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מנחות ד� ז' ע"א 
באיזה אופני� כלי שרת מקדשי� ובאיזה לא, אליבא דר' יוחנ�? 

 
נת� לתוכ� לדעת נת� לתוכ� שלא לדעת  

מקדשי אי% מקדשי קומ� כשר 
לעני% להקריבו: אי% מקדשי1 אי% מקדשי קומ� שנקמ� בפסלות 

 2לעני% לפוסלו: מקדשי
 
 

הא� אפשר לעשות את עבודות המנחה בכלי שרת שעל גבי קרקע לאמוראי� דלהל�? 
 

לקדש את הקומ� לקומצה לקדש את המנחה3  
אפשר5 אפשר (((( לר' ירמיה [ורב ששת]4 

אי אפשר6 אי אפשר (((( לרב נחמ� ואבימי 
אי אפשר  אפשר אפשר לרבא 

 

                                                            

1 פי' ואינ מקבלי את הדי% של כיו% שעלו לא ירדו. [וג לפירוש רש"י בזבחי (פז,ב) שמבאר 
ש שר' יוחנ% פשט שלכתחילה מקדשי להקרב. מ"מ זה רק להו"א, אמנ למסקנא שדחה לו 
ר"ל את הראי', ג איהו ס"ל שאי% מקדשי לכתחילה. ולפי' ר"ת ש ג לא היתה הו"א כזו ( 

תד"ה אי%].  
2 וא"א שיחזור הכשר ויקמצנו, דכבר נקבעת קמיצת הפסול ע"י כלי שרת.  

3 די% זה רק נזכר בדברי רבא לקמ% בעמ' ב', שפשיטא שאפשר לקדש מנחה על גבי קרקע כמו 
שסידור הבזיכי על השולח% כשהוא ע"ג קרקע. [ומה שנזכר בסוגי% שא"ל רב נחמ% לאבימי כיצד 

מקדשי% את "המנחות", צ"ל: את "הקומ0", כמ"ש בהגהות צ"ק אות א'].  
4 ר' ירמיה הוכיח מזה שלא תרצו האמוראי שהחזיר את הקומ0 למקומו כשהיה מונח הכלי ע"ג 
קרקע, ויאמר שלכ% לא קידש הכלי שרת את הקומ0 לקובעו בפסול כי היה ע"ג קרקע, ש"מ 
שקומצי% מכלי שע"ג קרקע, ופירש"י בד"ה קומצי% דה"נ מקדשי% קומ0 לכלי שע"ג קרקע, והיינו 

דס"ל בשיטתו שאי% חילוק בי% לקמו0 ובי% לקדשו אח"כ.  
5 ודבר זה מפורש בדברי ר' ירמיה, אבל לא בדברי רב ששת. ויש להסתפק לרב ששת דאולי ס"ל 

כרבא שא� שקומצי% מכלי שע"ג קרקע מ"מ א"א לקדש את הקומ0 בכלי שע"ג קרקע.  
6 מבואר בגמ' שלשיטה זו צרי1 לכל קומ0 שלושה כהני, אחד שירי את הכלי שבו המנחה 
בימינו מע"ג קרקע, ואחד שיקמו0 בימינו, ואחד שירי כלי שרת אחר בימינו מע"ג קרקע כדי 

שיוכל הכה% הקומ0 לתת את הקומ0 שקמ0 ש לקדשו  
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מנחות ד� ז' ע"ב 
מנחות דלהל�, הא� אפשר לקדש� לחצאי�? [תד"ה וא� איתא]. 

 
שאר מנחות חביתי כה� גדול  

אי אפשר אי אפשר לר' יוחנ� 
לסברת הגמ' בתחילה: אי אפשר7 אפשר לר' אלעזר 

לסברת הגמ' בסו�: אפשר8 
 

                                                            

7 נקטו תוס' בקושית שעיקר טעמו של ר"א בחביתי כה% גדול שקדושות לחצאי% הוא ממה 
שאמר: מתו1 שקרבה לחצאי% קדושה לחצאי%, וא"כ זה שיי1 דוקא בחביתי כה% גדול ולא בשאר 

מנחות. [ויש להעיר על סברת, דהא בגמ' מוכח שר"א ילי� מנחה ממנחה].  
8 הנה בהמש1 כתבו: ועוד אפי' ליכא מתו1 בשאר מנחות וכו' ילפינ% שאר מנחות מנייהו, א"נ הא 
דנקט ר"א טעמא דמתו1 משו דר' יוחנ% נקטיה וכו'. מבואר לשני תי' אלו, שר"א משוה שאר 

מנחות למנחת חביתי% לעני% שקדושה לחצאי%.  


