונותיה היא לא מנחה רגילה', א .דברים' יש להעיר ב, אכן, בזה

חטאת "כ עצמה מדגישה כמה וכמה פעמים "תושבהרי ה', ב ).נפרד באופי שמן ולבונה ומה הם בדיוק תורמים לקרבן מנחה
  ).יג-יא:ויקרא ה' עי" (והיתה לכהן כמנחה"התורה אומרת , וכן בסיכום .אולי להוציא אותה קצת מתורת מנחה" היא

בספר הליקוטים ' עי ."נפש"נלמד מהפסוק ' פ שבגמ"אע, ם בהמשך שהוא מגדיר איסור זה כדברי קבלה"ע ברמב"אבל צ 26
   . שםפרנקל' במהד



 230  ן מנחהם במצות אכילת שירי מנחות ואופי קרב"שיטת הרמב
כאילו הקריב נפשו , עני"'  כדאיתא בגמ–אפשר להביא כל זמן שמוכן להביאה , שום שמץ של כפרה וריצוי

  ."לפני

  מצות אכילת קרבן מנחה. ו

, נשארת לנו השאלה ששאלנו תחילה, אכן 27.ברור שיש סמוכין לרעיון שמנחה היא דורון, עם כל זה
, למרות שמצות אכילה אינה חלק העבודה ? אכילהלמה יש מצות, אם עיקר עבודת קרבן מנחה הוא ההקרבה

  ?למה לא יהיה כל הקרבן כליל על המזבח כמו עולה? למה היא קיימת בכלל

קרבן מנחה אינה באותה , ם"במיוחד במשנתו של הרמב, כפי שראינו. פ מה שקבענו לעיל"ויש לתרץ ע
אפשר להבין  .שאר עולם הקרבנותהן בתכונותיה הן במרכיביה מנחה שונה לגמרי מ .רמה של שאר קרבנות

עצם העובדה שהכהנים עסוקים  .י הכהנים מחזק את מעמד קרבן מנחה בתוך עולם הקרבנות"שאכילת המנחה ע
  28.באכילת קרבן מנחה עוזר להצדיק מקומו בעולם הקרבנות

  סיכום. ז

ל ביניהם במצות ותופעה זו נראית בהבד, ראינו שאין קרבן מנחה דומה באופיו לשאר קרבנות, לסיכום
כך , כפי שראינו ביחס לשלמים שהגדרתו כזבח שלמים משפיע על שאר עולם הקרבנות, כמובן .אכילתם

למרות כל תכונותיה , בכל קרבן שמקריבים; הגדרתו של מנחה כדורון זך וטהור משפיע על שאר הקרבנות
   .ה" דורון להקב שהיא נתינת,חייב להיות מקצת הרעיון של קרבן מנחה במהותו, וסיבוחיה

                                                           
ם "נחלקו הראשונים לגבי מה הדין במקרה של עכו .ם"יש גם לדון כאן בענין מנחת עכו, לאור הבנה זו באופי קרבן מנחה 27

' כמו שר .הונא' ם אליבא דר"ם היא מאוד מקבילה לשלמי עכו"מנחת עכו, )כ"ה שלמי עו"ד: עג(י "לפי רש .שנדב קרבן מנחה
ים שכולה  ממילא נהפכה להיות מעין מנחת נסכם"כך מנחת עכו, שכולה כליל, עולהם נהפך להיות "הונא סובר ששלמי עכו

ולכן ממילא הקרבן משתנה להיות קרבן ,  שאינם כליל על המזבח, טכנים הוא"חיסרון שלמי ומנחת עכו, י"א לפי רש" ז.כליל
  .ל המזבח בכללם אינה נקטרת ע"וסובר שמנחת עכו, חולק) ד:ק ג"מעה(ם "אבל הרמב .שכליל על המזבח

אולי יותר מתאים ' דורון אפי, ה"מותר לבני נח להקריב מנחה כי היא דורון להקב .י מובנת מאליה"שיטת רש, א"לאור מש
עולה שהוא דורון  .היינו מצפים הכיוון ההפוך, א"לאור מש ?ם"מה יש להסביר בשיטת הרמב, כ"אבל א .ם מאשר עולה"לעכו

  !ומנחה תהיה פתוחה לכולם, כלל ישראליהיה מוגבל רק ל, יותר מסובך

ם מונע מלכלול מנחה בכלל שאר "הרמב, הרי ראינו שברוב מקומות .ם"צריכים אנו להוסיף נקודה אחת בשיטת הרמב, לכן
זה (ה "אולי עצם העובדה ששאר הקרבנות הם הקרבנות המשקפים ומדגישים את הקשר החזק בין עם ישראל להקב .הקרבנות

הוא שם המנציח את הברית " זבח" ואיך ,"זבח"ל להסבר תיאור "מואל היין הנבמאמרו של הרב ש' עי -" זבח"משמעות שם 
שבלי העיקר הזה של זבחים אין מקום , ל"ואפ. י זבחים"מגלה לנו שעיקר עבודת הקרבנות היא ע, .)ה לעם ישראל"בין הקב

ה כדורון נובע מהעובדה שיש לה מקום בתוך מערכת הערך והמשמעות של קרבן מנחה ומעמד. בעולם הקרבנות לקרבן מנחה
ז מעניין "ולפ. (אין ערך לקרבן מנחה, בלי הקשר לעיקר עבודת הקרבנות דהיינו הזבחים, בלי מערכת זו. שאר קרבנות

  .)ם ממילא נהפכו להיות עולה"ששלמי עכו, הונא לגבי שלמים' ם עדיין פוסק כר"שהרמב
במאמרו של ' ועי ).טז:ויקרא ו(וב להעיר שמנחת כהן היא כליל על המזבח כמו קרבן עולה חש, בלי כל זה' אפי, דבר נוסף 28
שיש הרבה סמוכין לרעיון שמנחת כהן ובמיוחד מנחת , א בחוברת זו בענין מנחת חביתין"ר הרב מיכאל רוזנצוייג שליט"מו

  .פי הבנתינו באופי קרבן מנחהרעיון זה מאוד סביר ל .חביתין היא אינה חריג אלא היא תבנית המנחה אמיתית


