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  מנחותלפתיחה 

  החילוק המהותי בין זבח למנחה

  הבא מן הצומח נקרא על שם 'הנתינה'

א) אנו גומרים מסכת זבחים ומתחילים מסכת מנחות. גם הזבח וגם המנחה הם 'קרבן', אך ישנם כמה חילוקים 

  אשר יש לנו לבחון אותם, ועל ידי כך נבין מה היא תוכנה של מנחה.מהותיים ביניהם 

תיבת 'מנחה' מבטאת בדרך כלל קרבן הבא מן הצומח, הן בתורה שבכתב והן בתורה שבעל פה. אבל לא זה 

הפירוש הנכון של התיבה, שהרי אמרה תורה 'והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו, וישע השם אל הבל ואל 

רת כי גם קרבן הבא מן החי נקרא מנחה. והפירוש הנכון בתורה לתיבת 'מנחה' זה 'מתנה', מנחתו', זאת אומ

  כאשר שלח יעקב 'מנחה' לעשו אחיו.

ומאחר שהן הזבח והן המנחה הם 'מתנה' לגבוה, יש להבין מדוע באמת נקבע דוקא קרבן הבא מן הצומח על 

  שם המתנה.

  שתמחשבין כבש לשם עז ואין מחשבין מחבת לשם מרח

דבר נוסף נביא, כי החושב עולת כבש לשם עולת פר, לא קלקל, כיון ששם הקרבן הוא 'עולה', וחילוק הצורה 

כ המקריב מחבת לשם מרחשת, קלקל ככל שינוי קודש, "הקיים בין מין למין אינו עילה לחילוק קרבן. משא

  שהמחבת והמרחשת הם 'קרבנות שונים', ואינם חילוק צורה גרידא.

  ת הגוף למנחה אלא על ידי כלי שרתאין קדוש

חילוק נוסף אנו מוצאים כי הזבחים נעשים 'קרבן' על ידי קדושת פה לחוד, ואילו המנחות אינם קדושים 

  קדושת הגוף לקרבן אלא על ידי אחיזת כלי שרת. וכבר תמהו הראשונים והאחרונים מה היא סיבת החילוק.

  דש' חוץ מארבע עבודות הקרבןבמנחות נוספו מצות רבות הצריכות 'קודש ומק

עוד חילוק קיים במצות ריקום הקרבן בקודש. בנין הקרבן הוא 'ארבע עבודות', כאשר בזבח הם שחיטה קבלה 

  הולכה זריקה, וכנגדם במנחה קמיצה קבלה הולכה הקטרה.

כ במנחות ישנם דינים רבים בקודש במקדש לכל "בזבח כל מצות עשייתו מתחילה באותם ארבע עבודות. משא

  ריקום המנחה והתהוות יצירתה עוד קודם לארבע עבודות. ויש להבין מה היא סיבת החילוק.

נסכם בקצרה מה מוטל עלינו להבין. א. במה התייחד הבא מן הצומח שנקרא שמו על שם 'הנתינה'. ב. מדוע 

ורה זה קרבן אחר. ג. מדוע מנחה אינה קדושה קדושת הגוף שינוי צורת החפצא בין מנחה למנחה גורם שכל צ

בפה לחוד, לא בכלי שרת. ד. מדוע במנחה יש הלכות מרובות על מעשה בקודש ובמקדש קודם עיקר ההקרבה 

  דארבע עבודות.

  מעלת המנחה

למלך את ב) נקדים משל. יש מי שזכאי 'לתת מתנה' למלך, ויש מי שזכותו יותר גדולה, והוא יכול 'לערוך 

המתנה'. מי שקיבל זכות להביא למלך צרכי סעודה, קיבל זכות 'לתת מתנה', ומי שקיבל זכות גם לסייע בעריכת 

  המתנה על שלחן המלך לתקן את כל הסעודה, הוא זכה לסייע למלך 'לקבל' את המתנה.

לה אינו נתון אלא ומהמשל נעבור תיכף לנמשל. זכות המביא זבח היא זכות 'לתת מתנה', אבל החלק של הקב

לעובדים. (כאשר 'עבודת' השחיטה מסורה לכל אדם). אבל הזכות להביא מנחה נותנת ביד המביא שותפות 

גדולה 'בעריכת המתנה', שכל הפעולות המחויבות בקודש ובמקדש הם פעולות של 'קבלת מתנה', וניתן הדבר 
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  ביד המביא להשתתף גם בזאת.

ל "בחלק של תיקון קבלת המתנה בבית המלך, היא מהטעם האמור בחז הסיבה שבמנחה הרחיבו את השותפות

 כאלו עליו אני מעלה הוא ברוך הקדוש אמר. עני במנחת אלא הקרבנות בכל נפש נאמר לא 'ונפש כי תקריב',

  על אף שהיא מועטת. -נמצאת 'נתינת' עני מרובה  .נפשו הקריב

תנה בידו האפשרות להשתתף אף בעריכת הקבלה ולא רק כיון שנתינתו יקרה יותר לכך היא מוערכת יותר, וני

  בנתינה.

דבר זה כבר מעמיד לנו באור נפלא מדוע שם מנחה נקבע על שם 'מתנה', כיון שקרבן זה מהווה נתינה כל כך 

  חשובה עד שהיא זיכתה את הנותן אף להשתתף בעריכת הקבלה.

עריכה, יצרה סתירה פנימית, כיון שמצד אחד אמנם רצון זה להרחיב את המתנה ולתת שותפות מרובה בעסק ה

'בנין תבנית קרבן' זה הצורה הרקומה מארבע עבודות, ומאידך אנו רוצים במנחה לתת תואר 'קרבן' לדבר שעדיין 

אינו בר תבנית קרבן, וזאת מחמת הרצון לתת למביא את האפשרות להשתתף ביצירת הקרבן, ואם כן אנו רוצים 

  קרבן' לחפצא של קרבן. הא כיצד.להפוך דבר שאינו 'צורת 

לצורך כך באה ההלכה להעמיד את המנחה בכלי שרת, שבזה על אף שהחומר אינו מוליד רושם שהוא קרבן, 

אחיזת כלי שרת היא תוליד בו רושם שהוא 'קרבן' ובזה הוא יקבל תואר קרבן עוד קודם שבא לתבניתו בעומד 

  עריכת קבלת מתנתו' בשיעור גדול כשהיא כבר קרבן.לארבע עבודות, וממילא יוכל המביא להשתתף 'ב

נמצא כי הסיבה שאין קידוש מנחה אלא בכלי ולא בקדושת פה, זה מחמת הרצון לעשותו לקרבן בעת שצורתו 

  עדיין אינה מעידה על כך שהוא קרבן. ולכך מסייע כלי קודש, שאחיזת כלי קודש נותנת רושם 'קרבן' בשלב זה.

ד גם הדין שחילוק הצורה בין המנחות מעמידם כקרבן חלוק, כיון ששינוי הצורה אינו וכתוצאה ממבנה זה נול

נולד רק בהבאת הנותן, אלא הוא נולד תוך כדי בנין הצורה ביד קבלת נותן, דבר זה נותן בשינוי הצורה תוספת 

  מעלה להעמידו כאכילה שונה, והרי זה קרבן שונה ולא רק צורה שונה.

 

 


