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כל המנחות

דף ב:

פרק ראשון

פרק ראשון  כל המנחות
ב.

א

מנחות

נדבה? נדר הוא!
קרי ליה נדר וקרי ליה נדבה,
אלא,
א" כמה שנדרת עשית  יהא נדר,
וא" לאו  יהא נדבה* .
9

משנה )א(* :
כל המנחות שנקמצו שלא לשמ 
כשירות,
אלא שלא עלו לבעלי" לש" חובה,
חו #ממנחת חוטא ומנחת קנאות.
1

10

ב:

2

3

5

4

ונדבה מי שרי לשנויי בה?
לימא 
מתניתי דלא כ¯·;ÔÂÚÓ˘ È
דתניא:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כל המנחות שנקמצו שלא לשמ 
כשירות ועלו לבעלי" לש" חובה,
שאי המנחות דומות לזבחי",
שהקומ #מחבת לשו" מרחשת 
מעשיה מוכיחי עליה לשו" מחבת,
חריבה לשו" בלולה 
מעשיה מוכיחי עליה לשו" חריבה;
אבל בזבחי" אינו כ,
שחיטה אחת לכול ,וזריקה אחת לכול,
וקבלה אחת לכול;
11

מנחת חוטא ומנחת קנאות שקמצ שלא לשמ,
נת בכלי והל( והקטיר שלא לשמ,
או לשמ ושלא לשמ,
או שלא לשמ ולשמ 
פסולות.
כיצד לשמ ושלא לשמ?
לש" מנחת חוטא ולש" מנחת נדבה,
שלא לשמ ולשמ?
לש" מנחת נדבה ולש" מנחת חוטא.
6

גמרא:
למה לי למיתנא אלא?
ליתני:
ולא עלו לבעלי" לש" חובה!?
הא קא משמע ל 
לבעלי" הוא דלא עלו לשו" חובה,
הא מנחה גופה כשרה ואסור לשנויי;
כד¯·‡,
דאמר ¯·‡:
עולה ששחטה שלא לשמה 
אסור לזרוק דמה שלא לשמה.
7

8

איבעית אימא  סברא;
ואיבעית אימא  קרא.
איבעית אימא  סברא.
משו" דמשני בה 
כל הני לישני בה וניזיל?
ואיבעית אימא  קרא.

12

13

14

171615

הניחא ל¯· ‡˘ Èדאמר:
כא  בקומ #מחבת לשו" מרחשת,
כא  בקומ #מנחת מחבת לשו" מנחת מרחשת 
מתניתי מנחה לשו" מנחה היא;
אלא ל¯· ‰ו¯·‡ 
מאי איכא למימר?
וכי תימא 
18

19

20

רש"י
9

שפ ֶת ָ
ית,
ש ָ
יך ִּת ׁ ְשמֹר וְ ָע ִ ׂ
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ָ
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רש"י

 1פרק ראשו  כל המנחות .ÔÓ˘Ï ‡Ï˘ ÂˆÓ˜˘ ˙ÂÁÓ‰ ÏÎ :'È˙Ó .כגו
שהתנדב מנחת מרחשת והביאה וקמצה הכה ואמר הריני קומ #לש" מחבת:
 .˙Â¯˘Î 2וקומצ נקטר ושיריה נאכלי:
 .‰·ÂÁ Ì˘Ï ÌÈÏÚ·Ï ÂÏÚ ‡Ï˘ ‡Ï‡ 3דלא יצא ידי נדרו וצרי( להביא אחרת
לש" מרחשת:
 .‡ËÂÁ ˙ÁÓÓ ıÂÁ 4כגו ההיא דמטמא מקדש דכתיב בויקרא וא" לא תשיג
ידו לשתי תורי" וגו':
 .˙Â‡˜ ˙ÁÓÂ 5מנחת סוטה שא" קמצ שלא לשמ כגו לש" נדבה או נת
בכלי את הקומ #שלא לשמ או הולי( או הקטיר שלא לשמ או חישב באחת
מעבודות הללו הריני עובד לשמו ושלא לשמו:
 .ÂÓ˘ÏÂ ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ Â‡ 6באלו שתי מנחות פסולי ואי שיריה נאכלי וטעמא
מפ' בגמ' והא דתנא או שלא לשמו ולשמו דלא תימא לשמו ושלא לשמו הוא
דפסולה דתפיס לשו אחרו אבל שלא לשמו ולשמו לא קמ''ל דא 1בתחלת
דבריו אד" נתפס אית ל:
 :'Ó‚ 7מדקתני אלא משמע דכל דינה כמנחה כשירה אלא זה בלבד:
 .ÈÈÂ˘Ï ¯ÂÒ‡Â 8בה שינוי אחר כגו א" עבר וקמצה שלא לשמה אסור לתת
קומ #בכלי שלא לשמה:

„· .‰בתמיה והא נדר הוא דכתיב כאשר נדרת )דברי" כג(:
 .˙È˘Ú ˙¯„˘ ‰ÓÎ Ì‡ 10לשמה יהא נדר כלומר יצאת ידי נדר( וא" לאו יהא
נדבה ויביא אחרת לנדרו:
 .‰· ÈÈÂ˘Ï È¯˘ ÈÓ ‰·„Â 11והכתיב א" זבח שלמי" קרבנו )ויקרא ג( שתהא
זביחה לש" שלמי":
 .'ÂÎ ˙ÂÁÓ‰ ÏÎ ¯ÓÂ‡ ÔÂÚÓ˘ È·¯ 12ואפי' מנחת חוטא:
 .ÌÈÁ·ÊÏ ˙ÂÓÂ„ ˙ÂÁÓ‰ ÔÈ‡˘ 13דבזבחי" מודינא דלא עלו:
 .ÌÈÁÈÎÂÓ ‰È˘ÚÓ 14שהוא מכזב דמרחשת עמוקה ומעשיה רוחשי" רכי
מחבת צפה ומעשיה קשי בפרק כל המנחות באות מצה )לקמ סג:(.
 .ÔÎ ÂÈ‡ ÌÈÁ·Ê· Ï·‡ 15אי לה" מעשה מוכיח הילכ( מהני בהו שינוי דלא
עלו לש" חובה:
 .‰·È¯Á ˙ÁÓ 16דמנחת חוטא )ויקרא ה( ומנחת קנאות דכתיב בהו )במדבר ה( לא
ישי" עליה שמ:
 .‰ÏÂÏ· 17שאר מנחות והשתא פליגא מתניתי עליה דר' שמעו בתרתי חדא
דמתניתי קתני בכל המנחות דלא עלו וחדא דקא פסיל תנא דיד מנחת חוטא
לגמרי:
 .È˘‡ ·¯Ï ‡ÁÈ‰ 18דמתר #לקמ כי רמינ דר' שמעו דאמר בדוכתא אחריתי
)במתניתי( אדרבי שמעו דהכא ומתר #להו רב אשי דהא דאמר ר' שמעו עלו
באומר הריני קומ #מחבת לש" מרחשת דכיו דלא אדכר שמה דמנחה אלא
שמה דמנא דברי רוח בעלמא נינהו והא דקאמר ר' שמעו בעלמא דלא עלו כגו
דאידכר שמה דמנחה איכא לאוקומה מתני' כר' שמעו דמתני' דאידכר שמה
דמנח' כדמפר' שלא לשמו ולשמו לש" מנחת נדבה לש" מנחת חוטא:
 .‡·¯ÏÂ ‰·¯Ï ‡Ï‡ 19דמשנו לה בטעמי אחריני כדמפרש לקמ מאי איכא
למימר:
 .‡ÓÈ˙ ÈÎÂ 20מתני' מיתוקמא כר' שמעו כדמשני רבה לקמ לטעמיה דר'
שמעו כא בשינוי קדש וכא בשינוי בעלי" הא דאמר רבי שמעו עלו בשינוי
קדש כגו מנחת מחבת לש" מנחת מרחשת דמעשיה מוכיחי שהוא מכזב והא
דאמר לא עלו בשינוי בעלי" כגו שהביאה ראוב וקמצה כה לש" שמעו
דליכא מעשה מוכיח אי דראוב היא אי דשמעו:
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כל המנחות

דף ג.

פרק ראשון

כדקא משני ¯·:‰
כא  בשינוי קדש,
כא  בשינוי בעלי";
הא מתניתי שינוי קודש הוא,
דקתני:
כיצד לשמ ושלא לשמ?
לשו" מנחת חוטא ולשו" מנחת נדבה!
ואי נמי כדקא משני ¯·‡:
כא  בקומ #מנחה לשו" מנחה,
כא  בקומ #מנחה לשו" זבח;
הא מתניתי מנחה לשו" מנחה היא,
דקתני )כא(:
שלא לשמ ולשמ?
לש" מנחת נדבה לש" מנחת חוטא!?
אלא,
ל¯· ‰ו¯·‡ מחוורתא מתניתי דלא כ¯·.ÔÂÚÓ˘ È

ב

מנחות

מה לי שינוי קודש ,מה לי שינוי בעלי"!?
אמר ליה:
מעשיה מוכיחי דקאמר ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
סברא היא,
ד¯· ÔÂÚÓ˘ Èדריש טעמא דקרא,
מחשבה דלא מינכרא פסל רחמנא,
מחשבה דמינכרא לא פסל רחמנא.
8
9

אלא מעתה 
עולת העו 1שמלקה למעלה משו" חטאת העו 1
תרצה;
מעשיה מוכיחי עליה דעולת העו 1היא;
דאי חטאת העו 1היא 
למטה הוי עביד לה!?
אטו חטאת העו 1למעלה מי ליתא?
האמר מר:
מליקה בכל מקו" במזבח כשרה!
1110

12

1

2

13

ורמי ד¯· ÔÂÚÓ˘ Èאד¯·,ÔÂÚÓ˘ È
דתניא:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:

עולת העו 1שמיצה דמה למעלה לש" חטאת העו 1תרצה,
מעשיה מוכיחי עליה דעולת העו 1היא,
דאי חטאת העו 1היא,
למטה הוה עביד לה הזאה!? *
אמרי:
דילמא מיצוי דבתר הזאה הוא,
דאמר מר:
מיצה דמה בכל מקו" במזבח 
כשירה.
14

"קֹ ֶד ׁש ָק ָד ׁ ִשים ִהוא ַּכ ַח ָּטאת וְ ָכ ָא ׁ ָשם",
יש מה כחטאת ויש מה כאש";
מנחת חוטא הרי היא כחטאת,
לפיכ( קמצה שלא לשמה 
פסולה כחטאת;
מנחת נדבה הרי היא כאש",
לפיכ( קמצה שלא לשמה 
כשירה,
וכאש",
מה אש"  כשר ואינו מרצה,
א 1מנחת נדבה  כשירה ואינה מרצה!?
3

4

5

אמר ¯·:‰
לא קשיא,
כא  בשינוי קודש,
כא  בשינוי בעלי".

ג.

15

16

17

חטאת העו 1שהזה דמה למטה לש" עולת העו 1
תרצה,
דמעשיה מוכיחי עליה דחטאת עו 1היא,
דאי עולת העו 1היא 
רש"י
7

6

אמר ליה ‡·:ÈÈ
מכדי מחשבה דפסל רחמנא הקישא היא,
7

רש"י

 .˘„˜ ÈÂÈ˘· ÔÈ˙È˙Ó ‡‰Â 1מיירי וקתני דלא עלו דקתני כיצד לשמ ושלא
לשמ כגו שקמ #מנחת חוטא לש" מנחת חוטא ולש" נדבה:
 .‡·¯ È˘Ó„Î ÈÓ È‡Â 2לטעמא דר' שמעו דהא דאמר עלו בקומ #מנחת
מחבת לש" מנחת מרחשת משו" דכתיב זאת תורת המנחה )ויקרא ו( תורה אחת
לכל המנחות והא דקתני לא עלו בקומ #מנחה לש" זבח ולקמ פרי( בקומ#
לש" זבח לתכשר נמי דהא מעשיה מוכיחי עליה קאמר ומשני לה לקמ )ג(.
והא דנקט לאקשויי במתני' משלא לשמ ה''ה דמצי לאקשויי לשמ ושלא
לשמ כדאקשינ לרבה אלא כי סידרא דמתני' נקיט ואזיל:
 .'Â‚Â ‡È‰ ÌÈ˘„˜ ˘„˜ 3במנחה כתיב וקרי לה חטאת ואש" הא כיצד מנחת
חוטא הרי היא כחטאת דקי''ל )זבחי" ב (.כל הזבחי" שנזבחו שלא לשמ כשרי"
אלא שלא עלו לבעלי" לש" חובה חו #מ פסח וחטאת שפסולי לגמרי ובפ''ק
דזבחי" מפרש טעמא דפסח ולקמ מפרש טעמא דחטאת:
 .‰ˆ¯Ó ÂÈ‡Â 4לא עלו לש" חובה דבזבחי" ר''ש מודה כדקתני לעיל:
 .'ÂÎ ‰ÁÓ Û‡ 5וקשיא דר''ש אדרבי שמעו בי במנחת חוטא ובי במנחת
נדבה:
 .˘„˜ ÈÂÈ˘· Ô‡Î 6כדפרישית לעיל:

 .‡Â‰ ‡˘È˜‰ ‰ÁÓ· ‡ÓÁ¯ ÏÒÙ„ ‰·˘ÁÓ È„ÎÓדאיתקיש רחמנא מנחה
לזבחי" כדכתיב )ויקרא ו( קדש קדשי" היא כחטאת וכאש" מה זבחי" פסלה בה
מחשבה כדכתיב )ש" ז( המקריב אותו לא יחשב א 1מנחה נמי מה לי שינוי קדש
ומה לי שינוי בעלי":
 .‡¯ÎÈÓ ‡Ï„ ‰·˘ÁÓ 8א" מכזב וא" לאו פסיל רחמנא דחשיב לה מחשבה:
 .‡¯ÎÈÓ„ ‰·˘ÁÓ Ï·‡ 9לכל שהוא מכזב לא הוי מחשבה ה( מחשבה
דקדשי" הוצאת דיבור בפה הוא כדאמרי' בבבא מציעא )מד (.על כל דבר פשע
לחייב על המחשבה כמעשה דאי לאו מוציאו בפה מחשבתו למאי נחייב לה:
 .ÛÂÚ‰ ˙ÏÂÚ 10נעשית למעלה מחוט הסיקרא כדתניא בת''כ ומלק והקטיר
ונמצה מה הקטרה בראשו של מזבח א 1מליקה בראשו של מזבח ומיצוי נמי
בהאי קרא כתיב וחטאת העו 1למטה והכי מפרש בשחיטת קדשי" בפ' קדשי
קדשי" )סה:(.
 .ÈÎ‰ È‡ 11כיו דמחשבה הגלויה לכל לא פסלה עולת העו 1כו':
 .‰ˆ¯˙ 12תעלה לש" חובה אלמה תנ בשחיטת קדשי" בפ' קדשי קדשי" )ד1
סד (:דלא עלתה:
13
 .‰˜ÈÏÓלחטאת העו 1בכל מקו" במזבח כשירה בפ' קדשי קדשי" )סג(.
והויא לה מחשבה דלא מינכרא משו" הכי תנ דלא עלתה:
 .ÛÂÚ‰ ˙ÏÂÚ 14הכשירה במיצוי דכתיב )ויקרא א( ונמצה דמו על קיר המזבח
חטאת העו 1הזאה תחילה ואח''כ מיצוי דכתיב והזה מד" החטאת וגו' והנשאר
בד" ימצה וגו' )ש" ה(:
 .‰Ï „È·Ú ‰Â‰ ‰ËÓÏ 15כדכתי' )ש"( על קיר ומפרש בתורת כהני" זה קיר
התחתו:
 .‰‡Ê‰ 16אוחז בגו 1העו 1ומעלה ומוריד בכח והד" ניתז מעצמו מיצוי סוחט
בי אצבעותיו ונצוק הד" הול( למרחוק:
 .È¯Ó‡ 17אינשי ודאי חטאת היא וה( מיצוי דבתר הזאה הוא והאי דקעביד לה
למעלה הא קאמר וכו':
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כל המנחות

דף ג.

פרק ראשון

למעלה הוה עביד לה ומיצוי הוה עביד ליה!?
הכי נמי,
אלא לפי שאי המנחות דומות לזבחי" קאמר,
לזבחי" ,ולא לעופות.
1

2

ג

מנחות

ל¯· Ôהכי נמי,
ל¯· ÔÂÚÓ˘ È
כיו דאמר ¯· :ÔÂÚÓ˘ Èא 1ידי נדרו יצא 
אלמא קביעותא דמנא ולא כלו" הוא,
ולא שנא אמר זו ולא שנא אמר עלי.
7

8

קדשי קדשי" ששחט בצפו לש" קדשי" קלי" 
לירצו,
מעשיה מוכיחי עליה דקדשי קדשי" נינהו,
דאי קדשי" קלי" 
בדרו" הוה עביד להו!?
אימור דאמר רחמנא 
א 1בדרו",
בדרו" ולא בצפו מי אמר?
דתנ:
שחיטת בכל מקו" בעזרה.
3

קדשי" קלי" ששחט בדרו" לש" קדשי קדשי" 
לירצו,
מעשיה מוכיחי עליה דקדשי" קלי" נינהו,
דאי קדשי קדשי" 
בצפו הוה עביד להו!?
אמרי:
קדשי קדשי" נינהו,
ומיעבר הוא דעבר ושחט להו בדרו".
אי הכי 
מחבת לש" מרחשת נמי,
האי דקא קמי #לה למרחשת,
אמר:
האי במרחשת נדר,
והא דמייתי לה במחבת  דמרחשת היא,
ומעבר הוא דעבר ואתייה במחבת!?
הת" 
כי נמי במרחשת נדר,
כי מייתי לה במחבת  מחבת הויא,
כדתנ:
האומר הרי עלי במחבת והביא במרחשת,
במרחשת והביא במחבת 
מה שהביא הביא ,וידי נדרו לא יצא.
4

5

ודילמא אמר זו להביא במחבת והביא במרחשת,
כדתנ:
זו להביא במחבת והביא במרחשת,
במרחשת והביא במחבת 
הרי זו פסולה!?
6

רש"י

 .ÈÓ ÈÎ‰ 1דודאי מודה ר''ש בה דכשירה:
 .˙ÂÙÂÚÏ ‡ÏÂ 2דודאי לעופות דומי דעופות עלו לש" חובה כגו חטאת העו1
שהזה דמה למטה לש" עולת העו:1
 .ÌÂ¯„· Û‡ ‡ÓÁ¯ ¯Ó‡„ ¯ÓÈ‡ 3דלא קבע להו צפו כדקבע לחטאת ואש"
ועולה דכתיב בעולה על יר( המזבח צפונה )ויקרא א( וכתיב בחטאת במקו" אשר
תשחט העולה תשחט החטאת )ש" ו( וכ באש" :
 .˙˘Á¯Ó· ‰Ï ıÈÓ˜ ‡˜„ ‡‰Â 4כלומר לש" מרחשת:
 .‡ÈÂ‰ ˙·ÁÓ 5ומידע ידעי דמכזב:
 6הכי גרסינ  .¯Ó‡ ÂÊ ‡ÓÏÈ„Âכלומר אכתי לא מינכרא דסברי קושטא קאמר
דלשו" מרחשת נדר ומיעבר עבר ואתייה במחבת ודקא אמרת כיו דאתייה
במחבת מחבת הויא איכא למימר לא היא דדילמא מנחה זו אביא במרחשת
אמר דתו לא מצי לשנוייה למחבת:

אלא מעתה 
עולה ששחט לש" חטאת תרצה,
דהאי זכר והאי נקבה!?
כיו דאיכא שעיר נשיא דזכר הוא 
לא ידיע.
אמר לש" חטאת יחיד 
מאי איכא למימר?
ותו 
חטאת יחיד ששחטה לש" עולה תרצה,
דחטאת נקבה ,ועולה זכר!?
מיכסיא באליה.
התינח  היכא דאייתי כבשה,
אייתי שעירה  מאי איכא למימר!?
אלא,
בי זכרי" לנקבות לאו אדעתייהו דאינשי.
9

10

11

12

13

פסח ששחטו לש" אש" לירצי,
דהאי ב שנה והאי ב שתי"!?
כיו דאיכא אש" נזיר ואש" מצורע 
לא פסיקא ליה.
אמר לשו" אש" גזילות ולשו" אש" מעילות 
מאי איכא למימר?
ותו 
אש" גזילות ואש" מעילות ששחט לשו" פסח לירצו,
דפסח ב שנה והני ב שתי שני"!?
אלא,
בי ב שנה לבי ב שתי שני" לאו אדעתייהו דאינשי,
דאיכא ב שנה דמיחזי כב שתי",
ואיכא ב שתי" דמיחזי כב שנה.
1514

16

רש"י

 .Ô·¯Ï 7דאמרי ה''ז פסולה הכי נמי דאיכא למימר ולמיפר( הכי ואנ כרבי
שמעו קמיירי ור''ש אומר הת" האומר הרי עלי במחבת והביא במרחשת א1
ידי נדרו יצא אלמא קביעותא דמנא לאו כלו" היא:
 .Ê''‰ ¯Ó‡ ‡˘ ‡ÏÂ ÈÏÚ ¯Ó‡ ‡˘ ‡Ï 8הילכ( כי אתייה במחבת מחבת הויא
וכי קמ #לה לשו" מרחשת מחשבה דמינכרא הויא אבל גבי זבחי" איכא למימר
מיעבר עבר ושחטינהו בדרו" ואי קשיא גבי חטאת העו 1לישני ליה הכי דסברי
עולת העו 1הוא ומיעבר עבר הא ליכא למיפר( דתרי איסורי לא מחזקינ ליה
חדא דעביד ליה הזאה ועוד דקא עביד ליה למטה:
 9עולה זכר וחטאת נקבה:
 .¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ È‡Ó „ÈÁÈ Ì˘Ï ‰ËÁÂ˘ ÈÈ¯‰ ¯Ó‡ 10הא ודאי ידעינ דחטאת
יחיד נקבה היא כשבה או שעירה:
 .„ÈÁÈ ˙‡ËÁ„ Â˙Â 11נקבה היא והביא נקבה לעזרה ושחטה לש" עולה מאי
איכא למימר:
 .‡ÈÒÎÈÓ 12נקבות דרחל באליה בזנבה ולא ידיעה:
 .‰¯ÈÚ˘ 13דאי לה זנב מאי איכא למימר:
 .˙ÂÏÈÊ‚ Ì˘‡ 14דכתיב בויקרא והשיב את הגזילה אשר גזל וגו' ואת אשמו
יביא וגו' )ויקרא ה( ואש" מעילות בני ב' שני" נינהו דכתיב בהו איל )ש"(:
15
‡˘ .Ú¯ÂˆÓÂ ¯ÈÊ Ìכתיב בהו כבש וכל כבש ב שנה הוא במסכת פרה )פ''א
מ''ג(:
 .˙ÂÏÈÚÓÂ ˙ÂÏÈÊ‚ Ì˘‡ Â˙Â 16דאיתנהו בדינייהו בני ב' שני" ושחט לש"
פסח לירצו:
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כל המנחות

דף ג:

פרק ראשון

שעיר ששחטו לשו" אש" לירצי,
דהאי צמר והאי שיער!?
אמרי:
דיכרא אוכמא הוא.
1

מנחות

לשו" חטאת מצורע,
תהא כשירה ותרצה,
דאמר רחמנא )ש" ו,יח(:
ו"זֹאת ּת ֹו ַרת ַה ַח ָּטאת",
תורה אחת לכל חטאות!?
ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èהכי נמי;
ל¯·,Ô
ב
הא אמר ¯·‡:
חטאת חלב ששחטה לש" חטאת ד",
ג
לש" חטאת עבודה זרה 
כשירה,
לש" חטאת נזיר,
לש" חטאתד מצורע 
פסולה,
דהני עולות בהדייהו נינהו.
10

2

3

עגל ופר ששחט לשו" פסח ואש" לירצו,
דעגל ופר בפסח ואש" ליכא!?
אי הכי נמי; *
ומאי זבחי"?
רוב זבחי".
4

ג:

ד

¯·‡ אמר:
לא קשיא,
כא  בקומ #מנחה לשו" מנחה,
כא  בקומ #מנחה לשו" זבח;
מנחה לשו" מנחה 
"וְ זֹאת ּת ֹו ַרת ַה ִּמנְ ָחה" )ויקרא ו,ז(,
תורה אחת לכל המנחות,
מנחה לשו" זבח 
וזאת תורת המנחה וזבח לא כתיב.
והא תנא מפני שמעשיה מוכיחי עליה קאמר!?
הכי קאמר 
א 1על גב דמחשבה דלא מינכרא היא ותיפסל,
"וְ זֹאת ּת ֹו ַרת ַה ִּמנְ ָחה" 
תורה אחת לכל המנחות;
ומאי אבל בזבחי" אינו כ?
א 1על גב דשחיטה אחת לכול,
"וְ זֹאת ּת ֹו ַרת ַה ִּמנְ ָחה" ,וזבח לא כתיב.
5

6

7

8

9

אלא מעתה 
חטאת חלב ששחטה לש" חטאת ד",
א
לשו" חטאת עבודה זרה,
לשו" חטאת נזיר,

11

12

13

¯· ‡ ‡·¯„ ‰È¯· ‡Áמתני ליה לכולהו לפסולא,
ושחט אותה לחטאת 
לש" אותו חטאת.
14

¯· ‡˘ Èאמר:
לא קשיא,
כא  בקומ) #מנחת( מחבת לשו" מרחשת,
כא  בקומ #מנחת מחבת לשו" מנחת מרחשת;
)מנחת( מחבת לשו" מרחשת 
במנא קא מחשב,
ומחשבה במנא לא פסלה;
מנחת מחבת לשו" מנחת מרחשת 
במנחה דפסלה בה מחשבה קא מחשב.
15

16

והא תנא מפני שמעשיה מוכיחי עליה קאמר!?
הכי קאמר 
א 1על גב דמחשבה מינכר היא תיפסל,
ומאי אבל בזבחי" אינו כ?
א 1על גב דשחיטה אחת לכול,
17

18

רש"י

 1אש" אינו בא אלא מ הכבשי":
 .¯Óˆ È‡‰„ 2אש" כבשי" יש לו צמר ושעיר אי לו צמר אלא שיער בעלמא
ודבר גלוי לכל הוא:
 .‡Â‰ ‡ÓÎÂ‡ ‡¯ÎÈ„ È¯Ó‡ 3סברי איל שחור הוא ולהכי נקט אוכמא דסת"
שעירי" שחורי" ה:
 .¯ÙÂ Ï‚Ú 4חטאת כגו פר כה משיח ששחטו לש" פסח ואש" שאי באי
אלא מ הצא לירצו:
 .‰ÁÓ Ì˘Ï ‰ÁÓ 5מחבת לש" מרחשת עלו:
 .¯Ó‡˜ ‰ÈÏÚ ÔÈÁÈÎÂÓ ‰È˘ÚÓ ‡˙ ‡‰Â 6הילכ( מנחה לש" זבח נמי
ליתכשר:
 .˜''‰ 7אע''פ שאי המנחות דומות לזבחי" דאע''ג דהקומ #מחבת לש"
מרחשת מחשבה דלא מינכרא שיהיה כ היא אלא ודאי ניכר שאינו כ דהא
מעשיה מוכיחי" איכא למימר דתיפסל דודאי סבירא ל מחשבה הגלויה לכל
שהוא מכזב כל שכ שהיא פסולה אפילו הכי עלו דכתיב זאת תורת המנחה הא
לא מינכרא לא דמי לההוא דלעיל רבא ורב אשי סבירא להו דמחשבה הגלויה
לכל שהוא מכזב כל שכ שפוסלת והכי מתרצי לקמ אדרבה מחשבה דמינכרא
שהיא שקר פסל רחמנא שמא יאמרו מותר לשנות בקרבנות:
 .ÔÎ ÂÈ‡ ÌÈÁ·Ê· Ï·‡ È‡ÓÂ 8דמשמע הת" די הוא דלא עלו משו" דשחיטה
אחת לכול הא כל שכ דדי הוא דעלו במחשבה דלא מינכר שהוא שקר היא:
 .ÔÏÂÎÏ ˙Á‡ ‰ËÈÁ˘ ‡‰„ 9ואיכא למימר דתעלה לש" חובה דהא ליכא
למיגזר שמא יאמרו מותר לשנות בזבחי" אפילו הכי לא עלו דזאת תורת
המנחה וזבח לא כתיב דליהוי משמע תורה אחת לכל המנחות ותורה אחת לכל
הזבחי":

רש"י

 .‰ˆ¯˙Â 10לש" חובה אלמה תנ בזבחי" )ב (.חו #מ הפסח ומ החטאת:
 .Ô·¯Ï) 11דלית להו זאת תורת(:
 .‰¯È˘Î 'ÂÎ ·ÏÁ ˙‡ËÁ ‡·¯ ¯Ó‡ ‡‰ 12ולא עקר מינה ש" חטאת )ולא(
עלתה לבעלי":
 .Â‰È Â‰ÈÈ„‰· ˙ÂÏÂÚ 13ואיכא למימר )שלא יאמרו( לש" עולת נזיר שחט
ונמצאת חטאת שלא לשמה כשירה להקריב ל''א עולות נינהו ואי באי על
חטא אלא להכשיר ולא חשיבי כחו כחטאת ויש דמפרשי" עולות נינהו
שטעוני" נסכי" כעולה מה שאי כ בשאר חטאות ולא עיקר הוא תינח חטאת
מצורע כדאמרי' בפרק שתי מדות )לקמ צ (:דטעונה נסכי" אבל חטאת נזיר לא
טעונה נסכי":
 .‡ÏÂÒÙÏ Â‰ÏÂÎ Â‰Ï È˙Ó 14אפילו חטאת חלב ששחט לש" חטאת ד"
פסולה מלהקריב:
 .˜''Ï 15דר' שמעו אדר''ש:
 16הכי גרסינ :˙˘Á¯Ó Ì˘Ï ˙·ÁÓ
 .'ÂÎ ‡˙ ‡‰Â 17ואפי' מנחת מחבת לש" מנחת מרחשת נמי תהא עולה לש"
חובה דהא מעשיה מוכיחי:
 .¯Ó‡˜ ÈÎ‰ 18כלומר דהא מעשיה מוכיחי גריעותא היא דמחשבה דמינכרא
שהיא שקר פסל רחמנא שמא יאמרו מותר לשנות והכי קאמרינ אע''פ
שהמנחה אינה דומה לזבחי" דבמנחה אע''ג דמעשיה מוכיחי ואיכא למימר
דמיפסלא במחשבה דלא מינכרא כמות שהוא אומר היא אלא ודאי ניכר שאינו
כ( אפילו הכי כשירה היכא דלא אידכר ש" מנחה ומאי אבל כו' כדפרשינ
לעיל לטעמא דרבא:
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כל המנחות

דף ד.

פרק ראשון

זריקה אחת לכול,
קבלה אחת לכול,
בזביחה דפסלה ביה מחשבה קא מחשב.
אמר ליה ¯· ‡ ‡·¯„ ‰È¯· ‡Áל¯· ‡˘:È
חרבה משו" בלולה אמאי אמר ¯·?ÔÂÚÓ˘ È
אמר ליה:
לשו" בילה בעלמא.
אי הכי 
לשו" שלמי" נמי לשו" שלמי" בעלמא!?
הכי השתא?
הת"  זבח גופה איקרי שלמי",
דכתיב )ויקרא ז,לג(:
" ַה ּ ַמ ְק ִריב ֶאת ַּדם ַה ּ ׁ ְשלָ ִמים",
הזורק את ד" השלמי",
הכא מנחה גופה מי איקרי בלולה?
"וְ ָכל ִמנְ ָחה ְבל ּולָ ה ַב ּ ׁ ֶש ֶמן" )ש",י( כתיב,
בלולה בשמ איקרי,
בלולה סתמא לא איקרי.
2

1

3

4

כולהו כ¯· ‰לא אמרי,
דאדרבה,
מחשבה דמנכרא פסל רחמנא;
כ¯·‡ לא אמרי,
"וְ זֹאת ּת ֹו ַרת" לא משמע להו;
כ¯· ‡˘ Èלא אמרי,
משו" קושיא ד¯· ‡.‡·¯„ ‰È¯· ‡Á
5

6

7

ה

מנחות

טעמא ד¯· ÔÂÚÓ˘ Èמשו" דכתיב )ויקרא ו,ז(:
"וְ זֹאת ּת ֹו ַרת ַה ִּמנְ ָחה" וזבח לא כתיב?
אמר ליה:
כלו" הגענו לסו 1דעתו של ¯·?ÔÂÚÓ˘ È
כ¯· ‰לא משני ליה 
משו" קושיא ד‡·;ÈÈ
כ¯·‡ לא משני ליה 
משו" קושיא ליהו "זֹאת ּת ֹו ַרת ַה ַח ָּטאת";
כ¯· ‡˘ Èלא משני ליה,
משו" קושיא ד¯· ‡.‡·¯„ ‰È¯· ‡Á
1211

חוץ ממנחת חוטא ומנחת קנאות.
בשלמא מנחת חוטא 
חטאת קרייה רחמנא,
13

יה לְ בֹנָ ה,
יה ׁ ֶש ֶמן וְ ל ֹא יִ ּ ֵתן ָעלֶ ָ
ָשים ָעלֶ ָ
"ל ֹא י ִ ׂ
ִּכי ַח ָּטאת ִהיא" וגו' )ויקרא ה,יא(,

אלא מנחת קנאות מנל?
דתני תנא קמיה ד¯· :ÔÓÁ
מנחת קנאות מותרה נדבה,
אמר ליה:
שפיר קאמרת,
" ַמזְ ֶּכ ֶרת ָע ֹון" )במדבר ה,טו( כתיב בה,
ובחטאת כתיב )ויקרא י,יז(:

"וְ א ָֹת ּה נָ ַתן לָ ֶכם לָ ֵׂשאת ֶאת עֲ ֹון ָה ֵע ָדה",
מה חטאת  מותרה נדבה,
א 1מנחת קנאות  מותרה נדבה,
וכחטאת,
מה חטאת  פסולה שלא לשמה,
א 1מנחת קנאות  פסולה שלא לשמה.
14

15

16

מילתא דפשיטא ליה ל¯· ‰להאי גיסא,
ול¯·‡ להאי גיסא,
מיבעיא ליה ל¯· ,‡ÈÚ˘Â‰
דבעי ¯· :‡ÈÚ˘Â‰
ואמרי לה בעא מיניה ¯·  ‡ÈÚ˘Â‰מ¯·:ÈÒ‡ È
מנחה לשו" זבח * מה לי אמר ¯·?ÔÂÚÓ˘ È
טעמיהה ד¯· ÔÂÚÓ˘ Èמשו" מחשבה דמינכרא לא פסלה,
והא מחשבה דמינכרא הוא;
או דילמא 
98

ד.

10

אלא מעתה 
אש" יהא פסול שלא לשמו,
דגמר עו עו מחטאת!?
דני עו מעו ,ואי דני עונו מעו.
17

מאי נפקא מינה?
והא תנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
"וְ ׁ ָשב ַה ּכ ֵֹהןּ ...ו ָבא ַה ּכ ֵֹהן" )ויקרא יד,לטמד(,
זו היא שיבה ,זו היא ביאה!
1

רש"י

 .‰ÏÂÏ· Ì˘Ï ‰·¯Á 1דקתני דעלו:
 .˘''¯ ¯Ó‡ È‡Ó‡ 2כלומר מאי טעמא עלו הא ודאי מחשבה דהא ליכא הכא
מנא:
 .‡ÓÏÚ· ‰ÏÈ· Ì˘Ï 3כיו דלא אידכר בהדיא מנחת חריבה לש" מנחת בלולה
דברי רוח בעלמא נינהו כמ''ד הריני קומ #לש" ד''א )בלול(:
 .ÌÈÁ·Ê· ÈÎ‰ È‡ 4דמודה ר''ש דלא עלו אמאי מודה כי שחיט עולה לש"
שלמי" תעלה לש" חובה דהכי קאמר חובה זו אני שוחט לש" לעשות שלו"
בי קוני לביני:
 .‡ÓÁ¯ ÏÒÙ ·ÊÎÓ ‡Â‰˘ ‡¯ÎÈÓ„ ‰·˘ÁÓ ‰·¯„‡ 5שלא יאמרו מותר
לשנות ולעבור על עבודת קרבנו:
 .Â‰Ï ÚÓ˘Ó ‡Ï ˙¯Â˙ ˙‡Ê 6דקשיא להו וזאת תורת החטאת דלא אשכח
דאכשר ר' שמעו חטאת חלב לש" חטאת נזיר:
 .‡Á‡ ·¯„ 7חריבה לש" בלולה ואע''ג דשני ליה לא מיסתבר האי שנויא
דבלולה סת" נמי היינו מנחה:
 .‡ÒÈ‚ È‡‰Ï ‰·¯Ï 8דמחשבה שאינה גלויה פסלה לה ולא הגלויה:
 .‡ÒÈ‚ È‡‰Ï ‡·¯ÏÂ 9דמחשבה הגלויה כל שכ דפסלה:
 .Á·Ê Ì˘Ï ‰ÁÓ 10מיבעיא לרבי אושעיא:

רש"י

 .‡È˘Â˜ 11דאביי:
˘''Î„ Â‰Ï ¯·˙ÒÓ ‡Ï ‰ÈÏ È˘„ ‡ÈÂÈ˘Â 'ÂÎ ˘„Â˜ ÈÂÈ˘ ÈÏ ‰Ó 12
„:˙Â˘Ï ¯˙ÂÓ Â¯Ó‡È ‡Ï˘ ‡ÓÁ¯ ÏÒÙ ‡¯ÎÈÓ„ ‰·˘ÁÓ
 .‡ÓÁ¯ ‰ÈÈ¯˜ ˙‡ËÁ 13לא ישי" עליה לבונה כי חטאת היא )ויקרא ה( מה
חטאת פסולה שלא לשמה א 1היא פסולה שלא לשמה:
 .‰·„ ‰¯˙ÂÓ 14הפריש מעות למנחת סוטה והוו המעות יותר מ השעורי"
יפלו לנדבה דהיינו לשלש עשרה שופרות שהיו במקדש והיו נותני בה אות
מעות וכשהיה מזבח בטל היו קוני מה כבשי" לעולות הבשר לש" והעורות
לכהני" וקרי להו נדבת ציבור:
 .‰· ·È˙Î ÔÂÚ 15מזכרת עו ובחטאת נמי כתיב ואותה נת לכ" לשאת את עו
העדה:
 .‰·„ ‰¯˙ÂÓ ˙‡ËÁ ‰Ó 16כדאמר בשילהי ולד חטאת במסכת תמורה )כג (:זו
מדרש דרש יהוידע הכה כס 1אש" וכס 1חטאות לכהני" יהיו דבר הבא ממותר
חטאת וממותר אש" הבשר לש" ועורות לכהני":
 17באש" כתיב ולא ידע ואש" ונשא עונו:
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כל המנחות

דף ד:

פרק ראשון
9

2

אלא מנחת חוטא ומנחת קנאות דפסולי שלא לשמ,
מנל?
חטאת טעמא מאי?
משו" דכתיב בה היא,
הכא נמי  הא כתיב בהו היא.
3

4

אש" נמי 
הא כתיב ביה הוא!?
ההוא הוא לאחר הקטרת אימורי הוא דכתיב,
כדתניא:
אבל אש" לא נאמר בו הוא,
אלא לאחר הקטרת אימורי,
הוא עצמו שלא הוקטרו אימוריו 
כשר.
ואלא הוא למה לי?
לכד¯·  ‡Â‰אמר ¯·:
אש" שניתק לרעייה ושחטו סת" 
כשר לשו" עולה;
ניתק  אי,
לא ניתק  לא,
5

6

7

8

רש"י

 .‰‡È· ‡È‰ ÂÊ ‰·È˘ ‡È‰ ÂÊ 1מפרש בתורת כהני" מה ביאה חול #וקוצה וטח
ונות לו שבוע אלמא גמרינ ג''ש כה''ג ואע''ג דלא דמו התיבות הואיל ושניה"
לשו ביאת הבית ה ויש לשונות אחרי" אבל זה עיקר:
 .ÏÂ˜ ˙ÚÈÓ˘„ ÂÂÚÓ 2דשמיעת קול חטאת היא:
 .ÔÏÓ 3הואיל ולא גמר מחטאת:
 .‰· ·È˙Î„ 4בחטאת נשיא חטאת היא ולא שבא שלא לשמו:
 .ÔÈ¯ÂÓÈ‡ ˙¯Ë˜‰ ¯Á‡Ï ‡Â‰ Â· ¯Ó‡ Ì˘‡ 5בפרשת צו את אהר והקטיר
אות" הכה המזבחה אשה לה' אש" הוא והילכ( אש" לא איפסיל בשלא לשמו
דהא בהקטרה כתיב והקטרה לאו עיקר הוא וליכא למיפק הוא אש" ולא
שנקטרו אימוריו שלא לשמו דהא הוא עצמו שלא הוקטרו אימוריו כשר
כדאמרינ בפ' תמיד נשחט במסכת פסחי" )נט (:דנטמאו אימוריו או שאבדו לא
מעכב כפרה ונאכל הבשר אבל פסח וחטאת כתיב הוא בשחיטה זבח פסח הוא
בזבח נשיא כתיב ושחט אותו במקו" אשר ישחט את העולה לפני ה' חטאת
הוא:
 .‡Â‰ ‡Ï‡Â 6דאש" למה לי:
 .‰ÈÈÚ¯Ï ˜˙È˘ 7שנתכפרו בעליו באחר ובחטאת אזלא למיתה וקיימא ל כל
שבחטאת מתה באש" רועה ולכשיסתאב ימכר ויפלו דמיו לנדבה וא" כבר
ניתק לרעייה שמסרוהו לרועה ושחטו סת" כשר לעולה דהא סתמו לעולה ואי
ש" אש" עליו דשופרות נדבה ]לעולה[ כדפי' לעיל:
 .˜˙È ‡Ï 8דלא מסרוהו לרועה ושחטו )לש"( סת" לא מתכשר לעולה דעדיי
ש" אש" עליו ובעי עקירה דלישחטיה בהדיא לש" עולה דכל כמה דלא עקר
מיניה ש" אש" לא מתכשר:

מנחות

אמר קרא :הוא,
בהוייתו יהא.

ועוד 
ליגמר עונו עונו מעו דשמיעת הקול,
דכתיב )ויקרא ה,א(:
לוא ַי ִ ּגיד וְ נָ ָ ׂשא עֲ ֹו ֹנו"!?
" ִאם ֹ
אלא כי גמרי גזירה שוה 
למותר נדבה הוא דגמרי;
וכי תימא 
אי גזירה שוה למחצה,
גלי רחמנא גבי חטאת )ויקרא ד,לג(:
"וְ ׁ ָש ַחט א ָֹת ּה לְ ַח ָּטאת",
אותה לשמה כשירה ,שלא לשמה פסולה,
אבל כל קדשי" 
בי לשמ ,בי שלא לשמ כשרי".

ו

אמר ¯·:
מנחת העומר שקמצה שלא לשמה 
פסולה,
הואיל ובאת להתיר ולא התירה;
וכ אתה אומר,
באש" נזיר * ואש" מצורע ששחט שלא לשמ 
פסולי,
הואיל ובאו להכשיר ולא הכשירו.
10

11

ד:

13

12

תנ )כא(:
כל המנחות שנקמצו שלא לשמ 
כשירות,
אלא שלא עלו לבעלי" לשו" חובה,
חו #ממנחת חוטא ומנחת קנאות;
וא" איתא 
ליתני נמי חו #ממנחת העומר!?
כי קתני  באה יחיד,
באה צבור  לא קתני;
כי קתני ז באה בגלל עצמה,
באה בגלל זבח  לא קתני;
כי קתני  הנ( שאי קבוע לה זמ,
הא דקבוע לה זמ  לא קתני.
14

15

אמר מר:
וכ אתה אומר,
באש" נזיר ואש" מצורע ששחט שלא לשמ 
פסולי,
הואיל ובאו להכשיר ולא הכשירו.
תנ )כא(:
כל הזבחי" ששחט שלא לשמ 
כשרי,
אלא שלא עלו לבעלי" לשו" חובה,
חו #מפסח וחטאת;
וא" איתא 
ליתני נמי חו #מאש" נזיר ואש" מצורע,
דבאו להכשיר ולא הכשירו!?
כיו דאיכא אש" גזילות ואש" מעילות דלכפרה אתו 
לא פסיקא ליה.
מאי שנא אש" נזיר ואש" מצורע?
דבאו להכשיר ולא הכשירו,
רש"י

 .‡‰È Â˙ÈÈÂ‰· ‡Â‰ ‡¯˜ ¯Ó‡„ 9פסול הוא:
 .‰ÏÂÒÙ 10מהקטיר ושיריה אי נאכלי:
 .¯È˙‰Ï 11חדש:
 .¯ÈÊ Ì˘‡ 12נזיר טמא מביא אש" להכשיר למני נזירות טהרה כדכתיב
והביא כבש ב שנתו לאש" והימי" הראשוני" יפלו וגו' )במדבר ו(:
 .Ú¯ÂˆÓ Ì˘‡ 13בא הוא להכשירו לבא במחנה ולקמ פרי( שאר אשמות נמי
באו לכפר ולא כפרו:
 .Á·Ê ÏÏ‚· 14ע" הזבח דמנחת העומר באה ע" הכבש דכתיב ועשית" ביו"
הניפכ" את העומר וגו' )ויקרא כג(:
 .ÔÓÊ ÂÏ ÚÂ·˜„ 15בניס:
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כל המנחות

דף ה.

פרק ראשון

הני נמי  באו לכפרה ולא כפרו!?
אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
מצינו שחלק הכתוב בי מכפרי" ובי מכשירי,
מכפרי אית בהו דאתו לאחר מיתה,
מכשירי לית בהו דאתו לאחר מיתה,
דתנ:
האשה שהביאה חטאתה ומתה 
יביאו יורשי עולתה,
עולתה ומתה 
לא יביאו יורשי חטאתה.
1

2

מתקי 1לה ¯·:ÈÊÙ Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰È È
מכשירי נמי מי לית בהו דאתו לאחר מיתה?
והתנ:
המפריש מעות לנזירותו 
לא נהני ולא מועלי,
מפני שראויי לבא כול שלמי",
מת והיו לו מעות סתומי  יפלו לנדבה,
מפורשי ,דמי חטאת 
יולי( לי" המלח לא נהני ולא מועלי,
דמי עולה 
יביא בה עולה ומועלי בה,
דמי שלמי" 
יביא בה שלמי" ונאכלי ליו" אחד ואי טעוני לח";
והא עולה ושלמי" דנזיר דמכשירי" נינהו,
וקא אתו לאחר מיתה!?
אמר ¯· :‡ÙÙ
הכי קא אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
לא מצינו הכשר קבוע דבא לאחר מיתה,
ודנזיר הכשר שאינו קבוע הוא* ,
דאמר מר:
גילח על אחת משלשת 
יצא.
4

3

5

8

7

6

9

10

12

11

13

14

ה.

15

ז

מנחות

מיתיבי:
אש" מצורע שנשחט שלא לשמו,
או שלא נית מדמו על גבי בהונות 
הרי זה עולה לגבי מזבח ,וטעו נסכי",
וצרי( אש" אחר להכשירו!
תיובתא ד¯·!?
16

17

18

ו¯· ˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאמר:
מנחת העומר שקמצה שלא לשמה 
כשירה,
ושיריה אי נאכלי 
עד שתביא מנחת העומר אחרת ותתירנה.
)ששיריה אי נאכלי עד שתביא מנחת העומר אחרת (,מקרב
היכי קרבה?
" ִמ ּ ַמ ׁ ְש ֵקה יִ ְ ׂש ָר ֵאל" )יחזקאל מה,טו(,
מ המותר לישראל!?
אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
קסבר ¯ ˘È˜Ï ˘È
אי מחוסר זמ לבו ביו".
19

20

21

22

מתיב ¯· ‡„‡ ·¯:˜ÁˆÈ ·¯„ ‰È
יש בעופות שאי במנחות,
יש במנחות שאי בעופות;
יש בעופות 
שהעופות באי בנדבת שני" )אבל מנחות נפש כתיבא(,
ומחוסרי כפרה )זב וזבה יולדת ומצורע(,
והותרו מכלל איסור בקודש,
מה שאי כ במנחות;
ויש במנחות,
שהמנחות טעונות כלי ותנופה והגשה,
וישנ בציבור כביחיד,
מה שאי כ בעופות;
וא" איתא 
23

24

25

27

26

28

29

רש"י

 .[˜ÏÈÁ˘ ÂÈˆÓ] 1ובמכשירי" חמירו:
 .‰˙‡ËÁ ÔÈ˘¯ÂÈ Â‡È·È ‡Ï 2דזו אחת מחמש חטאות המתות חטאת שמתו
בעליה וחטאת יולדת מכשיר הוא כדאמרינ בכריתות בפ' ד" שחיטה )כו (.מפני
שמכשרתה לאכול בקדשי" ומדחטאתה להכשיר עולתה לכפר כדכתיב )ויקרא
יב( ביולדת אחד לחטאת ואחד לעולה אלמא מכפרי קרבי מכשירי לא קרבי
הכי נמי מכפרי בשלא לשמ כשרי להקריב ולא עלו ומכשירי פסולי לגמרי:
 .ÔÈ‰ ‡Ï 3מדרבנ מפני דמי עולה שבה:
 .ÔÈÏÚÂÓ ‡ÏÂ 4מפני שראויי לבא לשלמי" הואיל ולא הפריש אלו לחטאת
ואלו לשלמי" ושלמי" אי בה מעילה דלאו קדשי ה' נינהו אלא ממו בעלי"
אלא באימורי" לאחר זריקת דמי" בפ''ק דמסכת מעילה )ז:(:
 .ÔÈÓÂ˙Ò 5דלא פירש אלו לחטאת ואלו לעולה:
 .‰·„Ï ÂÏÙÈ 6לשופרות דהלכה היא בנזיר למשה מסיני וכ מפרש בנזיר
בפרק מי שאמר הריני נזיר ושמע חבירו כו' )כד:(:
 .ÁÏÓ‰ ÌÈÏ ÍÈÏÂÈ 7כדי חטאת שמתו בעליה דלמיתה אזלא:
 .ÔÈ‰ ‡Ï 8מדרבנ:
 .ÔÈÏÚÂÓ ‡ÏÂ 9דאמר בשמעתא קמייתא דמעילה )ג (.חטאות המתות ומעות
ההולכות לי" המלח אי מועלי בה דלאיבוד קיימי ולאו קדשי גבוה נינהו:
 .'ÂÎ ÌÈÓÏ˘ ÈÓ„ 10אבל דמי אש" ליכא דאינו בנזיר טהור אלא בנזיר טמא
 11ומכשירו להתחיל נזירות טהרה:
 .„Á‡ ÌÂÈÏ 12כחומר שלמי נזיר כדאמרינ באיזהו מקומ )זבחי" נד:(.
 .ÌÁÏ ÌÈÂÚË ÔÈ‡Â 13דבעינ ונת על כפי הנזיר וליכא:
 .ÚÂ·˜ 14דאי ש" שו" ד''א מכשיר הבעלי" אלא הוא:
 .Ô˙˘Ï˘Ó ˙Á‡ ÏÚ 15אפילו על חטאת דכתיב ואחר ישתה הנזיר יי ואמרינ
בנזיר אחר מעשה יחידי וילי 1הת" שפיר בפ' ג' מיני )מו:(.

רש"י
16

 .ÌÈÎÒ ÔÂÚËÂכדי אש" מצורע בפ' ב' מדות )לקמ צ:(:
 .Â¯È˘Î‰Ï 17למצורע בהקהל:
 .·¯„ ‡˙·ÂÈ˙ 18דאמר לעיל דפסול הואיל ובא להכשיר ולא הכשיר:
 .ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ ‰È¯È˘Â 19משו" איסור חדש:
 .Ï‡¯˘È ‰˜˘ÓÓ 20פסוק הוא ביחזקאל בקרבנות:
 .¯˙ÂÓ‰ ÔÓ 21למשקה ישראל יביאו נסכי" ולא מ האסור:
 .ÌÂÈ· Â·Ï ÔÓÊ ¯ÒÂÁÓ ÔÈ‡ 22הואיל והיו" תהא מותרת לישראל אחר שתקרב
מנחת העומר אחרת ולא מחוסרת זמ היא לגבוה:
 .ÌÈ˘ ˙·„· ÔÈ‡· ˙ÂÙÂÚ 23בפרק המנחות והנסכי" )לקמ קד (:רבי אומר לכל
נדריה" ונדבות" אשר יקריבו הכל באי בשותפות חו #מ המנחה מפני שנאמר
בה נפש:
 .‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓÂ 24כול מביאי עופות להכשיר בקדשי" זב וזבה ויולדת
ומצורע:
 .Ô¯ÂÒÈ‡ ÏÏÎÓ ˘„˜Ï Â¯˙Â‰Â 25להדיוט דמליקה אסורה בחולי וכשרה
בקדשי":
 .ÈÏÎ ˙ÂÂÚË ˙ÂÁÓ 26בפ' שתי הלח" )לקמ צו (.עופות אי טעוני כלי שהרי
מליקת בציפור:
 .‰˘‚‰Â 27בפ' כל המנחות באות מצה )ש" ס .(.הגשה מגישה בקר מערבית
דרומית של מזבח כנגד חודה של קר בפ' הקומ #רבה )לקמ יט:(:
 28מנחת העומר ישנה בציבור עופות אי באי בציבור בת''כ גבי נדבת העו1
קרבנו )והקריב( היחיד מביא עו 1ולא הציבור:
 .‡˙È‡ Ì‡Â 29דעדיי חדש אסור מנחת העומר נמי אישתכח דקרבה לגבוה מה
שאסור להדיוט:
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כל המנחות

דף ה:

פרק ראשון

במנחות נמי משכחת לה דהותרו מכלל איסור בקודש,
ומאי ניהו?
מנחת העומר!?
כיו דאי מחוסר זמ לבו ביו" 
לאו איסורא הוא.
1

מתיב ¯· ˘˘˙:
הקדי" מת שמ למת ד" 
ימלאנו שמ ויחזור וית שמ אחר מת ד",
מת בהונות למת שבע 
ימלאנו שמ ויחזור וית מת בהונות אחר מת שבע;
ואי אמרת  אי מחוסר זמ לבו ביו",
אמאי יחזור וית?
מאי דעבד עבד!?
אמר ¯· :‡ÙÙ
שאני הלכות מצורע,
דכתיבא בהו הוייה,
דאמר הכתוב:
"זֹאת ִּת ְהיֶה ּת ֹו ַרת ַה ְּמצ ָֹרע" )ויקרא יד,ב(,
" ִּת ְהיֶה",
בהוייתה תהא.
2

4

3

מתיב ¯· :‡ÙÙ
הקדי" חטאתו לאשמו,
לא יהיה אחר ממרס בדמה,
אלא תעובר צורתה ותצא לבית השריפה!?
אמאי קא מותיב ¯· ?‡ÙÙ
והא ¯·  ‡ÙÙהוא דאמר:
שאני הלכות מצורע דכתיבא בהו הוייה!?
אלא ¯·  ‡ÙÙהכי קא קשיא ליה,
אימא 
הני מילי עבודה,
שחיטה לאו עבודה היא,
ואי אי מחוסר זמ לבו ביו",
יהא אחר ממרס בדמה,
ולקריב אש" והדר ליקרב חטאת!?
5

6

7

ה:

ח

מנחות

ד¯· ÔÁÂÈ Èו¯ ˘È˜Ï ˘Èדאמרי תרוייהו:
אפילו בזמ שבית המקדש קיי"* ,
האיר מזרח  מתיר.
והא ד¯ ˘È˜Ï ˘Èלאו בפירוש איתמר,
אלא מכללא איתמר,
דתנ:
אי מביאי מנחת בכורי" ומנחת בהמה,
קוד" לעומר;
)דבעינ ממשקה ישראל(,
וא" הביא  פסול,
קוד" לשתי הלח" לא יביא;
)משו" דאיקרו בכורי"(,
וא" הביא  כשר;
ואמר ¯· ˜ÁˆÈ Èאמר ¯:˘È˜Ï ˘È
לא שנו אלא בארבעה עשר ובחמשה עשר,
אבל בששה עשר  א" הביא כשר,
)וקשיא לי ליהוו כמחוסר זמ(,
אלמא קסבר 
האיר המזרח מתיר.
10

11

12

ו¯·‡ אמר:
מנחת העומר שקמצה שלא לשמה 
כשירה,
ושיריה נאכלי,
ואינה צריכה מנחת העומר אחרת להתירה,
שאי מחשבה מועלת אלא במי שראוי לעבודה,
ובדבר הראוי לעבודה ובמקו" הראוי לעבודה,
במי שראוי לעבודה 
לאפוקי כה בעל מו",
ובדבר הראוי לעבודה 
לאפוקי מנחת העומר דלא חזיא דחדוש הוא,
ובמקו" הראוי לעבודה 
לאפוקי נפג" המזבח.
13

14

15

תנו רבנ:

כשהוא אומר ִ " :מן

16

ַה ָּב ָקר" )ויקרא א,ב(,

שאי תלמוד לומר,

אלא אמר ¯· :‡ÙÙ
היינו טעמיהח ד¯,˘È˜Ï ˘È
דקסבר 
האיר מזרח מתיר,
8

רש"י

להמתי עד הבאת העומר כדפרכינ לריש לקיש בפ' רבי ישמעאל
והא כתיב עד הביאכ" ומשני למצוה:
 .‰Ó‰· ˙ÁÓÂ ÌÈ¯ÂÎÈ· ˙ÁÓ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ 10היינו מנחת נסכי":
 .‡È·È ‡Ï ÌÁÏ‰ È˙˘Ï Ì„Â˜ 11דאמרינ בתורת כהני" קרב ראשית שיהא
ראשית לכל המנחות ומני א 1לביכורי" ת''ל בכורי קציר חטי":
 .¯˘Î ‡È·‰ Ì‡Â 12טעמא מפרש בפ' ר' ישמעאל )ג''ז ש"(:
 .‰„Â·ÚÏ ÈÂ‡¯˘ ÈÓ· 13למעוטי אחד מ הפסולי":
 .‰„Â·ÚÏ ÈÂ‡¯‰ ¯·„·Â 14כגו מנחת חטי אבל מנחת העומר של שעורי"
אינה ראויה אלא לעבודה זו בלבד להתיר ולא משו" קרב אתיא ואי משו"
מנחת סוטה לאו ראויה היא דמנחת סוטה קמח ושל עומר גרש ועוד דלאו
עבודה היא דלברר עו קאתיא והאי דפסלה מחשבה במנחת קנאות משו"
דרחמנא קרייה חטאת:
 15פגימת המזבח מההיא קרא נפקא וזבחת עליו את עולותי( )שמות כ( בזמ
שהוא של" כתיב עליו כולו במשמע במסכת זבחי" בפרק קדשי קדשי" )נט(.
וא" פיגל בקומ #בשעת פגימת המזבח לאו פיגול הוא וא" יתק המזבח באותו
היו" יקטירנו:
 .‰ËÓÏ ¯˜·‰ ÔÓ 16דא" עולה קרבנו מ הבקר בקרא דלעיל דרשינ מ
הבהמה להוציא הרובע והנרבע מ הבקר להוציא הנעבד ומ הצא להוציא את
המוקצה כשהוא אומר מ הבקר למטה כו':
)לקמ סח(.

9

רש"י

 .‡Â‰ ‡¯ÂÒÈ‡ Â‡Ï 1דכמא דקרבה מנחת העומר האחרת דמי:
 .ÔÓ˘ Ô˙Ó 2דמצורע מת ד" צרי( להקדי" כמו שאמור בעני על מקו" ד"
האש" ית השמ:
 .Â‡ÏÓÈ 3ללוג:
 .Ú·˘ Ô˙ÓÏ 4והזה מ השמ באצבעו שבע פעמי" וגו':
 .Ì„· Ò¯ÓÓ ¯Á‡ ‡‰È ‡Ï 5שלא יקרוש כשיזה מד" האש":
 .‰˙¯Âˆ ¯·ÂÚ˙ 6תניחנה עד למחר ותיפסל בלינה ותעובר מראה ליחלוחית
בשר הימנה משו" בזיו קדשי" דכל זמ שלא נפסלו בלינה אי נשרפי אלא
א''כ פסולו בגופו אלמא מדקתני תצא לבית השריפה יש מחוסר זמ לבו ביו":
 .‰ÈÈÂ‰ ‡·È˙Î„ Ó''‰ 7בעבודה אבל שחיטה לאו עבודה היא דהא כשרה בזר:
 .Ï''¯„ ‡ÓÚË ‡Ï‡ 8דאמר קומצה נקטר:
 .Á¯ÊÓ ¯È‡‰ ¯·Ò˜„ 9די''ו בניס מתיר החדש דכתיב )ויקרא כג( עד עצ"
ומתרגמינ עד בכר ובכר היינו מראית היו" דכתיב )שמות כח( תרשיש שוה"
ישפה מתרגמינ כרו" ימא שמראיתו דומה לי" והאי דאי שיריה נאכלי דמצוה
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כל המנחות

דף ו.

פרק ראשון

אלא להוציא את הטרפה.
והלא די הוא,
ומה בעל מו" שמותרת להדיוט 
אסורה לגבוה,
טריפה שאסורה להדיוט 
אי די שאסורה לגבוה!
חלב וד" יוכיחו,
שאסורי להדיוט ומותרי לגבוה.
מה לחלב וד" שכ באי מכלל היתר,
תאמר בטריפה שכולה אסורה ולא תהא מותרת לגבוה!?
מליקה תוכיח,
שכולה איסור ואסורה להדיוט ומותרת לגבוה.
מה למליקה שכ קדושתה אוסרתה,
)בשעת קדושתה למזבח היא נאסרה להדיוט,
דהיינו מליקתה,
אבל קוד" לכ לא נאסרה להדיוט(,
מה שאי כ בטריפה שאי קדושתה אוסרתה!
וא" השבתה,
כשהוא אומר " ִמן ַה ָּב ָקר" למטה,
שאי תלמוד לומר ,להוציא את הטריפה.

ט

מנחות

שכ באה להתיר לאו שבתוכה!

1

אמר ליה ¯· ‡ È˙ÙÈ„Ó ‡Áל¯·:‡È
אי הכי 
טריפה נמי תקריב ותתיר לאו שבתוכה!?
אלא פרי( הכי:
מה למנחת העומר שכ מצותה בכ(.
10

11

¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר:
משו" דאיכא למימר:
מפט" הקטרת יוכיח,
שאסור להדיוט ומותר לגבוה.
מפט" גברא הוא!?
אלא פטו" הקטרת יוכיח,
שאסור להדיוט ומותר לגבוה.
מה לפטו" הקטרת שכ מצותו בכ(!?

2

12

3

 ‡È·¯„ ‰È¯· ¯Óאמר:
משו" דאיכא למימר:
שבת תוכיח,
שאסורה להדיוט ומותרת לגבוה.
מה לשבת שכ הותרה מכללה אצל הדיוט במילה!?
אטו מילה צור( הדיוט הוא?
מילה מצוה היא!
אלא,
מה לשבת שכ מצותה בכ(!?
13

מה א" השבתה?
אמר ¯·:
משו" דאיכא למימר:
מנחת העומר תוכיח,
שאסורה להדיוט ומותרת לגבוה.
מה למנחת העומר שכ מתרת חדש!?
בשביעית.
שביעית נמי שכ מתרת ספיחי בשביעית!?
כ¯· ‡·È˜Ú Èדאמר:
ספיחי אסורי" בשביעית.
4

14

5

76

אמר ליה ¯· ‡ ‡·‡ ¯· ‡Áל¯· ‡˘,È
ל¯· ‡·È˜Ú Èנמי לפרו(:
מה למנחת העומר 
שכ מתרת חדש בחוצה לאר?!#
ואפילו למא דאמר:
חדש בחוצה לאר #לאו דאורייתא 
8

9

ו.

¯· ‡„‡ ·¯ ‡·‡ אמר:
משו" דאיכא למימר:
כלאי" תוכיח,
שאסורי להדיוט ומותרי לגבוה.
מה לכלאי" שכ הותרו מכלל אצל הדיוט בציצית!?
אטו ציצית צור( הדיוט היא?
מצוה היא!
אלא* ,
מה לכלאי" שמצותו בכ(!?
15

16

¯· ˘ È„È‡ ·¯„ ‰È¯· ‡˘Èאמר:
משו" דאיכא למימר,
17

רש"י

רש"י

 .‡Â‰ ÔÈ„ ‡Ï‰Â 1דטריפה לא תקרב ולמה לי קרא:
 .¯˙È‰ ÏÏÎÓ 2שכל שאר הבהמות מותרות להדיוט:
 .‰˙¯ÒÂ‡ ‰˙˘Â„˜ ÔÎ˘ 3בדבר שהוא קדוש לגבוה דהיינו מליקה בה נאסרת
להדיוט אבל טריפה אינה קדושה משו" טריפות ואכתי קרא למה לי:
 .‰˙·˘‰ Ì‡ ‰Ó 4הא אינ( מוציא מ הדי שה" מותרות:
 .¯ÓÂÚ‰ ˙ÁÓÏ ‰Ó 5שכ מרובה מצותה דמתרת חדש תאמר בטריפה:
 .ÔÈ¯ÂÒ‡ ÔÈÁÈÙÒ 6קדושת שביעית נוהגת בהו וחייבי בביעור משנה שעברה
דהא כלה לחיה שבשדה הילכ( אי העומר מתיר והא נתבערו כול:
 .ÌÈ¯ÂÒ‡ ÔÈÁÈÙÒ 7מ הביעור ואיל( דילי 1מה לא נזרע ולא נאסו 1את
תבואתנו וכי מאחר שאי זורעי" מהיכא אוספי" לימד על הספיחי" שה
אסורי" וביעור משתרד רביעה שנייה דהויא לה כלה לחיה שבשדה כדתניא עד
מתי נהני ושורפי בתב וקש של שביעית משתרד רביעה שניה במסכת תענית
)ו (:הילכ( לרבי עקיבא איצטריכא קרא להוציא טריפה:
 .„''ÓÏ ÂÏÈÙ‡Â 8במסכת קדושי בסו 1פ''ק )לז:(.
 .‡˙ÈÈ¯Â‡„ Â‡Ï Ï''ÂÁ· ˘„Á 9ולא חשיב ליה היתר אפילו הכי יש בה רבותא
דמתרת לאו שבתוכה לאו דלח" וקלי וכרמל לא תאכלו שבתו( מנחה עצמה

מתרת אפי' לר' עקיבא שא" נאכלו שירי" לא יעבור האוכל משו" חדש אלא
משו" שביעית תאמר בטריפה שאינה מתרת כלו" ולמה לי קרא:
 .'ÂÎ ‡Á‡ ·¯ Ï''‡ 10דילמא להכי איצטרי( קרא סד''א טריפה נמי תקרב
כמנחת העומר להתיר לאו שבתוכה שהאוכלה לא יעבור משו" טריפה לא
תאכל:
 .ÍÎ· ‰˙ÂˆÓ ÔÎ˘ 11שאי אפשר להביא מ היש שאי חדש מותר בעני אחר
תאמר בטריפה שאפשר להביא כשירה:
 .‡Â‰ ‡¯·‚ 12ומאי מותר לגבוה איכא:
 .‰Â·‚Ï ˙¯˙ÂÓ ˙·˘ 13להקריב תמידי ומוספי:
 .ÍÎ· ‰˙ÂˆÓ ÔÎ˘ 14שאי אפשר להקריב תמידי ומוספי אלא בו ביו" אבל
טריפה אפשר בכשירה:
 .‰Â·‚Ï ÌÈ‡ÏÎ 15אבנטו של כה:
16
 .ÍÎ· Â˙ÂˆÓגזירת הכתוב שלא יהא אבנט אלא של כלאי" דכתיב )שמות כח(
תכלת וארגמ וגו' ואמרינ יבמות )ד (:מדשש כיתנא תכלת עמרא:
 .¯Ó‡ È„È‡ ·¯„ ‰È¯· ‡˘È˘ ·¯ 17להכי איצטרי( קרא משו" דאיכא למימר
ניהדר דינא ונייתי במה הצד דטריפה מותרת לגבוה:
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כל המנחות

דף ו.

פרק ראשון

ליהדר דינא ותיתי במה הצד:
מה למליקה שכ קדושתה אוסרתה!
חלב וד" יוכיחו;
מה לחלב וד" שכ באי" מכלל היתר!
מליקה תוכיח;
וחזר הדי,
לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה,
הצד השוה שבה 
שאסורי להדיוט ומותרי לגבוה,
א 1אני אביא טרפה 
א 1על פי שאסורה להדיוט תהא מותרת לגבוה.
מה להצד השוה שבה שכ מצותה בכ(!?
אלא,
אמר ¯· ‡˘:È
משו" דאיכא למימר:
מעיקרא דדינא פרכא,
מהיכא קא מייתית לה?
מבעל מו",
מה לבעל מו" שכ עשה בו מקריבי כקריבי!
1

אמר ליה ¯· ‡ ‡·Ò ‡Áל¯· ‡˘:È
יוצא דופ יוכיח,
שלא עשה בו מקריבי כקריבי,
ומותר להדיוט ואסור לגבוה!
מה ליוצא דופ שכ אינו קדוש בבכורה!
בעל מו" יוכיח;
מה לבעל מו" שכ עשה בו מקריבי כקריבי!
יוצא דופ יוכיח;
וחזר הדי,
לא ראי זה כראי זה ,ולא ראי זה כראי זה,
הצד השוה שבה 
שמותרי להדיוט ואסורי" לגבוה,
וכל שכ טרפה שאסורה להדיוט תהא אסורה לגבוה.
מה להצד השוה שבה שכ לא הותרו מכלל,
תאמר בטריפה שהותרה מכללה!?
2

3

4

5

י

מנחות

בעל מו" נמי בעופות אשתרויי אשתרי,
תמות וזכרות בבהמה,
ואי תמות וזכרות בעופות!
אלא  מליקה דחטאת העו 1לכהני";
כהני" משולח גבוה קא זכו!
ואלא פרי( הכי:
מה להצד השוה שבה שכ מומ ניכר,
תאמר בטריפה שכ אי מומה ניכר,
משו" הכי איצטרי( קרא.
8

9

10

וטריפה מהכא נפקא?
מהת" נפקא:
מ" ּ ַמ ׁ ְש ֵקה יִ ְ ׂש ָר ֵאל" )יחזקאל מה,טו(,
מ המותר לישראל.
מ" ּכֹל אֲ ׁ ֶשר יַעֲ בֹר ּ ַת ַחת ַה ּ ׁ ָש ֶבט" )ויקרא כז,לב( נפקא,
פרט לטריפה שאינה עוברת!?
צריכי,
דאי מ" ּ ַמ ׁ ְש ֵקה יִ ְ ׂש ָר ֵאל" 
הוה אמינא 
למעוטי היכא דלא היתה לה שעת הכושר,
דומיא דערלה וכלאי הכר",
אבל היתה לה שעת הכושר אימא תתכשר,
כתב רחמנא " ּכֹל אֲ ׁ ֶשר יַעֲ בֹר";
ואי כתב רחמנא " ּכֹל אֲ ׁ ֶשר ַיעֲ בֹר",
הוה אמינא 
למעוטי היכא דנטרפה ולבסו 1הקדישה;
דומיא דמעשר,
אבל הקדישה ולבסו 1נטרפה,
דבעידנא דאקדשה הוה חזיא אימא תתכשר,
כתב רחמנא )ויקרא א,ב(ִ " :מן ַה ָּב ָקר";
צריכי.
11

12

13

6

אמר ליה ¯· ‡ ‡·¯„ ‰È¯· ‡Áל¯· ‡˘:È
טרפה שהותרה מכללה מאי היא?
אילימא  מליקה דעולת העו 1לגבוה;

משנה )ב(:
אחד מנחת חוטא,
ואחד כל המנחות שקמצ זר ,אונ ,טבול יו",
מחוסר בגדי" ,מחוסר כיפורי",
שלא רח #ידיו ורגליו,
ערל ,טמא ,יושב,
14

15

1

7

רש"י

 .ÔÈ·È¯˜Î ÔÈ·È¯˜Ó 1דמו" פסול בכה כמו בזבח אבל טריפות לא פסיל
בכהני" דתנ בבכורות בפרק מומי אלו )מה (:ואלו כשרי באד" ופסולי
בבהמה אותו ואת בנו וטריפה ויוצא דופ להכי איצטרי( קרא:
 .È˘‡ ·¯Ï [‡·Ò] ‡Á‡ ·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ 2ואכתי ל''ל קרא הא איכא למימר:
 .ÁÈÎÂÈ ÔÙÂ„ ‡ˆÂÈ 3שכה יוצא דופ כשר לעבודה וקרב יוצא דופ פסול
דאמרינ בת''כ כי יולד פרט ליוצא דופ:
 .‰¯ÂÎ·· ˘Â„˜ ÂÈ‡˘ ÔÙÂ„ ‡ˆÂÈÏ ‰Ó 4דפטר רח" כתיב )שמות יג( תאמר
בטריפה שקדושה בבכורה א" נולד ע" טריפתו הלכ( איצטרי( קרא:
 .ÁÈÎÂÈ ÌÂÓ ÏÚ· 5שקדש בבכורה ואסור לגבוה א 1אני אביא טריפה ולמה לי
קרא:
 .'ÂÎ ‰Â˘‰ „ˆ‰ 6ולמה לי קרא:
 .‰˜ÈÏÓ 7טריפה היא לכתחילה דחות( שדרה ומפרקת כדאמרי' בפ''ק
דשחיטת חולי )כ (:והותרה לגבוה מכלל איסורה להדיוט אישתרי א 1אני אביא
טריפה )ולמה לי קרא(:

רש"י

 .ÌÈ‰ÎÏ ÛÂÚ‰ ˙‡ËÁ„ ‰˜ÈÏÓ 8ובבעל מו" ויוצא דופ לא אשכח היתר
לכהני" מכלל איסור דאי בה שו" איסור לגבי כהני":
 .ÂÎÊ„ ‡Â‰ ‰Â·‚ ÔÁÏÂ˘Ó 9וגבי גבוה אשכח בבעל מו" בעופות היתר מכלל
איסור וליכא מה להצד כו' ול''ל קרא:
 .¯ÎÈ ÔÓÂÓ ÌÂÓ ÏÚ· 10שאי מומ פסול אלא בגלוי כדאמרינ בבכורות בפ'
על אלו מומי )לז (.ויוצא דופ מומו ניכר דאית ליה קלא והכל יודעי":
 .¯ÎÈ ÌÓÂÓ ÔÈ‡˘ ˘È ‰ÙÈ¯Ë 11כגו בבני מעיי":
 .¯˘ÂÎ‰ ˙Ú˘ ‰Ï ‰˙È‰ ‡Ï˘ 12דנטרפה ממעי אמה דומיא דערלה וכלאי
הכר" דכתיב בההוא קרא דכתיב ביה מ הצא מ המאתי" ממשקה ישראל
ואמרינ בפרק אלו עוברי במסכת פסחי" )מח (.מ המאתי" מ המותר ב' מאות
שנשתיירו בבור מכא לערלה שבטלה במאתי":
 .Ë·˘‰ ˙Á˙ ¯Â·ÚÈ ¯˘‡ ÏÎ 13פרט לטריפה שאינה עוברת משו" דאי לה
חיות לא חשיב לה עוברת והאי קרא כתיב במעשר וגמרינ שאר קרבנות מיניה
בג''ש נאמר כא תחת אמו ונאמר להל תחת השבט כו' בפ''ט דבכורות )נז(:
 .ÔÂ‡Â ¯Ê :'È˙Ó 14וכל הני מפרש בזבחי" )טו (:מקראי דעבודת פסולה
ואזהרת בסנהדרי בסו 1אלו ה הנשרפי )פג:(.
 .Ï¯Ú 15כה ערל שמתו אחיו מחמת מילה:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

כל המנחות

דף ו:

פרק ראשון

עומד על גבי כלי" ,על גבי בהמה ,על גבי רגלי חבירו 
פסול.
קמ #בשמאל  פסול;
· ‡¯È˙· Ôאומר:
יחזיר ויחזור ויקמו #בימי.
2

3

4

קמ ,#ועלה בידו צרור או גרגר מלח או קורט של לבונה 
פסול,
מפני שאמרו:
הקומ #היתר והחסר 
פסול.
5

ואיזהו היתר? שקמצו מבור;#
וחסר?
שקמצו בראשי אצבעותיו.

6

7

גמרא:
למה לי למתנא:
אחד מנחת חוטא ואחד כל המנחות?
ליתני:
כל המנחות שקמצ זר ואונ!?
ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èאיצטרי(,
דתניא:
אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
בדי הוא שתהא מנחת חוטא טעונה שמ ולבונה,
שלא יהא חוטא נשכר,
ומפני מה אינה טעונה?
שלא יהא קרבנו מהודר;
ובדי הוא שתהא חטאת חלב טעונה נסכי"* ,
שלא יהא חוטא נשכר,
ומפני מה אינה טעונה?
שלא יהא קרבנו מהודר;
סלקא דעת( אמינא 
הואיל ואמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
שלא יהא קרבנו מהודר,
כי קמצי לה פסולי נמי תתכשר;
קא משמע ל.

יא

מנחות

ואחד כל הזבחי" שקבלו דמ זר ואונ;
ולימא 
ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èאצטרי(!
אלמא 
כיו דתנא ליה כל ולא קתני חו  #כולהו משמע,
הכא נמי כיו דתנא כל ולא קתני חו  #כולהו משמע!?
אצטרי(,
סלקא דעת( אמינא 
הואיל ואוקימנא לרישא דלא כ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
סיפא נמי דלא כ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
קא משמע ל.
11

12

13

אמר ¯·:
זר שקמ  #יחזיר.
והא אנ פסל תנ!?
מאי פסל?
פסל עד שיחזיר.
אי הכי 
היינו ·?!‡¯È˙· Ô
אי דאיתיה לקומ #בעיניה,
לא פליגי ¯· Ôעליה ד·,‡¯È˙· Ô
כי פליגי 
דחסר קומ,#
¯· Ôסברי 
לא יביא מתו( ביתו וימלאנו,
· ‡¯È˙· Ôסבר 
יביא מתו( ביתו וימלאנו.
14

15

8

ו:

9

אי הכי 
הת" נמי ליתני:
אחד חטאת חלב,
10

אי הכי 
· ‡¯È˙· Ôאומר:
יחזיר ויחזור ויקמו #בימי;
· ‡¯È˙· Ôאומר:
יחזיר ויביא מתו( ביתו,
וימלאנו ויחזור ויקמו #בימי מיבעי ליה!?
כי קא אמר ¯· 
ל·.‡¯È˙· Ô
פשיטא!?
מהו דתימא?
עד כא לא קא מכשר · ‡¯È˙· Ôאלא בשמאל,
אבל בשאר פסולי  לא;
קא משמע ל.

רש"י

רש"י

 .·˘ÂÈ 1לעמוד לשרת כתיב:
 .Â¯È·Á Ï‚¯ Â‡ ‰Ó‰· ‚''Ú Â‡ ÌÈÏÎ ‚''Ú 2בזבחי" )כד (.מפרש דבעינ שלא
יהא דבר חוצ #בי רגליו לבי הרצפה:
 .Ï‡Ó˘ 3מפרש בגמרא מנל דפסול:
 .‰¯È˙· Ô· 4אכולהו פליג אזר ואונ וכל הנ(:
 .¯Â¯ˆ Â„È· ‰ÏÚ 5נמצא קומ #חסר מקו" הצרור וכ מלח או לבונה:
 .ı¯Â·Ó 6גדוש ל''א שנראה קמח חוצ #בי ראשי אצבעותיו לפס ידו:
 .ÂÈ˙ÂÚ·ˆ‡ È˘‡¯· 7מעט שלא פשטו על פס כל היד:
 .¯„Â‰Ó Â·¯˜ ‡‰È ‡Ï˘ :'Ó‚ 8שלא תהא המנחה נאה:
) .·ÏÁ ˙‡ËÁ 9היינו חלב( היינו סת" חטאת .חטאת אינה טעונה נסכי" בפרק
שתי מדות )לקמ צ:(:
 .ÈÎ‰ È‡ 10במס' זבחי" )טו (:קתני כל הזבחי" שקיבל דמ זר ואונ וכל הני
דמתני' ליתני נמי כי מתני' אחד חטאת חלב ואחד כל הזבחי" כו':

 .ÚÓ˘Ó Â‰ÏÂÎ 11ולא פליג ר''ש:
 .ÍÈ¯Ëˆ‡ 12אע''ג דבלאו הכי נמי הויא מנחת חוטא בכלל ולא פליג ר''ש
אפילו הכי אצטרי( למיתנייה דמהו דתימא מדרישא דקתני דשלא לשמה לא
עלו לש" חובה אוקימנא בריש פירקי )ב (:לרבה ולרבא מתני' דלא כר''ש סיפא
נמי דקתני כל המנחות שקמצ זר כו' דלא כר''ש דמדפליג ברישא פליג נמי
בסיפא ואמר במנחת חוטא דכי היכי דאי קרבנו מהודר כי קמצי לה פסולי
כשרה:
 .Ï''Ó˜ 13משנה יתירה אחד מנחת חוטא דלא אצטרי( למתנייה אלא לר''ש
דר''ש נמי מודה בסיפא:
 .Â‡ÏÓÈÂ Â˙È· ÍÂ˙Ó ‡È·È ‡Ï 14סלת לעשרו דקסברי קדושת כלי קבעה לש"
מנחה דשוב אי מוסיפי עליה ומיפסלא בחסרו כדאמרינ בהאי פירקי )ד 1ט(:
מ המנחה פרט לשחסרה:
 .Â˙È· ÍÂ˙Ó ‡È·È 15דקסבר קמיצה קבעה והא לא קמ #בהו וכה''ג פליגי
אמוראי לקמ בשמעתי )ש"(:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

כל המנחות

דף ז.

מאי שנא שמאל?
דאשכח לה הכשירא ביו" הכפורי";
זר נמי אשכח לה הכשירא בשחיטה!?
שחיטה לאו עבודה היא.
ולא?
והאמר ¯· ‡¯ÈÊ Èאמר ¯·:
שחיטת פרה בזר  פסולה;
ואמר ¯· עלה:
אלעזר וחוקה כתיב בה!?
שאני פרה,
דקדשי בדק הבית היא.

פרק ראשון

יב

מנחות

והתניא:
¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èו¯· ÔÂÓÚ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומרי":
מכשיר היה · ‡¯È˙· Ôבכל הפסולי כול!
ותניא:
"וְ ָק ַמץ ִמ ּ ׁ ָשם" )ויקרא ב,ב(,
ממקו" שרגלי הזר עומדות;
· ‡¯È˙· Ôאומר:
מני שא" קמ #בשמאל שיחזיר ויחזור ויקמו #בימי?
תלמוד לומר:
"וְ ָק ַמץ ִמ ּ ׁ ָשם",
ממקו" שקמ #כבר;
וכיו דקרא סתמא כתיב בה,
מה לי שמאל ומה לי שאר הפסולי!?

1

2

3

13

4

5

14

ולאו כל דכ הוא?
קדשי בדק הבית  בעו כהונה,
קדשי מזבח  לא בעו כהונה!?
אמר ¯· ˘:È„È‡ ·¯„ ‰È¯· ‡˘È
מידי דהוה אמראות נגעי",
דלאו עבודה נינהו ובעי כהונה.
6

אלא,
הא קמשמע ל ¯· 
קמ #ואפילו קידש;
ולאפוקי מהני תנאי,
דתניא:
¯· ÔÈÈÒ‡È Ô· ÈÒÂÈ Ô· ÈÒÂÈ Èו¯· ÌÂ˙Á‰ ‰„Â‰È Èאמרו:
במה דברי" אמורי"?
שקמ #ולא קידש,
אבל קידש  פסל.
ואיכא דאמרי:
קמ  #אי,
קידש  לא;
כמא?
כהני תנאי,
ולאפוקי מ˙‡ ˜.‡Ó
15

7

וניל 1מבמה!
וכי תימא 
מבמה לא ילפינ,
והתניא:
מני ליוצא שא" עלה לא ירד?
שהרי יוצא כשר בבמה!?
תנא א"זֹאת ּת ֹו ַרת ָהעֹלָ ה" )ויקרא ו,ב( סמי( ליה.

16

8

9

10

11

12

אלא טעמא דאשמעינ ¯·,
הא לאו הכי,
הוה אמינא 
בשאר פסולי פסל ·,‡¯È˙· Ô

17

מתקי 1לה ¯· :ÔÓÁ
מאי קא סברי הני תנאי?
אי קמיצת פסולי עבודה היא 
א 1על גב דלא עביד ליה מת כלי!
אי קמיצת פסולי לאו עבודה היא 
כי עבד לה מת כלי מאי הוה?
הדר אמר ¯· :ÔÓÁ
לעול" עבודה היא,
ולא גמרה עבודתה עד דעביד לה מת כלי.
אי הכי 
אפילו לא קידש* ,
18

רש"י

 .Ï‡Ó˘ ‡˘ È‡ÓÂ 1כלומר ]אמאי[ ה''א דבשאר פסולי לא מכשיר לאהדורי
אלא בשמאל:
 .Î''‰È· 2נטל את המחתה בימינו ואת הכ 1בשמאלו:
 .‰ËÈÁ˘· 3כדאמרינ לקמ בפ''ג )יט (.והקריבו בני אהר את הד" מקבלה
ואיל( מצות כהונה לימד על השחיטה שכשרה בזר:
 .‰ÏÚ ·¯ ¯Ó‡Â 4היינו טעמא דפסולה דכתיב בה אלעזר וכתיב בה חוקה
וחוקה עיכובא:
 .‰¯Ù È‡˘ 5דטעמא דשחיטה פסולה בזר לאו דעבודה היא דהא קדשי בדק ז.
הבית דלא שייכא בהו עבודה אלא גזירת הכתוב היא דזר פסול בה:
 .‡Â‰ ÔÎ„ ÏÎ Â‡ÏÂ 6בקדשי בדק הבית חשובה עבודה בקדשי מזבח לא כל
שכ ואפ''ה זר כשר בשחיטת קדשי" אלמא אשכח הכשר בעבודה וגבי קמיצה
נמי אית ליה תקנתא בחזרה לב בתירא ולמה לי דרב:
 .‡˘È˘ ·¯ ¯Ó‡ 7לעול" לאו עבודה והאי דבעיא כה גבי פרה אדומה גזירת
הכתוב היא מידי דהוה ]אמראות[ נגעי":
 .‰Ó·Ó ÛÏÈÂ 8כלומר דרב למה לי מאי שנא שמאל דמכשיר ב בתירא בחזרה
דאית ליה הכשר ביה''כ זר נמי אנא ידענא דמכשר נמי ב בתירא דהא אית ליה
הכשר בבמה קוד" שנתקדש אהר שהעבודה בבכורות:
 .ÔÈÙÏÈ ‡Ï ‰Ó·Ó ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ 9דעדיי לא נבדל אהר:
 .‡ˆÂÈÏ ÔÈÓ ‡È˙‰Â 10מאימורי חטאת ועולה חו #לקלעי" שאע''פ שהוא
פסול כדאמרינ בכיצד צולי )פסחי" פב (.מה לא הובא את דמה א" עלה לא
ירד:
 .‰Ó·· ¯˘Î ‡ˆÂÈ È¯‰˘ 11שלא היו ש" קלעי":
12
˙‡ ‡ .ÍÈÓÒ ‰ÏÂÚ‰ ˙¯Â˙ ˙‡Êכדאמר במסכת נדה בפרק יוצא דופ )מ(:
תורה אחת לכל העולי שא" עלו לא ירדו והאי דנקט במה קצת סמכא בעלמא
היא אבל עיקר טעמא מהת" ילי:1

19

רש"י

 .Ì˘Ó ıÓ˜Â 13מלא קומצו רישיה דקרא כתיב )ויקרא ב( והביאה אל בני אהר
הכהני" וקמ #מש" משמע ממקו" שרגלי הזר עומדי" ש" קומ #והיינו מקו"
דריסת רגלי ישראל אחת עשרה אמה ובמזרח ה" וקמ''ל דלא בעינ קמיצה
בצפו כשאר קדשי" אלא כל העזרה כשרה לקומ:#
 .·È˙Î ‡Ó˙Ò 14וקמ #מש" ממקו" שקמ #כבר והחזירו קומצה משו" פסלות
)אחד( ואחד פסול שמאל ואחד פסול זרות במשמע:
 .˘„È˜ ÂÏÈÙ‡Â ıÓÂ˜·„ ·¯ Ï''Ó˜ ‡Ï‡ 15קומ #במת כלי מכשיר ב בתירא
דאי לאו דקידש מיירי רב לא הוה משמע ל מידי:
 .‡''„· 16דב בתירא מכשיר בחזרה:
 .˜''˙Ó 17דפליג בברייתא אדר' יוסי ב יאסיי ור' יהודה הנחתו":
 .‡È‰ ‰„Â·Ú ÔÈÏÂÒÙ ˙ˆÈÓ˜ È‡ 18לפסול אפילו לא נת קומ #בכלי לא תתק
בחזרה:
 .‡È‰ ‰„Â·Ú Â‡Ï È‡ 19דלא חשיב הואיל ובפסולי נעשית כי עבד מת כלי
נמי לא חשיב ואפשר בחזרה:
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כל המנחות

דף ז.

פרק ראשון

וכי מהדר ליה לקומ #לדוכתיה תקדוש ולפסול!?
1

יג

מנחות

והאמר ¯· :‡„ÒÁ
קולפי טאבי בלעי מ‡· ÈÓÈעלה דהא שמעתא:
בא להכריז רצופי  שלשי" יו",
שני וחמישי )ושני(  ששי" יומי!
‡· ÈÓÈמסכתא איתעקרא איתעקר ליה,
ואתא קמיה ד¯·  ‡„ÒÁלאדכורי גמריה.
ולישלח ליה וליתי לגביה!?
סבר 
הכי מסתייעא מילתא טפי.
13

אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
זאת אומרת 
כלי שרת אי מקדשי אלא מדעת.

15

14

16

2

17

הא מדעת מקדשי,
והא בעא מיניה ¯ ˘È˜Ï ˘Èמ¯·:ÔÁÂÈ È
כלי שרת,
מהו שיקדשו פסולי לכתחילה ליקרב?
ואמר ליה:
אי מקדשי!?
אמר ליה:
אי מקדשי ליקרב,
אבל מקדשי ליפסל.
3

4

¯·  Ì¯ÓÚאמר:
כגו שהחזירו לביסא גדושה.
ומקמ #היכי קמ?!#
אלא,
כגו שהחזירו לביסא טפופה.
וכיו דקמ #ליה  עבד ליה גומא,
כי מהדר  לגוויה דמנא קא מהדר ליה!?
מכי מהדר ליה מנח ליה אדפנא דמנא,
ומניד ליה ונפל ממילא,
דנעשה כמי שהחזירו הקו.1
5

6

7

8

9

10

אמר ליה ¯· ‰ÈÓ¯È Èל¯·:‡¯ÈÊ È
ולוקמה כגו שהחזירו לכלי המונח על גבי קרקע!
אלא שמע מינה 
קומצי מכלי שעל גבי קרקע!?
)אמר ליה (:קא נגעת בבעיא דאיבעיא ל,
ד¯· ÈÓÈ·‡ Èתני מנחות בי ¯· .‡„ÒÁ
ו‡· ÈÓÈבי ¯·  ‡„ÒÁתני?
11

18

19

פגע ביה ¯· :ÔÓÁ
אמר ליה:
כיצד קומצי?
אמר ליה :מכלי זה.
אמר ליה :וכי קומצי מכלי שעל גבי קרקע!?
אמר ליה :דמגבה ליה כה.
כיצד מקדשי את המנחות?
אמר ליה :נותנה לכלי זה.
וכי מקדשי בכלי שעל גבי קרקע!?
אמר ליה :דמגבה ליה כה.
אמר ליה :א" כ  הוצרכתה שלשה כהני"!?
אמר ליה :ותהא צריכה שלשה עשר כתמיד!
איתביה:
זה הכלל:
כל הקומ #ונות בכלי,
המולי( והמקטיר לאכול דבר שדרכו לאכול וכו',
ואילו מגביה לא קתני!?
תנא סדר עבודות נקיט,
ולא סדר כהני".
20

21

22

23

24

25

26

12

בעו מיניה מד¯· ˘˘˙:
מהו לקמו #מכלי שעל גבי קרקע?
אמר ליה:

רש"י

 1וקא פרי(  .ÏÂÒÙÈÏÂ ˘Â„˜ÈÏ ‰È˙ÎÂ„Ï ıÓÂ˜Ï ‰ÈÏ ¯„‰Ó ÈÎדהא עבד מת
כלי דמה לי כלי שרת זה ומה לי כלי שרת אחר:
 .˙Ú„Ó ‡Ï‡ 2והא לא יהיב ליה להת" אדעתא דליקדיש:
 .ÔÈÏÂÒÙ Â˘„˜È˘ 3כגו א" קמ #זר ונות לכלי מהו שיקדישנו כלי להקטירו:
 .ÏÒÙÈÏ 4דקבעה ההוא כלי בקדושה כי יהביניה אדעתיה לקדושי ולא מצי
לאהדוריה תו לתו( השיריי" דהא פסול זה גמר לכולה עבודה:
 .¯Ó‡ Ì¯ÓÚ ·¯ 5אפילו תימא שלא מדעת נמי מקדשי והכא לא קדיש
שמחזירי לביסא גדושה שאי מחזירה לתו( אויר הכלי ואי הכלי מקדשו:
 .‡ÒÈ· 6כלי שרת שבו בוללי מנחה:
 .ıÓ˜ ÈÎÈ‰ ıÓ˜ÓÂ 7תחילה כשקומ #מכלי זה והלא גדוש הוא וקמיצה מתו(
הכלי בעינ דכל דבר הטעו כלי אי חשוב כלי אלא תוכו:
 .‰ÙÂÙË 8פישל''א שאינה גדושה וכשקומ #מתו( כלי קמ #באמצעיתו
וכשמחזיר הרי קומ #בגודשת כלי כדמפרש בסמו(:
 9וקפרי( „ .‡ÓÂ‚ „·Ú ıÓ˜ ÈÎ ‡‰וכי מהדר לקומ #בגומא הוה ליה תו( כלי:
 10ומשני  .‡Ó„ ‡˙ÈÙÂ„‡ ‰ÈÏ ¯„‰Ó ÈÎבצדי הכלי אצל גומא החזירו והוי
כגודש הכלי ונייד למנא ונפיל קומ #ממילא לגומא כדי שיהא ראוי לקמיצת
כה וכיו דממילא נפל למנא נעשה כמי שהחזירו הקו 1ולא מקדש ליה כלי
ואע''ג דכלי שרת מקדשי שלא מדעת הני מילי כי מהדר ליה איהו ממש
אדעתא דלא ליקדוש מקדש ליה )האי( לכלי שמחזירו בה שמונח על גבי קרקע:
 .ÔÈˆÓÂ˜ 11קומ #מכלי שעל גבי קרקע וה''נ )מקדשי( קומ #מהבלול שעל גבי
קרקע:
 .ÔÏ ‡ÈÚ·È‡„ 12כלומר לחברינו איבעיא ה( בעיא דרב נחמ בעי מאבימי
וכדמפרש:

רש"י

 .È·Ë ÈÙÏÂ˜ 13הכאות טובות:
 .ÈÓÈ·‡Ó ÈÚÏ· 14בלעתי מאבימי כלומר שהיה מנדה אותו:
 .‡˙ÚÓ˘ ‡‰„ ‰ÏÚ 15במס' ערכי דתנא חדא שו" היתומי" ל' יו" ותניא
איד( ששי" ומתר #לה אבימי בא להכריז רצופי כל ימות השבת מכריז ל' יו":
 .È˘ÈÓÁÂ È˘ ÊÈ¯Î‰Ï ‡· 16מכריז עד ס' יו" מיו" שמתחיל עד יו" שפוסק
דהיינו י''ח ימי הכרזה בס' יו" ומכריז מי יקנה נכסי יתומי" הללו כדי שימכרו
ביוקר והיה רב חסדא משבח התירו #ומבזי אבימי אלמא רב חסדא תלמיד
דאבימי הוה:
 .‰ÈÏ ¯˜ÚÈ‡ ˙ÂÁÓ„ ‡˙ÎÒÓ ÈÓÈ·‡ 17נשתכחה הימנו:
 .‰ÈÏ ÁÏ˘ÈÏÂ 18לרב חסדא דליתי לגביה:
 .‡˙ÏÈÓ ÚÈÈ˙ÒÓ 19משו" יגעתי ומצאתי )מגילה ו:(:
 .ÔÓÁ ·¯ ‰È· Ú‚Ù 20באבימי:
 .‰Ê ÈÏÎÓ 21ראה כלי מונח על גבי קרקע וקאמר כלי זה א" של קודש )זה( היה
ראוי לקמיצה:
 .ıÓÂ˜‰ ˙‡ ÔÈ˘„˜Ó „ˆÈÎÂ 22לאחר קמיצה:
 .ÌÈ‰Î '‚ ‰˙Î¯ˆÂ‰ 23שני" להגביה שני כלי" אחד שיקמו #הימנו ואחד
שנות לתוכו ושלישי קומ #וכה אחד אינו יכול להגביה שני הכלי" דאי
עבודה בשמאל:
 .„ÈÓ˙ 24י''ג כהני" זוכי בו במסכת יומא בפ''ב )כה:(.
 .ÏÏÎ‰ ‰Ê 25מתני' היא:
 .Ë˜ ˙Â„Â·Ú ¯„Ò 26אותו שכה אחד עושה זו אחר זו אבל למניינא דכהני"
לא נחתי:
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כל המנחות

דף ז:

פרק ראשון

פוק חזי מה עבדי לגאו,
ארבעה כהני" נכנסי,
שני" ביד" שני סדרי" ושני" ביד" שני בזיכי,
וארבעה מקדמי לפניה",
שני" ליטול שני סדרי" ושני" ליטול שני בזיכי; *
ואילו מגביה את השולח לא קתני.
לאו אמרת הת":
סדר עבודות נקט?
הכא נמי  סדר עבודות נקט.
מי דמי?
הת"  לא נחית למניינא דכהני",
הכא  נחית למניינא דכהני";
א" איתא 
ליתני מגביה!
אלא שמע מינה 
קומצי מכלי שעל גבי קרקע;
שמע מינה.
1

2

3

ז:

4

5

אמר ¯·‡:
פשיטא לי,
קומ #מכלי שעל גבי קרקע 
שכ מצינו בסילוק בזיכי;
מקדשי מנחה בכלי שעל גבי קרקע 
שכ מצינו בסידור בזיכי.
בעי ¯·‡:
קידוש קומ #מאי?
ממנחה ילפינ לה,
או מד" ילפינ לה?
הדר פשטה:
מד" ילפינ לה.
6

7

8

9

ומי אמר ¯·‡ הכי?
והא אתמר:
קומ #שחלקו בשני כלי" 
¯·  ÔÓÁאמר :אינו קדוש;
ו¯·‡ אמר :קדוש;
10

מנחות

וא" איתא 
ליל 1מד"!?
הדר ביה ¯·‡ מההיא.

יד

11

12

וד",
מנל דלא קדוש לחצאי?
דתני ¯· ˙:ÏÂ‡˘ Ô· ‡ÙÈÏÁ
קידש פחות מכדי הזאה בכלי זה,
ופחות מכדי הזאה בכלי זה 
לא קידש;
ואיבעיא להו:
בד" מאי?
הלכתא היא,
ומהלכתא לא ילפינ,
או דלמא 
הת" מאי טעמא?
דכתיב )במדבר יט,יח(:
"וְ ָט ַבל ַּב ּ ַמיִ ם",
הכא נמי הכתיב )ויקרא ד,ו(:
"וְ ָט ַבלַּ ...ב ָ ּדם"?
ואיתמר:
אמר ¯· ‡˜È¯Ê Èאמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
א 1בד" לא קידש.
13

14

15

16

אמר ¯·‡:
תניא נמי הכי:
)בפני כה מניח(,
"וְ ָט ַבל"  ולא מספיג,
" ַּב ָ ּדם"  שיהא בד" שיעור טבילה מעיקרו,
" ִמן ַה ָ ּדם" )ש"(  מ הד" שבעני.
17

18

19

20

ואיצטרי( למכתב "וְ ָט ַבל",
ואיצטרי( למכתב " ַּב ָ ּדם",
דאי כתב רחמנא וטבל 
הוה אמינא 
א 1על גב דלא קיבל שיעור טבילות,
)דהיינו הזאה שבע פעמי"( מעיקרו,
כתב רחמנאַּ " :ב ָ ּדם";
ואי כתב רחמנאַּ " :ב ָ ּדם" 
21

רש"י

22

 .Â‡‚Ï ÔÈ„·Ú ‰Ó 1בהיכל:
 .ÔÈÒÎ 2ביו" השבת:
 .È¯„Ò È˘ 3של לח" הפני" שתי" המערכות שש המערכת:
 .È˙˜ ‡Ï ‰È·‚Ó ÂÏÈ‡Â 4שיהא אחר מגביה השולח בשעת סילוק הבזיכי
אלמא מכלי שעל קרקע היו סילוק בזיכי ובזיכי מתירי את הלח" כקומ#
שמתיר את המנחה דקומ #מיקרי אזכרה ובזיכי נמי מיקרי אזכרה דכתיב )ויקרא
כד( והיתה ללח" לאזכרה וקומ #מתיר שירי" לאכול דכתיב )ש" ב( והנותרת מ
המנחה וגו' מאשי ה':
 .Ë˜ ˙Â„Â·Ú ¯„Ò 5והגבהה לאו מ העבודות חשובות היא:
 .‰ÁÓ ÔÈ˘„˜Ó 6כשמביאה מביתו נותנה בכלי שעל גבי קרקע:
 .ÔÈÎÈÊ· ¯Â„ÈÒ· ÂÈˆÓ ÔÎ˘ 7שמסדר )על( הלח" שהוא שירי" ובזיכי שה
קומ #על השולח שעל גבי קרקע דהיינו דומיא דמנחה כשמביאה מביתו
דמעורבי יחד הקומ #והשירי":
 .È‡Ó ıÓÂ˜ ˘Â„È˜ 8דלא אשכח בבזיכי כשהוא מסלק דהיינו קמיצה שיהא
נותנו לשו" כלי אלא מיד מקטירו הלכ( ליכא למפשט קידוש קומ #מהת":
 .Ì„Ó 9מקבלת דכתיב )ש" א( והקריבו בני אהר ואמרינ בתורת כהני"
והקריבו זו קבלת הד" וקידוש קומ #כנגד ארבע עבודות של ד" קמיצה כנגד
שחיטה וקידוש קומ #כנגד קבלה והולכה כי הולכה והקטרה כנגד )ד' עבודות
של ד" קמיצה כנגד שחיטה וקידוש כנגד( זריקה:
 .ÈÎ‰ ‡·¯ ¯Ó‡ ÈÓÂ 10דמד" ילפינ:

רש"י

 .Ì„Ó ÛÏÈÏ 11וד" לא קידש לחצאי א" קבל שיעור הזאות דד" אש" מצורע
או ד" פרי" ושעירי" הנשרפי בשני כלי" לא עשה כלו" כדאמרינ לקמ:
 .‡È‰‰Ó 12דודאי אינו קידוש דמד" ילפינ:
 .˘„È˜ 13מי חטאת:
 .‰‡Ê‰ È„Î 14כדי שיטבול ראשי גבעולי ויזה:
 .˘„È˜ ‡Ï 15ואע''פ שחזר ועירבו לאחר קידוש נתינת מי" על האפר:
 .È‡Ó Ì„· 16א" קיבל מד" שעירי" ופרי" הנשרפי" שטעוני הזייה וקיבל
שיעור ג' הזאות בכלי זה ושיעור ד' הזאות בכלי זה מהו:
 .‡È˙ ‡·¯ ¯Ó‡ 17דבד" לא קידש:
 .‚ÙÒÓ ‡ÏÂ Ì„· Ï·ËÂ 18מקנח אצבעו בדופני הכלי:
 .Ì„· 19משמע ]שיהא שיעור[ ד" מעיקרא:
 .ÔÈÚ·˘ Ì„‰ ÔÓ ‰Ê‰Â 20לקמ מפרש מאי היא:
 .˙ÂÏÈ·Ë ¯ÂÚÈ˘ Ï·˜ ‡Ï„ ‚''Ú‡ ‡ÈÓ‡ ‰Â‰ 21כל הזאות מעיקרו ובלבד
שיהא בשעת כל טבילה וטבילה כדי שיעור:
 .Ì„· ‡ÓÁ¯ ·˙Î 22דמשמע ]שיהא שיעור[ ד" מעיקרא:
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כל המנחות

דף ח.

פרק ראשון

הוה אמינא 
אפילו מספיג,
כתב רחמנא" :וְ ָט ַבל".

טו

מנחות

במאי מקנח?
)דאי אמרת בגופה של פרה,
איבעי ליה למיתני:
מקנח ידו ואצבעו בגופה של פרה,
מדלא קתני הכי,
שמע מינה  דלא בעי קינוח!(
אמר ‡·:ÈÈ
בשפת מזרק,
כדכתיב )עזרא א,י(:
" ְּכ ֹפו ֵרי זָ ָהב" וגו'.
12

" ִמן ַה ָ ּדם" שבעני למעוטי מאי?
אמר ¯·‡:
למעוטי שירי" שבאצבע.
מסייע ליה ל¯· ¯ÊÚÏ‡ Èדאמר:
שירי" שבאצבע  פסולי.
אמר ליה ¯· ‡„‡ ·¯ ¯· ÔÈל¯·‡:
אמרי תלמיד( :אמר ¯· :Ì¯ÓÚ
תניא:
היה מזה ונתזה הזאה מידו,
א" עד שלא הזה  טעו כיבוס,
משהזה  אי טעו כיבוס;
מאי לאו 
עד שלא גמר הזאתו ומשגמר הזאתו,
שמע מינה דשירי" שבאצבע  כשרי"!?
לא,
עד שלא יצתה מידו הזאה 
טעו כיבוס,
ומשיצאה הזאה מידו ונתזה ממה שנשאר 
אי טעו כיבוס.
1

13

14

2

15

3

4

5

6

איתיביה ‡·:ÈÈ
גמר מלהזות,
מקנח ידו בגופה של פרה;
גמר  אי,
לא גמר  לא!
אמר ליה:
גמר  מקנח ידו,
לא גמר  מקנח אצבעו.

ומי אמר ¯· ¯ÊÚÏ‡ Èהכי?
והא איתמר:
חביתי כה גדול,
¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
אינה קדושה לחצאי;
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאמר:
מתו( שקרבה לחצאי  קדושה לחצאי; *
וא" איתא 
ליל 1מד"!
וכי תימא 
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èמילתא ממילתא לא גמר;
והא אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
מנחה שקמצה בהיכל 
כשרה,
שכ מצינו בסילוק בזיכי!?
מנחה ממנחה  ילי,1
מנחה מד"  לא ילי.1

ח.

1716

18

19

20

7

8

9

ומנחה ממנחה מי ילי?1
והתניא:
עד שלא פרקה נפרס לחמה 
הלח" פסול ואי מקטיר עליו את הבזיכי,
משפרקה נפרס לחמה 
הלח" פסול ומקטיר עליו את הבזיכי;
21

22

בשלמא גמר מקנח ידו בגופה של פרה,
דכתיב )במדבר יט,ה(:
"וְ ָ ׂש ַרף ֶאת ַה ּ ָפ ָרה לְ ֵעינָ יו",
אלא לא גמר מקנח אצבעו,
10

23

24

11

רש"י

 .Ú·ˆ‡·˘ ÌÈ¯È˘ ÈËÂÚÓÏ 1שצרי( לטבול באצבעו בי כל הזאה והזאה דהכי
משמע והזה מ הד" האמור בעני למעלה וטבל הכה באצבעו בד" מאותו ד"
שבכלי שטובל בו יזה כל הזאות ולא שבאצבע:
 .‰ÊÓ ‰È‰ 2מד" חטאת כגו פרי" ושעירי" הנשרפי:
 .‰Ê‰ ‡Ï˘ „Ú 3דאכתי חזי ההוא ד" שנפל על הבגד להזאת פני" חשיב ד":
 .ÒÂ·Î „‚·‰ ÔÂÚËÂ 4כדכתיב ואשר יזה מדמה על הבגד וגו' )ויקרא ו( וא"
משהזה נפל לא חשיב ד":
 .¯Ó‚ ‡Ï˘ „Ú Â‡Ï È‡Ó 5כל ז' הזאות קתני דטעו כיבוס ואפילו לא נפל אלא
משירי אצבע אלמא כשרי להזאה:
 .Â„ÈÓ ‰‡Ê‰ ‰˙ˆÈ ‡Ï˘ „Ú 6על הפרוכת נפל על הבגד טעו כיבוס דעיקר
הזאה נפל עליו אבל משיצתה הזאה מידו נפל על הבגד דהיינו משירי"
שבאצבע אי טעו כיבוס:
 .˙ÂÊ‰ÏÓ ¯Ó‚ 7הזאת ד" פרה אדומה בהר המשחה אל נכח פני אהל מועד:
 .‡Ï ¯Ó‚ ‡Ï 8אלמא שיריי" שבאצבע כשרי" ולא צרי( קינוח:
 9ומשני ‚ .ÂÚ·ˆ‡ Á˜Ó ¯Ó‚ ‡Ï Â„È ÏÎ Á˜Ó ¯Óבי כל הזאה והזאה:
 .‰¯Ù Ï˘ ‰ÙÂ‚· Â„È ÏÎ Á˜Ó ¯Ó‚ ‡ÓÏ˘· 10שהרי פרה לפניו נשרפת לאחר
שיורד מ ההר דכתיב )במדבר יט( ושר 1את הפרה לעיניו:
 .ÂÚ·ˆ‡ ‡Ï‡ 11בי כל הזאה והזאה:

רש"י
12

· .Á˜Ó È‡Óוכי בי כל הזאה והזאה יורד מהר המשחה לקנח בגו 1הפרה:
 .˜¯ÊÓ ˙Ù˘· 13והיינו דקרי למזרקי כפורי זהב בספר עזרא על ש" שמקנח
ידו בו כדאמרינ במס' גיטי )נו (.גבי )נבוזר אד( וכפר ידיה בההוא גברא:
 .ÈÎ‰ ¯ÊÚÏ‡ ¯''‡ ÈÓÂ 14א 1בד" לא קידש לחצאי:
 .ÏÂ„‚ Ô‰Î È˙È·Á 15עשירית האיפה שמקריבי בכל יו" ועל ש" מחבת קרי לה
חביתי" דכתיב )ויקרא ו( על מחבת בשמ תעשה:
 .ÔÈ‡ˆÁÏ ‰È‡ 16שא" נת חצי עשרו בכלי זה וחציו בכלי זה לא קידש ויצאה
לחולי:
 .ÔÈ‡ˆÁÏ ‰·È¯˜˘ 17מחציתה בבוקר ומחציתה בערב:
 .‡˙È‡ Ì‡Â 18דד" לא קידש לחצאי ליל 1מנחה מד":
 .‰¯˘Î ÏÎÈ‰· ‰ˆÓ˜˘ 19ואע''ג דדינה בעזרה כשאר קרבנות:
 .ÔÈÎÈÊ· ˜ÂÏÈÒ· ÂÈˆÓ ÔÎ˘ 20דהיא בהיכל אלמא דאיכא קמיצה בהיכל
דסילוק היינו קמיצה:
 .‰˜¯Ù ‡Ï˘ „Ú 21למערכת לח" הפני" בשבת:
 .ÏÂÒÙ ÌÁÏ‰ 22דהויא לה מנחה שחסרה קוד" קמיצה ואמרינ לקמ )ט (:מ
המנחה פרט לשחסרה ובלח" הפני" גופיה אמר לקמ )יב] (:קדש קדשי"[ היא
שא" נפרסה אחת מחלותיה כול פסולות:
 .ÏÂÒÙ ÌÁÏ‰ ‰ÓÁÏ Ò¯Ù ‰˜¯Ù˘Ó 23א 1ע''ג דלאחר סילוק )מצה( נפרס
פסולה דהוי שירי" שחסרו בי קמיצה להקטרה ואמרינ לקמ )ט (:דאע''ג
דמקטירי קומ #עלייהו שיריי" אסורי" באכילה:
] .ÔÈÎÈÊ· ÂÈÏÚ ¯ÈË˜ÓÂ 24דלא[ גמרינ ממנחה:
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כל המנחות

דף ח.

פרק ראשון

ואמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
לא פרקה ממש,
אלא כיו שהגיע זמנה לפרק 
א 1על פי שלא פרקה כמי שפרקה דמיא,
ואמאי?
תיהוי כמנחה שחסרה קוד" קמיצה!?
הא לא קשיא,
מנחה לא בריר ברירה קומ #דידיה,
והא בריר ברירה קומ #דידה,
וכיו שהגיע זמנה לפרק  כמא דפרקה דמיא.

8

אמר ליה ¯· ‚· ÏÈ˙Î È·Ó ‡‰Èל¯· ‡˘:È
והא חוקה כתיב בה!?
אמר ליה:
לא נצרכא אלא להביאה של" מביתו.

1

9

2

10

ומי אמר ¯· ÔÁÂÈ Èהכי?
והא איתמר:
הפריש חצי עשרו ודעתו להוסי 1
¯· אמר :אינו קדוש;
ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר :קדוש;
וא" איתא 
ליל 1מחביתי!?
וכי תימא 
¯· ÔÁÂÈ Èמילתא ממילתא לא ילי,1
והאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
שלמי" ששחט בהיכל  כשירי,
דכתיב )ויקרא ג,ב(:
מו ֵעד",
טו ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל ֹ
" ּו ׁ ְש ָח ֹ
שלא יהא טפל חמור מעיקר!?
דעתו להוסי 1שאני,
דתניא:
" ְמלֵ ִאים" )במדבר ז,יג(,
אי מלאי" אלא שלמי",
)כלומר,
שאינו קדוש עד שיהא עשרו של"(,
ואמר ¯·:ÈÒÂÈ È
אימתי?
בזמ שאי דעתו להוסי,1
אבל בזמ שדעתו להוסי 1
ראשו ראשו קדוש.

3

4

11

אלא מעתה 
תיהוי כשירי" שחסרו בי קמיצה להקטרה,
דאי מקטירי קומ #עליה!?
לאו פלוגתא נינהו?
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èסבר לה כמא דאמר:
שירי" שחסרו בי קמיצה להקטרה 
מקטיר קומ #עליה.

12

5

גופא:
חביתי כה גדול,
¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
אינה קדושה לחצאי;
ו¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאמר:
מתו( שקרבה לחצאי קדושה לחצאי.
אמר ¯·:‡Á‡ È
מאי טעמא ד¯·?ÔÁÂÈ È
אמר קרא )ויקרא ו,יג(:
" ִמנְ ָחהַ ...מחֲ ִצ ָית ּה",
הביא מנחה ואחר כ( חוציהו.
6

מנחות

למצוה.

טז

14

13

15

16

7

מיתיבי:
חביתי כה גדול לא היו באות חצאי,
אלא מביא עשרו של" וחוצהו;
ותניא:
אילו נאמר מנחה מחצית,
הייתי אומר:
מביא חצי עשרו מביתו שחרית ומקריב,
חצי עשרו מביתו ערבית ומקריב,
תלמוד לומר:
" ַמחֲ ִצ ָית ּה ַּב ּב ֶֹקר" )ש"(,
מחצה משל" הוא מביא!?

ו¯· בחביתי כמא סבירא ליה?
אי כ¯· ¯ÊÚÏ‡ È
ליל 1מחביתי!
וכי תימא 
¯· מילתא ממילתא לא ילי;1
1817

1

רש"י

רש"י

 .˜¯ÙÏ ‰ÓÊ ÚÈ‚‰ 1שעברו שש שעות כדאמר בפרק תמיד נשחט
מוספי בשש בזיכי בשבע:
 .‰ˆÈÓ˜ Ì„Â˜ 2דהא עדיי לא פירקה ומיפסל דהא אמר לקמ מ המנחה פרט
לכשחסרה מכשיעור אלמא לא ילי 1מנחה ממנחה:
 3לעול" מנחה ממנחה ילי 1ולא דמי לח" הפני" לשאר מנחות דמנחה לא
בריר קומ #דידה שהכל ביחד הלכ( קוד" קמיצה ליכא למימר כמא דקמצה
דמיא דהא מחוסר מעשה:
 .Â‰„È„ ıÓÂ˜ ¯È¯· ÌÈÙ‰ ÌÁÏ Ï·‡ 4דקאי בבזיכי באפי נפשיה הלכ(
משהגיע זמנה לפרוק כמא דקמצה דמיא:
 .‡È‰ ‡˙‚ÂÏÙ ‡ÏÂ 5לקמ בשמעתי:
 .‰˙ÈˆÁÓ ‰ÁÓ 6מנחה תמיד מחציתה בבקר וגומר הביא מנחה שלימה של
עשרו דאי מנחה פחותה מעשרו ואח''כ חוציהו:
 .‰˙ˆÈÁÓ 7משמע מחציתה של שלימה זו שלפניו:
)פסחי" נח(.

 8ומשני כי מצרי( קרא להביא של" למצוה בעלמא ולעול" א" קדשה לחצאי
מקודש ואינה יוצאה שוב לחולי:
 .‰· ·È˙Î ‰˜ÂÁ ‡‰Â 9חק עול" לה' וגו' )ויקרא ו( דמשמע מתו( של":
 .Â˙È·Ó ÌÏ˘ ÔÂ¯˘Ú ‡È·‰Ï ‡Ï‡ 10אבל לעני קידוש בכלי שרת א" רצה
מקדש לחצאי:
 .ÛÈÒÂ‰Ï Â˙Ú„Â 11להשלי" עשרו כדאמרינ לקמ בפרק המנחות והנסכי"
)קג (.דאי מנחה פחותה מעשרו דהאומר הרי עלי חצי עשרו מביא עשרו
של":
 .‡˙È‡ Ì‡Â 12דגבי חביתי אינו קדוש:
 .ÂËÁ˘Â 13בשלמי" כתיב:
 .„ÚÂÓ Ï‰‡ Á˙Ù 14בעזרה וכיו שעזרה כשרה כל שכ דהיכל )של"( כשר דלא
תהא עזרה שהיא טפל חמורה מ העיקר אלמא ילי 1היכל מעזרה:
 .ÌÈ‡ÏÓ 15שניה" מלאי" סלת:
 .ÌÈ‡ÏÓ ÔÈ‡ 16שהיו מלאי" ממש המזרקי" סלת אלא מלאי" כל העשרונות
שקדשו בתוכו שלמי" היו:
 .·¯Â 17דאמר במפריש חצי עשרו שאינו קדוש:
 .ÔÈ˙È·ÁÓ 18ולקדוש:
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כל המנחות

דף ח:

פרק ראשון

והאמר ¯·:
מנחה קדושה בלא שמ )ובלא לבונה( 
שכ מצינו בלח" הפני";
בלא לבונה 
שכ מצינו במנחת נסכי";
בלא שמ ובלא לבונה 
שכ מצינו במנחת חוטא!?
על כרחי( ¯· כ¯· ÔÁÂÈ Èסבירא ליה.
2

3

4

5

גופא:
אמר ¯·:
מנחה קדושה בלא שמ )ואי דינה כעשרו חסר( 
שכ מצינו בלח" הפני";
בלא לבונה 
שכ מצינו במנחת נסכי";
בלא שמ ובלא לבונה 
שכ מצינו במנחת חוטא.
ושמ ולבונה קדשי האי בלא האי והאי בלא האי,
שמ 
שכ מצינו בלוג שמ של מצורע,
לבונה 
שכ מצינו בלבונה הבאה בבזיכי;
ו¯· ‡ÈÁ Èאמר* :
לא זו קדושה בלא זו,
ולא זו קדושה בלא זו.
6

ח:

יז

מנחות

וא Ï‡ÂÓ˘ 1סבר לה להא ד¯·,
דתנ:
כלי הלח מקדשי את הלח,
ומדות היבש מקדשי את היבש,
ואי כלי הלח מקדשי את היבש,
ולא מדות היבש מקדשי את הלח;
ואמר ˘:Ï‡ÂÓ
לא שנא אלא מדות,
אבל מזרקות )של ד"(  מקדשות את היבש,
שנאמר )במדבר ז,יג(:
11

12

13

14

15

ֵיהם
" ׁ ְשנ ֶ

16

ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת ְּבל ּולָ ה ַב ּ ׁ ֶש ֶמן לְ ִמנְ ָחה".

אמר ליה ¯· ‡ È˙Ù„Ó ‡Áל¯·:‡È
מנחה,
לחה היא!
אמר ליה:
לא נצרכא אלא ליבש שבה.
)דהיינו לבונה,
ואי סלקא דעת( קסבר ˘ Ï‡ÂÓ
אי מנחה קדושה,
עד שיהו כול יבש שבה  היכי משכחת לה,
והלא כול לחי" ה מפני השמ,
אלא שמע מינה 
קסבר ˘ Ï‡ÂÓהאי בלא האי(.
17

18

7

ול¯·,‡ÈÁ È
עשרו למה נמשח?
)והלא אינו עשוי אלא למדידת קמח בלבד,
והקמח אינו קדוש בלא שמ!(
למנחת חוטא.
ולוג למה נמשח?
ללוג של מצורע.

ואיבעית אימא 
מנחה לגבי ד" כיבש דמיא.
19

8

9

10

גופא:
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
מנחה שקמצה בהיכל 
כשרה ,שכ מצינו בסילוק בזיכי.
מתיב ¯·:‰ÈÓ¯È È
"וְ ָק ַמץ ִמ ּ ׁ ָשם" )ויקרא ב,ב(,
ממקו" שרגלי הזר עומדות;
20

רש"י

רש"י

 .ÛÈÏÈ ‡Ï ‡˙ÏÈÓÓ ‡˙ÏÈÓ 1הילכ( שאר מנחות לא אמר דליהוו כחביתי
דחביתי די הוא דלקדשו לחצאי אבל שאר מנחה לא:
 .ÔÓ˘ ‡Ï· ‰˘Â„˜ ‰ÁÓ 2א" נת עשרו סולת בכלי שרת אע''פ שאי ש"
שמ ולא יצא לחולי וצרי( להביא שמ ולהקריבה:
 .ÌÈÙ‰ ÌÁÏ· ÂÈˆÓ ÔÎ˘ 3שהיא מנחה ואי בה שמ אבל לבונה יש בה כגו
בזיכי:
 .ÌÈÎÒ ˙ÁÓ 4הבאי ע" כל הזבח כדכתיב בתמיד )במדבר כח( עשירית האיפה
סלת למנחה בלולה בשמ וגו' ואי בה לבונה:
 .Ï''Ò ÔÁÂÈ È·¯Î ÍÁ¯Î ÏÚ 5בחביתי דלא קדשה הלכ( גמר שאר מנחות
מחביתי:
 .È‡‰ ‡Ï· È‡‰ 6שמ בלא סלת ובלא לבונה ולבונה בלא שמ וסלת שכ
מצינו בבזיכי שמקדשי את הלבונה בלא שמ וסלת ואי קשיא הא אתי לח"
הפני" בהדייהו לאו פירכא היא שהרי אינו מתקדש ע" הלבונה בבזיכי ומיהו
אשכח דכלי שרת מקדשי לבונה שבתוכ בלא שמ וסולת:
 .ÂÊ ‡Ï· ‰˘Â„˜ ÂÊ ‡Ï 7בכל המנחות הטעונות שמ ולבונה אי כלי שרת
מקדש אחד מה" אלא א''כ שלשת ביחד בכלי:
 .ÔÂ¯˘Ú ‡ÈÁ È·¯ÏÂ 8שהיתה במקדש לצור( מנחות כדאמר בפ' שתי מדות
)לקמ פז:(.
 .Á˘Ó ‰ÓÏ 9בשמ המשחה כדי לקדש את הנתו בתוכו הלא אינו מתקדש
כלו" לר' חנינא דאי מחזיק לא שמ ולא לבונה ע" העשרו של סולת:
 10ומשני  .‡ËÂÁ ˙ÁÓ Í¯ÂˆÏנמשח דסולת גרידתא הוא:

 .·¯„ ‡‰Ï 11דכלי שרת מקדש סולת גרידתא אע''ג דלא חזי להקטיר בלא
שמ:
 .Ô˙„ 12במס' זבחי" בפ' המזבח מקדש הראוי לו:
 .˘·È Ï˘ ˙Â„Ó 13שתי" היו עשרו וחצי עשרו בפ' שתי מדות )לקמ פז:(.
 .˘''Ï 14דאי כלי הלח מקדשי יבש אלא במדות לח הי וחצי הי כו' בפ'
שתי מדות )ש" פז (.דכל מדה לא חזיא אלא למילתא למדוד הלכ( )לח( לא
מיקדשי דמדת לח לא חזיא למדוד יבש דאי בלח עשרו וחצי עשרו:
 .(Ì„ Ï˘) ˙Â˜¯ÊÓ Ï·‡ 15שה כלי לח מקדשי יבש:
 .˙ÏÒ ÌÈ‡ÏÓ Ì‰È˘ 16ובמנחת נסכי" קמשתעי דטעונה שמ וקאמר דמזרק
וקערה קדשו סלת אלמא אית ליה לשמואל דכלי שרת מקדשי סלת בלי שמ
וא" תאמר לר' חנינא קשיא מתני' דקתני מדות יבש מקדשי יבש איהו מוקי לה
בעשרו דמנחת חוטא:
 .‡È‰ ‰ÁÏ ‰ÁÓ 17דבלולה בשמ ומהאי קרא לא תיפוק דמזרקי מקדשי
יבש:
 .‰·˘ ˘·ÈÏ ‡Ï‡ ‡Î¯ˆ ‡Ï 18מנחה בלולה א''א בלא קרטי סלת יבש שלא
יגיע בה השמ ואפי' הכי מתקדשי במזרקי וכי היכי דאותו יבש מתקדש
מסתברא נמי דסלת יבש נמי בלא )סלת( שמ מיקדשי:
 .‡ÈÓ„ ˘·ÈÎ Ì„ È·‚Ï ‰ÁÓ ‡ÓÈ‡ ‡ÈÚ·È‡Â 19דד" הוא צלול ומנחה הויא
כעיסה ואפ''ה מקדש לה מזרק שהוא כלי ד" הלכ( יבשה גמורה נמי מקדש:
 .˙Â„ÓÂÚ ¯Ê‰ ÈÏ‚¯ 20אחת עשרה אמה בכניסת העזרה במזרח מקו" דריסת
ישראל אלמא עזרה בעינ:
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כל המנחות

דף ט.

פרק ראשון

· ‡¯È˙· Ôאומר:
מני שא" קמ #בשמאל שיחזיר ויקמו #בימי?
תלמוד לומר" :וְ ָק ַמץ ִמ ּ ׁ ָשם",
ממקו" שקמ #כבר!?
1

יח

מנחות

מיתיבי:
¯· ‡¯È˙· Ô· ‰„Â‰È Èאומר:
מני שא" הקיפו גוי"ט את העזרה,
שהכהני" נכנסי להיכל,
ואוכלי בקדשי קדשי" ושירי מנחות?
תלמוד לומר* :
" ְּבק ֶֹד ׁש ַה ֳּק ָד ׁ ִשים ּתֹאכֲ לֶ ּנ ּו" )במדבר יח,י(;
והא למה לי קרא?
לימא בחצר אהל מועד יאכלוה,
ולא יהא טפל חמור מ העיקר!?
עבודה דאד" עובד במקו" רבו,
אמרינ שלא יהא טפל חמור מ העיקר,
אכילה שאי אד" אוכל במקו" רבו,
טעמא דכתב קרא,
הא לא כתב קרא 
לא יהא טפל חמור מ העיקר לא אמרינ.
12

13

14

איכא דאמרי:
הוא מותיב לה והוא מפרק לה;
איכא דאמרי:
אמר ליה ¯· ·˜ÚÈ Èל¯·:‡ÙÈÏÁ˙ ¯· ‰ÈÓ¯È È
אסברא ל(,
לא נצרכא אלא להכשיר את כל עזרה כולה,
שלא תאמר:
הואיל ועולה קדשי קדשי" ומנחה קדשי קדשי",
מה עולה  טעונה צפו,
א 1מנחה  טעונה צפו.
מה לעולה  שכ כליל!?
מחטאת.
מה לחטאת  שכ מכפרת על חייבי כריתות!?
מאש".
מה לאש"  שכ מיני דמי"!?
מכולהו נמי שכ מיני דמי"!
אלא איצטרי(,
סלקא דעת( אמינא 
הואיל וכתיב )ויקרא ב,ח(:
יש ּה ֶאל ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח",
יב ּה ֶאל ַה ּכ ֵֹהן וְ ִה ִ ּג ׁ ָ
"וְ ִה ְק ִר ָ
מה הגשה  בקר דרומית מערבית,
א 1קמיצה נמי  בקר דרומית מערבית;
קא משמע ל.
2

43

ט.
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1716

5

6

7

8

9

10
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גופא:
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
שלמי" ששחט בהיכל 
כשרי,
שנאמר )ויקרא ג,ב(:

איתמר:
בללה חו #לחומת עזרה 
¯· ÔÁÂÈ Èאמר :פסולה;
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר :כשרה.
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר :כשרה.
דכתיב )ויקרא ב,א(:

יה לְ בֹנָ ה",
יה ׁ ֶש ֶמן וְ נָ ַתן ָעלֶ ָ
"וְ י ַָצק ָעלֶ ָ
יא ּה ֶאל ְּבנֵי ַאהֲ רֹן ַה ּכֹהֲ נִ ים וְ ָק ַמץ" )ש",ב(,
והדר" :וֶ הֱ ִב ָ
מקמיצה ואיל( מצות כהונה,
לימד על יציקה ובלילה שכשרי בזר,
ומדכהונה לא בעיא,
פני" נמי לא בעיא.
ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר :פסולה.
כיו דעשייתה בכלי הוא 
נהי דכהונה לא בעיא,
פני" מיהת בעיא.

מו ֵעד",
טו ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל ֹ
" ּו ׁ ְש ָח ֹ
ולא יהא טפל חמור מ העיקר.

תניא כוותיה ד¯·:ÔÁÂÈ È
בללה זר  כשרה,
חו #לחומת העזרה  פסולה.

רש"י

 .‡¯È˙· Ô· 1לאו דוקא נקט אלא סיומא דברייתא היא:
 .‡Î¯ˆ ‡Ï 2האי וקמ #מש" אלא להכשיר כל העזרה ולאו למידק מינה עזרה
ולאו היכל דלגופיה איצטרי( קרא:
3
בעולה ומנחה ]נאמר[ קדשי קדשי" ובעולה כתיב צפו שנאמר )ויקרא א(
ושחט אותו על יר( המזבח צפונה:
 .ÏÈÏÎ [‰ÏÂÎ] ‰ÏÂÚ 4לגבוה שנאמר וערכו בני אהר את הנתחי" וגו' )ש"(:
 .˙‡ËÁÓ 5הוי גמרינ דמנחה טעונה צפו להכי איצטרי( וקמ #להכשיר כל
העזרה:
 .˙Â˙È¯Î È·ÈÈÁ ÏÚ 6שוגגי:
] .Ì˘‡Ó 7דאש"[ אינו בא על כרת אלא על שבועת שקר ומעילות ושפחה
חרופה וטעו צפו דכתיב במקו" אשר ישחטו את העולה ישחטו את האש"
)ש" ו(:
 .ÌÈÓ„ ÈÈÓ 8חמורה כפרת דעיקר כפרה בד" כתיב כי הד" הוא בנפש יכפר
)ש" יז( אבל תאמר במנחה שאינה מי הד":
 .ÍÈ¯ËˆÈ‡ ‡Ï‡ 9וקמ:#
 .‰˘‚‰ 10שמגיש כל המנחה קוד" קמיצה ומגיע הכלי בחודה של קר דרומית
מערבית בפ''ג )לקמ יט:(:
 .Ï''Ó˜ 11דא" רצה מחזירה אחר הגשה לכל מקו" שירצה בעזרה וקומ:#

איתמר:
רש"י

 ^.ÌÈÂ‚ ÂÙÈ˜‰ 12למלחמה ואי כהני" יכולי" לאכול בעזרה מפני רמחי"
וקשתות:
 .ÏÎÈ‰Ï ÔÈÒÎ 13ולא אמרינ דליפסלו קדשי" בה( יציאה דיצאו מעזרה
להיכל:
 .'Â‚Â ÌÈ˘„˜‰ ˘„˜· 14בפרשת ויקח קרח ולעיל מיניה כתיב לכל חטאת"
ולכל אשמ" וגו' בקדש הקדשי" דמשמע היכל דאי עזרה בהדיא כתיב )ויקרא ו(
בחצר אהל מועד וא" איתא דילפינ מהאי טעמא דלא יהא טפל חמור מעיקר:
 .‡¯˜ ÈÏ ‰ÓÏ ‡‰ 15לב בתירא ליל 1מאיד( קרא )ש"( בחצר אהל מועד
יאכלוה וכל שכ היכל והאי בקדש הקדשי" למה לי דכתיב רחמנא:
 16ומשני האי דאיצטרי( בקדש הקדשי" לאו לאשמועינ דלא מיפסלי קדשי"
בכניסת היכל אלא למישרי אכילה בהיכל דלא נפקא מההוא דלא יהא טפל
חמור מעיקר:
 .‡È‰ ‰„Â·Ú„ 17דדר( אר #היא לעבוד בפני רבו אמרי' לא יהא טפל וכו' אבל
אכילה אי דר( אר #לאכול במקו" רבו לא אמרי' דכיו דעיקר הוא כ''ש דמצי
אכיל בגוויה אי לא אשמעינ קרא:
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כל המנחות

דף ט:

פרק ראשון

מנחה שחסרה קוד" קמיצה,
¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
יביא מתו( ביתו וימלאנה;
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר:
לא יביא מתו( ביתו וימלאנה.

יט

מנחות

או כזית חלב 
זורק הד";
כחצי זית בשר ,כחצי זית חלב 
אינו זורק את הד" ובעולה;
אפילו כחצי זית בשר וכחצי זית חלב 
זורק את הד",
מפני שבעולה כולה כליל;
ובמנחה 
א 1על פי שכולה קיימת 
לא יזרוק* .
8

¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
מביא מתו( ביתו וימלאנה.
קמיצה קבעה ליה.

9

10

1

ט:

¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר:
לא יביא מתו( ביתו וימלאנה.
קדושת כלי קבעה ליה.

מנחה מאי עבידתה?
אמר ¯· :‡ÙÙ
מנחת נסכי".
סלקא דעת( אמינא 
הואיל ובהדי זבח אתיא כי גופיה דזבח דמיא;
קא משמע ל.
11

2

12

איתיביה ¯· ÔÁÂÈ Èל¯·:˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ È
חסר הלוג,
א" עד שלא יצק  ימלאנו!?
תיובתא.
3

איתמר:
שירי" שחסרו בי קמיצה להקטרה,
¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
מקטיר קומ #עליה;
ו¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר:
אי מקטיר קומ #עליה.
אליבא ד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èכולי עלמא לא פליגי;
כי פליגי 
אליבא ד¯·,Ú˘Â‰È È
דתנ:
נטמאו שיריה ,נשרפו שיריה ,אבדו שיריה,
כמדת ¯·  ¯ÊÚÈÏ‡ Èכשרה,
כמדת ¯·  Ú˘Â‰È Èפסולה;
מא דפסל 
כ¯·;Ú˘Â‰È È
ומא דמכשר 
עד כא לא אמר ¯· Ú˘Â‰È Èהת" 
אלא דלא אישתייר,
אבל היכא דאישתייר אפילו ¯· Ú˘Â‰È Èמודה ליה,
דתניא:
¯· Ú˘Â‰È Èאומר:
כל הזבחי" שבתורה שנשתייר מה" כזית בשר,
4

5

ומא דפסל!?
שאני הכא,
דאמר קרא )ויקרא ב,ט(:

"וְ ֵה ִריםַ 13ה ּכ ֵֹהן ִמן ַה ִּמנְ ָחה ֶאת ַאזְ ָּכ ָר ָת ּה,
וְ ִה ְק ִטיר ַה ִּמזְ ּ ֵב ָחה",
" ַה ִּמנְ ָחה",

עד דאיתא לכולה מנחה לא יקטיר.
ואיד(!?
" ִמן ַה ִּמנְ ָחה" 
מנחה שהיתה כבר )שלימה בשעת קמיצה יקטיר,
א 1על גב דהשתא אינה שלימה(.
14

6

7

רש"י

 .‰Ï ‰Ú·˜ ‰ˆÈÓ˜ 1דכל כמה דלא קמי #לא מיקריא מנחה ולא קרינא ביה מ
המנחה פרט לשחסרה כדמפרש לקמ כל לשו קביעות דאמור במנחות כלומר
זקוק זה לזה ואי אתה יכול לשנות קצת ממנו להביא אחר תחתיו לפי שהוקבעו
יחד:
 .‰Ï ‰Ú·˜ ÈÏÎ ˙˘Â„˜ 2בש" וקרינא בה מ המנחה פרט לכשחסרה:
 .‚ÂÏ‰ ¯ÒÁ 3שמ של מצורע עד שלא יצק על כפו השמאלית ימלאנה ולא
אמרי' דקבעה להו לוג שהוא כלי שרת:
 .È‚ÈÏÙ ‡Ï Ú''Î 4דמה היכא דאבדו שירי" או נשרפו קמכשר ר' אליעזר לקמ
להקטיר קומ #כ''ש חסרו דאיכא שיור במקצתה:
 .¯ÊÚÈÏ‡ '¯ ˙„ÓÎ 5דאמר בפ' כיצד צולי )פסחי" עז (.ועשית עולותי( הבשר
והד" ד" אע''פ שאי בשר )בשר אע''פ שאי ד"(:
 .‰¯˘Î 6להקטיר הקומ #דקומ #בלא שירי" דומיא דד" בלא בשר:
 .Ú˘Â‰È '¯ ˙„ÓÎ 7דאמר א" אי בשר אי ד" א" אי ד" אי בשר פסול
להקטיר הקומ:#

איתיביה ¯· ÔÁÂÈ Èל¯:˘È˜Ï ˘È
עד שלא פרקה נפרס ]לחמה[ 
הלח" פסול ואי מקטיר עליו את הבזיכי,
וא" משפרקה נפרס לחמה 
הלח" פסול ומקטיר עליו את הבזיכי;
ואמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
לא פרקה ממש,
אלא כיו שהגיע זמנה לפרק,
15
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רש"י

 .·ÏÁ ˙ÈÊÎ Â‡ ¯˘· ˙ÈÊÎ 8בפסחי" נפקא ל בכיצד צולי )עט (.דמשו" חלב
נמי זריק דכתיב )ויקרא יז( וזרק הכה את הד" וגו' והקטיר החלב אלמא חלב
אע''פ שאי בשר:
 .˜¯ÂÊ ÔÈ‡ ·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁÎ 9שאי אכילת בשר ואכילת מזבח מצטרפי זריקת
ד" אינה אלא להתיר אימורי" למזבח ובשר לאד" וכיו דאבדו שניה" זריקה
למה:
 .‰ÏÂÚ·Â 10דבי בשר בי חלב כולהו למזבח סלקי מצטרפי":
 .‰˙„È·Ú È‡Ó ‰ÁÓ 11מאי זריקה יש במנחה:
 .ÌÈÎÒ ˙ÁÓ· 12הבאי" ע" הזבח א" אבד חלב ובשר של זבח ומנחה קיימת
לא יזרוק הד" מ המנחה:
 .‰Á·ÊÓ‰ ¯ÈË˜‰Â ‰˙¯ÎÊ‡ ˙‡ ‰ÁÓ‰ ÔÓ Ô‰Î‰ ÌÈ¯‰Â 13עד דאיתא לכולה
קיימת ואי לא לא יקטיר )את אזכרתה(:
 .¯·Î ‰˙È‰˘ 14שהיתה כבר שלימה בשעת הקומ #אע''ג דהשתא אינה
שלימה יקטיר:
 .ÔÈÎÈÊ· ¯ÈË˜ÓÂ 15אלמא שירי" שחסרו בי )סילוק( קמיצה להקטרה מקטירי"
עלייהו הקומ:#
 .'ÂÎ ‡''¯ ¯Ó‡Â 16לא איצטרי( אלא איידי דתנא לעיל תנא הכא:
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כל המנחות

דף ט:

פרק ראשון

וא 1על פי שלא פירקה!?
אמר ליה :הא מני?
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהיא,
אמר ליה:
אנא אמינא ל( משנה שלימה,
ואמרת לי את ¯·?¯ÊÚÈÏ‡ È
אי ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ È
מאי איריא נפרס?
אפילו שרו 1ואבוד נמי מכשר!?
אישתיק.

12

13

14

ואמאי שתק?
לימא ליה:
צבור שאני,
הואיל ואישתרי טומאה לגבייהו,
אישתרי נמי חסרות!?
אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
זאת אומרת:
החסרו כבעל מו" דמי,
ואי )בעל( בעל מו" בצבור.
2

15

3

16

יתיב ¯·  ‡ÙÙוקאמר להא שמעתא,
אמר ליה ¯·  ‰ÈÚÓ˘ ¯· ÛÒÂÈל¯· :‡ÙÙ
מי לא עסקינ ד¯· ÔÁÂÈ Èו¯ ˘È˜Ï ˘È
במנחת העומר דציבור היא ,ופליגי?
4

5

אמר ¯· :ÂÈÎÏÓ
תנא חדא:

" ִמ ּ ָסלְ ָּת ּה" )ויקרא ב,ב(,
שא" חסרה כל שהוא פסולה,
" ִמ ּ ׁ ַש ְמנָ ּה" )ש"(,
שא" חסרה כל שהוא פסול;
ותניא איד(:
"וְ ַהנ ֹּו ֶת ֶרת ִמן ַה ִּמנְ ָחה" )ש",ג(,
פרט למנחה שחסרה היא,
ושחסר קומצה ושלא הקטיר מלבונתה כלו";
תרי קראי בחסרות למה לי?
6

7

8

מנחות

לאו חד למנחה שחסרה קוד" קמיצה,
וחד לשירי" שחסרו בי קמיצה להקטרה,
ותיובתא ד¯· ÔÁÂÈ Èבתרוייהו!?
לא,
חד למנחה שחסרה קוד" קמיצה,
דאי מביא מביתו וימלאנה  אי,
ואי לא  לא;
וחד לשירי" שחסרו בי קמיצה להקטרה,
דא 1על גב דמקטיר קומ #עליה,
אות שירי" אסורי" לאכילה;
דאיבעיא להו:
לדברי האומר:
שירי" שחסרו בי קמיצה להקטרה מקטיר קומ #עליה,
אות שירי" מה ה באכילה?
אמר :È¯ÈÚÊ
אמר קרא" :וְ ַהנ ֹּו ֶת ֶרת",
ולא הנותרת מ הנותרת;
ו¯· È‡È Èאמר:
י
" ִמן ַה ִּמנְ ָחה",
מנחה שהיתה כבר.

1

9

כ

10

11

קמץ בשמאל.
מנא הני מילי?
אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
דאמר קרא )ויקרא ט,יז(:

"וַ ּי ְַק ֵרב ֶאת ַה ִּמנְ ָחה וַ יְ ַמ ּ ֵלא ַכ ּפ ֹו ִמ ּ ֶמ ָ ּנה",
כ 1זה איני יודע מהו,
כשהוא אומר:

"וְ לָ ַקח ַה ּכ ֵֹהן ִמ ּל ֹג ַה ּ ׁ ָש ֶמן,
וְ י ַָצק ַעל ַּכף ַה ּכ ֵֹהן ַה ּ ְ ׂש ָמאלִ ית" )ויקרא יד,טו(,

כא שמאלית,
הא כל מקו" שנאמר כ  1אינו אלא ימי.
והא מיבעי ליה לגופיה!?
שמאלית אחרינא כתיב.
ואימא 
אי מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות!?
שמאלית אחרינא כתיב,
17

18

19

1

רש"י

רש"י

 .‰ÓÈÏ˘ ‰˘Ó 1סת" משנה:
 .Â‰ÈÈ·‚Ï ‰‡ÓÂË È¯˙˘ÈÓ 2דכתיב בתמיד )במדבר כח( במועדו ומשמע אפילו
בשבת וטומאה:
 .˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê 3מדלא שני הכי שמע מינה חסרו כבעל מו" דמי ואי בעל מו"
שרי בצבור טפי מביחיד הלכ( חסרו דבי קמיצה להקטרה אי הוי פסול ביחיד
הוה פסול נמי בצבור הלכ( אישתיק:
 .‡˙ÚÓ˘ ‡‰Ï 4דאישתיק ולא שני ליה צבור שאני:
) .ÔÈ˜ÒÚ ‡Ï ÈÓ 5דמשו"( פלוגתא דלעיל דכי נמי קאמר ר''ל אי מקטירי
קומ #עליה" במנחת צבור נמי אמר כגו בזיכי" דלח" הפני":
 .ÔÂ¯˘Ú ˙ÏÒ 6בעי לוג שמ דאמר בפ' שתי מדות )לקמ פח (.למנחה ולוג שמ:
 .‡È‰ ‰¯ÒÁ˘Ï Ë¯Ù ‰ÁÓ‰ ÔÓ ˙¯˙Â‰Â (‰ÁÓ‰ ÔÓ) 7דמנחה שלימה
משמע:
 .‰ˆÓÂ˜ ¯ÒÁ˘Â 8דשירי מנחה העשויה כהלכתה משמע וקומ #החסר נפקא ל
בהקומ #רבה )לקמ כז (.דפסול מדכתיב מלא קומצו תרי זימני:
 .ÌÂÏÎ ‰˙Â·ÏÓ ¯ÈË˜‰ ‡Ï˘Â 9נפקא בהקומ] #רבה[ )לקמ כז (.דהקטרת
לבונה וקומ) #מעכבות זו את זו(:
 .ÌÂÏÎ ‰˙Â·ÏÓ 10אבל א" הקטיר קצת נאכלי" השירי" כדאמר לקמ בהאי
פירקא )יב (.דא" חסרה בשעת הקטרה כשרה:

 .È‡¯˜ È¯˙ 11מסולת ומ המנחה אבל משמנה לא חשיב דהאי לגופיה אתא
לקוד" קמיצה אבל בסולת למה לי תרי קראי:
 .‰ˆÈÓ˜ Ì„Â˜Ï Â‡Ï 12דלא יביא מתו( ביתו וימלאנה:
 .Â¯ÒÁ˘ ÌÈ¯È˘Ï 13דאי מקטירי קומ #עליה":
 .‰ÏÈÎ‡· ÌÈ¯ÂÒ‡ 14דהאי קרא דמ המנחה לא משתעי אלא בשירי":
) .˙¯˙Â‰ ÔÓ ˙¯˙Â 15כגו( דמתחילה היו כל השירי" נותרות מ הקומ#
וכשחסרו שירי" היו הנותרי" שירי שירי":
 .¯·Î ‰˙È‰˘ 16בשעת הקומ #היתה שלימה אע''פ שחסרה בי קמיצה
להקטרה קרינא ביה והנותרת מ המנחה ופליג ר' ינאי אדזעירי ל''א שהיתה
כבר בשעת הקטרה והכי משמע והנותרת מ המנחה שהיתה שלימה כבר בשעה
שנעשו אלו שירי" יאכלו אהר ובניו אבל לא יאכלו אות" שירי" שנעשו שירי"
ממנחה חסירה והיינו דזעירי ומשמעות דורשי איכא בינייהו )ב בתירא אומר
קומ #לתו( הכלי ויחזור ויקמו #בימי(:
 .‰ÈÙÂ‚Ï 17שמאלית ולא ימנית:
 .·È˙Î ‡È¯Á‡ ˙ÈÏ‡Ó˘ 18נמי לעשיר:
 .‡ÓÈ‡Â 19להכי אתא שמאל אחרינא למיעוט אחר מיעוט דמתרוייהו שמעינ
ימנית לא ואי מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות דאפי' ימי דכה כשרה בשמ
דמצורע:
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כל המנחות

דף י.

פרק ראשון

כא שמאלית ואי אחר שמאלית.
ואימא 
אדרבה,
מה כא  שמאלית,
א 1בעלמא נמי  שמאלית!?
ארבעה שמאלית כתיבי,
תרי בעני ותרי בעשיר.

12

4

לו ַהיְ ָמנִ ית" דכתיב,
ָדו ַהיְ ָמנִ ית וְ ַעל ּב ֶֹהן ַרגְ ֹ
" ַעל ּב ֶֹהן י ֹ
למה לי? *
חד  להכשיר צדדי,
וחד  לפסול צידי צדדי.
5

7

8

אלא אמר ¯·‡:
יד יד לקמיצה רגל רגל לחליצה,
אוז אוז לרציעה.
14

16

15

17

שמאלית למאייא אתא?
אמר ¯· ˘:È„È‡ ·¯„ ‰È¯· ‡˘È
ליפסול ימי דכה במצורע,
שלא תאמר:
ומה במקו" שלא נתרבתה שמאל נתרבתה ימי,
במקו" שנתרבתה שמאל אינו די שנתרבתה ימי.

" ַעל
קום ַּדם ָה ָא ׁ ָשם" )ש",כח(,
" ַעל ְמ ֹ
9

אמר ¯·‡:
קום ַּדם ָה ָא ׁ ָשם",
מאחר דכתיבַ " :על ַּדם ָה ָא ׁ ָשם" ו" ַעל ְמ ֹ
וכתיבא ימנית בד",
לו ַהיְ ָמנִ ית",
ָדו ַהיְ ָמנִ ית וְ ַעל ּב ֶֹהן ַרגְ ֹ
" ַעל ּב ֶֹהן י ֹ
וכתיבי בשמ דמצורע עשיר ועני למה לי!?
13

אמר ליה ¯· ‰ÈÓ¯È Èל¯·:‡¯ÈÊ È
י.

מנחות

אבל איתיה 
אימא הוי חציצה,
קא משמע ל  " ַעל ַּדם ָה ָא ׁ ָשם".

32

6

כא

ַּדם ָה ָא ׁ ָשם" )ויקרא יד,יז(,

18

למאי אתו?
הני צריכי,
אי כתב רחמנא " ַעל ַּדם ָה ָא ׁ ָשם",
הוה אמינא 
איתיה  אי,
נתקנח  לא,
קום";
כתב רחמנאַ " :על ְמ ֹ
קום",
ואי כתב רחמנאַ " :על ְמ ֹ
הוה אמינא 
דוקא נתקנח,
10

19

11

ואיד( שמאלית ויד ורגל ימנית דעני למאי אתא?
לכדתנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
כל פרשה שנאמרה ונשנית,
לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה.
20

21

רש"י

 .·È˙Î ‡È¯Á‡ ˙ÈÏ‡Ó˘ 1בעני ואי משמע מיעוט אחר מיעוט תלתא למה לי:
 .È·È˙Î ˙ÈÏ‡Ó˘ Ú·¯‡ 2חד לגופיה וחד לגלויי עלייהו דהנ( תרתי דלאו
למיעוט אחר מיעוט אתו וחד שלא תאמר האי דקמיה להכי אתא מה כא
שמאלית א 1בעלמא שמאלית דא''כ האי בתרא למה לי:
ÔÈ„ÓÏÓ ÔÈ‡Â „Á‡Î ÔÈ‡·‰ ÌÈ·Â˙Î È˘ Â‰Ï ÈÂ‰ ‡¯˙· È‡‰ ·È˙Î„Ó ‡Ï‡ 3
ÏÈ‡Â‰ ¯Ó‡˙ ‡Ï˘ ¯È˘ÚÏ „ÁÂ ÈÚ· „Á Â‰ÈÈÙÂ‚Ï È¯˙ ˙ÈÏ‡Ó˘ ¯Á‡ ÔÂ˘Ï
ÂÂ‰„ ¯Á‡ ‡ÏÂ ˙ÈÏ‡Ó˘ Ô‡Î 'ÈÚÂÓ˘‡Ï È¯˙Â ÔÈÓÈ· È˙˘È‡ ˙ÂÈÚ· È˙˘‡Â
„È ‡ÓÏÚ· Û‡ ˙ÈÏ‡Ó˘ Ô‡Î ‰Ó ‡ÈÓ‡ ‰Â‰ „Á ·È˙Î È‡„ ÔÈ·Â˙Î È˘ Â‰Ï
˘ÔÈÚÓ˘ Â‰ÏÂÎÓ ‡‰„ ÈÈÂ˘˜‡Ï ‡ÎÈÏ ÈÓ ËÂÚÈÓ ¯Á‡ ËÂÚÈÓ ÔÈ‡Â ˙ÈÏ‡Ó
 .ÈÏ ‰ÓÏ È‰ ÏÎ Î''‡Â ‡Ï ˙ÈÓÈ ‰ÈÓהני לישני לא נהירא דכל שני כתובי
הבאי כאחד שבתלמוד^ אי דומי לאלו דכי אמרינ אי מלמדי הני מילי
כשגילה שני כתובי בשני דברי" דאמרי' דאי ניחא למיל 1מינייהו נכתוב חד
וניל 1איד( מיניה אבל הכא דבחדא מילתא כתיבי אינ שני דברי" הבאי כאחד
אלא קראי יתירי נינהו ונראה בעיני דמדכתיב כל הנ( יתירא ילפינ לה כא גילה
ל( שמאלית אבל בעלמא כל כ 1הוה ימי דאי למיל 1מה כא שמאלית א1
בעלמא שמאלית מכדי דא" אינו עני כא תנהו עני לכל המקומות הוא וא" כ
בחדא יתירא סגי ונכתוב תלתא ונשתוק חד לגופיה וחד מה כא שמאלית וכו'
וחד שלא תאמר מיעוט אחר מיעוט הוא:
 .‰ÈÓ¯È '¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ 4לר' זירא כיו דדרשת )כל השנוי בפרשת מצורע עני לדרשה( כל
שמאלית דמצורע דריש נמי על בה ידו הימנית ועל בה רגלו הימנית בי בשמ
מצורע עשיר בי בעני:
 .ÈÏ ‰ÓÏ 5כיו דכתיב על ד" האש" ית את השמ אנא ידענא דעל ידו הימנית
היא דהא כתב בה יד ורגל בד" האש" לעיל מיניה:
 .„Á 6על בה בי דיד בי דרגל:
 .ÔÈ„„ˆ ¯È˘Î‰Ï 7של בה דדרשינ לקמ )צו (.על בסמו( כדכתיב ועליו מטה
מנשה:
 .ÏÚ „ÁÂ 8בה בי דיד בי דרגל לפסול צידי צדדי בשר התחתו שכנגד הכ1
דעל אמרינ ולא תחת:
 .Ì˘‡‰ Ì„ ÏÚ 9דעשיר ועל מקו" ד" האש" דעני:
 .ÈÏ ‰ÓÏ 10כלומר תרי קראי למה לי בשלמא חד כתביה לאשמועינ דית שמ
על הד" ולא אצלו אלא מקו" ד" למה לי:
 .ÔÈ‡ ‰È˙È‡ ‡ÈÓ‡ ‰Â‰ 11איתיה לד" ית השמ אבל נתקנח הד" לא ית
השמ:

אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ È
כל מקו" שנאמרה אצבע וכהונה 
אינה אלא ימי.
קא סלקא דעי( אצבע וכהונה בעינ,
1

רש"י

 .‰ˆÈˆÁ ‡ÈÂ‰ 12בי שמ לבה וליפסל דרחמנא אמר על בה להכי איצטרי(
על ד":
 .Ì„· ˙ÈÓÈ ·˙ÎÂ 'ÂÎ ‡·¯ ¯Ó‡ 13למה לי למיהדר ולמכתב ימנית בשמ לא
לכתוב לא בעני ולא בעשיר נהי דעל בה יתירי איצטריכו דעני ודעשיר להכשיר
צדדי ולפסול צידי צדדי אלא ימנית למה לי:
 .‡·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 14ליתא למאי דאפק' קמיצה דשמאל פסול מדרשת דארבעה
שמאלית דא" כ ימנית דבי שמ דעשיר בי שמ דעני למה לי אלא ימנית
דשמ דעשיר לההיא דרשה אתיא:
 .‰ˆÈÓ˜Ï „È „È 15כתיב במצורע עשיר ידו הימנית דלא איצטרי( וכתיב
בקמיצה יד וימלא כפו )ויקרא ט( מה יד מצורע ימנית א 1דקמיצה ימנית:
 .Ï‚¯ 16שמ דמצורע עשיר למידרש חליצה בגזירה שוה דרגל רגל דכתיב נמי
בחליצה וחלצה נעלו מעל רגלו )דברי" כה( מה רגל דמצורע ימנית א 1חליצה
ימנית:
 .ÔÊÂ‡Â 17דשמ עשיר דלא איצטרי( אתי למדרש אז אז דרציעה דכתיב ורצע
אדניו את אזנו )שמות כא( מה דמצורע ימנית א 1דרציעה ימנית וה( גזירה שוה
מפורשת בפ''ק דקדושי )טו (.ודעני לא דריש להו רבא כדלקמ כל פרשה
שנאמרה ונשנית לא נשנית כו':
 .‡˙‡ È‡ÓÏ ˙ÈÏ‡Ó˘ 18דעשיר לא איצטרי( למאי אתא בשלמא קמא לגופיה
שמאלית ולא ימנית אלא תניינא למאי:
 .Ï‡Ó˘ ‰˙·¯˙˘ ÌÂ˜Ó· 19כגו הכא דכתיב לעיל שמאלית כל שכ
שנתרבתה ימי להכי אתא שמאלית אחרינא בעשיר גופיה דשינה עליו הכתוב
לעכב שמאלית ולא ימנית ואי קשיא הוי מיעוט אחר מיעוט לאו פירכא היא
דשמאלית קמא לאו מיעוט הוא דכיו דקיימא ל ג''ש דיד יד לקמיצה הוה
אמינא נמי נדרוש ג''ש האי כ 1דתיהוי ימנית ואיצטרי( למיכתב שמאל
לאכשורי שמאל ולעול" כל שכ ימי להכי כתב רחמנא שמאלית אחרינא
למעוטי ימי:
 .ÈÚ„ ˙ÈÏ‡Ó˘ Í„È‡Â 20מיותר למאי אתא:
 .‰· ˘„Á˙˘ 21ופרשת עני נתחדש קרב עולה ויורד:
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כל המנחות

דף י:

פרק ראשון

כדכתיב )ויקרא ד,לד(:
עו",
"וְ לָ ַקח ַה ּכ ֵֹהן ִמ ַּדם ַה ַח ּ ָטאת ְּב ֶא ְצ ָּב ֹ
וגמר ממצורע,
דכתיב )ויקרא יד,טו(:
עו ַהיְ ָמנִ ית";
"וְ ָט ַבל ַה ּכ ֵֹהן ֶאת ֶא ְצ ָּב ֹ
הרי קמיצה דלא כתיבא בה אלא כהונה,
ותנ )כא(:
קמ #בשמאל פסול!?
אמר ¯·‡:
או אצבע או כהונה.
2

3

אמר ליה ‡·:ÈÈ
הרי הולכת אברי" לכבש דכתיב בהו כהונה,
דכתיב )ויקרא א,יג(:
"וְ ִה ְק ִריב ַה ּכ ֵֹהן ֶאת ַה ּכֹלַ ...ה ִּמזְ ּ ֵב ָחה",
ואמר מר:
זו הולכת אברי" לכבש,
ותנ:
הרגל של ימי בשמאל ובית עורה לחו?!#
כי אמרינ או אצבע או כהונה 
בדבר המעכב כפרה.

כב

מנחות

כהונה בעיא אצבע.
אלא כה למה לי?
בכהונו* .
9

י:

10

והרי זריקה דלא כתב ביה אלא כהונה,
ותנ:
זרק בשמאל  פסול,
ולא פליג ¯·?!ÔÂÚÓ˘ È
אמר ‡·:ÈÈ
פליג בברייתא,
דתניא:
קבל בשמאל  פסול,
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמכשיר;
זרק בשמאל  פסול,
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמכשיר.
11

ואלא הא דאמר ¯·‡:
יד יד לקמיצה,
למה לי?
מכהונה נפקא!?
חד  לקומ,#
וחד  לקידוש קומ.#
ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èדלא בעי קידוש קומ,#
ולמא דאמר:
נמי דבעי קידוש קומ #ל¯·,ÔÂÚÓ˘ È
ובשמאל אכשורי מכשר,
יד יד ד¯·‡ למה לי?
אי לקמיצה גופה אליבא ד¯·,ÔÂÚÓ˘ È
מד¯· ‡ÈÈÁ È·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰È Èנפקא,
דאמר ¯·:‡ÈÈÁ È·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰È È
מאי טעמא ד¯·?ÔÂÚÓ˘ È
דאמר קרא )ויקרא ו,י(:
12

13

והרי קבלה דבר המעכב כפרה הוא וכתב בה כהונה,
דכתיב )ויקרא א,ה(:
"וְ ִה ְק ִריב ּו ְּבנֵי ַאהֲ רֹן ַה ּכֹהֲ נִ ים ֶאת ַה ָ ּדם" 
זו קבלת הד",
ותנ:
קבל בשמאל  פסל,
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמכשיר!?
ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èקאמרת?
¯· ÔÂÚÓ˘ Èתרתי בעי.
4

5

6

ומי בעי ¯· ÔÂÚÓ˘ Èתרתי?
והתניא:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כל מקו" שנאמרה יד  אינה אלא ימי,
אצבע  אינה אלא ימי!?
אצבע לא בעיא כהונה,
7

8

רש"י

 .ÔÈÚ· ‰Â‰ÎÂ Ú·ˆ‡ „''Ò˜ 1דלא אמרינ ימי אלא א" כ ]כתיב[ אצבע
וכהונה כגו חטאת דכתיב ביה ולקח הכה מד" החטאת באצבעו )ויקרא ד( ההיא
ודאי ימנית הוא דגמר ממצורע עשיר דכתיב ביה וטבל הכה את אצבעו הימנית
)ויקרא יד( מה אצבע וכהונה דהכא ימי א 1דעלמא נמי ימי:
 .Ô˙Â 2במסכת תמיד )לא (:בהולכת אברי" הרגל של ימי היה מולי( בשמאל
משו" דאמרינ במסכת יומא )כה (.סדר אברי" הראש והרגל היה נושא בבת
אחת והאי רגל מדאזיל בהדי רישא ודאי רגל ימי הוא דחשיב הלכ( הראש
שהוא כבד וחשוב היה מולי( בימי והיר( בשמאל ואע''ג דכתב בהו כה:
 .‰Â‰Î Â‡ Ú·ˆ‡ Â‡ ÌÏÂÚÏ È˘ÓÂ 3וכי אמרינ אינה אלא ימי בדבר המעכב
כפרה דומיא דהזאות דמצורע לאפוקי הולכה דלא מעכבא דאפשר לפשוט
ולנתח אצל הכבש אי נמי א" יש כהני" הרבה יושיטו זה לזה:
 .‰¯ÙÎ ‡·ÎÚÓ„ ‰Ï·˜ ‡‰Â 4דאי אפשר שלא יתקבל הד" בכלי וכתב בה
כהונה והקריבו בני אהר את הד" )ויקרא א( ואמרינ בתורת כהני" והקריבו זו
קבלת הד" ותנ רבי שמעו מכשיר קבלה בשמאל:
 .˙¯Ó‡˜ ÔÂÚÓ˘ È·¯Ï 5כלומר מדרבי שמעו פרכת בתמיה:
 .ÈÚ· È˙¯˙ 6אצבע וכהונה וכי קאמר ריש לקיש או אצבע או כהונה לרבנ קא
אמר דפסול:
 .ÔÈÓÈ ‡Ï‡ ‰È‡ „È 7דגמר מידו הימנית דמצורע ]עשיר[:

14

15

16

"קֹ ֶד ׁש

1

ָק ָד ׁ ִשים ִהוא ַּכ ַח ָּטאת וְ ָכ ָא ׁ ָשם",
רש"י

 .‰Â‰Î ‡ÈÚ· ‡Ï Ú·ˆ‡ È˘ÓÂ 8דהיכא דכתב אצבע אע''ג דלא כתב כה אינו
אלא ימי ומשכחת לה באחרי מות ולקח מד" הפר והזה באצבעו הרי אצבע
בלא כהונה:
 .Ú·ˆ‡ ‡ÈÚ· ‰Â‰Î 9לרבי שמעו א 1על גב דכתיב כהונה לא אמרינ ימי
אלא א" כ כתב אצבע משו" הכי מכשיר בקבלה:
 .ÂÂ‰Î· 10בבגדי כהונה:
 .‡˙ÈÈ¯·· ‚ÈÏÙ 11וה''ה למתניתי ואי קשיא ליתיב מקמיצה דלא כתיב אלא
כהונה ותנ )לעיל ו (.קמ #בשמאל פסול ולא פליג רבי שמעו תרי #היינו טעמא
דלא פליג במנחה כדאמרינ לקמ דנפקא ליה דשמאל פסול מקדש קדשי" היא
)כמנחה( כחטאת וכאש":
 .‡˜Ù ‰Â‰ÎÓ 12דהא כתיב בה וקמ #הכה ואמר רבא לעיל לרבנ דהיכא
דכתיב אצבע או כהונה אינו אלא ימי יד יד למה לי:
 .ıÓÂ˜ ˘Â„È˜Ï 13דכי מקדש לקומ #בכלי יתנהו בימינו לתו( הכלי:
 .ıÓÂ˜ ˘Â„È˜ ÈÚ· ‡Ï„ ÔÂÚÓ˘ È·¯ÏÂ 14בפ''ג )לקמ כו (.דקתני שלא בכלי
שרת פסולה ורבי שמעו מכשיר ופליגי תרי אמוראי לקמ בגמ' ר' ינאי ור'
נחמ בר יצחק חד אמר טעמא דרבי שמעו דלא בעי מת כלי דכיו דקמ #מכלי
שרת מעלהו ומקטירו אפי' במקידה של חרס וחד אמר הכל מודי" בקומ#
שטעו קידוש והא דמכשר ר' שמעו שלא בכלי שרת בהקטרת המנחה קאמר
והיינו דקפרי( ולרבי שמעו דלא בעי קידוש קומ #כדמפרש רבי ינאי ולרב
נחמ דאמר נמי ר' שמעו בעי קידוש קומ #בשמאל שמעינ ליה דמכשיר ר'
שמעו לקידוש קומ #כדאמרינ לקמ בא לעובדה בכלי עובדה בשמאל כאש":
 .‰ÙÂ‚ ‰ˆÈÓ˜Ï È‡ ÈÏ ‰ÓÏ ‡·¯„ „È „È 15דתיהוי בימי דלרבי שמעו לא
נפקא ליה מכהונה כדאמרינ לעיל לרבי שמעו כהונה בעיא אצבע:
 .ÔÂÚÓ˘ È·¯„ ‡ÓÚË È‡Ó 16דאמר שלא בכלי שרת עובדה כשרה בפ''ג )ש":(.
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כל המנחות

דף יא.

פרק ראשון

בא לעובדה ביד 
עובדה בימי כחטאת,
בא לעובדה בכלי 
עובדה בשמאל כאש"!?
לא נצרכא אלא לקומ #דמנחת חוטא,
סלקא דעת( אמינא 
הואיל ואמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
שלא יהא קרבנו מהודר,
כי קמי #לה נמי בשמאל תתכשר;
קמשמע ל.

כג

מנחות

2

אמר ליה ‡· ÈÈל¯·‡:
כיצד קומצי?
אמר ליה:
כדקמצי אינשי.
איתיביה:
זו זרת ,זו קמיצה ,זו אמה,
זו אצבע ,זו גודל!?
אלא להשוות.

3

4

9

10

12

11

14

13

16

15

היכי עביד?
אמר ¯·  ‰È·ÂË ¯· ‡¯ËÂÊאמר ¯·:
חופה שלש אצבעותיו עד שמגיע על פס ידו וקומ.#
תניא נמי הכי:
" ְמל ֹא ֻק ְמ ֹצו" )ש" ב,ב(;
יכול  מבור;#
תלמוד לומרְּ " :ב ֻק ְמ ֹצו" )ויקרא ו,ח(;
אי בקומצו,
יכול  בראשי אצבעותיו;
תלמוד לומרְ " :מלֹא ֻק ְמ ֹצו";
הא כיצד?
חופה שלש אצבעותיו על פס ידו וקומ;#
במחבת ובמרחשת,
מוחק בגודלו מלמעלה ובאצבעו קטנה מלמטה,
וזו היא עבודה קשה שבמקדש.
17

יא.

קמץ ,ועלה בידו צרור או גרגר מלח,
או קורט לבונה 
פסול.
כל הני למה לי?
צריכא,
דאי תנא צרור 
משו" דלאו בת הקרבה היא,
אבל מלח דבת הקרבה היא אימא תתכשר;
ואי תנא מלח 
דלא איקבע בהדי מנחה מעיקרא,
)שאינו מולח אלא הקומ #בלבד(;
אבל לבונה דאיקבע בהדי מנחה מעיקרא 
אימא תתכשר;
קא משמע ל.

*

5

6

מפני שאמרו:
הקומץ החסר או היתר -
פסול.
מאי איריא משו" חסר ויתר?
ותיפוק ליה משו" חציצה!?
אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
מ הצד.

18

19

20

21

זהו ותו לא?
והאיכא מליקה! והאיכא חפינה!?
אלא,
זו היא אחת מעבודות קשות שבמקדש.
22

7

8

23

רש"י

רש"י

 .'Â‚Â ÌÈ˘„˜ È˘„˜ 1במנחה כתיב:
 .„È· ‰„·ÂÚÏ ‡· 2שלא קידש קומ #בכלי אלא קמ #והולי( והקטיר בידו
עובדה בימי כחטאת ]דחטאת[ לבד בימי היא דכתיב בה אצבע וכהונה ולקח
הכה מד" החטאת באצבעו )ויקרא ד(:
 .ÈÏÎ· ‰„·ÂÚÏ 3שקידש קומ #בכלי עובדה לקידוש קומ #בשמאל כאש"
מצורע דכתיב ביה שמאל אלמא מדאקשי לחטאת מהכא נפקא דכל עבודות
מנחה הנעשות ביד ימי בעינ ויד יד למה לי:
 .‡ËÂÁ ˙ÁÓ„ ıÓÂ˜Ï 4איצטרי( יד יד:
 .ÏÂÒÙ ‰Â·Ï Ë¯Â˜ Â‡ 5מפני שהקומ #חסר כדי מקו" הקורט וא''ת כיצד
קומ #והלא לבונה על המנחה היא דכתיב )ויקרא ו( כל הלבונה אשר על המנחה
תשובה לדבר כשקומ #מסלק הלבונה כולה לצד אחד וקומ #הסולת מאמצע
הכלי:
 .‡È‰ ‰·¯˜‰ ˙· ÁÏÓ 6דלאחר שהיה הקומ #על המזבח היה מולחו
כדפרישית דהכי אמר בפ''ג )לקמ כ (.יכול תהא מנחה כולה טעונה מלח ת''ל על
כל קרבנ( קרב טעו מלח ואי כל המנחה טעונה מלח ואי קשיא ולישמעינ
לבונה וכל שכ צרור ומלח תרי #אי תנא לבונה ברישא הכי נמי דלא מיבעיא
ליה למיתני צרור ומלח אלא הואיל ונקט צרור ברישא תנא לבונה ומלח:
 .‰ˆÈˆÁ ÌÂ˘Ó ÏÂÒÙ ¯Â¯ˆ„ ‰ÈÏ ˜ÂÙÈ˙ ¯ÒÁ ıÓÂ˜ ÌÂ˘Ó ‡È¯È‡ È‡Ó 7דחוצ#
בי ידו לקמח וחציצה פוסלת בקדשי" כדמפ' בזבחי" )כד (.אי נמי חוצ #בי
קמח לקמח כגו באמצע הקומ #וחולק את הקומ #ונראה כשני חצאי קמצי":
 .„ˆ‰ ÔÓ 8למעלה אצל גודל או למטה אצל קמיצה דליכא חציצה דהיינו מ
הצד דלאחר שקמ #הופ( גב ידו למטה כדי שלא יפול מ הקומ #כלו" והוי

גודל וקמיצה מ הצד והשתא ליכא חציצה שאצל הקמח מוטל הצרור אבל
חסרו איכא:
 .È˘È‡ ÈˆÓ˜„Î 9משמע בכל האצבעות:
 .˙¯Ê 10אצבע קטנה ממנה מתחיל הזרת ונ''מ למדת חש זרת ארכה:
 .‰ˆÈÓ˜ ÂÊ 11ממנה מתחיל הקומ #מאותו אצבע שאצל הקטנה:
 .‰Ó‡ ÂÊ 12ממנה מודדי כל אמות הבני והכלי" לפי שהיא ארוכה מכול
ושתי אמות היו בשוש הבירה שתי מקלות שה אמה ובה מודדי אמות הבני
ואות מקלות נמדדו באותו אצבע שהוא ארו(:
 .Ú·ˆ‡ ÂÊ 13לטבל הכה אצבעו בד":
 .Ï„Â‚ ÂÊ 14לבהונות דמצורע אלמא קמיצה בקומ #ולא זרת:
 15ומשני כי אמרינ דכולהו אצבעות בעינ לקמיצה:
 .˙ÂÂ˘‰Ï 16דא" יוצא קמח למטה מ הקומ #מוחקו ומשויהו באצבע קטנה
שלא יהא מבור #וכ מלמעלה בגודל:
 .„È·Ú ÈÎÈ‰ 17אמתני' מהדר דקתני זו קמיצה דממנה מתחיל הקומ:#
 .ÂˆÓÂ˜· Ï''˙ 18והרי" ממנו בקומצו )ויקרא ו(:
 .ÂÈ˙ÂÚ·ˆ‡ È˘‡¯· 19מעט שלא יגיע עד פס ידו:
 .˙˘Á¯ÓÂ ˙·ÁÓ· 20דמעשיה אפויי דאמר לקמ בפרק אלו מנחות נקמצות
)עה (:דלאחר שה אפויי פותת וקומ #הלכ( אי אפשר לפותת דקות כל כ(
וכשהוא קומ #יוצאות חו #למקומו הלכ( מוחק בגודלו מלמעלה ובאצבעו
קטנה מלמטה:
 .˘„˜Ó·˘ ‰˘˜ ‰„Â·Ú ‡È‰ ÂÊÂ 21שבקושי גדול הוא משוה שלא יהא לא
חסר ולא יותר:
 .‰˜ÈÏÓ 22אמרינ בפ' קדשי קדשי" )זבחי" סד (:זו היא עבודה קשה:
 .‰ÈÙÁ·Â 23נמי אמרי' בפ' הוציאו לו במסכת יומא )מט (:אוחז את הבז(
בראשי אצבעותיו ומעלה בגודלו כו' וזו היא עבודה קשה:
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כל המנחות

דף יא.

פרק ראשון

אמר ¯· :‡ÙÙ
פשיטא לי,

כד

מנחות

משנה )בג(:
כיצד הוא עושה?
פושט את אצבעותיו על פס ידו.
ריבה שמנה ,חסר שמנה ,חיסר לבונתה 
פסולה.

" ְמל ֹא ֻק ְמ ֹצו" )ש" ב,ב( כדקמצי אינשי.
1

10

בעי ¯· :‡ÙÙ
קמ #בראשי אצבעותיו,
מאי?
מ הצדדי;
מאי?
ממטה למעלה;
מאי?
תיקו.
2

3

4

12

11

גמרא:
היכי דמי ריבה שמנה?
אמר ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
כגו שהפריש לה שני לוגי.
ולוקמה כגו דעריב בה שמ דחולי ושמ דחבירתה!
וכי תימא 
שמ דחולי ושמ דחבירתה לא פסל;
מתקי 1לה ¯· :‰È·ÂË ¯· ‡¯ËÂÊ
אלא מעתה 
מנחת חוטא דפסל בה שמ,
היכי משכחת לה?
אי דידה  הא לית לה,
אי דחולי ודחבירתה  הא אמרת:
לא פסל!?
ו¯·?!¯ÊÚÈÏ‡ È
לא מיבעיא קאמר,
לא מיבעיא דחולי ודחבירתה דפסיל,
אבל הפריש לה שני לוגי,
הואיל והאי חזי ליה והאי חזי ליה 
אימא לא ליפסיל;
קא משמע ל.
14

13

15

אמר ¯· :‡ÙÙ
פשיטא לי,

" ְמל ֹא ָח ְפנָ יו" )ויקרא טז,יב( כדחפני אינשי;
בעי ¯· :‡ÙÙ
חפ בראשי אצבעותיו,
מהו?
מ הצדדי;
מהו?
חפ בזו ובזו וקרב זו אצל זו;
מהו?
תיקו.
6

5

7

בעי ¯· :‡ÙÙ
דבקיה לקומ #בדפניה דמנא,
מאי?
תו( כלי בעינ והאיכא;
או דלמא 
הנחה בתוכו בעינ וליכא?
תיקו.
8

16

17

18

19

ומנא ליה ל¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהא?
אמר ¯·‡:
מתניתי קשיתיה,
מאי איריא דתני ריבה שמנה?
ליתני ריבה לה שמ!
אלא הא קא משמע ל 
דא 1על גב דהפריש לה שני לוגי.
20

21

בעי :È˘‡ ·¯ ¯· ¯Ó
הפכיה למנא ודבקיה לקומ #בארעיתא דמנא,
מאי?
הנחה בתוכו בעינ והאיכא;
או דלמא 
כתיקנו בעינ וליכא?
תיקו.
9

רש"י

 .È˘È‡ ÈˆÓ˜„Î 1מכניס צידי אצבעותיו ודוחק בקמח והקמח נכנס בתו( ידו:
 .ÂÈ˙ÂÚ·ˆ‡ È˘‡¯· 2שהכניס ראשי אצבעותיו בקמח ופס ידו כלפי קמח וקומ#
מלא קומצו עד פס ידו כתקנו מהו:
 .ÔÈ„„ˆ‰ ÔÓ 3שנת גב ידו על הקמח והולי( ידו עד שנכנס הקמח דר( צידו
לתו( ידו ל''א מ הצדדי מצדי הכלי שלא קמ #באמצע הכלי:
 .‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÏÓ 4שהכניס אצבעותיו בקמח וגב היד כנגד הקמח וקומ:#
 .ÂÈÙÁ ‡ÏÓ 5דיו" הכיפורי" קטרת סמי" דקה:
 .È˘È‡ ÈÙÁ„Î 6שמכניסי צידי ידיה" וחופני":
 .ÌÈ„„ˆ‰ ÔÓ 7שהכניס קטרת בחפניו דר( בי גודל לאצבע ל''א מ הצדדי"
של כלי:
 .ıÓÂ˜Ï ‰È˜·„ 8בשעת קידושו לכלי בדפנו דמנא מבפני":
 .‡Ó„ ‡˙ÈÚ¯‡· 9כגו שהיה לכלי בית קיבול מאחוריו כמו שיש בקערות:

חיסר לבונתה.
רש"י

 .‰Ó˘ ‰·È¯ :'È˙Ó 10דדינה לוג כדאמר בפ' שתי מדות )לקמ פח (.מהאי קרא
למנחה ולוג שמ:
 .‰Ó˘ ¯ÒÈÁ 11פסולה כדאמר לעיל )ט (:משמנה שא" חיסר כל שהוא פסול:
12
 .‰˙Â·Ï ¯ÒÈÁדשיעור לבונה מלא הקומ #בפ' הרי עלי עשרו )לקמ קו(:
מפרש לה בג''ש נאמר הרמה כו' ואי קשיא ליתני ריבה לבונתה הא מפרש לה
בגמ':
 .‰Ï ˘È¯Ù‰˘ :'Ó‚ 13לש" מנחה זו )הפריש לה(:
 .ÔÈ‚ÂÏ '· 14ועירבו עמה דנראית כשתי הלח" אבל בלוג ומחצה קס''ד דלא
מיפסלא:
 .‰· ·È¯Ú„ ÔÂ‚Î ‰Ó˜ÂÏÂ 15פורתא שמ דחול או שמ דחבירתה:
 .ÔÓ˘ ‰· ÏÈÒÙ„ 16דאמר בפרק כל המנחות )לקמ נט (:לא ישי" עליה שמ
וא" ש" פסול:
 .‰„È„ È‡ 17שהפרישו לשמה:
 .‰Ï ˙ÈÏ ‡‰ 18וכיו דלא חזי לה לא מקדיש שמ שמופרש לה:
 .‰Ï ÈÊÁ È‡‰Â 19כלומר זיל לגביה דהאי חזי ליה וזיל לגביה דהאי חזי ליה:
 .‡‰ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯Ï ‰ÈÏ ‡ÓÂ 20דאפילו הפריש לשמ פסול א" עירבו עמה:
 .‰Ó˘ 21משמע דהופרש לשמה:
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כל המנחות

דף יא:

יא:

פרק ראשון

תנו רבנ:
חסרה ועמדה על קורט אחד  פסולה,
על שני קרטי  כשרה,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
על קורט אחד  כשרה,
פחות מכא  פסולה* .
והתניא:
)¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר(:
קומ #ולבונה שחסר כל שהוא 
פסול!?
תני:
קורט לבונה שחסר כל שהוא 
פסול.
ואיבעית אימא 
כא  בלבונה הבאה ע" המנחה,
כא  בלבונה הבאה בפני עצמה.
1

כה

מנחות

מחלוקת בלבונה הבאה ע" המנחה,
אבל בלבונה הבאה בפני עצמה 
דברי הכל קומ #בתחילה וקומ #בסו,1
להכי איצטרי( "אֲ ׁ ֶשר ַעל ַה ִּמנְ ָחה",
דבהדי מנחה  אי,
בפני עצמה  לא.
ואמר ¯·  ÛÒÂÈ ¯· ˜ÁˆÈאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
מחלוקת בלבונה הבאה ע" המנחה,
אבל בלבונה הבאה בבזיכי 
דברי הכל שני קמצי בתחילה ושני קמצי בסו.1
פשיטא!?
מהו דתימא?
כיו דבהדי לח" אתיא 
כ"אֲ ׁ ֶשר ַעל ַה ִּמנְ ָחה" דמיא;
קא משמע ל.
9

10

11

2

אמר ¯·  ÛÒÂÈ ¯· ˜ÁˆÈאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
שלש מחלוקת בדבר:
¯· ¯È‡Ó Èסבר 
קומ #בתחילה וקומ #בסו;1
ו¯· ‰„Â‰È Èסבר 
קומ #בתחילה ושני קרטי בסו;1
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èסבר 
קומ #בתחילה וקורט אחד בסו.1
3

4

5

6

ושלשת מקרא אחד דרשו:

"וְ ֵאת ָּכל ַה ְּלבֹנָ ה אֲ ׁ ֶשר ַעל ַה ִּמנְ ָחה" )ויקרא ו,ח(,
¯· ¯È‡Ó Èסבר 
עד דאיתא ללבונה דאיקבעה בהדי מנחה מעיקרא;
ו¯· ‰„Â‰È Èסבר 
" ָּכל" ,אפילו חד קורט,
" ֵאת" ,לרבות קורט אחר;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ È
" ֵאת" לא דריש.
7

8

פליגי בה ¯· ÈÓ‡ Èו¯·,‡ÁÙ ˜ÁˆÈ È
חד אמר:
מחלוקת בלבונה הבאה ע" המנחה,
אבל בלבונה הבאה בפני עצמה 
דברי הכל קומ #בתחילה וקומ #בסו;1
וחד אמר:
כמחלוקת בזו 
כ( מחלוקת בזו.
חיסר לבונתה -
פסולה.
הא יתיר  כשרה;
והתניא:
יתיר  פסולה!?
אמר ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
כגו שהפריש לה שני קמצי.
12

ואמר ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
הפריש לה שני קמצי ואבד אחד מה,
קוד" קמיצה  לא הוקבעו,
אחר קמיצה  הוקבעו.
13

14

ואמר ¯·  ÛÒÂÈ ¯· ˜ÁˆÈאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
רש"י

 .'ÂÎ ‰Â·Ï‰ ˙‡ ıÓÂ˜‰ ‡È˙‰Â 1כמדומה לי דאיירי בה ר' שמעו כו' קפרי(
מינה לרבי שמעו:
 .‰ÁÓ‰ ÌÚ ‰‡·‰ ‰Â·Ï 2א" חסרה בשעת הקטרה כשרה לר''ש כדילי1
לקמיה )סמוכה בסוגי' זו( מכל הלבונה אשר על המנחה והאי דקתני חסר כל שהו
פסול בלבונה הבאה בפני עצמה כגו האומר הרי עלי לבונה יביא מלא קומ#
לבונה על המזבח בפ' האומר הרי עלי עשרו )לקמ קו (:דהת" ודאי חסר פסול
דלא כתיב ביה ואת כל הלבונה דילפינ מינה לקמ כל אפילו כל שהוא:
 .¯È‡Ó È·¯ 3סת" מתניתי דקתני חיסר לבונתה פסולה:
 .‰ÏÁ˙· ıÓÂ˜ 4בשעת קמיצה בעינ שיהיה בכלי מלא קומ #לבונה ובהא
כולהו מודו דמתחילה בעי קומ #וכדילפינ מג''ש בפ' האומר הרי עלי עשרו
)ש" קו:(:
 .ÛÂÒ· ıÓÂ˜Â 5בשעת הקטרת לבונה שלא תחסר:
 .¯·Ò ‰„Â‰È È·¯ 6אי הוה כתב כל משמע דאפי' קורט אחד דכל משמע כל
שהוא כמו אי לשפחת( כל )מלכי" ב ד(:
 .¯Á‡ Ë¯Â˜ ˙Â·¯Ï ˙‡ 7הרי הוא שני":
 .˘È¯„ ‡Ï ˙‡ 8וכל משמע ליה כל דהו כר' יהודה:

ואמר ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
הפריש ארבעה קמצי לשני בזיכי ואבדו שני" מה,
קוד" סילוק בזיכי  לא הוקבעו,
לאחר סילוק בזיכי  הוקבעו.
הא תו למה לי?
היינו ה(!?
1

רש"י

 .ÔÈÎÈÊ· 9מפרש בפרק האומר הרי עלי עשרו )ש" קו (:דבעי חד קומ #בכל בז(
ובז(:
 .‡ËÈ˘Ù 10דהא לא כתיב בה כל דלישתמע כל שהוא:
 .‡ÈÓ„ ‰ÁÓ‰ ÏÚ ¯˘‡Î 11ולימא נמי דהאי כל הלבונה אשר על המנחה קאי
נמי אלבונה דבזיכי ולדרוש בה כל דהו קמ''ל:
 .ÌÈˆÓ˜ È˘ ‰Ï ˘È¯Ù‰˘ 12פסולה דיותר מדאי ריבה:
 .‰ˆÈÓ˜ Ì„Â˜ 13נאבד לא הוקבעו ע" המנחה וכשרה:
 .ÂÚ·˜Â‰ 14והוי כיתר ופסולה:
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כל המנחות

דף יב.

פרק ראשון

מהו דתימא?
כיו דבריר קומ #דידה 
כיו שהגיע זמנה לפורקה  כמא דפריקה דמיא;
קא משמע ל.
3

2

כו

מנחות

כיצד קרב המתיר כמצותו?
קמ #בשתיקה,
נת בכלי והולי( והקטיר חו #לזמנו;
או שקמ #חו #לזמנו,
נת בכלי והולי( והקטיר בשתיקה;
או שקמ #ונת בכלי והולי( והקטיר חו #לזמנו 
זהו שקרב המתיר כמצותו.
11

12

משנה )גד(:
הקומ #את המנחה,
לאכול שיריה בחו ,#או כזית משיריה בחו,#
להקטיר קומצה בחו #או כזית קומצה בחו,#
או להקטיר לבונתה בחו #
פסול ואי בו כרת.
4

5

6

לאכול שיריה למחר או כזית משיריה למחר,
להקטיר קומצה למחר או כזית מקומצה למחר,
או להקטיר לבונה למחר  *
פיגול וחייבי עליו כרת.
זה הכלל:
כל הקומ #או נות בכלי ,המולי( ,המקטיר,
לאכול דבר שדרכו לאכול,
ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר,
חו #למקומו  פסול ואי בו כרת,
חו #לזמנו  פיגול וחייבי עליו כרת,
ובלבד שיקריב המתיר כמצותו.
7

יב.

8

9

10

13

כיצד לא קרב המתיר כמצותו?
קמ #חו #למקומו,
נת בכלי והולי( והקטיר חו #לזמנו;
או שקמ #חו #לזמנו,
נת בכלי והולי( והקטיר חו #למקומו;
או שקמ,#
נת בכלי והולי( והקטיר חו #למקומו 
זהו שלא קרב המתיר כמצותו.
מנחת חוטא ומנחת קנאות שקמצ שלא לשמ,
נת בכלי והולי( והקטיר חו #לזמנו;
או שקמ #חו #לזמנו,
נת בכלי והולי( והקטיר שלא לשמ;
או שקמ #ונת בכלי והולי( והקטיר שלא לשמ 
זהו שלא קרב המתיר כמצותו.
14

רש"י

 .Í‰ ÂÈÈ‰ 1דהא פשיטא ל דסילוק בזיכי כקומ #דמנחה:
 .‰ÓÊ ÚÈ‚‰˘ 2דקרב מוספי:
 .‡ÈÓ„ ‰˜È¯Ù„ Ô‡ÓÎ 3וא" אבד לאחר המוספי אימא הוקבעו כבר ופסלה
קמ''ל כ''ש .ל''א ולא שמעתי כגו שהפריש לה שני קמצי כשרה דאמרינ זיל
לגביה דהאי חזי ליה זיל לגביה דהאי חזי ליה לא הוקבעו וכשרה דלא קרינא
ביה פרט לשחסרה אפי' לר''מ דפסיל בחיסור לבונה הוקבעו והוי חיסור
לבונתה בשעת הקטרה ופסול לר' מאיר:
 .ıÂÁ· ‰È¯È˘ ÏÂÎ‡Ï :'È˙Ó 4חו #לעזרה:
 .ıÂÁ· ‰ˆÓÂ˜ ¯ÈË˜‰Ï Â‡ 5דמחשבה פוסלת בי שחישב לאכילת אד" בי
שחישב על אכילת מזבח כגו הקטרה דכתיב ביה גבי מחשבה )ויקרא ז( וא"
האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביו" השלישי כו' ואמר בתורת כהני" יכול
כמשמעו שא" אכל ממנו ביו" שלישי יהא נפגל ת''ל המקריב אותו בשעת
הקרבה נפגל ואינו נפגל בשלישי אלמא במחשבה מיירי שחישב לאכול ממנו
בשלישי וכתיב א" האכל יאכל בשתי אכילות הכתוב מדבר באכילת אד"
ואכילת מזבח:
 .ÏÂÒÙ 6דמחשבת חו #למקומו פוסלת דאמר בת''כ יכול לא תפסל מחשבת
חו #למקומו כשהוא אומר בפרשת קדושי" תהיו א" האכל יאכל ביו" השלישי
א" אינו עני לחו #לזמנו דהא כתביה בצו את אהר האוכלת ממנו עונה תשא
תנהו עני לחו #למקומו חו #לזמנו בהכרת ואי חו #למקומו כרת ואי קשיא הא
כתב גבי חו #למקומו בקדושי" תהיו ואוכליו עונו ישא ונכרתה וגו' ההוא
מוקמינ לה בכריתות בפ''ק )ה (.לכרת דנותר בגזירה שוה דקודש קודש ואי
קשיא אמאי לא תנא נמי כזית מלבונתה תרי #ה( סתמא כרבנ דאמרי לעיל
דלבונה כשרה בקורט אחד הלכ( לא תנא כזית:
 .¯ÁÓÏ 7דהיינו חו #לזמנו דמנחה אינה נאכלת אלא ליו" ולילה ואיתקש
לחטאת ואש" ובחטאת ואש" אמר בת''כ גבי תודה מני לרבות חטאת ואש"
דיאכל ביו" קרבנו תלמוד לומר זבח ובשר זבח תודת שלמיו וגו' )ויקרא ו(:
8
 .˙¯Î ÂÈÏÚ ÌÈ·ÈÈÁÂ ÏÂ‚ÈÙהאוכל משירי מנחה דכתיב בחו #לזמנו )ויקרא ז(
עונה תשא וכתיב בנותר ואוכליו עונו ישא )ש" יט( מה להל כתיב ונכרתה א1
כא האוכלו בכרת וה( ג''ש בפ''ק דכריתות )ה:(.
 .Ô˙Â Â‡ ıÓÂ˜‰ ÏÎ 9קומ #או מולי( או מקטיר ע''מ לאכול דבר שדרכו
לאכול כגו שיריי" או להקטיר דבר שדרכו להקטיר כגו קומ #חו #לזמנו כו'
אבל א" חישב להקטיר שירי" למחר או לאכול קומ #למחר כשר דבטלה דעתו
אצל כל אד" בד' עבודות הללו מפגלי במנחה דגמרינ מזבחי" בהקישא
כדאמר בריש פירקי )ב (:דאיתקש מנחה לחטאת ומה היא היקישא גמרי'
מחשבה דפוסלת במנחה ומינה מה זבח נפגל בד' עבודות שחיטה וקבלה
הולכה וזריקה כדאמרינ בת''כ א 1מנחה בד' עבודות קמיצה כנגד שחיטה
קבלה כנגד מת כלי והולכה כנגד הולכה והקטרה כנגד זריקה:

לאכול כזית בחו #כזית למחר,
כזית למחר כזית בחו,#
כחצי זית בחו #כחצי זית למחר,
כחצי זית למחר כחצי זית בחו #
פסול ואי בו כרת.
15

16

אמר ¯·:‰„Â‰È È
זה הכלל:
א" מחשבת הזמ קדמה למחשבת המקו" 
פיגול וחייבי עליו כרת;
א" מחשבת המקו" קדמה למחשבת הזמ 
רש"י

 .Â˙ÂˆÓÎ ¯È˙Ó‰ ·¯˜ ‡‰È˘ „·Ï·Â 10כאילו היה כשר שלא יהא שו" פסול
אלא הפיגול אבל א" יש ש" פסול אחר תו לא פגיל ואי בו כרת כדאמר בפ''ב
)לקמ טז (:ירצה כתיב בפיגול וכתיב בכשר ירצה כהרצאת כשר כ( הרצאת פיגול
שלא יהא בו שו" פסול אחר:
 .‰˜È˙˘· 11שלא חישב:
 .¯ÈË˜‰Â ÍÈÏÂ‰Â ÈÏÎ· Ô˙Â ıÓÂ˜˘ Â‡ 12כל אלה חו #לזמנו זהו שקרב
המתיר כמצותו דלא היה בו שו" פסול אחר:
 .¯ÈË˜‰Â ÍÈÏÂ‰Â ÈÏÎ· Ô˙Â ıÓÂ˜˘ Â‡ 13כל אלה חו #לזמנו זהו שקרב
המתיר כמצותו דלא היה בו שו" פסול אחר:
 .˙Â‡˜Â ‡ËÂÁ ˙ÁÓ 14יש בה עוד פסול אחר המוציא מידי פיגול כגו שלא
לשמ דאמרינ בריש פירקי )ב (.דפסולה א" קומצו שלא לשמ לא קרב המתיר
כמצותו ואי בשירי" כרת:
 .¯ÁÓÏ ˙ÈÊÎÂ ıÂÁ· ˙ÈÊÎ 15חישב באחת העבודות ב' מחשבות חו #לזמנו
וחו #למקומו ועד השתא איירי בשתי עבודות שחישב באחת חו #לזמנו ובאחת
חו #למקומו והשתא מיירי שחישב בשתיה בעבודה אחת ולרבי יהודה הוא
דאיצטרי( דלא תימא שחישב שתיה בשתי עבודות הוא דפליג ר' יהודה דבתר
קמייתא אזלינ אבל )בההיא( ]בחדא[ עבודה מודה קמ''ל והכי מפרש בזבחי"
בפ' שני )ל:(.
 .ıÂÁ· ˙ÈÊÎ ¯ÁÓÏ ˙ÈÊÎ 16אע''פ שחישב תחילה חו #לזמנו הוציאתו שניה
מידי כרת רבי יהודה פליג את''ק בי בעבודה אחת בי בשתי עבודות:
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כל המנחות

דף יב:

פרק ראשון

פסול ואי בו כרת;
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
זה וזה פסול ואי בו כרת.

יב:

גמרא:
איבעיא להו:
לדברי האומר שירי" שחסרו בי קמיצה להקטרה 
מקטיר קומ #עליה,
וקיימא ל דאות שירי" אסורי" באכילה;
מהו דתיהני להו הקטרה,
למיקבעינהו בפיגול ולפקינהו מידי מעילה?
אמר ¯· :‡Â‰
אפילו ל¯· ‡·È˜Ú Èדאמר:
זריקה מועלת ליוצא,
הני מילי יוצא דאיתיה בעיניה,
ופסול מחמת דבר אחר הוא;
אבל חסרו דפסולא דגופיה הוא,
לא מהני ליה הקטרה.
1

2

3

4

5

אמר ליה ¯·‡:
אדרבה,
אפילו ל¯· ¯ÚÈÏ‡ Èדאמר:
אי זריקה מועלת ליוצא,
הני מילי יוצא דליתיה בפני",
אבל חסרו דאיתיה בפני" מהניא ליה הקטרה.
6

אמר ¯·‡:
מנא אמינא לה?
דתנ:
הקומ #את המנחה לאכול שיריה בחו,#
או כזית משיריה בחו;#
ותני ¯·:‡ÈÈÁ È
הקומ #את המנחה ולא תני או כזית,
מאי טעמא לא תני או כזית?
לאו כגו שחסרו שירי" וקמו להו אכזית,
7

8

9

10

רש"י

 .ÏÂ‚ÈÙ· Â‰ÈÚ·˜ÈÓÏ ‰¯Ë˜‰ Â‰Ï È‰˙„ Â‰Ó :'Ó‚ 1כגו א" הקטיר הקומ#
ע''מ לאכול הני שירי" חו #לזמנו מקבעי בפיגול בה( הקטרה כבהקטרה
מעליא הואיל וברשות מקטיר או דלמא כיו דאי שיריי" נאכלי" ה''ל כמחשב
לאכול למחר דבר שאי דרכו לאכול כדאמר לקמ )יז (.דלא מהניא מחשבתו:
 .‰ÏÈÚÓÓ Â‰È˜ÂÙ‡Ï ÈÓ È‡ 2א" הקטירו כדרכו בשתיקה מי אמרינ כיו
דנית רשות להקטירו הויא הקטרה מעליא ומפקא לשירי" מידי מעילה
כהקטרה מעליית' דאמר במס' מעילה בפ' חטאת העו) 1ט (.המנחות מועלי בה
משהוקדשו קרב הקומ #חייבי עליה משו" פיגול נותר וטמא ואי מעילה
בשיריי" כו' דה''ל שעת היתר לכהני" וכל שיש לו שעת היתר לכהני" אי בו
מעילה בפ''ק דמעילה או דלמא כיו דסו 1סו 1אי שיריי" נאכלי הוו להו דבר
שאי לו היתר לכהני" ולא נפקי ממעילה:
 .Ú''¯ ÂÏÈÙ‡ 3דאמר בפ''ק דמעילה )ז (.זריקה מועלת ליוצא חו #לקלעי"
למיהוי כדבר שיש לו היתר לכהני" ולמיפק מידי אש" מעילות )ר''ע אומר אי
מועלי בו( דזריקתו הוציאתו מידי מעילה אע''פ שאינה מתרת באכילה אעפ''כ
מועלת לו להוציאו מידי מעילה:
 .¯Á‡ ¯·„ ˙ÓÁÓ 4אויר ירושלי" פוסלו שיצא מ הקלעי":
 .‰¯Ë˜‰ ‰ÈÏ ‡È‰Ó ‡Ï 5ולא נפקא ממעילה:
 6ר''א ס''ל דפסול יוצא חמור מחסרו:
 .‰Ï ‡ÈÓ‡ ‡Ó 7דמהניא להו הקטרה לפיגול וליציאת מעילה:
 .‡ÈÈÁ È·¯ È˙Â 8למתני' ולא תני או כזית לא בקומ #ולא בשירי" לא בפגול
ולא בפסול:
 .˙ÈÊÎ Â‡ È˙ ‡Ï Ë''Ó 9משירי" למחר:

כז

מנחות

וכיו דבמת כלי בהילו( ובהקטרה 
לא מתני ליה * או כזית;
אשירי" בקמיצה נמי לאכול שירי" לא תני או כזית;
וקתני סיפא:
פיגול וחייבי עליו כרת,
אלמא מהניא להו הקטרה.
אמר ליה ‡·:ÈÈ
לא ,
הא מני?
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהיא,
דתנ:
הקומ ,#והלבונה ,והקטרת,
ומנחת כהני" ,ומנחת כה משיח ,ומנחת נסכי",
שהקריב מאחת מה כזית בחו #
חייב;
ו¯· ¯ÊÚÏ‡ Èפוטר עד שיקריב את כולו;
כיו דבהקטרת קמיצה 
לא מתני ליה,
או כזית מקומצה בחו #בשירי" 
נמי לא מתני ליה או כזית;
אי ¯· ¯ÊÚÏ‡ È
האי להקטיר קומצה,
להקטיר קומצה ולבונתה מיבעי ליה!
דתנ:
הקומ #והלבונה שהקריב את אחד מה בחו #
11
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רש"י
10

 .Â‡Ïמשו" דמא דקתני או כזית משמע ליה דכי הדר תני הנות בכלי
והמולי( והמקטיר לאכול דבר כו' או להקטיר קומצה או כזית מקומצה למחר:
 .ÌÈ¯È˘ Â¯ÒÁ˘ ÔÂ‚Î 11ועמדו על כזית ואמר הריני נות בכלי ומולי( ומקטיר
ע''מ לאכול כזית של שירי" למחר ואע''ג דמחשבת קמיצה ליכא למימר שכבר
חסרו דא''כ ה''ל מנחה שחסרה קוד" קמיצה ופסולה ותו לא מקבעה בפיגול
אפילו הכי מחשבת מת כלי והילו( והקטרה הואיל ואפילו חסרו מותר להקטיר
הקומ #מוקי לה בשכבר חסרו לאחר קמיצה אפילו הכי ה פיגול והאי דלא תני
ליה רבי חייא לאו ]משו"[ דלא סבירא ליה ]הכי[ דלא פליג עליה דרבי דסתמא
דמתניתי רבי היא אלא משו" דלא מצי לאוקומי לכולה מתניתי בכה''ג דבמת
כלי ובהילו( ובהקטרה לא מתני ליה או כזית דכיו דמחשבת ג' עבודות הללו
מוקמינ בשכבר חסרו השירי" ועמדו על כזית הילכ( לא מצי למיתניי' או כזית
מקומצו למחר דומיא דשירי" דא" חיסר קומ #בשעת מחשבה כבר פסולה ולא
מיפגל מנחה בההיא מחשבה הילכ( כיו דלא מיתני ליה או כזית מקומצה לא
תנא כזית בשירי" ורישא כי חשיב בקמיצה דמיתני ליה או כזית א 1בקומ#
דההיא ודאי בשלא חסרה עדיי מתוקמא אפ''ה כיו דסיפא לא מיתני ליה
אקומ #לא תני ליה ברישא אפילו אשירי":
 .ÈÈ·‡ Ï''‡ 12לרבא לעול" מדרבי חייא לא משמע דמתני' מיירי בחסרו
דה''ט דלא תני רבי חייא או כזית בברייתא דידיה דרבי חייא ר''א היא דלא
חשיב הקטרה עד שיקטיר כולו:
 .ıÓÂ˜‰ Ô˙„ 13דמנחת ישראל:
 .‰Â·Ï‰Â 14של מנחה:
 .˙¯Ë˜‰Â 15שבכל יו":
 .ÌÈ‰Î ˙ÁÓÂ) 16מנחה שהתנדב כה דאינה נקמצת אלא כליל דכתיב וכל
מנחת כה כליל תהיה( )ויקרא ו(:
 .ÁÈ˘Ó Ô‰Î ˙ÁÓÂ 17חביתי כ''ג נמי כתיב בה )ויקרא ו( כליל תקטר:
 .ÌÈÎÒ ˙ÁÓÂ 18נמי כליל היא:
 .ÂÏÂÎ ¯ÈË˜È˘ „Ú 19אלמא לא חשיב הקטרה בכזית הלכ( לא תני ר' חייא או
כזית במתני' אפי' בשירי" כיו דבקמיצה לא מיתני ליה או כזית כלומר
בהקטרת קמיצה לא מצי למיתני מתני' הקומ #ע''מ להקטיר כזית מקומצה
למחר דהא לא מפגל בהכי דלא חשיב כהקטרה גמורה הילכ( לאו מחשבה היא
ואי קשיא תנא דיד אמאי תנא להקטיר מקומצה למחר הא לר''א לא הויא
הקטרה עד שיקטיר ג" הלבונה ואשתכח דלית בהקטרה מחשבה שלמה:
 20ומשני  .È¯ÈÈÓ˜ ‡ËÂÁ ˙ÁÓ· ‰È„ÂÁÏ ıÓÂ˜ ˙¯Ë˜‰· 'È˙Óדאי בה לבונה
וע''מ להקטיר לבונתה דתני במתני' דהוי פיגול מוקי" לה בלח" הפני" דאי
בה אלא הקטרת לבונה:
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כל המנחות

דף יג.

פרק ראשון

כח

מנחות

חייב;
ו¯· ¯ÊÚÏ‡ Èפוטר עד שיקריב את שניה"!?
לא נצרכא,
אלא לקומ #דמנחת חוטא.

משנה )ד(:
לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית 
כשר,
שאי אכילה והקטרה מצטרפי.

ואיכפל תנא לאשמועינ קומ #דמנחת חוטא!?
אי;
וכ כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר ¯·,¯ÊÚÏ‡ È
קומ #דמנחת חוטא הוא,
ו¯· ¯ÊÚÏ‡ Èהיא.

גמרא:
טעמא דלאכול ולהקטיר,
הא לאכול ולאכול דבר שאי דרכו לאכול 
מצטר;1
והקתני רישא:
לאכול דבר שדרכו לאכול ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר,
דבר שדרכו לאכול  אי,
שאי דרכו לאכול  לא!?
מא תנא?
אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
הא מני?
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהיא דאמר:
מחשבי מאכילת אד" לאכילת מזבח,
ומאכילת מזבח לאכילת אד",
דתנ:
הקומ #את המנחה לאכול דבר שאי דרכו לאכול,
ולהקטיר דבר שאי דרכו להקטיר 
כשר,
ו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוסל.

12

1

13

הדר אמר ¯·‡:
לאו מילתא היא דאמרי,
דתניא:
2

"קֹ ֶד ׁש ָק ָד ׁ ִשים ה ּוא" )ויקרא כד,ט(,
שא" נפרסה אחת מה חלותיה 
כול פסולות;
הא יצאת  הני דאיכא גוואי כשרות,
מא שמעת ליה דאמר:
זריקה מועלת ליוצא?
¯· ‡·È˜Ú Èהיא וקאמר 
נפרסה לא.
אמר ליה ‡·:ÈÈ
מי קתני הא יצאת?
דלמא הא נטמאת הנ( כשרות,
מאי טעמא?
דמרצה צי,#
אבל יצאת לא,
ו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהיא דאמר:
אי זריקה מועלת ליוצא;
ובדי הוא דאיבעי ליה למיתני נמי יצאת,
והאי דקתני נפרסה,
הא קא משמע ל 
דאפילו נפרסה דאיתיה בפני" לא מהניא ליה הקטרה,
אבל ל¯· ‡·È˜Ú Èדאמר:
זריקה מועלת ליוצא,
אפילו חסרו נמי מהניא ליה הקטרה.
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‡· ÈÈאמר:
אפילו תימא ¯· Ô
לא תימא הא לאכול ולאכול דבר שאי דרכו לאכול,
אלא אימא 
הא לאכול ולאכול דבר שדרכו לאכול.
ומאי קא משמע ל?
הא בהדיא קתני לה:
לאכול כזית בחו #וכזית למחר,
כזית למחר וכזית בחו,#
כחצי זית בחו #וכחצי זית למחר,
כחצי זית למחר וכחצי זית בחו #
פסול ואי בו כרת; *
הא תו למה לי?
20

11

21

יג.
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רש"י

 .ÏÙÎÈ‡ 1טרח:
 .È¯Ó‡„ ‡È‰ ‡˙ÏÈÓ Â‡Ï 2דודאי לא מהניא להו הקטרה לשירי" שחסרו:
 .‡Â‰ 3בלח" הפני" כתיב )ש" כד( כי קדש קדשי" הוא לו:
 .˙ÂÏÂÒÙ 4וישרפו:
 .˙Â¯˘Î È‡Â‚„ Í‰ 5א 1על גב דלא הויא הקטרת בזיכי כשרה עד שתהא כל
המנחה שלמה י''ב חלות של לח" הפני" אלמא ה( חלה דיציאה מהניא להו
למיהוי י''ב חלות ולאכשורי לבזיכי ולאישתרויי הנ( באכילה אלמא זריקה
כגו הקטרת בזיכי שהוא במקו" ד" זבחי" מועלת ליוצא מדחשיב ליה בכלל
י''ב חלות אלמא מהניא הקטרה לאחשובי בהדי הנ( א 1ע''ג דאסורה באכילה:
 .˙ÂÏÂÒÙ ÔÏÂÎ ‰Ò¯Ù ¯Ó‡˜Â 6אלמא אפי' לר' עקיבא דאמר מהניא הקטרה
ליוצא מידי חסרו לא מהניא הקטרה:
 .˙‡ˆÈ È˙˜ ÈÓ 7כשרה דתימא ר''ע היא:
 .‡ÓÏ„ 8הכי דוק מיניה הא נטמאה אחת חברותיה כשרות דהא טומאה הצי#
מרצה:
 .˙‡ˆÈ Ï·‡ 9דאי צי #מרצה על היוצא לא מיתכשרי אינ( דגואי משו" דליכא
הקטרה על י''ב חלות דהא חסרו להו:
 .¯Ó‡„ ‡È‰ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯Â 10לעיל אי זריקה מועלת ביוצא:
 .ÔÈ„·Â 11דאיבעי להו למיתני נמי שא" יצאת אחת מה כול פסולות:

רש"י
12

 .˙ÈÊ ÈˆÁ ¯ÈË˜‰ÏÂ ˙ÈÊ ÈˆÁÎ ÏÂÎ‡Ï :'È˙Óלמחר כשר:
 .ÏÂÎ‡Ï ‡‰ :'Ó‚ 13חצי זית שירי" לאכול חצי זית קומ #דהיינו דבר שאי
דרכו לאכול מצטרפי לפסול:
 .ÏÂÎ‡Ï ÂÎ¯„ ÔÈ‡˘ 14לא הויא מחשבה א" חישב לאוכלו למחר וכיו דלא
הויא מחשבה לא מצטרפי לפסול:
 .‡˙ Ô‡Ó 15לה( )רישא( דמתניתי דדייקינ מינה דא" חישב לאכול קומ#
למחר הויא מחשבה:
 .Á·ÊÓÏ Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡Ó ÔÈ·˘ÁÓ ¯Ó‡„ ‡È‰ ‡''¯ ‰ÈÓ¯È È·¯ ¯Ó‡ 16שא"
חישב להקטיר שיריי" למחר הוי מחשבה:
 .Ì„‡Ï Á·ÊÓ ˙ÏÈÎ‡ÓÂ 17שא" חישב על מנת לאכול קומ #למחר:
 .¯ÈË˜‰Ï ÂÎ¯„ ÔÈ‡˘ 18שירי":
 .ÏÂÒÙ 19ואי חייבי" עליו כרת וטעמא מפרש בריש פ''ג:
 .ÏÂÎ‡Ï ÂÎ¯„˘ ¯·„ ÏÂÎ‡ÏÂ ÏÂÎ‡Ï ‡‰ ‡ÓÈ‡ ‡Ï‡ 20כגו כחצי זית בחו#
כחצי זית למחר מצטרפי לפסול:
 .'ÂÎ ‰Ï È˙˜ ‡È„‰· ‡‰ 21וה( סיפא דקתני שאי אכילה והקטרה מצטרפי
 22למה לי אי למידק מינה הא לאכול ולאכול דבר שאי דרכו לאכול .כגו
לאכול חצי זית שירי" ולאכול חצי זית קומ #דמצטרפי:
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כל המנחות

דף יג.

פרק ראשון

מנחות

אי לאכול ולאכול דבר שאי דרכו לאכול 
קא משמע ל דמצטר 1מרישא )דסיפא(;
שמעת מינה 
)דקתני:
כחצי זית בחו #כחצי זית למחר 
פסול,
הא כחצי זית למחר וכחצי זית למחר 
פיגול(!?
אי לאכול ולהקטיר )דהיא גופא קא משמע ל(,
מדיוקא דרישא שמעת מינה,
דהשתא מה לאכול ולאכול דבר שאי דרכו לאכול,
אמרת:
לא מצטר,1
לאכול ולהקטיר מיבעיא?
אי,
לאכול ולהקטיר איצטריכא ליה,
סלקא דעת( אמינא 
הת" הוא דלא כי אורחיה קמחשב,
אבל הכא,
דבהאי כי אורחיה קמחשב,
ובהאי כי אורחיה קא מחשב 
אימא לצטר;1
קא משמע ל.
הדרן עלך כל המנחות
21

3

4

5

6

רש"י

 .‰ÈÓ ˙ÚÓ˘ ‡˘È¯Ó ‡‰ 1דלא מצטרפי דקתני רישא דבר שדרכו לאכול אי
שאי דרכו לאכול לא:
 .¯ÈË˜‰ÏÂ ÏÂÎ‡Ï È‡ 2כלומר דהיא גופיה אתא לאשמועינ דאי אכילה
והקטרה מצטרפי:
 .‰ÈÓ ˙ÚÓ˘ ‡˘È¯„ ‡È˜Â„Ó ‡‰ 3מדדייקינ מרישא דבר שאי דרכו לאכול
א" חישב לאכול חצי זית שירי" וחצי זית קומ #למחר לא הויא מחשבה כל
שכ דלאכול חצי זית שירי" ולהקטיר חצי זית קומ #דאי מצטרפי:
 .˙ÂÙ¯ËˆÓ ‡Ï ˙ÂÏÈÎ‡ ‰ÓÂ ‡˙˘‰„ 4הואיל וחדא חצי אכילה הויא בקומ#
אכילה והקטרה מיבעיא דאי מצטרפי:
 .ÍÈ¯ËˆÈ‡ 5לאשמועינ דאי אכילה והקטרה מצטרפי:
 .Ì˙‰ ‡''„Ò„ 6היכא דחישב לאכול חצי זית שירי" וחצי זית קומ #לא
מצטרפי משו" דלאו בכי אורחיה חישב בקומ #אבל לאכול ולהקטיר
דבשיריי" כי אורחיה חישב אימא לצטר 1קא משמע ל:
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כט

הקומץ את המנחה

דף יג:

פרק שני  הקומץ את המנחה
משנה )א(:
הקומ #את המנחה,
לאכול שיריה או להקטיר קומצה למחר,
מודה ¯· ÈÒÂÈ Èבזה שהוא פיגול וחייבי עליו כרת.
להקטיר לבונתה למחר,
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
פסול ואי בו כרת;
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
פיגול וחייבי עליו כרת.
אמרו לו:
מה שינה זה מ הזבח?
אמר לה:
שהזבח דמו ובשרו ואימוריו אחד,
ולבונה אינה מ המנחה.

פרק שני

ל

מנחות

טעמא ד¯· ÈÒÂÈ Èבלבונה,
משו" דלאו מינה דמנחה היא,
אבל בשני בזיכי לבונה דמינה דהדדי נינהו 
אימא מפגלי אהדדי;
קא משמע ל.
10

1

2

3

גמרא:
למה לי למיתנא:
מודה ¯· ÈÒÂÈ Èבזו?
משו" דקא בעי למיתנא סיפא:
להקטיר לבונתה למחר 
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
פסול ואי בו כרת;
מהו דתימא?
טעמא ד¯· ÈÒÂÈ Èמשו" דקסבר 
אי מפגלי בחצי מתיר,
ואפילו רישא נמי* ,
קא משמע ל דבהא מודה.

11

ו¯·?!Ô
כי אמרינ אי מתיר מפגל את המתיר,
)גבי שחט אחד מ הכבשי" לאכול מחבירו למחר,
דאמרת שניה" כשרי"(,
הני מילי  היכא דלא איקבעו בחד מנא,
אבל היכא דאיקבעו בחד מנא  כחד דמי.
12

4

יג:

ומי מצית אמרת טעמא ד¯· ÈÒÂÈ Èבלבונה,
לאו משו" דלאו מינה דמנחה היא?
והא קתני סיפא:
אמרו לו:
מה שינתה מ הזבח?
אמר לה:
הזבח דמו ובשרו ואימוריו אחד,
ולבונה אינה מ המנחה!?
מאי אינה מ המנחה?
אינה בעיכוב מנחה,
דלאו כי היכי דמעכב להו קומ #לשירי",
דכמה דלאו מתקטר קומ #לא מיתאכלי שירי",
הכא נמי מעכב לה ללבונה,
אלא אי בעי האי מקטר ברישא,
ואי בעי האי מקטר ברישא.

5

להקטיר לבונתה למחר -
רבי יוסי אומר:
פסול ואין בו כרת.
אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
אומר היה ¯·:ÈÒÂÈ È
אי מתיר מפגל את המתיר,
וכ אתה אומר בשני בזיכי לבונה של לח" הפני",
שאי מתיר מפגל את המתיר.
מאי וכ אתה אומר?
מהו דתימא?
6

7

8

9

רש"י

 .'ÂÎ ¯ÓÂ‡ ÈÒÂÈ È·¯ :'È˙Ó .ıÓÂ˜‰ - È˘ ˜¯Ù 1טעמא מפרש בגמ':
 .Á·Ê‰ ÔÓ ‰Ê ‰È˘ ‰Ó 2ששוחטו ע''מ להקטיר אימוריו למחר פיגול:
 .‰ÁÓ‰ ÔÓ ‰È‡ 3מפרש בגמ':
 .¯È˙Ó ÈˆÁ· ÔÈÏ‚ÙÓ ÔÈ‡ :'Ó‚ 4שא" חישב לעבוד למחר עבודת חצי מתיר
הוא דפליג ר' יוסי:
 .‰„ÂÓ ‡‰·„ Ï''Ó˜ 5דטעמא לאו משו" הכי הוא אלא משו" דמפרש לקמ
אי מתיר מפגל מתיר:
 .ÈÒÂÈ '¯ ‰È‰ ¯ÓÂ‡ 6כלומר ה''ט דר' יוסי:
 .¯È˙Ó‰ ˙‡ Ï‚ÙÓ ¯È˙Ó ÔÈ‡ 7אי עבודת מתיר זה כגו קומ #מועלת לפגל
מתיר האחר הלבונה במחשבה שהוא מחשב על הלבונה בעבודת הקומ:#
 .‰Â·Ï ÈÎÈÊ·· ¯ÓÂ‡ ‰˙‡ ÔÎÂ 8שא" הקטיר האחד מבזיכי לח" הפני" ע''מ
להקטיר האחר למחר אינה מחשבה לפגל:
 .ÔÎÂ È‡Ó 9פשיטא דכל היכא דאיכא שני מתירי פליג ר' יוסי:

אמר ¯·:È‡È È
ליקוט לבונה בזר  פסול.
מאי טעמא?
אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
משו" הולכה נגעו בה;
קסבר 
הולכה שלא ברגל שמה הולכה,
והולכה בזר פסולה.
13

14

15

אמר ¯· :È¯Ó
א 1אנ נמי תנינא:

1

רש"י

 .‡È‰ ‰ÁÓ„ ‰ÈÓ Â‡Ï 10דזו סולת וזו לבונה:
 .‰ÁÓ ·ÂÎÈÚ· ‰È‡ 11כלומר לעול" טעמא משו" דאי מתיר מפגל את
המתיר וה''ק להו הזבח כולו אחד והד" הוא מתיר את האימורי" הלכ( כי
חישב על האימורי" חו #לזמנו בשעת עבודת ד" לאו שני מתירי נינהו אבל
לבונה אינה מעכבת מנחה אינה בכלל עכוב שירי" ואי הקומ #מעכב הלבונה
מהקטיר כי היכי דמעכב שיריי" הילכ( הויא לבונה מתיר בפני עצמו ואמר אי
מתיר מפגל את המתיר:
 .‡Ó „Á· ÂÚ·˜È‡ ‡Ï„ ‡ÎÈ‰ 12כגו גבי כבשי עצרת דמודו רבנ בסיפא
דמתני' שחט אחד מ הכבשי" לאכול מחבירו למחר שניה" כשרי" דשניה"
מתירי את הלח" הת" ודאי אמר אי מתיר מפגל את המתיר:
 .‰Â·Ï ËÂ˜ÈÏ 13דלאחר הקטרת הקומ #היה מלקט הלבונה מעל הסלת
ומקטירו:
 .‰· ÂÚ‚ ‰ÎÏÂ‰ ÌÂ˘Ó 14שזה שליקטה ונתנה לכה מיעט בהילו( הכה
והולכה אחת מ העבודו' דגמרי' מזבחי" דכתיב בהו הולכה דכתיב והקריבו
בני אהר ואע''ג דאמר מר )זבחי" ד (.זו קבלת הד" אפ''ה לשו הולכה הוא
כדאמרינ בסו 1הכל חייבי בראייה )חגיגה יא:(.
 .Ï‚¯· ‡Ï˘ 15כגו זר שלא זז ממקומו אלא ליקט והושיטה לכה:
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הקומץ את המנחה

דף יד.

זה הכלל:
כל הקומ #ונות בכלי והמולי( והמקטיר;
בשלמא קומ #היינו שוחט,
מולי( נמי היינו מולי(,
מקטיר היינו זורק;
אלא נות בכלי מאי קא עביד?
אילימא  משו" דדמי לקבלה;
מי דמי?
הת" ממילא,
הכא קא שקיל ורמי!
אלא משו" דכיו דלא סגיא ליה,
דלא עבד לה עבודה חשובה היא 
על כרחי( משוי לה כקבלה;
הכא נמי כיו דלא סגיא לה,
דלא עבד לה עבודה חשובה היא 
על כרחי( משוי לה כי הולכה!?
לא,
לעול" דדמי לקבלה,
ודקא קשיא ל(:
הת" ממילא,
הכא קא שקיל ורמי;
מכדי תרוייהו קדושת כלי הוא,
מה לי ממילא,
מה לי קא שקיל ורמי.

פרק שני

10

"וְ ַה ּנ ֶֶפ ׁש ָהא ֶֹכלֶ ת ִמ ּ ֶמ ּנ ּו עֲ ֹונָ ּה ִּת ּ ָ ׂשא" )ויקרא ז,יח(,
" ִמ ּ ֶמ ּנ ּו" ,ולא מחבירו.

3

6

7

איתיביה ¯·  ÔÓÁל¯· :‡Â‰
לעול" אי בו כרת עד שיפגל בשתיה בכזית;
בשתיה  אי,
באחת מה  לא;
מני?
אילימא  ¯·;Ô
אפילו באחת מה נמי!
אלא פשיטא ¯·;ÈÒÂÈ È
אי אמרת בשלמא חד גופא הוא 
משו" הכי מצטר* ;1
אלא אי אמרת תרי גופי נינהו,
מי מיצטרפי!?
הא מני?
¯· Èהיא,
דתניא:
השוחט את הכבש לאכול חצי זית מחלה זו,
וכ חבירו לאכול חצי זית מחלה זו,
¯· Èאומר :אומר אני:
שזה כשר;
טעמא דאמר חצי חצי,
אבל אמר כזית משתיה 
מצטר.1
11

4

משנה )ב(:
שחט שני כבשי" לאכול אחת מ החלות למחר,
הקטיר שני בזיכי לאכול אחד מ הסדרי" למחר,
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
אותו החלה ואותו הסדר שחישב עליו 
פיגול וחייבי עליו כרת,
והשני פסול ואי בו כרת;
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
זה וזה פיגול וחייבי עליו כרת.

מנחות

איבעית אימא  סברא;
ואיבעית אימא  קרא.
איבעית אימא  סברא.
לא עדיפא מחשבה ממעשה הטומאה,
אילו איטמי חד אבר,
מי איטמי ליה כוליה?
ואיבעית אימא  קרא.

2

5

לא
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13

14

15

יד.

16

17

18

19

20

ו¯· Èאליבא דמא?
1

גמרא:
אמר ¯· :‡Â‰
אומר היה ¯·:ÈÒÂÈ È
פיגל ביר( של ימי 
לא נתפגל היר( של שמאל;
מאי טעמא?

רש"י

8

9

רש"י

 .‡È˙ 1דליקוט לבונה עבודה היא:
 .ÏÏÎ‰ ‰Ê 2בפ''ק וקחשיב להנ( ד' עבודות חשובות קומ #דמי לשוחט דזה
נוטל ומפריש חלק לגבוה מחלק כהני" וכ זה:
 .‡ÏÈÓÓ Ì˙‰ 3נופל הד" במזרק הכא שקיל קומ #ורמי בכלי:
 .''‰ 4בליקוט לבונה:
 .‡Â‰ ÈÏÎ ˙˘Â„˜ 5דמקדש מקבל ד" בכלי והנות בכלי מקדש ה''נ קומ#
בכלי ובדבר זה דומי אבל ליקוט לבונה דלא דמי לחדא מהנ( לאו עבודה היא:
 .ÌÈ˘·Î È˘ :'È˙Ó 6כבשי עצרת דכתיב ושני כבשי" בני שנה לזבח שלמי"
)ויקרא כג( ואות" כבשי" מתירי ומקדשי לשתי הלח" ואע''ג דז' כבשי" ופר
ואילי" שני" ושעיר עזי" כתיבי הת" מפרש בפרק התכלת )לקמ מז (.שאי
הלח" קדוש אלא בשחיטת שני כבשי" שלמי" הואיל והוזקקו עמו בתנופה:
 .'ÂÎ ¯„Ò‰ Â˙Â‡ Â‡ ‰ÏÁ‰ Â˙Â‡ 7וטעמא דרבי יוסי מפרש בגמ':
 .Ï‡Ó˘Â ÔÈÓÈ :'Ó‚ 8לאו דוקא:
 .Ï‡Ó˘ Í¯È Ï‚Ù˙ ‡Ï 9והאוכלה אי חייב כרת:

 .¯·‡ „Á ÈÓËÈ‡ ÂÏÈ‡ 10לאחר שהופרש מ הבשר:
 .˙¯Î Â· ÔÈ‡ ÌÏÂÚÏ 11בלח" האחר שלא חישב עליו:
 .˙ÈÊÎ· ˙ÂÏÁ‰ Ô‰È˙˘· Ï‚ÙÈ˘ „Ú 12כלומר אפילו לא פיגל אלא בכזית בי
שתיה הוי כולהו פיגול:
 .Ô‰Ó ˙Á‡· 13לא נתפגלה חבירתה:
 .ÈÓ Ô‰Ó ˙Á‡· ÂÏÈÙ‡ 14דהא אמר במתני' זה וזה פיגול:
 .‡ÓÏ˘· ˙¯Ó‡ È‡ 15גבי יריכות דמזבח אחד אתו חד גופא נינהו ואי פיגל בזו
נתפגלה זו משו" הכי מצטרפות חלות חצי זית מזו וחצי זית מזו כי ערבינהו
דחישב על מנת לאכול כזית למחר בי שתיה דמהני להו מה שעירבו זה
במחשבתו כאילו באו שתיה מגו 1אחד דאמרינ לקמ )יד (:דעירב מחשבתו
מהני לצרפ וגבי חלות ה''ט דבאחת מה לא נתפגלה חבירתה משו" דלא מחד
גופא אתו ובמחשבתו נמי לא עירב:
 .˙¯Ó‡ È‡ ‡Ï‡ 16גבי יריכות דמחד גופא אתו תרי גופי נינהו וא" פיגל זו בלא
זו לא נתפגלה זו גבי חלות כי ערב לאכול כזית משתיה מי מיצטרפי מי מהניא
עירוב מחשבתו למיהוי חד גופא טפי מחיבור זבח דלא מהני להו לירצות:
 .‡È‰ È·¯ 17ור' יוסי לא איירי בהו ולא תקשי לרב הונא:
 .ÂÊ ‰ÏÁÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÂÎ‡Ï 18למחר:
 .¯˘Î ‰Ê˘ 19להקטיר אימוריו ולאכול בשר דהא לא חישב אלא חצי אכילה
בחצי מתיר:
 .Ô‰È˙˘Ó ˙ÈÊÎ ¯Ó‡ Ï·‡ 20דערב לחלות במחשבתו ואמר בכל אחד ואחד מ
הכבשי" הריני שוחט ע''מ לאכול כזית משתיה ]למחר[ מצטרפי:
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הקומץ את המנחה

דף יד.

אי אליבא ד¯· Ô
אפילו באחת מה נמי!
אי אליבא ד¯·,ÈÒÂÈ È
הדרא קושיי לדוכתיה!?
לעול" אליבא ד¯·,Ô
ולא תימא  עד שיפגל בשתיה,
אלא אימא  עד שיפגל בשניה,
ואפילו באחת מה,
ולאפוקי מד¯· ¯È‡Ó Èדאמר:
מפגלי בחצי מתיר,
קא משמע ל דלא.
2

3

4

5

6

פרק שני

לב

מנחות

בדבר הנעשה בפני" 
לא פיגל;
כיצד?
היה עומד בחו,#
ואמר הריני שוחט על מנת להזות מדמו למחר 
לא פיגל;
שמחשבה בחו #בדבר הנעשה בפני";
היה עומד בפני",
ואמר הריני מזה על מנת להקטיר אימורי למחר,
ולשפו( שיריי" למחר 
לא פיגל,
שמחשבה בפני" בדבר הנעשה בחו;#
היה עומד בחו #ואמר:
הריני שוחט על מנת לשפו( שיריי" למחר,
ולהקטיר אימורי למחר 
פיגל,
שמחשבה בחו #בדבר הנעשה בחו;#
12

אי הכי 
מאי לעול"?
אי אמרת בשלמא בשתיה ובשניה ו¯· ÈÒÂÈ Èהיא,
ולאפוקי מד¯· ¯È‡Ó Èומד¯· Ôקאתי,
היינו דקאמר לעול";
אלא אי אמרת ¯· Ôולאפוקי מד¯·,¯È‡Ó È
מאי לעול"?
7

8

109

ועוד 
הא אמר ¯· ‡˘:È
תא שמע:
¯· Èאומר משו" ¯·:ÈÒÂÈ È
פיגל בדבר הנעשה בחו #
פיגל;

לשפו( שיריי" לאיפגולי מאי?
אילימא  לאיפגולי ד";
ד" מי מיפגל?
והתנ:
אלו דברי" שאי חייבי עליה משו" פיגול:
הקומ ,#והלבונה ,והקטורת,
ומנחת כהני" ,ומנחת נסכי" ,ומנחת כה משיח,
והד"!
אלא פשיטא לאפגולי בשר,
השתא ומה הת" דלא חשיב ביה בבשר,
גופיה אמר ¯·:ÈÒÂÈ È
מיפגל,
הכא דחשיב ביה בזבח גופיה,
לא כל שכ דפיגל ביר( ימי פיגל ביר( שמאל?
13

14

15

11

16

רש"י

 .‰¯Ó‡ Ô‡Ó„ ‡·ÈÏ‡ È·¯Â 1להא מתניתי דקתני לעיל לעול" אינו חייב עד
שיפגל בשתיה בכזית בשתיה אי באחד מה לא:
 .‰¯Ó‡ ÈÒÂÈ È·¯„ ‡·ÈÏ‡ ‡Ï‡ 2וקתני דמצטרפות החלות:
 .‡˙ÎÂ„Ï ÔÈÈ˘Â˜ ‡¯„‰Â 3דאי אמרת בשלמא יריכות חד גופא הוא כו'
כדאמרינ לעיל )יג:(:
 .Ô·¯„ ‡·ÈÏ‡ ÌÏÂÚÏ 4ודקשיא ל( אפי' באחת מה נמי לא תימא בשתיה
דהא ודאי אפילו באחת מה נמי:
 .Ì‰È˘· Ï‚ÙÈ˘ „Ú ‡ÓÈ‡ ‡Ï‡ 5הכבשי" ואפילו בכזית דשחט ב' כבשי"
ע''מ לאכול כזית מחלה אחת או מב' חלות אבל א" חישב בכבש אחד לאכול
כזית אחד מ החלות ובשחיטת האחר לא חישב לא הוי פיגול דאי מפגלי
בעבודת חצי מתיר:
 .Ó''¯„Ó È˜ÂÙ‡ÏÂ 6דאמר בסו 1מתני' מפגלי בעבודת חצי מתיר דקתני שחט
אחד מ הכבשי" לאכול שתי חלות למחר ר''מ אומר פיגול וחייבי עליו כרת
ואי קשיא הקומ #את המנחה אמאי פוסל במחשבתו הא עבודת חצי מתיר הוא
דהאיכא נמי לבונה תרי #בקמיצה ודאי עבודה שלימה היא דהא ליכא קמיצה
בלבונה תדע דהא בהקטרת קומ #א" חישב לאכול שירי" למחר פליגי רבנ
ואמרי כיו דאיכא נמי הקטרת לבונה לא חשיבא הקטרת קומ #לפגל דקתני
מתניתי פיגל בהקטרת קומ #ולא בלבונה כו' )יג (.וחכ''א אי פיגול עד שיפגל
בכל המתיר ואי קשיא הא אוקימנא בריש פירקי )ש"( לכ''ע מפגלי בחצי מתיר
דקתני הקומ #ע''מ להקטיר קומצה למחר מודה ר' יוסי כו' והרי לא חישב אלא
על חצי מתיר על הקטרת קומ #לאו פירכא היא דלא דמי להאי דהכא דהת"
חישב על חצי מתיר בשעת עבודה שלימה והאי חישב בשעת חצי עבודה כגו
שחיטת אחד מ הכבשי":
 .ÌÏÂÚÏ 7משמע דמפיק ממילתא טובא:
 .‡È‰ ÈÒÂÈ È·¯Â 8דאמר במתניתי בשתיה אי אבל באחת לא מפגלה
חבירתה:
 .Ó''¯„Ó È˜ÂÙ‡ÏÂ 9דאמר מפגלי בעבודת חצי מתיר מדקאמר הכא ובשניה
היינו דקאמר ולעול" דמשמע אפילו פיגל א 1בשתיה:
 .Ô·¯„Ó ÈÓ È˜ÂÙ‡ÏÂ 10דאמרי במתניתי פיגל באחת נתפגלה חבירתה
)מדקתני הכא ובשתיה( היינו דקאמר לעול" דמשמע לעול" אפי' פיגל בשניה אי
פיגול עד שיפגל א 1בשתיה:
 .'ÂÎ ıÂÁ· ‰˘Ú‰ ¯·„· Ï‚ÈÙ 11גבי פרי" הנשרפי" ושעירי" הנשרפי" כתיבי
בתורת כהני" בפרשת פיגול בצו את אהר להזות מדמו על הפרוכת הקטרת
אימורי על מזבח החיצו:

17

18

ועוד 
האמר ¯·:‡È
תא שמע:
הקומ #את המנחה לאכול שיריה או להקטיר קומצה למחר,
מודה ¯· ÈÒÂÈ Èבזו שפיגל וחייבי עליו כרת;
להקטיר קומצה לאיפגולי מאי?
19

רש"י

 .ÌÈ¯È˘ ÍÂÙ˘Ï 12שירי הד" היה שופ( על יסוד מערבי של מזבח החיצו:
 .È‡Ó ÈÏÂ‚ÙÈ‡Ï 13מה יאכל מאותו פר שיתחייב כרת משו" פיגול:
 .Ì„ ÈÏÂ‚ÙÈ‡Ï 14כלומר דהאי דקתני פיגל בד" קאמר שא" יאכל מ הד"
בשוגג יתחייב ב' חטאות אחת משו" כרת ד" ואחת משו" כרת דפיגול:
 .‰Â·Ï‰Â ıÓÂ˜‰ 15דמנחת ישראל והקטרת כו' דכל הנ( אי לה" מתירי
שה" מתרי אחרי" וקיימא ל )לקמ יז (.דאי פיגול אלא בדבר שיש לו מתירי
או לאד" כגו שירי מנחה שהקומ #מתיר או למזבח כגו אימורי בהמה שד"
מתיר ליקרב דגמרינ משלמי" דכתיב בהו עיקר פיגול מה שלמי" דבר שיש
מתירי לאד" ולמזבח שזריקת ד" מתיר האימורי ליקרב והבשר ליאכל א 1כל
דבר שיש לו מתירי או לאד" או למזבח לאפוקי הנ( דאי אחר מתיר ואי
קשיא פשיטא דקומ #לא מיחייבי עליה כרת משו" פיגול דהא כי אכיל מיניה
פקע ליה פיגוליה שהרי לא קרב המתיר תרי #כגו שהוצת האור ברובו דחשיב
כמא דקרב כדאמרינ לקמ )כו (:קומ #מאימתי מתיר שיריי" באכילה משהוצת
האור ברובו דלא חשיב כבשר אלא כשירי הד":
 .ÈÏ‚ÙÈÓ 16בשר:
 .‡Î‰ 17פיגל ביר( ימי דחשיב בבשר גופיה:
 .˘''Î 18דמיפגלא א 1של שמאל:
 .È‡Ó ÈÏÂ‚ÙÈ‡Ï 19כלומר מי יתפגל במחשבה זו שיהיו חייבי כרת באכילתו:
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הקומץ את המנחה

דף יד:

אילימא  לאיפגולי קומ;#
קומ #מי מיפגל?
והתנ:
אלו דברי" שאי חייבי עליה משו" פיגול:
הקומ #כו'!
אלא  פשיטא לאיפגולי שיריי";
השתא ומה הת",
דלא חשיב בהו בשיריי" גופיה * מיפגלי,
הכא דחשיב בהו בזביחה גופה לא כל שכ!?
1

יד:

אלא אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
היינו טעמיה ד¯· ÈÒÂÈ È
הכתוב עשא גו 1אחד והכתוב עשא שני גופי,
גו 1אחד דמעכבי אהדדי,
שני גופי דאמר רחמנא,
הא לחודה עבידא והא לחודה עבידא,
ערבינהו מתערבי,
דהכתוב עשא גו 1אחד,
פלגינהו מיפלגי,
דהכתוב עשא שני גופי.
2

3

4

בעי ¯·:ÔÁÂÈ È
פיגל בלחמי תודה,
מהו?
במנחת מאפה,
מהו?
תנא ליה ¯· ˙:‡·¯ÚÓÓ ‡ÙÈÏÁ
וכ אתה אומר בלחמי תודה,
וכ אתה אומר במנחת מאפה.
5

6

פרק שני

לג

מנחות

פיגול,
מפני ששחיטה וזריקה מצטרפי.
איכא דאמרי:
שחיטה וזריקה דתרווייהו מתירי  אי,
קבלה והולכה  לא;
ואיכא דאמרי:
הנ( דמרחק,
וכל שכ הני דמקרב.
9

איני?
והא תני :ÈÂÏ
ארבע עבודות אי מצטרפות לפיגול:
שחיטה וזריקה,
קבלה והולכה!?
אמר ¯·‡:
לא קשיא,
הא  ¯·,È
הא  ¯·;Ô
דתניא:
השוחט את הכבש לאכול חצי זית מחלה זו,
וכ חבירו לאכול חצי זית מחלה זו,
¯· Èאומר :אומר אני:
שזה כשר.
1110

12

אמר ליה ‡·:ÈÈ
אימר דשמעת ליה ל¯· È
חצי מתיר וחצי אכילה,
כולו מתיר וחצי אכילה מי שמעת ליה?
אמר ליה ¯·‡ ·¯ ¯·  ÔÁל‡·:ÈÈ
ואי אית ליה ל¯· Èכולו מתיר וחצי אכילה,
לגזור חצי מתיר וחצי אכילה אטו כולו מתיר וחצי אכילה,
דהא ¯· ÈÒÂÈ Èגזר ו¯· Ôגזרי!
¯· ÈÒÂÈ Èגזר,
דתנ:
להקטיר לבונתה למחר,
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
פסול ואי בו כרת;
13

14

7

15

16

תנו רבנ:
בשעת שחיטה חישב לאכול חצי זית,
ובשעת זריקה חישב לאכול חצי זית 
8

רש"י

 .ÔÁÂÈ ¯''‡ ‡Ï‡ 1ליתא לרב הונא וא" פיגל בימי פיגל בשמאל דהא חזינ
אפי' לא חישב אלא בד" נתפגל בשר וגבי חלות ה''ט דרבי יוסי דאמר
במתניתי דתרי גופי נינהו וא" פיגל בזו לא נתפגלה זו ולעיל קתני בשתיה
בכזית דמשמע מדמצטרפות דחד גופא נינהו:
 .ÔÈÙÂ‚ '· Ô‡˘Ú ·Â˙Î‰Â „Á‡ ÛÂ‚ Ô‡˘Ú ·Â˙Î‰ 2הכתוב עשא גו 1אחד
דמעכבי אהדדי דאי זו כשרה בלא זו דכתיב )ויקרא כג( שתי" שני עשרוני"
דמשמע שתי" ולא אחת וכתיב )ש"( סלת תהיינה וכל הוייה עיכובא ואותו כתוב
עצמו עשא שני גופי מדכתיב שתי" דמשמע דכל אחת לישתה ועריכתה בפני
עצמה הלכ( ערבינהו דאמר כזית בי שתיה מתערבי ומצטרפי דהכתוב עשא
גו 1אחד:
 .Â‰È‚ÏÙ 3דאמר ע''מ לאכול מ האחת ולא עירב חבירתה עמה:
 .È‚ÏÙÓ 4ואי חבירתה פיגול דהרי הכתוב עשא שני גופי" יש לשונות אחרי"
בהלכה זו אבל זו עיקר:
 .‰„Â˙ ÈÓÁÏ· Ï‚ÈÙ 5שה ארבעה מיני" ופיגל באחד מ המיני" מי פליגי רבי
יוסי ורבנ בהא א" נתפגלו האחרי" או לא מי אמרינ כיו דזבח אחד מתיר
כחד דמיי או דלמא כיו דלאו חד מינא הוא פליג רבי יוסי:
 .‰Ù‡Ó ˙ÁÓ· 6שיש בה שני מיני ה' חלות וה' רקיקי כדאמר בפרק התודה
)לקמ נז( ואליבא דר''ש קנסיב להו מהו מי אמר הואיל וקומ #אחד לשניה" לא
פליג רבי יוסי וא" פיגל בחלות נתפגלו רקיקי או דלמא כיו דשני מיני פליג:
 .¯ÓÂ‡ ‰˙‡ ÔÎÂ 7דהכא נמי פליג:
 .'ÂÎ ‰ËÈÁ˘ ˙Ú˘· 8אסת" זבח קאי שחיטה וזריקה מתירי נינהו שחיטה
קדשה לד" כדאמר בשילהי פירקי )טז (:ואמר הת" הבא לקדש כבא להתיר דמי
וזריקה מתרת הבשר:

17

18

19

רש"י

 .‰ÎÏÂ‰Â ‰Ï·˜ 9דלאו מתירי נינהו לא מצטרפי דקבלה אינה מתרת דאינה
אלא לצור( זריקה:
 10שחיטה וזריקה מרחקי אהדדי ומצטרפי וכ''ש קבלה והולכה דמקרב:
 .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ 11שתי" מה ביחד א" חישב בזו על חצי זית ובזו על חצי זית:
 .Ô·¯ ‡‰ È·¯ ‡‰ 12הא דתני אי מצטרפות רבי היא:
 .‰ÏÈÎ‡ ÈˆÁÂ ¯È˙Ó ÈˆÁ 13כגו כבש הוי חצי מתיר ולא חישב עליו אלא בחצי
אכילה:
 .‰ÏÈÎ‡ ÈˆÁÂ ¯È˙Ó ÂÏÂÎ 14כגו שחיטה דכולו מתיר בד" וזריקה דכולו מתיר
בבשר:
 .‰ÈÏ ˙ÚÓ˘ ÈÓ 15דא" חישב בזו בחצי זית ובזו בחצי זית דאי מצטרפי:
 .‰ÏÈÎ‡ ÈˆÁÂ ¯È˙Ó ÂÏÂÎ È·¯Ï ‰ÈÏ ˙È‡ È‡Â 16מצטרפי לפיגול:
 .‰ÏÈÎ‡ ÈˆÁÂ ¯È˙Ó ÈˆÁ ¯Ê‚ÈÏ 17דליפסול אטו כולו מתיר וחצי אכילה דכרת
הוא:
 .¯Ê‚ ÈÒÂÈ È·¯ ‡‰„ 18במתני' )לעיל יג (.בהקומ #את המנחה ע''מ להקטיר
לבונתה למחר ואמר פסול ואע''ג דאי בו פיגול דגזר ליה אטו פיגול:
 .Ô·¯Â 19נמי במתניתי דקתני פיגל בהקטרת קומ #ע''מ לאכול שיריי" למחר
ולא פיגל בהקטרת לבונה:
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דף טו.

פרק שני

ו ÌÈÓÎÁאומרי":
פיגול וחייבי עליה כרת;
ו¯· Ôנמי גזרי,
דתנ:
פיגל בקומ #ולא בלבונה,
בלבונה ולא בקומ #
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
פיגול וחייבי עליו כרת;
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
אי בו כרת עד שיפגל בכל המתיר!?

לד

מנחות

דדמי ליה.
משנה )ב(:
נטמאת אחת מ החלות או אחד מ הסדרי",
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
שניה" יצאו לבית השריפה,
שאי קרב ציבור חלוק;
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
הטמא בטומאתו,
והטהור יאכל.
12

1

2

אמר ליה:
הכי השתא,
בשלמא הת" גזר ¯· ÈÒÂÈ Èקומ #דלבונה,
אטו קומ #דמנחה;
¯· Ôגזרי קומ,#
אטו קומ #דמנחת חוטא,
ולבונה אטו לבונה הבאה בבזיכי;
כבשי" נמי,
כבש אטו כבש חבירו;
בז( אטו בז( חבירו;
אלא הכא 
מי איכא חצי מתיר וחצי אכילה בעלמא דליקו" וליגזר!?

גמרא:
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
מחלוקת לפני זריקה,
אבל לאחר זריקה 
דברי הכל הטמא בטומאתו והטהור יאכל.

3

13

14

4

5

6

7

8

הכי נמי מסתברא דטעמא ד¯· Ôמשו" הכי הוא,
דקתני סיפא:
מודי"  ÌÈÓÎÁל¯· ¯È‡Ó Èבמנחת חוטא ומנחת קנאות,
שא" פיגל בקומ #שפיגול וחייבי עליה כרת,
שהקומ #הוא המתיר;
הא למה לי למיתנא כלל?
פשיטא,
מי איכא מתיר אחרינא?
אלא לאו הא קא משמע ל 
דטעמא דקומ #משו" דאיכא קומ #דמנחת חוטא,

טו.

ולפני זריקה במאי פליגי?
אמר ¯· :‡ÙÙ
בצי #מרצה על אכילות קא מיפלגי* ,
¯· Ôסברי 
הצי #מרצה על אכילות;
ו¯· ‰„Â‰È Èסבר 
אי הצי #מרצה על אכילות.
15
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9

10

11

רש"י

 .ÏÂ‚ÈÙ ¯ÓÂ‡ Ó''¯ 1ה השיריי" דאית ליה מפגלי בשעת עבודת חצי מתיר:
 .'ÂÎ ˙¯Î Â· ÔÈ‡ ‡''ÎÁÂ 2כרת הוא דליכא אבל פסול הוא מלאכול דגזרינ
אטו כרת ורבי אומר לעיל )עמוד א( בהדיא כשר:
 .‰ÁÓ„ ıÓÂ˜ ˙¯Ë˜‰ ÂË‡ ‰Â·Ï„ ıÓÂ˜ 3דדמו להדדי ובקומ #ע''מ
להקטיר קומצה למחר מודה רבי יוסי דפיגול הוא:
 .È¯Ê‚„ ÈÓ Ô·¯Â 4דתפסול מנחה במחשב בשיריי" בשעת הקטרת קומ:#
 .‡ËÂÁ ˙ÁÓ„ 5דהת" עבודה שלימה היא ומפגלת:
 .‰Â·Ï 6נמי מחשב אשירי" בשעת הקטרת לבונה דה''ט דפסלי רבנ למנחה
גזרה אטו מחשב בהקטרת לבונה בבזיכי דהת" פיגול גמור הוא שאי הקטרה
אלא היא:
 .˘·Î 7דאמרי רבנ במתני' שחט אחד מ הכבשי" לאכול ב' חלות למחר או
הקטיר אחד מ הבזיכי לאכול שני סדרי" למחר דקאמרי רבנ אי בו כרת הא
פסול איכא דגזרי חד כבש אטו כבש חבירו שלא ישחוט שניה" במחשבה
דהת" פיגל בכל המתיר וכ בבזיכי כולהו הנ( גזירות דאיכא בעלמא דדמי להו
הוי פיגול:
 .‡Î‰ Ï·‡ 8בחצי מתיר וחצי אכילה דרבי מי איכא חצי מתיר וחצי אכילה
בעלמא פיגול דנגזור הכא אטו הת":
 .‡Â‰ ‰''˘Ó 9דמשכחי פיגול דדמי להו:
 .‡ÙÈÒ È˙˜„ 10דמתני' דפיגל בקומ #ולא בלבונה מודי" חכמי" כו' שא"
חישב בקומ #או בהקטרת קומ #פיגל בשירי":
 .ÔÏ ÚÓ˘Ó ‡˜ ‡‰ 11דטעמא דפסלי רבנ במחשב בשעת הקטרת קומ#
דמנחת נדבה משו" הכי הוא דאיכא דמנחת חוטא דדמי ליה שה" מודי" שהוא
פיגול:

אמר ליה ¯·  Ô˙ ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰ל¯· :‡ÙÙ
והא עולי,
דהצי #מרצה על העולי,
ופליגי,
דתניא:
נטמא אחד מ הבזיכי 
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
שניה" יעשו בטומאה,
לפי שאי קרב ציבור חלוק;
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
הטמא בטומאתו והטהור בטהרתו!
17

18
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20

ועוד 
אמר ¯· ‡˘ :Èתא שמע:
רש"י

 .˜ÂÏÁ ¯Â·Èˆ Ô·¯˜ ÔÈ‡˘ :'È˙Ó 12הכי מסקנא דגמרא תלמוד ערו( בפיו של
רבי יהודה ששנאה מרבותיו שאי קרב ציבור חלוק וא" נפסל חצי נפסל כולו:
 .‰˜È¯Ê ÈÙÏ :'Ó‚ 13נטמאת אחת מ החלות של עצרת ובלח" הפני" לפני
הקטרת בזיכי:
 .‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï Ï·‡ 14דזריקה מעלייתא הוא )הואי( דברי הכל כו':
 .‰ˆ¯Ó ıÈˆ‰ È¯·Ò Ô·¯ 15על טומאת אכילת כהני" למיהוי זריקה שנזרקה
עליה זריקה מעלייתא ומיהו כי מרצה צי #למיהוי קרב מעליא אבל טמא לא
מישתרי באכילה דעבר ליה בלאו מוהבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל )ויקרא
ז(:
 .‰ˆ¯Ó ıÈˆ‰ ÔÈ‡ ¯·Ò ‰„Â‰È '¯Â 16בטומאה שנגעה בדבר הנאכל לכהני"
הלכ( לא הוי זריקה מעליא ולא מישתרי טהור:
 .ÔÈÏÂÚ ‡‰Â 17דד''ה צי #מרצה על טומאה שנגע בעולי למזבח:
 .ÔÈÎÈÊ· 18הוו עולי:
 .‰‡ÓÂË· Á·ÊÓ· Â˘ÚÈ 19יגע" זה לזה א" ירצה:
 .˜ÂÏÁ ¯Â·Èˆ Ô·¯˜ ÔÈ‡˘ 20ואפי' אי מגיעו בשניה" טמאי" וקרב צבור דוחה
טומאה בפרק כיצד צולי )פסחי" פ (.ואמאי לא הוי טהור בטהרתו הא צי #מרצה
על העולי והויא הקטרה מעלייתא ואסור לטמא את הטהור:
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דף טו.

¯· ‰„Â‰È Èאומר:
אפילו שבט אחד טמא וכל השבטי" טהורי 
יעשו בטומאה,
לפי שאי קרבנות ציבור חלוק;
והכא מאי הצי #מרצה איכא?
1

2

ועוד 
האמר ¯· :‡Èתא שמע:
נטמאת אחת מ החלות או אחת מ הסדרי 
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
שניה" יצאו לבית השריפה,
לפי שאי קרב ציבור חלוק;
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
הטמא בטומאתו והטהור יאכל;
וא" איתא 
לפי שאי הצי #מרצה על אכילות מיבעי ליה!?
אלא אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
תלמודיב ערו( הוא בפיו של ¯·,‰„Â‰È È
שאי קרב ציבור חלוק.
3

משנה )ג(:
התודה מפגלת את הלח",
והלח" אינו מפגל את התודה.
כיצד?
שחט את התודה לאכול ממנה למחר 
היא והלח" מפוגלי;
לאכול מ הלח" למחר 
הלח" מפוגל ,והתודה אינה מפוגלת.
4

הכבשי" מפגלי את הלח",
והלח" אינו מפגל את הכבשי".
כיצד?
השוחט את הכבשי" לאכול מה למחר 
ה" והלח" מפוגלי;
לאכול את הלח" למחר 
הלח" מפוגל ,והכבשי" אינ מפוגלי.

פרק שני

לה

מנחות

אי הכי איפכא נמי!?
הא לא קשיא,
לח" איקרי תודה,
תודה לא איקרי לח".
6

אלא הא דקתני )כא(:
הכבשי" מפגלי את הלח",
והלח" אינו מפגל את הכבשי";
לח" היכא אשכח דאיקרי כבשי"?
אלא לאו היינו טעמא 
לח" גלל תודה ואי תודה גלל דלח",
לח" גלל דכבשי" ואי כבשי" גלל דלח"?
7

8

וצריכי,
דאי אשמעינ תודה,
הת" הוא דכי מפגל בלח" לא מפגלא תודה,
משו" דלא הוזקקו זה לזה בתנופה;
אבל כבשי" דהוזקקו זה לזה בתנופה,
אימא כי מפגל בלח" ליפגלי נמי כבשי";
צריכא.
9

10

בעא מיניה ¯· ¯ÊÚÏ‡ Èמ¯·:
השוחט את התודה,
לאכול כזית ממנה ומלחמה למחר,
מהו?
לאיפגולי תודה לא מיבעיא לי,
השתא כולו מלחמה לא מיפגלא,
ממנה ומלחמה מיבעיא?
כי קא מיבעיא לי 
לאיפגולי לח",
מי מצטרפה תודה לאיפגולי לח",
או לא?
אמר ליה:
א 1בזו,
הלח" מפוגל והתודה אינה מפוגלת.
11

12

13

ואמאי?
לימא קל וחומר 
ומה המפגל  אי מתפגל,
הבא לפגל ולא פיגל  אינו די שלא יתפגל!?
14

1

גמרא:
מאי טעמא?
אילימא  משו" ד¯· ,‡‰Î
דאמר ¯· :‡‰Î
מני ללחמי תודה שנקראו תודה?
שנאמר )ויקרא ז,יב(:
"וְ ִה ְק ִריב ַעל ז ֶַבח ַה ּת ֹו ָדה ַח ּל ֹות";
5

רש"י

רש"י

 .‡ÓË „Á‡ Ë·˘ 1בי''ד בניס וס''ל לרבי יהודה שבט אחד איקרי קהל הלכ(
דוחה טומאה ויעשו כול בטומאה עמו:
 .˜ÂÏÁ ¯Â·Èˆ Ô·¯˜ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ 2ולדברי חכמי" טהורי" עושי" הראשו
והשבט עושי פסח שני:
 .ÍÂ¯Ú ^„ÂÓÏ˙ ‰„Â‰È È·¯ 3ששנאה מרבותיו:
 .˙Ï‚ÂÙÓ ‰È‡ ‰„Â˙‰Â :'È˙Ó 4והאוכלה אי ענוש כרת:
 .Ë''Ó :'Ó‚ 5התודה מפגלת לח" .מדהוה ליה למיכתב והקריב חלות על זבח
התודה וכתיב והקריב על זבח התודה חלות )תודת שלמיו( דמשמע תודה ה"
החלות הלכ( כי אמר על מנת לאכול תודה למחר הוי לח" בכלל:

 .‰„Â˙ Ï·‡ 6הבהמה לא איקרי לח" הלכ( כי מפגל לח" לא הויא בהמה
בכלל:
 .ÌÈ˘·Î‰ 7של עצרת:
 .‰„Â˙ ÏÏ‚ ÌÁÏ 8תודה עיקר ולח" טפל דשחיטת תודה מקדשה ללח"
כדאמרינ בפ' התודה )לקמ עח (:יקריב קרבנו מלמד שאי הלח" קדוש אלא
בשחיטת הזבח וכ לח" גלל כבשי" דשחיטת כבשי" מקדשי" ללח" בפ'
התכלת )לקמ מו (.תודה אי מניפי אותה ע" החלות אבל כבשי" מניפי אות"
ע" החלות דכתיב )ויקרא כג( והני 1אות" וכתיב על לח" וגו':
 .‰ÊÏ ‰Ê 9כבשי" ע" לח":
 .'ÂÎ ‡ÓÈ‡ 10והוא הדי אי תנא כבשי" הוה אמינא הת" כי מפגלי כבשי"
מפגלי חלות צריכא:
 .‰ÓÁÏÓÂ ‰ÓÓ 11כחצי זית מזה וכ מזה:
 .ÌÁÏÓ ÂÏÂÎ ˙ÈÊ ‡˙˘‰ 12דהויא מחשבה חמורה דלא בעיא צירו 1אמרינ
במתניתי דלא מיפגל תודה ממנה ומלחמה דבעי לצרופי מיבעיא:
 .‡Ï Â‡ 13פגלי לח" דשייר במחשבה:
 .Ï‚ÙÓ‰ ‰„Â˙ 14תודה שסייעה לפגל לח" אי מתפגל כדקאמרינ התודה
אינה מפוגלת:
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דף טו:

טו:

ומי אמרינ קל וחומר כי האי גוונא?
והתניא:
מעשה באחד * שזרע כרמו של חבירו סמדר,
ובא מעשה לפני ,ÌÈÓÎÁ
ואסרו את הזרעי" והתירו את הגפני";
ואמאי?
לימא קל וחומר הוא,
ומה האוסר  אינו נאסר,
הבא לאסור  ולא אסר אינו די שלא יתאסר!?
הכי השתא?
הת" קנבוס ולו 1אסרה תורה,
)דתנ:
היתה שדהו זרועה קנבוס ולו 1
לא יהא זורע על גביה",
שה עושות לשלש שני"(;
שאר זרעי" מדרבנ הוא דאסירי,
האי דעביד איסורא  קנסוה רבנ,
האי דלא עביד איסורא  לא קנסוה רבנ;
אבל הכא  לימא קל וחומר.
3

2

4

5

6

7

8

9

ואיכא דמתני לה אכבשי":
בעא מיניה ¯· ¯ÊÚÏ‡ Èמ¯·:
השוחט את הכבשי" לאכול כזית מה ומלחמ,
מהו?
לאיפגולי כבשי" לא קא מיבעיא לי,
השתא כולו מלח" לא מפגלי,
מה ומלחמ מיבעיא?
כי קא מיבעיא לי 
לאיפגולי לח",
מי מצטרפי כבשי" לאיפגולי ללח",
או לא?
אמר ליה:
א 1בזו,
הלח" מפוגל והכבשי" אינ מפוגלי.
ואמאי?
לימא קל וחומר 
ומה המפגל  אינו מתפגל,
הבא לפגל ולא פיגל  אינו די שלא יתפגל!?
ומי אמרינ קל וחומר כי האי גונא?
והתניא:
מעשה באחד שזרע כרמו של חבירו סמדר וכו',
רש"י

 .Ï‚ÙÏ ‡·‰ 1חצי זית של לח" הבא לפגל ג" את התודה ולא פגלהו אינו די
שלא יתפגל:
 .Ú¯Ê˘ 2משלו:
 .¯„ÓÒ 3כבר חנטו ענבי" וכ היה מעשה ואסרו את הזרעי" טעמא מפרש
לקמ:
 .¯ÒÂ‡‰ 4גפני" האוסרי" את הזרעי":
 .¯ÂÒ‡Ï ‡·‰ 5זרעי":
 .ÒÂ·˜ 6קנבא:
 .ÛÂÏ 7מיני קיטנית:
 .‰¯Â˙ ‰¯Ò‡ 8בכר" אי זרע" כלה שיש לה" שרש ל''א קנבוס ולו 1אסרה
תורה דכתיב )דברי" כב( כרמ( כלאי" זרעי" הדומי לכר" ובהנ( תולי אשכולות
כעי ענבי":
 9בעל הכר" לא עבד איסורא אלא הכא אכתי איכא למיפר( לימא קל וחומר:

פרק שני

לו

מנחות

ואמאי?
לימא קל וחומר 
מה האוסר אינו נאסר,
הבא לאסור ולא אסר אינו די שלא יתאסר!?
הכי השתא,
הת" קנבוס ולו 1אסרה תורה,
שאר זרעי" מדרבנ הוא דאסירי,
האי דעבד איסורא  קנסוה רבנ,
דלא עבד איסורא  לא קנסוה רבנ,
אבל הכא לימא קל וחומר.
מא דמתני לה אתודה 
כל שכ אכבשי";
ומא דמתני לה אכבשי" 
כבשי" הוא דהוזקקו זה לזה לתנופה,
אבל תודה דלא הוזקקה זה לזה בתנופה 
לא.
10

11

¯· ÈËÂÊ ‡·‡ Èבעי לה הכי:
בעא מיניה ¯· ¯ÊÚÏ‡ Èמ¯·:
השוחט את הכבש לאכול כזית מחבירו למחר,
מהו?
חבירו כבש משמע ולא מפגל;
או דלמא 
לח" משמע ומפגל ליה?
אמר ליה:
תניתוה:
שחט אחד מ הכבשי" לאכול ממנו למחר 
הוא פיגול וחבירו כשר,
לאכול מחבירו למחר 
שניה" כשרי",
אלמא חבירו כבש משמע!?
דלמא דפריש ואמר חבירו כבש.
12

13

משנה )ד(:
הזבח מפגל את הנסכי" משקדשו בכלי,
דברי ¯·.¯È‡Ó È
הנסכי" אינ מפגלי" את הזבח.
כיצד?
השוחט את הזבח לאכול ממנו למחר 
הוא ונסכיו מפוגלי;
להקריב נסכיו למחר 
הנסכי" מפוגלי,
הזבח אינו מפוגל.
14

גמרא:
רש"י

 .ÌÈ˘·Î‡ ˘''Î 10מצטרפי ה והלח" לפגל הלח":
 .‡Ï ‰„Â˙ Ï·‡ 11פשיט ליה דלא פגיל לח":
 .Â¯È·ÁÓ 'ÂÎ ÈËÂÊ ‡·‡ È·¯ ÈÚ· 12ולא פירש כבש:
 .Ï‚ÙÈÓ ‡ÏÂ 13כדקתני במתני' בסיפא שחט א' מ הכבשי" לאכול מחבירו
למחר שניה" כשרי" דאי מתיר מפגל את המתיר או דלמא חבירו לח" משמע
ומפגל לח":
 .ÌÈÎÒ‰ ˙‡ Ï‚ÙÓ :'È˙Ó 14שהשותה מה" חייב כרת משו" פיגול
שמשקדשו בכלי שוב אי לה פדיו וקדושת קדושה:
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הקומץ את המנחה

דף טז.

תנו רבנ:
נסכי בהמה חייבי עליה משו" פיגול,
מפני שד" הזבח מתיר לקרב,
דברי ¯·.¯È‡Ó È
אמרו לו ל¯·:¯È‡Ó È
והלא אד" מביא זבחו היו" ונסכיו עד עשרה ימי"!
אמר לה:
א 1אני לא אמרתי אלא בבאי ע" הזבח!
אמר ליה:
אפשר לשנותו לזבח אחר.
1

2

3

4

אמר ¯·‡:
קסבר ¯· ¯È‡Ó È
הוקבעו בשחיטה כלחמי תודה.
6

5

פרק שני

לז

מנחות

שחט אחד מ הכבשי" לאכול שתי חלות למחר,
הקטיר אחד מ הבזיכי לאכול שני סדרי" למחר 
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
פיגול וחייבי עליו כרת;
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
אי בו כרת עד שיפגל בכל המתיר.
שחט אחד מ הכבשי" לאכול ממנו למחר 
הוא פיגול וחבירו כשר;
לאכול מחבירו למחר 
שניה" כשרי".
גמרא:
אמר ¯·:
מחלוקת שנת את הקומ #בשתיקה,
ואת הלבונה במחשבה;
אבל נת הקומ #במחשבה ואת הלבונה בשתיקה 
דברי הכל פיגול,
שכל העושה  על דעת ראשונה הוא עושה;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר:
עדיי הוא מחלוקת.
11

תנו רבנ:
לוג שמ של מצורע חייבי עליו משו" פיגול,
מפני שד" אש" מתירו לבהונות,
דברי ¯·.¯È‡Ó È
אמרו לו ל¯·:¯È‡Ó È
והלא אד" מביא אשמו היו" ולוגו מיכ ועד עשרה ימי"!
אמר לה:
א 1אני לא אמרתי אלא בבא ע" האש"!
אמרו לו:
אפשר לשנותו לאש" אחר.
אמר ¯·‡:
קסבר ¯· ¯È‡Ó È
הוקבעו בשחיטה כלחמי תודה* .
7

8

טז.

משנה )ה(:
פיגל בקומ #ולא בלבונה,
בלבונה ולא בקומ #
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
פיגול וחייבי עליו כרת;
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
אי בו כרת עד שיפגל בכל המתיר.
ומודי"  ÌÈÓÎÁל¯· ¯È‡Ó Èבמנחת חוטא ובמנחת קנאות,
שא" פיגל בקומ #שהוא פיגול וחייבי עליו כרת,
שהקומ #הוא המתיר.
9

10

רש"י

 .·¯˜ÈÏ Ô¯È˙Ó Á·Ê‰ Ì„˘ :'Ó‚ 1והוי דבר שיש לו מתירי למזבח ונוהג בה
פיגול דכל דבר שיש לו מתירי יש בו פיגול במס' יומא בפ' הוציאו לו )ס:(.
 .ÌÈÓÈ 'È „ÚÂ Ô‡ÎÓ ÂÈÎÒÂ 2דאמר מר לקמ )מד (:מנחת" ונסכיה" אפילו
למחר אלמא לאו מזביחה נינהו:
 .È˙¯Ó‡ ‡Ï È‡ Û‡ 3א" פיגל בזבח שיהו הנסכי" שיביא לסו 1י' ימי"
מפוגלי" אלא בבאי" ע" הזבח:
 .¯Á‡ Á·ÊÏ Â˙Â˘Ï ¯˘Ù‡ ÂÏ Â¯Ó‡ 4הלכ( לא מיפגלי:
 .‰ËÈÁ˘· 5דהאי( הוקבעו לזבח זה ואי רשאי לשנות" לאחר:
 .‰„Â˙ ÈÓÁÏÎ 6שהשחיטה קובעתו כדאמרי' בהתודה כדפרישית לעיל:
 .'ÂÎ ÔÓ˘ ‚ÂÏ 7א" פיגל בשחיטת האש":
 .˙ÂÂ‰·Ï Â¯È˙Ó 8כדכתיב )ויקרא יד( על ד" האש" דכל זמ שלא נת מ הד"
מעכב השמ כדאמרי' בפ''ק )לעיל ה:(.
 .ıÓÂ˜· Ï‚ÈÙ :'È˙Ó 9בהקטרת קומ #חישב על השירי":
 .¯È˙Ó‰ ÏÎ· Ï‚ÙÈ˘ „Ú 10והקטרת אחד מה חצי מתיר הוא דאיכא נמי
הקטרת חבירו:

יתיב ¯·‡ וקאמר לה להא שמעתא,
איתיביה ¯· ‡ ‡Â‰ ·¯ ¯· ‡Áל¯·‡:
במה דברי" אמורי"?
בקמיצה ובמת כלי ובהילו(,
]אבל[ בא לו להקטרה,
נת את הקומ #בשתיקה ואת הלבונה במחשבה,
את הקומ #במחשבה ואת הלבונה בשתיקה 
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
פיגול וחייבי עליו כרת;
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
אי בו כרת עד שיפגל בכל המתיר;
קתני מיהא:
נת את הקומ #במחשבה ואת הלבונה בשתיקה,
ופליגי!?
אימא 
וכבר נת את הלבונה בשתיקה מעיקרא.
12

13

14

15

שתי תשובות בדבר:
חדא 
דהיינו קמייתא;
ועוד 
התניא:
אחר כ(!?
תרגמא ¯· :‡ÈÁ
1

רש"י

 .'ÂÎ ıÓÂ˜‰ Ô˙˘ :'Ó‚ 11כלומר הקטרה ראשונה הקטיר בשתיקה ושניה
במחשבה אבל חישב בראשונה ושתק בשניה פיגול לדברי הכל:
 .‡˙ÚÓ˘ ‡‰Ï 12דרב:
 .‡''„· 13דמחשבת עבודה הקומ #מפגל בברייתא דמנחות:
 .'ÂÎ ‰ˆÈÓ˜· 14דבהנ( ג' עבודות אי דומה לה בלבונה הילכ( כולו מתיר
הוא הולכה מפרש בגמ' לקמ בשמעתי דהא איכא בלבונה:
 .È‚ÈÏÙÂ 'ÂÎ ‡‰ÈÓ È˙˜ 15ותיובתא דרב:
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דף טז:

פרק שני

בשתי דיעות.
תא שמע:
במה דברי" אמורי"?
בדמי" הניתני על מזבח החיצו,
אבל דמי" הניתני על מזבח הפנימי,
כגו ארבעי" ושלש של יו" הכיפורי",
ואחת עשרה של פר כה משוח,
ואחת עשרה של פר העל" דבר של ציבור 
פיגל בי בראשונה ,בי בשניה ,ובי בשלישית,
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
פיגול וחייבי עליו כרת;
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
אי בו כרת עד שיפגל בכל המתיר;
קתני מיהא:
פיגל בי בראשונה ,בי בשניה ,ובי בשלישית,
ופליגי!
וכי תימא 
הכי נמי בשתי דעות;
הניחא למא דאמר:
בפר ,ואפילו בדמו של פר;
אלא למא דאמר:
בפר ,ולא בדמו של פר 
מאי איכא למימר!?
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

אמר ¯·‡:
הכא במאי עסקינ?
כגו שפיגל בראשונה ושתק בשניה ופיגל בשלישית,
דאמרינ:
אי סלקא דעת( כל העושה  על דעת ראשונה הוא עושה,
מיהדר פיגולי בשלישית למה לי.
מתקי 1לה ¯· ‡˘:È
מידי שתק קתני?
אלא אמר ¯· ‡˘:È

טז:

לח

מנחות

הכא במאי עסקינ?
כגו שפיגל בראשונה ובשניה ובשלישית,
דאמרינ:
אי סלקא דעת( 
כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה,
מיהדר פגולי בשניה )ובשלישית( למה לי? *
והא בי בי קתני!?
קשיא.
אמר מר:
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
פגול וחייבי עליו כרת.
מכדי כרת לא מיחייב עד שיקרבו כל המתירי,
דאמר מר:
ירצה,
כהרצאת כשר  כ( הרצאת פסול,
מה הרצאת כשר  עד שיקרבו כל המתירי,
א 1הרצאת פסול  עד שיקרבו כל המתירי,
והאי כיו דחשיב בה בפני" פסליה 
כי מדי בהיכל מיא בעלמא הוא דקא מדי!?
אמר ¯·:‰
משכחת לה בארבעה פרי" וארבעה שעירי".
13

14

15

16

17

¯·‡ אמר:
אפילו תימא פר אחד ושעיר אחד,
לפגולי מרצי.
18

ארבעי" ושלש.
והתניא:
ארבעי" ושבע!?
לא קשיא,
הא  כמא דאמר :מערבי לקרנות,
והא  כמא דאמר :אי מערבי.
והתניא:
ארבעי" ושמונה!?
לא קשיא,
הא  כמא דאמר :שירי" מעכבי,
19

20

21

12

רש"י

 .˙ÂÚ„ È˙˘· 1דאחד הקטיר קומ #במחשבה ואח''כ הקטיר חבירו לבונה
בשתיקה דמשו''ה פליגי רבנ דליכא למימר על דעת ראשונה עשה:
 .‡''„· 2דבמתנה אחת פיגל בדמי" הניתני כו' בברייתא דזבחי" )מב:(.
 .ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ„ ‚''Ó 3ח' הזאות דפר בי הבדי" אחת למעלה ושבע למטה
וח' דשעיר הרי ט''ז וכנגדו בהיכל כדאמרי' במס' יומא )נג (:הרי ל''ב וד' קרנות
המזבח הפנימי הרי ל''ו וז' על טהרו של אותו מזבח כשהד" הפר והשעיר
מעורבי ביחד הרי מ''ג:
 .ÁÈ˘Ó Ô‰Î ¯Ù Ï˘ ‡''È 4ז' הזאות על הפרוכת וד' מתנות דמזבח כדכתיב
בויקרא וכ פר העל" דבר:
 .‰Â˘‡¯· 5בי הבדי" בשניה על הפרוכת בג' על מזבח הזהב:
 .˙¯Î ÂÈÏÚ ÌÈ·ÈÈÁÂ 6האוכל מבשר הפר:
 .È‚ÈÏÙÂ 7אפי' פיגל בראשונה פליגי רבנ אלמא לא אמרי' שניה ושלישית על
דעת ראשונה עושה:
 .˙ÂÚ„ È˙˘· 8שמת כה גדול או אירע לו קרי לאחר הזאות דבי הבדי" ושמש
אחר תחתיו והזה בהיכל דליכא למימר על דעת ראשונה עושה:
 .„''ÓÏ ‡ÁÈ‰ 9במס' יומא בפ' הוציאו לו )מט:(:
] .¯Ù Ï˘ ÂÓ„ 'ÈÙ‡Â ¯Ù 10שנאמר[ בזאת יבא אהר ]וגו'[ בפר ואפי' בדמו של
פר שא" שחטו הראשו ואירע בו פסול יבא אהר בדמו אל הקדש וא''צ להביא
ולשחוט פר אחר לדידיה הוה ]מצי[ לאוקמיה בב' דעות:
 .¯Ù Ï˘ ÂÓ„· ‡ÏÂ „''ÓÏ ‡Ï‡ 11לא מצי לאוקומי בשתי דיעות:
 .‰È˘·Â ‰Â˘‡¯· Ï‚ÈÙ˘ ÔÂ‚Î È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 12ושתק בשלישית דאכתי
הוה חצי מתיר:

22

רש"י

 .‰ˆ¯È 13פיגול הוא לא ירצה )ויקרא יט( וכתיב בכשר ירצה לקרב אשה )ש" כב(:
 .ÔÈ¯È˙Ó ÏÎ Â·¯˜È˘ „Ú ÏÂÒÙ Û‡ 14לא מחייבי כרת על אכילת פסול עד
שיקרבו כל מתירי באותה עבודה שהוא מתפגל בה:
 .'ÂÎ ·È˘Á„ ÔÂÈÎ È‡‰Â 15ואי קשיא בקומ #ושוחט נמי לימא דלא מפגל דכי
חשיב )בקבלה( איפסול כי זריק מיא בעלמא זריק לאו פירכא היא דהת" אותה
עבודה שפיגל בה נעשית כולה בקדושתה אבל הנ( הזאות חדא עבודה היא:
 .‰Ï ˙ÁÎ˘Ó 16דמפגלי כולהו:
 .ÌÈ¯ÈÚ˘ '„Â ÌÈ¯Ù '„· 17פר ושעיר פני" וחישב עליו ונשפ( הד" לאחר
הזאות פני" והביא פר ושעיר א' להיכל וא' למזבח לשבע הזאותיו וכ לקרנות
דבכל א' קרבו מתירי דהא כול" כשרי" וא''צ לחזור ולהזות מ השני בפני"
ובמקו" שפוסק הוא מתחיל כדאמרינ במסכת יומא בפרק הוציאו לו )סא:(.
 .‰ˆ¯Ó ÏÂ‚ÈÙÏ 18לעני כ ה חשובות שלא יצא מידי פיגול:
 .˙Â¯˜Ï ÔÈ·¯ÚÓ 19פלוגתא היא בפרק הוציאו לו )ש" נז:(:
 .ÔÈ·¯ÚÓ „''ÓÎ ‚''Ó È˙˜„ ‡‰ 20ד" פר ושעיר בשעת ארבע מתנות דקרנות
דמזבח הפנימי:
 .„''ÓÎ Ê''Ó È˙˜„ ‡‰Â 21מכל אחד נות ד' מתנות ואייתר להו ד':
 .ÌÈ¯È˘ 22של כל ההזאות מעכבי א" לא שפכ על יסוד מזבח החיצו והוו
להו מ''ח:
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הקומץ את המנחה

דף טז:

פרק שני

לט

מנחות

הא  כמא דאמר :שירי" לא מעכבי.

והבא לקדש כבא להתיר דמי.

איבעיא להו:
פיגל בהולכה,
מהו?
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הולכה כקמיצה;
ו¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר:
הולכה כהקטרה.

תא שמע:
במה דברי" אמורי"?
בקמיצה ובמת כלי ובהילו(;
מאי לאו הילו( דהקטרה!?
לא,
הילו( דמת כלי.
אי הכי 
במת כלי ובהילו( בהילו( ובמת כלי מיבעי ליה!?
הא לא קשיא,
תני הכי.
בא לו להקטרה?
בא לו להולכה מיבעי ליה!?
הא לא קשיא,
כיו דהולכה צור( דהקטרה היא 
קרי לה הקטרה.
אלא נת את הקומ #בשתיקה 
הולי( מיבעי ליה!?
קשיא.

1

11

2

12

3

13

4

בשלמא ל¯ ˘È˜Ï ˘Èאיכא נמי הולכה דלבונה,
אלא ל¯· ÔÁÂÈ Èמאי טעמיה?
אמר ¯·‡:
קסבר ¯· ÔÁÂÈ È
כל עבודה שאינה מתרת,
עבודה חשובה היא לפגל עליה בפני עצמה.
אמר ליה ‡·:ÈÈ
הרי שחיטת אחד מ הכבשי",
דעבודה שאינה מתירתה,
ופליגי,
דתנ:
שחט אחד מ הכבשי" לאכול שתי חלות למחר,
הקטיר אחד מ הבזיכי לאכול שני סדרי" למחר 
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
פגול וחייבי עליו כרת;
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
אי בו כרת עד שיפגל בכל המתיר!?
אמר ליה:
מי סברת לח" בתנור קדוש?
שחיטת כבשי" מקדשא ליה,
והבא לקדש כבא להתיר דמי.
5

6

7

8

מתיב ¯· ˘:È˘‡ ¯· ÈÓÈ
‡ ÌÈ¯Áאומרי":
הקדי" מולי" לערלי"  כשר,
הקדי" ערלי" למולי"  פסול;
וקיימא ל דבחצי מתיר פליגי!?
אמר ליה:
מי סברת ד" בצואר בהמה קדוש?
ד" ,סכי מקדשא ליה,

14

15

הקטיר שומשו" לאכול שומשו" עד שכלה קומ #כולו,
¯·  ‡„ÒÁו¯·  ‡ÂÓ‰ו¯· ˘˘˙,
חד אמר :פיגול,
וחד אמר :פסול,
וחד אמר :כשר.
לימא מא דאמר :פיגול  כ¯·,¯È‡Ó È
ומא דאמר :פסול  כ¯·,Ô
ומא דאמר :כשר  כ¯·.È
ממאי?
דלמא עד כא לא קאמר ¯· ¯È‡Ó Èהת" 
אלא דחישב בשיעורו,
אבל הכא דלא חישב בשיעורו  לא!
ועד כא לא קא אמרי ¯· Ôהת" 
אלא דלא חישב ביה בכוליה מתיר,
אבל הכא דחישב ביה בכוליה מתיר  הכי נמי דפגיל!
ועד כא לא קא אמר ¯· Èהת" 
אלא דלא הדר מלייה מאותה עבודה,
16

17

18

19

20

9

10

21

1

רש"י

רש"י

 .È·ÎÚÓ ‡Ï ÌÈ¯È˘ „''ÓÎ Ê''Ó È˙˜„ ‡‰Â 1ופלוגתא היא בפרק הוציאו לו
)ש" ס:(:
 .È‡Ó ıÓÂ˜ ˙ÎÏÂ‰· Ï‚ÈÙ 2מי הויא חצי עבודה ופליגי רבנ עד שיפגל בכל
המתיר כלומר א 1בהולכת לבונה או לא פליגי:
 .‰ˆÈÓ˜Î 3דהויא עבודה שלימה דאי קמיצה בלבונה:
 .‰¯Ë˜‰Î 4ופליגי:
 .˙¯˙Ó ‰È‡˘ ‰„Â·Ú ÏÎ 5כגו הולכה דלא מיעכבא דאפשר להושיט זה לזה:
 .‰ÓˆÚ ÈÙ· ‰ÈÏÚ Ï‚ÙÏ ‰·Â˘Á 6דליכא למימר עד שיפגל בכל המתיר דהא
לאו מתיר הוא ואי כח לאחרת לעכב:
 7שחיטתה אינה מתרת לא בשר ולא אימורי דזריקה מתירת:
 .ÈÓ„ ¯È˙‰Ï ‡·Î 8ובעינ עד שיפגל בכל המתיר:
 .ÌÈÏ¯ÚÏ ÌÈÏÂÓ ÌÈ„˜‰ 9בשחיטת פסח מיירי דשחט סימ ראשו למולי"
סימ שני לערלי":
 .ÔÏ ‡ÓÈÈ˜Â 10בפ' תמיד נשחט במס' פסחי" )סג (.אלמא בעבודה שאינה מתרת
ולא מקדשת כגו הכא דליכא לח" דתתקדיש ליה שחיטה פליגי נמי רבנ:

 .‡''„· 11דמפגלי בעבודת הקומ #והיינו ההיא ברייתא דמותיב רב אחא בר
רב הונא לעיל:
 .‰¯Ë˜‰„ ÍÂÏÈ‰· Â‡Ï È‡Ó 12וקתני דלא פליגי רבנ ותיובתא דריש לקיש:
 .ÈÏÎ Ô˙Ó„ ÍÂÏÈ‰ 13כשמוליכו לתתו בכלי דההיא עבודה שלימה היא דאי
מת כלי בעבודת לבונה:
 .ÈÎ‰ È˙ 14בהילו( ובמת כלי:
 15בא לו להולכה מיבעי ליה:
 .ÌÂ˘ÓÂ˘ È„Î ¯ÈË˜‰ 16כשיעור שומשו" וכ עשה עד שהקטיר כל הקומ#
וכ בלבונה ]מהו[ פיגל או לא:
 .¯È‡Ó È·¯Î 17דאמר מפגלי" בחצי מתיר והכא נמי כל שומשו" ושומשו"
חשיב ליה כחצי מתיר:
 .Ô·¯Î 18דאמרי אי בו כרת אבל פסול הוא:
 .È·¯Î 19דאמר לעיל )יד (.אומר אני שזה כשר דאי חצאי מצטרפי:
 .Â¯ÂÚÈ˘Î ·˘ÈÁ„ 20שחישב כשיעור הקטרה שלימה ביחד:
 .¯È˙Ó‰ ÏÎ· ·˘ÈÁ ‡Î‰ 21בקומ #ובלבונה חשיב כה''ג כל המתיר:
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הקומץ את המנחה

דף יז.

אבל הכא דהדר מלייה מאותה עבודה  הכי נמי דפסיל!
אלא מא דאמר :פיגול  דברי הכל,
מא דאמר :פסול  דברי הכל,
מא דאמר :כשר  דברי הכל.
מא דאמר :פיגול  דברי הכל.
קסבר 
דר( אכילה בכ( ודר( הקטרה בכ(.
ומא דאמר :פסול  דברי הכל.
קסבר 
)אי( דר( אכילה בכ( ואי דר( הקטרה בכ(,
והואי לה כמנחה שלא הוקטרה.
ומא דאמר :כשר  דברי הכל.
קסבר 
דר( הקטרה בכ( ואי דר( אכילה בכ(.
2

3

יז.

אמרי * :‡˙È„·ÓÂÙ„ ÈÙÈ¯Á
הקטרה מפגלת הקטרה;
ואפילו ל¯· Ôדאמרי:
אי מפגלי בחצי מתיר,
הני מילי  היכא דחישב ביה בשירי",
ולבונה במילתא קיימא,
אבל הכא דחישב לה בלבונה,
כמה דחישב ביה בכוליה מתיר דמי.

פרק שני

מ

מנחות

יתיב ¯·  ‡„‚ ¯· ‡È˘Óקמיה ד‡·,ÈÈ
ויתיב וקא אמר משמיה ד¯· :‡„ÒÁ
אי הקטרה מפגלת הקטרה,
ואפילו ל¯· ¯È‡Ó Èדאמר:
מפגלי בחצי מתיר,
הני מילי  היכא דחישב בהו בשירי",
דקומ #מתיר דידהו;
אבל הכא  דקומ #לאו מתיר דלבונה הוא,
לא מצי מפגל ביה.
8

אמר ליה ‡·:ÈÈ
עני מרי משמיה ד¯·?
אמר ליה :אי.
איתמר נמי:
אמר ¯·  ‡„ÒÁאמר ¯·:
אי הקטרה מפגלת הקטרה.
9

10

11

4

5

אמר ¯·‡:
א 1אנ נמי תנינא:
זה הכלל:
כל הקומ #ונות בכלי,
והמולי( והמקטיר,
לאכול דבר שדרכו לאכול,
ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר,
חו #למקומו  פסול ואי בו כרת,
חו #לזמנו  פגול וחייבי עליו כרת;
מאי לאו הקטרה דומיא דהנ(,
מה הנ( בי לאכול בי להקטיר,
א 1הקטרה בי לאכול בי להקטיר?
לא,
הנ( בי לאכול בי להקטיר,
הקטרה לאכול  אי,
להקטיר  לא.
6

7

אמר ¯·  È„È‡ ¯· ·˜ÚÈמשמיה ד‡·:ÈÈ
א 1אנ נמי תנינא:
שחט אחד מ הכבשי" לאכול ממנו למחר 
הוא פיגול וחבירו כשר,
לאכול מחבירו למחר 
שניה" כשרי;
מאי טעמא?
לאו משו" דכיו דלאו מתיר דידיה הוא 
לא מצי מפגל ביה?
לא,
הת" הוא דלא איקבע בחד מנא,
אבל הכא דאיקבע בחד מנא כי חד דמו.
12

13

אמר ¯· :‡ÂÓ‰
הא מילתא אבלע לי ¯·,‡ÈÁ È
ותקילא לי ככוליה תלמודאי:
הקטיר קומ #להקטיר לבונה,
)ולבונה( לאכול שירי" למחר 
פגול.
מאי קא משמע ל?
אי הקטרה מפגלת הקטרה קא משמע ל 
לימא 
14

15

16

17

1

רש"י
רש"י

 .‰ÈÈÏÓ ¯„‰ ‡Ï„ 1לשיעור אכילה מאותה עבודה שחישב בכבש האחד
ובחלה האחרת השלמה זית ולא חישב לא באותו כבש ולא באותה חלה:
 .ÍÎ· ‰¯Ë˜‰ Í¯„ ¯·Ò˜ ÏÂ‚ÈÙ ¯Ó‡„ Ô‡Ó 2והוה ליה מחשב בעבודה כשרה
והוי כמקטיר כזית על מנת לאכול זית שירי" למחר:
 .ÍÎ· ‰¯Ë˜‰ Í¯„ ÔÈ‡ ¯·Ò˜ ÏÂÒÙ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÂ 3ולא פסל מחשבתו אבל דר(
הקטרה בכ( והקטרה מעלייתא היא:
 .‡˙È„·ÓÂÙ„ ÈÙÈ¯Á 4מפרש בפ''ק דסנהדרי )יז (:עיפה ואבימי בני רחבה
דפומבדיתא:
 .‰¯Ë˜‰ ˙Ï‚ÙÓ ‰¯Ë˜‰ 5הקטיר קומ #ע''מ להקטיר לבונה לאחר זמ פיגול
ואע''ג דאי מתיר מפגל את המתיר ולא דמי לשוחט את הכבש לאכול מחבירו
למחר כדמפרש לקמ דהת" לא איקבעו בחד מנא הכא איקבעו בחד מנא:
 .‡ÈÓÂ„ ‰¯Ë˜‰ Â‡Ï È‡Ó 6דקומ #ונות בכלי:
 .Í‰ ‰Ó 7בי חישב לאכול שירי" למחר בי חישב להקטיר לבונה פיגל:

 .‡Â‰ ‰Â·Ï„ ¯È˙Ó Â‡Ï ıÓÂ˜ 8דאמר לעיל )יג (:דאינה בעיכוב מנחה:
 .ÈÈ·‡ Ï''‡ 9לרב מנשיא:
 .È¯Ó ÈÚ 10ענני אדוני:
 .·¯„ ‰ÈÓ˘Ó 11כלומר אמרה רב חסדא להא מילתא משמיה דרב:
 .Ë''Ó 12שניה" כשרי:
 .ÂÓ„ „ÁÎ 13מפגל להקטרה דלבונה דמי וה''מ לר''מ ולרבנ אבל לר' יוסי
דבריש פירקי אי מתיר מפגל את המתיר ולא מפגלא הקטרת קומ #להקטרת
לבונה:
 .ÈÏ ÚÏ·‡ 14הטעימני ולמדני:
 .ÈÏ ‡ÏÈ˜˙Â 15ושקולה לי כלומר חביבה עלי:
 .ÌÈ¯È˘ ÏÂÎ‡Ï ‰Â·Ï ¯ÈË˜‰Ï ıÓÂ˜ ¯ÈË˜‰ ‚''‰ 16ולא גרסי' ולאכול וזה
פירושו הקטיר קומ #על מנת להקטיר לבונה למחר וע''מ לאכול שירי" למחר:
 .Ï''Ó˜ È‡Ó 17קא ס''ד דמשו" חדא מהנ( מחשבות מפגלא וחד מינייהו
אשמעינ ופיגול משו" מחשבת להקטיר לבונה למחר הוא ולא משו" לאכול
שירי" דאי מפגלי בחצי מתיר:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

הקומץ את המנחה

דף יז.

פרק שני

מנחות

הקטיר קומ #להקטיר לבונה!
אי מפגלי בחצי מתיר קא משמע ל 
לימא 
הקטיר קומ #לאכול שירי" למחר!
אי תרוייהו קא משמע ל 
לימא 
הקטיר קומ #להקטיר לבונה ולאכול שירי" למחר!?
אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
לעול" קסבר 
אי הקטרה מפגלת הקטרה ואי מפגלי בחצי מתיר,
ושאני הכא,
דפשטא ליה מחשבה בכולה מנחה.
2

3

4

תני תנא קמיה ד¯· :‡·‡ ¯· ˜ÁˆÈ
הקטיר קומ #לאכול שירי" 
לדברי הכל פגול.
והא מיפלג פליגי!?
אלא אימא 
לדברי הכל פסול.
ולימא 
הרי זה פגול,
ו¯· ¯È‡Ó Èהיא!?
תנא דברי הכל אתניוה,
פיגול בפסול מיחל 1ליה,
הרי זה בדברי הכל לא מיחל 1ליה.
הדרן עלך הקומץ את המנחה
5

6

7

8

9

רש"י

 .'Â·Ï ¯ÈË˜‰Ï ıÓÂ˜ ¯ÈË˜‰ ‡ÓÈÏ 1ולא לימא לאכול שירי" כיו דההיא
מחשבה לא מהניא למה לי מחשבה בהדי קמייתא ואי פיגול משו" לאכול
שירי" הוא דמפגלי בחצי מתיר אבל להקטיר לבונה לא מהניא למה לי לצרפה
בחדא:
 .Ï''Ó˜ Â‰ÈÈÂ¯˙ È‡Â 2ואי לאכול קאמר שלא חישב אלא באחת מה:
 .ÌÈ¯È˘ ÏÂÎ‡ÏÂ ‰Â·Ï ¯ÈË˜‰Ï ‡ÓÈÏ 3דמשמע תרתי מילי הקטיר קומ#
להקטיר לבונה או לאכול שירי" למחר:
 .‰ÁÓ ‰ÏÂÎ· ‰·˘ÁÓ ‰Ï ‡Ë˘Ù„ 4ואע''ג דלא מפגל בחדא מינייהו השתא
דחשיב בתרוייהו מפגלא:
 .È‚ÈÏÙ ‚ÏÙÈÓ ‡‰ 5דלרבנ אי מפגלי בחצי מתיר:
 .‡ÓÈÏÂ 6ליה רב יצחק לתנא דלא לשנייה ולוקמא כדקתני פיגול:
 .‡È‰ Ó''¯Â 7ואמאי שני מילתיה ותיר #ליה פסול:
 .‰ÂÈ˙‡ ÏÎ‰ È¯·„ ‡˙ 8הלכ( איכא למימר דפסול אתנייה והא דתנא פיגול
משו" דאיחל 1ליה פיגול בפסול:
 .‰ÈÏ ÛÏÁÈÓ ‡Ï ÏÎ‰ È¯·„· Ê''‰ 9הלכ( אי הוה אתנייה ה''ז ולא הוה אמר
דברי הכל:
© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

מא

הקומץ רבה

דף יז:

פרק שלישי

פרק שלישי  הקומץ רבה
משנה )א(:
הקומ #את המנחה,
לאכול דבר שאי דרכו לאכול,
ולהקטיר דבר שאי דרכו להקטיר 
כשר;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוסל.
לאכול דבר שדרכו לאכול,
ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר פחות מכזית 
כשר.
לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית 
כשר,
שאי אכילה והקטרה מצטרפי.
1

גמרא:
אמר ¯· ÈÒ‡ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
מאי טעמיה ד¯·?¯ÊÚÈÏ‡ È
אמר קרא )ויקרא ז,יח(:

מנחות

ו¯·?!¯ÊÚÈÏ‡ È
א" כ 
לכתוב רחמנא א" האכל האכל,
אי נמי 
א" יאכל יאכל,
מאי " ֵה ָאכֹל י ֵָא ֵכל"?
שמעת מינה תרתי.
10

11

אמר ליה ¯· ‡¯ÈÊ Èל¯· ‡:ÈÒ
ואי טעמא ד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èמשו" הכי הוא,
כרת נמי ליחייב!
וכי תימא  הכי נמי;
והא את הוא דאמרת משמיה ד¯·:ÔÁÂÈ È
מודה ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èשאי ענוש כרת!?
אמר ליה:
תנאי היא אליבא ד¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
איכא למא דאמר :פסולה דאורייתא,
ואיכא למא דאמר :פסולה דרבנ;
דתניא:
השוחט את הזבח לשתות מדמו למחר,
להקטיר מבשרו למחר,
לאכול מאימוריו למחר  כשר;
ו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוסל;
להניח מדמו למחר 
¯· ‰„Â‰È Èפוסל;
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
א 1בזו ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוסל ו ÌÈÓÎÁמכשירי;
¯· ‰„Â‰È Èאליבא דמא?
אילימא  אליבא ד¯·;Ô
השתא ומה הת" 
דקא מחשב בלשו אכילה מכשרי ¯·,Ô
הכא  לא כל שכ?
אלא אליבא ד¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
ואמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
א 1בזו ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוסל ו ÌÈÓÎÁמכשירי,
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èהיינו ¯·!‰„Â‰È È
אלא לאו כרת איכא בינייהו,
ד¯· ‰„Â‰È Èסבר 
להניח פסולא בעלמא,
12

"וְ ִאם ֵה ָאכֹל י ֵָא ֵכל ִמ ְּב ַׂשר ז ֶַבח ׁ ְשלָ ָמיו",
בשתי אכילות הכתוב מדבר,
אחד אכילת אד" ואחד אכילת מזבח,
לומר ל( 
כש" שמחשבי באכילת אד" 
כ( מחשבי באכילת מזבח;
וכש" שמחשבי מאכילת אד" לאכילת אד",
ומאכילת מזבח לאכילת מזבח 
כ( מחשבי מאכילת אד" למזבח ומאכילת מזבח לאד";
מאי טעמא?
מדאפקינהו רחמנא להקטרה בלשו אכילה.
2

3

4

5

יז:

מב

ו¯·?!Ô
האי דאפקינהו רחמנא בלשו אכילה* ,
דלא שנא כי מחשב בלשו אכילה למזבח,
ולא שנא כי מחשב בלשו הקטרה למזבח.
אי נמי,
מה אכילה  בכזית,
א 1הקטרה  בכזית,
ולעול" אכילה דאורחא משמע.
6

7

8

9

13

14

15

16

17

רש"י

'ÂÎÂ ÏÂÎ‡Ï ÂÎ¯„ ÔÈ‡˘ ¯·„ ÏÂÎ‡Ï :'È˙Ó .‰·¯ ıÓÂ˜‰ - È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù 1
„·¯ ˘„¯ .¯˘Î ˙ÈÊÎÓ ˙ÂÁÙ ÏÂÎ‡Ï ÂÎהא משנה יתירא דהא תנ בפ''ק )לעיל
יב (:לאכול כחצי זית ולהקטיר חצי זית כשר אלא לר''א איצטרי( דאע''ג דפסל
ר' אליעזר במחשבה שלא כדרכו דגזר אטו כדרכו ופסל מדרבנ הכא לא גזר
פחות מכזית אטו כזית:
 .Á·ÊÓÏ Á·ÊÓ ˙ÏÈÎ‡ÓÂ Ì„‡Ï Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡Ó ÔÈ·˘ÁÓ˘ Ì˘Î :'Ó‚ 2כש"
שפוסלת מחשבה בדבר אכילת אד" כגו שירי" א" חישב עליה לאד" למחר:
 .Á·ÊÓ ˙ÏÈÎ‡Ó 3כגו קומ #א" חישב עליו למחר למזבח פוסלת כ( פוסלת
 4מחשבת אכילת אד" כגו שירי" א" חישב עליה למזבח להקטיר למחר:
 .‰ÏÈÎ‡ ÔÂ˘Ï· Â‰ÈÈÂ¯˙Ï ‡ÓÁ¯ Â‰È˜Ù‡„Ó 5ש''מ כי הדדי נינהו ומחשבי
מזו לזו:
 .Á·ÊÓÏ ‰ÏÈÎ‡ ÔÂ˘Ï· 6כגו הריני קומ #על מנת להאכיל קומ #למזבח
למחר:
 .''‡ 7להכי אפיק רחמנא להקטרה בלשו אכילה:
 .˙ÈÊÎ· ‰¯Ë˜‰ ˙·˘ÁÓ Û‡ ˙ÈÊÎ· ‰ÏÈÎ‡ ‰Ó 8א" חישב בקמיצה להקטיר
כזית קומ #למחר פיגול:

רש"י

 .ÚÓ˘Ó ‡Á¯Â‡„ ‰ÏÈÎ‡ ÌÏÂÚÏ 9קומ #למזבח ושירי" לאד":
 .ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ È‡Ó 10מדשני קרא בדיבורא:
 .È˙¯˙ ‰ÈÓ ˙ÚÓ˘ 11למחשבת הקטרה בכזית ומחשבי מאכילה לאכילה:
 .„''ÓÏ ‡ÎÈ‡ 12ר' אליעזר פסל מדאורייתא ומהאי קרא דפרשינ ואית ליה
כרת:
 .¯ÁÓÏ ÂÓ„Ó ˙Â˙˘Ï 13אכילת מזבח לאד":
 .¯ÁÓÏ Â¯˘·Ó ¯ÈË˜‰Ï 14אכילת אד" למזבח:
 .ÂÓ„Ó ÁÈ‰Ï 15לא לשו" זריקה ולא לשתיה:
 .Ô‡Ó„ ‡·ÈÏ‡ 16כלומר בתר טעמא דמא אמרה למילתיה וכמא ס''ל
בלשתות מדמו למחר:
) 17ת''ק( רבי יהודה דאמר פסול סבר האי הוא דפסול לר' אליעזר אבל לשתות
אפי' כרת איכא ור''א דאמר א 1בזו כלומר שתיה די אחד לה" מה כא ליכא
כרת א 1בלשתות אי בו כרת:
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הקומץ רבה

דף יח.

פרק שלישי

בהנ( כרת נמי מיחייב;
ואתא ¯· ¯ÊÚÏ‡ Èלמימר 
אידי ואידי פסול ואי בו כרת?
לא,
דכולי עלמא כרת ליכא,
והכא שלש מחלוקת בדבר,
˙‡ ˜ ‡Óסבר 
בהנ( פליגי,
להניח  דברי הכל כשר; *
ו¯· ‰„Â‰È Èסבר 
בהנ( פליגי,
להניח  דברי הכל פסול;
מאי טעמא?
גזירה מקצת דמו אטו כל דמו,
וכל דמו פסולא דאורייתא,
דתניא:
אמר לה" ¯·:‰„Â‰È È
אי את" מודי" לי שא" הניחו למחר שפסול?
חישב להניחו למחר נמי פסול;
ואתא ¯· ¯ÊÚÏ‡ Èלמימר 
א 1בזו ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוסל ו ÌÈÓÎÁמכשירי.
1

2

יח.

3

4

מג

מנחות

צהרי",
אמר לו :כשר;
מנחה,
אמר לו :כשר,
אלא ש¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוסל,
צהבו פניו של ;ÈÏ··‰ ÛÒÂÈ
אמר לו,ÛÒÂÈ :
כמדומה אני שלא כיווננו שמועתינו עד עתה,
אמר לו :רבי,
ה,
אלא ש¯· ‰„Â‰È Èפסול שנה לי,
וחזרתי על כל תלמידיו ,ובקשתי לי חבר,
ולא מצאתי,
עכשיו ששנית לי פסול החזרת לי אבידתי;
זלגו עיניו דמעות של ¯·,ÚÂÓ˘ Ô· ¯ÊÚÏ‡ È
אמר:
אשריכ" תלמידי חכמי",
שדברי תורה חביבי עליכ" ביותר,
קרא עליו המקרא הזה )תהלי" קיט,צז(:
8

9

10

11

תו ָר ֶת ָך ָּכל ַהי ֹּום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי" וגו'!
" ָמה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
הא מפני ש¯· ‰„Â‰È Èבנו של ¯·,È‡ÚÏ‡ È
ו¯· È‡ÚÏ‡ Èתלמידו של ¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
לפיכ( שנה ל( משנת ¯·;¯ÊÚÈÏ‡ È
ואי סלקא דעת(  דברי הכל פסול אתנייה 
מאי החזרת לי אבידתי?
איהו פלוגתא קאמר ליה!?
12

13

וסבר ¯· ‰„Â‰È È
להניח מדמו למחר דברי הכל פסול?
והתניא:
אמר ¯·:È
כשהלכתי למצות מדותי אצל ¯·,ÚÂÓ˘ Ô· ¯ÊÚÏ‡ È
ואמרי לה:
למצות מדותיו של ¯·,ÚÂÓ˘ Ô· ¯ÊÚÏ‡ È
מצאתי  ÈÏ··‰ ÛÒÂÈיושב לפניו,
והיה חביב לו ביותר עד לאחת,
אמר לו :רבי,
השוחט את הזבח להניח מדמו למחר,
מהו?
אמר לו :כשר;
ערבית,
אמר לו :כשר;
שחרית,
אמר לו :כשר;
5

6

7

14

אלא מאי?
כשר,
ו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפסול פוסל אתנייה;
אי הכי 
מאי הא מפני פלוגתא,
אנ נמי פלוגתא קא מתנינ!
אלא,
לעול" דברי הכל פסול אתנייה,
ומאי החזרת לי אבידתי?
דהדר ליה מיהא שו" פסלות בעול".
15

רש"י
רש"י

 .‡ÎÈÏ ˙¯Î ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ„ 1וטעמא דרבי אליעזר לא מדאורייתא אפילו לרבי
יהודה:
 .È‚ÈÏÙ Í‰· ¯·Ò ˜''˙ ¯·„· ˙˜ÂÏÁÓ '‚ ‡Î‰Â 2דרבי אליעזר גזר אטו
מחשבה כדרכו דהוי פיגול הילכ( גזר בשלא כדרכו דהוי פסול אבל להניח דברי
הכל כשרה דלא אסרה תורה אלא מחשבת אכילה ושתיה דבכלל אכילה הוא
ומקצת דמו אטו כל דמו לא גזרינ:
 .¯·Ò ‰„Â‰È '¯Â 3בשתיה הוא דפליגי רבנ משו" דחישב במידי דלאו אורחיה
אבל בלהניח דברי הכל פסולה:
 .‰¯ÈÊ‚ 4דמחשב להניח מקצת דמו אטו כל דמו וכל דמו פסולא דאורייתא
הוא כדמפרש במסכת זבחי" בפ' כל הפסולי )לו (.תרי קראי כתיבי בנותר כו':
 .È˙Â„Ó ˙ÂˆÓÏ 5לידע מיצוי תלמודיי ולשאל ספיקותיי:
 .ÂÈ˙Â„Ó ˙ÂˆÓÏ 6ללמד ולמצות מה שר' אלעזר חכ" ממני:
 .·È·Á ‰È‰Â 7יוס 1לרבי אלעזר וספרו בהלכות עד שהגיעו להלכה אחת של
זבחי" לשו אחר והיה חביב ליוס 1כל מה שרבי אלעזר מלמדו עד שהגיעו
להלכה אחת:

 .ÂÈÙ Â·‰ˆ 8מחמת שמחה:
 .ÂÈ˙ÚÂÓ˘ ÂÂÂÈÎ ‡Ï˘ 9כלומר דלא סליק ל( אליבא דהילכתא כל דאמרי ל(
עד השתא:
 .Ô‰ È·¯ 10כוונת וכוונת אלא משו" הכי צהבו פני השתא שר' יהודה פסול
שנה לי:
 .È˙‡ˆÓ ‡ÏÂ 11והייתי מתיירא שמא שכחתי:
 .ÈÙÓ ‡‰ 12הא משמע לשו טע" כלומר הרי מפני שרבי יהודה בנו של רבי
אילעאי ורבי אילעאי תלמידו של רבי אליעזר כדאמרי' במסכת סוכה בפרק
היש )כז (:מעשה ברבי אילעאי שהל( להקביל פני ר' אליעזר כו':
 .¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ˙˘Ó ÍÏ ‰˘ 13ולא שהלכה כ אלא חביבה היתה עליו ושנאה
ל(:
 .‰ÈÈ˙‡ ‰ÏÂÒÙ ÏÎ‰ È¯·„ ‰„Â‰È È·¯ Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ È‡Â 14לרבי יוס 1הבבלי
מאי החזרת לי אבידה הא לא אמר ר' אלעזר ב שמוע כר' יהודה וקשיא למא
דאמר לעיל ר' יהודה סבר להניח דברי הכל פסול:
 .È‡Ó ‡Ï‡ 15אתנייה ר' יהודה כשר לרבנ ור' אליעזר פוסל א''כ מאי הא מפני
דמשמע מפני שחביבה עליו שנאה ולא שהלכה כ היא הא אנ נמי דברי ר''א
ב שמוע פלוגתא מתנינ לר' יהודה )בזבחי" לו:(.
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הקומץ רבה

דף יח:

פרק שלישי

מנחות

משנה )ב(:
לא יצק ,לא בלל,
ולא פתת ,ולא מלח,
ולא הני ,1לא הגיש,
או שפתת פתי" מרובות,
ולא משח 
כשירה.

אי בילה מעכבת בו,
וכל שאינו ראוי לבילה 
בילה מעכבת בו!?
מידי איריא?
הא כדאיתא ,והא כדאיתא,
לא יצק  לא יצק כה אלא זר,
לא בלל  לא בלל כלל.

גמרא:
מאי לא יצק?
אילימא  לא יצק כלל;
עיכובא כתב בה!
אלא,
לא יצק כה אלא זר.

או שפתתה פתים מרובות -
כשרה.
השתא לא פתת כלל כשרה,
פתי מרובות מיבעיא?
מאי פתי מרובות?
שריבה בפתיתי.
ואיבעית אימא 
לעול" פתי" מרובות ממש,
ומהו דתימא?
הת" הוא דאיכא תורת חלות עליה,
אבל הכא דלא תורת חלות איכא ,ולא תורת פתיתי איכא;
קא משמע ל.

1

13

14

2

3

5

4

6

7

8

יח:

מד

15

אי הכי 
לא בלל נמי,
לא בלל כה אלא זר,
הא לא בלל כלל  פסולה; *
והתנ:
ששי" נבללי,
ששי" ואחד אי נבללי;
והוינ בה,
כי אינ" נבללי מאי הוי?
והתנ:
לא בלל 
כשרה;
ואמר ¯·:‡¯ÈÊ È
כל הראוי לבילה 

16

17

9

10
11

לימא,
מתניתי דלא כ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
דתניא:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כל כה שאינו מודה בעבודה 
אי לו חלק בכהונה,
שנאמר )ויקרא ז,לג(:
18

" ַה ּ ַמ ְק ִריב ֶאת ַּדם ַה ּ ׁ ְשלָ ִמים וְ ֶאת ַה ֵחלֶ ב ִמ ְּבנֵי ַאהֲ רֹן,
לו ִת ְהיֶה ׁש ֹוק ַה ּי ִָמין לְ ָמנָ ה",
ֹ

12

רש"י

 .˜ˆÈ ‡Ï :'È˙Ó 1היינו יציקה אחרונה דבתחילה נות שמ בכלי ואח''כ סולת
ובולל וחוזר ויוצק שמ והכי מפרש בפ' אלו מנחות נקמצות )עד:(:
 .ÏÏ· ‡Ï (˜ˆÈ ‡Ï) 2כשר וכגו שנת כל הלוג במת הראשו שהוא קוד"
לעשייתה דאי חיסר שמנה אמרו בפ' קמא )לעיל יא (.פסולה:
 .˙˙Ù ‡Ï 3שנאמר פתות אותה פתי" ואע''ג דבמנחת מחבת הוא דכתיב ה''ה
לכל המנחות הנאפות תחילה כגו מחבת ומרחשת ומאפה שכול באות עשר
עשר ומצוה לפותת כול ואח''כ קומ #וזה א" לא פתת אלא כדי קמיצה כשר
כדאמרינ באלו מנחות )לקמ עה:(:
4
 .ÛÈ‰ ‡Ïבמנחת )חוטא( וקנאות דטעונות תנופה בפרק כל המנחות )ש"
סא:(.
 .˘È‚‰ ‡Ï 5בקר דרומית מערבית כדמפרש בשמעתא:
 .‰˙˙Ù 6לאחר אפיית פותת וקומ #כדמפרש באלו מנחות )ש" עה (.ופתת
מרובות גדולות יותר מדינ המפורש באלו מנחות נקמצות )ש" עה (:מנחת
ישראל כופל אחד לשני" ושני" לד':
 .ÔÁ˘Ó ‡ÏÂ 7אות הטעונות משיחה כדכתיב ורקיקי מצות משוחי" בשמ
)ויקרא ז(:
 .‰· ·È˙Î ‡·ÂÎÚ :'Ó‚ 8דהא נאמר יציקה במנחת הסולת ונשנית במנחת
מחבת ואמרינ לקמ )יט (:כל מקו" שהחזיר ושנה הכתוב בתורת מנחה אינו
אלא לעכב אי נמי דכתיב )ויקרא ב( ויצקת עליה שמ מנחה היא היא מנחה ולא
שלא יצק מנחה דכל היא עיכובא וא 1על גב דדרשינ ליה באלו מנחות )לקמ
עה (.למעוטי מנחת מאפה מיציקה שמעינ נמי עיכובא מיניה:
 .Ô˙‰Â 9בפרק המנחות והנסכי" )לקמ קג:(:
 .ÌÈ˘˘ 10עשרוני" נבללי בלוג אחד:
 .ÔÈÏÏ· ÔÈ‡ „Á‡Â ÌÈ˘˘ 11בלוג אחד הילכ( לא יביא ס''א עשרוני" בכלי
אחד לפי שאי רשאי לתת ש" שני לוגי וכר' אליעזר ב יעקב דאמר בפרק שתי
מדות )לקמ פח (.אפילו למנחה של ששי" עשרו אי לה אלא לוגה ולי נראה
דאפילו לרבנ דאמרי ששי" לוג קי" להו דאי נבללי" יפה בכלי אחד:
 .‰ÏÈ·Ï ÈÂ‡¯‰ ÏÎ 12ששי" עשרוני" שראויי לבלל בלוג:

מודה בעבודה  יש לו חלק בכהונה,
שאינו מודה בעבודה  אי לו חלק בכהונה;
ואי לי אלא זו בלבד,
מני לרבות חמש עשרה עבודות 
היציקות ,והבלילות,
והפתיתות ,והמליחות,
והתנופות ,וההגשות,
והקמיצות ,והקטרות,
והמליקות ,והקבלות ,והזאות,
והשקאת סוטה ,ועריפת עגלה ,וטהרת מצורע,
ונשיאות כפי" בי מבפני" ,בי מבחו;#
מני?
19

20

22

21

רש"י

 .Â· ˙·ÎÚÓ ‰ÏÈ· ÔÈ‡ 13שמע מינה דאי נמי לא בלל כשר:
 .‰ÏÈ·Ï ÈÂ‡¯ ÔÈ‡˘Â 14ששי" ואחד מעכב בו מצות בילה ופסולה אלמא
מדשני לה אי בילה מעכבת בו שמע מינה לא בלל דמתניתי לא בלל כלל
משמע וה''ה דלא יצק:
 .ÔÈ˙È˙Ù· ‰·È¯˘ 15שפתתה יותר מדאי:
 .Ì˙‰ ‡ÓÈ˙„ Â‰ÓÂ 16כי לא פתת כלל הוא דכשרה דאיכא תורת חלות עליה:
 .Ï·‡ 17פתת פתי" מרובות אימא תיפסל:
 .ÔÈ˙È˙Ó 18דמכשיר יציקה בזר דלא כר' שמעו:
 .˙Â„Â·Ú ‰¯˘Ú ˘ÓÁ 19נשיאת כפי" דבפני" ובחו #חדא חשיב ליה:
 .˙ÂÏ·˜‰ 20קבלת ד":
 .ÌÈÙ· 21בעזרה כדכתיב וישא אהר את ידיו )ויקרא ט( וגו':
 .ıÂÁ· 22בכל עיר ועיר:
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תלמוד לומר:
" ִמ ְּבנֵי ַאהֲ רֹן";
עבודה המסורה ל" ְּבנֵי ַאהֲ רֹן",
כל כה שאינו מודה בה 
אי לו חלק בכהונה!?

יט.

מה

מנחות

" ְּבנֵי ַאהֲ רֹן * ַה ּכֹהֲ נִ ים",
מקרא נדרש לפניו ולאחריו.
5

6

וסבר ¯· ÔÂÚÓ˘ È
מקרא נדרש לפניו ולאחריו?
והתניא:

1

אמר ¯· :ÔÓÁ
לא קשיא,
כא  במנחת כהני",
כא  במנחת ישראל;
מנחת ישראל דבת קמיצה היא,
מקמיצה ואיל( מצות כהונה,
לימד על יציקה ובלילה שכשירה בזר;
מנחת כהני" דלאו בת קמיצה היא,
מעיקרא בעיא כהונה.
32

אמר ליה ¯·‡:
מכדי מנחת כהני" מהיכא איתרבי ליציקה?
ממנחת ישראל;
מה הת"  כשירה בזר,
א 1הכא נמי  כשירה בזר!?
איכא דאמרי:
אמר ¯· :ÔÓÁ
לא קשיא,
כא  בנקמצות,
כא  בשאי נקמצות;
אמר ליה ¯·‡:
מכדי שאי נקמצות מהיכא איתרבי ליציקה?
מנקמצות;
כנקמצות,
מה הת"  כשירה בזר,
א 1הכא  נמי כשירה בזר!?
4

אלא מחוורתא,
מתניתי דלא כ¯·.ÔÂÚÓ˘ È
מאי טעמייהו ד¯·?Ô
אמר קרא )ויקרא ב,בג(:

יה לְ בֹנָ ה,
יה ׁ ֶש ֶמן וְ נָ ַתן ָעלֶ ָ
"וְ י ַָצק ָעלֶ ָ
יא ּה ֶאל ְּבנֵי ַאהֲ רֹן ַה ּכֹהֲ נִ ים וְ ָק ַמץ",
וֶ הֱ ִב ָ

מקמיצה ואיל(  מצות כהונה,
לימד על יציקה ובלילה שכשירה בזר.

" ְּב ֶא ְצ ָּבעו"יג "וְ לָ ַקח" )ויקרא ד,לד( 
מלמד שלא תהא קבלה אלא בימי,
עו וְ נָ ַתן" 
" ְּב ֶא ְצ ָּב ֹ
מלמד שלא תהא נתינה אלא בימי;
אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
וכי נאמר יד בקבלה?
הואיל ולא נאמר יד בקבלה,
קיבל בשמאל  כשר;
ואמר ‡·:ÈÈ
במקרא נדרש לפניו ולאחריו קא מיפלגי,
)ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èסבר 
לאחריו נדרש ולפניו אי נדרש(!?
7

8

9

10

אלא היינו טעמיה ד¯· ÔÂÚÓ˘ È
יא ּה" )ש" ב,ב(,
"וֶ הֱ ִב ָ

וי"ו מוסי 1על עני ראשו.
11

וסבר ¯· ÔÂÚÓ˘ Èוי"ו מוסי 1על עני ראשו?
אלא מעתה 
דכתיב )ויקרא א,ה(:

"וְ ׁ ָש ַחט ֶאת ּ ֶבן ַה ָּב ָקר...
וְ ִה ְק ִריב ּו ְּבנֵי ַאהֲ רֹן ַה ּכֹהֲ נִ ים ֶאת ַה ָ ּדם,
וְ זָ ְרק ּו ֶאת ַה ָ ּדם",

מקבלה ואיל( מצות כהונה,
מלמד על שחיטה שכשירה בזר;
אי ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èוי"ו מוסי 1על עני ראשו 
שחיטה הכי נמי בזר תהא פסולה!?
שאני הת",
דאמר קרא )ש",דה(" :וְ ָס ַמ ְך ...וְ ׁ ָש ַחט",
מה סמיכה  בזרי",
א 1שחיטה  בזרי".

אי מה סמיכה  בבעלי",
א 1שחיטה  בבעלי"!?
ההוא לא מצית אמרת,
קל וחומר 
12

ו¯·?!ÔÂÚÓ˘ È
רש"י

רש"י

 .'ÂÎ Ô‰Î ÏÎ 1אלמא מדחשיב יציקה בכלל עבודה המסורה לבני אהר שמע
מינה אסורה בזר:
 .'ÂÎ ÍÏÈ‡Â ‰ˆÈÓ˜Ó 2כדכתיב ויצק הכה וגו' דליהוי משמע מקמיצה ואיל(
מצות כהונה:
 .Ï‡¯˘È ˙ÁÓÓ 3דיציקה במנחת ישראל כתיב וגמרי' מינה שאר מנחות בפרק
אלו מנחות )לקמ עה (.דדרשינ ויצקת עליה שמ מנחה לרבות כל המנחות
לקמיצה וליציקה:
 .˙ÂˆÓ˜ ÔÈ‡˘· Ô‡Î 4ההיא לישנא בתרא דרב נחמ אתא לרבויי מנחת נסכי"
כמנחת כהני" דיציקה פסולה בזר:

 .‡¯˜Ó 5הכה נדרש לפניו לויצק:
 .ÂÈ¯Á‡ÏÂ 6וקמ #מש" באצבעו:
 .Á˜ÏÂ 7ולקח )קבלת( הכה מד" החטאת באצבעו ונת על קרנות וגו':
 .ÔÈÓÈ· ‡Ï‡ 8דכל מקו" שנאמר אצבע וכהונה אינה אלא ימי:
 .‰È˙ 9מתנת הקר דמזבח:
 .„È ‰¯Ó‡ ÈÎÂ 10כלומר וכי נאמרה אצבע בולקח והלא בונת הוא אמור:
] .ÔÂ˘‡¯ ÔÈÚ ÏÚ ÛÈÒÂÓ ‰‡È·‰Â„ Â''ÈÂ 11וכ''ת וי''ו דונת נמי יהא[ מלמד
קבלה מנתינה תרי #ליכא למימר הכי דאי כתיב ונת באצבעו הוי גמירא ולקח
מונת בוי''ו מוסי 1על עני ראשו אבל השתא באצבעו הפסיק העני:
 .‰ÎÈÓÒ ‰Ó È‡Â 12לר''ש פרי( וסמ( ידו על ראש קרבנו אלמא סמיכה
בבעלי" א 1שחיטה בבעלי" ולא באחר זריקה לא בעינ בבעלי" דכה זורק:
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ומה זריקה דעיקר כפרה  לא בעיא בעלי",
שחיטה דלאו עיקר כפרה  לא כל שכ?
וכי תימא 
אי דני אפשר משאי אפשר;
גלי רחמנא ביו" הכיפורי" 
1

מו

מנחות

והרי יו" הכיפורי" דלא כתיב ביה אלא חוקה,
ותנ:
שני שעירי יו" הכיפורי" מעכבי זה את זה!?
אלא או תורה או חוקה.
11

2

לו" )ויקרא טז,יא(;
"וְ ׁ ָש ַחט ֶאת ּ ַפר ַה ַח ּ ָטאת אֲ ׁ ֶשר ֹ
מכלל דשחיטה בעלמא לא בעינ בעלי".

והרי שאר קרבנות דכתיב בהו תורה,
ולא מעכבי!?
תורה בעיא חוקה,
וחוקה לא בעיא תורה.
12

13

אמר ¯·:
כל מקו" שנאמר תורה וחוקה 
אינו אלא לעכב.
קא סלקא דעת( תרתי בעיא,
כדכתיב )במדבר יט,ב(:
"זֹאת ֻח ַ ּקת ַה ּת ֹו ָרה";
והרי נזיר דלא כתיבא ביה אלא תורה,
ואמר ¯·:
תנופה בנזיר מעכבא!?
שאני הת",
כיו דכתיב )במדבר ו,כא(ֵּ " :כן יַעֲ ֶׂשה" 
כמא דכתיבא בהו חוקה דמי.

והא תורה וחוקה קא אמר!?
הכי קאמר 
א 1על גב דכתיב תורה,
אי כתיבא חוקה  אי,
ואי לא  לא.
14

3

והרי מנחה דכתיב בה חוקה,
ואמר ¯·:
כל מקו" שהחזיר הכתוב בתורת מנחה אינו אלא לעכב,
החזיר  אי,
לא החזיר  לא!?
שאני הת",
דכי כתיבא חוקה 
אאכילה כתיבא.
15

4

16

5

הרי תודה דלא כתיבא ביה אלא תורה,
ותנ:
ארבעה שבתודה מעכבי זה את זה!?
שאני תודה,
דאיתקש לנזיר,
דכתיב )ויקרא ז,יג(:
" ַעל ז ֶַבח ּת ֹו ַדת ׁ ְשלָ ָמיו",
ואמר מר:
" ׁ ְשלָ ָמיו" 
לרבות שלמי נזיר.
6

17

7

18

8

והרי מצורע דלא כתיב ביה אלא תורה,
ותנ:
ארבעה מיני שבמצורע מעכבי זה את זה!?
שאני הת",
כיו דכתיב )ויקרא יד,ב(:
"זֹאת ִּת ְהיֶה ּת ֹו ַרת ַה ְּמצ ָֹרע",
כמא דכתיב ביה חוקה דמי.

19

9

10

והרי לח" הפני",
דכי כתיבא חוקה אאכילה כתיבא,
ותנ:
שני סדרי" מעכבי זה את זה,
שני בזיכי מעכבי זה את זה,
הסדרי והבזיכי מעכבי זה את זה!?
אלא,
כל היכא דכתיבא אאכילה 
אכולא מילתא כתיבא,
שאני הת",
דאמר קרא )ויקרא ב,טז(:
ש ְמנָ ּה"* ,
ש ּה ּו ִמ ּ ׁ ַ
" ִמ ִ ּג ְר ָ ׂ
גרש ושמ מעכבי,
ואי דבר אחר מעכב.

יט:

20

21

רש"י

רש"י

 .¯˘Ù‡ 1שחיטה:
 .¯˘Ù‡ ‡Ï 2זריקה בבעלי" דכתיב וזרקו בני אהר:
 .¯ÈÊ 3כתיב ביה זאת תורת הנזיר אשר ידור )במדבר ז(:
 .¯ÈÊ· ‰ÙÂ˙ 4דכתיב ונת על כפי הנזיר לעכב משו" דכתיב תורת ואע''ג
דלא מעכבא בעלמא כדאמרינ בשמעתא קמייתא דמס' יומא )ה (.שא" עשאה
לתנופה שירי מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר וכפר:
 .‰˘ÚÈ ÔÎ 5על תורת נזרו:
 .‰„Â˙ 6כתיב בה וזאת תורת זבח השלמי" וגו' א" על תודה יקריבנו וגו'
)ויקרא ז(:
 .ÔÈÈÓ '„ 7חמ #חלות ורקיק ורבוכה בפרק התודה )לקמ עז:(.
 .ÂÈÓÏ˘ 8על זבח תודת שלמיו לרבות שלמי נזיר לעשרה קבי ירושלמיות
ולרביעית שמ בתודה )בפ' התודה(:
 .Ú¯ÂˆÓ·˘ ‰Ú·¯‡ 9ע #ארז ושני תולעת ואזוב וצפרי":
 .‰È‰˙ 10משמע עיכובא:

 .Î''‰ÂÈ 11כתיב והיתה לכ" לחקת עול" בחדש השביעי וגו' באחרי מות:
 .‰¯Â˙ Â‰· ·È˙Î ˙Â·¯˜ ¯‡˘ 12זאת התורה לעולה ולמנחה וגו' )ויקרא ז(:
 .È·ÎÚÓ ‡ÏÂ 13דאמר בפ''ק )לעיל ד (.באש" הוא עצמו שלא הוקטרו אימוריו
כשר ובמנחה כתיב וזאת תורת המנחה הקרב וגו' )ויקרא ו( דהיינו הגשה ותנ לא
הגיש כשר:
 .¯Ó‡˜ ‰˜ÂÁÂ ‰¯Â˙ ‡‰ 14משמע תרוייהו כי הדדי שקולי:
 .‰˜ÂÁ ‡·È˙Î ‰ÁÓ 15כל זכר בבני אהר יאכל חק עול" )וגו'( )ש"(:
 .·Â˙Î‰ ¯ÈÊÁ‰˘ 16בצו את אהר מה שכבר אמור בויקרא אינו אלא לעכב:
 .‡·È˙Î ‰ÏÈÎ‡‡ 17הילכ( לאו לעיכובא אתא:
 .ÌÈÙ‰ ÌÁÏ 18ואכלוהו במקו" קדוש כי קדש קדשי" הוא לו מאשי ה' חק
עול" וגו' )ש" כד(:
 .Ì˙‰ È‡˘Â 19גבי מנחה להכי לא הויא חוקה דידה עיכובא משו" דכתיב
מגרשה ומשמנה מדמצי למכתב מגרש ומשמ וכתיב מגרשה ומשמנה שמע
מינה ה''ק גרשה של" ושמנה של" שא" חסר כל שהוא פסול ומדאיצטרי(
למיכתב להכי שמע מינה חוקה דידה לאו חוקה:
 .ÔÓ˘Â ˘¯‚ 20הוא דהחזיר בה הכתוב ומעכבא:
 .·ÎÚÓ ¯Á‡ ¯·„ ÔÈ‡Â 21ואע''פ שהחזיר בו הכתוב:
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מז

מנחות

ַה ְק ֵרב א ָֹת ּה ְּבנֵי ַאהֲ רֹן לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה"!?

גופא:
אמר ¯·:
כל מקו" שהחזיר ל( הכתוב בתורה מנחה 
אינו אלא לעכב;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר:
גרש ושמ מעכבי,
ואי דבר אחר מעכב.

ההוא לקבוע לה מקו" הוא דאתא,
דתניא:
"לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה",
יכול  במערב;
תלמוד לומר:
" ֶאל ּ ְפנֵי ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח" )ש"(;
אי " ֶאל ּ ְפנֵי ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח",
יכול  בדרו";
תלמוד לומר:
"לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה" )ש"(,
הא כיצד?
מגישה בקר דרומית מערבית כנגד חודה של קר ודיו;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
יכול  יגישנה למערבה של קר )או( לדרומה של קר;
אמרת:
כל מקו" שאתה מוצא שתי מקראות,
אחד מקיי" עצמו ומקיי" חבירו,
ואחד מקיי" עצמו ומבטל את חבירו,
מניחי את שמקיי" עצמו ומבטל חבירו,
ותופשי את שמקיי" עצמו ומקיי" חבירו,
שכשאתה אומר "לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה" במערב 
בטלתה " ֶאל ּ ְפנֵי ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח" בדרו",
וכשאתה אומר " ֶאל ּ ְפנֵי ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח" בדרו" 
קיימתה "לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה".
8

9

ול˘,Ï‡ÂÓ
א 1על גב דתנא ביה קרא לא מעכבא ליה!?
אלא,
כל היכא דתנא ביה קרא ודאי מעכבא,
והכא במלא קומצו בקומצו קא מיפלגי,
דתניא:
מלא קומצו בקומצו 
שלא יעשה מדה לקומ,#
¯· סבר 
הא נמי תנא ביה קרא,
דכתיב )ויקרא ט,יז(:
"וַ ּי ְַק ֵרב ֶאת ַה ִּמנְ ָחה וַ יְ ַמ ּ ֵלא ַכ ּפ ֹו ִמ ּ ֶמ ָ ּנה",
ו˘?!Ï‡ÂÓ
דורות משעה לא ילפינ.
1

2

10

11

3

ולא ילי Ï‡ÂÓ˘ 1דורות משעה?
והתנ:
כלי הלח מקדשי את הלח,
ומדת יבש מקדשי את היבש,
ואי כלי הלח מקדשי את היבש,
ולא מדת יבש מקדשי את הלח;
ואמר ˘:Ï‡ÂÓ
לא שנא אלא מדות,
אבל מזרקות מקדשי,
דכתיב )במדבר ז,יג(:
ֵיהם ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת"!?
" ׁ ְשנ ֶ
שאני הת",
דתנא בה קרא תריסר זימני.
4

והיכא קיימתה?
אמר ¯· ‡˘:È
קסבר האי תנא:
כוליה מזבח בצפו קאי.

5

12

6

מתקי 1לה ¯· :‡Â‰
הרי מלח דלא תנא ביה קרא,
ומעכבא ביה,
דתניא:

עולָ ם" )במדבר יח,יט(,
" ְּב ִרית ֶמלַ ח ֹ
שתהא * ברית אמורה במלח,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
עולָ ם" הוא,
נאמר כא " ְּב ִרית ֶמלַ ח ֹ
עולָ ם" )במדבר כה,יג(,
ונאמר להל " ְּב ִרית ְ ּכהֻ ַ ּנת ֹ
כש" שאי אפשר לקרבנות בלא כהונה 
13

אמר ליה ¯·  ‡‰Îו¯· ‡ ÈÒל¯·:
והרי הגשה דתנא בה קרא,
ולא מעכבא,
מא תנא ביה?
דכתיב )ויקרא ו,ז(:

כ.

7

"וְ זֹאת ּת ֹו ַרת ַה ִּמנְ ָחה,

רש"י

 .'ÂÎ ‡¯˜ ‰È· ‡˙„ ‚''Ú‡Â 1בתמיה:
 .ÂˆÓÂ˜ ‡ÏÓ 2כתיב בחד דוכתא הדר שני בדבוריה וכתיב בקומצו למידרש
מיניה בידו יקמו #לא יעשה כלי למדת קומצו:
 .ÂÙÎ 3ולא כלי הילכ( א" קמ #בכלי פסל:
 .ÔÈÙÏÈ ‡Ï ‰Ú˘Ó ˙Â¯Â„ 4ה''ק חזרה דגרש ושמ הוא דאתאי לעיכובא וכ
דוגמתה שהוחזרו בתורה מנחת דורות אבל וימלא כפו לא חזרה היא:
 .Â˘ ‡Ï 5דאי מקדיש יבש אלא במדת לח כגו הי ולוג דכל מדה לא חזיא
ליה אלא למילתיה למדות והי ולוג במדת יבש ליכא:
 .˙Â˜¯ÊÓ Ï·‡ 6שה כלי ד" מקדשי סלת יבש וילי 1טעמא מנשיאי" אלמא
גמר דורות משעה:
 .‰· ‡˙ Ô‡Ó 7כלומר איזה מקרא שנה בה הקרב אותה בני אהר לפני ה':

רש"י
8

 .·¯ÚÓ· ÏÂÎÈבקיר מערבי של מזבח היינו לפני ה' כנגד פתח ההיכל דהיכל
במערב:
 .Á·ÊÓ‰ ÈÙ Ï‡ Ï''˙ 9ופני המזבח זה דרו" שהכבש בדרו":
 .Ô¯˜ Ï˘ ‰„ÂÁ „‚Î 10בפ' ב' דסוטה )יד (:פרי( מאי דיו:
 .‰ÓÂ¯„Ï ‰·¯ÚÓÏ 11כא וכא:
 .È‡˜ ‰¯ÊÚ ÔÂÙˆ· Á·ÊÓ ‰ÈÏÂÎ 12ופתח היכל באמצע עזרה וכיו דכל המזבח
בחצי עזרה עומד בו בצפו אישתכח דקיר דרומית של מזבח כלה לפני פתח
)אהל( ההיכל ונקרא דרומו של מזבח לפני ה':
 .ÁÏÓ· ‰¯ÂÓ‡ ˙È¯· 13שלא תפסוק מקרבנות בי לרבי יהודה בי לר' שמעו
ליכא מידי אלא משמעות דורשי:
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כ( אי אפשר לקרבנות בלא מלח!?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
¯· כ˙‡ „ Ô„Èסבירא ליה דאמר:
לא מלח  כשר.
1

אמר ליה ‡·:ÈÈ
אי הכי 
לא יצק נמי  לא יצק כלל!?
אלא לא יצק כה אלא זר,
הכא נמי לא מלח כה אלא זר!?
אמר ליה:
וכי תעלה על דעת( שזר קרב לגבי מזבח?
ואי בעית אימא 
כיו דכתיבא ביה ברית,
כמא דתנא ביה קרא דמיא.
2

ולא תנא ביה קרא?
והכתיב )ויקרא ב,יג(:

וְ ָכל ָק ְר ַּבן ִמנְ ָח ְת ָך ַּב ּ ֶמלַ ח ִּת ְמלָ ח"!?
ההוא מיבעי ליה לכדתניא:
אילו נאמר קרב במלח,
שומע אני אפילו עצי" וד" שנקראו קרב,
תלמוד לומר:
מנחה,
מה מנחה מיוחדת  שאחרי" באי חובה לה,
א 1כל  שאחרי" באי חובה לה.
3

4

5

אי מה מנחה מיוחדת  שמתרת,
א 1כל  שמתיר,
אביא ד" שמתיר!
תלמוד לומר:
" ֵמ ַעל ִמנְ ָח ֶת ָך" )ש"(,
ולא מעל דמ(.

מח

מנחות

" ָק ְר ַּבן" )ויקרא ב,יג(,
קרב טעו מלח,
ואי מנחה כולה טעונה מלח.
ואי לי אלא קומ) #מנחה(,
מני לרבות את הלבונה?
מרבה אני את הלבונה שכ באה עמה בכלי אחד.
מני לרבות את הלבונה הבאה בפני עצמה,
ולבונה הבאה בבזיכי,
והקטרת,
מנחת כהני" ,ומנחת כה משיח ,ומנחת נסכי",
אימורי חטאת ,ואימורי אש",
ואימורי קדשי קדשי" ,ואימורי קדשי" קלי",
ואברי עולה ,ועולת העו,1
מני?
תלמוד לומר:
" ַעל ָּכל ָק ְר ָּבנְ ָך ּ ַת ְק ִריב ֶמלַ ח" )ש"(.
10

12

11

13

אמר מר:
אי לי אלא קומ) #מנחה(,
מני לרבות את הלבונה?
מרבה אני את הלבונה שכ באה עמה בכלי אחד.
והא אמרת:
מה מנחה מיוחדת שאחרי" באי חובה לה!?
הכי קאמר 
אימא קרב  כלל,
ומנחה  פרט,
כלל ופרט אי בכלל אלא מה שבפרט,
מנחה  אי,
מידי אחרינא  לא,
הדר אמר " ַעל ָּכל ָק ְר ָּבנְ ָך" ,חזר וכלל,
כלל ופרט וכלל,
אי אתה ד אלא כעי הפרט,
מה הפרט מפורש  שאחרי" באי חובה לה,
א 1כל  שאחרי" באי חובה לה.
14

15

16

76

17

18

יכול  תהא מנחה כולה טעונה מלח;
תלמוד לומר:
8

9

אחרי" דבאי חובה לה מאי ניהו?

רש"י

רש"י

 .·¯ 1דאמר החזירה אי לא החזירה לא כתנא דיד ס''ל דאמר לא מלח הקומ#
כשר:
 .Á·ÊÓ È·‚Ï ·¯˜ ¯Ê˘ 2דמליחת קומ #בראשו של מזבח היא כדאמר
בשמעתא בראשו של מזבח שש" מולחי" את הקומ:#
 .ÌÈˆÚ 3נקראו קרב שנאמר והגורלות הפלנו על קרב העצי" )נחמיה י( וד"
איקרי קרב שהוא עיקר כל הזבח:
 .‰·ÂÁ ‰Ï ÔÈ‡· ÌÈ¯Á‡ 4שצריכה עצי" להקטרה:
 .ÏÎ Û‡ 5שצריכי עצי" טעוני מלח יצאו עצי" וד":
 6קומ #דמנחה מתיר שיריי" וד" מתיר אימורי למזבח ובשר לכהני":
 .˙¯˙Ó˘ ˙„ÁÂÈÓ ‰ÁÓ ‰Ó È‡ 7הכי פרי( או אימא כי היכי דמרבינ כל דדמי
ליה בהאי צד שאחרי" באי חובה לה תרבי נמי ד" דדמי לה לאיד( גיסא בחד
צד דמתיר כמותה וא 1כל למעוטי עצי" הוא דאתא דלא דמי לה במידי ת''ל
במיעוטא אחרינא למעוטי צד דמתיר כמותה ולרבויי דאחרי" באי חובה להו
אתא דליכא לפרושי )איפכא( אביא ד" שמתיר ואוציא את אלו שאי מתירי
דא''כ למה לי למימר מעל מנחת( נימא )אי נמי( כדאמרינ לקמ מסתברא הני
הוה ליה למיל 1שכ אשב''נ טמ''א סימ הלכ( על כרח( כולהו הוה בעי לרבויי
הני בחד צד להכי איצטרי( מיעוט למעוטי חד מינייהו:
 .‰ÏÂÎ 8ג" השיריי":
 .Ô·¯˜ Ï''˙ 9קומ #וכל קרב מנחת( )ויקרא ב(:

 .‰ÓˆÚ ÈÙ· 10כגו האומר הרי עלי לבונה דאמר בפ' הרי עלי עשרו
קו (:לא יפחות מ הקומ:#
 .ÌÈ‰Î ˙ÁÓ 11מנחת נדבותיה" דכליל הוא:
 .ÁÈ˘Ó Ô‰Î 12חביתי:
 .ÌÈ˘„˜ È˘„˜ 13זבחי שלמי צבור דהיינו כבשי עצרת דקדשי קדשי" נינהו
ואע''ג דשלמי" ה דהא אי נאכלי אלא יו" ולילה כדאמרינ באיזהו מקומ
)זבחי" נד (:זבחי שלמי צבור ואשמות כו':
 .'ÂÎ ÔÈ‡· ÌÈ¯Á‡˘ ˙„ÁÂÈÓ ‰ÁÓ ‰Ó (‰ÈÏ) ˙¯Ó‡ ‡‰Â 14ומהת" אירבייא
לבונה וכולהו הנ( דצריכי עצי" ועל כל קרבנ( תו למה לי:
 .¯Ó‡˜ ÈÎ‰ 15האי דפרי( אי לי אלא קומ #הכי קא פרי( אימא לא דרשי
כדדרשת מה מנחה מיוחדת אלא בכלל ופרט דרשינ קרב ראשו כלל מנחת(
פרט:
 .‡Ï ‡È¯Á‡ È„ÈÓ ÔÈ‡ ‰ÁÓ 16והיינו דפרי( אי לי אלא קומ #מני כולהו
אחריני:
 .ÁÏÓ ·È¯˜˙ Í·¯˜ ÏÎ ÏÚ ¯Ó‡ ¯„‰ 17דאי נמי דרשי כלל ופרט איתרבו
כולהו דעל כל קרבנ( חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה ד אלא כעי הפרט
ועל כרח( הדרינ למילתא קמייתא לכל שאחרי" באי לה חובה איתרבו להו כל
הני:
 .ÌÈˆÚ ÏÎ Û‡ 18א 1כל הצריכי" עצי" טעוני מלח:
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עצי" ,א 1כל עצי".
אימא:
)אחרי" דבאי חובה לה ניהו( לבונה,
ואייתי ד" דאיכא נסכי"!
נסכי" בהדי אימורי הוא דאתו,
מאי טעמא?
אכילה ושתיה.
אדרבה,
כפרה ושמחה!?
אלא לבונה באה עמה בכלי אחד,
]נסכי" אי באי בכלי אחד[,
אבל עצי" כי היכי דמתכשרא בהו מנחה,
הכי מתכשרא בהו כולהו קרבנות.

מט

מנחות

שכ מתיר כמותה,
נפסל בשקיעת החמה כמותה!?
הנ( נפיש.
10

1

3

2

4

5

ואימא 
מה הפרט מפורש שאחרי" באי חובה לה ומתרת,
א 1כל שאחרי" באי חובה לה ומתרת,
ומאי ניהו?
לבונה הבאה בבזיכי דשריא לח",
אבל מידי אחרינא לא!?
מדאיצטרי( " ֵמ ַעל ִמנְ ָח ֶת ָך" )ויקרא ב,ג( 
ולא מעל דמ(,
מכלל דהנ( כולהו אתו בחד צד.
6

אמר מר:

" ֵמ ַעל ִמנְ ָח ֶת ָך",

ולא מעל דמ(.
ואימא 
" ֵמ ַעל ִמנְ ָח ֶת ָך",
ולא מעל איברי(!?
מסתברא אברי" הוה ליה לרבויי,
שכ אחרי" באי חובה לה כמותה,
אישי" כמותה ,בחו #כמותה,
נותר כמותה ,טומאה כמותה ,מעילה כמותה* .
אדרבה,
ד" הוה ליה לרבויי,
7

כ:

8

אמר מר:
שומע אני אפילו עצי" וד" שנקראו קרב.
מא שמעת ליה דאמר:
עצי" איקרי קרב?
¯·;È
ל¯· Èמבעיא בעו מלח,
דתניא:
קרב,
מלמד שמתנדבי עצי";
וכמה?
שני גזרי;
וכ הוא אומר:

11

12

13

לות ִה ּ ַפלְ נ ּו ַעל ֻק ְר ַּבן ָה ֵע ִצים" )נחמיה י,לה(;
"וְ ַהג ֹּו ָר ֹ
¯· Èאמר:
עצי" קרב מנחה ה,
וטעוני מלח וטעוני הגשה;
ואמר ¯·‡ לדברי ¯· È
עצי" טעוני קמיצה;
ואמר ¯· :‡ÙÙ
לדברי ¯· È
עצי" צריכי עצי"!?
סמי מיכ עצי".
14

ואלא קרא למעוטי מאי?
אי למעוטי ד" 
כאֵ " .מ ַעל ִמנְ ָח ֶת ָ
ך" נפקא!? *
אפיק עצי" ועייל נסכי",
דתניא:
15

16

17

9

רש"י

 .ÌÈÎÒ ‡ÎÈ‡„ Ì„ È˙ÈÈ‡Â 1יי ושמ באי לחובה לזבח:
 .‰ÏÈÎ‡ 2אימורי":
 .‰È˙˘Â 3יי:
 .‰·¯„‡ 4לצור( ד" אתו דהכי אורחא לאחר כפרת ד" שכיפר על החטא בא
היי המשמח אלהי" ואנשי" דמי שנתכפר חטאו שמח:
 .‡Ï‡ 5להכי לא איתרבי ד" א 1על גב דנסכי" באי לו חובה לא דמו ללבונה
הבאה לו חובה למנחה דלבונה באה ע" המנחה בכלי אחד ונסכי" אי באי ע"
הד" בכלי אחד:
 .Í˙ÁÓ ÏÚÓ ÍÈ¯ËˆÈ‡„Ó 6למעוטי ד" אלמא אי לא מעטיה קרא הוה אמינא
דטעו מלח משו" דדמי למנחה בחד צד שמתיר כמנחה מכלל דהנ( כולהו דלא
מעטינהו קרא מחד צד אתו כיו דדמו בחד צד דאחרי" באי לה חובה אמרינ
דטעוני מלח:
 .ÌÈ˘È‡ 7על האש נשרפת למעוטי ד" שאינו נשר:1
 .‰˙ÂÓÎ ıÂÁ· 8דכל מנחה והקטרת אברי" בעזרה אבל ד" פעמי" שעבודותיו
בפני" על בי הבדי" ועל הפרוכת:
 9מנחה ואברי" חייבי משו" נותר וטומאה א" אכל בטומאת הגו 1ואפילו
קומ #שהוא מתיר ואי בו משו" פיגול ויש בו משו" נותר וטמא וילי 1לה
)זבחי" מד (.מאשר ה" מקדישי" ומעילה ובד" ליכא מידי כדמפרש במס' יומא
בפ' הוציאו לו )ס (.תלתא קראי כתיבי בד" חד למעוטי מנותר וחד מטומאה וחד
ממעילה:

רש"י
10

„ .‰ÓÁ‰ ˙ÚÈ˜˘· ÏÒÙ Ìדאינו ראוי לזרוק בלילה דכתיב ביו" צוותו את
בני ישראל להקריב וגו' )ויקרא ז( וד" למחר נפסל בלינה כדאמרינ במס' זבחי"
בפרק איזהו מקומ )נו (.מני לד" שנפסל בשקיעת החמה תלמוד לומר ביו"
הקריבו את זבחו וגו' והת" ילי 1לה שפיר וכ קומ #דלעיל מביו" צוותו כתב
זאת התורה לעולה ולמנחה וגו' אבל אברי עולה הותרו להקריב כל הלילה
כדאמרינ בהאי פירקי )כו (:מנל מבא השמש כלומר לאחר בא השמש
ומקטיר כל הלילה:
 .Ô·¯˜ 11נפש כי תקריב קרב מנחה וגו':
 .ÔÈ¯Ê‚ È˘ 12שני בקעיות גדולות:
 .¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ÔÎÂ 13דעצי" קרב מקרו ולהכי נקט שני גזרי כדילפינ מקראי
פרק שלישי דמסכת יומא )לג:(.
 .È·¯ È¯·„Ï 14דמקיש עצי" למליחה ולהצרי( הגשה כמנחה טעוני קמיצה
כמנחה והמתנדב שני גזרי יביא עצי" אחרי" להסיק:
 .‡˜Ù Í˙ÁÓ ÏÚÓ Ì„ 15ותרי מיעוטי למה לי נימא קרב כלל מעל מנחת(
פרט כל קרבנ( חזר וכלל א 1כל שאחרי" באי לו חובה ולא ד" דאי אחרי"
באי לו חובה דהשתא ליכא למיפר( אי מה מנחה שמתרת א 1כל כו' דא" כ
דמדרבית בצד דאחרי" באי חובה לה כל הנ( ובצד דמתיר מרבית ד" א 1כל
למעוטי מאי בשלמא למאי דהוה סליק אדעתי מעיקרא )ואע''ג( דא 1כל הוה
ממעט נמי עצי" הוה מצי למיפר( דנרבי בצד אחרי" באי חובה כל הנ( ובצד
דמתיר מרבית לד" )ונרבי ד" בצד דמתיר( וא 1כל למעוטי עצי" שאי אחרי"
באי לה" חובה ואינ מתירי ולהכי איצטרי( מעל מנחת( יתירא למעוטי ד"
אבל השתא דאמרת עצי" אחרי" באי חובה לה" אי מרבי ד" בצד דמתיר א1
כל למעוטי מאי )קראי למאי אתא מנחת'( דדרשינ מינה לעיל א 1כל שאחרי"
באי לה" חובה אבל מידי אחרינא לא מאי אתא למעוטי:
 .ÌÈÎÒ 16אי אחרי" באי לו חובה:
 .‡È˙„ 17דיי אי טעו מלח:
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דף כא.

פרק שלישי

אבל היי והד",
והעצי" והקטרת 
אי טעוני מלח.
מני?
אי ¯· È
קשיא עצי"!
אי ¯· Ô
קשיא קטרת!?
האי תנא הוא,
דתניא:
¯· ‰˜Â¯· Ô· ÔÁÂÈ È·¯ Ï˘ Â· Ï‡ÚÓ˘È Èאומר:
מה הפרט מפורש דבר שמקבל טומאה,
ועולה לאשי" וישנו על מזבח החיצו,
א 1כל 
דבר המקבל טומאה ועולה לאשי" וישנו על מזבח החיצו;
יצאו עצי"  שאי מקבלי טומאה,
יצאו ד" ויי  שאי עולי" לאשי",
יצאה קטרת  שאינה על מזבח החיצו.
1

2

3

4

אלא טעמא דמעטיה קרא לד",
הא לאו הכי 
הוה אמינא 
ד" ליבעי מלח;
כיו דמלחיה נפיק ליה מתורת ד",
דאמר  È¯ÈÚÊאמר ¯·:‡ÈÁ È
ד" שבישלו 
אינו עובר עליו;
ו¯·  ‰„Â‰Èאמר :È¯ÈÚÊ
ד" שמלחו 
אינו עובר עליו;
ו¯·  ‰„Â‰Èדידיה אמר:
אברי" שצלא והעל 
אי בה" משו" לריח ניחוח!?
מהו דתימא?
מישדא בה משהו למצוה בעלמא;
קא משמע ל.

נ

מנחות

איתיביה ‡·:ÈÈ
הקפה את הד" ואכלו,
או שהמחה את החלב וגמעו 
חייב!?
לא קשיא,
כא  שהקפה באור,
כא  שהקפה בחמה;
באור  לא הדר,
בחמה  הדר.
בחמה נמי,
לימא:
הואיל ואידחי אידחי;
דהא בעא מיניה ¯· ÈÓ Èמ¯·:ÔÁÂÈ È
ד" שקרש ואכלו,
מהו?
אמר ליה:
הואיל ונדחה ידחה!?
אישתיק.
אמר ליה:
דלמא ודאי,
כא  בחטאות החיצוניות,
כא  בחטאות הפנימיות?
יד
אמר ליה:
אדכרת מילתא,
דאמר ¯· :‡„ÒÁ
ד" שקרש בחטאות ואכלו 
חייב,
"וְ לָ ַקח ...וְ נָ ַתן" )ויקרא ד,ל( אמר רחמנא,
והאי בר לקיחה ונתינה הוא;
בחטאות הפנימיות ואכלו 
פטור,
"וְ ָט ַבל ...וְ ִה ָ ּזה" )ש",ו( אמר רחמנא,
והאי לאו בר טבילה והזאה הוא.
7

8

9

10

11
12

5

6

גופא:
אמר  È¯ÈÚÊאמר ¯·:‡ÈÁ È
ד" שבישלו אינו עובר עליו.
יתיב ¯·‡ וקא אמר לה להא שמעתא.

ו¯·‡ דידיה אמר:
אפילו בחטאות הפנימיות ואכלו 
חייב;
הואיל וכנגדו ראוי בחטאות החיצונות.
אמר ¯· :‡ÙÙ
הלכ( ד" חמור שקרש ואכלו 
חייב;
הואיל וכנגדו ראוי בחטאות החיצונות.
13

14

רש"י

 1וקפרי( תלמודא^ ה( ברייתא:
 .˙¯Ë˜ ‡È˘˜ 2דהא רבינ לעיל )כ (.כל שאחרי" באי לו חובה וקטרת נמי
דבעי עצי" בעי מלח ולקמ נמי אמרינ בראשו של מזבח שש" מולחי הקטרת
והקומ:#
 .Ë¯Ù‰ 3מנחת(:
 .‰‡ÓÂË ÔÈÏ·˜Ó ÔÈ‡ ÌÈˆÚ 4ואע''ג דעצי מערכה מקבלי טומאה כדאמרינ
בפרק שני דפסחי" )לה (.והבשר לרבות עצי" ולבונה ההיא מדרבנ הוא משו"
חיבת הקדש וקרא אסמכתא בעלמא דהא עצי" בעלמא לא מקבלי טומאה:
 .ÂÏ˘·˘ Ì„ 5בי דחולי בי דקדשי" ואכלו אינו עובר עליו דהא לא חייבה
תורה אלא על הד" הראוי לכפרה וד" קדשי" משבישלו לא חזי למילתיה ונפק
מתורת ד" ומליח הרי הוא כרותח:
 .‡ÓÏÚ· ‰ÂˆÓÏ Â‰˘Ó ‰· ‡„˘ÈÓ ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó 6ומשו" ההוא משהו לא נפיק
מתורת ד":

רש"י

 .‰Ù˜‰ 7כמו )שמות טו( קפאו תהומות:
 .(¯Â‡· ‰Ù˜) 8ואכלו חייב משו" ד" או חלב:
 .‰ÓÁ· 9הדרא לכמות שהיה צלולה לכ( חייב:
 .˘¯˜˘ Ì„ 10קא סלקא דעת( ואפילו דחולי:
 .˙ÂÂˆÈÁ‰ ˙Â‡ËÁ· Ô‡Î 11הא דקתני הקפה את הד" בחמה ואכלו חייב והוא
הדי לשל חולי הואיל ואכלו לכפרה בקדשי":
 .˙ÂÈÓÈÙ‰ ˙Â‡ËÁ· ÂÈÏÚ ¯·ÂÚ ÂÈ‡ È¯ÈÚÊ ¯Ó‡„ ‡‰Â 12כגו פרי" ושעירי"
הנשרפי" וטעמא מפרש לקמ:
 .ÍÎÏ‰ 13דאמרת אמרינ הואיל וכנגדו ראוי:
 .¯ÂÓÁ Ì„ 14אע''פ שאינו ראוי לקרב ואיכא למימר דלא חייבה תורה כרת
אלא על ד" הראוי לקרב אלא אפילו חמור דאי קרב בטמאי אפילו הכי
חייב:
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דף כא:

פרק שלישי

נא

מנחות

אמר ליה ‡·:ÈÈ
אי הכי 
יתבוננו מיבעי ליה!?
אלא אמר ‡·:ÈÈ
יכול יעשנו כבני.
אמר ליה ¯·‡:
אי הכי 
יבננו מיבעי ליה!
אלא אמר ¯·‡:
יכול  תבונהו.
מאי תבונהו?
אמר ¯· ‡˘:È
יכול  ית בו טע" כבינה;
תלמוד לומרִּ " :ת ְמלָ ח".

אמר ¯· ‚ Ï„Èאמר :È¯ÈÚÊ
ד",
בי לח ,בי יבש 
חוצ.#
מיתיבי:
הד" והדיו,
והדבש והחלב 
יבשי חוצצי,
לחי אינ חוצצי!
לא קשיא,
הא  דסרי(,
הא  דלא סרי(.
1

12

2

3

13

תמלח למאי אתא?
לכדתניא:
" ַּב ּ ֶמלַ ח",
יכול  תבונהו;
תלמוד לומר:
" ִּת ְמלָ ח",
אי " ִּת ְמלָ ח" 
יכול  במי מלח;
תלמוד לומר:
" ַּב ּ ֶמלַ ח".

כיצד הוא עושה?
מביא האבר ונות עליו מלח,
וחוזר והופכו ונות עליו מלח ומעלהו.
אמר ‡·:ÈÈ
כא :וכ לקדירה* .

4

14

15

5

תנו רבנ:
מלח שעל גבי האבר 
מועלי בו;
שעל גבי הכבש ושבראשו של מזבח 
אי מועלי בו.
ואמר ¯· :‰˙Ó
מאי קראה?
16

"וְ לֹא ַת ׁ ְש ִּבית ֶמלַ ח" )ויקרא ב,יג(,
הבא מלח שאינה שובתת,
ואיזו?
זו מלח סדומית.
ומני שא" לא מצא מלח סדומית,
שמביא מלח איסתרוקנית?
תלמוד לומר:
" ַת ְק ִריב",
" ַת ְק ִריב" ,כל שהוא,
" ַת ְק ִריב" ,מכל מקו",
" ַת ְק ִריב" ,ואפילו בשבת,
" ַת ְק ִריב" ,ואפילו בטומאה.
6

17

18

"וְ ִה ְק ַר ְב ּ ָתם לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה,
יהם ֶמלַ ח,
וְ ִה ׁ ְשלִ יכ ּו ַה ּכֹהֲ נִ ים עֲ לֵ ֶ
או ָתם עֹלָ ה לַ יהֹוָ ה" )יחזקאל מג,כד(.
וְ ֶהעֱ ל ּו ֹ

7

8

תנ הת" )שקלי" ז:ז(:
על המלח ועל העצי",
שיהו הכהני" נאותי בה.
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
לא שנו אלא לקרבנ",
אבל לאכילה  לא.
19

109

20

מאי תבונהו?
אמר ¯·:‡ÏÂÚ ¯· ‰
הכי קאמר 
יכול יתבוננו כתב בטיט.

קא סלקא דעת(  מאי לקרבנ"?

11

רש"י
רש"י

 .ıˆÂÁ 1לעני טבילה:
 .ÍÈ¯Ò 2שמתחיל להתייבש ולהדבק קצת חוצ:#
 .ÍÈ¯Ò ‡Ï 3שכשתולי בו אצבע נמש( והול( חוט ממנו )ופוסק הד"(:
 .Â‰Â·˙ 4מפרש לקמ:
 .ÁÏÓ ÈÓ 5מוריס:
 .˙˙·Â˘ ‰È‡˘ 6שמצויה בקי #ובחור 1ומלח סדומית והי" משליכה לאגפה:
 .˙È˜Â¯˙ÒÈ‡ 7מ הקרקע נעשית ובידי אד":
 .‡Â‰˘ ÏÎÓ 8בי סדומית בי אסתרוקנית:
 .ÌÂ˜Ó ÏÎÓ 9ואפילו מחו #לאר:#
 10סדומית דקה אסתרוקנית גסה:
 .ÂÂ·˙È ÏÂÎÈ 11ית מלח הרבה כתב בטיט:

 .ÔÈ·Î 12מלח הרבה שורה על שורה:
 .[‰È·Î] ÌÚË ˙˙Â 13באד":
 .‰‡ÓÂË·Â ˙·˘· ·È¯˜˙ 14א" קרב ציבור הוא ואשמועינ דמליחת עבודה
היא ודחי שבת וטומאה כשאר עבודות:
 .‰¯„˜Ï ÔÎÂ 15אי צרי( למולחה יותר:
 .'ÂÎ ˘·Î‰ ÏÚ˘ 16שנופל ש" כשמולחי )את הקומ (#את האברי" כדאמר
לקמ בשלשה מקומות נתונה:
 .Â· ÔÈÏÚÂÓ ÔÈ‡ 17דשוב אינו ראוי:
 .‰‡¯˜ È‡Ó 18דשעל גבי האבר מועלי דכתיב והשליכו עליה" הכהני" מלח
והעלו אות" עולה אלמא דאבר ע" מלחו שניה" קרויי עולה:
 .Ì˙‰ Ô˙ 19במסכת שקלי" על שבעה דברי" התנו ב''ד ואלו שני" מה" על
המלח ועל העצי" של קדש:
 .Ô‰· ÔÈ˙Â‡È ÌÈ‰Î‰˘ 20נהני מה:
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דף כב.

פרק שלישי

למלוח קרבנ",
לאכול אכילת קדשי";
השתא למלוח עורות קדשי" יהבינ,
לאכילת קדשי" לא יהבינ,
דתניא:
נמצאת אתה אומר,
בשלשה מקומות המלח נתונה:
בלשכת המלח ,ועל גבי הכבש ,ובראשו של מזבח;
בלשכת המלח 
שש" מולחי עורות קדשי";
על גבי הכבש 
שש" מולחי" את האברי";
בראשו של מזבח 
שש" מולחי הקומ #והלבונה ,והקטורת,
ומנחת כהני" ,ומנחת כה משיח ,ומנחת נסכי",
ועולת העו?!1
אלא מאי לקרבנ"?
לאכילת קרבנ";
ומאי לאכילה?
אכילה דחולי.
חולי,
פשיטא,
מאי בעו הת"!?
א 1על גב דאמר מר:
אכל ּו" )ויקרא ו,ט(,
"י ֹ ְ
שיאכלו עמה חולי ותרומה,
כדי שתהא נאכלת על השובע;
אפילו הכי מלח דקדשי" לא יהבינ להו.
1

2

3

4

אמר ליה ¯· ‡Èל¯· ‡˘:È
הכי נמי מסתברא,
דאי סלקא דעת(  מאי לקרבנ"? למלוח;
טעמא דאתני בית די,
הא לא אתני בית די  לא;
השתא לישראל יהבינ,
לכהני" לא יהבינ,
דתניא:
יכול 
האומר הרי עלי מנחה יביא מלח מתו( ביתו,
כדר( שמביא לבונה מתו( ביתו;
ודי הוא,
נאמר הביא מנחה והביא מלח,
ונאמר הביא מנחה והביא לבונה,
מה לבונה  מתו( ביתו,
5

רש"י

 .Ì·¯˜ ÁÂÏÓÏ 1עולות" ומנחת" שה מביאי:
 .Ì·¯˜ ˙ÏÈÎ‡Ï 2כלומר לאכילה המגיע לחלק" כגו חזה ושוק חטאות
ואשמות שהיחיד מביא וה אוכלי:
 .Ì˙‰ ÂÚ· È‡Ó 3חולי בעזרה:
 4הכי גרסינ  .‰ÓÚ ÂÏÎ‡È˘ ÂÏÎ‡Èכולה בתורת כהני" קא דריש )עמה כו'(
האי קרא והנותרת ממנה וגו' דכתיב ברישיה דקרא יאכלו אהר ובניו ובסיפיה
כתיב יאכלוה ודריש הת" יאכלו שיאכלו עמה חולי ותרומה בזמ שהיא
מעוטה יאכלוה דסיפא שלא יאכלו עמה חולי ותרומה בזמ שהיא מרובה:
 .Â˙È· ÍÂ˙Ó ‰Â·Ï 5דכתיב )ויקרא ב( ונת עליה לבונה והדר והביאה אל בני
אהר:

נב

מנחות

א 1מלח  מתו( ביתו;
או כל( לדר( זו,
נאמר הביא מנחה והביא מלח,
ונאמר הביא מנחה והביא עצי",
מה עצי"  משל ציבור,
א 1מלח  משל ציבור!
נראה למי דומה,
דני דבר הנוהג בכל הזבחי" מדבר הנוהג בכל הזבחי",
ואל תוכיח לבונה שאינה נוהגת בכל הזבחי";
או כל( לדר( זו,
דני דבר הבא עמה בכלי אחד מדבר הבא עמה בכלי אחד,
ואל יוכיחו עצי" שאינ באי עמה בכלי אחד?
תלמוד לומר:
עולָ ם ִהוא" )במדבר יח,יט(;
" ְּב ִרית ֶמלַ ח ֹ
ולהל הוא אומר:
עולָ ם" )ויקרא כד,ח(,
ש ָר ֵאל ְּב ִרית ֹ
" ֵמ ֵאת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
מה להל  משל ציבור,
א 1כא  משל ציבור.
6

7

8

9

10

אמר ליה ¯·  ÈÎ„¯Óל¯· ‡˘:È
הכי קאמר ¯· ˘:È„È‡ ·¯„ ‰È¯· ‡˘È
לא נצרכא אלא ל·,È¯ÎÂ· Ô
דתנ )שקלי" א:ד(:
אמר ¯·:‰„Â‰È È
העיד · È¯ÎÂ· Ôביבנה:
כל כה ששוקל אינו חוטא;
אמר לו ¯·:È‡ÎÊ Ô· ÔÁÂÈ Ô
לא כי,
אלא כל כה שאינו שוקל חוטא,
אלא שהכהני" דורשי מקרא זה לעצמ:
12

11

14

13

15

16

"וְ ָכל ִמנְ ַחת ּכ ֵֹהן ָּכלִ יל ִּת ְהיֶה לֹא ֵת ָא ֵכל" )ויקרא ו,טז(,
טו
הואיל ועומר ושתי הלח" ולח" הפני" שלנו ה",
היא( נאכלי;

ול·,È¯ÎÂ· Ô
כיו דלכתחילה  לא מיחייב לאיתויי 
כי מייתי נמי  חוטא הוא,
דקא מעייל חולי לעזרה;
דמייתי ומסר להו לציבור,
כב .סלקא דעת( אמינא  *
1

רש"י

 .ÌÈˆÚ ‡È·‰Â 6דכתיב על העצי" אשר על האש:
 .¯Â·Èˆ Ï˘Ó ÌÈˆÚ 7מפרש לקמ:
 .ÌÈÁ·Ê‰ ÏÎ· ÌÈ‚‰Â ÁÏÓÂ ÌÈˆÚ 8מלח בא ע" הקומ #בכלי:
 .ÌÏÂÚ ˙È¯· 9בלח" הפני" כתיב:
 .¯Â·Èˆ Ï˘Ó ÔÏ‰Ï ‰Ó 10דכתיב מאת בני ישראל:
 .‡Î¯ˆ ‡Ï 11להתנות לבית די שיהו כהני" מולחי קרבנ" משל הקדש:
 .È¯ÎÂ· Ô·Ï ‡Ï‡ 12האומר אי כהני" חייבי" בשקלי":
 .Ï˜Â˘˘ Ô‰Î ÏÎ 13שמביא שקלו ללשכה באדר:
 .‡ËÂÁ ÂÈ‡ 14מדקאמר אינו חוטא מכלל דלכתחילה לא מיחייב וטעמא
מפרש במס' שקלי" דכתיב כל העובר על הפקודי" ושבט לוי לא נפקד ואע''ג
דאיכא למימר הא מייתי חולי לעזרה אפילו הכי אינו חוטא כדמפרש לקמ:
 .‡ËÂÁ Ï˜Â˘ ÂÈ‡˘ Ô‰Î ÏÎ 15בשקלי" מפרש טעמא דכתיב זה יתנו זה
בגימטריא שני" עשר שבטי" והיינו שבט לוי וכל העובר מפרש הת" כל העובר
בי" סו:1
 .ÔÓˆÚÏ 16להנאת וקא פרי( ולב בוכרי כו':
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דף כב:

פרק שלישי

כי זכי להו רחמנא לישראל  דאית להו לשכה,
לכהני" דלית להו לשכה  לא זכי להו רחמנא;
קא משמע ל.
2

נג

מנחות

במנחת כהני" ,במנחת כה משיח ,במנחת נסכי" 
כשרה;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
במנחת כה משיח ,במנחת נסכי" 
פסולה,
שזו בלילתה עבה וזו בלילתה רכה,
וה בולעות זו מזו.
10

11

12

ועצי" דפשיטא ליה לתנא דמשל ציבור,
מנל?
דתניא:
יכול  האומר הרי עלי עולה יביא עצי" מתו( ביתו,
כדר( שמביא נסכי" מתו( ביתו;
תלמוד לומר:

" ַעל ָה ֵע ִצים אֲ ׁ ֶשר ַעל ָה ֵא ׁש אֲ ׁ ֶשר ַעל ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח" )ויקרא א,יב(,
מה מזבח  משל ציבור,
א 1עצי" ואש  משל ציבור,
דברי ¯·;ÔÂÚÓ˘ ÊËÈ·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
¯· ÚÂÓ˘ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
מה מזבח  שלא נשתמש בו הדיוט,
א 1עצי" ואש  שלא נשתמש בה הדיוט.
מאי בינייהו?
איכא בינייהו:
חדתי.

17161514

13

גמרא:
תנ הת":
ד" שנתערב במי",
א" יש בו מראית ד" 
כשר;
נתערב ביי 
רואי אותו כאילו הוא מי";
נתערב בד" בהמה או בד" חיה 
רואי אותו כאילו הוא מי";
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
אי ד" מבטל ד".
18

19

20

21

22

23

24

3

ועתיקי לא?
והכתיב )שמואל ב כד,כב(:

ֹאמר אֲ ַרוְ נָ ה ֶאל ָ ּדוִ ד,
"וַ ּי ֶ
יִ ַ ּקח וְ י ַַעל אֲ דֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ּט ֹוב ְּב ֵעינָ יו )כתיב  בעינו(,
ְר ֵאה ַה ָּב ָקר לָ עֹלָ ה וְ ַה ּמ ִֹר ִ ּגים ּו ְכלֵ י ַה ָּב ָקר לָ ֵע ִצים"!?

אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
ושניה" מקרא אחד דרשו,

"וְ לָ ַקח ִמ ַּדם ַה ּ ָפר ּו ִמ ַּדם ַה ּ ָ ׂש ִעיר" )ויקרא טז,יח(,
הדבר ידוע שדמו של פר מרובה מדמו של שעיר;
כב Ô·¯ :סברי  *
מכא לעולי שאי מבטלי זה את זה;
25

26

הכא נמי בחדתי.
4

רש"י

מאי " ּמ ִֹר ִ ּגים"?
אמר :‡ÏÂÚ
מטה של טרבל.
מאי מטה של טרבל?
אמר ¯· :‰„Â‰È
עיזא דקורקסא דדשו בה דשתאי.
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
מאי קראה?
65

7

8

ש ְמ ִּת ְ
יפי ֹּות,
יך לְ ֹ
" ִה ּנֵה ַ ׂ
מו ַרג ָחר ּוץ ָח ָד ׁש ּ ַב ַעל ּ ִפ ִ
ָּתד ּו ׁש ָה ִרים" )ישעיהו מא,טו(.
9

משנה )ב(:
נתערב קומצה בקומ #חבירתה,
רש"י

 .'ÂÎÂ ‡''„Ò 1והשתא מפרש לא נצרכא דלעיל:
 .‡ÓÁ¯ Â‰Ï ÈÎÊ ÈÎ 2לשכה למלוח קרבנ" משל הקדש לישראל הוא דזכי להו
משו" דאית להו לשכה כלומר שה" נתנו השקלי" בלשכה שמה נקנה המלח
אבל כהני" שאי חייבי לשקול לא להכי איצטרי( תנאה:
 .È˙„Á 3לר' אלעזר ב שמוע בעינ חדתי:
 .È˙„Á· ÈÓ ‡Î‰ 4שעדיי לא נשתמש בה ארונה:
 .‡ÊÈÚ 5עז של ברזל נותני עליו להכבידו:
 .‡Ò˜¯Â˜„ ‡ÊÈÚ 6קורקסא נסר גדול מלא יתידות:
 .‡˘È„ È˘ÈÈ„„ 7שנותני אותו על התבואה וקושרי בו שוורי" ומושכי אותו
ונידושת התבואה:
 .‡¯˜ È‡Ó 8מוריגי" לצור( דישה דכתיב מורג וכתיב תדוש:
 .ıÂ¯Á 9יפה ומצמיד:

 .‰¯˘Î ÌÈ‰Î ˙ÁÓ· :'È˙Ó 10שהרי כולו כליל כמותו:
 .¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯ 11א" נתערב הקומ #במנחת נסכי" ומנחת כה משיח פסולה.
לפי שהקומ #דמנחת נדבת ישראל בלילתו עבה לוג לעשרו:
 12ומנחת כה משיח ומנחת נסכי" בלילת רכה שלשה לוגי לעשרו דכתיב
במנחת נסכי" בלול ברביעית ההי שמ וילי 1חביתי מינה שלשה לוגי
לעשרו בפ' התכלת )לקמ נא:(.
 .ÂÊÓ ÂÊ ˙ÂÚÏÂ· Ô‰Â 13הקומ #בולע ממנחת נסכי" והוה ליה ריבה שמנה
ומנחת נסכי" נמי פסולה דהוה ליה חיסר שמנה והאי דקתני פסולה ולא קתני
פסולות משו" דכולה מתניתי בלישנא דחדא מנחה איירי ורישא נמי הכי תנא
נתערב קומצה בקומ #חבירתה כשרה והוה ליה למיתני כשרות:
 .‰ÓˆÚ ÈÙ· ÂÊÓ ıÂÓ˜Ï ÏÂÎÈ Ì‡ 14שנפלה זו בצד זו ונשאר מזו כדי קומ#
שלא נתערב כשרות וא" לאו פסולות דאמר בתורת כהני" מסלתה ולא מסלת
חבירתה:
 .¯ÈË˜È ‡Ï 15אפי' כל המעורבת דאי הקטרה מצוה אלא בקומ #ומקמ #נמי
לא מצי קמי #שני קומצי" דדלמא בכל קומ #וקומ #יש מזה שנתערב וליכא
קומ #של" מחמת מנחה:
 .¯ÈË˜‰ Ì‡Â 16כל המעורבת היא לא עלתה לבעלי" דהא לא נקמצה ואי
מנחת נדבה נתרת בלא קמיצה:
 .‰È¯È˘· ‰ˆÓÂ˜ ·¯Ú˙ 17לא יקטיר את כולה משו" דשירי" אסורי להקטיר
דכתיב לא תקטירו ממנו אשה לה' )ויקרא ב( כל שממנו לאשי" הרי הוא בבל
תקטירו:
 .Ì„ :'Ó‚ 18דקדשי":
 .¯˘Î 19לזריקה:
 .ÔÈÈ· ·¯Ú˙ 20שהוא אדו":
 .ÌÈÓ ‡Â‰ ÂÏÈ‡Î Â˙Â‡ ÔÈ‡Â¯ 21וא" היה מי" והיה מראית הד" ניכר ביניה"
כשר:
 .‰Ó‰·‰ Ì„· 22של חולי:
 .Â˙Â‡ ÔÈ‡Â¯ 23את של חולי:
 .Ì„ ÏË·Ó Ì„ ÔÈ‡ 24וכשר:
 .'ÂÎ ÚÂ„È ¯·„‰ 25אפילו הכי קרי ליה אכתי נמי ד" שעיר וא 1על פי שנתערב
בו ד" הפר כדאמרינ במסכת יומא )נג (:עירה ד" הפר לתו( ד" השעיר:
 .'ÂÎ ÔÈÏÂÚÏ Ô‡ÎÓ 26והני דמי" דמתני' דזבחי' עולי נינהו ולא מבטלי
אהדדי:
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דף כג.

פרק שלישי

ו¯· ‰„Â‰È Èסבר 
מכא למי במינו שאינו בטל.

נד

מנחות

איתיביה ¯· ÔÁÂÈ Èל¯:˘È˜Ï ˘È
חרב שנתערב בבלול  יקריב;
¯· ‰„Â‰È Èאומר :לא יקריב;
מאי לאו קומ #דמנחת חוטא,
דאיערב בקומ #דמנחת נדבה!?
לא,
מנחת פרי" ואילי" במנחת כבשי".
והא בהדיא קתני לה:
מנחת פרי" ואילי" במנחת כבשי",
וחרב שנתערב בבלול  יקרב;
¯· ‰„Â‰È Èאומר :לא יקרב!?
פירושי קמפרש לה.
7

¯· Ôסברי 
מכא לעולי שאי מבטלי זה את זה.
ודלמא משו" דמי במינו הוא!?
אי אשמעינ מי במינו ולא אשמעינ עולי 
כדקא אמרת,
השתא דאשמעינ עולי 
משו" דעולי.
ודלמא עד דאיכא מי במינו ועולי!?
קשיא.

8

9

1110

ו¯· ‰„Â‰È Èסבר 
מכא למי במינו שאינו בטל.
ודלמא משו" דעולי הוא!?
אי אשמעינ עולי מי בשאינו מינו 
כדקאמרת,
השתא דאשמעינ מי במינו,
משו" דמי במינו הוא.
ודילמא עד דאיכא מי במינו ועולי!?
קשיא.

בעי ¯·‡:
קומ #שמיצה שמנו על גבי עצי",
מהו?
חיבורי עולי כעולי דמו,
או לאו כעולי דמו?
אמר ליה ¯· ‡Èל¯· ‡˘:È
לאו היינו ד¯· ÔÁÂÈ Èו¯?˘È˜Ï ˘È
דאיתמר:
המעלה אבר שאי בו כזית ועצ" משלימו לכזית 
¯· ÔÁÂÈ Èאמר :חייב;
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר :פטור;
¯· ÔÁÂÈ Èאמר :חייב;
חיבורי עולי כעולי דמו;
ו¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר :פטור;
חיבורי עולי לאו כעולי דמו!?
12

13

14

15

כג.

תנ:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
)במנחת כהני" (,במנחת כה משיח ,ובמנחת נסכי" 
פסולה,
שזו בלילתה עבה וזו בלילתה רכה,
וה בולעות זו מזו.
וכי בולעות זו מזו מה הוי?
מי במינו הוא!? *
אמר ¯·‡:
קסבר ¯· ‰„Â‰È È
כל שהוא מי במינו ודבר אחר,
סלק את מינו כמי שאינו,
ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו.
1

2

16

17

תיבעי ל¯·,ÔÁÂÈ È
ותיבעי ל¯;˘È˜Ï ˘È
תיבעי ל¯·,ÔÁÂÈ È

3

איתמר:
קומ #דמנחת חוטא ששמנו,
יז
¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
פסול;
ו¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר:
הוא עצמו משכשכו בשירי הלוג ומעלהו.
והכתיב )ויקרא ה,יא(:
4

5

יה לְ בֹנָ ה"!?
יה ׁ ֶש ֶמן וְ ל ֹא יִ ּ ֵתן ָעלֶ ָ
ָשים ָעלֶ ָ
"ל ֹא י ִ ׂ
ההוא שלא יקבע לה שמ כחברותיה.
6

רש"י

 .ÂÈÓ· ÔÈÓ 1שמ ושמ:
 .¯Á‡ ¯·„Â 2סולת:
 .ÂÈÓ ˙‡ ˜ÏÒ 3שמ דקמ #משו" נדבה כמי שאינו ונמצא סולתו של קומ#
רבה על שמ הנבלע בו ומבטלה:
 .ÂÓ˘˘ 4שנת עליו שמ לאחר שקמצו:
 .ÂÓˆÚ ‡Â‰ 5כלומר תחילת מצוה שישפשפנו לקומ #בשירי מנחה אחד מ
הלוגי וכל שכ דא" שמנו כשר:

רש"י

 .ÔÓ˘ ‰Ï Ú·˜È ‡Ï˘ 6בעוד שלא נקמצה אבל לאחר קמיצה א" שמנה קצת
כשר:
 .·È¯˜È 7דרבנ לטעמייהו דעולי אי מבטלי זה את זה:
 .·È¯˜È ‡Ï ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯ 8ואפי' רבנ לא אמרי יקרב אלא משו" דעולי
אי מבטלי זה את זה והיכא דאיתיה אמנחת נדבה שדינ ליה אבל א" נפל שמ
בקומ #דחוטא אפילו לרבנ לא יקרב:
 .ÌÈÏÈ‡Â ÌÈ¯Ù Ï˘ ÌÈÎÒ ˙ÁÓ 9חריבה לגבי מנחת נסכי" כבש דכבש הוי
שלשה לוגי לעשרו דכתיב בפרשת שלח ל( סלת עשרו בלול ברביעית ההי
שמ והי שני" עשר לוגי ושל פרי" ואילי" שני לוגי לעשרו דכתיב בפר
בלול בשמ חצי ההי דהיינו ששה לוגי ושלשה עשרוני" סלת ובאילי" סלת
שתי עשרוני" בלול בשמ שלישית ההי והיכא דנתערבה מנחת פרי" במנחת
כבשי" הת" ודאי לא יקרב משו" דנמצאת העבה רכה אבל קומ #דמנחת חוטא
דאיערב בקומ #דמנחת נדבה יקרב:
 .˘¯ÙÓ˜ È˘Â¯Ù 10והכי קאמר מנחת פרי" בשל כבשי" דהיינו חרב שנתערב
בבלול דבלועי זה מזה אפי' הכי לרבנ יקרב דאי עולי מבטלי זה את זה:
 .·¯˜È ‡Ï ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯ 11דשאינו מינו רבה עליו ומבטלו:
 .ÌÈˆÚ È·‚ ÏÚ 12והניח הקומ #עליו:
 .Â‰Ó 13מי הוי חסר קומ #או לא מי אמרינ חבורי עולי מה שהוא מחבר
השמ לקומ #שחוזר ונות הקומ #על העצי":
 .ÂÓ„ ÔÈÏÂÚÎ 14כאילו הוי השמ מובלע בקומ #וכשר או לאו כעולי ופסול:
 .‰ÏÚÓ‰ 15בחו:#
 .ÔÈÏÂÚ 16בשר חבורי עולי עצ":
 17שמ לאו מי סלת היא:
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דף כג:

פרק שלישי

עד כא לא קא אמר ¯· ÔÁÂÈ Èהת" 
אלא בעצ" דמינא דבשר הוא,
אבל האי דלאו דמינא דקומ #הוא  לא;
או דלמא 
אפילו ל¯ ˘È˜Ï ˘Èלא קא אמר 
אלא בעצ" דבר מפרש הוא,
ואי פריש לאו מצוה לאהדורי,
אבל שמ דלאו בר מפרש הוא לא;
או דלמא 
לא שנא?
תיקו.
1

נה

מנחות

אינו בטל,
וכל שאי אפשר לו להיות כמוהו 
בטל.
אליבא דמא?
אי אליבא ד¯· Ô
הא אמרי:
עולי הוא דלא מבטלי אהדדי,
אבל מי במינו בטל!
אי אליבא ד¯· ‰„Â‰È È
והא * ¯· ‰„Â‰È Èבתר חזותא אזיל,
ואידי ואידי מי במינו הוא!
אלא אליבא ד¯·,‡ÈÈÁ È
דתני ¯·:‡ÈÈÁ È
נבילה ושחוטה בטילות זו בזו.
9

כג:

משנה )ג(:
שתי מנחות שלא נקמצו ונתערבו זו בזו,
א" יכול לקמו #מזו בפני עצמה ומזו בפני עצמה 
כשירות;
וא" לאו 
פסולות.
קומ #שנתערב במנחה שלא נקמצה 
לא יקטיר;
וא" הקטיר 
זו שנקמצה עולה לבעלי",
וזו שלא נקמצה לא עולה לבעלי".
נתערב קומצה בשיריה או בשיריה של חבירתה 
לא יקטיר,
וא" הקטיר 
עולה לבעלי".
2

10

11

¯· ‡ÈÈÁ Èאליבא דמא?
אי אליבא ד¯· Ô
הא אמרי:
עולי הוא דלא מבטלי אהדדי,
הא מי במינו בטיל!
ואי אליבא ד¯· ‰„Â‰È È
כל מי במינו ל¯· ‰„Â‰È Èלא בטיל!?
לעול" אליבא ד¯·,‰„Â‰È È
וכי קא אמר ¯· ‰„Â‰È Èמי במינו לא בטל,
הני מילי  היכא דאפשר ליה למיהוי כוותיה,
אבל היכא דלא אפשר ליה למיהוי כוותיה 
בטל,
ובהא קא מיפלגי,
ד¯·  ‡„ÒÁסבר  בתר מבטל אזלינ,
ו¯· ‡ÈÁ Èסבר  בתר בטל אזלינ.
12

גמרא:
אמר ¯· :‡„ÒÁ
נבילה בטילה בשחוטה,
שאי אפשר לשחוטה שתעשה נבילה;
ושחוטה אינה בטילה בנבילה,
שאפשר לנבילה שתעשה שחוטה,
דלכי מסרחה  פרחה טומאתה;
ו¯· ‡ÈÁ Èאמר:
כל שאפשר לו להיות כמוהו 
3

4

תנ:
שתי מנחות שלא נקמצו ונתערבו זו בזו,
א" יכול לקמו #מזו בפני עצמה ומזו בפני עצמה 
כשרות;
וא" לאו  פסולות;
והא הכא כיו דקמי #ליה מחדא,
איד( הוה ליה שירי",

5

6

7

8

1

רש"י

 .˘È¯Ù È‡ ÌˆÚ 1כגו פוקעי לאו מצוה לאהדורי בפרק גיד הנשה
הלכ( לאו כעולי דמו לשו אחר קומ #שמיצה שמנו על גבי עצי" מהו מי
בעיא להקטיר עצי" ע" קומ #או לא חבורי עולי שמ שמחבר לקומ #כעולי
דמו וא" אינו מקטירו הוי כקומ #חסר או לא כעולי ולא איכפת ל:
 .'ÂÎ ˙ÂÁÓ È˙˘ :'È˙Ó 2כבר פירשתי למעלה )כב:(.
 .‰ËÂÁ˘· ‰ÏË· ‰ÏÈ· :'Ó‚ 3א" יש שתי חתיכות )אחת( שחוטה ואחת
נבילה ואי ידוע איזוהי בטלה בה שא" נגע באחת מחתיכות אינו טמא
דאמרינ שחוטה היא:
 .‰ÏÈ· ‰˘Ú˙˘ ‰ËÂÁ˘Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ 4והוה ליה מי בשאינו מינו ובטל
לדברי הכל:
 .‰ÏÈ·· ‰ÏÈË· ‰È‡ ‰ËÂÁ˘Â 5א" יש שתי חתיכות נבילה ואחת שחוטה
ביניה אינה בטילה וא" נגעה אחת מה בתרומה אינה נשרפת עליה אלא תולי
דשמא זו היא השחוטה:
 .‰ËÂÁ˘ ‰˘ÚÈ˙˘ ‰ÏÈ·Ï ¯˘Ù‡˘ 6לקמיה מפרש טעמא דרב חסדא דאזיל
בתר מבטל והואיל ואי אפשר לרוב להיות כמועט הוי כמי בשאינו מינו ולא
אזלינ בתר בטיל דא 1על גב דאפשר למועט להיות כמרובה הוי כמי בשאינו
מינו:
 .‰‡ÓÂË ‰Á¯Ù 7דכתיב )דברי" יד( לגר אשר בשערי( תתננה ואמרינ בבכורות
)כג (:הראויה לגר קרויה נבילה:
)חולי צ(.

רש"י

 .ÂÏ ¯˘Ù‡˘ ÏÎ 8לבטל דהיינו מועט להיות כמוהו של מבטל אינו בטל הלכ(
נבילה אינה בטילה בשחוטה אבל שחוטה בטילה בנבילה דאי אפשר לשחוטה
שתיעשה נבילה וא" נגעה אחת מ החתיכות בתרומה נשרפת עליה דרבי חנינא
אזיל בתר בטיל:
 .ÏË· ÂÈÓ· ÔÈÓ ‡‰ 9הלכ( בי נבילה בשחוטה בי שחוטה בנבילה בטלי:
 .ÏÈÊ‡ ‡˙ÂÊÁ ¯˙· 10דקאמרי' לעיל אי ד" מבטל ד" ואע''ג שא''א לה להיות
כזה ה''נ אזיל בתר חזותא והואיל ושניה" מי )כשר( אי בטלי" זה בזה:
 .ÂÊ· ÂÊ ˙ÂÏË· 11ורבי חנינא ורב חסדא מפרשי טעמא דרבי חייא ובהא פליגי
דרב חסדא סבר נבילה בשחוטה א''ר חייא ולא שחוטה בנבילה ורבי חנינא
מפרש איפכא:
 .'ÂÎ ‰„Â‰È È·¯„ ‡·ÈÏ‡ ÌÏÂÚÏ 12ואי קשיא גבי דמי" דא''ר יהודה לעיל אי
ד" חולי מבטל ד" קדשי" בשלמא לרבי חנינא הכא אפשר לקדשי" להיות
כמבטלי כחולי שכשילי לילה אחד יצא מקדושתו כחולי אלא לרב חסדא
ליבטל דהא אי אפשר לחולי להיות כקדשי" וה''ל מי בשאינו מינו לרב חסדא
והוי דלא כר' חייא:
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דף כד.

פרק שלישי

ולא קא מבטלי שירי" לטיבלא,
מני?
אי ¯· Ô
הא אמרי:
עולי הוא דלא מבטלי הדדי,
הא מי במינו בטל!
אלא פשיטא ¯·;‰„Â‰È È
בשלמא למא דאמר :בתר בטל אזלינ 
בטל הוי כמבטל,
דלכי קמי #מאיד( הוו להו שירי" כי הני;
אלא למא דאמר :בתר מבטל אזלינ 
שירי" מי קא הוו טיבלא?
יח
לימא דלא כ¯·?‡ÈÈÁ È
הת" כ„¯·,‡¯ÈÊ È
דאמר ¯·:‡¯ÈÊ È
נאמרה הקטרה בקומ #ונאמרה הקטרה בשירי",
מה הקטרה האמורה בקומ #
אי הקומ #מבטל את חבירו,
א 1הקטרה האמורה בשירי" 
אי שירי" מבטלי את הקומ.#
2

3

4

5

תא שמע )כא(:
הקומ #שנתערב במנחה שלא נקמצה 
לא יקטיר;
וא" הקטיר 
זו שנקמצה עלתה לבעלי",
וזו שלא נקמצה לא עלתה לבעלי",
ולא קא מבטיל ליה טיבלא לקומ;#
מני?
אי ¯· Ô
הא אמרי:
עולי הוא דלא מבטלי הדדי,
הא מי במינו בטיל!
אלא פשיטא ¯·;‰„Â‰È È
בשלמא למא דאמר:
בתר מבטל אזלינ,
מבטל הוי כבטל,
דכל פורתא חזי למקמ #מיניה והוי ליה מי ומינו,
ומי במינו לא בטל,
6

7

רש"י
1

 .ÌÈ¯È˘ ‰ÈÏ ‰Â‰מה שנשתייר ממנחה זו ולא מבטלי שירי" דה( מנחה כד.

לטיבלא דאיד( מנחה מה שנתערב שאי ניכר דלהוי ליה כמנחה שחסרה קוד"
קמיצה אלא תיהוי קמיצה לאיד(:
 .ÔÈÏË·Ó ‡Ï„ ‡Â‰ ÔÈÏÂÚ 2ושירי" לאו עולי נינהו:
 .‡ÈÈÁ È·¯Î ‡Ï„ ‡ÓÈÏ 3דאמר לא אמר ר' יהודה דאי בטל א" לא היכא
דאפשר למיהוי כוותיה ואמאי דלא מבטל ליה טיבלא לשירי" דתיהוי כריבה
סלתה לא מצי למפר( לרבי חנינא דנימא מהכא דבתר מבטל אזלינ דאי בתר
בטל אזלינ שיריי" מי הוו טיבלא דאי נמי בתר בטל אזלינ וטיבלא מבטל
לשיריי" לא הוה ריבה סלתה דבטל כמא דליתיה דמי ולא אייתר ליה:
4
 .ÌÈ¯È˘· ‰¯Ë˜‰כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה' )ויקרא ב(
ואמרינ כל שממנו לאשי" דהיינו שירי" הרי הוא בבל תקטירו אלמא איכא
הקטרה בשירי":
 .Â¯È·Á ˙‡ ÏË·Ó ıÓÂ˜‰ ÔÈ‡ 5דהא אפי' רבי יהודה מודה דלא פליג רבי
יהודה במתני' אנתערב קומצה בקומ #חבירתה:
 .·¯Ú˙˘ ıÓÂ˜‰ 6מתני' היא וכבר פירשתיה למעלה:
 .‰ÈÈÓ ıÓ˜ÓÏ ÈÊÁ ‡˙¯ÂÙÂ ‡˙¯ÂÙ ÏÎ„ 7אי לא נתערב:

נו

מנחות

אלא למא דאמר:
בתר בטל אזלינ,
קומ #מי קא הוי טיבלא?
לימא דלא כ¯·?‡ÈÈÁ È
הא נמי כד¯·.‡¯ÈÊ È
תא שמע:
נתערב קומצה בשירי" של חברתה 
לא יקטיר;
וא" הקטיר  עלתה לבעלי";
והא הכא דלא הוי מבטל כבטיל,
ולא קא מבטלי ליה שירי" לקומ,#
מני?
אי ¯·  Ôוכו'!?
אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
נאמרה הקטרה בקומ #ונאמרה הקטרה בשירי",
מה הקטרה האמורה בקומ #
אי קומ #מבטל את חבירו,
א 1הקטרה האמורה בשירי" 
אי שירי" מבטלי את הקומ.#
8

תא שמע:
תיבלה בקצח ,בשומשמי ,ובכל מיני תבלי 
כשרה;
מצה היא אלא שנקראת מצה מתובלת;
קא סלקא דעת( 
דאפיש לה תבלי טפי ממצה,
בשלמא למא דאמר :בתר בטל אזלינ 
בטיל הוי כמבטל,
דלכי מעפשא הוי לה כתבלי;
אלא למא דאמר :בתר מבטל אזלינ 
תבלי מי קא הוו מצה?
הכא במאי עסקינ?
דלא אפיש לה תבלי,
דרובה מצה היא ולא בטלה.
דיקא נמי,
דקתני:
מצה היא ,אלא שנקראת מצה מתובלת;
שמע מינה.
9

10

11

כי סליק ¯· ,‡‰Î
אשכחינהו לבני ¯· ‡ÈÈÁ Èדיתבי וקאמרי:
עשרו שחלקו * והניחו בביסא,
ונגע טבול יו" באחד מה,
מהו?
כי תנ )חגיגה ג:ב(:
1312

14

1

רש"י

 .¯ÈË˜È ‡Ï 8דאי מצות הקטרה אלא בקומ:#
 .Áˆ˜· ‰Ï·È˙ 9לעיסת פסח:
 .ÔÈÏ·˙Î ‰ÈÏ ÂÂ‰ 10כלומר יצאה מתורת מצה בתבלי:
 .‡È‰ ‰ˆÓ È˙˜„ ÈÓ ‡˜È„ 11אלמא רובה מצה:
 .‡ÒÈ· 12כלי שש" בוללי מנחה:
 .‡ÒÈ·· ÂÁÈ‰Â 13ואלו שני החצאי אי נוגעי זה לזה:
 .Â‰Ó 14מי נטמא חבירו או לא:
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דף כד.

פרק שלישי

כלי מצר 1מה שבתוכו לקדש;
הני מילי היכא דנגעי בהדדי,
אבל היכא דלא נגעי בהדדי לא;
או דילמא לא שנא?
אמר להו איהו:
מי תנ כלי מחבר?
כלי מצר 1תנ;
כל דהו.

נז

מנחות

מאי הוי עלה?
אמר ¯·‡:
תא שמע:
דתניא:
14

2

"וְ ֵה ִרים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו" )ויקרא ו,ח(,
מ המחובר,
שלא יביא עשרו בשני כלי" ויקמו;#
הא בכלי אחד דומיא דשני כלי" 
קמי.#
15

3

16

הושיט אחד לביניה,
מהו?
אמר ליה:
צרי( לכלי  כלי מצרפו,
אי צרי( לכלי  אי כלי מצרפו.
4

5

6

17

הושיט טבול יו" את אצבעו ביניה,
מהו?
אמר להו:
אי ל( דבר שמטמא מאוירו אלא כלי חרס בלבד.
7

הדר איהו בעא מינייהו:
מהו לקמו #מזה על זה?
צירו 1דאורייתא או דרבנ?
אמרו לו:
זו לא שמענו,
כיוצא בו שמענו,
דתנ:
שני מנחות שלא נקמצו ונתערבו זו בזו,
א" יכול לקמו #מזו בפני עצמה ומזו בפני עצמה 
כשירות,
וא" לאו  פסולות;
כי יכול לקמו #מיהא כשירות 
אמאי?
ה( דמערב הא לא נגע!
אמר ¯·‡:
דלמא בגושי המחולקי העשויי כמסרק.
8

אמר ליה ‡·:ÈÈ
דילמא שני כלי" היכי דמי?
כגו קפיזא בקבא,
דא 1על גב דעריבי מעילאי,
כיו דמיפסק מחיצתא דקפיזא מתתא 
הא כלי אחד דומיא דשני כלי";
היכי דמי?
כגו עריבתה של תרנגולי,
וא 1על גב דמיפסק מחיצתא הא נגיע,
אבל הכא דלא נגיע כלל תיבעי ל(.

9

10

11

18

19

בעי ¯·:‰ÈÓ¯È È
צירו 1כלי וחיבור מי",
מהו?
כי תנ כלי מצר 1מה שבתוכו לקדש 
הני מילי דגואי,
אבל דבראי  לא;
או דילמא 
כיו דמחבר מחבר?
וא" תימצי לומר 
כיו דמחבר מחבר 
חיבור מי" וצירו 1כלי ונגע טבול יו" מבחו,#
20

21

22

23

24

12

13

רש"י

 .Ô˙ ÈÎ 1בפרק חומר בקודש )חגיגה כ (:הכלי מצר 1מה שבתוכו לקדש שא"
נגע טבול יו" במקצתו פסל את כולו:
 .'ÂÎ È„„‰‡ ÈÚ‚„ Ó''‰ 2להכי נקט טבול יו" משו" דאי טומאתו חמורה
לעשות ראשו ושני דאי טומאה אחרת ל''ל צירו 1הא מטמא אותו הטמא את
הכלי והכלי מטמא את השאר:
 .¯·ÁÓ ÈÏÎ Ô˙ ÈÓ 3הוה משמע דנגעי אהדדי והכלי מחבר" כאילו הוי חד
וא" נטמא זה נטמא זה מצר 1משמע דאי נוגעי וזה מצרפ להיות אחד:
 .ËÈ˘Â‰ 4חצי עשרו אחד לבי הנ( חצי עשרו:
 .Â‰Ó 5א" נגע טבול יו" בזה מהו שיטמא אות שני":
 .ÈÏÎÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ 6כגו האי חצי עשרו שלישי דאי צרי( לכלי דהא אינו
מצטר 1ע" אלו למנחה אחת אי הכלי מצרפו וטהורי" הראשוני":
 .'ÂÎ ÌÂÈ ÏÂ·Ë ËÈ˘Â‰ 7באויר ולא נגע לא בה ולא בכלי:
 .‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÈÏÎ ÛÂ¯Èˆ 8דאמרינ )חגיגה כג (:כ 1אחת הכתוב עשאו לכל מה
שבכ 1אחת לא שנא לחומרא כגו טומאה ול''ש לקולא כגו קמיצה דהוי כאילו
נוגעי וקמיצה מעלייתא היא:
 .Ô·¯„ Â‡ 9ולחומרא ולא לקולא:
 .‰ÓˆÚ ÈÙ· ÂÊÓ 10משמע שעומד מזו בצד הכלי כדי קומ #שאינו מעורב וכ
בזו:
 .Ú‚ ‡Ï ‡‰ ·¯ÚÓ„ Í‰ 11בקומ #וקתני כשרות אלמא צירו 1דאורייתא:
 .‡ÓÏÈ„ ‡·¯ ¯Ó‡ 12לאו דקאי קומ #בפני עצמו:

רש"י

 .˜¯ÒÓÎ ÔÈÂ˘Ú‰ ÔÈ˜ÏÂÁÓ‰ ÔÈ˘Â‚· 13גופי המנחה מחולקי מראש האחד מזו
כדי קומ #ומזו כדי קומ #אבל בראש האחד נוגעי כמסרק זה שמצד אחד
מחובר ומצד אחד שיניו מפוזרות:
 .‰ÏÚ ÈÂ‰ È‡Ó 14דשני חצאי" מחולקי" מהו לקמו #מזה על זה משו" צירו1
כלי:
 .ÂÓÓ ÌÈ¯‰Â 15בקומצו:
 .ÌÈÏÎ '·„ ‡ÈÓÂ„ 16כגו דאי נוגעי זה בזה:
 .‡·˜· ‡ÊÈÙ˜ ÔÂ‚Î 17שחקק מדה קטנה בתו( מידה גדולה ונות בפנימי חצי
עשרו וחציו בחיצו דאע''ג דעריבי שני החצאי מעילאי בגודש הכלי:
 .È‡˙˙Ó ‡˙ˆÈÁÓ È˜ÒÙÓ„ ÔÂÈÎ 18דאי עירוב הגודש עירוב הואיל ואינו באויר
הכלי ובהא דייקינ הא כלי אחד דומיא דהאי שהוא בשני כלי" כשר:
 .˙·È¯Ú ÔÂ‚Î 19ארובה של תרנגולי ומחיצה נמוכה באמצעית כדי לחלוק בי
מי" למורס ואותה מחיצה נמוכה ואינה מגעת לשפת העריבה הילכ( לאו
הפסק הוא דנגעי למעלה מ המחיצה שני החצאי באויר הכלי אבל הכא גבי
ביסא דחלוקי ה לגמרי לא:
 .Â‰Ó ÌÈÓ ¯Â·ÈÁÂ ÈÏÎ ÛÂ¯Èˆ 20כלומר חצי עשרו שנטמא בצירו 1כלי מהו
שיטמא אחר בחיבור מי" כגו א" יש שני חצאי עשרו בכלי ואי נוגעי וחצי
עשרו יש חו #לכלי וחיבור מי" כגו נצוק או צנור מחבר את של חו #לכלי
ומה שבתו( הכלי ונגע טומאה בזה שבכלי שאינו נוגע במי" ונטמא חבירו
משו" צירו 1כלי:
 .Â‰Ó 21שיטמא את של זה בחיבור מי":
 .È‡Â‚„ Ó''‰ 22לאותו שבכלי מהני ולא לשל חו:#
 .¯·ÁÓ 23וטמא החיצו:
 .ÈÏÎ ÛÂ¯ÈˆÂ ÌÈÓ ¯Â·ÈÁ 24כגו א" נטמא החיצו ונטמא זה שבכלי בחיבור
מי":
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הקומץ רבה

דף כד:

פרק שלישי

מהו?
כי תנ כלי מצר  1הני מילי דנגע מגואי,
אבל מבראי  לא;
או דילמא 
לא שנא?
תיקו.
1

נח

מנחות

אלא מסיפא:
מודה ¯· ÈÒÂÈ Èבשני סדיני,
המקופלי ומונחי זה על זה וישב זב עליה,
שהעליו טמא מדרס,
והתחתו טמא מדרס ומגע מדרס;
ואמאי?
לימא  שבע ליה טומאה!?
הת"  בבת אחת,
הכא  בזה אחר זה.
11

13

12

14

בעי ¯·‡:
עשרו שחלקו ונטמא אחד מה והניחו בביסא,
וחזר טבול יו" ונגע באותו טמא,
מהו?
מי אמרינ שבע לו טומאה,
או לא?
אמר ליה ‡·:ÈÈ
ומי אמרינ שבע ליה טומאה?
והתנ:
סדי טמא * מדרס ועשאו וילו 
טהור מ המדרס אבל טמא מגע מדרס;
אמר ¯·:ÈÒÂÈ È
באיזה מדרס נגע זה?
אלא,
שא" נגע בו הזב 
טמא מגע הזב;
כי נגע בו הזב מיהא טמא,
יט
ואפילו לבסו 1טמא מדרס ומגע הזב;
אמאי?
לימא 
שבע ליה טומאה!?
אמר ליה:
וממאי דהאי שא" נגע בו הזב לבתר מדרס?
דילמא מקמי מדרס,
דהויא טומאה חמורה על טומאה קלה,
אבל הכא דאידי ואידי טומאה קלה  לא!
2

3

כד:

4

5

6

7

15

אמר ¯·‡:
עשרו שחלקו,
ואבד אחד מה ,והפריש אחר תחתיו,
ונמצא הראשו,
והרי שלשת מונחי בביסא;
נטמא אבוד 
אבוד וראשו מצטרפי,
מופרש אי מצטר;1
נטמא מופרש 
מופרש וראשו מצטרפי,
אבוד אי מצטר;1
נטמא ראשו 
שניה" מצטרפי.
16

17

8

9

10

רש"י

 .Â‰Ó 1שיטמא זה את האחר משו" צירו 1כלי מי אמרינ דלא מהני צירו 1אלא
לטומאה שאירעה בתו( הכלי או לא אמרינ:
 .Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ 2ואח''כ הניח לשניה" בביסא ואי נוגעי דלההיא ודאי לא
מהני צירו 1שיחזור זה ויטמא את זה שהרי לא היה בכלי בשעת טומאה )אלא
א" כ( חזר טבול יו" ונגע בטמא מהו שיקבל טומאה זו כדי לפסול חבירו:
 .‰‡ÓÂË ‰ÈÏ Ú·˘ ‡‰ 3ראשונה ולא יקבל עוד טומאה אחרת:
 .Ò¯„Ó 4ששכב עליו זב:
 .ÔÂÏÈÂ Â‡˘ÚÂ 5פרשו לפני הפתח וקבעו ש":
 .Ò¯„Ó‰ ÔÓ ¯Â‰Ë 6ולא יטמא עוד אד" שהרי אי עשוי למדרס וכל שאינו
ראוי למדרס אינו טמא מדרס דאמרינ במסכת חגיגה )כג (:מי שמיוחד לישיבה
יצא זה שאומר לו עמוד ונעשה מלאכתנו אבל טמא מגע מדרס לטמא אוכלי"
ומשקי" כמי שנגע במדרס:
 .‡Ï‡ 7להכי מהני ליה וילו שא" נגע בו זב קוד" שעשאו וילו והיו עליו שתי
טומאות מדרס ומגע עכשיו טהור מ המדרס מלטמא אד" או כלי" ונשארה
עליו תורת מגע לאוכלי ומשקי:
 .‡ÓË ‡‰ÈÓ ·Ê Â· Ú‚ ÈÎ 8נמי טומאת מגע אפי' לבסו 1לאחר שנטמא מדרס
חלה טומאת מגע להאי עניינא שכשיעשנו וילו ויטהר מ המדרס תחול עליו
טומאת מגע:
 .‰ÈÏ Ú·˘ ‡‰ ‡ÓÈ È‡Ó‡Â 9טומאת מדרס:
 .Ò¯„Ó ÈÓ˜Ó ‡ÓÏÈ„ 10נגע בו ואח''כ דרס עליו דהכא ליכא למיפר( הא שבע
ליה משו" דטומאה אחרינא חמורה מ הראשונה וחלה עליה אבל הכא גבי
עשרונות דאידי ואידי ראשונה ושניה קלה היא דבי זו ובי זו טומאת אוכלי
היא ולא חיילא שניה כלל:

‡· ÈÈאמר:
אפילו נטמא אחד מה נמי שניה" מצטרפי,
מאי טעמא?
כולהו בני ביקתא דהדדי נינהו.
18

19

וכ לעני קמיצה,
קמ #מ האבוד 
שיריו וראשו נאכלי,
מופרש אינו נאכל;
קמ #מ המופרש 
שיריו וראשו נאכלי,
אבוד אינו נאכל;
קמ #מ ראשו 
שניה" אינ נאכלי.
20

‡· ÈÈאמר:
רש"י

 .‡ÙÈÒÓ ‡Ï‡ 11נפקא דלא אמר שבע לה טומאה:
 .Ò¯„Ó ˙‡ÓÂË ÔÂ˙Á˙ 12שאפילו י' מצעות תחתיו כול מטמאות מדרס:
 .Ò¯„Ó Ú‚Ó 13משו" דנגע בעליו ונפקא מינה שכשיעשנו לתחתו וילו
ויטהר מ המדרס עדיי יהא טמא טומאת מגע:
 .‰ÈÏ Ú·˘ ‡ÓÈÏ 14טומאת מדרס:
 .‰Ê ¯Á‡ ‰Ê· ‡Î‰ 15גבי חצאי עשרוני":
 .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÂ˘‡¯Â „Â·‡ 16ונטמא הראשו מחמת זה בצירו 1כלי:
 .˘¯ÙÂÓ 17שהפריש תחת זה אינו מצטר 1לפסול עמו שהרי לא הופרש ע''מ
להצטר 1ע" האבוד שהרי שניה" אבודי":
 .È„„‰„ ‡˙˜È· È· 18בני בית אחד ה שכול מכח מנחה אחד באו:
 .‡˙˜È· 19בי עקתא בית צר:
 .ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ ÌÈ¯Á‡‰ Ì‰È˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÔÓ ıÓ˜ 20שהרי שניה" נזקקי לקומצו
של ראשו וקומ #אינו מתיר אלא עשרו אותו חצי שהופרש ממנו ואחד מ
החצאי הללו וכיו דלא ידע איזהו לא נאכל לא זה ולא זה:
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הקומץ רבה

דף כה:

פרק שלישי

נט

מנחות

"לְ ָר ֹצון לָ ֶהם לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה",
"עֲ ֹון" )ש"( ד"לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה"  אי,
עו דיוצא  לא.

אפילו קמ #מאחד מה 
שניה אינ נאכלי;
מאי טעמא?
כולהו נמי בני ביקתא דהדדי נינהו.
מתקי 1לה ¯· :‡ÙÙ
ושירי" דידיה מיהא נאכלי,
הא איכא דנקא דקומ #דלא קריב!?

מתקי 1לה ¯·:‡ÚÏÈ‡ È
אימא עו שמאל,
שהותר מכללו ביו" הכפורי"!?
אמר ליה ‡·:ÈÈ
אמר קרא" :עֲ ֹון",
"עֲ ֹון" שהיה בו ודחיתיו,
לאפוקי יו" הכיפורי" דהכשירו בשמאל הוא.
8

1

9

2

10

מתקי 1לה ¯· :‡È˘¯˘Ó ·¯„ ‰È¯· ˜ÁˆÈ
וקומ #גופיה היכי קריב?
הא איכא תלתא חולי!?

11

¯· ‡˘ Èאמר:
12

¯· ‡˘ Èאמר:
קומ #בדעתא דכה תליא מילתא,
וכה כי קמי #
כה .אעשרו קא קמי* .#
3

משנה )ג(:
נטמא הקומ #והקריב  הצי #מרצה,
יצא והקריבו  אי הצי #מרצה;
שהצי #מרצה על הטמא,
ואינו מרצה על היוצא.
4

גמרא:
תנו רבנ:

"עֲ ֹון ַה ֳּק ָד ׁ ִשים" )ש"(,
ולא עו המקדישי.
אמר ליה ¯·  È„È‡ ·¯„ ‰È¯· ‡ÓÈÒל¯· ‡˘,È
ואמרי לה ¯·  È˘‡ ·¯„ ‰È¯· ‡ÓÈÒל¯· ‡˘,È
ואימא 
עו בעל מו",
שהותר מכללו בעופות;
דאמר מר:
תמות וזכרות בבהמה,
ואי תמות וזכרות בעופות!?
אמר ליה:
עלי( אמר קרא:
"לֹא י ֵָר ֶצה" )ויקרא ז,יח(,
" ִּכי לֹא לְ ָר ֹצון יִ ְהיֶה לָ ֶכם" )ש" כב,כ(.
13

"וְ נָ ָ ׂשא ַאהֲ רֹן ֶאת עֲ ֹון ַה ֳּק ָד ׁ ִשים" )שמות כח,לח(,
וכי איזה עו הוא נושא?
א" תאמר עו פיגול 
הרי כבר נאמר )ויקרא ז,יח(" :לֹא י ֵָח ׁ ֵשב"!
א" תאמר עו נותר 
הרי כבר נאמר )ש"(" :לֹא י ֵָרצֶ ה"!
הא אינו נושא 
אלא עו טומאה שהותרה מכללה בציבור.
5

6

מתקי 1לה ¯·:‡¯ÈÊ È
אימא עו יוצא,
שהותר מכללו בבמה!?
אמר ליה ‡·:ÈÈ
אמר קרא )שמות ש"(:

14

15

תנו רבנ:
ד" שנטמא וזרקו,
בשוגג  הורצה,
במזיד  לא הורצה;
במה דברי" אמורי"? ביחיד;
אבל בציבור,
בי בשוגג ,בי במזיד  הורצה;
כ
ובגוי,
בי בשוגג ,בי במזיד,
כה :בי באונס ,בי ברצו  *
16

17

18

7

רש"י

 .Ï‡Ó˘ ÔÂÚ ‡ÓÈ‡Â 8דלכתחילה בעינ ימי כדאמרינ בפרק ראשו
כ''מ שנאמר אצבע כו':
 .ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ· 9נטל את המחתה בימינו ואת הכ 1בשמאלו:
 .ÔÂÚ ‡¯˜ ¯Ó‡ 10ונשא אהר את עו משמע שיש בו עו לכתחילה בכל מקו"
ודחיתי לעו בצבור מפני כבוד צבור ביחיד הצי #מרצה:
 .Ï‡Ó˘ È˜ÂÙ‡Ï 11דאי בה שו" עו דהכי הוא הכשר מצותו:
 .¯Ó‡ È˘‡ ·¯ 12לא מצית אמרת צי #מרצה על עו שמאל:
 .ÌÈ˘È„˜Ó ‡ÏÂ ÌÈ˘„˜‰ ÔÂÚ ‡¯˜ ¯Ó‡„ 13עו התלוי בכהני" שחייבי לעבוד
ולקדש קומ #בימי ועבדו בשמאל אינו נושא:
 .‰ˆ¯È ‡Ï 14בשור ושה שרוע וקלוט וגו' )ויקרא כב(:
 .ÔÂˆ¯Ï ‡Ï 15כל אשר בו מו" לא תקריבו וכו':
 16והאי שוגג ומזיד מפרש לקמ אהייא קאי אי אזריקה אי אטמא:
17
 .ÈÂ‚·Âגוי^ ששילח קרבנו ונטמא הד" דאמרינ בפרק אלו מנחות )לקמ עג(:
איש איש מבית ישראל אשר יקריב קרבנו מה ת''ל )קרבנו( איש איש לרבות את
הגוי"^ שנודרי נדרי" ונדבות כישראל:
 .‚‚Â˘ 18קסבר אי קרבנות מקבלי טומאה אונס שנטמא בעל כרחו אבל מזיד
ורצו חדא מילתא היא אלא איידי דתנא אונס תנא רצו:
)לעיל י(.

רש"י

 .‰È„È„ 'È¯È˘Â 1דאותו חצי עשרו ראשו שהופרש ממנו הקומ:#
 .·È¯˜ ‡Ï„ ıÓÂ˜„ ‡˜„ ‡ÎÈ‡ ‡‰Â 2דהא תילתא דהאי קומצא אינו חשוב
מחמת חצי עשרו השלישי הוא שהרי שלשת הוזקקו לקומ #זה הילכ( הוי
האי קומ #חסר תילתא דמטי דנקא לכל חד משני חצאי עשרוני" המכשירי" את
המנחה דנקא ששית דנקא קומ #לכל חצי עשרו מ השני" שהמנחה נכשרת
בה:
 .È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ 3הנ( תרתי פירכי לאו פירכי דכיו דלא קמ #אלא מ האחד
קמיצת המנחה בדעתא דכה תליא וכה כי קמ #אדעתא דעשרו חד הוא דקמ#
הילכ( קומ #קרב שירי ראשו נאכלי והשני" אינ נאכלי משו" דאי לעמוד
על סופו איזה מה נצטר 1ע" הראשו בדעת הכה להיות ניתר בקומ:#
 .‰ˆ¯Ó ıÈˆ‰ :'È˙Ó 4והמנחה כשירה והשירי" נאכלי:
 .‰‡ÓÂË ÔÂÚ ‡Ï‡ ‡˘Â ÂÈ‡ ‡‰ :'Ó‚ 5הואיל ויש בה צד קל:
 .¯Â·ˆ· ‰ÏÏÎÓ ‰¯˙Â‰˘ 6דכתיב בתמיד )במדבר כח( במועדו אפילו בטומאה:
 .‰Ó·· ÂÏÏÎÓ 7מכללו שנאסר יוצא במשכ הותר בבמות נוב וגבעו דאי ש"
קלעי" ויוצא דנאסר במשכ מפרש בכיצד צולי )פסחי" פב] (.מקרא[ מדוע לא
אכלת" את ]החטאת[ במקו" הקדש:
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הקומץ רבה

דף כה:

פרק שלישי

לא הורצה.

ס

מנחות

יהו חייבי עליה משו" טומאה;
תלמוד לומר:

1

ורמינהי:
על מה הצי #מרצה?
על הד" ועל הבשר ועל החלב שנטמא,
בי בשוגג ,בי במזיד,
בי באונס ,בי ברצו,
בי ביחיד ,בי בציבור!?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
לא קשיא,
הא  ¯·,ÈÒÂÈ È
הא  ¯·;Ô
דתניא:
אי תורמי מ הטמא על הטהור,
וא" תר",
בשוגג  תרומתו תרומה,
במזיד  אי תרומתו תרומה;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
בי בשוגג ,בי במזיד 
תרומתו תרומה.
2

3

4

אימר דשמעת ליה ל¯·  ÈÒÂÈ Èדלא קניס;
דמרצה צי #על אכילות מי שמעת ליה?
והתניא:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
הצי #מרצה על אכילות,
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
אי הצי #מרצה על אכילות!?
איפו(,
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
אי הצי #מרצה על אכילות;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
הצי #מרצה על אכילות.
5

מתקי 1לה ¯· ˘˘˙:
ומי מצית אפכת לה?
והתניא:
יכול  בשר שנטמא לפני זריקת דמי",
6

רש"י

 .‰ˆ¯Â‰ ‡Ï 1דכתיב והיה על מצחו תמיד לרצו לה" )שמות כח( ולא לגוי"^:
 .'ÂÎ Â‰ÈÓ¯Â 2אלמא צי #מרצה אמזיד דיחיד:
 .‰ÓÂ¯˙ Â˙ÓÂ¯˙ ‚‚Â˘· 3דאמרינ בכמה דוכתי )ב''מ נו (.ולא תשאו עליו חטא
א" אינו קדוש נשיאות חטא למה מכא לתור" מ הרעה על היפה שתרומתו
תרומה:
 .‰ÓÂ¯˙ Â˙ÓÂ¯˙ ÔÈ‡ „ÈÊÓ·4דרבנ קנסוהו משו" דהזיד ופליגי בה אמוראי
ביבמות בפרק האשה איכא למ''ד אי תרומתו תרומה לתק את השירי" אבל
תרומה הוי:
 .‰ÈÏ ˙ÚÓ˘ ÈÓ ˙ÂÏÈÎ‡ ÏÚ ıÈˆ ‰ˆ¯Ó„ 5דמוקמת לה( ברייתא בתרייתא
אליביה דקתני בה הצי #מרצה על אכילת טומאת בשר דהיינו אכילות להכי נקט
אכילות דאעולי כ''ע מודו דצי #מרצה דקתני בריש ת''כ ונרצה לו לכפר עליו
בד" דכתיב )ויקרא יז( כי הד" הוא בנפש יכפר אי לי אלא ד" טהור טמא מני
ת''ל )שמות כח( ונשא אהר וגו' והוא בד" קמיירי דכתיב )ש"( לרצו לה" והכא
כתיב ונרצה מה הכא ד" א 1הת" ד" ואי לי אלא ד" מני לרבות כל העולי"
ת''ל לכל מתנות קדשיה" וגו' )ש"(:
 .ÌÈÓ„ ˙˜È¯Ê ÈÙÏ ‡ÓË˘ ¯˘· ÏÂÎÈ 6ואכלו לפני זריקה בטומאת הגו 1יהו
חייבי עליו כרת ובתורת כהני" מצאתי לשו נקיה יכול יהו חייבי משו"
טומאת הגו 1לפני זריקה ובבשר טהור קמיירי:

שר,
הור י ַ
" ָּכל ָט ֹ
ֹאכל ָּב ָ ׂ
שר,
וְ ַה ּנ ֶֶפ ׁש אֲ ׁ ֶשר ּת ַ
ֹאכל ָּב ָ ׂ
תו ָעלָ יו,
ֶבח ַה ּ ׁ ְשלָ ִמים אֲ ׁ ֶשר לַ יהֹוָ ה וְ ֻט ְמ ָא ֹ
ִמ ּז ַ
וְ נִ ְכ ְר ָתה" )ויקרא ז,יטכ(,

הניתר לטהורי חייבי עליו משו" טומאה,
ושאינו ניתר לטהורי אי חייבי עליו משו" טומאה;
או אינו אלא נאכל לטהורי חייבי עליו משו" טומאה,
ושאינו נאכל לטהורי אי חייבי עליו משו" טומאה,
אוציא אני את הל ואת היוצא שאינ נאכלי לטהורי"?
תלמוד לומר:
"אֲ ׁ ֶשר לַ יהֹוָ ה" ,ריבה;
יכול  שאני מרבה את הפיגולי ואת הנותרות;
נותרות היינו ל!?
אלא,
א 1הפיגולי כנותרות?
תלמוד לומר:
" ִמ ּז ֶַבח ַה ּ ׁ ְשלָ ִמים" ,מיעט;
ומה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו?
אחר שריבה הכתוב ומיעט,
אמרת:
מרבה אני את אלו שהיתה לה שעת הכושר,
ומוציא אני את אלו שלא היתה לה שעת הכושר:
וא" תאמר 
בשר שנטמא לפני זריקת דמי" ואכלו לאחר זריקת דמי",
מפני מה חייבי עליו משו" טומאה?
מפני שהצי #מרצה;
נטמא  אי,
יוצא  לא,
מא שמעת ליה דאמר:
אי זריקה מועלת ליוצא?
¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
וקתני דמרצה צי #על אכילות!
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

רש"י

 .ÔÈ¯Â‰ËÏ ¯˙È ÂÈ‡˘Â 7כגו א" אכל אפילו בשר טהור בטומאת הגו 1קוד"
זריקת ד" עדיי לא היתה ניתרת לטהורי" דזריקה היא המתרת:
 .‡Ï‡ ÂÈ‡ Â‡ 8הכי דרשינ שאינו נאכל לטהורי אי חייבי משו" טומאת
הגו 1א 1שניתר לטהורי:
 .‡ˆÂÈ‰ ˙‡Â ÔÏ‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ‡Â 9לאחר זריקה שאע''פ שניתר בזריקה הואיל
ועכשיו אירע בו פסול לא יהו חייבי עליו האוכלו בטומאה:
 .ÔÏ ÂÈÈ‰ 10ואמרת לעיל דחייבי עליו משו" טומאת מזבח ולא כל הזבחי":
 .ËÚÈÓÂ ·Â˙Î‰ ‰·È¯˘ ¯Á‡ 11כלומר הואיל ומצינו ריבוי ומיעוט:
 .‡ˆÂÈÂ ÔÏ È‡ ‰·¯Ó ˙¯Ó‡ 12שהיתה לה שעת הכושר שהרי היתה זריקתו
כשירה:
 13וא''ת בשר שנטמא לפני זריקה ואכלו בטומאת הגו 1לאחר זריקה מפני מה
חייבי עליו .הא לא היתה לו שעת הכושר ואנ פיגול הוא דמעטינ דאי חייבי
אבל נטמא אפילו קוד" זריקה ואחר זריקה אכלו חייב:
 .‰ˆ¯Ó ıÈˆ‰˘ 14למיהוי זריקה מעלייתא וניתר לטהורי" קרינא ביה ואע''פ
שלא נאכל:
 .‡ÓË 15לפני זריקה הוא דחייב עליו האוכלו לאחר זריקה בטומאת הגו:1
 .‡Ï ‡ˆÂÈ 16משו" דלא הויא זריקה מעלייתא דאי הצי #מרצה על היוצא דלא
היתה לו שעת הכושר:
 .‡ˆÂÈ· ˙ÏÚÂÓ ‰˜È¯Ê ÔÈ‡ ¯Ó‡„ ‰ÈÏ ˙ÚÓ˘ Ô‡Ó 17למיהוי קרב כשר רבי
אליעזר היא בפ''ק דמעילה )ו (:דקתני בשר קדשי קדשי" שיצא לפני זריקת
דמי" ר' אליעזר אומר מועלי בו ואפי' לאחר זריקה משו" דאי זריקה מועלת
לו להוציאו מידי מעילה:
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הקומץ רבה

דף כו.

פרק שלישי

סא

מנחות

אלא אמר ¯· :‡„ÒÁ
לא קשיא,
הא  ¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
הא  ¯·.Ô

משנה )ד(:
נטמאו שיריה ,נשרפו שיריה ,אבדו שיריה,
כמדת ¯·  ¯ÊÚÈÏ‡ Èכשירה,
וכמדת ¯·  Ú˘Â‰È Èפסולה.

אימר דשמעת ליה ל¯· ¯ÊÚÈÏ‡ È
דמרצה צי #על אכילות,
דלא קניס מי שמעת ליה?
אי,
כי היכי דשמעת ליה ל¯· ÈÒÂÈ Èשמעת ליה ל¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
דתניא:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
בי בשוגג בי במזיד 
תרומתו תרומה.
אימר דשמעת ליה ל¯· ¯ÊÚÈÏ‡ È
בתרומה דקילא,
בקדשי" דחמירי מי שמעת ליה?
א" כ 
הא אמא תרמייה?
¯· ‡Èאמר:
טומאתו בי בשוגג בי במזיד 
הורצה;
זריקתו בשוגג  הורצה,
במזיד  לא הורצה;
ו¯· ˘ ‡ÏÈאמר:
זריקתו בי בשוגג בי במזיד 
הורצה,
טומאתו בשוגג  הורצה,
במזיד  לא הורצה.

גמרא:
אמר ¯·:
והוא שנטמאו כל שיריה,
אבל מקצת שיריה לא.
קא סלקא דעת( 
נטמא  אי,
אבוד ושרו  1לא;
מאי קסבר?
אי קסבר  שיורא מילתא היא 
אפילו אבוד ושרו 1נמי!
אי קסבר  שיורא לאו מילתא היא 
ונטמא מאי טעמא?
דמרצה צי,#
אי הכי 
כל שיריה נמי!?
לעול" קסבר 
שיורא מילתא היא,
ונטמא והוא הדי לאבוד ושרו,1
והאי דקאמר נטמא,
רישייהו נקט;
כדתניא:
¯· Ú˘Â‰È Èאומר:
כל הזבחי" שבתורה,
שנשתייר מה כזית בשר או כזית חלב 
זורק את הד";
כחצי זית בשר וכחצי זית חלב 
אינו זורק את הד";
ובעולה,
אפילו כחצי זית בשר וכחצי זית חלב 
זורק את הד",
מפני שכולה כליל,
ובמנחה אפילו כולה קיימת 
לא יזרוק.

1

6

7

2

3

4

8

9

10

11

12

13

כו.

ול¯· ˘] ‡ÏÈהא[ דקתני:
שנטמא בי בשוגג בי במזיד!?
הכי קאמר 
נטמא בשוגג,
וזרקו בי בשוגג בי במזיד* .

14

תא שמע:
ד" שנטמא וזרקו,
בשוגג  הורצה,
במזיד  לא הורצה!?
הכי קאמר 
ד" שנטמא וזרקו בי בשוגג בי במזיד,
נטמא בשוגג  הורצה,
במזיד  לא הורצה.
5

רש"י

 .‡È˘˜ ‡Ï ‡„ÒÁ ·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 1הנ( מתניתא דלעיל הא דקתני במתניתא
במזיד הורצה נמי ביחיד ר''א מדקתני דצי #מרצה על אכילות והא דתני לא
הורצה רבנ:
 .ÒÈ˜ ‡Ï„ 2היכא דזריק ד" טמא במזיד מי שמעת ליה:
 .‰ÈÈÓ¯˙ Ô‡Ó‡ Î''‡ 3להא דקתני הורצה:
 .‚‚Â˘· ÔÈ· Â˙‡ÓÂË 4בי שנטמא בשוגג בי שנטמא במזיד הורצה א" זרקו
בשוגג והא דתני לא הורצה אמזיד דזריקה קאי:
 .'ÂÎ Â˜¯ÊÂ ‡ÓË˘ Ì„ ÚÓ˘ ‡˙ 5קשיא לרב שילא דקתני א" זרקו במזיד לא
הורצה:

מנחה מאי עבידתה?
15

רש"י

 .¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ˙„ÓÎ :'È˙Ó 6דאמר בפרק כיצד צולי )פסחי" עז (.ד" אע''פ
שאי בשר ה''נ קומ #אע''פ שאי שיריי" )בשיריה( כשרה להקטיר הקומ:#
 .Ú˘Â‰È È·¯ ˙„ÓÎ 7דאמר )ש"( א" אי בשר אי ד" א" אי ד" אי בשר:
 .‰È¯È˘ ÏÎ Â‡ÓË˘ ‡Â‰Â :'Ó‚ 8הוא דאמר רבי יהושע דפסול להקטיר
הקומ:#
 .ÔÈ‡ ‡ÓË „''Ò˜ 9כלומר בנטמאו שיריה הוא דאמרינ א" נשתייר מקצת
שלא נטמא כשרה אפי' לרבי יהושע אבל אבדו קצת שיריה או נשרפו אמר רבי
יהושע דפסולה הואיל וכולה בעינ קיי" מדקא נקיט רב לשו טומאה ולא נקט
נמי לשרו 1ואבוד דמתני':
 .¯·Ò˜ È‡Ó 10רב אי קסבר שיורא מילתא כו':
 .Â‰ÈÈ˘È¯ 11דנטמאו קתני במתני' ברישא:
 .‡È˙„Î 12רבי יהושע נמי מכשר היכא דאיכא שיור אפי' באבוד ושרו:1
 .Ì„‰ ˜¯ÂÊ 13דקרינא ביה הבשר והד":
 .˜¯ÂÊ ÔÈ‡ ·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¯˘· ˙ÈÊ ÈˆÁÎ 14שאי אכילה והקטרה מצטרפי:
 .‰È˙„È·Ú È‡Ó ‰ÁÓ 15מאי זריקה איתא במנחה:
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דף כו.

פרק שלישי

אמר ¯· :‡ÙÙ
מנחת נסכי",
סלקא דעת(,
הואיל ובהדי זבח קא אתיא כגופיה דזיבחא דמיא;
קא משמע ל.
1

מנא הני מילי?
אמר ¯· ÔÁÂÈ Èמשו" ¯·,Ï‡ÚÓ˘È È
ומטו בה משו" ¯·:‡ÈÁ Ô· Ú˘Â‰È È
אמר קרא )ויקרא יז,ו(:
יח נִ יח ַֹח לַ יהֹוָ ה",
"וְ ִה ְק ִטיר ַה ֵחלֶ ב לְ ֵר ַ
חלב,
וא 1על פי שאי בשר.
2

3

ואשכח חלב,
יותרת ושתי כליות מנל?
דקתני:
ובמנחה אפילו כולה קיימת 
לא יזרוק;
מנחה הוא דלא יזרוק,
הא יותרת ושתי כליות  יזרוק,
מנל?
¯· ÔÁÂÈ Èדידיה אמר:
לריח ניחוח,
כל שאתה מעלה לריח ניחוח.

סב

מנחות

הקטיר קומצה פעמי" 
כשרה.
גמרא:
אמר ¯·:‡ÈÈÁ È·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰È È
מאי טעמיה ד¯·?ÔÂÚÓ˘ È
אמר קרא )ויקרא ו,י(:

"קֹ ֶד ׁש ָק ָד ׁ ִשים ִהוא ַּכ ַח ָּטאת וְ ָכ ָא ׁ ָשם",
בא לעובדה ביד  עובדהכב בימי כחטאת,
בכלי  עובדה בשמאל כאש".
9

8

10

ו¯· È‡È Èאמר:
כיו שקמצו מכלי שרת 
מעלהו ומקטירו אפילו בהמיינו,
ואפילו במקידה של חרש.

11

12

4

¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר:
הכל מודי" בקומ #שטעו קידוש.
13

מיתיבי:
הקטר חלבי" ואברי" ועצי",
שהעל בי ביד ,בי בכלי,
בי בימי ,ובי בשמאל 
כשרי;
הקומ #והקטורת והלבונה,
שהעל בי ביד ,בי בכלי,
בי בימי ,בי בשמאל 
כשרי;
תיובתא ד¯·?!‡ÈÈÁ È·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰È È
אמר ל( ¯· ‡ÈÈÁ È·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰È È
לצדדי קתני,
ביד  בימי,
בכלי  בי בימי ,בי בשמאל.
14

5

ואיצטרי( למכתב חלב,
ואיצטרי( למיכתב לריח ניחוח;
דאי כתב רחמנאכא חלב 
הוה אמינא 
חלב  אי,
יותרת ושתי כליות לא,
כתב רחמנא ריח ניחוח;
ואי כתב רחמנא לריח ניחוח 
הוה אמינא 
אפילו מנחה,
כתב רחמנא חלב.

15

תא שמע:
קמצו שלא מכלי שרת,
וקידשו שלא בכלי שרת,
והעלו והקטירו שלא בכלי שרת 
16

6

משנה )ד(:
שלא בכלי שרת 
פסול;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמכשיר.
7

רש"י

רש"י

 .‡ÈÓ„ ‡ÁÈ·Ê„ ‡ÙÂ‚Î 1דתיהוי במקו" בשר כאילו נשתייר בשר קמ''ל דלא:
 .ÈÏÈÓ È‰Ó 2דא" לא נשתייר בשר אלא חלב זורק את הד":
 .'Â‚Â ·ÏÁ‰ ¯ÈË˜‰Â ·È˙Î„ 3רישיה דקרא הכי וזרק הכה את הד" על מזבח
ה' לפני אהל מועד והקטיר החלב וגו' אלמא דמשו" חלב זריק ליה לד":
 .ÔÏÓ ˙ÂÈÏÎ‰ È˙˘Â ˙¯˙ÂÈ 4דא" לא נשתיירו אלא ה זורק את הד" דחזינ
לעיל דהכי הוא דקתני ובמנחה אפילו כולה )כליל( ]קיי"[ כו':
 .ÁÂÁÈ ÁÈ¯Ï 5והקטיר החלב לריח ניחוח:
 .·ÏÁ ‡ÓÁ¯ ·˙Î 6דמשמע דריח ניחוח לא מרבי אלא דומיא דחלב דמגופיה
דזבח הוא:
 .˙¯˘ ÈÏÎ· ‡Ï˘ :'È˙Ó 7שלא קדש קומ #בכלי שרת דבתחילת מנחה ודאי
לא פליגי דבעיא כלי כדאמרינ בפרק שתי הלח" )לקמ צו (.שאלו את רבי זו מני
כו':

 .„È· ‰„·ÂÚÏ ‡· :'Ó‚ 8הקטרת קומ #שהיא במקו" זריקה ביד שלא קדשו
בכלי:
 .˙‡ËÁÎ ÔÈÓÈ· ‰„·ÂÚ 9שהוא עובד נמי זריקתה באצבע ובימי דכתיב ביה
ולקח הכה ומדמה באצבעו ואמרי' )זבחי" כד (:כ''מ שנאמר אצבע וכהונה אינה
אלא ימי אלמא מדאקשה לחטאת ש''מ דלא בעיא כלי ובלבד שיעבדנו בימי:
 .Ì˘‡Î Ï‡Ó˘· 10שזריקתו בכלי ולא ביד דאי ל( טעו מתנת אצבע אלא
חטאת בלבד דהכי אמרינ בזבחי" )כד (:דלר' שמעו זריקה כשרה דתניא זרק
בשמאל פסול ור' שמעו מכשיר משו" דבשאר זריקת הקרבנות לא כתיב אצבע
אלא כהונה ולר' שמעו כהונה בעיא אצבע:
 .ÂÈÈÓ‰· 11אבנט:
 .‰„È˜Ó 12כלי חרס:
 .˘Â„È˜ ÔÂÚË˘ ıÓÂ˜· ÌÈ„ÂÓ ÏÎ‰ 13וכי מכשר ר' שמעו בהקטר שא" נטלו
מתו( כלי שרת לאחר שקדשו בו והעלהו בידו והקטירו כשר:
 .ÌÈˆÚÂ 14עצי מערכה:
 .‰„Â‰È È·¯„ ‡˙·ÂÈ˙ 15דאמר ביד עובדה בימי דהא הכא קתני אפי' ביד
שמאל בלא כלי והא ודאי ר' שמעו היא דהא מכשר שלא בכלי שרת:
 .˙¯˘ ÈÏÎÓ ‡Ï˘ ÂˆÓ˜ 16שנתקדשה בו המנחה:
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דף כו:

פרק שלישי

פסול;
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמכשירי במת כלי!?
אימא 
ממת כלי ואיל(.
1

2

סג

מנחות

תיובתא ד¯· ?!ÔÓÁ
תיובתא.
ל¯· ‡ÈÈÁ È·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰È Èמסייעא ליה;
ל¯· È‡È Èלימא תיהוי תיובתא!?
אמר ל( ¯· È‡È È
אנא דאמרי כתנא דהקטר,
ולאו לצדדי" קתני.
9

10

תא שמע:
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
קומ #טעו כלי שרת,
כיצד?
קומצו מכלי שרת ומקדשו בכלי שרת,
ומעלו ומקטירו בכלי שרת;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כיו שקמצו מכלי שרת 
מעלו ומקטירו שלא בכלי שרת ודיו!?
אימא 
כיו שקמצו וקדשו בכלי שרת 
מעלו ומקטירו ודיו.
3

תא שמע:
קמ #בימינו ונת בשמאלו  יחזיר לימינו,
בשמאלו* ,
וחישב עליה בי חו #למקומו בי חו #לזמנו 
פסול ואי בו כרת;
)לא( חישב עליה חו #למקומו 
פסול ואי בו כרת;
חו #לזמנו 
פיגול וחייבי עליו כרת,
דברי ¯· ¯ÊÚÏ‡ Èו¯·;ÔÂÚÓ˘ È
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
כיו שנתנו לשמאל 
פסלתו מתנתו;
מאי טעמא?
משו" דבעי קדושה בכלי,
וכיו שנתנו לשמאל 
נעשה כד" שנשפ( מצואר בהמה על הרצפה ואספו,
שפסול;
מכלל ד¯· ¯ÊÚÏ‡ Èו¯· ÔÂÚÓ˘ Èלא בעו מת כלי,
4

כו:

5

6

7

8

11

12

הקטיר קומצה פעמים -
כשרה.
אמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
פעמי" ,ולא פעמי פעמי";
ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
פעמי" ,ואפילו פעמי פעמי".
13

מאי בינייהו?
אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
יש קומ #פחות משני זיתי" ויש הקטרה פחותה מכזית,
איכא בינייהו,
¯· ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È Èסבר 
אי קומ #פחות משני זיתי",
ואי הקטרה פחותה מכזית;
ו¯· ÔÁÂÈ Èסבר 
יש קומ #פחות משני זיתי",
ויש הקטרה פחותה מכזית.
14

15

איתמר:
קומ #מאימתי מתיר שירי" באכילה?
¯· ‡ÈÁ Èאומר:
משמשלה בו את האור;
¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
משתצית בו את האור ברובו.
16

17

אמר ליה ¯·  ‰„Â‰Èל¯·:˜ÁˆÈ ·¯ ¯· ‰
אסברה ל( טעמא ד¯·,ÔÁÂÈ È
אמר קרא )בראשית יט,כח(:

"וְ ִה ּנֵה ָעלָ ה ִקיטֹר ָה ָא ֶרץ ְּכ ִקיטֹר ַה ִּכ ְב ׁ ָשן",
אי כבש מעלה קיטור עד שתצית האור ברובו.
18

רש"י

 .ÈÏÎ Ô˙Ó· ÔÈ¯È˘ÎÓ 1אפי' שלא בכלי שרת תיובתא דרב נחמ דאמר הכל
מודי" כו':
 .ÍÏÈ‡Â ÈÏÎ Ô˙ÓÓ 2הולכה והקטרה לא בעינ כלי שרת:
 .ÚÓ˘ ‡˙ 3לרב נחמ:
 .ÂÏ‡Ó˘· Ô˙Â 4בלא כלי יחזיר לימינו ]כדאמרינ לעיל בא לעובדה[ ביד
עובדה בימי:
 .·˘ÈÁÂ ÂÏ‡Ó˘· 5כלומר א" חישב עליה כל זמ שהוא בשמאלו לאו מחשבה
היא ולאו חיוביה כרת האוכלו שאי מחשבה פוסלת אלא במי שראוי לעבודה
ושמאל בלא כלי לר''ש אינו כשרה כדאמרינ לעיל בא לעובדה ביד עובדה
בימי:
 .Â˙˙Ó Â˙ÏÒÙ 6מה שנית בשמאלו ושוב אי לו תקנה בחזרה:
 .ÏÂÒÙ˘ ÂÙÒ‡Â 'ÂÎ ÈÏÎ· ‰È˘Â„˜Ï ÈÚ·„ ÌÂ˘Ó Ë''Ó 7עוד להקדיש בכלי
דאי לא הוי בעי עוד האי קומ #קידוש כלי לא הוה מפסיל דהוה כד" שנשפ( מ
הכלי על הרצפה ואספו שכשר כדאמרינ במס' יומא בפ' הוציאו לו )מח (.נשפ(
מ הכלי על הרצפה ואספו כשר:
 .ÈÏÎ Ô˙Ó ÂÚ· ‡Ï 8דאי בעי לית ליה תקנתא בחזרה כדפרישית דהוה ליה
כנשפ( על הרצפה מ הצואר שפסול דנפקא ל מולקח מד" הפר ד" מהפר
יקבלנו וקידוש קומ #במקו" קבלת ד" ושמאל בלא כלי הרי היא כרצפה דכי
אכשר רבי שמעו שמאל בקבלה לא הכשיר אלא בכלי:

רש"י

 .‰ÈÏ ÚÈÈÒÓ ‰„Â‰È È·¯Ï 9דאמר כשעובדה ביד בעינ ימי הכא נמי קתני
יחזיר לימינו:
 .‡˙·ÂÈ˙ ÈÂ‰È˙ ‡ÓÈÏ È‡È È·¯Ï 10דאמר אפילו בהמיינו וכל שכ בשמאל
והכא קתני יחזיר לימינו:
 .¯Ë˜‰„ ‡˙Î ¯Ó‡„ 11דקתני לעיל הקטר חלבי" ואברי" כו' ומכשר עבודת
קומ #בשמאל ואפילו ביד:
 .È˙˜ ÔÈ„„ˆÏ Â‡ÏÂ 12כדתרצה רבי יהודה בריה דרבי חייא לעיל:
 .ÌÈÓÚÙ 13חציו בראשונה וחציו בשניה ולא פעמי פעמי":
 .ÌÈ˙ÈÊ È˘Ó 14הלכ( האי דנקיט מתניתי פעמי" דוקא נקט שתהא בכל
הקטרה כזית ולא פחות דאי הקטרה בפחות מכזית:
 .ÌÈ˙ÈÊ È˘Ó ˙ÂÁÙ· ıÓÂ˜ ˘È ¯Ó‡ ÔÁÂÈ È·¯Â 15ואפילו הכי קתני מתניתי
פעמי" כשרה:
 .'ÂÎ ¯È˙Ó È˙ÓÈ‡Ó 16דכתיב קדש קדשי" מאשי ה' אי לה חלק אלא לאחר
אשי ה' בת''כ:
 .‰Ï˘Ó˘Ó 17במקצתה:
 .'ÂÎ ¯ÂËÈ˜ ‰ÏÚÓ Ô˘·Î ÔÈ‡ 18ובקומ #נמי כתיב והקטיר הלכ( בעינ קיטור:
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דף כז.

פרק שלישי

סד

מנחות

ֹאכל ָה ֵא ׁש ֶאת ָהעֹלָ ה ַעל ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח" )ויקרא ו,ג(,
"אֲ ׁ ֶשר ּת ַ
עיכולי עולה אתה מחזיר,
ואי אתה מחזיר עיכולי קטרת!
סמי מיכ קטרת.
14

אמר ליה ¯· ‡„‡ ·¯ ¯· ÔÈל¯·‡:
אמרי תלמידי( אמר ¯· :Ì¯ÓÚ
תניא:
אי לי אלא דברי" שדרכ ליקרב בלילה,
כגו אברי" ופדרי",
שמעל ומקטיר מבוא השמש,
ומתעכלי והולכי כל הלילה כולה;
דברי" שדרכ ליקרב ביו",
כגו הקומ #והלבונה והקטרת,
ומנחת כהני" ומנחת כה משוח ומנחת נסכי",
שמעל ומקטיר מבוא השמש;
והא אמרת 
דרכ ליקרב ביו"!
אלא,
ע" בא השמש;
שמתעכלי והולכי כל הלילה,
מני?
תלמוד לומר:
"זֹאת ּת ֹו ַרת ָהעֹלָ ה" )ויקרא ו,ב( ,ריבה;
והא ע" בא השמש,
לא משכחת לה שתצית האור ברובו!??
לא קשיא,
כא  לקלוט,
כא  להתיר.

15

1

2

אמר ¯·:ÈÒ‡ È
כי פשיט ¯· ¯ÊÚÏ‡ Èבמנחות בעי הכי,
בעי ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
קומ #שסידרו וסידר עליו את המערכה,
מהו?
דר( הקטרה בכ(,
או אי דר( הקטרה בכ(?
תיקו.

3

16

54

בעי :‰È˜ÊÁ
אברי שסידר וסידר עליה את המערכה,
מהו?
על העצי" אמר רחמנא דוקא על העצי",
או דלמא 
כיו דכתיב קרא אחרינא:

6

ֹאכל ָה ֵא ׁש ֶאת ָהעֹלָ ה ַעל
"אֲ ׁ ֶשר ּת ַ

7

אי בעי  הכי עביד,
אי בעי  הכי עביד?
תיקו.

8

9

בעי ¯·:‡ÁÙ ˜ÁˆÈ È
אברי שסידר בצידי המערכה,
מהו?
אליבא דמא דאמר :על ממש לא תיבעי ל(* ,
דעל העצי" כתיב,
כי תיבעי ל( 
אליבא דמא דאמר :על בסמו(,
מאי?
הכא נמי  על בסמו(;
או דלמא 
על העצי" דומיא דעל המזבח,
מה הת"  על ממש,
א 1הכא נמי  על ממש?
תיקו.
18

¯· ¯ÊÚÏ‡ Èמתני לה מבוא השמש,
ומוקי" לה בפוקעי.
וכ כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר ¯·:È‡È È
בפוקעי.
10

11

כז.

ומי אמר ¯· È‡È Èהכי?
והא אמר ¯·:È‡È È
קטרת שפקעה מעל גבי המזבח,
אפילו קרטי שבה אי מחזירי אות!?
ותני ¯·  ÈÓÂÈÓ ¯· ‡ÈÁכ„·:·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ È
12

17

ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח",

13

רש"י

 .ÍÈ„ÈÓÏ˙ È¯Ó‡ 1תלמידי( אומרי" משמיה דרב עמר":
 .ÈÏ ÔÈ‡ 2אעל מזבח כל הלילה קאי:
 .˘Ó˘‰ ‡Â·Ó 3אחר שבא השמש:
 .ıÓÂ˜ 4ולבונה וכל הקרבנות דרכ ליקרב ביו" דנפקא ל מביו" צוותו בת''כ
ולא יצא מאותו כלל אלא אברי עולה שהתיר הכתוב בלילה דכתיב )ויקרא ו( על
מוקדה וגו':
 .ÌÈ¯„ÙÂ ÌÈ¯·‡ 5דדרכ ליקרב בלילה מהאי קרא גופיה נפקא בתורת כהני":
 .˘Ó˘‰ ‡· ÌÚ 6קוד" ביאת השמש ואי קשיא הא קיימא ל מנחת" ונסכיה"
בלילה והכא תני ומנחת נסכי" ביו" תרי #הא מותיב לה בפ''ב דמסכת תמורה
)יד (:ומשני כא בנסכי" הבאי ע" הזבח כא בנסכי" הבאי בפני עצמ:
 .Â·Â¯· ¯Â‡‰ ˙ÈˆÈ„ ˙ÁÎ˘Ó ‡Ï ˘Ó˘‰ ‡· ÌÚ ‡‰Â 7קוד" שקיעת החמה
ואי לא חשיב הקטרה עד שתצית האור ברובו איפסלו להו בשקיעת החמה:
 .ËÂÏ˜Ï 8שתהא מזבח קולטו שלא יפסל בלינה הויא משמשלה בו האור:
 .¯È˙‰Ï 9שיריה לא הוי הקטרה עד שתצית בו האור ברובו:
 .‰Ï È˙Ó ¯ÊÚÏ‡ '¯ 10כדקתני לעיל בקומ #ולבונה שמעל מבוא השמש:
 .ÔÈÚ˜ÂÙ· 11בקומ #ולבונה הקופצי מתו( האור ונופלי" מעלי אות כל
הלילה:
 .ÔÈË¯˜ 'ÈÙ‡ 12שלמי" וחשובי שבה:
 .ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ 13ולעיל קתני קטרת ומוקי לה איהו בפוקעי:

19

משנה )ה(:
הקומ,#
מיעוטו מעכב את רובו.
עשרו,
מיעוטו מעכב את רובו.
היי,
20

1

רש"י

 .ÏÎ‡˙ 14קרי ביה תעוכל:
 .ÈÏÂÎÈÚ 15פוקעי:
 .ËÈ˘Ù ÈÎ 16כשהיה שונה:
 .Á·ÊÓ‰ ÏÚ 17תחת העצי":
 .‰Î¯ÚÓ‰ È„Èˆ· 18אצל העצי" על המזבח:
 .ÍÂÓÒ· ÏÚ (ÌÈˆÚ‰ ÏÚ) „''Ó„ ‡·ÈÏ‡ 19בפ' שתי הלח" )לקמ צו (.במשנה פליגי
ה''נ דכתיב על העצי" על בסמו(:
 .Â·Â¯ ˙‡ ·ÎÚÓ ÂËÂÚÈÓ :'È˙Ó 20שא" חיסר כל שהוא פסול:
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הקומץ רבה

דף כז.

פרק שלישי

סה

מנחות

מיעוטו מעכב את רובו.
השמ,
מיעוטו מעכב את רובו.
הסולת והשמ מעכבי זה את זה.
הקומ #והלבונה מעכבי זה את זה.

שני סדרי מעכבי זה את זה.
שני בזיכי מעכבי זה את זה.
הסדרי והבזיכי מעכבי זה את זה.
שני מיני" שבנזיר ,שלשה שבפרה ,וארבעה שבתודה,
וארבעה שבלולב ,וארבע שבמצורע 
מעכבי זה את זה.
שבעה הזאות שבפרה מעכבות זו את זו.
שבע הזיות שעל בי הבדי" ,שעל הפרכת,
שעל מזבח הזהב 
מעכבות זו את זו.

עשרון מיעוטו מעכב את רובו.
מאי טעמא?
אמר קרא )ויקרא ב,ב(:
" ִמ ּ ָסלְ ָּת ּה",
שא" חסרה כל שהוא  פסולה.

גמרא:
שני שעירי יום הכיפורים מעכבין זה את זה.
חוקה.

12

13

גמרא:
מאי טעמא?
אמר קרא:
מלא קומצו תרי זימני.

14

15

16

2

שני כבשי עצרת מעכבין זה את זה.
הויה.

3

היין מיעוטו מעכב את רובו.
ככה.

שתי חלות.
הויה.

4

השמן מיעוטו מעכב את רובו.
דמנחת נסכי"  ככה,
ומנחת נדבה  אמר קרא )ויקרא ב,ב(ּ " :ו ִמ ּ ׁ ַש ְמנָ ּה",
שא" חסר כל שהוא 
פסולה.

17

5

השמן והסולת מעכבין זה את זה.
" ִמ ּ ָסלְ ָּת ּה ּו ִמ ּ ׁ ַש ְמנָ ּה" )ויקרא ב,ב(,
" ִמ ִ ּג ְר ָ ׂש ּה ּו ִמ ּ ׁ ַש ְמנָ ּה" )ש",טז(.
6

הקומץ והלבונה מעכבין זה את זה.
" ַעל ָּכל לְ בֹנָ ָת ּה" )ויקרא ב,טז(,
7

"וְ ֵאת ָּכל ַה ְּלבֹנָ ה אֲ ׁ ֶשר ַעל ַה ִּמנְ ָחה" )ויקרא ו,ח(.

משנה )ו(:
שני שעירי יו" הכיפורי" מעכבי זה את זה.
שני כבשי עצרת מעכבי זה את זה.
שתי חלות מעכבות זו את זו.
1098

11

רש"י

 .ÔÈÈ‰ 1שלישית ההי של איל ורביעית ההי לכבש וחצי ההי לפר וכ השמ
בי דמנחת נסכי" כשיעור ההי בי בלוג דמנחת נדבה:
 .ÈÓÈÊ È¯˙ ÂˆÓÂ˜ ‡ÏÓ :'Ó‚ 2בויקרא חד במנחת נדבה וקמ #מש" מלא
קומצו וחד במנחת חוטא וקמ #הכה ממנה מלא קומצו חד למצוה וחד לעכב:
 .‰ÏÂÒÙ ‡Â‰˘ ÏÎ ¯ÒÁ Ì‡˘ 3דסלתה מריבויא דה''א ]דריש[:
 .‰ÎÎ 4בנסכי" ככה יעשה לשור האחד בפרשת שלח ל(:
 .‰Ó˘ÓÂ ‰˙ÏÒÓ 5ומשמע שיהו שניה והדר כתיב נמי מגרשה ומשמנה שיהו
שניה שנה הכתוב לעכב:
 6גרש וסולת חד הוא אלא שגרש במנחת ביכורי" וסלת בשאר מנחות:
 .‰Â·Ï‰ ÏÎ ˙‡Â ‰˙Â·Ï ÏÎ ÏÚ 7שנה הכתוב לעכב:
 8מתני' במעשה יה''כ כתיב חוקה באחרי מות והיתה זאת לחוקת עול" וגו'
וחוקה עיכובא:
 .‰ÈÈÂ‰ 9סלת תהיינה:
 10בלח" הפני" כתיב מאשי ה' חק עול" ואכולהו קאי אסדרי" ואבזיכי:
 .˙ÂÏÁ È˙˘ :'È˙Ó 11עצרת:

שני סדרין.
חוקה.
שני בזיכין.
חוקה.
הסדרין והבזיכין.
חוקה.
שני מינים שבנזיר.
דכתיב )במדבר ו,כא(:
" ֵּכן יַעֲ ֶׂשה".
18

שלשה שבפרה.
חוקה.
19

ארבעה שבתודה.
דאיתקש לנזיר,
דכתיב )ויקרא ז,יג(ַ " :על ז ֶַבח ּת ֹו ַדת ׁ ְשלָ ָמיו";
ואמר מר:
" ׁ ְשלָ ָמיו",
רש"י

 .ÌÈ¯„Ò È˘ 12דלח" הפני":
 .¯ÈÊ·˘ ÔÈÈÓ È˘ 13חלות ורקיקי בפרשת נשא:
 .‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù·˘ '‚ 14ע #ארז ואזוב ושני תולעת וצפורי במצורע:
 .‰¯Ù·˘ ˙Â‡Ê‰ Ú·˘ 15והזה אל נכח פני אהל מועד וגו':
 .ÌÈ„·‰ ÔÈ· ÏÚ˘ 16ביה''כ כדאמרינ במס' יומא )נג:(:
 .·‰Ê‰ Á·ÊÓÂ ˙Î¯Ù‰ ÏÚ˘ 17בי דיה''כ בי דפר העל" דבר בי דפר כה
משיח בויקרא:
 :'Ó‚ 18כ יעשה על תורת נזרו )במדבר ו( עיכובא:
 .‰˜ÂÁ 19זאת חוקת התורה:
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הקומץ רבה

דף כז:

פרק שלישי

לרבות שלמי נזיר.

"זֹאת ִּת ְהיֶה

מנחות

וא" לא אגדו  כשר;
כמא?
אי כ¯· ‰„Â‰È È
לא אגדו אמאי כשר?
אי ¯· Ô
מאי מצוה?
לעול" ¯·,Ô
ומאי מצוה?
משו" " ֶזה ֵאלִ י וְ ַאנְ וֵ ה ּו" )שמות טו,ב(.

וארבעה שבמצורע.
דכתיב )ויקרא ד,ב(:
1

סו

ּת ֹו ַרת ַה ְּמצ ָֹרע".

וארבעה שבלולב.
" ּולְ ַק ְח ּ ֶתם" )ויקרא כג,מ(,
לקיחה תמה.
32

שבע הזאות שבפרה מעכבות זו את זו.
חוקה.

אמר ¯· :‡·¯ ¯· ÔÁ
לא שנא אלא שאי לו,
אבל יש לו  אי מעכבי.
4

5

מיתיבי:
ארבעה מיני שבלולב,
שני" מה עושי פירות,
ושני" מה" אי עושי פירות 
העושי פירות יהיו זקוקי לשאי עושי,
ושאי עושי פירות יהיו זקוקי לעושי פירות,
ואי אד" יוצא ידי חובתו בה עד שיהו כול באגודה אחת;
וכ ישראל בהרצאה עד שיהו כול באגודה אחת,
שנאמר )עמוס ט,ו(:
6

7

10

11

8

לו ָתיו )כתיב  מעלותו(,
" ַה ּב ֹונֶה ַב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ַמעֲ ֹ
תו ַעלֶ 9א ֶרץ יְ ָס ָד ּה"!?
וַ אֲ ג ָ ֻּד ֹ

שבע הזאות שעל בין הבדים ושעל מזבח הזהב,
ושעל הפרוכת מעכבות זו את זו.
דיו" הכיפורי"  כתיב חוקה.
דפר כה משוח ודפר העל" דבר של ציבור,
כג
ודשעירי עבודה זרה 
כדתניא:
"וְ ָע ָ ׂשה לַ ּ ָפר ַּכאֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה לְ ַפר" )ויקרא ד,כ(,
מה תלמוד לומר?
לכפול בהזאות* ,
שא" חיסר אחת מ המתנות 
לא עשה כלו".

כז:

12

13

תנו רבנ:
שבע הזאות שבפרה שעשא,
בי שלא לשמ בי שלא מכוונות 
פסולות;
ושבפני" ושבמצורע,
שלא לשמ  פסולות,
שלא מכוונות  כשרות.
והתניא גבי פרה:
שלא לשמ  פסולות;

תנאי היא,
דתניא:
לולב בי אגוד בי שאינו אגוד,
כשר;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
אגוד  כשר,
שאינו אגוד  פסול.

14

15

16

17

1

מאי טעמא ד¯·?‰„Â‰È È
גמר קיחה קיחה מאגודת אזוב,
מה להל  באגודה,
א 1כא  באגודה.
ו¯·?!Ô
לא גמרי קיחה קיחה.

רש"י

כמא אזלא הא דתניא:
לולב מצוה לאוגדו,
רש"י

 .‰È‰˙ 1הויא עיכובא:
 .‰Ó˙ ‰ÁÈ˜Ï 2ארבעת כאחד:
 .¯ÈÊ ÈÓÏ˘ 3ליו''ד קבי ירושלמיות סלת ולרביעית שמ כתודה בפ' התודה
)לקמ עח:(.
 .ÂÏ ÔÈ‡˘ 4ד' מיני דלולב מעכבי:
 .ÔÈ·ÎÚÓ ÔÈ‡ ÂÏ ˘È Ï·‡ 5אפילו לא אגד כאחד:
 .˙Â¯ÈÙ ÔÈ˘ÂÚ Ô‰Ó ÌÈ˘ 6דאתרוג ותמרי":
 .ÌÈ˜Â˜Ê Â‰È 7כלומר כול יהו כאחד:
 .‰‡ˆ¯‰· 8כשה מתעני אי נעני עד שיהו כול באגודה אחת צדיקי"
ורשעי" דומיא דעושי ואי עושי" פירות:
 .‰„ÒÈ ı¯‡‰ ÏÚ 9בזמ שאגודתו ביחד אז יסדה:

 .˙‡ËÁ ¯ÙÏ ‰˘Ú ¯˘‡Î ¯ÙÏ ‰˘ÚÂ 10בפר העל" דבר כתיב שיעשו לו כאשר
עשה לפר כה משיח שלמעלה הימנו:
 .Ï''˙ ‰Ó 11והלא כל מה שפירש לפר כה משיח פירש לפר העל" דבר:
 .˙ÂÈÊ‰· ÏÂÙÎÏ 12לשנות באזהרת הזאת הד" עליו:
 .ÌÂÏÎ ‰˘Ú ‡Ï Ô‰Ó [˙Á‡] ¯ÒÈÁ Ì‡˘ 13אי לי אלא מת שבעה דפרכת הוא
דעיכבו שה מת שבע מעכבי בכל מקו" כגו פרה אדומה ובהזאה דמצורע
והכי מפ' לה בזבחי" בפ' ב''ש )לט (.מני לרבות במזבח הזהב שא" חיסר פסל
אע''ג דשאר ד' מתנות דמזבח החיצו לא מעכבי כדאמרי' בשמעתא קמייתא
דסנהדרי )ד (:וכפר וכפר וכפר אפי' ג' מתנות ואפי' ב' ואפי' אחת ת''ל כ
יעשה מרבינ כל עשיותיו שיעכבו מרישיה דקרא ועשה לפר )ועשה הא(
דרשינ )אלא( לפר לרבות פר יה''כ ובשחיטת קדשי" בפרק ב''ש פרי( למאי
הילכתא אי נימא לעכב פשיטא חוקה כתיב בה ומשני לה הת" לשפיכת שירי"
דלא כתיבי בפר יה''כ ועוד מילי אחרנייתא כאשר עשה לפר לרבות פר כה
משיח שא" חיסר אחת ממתנותיו פסל החטאת לרבות שעירי ע"ז של ציבור
כדכתיב בפרשת שלח ל( וכי תשגו וגו' בע"ז^ מדבר ואות שעירי" טעוני
הזייה על הפרכת ועל מזבח הזהב דדרשי' בת''כ דהאי חטאת לרבות שעירי
ע"ז^:
 .‰¯Ù„ ˙Â‡Ê‰ 14שלא לשמ פסולות דכתיב ביה חטאת היא:
 .˙ÂÂÂÎÓ ‡Ï˘ 15שלא כוו כנגד פתחו של היכל פסולות דכתיב בה חוקה ואל
נכח:
 .ÌÈÙ·˘Â 16כגו דיה''כ ופר כה משיח ופר העל" דבר ושעירי ע"ז^:
 .Ú¯ÂˆÓ·˘Â 17בשער נקנור משמ של מצורע:
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דף כז:

פרק שלישי

שלא מכוונות  כשרות!?
2

סז

מנחות

מבית לפרכת מבעיא?
מבית הפרכת דכתב רחמנא למה לי?
שמע מינה  במיתה.
ו¯·?!‰„Â‰È È
אי כתב רחמנא אל הקודש ולא כתב מבית לפרכת,
הוה אמינא 
מאי קודש? מבית לפרכת;
אבל היכל  לאו נמי לא.
ו¯·?!Ô
ההוא לא מצית אמרת,
דהיכל כולו איקרי קודש,
שנאמר )שמות כו,לג(:
10

אמר ¯· :‡„ÒÁ
לא קשיא,
הא  ¯·;‰„Â‰È È
הא  ¯·;Ô
דתניא:
מחוסרי כפרה שנכנסו לעזרה בשוגג 
חייב חטאת;
במזיד  ענוש כרת;
ואי צרי( לומר טבול יו" ושאר כל הטמאי";
וטהורי" שנכנסו לפני" ממחיצת להיכל כולו 
בארבעי";
" ִמ ּ ֵבית לַ ּ ָפר ֶֹכת ֶאל ּ ְפנֵי ַה ַּכ ּפ ֶֹרת"  במיתה;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
כל היכל כולו ו" ִמ ּ ֵבית לַ ּ ָפר ֶֹכת"  בארבעי",
" ֶאל ּ ְפנֵי ַה ַּכ ּפ ֶֹרת"  במיתה.
3

4

6

5

7

8

9

במאי קא מיפלגי?
בהאי קרא )ויקרא טז,ב(:

ֹאמר יְ הֹוָ ה ֶאל מ ׁ ֶֹשה,
"וַ ּי ֶ
ַּד ּ ֵבר ֶאל ַאהֲ רֹן ָא ִחיךָ,
וְ ַאל ָיבֹא ְב ָכל ֵעת ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁש,
ִמ ּ ֵבית לַ ּ ָפר ֶֹכת ֶאל ּ ְפנֵי ַה ַּכ ּפ ֶֹרת אֲ ׁ ֶשר ַעל ָה ָארֹן,
וְ לֹא יָמ ּות",

¯· Ôסברי 
" ֶאל ַה ּק ֶֹדש"  בלא יבא,

" ִמ ּ ֵבית לַ ּ ָפר ֶֹכת ֶאל ּ ְפנֵי ַה ַּכ ּפ ֶֹרת"  בלא ימות;
ו¯· ‰„Â‰È Èסבר 
" ֶאל ַה ּק ֶֹדש" ו" ִמ ּ ֵבית לַ ּ ָפר ֶֹכת"  בלא יבא,
" ֶאל ּ ְפנֵי ַה ַּכ ּפ ֶֹרת"  בלא ימות.
מאי טעמייהו ד¯·?Ô
אי סלקא דעת(  כדקאמר ¯· ‰„Â‰È È
לכתוב רחמנא אל הקודש ואל פני הכפרת,
ולא בעי מבית לפרכת,
ואנא אמינא 
היכל מיחייב,
רש"י

 .˙ÂÏÂÒÙ ÔÓ˘Ï ‡Ï˘ 1שבפני" חטאת נינהו של מצורע לקמיה מוקי' לה
להתיר שלא עלו לו לש" חובה להכשירו בקדשי":
 .˙ÂÂÂÎÓ ‡Ï˘ 2בי מזרח למערב כשרות דלא כתיב בהו אל נכח:
 .Ô·¯ ‡‰ ‰„Â‰È È·¯ ‡‰ 3בסיפא דמילתא מפרש לה:
 .˙¯Î ˘ÂÚ 4דכל זמ שלא הביא כפרתו לא יצא מידי טומאתו נפקא ל מקראי
דתניא איש )איש( אשר יטמא ולא יתחטא )במדבר יט( בדמי" כלומר א" מאות
טמאי" הוא שצריכי דמי" ולא הביא" ונכנס למקדש ונכרתה אתה אומר
בדמי" או לא נתחטא במי נדה כשהוא אומר מי נדה לא זורק עליו הרי מי"
אמורי הא מה ת''ל ולא יתחטא בדמי" להביא את המחוסר כפרה ואי צ''ל
טבול יו" דנפקא ל הת" מעוד טומאתו בו ושאר כל הטמאי שחייבי:
 .Ô˙ˆÈÁÓÓ ÌÈÙÏ ÂÒÎ˘ ÔÈ¯Â‰ËÂ 5י''א אמה מקו" דריסת רגלי ישראל:
 .'ÂÎ ÏÎÈ‰Ï 6א" נכנסו ש":
 .ÌÈÚ·¯‡· 7מכות משו" דכתיב ואל יבא בכל עת אל הקדש וגו' )ויקרא טז(:
 .˙Î¯ÙÏ ˙È·Ó 8לפני ולפני" שש" ארו ואל פני הכפרת נמי היינו מבית
לפרכת אלא שהל( עד לפני הארו בארבעי":
 .˙¯ÂÙÎ‰ ÈÙ Ï‡ 9שהל( עד לפני הארו במיתה:

11

"וְ ִה ְב ִ ּדילָ ה ַה ּ ָפר ֶֹכת לָ ֶכם,
ּ ֵביןַ 12ה ּק ֶֹד ׁש ּו ֵבין ק ֶֹד ׁש ַה ֳּק ָד ׁ ִשים".

ו¯· ,‰„Â‰È Èמאי טעמיה?
אי סלקא דעת(  כדקא אמרי ¯· Ô
לכתוב רחמנא אל הקודש ומבית לפרכת,
ולא בעי אל פני הכפרת,
ואנא אמינא 
" ִמ ּ ֵבית לַ ּ ָפר ֶֹכת" במיתה,
" ֶאל ּ ְפנֵי ַה ַּכ ּפ ֶֹרת" מיבעיא?
" ֶאל ּ ְפנֵי ַה ַּכ ּפ ֶֹרת" דכתב רחמנא למה לי?
שמע מינה 
" ֶאל ּ ְפנֵי ַה ַּכ ּפ ֶֹרת" במיתה,
" ִמ ּ ֵבית לַ ּ ָפר ֶֹכת" באזהרה.
13

ו¯·?!Ô
הכי נמי דלא צרי(,
והאי דכתב רחמנא אל פני הכפרת,
למעוטי דר( משופש,
כדתנא „·:·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ È
" ֶאל ּ ְפנֵי ַה ַּכ ּפ ֶֹרת" קדמה,
זה בנה אב;
כל מקו" שנאמר פני 
אינו אלא פני קדי".
ו¯·?!‰„Â‰È È
לימא קרא פני,
מאי " ֶאל"?
שמע מינה  אל דוקא.
14

15

רש"י

 .‡ÈÚ·Ó 10הא היכל בכלל מבית לפרכת דלא נכנס לש" אלא דר( היכל
ומשעת ביאת היכל ק" ליה במלקות:
 11לאו נמי לא .אפילו לאו נמי ליכא:
 .˘„˜‰ ÔÈ· 12היינו היכל:
 .‡ÈÚ·Ó ˙¯ÙÎ‰ ÈÙ Ï‡ 13דמיחייב מיתה הא משעה שנכנס מבית לפרכת
מיחייב מיתה ויש בכלל מבית לפרכת פני הכפרת:
 .˘ÙÂ˘Ó Í¯„ ÈËÂÚÓÏ 14כגו משובש שחתר החומה של לפני ולפני" ועשה
פתח בדרו" או בצפו ונכנס ולא נכנס בפתח שבמזרח שיהא פניו למערב א''נ
נכנס בפתח וצידד באלכסו והל( לצדדי לא מיחייב דאל פני בעינ שיהו פני"
אל פני" מזרחי של כפרת .משופש כמו משובש דפי''א ובי''ת מתחלפי דכתיב
)ישעיה יג( נשפה וכתיב )ישעיה מ( נשבה בו:
 .·‡ ‰· ‰Ê 15הקישה אב ומלמד לכל פני שבתורה דקדי" ה כי היכי דבהאי
פני כתיב קדמה והשתא מפרש להאי דאמר לעיל הא ר''י הא רבנ:
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הקומץ רבה

דף כח.

פרק שלישי

ו¯·?!Ô
" ֶאל" לאו דוקא.

סח

מנחות

ול¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש!?
אלא אמר ¯·‡:
הא והא  ¯·,Ô
כה
כא  להכשיר,
כו
כא  להרצות.
7

ו¯· ‰„Â‰È Èדאמר:
" ֶאל ּ ְפנֵי ַה ַּכ ּפ ֶֹרת" דוקא,
1

"וְ ִה ָ ּזה ֶאל נ ַֹכח" )במדבר יט,ד( נמי דוקא.
ו¯·?!Ô
מדהת" לאו דוקא,
הכי נמי לאו דוקא.

98

10

משנה )ז(:
שבעה קני מנורה מעכבי זה את זה.
שבעה נרותיה מעכבי זה את זה.
שתי פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו,
אפילו כתב אחד מעכב.
ארבע פרשיות שבתפילי מעכבי זו את זו,
אפילו כתב אחד מעכב.
ארבע ציציות מעכבות זו את זו,
שארבעת מצוה אחת;
¯· Ï‡ÚÓ˘È Èאומר:
ארבעת ארבע מצות.
11
12

מתקי 1לה ¯· :ÛÒÂÈ
ל¯· ‰„Â‰È Èמד" ֶאל" דוקא 
עלכד נמי דוקא?
אלא,
דמקדש שני דלא הוו ארו וכפורת,
הכי נמי דלא עביד הזאות!?
אמר ¯·:‡ÏÂÚ ¯· ‰
אמר קרא )ויקרא טז,לג(:
"וְ ִכ ּ ֶפר ֶאת ִמ ְק ַּד ׁש ַה ּק ֶֹד ׁש",
מקו" המקודש לקודש.

13

14

15

2

גמרא:
מאי טעמא?
הויה כתיב בהו.

3

¯·‡ אמר:
כח .הא והא  ¯·* ,Ô
הא  דקאי מזרח ומערב ואדי,
הא  דקאי צפו ודרו" ואדי.

16

תנו רבנ:
מנורה היתה באה מ העשת ומ הזהב,
עשאה מ הגרוטאות  פסולה,
משאר מיני מתכות  כשרה.

4

17

18

אמר מר:
ושבפני" ושבמצורע,
שלא לשמ  פסולות,
שלא מכוונות  כשרות.
והתניא:
בי שלא לשמ בי שלא מכוונות 
כשרות!?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
לא קשיא,
הא  ¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
והא  ¯·,Ô
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èדמקיש אש" לחטאת,
מקיש נמי לוג לאש",
¯· Ôלא מקשי.

מאי שנא מ הגרוטאות פסולה?
דכתיב :מקשה והויה,
1

5

רש"י

6

רש"י

 .‡˜Â„ ˙¯ÙÎ‰ ÈÙ Ï‡ ¯Ó‡„ ‰„Â‰È È·¯Ï 1דבמיתה ומבית לפרכת לאו דוקא
ה''נ אל נוכח דוקא הלכ( שלא מכוונות פסולות ולרבנ מדאל פני לאו דוקא
ה''נ אל נכח לאו דוקא הלכ( כשרות:
 .‡˜Â„ ÈÓ ÏÚ 2בתמיה כלומר על פני הכפרת דיה''כ מי הוי דוקא דאי דוקא
הוא מקדש שני דלא הוי ארו וכפרת דאמרינ במסכת יומא )נב (:דיאשיהו גנזו
ה''נ דלא מזה והא אמרינ במסכת יומא )ש"( דמזה:
 .˘„˜Ï ˘„Â˜Ó‰ ÌÂ˜Ó 3ארו על מקו" הארו מזה אפילו ליכא ארו:
 .È„‡Â ·¯ÚÓÂ Á¯ÊÓ Ô‰Î È‡˜„ ‡‰ 4וא" עמד כה בפניו למערב ואחוריו
למזרח והזה שכ( מצותו אפילו אינ" מכוונות כנגד הפתח כשרות והא דתני
פסולות דקאי צפו ודרו" שלא כמצותו ואדי:
 .˙Â¯˘Î 'ÂÎ ÔÓ˘Ï ‡Ï˘ ÔÈ· ‡È˙‰Â 5אדמצורע קאי:
 .˙‡ËÁÏ Ì˘‡ ˘È˜Ó„ ¯ÊÚÈÏ‡ '¯ 6ואפילו אש" דמצורע פסול שלא לשמה:

 .ÈÎÂ 7אש" הלמד בהיקש מחטאת דליהוי פסול שלא לשמו חוזר ומלמד
בהיקש על הלוג דליהוי פסול שלא לשמו והא קיימא ל בפ' איזהו מקומ
)זבחי" מט (:דאי למידי למד מ הלמד בקדשי":
 8היקש דחטאת ואש" דכתיב )בחטאת( )ויקרא ז( כחטאת כאש" תורה אחת
לה" וקא ילי 1ר' אליעזר מה חטאת שלא לשמה פסולה דאפילו רבנ מודו א1
אש" נמי פסול:
 9היקש דאש" מצורע ולוגו דכתיב )ש" יד( כבש אש" לתנופה וגו' סיפיה דקרא
ולוג שמ:
 .˙Âˆ¯Ï 10להזות לעלות לש" חובה ולהתיר מצורע בקהל פסול שלא לשמ
והא דתני כשרות להכשיר דהזאותיו כשרות להכשיר שירי הלוג באכילה דשירי
לוג מצורע נאכלי כדאמרינ בפ' אלו מנחות )לקמ עג (.וזה יהיה ל( מקדש
הקדשי" מ האש לכל קרבנ" )במדבר יח( לרבות לוג שמ של מצורע וכתיב
בתריה בקדש הקדשי" תאכלנו בפרשת ויקח קרח:
11
 .‰¯ÂÓ È˜ ‰Ú·˘ :'È˙Óכדכתיב וששה קני" יוצאי מצידיה )שמות כה(
והמנורה עצמה שבאמצע היא השביעית כזה:
 .‰È˙Â¯ ‰Ú·˘ 12בראש של קנה וקנה היה נר אחד כעי בז( וש" נותני השמ
והפתילות:
 .‰ÊÂÊÓ·˘ ˙ÂÈ˘¯Ù È˙˘ 13שמע והיה א" שמוע:
 .„Á‡ ·˙Î 14אות אחת מעכבי זו את זו דכתיב )דברי" ו( וכתבת" כתיבה תמה
ושלימה ובתפילי כתיב הויה )ש"( והיו לטוטפות:
 .ÔÈÏÈÙ˙·˘ ˙ÂÈ˘¯Ù '„ 15שמע )ש"( והיה א" שמוע )ש" יא( קדש לי כל בכור
)שמות יג( והיה כי יביא( )ש"( שבצידה דבכולהו כתיב ולטוטפות או ולזכרו בי
עיני(:
 .Â‰· ·È˙Î ‰ÈÂ‰ :'Ó‚ 16כפתוריה" וקנות" ממנה יהיו )ש" כה(:
 .˙˘Ú‰ ÔÓ 17עשייתה חתיכה שלמה ומכה בקורנס עד שיצאו ממנה כל כליה:
 .˙Â‡ËÂ¯‚‰ ÔÓ 18זהב שבור:
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דף כח:

פרק שלישי

שאר מיני מתכות נמי זהב והויה!?
אמר קרא :תיעשה,
לרבות שאר מיני מתכות.
ואימא 
לרבות גרוטאות!?
לא סלקא דעת( 
דאמקשה כתיבה הויה.
תיעשה נמי אמקשה כתיב!?
מקשה מקשה לעכב.
זהב זהב נמי לעכב!?
האי מאי?
אי אמרת בשלמא מ הגרוטאות פסולה,
משאר מיני מתכות כשרה 
היינו זהב זהב מקשה מקשה לדרשא;
אלא אי אמרת מ הגרוטאות כשרה,
משאר מיני מתכות פסולה 
זהב זהב מקשה מקשה מאי דרשת ביה?
2

3

4

65

7

סט

מנחות

מקשה דסיפא למאי אתא?
למעוטי חצוצרות,
דתניא:
חצוצרות היו באי" מ העשת מ הכס,1
עשא" מ הגרוטאות  כשרי",
משאר מיני מתכות  פסולי";
ומאי שנא משאר מיני מתכות פסולי"?
דכתיב :כס 1והויה,
מ הגרוטאות נמי מקשה והויה!?
מיעט רחמנא גבי מנורה מקשה היא היא 
ולא חצוצרות.
14

15

8

9

10

מאי דרשא?
דתניא:

תנו רבנ:
כח :כל הכלי" * שעשה משה,
כשרי" לו וכשרי" לדורות,
חצוצרות  כשרות לו ופסולות לדורות.
חצוצרות מאי טעמא?
ָ
אילימא דאמר קרא )במדבר י,ב(" :עֲ ֵׂשה לְ ך",
"לְ ָך" ,ולא לדורות.
אלא מעתה 
רון ֵעץ" )דברי" י,א(,
ית ְּל ָך אֲ ֹ
ש ָ
"וְ ָע ִ ׂ
הכי נמי 
ד" ְּל ָך" ,ולא לדורות!?
אלא,
אי למא דאמר :ל(  משל(,
אי למא דאמר :כביכול ,בשל( אני רוצה יותר משלה".
האי נמי מיבעי ליה להכי!?
שאני הת",
דאמר קרא ל( ל( תרי זימני:
עשה ל( והיו ל(.
16

שה א ָֹת ּה,
" ִ ּכ ָּכר זָ ָהב ָט ֹ
הור יַעֲ ֶׂ
ֵאת ָּכל ַה ֵּכלִ ים ָה ֵא ּ ֶלה" )שמות כה,כה(,

באה זהב  באה ככר,
אינה באה זהב  אינה באה ככר;

יה" )ש",לא(,
יה ּו ְפ ָר ֶח ָ
יה ַּכ ְפ ּת ֶֹר ָ
יע ָ
" ְ ּג ִב ֶ
באה זהב  באה גביעי" כפתורי" ופרחי",
אינה באה זהב  אינה באה גביעי" כפתורי" ופרחי".
ואימא נמי 
באה זהב  באה קני",
אינה באה זהב  אינה באה קני"!?
ההוא פמוט מיקרי.
11

12

"וְ זֶה ַמעֲ ֵׂשה ַה ְּמנ ָֹרה ִמ ְק ׁ ָשה זָ ָהב" )במדבר ח,ד(,
באה זהב  באה מקשה,
אינה באה זהב  אינה באה מקשה.
13

17

תני ¯·  ÔÈÁ ·¯„ ‰È¯· ‡ÙÙקמיה ד¯· :ÛÒÂÈ
מנורה היתה באה מ העשת מ הזהב,
עשאה של כס  1כשרה;
של בע #ושל אבר ושל גיסטרו 
¯· Èפוסל;
ו¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èמכשיר;
של ע #ושל עצ" ושל זכוכית 
דברי הכל פסולה.
אמר ליה :מאי דעת(?
אמר ליה :בי מר ובי מר כללי ופרטי דרשי,
18

רש"י

 .‰˘˜Ó 1משמע חתיכה אחת כדמתרגמינ נגיד משו( שנמש( הכל מחתיכה
אחת מקשה משמע דבר המוכה ונהל" כדכתיב )דניאל ח( וארכבתיה דא לדא
נקש:
 .ÏÒÙÈ˙ ÈÓ ˙ÂÎ˙Ó ¯‡˘Ó 2דהא כתיב זהב טהור וכתיב הויה לעכב:
 .‰˘ÚÈ˙ ‡¯˜ ¯Ó‡ 3המנורה משמע תיעשה מ''מ לרבות שאר מתכות:
 .˙Â‡ËÂ¯‚ ˙Â·¯Ï ‡ÓÈ‡Â 4דכתיב מקשה והדר תיעשה מ''מ:
 .‰ÈÂ‰ ‰·È˙Î ‰˘˜Ó‡ 5הויה סמוכה למקשה יותר מלזהב:
 .·È˙Î ‰˘˜Ó ‰˘˜Ó È˘ÓÂ 6תרי זימני בויקחו לי תרומה לעכב:
 .·È˙Î ÈÓÈÊ È¯˙ ÈÓ ·‰Ê ·‰Ê ÍÈ¯Ù˜Â 7ואימא לעכב:
 8ומשני האי מאי אי אמרת בשלמא דגרוטאות פסולות ושאר מתכות כשרות.
דאמרינ מקשה מקשה דויקחו לי תרומה לעכב:
 .ÂÈÈ‰ 9דאיצטרי( זהב זהב דויקחו לי תרומה ומקשה מקשה דבהעלות(
לדרשה אחריתי דשמעינ מינה נמי דמשאר מיני מתכות נמי כשירה כדדרשינ
לקמ:
 .·‰Ê ‰‡· ‰È‡˘ ¯ÎÎ ‰‡· ·‰Ê ‰‡· 10שהביאה משאר מיני מתכות אינה
צריכה לבא ככר אלא או פחות או יותר אלמא משאר מיני מתכות שמעינ
דכשרה אלא לדיד( זהב זהב מקשה מקשה למה לי:
 .ÔÈÚÈ·‚ ‰‡· ‰È‡ 11אינה צריכה לבא גביעי" כפתורי" ופרחי":
 .ËÂÓÙ 12מנורה קטנה:
 .‰¯ÂÓ‰ ‰˘ÚÓ ‰ÊÂ 13דבהעלות(:

19

20

1

רש"י

 .‰˘˜Ó 14דסיפא עד ירכה ועד פרחה מקשה היא:
 .‰ÈÂ‰Â ÛÒÎ 15שתי חצוצרות כס 1מקשה תעשה אות" והיו ל( וגו' )במדבר י(:
 .‡Ï‡ 16אתי האי ל( אי למ''ד בשמעתא קמייתא דמס' יומא ל( משל( אי
למ''ד כביכול א" היה אפשר להיפטר צבור בשל יחיד בשל( הייתי רוצה יותר
משלה":
 .Ì˙‰ È‡˘ 17גבי חצוצרות דאמר קרא ל( ל( תרי זימני:
 .ıÚ· 18בדיל דמתרגמינ אבצא:
 .ÔÂ¯ËÒ‚ 19לייטו'' ל''א מיט''ל:
 .Í˙Ú„ È‡Ó 20דקאמרת דרבי יוסי ברבי יהודה מכשיר בשל בע #ופסל בשל
ע:#
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דף כח:

פרק שלישי

ע

מנחות

מיהו מר סבר 
מה הפרט מפורש  של מתכת,
א 1כל  של מתכת,
ומר סבר  מה הפרט מפורש דבר חשוב,
א 1כל  דבר חשוב.
אמר ליה :סמי דיד( מקמי דידי,
דתניא:
כלי שרת שעשא של ע #
¯· Èפוסל;
ו¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èמכשיר.

שלח כנגד שלח ,מנורה כנגד מנורה,
אבל עושה הוא של חמשה ושל ששה ושל שמנה,
ושל שבעה לא יעשה ואפילו משאר מיני מתכות;
¯· ‰„Â‰È È·¯ ¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
א 1של ע #לא יעשה,
כדר( שעשו מלכי בית חשמונאי;
אמרו לו :מש" ראיה?
שפודי" של ברזל היו וחיפו" בבע,#
העשירו עשאו" של כס,1
חזרו והעשירו עשאו" של זהב.

במאי קא מיפלגי?
¯· Èדריש כללי ופרטי,
ו¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èדריש ריבויי ומיעוטי.
¯· Èדריש כללי ופרטי:
"וְ ָע ִ ׂש ָית ְמנ ַֹרת" )שמות כה,לא(  כלל,
הור"  פרט,
"זָ ָהב ָט ֹ
" ִמ ְק ׁ ָשה ּ ֵת ָע ֶׂשה ַה ְּמ ֹנו ָרה"  חזר וכלל;
כלל ופרט וכלל  אי אתה ד אלא כעי הפרט,
מה הפרט מפורש  של מתכת,
א 1כל  של מתכת.

אמר ˘ Ï‡ÂÓמשמיה דסבא:
גובהה של מנורה שמנה עשר טפחי";
הרגלי" והפרח שלשה טפחי",
וטפחיי" חלק,
וטפח שבו גביע וכפתור ופרח,
וטפחיי" חלק,
וטפח כפתור ושני קני" יוצאי ממנו,
אחד איל( ואחד איל(,
ונמשכי ועולי כנגד גובהה של מנורה,
וטפח חלק,
וטפח כפתור ושני קני" יוצאי ממנו,
אחד איל( ואחד איל(,
}ו{נמשכי ועולי כנגד גובהה של מנורה,
וטפח חלק,
וטפח כפתור ושני קני" יוצאי ממנו,
אחד איל( ואחד איל(,
ונמשכי ועולי כנגד גובהה של מנורה,
וטפחיי" חלק,
נשתיירו ש" שלשה טפחי" שבה שלשה גביעי,
וכפתור ופרח.

אדרבה,
סמי דיד( מקמי דידי!?
לא סלקא דעת(,
דתניא:
אי לו זהב מביא א 1של כס,1
של נחשת ,של ברזל,
ושל בדיל ,ושל עופרת;
¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èמכשיר א 1בשל ע.#

וגביעי למה ה דומי?
כמי כוסות אלכסנדריי".

2

3

4

¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èדריש ריבויי ומיעוטי:
"וְ ָע ִ ׂש ָית ְמנ ַֹרת"  ריבה,
הור"  מיעט,
"זָ ָהב ָט ֹ
" ִמ ְק ׁ ָשה ּ ֵת ָע ֶׂשה ַה ְּמ ֹנו ָרה"  חזר וריבה,
ריבה ומיעט וריבה  ריבה הכל,
ומאי רבי? רבי כל מילי,
ומאי מיעט? מיעט של חרס.
5

6

7

ותניא איד(:
לא יעשה אד" בית תבנית היכל,
אכסדרה כנגד אול" ,חצר כנגד עזרה,
8

9

10

רש"י

 .Ï''‡ 1רב פפא לרב יוס 1בי למר ובי למר רבי ורבי יוסי בר''י כללי ופרטי
דרשי כדאמרינ לקמ ועשית מנורת כלל זהב טהור פרט מקשה תיעשה מכל
מקו" חזר וכלל:
 .˘¯ÂÙÓ Ë¯Ù‰ ‰Ó 2זהב ]שהוא חשוב[ א 1כל דבר חשוב כגו כס 1אבל אבר
ובע #לא:
 .Ï''‡ 3רב יוס 1לרב פפא סמי דיד( הסר משנת( שאתה שונה דר' יוסי פוסל
בשל ע #ורבי נמי מכשיר בשל אבר ובע:#
 .ÏÏÎ ˙¯ÂÓ ˙È˘ÚÂ 4דמשמע מכל דבר:
 .Ò¯Á Ï˘ 5שהוא פחות מכל הכלי" ואינו ראוי אפילו למל( בשר וד":
 .„''Ò ‡Ï 6דהוי דיד( מתרצא דאמר ר' יוסי פוסל בשל ע:#
 .·‰Ê ÂÏ ÔÈ‡ 7למנורה:
 .ÏÎÈ‰ ˙È·˙ 8למדת אור( ורוחב וקומה שתהא דומה לו בשלשת:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

רש"י

 .‰¯„ÒÎ‡ 9אי לה מחיצה רביעית וכ אול":
 .ÌÏÂ‡ „‚Î 10שהיה רוחבו ]עשרי" וגובהו ארבעי"[ כדאמרינ בשמעתא
קמייתא דעירובי )ב:(.
 .‰˘ÂÚ Ï·‡ 11המנורה של חמשה או של ששה קני" או של שמנה דאינו דומה
למנורת מקדש שש" היה שבעה קני":
 .˙ÂÎ˙Ó ÈÈÓ ¯‡˘ Ï˘ ÂÏÈÙ‡Â ‰˘ÚÈ ‡Ï ÌÈ˜ ‰Ú·˘ Ï˘Â 12שאינו זהב
משו" דדומה לשל מקדש שא 1הוא כשר בשאר מיני מתכות:
 .‰˘ÚÈ ‡Ï ıÚ Ï˘ Û‡ 13שהרי הוא כדר( שעשו מלכי בית חשמונאי:
 .ıÚ·· 14בדיל אשטיי'':
 .‡·Ò„ ‰ÈÓ˘Ó 15משו" זק אחד:
 .Á¯Ù‰Â ÌÈÏ‚¯‰ 16מתחת שלשה טפחי" פרח ציורי שחוקקי" הצורפי" זהב
בעומק במנורות ובכלי":
 .˜ÏÁ ÌÈÈÁÙËÂ 17בלא שו" צורה הרי ה':
 .Â·˘ ÁÙËÂ 18מצד אחד של מנורה גביע ומצד שני כפתור פומ''ל ומצד שני
פרח וזהו אחד מ הגביע וכפתורי" ופרחי" שבגו 1אמצע של מנורה דכתיב
ובמנורה ארבעה גביעי" משוקדי" כפתוריה ופרחיה ודרשינ לקמ כפתוריה
תרי ופרחיה תרי לבד אות )ד'( שבכל קנה וקנה וטפחיי" חלק הרי ח' וטפח
כפתור הרי ט':
 .ÌÈ‡ˆÂÈ ÌÈ˜ È˘Â 19מ הכפתור אחד איל( כו':
 .Á¯ÙÂ ¯Â˙ÙÎ ÌÈÚÈ·‚ ˘Ï˘ Ô‰·˘ 20שלא היו בגו 1המנורה אלא תרי
כפתורי" ותרי פרחי" כדכתיב כפתוריה ופרחיה וחד )חד( פרח אוקימנא בטפח
הסמו( לטפחיי" חלק הראשוני":
 .ÌÈ¯„ÒÎÏ‡ 21שנעשה באלכסנדריא של מצרי" וארוכי וצרי" ה וקרויי"
מדרנ''ש:
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דף כט.

פרק שלישי

כפתורי" למה ה דומי?
כמי תפוחי הכרתיי".
פרחי" למה ה דומי?
כמי פרחי העמודי.

עא

מנחות

לות זָ ָהב"?
מאי " ִמ ְכ ֹ
אמר ¯· ‡:ÈÓ
שכילתו לכל זהב סגור של שלמה,
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
עשר מנורות עשה שלמה,
וכל אחת ואחת הביא לה אל 1ככר זהב,
והכניסוהו אל 1פעמי" לכור והעמידוהו על ככר.

1

13

2

ונמצאו,
גביעי עשרי" ושני",
כפתורי" אחד עשר,
פרחי" תשעה.
3

איני?
והכתיב )מלכי" א י,כא(:

גביעי" מעכבי זה את זה,
כפתורי" מעכבי זה את זה,
פרחי" מעכבי זה את זה,
גביעי" כפתורי" ופרחי" 
מעכבי זה את זה.

"וְ כֹל ְ ּכלֵ י ַמ ׁ ְש ֵקה ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ְשלֹמֹה זָ ָהב,
וְ כֹל ְ ּכלֵ י ּ ֵבית י ַַער ַה ְּל ָב ֹנון זָ ָהב ָסג ּור,
ימי ׁ ְשלֹמֹה לִ ְמא ּו ָמה"!?
ֵאיןֶּ 14כ ֶסף ל ֹא נ ְֶח ׁ ָשב ִּב ֵ

בשלמא גביעי" עשרי" ושני",
דכתיב )שמות כה,לד(:
" ּו ַב ְּמנ ָֹרה ַא ְר ָּב ָעה גְ ִב ִעים" וגו',
וכתיב )ש",לב(:

ומי חסר כולי האי?
והתניא:
¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
מעשה והיתה ]מנורת[ בית המקדש,
יתירה על של משה בדינר זהב קורדיקיני,
והכניסוה שמוני" פעמי" לכור והעמידוה על ככר!?
כיו דקאי  קאי.

זהב סגור קא אמרינ.
15

" ׁ ְשל ׁ ָֹשה גְ ִב ִעים ְמ ׁ ֻש ָ ּק ִדים ַּב ָ ּקנֶה ָה ֶא ָחד ַּכ ְפ ּתֹר וָ ֶפ ַרח" וגו',
כט .ארבעה דידה * ותמני סרי דקני" 
הא עשרי ותרתי;
כפתורי נמי אחד עשר,
כפתורי תרי דידה וששה דקני" וכפתר וכפתר וכפתר 
הא חד סר;
אלא פרחי" תשעה מנל?
פרחי" תרי דידה וששה דקני" תמניא הוו!?
אמר ¯· ˘:ÔÓÏ
כתיב )במדבר ח,ד(:
" ַעד יְ ֵר ָכ ּה ַעד ּ ִפ ְר ָח ּה ִמ ְק ׁ ָשה ִהוא".
4

16

17

5

6

7

8

אמר ¯·:
גובהה של מנורה תשעה טפחי".
איתיביה ¯· ˘ ‡ÈÈÁ ¯· ÈÓÈל¯·:
אב היתה לפני מנורה ובה שלש מעלות,
שעליה הכה עומד ומטיב את הנרות!?
אמר ליה ,ÈÓÈ˘ :את?
כי קאמינא משפת קני" ולמעלה,
כתיב )דברי הימי" ב' ד,כא(:

אלא מעתה 

" ַעל ַה ּ ׁ ֻשלְ ָחן ַה ָּטהֹר" )ויקרא כד,ו(,
שירדו מעשיו ממקו" טהור!?
אלא,
טהור מכלל שהוא טמא;
הכא נמי  טהורה מכלל שהיא טמאה!
בשלמא הת" כד¯,˘È˜Ï ˘È
דאמר ¯,˘È˜Ï ˘È
מאי דכתיב:
" ַעל ַה ּ ׁ ֻשלְ ָחן ַה ָּטהֹר"?
מכלל שהוא טמא,
כלי ע #העשוי לנחת הוא,
18

19

20

9

10

11

לות
ֵרות וְ ַה ּ ֶמלְ ַק ַחיִ ם זָ ָהב ה ּוא ִמ ְכ ֹ
"וְ ַה ּ ֶפ ַרח וְ ַה ּנ ֹ

אמר ¯· ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר ¯·:Ô˙ÂÈ È
מאי דכתיב )ויקרא כד,ד(:
" ַעל ַה ְּמנ ָֹרה ַה ְּטה ָֹרה"?
שירדו מעשיה ממקו" טהרה.

12

זָ ָהב".

1

רש"י

 .ÌÈÈ˙¯Î‰ ÈÁÂÙ˙ 1מקו":
 .ÌÈ„ÂÓÚ‰ ÈÁ¯Ù 2ציורי שמציירי בעמודי":
 .'ÂÎ ÌÈÚÈ·‚ Â‡ˆÓÂ 3מפרש לקמ:
 .ÌÈ˜„ È¯Ò ÈÓ˙ 4דכתיב שלשה גביעי" משוקדי" בקנה האחד:
 .‰È¯Â˙ÙÎ 5דמנורה גופה תרי:
 .ÌÈ˜„ ˙È˘Â 6דיש בכל קנה וקנה כפתור כדכתיב שלשה גביעי" משוקדי"
בקנה האחד כפתור ופרח הרי ח' וכפתור תחת שני קני" וכ לשני" האחרוני"
כדאמר לעיל ושני קני" יוצאי ממנה הא חד סר:
 .[ÌÈ˜„ ‰˘˘Â] 7בכל קנה כפתור ופרח כדכתיב בקנה האחד כפתור ופרח:
 .‰Á¯Ù „Ú 8ריבה ל( הכתוב חד פרח:
 .'ÂÎ ‰ÏÂ„‚ Ô·‡ 9וא" אינה גדולה אלא ט' טפחי" למה לי אב תחת הכה:
 .˙‡ ÈÓÈ˘ 10אתה הוא המקשה לי בתמיה:
 .‰ÏÚÓÏÂ ÌÈ˜ ˙Ù˘Ó 11היתה ט' ומ האר #ועד לקני" ט' כדמפרש לעיל:

רש"י
12

 .·‰Ê ˙ÂÏÎÈÓ ‡Â‰ופסוק הוא:
 .¯Â‚Ò ·‰Ê 13שבשעה שמוכרי אותו נסגרות כל החנויות שמוכרי את הזהב
)יומא מה:(.
 .·˘Á ÛÒÎ ÔÈ‡ 'È˙Î‰Â 14אלמא עשיר הוה ואת אמרת כליתו:
 .È‡‰ ÈÏÂÎ ¯ÒÁ ÈÓÂ 15דקאמרת אל 1הככר הכניסו אל 1פעמי" לכור עד
שיעמוד על ככר אלמא בכל פע" חסר ככר:
 .È˜ÈÈ„¯Â˜ 16ש" מטבע:
 .È‡˜„ ÔÂÈÎ 17שנשר 1יפה בימי שלמה קאי לפיכ( לא חסר עכשיו אלא דינר:
 .‰¯‰Ë ÌÂ˜ÓÓ 18מ השמי" הראו למשה לנגד המנורה:
 .‡ÓË ‡Â‰˘ ÏÏÎÓ 19כלומר מקבל טומאה:
 .Ì˙‰ ‡ÓÏ˘· 20גבי שולח איצטרי( לאשמועינ דמקבל טומאה משו"
פירכיה דריש לקיש:
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הקומץ רבה

דף כט.

פרק שלישי

וכל כלי ע #העשוי לנחת אינו מקבל טומאה;
אלא,
מלמד שמגביהי אותו לעולי רגלי",
ומראי" לה" לח" הפני",
ואומר לה":
ראו חיבתכ" לפני המקו";
מאי חיבתכ"?
כד¯·,ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
דאמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
נס גדול נעשה בלח" הפני",
סילוקו כסידורו;
שנאמר )שמואל א כא,ז(:
חו"!?
ש ּום לֶ ֶחם חֹם ְּב ֹיום ִה ּ ָל ְק ֹ
"לָ ׂ
אלא,
הכא טהורה מכלל שהיא טמאה,
פשיטא,
כלי מתכות נינהו,
וכלי מתכות מקבלי טומאה!
אלא שירדו מעשיה ממקו" טהרה.

עב

מנחות

ואלו ה:
מנורה ,וראש חדש ,ושרצי".
9

10

2

3

תניא:
¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
ארו של אש ,ושלח של אש
ומנורה של אש ירדו מ השמי",
וראה משה ועשה כמות",
שנאמר )שמות כה,מ(:
יתם
שה ְּב ַת ְבנִ ָ
" ּו ְר ֵאה וַ עֲ ֵׂ

4

מנורה.
דכתיב:

"וְ זֶה ַמעֲ ֵׂשה ַה ְּמנ ָֹרה".

ראש חודש.
דכתיב )שמות יב,ב(:

ֹאש חֳ ָד ׁ ִשים".
" ַהח ֶֹד ׁש ַה ּזֶה לָ ֶכם ר ׁ

שרצי".
דכתיב )ויקרא יא,כט(:

"וְ זֶה לָ ֶכם ַה ָּט ֵמא } ַּב ּ ׁ ֶש ֶרץ ַה ּ ׁשֹ ֵרץ ַעל ָה ָא ֶרץ{";

ו:ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È
א 1הלכות שחיטה,
שנאמר )שמות כט,לח(:
11

"וְ זֶה

12

אֲ ׁ ֶשר ּ ַתעֲ ֶׂשה ַעל ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח".

שתי פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו,
ואפילו כתב אחד מעכבן.
פשיטא!?
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
לא נצרכה אלא לקוצה של יו"ד.
והא נמי פשיטא!?
אלא לכאיד( ד¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·,
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
כל אות שאי גויל מוק 1לה מארבע רוחותיה 
פסולה.
13

14

אֲ ׁ ֶשר ַא ָּתה ָמ ְר ֶאה ָּב ָהר".

אלא מעתה 

טו" )ש" כו,ל(,
"וַ הֲ ֵקמ ָֹת ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ְ ּכ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֹ
"אֲ ׁ ֶשר ָה ְר ֵא ָית ָּב ָהר"  הכי נמי!?
הכא  כתיב כמשפטו,
הת"  כתיב כתבנית".
5

6

7

אמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
גבריאל חגור כמי פסיקיא היה,
והראה לו למשה מעשה מנורה,
דכתיב:
"וְ זֶה ַמעֲ ֵׂשה ַה ְּמנ ָֹרה".
8

תנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
שלשה דברי" היו קשי לו למשה,
עד שהראה לו הקדוש ברו( הוא באצבעו,
רש"י

 .˙ÁÏ 1שאינו מטלטל כלי ע #העשוי לנחת אינו מקבל טומאה דכתיב גבי
שרצי" מכל כלי ע #או עור או שק )ויקרא יא( מה שק מיטלטל מלא וריק":
 .Â˙Â‡ ÔÈ‰È·‚Ó˘ 2הלכ( מיטלטל מלא וריק" הוא:
 .ÂÁ˜Ï‰ ÌÂÈ· ÌÂÁ 3משמע כשמסלקי" היה חו":
 .Ì˙È·˙Î 4אארו ושולח ומנורה כתיב וכתיב אשר אתה מראה בהר אלמא
הראוהו:
 .ÈÓ ÈÎ‰ 5דמשכ של אש ירד מ השמי" בתמיה:
 .ÂËÙ˘ÓÎ ·È˙Î ‡Î‰ 6משמע הלכותיו נאמרו לו:
 .Ì˙È·˙Î ·È˙Î Ì˙‰ 7משמע דהראוהו כמות":
 .‡È˜ÈÒÙ ÔÈÓÎ ¯Â‚Á 8אזור כרו( אומני" שרוצי" לעשות מלאכה נאה חוגרי
עצמ שלא יהו נגררי בבגדיה":

15

16

אמר אשיא בר נדב( משמיה ד¯· :‰„Â‰È
ניקב תוכו של ה"י  כשר,
יריכו  פסול.
17

18

אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
לדידי מפרשה לי מיניה ד¯· ;‡Â‰
ו¯· ·˜ÚÈ Èאמר:
לדידי מפרשה לי מיניה ד¯· :‰„Â‰È
ניקב תוכו של ה"י  כשר;
רש"י

 .˘„Á ˘‡¯ 9בשעת מולד לבנה אינה נראית כי א" מעט ואינה ניכרת
כדאמרינ בראש השנה )כ (.כזה ראית" א" כזה ראית":
 .ÌÈˆ¯˘ 10לא היה מכיר איזה טמא ואיזה טהור:
 .‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰ 11לא היה מבי מהיכ היא מוגרמת:
 .Á·ÊÓ‰ ÏÚ ‰˘Ú˙ ¯˘‡ ‰ÊÂ 12ועשייה תחילת זביחה ]היא[ וכתיב וזה אלמא
הראהו באצבע:
 .‡ËÈ˘Ù 13דאות אחת מעכבת דכתיב וכתבת" כתיבה תמה )שבת קג:(:
 .„ÂÈ Ï˘ ÂˆÂ˜ 14רגל ימיני של יוד:
 .‡ËÈ˘Ù ÈÓ ‡‰ 15הא לא נעשית האות:
 .‰Ï Û˜ÂÓ ÏÈÂ‚ ÔÈ‡˘ 16שמודבקת באות אחרת והיינו דקתני כתב אחד מעכב
כלומר הלכות משפט אות אחת מעכבו למזוזה ותפילי:
 .'‰ Ï˘ ÂÎÂ˙ 17רגל שבפני":
 .ÂÎÈ¯È 18רגל הימנית ל''א תוכו הגויל והחלק שבתוכו ובתפילי קמיירי:
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הקומץ רבה

דף כט:

פרק שלישי

יריכו,
א" נשתייר בו כשיעור אות קטנה  כשר,
וא" לאו  פסול.

עג

מנחות

אמר לו :שתוק!
כ( עלה במחשבה לפני.
אמר לפניו :רבונו של עול",
הראיתני תורתו ,הראני שכרו,
אמר לו :חזור לאחור(.
חזר לאחוריו,
ראה ששוקלי בשרו במקולי,
אמר לפניו :רבונו של עול",
זו תורה וזו שכרה?
אמר ליה :שתוק!
כ( עלה במחשבה לפני.

כט* ‡·‡ È·¯„ ‰ÂÓÁ ‡¯‚‡ :
איפסיקא ליה כרעא דה"י דהע" בניקבא,
אתא לקמיה ד¯·,‡·‡ È
אמר ליה:
א" משתייר בו כשיעור אות קטנה  כשר,
וא" לאו  פסול.
1

¯‡ È¯Ó˙ ¯· ÈÓדהוא חמוה ד¯ÈÏÂ˜È„ ¯· ÈÓ
איפסיקא ליה כרעא דוי"ו דויהרג בניקבא,
אתא לקמיה ד¯·,‡¯ÈÊ È
אמר ליה:
זיל אייתי ינוקא דלא חכי" ולא טפש,
אי קרי ליה ויהרג  כשר,
אי לא  יהרג הוא ופסול.

9

2

3

אמר ¯·‡:
שבעה אותיות צריכות שלשה זיוני,
ואלו ה:
שעטנ"ז ג".#

4

10

11

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
בשעה שעלה משה למרו",
מצאו להקדוש ברו( הוא שיושב וקושר כתרי" לאותיות,
אמר לפניו:
רבונו של עול",
מי מעכב על יד(?
אמר לו:
אד" אחד יש שעתיד להיות בסו 1כמה דורות,
ו ÛÒÂÈ Ô· ‡·È˜Úשמו,
שעתיד לדרוש על כל קו #וקו #תילי תילי של הלכות.
אמר לפניו :רבונו של עול",
הראהו לי!
אמר לו :חזור לאחור(.
הל( וישב בסו 1שמונה שורות,
ולא היה יודע מה ה אומרי",
תשש כחו;
כיו שהגיע לדבר אחד 
אמרו לו תלמידיו :רבי,
מני ל(?
אמר לה:
הלכה למשה מסיני,
נתיישבה דעתו.
5

6

7

8

חזר ובא לפני הקדוש ברו( הוא,
אמר לפניו :רבונו של עול",
יש ל( אד" כזה ואתה נות תורה על ידי!?
רש"י

 .È''‰„ ‡Ú¯Î ‰ÈÏ ‡˜ÈÒÙÈ‡ 1בתפילי:
 .‚¯‰ÈÂ„ Â''ÈÂ 2כל בכור אירע במקו" נקב ונראה כמי יו''ד:
 .ÌÈÎÁ ‡Ï„ 3דאי חכי" מבי שמחר 1הוא לומר יהרג כלפי מעלה ואומר
ויהרג:
 .˘ÙË ‡Ï 4שא" טפש אינו יודע לקרות אלא אות שלימה:
 .ÌÈ¯˙Î 5כגו התגי דס''ת:
 .Í„È ÏÚ ·ÎÚÓ ÈÓ 6מה שכתבת שאתה צרי( להוסי 1עוד עליה" כתרי":
 .¯·„Ï ÚÈ‚‰˘ 7שצרי( טע":
 .Â˙Ú„ ‰·˘ÈÈ˙ 8של משה הואיל ומשמו אומר אע''פ שעדיי לא קיבלה:

אמר ¯· ‡˘:È
חזינא להו לספרי דווקני דבי רב,
דחטרי להו לגגיה דחי"ת,
ותלו ליה לכרעיה דה"י.
12

13

14

חטרי להו לגגיה דחי"ת.
כלומר חי הוא ברומו של עול".
ותלו ליה לכרעיה דה"י,
כדבעא מיניה ¯· ‰‡È˘ ‰„Â‰È Èמ¯·,ÈÓ‡ È
מאי דכתיב )ישעיהו כו,ד(:

עולָ ִמים"?
" ִּב ְטח ּו ַביהֹוָ ה עֲ ֵדי ַעד ִ ּכי ְּבי ָּה יְ הֹוָ ה צ ּור ֹ
אמר ליה:
כל התולה בטחונו בהקדוש ברו( הוא 
הרי לו מחסה בעול" הזה ולעול" הבא;
אמר ליה:
אנא הכי קא קשיא לי,
מאי שנא דכתיב " ְּבי ָּה" ולא כתיב יה?
כדדרש ¯·:È‡ÚÏÈ‡ È·¯ ¯· ‰„Â‰È È
אלו שני עולמות שברא הקדוש ברו( הוא,
אחד בה"י ואחד ביו"ד,
ואיני יודע א" העול" הבא ביו"ד והעול" הזה בה"י,
א" העול" הזה ביו"ד והעול" הבא בה"י,
כשהוא אומר:
15

16

רש"י

 .ÔÈÏÂ˜Ó· 9מקו" הקצבי שוקלי בשרו כדאמר בברכות
במסרקות ברזל:
 .ÔÈÂÈÊ ‰˘Ï˘ 10ג' תגי קטני" בכל אחת בשי רגל השמאלית וכ בעי בראש
הרגל הפנימי וכ כול" ואות" ג' תגי אחד נוטה לימי ואחד נוטה לשמאל
ואחד למעלה:
 .ı‚ ÊËÚ˘ 11והוא הדי לצדיק כפופה ולנו פשוטה:
 .È˜ÂÂ„ 12שמדקדקי" לעשות כתב מיושר:
 .˙ÈÁ„ ‰È‚‚Ï È¯ËÁ 13לגגו של חית עושי למעלה כעי חוטר כזה כלומר
הקב''ה חי שוכ ברומו של עול" חי''ת היינו חי:
 .È''‰„ ‰ÈÚ¯Î ÂÏ˙Â 14רגל הפנימי של ה''י תלוי באויר ואינו דבוק לגגו:
 .‰ÒÁÓ ÂÏ ‰Â‰ 15דהיינו הכי משמע על שבטחו ביי' עדי עד הוו לה" ביה יי'
מחסה צור מעוז לעולמי":
 .„''ÂÈ· ˙Á‡Â È''‰· ˙Á‡ 16חלק את שמו והטי 1מכל אות ג' טיפי ומאות
טיפי נעשו מי" ואש ואויר וכל העול" כולו וכ כתוב בספר יצירה:
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)סא(:

שסרקו בשרו

הקומץ רבה

דף ל.

פרק שלישי

דות ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ ְּב ִה ָּב ְר ָאם" )בראשית ב,ד(,
תולְ ֹ
" ֵא ּ ֶלה ֹ
אל תקריְּ " :ב ִה ָּב ְר ָאם" ,אלא  בה"י ברא",
]הוי אומר:
העול" הזה בה"י ,והעול" הבא ביו"ד[;
ומפני מה נברא העול" הזה בה"י?
מפני שדומה לאכסדרה,
שכל הרוצה לצאת  יצא;
ומאי טעמא תליא כרעיה?
דאי הדר בתשובה  מעיילי ליה.

עד

מנחות

א" יש בו ד 1אחת שלימה 
מצלת על כולו.
אמר ¯· ‡˙¯Ó ¯· Ï‡ÂÓ˘ ¯· ˜ÁˆÈ Èמשמיה ד¯·:
והוא דכתיב רוביה דספרא שפיר.
11

אמר ליה ‡· ÈÈל¯· :ÛÒÂÈ
אי אית בההוא ד 1שלש טעיות מאי?
אמר ליה:
הואיל ואיתיהיב לאיתקוני  מיתק.
והני מילי חסירות,
אבל יתירות  לית ל בה.

1

12

2

13

3

14

15

וליעייל בה(!?
לא מסתייעא מילתא,
כד¯,˘È˜Ï ˘È
דאמר ¯:˘È˜Ï ˘È
מאי דכתיב )משלי ג,לד(:
4

5

חסירות מאי טעמא לא?
אמר ¯· :‡‰Î
משו" דמיחזי כמנומר.
16

" ִאם לַ ּ ֵל ִצים ה ּוא יָלִ יץ ,וְ לַ עֲ נָ וִ ים )כתיב  ולעניי"( יִ ּ ֶתן ֵחן"?
בא לטהר  מסייעי אותו,
בא לטמא  פותחי לו.
6

17

7

ל.

ומאי טעמא אית ליה תאגא?
אמר הקדוש ברו( הוא:
א" חוזר ]בו[ אני קושר לו קשר.
8

מפני מה נברא העול" הבא ביו"ד?
מפני שצדיקי" שבו מועטי".
ומפני מה כפו 1ראשו?
מפני שצדיקי" שבו כפו 1ראשיה",
מפני מעשיה שאינ דומי זה לזה.
9

אמר ¯· :ÛÒÂÈ
הני תרתי מילי אמר ¯· בספרי",
ותניא תיובתיה.
חדא 
הא דאמר ¯·:
ספר תורה שיש בו שתי טעיות בכל ד 1וד  1יתק,
שלש  יגנז.
ותניא תיובתיה:
שלש  יתק,
ארבע  יגנז.
10

תנא:
רש"י

 .‰¯„ÒÎ‡Ï ‰ÓÂ„˘ 1שפתוח מתחתיו:
 .˙‡ˆÏ ‰ˆÂ¯‰ ÏÎ˘ 2ממנו לתרבות רעה יוצא:
 .‰ÈÏ ÔÈÏÚÓ 3בפתח העליו בי רגל שבתוכו לגגו:
 .Í‰· ÂÏÈÈÚÏÂ 4פתח התחתו דנפיק ביה:
 .‡˙ÏÈÓ ‡ÚÈÈ˙ÒÓ ‡Ï 5דהבא ליטהר בעי סיוע מפני יצר הרע הלכ( עבדי ליה
סיוע פתח יתירה:
) .ıÈÏÈ ‡Â‰ 6אותו( כלומר פותח לו להיות ל:#
 .Â˙Â‡ ÔÈÚÈÈÒÓ 7אלמא בעי סיוע:
 .‡‚˙ ‰ÈÏ ˙È‡ 8לה''י כתר קט בסו 1גגו דה''י:
 .'ÂÎ ÔÈÓÂ„ ÔÈ‡ Ì‰È˘ÚÓ 9וכבודו של זה גדול משל זה משו" הכי ראשיה"
כפופי" דמתבייש מחבירו:
 .ÌÈ¯ÙÒ· ·¯ ¯Ó‡ ÈÏÈÓ È˙¯˙ 10בהלכות ספרי תורה ולקמ אמרינ איד(
מילתא דרב:

‡‚¯‡  ‡·‡ È·¯„ ‰ÂÓÁהוה ליה יתירות בסיפריה,
אתא לקמיה ד¯·,‡·‡ È
אמר ליה:
לא אמר אלא בחסירות* ,
אבל יתרות לית ל בה.
איד(:
דאמר ¯·:
הכותב ספר תורה ובא לגמור,
גומר ואפילו באמצע הד.1
מיתיבי:
הכותב ספר תורה,
בא לו לגמור,
לא יגמור באמצע הד 1כדר( שגומר בחומשי,
אלא מקצר והול( עד סו 1הד?!1
כי קא אמר ¯·  בחומשי.
והא ספר תורה קאמר!?
בחומשי של ספר תורה.
18

20

19

21

איני?
והאמר ¯· ‡·‡ ¯· Ú˘Â‰È Èאמר ¯· ‚ Ï„Èאמר ¯·:
רש"י

 .ÔÏÂÎ ÏÚ ˙ÏˆÓ 11שאפילו טעיות בכל ד 1וד 1אז מצלת עליה" ה( ד1
שלימה ומתק:
 .È‡Ó ˙ÂÈÚË ‰˘Ï˘ ‰ÓÈÏ˘ Û„ ‡Â‰‰· È‡ 12מצלת או אי מצלת מי אמרינ
שלימה בלי טעות או דלמא שלימה מד' טעיות אבל שלש לא איכפת ל:
 .ÈÂ˜˙Ï ˙Â˘¯ ·‰È˙‡Â ÏÈ‡Â‰ 13ס''ת שיש ג' טעיות בכל ד 1מתק לה( ד 1בת
ג' ומצלת על כול" א 1על פי שיש ד' בכל שאר הדפי:
 .Ó''‰Â 14דאמרינ ד' יגנז כגו חסרות שחסרו ממנו אותיות:
 .‰· ÔÏ ˙ÈÏ ˙Â¯˙È Ï·‡ 15אלא גורר:
 .¯ÓÂÓÎ ÈÊÁÓ 16כשכותב ומגיה בו השיטי את מה שחיסר:
 .‰È¯ÙÒ· ˙Â¯È˙È ‰ÈÏ ‰Â‰ 17ד' בכל ד:1
 .¯ˆ˜Ó 18השיטי והול( עד שיגמור לעיני כל ישראל בסו 1הד 1כזה:
 .·¯ ¯Ó‡˜ ÈÎ 19יגמור באמצע הד:1
 .ÔÈ˘ÓÂÁ· 20קא ס''ד בשאר חומשי שאי עשויי כקדושת ספר תורה אבל
עשויי ה בגליו כס''ת:
 .˙''Ò Ï˘ ÔÈ˘ÓÂÁ· 21כגו )בראשית נ( וייש" בארו במצרי" וכגו בכל
מסעיה" )שמות מ( ובהר סיני )ויקרא כז( וירד יריחו )במדבר לו( יכול לכתוב באמצע
הד 1כדר( שגומר בשאר חומשי שאינ של ס''ת אבל לעיני כל ישראל מודי
דבסו 1הד:1
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הקומץ רבה

דף ל.

פרק שלישי

לעיני כל ישראל באמצע הד?!1
ההיא באמצע שיטה איתמר.

עה

מנחות

הלוקח ספר תורה מ השוק 
כחוט 1מצוה מ השוק;
כתבו 
מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני.
11

1

¯· Ôאמרי:
א 1באמצע שיטה.
¯· ‡˘ Èאמר:
באמצע שיטה דווקא.
והלכתא:
באמצע שיטה דווקא.

אמר ¯· ˘˘˙:
א" הגיה אפילו אות אחת,
מעלה עליו כאילו כתבו.

2

אמר ¯· ‡·‡ ¯· Ú˘Â‰È Èאמר ¯· ‚ Ï„Èאמר ¯·:
שמנה פסוקי" שבתורה,
יחיד קורא אות בבית הכנסת.
כמא?
דלא כ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
דתניא:
"וַ ּי ָָמת ׁ ָשם מ ׁ ֶֹשה ֶע ֶבד יְ הֹוָ ה" )דברי" לד,ה(,
אפשר משה חי וכתב "וַ ָ ּי ָמת ׁ ָשם מ ׁ ֶֹשה"?
אלא עד כא כתב משה,
מכא ואיל( כתב יהושע ב נו,
דברי ¯· ,‰„Â‰È Èואמרי לה ¯·;‰ÈÓÁ È
אמר לו ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
אפשר ספר תורה חסר אות אחת?
וכתיב )דברי" לא,כו(:
3

4

5

"לָ ק ַֹח ֵאת ֵס ֶפר ַה ּת ֹו ָרה ַה ּזֶה,
יכם,
רון ְּב ִרית יְ הֹוָ ה אֱ ל ֵֹה ֶ
ֹתו } ִמ ַּצד אֲ ֹ
ש ְמ ּ ֶתם א ֹ
וְ ַ ׂ
ָ
וְ ָהיָה ׁ ָשם ְּבך לְ ֵעד{" וגו'!

אלא,
עד כא הקדוש ברו( הוא אומר ומשה כותב ואומר,
מכא ואיל( הקדוש ברו( הוא אומר ומשה כותב בדמע,
כמה שנאמר להל )ירמיהו לו,יח(:
6

7

8

ֹאמר לָ ֶהם ָּבר ּו ְך,
"וַ ּי ֶ
ִמ ּ ִפיו יִ ְק ָרא ֵאלַ י ֵאת ָּכל ַה ְ ּד ָב ִרים ָה ֵא ּ ֶלה,
וַ אֲ נִ י ּכ ֵֹתב ַעל ַה ּ ֵס ֶפר ַּב ְ ּד ֹיו";

לימא,
דלא כ¯·.ÔÂÚÓ˘ È
אפילו תימא ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
הואיל ואישתני אישתני.
9

תנו רבנ:
עושה אד" יריעה מבת שלש דפי,
ועד בת שמנה דפי,
פחות מיכ ויתר על כ  לא יעשה.
12

ולא ירבה בדפי ,מפני שנראה אגרת,
ולא ימעט בדפי ,מפני שעיניו משוטטות,
אלא כגו 
למשפחותיכ" )למשפחותיכ" למשפחותיכ"(,
שלש פעמי".
13

15

14

נזדמנה לו יריעה בת תשע דפי" 
לא יחלוק שלש לכא ושש לכא,
אלא ארבע לכא וחמש לכא.
16

17

במה דברי" אמורי"? בתחלת הספר;
אבל בסו 1הספר 
אפילו פסוק אחד ואפילו ד 1אחד.
פסוק אחד סלקא דעת(?
אלא אימא 
פסוק אחד בד 1אחד.
18

19

20

21

שיעור גליו 
מלמטה טפח,
מלמעלה שלש אצבעות;
ובי ד 1לד 1
כמלא ריוח רוחב שתי אצבעות.
22

ובחומשי 

1

10

רש"י

ואמר ¯· ‡·‡ ¯· Ú˘Â‰È Èאמר ¯· ‚ Ï„Èאמר ¯·:
רש"י

 .‰ËÈ˘ ÚˆÓ‡· Û‡ 1ובאמצע הד:1
 .‡˜Â„ ‰ËÈ˘ ÚˆÓ‡· 2ולא באמצע הד:1
 .ÌÈ˜ÂÒÙ ‰Ó˘ 3מוימת משה:
 .Ô˙Â‡ ‡¯Â˜ „ÈÁÈ 4אד" אחד קורא ואי מפסיק בינתי" כדי לעמוד אחר
ולקרות:
 .¯ÒÁ ˙''Ò ¯˘Ù‡ 5ומשה קורא לו ס''ת לקוח את ספר התורה הזה:
 .¯ÓÂ‡ ‰''·˜‰ 6ומשה אומר אחריו כדי שלא יטעה בכתב וכותב:
 .ÚÓ„· ·˙ÂÎ ‰˘Ó ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ 7ולא היה אומר אחריו מרוב צערו:
 .'Â‚Â ‡¯˜È ÂÈÙÓ ÔÏ‰Ï ¯Ó‡˘ ÂÓÎ 8שלא היה אומר אחריו משו" דקינות
הוו:
 .˘''¯Î ‡Ï„ ‡ÓÈÏ 9דכיו דאמר ר''ש משה כתב הוו להו כשאר פסוקי"
ויפסיק ביניה" ויקרא אחר:
 .È˙˘È‡„ 10דנכתב בדמע אישתני משאר ס''ת:

 .‰ÂˆÓ ÛËÂÁÎ 11ומצוה עבד אבל אי כתב הוה מצוה יתירה טפי:
 .‰˘ÚÈ ‡Ï ÔÎ ÏÚ ¯˙È Â‡ Ô‡ÎÓ ˙ÂÁÙ 12שתפרי" של חבורי היריעות יפי בה
כשאי בה יותר מדאי הלכ( לא יעשה יריעות קצרות שלא יהו התפרי"
מקורבי יותר מדאי ולא ארוכות שלא להרחיק יותר מדאי:
 .ÌÈÙ„· ‰·¯È ‡ÏÂ 13לעשות שמנה בקל 1א" קל 1קט הוא מפני שהדפי
קצרי" ונראי כאגרות:
 .ÔÈÙ„· ËÚÓÈ ‡ÏÂ 14לעשות ג' )ביריעה( א" יריעה גדולה היא:
 .˙ÂËËÂ˘Ó ÂÈÈÚ˘ ÈÙÓ 15כשהדפי רחבי" וטועה בראשי השיטות:
 .ÔÈÙ„ 'Ë ‰· ˘È˘ ‰ÚÈ¯È ÂÏ ‰Ó„Ê 16למדת האחרי" וצרי( לקצרה מפני
שאמרו לא יתר על שמנה:
 .Ô‡ÎÏ '‰Â Ô‡ÎÏ '„ ‡Ï‡ 17כדי שלא תהא זו יתירה על זו יותר מדאי:
 .‡''„· 18דלא ימעט ולא ירבה בדפי:
 .¯ÙÒ‰ ˙ÏÁ˙· 19אבל בסופו אפילו אי לו לכתוב אלא פסוק אחד יכתבנו בכל
היריעה:
 .„Á‡ Û„ ÂÏÈÙ‡Â 20יעשה בכל היריעה:
 .„Á‡ Û„· „Á‡ ˜ÂÒÙ ‡ÓÈ‡ ‡Ï‡ 21א" רוצה יעשה ד 1קצר מ תיבה אחת
בשיטה אחת כדי שיגמור בסו 1הד:1
 .ÔÂÈÏ‚ ¯ÂÚÈ˘ 22דס''ת:
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הקומץ רבה

דף ל:

פרק שלישי

מלמטה  שלש אצבעות,
מלמעלה  שתי אצבעות,
ובי ד 1לד 1
כמלא ריוח רוחב גודל.

מנחות

ולימא מר הלכה כמר,
ומר הלכה כמר!?
משו" דאפכי להו.
109

11

ובי שיטה לשיטה  כמלא שיטה,
ובי תיבה לתיבה  כמלא אות קטנה,
ובי אות לאות  כמלא חוט השערה.
אל ימעט אד" את הכתב 
לא מפני ריוח של מטה ולא מפני ריוח של מעלה,
ולא מפני ריוח שבי שיטה לשיטה,
ולא מפני ריוח שבי פרשה לפרשה.
2

3

ל:

עו

נזדמנה לו תיבה בת חמש אותיות,
לא יכתוב שתי" בתו( הד 1ושלש חו #לד* ,1
אלא שלש בתו( הד 1ושתי" חו #לד.1
נזדמנה לו תיבה בת שתי אותיות,
לא יזרקנה לבי הדפי,
אלא חוזר וכותב בתחילת השיטה.
4

אמר ¯· ‡ÈÁ ¯· ÔÈאמר  ‡ÏÂÚאמר ¯·:‡ÈÁ È
הלכה כ¯·;È¯ÂÊ˘ ÔÂÚÓ˘ È
ולא עוד,
אלא כל מקו" ששנה ¯· È¯ÂÊ˘ ÔÂÚÓ˘ È
הלכה כמותו.
אהייא?
אילימא אהא,
¯· È¯ÂÊ˘ ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כל הש" כולו תולי,
מקצתו אי תולי;
והא איתמר עלה:
אמר ¯·  Ï‡Áאמר ¯·,
הלכה:
תולי את הש",
ו¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯· :Ï‡ÂÓ˘ ¯· ˜ÁˆÈ
הלכה :מוחק וכותב;
וא" איתא 
הוא נמי לימא!
12

13

הטועה בש" 
גורר את מה שכתב ,ותולה את מה שגרר,
וכותב את הש" על מקו" הגרר,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
א 1תולי את הש";
¯· ˜ÁˆÈ Èאומר:
א 1מוחק וכותב;
¯· È¯ÂÊ˘ ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כל הש" כולו תולי,
מקצתו אי תולי;
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר משו" ¯·:¯È‡Ó È
אי כותבי את הש" 
לא על מקו" הגרר ,ולא על מקו" המחק,
ואי תולי אותו;
כיצד עושה?
מסלק את היריעה כולה וגונזה.
5

7

6

8

איתמר:
¯·  Ï‡Áאמר ¯·:
הלכה :תולי את הש";
¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯· :Ï‡ÂÓ˘ ¯· ˜ÁˆÈ
הלכה :מוחק וכותב.

אלא אהא,
¯· È¯ÂÊ˘ ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
אפילו ב חמש שני" וחורש בשדה 
שחיטת אמו מטהרתו;
הא איתמר עלה:
 È¯ÈÚÊאמר ¯·:‡ÈÁ È
הלכה כ¯·;È¯ÂÊ˘ ÔÂÚÓ˘ È
וא" איתא 
הוא נמי לימא!
14

15

אלא אהא:
בראשונה היו אומרי":
היוצא בקולר ואמר:
כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו;
חזרו לומר:
א 1המפרש והיוצא בשיירא;
¯· È¯ÂÊ˘ ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
א 1המסוכ;
אי נמי אהא:
תרומת מעשר של דמאי שחזרה למקומה 
16

17

18

21

רש"י

רש"י

 .ÔÈ˘ÓÂÁ·Â 1שאינ עשויי לס''ת אבל עשויי ה כגליו דס''ת:
 .ËÚÓÈ ‡Ï 2לעשות אותיות קטנות בשיטה עליונה ותחתונה מפני ריוח
הגליו:
 .‰ËÈ˘Ï ‰ËÈ˘ ÔÈ·˘ ÁÂÈ¯ ÈÙÓ 3כגו א" שרטט באמצע הד 1שני שיטי
שאי ריוח כדי שיעור ביניה" לא ימעט הכתב מפני אותו ריוח:
 .ÔÈÙ„‰ ÔÈ·Ï ‰˜¯ÊÈ ‡Ï 4ולא יכתבנה חו #לשרטוט הגליו של ד 1אע''פ
שהתרנו לכתוב ב' אותיות חו #לד 1מתיבה בת חמש תיבה שלימה לא התרנו:
 .‰ÏÂ˙ 5מגיה בי השיטי:
 .˜ÁÂÓ 6בעוד שהכתיבה לחה:
 .·˙ÂÎÂ 7הש" על המחק אע''פ שאינו הדור כ''כ כגורר:
 .‰˘ÂÚ ‡Â‰ „ˆÈÎ 8א" טעה בש":

 .‡ÓÈÏÂ 9רב חננאל הלכה כר' יוסי:
 .‡ÓÈÏÂ 10רב יצחק הלכ' כר' יצחק:
 .ÈÎÙ‡„ È‡˙ ‡ÎÈ‡„ ÌÂ˘Ó 11דרבי יוסי כר' יצחק ור' יצחק כר' יוסי:
 .‡ÈÈ‰‡ 12איתמר הא דר' חנינא:
 .‡˙È‡ Ì‡Â 13דאהא א''ר חנינא לימא הוא נמי למילתיה בהדי הנ( אמוראי:
 .ÌÈ˘ ˘ÓÁ Ô· 14אב פקועה קאי:
 .‡ÓÈ ÈÓ ‡Â‰ 15ה( מילתא הת" בשחיטת חולי בהדי זעירי:
 .¯ÏÂ˜· 16ליהרג:
 .Â˙ÈÂ Â·˙ÎÈ 17אע''ג דהוא לא אמר תנו דמסתמא גלי דעתיה מדאמר כתבו
לש" נתינה קאמר משו" דיוצא ליהרג דלא ניחא ליה דתיפול קמי יב":
 .˘¯ÙÓ‰ 18בי":
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הקומץ רבה

דף לא.

פרק שלישי

עז

מנחות

¯· È¯ÂÊ˘ ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
א 1בחול שואלו ואוכלו על פיו;
והא איתמר עלה:
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הלכה כ¯·È¯ÂÊ˘ ÔÂÚÓ˘ È
במסוכ ובתרומת מעשר של דמאי;
וא" איתא,
הוא נמי לימא!

ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי" :מבחו;#
ומודי" אלו ואלו 
שאי עובי הרגלי" ועובי הלבזבזי נמדד;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
מודי" שעובי הרגלי" ועובי הלבזבזי נמדד,
וביניה אי נמדד;
¯· È¯ÂÊ˘ ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
א" היו רגלי" גבוהות טפח  אי ביניה נמדד,
וא" לאו  ביניה נמדד.

אלא אהא,
¯· ¯ÙÈÎ Ô· ÈÒÂÈ Èאומר משו" ¯·:È¯ÂÊ˘ ÔÂÚÓ˘ È
פול המצרי שזרעו לזרע,
מקצתו השריש לפני ראש השנה,
ומקצתו אחר ראש השנה 
אי תורמי מזה על זה,
לפי שאי תורמי ומעשרי,
לא מ החדש על היש ,ולא מ היש על החדש,
כיצד יעשה?
צובר גרנו לתוכו,
ונמצא תור" ומעשר מ החדש שבו על החדש שבו,
ומ היש שבו על היש שבו;
הא איתמר עלה:
אמר ¯· ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הלכה כ¯·;È¯ÂÊ˘ ÔÂÚÓ˘ È
וא" איתא 
הוא נמי לימא!?

¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר:
איי.
דתנ )טהרות ג:ב(:
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
שמ תחלה לעול";
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
א 1הדבש;
¯· È¯ÂÊ˘ ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
א 1היי.
מכלל ד˙‡ ˜ ‡Óסבר 
יי לא?
אימא 
¯· È¯ÂÊ˘ ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
יי.

3

9

10

11

12

13

4

14

5

6

15

16

תניא:
אמר ¯·:È¯ÂÊ˘ ÔÂÚÓ˘ È
פע" אחת נתערב לי טבל בחולי,
ובאתי ושאלתי את ¯· ,ÔÂÙ¯Ë Èואמר לי:
ל( קח ל( מ השוק ועשר עליו;
קסבר 
דאורייתא ברובא בטל,
ורוב עמי האר #מעשרי" ה,
והוה ליה כתור" מ הפטור על הפטור.

אלא,
אמר ¯· :‡ÙÙ
אשידה;
¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר:
איי.

17

18

לא ‡ÙÙ ·¯ .אמר:
אשידה;
דתנ )כלי" יח:א(:
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי" :נמדדת מבפני";
*

רש"י

87

רש"י

 .¯˘ÚÓ ˙ÓÂ¯˙ (ÂÈÈ‰ È‡Ó„) 1אחד ממאה כדמפרש בפ' עגלה ערופה
מח:(.
 2ה''ג ˙¯ÏÂÁ· Û‡ ¯ÓÂ‡ È¯ÂÊ˘ ˘''¯ ‰ÓÂ˜ÓÏ ‰¯ÊÁ˘ È‡Ó„ Ï˘ ¯˘ÚÓ ˙ÓÂ
˘ .ÂÈÙ ÏÚ ÂÏÎÂ‡Â ÂÏ‡Âרישא דה( מתני' הכי איתא במס' דמאי הלוקח פירות
ממי שאינו נאמ על המעשרות ושכח ולא עשר דמאי שואלו בשבת ואוכל על
פיו ולמוצאי שבת לא יאכל עד שיעשר תרומת מעשר של דמאי שחזרה כו'
וה''פ בשבת שאי לו מה יאכל דאינו יכול לתרו" בשבת והקילו חכמי" אצלו
משו" עונג שבת הואיל ודמאי דרבנ ורוב עמי האר #מעשרי ה שואלו לע''ה
א" עשר ואוכל על פיו תרומת מעשר של דמאי שחזרה למקומה דעכשיו אי
לה תקנה דכיו דנקרא עליה ש" תרומה מדמעת ואוסר את החולי בזו אמר
ר''ש שזורי דא 1בחול סומ( על המוכר משו" הפסד חולי ושואלו א" הפריש
מעשר קוד" שמכרו לו ואוכל על פיו דנמצאת שלא חלה ע''ז ש" תרומת מעשר
דכבר נפטר:
 .È¯ˆÓ‰ ÏÂÙ 3מי קטנית ושמ פאזול''א:
 .Ú¯ÊÏ ÂÚ¯Ê˘ 4דא" זרעו לירק הוה אזיל מעשר דידיה בתר לקיטה כדמפרש
בר''ה )יג (:אבל מיני קטנית בתר השרשה אזלי:
 .ÂÎÂ˙Ï Â¯Â‚ ¯·Âˆ 5כלומר מערב יפה ויתרו":
 .‡ˆÓÂ 6חדש שבתו( התרומה מתק את החדש הנשאר ויש שבתרומה מתק
את היש הנשאר:
)סוטה

 .ÌÈÙ·Ó ˙„„Ó 7דאמרינ הת" כוורת הקש וכוורת הקני" ובור ספינה
אלכסנדרית ושידה תיבה ומגדל שמחזיקי" מ' סאה בלח שה כוריי" ביבש
יצאו מתורת כלי ואי מקבלי טומאה:
 .ÌÈÙ·Ó ˙„„Ó ‰„È˘‰ 8א" מחזיק חללה כוריי" טהורה:
 .ıÂÁ·Ó 9עובי הנסרי" נמדד עמה דרואי אילו היה חלל מבפני" היה משלי"
לכוריי":
 .ÌÈÏ‚¯‰ È·ÂÚ 10הרגלי" עבי" יותר מ הנסרי":
 .Ê·Ê·Ï 11מסגרת סביב לפיה":
 .Ì‰ÈÈ·Â 12אותו אויר שבי הרגלי" מתחת אי נמדד דלא אמרי' רואי כאילו
שולי" יורדי עד סו 1הרגלי":
 .ÁÙË 13מקו" חשוב הוא:
 .ÌÏÂÚÏ ‰ÏÈÁ˙ ÔÓ˘ 14בי שנטמא באב הטומאה או בראשו או בשני הוי
איהו ראשו דקי''ל )פסחי" יד (:כל הפוסל את התרומה מטמא משקי להיות
תחילה ושמ משקה:
 .‡Ï ÔÈÈ 15בתמיה דיי מי איכא למ''ד לאו משקה הוא:
 .ÔÈÈ ¯ÓÂ‡ È¯ÂÊ˘ ˘''¯ ‡ÓÈ‡ ‡Ï‡ 16ולא שמ ודבש דלא הוו משקי ואה(
קא''ר חנניא הלכה כר''ש:
 .Ï·Ë ÈÏ ·¯Ú˙ 17דמאי בחולי ולא יכול להפריש ממנו מפני חולי המעורבי
בו ואע''ג דדמאי לא מיחייב מדאוריי' במעשר אפילו הכי הואיל ומיחייב
מדרבנ הוה ליה מ חולי הפטור על טבל החייב:
 .˜Â˘‰ ÔÓ Á˜ 18דמאי מע" האר #דהוי נמי פטור מדאורייתא על הפטור
דאורייתא:
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הקומץ רבה

דף לא:

פרק שלישי

ולימא ליה:
ל( קח מ הגוי!?
קסבר 
כח
אי קני לגוי באר #ישראל להפקיע מיד מעשר,
והוה ליה מ החיוב על הפטור.
1

כז

איכא דאמרי:
אמר ליה:
כט
ל( קח מ הגוי;
קסבר 
יש קני לגויל באר #ישראל להפקיע מיד מעשר,
והוה ליה מ הפטור על הפטור.
ולימא ליה 
קח מהשוק!?
קסבר 
אי רוב עמי האר #מעשרי.
2

שלח ליה ¯·  ‡ÈÓÏ˘ ¯· ¯ÓÈÈל¯· :‡ÙÙ
הא דאמר ¯· ‡ÈÁ ¯· ÔÈאמר  ‡ÏÂÚאמר ¯·:‡ÈÁ È
הלכה כ¯·,È¯ÂÊ˘ ÔÂÚÓ˘ È
ולא עוד,
אלא כל מקו" ששנה ¯·  È¯ÂÊ˘ ÔÂÚÓ˘ Èהלכה כמותו,
א 1בנתערב ליה טבל בחולי?
אמר ליה :אי.
אמר ¯· ‡˘:È
אמר לי :‡¯ËÂÊ ¯Ó
קשי בה ¯·:‡¯ÂÒÓ ‡ÈÁ È
לא :פשיטא! *
מי קאמר במשנתינו?
כל מקו" ששנה קאמר!?

עח

מנחות

לא אמר אלא בעתיקתא,
אבל חדתתא  לית ל בה.
ולא עתיקתא  עתיקתא ממש,
ולא חדתתא  חדתתא ממש,
אלא הא  דלא אפיצ,
הא  דאפיצ;
והני מילי בגידי,
אבל בגרדי  לא.
7

8

10

9

בעי ¯· :‡·‡ ¯· ‰„Â‰È
בי ד 1לד,1
בי שיטה לשיטה מאי?
תיקו.
11
12

אמר ¯· È¯ÈÚÊ Èאמר ¯·  Ï‡Áאמר ¯·:
מזוזה שכתבה שתי" שתי" 
כשרה.
איבעיא להו:
שתי" ושלש ואחת,
מהו?
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
כל שכ שעשאה כשירה.
1413

15

מיתיבי:
עשאה כשירה,
או שירה כמותה 
פסולה!?
כי תניא ההיא בספר תורה.
אתמר נמי:
אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·,ÔÁÂÈ È
ואמרי לה אמר ¯· ‡ ‰Á ¯· ¯· ‡Áאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
מזוזה שעשאה שתי" ושלש ואחת 
כשרה,
ובלבד שלא יעשנה כקובה,
ובלבד שלא יעשנה כזנב.
16

3

4

אמר ¯·  ‡¯ÈÚÊאמר ¯·  Ï‡Áאמר ¯·:
קרע הבא בשני שיטי  יתפור,
בשלש  אל יתפור.
5

6

17

18

19

אמר ליה ¯· ÈËÂÊ ‰ל¯· ‡˘:È
הכי אמר ¯· È˙ÙÈ„Ó ‰ÈÓ¯È Èמשמיה ד¯·‡:
הא דאמרינ בשלש אל יתפור,

אמר ¯· :‡„ÒÁ
על האר #
1

רש"י

 ^.ÈÂ‚‰ ÔÓ Á˜ ‡ÓÈÏÂ 1דפטור מדאורייתא וחייב מדרבנ:
 .ÔÈ¯˘ÚÓ ı¯‡‰ ÈÓÚ ·Â¯ ÔÈ‡ 2אלא מספקינ בהו מחצה על מחצה הילכ(
איכא למימר המעורב נתעשר וזה לא נתעשר אי נמי איפכא כ( שמעתי וקשיא
לי א''כ כשלוקחה מ הגוי^ נמי שמא ע''ה זה שמכר פירות הללו לא עשר והוה
ליה מ פטור על החיוב ונראה בעיני שהטבל הזה טבל גמור היה וכיו שנתערב
בחולי בטל דמדאוריית' חד בתרי בטיל והוה ליה פטור מדאורייתא ורבנ הוא
דאחמור ביה ואמור טבל אסור במשהו והצריכו להפריש עליו תרומה ומיהו
מיניה וביה לא דחולי מתוקני נפטרו לגמרי ואפי' חיובא דרבנ ליכא וא''ל צא
וקח מ השוק ועשר עליו לפי חשבו טבל שבו קסבר רוב עמי האר #מעשרי
ה והוה ליה פטור מדאורייתא וחייב מדרבנ כי האי ונימא ליה קח מ הגוי
דפטור נמי מדאורייתא דקס''ד יש קני להפקיע לגוי^ כו' וחייב מדרבנ קסבר
אי קני לגוי^ א''ד כו' קסבר אי רוב עמי האר #מעשרי ושמא זה שמכרו לא
עישר והוה ליה חייב מדאורייתא וטבל המעורב בה פטור מדאורייתא:
 .È˘˜ 3פרי(:
 .ÂÈ˙˘Ó· ¯Ó‡˜ ÈÓ 4דמשמע משנה ולא ברייתא:
 .ÔÈËÈ˘ È˘· ‡·‰ Ú¯˜ 5א" נתקרע גליו של ספר תורה ונכנס הקרע בשני
שיטי בתו( הכתב יתפור:
 .¯ÂÙ˙È Ï‡ ˘Ï˘· 6אלא יסלק את היריעה:

רש"י
7

 .‡˜È˙Úקל 1יש מיגניא קריעה:
 .ÔˆÈÙ‡ 8הוי שחור כעתיקא אפיצ מתוק הקל 1בעפצי שקורי גל''ש:
 .ÈÏÈÓ È‰Â 9דתופר:
 .ÔÈ„È‚· 10יתפור אבל לא בגרדי" פינדי''ש בלע''ז:
 .Û„Ï Û„ ÔÈ· 11א" נקרע עד כנגד הכתב שאילו היה בכתב היה יותר מג'
שיטי:
 .‰ËÈ˘Ï ‰ËÈ˘ ÔÈ·Â 12א" נקרע יתפור או לא יתפור:
 .ÌÈ˙˘ ÌÈ˙˘ 13שיטות קצרות שיטה שיטה בת שתי תיבות:
 14שתי" בזו וג' בזו וא' בזו מאי:
 .ÔÎ˘ ÏÎ 15דכשרה שעשאה כשירה דאז ישיר משה ששיטה אחת ארוכה
ושיטה אחת קצרה שאי ממלא כל השיטה:
 .‰˙ÂÓÎ ‰¯È˘ Â‡ 16שכתב השירה כשאר התיבות אריח על גבי אריח:
 .˙Á‡Â ˘Ï˘ ÌÈ˙˘ 17היינו כשירה:
 .‰·Â˜Î ‰˘ÚÈ ‡Ï˘ 18כזה כאהל רחב מלמטה וקצר מלמעלה דהיינו אחת
שתי" שלש:
 .·Ê 19שלש שתי" ואחת כזה:
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הקומץ רבה

דף לב.

פרק שלישי

בשיטה אחרונה.
איכא דאמרי:
בסו 1שיטה.
ואיכא דאמרי:
בתחלת שיטה.
מא דאמר :בסו 1שיטה 

מנחות

והא ¯· אית ליה מנהגא,
והאידנא נהוג עלמא בסתומות,
דאמר ¯· ‰אמר ¯·  ‡‰Îאמר ¯·:
א" יבא אליהו ויאמר חולצי במנעל 
שומעי לו;
אי חולצי בסנדל 
אי שומעי לו,
שכבר נהגו הע" בסנדל;
ו¯·  ÛÒÂÈאמר ¯·  ‡‰Îאמר ¯·:
א" יבא אליהו ויאמר אי חולצי במנעל 
שומעי לו;
אי חולצי בסנדל 
אי שומעי לו,
שכבר נהגו הע" בסנדל;
ואמרינ:
מאי בינייהו?
מנעל לכתחילה איכא בינייהו!
אלא לאו שמע מינה  אריוח;
שמע מינה.
13

2

3

4

" ִכגְ ב ּ ַֹה ׁ ָש ַמיִ ם ַעל ָה ָא ֶרץ" )תהלי" קג,יא(;
ומא דאמר :בתחילת שיטה 
כי היכי דמרחקא שמי" מאר.#
5

אמר ¯·:Â·ÏÁ È
חזינא ליה ל¯·  ‡Â‰דכרי( לה מאחד כלפי שמע,
ועושה פרשיותיה סתומות.
מיתיבי:
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
¯· ¯È‡Ó Èהיה כותבה על דוכסוסטוס כמי ד* ,1
ועושה ריוח מלמעלה וריוח מלמטה,
ועושה פרשיותיה פתוחות,
אמרתי לו :רבי,
מה טע"?
אמר לי:
הואיל ואי סמוכות מ התורה;
ואמר ¯·  Ï‡Áאמר ¯·:
הלכה כ¯·,¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
מאי לאו אפתוחות!?
לא,
אריוח.
6

לב.

עט

7

8

14

9

10

¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר:
מצוה לעשות סתומות;
ואי עבדינהו פתוחות  שפיר דמי;
ומאי פתוחות דקאמר ¯·?¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
א 1פתוחות.

11

לימא מסייע ליה 
כיוצא בו,
ספר תורה שבלה ותפילי שבלו 
אי עושי מה מזוזה;
לפי שאי מורידי מקדושה חמורה לקדושה קלה;
הא מורידי  עושי;
אמאי?
הכא  סתומות,
והכא  פתוחות!
דלמא להשלי".
15

וכמה ריוח?
אמר ¯· ,·˜ÚÈ ¯· ‡È˘Ó
ואמרי לה אמר ¯· ˘:·˜ÚÈ ¯· Ï‡ÂÓ
כמלא אטבא דסיפרי.
12

אמר ליה ‡· ÈÈל¯· :ÛÒÂÈ
ואת לא תסברא דכי אמר ¯· אריוח?

16

17

רש"י

 .‰Â¯Á‡ ‰ËÈ˘· ı¯‡‰ ÏÚ 1כלומר אי בשיטה אחרונה אלא שתי תיבות
הללו:
 .‰ËÈ˘ ÛÂÒ· 2היו מתחילי לשיטה אחרונה כזה:
 .‰ËÈ˘ ˙ÏÈÁ˙· 3היו מתחילי לשיטה אחרונה כזה:
 .‰ËÈ˘ ÛÂÒ· „''Ó 4כדי שיהו שמי" על האר #דמשמע כדכתיב כי כגבוה
שמי" על האר #כ יארי( ימיכ":
 .‰ËÈ˘ ˙ÏÈÁ˙· „''ÓÂ 5כלומר בעי ארחוקי אר #משמי" דהכי משמע כי היכי
דמרחקא שמי" מאר #כ יאריכו ימיכ":
 .ÚÓ˘ ÈÙÏÎ „Á‡Ó ‰Ï ÍÈ¯Î„ 6לאחר שנכתבה כופלה מצד שמאל לצד ימי
כשהניחה בדלת והיינו מאחד כלפי שמע שראש השורה שמע ישראל וסופה יי'
אחד והתחיל לכופלה מאחד וקיפל ובא עד שמע:
 .ÒÂËÒÂÒÎÂ„ 7קל 1שלא נקל:1
 .Û„ ÔÈÓÎ 8כמי עמוד שבספרי" ארוכה וקצרה:
 .ÌÚË ‰Ó È·¯ ÂÏ È˙¯Ó‡ 9אתה עושה אות" פתוחות והלא בתורה סתומות ה
אותו ריוח שלאחר ובשערי( הוא סתו" )שמאל של שיטה( והריוח באמצע
השיטה:
 .˙ÂÎÂÓÒ ÔÈ‡ ‰¯Â˙·Â ÏÈ‡Â‰ ÈÏ ¯Ó‡ 10הנ( שתי פרשיות שזו כתובה
בואתחנ וזו כתובה בוהיה עקב לפיכ( אנו עושי פתוחות:
 .˙ÂÁÂ˙Ù‡ Â‡Ï È‡Ó 11קאמר רב זה דהלכה כר''ש:
 .È¯ÙÈÒ„ ‡·Ë‡ 12גלועי'' ע #סדוק הנושק דפי קונטרס שלא יכפלו:

הא מורידי  עושי;
והתניא:
הלכה למשה מסיני 
תפילי על הקל 1ומזוזה על דוכסוסטוס,
קל 1במקו" בשר,
דוכסוסטוס במקו" שער!?
18

רש"י

 .‡‚‰Ó ‰ÈÏ ˙È‡ 13כדמפרש א" יבא אליהו כו':
 .‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÏÚÓ 14למ''ד א" יבא אליהו ויאמר חולצי במנעל שומעי לו
קסבר מנעל השתא לכתחילה לא עד שיבא אליהו ויורה כו' .למ''ד א" יבא
אליהו ויאמר אי חולצי במנעל שומעי לו מכלל עד שיבא אליהו ויאמר לא
תחלצו במנעל חולצי כו':
 .ÔÈÏÈÙ˙ 15קדושת חמורה ממזוזה שיש בה ד' פרשיות:
 .˙ÂÓÂ˙Ò ‡Î‰ 16בס''ת והכא פתוחות במזוזה אלא ש''מ במזוזה נמי סתומות
ה:
 .ÌÈÏ˘‰Ï ‡ÓÏÈ„Â 17דילמא הא דדייקינ הא מורידי עושי שא" חסרה
מתפילי מזוזה:
 .'ÂÎ ¯˘· ÌÂ˜Ó· ÂÈÏÚ ÔÈ·˙ÂÎ ÛÏ˜ 18אלמא תפילי אי אפשר לעשות מזוזה
דהא על הקל 1נכתבו:
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הקומץ רבה

דף לג.

פרק שלישי

למצוה.
והתניא:
שינה  פסול!?
בתפילי.
והתניא:
שינה בי בזה ובי בזה  פסול!?
אידי ואידי בתפילי,
והא דכתבינהו אקל 1במקו" שער,
והא * דכתבינהו אדוכסוסטוס במקו" בשר.
ואיבעית אימא 
שינה בזה ובזה תנאי היא,
דתניא:
שינה בזה ובזה  פסול,
¯·Á‡ Èא מכשיר משו" ¯·‰„Â‰È Èלא ·¯·,‡ÈÁ È
ואמרי לה משמיה ד¯·.‡ÈÁ È·¯· ‡·È˜Ú È

מנחות

אסור לישב על גבי מיטה שספר תורה מונח עליה.

1

ופליגא ד¯·,‰Á ¯· ¯· ‰
דאמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
מותר לישב על גבי מיטה שספר תורה מונח עליה;
וא" לחש( אד" לומר:
מעשה ב¯· ¯ÊÚÏ‡ Èשהיה יושב על המיטה,
ונזכר שספר תורה מונח עליה,
ונשמט וישב על גבי קרקע,
ודומה כמי שהכישו נחש!
הת" ספר תורה על גבי קרקע הוה.

2

לב:

פ

7

8

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
כתבה אגרת  פסולה;
מאי טעמא?
אתיא כתיבה כתיבה מספר.
9

10

הא מורידי  עושי;
והא בעיא שרטוט,
דאמר ¯·  ‰È˜ÏÁ ¯· ÈÓÂÈÓאמר ¯· ‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁ
אמר ¯·:
כל מזוזה שאינה משורטטת  פסולה;
ו¯·  ‰È˜ÏÁ ¯· ÔÈÓÈÓדידיה אמר:
שרטוט של מזוזה 
הלכה למשה מסיני!?

ואמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
תלאה במקל  פסולה;
מאי טעמא?
בשערי( בעינ.

3

11

תניא נמי הכי:
תלאה במקל או שהניחה אחר הדלת 
סכנה ואי בה מצוה,
של בית מונבז המל( היו עושי בפונדקותיה כ,
זכר למזוזה.
12

13

14

תנאי היא,
דתניא:
¯· ‰ÈÓ¯È Èאומר משו" רבינו:
תפילי ומזוזות נכתבות שלא מ הכתב,
ואי צריכות שירטוט.

ואמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מצוה להניחה בתו( חללו של פתח.
פשיטא,
בשערי( אמר רחמנא!?
סלקא דעת( אמינא 
הואיל ואמר ¯·‡:
מצוה להניחה * בטפח הסמו( לרשות הרבי",
כמה דמרחק מעלי;
15

16

והילכתא:
תפילי  לא בעי שרטוט,
ומזוזה  בעיא שירטוט,
ואידי ואידי  נכתבות שלא מ הכתב;
מאי טעמא?
מיגרס גריסי.

לג.

17

18

4

אמר ¯· :Â·ÏÁ
אנא חזיתיה ל¯· ,‡Â‰
דהוה יתיב אפוריא דספר תורה עליה,
וכ 1לכדא אארעא ואנח עליה ספר תורה,
והדר יתיב במיטה;
קסבר 
5

6

רש"י

 .‰ÂˆÓÏ È˘ÓÂ 1מצות תפילי על הקל 1ומזוזה אדוכסוסטוס אבל א" שינה
אי בכ( כלו" הילכ( א" מורידי עושי:
 .ÏÂÒÙ ‰È˘ ‡È˙‰Â 2ומשני בתפילי קמיירי דא" כתב אדוכסוסטוס פסול
אבל מזוזה אקל 1שפיר דמי:
 .ËÂË¯˘ ‡ÈÚ· ‡‰Â 3כדמפרש לקמ ובתפילי לא אשכח דבעי שרטוט:
 .ÔÈÒÈ¯‚ Ò¯‚Ó 4רהוטי" ה" בפי כל אד" ואי טועי בה" הילכ( אי צרי(
להעתיק" מספר אחר:
 .‡Ú¯‡‡ ‡„Î ÛÎ 5כפה כד על האר:#
 .ÂÈÏÚ ˙''Ò ÁÈ‰Â 6לפי שהיה ס''ת מונח על ראשה והיה רוצה לישב על
המיטה:

רש"י

 .ÂÏ ‰Ó„Â 7מרוב צער כמי שהכישו נחש:
 .Ú˜¯˜ È·‚ ÏÚ 8היה ס''ת מושל( דאיכא בזיונא יתירא לכ( נצטער:
 .˙¯‚È‡ ‰·˙Î 9בלא שרטוט ולא דקדק בחסרות ויתרות כאיגרת בעלמא:
 .‰·È˙Î ‰·È˙Î 10וכתבת" על מזוזות וכתב לה ספר כריתות אי נמי כתוב זאת
זכרו בספר מה ספר בעי דקדוק א 1מזוזה בעיא דקדוק:
 .‰‡Ï˙ 11למזוזה על הפתח במקל:
 .˙Ï„‰ È¯ÂÁ‡ ‰ÁÈ‰˘ 12שקבעה בכותל אחורי הדלת:
 .‰ÎÒ 13מ המזיקי" שאי הבית משתמר בה עד שיקבענה בצורת הפתח
כהילכתה:
 .ÔÎ Ô‰È˙Â˜„ÂÙ· ÔÈ˘ÂÚ ÂÈ‰ 14פונדק היינו בית שלני בו עוברי דרכי" בדר(
ואי חייבי במזוזה דלאו דירת קבע הוא כדתניא לקמ בהתכלת הדר בפונדקי
באר #ישראל כל שלשי" יו" פטור מ המזוזה ושל בית מונבז המל( כשהיו
מהלכי" בדר( נושאי מזוזות עמה" ותולי אות בפונדק במקל עד הבקר זכר
למזוזה לפי שלא היו דרי לעול" דירת קבע אלא הול( היה מעיר לעיר
במלכותו:
 .Á˙Ù‰ ÏÏÁ ÍÂ˙· 15ולא מבחו:#
 .·È˙Î ÍÈ¯Ú˘· ‡ËÈ˘Ù 16דהיינו מקו" סגירת השער:
) .ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ï ÍÂÓÒ‰ ÁÙË· 17כדאמר לקמ דקדי" פגע במצוה( א" היה
עובי החלל ד' טפחי" או ה' כגו חומת אבני" יניחנה בחלל טפח הסמו( לרה''ר
כדאמר לקמ דקדי" פגע במצוה כי אתי לביתיה:
 .˜ÈÁ¯Ó„ ‰ÓÎ 18מ הבית טפי מעלי ויניחנה מבחו #קמ''ל:
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הקומץ רבה

דף לג:

פרק שלישי

קא משמע ל.

פא

מנחות

הא  דעבידא כאיסתוירא.
איני?
והא ההוא פיתחא,
דהוה עייל בה ¯·  ‡Â‰לבי מדרשא,
והויא לה מזוזה!?
ההוא רגיל הוה,
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
במזוזה  הל( אחר הרגיל.

ואמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
כתבה על שני דפי 
פסולה.
מיתיבי:
כתבה על שני דפי והניחה בשני סיפי 
פסולה,
הא בס 1אחד  כשרה!?
ראויה לשני סיפי קאמר.
1

1312

אמר ¯· ‡¯ÈÊ Èאמר ¯·  ‡˙Óאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מצוה להניחה בתחלת שליש העליו;
ו¯·  ‡Â‰אמר:
מגביה מ הקרקע טפח,
ומרחיק מ הקורה טפח,
וכל הפתח כולו כשר למזוזה.

32

14

ואמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
במזוזה הל( אחר היכר ציר.
מאי היכר ציר?
אמר ¯· ‡„‡:
אבקתא.
היכי דמי?
כגו פיתחא דבי תרי בתי 
בי בי גברי לבי נשי.
4

מיתיבי:
מגביה מ הקרקע טפח,
ומרחיק מ הקורה טפח,
וכל הפתח כולו כשר למזוזה,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
וקשרת" וכתבת",
מה קשירה  בגובה,
א 1כתיבה  בגובה.
בשלמא ל¯·  ‡Â‰
הוא דאמר כ¯·;‰„Â‰È È
אלא ל˘ Ï‡ÂÓדאמר כמא?
לא כ¯· ‰„Â‰È Èולא כ¯·!ÈÒÂÈ È

5

6

ריש גלותא בנא ביתא,
אמר ליה ל¯· :ÔÓÁ
קבע לי מזוזתא;
אמר ¯· :ÔÓÁ
תלי דשי ברישא.

15

16

7

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
עשאה כמי נגר 
פסולה.
איני?
והא כי אתא ¯·  ÛÒÂÈ ¯· ˜ÁˆÈאמר:
כולהו מזוזתא דבי ¯· Èכמי נגר הוו עביד,
וההיא פיתחא דעייל ביה ¯· Èלבי מדרשא 
לא הוה לה מזוזה!?
לא קשיא,
הא  דעבידא כסיכתא,
8

9

1110

לג:

אמר ¯· :Ô˙ ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰
לעול" כ¯·* ,ÈÒÂÈ È
ומאי תחילת שליש העליו דקא אמר?
להרחיקה,
שלא להרחיקה מ הקורה של מעלה יותר משליש.
17

אמר ¯·‡:
מצוה להניחה בטפח הסמו( לרשות הרבי".
מאי טעמא?
¯· Ôאמרי:
כדי שיפגע במזוזה מיד;
18

רש"י

 .ÔÈÙ„ È˘ ÏÚ 1חציה בד 1זה וחציה בד 1זה:
 .ÔÈÙÈÒ È˘· 2בשני מזוזות של פתח:
 .ÔÈÙÈÒ È˘Ï ‰ÈÂ‡¯ 3שהניח גויל חלק בי ד 1לד 1וראוי לחלק לשתי" חציה
כא וחציה כא:
 .‡˙˜·‡ 4אותו חור שבאיסקופה שציר הדלת סובב בו:
 .ÈÓ„ ÈÎÈ‰ 5האי הל( אחר היכר ציר דרב יהודה:
 .È˘ È·Â È¯·‚ È· È˙· È¯˙„ ‡Á˙Ù ÔÂ‚Î 6אד" שחולק ביתו חציו להילו(
אנשי" המחזרי בביתו וחציו לאשתו לעשות מלאכתה בהצנע ויש פתח בי זו
לזו ופתח לכל בית לרה''ר ואמרי' לקמ )לד (.מזוזה דר( ימי לביאה ולא
ליציאה והכא בפתח שבי זו לזו לא ידעינ הי ליחשוב ביאה והי ליחשוב יציאה
אי יציאה מהאי להאי ואי מהאי להאי אלא הל( אחר חור שבס 1שציר הדלת
סובב בו ההוא צד שהחור בו חשיב בית ודר( ימי כשנכנסי בו נותני מזוזה:
 .‡˘È¯· È˘„ ÈÏ˙ 7העמיד הסיפא בבני תחלה ואח''כ קבעינהו המזוזות
דגמרינ מציצית דכתיב בה תעשה ולא מ העשוי ואי קבענא תחילה המזוזה
בסיפא והדר הסיפא בבני הוה ליה עשוי המזוזה קוד' שתבא לידי מצוה:
 .¯‚ ÔÈÓÎ ‰‡˘Ú 8שקבעה ותחבה בס 1כנגר שתוחבי הנגרי בכותל כזה
פסולה .דמצות' לתתה באור( בס 1כזה .נגר קביליא:
 .‡˘¯„Ó È·Ï È·¯ ‰È· ÏÈÈÚ„ ‡Á˙Ù ‡Â‰‰ 9פתח קט היה לו לרבי אצל מקומו
ונכנס ויצא בו כדי שלא יטריח תלמידיו לעמוד בפניו א" יעבור לפניה":
 .‡¯ÈÂ˙ÒÈ‡ 10היינו מקו" חיבור השוק והרגל ומעומד הוא כזה כשירה:

רש"י

 .‡˙ÎÈÒÎ ‡„È·Ú 11נגר כשל אומני" כזה פסול .ל''א איסתוירא כי היכי דמקו"
חיבור השוק והרגל הוי השוק זקו 1מלמעלה והרגל שוכב כזה כ( הניחה
למזוזה כשירה הואיל וראשה אחד זקו:1
 .‰Â‰ ÏÈ‚¯ 12רוב הנכנסי לבית המדרש באותו פתח:
 .ÏÈ‚¯‰ ¯Á‡ ÍÏ‰ 13א" יש ב' פתחי" לחדר א' באותו פתח שרגיל לצאת ולבא
יותר יניח המזוזה:
 .ÔÂÈÏÚ‰ ˘ÈÏ˘ ˙ÏÈÁ˙· 14ימדוד מלמטה שני שלישי הפתח ולכשיכנס
לתחילת שליש העליו ית המזוזה:
 .˘‡¯‰ ‰·Â‚· ÔÈÏÈÙ˙ ˙¯È˘˜ ‰Ó 15כדאמרי' בהאי פירקא )לז (.מקו" שמוחו
של תינוק רופס:
 .Á˙Ù‰ ‰·Â‚· ‰ÊÂÊÓ ˙È˙ Û‡ 16ומשמע סמו( לתקרת הפתח יניחנה ולא
כשמואל דאמר בתחילת שליש העליו מלמטה למעלה:
 .‰˜ÈÁ¯‰Ï 17כלומר יותר משליש לא ירחיקנה מ התקרה ולעול" כרבי יוסי:
 .'ÂÎ ÍÂÓÒ‰ ÁÙË· ‰ÂˆÓ 18פירשתי למעלה:
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הקומץ רבה

דף לג:

פרק שלישי

¯·  ‡¯ÂÒÓ ‡ÈÁאומר:
כי היכי דתינטריה.
1

פב

מנחות

אמר ¯· ‡:‡·¯„ ‰È¯· ‡Á
לא שנו אלא שהעמיד ולבסו 1חת( והניחה,
אבל חת( והניח ולבסו 1העמיד 
פסולה,
תעשה ,ולא מ העשוי.
12

אמר ¯·:‡ÈÁ È
בוא וראה שלא כמדת הקדוש ברו( הוא מדת בשר וד",
מדת בשר וד" 
מל( יושב מבפני" וע" משמרי אותו מבחו,#
מדת הקדוש ברו( הוא אינו כ,
עבדיו יושבי מבפני" והוא משמר מבחו,#
שנאמר )תהלי" קכא,ה(:
ָ
ָ
"יְ הֹוָ ה ׁש ְֹמ ֶר ָך ,יְ הֹוָ ה ִצ ְּלךַ ,על יַד יְ ִמינֶך".
2

ואמר ¯·‡:
הני פיתחי שימאי פטורי מ המזוזה.
מאי פיתחי שימאי?
פליגי בה ¯· ¯ ÈÓÂÁÈו‡·‡ ,ÈÒÂÈ
חד אמר :דלית להו תקרה,
וחד אמר :דלית להו שקופי.
13

14

15

דרש ¯·  ‡·¯„ ‰È¯· ÛÒÂÈמשמיה ד¯·‡:
העמיק לה טפח 
פסולה.
לימא מסייעא ליה:
הניחה בפצי או שטלה עליה מלב,
א" יש ש" טפח 
צרי( מזוזה אחרת,
א" לאו אינו צרי( מזוזה אחרת.
כי תניא ההיא 
בפתח שאחורי הדלת.
3

4

5

6

7

אמר ¯· ‡ÏÈ˘ ¯· ‰אמר ¯· :‡„ÒÁ
אכסדרה פטורה מ המזוזה,
לפי שאי לה פצימי.
הא יש לה פצימי 
חייב?
לחיזוק תקרה הוא דעבידי!?
הכי קאמר 
א 1על פי שיש לה פצימי  פטורה,
שאי עשויי אלא לחיזוק לתקרה.
1716

1918

20

אמר ‡·:ÈÈ
חזינא להו לאיספלידי דבי מר,
דאית להו פצימי ולית להו מזוזתא;
קסבר 
לחיזוק תקרה הוא דעבידי.

הא בהדיא קתני לה:
פתח שאחורי הדלת,
א" יש ש" טפח 
צרי( מזוזה אחרת,
וא" לאו 
אינו צרי( מזוזה אחרת!?
כיצד קתני.
8

21

מיתיבי:
בית שער ,אכסדרה ,ומרפסת 
חייבי במזוזה!?
באכסדרה דבי רב.
אכסדרה דבי רב כאינדרונא מעלייתא הוא!?
באכסדרה רומיתא.

9

23

22

24

תנא:
העמיד לה מלב של קני",
חות( שפופרת ומניחה.

25

10

26

11

27

רש"י

 .‰È¯ËÈ˙„ 1לכל הבית מ המזיקי:
 .ÍÈÓÈ „È ÏÚ 2דמזוזה ליד הימי היא בכניסתו:
 .˜ÈÓÚ‰ 3החור טפח וקבע בו המזוזה פסולה:
 .ÌÈˆÙ 4דהיינו ס 1מזוזה של צורת הפתח:
 .Ô·ÏÓ ‰ÈÏÚ ‰ÏË˘ Â‡ 5לבנה שלאחר שקבע המזוזה בס 1הוסי 1מלב בפתח
כנגד הפתח א" יש בעומק הפצי" או באותו מלב )שלה( שטלה על המזוזה טפח
דהשתא היא מזוזה תחובה בעומק הכותל טפח צרי( מזוזה אחרת כו':
 .‰ÏË 6לשו טלאי פלשטר''א:
 .˙Ï„‰ È¯ÂÁ‡˘ Á˙Ù· 7כגו שיש במקצוע הבית פצי" קבוע ושני פתחי"
מחותכי אחד לדרו" ואחד למערב וקבע מזוזה בפני" בחלל פתח הדרומי
וכשהדלת סתו" הוי פתוח למערב אחורי הדלת א" יש עובי בפצי" המבדיל
טפח בי פתח לפתח צרי( מזוזה אחרת לפתח מערבי הואיל ואי המזוזה
בחללו וא" לאו אי צרי( מזוזה אחרת שהרי כמונח באותו פתח עצמו וכ
שטלה מלב לפצי" משני צדדי" והמלב ריבה את עביו והבדיל את הבדלתו
פי' אחר שדר( עשירי" לעשות פתח אצל שער הגדול שאי פותחי" שער הגדול
תמיד והכי קאמר או שטלה עליה מלב ועשה אצל המלב פתח אחר א" יש בי
פתח לפתח טפח הוי שניה" חשובי וצרי( מזוזה אחרת לקט:
 .‰Ï È˙˜ ‡È„‰· ‡‰ 8בסיפא דההיא:
 .È˙˜ „ˆÈÎ 9והכי קאמר הניחה בפצי" או שטלה עליה מלב א" יש ש" טפח
כו' כיצד כגו פתח שאחורי הדלת:
 .ÌÈ˜ Ï˘ Ô·ÏÓ 10שלא מצא מזוזות ע #ועשה צורת פתח של קני" מלב
מזוזה ס:1
 .Í˙ÂÁ 11חתיכה מאחד הקני" שה חלולי" וית המזוזה באותו מקו" חת(:

רש"י

 .˙¯ÙÂÙ˘· Í˙Á Ï·‡ 12והניח מזוזה בתוכה ואחר כ( העמיד המלב בצידה
לא משו" תעשה ולא מ העשוי:
 .È‡ÓÈ˘ ÈÁ˙ÈÙ 13מקולקלי ואשמי" כמו זק אשמאי דאמרינ בקדושי )לב:(:
 .‰¯˜˙ 14אסקופה עליונה:
 .ÈÙ˜˘ 15מזוזות ל''א תקרה שאי הבית מקורה שקפי אסקופה עליונה:
 .ÔÈÓÈˆÙ 16עמודי":
 .‰¯„ÒÎ‡ 17שלשה דפנות סתומות בלא פתח והרביעית פתוחה לגמרי מתחת
אבל למעלה יש דופ מעט המחזיק את הסכ(:
 .ÔÈÓÈˆÙ ‰Ï ÔÈ‡Â ÏÈ‡Â‰ 18אוישריא''ש ואותה פתיחה לא פתח הוא:
 .ÔÈ·ÈÈÁ ÔÈÓÈˆÙ ‰Ï ˘È ‡‰ 19בתמיה ואמאי חיזוק לתקרה הוא דעבידי
הפצימי ולא לשו" פתח:
 .‰¯˜˙ ˜ÂÊÁÏ ‡Ï‡ 20שלא תפול:
 .¯Ó È·„ È„ÈÏÙÒ‡ 21אכסדראות דבי רבה:
 .¯Ú˘ ˙È· 22בית קט שעושי בצד שערי חצירות ויושב ש" שומר הפתח:
 .˙ÒÙ¯Ó 23אלואייר''א:
 .‰ÊÂÊÓ· ˙·ÈÈÁ 24מדרבנ קשיא לאביי:
 .·¯ È·„ ‡¯„ÒÎ‡· ˙·ÈÈÁ È˙˜„ ‡È‰‰ 25שיש לה ד' דפנות אלא שאי
מגיעות לסכ(:
 .‡Â¯„È‡ 26קמבר''א:
 .‡˙ÈÓÂ¯ ‡¯„ÒÎ‡· 27עשויה חלונות חלונות וקורי לויאי':
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הקומץ רבה

דף לד.

פרק שלישי

אמר ¯ ‰·Áאמר ¯· :‰„Â‰È
בי הרזיקי חייב בשתי מזוזות.
מאי בי הרזיקי?
אמר ¯·  ‡·Ò ‡ÙÙמשמיה ד¯·:
בית שער הפתוח לחצר,
ובתי" פתוחי לבית שער.

מנחות

אמר ¯· :‡Â‰
א" יש לו פתח אחד  חייב במזוזה אחת,
א" יש לו שני פתחי  חייב בשתי מזוזות.
12

אמר ¯· :‡ÙÙ
שמע מינה מד¯· ,‡Â‰
האי אינדרונא דאית ליה ארבעה באבי 
חייב בארבע מזוזות.
פשיטא!?
לא צריכא,
א 1על גב דרגיל בחד.

1

תנו רבנ:
בית שער הפתוח לגינה ולקיטונית 
¯· ÈÒÂÈ Èאומר :נידו כקיטונית;
ו ÌÈÓÎÁאומרי" :נידו כבית שער.
2

13

3

אמר ‡:¯ÓÈÓ
האי פיתחא דאקרנא חייב במזוזה.
אמר ליה ¯· ‡˘ Èל‡:¯ÓÈÓ
והא לית ליה פצימי!?
אמר ליה:
עדי פצימי.

¯· ו˘ Ï‡ÂÓדאמרי תרוייהו:
מגינה לבית 
כולי עלמא לא פליגי דחייב;
מאי טעמא?
ביאה דבית היא,
כי פליגי  מבית לגינה,
מר סבר  קיטונית עיקר,
ומר סבר  גינה עיקר.

14

4

15

5

16

6

לב

987

לד.

פג

¯· ‰ו¯·  ÛÒÂÈדאמרי תרוייהו:
מבית לגינה 
דכולי עלמא לא פליגי דפטור,
מאי טעמא? פיתחא דגינה הוא,
כי פליגי  מגינה לבית,
מר סבר  ביאה דבית הוא,
ומר סבר  כולה * אדעתא דגינה הוא דעבידא.
‡· ÈÈו¯·‡ עבדי כ¯· ‰ו¯· ,ÛÒÂÈ
ו¯· ‡˘ Èעביד כ¯· ו˘ Ï‡ÂÓלחומרא.
והילכתא כ¯· ו˘ Ï‡ÂÓלחומרא.
10

איתמר:
לול פתוח מ הבית לעלייה,
11

¯·  ‡ÙÙאיקלע לבי ¯· ˘,Ï‡ÂÓ
חזא ההוא פיתחא,
דלא הוה ליה אלא פצי" אחד משמאלא,
ועבידא ליה מזוזה,
אמר ליה :כמא? כ¯·?¯È‡Ó È
אימר דאמר ¯·  ¯È‡Ó Èמימי.
משמאל מי אמר!?
מאי היא?
דתניא:
ית ָך" )דברי" ו,ט(,
" ּ ֵב ֶ
ביאת( מ הימי;
אתה אומר:
מ הימי,
או אינו אלא משמאל?
תלמוד לומר:
ית ָך".
" ּ ֵב ֶ
17

18

19

20

רש"י

רש"י

 .'ÂÎ ¯ˆÁÏ ÁÂ˙Ù‰ ¯Ú˘ ˙È· 1בעי ב' מזוזות אחת בפתח שמ בית שער
לבתי" ואחת בפתח שמ החצר לבית שער:
 .˙ÂÈÂËÈ˜Î ÔÂ„ 2וצרי( מזוזה:
 .¯Ú˘ ˙È·Î ÔÂ„ 3באויר ואי צרי( מזוזה:
 .˙È·Ï ‰È‚Ó 4באותו פתח שבי הגינה לבית שער דכ''ע חייב דביאת בית שער
הוי אותו שער שבו נכנסי מ הקיטונית ]לבית שער כשרוצי" ליכנס לגינה
ולהכי קרי ליה מבית לגינה ולי נראה איפכא מגינה לבית היינו פתח הקיטונית[
שהבאי" מ הגינה דר( בית שער נכנסי בו לקטוניות כ''ע לא פליגי דחייב:
 .‰È‚Ï ˙È·Ó È‚ÈÏÙ ÈÎ 5פתח החיצו שיוצא מבית ]שער[ לגינה שהיוצאי מ
הבית דר( בית שער יוצאי בו לגינה:
 .'ÂÎ ¯Ú˘ ˙È· ¯˜ÈÚ ¯·Ò ¯Ó 6לש" כניסת קיטונית נעשה והוי כשאר בית
שער דעלמא שחייבי כל פתחיו במזוזה:
 .‰˘Ú ‰È‚Ï ¯Ú˘ ˙È· ¯˜ÈÚ ¯·Ò ¯ÓÂ 7ליציאה מקיטונית לגינה הילכ( נדו
כאויר ולא כבית שער:
) 8מר סבר הפתח לש" קיטונית עבידא וחייב במזוזה ומר סבר עיקרו לש"
גינה עביד ופטורה( ל''א ועיקר היא מגינה לבית א" כשהוא פותח פתח מגינה
לבית דהיכר ציר הוי בבית דכ''ע לא פליגי דחייבת:
 .¯˜ÈÚ ˙ÈÂËÈ˜ 9וחייב וא 1על גב דציר סובב בגינה דכי אמרינ לעיל הל(
אחר היכר ציר הני מילי בפתח דבי תרי בתי דתרווייהו עיקר אבל הכא עיקר
קיטונית ולשמה נעשה חייב ומר סבר עיקרו לש" גינה עביד ופטור:
 .‡¯ÓÂÁÏ Ï‡ÂÓ˘Â ·¯Î ‡˙ÎÏÈ‰Â 10ומצרי( מזוזה לתרוייהו דס''ל כרבי יוסי:

 .‰ÈÈÏÚÏ ˙È·‰ ÔÓ ÁÂ˙Ù‰ ÏÂÏ 11זהו דרכ ארובה באמצע העלייה ועולי לה
מ הבית במעלות ועושי ד' מחיצות סביב המעלות למטה כדי שלא ירד אד"
מ העלייה לבית כי א" ברשות בעליה ועושי פתח במחיצות וכ עושי בני
עליה ד' מחיצות סביב הארובה למעלה ובה פתח:
 .ÌÈÁ˙Ù '· ÂÏ ˘È Ì‡ 12אחד בבית ואחד בעלייה כדפירשתי:
 .„Á· ÏÈ‚¯„ ‚''Ú‡ 13מינייהו טפי דהא דאמר לעיל הל( אחר הרגיל ה''מ
כגו תרי בבי ורגיל בחד בטילה איד( לגביה אבל תלתא לגבי חד לא בטלי ל''א
מתשובת הגאוני" הל( אחר הרגיל שהיה רגיל שבני אד" רגילי" לצאת ולבא
בו ולמעוטי פתחא דרבי שאינו עשוי אלא לו לבדו ולאיתויי פתחא דרב הונא
שהיה רגיל א 1לאחרי" אבל ב' פתחי" או ג' לחדר אחד וכול נעשו לביאת כל
בני הבית שהיו מרובי ותשמיש אחד בחדר תדיר והוצרכו לו פתחי" הרבה
כול חייבי במזוזה .וא 1על פי שנתמעט תשמיש ואינ צריכי עכשיו לכול
אלא לאחד מה:
 .‡¯˜‡„ 14בקר זוית של בית:
 .ÔÈÓÈˆÙ ‰Ï ÔÈ‡ ‡‰Â 15מזוזות אלא ראשי הכתלי":
 .È„Ú 16הרי כלומר אלו ראשי הכתלי" ה ה פצימי:
 .„Á‡ ÌÈˆÙ 17שהיה הפתח אצל הזוית וציר הפתח הוא הזוית ואי אצלו כלו"
ואי לו פצי" אלא ס 1שסוגר בו:
 .Ó''¯Î 18מפרש לקמ דמחייב מזוזה לבית שאי לו אלא פצי" אחד:
 .‡È‰ È‡Ó 19מנל דמימי:
 .ÔÈÓÈ‰ ÔÓ Í˙‡È· 20דר( ימי לביאה:
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הקומץ רבה

דף לד:

פרק שלישי

מאי תלמודא?
אמר ¯·:‰
דר( ביאת( מ הימי,
דכי עקר איניש כרעיה  דימינא עקר.

פד

מנחות

ונאמר להל כתיבה,
מה להל  על הספר,
א 1כא  על הספר.
או כל( לדר( זו:
נאמר כא כתיבה,
ונאמר להל כתיבה,
מה להל  על האבני",
א 1כא  על האבני"?
נראה למי דומה,
דני כתיבה הנוהגת לדורות,
מכתיבה הנוהגת לדורות,
ואי דני כתיבה הנוהגת לדורות,
מכתיבה שאינה נוהגת לדורות,
וכמו שנאמר להל:
5

1

¯· ˘ ‡Á‡ ¯· Ï‡ÂÓקמיה ד¯· ‡ÙÙ
משמיה ד¯·‡ ·¯  ‡ÏÂÚאמר:
מהכא:

6

רון ֶא ָחד וַ ִּי ּקֹב חֹר ְּב ַדלְ ּת ֹו,
הוי ָָדע ַה ּכ ֵֹהן אֲ ֹ
"וַ ִּי ַ ּקח יְ ֹ
ב ַח ִמ ּי ִָמין )כתיב  בימי(
ֹתו ֵא ֶצל ַה ִּמזְ ּ ֵ
וַ ִּי ּ ֵתן א ֹ
יש ּ ֵבית יְ הֹוָ ה,
ְּב ֹ
בואִ 2א ׁ
וְ נָ ְתנ ּו ׁ ָש ּ ָמה ַה ּכֹהֲ נִ ים ׁש ְֹמ ֵרי ַה ּ ַסף,
ֶאת ָּכל ַה ֶּכ ֶסף ַה ּמ ּו ָבא ֵבית יְ הֹוָ ה" )מלכי" ב יב,י(.

7

8

ֹאמר לָ ֶהם ָּבר ּו ְך,
"וַ ּי ֶ
ִמ ּ ִפיו יִ ְק ָרא ֵאלַ י ֵאת ָּכל ַה ְ ּד ָב ִרים ָה ֵא ּ ֶלה,
וַ אֲ נִ י ּכ ֵֹתב ַעל ַה ּ ֵס ֶפר ַּב ְ ּד ֹיו" )ירמיהו לו,יח(.

מאי ¯·?¯È‡Ó È
דתניא:
בית שאי לו אלא פצי" אחד 
¯· ¯È‡Ó Èמחייב במזוזה;
ו ÌÈÓÎÁפוטרי.

אמר ליה ¯· ‡ ‡·¯„ ‰È¯· ‡Áל¯· ‡˘:È
רחמנא אמרַ " :על ְמז ּוזֹת",
ואת אמרת :ניל 1כתיבה כתיבה!?
אמר קראּ " :ו ְכ ַת ְב ָּתם" ,כתיבה תמה,
והדר " ַעל ְמז ּוזֹת".
9

מאי טעמא ד¯·?Ô
" ְמז ּוזֹת" )דברי" ו,ט( כתיב.
מאי טעמיה ד¯·?¯È‡Ó È
דתניא:
" ְמז ּוזֹת",
שומע אני מיעוט מזוזות שתי",
כשהוא אומר )דברי" יא,כ(ְ " :מז ּו ֹזות" בפרשה שניה,
שאי תלמוד לומר,
הוי ריבוי אחר ריבוי,
ואי ריבוי אחר ריבוי אלא למעט,
מעטו הכתוב למזוזה אחת,
דברי ¯·;Ï‡ÚÓ˘È È
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
אינו צרי(,
כשהוא אומר:
קוף וְ ַעל ׁ ְש ּ ֵתי ַה ְּמז ּוזֹת" )שמות יב,כג(,
" ַעל ַה ּ ַמ ׁ ְש ֹ
שאי תלמוד לומר שתי,
מה תלמוד לומר שתי?
זה בנה אב,
כל מקו" שנאמר :מזוזות  אינו אלא אחת,
עד שיפרט ל( הכתוב שתי".

10

11

ומאחר דכתיב]ּ " :ו ְכ ַת ְב ָּתם"[,
האי גזירה שוה למה לי!?
אי לאו גזירה שוה 
הוה אמינא  ליכתבא אאבנא וליקבעה אסיפא;
קא משמע ל.
12

13

3

4

תנו רבנ:
" ּו ְכ ַת ְב ָּתם",
יכול יכתבנה על האבני"?
נאמר כא כתיבה,

לד:

14

ארבע פרשיות שבתפילין מעכבות זו את זו,
ואפילו כתב אחד מעכבן.
פשיטא!?
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
לא נצרכא אלא לקוצו של יו"ד.
והא נמי פשיטא!?
לא נצרכא אלא לאיד( ד¯· ,‰„Â‰È
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
כל אות שאי גויל מוק 1לה מארבע רוחותיה 
פסולה* .
רש"י

רש"י

 .Í˙‡È· Í¯„ 1לביאה ולא ליציאה:
 .'‰ ˙È· ˘È‡ ‡Â·· ÔÈÓÈÓ 2כשהיה אד" נכנס לפתח עזרה מזרחי והול(
למערב ה''ל אותו ארו מימי שהיה נתו אצל קיר צפוני של מזבח מימי בבוא
אצל המזבח אלמא דר( ימי הויא ביאה וכל דבר הנתו דר( ביאה צרי( ליתנו
מימי:
 .‰ÊÂÊÓÏ ·Â˙Î‰ ËÚÈÓ 3שא" אי בו אלא פצי" אחד חייב:
 .È˙˘ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ÔÈ‡˘ 4דמיעוט מזוזות שתי":

 .‰·È˙Î ÔÏ‰Ï 5וכתב לה ספר )דברי" כד(:
 .·È˙Î ÔÏ‰ÏÂ 6וכתבת על האבני":
 .˙Â¯Â„Ï ‚‰Â ˙Â˙È¯Î ¯ÙÒ 7כתיבת אבני" הוראת שעה היתה:
 .'ÂÎ ÔÏ‰Ï ¯Ó‡˘ 8כלומר וצרי( ליכתוב בדיו בי במזוזות בי בגט כמו
שנאמר מפיו יקרא אלי וגו' כלומר מהאי קרא נפקא דספר בדיו בעינ:
 .˙ÂÊÂÊÓ ÏÚ ¯Ó‡ ‡ÓÁ¯ 9דמשמע כתב" על הס 1ממש ולא באגרת:
 .‰Ó˙ ‰·È˙Î 10ואי כתיבה תמה על העצי" ואבני" אלא על הספר:
 .¯„‰Â 11שימה במזוזות:
 .˘''‚ 12כתיבה כתיבה:
 .ÌÈ·‡‡ ‡·˙ÎÈÏ 13יחקקה בסכי על האבני" דהויא כתיבה תמה:
 .‰Ú·˜ÈÏ ¯„‰Â 14לאב אסיפא בצורת הפתח ואיקיי" כתיבה תמה והדר על
המזוזות:
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הקומץ רבה

דף לד:

פרק שלישי

תנו רבנ:
לטטפת לטטפת לטוטפת 
הרי כא ארבע,
דברי ¯·;Ï‡ÚÓ˘È È
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
אינו צרי(,
טט בכתפי שתי",
פת באפריקי שתי".

מנחות

אות ַעל י ְָד ָך",
"וְ ָהיָה לְ ָך לְ ֹ
כש" שאות אחת מבחו #כ( אות אחת מבפני",
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
אינו צרי(.
אמר ¯·:ÈÒÂÈ È
ומודה לי ¯·,È·¯· ‰„Â‰È È
שא" אי לו תפילי של יד ויש לו שתי תפילי של ראש,
שטולה עור על אחת מה ומניחה.
מודה,
דהיינו פלוגתייהו!?
אמר ¯·‡:
מדבריו של ¯·,ÈÒÂÈ È
חזר בו ¯·.‰„Â‰È È
איני?
והא שלח ¯·  ‰ÈÁמשמיה ד¯·:ÔÁÂÈ È
תפלה של יד עושי אותה של ראש,
ושל ראש אי עושי אותה של יד,
לפי שאי מורידי מקדושה חמורה לקדושה קלה!?
לא קשיא,
הא  בעתיקתא,
הא  בחדתתא.
ולמא דאמר :הזמנה מילתא היא 
דאתני עלייהו מעיקרא.
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תנו רבנ:
יכול 
יכתב" על ארבעה עורות,
ויניח" בארבעה בתי" בארבעה עורות;
תלמוד לומר:
ָ
רון ּ ֵבין ֵעינֶיך" )שמות יג,ט(,
" ּולְ זִ ָּכ ֹ
זכרו אחד אמרתי ל( ולא שני" ושלשה זכרונות;
הא כיצד?
כותב על ארבעה עורות,
ומניח בארבעה בתי" בעור אחד;
וא" כתב בעור אחד,
והניח בארבעה בתי" 
יצא.
3

4

5

וצרי( שיהא ריוח ביניה,
דברי ¯·;È
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
אינו צרי(;
ושוי,
שנות חוט או משיחה בי כל אחת ואחת;
וא" אי חריצ ניכר  פסולות.
6

פה

7

8

9

תנו רבנ:
כיצד כותב?
תפלה של יד כותבה על עור אחד,
וא" כתבה בארבע עורות והניחה בבית אחד 
יצא;
וצרי( לדבק,
שנאמר )שמות יג,ט(:
10

11

12

רש"י

 .'„ Ô‡Î È¯‰ ˙ÙËÂËÏ ˙ÙËËÏ ˙ÙËËÏ 1מכא שכותב ד' פרשיות בד' בתי":
 .ÌÈ˙˘ ÈÙ˙Î· ËË 2באותו מקו" קורי לשתי" טט:
 .˙Â¯ÂÚ '„ ÏÚ 3ד' חתיכות קל 1ויניחנה בד' בתי" של ד' חתיכות קל:1
 .„Á‡ ¯ÂÚ· ÌÈ˙· '„· 4שמפשיטי עגל קט ]ולוקחי" חתיכת עור[ ומניחי
אותו בדפוס שיש בו כמי אצבעות ומניחי אותו לייבש על הדפוס ונוטלי את
הדפוס ונעשי" בתי" מאליה:
 .„Á‡ ¯ÂÚ· Ô·˙Î Ì‡Â 5שעשה עור אחד וכתבו בו ד' פרשיות והניח בד'
בתי" של עור אחד כמה שפירשנו:
 .˙ÂÈ˘¯Ù‰ ÔÈ· ÁÂÈ¯ ‡‰È˘ ÍÈ¯ˆÂ 6כשיכתב" שלאחר שכתב בעור אחד
יחתו( מלמעלה העור כמי ד' אצבעות ויניח בד' בתי" ויהיה מדובק למטה
עור אחד כדי שתהא פרשה אחת בבית אחד:
 .Ì‰ÈÈ· 7בתו( הד' בתי" של עור האחד:
 .‰ÁÈ˘Ó Â‡ ËÂÁ Ô˙Â˘ 8בי כל בית ובית:
 .ÔˆÈ¯Á ÔÈ‡ Ì‡Â 9החרי #שבי כל בית ובית א" אינו ניכר מבחו #פסולה כגו
א" עשה מחיצות הבתי" מבפני" ואי חרי #ניכר מבחו:#
 .„Á‡ ¯ÂÚ ÏÚ ‰·˙ÂÎ 10כל הארבע פרשיות:
 .˙Â¯ÂÚ '„· 11בד' אגרות:
 .˜·„Ï ÍÈ¯ˆÂ 12את הד' אגרות ביחד בתפירה או בדבק שקורי גלו''ד:
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23

24

25

תנו רבנ:
כיצד סדר?
קדש לי והיה כי יביא( מימי,
שמע והיה א" שמוע משמאל.
והתניא איפכא!?
אמר ‡·:ÈÈ
לא קשיא,
כא  מימינו של קורא,
26

27

רש"י

 .˙Â‡ 13סימ:
 .˙Â‡Ï ÍÏ ‰È‰Â 14אפי' ל( לא יהא אלא אות אחת דכי הוו בפני" ד' אגרות
שאינ" דבוקות ונתונות בבית אחד לאחרי" שאי רואי אלא חיצו חשוב אות
אחת אבל ל( המשמש בה וניכר ממש של ד' אגרות כל אחת לבדה הוו ב'
אותות:
 .ÍÈ¯ˆ ÂÈ‡ 15לדבק:
 .È·¯· ‰„Â‰È 16יהודה החכ":
) .'· ÂÏ ˘ÈÂ 17זוגות( תפילי של ראש העשויי בד' בתי":
 .Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ¯ÂÚ ‰ÏÂË˘ 18על הד' בתי" מכסה עור אחד ונראי כבית אחד:
 .‰ÁÈÓÂ 19בידו אע''פ שאי מדובקות בפני":
 .‰„Â‰È È·¯ Â· ¯ÊÁ˘ ÚÓ˘ ÈÒÂÈ È·¯ Ï˘ ÂÈ¯·„ ÍÂ˙Ó 20ואי צרי( לדבק:
 .‰˙˘Â„˜ ‰¯ÂÓÁ ˘‡¯ Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙ 21שרובו של שדי נעשה )בקשר( בשל ראש
שי'' דל''ת אבל בשל זרוע אי אלא יו''ד שיש ש" רצועה קטנה כשיעור רחב
אצבע ובסו 1ראשה מעט כמי יו''ד ועוד כתיב וראו כל עמי וגו' ותניא ר''א
הגדול אומר אלו תפילי שבראש )לקמ לה:(:
 .‡˙˜È˙Ú 22שכבר נקשרו בראש אסור להוריד ולעשות של יד:
 .¯Ó‡„ Ô‡ÓÏÂ 23בסנהדרי בפרק נגמר הדי )מז:(:
 .‡È‰ ‡˙ÏÈÓ ‰ÓÊ‰ 24ומשזימנה לצור( הראש אי רשאי לשנותה לשל יד:
 .‰ÈÏÚ È˙‡„ ÔÂ‚Î 25מעיקרא לשל יד אי צרי( לה":
 .Ô¯„Ò „ˆÈÎ 26סדר הנחת:
 .ÁÈÓ Ï˘ ÂÈÓÈÓ Ô‡Î ‡¯Â˜ Ï˘ ÔÈÓÈÓ Ô‡Î 27כשהקורא עומד כנגד מניח הוי
ימינו של זה לשמאל של זה:
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הקומץ רבה

דף לה.

פרק שלישי

כא  מימינו של מניח ,והקורא קורא כסדר.
1

אמר ¯·  Ï‡Áאמר ¯·:
החלי 1פרשיותיה 
פסולות.
אמר ‡·:ÈÈ
לא אמר * אלא גוייתא לברייתא וברייתא לגוייתא,
אבל גוייתא לגוייתא וברייתא לברייתא לית ל בה.
אמר ליה ¯·‡:
מאי שנא גוייתא לברייתא וברייתא לגוייתא דלא?
דה( דבעי למיחזי אוירא לא קא חזייא,
והא דלא קא בעי למיחזי אוירא קא חזייא;
ברייתא לברייתא וגוייתא לגוייתא נמי,
ה( דבעיא למיחזי אוירא דימי קא חזיא אוירא דשמאל,
ודשמאל קא חזיא אוירא דימי!
אלא לא שנא.
2

לה.

3

5

4

ואמר ¯·  Ï‡Áאמר ¯·:
תיתורא דתפילי 
הלכה למשה מסיני.
6

אמר ‡·:ÈÈ
מעברתא דתפילי 
הלכה למשה מסיני.
7

ואמר ‡·:ÈÈ
שי" של תפילי 
הלכה למשה מסיני,
וצרי( שיגיע חרי #למקו" התפר;
¯· „ ‡Ú„¯‰Ó ÈÓÈאמר:
כיו דמנכר לא צרי(.
8

9

10

פו

מנחות

דדילמא אית בה ריעותא,
ובעינא כתיבה תמה וליכא;
¯· „ ‡Ú„¯‰Ó ÈÓÈאמר:
לא צרי(,
קולמוסא בדיק לה.
12

אמר ¯·:˜ÁˆÈ È
רצועות שחורות 
הלכה למשה מסיני.
מיתיבי:
תפילי אי קושרי אות אלא במינ,
בי ירוקות בי שחורות בי לבנות,
אדומות לא יעשה מפני גנאי ודבר אחר;
אמר ¯·:‰„Â‰È È
מעשה בתלמידו של ¯·‡·È˜Ú È
שהיה קושר תפיליו בלשונות של תכלת,
ולא אמר לו דבר;
איפשר אותו צדיק ראה תלמידו ולא מיחה בו?
אמר לו :ה,
לא ראה אותו,
וא" ראה אותו  לא היה מניחו.
מעשה בהורקנוס בנו של ¯·ÒÂ˜¯Â‰ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ È
שהיה קושר תפיליו בלשונות של ארגמ,
ולא אמר לו דבר;
איפשר אותו צדיק ראה בנו ולא מיחה בו?
אמרו לו :ה,
לא ראה אותו,
וא" ראה אותו לא היה מניחו;
קתני מיהא:
בי ירוקות בי שחורות ובי לבנות!?
לא קשיא,
כא  מבפני",
כא  מבחו.#
אי מבפני",
מאי גנאי ודבר אחר איכא?
זימני דמתהפכי ליה.
13

15

14

16

17

ואמר ‡·:ÈÈ
האי קילפא דתפילי צרי( למיבדקיה,
11

18

רש"י

 .Ô¯„ÒÎ ‡¯Â˜ ‡¯Â˜‰Â 1כסדר שה כתובי בתורה מוקד" מוקד" ומאוחר
מאוחר הילכ( הא דקתני לעיל קדש והיה כי יביא( מימי מימינו של קורא
קאמר דהשתא כשהוא קורא כדרכו מימינו לשמאלו ונמצא קורא כסדר והא
דתנא איפכא דמשמע קדש והיה כי יביא( משמאל אמניח קאמר דהוא ימי של
קורא:
 .ÛÈÏÁ‰ 2כדמפרש:
 .‡˙ÈÈ¯·Ï ‡˙ÈÈÂ‚ 3שכתב והיה כי יביא( קוד" לקדש דנעשית פנימית חיצונה:
 .‡˙ÈÈÂ‚Ï ‡˙ÈÈÂ‚ Ï·‡ 4כגו א" הקדי" שמע לוהיה כי יביא(:
 .‡˙ÈÈ¯·Ï ‡˙ÈÈ¯· Â‡ 5כגו והיה א" שמוע בשמאל קדש בימי של מניח:
 .‡¯Â˙È˙ 6גשר לאחד שנת האגרות בבתי" דר( הפה הרחב שהבתי" עשויי
כעי בתי ידי" שקורי גוט'' ומכניס האגרות דר( הפה ונותנ" בבתי האצבעות
וחות( מג' הדפנות מכל אחת מעט והד' נשארת ארוכה וכופלה לאותו אור(
ומטילה על חוד של ג' הדפנות ותופר חוד של ג' דפנות על רחבו של זה והוא
בית מושבו של תפילי ונראה כעי ד 1של גשר:
 .‡˙¯·ÚÓ 7כשנות הרצועה של תפילי סביב אותו תיתורא יכפיל הקל 1סביב
הרצועה כעי שעושי" לפי המכנסי" שלא תהא הרצועה קבועה אלא כשהוא
רוצה מושכה איל( ואיל( ומארי( ראש זה ומקצר ראש זה ולשו מעברתא
שמעבירה ומושכה לכל צד שירצה:
 .ÔÈÏÈÙ˙ Ï˘ Ô''È˘ 8לבית חיצונה עושי כמי קמטי" דקי" בקל 1ונראי בו
כעי שי'':
 .ıÈ¯Á ÚÈ‚È˘ ÍÈ¯ˆÂ 9שבי בית לבית עד מקו" התפר למטה כלומר עד בית
מושבו דהיינו תיתורא:
 .¯ÎÈÓ„ ÔÂÈÎ 10חרי #למעלה קצת אי צרי( להגיע למקו" התפר:

תנא:
תפילי מרובעות 
הלכה למשה מסיני.
אמר ¯· :‡ÙÙ
בתפר ובאלכסונ.
19

1

רש"י

 .‡ÙÏÈ˜ 11קל:1
 .‡˙ÂÚÈ¯ 12נקב:
 .ÔÈÓ· ‡Ï‡ 13של עור ולא של משי ופשת:
 .‰˘ÚÈ ‡Ï ˙ÂÓÂ„‡ 14מפני גנאי שמא יאמרו גרד הוא ומד" חטטיו נצבעו
והאדימו הרצועות:
 .¯Á‡ ¯·„Â 15שמא יאמרו אשתו נדה בעל ונצבעו בד":
 .˙ÏÎ˙ Ï˘ 16דלאו מינ הוא:
 .ÌÈÙ·Ó 17אפילו לבנות ודא''ר יצחק שחורות מבחו:#
 .‰ÈÏ ÔÈÎÙ‰˙Ó„ 18מה שבפני" בחו #ונראה האוד":
 .Ô¯ÙÂ˙· ˙ÂÚ·Â¯Ó ÔÈÏÈÙ˙ 19בתפירת ישמור את ריבוע שלא ימשו( חוט
התפירה יותר מדאי שלא יכווצו ויקצר רחבו שקורי דגרזלי''ר:
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הקומץ רבה

דף לה:

לימא מסייע ליה )מגילה ד:ח(:
העושה תפילתו עגולה 
סכנה ואי בה מצוה.
אמר ¯· :‡ÙÙ
מתניתי דעבידא כי אמגוזא.

פרק שלישי

4

5

16

אמר ¯· :‡Â‰
תפילי כל זמ שפני טבלא קיימת 
כשירות;
¯·  ‡„ÒÁאמר:
נפסקו שתי"  כשירות,
שלש  פסולות.

אמר ליה ¯· ‡ ÛÒÂÈ ·¯„ ‰È¯· ‡Áל¯· ‡˘:È
מהו למיתפריה ועייליה לתפירה לגאו?
אמר:
פוק חזי מה עמא דבר.

6

17

18

7

אמר ¯·‡:
הא דאמרת שתי" כשירות 
לא אמר אלא זה שלא כנגד זה,
אבל זה כנגד זה  פסולות.
וזה כנגד זה נמי לא אמר אלא בחדתתא,
אבל בעתיקתא  לית ל בה.

2120

10

אמר ליה ‡· ÈÈל¯· :ÛÒÂÈ
היכי דמיי חדתתא,
והיכי דמיי עתיקתא?
אמר ליה:
כל היכא כי מיתלי ביה בשלחא והדר חלי"  עתיקתא,
ואיד(  חדתתא; *
ואי נמי 
כל היכי דכי מיתלי ביה במתנא אתייה אבתריה 
חדתתא,
ואיד(  עתיקתא.
11

אמר ¯· :‡ÙÙ
גרדומי רצועות כשירות.
ולאו מילתא היא,
מדאמרי ·:‡ÈÈÁ È·¯ È
גרדומי תכלת וגרדומי אזוב כשירי,
הת" הוא דתשמישי מצוה נינהו,
אבל הכא דתשמישי קדושה נינהו  לא.
19

98

לה:

מנחות

איפסיק ליה רצועה דתפילי,
אמר ליה:
מהו למיקטריה?
אמר ליה:
וקשרת" כתיב,
שתהא קשירה תמה.

2

3

פז

141312

15

מכלל דאית להו שיעורא,
וכמה שיעורייהו?
אמר ¯ ‡ÓÁ ¯· ÈÓאמר ¯:˘È˜Ï ˘È
עד אצבע צרדה.
¯·  ‡‰Îמחוי כפו.1
¯· ‡˘ Èמחוי פשוט.
22

23

24

¯· ‰קטר להו ופשיט ושדי להו.
¯· ‡ ·˜ÚÈ ¯· ‡Áקטר להו ומתלית להו.
 ‡·¯„ ‰È¯· ¯Óעביד כדיד.
25

26

27

אמר ¯·  ˙ÏÈ˘ ¯· Ï‡ÂÓ˘ ·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰Èמשמיה ד¯·:
קשר של תפילי 

‡· ÈÈהוה יתיב קמיה ד¯· ,ÛÒÂÈ

28

רש"י

 .ÔÂÒÎÏ‡·Â 1שיהא ריבוע מכוו ארכו כרחבו כדי שיהא לה" אותו אלכסו
שאמרו חכמי" )סוכה ח (.כל אמתא בריבועא אמתא ותרי חומשי באלכסונא ולא
יהא ארכו יתר על רחבו שאפי' יש להו זויות פסולי:
 .‰ÏÂ‚Ú Â˙ÏÈÙ˙ 2בית מושב תפילי עגול שאי לה" בית מושב אלא כמי
דופ ביצה:
 .‰ÎÒ 3שכשיכנס בפתח ויכה ראשו באיסקופה שלא יכנסו התפילי בראשו:
 .‰ÂˆÓ ‰· ÔÈ‡Â 4דמרובעות הלכה למשה מסיני:
 .‡ÊÂ‚Ó‡Î 5שעור בית מושב" חדוד ביותר אבל עגול כעגיל וכטבעת אימא
דכשירה שהרי יש לה" ]בית[ מושב:
 .‡Ï·Ë 6זהו עור של בתי":
 .ÌÈ˙˘ 7שני דפנות בשני בתי":
 .‰Ê „‚Î ‡Ï˘ ‰Ê 8כגו שנפסק בית ראשו ובית ג' ואחד של" ביניה" זה
כנגד זה ]בתי" הסמוכות[ ל''א זה כנגד זה בתו( אויר חרי #אחד נפסק דופ בית
זה ודופ בית שכנגדו זה שלא כנגד זה שנפסק זה באויר אחד וזה באויר אחר
שאי קרע רואה את חבירו שהבית מפסיק ביניה:
 .Ô¯Ó‡ ‡Ï 9ב' בתי" הסמוכי" דפסולי":
 .‡˙˙„Á· 10ונפסקו ודאי עור מקולקל הוא:
 .‡ÁÏÈ˘· ÈÏ˙Ó„ 11כשאוחז בעור ומפשט:
 .ÌÈÏÁ ¯„‰Â 12כשמניח חוזר וכוו:#
 .‡ÁÏÈ˘ 13עור כמו )ויקרא א( והפשיט וישלח:
 .ÌÈÏÁ (¯„‰„ ‚''Ú Û‡) 14לשו חיבור שמחבר הקמט למקומו:
 .‡˙Ó· ÈÏ˙ÈÓ„ ÈÎÈ‰ ÏÎ ''‡ 15כשאוחז אד" ברצועה התלויה בה ואתו
תפילי אבתריה ואינ נתקי חדתא ואיד( שנתקי עתיקא ל''א אתיא אבתריה
שמתפשט העור הויא חדתתא:

רש"י
16

˜˘ .‰Ó˙ ‰¯Èשתהא הקשירה נאה וא" יש קשר אחר ברצועה לבד מקשר
שקושרי בראש תו לא הויא קשירה יפה לשו אחר קשירה תמה רצועה שלימה
ולא קשורה:
 .Â‡‚Ï ‰¯ÈÙ˙Ï ‰ÈÏÈÈÚÂ 17שלא יראה ויהא כשלימה:
 .¯·„ ‡ÓÚ ‰Ó 18וכיו דאי נוהגי כ לא תעשה:
 .˙ÂÚÂˆ¯ ÈÓÂ„¯‚ 19מה שתולה מ הרצועות לאחר שנתקשרו בראש א" נפסק
מאות שירי" ונשתיירו גרדומי כשירי גרדומי היינו שירי":
 .˙ÏÎ˙ ¯ÂÚÈ˘ 20מפרש בפרק התכלת )לקמ לח (:ושיעור אזוב מפרש בפ''ק
דסוכה )יג:(.
) .ÌÈÓÂ„¯‚ 21שירי( שיריה:
 .‡¯ÂÚÈ˘ Â‰Ï ˙È‡„ ÏÏÎÓ 22לתליית הרצועות לבר הקשר מדמני להו שירי"
לגרדומי:
] .ÛÂÙÎ ÈÂÁÓ 23אור( הרצועה תהא עודפת על הקשר[ כמה שיכול לפשוט
מאצבע עד אמה:
 .ËÂ˘Ù 24כמה שיכול לפשוט מגודל ועד אצבע דלגבי )פשיטת( אצבע וגודל
הויא בפשיטה ולגבי אמה ואצבע בכפיפה לפי שמאצבע לגודל מתפשט יותר
הרבה מבי אצבע לאמה .צרדה לשו צרתא דדא צרה של אגודל והיינו אצבע
הסמו( לגודל:
 .‰·¯ 25כשמניח תפילי קשר ליה ברישיה ושירי הרצועות פשיט ושדי להו
ותולי על כתיפו מאחריו:
 .Â‰Ï ˙ÈÏ˙ÓÂ 26לרצועות התלויות היה גודל ומשלש טרני''" בלע''ז:
 .Ô„È„Î 27כמנהג שלנו ]ותולי לפניו[:
 .ÔÈÏÈÙ˙ Ï˘ ¯˘˜ 28שישי" הרצועות על ראשו ]בעני[ שיהא דל''ת כדי שיהא
שדי נראה עליה דשי'' נראה בקמט בית חיצונה שכפל הקל 1כעי שי''
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הקומץ רבה

דף לו.

פרק שלישי

הלכה למשה מסיני.
אמר ¯· :ÔÓÁ
ונוייה לבר.

פח

מנחות

אמר ¯· :‡„ÒÁ
סח בי תפילה לתפילה 
חוזר ומבר(.
סח  אי,
לא סח  לא,
והא שלח ¯·  ‡Â‰ ·¯„ ‰È¯· ‡ÈÈÁמשמיה ד¯·:ÔÁÂÈ È
על תפילה של יד אומר:
ברו( אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילי;
על תפילי של ראש אומר:
ברו( אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילי!?
‡· ÈÈו¯·‡ דאמרי תרוייהו:
לא סח  מבר( אחת,
סח  מבר( שתי".
11

1

¯· ‡˘ Èהוה יתיב קמיה ד,‡¯ËÂÊ ¯Ó
איתהפכא ליה רצועה דתפילי,
אמר ליה :לא סבר לה מר ונוייה לבר?
אמר ליה :לאו אדעתאי.
2

3

12

"וְ ָרא ּו ָּכל ַע ּ ֵמי ָה ָא ֶרץ ִ ּכי ׁ ֵשם 4יְ הֹוָ ה נִ ְק ָרא ָעלֶ ָ
יך,
וְ י ְָרא ּו ִמ ּ ֶמ ּ ָך" )דברי" כח,י(.

תניא:
¯· ÏÂ„‚‰ ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
אלו תפילי שבראש.

14

15

"וַ הֲ ִסר ִֹתי ֶאת ַּכ ּ ִפי וְ ָר ִא ָית ֶאת אֲ ח ָֹרי" )שמות לג,כג(.
אמר ¯·  ‡ÊÈ· ¯· ‡Áאמר ¯·:‡„ÈÒÁ ÔÂÚÓ˘ È
מלמד שהראה לו הקדוש ברו( הוא למשה 
קשר של תפילי.
5

אמר ¯· :‰„Â‰È
קשר של תפילי צרי( שיהא למעלה,
כדי שיהו ישראל למעלה ולא למטה;
וצרי( שיהא כלפי פני",
כדי שיהו ישראל לפני" ולא לאחור.

6

7

אמר ¯· ˘ È¯„È· ¯· Ï‡ÂÓאמר ¯·,
ואמרי לה אמר ¯· ‡ÎÈ¯‡ ‡Á‡ Èאמר ¯· ,‡Â‰
ואמרי לה אמר ¯·  ‡È˘Óאמר ˘:Ï‡ÂÓ
תפילי מאימתי מבר( עליה?
משעת הנחת.
איני?
והא אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
כל המצות כול מבר( עליה עובר לעשיית!?
‡· ÈÈו¯·‡ דאמרי תרוייהו:
משעת הנחה ועד שעת קשירה* .
8

9

10

לו.

13

רש"י

ודל''ת נראה בקשר ויו''ד נראה באותו של יד כמי רצועה קטנה וראשה כפו1
מעט כמי יו''ד:
 .¯·Ï Ô‰ÈÈÂÂ 1הש" יהא נראה מבחו #לשו אחר נוייה של רצועות שה
חלוקות מצד א' וצבועות שחורות והוא נוייה וראיה לדבר מדאמרינ
איתהפיכא ליה רצועה דתפילי א''ל ולא סבר לה מר ונוייה לבר והכי אמרינ
לעיל שמבפני" מאי גנאי ודבר אחר איכא זימני דמתהפכי אלמא כה''ג הוי
מתהפכי שנהפ( צד הרצועה התחתו למעלה ונראה:
 .‰ÈÏ ‡ÎÙ‰˙È‡ 2שלא היתה הדל''ת ניכרת מבחו:#
 .È‡˙Ú„‡ Â‡Ï 3שוגג הייתי:
 .˘‡¯ Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙ ÂÏ‡ ÍÈÏÚ ‡¯˜ '‰ Ì˘ 4שכתוב בו רוב הש" שי'' ודל''ת:
 .ÔÈÏÈÙ˙ Ï˘ ¯˘˜ 5מאחורי העור 1והקב''ה מניח תפילי כדאמר לעיל דמשו"
תפילי ש''ר יראו האומות^ כדכתיב ויראו ממ(:
 .‰ÏÚÓÏ 6בגובה הראש ולא למטה בצואר:
 .ÌÈÙ ÈÙÏÎ 7ממול עור 1ולא בצידי הראש ל''א כלפי פני" שיהא הקשר
מבפני" והנוי של דל''ת מבחו #כדאמר ונוייה לבר:
 .È¯„È· 8ש":
 .Ô˙Á‰ ˙Ú˘Ó Ô‰ÈÏÚ Í¯·Ó È˙ÓÈ‡Ó 9משמע לאחר שהניח:
 .Â‰ÈÈÂ¯˙ È¯Ó‡„ ‡·¯Â ÈÈ·‡ 10מאי משעת הנחת דקאמר משעת הנחה ועד
שעת קשירה דכיו דעדיי לא קשר עובר לעשיית הוא:

תנא:
סח בי תפילה לתפילה 
עבירה היא בידו,
וחוזר עליה מערכי המלחמה.
16

17

תנא:
כשהוא מניח 
מניח של יד ואחר כ( מניח של ראש,
וכשהוא חול #
חול #של ראש ואחר כ( חול #של יד.
בשלמא כשהוא מניח 
מניח של יד ואחר כ( מניח של ראש,
דכתיב )דברי" ו,ח(:

אות ַעל י ֶָד ָך,
" ּו ְק ׁ ַש ְר ּ ָתם לְ ֹ
ָ
וְ ָהי ּו 18לְ ט ָֹטפֹת ּ ֵבין ֵעינֶיך";

אלא כשהוא חול #
חול #של ראש ואחר כ( חול #של יד 
מנל?
אמר ¯·:‰
¯·  ‡Â‰אסברא לי:
אמר קרא:
"וְ ָהי ּו לְ ט ָֹטפֹת ּ ֵבין ֵעינֶיך",
כל זמ ש" ּ ֵבין ֵעינֶיך"  יהו שתי".
תנו רבנ:
תפילי מאימתי מבר( עליה?
1

רש"י

 .‰ÏÈÙ˙Ï ‰ÏÈÙ˙ ÔÈ· 11בי של יד לשל ראש דסיפר קוד" שיניח אות על
הראש:
 .ÁÈ‰Ï 12דבשל יד מתחיל להניח:
 .ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂˆÓ 13דעכשיו גומר את המצוה:
 .ÁÒ ‡Ï 14אי מבר( אלא על של יד בלבד:
 .ÌÈ˙˘ Í¯·Ó ÁÒ 15כדשלח רב חייא:
 .‰ÏÈÙ˙Ï ‰ÏÈÙ˙ ÔÈ· ÁÒ 16ולא ביר( על של ראש אלא סמ( על ברכה
ראשונה:
 .‰ÓÁÏÓ‰ ÈÎ¯ÚÓ ‰ÈÏÚ ¯ÊÂÁÂ Â„È· ‡È‰ ‰¯È·Ú 17כדאמרינ בפרק משוח
מלחמה )סוטה מד (:הירא ור( הלבב מעבירות שבידו:
 .ÂÈ‰Â 18משמע שתי" כל זמ שיהו בי עיני( יהו שתי" כל זמ שאות של
ראש מונחי" אות של יד נמי מונחי אלמא דראש חלי #ברישא:
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הקומץ רבה

דף לו:

פרק שלישי

משעת הנחת.
כיצד?
היה משכי" לצאת לדר( ומתיירא שמא יאבדו 
מניח,
וכשיגיע זמנ,
ממשמש בה ומבר( עליה.
ועד מתי מניח?
עד שתשקע החמה;
¯· ·˜ÚÈ Èאומר:
עד שתכלה רגל מ השוק;
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
עד זמ שינה;
ומודי"  ÌÈÓÎÁל¯·,·˜ÚÈ È
שא" חלצ לצאת לבית הכסא,
או ליכנס לבית המרח #ושקעה חמה 
שוב אינו חוזר ומניח.
אמר ¯· :ÔÓÁ
הלכה כ¯·.·˜ÚÈ È
¯·  ‡„ÒÁו¯· ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰מצלו בהו באורתא.
2

3

4

5

6

7

לו:

איכא דאמרי:
אי הלכה כ¯·.·˜ÚÈ È
והא ¯·  ‡„ÒÁו¯· ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰מצלו בהו באורתא!?
ההוא פליגא.
*

ומי אמר ¯· ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰הכי?
והא אמר ¯·:‡Â‰ ·¯ ¯· ‰
ספק חשיכה ספק לא חשיכה 
לא חול #ולא מניח,
הא ודאי חשיכה  חול?!#
הת" 
בערב שבת איתמר.
8

מאי קסבר?
אי קסבר  לילה זמ תפילי;
שבת נמי זמ תפילי!
אי קסבר  שבת לאו זמ תפילי;
לילה נמי לאו זמ תפילי,
דמהיכא דממעטא שבת מהת" ממעטי לילות!
דתניא:
מועֲ ָד ּה
"וְ ׁ ָש ַמ ְר ּ ָת ֶאת ַה ֻח ָ ּקה ַה ּזֹאת לְ ֹ
ימה" )שמות יג,י(,
ִמ ּי ִָמים 9י ִָמ ָ

פט

מנחות

ימי" ,ולא לילות,
" ִמ ּי ִָמים" ,ולא כל ימי",
פרט לשבתות וימי" טובי",
דברי ¯·;ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
לא נאמר חוקה זו אלא לפסח בלבד!?
10

נפקא ליה מהיכא דנפקא ליה ל¯·,‡·È˜Ú È
דתניא:
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
יכול  יניח אד" תפילי בשבתות ובימי" טובי";
תלמוד לומר:
11

טו ָטפ ֹת ּ ֵבין ֵעינ ָ
ֶיך" )שמות יג,טז(,
אות ַעל י ְָד ָכה ּולְ ֹ
"וְ ָהיָה לְ ֹ
מי שצריכי אות,
יצאו שבתות וימי" טובי" שה גופ אות.
12

אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
כל המניח תפילי אחר שקיעת החמה 
עובר בעשה;
ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
עובר בלאו.
13

לימא ב¯· ÔÈ·‡ Èאמר ¯· ‡ÚÏÈ‡ Èקא מיפלגי,
דאמר ¯· ÔÈ·‡ Èאמר ¯·:‡ÚÏÈ‡ È
כל מקו" שנאמר השמר פ ואל 
אינו אלא לא תעשה;
דמר אית ליה ד¯·,ÔÈ·‡ È
ומר לית ליה ד¯·.ÔÈ·‡ È
לא,
דכולי עלמא אית להו ד¯· ÔÈ·‡ Èאמר ¯·,‡ÚÏÈ‡ È
והכא בהא קא מיפלגי,
מר סבר השמר דלאו  לאו,
והשמר דעשה  עשה,
ומר סבר 
השמר דעשה נמי לאו.
14

ואמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
וא" לשמר  מותר.
15

ואמר ¯·:‡È
הוה יתיבנא קמיה ד¯· ‡˘ Èוחש( והניח תפילי,
ואמרי ליה:
לשמר קא בעי להו מר?

רש"י

רש"י

 .ÔÈÏÈÙ˙ 1שהניח קוד" עמוד השחר מבר( עליה משעת הנחת משעת זמ
הנחת דאמר בפרק קמא דברכות )ט (:בק''ש אחרי" אומרי" משיראה חבירו
מרחוק ד' אמות ואמרינ הת" לתפילי כאחרי" כלומר להנחת תפילי כאחרי":
 .Â„·‡È ‡Ó˘ 2א" ישא" בידו:
 .ÌÁÈÓ 3בראשו:
 .Â‰· ˘Ó˘ÓÓ 4דהוי כאילו מניח:
 .˜Â˘‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎ˙˘ 5לאחר שחשכה:
 .ÔÁÈÓÂ ¯ÊÂÁ ÔÈ‡ 'ÂÎ ÔˆÏÁ Ì‡˘ ·˜ÚÈ È·¯Ï ÌÈÓÎÁ ÌÈ„ÂÓ 6דלילה לאו זמ
תפילי הוא כדאמרינ לקמ:
 .‡˙¯Â‡· Â‰· ÂÏˆÓ 7תפלת ערבית כר' יעקב:
 .ÔÈˆÏÂÁ ‡Ï 8א" מונחי ולא מניח א" חלוצי:

9

ה''ג :'ÂÎ ÌÈÓÈ ÏÎ ‡ÏÂ ÌÈÓÈÓ
 .„·Ï· ÁÒÙÏ ‡Ï‡ 10וה''ק עשה פסח משנה לשנה:
 .‰ÈÏ ‡˜Ù 11כלומר לעול" קסבר לילה זמ תפילי הוא ושבת מימעיט ליה
מהיכא דנפקא ליה לר' עקיבא:
 .˙Â‡ ÔÓˆÚ Ô‰˘ 12בי הקב''ה לישראל דכתיב )שמות לא( כי אות היא וגו':
 .Â‡Ï· ¯·ÂÚ 13דכתיב ושמרת וכל השמר לא תעשה הוא:
 .Â‡Ï Â‡Ï„ ¯Ó˘‰ 14רבי אלעזר סבר השמר דכתיב במילתא דמזהר רחמנא לא
תעשה הוי לאו גמור ללקות כגו )דברי" כד( השמר בנגע צרעת דמשמע שלא
יקו #בהרתו וכ )שמות לד( השמר ל( פ תכרות ברית וגו' אבל השמר דעשה כגו
האי דמשמע לעשות תפילי עשה הוא:
 .Ô¯ÓÂ˘Ï Ì‡Â 15שלא יאבדו מותר להניח אפילו לאחר שקיעת החמה:
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הקומץ רבה

דף לז.

פרק שלישי

ואמר לי :אי,
וחזיתיה לדעתיה דלאו לשמר הוא בעי,
קסבר 
הלכה ואי מורי כ.
1

2

אמר ¯·:‡Â‰ ·¯ ¯· ‰
חייב אד" למשמש בתפילי בכל שעה,
קל וחומר מצי:#
ומה צי #שאי בו אלא אזכרה אחת 
חו ָּת ִמיד" )שמות כח,לח(,
אמרה תורה" :וְ ָהיָה ַעל ִמ ְצ ֹ
שלא תסיח דעתו ממנו;
תפילי שיש בה אזכרות הרבה 
על אחת כמה וכמה!
תנו רבנ:
יד(,
זו שמאל;
אתה אומר:
שמאל,
או אינו אלא ימי?
תלמוד לומר:

צ

מנחות

הנחה דבשמאל מנא ליה?
נפקא ליה מהיכא דנפקא ליה ל¯·.Ô˙ È
¯· ‡˘ Èאמר:
מידכה,
כתיב בה"י ,כהה.
אמר ליה ¯· ‡·‡ Èל¯· ‡˘:È
ואימא:
יד( שבכח!?
אמר ליה:
מי כתיב בחי"ת?
7

כתנאי:
ידכה בה"י  זו שמאל;
‡ ÌÈ¯Áאומרי":
יד(  לרבות את הגיד".
8

9

תניא איד(:
אי לו זרוע 
פטור מ התפילי;
‡ ÌÈ¯Áאומר:
ידכה  לרבות את הגיד".
10

" ַאף י ִָדי י ְָס ָדה ֶא ֶרץ וִ ִימינִ י ִט ּ ְפ ָחה ׁ ָש ָמיִ ם" )ישעיהו מח,יג(,
ואומר:
3

" ָי ָד ּה לַ ּי ֵָתד ִּת ׁ ְשלַ ְחנָ ה,
וִ ִימינָ ּה לְ ַהלְ מ ּות עֲ ֵמלִ ים" )שופטי" ה,כו(,

ואומר:

"לָ ּ ָמה ָת ׁ ִשיב י ְָד ָך,
ָ
ימינ ָ
לה" )תהלי" עד,יא(; *
יקך )כתיב  חוק(( ַכ ּ ֵ
ֶך ִמ ֶ ּק ֶרב ֵח ְ
לז .וִ ִ

¯· Ì¯ÂÁ‰ ÈÒÂÈ Èאומר:
מצינו ימי שנקרא יד,
שנאמר )בראשית מח,יז(:
4

תנו רבנ:
אטר מניח תפילי בימינו שהוא שמאלו.
והתניא:
מניח בשמאלו שהוא שמאלו של כל אד"!?
אמר ‡·:ÈÈ
כי תניא ההיא,
בשולט בשתי ידיו.
11

12

5

ינו".
ָשית ָא ִביו יַד יְ ִמ ֹ
"וַ ּי ְַרא ֹיו ֵסף ִ ּכי י ׁ ִ
ואיד(!?
יד ימינו איקרי,
יד סתמא לא איקרי.
¯· Ô˙ Èאומר:
אינו צרי(,
הרי הוא אומר:
" ּו ְק ׁ ַש ְר ָּתםּ ...ו ְכ ַת ְב ָּתם" )דברי" ו,ט(,
מה כתיבה  בימי,
א 1קשירה  בימי,
וכיו דקשירה בימי  הנחה בשמאל היא.
6

ו¯·,Ì¯ÂÁ‰ ÈÒÂÈ È

תנא ד·:‰˘Ó È
על יד(  זו קיבורת,
בי עיני(  זו קדקד.
היכא?
אמרי ד·:È‡È È·¯ È
מקו" שמוחו של תינוק רופס.
13

14

15

בעא מיניה  ÂÓÈÏÙמ¯·:È
מי שיש לו שני ראשי",
באיזה מה מניח תפילי?
אמר ליה:
או קו" גלי,
16

רש"י

רש"י

 .‰ÎÏ‰ ¯·Ò˜ 1דלילה זמ תפילי הוא:
 .ÔÎ ÔÈ¯ÂÓ ÔÈ‡Â 2שמא ישכח" ויש בה מדקאמר ליה לשומר קבעינא:
 .'Â‚Â ÈÈÓÈÂ ı¯‡ ‰„ÒÈ È„È 3מדכתיב ידי וימי ש''מ יד היינו שמאל:
 .Ì¯ÂÁ‰ ÈÒÂÈ '¯ 4חוטמו משוקע כדאמרי' בבכורות )מג (:חרו" זה שחוטמו
משוקע:
 .„È ‡¯˜˘ ÔÈÓÈ ÂÈˆÓ 5ולא ילפינ מהכא:
 .ÔÈÓÈ· ‰·È˙Î (‰ÊÂÊÓ) ‰Ó 6כשכותבי המזוזה בימי דרוב בני אד" כותבי
בימי א 1קשירה נמי עבד קשר בימי ומדקשר בימי מכלל הנחה בשמאל דאי
הנחה על ימי שוב אינו יכול לקושרה בימי:

 .'‰· ‰Î„ÈÓ 7מדכתיב בה''י כהה משמע לשו נקיבה שמע מינה בשמאל
קאמר דאי בה כח כנקיבה ל''א ידכה יד כהה עמיא בלא כח:
 .È‡˙Î 8דאיכא תנא דילי 1שמאל מידכה כרב אשי ואיכא דלא ילי:1
 .Ì„È‚‰ ˙‡ ˙Â·¯Ï 9שאי לו יד דידכה דמשמע יד רצוצה ומקולקלת:
 .ÚÂ¯Ê ÂÏ ÔÈ‡ 10שמאל:
 11ימי של אטר הויא שמאל לדידיה הואיל ורוב כחו בשמאלו:
 .ÂÈ„È È˙˘· ËÏÂ˘· 12ששתיה שוות לו בכח דכיו דא 1בימי נמי שולט
הלכ( מניחה בשמאלו לפי שהיא שמאל לכל אד" ואע''ג דלדידיה הויא ימי:
 .˙¯Â·˜ 13בדרו'':
 .‡ÎÈ‰ 14אקדקוד קאי:
 .ÒÙÂ¯ 15ר( כשהוא קט ב שנה:
 .ÈÏ‚ ÌÂ˜ Â‡ 16או עמוד וצא בגלות או קבל עלי( שמתא דאחוכי חייכת בי:
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דף לז:

פרק שלישי

או קבל על( שמתא!
אדהכי אתא ההוא גברא,
אמר ליה:
איתיליד לי ינוקא דאית ליה תרי רישי,
כמה בעינ למיתב לכה?
אתא ההוא סבא תנא ליה:
חייב לית לו עשרה סלעי".
איני?
והתני ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
מתו( שנאמר )במדבר יח,טו(:
כור ָה ָא ָדם",
" ּ ָפדֹה ִת ְפ ֶּדה ֵאת ְּב ֹ
שומע אני אפילו נטר 1בתו( שלשי",
תלמוד לומר* :
" ַא ְך" )במדבר יח,טו( חלק!?
שאני הכא,
דבגולגולת תלא רחמנא.
1

2

לז:

3

4

אמר מר:
יד( ,זו קיבורת.
מנל?
דתנו רבנ:

" ַעל י ְָד ָך" )שמות יג,ט(,
זו גובה שביד;
אתה אומר:
זו גובה שביד,
או אינו אלא על יד( ממש?
אמרה תורה:
הנח תפילי ביד ,והנח תפילי בראש,
מה להל  בגובה שבראש,
א 1כא  בגובה שביד;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
אינו צרי(,
הרי הוא אומר:
אות" )שמות יג,ט(,
"וְ ָהיָה לְ ָך לְ ֹ
אות" ,ולא לאחרי" לאות;
"לְ ָך לְ ֹ
¯· ˜ÁˆÈ Èאומר:
אינו צרי( הרי הוא אומר:
5

6

7

8

"וְ ַׂש ְמ ּ ֶתם ֶאת ְ ּד ָב ַרי ֵא ּ ֶלה ַעל לְ ַב ְב ֶכם...
ּו ְק ׁ ַש ְר ּ ֶתם" )דברי" יא,יח(,

צא

מנחות

שתהא שימה כנגד הלב.
9

¯·‡ÈÂ‡ ·¯„ ‰È¯· ‡Á‡ ·¯Â ‡ÈÈÁ È
מכוי ומנח ליה להדי ליביה.
¯· ‡˘ Èהוה יתיב קמיה ד‡,¯ÓÈÓ
הוה ציריא בידיה וקא מתחזיי תפילי,
אמר ליה:
לא סבר לה מר:
אות" ,ולא לאחרי" לאות?
"לְ ָך לְ ֹ
אמר ליה:
ָ
אות" איתמר.
במקו" "לְ ך לְ ֹ
10

11

גובה שבראש מנל?
דתנו רבנ:
בי עיני( ,זו גובה שבראש;
אתה אומר:
זו גובה שבראש,
או אינו אלא בי עיני( ממש?
נאמר כא:
בי עיני(,
ונאמר להל )דברי" יד,א(:
12

ֵיכם לָ ֵמת",
שימ ּו ָק ְר ָחה ּ ֵבין ֵעינ ֶ
"ל ֹא ָת ִ ׂ
מה להל  בגובה שבראש מקו" שעושה קרחה,
א 1כא  בגובה של ראש מקו" שעושה קרחה;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
אינו צרי(,
אמרה תורה:
הנח תפילי ביד ,הנח תפילי בראש,
מה להל  במקו" הראוי ליטמא בנגע אחד,
א 1כא  במקו" הראוי ליטמא בנגע אחד,
לאפוקי בי עיני( דאיכא בשר ושער,
דאיכא שער לב ואיכא נמי שער צהוב.
13

14

15

ארבע ציציות מעכבות זו את זו,
שארבעתן מצוה אחת.
מאי בינייהו?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
סדי בציצית איכא בינייהו.
16

17

רש"י
רש"י

 .ÌÈÚÏÒ ¯˘Ú 1דחד בכור הוא ואית ליה תרי רישי וחשיב כתרי ואע''ג דיולדת
תאומי" לא יהיב אלא ה' סלעי" כדאמרינ בפ' יש בכור לנחלה )בכורות מח(.
אפ''ה הת" הוא משו" דאי אפשר לצמצ" אבל הכא חד הוא ואפשר לצמצ"
שיצאו כאחד והוי שניה" פטר רח":
2
˘ .Û¯Ë 'ÈÙ‡ È‡ ÚÓÂנהרג בתו( ל' יו" נמי חייב דא 1על גב דכתיב )במדבר
יח( ופדויו מב חדש תפדה אפ''ה הכא איכא למימר א" לא נהרג הוי חי ל'
ובכור מעליא הוא:
 .˜ÏÁ Í‡ 3א( פדה תפדה )במדבר יח( והאי נמי כנטר 1דמי שהרי לא יחיה:
 .‡ÓÁ¯ ‡Ï˙ ˙ÏÂ‚ÏÂ‚· 4לפדיו בכור דכתיב )ש" ג( חמש שקלי" לגולגולת
והאי אית ליה תרי ואי משו" א( חלק השתא מיהא לא מית:
 .‰·Â‚ 5קיבורת דהוא אצל הכת:1
 .˘ÓÓ Í„È 6כ:1
 .˘‡¯·˘ ‰·Â‚· ÔÏ‰Ï ‰Ó 7כדילפינ לקמ מקראי:
 .˙Â‡Ï ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ 8שלא יראו החוצה ואי בכ 1מיתחזי לכ''ע:

 9קיבורת כנגד הלב היא:
 .‰È„È· ‡È¯Èˆ ‰Â‰ 10מכה היתה לו אצל הקיבורת ונקרע חלוקו ש" כדי שלא
תדחק המכה והיו נראי התפילי דר( הקריעה:
 .¯Ó˙È‡ ˙Â‡Ï ÍÏ ÌÂ˜Ó· 11מקו" שרוב בני אד" אי נראה לאחרי" דהיינו
קבורת ולעול" א" נקרע שרי:
 .˘ÓÓ ÍÈÈÚ ÔÈ· 12בגובה עיניו:
] .‰Á¯˜ ‰˘ÂÚ˘ 13שיש בו[ שער וא" מורטו עושה קרחה:
 14יד בנגע א' שער לב וראש בנגע א' שער צהוב דכתיב בפרשת נגעי" גבי
ראש וזק בעי שיער צהוב לטמאו אלמא מקו" שער מטמא )בשער צהוב(:
 .ÍÈÈÚ ÔÈ· È˜ÂÙ‡Ï 15דאיכא שער דגבות עיני" ואיכא בשר ובעי תרתי שער
לב בבשר ושער צהוב במקו" שער:
 .Â‰ÈÈÈ· È‡Ó 16מ''מ בי למר ובי למר בעינ ד' ציצית כדכתיב )דברי" כב( על
ארבע כנפות כסות(:
 .ÔÈ„Ò 17דפשת בציצית בתכלת דעמרא הוא איכא בינייהו לת''ק דאמר מצוה
אחת ה הלכ( אי חסר סדי ציצית אחד ליכא מצוה והוו להו אינ( כלאי" ולרבי
ישמעאל לא הוו כלאי" דהשלש שנשארו שלשה מצות ה:
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דף לח.

פרק שלישי

¯·‡ ·¯ ‡ ‡È‰אמר:
טלית בעלת חמש איכא בינייהו.
¯· ‡Èאמר:
ד¯·  ‡Â‰איכא בינייהו,
דאמר ¯· :‡Â‰
היוצא בטלית שאינה מצוייצת כהלכתה בשבת 
חייב חטאת.

צב

מנחות

הלכה כ¯·.Ï‡ÚÓ˘È È
ולית הלכתא כותיה.
11

1

2

¯· ‡Èהוה קא אזיל
אבתריה ד È˘‡ ·¯ ¯· ¯Óבשבתא דריגלא,
איפסיק קרנא דחוטיה ולא אמר ליה ולא מידי;
כד מטא לביתיה,
אמר ליה :מהת" איפסיק.
אמר ליה :אי אמרת לי  מהת" שדיתיה.
והא אמר מר:
גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה!?
תרגומה ¯· ·¯ ˘·‡ קמיה ד¯· * :‡‰Î
בלאו ד"לֹא ָתס ּור" )דברי" יז,יא(.
ואיכא דאמרי:
מהת" אמר ליה,
ואמר ליה :מאי דעתי(? למישדייה,
והאמר מר:
גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה!
והא תרגומה ¯· ·¯ ˘·‡ קמיה ד¯· :‡‰Î
בלאו ד"לֹא ָתס ּור"!?
הכא נמי  כרמלית
דרבנ היא.
הדרן עלך הקומץ
12

13

14

אמר ¯· ˘:È„È‡ ·¯„ ‰È¯· ‡˘È
האי מא דבצריה לגלימיה 
לא עביד ולא כלו",
שוייה טלית בעלת חמש.
3

4

לח.

5

15

16

אמר ¯· :‡È˘¯˘Ó
האי מא דצייריה לגלימיה 
לא עבד ולא כלו";
מאי טעמא?
דכמא דשרייה דמי,
ותנ נמי:
כל חמתות הצרורות טהורות,
חו #משל ערביי".

17

6

7

8

2221201918

אמר ¯· „:‡Ú„¯‰Ó ÈÓÈ
האי מא דחייטיה לגלימיה 
לא עבד ולא כלו",
א" איתא דלא מיבעי ליה 
ליפסוק ולישדייה.
9

10

רבי ישמעאל אומר:
ארבעתן ארבע מצות.
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
רש"י

 .˘ÓÁ ˙ÏÚ· 1שחת( מקר הא' באלכסו והוו בה שני קרני" ותנא לקמ
בהתכלת )מג (:טלית בעלת חמש חייבת בציצית וילי 1מריבויא דאשר תכסה בה
לת''ק דאמר מצוה אחת ה סבר ארבעה דוקא למצוה אחת וכי רבי רחמנא
בעלת חמש להטיל ארבע כנפותיה רבייה ולא להטיל לכנ 1חמישי ומצות ציצית
בד' כנפות ולר' ישמעאל דאמר ארבעת ]ארבע[ מצות כי רבי רחמנא בעלת
חמש נמי להטיל לכולהו רבייה דהא כל חד מצוה באנפי נפשה:
 .'ÂÎ Â‰ÈÈÈ· ‡ÎÈ‡ ‡Â‰ ·¯„ 2וכ''ע אית להו דרב הונא מיהו הטיל לשלש ולא
לד' לת''ק הויא מצוייצת שלא כהלכתה וחייב חטאת דהוו להו ציצית משוי
ולרבי ישמעאל )נהי ד( הויא מצוייצת כהלכתה דג' מצות )מיהא( איכא ואינו פסול
ודרב הונא בעשויה בפסול )דהאיכא שלשה מצות(:
 .‡ÓÈÏ‚Ï ‰È¯ˆ·„ 3שחת( אחד מ הקרנות חתיכה כגו פגימה דנראי כשני
קרני":
 .ÌÂÏÎ „·Ú ‡Ï 4לפוטרה מ הציצית:
 .'‰ ˙ÏÚ· ˙ÈÏË ‰ÈÈÂ˘ 5וחייבת:
 .‰ÈÓÈÏ‚Ï ‰È¯ÈÈˆ„ Ô‡Ó È‡‰ 6שהיתה טליתו ארוכה וכפלה ותלה הציצית
בקרנות הכפל א 1על גב שצררה ודיבקה שלא תחזור לאיתנה לא עבד כלו"
דסופו להתיר ולחזור לאיתנה ונמצאו ציצית באמצעיתה ואנ כנפות בעינ
הלכ( מהשתא כמא דשרייה דמיא:
 .˙Â˙ÓÁ ÏÎ 7נודות הצרורות שאי שוליה תפורי אלא צרורי טהורי דאי
מקבלי טומאה דרואי כאילו ניתר הקשר וליכא בית קיבול והוי ככלי הנקוב
במוציא רימו:
 .ÌÈÈ·¯Ú Ï˘Ó ıÂÁ 8דדרכ בכ(:
 .‰ÈÓÈÏ‚Ï ‰ÈËÈÈÁ„ Ô‡Ó È‡‰ 9שכפל לטליתו כדפרישית ותפרה שלא תשוב
לאיתנה ואפ''ה לא עשה כלו" דכמא דשייריה דמיא:
 .‰ÈÏ ‡ÈÚ·ÈÓ ‡Ï„ ‡˙È‡ Ì‡ 10א" ארוכה היא לו ואינה צריכה לו ארוכה כל
כ( לפסוק אותו כפל ולישדייה ואחר כ( יתלה הציצית:

רש"י

 .Ï‡ÚÓ˘È È·¯Î ‰ÎÏ‰ 11וכי הנ( שינויי דאמר לעיל מאי בינייהו:
 .‡Ï‚¯„ ‡˙·˘ 12שבת שדורשי בהילכות הרגל כדקיי''ל )פסחי" ו (.שואלי
בהלכות הפסח קוד" הפסח ל' יו":
 .ÈËÂÁ„ ‡¯˜ ˜ÈÒÙÈ‡ 13ציצית דמר בר רב אשי:
 .Ì˙‰Ó 14דאיפסיקא:
 .‰È˙È„˘ 15הייתי משליכה מעלי דלית הלכתא כרבי ישמעאל אלא כתנא קמא
וכיו דחסרו אי בה מצוה והויא כמשוי:
 .¯ÂÒ˙ ‡Ï„ Â‡Ï· 16כגו טלטול איסור מדרבנ ואבני" מקורזלות מותר
להכניס לבית הכסא משו" כבוד הבריות אבל לשאת משא דכתיב בהדיא לא
דחי כבוד הבריות:
 .‰ÈÏ ¯Ó‡ Ì˙‰Ó È¯Ó‡„ ‡ÎÈ‡ 17רבינא איפסיק קרנא דחוטא:
 .˙ÈÏÓ¯Î 18מותר לטלטל בתוכה מ התורה:
 19ל''א ועיקר האי מא דצרייה לגלימיה קרנות טליתו כפל קשר ודומה כאילו
קיצע ואי לה כנפות כדי להפקיעה מתורת ציצית:
 .ÌÂÏÎ ‰˘Ú ‡Ï 20לפוטרה מציצית:
 .ÈÓ„ È„˘„ Ô‡ÓÎ Ë''Ó 21ובת ד' כנפי" שסופה לחזור לתחילתה:
 .‰ÈÓÈÏ‚Ï ‰ÈËÈÈÁ„ Ô‡Ó È‡‰ ÈÓÈ„ ·¯ ¯Ó‡ 22כפל כנפותיה כאילו ה
מקוצעות ותפר הכפלי" שלא ישובו אפ''ה לא עשה ולא כלו" להפקיעה מ
הציצית דכל כמה דלא פסק ליה ש''מ מיבעי ליה ועדיי ה מ הטלית וללשו
ראשו קשיא דתניא בפרק התכלת )לקמ מא (.שא" כפלה ותפרה שחייבת:
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התכלת

דף לח:

פרק רביעי

פרק רביעי  התכלת

צג

מנחות
ומאי חיסר מצוה?
דלא עבד מצוה מ המובחר.

משנה )א(:
התכלת אינה מעכבת את הלב,
והלב אינו מעכב את התכלת.
1

התינח  לב דאינו מעכב את התכלת;
תכלת דאינה מעכבת את הלב מאי היא?
אמר ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
לא נצרכא אלא לטלית שכולה תכלת.
10

תפלה של יד אינה מעכבת את של ראש,
ושל ראש אינה מעכבת את של יד.

איתמר נמי:
אמר ליה  ÈÂÏל˘:Ï‡ÂÓ
אריו(,
לא תיתיב אכרע( עד דמפרשת לי להא מילתא:
התכלת אינה מעכבת את הלב,
והלב אינו מעכב את התכלת,
מאי היא?
אמר ליה:
לא נצרכא אלא לסדי בציצית,
דמצוה לאקדומי לב ברישא,
מאי טעמא?
הכנ ,1מי כנ,1
ואי אקדי" תכלת ללב 
לית ל בה.
11

גמרא:
לימא מתניתי דלא כ¯·,È
דתניא:

12

ֹתו" )במדבר טו,לט(,
יתם א ֹ
" ּו ְר ִא ֶ
מלמד שמעכבי זה את זה,
דברי ¯·;È
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
אי מעכבי.
מאי טעמיה ד¯·?È
דכתיב )ש",לח(:
" ַה ָּכנָ ף" ,מי כנ,1
וכתיב )ש"(ְ ּ " :פ ִתיל ְּת ֵכלֶ ת",
ואמר רחמנא:
ֹתו",
יתם א ֹ
" ּו ְר ִא ֶ
עד דאיכא תרוייהו בחד.
ו¯·?!Ô
ֹתו",
יתם א ֹ
" ּו ְר ִא ֶ
כל חד לחודיה משמע.

13

2

תינח  לב דאינו מעכב את התכלת;
תכלת דאינה מעכבת את הלב מאי היא?
אמר ליה ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
לא נצרכא אלא לטלית שכולה תכלת,
דמצוה לאקדומי תכלת ברישא,
דהכנ ,1מי כנ,1
ואי אקדי" לב ברישא לית ל בה.

לימא דלא כ¯·.È
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
אפילו תימא ¯·,È
לא נצרכא אלא לקד",
דתניא:
מצוה להקדי" לב לתכלת,
וא" הקדי" תכלת ללב  יצא,
אלא שחיסר מצוה.
מאי חיסר מצוה? *
אילימא  חיסר מצוה דלב וקיי" מצוה דתכלת;
ל¯· Èעכובי מעכב אהדדי!
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
שחיסר מצוה ועשה מצוה,
4

לח:

3

65

7

8

9

רש"י

 .Ô·Ï‰ ˙‡ ˙·ÎÚÓ ‰È‡ ˙ÏÎ˙‰ :'È˙Ó .˙ÏÎ˙‰ - ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù 1ואע''ג
דמצוה לתת תכלת ב' חוטי בציצית כדמפרש לקמ אפ''ה אי זה מעכב את זה
ואי עביד ארבעת תכלת או ארבעת לב יצא:
 .ÛÎ ÔÈÓ :'Ó‚ 2היינו לב דרוב טליתות של פשתי" ה ולבנות:
 .˙ÏÎ˙ 3צמר צבוע כדאמרינ )יבמות ד (:מדשש כיתנא תכלת עמרא:
 .‡Î¯ˆ ‡Ï 4מתניתי דקתני אי מעכבי זה את זה:
 .ÌÈ„˜‰Ï ‡Ï‡ 5שא" הקדי" המאוחר דהיינו תכלת דלב כתיב ברישא:
 .ÛÎ ÔÈÓ ÛÎ‰ 6וא" הקדי" התכלת את הלב אינה מעכבת ואי צרי( לפסוק
התכלת אלא ית הלב אחריו:
 .‰ÂˆÓ ¯ÒÈÁ ‡ÓÈÏÈ‡ 7דלב והוי כאילו לא נתנו לגמרי אמאי יצא הא לרבי
עיכובי מעכבא ומתני' כרבי אוקמא לה:

אמר ¯·‡:
מידי ציבעא קא גרי"!?
אלא אמר ¯·‡:
לא נצרכא אלא לגרדומי,
דאי איגרד" תכלת וקאי לב,
ואי איגרד" לב וקאי תכלת 
לית ל בה;
דאמרי ·:‡ÈÈÁ È·¯ È
גרדומי תכלת כשרי,
וגרדומי אזוב כשרי.
14

1615

רש"י

 .‰ÂˆÓ ¯ÒÈÁ 8מצות הקדמה:
 .‰ÂˆÓ ‰˘ÚÂ 9דהאיכא לב ותכלת:
 .‡È‰ È‡Ó Ô·Ï ˙·ÎÚÓ ÔÈ‡„ ˙ÏÎ˙ 10דמשמע א" הקדי" לב ומאי עיכוב
איכא למימר:
 .ÈÓ ¯Ó˙È‡ 11מתני' דקתני ]תכלת וכו' איירי להקדי"[ ואיבעיא ליה נמי
תכלת דאי מעכב לב מאי היא:
 .ÍÂÈ¯‡ 12לשו מל( כמו )בראשית מט( גור אריה יהודה להכי קרי לשמואל
אריו( דקיימא ל )בכורזת מט (:הלכה כשמואל בדיני כי היכי דדינא דמלכותא
דינא:
 13להכי נקיט סדי משו" דלב הוא:
 .ÌÈ¯‚ ‡Ú·ˆ È„ÈÓ 14אפי' כולה תכלת נמי מצוה להקדי" לב לתכלת הואיל
ורוב טליתות לבנות ה לב קא גריס ולהכי כתיב תכלת אחר הכנ 1דלעול" יהא
המאוחר:
 .Ì„¯‚È‡ 15נפסקו החוטי של ציצית:
 .ÔÈÓÂ„¯‚ 16היינו שיריה שנשתיירו לאחר שנפסקו:
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התכלת

דף לט.

פרק רביעי

צד

מנחות
דאי סלקא דעת(  דרבנ,
מאי איצטרי( למישרי סדי בציצית?
פשיטא,
התוכ 1תכיפה אחת אינו חיבור!
אלא שמע מינה 
דאורייתא.
12

וכמה שיעור גרדומי?
אמר ·¯  È¯Â„Ó‰אמר ˘:Ï‡ÂÓ
כדי לענב.

13

1

איבעיא להו:
כדי לענב,
לענב כולהו בהדדי;
או דלמא 
כל חד וחד לחודיה?
תיקו.

14

בעי ¯· ‡˘:È
אלימי דלא מיענבי ואי הוו קטיני מיענבי,
מאי?
אמר ליה ¯· ‡ ‡·¯„ ‰È¯· ‡Áל¯· ‡˘:È
כל שכ דמינכר מצותייהו.
2

3

4

5

17

20

אמר ¯·‡:
שמע מינה 
צרי( לקשור על כל חוליא וחוליא,
דאי סלקא דעת(  לא צרי(;
הא דאמרי ·:‡ÈÈÁ È·¯ È
גרדומי תכלת כשרי וגרדומי אזוב כשרי,
כיו דאישתרי ליה עילאי  אישתרי ליה כולה!? *
דלמא דאיקטר.
7

8

9

10

15

19

6

ואמר ¯·:‰
שמע מינה 
קשר עליו דאורייתא,

16

18

ומא תנא דפליג עליה ד¯·?È
האי תנא הוא,
דתניא:
¯· ˜ÁˆÈ Èאומר משו" ¯·,Ô˙ È
שאמר משו" ¯·ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È
שאמר משו" ¯·:È¯Â Ô· ÔÁÂÈ È
אי לו תכלת  מטיל לב.

לט.

אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ¯· ‰אמר ¯· ‡„‡ אמר ¯·:
א" נפסק החוט מעיקרו 
פסולה.
יתיב ¯·  ÔÓÁוקא אמר להא שמעתא,
איתיביה ¯·‡ ל¯· :ÔÓÁ
במה דברי" אמורי"? בתחילתו,
אבל סופו  שיריו וגרדומיו כל שהוא;
מאי שיריו ומאי גרדומיו?
מאי לאו שיריו 
דאיפסיק מינייהו ואישתייר מינייהו,
גרדומיו  דאיגרדו" איגרדומי!?
לא,
חדא קתני,
שיורי גרדומיו כל שהוא.
ולימא גרדומיו,
שיריו למה לי?
הא קא משמע ל,
דבעינ שיורא לגרדומיו כדי לענב.
יתיב ¯· ‰וקאמר משמיה ד¯·:
חוט של כר( עולה מ המני,
אמר ליה ¯· :ÛÒÂÈ
˘ Ï‡ÂÓאמרה ולא ¯·.
21

איתמר נמי:
אמר ¯·,‰Á ¯· ¯· ‰
סח לי ¯·:‡˘Â‡ ÔÓ„ ‰È˘‡È È
חוט של כר( עולה לה מ המני.

11

רש"י
10

רש"י

 .È„„‰‡ ÔÈËÂÁ‰ ÏÎ ·ÂÚÏ È„Î 1דהיינו שיעור גדול:
 .ÈÓÈÏ‡ 2עבי":
 .ÈÈË˜ ÂÂ‰ È‡„ 3דקי" הוו מיענבי דארוכי ה כ''כ אבל מפני עוביי הוו
קטני" לענוב:
 .ÔÎ˘ ÏÎ 4דכשרי דהואיל ואילו הוו דקי" כל כ( כשרי" דהא ארוכי ה כדי
עניבה כל שכ כשה" עבי" דמינכרא מצותיה טפי:
 .È·¯„ ‰ÈÏÚ ‚ÈÏÙ„ ‡˙ Ô‡ÓÂ 5הנ( חכמי" דאמרי לעיל אי מעכבי זה את
זה:
 .Ô·Ï ÏÈËÓ 6כל הד' חוטי:
 .Ó''˘ 7מדאמרי בני רבי חייא גרדומי תכלת כשרי" אמאי הא כיו דנפסק קצת
הגדיל משתרי ההוא קשר שבסו 1הגדיל וכיו דמשתרי ההוא קשר משתרי
הגדיל ואי ש" גדיל כלל אלא ש''מ יש קשר בכל חוליא הלכ( כי משתרי ההוא
קשר מתקיי" הגדיל בשאר קשרי":
 .È‡ÏÈÚ 8היינו ההוא קשר תחתו דמלמטה למעלה קחשיב ועוד דבגרדומי
קא מיירי בשמעתי ובגרדומי מוקפי הוו איהו עליו:
 .¯Ë˜È‡„ ‡ÓÏ„ 9כלומר ממאי דצרי( להקשר בכל חוליא דלמא הא דאמרי
דבי רבי חייא ה''ק א" קשר על כל חוליא וחוליא הוו גרדומי כשרי אבל ברוב
ציציות לא קא מכשרי גרדומי דרוב ציציות אי נקשרי" על כל חוליא וחוליא:

˜˘¯  .ÔÂÈÏÚהיינו נמי ההוא קשר למטה הלכה למשה מסיני כלומר קשר
אחד בציצית מיהא דאורייתא ולהכי נקט עליו משו" דאי לא עביד אלא חד
קשר בסופו עביד ליה שמקיי" את הגדיל כולו:
 .‡˙ÈÈ¯Â‡„ 11ואפי' יכול לכרו( יפה ולהתקיי" בלא קשר יו" או יומי" פסולה:
 .˙ÈˆÈˆ· ÔÈ„Ò È¯˘ÈÓÏ ÈÏ ‰ÓÏ Ô·¯„Ó È‡„ 12דכתיב לא תלבש שעטנז וסמי(
ליה גדילי" תעשה ל( )דברי" כב( פשיטא דמותר:
 .‰ÙÈÎ˙ ÛÎÂ˙‰ 13תופר תחיבה אחת אינו חיבור משו" ההיא תחיבה שתוחב
החוטי בטלית אינו חיבור:
 .Â¯˜ÈÚÓ 14היינו ראש המחובר לטלית:
 .ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó· 15דבעינ שיעור לציצית כדאמרינ לקמ )מא (:כמה
תהא משולשלת כו':
 .Â˙ÏÁ˙· 16בשעת עשייה אבל בסופו כגו א" נפסק לאחר זמ:
 .ÂÈ¯È˘ Â‡Ï È‡Ó 17דאיפסיק מינייהו קצת מחוטיו ונשאר קצת גרדומי:
 .ÈÓÂ„¯‚È‡ Ì„¯‚È‡„ 18ולגמרי נפסק צד העיקר וקשיא למא דאמר נפסק
החוט מעיקרו פסולה:
 .ÔÈÓÂ„¯‚ È¯È˘ 19דנשאר קצת ונפסק קצת:
 .ÔÏ ÚÓ˘Ó˜ ‡‰ 20מדתני שיריי" בגרדומי משמע דלהוי בגרדומי" שיורא
קצת שיהיו נקרא שירי" כדי לעונב כדפרישית לעיל והאי כל שהוא דקתני כדי
עניבה:
 .Í¯Î Ï˘ ËÂÁ 21אותו שכור( סביב ועושה ממנו הגדיל עולה ממני שמונה
חוטי דשמונה חוטי בעינ כדמפרש לקמ )מב:(.
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התכלת

דף לט:

פרק רביעי

יתיב ¯·‡ וקא אמר משמיה ד˘:Ï‡ÂÓ
תכלת שכר( רובה  כשרה,
אמר ליה ¯· :ÛÒÂÈ
¯· אמרה ולא ˘.Ï‡ÂÓ
2

1

איתמר נמי:
אמר ¯·  ‰„Â‰È ¯· ‡Â‰אמר ¯· ˘˘˙
אמר ¯·  ‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯Èאמר ¯·:
תכלת שכר( רובה 
כשרה.
¯·  Ô˙ ·¯„ ‰È¯· ‡ÈÈÁמתני הכי,
אמר ¯·  ‡Â‰אמר ¯· ˘˘˙
אמר ¯·  ‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯Èאמר ¯·:
תכלת שכר( רובה  כשרה,
ואפילו לא כר( בה אלא חוליא אחת  כשרה;
ונויי תכלת 
שליש גדיל ושני שלישי ענ.1
3

4

מנחות
הוה קא חלי 1ואזיל
ההוא גברא דמיכסי גלימא דכולה תכלתא,
ורמי ליה תכלתא* ,
וגדילא מיגדיל,
אמר ¯·:
יאי גלימא ולא יאי תכלתא;
¯· ‡Á ¯· ¯· ‰אמר:
יאי גלימא ויאי תכלתא.
9

לט:

10

11

12

במאי קא מיפלגי?
¯· ‰Á ¯· ¯· ‰סבר 
כתיב :גדיל,
וכתיב :פתיל,
או גדיל ,או פתיל;
ו¯· סבר 
לעול" פתיל בעינ,
וההיא גדילי" למניינא הוא דאתא,
גדיל  שני",
גדילי"  ארבעה,
עשה גדיל ופותליהו מתוכו.
13

14

וכמה שיעור חוליא?
תניא:
¯· Èאומר:
כדי שיכרו( וישנה וישלש.

צה

15

אמר ˘ Ï‡ÂÓמשמיה ד:ÈÂÏ
חוטי צמר פוטרי בשל פשת.
1716

תאנא:
הפוחת לא יפחות משבע,
והמוסי 1לא יוסי 1על שלש עשרה;
הפוחת לא יפחות משבע 
כנגד שבעה רקיעי",
והמוסי 1לא יוסי 1על שלש עשרה 
כנגד שבעה רקיעי וששה אוירי שביניה".
5

6

תנא:
כשהוא מתחיל  מתחיל בלב,
הכנ  1מי כנ;1
וכשהוא מסיי"  מסיי" בלב,
מעלי בקודש ולא מורידי.

איבעיא להו:
של פשת,
מהו שיפטרו בשל צמר?
צמר בשל פשתי" הוא דפטר,
דכיו דתכלת פטרה  לב נמי פטר,
אבל פשתי" בצמר  לא;
או דלמא 
כיו דכתיב )דברי" כב,יאיב(:

"ל ֹא ִתלְ ּ ַב ׁש ׁ ַש ַע ְטנֵז צֶ ֶמר ּו ִפ ׁ ְש ִּתים י ְַח ָ ּדו,
ְ ּג ִדלִ ים ּ ַתעֲ ֶׂשה ּ ָל ְך",

לא שנא צמר בפשתי" ולא שנא פשתי" בצמר?

7

8

תא שמע:
דאמר ¯ ‰·Áאמר ¯· :‰„Â‰È
חוטי צמר 
פוטרי בשל פשת;
ושל פשת 

¯· ו¯· ‰Á ¯· ¯· ‰הוו יתבי,
רש"י

 .˙ÏÎ˙ 1זהו ש" כל הציצית:
 .‰·Â¯ Í¯Î˘ 2שעשה שני שלישי גדיל ושליש ענ 1כשרה ואע''ג דמצותה
שליש גדיל ושני שלישי ענ 1כדאמרינ לקמ:
 .˙Á‡ ‡ÈÏÂÁ ‡Ï‡ 3הקפה ג' פעמי":
 .˙ÏÎ˙ ÈÈÂÂ 4עיקר מצות ציצית שליש גדיל ושני שלישי ענ:1
 .Ú·˘Ó ˙ÂÁÙÈ ‡Ï 5חוליות:
 .ÌÈ¯ÈÂ‡ ‰˘˘ 6שבי שבעה רקיעי" ועל ש" שהתכלת דומה לי" וי" דומה
לרקיע כדלקמ )מג (:מדמי סידורה לסידור הרקיעי" כדי לזכרנו לטובה שא1
צבעה כמו כ נזקק לציצית:
 .Ô·Ï· ÏÈÁ˙Ó ÍÂ¯ÎÏ ÏÈÁ˙Ó ‡Â‰˘Î 7שמניח שני חוטי ארוכי לעשות מה
הגדיל ומתחיל לכרו( בלב ובאמצע כור( של תכלת וחוזר ומסיי" בלב:
 .ÛÎ ÔÈÓ 8תחילה ואח''כ פתיל תכלת והאידנא דעבדינ חמשה קשרי" היינו
דאמרינ )ש"( שקולה מצות ציצית ככל התורה כולה הלכ( עבדינ שני קשרי"
מלמעלה ושלשה מלמטה משו" מעלי בקדש ואי מורידי וכיו דאקדמה קרא
למי כנ 1שמע מינה חשוב הוא הלכ( אי מסיי" בתכלת הוה ליה מוריד סו1
הציצית מתחילתה:

רש"י

 .‡˙ÏÎ˙ ‰ÈÏÂÎ„ 9כל הטלית:
 .‡˙ÏÎ˙ ‰ÈÏ ÈÓ¯Â 10ציצית:
 .Ï„‚ÈÓ ‡ÏÈ„‚Â 11כל הציצית היתה גדיל ולא שייר בה ענ 1כלל:
 .‡˙ÏÎ˙ È‡È ‡ÏÂ 12משו" דאי בה ענ:1
 .ÌÈ˘ ÏÈ„‚ 13כלומר אי הוה כתיב גדיל תעשה ל( משמע ב' חוטי דאי גדיל
פחות משני" השתא דכתיב גדילי" משמע ארבעה:
 .ÏÈ„‚ ‰˘Ú 14מד' חוטי שישי" ד' חוטי בחור הטלית ולכשיכפל" ויעשה
מה גדיל יהו שמונה:
 .ÂÎÂ˙Ó Â‰ÈÏ˙ÂÙÂ 15אותו חוט שכר( בו יהא מ המני .ל''א ופותליהו מתוכו
תנה פתיל ענ 1למטה:
 .Ô˙˘Ù Ï˘· ÔÈ¯ËÂÙ ¯Óˆ ÈËÂÁ 16אות" שני חוטי של לב א" של צמר ה
פוטרי בסדי של פשת ע" התכלת ואע''ג דליכא השתא מי כנ 1דהוי של צמר
כיו דתכלת שני" חוטי ה דתכלת עמרא נינהו ופוטר בשל פשת דהא תכלת
כתב רחמנא בהדיא לב דצמר נמי פוטר בשל פשת משו" לב:
 .ÌÈ˙˘ÙÂ ¯Óˆ ÈËÂÁ 17לב של פשתי" ושל צמר תכלת:
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התכלת

דף מ.

פוטרי בשל צמר;
חוטי צמר ופשתי" 
פוטרי בכל מקו" ,ואפילו בשיראי.
ופליגא ד¯· ,ÔÓÁ
דאמר ¯· :ÔÓÁ
השיראי פטורי מ הציצית.
1

פרק רביעי

מנחות
כדתנא ד·,Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
דתנא ד·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
הואיל ונאמרו בגדי" בתורה סת",
ופרט ל( הכתוב באחד מה צמר ופשתי",
א 1כל  צמר ופשתי".
9

2

10

11

איתיביה ¯·‡ ל¯· :ÔÓÁ
השיראי ,והכל( ,והסריקי 
כול חייבי בציצית!?
מדרבנ.
3

צו

אמר ‡·:ÈÈ
והאי תנא ד·,Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
מפקא מאיד( תנא ד·,Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
דתנא ד·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
בגד,
אי לי אלא בגד צמר;
מני לרבות צמר גמלי" וצמר ארנבי" ונוצה של עזי",
והכל( והסריקי והשיראי,
מני?
תלמוד לומר :או בגד* .
12

4

אי הכי 
אימא סיפא:
וכול,
צמר ופשתי" פוטרי בה;
אי אמרת בשלמא דאורייתא 
היינו דמישתרו בהו כלאי";
אלא אי אמרת דרבנ 
היכי מישתרי בהו כלאי"?
אימא 
או צמר או פשתי".

13

14

מ.

5

15

תנו רבנ:
סדי בציצית,
· È‡Ó˘ ˙Èפוטרי;
ו· ÏÏ‰ ˙Èמחייבי;
והלכה כדברי ·.ÏÏ‰ ˙È
אמר ¯·:˜Â„ˆ È·¯· ¯ÊÚÈÏ‡ È
והלא כל המטיל תכלת בירושלי" 
אינו אלא מ המתמיהי!
אמר ¯·:È
א" כ  למה אסרוה?
לפי שאי בקיאי.
16

17

הכי נמי מסתברא,
דקתני סיפא:
ה במינ פוטרי,
שלא במינ  אי פוטרי;
אי אמרת בשלמא דרבנ 
היינו דמיפטרו במינ;
אלא אי אמרת דאורייתא 
צמר ופשתי" הוא דפטר!
אי משו" הא לא איריא,
כד¯·‡,
ד¯·‡ רמי,
כתיבַ " :ה ָּכנָ ף" )במדבר טו,לח( ,מי כנ,1
וכתיב" :צֶ ֶמר ּו ִפ ׁ ְש ִּתים"!
הא כיצד?
צמר ופשתי"  פוטרי בי במינ ,בי שלא במינ,
שאר מיני  במינ פוטרי ,שלא במינ אי פוטרי.
ו¯· ?!ÔÓÁ
6

7

8

רש"י

 .ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÔÈ¯ËÂÙ 1בכל מיני בגד ואפי' בשיראי" דמהו דתימא שיראי
פטורי והוו כלאי" שלא במקו" מצוה קמ''ל דחייבי:
 .ÔÈ‡¯È˘‰ 2מעיל של משי:
 .ÍÏÎ‰Â 3מעיל שעושי מאות דגי" ]הוא בית התולעת[ שמצויי" במינוי
שקורי פלוצי''ל:
 .ÔÈ˜È¯Ò 4מעיל עשוי מנעורת של משי:
 .Ô‰· ÔÈ¯ËÂÙ ÌÈ˙˘ÙÂ ¯Óˆ 5קא ס''ד שני חוטי צמר ושני חוטי לב של
פשתי":
 .Ô‰ 6עצמ כל( וסריקי במינ פוטרי דא" עשה ציצית בטלית שהוא מינו
יצא:
 .‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ˙¯Ó‡ È‡ ‡Ï‡ 7מחייבי שיראי בציצית היכי פטרה בהו ציצית
דכל( הא מדאורייתא ציצית דצמר ופשתי" הוא דפוטרי כדאמרינ לעיל צמר
ופשתי" יחדו גדילי" תעשה ל(:
 .ÔÓÁ ·¯Â 8דאמר לעיל שיראי מדרבנ הוא דחייבי דאי מדאורייתא לא פטר
בהו מינו:

18

19

2120

רש"י

 .Ï‡ÚÓ˘È '¯ È·„ ‡˙„Î 9דאומר אי מחייבי בציצית אלא בגד צמר או בגד
פשתי":
 .Ì˙Ò ‰¯Â˙· ÌÈ„‚· 10על כנפי בגדיה":
 .ÍÏ Ë¯ÙÂ 11בכלאי" )דברי" כב( וגבי נגעי" )ויקרא יג( בבגד צמר או בבגד
פשתי":
 .'ÂÎ ‡˙ Í„È‡Ó ˜ÈÙÓ 12דהא איד( מרבה כל הבגדי":
 .‰ˆÂÂ ÌÈ·¯‡ ¯Óˆ 13צמר של עזי" קרי נוצה לפי שאי ר( כשאר צמר:
 .ÔÈÓ 14שמטמאי בנגעי":
 .„‚· Â‡ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ 15בגד צמר או בגד פשתי" )ש"(:
 .ÔÈ„Ò 16פשת:
 .ÔÈ¯ËÂÙ ˘''· 17מ הציצית דלא דרשינ סמוכי למישרי כלאי" בציצית האי
דנקט לשו פטור וחיוב ולא נקט לשו אוסרי ומתירי משו" דציצית חובה הוא
לבגד ואפילו אינו לובשה ואיסור והיתר נמי בהא תליא וכיו דלב''ש פטור הוי
להו כלאי" שלא במקו" מצוה ועובר עליה" משו" כלאי" ולב''ה דמחייבי ליה
בציצית דדרשינ )יבמות ד (.סמוכי ואי כא משו" כלאי" ומותר ללובש
ובטלית של צמר נמי לב''ש אסור לעשות בה לב של פשת ותכלת של צמר
אלא הלב והתכלת של צמר ולב''ה מותר והאי דנקט פלוגתייהו בסדי משו"
דפסיקא ליה מילתיה דאי בו ציצית בלא כלאי" שעיקר מצות ציצית תכלת
כתיבא ביה ותכלת עמרא הוא:
 .ÔÈ‰ÈÓ˙Ó‰ ÔÓ ‡Ï‡ ÂÈ‡ 18מתמה את כל הרואי שאומר כלאי" הוא לבוש
אדבית הלל פליג רבי אליעזר:
 .ÔÎ Ì‡ È·¯ ¯Ó‡ 19דהלכה כב''ה למה אסרוה בירושלי":
 .ÔÈ‡È˜· ÔÈ‡˘ ÈÙÏ 20לדרוש סמוכי דכלאי" בציצית מותר ואתו למישרי
כלאי" בכל מקו" ואי קשיא כיו דמדאורייתא חייב היכי מצו רבנ לעקור דבר
מ התורה ולמיפטריה מציצית משו" גזירה )היא( הא אותיבנא ביבמות בפרק
האשה רבה )צ (:ומשנינ דכל דבר שאמרו ל( בית די שב ולא תעשה מצות
עשה זו שבתורה וראו טע" לדבריה" אי זה עוקר דבר מ התורה דממילא
מיעקר ולא איהו עקר לה בידי":
 21ל''א רבי אליעזר אדב''ש פליג דאמרי סדי פטור אלמא דאי רמי ציצית הוה
כלאי" והלא המטיל כו' תימה הוא דאיכא אבל איסורא ליכא אמר רבי א''כ
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התכלת

דף מ:

פרק רביעי

צז

מנחות
הא מילתא אמרי,
ואיתמר במערבא משו" ד¯· ‡¯ÈÊ Èכוותי:
שמא יקרע סדינו בתו( שלש ויתפרנו,
והתורה אמרה:
" ּ ַתעֲ ֶׂשה" )דברי" כב,יב( ,ולא מ העשוי;
שרא ¯· ‡¯ÈÊ Èלסדיניה.
¯·  ‡¯ÈÊאמר:
גזירה נמי משו" כסות לילה.
15

אמר ליה ¯·‡ ·¯ ¯· ÔÁלג ל¯·‡:
ולרמו בי עשרה ונפקו לשוקא ומפרסמא למילתא!?
כל שכ דמתמהו עילו.
1

2

17

16

18

19

ולידרשא בפירקא!?
גזירה משו" קלא איל.
ולא יהא אלא לב!?
כיו דאפשר במינ  לא;
כד¯,˘È˜Ï ˘È
דאמר ¯:˘È˜Ï ˘È
כל מקו" שאתה מוצא עשה ולא תעשה,
א" אתה יכול לקיי" את שניה"  מוטב,
וא" לאו  יבוא עשה וידחה את לא תעשה.
וליבדקוה!?
אלא גזירה משו" טעימה.
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ואמר ¯·‡:
הא מילתא אמרי,
ואיתמר במערבא משמיה ד¯· ‡¯ÈÊ Èכוותי:
היא של בגד וכנפיה של עור  חייבת,
היא של עור וכנפיה של בגד  פטורה,
מאי טעמא?
עיקר בגד בעינ.
¯· ‡ È‡Áאזיל בתר כנ.1
22

23

וליכתבה אדיסקי!?
אדיסקי ליקו" וליסמו(?
אמר ¯·‡:
השתא * חמ #בפסח ויו" הכיפורי" דכרת סמכינ אדיסקי,
הכא דעשה בעלמא לא כל שכ?
9

13121110

מ:

14

אלא אמר ¯·‡:

אמר ¯·‡ אמר ¯·  ‰¯ÂÁÒאמר ¯· :‡Â‰
הטיל לבעלת שלש והשלימה לארבע 
פסולה,
" ּ ַתעֲ ֶׂשה )דברי" כב,יב( ,ולא מ העשוי.
מיתיבי:
חסידי" הראשוני",
כיו שארגו בה שלש  היו מטילי לה תכלת!?
אימא 
כיו שפצעו בה שלש  היו מטילי לה תכלת.
24

25

רש"י

דליכא איסורא מפני מה אסרוה ב''ש לפי שאי בני אד" בקיאי דכלאי"
בציצית מותר ואתי למישרי כלאי" שלא במקו" מצוה:
 .‰È˙ÏÈÓÏ ‰ÓÒ¯ÙÂ 1דכלאי" בציצית מותר:
 .ÔÂÂÏÚ È‰Ó˙Ó„ ÔÎ˘ ÏÎ 2דאמרי אנשי" הגוני" כאלו לובשי" כלאי":
 .ÔÏÈ‡ ‡Ï˜ ÌÂ˘Ó ‰¯ÈÊ‚ 3צבע היא שדומה לתכלת ואי שרית של תכלת בסדי
אתי למירמי צמר צבוע בקלא איל והוי כלאי" שלא במקו" מצוה וקפרי( מאי
איכפת ל אי רמי קלא איל לא יהא האי קלא איל אלא לב בעלמא כלומר צמר
לב האמר לעיל אי לו תכלת מטיל לב ומשני כיו דאפשר במינו כיו דלש"
לב )אי( איפשר לתת חוטי פשת לא רמינ לב דצמר בסדי:
 .˘È˜Ï ˘È¯„Î 4כלומר הרי לב גמור לא מצי להטיל לשו" ציצית משו" דהוי
כלאי" בציצית הואיל ואפשר להטיל במינו אבל תכלת דצמר דאי אפשר במינו
דכל תכלת צמר הוא רמינ אי לאו משו" גזירה דקלא איל:
 .Ô‰È˘ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï 5כגו לב דפשת בסדי מקיי" עשה דציצית וידחה לאו
דכלאי":
 .‰È˜„·ÈÏÂ 6לכל היורות שצובעי בה ציצית או אות מוכרי תכלת דלא ליהוו
קלא איל:
 .‰ÓÈÚË ÌÂ˘Ó ‰¯ÈÊ‚ 7אי מצרכינ לכל הקוני" לבדוק היורות אתי לשפו(
הנסיו בכל היורות ואמרי' לקמ )מב (:בשמעתי א" ש" הנסיו ביורה פסלה
לכל היורה:
 .‰ÓÈÚË 8נסיו:
 .È˜ÒÈ„‡ ‰È·˙ÎÈÏÂ 9יכתבו איגרת וישלחו לגולה הלכות טעימה כדמפרש
לקמיה ליטול מלא קליפת ביצה ביורה ויצבע הנסיו בתו( הקליפה:
 .ÍÂÓÒÈÏÂ ÌÂ˜ÈÏ È˜ÒÈ„‡Â 10כלומר דלא חשיבא להו לאינשי הנ( אגרות ועברי
עלייהו:
 11ל''א וליבדקיה ניתק רבנ שלא יקח אד" תכלת אלא א" כ בדקה דהא
אפשר דליבדקיה כדלקמ )ש"( שמביא גילא ושבלילתא:
 .‰ÓÈÚË ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ ‚''‰ 12פעמי" שימכרו לתכלת של נסיו שנצבע לנסות
בו את היורה ואמרי' לקמ )ש"( טעמה פסולה ואהא מילתא ליכא .למיק"
בבדיקה והוה ליה כלאי" שלא במקו" מצוה:
 .‡˜ÒÈ„‡ (‡‰) ‰È·˙ÎÈÂ 13לשלוח באות המקומות שצובעי בה תכלת הוו
יודעי שהטעימה פסולה ומאחר שיהו הצובעי יודעי בדבר נסמו( עליה
והכא ליכא למימר לידרשיה בפרקא לפי שצובעי תכלת הרבה בכרכי ובכפרי"
שאי שומעי דרשה שלנו וג" במקומות רחוקי":
 .'ÂÎ ÁÒÙ· ıÓÁ 14כשהיו מעברי" שנה היו שולחי אגרות לגולה לעשות ב'
אדרי" כדאמרינ בפ' קמא דסנהדרי )יא (.מודעי אנחנא לכו כו':
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רש"י

 .È¯Ó‡ ‡ÓÏÈÓ ‡‰ 15אנא הכא ואמרי במערבא משו" רבי זירא כוותי דמשו"
הכי אסרו ציצית בסדי:
 .ÔÈ„Ò Ú¯˜È ‡Ó˘ ÌÂ˘Ó ‰¯ÈÊ‚ 16קוד" לכ בתו( ג' אצבעות לשפת הכנ1
דהיינו מקו" הציצית:
 .Â¯Ù˙ÈÂ 17בחוטי פשת ויניח סו 1החוטי התלויי ש" ואחר כ( ית בה שני
חוטי תכלת ויצר 1אות שני" של לב עמה":
 .ÈÂ˘Ú‰ ÔÓ ‡ÏÂ ‰˘Ú˙ ‰¯Ó‡ ‰¯Â˙‰Â 18ונמצאת ציצית פסולה והוו כלאי"
שלא במקו" מצוה:
 .ÈÂ˘Ú‰ ÔÓ ‡ÏÂ ‰˘Ú˙ 19דפסול היינו שעושה מתחילה שלא לש" ציצית ולא
נעשה כמצותו ואחר כ( תקנו קרינ ביה ולא מ העשוי ונמצא ציצית פסולה:
 .‰ÈÈ„ÒÏ ‡¯ÈÊ '¯ ‡¯˘ 20התיר ציציותיו מסדינו שהי' של פשת ונטל משו"
שמא יקרע והיינו דאמר רבא איתמר במערבא משמיה דרבי זירא כוותי:
 .‰ÏÈÏ ˙ÂÒÎ ÌÂ˘Ó ‰¯ÈÊ‚ ¯Ó‡ ‡¯ÈÊ '¯ ‚''‰ 21שמא יתכסה בו בלילה דפטור
מציצית שנאמר וראית" אותו וזכרת" פרט לכסות לילה ונמצא נהנה מכלאי"
שלא בשעת מצוה:
 .¯ÂÚ Ï˘ ‰ÈÙÎÂ 22שנחתכו קרניה ותלה בה עור:
 .ÛÎ ¯˙· ÏÈÊ‡ 23ועביד איפכא:
 .ÏÈË‰ 24ג' ציצית לבעלת ג' כנפי" ואחר כ( תלה בה קר ד' ועשה בו ציצית
פסולה דג' ראשונות עשויי מתחילה שלא כמצותה וכי הדר מתקנה איכא
תעשה ולא מ העשוי:
 .ÌÈ„ÈÒÁ 25זריזי במצות:
 .Â‚¯‡˘ ÔÂÈÎ 26בטלית ג' אצבעות דמיקרי בגד כדאמרינ לגבי טומאה:
 .˙ÏÎ˙ ‰· ÔÈÏÈËÓ ÂÈ‰ 27בשני קרניה ולכי גמרי לה היו מטילי לשני" אחרי"
ולא אמרינ תעשה ולא מ העשוי ואע''ג דלא הוה מחייבי בציצית עד שתהא
כדי שיתכסה בה קט ראשו ורובו כדלקמ שכל ציצית שלא נעשית מתחילתה
לש" ציצית אע''פ כשנעשית שלא לצור( איכא מ העשוי דהא הכא שלא
לצור( נעשית דלא היו לה אלא ב' קרנות דאלו קרנותיה האחרי" אינ ראויי
לציצית שהרי סופו להוסי 1עליה הרבה והויא לה ציצית למעלה מג' ואנ תו(
שלשה בעינ:
 .'‚ ‰· ÂÚˆÙ˘ ÔÂÈÎ 28כיו שהגיעו לג' אצבעות האחרוני" מטילי לה תכלת
מיד ולא משהו לה מידי דהשתא ליכא למימר תעשה ולא מ העשוי דהא מכיו
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התכלת

דף מא.

פרק רביעי

צח

מנחות
הטיל למוטלת.
והא אמרה ¯· ‡¯ÈÊ Èחדא זימנא!?
חדא מכלל דחבירתה איתמר.

אינילד והאמר ¯·:‡¯ÈÊ È
הטיל למוטלת  כשרה!?
אמר ¯·‡:
השתא בבל תוסי 1קאי,
מעשה לא הוי.

1110

2

תנו רבנ:
טלית כפולה חייבת בציצית,
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èפוטר;
ושוי,
שא" כפלה ותפרה שחייבת.
תפרה,
פשיטא!?
לא צריכא דנקטה בסיכי.
12

13

מתקי 1לה ¯· :‡ÙÙ
ממאי דגברא לאוסופי קא מיכוי?
דלמא לבטולי קא מיכוי,
ובל תוסי 1ליכא,
מעשה איכא!?

14

3

15

אמר ¯· ‡¯ÈÊ Èאמר ¯·  ‡˙Óאמר ˘:Ï‡ÂÓ
תכלת אי בה משו" כלאי",
ואפילו בטלית פטורה.
מאי טלית פטורה?
אילימא  דלית בה שיעורא;
והתניא:
מא .טלית שהקט מתכסה בו ראשו ורובו* ,
והגדול יוצא בה דר( עראי 
חייבת בציצית;
אי הקט מתכסה בו ראשו ורובו,
א 1על פי שהגדול יוצא בה עראי 
פטורה,
וכ לעני כלאי";
והוינ בה:
מאי וכ לעני כלאי"?
אילימא  וכ לעני איסורא דכלאי";
והא אנ תנ:
אי עראי בכלאי";
ואמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
וכ לעני סדי בציצית!
אלא  מאי פטורה?
4
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¯· ‡Â‰ ¯· ‰איקלע לבי ¯·‡ ·¯ ¯· ,ÔÓÁ
חזייה דהוה מיכסי טלית כפולה,
ורמי ליה חוטי עילוי כפילא,
איפשיטא ואתא חוטא וק" להדי רישיה,
אמר ליה:
לאו היינו כנ 1דכתב רחמנא באורייתא?
אתא שדייה איכסי גלימא אחריתי,
אמר ליה:
מי סברת חובת גברא הוא?
חובת טלית הוא,
זיל רמי לה.
16

17

18

19

לימא מסייע ליה:
חסידי" הראשוני",
כיו שארגו בה שלש  היו מטילי בה תכלת.
שאני חסידי",
דמחמרי אנפשייהו.
20

21

ופליגא דמלאכא,
דמלאכא אשכחיה ל¯· ˜ ‡ÈËדמיכסי סדינא,
22

23

9

רש"י
רש"י

שהגיעו לתו( ג' האחרוני" הוו להו אות שתי קרנות נמי ראויי לציצית
שכשתגמר נמצאת ציצית בתו( ג':
 .˙ÏËÂÓÏ ÏÈË‰ 1שהיה בה ד' ציצית והטיל לה ד' אחרי" כשרה בהני בתראי
ואע''ג דהדר פסקינהו לקמאי והא הכא דשלא לצור( עבדינהו בשעת עשייה
ומכשרא בהו:
 .‡·¯ ¯Ó‡ 2לעול" שלא לצור( מ העשוי קרינ ביה והכא להכי מכשרא
בבתראי דקאי בבל תוסי 1כי עבדינהו ולא הוו מעשה דכיו דעובר על דברי
תורה לא מיקרי מעשה הלכ( כי פסיק לקמאי היא הויא עשיית דבתראי )עשיה(
אבל שלא לצור( דבעלת ג' שאינו עובר עליה הוי מעשה לאקרויי ציצית
העשויה בפסול ואיכא כשגומרה תעשה ולא מ העשוי:
 .‡ÎÈ‡ ‰˘ÚÓ 3והדר קושיא לדוכתה:
 .ÌÈ‡ÏÎ ÌÂ˘Ó ÔÈ‡ ˙ÏÎ˙ 4קס''ד דהכי קאמר ציצית אי בה" משו" כלאי"
ואפילו כו':
 .È‡¯Ú ‰· ‡ˆÂÈ ÏÂ„‚‰Â 5שאינו בוש לצאת בה לשוק:
 .ÌÈ‡ÏÎ„ ‡¯ÂÒÈ‡ ÔÈÚÏ ÔÎÂ ‡ÓÈÏÈ‡ 6דאי אי קט מתכסה בה אי בה משו"
כלאי" א" נארג בה כלאי":
 .ÌÈ‡ÏÎ· È‡¯Ú ÔÈ‡ Ô˙‰Â 7כלומר אי די עראי בכלאי" שאע''פ שאי הגדול
יוצא בה עראי יש בה משו" כלאי" א" נארג בה כלאי":
 .ÔÓÁ ·¯ ¯Ó‡Â 8מאי וכ לעני כלאי" וכ לעני סדי בציצית אלמא ציצית
בטלית שאי בה שיעור יש בה משו" כלאי":
 .‰¯ÂËÙ È‡Ó ‡Ï‡ 9דקאמר לעיל ואפילו בטלית פטורה כגו הטיל למוטלת
דכי שריא רחמנא כלאי" בציצית לגמרי אישתרו:

 .‡ÓÈÊ ‡„Á 10לעיל הטיל למוטלת כשרה וכיו דמתכשרא בהנ( בתראי וכל
שכ בקמאי אי הוה פסיק לבתראי פשיטא דאי בה משו" כלאי" דהא כולה
ציצית מיקרו:
 .¯Ó˙È‡ ‰˙¯·Á ÏÏÎÓ ‡„Á 11מכלל דהטיל למוטלת כשרה איתמר ה(
דכלאי":
 .‰ÏÂÙÎ ˙ÈÏË 12שהיתה ארוכה כשתי" וכפלה:
 .¯ËÂÙ ÔÂÚÓ˘ È·¯Â 13שא" תפשט נמצאת ציציות באמצעיתה:
 .˙·ÈÈÁ ‰¯Ù˙ Ì‡˘ 14דלא תפשט:
 .ÈÎÈÒ· ‰Ë˜„ 15ברוק''ש ל''א תפירה רחבה בשטי''ר וקשיא לי הא דאמר
בסו 1הקומ) #לעיל לז :ע''ש( האי מא דחייטיה לגלימא כו:
 .ËÈ˘ÙÈ‡ 16הטלית היו ציצית באמצעיתה שהיתה רחבה כפלי" בקומתו
והיתה כפולה והכפל מוטל על ראשו ושני הראשי של טלית למטה מאחוריו
ושתי ציציות היו בקר האחד ושני" בשני ראשי הכפל מקו" שארכו כלה
וכשנפשטה היה חבוי כולו בה ונמצאו שתי ציציות של כפל באמצע הטלית
כנגד ראשו של רבא:
 .ÛÎ ÂÈÈ‰ Â‡Ï 17דהא באמצעיתה עומדי:
 .‡Â‰ ‡¯·‚ ˙·ÂÁ ˙¯·Ò ÈÓ 18לקיי" מצות ציצית באחת מה דתיפטר בה(
אחריתי:
 .‡Â‰ ˙ÈÏË ˙·ÂÁ 19ואפילו עשר יש ל( טעונות ציצית:
 .‰ÈÏ ÚÈÈÒÓ 20דחובת טלית הוא:
 .'ÂÎ ÌÈÂ˘‡¯‰ 21ואי חובת גברא הוא למה לה ציצית עד שיתכסה בה:
 .‡Î‡ÏÓ„ ‡‚ÈÏÙÂ 22דרבה בר רב הונא דהמלא( אומר דחובת גברא היא:
 .‡È„Ò ÈÒÎÈÓ„ 23דלא הוה ליה ציצית כדאמרינ לעיל משו" כסות לילה:
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התכלת

דף מא:

פרק רביעי

אמר ליה,‡ÈË˜ ,‡ÈË˜ :
סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא,
ציצית של תכלת מה תהא עליה!
אמר ליה :ענשיתו אעשה?
אמר ליה :בזמ דאיכא ריתחא ענשינ;
אי אמרת בשלמא חובת גברא הוא 
היינו דמחייב דלא קא רמי;
אלא אי אמרת חובת טלית הוא 
הא לא מיחייבא.
אלא מאי?
חובת גברא הוא,
נהי דחייביה רחמנא כי מיכסי טלית דבת חיובא,
כי מיכסי טלית דלאו בת חיובא היא מי חייביה רחמנא?
אלא הכי קאמר ליה:
טצדקי למיפטר נפש( מציצית.
21

3

4

5

אמר ¯·  ‡ÒÈ˜ ¯· È·ÂËאמר ˘:Ï‡ÂÓ
כלי קופסא חייבי בציצית.
ומודה ˘ Ï‡ÂÓבזק שעשאה לכבודו שפטורה,
מאי טעמא?
"אֲ ׁ ֶשר ְּת ַכ ּ ֶסה ָּב ּה" )דברי" כב,יב( אמר רחמנא,
האי לאו לאיכסויי עבידא;
בההיא שעתא ודאי רמינ ליה,
משו" "לֹ ֵעג לָ ָר ׁש ֵח ֵרף ע ֵֹׂשה ּו" )משלי יז,ה(.
6

7

8

9

מנחות

ו ÌÈÓÎÁאומרי" :יתפור;
ושוי,
שלא יביא אפילו אמה על אמה ממקו" אחר,
ובה תכלת ,ותולה בה;
ושוי,
מא :שמביא תכלת ממקו" אחר ותולה בה* ,
ובלבד שלא תהא מופסקת.
שמעת מינה 
מתירי מבגד לבגד?
דילמא דאי בלאי.
14

15

16
17

18

תנו רבנ:
טלית שכולה תכלת 
כל מיני צבעוני פוטרי בה,
חו #מקלא איל.
מיתיבי:
טלית אי פוטר בה אלא מינה,
טלית שכולה תכלת 
מביא תכלת ודבר אחר ותולה בה,
וקלא איל לא יביא,
וא" הביא  כשר!?
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
לא קשיא,
כא בטלית בת ארבעה חוטי,
כא בטלית בת שמונה חוטי.
שמעת מינה 
מתירי מבגד לבגד!
19

20

21

22

23

24

2625

27

אמר ¯ ‰·Áאמר ¯· :‰„Â‰È
טלית שנקרעה,
חו #לשלש  יתפור,
תו( שלש  לא יתפור.
10

צט

11

12

רש"י
14

תניא נמי הכי:
טלית שנקרעה,
חו #לשלש  יתפור,
תו( שלש 
¯· ¯È‡Ó Èאומר :לא יתפור,
13

רש"י

 .‡Ï·¯Ò 1כגו אות שלנו שה עגולי ואי לה אלא שני כנפי" ]למטה[
דפטורה מציצית:
 .‡Ï·¯Ò] 2מנט''ל בלע''ז[:
 .‡·ÈÈÁÈÓ ‡Ï ‡‰ 3ה טלית דסדי ודסרבלא ומאי איכפת ליה:
 .‡ÓÁ¯ ‰È·ÈÈÁ„ È‰ 4כי מיכסי טלית בת חיובא הראוי לציצית חייביה
רחמנא לגברא לאהדורי בתר טלית דחיובא ולאכסויי בה מי ]חייביה[:
 .˙ÈˆÈˆÓ ÍÓˆÚ ¯ËÙÈÓÏ È˜„ˆË ‰ÈÏ ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ ‡Ï‡ 5תבקש תחבולות
לפטור עצמ( מציצית .טצדקי תחבולות וחבירו בבבא קמא בפרק הכונס )נו (.כל
טצדקי דאית לה למיעבד עבדה:
 .‡ÒÙÂ˜ ÈÏÎ 6טליתות הראויי לציצית א 1על פי שמקופלת ומונחת בקופסא
חייבת בציצית דהואיל ועומדת היא להתכסות בה אשר תכסה בה קרינא ביה:
 .Â„Â·ÎÏ 7לתכריכי:
 .‡˙Ú˘ ‡È‰‰· 8כשלובשי אותו למת:
 .‰ÈÏ ÔÈÓ¯ È‡„Â 9מטילי ביה ציצית דאי לא רמינא דמי כליעוג כלומר איפטר
ליה ממצות:
 .˘Ï˘Ï ıÂÁ 10למעלה משלש אצבעות משפת הכנ:1
 .¯ÂÙ˙È 11ולא חיישינ דילמא פייש מידי מ חוט התפירה ויניח" ויוסי 1עליו
עד ד' חוטי" לש" ציצית ואיכא תעשה ולא מ העשוי דהא חו #לג' לא חזו
לתלות ציצית כדאמרינ לקמ:
 .˘Ï˘ ÍÂ˙· 12הראוי להניח ש" ציצית:
 .¯ÂÙ˙È ‡Ï 13דהכא חיישינ להכי כדפרישנא:

 .¯Á‡ ÌÂ˜ÓÓמטלית אחרת ויש בה תכלת ותולה בה משו" דעל כנפי
בגדיה" בעינ וכנ 1זה לא היה מבגד זה בשעת עשיה:
 .˙ÏÎ˙ ‡È·Ó˘ ÔÈÂ˘Â 15מתיר ציצית מטלית אחרת ותולה בה דהכא ליכא ולא
מ העשוי דהא צרי( לחזור ולכורכה ולתקנה כא כבתחילה:
 .˙˜ÒÙÂÓ ‡‰˙ ‡Ï˘ „·Ï·Â 16שיהא כל חוטיה שלימי:
 .‰ÈÓ ÚÓ˘ 17מתירי" מבגד לבגד:
 .È‡Ï· È‡ ‡ÓÏÈ„ 18הא דקתני שמביא תכלת ממקו" אחר ותולה בה ולא
חיישינ לבזיו דמבזה לה לטלית ראשונה דנתבלה דאי ראויה לציצית קאמר
דמתיר ממנה הציצית:
 .‰· ÔÈ¯ËÂÙ ÌÈÚ·ˆ ÈÈÓ ÏÎ 19לשו" לב דכיו דמי כנ 1ליכא לקיומי בה אי
ל( לחזר אחר לב אלא שיהו בה שני מיני:
 .ÔÏÈ‡ ‡Ï˜Ó ıÂÁ 20דדמי לתכלת וזימני דמזב לה לאינש אחרינא וסבר דכל
חוטיה תכלת וכי מצרי( לטלית אחריתי שקיל תרי חוטי" מהכא ונות ש" ע"
לב ותחת אלו ית לב ונמצאת אחת מה נפטר בקלא איל לשו" תכלת ושדי
קלא איל ע" לב בציצית והוי כלאי" בלא מצוה:
 .‰ÈÓ ‡Ï‡ Ô·Ï Ì˘Ï ‰· ÔÈ¯ËÂÙ ÔÈ‡ ˙ÈÏË È·È˙ÈÓ 21א" אדומה היא יטיל בה
שני חוטי אדומי" ושני חוטי תכלת וכ שאר גווני":
 .˙ÏÎ˙ ‡È·Ó 22שני חוטי לש" תכלת ודבר אחר לש" לב ואע''ג דהאי תכלת
הוי מי כנ 1אפילו הכי שני מיני" בעינ דאזלינ בתר רוב טליתות:
 .¯˘Î ‡È·‰ Ì‡Â 23אלמא קלא איל נמי פוטר בה:
 .ÔÈËÂÁ '„ ˙· ˙ÈÏË· 24שני" תכלת ושני" קלא איל כשר:
 .ÔÈËÂÁ ‰Ó˘ ˙· ˙ÈÏË· 25ארבע תכלת והטיל בה ארבע קלא איל לקיי"
מצות שני מיני" פסולי דהואיל ולבר קלא איל איכא חוטי כל צורכה חיישינ
דלמא מצרי( לטלית אחריתי ושקיל הנ( דתכלת מהכא ותלי לה הת" וליכא
הכא אלא קלא איל אי נמי שקיל הנ( דקלא איל ותלי בה .ל''א ועיקר חו#
מקלא איל דהא אשני מראות שבה קפדינ ואלו מראיה שוי:
 .¯˘Î ‡È·‰ Ì‡ 'ÂÎ È·È˙ÈÓ 26טלית בת שמנה חוטי ד' של תכלת ומי אחר
וביקש להטיל בה עוד ארבעה אחרי" לא יטיל קלא איל שמא ימכרנו לאיש
אחר ויהא סבור שה" תכלת ויתיר" מכא וית בטלית אחרת במקו" תכלת ע"
לב וא" הביא כשר דהא נפטרה בארבע חוטי של תכלת ודבר אחר:
 .‰ÈÓ ÚÓ˘ 27מדפסל בה משו" ה( חששא דמתירי מבגד לבגד:
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התכלת

דף מב.

פרק רביעי

ק

מנחות

דלמא דאי עבד.

אחת מארבע בטפח של כל אד".

איתמר:
¯· אמר:
אי מתירי מבגד לבגד;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר:
מתירי מבגד לבגד.
¯· אמר:
אי מדליקי מנר לנר;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר:
מדליקי מנר לנר.
¯· אמר:
אי הלכה כ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבגרירה,
ו˘ Ï‡ÂÓאמר:
הלכה כ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבגרירה.

אמר ¯· :‡ÙÙ
טפח דאורייתא 
ארבע בגודל ,שית בקטנה ,חמש בתילתא.

1

11

אמר ¯· :‡Â‰
ארבע בתו( ארבע ומשולשת ארבע,
ו¯·  ‰„Â‰Èאמר:
שלש בתו( שלש משולשת שלש.
אמר ¯· :‡ÙÙ
הלכתא:
ארבע בתו( שלש משולשת ארבע.
12

2

למימרא,
דאית להו שיעורא,
ורמינהו:
ציצית,
אי ציצית אלא יוצא,
ואי ציצית אלא משהו,
וכבר עלו  È‡Ó˘ ˙È· È˜ÊוÏÏ‰ ˙È· È˜Ê
לעליית  ‡¯È˙· Ô· ÔÁÂÈואמרו:
ציצית אי לה שיעור;
כיוצא בו,
לולב אי בו שיעור;
מאי לאו אי לה שיעור כלל!?
מב .לא* ,
אי לה שיעור למעלה,
אבל יש לה שיעור למטה;
דאי לא תימא הכי 
כיוצא בו לולב אי לו שיעור,
הכי נמי 
דאי לו שיעור כלל?
והתנ:
לולב שיש בו שלשה טפחי" כדי לנענע בו 
כשר!
אלא,
אי לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה,
הכא נמי אי לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה.

אמר ‡·:ÈÈ
כל מילי דמר עביד כ¯·,
לבר מהני תלת דעביד כ˘:Ï‡ÂÓ
מתירי מבגד לבגד,
ומדליקי מנר לנר,
והלכה כ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבגרירה;
דתניא:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
גורר אד" מטה,
כסא וספסל,
ובלבד שלא יתכוי לעשות חרי.#

13

14

15

¯·  ‰„Â‰Èמסר ליה לקצרא.
¯·  ‡ÈÁעביד לה סיסא.
¯· ‡Èחייט להו מיחט.
3

4

5

6

תנו רבנ:
כמה חוטי הוא נות?
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי" :ארבעה;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי" :שלשה.
וכמה תהא משולשת?
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי" :ארבע;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי" :שלש;
ושלש ש· ÏÏ‰ ˙Èאומרי" 

7

8

9

10

רש"י

 .„·Ú È‡„ ‡ÓÏ„ 1א" עבר והתיר אז נפקא חורבה
מקלא איל לחודיה:
 .¯Ï ¯Ó 2אות דחנוכה:
 .¯ÒÓ 3טליתו ע" הציצית:
 .‡¯ˆ˜Ï 4לכובס ולא חייש דילמא מינתקא תכלת ורמי בה קלא איל:
 .‡ÒÈÒ Â‰Ï „È·Ú 5כשנותנה לכובס מקפל הציצית כמי פקעת שקורי"
למושי''ל כדי שלא ינתק:
 .ËÁÈÓ Â‰Ï ËÈÈÁ 6עושה לטלית כמי שפה ומחביא החוטי בתוכה ותופר
השפה:
 .‰Ú·¯‡ 7חוטי נת בחור נטלית וכופל לשמנה:
 .˙˘ÏÂ˘Ó 8תלויה הענ] 1לבד[ מ הגדיל:
 .Ú·¯‡ 9אצבעות:
 .ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰''·˘ ˘Ï˘Â 10שתהא כל אצבע אחת מארבע בטפח של כל אד"
דהיינו מדת גודל ושית בקטנה:
)דסבר(

דמשתרא ציצית

תנו רבנ:
ציצית,
אי ציצית אלא ענ,1
וכ הוא אומר:

אשי" )יחזקאל ח,ג(.
יצת ָר ׁ ִ
"וַ ִּי ָ ּק ֵחנִ י ְּב ִצ ִ
ואמר ‡·:ÈÈ
וצרי( לפרודה כי צוציתא דארמאי.
1

רש"י

 .‡˙ÏÈ˙· 11אצבע וכול מדה אחת:
 .Ú·¯‡ 12חוטי בתו( ארבע אצבעות שלא ירחיק מ השפה יותר מארבע
אצבעות:
 .‡ˆÂÈ ‡Ï‡ ˙ÈˆÈˆ Ì˘ ÔÈ‡ 13תלוי ויוצא מ הכנ 1משהו:
 .‰ÏÚÓÏ ¯ÂÚÈ˘ ‰Ï ÔÈ‡ 14דכמה דבעי ליהוי ארו(:
 .‰ËÓÏ ¯ÂÚÈ˘ ‰Ï ˘ÈÂ 15דמשולשת ד' בעינ אבל בציר מהכי לא והדקתני
משהו דבמשהו נמי מתכשרי גרדומי:
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התכלת

דף מב.

פרק רביעי

תנו רבנ:
הטיל על הקר או על הגדיל 
כשירה;
¯· ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוסללה בשתיה.

קא

מנחות
לא תתקי 1ל(,
חד מינייהו כתרי מינ.
13

2

כמא אזלא הא דאמר ¯· ‚ Ï„Èאמר ¯·:
ציצית צריכה שתהא נוטפת על הקר,
שנאמר )במדבר טו,לח(:
יהם";
" ַעל ַּכנְ ֵפי ִבגְ ֵד ֶ
כמא? כ¯·.·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ È
43

¯· ‡ ·˜ÚÈ ¯· ‡Áרמי ארבע ועיי 1להו מיע,1
ומעייל להו בגלימא ואביק להו מיבק,
קסבר 
בעינ תמניא בגלימא,
כי היכי דליהוי גדיל גדילי" במקו" פתיל.
14

16

15

¯·  È˙Ù„Ó ‰ÈÓ¯Èרמי תמניא דאינהו שיתסר,
ולא אביק להו.
 ‡È·¯„ ‰È¯· ¯Óעביד כדיד.
18

17

19

אמר ¯· ·˜ÚÈ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
וצרי( שירחיק מלא קשר גודל.
ואיצטרי( ד¯· ,‡ÙÙ
ואיצטרי( ד¯·;·˜ÚÈ È
דאי מד¯·  ‡ÙÙ
הוה אמינא 
תו( שלש דלא לירחיק טפי,
וכמה דמקרב מעלי,
איצטרי( ד¯·;·˜ÚÈ È
ואי מד¯·,·˜ÚÈ È
הוה אמינא 
מלא קשר גודל דלא ליקרב טפי,
וכמה דרחיק מעלי,
צריכא.

¯·  ÔÓÁאשכחיה ל¯· ‡„‡ ·¯ ‡‰·‰
רמי חוטי וקא מבר( לעשות ציצית.
אמר ליה:
מאי ציצי שמענא?
הכי אמר ¯·:
ציצית אי צריכה ברכה.

5

6

20

21

22

7

¯· ‡Èו¯·  ‡ÓÒהוו יתבי קמיה ד¯· ‡˘,È
חזייה ¯·  ‡ÓÒלקרניה דגלימיה ד¯·‡È
דסתר ובצר ממלא קשר גודל,
אמר ליה:
לא סבר לה מר להא ד¯·?·˜ÚÈ È
אמר ליה:
בשעת עשייה איתמר.
איכסי,1
אמר ליה ¯· ‡˘:È
98

10

11

12

כי נח נפשיה ד¯· ,‡Â‰
על ¯·  ‡„ÒÁלמירמא ד¯· אד¯·,
ומי אמר ¯·:
ציצית אי צרי( ברכה?
והא אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
מני לציצית בגוילו שהיא פסולה?
שנאמר )במדבר טו,לח(:

ש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ּ ָת אֲ לֵ ֶהם,
" ַּד ּ ֵבר ֶאל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
וְ ָע ׂש ּו לָ ֶהם ִצ ִיצת",

לז

בני ישראל יעשו ולא הגוי"לח יעשו!
והא מאי רומיא?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
קסבר ¯· :‡„ÒÁ
לט
כל מצוה שכשירה בגוי 
בישראל אי צרי( לבר(,
מ
כל מצוה שפסולה בגוי 
בישראל צרי( לבר(;
23

24

רש"י

 .È‡Ó¯‡„ ‡˙ÈˆÂˆ ÈÎ ‰„Â¯ÙÏ ÍÈ¯ˆÂ 1כבלורית של גוי"^ דבוקות מלמטה
ופרודות מלמעלה:
 .Ô¯˜‰ ÏÚ 2על שפת חודה של קר:
 .ÏÈ„‚ 3חוט עבה וחזק בבגד תחילה כדי שלא יהא נוח ליקרע .ל''א גדיל אלו
ה חוטי שבשפתי שני הצדדי" וקורי אוריל''ש:
 .Ô¯˜‰ ÏÚ ˙ÙËÂ ‡‰˙˘ 4שתהא תולה ומכה על הקר כלומר כשיגביהנה
למעלה מ השפה כדי שתהא תולה ונוגעת התלויה בקר:
 .Ï„Â‚ ¯˘˜ ‡ÏÓ ˜ÈÁ¯È˘ 5צרי( שיגביהנה מ השפה מלא קשר גודל שיעור
הציפור ע" בשר עד פרק ראשו:
 .‡ÙÙ ·¯„ ÍÈ¯ËˆÈ‡Â 6דאמר לעיל ארבעה בתו( שלשה דמשמע שלא יגביהנה
יותר מג' אצבעות:
 .ÈÏÚÓ ÈÙË ‰Ù˘Ï ·È¯˜„ ‰ÓÎÂ 7ואפילו בחודה של שפה ליתכשר:
 .Ï„Â‚ ¯˘˜ ‡ÏÓÓ ¯ˆ·Â ¯˙Ò„ 8דנסתר ונרחב ]הנקב[ וירד ]הגדיל[ למטה עד
שעמד בציר ממלא קשר:
 9אי נמי נסתר הבגד מלמטה שקורי אנפיליי''ר עד שנפחת מ השפה עד הנקב
ממלא קשר גודל:
 .[¯Ó˙È‡] ‰ÈÈ˘Ú ˙Ú˘· 10דרבי יעקב ואנא נמי בשעת עשייה ]הוה[ מלא קשר
גודל:
 .ÛÒÎÈ‡ 11רב סמא:
 .Ï''‡ 12לרב סמא:

וכללא הוא?
רש"י

 .Â‰ÈÈÈÓ „Á 13מבני אר #ישראל ורבינא מא''י הוה:
 .Â‰Ï ÛÈÈÚÂ 14כופל לה קוד" שיתל" בציצית:
 .‡ÓÈÏ‚· Â‰Ï ÏÈÈÚÓÂ 15מכניס הכפל בנקב הטלית:
 .˜·ÈÓ Â‰Ï ˜È·‡Â 16עונב שחוזר ומכניס שתי" הראשי" בתו( הכפל ותלויי
בעניבה בטלית דהכי דריש גדיל שני" גדילי" תרתי משמע שה ד' חוטי ואחר
כ( כופל לשמנה:
 .'Á ÈÓ¯ 17חוטי דכתיב גדילי" לרבות עוד שני" גדילי" דהוו תמניא חוטי.
כ( קבלה מרבינו יעקב הזק דמסכת יבמות:
 .¯Ò˙È˘ Â‰È‡„ 18לאחר שהכניס בטלית כופל וה שיתסר:
 .Ô„È„Î 19מכניס ד' חוטי ואחר כ( כופל לשמונה:
 .ÔÈËÂÁ ÈÓ¯ 20היה מטיל ציצית לטליתו:
 .ÈˆÈˆ 21ליגלג:
 .‰Î¯· ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ 22בשעת עשייה:
 .‡ÈÓÂ¯ È‡Ó 23מאי קושיא:
 .‰Î¯· ÍÈ¯ˆ ÂÈ‡ Ï‡¯˘È· ^ÈÂ‚· ‰¯È˘Î˘ ‰ÂˆÓ ÏÎ 24דאי יכול לומר אשר
קדשנו דהאי גוי^ נמי כשר בה .מפי המורה:
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התכלת

דף מב:

פרק רביעי

מא

והרי מילה דכשירה בגוי,
דתניא:
עיר שאי בה רופא ישראל,
ויש בה רופא ארמאי ורופא כותי 
ימול ארמאי ואל ימול כותי,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
כותי ולא ארמאי;
ובישראל צרי( לבר(;
דאמר מר:
המל אומר:
ברו( אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה!?
מידי הוא טעמא אלא ל¯·,
¯· מיפסיל פסיל,
דאיתמר:
מני למילה גוימב שפסולה?
„¯ ‡ÙÙ ¯· Âמשמיה ד¯· אמר:
"וְ ַא ָּתה ֶאת ְּב ִר ִיתי ִת ׁ ְשמֹר" )בראשית יז,ט(,
¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
" ִה ּמ ֹול יִ ּמ ֹול" )בראשית יז,יג( ,המל ימול.
1

2

3

4

5

6

קב

מנחות
ספר תורה ,תפילי ומזוזות שכתב 
מו
מי ,כותי ,גוי,
מז
עבד ,אשה ,קט,
מח
ישראל משומד 
פסולי,
שנאמר :וקשרת" וכתבת",
כל שישנו בקשירה  ישנו בכתיבה,
כל שאינו בקשירה  אינו בכתיבה;
ובישראל אי צרי( לבר(,
דשלח ¯·  ‡Â‰ ·¯„ ‰È¯· ‡ÈÈÁמשמיה ד¯·:ÔÁÂÈ È
על תפילי של יד אומר:
ברו( אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילי,
על תפילי של ראש אומר:
ברו( אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילי;
ואילו לעשות תפילי לא מבר(!?
10

אלא לאו היינו טעמא,
כל מצוה דעשייתה גמר מצוה,
כגו מילה,
מט
א 1על גב דכשירה בגוי 
בישראל צרי( לבר(,
וכל מצוה דעשייתה לאו גמר מצוה,
כגו תפילי,
נ
א 1על גב דפסולות בגוי 
בישראל אינו צרי( לבר(,
ובציצית בהא קמיפלגי,
מר סבר  חובת טלית הוא,
ומר סבר  חובת גברא הוא.
11

סוכה מסייע ליה,
תפילי הוי תיובתיה.
7

מג

הרי סוכה דכשירה בגוי,
דתניא:
מד
סוכת גוי",
סוכת נשי" ,סוכת בהמה,
סוכת כותיי" ,סוכה מכל מקו" 
כשירה,
ובלבד שתהא מסוככת כהילכתא;
ובישראל אי צרי( לבר(,
דתניא:
העושה סוכה לעצמו,
אומר:
ברו( אתה יי אלהינו מל( העול",
שהחיינו וקימנו והגיענו לזמ הזה;
בא לישב בה אומר:
ברו( אתה יי אלהינו מל( העול",
אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב בסוכה;
ואילו לעשות סוכה לא מבר(.
8

תפילי תיובתיה.
והרי תפילי דפסולות בגוי,
מב :דתני ¯· :‡È¯˘ÙÓ * ‡·¯„ ‰È¯· ‡ÈÁ

12

אמר ליה ¯·  ÈÎ„¯Óל¯· ‡˘:È
אתו הכי מתניתו לה,
אנ הכי מתנינ לה:
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
מני לציצית בגוינא שכשירה?
שנאמר )במדבר טו,לח(:
13

ש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ּ ָת אֲ לֵ ֶהם,
" ַּד ּ ֵבר ֶאל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
וְ ָע ׂש ּו לָ ֶהם ִצ ִיצת",

נב

יעשו לה" אחרי".

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
עשא מ הקוצי" ומ הנימי ומ הגרדי 
פסולה;
15

14

16

17

רש"י

מה

9

רש"י

 .‡ÙÂ¯ 1מוהל:
 .È˙ÂÎ ÏÂÓÈ Ï‡Â 2לפי שמל לש" הר גריזי" כדמפרש הת" במסכת ע''ז )כז:(.
 .‡ÓÚË ‡Â‰ È„ÈÓ 3דמקשי רב חסדא:
 .ÏÈÒÙ ÏÒÙÈÓ ·¯ ·¯Ï ‡Ï‡ 4מילה בגוי^ הלכ( איכא למימר דרב חסדא לא
קשיא אלא לרב:
 .¯ÂÓ˘˙ È˙È¯· ˙‡ ‰˙‡Â 5לנימול כמות( אני מוסרו:
 .ÏÂÓÈ ÏÂÓ‰ 6קרי ביה המל ימול:
 .‰ÈÏ ÚÈÈÒÓ ‰ÎÂÒ 7לרב חסדא:
 .ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ‰ÎÂÒ 8מפרש בפ''ק דמסכת סוכה:

 .‡È¯˘ÙÓ 9ש" מקו":
 .ÔÈÓ 10גוי גלח להכי נקט גלח^ דסתמיה בקי בכתיבה:
 11תפילי עשיית לא זו היא גמר מצות" עד שיקשר":
 .È‚ÈÏÙ ‡‰· 12רב נחמ ורב חסדא אליבא דרב רב חסדא סבר ציצית חובת
טלית הילכ( עשיית היא גמר מצות ורב נחמ סבר חובת גברא היא ועטיפתה
זוהי מצותה:
 .‰Ï Â˙È˙Ó ÈÎ‰ 13להא דאמר רב יהודה אמר רב לעיל משו" הכי קשיא להו
לעיל דרב אדרב:
 .ÌÈˆÂ˜‰ ÔÓ ˙ÈˆÈˆÏ ‰‡˘Ú 14הנקצצי" היינו חוטי התלויי בכל היריעה
שקורי פרוקי''ש וקוצצי אות" מ הבגד .ל''א להכי קרי להו הוצי שיוצאי מ
הבגד כהוצי:
 .ÔÈÓÈ 15היינו אות שיוצאי מ הבגד בתפירה:
 .ÔÈ„¯‚ 16פרינ''ש:
 .‰ÏÂÒÙ 17כל זמ שמחוברי לבגד דבעינ עשייה לשמה:
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התכלת

דף מג.

פרק רביעי

מ הסיסי 
כשירה;
כי אמריתה קמיה ד˘ Ï‡ÂÓאמר:
א 1מ הסיסי פסולה 
בעינ טוייה לשמה.

קג

מנחות
אפילו מראה שני שבה כשר,
משו" שנאמר )ויקרא יד,ד(:
תולַ ַעת".
" ּו ׁ ְשנִ י ֹ
10

11

תנו רבנ:
תכלת אי לה בדיקה,
ואי נקחית אלא מ המומחה;
תפילי יש לה" בדיקה,
ואי ניקחי אלא מ המומחה;
ספרי" ומזוזות יש לה בדיקה,
וניקחי מכל אד".
12

כתנאי:
ציפ זהב,
או שטלה עליה עור בהמה טמאה 
פסולות;
עור בהמה טהורה 
כשירות,
וא 1על פי שלא עיבד לשמ;
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
א 1עור בהמה טהורה 
פסולות,
עד שיעבד לשמ.

13

1

14

32

15

ותכלת אי לה בדיקה?
והא ¯·  ‰„Â‰È ·¯„ ‰È¯· ˜ÁˆÈבדיק ליה,
מייתי מגביא גילא ,ומיא דשבלילתא,
ומימי רגלי" * ב ארבעי" יו",
ותרי לה בגווייהו מאורתא ועד לצפרא,
איפרד חזותיה  פסולה,
לא איפרד חזותיה  כשרה;
ו¯· ‡„‡ קמיה ד¯·‡ משמיה ד¯·  ‡¯ÈÂÚאמר:
מייתי חמירא ארכסא דשערי ואפיא לה בגוויה,
אישתנאי למעליותא  כשרה,
לגריעותא  פסולה,
וסימני(:
שינוי שקר,
שינוי אמת!?
מאי אי לה בדיקה נמי דקאמר?
אטעימה.
16

מג.

17

18

19

אמר ליה ‡· ÈÈל¯· ˘:‰„Â‰È ·¯ ¯· Ï‡ÂÓ
הא תכילתא היכי צבעיתו לה?
אמר ליה:
מייתינ ד" חלזו וסמני,
ורמינ להו ביורה ]ומרתחינ ליה[,
ושקלינא פורתא בביעתא וטעמינ להו באודרא,
ושדינ ליה לההוא ביעתא וקלינ ליה לאודרא.
שמע מינה תלת:
שמע מינה  טעימה פסולה;
ושמע מינה  דבעינ צביעה לשמה;
ושמע מינה  טעימה פסלה.
4

5

6

7

20

21

22

8

מר ממשכי אייתי תכלתא בשני ¯· ‡,È‡Á
בדקוה ב„¯·  ‰„Â‰È ·¯„ ‰È¯· ˜ÁˆÈואיפרד חזותיה,
בד¯· ‡„‡  ואישתנאי למעליותא,
23

היינו טעימה פסולה היינו צביעה לשמה!?
אמר ¯· ‡˘:È
מה טע" קאמר,
מה טע" טעימה פסולה?
משו" דבעינ צביעה לשמה.
כתנאי:
טעימה פסולה,
משו" שנאמר )שמות כח,לא(:
" ְּכלִ יל ְּת ֵכלֶ ת",
דברי ¯·;Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ‡ÈÁ È
¯· È‡·‰„ Ô· ÔÁÂÈ Èאומר:
9

רש"י

 .·‰Ê ÔÙÈˆ 1לתפילי:
 .˙ÂÏÂÒÙ 2בתי" דתיק של עור בעינ דאפילו קשירת אינ אלא רצועות במינ
כדאמרינ בהקומ:#
 .Ô‰ÈÏÚ ‰ÏË˘ Â‡ 3שעשה בתי" של עור בהמה טמאה פסולות כדאמרינ
בפרק שמונה שרצי" )שבת קח (.למע תהיה תורת ה' בפי( מ המותר בפי(:
 .ÌÈÓÓÒÂ 4דר( הצובעי" לשרות בגדי" בצרי 1שקורי בייצ''א:
 .‡¯„Â‡· ‰ÈÏ 'ÓÚËÂ 5אודרא מו( וצובעי אותה בתו( אותה קליפה לידע א"
תכלת יפה:
 .‰ÈÓ ÚÓ˘ 6מדקלינ לאודרא בעינ צביעה לש" ציצית:
 .‰ÈÓ ÚÓ˘Â 7מדשדינ ביעתא לברא ולא שדינ ליה ביורה:
 .‰ÏÂÒÙ ‰ÓÈÚË 8א" עירה צבע נסיו ביורה פוסל את כל היורה:
 .˙ÏÎ˙ ÏÈÏÎ ¯Ó‡˘ ÌÂ˘Ó 9כל תכלת בעינ )כליל( שיהא כל עיקר מראה
החלזו בצמר שלא יהא דבר אחר צבוע בה מתחילתה:

24

רש"י

 .‰·˘ È˘ ‰‡¯Ó ÂÏÈÙ‡ 10שכבר נצבע בה צמר אחר וזה השני כשר:
 .˙ÚÏÂ˙ È˘Â 11משמע שני דאפילו מראה שני של זהורית קרוי תולעת וה''ה
לתכלת דכתיב נמי בההוא קרא:
 .‰˜È„· ‰Ï ÔÈ‡ 12קס''ד אי אד" יכול לבודקו א" תכלת הוא א" קלא איל
הוא:
 .‰ÁÓÂÓ‰ ÔÓ ‡Ï‡ ˙Á˜ ‰È‡Â 13דהואיל ואי לה בדיקה אי לוקחי אותה
אלא מ המומחה שיודע שקלא איל אסור:
 .‰˜È„· Ô‰Ï ˘È ÔÈÏÈÙ˙ 14אד" יכול לבודק א" דקדק בה בחסרות ויתרות
א" לאו ואעפ''כ אי נקחי אלא מ המומחה היודע שצריכי עיבוד לשמ":
 .Ì„‡‰ ÏÎÓ ÔÈÁ˜Â 15דליכא בה עיבוד לשמ:
 .‡ÏÈ‚ ‡È·‚Ó 16בייסא ובלשו צרפת אלו":
 .‡˙ÏÈÏ·˘„ ‡ÈÓ 17מי" היוצאי מ התלת שקורי פנגרי''א:
 .ÌÂÈ ÌÈÚ·¯‡ Ô· 18מתינוק ב ארבעי" ל''א שעברו מ' יו" משיצאו מגו1
האד" )נתקלקל(:
 .‡˙ÂÊÁ „¯ÙÂ 19נתקלקל המראה פסולה דקלא איל הוא:
 .‡ÒÎ¯‡ ‡¯ÈÓÁ 20שאור קשה:
 .ÍÈÓÈÒÂ 21איזה שינוי כשר ואיזה שינוי פסול שינוי שקר המשנה דברו לרעה
הכל יודעי שרע הוא ]שינוי אמת המשנה דברו להוסי 1עליו ולקיימו הכל
יודעי שטוב הוא[:
 .‰ÓÈÚË‡ ÈÓ ¯Ó‡˜„ ‰˜È„· ‰Ï ÔÈ‡ È‡Ó 22אי אד" יכול לבדוק הצמר א"
לש" תכלת נצבע א" לטעימה לש" ניסיו ואמרו לעיל דטעימה פסולה ל''א
אטעימה וה''ק אי בודקי יורה של תכלת בטעימה שלא יפסל כל היורה אלא
שקיל בביעתא כדמפרש לעיל:
 .¯Ó 23ש" חכ":
 .ÈÎ˘ÓÓ 24ש" מקו":
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התכלת

דף מג.

פרק רביעי

סבר למיפסלה,
אמר להו ¯· ‡:È‡Á
אלא הא לא תכילתא היא ולא קלא איל היא!
אלא שמע מינה  שמועתא אהדדי איתמר,
היכא דבדקנא בד¯· ‰„Â‰È ·¯„ ‰È¯· ˜ÁˆÈ
לא איפרד חזותיה  כשרה,
איפרד חזותיה 
בדקינ לה בד¯· ‡„‡ בחמירא ארכסא,
אישתני למעליותא  כשרה,
לגריעותא  פסולה.
1

2

שלחו מת":
שמועתא אהדדי איתמר.
¯· ÈÓ Èדייק וזבי כחומרי מתניתא,
אמר ליה ההוא סבא:
הכי עבוד קמאי דקמ( ואצלח עיסקייהו.
3

קד

מנחות
מצות עשה שלא הזמ גרמא הוא,
אמאי מבר( כל צפרא וצפרא?
כ¯·,È
דתניא:
תפילי כל זמ שמניח מבר( עליה,
דברי ¯·.È
אי הכי 
כל שעתא נמי!?
¯·  ‰„Â‰Èאיניש צניעא הוה,
ולא שרי ליה לגלימיה כוליה יומא.
ומאי שנא מצפרא?
כי משני מכסות לילה לכסות יו".
14

15

16

17

4

תנו רבנ:
הלוקח טלית מצוייצת מ השוק מישראל 
הרי היא בחזקתה;
מ הגוי,נג מ התגר  כשרה,
מ ההדיוט  פסולה;
וא 1על פי שאמרו:
נד
אי אד" רשאי למכור טלית מצוייצת לגוי 
עד שיתיר ציציותיה.
מאי טעמא?
הכא תרגימו:
משו" זונה;
¯·  ‰„Â‰Èאמר:
שמא יתלוה עמו בדר( ויהרגנו.
5

תנו רבנ:
הכל חייבי בציצית,
כהני" ,לוי" ,וישראלי",
גרי" ,נשי" ,ועבדי";
¯· ÔÂÚÓ˘ Èפוטר בנשי",
מפני שמצות עשה שהזמ גרמא הוא,
וכל מצות עשה שהזמ גרמא  נשי" פטורות.
18

6

7

8

9

10

¯·  ‰„Â‰Èרמי תכילתא לפרזומא דאינשי ביתיה,
ומבר( כל צפרא להתעט 1בציצית.
מדרמי קסבר 
11

12

13

אמר מר:
הכל חייבי בציצית,
כהני" ,לוי" ,וישראלי".
פשיטא!
דאי כהני" לוי" וישראלי" פטירי 
מא ליחייב!?
כהני" איצטריכא ליה,
סלקא דעת( אמינא 
הואיל וכתיב )דברי" כב,יאיב(:

"ל ֹא ִתלְ ּ ַב ׁש ׁ ַש ַע ְטנֵז צֶ ֶמר ּו ִפ ׁ ְש ִּתים י ְַח ָ ּדו,
ְ ּג ִדלִ ים ּ ַתעֲ ֶׂשה ּ ָל ְך",

מא דלא אישתרי כלאי" לגביה בלבישה 
הוא דמיחייב בציצית;
הני כהני" הואיל ואישתרי כלאי" לגבייהו 
לא ליחייבו;
קא משמע ל 
נהי דאישתרי בעיד עבודה,
בלא עיד עבודה לא אישתרי.
19

רש"י

 .‡Â‰ ˙ÏÎ˙ Â‡Ï 1דהא איפרד חזותא בדרב יצחק ולאו קלא איל דהא אישתני
למעליותא כדר''א:
 .‡˙ÚÂÓ˘ 2דרב יצחק ודרב אדא אהדדי איתמר כלומר בשתיה יחד בדקינ
ולא פליגי אלא היכא דבדקנא כו' והא דרב אדא מוספת על דרב יצחק ומפרש
אותה:
 .ÔÈ·ÊÂ ˜ÈÈ„ 3מ המומחה:
 .‡˙ÈÈ˙Ó È¯ÓÂÁÎ 4דלעיל דקתני טעימה פסולה הלכ( בעי מומחה:
 ^.ÈÂ‚‰ ÔÓ 5א" תגר הוא כשרה דלא מרע נפשיה וזבי לה מישראל וכשרה:
 .‰ÏÂÒÙ 6דשמא הוא צבעה ושלא לשמה נעשית:
 .'ÂÎ Â¯Ó‡˘ Ù''Ú‡Â 7אפ''ה אמרינ )גבי( תגר ישראל מכרה לו:
 .‡ÓÚË È‡Ó 8אי מוכרי מצוייצת לגוי^:
 .‰ÂÊ ÌÂ˘Ó 9דלמא הויא ליה זונה ישראלית וסבורה ישראל הוא ותבעל ליה
ועברי משו" לא תתחת ב" )דברי" ז( ל''א משו" זונה גויה^ דלמא יהיב לה
ההוא גוי^ באתננה ואמרה כי ישראל נתנה לי ואתי למחשדיה:
 .‰ÂÏ˙È ‡Ó˘ 10ישראל ע" הגוי^ זה וסבור ישראל הוא דהא יש לו ציצית
ויהרגנו:
 .‰È˙È· È˘È‡„ ‡ÓÈÊ¯ÂÙÏ ‡˙ÏÈÎ˙ ‰ÈÏ ÈÓ¯ ‰„Â‰È ·¯ 11היה מטיל ציצית
לבגד שמתכסה בו אשתו:
 .‡¯Ùˆ ÏÎ Í¯·ÓÂ 12ועוד עושה דבר זה כשמתעט 1בטליתו בכל בוקר ובוקר
היה מבר(:
 .ÈÓ¯„Ó 13תכילתא לכסות אשתו קסבר נשי" חייבות בה אלמא קסבר מצות
עשה שלא הזמ גרמא היא דזמנה בי ביו" ובי בלילה דאי זמ גרמא נשי"
פטורות:

¯· ÔÂÚÓ˘ Èפוטר בנשי".
מאי טעמא ד¯·?ÔÂÚÓ˘ È
דתניא:

ֹתו" )במדבר טו,לט(,
יתם א ֹ
" ּו ְר ִא ֶ
רש"י

 .Í¯·Ó È‡Ó‡ ‰ÓÊ ‰ÏÈÏ„ ÔÎ Ì‡ 14אלא פע" ראשו כשנתעט 1כשהיתה
חדשה ה''ל לבר( הא מכא ואיל( יומא אריכא דמי דהא אי לילה מפסיקו:
 .‡ÓÂÈ ÏÎ ‰Ï È¯˘ ‰Â‰ ‡ÏÂ 15אלא בלילה והלכ( לא מבר( אלא בצפרא
ולעול" כרבי:
 .‡¯ÙˆÓ ‡˘ È‡ÓÂ 16לברי( כשהוא עומד ומתעט 1בה באשמורת קוד" היו"
לגירסיה:
 17ומשני  .ÌÂÈ ˙ÂÒÎÏ ‰ÏÈÏ ˙ÂÒÎÓ È˘Ó ÈÎשני טליתות מצוייצות היו אחת
ליו" ואחת ללילה:
 .‡È‰ ‡Ó¯‚ ÔÓÊ‰˘ 18דלילה לר''ש לאו זמ ציצית והוי יו" זמנה:
 .Â‰ÈÈ·‚Ï ÌÈ‡ÏÎ È‡¯˙˘È‡ ÌÈ‰Î 19אבנט דכתיב ביה )שמות לט( שש ותכלת:
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התכלת

דף מג:

פרק רביעי

פרט לכסות לילה;
אתה אומר:
פרט לכסות לילה,
או אינו אלא פרט לכסות סומא?
כשהוא אומר:
"אֲ ׁ ֶשר ְּת ַכ ּ ֶסה ָּב ּה" )דברי" כב,יב(,
הרי כסות סומא אמור;
ֹתו"?
יתם א ֹ
הא מה אני מקיי" " ּו ְר ִא ֶ
פרט לכסות לילה.
ומה ראית לרבות כסות סומא ולהוציא כסות לילה?
מרבה אני כסות סומא שישנה בראיה אצל אחרי",
ומוציא אני כסות לילה שאינה בראיה אצל אחרי".
1

קה

מנחות
ֹתו ּוזְ ַכ ְר ּ ֶתם",
יתם א ֹ
" ּו ְר ִא ֶ
ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרת הסמוכה לה,
ואיזו זו?
זו מצות כלאי",
דכתיב )דברי" כב,יאיב(:
"ל ֹא ִתלְ ּ ַב ׁש ׁ ַש ַע ְט ֵנז צֶ ֶמר ּו ִפ ׁ ְש ִּתים י ְַח ָ ּדו,
ְ ּג ִדלִ ים ּ ַתעֲ ֶׂשה ּ ָל ְך".

תניא איד(:

ֹתו ּוזְ ַכ ְר ּ ֶתם ֶאת ָּכל ִמ ְצ ֹות יְ הֹוָ ה",
יתם א ֹ
" ּו ְר ִא ֶ
כיו שנתחייב אד" במצוה זו 
נתחייב בכל מצות כול;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיא דאמר:
מצות עשה שהזמ גרמא היא.
7

8

מג:

ו¯· * ,Ôהאי "אֲ ׁ ֶשר ְּת ַכ ּ ֶסה ָּב ּה" מאי עבדי ליה?
מיבעי להו לכדתניא:
" ַעל ַא ְר ַּבע ַּכנְ ֹפות ְּכס ּו ְת ָך" )דברי" כב,יב(,
ארבע ,ולא שלש;
אתה אומר:
ארבע ולא שלש,
או אינו אלא ארבע ולא חמש?
כשהוא אומר:
"אֲ ׁ ֶשר ְּת ַכ ּ ֶסה ָּב ּה",
הרי בעלת חמש אמור,
ומה אני מקיי" על ארבע?
ארבע ולא שלש;
ומה ראית לרבות בעלת חמש ולהוציא בעלת שלש?
מרבה אני בעלת חמש שיש בכלל חמש ארבע,
ומוציא אני בעלת שלש שאי בכלל שלש ארבע.
ו¯·?!ÔÂÚÓ˘ È
מ"אֲ ׁ ֶשר" נפקא.
?Ô·¯Â
"אֲ ׁ ֶשר" לא משמע להו.
3

2

4

5

ו¯·,Ô
ֹתו" )במדבר טו,לט( מאי עבדי ליה?
יתם א ֹ
האי " ּו ְר ִא ֶ
מיבעי להו לכדתניא:
ֹתו ּוזְ ַכ ְר ּ ֶתם" )ש"(,
יתם א ֹ
" ּו ְר ִא ֶ
ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרת התלויה בו,
ואיזו זו?
זו קרית שמע,
דתנ:
מאימתי קורי את שמע בשחרית?
משיכיר בי תכלת ללב.
ותניא איד(:
6

רש"י

 .‡ÓÂÒ ˙ÂÒÎ 1דחייב:
 .Ô·¯Â 2דאית להו לילה זמ ציצית והויא מצות ]עשה[ שלא הזמ גרמא ונשי"
חייבות:
 .‰ÈÏ È„·Ú È‡Ó ‰· ‰ÒÎ˙ ¯˘‡ È‡‰ 3לרבות כסות סומא לא איצטרי( דהשתא
ומה כסות לילה מיחייבי כ''ש כסות סומא דישנה בראייה אצל אחרי":
 .'‚ ‡ÏÂ 4דטלית בעלת ג' פטורה:
 .¯˘‡Ó 5ריבויא:
 .ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ÂÊ 6דכשתכיר מני של ציצית קרא את ק''ש:

תניא איד(:
יתם אֹת ֹו ּוזְ ַכ ְר ּ ֶתם ֶאת ָּכל ִמ ְצ ֹות יְ הֹוָ ה",
" ּו ְר ִא ֶ
שקולה מצוה זו כנגד כל המצות כול.
9

ותניא איד(:

יתם",
ש ֶ
יתם א ֹ
" ּו ְר ִא ֶ
ֹתו ּוזְ ַכ ְר ּ ֶתם ...וַ עֲ ִ ׂ
ראיה מביאה לידי זכירה,
זכירה מביאה לידי עשיה.
ו¯· È‡ÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כל הזריז במצוה זו 
זוכה ומקבל פני שכינה,
ֹתו",
יתם א ֹ
כתיב הכאּ " :ו ְר ִא ֶ
וכתיב הת" )דברי" ו,יג(:
10

11

" ֶאת יְ הֹוָ ה אֱ ל ֶֹה ָ
ֹתו ַתעֲ בֹד" .
יך ִּת ָירא וְ א ֹ

תנו רבנ:
חביבי ישראל שסיבב הקדוש ברו( הוא במצות,
תפילי בראשיה ותפילי בזרועותיה,
וציצית בבגדיה ומזוזה לפתחיה,
ועליה אמר דוד:

" ׁ ֶש ַבעַ ּ 12בי ֹּום ִה ּ ַללְ ִּת ָ
יך ַעל ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי ִצ ְד ֶק ָך" )תהלי" קיט,קסד(;

ובשעה שנכנס דוד לבית המרח #וראה עצמו עומד ערו",
אמר:
אוי לי שאעמוד ערו" בלא מצוה!
וכיו שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו,
לאחר שיצא,
אמר עליה שירה,
רש"י

 .ÂÊ ‰ÂˆÓ· ·ÈÈÁ˙„ ÔÂÈÎ 7שהאיר היו" נתחייב בכל המצות דרוב מצות
נוהגות ביו" ור''ש היא ל''א כיו שנתחייב אד" שהגיע לכלל מצוה דהיינו י''ג
שנה נתחייב בכל המצות ולהכי אתא עיקר מילתא:
 .‡È‰ ˘''¯Â 8דפוטר בנשי" דאי רבנ הא איכא נשי" חייבות בה ופטורות
מכמה מצות:
 .ÂÊ ‰ÂˆÓ ‰ÏÂ˜˘ 9מדכתיב את כל מצות ועוד דציצית בגימטריא ת''ר וה'
קשרי" וח' חוטי הרי תרי''ג:
 .‰È‡¯ 10ציצית מביאה לידי זכירת מצות:
) Ì˙‰ ·È˙ÎÂ Â˙Â‡ Ì˙È‡¯Â ‡Î‰ ·È˙Î 11דברי" ו(  .„Â·Ú˙ Â˙Â‡Âמה להל
שכינה א 1כא שכינה:
 .ÌÂÈ· Ú·˘ 12תפילי בראש ובזרוע הרי שתי" וארבע ציציות ומזוזה הרי
שבע:
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התכלת

דף מד.

פרק רביעי

שנאמר )תהלי" יב,א(:
מור לְ ָדוִ ד",
"לַ ְמנַ ֵּצ ַח ַעל ַה ּ ׁ ְש ִמינִ ית ִמזְ ֹ
על מילה שניתנה בשמיני.

מנחות
"וְ ַע ּ ָתה

11

קו

ש ָר ֵאל ָמה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֶֹה ָ
יך ׁש ֵֹאל ֵמ ִע ּ ָמ ְך".
יִ ְ ׂ

¯·  ‡ÈÂ‡ ·¯„ ‰È¯· ‡ÈÈÁבשבתא וביומי טבי,
טרח וממלי להו באיספרמקי ומגדי.
12

13

¯· ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
כל שיש לו תפילי בראשו ,ותפילי בזרועו,
וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו,
הכל בחיזוק שלא יחטא,
שנאמר )קהלת ד,יב(:
"וְ ַהח ּוט ַה ְמ ׁ ֻש ּ ָל ׁש לֹא ִב ְמ ֵה ָרה יִ ָ ּנ ֵתק",
ואומר:
1

2

"חֹנֶה ַמלְ ַא ְך יְ הֹוָ ה ָס ִביב

3

לִ ֵיר ָאיו וַ יְ ַח ְּל ֵצם" )תהלי" לד,ח(.

תניא:
היה ¯· ¯È‡Ó Èאומר:
מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעוני?
מפני שהתכלת דומה לי",
וי" דומה לרקיע,
ורקיע דומהנה לכסא הכבוד,
שנאמר )שמות כד,י(:
4

5

6

שה לִ ְבנַ ת ַה ּ ַס ּ ִפיר,
"וְ ַת ַחת ַרגְ לָ יו ְ ּכ ַמעֲ ֵׂ
ּו ְכ ֶע ֶצם ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם לָ ט ַֹהר",

וכתיב )יחזקאל א,כו(:

7

" ְּכ ַמ ְר ֵאה ֶא ֶבן ַס ּ ִפיר ְ ּדמ ּות ִּכ ּ ֵסא".

14

תניא:
היה ¯· ¯È‡Ó Èאומר:
חייב אד" לבר( שלש ברכות בכל יו",
אלו ה:
נו
שלא שעשאני גוי,
שלא עשאני אשה,
שלא עשאני בור.
¯· ‡ ·˜ÚÈ ¯· ‡Áשמעיה לבריה דהוה קא מבר(:
שלא עשאני בור,
אמר ליה :כולי האי נמי?
אמר ליה:
ואלא מאי מבר(?
שלא עשאני עבד.
היינו אשה!?
מד .עבד * זיל טפי.
15

16

17

18

תנו רבנ:
חלזו זהו גופו דומה לי",
וברייתו דומה לדג,
ועולה אחד לשבעי" שנה,
ובדמו צובעי תכלת,
לפיכ( דמיו יקרי".
19

20

תניא:
היה ¯· ¯È‡Ó Èאומר:
גדול עונשו של לב יותר מעונשו של תכלת,
משל למה הדבר דומה?
למל( בשר וד" שאמר לשני עבדיו,
לאחד אמר :הבא לי חות" של טיט;
ולאחד אמר :הבא לי חות" של זהב;
ופשעו שניה" ולא הביאו,
איזה מה עונשו מרובה?
הוי אומר:
זה שאמר לו הבא לי חות" של טיט ולא הביא.

21

8

9

10

תניא:
היה ¯· ¯È‡Ó Èאומר:
חייב אד" לבר( מאה ברכות בכל יו",
שנאמר )דברי" י,יב(:

תניא:
אמר ¯·:Ô˙ È
אי ל( כל מצוה קלה שכתובה בתורה,
שאי מת שכרה בעול" הזה,
ולעול" הבא איני יודע כמה,
צא ולמד ממצות ציצית;
מעשה באד" אחר שהיה זהיר במצות ציצית;
שמע שיש זונה בכרכי הי",
שנוטלת ארבע מאות זהובי" בשכרה,
שיגר לה ארבע מאות זהובי" וקבע לה זמ.
כשהגיע זמנו,
בא וישב על הפתח.

22

רש"י
רש"י

 .˜ÂÊÈÁ· ÏÎ‰ 1מכל וכל עומד בחזקה שלא יחטא:
 .˘ÏÂ˘Ó‰ 2תפילי וציצית ומזוזה:
 .ÂÈ‡¯ÈÏ ·È·Ò 3העושי" מצות ויחלצ" מחטא ]את הצדיקי"[:
 .˙ÏÎ˙ ‰˙˘ ‰Ó 4שיחדו הקב''ה למצוה זו:
 .ÌÈÏ ‰ÓÂ„ 5שנעשו בו נסי" לישראל:
 .„Â·Î‰ ‡ÒÎÏ ÚÈ˜¯Â 6ומכח התכלת מזכיר היושב על כסא ועוד נאה לישראל
שיהא כסאו עליה" שנאמר ותחת רגליו וגו' דהיינו רקיע:
 .¯ÈÙÒ ·È˙ÎÂ 7ובכסא כתיב ספיר אלמא רקיע כבמחזה כסא ותכלת לי" וי"
לרקיע ואנ קחזינ:
 .Ô·Ï Ï˘ Â˘ÂÚ ÏÂ„‚ 8למי שאינו מטיל ציצית ותכלת:
 .Ì˙ÂÁ 9היו עושי" לבהמה ולעבד כשקוני אות לש" סימ עבדות:
 .ËÈË Ï˘ Ì˙ÂÁ ‡·‰ ÍÏÓ‰ ÂÏ ¯Ó‡˘ ‰Ê 10שמצוי הוא ולא הביא עונשו
מרובה:

 .'Â‚Â ÍÈ‰Ï‡ '‰ ‰Ó 11קרי ביה מאה:
 .ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈÂ ˙Â˙·˘· 12דלא מצלו י''ח:
 .Â‰Ï ‡ÏÓÓÂ Á¯Ë 13למאה ברכות:
 .È„‚ÓÂ È˜Ó¯ÙÒ‡· 14אספרמקי בשמי" ומגדי מיני מגדי" שטעוני" ברכה:
 .ÈÓ È‡‰ ÈÏÂÎ 15דמשבחת נפש( דאינ( ע" האר #ל''א כולי האי נמי בשלמא
גוי^ ואשה הואיל ולא בני מצוה נינהו שפיר מברכת אלא בור בר מצות הוא:
 .Í¯·Ó È‡Ó ‡Ï‡ 16להשלי" ג' ברכות דר''מ:
 .‰˘‡ ÂÈÈ‰ 17דאשה נמי שפחה לבעלה כעבד לרבו ל''א היינו אשה דלעני
מצות אשה ועבד שוי דגמרינ לה לה )חגיגה ד:(.
 .ÈÙË ÏÈÊ 18אפ''ה מזולזל העבד יותר מ האשה ל''א זיל טפי כלומר זיל
והוסי 1וביר( שלא עשאני עבד כדי להשלי":
 .ÂÙÂ‚ 19מראה גופו תבנית דיוקנו:
 .‰ÏÂÚÂ 20מ האר:#
 .ÍÎÈÙÏ 21שאינו עולה אלא אחת לע' שנה דמיו יקרי:
 .˙ÈˆÈˆ 22מצוה קלה עשה בעלמא:
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התכלת

דף מד:

פרק רביעי

נכנסה שפחתה ואמרה לה:
אותו אד" ששיגר לי( ארבע מאות זהובי",
בא וישב על הפתח,
אמרה היא :יכנס!
נכנס.
הציעה לו שבע מטות,
שש של כס 1ואחת של זהב,
ובי כל אחת ואחת סול" של כס 1ועליונה של זהב,
עלתה וישבה על גבי עליונה כשהיא ערומה,
וא 1הוא עלה לישב ערו" כנגדה,
באו ארבע ציציותיו וטפחו לו על פניו,
נשמט וישב לו על גבי קרקע,
וא 1היא נשמטה וישבה על גבי קרקע.
אמרה לו:
גפה של רומי,
שאיני מניחת( עד שתאמר לי מה מו" ראית בי.
אמר לה :העבודה,
שלא ראיתי אשה יפה כמות(,
אלא מצוה אחת ציונו יי אלהינו ,וציצית שמה,
וכתיב בה:
אני יי אלהיכ" שתי פעמי",
אני הוא שעתיד ליפרע,
ואני הוא שעתיד לשל" שכר,
עכשיו נדמו עלי כארבעה עדי".
אמרה לו:
איני מניח( עד שתאמר לי 
מה שמ( ,ומה ש" עיר( ,ומה ש" רב(,
ומה ש" מדרש( שאתה למד בו תורה,
כתב ונת בידה.
עמדה וחילקה כל נכסיה,
שליש למלכות ,ושליש לעניי" ,ושליש נטלה בידה,
חו #מאות מצעות,
ובאת לבית מדרשו של ¯·.‡ÈÈÁ È
אמרה לו :רבי,
צוה עלי ויעשוני גיורת,
אמר לה :בתי,
שמא עיני( נתת באחד מ התלמידי"?
הוציאה כתב מידה ונתנה לו,
אמר לה :לכי זכי במקח(,
אות מצעות שהציעה לו באיסור 
הציעה לו בהיתר,
זה מת שכרו בעול" הזה,
ולעול" הבא איני יודע כמה.
1

2

3

קז

מנחות
תניא נמי הכי:
הדר בפונדקי באר #ישראל,
והשוכר בית בחוצה לאר #
כל שלשי" יו" פטור מ המזוזה,
מיכ ואיל( חייב;
אבל השוכר בית באר #ישראל 
עושה מזוזה לאלתר,
משו" יישוב אר#נז ישראל.
6

7

8

תפלה של יד אינה מעכבת.
אמר ¯· :‡„ÒÁ
לא שנו אלא שיש לו,
אבל אי לו  מעכבת.
אמרו לו :אמרת?
אמר להו :לא,
אלא מא דלית ליה תרי מצות 
חד מצוה נמי לא ליעביד?
ומעיקרא מאי סבר?
גזירה שמא יפשע.
9

10

11

12

אמר ¯· ˘˘˙:
כל שאינו מניח תפילי 
עובר בשמונה עשה;
וכל שאי לו ציצית בבגדו 
עובר בחמשה עשה;
וכל כה שאינו עולה לדוכ 
עובר בשלשה עשה;
כל שאי לו מזוזה בפתחו 
עובר בשני עשה וכתבת" וכתבת".
13

14

אמרנח ¯:˘È˜Ï ˘È
כל המניח תפילי מארי( ימי",
מד :שנאמר )ישעיהו לח,טז(* :
"אֲ דֹנָ י

15

ימנִ י וְ ַהחֲ יֵנִ י".
יהם יִ ְחי ּו ּולְ ָכל ָּב ֶהן ַח ּיֵי ר ּו ִחי וְ ַתחֲ ִל ֵ
עֲ לֵ ֶ

משנה )א(:

54

אמר ¯· :‰„Â‰È
טלית שאולה 
כל שלשי" יו" פטורה מ הציצית,
מיכ ואיל( חייבת.
רש"י

 .ÈÓÂ¯ Ï˘ ‰Ù‚ 1נשבעה בחיי המל( שהוא שרה של רומי ל''א ע''ז:
 2בפסוק אחרו של פרשה )במדבר טו( כתי' ב' פעמי" אני ה' אלהיכ" אחד
בראשו ואחד בסופו:
 .˙ÂÎÏÓÏ ˘ÈÏ˘ 3שיניחנה להתגייר:
 .˙ÂÚˆÓ Ô˙Â‡ 4לא מכרה והביאת והוא היה מת שכרו בעה''ז:
 .‰„ÈÓ ·˙Î ‰‡ÈˆÂ‰ 5וספרה לו כל המאורע שלש" שמי" היא מתגיירת לפי
ששמעה נס גדול של חומר מצות שטפחו לו ד' ציציות על פניו:

רש"י

 .˜„ÂÙ 6שלני" בו עוברי" ושבי":
 .'ÂÎ ˙È· ¯ÎÂ˘‰Â 7פטור שמא יחזור בו:
 .È''‡ ·Â˘ÈÈ ÌÂ˘Ó 8דלאחר שקבעה שוב אינו נוטלה מש" אפי' יוצא ממנו
כדאמר בפ' השואל בב''מ )קב (.הלכ( בקושי יצא ממנה מפני טורח מזוזה אחרת
ואפי יוצא ממנה ישכרנה אחר מהרה כשימצאנה מזומנת במזוזה ונמצאת א''י
מיושבת:
 . Ô‰È˙˘ ÂÏ ˘È˘ ‡Ï‡ 9וא" אינו מניח אלא אחת אותה מצו' מיהא קיי":
 .„È·ÚÈÏ ‡Ï ÈÓ ‰ÂˆÓ ‡„Á 10בתמיה:
 .‡¯˜ÈÚÓÂ 11דאמר מעכבת:
 .Ú˘ÙÈ ‡Ó˘ ¯·Ò È‡Ó 12אי אמרי' דאינה מעכבת יפשע ולא יקנה האחרת:
 .‰˘Ú ‰ÂÓ˘· 13ד' פרשיות יש בה ואכל חדא קיימי תרי עשה וקשרת"
לאות והיו לטוטפו' )דברי" יא( ל''א בוהיה כי יביא( )שמות יג( כתיב והיה כי
יביא( לאות וגו' ושמרת את החוקה וגו' ובסו 1הפרשה כתיב והיה לאות וגו'
הרי ג' ובק''ש )דברי" ו( וקשרת" לאות והיו לטוטפות וכ בוהיה א" שמוע )ש"
יא( תרי הרי ז' ושמת" את דברי אלה דדרשינ בפר' הקומ] #רבה[ )לעיל לז(:
דבתפילי קמישתעי שתהא שימה כנגד הלב הרי ח':
 .'‰ ˙ÈˆÈˆ· 14ועשו ונתנו והיה וראית" גדילי" תעשה ל(:
 .Ì‰ÈÏÚ '‰ 15אות" שנושאי עליה" ש" ה' בתפילי יחיו:
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התכלת

דף מה.

פרק רביעי

הסולת והשמ אי מעכבי את היי,
ולא היי מעכב.
המתנות שעל המזבח החיצו אי מעכבות זו את זו.
1

2

גמרא:
תנו רבנ:

יהם" )במדבר כט,יח(,
" ּו ִמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵּכ ֶ
הבא מנחה ואחר כ( הבא נסכי";
¯· Èאומר:
זבח ונסכי" 
הבא זבח ואחר כ( הבא נסכי".
4

3

קח

מנחות
כי פליגי 
בבאי בפני עצמ,
¯· Ôסברי 
מדבאי ע" הזבח מנחה ואחר כ( נסכי",
בפני עצמ נמי מנחה ואחר כ( נסכי".
ו¯·?!È
הת" הוא דאיידי דאתחיל באכילה 
גמר לה לכולא מילתא דאכילה,
אבל בפני עצמ נסכי" עדיפי,
הואיל דמיתאמרא שירה עלייהו.
9

ו¯· Èנמי הכתיב:
יהם"!?
" ּו ִמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵּכ ֶ
ההוא מיבעי למנחת" ונסכיה" בלילה,
יהם" אפילו למחר.
" ּו ִמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵּכ ֶ
5

6

ו¯· Ôנמי הכתיב:
זבח ונסכי"!?
ההוא מיבעי ליה לכד,È¯ÈÚÊ
דאמר :È¯ÈÚÊ
אי נסכי" מתקדשי אלא בשחיטת הזבח.
ו¯· Èנמי מיבעי ליה לכד,È¯ÈÚÊ
יהם" בלילה,
ו¯· Ôנמי מיבעי להו " ּו ִמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵּכ ֶ
יהם" אפילו למחר!?
" ּו ִמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵּכ ֶ
אלא היינו טעמייהו ד¯·,Ô
דכתיב )ויקרא כג,לז(:
"עֹלָ ה ּו ִמנְ ָחה".
7

8

המתנות שעל מזבח החיצון -
אין מעכבות זו את זו.
תנו רבנ:
מני לכל הניתני על מזבח החיצו,
שנתנ במתנה אחת שכיפר?
שנאמר )דברי" יב,כז(:
"וְ ַדם זְ ָב ֶח ָ
יך יִ ּ ׁ ָש ֵפ ְך

10

ַעל ִמזְ ּ ַבח יְ הֹוָ ה אֱ ל ֶֹה ָ
יך".

משנה )ב(:
הפרי" והאילי" והכבשי" )והשעירי"( 
אינ מעכבי זה את זה;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
א" היו לה" פרי" מרובי" ולא היו לה" נסכי",
יביא פר אחד ונסכי" ולא יקריבו כול" בלא נסכי".
גמרא:
הני פרי" וכבשי" דהיכא?
אילימא  דחג;
כמשפט כמשפט" כתיב בהו!?
מה .אלא דראש חודש ועצרת דחומש הפקודי"* .
11

ו¯· Èנמי הכתיב:
"עֹלָ ה ּו ִמנְ ָחה"!?
אלא,
בבאי" ע" הזבח,
דכולי עלמא לא פליגי דמנחה ואחר כ( נסכי",
דהכתיב:
"עֹלָ ה ּו ִמנְ ָחה";
רש"י

 .ÔÓ˘‰Â ˙ÏÂÒ‰ :'È˙Ó 1של מנחת נסכי" אי מעכבי את היי שא" הביא יי
בלא סולת ושמ מנסכ:
 .'ÂÎ ˙Â˙Ó‰ 2כגו ד' מתנות של חטאת אי מעכבות זו את זו שא" לא נת
אלא אחת כיפר:
 .'ÂÎ ‰ÁÓ ‡·‰ :'Ó‚ 3דמנחת נסכי" קריבי" תחילה:
 .ÌÈÎÒ ÍÎ ¯Á‡Â 4אחר האברי" מיד ואחר הנסכי" המנחה:
 .‰ÏÈÏ· Ì‰ÈÎÒÂ Ì˙ÁÓ 5דמנחת נסכי" קריבי בלילה ואי קשיא הא אמרי'
בהקומ] #רבה[ )לעיל כו (:דברי" שדרכ ליקרב ביו" וקחשיב מנחת נסכי"
מפרש לה בפ' יש קרבנות במסכת תמורה )יד (.דהא דקתני ביו" בנסכי" הבאי"
ע" הזבח והא דקתני בלילה בנסכי" הבאי בפני עצמ כגו שהביא זבח בלא
נסכי" ולאחר זמ הביא הנסכי" בפני עצמ יכול להביא בלילה:
 .¯ÁÓÏ ÂÏÈÙ‡Â 6א" הביא היו" יכול להקריב נסכיו למחר ובלבד שלא יקדשו
בכלי מאתמול דאי קדשי נפסלי בלינה כדתניא במסכ' מעילה )ט (.קדשו בכלי
הוכשרו ליפסל בטבול יו" ובמחוסר כפורי" ובלינה:
 .ÌÈÎÒ‰ ÔÈ‡ 7הבאי ע" הזבח דכל זמ שלא נשחט הזבח אע''פ שהפריש
לש" זבח זה יכול לשנות לש" זבח אחר אבל לאחר שחיטה אינו יכול לשנות
לש" זבח אחר:
 .‰ÁÓÂ ‰ÏÂÚ 8משמע אחר העולה מיד יקריב מנחה:

12

אילי" דהיכא?
אי דהנהו 
דאיל הוא!
אי דעצרת דתורת כהני" 
הויה כתיב בהו!?
לעול" דעצרת דתורת כהני",
והכי קאמר 
לא אילי" דתורת כהני" 
מעכבי ליה לאיל דחומש הפקודי",
ולא איל דחומש הפקודי" 
13

14

15

16

17

רש"י

 .‰¯È˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÎÒ‰ ÏÚ 9הלוי" במס' ערכי בפרק אי נערכי )יא:(.
 .ÍÙ˘È 10שפיכה אחת:
 .ÌËÙ˘ÓÎ 11משמע עיכובא:
 12כל הקרבנות האמורי" בחומש הפקודי":
 .È‰„ 13דר''ח ועצרת שכתובי" בחומש הפקודי":
 .'¯ˆÚ„ ‡Ï‡ 14גריד' קתני מת''כ דכתיב באמור אל הכהני" אילי" שני"
והקרבת" על הלח" ז' כבשי" ואילי" שני" והנ( דת''כ לאו נינהו הנ( דחומש
הפקודי" כדלקמ:
 .Â‰· ·È˙Î ‰ÈÂ‰ 15יהיו עולה )ויקרא כג( וכל הויה עיכובא:
 .Î''˙„ ‡Ï 16הבאי" בגלל שתי הלח" שנאמר והקרבת" על הלח":
 .ÌÈ„Â˜Ù‰ ˘ÓÂÁ„ ÏÈ‡Ï È·ÎÚÓ 17הבא בגלל מוס 1ולאו אאיל דלח" קאי:
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התכלת

דף מה.

פרק רביעי

מעכב להו לאילי" דתורת כהני".
אלא פרי" דאפילו אהדדי לא מעכבי,
ואילי" דהכא ודהכא הוא דלא מעכבי,
אינהו מעכבי!?
תנא מילי מילי קתני.
1

2

ימם,
" ּו ְב ֹיוםַ 3הח ֶֹד ׁש ּ ַפר ּ ֶבן ָּב ָקר ְּת ִמ ִ
וְ ׁ ֵש ׁ ֶשת ְּכ ָב ִ ׂשם וָ ַאיִ ל ְּת ִמ ִימם יִ ְהי ּו" )יחזקאל מו,ו(,
" ּ ַפר" 4מה תלמוד לומר?

לפי שנאמר בתורה פרי",
ומני שא" לא מצא שני" מביא אחד?
תלמוד לומרַ ּ " :פר".
5

6

7

" ׁ ֵש ׁ ֶשתנט ְּכ ָב ִ ׂשם" מה תלמוד לומר?
לפי שכתב בתורה שבעה,
ומני שא" לא מצא שבעה יביא ששה?
ס
תלמוד לומרֵ ׁ " :ש ׁ ֶשת".
ומני שא" לא מצא ששה יביא חמשה,
חמשה  יביא ארבעה,
ארבעה  יביא שלשה,
שלשה  יביא שני",
ואפילו אחד?
ָדו" )ש",ז(.
שיג י ֹ
שים ַּכאֲ ׁ ֶשר ּ ַת ּ ִ ׂ
תלמוד לומר" :וְ לַ ְ ּכ ָב ִ ׂ
ומאחר דכתיב הכי,
" ׁ ֵש ׁ ֶשתסא ְּכ ָב ִ ׂשם" למה לי?
דכמה דאפשר להדורי  מהדרינ.
ומני )לאילי" שבתורת כהני"( שמעכבי זה את זה?
תלמוד לומר :יהיו.

קט

מנחות
מילואי" הקריבו בימי עזרא,
כדר( שהקריבו בימי משה.
תניא נמי הכי:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
פרשה זו אליהו עתיד לדורשה;
אמר לו ¯·:ÈÒÂÈ È
מלואי" הקריבו בימי עזרא,
בדר( שהקריבו בימי משה;
אמר לו:
תנוח דעת( שהנחת דעתי.
סב

עוף ּו ִמן ַה ְּב ֵה ָמה,
" ָּכל נְ ֵבלָ ה ּו ְט ֵר ָפה ִמן ָה ֹ
ֹאכל ּו ַה ּכֹהֲ נִ ים" )יחזקאל מד,לא(,
ל ֹא י ְ

כהני" הוא דלא יאכלו,
הא ישראל אכלי!?
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
פרשה זו אליהו עתיד לדורשה.
¯· ‡Èאמר:
כהני" איצטרי( ליה,
סלקא דעת( אמינא 
הואיל ואשתרי מליקה לגבייהו 
תשתרי נמי נבילה וטרפה;
קא משמע ל.

שה ְּב ׁ ִש ְב ָעה ַבח ֶֹד ׁש,
"וְ ֵכן ּ ַתעֲ ֶׂ
יש ׁשֹגֶ ה ּו ִמ ּ ֶפ ִתי,
ֵמ ִא ׁ
וְ ִכ ּ ַפ ְר ּ ֶתם ֶאת ַה ָּביִ ת" )יחזקאל מה,כ(.

אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
אלו שבעה שבטי" שחטאו,
וא 1על פי שאי רובה של קהל.
"חֹ ֶדש",
א" חדשו ואמרו חלב מותר.
" ֵמ ִא ׁיש ׁשֹגֶה ּו ִמ ּ ֶפ ִתי".
מלמד,
שאי חייבי אלא על העל" דבר ע" שגגת מעשה.
12

13

" ּכֹה ָא ַמר אֲ דֹנָי יְ הֹוִ ה,
אש ֹון ְּב ֶא ָחד לַ ח ֶֹד ׁש ִּת ַ ּקח ּ ַפר ּ ֶבן ָּב ָקר ּ ָת ִמים,
ָּב ִר ׁ
את ֶאת ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש" )יחזקאל מה,יח(,
וְ ִח ּ ֵט ָ

חטאת?
עולה היא!?
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
פרשה זו אליהו עתיד לדורשה;
¯· ‡˘ Èאמר:
8

9

15

14

10

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
זכור אותו האיש לטוב,
 ‰È˜ÊÁ Ô· ‚Ò‰ÈÁÂשמו,
שאלמלא הוא  נגנז ספר יחזקאל,

11

רש"י

 1וקפרי( תלמודא^ היכא פלגא לתנא הכי גבי אילי" מוקמת דאילי" מעכבי
זה את זה וגבי פרי" וכבשי" אפילו דהדדי לא מעכבי הנ( דחומש הפקודי" זה
את זה:
 .ÈÏÈÓ ÈÏÈÓ 2וכדפרישנא:
 .˘„Á‰ ÌÂÈ·Â 3פסוק הוא ביחזקאל:
 .Ï''˙ ‰Ó ¯Ù 4כלומר הרי כתובה בתור' להביא פר בראש חדש:
 .‰¯Â˙· ¯Ó‡˘ ÈÙÏ 5בר''ח כבשי" בני שנה שבעה )במדבר כח(:
 .‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·ÎÚÓ˘ ÔÈÓÂ 6א" יש לה" פרי" שני" או כבשי" שבעה דאי
יכולי להקריב זה בלא זה:
 .ÂÈ‰È Ï''˙ 7וששת כבשי" ואילי" תמימי" יהיו )יחזקאל מו(:
 .˙‡ËÁ 8בתמיה אמאי כתיב וחטאת דמשמע חטאת הא עולה הוו פרי" דר''ח
כדכתיב )במדבר כח( ובראשי חדשיכ" תקריבו עולה וגו':
 .ÂÊ ‰˘¯Ù 9דיחזקאל:
 .‰˘¯Â„Ï „È˙Ú Â‰ÈÏ‡ 10דעד שיבא אליהו ויפרשנה לנו אי אנו יודעי"
לדורשה:

רש"י

 .¯Ó‡ È˘‡ ·¯ 11אני אפרשנה מילואי" הקריבו וה( נבואה דיחזקאל על בית
שני נתנבאה שהקריבו מילואי" וכי היכי דהקריבו מילואי" דמשה בשמיני
דידהו דהוה ר''ח כדאמרי' במס' שבת )פז (.בראשו באחד לחדש ותנא אותו
היו" נטל עשר עטרות כו' והקריב עגל ב בקר לחטאת הכא נמי הקריב פר
בר''ח:
 .ÌÈË·˘ ‰Ú·˘ ÂÏ‡ 12והכי משמע וכ תעשה )וגבי פר( כי היכי דכתיב לעיל
מיניה תקח פר ב בקר כ תעשה בשבעה שבטי" פר העל" דבר א" חדשו שו"
הוראת איסור ואמרו חלב מותר מאיש שוגה ששגגו על פיה" ואכלו חלב בשוגג
מביאי פר:
 .ÔÈ‡˘ Ù''Ú‡Â 13בז' שבטי" הללו רוב של ישראל ואיכא למימר כיחידי" דמו
ויביא כל אחד כשבה או שעירה אפ''ה הואיל ורוב שבטי" ה" חשיבי רובא
ויביאו פר:
 .¯·„ ÌÏÚ‰ 14שנעל" דבר מסנהדרי והורו שחלב מותר:
 .‰˘ÚÓ ˙‚‚˘ ÌÚ 15שאכלו ציבור חלב שוגג על פיה":
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התכלת

דף מה:

פרק רביעי

שהיו דבריו סותרי דברי תורה;
מה עשה?
העלה שלש מאות גרבי שמ וישב בעלייה ודרשו.
1

2

אמר רבי שמעון:
אם היו להם פרים מרובין.
תנו רבנ:

שים,
שה ִמנְ ָחה וְ לַ ְ ּכ ָב ִ ׂ
יפה לָ ַאיִ ל יַעֲ ֶׂ
יפה לַ ּ ָפר וְ ֵא ָ
"וְ ֵא ָ
יפה" )יחזקאל מו,ז(
א
ֵ
לָ
ין
ה
ִ
ן
מ
ֶ
ש
ֶ
וְ
,
ָדו
ֹ
י
יג
ש
ִ
ּ
ת
ַ
ר
ש
ַּכאֲ ׁ ֶ
ׁ
ּ ׂ
ָ

אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
וכי מדת פרי" ואילי" אחת היא?
אלא,
שא" היו לה" פרי" מרובי ולא היו נסכי" 
יביאו פר אחד ונסכיו,
ואל יקרבו כול בלא נסכי";
מה :וא" היו לה" * אילי" מרובי ולא היה לה איפת 
יביאו איל אחד ואיפתו,
ולא יקרבו כול" בלא איפות.
3

5

4

6

7

משנה )ג(:
הפר והאילי" והכבשי" והשעיר 
אי מעכבי את הלח",
ולא הלח" מעכב.
הלח" מעכב את הכבשי",
ואי הכבשי" מעכבי את הלח",
דברי ¯·;‡·È˜Ú È
אמר ¯·:Ò Ô· ÔÂÚÓ˘ È
לא כי,
אלא הכבשי" מעכבי את הלח",
והלח" אינו מעכב הכבשי",
שכ מצינו כשהיו ישראל במדבר ארבעי" שנה,
קרבו כבשי" בלא לח",
א 1כא יקרבו כבשי" בלא לח".
אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
הלכה כדברי ·,Ò Ô
אבל אי הטע" כדבריו,
8

9

10

11

12

13

רש"י

 .‰¯Â˙ È¯·„ ÔÈ¯˙ÂÒ ÂÈ¯·„ 1כגו כל הנ( דאמרי' לעיל דקרי לפר דר''ח חטאת
וכ אות דלעיל:
 .ÔÓ˘ È·¯‚ ˙Â‡Ó ˘Ï˘ 2לנרות להדליק בלילה ולדרשו:
 .˙Á‡ ÌÈÏÈ‡Â ÌÈ¯Ù ˙„Ó ÈÎÂ 3והלא מנחת פרי" שלשה עשרוני" ומנחת אלי"
שני עשרוני" )במדבר טו( ולא בא הכתוב אלא להודיע( שמוטב להביא איל אחד
ע" איפתו מדה הראויה לו מלהביא:
 .ÌÈ·Â¯Ó ÌÈ¯Ù Ì‰Ï ÂÈ‰ Ì‡˘ 4כלומר דמי" לקנות פרי" ואילי" כדי צרכ:
 .ÌÈÎÒ Ì‰Ï ÂÈ‰ ‡ÏÂ 5כלומר א" יקנו מ הדמי" אילי" ופרי" לא יהא ביד"
דמי" לקנות נסכי":
 6יביאו פר אחד ונסכי" כו':
 .ÔÈ·Â¯Ó ÌÈÏÈ‡) 7בלא מנחת"(:
 .'È˘·Î‰Â 'ÈÏÈ‡‰ ¯Ù‰ :'È˙Ó 8דכתיבי בהאי קרא והקרבת" על הלח" שבעת
כבשי" תמימי" בני שנה ופר ב בקר וגו' )ויקרא כג(:
 .ÌÁÏ‰ ˙‡ 9שתי הלח" דעצרת:
 .ÌÈ˘·Î‰ ˙‡ ·ÎÚÓ ÌÁÏ‰ 10הנ( שני כבשי" דשלמי":
 .ÌÁÏ ‡Ï· ÌÈ˘·Î Â·¯˜ ¯·„Ó· 11כלומר בלא שתי הלח" הבאי" ע" שני
כבשי" שהרי עומר ושתי הלח" אינ באי אלא מ האר) #לקמ פג:(:
 .Ò Ô· È¯·„Î ‰ÎÏ‰ 12דכבשי" מעכבי לח":
 .ÂÈ¯·„Î ÌÚË‰ ÔÈ‡ 13דהוא אומר במדבר קרבו נסכי" ושלמי" ולא היא:

קי

מנחות
שכל האמור בחומש הפקודי"  קרב במדבר,
וכל האמור בתורת כהני"  אי קרב במדבר,
משבאו לאר  #קרבו אלו ואלו;
מפני מה אני אומר :יקרבו כבשי" בלא לח"?
מפני שהכבשי" מתירי את עצמ;
ולא הלח" בלא כבשי"?
שאי לו מי יתירנו.
14

15

גמרא:
תנו רבנ:

"וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם ַעל ַה ּ ֶל ֶחם" )ויקרא כג,יח(,
חובה על הלח";
" ׁ ִש ְב ַעת ְּכ ָב ִ ׂשים ְּת ִמ ִימם",
א 1על פי שאי לח";
א" כ מה תלמוד לומר " ַעל ַה ּ ֶל ֶחם"?
מלמד,
שלא נתחייבו בכבשי" קוד" שנתחייבו בלח",
דברי ¯·;ÔÂÙ¯Ë È
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
יכול ה ה כבשי" האמורי" כא,
ה ה כבשי" האמורי" בחומש הפקודי"?
אמרת?
כשאתה מגיע אצל פרי" ואילי" אינ ה,
אלא הללו באי בגלל עצמ והללו באי בגלל לח",
נמצא מה שאמור בחומש הפקודי"  קרב במדבר,
ומה שאמור בתורת כהני"  לא קרב במדבר.
ודלמא פרי" ואילי" לאו אינהו,
הא כבשי" אינהו נינהו!?
מדהני אישתנו  הני נמי דאחריני.
ופרי" ואילי" ממאי דאישתנו?
דלמא הכי קאמר רחמנא:
אי בעי פר ושני אילי"  ליקרב,
אי בעי שני פרי" ואיל אחד  ליקרב!?
מדאישתני סדר 
שמע מינה  אחריני נינהו.
16

17

18

19

21

20

22

הלחם מעכב את הכבשים.
מאי טעמיה ד¯·?‡·È˜Ú È
גמר יהיו מתהיינה,
1

רש"י

 .¯ÂÓ‡‰ ÏÎ˘ 14בפרשת פנחס כגו הנ( דמוס 1קרבו במדבר:
 .Î''˙· ¯ÂÓ‡‰Â 15כגו הנ( ז' כבשי" ופר ואילי" לעולה דעל הלח" ושני
כבשי" דשלמי" לא קרבו במדבר כדאמר בגמ':
 .ÌÁÏ‰ ÏÚ ‰·ÂÁ :'Ó‚ 16דמשמע דאינ קריבי בלא לח" ולא לח" קרב בלא
כבשי" והדר כתיב שבעת כבשי" דמשמע אע''פ שאי לח":
 .ÌÁÏ· Â·ÈÈÁ˙˘ Ì„Â˜ 'ÂÎ ÌÁÏ‰ ÏÚ Ï''˙ ‰Ó Î''‡ 17כל זמ שהיו במדבר:
 .'ÂÎ ÚÈ‚Ó ‰˙‡˘Î 18דבת''כ )ויקרא כג( כתיב פר ושני אילי" ובחומש הפקודי"
)במדבר כח( כתיב פרי" בני בקר שני" ואיל אחד אלא אלו דחומש הפקודי" באי
בגלל עצמ דמוספי ה ואינ טעוני לח":
 .¯·„Ó· ·¯˜ ‡Ï ÌÈ‰Î ˙¯Â˙· ¯ÂÓ‡‰Â 19כדאמר שלא נתחייבו בכבשי"
קוד" שנתחייבו בלח":
 .Â˙˘È‡ È‰„Ó 20פר ואילי":
 .ÈÈ¯Á‡„ 21ואע''ג דשוי:
 .Ô¯„Ò È˙˘‡„Ó 22דבת''כ כבשי" ופר ואילי" ובפנחס והקרבת" פרי" ואילי'
כבשי" וגו':
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התכלת

דף מו.

פרק רביעי

מה להל  לח",
א 1כא  לח".
ו·?!Ò Ô
גמר יהיו יהיו,
מה להל  כבשי",
א 1כא  כבשי".

מו.

קיא

מנחות
הכל מודי" * שא" הוזקקו זה לזה,
שמעכבי זה את זה,
ואיזה הוא זיקה שלה? שחיטה.
7

9

8

2

אמר  :‡ÏÂÚבעו במערבא:
תנופה עושה זיקה,
או אינו עושה זיקה?
פשוט ליה מד¯·,ÔÁÂÈ È
דאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
שחיטה עושה זיקה,
מכלל דתנופה אינו עושה זיקה!
ד¯· ÔÁÂÈ Èגופא קא מיבעיא ליה,
מיפשט פשיטא ליה ל¯·,ÔÁÂÈ È
דשחיטה עושה זיקה ותנופה אינו עושה זיקה,
או דלמא 
שחיטה פשיטא ליה ותנופה מספקא ליה?
תיקו.
10

ו· Ò Ôנמי ניל 1מתהיינה,
מה להל  לח",
א 1כא  לח"!?
דני יהיו מיהיו,
ואי דני יהיו מתהיינה.
מאי נפקא מינה?
התנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
"וְ ׁ ָשב ַה ּכ ֵֹהןּ ...ו ָבא ַה ּכ ֵֹהן" )ויקרא יד,מד(;
זהו שיבה ,זהו ביאה!?
הני מילי היכא דליכא דדמי ליה,
אבל היכא דאיכא דדמי ליה 
מדדמי ליה ילפינ.
ו¯· ‡·È˜Ú Èנמי ליל 1יהיו מיהיו!
דני דבר שמתנה לכה מדבר שמתנה לכה,
לאפוקי הני דעולות נינהו.
ואיבעית אימא 
בקרא גופיה קא מיפלגי,
"קֹ ֶד ׁש יִ ְהי ּו לַ יהֹוָ ה לַ ּכ ֵֹהן" )ויקרא כג,כ(;
¯· ‡·È˜Ú Èסבר 
אי זהו דבר שכולו לכה?
הוי אומר :זה לח".
3

4

ו·?!Ò Ô
מי כתיב קודש יהיו לכה?
"קֹ ֶד ׁש יִ ְהי ּו לַ יהֹוָ ה לַ ּכ ֵֹהן" כתיב,
איזהו דבר שמקצתו ליי ומקצתו לכה?
הוי אומר :אלו כבשי".
ו¯·?!‡·È˜Ú È
מי כתיב קדש יהיו ליי ולכה?
"לַ יהֹוָ ה לַ ּכ ֵֹהן" כתיב;
כד¯· ,‡Â‰
דאמר ¯· :‡Â‰
קנאו הש" ונתנו לכה.
5

6

אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
רש"י

 .‰ÈÈ‰˙Ó ÂÈ‰È ¯Ó‚ 1דכתיב בלח" )ויקרא כג( ושני כבשי" והני 1הכה אות"
על לח" הבכורי" תנופה וגו' יהיו לה' לכה יהיו הוייה ולא ידעינ אהייא קיימא
הוייה או אלח" או אכבשי" הלכ( גמר יהיו מסלת תהיינה )ש"( מה ההיא הוייה
אלח" א 1היא הוייה אלח":
 .ÂÈ‰ÈÓ ÂÈ‰È ¯Ó‚ 2דכתיב גבי ז' כבשי" )ש"( )עולה( יהיו עולה לה':
 .ÌÈÓÏ˘„ ÌÈ˘·ÎÂ ÌÁÏ 3מתנה לכה:
 .Ô‰ÎÏ ÂÏÂÎ˘ 4לאפוקי כבשי" אימוריה למזבח:
 .ÌÈ˘·Î ÂÏ‡ ¯ÓÂ‡ ÈÂ‰ 5אלמא יהיו אכבשי' כתיב:
 .Ô‰ÎÏ Â˙Â Ì˘‰ Â‡˜ 6דמשולח גבוה קזכו ועיקר מילתיה דרב הונא אגזל
הגר איתמר בפ' הגוזל עצי" בב''ק )קט (:האש" לה' לכה:

אמר ליה ¯·‡ÈÁ ¯· ‰„Â‰È È
ל¯· :Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰
והא כי כתיב )ויקרא כג,כ(:
"קֹ ֶד ׁש יִ ְהי ּו לַ יהֹוָ ה לַ ּכ ֵֹהן",
בתר תנופה כתיב,
ופליגי · Ò Ôו¯·?!‡·È˜Ú È
וליטעמי(,
בתר תנופה ולא בתר שחיטה?
אלא מאי אית ל( למימרא?
מעיקרא קאי,
ומאי "קֹ ֶד ׁש יִ ְהי ּו לַ יהֹוָ ה לַ ּכ ֵֹהן"?
דבר שסופו לכה;
הכא נמי  דבר שסופו לכה.
11

12

13

ושחיטה עושה זיקה?
ורמינהי:
עד שלא שחטה נפרס לחמה 
יביא לח" אחר ושוחט;
מששחטה נפרס לחמה 
הד" יזרק והבשר יאכל וידי נדרו לא יצא,
והלח" פסול;
14

15

16

רש"י

 .‰ÊÏ ‰Ê Â˜˜ÊÂ‰ Ì‡˘ 7שהיו ביחד ואח''כ אבד לח" או כבשי" שמעכבי זה
לזה והנותר לפנינו יצא לבית השריפה דנדחה באבוד חבירו:
 .‰˜ÈÊ ÂÊÈ‡Â 8שלה הקובעת יחד:
 .‰ËÈÁ˘ 9שא" היה לח" בשעת שחיטה ואח''כ אבד או לח" או כבשי" אבד
הכל:
 .‰ÙÂ˙ 10כבשי" היו מניפי ע" הלח" מחיי" בפ' כל המנחות באות מצה
)לקמ סא:(.
 .‡·È˜Ú '¯Â Ò Ô· È‚ÈÏÙÂ 11וש''מ דאי תנופה עושה זיקה:
 .‰ËÈÁ˘ ¯˙· ‡ÏÂ 12בתמיה הא ודאי דלכה לא הוי אלא לאחר שחיטה:
 .‡¯˜ÈÚÓ 13קוד" שחיטה:
 .‰ËÁ˘ ‡Ï˘ „Ú 14לתודה לח" תודה אי מתקדש אלא בשחיטתה בפרק
התודה )לקמ עח (:דכתיב קרבנו על זבח )התודה( וגו' )ויקרא ז( מלמד שאי הלח"
קדוש אלא בשחיטת הזבח:
 .‰ÓÁÏ Ò¯Ù 15לא ידענא מנל דמיפסל לכולהו משו" דנפרסה אחת מה
ונראה בעיני דמלח" הפני" גמר שהיא מנחת תודה וכתיב בה היא )קדש קדשי"
הוא( )ש" כד( שא" נפרסה אחד מחלותיה ]כול[ פסולות:
 .˜¯ÊÈ Ì„‰ 16לש" שלמי" ולא לש" תודה:
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התכלת

דף מו:

פרק רביעי

נזרק הד" 
תור" מ השל" על הפרוס;
עד שלא שחטה יצא לחמה 
מכניסה ושוחט;
מששחטה יצא לחמה 
הד" יזרק והבשר יאכל וידי נדרו לא יצא,
והלח" פסול;
נזרק הד" 
תור" ממה שבפני" על שבחו;#
עד שלא שחטה נטמא לחמה 
מביא לח" אחר ושוחט;
מששחטה נטמא לחמה 
הד" יזרק והבשר יאכל וידי נדרו יצא;
שהצי #מרצה על הטמא,
והלח" פסול;
נזרק הד" 
תור" מ הטהור על הטמא;
ואי סלקא דעת(  שחיטה עושה זיקה 
כיו דהוזקקו זה לזה בשחיטה  איפסיל ליה לח",
תיפסל נמי תודה!?
שאני תודה,
דרחמנא קרייה שלמי",
מה שלמי"  קרבי" בלא לח",
א 1תודה  קרבה בלא לח".
1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

מו:

אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
א" תמצא לומר 
תנופה עושה זיקה,
אבד הלח"  * אבדו כבשי",
אבדו כבשי"  אבד הלח";
וא" תמצא לומר 
תנופה אינה עושה זיקה,
הביא לח" וכבשי" והונפו,
ואבד הלח" והביא לח" אחר 
אותו הלח" טעו תנופה או אינו טעו תנופה?
12

13

רש"י

 .Ì„‰ ˜¯Ê 1עד שלא נפרס הלח":
 .Ì¯Â˙ 2כדכתיב והקריב ממנו אחד מכל קרב )ש"( דמ' חלות היו והיה תור"
אחד מעשר לכה והשאר לבעלי" בריש פרק התודה )לקמ עז:(:
 .ÌÏ˘‰ ÔÓ 3ולא מ הפרוס דתניא בהתודה )ש" עז (:אחת שלא יטול פרוס:
 .‰ÓÁÏ ‡ˆÈ 4חו #לחומת ירושלי":
 .ËÁÂ˘Â ‰ÒÈÎÓ 5דכל זמ שאינו קדוש בשחיטה אינו נפסל ביוצא:
 .˜¯ÊÈ Ì„‰ 6לש" שלמי":
 .ıÂÁ·˘ ÏÚ ÌÈÙ·˘ ‰ÓÓ Ì¯Â˙ 7ולא שיאכל אותו שיצא אלא יחשב במני
להיות תרומתו תרומה ולהכשיר את הפנימיות כל יוצא דתודה לאו חו #לעזרה
קאמר אלא חו #לעיר דהא התודה ולחמה נאכלי בכל העיר:
 .˜¯ÊÈ Ì„‰ ‰ÓÁÏ ‡ÓË ‰ËÁ˘˘Ó 8לש" תודה והבשר יאכל בתורת תודה:
 .‡ˆÈ Â¯„ È„ÈÂ 9דהצי #מרצה על אכילת לעני טומאה:
 .‰„Â˙ ÈÓ ÏÒÙÈ˙Â 10ולא תזרק אפילו שלא לשמה:
 .ÌÈÓÏ˘ ‰ÈÈ¯˜ ‡ÓÁ¯ 11תודת שלמיו משמע דאע''פ שהיתה תודה בשעת
לחמה חוזרת להיות שלמי" בלא לח" אבל כבשי עצרת ע" לחמה קרוי
שלמי":
 .ÌÁÏ‰ „·‡ 12אחר תנופה:
 .‰ÙÂ˙ ÂÚ· 13כבשי" האחרי" ]בעו תנופה[ לדברי הכל דמתירי ה ועוד
דבהו כתיב תנופה והני 1אות" הכה:

קיב

מנחות
אבדו כבשי" לא תיבעי ל(,
דודאי בעי תנופה,
כי תיבעי ל(  אבד הלח";
ואליבא ד· Ò Ôלא תיבעי ל( דאמר:
כבשי" עיקר;
כי תיבעי ל( 
אליבא ד¯· ‡·È˜Ú Èדאמר:
לח" עיקר;
מאי?
כיו דלח" עיקר  בעי תנופה;
או דלמא 
כיו דמתירי דידיה כבשי" נינהו 
לא צרי( תנופה?
תיקו.

אמר ליה ‡· ÈÈל¯·‡:
מאי שנא שני כבשי" דמקדשי לח" ומעכבי,
ומאי שנא שבעה כבשי" ופר ואילי",
דלא מקדשי לח" ולא מעכבי?
אמר ליה:
הואיל והוזקקו זה לזה בתנופה.
והרי תודה דלא הוזקקו זה לזה בתנופה,
ומקדשא ומעכבא!?
אלא כתודה,
מה תודה  שלמי",
א 1הכא נמי  שלמי".
מי דמי?
הת"  ליכא זבחי" אחריני בהדיה,
הכא  דאיכא זבחי" אחריני בהדיה  ליקדשו הני והני!?
14

15

16

17

18

19

20

אלא,
כאיל נזיר,
מה איל נזיר 
א 1על גב דאיכא זבחי" אחריני,
שלמי" הוא דמקדשי ,מידי אחרינא לא,
הכא נמי  לא שנא.
והת" מנל?
דתניא:

ֶבח ׁ ְשלָ ִמים לַ יהֹוָ ה,
שה ז ַ
"וְ ֶאת ָה ַאיִ ל יַעֲ ֶׂ
ַעל ַסל ַה ּ ַמצ ֹּות" )במדבר ו,יז(,

מלמד,
שהסל בא חובה לאיל ושחיטת איל מקדש,
רש"י

È˘ ‡˘ È‡Ó 14
אי מקדשי הלח" אלא בשחיטה:
 .È·ÎÚÓÂ 15א" הוזקקו זה לזה בשחיטה כדאמר ר' יוחנ לעיל ואפי' לא
הוזקקו מעכבי לב ננס:
 .Â˜˜ÊÂ‰Â ÏÈ‡Â‰ 16שני כבשי" ולח":
 .Â˜˜ÊÂ‰ ‡Ï ‰„Â˙ ‡‰Â 17היא ולחמה לתנופה ביחד:
 .‡˘„˜ÓÂ 18ללח" בשחיטה והיינו דאמרינ קרבנו על זבח מלמד שאי הלח"
קדוש אלא בשחיטת הזבח בפ' התודה )לקמ עח:(:
 .‡·ÎÚÓÂ 19דא" אי תודה אי לח" דהא אינ קדושי אלא בשחיטה:
 20ומשני ˘ .ÌÈÓÏ˘ ˙¯ˆÚ È˘·Î Èאבל שבעה כבשי" ופרי" ואילי" עולה
נינהו כמו איל נזיר שלמי" הוא ומקדש הלח" כדמפרש לקמיה:
 .ÌÈ˘·Îדשלמי" דמקדשי לח" כדתניא לקמ בשמעתא )מז(.
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התכלת

דף מו:

פרק רביעי

לפיכ( שחטו שלא לשמו 
לא קדשו הלח".
1

תנו רבנ:
שתי הלח" הבאות בפני עצמ 
יונפו,
ותעובר צורת ויצאו לבית השריפה.
מה נפש(?
אי לאכילה אתיי  ליכלינהו!
אי לשריפה אתיי  לשרפינהו לאלתר,
למה להו עיבור צורה?
אמר ¯·:‰
לעול" לאכילה אתיי,
גזירה שמא יזדמנו לה כבשי" לשנה הבאה ויאמרו:
אשתקד לא אכלנו לח" בלא כבשי"?
עכשיו נמי ניכול,
ואינהו לא ידעי דאשתקד לא הוו כבשי",
אינהו שריי נפשייהו,
השתא דאיכא כבשי" 
כבשי" הוא דשרו להו.
2

3

4
5

6

אמר ¯·:‰
מנא אמינא לה?
דתנ:
אמר ¯·:‰„Â‰È È
העיד · È¯ÎÂ· Ôביבנה:
כל כה ששוקל אינו חוטא;
אמר לו ¯·:È‡ÎÊ Ô· ÔÁÂÈ Ô
לא כי,
אלא כל כה שאינו שוקל חוטא,
אלא שהכהני" דורשי מקרא זה לעצמ:

קיג

מנחות
אטו תודה ולחמה מי לא מנדבי כהני" ואכלי להו?
אלא לאו  בבאות בפני עצמ,
וקתני:
היא( ה נאכלי,
אלמא לאכילה אתיי.
אמר ליה ‡·:ÈÈ
לעול" בבאות ע" הזבח,
ודקא קשיא ל( מתודה ולחמה,
לחמי תודה לא איקרו מנחה,
שתי הלח" איקרו מנחה,
שנאמר )במדבר כח,כו(:
יב ֶכם ִמנְ ָחה חֲ ָד ׁ ָשה לַ יהֹוָ ה".
" ְּב ַה ְק ִר ְ
¯·  ÛÒÂÈאמר:
לעול" לשריפה אתיי;
והיינו טעמא דלא שרפינ,
לפי שאי שורפי קדשי" ביו" טוב.
אמר ליה ‡·:ÈÈ
מי דמי?
הת"  לאו מצות בכ(,
הכא  דמצות בכ(  לישרפינהו,
מידי דהוה אפר ושעיר של יו" הכיפורי"!?
13

7

אלא אמר ¯· :ÛÒÂÈ
גזירה שמא יזדמנו לה" כבשי" לאחר מכא.
אמר ליה ‡·:ÈÈ
תינח כל זמ הקרבת",
לבתר הכי  לשרפינהו!?
מאי תעובר צורת נמי דקתני?
צורת הקרבת".
14

8

15

16

9

10

"וְ ָכל ִמנְ ַחת ּכ ֵֹהן ָּכלִ יל ִּת ְהיֶה לֹא ֵת ָא ֵכל" )ויקרא ו,טז(,
הואיל ועומר ושתי הלח" ולח" הפני" שלנו ה 
היא( נאכלי?
הני שתי הלח" היכי דמי?
אילימא  בבאות ע" הזבח;
11

¯·‡ אמר:
לאכילה אתיי,
וגזירה משו" ד¯·,‰
ולאו מטעמיה אלא מקרא.
17

12

רש"י

 .ÍÎÈÙÏ 1דשחיטת איל מקדש שחטיה לאיל שלא לשמו לא קדש הלח"
דכתיב זבח שלמי" על סל המצות אי זביחתו לש" שלמי" מקדש את הסל ואי
לא לא:
 .ÔÓˆÚ ÈÙ· ˙Â‡·‰ 2אליבא דרבי עקיבא דאמר כבשי" אי מעכבי את
הלח":
 .Ô˙¯Âˆ ¯·ÂÚ˙ 3יפסלו בלינה:
 .ÔÈÈ˙‡ ‰ÏÈÎ‡Ï È‡ 4דלא בעו מתירי ליכלינהו:
 .¯˙Ï‡Ï Â‰ÈÙ¯˘Ï ÔÈÈ˙‡ ‰ÙÈ¯˘Ï È‡Â 5הואיל וזו היא עיקר מצוות":
 .'ÂÎ ÌÈ˘·Î ‡ÎÈ‡„ ‡˙˘‰ 6הלכ( הואיל וקדשי" מעליא נינהו ומשו" גזירה
הוא דשרפינ להו לא מצי למשרפינהו עד דליפסלו בלינה:
 .‰Ï ‡ÈÓ‡ ‡Ó 7דלאכילה אתיי אפי' באי בפני עצמ:
 .‡ËÂÁ ÂÈ‡ 8ואע''ג דכתיב )שמות ל( כל העובר על הפקודי" וכהני" לא נפקדו
אינו חוטא כדפרשינא בפ''ג )לעיל כא (:דמייתו ומסרי להו לציבור:
 .‡ËÂÁ Ï˜Â˘ ÂÈ‡˘ 9דכל הראוי ליפקד קאמר דהיינו מב כ' שנה ומעלה:
 .ÔÓˆÚÏ 10להנאת:
 .Ô‰ ÂÏ˘ 11א" אנו נותני" שקלי" ללשכה נמצאו באי א 1משלנו שהרי כל
הקרבנות מ הלשכה באי ורב יוחנ ב זכאי לא דריש וכל מנחת כה אלא
במנחה שהכה מביא בפני עצמו מש''ה חוטא:
 .Á·Ê‰ ÌÚ ÌÁÏ‰ È˙˘ ÔÈ‡·· ‡ÓÈÏÈ‡ 12אמאי קתני היא( ה נאכלי הא
ללחמי תודה דמי ותודה ולחמה מי לא מנדבי כהני" ואכלי:

ואמר ¯·‡:
מנא אמינא לה?
דכתיב )ויקרא כג,יז(:

יכם ָּת ִב ּיא ּו לֶ ֶחם ְּתנ ּו ָפהִּ ...ב ּכ ּו ִרים לַ יהֹוָ ה",
" ִמ ּמ ֹו ׁ ְשב ֵֹת ֶ
מה בכורי"  בפני עצמ,
א 1שתי הלח"  בפני עצמ;
ומינה,
18

19

רש"י

 .Ì˙‰ 13גבי קדשי" הנשרפי לאו מצות בכ( דמעיקרא לאכילה אתו אלא
שאירע בה פסול כגו נותר או טמא הלכ( שבקינהו עד החול ושרפינהו להו:
 .Ô‡ÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈ˘·Î Ì‰Ï ÂÓ„ÊÈ ‡Ó˘ 14לאחר שריפת הלח" הילכ( משהינ
להו שא" יבאו הכבשי" יונפו עמה" ואוכלו:
 .Ô˙·¯˜‰ ÔÓÊ 15עד תמיד של בי הערבי":
 .Â‰ÈÙ¯˘Ï ÈÎ‰ ¯˙·Ï 16אמאי משהינ להו כל הלילה:
 .‰·¯„ ÌÂ˘Ó ‰¯ÈÊ‚ 17דאמר לעיל גזירה שמא יזדמנו לה" כבשי" לשנה
הבאה ולאו מטעמיה דהוא אומר לעיל מנא אמינא לה מדתניא העיד ב בוכרי
כו':
 .'‰Ï ÌÈ¯ÂÎ· 'Â‚Â ÌÎÈ˙Â·˘ÂÓÓ 18הקיש לבכורי":
 .ÌÁÏ‰ È˙˘ Û‡ 19יכולי לבא בפני עצמ:
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התכלת

דף מז.

מז.

מה בכורי"  לאכילה,
א 1שתי הלח" נמי  לאכילה.

פרק רביעי

קיד

מנחות
איכא בינייהו למיתפס פדיונו,
ל‡·  ÈÈלא תפיס פדיונו,
ל¯·‡  תפיס פדיונו.
12

*

13

תנו רבנ:
כבשי עצרת אי מקדשי את הלח" אלא בשחיטה;
כיצד?
שחט לשמ וזרק דמ לשמ  קדש הלח";
שחט שלא לשמ וזרק דמ שלא לשמ  לא קדש הלח";
שחט לשמ וזרק דמ שלא לשמ 
הלח" קדוש ואינו קדוש,
דברי ¯·;È
¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
לעול" אינו קדוש 
עד שישחוט לשמ ויזרוק דמ לשמ.
1

2

3

4

מאי טעמא ד¯·?È
דכתיב )במדבר ו,יז(:

בשלמא ל¯·‡,
היינו דאיכא בי ¯· Èל¯·,ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
אלא ל‡· ÈÈ
מאי איכא בי ¯· Èל¯·?!ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
איכא בינייהו לאיפסולי ביוצא.
14

15

20191817

16

בעא מיניה ¯· ˜ÁˆÈ ·¯ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èמ¯·:‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ È
כבשי עצרת ששחט לשמ וזרק דמ שלא לשמ,
אותו הלח" מהו באכילה?
אליבא דמא?
אי אליבא ד¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
האמר:
זריקה היא דמקדשא!
אי אליבא ד¯·,È
בי ל‡· ÈÈבי ל¯·‡ קדוש ואינו ניתר הוא!?
אלא אליבא דהאי תנא,
דתני אבוה ד¯·:‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯È È
שתי הלח" שיצאו בי שחיטה לזריקה,
וזרק דמ של כבשי" חו #לזמנ,
21

"וְ ֶאת ָה ַאיִ ל יַעֲ ֶׂשה ז ֶַבח ׁ ְשלָ ִמים לַ יהֹוָ ה ַעל ַסל ַה ּ ַמצ ֹּות",
למימרא דשחיטה מקדשא.
5

ו¯·?ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
יעשה,
עד שיעשה כל עשיותיו.
ו¯· Èנמי הכתיב" :יַעֲ ֶׂשה"!?
אי כתיב זבח יעשה  כדקאמרת,
השתא דכתיב" :יַעֲ ֶׂשה ז ֶַבח",
במה "יַעֲ ֶׂשה"?
בזביחה.
6

22

23

7

רש"י

ו¯·,ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
הכתיבֶ " :ז ַבח"!?
ההוא מיבעי ליה לכד¯·,ÔÁÂÈ È
דאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הכל מודי" שצרי( שיהא לח" בשעת שחיטה.
8

מאי קדוש ואינו קדוש?
‡· ÈÈאמר :קדוש ואינו גמור;
¯·‡ אמר :קדוש ואינו נותר.
מאי בינייהו?
9

10

11

רש"י

 .‰ËÈÁ˘· ‡Ï‡ ÌÁÏ‰ ˙‡ ÔÈ˘„˜Ó ÔÈ‡ 1טעמא מפ' לקמ:
 .ÌÁÏ‰ ˙‡ ˘„˜ 2מותר באכילה:
 .ÌÁÏ‰ ˘„˜ ‡Ï 3ולא תפיס פדיונו בקדושת שתי הלח" אלא בקדושת שאר
קדושת הלשכה ובת''כ ילי 1לה מקרבנו על זבח תודה מגיד שא" נזבח שלא
לש" תודה לא קדש לחמו וכבשי עצרת דמקדשי לח" מתודה ואיל נזיר גמרינ:
 .˘Â„˜ ÂÈ‡Â ˘Â„˜ 4מפרש לקמ:
 .ÏÈ‡‰ ˙‡Â 5איל נזיר:
 .˙ÂˆÓ‰ ÏÒ ÏÚ '‰Ï ÌÈÓÏ˘ Á·Ê ‰˘ÚÈ 6אלמא זביחת איל מקדשא לסל
ומיניה גמרינ לכבשי עצרת:
 .‰˘ÚÈ Á·Ê ·È˙Î È‡ 7משמע אע''ג דזבח בעי עשייה אחריתי:
 .ÌÈ„ÂÓ ÏÎ‰ 8אפילו לר' אליעזר דאמר זריקה עיקר מודי דצרי( שיהא לח"
בשעת שחיטה ואי לא הוה בשעת שחיטה לא מקדשא ליה זריקה:
 .¯ÂÓ‚ ÂÈ‡Â 9מפרש לקמ:
 .¯˙È ÂÈ‡Â 10לכהני":

 .Â‰ÈÈÈ· È‡Ó 11כלומר כיו דאמר אביי אינו גמור כל שכ דאינו ניתר דהא
ממעות תרומת הלשכה בא וזריקת ד" לא הואי לשמה דתשתרייא באכילה ואינו
גמור דאמר אביי למאי הלכתא:
 .ÂÂÈ„Ù ÒÈÙ˙ ‡Ï ÈÈ·‡Ï 12בקדושת שתי הלח" וא" רצה משנה המעות לשאר
קרבנות צבור:
13
 .‡·¯Ïדאמר קדוש גמור תופס פדיונו ויוצא לחולי והא דאמר לקמ )ק(:
מנחות אי לה" פדיו לאחר שקדשו בכלי:
 .ÈÈ·‡Ï ‡Ï‡ 14דאמר לא תפיס פדיונו:
 .¯ÊÚÏ‡ '¯Ï È·¯ ÔÈ· ‡ÎÈ‡ È‡Ó 15וקדוש דא''ר למאי הלכתא הא לא תפיס
פדיונו ולתרוייהו אסור באכילה:
 .‡ˆÂÈ· ÈÏÂÒÙÈ‡Ï 16לרבי דאמר קדוש קצת בשחיטה א" יצא נפסל שאפי'
זרקו לשמו נמי אסור באכילה לרבי אלעזר דאמר שחיטה לא מקדשא אי נפסל
ביוצא דאינו קדוש א" יצאו בי שחיטה לזריקה וא" אחר כ( זרק לשמ כשר
שבוש גמור הוא זה דכל שכ לרבא כיו דקדשת שחיטה קדושת הגו 1גמורה
לא נפיק תו לחולי ובפ''ק דפסחי" )יג (:נמי אמר הכי לרבי דאמר שני דברי"
המתירי" מעלי" זה בלא זה לא נפיק לחולי ור' אלעזר דאמר אינו קדוש פריק
להו ונפקי לחולי וכיו דנפקי לחולי ע''י פדייה על כרח( פדיונ נתפס .לפיכ(
נראה לר' דה''ג ולשו הגו הוא לאביי תפיס פדיונו ולרבא לא תפיס פדיונו
לאביי דאמר אינו גמור עדיי לא חלה עליו קדושת הגו 1גמורה ואכתי שיי(
ביה פדיו ונהי דקדישתיה שחיטה במקצת דלא נפיק לחולי ומיהו אכתי
מחוסר גמר קדושה ושיי( ביה קדושת דמי" לתפוס פדיונו בקדושה לרבא
דאמר קדוש גמור קדושת הגו 1לא שיי( ביה פדיו וא" התפיס מעות בפדיונו
אינ נתפסי דכיו דאינו יוצא מקדושה כלל איזו קדושה תחול בפדיונו:
 .‡·¯Ï ‡ÓÏ˘· 17דאמר לרבי לאו בני פדיו נינהו דאקדשינהו שחיטתה:
 .¯ÊÚÏ‡ '¯Ï È·¯ ÔÈ· ‡ÎÈ‡„ ÂÈÈ‰ 18דלר' אלעזר אינו קדוש כלל קדושת הגו1
אלא קדושת דמי" שניקח מתרומת הלשכה ונפיק לחולי ותפיס פדיונו ככל
קדושת דמי":
 .ÈÈ·‡Ï ‡Ï‡ 19דאמר לרבי נמי תפיס פדיונו וכל שכ לר' אלעזר מאי איכא בי
רבי לר' אלעזר:
 .‡ˆÂÈ· ÈÏÂÒÙÈ‡Ï Â‰ÈÈÈ· ‡ÎÈ‡ 20לרבי מיפסל ביוצא א" יצא לא יהא כשר
לשחוט עליו כבשי" אחרי" לר' אלעזר לא מיפסיל ביוצא שלא ירדה לה קדושת
הגו 1אלא קדושת דמי" ואי יוצא פוסל בה וכשרי לשחוט עליה כבשי"
אחרי" וזה שפירשתי תחילה שבוש גמור הוא כדפרישנא לעיל:
 .‡˘„˜Ó ‰˜È¯Ê ¯Ó‡‰ 21והאי אפילו קדוש לא הוי כל שכ דאסור באכילה:
 .¯˙È ÂÈ‡Â ˘Â„˜ ‡·¯Ï ÔÈ· ÈÈ·‡Ï ÔÈ· 22דכיו דאמר אביי אינו גמור כל שכ
דאינו ניתר:
 .ÂÓÊÏ ıÂÁ 23כלומר על מנת לאכול מ הכבשי" חו #לזמנו:
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דף מז:

פרק רביעי

¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
אי בלח" משו" פיגול;
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
יש בלח" משו" פיגול.
אמר ¯· ˘˘˙:
הני תנאי כ¯· Èסבירא להו דאמר:
שחיטה מקדשא,
מיהו ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èלטעמיה דאמר:
אי זריקה מועלת ליוצא,
ו¯· ‡·È˜Ú Èלטעמיה דאמר:
זריקה מועלת ליוצא; *
דתנ:
אימורי קדשי" קלי" שיצאו לפני זריקת דמי" 
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
אי מועלי בה,
ואי חייבי עליה משו" פיגול ונותר וטמא;
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
מועלי בה,
וחייבי עליה משו" פיגול ונותר וטמא;
מאי?
מדזריקת פיגול קבעה ללח" בפיגול ביוצא כבשר 
זריקה שלא לשמה נמי שריא ליה ללח";
או דלמא 
לחומרא אמרינ לקולא לא אמרינ?
1

2

3

מז:

4

5

6

7

8

מתקי 1לה ¯· :‡ÙÙ
וממאי דכי איתנהו אבראי פליגי?
דילמא בדאיתנהו אבראי,
דכולי עלמא לא פליגי דאי זריקה מועלת ליוצא,
9

קטו

מנחות

ובהדר עיילינהו פליגי,
ד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èסבר לה כ¯· Èדאמר:
שחיטה מקדשא ואיפסלו להו ביוצא,
ו¯· ‡·È˜Ú Èכ¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èדאמר:
שחיטה לא מקדשא ולא מיפסלי ביוצא!?
האי מאי?
אי אמרת בשלמא ¯· ‡·È˜Ú Èכ¯· Èסבירא ליה דאמר:
שחיטה מקדשא להו,
היינו דקאמר ¯· ‡·È˜Ú Èדקדשי להו בשחיטה,
ואתיא זריקה קבעה להו בפיגול;
אלא אי אמרת כ¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èסבירא ליה דאמר:
זביחה לא מקדשא,
זריקת פיגול מי מקדשא?
והאמר ¯· ‚ Ï„Èאמר ¯·:
זריקת פיגול אינה מביאה לידי מעילה,
ואינה מוציאה מידי מעילה,
אינה מביאה לידי מעילה  באימורי קדשי" קלי",
ואינה מוציאה מידי מעילה  בבשר קדשי קדשי"!?
לאו איתותב ד¯· ‚ Ï„Èאמר ¯·?
10

11

12

13

14

בעא מיניה ¯· ‰ÈÓ¯È Èמ¯·:‡¯ÈÊ È
כבשי עצרת ששחט לשמ ואבד הלח",
מהו שיזרוק דמ שלא לשמ להתיר בשר באכילה?
אמר ליה:
יש ל( דבר שאינו כשר לשמו וכשר שלא לשמו?
ולא?
והרי פסח קוד" חצות,
דאינו כשר לשמו וכשר שלא לשמו!
15

1716

הכי קא אמינא 
יש ל( דבר שנראה לשמו ונדחה מלשמו,
ואינו כשר לשמו וכשר שלא לשמו?
ולא?
והרי פסח אחר זמנו בשאר ימות השנה!
18

רש"י

 .È‡˙ È‰ 1ר' אליעזר ור' עקיבא:
 .‡˘„˜Ó ‰ËÈÁ˘ 2ואהני בהו פסול יוצא:
 .‡ˆÂÈÏ ˙ÏÚÂÓ ‰˜È¯Ê ÔÈ‡ 3הלכ( לא קבעתיה ללח" בפיגול דהא כבר פסול
הוא ואמר בפ''ק )לעיל יב( אי פיגול במקו" פסול:
 .‡ˆÂÈÏ ˙ÏÚÂÓ ‰˜È¯Ê 4דפסול מחמת דבר אחר הוא כדמפרש בשילהי פ''ק
)ש"(:
 .ÌÈÏ˜ ÌÈ˘„˜ 5ממו בעלי" ה ואי בה מעילה אלא באימורי" כדאמרינ
בפ' כל הבשר בסופו )חולי קיז (.כל חלב לה' לרבות אימורי קדשי" קלי"
למעילה:
 .Ì‰· ÔÈÏÚÂÓ ÔÈ‡ 6דלא מעליא בהו ה( זריקה לברר אות" לחלק גבוה דאי
זריקה מועלת ליוצא ופיגול נמי לית בהו דהא פסולי ה כבר:
 .È‡Ó 7כלומר אליבא דר''ע מיבעיא ליה לרבי שמואל בר רב יצחק מאי
מדזריקת פיגול קבע לי' ללח" בפיגול ואע''ג דזריקה פסולה היא דהא יוצא
הוא קבעה ללח" בפיגול כי בשר כשאר בשר שלא יצא אלמא לח" כגו1
הכבשי" דכי היכי דגו 1הכבשי" מפוגלי" לח" נמי מפוגל זריקה שלא לשמ
נמי דפסולה היא שרי להו דהא קיי''ל )זבחי" ב (.כל הזבחי" שנזבחו שלא לשמ
כשרי" ולח" נמי כגו 1הכבשי" דמו ומדכבשי" נאכלי לח" נמי נאכל:
 .‡ÏÂ˜Ï 'È¯Ó‡ ‡¯ÓÂÁÏ ‡ÓÏ„ Â‡ 8להיות לח" נאכל לא אמרי' לעני זריקה
שאינה הוגנת כגו שלא לשמ דליהוי לח" כגו 1הכבשי" להיות לח" נאכל
ככבשי":
 .Â‰˙È‡·„ È‡ÓÓÂ 9לשתי הלח" אבראי בשעת זריקה פליגי רבי אליעזר ור''ע
דתימא אפי' בזריקה שאינה הוגנת מדמי ר''ע ללח" כגו 1הכבשי" דילמא
בדאיתנהו אבראי דהויא זריקה שאינה הוגנת דכ''ע לא מקבע לח" בפיגול דאי
זריקה מועלת ליוצא ואע''ג דפליגי באימורי קדשי" קלי" דהת" כי גופיה דזבח
דמו ומודה ר''ע דלח" לא הוי כגו 1של כבשי" ובזריקה שלא לשמ נמי לא
משתרי כבשי" ללח" אלא ר''ע סבר כרבי אלעזר בר' שמעו דאמר לא
קדשתינהו שחיטה ולא איפסול ביוצא הלכ( הואי זריקה הוגנת שאי בה פסול
אחר הלכ( מקבע לח" בפיגול ודכוותה היכא דליכא פסול ואיזריק ליה זריקה
הוגנת כגו לשמ משתרי לח" כמו כבשי" אבל בזריקה שלא לשמ לא:

19

20

רש"י

 .'ÂÎÂ ¯ÊÚÏ‡ '¯Î ˙¯Ó‡ È‡ ‡Ï‡ 10אכתי איכא למיפר(:
 .‡˘„˜Ó ÈÓ ÏÂ‚ÈÙ ˙˜È¯Ê 11למיקבע בפיגול אי לא קדוש מעיקרא בשחיטה:
 .‰ÏÈÚÓ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰È‡ ÏÂ‚ÈÙ ˙˜È¯Ê Ï„È‚ ·¯ ¯Ó‡„ 12באימורי קדשי"
קלי" דממו בעלי" הוא דלית בהו מעילה דלא קרינא ביה מקדשי ה' עד לאחר
זריקה דהוברר בשר להדיוט וחלב לגבוה דקרינא ביה חלב קדשי ה' ש" זריקת
פיגול לא מקבע בקדושה למעול בה דלא זריקה כשרה היא:
 .‰‡ˆÂÈ ‰È‡Â 13מידי מעילה בבשר קדשי קדשי" דממו גבוה ה" מחיי" ויש
בה מעילה קוד" זריקת ד" וזריקת ד" הוציאה הבשר מידי מעילה שהרי
מתירתו לכהני" ואמר במסכת מעילה )ב (.כלל אמר ר' יהושע כל שיש לו שעת
היתר לכהני" אי מועלי בה וכל שאי לו שעת היתר לכהני" מועלי בה ה(
זריקת פיגול לא מפקע להו מידי מעילה אלמא לאו זריקה היא וגבי כבשי עצרת
נמי כיו דלאו זריקה היא היכי מיקדשא להו והיכי מקבעי להו בפיגול:
 .Ï„È‚ ·¯ ·˙Â˙È‡ Â‡Ï 14בתמיה בפ''ק דמעילה )ג:(:
 .ÔÓ˘Ï ‡Ï˘ ÔÓ„ ˜Â¯ÊÈ˘ Â‰Ó 15אלא לש" שלמי" להתיר בשר באכילה
דודאי לשמ לא הוו זריקה כדאמרי' לעיל )מו (.הכל מודי" שא" הוזקקו זה לזה
מעכבי זה את זה:
 .ÌÈÓÏ˘Ï ¯˘Î ‰˘‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘· ÁÒÙ 16בפ' תמיד נשחט )פסחי" סד:(.
 .ÌÂÈ‰ ˙ÂˆÁ Ì„Â˜ ÁÒÙ 17של ארבעה עשר אינו כשר לשמו עד בי הערבי"
וכשר לשלמי":
 .ÂÓ˘Ï ‰‡¯˘ 18כגו הנ( כבשי" קוד" אבידת הלח":
 .ÂÓ˘ÏÓ ‰Á„Â 19לאחר אבידת הלח":
 .˙ÂˆÁ ¯Á‡ ÁÒÙ 20נראה לשמו וכשעבר היו" נדחה מלשמו וכשר לשלמי":
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התכלת

דף מח.

פרק רביעי

קטז

מנחות
והתניא:
כשהוא פוד 
אי פוד אלא בחו?!#
הא ודאי ¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èהיא,
דאי ¯· È
הא איפסלו להו ביוצא.
13

הכי קאמינא 
יש ל( דבר שנראה לשמו ונשחט לשמו ונדחה מלשמו,
ואינו כשר לשמו וכשר שלא לשמו?
ולא?
והרי תודה!
שאני תודה,
דרחמנא קרייה שלמי".
1

14

2

תנו רבנ:
שחט שני כבשי" על ארבע חלות,
מח .מוש( שתי" מה ומניפ* ,
והשאר נאכלות בפדיו.
אמרוה ¯· Ôקמיה ד¯· :‡„ÒÁ
הא דלא כ¯·,È
דאי ¯· È
כיו דאמר:
שחיטה מקדשא,
דפריק להו היכא?
אי דפריק להו מאבראי,
כיו דכתיב:
לפני יי איפסיל להו ביוצא!
אי גוואי,
הא מעייל חולי לעזרה!
אמר להו ¯· :‡„ÒÁ
לעול" כ¯·,È
ופריק להו גוואי,
וחולי ממילא קא הוויי.
3

4

אמר ליה ¯· ‡ ‡·¯„ ‰È¯· ‡Áל¯· ‡˘:È
לימא תיהוי תיובתיה ד¯· ÔÁÂÈ Èמיהא,
דאיתמר:
תודה ששחטה על שמוני" חלות,
 ‰È˜ÊÁאמר:
קדשו ארבעי" מתו( שמוני";
ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
לא קדשו ארבעי" מתו( שמוני"!?
ולאו מי איתמר עלה:
אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
הכל מודי" היכא דאמר:
ליקדשו ארבעי" מתו( שמוני" דקדשה?
הכא נמי דאמר ליקדשו תרתי מתו( ארבע.
15

5

6

16

7

8

9

תני ¯· ‡˙¯ÈË ‡ÈÁ Èקמיה ד¯·:ÔÁÂÈ È
שחט ארבעה כבשי" על שתי חלות,
מוש( שני" מה וזורק דמ שלא לשמ,
שא" אי אתה אומר כ( 
הפסדת את האחרוני".
אמר לו ¯·:ÔÁÂÈ È
וכי אומר לו לאד" עמוד וחטא בשביל שתזכה?
והתנ:
אברי חטאת שנתערבו באברי עולה,
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר :יתנו למעלה,
ורואה אני את בשר חטאת למעלה כאילו היא עצי";
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
תעובר צורת ויצאו לבית השריפה;
אמאי?
לימא 
17

10

18

19

20

11

12

21

אמר ליה ¯· ‡Èל¯· ‡˘:È

23

רש"י

 .‰„Â˙ È¯‰Â 1דאמר בהאי פירקי )מו (.מששחטה נפרס לחמה הד" יזרק לש"
שלמי" והבשר יאכל וידי נדרו לא יצא הא הכא שנשחטה לשמו ונדחית מלשמו
וכשרה שלא לשמו:
 .ÌÈÓÏ˘ ‰ÈÈ¯˜ ‡ÓÁ¯ ‰„Â˙ 2תודת שלמיו כדאמר לעיל )ש"( מה שלמי"
קרבי בלא לח" א 1תודה קרבה בלא לח" ומעול" לא נדחה מלשמו:
 .ÔÙÈÓÂ 3ע" הכבשי" דכבשי עצרת טעוני תנופה חיי" ושחוטי לקמ בפ' כל
המנחות )סא:(.
 .ÔÂÈ„Ù· ˙ÂÏÎ‡ ¯‡˘‰Â 4כדמפרש ואזיל:
 .È·¯Î ‡Ï„ ‡‰ 5אלא כרבי אלעזר בר' שמעו דאמר שחיטה לא מקדשא
לפיכ( אפשר להו בתקנה זו קוד" זריקה שעדיי אי לה" שו" קדושת הגו1
והרי ה כתחלת ומוש( איזה שתי" שירצה וזורק הד" עליה ומקדש ומתיר
ואלו שנשארו בקדושת דמי" שלה אסורות עד שיפדו ופוד ככל קדושת דמי"
ואוכל כל מה שירצה:
 .‡˘„˜Ó ‰ËÈÁ˘ ¯Ó‡„ ÔÂÈÎ È·¯ È‡„ 6נהי דשתי" מה אי לה אלא קדושת
דמי" וישנ בפדיה דכבשי" מידי דחזו להו קמקדשי ואינ( קדושת דמי"
בעלמא עלייהו ונפקי לחולי ומביא מעות ואומר בכל מקו" שה השתי" שאינ
מקודשות יתחללו על מעות הללו ובלא פדיה לא מתאכלי דלא שריא להו זריקת
הכבשי" מיהו היכא פריק להו והיכי משתרו והרי אינו מכיר אלו ה שאינ
מקודשות:
 .È‡¯·‡ Â‰ÏÂÎÏ Â‰Ï ˜ÈÙÓ È‡Â 7ופריק להו לתרתי מינייהו:
 .·È˙Î„ ÔÂÈÎ 8בשתי הלח":
 .'‰ ÈÙÏ 9והני 1הכה אות" על לח" הבכורי" וגו' )ויקרא כג( שמע מינה פני"
נינהו:
 .Â‰Ï ÂÏÒÙÈ‡ 10המקודשות ביוצא ומתו( שאי אתה מכיר הרי כול" פסולות:
 .È‡Â‚ Â‰Ï ˜È¯Ù„ È‡Â 11ואוכל כה בפני" לארבעת השתי" חולי והשתי"
קודש קמעייל חולי לעזרה:
 .ÔÈÈÂ‰ ‡ÏÈÓÓ 12דתו( העזרה ה נעשי חולי והוא לא הכניס משנעשו
חולי:

22

24

25

רש"י

 .ıÂÁ· ‡Ï‡ Ô„ÂÙ ÔÈ‡ ‡È˙‰Â 13משו" חולי לעזרה:
 .È‡„Â ‡‰ 14דקתני פוד בחו #דלא כרבי ועושה תקנה זו קוד" זריקה ומוש(
איזו שתי" שירצה והוא הדי דהוה מצי למיפר( ברישא דאי רבי ארבעת בעי
לאונופי בהדייהו דהא לא ידע מי ה דקדושות ומיהו דאלימא מיניה אקשי ליה
עד דאפקיה מטעמיה:
 .ÏÏÎ ‰Ï Â˘„˜ ‡Ï 15והכא נמי אמאי קדשו שתי חלות מתו( ארבע:
 .'ÂÎ ÌÈ„ÂÓ ÏÎ‰ 16ואע''ג דלא פריש הי מינייהו:
 .‡˙‡¯ÂË 17ש" מקו":
 .ÌÈ˘·Î '„ 18ואי הדי אלא שני":
 .ÔÎ ¯ÓÂ‡ ‰˙‡ È‡ Ì‡˘ 19לזרוק את שלא לשמה תחילה אלא את לשמו
תחילה:
 .ÌÈÂ¯Á‡‰ ˙‡ ˙„ÒÙ‰ 20כדאמר לעיל )מז (:אי ל( דבר שנראה לשמ ונדחה
מלשמ כגו הני דמשזרק ראשוני" לשמ תו לא חזו הנ( לשמ וכיו דנדחה
מלשמ אי כשרי שלא לשמ כשאר כל הזבחי" .ל''א שא" אי אתה אומר כ
אלא ארבעת לשמ הפסדת את הנזרקי" באחרונה דהא לא צריכי ופסולי:
 .‡ËÁ „ÂÓÚ 21ושלא לשמ חוטא הוא דאסור לשנות בזבחי":
 .‰ÎÊ˙˘ ÏÈ·˘· 22לאכול את השני":
 .˙‡ËÁ È¯·‡ 23הנאכלי לכהני":
 .‰ÏÂÚ È¯·‡· Â·¯Ú˙˘ 24העולי" למזבח ינתנו למעלה כול" על המערכה:
 .È‡Ó‡Â 25יצאו לבית השריפה:
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התכלת

דף מח:

פרק רביעי

עמוד וחטא בשביל שתזכה!?
עמוד וחטא בחטאת בשביל שתזכה בחטאת  אמרינ,
עמוד וחטא בחטאת בשביל שתזכה בעולה  לא אמרינ.
1

2

קיז

מנחות
כי אתא ¯·Èסד  ˜ÁˆÈתני:
כבשי עצרת ששחט שלא כמצות 
פסולי;
ותעובר צורת ויצאו לבית השריפה.
אמר ליהסה ¯· :ÔÓÁ
מר דמקיש להו לחטאת 
תני פסולי;
תנא „· ÈÂÏ Èדגמר שלמי חובה משלמי נדבה 
תני כשרי";
דתני :ÈÂÏ
ושאר שלמי נזיר ששחט שלא כמצות 
כשרי,
ולא עלו לבעלי" לש" חובה,
ונאכלי נאכלי ליו" ולילה,
ואי טעוני לא לח" ולא זרוע.
19

20

ובחדא מילתא מי אמר?
והא תניא:
כבשי עצרת ששחט שלא לשמ,
או ששחט בי לפני זמנ בי לאחר זמנ 
הד" יזרק והבשר יאכל,
וא" היתה שבת  לא יזרוק,
וא" זרק  הורצה להקטיר אימורי לערב;
ואמאי?
לימא 
עמוד חטא בשביל שתזכה!?
עמוד חטא בשבת כדי שתזכה בשבת  אמרינ,
עמוד חטא בשבת כדי שתזכה בחול  לא אמרינ.
4

3

5

6
7

8

9

10

ובתרתי מילי לא אמר?
והתנ:
חבית של תרומה שנשברה בגת העליונה,
ובתחתונה חולי טמאי,
מודה ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èו¯· Ú˘Â‰È È
שא" יכול להציל ממנה רביעית בטהרה יציל,
וא" לאו 
מח ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ :אומר* :
תרד ותטמא ואל יטמאנה ביד;
ו¯· Ú˘Â‰È Èאומר:
א 1יטמאנה ביד!?
שאני הת",
דלטומאה קא אזלא.
11

1312

14

16

15

17

21

22

23

24

25

26

מיתיבי:
אש" ב שנה והביא ב שתי",
ב שתי" והביא ב שנה 
פסולי,
ותעובר צורת ויצאו לבית השרפה,
אבל עולת נזיר ועולת יולדת,
ועולת מצורע שהיו בני שתי שני" ושחט 
כשרי;
כללו של דבר:
כל הכשר בעולת נדבה  כשר בעולת חובה,
וכל הפסול בחטאת  פסול באש",
חו #משלא לשמו!?
27

28

29

30

1

18

רש"י
רש"י

 .‡ËÁ „ÂÓÚ ‡ÓÈÏ 1והעלה למזבח חטאת שאינה ראויה לו בשביל שתזכה
שלא להפסיד עולה:
 .˙‡ËÁ· ˙ÂÎÊÏ ˙‡ËÁ· ‡ËÁ 2כגו לעיל בכבשי" שחוטא בעצמו וזוכה
בעצמו אמר:
 .ÔÓÊ ÈÙÏ 3קוד" עצרת:
 .ÔÓÊ ¯Á‡Ï 4לאחר עצרת:
 .˜¯ÊÈ Ì„‰ 5שלא לשמ:
 .˙·˘ ‰˙È‰ Ì‡Â 6אשלא לשמ קאי ועצרת ושבת היא לא יזרוק דכיו דאידחי
מקרב ציבור תו לא דחי שבת:
 .·¯ÚÏ ÔÈ¯ÂÓÈ‡ ¯ÈË˜‰Ï Ó''Ú ‰ˆ¯Â‰ ˜¯Ê Ì‡Â 7אבל היו" לא יקטיר":
 .‡ËÁÂ „ÂÓÚ ‡ÓÈÏ 8יזרוק בשבת לכתחילה:
 .‰ÎÊ˙˘ ÏÈ·˘· 9להקטיר אימורי לערב ותאכל בשר ואמאי אמר לא יזרוק
ונפסל הד" בשקיעת החמה:
 .ÔÈ¯Ó‡ ˙·˘· ‰ÎÊ˙˘ ÏÈ·˘· ˙·˘· ‡ËÁ „ÂÓÚ 10כגו כבשי" דזוכה בה
בו ביו":
 .‰ÂÈÏÚ‰ [˙‚· ‰¯·˘˘] ‰ÓÂ¯˙ Ï˘ ˙È·Á 11היינו עדשי" שקורי מי'':#
 .‰Â˙Á˙ 12בור שלפני הגת:
 .‰‡ÓË ‰Â˙Á˙‰ 13שיש ש" חולי טמאי:
 .'ÂÎ Ú˘Â‰È È·¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ‰„ÂÓ 14אע''ג דחייש רבי יהושע לקמ בהפסד
חולי מודה הוא שא" יכול לחזור אחר כלי טהור לקבל או אפי' רביעית יציל
ואע''פ שבי כ( ובי כ( תפול התרומה לתו( החולי ויל( הכל לאיבוד לפי
שתרומה טמאה אי לה תקנה:
 .‡ÓË˙Â „¯˙ 15אע''ג דמיפסדא לחולי דעד השתא הוו חזו ליה בימי טומאה
והשתא לא חזו למידי:
 .„È· ‰‡ÓËÈ ‡ÏÂ 16לקבלה בכלי" טמאי" כדי להציל החולי:
 .„È· ‡ÓËÈ Û‡ 17אלמא חטא בתרומה כדי שתזכה בחולי:
 .‡ÏÊ‡ ‰‡ÓÂËÏ„ 18א" תפול בחולי נמי אבודה לאו חוטא הוא:

 .Ô˙ÂˆÓÎ ‡Ï˘ ‡˙ ˜ÁˆÈ ·¯ ‡˙‡ ÈÎ 19שלא לשמ ל''א שדינ בני שנה
והביא בני שתי" ומפי המורה שמעתיהו ומפי רוב הגאוני" ולשו אחרו אינו
כלו" דא" כ מאי ששחט שהביא מיבעי ליה:
 .Ô˙¯Âˆ ¯·ÂÚ˙Â 20לפי שאי שורפי קדשי" עד שיפסלו בלינה משו" בזיו
קדשי" אלא א" כ פסולו בגופו כגו פיגול וטמא:
 .˘È˜Ó„ 21דכתיב גבי חטאת ועשית" שעיר עזי" אחד לחטאת ושני כבשי"
בני שנה לזבח שלמי":
 .ÔÈÏÂÒÙ È˙ 22כחטאת דתנ כל הזבחי" שנזבחו שלא לשמ כשרי חו #מפסח
וחטאת ולאיד( לישנא מדמי להו לחטאת שעברה שנתה דפסולה כדתנ חמש
חטאת מתות במסכת תמורה )טו:(.
 .‰·„ ÈÓÏ˘Ó ‰·ÂÁ ÈÓÏ˘ 23דכשרי שלא לשמ דבכלל כל הזבחי" ה
ולאיד( לישנא א" נדר טלה לשלמי" והביא איל כשר כדאמרינ בפ' הרי עלי
]עשרו[ )לקמ קז (:קט והביא גדול יצא רבי אומר לא יצא ואפי' רבי מודה דזבח
כשר:
 .¯ÈÊ ÈÓÏ˘ ¯‡˘Â 24דלעיל מיניה קאי אקרבנות נזיר בתוספתא דנזיר בפרק
נזיר שאכל אחד מכל האיסורי וקתני הראויי לבוא ב שנה והביאו ב שתי"
שתי" והביאו ב שנה תגלחתו פסולה וזבחיו לא עלו לו ושאר שלמי" כגו
שלמי נזיר דחובה ה ששחט שלא כמצות שלא לשמ ולאיד( לישנא ב שנה
דשלמי נזיר איל כתיב בהו ואיל ב שתי שני":
 .ÔÈ¯˘Î 25כשלמי נדבה ונאכלי ליו" ולילה כחומר שלמי נזיר דדינו כדי
תודה דאמר מר שלמיו לרבות שלמי נזיר:
 .ÚÂ¯Ê ‡ÏÂ ÌÁÏ ‡Ï ÔÈÂÚË ÔÈ‡Â 26הואיל ואי הנזיר ניתר בה קתני מיהא
כשרי ואע''ג דאיתקש לחטאת דכתיב וכבשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת
ואיל אחד תמי" לשלמי" )במדבר ו( אלמא מגמר שלמי" משלמי" חובה מנדבה
עדי 1ליה:
 .‰˘ Ô· Ì˘‡ 27כגו דנזיר טמא ומצורע דכתיב כבש:
 .ÌÈ˙˘ Ô· 28כגו גזילות ומעילות דכתיב איל:
 .Ú¯ÂˆÓÂ ˙„ÏÂÈÂ ¯ÈÊ ˙ÏÂÚ 29דכתיב בהו כבש:
 .ÔÈ¯˘Î 'ÂÎ ÌÈ˘ È˙˘ Ô· 30דגמרינ מעולת נדבה דא" נדר קט והביא גדול
הזבח כשר:
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התכלת

דף מט.

פרק רביעי

האי תנא תנא „· ÈÂÏ Èהוא.
2

קיח

מנחות
אבל כסבור אילי" ושחט לשו" אילי"  לא,
עקירה בטעות הויא עקירה;
ו¯· ‰אמר:
עקירה בטעות לא הויא עקירה.
11

תא שמע:
דתני :ÈÂÏ
אש" נזיר ואש" מצורע ששחט שלא לשמ 
כשרי",
ולא עלו לבעלי" לשו" חובה;
שחט מחוסר זמ בבעלי",
או שהיו בני שתי שני" ושחט 
פסולי;
וא" איתא 
ליגמר משלמי"!?
שלמי" משלמי" גמר,
אש" משלמי" לא גמר.
ואי גמר שלמי" משלמי",
ליגמר נמי אש" מאש",
אש" נזיר ואש" מצורע מאש" גזילות ואש" מעילות,
או אש" גזילות ואש" מעילות מאש" נזיר ואש" מצורע!?
אמר ¯· ˘:È˘‡ ¯· ÈÓÈ
דני דבר שלא בהכשירו מדבר שלא בהכשירו,
ואי דני דבר שלא בהכשירו מדבר שבהכשירו.
ולא?
והא תניא:
מני ליוצא שא" עלה לא ירד?
מט .שהרי יוצא כשר בבמה! *
תנא אזאת תורת העולה ריבה סמי( ליה.
3

4

5

6

7

אמר ¯·‡:
ומותבינ אשמעתי:
הכהני" שפיגלו במקדש,
מזידי  חייבי;
הא שוגגי  פטורי;
ותני עלה:
פיגול פיגול;
היכי דמי?
אילימא 
דידע דחטאת היא ,וקא מחשב בה לשו" שלמי";
האי שוגגי?
מזידי הוו!
אלא לאו דכסבור שלמי" הוא,
וקא מחשב בה לשו" שלמי",
וקתני:
פיגול פיגול;
אלמא עקירה בטעות הויא עקירה!?
אמר ליה ‡·:ÈÈ
לעול" דידע דחטאת היא ,וקא מחשב בה לשו" שלמי",
ובאומר מותר.
12

13

14

15

16

8

תני ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰קמיה ד¯·:
כבשי עצרת ששחט לשו" אילי" 
כשרי,
ולא עלו לבעלי" לשו" חובה;
אמר ליה ¯·:
עלו ועלו.
9

מתיב ¯·:‡¯ÈÊ È
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כל מנחות שנקמצו שלא לשמ 
כשרות;
ועלו לבעלי" לשו" חובה,
שאי המנחות דומות לזבחי";
שהקומ #מחבת לשו" מרחשת 
מעשיה מוכיחי עליה שהיא מחבת,
חרבה לשו" בלולה 
מעשיה מוכיחי עליה שהיא חרבה;
אבל בזבחי" אינו כ ,שחיטה אחת לכול,
קבלה אחת לכול ,זריקה אחת לכול;
היכי דמי?
אילימא  דידע דמחבת היא וקא קמי #לה לשו" מרחשת;
כי מעשיה מוכיחי  מאי הוי?
הא מיעקר קא עקיר לה!
אלא לאו דכסבור מרחשת היא,
וקא קמי #לה לשו" מרחשת וטעה,
17

10

אמר ¯· :‡„ÒÁ
מסתברא מילתיה ד¯· בכסבור אילי" ושחט לשו" כבשי",
שהרי כבשי" לשו" כבשי" נשחטו,
רש"י

 .ÂÓ˘Ï ‡Ï˘Ó ıÂÁ 1דפסול בחטאת וכשר באש" וקשיא לר' יצחק דקתני
בהדיא דגמר עולת חובה מעולת נדבה ואע''ג דגבי חטאת כתיבי עולת מצורע
ועולת נזיר לא מקשי לה לחטאת למיפסלינהו בני שתי שני" דמגמר חובה
מנדבה עדי 1ורבי יצחק נמי ליגמר שלמי חובה משלמי נדבה בי שלא לשמו
בי לב' שני" ואי קשיא מאי שנא אש" שלא כמצותו פסול יותר מעולה תרי#
משו" דלא אשכח אש" נדבה למגמר מיניה:
 .ÈÂÏ È·„ ‡˙ 2דגמר חובה מנדבה ולא גמר חובה מחובה:
 .ÌÈÏÚ·· ÔÓÊ ¯ÒÂÁÓ 3קוד" שיכלו שבעת ימי ספירת דאי אש" אלא בנזיר
טמא:
 .‡˙È‡ È‡Â 4דגמר תנא דבי לוי חובה מנדבה לגמר אש" ב שתי שני"
משלמי" דנדבה ב שתי שני":
 .Â¯˘Î‰· ‡Ï˘ ¯·„ ÔÈ„ 5כגו שלמי נדבה שבאו שלא בהכשר כגו שלא
לשמ או קט והביא גדול:
 .Ô¯˘Î‰· ‡Ï˘ ¯·„ ÔÈ„ ÔÈ‡Â 6כגו אש" נזיר ב שתי" מדבר שבהכשר
מאש" גזילות ב שתי" שהרי הכשירו בכ(:
 .‰Ó·· ‡ˆÂÈ 7הכשירו בכ( דהא ליכא קלעי":
 .È‡˜ ‰ÏÂÚ‰ ˙¯Â˙ ˙‡Ê‡ ‡˙ 8תורה אחת לכל העולי" שא" עלו לא ירדו
במסכת נדה בפרק יוצא דופ )מ (.והאי דנקט במה אסמכתא וסימנא בעלמא:
 .ÌÈÏÈ‡ ÌÂ˘Ï 9דאמר הריני שוחט לשו" אילי":
 .ÌÈÏÚ·Ï 10צבור:

18

רש"י

 .˙ÂÚË· ‰¯È˜Ú 11כגו האי דאי הוה ידע דכבשי" נינהו הוה שחיט להו לש"
כבשי":
 .ÔÈ˙ÚÓ˘‡ ÔÈ·˙ÂÓÂ 12אדידיה גופיה קא מותיב:
 .ÔÈ·ÈÈÁ ÔÈ„ÈÊÓ 13לשל" לבעלי" דמי קרב:
 .ÏÂ‚ÈÙ ÔÏÂ‚ÈÙ 14דשוגגי ואי צרי( לומר דמזידי:
 .ÌÈÓÏ˘ ÌÂ˘Ï Â‰· ·˘ÁÓÂ 15לאוכל שני ימי" ולילה אחד דהשתא חישב
לאכול חטאת חו #לזמנו דפיגול הוא דדי חטאת יו" ולילה:
 .¯˙ÂÓ ¯ÓÂ‡·Â 16לשנות דהיינו שוגגי:
 .ÂˆÓ˜˘ 17מחבת ומרחשת שני כלי" ה" מחבת עבה ומעשיה קשי ומרחשת
עמוקה ומעשיה רכי:
 .‰·È¯Á 18מנחת חוטא דכתיב )ויקרא ה( לא ית עליה שמ:
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התכלת

דף מט:

פרק רביעי

דהכא הוא דמעשיה מוכיחי עליה,
הא בעלמא עקירה בטעות הויא עקירה!?

קיט

מנחות

תמידי עדיפי שכ תדיר;
או דלמא 
מוספי עדיפי דהוו להו מקודש?
אמר ליה :תניתוה:
התמידי אי מעכבי את המוספי,
ולא המוספי מעכבי את התמידי,
ולא המוספי מעכבי זה את זה;
היכי דמי?
אילימא  דאית ליה ,ולקד";
והתניא:
מני שלא יהא דבר קוד" לתמיד של שחר?
יה ָהעֹלָ ה" )ויקרא ו,ה(;
תלמוד לומר" :וְ ָע ַר ְך ָעלֶ ָ
ואמר ¯·‡:
מט :העולה ,עולה ראשונה! *
אלא פשיטא דלית ליה,
ואי דיומיה אמאי?
תדיר ומקודש תדיר עדי!1
אלא לאו דלמחר,
וקתני:
אי מעכבי זה את זה,
אלמא  כי הדדי נינהו.
10

אמר ליה ‡·:ÈÈ
לעול" דידע דמחבת היא,
וקא קמי #לה לשו" מרחשת,
ודקא אמרת:
כי מעשיה מוכיחי עליה מאי הוי?
¯·‡ לטעמיה,
דאמר ¯·‡:
מחשבה דלא מינכרא פסל רחמנא,
מחשבה דמינכרא לא פסל רחמנא.

11

1

2
3

משנה )ד(:
התמידי אי מעכבי את המוספי,
ולא המוספי מעכבי את התמידי,
ולא המוספי מעכבי זה את זה.
לא הקריבו כבש בבוקר 
יקריבו בי הערבי";
אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
אימתי?
בזמ שהיו אנוסי או שוגגי,
אבל א" היו מזידי ולא הקריבו כבש בבוקר 
לא יקריבו בי הערבי".
4

לא הקטירו קטורת בבוקר 
יקטירו בי הערבי";
אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
וכולה היתה קריבה בי הערבי",
שאי מחנכי את מזבח הזהב אלא בקטורת הסמי",
ולא מזבח העולה אלא בתמיד של שחר,
ולא את השולח אלא בלח" הפני" בשבת,
ולא את המנורה אלא בשבעה נרותיה בי הערבי".
5

7

6

12

13

14

אמר ליה ‡·:ÈÈ
לעול" דאית להו,
ולקד",
ודקא קשיא ל( שלא יהא דבר קוד",
מצוה בעלמא הוא.
תא שמע:
אי פוחתי מששה טלאי" המבוקרי בלשכת הטלאי",
כדי לשבת ולשני ימי" טובי" של ראש השנה;
היכי דמי?
אילימא  דאית ליה;
תמידי ומוספי טובא הוו!
אלא לאו  דלית ליה,
ושמע מינה תמידי עדיפי?
15

16

17

18

גמרא:
בעא מיניה ¯· ÔÈ·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èמ¯· :‡„ÒÁ
ציבור שאי לה תמידי ומוספי,
אי זה מה קוד"?
היכי דמי?
אילימא  תמידי דיומיה ומוספי דיומיה;
פשיטא,
תמידי עדיפי,
דהוו להו תדיר ומקודש!
אלא תמידי דלמחר ומוספי דהאידנא,
8

9

רש"י

 .‰ÈÓÚËÏ ‡·¯Â 1דאמר בפרק קמא:
 .‡¯ÎÈÓ ‡Ï„ ‰·˘ÁÓ 2א" הוא מכזב א" לאו פסל רחמנא:
 .‡¯ÎÈÓ„ ‰·˘ÁÓ 3שהוא  .מכזב לא פסל רחמנא:
 .ÔÈÙÒÂÓ‰ ÔÈ·ÎÚÓ ÔÈ‡ ÔÈ„ÈÓ˙‰ :'È˙Ó 4מפרש בגמרא:
 .‰·È¯˜ ‰˙È‰ ‰ÏÂÎÂ 5כל המנחה של":
 .ÔÈÎÁÓ ÔÈ‡˘ 6בגמ' מפרש מא דכר שמיה:
 .ÌÈÓÒ‰ ˙¯ÂË˜· ‡Ï‡ 7שלימה של מנה ובי הערבי" ובגמ' מפרש מנל:
 .˘„Â˜ÓÂ ¯È„˙ :'Ó‚ 8תדיר בכל יו" ומקודש שהיו" יו" טוב הוא דאי לאו
יו" טוב ליכא מוס 1ומוספי לא הוו אלא מקודש .לשו אחר תמידי מקודשי"
קוד" מוספי" דתמידי קרבי ברישא:

1

רש"י

 .‡„È‡‰„ ÔÈÙÒÂÓÂ ¯ÁÓÏ„ ÔÈ„ÈÓ˙ 9כגו דיש לה" בשבת שני כבשי" לבד
התמידי וקא מיבעיא ליה א" יקריב" היו" למוספי ולא יהו לו תמיד למחר או
יניח" לצור( תמיד מחר:
 .Â‰È ˘„Â˜Ó ‡„È‡‰„ ÔÈÙÒÂÓ 10דהיו" שבת קודש ותמידי דלמחר לא הוו
להו מקודש דלמחר חול ל''א מוספי הוו מקודש קוד" תמידי דמוספי יקרבו
היו" ותמידי לא יקרבו היו" עד למחר:
 .‰ÈÏ ˙È‡„ ‡ÓÈÏÈ‡ 11תמידי ומוספי:
 .Ì„˜ÈÏÂ 12קאמר דאי מעכבי זה את זה דאי בעי תמידי קריב ברישא ואי
בעי מוספי מקריב ברישא:
 .‰ÏÂÚ‰ 13משמע העולה תהא ראשונה לכל הקרבנות:
 .‰ÈÏ ˙ÈÏ„ ‡ËÈ˘Ù ‡Ï‡ 14אלא או לתמידי או למוספי:
 .ÌÈ¯˜Â·Ó 15בלא מו" שצרי( לבודק שלא יהא בה מו" ארבעה ימי" קוד"
לשחיטה ולהכי צריכי ששה שמא יארעו שני ימי" טובי" של ראש השנה
בחמישי בשבת ויצטרכו בכל יו" שני":
 .‰˘‰ ˘‡¯ Ï˘ ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ È˘ÏÂ ˙·˘Ï È„Î 16א" אירעו ביחד שיהא כדי
להקריב שני תמידי ליו":
 .Â‰Ï ˙È‡„ ‡ÓÈÏÈ‡ 17כבשי" הרבה:
 .ÂÂ‰ ‡·ÂË ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ 18ועשרי" ותרתי טלאי" בעינ ]ותיהוי ששה
לתמידי ושש עשרה למוספי[:
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התכלת

דף נ.

פרק רביעי

לא,
לעול" דאית ליה,
והכי קא אמר 
אי פוחתי מששה טלאי" המבוקרי בלשכת הטלאי",
ארבעה ימי" קוד" שחיטה,
ומני? · ‚· ‚· Ôהיא;
דתניא:
· ‚· ‚· Ôאומר:
מני לתמיד שטעו ביקור ארבעה ימי" קוד" שחיטה?
תלמוד לומר:
דו" )במדבר כח,ב(;
מועֲ ֹ
" ִּת ׁ ְש ְמר ּו לְ ַה ְק ִריב לִ י ְּב ֹ
ולהל הוא אומר:
2

"וְ ָהיָה לָ ֶכם לְ ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ַעד ַא ְר ָּב ָעה ָע ָ ׂשר ֹיום" )שמות יב,ו(,
מה להל  טעו ביקור ארבעה ימי" קוד" שחיטה,
א 1כא  טעו ביקור ארבעה ימי" קוד" שחיטה.
3

אמר ליה ¯· ‡Èל¯· ‡˘:È
הני ששה,
שבעה הוו,
דהא איכא דצפרא דתלתא בשבתא!?
ולטעמי(,
תמניא הוו,
דהאיכא דפניא דמעלי שבתא!
הא לא קשיא,
דלבתר דאקריב קאמר* .
מכל מקו" שבעה הוו!?
אלא תנא בעלמא קאי,
ומאי כדי לשבת ושני ימי" טובי" של ראש השנה?
סימנא בעלמא.
4

5

נ.

6

7

8

קכ

מנחות
דיקא נמי ,דקתני:
כדי לשבת;
ולא קתני 
לשבת ולשני ימי" טובי" של ראש השנה;
שמע מינה.
9

10

לא הקריבו כבש בבוקר וכו'.
אמר רבי שמעון:
וכולה היתה קריבה בין הערבים,
שאין מחנכין את מזבח הזהב -
אלא בקטרת הסמים.
חינו( מא דכר שמיה!?
חסורי מיחסרא והכי קתני:
לא הקריבו כבש בבקר 
לא יקריבו בי הערבי";
במה דברי" אמורי"? שלא נתחנ( המזבח;
אבל נתחנ( המזבח 
יקריבו בי הערבי";
אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
אימתי?
בזמ שהיו אנוסי או שוגגי;
אבל א" היו מזידי 
לא הקריבו כבש בבקר  לא יקריבו בי הערבי",
לא הקטירו קטרת בבקר  יקטירו בי הערבי".
מנא הני מילי?
דתנו רבנ:

"וְ ֵאת ַה ֶּכ ֶב ׂש ַה ּ ׁ ֵשנִ י ּ ַתעֲ ֶׂשה ּ ֵבין ָה ַע ְר ָּביִ ם" )שמות כט,מא(,
שני בי הערבי" ולא ראשו בי הערבי";
במה דברי" אמורי"? שלא נתחנ( המזבח,
אבל נתחנ( המזבח  אפילו ראשו בי הערבי";
אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
אימתי?
בזמ שהיו אנוסי או שוגגי;
אבל א" היו מזידי 
לא הקריבו כבש בבקר  לא יקריבו בי הערבי",
לא הקטירו קטרת בבוקר  יקטירו בי הערבי".
11

12

רש"י

13

 .ÈÙÈ„Ú ÔÈ„ÈÓ˙ ‰ÈÓ ÚÓ˘Â 1דלא אמרינ יקריב הארבעה בשבת לתמידי
ולמוספי ויבטל תמידי יו" טוב שני של ראש השנה אלמא תמידי דיו" שני
עדיפי ממוספי שבת ואע''פ שמוספי שבת מקודש ה ושבת קדוש מיו" טוב:
 .‰ÈÏ ˙È‡„ ÌÏÂÚÏ 2לתמידי ומוספי והאי דלא נקט אלא תמידי משו"
דבמבוקרי ארבעה ימי" קוד" שחיטה קאמר לתמידי הוא דבעינ ביקור
ארבעה ימי" אבל מוספי לא:
 .‰Â˘ ‰¯ÈÊ‚Ï ‰¯ÈÓ˘ ‰¯ÈÓ˘ 3מה פסח מבוקר ד' ימי" דמקחו מבעשור
ושחיטתו בי''ד א 1תמיד טעו ביקור ד' ימי":
 .‡˙·˘· „Á„ ‡¯Ùˆ ‡ÎÈ‡‰„ 4דבשלמא דבי הערבי" ודיו" שני ושלישי
איכא למימר שיחזר ביו" ראשו אחר טלאי" מבוקרי" ארבעה ימי" קוד" אלא
במוצאי שבת לא יכול לחזר ומה יקריב לבוקר והא דנקט חד בשבת היינו כי הוי
ראש השנה חמישי וששי והוא הדי נמי אי הוי ראש השנה בראשו ושני מצי
למיפר( והאיכא צפרא דשלישי בשבת:
 .‡˙·˘ ÈÏÚÓ„ ‡ÈÙ„ 5דקא סלקא דעת( דקוד" שהקריב תמיד של בי
הערבי" של ערב שבת קאמר דליהוו ששה והוא הדי דמצי למיפר( דפניא
דמעלי יומא טבא היכי דהוי ראש השנה חמישי וששי:
 .·È¯˜Ó„ ¯˙·Ï„ 6תמיד של בי הערבי" קאמרינ דליהוו שש:
 7ה''ג ˙‡ · .È‡˜ ‡ÓÏÚסימנא בעלמא נקט כלומר האי דנקט ששה לאו
לשבת וב' ימי" דוקא קאמר אלא אפי' כל ימות החול בע' בלשכה ו' טלאי"
כול מבוקרי ד' ימי" קוד" שחיטה לבד יו" השחיטה שהיו ש" בכל יו" ששה
ראויי ליטול איזו שני" מה שירצה כגו דביו" חינו( הוו בה )י''ב( ששה
מבוקרי" ד' ימי" קוד" ונטלו ב' ביו" ראשו ובקרו שני" והכניס תחתיה ליו"
ב' נטלו ב' מ הראשוני" ובקרו ב' מ השוק ונתנו שני" תחתיה לשלישי נטלו
ב' מ הראשוני" ובקרו שני" תחתיה" אחרי" והכניסו תחתיה נשארו ש" ששה
מ הראשוני" ליו" רביעי יטלו עוד ב' מ הראשוני" והשני" שנתבקרו בראשו
יהיו ראויי שני" של ראשו ושני" של שני ושני" של שלישי וכ כול" לעול"
יהיו ש" ששה ראויי לישחט ולא פי' טע" הדבר ולי נראה דקבעו חכמי" מני
קבוע לדבר דאי מתרמי )לא( משכחי טלאי" מבוקרי זה ד' ימי":
 .‡ÓÏÚ· ‡ÓÈÒ 8שלא תטעה בגירסא א" ו' או ה' או ד':

14

וכי כהני" חטאו מזבח בטל!?
1

רש"י

 .ÌÈÓÈ '·ÏÂ ˙·˘Ï È„Î 9משמע סימ כלומר שראוי לג' ימי":
 .ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ '·ÏÂ ˙·˘Ï È˙ ‡ÏÂ 10דליהוי משמע לצור( שבת וב' ימי"
טובי" של ר''ה:
 .ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· ÔÂ˘‡¯ ‡ÏÂ 11שא" לא הקריבו בבקר לא יקריבו בי הערבי"
דהכי מידריש קרא א" את הכבש האחד תעשה בבקר הוכשר שני ליקרב בי
הערבי" ואי לא לא:
 .Á·ÊÓ‰ ÍÁ˙ ‡Ï˘ ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó· 12דהאי קרא בחינו( כתיב דכתיב
לעיל מיניה וזה אשר תעשה על המזבח בפרשת ואתה תצוה:
 .ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· ÔÂ˘‡¯ ÂÏÈÙ‡ Á·ÊÓ‰ ÍÁ˙ Ï·‡ 13דכתיב בפרשת פינחס ואת
הכבש השני תעשה בי הערבי" כמנחת הבקר כו' ובההוא קרא לא כתיב את
הכבש אחד תעשה בבקר ותניא בספרי האי קרא למה נאמר והלא כבר נאמר
למעלה בפרשה את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש וגו' שני" הוא מקריב
ולא ארבעה:
 .ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· Â¯ÈË˜È 14כדתנא טעמא דלא שכיחי דפשעו בה הילכ( לא קנסי
בה להו:
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התכלת

דף נ:

פרק רביעי

אמר ¯·‡:
הכי קאמר 
לא יקריבו ה ,אבל אחרי" יקריבו,
לא הקטירו קטרת בבקר  יקטירו בי הערבי",
דכיו דלא שכיחא ומעתרא 
חביבא להו ולא פשעי.
2

קכא

מנחות
והוראת שעה היתה.
היכא?
אמר ¯· :‡ÙÙ
בנשיאי".
9

3

אלא יחיד על מזבח החיצו הוא דלא,
הא על מזבח הפנימי מקריב?
ותו 
על מזבח החיצו יחיד הוא דלא,
הא ציבור מקרבו?
והתניא:
יכול  יהא יחיד מתנדב ומביא כיוצא בה נדבה,
וקורא אני בה )דברי" כג,כד(:
שפ ֶת ָ
יך ִּת ׁ ְשמֹר וְ ָע ִ ׂש ָית"?
"מ ֹו ָצא ְ ׂ ָ
תלמוד לומר:
"לֹא ַתעֲ ל ּו ָעלָ יו ְקט ֶֹרת זָ ָרה" )שמות ל,ט(;
10

אמר רבי שמעון:
וכולה היתה קריבה בין הערבים,
שאין מחנכין את מזבח הזהב -
אלא בקטרת הסמים של בין הערבים וכו'.
והתניא:
בקטרת הסמי" של שחר!?
תנאי היא.
אמר ‡·:ÈÈ
מסתברא כמא דאמר:סו בקטרת הסמי" של בי הערבי",
דכתיב )שמות ל,ז(:
יבו ֶאת ַה ֵּנרֹת י ְַק ִט ֶיר ָ ּנה";
יט ֹ
" ּ ַב ּב ֶֹקר ּ ַב ּב ֶֹקר ְּב ֵה ִ
אי לאו דעבד הדלקה מאורתא 
הטבה בצפרא מהיכא?
ולמא דאמר :בקטרת הסמי" של שחר 
גמר ממזבח העולה,
מה להל  בתמיד של שחר,
א 1כא  בקטרת הסמי" של שחר.
4

5

ולא את השלחן אלא בלחם הפנים בשבת.
אלא בחול איחנוכי הוא דלא מחנ(,
הא קדושי מיקדיש?
היא גופה קא משמע ל 
דחינו( וקידוש דשלח בשבת הוא,
כדקתני סיפא:
ולא את המנורה אלא בשבעה נרותיה בי הערבי".
6

7

תנו רבנ:
זו היאסז קטרת שעלתה ליחיד על מזבח החיצו,
8

רש"י

 .'ÂÎ ÏË· Á·ÊÓÂ 1דקאמר לא יקריבו בי הערבי":
 .ÁÈÎ˘ ‡Ï„ 2דתמיד עולה הוא ואע''ג דלא קרבה אלא תרי זימני ביומא איכא
עולות אחריני דמקרבי כל יומא טובא הילכ( לא חביב להו ופשעי הילכ( קנסו
להו אבל קטרת לעול" ליתא אלא תרי זימני ביומא .לישנא אחרינא לא שכיחא
בחד גברא כדאמרי' במסכת יומא )כו (.מעול" לא שנה אד" בה:
3
 .‡¯˙ÚÓמעשרת כדכתיב ישימו קטורה וכתיב בתריה בר( ה' חילו )דברי"
לג(:
 .¯Á˘ Ï˘ „ÈÓ˙· ‡Ï‡ ‰ÏÂÚ‰ Á·ÊÓ ‡ÏÂ 4כדאמרינ לעיל ולא ראשו בי
הערבי" דכתיב בבקר בבקר בהיטיבו את הנרות וגו' כשמדש את המנורה מ
האפר שיש ש" מ הנרות:
 .‰˜Ï„‰ ‡˙¯Â‡Ó „·Ú„ Â‡Ï È‡ 5ממאי בעי לתק לצפרא אלמא חינו( מנורה
בי הערבי" וכיו דמנורה נתחנכה בערב קטרת נמי תחילתה בערב דכתיב )שמות
ל( ובהעלות אהר את הנרות בי הערבי" יקטירנה:
 .˘„˜Ó È˘Â„˜ ‡‰ 6ללח" א" יסדירוהו עליו בחול בתמיה דהא קיימא ל
בפרק שתי הלח" )לקמ ק (.דלא מקדש לח" אלא בשבת דקתני שאפילו הוא על
השולח ימי" רבי" אי בכ( כלו" דלא קדוש לא ליפסל ביוצא ולא לש" פסול:
 .'ÂÎ ‡ÙÈÒ È˙˜„Î 7ומנורה אינה מקדשת כלומר וכל מילתא דידה אינה אלא
בי הערבי" ]דהיינו[ הדלקה ה''נ כל מילי דידיה ]דקידוש וחינו([ דשולח
בשבת:

11

יכול  לא יהא יחיד מביא,
שאי מביא חובתו כיוצא בה* ,
אבל צבור יהא מביא,
שמביא חובה כיוצא בה;
תלמוד לומר:
"לֹא ַתעֲ ל ּו";
12

נ:

13

14

יכול  לא יעלו על מזבח הפנימי,
אבל יעלו על מזבח החיצו;
תלמוד לומר:

" ֵאת ׁ ֶש ֶמן ַה ִּמ ׁ ְש ָחה וְ ֶאת ְקט ֶֹרת ַה ּ ַס ִּמים לַ ּק ֶֹד ׁש,
ְּככֹל אֲ ׁ ֶשר ִצ ִ ּו ִית ָך יַעֲ ׂש ּו" )שמות לא,יא(;

אי ל( אלא מה שאמור בעני!?

אמר ¯· :‡ÙÙ
לא מיבעיא קאמר,
לא מיבעיא ציבור על מזבח החיצו דלא אשכח,
ולא מיבעיא יחיד על מזבח הפנימי דלא אשכח,
אלא אפילו יחיד על מזבח החיצו דאשכח בנשיאי" 
הוראת שעה היתה.
15

משנה )ה(:
חביתי כה גדול 
לא היו באי חצאי,
16

1

רש"י

 .˙¯Ë˜ ‡È‰ ÂÊ 8מפרש בסמו( דבנשיאי" קמיירי דכתיב
עשרה זהב וגו':
 .‰˙È‰ ‰Ú˘ ˙‡¯Â‰Â 9דשוב לא היה בא על מזבח החיצו:
 .‡Ï„ ‡Â‰ 10דקאמרינ הוראת שעה היתה:
 .‰· ‡ˆÂÈÎ 11בקטורת:
 .ÏÂÎÈ 12יחיד הוא דלא יביא קטורת נדבה שהרי די הוא שלא מצינו שיהא
מביא חובתו כיוצא בה שהרי קטורת חובה ליחיד לא מצינו:
 .‰Â‡È·È ¯Â·Èˆ Ï·‡ 13נדבה שהרי מביאי חובה כיוצא בה פעמי" בכל יו":
 .ÂÏÚ˙ ‡Ï 14משמע לרבי" קאמר:
 .ÈÓÈÙ‰ Á·ÊÓ‰ ÏÚ „ÈÁÈ ‡ÈÚ·ÈÓ ‡Ï 15דלא יביא דהא לא אשכח לה:
 .È˙È·Á :'È˙Ó 16היינו ]מנחת[ מחבת כ''ג שמביא בכל יו" כדכתיב בצו את
אהר מחציתה בבקר על ש" מחבת קרו להו חביתי" דכתיב )ויקרא ו( על מחבת
בשמ תעשה:
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)במדבר ו(

כ 1אחת

התכלת

דף נ:

פרק רביעי

אלא מביא עשרו של" וחוצהו,
מקריב מחצה בבקר ומחצה בי הערבי".
כה שמביא מחצה שחרית ,ומת,
ומינו כה אחר תחתיו 
לא יביא חצי עשרו מביתו וחצי עשרונו של ראשו,
אלא מביא עשרו של" )מחצה( וחוצהו,
מקריב מחצה ומחצה אבד,
נמצאו שני חצאי קריבי ושני חצאי אובדי.
2

3

גמרא:
תנו רבנ:
אילו נאמר מנחה מחצית,
הייתי אומר:
מביא חצי עשרו מביתו שחרית ומקריב,
חצי עשרו מביתו ערבית ומקריב,
תלמוד לומר:
4

" ַמחֲ ִצ ָית ּה ַּב ּב ֶֹקר ּו ַמחֲ ִצ ָית ּה ָּב ָע ֶרב" )ויקרא ו,יג(,
מחצה משל" הוא מקריב,
הא כיצד?
מביא עשרו של" וחוצהו,
ומקריב מחצה בבקר ומחצה בי הערבי".
5

נטמא מחצה של בי הערבי" או שאבד,
יכול  יביא חצי עשרו מביתו ערבית ויקריב;
תלמוד לומר:
" ַמחֲ ִצ ָית ּה ַּב ּב ֶֹקר ּו ַמחֲ ִצ ָית ּה ָּב ָע ֶרב",
מחצה משל" הוא מביא,
הא כיצד?
מביא עשרו של" ]מביתו[ וחוצהו,
ומקריב מחצה ומחצה אבד,
נמצאו שני חצאי קריבי ושני חצאי אובדי.
כה גדול שהקריב מחצה שחרית ומת ומינו אחר תחתיו,
יכול  יביא חצי עשרו מביתו או חצי עשרונו של ראשו;
תלמוד לומר:
" ּו ַמחֲ ִצ ָית ּה ָּב ָע ֶרב" )ש"(,
מחצה משל" הוא מביא ומקריב,
הא כיצד?
מביא עשרו של" וחוצהו ומקריב ומחצה אבד,
נמצאו שני חצאי אובדי ושני חצאי קריבי.
תני תנא קמיה ד¯· :ÔÓÁ
מחצה ראשו ומחצה שני תעובר צורת,
ויצאו לבית השריפה.
אמר ליה ¯· :ÔÓÁ
6

רש"י

 .ÔÈ‡ˆÁ ÔÈ‡· ÂÈ‰ ‡Ï 1שלא יביא חצי עשרו בבקר מביתו וחצי עשרו בערב
ואע''פ שקריבה לחצאי כדכתיב מחציתה בבקר מחציתה משמע מחציתה של
שלימה )מחצה משלמה( מחצה מתו( של" הוא מביא שמביא עשרו של"
וחוצהו:
 .ÂÈ˙Á˙ ¯Á‡ ÂÈÓÂ 2קוד" תמיד של בי הערבי":
 3לא יביא חצי עשרו מביתו ולא חצי עשרונו של ראשו גרס:
 .‰˙ÈˆÁÓÂ Ï''˙ :'Ó‚ 4מריבוייא דוי''ו משמע אפי' כה העומד בי הערבי"
אע''ג דאיכא חציו עשרו דראשו:
 .ÔÂ˘‡¯ ‰ˆÁÓ 5שנשאר מכה ראשו ]ומחצה שני שנשאר מכה שני[:
 .‰˙¯Âˆ ¯·ÂÚ˙ 6יפסול בלינה:

קכב

מנחות
בשלמא ראשו איחזי להקרבה,
אלא שני למה ליה עיבור צורה?
מעיקרא לאיבוד קא אתי!?
דאמר ל( מני?
תנא „· ‰Â·‡ ¯· ‰·¯ Èהוא דאמר:
אפילו פיגול טעו עיבור צורה.
7

8

9

¯· ‡˘ Èאמר:
אפילו תימא ¯·,Ô
כיו דבעידנא דפלגי בהו,
אי בעי האי  מקריב,
ואי בעי האי  מקריב 
מיחזא חזו.
איתמר:
חביתי כה גדול כיצד עושי אות?
¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
אופה ואחר כ( מטגנה;
¯· ÈÒ‡ Èאמר ¯·:‡ÈÁ È
מטגנה ואחר כ( אופה.
10

11

אמר ¯·:‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ È
כוותיה דידי מסתברא,
" ּ ֻת ִפינֵי" )ויקרא ו,יד(  תאפינה נאה.
¯· ÈÒ‡ Èאמר:
כוותיה דידי מסתברא,
" ּ ֻת ִפינֵי"  תאפינה נא.
12

13

כתנאי:

" ּ ֻת ִפינֵי"  תאפינה נא;
¯· Èאומר:
תאפינה נאה;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
תאפינה רבה;
אית ליה נא,
ואית ליה נאה.
14

1615

תנ הת":
חביתי כה גדול 
רש"י

 .‰·¯˜‰Ï ÈÊÁ 7כי אפרשיה הוה חזי להקרבה הילכ( בעי עיבור צורה:
 .È˙‡ „Â·È‡Ï 8ולישרפה לאלתר:
 .ÏÂ‚ÈÙ ÂÏÈÙ‡ 9דפסול חמור הוא ופסול דאורייתא הוא טעו צורה:
 .‚''Î È˙È·Á 10דכתיב מחבת וכתיב מורבכת:
 .‰ÙÂ‡ 11בתנור תחילה ואח''כ מטגנה במחבת:
 .‰‡ ‰ÈÙ‡˙ 12בשעת אפייתה בתנור תהא נאה וא" מטגנה תחילה הרי היא
שחורה מ השמ ומ המחבת:
 .‡ ‰ÈÙ‡˙ 13בשעת אפייתה בתנור תהא נא כמו )שמות יב( אל תאכלו ממנו נא
כלומר בכ( תהא מבושלת קצתו ואינה מבושלת כל צורכה והיינו טגו דבהא
מודו כ''ע דתרוייהו בעינ כדכתיב על מחבת בשמ וכתיב תופיני:
 .‰·¯ ‰ÈÙ‡˙ 14אפיות הרבה אופה ומטגנה ואופה:
 .‡ ‰ÈÏ ˙È‡ 15מש''ה אופה אחר טיגו ואית ליה נאה מש''ה אופה תחילה.
לישנא אחרינא רבה גדולה ומרוקעת ודקה וזהו נוייה ואית ליה מטגנה תחילה
ואח''כ אופה ואיכא טיגו נא ונאה וגדולה היא:
 16ל''א תאפנה רכה שירככנה בשמ )קריבה נאה( ]הרבה[ וזהו נוייה תחילה
מטגנה ואח''כ אופה ואיכא נא ונאה שלשת שמעתי:
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התכלת

דף נא.

לישת ועריכת ואפיית בפני",
ודוחות את השבת.
1

פרק רביעי

קכג

מנחות
או כל( לדר( זו,
נאמר כא :שמ,
ונאמר במנחת נדבה :שמ,
מה להל  לוג אחד,
א 1כא  לוג אחד;
נראה למי דומה,
דני תבש"ט מתבש"ט,
תדיר) ,באה חובה( ,דוחה שבת ,דוחה טומאה,
ואי דני תבש"ט משאינו תבש"ט;
או כל( לדר( זו:
דני יגי"ל מיגי"ל,
יחיד ,בגלל עצמה) ,יי( ,לבונה,
ואי דני יגי"ל משאינו יגי"ל.

2

12

מנא הני מילי?
אמר ¯· :‡Â‰
" ּ ֻת ִפינֵי"  תאפינה נאה,
ואי אפי לה מאתמול  אינשפה לה.
3

4

13

מתקי 1לה ¯· :ÛÒÂÈ
אימא 
דכביש ליה בירקא!?
„· Ï‡ÚÓ˘È È·¯ Èתנא:
" ּ ֵת ָע ֶׂשה" )ש"(  ואפילו בשבת,
" ּ ֵת ָע ֶׂשה"  ואפילו בטומאה.
5

6

¯· ‰˜Â¯· Ô· ÔÁÂÈ È·¯ Ï˘ Â· Ï‡ÚÓ˘È Èאומר:
"סֹלֶ ת ִמנְ ָחה ָּת ִמיד" )ויקרא ו,יג(,
הרי היא ל( במנחת תמידי,
מה מנחת  תמידי שלשה לוגי לעשרו,
א 1זו  שלשה לוגי לעשרו.

‡· ÈÈאמר:
אמר קרא )ויקרא ו,יג(:
נא.

161514

"סֹלֶ ת ִמנְ ָחה ָּת ִמיד" ,
הרי היא כמנחת תמידי.
*

7

¯·‡ אמר:
" ַעל ַמחֲ ַבת" )ש",יד(,
מלמד שטעונה כלי,
ואי אפי לה מאתמול  איפסיל ליה בלינה.
8

9

תניא כוותיה ד¯·‡:
" ַעל ַמחֲ ַבת",
מלמד שטעונה כלי;
בשמ,
להוסי 1לה שמ;
ואיני יודע כמה,
הריני ד,
נאמר כא :שמ,
ונאמר להל במנחת נסכי" :שמ,
מה להל  שלשת לוגי לעשרו,
א 1כא  שלשת לוגי לעשרו;

¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
ריבה כא שמ,
וריבה במנחת כבשי" שמ,
מה להל  שלשת לוגי לעשרו,
א 1כא  שלשת לוגי לעשרו;
או כל( לדר( זו,
ריבה כא שמ,
וריבה במנחת פרי" ואילי" שמ,
מה להל  שני לוגי לעשרו,
א 1כא  שני לוגי לעשרו;
נראה למי דומה,
דני מנחה הבאה עשרו ממנחה הבאה בעשרו,
ואי דני מנחה הבאה עשרו,
ממנחה הבאה שני" ושלשה עשרוני".
17

18

19

10

הא גופא קשיא,
אמרת:
בשמ  להוסי 1לה שמ,
והדר תני:

11

רש"י

 .Ô˙ÎÈ¯Ú 1תקו החלות שקורי אטינו''ר ובלשו צרפת סוני''ר:
 .ÌÈÙ· 2בעזרה דתנור של מתכת היה בעזרה ולישה ועריכה ואע''ג דקוד"
מת שמ היא והאי תנא אית ליה מדת יבש לא נתקדשה מדלא מצרי( לישת
שאר מנחות בפני" הא בעינ פני" דקסבר חצי עשרו שבו היה חולק חביתי
כ''ג נמשח והאי דלא משחו את העשרו השל" מפני שכל אד" מודד בו מנחתו
ופעמי" שמוציאו לחו #אבל זה אינו מסור אלא לכהני":
 .ÈÏÈÓ È‰ ‡Ó 3דדוחות שבת:
 .‡Ù˘È‡ 4נפוחה ברוח כמו )שמות טו( נשפת ברוח(:
 .‡˜¯È· ‰ÈÏ ˘È·Î„ 5טומני בירקות כדי שלא ישלוט בה רוח:
 .‰˘Ú˙ 6על מחבת בשמ תעשה )ויקרא ו(:
 .ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÁÓÎ 7דדוחות שבת:
 .ÈÏÎ ‰ÂÚË˘ „ÓÏÓ ˙·ÁÓ ÏÚ ¯Ó‡ ‡·¯ 8שרת )הוא( ואפי' מודדו בחצי
עשרו שאינו נמשח על כרח( אפייתו מיהא במחבת כלי שרת הוא:
 .[‰ÈÏ· ‰ÈÏ ÏÒÙÈÓ ÏÂÓ˙‡Ó ‰Ï ÈÙ‡ È‡Â] 9דאפי' מנחות משקדשו בכלי
נפסלו בלינה במסכת מעילה )ט:(.
 10ה''ג ) .ÔÓ˘ ÌÈ˘·Î ˙ÁÓ· ¯Ó‡Âשמות כט( ועשרו סלת בלול בשמ כתית
רובע ההי ובמנחת נסכי תמיד כתיב לישנא אחרינא ונאמר במנחת נסכי" שמ
והיינו ה(:
 .ÔÂ¯˘ÚÏ ÔÈ‚ÂÏ '‚ 11דרובע ההי ג' לוגי דהי י''ב לוגי:

רש"י

 .‰·„ ˙ÁÓ· 12נאמר )ויקרא ב( ויצק עליה שמ מה להל לוג אחד כדאמר
לקמ )פח (.למנחה ולוג שמ ולקמ פרי( והיכי מצי למידייניה ממנחת נדבה הא
הכא כתיב בשמ להוסי 1וההוא שמ דהת" לאו להוסי 1הוא:
 .„ÈÓ˙ ÔÈ‡· ÔÈ˙È·Á„ 13בבקר ובערב ומנחת נסכי" באי תמיד ע" התמיד
מנחת נדבה לא דחיא שבת וטומאה דכל קרב שאי לה זמ קבוע אינה דוחה
שבת וטומאה:
 .‡È‰ „ÈÁÈ ˙ÁÓ ÔÈ˙È·Á 14ובאה בגלל עצמה שאי באה ע" הזבח:
 .‰Â·Ï ‰ÂÚË ‰È‡ ÌÈÎÒ ˙ÁÓ 15בפ' כל המנחות באות )לקמ נט:(.
 16תדיר חובה טומאה שבת יחיד גלל עצמה לבונה:
 .¯ÓÂ‡ Ï‡ÚÓ˘È È·¯ 17הואיל ולא אתיא מדינא תיתי מקרא סלת מנחה תמיד
דכתיב בחביתי:
 .Ô‡Î ‰·È¯ 18כדאמר לעיל בשמ להוסי 1לה שמ וריבה במנחת נסכי" שמ
ג' לוגי לעשרו דהיינו ריבוי דבמנחת נדבה ליכא אלא לוג:
 .ÌÈÏÈ‡Â ÌÈ¯Ù ÈÎÒ ˙ÁÓ· 19ב' לוגי לעשרו דכתיב בפרשת שלח ל(
והקריב על ב הבקר סלת שלשה עשרוני" בלול בשמ חצי ההי דהיינו ו' לוגי
שתי" לעשרו ובאיל כתיב לאיל תעשה מנחה סלת שני עשרוני" בלול בשמ
שלישית ההי דהיינו ד' לוגי שני" לעשרו:
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התכלת

דף נא:

פרק רביעי

נאמר כא שמ,
ונאמר במנחת נדבה שמ!?
אמר ‡·:ÈÈ
מא תנא בשמ להוסי?1
¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיא,
)ואילו לא נאמר קאמר;(
ובדינא מא קא מהדר?
¯·.Ï‡ÚÓ˘È È
1

2

קכד

מנחות
דאי לקבוע לה שמ  לא צרי(,
כיו דכתיב בהַ " :על ַמחֲ ַבת" כמחבת דמיא,
ועד שלא יאמר בשמ יש לי בדי,
וד דינא לא אתיא ליה,
ואצרכא בשמ,
הדר אמר:
תיהוי כמנחת פרי" ואילי",
הדר אמר:
דני * מנחה הבאה עשרו וכו'.
12

3

54

נא:

¯·  Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰אמר:
כולה ¯· ‰˜Â¯· Ô· ÔÁÂÈ È·¯ Ï˘ Â· Ï‡ÚÓ˘È Èהיא,
והכי קאמר 
בשמ 
להוסי 1לה שמ,
דאי לקבוע שמ לא צרי(,
כיו דכתיב בה )ויקרא ו,יד(:
" ַעל ַמחֲ ַבת" כמנחת מחבת דמיא,
או אינו אלא לקבוע לה שמ,
דאי לא כתב רחמנא בשמ,
הא תיהוי כמנחת חוטא?
הדר אמר:
תיהוי נמי לקבוע לה שמ,
תיתי מדינא,
וד דינא ולא אתיא ליה,
ואצרכא קרא סולת מנחה תמיד,
כדמסיי" ¯· Ï‡ÚÓ˘È Èמילתיה.
¯· ‰אמר:
כולה ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
]ואילו לא נאמר קאמר[,
והכי קאמר 
בשמ,
להוסי 1לה שמ,
6

7

8

9

10

11

רש"י

 .ÔÓ˘ ‰·„ ˙ÁÓ· ¯Ó‡Â ÔÓ˘ Ô‡Î ¯Ó‡ È˙ ¯„‰Â 1והיכי מצי למיפר( והא
שמ דנדבה לאו להוסי 1הוא אלא לקבוע לה שמ והאי בשמ להוסי 1הוא
דלקבוע לא צרי( כדמפרש לקמ:
 .‡È‰ ˘''¯ ÛÈÒÂ‰Ï ÔÓ˘· ‡˙ Ô‡Ó] 2דאמר בסיפא ריבה כא שמ כו' וילפינ
לטעמיה מדינא דריבה כא שמ ולר' שמעו ליכא למיפר( ניל 1ממנחת נדבה
משו" דהאי להוסי 1ונדבה לקבוע והא דלא סיימא ברישא משו" דרבי ישמעאל
אפסקיה ממאי דאמר להוסי 1הוא:
 .¯„‰Ó˜ Ô‡Ó ‰·„ ˙ÁÓ„ ‡È„·Â 3דהא ר' שמעו נפקא ליה שפיר מדינא
בתרא:
 .Ï‡ÚÓ˘È '¯ 4ואיהו קאמר או כל( דלרבי ישמעאל איכא למיפר( שפיר ניל1
ממנחת נדבה דהא לדידיה תרוייהו לקבוע ולא להוסי 1ואיצטרי( קרא:
) 5כולה רישא ר''י אמר והכי קאמר רישא בשמ להוסי 1לה שמ ור''י קאמר
ליה :דאי לקבוע לה לוג שמ .כשאר מנחות לא צרי( דכיו דכתיב על מחבת
ממילא ידענא דצריכה שמ כמנחת מחבת(:
 .‡ËÂÁ ˙ÁÓÎ ‡‰˙ 6והאי דכתיב מחבת שיביאנה באותו כלי:
 .ÚÂ·˜Ï ÈÓ ÈÂ‰ÈÏÂ È''¯ ¯Ó‡ ¯„‰ 7כדאמרת אכתי נפקא ליה מדינא נאמר כא
שמ כו':
 .‰ÈÏ ‡È˙‡ ‡ÏÂ ‡È„ Ô„Â 8משו" דפרכינ כל( לדר( זו דני יג''ל מיג''ל כו':
 .„ÈÓ˙ ‰ÁÓ ˙ÏÒ ‡¯˜ ‡Î¯ˆ‡Â 9ואתא ר''ש למימר דל''צ קרא כיו דמוקמת
לה להוסי:1
 .‰ÏÂÎ 10רישא עד רבי ישמעאל אמר ואצרכא קרא סלת מנחה תמיד אתא רבי
שמעו למימר ודאי להוסי 1הוא ולא לקבוע ואיני יודע כמה יוסי 1הדר אמר
קרא נמי לא צרי( דמדינא בתרא נפקא:
 .ÔÓ˘ ‰Ï ÛÈÒÂ‰Ï ÔÓ˘· ‡˘È¯ ˜''‰Â 11ור' שמעו קאמר לה דאי לקבוע לה
לוג שמ כשאר מנחות לא צרי( דכיו דכתיב על מחבת ממילא ידעינ דצריכה
שמ כמנחת מחבת[:

משנה )ה(:
לא מינו כה אחר תחתיו,
משל מי היתה קריבה?
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר :משל ציבור;
¯· ‰„Â‰È Èאומר :משל יורשי ,ושלימה היתה קריבה.
13

גמרא:
תנו רבנ:
כה גדול שמת ולא מינו כה אחר תחתיו,
מני שתהא מנחתו קריבה משל יורשי?
תלמוד לומר:

יח ּ ַת ְח ָּתיו ִמ ָּבנָ יו יַעֲ ֶׂשה א ָֹת ּה" )ויקרא ו,טו(.
"וְ ַה ּכ ֵֹהן ַה ּ ָמ ׁ ִש ַ
יכול  יקריבנה חצאי;
תלמוד לומר:
"א ָֹת ּה",
כולה ולא חציה,
דברי ¯·.‰„Â‰È È
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
עולָ ם" )ש"(  משל עול",
" ָחק ֹ
" ָּכלִ יל ָּת ְק ָטר" )ש"(  שתהא כולה בהקטרה.
14

15

16

17

יח" להכי הוא דאתא?
והאי " ַה ּכ ֵֹהן ַה ּ ָמ ׁ ִש ַ
האי מיבעי ליה לכדתניא:

" ֶזה ָק ְר ּ ַבן ַאהֲ רֹן ּו ָבנָ יו,
אֲ ׁ ֶשר י ְַק ִריב ּו לַ יהֹוָ ה ְּב ֹיום ִה ּ ָמ ׁ ַשח אֹת ֹו" )ויקרא ו,יג(,

יכול  יהו אהר ובניו מקריבי קרב אחד;
תלמוד לומר:
"אֲ ׁ ֶשר י ְַק ִריב ּו לַ יהֹוָ ה",
אהר בפני עצמו ובניו בפני עצמ;
18

19

רש"י

 .ÌÈÏÈ‡Â ÌÈ¯Ù ˙ÁÓÎ ‡‰˙ ÔÂÚÓ˘ È·¯ ¯Ó‡ ¯„‰ 12דא 1על גב דלהוסי 1הוא
לא הויי אלא שני לוגי לעשרו הדר אמר האי דפרכת תיהוי כמנחת פרי"
ואילי" דני מנחה הבאה עשרו ממנחה הבאה עשרו כו':
 .‰ÓÈÏ˘Â :'È˙Ó 13עשרו של" בבוקר ועשרו בי הערבי" כל זמ שהיא
קריבה משל ציבור:
 .‰˙Â‡ ‰˘ÚÈ ÂÈ·Ó „Á‡ ÂÈ˙Á˙ ÁÈ˘Ó‰ Ô‰Î‰ :'Ó‚ 14דמשל יורשי" קריבה
עד יעמוד אחר:
 .ÔÈ‡ˆÁÏ ÔÈ˘¯ÂÈ Â·È¯˜È ÏÂÎÈ 15כמו שהיה אביה עושה:
 .ÌÏÂÚ Ï˘Ó 16משל צבור מתרומת הלשכה:
 .‰¯Ë˜‰· ‰ÏÂÎ ‡‰˙˘ 17שלא יעשה ממנה שיריי" לאכילה לישנא אחרינא
שיקטירו שלימה ולא לחצאי כל זמ שהיא קריבה משל צבור דבשלימה לא
פליגי ר' יהודה ור''ש מפי המורה:
 .„Á‡ Ô·¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó ÂÈ·Â Ô¯‰‡ Â‰È ÏÂÎÈ 18ביו" המשח":
 .ÔÓˆÚ ÈÙ· ÂÈ·Â 19לש" החינו( ומאותו יו" ואיל( לא אבל כ''ג בכל יו"
דכתיב תמיד:
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התכלת

דף נא:

פרק רביעי

" ָבנָ יו",
אלו כהני" הדיוטות;
אתה אומר:
כהני" הדיוטות,
או אינו אלא כהני" גדולי"?
כשהוא אומר:
1

2

יח ּ ַת ְח ָּתיו ִמ ָּבנָ יו" 
"וְ ַה ּכ ֵֹהן ַה ּ ָמ ׁ ִש ַ
הרי כה גדול אמור;
הא מה אני מקיי" בניו?
אלו כהני" הדיוטות!
א" כ 
לכתוב קרא הכה המשיח תחתיו בניו יעשה,
מאי " ִמ ָּבנָ יו"?
שמעת מינה תרתי.
3

4

5

6

ו¯·,ÔÂÚÓ˘ È
האי "א ָֹת ּה" מאי עביד ליה?
מיבעי ליה לכה גדול שמת ומינו אחר תחתיו,
שלא יביא חצי עשרו מביתו ולא חצי עשרו של ראשו.
7

8

ותיפוק ליה מ ומחציתה!?
וי"ו לא דריש.
9

ו¯·,‰„Â‰È È
עולָ ם" מאי עביד ליה?
האי " ָחק ֹ
חוקה לעול" תהא.

קכה

מנחות
כליל כליל לגזירה שוה,
נאמר כא :כליל,
ונאמר להל :כליל,
מה כא :בכליל תקטר,
א 1להל :בכליל תקטר,
ומה להל  לית לא תעשה על אכילתו,
א 1כא  לית לא תעשה על אכילתה.
וסבר ¯· ÔÂÚÓ˘ È
משל ציבור דאורייתא?
והתנ )שקלי" **(:
אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
שבעה דברי" התקינו בית די ,וזה אחד מה;
גויסח ששלח עולתו ממדינת הי",
שלח עמה נסכי"  קריבה משלו,
וא" לאו  קריבי משל ציבור;
וכ גר שמת והניח זבחי",
יש לו נסכי"  קריבי משלו,
וא" לאו  קריבי משל ציבור;
ותנאי בית די הוא,
כה גדול שמת ולא מינו כה אחר תחתיו 
שתהא מנחתו קריבה משל ציבור!?
15

14

16

17

18

אמר ¯·:Â‰·‡ È
שני תקנות הוו,
דאורייתא מדציבור,
כיו דחזו דקא מידחקא לישכה 
תקינו דלגבי מיורשי";
כיו דחזו דקא פשעי בה 
אוקמוה אדאורייתא.
19

10

20

" ָּכלִ יל ָּת ְק ָטר" למה לי?
מיבעי ליה לכדתניא:
אי לי אלא עליונה,
מנחת כה גדול בכליל תקטר,
ותחתונה מנחת כה הדיוט בלא תאכל,
מני לית את האמור של זה בזה,
ואת האמור של זה בזה?
תלמוד לומר:

21

11

12

13

ועל פרה שלא יהא מועלי באפרה.
דאורייתא היא,
דתניא:
" ַח ָּטאת ִהוא" )במדבר יט,ט(,
23

22

24

רש"י
רש"י

 .˙ÂËÂÈ„‰ ÌÈ‰Î 1דכשכה הדיוט נתחנ( לעבודה באותו יו" היה מקריב
עשרו ל''א ביו" המלואי" היה כ( אבל לדורות לא נוהג ולא מפי המורה:
 .ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ‰Î ‡Ï‡ ÂÈ‡ Â‡ 2דה''ק קרב זה יקריבו בני אהר לדורות כל כ''ג
שיעמוד:
 .¯ÂÓ‡ ‚''Î È¯‰ 3דה''ק קרא הכה המשיח שיעמוד מבני אהר תחתיו לאחר
מותו יעשה אותה:
 .Î''‡ 4דכוליה ליורשי אתי שיקריבו החביתי" כל זמ שלא מנו כה אחר
תחתיו:
 .‰˙Â‡ ‰˘ÚÈ ÂÈ· ÂÈ˙Á˙ ÁÈ˘Ó‰ Ô‰Î‰ ·Â˙ÎÏ 5כשימות הוא:
 .ÂÈ·Ó È‡Ó 6דמשמע אחד מבניו שיעמוד תחתיו לכ''ג דמשמע תרתי:
 .‰ÈÏ „È·Ú È‡Ó ‰˙Â‡ 7כיו דנפק ליה שלימה מכליל תקטר דבשלמא הכה
המשיח מוקי לה( דרשא דאמרינ לעיל הרי כ''ג אמור אלא אותה מאי עביד
ליה:
 .ÂÈ˙Á˙ ¯Á‡ Ô‰Î ÂÈÓÂ 8בו ביו":
 .·¯Ú· ‰˙ÈˆÁÓÂ ÔÓ ‰ÈÏ ˜ÂÙÈ˙Â 9כדאמר לעיל:
 .‡‰˙ ÌÏÂÚÏ ‰˜ÂÁ 10שתהא מצוה זו נוהגת לדורות:
 .‰ÂÈÏÚ 11חביתי דכתיב בקרא ברישא בצו את אהר וכתיב בה כליל תקטר
והדר כל מנחת כה כליל תהיה דמשתעי במנחת נדבתו וכתיב בה לא תאכל:
 .'ÂÎ ¯ÂÓ‡‰ Ô˙ÈÏ ÔÈÓ 12שיהו שניה" כליל בהקטרה והאוכל משירי שתיה"
יעבור בלאו:
 .ÏÈÏÎ ÏÈÏÎ Ï''˙ 13כליל תקטר כליל תהיה לא תאכל:

 .ÌÈ¯·„ 'Ê 14במסכת שקלי" בפרק מעות שנמצאו:
 .Ì‰Ó „Á‡ ‰ÊÂ 15הת" קאי דקתני לעיל בהמה שנמצאת מירושלי" למגדל
עדר וכמדתה לכל רוח זכרי" עולות נקבות שלמי" בראשונה ממשכני את
מוצאה להביא נסכי' עד שהיו מניחי אותה ובורחי התקינו ב''ד שיהיו נסכיה
קריבי משל צבור וקאמר ר''ש ז' דברי" התקינו ב''ד וזה שאמרנו אחד מה"
והדר מפרש לאינ( שש גוי ששלח כו' דגוי^ משלח קרבנותיו כדאמר בפרק אלו
מנחות )לקמ עג (:איש מה ת''ל איש איש לרבות את הגוי"^ שנודרי" נדבות
כישראל:
 .ÌÈÎÒ ‰ÓÚ ÁÏ˘ 16דמי נסכיה:
 .¯‚ ÔÎÂ 17להכי נקט גר דאי לו יורשי" דאי ישראל הוו מקרבי יורשי" נסכיו:
 .¯Â·Èˆ Ï˘Ó 18אלמא תנאי ב''ד הוא ולאו דאורייתא:
 .¯Â·ˆ„Ó ‡˙ÈÈ¯Â‡„ 19כדכתיב )ויקרא ו( חק עול" משל עול":
 .‰Î˘Ï ‡˜Á„Ó ‡˜„ 20שהיו פוחתי השקלי" שבלשכה לפי שבכל שנה היו
צריכי בכ( כדאמרינ בפ''ק דמסכת יומא )ט (.ושנות רשעי" תקצורנה זה
מקדש שני שעמדו יותר מג' מאות כהני" גדולי" דכל אחד לא הוציא שנתו
תקינו מיורשי:
 .ÈÚ˘Ù˜„ 21ואי מביאי אותה דהיינו שתי תקנות דמעיקרא תקנוה מיורשי
והדר תקנוה להדורה אדאורייתא כמעיקרא:
 .‰¯Ù ÏÚÂ 22היינו מאות ז' דברי":
 .‰¯Ù‡· ÔÈÏÚÂÓ ‡‰È ‡Ï˘ 23הנהנה מאפרה לא יתחייב קרב מעילה:
 .‡È‰ ˙‡ËÁ 24בפרה כתיב מלמד שמועלי בה כשאר חטאות עד שלא היתה
לה שעת היתר לכהני":
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התכלת

דף נב.

נב.

פרק רביעי

מנחות
ושעירי עבודה זרהע שבאי מתרומת הלשכה,
דברי ¯·.ÔÂÚÓ˘ È

מלמד שמועלי בה;
" ִהוא",
בה  מועלי* ,
באפרה  אי מועלי!?

10

אמר ¯· ‡˘:È
שתי תקנות הואי,
דאורייתא 
בה  מועלי,
באפרה  אי מועלי;
כיו דחזו דקא מזלזלי בה וקא עבדי מיניה למכת 
גזרו ביה מעילה;
כיו דחזו דקא פרשי מספק הזאות 
אוקמוה אדאורייתא.

1

2

קכו

3

תנו רבנ:
פר העל" דבר של ציבור,
ושעירי עבודה זרהסט בתחילה מגבי לה,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
מתרומת הלשכה ה באי.
והתניא איפכא!?
הי מינייהו אחריתא?
אמרוה רבנ קמיה ד¯· ‡˘:È
לימא קמייתא אחריתא,
דשמעינ ליה ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èדחייש לפשיעה.
4

5

6

ושלימה היתה קריבה וכו'.
אמר ¯·:‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ È
בעי ¯·:ÔÁÂÈ È
שלימה שחרית ושלימה בי הערבי";
או דילמא 
שלימה שחרית ובטילה בי הערבי"?
אמר ¯·‡:
תא שמע:
שמיני בחביתי";
וא" איתא דבטילה בי הערבי" 
הא זמני דלא משכח ליה שמיני בחביתי";
היכי דמי?
דמת כה גדול ולא מינו אחר תחתיו.
11

אמרוה רבנ קמיה ד¯·,‰ÈÓ¯È È
אמר:
בבלאי טפשאי,
משו" דיתבו באתרא דחשוכא אמרי שמעתתא דמחשכ!
אלא דקתני:
שביעי בסלת ,תשיעי ביי;
הכי נמי דלא בטלי?
יהם" )במדבר כט,יח( בלילה,
" ִמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵּכ ֶ
יהם" אפילו למחר!
" ִמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵּכ ֶ
אלא דאי  לא קתני!
הכי נמי  דאי לא קתני.
12

14

13

15

אמר להו ¯· ‡˘:È
אפילו תימא בתרייתא אחריתא,
כי קא חייש ¯· ÔÂÚÓ˘ Èלפשיעה 
במילתא דלית בהו כפרה בגווה,
במילתא דאית להו כפרה בגווה,
לא חייש ¯· ÔÂÚÓ˘ Èלפשיעה.

אהדרוה קמיה ד¯·‡ ,אמר:
מבישותי אמרי קמייהו,
מטיבותי לא אמרי קמייהו.
והדר אמר ¯·‡:
הני נמי טיבותי היא,
אמר קרא )ויקרא ו,יג(:
16

17

7

18

19

מאי הוי עלה?
אמר ליה ¯· ÈËÂÊ ‰ל¯· ‡˘:È
תא שמע:
דתניא:

רש"י

יח נִ יח ִֹחי,
" ֶאת ָק ְר ָּבנִ י 8לַ ְח ִמי לְ ִא ּ ׁ ַשי ֵר ַ
דו" )במדבר כח,ב(,
מועֲ ֹ
ִּת ׁ ְש ְמר ּו לְ ַה ְק ִריב לִ י ְּב ֹ

לרבות פר העל" דבר של ציבור,
9

רש"י

 .Ô˙ÎÓÏ 1אפר מרפא מכה:
 .˙Â‡Ê‰ ˜ÙÒÓ È˘¯Ù 2משו" מעילה בשמעתא קמייתא דמעילה )ב (:מפרש
מאי איכא בי מעילה דרבנ למעילה דאורייתא:
 .˙Â‡Ê‰ ˜ÙÒ 3כגו שנטמא בספק טמא מת כגו סככות ופרעות:
 .Ô‰Ï ÔÈ·‚Ó ‰ÏÈÁ˙· 4כלומר עכשיו כשמביאי אות גובי את המעות מכל
אחד ואחד ואי באי מתרומת הלשכה כשאר קרבנות צבור:
 .È˙È¯Á‡ Â‰ÈÈÈÓ È‰ 5איזו נאמר באחרונה שנסמו( עליה דשמא הדר ביה
מאיד( משו" דקי''ל )עירובי מו (:ר' יהודה ור' שמעו הלכה כרבי יהודה:
 .‡˙ÈÈÓ˜ 6דקתני לר''ש שבאי מ הלשכה:
 .‰¯ÙÎ Â‰· ˙ÈÏ„ 7מנחת כה ליתא ליורשי" כפרה בגוה אבל פר העל" דבר
כפרה לציבור היא:
 .È˘‡Ï ÈÓÁÏ È·¯˜ 8ריבה הכתוב קרבנות הרבה דכל הני לשו קרב נינהו:

 .ÌÏÚ‰ ¯Ù ˙Â·¯Ï 9דבאי מתרומת הלשכה כתמיד דבתמיד משתעי ואע''ג
דלאו אדעתא דהכי הביאו שקליה" שהרי לא היו יודעי" שיחטא אפ''ה מרבה
להו קרא:
 .˘''¯ È¯·„ 10וכיו דמקרא ילי 1עיקר הוא ה( היא דאחריתא:
 .ÔÈ˙È·Á· ÈÈÓ˘ 11במסכת תמיד )לא (:מני לכהני" י''ג העסוקי" בתמיד בי
בבקר בי בערב זה בכ( וזה בכ(:
 .‡ÎÂ˘Á„ ‡¯˙‡· 12דבבל עמוקה היא דכתיב האומר לצולה חרבי )ישעיה מד(:
 .ÈÚÈ·˘ 13מקריב הסלת דמנחת נסכי תמיד:
 .ÈÏË· ‡Ï„ ''‰ ÔÈÈ· ÈÚÈ˘˙ 14לעול" והא קיימא ל מנחת" ונסכיה" בלילה
כו' דא" לא הקריבו היו" נסכי" יקריבו" למחר וכגו שלא קדשו בכלי דלא
נפסלו בלינה אלמא זימני דקרב תמיד בלא נסכי":
 .È‡„ ‡Ï‡ 15לא הוו נסכי" לא קתני ה''נ גבי חביתי דאי מת כ''ג לא קתני
ולעול" א" מת בטילה כל בי הערבי" עד שיעמוד כה אחר:
 .‡·¯„ ‰ÈÓ˜Ï ‰Â¯„‰‡ 16הא דקאמר רבי ירמיה בבלאי טפשאי:
 .Â‰ÈÈÓ˜ È¯Ó‡ ÔÈ˙Â˘È·Ó 17כשאנו אומרי" שו" טע" שאינו יפה אומרי" אותו
השומעי לפני בני אר #ישראל:
 .ÔÈ˙Â·ÈËÓ 18כי אמרי' מילי מעלייתא לא אמרי להו קמייהו:
 .ÈÓ ‡‰ 19דאמר דאינה בטילה מטיבותי היא דיפה אמרתי )דאי לא( דנפקא
לי מקרא דכתיב בחביתי )ויקרא ו( סלת מנחה תמיד מה תמיד אינו בטל א 1היא
אינה בטלה:
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התכלת

דף נב:

פרק רביעי

קכז

מנחות

"סֹלֶ ת ִמנְ ָחה ָּת ִמיד",
הרי היא ל( כמנחת תמידי.

וא" איתא 
זימני דמשכחת לה שבעה!?
דאי לא קתני.

מאי הוי עלה?
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
תא שמע:
דתניא:
שלימה שחרית ושלימה בי הערבי".

יתיב ¯·  ‡ÙÙוקאמר לה להא שמעתא,
אמר ליה ¯·  ‰ÈÚÓ˘ ¯· ÛÒÂÈל¯· :‡ÙÙ
והא מעלה קומ #בחו,#
דאי הוה וקתני!?

9

1

10

11

אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
פליגי בה ‡·‡  È‡˙ÒÂ„ Ô· ÈÒÂÈו¯·,Ô
‡·‡  È‡˙ÒÂ„ Ô· ÈÒÂÈאומר:
מפריש לה שני קמצי" של לבונה,
קומ #שחרית וקומ #בי הערבי";
ו¯· Ôאמרי:
מפריש לה קומ #אחד,
חצי קומ #שחרית וחצי קומ #בי הערבי".
2

3

במאי קמיפלגי?
‡·‡  È‡˙ÒÂ„ Ô· ÈÒÂÈסבר 
לא אשכח חצי קומ #דקריב,
ו¯· Ôסברי 
לא אשכח עשרו דבעי שני קמצי".

מאי הוי עלה?
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
תא שמע:
דתניא:
כה גדול שמת ולא מינו אחר תחתיו,
שלימה שחרית ושלימה בי הערבי",
ומפריש לה שני קמצי,
קומ #שחרית ,וקומ #בי הערבי",
ומפריש לה שלשת לוגי,
לוג ומחצה שחרית ,ולוגעא ומחצה בי הערבי";
מני?
אילימא  ¯·;Ô
מאי שנא לבונתה דהוכפלה,
ומאי שנא שמנה דלא הוכפלה?
אלא ‡·‡  È‡˙ÒÂ„ Ô· ÈÒÂÈהיא דאמר:
חביתי כה גדול בעלמא שני קמצי בעיא,
ולבונה לא הוכפלה ושמ לא הוכפל,
ומדשמ ל‡·‡  È‡˙ÒÂ„ Ô· ÈÒÂÈלא הוכפלה 
לבונתה ושמנה ל¯· Ôנמי לא הוכפלו.
12

13

נב:

בעי ¯·:ÔÁÂÈ È
כה גדול שמת ולא מינו אחר תחתיו,
ל¯· Ôהוכפלה לבונתו או לא?
מי אמרינ,
מתו( שהוכפלה סלתו  הוכפלה לבונתו;
או דילמא 
אי דגלי  גלי,
מאי דלא גלי  לא גלי?
ושמ בי ל‡·‡  È‡˙ÒÂ„ Ô· ÈÒÂÈובי ל¯·,Ô
מהו?
4

*

5

6

7

אמר ¯·‡:
תא שמע:
חמשה קמצי ה;

אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הלכה כ‡·‡ .È‡˙ÒÂ„ Ô· ÈÒÂÈ
ומי אמר ¯· ÔÁÂÈ Èהכי?
והא אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הלכה כסת" משנה,
ותנ:
חמשה קמצי ה!?
אמוראי נינהו ואליבא ד¯·.ÔÁÂÈ È
14

15

16

8

רש"י
רש"י

 .‰ÏÚ ÈÂ‰ È‡Ó 1כרבא או כרבי ירמיה:
 .‰· È‚ÈÏÙ 2בחביתי כ''ג שלא מת:
 .‰Â·Ï Ï˘ ÔÈˆÓ˜ È˘ ‰Ï ˘È¯ÙÓ 3כשהיה מביא עשרו של" מביתו מביא
עמו שני קמצי" לבונה ומקריב האחד לחצי עשרו של שחרית והאחד לחצי של
בי הערבי":
 .¯Á‡ ÂÈÓ ‡ÏÂ 4דקריבה שלימה:
 .Â˙Â·Ï ‰ÏÙÎÂ‰ Ô·¯Ï 5שיביא קומ #שחרית וקומ #בערב דבשלמא לאבא
יוסי לא מבעיא ליה דלא הוכפל שיביא שני קמצי" לכל הקטרה דלא מצינו ב'
קמצי" בהקטרה אחת:
 .ÈÏ‚ ÈÏ‚„ È‡Ó 6סלת גלי קרא בהוספה כדאמרינ לעיל )נא (:לרבי יהודה
מאותה ולר''ש מכליל תקטר:
 .ÔÓ˘Â 7מבעיא ליה אליבא דכולהו א" צרי( להביא ג' לוגי לכל עשרו דעד
שלא ימות היה מביא ג' לוגי וחוצ לוג ומחצה לחצי עשרו דשחר ולוג
ומחצה לבי הערבי" השתא מאי:
 .Ô‰ ÔÈˆÓ˜ '‰ 8בפרק האומר הרי עלי עשרו )לקמ קו (:חשיב והאי קומ#
לבונה של חביתי לא חשיב הת" משו" דלחצאי קרב ובשלימה קמיירי ולא
בחצאי וא" איתא דכי מת כ''ג קרבו של" בכל הקטרות זימני דמשכחת

]שבעה[ כגו ב' קמצי" של חביתי דהא הת" קא חשיב ב' קמצי" של בזיכי
לח" הפני" אע''ג דחד קרב נינהו וה''נ ליחשוב:
 9ומשני לעול" אימא ל( דהוכפל והאי דלא חשיב להו משו" דאי מת כה לא
קתני אלא בקריבי" כדרכ קא מיירי:
 .‡˙ÚÓ˘ ‡‰Ï 10דאי לא קתני:
 .ıÂÁ· ıÓÂ˜ ‰ÏÚÓ ‡‰Â 11דקתני ליה הת" גבי ה' קמצי דאי עבר והעלהו
בחו #חייב וקתני ליה נמי ש''מ דא" איתא דהוכפל ליתנינהו ואפילו דאי:
 .‰ÏÚ ÈÂ‰ È‡Ó 12דהא לא תנינ ליה בהדיא:
 .ÈÒÂÈ ‡·‡ ‡Ï‡ 13דאמר חביתי דעלמא נמי בחיי כה בעי ב' קמצי הילכ(
הא נמי ב' קמצי וקתני לוג ומחצה שחרית כו' אלמא שמ לא הוכפל
ואיפשיטא בעיא דשמ לאבא יוסי ומדשמ לאבא יוסי לא הוכפל דמאי דלא גלי
לא גלי לרבנ נמי לבונה ושמ לא הוכפלו דמאי דלא גלי לא גלי דאינהו לא
פליגי אלא בלבונה מחיי" אבל בלאחר מיתה אי הוכפל אי לא הוכפל לא פליגי:
 .ÈÒÂÈ ‡·‡Î ‡˙ÎÏÈ‰ 14דאמר בחיי כה מקריב קומ #לבונה שחרית וקומ#
ערבית:
 .Ô‰ ÔÈˆÓ˜ '‰ Ô˙Â 15ולא חשיב ליה לקומ #דחביתי משו" דלחצאי קרב
וא" איתא דקרב של" ליתני ז' קמצי" ה:
 .Â‰È È‡¯ÂÓ‡ 16מר אמר כסת" משנה אמר רבי יוחנ ומר אמר הלכה כאבא
יוסי אמר רבי יוחנ:
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דף נב:

התכלת

פרק רביעי

מנחות

הדרן עלך התכלת

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

קכח

כל המנחות

דף נג.

פרק חמישי

פרק חמישי  כל המנחות
משנה )א(:
כל המנחות באות מצה,
חו #מחמ #שבתודה ושתי הלח" שה באות חמ.#
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
השאור בודה לה מתוכ ומחמצ;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
א 1היא אינה מ המובחר,
אלא מביא את השאור ונותנו לתו( המדה,
וממלא אשואת המדה;
אמרו לו:
א 1היא היתה חסרה או יתרה.
1

קכט

מנחות

ל¯· ‰„Â‰È Èמצה מעליא היא!
אי ד¯· ‰„Â‰È È
ל¯· ¯È‡Ó Èחמ #מעליא הוא!
אי ד¯· ¯È‡Ó Èל¯· ¯È‡Ó È
מדלקי עליה חמ #הוא!
אלא ד¯· ‰„Â‰È Èל¯·?!‰„Â‰È È
9

10

2

3

4

5

מתקי 1לה ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
ואימא 
"לֹא ֵת ָא ֶפה ָח ֵמץ" אלא חלוט!?
חלוט מאי ניהו?
רביכה;
אי דאיכא רביכה כתיב בה רביכה,
והא לא כתיב בה רביכה.
ואימא 
דכתיב בה רביכה  מצוה ברביכה,
ודלא כתיב בה רביכה 
אי בעי רביכה  לייתי,
אי בעי מצה  לייתי!?
11

12

13

גמרא:
בעא מיניה ¯· ‡„È¯Ù Èמ¯·:ÈÓ‡ È
מני לכל המנחות שה באות מצה?
מנל?
דכתיב בה  כתיב בה,
דלא כתיב בה  כתיב בה* :
6

נג.

"וְ זֹאת ּת ֹו ַרת ַה ִּמנְ ָחה,
7

ַה ְק ֵרב א ָֹת ּה ְּבנֵי ַאהֲ רֹן לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֶאל ּ ְפנֵי ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח...

ֹאכל ּו ַאהֲ רֹן ּו ָבנָ יו,
וְ ַהנ ֹּו ֶת ֶרת ִמ ּ ֶמ ָ ּנה י ְ
ַמצ ֹּות ּ ֵת ָא ֵכל" )ויקרא ו,זט(!

אמר ליה:
מצוה לא קא מיבעיא לי,
כי קא מיבעיא לי  לעכב.
אמר ליה:
לעכב נמי כתיב )ש",י(:
"לֹא ֵת ָא ֶפה ָח ֵמץ" אלא מצה.

מתקי 1לה ¯·:‡È
ואימא 

"לֹא ֵת ָא ֶפה ָח ֵמץ" למיק" גברא בלאו בעלמא,
ואיפסולי לא מיפסלא!?
אלא מנל?
כדתניא:

" ַמ ָּצה" )ויקרא ב,ה(,
יכול  מצוה;
תלמוד לומרִ " :ת ְהיֶה",
הכתוב קבעה חובה.

מתקי 1לה ¯· :‡„ÒÁ
ואימא 
"לֹא ֵת ָא ֶפה ָח ֵמץ" אלא שיאור!?
שיאור דמא?
אי ד¯· ¯È‡Ó È

בעא מינה ¯· ‡„È¯Ù Èמ¯·:ÈÓ‡ È
מני לכל המנחות שנילושות בפושרי,
ומשמר שלא יחמיצו?
נלמדנה מפסח,
דכתיב )שמות יב,יז(:
" ּו ׁ ְש ַמ ְר ּ ֶתם ֶאת ַה ּ ַמצ ֹּות".
אמר ליה:
בגופה כתיב )ויקרא ב,ה(ַ " :מ ָּצה ִת ְהיֶה",
14

8

רש"י

 .‰¯Â˙·˘ ıÓÁÓ ıÂÁ 'È˙Ó .˙ÂÁÓ‰ ÏÎ - È˘ÈÓÁ ˜¯Ù 1דכתיב על חלות
לח" חמ #וגו' )ויקרא ז( ושתי הלח" דכתיב חמ #תאפינה )ש" כג(:
 .ÂÎÂ˙Ó Ô‰Ï ‰„Â· ¯Â‡˘ 2מתו( עשרו דתודה ושתי הלח" היה מוציא שאור
שהוא לש מ הסלת מעט לאחר שנמדד וטומנו בסלת ומתחמ #מאיליו וממנו
מחמ #את השאר:
 .¯Á·ÂÓ‰ ÔÓ ‰È‡ ‡È‰ Û‡ 3שאינה מחמצת יפה לפי שאי לה שאור מחומ#
יפה:
 .¯Â‡˘ ‡È·Ó ‡Ï‡ 4המחומ #יפה מתו( ביתו ונות לתו( העשרו ומוסי1
וממלא סלת:
 .‰¯ÒÁ Â‡ ‰¯˙È ‰˙È‰ ‡È‰ Û‡ 5כגו א" השאור עבה ומגובל בקושי במעט
מי" אינו מחזיק נפח גדול כאילו היה קמח ונמצא העשרו יתר לפי שא" לא
היה שאור מגובל היה נפחו גדול מעכשיו וא" אינו מגובל יפה שנת בו מי"
הרבה נמצא נפחו גדול משאילו היה קמח ונמצא העשרו חסר שא" לא בשביל
המי" לא היה מלא:
 .‡·È˙Î ‡·È˙Î„ :'Ó‚ 6אותה מנחה שכתוב בה מצה כגו מנחת מאפה ומנחת
מחבת הרי כתיב בה ודלא כתיבא אתא מהאי קרא דכייל לכל המנחות
 7בצו את אהר דכתיב זאת תורת המנחה וכתיב בתריה מצות תאכל:
 .¯È‡Ó È·¯„ ¯Â‡È˘ 8כל שהכסיפו פניו בפרק אלו עוברי )פסחי" מח (.לרבי
יהודה מצה מעליא היא:

15

רש"י

 .‰„Â‰È È·¯„ ¯Â‡È˘ È‡Â 9דהיינו קרני חגבי" וקבעי למימר לר''מ תאפה
שיאור חמ #מעליא הוא:
 .‰„Â‰È È·¯Ï ‰„Â‰È È·¯„ ‡Ï‡ 10ה''ג אילימא דר''מ לרבי יהודה מצה מעליא
היא אלא דרבי יהודה לרבי יהודה:
 .‰ÎÈ·¯ 11במי" רותחי כדאמרינ בתורת כהני" גבי חביתי מורבכת מלמד
שנעשת ברותחי כל צרכ והוא חלוט:
 .‰ÎÂ·¯ ‡ÎÈ‡„ È‡ 12מנחה שמצותה ברבוכה כתיב בהדיא מורבכת תהא שלא
תאפה חמ:#
 .‰ÎÂ·¯ ‰· ·È˙Î ‡Ï 13תאפינה ומדלא כתיב בה שמע מינה לאו רבוכה
בעינ:
 .ÂˆÈÓÁÈ ‡Ï˘ Ì¯Ó˘ÈÂ ÔÈ¯˘ÂÙ· ˙Â˘ÂÏÈ˘ ˙ÂÁÓ‰ ÏÎÏ ÔÈÓ 14דקתני
מתניתי )לקמ נה (.כל המנחות נילושות בפושרי ומשמר שלא יחמיצו
שנילושות כלומר דהואיל ונילושות בפושרי מצוה לשמר" שלא יחמיצו
ושימור היינו שיעסוק בבצק כל שעה כדאמרינ בפסחי" )מח:(:
 .‰ÈÈÁ‰ 15כלומר הכשירנה ושמרה:
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כל המנחות

דף נג:

פרק חמישי

החייה.
והא אפיקתיה לעכב!?
א" כ 
ליכתוב קרא מצה היא,
מאי " ִת ְהיֶה"?
שמעת מינה תרתי.

אמרי ליה ¯· Ôל¯·:‡„È¯Ù È
¯·,ÒÏÂË·‡ È·¯„ ‰È¯· ¯· ‡¯ÊÚ È
דהוא עשירי ל¯·,‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ È
דהוא עשירי לעזרא,
קאי אבבא.
עב
אמר להו:
מאי כולי האי?
אי בר אוריי הוא  יאי,
אי בר אוריי ובר אבה  יאי,
ואי בר אבה ולא בר אוריי  אישא תיכליה!
אמרו ליה:
בר אוריי הוא;
אמר להו:
ליעול וליתי.
חזייה דהוה עכירא דעתיה,
פתח ואמר:
2

3

4

5

6

טו ָב ִתי ּ ַבל ָעלֶ ָ
יך" )תהלי" טז,ב(,
" ָא ַמ ְר ְּת לַ יהֹוָ ה אֲ דֹנָ י ָא ּ ָתה ֹ

אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברו( הוא:
רבונו של עול",
החזק לי טובה שהודעתי( בעול";
אמר לה:
"ט ֹו ָב ִתי ַּבל ָעלֶ יך",
איני מחזיק טובה אלא לאברה" יצחק ויעקב,
שהודיעוני תחלה בעול",
שנאמר )תהלי" טז,ג(:
7

8

דו ׁ ִשים
"לִ ְק ֹ

מנחות

ויפרע לאדירי" 
אלו ישראל,
שנאמר:

1

9

קל

אֲ ׁ ֶשר ָּב ָא ֶרץ ֵה ּ ָמה וְ ַא ִ ּד ֵירי ָּכל ֶח ְפ ִצי ָבם".

כיו דשמעיה דקאמר אדיר,
פתח ואמר:
יבא אדיר ויפרע לאדירי" מאדירי" באדירי";
יבא אדיר  זה הקדוש ברו( הוא,
רום יְ הֹוָ ה",
דכתיב )תהלי" צג,ד(ַ " :א ִ ּדיר ּ ַב ּ ָמ ֹ
10

11

רש"י

 .‡È‰ 1נמי הוה משמע לעכב כדאמרינ בפירקי קמא )לעיל ד (.חטאת היא שא"
שחט שלא לשמה פסולה:
 .‡¯ÊÚÏ È¯È˘Ú ‡Â‰„ 2ר''א ב עזריה עשירי לעזרא הסופר:
 .È‡‰ ÈÏÂÎ È‡Ó 3דקמייחסתו ליה:
 .ÔÈÈ¯Â‡ ¯· È‡ 4א" ב תורה הוא הרי הגו:
 .‰ÈÈÊÁ 5רבי פרידא לרבי עזרא שהיה צעור:
 .Á˙ÙÂ 6באגדתא למיחבביה:
 .ÍÈ˙Ú„Â‰˘ 7שאני מייחד שמ( בעול":
 .ÍÈÏÚ Ï· È˙·ÂË ‰ÈÏ ¯Ó‡ 8דהכי משמע ממה שאמרת להקב''ה ה' אתה אי
טובתי עלי(:
 .ı¯‡· ¯˘‡ ÌÈ˘Â„˜Ï ‡Ï‡ 9דהני תרי קראי דסמיכי אהדדי וקודשא ברי(
הוא אמרינהו:
 .‰ÈÚÓ˘„ ÔÂÈÎ 10רבי עזרא לרבי פרידא דקאמר אדירי כל חפצי ב" נזכר אגדה
של אדיר:
 .¯È„‡ ‡·È 11כלומר כ( אמר הקב''ה כשעשה נקמה במצרי" )שמות טו( צללו
כעופרת במי" מצרי" שה" אדירי":

"וְ ַא ִ ּד ֵירי ָּכל ֶח ְפ ִצי ָבם",
מאדירי" 
אלו המצרי",
דכתיב )שמות טו,י(:

עו ֶפ ֶרת ְּב ַמיִ ם ַא ִ ּד ִירים";
" ָצלֲל ּו ַּכ ֹ
באדירי" 
אלו מי",
שנאמר )תהלי" צג,ד(:

" ִמ ּק ֹֹלות ַמיִ ם ַר ִּבים ַא ִ ּד ִירים ִמ ׁ ְש ְּב ֵרי יָם".

יבא ידיד ב ידיד,
ויבנה ידיד לידיד בחלקו של ידיד,
ויתכפרו בו ידידי".
יבא ידיד 
זה שלמה המל(,
דכתיב )שמואל ב יב,כה(:

"וַ ִּי ׁ ְשלַ ח ְּביַד נָ ָתן ַה ָ ּנ ִביא,
בעֲ ב ּור יְ הֹוָ ה"* .
מו יְ ִד ְידי ָּה ּ ַ
נג :וַ ִּי ְק ָרא ֶאת ׁ ְש ֹ

ב ידיד 
זה אברה",
דכתיב )ירמיהו יא,טו(:

" ֶמה לִ ִיד ִידי ְּב ֵב ִיתי".
ויבנה ידיד 
זה בית המקדש,
דכתיב )תהלי" פד,ב(:
12

ידות ִמ ׁ ְש ְ ּכ ֹנו ֶת ָ
יך".
" ַמה ְּי ִד ֹ
לידיד 
זה הקדוש ברו( הוא,
דכתיב )ישעיהו ה,א(:
" ָא ׁ ִש ָירה ָ ּנא לִ ִיד ִידי".
בחלקו של ידיד 
זה בנימי,
שנאמר )דברי" לג,יב(:

"לְ ִבנְ י ִָמן ָא ַמר יְ ִדיד יְ הֹוָ ה יִ ׁ ְש ּכֹן לָ ֶב ַטח ָעלָ יו".
ויתכפרו בו ידידי" 
אלו ישראל,
דכתיב )ירמיהו יב,ז(:
יה".
"נָ ַת ִּתי ֶאת יְ ִדד ּות נַ ְפ ׁ ִשי ְּב ַכף אֹיְ ֶב ָ

יבא טוב,
ויקבל טוב ,מטוב לטובי".
יבא טוב 
זה משה,
דכתיב )שמות ב,ב(:
טוב ה ּוא".
ֹתו ִ ּכי ֹ
"וַ ּ ֵת ֶרא א ֹ
ויקבל טוב 
רש"י

 .È„È„ÈÏ ‰Ó 12מפרש לקמ באברה":
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כל המנחות

דף נג:

פרק חמישי

זו תורה,
דכתיב )משלי ד,ב(:

קלא

מנחות

שמא חס ושלו" אי לה" תקנה!?
יצתה בת קול ואמרה לו:

טוב נָ ַת ִּתי לָ ֶכם".
" ִ ּכי לֶ ַקח ֹ
מטוב 
זה הקדוש ברו( הוא,
דכתיב )תהלי" קמה,ט(:
"ט ֹוב יְ הֹוָ ה לַ ּכֹל".
לטובי" 
אלו ישראל,
דכתיב )ש" קכה,ד(:
יבה יְ הֹוָ ה לַ ּט ֹו ִבים".
יט ָ
" ֵה ִ

"זַ יִ ת ַרעֲ נָ ן יְ ֵפה ְפ ִרי ת ַֹאר ָק ָרא יְ הֹוָ ה ׁ ְש ֵמ ְך" )ש",טז(,
מה זית זו  אחריתו בסופו,
א 1ישראל  אחרית בסופ.
4

5

יה,
קול הֲ מ ּו ּ ָלה גְ דֹלָ ה ִה ִּצית ֵא ׁש ָעלֶ ָ
"לְ ֹ
6
וְ ָרע ּו ָ ּדלִ י ֹּו ָתיו" )ירמיהו יא,טז(.

אמר ¯·:‡ÙÙ ¯· ‡ÈÁ È
לקול מיליה של מרגלי" ניתרועעו דליותיה של ישראל,
דאמר ¯·:‡ÙÙ ¯· ‡ÈÁ È
דבר גדול דברו מרגלי" באותה שעה,
" ִּכי ָחזָ ק ה ּוא ִמ ּ ֶמ ּנ ּו" )במדבר יג,לא(
אל תיקריִ " :מ ּ ֶמנּו" ,אלא  ממנו,
כביכול,
שאפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו מש".
7

יבא זה ויקבל זאת מזה לע" זו.
יבא זה 
זה משה,
דכתיב )שמות לב,א(:
" ִּכי זֶה מ ׁ ֶֹשה ָה ִא ׁיש".
ויקבל זאת 
זו התורה,
דכתיב )דברי" ד,מד(:

8

"וְ זֹאת ַה ּת ֹו ָרה אֲ ׁ ֶשר ָ ׂשם מ ׁ ֶֹשה".
מזה 
זה הקדוש ברו( הוא,
דכתיב )שמות טו,ב(:
" ֶזה ֵאלִ י וְ ַאנְ וֵ ה ּו".
לע" זו 
אלו ישראל,
שנאמר )שמות טו,טז(:
" ַעם ז ּו ָקנִ ָית".

מתקי 1לה ¯·:‡ÈÁ È·¯· ‡ÈÈÁ È
קול הֲ מ ּו ּ ָלה גְ דֹלָ ה",
האי "לְ ֹ
לקול מלה מיבעיא ליה!?
אלא,
אמר לו הקדוש ברו( הוא לאברה":
קול( שמעתי וחמלתי עליה",
אני אמרתי:
ישתעבדו בארבע מלכיות,
כל אחת ואחת כשיעור ארבע מלכיות,
השתא כל חדא וחדא מאי דפסיק לה.
ואיכא דאמרי:
אני אמרתי:
בזה אחר זה,
עכשיו בבת אחת.
9

10

אמר ¯·:˜ÁˆÈ È
בשעה שחרב בית המקדש,
מצאו הקדוש ברו( הוא לאברה",
שהיה עומד בבית המקדש,
אמר לוֶ " :מה לִ ִיד ִידי ְּב ֵב ִיתי" )ירמיהו יא,טו(?
אמר לו :על עיסקי בני באתי.
אמר לו :בני( חטאו וגלו.
אמר לו :שמא בשוגג חטאו?
אמר לו" :עֲ ׂש ֹו ָת ּה ַה ְמזִ ּ ָמ ָתה" )ש"(.
אמר לו :שמא מיעוט חטאו?
אמר לו :הרבי".
היה ל( לזכור ברית מילה?
אמר לו ּ " :ו ְב ַׂשר ק ֶֹד ׁש י ַַע ְבר ּו ֵמ ָעלָ יִ ְך" )ש"(.
אמר לו :שמא א" המתנת לה" היו חוזרי בתשובה?
אמר לוִּ " :כי ָר ָע ֵת ִכי ָאז ּ ַתעֲ לֹזִ י" )ש"(.
מיד הניח ידיו על ראשו והיה צועק ובוכה,
ואמר לו:

אמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
למה נמשלו ישראל לזית?
לומר ל( 
מה זית 
אי עליו נושרי לא בימות החמה ולא בימות הגשמי",
א 1ישראל 
אי לה" בטילה עולמית לא בעול" הזה ולא בעול" הבא.

1

ואמר ¯·:ÔÁÂÈ È
למה נמשלו ישראל לזית?
לומר ל( 

2

3

רש"י

 .‰˙ÓÈÊÓ‰ ‰˙Â˘Ú 1כל מעשיה" במזיד ובכוונה:
 .ÍÈÏÚÓ Â¯·ÚÈ 2שהעבירו מעליה" מילה:
 .ÈÊÂÏÚ˙ Ê‡ ÈÎÈ˙Ú¯ ÈÎ 3בשעת עליצות" מחזיקי יותר ברעת" ולא חוזרי
בה:

רש"י

 .ÔÚ¯ ˙ÈÊ 4סמו( לההוא קרא דמה לידידי:
 .ÂÙÂÒ· Â˙È¯Á‡ ˙ÈÊ 5שנטעו עכשיו ואינו טוע עד זמ גדול ואחר כ( טוע
פירות הרבה לישנא אחרינא שאי מתבשל מעט מעט כשאר אילנות אלא בסופו
כול יחד:
 .Ô‰È˙ÂÈÏ„ 6טרוויל''ש:
 .ÂÚÚÂ¯˙ 7נתרוצצו כלומר נשבר גאו עוז":
 .˙È·‰ ÏÚ· 8הקב''ה:
 .˙ÂÈÎÏÓ '„ ¯ÂÚÈ˘Î ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎ 9של עכשיו:
 .‰Ê ¯Á‡ ‰Ê· 10דהוו ארבעה שיעורי ועכשיו בבת אחת דהוי כוליה חד
שיעורא אלא שיהו מפוזרי מקצת משועבדי" לבבל ומקצת ליו ]ומקצת
לפרס[ ומקצת לאדו":
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כל המנחות

דף נד.

פרק חמישי

מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי כתיתה,
א 1ישראל אי חוזרי למוטב אלא על ידי יסורי.
רבי מאיר אומר:
השאור בודה להן מתוכן ומחמיצן.
מאי חסירה או יתירה?
אמר ¯· :‡„ÒÁ
עיסת השאור עבה  נמצאת יתירה,
מדת העשרו רכה  נמצאת חסירה.
1

2

סו 1סו 1כי קא כייל  לעשרו קא כייל!?
¯· ‰ו¯·  ÛÒÂÈדאמרי תרוייהו:
לכמות שה היתה משערינ.
3

4

ולישקול פורתא מיניה וליחמציה מאבראי,
וליתיה ונילושיה בהדיה!?
גזירה דלמא אתי לאיתויי מעלמא.
7

65

1098

נד.

תנו רבנ:
אי מחמיצי * בתפוחי",
משו" ¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ‡ÈÁ Èאמרו:
מחמיצי.
11

קלב

מנחות

לימא 
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ‡ÈÁ Èהיא ולא ¯·?Ô
אפילו תימא ¯·,Ô
נהי דחמ #גמור לא הוי,
נוקשה מיהא הוי.
15

16

אמר ¯·:‡ÏÈ‡ È
אי ל( הקשה לקמיצה יותר ממנחת חוטא;
¯·  ÈÓÈ„·‡ ¯· ˜ÁˆÈאמר:
מנחת חוטא מגבלה במי" וכשרה.
לימא בהא קא מיפלגי,
דמר סבר 
כמות שה משערינ,
ומר סבר 
לכמות שהיו משערינ?
1918

17

20

לא,
דכולי עלמא כמות שה משערינ,
ובהא קא מיפלגי,
דמר סבר 
מאי חריבה?
חריבה משמ,
ומר סבר  חריבה מכל דבר.
21

¯·  ‡‰Îמתני לה ב¯·,ÔÂÈ„¯˙ Ô· ‡ÈÁ È
כמא אזלא הא דתנ:
תפוח שריסקו ונתנו בתו( העיסה וחימצה 
הרי זו אסורה;
כמא?
12

13

14

רש"י

תנ הת":
בשר העגל שנתפח,
ובשר זקנה שנתמע( 
משתערי לכמות שה.
¯· ו¯· ‡ÈÈÁ Èו¯· ÔÁÂÈ Èאמרי:
משתערי כמות שה;
˘ Ï‡ÂÓו¯· È·¯· ÔÂÚÓ˘ Èו¯ ˘È˜Ï ˘Èאמרי:
משתערי לכמות שה.
23

22

24

25

26

 .‰¯È˙È È‡Ó ‰¯ÈÒÁ È‡Ó 1כלומר אימת חסירה ואימת יתירה:
 .‰·Ú 2במעט מי" מגובל נמצאת חסירה כדפרישית:
 .ÏÈÈÎ ‡˜ ÔÂ¯˘Ú 3ומאי איכפת ל למימר אילו הוה קמח הוי חסר או יתיר הא
בשעת מדה לאו קמח הוא:
 .Ô‰˘ ˙ÂÓÎÏ 4לכמות שהיו כבר כשהיה קמח משערי ליה:
 5לשו קל והגו  .'ÂÎ ‰ÈÈÓ ‡˙¯ÂÙ ÏÂ˜˘Âלרבי מאיר אמאי בודה מתוכו
דאינו מ המובחר ולר' יהודה אמאי מביא שאור מביתו דאיכא למימר חסירה
או יתירה:
 .‰ÈÈÓ ‡˙¯ÂÙ ÏÂ˜˘ 6לאחר שמדד עשרו סלת:
 .È‡¯·‡ ‰ÈˆÓÁÂ 7במקו" חמימות או יטמננו בעיסה מחומצת עד שיתחמ#
יפה ונהדר ונליישיה במקומו ע" השאר:
 .‡ÓÏÚÓ ÈÈÂ˙È‡Ï È˙‡ ‡ÓÏÈ„ ‰¯ÈÊ‚ 8אי שרית ליה לחמצו מבחו #ולהחזירו
כא הרואה שהוא מביאו מ החו #ולשו בכא ואינו מודד עכשיו העשרו סבור
שהוא מוסי 1על העשרו ואתי לאיתויי שאור מעלמא לבד העשרו הילכ( לרבי
מאיר בודה מתוכו עדי 1ולרבי יהודה מביאו מביתו קוד" מדידה עדי:1
 9לישנא אחרינא ונשקול פורתא מקמח של עשרו לאחר שנמדד ע" שאור
שמביא מביתו ולשוה בלישה אותו שאור שהביא מביתו א" עבה עבה וא" ר(
ר( וניהדריה לתו( העשרו וא" עבה הוא וראה כשחסר העשרו עכשיו ודאי כ(
נפח חסר אז מה שהיה קמח באותו שיעור שעכשיו צרי( להוסי 1עליו כאותו
שיעור שיש ל( מ הסלת חו #דודאי כ( חסר נפח של אותו שאור שהביא מביתו
יותר משאילו היה קמח ובכ( היה העשרו יתר וא" ר( הוא יראה כמה העשרו
גדול עכשיו יותר ממה שהיה כשהוא קמח ודאי כשיעור זה גדולו נמי נפחו של
שאור ראשו ובכ( היה העשרו חסר וכ( יוסי 1עליו:
 .‡ÓÏÚÓ ÈÈÂ˙È‡Ï È˙‡ ‡ÓÏÈ„ ‰¯ÈÊ‚ 10שמא ינסה מקמח עשרו אחר וית
בעשרו לראות השיעור כמו שפירשנו ויערבנו אחר כ( בזה ונמצא יתר לשו
ראשו מצאתי בגליו:
 .ÔÈˆÈÓÁÓ ÔÈ‡ 11לשתי הלח" ותודה בתפוחי" דלא הוי חמ #מעליא:
 .È˙Ó ‡‰Î ·¯ 12משו" רבי חנינא ב תרדיו אמרו מחמיצי:
 .ÁÂÙ˙ 13של תרומה:
 .Â˜Ò¯˘ 14ונתנו לעיסת חולי:

מיתיבי:
בשר העגל שלא היה בו כשיעור,
רש"י

 .‡È‰ ‡ÈÁ '¯ ‡ÓÈÏ 15דאמר חימו #מעליא היא ואישתכח דאיחמצה
בתרומה ואסורה:
 .‰˘˜Â 16לשו רעוע כלומר חמ #שפל:
 .‡ËÂÁ ˙ÁÓ 17חריבה היא וקשה לקמו #שלא יהא קומ #חסר כשהוא מוחק
בגודל מלמעלה ובאצבעו קטנה מלמטה נושר מ הקמח יותר מדאי:
 .ÌÈÓ· ‰Ï·‚Ó 18ותהא נוחה לקמו #דרחמנא לא אסר אלא שמ:
 .‡Â‰˘ ˙ÂÓÎ ¯·Ò ˜ÁˆÈ '¯ 19עכשיו משערינ לקומ #הוה ליה קומ #מעליא
ורבי אילא סבר לכמות שה כאילו היה קמח משערינ ונמצא יתר או חסר דאי
עבה היא העיסה חסר נפחה כמלא הקומ #סלת יותר משא" היה הקמח וא" ר(
היא נתרבה נפחו ]במלא קומ [#וחסר סלתו:
 .ÔÈ¯Ú˘Ó Ô‰˘ ˙ÂÓÎ 20והוה ליה קומ #שוה כמות שהיא וא''כ אמאי פסל ר'
אילא:
 .¯·„ ÏÎÓ ‰·È¯Á ¯·Ò˜ 21משמע ומנחת חוטא איקרי חריבה דכתיב וכל
מנחה בלולה בשמ וחריבה )ויקרא ז(:
 .Ï‚Ú‰ ¯˘· 22שלא היה בו כביצה:
 .ÁÙ˙Â 23עד כביצה שכ דר( בשר העגל לתפוח:
 .‰˜Ê ¯˘· Â‡ 24בהמה שהיה בו כביצה שכ דר( זקנה להתמע( משתערי
לכמות שה:
 .Ô‰˘ ˙ÂÓÎ È¯Ó‡ ÔÁÂÈ '¯Â 25שנינו דמשמע כמות שה עכשיו ובשר העגל
טמא הואיל ועכשיו יש בו כביצה ובשר הזקנה שפחת טהור:
 .Ô‰˘ ˙ÂÓÎÏ ˘È˜Ï ˘È¯Â ¯''· ˘''¯Â 26דאינהו מפרשי לברייתא דלכמות שה
שנינו דהיינו כמות שהיו מעיקרא ובשר העגל טהור ובשר הזקנה טמא:
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כל המנחות

דף נד:

פרק חמישי

ותפח ועמד על כשיעור 
טהור לשעבר וטמא מיכ ולהבא!?
מדרבנ.
אי הכי 
אימא סיפא 
וכ בפיגול ,וכ בנותר;
אי אמרת בשלמא דאורייתא 
היינו דאיכא פיגול ונותר;
אלא אי אמרת דרבנ 
פיגול ונותר בדרבנ מי איכא?
אימא 
וכ בטומאת פיגול,
וכ בטומאת נותר;
סלקא דעת( אמינא 
הואיל וטומאת פיגול וטומאת נותר דרבנ היא,
כולי האי בדרבנ לא עבוד רבנ;
קא משמע ל.
1

2

3

4

5

6

תא שמע:
בשר זקנה שהיה בו כשיעור וצמק,
פחות מכשיעור 
טמא לשעבר וטהור מיכ ולהבא!?
אמר ¯·:‰
כל היכא דמעיקרא הוה ביה והשתא לית ביה 
הא לית ביה,
וכל היכא דמעיקרא לא הוה ביה והשתא הוה ביה 
מדרבנ* ,
כי פליגי 
כגו שהיה בו כשיעור וצמק וחזר ותפח,
דמר סבר  יש דיחוי באיסורא;
ומר סבר  אי דיחוי באיסורא.
7

נד:

8

ומי איכא למא דאמר :דיש דיחוי באיסורי?
והתנ:
כביצה אוכלי שהניחה בחמה ונתמעטו,
וכ כזית מ המת ,כזית מ הנבלה ,וכעדשה מ השר,#
רש"י

 .¯·Ú˘Ï ¯Â‰Ë 1קוד" שתפח שלא היה בו כביצה:
 .'ÂÎ ‡ÓËÂ 2וקשיא לריש לקיש:
 .¯˙ÂÂ ÏÂ‚ÈÙ· ÔÎÂ 3קס''ד דהכי משמע שא" נותר או פיגול הוא ולא היה בו
כזית ועכשיו יש כזית חייב כרת האוכלו ואי מדרבנ ליכא כרת הואיל
ומדאורייתא לאו שיעורא הוא:
 .¯˙ÂÂ ÏÂ‚ÈÙ ˙‡ÓÂË· ÔÎÂ 4דקי''ל בפרק כיצד צולי )פסחי" פה (.הפיגול
והנותר מטמאי את הידי" אפילו לא נגעה בה טומאה משו" חשדי כהונה
כדמפרש הת" וקאמר בשר עגל של פיגול או נותר שלא היתה בו כביצה ותפח
ועמד על כביצה טמא מכא ולהבא מדרבנ לטמא את הידי":
 .¯˙ÂÂ ÏÂ‚ÈÙ ˙‡ÓÂËÂ ÏÈ‡Â‰ ‡ÈÓ‡ Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ 5לטמא את הידי" מדרבנ
הוא אפילו כי אית ביה שיעורא מעיקרא:
 .Ô·¯ „Â·Ú ‡Ï Ô·¯„ ‰‡ÓÂË· È‡‰ ÈÏÂÎ 6דלימרו נמי כמות שהוא עכשיו
משתערי לטמא טומאת אוכלי לכביצה הואיל ולית ביה שיעורא קא משמע
ל:
 .‰È· ‰Â‰ ‡Ï ‡¯˜ÈÚÓ„ 7לאו איסור הוא אלא מיא בעלמא:
 .'ÂÎ È‚ÈÏÙ ÈÎ 8ובשר העגל שנתפח אסיפיה קאי שחזר לכמות שהיה בשר
זקנה שנתמעט אמיצעיה קאי והכי קאמר אע''ג שנתמעט כשיעור שיש בו
עכשיו משערינ הואיל וכבר הוה בה נמי האי שיעורא ומיחייב מדאורייתא ולא
אמרינ בשעה שצמקו נדחו מאיסורייהו והוה ליה כמי שלא היה בו מתחילה
והשתא איתא ופטור מדאורייתא ורבי שמעו וריש לקיש סברי יש דיחוי
באיסורי וכיו דאידחי אידחי ולא יקבל עוד טומאה מדאורייתא אלא מדרבנ:

קלג

מנחות

וכזית פיגול וכזית נותר וכזית חלב 
טהורי;
ואי חייבי עליה משו" פיגול ונותר וחלב,
הניח בגשמי" ותפחו 
טמאי,
וחייבי עליה" משו" פיגול ונותר וחלב;
תיובתא למא דאמר :יש דיחוי באיסורי!?
תיובתא.
9

10

11

תא שמע:
תורמי תאני" על הגרוגרות במני;
אי אמרת בשלמא לכמות שה משערינ 
שפיר;
אלא אי אמרת כמות שה 
הוה ליה מרבה במעשרות,
ותנ:
המרבה במעשרות 
פירותיו מתוקני" ,ומעשרותיו מקולקלי!
אלא מאי?
לכמות שה,
אימא סיפא:
גרוגרות על התאני" במדה;
אי אמרת בשלמא כמות שה 
שפיר;
אלא אי אמרת לכמות שה 
מרבה במעשרות הוא!?
אלא הכא בתרומה גדולה עסקינ,
ורישא בעי יפה וסיפא בעי יפה היא.
12

14

13

15

16

17

18

19

20

21

22

אי הכי 
רש"י

 .ÔÈ¯Â‰Ë 9קאי אאוכלי ומת ונבילה ושר:#
 .ÔÈ·ÈÈÁ ÔÈ‡Â 10קאי אנותר ופיגול וחלב:
 .ÌÈÓ˘‚· ÔÁÈ‰ 11לאלו עצמ לאחר שצמקו:
 .ÔÈÓ¯Â˙ 12לאו תרומה ממש אלא מעשר:
 .ÌÈ‡˙ 13לחי" גרוגרות תאני" יבשי" שצמקו וכווצו:
 .ÔÈÓ· 14עשר תאני" על תשעי" גרוגרות אבל במדה לא משו" דהוי ממעט
במעשר לגבי מני דכי מנית להו לגרוגרות דחולי ולתאני" דמעשר לא תשתכח
בכל עשר גרוגרות דחולי חדא תאנה דמעשר דכלי דמחזיק מאה גרוגרות לא
מחזיק טפי מנ' תאני":
 .ÂÈ‰˘ ˙ÂÓÎÏ ‡ÓÏ˘· ˙¯Ó‡ È‡ 15גרוגרות מעיקרא כשה לחי משערינ
שפיר תאני" מתאני" תרי" אלא אי אמרת כמות שה השתא משערינ הוה ליה
מרבה במעשרות לגבי מדה דהיינו עשרה תאני" דתרומה מחזקי קבא וצ'
גרוגרות לא מחזקי אפילו חמשה קבי והוה אחד מחמשה:
 .˙Â¯˘ÚÓ· ‰·¯Ó‰ 16תור" מ הכרי מודד ארבעת קבי לחולי והחמישי
למעשר:
 .ÔÈÏ˜ÏÂ˜Ó ÂÈ˙Â¯˘ÚÓ 17טבל ומעשר מעורבי דחצי קב החמישי הוי מעשר
וחציו הוי טבל כשאר תבואה שבכרי:
 .‰„Ó· ÌÈ‡˙‰ ÏÚ ˙Â¯‚Â¯‚ 18ולא במני משו" דממעט במעשר לגבי מדה
דאי כייל לצ' תאני" מחזיקי תשעה קבי וכי כיילת עשרה גרוגרות לא מחזקי
אלא פלגא קבא ואשתכח דלא מעשר אלא חד מ כ':
 .‡ÓÏ˘· ˙¯Ó‡ È‡ 19כמות שהגרוגרות עכשיו משערי ולא איכפת ל ממאי
דהוו מעיקרא:
 .¯ÈÙ˘ 20דהא תור" קב על תשעה קבי:
 .ÂÈ‰˘ ˙ÂÓÎÏ ˙¯Ó‡ È‡ ‡Ï‡ 21מרבה במעשרות הוא דאי הוו לחי" הוה בהאי
קב גרוגרות שני קבי:
 .‰ÏÂ„‚ ‰ÓÂ¯˙ 22ניטלת בעי יפה דלא נתנה תורה בה שיעורא ומדאורייתא
חיטה אחת פוטרת הכרי ורבנ אמרו עי יפה אחד מארבעי" בינונית אחד מנ'
עי רעה אחד מששי" אלמא ניטלת בעי יפה:
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כל המנחות

דף נה.

פרק חמישי

אימא סיפא:
אמר ¯·:ÈÒÂÈ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
אבא היה נוטל עשר גרוגרות שבמקצוע,
על תשעי" שבכלכלה;
ואי בתרומה גדולה 
עשר מאי עבידתיה!?
אלא הכא בתרומת מעשר עסקינ,
עג
ו‡·‡ ‡ ÏÓÂ‚ Ô· ¯ÊÚÏהיא,
דתניא:
‡·‡ ‡ ÏÓÂ‚ Ô· ¯ÊÚÏאומר:
"וְ נ ְֶח ׁ ַשב לָ ֶכם ְּתר ּו ַמ ְת ֶכם" )במדבר יח,כז(,
בשתי תרומות הכתוב מדבר,
אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר,
כש" שתרומה גדולה ניטלת באומד ובמחשבה 
כ( תרומת מעשר ניטלת באומד * ובמחשבה,
מה תרומה גדולה בעי יפה,
א 1תרומת מעשר בעי יפה;
ומינה 
„Ú
אמר ¯·:ÈÒÂÈ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
אבא היה נוטל עשר גרוגרות שבמקצוע,
על תשעי" שבכלכלה;
אי אמרת בשלמא לכמות שה אמרינ 
שפיר;
אלא אי אמרת כמות שה 
בציר להו!
1

2

3

4

5

נה.

6

7

8

כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
שאני גרוגרות,
הואיל ויכול לשולק ולהחזיר לכמות שה.

קלד

מנחות

אמר מר:
תורמי תאני" על הגרוגרות,
במקו" שרגילי לעשות תאני" גרוגרות.
במקו" שרגילי  אי,
במקו" שאי רגילי  לא;
היכי דמי?
אי דאיכא כה 
מקו" שאינו רגיל אמאי לא?
והתנ:
מקו" שיש כה 
תור" מ היפה!
אלא פשיטא דליכא כה,
אימא סיפא:
ולא גרוגרות על התאני",
ואפילו במקו" שרגיל לעשות תאני" גרוגרות;
ואי דליכא כה 
אמאי לא?
והתנ:
מקו" שאי כה 
תור" מ המתקיי"!
אלא פשיטא דאיכא כה,
רישא  דליכא כה,
סיפא  דאיכא כה!?
אי,
רישא  דליכא כה,
סיפא  דאיכא כה.
אמר ¯· :‡ÙÙ
שמע מינה 
דחקינ ומוקמינ מתניתא בתרי טעמי,
ולא מוקמינ בתרי תנאי.
11

12

13

14

15

16

17

18

תנו רבנ:
תורמי תאני" על הגרוגרות,
במקו" שרגילי לעשות תאני" גרוגרות,
ולא גרוגרות על תאני",
ואפילו במקו" שרגילי לעשות תאני" גרוגרות.
9

10

משנה )ב(:
כל המנחות נילושות בפושרי ומשמר שלא יחמיצו,
וא" החמיצו שיריה 
עובר בלא תעשה,
שנאמר )ויקרא ב,יא(:
19

" ָּכל ַה ִּמנְ ָחה אֲ ׁ ֶשר ּ ַת ְק ִריב ּו לַ יהֹוָ ה,
לֹא ֵת ָע ֶׂשה ָח ֵמץ";

רש"י

 .ÈÒÂÈ È·¯ ¯· ¯ÊÚÏ‡ È·¯ 1אתא לאיפלוגי דאפילו גרוגרות תורמי על תאני"
במני דסבירא ליה לכמות שהיו משערי דלא ממעט במעשר:
 .ÚÂˆ˜Ó 2כלי שנותני בו הגרוגרות ועל ש" כלי קרי להו קציעות בכמה
דוכתי:
 .‰ÏÎÏÎ·˘ 3תאני" לחי":
 .¯·„Ó ·Â˙Î‰ ˙ÂÓÂ¯˙ È˙˘· 4דהכי משמע האי קרא דכתיב בתרומת מעשר
דלוי" ונחשב לכ" כלומ' במחשבה תטלו תרומת מעשר כדג מ הגור כאותה
תרומה שנטלת מ הגור דהיינו תרומה גדולה אלמא שתי תרומות כתיבי בהאי
קרא ומהאי קרא נפקא ל אתרוייהו דניטלות במחשבה ובאומד דונחשב
אתרוייהו קאי:
 .„ÓÂ‡· 5שא" יש לו פירות הרבה אי צרי( למדוד אלא באומד יטול אחד
מחמשי":
 .‰·˘ÁÓ· 6כדאמר בעלמא )שבת קמב (.נות עיניו בצד זה ואוכל מצד אחר:
 .‰ÈÓÂ 7כלומר מהא דר' אלעזר גופה מייתי פירכא:
 .ÔÈ¯Ú˘Ó ‡˙˘‰ Ô‰˘ ˙ÂÓÎ È‡ ‡Ï‡ 8בצר להו מעשרות לעני מדה אי הוה
כייל להו להנ( דתר" במני משתכח מעשר זוטא:
 .˙Â¯‚Â¯‚‰ ÏÚ ÌÈ‡˙ ÔÈÓ¯Â˙ 9ובמני:
 .'ÂÎ ˙Â˘ÚÏ ÏÈ‚¯˘ ÌÂ˜Ó 10שמצויי אנשי" שיעשו גרוגרות וישתמרו או
הוא עצמו יעשה אות" גרוגרות לאחר זמ ע" תאני" שלו:

וחייב על לישתה ועל עריכתה ועל אפייתה.
20

רש"י

 .‡Ï ÏÈ‚¯ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó 11דבעינ שיתרו" מ המתקיי" ותאני" לחי מרקיבי
ואי משתמרי:
 .Ô‰Î ‡ÎÈ‡ È‡ 12שיתנ" מיד:
 .‰ÙÈ‰ ÔÓ Ì¯Â˙ 13שמא כה יאכל" מיד תאני" יפי ואי מתקיימי גרוגרות
מתקיימי ואי יפי:
 .ÌÈ‡˙‰ ÏÚ ˙Â¯‚Â¯‚ ‡ÏÂ 14במני:
 .ÏÈ‚¯˘ ÌÂ˜Ó· ÂÏÈÙ‡Â 15ולא אמרינ סופו של כה נמי לעשות גרוגרות
ונמצא שאינו מפסיד אלא זיל בתר השתא והרי הוא ממעט במעשר:
 .Ô‰Î ‡ÎÈÏ„ 16ובעי למצנעינהו עד דלישכח כה וליתיב ליה הלכ( תור" מ
המתקיי":
 .ÈÓÚË È¯˙· 17כגו הכא כדאמרינ רישא דליכא כה וסיפא דאיכא כה:
 .È‡˙ È¯˙· ÈÓ˜ÂÓ ‡ÏÂ 18דלא אמרי' רישא וסיפא דליכא כה ודקפרכת והתנ
תור" מ המתקיי" תנאי היא דהא תרי תנאי פליגי בהכי:
 .'Â‚Â Â·È¯˜˙ ¯˘‡ ‰ÁÓ‰ ÏÎ 'Ó‡˘ :'È˙Ó 19ארישא קאי דקתני ומשמר
שלא יחמיצו מקוד" קמיצה משתעי:
 .‰˙ÎÈ¯Ú 20טורני''ר:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

כל המנחות

דף נה:

פרק חמישי

מנחות

לא תעשה  כלל,
לא תאפה  פרט,
כלל ופרט  אי בכלל אלא מה שבפרט,
אפייה  אי,
מידי אחרינא  לא!
אמר ¯·:È˜È¯ÂËÙ‡ È
משו" דהוי כלל ופרט המרוחקי זה מזה,
וכל כלל ופרט המרוחקי זה מזה 
אי דני אות בכלל ופרט.

גמרא:
מנא הני מילי?
אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
דאמר קרא )ויקרא ו,י(:
1

"לֹא ֵת ָא ֶפה ָח ֵמץ ֶחלְ ָקם";
אפילו חלק" לא תאפה חמ.#

נה:

קלה

7

והאי להכי הוא דאתא?
האי מיבעי ליה לכדתניא:
"לֹא * ֵת ָא ֶפה ָח ֵמץ",
מה תלמוד לומר?
והלא כבר נאמר:

מתיב ¯· ‡„‡ ·¯ ‡ ,‰·‰ואמרי לה כדי:
וכלל ופרט המרוחקי זה מזה אי דני אות בכלל ופרט?
והתניא:

"לֹא ֵת ָע ֶׂשה ָח ֵמץ" )ויקרא ב,יא(!
לפי שנאמר:
"לֹא ֵת ָע ֶׂשה ָח ֵמץ",
יכול  לא יהא חייב אלא אחת על כול";
תלמוד לומר:
"לֹא ֵת ָא ֶפה",
אפייה בכלל היתה;
למה יצאת?
להקיש אליה,
מה אפייה 
מיוחדת שהיא מעשה יחידי,
וחייבי עליה בפני עצמה,
א 1אני אביא לישתה ועריכתה וכל מעשה יחידי שבה,
לאיתויי קיטו,1
שהוא מעשה יחידי וחייבי עליה בפני עצמה!?
אנ מחלק" קאמרינ.
2

3

4

ואימא 
כוליה להכי הוא דאתא!?
א" כ 
לכתוב חלק" לא תאפה חמ,#
מאי "לֹא ֵת ָא ֶפה ָח ֵמץ ֶחלְ ָקם"?
שמעת מינה  תרתי.
5

ואימא 
אפייה דפרט בה רחמנא ליחייב חדא,
אינ( ליחייב חדא אכולהו!?
משו" דהוה דבר שהיה בכלל ויצא מ הכלל ללמד,
לא ללמד על עצמו יצא,
אלא ללמד על הכלל כולו יצא.
6

קום אֲ ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַחט ֶאת ָהעֹלָ ה,
ֹתו ִּב ְמ ֹ
"וְ ׁ ָש ַחט 8א ֹ
לִ ְפנֵי יְ הֹוָ הַ ,ח ָּטאת ה ּוא" )ויקרא ד,כד(,

היכ עולה נשחטת?
בצפו;
א 1זה בצפו;
וכי אנו מכא למידי?
והלא כבר נאמר:
9

10

קום אֲ ׁ ֶשר ִּת ּ ׁ ָש ֵחט ָהעֹלָ ה,
" ִּב ְמ ֹ
ִּת ּ ׁ ָש ֵחט ַה ַח ָּטאת" )ויקרא ו,יח(!?

הא למה זה יצא?
לקובעו,
שא" לא שחט אותו בצפו פסלו;
אתה אומר:
לכ( יצאת,
או אינו אלא שזה טעו צפו ואי אחר טעו צפו;
תלמוד לומר:
קום ָהעֹלָ ה" )ויקרא ד,כט(,
"וְ ׁ ָש ַחט ֶאת ַה ַח ּ ָטאת ִּב ְמ ֹ
זה בנה אב לכל חטאות שטעונות צפו;
טעמא דכתב רחמנא ושחט את החטאת,
הא לאו הכי,
הוה אמינא 
שזה טעו צפו ואי אחר טעו צפו,
מאי טעמא?
לאו משו" דהוה כלל ופרט,
וא 1על גב דמרוחקי זה מזה דני אות בכלל ופרט!?
11

12

13

14

מתקי 1לה ¯· ‡˘:È
האי כלל ופרט הוא,
1

רש"י

ואימא 
רש"י

 .Ó''‰Ó :'Ó‚ 1דחייב ]בשירי"[ ועובר בלא תעשה דמקרא דמתניתי לא
שמעינ אלא קומ #דלגבוה אזיל:
 .È„ÈÁÈ ‰˘ÚÓ 2מעשה חשוב בפני עצמו:
 .ÛÂËÈ˜ ÈÈÂ˙‡Ï 3שמחליק פניה במי" אע''ג דלאו מעשה כל כ( הוא:
 .Ô‡ 4ה( דרשא דשירי" מחלק" קאמרי' מדסמו( חלק" ללא תאפה:
 .‡˙‡ ÌÈ¯È˘Ï ‰ÈÏÂÎ ‡ÓÈ‡ 5כדכתיב חלק" ולישה ועריכה ואפייה דליהוו
חייב על הקומ] #ובשירי"[ מהיכא ילפת:
 .‰ÈÈÙ‡ ‡ÓÈ‡Â 6דפרט בה קרא ואפקיה מ הכלל לחיובי עלה חדא ואכולהו
אינ( חדא ולא ליחייב )אלא( תרתי:

 .ÔÈ˜ÁÂ¯Ó 7לא תעשה בויקרא לא תאפה בצו את אהר:
 .Â˙Â‡ ËÁ˘Â 8בשעיר נשיא כתיב:
 .ÔÂÙˆ· 9בעולה כתיב על יר( המזבח צפונה בויקרא:
 .'ÂÎ ¯Ó‡ ¯·Î ‡Ï‰Â 10והא נמי בכלל שאר חטאות הוא:
 .ÂÚ·˜Ï 11דשנה עליו הכתוב לעכב:
 .ÂÈ‡ Â‡ 12אלא לכ( יצאה שזה טעו צפו ולא אחר ומה אני מקיי" במקו"
אשר וגו' תשחט החטאת בשעיר נשיא הכתוב מדבר:
 .Ï''˙ 13פסוק שלישי ושחט החטאת וגו' ללמד זה בנה אב לכל החטאות
ללמד עליה שיטענו צפו:
 .Ë¯ÙÂ ÏÏÎ 14תשחט החטאת כלל כל החטאות בצפו ושחט אותו פרט שעיר
נשיא ולא אחר דאע''ג דמרוחקי דושחט אותו כתיב בויקרא ותשחט החטאת
כתיב בצו את אהר:
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כל המנחות

דף נו.

פרק חמישי

פרט וכלל הוא,
ונעשה כלל מוסי 1על הפרט ואיתרבי להו כל מילי!
אלא תנא אותו קא קשיא ליה,
והכי קאמר 
או אינו אלא שזה טעו צפו ואי אחר טעו צפו,
תו".
דכתב רחמנא )ש"(" :אֹ ֹ
והשתא דנפקא ליה מ"וְ ׁ ָש ַחט ֶאת ַה ַח ָּטאת",
תו" למעוטי מאי?
"א ֹ ֹ
תו" בצפו ואי שעיר נחשו בצפו;
למעוטי "אֹ ֹ
סלקא דעת( אמינא 
הואיל ואיתרבי לעני סמיכה,
ליתרבי נמי לעני צפו;
קא משמע ל.
2

3

וסמיכה גופה מנל?
דתניא:

ֹאש ַה ּ ָ ׂש ִעיר" )ויקרא ד,כד(,
"וְ ָס ַמ ְך י ֹ
ָדו ַעל ר ׁ
לרבות שעיר נחשו לסמיכה;
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר* :
לרבות שעירי עבודה זרהעה לסמיכה.
4

נו.

מתקי 1לה ¯·:‡È
תינח ל¯·;‰„Â‰È È
ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èמאי איכא למימר!?
אמר ליה  È¯Ó ·¯„ ‰È¯· ‡¯ËÂÊ ¯Óל¯·:‡È
ל¯· ‰„Â‰È Èנמי מאי דאיתרבי איתרבי,
מאי דלא איתרבי לא איתרבי!
וכי תימא 
אי לא מעטיה קרא 
הוה אמינא  תיתי בבני אב;
סמיכה גופה לישתוק קרא מיניה ותיתי בבני אב!
אלא שעה מדורות לא ילפינ,
הכא נמי  שעה מדורות לא ילפינ!?
אלא,
5

6

7

8

רש"י

 .‡Â‰ ÏÏÎÂ Ë¯Ù È‡‰ 1דושחט אותו כתיב ברישא והדר כלל בצו את אהר
ואיתרבו להו כל חטאות ואכתי ושחט את החטאת במקו" העולה למה לי אלא
ודאי לאו כלל ופרט המרוחקי קא קשיא ליה ]אלא אותו קא קשיא ליה[ ומשו"
הכי איצטרי( פסוק שלישי:
 .˙‡ËÁ‰ ˙‡ ËÁ˘ÂÓ ‰ÈÏ ‡˜Ù„ ‡˙˘‰Â 2דלא אמרינ אי אחר טעו צפו
אלא דנשיא אותו למה לי והא ליכא למימר דלמעוטי שאר חטאת מעיכובא
קאתי דהא בשחיטת קדשי" מייתי צפו לכל חטאות בי למצוה בי לעכב בפ'
איזהו מקומ )זבחי" מט:(.
 .ÔÂ˘Á ¯ÈÚ˘ 3שהקריבו הנשיאי" שעירי חטאות בחנוכת המזבח ולהכי נקט
נחשו דהוא הראשו והנהו ממעט דאי טעוני צפו דלא באו על חטא כשאר
חטאת:
 .¯ÈÚ˘‰ ˘‡¯ ÏÚ Â„È ÍÓÒÂ 4בנשיא כתיב ומצי למכתב וסמ( ידו על ראשו
טעמייהו דר' יהודה ור''ש מפרש בפרק שתי מדות )צב:(:
 .‰„Â‰È '¯Ï ÁÈ˙ 5דמרבי ליה לסמיכה איצטרי( למעוטי מצפו:
 .‰ÈËÚÓ ‡Ï È‡ ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ 6מאותו אתי מבני אב כשאר חטאות שטעוני צפו
הא לא מצית אמרת דא''כ דבכלל חטאת היא אמאי מרבי ליה לסמיכה לישתוק
קרא מעל ראש השעיר דסמיכה:
 .È˙È˙Â 7סמיכת נחשו מבני אב דמה מצינו בשאר חטאות דלטעו סמיכה א1
זה כ:
 .ÔÈÙÏÈ ‡Ï ˙Â¯Â„Ó ‰Ú˘ ‡Ï‡ 8הילכ( אמאי איצטרי( למעוטי מצפו:

קלו

מנחות

אותו טעו צפו ואי השוחט עומד בצפו.
9

מד¯· ‰ÈÈÁ‡ Èנפקא,
דתניא:
¯· ‰ÈÈÁ‡ Èאומר:

ֹתו ַעל י ֶֶר ְך ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח ָצפֹנָ ה" )ויקרא א,יא(,
"וְ ׁ ָש ַחט א ֹ
מה תלמוד לומר?
לפי שמצינו במקבל שעומד בצפו ומקבל בצפו,
וא" עמד בדרו" וקיבל בצפו פסול,
יכול  א 1זה כ;
תלמוד לומר:
תו",
"א ֹ ֹ
תו" בצפו ולא השוחט צרי( להיות עומד בצפו!?
"א ֹ ֹ
אלא,
תו" בצפו ואי ב עו 1בצפו,
"א ֹ ֹ
סלקא דעת( אמינא  ליתי בקל וחומר מב צא,
ומה ב צא שלא קבע לו כה קבע לו צפו,
ב עו 1שקבע לו כה אינו די שנקבע לו צפו.
מה לב צא שכ קבע לו כלי!?
אלא,
אותו בצפו ואי פסח בצפו.
פסח מד¯· ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ Èנפקא,
דתניא:
¯· ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
יכול  יהא הפסח טעו צפו;
ודי הוא,
ומה עולה שלא קבע לה זמ בשחיטתה קבע לה צפו,
פסח שקבע לו זמ לשחיטתו אינו די שקבע לו צפו?
מה לעולה  שכ כליל!
מחטאת;
מה לחטאת  שכ מכפרת על חייבי כריתות!
מאש";
מה לאש"  שכ קדשי קדשי"!
מכולהו נמי  שכ קדשי קדשי"!?
אלא לעול" כדקאמרינ מעיקרא:
אותו בצפו ואי השוחט בצפו,
ודקא קשיא ל( מד¯· ‰ÈÈÁ‡ Èנפקא 
ד¯· ‰ÈÈÁ‡ Èלאו למעוטי שוחט בצפו הוא דאתא,
אלא הכי קאמר 
אי השוחט בצפו אבל מקבל בצפו.
10

11

12

13

14

15

רש"י

 .Â˙Â‡ 9הקרב בצפו אבל השוחט יכול לעמוד בדרו" ושוחט בסכי ארוכה:
 .ÔÂÙˆ· „ÓÂÚ Ï·˜Ó 10מפרש בשחיטת קדשי" בפ' איזהו מקומ )מח (.דקאמר
חטאת מנל דבעי צפו דכתיב ושחט את החטאת במקו" העולה קבלה מנל
דכתיב בתריה ולקח הכה מד" החטאת מקבל עצמו מנל ולקח לו יקח:
 .ÈÏÎ ÂÏ Ú·˜ Ô‡ˆ Ô· 11סכי דשחיטה כתיב ביה ובשחיטה כתיב ויקח את
המאכלת לשחוט את בנו )בראשית כב( אבל ב עו 1מליקתו בצפור:
 .˙‡ËÁÓ 12גמרינ דאי לו זמ קבוע וטעו צפו וכל שכ פסח:
 13וקא פרי( מה לחטאת שכ מכפרת על חייבי כריתות:
 .Ì˘‡Ó ¯Ó‡˜Â 14מייתינ ליה וקפרי( מה לאש" שכ קדשי קדשי" תאמר
בפסח דקדשי" קלי" הוא אלמא פסח מצפו מהאי דינא אימעיט:
 .ÔÂÙˆ· ËÁÂ˘ ÈËÂÚÓÏ Â‡Ï ‰ÈÈÁ‡ È·¯„ 15דהאי מאותו דשעיר נפקא אלא
למיל 1דמקבל עומד בצפו דהכי קאמר רבי אחייה אי השוחט בצפו אבל
מקבל בצפו ואי קשיא לרבי אחייה אימא אותו בצפו ולא מקבל בצפו:
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כל המנחות

דף נו:

פרק חמישי

מקבל מלקח ולקח נפקא!?
לקח ולקח לא משמע ליה.

קלז

מנחות

דכתיב )ש" כב,כד(:
" ּו ָמע ּו ְך וְ ָכת ּות וְ נָ ת ּוק וְ ָכר ּות",
א" על כורת הוא חייב,
על נותק  לא כל שכ?
אלא להביא נותק אחר כורת שהוא חייב;
לא נחלקו אלא במטיל מו" בבעל מו",
¯· ¯È‡Ó Èסבר 
" ָּכל מ ּום לֹא יִ ְהיֶה ּב ֹו" )ויקרא כב,כא(,
ו¯· Ôסברי 
" ָּת ִמים יִ ְהיֶה לְ ָר ֹצון" )ש"(.
12

וחייב על לישתה ועל עריכתה ועל אפייתה.
אמר ¯· :‡ÙÙ
אפאה לוקה שתי",
אחת על עריכתה ואחת על אפייתה.
והא אמרת:
מה אפייה מיוחדת 
שהיא מעשה יחידי וחייבי עליה בפני עצמה!?
לא קשיא,
הא  דערי( הוא ואפה הוא,
הא  דערי( חבריה ויהיב ליה ואפה.
1

2

3
4

תנו רבנ:
בכור שאחזו ד",
מקיזי אותו את הד" במקו" שאי עושי בו מו",
ואי מקיזי את הד" במקו" שעושי בו מו",
דברי ¯·;¯È‡Ó È
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
יקיז א 1במקו" שעושי בו מו",
ובלבד שלא ישחוט ]על אותו מו"[;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר* :
א 1נשחט על אותו מו";
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
אפילו מת 
אי מקיזי לו את הד".
5

6

13

14

ו¯· ¯È‡Ó Èנמי,
הכתיבָּ " :ת ִמים יִ ְהיֶה לְ ָר ֹצון"!
ההוא למעוטי בעל מו" מעיקרא.
בעל מו" מעיקרא דיקלא בעלמא הוא!?
אלא למעוטי פסולי המוקדשי" לאחר פדיונ",
סלקא דעת( אמינא 
הואיל ואסירי בגיזה ועבודה,
במומ" נמי ליתסרי;
קא משמע ל.
15

16

17

7

נו:

8

9

אמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הכל מודי" במחמ #אחר מחמ #שהוא חייב,
דכתיב:
"לֹא ֵת ָע ֶׂשה ָח ֵמץ" )ויקרא ב,יא(,
"לֹא ֵת ָא ֶפה ָח ֵמץ" )ש" ו,י(,
במסרס אחר מסרס שהוא חייב,
10

11

ו¯· Ôנמי,
הכתיב:

" ָּכל מ ּום לֹא יִ ְהיֶה ּב ֹו"!?
ההוא מיבעי ליה לכדתניא:
" ָּכלעו מ ּום לֹא יִ ְהיֶה ּב ֹו",
אי לי אלא שלא יהא בו מו",
מני שלא יגרו" לו על ידי אחרי",
שלא יניח בצק או דבילה על גבי האוז,
כדי שיבא הכלב ויטלנו?
תלמוד לומרָּ " :כל מ ּום",
אמר :מו" ,ואמרָּ " :כל מ ּום".
18

אמר ¯·:ÈÓ‡ È
הניח שאור על גבי עיסה,
והל( וישב לו ונתחמצה מאליה 
חייב עליה,
כמעשה שבת.
19

רש"י

 .'ÂÎ ÌÈ˙˘ ‰˜ÂÏ ‰‡Ù‡ 1דאפייה גמר עריכה היא:
 .‡È‰ È„ÈÁÈ ‰˘ÚÓ ˙¯Ó‡‰Â 2ואמאי מחייבת ליה תרתי:
 .‡Â‰ ‰Ù‡Â ‡Â‰ Í¯Ú 3לאיחיובי תרתי אתרוייהו:
 .‡Â‰ ‰Ù‡Â ‰È¯·Á Í¯Ú 4מיחייב חבריה חדא ואיהו תרתי אאפיה ואעריכה
דגמר גמרה ואע''ג דחייב חבריה אעריכה הוא חייב נמי עלה כדאמר נמי לקמ
)נז (.להביא מחמ #אחר מחמ:#
 .ÌÂÓ ‰˘ÂÚ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· 5היינו כל הגו 1דהדר בריא:
 .'ÂÎ ‰˘ÂÚ˘ ÌÂ˜Ó· 6אזנו ועינו דלא הדר בריא:
 .ÌÂÓ‰ Â˙Â‡ ÏÚ ËÂÁ˘È ‡Ï˘ „·Ï·Â 7עד שיהא בו מו" מעצמו דבכור אינו
נאכל בחו #עד שיהא בו מו":
 .ÌÂÓ Â˙Â‡ ÏÚ ËÁ˘ Û‡ 8רבי שמעו לטעמיה דאמר דבר שאי מתכוי מותר
)שבת קלג (.וזה לא נתכוי להטיל בו מו" על מנת לשוחטו עליו:
 .˙ÂÓÈ 'ÈÙ‡ 9א" לא יקיזנו אי מקיזי לו בפ''ק דפסחי" )יא] (.מפרש טעמא
דר''י[ מתו( שאד" בהול על ממונו אי שרית ליה מקו" שאי עושי בו מו" אתי
למיעבד במקו" מו" ובמקו" מו" ס''ל לר' יהודה כר' מאיר דאסר:
 .ÌÈ„ÂÓ ÏÎ‰ 10אע''ג דפליגי במטיל מו" אחר מו" כגו הכא דאחזו ד" דאי
ל( מו" גדול מזה שהרי ימות אפילו הכי מודי" במחמ #אחר מחמ #במנחות
כלומר כל המסייעי בחימו #כגו עור( אחר הלש ואופה אחר עור( כול
חייבי:
 .Ò¯ÒÓ ¯Á‡ Ò¯ÒÓ· 11אפי' בבהמת חולי דכתיב )ויקרא כב( ובארצכ" לא
תעשו וא" בא אחד וכרת הביצי" והניח תלויי בכיס ובא אחר ונתק לגמרי
חייב ג" הוא:

20

21

רש"י

 .˙¯ÂÎ ÏÚ Ì‡ 12שמניח תלויי ויצא חייב על נותק לגמרי לא כל שכ:
 .ÌÂÓ ÏÎ 13כל ריבויא היא ומשמע דאפי' בבעל מו" לא ית מו" אחר:
 .ÔÂˆ¯Ï ‰È‰È ÌÈÓ˙ È¯·Ò Ô·¯Â 14כתיב ברישיה דקרא ומשמע הכי אותו שהוא
תמי" וראוי להיות לרצו בההוא מזהרנא ל( דכל מו" לא יהיה בו אבל בבעל
מו" שרי:
 .‡Â‰ ‡ÓÏÚ· ‡Ï˜È„ 15דלא קדוש ומאי איצטרי( קרא למישרי להטיל בו
מו":
 .‰ÊÈ‚· È¯ÈÒ‡Â ÏÈ‡Â‰ 16כדאמרי' בפ''ב דבכורות )טו (.תזבח ולא גיזה:
 .Ï''Ó˜ 17דהואיל ונפדו שרי להטיל בו מו" אבל קוד" פדיו אסור:
 .‰È‰È ‡Ï 18קרי ביה לא יהיה שלא יטיל בו מו" מו" לא יהיה בו מצי למיכתב
וכתיב כל מו" לרבות כול":
 .˙ÒÈÚ È·‚ ÏÚ ¯Â‡˘ ÁÈ‰ 19מנחות:
 .·ÈÈÁ ‰ÈÏ‡Ó ‰ˆÓÁ˙Â ÂÏ ·˘ÈÂ 20בהנחה בעלמא:
 .˙·˘ ‰˘ÚÓÎ 21כי היכי דמיחייב מניח בשר על גחלי" בשבת ונצלה מאליו
חייב:
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כל המנחות

דף נז.

פרק חמישי

קלח

מנחות

דחזו לבבא דאקלידא.
9

נז.

ומעשה שבת כי האי גוונא מי מיחייב?
האמר ¯· * ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הניח בשר על גבי גחלי",
היפ( בו  חייב,
לא היפ( בו  פטור!?
אמר ¯·‡:
מאי חייב נמי דקאמר?
כמעשה צלי של שבת.
1

גופא:
אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הניח בשר על גבי גחלי",
היפ( בו  חייב,
לא היפ( בו  פטור.
היכי דמי?
אילימא  דאי לא היפ( ביה לא בשיל;
אלא דאי לא מהפי( ליה נמי הוה בשיל,
אמאי לא מיחייב?
לא צריכא,
דאי לא היפ( ביה 
הוה בשיל מצד אחד כמאכל ב דרוסאי,
וכי מהפי( ביה 
בשיל משני צדדי כמאכל ב דרוסאי;
וקא משמע ל 
דכל מצד אחד כמאכל ב דרוסאי  לא כלו" הוא.
2

3

4

5

ואיכא דאמרי:
אמר ¯·‡:
אפילו בשני" ושלשה מקומות.
אמר ליה ¯· ‡Èל¯· ‡˘:È
א 1אנ נמי תנינא:
הקודח כל שהוא  חייב;
היכי דמי?
אילימא  במקו" אחד כל שהוא;
למאי חזי?
אלא לאו בשני" ושלשה מקומות דחזי לצירו?!1
לא,
לעול" במקו" אחד,
דחזו לבבא דאקלידא.
תנו רבנ:
אילו נאמר )ויקרא ב,יא(:

"אֲ ׁ ֶשר ּ ַת ְק ִריב ּו לַ יהֹוָ ה לֹא ֵת ָע ֶׂשה ָח ֵמץ",
הייתי אומר:
אי לי )אלא( בלא תעשה חמ #אלא קומ #בלבד;
מנחה מני?
תלמוד לומר :מנחה;
שאר מנחות מני?
תלמוד לומר:
" ָּכל ַה ִּמנְ ָחה אֲ ׁ ֶשר ּ ַת ְק ִריב ּו לַ יהֹוָ ה" )ש"(,
כשרה ולא פסולה;
מכא אמרו:
המחמי #את הכשירה  חייב,
ואת הפסולה  פטור.
10

11

12

13

אמר ¯·‡:
וא" נצלה בו כגרוגרת מצד אחד במקו" אחד 
חייב.
אמר ליה ¯· ‡Èל¯· ‡˘:È
במקו" אחד  אי,
בשני" או שלשה מקומות  לא;
והתנ:
הקודח כל שהוא 
חייב;
היכי דמי?
אילימא  במקו" אחד כל שהוא;
למאי חזי?
אלא לאו בשני" או שלשה מקומות דחזו לצירו!1
לא,
לעול" במקו" אחד,
6

7

8

רש"י

בעי ¯· :‡ÙÙ
חימצה ויצאת וחזר וחימצה,
מהו?
כיו דיצאת איפסילה לה ביוצא,
וכי הדר מחמי #לה,
לא מיחייב עלה משו" מחמי #אחר מחמי;#
או דילמא 
כיו דחימצה פסול  יוצא לא מהני ביה,
וכי הדר מחמי #לה  מיחייב עלה,
משו" מחמי #אחר מחמי?#
תיקו.
14

15

16

בעי ¯· :È¯Ó
חימצה בראשו של מזבח,
1

 .˙·˘· ÈÏˆ ‰˘ÚÓÎ 1כלומר הכא חייב בהנחה בעלמא כי היכי דמיחייב
בשבת א" היה עושה בו מעשה צלי גמור שהיפ( בו דהת"
 2איכא לפלוגי בי הפ( ללא הפ( כגו בכה''ג כדמפרש לקמ דאי לא הפ(
הוה בשיל מצד אחד אבל גבי חימו #ליכא לפלוגי:
 .‡ËÈ˘Ù ÏÈ˘· ‡Ï ‰È· ÍÈÙ‰ ‡Ï ÈÎ„ ‡ÓÈÏÈ‡ 3דלא היפ( פטור דהא לא נצלה
ולא מידי עבד:
 .È‡ÒÂ¯„ Ô· ÏÎ‡Ó 4שליש הוא מבושל:
 .Ï''Ó˜ 5הא דקתני לא היפ( פטור אע''ג דבשיל מצד אחד כמאכל ב דרוסאי
לאו כלו" הוא:
 .˙¯‚Â¯‚Î „Á‡ „ˆÓ Â· ‰Ïˆ Ì‡Â 6צלייה גמורה חייב אפילו כי לא היפ(:
 .Á„Â˜ 7חור כל שהוא במקדח בשבת חייב:
 .Û¯ˆÏ ÂÊÁ„ 8כמו שעושי נגרי כשצריכי לחור אחד קודחי שלשה קטני"
זה בצד זה ומחברי" אות:

2

רש"י

 .‡„ÈÏ˜‡„ ‡··Ï 9לשו של מפתח שראשו חד ותוחב בתו( התיבה ופותח
ונועל:
 .ıÓÂ˜ ‡Ï‡ 10שלא יטול קומ #לבדו ויחמיצנו:
 .ÔÈÓ ‰ÁÓ 11שלא יחמי #כל המנחה יחד קוד" קמיצה:
 .ÔÈÓ ˙ÂÁÓ ¯‡˘ 12דהאי קרא במנחת מרחשת כתיב:
 .‰ÏÂÒÙ 13כגו שיצאת או נטמאת:
 .‰ˆÓÈÁÂ ¯ÊÁÂ 14כלומר גמר מעשה חימוצה שאפאה:
 .Â‰Ó 15מי מיחייב משו" מחמ #אחר מחמ #או לא:
 .‡ˆÂÈ ÏÂÒÙ ‰· ‰ÈÏ È‰Ó ‡Ï ‰ˆÓÈÁ„ ÔÂÈÎ ‡ÓÏ„ Â‡ 16דלאו קדושה גמורה
היא ואי בה אלא פסול חימו #וחייב כשאר מחמ #אחר מחמ:#
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כל המנחות

דף נז:

פרק חמישי

מהו?
"אֲ ׁ ֶשר ּ ַת ְק ִריב ּו" אמר רחמנא והא אקרבה;
או דלמא 
מחוסר הקטרה כמחוסר מעשה דמי?
תיקו.
3

והשתא דנפקא ליה " ָּכל ַה ִּמנְ ָחה";
"אֲ ׁ ֶשר ּ ַת ְק ִריב ּו לַ יהֹוָ ה" למה לי?
מיבעי ליה לכדתניא:
"אֲ ׁ ֶשר ּ ַת ְק ִריב ּו" 
לרבות מנחת נסכי" לחימו,#
דברי ¯·;ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
לרבות לח" הפני" לחימו.#
מנחת נסכי" מי פירות ה"* ,
ומי פירות אי מחמיצי!?
אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
אומר היה ¯·:ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È
מנחת נסכי" מגבלה במי" וכשרה.
4

ואזדא ¯· ÔÁÂÈ Èלטעמיה,
דאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ Èואחד מתלמידי ¯· Ï‡ÚÓ˘È È
אמרו דבר אחד,
ומנו? ¯·,‰È˘‡È È
דתניא:
"וַ ִּי ְמ ׁ ָש ֵחם וַ יְ ַק ֵּד ׁש א ָֹתם" )במדבר ז,א(,
¯· ‰È˘‡È Èאומר:
מדת הלח נמשח בי מבפני" בי מבחו,#
מדת יבש נמשחו מבפני" ואי נמשחו מבחו;#
¯· Ô˙ÂÈ Èאומר:
מדת הלח נמשחו מבפני" ואי נמשחו מבחו,#
מדות יבש לא נמשחו כל עיקר;
תדע ל( 
שהרי אי מקדשות,
דכתיב )ויקרא כג,יז(:
14

16

6

17

7

8

מנחות

15

5

נז:

קלט

יא ּו לֶ ֶחם ְּתנ ּו ָפה ׁ ְש ּ ַתיִ ם,
" ִמ ּמ ֹו ׁ ְשב ֵֹת ֶ
יכם ּ ָת ִב ּ
שרֹנִ ים סֹלֶ ת ִּת ְהיֶינָ ה ָח ֵמץ ּ ֵת ָא ֶפינָ ה,
ׁ ְשנֵי ֶע ְ ׂ
ִּב ּכ ּו ִרים לַ יהֹוָ ה",
אימתי ה "ליי"?

9

לח" הפני" מדת יבש היא,
ושמענא ליה ל¯· ‡·È˜Ú Èדאמר:
מדת יבש לא נתקדשה!?
שלח ¯· Ô·Â‡¯ Èמשמיה ד¯·:ÔÁÂÈ È
כ( היא הצעה של משנה:
ואיפו(,
"אֲ ׁ ֶשר ּ ַת ְק ִריב ּו" 
לרבות לח" הפני" לחימו,#
דברי ¯·;ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
לרבות מנחת נסכי" לחימו.#

לאחר שנאפו.
במאי קא מיפלגי?
ב"א ָֹתם",
¯· ‰È˘‡È Èסבר 
"א ָֹתם",
למעוטי מדת יבש בחו,#
ו¯· Ô˙ÂÈ Èסבר 
מדת יבש חול הוא ולא אצטרי( קרא למעוטי,
כי איצטרי( קרא למעוטי 
מדת לח מבחו.#

1110

18

12

13

לימא נמי 
¯· ‡·È˜Ú Èואחד מתלמידי ¯· Ï‡ÚÓ˘È Èאמרו דבר אחד,
ומנו?
¯·?!Ô˙ÂÈ È
משו" דלא שוו במדת לח להדדי.
19

רש"י

 .‰ˆÓÈÁ 1לקומ:#
 .Â‰Ó Á·ÊÓ Ï˘ Â˘‡¯· 2אשר תקריבו משמע כל זמ שמחוסרת הקרבה עבר
עליה אבל לאחר הקרבה לא:
 .‰¯Ë˜‰ ¯ÒÂÁÓ 3ליתנה על האש:
 .‰ÁÓ‰ ÏÎÓ ÔÏ ‡˜Ù„ ‡˙˘‰Â 4דאפילו כשהקומ #מעורבבת חייב עלי':
 .Â·È¯˜˙ ¯˘‡ 5משמע דאקומ #לחודיה קאי למה לי:
 .ıÂÓÈÁÏ ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ˙Â·¯Ï 6שא" חמצה חייב משו" דהאי קרא גבי שאר
מנחות ששיריה נאכלי כתיב איצטרי( לרבויינהו להני וה''נ תנינא לה בתורת
כהני" אי לי בלא תעשה חמ #אלא במנחה ששיריה נאכלי מנחות שאי שיריה
נאכלי מני ת''ל כל המנחה וגו' להביא מנחת נסכי" אבל לח" הפני" לא לקי
עליה דקסבר מדת יבש לא נתקדשה ומר מרבי לח" הפני" דלא תימא בנקמצות
אמר רחמנא שמה קרב למזבח אבל האי דלא קרב מיניה לא קסבר מדת יבש
נתקדשה אבל מנחת נסכי" לא לקי:
 .ÔÈˆÈÓÁÓ ÔÈ‡ ˙Â¯ÈÙ ÈÓÂ 7ולית ליה מגבלה במי" וכשרה ומנחת כהני" וכה
משיח נמי איתרבאי מיניה והני משו" פלוגתייהו נקט:
 .Ô‰ ˙Â¯ÈÙ ÈÓ ‡‰ ıÂÓÈÁ ‡ÈÂ‰ ÈÓ ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ÍÈ¯Ù˜Â 8דבשמ נגבלה דהא
יש לה ג' לוגי לעשרו דבשלמא שאר חימו #מנחות שאי שמנ מרובה כו'
נותני בה מי" הלכ( איתסר בה חימו #אבל בהא מאי חימו #איכא:
 .ÌÈÓ· ‰Ï·‚Ó 9הלכ( אית בהו חימו:#
 .‡È‰ ˘·È ˙„Ó 10דלא היו נותני בביסא שהיא כלי שרת אלא בעשרו
כשמודדי ועשרו מדת יבש הוא:
 .'ÂÎ ‡·È˜Ú È·¯Ï ÔÈÚÓ˘Â 11בפ' ב' מדות )לקמ צ (.וכיו דלאו קדושה היא עד
שיסדרנה בשלח אמאי עבר עליה ולקמ פרי( הא מדת לח היא )נמי שהרי נתנו(
בביסא כשלשה ומשני ליה לקמ:
 .‰˘Ó‰ ˙Úˆ‰ ÍÎ È‡„Â ÔÈ·¯ ÁÏ˘ 12כדאמר:
 .‰Ï ÍÈÙ‡ Ï·‡ 13משו" דהאי פירכא:

20

אמר ליה ¯·  ‡ÙÙל‡·:ÈÈ
והא איכא ביסא,
21

רש"י

 .‰ÈÓÚËÏ ÔÁÂÈ '¯ ‡„Ê‡Â 14דמוקי ה( דלח" כר' יוסי אלמא לר' יוסי מדת
יבש נתקדשה לטעמיה כו':
 .Ì˙Â‡ ˘„˜ÈÂ ÌÁ˘ÓÈÂ 15אכלי מזבח קאי דלחי" ה":
 .ÁÏ‰ ˙„Ó 16הי וחצי הי וכולהו איד( דמפרש בפ' ב' מדות )לקמ פז:(:
 .ÍÏ Ú„˙ 17דלא נמשחה שהרי אינה מתקדשת מה שבתוכה עד לאחר שנאפו
דתנור מקדשו דתנור היה בעזרה אבל מעיקרא לא קדשינהו עשרו שנמדדו בו
ורבי יאשיה דריש בכורי" לה' אקוד" אפייה קאי:
 .ÌÈÙ· Ì˙Â‡ 18של כלי משמע:
 .„Á‡ ¯·„ Â¯Ó‡ Ô˙ÂÈ '¯Â Ú''¯ ÔÁÂÈ '¯ ÈÓ ‡ÓÈÂ 19דהא תרוייהו אית להו
מדת יבש לא נתקדשה:
 .ÂÂ˘ ‡Ï„ ÌÂ˘Ó 20ר''ע ור' יונת במדת לח כי הדדי דרבי יונת אמר מדת לח
בפני" ולא בחו #ור''ע סבר בי מבפני" בי מבחו #נתקדשה בפ' שתי מדות
)לקמ צ:(.
 .‡ÒÈ· ‡ÎÈ‡‰Â 21כלי שרת:
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כל המנחות

דף נח.

פרק חמישי

דלח הוא!
אמר ליה:
כגו שלש על גבי קטבליא.
אי הכי 
דקאמר ליה ¯·:Ô˙ÂÈ È
תדע ל( שהרי אינה מקדשת,
לימא ליה 
כגו דכיילא בעשרו דחול!?
הכי השתא?
בשלמא ביסא 
לא כתב רחמנא דלעביד ביסא למילש ביה,
כי לש לה על גבי קטבליא לית ל בה;
אלא עשרו 
כיו דאמר רחמנא:
עביד עשרו וכייל ביה 
שביק עשרו דקודש וכייל בעשרו דחול.

13

2

4

תנו רבנ:
מני למעלה מבשר חטאת ומבשר אש",
ומבשר קדשי הקדשי" ומקדשי" קלי",
וממותר העומר וממותר שתי הלח",
ומלח" הפני" ומשירי מנחות שהוא בלא תעשה?
תלמוד לומר:
5

6

שאֹר וְ ָכל ְ ּד ַב ׁש,
" ִ ּכי ָכל ְ ׂ
לֹא ַת ְק ִטיר ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ִא ּ ׁ ֶשה לַ יהֹוָ ה" )ויקרא ב,יא(,

כל שהוא ממנו לאישי" הרי הוא בבל תקטירו.
7

ושתי הלח" ולח" הפני" יש מה לאישי"?
והתניא:
יצאו שתי הלח" ולח" הפני" שאי מה" לאישי"!?
אמר ¯· ˘˘˙:
אי מגופו לאישי".
98

10

מנחות

" ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח" )ויקרא ב,יב(,
אי לי אלא מזבח,
כבש מני?
תלמוד לומר:
עז
"וְ ֶאל ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח".
ו¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאמר :פטור;
מאי טעמא?
דאמר קרא )ויקרא ב,יב(:

1

3

קמ

עח
אשית ּ ַת ְק ִריב ּו א ָֹתם",
" ָק ְר ּ ַבן ֵר ׁ ִ
ֹ"א ָתם" הוא דרבי ל( כבש כמזבח,
אבל מידי אחרינא  לא* .
14

נח.

15

ו¯·,ÔÁÂÈ È
האי ֹ"א ָתם" מאי עביד ליה?
מיבעי ליה לכדתניא:
יכול  יהא יחיד מתנדב ומביא כיוצא בה נדבה,
וקורא אני בה:
שפ ֶת ָ
יך ִּת ׁ ְשמֹר וְ ָע ִ ׂש ָית" )דברי" כג,כד(;
"מ ֹו ָצא ְ ׂ ָ
תלמוד לומר:
אשית ּ ַת ְק ִריב ּו" )ויקרא ב,יב(,
" ָק ְר ּ ַבן ֵר ׁ ִ
ציבור אמרתי ל( ולא יחיד;
יכול  לא יהא יחיד מביא שאינו מביא חובתו כיוצא בה;
אבל יהא ציבור מביא שמביא חובתו כיוצא בה;
תלמוד לומר:
"אֹ ָתם" )ש"(,
ומה יש ל( להביא?
שתי הלח" מ השאור ובכורי" מ הדבש.
16

17

18

19

ושתי הלח" לא יקרבו נדבה?
והתניא:
א" נאמר )ויקרא ב,יא(ָ " :כל ְ ׂשאֹר",
למה נאמרָ " :כל ְ ּד ַב ׁש" )ש"(?
וא" נאמרָ " :כל ְ ּד ַב ׁש",
למה נאמרָ " :כל ְ ׂשאֹר"?
מפני שיש בשאור מה שאי בדבש,
ויש בדבש מה שאי בשאור,
20

21

איתמר:
המעלה מכול" על גבי הכבש,
¯· ÔÁÂÈ Èאמר :חייב;
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאמר :פטור.
11

12

¯· ÔÁÂÈ Èאמר :חייב,
דתניא:

רש"י

רש"י

 .‡ÈÏ·Ë˜ 1עור:
 .‰ÈÏ ‡ÓÈÏ 2רבי יאשיה הכי דלא נתקדשה עד אפייה:
 .ÏÂÁ„ ÔÂ¯˘Ú· ‡ÏÈÈÎ„ ÔÂ‚Î 3כי היכי דנשתנית גבי לישה:
 .ÔÂ¯˘Ú 4כתיב בתורה ועשרו סלת:
 .ÌÈ˘„˜ È˘„˜ 5כגו זבחי שלמי צבור דה כבשי עצרת:
 .¯ÓÂÚ‰ ¯˙ÂÓ 6שירי" שנותרו מ הקומ:#
 .ÌÈ˘È‡Ï ÂÓÓ˘ ÏÎ 7כל שעלה כבר ממנו למזבח ומבשר קרבנות כבר עלו
חלב וכליות ומ המנחות כבר עלה הקומ #ומשתי הלח" כבר עלו חלבי כבשי
עצרת הבאי עמה וכגופ דמו ומלח" הפני" בזיכי לבונה:
 8יצאו שתי הלח" ולח" הפני":
:(.‡Ò) ÔÈ˜¯ÈÙ È‡‰· ÔÓ˜Ï ‰˘‚‰ ÔÈ„Ó 9
 .ÌÈ˘È‡Ï ÂÙÂ‚Ó ÔÈ‡ 10הלכ( לעני הגשה לא דמו לשאר מנחות שמגופ
לאישי" אבל לעני הקטרה שירי" נינהו דכבשי" ובזיכי מתירי אות:
 .ÌÏÂÎÓ 11מאחד מאלה:
 .·ÈÈÁ 12כאילו העלהו על המזבח:

 .ÂÏÚÈ ‡Ï Á·ÊÓ‰ Ï‡Â (Á·ÊÓ) 13דסמי( ללא תקטירו ממנו אשה:
 .Ì˙Â‡ 14ב' הלח" מ שאור ובכורי" מ דבש דכתיבי בההוא קרא וה''ק קרב
ראשית תקריבו אות" דהיינו שתי הלח" מ השאור דכתיב )ויקרא כג( חמ#
תאפינה וראשית מיקרו דה ראשית לכל המנחות הבאות מתבואת שנה זו
דכתיב בה )במדבר כח( מנחה חדשה ובכורי" מ הדבש ואיקרו ראשית ]דכתיב
ראשית[ בכורי אדמת( )שמות כג( הנ( הוא דרבינ ליה כבש כמזבח כדכתיב
)ויקרא ב( ואל המזבח לא יעלו:
 .ÈÈ¯Á‡ È„ÈÓ 15כגו בשר חטאות וכל הנ( דלעיל דאסירי משו" כל שממנו
לאישי" לא רבינ ל( כבש כמזבח:
16
 .‰· ‡ˆÂÈÎ ‡È·ÓÂ ·„˙Ó „ÈÁÈ ‡‰È ÏÂÎÈשתי לח" דעליה קאי דכתיב )ש"(
קרב ראשית וגו':
 .Â·È¯˜˙ 17משמע ציבור:
 .‡È·Ó ¯Â·ˆ ‡‰È Ï·‡ 18ב' הלח" נדבה שהרי מביאי ]שתי[ הלח" חובה
והיכי דמי נדבת צבור כגו ממעות של שופרותיה":
 .‡È·‰Ï ÍÏ ˘È ‰Ó 19ל''ג לה בתורת כהני" ומא דגריס ליה הכי קאמר מה יש
ל( להביא מה חובה דהא ראשית חובה משמע דלא אשכח קרב ראשית:
 .˘·„ ÏÎ ¯Ó‡ Ì‡ 20לרבות חצי קומ #כדמפרש לקמ:
 .¯Â‡˘ ÏÎ ¯Ó‡ ‰ÓÏ 21נגמר מדבש אי נמי לא לכתוב כל גבי דבש וניל1
משאור:
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כל המנחות

דף נח:

פרק חמישי

שאור הותר מכללו במקדש,
דבש לא הותר מכללו במקדש;
דבש הותר בשירי מנחות,
שאור לא הותר בשירי מנחות;
הא מפני שיש בשאור מה שאי בדבש,
ויש בדבש מה שאי בשאור,
הוצר( לומר " ָכל ְ ׂשאֹר" והוצר( לומר " ָכל ְ ּד ַב ׁש";
שאור דהותר מכללו במקדש מאי ניהו?
לאו שתי הלח" דקרבה נדבה!?
אמר ¯· :Ì¯ÓÚ
לא,
ליקרב עמה".
אי הכי 
בכורי" נמי,
דתנ:
הגוזלות שעל גבי הסלי היו עולות,
והסלי" שביד" ניתני לכהני"!?
הנהו לעטר בכורי" הוא דאתו.

קמא

מנחות

מאי בינייהו?
אמר ¯· :‡„ÒÁ
בשר חטאת העו 1איכא בינייהו;
¯· אמר:
לוג שמ של מצורע איכא בינייהו,
דתני :ÈÂÏ
" ָּכל ָק ְר ָּבנָ ם" )במדבר יח,ט(,
לרבות לוג שמ של מצורע.

1

2

3

11

4

תנו רבנ:
שאור ...בל תקטירו,
אי לי אלא כולו,
מקצתו מני?
תלמוד לומר :כל;
עירובו מני?
תלמוד לומר :כי כל.

5

6

7

מאי קאמר?
אמר ‡·:ÈÈ
הכי קאמר 
שאור בל תקטירו,
אי לי אלא כזית;
חצי זית מני?
תלמוד לומר :כל;
עירובו מני?
תלמוד לומר:
כי כל.
¯·‡ אמר:
הכי קאמר 
שאור בל תקטירו 
אי לי אלא קומ,#
חצי קומ #מני?
תלמוד לומר :כל,
עירובו מני?
תלמוד לומר :כי כל.

8

12

בעי ¯ ‡ÓÁ ¯· ÈÓמ¯· :‡„ÒÁ
המעלה מבשר חטאת העו 1על גבי המזבח,
מהו?
כל שממנו לאישי" אמר רחמנא,
והאי אי ממנו לאישי";
או דלמא 
כל ששמו קרב,
והאי נמי שמו קרב?
אמר ליה:
כל ששמו קרב,
והאי נמי שמו קרב.

13

14

109

כתנאי:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
כל שממנו לאישי";
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
כל ששמו קרב.

במאי קא מיפלגי?
‡· ÈÈסבר 
יש קומ #פחות משני זיתי"* ,
ויש הקטרה פחותה מכזית;
ו¯·‡ אמר:
15

רש"י

 .ÂÏÏÎÓ ¯˙Â‰ ¯Â‡˘ 1כדמפרש לקמ:
 .˙ÂÁÓ È¯È˘· ¯˙Â‰ ˘·„ 2א" רוצה ללוש ולטג שירי מנחה בדבש מותר
דכל מתנות כהונה נאכלות בגדולה כדאמרינ בפ' הזרוע והלחיי" )חולי קלב(:
ל( נתתי" למשחה לגדולה כדר( שהמלכי" אוכלי:
 .‰ÁÓ‰ È¯È˘· ¯˙Â‰ ‡Ï ¯Â‡˘ 3כדאמרי' לעיל אפילו חלק" לא תאפה חמ:#
 .‰·„ ‰·¯˜„ ÌÁÏ‰ È˙˘ Â‡Ï 4במזבח דאי מהנ( דחובה לא מצי למימר דהא
לא הותר במקדש דלא קרב למזבח:
 .Ô‰ÓÚ ·¯˜Ï 5אשני כבשי עצרת קאמר דקריבי" ע" שתי הלח" והיינו הותרו
מכלל במקדש לקרב עמה:
 .ÈÓ ÌÈ¯ÂÎ· 6שהיו מביאי עמה" עופות:
 .Ô„È·˘ ÌÈÏÒ‰Â 7של בכורי" שביד הבעלי" ניתני לכהני":
8
 .Â˙‡ ÌÈ¯ÂÎ· ¯ËÚÏהנ( עופות ולאו חובה נינהו והדתנ במסכת בכורי" )פ''ב
מ''ד( ומייתינ בלולב וערבה )סוכה מז (:הבכורי" טעוני קרב ושיר וברכה ולינה
אמרינ בתלמוד ירושלמי דהאי קרב שלמי" הוא כתיב הכא ושמחת בכל הטוב
וכתיב הת" וזבחת שלמי" ואכלת ש" ושמחת ולאו קריבי" עמה חשיב להו
שלא היו זקוקי זה ]לזה[ לבא יחד למקדש אלא חובה עליו להביא שלמי"
)קוד"( לש":
 .Ô·¯˜ ÂÓ˘˘ ÏÎ 9אמר רחמנא דלא יקטירו משיריו דהכי כתיב בתר דההוא
קרא קרב ראשית ומקרא נדרש לפניו:
 10עו 1שמו קרב דכתיב )ויקרא א( וא" מ העו 1עולה קרבנו:

נח:

16

1

רש"י

 .Ú¯ÂˆÓ Ï˘ ÔÓ˘ ‚ÂÏ 11אי ממנו לאישי" אבל קרב איקרי כדאמרינ באלו
מנחות לכל קרבנ" לרבות לוג שמ של מצורע ובגופיה נמי כתיב )ויקרא יד(
והקריב אותו לאש" ואת לוג השמ ואי קשיא הרי קרב ממנו ]דאש" מצורע בא
עמו[ לאישי" כשתי הלח" משו" כבשי" הא לא קשיא דאש" לא שיי( בהדי
לוג לגמרי דאד" מביא אשמו עכשיו ולוגו עד עשרה ימי" כדאמר בהקומ#
זוטא )לעיל טו:(:
 .¯Ó‡˜ È‡Ó 12מאי שיעוריה דקאמר כולו ומקצתו:
 .ÔÈÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ 13וכגו דאיתיה בעיניה:
 .Â·Â¯ÈÚ 14שעירבו ע" מצה דלא מינכר:
 .ÌÈ˙ÈÊ È˘Ó ˙ÂÁÙ ıÓÂ˜ ˘È ¯·Ò ÈÈ·‡ 15ולא תקטירו לקומ #של" משמע
וכיו דיש קומ #פחות משני זיתי" אשמעינ כל יתירא:
16
 .˙ÈÊÎÓ ‰˙ÂÁÙ ‰¯Ë˜‰ ˘ÈÂוהכי נמי אמרינ בהקומ] #רבה[ )לעיל כו(.
הקטיר קומצה פעמי" כשרה הלכ( אפילו פחות מכזית חייב:
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כל המנחות

דף נט.

פרק חמישי

אי קומ #פחות משני זיתי",
ואי הקטרה פחותה מכזית.

קמב

מנחות

גמרא:
אמר ¯· :‡ÙÙ
כל היכא דתנ 
עשר תנ;
לאפוקי מד¯· ÔÂÚÓ˘ Èדאמר:
מחצה חלות ומחצה רקיקי יביא;
קא משמע ל דלא.
10

איתמר:
המעלה משאור ומדבש על גבי המזבח,
אמר ¯·‡:
לוקה משו" שאור ולוקה משו" דבש,
לוקה משו" עירובי שאור ומשו" עירובי דבש;
‡· ÈÈאמר:
אי לוקי על לאו שבכללות.
2

3

איכא דאמרי:
חדא מיהא לקי;
ואיכא דאמרי:
חדא נמי לא לקי,
דהא לא מיחד לאויה כלאו דחסימה* .
4

5

נט.

משנה )ג(:
יש טעונות שמ ולבונה ,שמ ולא לבונה,
לבונה ולא שמ ,לא לבונה ולא שמ.
ואלו טעונות שמ ולבונה:
מנחת הסולת ,והמחבת ,והמרחשת,
והחלות והרקיקי,
מנחת כהני" ,מנחת כה משיח,
מנחת גוי",עט מנחת נשי" ,מנחת העומר.
6

7

9

8

מנחת נסכי" 
טעונה שמ ואי טעונה לבונה.
לח" הפני" 
טעו לבונה ואי טעו שמ.
שתי הלח" ומנחת חוטא ומנחת קנאות 
אי טעוני לא שמ ולא לבונה.

11

1312

תנו רבנ:

יה ׁ ֶש ֶמן" )ויקרא ב,טו(,
"וְ נָ ַת ּ ָת ָעלֶ ָ
יה ׁ ֶש ֶמן",פ ולא על לח" הפני" שמ.
" ָעלֶ ָ
שיכול ,והלא די הוא 
ומה מנחת נסכי" שאינה טעונה לבונה טעונה שמ,
לח" הפני" שטעו לבונה אינו די שטעו שמ?
יה",
תלמוד לומרָ " :עלֶ ָ
יה ׁ ֶש ֶמן" ,ולא על לח" הפני" שמ.
" ָעלֶ ָ
14

15

יה לְ בֹנָ ה" )ש"(,
ש ְמ ּ ָת ָעלֶ ָ
"וְ ַ ׂ
יה לְ בֹנָ ה" ,ולא על מנחת נסכי" לבונה,
" ָעלֶ ָ
שיכול ,והלא די הוא 
ומה לח" הפני" שאינו טעו שמ  טעו לבונה,
מנחת נסכי" שטעונה שמ  אינו די שטעונה לבונה!?
יה",
תלמוד לומרָ " :עלֶ ָ
יה לְ בֹנָ ה" ,ולא על מנחת נסכי" לבונה.
" ָעלֶ ָ
" ִמנְ ָחה" )ש"(,
לרבות מנחת שמיני ללבונה;
" ִהוא" )ש"(,
להוציא שתי הלח" שלא יטענו לא שמ ולא לבונה.
16

17

אמר מר:

יה ׁ ֶש ֶמן" ,ולא על לח" הפני" שמ.
" ָעלֶ ָ
אימא 
יה ׁ ֶש ֶמן" ,ולא על מנחת כהני" שמ!?
" ָעלֶ ָ
מסתברא מנחת כהני" הוה ליה לרבויי,
18

רש"י

19

 .ÌÈ˙ÈÊ È˘Ó ˙ÂÁÙ ıÓÂ˜ ÔÈ‡ ¯·Ò ‡·¯Â 1הלכ( לא נפקא ל מהת" דתיהוי
הקטרה בפחות מכזית ולרבא כי כל למימר אע''ג דלא מינכר שהרי עירבו:
 .˘·„ÓÂ ¯Â‡˘Ó 2שעירב יחד לוקה ארבע מלקיות:
 .˙ÂÏÏÎ·˘ Â‡Ï 3כל שאור דמשתמעי מיניה שאור ועירובי וכ כל דבש
דמשתמעי מיניה דבש ועירובי אבל אי לאו כל משו" שאור ודבש שכתב ל(
באזהרה אחת לא מקרי לאו שבכללות דלאו אכל חד קמהדר והכי משתמעא
במס' נזיר )לח (:גבי מכל אשר יעשה מגפ היי:
 .È˜Ï ‡Ï È˙¯˙ È¯Ó‡„ ‡ÎÈ‡ 4משו" כל שאור אע''ג דשאור ועירובי מצטרפי
מינה והמקטיר עירובי שאור איכא שאור ועירובי לא לקי אלא חדא וכ חדא
משו" עירובי דבש:
 .È˜Ï ‡Ï ÈÓ ‡„Á ÂÏÈÙ‡ È¯Ó‡„ ‡ÎÈ‡Â 5דאי כא לאו מיוחד דכל חד מינייהו
לאו שבכללות אבל אלמנה וגרושה וחללה זונה לא הוי ]לאו[ שבכללות דלאו
אכל חדא קאי הואיל ומפורשי בפירוש הלכ( לקי עלייהו להכי נקט לאו
דחסימה משו" דעליה כתיב והפילו השופט וגו':
 .˙ÏÂÒ‰ ˙ÁÓ :'È˙Ó 6דמתנדב מנחה סת" מביא עשרו סלת ושמ ולבונה
ובוללה וקומצה כמו שהיא חיה ובדידיה כתיב שמ ולבונה בכל הנ( אחריני לא
כתיב לבונה אלא ממנחת סלת גמרינ דכתיב בה נפש ומשמע דכל מנחת יחיד
טעונה שמ ולבונה כזו:
 .ÔÈ˜È˜¯‰Â ˙ÂÏÁ‰ 7האומר הרי עלי מנחת מאפה מביא חלות או רקיקי
כדכתיב בויקרא ולהנ( חשיב תרתי כיו דאי בעי חלות מייתי ואי בעי רקיקי
מייתי:
 .ÌÈ˘ ˙ÁÓÂ 8אשה שהתנדבה מנחה:
 .¯ÓÂÚ‰ ˙ÁÓÂ 9בה נמי כתיב שמ ולבונה כדכתיב )ויקרא ב( וא" תקריב מנחת
בכורי" והיא מנחת העומר אבל מנחת נסכי" לא בעיא לבונה כדמפרש בגמ':

רש"י

 .Ô˙„ ‡ÎÈ‰ ÏÎ :'Ó‚ 10הנ( מנחות דמתניתי )מנחות( עשר תנ כלומר כול
באות עשר עשר חלות כדאמרי' באלו מנחות )לקמ עו:(.
 .ÔÂÚÓ˘ È·¯„Ó È˜ÂÙ‡Ï 11דאמר לקמ בהאי פירקי )סג (.האומר הרי עלי
מנחת מאפה א" רצה יביא מחצה חלות מחצה רקיקי:
 .Ï''Ó˜ 12רב פפא דכל מנחות דמתניתי עשר )הוא( נינהו דה( חלות עשר
חלות וה( דרקיקי עשר רקיקי דהנ( תרתי דומיא דאינ(:
 13ל''א כל היכא דתנ עוד בבא אחרת דמתני' ובפ' אלו מנחות שתנו האי
סידרי מנחות דמתניתי דדינ שוה עשר תנ ממנחת הסלת עד מנחת העומר
לאפוקי מדר' שמעו דאמר כו' דלדידיה איכא י''א דבמנחת מאפה איכא ביה ג'
מנחות אי בעי כוליה מצות ואי בעי כוליה רקיקי ואי בעי ה' חלות וה' רקיקי
ומתני' מדי שאר מנחות:
 .ÔÓ˘ ‰ÈÏÚ ˙˙Â 14במנחת העומר קאי:
 .‰Â·Ï ‰ÂÚË ‰È‡˘ ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ‰Ó 15כדקתני לקמ עליה לבונה ולא על
מנחת נסכי" לבונה:
 .ÔÓ˘ ‰ÂÚË 16כדכתיב )במדבר כח( בלולה בשמ כתית:
 .‰Â·ÏÏ ÈÈÓ˘ ˙ÁÓ ˙Â·¯Ï 17ההיא דכתיב ויהי ביו" השמיני וגו' וכתיב
ושור ואיל לשלמי" לזבוח ומנחה בלולה בשמ:
 .ÔÓ˘ ÌÈ‰Î ˙ÁÓ ÏÚ ‡ÏÂ 18וה''ה נמי למנחת נשי" וגרי" דכל הנ( לא כתיב
בהו שמ בהדיא וחד מינייהו נקט:
 .ÈÈÂ·¯Ï ‰ÈÏ ‰Â‰ ÌÈ‰Î ˙ÁÓ ‡¯·˙ÒÓ 19בכל דיני מנחת העומר ולא להוציא
שכ דומות יחד שתיה באות עשרו כדכתיב )שמות טז( והעומר עשירית האיפה
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כל המנחות

דף נט:

פרק חמישי

שכ עשרו ,כלי ,חו ,#וצורה,
הגשה ,ואישי".
אדרבה,
לח" הפני" הוה ליה לרבויי,
שכ ציבורא ,חובה ,טמיא,
דאכיל ,פיגולא ,בשבתא!?
מסתברא נפש.
1

3

2

4

5

7

6

9

8

10

13

מנחות

ואימא להוציא!?
האי מאי?
אי אמרת בשלמא לרבות  שפיר,
אלא אי אמרת להוציא  למה לי?
שעה מדורות לא ילפינ.
היא להוציא שתי הלח",
שלא יטענו לא שמ ולא לבונה.
ואימא 
להוציא מנחת כהני"!?
מסתברא מנחת כהני" הוה ליה לרבויי,
שכ עשרו ,כלי ,מצה ,ועצ",
הגשה ,ואישי".
אדרבה* ,
שתי הלח" הוה ליה לרבויי,
שכ ציבור ,חובה ,טמיא ,דאכל ,פיגולא,
בשבתא ,מתיר ,תנופה,
באר ,#בזמ ,חדש;
והני נפיש!?
מסתברא נפש.
18

אמר מר:
יה לְ בֹנָ ה" ,ולא על מנחת נסכי" לבונה.
" ָעלֶ ָ
אימא 
עליה לבונה ולא על מנחת כהני" לבונה!?
מסתברא מנחת כהני" הוה ליה לרבויי,
שכ עשרו ,בלול ,בלוג,
מוגש ,בגלל עצ".
אדרבה,
מנחת נסכי" הוה ליה לרבויי,
שכ ציבורא ,חובה,
ואיטמי ,בשבתא!?
מסתברא נפש.
11

קמג

12

14

15

16

" ִמנְ ָחה" )ש"(,
לרבות מנחת שמיני ללבונה.

נט:

19

21

22

20

23

משנה )ד(:
וחייב על השמ בפני עצמו,
וחייב על לבונה בפני עצמה.
נת עליה שמ  פסלה,
לבונה  ילקטנה.
נת שמ על שיריה 
אינו עובר בלא תעשה.
נת כלי על גבי כלי 
לא פסלה.
24

17

רש"י

וסת" מנחות באות עשרו אבל לח" הפני" כתי' )ויקרא כד( שני עשרוני" יהיה
החלה וגו':
 .ÈÏÎ 1כל המנחות טעונות כלי ללוש בפרק שתי הלח" שאלו את רבי זו מני
כו' אבל לח" הפני" אינו נקדש אלא בתנור:
 .ıÂÁ 2כל המנחות עבודת בחו #אבל לח" הפני" סידורו בהיכל ועוד הכל
נפסלו בלינה דקדשי קדשי" ה" ואי נאכלות אלא ליו" אבל לח" הפני" עומד
על השולח משבת לשבת:
 .[‰˘‚‰] 3כל המנחות טעונות הגשה ולח" הפני" אי טעו הגשה כדתנ
במתני' דהאי פירקי:
 .ÌÈ˘È‡ 4כל המנחות יש מה מגופ לאישי" דמנחת העומר נקמצת כדמפרש
באלו מנחות )לקמ עב (:ומנחות כהני" כליל לאפוקי לח" הפני" דאי מגופ
לאישי":
 .¯Â·Èˆ 5לח" הפני" ומנחת העומר קרב ציבור ה" ומנחת כה יחיד הוא:
 .‰‡ÓÂË· 6העומר ושתי הלח" ולח" הפני" חובה ודוחות טומאה בפרק כיצד
צולי בפסחי" )עו (:ה' דברי" באי" בטומאה ואי נאכלי בטומאה העומר ושתי
הלח" ולח" הפני" כו' אבל קרב יחיד לא דחי טומאה:
 .ÏÈÎ‡„ 7שירי עומר נאכלי לכהני" וכ לח" הפני" אבל מנחת כהני" כולה
כליל:
 .‡ÏÂ‚ÈÙ 8בשירי עומר נוהג פיגול שהרי קומ #מתיר ובלח" הפני" נוהג פיגול
דבזיכי מתירי אותו וקיימא ל במסכת יומא בפרק הוציאו לו )ס (.כל דבר שיש
לו מתירי בי לאד" בי למזבח נוהג בו פיגול אבל מנחת כהני" כולה כליל
ואי לה מתירי ואי פיגול נוהג בה:
 .‡˙·˘· 9דעומר קרב אפילו בשבת כדאמר בפ' רבי ישמעאל )לקמ סג (:ולח"
הפני" סידורו בשבת:
 .ÈÈÂ·¯Ï Ï''‰] ÌÈ‰Î ˙ÁÓ ‡¯·˙ÒÓ 10מפני שבמנחה כתיב נפש למדנו[ דכל
מנחת יחיד טעונה שמ:
 .[ÏÂÏ·] 11מנחת כהני" בלול:
 .‚ÂÏ· 12בכל המנחות סגי בחד לוג ]לעשרו[ ומנחת נסכי" יש ג' ]לוגי[
לעשרו:
 .˘‚ÂÓ 13עומר ושאר מנחות טעונות הגשה ולא מנחת נסכי" כדמפרש
במתני':
 .ÌˆÚ ÏÏ‚· 14עומר ומנחת כהני" באות בגלל עצמ ומנחת נסכי" באה בגלל
זבח:
 15מנחת נסכי" ציבור היא שהרי באה ע" התמידי ועומר נמי ציבור ושתיה
חובה ודוחות שבת וטומאה:
 .˘Ù ‡¯·˙ÒÓ 16במנחת סלת כתיב נפש וכתיב לבונה ומהת" גמרינ לכל
מנחת יחיד שטעונה לבונה:

25

גמרא:
תנו רבנ:

יה ׁ ֶש ֶמן" )ויקרא ה,יא(,
שים ָעלֶ ָ
"ל ֹא ָי ִ ׂ
וא" ש"  פסל;
יכול  לא ית עליה לבונה,
רש"י

 .¯ÈÙ˘ ˙Â·¯Ï ‡ÓÏ˘· ˙¯Ó‡ È‡ 17דסד''א שעה מדורות לא ילפינ קמ''ל:
 .ÌÁÏ‰ È˙˘ 18אי טעו כלי שרת ללוש אלא תנור כדקתני בפרק שתי הלח"
)לקמ צה (:לישת ועריכת בחו #ואי נלושו בכלי שרת מיפסלו ביוצא עומר
ומנחת )נסכי"( וכל המנחות באות מצה ושתי הלח" חמ #שתי הלח" אי באות
בגלל עצמ אלא בגלל כבשי" שתי הלח" אי טעוני הגשה כדמפרש במתני'
ואי מה לאישי" אבל עומר ומנחת כהני" באי בגלל עצמ וטעונות הגשה ויש
מה לאישי" שתי הלח" פיגול נוהג בה דכבש מתיר וקריבי בשבת כעומר
ובלבד שיאפו מערב שבת:
 .¯È˙Ó 19עומר מתיר חדש במדינה ושתי הלח" במקדש אבל שאר מנחות לא
שרו מידי:
 .‰ÙÂ˙ 20עומר ושתי הלח" בעו תנופה כדכתיב )ויקרא כג( והני 1את העומר
ובשתי הלח" כתיב )ש"( והני 1הכה אות" שאר מנחות לא בעו תנופה:
 .ı¯‡· 21עומר ושתי הלח" אי באי אלא מתבואת אר #ישראל כדקתני לקמ
בפ' כל הקרבנות הצבור )פג (:באי מאר #ומחוצה לאר #חו #מעומר ושתי
הלח":
 .ÔÓÊ· 22עומר ושתי הלח" קבוע לה זמ פסח ועצרת:
 .˘„Á 23עומר ושתי הלח" אי באי אלא מ החדש בפ' כל הקרבנות )ש"(:
 .ÔÓ˘ ÏÚ ·ÈÈÁÂ :'È˙Ó 24א" נתנו על מנחת חוטא:
 .ÈÏÎ Ô˙ 25ובתוכו שמ על גבי כלי של מנחת חוטא לא פסלה:
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כל המנחות

דף נט:

פרק חמישי

וא" נת  פסל;
תלמוד לומר:

" ִּכי ַח ָּטאת" )ש"(;
יכול  א 1בשמ;
תלמוד לומרִ " :היא" )ש"(.
ומה ראית לפסול בשמ ולהכשיר בלבונה?
פוסל אני בשמ שאי אפשר ללקטו,
ומכשיר אני בלבונה שאפשר ללוקטה.
1

בעא ¯· ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰מ¯·:ÔÁÂÈ È
נת עליה לבונה שחוקה,
מהו?
משו" דאפשר ללקטה,
והא לא אפשר ללקטה,
או דילמא 
משו" דלא מיבלעא;
והא נמי לא מיבלעא?
2

קמד

מנחות

ואמאי פסלה במחשבה,
דחוי הוא!?
אמר ‡·:ÈÈ
חטאת קרייה רחמנא.
9

¯·‡ אמר:
הא מני?
 È¯ˆÓ‰ ÔÁהוא,
דלית ליה דחויי,
דתניא:
 È¯ˆÓ‰ ÔÁאומר:
אפילו ד" בכוס,
מביא חבירו שלא בהגרלה ומזווג לו.
10

12

11

¯· ‡˘ Èאמר:
כל שבידו לא הוי דחוי.
13

14

תא שמע:
ולבונה ילקטנה.
דלמא חדא ועוד קאמר,
חדא 
דלא מיבלעא;
ועוד 
ילקטנה.
3

4

אמר ¯· ‡„‡:
כוותיה ד¯· ‡˘ Èמסתברא,
דמא שמעת ליה דאית ליה דחויי?
¯· ‰„Â‰È Èהיא,
דתנ )יומא ו:א(:
ועוד אמר ¯·:‰„Â‰È È
נשפ( הד"  ימות המשתלח,
מת המשתלח  ישפ( הד";
ואילו היכא דבידו,
תניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
כוס היה ממלא מד" התערובות,
וזרקו זריקה אחת כנגד היסוד.
15

תא שמע:
מכשיר אני בלבונה שאפשר ללוקטה.
הכא נמי  חדא ועוד קא אמר.
מאי הוי עלה?
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
תניא:
מנחת חוטא ומנחת קנאות שנת עליה לבונה 
מלקט את הלבונה וכשרה;
וא" עד שלא ליקט לבונתה חישב עליה,
בי חו #לזמנו בי חו #למקומו,
פסול ואי בו כרת;
וא" משליקט לבונתה מחשב עליה,
חו #למקומו  פסול ואי בו כרת,
חו #לזמנו  פיגול וחייבי עליו כרת.
5

16

17

18

אמר ¯·  ÛÒÂÈ ¯· ˜ÁˆÈאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
נת משהו שמ על גבי כזית מנחה 
פסל;
מאי טעמא?
לא ישי",
שימה כל דהו;
1

6

7

ותיהוי פ(,
8

רש"י

 .˙‡ËÁ ÈÎ :'Ó‚ 1כלומר אפילו נת עליה לבונה מקרי חטאת ומכפרת:
 .‰˜ÂÁ˘ ‰Â·Ï 2משנפלה בסלת אי אפשר ללוקטה ופסלה:
 .˘''˙ 3דקתני במתניתי ילקטנה אלמא משו" לקיטה מכשרינ הא שחוקה
פסולה דאינה נלקטת:
 .'ÂÎ ‡ÚÏ·ÈÓ ‡Ï„ ‡„Á 4ולעול" בליעה עיקר והיכא דליכא לקיטה מתכשרה
נמי משו" דלא מיבלעא:
 5ה''ג מנחת חוטא ומנחת קנאות כו':
 .˙¯Î Â· ÔÈ‡Â 6הואיל והיה בזה פסול אחרינא לא חייל על זה פיגול דאמר
בהקומ] #זוטא[ )לעיל טז (:כהרצאת כשר כ( הרצאת פסול:
 .‰˙Â·Ï Ë˜ÈÏ˘Ó 7חזרה להכשירה וחייל עליה פיגול אלמא מדקאמר כל זמ
שלבונה בתוכה פסולה היא ש''מ בלקיטה תליא מילתא:

רש"י

 .ÍÙ ÈÂ‰È˙Â 8ה( מנחה בעוד שהלבונה בתוכה תהא כאילו נפל עליה פ( שמ
דלא הויא חזיא ולא תיחול עלה מחשבת פסול כלל דלכי לקוט לה תיתכשר ה''נ
אמאי פסולה במחשבה דחויה היא:
 .‡ÓÁ¯ ‰ÈÈ¯˜ ˙‡ËÁ 9אפילו כי נת לבונה הלכ( מהניא בה מחשבה
למיפסל:
 .Ì„ ÂÏÈÙ‡ 10שעיר הנעשה בפני" בכוס ומת המשתלח:
 .Â¯È·Á ‡È·Ó 11כלומר שעיר מ השוק יביא:
 .‰ÈÏ ‚ÂÂÊÓÂ 12וישלחנו לעזאזל אלמא לית ליה דחויי לומר מת המשלח
אידחי ליה ד" שבכוס ושפיכה בעי ויביא שני" אחרי":
 .¯Ó‡ È˘‡ ·¯ 13אפילו תימא רבנ:
 .Â„È·˘ ÏÎÂ 14לתק כגו ה( לבונה דבידו ללוקטה לא הוי דיחוי ומהניא
מחשבה:
 .Ì„‰ ÍÙ˘ 15על האר #של שעיר הנעשה בפני":
 .ÁÏ˙˘Ó‰ ˙ÂÓÈ 16מביא שני" אחרי" או א" מת המשתלח ישפ( ד" של
חבירו על הקרקע ויביא שני" אחרי" אלמא אית ליה דחויי:
 .˙Â·Â¯Ú˙‰ Ì„Ó 17בפ' תמיד נשחט )פסחי" סד (.כוס היה ממלא מד" תערובות
של פסחי" שנתמצו על הרצפה משו" דחיישינ לאחר שנתקבל הד" אחד מ
הפסחי" נשפ( לאר #ולא נזרק והשתא משתרי בזריקה דהאי כוס דקיימא ל
נשפ( הד" מ הכלי על הרצפה ואספו כשר:
 .„ÂÒÈ‰ „‚Î ˙Á‡ ‰˜È¯Ê Â˜¯ÂÊÂ 18אלמא כיו דבידו ללוקטו לא הוי דחוי:
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כל המנחות

דף ס:

פרק חמישי

מנחות

ואלו טעונות הגשה ואי טעונות תנופה:
מנחת הסולת והמחבת ומרחשת,
והחלות והרקיקי,
מנחת כהני" ומנחת כה משיח,
פא
מנחת גוי",
מנחת נשי" ומנחת חוטא;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
מנחת כהני" ומנחת כה משיח 
אי בה הגשה,
לפי שאי בה קמיצה,
וכל שאי בה קמיצה  אי בה הגשה.

עליה,
עד דאיכא שיעורא.

ס.

קמה

ואמר ¯·  ÛÒÂÈ ¯· ˜ÁˆÈאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
נת כזית לבונה על גבי משהו מנחה 
פסל;
מאי טעמא?
לא ית כתיב,
עד דאיכא נתינה,
עליה  *
הוי רבוי אחר רבוי,
ואי רבוי אחר רבוי אלא למעט.

9

32

10

גמרא:
אמר ¯· :‡ÙÙ
כל היכא דתנ 
עשר תנ.
מאי קא משמע ל?
לאפוקי מד¯· ÔÂÚÓ˘ Èדאמר:
מחצה חלות ומחצה רקיקי יביא;
קא משמע ל  דלא.

ואיכא דאמרי:
אמר ¯· :ÛÒÂÈ ¯· ˜ÁˆÈ
בעי ¯·:ÔÁÂÈ È
נת משהו שמ על גבי כזית מנחה,
מהו?
מי בעינ שימה כנתינה,
או לא?
תיקו.

11

4

מנא הני מילי?
דתנו רבנ:
אילו נאמר )ויקרא ב,ח(:

נתן שמן על שיריה.
תנו רבנ:

12

שה ֵמ ֵא ּ ֶלה לַ יהֹוָ ה,
"וְ ֵה ֵב ָ
את ֶאת ַה ִּמנְ ָחה אֲ ׁ ֶשר י ֵָע ֶׂ
יש ּה",
יב ּה ֶאל ַה ּכ ֵֹהן וְ ִה ִ ּג ׁ ָ
וְ ִה ְק ִר ָ

יה ׁ ֶש ֶמן וְ לֹא יִ ּ ֵתן" )ויקרא ה,יא(,
ָשים ָעלֶ ָ
"ל ֹא י ִ ׂ
יכול  בשני כהני";
יה" )ש"(;
תלמוד לומרָ " :עלֶ ָ
בגופה של מנחה הכתוב מדבר ולא בכה.
יכול  לא ית כלי על גבי כלי,
וא" נת  פסל;
יה",
תלמוד לומרָ " :עלֶ ָ
בגופה של מנחה הכתוב מדבר.
5

13

6

14

7

8

משנה )ה(:
יש טעונות הגשה ואי טעונות תנופה,
הגשה ותנופה,
תנופה ולא הגשה,
לא תנופה ולא הגשה.

הייתי אומר:
אי לי שטעו הגשה אלא קומ #בלבד,
מנחה מני?
תלמוד לומר :מנחה;
מנחת חוטא מני?
תלמוד לומר:
" ֶאת ַה ִּמנְ ָחה".
ודי הוא 
נאמר הכא * :מנחת חובה,
ונאמר הכא :מנחת נדבה,
מה מנחת נדבה  טעונה הגשה,
א 1מנחת חובה  טעונה הגשה!
מה למנחת נדבה  שכ טעונה שמ ולבונה!?
מנחת סוטה תוכיח.
מה למנחת סוטה  שכ טעונה תנופה!?
15

ס:

16

1817

רש"י

 .‰ÓÈ˘ 1דשמ משמע כל דהו ומיהו ממנחה בעינ כזית ]דכתיב עליה דמשמע
עד דאיכא שיעורא[:
 .ÈÂ·¯ ¯Á‡ ÈÂ·¯ ÈÂ‰) 2דגבי שמ כתיב עליה דהיינו כזית וגבי לבונה כתיב
עליה דמשמע עד דאיכא שיעורא(:
 3בלבונה כתיב נתינה ונתינה בכזית כדכתיב )ויקרא כב( ונת לכה את הקדש
ובההיא נתינה כתיבה אכילה וכל אכילה בכזית עליה משמע דבמנחה נמי בעינ
כזית הוי רבוי אחר רבוי דגבי שמ כתיב עליה דהיינו כזית וגבי לבונה עליה הוי
רבוי אחר רבוי ואינו אלא למעט דגבי לבונה לא בעינ כזית מנחה דעל משהו
נמי חייב:
 .‰ÓÈ˘ ÔÈÚ· ÈÓ 4דשמ דומיא דנתינת לבונה דלא מחייב אלא בכזית אי לא:
 .ÌÈ‰Î È˘· ÏÂÎÈ 5דלא יתחייבו שני לאוי עד שיהו שני כהני" אחד נות
שמ ואחד נות לבונה אבל חד כה לא מחייב אלא חד לאו:
 .¯·„Ó ·Â˙Î‰ ‰ÁÓ Ï˘ ‰ÙÂ‚· 6תלויי שני הלאוי כיו שנת שמ ולבונה
על המנחה חייב שתי" לא שנא חד ולא שנא תרי:
 7יכול לא ית כלי כו':
 .‰ÁÓ Ï˘ ‰ÙÂ‚· 8עד שיערב את השמ או הלבונה במנחה:

רש"י

 .‰ˆÈÓ˜ ‰Ï ÔÈ‡˘ ÏÎ :'È˙Ó 9להתיר שירי" לכהני":
 .‰˘‚‰ ‰Ï ÔÈ‡ 10כדתקני בברייתא לקמ ויצאו אלו מנחת כהני" ומנחת כה
משיח שאי מה לכהני":
 .Ô˙ ¯˘Ú :'Ó‚ 11בתרי לישני כדפרישית לעיל )נט:(.
 .‰ÁÓ‰ ˙‡ ˙‡·‰Â 12בההוא קרא כתיב והגישה אל המזבח:
 .„·Ï· ıÓÂ˜ ‡Ï‡ 13שנעשה לה':
 .'ÂÎ ‰ÁÓ 14שטעונה הגשה קוד" קמיצה:
 .‡Â‰ ÔÈ„Â 15דמנחת חוטא טעונה הגשה ולא צרי( קרא:
 .‰·ÂÁ ˙ÁÓ 16חוטא דהאי קרא דהגשה במנחת נדבה כתיב:
 .ÁÈÎÂ˙ ‰ËÂÒ ˙ÁÓ 17שאינה טעונה שמ ולבונה וטעונה הגשה כדאמרי'
לקמ והקריבה לרבות מנחת סוטה להגשה:
 18במנחת סוטה כתיב )במדבר ה( והני 1את המנחה מנחת חוטא ומנחת נדבה
]אי[ טעוני תנופה כדקתני במתני':

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

כל המנחות

דף ס:

פרק חמישי

מנחת נדבה תוכיח.
וחזר הדי,
לא ראי זה כראי זה ,ולא ראי זה כראי זה,
הצד השוה שבה 
ששוו לקמיצה ושוו להגשה,
א 1אני אביא מנחת חוטא,
ששוה לה לקמיצה תשוה לה להגשה.
מה להצד השוה שבה שכ הוכשרו לבא בעשיר כבעני,
תאמר במנחת חוטא שלא הוכשרה לבא בעשיר כבעני!?
תלמוד לומרֶ " :את ַה ִּמנְ ָחה".
1

קמו

מנחות

וכ הוא אומר:
יה" )במדבר ה,טו(.
"וְ ֵה ִביא ֶאת ָק ְר ָּבנָ ּה ָעלֶ ָ
אבל מנחת העומר לא צריכא קרא,
מאי טעמא?
מדינא קא אתיא:
ומה מנחת חוטא שאינה טעונה תנופה  טעונה הגשה,
מנחת העומר שטעונה תנופה  אינו די שטעונה הגשה?
מה למנחת חוטא  שכ באה חיטי!
מנחת סוטה תוכיח.
מה למנחת סוטה  שכ באה לברר עו,
דמזכרת עו היא!
מנחת חוטא תוכיח.
וחזר הדי,
לא ראי זה כראי זה ,ולא ראי זה כראי זה,
הצד השוה שבה 
שכ שוו לקמיצה ושוו להגשה,
א 1אני אביא מנחת העומר,
ששוותה לה לקמיצה תשוה לה להגשה.
9

10

¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
את" 
"וְ ֵה ֵב ָ
לרבות מנחת העומר להגשה,
וכ הוא אומר:
2

3

אתם ֶאת ע ֶֹמר,
"וַ הֲ ֵב ֶ
אשית ְק ִצ ְיר ֶכם ֶאל ַה ּכ ֵֹהן" )ויקרא כג,י(;
ֵר ׁ ִ

יב ּה" 
"וְ ִה ְק ִר ָ
לרבות מנחת סוטה להגשה,
וכ הוא אומר:

"וְ ִה ְק ִריב א ָֹת ּה ֶאל ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח" )במדבר ה,כה(.
ודי הוא:
ומה מנחת חוטא שאינה טעונה תנופה  טעונה הגשה,
מנחת סוטה שטעונה תנופה  אינו די שטעונה הגשה?
מה למנחת חוטא  שכ באה חיטי!
מנחת העומר תוכיח.
מה למנחת העומר  שכ טעונה שמ ולבונה!
מנחת חוטא תוכיח.
וחזר הדי,
לא ראי זה כראי זה ,ולא ראי זה כראי זה,
הצד השוה שבה ששוו לקמיצה ושוו להגשה,
א 1אני אביא מנחת סוטה ששוותה לה לקמיצה,
תשוה לה להגשה!
מה להצד השוה שבה  שכ לא הוכשרו לבא קמח,
תאמר מנחת סוטה שהוכשרה לבא קמח!
תלמוד לומר:
יב ּה".
"וְ ִה ְק ִר ָ
4

65

7

8

¯· ‰„Â‰È Èאומר:
את" 
"וְ ֵה ֵב ָ
לרבות מנחת סוטה להגשה,

ומאי פרכת?
¯· ÔÂÚÓ˘ Èפרי( הכי:
מה להצד השוה שבה שכ מצויי!
ו¯·?!‰„Â‰È È
אדרבה,
הא מצוייה טפי,
הנ( זימני דלא משכחת לה כלל.
11

12

את" 
או אינו אומר "וְ ֵה ֵב ָ
אלא שיחיד מתנדב,
ומביא מנחה אחרת חו #מאלה שבעני?
ודי הוא,
ציבור מביא מנחה מ החיטי חובה,
ומביא מנחה מ השעורי חובה,
א 1יחיד שמביא מנחה מ החיטי נדבה,
יביאפב מנחה מ השעורי נדבה!
תלמוד לומר:
אלה,
אי לי אלא אלה.
או אינו אומר אלה 
אלא לאומר :הרי עלי מנחה שמביא חמישת?
13

14

15

16

רש"י
רש"י

 .ÈÚ· ‡Ï‡ ‡·Ï ‰¯˘ÎÂ‰ ‡Ï ‡ËÂÁ ˙ÁÓ 1דכתיב בויקרא בקרב עולה ויורד
והביאה אל הכה וקמ #וגו':
 2ורבי שמעו ותנא קמא לא פליגי אלא מר דריש חדא ומר דריש חדא:
 .¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ÔÎÂ 3במנחת סוטה והקריב אותה אל המזבח:
 .‡Â‰ ÔÈ„ ‡Ï‰Â 4ולא בעי קרא למנחת סוטה:
 .‰˘‚‰ ‰ÂÚË 'ÂÎ ‡ËÂÁ ˙ÁÓ ‰Ó 5כדרבינ לעיל מאת המנחה:
 6מנחת העומר באה שעורי בפרק רבי ישמעאל )לקמ סח:(:
 .ÁÓ˜ ‡·Ï Â¯˘ÎÂ‰ ‡ÏÂ 7אלא סולת דבמנחת חוטא כתי' עשירית האיפה
סולת )ויקרא ה( ובעומר כתיב )ש" ב( מגרשה ומשמנה דהא דכתיב בויקרא וכי
תקריב מנחת בכורי" במנחת העומר כתיב וגרשה היינו סלת ובמנחת סוטה
כתיב קמח שעורי":
 .‰·È¯˜‰Â Ï''˙ 8לרבות מנחת סוטה הואיל ולא אתא מדינא:

 .‡¯˜ ‡ÎÈ¯ˆ ‡Ï ¯ÓÂÚ‰ ˙ÁÓ Ï·‡ 9וא''ת לר' יהודה והקריב מאי דריש ביה
תרי #ומוקי לה לה( דרשה דדריש רבי שמעו לקמ מ והקריב והקריבה
להוציא שתי הלח" ולח" הפני":
 .ÔÂÚ ¯¯·Ï 10לידע א" טמאה א" לאו הלכ( )לאו( חשיבא היא:
 .ÔÂÚÓ˘ È·¯Â 11דמצרי( קרא למנחת העומר פרי( הכי מה להנ( שכ מצויי
אפי' מאה פעמי" בשנה א" אירע הדבר תאמר בעומר דפע" אחת ותו לא:
 .ÈÙË ‰ÈÈÂˆÓ ‡‰Â 12דבכל שנה היא:
 13וקפרי( תנא ‡ .˙‡·‰Â ¯ÓÂ‡ ÂÈ‡ Âלא למנחת סוטה ולא לעומר אלא לומר
ולרבות שיחיד מתנדב מנחה אחרת שאינו מעני אלו ה' מנחות האמור בפרשה
)ויקרא ב( סלת ומחבת ומרחשת ומאפה שיש בה שתי" דכל הנ( חיטי ה
כדכתיב סלת וסלת חטי וקאתי והבאת לרבות שיחיד מתנדב מ השעורי:
 14ומביאי מ השעורי חובת מנחת העומר:
 (.‰Ï‡ Ï''˙) 15לה( דרשה אלא ללמד על העומר:
 .‰ÁÓ ÈÏÚ È¯‰ 16סת" שמביא כל אלה חמישת בעל כרחו:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

כל המנחות

דף סא.
תלמוד לומרֵ " :מ ֵא ּ ֶלה"

1

פרק חמישי

מנחות

יכול  בכלי;
תלמוד לומר:

)ויקרא ב,ח(,

11

רצה אחת מביא,
רצה חמישת מביא.
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
" ֶאת ַה ִּמנְ ָחה" )ש"(,
לרבות שאר מנחות;
יכול פג שאני מרבה א 1שתי הלח" ולח" הפני";
תלמוד לומרֵ " :מ ֵא ּ ֶלה".
ומה ראית לרבות שאר מנחות,
ולהוציא שתי הלח" ולח" הפני"?
מרבה אני שאר מנחות שיש מה לאישי",
ומוציא אני שתי הלח" ולח" הפני",
שאי מה לאישי".
והלא מנחת נסכי" כולה לאישי";
יכול  יהא טעונה הגשה?
יב ּה" )ש"(.
תלמוד לומר" :וְ ִה ְק ִר ָ
והא אפיקתיה!?
יב ּה".
והקריב "וְ ִה ְק ִר ָ
2

3

4
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ומה ראית לרבות שאר מנחות,
סא .ולהוציא מנחת נסכי"? *
מרבה אני שאר מנחות שבאות בגלל עצמ,
ומוציא אני מנחת נסכי" שאינה באה בגלל עצמה.
והלא מנחת כהני" ומנחת כה משיח באות בגלל עצמ,
יכול  יהו טעונות הגשה;
יש ּה" )ש"(.
תלמוד לומר" :וְ ִה ִ ּג ׁ ָ
האי מיבעי ליה לגופה שטעונה הגשה!?
יש ּה".
מ והגיש "וְ ִה ִ ּג ׁ ָ
7

8

ומה ראית לרבות שאר מנחות,
ולהוציא מנחת כהני" ומנחת כה משיח?
מרבה אני שאר מנחות שיש מה לאישי",
ובאות בגלל עצמ ויש מה לכהני",
ומוציא אני שתי הלח" ולח" הפני",
שאי מה לאישי",
ומנחת נסכי" שאינה באה בגלל עצמה,
ומנחת כהני" ומנחת כה משיח שאי מה לכהני".
9

קמז

10

"וְ ֵה ִרים" )ש",ט(,
רש"י

 .‰Ï‡Ó 1מקצת אלה:
 .‰ÁÓ‰ ˙‡ ¯ÓÂ‡ ÔÂÚÓ˘ È·¯ 2אמרנו לרבות את שאר מנחות כגו של חוטא
להגשה יכול שאני מרבה הימנו א 1שתי הלח" ולח" הפני":
 .‰Ï‡Ó 3משמע מיעוטא כלומר אי טעו הגשה אלא הדומה לאלו:
 .‰È˙˜ÈÙ‡ ‡‰Â 4לרבות מנחת סוטה:
 .·È¯˜‰Â 5מצי למכתב וכתיב והקריבה:
 6ממעטה מנחת נסכי" דמשמע מיעוט אותה דאיירי בה ולא אחרת:
 .˙ÂÁÓ ¯‡˘ È‡ ‰·¯Ó 7שאי כתובי" בפרשה כגו של חוטא ונשי" הבאות
בגלל עצמ ודומות לה' מנחות שבפרשה:
 .‰ÈÙÂ‚Ï ÈÚ·Ó ‡‰Â 8שיהיו מנחות האלו טעונות הגשה:
 .˙ÂÁÓ ¯‡˘ È‡ ‰·¯Ó 9שהרי דומות לאלה:
 .ÌÈ‰ÎÏ Ô‰Ó ˘ÈÂ 'ÂÎ Ô‰Ó ˘È˘ 10השירי" והרי" באותה פרשה כתיב והרי"
הכה מ המנחה וגו':

"וְ ֵה ִרים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְּב ֻק ְמ ֹצו" )ויקרא ו,ח(;
מה הרמה האמור להל  בקומצו,
א 1הרמה האמור כא  בקומצו.

משנה )וז(:
אלו טעונות תנופה ואי טעונות הגשה:
לוג שמ של מצורע ואשמו;
והבכורי" כדברי ¯·;·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ È
ואימורי שלמי יחיד וחזה ושוק שלה,
אחד אנשי" ואחד נשי",
בישראל ולא באחרי";
שתי הלח" ושני כבשי עצרת.
כיצד הוא עושה?
נות שתי הלח" על גבי שני כבשי",
ומניח שתי ידיו למטה,
מולי( ומביא מעלה ומוריד,
שנאמר )שמות כט,כז(:
"אֲ ׁ ֶשר ה ּונַ ף וַ אֲ ׁ ֶשר ה ּו ָרם".
12

13

14

15

16

תנופה היתה במזרח,
והגשה במערב.
תנופות קודמות להגשות.
17

18

מנחת העומר ומנחת קנאות 
טעונות הגשה ותנופה.
19

לח" הפני" ומנחת נסכי" 
אי טעונות לא הגשה ולא תנופה.
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
שלשה מיני טעוני שלש מצות,
שתי" בכל אחת ואחת,
ושלישית אי בה,
20

21

רש"י

 .ÈÏÎ· ÏÂÎÈ 11ת''ל במקו" אחר
הרמה לג''ש:
 .Ú¯ÂˆÓÏ Ì˘‡Â ‚ÂÏ :'È˙Ó 12כתיב בהו )ש" יד( והני 1אות":
 .·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ '¯ È¯·„Î ÌÈ¯ÂÎ·‰Â 13דשמעי' ליה בעלמא )סוכה מז (:דאמר
בכורי" טעוני תנופה:
 .˜Â˘Â ‰ÊÁÂ „ÈÁÈ ÈÓÏ˘ È¯ÂÓÈ‡Â 14כתיב בהו שוק התרומה וחזה התנופה על
אשי החלבי" יביאו להני 1תנופה וגו' )ויקרא י(:
 .ÌÈ¯Á‡· ‡ÏÂ Ï‡¯˘È· ÌÈ˘ ÈÓÏ˘ „Á‡Â ÌÈ˘‡ ÈÓÏ˘ „Á‡ 15מפרש בגמ':
 .˙¯ˆÚ È˘·ÎÂ ÌÁÏ‰ È˙˘ 16כתיב בהו והני 1הכה אות" על לח" הבכורי"
תנופה וגו' שנאמר במלואי" )שמות כט( אשר הונ 1ואשר הור" ולעיל מיניה כתיב
והנפת אות" תנופה כל הני תנופות לומר שמולי( ומביא ומעלה ומוריד .ל''א
מהונ 1והור" דמלואי" ילפי' לשאר תנופות:
 .Á¯ÊÓ· 17כלומר אפי' במזרחו של מזבח יכול להני 1וכ''ש במערבו דקרוב
יותר להיכל:
 .˙Â˘‚‰Ï ˙ÂÓ„Â˜ ˙ÂÙÂ˙‰ 18תחילה מני 1ואח''כ מגישה ובמנחת העומר
ומנחת קנאות שיש בה תנופה והגשה ומני שהתנופה קוד" דכתיב במנחת
סוטה והני 1את המנחה לפני ה' והדר והקריב אותה אל המזבח )במדבר ה(:
 .˙Â‡˜Â ¯ÓÂÚ‰ ˙ÁÓ 19כתיב בהו תנופה ולעיל ילפינ להו הגשה:
 .ÔÈÈÓ ‰˘Ï˘ 20שלמי יחיד ושלמי ציבור דה כבשי עצרת ואש" מצורע
טעוני בי שלשת שלשה מצות:
 .ÌÈ˙˘ 21מצות משלשה יש בכל מי ומי והשלישי אי בה" דאי בכל מי
אלא שתי":
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)ויקרא ו(

והרי" ממנו בקומצו וילי 1הרמה

כל המנחות

דף סא:

פרק חמישי

ואלו ה:
זבחי שלמי יחיד ,וזבחי שלמי ציבור,
ואש" מצורע.
זבחי שלמי יחיד 
טעוני סמיכה חיי" ותנופה שחוטי,
ואי בה תנופה חיי";
זבחי שלמי ציבור 
טעוני" תנופה חיי" ושחוטי,
ואי בה" סמיכה;
ואש" מצורע 
טעו סמיכה ותנופה חי,
ואי בו תנופה שחוט.
2

1

3

גמרא:
תנו רבנ:

קמח

מנחות

אבל הכא "לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה" קרינא ביה.
והבכורים כדברי רבי אליעזר בן יעקב.
מאי ¯·?·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ È
דתניא:
"וְ לָ ַקח ַה ּכ ֵֹהן" )דברי" כו,ד(,
לימד על הבכורי" שטעוני תנופה,
דברי ¯·.·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ È
מאי טעמיהפה ד¯·?·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ È
גמר יד יד משלמי",
כתיב הכא )ש"(" :וְ לָ ַקח ַה ּכ ֵֹהן ַה ּ ֶטנֶא ִמ ּי ֶָד ָך",
יאינָ ה"* ,
סא :וכתיב הת" )ויקרא ז,ל(ָ " :י ָדיו ְּת ִב ֶ
מה כא  כה
א 1להל  כה,
ומה להל  בעלי",
א 1כא בעלי";
הא כיצד?
כה מניח ידו תחת ידי בעלי" ומני.1
13

ֹתו לְ ָא ׁ ָשם וְ ֶאת ל ֹג ַה ּ ׁ ָש ֶמן,
"וְ ִה ְק ִריב א ֹ
וְ ֵהנִ יף 4א ָֹתם ְּתנ ּו ָפה" )ויקרא יד,יב(,

מלמד שטעוני תנופה כאחד.
ומני שא" הני 1זה בעצמו וזה בעצמו יצא?
תלמוד לומר:
ֹתו לְ ָא ׁ ָשם ...וְ ֵהנִ יף.
"וְ ִה ְק ִריב א ֹ
פד
יכול  יני 1ויחזור ויני;1
תלמוד לומרְּ " :תנ ּו ָפה" ,ולא תנופות.
"לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה" )ש"(,
במזרח.
5

6

7

8

והא אמר:
9

"לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה",
יכול  במערב!?
אמרי:
הני מילי מנחה דאיקרי חטאת,
וחטאת טעונה יסוד,
וקר דרומית מזרחית לא היה לו יסוד,
10

11

12

ולימא נמי:
כדברי ¯·,‰„Â‰È È
דתניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
14

"וְ ִה ּנ ְַח ּת ֹו" )דברי" כו,י(,
זו תנופה;
אתה אומר:
זו תנופה,
או אינו אלא הנחה?
כשהוא אומר :והניחו,
הרי הנחה אמור,
הא מה אני מקיי" "וְ ִה ּנ ְַח ּת ֹו"?
זו תנופה!?
אמר ¯·‡:
הואיל ופתח בו הכתוב תחלה;
¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר:
הואיל ורב גבריה.
15

16

רש"י

 .„ÈÁÈ ÈÓÏ˘ 1כתיב בהו סמיכה בויקרא ותנופה שחוטי ]כתיב בפ' צו[ בחזה
ושוק שלה:
 .¯Â·ˆ ÈÓÏ˘] 2טעוני תנופה חיי" בפרשה אמור ושחוטי[ דגמרי' לה משלמי
יחיד אבל סמיכה לא כדמפרש בגמרא:
 .Ú¯ÂˆÓ Ì˘‡ 3כתיב ביה תנופה חיי" דכתיב והני 1אות" בזאת תהיה תורת
וסמיכה גמרינ לכל קרבנות היחיד בפרק שתי מדות )לקמ צג (.אבל לא תנופה
שחוט כדמפרש בגמ':
 .Ì˙Â‡ ÛÈ‰Â :'Ó‚ 4אלוג ואש" כתיב:
 .ÛÈ‰Â ÔÓ˘‰ ‚ÂÏ ˙‡Â Ì˘‡Ï Â˙Â‡ ·È¯˜‰Â Ï''˙ 5דמשמע והני 1אלוג
לחודיה קאי:
 .ÛÈÈÂ ¯ÂÊÁÈÂ „Á‡Î Ô‰È˙˘ ÛÈÈ ÏÂÎÈ 6כל אחד לעצמו לקיי" מה שנאמר ואת
לוג השמ והני:1
 .‰ÙÂ˙ Ï''˙ 7לדרשא דהוי ליה למכתב והני 1אות":
 .Á¯ÊÓ· '‰ ÈÙÏ 8כלומר אפילו במזרח קרינ ביה לפני ה':
 .˙¯Ó‡‰ 9בהקומ #רבה )לעיל יט (.גבי הגשה דמנחה לפני ה' דהיינו במערב:
 .˙‡ËÁ È¯˜È‡„ ‰ÁÓ Ó''‰ 10דכתיב )ויקרא ו( קדש קדשי" היא כחטאת:
 .„ÂÒÈ ‰ÂÚË ˙‡ËÁÂ 11דכתיב בה )ש"( ואת כל הד" ישפו( אל יסוד וגו':
 .„ÂÒÈ ‰ÈÏ ‰Â‰ ‡Ï ˙ÈÓÂ¯„ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜Â 12כדאמרינ במס' מדות )לה (:היסוד
היה מהל( על פני כל הצפו ועל פני כל המערב אוכל בדרו" אמה אחת דהיינו
קר מערבית דרומית דה''ל יסוד ובמזרח אמה אחת דהיינו לקר צפונית
מזרחית נמצא שלא היה היסוד לכל רוח מזרחית אלא אמה אחת לצד קר
מזרחית צפונית ולרוח דרומית נמי אי יסוד אלא אמה אחת לצד מערבי נמצא

17

ואימורי שלמי יחיד וחזה ושוק שלהן.
אחד האנשי" ואחד הנשי",
בישראל אבל לא באחרי".
מאי קאמר?
1

רש"י

שאי יסוד לקר מזרחית דרומית ומנחה לא סגי דלא מיקריב ליה בדרו" דכתיב
אל פני המזבח בדרו" כדאמר בהקומ] #רבה[ )לעיל יט (:הלכ( על כרח( בעינ
מערבית דרומית מערב משו" יסוד ודרו" משו" אל פני דהיינו דרו" שבו
הכבש:
 .Ô‡Î ‰Ó 13בבכורי" ]כה[:
 .ÈÓ ‡ÓÈÂ 14תנא דמתניתי והבכורי" כדברי ר' יהודה דשמעינ ליה נמי
דאמר דבעי תנופה לבכורי":
 .‰Á‰ 15שיניחוהו לפני המזבח:
 .'ÂÎ Á˙ÙÂ ÏÈ‡Â‰ 16ולהכי נקט ר' אליעזר ב יעקב משו" דהוא ילי 1טעמא
מידיו דהוא רישא דקרא:
 .‰È¯·‚ ·¯Â 17שהוא חכ" ביותר דקיימא ל )עירובי סב (:משנת ר''א ]ב''י[ קב
ונקי:
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כל המנחות

דף סב.

פרק חמישי

אמר ¯· :‰„Â‰È
הכי קאמר 
אחד אנשי" ואחד נשי" קרבנ טעו תנופה,
ותנופה עצמה בישראל אבל לא בידי נשי".
2

מנחות

ובכל מקום שיש לחם -
הלחם מלמעלה.
היכא?
אמר ¯· :‡ÙÙ
במלואי".
מאי טעמא?
אילימא  משו" דכתיב )ויקרא י,טו(:
15

16

תנו רבנ:

ש ָר ֵאל" )ויקרא ז,כט(
" ְּבנֵי יִ ְ ׂ

17

" ְּבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל" מניפי ואי הגוי"פו מניפי,
" ְּבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל" מניפי ואי הנשי" מניפות.
אמר ¯·:ÈÒÂÈ È
מצינו שחלק הכתוב בי קרב ישראל,
לקרב גוי"פז לקרב נשי" בסמיכה,
יכול  נחלוק בתנופה;
לא,
מה לי חלק בסמיכה שהסמיכה בבעלי",
נחלוק בתנופה שהתנופה בכהני"?
א" כ 
מה תלמוד לומר " ְּבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל"?
" ְּבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל" מניפי ואי הגוי"פח מניפי,
" ְּבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל" מניפי ואי הנשי" מניפות.
3

4

5

6

7

8

קמט

9

10

תניא איד(:

" ׁש ֹוק ַה ְּתר ּו ָמה וַ חֲ זֵה ַה ְּתנ ּו ָפה,
ַעל ִא ּ ׁ ֵשי ַהחֲ לָ ִבים י ִָביא ּו לְ ָהנִ יף ְּתנ ּו ָפה";

והכתיב )ש" ז,ל(:

יא ּנ ּו"!?
" ֶאת ַה ֵחלֶ ב ַעל ֶה ָחזֶה יְ ִב ֶ
אמר ‡·:ÈÈ
ההוא דמייתי ליה כה מבית המטבחיי" ורמי ליה.
והכתיב )ויקרא ט,כ(:
"וַ ּי ִ ָׂשימ ּו ֶאת ַהחֲ לָ ִבים ַעל ֶה ָח ֹזות"!?
ההוא דיהיב ליה לכה אחרינא ואזיל ומקטר ליה,
והא קא משמע ל 
דבעינ שלשה כהני",
משו" דכתיב )משלי יד,כח(:
" ְּב ָרב ָעם ַה ְד ַרת ֶמלֶ ְך".
18

19

20

11

" ְּבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל",
אי לי אלא " ְּבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל",
גרי" ועבדי" משוחררי מני?
תלמוד לומרַ " :ה ּ ַמ ְק ִריב" )ש"(;
או אינו אלא זה כה " ַה ּ ַמ ְק ִריב"?
יאינָ ה",
כשהוא אומר )ויקרא ז,ל(ָ " :י ָדיו ְּת ִב ֶ
הרי בעלי" אמור;
הא כיצד?
סב .כה מניח ידיו תחת ידי הבעלי" ומני* .1
כיצד עושה?
מניח אימורי על פיסת היד וחזה ושוק עליה.
12

13

14

רש"י

 .¯Ó‡˜ È‡Ó 1רישא קתני אחד נשי" ואחד אנשי" והדר קתני אבל לא באחרי"
דמשמע אנשי" ולא נשי":
 .‰ÙÂ˙ ÔÂÚË Ô·¯˜ 2ושל נשי" מני 1להו כה לחודיה:
 .ÔÈÙÈÓ Ï‡¯˘È È· 3דכתיב בצו את אהר דבר אל בני ישראל לאמר המקריב
וגו':
 .'ÂÎ ÂÈˆÓ 4דתניא בת''כ ברישיה בני ישראל וסמ( בני ישראל סומכי ואי
הגוי"^ סומכי בני ישראל סומכי ואי בנות ישראל סומכות:
 .‰ÙÂ˙· ˜ÂÏÁ ÏÂÎÈ 5שלא יהא קרב נשי" וגוי"^ טעו תנופה כישראל:
 .‡Ï 6כלומר לא נחלוק:
 .‰ÎÈÓÒ· ˜ÏÁ ÈÏ ‰Ó„ 7כלומר טע" יש בסמיכה שהסמיכה בבעלי" עצמ
כדאמרינ בפ' שתי מדות )לקמ צג (:ידו ולא יד שלוחו הלכ( גוי"^ונשי" אחר
שמעט הכתוב מלסמו( אי בקרבנ סמיכות:
 .‰ÙÂ˙· ˜ÂÏÁ 8בתמיה:
 .ÌÈ‰Î· ‰ÙÂ˙‰˘ 9ויכולי" גוי"^ ונשי" לעשות כה שליח:
 .Î''‡ 10דטעו תנופה מה ת''ל בני ישראל בני ישראל מניפי ה עצמ ואי
הנשי" מניפי ה עצמ אלא כה:
 .Í„È‡ ‡È˙ 11בתנופה:
 .·È¯˜Ó‰ Ï''˙ 12כל דהו:
 .ÂÈ‡ Â‡ 13אומר המקריב אלא המקריב את החלב הוא יני 1ולא בעלי":
 .„ˆÈÎ ‡‰ 14יתקיימו המקריב דהיינו כה וידיו תביאנה דהיינו בעלי":

ושתי הלחם ושני כבשי עצרת וכו'.
תנו רבנ:

"וְ ֵהנִ יף ַה ּכ ֵֹהן א ָֹתם ַעל לֶ ֶחם ַה ִּב ּכ ּו ִרים" )ויקרא כג,כ(,
יכול  יניח כבשי" על גבי הלח";
תלמוד לומרַ " :על ׁ ְשנֵי ְּכ ָב ִ ׂשים" )ש"(.
אי " ַעל ׁ ְשנֵי ְּכ ָב ִ ׂשים",
יכול  לח" על גבי כבשי";
תלמוד לומר:
ַעל לֶ ֶחם ַה ִּב ּכ ּו ִרים";
נישתקל הכתוב ואיני יודע,
א" לח" על גבי כבשי",
וא" כבשי" על גבי לח",
מה מצינו בכל מקו"  לח" למעלה,
א 1כא  לח" למעלה;
היכא?
אמר ¯· :‡ÙÙ
במילואי".
¯· ÌÏÂ˘Ó‰ Ô· ÈÒÂÈ Èאומר:
כבשי" למעלה,
21

רש"י

 .‡ÎÈ‰ 15אשכח לח" דלח" למעלה:
 .ÌÈ‡ÂÏÈÓ· 16דכתיב )ויקרא ח( ומסל המצות אשר לפני ה' וגו' עד ויש" על
החלבי" ועל שוק הימי:
 .‡ÓÚË È‡Ó 17אמרינ דמניח חזה ושוק על אימורי:
 .‰ÈÏ ÈÓ¯Â ÌÈÈÁ·ËÓ‰ ˙È·Ó Ô‰Î ‰ÈÏ È˙ÈÈÓ„ ‡Â‰‰ 18החלב על החזה וכי
הדר רמי ליה ביד המני 1אישתכח מה שהיה למעלה היה עכשיו למטה:
 .‰ÈÏ ·È‰È„ ÂÈÈ‰ ‡Â‰‰ 19כה המני 1לכה המקטיר ואישתכח דאימורי שהיו
למטה הוו השתא למעלה:
 .Ï''Ó˜ ‡‰Â 20הנ( שלשה קראי דבעינ ג' כהני" דבלאו שלשה לא משכחת
דליתהפכי כולי האי:
 .·Â˙Î‰ Ï˜˙˘È 21הושוו ושני דיני בפסוק זה דתרתי שמעינ מיניה ולא
ידעינ בתר הי מינייהו ניזיל:
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כל המנחות

דף סב:

פרק חמישי

קנ

מנחות

ומה אני מקיי" על שני כבשי"?
להוציא שבעה.

דהא תנופה שירי מצוה היא,
ועוצרת רוחות רעות וטללי" רעי".

 È‡ÈÎÁ Ô· ‡ÈÁאומר:
מניח שתי הלח" בי ירכותיה של כבשי" ומני,1
ונמצא מקיי" שני מקראות הללו,
לח" על גבי כבשי" וכבשי" על גבי הלח".

אמר ¯·:‰
וכ לולב.

1

2

אמר ¯·:È
לפני מל( בשר וד" אי עושי כ,
לפני מל( מלכי המלכי" הקבה עושי כ?
אלא מניח זה בצד זה ומני.1
והא בעינ על!?
אמר ליה ¯·  ‡„ÒÁל¯· ,‡ÂÓ‰
ואמרי לה ¯·  ‡ÂÓ‰ל¯· :‡„ÒÁ
¯· Èלטעמיה דאמר :על בסמו(;
דתניא:
3

4

זַכה" )ויקרא כד,ז(,
"וְ נָ ַת ּ ָת ַעל ַה ּ ַמעֲ ֶר ֶכת לְ בֹנָ ה ָּ
¯· Èאומר :על בסמו(;
אתה אומר:
על בסמו(,
או אינו אלא על ממש?
כשהוא אומר:
"וְ ַס ּכ ָֹת ַעל ָה ָארֹן ֶאת ַה ּ ָפר ֶֹכת" )שמות מ,ג(,
הוי אומר :על בסמו(.
5

6

מוליך ומביא מעלה ומוריד.
אמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
מולי( ומביא למי שהרוחות שלו,
מעלה ומוריד למי שהשמי" והאר #שלו.
7

8

· ‡·¯ÚÓמתנו הכי:
אמר ¯·  ‡·˜ÂÚ ¯· ‡ÓÁאמר ¯·:‡ÈÁ È·¯ ¯· ÈÒÂÈ È
מולי( ומביא כדי לעצור רוחות רעות,
מעלה ומוריד כדי לעצור טללי" רעי".
אמר ¯·:ÔÈ·‡ ·¯ ¯· ÈÒÂÈ È
זאת אומרת:
שירי מצוה מעכבי" את הפורענות,
9

רש"י

 .‰Ú·˘ ‡ÈˆÂ‰Ï 1שהשבעה כבשי" של עולה הבאי על הלח" בחובת היו"
לעצרת כדכתיב )ויקרא כג( והקרבת" על הלח" וגו' אי טעוני תנופה ע" הלח":
 .Ô‰È˙ÂÎ¯È ÔÈ· 2שמשכיב הכבשי" על מתניה" על ידו ונות הלח" על יר(
התחתו לח" על הכבשי" על יר( התחתו וכבשי" על הלח" יר( העליו מוטל
על הלח" ובעוד חיי קמיירי:
 .ÔÎ ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡ 3לתת לח" בי ירכי":
 .ÍÂÓÒ· ÏÚ 4שית הבזיכי של לבונה אצל הסדרי":
 .˙ÎÂ¯Ù‰ ˙‡ ÔÂ¯‡‰ ÏÚ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘Î 5דליכא למימר על ממש דהא פרוכת
מחיצה היא להבדיל בי הקדש ובי קדש הקדשי":
 .ÍÂÓÒ· ÏÚ ÈÂ‰ 6שהיה אצל הארו הכא נמי על שני הכבשי" על בסמו(:
 .‡È·ÓÂ ÍÈÏÂÓ 7לצפו ודרו" ומזרח ומערב כדי לעצור רוחות רעות הבאות
מארבעה רוחות:
 .ÌÈÚ¯ ÌÈÏÏË ¯ÂˆÚÏ „È¯ÂÓÂ ‰ÏÚÓ 8הבאי מלמעלה למטה:
 .‡È‰ ‰ÂˆÓ È¯È˘ 9דלא מעכבא כפרה ולא עיקר מצוה כדאמרינ בפרק שתי
מדות )לקמ צג (:שא" עשה לתנופה שירי מצוה מעלה עליו הכתוב )לעני מצוה
מ המובחר( כאילו לא כיפר וכיפר:

10

¯· ‡ ·˜ÚÈ ¯· ‡Áממטי ליה ומייתי ליה ומחוי הכי ואמר:
גירא בעינא דשטנא.
ולאו מילתא היא,
משו" דאתי לאתגרויי ביה.
11

תנו רבנ:
זבחי שלמי צבור טעוני תנופה לאחר שחיטה,
ותנופת כמות שה,
דברי ¯·;È
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
בחזה ושוק.
במאי קא מיפלגי?
אמר ליה ¯·  ‡„ÒÁל¯· ,‡ÂÓ‰
ואמרי לה ¯·  ‡ÂÓ‰ל¯· :‡„ÒÁ
בדו מינה ומינה,
בדו מינה ואוקי באתרה קא מיפלגי,
¯· Ôסברי 
דו מינה ומינה,
מה זבחי שלמי יחיד  טעוני תנופה לאחר שחיטה,
א 1זבחי שלמי צבור  טעוני תנופה לאחר שחיטה,
ומינה,
מה הת"  בחזה ושוק,
א 1הכא נמי  בחזה ושוק;
ו¯· Èסבר 
דו מינה ואוקי באתרה,
מה זבחי שלמי יחיד  טעוני תנופה לאחר שחיטה,
א 1זבחי שלמי צבור  טעוני תנופה לאחר שחיטה,
ואוקי באתרה,
הת" הוא דחזה ושוק,
סב :אבל הכא כמות שה כמות שה בחיי"* .
12

13

14

15

16

¯·  ‡ÙÙאמר:
דכולי עלמא דו מינה ומינה הוא,
והיינו טעמיהפט ד¯·,È
כי הת",
מה הת"  דבר שמתנה לכה,
א 1הכא  דבר שמתנה לכה.
רש"י

 .·ÏÂÏÏ ÔÎÂ 10בעינ מולי( ומביא:
 .ÈÈÂ¯‚‡Ï 11שטנא:
 .ÔÈËÂÁ˘ ‰ÙÂ˙ ÔÈÂÚË 12דבחיי לא איצטרי( ליה למיתני ]דבגופיה כתיב[:
 .Ô‰˘ ˙ÂÓÎ 13שלמי":
 .‰ÈÓ ÔÂ„ 14שלמי צבור משלמי יחיד מה שלמי יחיד טעוני תנופה שחוטי
דבחיי לא איצטרי( ליה למיתני )מה שלמי יחיד טעוני תנופה א 1שלמי צבור
כו'( דבגופיה כתיב:
 .‰¯˙‡· È˜Â‡Â 15כדי שמצינו לשלמי ציבור עצמ שטעוני תנופה שלימי"
מה מחיי" תנופה שלימי" א 1לאחר שחיטה תנופת שלימי":
 .'ÂÎ Û‡ ‰ÙÂ˙ ÔÂÚË Ô‰ÎÏ ‰˙Ó˘ ¯·„ „ÈÁÈ ÈÓÏ˘· ÔÏ‰Ï ‰Ó 16והיינו כול
שלימי" אבל משלמי יחיד אי לכה אלא חזה ושוק:
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כל המנחות

דף סג.

פרק חמישי

¯· ‡Èאמר:
דכולי עלמא דו מינה ואוקי באתרה,
והיינו טעמייהוצ ד¯·,Ô
יהם" )ויקרא ז,לד( 
" ׁ ַשלְ ֵמ ֶ
ריבויא הוא.

קנא

מנחות

אותו 
למעוטי אש" מצורע.

1

¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
שלשה מיני טעוני שלש מצות,
שתי" בכל אחד ושלישית אי בה,
ואלו ה:
זבחי שלמי יחיד,
וזבחי שלמי צבור,
ואש" מצורע.
זבחי שלמי יחיד 
טעוני סמיכה חיי" ותנופה שחוטי,
ואי בה תנופה חיי".
זבחי שלמי צבור 
טעוני תנופה חיי" ושחוטי,
ואי בה סמיכה.
אש" מצורע 
טעו סמיכה ותנופה חי,
ואי בו תנופה שחוט.
ויהיו זבחי שלמי יחיד טעוני תנופה חיי" מקל וחומר,
ומה זבחי שלמי צבור שאי טעוני סמיכה חיי" 
טעוני תנופה חיי",
זבחי שלמי יחיד שטעוני סמיכה חיי" 
אינו די שטעוני תנופה חיי"?
מיעט רחמנא גבי זבחי שלמי צבור אות",
אות",
למעוטי זבחי שלמי יחיד.
ויהיו זבחי שלמי צבור טעוני סמיכה מקל וחומר,
ומה זבחי שלמי יחיד שאי טעוני תנופה חיי" 
טעוני סמיכה,
זבחי שלמי צבור שטעוני תנופה חיי" 
אינו די שטעוני סמיכה!?
אמר ¯·:‡È
גמירי,
שתי סמיכות בצבור.
2

ויהא אש" מצורע טעו תנופה שחוט מקל וחומר,
מה זבחי שלמי יחיד שאי טעוני תנופה חיי" 
טעוני תנופה שחוטי,
אש" מצורע שטעו תנופה חי 
אינו די שטעו תנופה שחוט!?
מיעט רחמנא גבי זבחי שלמי יחיד אותו,
3

רש"י

 .Ì‰ÈÓÏ˘ 1בשלמי יחיד כתיב )ויקרא ז( את חזה התנופה ואת שוק התרומה
לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיה" דמשמע לשו רבי" והוה ליה למיכתב
לשו יחיד דביחיד משתעי ומדכתיב לשו רבי" לומר על חזה ושוק של שלמי
צבור שיונפו:
 .È¯ÈÓ‚ 2מסיני ב' סמיכות בצבור פר העל" דבר של צבור דכתיב )ש" ד( וסמכו
זקני העדה ושעיר המשתלח דכתיב )ש" טז( וסמ( אהר את שתי ידיו וגו'
ומצבור הוא ותו ליכא שו" סמיכה בצבור:

סג.

תנו רבנ:
חמשה שהביאו קרב אחד 
אחד מני 1על ידי כול";
והאשה 
כה מני 1על ידה;
וכ השולח קרבנותיו ממדינת הי" 
כה מני 1על ידו* .
משנה )ח(:
האומר הרי עלי במחבת 
לא יביא במרחשת;
במרחשת 
לא יביא במחבת.
מה בי מחבת למרחשת?
מרחשת יש לה כיסוי,
מחבת אי לה כיסוי,
דברי ¯·;ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ‡ÈÁ Èאומר:
מרחשת עמוקה ומעשיה רוחשי,
מחבת צפה ומעשיה קשי.

54

6

גמרא:
מאי טעמא?
אילימא צא מרחשת דאתיא ארחושי הלב;
כדכתיב )תהלי" מה,ב(:
טוב",
" ָר ַח ׁש לִ ִּבי ָ ּד ָבר ֹ
ומחבת דאתיא אמחבואי הפה,
כדאמרי אינשי:
מנבח נבוחי;
אימא איפכא:
מחבת דאתיא אמחבואי הלב,
את לִ ְבר ַֹח",
נַח ּ ֵב ָ
דכתיב )בראשית לא,כז(" :לָ ּ ָמה ְ
מרחשת דאתיא ארחושי;
כדאמרי אינשי:
הוה מרחש שיפתותיה!?
אלא גמרא גמירי לה.
7

9

8

10

11

12

רש"י

) .Â˙Â‡ 3ש" ז( ואת חזה התנופה להני 1אותו וגו':
 .ÔÈ˘ÁÂ¯ :'È˙Ó 4שהכלי עמוק והיה כל השמ במקו" אחד וכשמניח אד"
אצבעו על המנחה נד השמ בתוכה:
 .˙˘Á¯Ó 5לשו רמש דמתרגמינ רחשי:
 .‰Ùˆ 6שאינה עמוקה אלא שוליה צפי אצל אוגניה ומתפזר השמ באוגני
הכלי ולהכי קשה וכמו )שבת ד 1ה (:צ 1על פני המי":
 .‡ÓÚË È‡Ó :'Ó‚ 7דר''י דמרחשת יש לה כיסוי ומחבת אי לה כיסוי:
 .‡ÓÈ È‡ 8דממשמעותא דמדנקראת מרחשת דמשמע דאתיא ארחושי הלב
שהוא דבר מכוסה לפיכ( מעשיה מכוסי ומחבת באת אמחבואי הפה לשו
ניביה שהוא בגלוי:
 .·Ï‰ È˘ÂÁ¯ 9הרהור עבירה:
 .‰Ù‰ È‡Â·ÁÓ 10נבוחי הפה כגו שהרכיל:
 .˙‡·Á 11טמונה ולב חבוי וטמו הוא:
 .‡¯Ó‚ ‡Ï‡ 12דזו מכוסה וזו מגולה:
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כל המנחות

דף סג:

רבי חנינא בן גמליאל אומר כו'.
מרחשת עמוקה,
דכתיב )ויקרא ז,ט(" :וְ ָכל נַעֲ ָ ׂשה ַב ּ ַמ ְר ֶח ׁ ֶשת";
מחבת צפה,
דכתיב )ש"(" :וְ ַעל ַמחֲ ַבת".

פרק חמישי

1

2

תנו רבנ:
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי":
האומר הרי עלי מרחשת 
יהא מונח עד שיבא אליהו,
מספקא להו אי על שו" כלי נקראו או על שו" מעשיה;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי":
כלי היה במקדש ומרחשת שמה,
ודומה כמי כלבוס עמוק,
וכשבצק מונח בתוכו דומה כמי תפוחי הברתי",
וכמי בלוטי היווני";
ואומר:
"וְ ָכל נַ עֲ ָ ׂשה ַב ּ ַמ ְר ֶח ׁ ֶשת וְ ַעל ַמחֲ ַבת";
אלמא על שו" הכלי" נקראו,
ולא על שו" מעשיה".
3

4

6

5

7

קנב

מנחות

גמרא:
תנו רבנ:
מאפה תנור,
ולא מאפה כופח,
ולא מאפה רעפי",
ולא מאפה יורות הערביי";
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
תנור תנור שני פעמי",
להכשיר מאפה כופח;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
תנור תנור שני פעמי",
אחד שתהא אפיית בתנור,
ואחד שיהא הקדיש בתנור.
17

18

8

9

משנה )ט(:
הרי עלי בתנור 
לא יביא מאפה כופח,
ולא מאפה רעפי" ומאפה יורות הערביי";
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
רצה מביא מאפה כופח.
הרי עלי מנחת מאפה 
לא יביא מחצה חלות ומחצה רקיקי;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èמתיר,
מפני שהוא קרב אחד.
10

11

12

13

14

15

16

רש"י

ומי אית ליה ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èהאי סברא?
והתנ:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
לעול" הוי רגיל לומר:
שתי הלח" ולח" הפני" כשרות בעזרה,
וכשרות בבית פאגי!?
אמר ¯·‡:
אימא 
שיהא הקדיש לשו" תנור.
19

20

21

הרי עלי מנחת מאפה -
לא יביא מחצה וכו'.
תנו רבנ:
"וְ ִכי ַת ְק ִרב" )ויקרא ב,ד(,
כשתקריב לעשות דבר רשות קרב מנחה;
אמר ¯·:‰„Â‰È È
מני לאומר הרי עלי מנחת מאפה,
שלא יביא מחצה חלות ומחצה רקיקי?
תלמוד לומר:
" ָק ְר ַּבן ִמנְ ָחה" )ש"(;
קרב אחד אמרתי ל(,
ולא שני" ושלשה קרבנות.
אמר לו ¯·* :ÔÂÚÓ˘ È
וכי נאמר קרב קרב שני פעמי"?
והלא לא נאמר אלא קרב אחד,
22

23

 .˙˘Á¯Ó· 1משמע בתוכה אלמא יש לה תו(:
 .˙·ÁÓ ÏÚÂ 2משמע עליה ולא בתוכה דאי לה תו(:
 .˙˘Á¯Ó ÈÏÚ È¯‰ ¯ÓÂ‡‰ 3דלא אמר במרחשת:
 .ÁÂÓ ‡‰È 4הנדר עד שיבא אליהו:
 .Â‰Ï ‡˜ÙÒÓ 5אי על ש" כליי נקראו מחבת ומרחשת שיש כלי ששמו מחבת
סג:
ויש כלי ששמו מרחשת:
24
 .Ô‰È˘ÚÓ Ì˘ ÏÚ Â‡ 6נקראו שזו מעשיה רוחשי וזו מעשיה קשי הילכ(
איכא למימר מנחה נדר ואיכא למימר לא התנדב מנחה אלא כלי שרת עצמו אי
1
על ש" הכלי קרי לה קרא מנחה הנעשית במרחשת אבל מנחה גופה לא איקראי
מרחשת האי כלי נדר ואינו מביא מנחה אלא א''כ אמר הרי עלי מנחת מרחשת
או הרי עלי במרחשת ואיכא למימר נמי על ש" מעשיה איקראי מרחשת ולא על
רש"י
ש" כלי אלא המנחה עצמה זה שמה וזה מנחה התנדב ולא כלי יהא מונח עד
שיבא אליהו:
 .„Á‡ Ô·¯˜ Ô‰˘ ÈÙÓ 16ששניה" כתובי" במנחה אחת:
 .ÒÂ·ÏÎ 7גלואו'' ש" כלי עשוי כעי מחבת שלנו והדופ באמצעות כלפי
 .¯Â˙ ¯Â˙ :'Ó‚ 17ואי ריבוי אחר ריבוי אלא למעט חד בויקרא קרב מנחה
פני" כזה ומצוייר תוכו גומות גומות וכשהבצק מונח בתוכו הבצק בגומות:
מאפה תנור ובצו את אהר כתיב וכל המנחה אשר תאפה בתנור:
18
שקורי
 .ÌÈ˙¯·‰ ÈÁÂÙ˙ ÔÈÓÎ ‰ÓÂ„ 8בלווטי גלני'' #הגדילי" באלוני"
 .¯Â˙· Ô˘È„˜‰שהתנור מקדש:
קשטני''א כדמתרגמינ )ישעיהו ו( כאלה וכאלו כבוטמא וכבלווטא:
 .ÔÂÚÓ˘ '¯Ï ‰ÈÏ ˙È‡ ÈÓÂ 19דתנור מקדש שו" קרב:
20
מחבת
על
כתוב
 .'Â‚Â ‰˘Ú ÏÎÂ ¯ÓÂ‡Â 9אלמא מדהכא כתיב במרחשת והכא
 .È‚‡Ù ˙È·‡ ˙Â¯˘ÎÂ ‰¯ÊÚ· ˙Â¯˘Îחו #לחומת העזרה חומה אחת וכ
ש''מ על ש" כליי נקראו דזו צפה וזו עמוקה:
שמה ואי ס''ד תנור מקדש איפסלו ביוצא:
21
:
אחת
קדירה
 .ÁÙÂÎ :'È˙Ó 10מי תנור קט מקו" שפיתת
 .¯Â˙ Ì˘Ïשכשיקדישנה לסולת יאמר על מנת לאפותה בתנור אני
 .ÌÈÙÚ¯ 11טיבל''ש:
מקדישה:
 .ÌÈÈ·¯Ú‰ ˙Â¯ÂÈ 12יורות של אותו מקו" ומסיקי" אות ואופי בה חלות:
 .·È¯˜˙ ÈÎÂ 22קרב מנחת מאפה תנור כשתרצה לעשות מדעת(:
 .'ÂÎ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯ 13דכופח מי תנור הוא:
 .˙Â˘¯ ¯·„ 23כלומר דבר זה רשות הוא ולא חובה שא" לא ירצה לא יקריב
 .‰Ù‡Ó ˙ÁÓ 14כתיב בה חלות ורקיקי בויקרא:
מנחה:
24
 .Ô·¯˜ Ô·¯˜ ¯Ó‡ ÈÎÂאחד לחלות ואחד לרקיקי דליהוי משמע דשני
 .'ÂÎ ˙ÂÏÁ ‰ˆÁÓ ‡È·È ‡Ï 15דאמרינ בפרק אלו מנחות )לקמ עו (.כל המנחות
קרבנות ה":
באות עשר וזה לא יביא ה' חלות וה' רקיקי אלא הכל חלות או הכל רקיקי:
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כל המנחות

דף סג:

פרק חמישי

מנחות

ונאמר בו חלות ורקיקי!
מעתה 
רצה להביא חלות  מביא,
רקיקי  מביא,
מחצה חלות ומחצה רקיקי  מביא;
ובולל וקומ #משניה",
וא" קמ #ועלה בידו מאחד על שניה" 
יצא.
2

¯· ‰„Â‰È ¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
מני לאומר הרי עלי מנחת מאפה,
שלא יביא מחצה חלות ומחצה רקיקי?
תלמוד לומר:
3

"וְ ָכל ִמנְ ָחה אֲ ׁ ֶשר ּ ֵת ָא ֶפה ּ ַב ּ ַת ּנ ּור,
שה ַב ּ ַמ ְר ֶח ׁ ֶשת וְ ַעל ַמחֲ ַבת,
וְ ָכל נַ עֲ ָ ׂ
לו ִת ְהיֶה,
לַ ּכ ֵֹהן ַה ּ ַמ ְק ִריב א ָֹת ּה ֹ
וְ ָכל ִמנְ ָחה ְבל ּולָ ה ַב ּ ׁ ֶש ֶמן וַ חֲ ֵר ָבה,
לְ ָכל ְּבנֵי ַאהֲ רֹן ִּת ְהיֶה" )ויקרא ז,טי(,

מה וכל האמור למטה  שני מיני חלוקי,
א 1וכל האמור למעלה  שני מיני חלוקי.
4

5

ו¯·,‰„Â‰È È
שפיר קאמר ¯·?!ÔÂÚÓ˘ È
אמר ל( 
כיו דכתיב בשמ בשמ 
כמא דכתיב קרב קרב דמי.
ו¯·?!ÔÂÚÓ˘ È
אי לא כתיב בשמ בשמ,
הוה אמינא 
דווקא מחצה חלות ומחצה רקיקי,
אבל חלות לחודייהו ורקיקי לחודייהו  אימא לא;
קא משמע ל.
¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èהיינו אבוה!?
איכא בינייהו דאי עבד.
הדרן עלך כל המנחות
6

7

8

9

10

רש"י

 .„Á‡ Ô·¯˜ ‡Ï‡ ¯Ó‡ ‡Ï ‡Ï‰Â 1ואע''פ כ כתב בו שני מיני אלמא שניה
נקראי קרב אחד:
 .ÔÏÏÂ·Â 2דלאחר אפיית פותת ומערב עד שמחזיר לסלת כדאמר באלו
מנחות )לקמ עה (.ואחר כ( בולל כאחת בשמ:
 3רבי יוסי ברבי יהודה כאבוה סבירא ליה כדמפרש לקמ:
 .ÔÈÈÓ È˘ ‰ËÓÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÂ ‰Ó 4נעשה במרחשת ובמחבת שתי מיני קרב
הוא וא" הביא מחצה מזה ומחצה מזה לא יצא וכל מנחה בלולה בשמ וחריבה
שני מיני ה:
 .'ÂÎÂ ÏÎ Û‡ 5שני מיני ה כלומר חלות ורקיקי האמורי" בויקרא שני מיני
ואי מצטרפי:
 .ÔÂÚÓ˘ È·¯ ¯Ó‡˜ ¯ÈÙ˘ 6וכי נאמר קרב קרב:
 .ÔÓ˘· ÔÓ˘· 7הפסיק העני שאי באי כאחת:
 .ÍÏ ¯Ó‡ ÔÂÚÓ˘ È·¯Â 8אי לא כתב בשמ לכל חד:
 .‡''‰ 9הואיל ואי הפסק דווקא קאמר מחצה חלות ומחצה רקיקי:
 .„·ÚÈ„ Â‰ÈÈÈ· ‡ÎÈ‡ 10לרבי יהודה דילי 1טעמא מקרב אחד דיעבד כשרות
לר' יוסי דילי 1מבלולה וחריבה כי היכי דבלולה דהיא מנחת נדבה וחריבה
דהיא מנחת חוטא אפילו דיעבד א" עירב פסולות כדאמר )ויקרא ה( לא ישי"
עליה שמ וא" ש" פסול הכי נמי חלות ורקיקי דיעבד לא:
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קנג

רבי ישמעאל

דף סד.

פרק ששי

פרק ששי  רבי ישמעאל
משנה )א(:
¯· Ï‡ÚÓ˘È Èאומר:
עומר היה בא בשבת משלש סאי,
ובחול  מחמש;
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
אחד שבת ואחד חול 
משלש היה בא.
1

קנד

מנחות

¯· Ï‡ÚÓ˘È Èו¯·‰˜Â¯· Ô· ÔÁÂÈ È·¯ Ï˘ Â· Ï‡ÚÓ˘È È
אמרו דבר אחד,
דתניא:
ארבעה עשר שחל להיות בשבת 
מפשיט את הפסח עד החזה,
דברי ¯·;‰˜Â¯· Ô· ÔÁÂÈ È·¯ Ï˘ Â· Ï‡ÚÓ˘È È
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
עד שיפשיט את כולו;
מי לא אמר
¯· ‰˜Â¯· Ô· ÔÁÂÈ È·¯ Ï˘ Â· Ï‡ÚÓ˘È Èהת" 
כל היכא דאפשר לא טרחינ?
הכא נמי 
כיו דאפשר  לא טרחינ.
10

2

3

¯· ÌÈ‰Î‰ Ô‚Ò ‡ÈÁ Èאומר:
בשבת היה נקצר ביחיד ובמגל אחד ובקופה אחת,
ובחול  בשלשה,
בשלשה קופות ושלש מגלות;
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
אחד שבת ואחד חול 
בשלשה,
בשלש קופות ובשלש מגלות.
גמרא:
בשלמא ¯· Ôקא סברי 
עשרו מובחר בשלשה סאי אתי,
ולא שנא בחול ולא שנא בשבת;
אלא ¯· Ï‡ÚÓ˘È Èמאי קסבר?
אי קסבר 
עשרו מובחר לא אתי אלא מחמש 
אפילו בשבת נמי!
אי משלש אתי 
אפילו בחול נמי!?
אמר ¯·‡:
קסבר ¯· Ï‡ÚÓ˘È È
עשרו מובחר בלא טירחא אתי מחמש,
בטירחא אתי משלש,
בחול מייתינ מחמש דהכי שביחא מילתא,
בשבת מוטב שירבה במלאכה אחת בהרקדה,
ואל ירבה במלאכות הרבה.
4

5

6

7

8

9

אמר ¯·:‰
רש"י

‡· ‰È‰ ¯ÓÂÚ‰ ¯ÓÂ‡ Ï‡ÚÓ˘È È·¯ :'È˙Ó .Ï‡ÚÓ˘È È·¯ - È˘˘ ˜¯Ù 1
·˘·˙  .'ÂÎא" חל ששה עשר להיות בשבת היה עומר בא עשרו משלשה סאי
שהיו קוצרי שלשה סאי שעורי" ומניפי אות בנפה עד שמניפי אות עד
עשרו מובחר:
 .ÏÂÁ·Â 2א" חל ששה עשר בחול קוצרי חמשה סאי ומניפי מכל סאה מעט
אותו סלת דק היוצא ראשו שהוא מובחר ומוציאי מ ה' סאי עשרו כדכתיב
)שמות יז( והעומר עשירית האיפה הוא:
 .‰˘Ï˘· 3בג' מגלות לפרס" הדבר מפני הבייתוסי:
 .ÈÓ ˙·˘· 'ÈÙ‡ :'Ó‚ 4לייתי דהא דחי שבת כדמפרש בסו 1פירקי:
 .‡Á¯ÈË ‡Ï· 5שאינו צרי( לנפות כ''כ:
 .‡Á¯ÈË· 6שינפו פעמי" הרבה:
 .‡˙ÏÈÓ ‡ÁÈ·˘ ÈÎ‰„ ˘ÓÁÓ ÔÈ˙ÈÈÓ ÏÂÁ· 7כ( משובח הדבר דהוי עשרו
מובחר טפי שאי ממציא מכל סאה אלא מעט אותו סלת דק היוצא ראשו:
 .˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ· ‰·¯È˘ ·ËÂÓ 8מוטב שיחלל פעמי" הרבה שבת במלאכה
אחת כגו שירקד הג' סאי פעמי" הרבה:
 .‰·¯‰ ˙ÂÎ‡ÏÓ· ‰·¯È Ï‡Â 9שיקצור ויזרה ויברור ויטח וירקד שתי סאי
יותר:

11

ממאי?
דלמא עד כא לא קאמר ¯· Ï‡ÚÓ˘È Èהכא,
אלא דליכא בזיו קדשי",
סד .אבל הת" דאיכא בזיו קדשי"  *
אימא ל( כ¯· Ôסבירא ליה!
אי נמי 
עד כא לא קאמר
¯· ‡˜Â¯· Ô· ÔÁÂÈ È·¯ Ï˘ Â· Ï‡ÚÓ˘È Èהת" 
אלא דאיתעביד ליה צור( גבוה ולא צרי( אחולי שבת,
אבל הכא דלא איתעביד ליה צור( גבוה,
וצרי( לאחולי שבת 
אימא כ¯· Ôסבירא ליה!?
12

13

14

אלא אמר ¯·:‰
¯· Ï‡ÚÓ˘È Èו¯· ÌÈ‰Î‰ Ô‚Ò ‡ÈÁ Èאמרו דבר אחד,
דתנ:
¯· ÌÈ‰Î‰ Ô‚Ò ‡ÈÁ Èאומר:
בשבת נקצר ביחיד,
במגל אחד ובקופה אחת,
ובחול  בשלשה,
בשלש קופות ובשלש מגלות;
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
אחד שבת ואחד חול 
בשלש קופות ובשלש מגלות;
מי לא קאמר ¯· ÌÈ‰Î‰ Ô‚Ò ‡ÈÁ Èהת" 
כיו דאפשר  לא טרחינ?
הכא נמי 
כיו דאפשר  לא טרחינ.
ממאי?
רש"י

 .‰ÊÁ‰ „Ú 10שיכול להוציא את האימורי":
 .ÔÈÁ¯Ë ‡Ï 11יותר בשבת:
 .ÌÈ˘„˜ ÔÂÈÊ· 12חציו מופשט ועומד כ( עד הלילה ודומה כנבילה:
 .Ï·‡ 13גבי עומר דלא איתעביד צור( גבוה כדאמרינ )ברבי ישמעאל( לעיל
דבחמש שביחא מילתא טפי אימא כרבנ ס''ל דאמרי דבשבת עבדינ כל מה
דבעי ליה כבחול ואי הוה בעי טפי עבדינ ובחול בשלשה:
 .Ì˙‰ Ï·‡ 14מילתיה דרבי חנינא דאיכא פרסומי מילתא בשלשה בני אד"
טפי מביחיד אימא רבי ישמעאל כרבנ ס''ל ועבדינ בשלשה לפרס" הדבר
שקצירת העומר במוצאי ט''ו בניס מפני הביתוסי" שאומרי" אי העומר בא
אלא באחד בשבת:
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רבי ישמעאל

דף סד.

פרק ששי

דלמא עד כא לא קאמר ¯· Ï‡ÚÓ˘È Èהכא 
אלא דליכא פרסומי מילתא,
אבל הת" דאיכא פרסומי מילתא 
אימא כ¯· Ôסבירא ליה!
אי נמי 
עד כא לא קאמר ¯· ÌÈ‰Î‰ Ô‚Ò ‡ÈÁ Èהת" 
דאי בחד אי בשלשה צור( גבוה מיתעביד כהלכתו,
אבל הכא דלא איתעביד כהלכתו צור( גבוה,
אימא כ¯· Ôסבירא ליה!?
1

אלא אמר ¯· ‡˘:È
¯· Ï‡ÚÓ˘È Èו¯· ÈÒÂÈ Èאמרו דבר אחד,
דתנ )ראש השנה א:ה(:
בי שנראה בעליל ובי שלא נראה בעליל 
מחללי עליו את השבת,
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
א" נראה בעליל אי מחללי עליו את השבת;
מי לא אמר ¯· ÈÒÂÈ Èהת":
כיו דאפשר  לא טרחינ?
הכא נמי 
כיו דאפשר  לא טרחינ.
2

3

ממאי?
דלמא עד כא לא קאמר ¯· Ï‡ÚÓ˘È Èהכא,
אלא דליכא נמצאת אתה מכשיל לעתיד לבא,
אבל הת" דנמצאת אתה מכשיל לעתיד לבא,
אימא כ¯· Ôסבירא ליה!
אי נמי 
עד כא לא קאמר ¯· ÈÒÂÈ Èהת" 
אלא דליכא צור( גבוה ולא ניתנה שבת לדחות,
אבל הכא דאיכא צור( גבוה וניתנה שבת לדחות,
אימא כ¯· Ôסבירא ליה.
4

5

7

6

איתמר:
שחט שתי חטאות של ציבור,
ואינו צרי( אלא אחת;
אמר ¯· ,‰ואיתימא ¯·:ÈÓ‡ È
חייב על השניה ופטור על הראשונה;
ואפילו נתכפר לו בשניה,

קנה

מנחות

ואפילו נמצאת ראשונה כחושה.
11

ומי אמר ¯· ‰הכי?
והא אמר ¯·:‰
היו לפניו שתי חטאות,
אחת שמינה ואחת כחושה,
שחט שמינה ואחר כ( שחט כחושה 
חייב;
כחושה ואחר כ( שמינה 
פטור;
ולא עוד אלא שאומרי" לו:
הבא שמינה לכתחלה ושחוט!?
איבעית אימא 
סמי כחושה מקמייתא;
ואיבעית אימא 
ההיא ¯· ÈÓ‡ Èאמרה.
12

13

14

15

אמר ליה ¯· ‡Èל¯· ‡˘:È
נמצאת הראשונה כחושה בבני מעיי,
מהו?
בתר מחשבתו אזלינ וגברא לאיסורא קא מיכוי;
או דלמא 
בתר מעשיו אזלינ?
אמר ליה:
לאו היינו ד¯· ‰ו¯·‡,
דאיתמר:
שמע שטבע תינוק בי",
ופרש מצודה להעלות דגי" והעלה דגי" 
חייב;
להעלות דגי" והעלה דגי" ותינוק 
¯·‡ אמר :חייב;
ו¯· ‰אמר :פטור;
ועד כא ¯· ‰לא קא פטר,
אלא כיו דשמע,
16

17

18

19

20

8

9

10

רש"י

 .‡Î‰ Ï·‡ 1לגבי שלש סאי לא איתעביד צור( גבוה כהלכתו אליבא דרבי
ישמעאל דקאמר בחמש שביחא מילתא:
 .ÏÈÏÚ· ‰·Ï‰ ‰‡¯˘ ÔÈ· 2לכל העול":
 .˙·˘‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏÏÁÓ ÔÈ‡ ÏÈÏÚ· ‰‡¯ Ì‡ 3ללכת ולהעיד לב''ד שהרי
א''צ כיו דבעליל נראה ב''ד נמי ראוהו:
 .Ì˙‰ Ï·‡ 4גבי לבנה דאיכא מכשיל לעתיד לבא דזימני דלא יראה בעליל
ויאמרו העדי" כמו שראינוהו אנו כ ראוהו ב''ד ולא נחלל שבת ואיכא מכשול
דלא יהא חדש נקבע כהלכתו:
 .‰Â·‚ Í¯Âˆ ‡ÎÈÏ„ 5דאינו קרב ולא ניתנה שבת לדחות אותו היו" משו" דבר
אחר:
 .‰Â·‚ Í¯Âˆ ‡ÎÈ‡„ ‡Î‰ Ï·‡ 6דבחמש שביחא מילתא:
 .˙ÂÁ„Ï ˙·˘ ‰˙ÈÂ 7אצל הג' סאי ומגו דנדחה מפני הג' נדחית נמי אצל
החמש:
 .¯Â·Èˆ Ï˘ ˙Â‡ËÁ '· ˙·˘· ËÁ˘ 8כגו א' מ שעירי ע''ז ושעירי רגל בשבת
שבתו( הרגל:
 .‰È˘‰ ÏÚ ·ÈÈÁ 9חטאת דשוגג הוא כסבור מותר לשוחט בשבת הואיל ושל
ציבור הוא וטעה דכיו דשחט ראשו תו לא חזי האי לציבור:

רש"י

 .‰È˘· ¯ÙÎ˙ 'ÈÙ‡Â 10כגו שנשפ( ד" הראשונה לאחר שחיטת שניה דאיכא
למימר ליפטריה לגמרי משו" דקמייתא ברשות שחט אע''ג דסו 1לא כפר אלא
בשניה ושניה נמי הואיל ובה כפר ליפטר עליה אפ''ה חייב אשניה ופטור
אראשונה דבתר שחיטה אזלינ:
11
‡ .‰˘ÂÁÎ ‰Â˘‡¯‰ ˙‡ˆÓ 'ÈÙקוד" שחיטת שניה ואיכא משו" )מלאכי א(
הקריבהו נא לפחת( ושחט שניה חייב:
 .ÂÈÙÏ 12בשבת:
 .„ÂÚ ‡ÏÂ 13אלא אפי' לכתחילה אומרי" לו לאחר שחיטת כחושה הבא
שמינה לכתחילה ושחוט:
 .‰˘ÂÁÎ ÈÓÒ 14ממילתא קמייתא דרבה:
 .‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ·È‡Â 15הא קמייתא רבי אמי אמרה וסמי רבה מיניה:
 .ÔÈÈÚÓ È·· 16מתחילה היה נראית שמינה והשתא הוא דמשתכח כחושה
ומעיקרא כי שחט לשניה לא שחטה ברשות דהא עדיי לא נמצאת ראשונה
כחושה:
 .Â‰Ó 17ואליבא דרבה קמיבעיא לה דפטר היכא דנמצאת ראשונה כחושה
קוד" שניה הכא מאי:
 .ÔÈÂÎÈÓ˜ ‡¯ÂÒÈ‡Ï 18כי שחט שניה למילתיה קמיכוי דעדיי לא נודע לו
כחישת ראשונה האי לאיסורא איכוי לאו דווקא דהא שוגג סבור מותר לעשות
הואיל ושל ציבור הוא אלא לשחיטה אסורה איכוי:
 .‰˘ÚÓ ¯˙· 19ואיגלאי למפרע דשפיר עבד:
 .‡·¯Â ‰·¯„ ÂÈÈ‰ Â‡Ï 20כלומר לתרוייהו חייב דבתר מחשבה אזלינ דעד
כא לא פטר רבה אלא כיו דשמע שטבע תינוק איכא למימר מחשבתו נמי
אתינוק הואי:
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רבי ישמעאל

דף סד:

פרק ששי

אמרינ נמי דעתיה אתינוק,
אבל לא שמע  לא.

קנו

מנחות

מביאי אותו מכל מקו".
מעשה שבא העומר מגגות צריפי,
ושתי הלח" מבקעת עי סוכר.
9

ואיכא דאמרי:
אמר ליה:
היינו פלוגתייהו ד¯· ‰ו¯·‡,
דאיתמר:
לא שמע שטבע תינוק בי",
ופרש מצודה להעלות דגי" והעלה דגי" 
חייב;
להעלות דגי" והעלה תינוק ודגי" 
¯· ‰אמר :פטור;
ו¯·‡ אמר :חייב;
¯· ‰אמר :פטור,
זיל בתר מעשיו;
ו¯·‡ אמר חייב,
זיל בתר מחשבתו.

גמרא:
מאי טעמא?
איבעית אימא 
משו" כרמל;
ואיבעית אימא 
משו" דאי מעבירי על המצות.

1

10

11

12

מעשה שבא העומר מגגות צריפין.
תנו רבנ:
כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה,
והיה הורקנוס מבחו #ואריסטובלוס מבפני",
בכל יו" ויו" היו משלשלי לה דינרי בקופה,
ומעלי לה תמידי;
היה ש" זק אחד שהיה מכיר בחכמת יוונית,
לעז לה" בחכמת יוונית,
אמר לה:
כל זמ שעסוקי בעבודה 
אי נמסרי בידכ".
למחר שלשלו לה דינרי בקופה והעלו לה חזיר,
כיו שהגיע לחצי חומה 
נע #צפרניו בחומה,
ונזדעזעה אר #ישראל ארבע מאות פרסה,
על ארבע מאות פרסה.
באותה שעה אמרו:
ארור שיגדל חזיר,
וארור שילמד בנו חכמת יוונית.
ועל אותה שעה שנינו:
מעשה שבא עומר מגגות צריפי,
ושתי הלח" מבקעת עי סוכר.
13

14

אמר ¯·:‰
חולה שאמדוהו לגרוגרת אחת,
ורצו עשרה בני אד" והביאו עשרה גרוגרות בבת אחת 
פטורי;
אפילו בזה אחר זה,
אפילו קד" והבריא בראשונה.
2

3

בעי ¯·‡:
חולה שאמדוהו לשתי גרוגרות,
ויש שתי גרוגרות בשתי עוקצי ושלש בעוק #אחת,
הי מינייהו מייתינ?
שתי" מייתינ דחזו ליה;
או דלמא 
שלש מייתינ דקא ממעטא קצירה?
סד :פשיטא שלש מייתינ* ,
דעד כא לא קאמר ¯· Ï‡ÚÓ˘È Èהת" 
אלא דכי ממעט באכילה קא ממעט קצירה,
אבל הכא 
דכי קא ממעט באכילה קא מפשא קצירה 
ודאי שלש מייתינ.
4

5

6

7

15

16

כי מטא עומר,
לא הוו ידעי מהיכא אייתי עומר,
אכרזו,
אתא ההוא חרשא,
אותיב חדא ידא אאיגרא וחדא ידיה אצריפא,
17

18

19

20

משנה )ב(:
מצות העומר להביא מ הקרוב;
לא ביכר הקרוב לירושלי" 

21

רש"י

8

רש"י

 .Â‰ÈÈ˙‚ÂÏÙ ÂÈÈ‰ Â‡Ï 1כלומר לרבה פטור ולרבא חייב האי שוחט דטעמא
דרבה דפטר לאו משו" דשמע אלא משו" דאזלינ בתר מעשיו וה''ה אפי' לא
שמע והאי דנקט שמע לאשמועינ דאפי' שמע כי העלה דגי" בלא תינוק חייב:
 .˙¯‚Â¯‚Ï Â‰Â„Ó‡˘ ‰ÏÂÁ 2וא" יאכל אחת ירפא:
 .‰Ê ¯Á‡ ‰Ê· 'ÈÙ‡Â 3דכול למצוה נתכוונו פטורי דהזריז לחולה משובח:
 .ı˜ÂÚ 4זנב שהוא תולה בו:
 .‰¯Èˆ˜ ËÚÓÓ˜„ 5דאי קוצר אלא תלישה אחת:
 .Ï‡ÚÓ˘È È·¯ ¯Ó‡˜ ‡Ï Ô‡Î „Ú„ 6במתני' למיבצר בלקיטת התבואה:
 .‰ÏÈÎ‡· ËÚÓÓ ÈÎ„ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ 7כלומר בתבואה ממעטת קצירה דלא קצר
אלא שלשה סאי אבל הכא דכי ממעט בהנאת האוכל מפיש בקצירה דתליש
שתי עוקצי לא אמר דלימעוט באוכל:
 .¯ÎÈ· ‡Ï (˙ÂÏ‚Ó '‚· ‰˘Ï˘·) :'È˙Ó 8לא בישל כל צרכו:

 .¯ÎÂÒ ÔÈÚÂ ÔÈÙÈ¯ˆ ˙Â‚‚ 9רחוק מירושלי" מאד:
 .ÌÚË È‡Ó :'Ó‚ 10בעינ מ הקרוב:
 .ÏÓ¯Î 11תקריב ר( ומלא שתהא התבואה רכה ונמללת ביד ואי מייתי מרחוק
נשיב לה זיקא ומתקשה בדר( .האי כרמל במנחת העומר כתיב )ויקרא כג(:
 . 'ÂÎ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Â 12והלכ( כשיוצא מירושלי" לבקש עומר אותה שמוצא
ראשו נוטל דאי מעבירי על המצות:
 .ÒÂÏ·ÂËÒÈ¯‡Â ÒÂ˜¯Â‰ 13שני אחי" היו:
 .„Á‡ Ô˜Ê Ì˘ ‰È‰Â 14מבפני":
 .˙ÈÂÂÈ ˙ÓÎÁ 15רמיזות:
 .'ÂÎ ‰Ú˘ ‰˙Â‡ ÏÚ 16שאות החיילות החריבו כל סביבות ירושלי":
 .¯ÓÂÚ ‡ËÓ 17זמ עומר:
 .ÊÂ¯Î‡ 18הכריזו כל מי שיודע תבואה שיודיענה:
 .‡˘¯Á ‡Â‰‰ 19חרש שומע ואינו מדבר:
 .‡¯‚È‡‡ 20גג:
 .‡ÙÈ¯ˆ 21בורזי''ל שאי לו גג אלא חד  .מלמעלה ומ ערבה הוא:
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רבי ישמעאל

דף סה.

פרק ששי

אמר להו מרדכי:
מי איכא דוכתא דשמה גגות צריפי או צריפי גגות?
בדקו ואשכחוה.
1

כי בעי לאתוי שתי הלח",
לא הוו ידעי מהיכא לאתויי,
אכרזו,
אתא ההוא גברא חרשא,
אותיב ידיה אעיניה וחדא ידא אסיכרא,
אמר להו מרדכי:
ומי איכא דוכתא דשמה עי סוכר או סוכר עי?
בדקו ואשכחו.
2

4

3

הנהו שלש נשי" דאייתו שלש קיני,
חדא אמרה לזיבתי,
וחדא אמרה לימתי,
וחדא אמרה לעונתי;
סבור מינה 
זיבתי  זבה ממש,
לימתי  לימתי ממש,
לעונתי  לעונתה;
דכולהו חדא חטאת וחדא עולה,
אמר להו מרדכי:
שמא בזוב סיכנה?
שמא בי" סיכנה?
שמא בעינה סיכנה?
דכולהו עולות נינהו,
סה .בדוק ואשכח* .
והיינו דתנ )שקלי" א(:
פתחיה על הקיני,
פתחיה צב זה מרדכי,
למה נקרא שמו פתחיה?
שפותח דברי" ודורש,
ויודע בשבעי" לשו.

5

6

קנז

מנחות

אי מושיבי" בסנהדרי אלא בעלי חכמה,
בעלי מראה ,מבעלי קומה ,בעלי זקנה,
בעלי כשפי" ,ויודעי" שבעי" לשו,
שלא תהא סנהדרי שומעת מפי התורגמ!?
אלא דהוה בייל לישני ודריש,
והיינו דכתיב במרדכי )נחמיה ז,ז(ִּ " :בלְ ׁ ָשן".
15

16

18

17

19

משנה )ג(:
כיצד ה עושי?
שלוחי בית די יוצאי מערב יו" טוב,
ועושי אות כריכות במחובר לקרקע,
כדי שיהא נוח לקצור.
כל העיירות הסמוכות לש" מתכנסות לש",
כדי שיהא נקצר בעסק גדול.
כיו שהחשיכה 
אומר לה:
בא השמש?
אומר :הי;
בא השמש?
אומר :הי.
מגל זו?
אומר :הי.
מגל זו?
אומר :הי.
קופה זו?
אומר :הי.
קופה זו?
אומר :הי.
בשבת אומר לה:
שבת זו?
אמר :הי.
שבת זו?
אמר :הי.
אקצור?
וה" אומרי" לו :קצור.
אקצור?
וה" אומרי" לו :קצור.
שלש פעמי" על כל דבר ודבר,
20

21

22

23

7

8

9

10

24

11

25

12

13

26

27

14

כולהו סנהדרי נמי ידעי שבעי" לשו,
דאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
רש"י

 .ÈÎ„¯Ó 1שהיה בימי אחשורוש:
 .ÌÁÏ‰ È˙˘ 2של חטי:
 .‡ÈÚ‡ 3בעינו:
 .‡¯ÎÈÒ 4חור שבמזוזת הדלת שבו תוחבי" הבריח לנעול:
 .Ô˜ 5שני עופות:
 .È˙·ÈÊÏ 6אני מביא הק זה ]וכ[ לימתי ]וכ[ לעונתי:
 .˘ÓÓ ‰˙·ÈÊÏ 7דזבה מביאה לאחר ימי ספירה ק א':
 .˘ÓÓ È˙ÓÈÏ 8היינו זבה ששופעת כי":
 .˘ÓÓ ‰˙ÂÚÏ 9היינו נמי לעונת קרב זיבתה ליו" שמיני שלה:
 .Â‰ÏÂÎ„ 10תלתא קיני חדא פרידה חטאת וחדא עולה דק יולדת וזבה אחד
חטאת ואחד עולה:
 .‰ÎÈÒ ·ÂÊ· 11שהיתה שופעת ד" יותר ונסתכנה למות ונדבה לקינה להביא
דהויי תרוייהו עולת נדבה וזו שאמרה לימתי בי" סיכנה וזו שאמרה לעונתי
בעינה סיכנה:
 .Ô˙„ ÂÈÈ‰Â 12במסכת שקלי":
 .ÔÈÈ˜‰ ÏÚ ‰ÈÁ˙Ù 13על השופר ששמו קיני שהמתנדב ק מביא מעות ונות
לתוכו די''ג שופרות היו במקדש ויש בה" שני" ששמ תורי" וגוזלי עולה
במסכת שקלי":
 .Ô˘¯Â„Â ÌÈ¯·„ Á˙ÂÙ˘ 14כגו לימתי לעונתי:

רש"י

 .‰ÓÂ˜ ÈÏÚ· 15שירתתו מה בעלי דיני" ולא ישקרו:
 .ÌÈÙ˘Î ÈÏÚ· 16שא" יהא הנדו מכש 1והאור לא ישלוט בו יעשו ה
מכשפות וימיתוהו בכל מיתה שיוכלו:
 .ÔÓ‚¯Â˙‰ 17שלא יחלי 1טענותיו ויחייבוהו:
 .È˘ÈÏ ÏÈÈ· ‰Â‰„ 18בולל ומערבב הלשונות:
 .Ô˘¯Â„Â 19כגו עי סוכר וגגות צריפי והיינו דקרו ליה מרדכי בלש:
 .˙ÂÎÈ¯Î :'È˙Ó 20כורכי וקושרי ראשי השבלי" מלא אגרו:1
 .˙ÂÒÎ˙Ó Ì˘Ï ˙ÂÎÂÓÒ‰ ˙Â¯ÈÈÚ ÏÎÂ 21המולה גדולה שיבינו בייתוסי
שבמוצאי יו''ט קוצרי אות דבייתוסי לא מודו כדמפרש לקמ:
 .Ô‰Ï ¯Ó‡ 22הקוצר לבני עיירות העומדות עליו:
 .˘Ó˘‰ ‡· 23אמרו לו ה:
 .‰Ê Ï‚Ó 24כלומר במגל זה אקצור התבואה:
 .ÂÊ ‰ÙÂ˜· 25את התבואה:
] .ÂÊ ˙·˘ 26כלומר[ אקצור בשבת:
 .ÔÈ‰ ÂÏ Â¯Ó‡ 27ג' פעמי" שואל לה כל דבר:
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רבי ישמעאל

דף סה:

פרק ששי

וה אומרי" לו :הי הי הי.
כל כ( למה?
מפני הבייתוסי",
שהיו אומרי":
אי קצירת העומר במוצאי יו" טוב.

קנח

מנחות

משה רבינו אוהב ישראל היה,
ויודע שעצרת יו" אחד הוא,
עמד ותקנה אחר שבת כדי שיהו ישראל מתענגי שני ימי";
קרא עליו מקרא זה )דברי" א,ב(:
ש ִעיר"* ,
שר ֹיום ֵמח ֵֹרב ֶּד ֶר ְך ַהר ֵׂ
סהַ " :א ַחד ָע ָ ׂ
וא" משה רבינו אוהב ישראל היה,
למה איחר במדבר ארבעי" שנה!?
אמר לו :רבי,
בכ( אתה פוטרני!?
אמר לו :שוטה,
ולא תהא תורה שלמה שלנו כשיחה בטילה שלכ"!
כתוב אחד אומר )ויקרא כג,טז(:
" ִּת ְס ּ ְפר ּו חֲ ִמ ּ ׁ ִשים ֹיום",
וכתוב אחד אומר )ש",טו(:
תות ְּת ִמימֹת ִּת ְהיֶינָ ה",
" ׁ ֶש ַבע ׁ ַש ָּב ֹ
הא כיצד?
כא  ביו" טוב שחל להיות בשבת,
כא  ביו" טוב שחל להיות באמצע שבת.

1

2

16

17

גמרא:
תנו רבנ:
אלי יומיא דלא להתענאה בהו,
ומקצתהו דלא למספד בהו:
מריש ירחא דניס עד תמניא ביה איתוק" תמידא,
דלא למספד.
ומתמניא ביה ועד סו 1מועדא איתותב חגא דשבועיא,
דלא למספד.
3

4

5

6

18

19

7

8

מריש ירחא דניס ועד תמניא ביה איתוק" תמידא,
דלא למספד.
שהיו צדוקי" אומרי":
יחיד מתנדב ומביא תמיד,
מאי דרוש?

שה
ש ַה ּ ׁ ֵשנִ י ּ ַתעֲ ֶׂ
שה ַב ּב ֶֹקר וְ ֵאת ַה ֶּכ ֶב ׂ
ש ֶא ָחד ּ ַתעֲ ֶׂ
" ֶאת ַה ֶּכ ֶב ׂ
ּ ֵבין ָה ַע ְר ָּביִ ם" )במדבר כח,ד(;

20

21

9

מאי אהדרו?
10

¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
אינו צרי(,
ְ
הרי הוא אומר )דברי" טז,ט(ִּ " :ת ְס ּ ָפר לָ ך",
ספירה תלויה בבית די;
שה" יודעי" לחדש ממחרת השבת 
מחרת יו" טוב,
יצאת שבת בראשית שספירתה בכל אד".
22

23

" ֶאת ָק ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי לְ ִא ּ ׁ ַשיִּ ...ת ׁ ְש ְמר ּו"

11

)במדבר כח,ב(,

שיהיו כול באי מתרומת הלשכה.
12

24

מתמניא ביה ועד סו 1מועדא איתותב חגא דשבועיא,
דלא למספד.
שהיו בייתוסי אומרי":
עצרת אחר השבת.
ניטפל לה" ¯·,È‡ÎÊ Ô· ÔÁÂÈ Ô
ואמר לה" :שוטי".
מני לכ"?
ולא היה אד" אחד שהיה משיבו,
חו #מזק אחד שהיה מפטפט כנגדו ואמר:

¯· Ú˘Â‰È Èאומר:
אמרה תורה:
מנה ימי" וקדש חדש,
מנה ימי" וקדש עצרת,
מה חדש  סמו( לביאתו ניכר,
א 1עצרת  סמו( לביאתו ניכרת;
25

26

1

13

14

רש"י

15

רש"י

 .ÍÎ ÏÎÂ 1שהיה שואל למה:
 .ÌÈÒÂ˙ÈÈ·‰ ÈÙÓ 2שאומרי" אי קצירת העומר במוצאי יו''ט אלא במוצאי
שבת כדמפרש בגמרא לפיכ( הקוצרי" מגביהי קול כדי שישמעו בייתוסי
להוציא מלב:
 .ÔÂ‰· ‰‡Ú˙‰Ï ‡Ï„ :'Ó‚ 3אבל למספד שרי:
 .ÔÂ‰˙ˆ˜ÓÂ (Ô˙ˆ˜Ó·) 4איכא דחמירי כולי האי דאפי' למספד אסור:
 .‡„ÈÓ˙ Ì˜Â˙È‡ 5הוק" התמיד על משפטו כדמפרש לקמיה דלא למספד:
 .‡„ÚÂÓ ÛÂÒ „Ú 6פסח:
 .·˙Â˙È‡ 7נתיישב על דינו שבאות ימי" נצחו חכמי" את הבייתוסי":
 .‰‡Ú˙‰Ï ‡Ï„ 8אבל למספד שרי דלא הויא שמחה יתירה בשל עצרת כבשל
תמיד משו" דעצרת לא היה שו" ראיה לדברי בייתוסי אבל בתמיד היתה ראיה
לדבריה" ותרוייהו מפרש לקמ:
 .‰˘Ú˙ 9לשו יחיד:
 .Â¯„‰‡ È‡Ó 10להו רבנ כשנצחו":
 .Â¯Ó˘˙ 11לשו רבי":
 .ÔÏÂÎ 12כל הקרבנות:
 .ÌÎÏ ÔÈÓ 13דהאי ממחרת השבת ממש הוא:
 .„Á‡ Ô˜Ê 14בייתוסי היה:
 .ËÙËÙÓ 15בדברי ויכוחי:

16

 .¯ÓÂ‚Â ÌÂÈ ‡''Èשא" היה משה מולי( את ישראל דר( הר שעיר היו באי
באחד עשר יו" לקדש שהיא סמוכה לאר #ישראל:
 .‰˘ ÌÈÚ·¯‡ Ô¯Á‡Ó ‰ÓÏ ‰È‰ Ô·‰Â‡ Ì‡Â 17ודיחוי בעלמא קאמר ליה
משו" דהוא היה אומר דברי הבל:
) .‰ÓÏ˘ ‰¯Â˙ ‡‰˙ ‡Ï 18לעול"( לדחות אד" בקנה ובקש כשיחה בטילה
שלכ" דלנו יש ראיה ולכ" אי ראיה:
 .ÌÂÈ ÌÈ˘ÓÁ 19משמע ימי" ולא שבועות וכתוב אחד אומר שבועות ושבועות
לא קרי אלא אות המתחילות באחד בשבת ומסיימות בשבת:
 .˙·˘· ÏÁ˘ ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ˘‡¯ Ë''ÂÈ· ‡‰ „ˆÈÎ ‡‰ 20דממחרתו אחר השבת
דהוא יו" הבאת עומר ומתחילי לימנות מתוק" שבע שבתות תמימות תהיינה:
 .Ë''ÂÈ· 21של פסח שחל להיות באמצע שבת דמתחילי למנות למחרתו
מיתוק" קרא בחמשי" יו" ולא שבועות שלמות אלא מתחילי למנות באמצע
שבת:
 .ÍÏ ¯ÙÒ˙ 22משמע ל( תהא מסורה הספירה:
 .ÔÈ„ ˙È·· ‰ÈÂÏ˙ ‰¯ÈÙÒ 23שבית די קובעי המועדות וצרי( לשאל אימתי חל
יו" טוב ראשו של פסח שמתחיל למנות הספירה ממחרת:
 .˙È˘‡¯· ˙·˘ ‰˙ˆÈ 24שבת ממש שספירתה תלויה בכל אד" שאי צרי(
לאד" לישאל לבית די אימתי חל יו" ראשו אלא ממתי עד שבת שבתו(
הפסח מתחיל:
 .˘„Á ˘„˜Â ÌÈÓÈ ‰Ó 25עד חדש ימי" )דחדש( מנה תשעה ועשרי" יו"
ויקדש חדש ביו" שלשי":
 .¯ÎÈ ÂÂ·˘Á ˙‡È·Ï ÍÂÓÒ ˘„Á ‰Ó 26מאימתי תתחיל למנות דהיינו מיו"
כ''ט משעת מולד הלבנה:
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רבי ישמעאל

דף סו.

פרק ששי

וא" תאמר 
עצרת לעול" אחר השבת,
היא( תהא ניכרת משלפניה.

מנחות

יצתה שבת בראשית שספירתה בכל אד".

¯· Ï‡ÚÓ˘È Èאומר:
אמרה תורה:
הבא עומר בפסח ושתי הלח" בעצרת,
מה להל  רגל ותחלת רגל,
א 1כא  רגל ותחלת רגל.
2

3

¯· ‡¯È˙· Ô· ‰„Â‰È Èאומר:
נאמר שבת למעלה ונאמר שבת למטה,
מה להל  רגל ותחלת רגל סמו( לה,
א 1כא  רגל ותחלת רגל סמו( לה.
4

5

6

תנו רבנ:

" ּו ְס ַפ ְר ּ ֶתם לָ ֶכם" )ויקרא כג,טו(,
שתהא ספירה לכל אחד ואחד.
" ִמ ּ ָמחֳ ַרת ַה ּ ׁ ַש ָּבת" )ש"( 
ממחרת יו" טוב;
או אינו אלא ממחרתצג שבת בראשית?
¯· ‰„Â‰È ¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
הרי הוא אומרִּ " :ת ְס ּ ְפר ּו חֲ ִמ ּ ׁ ִשים ֹיום" )ויקרא כג,טז(,
כל ספירות שאתה סופר לא יהו אלא חמשי" יו",
וא" תאמר 
ממחרת שבת בראשית,
פעמי" שאתה מוצא חמשי" ואחד,
ופעמי" שאתה מוצא חמשי" ושני",
חמשי" ושלשה ,חמשי" וארבעה,
חמשי" וחמשה ,חמשי" וששה.
7

8

סו.

קנט

¯· ‡¯È˙· Ô· ‰„Â‰È Èאומר:
אינו צרי(* ,
הרי הוא אומר תספור ל(,
ספירה תלויה בבית די,

¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
ממחרת השבת  ממחרת יו" טוב;
אתה אומר:
ממחרת יו" טוב,
או אינו אלא ממחרת שבת בראשית;
אמרת?
וכי נאמר ממחרת השבת שבתו( הפסח?
והלא לא נאמר אלא ממחרת השבת,
דכל השנה כולה מלאה שבתות,
צא ובדוק איזו שבת?
ועוד 
נאמרה שבת למטה ונאמרה שבת למעלה,
מה להל  רגל ותחילת רגל,
א 1כא  רגל ותחילת רגל.
9

10

¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כתוב אחד אומר )דברי" טז,ח(:
ֹאכל ַמצ ֹּות" ,
" ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ּת ַ
וכתוב אחד אומר )שמות יב,טו(:

ֹאכל ּו" ,
" ׁ ִש ְב ַעת י ִָמים ַמצ ֹּות ּת ֵ
הא כיצד?
מצה שאי אתה יכול לאוכלה שבעה מ החדש,
אתה יכול לאוכלה ששה מ החדש.
11

" ִמי ֹּום הֲ ִביאֲ ֶכםִּ ...ת ְס ּ ְפר ּו" )ויקרא כג,טוטז(,
יכול  יקצור ויביא,
ואימתי שירצה יספור;
תלמוד לומר:
12

13

" ֵמ ָה ֵחל ֶח ְר ֵמ ׁש ַּב ָ ּק ָמה ָּת ֵחל לִ ְס ּפ ֹר" )דברי" טז,ט(.
אי " ֵמ ָה ֵחל ֶח ְר ֵמ ׁש ַּב ָ ּק ָמה ָּת ֵחל לִ ְס ּפ ֹר" 
יכול  יקצור ויספור ואימתי שירצה יביא?
תלמוד לומר:
" ִמי ֹּום הֲ ִביאֲ ֶכם".
אי " ִמי ֹּום הֲ ִביאֲ ֶכם" 
יכול  יקצור ויספור ויביא ביו";
תלמוד לומר:
תות ְּת ִמימֹת ִּת ְהיֶינָ ה" )ויקרא כג,טו(,
" ׁ ֶש ַבע ׁ ַש ָּב ֹ
אימתי אתה מוצא שבע שבתות תמימות?
14

15

רש"י

 .Â˙‡È·Ï ÍÂÓÒ ˙¯ˆÚ Û‡ 1מני החמשי" ניכר לה" יו" קבוע שיתחילו למנות
בו דהיינו ממחרת יו''ט ראשו שא" ממתיני עד לאחר השבת אי ש" היכר יו"
קבוע דפעמי" שמתחיל למנות בי''ז פעמי" בי''ח:
 .ÔÏ‰Ï ‰Ó 2בשתי הלח" בעצרת רגל הוא ותחילת רגל:
 .¯ÓÂÚ ˙‡·‰ ÌÂÈ Û‡ 3רגל ותחילת רגל וא" נמתי עד לאחר השבת פעמי"
שהיתה באה בסו 1הרגל כגו שחל פסח בשני בשבת:
 .‰ËÓÏ ˙·˘ 4עד ממחרת השבת השביעית וגו' )ויקרא כג( והקרבת" מנחה
חדשה דהיינו עצרת ונאמר שבת למעלה )ש"( וספרת" לכ" ממחרת השבת וגו':
 .ÔÏ‰Ï ‰Ó 5בשבת שלמטה האמור בשתי הלח":
 .Ï‚¯ ˙ÏÈÁ˙Â Ï‚¯ 6סמו( לאותה שבת דהיינו עצרת המתחלת למחרת של
שבת שביעית לאחר שעברה שבוע דאותה שבת היינו שבוע א 1שלמעלה
האמורה בעומר רגל ותחילת הרגל הוי סמו( לה דהיינו יו" ראשו של פסח
שיהא סמו( )לרגל( לעומר )אלמא( ממחרת השבת מחרת יו''ט קאמר דיו" טוב
קרוי שבת דכתיב )ש"( ביו" הראשו שבתו:
 .„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ 7שכל אחד חייב לספור:
 .¯ÙÂÒ ‰˙‡˘ ˙Â¯ÈÙÒ ÏÎ 8לעול" יהו שוות שלא יהו בכול אלא החמשי"
כש" שא" חל פסח בשבת שלדברי הכל אתה מונה מיו" המחרת שהוא יו''ט
שני של פסח חמשי" יו" א 1לעול" לא תספור ימי" מיו" שני של פסח אלא
חמשי" וא''ת שבת בראשית פעמי" שאתה מונה לפי החשבו של אשתקד
שהתחילה למנות מיו" שני יהא עכשיו נ''א כגו חל פסח )של( בערב שבת ואתה
מונה מאחד בשבת נ''ב כגו א" חל בה' בשבת נ''ג כגו א" חל ברביעי בשבת
נ''ד בשלישי נ''ה בשני נ''ו באחד בשבת מיו" ראשו עד יו" עצרת:

רש"י

 .ÁÒÙ‰ ÍÂ˙·˘ ˙·˘ ˙¯ÁÓÓ ¯Ó‡ ÈÎÂ 9דתדע שבשבת של פסח תתחיל
לימנות:
 .˙Â˙·˘ ‰‡ÏÓ ‰˘‰ ÏÎÂ 10וא''ת שבת ממש צא ובדוק איזה שבת אלא ודאי
י''ט ]של פסח[ הוא:
.‰˘˘ ‰ÏÎÂ‡Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡ ˘„Á‰ ÔÓ ‰Ú·˘ ‰ÏÎÂ‡Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡ È‡˘ ‰ˆÓ 11
שלמחר יקרב העומר וא" תמתי עד לאחר השבת נמצאת מבטל מקרא זה כגו
חל פסח בשני בשבת ולא תביא עומר עד לאחר השבת נמצא שלא תאכל מצה
חדש אלא אותו יו" לבדו:
 .ÌÎ‡È·‰ ÌÂÈÓ 12הכי משמע משיגיע ממחרת השבת דהוא יו" הביאכ"
הוכשרה ספירה משעה שתרצה א" בו ביו" א" מחר:
 .˘Ó¯Á ÏÁ‰Ó ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ 13משמע לאחר קצירה וקוד" הבאה תחל לספור:
 .ÌÎ‡È·‰ ÌÂÈÓ Ï''˙ 14דמשמע לא הוכשרה ספירה אלא משיגיע יו" הבאה:
 .ÌÎ‡È·‰ ÌÂÈÓ È‡ 15דדרשינ השתא דשלשת הוקבעו כאחד יכול שלשת
ביו":
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רבי ישמעאל

דף סו:

פרק ששי

בזמ שאתה מתחיל לימנות מבערב.
יכול  יקצור ויביא ויספור בלילה;
תלמוד לומרִ " :מי ֹּום הֲ ִביאֲ ֶכם";
הא כיצד?
קצירה וספירה בלילה והבאה ביו".

קס

מנחות

משנה )ד(:
קצרוהו ונתנוהו בקופות,
הביאוהו לעזרה והיו מהבהבי אותו באור,
כדי לקיי" בו מצות קלי,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
בקני" ובקולחות חובטי אותו,
כדי שלא יתמע(.
8

1

אמר ¯·‡:
כולהו אית להו פירכא,
בר מתרתי תנאי בתראי,
בי במתניתא קמייתא,
בי במתניתא בתרייתא דלית להו פירכא;
אי מד¯·,È‡ÎÊ Ô· ÔÁÂÈ Ô
דלמא כד‡·,ÈÈ
דאמר ‡·:ÈÈ
מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי!
אי מד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èו¯·,Ú˘Â‰È È
ממאי דביו" טוב ראשו קאי?
דלמא ביו" טוב אחרו קאי!
ד¯· Ï‡ÚÓ˘È Èו¯· ‡¯È˙· Ô· ‰„Â‰È Èלית להו פירכא.

9

2

נתנוהו לאבוב,
ואבוב היה מנוקב ,כדי שיהא האור שולט בכולו,
שטחוהו בעזרה והרוח מנשבת בו.
נתנוהו לריחי" של גרוסות,
והוציאו ממנו עשרו שהוא מנופה בשלש עשרה נפה,
והשאר נפדה ונאכל לכל אד",
וחייב בחלה ופטור מ המעשר;
¯· ‡·È˜Ú Èמחייב בחלה ובמעשרות.
10

3

12
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גמרא:
תנו רבנ:

אי מד¯·,‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ È
הוה אמינא 
דלמא חמשי לבר מהני שיתא!
אי מד¯·,‡¯È˙· Ô· ‰„Â‰È È
ממאי דביו" טוב ראשו קאי?
דלמא ביו" טוב אחרו קאי!
¯· ÈÒÂÈ Èנמי חזי ליה פירכא,
והיינו דקאמר ועוד.

" ָא ִביב" )ויקרא ב,יד( 
זה אביב;
" ָקל ּוי ָּב ֵא ׁש" )ש"( 
מלמד שהיו ישראל מהבהבי אותו באש,
כדי לקיי" בו מצות קלי,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
ו ÌÈÓÎÁאומרי"* :
אי לשו קליצד אלא דבר אחר;
צה
לישנא אחרינא:
צו
אי לשו קלי אלא קליל;
הא כיצד?
אבוב של קליות היה ש" והיה מנוקב ככברה,
כדי שתהא האור שולטת בכולו.
17

5

6

סו:

18

גופא:
אמר ‡·:ÈÈ
מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי.

2019

21

¯· È˘‡ ·¯ È·„ Ôמנו יומי ומנו שבועי.
‡ ¯ÓÈÓמני יומי ולא מני שבועי,
אמר:
זכר למקדש הוא.
7

רש"י

רש"י

 .‰ÏÈÏ· ‰¯ÈÙÒÂ ‰¯Èˆ˜ 1דקצירה לא סגי דלא מקמי ספירה כדכתיב
מהחל חרמש וגו' והבאה ביו" דכתיב )ויקרא כג( מיו" הביאכ" וקצירה מקמי
הבאה דביו" דהא מיו" הביאכ" כתיב ולא משעת הביאכ" כתיב וכיו דחשכה
מבערב יו" הביאכ" הוא:
 .‡˙ÈÈ¯˙·„ È‡˙ È¯˙ 2והיינו ועוד דרבי יוסי ור''ש ב אלעזר:
 .[Ê''·] ÔÁÂÈ Ô·¯„Ó È‡ 3דילי 1משבע שבתות וחמשי" יו" ההוא דחד קרא
אמר ימי" וחד קרא אמר שבתות מיבעי ליה לכדאביי:
 .¯ÊÚÈÏ‡ È·¯„Ó È‡ 4דאמר תלויה בבית די נהי דאפיקתיה משבת ממש אלא
ממאי דממחרת יו" ראשו מונה דלמא מי''ט אחרו וכ לר' יהושע דאמר סמו(
לביאה ניכרת דלמא מיו" טוב אחרו קאמר קרא דהוי נמי היכר קבוע הוא יו"
כ''א לניס לעול":
 .ÌÈ˘ÓÁ ‡ÓÏ„ 5מיו" שמתחיל למנות דהיינו אחר השבת לבר משיתא דא1
על גב דחל פסח באחד בשבת עד אחד בשבת האחר דהוו נ''ו בהנ( שית לא
איכפת ל דקרא לא נסיב אלא מיומא דמתחלינ למימני .האי דנקט שית לאו
דוקא אלא סו 1מילתא דר' יוסי בר יהודה נקט:
 6ר' יוסי נמי חזי ליה פירכא והיינו דקאמר ועוד:
 .ÈÚÂ·˘ ‡ÏÂ ÈÓÂÈ ÈÓ ¯ÓÈÓ‡ 7אמר האי מניינא דהשתא לאו חובה הוא דהא
ליכא עומר אלא זכר למקדש בעלמא הוא הלכ( ביומי סגי:
)דברי" טז(

 .ÔÈ·‰·‰ÓÂ :'È˙Ó 8בעזרה בשבלי":
 .ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ 9בתחילה חובטי אותו ולא כדר( תבואה יבשה שחובטי
אות במקל שקורי פליי''ל אלא בקני" לחי" ובקולחות בקלח של כרוב כדי
שלא יתמע( ואח''כ מקיימי בו מצות קלי:
 .·Â·‡· Â˙Â‡ ÔÈ˙Â 10כלי של נחשת וזה שמו:
 .˙ÂÒÂ¯‚ Ï˘ 11שלא היו טוחנות דק אלא עבה שכ דר( הסולת:
 .˙ÂÒÂ¯‚Â 12היינו לשו גריסי שטוחני בה פולי ואי מוציאה אלא הקליפה
בנפה מהגרעיני בעצמ שא" יטחנו יפה יעבור כל הקליפה בנפה ע" הסולת
ועל ש" כ( נקראת גרש כרמל:
 .‰Ù ‰¯˘Ú ˘Ï˘ 13מפרש באלו מנחות )לקמ עו (:בדקה בגסה בדקה:
 .‰ÏÁ· ·ÈÈÁÂ 14דחיוב חלה היינו גלגול דעיסה וגלגול של זו ביד הדיוט הוא
לאחר שנפדה:
 .˙Â¯˘ÚÓ‰ ÔÓ ¯ÂËÙÂ 15דמירוח הוא ביד הקדש ומירוח הקדש פוטר מ
המעשר כדמפרש בגמרא:
 .'ÂÎ ¯ÓÂ‡ ‡·È˜Ú È·¯ 16מפרש בגמרא:
 .·È·‡ ‰Ê :'Ó‚ 17כלומר ראשית קציר:
 .¯Á‡ ¯·„ ‡Ï‡ ÈÏ˜ ÔÂ˘Ï ¯Â‡ ÔÈ‡ 18א" הוא מהבהבי אותו ממש באור אינו
נקרא קלי:
 .ÏÈÏ˜ ¯·„ 19בכלי נחושת קלל:
 20אלא דבר אחר נקרא קלי כלומר על ידי דבר אחר:
 .˙ÂÈÏ˜ Ï˘ ·Â·‡ 21מוכרי קליות:
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דף סז.

פרק ששי

מנחות

שחייב בחלה ופטור מ המעשרות;
וא" איתא דמירוח הקדש אינו פוטר,
מאי קאמרי ליה?
היא היא!
ועוד 
איתיביה ¯·  ‡ÙÈÏÁ˙ ¯· ‡‰Îל¯· :‰È˙˙Ó ¯· ‡‰Î
¯· ‡·È˜Ú Èמחייב בחלה ובמעשרות,
לפי שלא ניתנו מעות אלא לצור( לה!?
אלא אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
תלמוד ערו( הוא בפיו של ¯·:‡·È˜Ú È
שלא ניתנו מעות אלא לצור( לה.

" ָא ִביב ָקל ּויּ ...ג ֶֶר ׂש" )ש"(,
איני יודע א" אביב קלוי א" גרש קלוי,
כשהוא אומר " ָּב ֵא ׁש" )ש"( הפסיק העני.
" ַּכ ְר ֶמל" )ש"(  ר( ומל;
וכ הוא אומר:
1

14

2

3

4

יש ָּבא ִמ ּ ַב ַעל ׁ ָשלִ ׁ ָשה,
"וְ ִא ׁ
יש ָהאֱ ל ִֹהים לֶ ֶחם ִּב ּכ ּו ִרים,
וַ ּי ֵ
ָבא לְ ִא ׁ
5
שע ִֹרים וְ ַכ ְר ֶמל ְּב ִצ ְקל ֹֹנו,
ש ִרים לֶ ֶחם ְ ׂ
ֶע ְ ׂ
ֹאמר ּ ֵתן לָ ָעם וְ י ֵ
וַ ּי ֶ
ֹאכל ּו" )מלכי" ב ד,מב(,
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בא ויצק לנו ואכלנו ונוה היה;
ואומר:

אמר ¯·‡:
פשיטא לי דמירוח הקדש פוטר,
ואפילו ¯· ‡·È˜Ú Èלא קא מחייב הת" 
אלא שלא ניתנו מעות אלא לצור( לה,
אבל מירוח הקדש בעלמא  פוטר.

"נִ ְת ַע ְּל ָסה ָּבאֳ ָה ִבים" )משלי ז,יח(,
נשא ונת ונעלה ונשמח ונתחטא באהבי";
ואומר:
" ְּכנַף ְרנָ נִ ים נֶעֱ לָ ָסה" )איוב לט,יג(,
נושא עולה ונתחטא;
ואומר:
ְ
" ִּכי י ַָרט ַה ֶּד ֶרך לְ נֶגְ ִ ּדי" )במדבר כב,לב(,
יראתה ראתה נטתה.
6
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7
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קסא

9

מירוח הגויצז תנאי היא,
דתניא:
תורמי משל ישראל על של ישראל,
צח
ומשל גוי" על של גוי",
ומשל כותיי" על של כותיי",
ומשל כל על של כל,
דברי ¯· ¯È‡Ó Èו¯·;‰„Â‰È È
¯· ÈÒÂÈ Èו¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומרי":
תורמי משל ישראל על של ישראל,
ומשל גוי"צט על של כותיי",
ק
ומשל כותיי" על של גוי",
קא
אבל לא משל ישראל על של גוי" ושל כותיי",
קב
ולא משל גוי" ושל כותיי" על של ישראל*.
18

„· Ï‡ÚÓ˘È È·¯ Èתנא:
כרמל  כר מלא.
10
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ורבי עקיבא מחייב בחלה ובמעשרות.
אמר ¯· :‡‰Î
אומר היה ¯·:‡·È˜Ú È
מירוח הקדש אינו פוטר.
11

מתיב ¯· ˘˘˙:
מותר שלש סאי הללו מה היו עושי בו?
נפדה ונאכל לכל אד",
וחייב בחלה ופטור מ המעשרות;
¯· ‡·È˜Ú Èמחייב בחלה ובמעשרות;
אמרו לו:
פודה מיד גזבר יוכיח,
12

13

20

סז.

גלגול הקדש פוטר.
דתנ:
הקדישה עיסתה עד שלא גלגלה ופדאתה 
חייבת;
משגלגלה ופדאתה 
21

רש"י
רש"י

 .ÈÂÏ˜ ·È·‡ Ì‡ 1א" עד שלא יטח נעשה קלוי דהא קלוי דקרא אאביב קאי או
גרש קלוי דלאחר טחינה נעשה קלוי וקלוי דקרא אגרש קאי:
 .ÔÈÚ‰ ˜ÈÒÙ‰ 2דלא קאי אגרש:
 .ÏÓÂ Í¯ 3נמלל ביד:
 .¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ÔÎÂ 4דדרשינ נוטריקו:
 .ÂÂÏ˜ˆ· 5ב' בא צ' ויצק ל' לנו ו' ואכלנו נ''ו ונווה היה נאה היה הלח":
 .‰ÒÏÚ˙ 6במנאפת כתיב שאומרת למנא 1נשא ונת בינינו ונעלה למטה
ונשמח:
 .‡ËÁ˙Â 7נטייל כמו )תענית יט (.ב מתחטא לפני אביו:
 .ÌÈ¯ ÛÎ 8בר יוכני:
 .‰ÒÏÚ 9נוטריקו נושא ביצתו עולה למעלה ונתחטא ומורידו בקנו שאינו
מטיל ביצתו עד שיעלה בק המיוחד לו נ' נושא ע''ל עולה ח' חטוי והאי חטוי
לשו הורדה כדתנ במסכ' יומא )נח (:התחיל מחטא ויורד:
 .‡ÏÓ ¯Î 10האי כר לשו כרי" וכסתות שיהא הזוג של קליה מלא בגרעי
שיהא הגרעי מבושל כל צורכו:
 .ÁÂ¯ÈÓ 11הוא גמר מלאכה למעשר:
 .¯ËÂÙ ÂÈ‡ 12דאפי' הכי חייב במעשר:

 .¯·Ê‚ „ÈÓ ‰„ÂÙ 13שאר חיטי הנצמחי" ביד גזבר יוכיח שפטור מ המעשר
מדקאמרי ליה הכי מכלל דהוא מודה דמירוח הקדש בעלמא פוטר דאי אינו
פוטר מאי קאמרי ליה:
 .‡È‰ ‡È‰ 14כלומר )הא( כי היכי דהכא פליגי הכי ]נמי[ פליגי בפודה מיד
גזבר:
 .·ÈÈÁÓ Ú''¯ 15בקמח הנותר מעשרו של עומר קמיירי:
 .Ì‰Ï Í¯Âˆ· ‡Ï‡ ˘„˜‰ ˙ÂÚÓ Â˙È ‡Ï˘ ÈÙÏ 16לעשרו אבל האחר לא
קידש הלכ( לאו מירוח הקדש הוא דהא לאו קדוש אלמא מירוח פוטר והכא
משו" דלא ניתנו מעות הוא:
 .¯ËÂÙ ˘„˜‰ ÁÂ¯ÈÓ 17כגו המקדיש עומרי" גדשי" ומרח גזבר פטורי מ
המעשר לעול" כדמפרש לקמ דגנ( ולא דיגו הקדש:
 .ÌÈÂ‚ Ï˘ÓÂ 18כגו הלוקח מ הגוי דקסבר אי קני לגוי^ באר #ישראל
להפקיע מיד מעשר:
 .'ÂÎÂ ÏÎ Ï˘ ÏÚ ÏÎ Ï˘ÓÂ 19כלומר מאיזה שירצה יתר" על חבירו ואפילו
משל גוי" וכותיי" על של ישראל אלמא מירוח גוי אינו פוטר והוו להו שניה"
חייבי:
 .'ÂÎ Ï‡¯˘È Ï˘Ó ‡Ï Ï·‡ 20דקסבר רבי שמעו מירוח הגוי^ פוטר והוה ליה
מ הפטור על החיוב ומ החיוב על הפטור:
 .˘„˜‰ ÏÂ‚Ï‚ 21לעני חלה:
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פרק ששי

קסב

מנחות

גויקי שהפריש פטר חמור וחלה 
מודיעי" אותו שהוא פטור,
וחלתו נאכלת לזרי",
ופטר חמור גוזז ועובד בו;
הא תרומתו אסורה,
והא האי תנא דאמר:
מירוח הגויקיא אינו פוטר,
וגלגול הגויקיב פוטר!

חייבת;
הקדישה עד שלא גלגלה וגלגלה הגזבר ואחר כ( פדאתה 
פטורה,
שבשעת חובתה היתה פטורה.
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21
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בעי ¯·‡:
גלגול הגוי,
מאי?
מיתנא תנ:
גר שנתגייר והיתה לו עיסה,
נעשה עד שלא נתגייר  פטור,
משנתגייר  חייב,
ספק  חייב;
הא מא קתני לה?
דברי הכל היא,
ואפילו ¯· ¯È‡Ó Èו¯· ‰„Â‰È Èדקמחייבי הת" פטרי הכא,
הת" הוא דכתיב דגנ( דגנ( יתירא,
הוי מיעוט אחר מיעוט,
ואי מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות;
אבלקד הכא תרי זימני עריסותיכ" כתיב,
חד עריסותיכ" כדי עיסתכ",
וחד עריסותיכ" ולא עיסת גוי"קה ולא עיסת הקדש,
או דלמא 
¯· ÈÒÂÈ Èו¯· ÔÂÚÓ˘ Èקתני לה דקא פטרי,
אבל ¯· ¯È‡Ó Èו¯· ‰„Â‰È Èגמרי ראשית ראשית מהת"?
קג

4

5
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6

16

7

8

17

9

10

ועוד איתיביה ¯· ‡Èל¯·‡:
חלת גויקיג באר #ותרומתו בחוצה לאר #
מודיעי אותו שהוא פטור,
חלתו נאכלת לזרי",
ותרומתו אינה מדמעת;
הא תרומתו באר  #אסורה ומדמעת;
והא האי תנא דאמר:
מירוח הגויקיד אינו פוטר,
גלגול הגויקטו פוטר!?
מדרבנ,
גזירה משו" בעלי כיסי"* .
אי הכי 
אפילו חלה נמי!?
אפשר דאפי לה פחות מחמשת רבעי" קמח ועוד.
תרומה נמי אפשר דעביד לה כד¯·,‡ÈÚ˘Â‡ È
דאמר ¯·:‡ÈÚ˘Â‡ È
מערי" אד" על תבואתו ומכניסה במו #שלה,
כדי שתהא בהמתו אוכלת ופטורה מ המעשר;
אי נמי 
דעייל לה דר( גגות ודר( קרפיפות!?
הת"  בפרהסיא זילא ביה מילתא,
15

סז:

18

19

20

21

22

אמר ¯·‡:
יהא רעוא דאחזיה בחילמא.

23

הדר אמר ¯·‡:
מא דאמר:
קו
מירוח הגוי פוטר 
גלגול הגויקז פוטר,
מא דאמר:
מירוח הגויקח אינו פוטר 
גלגול הגויקט אינו פוטר.

24

רש"י

איתיביה ¯·  ‡ÙÙל¯·‡:
רש"י

 .¯ËÂÙ 1מ החלה א" נתגלגלה עיסה ביד הקדש ואחר כ( נפדית:
 .˙·ÈÈÁ ‰˙‡„ÙÂ 2דביד הדיוט נתגלגלה:
 .‰˙·ÂÁ ˙Ú˘·˘ 3היינו גלגול:
 .¯ÂËÙ 4מ החלה הואיל ובגיותו^ נתגלגלה:
 .˜ÙÒ 5א" משנתגייר גלגלה או בגיותו^ גלגלה:
 .·ÈÈÁ 6דלחומרא אזלינ והשתא מיבעי ליה להאי דגלגול גוי^ פוטר מא קתני
לה:
 .Ì˙‰ È·ÈÈÁÓ„ ‰„Â‰È È·¯Â Ó''¯ 'ÈÙ‡Â 7גבי מירוח מי פטרי הכא:
 .Ì˙‰ 8היינו טעמא דמירוח גוי^ אינו פוטר משו" דתרי דגנ( כתיבי דכתיב
)דברי" יב( לא תוכל לאכול בשערי( מעשר דגנ( וכתיב )ש" יד( ואכלת לפני וגו'
מעשר דגנ( וכתי' )ש" יח( ראשית דגנ( חד למיל 1דיגונ( ולא דיגו הקדש
מירוח הקדש אייתור להו תרי דגנ( למעט דיגו גוי האי דיגו גוי^ מיעוט אחר
מיעוט דתרי קראי ממעטי .ליה:
 .˙Â·¯Ï ‡Ï‡ ËÂÚÈÓ ¯Á‡ ËÂÚÈÓ ÔÈ‡Â 9דיגו גוי^ דחייב ואי קשיא מאי חזית
דמרבית לדגוי רבי להקדש תרי #מסתברא גוי^ הוה ליה לרבויי שכ נאכל בלא
פדיו כשל ישראל:
 .˙È˘‡¯ ˙È˘‡¯ 10ראשית דגנ( )ש"( ראשית עריסותיכ" )במדבר טו( מה להל
מירוח גוי לא פטר דמרבינ לה ממיעוט אחר מיעוט א 1גלגול גוי^ אינו פוטר:

 .¯ÂÓÁ ¯ËÙ ˘È¯Ù‰˘ 11שהפריש שה לפדיו פטר חמור שנולד לו בגיותו^:
 .‰ÏÁÂ 12מעיסה שגילגלה בגיותו^:
 .‰¯ÂÒ‡ Â˙ÓÂ¯˙ ‡‰ 13דמירוחו אינו פוטר כדמרבינ לעיל ממיעוט אחר
מיעוט:
 .ı¯‡· ^ÈÂ‚ ˙ÏÁ 14כלומר אפילו מתבואה הגדילה באר:#
 .Â˙ÓÂ¯˙Â 15מתבואת חוצה לאר #דאפי' גבי ישראל לא הויא אלא מדרבנ:
 .[ı¯‡· Â˙ÓÂ¯˙ ‡‰] 16כלומר מכלל דתרומתו באר #מדמעת דמירוח גוי^
אינו פוטר אע''ג דגלגולו פוטר מחלה וקשיא לרבא דאמר מא דמחייב בתרומה
מחייב בחלה:
 .Ô·¯„Ó 17כלומר לעול" הא דקתני לגבי חלה גלגול פוטר הנ( תנאי היא
דפטרי לעיל במירוח והא דקתני לעיל מדוקיא הא תרומתו אסורה מדרבנ הוי
אסור:
 .ÔÈÒÈÎ ÈÏÚ· ÌÂ˘Ó ‰¯ÈÊ‚ 18עשירי" שלוקחי תבואה מחמרי" ואי שרית
ללוקח מ הגוי שלא יעשר דמירוח גוי^ פוטר אתי למימר נמי לוקח מחמר
ישראל פוטר ל''א משו" בעלי כיסי שיש לה קרקעות הרבה וחסי" על רוב
מעשרות ויקנו" לגוי" וימריח" גוי^ ומפקע ליה ממעשר:
 .ÈÓ ‰ÏÁ· ‰''‡ 19ליגזור גלגול נמי משו" בעלי כיסי:
 .'ÂÎ ‰Ï ÈÙ‡„ ¯˘Ù‡ 20כלומר להכי לא גזרינ בחלה דאי הוה בעי לאערומי
מצי לאיערומי בהיתירא:
 .„ÂÚÂ ÁÓ˜ ÌÈÚ·¯ '‰Ó ˙ÂÁÙ ‰Ï ÈÙ‡„ 21דלא מחייב בחלה דזהו שיעור
עיסה לחלה במסכת עירובי בפרק כיצד משתתפי )פג:(:
 .‰Ï˘ ıÂÓ· 22כעי מאכל בהמה ומאכל בהמה פטור מ המעשר ל''א במו#
שלה שלא יראה פני הבית:
 .˙Â¯ÈˆÁ Í¯„ ˙Â‚‚ Í¯„ 23דאי טבל מוקבע למעשר עד שיכניסוהו דר( השער
דכתיב ואכלו בשערי( ושבעו ובמעשר כתיב בפ' השוכר את הפועלי" )ב''מ
פח:(.
 .Ì˙‰ 24במו #ובדר( גגות פרהסיא זילא מילתא שיאמרו פלוני מערי"
למיפטר ממעשר הלכ( עביד להו על ידי גוי^ בצנעא:
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רבי ישמעאל

דף סח.

פרק ששי

הכא  בצינעא לא זילא ביה מילתא.
2

1

משנה )ד(:
בא לו לעשרו נת עליו שמנו ולבונתו,
יצק ובלל,
הני 1והגיש,
קמ #והקטיר,
והשאר נאכל לכהני".
3

4

משקרב העומר,
יוצאי ומוצאי שוק ירושלי" 
שהוא מלא קמח קלי שלא ברצו חכמי",
דברי ¯·;¯È‡Ó È
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
ברצו חכמי" היו עושי.
5

6

7

גמרא:
ולא גזר ¯· ‰„Â‰È Èדלמא אתי למיכל מיניה;
ורמינהו:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
בודקי אור ארבעה עשר,
ובארבעה עשר שחרית,
ובשעת הביעור;
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
לא בדק כו'!?

קסג

מנחות

טחינה בריחיא דידא,
הרקדה על גבי נפה.
13

בית השלחי דשריא קצירה,
דתנ:
קוצרי בית השלחי שבעמקי" אבל לא גודשי;
מאי איכא למימר!?
אלא אמר ‡·:ÈÈ
חדש בדיל מיניה,
חמ #לא בדיל מיניה.
15

14

16

17

אמר ¯·‡:
ד¯· ‰„Â‰È Èדא¯· ‰„Â‰È Èקשיא,
ד¯· Ôאד¯· Ôלא קשיא!?
אלא אמר ¯·‡:
ד¯· ‰„Â‰È Èאד¯· ‰„Â‰È Èלא קשיא,
כדשנינ,
דרבנ אדרבנ לא קשיא,
הוא עצמו מחזר עליו לשורפו 
מיכל אכיל מיניה!?
18

8

9

אמר ¯·:‰
סח .שאני חדש* ,
מתו( שלא היתרתה לו אלא על ידי קיטו 1
זכור הוא.
אמר ליה ‡·:ÈÈ
תינח  קצירה;
טחינה והרקדה  מאי איכא למימר!?
הא לא קשיא,
10

11

12

רש"י

 .‡Î‰ 1גבי חלה הפחות מחמשת רבעי" ועוד:
 .‡˙ÏÈÓ ‰È· ‡ÏÈÊ ‡ÏÂ ‡È‰ ‡Úˆ 2הלכ( לא עביד ע''י גוי^:
 .ÏÏ·Â ˜ˆÈ Â˙Â·ÏÂ ÂÓ˘ ‰ÏÈÁ˙ Ô˙Â ÔÂ¯˘ÚÏ ÂÏ ‡· 'È˙Ó 3שכ דר( כל
המנחות שנות שמ תחילה בכלי ואחר כ( נות סולת וחוזר ויוצק עליה שמ
ובולל כדאמר בפרק אלו מנחות )לקמ עד:(:
 .˘È‚‰Â ÛÈ‰ 4דאמרינ בפרק כל המנחות )ש" סא (.דמנחת העומר טעונה
תנופה והגשה:
 .¯ÓÂÚ ·¯˜˘Ó 5מיד כשיוצאי" מוצאי שוקי ירושלי" מליאות קמח וקלי
מתבואה חדשה:
 .ÌÈÓÎÁ ÔÂˆ¯· ‡Ï˘ 6דגזרינ שמא יאכל כשיקצור ויאכל חדש קוד" העומר
וזה שכבר הוא קמח ודאי נקצר קוד" העומר:
 .'ÂÎ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯ 7דלא גזר שמא יאכל:
 .ÌÈ˜„Â· 'Ó‚ 8חמ:#
 .¯ÂÚÈ·‰ ˙Ú˘·Â 9בשעה ששית אבל מכא ואיל( לא ]יבדוק[ אפילו לא בדק
בזמנו דגזרינ משו" דלמא אתי למיכל כשמוצא בפסח ורבנ פליגי עליה
דאמרי לא בדק בתו( המועד כלומר במועד שריפתו דהיינו בשש יבדוק לאחר
המועד בתו( הפסח עצמו ולא גזרינ דלמא אתי למיכל מיניה:
 .ÂÏ ‰˙¯˙È‰ ‡Ï˘ ÍÂ˙Ó 10לקצור במגל אלא ע''י קטו 1ביד ולא במגל כמו
)דברי" כג( וקטפת מלילות ביד( דקצירה קוד" העומר אסורה כדקתני במתני'
ואסור לקצור לפני העומר:
 .‡Â‰ ¯ÂÎÊ 11דחדש הוא ולא אכיל:
 .‰„˜¯‰Â ‰ÈÁË 12מאי שינוי איכא דליהוי זכור ולא יאכל:

¯· ‡˘ Èאמר:
ד¯· ‰„Â‰È Èאד¯· ‰„Â‰È Èלא קשיא,
קמח קלי תנ.
והא ד¯· ‡˘ Èברותא היא,
תינח מקלי ואיל(,
עד קלי  מאי איכא למימר?
וכי תימא 
הכא נמי על ידי קיטו ,1וכד¯·;‰
בית השלחי דשריא קצירה 
מאי איכא למימר!?
אלא הא ד¯· ‡˘ Èברותא היא.
19

20

משנה )ה(:
משקרב העומר 
הותר חדש מיד.
הרחוקי" מותרי מחצות היו" ולהל.
21

משחרב בית המקדש 
רש"י

 .‡„È„ ‡ÈÁÈ¯· 13דריחי" מתגלגלת ביד ולא בשל מי":
 .ÌÈ˜ÓÚ·˘ ÌÈÁÏ˘‰ ˙È· ÔÈ¯ˆÂ˜ 14דכיו דשדה יבישה היא אי משהו לה
לאחר בשולה אזלה לאיבוד .ל''א רעות ה ואי עומר בא מה ואמרינ בהאי
פירקי )עא (.ממקו" שאתה מביא אי אתה קוצר וממקו" שאי אתה מביא אתה
קוצר ולשו זה עיקר וכ מפורש לקמ:
 .ÔÈ˘„Â‚ ‡Ï Ï·‡ 15לא יעשנו גדיש עד לאחר העומר:
 .‰ÈÈÓ ÏÈ„· ˘„Á 16שהרי לא אכל חדש כל השנה:
 .‰ÈÈÓ ÏÈ„· ‡Ï ıÓÁ 17כל השנה שהרי אכלו עד הנה הלכ( אתי למיכליה:
 .‡È˘˜ ‡Ï Ô·¯„‡ Ô·¯„ 18בתמיה דהכא אמרי רבנ שלא ברצו חכמי"
עושי דגזרינ שמא יאכל והת" אמרי יבדק לאחר המועד דהיינו בתו( הפסח:
 .Ô˙ ÈÏ˜ ÁÓ˜ 19דאי ראויי לאכילה )קמח( כעי קמח שלנו קמח הבא
מתבואה שנתייבשה בתנור:
 .¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ È‡Ó ÈÏ˜ „Ú 20כגו בשעת קצירה דראוי לאוכלו:
 .ÌÈ˜ÂÁ¯‰ :'È˙Ó 21שאינ יודעי" א" עדיי קרב מותרי מחצות היו" ולהל
כדתני טעמא לקמ:
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רבי ישמעאל

דף סח:

פרק ששי

התקי ¯· È‡ÎÊ Ô· ÔÁÂÈ Ôשיהא יו" הנ 1כולו אסור.
אמר ¯·:‰„Â‰È È
והלא מ התורה הוא אסור,
שנאמר )ויקרא כג,יד(:
" ַעד ֶע ֶצם ַהי ֹּום ַה ּזֶה".
1

2

3

מפני מה הרחוקי" מותרי מחצות היו" ולהל?
מפני שה יודעי שאי בית די מתעצלי בו.
4

גמרא:
¯· ו˘ Ï‡ÂÓדאמרי תרוייהו:
בזמ שבית המקדש קיי" 
עומר מתיר;
בזמ שאי בית המקדש קיי" 
האיר מזרח מתיר;
מאי טעמא?
תרי קראי כתיבי,
כתיב )ויקרא כג,יד(:
" ַעד הֲ ִביאֲ ֶכם",
וכתיב )ש"(:
" ַעד ֶע ֶצם ַהי ֹּום ַה ּזֶה",
הא כיצד?
כא  בזמ שבית המקדש קיי",
כא  בזמ שאי בית המקדש קיי".

קסד

מנחות

התקין רבן יוחנן בן זכאי
שיהא יום הנף כולו אסור.
מאי טעמא?
מהרה יבנה בית המקדש,
ויאמרו:
אשתקד מי לא אכלנו בהאיר מזרח?
השתא נמי ניכול,
ולא ידעי דאשתקד לא הוה עומר 
האיר מזרח מתיר,
והשתא דאיכא עומר 
עומר מתיר;
ואי סלקא דעת( למצוה,
משו" מצוה ליקו" וליגזור?
11

אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
¯· È‡ÎÊ Ô· ÔÁÂÈ Ôבשיטת ¯· ‰„Â‰È Èאמרה דאמר:
מ התורה אסור,
שנאמר )ויקרא כג,יד(:
" ַעד ֶע ֶצם ַהי ֹּום ַה ּזֶה";
עד עיצומו של יו",
וקסבר 
עד ועד בכלל.
12

5

6

13

¯· ÔÁÂÈ Èו¯ ˘È˜Ï ˘Èדאמרי תרוייהו:
אפילו בזמ שבית המקדש קיי" 
האיר מזרח מתיר.
והכתיב:
" ַעד הֲ ִביאֲ ֶכם"!?
למצוה.
משקרב העומר 
הותר חדש מיד )כא(!?
למצוה.
העומר היה מתיר במדינה,
ושתי הלח" במקדש )כא ו(!?
סח :למצוה* .
7

8

9

10

משחרב בית המקדש,
רש"י

 .Û‰ ÌÂÈ ‡‰È˘ 1יו" ט''ז שבו מניפי את העומר כולו אסור לאכול חדש:
 .‰„Â‰È ¯''‡ 2לתנא דמתני' וכי רב יוחנ התקי:
 .¯ÂÒ‡ ‰¯Â˙‰ ÔÓ ‡Ï‰Â 3שנאמר עד עצ" ובזמ שאי בית המקדש קיי"
משתעי קרא כדמוקי בגמ':
 .Â¯Ó‡ ‰Ó ÈÙÓ 4בי לר' מאיר ובי לר' יהודה דאפי' ר' יהודה מודה דבזמ
שיש עומר עומר מתיר דכתיב )ויקרא כג( עד )יו"( הביאכ":
 .Á¯ÊÓ‰ ¯È‡‰ :'Ó‚ 5הנ #החמה של ט''ז אבל לילו אסור:
 .ÌÂÈ‰ ÌˆÚ „Ú 6עד מראה היו" וקסבר עד ולא עד בכלל:
 .¯ÓÂÚ‰ ·¯˜˘Ó 7כל הנ( משו" פירכא קמייתי תלמודא^ לרבי יוחנ וריש
לקיש:
 .˘„Á ¯˙Â‰ 8אלמא בעומר תליא מילתא:
 9ומשני  .‰ÂˆÓÏמצוה להמתי עד שיקרב העומר אבל בלאו לא עבר:
 .‰È„Ó· ˘„Á ¯È˙Ó ¯ÓÂÚ‰ 'È˙Ó· Ô˙‰Â 10לאוכלו ושתי הלח" שבעצרת
מתירי חדש במקדש להביא מנחות מ החדש אלמא בעומר תליא מילתא:

ומי סבר לה כוותיה?
והא מיפלג פליג עליה,
דתנ )כא(:
משחרב בית המקדש,
התקי ¯· È‡ÎÊ Ô· ÔÁÂÈ Ôשיהא יו" הנ 1כולו אסור,
אמר ¯·:‰„Â‰È È
והלא מ התורה הוא אסור;
דכתיב:
" ַעד ֶע ֶצם ַהי ֹּום ַה ּזֶה"!?
¯· ‰„Â‰È Èהוא דקא טעי,
הוא סבר 
¯· È‡ÎÊ Ô· ÔÁÂÈ Ôמדרבנ קאמר,
ולא היא,
מדאורייתא קאמר.
והא התקי קתני!?
מאי התקי?
דרש והתקי.
¯·  ‡ÙÙו¯· Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰
אכלי חדש באורתא דשיתסר נגהי שבסר,
קסברי 
חדש בחוצה לאר #דרבנ,
ולספיקא לא חיישינ.
14

רש"י

 .'ÂÎ ·¯Á˘Ó Ô˙‰Â 11ואמרינ מאי טעמא כו':
 .‰¯Ó‡ ‰„Â‰È È·¯ ˙ËÈ˘· ÔÁÂÈ Ô·¯ ÔÓÁ ·¯ ¯Ó‡ 12דאמר מ התורה הוא
אסור לאחר חורב ולאו משו" גזירה שמא יבנה:
 .ÌˆÚ 13עצמו של יו":
 .Ô·¯„ ı¯‡Ï ‰ˆÂÁ ˘„Á ¯·Ò˜ 14ולספיקא שמא למחר יהיה ששה עשר לא
חיישינ:
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פרק ששי

ו¯· È˘‡ ·¯ È·„ Ôאכלו בצפרא דשבסר,
קסברי 
חדש בחוצה לאר #דאורייתא,
ו¯· È‡ÎÊ Ô· ÔÁÂÈ Ôמדרבנ קאמר,
וכי תקי ליו" הנ 1
לספיקא לא תקי.
2

1

3

אמר ¯·:‡È
אמרה לי א":
אבו( לא הוה אכיל חדש 
אלא באורתא דשבסר נגהי תמניסר,
דסבר לה כ¯·,‰„Â‰È È
וחייש לספיקא.

קסה

מנחות

כשעליתי לעצרת שאלתי אחריו:
 ‰ÈÓÁ Ô· ‰„Â‰Èהיכ הוא?
ואמרו לי:
נפטר והל( לו.
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
לדברי ,‰ÈÓÁ Ô· ‰„Â‰È
נסכי" ביכורי" שהקריב" קוד" לעומר 
כשירי.
פשיטא!?
מהו דתימא?
הת" הוא דהותר מכללו אצל הדיוט,
אבל הכא דלא הותר מכללו  לא;
קא משמע ל 
כל שכ הכא דלא איתסר כלל.
1312

14

4

15

משנה )ו(:
העומר היה מתיר במדינה,
ושתי הלח" במקדש.

בעי ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
שתי הלח" מהו שיתירו שלא כסדר?
היכי דמי?
כגו דזרעינהו בי העומר לשתי הלח",
וחלי 1עלייהו שתי הלח" ועומר,
מאי?
כסדר שריי,
שלא כסדר לא שריי;
או דלמא 
שלא כסדר נמי שריי?
16

אי מביאי מנחות וביכורי" ומנחת בהמה קוד" לעומר,
א" הביא  פסול;
קוד" לשתי הלח" לא יביא,
א" הביא  כשר.
6

5

7

8

גמרא:
יתיב ¯· ÔÂÙ¯Ë Èוקא קשיא ליה,
מה בי קוד" לעומר לקוד" שתי הלח"?
אמר לפניו :‰ÈÓÁ ¯· ‰„Â‰È
לא,
א" אמרת קוד" לעומר שכ לא הותר מכללו אצל הדיוט,
תאמר קוד" לשתי הלח" שהותר מכללו אצל הדיוט?
שתק ¯·,ÔÂÙ¯Ë È
צהבו פניו של ‰„Â‰Èקטז ·.‰ÈÓÁ Ô
אמר לו ¯·,‰„Â‰È :‡·È˜Ú È
צהבו פני( שהשבת את זק,
תמהני א" תארי( ימי".
אמר ¯·:È‡ÚÏ‡ È·¯· ‰„Â‰È È
אותו הפרק פרס הפסח היה,
9

10

11

רש"י

 .È˘‡ ·¯ È·„ Ô·¯ 1בעו לאמתוני עד שיאיר מזרח:
 .¯Ò·È˘„ ‡¯Ùˆ· 2דאי נמי שיתסר הוא הרי התיר האיר המזרח:
 .‡˙ÈÈ¯Â‡„ ı¯‡Ï ‰ˆÂÁ· ˘„Á ¯·Ò˜„ 3הלכ( חיישינ לספיקא ולא אכלי
מאורתא ובצפרא אכלי ליה ולא חיישינ לתקנת רב יוחנ ב זכאי משו"
דגזירה דרבנ היא שמא יבנה כו' וחשו רבנ למיגזר ביו" הנ 1גופיה ולספיקא
לא תקנו להמתי כל היו":
 .‰„Â‰È È·¯Î ‰Ï ¯·ÒÂ 4דאמר כל יו" הנ 1אסור מ התורה וחדש אסור בחוצה
לאר #דאורייתא הלכ( חייש לספיקא להמתי כל היו":
 .˙ÂÁÓ :'È˙Ó 5מנחת סוטה:
 .[‰Ó‰· ˙ÁÓ] 6מנחת נסכי" ]של בהמה[:
 .‡È·È ‡Ï ÌÁÏ‰ È˙˘Ï Ì„Â˜ 7מנחות משו" דגבי שתי הלח" כתיב מנחה
חדשה שתהא חדשה לכל המנחות והביכורי" כדמפרש בפ' כל קרבנות )לקמ
פג:(:
 .¯˘Î ‡È·‰ Ì‡Â 8בגמ' מפרש טעמא:
 .ÌÁÏ‰ È˙˘ Ì„Â˜Ï ¯ÓÂÚ‰ Ì„Â˜ ÔÈ· ‰Ó :'Ó‚ 9כלומר מאי שנא גבי עומר
דא" הביא פסול וגבי שתי הלח" א" הביא כשר:
 .ÂÈÙ Â·‰ˆ 10שמח:

אמר ¯·:‰
תא שמע:

"וְ ִאם ּ ַת ְק ִריב ִמנְ ַחת ִּב ּכ ּו ִרים" )ויקרא ב,יד(,
במנחת העומר הכתוב מדבר,
מהיכ באה?
מ השעורי;
אתה אומר:
מ השעורי,
או אינו אלא מ החיטי?
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
נאמר אביב במצרי" ונאמר אביב לדורות,
מה אביב האמור במצרי"  שעורי,
א 1אביב האמור לדורות  שעורי;
ו¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
מצינו יחיד שמביא חובתו מ החיטי,
17

רש"י

 .ÁÒÙ‰ Ò¯Ù 11שתי שבתות קוד" הפסח דתניא )פסחי" ו (.שואלי בהלכות
הפסח קוד" לפסח ל' יו" רשב''ג אומר שתי שבתות על ש" ששתי שבתות חצי
ל' יו" פרוס קרי להו לשו פרוסה:
 .ÌÈ¯ÂÎÈ· ÌÈÎÒ 12מיי שביכר קוד" לעומר והקריב" כשרי:
 .‰ÈÓÁ '¯· ‰„Â‰È È·¯ È¯·„Ï 13דתלי טעמא בהואיל ומותרי להדיוט הני נמי
מותרי להדיוט קוד" לעומר דעומר אינו אסור אלא מי דג ולא יי והא דקתני
מתני' וא" הביא פסול לאו אביכורי" דפירות האיל קאי:
 .Ì˙‰ ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó 14גבי מנחות קוד" לשתי הלח" הוא א" הביא כשר:
 .ÂÏÏÎÓ ¯˙Â‰„ ÌÂ˘Ó 15שנאסר להדיוט קוד" לעומר והותר לאחר העומר
אבל הכא דלא הותר מכללו להדיוט שהרי מעול" לא נאסר אימא לא:
 .Ô¯„ÒÎ ‡Ï˘ Â¯È˙È˘ Â‰Ó 16למקדש היכי דחלי 1עלייהו שתי הלח" קוד"
לעומר:
 .ÌÈ¯ÂÚ˘‰ ÔÓ Ô˙·ÂÁ ÔÈ‡È·Ó 17עומר:
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דף סט.

פרק ששי

וחובתו מ השעורי,
וציבור שמביאי חובת מ החיטי,
מביאי חובת מ השעורי,
וא" אתה אומר:
בא מ החיטי,
לא מצינו ציבור שמביא חובתו מ השעורי!
דבר אחר:
א" אתה אומר:
עומר בא מ החיטי,
אי שתי הלח" ביכורי";
וא" איתא דשתי הלח" שלא כסדר שריי 
משכחת לה דמקריב עומר,
מהנ( דאשרוש קוד" לשתי הלח",
ובתר העומר דאשתקד,
ושתי הלח" מהנ( דאשרוש קוד" לעומר דהשתא,
ובתר שתי הלח" דאשתקד!?
1

2

קסו

מנחות

בעי ¯·‡ ·¯ ¯· :ÔÁ
חטי שזרע בקרקע,
עומר מתיר,
או אי עומר מתיר?
היכי דמי?
אי דאשרוש 
תנינא!
אי דלא אשרוש 
תנינא!
דתנ:
א" השרישו קוד" לעומר 
עומר מתיר;
וא" לאו 
אסורי עד שיבא עומר הבא!?
לא צריכא,
דחצדינהו וזרעינהו קוד" לעומר,
ואתא עומר וחלי 1עלייהו;
וקא מיבעיא ליה:
מהו לנקוטי ומיכל מינייהו?
כמא דשדייא בכדא דמיא ושרינהו עומר,
או דלמא 
בטיל להו לגבי ארעא?
יש לה אונאה,
או אי לה אונאה?
9

סט .מי סברת?
בכורי" לפירא קא אמרינ?
למזבח קא אמרינ,
והא אכיל לה מזבח מפירי דהא שתא.
3

*

4

5

בעי ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
שתי הלח",
הנצה שריא,
או חנטה שרייה?
מאי הנצה ,ומאי חנטה?
אילימא  הנצה דפירא וחנטה דפירא;
השתא השרשה שריא,
הנצה וחנטה מיבעיא?
אלא הנצה דעלה וחנטה דעלה,
מי הוי כי השרשה,
או לא?
תיקו.
6

7

8

רש"י

 .ÌÈ¯ÂÎÈ· ÌÁÏ‰ È˙˘ ÔÈ‡ 1שהרי תקרב למזבח מחיטי שנה זו ורחמנא קרינהו
בכורי" דכתיב וביו" הבכורי":
 .‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ÔÈÈ¯˘ Ô¯„ÒÎ ‡Ï˘„ ‡˙È‡ Ì‡Â 2דבא עומר מ החטי" והוו להו
שתי הלח" בכורי" כגו דזרע באייר דאשרוש קוד" לשתי הלח" דאשתקד
ושתי הלח" דהנ( דזרע בתמוז דאשרוש קוד" לעומר דהאידנא ולבתר שתי
הלח" דאשתקד דהוו להו ביכורי" לכל חטי" דתלו בה" דהא לא קרוב מהנ(
חטי דתלו בשתי הלח" דהאידנא דהנהו חטי דאתא עומר מינייהו שרינהו שתי
הלח" דאשתקד והאי עומר אתא מינייהו והנ( שתי הלח" דהשתא הוו בכורי"
לכל מנחות הבאות מאות חטי" שבאי להתיר אלא מדלא אמר הכי שמע מינה
אכתי לא אישתרי עומר הנ( חטי דהנ( שתי הלח" דאישתקד )לא( שרו להו ואי
הוה אתי עומר מינייהו אישתכח דאכל בפסח מהנ( חיטי דתלו בשתי הלח"
דהאידנא ולא הוו ביכורי":
 .˙¯·Ò ÈÓ 3האי דבעינ שתי הלח":
 .‡¯ÈÙÏ ÌÈ¯ÂÎ· 4לחיטי התלויי בה" בכורי":
 .ÔÈ¯Ó‡˜ Á·ÊÓÏ 5שלא יאכל מזבח קוד" לה" חיטי" חדשי" והכא אכל ליה
מזבח עומר מפירי דהא שתא דמה( שתא נינהו דבחדא שתא גדלו ביחד ועומר
שרינהו לאכילת אד" ושתי הלח" שרינהו להביא בכורי" מפירות האיל:
 .ÔÈÈ¯˘ ‰ˆ‰ 6שהניצו קוד" לה" או חנטה שריי חנטה הוי פירי יותר
מהנצה:
 .‡˙˘‰ 7לגבי תבואה שריי עומר ושתי הלח" בהשרשה תבואה הנשרשת
קוד" לעומר א 1על פי שלא גדלה כלו" וכדקתני מתני' הנצה וחנטה דפירי
מיבעיא:
 .‰ÏÚ„ ‰ËÁÂ ‰ˆ‰ ‡Ï‡ 8מי הוי הנצה דעלה בפירות האיל כהשרשה
דתבואה או לא:

10

11

12

היכי דמי?
אילימא  דאמר ליה שדאי בה שיתא;
ואתו סהדי ואמרי דלא שדא בה אלא חמשה,
והאמר ¯·‡:
כל דבר שבמדה ושבמשקל ושבמני,
אפילו פחות מכדי אונאה חוזר!
אלא  דאמר ליה שדאי בה כדבעי לה,
ואתו סהדי ואמרי דלא שדא בה כדבעי לה,
יש לה אונאה,
דכמא דשדייא בכדא דמיא ויש לה אונאה;
או דלמא 
בטיל להו לגבי ארעא?
נשבעי עליה או,
אי נשבעי עליה?
כדשדייא בכדא דמיא וכמטלטלי דמו ונשבעי עליה;
13

14

15

16

רש"י

 .¯ÓÂÚÏ Ì„Â˜ Â‰ÈÚ¯ÊÂ Â‰È„ˆÁ„ 9דלא שרינהו עומר דאתשקד ולא השרישו
בשעת עומר זה:
 .ÈËÂ˜Ï Â‰Ó 10ללקוט מה קוד" השרשת:
 .¯ÓÂÚ Â‰È¯˘Â ‡ÈÓ„ ‡„Î· ÔÈÈ„˘„ Ô‡ÓÎ 11דהא דאמר וא" לאו אסורי עד
שיבא עומר הבא בגידוליה מיירי או דלמא בטלינהו אגב ארעא וכי לקיט להו
כגידולי דמו:
 .'ÂÎ ‰‡Â‡ Ô‰Ï ˘È 12דקיימא ל בבבא מציעא בפ' הזהב )נו (.אי אונאה
לקרקעות:
 .‡˙È˘ ‰· È‡„˘ 13זרעתי בקרקע ששת כורי":
 .‰˘ÓÁ ‡Ï‡ ‰· ‡„˘ ‡Ï„ È„‰Ò Â˙‡Â 14דהשתא איכא שיעור אונאה שתות
בפ' הזהב )ש" מט:(:
 .‰„Ó·˘ ¯·„ ÏÎ 15כיו דקפיד לא מחיל ואפילו בפחות משתות ולא שייכא
בה די אונאה שיהא מקח קיי" ויחזיר אונאה אלא כל המקח בטל וחוזר:
 .Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚ·˘ 16דאמר בפ' הזהב )ש" נו (.אי נשבעי על הקרקעות:
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דף סט:

פרק ששי

או דלמא 
בטיל להו אגב ארעא וכמקרקעי דמו,
ואי נשבעי עליה?
תיקו.
בעי ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
חטי שבגללי בקר ושעורי שבגללי בהמה,
מהו?
למאי?
אילימא  לטמויי טומאת אוכלי;
תנינא:
חטי שברעי בקר ושעורי שבגללי בהמה,
חישב עליה לאכילה 
אי מטמא טומאת אוכלי;
לקט לאכילה 
מטמא טומאת אוכלי!
אלא  למנחות;
פשיטא דלא,
1

2

שא פנ ָ
ֶיך" )מלאכי א,ח(!?
יבה ּו נָ א לְ ֶפ ָח ֶת ָך הֲ יִ ְר ְצ ָך ֹ
" ַה ְק ִר ֵ
או הֲ יִ ּ ָ ׂ
ָ
לא צריכא,
דנקטינהו וזרעינהו וקא בעי לאיתויי מנחות מינייהו,
מאי?
משו" דמאיסותא הוא,
וכיו דזרעינהו אזדא למאיסותייהו,
או דלמא 
משו" כחישותא הוא,
והשתא נמי כחושה?
תיקו.
3

4

5

בעי ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
פיל שבלע כפיפה מצרית,
והקיאה דר( בית הרעי,
מהו?
למאי?
אילימא  למבטל טומאתה;
תנינא:
כל הכלי" יורדי לידי טומאת במחשבה,
ואי עולי מטומאת אלא בשינוי מעשה!?
לא צריכא,
דבלע הוצי ועבדינהו כפיפה מצרית,
6

7

8

9

10

רש"י

 .¯˜· 1דרכו לאכול חיטי" ושאר בהמה כגו חמור וגמל דרכו לאכול שעורי:
 .Ô‰ÈÏÚ ·˘ÈÁ 2בעוד ברעי:
 .Â‰ÈÚ¯ÊÂ 3ובעי לאיתויי מנחות מ הגידולי:
 .Â‰ÈÈ˙ÂÒÈ‡Ó ‡„Ê‡ 4דהא אחריני נינהו:
 .È˘ÈÁÎ ‡˙˘‰Â 5דכיו שנתעכלו במעי הבהמה שוב אי מגדלי חטי מלאי
ובריאי כדמעיקרא:
 .‰ÙÈÙÎ 6קופה מצרית מצורי דקל:
 .‰˙‡ÓÂË ÏË·ÈÓÏ 7שהיתה טמאה קוד" לכ:
 .‰·˘ÁÓ· Ô˙‡ÓÂË È„ÈÏ ÔÈ„¯ÂÈ 8כיו שחשב עליו לדבר שאי בו חסרו
מלאכה כגו עור מתוק סתמו למנעלי" עומד ואינו מקבל טומאה עד שיעשו
המנעלי" חישב עליו לעשותו שולח דאינו חסר שו" מלאכה דהשתא מיד ראוי
לשולח מקבל טומאה מיד:
 .Ô˙‡ÓÂËÓ ÔÈÏÂÚ ÔÈ‡Â 9א" נטמאו:
 .‰˘ÚÓ ÈÂ˘· ‡Ï‡ 10כגו נשברו טהרו והכא ליכא שינוי מעשה דשלימה
הקיאה:

קסז

מנחות

מי הוה עיכול,
סט :הוה ליה * ככלי גללי" ככלי אדמה,
ואי מקבלי טומאה,
דאמר מר:
כלי אבני" וכלי גללי" וכלי אדמה 
אי מקבלי טומאה  לא מדברי תורה ולא מדברי סופרי";
או דלמא 
לא הוי עיכול?
11

תפשוט ליה מהא,
דאמר  ‡ÏÂÚמשו" ¯·:˜„ˆÂ‰È ¯· ÔÂÚÓ˘ È
מעשה ובלעו זאבי" שני תינוקות בעבר הירד,
ובא מעשה לפני חכמי",
וטהרו את הבשר!?
שאני בשר,
דרכי(.
ולפשוט מסיפא:
וטמאו את העצמות!?
שאני עצמות,
דאקושי טפי.
12

13

בעי ¯·:‡¯ÈÊ È
חיטי שירדו בעבי",
מהו?
למאי?
אי למנחות 
אמאי לא?
אלא לשתי הלח" 
מאי?
14

יכם" )ויקרא יז,כג( אמר רחמנא,
" ִמ ּמ ֹו ׁ ְשב ֵֹת ֶ
לאפוקי דחוצה לאר #דלא,
אבל דעבי" שפיר דמי;
או דלמא 
יכם" דווקא,
" ִמ ּמ ֹו ׁ ְשב ֵֹת ֶ
ואפילו דעבי" נמי לא?
ומי איכא כי האי גוונא!?
אי,
כדעדי טייעא,
נחיתא ליה רו" כיזבא חיטי בתלתא פרסי.
15

בעי ¯·:ÈÊÙ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
שיבולת שהביאה שליש קוד" לעומר,
ועקרה ושתלה לאחר העומר והוסיפה,
16

17

1

רש"י

 .ÌÈÏÏ‚ ÈÏÎ 11כלי גללי בהמה:
 .˙Â˜ÂÈ˙ È˘ ÌÈ·‡Ê È˘ ÂÚÏ·Â 12והקיאו" דר( בית הרעי:
 .¯˘·‰ ˙‡ Â¯‰ËÂ 13אלמא הוי עיכול:
 .ÌÈ·Ú· Â„¯È˘ 14ע" המטר כששתו העבי" באוקיינוס בלעו ספינה מליאה
חטי:
15
¯ .ÈÒ¯Ù ‡˙Ï˙· ‡·ÊÈÎ ÌÂשהיה קרקעו אור( ג' פרסאות רו" כיזבא )שני(
טפחי" בזקיפת גודל:
 .˘ÈÏ˘ ‰‡È·‰˘ 16להכי נקט שליש דחשיב גמר פרי דאי מקמי הכי עקרה
הויא כשחת בעלמא ולא מהני עומר למישרייה:
 .‰¯˜ÚÂ 17קוד" לעומר:
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רבי ישמעאל

דף ע.

פרק ששי

מהו?
בתר עיקר אזלינ ושרייה עומר;
או דלמא 
בתר תוספת אזלינ ועד שיבא עומר הבא?
תפשוט ליה מהא,
דאמר ¯· Â‰·‡ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
ילדה שסבכה בזקנה ובה פירות,
אפילו הוסי 1במאתי" 
אסור;
ואמר ¯· ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר ¯·:Ô˙ÂÈ È
בצל ששתלו בכר" ונעקר הכר",
אפילו הוסי 1במאתי" 
אסור!?
היא גופה קא מיבעיא ליה:
מפשט פשיטא להו לרבנ דבתר עיקר אזלינ,
לא שנא לקולא ולא שנא לחומרא;
או דלמא 
ספוקי מספקא להו,
ולחומרא אמרינ,
לקולא לא אמרינ?
תיקו.
2

3

4

5

קסח

מנחות

דבר שאי זרעו כלה,
מאי?
תפשוט ליה מהא,
דאמר ¯· ˜ÁˆÈ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
ליטרא בצל שתיקנו וזרעו 
מתעשר לפי כולו!?
הת" היינו זריעתו,
הכא לאו היינו זריעתו.
12

13

אמר ליה ¯· ÈÓÂÈÓ ¯· ‡ÈÁ Èל‡·:ÈÈ
עצי #שאינו נקוב,
מהו?
אי לא נקוב 
הא לא נקוב!
דלמא חזר ונקבו קא אמרת,
הכא חדא זריעה היא,
איחבורי הוא דקא מיחברא ועולה,
הת" שתי זריעות נינהו.
14

15

16

6

ע.

בעי ¯·:‰
לעני מעשר,
מאי?
היכי דמי?
כגו * דאמדינהו ועשרינהו ושתלינהו והוסיפה להו;
א" תמצא לומר:
לא אזלינ בתר עיקר ותוספת בעי עשורי,
עיקר מאי?
אמר ליה ‡·:ÈÈ
מאי שנא מכל חיטי ושערי דעלמא?
אמר ליה:
דבר שזרעו כלה לא מיבעיא לי,
אלא כי קמיבעיא לי 
7

8

10

9

11

בעי ¯·:Â‰·‡ È
שבולת שמרחה בכרי ושתלה,
וקרא עליה ש" במחובר,
מהו?
כיו דמרחה טבלא לה,
כי קרא עליה ש" קדשה לה;
או דלמא 
כיו דשתלה  פקע ליה טבלא מינה?
17

18

אמרי ליה ¯· Ôל‡·:ÈÈ
א" כ,
מצינו תרומה במחובר לקרקע,
ותנ:
לא מצינו תרומה במחובר לקרקע!?
אמר ליה:
כי תניא ההיא 
19

20

רש"י
רש"י

 .¯ÓÂÚ‰ ¯Á‡Ï ‰Ï˙˘Â 1והוסיפה משהו מהו:
 .‰˜Ê· ‰Î·ÈÒ˘ ‰„ÏÈ 2נטיעה של ערלה ובה פירות והרכיבה בזקנה שעברו
לה ימי ערלתה אפילו הוסיפו הפירות בעובי לאחר שסיבכה במאתי" של היתר
יותר משהיה ש" מ האיסור אסור ואע''ג דערלה בטלה במאתי" כדאמר
בפסחי" )מח (.שה אחד מ המאתי" ממותר שתי מאות שנשתיירו בבור מכא
לערלה שבטלה במאתי" אפי' הכי הכא אסור דחד גופא הוא ובתר עיקר
אזלינ:
 .Ì¯Î‰ ¯˜ÚÂ Ì¯Î· ÂÏ˙˘˘ Ïˆ· 3אפילו הוסי 1לאחר עיקור הכר" הגדל
בהיתר במאתי" חלקי" יותר משהיו בו באיסור:
 .¯ÂÒ‡ 4משו" כלאי" אלמא בתר עיקר אזלינ:
 .‡ÏÂ˜Ï ‡˘ ‡Ï 5כגו שיבולת דאי אזלינ ביה בתר עיקר הויא קולא דלא
בעי להמתי עד עומר הבא:
 .‡¯ÓÂÁÏ 6גבי ערלה וכלאי":
 .Â‰È¯˘ÚÂ Â‰È„Ó‡„ 7שקצר שבולי הרבה ולא דש אלא עישר ושתל"
לאות של חולי א" תמצא לומר לחומרא דלא אזלינ בתר עיקר למיפטר
תוספת ממעשר ותוספת בעי עשורי עיקר גופיה מאי למהדר בעי עשורי או לא:
 .‡ÓÏÚ„ È¯Ú˘Â ÈËÁ ÏÎÓ ‡˘ È‡Ó 8דאע''ג דמיעשרי כי הדר זרע להו בעי
עשורי הא נמי בעי עשורי:
 .‰ÏÎ ÂÚ¯Ê˘ ¯·„ 9כגו חיטי ושערי שהזרע כלה בקרקע ומתעכל ויצא זרע
ירק ובא זרע אחר:
 .ÈÏ ‡ÈÚ·ÈÓ ‡Ï 10דודאי בעי עשורי הכל דכולהו אחריני נינהו:

 .‰ÏÎ ÂÚ¯Ê ÔÈ‡˘ ÈÏ ‡ÈÚ·ÈÓ˜ ÈÎ 11כגו ה( שבולת ששתלו אי העיקר
מתעכל אלא הול( ומוסי 1מאי:
 .Â˜˙˘ 12שעישרו וזרעו כלומר ששתלו:
 .ÂÏÂÎ ÈÙÏ ¯˘Ú˙Ó 13שצרי( לעשר א 1ליטרא ראשונה אלמא הדר בעי עשורי
ואע''ג דאי זרעו כלה להכי נקט ליטרא שיודע שיעור מה ששתל שהיה מעושר
דאפ''ה צרי( לעשר א 1הליטרא:
 .Â‰Ó ·Â˜ ÂÈ‡˘ ıÈˆÚ 14וקא פרי( תלמודא^ אי לא נקוב הא לא נקוב ושפיר
תר" דמ הפטור על הפטור הוא:
 .‡ÓÏ„ 15בניחותא חזר ונקבו קאמרת דהכי קמיבעיא ל עצי #שאינו נקוב
וגדלה התבואה במקצת ואחר כ( נקבו מהו לעשורי מיניה וביה וא" תמצא
לומר לא אזלינ בתר עיקר ותוספת שגדל אחר נקיבה בעי עשורי הלכ( לא מצי
עשורי מ העיקר על התוספת דהוה ליה מ הפטור על החיוב או דלמא עיקר
נמי מיחייב דזיל בתר תוספת לחומרא לחייב את העיקר ומצי לאפרושי מיניה
וביה וכעי בעיא דרבא מיבעיא ליה דהכי משמע עצי #שאינו נקוב ונקבו מהו
לתרו" מלא נקוב ממה שגדל קוד" הנקיבה על מה שגדל לאחר הנקיבה:
 .‡È‰ ‰ÚÈ¯Ê ‡„Á 16ועכשיו כשנקבה היא מתחלת להשריש אבל גבי בעיא
דרבא שתי זריעות ה דשבולת הלכ( אצטרי( ליה למיבעי אי הדר מחייבא ליה
תוספת לעיקר למיהדר עשורי או לא:
 .È¯Î· ‰Á¯ÈÓ˘ 17שהשוו אותה ברחת דזהו קביעותא למעשר וקרא עליה ש"
תרומה במחובר:
 .Â‰Ó 18מי הויא תרומה או לא:
 .Î''‡ 19דחל עליה ש" תרומה מצינו כו':
 .‡È‰‰ ‡È˙ ÈÎ 20דלא מצינו לעני איחיובי עלה מיתה וחומש:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

רבי ישמעאל

דף ע:

פרק ששי

לעני איחיובי מיתה וחומש,
דאי תליש ואכיל תלוש הוא,
ואי גחי ואכיל בטלה דעתו אצל כל אד".
1

2

ומאי שנא מדכתב אפינקסא ד‡:‡ÙÏÈ
ביצי נבלת העו 1הטהור,
מקצת בחו #ומקצת בפני",
מבפני"  מטמאי בגדי" אבית הבליעה,
מבחו  #אי מטמאי בגדי" אבית הבליעה!?
תלוש עבידי אינשי דאכלי הכי,
במחובר לא עבידי אינשי דאכלי.
3

4

אמר ¯·  ‡ÒÈ˜ ¯· ÈÓÂÈ·Ëאמר ˘:Ï‡ÂÓ
הזורע כלאי" בעצי #שאינו נקוב 
אסור.
אמר ‡·:ÈÈ
בשלמא אי אשמעינ לוקה מכת מרדות מדרבנ 
שפיר;
אלא אסור מאי קא משמע ל?
דמדרבנ הויא זריעה?
תנינא:
תר" משאינו נקוב על הנקוב 
תרומה ,ויחזור ויתרו"!?
5

משנה )ז(:
החיטי ,והשעורי ,והכוסמי,
והשיבולת שועל ,והשיפו 
הרי אלו חייבי בחלה,
ומצטרפי זה ע" זה,
ואסורי" בחדש מלפני הפסח,
ומלקצור מלפני העומר.
א" השרישו קוד" לעומר  העומר מתיר,
וא" לאו  אסורי עד שיבא העומר הבא.
6

7

ע:

קסט

מנחות

כוסמי  * גולבא,
שיפו  דישרא,
שיבולת שועל  שבולי תעלא.
9

10

11

הני  אי;
אורז ודוח לא.
מנא הני מילי?
אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
אתיא לח" לח" ממצה,
כתיב הכא )במדבר טו,יט(:
12

13

"וְ ָהיָה ַּבאֲ ָכלְ ֶכם ִמ ּ ֶל ֶחם ָה ָא ֶרץ" ,
וכתיב הת" )דברי" טז,ג(:
"לֶ ֶחם עֹנִ י".

והת" גופה מנל?
אמר ¯,˘È˜Ï ˘È
וכ תנא „·,Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
וכ תנא „·,·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ È
אמר קרא )ש"(:
ֹאכל ָעלָ יו ָח ֵמץ,
"ל ֹא ת ַ

ֹאכל ָעלָ יו ַמצ ֹּות לֶ ֶחם עֹנִ י",
ׁ ִש ְב ַעת י ִָמים ּת ַ
דברי" הבאי" לידי חימו #
אד" יוצא בה ידי חובתו בפסח,
יצאו אלו שאי באי לידי חימו #אלא לידי סירחו.
ומצטרפין זה עם זה.
תנא:
התבואה והקמחי" והבציקות 
מצטרפי זה ע" זה.
למאי הלכתא?
אמר ¯· :‡‰Î
לעני חדש.
14

¯·  ÛÒÂÈאמר:
לעני חמ #בפסח.

גמרא:
תנא:
כוסמי  מי חיטי",
שיבולת שועל ושיפו  מי שעורי.

15

¯·  ‡ÙÙאמר:
לעני מעשר שני,
דאי אכיל ליה חו #לחומה  לקי.

8

רש"י

 .‡È‰ ‰˘ÂÏ˙ 1ואכתי במחובר לא משכחנא לה:
 .‰Ï ÏÈÎ‡Â ÔÈÁ‚ È‡Â 2כשהיתה מחוברת בטלה דעתו אצל כל אד" ולא הויא
אכילה:
 .¯Â‰Ë ÛÂÚ ˙ÏÈ· ÈˆÈ· ‡ÙÏÈ‡„ ‰ÈÒ˜ÈÙ‡ ·È˙Î„Ó ‡˘ È‡Ó 3כגו ביצי"
המעורי בתרנגולת ומקצת בחו #שבשעת מיתתה התחילה להטיל ביצתה:
 .ÌÈÙ·Ó 4כגו א" הכניס פיו למעיה ואכל בפני" מטמא בגדי" אבית
הבליעה כדי נבלת עו 1טהור והא דתניא בגמרא דביצה )ז (.האוכל מנבלת עו1
טהור ומ השלל של ביצי" טהור מיתוקמא נמי בדתלשינהו ואכלינהו אבראי
אבל אכלינהו אגואי הכי נמי דמטמו אלמא הויא אכילה ולא אמר בטלה דעתו:
 .ÌÂ¯˙ÈÂ ¯ÂÊÁÈÂ ‡È‰ ‰ÓÂ¯˙ 5מ הנקוב אלמא מדחייל עלה ש" תרומה זריעה
היא מדרבנ:
 .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓÂ :'È˙Ó 6מפרש בגמרא:
 .˘„Á· ÔÈ¯ÂÒ‡Â 7לאכול:
 .ÔÈËÈÁ ÔÈÓ ÔÈÓÒÂÎ :'Ó‚ 8לעני חלה איצטרי( כדאמרינ במסכת חלה החיטי
אי מצטרפי ע" הכל חו #מ הכוסמי השעורי" מצטרפי ע" הכל חו #מ
החיטי והאי דתנא ליה הכא משו" דמתני' איירי בחלה וקתני ומצטרפי זה ע"
זה ואתא תוספתא לפרושה:

¯·‡ אמר:
לעני טומאת אוכלי,
והא קא משמע ל 
דתבואה וקמחי דומיא דבצקות,
מה הת"  אוכלא בעיניה,
1

רש"י

 .‡·ÏÂ‚ 9אשפיילט''א:
 .‡¯˘È„ 10סיגל''א:
 .‡ÏÚ˙ ÈÏÂ·È˘ 11אווינ''א:
 .ÔÈ‡ È‰ 12הני חמשת מיני מצטרפי וחייבי בחלה:
 .‡Ï ÔÁÂ„Â Ê¯Â‡ 13יצא בה ידי חובתו משו" מצה:
 .‰‡Â·˙‰ 14חיטי" ממש קוד" טחינה:
 .ıÓÁ ÔÈÚÏ 15מצטרפי לכזית דחיטי נמי מחמצי א" שרא במי":
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רבי ישמעאל

דף עא.

פרק ששי

א 1הכא נמי  אוכלא בעיניה;
והתניא:
חטה,
בי קלופה ,בי שאינה קלופה  מצטרפת;
שעורה,
קלופה  מצטרפת ,שאינה קלופה  אי מצטרפת.
2

3

4

איני?
והא תנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
5

" ַעל ָּכל ז ֶַרע זֵר ּו ַע אֲ ׁ ֶשר יִ ָ ּז ֵר ַע" )ויקרא יא,לז(,
כדר( שבני אד" מוציאי לזריעה,
חטה בקליפתה ושעורה בקליפתה ועדשי" בקליפת!?
לא קשיא,
הא  בלחות,
הא  ביבשות.
6

7

ואסורין בחדש מלפני הפסח.
מנא הני מילי?
אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
אתיא לח" לח" ממצה.

קע

מנחות

בשלמא למא דאמר :קוד" הבאת העומר 
היינו דלא קא עריב להו ותני להו;
אלא למא דאמר :קוד" קצירת העומר 
ליערבינהו וליתנינהו:
אסורי בחדש ולקצור לפני הפסח!?
אלא אי איתמר אסיפא איתמר:
א" השרישו קוד" לעומר 
העומר מתיר;
מאי קוד" לעומר?
¯· ‰ÂÈ Èאמר:
קוד" הבאת העומר;
קיז
¯· ‡„·Ê ¯· ÈÒÂÈ Èאמר:
קוד" קצירת העומר.
13

14

עא .אמר ליה ¯· * ¯ÊÚÏ‡ Èל¯· ‰È˘‡È Èדדריה:
לא תיתב אכרעי( עד דמפרשת ליה להא מתניתי:
מני לעומר שמתיר בהשרשה?
מנל?
דכתיב )ויקרא ב,יד(ָ " :א ִביב";
לאו מכלל דאיכא דלאו אביב.
דלאו אביב,
ולעול" דעייל שליש!?
אלא אמר ˘:Ï‡ÂÓ
" ֵמ ָה ֵחל ֶח ְר ֵמ ׁש" )דברי" טז,ט(,
לאו מכלל דאיכא דלאו בר חרמש.
15

16

17

18

8

19

20

ולקצור לפני העומר.
מנא הני מילי?
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
אתיא ראשית ראשית מחלה.

21

מאי קוד" לעומר?
¯· ‰ÂÈ Èאמר:
קוד" קצירת העומר;
¯· ‡„·Ê ¯· ÈÒÂÈ Èאמר:
קוד" הבאת העומר.

דלאו בר חרמש,
ולעול" שחת!?
אמר ¯·:˜ÁˆÈ È
" ָ ּק ָמה" )ש"(,

תנ:
אסורי בחדש לפני פסח,
ולקצור לפני העומר;

 .ÁÒÙ‰ ÈÙÏ ¯Âˆ˜ÏÂ 12אבל לאחר יו" טוב ראשו שרי דקצירת העומר
במוצאי י''ט מתרת לקצור שאר קצירות:
 .‰‡·‰ „Ú ‰ÏÈÎ‡· ‰¯ÂÒ‡ „''ÓÏ ‡ÓÏ˘· 13היינו דלא עריב אכילה וקצירה
כי הדדי משו" דקצירה שריא ממוצאי י''ט ואכילה לא שריא עד הקרבת
העומר:
 .Â‰È˙ÈÏÂ Â‰È·¯ÚÏ ‰ÂÈ '¯Ï ‡Ï‡ 14תרוייהו לפני הפסח דמשמע לאחר
הפסח שרי מיד דקצירת העומר שריא לאכילה והמתנה מקצירה ועד האיר
המזרח לא חשיב משו" דזימני דנקצר סמו( לעלות השחר .ולי נראה דה''ג
ליערבינהו וליתנינהו אסור בחדש ולקצור לפני העומר הואיל ותרווייהו אקוד"
קצירה קיימי וללשו שבספרי" קשיא לי דאי הוי תני לפני הפסח הוה משמע
דביו" הפסח שרי וא 1על גב דקוד" קצירת העומר הוא דבשלמא כי תני לה גבי
קצירה ניחא דביו" הפסח יו" טוב הוא ופשיטא דאסור לקצור אבל גבי אכילה
לא מתני ליה:
 .‰È¯„„ ‰È˘‡È È·¯Ï 15שהיה בדורו וב גילו לאפוקי רבי יאשיה הגדול שהיה
תנא:
 .‰˘¯˘‰· ¯È˙Ó˘ 16שא" השריש קוד" לעומר עומר מתיר ואע''ג דלא גדל
כלו":
 .ÔÏÓ 17בתמיה:
 .·È·‡ ·È˙Î„ 18קלוי באש )ויקרא ב( מדקאמר מ האביב הבא העומר:
 .·È·‡ Â‡Ï„ ‡ÎÈ‡„ ÏÏÎÓ 19וקשרי ליה עומר דהא לא ממעטיה קרא אלא
מהבאת העומר לחודיה:
 .·È·‡ Â‡Ï„ ‡ÓÏ„ ÍÈ¯Ù˜Â 20שרי ולעול" שהביא שליש אבל תבואה שלא
הביאה שליש לא שרי לה עומר אביב מבושל כל צרכו:
 .˘Ó¯Á ¯· Â‡Ï„ ‡ÎÈ‡„ ÏÏÎÓ 21והיינו שלא הביא שליש דאי הביא שליש בר
חרמש הוא ושרי ליה עומר דהא לא מעטיה אלא מחרמש:
 .˘Ó¯Á ¯· Â‡Ï„ ‡ÓÏ„ ÍÈ¯Ù˜Â 22שרי ולעול" דהוא כבר שחת וראוי למאכל
בהמה אבל השרשה לא שרי:
 .‰Ó˜ 23מהחל חרמש בקמה:

9

22

10

23

11

רש"י

12

רש"י

 .‰ÈÈÚ· ‡ÏÎÂ‡ ˜ˆ· Ì˙‰ ‰Ó 1לאפוקי קליפת שעורי" וסובי שבקמחי
דלאו אוכלי" נינהו ולא מצטרפי לכביצה:
 .‡È˙‰Â 2בניחותא:
 3קליפת חטי" דקה ורכה היא וראויה לאכול לפיכ( מצטרפת:
 .˙Ù¯ËˆÓ ‰È‡ ‰ÙÂÏ˜ ‰È‡˘ ‰¯ÂÚ˘ 4ע" שאר אוכלי לכביצה ואפי' אוכל
שבתוכה משו" דקליפה מפסקת ולא נוגעי" אוכלי אהדדי להיות חיבור:
ÔÈ‡ÈˆÂÓ Ì„‡ È·˘ Í¯„Î ÚÓ˘Ó Ú¯ÊÈ ¯˘‡ Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È·„ ‡˙‰Â 5
 .‰ÚÈ¯ÊÏשאי מקפידי א" קליפת סובבת כ( ה" מצטרפי לטומאה דשומר
האוכל מצטר 1עמו ומהאי קרא נפקא ל בהעור והרוטב )חולי קיז:(:
 .˙ÂÁÏ 6מצטרפות דשומר הוא:
 .˙Â˘È·È 7לא הוי שומר דמיפרכי ונפלי ע''א לחות חזיא קליפת לאכול דעדיי
רכות ה וזה שמעתי וללשו ששמעתי קשיא לי הא דקיימא ל )ש" (.שומרי
מצטרפי לטומאת אוכלי:
 .ÌÁÏ ÌÁÏ 8לח" קלי וכרמל )ויקרא כג( מה מצה חמשת מיני ולא אורז ודוח
א 1חדש נמי חמשת מיני ותו לא:
 .¯ÓÂÚÏ Ì„Â˜ È‡Ó 9דקתני מתניתי ואסורי בחדש לפני העומר:
 .¯ÓÂÚ‰ ˙¯Èˆ˜ Ì„Â˜ 10אבל לאחר קצירת העומר שרי לאכול חדש בהאיר
המזרח:
 .¯ÓÂÚ‰ ˙‡·‰ Ì„Â˜ 11אסור לאכול חדש דעומר מתיר בזמ שהמקדש קיי"
ולא האיר המזרח:
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רבי ישמעאל

דף עא.

פרק ששי

לאו מכלל דלאו בר קמה.
דלאו בר קמה,
ולעול" אג"!?

מנחות

אבל מניחי צבתי".

1

קעא
14

מצות העומר לבא מ הקמה,
לא מצא 
יביא מ העמרי".
מצותו לבא מ הלח,
לא מצא 
יביא יבש.
מצותו לקצור בלילה,
נקצר ביו" 
כשר.
ודוחה את השבת.
15

2

16

אלא אמר ¯·‡:
"אֲ ׁ ֶשר ִּתזְ ַרע" )שמות כג,טז(,
משעת זריעה.
3

17

אמר ליה ¯·  ‡ÙÙל¯·‡:
אי הכי 
א 1על גב דלא השריש נמי!?
אמר ליה :סודני,
" ַּב ּ ָ ׂש ֶדה" )ש"( כתיב.

18

4

5

גמרא:
תניא:
¯· ÔÈÓÈ· Èאומר:
כתוב אחד אומר )ויקרא כג,י(:

משנה )חט(:
קוצרי בית השלחי שבעמקי",
אבל לא גודשי.
אנשי יריחו קוצרי ברצו חכמי",
וגודשי שלא ברצו חכמי",
ולא מיחו ביד".
6

19

קוצר לשחת  מאכיל לבהמה;
אמר ¯·:‰„Â‰È È
אימתי?
בזמ שמתחיל עד שלא הביא שליש;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
יקצור ויאכיל א 1משהביא שליש,
וקוצרי מפני נטיעות,
מפני בית האבל,
מפני ביטול בית המדרש.
לא יעשה אות כריכות,
7

8

9

10

11
12

13

אתם ֶאת ע ֶֹמר",
" ּו ְק ַצ ְר ּ ֶתם ֶאת ְק ִצ ָיר ּה וַ הֲ ֵב ֶ
וכתיב )ויקרא כג,י(:
אשית ְק ִצ ְיר ֶכם ֶאל ַה ּכֹ ֵהן";
" ֵר ׁ ִ
הא כיצד?
ממקו" שאתה מביא  אי אתה קוצר,
ממקו" שאי אתה מביא  אתה קוצר.
אימא 
ממי שאתה מביא  אי אתה קוצר,
ממי שאי אתה מביא  אתה קוצר!?
ההוא לא מצית אמרת,
מד¯·.ÔÁÂÈ È
20

21

22

23

אנשי יריחו קוצרין ברצון חכמים,
וגודשין שלא ברצון חכמים.
מא שמעת ליה דאמר מיחו ולא מיחו?
¯·;‰„Â‰È È
וסבר ¯· ‰„Â‰È È
קצירה דאנשי יריחו ברצו חכמי" הואי?
והא תניא:
ששה דברי" עשו אנשי יריחו,
24

רש"י

 .‰Ó˜ Â‡Ï„ ‡ÎÈ‡„ ÏÏÎÓ 1שאי לו קמה והיינו השרשה:
 .Ì‚‡ 2שגדלה מעט לכו 1ראשו בצד העיקר כמו )ישעיהו נח( הלכו 1כאגמו
ראשו:
 .Ú¯Ê˙ ¯˘‡ 3וחג הקציר ביכורי מעשי( אשר תזרע )שמות כג( משעת זריעה שרי
ובשתי הלח" כתיב ואזריעה דעומר קאי דשתי הלח" לא שרו למקדש אלא
תבואה דשרו עומר להדיוט שרו שתי הלח" למקדש:
 .È„ÂÒ 4תלמידי חכמי" על ש" סוד ה' ליראיו )תהלי" כה( ל''א רב פפא רמי
שכרא הוה כדאמרינ בפסחי" )קיג (.אי לאו דרמאי שכרא לא איעתרי וסודני
מיקרי כדאמרי' הת" תמרי באוכלז( אבי סודנא רהוט ואמאי קרו ליה סודנא
סוד נאה שמעשרת וגמילות חסדי":
 .·È˙Î ‰„˘· 5עד שיהא נקלט ונשרש בשדה:
 .ÌÈ˜ÓÚ·˘ ÔÈÁÏ˘‰ ˙È· ÔÈ¯ˆÂ˜ :'È˙Ó 6מפני שמפסידי" מהר ועוד דרעות
ה ואי איסור בקצירה:
 .˙Á˘ ¯Âˆ˜Ï ¯˙ÂÓ 7קוד" לעומר להאכיל לבהמתו:
 .ÏÈÁ˙‰˘ ÔÓÊ· È˙ÓÈ‡ 8לקוצרה לצור( בהמה עד שלא הביאה שליש קוצר
א 1משהביאה שליש:
 .¯Âˆ˜È Û‡ 9יתחיל לקצור ויאכיל לבהמתו משהביאה שליש:
 .˙ÂÚÈË‰ ÈÙÓ ÔÈ¯ˆÂ˜ 10שלא יפסדו לפי שאותה תבואה אינה ראויה לעומר
כדאמרינ פ' כל הקרבנות )לקמ פה (.אי מביאי לא מבית השלחי ולא משדה
האיל ואמרינ בשמעתי ממקו" שאי אתה מביא אתה קוצר .ל''א מפני
הנטיעות משו" כלאי" ולהכי נקט נטיעות משו" אורחא דמילתא פעמי" שאד"
זורע תבואה ואי ש" נטיעות ואחר זמ עולות ש" נטיעות מאליה וצרי( לקצור
את הזרעי" משו" כלאי":
 .Ï·‡‰ ˙È· ÈÙÓÂ 11שאי לה" מקו" פנוי לישב ברחבה לבר( ברכת רחבה
כדאמר בפ''ק דכתובות )ח (:אחינו המיוגעי" כו':
 .˘¯„Ó‰ ˙È· ÈÙÓÂ 12שאי מקו" לישב לתלמידי" דהני קציר מצוה נינהו:

25

רש"י

 .˙ÂÎÈ¯Î 13אלומי" קשורי":
 .ÌÈ˙Â·ˆ 14בלא קישור שקורי ייביל''ש:
 .‰Ó˜‰ ÔÓ 15שתהא קצירה לשמה כדכתיב )דברי" טז( מהחל חרמש בקמה:
 .‡ˆÓ ‡Ï 16שכבר נקצר הכל:
 .ÁÏ‰ ÔÓ 17דכתיב )ויקרא כג( כרמל ר( ומל:
 .‰ÏÈÏ· ¯Âˆ˜Ï 18כדאמר בריש פירקי:
 .('Â‚Â) ¯ÓÂÚ ˙‡ Ì˙‡·‰Â ‰¯Èˆ˜ ˙‡ Ì˙¯ˆ˜Â :'Ó‚ 19דמשמע שיכול לקצור
קוד" הבאת העומר וכתיב ראשית קצירכ" דמשמע שתהא ראשית לכל
הקצירות:
 .‡È·‰Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡˘ ÌÂ˜ÓÓ 20עומר:
 .¯ˆÂ˜ ‰˙‡ È‡ 21קוד" לעומר:
 .¯ˆÂ˜ ‰˙‡ [‡È·Ó ‰˙‡] È‡˘ ÔÈÓÓ ‡ÓÈ‡Â 22חטי וכוסמי ושבולת שועל
ושיפו שמותר לקצור קוד" לעומר שהרי אי העומר בא מה":
 .ÔÁÂÈ È·¯„Ó 23דאמר לעיל אתיא ראשית מחלה:
 .ÂÁÈÓ ‡ÏÂ ÂÁÈÓ„ ‡˘ÈÏ Ë˜„ ‰ÈÏ ˙ÚÓ˘ Ô‡Ó 24כדקתני במתניתי ולא
מיחו ביד" חכמי":
 .‡È‰ ‰„Â‰È È·¯ 25כדמפרש לקמ:
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רבי ישמעאל

דף עא:

פרק ששי

שלשה ברצו חכמי" ושלשה שלא ברצו חכמי",
ואלו שברצו חכמי":
מרכיבי דקלי" כל היו";
וכורכי את שמע;
וקוצרי לפני העומר ברצו חכמי";
ואלו שלא ברצו חכמי":
גודשי לפני העומר;
ומתירי גמזיות של הקדש של חרוב ושל שקמה;
ופורצי פרצות בגנותיה ובפרדסותיה,
להאכיל נשר לעניי" בשני בצורת בשבתות ובימי" טובי",
דברי ¯·;¯È‡Ó È
אמר לו ¯·:‰„Â‰È È
א" ברצו חכמי" ה עושי 
יהו כל אד" עושי כ!
אלא אלו ואלו שלא ברצו חכמי",
ועל שלשה מיחו ביד" ועל שלשה לא מיחו ביד",
ואלו שלא מיחו ביד":
מרכיבי דקלי" כל היו",
וכורכי את שמע,
וקוצרי וגודשי לפני העומר;
עא :ואלו שמיחו ביד"* :
מתירי גמזיות של הקדש של חרוב ושל שקמה;
ופורצי פרצות בגנותיה ובפרדסותיה,
כדי להאכיל נשר לעניי" בשני בצורת,
בשבתות ובימי" טובי";
ונותני פאה לירק;
ומיחו ביד"!?
וליטעמי(,
ששה? שבעה הוו!?
אלא סמי מכא קצירה.
1

2

3

4

5

6

קוצר לשחת ומאכיל לבהמה.
תנ הת":
ואלו מפסיקי לפאה:
הנחל והשלולית,
ודר( היחיד ודר( הרבי" ,ושביל הרבי",
7

8

9

11

10

רש"י

 .ÌÂÈ‰ ÏÎ ÌÈÏ˜„ ÔÈ·ÈÎ¯Ó 1של ארבעה עשר בניס דסברי לאו מלאכה חשובה
היא:
 .ÚÓ˘ ˙‡ ÔÈÎ¯ÂÎÂ 2מפרש בפסחי" במקו" שנהגו שהיו אומרי" שמע ישראל
ולא היו מפסיקי לית ריוח בי תיבה לתיבה:
 .'ÂÎ ¯ÓÂÚ‰ ÈÙÏ 3ואע''ג דאמר רבי מאיר לעיל )סז (:מוצאי שוקי ירושלי"
מלאי קמח וקלי שלא ברצו חכמי" דגזר דלמא אתי למיכל מיניה הת" הוא
דעסיק ביה טובא בקצירה וטחינה וקלי והרקדה ועוד שלא במקו" פסידא הוה
אבל אנשי יריחו דפסידא איכא וקצירה לחודה שרינ להו מודה רבי מאיר
דברצו חכמי" הוא תדע מדלא שרי גדישה:
 .˘„˜‰ Ï˘ ˙ÂÈÊÓ‚ ÔÈ¯È˙Ó 4בהנאה ענפי" של חרוב ושקמה שהיו אומרי"
אבותינו לא הקדישו אלא קורות עיקר האיל ואנו נתיר גמזיות וקא סברי אי
מעילה בגידולי ולהכי נקט חרוב ושקמה דסתמייהו לקורות קיימי:
 .¯˘ ÏÈÎ‡‰Ï 5פירות שתחת האיל שנשרו ורבנ גזרו שמא יעלה ויתלוש:
 .˜¯ÈÏ ‰‡Ù ÌÈ˙ÂÂ 6ואי פאה נוהגת בה דכלל אמרו בפאה כל שהוא אוכל
ונשמר ומכניס לקיו" ואמרינ )שבת סח (.מכניסו לקיו" למעוטי ירק וכי יהבי
פאה מפקעי לה לה( פאה ממעשר שלא כדי:
 .‰‡ÙÏ ÔÈ˜ÈÒÙÓ 7לתת שתי פאות:
 .˙ÈÏÂÏ˘ 8מקו" שמי גשמי" שוללי" ש" וא" יש ש" זריעה מכא ומכא נות
פאה לכל אחד ואחד דההיא שלולית מפסקא להו:
 .„ÈÁÈ‰ Í¯„Â 9ארבע אמות:

קעב

מנחות

ושביל היחיד הקבוע בימות החמה ובימות הגשמי",
והבור והניר וזרע אחר,
וקוצר לשחת מפסיק,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
אי מפסיק אלא א" כ חרש.
12

13

14

אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
¯· ¯È‡Ó Èבשיטת ¯· ÔÂÚÓ˘ Èאמרה דאמר:
יקצור ויאכיל א 1משהביאה שליש;
אלמא קסבר 
כל לשחת  לאו קצירה היא.
15

יתיב ¯· ‰וקאמר לה להא שמעתא.
איתיביה ¯· ‡ ‡Â‰ ¯· ‡Áל¯·‡:
אכלה חגב ,קרסמוה נמלי" ,שברתהו הרוח,
הכל מודי" 
חרש  מפסיק,
לא חרש  אינו מפסיק;
הכל מודי" מא?
¯·;¯È‡Ó È
אי אמרת בשלמא מתניתי בשלא הביאה שליש 
ברייתא דחרש  אי,
לא חרש  לא 
בשהביא שליש;
אלא אי אמרת מתניתי נמי בשהביא שליש 
השתא ומה הת" 
דקצירה דהת" אמר ¯·:¯È‡Ó È
לא שמה קצירה;
הכא  לא כל שכ!?
אלא ¯· ¯È‡Ó Èבשיטת ¯· ‰„Â‰È Èאמרה דאמר:
אימתי?
16

17

18

19

20

21

23

22

24

רש"י

 .ÌÈ·¯‰ Í¯„Â 10ט''ז אמה:
 .ÌÈÓ˘‚‰ ˙ÂÓÈ·Â ‰ÓÁ‰ ˙ÂÓÈ· ÚÂ·˜‰ „ÈÁÈ Â‡ ÌÈ·¯ ÏÈ·˘Â 11אי לא קביע
לא מפסיק דמקו" צר הוא ולא חשוב:
 .¯Â·‰Â 12שדה בור שבי שתי זריעות וכ שדה ניר וזרע אחר שזרע עדשי" בי
שתי ערוגות של חטי:
 .˜ÈÒÙÓ ˙Á˘Ï ¯ˆÂ˜Â 13לתת פאה לכל אחד כשתגמר בישולו לקצור:
 .˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ‡''ÎÁÂ 14קוצר לשחת אלא א''כ חרש מקו" הקרחה והוה ליה
שדה ניר אבל לא חרש לא דקוצר לשחת תחילת קצירה היא וכי גמר בישוליה
וקצר ליה לכוליה שדה כגומר קצירתו דמי ופאה אחת על הכל:
 .¯È‡Ó È·¯ 15דלא חשיב קוצר לשחת קצירה בשיטת רבי שמעו אמרה:
 .‡˙ÚÓ˘ ‡‰Ï 16דא''ר יוחנ רבי מאיר בשיטת רבי שמעו דמתני' אמרה:
 .·‚Á ‰ÏÎ‡ 17לאמצע שדהו דר( חגב לאכול מלמעלה דר( נמלה לקרס" קנה
השבולת מלמטה:
 .¯È‡Ó È·¯ 18דאמר קוצר לשחת מפסיק בלא חרש הכא מודי:
 .ÔÈ˙È˙Ó ‡ÓÏ˘· ˙¯Ó‡ È‡ 19דפאה דקתני לשחת מפסיק לר''מ בלא הביא
שליש דלאו קצירה היא וברייתא דחגב ונמלי" דקתני חרש אי לא חרש לא
משו" דתחילת קצירה היא בשהביא שליש שפיר ולא כרבי שמעו סבירא ליה
דאפילו בהביא שליש קאמר רבי שמעו דלשחת לאו קצירה היא:
 .Ì˙‰ ‰ÓÂ ‡˙˘‰ 20דקתני קוצר לשחת מפסיק דאד" קא קצר ליה אמר ר''מ
לאו קצירה היא:
 .‡Î‰ 21חגב ונמלי" קצרי לה:
 .ÔÎ˘ ÏÎ ‡Ï 22דלא תיהוי קצירה:
 .Ó''¯ ‡Ï‡ 23דאמר לא הביא שליש לא הויא קצירה וכי הביא שליש הויא
קצירה:
 .‰„Â‰È '¯ ˙ËÈ˘· 24דמתני' אמרה:
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רבי ישמעאל

דף עב.

פרק ששי

בזמ שהתחיל עד שלא הביא שליש,
אבל א" התחיל עד שהביא שליש 
אסור.
אימר דשמעת ליה ל¯· ‰„Â‰È È
לבהמה;
לאד" מי שמעת ליה?
דא" כ 
הוו להו תלתא תנאי!?
אלא כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר:
¯· ¯È‡Ó Èבשיטת ¯· ‡·È˜Ú Èרבו אמר,
א 1לאד" נמי לא הויא קצירה;
דתנ:
המנמר שדה ושייר בו קלחי" לחי" 
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
פאה לכל אחד ואחד,
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
מאחד על הכל;
ואמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
לא חייב ¯· ‡·È˜Ú Èאלא במנמר לקליות,
אבל במנמר לאוצר  לא.
איני?
והא כי אתא ¯· ÔÈאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
מחייב היה ¯· ‡·È˜Ú Èא 1במנמר לאוצר!? *
סבר לה כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא.
1

2

3

4

6

5

7

8

עב.

9

10

קוצרין מפני הנטיעות ,ומפני בית האבל,
ומפני בית המדרש.
מאי טעמא?
" ְק ִצ ְיר ֶכם" )ויקרא כג,י( אמר רחמנא,
ולא קציר מצוה.
11

12

רש"י

 .‰ÈÏ ˙ÚÓ˘ ÈÓ Ì„‡Ï 1דאפילו לאד" כי לא הביא שליש לא תיהוי קצירה
ור''מ אפילו בקוצר לאד" כגו שחת לקליות נמי אמר דקתני קוצר לשחת
ומפסיק ולא קתני קוצר לשחת לבהמה מפסיק:
 .ÔÎ Ì‡„ 2דא 1לאד" נמי א''ר יהודה:
 .È‡˙ ‡˙Ï˙ Â‰Ï ÂÂ‰ 3במתני' תנא קמא אומר בהדיא לבהמה ואתא רבי
יהודה למימר אימתי בזמ שהתחיל עד שלא הביא שליש ואפילו לאד" נמי שרי
ורבי שמעו אומר א 1יקצור לכתחילה מאכיל לאד" משהביא שליש א" כ
אתא רבי יהודה לחלוק וקיימא ל בסנהדרי בפ' זה בורר )כה (.כל מקו" ששנה
ר' יהודה אימתי אינו אלא לפרש ובמה לחלוק:
 .‰¯Èˆ˜ ‡ÈÂ‰ ‡Ï ÈÓ Ì„‡Ï Û‡ 4עד שלא הביא שליש:
 .¯ÓÓ‰ 5קוצר שורה ומניח שורה דהוי שדה מנומר:
 .ÌÈÁÏ ÌÈÁÏ˜ 6דאי הוו גדלי כל צרכ דכ''ע פאה אחת על הכל דתחילת
קצירה היא:
 .˙ÂÈÏ˜Ï 'ÂÎ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡Â 7דהיינו דומיא דשחת שלא הביאה שליש
שקצרו לאד" דקליות לאד" נינהו ואפ''ה לר''ע לא הויא קצירה:
 .¯ˆÂ‡Ï 8שבישל כל צרכו ומלקט ע''מ לאצרו וליישנו:
 .¯ˆÂ‡Ï ¯ÓÓ· Û‡ 9ורבי מאיר בשהביא שליש אית ליה דקצירה היא כדקתני
לעיל אכלה חגב וכו':
 10ר''מ סבר לה כר''ע בחדא בלא הביא שליש ופליג עלי' בהביא שליש:
 .Ë''Ó 11אאבל ואבית המדרש קאי דנטיעה נפקא ל כדלעיל ממקו" שאי אתה
מביא אתה קוצר ומבית האיל אי מביאי עומר ]כדאמרינ[ בפ' כל קרבנות
)לקמ פה (.ללישנא דפרישית לעיל משו" כלאי" מהדר א 1אנטיעות:
 .ÌÎ¯Èˆ˜ 12ראשית קצירכ" )ויקרא כג( לקצירכ" תהא זו ראשית ולא לקציר
מצוה:

קעג

מנחות

ולא יעשה כריכות אבל מניחן צבתים.
מאי טעמא?
דכמה דאפשר לא טרחינ.
מצות העומר להביא מן הקמה.
תנו רבנ:

"וְ ִאם ּ ַת ְק ִריב ִמנְ ַחת ִּב ּכ ּו ִרים" )ויקרא ב,יד(,
מה תלמוד לומר?
לפי שמצות העומר להביא מ הקמה,
מני שא" לא מצא מ הקמה יביא מ העומרי?
תלמוד לומרַ ּ " :ת ְק ִריב".
דבר אחר:
" ּ ַת ְק ִריב",
לפי שמצוה להביא מ הלח,
ומני שא" לא מצא מ הלח יביא מ היבש?
תלמוד לומרַ ּ " :ת ְק ִריב".
דבר אחר:
" ּ ַת ְק ִריב",
לפי שמצותו לקצור בלילה,
מני שא" נקצר ביו"  כשר?
תלמוד לומרַ ּ " :ת ְק ִריב".
ודוחה את השבת?
תלמוד לומרַ ּ " :ת ְק ִריב".
" ּ ַת ְק ִריב"  כל שהוא,
" ּ ַת ְק ִריב"  מכל מקו",
" ּ ַת ְק ִריב"  ואפילו בשבת,
" ּ ַת ְק ִריב"  ואפילו בטומאה.
13

14

15

16

17

18

נקצר ביום  -כשר.
והתנ )מגילה ב:ו(:
כל הלילה כשר לקצירת העומר,
ולהקטיר חלבי" ואברי";
זה הכלל:
קיח
דבר שמצותו ביו"  כשר כל היו";
דבר שמצותו בלילה  כשר כל הלילה;
קתני לילה דומיא דיו",
מה דיו"  בלילה לא,
א 1דלילה ביו"  נמי לא!?
19

20

21

רש"י

 .Ï''˙ ‰Ó 13והא כתיב בסיפיה דקרא תקריב מנחת בכורי(:
 .‰Ó˜‰ ÔÓ 14דכתיב חרמש בקמה:
 .ÁÏ‰ ÔÓ 15דכתיב כרמל:
 .‰ÏÈÏ· 16כדאמר בריש פירקי אי אתה מוצא תמימות אלא א''כ אתה מתחיל
מבערב:
 .‡Â‰˘ ÏÎ 17א 1מ העמרי":
 .Ó''Ó 18א 1מ הרחוק מירושלי":
 .ÌÈ·ÏÁ ¯ÈË˜‰ÏÂ 19מה שמתעכל מ המזבח מחזיר כל הלילה:
 .ÌÂÈ‰ ÏÎ Â˙ÂˆÓ˘ 20כגו שחיטה וזריקת דמי" דכתיב )ויקרא ז( ביו" צותו את
בני ישראל וגו':
21
 .‡Ï ‰ÏÈÏ· ÌÂÈ„ ‰Óדקדשי" ששחט בלילה פסולי דאמר במסכת נדה )מ(.
זאת היא העולה הרי אלו מיעוטי פרט לכששחטה בלילה פסולה כו' בפרק
יוצא דופ )ש"(:
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רבי ישמעאל

דף עב:

פרק ששי

אמר ¯·:‰
לא קשיא,
הא ¯·,È
והא ¯·;ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
דתניא:
היה עומד ומקריב מנחת העומר ונטמאת,
א" יש אחרת  אומר לו הבא אחרת תחתיה,
וא" לאו  אומר לו הוי פקח ושתוק,
דברי ¯·;È
¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
בי כ( ובי כ( 
אומר לו הוי פקח ושתוק,
שכל העומר שנקצר שלא כמצותו 
פסול!?
אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
¯·,ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
בשיטת ¯· ‡·È˜Ú Èרבו של אביו אמרה;
דתנ )שבת יט:א(:
כלל אמר ¯·:‡·È˜Ú È
כל מלאכה שאפשר לו לעשותה מערב שבת 
אינה דוחה את השבת;
וסבר לה כ¯· Ï‡ÚÓ˘È Èדאמר:
קצירת העומר מצוה;
דתנ:
¯· Ï‡ÚÓ˘È Èאומר:
מה חריש רשות  א 1קציר רשות,
יצא קציר העומר שהיא מצוה;
ואי סלקא דעת( נקצר שלא כמצותו כשר,
אמאי דחי שבת?
נקצריה מערב שבת!
אלא מדדחי שבת 
שמע מינה 
נקצר שלא כמצותו  פסול.
3

4

מנחות

ומגג לקרפי ,1ומקרפי 1לקרפי 1אחר,
עד שאנו מגיעי למעיי שאנו רוחצי בו!?
סבר לה כאיד( ד¯·,ÔÂÚÓ˘ È
דתניא:
אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
בא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה,
שהרי הקטר חלבי" ואברי" כשרי" כל הלילה,
ולא היה ממתי לה עד שתחש(* .
10

11

1

2

קעד

עב:

ו¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èלא שמיע ליה?
אלא שאני הת",
שהרי דחתה שחיטה את השבת.
ול¯· Èהכי נמי דחתה שחיטה את השבת!?
אלא קסבר ¯· È
קצירת העומר לא דחיא שבת.
12

ולא?
והתנ:
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
אחד שבת ואחד חול 
משלש היה בא!?
דלא כ¯·.È
13

5

ו ÌÈÓÎÁאומרי":
אחד שבת ואחד חול 
בשלשה,
בשלש קופות ובשלש מגלות )כא א(!?
דלא כ¯·.È

6

ו¯· Èלאו תלמידיה ד¯· ÔÂÚÓ˘ Èהוא?
והתניא:
אמר ¯·:È
כשהיינו למדי תורה אצל ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבתקוע,
היינו מעלי לו שמ ואלונטית מחצר לגג,
7

8

ובשבת יאמר לה":
שבת זו )כא ג(!?
דלא כ¯·.È
נקצר ביו"  כשר,
ודוחה את השבת )כא ט(.
מא שמעת ליה דאמר:
נקצר ביו" כשר? ¯·;È
וקתני:
14

9

רש"י

 .˙¯Á‡ ˘È Ì‡ 1אפילו במחובר מביאי אחרת תחתיה וקוצרי וטוחני אותה
ביו" שלא יאמרו מותר להקריב מנחה טמאה ואפי' דיחיד:
) .ÏÂÒÙ Â˙ÂˆÓÎ ‡Ï˘ ¯ˆ˜˘ 2הלכ(( ומצות קצירה בלילה ולא ביו" הלכ(
הא דתני לעיל נקצר ביו" כשר רבי היא והא דתניא פסול רבי אלעזר ברבי
שמעו:
 .[ÂÈ·‡ Ï˘ Â·¯] 3ר''ש תלמידו של ר''ע כדאמר ביבמות בפרק הבא על יבמתו
)סב (:והיה העול" שמ" עד שבא ר''ע כו':
 .Ú''¯‡ ÏÏÎ 4במילה קא מיירי בפרק רבי אליעזר דמילה:
 .‰Ï ¯·ÒÂ 5ר' אלעזר כר' ישמעאל דאמר קציר העומר מצוה ודוחה שבת:
 .˙·˘ ‰ÁÂ„ È‡Ó‡ ¯˘Î Â˙ÂˆÓÎ ‡Ï˘ ¯ˆ˜ „''Ò È‡Â 6הא סבירא ל כר''ע
דכל שאפשר לעשותה מע''ש אינה דוחה שבת אלא מדדחי שבת ש''מ נקצר
שלא כמצותו פסול ומצותו לא הויא אלא במוצאי י''ט וגבי לילה נמי מצותו
בלילה ולא ביו":
 .‡Â‰ ˘''¯„ ‰È„ÈÓÏ˙ Â‡Ï È·¯Â 7בתמיה ואמאי לא שמיע ליה מדר''ש דסבר
לה כר''ע דכל שאפשר מע''ש לא דחיא שבת:

רש"י

 .'ÂÎ ÂÏ ÔÈÏÚÓ ÂÈÈ‰ 8ורבי שמעו לטעמיה דאמר בעירובי )פט (.אחד גגות
וחצירות רשות אחת לה לכלי" ששבתו בתוכ:
 .˙ÈËÂÏ‡ 9בגד להסתפג בו:
 .˘''¯„ Í„È‡Î ‰Ï ¯·Ò 10דאמר חביבה מצוה בשעתה הלכ( א 1על גב
דכשרה מע''ש עבדי לה בשעתה ודחיא שבת וגבי מילה דאמר כל מלאכה
שאפשר לעשותה מע''ש אינה דוחה שבת כגו הבאת אזמל דאי לה זמ קבוע:
 .ÔÈ˙ÓÓ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰ÏÈÏ‰ ÏÎ ÔÈ¯˘Î ÌÈ¯„ÙÂ ÌÈ¯·‡ 11לאברי תמידי ומוספי
דשבת עד שתחש( אלמא דחינ שבת משו" חביבה מצוה בשעתה:
 .‰ÈÏ ÚÈÓ˘ ‡Ï ˘''¯· ¯ÊÚÏ‡ È·¯Â 12הא דחביבה מצוה בשעתה בתמיה אלא
בע''כ שמיע ולא גמר מינה דהת" גבי אברי" שאני דדחו שבת משו" חביבות
מצוה שהרי דחתה שחיטה את השבת קוד" להקטרה דאי אפשר לעשותה מערב
שבת וכיו דנית שבת לדחות אצל שחיטה נדחה נמי אצל הקטרה אבל בעומר
ליכא למימר הכי דבשעת קצירה אכתי לא אידחי שבת ואע''ג דלמחר דחיא
הקרבה שבת בשעת קצירה מיהא לא נדחית ואי לאו דלא אפשר לה מערב שבת
לא הויא דחיא שבת משו" חביבות מצוה וה''נ לרבי איכא למיפר( אמאי גמר
שאני הת" שהרי דחתה השחיטה שבת:
 .'ÂÎ ¯ˆ˜Â 'ÂÎ ˙·˘·Â 'ÂÎ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ 13כל הנ( מייתי משו" פירכא:
 .‡È‰ È·¯ 14דאמר לעיל מביאי אחרת תחתיה וקוצרה ביו":

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

רבי ישמעאל

דף עב:

פרק ששי

ודוחה את השבת,
מאי לאו קצירה!?
לא,
להקרבה.
אבל לקצירה לא?
והתניא:
¯· Èאומר:

קעה

מנחות

קדש הלח",
שחט שלא לשמ וזרק דמ שלא לשמ 
לא קדש הלח",
שחט לשמ וזרק דמ שלא לשמ 
הלח" קדוש ואינו קדוש,
דברי ¯·;È
¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
לעול" אינו קדוש,
עד שישחוט לשמ ויזרוק דמ לשמ!?
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
הוקבעו ולא הוקבעו אמר.
הדרן עלך רבי ישמעאל
11

"וַ יְ ַד ּ ֵבר מ ׁ ֶֹשה ֶאת מֹעֲ ֵדי יְ הֹוָ ה" )ויקרא כג,מד(,
מה תלמוד לומר?
לפי שלא למדנו אלא לתמיד ופסח,
שנאמר בה במועדו,
במועדו  ואפילו בשבת,
במועדו  ואפילו בטומאה;
שאר קרבנות הצבור מני?
תלמוד לומר:
1

12

2

יכם" )במדבר כט,לט(;
מועֲ ֵד ֶ
ש ּו לַ יהֹוָ ה ְּב ֹ
" ֵא ּ ֶלה ּ ַתעֲ ׂ
מני לרבות עומר והקרב עמו,
שתי הלח" והקרב עמה?
תלמוד לומר:
"וַ יְ ַד ּ ֵבר מ ׁ ֶֹשה ֶאת מֹעֲ ֵדי יְ הֹוָ ה",
הכתוב קבע מועד לכול;
למאי?
אילימא  להקרבה;
שתי הלח" בני הקרבה נינהו?
אלא פשיטא לטחינה והרקדה,
ודכותה גבי עומר לקצירה,
וקא דחי את השבת!?
4

3

5

6

7

8

אלא,
עומר להקרבה,
ושתי הלח" לאפיה,
וקסבר ¯· È
תנור מקדש,
אי אפי לה מאתמול 
איפסילה לה בלינה.
9

וסבר ¯· È
תנור מקדש?
והתניא:
כבשי עצרת אי מקדשי את הלח" אלא בשחיטה,
כיצד?
שחט לשמ וזרק דמ לשמ 

10

רש"י

 .Ï''˙ ‰Ó 1והלא כל המועדות אמורי למעלה ומשה אמר:
 .ÌÎÈ„ÚÂÓ· 2ואפילו בשבת ובפרשת פנחס כתיב גבי מוספי:
 .¯ÓÂÚ ˙Â·¯Ï ÔÈÓ 3דלא כתיב בההיא פרשתא:
 .ÂÓÚ ·¯˜‰Â 4כבש הבא ע" העומר:
 .Ô‰ÓÚ ·¯˜‰Â 5כבשי עצרת:
 .'Â‚Â ‰˘Ó ¯·„ÈÂ Ï''˙ 6ובההיא פרשתא דאמור אל הכהני" כתיב עומר ]ושתי
הלח"[:
 .‰„˜¯‰Â [‰ÈÁËÏ] ‡ËÈ˘Ù ‡Ï‡ Â‰È ‰·¯˜‰ È· ÌÁÏ‰ È˙˘ 7ואע''ג
דאפשר לה לעשות מאתמול ודכוותיה כו':
 .‰·¯˜‰Ï ¯ÓÂÚ ‡Ï 8דאי אפשר לה מאתמול:
 .‰ÈÙ‡Ï ÌÁÏ‰ '·Â 9דקסבר תנור מקדש כו':
 .‰ËÈÁ˘· ‡Ï‡ 10אבל באפיה לא קדשי:

רש"י

 .˘Â„˜ ÂÈ‡Â ˘Â„˜ 11מפרש בפרק התכלת )לעיל מז:(.
 .ÂÚ·˜Â‰ 12שחט לשמ וזרק דמ לשמ הוקבעו החלות לאות כבשי" ואי
יכול לשנות הלח" לזבח אחר שחט לשמ וזרק דמ שלא לשמ לא הוקבעו
אבל קדיש בתנור:
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ואלו מנחות נקמצות

דף עג.

פרק שביעי

פרק שביעי  ואלו מנחות נקמצות

מנחות

מנל?
אמר :‰È˜ÊÁ
דאמר קרא )ויקרא ז,י(:

משנה )א(:
ואלו מנחות נקמצות ושיריה לכהני":
מנחת הסלת והמחבת והמרחשת,
והחלות והרקיקי,
מנחת גוי",קיט ומנחת נשי",
ומנחת העומר ,ומנחת חוטא ,ומנחת קנאות;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
מנחת חוטא של כהני" נקמצת,
וקומ #קרב לעצמו ושירי" קריבי" לעצמ.

"וְ ָכל ִמנְ ָחה ְבל ּולָ ה ַב ּ ׁ ֶש ֶמן וַ חֲ ֵר ָבה,
לְ ָכל ְּבנֵי ַאהֲ רֹן ִּת ְהיֶה";

1

א" אינו עני לבלולה של חיטי 
תנהו עני לבלולה של שעורי,
וא" אינו עני לחרבה של חיטי 
תנהו עני לחרבה של שעורי.
10

11

2

גמרא:
אמר ¯· :‡ÙÙ
כל היכא דתנ 
עשר תנ.
מאי קא משמע ל?
לאפוקי מ¯· ÔÂÚÓ˘ Èדאמר:
מחצה חלות ומחצה רקיקי יביא;
קא משמע ל  דלא.

קעו

12

13

עג.

והאי להכי הוא דאתא?
הא מיבעי ליה לכדתניא:
מני שאי חולקי מנחות כנגד זבחי"? *
תלמוד לומר:
14

15

"וְ ָכל ִמנְ ָחה ְבל ּולָ ה ַב ּ ׁ ֶש ֶמן וַ חֲ ֵר ָבה,

לְ ָכל ְּבנֵי ַאהֲ רֹן ִּת ְהיֶה ִא ׁיש ְּכ ָא ִחיו" )ש"(;
יכול 
לא יחלקו מנחות כנגד זבחי";
שלא קמו תחתיה בדלות,
אבל יחלקו מנחות כנגד עופות,
שהרי קמו תחתיה בדלות?
תלמוד לומר:
16

ושיריהן לכהנים.
מנל?
דכתיבא  כתיבא,
ודלא כתיבא  כתיב בה:

1817

19

שה ַב ּ ַמ ְר ֶח ׁ ֶשת...
"וְ ָכל נַ עֲ ָ ׂ
לְ ָכל ְּבנֵי ַאהֲ רֹן ִּת ְהיֶה" )ש",טי(;

3

4

"וְ זֹאת ּת ֹו ַרת ַה ִּמנְ ָחה ַה ְק ֵרב א ָֹת ּה ְּבנֵי ַאהֲ רֹן" וגו'

ֹאכל ּו ַאהֲ רֹן ּו ָבנָ יו" )ויקרא ו,זט(!?
"וְ ַהנ ֹּו ֶת ֶרת ִמ ּ ֶמ ָ ּנה י ְ
באה חיטי לא קמיבעיא ל,
כי קא מיבעיא ל  באה שעורי.
5

באה שעורי נמי,
מדנקמצת שיריה לכהני"!?
אליבא ד¯· Ôלא קא מיבעיא ל,
כי קא מיבעיא ל  אליבא ד¯· ÔÂÚÓ˘ Èדאמר:
איכא מנחה דמיקמצא ולא מיתאכלא,
דתנ )כא(:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
מנחת חוטא של כהני" נקמצת,
הקומ #קרב בעצמו והשירי" קריבי בעצמ;
6

7

8

9

יכול 
לא יחלקו מנחות כנגד עופות,
שהללו מיני דמי" והללו מיני קמחי",
יחלקו עופות כנגד זבחי",
שהללו והללו מיני דמי";
תלמוד לומר:

"וְ ַעל ַמחֲ ַבת...
לְ ָכל ְּבנֵי ַאהֲ רֹן ִּת ְהיֶה" )ש"(;

יכול 
לא יחלקו עופות כנגד זבחי",
שהללו עשיית ביד ,והללו עשיית בכלי,
אבל יחלקו מנחות כנגד מנחות,
20

21

רש"י

רש"י

 .˙ÏÒ‰ ˙ÁÓ :'È˙Ó .˙ÂÁÓ ÂÏ‡Â - ÈÚÈ·˘ ˜¯Ù 1היתה נקמצת עיסה:
 .‡ËÂÁ ˙ÁÓÂ 2של ישראל נקמצת אבל מנחת חוטא של כהני" לא היתה
נקמצת כלל אלא כולה היתה כליל:
 .‡·È˙Î„ :'Ó‚ 3בתמיה דכתיב בהו נקמצת ושיריה לכהני" כגו בחמש
מנחות:
 .Â‰· ·È˙Î ‡Ï„ 4כגו מנחת גוי"^ ומנחת חוטא כתיב וזאת תורת דמשמע
תורה אחת לכל המנחות שכל מנחה הנקמצת נאכלי השירי" לכהני":
 .‰ÈÏ ‡ÈÚ·ÈÓ˜ ‡Ï ÔÈËÈÁ ‰‡· 5דהנותרת ממנה כתיב בחמש מנחות שנאמר
בה סלת שה חיטי:
 .ÔÈ¯ÂÚ˘ ‰‡· 6כגו מנחת העומר ומנחת קנאות:
 .˙ˆÓ˜„Ó 7דכתיב בה )ויקרא ו( אזכרתה:
 .Ô·¯„ ‡·ÈÏ‡ 8דאמרי במתני' ואלו מנחות נקמצות דודאי מדנקמצות שיריה
לכהני":
 .'ÂÎ ‰ÁÓ ‡ÎÈ‡ ¯Ó‡„ ˘''¯„ ‡·ÈÏ‡ ‰ÈÏ ‡ÈÚ·ÈÓ˜ ÈÎ 9ואיכא למימר הא
נמי מנחת העומר ומנחת קנאות אע''ג דנקמצות איכא למימר דשיריה אי
נאכלי:

 .‰ÏÂÏ·Ï ÔÈÚ ÂÈ‡ Ì‡ 10שכבר נאמר בה )ש"( והנותרת ממנה יאכלו אהר
ובניו:
 .ÔÈ¯ÂÚ˘ Ï˘ ‰ÏÂÏ· 11מנחת העומר:
 .ÔÈËÁ Ï˘ ‰·¯ÁÏ 12כגו מנחת מאפה:
 .ÌÈ¯ÂÚ˘ Ï˘ ‰·¯ÁÏ 13מנחת קנאות:
 .ÌÈÁ·Ê „‚Î 14שלא יאמר הכה ]לחבירו[ טול אתה זבחי" ואני מנחות:
 .‰È‰˙ Ô¯‰‡ È· ÏÎÏ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ 15שלא יחלקו זה כנגד זה אלא בי כול"
יחלקו המנחות:
 .ÂÓ˜ ‡Ï˘ 16מנחות תחת זבחי":
 .˙ÂÏ„· 17שאי מביא מנחה אלא בדלי דלות שנאמר א" לא תמצא ידו וגו' עד
ולקח שתי תורי":
 .˙ÂÏ„· Ô‰È˙Á˙ ÂÓ˜ È¯‰˘ 18שהמחוייב קיני ואי לו יכול להביא מנחה:
 .Ô¯‰‡ È· ÏÎÏ ˙·ÁÓ ÏÚÂ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ 19א" אינו עני למנחות תנהו עני
לזבחי" ועופות:
 .„È· Â˙ÈÈ˘Ú 20מליקה בציפור:
 .ÈÏÎ· 21בסכי:
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ואלו מנחות נקמצות

דף עג:

פרק שביעי

שאלו ואלו עשיית ביד?
תלמוד לומר:

מנחות

לרבות מנחת העומר ומנחת קנאות;
סלקא דעת( אמינא 
10

"וְ ָכל ִמנְ ָחה ְבל ּולָ ה ַב ּ ׁ ֶש ֶמן...
לְ ָכל ְּבנֵי ַאהֲ רֹן ִּת ְהיֶה" )ש",י(;

"וְ ָא ְכל ּו א ָֹתם אֲ ׁ ֶשר ּ ֻכ ּ ַפר ָּב ֶהם" )שמות כט,לג( אמר רחמנא,
והאי להתיר קא אתיא,
ואיד( נמי לברר קא אתיא;
קא משמע ל.
11

12

יכול 
לא יחלקו מחבת כנגד מרחשת ומרחשת כנגד מחבת,
שזו מעשיה קשי וזו מעשיה רכי,
אבל יחלקו מחבת כנגד מחבת ומרחשת כנגד מרחשת;
תלמוד לומר:
1

13

אתם" )במדבר ש"(,
"לְ ָכל ַח ּ ָט ָ
לרבות חטאת העו,1
סלקא דעת( אמינא  נבילה היא;
קא משמע ל.
14

15

"וַ חֲ ֵר ָבה,
לְ ָכל ְּבנֵי ַאהֲ רֹן ִּת ְהיֶה" )ש"(;

"לְ ָכל אֲ ׁ ָש ָמם" )ש"(
לרבות אש" נזיר ואש" מצורע.
אש" מצורע בהדיא כתיב ביה:

יכול 
לא יחלקו בקדשי קדשי",
אבל יחלקו בקדשי" קלי"?
תלמוד לומר:
" ִא ׁיש ְּכ ָא ִחיו,"...
ו" ִאם ַעל ּת ֹו ָדה" )ויקרא ז,ייב(,
כש" שאי חולקי בקדשי קדשי" 
כ( אי חולקי" בקדשי" קלי";
" ִא ׁיש",
איש חולק ואפילו בעל מו",
ואי קט חולק ואפילו ת"!?
ההוא מכל נפקא.

" ִּכי ַּכ ַח ָּטאת ָה ָא ׁ ָשם ה ּוא לַ ּכ ֵֹהן" )ויקרא יד,יג(!?
אלא לרבות אש" נזיר כאש" מצורע,
סלקא דעת( אמינא  להכשיר קא אתי;
קא משמע ל.

2

16

"אֲ ׁ ֶשר י ׁ ִָשיב ּו" )במדבר ש"(
זה גזל הגר;
ָ
"לְ ָך ה ּוא ּולְ ָבנֶיך" )ש"(
של( היא ולבני(,
אפילו לקדש בו את האשה.
17

3

4

קעז

18

5

19

והא אפיקתיה לכד¯·?!‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ È
אלא ההוא מוכל.
¯· ‡Èאמר:
אתיא מדתני ,ÈÂÏ
דתני :ÈÂÏ
76

קכ

" ָּכל ָק ְר ָּבנָ ם לְ ָכל ִמנְ ָח ָתם,
ּולְ ָכל ַח ּ ָט ָ
אתם ּולְ ָכל אֲ ׁ ָש ָמם" )במדבר יח,ט(,
" ָּכל ָק ְר ָּבנָ ם" 

לרבות לוג שמ של מצורע,
סלקא דעת( אמינא 
" ִמן ָה ֵא ׁש" )ש"( כתב רחמנא;
קא משמע ל;
"לְ ָכל ִמנְ ָח ָתם",
8

עג:

אמר ¯· :‡Â‰
שלמי הגויקכא עולות.
איבעית אימא  קרא;
ואיבעית אימא  סברא.
*

20

איבעית אימא  סברא.
גויקכב  לבו לשמי".
21

ואיבעית אימא  קרא.

"אֲ ׁ ֶשר י ְַק ִריב ּו לַ יהֹוָ ה לְ עֹלָ ה" )ויקרא כב,יח(,
כל דמקרבי עולה ליהוי.
22

9

רש"י

רש"י

 .ÌÈÏ˜ ÌÈ˘„˜· Â˜ÏÁÈ Ï·‡ ÌÈ˘„˜ È˘„˜· Â˜ÏÁÈ ‡Ï ÏÂÎÈ 1שלא יתנו חטאת
כנגד אש" ולא מנחת מאפה כנגד מנחת הסולת דכול" קדשי קדשי" ה אבל
יחלקו בקדשי" קלי" כגו שלמי" כנגד תודה:
 .ÂÈÁ‡Î ˘È‡ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ 2וסמי( ליה א" על תודה דמקרא נדרש לפניו
ואיתקוש קדשי" קלי" לקדשי קדשי" למנחות לעני חלוקה:
 .˜ÏÂÁ ÔË˜ ÔÈ‡Â 3אבל אוכל בחלק אביו:
 .‡È‰‰ 4ברייתא שאי חולקי:
 .‡˜Ù ÏÎÓ 5וכל מנחה בלולה בשמ )ויקרא ז(:
 .‰È˙˜ÈÙ‡ ‡‰ 6לכל מנחה בלולה לעיל בפ' כל המנחות )סג (:לכדרבי יוסי בר'
יהודה דאמר מה כל האמור למטה שני מיני:
 .‡˜Ù ÏÎÂÓ ‡Â‰‰ 7ברייתא מכל והא דא" אינו עני כו' תנהו עני לחריבה
של שעורי נפקא לי' ממנחה:
 .Ú¯ÂˆÓ Ï˘ ÔÓ˘ ‚ÂÏ ˙Â·¯Ï 8שהשיריי" שמשתייר משל בהונות הוו לכה:
 .·È˙Î ˘‡‰ ÔÓ 9דדבר שממנו לאישי" הוא דשיריי" לכהני" אבל לוג שאי
ממנו לאישי" אימא לא ליהוי לכה ]להכי[ כתב לכל קרבנ":

 .˙Â‡˜ ˙ÁÓÂ ¯ÓÂÚ‰ ˙ÁÓ ˙Â·¯Ï 10שנקמצו ושיריי" לכהני" ומריבוי
אתיא דנקמצות ושיריי" לכהני":
 .È‡‰Â 11מנחת העומר להתיר חדש אתיא:
 .Í„È‡Â 12מנחת קנאות:
 .¯¯·Ï 13עו אתיא ולא לכפרה אימא לא יהו שיריה נאכלי קמשמע ל:
 .ÛÂÚ‰ ˙‡ËÁ ˙Â·¯Ï 14שנאכלת לכהני":
 .‡È‰ ‰ÏÈ· 15משו" מליקה ולא תאכל קמשמע ל:
 .È˙‡ ¯È˘Î‰Ï 16ליחול עליה נזירות טהרה ולא יהא נאכל:
 .¯‚‰ ÏÊ‚ ‰Ê 17דכתיב )במדבר ה( א" אי לאיש גואל האש" המושב לכה זה
הקר שא" גזל את הגר ומת הגר ורוצה להחזיר גזילו ואי לו יורשי יחזירנו
לכהני" ויביא קרב אש" על השבועה שכפר ונשבע לו:
 .Ì‰ ÍÏ˘ 18כל הני דמתרבו מהאי קרא:
 .Â· ˘„˜Ï 19כדאמר )קידושי נב :ע''ש( המקדש בחלקו בקדשי קדשי" מקודשת:
 .ÈÂ‚‰ ÈÓÏ˘ 20גוי^ שנדר להביא שלמי" עולות ה ואי נאכלי וה''ה דמנחת
כליל:
 .ÌÈÓ˘Ï Â·Ï 21כוונתו הוא שיהא קרבנותיו כליל לשמי" ולא שיאכלו:
 .ÈÂ‰ÈÏ ‰ÏÂÚ È·¯˜Ó„ ÏÎ 22שיהא די עולה שאי נאכלת ולא די שלמי":
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ואלו מנחות נקמצות

דף עג:

פרק שביעי

קעח

מנחות

בני ישראל נודרי ואי הגוי"קכז נודרי"!?
אי מהת"  הוה אמינא 
קרב הוא דלא לייתי,
אבל נזירות חלה עלייהו;
קא משמע ל.

מתיב ¯· :‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁ
גויקכג שהתנדב להביא שלמי",
נתנ לישראל  ישראל אוכל,
נתנ לכה  הכה אוכל!?
אמר ¯·‡:
הכי קא אמר:
על מנת שיתכפר בה ישראל  ישראל אוכל,
על מנת שיתכפר בה כה  כה אוכל.

8

1

9

10

2

כמא אזלא הא דתנ:
אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
שבעה דברי" התקינו בית די וזה אחד מה:
גויקכח ששלח עולתו ממדינת הי",
ושילח עמה נסכיה  קריבי משלו,
וא" לאו  קריבי משל ציבור?
לימא ¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ Èולא ¯·.‡·È˜Ú È
אפילו תימא ¯·,‡·È˜Ú È
עולה וכל חבירתה.
11

מתיב ¯· ˘:È·ÊÈ
אלו מנחות נקמצות ושיריה לכהני":
קכד
מנחת גוי"!?
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
לא קשיא,
הא ¯·,ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È
הא ¯·;‡·È˜Ú È
דתניא:
" ִא ׁיש" )ויקרא כב,יח(,
מה תלמוד לומר  " ִא ׁיש ִא ׁיש" )ש"(?
לרבות את הגוי"קכה שנודרי נדרי" ונדבות כישראל;
"אֲ ׁ ֶשר י ְַק ִריב ּו לַ יהֹוָ ה לְ עֹלָ ה" )ויקרא כב,יח(,
אי לי אלא עולה,
שלמי" מני?
יהם" )ש"(;
תלמוד לומר" :נִ ְד ֵר ֶ
תודה מני?
בו ָתם" )ש"(,
תלמוד לומר" :נִ ְד ֹ
מני לרבות העופות והיי והלבונה והעצי"?
תלמוד לומר:
יהם" )ש"(,
נדריה"" ,לְ ָכל נִ ְד ֵר ֶ
בו ָתם" )ש"(,
נדבות" ,ל"לְ ָכל נִ ְד ֹ
א" כ  מה תלמוד לומר "עֹלָ ה"?
"עֹלָ ה" פרט לנזירות,
דברי ¯·;ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
"אֲ ׁ ֶשר י ְַק ִריב ּו לַ יהֹוָ ה לְ עֹלָ ה",
אי לי אלא עולה בלבד.
3

12

14

מא תנא להא דתנו רבנ:
" ֶאזְ ָרח" )במדבר טו,יג(,
" ֶאזְ ָרח" מביא נסכי",
ואי הגויקכט מביא נסכי".
יכול  לא תהא עולתו טעונה נסכי";
תלמוד לומרָּ " :כ ָכה" )ש"(;
מני?
לא ¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ Èולא ¯·,‡·È˜Ú È
אי ¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È
הא אמר :אפילו יי נמי!
אי ¯· ‡·È˜Ú È
הא אמר :עולה  אי ,מידי אחרינא  לא!?
איבעית אימא  ¯·,ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È
ואיבעית אימא  ¯·.‡·È˜Ú È
איבעית אימא  ¯·.ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È
סמי מההיא יי.
ואיבעית אימא  ¯·.‡·È˜Ú È
עולה וכל חבירתה.
15

16

17

18

4

19

5

6

20

7

רבי שמעון אומר:
מנחת חוטא של כהנים.

והאי פרט לנזירות מהכא נפקא?
מהת" נפקא )במדבר ו,ב(:

ש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ּ ָת אֲ לֵ ֶהם,
" ַּד ּ ֵבר ֶאל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
או ִא ּ ׁ ָשה ִּכי י ְַפלִ א לִ נְ ּדֹר נ ֶֶדר נָ זִ יר לְ ַה ִ ּזיר לַ יהֹוָ ה".
יש ֹ
ִא ׁ

13

רש"י

קכו

רש"י

 .ÔÏÎÂ‡ Ô‰Î‰ 1כשאר שלמי" וקשיא לרב הונא:
 .Ï‡¯˘È Ô‰· ¯ÙÎ˙È˘ ˙Ó ÏÚ Ï‡¯˘ÈÏ Ô˙ ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ 2כגו שהיה ישראל
מחוייב שלמי" ונתנ גוי^ להוציא ידי חובתו יזכה ישראל בבשר ואוכלו אבל
נדר סת" שלמי" ניהוי עולה:
 ^.ÌÈÂ‚ ˙ÁÓ 3ושלמי" כמנחתו דנאכלי לכהני":
 .‰Â·Ï‰Â ÔÈÈ‰Â 4שיכול להתנדב ולהביא יי ולבונה:
 .‰ÏÂÚÏ Ï''˙ ‰Ó 5דמשמע שאי מביאי אלא עולה:
 .˙Â¯ÈÊÏ Ë¯Ù 6כלומר עולה סת" יכולי להביא ולא עולת נזירות שא" נדר
בנזיר אי נזירות חל עליו לפי שיש בה עולה חטאת ושלמי":
 .„ÂÁÏ ‰ÏÂÚ ‡Ï‡ ‡È·Ó˘ ÈÏ ÔÈ‡ ¯ÓÂ‡ Ú''¯ 7פרט לכל שאר קרבנות והאי
דתני שלמי הגוי עולות היינו אליבא דר''ע ומתני' דקתני מנחת גוי"^ רבי יוסי
הגלילי היא:

 .Ì˙‰Ó È‡ 8מאשר יקריבו לה' לעולה:
 .È˙ÈÈÏ ‡Ï„ ‡Â‰ ˙Â¯ÈÊ Ô·¯˜ ‡ÈÓ‡ ‰Â‰ 9חטאת עולה ושלמי" אבל וכו':
 .Ï''Ó˜ 10כי יפליא דאי נודרי כלל דאפי' נזירות לא חיילי עלייהו:
 11התקינו בית די וזה אחד מה לגוי^ ששילח כו':
 .‡È‰ ÈÒÂÈ È·¯ ‡ÓÈÏ 12דמרבי ביי דהיינו נסכי":
 .Ú''¯ ‡ÏÂ 13דאמר אי לי אלא עולה ולא נסכי":
 .Ú''¯ ‡ÓÈ˙ 'ÈÙ‡ 14דהאי דאמר ר''ע דאי נודרי אלא עולה עולה וכל
חבירתה דהיינו נסכי" אבל נסכי" לחודייהו לא:
 .Á¯Ê‡ 15בנסכי" כתיב )במדבר טו( כל האזרח יעשה ככה:
 ^.ÈÂ‚‰ ÔÈ‡Â 16מתנדב להביא נסכי" בלא זבח:
 .‰ÎÎ 17עיכובא שיהו כל עולות טעונות נסכי":
 .ÈÓ ‰È„ÂÁÏ ÔÈÈ 'ÈÙ‡ ¯Ó‡ ‡‰ 18מביא כדקתני מני לרבות העופות והיי
לחודיה דהיינו נסכי" שמביא והכא תניא אי הגוי^ מביא נסכי":
 .‰ÏÂÚ ¯Ó‡ ‡‰ 19לחודה אי מידי אחריני לא והכא קתני דעולתו טעונה
נסכי":
 .ÔÈÈ ÈÎÒ Ô‡ÎÓ ÈÓÒ 20ואמר מני לרבות העופות והלבונה ולא תיתני היי:
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ואלו מנחות נקמצות

דף עד.

מנא הני מילי?
דתנו רבנ:

פרק שביעי

קעט

מנחות

הני מילי דבר שאי בא על חטא,
אבל דבר שבא על חטא  אימא לא.
10

"וְ ָהיְ ָתה לַ ּכ ֵֹהן ַּכ ִּמנְ ָחה" )ויקרא ה,יג(,
שתהא עבודתה כשרה בו;
אתה אומר:
שתהא עבודתה כשרה בו,
או אינו אלא להתיר מנחת חוטא של כהני"?
ומה אני מקיי" )ויקרא ו,טז(:
"וְ ָכל ִמנְ ַחת ּכ ֵֹהן ָּכלִ יל ִּת ְהיֶה לֹא ֵת ָא ֵכל"?
מנחת נדבתו,
אבל חובתו תהא נאכלת;
תלמוד לומר:
"וְ ָהיְ ָתה לַ ּכ ֵֹהן ַּכ ִּמנְ ָחה",
מקיש חובתו לנדבתו,
מה נדבתו  אינה נאכלת,
א 1חובתו  אינה נאכלת;
אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
וכי נאמר והיתה לכה כמנחתו?
והלא לא נאמר אלא " ַּכ ִּמנְ ָחה"!
אלא להקיש * מנחת חוטא של כהני",
כמנחת חוטא של ישראל,
מה מנחת חוטא של ישראל  נקמצת,
א 1מנחת חוטא של כהני"  נקמצת.
אי מה מנחת חוטא של ישראל  נקמצת ושיריה נאכלי,
א 1מנחת חוטא של כהני"  נקמצת ושיריה נאכלי;
תלמוד לומר:
"לַ ּכ ֵֹהן ַּכ ִּמנְ ָחה" )ש"(,
לכה כמנחה ולא לאשי" כמנחה;
הא כיצד?
קומ #קרב בעצמו ושירי" קריבי בעצמ.
1

2

3

והא נמי מהכא נפקא?
מהת" נפקא:

"וְ ִכ ּ ֶפר ַה ּכ ֵֹהן ַעל ַה ּנ ֶֶפ ׁש ַה ּ ׁשֹ ֶגגֶת,
ְּב ֶח ְט ָאהִ 11ב ׁ ְשגָ גָ ה" )במדבר טו,כח(,

מלמד שהכה מתכפר על ידי עצמו!?
אי מההוא  הוה אמינא 
הני מילי  בשוגג,
אבל במזיד  לא;
קא משמע ל.
12

13

14

4

במזיד היכי משכחת לה?
בזדו שבועה.

5

עד.

6

7

8

הא שתהא עבודתה כשרה בו מהכא נפקא?
מהת" נפקא:
מני לכה,
שבא ומקריב קרבנותיו בכל עת ובכל שעה שירצה?
תלמוד לומר:
נַפ ׁש ֹו ...וְ ׁ ֵש ֵרת" )דברי" יח,וז( !?
" ּו ָבא ְּב ָכל ַא ַ ּות ְ
אי מהת"  הוה אמינא 
9

רש"י

 .‰ÁÓÎ Ô‰ÎÏ ‰˙È‰Â 1במנחת חוטא כתיב:
 .Â· ‰¯˘Î ‰˙„Â·Ú ‡‰˙˘ 2שא" חטא ונתחייב להביא מנחה יכול להקריבה
הוא בעצמו דהכי משמע והיתה לכה מנחת חוטא של עצמו כמנחת נדבתו
שיכול להקריבה הוא בעצמו:
 .ÌÈ‰Î Ï˘ ‡ËÂÁ ˙ÁÓ È¯È˘ ¯È˙‰Ï ‡Ï‡ ÂÈ‡ Â‡ 3באכילה כמנחת ישראל:
 .Ô‰ÎÏ ‰˙È‰Â 4מקיש חובתו דהיינו מנחת כה לנדבתו דהיינו כמנחה דמשמע
כמנחת נדבתו מה נדבתו אינה נאכלת ואינה נקמצת דכתיב )ויקרא ו( כליל תהיה:
 .˙ÏÎ‡ ‰È‡ Â˙·ÂÁ ˙ÁÓ Û‡ 5ומאחר דאינה נאכלת אי אתה יכול להתיר
מנחת חוטא של כהני" אלא שתהא עבודה כשרה בו:
 .‰ÁÓÎ ‡Ï‡ 6דמשמע כמנחת חוטא של ישראל דאילו נאמר כמנחתו הוה
משתמע כדקאמרת מקיש חובתו לנדבתו )והלא לא נאמר כו'(:
 .‰ÁÓÎ Ô‰ÎÏ 7כלומר כל שיש לכה לעשות בה יהא כמנחת חוטא של
ישראל דנקמצת:
 .‰ÁÓÎ ÌÈ˘‡Ï ‡ÏÂ 8לעני מזבח אי שוי מנחת חוטא של כהני" ומנחת
חוטא של ישראל דשירי מנחת חוטא של ישראל נאכלי ומנחת חוטא של
כהני" קריבי:
 .ÂÈ˙Â·¯˜ ·È¯˜ÓÂ 9של עצמו אפי' במשמר שאינו שלו:

תניא איד(:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
מנחת חוטא של כהני" נקמצת,
והקומ #קרב בפני עצמו והשירי" קריבי בפני עצמ;
¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
הקומ #קרב בעצמו,
והשירי" מתפזרי על בית הדש.
אמר ¯·:‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ È
הוי בה ¯·,ÔÁÂÈ È
בית הדש דהיכא?
אי דלמעלה 
היינו אבוה!
אי דלמטה 
יש ל( דבר שקרב למטה?
אמר ליה ¯·:‡·‡ È
דלמא לאיבוד.
אחיכו עליה,
וכי יש ל( דבר שקרב לאיבוד?
תני ‡·:ÔÈ·‡ È·¯„ ‰Â
15

16

17

18

19

רש"י

 .‡ËÁ ÏÚ ‡·‰ ¯·„ 10כגו מנחת חוטא:
 .'ÂÎÂ „ÓÏÓ ‰‚‚˘· ‰‡ËÁ· 11דהכי משמע וכפר הכה על הנפש השוגגת
אפי' על נפשו של עצמו וקאמר על חטאת אע''ג דאתי על חטא:
 .‚‚Â˘· Ó''‰ 12כדכתיב על הנפש השוגגת:
 .„ÈÊÓ‡ Ï·‡ 13כגו היכא דהויי נמי אמזיד כגו אש" חרופה ושמיעת קול לא
יקריב בעצמו:
 .Ï''Ó˜ 14והיתה לכה כמנחה דהאי קרא במנחת חוטא דשבועת העדות כתיב
דעשה בו מזיד כשוגג:
 .‰ÏÚÓÏ„ 15על התפוח )הדש( מגחלי" שעל המזבח צוברי" את הדש
לתפוח נמצא דלבסו 1מתפזר על בית הדש מ''ר ז''ל:
 .‰ËÓÏ„ Ô˘„‰ ˙È·‡ ‡Ï‡ 16במקו" שמשלי( מוראה ונוצה ותרומת הדש
אצל הכבש וש" היו נבלעי" וש" היה מתפזר:
 .„Â·È‡Ï ‡ÓÏ„ 17שאי צריכי שו" הקטרה אלא לאיבוד מפזר על בית הדש
שלמטה:
 .·¯˜˘ ¯·„ ÍÏ ˘È ÈÎÂ 18מתחילתו לאיבוד:
 .'ÂÎÂ ‰Â·‡ È˙ 19מימרא בפני עצמו .ע''א מ''ר ז''ל וכי יש ל( דבר שקרב
לאיבוד תני אבוה דר' אבי לעול" מתפזרת אבית הדש דלמטה ודקא אמרת וכי
יש ל( דבר קרב )כבר( לאיבוד גזירת הכתוב היא דכתיב כל מנחת כו' לאכילה
הקשתיו מנחת חוטא של כהני" למנחת נדבתו תרוייהו אי נאכלות ולא לדבר
אחר לעני הקרבה דשאני מנחת חוטא שלו אי קריבי אלא מתפזרי" אבית
הדש:
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ואלו מנחות נקמצות

דף עד:

"וְ ָכל ִמנְ ַחת ּכ ֵֹהן ָּכלִ יל ִּת ְהיֶה לֹא ֵת ָא ֵכל" )ויקרא ו,טז(,
לאכילה הקשתיה ולא לדבר אחר.
מאי קא אמר?
אמר ‡·:ÈÈ
הכי קא אמר 
כל מנחת כה לא תאכל חובתו,
כליל תהיה נדבתו.
אמר ליה ¯·‡:
סכינא חריפא מפסקא קראי!?
אלא אמר ¯·‡:
כל מנחת כה כליל תהיה נדבתו,
לא תאכל חובתו.
ואיפו( אנא!?
מסתברא נדבתו הוה ליה לרבויי,
שכ תדירה ,לא חטי ,בסי" ריחיה.
אדרבה,
חובתו הוה ליה לרבויי,
שכ עשרו ,חובה!?
הנ( נפיש.
3

5

6

9

עד:

בעי ¯·:‡È
כה שאכל מ האימורי מה הוא?
לאו דזרות * לא קא מיבעיא לי,
כי קא מבעיא לי  לאו דכליל תהיה,
מאי?
אמר ¯· ‡ Ô¯‰ל¯·:‡È
תא שמע :דתניא:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Áאומר:
כל שהוא " ָּכלִ יל ִּת ְהיֶה" )ויקרא ו,טז(,
לית לא תעשה על אכילתו.
14

15

משנה )ב(:
מנחת כהני" ומנחת כה משיח ומנחת נסכי" 
למזבח;
ואי בה לכהני",
ובזה יפה כח מזבח מכח הכהני".
שתי הלח" ולח" הפני" נאכלי לכהני",
ואי בה" למזבח,
ובזה יפה כח הכהני" מכח המזבח.

4

7

מנחות

א 1להל  לית לא תעשה על אכילתו.

1

2

פרק שביעי

קפ

8

10

ו¯·,Ô
האי "וְ ָכל ִמנְ ַחת ּכ ֵֹהן ָּכלִ יל ִּת ְהיֶה לֹא ֵת ָא ֵכל",
מאי עבדי ליה?
מיבעי להו לכדתניא:
אי לי אלא עליונה בכליל תקטר ותחתונה בלא תאכל,
מני לית את האמור של זה בזה ואת האמור של זה בזה?
תלמוד לומר:
כליל כליל לגזירה שוה,
נאמר כא :כליל,
ונאמר להל :כליל,
מה להל  בכליל תקטר,
א 1כא  בכליל תקטר,
ומה כא  לית לא תעשה על אכילתו,
11

13

12

רש"י

 .¯Ó‡˜ È‡Ó 1היכי שמעינ מהאי קרא חובתו או נדבתו דבעי' למימר לאכילה
הקשתיו:
 .Â˙·ÂÁ ÏÎ‡˙ ‡Ï 2מנחת חוטא אבל נקמצת כליל תהיה מנחת נדבתו שלא
תהא נקמצת אלא מקטיר כולה כמנחת חביתי כיו דאית בה( קרא תרוייהו
חובתו ונדבתו הלכ( מצי למימר לאכילה הקשתיו דמקיש הכא חובתו לנדבתו:
 .È‡¯˜ ‡˜ÒÙÓ ‡ÙÈ¯Á ‡ÈÎÒ 3וכי יכול אד" להפסיק המקרא להטיל סופו
לתחילתו בעני זה לא תאכל חובתו והדר תני לאכילה הקשתיו כו':
 .‡‡ ÍÂÙÈ‡Â 4דאימא נדבתו נקמצת ולא חובתו:
 .ÈÈÂ·¯Ï ‰ÈÏ ‰Â‰ Â˙·„ ‡¯·˙ÒÓ 5שיהא לה די חביתי שאינה נקמצת משו"
דדמיא לחביתי:
 .‰¯È„˙ Â˙·„ ÔÎ˘ 6שיכול להתנדב בכל יו" כחביתי שבאי בכל יו":
 .ÈËÁ ‡ÏÂ 7נדבתו וחביתי אי באי על חטא:
 .‰ÈÁÈ¯ ÌÈÒ·Â 8שנדבתו וחביתי בלולי בשמ ולבונה וריחו נוד 1מה שאי כ
במנחת חוטא .ע''א דבזה ובזה כתיב ריח ניחוח לאפוקי מנחת חוטא שאינה
תדירה ובאה על חטא ואינה בלולה בשמ ואי כתיב בה ריח ניחוח:
 .ÔÂ¯˘Ú ‰‡· ÔÎ˘ 9בחביתי לאפוקי נדבתו שיכול להביא כמה עשרוני"
שירצה:
 .‰·ÂÁ 10שמחוייב להביא כמו חביתי:
 .Ô·¯Â 11דפליגי עליה דר''ש דאמר מנחת חוטא של כהני" כליל היא ואינה
נקמצת האי לא תאכל מאי עבדי ליה וכו':
 .‰ÂÈÏÚ ‡Ï‡ 12חביתי בכליל תקטר לחוד:
 13לאו דלא תאכל בעליונה וחיוב כליל תקטר בתחתונה מני ת''ל כו':

גמרא:
ותו ליכא?
והא איכא עולה!?
איכא עורה לכהני".
והא איכא עולת העו?!1
איכא מוראה ונוצה.
והא איכא נסכי"!?
לשיתי אזלי.
ומאי בזו?
לאפוקי מד˘,Ï‡ÂÓ
דאמר ˘:Ï‡ÂÓ
המתנדב יי,
מביאו ומזלפו על גבי אישי";
קא משמע ל  דלשיתי אזלי.
16

17

18

19

20

21

22

מסייע ליה ל˘,Ï‡ÂÓ
1

רש"י

 .˙Â¯Ê„ Â‡Ï 14כל זר לא יאכל קדש לא קמיבעיא ליה דכה לגבי אימורי" כזר
הוי כדאמר בפירקי מ ונדרי( אשר תדור:
 .‰È‰˙ ÏÈÏÎ„ Â‡Ï ‡ÈÚ·ÈÓ˜ ÈÎ 15בכה שאכל את אימורי מזבח של כה מי
הוי חייב משו" לאו דכליל תהיה כמו כה שאכל מנחת כה שחייב משו" כליל
תהיה .מ''ר ז''ל:
 .‡ÎÈÏ Â˙Â 16דליהוי כולה למזבח:
 .‰ÏÂÚ ‡ÎÈ‡ ‡‰ 17דהויא כולה למזבח:
 .ÌÈ‰ÎÏ ‰¯ÂÚ 18ולא חשיב כולה למזבח:
 .‰ˆÂÂ ‰‡¯ÂÓ 19דלא קריבי במזבח:
 .ÈÏÊ‡ ÔÈ˙È˘Ï 20ולא לאשי" והאי לא חשיב למזבח:
 .‰Ê· È‡ÓÂ 21דמשמע בזה למזבח ולא אחר:
 .ÌÈ˘‡Ï ‰ÙÏÊÓ ¯Ó‡„ Ï‡ÂÓ˘„Ó È˜ÂÙ‡Ï 22דהוה למזבח וקאמר דזה באה
כולה למזבח ולא יי ומתניתי דקתני בזה יפה כח מזבח דאתי כולה למזבח ולא
אחר:
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ואלו מנחות נקמצות

דף עה.

דאמר ˘:Ï‡ÂÓ
המתנדב שמ 
קומצו ושיריו נאכלי.

פרק שביעי

קפא

מנחות

כמי כ"י,
והשאר נאכלי לכהני".
14

15

שתי הלחם ולחם הפנים.
ותו ליכא?
והא איכא חטאת העו?!1
איכא דמה.
והאיכא לוג שמ של מצורע!?
איכא מתנותיו.
ומאי בזו?
לאפוקי ממא דאמר:
שתי הלח" הבאות בפני עצמ לשריפה אתיי,
קמשמע ל 
דבזו יפה כח כהני" לעול".

גמרא:
למעוטי מאי?
אמר ¯· :‡ÙÙ
למעוטי מנחת מאפה.

2

3

תנו רבנ:
16

"וְ ִאם ִמנְ ַחת ַמ ְר ֶח ׁ ֶשת ָק ְר ָּבנ ָ
ֶך,
סֹלֶ ת ַּב ּ ׁ ֶש ֶמן ּ ֵת ָע ֶׂשה" )ויקרא ב,ז(,

4

5

6

משנה )ג(:
כל המנחות הנעשות בכלי 
טעונות שלשה מתנות שמ:
יציקה ,ובלילה ,ומת שמ בכלי קוד" לעשיית.
חלות בולל,
דברי ¯·.;È
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
סולת
7

8

11109

החלות טעונות בלילה,
ורקיקי  משיחה.
כיצד מושח?
12

13

רש"י

 .ÂˆÓÂ˜ Ï‡ÂÓ˘Ï ‡ÚÈÈÒÓ 1וקומצו אזיל למזבח ושיריו לכהני" דבזה יפה כח
שניה" והיינו דקתני מתניתי בזה יפה כח מזבח לאפוקי שמ דיפה בו כח
שניה:
 .‡ÎÈÏ Â˙ 2מידי דהוי כולו לכהני":
 .‰Ó„ ‡ÎÈ‡ 3דכתיב )ויקרא ה( והזה מד" החטאת על קיר המזבח:
 .ÂÈ˙Â˙Ó ‡ÎÈ‡ 4לבהונות דלא הוה כוליה לכהני":
) .ÔÓˆÚ ÈÙ· ˙Â‡·‰ ÌÁÏ‰ È˙˘ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÓ È˜ÂÙ‡Ï 5מי שיתנדב שתי לח"
לשני הלח" בלא שני כבשי" אפילו הכי של כהני" ה ולא אתו )לשירי"(
לשריפה .ע''א שתי הלח" הבאות בפני עצמ( כגו שלא היו כבשי" שנאבדו
וקאמרי לעיל בפרק התכלת )מו( יונפו ותעובר צורת ויצאו לבית השריפה
ופליגי אמוראי הת" דאיכא למ''ד לאכילה הויי ואיכא למ''ד לשריפה אתיי
כ''ש .ע''א לאפוקי ממ''ד מדר''ע דאמר שתי הלח" הבאות בפני עצמ בלא
כבשי" וכו' דסבר הכבשי" אי מעכבי את הלח":
 .ÂÊ· Ï''Ó˜ 6בשתי הלח" ובלח" הפני" יפה כח כהני" לעול" דאפילו באות
בפני עצמ לעול" יפה כח כהני" ולאכילה אתיי מעיקרא )אבל אי נאכלי
וטעוני צורה ולא מ''ה(:
 .˙¯˘ ÈÏÎ· ˙Â˘Ú‰ ˙ÂÁÓ‰ ÏÎ :'È˙Ó 7כגו מנחת מחבת ומרחשת טעונות
ג' פעמי" מת שמ:
 .ÔÓ˘ Ô˙ÓÂ ‰ÏÈÏ·Â ‰˜ÈˆÈ 8שבתחילה הי' נות השמ בכלי קוד" נתינת הסלת
ואחר כ( נות עליו את הסלת וחוזר ונות שמ לבלול בשמ וחוזר ונות עליה
שמ לקיי" מצות יציקה לאפוקי מנחת מאפה שאי כל מעשיה בכלי שהרי
נאפת בתנור שאי טעונה יציקה אבל איד( ב' מתנות צריכה ואע''ג דבמתני תני
יציקה תחילה אפ''ה אינה אלא באחרונה והכי משמע מתני' בשעה שעושה
יציקה צרי( שתהא הבלילה נעשה כבר וקוד" בלילה תהא מת שמ שבכלי
קוד" לעשייתה .מ''ר ז''ל:
 9מנחת הסלת לא היה בה חלות דבעודה סולת נקמצת:
 10חלות של מנחת מאפה ושל מחבת ומרחשת בולל בשמ לאחר שנעשו
חלות לאחר אפייה דברי רבי:
 .˙ÏÒ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ 11בולל:
 .˙ÂÏÁ‰ 12שבמנחת מאפה טעונות בלילה לרבנ סלת ולרבי חלות:

עה.

מלמד שטעונה מת שמ בכלי,
קרבנ( קרבנ( לגזרה שוה* ,
מה כא  מת שמ בכלי,
א 1להל  מת שמ בכלי,
ומה להל  יציקה ובלילה,
א 1כא  יציקה ובלילה.
17

18

חלות בולל,
דברי ¯·;È
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
סולת.
תנו רבנ:

"סֹלֶ ת ְּבל ּולָ ה" )ויקרא ב,ה(,
מלמד שנבללת סולת;
¯· Èאומר:
חלות בולל;
שנאמר )ויקרא ב,ד(ַ " :ח ּל ֹותְּ ...בל ּולֹת".
אמרו לו:
והלא לחמי תודה נאמר בה חלות,
ואי אפשר לבולל כשה חלות אלא סולת!
כיצד עושה?
נות שמ בכלי קוד" לעשיית ונותנה,
ונות שמ עליה ובוללה ולשה ואופה ופותתה,
ונות עליה שמ וקומ;#
¯· Èאומר:
חלות בולל,
שנאמר )ש"(:
" ַח ּל ֹותְּ ...בל ּולֹת ַּב ּ ׁ ֶש ֶמן";
כיצד עושה?
19

20

21

1

רש"י

 .ÔÁ˘ÂÓ „ˆÈÎ 13לרקיק:
 .ÈÎ ÔÈÓÎ 14יווני שבלשונינו קורי לכ'' 1שלה כי שהיה נוטל מ השמ
באצבעו כמי כי יווני:
 .¯‡˘‰Â 15שמ נאכל לכהני":
 .‰˘Ú˙ ÔÓ˘· ˙ÏÒ ¯''˙ :'Ó‚ 16משמע שתהא הסלת ניתנת בשמ מלמד
שטעוני מת שמ בכלי קוד" לכל דבר ואחר כ( נות הסולת על גביה והאי
קרא במנחת מרחשת כתיב וה''ה למחבת ולשאר מנחות:
 .Í·¯˜ 17דבתרוייהו כתיב קרבנ( במחבת ובמרחשת:
 .ÈÏÎ· ÔÓ˘ Ô˙Ó ˙˘Á¯Ó ˙ÁÓ· Ô‡Î ‰Ó 18דכתיב )ויקרא ב( סלת בשמ תעשה
ובמנחת מחבת כתיב יציקה ובלילה )ש"(:
 .‰ÏÂÏ· ˙ÏÒ 19האי קרא במחבת כתיב וה''ה לשאר מנחות:
 .ÔÏÏÂ·Ï ¯˘Ù‡ È‡Â 20כדמפרש לקמ:
 .‰˘ÂÚ „ˆÈÎ 21למנחת מחבת ומרחשת נות מת שמ בכלי ונות הסלת
בשמ:
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ואלו מנחות נקמצות

דף עה.

נות שמ בכלי קוד" לעשייתה ונותנה,
ולשה ואופה ופותתה ונות עליה שמ ובוללה,
וחוזר ונות עליה שמ וקומ.#

פרק שביעי

קפב

מנחות

כמי כ"י יווני.
תנו רבנ:
מנחה הבאה מחצה חלות ומחצה רקיקי,
מביא לוג שמ וחוצהו,
חציו לחלות וחציו לרקיקי,
וחלות בולל ורקיקי מושח,
ומושח את הרקיק על פני כולו,
ושאר השמ מחזירו לחלות;
¯· ‰„Â‰È Ô· ÔÂÚÓ˘ Èמשו" ¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
מושח כמי כ"י,
ושאר השמ נאכל לכהני".
7

אי אפשר דקאמרי ליה ¯· Ôל¯·,È
מאי היא?
אמר ¯·:˜ÁˆÈ ·¯ ¯· Ï‡ÂÓ˘ È
רביעית שמ היא,
היא( מתחלקת לכמה חלות.
2

3

8

9

החלות טעונות בלילה,
ורקיקין משיחה.
תנו רבנ:
חלות בלולות,
ולא רקיקי בלולי;
שיכול והלא די הוא:
ומה חלות שאינ טעונות משיחה טעונות בלילה,
רקיקי שטעוני משיחה אינו די שטעוני בלילה?
תלמוד לומר:
חלות בלולות,
ולא רקיקי בלולי.
רקיקי משוחי,
ולא חלות משוחות,
שיכול והלא די הוא:
ומה רקיקי שאינ טעוני בלילה  טעוני משיחה,
חלות שטעונות בלילה  אינו די שטעונות משיחה!
תלמוד לומר:
רקיקי משוחי",
ולא חלות משוחות.
מאי תלמודא?
אמר ¯·‡:
לא לישתמיט ולכתוב חלות משוחות ורקיקי בלולי.
54

6

כיצד מושחן?
כמין כ"י,
והשאר נאכל וכו'.
מאי כמי כ"י?
אמר ¯· :‡‰Î

תניא איד(:
רקיקי הבאי" בפני עצמ,
מביא לוג שמ ומושח וחוזר ומושח,
עד שיכלה כל שמ שבלוג;
¯· ‰„Â‰È Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר משו" ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
מושח כמי כ"י,
ושאר השמ נאכל לכהני".
10

11

משנה )ד(:
כל המנחות הנעשות בכלי 
טעונות פתיתה.
גמרא:
למעוטי מאי?
אמר ¯· :‡ÙÙ
למעוטי שתי הלח" ולח" הפני".
12

תנו רבנ:

תות א ָֹת ּה ּ ִפ ִּתיםִ ...מנְ ָחה" )ויקרא ב,ו(
" ּ ָפ ֹ
לרבות כל המנחות לפתיתה.
יכול  שאני מרבה א 1שתי הלח" ולח" הפני";
תלמוד לומר" :אֹ ָת ּה".
13

14

"וְ י ַָצ ְק ָּתָ ׁ ...ש ֶמן ִמנְ ָחה" )ויקרא ב,ו(,
לרבות כל המנחות ליציקה.
יכול  שאני מרבה א 1מנחת מאפה;
רש"י

רש"י

 .‰˘ÂÚ ‡Â‰ „ˆÈÎ 1מיירי מכל מנחות דעלמא נות מת שמ בכלי וכו':
 .‡È‰ È‡Ó 2מאי טעמא אי אפשר ללחמי תודה שיהו נבללי חלות:
 .Ï‡ÂÓ˘ '¯ ¯Ó‡ 3להכי אי אפשר דחצי לוג שמ היה בתודה ולא יותר
כדשמעינ לקמ בפ' שתי מדות )פח .ע''ש( וחציו של חצי הלוג לרקיקי וחציו
לרבוכה ואי אמרת דבולל כשה חלות היא( יכול לבלול חלות בחצי חצי לוג
אלא ודאי כשה סלת בולל:
 .Ô·¯ ‰ÈÏ È¯Ó‡˜ ¯ÈÙ˘ ‡''Ú 4שפיר קאמרי ליה רבנ לרבי דתודה אי אפשר
לבוללה חלות ונבללי סולת וה''ה למחבת ומרחשת דנבללי סולת אמר ר'
שמואל אמר ל( רבי שאני הת" בתודה דלא אפשר דרביעית שמ היא כדאמר
חצי לוג לתודה דהיינו רביעית לוג לחלות ואי אפשר לבולל חלות אבל מנחת
מחבת ומרחשת שאי בה חלות כ''כ דאפשר לבולל חלות נבללי חלות מ''ר
זצ''ל להאי לישנא ל''ג מאי היא )אמר רבי(:
 .‡„ÂÓÏ˙ È‡Ó 5דהללו בולל ולא אלו אימא דבלולות אתרוייהו והכי משמע
משוחי ושניה משוחי:
 .'ÂÎ ‡¯˜ ËÈÓ˙˘ÈÏ ‡Ï 6אלא מה דכתיב בלולה בחלות ומשיחה ברקיקה
שמע מינה דהכי הוא דווקא:

] .ÔÈ˜È˜¯ ‰ˆÁÓÂ ˙ÂÏÁ ‰ˆÁÓ ‰‡·‰ ‰ÁÓ 7עשרה חלות ועשרה רקיקי[
לרבנ מביא לוג וכו' .ע''א הבאה מחצה חלות ומחצה רקיקי" כגו שהביא ה'
חלות וה' רקיקי ור' שמעו היא דאמר מחצה חלות ומחצה רקיקי מביא:
 .ÂÏÂÎ ÈÙ ÏÚ ˜È˜¯‰ ˙‡ Á˘ÂÓ 8פליגא אמתניתי דאמר כמי כי:
 .ÔÓ˘‰ ¯‡˘Â 9שנשתייר על משיחת הרקיק מחזירו לחלות:
 .ÔÓˆÚ ÈÙ· ÌÈ‡·‰ ÔÈ˜È˜¯ 10דאי בעי רקיקי מביא ואי בעי חלות מביא ולא
היו נבללי בשמ והיה בה רבוי שמ שנשתייר על המשיחה ואינו נאכל וכיצד
הוא עושה מושח וכו':
 .ÔÁ˘ÂÓÂ ¯ÊÂÁÂ ÔÁ˘ÂÓ 11דכיו דליכא חלות ליכא למימר ושאר השמ מחזיר
לחלות וכיו דסבירא ליה דאי שאר השמ נאכל לכהני" משו" הכי חוזר
ומושח עד וכו':
 .ÌÈÙ‰ ÌÁÏÂ ÌÁÏ‰ È˙˘ ÈËÂÚÓÏ 12שאי נעשי בכלי אלא נאפות בתנור
שאי טעוני" פתיתה אבל מנחת מאפה לא ממעט מפתיתה דלקמ מרבי ליה
לפתיתה ע" שאר מנחות אע''ג דנאפות בתנור:
 .‰˙È˙ÙÏ ˙ÂÁÓ‰ ÏÎ ˙Â·¯Ï 13ואפילו מנחת מאפה:
 .‰˙Â‡ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ 14למעוטי הני תרתי:
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ואלו מנחות נקמצות

דף עה:

יה ׁ ָש ֶמן" )ש"(.
תלמוד לומרָ " :עלֶ ָ
אוציא את החלות ולא אוציא את הרקיקי?
תלמוד לומרִ " :הוא" )ש"(.
מאי תלמודא?
אימא 
להוציא מנחת כהני"!? *
אמר ¯·:‰
איזהו דבר שצרי( שני מיעוטי?
הוי אומר:
זו מנחת מאפה.
1

2

3

עה:

4

5

משנה )ד(:
מנחת ישראל 
קופל אחד לשני" ושני" לארבעה ומבדיל.
6

פרק שביעי

מנחות

אי " ּ ִפ ִּתים",
יכול  יעשנה פירורי;
תלמוד לומר" :אֹ ָת ּה";
אותה לפתיתי" ולא פתיתה לפתיתי".
הא כיצד?
מנחת ישראל 
קופל אחד לשני" ושני" לארבעה ומבדיל;
מנחת כהני" וכה משיח 
היה מקפלה וכו'.
והא אנ תנ:
לא היה מקפלה!?
אמר ¯·:‰
אינו מקפלה לארבעה אבל מקפלה לשני".
16

17

7

מנחת כהני" 
קופל אחד לשני" ושני" לארבעה ואינו מבדיל,
מנחת כה 
משיח לא היה מקפלה;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
מנחת כהני" ומנחת כה משיח אי בה פתיתה,
מפני שאי בה קמיצה,
וכל שאי בה קמיצה אי בה פתיתה.
וכול פותת כזיתי".
8

9

10

11

12

13

גמרא:
תנו רבנ:

קפג

18

רבי שמעון אומר:
מנחת כהנים ומנחת כהן משיח,
אין בהן פתיתה.
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
האי חביצא דאית בה פירורי כזית 
מברכינ עליה המוציא לח" מ האר,#
אי לית בה פירורי כזית 
מברכינ עליה בורא מיני מזונות.
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
מנא אמינא לה?
דתניא:
היה עומד ומקריב מנחות בירושלי",
אומר :ברו( שהחיינו וקימנו;
נטל לאכל,
אומר:
המוציא לח" מ האר,#
ותנ:
וכול פתיתי בכזית.
אמר ליה ‡·:ÈÈ
ולתנא „· Ï‡ÚÓ˘È È·¯ Èדאמר:
מפרכ עד שמחזיר לסלת,
הכי נמי  דלא מבר( המוציא?
וכי תימא  הכי נמי;
והתניא:
ליקט מכול כזית ואכלו,
א" חמ #הוא  ענוש כרת,
19

20

תות" )ש"(,
" ּ ָפ ֹ
יכול  לשני";
תלמוד לומר:
" ּ ִפ ִּתים" )ש"(.

21

14

22

15

רש"י

 .ÔÈ˜È˜¯‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ‡ ‡ÏÂ 1שיהו רקיקי טעוני יציקה דלא ממעט קרא אלא
חד מהני תרתי מיני שבה:
 .‡È‰ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ 2מיעוט אחר למעט ליציקה:
 .‡„ÂÓÏ˙ È‡Ó 3כלומר מה ראית להוציא את מנחת מאפה שכתובה ע" שאר
מנחות אימא להוציא את מנחת כהני" שהרי אי כתובה בפרשת שאר מנחות:
 .ÔÈËÂÚÈÓ È˘ 4עליה והיא:
 .‰Ù‡Ó ˙ÁÓ ¯ÓÂ‡ ÈÂ‰ 5שיש בה שני מיני חלות ורקיקי לפיכ( צריכה ב'
מעוטי הלכ( קממעט מהנ( תרי מיעוטי:
 .ÏÙÂ˜ :'È˙Ó 6כמו כופל חלה אחת לשתי" ושתי" לארבע:
 .ÏÈ„·Ó 7משברה היינו פתיתה:
 .ÏÙÂ˜ ÌÈ‰Î ˙ÁÓ 8כדי לקיי" מצות פתיתה:
 .ÏÈ„·Ó ÔÈ‡Â 9וכולה כליל:
 .ÁÈ˘Ó Ô‰Î ˙ÁÓ 10היינו חביתי:
 .‰ÏÙ˜Ó ‰È‰ ‡Ï 11כשאר מנחת כהני" לפי שהיא חובתו ואי נקמצת כלל
וכליל היא:
Ô‰· ÔÈ‡ ÁÈ˘Ó Ô‰Î ˙ÁÓÂ ÌÈ‰Î Ï˘ ‰·„ ˙ÁÓ ¯ÓÂ‡ ÔÂÚÓ˘ È·¯ 12
 .‰˙È˙Ùכלומר שלא היה מקפל וכו' ופליג את''ק דסבר מנחת כהני" קופל:
 .ÔÏÂÎÂ 13שצריכי פתיתה מקפל שני" לד' וד' לח' וח' לט''ז עד שיהו פתיתי
כזיתי" .ע''א וכול פתיתי כזיתי" שיכול לפותת עד שיהו הפתיתי כזיתי"
אבל פחות מכזיתי" אי יכול לפותת כ''ש .ואיכא דאמרי וכול פתיתי כזיתי"
שהיה עושה מ העשרו י' חלות ומכל חלה וחלה ארבעה פתיתי ולא היה בכל
פת אלא כזית .ולא מ''ה:
 .ÌÈ˙Ù Ï''˙ :'Ó‚ 14דמצי למכתב תעשינה פתות וכתיב פתי" דמשמע לשני
פתי" יותר:

23

1

רש"י

 .ÌÈ˙È˙ÙÏ ‰˙Â‡ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ 15שיעשה אותה לפתיתי" דהיינו אחד לשני"
וב' לד' ולא יותר:
 .ÏÈ„·ÓÂ 16והדר קומ #לה ולא יותר מפתיתה לפיתי" לפירורי:
 .ÏÈ„·Ó ÂÈ‡Â 17דכיו דאי צריכה קמיצה אי צריכה הבדלה:
 .ÌÈ˘Ï ‰ÏÙ˜Ó Ï·‡ 18דכיו דאי אלא חצי עשרו אי מקפל אלא לשני":
) .‡ˆÈ·Á È‡‰ 19של רקיקי(:
 .ÌÈÏ˘Â¯È· ˙ÂÁÓ ·È¯˜ÓÂ „ÓÂÚ ‰È‰ 20כגו שלא הקריב כה זה עדיי מנחה
מימיו או שהקריב מנחה חדשה כגו מנחת העומר אומר כה שהחיינו:
 .ÔÏË 21הכה לאוכל:
 .Í¯·Ó 22הכה המוציא ותנ וכול כל המנחות אפילו מנחת העומר פתיתי
כזיתי" ולהכי מבר( הכה המוציא ואי לא הוו כזיתי" אינו מבר(:
 .ÔÏÂÎÓ Ë˜ÈÏ 23פירורי כזית:
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ואלו מנחות נקמצות

דף עו.

א" מצה הוא  אד" יוצא בה ידי חובתו בפסח!?
הכא במאי עסקינ? בשעירס.
אי הכי 
היינו דקתני עלה:
והוא שאכל בכדי אכילת פרס,
ואי בשעירס 
שאכלו מיבעי ליה!?
אלא הכא במאי עסקינ?
בבא מלח" גדול.
2

מנחות

ש 1שתי" בועט שלש.

3

4

5

6

87

9

מאי הוי עלה?
¯· ˘˘˙ אמר:
אפילו פירורי שאי בה כזית.
אמר ¯·‡:
והוא דאיכא תוריתא דנהמא עלייהו* .
10

עו.

פרק שביעי

קפד

11

משנה )ה(:
כל המנחות טעונות שלש מאות שיפה,
וחמש מאות בעיטה.
שיפה ובעיטה בחיטי;
ו¯· ÈÒÂÈ Èאומר :בבצק.
כל המנחות באות עשר עשר,
חו #מלח" הפני" וחביתי כה גדול,
שה" באות שתי" עשרה,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
כול" באות שתי" עשרה,
חו #מחלות תודה ונזירות שה באות עשר עשר.
12

14

13

בעי ¯·:‰ÈÓ¯È È
אמטויי ואתויי חד;
או דלמא 
אמטויי ואתויי תרי;
מאי?
תיקו.
18

19

שיפה ובעיטה בחיטין;
רבי יוסי אומר :בבצק.
איבעיא להו:
בבצק ולא בחיטי;
או דלמא 
א 1בבצק?
תא שמע:
דתניא:
שיפה ובעיטה בחיטי;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
שיפה ובעיטה בבצק.
20

15

16

גמרא:
תנא:
ש 1אחת בועט שתי",
17

רש"י

 .'ÂÎ ıÓÁ Ì‡ ÔÏÎ‡Â 1ומדיוצא בה ידי חובתו דחשיב ליה לח" נמי מבר(
עליו המוציא:
 .ÔÈ˜ÒÚ È‡Ó· ‡Î‰ 2דקתני ליקט מכול:
 .ÔÒ¯ÈÚ˘· 3שקיב #הפירורי ביחד וגולל בידו וחבר והוי כזית:
 .ÔÏÎ‡˘ ‡Â‰Â ‰ÏÚ È˙˜„ ÂÈÈ‰ ÈÎ‰ È‡ 4לאות פרורי:
 .Ò¯Ù ˙ÏÈÎ‡ ¯ÂÚÈ˘Î 5שלא שהה בי פירור לפירור יותר מכדי אכילת פרס
דהת" הויא אכילה ויוצא בה ידי חובתו:
 .ÔÒ¯ÈÚ˘· È‡Â 6שגובל דהוו חתיכה אחת:
 .‰ÈÏ ÈÚ·ÈÓ ÂÏÎ‡˘ 7דכיו דתני שאכל משמע דרוב פירורי ה" ולא חתיכה
אחת שלא פיררה:
 .‰ÈÏ ¯Ó‡ 8רב יוס 1אלא לעול" שלא עירסו ואפילו הכי לא תפרו(:
 .ÔÈ˜ÒÚ È‡Ó· ‡Î‰ 9דיוצא בפירורי כגו שבאו מלח" גדול שעדיי הוא בעי
הככר שבאו ממנו והוי חשוב ובר ברכה הלכ( פירורי נמי שלקט חשובי נינהו
ומבר( עליה אבל המנחות שפירכ ולא נשתייר מה דבר חשוב אימא ל(
דבעינ כזית והאי חביצא נמי דקאמר אי אית בה כזית וכו' א 1על פי שבא
מלח" גדול אי לא הוי הלח" בעי בעינ כזית לעני המוציא:
 .˙ÈÊÎ Ô‰· ÔÈ‡˘ ÔÈ¯Â¯ÈÙ ÂÏÈÙ‡ 10מבר( עליה המוציא:
 .‡Ó‰„ ‡˙È¯Â˙ 11שיהא בה מראה לח" ולא שיהו שרוי כל כ( שאי נראה
א" ה" לח" או לאו:
 .‰ÙÈ˘ :'È˙Ó 12שמשפש 1בידו שמולי( ומביא בפיסת ידו עליה:
 .‰ËÈÚ· 13שבועט בה בגבות אצבעותיו באגרופו:
 .ÔÈËÈÁ· 14כדי שישרו קליפת:
 .˜ˆ·· 15בלישת הבצק ש 1ובועט:
 .¯˘Ú ¯˘Ú ˙Â‡· 16חלות או רקיקי:

כל המנחות באות כו' שתים עשרה.
לח" הפני" בהדיא כתיב ביה,
חביתי כה גדול אתיא חוקה חוקה מלח" הפני",
כל המנחות דבאות עשר עשר,
מנל?
גמר מלחמי תודה,
מה להל  עשר,
א 1כא  עשר.
וליל 1מלח" הפני",
מה להל  שתי" עשרה,
א 1כא  שתי" עשרה!?
21

22

23

24

מסתברא מלחמי תודה הוה ליה למיל,1
שכ יחיד המתנדב ,שמ ,נפסל,
שלא בשבת ,ושלא בטומאה.
אדרבה,
25

רש"י

 .‰˘Ï˘ ËÚÂ·Â ÌÈ˙˘ Û˘ ÌÈ˙˘ ËÚÂ·Â ˙Á‡ Û˘ :'Ó‚ 17נמצא דכי ש 1שלש
פעמי" בועט ה' פעמי" ותו חוזר ועושה עד שגומר ש' פעמי" שיפה ות''ק
פעמי" בעיטה:
 .‰ÈÓ¯È È·¯ ÈÚ· 18הא דקתני ש 1אחת היינו אמטויי ואתויי דמה שמולי(
ומביא בידו חשוב חד שיפה:
 .‡ÓÏ„ Â‡ 19להולכה לחודה קרי חד שיפה וכ נמי להבאה לחודה חשיב
שיפה כ''ש:
 .˜ˆ·· ‰ËÈÚ·Â ‰ÙÈ˘ ¯ÓÂ‡ ÈÒÂÈ '¯ 20ולא בחיטי":
 .‰È· ·È˙Î ‡È„‰· ÌÈÙ‰ ÌÁÏ 21י''ב חלות:
 .ÌÈÙ‰ ÌÁÏÓ ‰˜ÂÁ È˙‡ 22דכתיב בלח" הפני" )ויקרא כד( )מאת בני ישראל( חק
עול" וכתיב בחביתי )ש" ו( חק עול" לה' מה להל י''ב א 1כא י''ב:
 23שאר מנחות דבאות עשר עשר מנל:
 .ÔÏ‰Ï ‰Ó 24בלחמי תודה לכל מי עשר כדאמרינ בפירקי דלקמ )עז:(.
 .„ÈÁÈ ÔÎ˘ 25דלחמי תודה ושאר מנחות ה קריבי יחיד שנתנדב דתרוייהו
אתו בנדבה ותרוייהו טעונות שמ ותרוייהו נפסלות בלינה ותרוייהו לא דחו
שבת ולא טומאה לאפוקי לח" הפני" שה קרב של צבור ואי באות בנדבה
ואי טעונות שמ ואי נפסלות בלינה שהרי מניח" ח' ימי" על השולח ודוחה
שבת וטומאה:
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ואלו מנחות נקמצות

דף עו:

פרק שביעי

מלח" הפני" הוה ליה למיל,1
שכ הקדש ,ולבונה ,מצה ,ועצ"!?
הנ( נפיש.
ואי סבירא ל דבר הלמד בגזירה שוה,
חוזר ומלמד בבני אב 
ניל 1מחביתי כה גדול,
מה להל שתי" עשרה,
א 1כא שתי" עשרה!?
מסתברא מלחמי תודה הוה ליה למיל,1
שכ הדיוט שהתנדב ,חצאי ,לפיגול,
שלא בשבת ,ושלא בטומאה.
אדרבה,
מחביתי כה גדול הוה ליה למיל,1
שכ עשרו ,כלי ,הקדש ,ולבונה,
מצה ,ועצ",
הגשה ,ואישי";
והני נפיש!?
הדיוט מהדיוט עדי 1ליה.
2

1

קפה

מנחות

לחמי תודה בהדיא כתיב בהו;
נזירות,
דאמר מר:
שלמיו,
לרבות שלמי נזיר.
14

3

15

4

5

אמר ¯·  ‡ÒÈ˜ ¯· È·ÂËאמר ˘:Ï‡ÂÓ
לחמי תודה שאפא ארבע חלות 
יצא.
והא בעינ ארבעי"!?
למצוה.
והא בעי אפרושי תרומה מינייהו;
וכי תימא  דמפריש מכל חדא וחדא;
אחד אמר רחמנא 
שלא יטול פרוס!?
דאפרשינהו בלישה.
16

6

8

7

17

18

9

10

19

11

מיתיבי:
כל המנחות שריבה במדת חלת,
או שמיעט במדת חלת 
כשרות;
חו #מלח" הפני" ,וחביתי כה גדול,
ולחמי תודה ,ונזירות!?
הוא * דאמר כי האי תנא,
דתניא:
כל המנחות שריבה במדת חלת או שמיעט במדת חלת 
כשרות,
חו #מלח" הפני" וחביתי כה גדול;
ו:ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È
א 1לחמי תודה ונזירות.
20

רבי מאיר אומר:
כולן באות שתים עשרה.
מאי קסבר?
אי סבירא ליה דדבר הלמד בגזירה שוה,
חוזר ומלמד בבני אב 
ילי 1מחביתי דכה גדול,
דהני נפיש;
אי סבירא ליה דדבר הלמד בגזירה שוה,
אינו חוזר ומלמד בבני אב 
ילי 1מלח" הפני"!?
הקדש מהקדש עדי 1ליה.

21

12

13

חוץ מלחמי תודה ונזירות שהן באות עשר עשר.
רש"י

 .˘„˜‰ ÔÎ˘ 1המנחות ולח" הפני" קדשי קדשי":
 2מנחות טעוני" לבונה והויי מצה תרוייהו:
 .ÌˆÚÂ 3באי בגלל עצמ" מה שאי כ בלחמי תודה שאי טעוני לבונה ויש
בה חמ #ובאות בגלל זבח:
 4ואכתי פרי( ואי סבירא ל דדבר הלמד בג''ש כגו חביתי דילפי חוק חוק
מלח" הפני" דחוזר ומלמד בבני אב ולאו בבני אב הוא אלא במה מצינו
דפלוגתא במס' זבחי" )נ (:אי חוזר ומלמד הואיל וילי 1מלח" הפני":
 .ÔÈ˙È·ÁÓ ÛÏÈÏ 5מה מצינו חביתי שה י''ב חלות א 1כל המנחות כו':
 .ËÂÈ„‰ ÔÎ˘ 6לחמי תודה ושאר מנחות הדיוט יכול להביא ובאי נדבה ואי
באי לחצאי ויש בה" משו" פגול ואי דוחי לא שבת ולא טומאה וחביתי ה
קרב של כה גדול ואי באי בנדבה וקריבה לחצאי מחציתה בבקר ומחציתה
בערב ואי בה פיגול לפי שאי לה" מתירי ודוחי שבת וטומאה:
 .ÔÂ¯˘Ú ÔÎ˘ 7דחביתי ושאר מנחות אי באות אלא עשרו לאפוקי לחמי
תודה שיש בה" כמה עשרוני":
 .ÈÏÎ 8חביתי ומנחות טעונות כלי כ''ש .ע''א כלי מקדש ולחמי תודה שחיטת
הזבח מקדש:
 .˘„˜‰ 9דחביתי ומנחות הויי קדשי קדשי":
 10מנחות וחביתי טעוני" הגשה למזבח ובאות לאישי" על המזבח מה שאי
כ בלחמי תודה שאי טעוני הגשה ואי מה" לאישי":
 .ËÂÈ„‰Ó ËÂÈ„‰ 11מנחות מתודה דתרוייהו מנחת הדיוט לאפוקי חביתי שה
קרב כה גדול:
 .'ÂÎÂ ¯ÓÂ‡ ¯È‡Ó È·¯ 12דהיינו טעמא דאי סבירא ליה דבר הלמד כו' וטעמא
משו" הנ( נפיש כדאמר לעיל:
 .ÌÈÙ‰ ÌÁÏÓ ÛÈÏÈ 13דהקדש מהקדש עדי 1ליה למיל 1לאפוקי לחמי תודה
דקדשי" קלי":

עו:

23

22

אמר ¯· :‡Â‰
מנחת מאפה שאפה חלה אחת 
יצא;
מאי טעמא?
מצתקל כתיב.
24

25

רש"י

 .Â‰· ·È˙Î ‡È„‰· 14מפרש בפרק התודה )לקמ עז:(.
 .ÂÈÓÏ˘ 15על זבח תודת שלמיו לרבות שלמי נזיר לעשרה קבי ירושלמיות
נמי מרבינ שבאי עשר חלות כתודה:
 .˙ÂÏÁ '„ Ô‡Ù‡˘ 16שהיה לו לעשות ארבעי" ולא עשה כי א" ד' אחד מכל
מי:
 .Â‰ÈÈÈÓ ‰ÓÂ¯˙ È˘Â¯Ù‡ ÈÚ· ‡‰Â 17דכתיב והקריב ממנו אחד מכל קרב
תרומה )ויקרא ז( וה( תרומה אמרינ לקמ )עז (:דהויא אחת מי':
 .‡„Á ÏÎÓ ˘È¯ÙÓ„ 18מכל אחת של ד' חלות:
 .‰˘ÈÏ· Â‰È˘¯Ù‡„ 19כל זמ שה עיסה ושוב עשה החלות שלימות דלא הוי
פרוס:
 .Ô˙ÏÁ ˙„Ó· ‰·È¯˘ 20כגו שהיה לעשות י' חלות ועשה חלות גדולות שלא
עשה מה אלא או ז' או ח' או שמיעט שעשה י''ב חלות או י''ג חלות .ע''א
שריבה היינו שהוסי 1במני החלות כגו שעשה י''ב:
 .‰„Â˙ ÈÓÁÏÂ ÔÈ˙È·ÁÂ ÌÈÙ‰ ÌÁÏÓ ıÂÁ 21שא" מיעט או ריבה במדת חלת
פסולות וקשיא לשמואל דאמר לחמי תודה שאפא וכו':
 .‡Â‰ 22שמואל:
 .'ÂÎ ‡È˙„ ‡˙ È‡‰ ÈÎ ¯Ó‡„ 23ואיהו שמואל סבר ליה כת''ק דאמר חו#
מלח" הפני" וחביתי אבל לחמי תודה ונזירות כשרות:
 .‰Ù‡Ó ˙ÁÓ 24שדינה להיות י' חלות:
 .·È˙Î ˙ˆÓ 25חסר וי''ו:
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ואלו מנחות נקמצות

דף עו:

מתקי 1לה ¯· :‡ÙÙ
טעמא דכתיב מצת,
הא כתיב מצות  לא;
והא גבי לחמי תודה דכתיב מצות,
ואמר ¯·  ‡ÒÈ˜ ¯· È·ÂËאמר ˘:Ï‡ÂÓ
לחמי תודה שאפא ארבע חלות 
יצא!?
ההיא פליגא.
1

2

פרק שביעי

קפו

מנחות

משנה )ז(:
העומר היה מנופה בשלש עשרה נפה,
שתי הלח"  בשתי" עשרה,
ולח" הפני"  באחת עשרה;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
לא היה לה קצבה,
אלא סולת מנופה כל צרכה היה מביא,
שנאמר )ויקרא כד,ה(:
"וְ לָ ַק ְח ָּת סֹלֶ ת וְ ָא ִפ ָית א ָֹת ּה",
עד שתהא מנופה כל צרכה.
11

12

משנה )ו(:
העומר היה בא עשרו משלש סאי;
שתי הלח" 
שתי עשרוני" משלש סאי;
לח" הפני" 
עשרי" וארבע עשרוני" מעשרי" וארבע סאי.
3

גמרא:
מאי טעמא?
כיו דמחדש אתי ומשעורי אתי 
עשרו מובחר לא אתי אלא משלש סאי.
4
5

שתי הלחם -
שתי עשרונות משלש סאין.
כיו דמחיטי אתיי 
א 1על גב דמחדש אתיי,
שתי עשרונות אתו משלש סאי.

גמרא:
תנו רבנ:
בדקה בגסה,
בדקה בגסה;
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
שלש עשרה נפות היו במקדש,
זו למעלה מזו וזו למעלה מזו,
עליונה קולטת סובי,
תחתונה קולטת סולת;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
לא היה לה קצבה.
13

14

15

תנו רבנ:
"סֹלֶ ת וְ ָא ִפ ָית א ָֹת ּה" )ש"(,
מלמד שנקחת סולת;
ומני שאפילו חיטי?
תלמוד לומר" :וְ לָ ַק ְח ָּת" )ש"(,
מכל מקו".
יכול  א 1בשאר מנחות כ;
תלמוד לומר" :א ָֹת ּה";
מפני החיסחו.

לחם הפנים -
עשרים וארבעה עשרונות
מעשרים וארבעה סאין.
מאי טעמא?
כיו דמחיטי אתו ומיש אתו 
עשרו מובחר אתי מסאה.

16

17

6

18

תנו רבנ:
כל המנחות שריבה במדת עשרונ,
או שמיעט במדת עשרו 
פסולות;
ריבה במדת סאי שלה או שמיעט במדת סאי שלה 
כשרות.
7

8

9

10

רש"י

 .˙ÂˆÓ ·È˙Î„ ‰„Â˙ ÈÓÁÏ È·‚ ‡‰Â 1בכל מי ואמר ר' טובי כו':
 .‡Â‰‰ 2דרב טובי דאמר א 1על גב דכתיב מצות פליגא אדרב הונא:
 .¯ÓÂÚ‰ :'È˙Ó 3דאות שלשה סאי היו מניפי עד שהיה עומד על עשרו:
 .‡ÓÚË È‡Ó :'Ó‚ 4בא משלשה סאי:
 .È˙‡ ˘„ÁÓ„ ÔÂÈÎ 5שיש בו סובי יותר מיבשי ושעורי נמי יש בה סובי
יותר מבחיטי":
 .ÌÈÂ¯˘Ú „''Î ÌÈÙ‰ ÌÁÏ 6דכתיב )ויקרא כד( שתי עשרוני" יהיה החלה
האחת:
 .ÌÈÂ¯˘Ú ˙„Ó· ‰·È¯˘ 7שעשה העשרו גדוש:
 .ËÚÈÓ˘ Â‡ 8שמחק העשרו יותר מדאי עד שחסר:
 .Ô‰Ï˘ ÔÈ‡Ò ˙„Ó· ‰·È¯ 9כגו שתי הלח" שבאי מג' סאי ולח" הפני"
שבאי" מכ''ד סאי קמח ומניפי אות" לעשרוני" סלת וכגו העומר שהיה בא
מג' סאי נקצר לצורכו ד' סאי או שלא קצר לו אלא ב' סאי:
 .‰¯˘Î 10ובלבד שיהא העשרו כהלכתו:

רש"י

 .‰Ù ‚''È· ‰ÙÂÓ ‰È‰ ¯ÓÂÚ‰ :'È˙Ó 11הלכה למשה מסיני:
 .'Â‚Â ‰˙Â‡ ˙ÈÙ‡Â ˙ÏÒ ˙Á˜ÏÂ ¯Ó‡˘ 12שתהא מנופה כל צורכה שתהא סלת
ברורה בשעת אפיה:
 .Ô·¯ Â˙ :'Ó‚ 13כיצד היה מנופה בי''ג נפות:
 .‰Ò‚· ‰˜„· 14דשתי נפות היו במקדש אחת דקה ואחת גסה שקורי קליי''ר
ובתחילה היו מניפי בדקה והיתה קולטת הסלת והסובי והיה הקמח הול(
לעבר הנפה כמנהג גרוסות ואח''כ נותני אותו בגסה שקולטת הסובי
שנשתיירו בסלת והגרוסות כעי קרטי שממנו הסלת נעשה היה הול( לעבר
הנפה ואחר כ( חוזרי ומניפי בדקה ובגסה וכ חוזרי חלילה עד שיהא מנופה
שלש עשרה פעמי" ובלבד שלא ישתייר מ הקמח ומ הסובי ע" הסלת
וחוזרי וטוחני קרטי והגרוסות והויי סלת:
 .¯ÓÂ‡ ÔÂÚÓ˘ È·¯ 15לא היו עושי כמו שאמרת בדקה בגסה אלא י''ג נפות
היו במקדש זו למעלה מזו כל אחת עבה מחברתה עליונה ראשונה קולטת סובי
שהיא היתה גסה שבכול ולא היתה קולטת כ''א סובי והיו הקמח והסלת
הולכי לעבר הנפה ושוב היה נות הקמח והסלת בתחתונה בדקה הימנה והיא
היתה קולטת הקרטי סלת והקמח הול( לעבר הנפה ושוב היה חוזר ונות
הסלת בדקה הימנה כדי שלא ישתייר מ הקמח ומ הסובי בסלת כלל שתהא
הסלת ברורה:
 .ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ˙Á˜ÏÂ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ 16ובלבד שתהא זו סלת ברורה בשעת
אפייה:
 .ÔÎ ˙ÂÁÓ ¯‡˘· Û‡ ÏÂÎÈ 17שיהו נקחות נמי חיטי:
 .‰˙Â‡ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ 18אותה נקחת בחטי" ואי אחרת נקחת חטי:
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ואלו מנחות נקמצות

דף עו:

פרק שביעי

מנחות

מאי מפני החיסחו?
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
התורה חסה על ממונ של ישראל.
היכא רמיזא?
דכתיב )במדבר כ,ח(:
"וְ ִה ׁ ְש ִק ָית ֶאת ָה ֵע ָדה וְ ֶאת ְּב ִע ָירם".
1

הדרן עלך אלו מנחות נקמצות

רש"י

 .Ï‡¯˘È Ï˘ ÌÂÓÓ ÏÚ ‰¯Â˙ ‰ÒÁ˘ ÈÙÏ 1לפי שלח" הפני" ה" כ''ד
עשרונות ולפי שה בכל שבת ושבת ועולי" לדבר גדול הותר לקנות מ החיטי
כדי שיבא לח" בזול יותר משא" היו לוקחי סלת מ התגר שהקונה סלת קונה
אותה ביוקר אבל שאר מנחות שה דבר מועט ואי באות תדיר לא הותרו לקנות
כי א" סלת:
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קפז

התודה היתה באה

דף עז.

פרק שמיני  התודה היתה באה
משנה )א(:
התודה היתה באה חמש סאי ירושלמיות,
שה שש מדבריות,
שתי איפות.
האיפה שלש סאי,
עשרי" עשרו,
עשרה לחמ #ועשרה למצה* .
עשרה לחמ  #עשרו לחלה;
ועשרה למצה 
ובמצה שלש מיני:
חלות ,רקיקי ,ורבוכה,
נמצאו שלשה עשרוני" ושליש לכל מי ומי,
ושלש חלות לעשרו.
1

2

עז.

3

פרק שמיני

קפח

מנחות

יפה"!
"וַ עֲ ִ ׂ
ש ִירת ַהח ֶֹמר ָה ֵא ָ
אלא חומר לא ידענא כמה;
הכא נמי לא ידענא כמה!?
109
11

אלא מהכא:
12

שר ַה ּ ַבת ִמן ַה ּכֹר,
"וְ חֹק ַה ּ ׁ ֶש ֶמן ַה ּ ַבת ַה ּ ׁ ֶש ֶמן ַמ ְע ַ ׂ
ש ֶרת ַה ּ ַב ִּתים ח ֶֹמר,
עֲ ֶׂ
ִּכי עֲ ֶׂש ֶרת ַה ַּב ִּתים ח ֶֹמר" )יחזקאל מה,יד(.

אמר ˘:Ï‡ÂÓ
אי מוסיפי על המדות יותר משתות,
ולא על המטבע יותר משתות,
והמשתכר לא ישתכר יותר משתות.
מאי טעמא?
אילימא  משו" אפקועי תרעא;
אי הכי 
שתות נמי לא!
אלא  משו" אונאה,
כי היכי דלא ליהוי ביטול מקח;
והא אמר ¯·‡:
כל דבר שבמדה ושבמשקל ושבמני,
אפילו פחות מכדי אונאה חוזר!
אלא  משו" תגרא,
כי היכי דלא למטייה דיאנה.
דיאנה הוא דלא לימטייה,
רוחא לא בעי?
זב וזבי תגרא איקרי!?
13

14

15

16

ובמדה ירושלמית היו שלשי" קב,
חמשה עשר לחמ #וחמשה עשר למצה.
חמשה עשר לחמ  #קב ומחצה לחלה;
חמשה עשר למצה 
ובמצה שלש מיני:
חלות ,ורקיקי ,ורבוכה,
נמצאו חמשת קבי לכל מי ומי,
ושתי חלות לקב.
4

5

גמרא:
התודה היתה באה חמש סאין ירושלמיות.
מנא הני מילי?
אמר ¯· :‡„ÒÁ
דאמר קרא )יחזקאל מה,יא(:
יפה וְ ַה ַּבת ּת ֶֹכן ֶא ָחד יִ ְהיֶה )לכ"(",
" ָה ֵא ָ
מה בת  שלש סאי,
א 1איפה  שלש סאי.
ובת גופא מנל?
אילימא  מדכתיב )ש"(:
"לָ ֵׂשאת )את( ַמ ְע ַׂשר ַהח ֶֹמר ַה ָּבת".
איפה נמי הכתיב )ש"(:
6

17

18

19

20

21

אלא אמר ¯· :‡„ÒÁ

7

8

רש"י

 .˙ÂÈ¯·„Ó ˘˘ Ô‰˘ :'È˙Ó .‰‡· ‰˙È‰ ‰„Â˙‰ - ÈÈÓ˘ ˜¯Ù 1דאילו סאה
ירושלמית היתה יתירה על של מדבר שתות ואות ]חמש[ שש מדבריות ה:
 .˙ÂÙÈ‡ È˙˘ 2שהאיפה ג' סאי שה כ' עשרונות דכתיב )שמו' טז( והעומר
עשירית האיפה דעומר הוא עשרו ונמצא י' עשרוני" באיפה וב' איפות ה כ'
עשרונות:
 .‰ÏÁÏ ÔÂ¯˘Ú ıÓÁÏ ÂÈ‰ ‰¯˘Ú 3די' חלות היו חמ #ובמצה ג' מיני וכל אחד
היה של י' חלות נמצא במצה שלשי" חלות של י' עשרונות נמצאו שלש
עשרונות ושליש עשרו לכל מי ומי וג' חלות לעשרו שמכל עשרו היה
עושה שלשה חלות של מצה דשלשי" חלות לא היו אלא י' עשרו ומה ששנינו
עד כא היא במדה מדברית אבל במדה ירושלמית שהיו ה' סאי שה שלשי"
קבי דסאה ששה קבי ט''ו קבי לחמ #וט''ו למצה:
 .‰ˆÁÓÂ ·˜ 4היה נות לחלה דמט''ו קבי היה עושה י' חלות:
 .·˜Ï ˙ÂÏÁ È˙˘Â 5דמקב אחד היה עושה שתי חלות שהרי מט''ו קבי היה
עושה שלשי" חלות של מצה:
 .ÈÏÈÓ È‰Ó :'Ó‚ 6דאיפה שלש סאי:
 .„Á‡ ÔÎÂ˙ 7מדה אחת ה:
 .˙·‰ ¯ÓÂÁ‰ ¯˘ÚÓ (˙‡) ˙‡˘Ï 8והבת היא הוא נטילת מעשר על החומר
דחומר הוא ל' סאי ואמר קרא דאיפה ובת תוכ אחד הוא:

רש"י

 9ומאי טעמא ילפת מבת ליל 1מאיפה גופה והכתיב האיפה עשירית החומר.
שהוא שלשי" סאי )איפה(:
 .‡Ï‡ 10משו" הכי לא ילי 1מיניה דלא ידענא כמה הוא חומר:
 .ÈÓ ‡Î‰ 11מעשר החומר הבת דבעי למיל 1מינה לא ידענא כמה הוא חומר:
 .¯ÂÎ‰ ÔÓ ˙·‰ ¯˘ÚÓ ‡Î‰Ó ‡Ï‡ 12וכור ידעינ ודאי שהוא שלשי" סאי לפי
שהוא לשו )חומר( נמצא שהבת שהוא מעשר הוא שלש סאי וכתיב האיפה
והבת תוכ אחד שמע מינה דאיפה שלשת סאי והכי מתפרש קרא מעשר הבת
מ הכור שמעשר של כור הוא בת עשרת הבתי" חומר דבחומר איכא שלשי"
סאי שה י' בתי" נמצא דחומר נמי הוי שלשי" סאי כמו כור כי עשרת הבתי"
חומר דסיפיה דקרא לא לחושבנא אתי אלא שכפל הדיבור כמנהג הנביאי":
 .¯Î˙˘Ó‰Â 13באוכל נפש:
 .‡ÓÚË È‡Ó 14אי מוסיפי על המדות יותר משתות:
 .ÌÂ˘Ó ‡ÓÈÏÈ‡ 15אפקועי תרעא .דכיו שמגדלי מוסיפי הדמי" וחיישינ
דלמא אתי לאוסופי הדמי" יותר מדאי:
 .ÈÎ‰ È‡ 16כי לא מוסיפי אלא שתות איכא נמי למיחש להכי:
 .ÈÎ‰ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ 17אי מוסיפי יותר משתות:
 .Á˜Ó ÏÂË· ÈÂ‰ÈÏ ‡Ï„ ÈÎÈ‰ ÈÎ 18דקי''ל )ב''מ מט (:אונאה שתות קנה ומחזיר
אונאה יתר משתות בטל מקח הכא נמי התגר שמכר את התבואה א" לא ידע
דהוסיפו על המדות ומכר לו כדי המדה הראשונה וזה קיבל במדה גדולה הרי
נתאנה שתות וא 1על פי כ קנה הלוקח ונות לו דמי אונאה ואי המוכר יכול
לחזור בו כדי שיהא לו ללוקח מה לאכול:
 .'ÂÎ 'ÈÙ‡ ‰„Ó·˘ ¯·„ ÏÎ 19משו" דקפיד עליה והרי נתאנה במדה:
 .‡¯‚˙ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ 20החמר שלוקח התבואה מבעל הבית ומוליכה בשווקי"
שרוצה להשתכר בה השתות ואילו היה מודד במדה שנתוספו ביותר הוי הפסד
מטי דיאנא למוכר שהיה מפסיד אותו יותר משתות )אבל( ומשו" דלא לימטייה
דיאנא תקנו שלא יוסיפו יותר משתות:
 21ומהדר בתמיה דיאנא הוא דלא לימטייה רווחא לא בעי זב וזבי תגרא
איקרי .א" כ שאי התגר מרויח כלו" מה תקנה עשו לו:
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התודה היתה באה

דף עז:

˘ Ï‡ÂÓקרא אשכח ודרש:
1

ש ִרים ֵּג ָרה,
"וְ ַה ּ ׁ ֶש ֶקל ֶע ְ ׂ
ש ִרים ׁ ְש ָקלִ ים,
ש ִריםְ ׁ 2ש ָקלִ ים חֲ ִמ ּ ׁ ָשה וְ ֶע ְ ׂ
ֶע ְ ׂ
עֲ ָ ׂש ָרה וַ חֲ ִמ ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ֶקלַ ,ה ּ ָמנֶה יִ ְהיֶה לָ ֶכם" )יחזקאל מה,יב(,

מנה  מאת וארבעי הוו!
אלא שמע מינה תלת:
שמע מינה 
מנה של קודש כפול היה;
ושמע מינה 
מוסיפי על המדות ואי מוסיפי יותר משתות;
ושמע מינה 
שתותא מלבר.
3

4

פרק שמיני

קפט

מנחות

" ִמ ָּכל ָק ְר ָּבן" )ש"(,
שיהו כל הקרבנות שוות,
שלא יטול מ הקרב על חבירו.
" ְּתר ּו ָמה לַ יהֹוָ ה" )ש"(,
איני יודע מכמה היא,
הריני ד:
נאמר כא :תרומה,
ונאמר בתרומת מעשר :תרומה,
מה להל אחד  מעשרה,
א 1כא אחד  מעשרה.
12

5

אמר ¯·:‡È
מתניתי נמי דיקא ,דקתני )כא(:
תודה היתה באה חמש סאי ירושלמיות,
שה שש מדבריות;
שמע מינה* .
76

עז:

משנה )ב(:
מכול" היה נוטל אחד מעשרה תרומה,
שנאמר )ויקרא ז,יד(:

או כל( לדר( זו,
נאמר כא :תרומה,
ונאמר בבכורי" :תרומה,
מה להל  אי לה שיעור,
א 1כא  אי לה שיעור?
נראה למי דומה,
דני תרומה שאי אחריה תרומה,
מתרומה שאי אחריה תרומה,
ואל יוכיח בכורי" שיש אחריה תרומה.
13

14

15

16

8

"וְ ִה ְק ִריב ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֶא ָחד ִמ ָּכל ָק ְר ָּבן ְּתר ּו ָמה לַ יהֹוָ ה",
אחד  שלא יטול פרוס,
מכל קרב  שיהו כל הקרבנות שוות,
שלא יטול מקרב על חבירו,
לו יִ ְהיֶה" )ש"(;
"לַ ּכ ֵֹהן ַה ּז ֵֹרק ֶאת ַּדם ַה ּ ׁ ְשלָ ִמים ֹ
והשאר נאכל לבעלי".
9

10

או כל( לדר( זו,
דני תרומה הנאכלת במקו" קדוש,
מתרומה הנאכלת במקו" קדוש,
ואל תוכיח תרומת מעשר שנאכלת בכל מקו"!
תלמוד לומר:
" ִמ ּ ֶמ ּנ ּוְּ ...תר ּו ָמה לַ יהֹוָ ה",
וכתיב בתרומת מעשר ממנו תרומה לגזירה שוה.
17

18

למדנו לתרומה שהיא אחד מעשרה,
אבל איני יודע מכמה היא חלה,
הריני ד 
נאמר כא :לח",
ונאמר להל בשתי הלח" :לח",
מה להל  עשרו לחלה,
א 1כא  עשרו לחלה.

גמרא:
תנו רבנ:

19

"וְ ִה ְק ִריב ִמ ּ ֶמ ּנ ּו" )ש"(,
מ המחובר.
" ֶא ָחד" )ש"(,
שלא יטול פרוס.

20

11

21

רש"י

 .˘¯„Â ÁÎ˘‡ ‡¯˜ 1דגזירת הכתוב היא:
 .Ï˜˘ ‰˘ÓÁÂ ‰¯˘Ú ÌÈÏ˜˘ ÌÈ¯˘ÚÂ ‰˘ÓÁ ÌÈÏ˜˘ ÌÈ¯˘Ú 2הרי ששי"
שקלי" אות ששי" שקלי" יהיה לכ" המנה וסלע ארבעה זוזי" הרי ר''מ זוזי
דינרי" הוו בהאי מנה וקי''ל דמנה דאורייתא אינה אלא כ''ה סלעי" שה ק'
זוזי":
 .‰È‰ ÏÂÙÎ ˘„˜ Ï˘ ‰Ó 3דהיינו ר' דינרי:
 .˙Â„Ó‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒÂÓ ‰ÈÓ ÚÓ˘Â 4דהיינו מ' לר' של קדש דכוותיה לק' של
חול כ':
 .¯·ÏÓ ˙Â˙˘ ‰ÈÓ ÚÓ˘Â 5שלחמש מוסיפי הששי דאי הוי שתות מלגיו לא
היה צרי( להוסי 1ארבעי" על מאתי":
 .‡˜È„ ÈÓ 'È˙Ó 6דשתותא מלבר דקתני חמש סאי ירושלמיות שה ו'
מדבריות שמע מינה דאותו ]חלק[ ו' הוסיפו על הה' עשו ה' ירושלמיות שה ו'
מדבריות נמצאת צרי( להוסי 1עליה הששית והיינו שתותא מלבר:
 7שקל האמור בתורה הוא סלע:
 .ÔÏÂÎÓ :'È˙Ó 8לחמי תודה היה נוטל אחד מעשרה:
 .ÔÈÂ˘ ‰„Â˙ ÈÓÁÏ·˘ ˙Â·¯˜‰ ÏÎ ÂÈ‰È˘ 9בהפרשת תרומה:
 .Ô·¯˜Ó ÏÂËÈ ‡Ï˘ 10זה תרומה על חבירו שלא יטול מזה שני" ומזה לא כלו"
משו" דבעינ שלא יטול מקרב על חבירו:
 .¯·ÂÁÓ‰ ÔÓ :'Ó‚ 11דבעינ שיהו כל החלות ביחד בשעת תרומה:

או כל( לדר( זו,
נאמר כא :לח",
ונאמר בלח" הפני" :לח",

1

רש"י

 .‰ÓÎÓ Ú„ÂÈ ÈÈ‡ 12חלות הוא נוטל אחת:
 .‰ÓÂ¯˙ ÌÈ¯ÂÎ·· 13דאמר מר )פסחי" לו (:ותרומת יד( אלו הבכורי":
 .¯ÂÚÈ˘ ‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ¯ÂÎ·„ ‰ÓÂ¯˙ ‰Ó 14כדאמרינ )פאה פ''א מ''א( אלו דברי"
שאי לה" שיעור הפאה והבכורי" דכמה שירצה מביא:
 .‰ÓÂ¯˙ ‰È¯Á‡ ÔÈ‡˘ 15דכיו שנטל תרומת מעשר אי מפרישי שוב ממנה
תרומה אחרת:
 .‰ÓÂ¯˙ ‰È¯Á‡ ˘È˘ 16שהרי עדיי יש לו להפריש כל תרומותיו:
 .˘Â„˜ ÌÂ˜Ó· ˙ÏÎ‡‰ ‰„Â˙ ÈÓÁÏ ˙ÓÂ¯˙ ÔÈ„ 17שנאכלת בירושלי"
מתרומת בכורי" הנאכלת בירושלי":
) .ÂÓÓ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ 18ויקרא ז( אחד מכל קרב תרומה לה' לג''ש דכתיב
בלחמי תודה ממנו תרומה לה' ונאמר בתרומת מעשר )במדבר יח( והרמות" ממנו
תרומת ה' מעשר וגו':
 .‰ÓÎÓ Ú„ÂÈ ÈÈ‡ Ï·‡ 19קמח הוא עושה החלה של חמ:#
 .ÌÁÏ Ô‡Î ¯Ó‡ 20חמ #תודה ושתי הלח" באי מנחת חמ #ע" הזבח:
 .‰ÏÁÏ ÔÂ¯˘Ú ÔÏ‰Ï ‰Ó 21דכתיב )ויקרא כג( )שני" ושני( עשרוני" וגו':
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התודה היתה באה

דף עח.

פרק שמיני

מה להל  שני עשרונות,
א 1כא  שני עשרונות!
נראה למי דומה,
דני מנחה הבאה חמ #ע" הזבח,
ממנחה הבאה חמ #ע" הזבח,
ואל יוכיח לח" הפני" שאינו בא חמ #ע" הזבח.

קצ

מנחות

ונמצאו לחמי תודה ארבעי";
נוטל מה ארבע ,ונות לכה,
והשאר נאכלי" לבעלי".

2

אמר מר:
"וְ ִה ְק ִריב ִמ ּ ֶמ ּנ ּו" )ויקרא ז,יד(,
מ המחובר.
אלא מעתה 
דכתיב )ויקרא ד,יט(" :וְ ֵאת ָּכל ֶחלְ ּב ֹו י ִָרים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו",
הת" מאי מחובר איכא?
כ„¯·  ‡„ÒÁאמר ‡·:ÈÓÈ
דאמר ¯·  ‡„ÒÁאמר ‡·:ÈÓÈ
שלא ינתח בשר קוד" שיטול אימורי.
8

או כל( לדר( זו,
דני מנחה הבאה מאר #וחוצה לאר,#
מ החדש ומ היש ממנחה הבאה מאר #וחוצה לאר,#
מ החדש ומ היש,
ואל יוכיחו שתי הלח" שאי באות 
אלא מ החדש ומ האר!#
תלמוד לומר:
יכם ָּת ִב ּיא ּו לֶ ֶחם ְּתנ ּו ָפה ׁ ְש ּ ַתיִ ם" )ויקרא כג,יז(,
" ִמ ּמ ֹו ׁ ְשב ֵֹת ֶ
שאי תלמוד לומר " ָּת ִב ּיא ּו";
ומה תלמוד לומר " ָּת ִב ּיא ּו"?
שכל מה שאתה מביא ממקו" אחר  הרי הוא כזה,
מה להל  עשרו לחלה,
א 1כא  עשרו לחלה.

9

אמר מר:
נאמר כא :תרומה,
ונאמר בתרומת מעשר :תרומה.
וניל 1מתרומת מדי!?
דני תרומה הנוהגת לדורות מתרומה הנוהגת לדורות,
ואל תוכיח תרומת מדי שאינה נוהגת לדורות.
וניל 1מתרומת חלה!?
תנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
קלא
דני דבר שנאמר בו :ממנו תרומה ליי,
מדבר שנאמר בו :תרומה ליי,
לאפוקי תרומת חלה דלא נאמר בו ממנו תרומה ליי.
10

11

אי מה להל  שני עשרונות,
א 1כא  שני עשרונות!
תלמוד לומר :תהיינה.
3

למדנו עשרה לחמ,#
עשרה למצה מני?
תלמוד לומר:
4

בעי ¯·‡:
תרומת לחמי תודה,
חייבי עליה מיתה וחומש,
או אי חייבי עליה מיתה וחומש?
כיו דאיתקש לתרומת מעשר 
כתרומת מעשר דמי;
או דלמא 
בו וחמשיתו מיעט רחמנא?
מדמעת,
או אינה מדמעת?
תיקו.

" ַעל ַח ּל ֹת לֶ ֶחם ָח ֵמץ" )ויקרא ז,יג(,
נגד חמ #הבא מצה.
5

נמצאו עשרי" עשרונות לחמי תודה,
עשרה לחמ #ועשרה למצה.
יכול  עשרה שבמצה לא יהו כול אלא ממי אחד;
תלמוד לומר:
6

12

7

13

יב ּנ ּו,
" ִאם ַעל ּת ֹו ָדה י ְַק ִר ֶ
ֶבח ַה ּת ֹו ָדה ַח ּל ֹות ַמצ ֹּות ְּבל ּול ֹת ּ ַב ּ ׁ ֶש ֶמן,
וְ ִה ְק ִריב ַעל ז ַ
ש ִחים ּ ַב ּ ׁ ָש ֶמן,
יקי ַמצ ֹּות ְמ ׁ ֻ
ּו ְר ִק ֵ
וְ סֹלֶ ת ֻמ ְר ּ ֶב ֶכת" וגו' )ויקרא ז,ז(,

אמר מר:
תלמוד לומר:
תהיינה.

נמצאו שלשה עשרוני" ושליש לכל מי ומי,
ושלש חלות לעשרו,
עח.
רש"י

 .Ï''ÁÓÂ ı¯‡Ó ˙Â‡· ÌÈÙ‰ ÌÁÏÂ ‰„Â˙ ÈÓÁÏ 1ושתי הלח" אי באות אלא
מ האר #דכתיב בהו )ש" כג( ממושבותיכ" תביאו לח" תנופה מה תלמוד לומר
תביאו שהרי כבר נאמר )ש"( והקרבת" מנחה חדשה ומצי למימר ממושבותיכ"
לח" תנופה ומה תלמוד לומר תביאו שכל שאתה מביא ממקו" אחר כעי זה
חמ #וע" הזבח יהיו כזה:
 .ÔÏ‰Ï ‰Ó È‡ 2בשתי הלח" שני עשרוני" ותו לא א 1כא שתי עשרוני" ותו
לא:
 .‰ÈÈ‰˙ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ 3יתירה לרבוייא היא וא 1על גב דכתיב בשתי הלח"
ילי 1לתודה דא" אינו עני לב' הלח" דהא כתיב שתי עשרוני" תנהו עני לחמ#
שבתודה דליהוו עשרה עשרוני":
 .ıÓÁÏ 'È Â„ÓÏ 4משתי הלח" שהוא חמ #תהיינה בחמ #כתיב י' למצה מני:
 .‡·‰ ıÓÁ „‚ 5דכמה שמביא סולת לצור( חמ #הבא מצה:
 .ıÓÁÏ 'È 6נפקא ל משתי הלח" י' למצה מדרשא לנגד חמ #הבא מצה:
 .'Â‚Â ‰„Â˙ ÏÚ Ì‡ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ 7בהאי קרא כתיב ג' מיני מצה:

מאי תלמודא?
אמר ¯· :ÈÓÈ„·‡ ¯· ˜ÁˆÈ
14

*

רש"י

 .¯·ÂÁÓ‰ ÔÓ 8משמע שיהא הכל של" המ' חלות של" והתרומה דבשעת
תרומה יהא הכל של" והיינו דפרי( אלא מעתה וכו' הכא )נמי( מאי מחובר איכא
דקס''ד שהוא מנותח בשעת שנוטל החלב:
 .'ÂÎ Ì„Â˜ ¯˘· Á˙È ‡Ï˘ 9וכה''ג הוי מחובר בשעת הפרשה:
 .ÔÈ„Ó ˙ÓÂ¯˙Ó ÛÏÈÂ 10דהויא אחד מנ':
 .‰ÏÁ ˙ÓÂ¯˙Ó ÛÏÈÏÂ 11דהוי אחד מארבעי" ושמונה:
 .'ÂÎ Â˙È˘ÓÁÂ Â· 12ומתו בו ולא באחר וחמשיתו ולא על אחר:
 .˙ÚÓ„Ó 13כשאר תרומה שא" נפלה לתו( חולי שיהא צרי( להעלותה באחד
ומאה דגבי דימוע לא אשכח מיעוט בקרא:
 .‡„ÂÓÏ˙ È‡Ó 14היכי משמע מ תהיינה י' עשרונות:
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התודה היתה באה

דף עח.

מנחות

גמרא:
מנא הני מילי?
אמר ¯·  ‡„ÒÁאמר ¯· :‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁ
דאמר קרא )ויקרא ח,כו(:

תהיינה כתיב.
אימא 
עשרה קפיזי!?
אמר ¯·‡:
בעשרונות דבר הכתוב.
1

12

2

" ּו ִמ ּ ַסל ַה ּ ַמצ ֹּות אֲ ׁ ֶשר לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה,
לָ ַקח ַח ּ ַלת ַמ ָּצה ַא ַחת וְ ַח ּ ַלת לֶ ֶחם ׁ ֶש ֶמן ַא ַחת,
וְ ָר ִקיק ֶא ָחד";

3

למדנו עשרה לחמ,#
עשרה למצה מני?
תלמוד לומר:

בשלמא חלות  חלות,
רקיק  רקיק,
שמ  מאי נינהו?
לאו רבוכה?

" ַעל ַח ּל ֹת לֶ ֶחם ָח ֵמץ" )ויקרא ז,יג(,
כנגד חמ #הבא מצה.

13

וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש?
הימנו ודבר אחר הוא,
וכל הימנו ודבר אחר לא הוי היקש.
הניחא למא דאמר :לא הוי היקש,
אלא למא דאמר :הוי היקש 
מאי איכא למימר?
תביאו רבויא היא.
4

פרק שמיני

קצא

5

6

7

8

מתקי 1לה ¯· ‡:‡ÈÂ
אימא 
אנתא דמשחא!?
אלא כדדרש ¯·  ‡„ÒÁ ·¯ ¯· ÔÓÁמשמיה ד¯·:‡Ï·Ë È
14

" ֶזה ָק ְר ּ ַבן ַאהֲ רֹן ּו ָבנָ יו,
ֹתו" )ויקרא ו,יג(;
אֲ ׁ ֶשר י ְַק ִריב ּו לַ יהֹוָ ה ְּב ֹיום ִה ּ ָמ ׁ ַשח א ֹ

וכי מה למדנו לבניו ביו" המשחו?
אלא מקיש חינוכו להמשחו,
מה המשחו  רבוכה,
א 1חינוכו  רבוכה.
15

16

משנה )ב(:
המילואי" היו באי כמצה שבתודה,
חלות ורקיקי ורביכה.
נזירות היתה באה שתי ידות כמצה של תודה,
חלות ורקיקי,
ואי בה רבוכה,
נמצא עשרה קבי ירושלמית שה ששה עשרונות ועודיי.
9

10

11

רש"י

 .‰ÈÈ‰˙ 1בתרי יודי דחד יו''ד דמייתר אתיא ללחמי תודה:
 .ÈÊÈÙ˜ 2חצאי קבי":
 .·Â˙Î‰ ¯·„ ˙ÂÂ¯˘Ú· 3דממאי דמיירי בפרשה קמרבה מ תהיינה ובפרשה
כתיב )ויקרא כג( שתי" שני עשרוני":
 .˘˜È‰· „ÓÏÓÂ ¯ÊÂÁ ˘˜È‰· „ÓÏ‰ ¯·„ ÈÎÂ 4דחמ #עצמו דהוא עשר גמרינ
משתי הלח" עשרו לחלה מ היקישא דלח" לח":
 .˘˜È‰· „ÓÏÓÂ ¯ÊÂÁ 5על מצה י' עשרוני" כחמ #דכנגד חמ #הבא מצה:
 .‡Â‰ ¯Á‡ ¯·„Â ÂÓÈ‰ 6כלומר אי הוה מלמד החמ #על המצה אותו דבר
עצמו שהוא למד מ שתי הלח" עשרו לחלה מצי למימר וכי דבר הלמד
בהיקש חוזר ומלמד בהיקש אבל הכא החמ #אינו מלמד על המצה מה שהוא
לומד בהיקש משתי הלח" לא מצית למיפר( משו" דחמ #למד משתי הלח"
עשרו לחלה ומלמד בהיקש למצה שהוא י' עשרוני" דהיינו דבר אחר .ע''א נמי
שמעתי הימנו ודבר אחר הוא דאי הוה ילי 1מחמ #שבתודה לקרב אחר דעלמא
מצית לאקשויי וכי דבר וכו' השתא דלא ילי 1אלא לההוא קרב גופיה ליכא
למיפר( הכי:
 .¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ È‡Ó 7וכי דבר הלמד ]בהיקש[ חוזר ומלמד בהיקש:
 .‡Â‰ ‡ÈÂ·È¯ Â‡È·˙ 8דלא הוה למכתב תביאו גבי שתי הלח" משו" טעמא
דאמר לעיל והוי כמא דכתיב הכא גבי לחמי תודה דכל הבאות שאתה מביא
יהו כזה עשרו לחלה והוי כמו שלמד מגופו דקרא עשרו לחלה ולא מהיקש
)וכי מלמד חמ #על המצה י' עשרונות( ולא מצית למיפר( וכי דבר הלמד כו'
שהרי לא למד החמ #מהיקש אבל אי תודה כדמעיקרא אתיא לח" לח" הוי דבר
הלמד מהיקש ואיכא למיפר( עליה:
 .ÌÈ‡ÂÏÓ‰ :'È˙Ó 9שהיו בימי משה היו כו':
 .‰„Â˙·˘ ‰ˆÓÎ ˙Â„È È˙˘ 10דהיינו חלות ורקיקי אבל רבוכה לא היתה בנזיר
וכיו שלא היו ש" אלא שני אות מיני נמצאו שני מיני י' קבי ירושלמיות
דכיו דג' מיני דמצה שבתודה הוו ט''ו קבי חמשה קב לכל מי נמצאו לשני
מיני ה עשרה קבי:
 .˙ÂÂ¯˘Ú ‰˘˘ Ô‰˘ 11דעשרה קבי ה ששה עשרונות ]ושני שלישיות[ וב'
מיני שה ג' עשרונות ]ושליש[ לכל מי דכיו דעשרה עשרו הוו ]לג' מיני
שבמצה[ נמצא לב' ידות ה ששה עשרונות וב' שלישי עשרו:

17

אמר ¯· :‡„ÒÁ
כה גדול המתקרב לעבודה 
צרי( שתי עשרונות האיפה,
אחת להמשחו ואחת לחינוכו;
 È˘‡ ·¯ ¯· ¯Óאמר:
שלש.
ולא פליגי,
הא  דעבד עבודה כשהוא כה הדיוט,
הא  דלא עבד עבודה כשהוא כה הדיוט.
18

19

21

20

22

נזירות היתה באה שתי ידות כמצה שבתודה.
תנו רבנ:
" ׁ ְשלָ ָמיו" )ויקרא ז,ז(,
23

רש"י

 .Ó''‰Ó :'Ó‚ 12דהמילואי' היו באות חלות ורקיקי ורבוכה היינו חלוט
בשמ:
 .‰ÎÂ·¯ ÂÈÈ‰ Â‡Ï 13אלמא דאית בהו רבוכה:
 .‡Á˘Ó„ ‡˙‡ 14חתיכת עיסה עבה שטיגנה בשמ ע''א אנתא דמשחא שמ
קרוש עגול כמו לח" והיינו לח" מ''ר ז''ל ולא רבוכה ממש:
 .ÂÁ˘Ó‰ ÌÂÈÓ ÂÈ·Ï Â„ÓÏ ‰Ó ÈÎÂ 15כלו" חייבי בניו בשביל משיחת
אביה":
 .ÂÎÂÈÁ ˘È˜Ó 16דכה הדיוט להמשחו )היינו רבוכה( וחינוכו הוא המילואי"
שלו אלמא דבמילואי" הוי רבוכה דכה הדיוט מביא חביתי ]היינו רבוכה[
ביו" חינוכו לעבודה וכה גדול בכל יו":
 .Û‡ 17חלות לח" שמ נמי דהוי במילואי" היינו רבוכה:
 .‰„Â·ÚÏ ·¯˜˙Ó‰ 18תחילה לאחר שנמשח:
 .ÂÁ˘Ó‰Ï „Á‡ 19שנמשח לכה גדול:
 .ÂÎÂÈÁÏ „Á‡Â 20בשביל שנתחנ( היו" לעבודת כה ]גדול[:
 .ËÂÈ„‰ ‰È‰˘Î ÌÏÂÚÓ ‰„Â·Ú „·Ú ‡Ï„ ‡‰ 21מביא שלשה אחת לחינו(
תחילת עבודה ואחת לחינוכו שנתמנה לכה גדול ואחת להמשחו .מ''ר ז''ל:
 22רקיק וחלות חד הוא אלא שזה נבלל וזה נמשח:
 .ÂÈÓÏ˘ 23על זבח תודת שלמיו דלא הוה צרי( שהרי כבר נאמר זאת תורת
זבח שלמיו וא" על תודה:
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התודה היתה באה

דף עח:

לרבות שלמי נזיר לעשרת קבי ירושלמיות,
ולרביעית שמ;
יכול  לכל מה שאמור בעני;
תלמוד לומר :מצות.
מאי תלמודא?
אמר ¯· :‡ÙÙ
דבר שנאמר בו מצות,
לאפוקי רבוכה דלא נאמר בו מצות.
1

2

3

4

5

עח:

„· Ï‡ÚÓ˘È È·¯ Èתנא:
מצות  כלל,
חלות ורקיקי  פרט,
כלל ופרט אי בכלל אלא מה שבפרט,
חלות ורקיקי  אי,
מידי אחרינא  לא* .
משנה )ג(:
השוחט את התודה לפני",
ולחמה חו #לחומה 
לא קדש הלח".
שחטה עד שלא קרמו פניה בתנור,
ואפילו קרמו כול חו #מאחד מה 
לא קדש הלח".

פרק שמיני

קצב

מנחות

דתנ:
השוחט את הפסח על החמ  #עובר בלא תעשה;
¯· ‰„Â‰È Èאומר :א 1התמיד;
ואמר ¯:˘È˜Ï ˘È
לעול" אינו חייב 
עד שיהא או לשוחט או לזורק,
או לאחד מבני חבורה עמו בעזרה;
ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
א 1על פי שאי עמו בעזרה!?
צריכא,
דאי איתמר בההיא 
בההיא קא אמר ¯·,ÔÁÂÈ È
דכל היכא דאיתיה באיסורא קאי,
אבל לעני מקדש לח" 
אימא מודי ליה ל¯,˘È˜Ï ˘È
דאי איתיה בפני"  קדוש,
אבראי  לא קדוש;
ואי איתמר בהא 
בהא קאמר ¯;˘È˜Ï ˘È
אבל בה( 
אימא מודה ליה ל¯·;ÔÁÂÈ È
צריכא.
10

11

12

13

14

15

16

תניא כוותיה ד¯·:ÔÁÂÈ È
השוחט את התודה לפני",
ולחמה חו #לחומת בית פאגי 
לא קדש הלח".

גמרא:
מאי חו #לחומה?
¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
חו #לחומת בית פאגי;
ו¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר:
חו #לחומת העזרה.
6

שחטה עד שלא קרמו פניה בתנור.
מנא הני מילי?
דתנו רבנ:

7

" ַעל ַח ּל ֹת לֶ ֶחם ָח ֵמץ י ְַק ִריב ָק ְר ָּב ֹנו ַעל ז ֶַבח" )ויקרא ז,יג(,
מלמד שאי הלח" קדוש אלא א" כ קרמו פניה בתנור.
"י ְַק ִריב ָק ְר ָּב ֹנו ַעל ז ֶַבח",
מלמד שאי הלח" קדוש אלא בשחיטת הזבח.
" ֶז ַבח ּת ֹו ַדת" )ש"(,
מלמד שא" שחט שלא לשמ לא קדש הלח".

¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר:
חו #לחומת העזרה.
בעינ על בסמו(.
ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
חו #לחומת בית פאגי.
אבל חו #לעזרה קדוש,
ולא בעינ על בסמו(.

17

18

19

8

תנו רבנ:

והא איפליגו בה חדא זימנא,
9

רש"י
רש"י

 .˙ÂÈÓÏ˘Â¯È ÔÈ·˜ 'ÈÏ ¯ÈÊ ÈÓÏ˘ ˙Â·¯Ï 1שה ב' ידות של מצה שבתודה שלא
היה בנזיר אלא חלות ורקיקי:
 .ÔÓ˘ ˙ÈÚÈ·¯ÏÂ 2לפי שבתודה היה חצי לוג שמ חציו לחלות ורקיקי וחציו
לרבוכה לחמ #לא היה בו שמ וכיו שבנזיר אי בו רבוכה דיו ברביעית:
 .ÔÈÚ· ¯ÂÓ‡˘ ‰Ó ÏÎÏ ÏÂÎÈ 3הואיל והוקשו שלמי נזיר למצה של תודה יכול
לוקשו לכל ג' מיני שבמצה ת''ל מצות:
 .‡„ÂÓÏ˙ È‡Ó 4היכי ממעט ממצות:
 .˙ÂˆÓ Â· ¯Ó‡˘ ¯·„ ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡ 5בתודה דהיינו חלות ורקיקי דכתיב
)ויקרא ב( חלות מצות בלולות בשמ ורקיקי מצות לההיא איתקש המצות
האמורות בנזיר אבל לרבוכה דאי כתב בה מצות לא הוקשו לח" נזיר:
 .È‚‡Ù [˙È·] ˙ÓÂÁÏ ıÂÁ 6היינו חו #לחומת הר הבית אבל א" היו בהר הבית
קדשו אע''פ שאי בעזרה מ''ה ז''ל:
 .‰¯ÊÚ‰ ˙ÓÂÁÏ ıÂÁ 7ואע''ג דהוי לפני" מחומת בית פאגי לא קדש:
 .˙„Â˙ Á·Ê ÏÚ 8חלות דהיינו על בסמו( בעזרה:

 .‡ÓÈÊ ‡„Á ‰· Â‚ÏÙÈ‡ ‡‰ 9בעל בסמו(:
 .ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· Ï˘ „ÈÓ˙ Û‡ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯ 10א" שחטו על חמ #עובר
דכתיב על חמ #ד" זבחי זבחי המיוחד לי דהיינו תמיד:
 .'ÂÎÂ Ù''Ú‡ ¯Ó‡ ÔÁÂÈ È·¯Â 11דלא בעינ על בסמו(:
 .ÔÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡˜ ‡È‰‰· 12אע''פ שאי עמו בעזרה:
 .‰È˙È‡„ ‡ÎÈ‰ ÏÎ„ 13לחמ #לאחר זמ הביעור באיסורא איתיה:
 .ÌÁÏ ˘„˜Ó Ï·‡ 14שלחמי תודה אי מקדשי" אלא בשחיטת הזבח אימא לא
יהו קדוש עד שיהא הלח" עמו בעזרה:
 .‡‰· ¯Ó˙È‡ È‡Â 15בלחמי תודה קאמר ריש לקיש כיו דלמקדש לח" הוא
בעינ בעל בסמו( אבל בה( בחמ #בי''ד דכל היכא דאיתיה באיסורא איתיה:
 .ÔÁÂÈ È·¯Ï È„ÂÓ ‡ÓÈ‡ 16דא 1על פי שאי עמו בעזרה צריכא:
 .·È¯˜È ıÓÁ ÌÁÏ ˙ÂÏÁ ÏÚ 17כלומר כשהוא מקריבו כששוחטו יהא כבר
לח" שיהו פניו מתקרמי כבר בתנור:
 .Á·Ê ÏÚ Â·¯˜ 18קרבנו דהיינו לח" מתקדש על ידי זבח:
 .‰„Â˙ Á·Ê 19משמע זבח לש" תודה שצרי( לשוחטו לשמו:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

התודה היתה באה

דף עח:

יוצאי במצה נא ובמצה העשויה באילפס.
מאי מצה נא?
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
כל שפורסה ואי חוטי נמשכי הימנה.
אמר ¯·‡:
וכ לעני לחמי תודה.
2

1

3

4

5

פשיטא,
הכא לח" כתיב,
והכא לח" כתיב!?
מהו דתימא?
אחד אמר רחמנא 
שלא יטול פרוס,
והא כמא דפריסא דמיא;
קמשמע ל.
6

פרק שמיני

קצג

מנחות

ובכלי שרת מקדשי שלא מדעת קא מיפלגי,
מר סבר 
כלי שרת מקדשי שלא מדעת,
ומר סבר 
כלי שרת אי מקדשי שלא מדעת.
14

15

¯·  ‡ÙÙאמר:
דכולי עלמא 
כלי שרת מקדשי שלא מדעת,
והכא בסכי קא מיפלגי,
מר סבר  סכי מקדשת ככלי שרת,
]ומר סבר  סכי כיו דלית ליה תו( 
אינה מקדשת בכלי שרת[.
16

7

איתמר:
תודה ששחטה על שמוני" חלות 
 ‰È˜ÊÁאמר:
קדשו ארבעי" מתו( שמוני";
ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
לא קדשו ארבעי" מתו( שמוני".

ואיכא דאמרי:
¯·  ‡ÙÙאמר:
דכולי עלמא 
כלי שרת אי מקדשי אלא מדעת,
והכא בסכי קא מיפלגי,
מר סבר 
סכי אלימא מכלי שרת,
דא 1על גב דלית ליה תו( מיקדשה;
ומר סבר 
סכי לא אלימא ליה מכלי שרת.
17

98

18

אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
הכל מודי",
היכא דאמר ליקדשו ארבעי" מתו( שמוני" 
קדשו;
אל יקדשו ארבעי" אלא א" כ יקדשו שמוני" 
לא קדשו;
כי פליגי בסתמא,
מר סבר 
לאחריות קא מיכוי,
ומר סבר 
לקרב גדול קא מיכוי.
10

11

12

‡· ÈÈאמר:
דכולי עלמא )לאחריות( קא מיכוי,
13

משנה )ג(:
שחטה חו #לזמנה וחו #למקומה 
קדש הלח".
שחטה ונמצאת טריפה 
לא קדש הלח".
שחטה ונמצאת בעלת מו" 
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר :קידש;
ו ÌÈÓÎÁאומרי" :לא קידש.
שחטה שלא לשמה ,וכ איל המילואי",
וכ שני כבשי עצרת ששחט שלא לשמ 
לא קדש הלח".
20

19

21

22

רש"י

רש"י

 .ÔÈ‡ˆÂÈ 1בפסח במצה נא:
 .‰ÈÂ˘Ú‰ 2האפויה:
 .‡ È‡Ó 3וכי מאי לח" הוי הואיל ואי נאפה כלל:
 .'ÂÎ ÔÈÒ¯ÂÙ˘ ÏÎ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ 4דכבר אפויה כל דהו:
 .‰„Â˙ ÈÓÁÏ ÔÈÚÏ ÔÎÂ 5שא" נאפו כל כ( בשעת שחיטת הזבח שפורסה ואי
חוטי נמשכי ממנה קדש הלח":
 .‡ËÈ˘Ù 6דחד דינא אית להו למצה ולחמי תודה דהכא והכא כתיב לח":
 .‡‰Â 7שאי אפויה כל צרכה אע''ג דאי חוטי" נמשכי" ממנה כפריסא דמיא
לפי שנפרכת כשמטלטלי" אותה קמ''ל )דלא(:
 .Â˘„˜ 'Ù ÍÂ˙Ó 'Ó Â˘„˜ÈÏ 8דלאחריות נתכוי דאי אבד הא ליפוק באחריני:
'Ó È¯·˙‡ È‡„ .ÔÈÂÎ˙ 'Ù ÂÈÈ‰„ ÏÂ„‚ Ô·¯˜Ï ¯·Ò Â˘„˜ ‡Ï ¯Ó‡„ Ô‡ÓÂ) 9
:(Í„È‡· ˜ÈÙ Â‰ÈÈÈÓ
 .Â˘„˜ ‡Ï 'ÂÎ Â˘„˜È Ï‡ 10שהרי אי מביאי לתודה אלא מ' חלות:
 .Â˘„˜ „''Ó 11סבר האי דשחטה סת" אי דעתו אלא על מ' והאי דהביא פ'
לאחריות מכוי דאי איבדו ניפוק באחריני:
 .Â˘„˜ ‡Ï „''ÓÂ 12סבר האי דהביא שמוני" דעתו אכול" ונתכוי להביא
קרב גדול ופסול:
 .˙Ú„Ó ‡Ï˘ ˘„˜Ó ˙¯˘ ÈÏÎ· ¯Ó‡ ÈÈ·‡ 13וה''ה בסכי ששוחט בו הזבח
שבשחיטה מתקדש הלח" קמיפלגי:

 14מ''ד קדשו קסבר כלי שרת מקדשי' מה שראוי לה" שלא מדעת בעלי":
 .Â˘„˜ ‡Ï „''ÓÂ 15קסבר אי מקדשי אלא מה שנתכוונו הבעלי" לקרב גדול
דהיינו שמוני" ופסול )מר סבר לא אלימא( שחיטה לקדש שלא מדעת בעלי"
שאע''פ שהבעלי" נתכוונו לשמוני" הסכי לא קידש אלא מ' שראוי לזבח:
 .ÔÈ˘„˜Ó ˙¯˘ ÈÏÎ Ú''Î„ ¯Ó‡ ‡ÙÙ ·¯ 16מה שראוי לה ]מ''ד קדשו[ סבר
סכי נמי מקדשא מ' שלא מדעת בעלי" כשאר כלי שרת ומא דאמר לא קדשו
סבר כיו דלית ליה תו( אי מקדש אלא מדעת בעלי" והבעלי" לפ' איכוונו
ופסול:
 .ÍÂ˙ ÔÈÎÒÏ ‰ÈÏ ˙ÈÏ„ ‚''Ú‡„ 17מקדשת הזבח כשאר כלי שרת שיש לה" תו(
הכי נמי אלימא משאר כלי שרת שמקדש מה שראוי לזבח מ' מתו( פ' שלא
מדעת בעלי":
 .˙¯˘ ÈÏÎÓ ‡ÓÈÏ‡ ‡Ï ¯·Ò ¯ÓÂ 18לקדש שלא מדעת ובעלי" לקרב גדול
איכוונו לקדש כל פ' ולא קידשו:
 .‰ÓÊÏ ıÂÁ ‰ËÁ˘ :'È˙Ó 19על מנת לאכול ממנה כזית למחר דהוי פיגול
מעליא:
) .ÂÓÂ˜ÓÏ ıÂÁ Â‡ 20או( חו #לעזרה:
 .ÌÁÏ‰ ˘„˜ 21והוי מפגל הואיל ופסול הוה לאחר שחיטה ומ''מ בפני"
שחטה אבל שלא לשמ לא קדש הלח" הואיל ומפיק לה מקדושתה לגמרי
שהרי שחטה לש" זבח אחר:
 .‰ÙÈ¯Ë ˙‡ˆÓÂ 22בבדיקה לא קדש הלח" דטריפה הוי פסול קוד" שחיטה:
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דף עט.

מנחות

נדוננו מבעל מו".

גמרא:
מתניתי מני?
קלב
¯· ¯È‡Ó Èהיא,
דתניא:
זה הכלל:
כל שפיסולו קוד" שחיטה 
לא קדש הלח";
פיסולו אחר שחיטה 
קדש הלח";
שחטה חו #לזמנה וחו #למקומה 
קדש הלח";
שחטה ונמצאת טריפה 
לא קדש הלח"; *
שחטה ונמצאת בעלת מו" 
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר :קדש;
¯· Ú˘Â‰È Èאומר :לא קדש;
דברי ¯·;¯È‡Ó È

התחיל ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èלדו:
דני פסול מחשבה מפסול מחשבה,
ואי דני פסול מחשבה מפסול הגו!1
התחיל ¯· Ú˘Â‰È Èלדו,
דני פסול שאי בו כרת ,מפסול שאי בו כרת,
ואל יוכיח חו #לזמנו שפסול שיש בו כרת;
ועוד 
נדוננו משלא לשמו שפסול מחשבה ואי בו כרת,
ושתק ¯·.¯ÊÚÈÏ‡ È

1

עט.

פרק שמיני

קצד

8

ו¯·,¯È‡Ó È
מאי שנא שחטה ונמצאת טריפה דהוי פסולו קוד" שחיטה,
ומאי שנא שחטה ונמצאת בעלת מו",
דלא הוי פסולו קוד" שחיטה?
בדוקי שבעי,
ואליבא ד¯· ‡·È˜Ú Èדאמר:
א" עלו לא ירדו.
ו¯·?!Ú˘Â‰È È
כי אמר ¯· ‡·È˜Ú Èא" עלו לא ירדו 
בפסולא דגופיה;
אבל לקדושי לח"  לא.
9

2

10

אמר ¯·:‰„Â‰È È
לא נחלקו ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èו¯·,Ú˘Â‰È È
על ששחטה ונמצאת טריפה שלא קדש,
ועל חו #לזמנו שקדש,
ועל בעל מו" שלא קדש;
ועל מה נחלקו?
על חו #למקומו,
ש¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר :קדש;
ו¯· Ú˘Â‰È Èאומר :לא קדש;
אמר ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
הואיל וחו #לזמנו פסול וחו #למקומו פסול,
מה חו #לזמנו  קדש,
א 1חו #למקומו  קדש;
אמר ¯·:Ú˘Â‰È È
הואיל וחו #למקומו פסול ובעל מו" פסול,
מה בעל מו"  לא קדש,
א 1חו #למקומו  לא קדש;
אמר לו ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
אני דמיתיהו לחו #לזמנו,
ואתה דמיתו לבעל מו",
נראה למי דומה,
א" דומה לחו #לזמנו 
נדוננו מחו #לזמנו;
א" דומה לבעל מו" 
3

11

12

13

איתמר:
חטאת ששחטה חו #לזמנה 
א" עלתה לא תרד;
חו #למקומה,
¯·‡ אמר :תרד;
¯· ‰אמר :לא תרד.
¯·‡ כ¯·,Ú˘Â‰È È
ו¯· ‰כ¯·.¯ÊÚÈÏ‡ È
והדר ביה ¯· ‰לגביה ד¯·‡,
מדהדר ביה ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èלגביה ד¯·.Ú˘Â‰È È
14

1615

17

ואיכא דאמרי:
א 1על גב דהדר ביה ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èלגביה ד¯·,Ú˘Â‰È È

4
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רש"י

 .'ÂÎÂ ÏÏÎ‰ ‰Ê :'Ó‚ 1השתא מפרש כיצד שחטה חו #לזמנה וכו' דלאו היינו
פסול קוד" שחיטה לפיכ( קדש הלח":
 .ÌÂÓ ˙ÏÚ· ˙‡ˆÓÂ ‰ËÁ˘ 2פליגי רבי אליעזר ורבי יהושע:
 .˘„˜˘ ÂÓÊÏ ıÂÁ ÏÚ 3הואיל ומ''מ איתיה לזבח בעזרה אבל חו #למקומו
דלא הוי בעזרה פליגי:
 .ÂÓÊÏ ıÂÁÏ ÂÈ˙ÈÓ„ È‡ 4דדברי הכל קדש דפיגול מרצה משו" דהרצאה
כתיב ביה דכתיב לא ירצה:
 .ÌÂÓ ÏÚ·Ï Â˙ÈÓ„ ‰˙‡Â 5דדברי הכל לא קדש:
 6חו #לזמנו וחו #למקומו פסול מחשבה ובעל מו" פסול הגו:1
 .ÂÓÂ˜ÓÏ ıÂÁ 7ובעל מו" פסול ואי בו כרת:

רש"י

 .„ÂÚÂ 8דקשיא ל( היא( נדמנו לבעל מו" דפסול הגו 1הוא נדוננו משלא
לשמו מתודה ששחטה שלא לשמה דהוי פסול מחשבה ואי בו כרת ולא קדש
כדאמר במתניתי שחטה שלא לשמה לא קדש הלח":
 .¯È‡Ó È·¯Â 9אליבא דרבי אליעזר דאמר שחטה ונמצאת בעלת מו" קדש מאי
שנא וכו' בשלמא לרבי יהודה משוי חדא דינא לבעל מו" ולנמצאת טריפה אלא
לרבי מאיר מאי שנא וכו':
 .ÔÈÚ·˘ ÔÈ˜Â„· 10דהוי מו" עובר ואינו ניכר דלא הוי פסולו קוד" שחיטה
דסבר כרבי עקיבא דאמר במס' זבחי" )פד (.א" עלו לא ירדו והואיל דלא ירדו
דקדש כל דהו לא חשיב פסולו קוד" שחיטה הלכ( קדש הלח":
 11ואיד( רבי יהושע ורבי יהודה אומר אליבא דרבי אליעזר ]ור''י[ נמי לא
קדש סבר כי אמר רבי עקיבא א" עלו לא ירדו:
 .['ÈÙÂ‚„ ‡ÏÂÒÙ·] 12דמקדש )לגופי'( לזבח עצמו:
 .˘Â„˜ ÈÂ‰ ‡Ï ÌÁÏ È˘Â„˜Ï 13הואיל והוי פסולו קוד" שחיטה:
 .„¯˙ ‡Ï ‰˙ÏÚ Ì‡ ‰ÓÊÏ ıÂÁ 14דהואיל ופיגול הוא מרצה וכל שכ שאר
זבחי":
 .„¯˙ ‡Ï ¯Ó‡ ‰·¯ 15כרבי אליעזר דאמר גבי תודה דקדש דלא הוי פסול:
 .„¯˙ ¯Ó‡ ‡·¯ 16ולא קדש כרבי יהושע:
 .¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ‰È· ¯„‰„Ó 17דשתק:
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דף עט:

¯· ‰לגביה ד¯·‡ לא הדר ביה,
הת" הוא דקאמר ליה:
נדוננו משלא לשמו;
אבל הכא 
אי דיינת ליה משלא לשמו 
א" עלתה לא תרד.

פרק שמיני

קצה

מנחות

שני דברי" המתירי מעלי זה בלא זה?
אפילו תימא ¯·,ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
הכא במאי עסקינ?
כגו שקיבל דמ בכוס ונשפ(; *
ו¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èסבר לה כוותיה דאבוה דאמר:
כל העומד לזרוק כזרוק דמי.
14

13

15

1

16

עט:

17

שחטה שלא לשמה.
אמר ¯· :‡ÙÙ
שבק ˙‡ „ Ô„Èאיל נזיר דשכיח,
ונקיט איל המילואי".
ו˙‡ „?!Ô„È
עיקר מילתא נקט.
2

3

אמר מר:
א" יש זבח אחר יקרבו עמו.
והא אמר ¯· :‡„ÒÁ
שמ שהפרישו לשו" מנחה זה,
פסול לשו" מנחה אחרת!?
אמר ¯·:È‡È È
לב בית די מתנה עליה",
א" הוצרכו  הוצרכו,
וא" לאו  יהו לזבח אחר.
18

4

משנה )ד(:
הנסכי" שקדשו בכלי ונמצא זבח פסול,
א" יש זבח אחר  יקריבו עמו,
וא" לאו  יפסלו בלינה.
5

6

7

אי הכי 
שמ נמי!?
שמ גופה דמנחה הוא.
וליתנו עליה דניפקו לחולי!?
גזירה שמא יאמרו:
מוציאי מכלי שרת לחול.
19
20

גמרא:
אמר :È¯ÈÚÊ
אי הנסכי" מתקדשי אלא בשחיטת הזבח;
מאי טעמא?
אמר קרא )ויקרא כג,לז(ֶ " :ז ַבח ּונְ ָס ִכים".
8

9

21

22

השתא נמי גזירה שמא יאמרו:
נסכי" שהפריש לשו" זבח זה כשרי לשו" זבח אחר!?
התני :‰„Â‰È Ô· ‰È˙˙Ó
כגו שהיה זבח זבוח באותה שעה.
אבל אי זבח זבוח באותה שעה מאי?
נפסל בלינה;
אדתני סיפא:
2423

תנ:
הנסכי" שקדשו בכלי ונמצא זבח פסול,
א" יש זבח אחר  יקרבו עמו,
וא" לאו  יפסלו בלינה;
מאי לאו  דאיפסיל בשחיטה!?
לא,
דאיפסיל בזריקה.
כמא? כ¯· Èדאמר:
10

11

12

רש"י

 .Ì˙‰ 1דקאמר ליה ר' יהושע לרבי אליעזר משלא לשמ נדוננו ושתק ר'
אליעזר שלא מצא תשובה אבל הכא אי דיינת לה משלא לשמ מוכח )מיניה(
מגופיה דא" עלתה לא תרד דקי''ל הפסח והחטאת ששחט שלא לשמ א" עלו
לא ירדו לדברי הכל כדאמר במסכת זבחי" בפרק המזבח מקדש )פד (.ריבה לכל
העולי שא" עלו לא ירדו:
 .ÁÈÎ˘„ ¯ÈÊ ÏÈ‡ Ô„È„ ‡˙ ˜È·˘ 2שנוהג לדורות:
 .ÌÈ‡ÂÏÈÓ Ë˜Â 3דהוו לפי שעה:
 .Ë˜ ‡˙ÏÈÓ ¯˜ÈÚ 4איל המילואי" שבו קדשו הלח" תחילה:
 .ÈÏÎ· Â˘„˜˘ ÌÈÎÒ‰ :'È˙Ó 5שנתנ בכלי ואחר כ( נמצא זבח פסול:
 .¯Á‡ Á·Ê ˘È Ì‡ 6שאי לו נסכי" יקריב אלו נסכי" עמו:
 .Â‡Ï Ì‡Â 7משקדשו בכלי נפסלו בלינה:
 .Á·Ê‰ ˙ËÈÁ˘· ‡Ï‡ :'Ó‚ 8דקוד" שחיטת הזבח אע''פ שניתנו בכלי שרת
אינו חולי ויכול לשנותו לזבח אחר ומשנשחט הזבח לא:
 .ÌÈÎÒÂ Á·Ê 9שהזבח מקדש הנסכי":
 .‰ËÈÁ˘· ÏÈÒÙÈ‡„ Â‡Ï 10וא" כ דבשחיטה מקדש להו כי נפסל הזבח בשעת
שחיטה נפסלו נמי הנסכי" ואמאי א" יש ש" זבח אחר יקריבו עמו .ע''א מאי
לאו דאיפסיל הזבח בשחיטה וקתני א" לאו יפסלו בלינה וא" כ דשחיטת
הזבח מקדש הנסכי" ולא מתקדשי קוד" אמאי יפסלו בלינה הא לא קדשו כלל
דהא שחיטה דפסול לא חשיבא שחיטה לקדושי נסכי" .כ( שמעתי:
 .‰˜È¯Ê· ÏÈÒÙÈ‡„ ‡Ï 11דהואיל וכבר קדשו נסכי" בשעת שחיטה הלכ( אע''ג
דאיפסיל זבח בזריקה א" יש ש" זבח אחר יקריבו:
 .È·¯Î Ô‡ÓÎ 12דאמר בפ' התכלת )לעיל מז (.שחט הכבשי" לשמ וזרק דמ
שלא לשמ הלח" קדוש ואינו קדוש:

25

רש"י

 .ÔÈ¯È˙Ó‰ È˘ 13כגו זריקה ושחיטה מקדשי" הקרב לקדושה:
 .‰Ê ‡Ï· ‰Ê ÔÈÏÚÓ 14והני שחיטה וזריקה מקדשי ה הנסכי" וכיו דאלו
נסכי" הוקדשו בשחיטה אע''ג דאיפסיל זבח בזריקה קדשו נסכי" בשחיטה
]ומש''ה[ א" יש ש" זבח אחר יקריבו עמו שה" לא נפסלו:
 .¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ‡ÓÈ˙ ÂÏÈÙ‡ 15דאמר אי מעלי זה בלא זה דאמר לא קדש
הלח" עד שישחוט ויזרוק דמ לשמ:
 .ÍÙ˘Â ÒÂÎ· Ì„‰ Ï·È˜˘ ÔÂ‚Î ÔÈ˜ÒÚ È‡Ó· ‡Î‰ 16אחר כ ונפסל בזריקה:
 .ÈÓ„ ˜Â¯ÊÎ ˜¯ÊÈÏ „ÓÂÚ‰ ÏÎ ¯Ó‡„ ‰Â·‡Î ‰ÈÏ ‡¯È·Ò ¯ÊÚÏ‡ È·¯Â 17להכי
נתקדשו בשני המתירי בשחיטה ובזריקה אבל להכי לא הוי כזרוק שיהא הזבח
כשר אלא א" יש ש" זבח אחר יקריבו עמו משו" דסבר כרבי שמעו דאמר כל
העומד לזרוק כזרוק דמי:
 .˙¯Á‡ ‰ÁÓ Ì˘Ï ÏÂÒÙ 18הכי נמי נימא לנסכי" שהקדיש" לש" זבח לא
יקרבו ע" זבח אחר:
 .ÈÓ ÔÓ˘ 19יהא לב בית די מתנה עליו שיהא כשר למנחה אחרת:
 .‡Â‰ ‰ÁÓ„ ‰ÙÂ‚ ÔÓ˘ 20ובגופה דמנחה אי יכול להתנות שתבא לש"
מנחה אחרת אבל נסכי" אינ גופיה דזבח כולי האי דהא אמרינ )לעיל מד(:
מנחת נסכי" אפילו למחר ויכולי להתנות בה:
 .Â˙ÈÏÂ 21בית די מעיקרא עליה דנסכי" שא" הוצרכו הוצרכו וא" לאו יהו
חולי ואמאי מתנה שיהו לזבח אחר:
 .Â¯Ó‡È ‡Ó˘ ‰¯ÈÊ‚ 22בעלמא בלא תנאי ובלא נפסל הזבח:
 .ÏÂÁÏ ˙¯˘ ÈÏÎÓ ÌÈÎÒ ÔÈ‡ÈˆÂÓ 23וקיימא ל שכל דבר שכלי שרת מקדש
אינו יוצא לחולי וה" אינ" יודעי" דשחיטת הזבח מקדש אלא יהו סבורי
שכלי שרת מקדשא להו לנסכי" ואפי' הכי התנו שיהיו לזבח אחר:
 .¯Á‡ Á·ÊÏ ['ÂÎ] ÌÈ¯˘Î 'ÂÎÂ ÈÓ ‡˙˘‰ 24א 1על פי שלא נמצא זבח פסול:
 .[‰È‰˘ ÔÂ‚Î] 25מתני' דתני יקריבו עמו כגו שהיה זבח אחר זבוח באותה
שעה ונפסל זה ומיד היו הנסכי" לזבח האחר ודמי כאילו לש" האי זבח הובאו
נסכי" ולא אתו למימר נסכי" שהפרישו וכו':
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דף פ.

פרק שמיני

א" לאו  יפסלו בלינה;
ליפלוג וליתני בדידה:
במה דברי" אמורי"?
שהיתה זבח זבוח באותה שעה,
אבל אי זבח זבוח באותה שעה לא!?
הכי נמי קא אמר:
במה דברי" אמורי"?
שהיה זבח זבוח באותה שעה,
אבל אי זבח זבוח באותה שעה 
נעשה כמי שנפסלו בלינה ופסולי.

קצו

מנחות

מני שאיזה מה שירצה יקריב ולחמה עמה?
תלמוד לומר:
התודה יקריב,
יכול  שתהא שניה טעונה לח";
תלמוד לומר :יקריבנו;
אחד ולא שני";
אחר שריבה הכתוב ומיעט,
מני לרבות ולדות וחליפות ותמורות להקרבה?
תלמוד לומר:
" ִאם ַעל ּת ֹו ָדה" )ויקרא ז,יב(;
יכול  יהו טעונות לח";
תלמוד לומר:
"וְ ִה ְק ִריב ַעל ז ֶַבח ַה ּת ֹו ָדה" )ש"(,
תודה טעונה לח",
ולא ולדה ולא חילופה ולא תמורתה טעוני לח".
6

7

8

ומי אית ליה ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èלב בית די מתנה עליה?
והא אמר ¯· ‡ ÔÈ·‡ ¯· È„Èאמר ¯·  Ì¯ÓÚאמר ¯·˜ÁˆÈ È
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
תמידי שלא הוצרכו לציבור,
לדברי ¯· ÔÂÚÓ˘ È
אי נפדי תמימי",
לדברי  ÌÈÓÎÁ
נפדי תמימי"!?
שאני הת",
דאית להו תקנתא ברעייה.
1

2

שלח ¯·  ‡ÈÁמשמיה ד¯·:ÔÁÂÈ È
לא שנו אלא לאחר כפרה,
אבל לפני כפרה  טעוני לח".
הוי בה ¯· :Ì¯ÓÚ
אהייא?
אילימא  אחליפי תודת חובה;
אי לפני כפרה  תנינא!
אי לאחר כפרה  תנינא! *
אלא  אחליפי תודה נדבה,
בי לפני כפרה בי לאחר כפרה  טעונות לח",
מרבה בתודות הוא!
אלא  אולד תודה נדבה,
9

1110

3

12

משנה )ד(:
ולד תודה ותמורתה,
הפריש תודה ואבדה והפריש אחרת תחתיה 
אינה טעונה לח",
שנאמר )ויקרא ז,יב(:
"וְ ִה ְק ִריב ַעל ז ֶַבח ַה ּת ֹו ָדה";
התודה טעונה לח",
ולא ולדה ולא חילופה ולא תמורתה טעוני לח".
4

גמרא:
תנו רבנ:
מהו אומר תודה יקריב )א" על תודה יקריב(?
מני למפריש תודתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה,
ונמצאת הראשונה והרי שתיה עומדות,
5

רש"י

 .Ì‰ÈÏÚ ‰˙Ó ÔÈ„ ˙È· ·Ï ˘''¯Ï ‰ÈÏ ˙È‡ ÈÓÂ 1דקא תרי #למתני' כרבי
אלעזר ברבי שמעו וסבר לה כאבוה ופרכינ ליה כו' וקמתר #לב בית די מתנה
עליה" אלמא דר' שמעו סבר לב בית די מתנה עליה":
 .¯Â·ÈˆÏ ÂÎ¯ˆÂ‰ ‡Ï˘ ÔÈ„ÈÓ˙ 2כגו אות ארבעה שהיו נשארי" ביו" ר''ח
אדר כשהיו נוטלי ב' היו נשארי" ד' ואות לא היו צריכי לפי שאות הבאי
בר''ח ניס באי מתרומה חדשה .ע''א מ''ר ז''ל שלא הוצרכו לציבור שאבדו
והפריש אחרי" תחתיה" ואח''כ נמצאו לדברי רבי שמעו דאמר במסכת
שבועות )יב (.פר ושעיר של יו" הכיפורי" שאבדו והפריש אחרי" תחתיה
ואח''כ נמצאו כי לא יקרבו בחג הסוכות יקרבו בחג המצות דאי נפדי תמימי"
דאי תנאי בית די שהתנו א" לא הוצרכו יפדו מועיל בה הני תמידי נמי אי
נפדי תמימי" דאי תנאי בית די מועיל בה לדברי רבי שמעו אלא ירעו
לדברי חכמי" דאמרי יפדו דתנאי ב''ד מועיל בה הני תמידי דהכא נמי נפדי
ומדקאמר לדברי רבי שמעו אי נפדי אלמא דסבירא ליה דאי לב בית די
מתנה עליה:
 .Ì˙‰ È‡˘ 3דס''ל אי נפדי דהא אית להו תקנתא לא סבירא ליה מתנה
עליה:
 .‰ÙÂÏÈÁ ‡ÏÂ :'È˙Ó 4זו היא חילופה שאבדה והפריש אחרת תחתיה ושוב
נמצאת דקרבה נמי בתודה:
 .·È¯˜È ‰„Â˙ ¯ÓÂ‡ Â‰Ó Ô·¯ Â˙ :'Ó‚ 5דלא הוה צרי( למימר א" על תודה
יקריבנו דמצי למיכתב והקריב על זבח התודה והשתא לא דייק אלא יקריב
לחודיה וקא דייק דהוא מיעוט לומר דעל אחד מה" מקריב לח" ולא שתי":

13

14

פ.

15

16

1817

רש"י

 .·Â˙Î‰ ‰·È¯˘ ¯Á‡ 6להקרבה מיעט )מי( שאי טעו לח":
 .'ÂÎÂ ˙Â„ÏÂ ˙Â·¯Ï ÔÈÓ 7ואפילו נתכפר בראשונה הויי הני בני הקרבה:
 .ÏÚ Ì‡ 8ריבה דכל אלו קריבי:
 .Â˘ ‡Ï 9הא דתנ לא ולדות וחליפי טעוני לח":
 .‰¯ÙÎ ¯Á‡ ‡Ï‡ 10לאחר שנתכפר באחת מה שא" הקריב שוב לאחרת אי
טעוני לח":
 .‰¯ÙÎ ÈÙÏ Ï·‡ 11א" הקריב לולדות ולתמורה ולחליפי טעוני לח":
 .‡ÈÈ‰‡ 12קאמר רבי יוחנ לא שנו:
 .‰·ÂÁ ˙„Â˙ ÈÙÈÏÁ‡ ‡ÓÈÏÈ‡ 13כגו דאמר עלי דהויא עליה חובה דהכי
משמע ליה דרבי יוחנ אמתניתי קמהדר דקתני ולא ולדה ולא חילופה טעונה
לח" ומתני' בתודת חובה קמיירי דמדקתני הפריש אחרת תחתיה מכלל דתודה
חובה היא דאמר עלי דאי לא הויא חובה לא הוי מפריש אחרת תחתיה ומתני'
סתמא קתני דליכא למשמע מידי אי לפני כפרה מיירי אי לאחר כפרה וקאמר
רבי יוחנ לא שנו וכו':
 .‡È˙ ‰¯ÙÎ ÈÙÏ 14דטעוני לח" כדאמר מני למפריש תודה כו' דמדקאמר
מפריש אחרת תחתיה מכלל דתודת חובה היא וקתני והרי שתיה עומדות איזו
שירצה יקריב ולחמה עמה דהיינו לפני כפרה:
 .‰·„ ‰„Â˙ ÈÙÈÏÁ‡ ‡Ï‡ 15דקאמר הרי זו ואבדה ומפריש אחרת תחתיה
כלומר דאסיפא דהא ברייתא קאי דקאמר מני תמורה וחליפי דסתמא קתני
וקמשמע ל בחליפי תודה נדבה ואמר רבי יוחנ עלה לא שנו כו':
 .‰¯ÙÎ ¯Á‡Ï ÔÈ· ‰¯ÙÎ ÈÙÏ ÔÈ· 16שנתכפר באחרות טעונות שתיה לח"
דמרבה בתודות הוא דהואיל ולא נתחייב להפריש אחרת והפרישה גלי אדעתיה
שדעתו היה להרבות בתודות של נדבות והלכ( מביא בלחמיה:
 .‰·„ ‰„Â˙ „ÏÂÂ‡ ‡Ï‡ 17כגו שהפריש וילדה בי הקריבה לפני כפרה בי
לאחר כפרה אי טעונה לח" דמותר דתודה היא שכבר נתכפר באחר והוי
כמפריש מעות לתודתו וניתותרו דכל דבר הבא מאליו כגו ולד חשיב מותר:
 .‰·ÂÁ ˙„Â˙ „ÏÂÂ‡ ‡Ï‡ 18וכי קתני לעיל ולא ולדה טעו לח" לאחר כפרה
אבל לפני כפרה טעו והת" ליכא למיפר( בי לפני וכו' מרבה בתודות הוא
דאי אד" מרבה בתודת חובה:
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דף פ.

בי לפני כפרה בי לאחר כפרה אי טעוני לח",
מותר דתודה היא!?
אלא,
אולד תודה חובה,
לפני כפרה טעו לח",
לאחר כפרה אי טעו לח".
מאי קא משמע ל?
דקסבר ¯·:ÔÁÂÈ È
אד" מתכפר בשבח הקדש.
הוי בה נמי ‡· ÈÈכי האי גוונא.
איתמר נמי:
אמר ¯·  ÛÒÂÈ ¯· ˜ÁˆÈאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
חילופי תודה נדבה,
בי לפני כפרה ,בי לאחר כפרה  טעונה לח",
מרבה בתודות הוא;
ולד תודה נדבה,
בי לפני כפרה ,בי לאחר כפרה  אי טעו לח",
מותר דתודה הוא;
וולד תודה חובה,
לפני כפרה טעוני לח",
לאחר כפרה אי טעוני לח".
1

2

3

אמר ˘:Ï‡ÂÓ
כל שבחטאת מתה 
בתודה אי טעונה לח";
כל שבחטאת רועה 
בתודה טעונה לח".

פרק שמיני

קצז

מנחות

דברי ¯·;È
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
אי חטאת מתה אלא שנמצאת לאחר שנתכפרו בעלי",
הא קוד" שנתכפרו בעלי" רועה!?
˘ Ï‡ÂÓכ¯· Èסבירא ליה דאמר:
אבודה בשעת הפרשה מתה.
6

אלא רועה ל¯· Èהיכי משכחת לה?
כד¯·,‡ÈÚ˘Â‡ È
דאמר ¯·:‡ÈÚ˘Â‡ È
הפריש שתי חטאות לאחריות,
מתכפר באיזה מה שירצה והשניה תרעה.
והא גבי תודה כי האי גוונא אי טעונה לח"!?
אלא,
˘ Ï‡ÂÓכ¯· ÔÂÚÓ˘ Èסבירא ליה דאמר:
חמש חטאות מתות.
7

8

9

10

והא רועה ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èלית ליה כלל!?
˘ Ï‡ÂÓנמי חדא קאמר 
כל שבחטאת מתה  בתודה אי טעונה לח".
מאי קא משמע ל?
לאפוקי מד¯· ÔÁÂÈ Èדאמר:
אד" מתכפר בשבח הקדש;
קמשמע ל דלא.
11

12

13

14

4

אמר ¯·:‡·‡ È
זו תודה וזו לחמה,
אבד הלח"  מביא לח" אחר,
אבדה תודה  אינו מביא תודה אחרת;
מאי טעמא?
לח" לגלל תודה,
ואי תודה לגלל לח".
15

מתיב ¯· :Ì¯ÓÚ
מהו אומר :התודה יקריב?
מני למפריש תודתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה,
ונמצאת הראשונה והרי שתיה עומדות,
מני שאיזו מה שירצה יקריב ולחמה עמה?
תלמוד לומר :התודה יקריב.
יכול  תהא שניה טעונה לח";
תלמוד לומר :יקריבנו;
אחד ולא שני";
ואילו גבי חטאת כי האי גונא רועה,
דתנ:
הפריש חטאתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה,
ונמצאת הראשונה והרי שתיה עומדות 
מתכפר באחת מה ושניה תמות,
5

רש"י

 .˘„˜‰ Á·˘· ¯ÙÎ˙Ó Ì„‡ 1דהיינו הולד ]של תודת חובה[ וכיו דיכול
להתכפר באיזו שירצה או בא" או בולד הכי נמי טעונות לח":
 .‡ÂÂ‚ È‡‰Î ÈÓ ÈÈ·‡ ‰· ÈÂ‰ 2אהייא ותיר #אוולד תודת חובה:
 .ÌÁÏ ˙ÂÂÚË ‰¯ÙÎ ÈÙÏ 3דאד" מתכפר בשבח הקדש לאחר כפרה אי
טעוני לח" דמותר דתודה היא ובוולד דתודה נדבה להכי לפני כפרה נמי אי
טעוני לח" משו" דאי אד" מתכפר בתודת נדבה:
 .‰˙Ó ˙‡ËÁ·˘ ÏÎ 4מפרש לקמ:
 .˙‡ËÁ È·‚ ÂÏÈ‡Â 5א" נמצאת לפני כפרה רועה שאי חטאת מתה אלא אותה
שנמצאת לאחר שכיפרו הבעלי" הא נמצאת קוד" שכיפרו הבעלי" רועה ואילו
תודה בכה''ג דהפריש תודה ואבדה והפריש אחרת תחתיה והרי שתיה עומדות
שניה אי טעונה לח" דכתיב )ויקרא ז( יקריבנו לאחד ולא שתי" והיכי קאמר כל
שבחטאת רועה בתודה טעונה לח":

16

17

רש"י

 .‰˙Ó ‰È˘„ ‰˘¯Ù‰ ˙Ú˘· ‰„Â·‡ ¯Ó‡„ ‰ÈÏ ‡¯È·Ò È·¯Î Ï‡ÂÓ˘ 6אפילו
נמצאת קוד" שנתכפרו בעלי" להכי לשמואל אי טעוני לח":
 .‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ÈÎÈ‰ È·¯Ï ‰ÚÂ¯ ‡Ï‡ 7דקאמר שמואל כל שבחטאת רועה
בתודה טעונה לח":
 .‚''‰Î ‰„Â˙ È·‚ ‡‰Â 8שא" הפריש שתי תודות לאחריות שא" תאבד האחת
תהא שניה תחתיה אי טעונה לח" דכתיב יקריבנו לאחד ולא לשני" והיכי
קאמר כל שבחטאת רועה בתודה טעונה לח":
 .Ï‡ÂÓ˘ ‡Ï‡ 9לא סבר לא כרבי ולא כרבנ:
 .˘''¯Î ‡Ï‡ 10דאמר חמש חטאות מתות ולד חטאת ותמורת חטאת וחטאת
שמתו בעליה ושנתכפרו בעליה באחר ושעיברה שנתה דלית ליה השניה רועה
ודכוותה גבי תודה אי טעונה לח" שא" הפריש ב' תודות לאחריות וכו' דהיינו
שכפרו בעליה דמתה היא בחטאת להכי גבי תודה אי טעוני" לח":
 11ופרי( והיכי אמרת דשמואל כרבי שמעו סבירא ליה והא ר' שמעו לית ליה
רועה כלל ושמואל אית ליה דאמר כל שבחטאת רועה:
 .Ï''Ó˜ È‡Ó 12שמואל לימא הלכה כרבי שמעו:
 .ÔÁÂÈ È·¯„Ó È˜ÂÙ‡Ï 13דאמר אד" מתכפר בשבח הקדש בולד:
 .Ï''Ó˜ 14שמואל דהלכה כר' שמעו דה' חטאות מתות ולד חטאת כו' ואי
מתכפר בו ובתודה אי טעונה לח":
 .‰ÓÁÏ ÂÊÂ ‰„Â˙ ÂÊ 15אע''ג דלא אמר עלי א" אבד הלח" מביא לח" אחר
דכיו דאמר זו נתחייב בלחמה וכל זמ שעיקר הזבח קיי" חייב בלחמה:
 .‰„Â˙ ÏÏ‚Ï ÌÁÏ Ë''Ó 16דכתיב והקריב על זבח התודה חלות )ויקרא ז(:
 .ÌÁÏ ÏÏ‚Ï ‰„Â˙ ÔÈ‡Â 17משו" הכי אבדה תודה אי מביא תודה אחרת א 1על
גב דלחמה קיי" אי מביא תודה אחרת:
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דף פ:

פ:

ואמר ¯·‡:
הפריש מעות לתודתו * ונתותרו 
מביא בה לח",
ללחמי תודה ונתותרו 
אי מביא בה תודה.

פרק שמיני

קצח

מנחות

נתכפר בשלישית 
שניה תמות וראשונה תרעה;
נתכפר באמצעית 
שתיה ימותו.

1

‡· ÈÈאמר:
אפילו נתכפר באחת מה 
שתיה ימותו,
כולהו חליפי דהדדי נינהו.

מאי טעמא?
אילימא  משו" ד¯· ,‡‰Î
דאמר ¯· :‡‰Î
מני ללחמי תודה שנקראו תודה?
שנאמר )ויקרא ז,יב(:

"וְ ִה ְק ִריב ַעל ז ֶַבח ַה ּת ֹו ָדה ַח ּל ֹות ַמצ ֹּות";
אי הכי  איפכא נמי!?
לח" איקרי תודה,
תודה לא איקרי לח".
2

3

ואמר ¯·‡:
הפריש תודתו ואבדה,
וחזר והפריש אחרת תחתיה ואבדה,
וחזר והפריש אחרת תחתיה,
ונמצאו הראשונות והרי שלשת עומדות,
נתכפר בראשונה 
שניה אינה טעונה לח" ,שלישית טעונה לח",
נתכפר בשלישית 
שניה אינה טעונה לח",
ראשונה טעונה לח",
באמצעית 
שתיה אי טעונות לח".
4

5

6

מאי וכ?
מהו דתימא?
הת" הוא דאיכא למימר מרבה בתודות הוא,
אבל הכא דליכא למימר מרבה בחטאות הוא 
אימא לא;
קא משמע ל.
11

12

תני ¯·:‡ÈÈÁ È
תודה שנתערבה בתמורתה ומתה אחת מה 
חבירתה אי לה תקנה,
היכי נעביד?
נקריב לח" בהדה 
דלמא תמורה היא,
לא נקריב לח" בהדה 
דלמא תודה היא.
13

7

8

‡· ÈÈאמר:
אפילו נתכפר באחת מה 
שתיה אי טעונות לח",
כולהו חליפי דהדדי נינהו.
אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
וכ לעני חטאות,
הפריש חטאתו ואבדה,
והפריש אחרת תחתיה ואבדה והפריש אחרת תחתיה,
ונמצאו הראשונות והרי שלשת עומדות,
נתכפר בראשונה 
שניה תמות ,שלישית תרעה;
9

10

היכי דמי?
אי דאמר עלי 
לא סגיא דלא מייתי ליה בהמה אחרינא ולח";
ולימא 
אי ה( דקיימא תמורה היא 
הא תודה והא לחמה,
אי ה( דקיימא תודה היא 
הא לחמה והא תיהוי אחריות!?
לא צריכא,
דאמר הרי זו.
14

15

16

אמרו :È·¯ ÈÙÏ ÔÈ„ÓÏ
וליתי לח" ולימא:
אי ה( דקיימא תודה היא  הא לחמה,
אי לא  ליפוק לחולי!?
17

1

רש"י
רש"י

 .Â˙„Â˙ Á·ÊÏ ˙ÂÚÓ ˘È¯Ù‰ 1וניתותרו:
 .ÈÓ ‡ÎÙÈ‡ ÈÎ‰ È‡ 2דכיו דלח" איקרי תודה תודה נמי איקרי לח" ויביא נמי
ממותר לח" תודה:
 .‰„Â˙ È¯˜È‡ ÌÁÏ 3ולהכי הפריש לתודתו ונתותרו מביא בה לח":
 .ÌÁÏ ‰ÂÚË ÔÈ‡ ‰È˘ ‰Â˘‡¯· ¯ÙÎ˙ 4לפי שהיא חליפי תודה ראשונה:
 .ÌÁÏ ‰ÂÚË ˙È˘ÈÏ˘ 5דלא הויא חליפי תודה ראשונה ומרבה בתודות הוא
דאע''ג דחובה היא דקתני והפריש אחרת אפילו הכי אמרינ הכא ודאי שלישית
לא הויא אלא מרבה בתודות דלא הויא חליפה:
 .ÌÁÏ ‰ÂÚË ÔÈ‡ ‰È˘ ˙È˘ÈÏ˘· ¯ÙÎ˙ 6לפי שהיא חליפתה של שניה:
 .ÌÁÏ ‰ÂÚË ‰Â˘‡¯ 7לפי שאינה חליפי:
 .ÌÁÏ ˙ÂÂÚË ÔÈ‡ Ô‰È˙˘ ˙ÈÚˆÓ‡· ¯ÙÎ˙ 8לפי שהיא חליפת הראשונה ולא
שלישית טעונה לח" שא 1על פי שאינה חליפת ראשונה הויא חליפה דחליפה:
 .˙ÂÓ˙ ‰È˘ 9דהויא חטאת שכיפרו בעליה:
 .‰Ú¯˙ ˙È˘ÈÏ˘ 10דלא הויא חליפי ראשונה:

 .‡Â‰ ˙Â„Â˙· ‰·¯Ó ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡„ ‰„Â˙ 11משו" הכי לרבה שלישית טעונה
לח" כדאמרינ לעיל דהויא תודת חובה אבל חטאת דליכא למימר מרבה
בחטאות הוא שאי דרכ של בני אד" להרבות בחטאות:
 .‡Ï ‡ÓÈ‡ 12תיהוי שלישית רועה אלא ימותו תרוייהו קמשמע ל רבה דלא:
 .‡È‰ ‰¯ÂÓ˙ ‡ÓÏ„ 13וכבר אמרינ לעיל תודה טעונה לח" ולא תמורה משו"
הכי אי לה תקנה:
 14אמאי אי לה תקנה אי עסקינ בתודת חובה בההיא דאמר עלי ונתערבה אית
לה תקנה:
 .‡È¯Á‡ È˙ÈÈÓ ‡Ï„ È‚Ò ‡Ï 15ולייתי בהמה אחריתי ולח" ולתני ולימא אי ה(
דקיימא תמורה היא ה( בהמה לתודה לחובתו והא לחמה והאחרונה שנשתיירה
תיהוי לאחריות דהוי כמפריש תודות לאחריות דהוא קריבה ע" לח" וחדא בלא
לח":
 .ÂÊ È¯‰ ¯Ó‡„ ‡ÎÈ¯ˆ ‡Ï 16דהויא נדבה להכי לא מצי למימר דהא תיהוי
לאחריות דלנדבה ליכא אחריות משו" הכי אי לה תקנה:
 .È·¯ ÈÙÏ ÔÈ„ÈÓÏ 17היינו לוי כדאמרי' בסנהדרי )יז (:למידי לפני חכמי"
לוי:
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דף פא.

אמר להו:
וכי מכניסי חולי לעזרה?
וליתי בהמה ולח",
ולימא 
אי ה( דקיימא תמורה היא 
הא תודה והא לחמה,
אי ה( דקיימא תודה היא 
הא לחמה והא תיהוי שלמי"!?
אמר להו:
משו" דקא ממעט באכילה דשלמי".
2

3

4

אמר  ÈÂÏל¯·:È
וליתי בהמה ולח",
ולימא 
אי ה( דקיימא תמורה היא 
הא תודה והא לחמה;
ואי האי דקיימא תודה היא 
הא לחמה והא תיהוי מותר דתודה!?
אמר ליה:
פא .כמדומה אני שאי לו מוח בקדקדו* ,
וכי מפרישי תחלה למותרות?
5

יתיב ¯· ‡˙¯Ó ¯· Ï‡ÂÓ˘ ¯· ˜ÁˆÈ Èקמיה ד¯· ,ÔÓÁ
ויתיב וקאמר:
ולייתי בהמה ולח",
ולימא 
אי ה( דקיימא תמורה היא 
הא תודה והא לחמה;
ואי ה( דקיימא תודה היא 
הא לחמה והא תהוי תמורה!?
אמר ליה:
עני מרי,
ארבעי בכתפיה וכשר?
6

¯·  ‡ÏÈÚחלש,
על לגביה ‡· ÈÈו¯·,Ô
ויתבי וקא אמרי,
א" איתא לד¯· ÔÁÂÈ Èדאמר:
חו #לחומת העזרה קדוש,
לייתי לח" ולותבה חו #לחומת העזרה,
7

8

רש"י

 .ÔÈÏÂÁÏ ˜ÂÙÈÏ ‡Ï È‡Â 1שיאכלו הבעלי" אות חלות בתורת חולי והכהני"
יאכלו לאות ד' דתרומה בתורת חולי:
 .‰¯ÊÚÏ ÔÈÏÂÁ ÔÈÒÈÎÓ ÈÎÂ 2דדלמא ה( דקיימא תמורה היא והיא( הביא לח"
חולי בעזרה:
) .ÌÁÏÂ ˙¯Á‡ ‰Ó‰· È˙ÈÈÏÂ 3דלא( דאע''ג דאסקינ דאמר הרי זו יביא בהמה
ומה בכ( שהרי אד" יכול להרבות ]תודות[ נדבה ויהא לה" תקנה:
 .ÌÈÓÏ˘„ ‰ÏÈÎ‡Ï ‡Â‰ ËÚÓÓ 4דהשתא הויא ספק שלמי" ודי שלמי"
דנאכלי" לשני ימי" ולילה ותודה ליו" ולילה ואי אכיל לה בתורת תודה שמא
נשתייר ממנה למחר ונמצא מביא קדשי" לבית הפסול שיקדי" זמנו דשמא
שלמי" הוא:
 .‰ÏÈÁ˙ ÔÈ˘È¯ÙÓ ÈÎÂ 5שו" קרב על מנת שיהא מותר זבח:
6
‡¯· .¯˘ÎÂ ‰ÈÙ˙Î· ÔÈÚהוא חייב ללקות ארבעי" על שהמיר כדתנ )תמורה
ב (.שא" המיר מומר וסופג את הארבעי" ואת אמרת יפריש לכתחילה לש"
תמורה דבר שהוא אסור ומתחייבי" מלקות:
 .ÔÁÂÈ È·¯„Ï ‡˙È‡ Ì‡ 7דאמר לעיל חו #לחומת העזרה נמי קדש הלח"
בשחיטת הזבח א" הוא לפני" מחומת בית פאגי אמאי לא עביד כדאמר
מעיקרא:

פרק שמיני

קצט

מנחות

ולימא 
אי ה( דקיימא תודה היא  הא לחמה,
ואי לא  ליפוק לחולי!?
משו" דאיכא ארבע להני,1
היכי ליעביד?
לנפינהו אבראי 
"לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה" )ויקרא ז,ל( כתיב,
גוואי  קא מעייל חולי לעזרה;
הלכ( לא אפשר.
9

10

11

מתקי 1לה ¯· ˘,È„È‡ ·¯„ ‰È¯· ‡˘È
א" איתא לד ‰È˜ÊÁדאמר:
קדשו ארבעי" מתו( שמוני",
לייתי בהמה ולייתי שמוני" בהדה,
ולימא 
אי ה( דקיימא תודה היא 
הא נמי תיהוי תודה והא שמוני" דתרוייהו,
אי ה( דקיימא תמורה היא 
הא תודה והא לחמה,
וליקדשו להו ארבעי" מתו( שמוני"!?
משו" דקא ממעט באכילה דארבעי".
12

13

1514

אמר ליה ¯· ‡˘ Èל¯· :‡‰Î
א" איתא לד¯· ÔÁÂÈ Èדאמר:
הפריש חטאת מעוברת וילדה,
רצה  בה מתכפר,
1

רש"י

 .'ÂÎÂ ÌÁÏ È˙ÈÈÏÂ 8ודקמהדר לה וכי מכניסי חולי לעזרה לייתי לח" ויניח
חו #לחומת העזרה בבית פאגי במקו" שמתקדש בשחיטת הזבח ואפילו הויא
תמורה דהוו חולי ליכא איסורא דהא לא נכנסו לעזרה:
 .Ú·¯‡ ‡ÎÈ‡„ ÌÂ˘Ó 9חלות דתרומה שצרי( להני 1ובכל מקו" מצינו הלח"
למעלה וצרי( להניפו בעזרה במקו" שמני 1הבשר ואי קשיא הא דאמר לעיל
)סב (.כל מקו" שיש לח" הלח" למעלה ואמר היכא אמר רב פפא במילואי"
אמאי לא אמר נמי בתודה איכא לתרוצי עיקר מילתא נקט כדתרצינ נמי לעיל:
 .'‰ ÈÙÏ 10כתיב בשלמי" ותודה היא בכלל שלמי":
 .‰¯ÊÚÏ ÔÈÏÂÁ ÏÈÈÚÓ˜ 11שמא תמורה היא:
 .ÌÈÂÓ˘ È˙ÈÈÏÂ 12חלות ולינחינהו בחו #כרבי יוחנ וליפריש מינייהו שמונה
חלות ולותבינהו גוואי:
 .'ÂÎ Í‰ È‡ ‡ÓÈÏÂ 13וליקדשו ארבעי" מתו( שמוני" והני שמונה דגוואי לא
הוי ארבעה מינייהו חולי בעזרה ממה נפש( דאי ה( דקיימא תודה הויא הוו
שתי תודות ושמונה חלות תרומה ואי ה( דקיימא תמורה ולא הוה אלא חדא
תודה הני שמנה ליחשבינהו מהני מ' דקדשו ולא הוו חולי בעזרה:
 .ÌÈÚ·¯‡„ ‰ÏÈÎ‡· ËÚÓÓ„ ÌÂ˘Ó ÈÎ‰· ¯˘Ù‡ ‡Ï È˘ÓÂ 14גבי הבעלי"
דכה אינו רוצה לאכול כי א" ארבעה דסבור שמא אי כא אלא תודה אחת ואי
לכה לאכול כי א" ארבעה מה והבעלי" נמי חוששי שמא שתיה תודות ה
וכל שמונה קדשות ונמצא אות ארבעה חלות אבודי" ולעיל דאמרינ אי לא
ליפוק לחולי ליכא למימר קממעט באכילה דארבעי" דהת" ליכא אלא
ארבעי" חלות וממה נפש( אית ליה לפרושי ד' לתרומה אבל הכא דהפריש שני
חלות איכא למימר דארבעי" שלא לצור( ה וקא ממעט לבעלי" באכילה
דארבעי":
 15עני אחר דקא ממעט באכילה דארבעה דאילו בעלמא היכא דליכא אלא חד
קרב אי יקדשו מ' מתו( שמוני" אי נאכלי לכהני" אלא ארבעה ואיד( כולהו
נאכלי לבעלי" וכיו דליכא אלא ארבעה יש ספוק ביד( לאוכל ביו" אחד אבל
הכא דאיכא לכהני" שמונה ושל בעלי" יכולי להאכיל מחלק לכל מי שירצו
ולא אתו לידי שריפה אבל שמונה דלכהני" כיו דאי נאכלי אלא לנשיה"
ולבניה" ולעבדיה" דלמא לא מצו אכלי לכולהו שמונה ביו" אחד והוי המותר
בשריפה ושמא לא הויא איד( תודה ולא קדשו אלא ארבעי" וליכא דקדיש אלא
ד' ונמצאת ממעט באכילה דאלו ד' ושרי 1שלא כדי מ''ר .עני אחר ממעט
באכילה דמ' דילמא לא קדשי כלל דאיד( לא הויא תודה וכי מתותרי למחר
שר 1להו ועבר משו" בל תשחית )דברי" כ( כ( שמעתי:
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התודה היתה באה

דף פא:

רצה  בוולדה מתכפר;
לייתי בהמה מעוברת,
וימתי לה עד שתלד ולייתי שמוני" בהדה,
ולימא 
אי ה( דקיימא תמורה היא 
הא וולדה תודה היא והא שמוני" דתרווייהו;
ואי ה( דקיימא תודה היא 
הא נמי תודה היא,
והא שמוני" דתרווייהו הוא והאי ליהוי מותר דתודה!?
אמר ליה:
מא לימא ל דאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
א" שיירו משוייר?
דלמא א" שיירו אינו משוייר,
והיינו טעמא ד¯· ÔÁÂÈ Èדאמר:
אד" מתכפר בשבח הקדש.
2

3

4

¯· ‡Èאיקלע לדמהוריא,
אמר ליה ¯· „ ‡È¯Â‰Ó„Ó ‡Â‰ ·¯„ ‰È¯· ÈÓÈל¯·,‡È
ולייתי בהמה ולימא:
הרי עלי,
ולייתי בהמה אחריתי ולייתי שמוני" בהדה,
ולימא 
אי ה( דקיימא תמורה היא 
הני תרתי תודות והא שמוני" דתרוייהו,
ואי ה( דקיימא תודה היא 
והא דאמרי עלי נמי ליהוי תודה,
והא שמוני" דתרוייהו ואיד( תהוי לאחריות!?
אמר ליה :התורה אמרה:
"ט ֹוב אֲ ׁ ֶשר לֹא ִת ּדֹר ִמ ּ ׁ ֶש ִּת ּד ֹור וְ לֹא ְת ׁ ַש ּ ֵלם" )קהלת ה,ד(,
ואת אמרת:
ליקו" ולינדור בתחילה.
5

6

7

8

רש"י

 .¯ÙÎ˙Ó ‰„ÏÂÂ· ‰ˆ¯ ¯ÙÎ˙Ó ‰· ‰ˆ¯ 1דלא חשיב לה כולד חטאת הואיל
והפרישה מעוברת דדעתיה הוה נמי להתכפר בעובר ומתכפר באיזו מה"
שירצה ודכוותיה גבי תודה יכול לעשות שתיה" תודות אבל נתעברה לאחר
שהקדיש אי מתכפר בולדה משו" דכשהקדישה לא הוה דעתיה אהאי ולד
דאכתי לא נתעברה:
 .˙¯·ÂÚÓ ‰Ó‰· È˙ÈÈÏ 2משו" הכי אמר בהמה מעוברת ולא בהמה וולדה
משו" דכי מפריש לה לא הויא אלא חדא ואיכא למימר דמפריש תחילה
למותרות:
 .‰„Â˙· ¯˙ÂÓ ÈÂ‰ÈÏ È‡‰Â 3והכא ליכא למימר וכי מפרישי תחילה למותרות
שהרי מקצתה הויא עיקר קרב דבשעה שהפרישה לא הויא אלא חדא גופא
ועכשיו קרב מקצתו או הא" או הולד אבל לעיל דלא הוי אלא חד והיא גופיה
מייתי מתחילה לש" מותר איכא למיפר( וכי מפרישי וכו':
 .ÔÏ ‡ÓÈÏ Ô‡Ó 4טע" דרבי יוחנ הת" היינו משו" דעובר לאו יר( אמו הוא
וא" שיירו לעובר שלא הקדישו כשהקדיש לא" הוי משוייר דלא חשיב כוולדה
דבעי למימר דכוותיה גבי תודה שיהו הא" והולד תודות דילמא ס''ל הת" א"
שיירו אינו משוייר שאי יכול לשיירו לקרב לפני עצמו אלא מתה וה''נ אי
יכול לעשות הוולד קרב ואי יכול להקריב שניה" הא" והוולד ולחמ" עמה"
אלא היינו טעמא דר' יוחנ דאמר רצה בוולדה מתכפר משו" דאד" מתכפר
בשבח הקדש בוולד דכי הפרישה מעוברת הוה דעתיה אכל שבחא ולאחר
שנתכפר בא" פוסל הוולד ה''נ מתכפר באיזו תודה שירצה ולחמה עמה אבל
להביא שניה" ולחמ" לא:
 .ÈÏÚ ‡ÓÈÏÂ 5כדי שיהא חייב באחריותה:
 .˙¯Á‡ È˙ÈÈÏÂ 6לאחריות דראשונה:
 .¯Â„˙ ‡Ï ¯˘‡ ·ÂË ‰¯Ó‡ ‰¯Â˙‰ 7ומוקמינ ליה )חולי ב (:דאמר עלי:
 .‰ÏÈÁ˙ÎÏ ¯Â„ÏÂ ÌÂ˜ÈÏ ˙¯Ó‡ ˙‡Â 8דלימא עלי דס''ל טוב מזה ומזה שאינו
נודר כל עיקר:

פרק שמיני

ר

מנחות

משנה )ה(:
האומר הרי עלי תודה 
פא :יביא היא ולחמה מ החולי; *
תודה עלי מ החולי ולחמה מ המעשר 
יביא היא ולחמה מ החולי;
תודה מ המעשר ולחמה מ החולי 
יביא;
היא ולחמה מ המעשר 
יביא.
ולא יביא מחיטי מעשר שני 
אלא ממעות מעשר שני.
9

10

11

גמרא:
אמר ¯· :‡Â‰
האומר הרי עלי לחמי תודה 
מביא תודה ולחמה;
מאי טעמא?
מידע ידע האי גברא דלח" בלא תודה לא איקריב,
והאי תודה ולחמה קאמר,
והאי דקאמר לחמי תודה,
סו 1מילתא נקט.
12

13

תנ:
תודה מ המעשר ולחמה מ החולי 
יביא כמה שנדר;
ואמאי?
כיו דאמר לחמה מ החולי 
יביא היא ולחמה מ החולי!?
שאני הת",
דכיו דאמר :תודה מ המעשר,
נעשה כאומר הרי עלי לח" לפטור תודתו של פלוני.
אי הכי 
רישא דקתני:
תודה מ החולי ולחמה מ המעשר 
יביא היא ולחמה מ החולי,
14

15

16

רש"י

 .ÔÈÏÂÁ‰ ÔÓ ‰ÓÁÏÂ ‡È‰ ‡È·È ‰„Â˙ ÈÏÚ È¯‰ ¯ÓÂ‡‰ :'È˙Ó 9דכיו דאמר
עלי נתחייב בה והוה ליה דבר שבחובה ואינו בא אלא מ החולי כדאמרינ
לקמ וכיו דאמר הרי עלי תודה אע''ג דלא אמר ולחמה מתחייב בשתיה דלח"
גלל תודה:
 10ו‡ .È˘ ¯˘ÚÓ‰ ÔÓ ‰ÓÁÏÂ ÔÈÏÂÁ‰ ÂÓ ‰„Â˙ ÈÏÚ È¯‰ ¯Ó‡ Ìכיו דעיקר
ותודה הזבח אמר מ החולי יביא הכל מ החולי דכיו דאמר עלי נתחייב ' בה
והוה ליה דבר שבחובה:
 .‡È·È ÔÈÏÂÁ‰ ÂÓ ‰ÓÁÏÂ È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÚÓÓ ‰„Â˙ 11כמו שאמר הואיל ועיקר
הוא למצוה לבא מ החולי והוא לא מייתי זבח מ החולי כמצותה להכי לא
גריר לח" בתר זבח:
 .‰„Â˙ ÈÓÁÏ ÈÏÚ È¯‰ ¯ÓÂ‡‰ ‡Â‰ ·¯ ¯Ó‡ :'Ó‚ 12א 1על גב דלא אמר תודה
מביא שתיה:
 .Ë˜ ‰È˙ÏÈÓ ÛÂÒ 13דכי אמר לחמי תודה הוי כמא דאמר תודה ולחמה:
 14כיו דאמר ולחמה מ החולי יביא היא ולחמה מ החולי:
 .¯˘ÚÓ‰ ÔÓ ‰„Â˙ ˘Â¯ÈÙ· ¯Ó‡„ ÔÂÈÎ Ì˙‰ È‡˘ 15הא דקאמר בתר הכי
לחמה מ החולי נעשה כאומר הרי עלי לח" של חולי לפטור תודתו של פלוני
הכא נמי נעשה כאומר הרי עלי לחמה מ החולי לפטור תודתו שנדרתי להביאו
מ המעשר להכי מביא לחמה מ החולי אבל לעול" היכא דאמר לחמי תודה
סת" מביא נמי תודה:
 .ÈÂÏÙ Ï˘ ÂÓÁÏ ¯ÂËÙÏ ‰„Â˙ ÈÏÚ È¯‰ ¯ÓÂ‡Î ‰˘Ú ÈÓ ‡Î‰ 16דבכל עני
שנדר להביא מ המעשר ]לא להוי מעשר גריר בתר חולי אלא[ ליהוי חולי
גרירא בתר המעשר ויביא התודה מ החולי ולחמה מ המעשר כמו שאמר:
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התודה היתה באה

דף פא:

הכא נמי 
נעשה כאומר הרי עלי תודה לפטור לחמו של פלוני!?
הכי השתא?
בשלמא לח" למיפטר תודה אתי,
תודה למיפטר לח" מי אתיא?
1

2

תא שמע:
האומר הרי עלי תודה בלא לח" וזבח בלא נסכי" 
כופי אותו ומביא תודה ולחמה,
זבח ונסכי";
טעמא דאמר,
אבל לא אמר תודה 
לא!?
הוא הדי א 1על גב דלא אמר תודה,
ואיידי דקא בעי למיתנא זבח בלא נסכי",
דלא מתני ליה נסכי" בלא זבח,
תנא נמי תודה.
3

פרק שמיני

רא

מנחות

האומר הרי עלי תודה בלא לח" וזבח בלא נסכי",
ואמרו לו:
הבא תודה ולחמה וזבח ונסכי",
ואומר:
אילו הייתי יודע שכ לא הייתי נודר,
כופי אותו ואומר לו:
" ׁ ְשמֹר וְ ׁ ָש ַמ ְע ָּת" )דברי" יב,כח(;
בשלמא ל  ‰È˜ÊÁניחא ליה;
אלא ל¯· ÔÁÂÈ Èקשיא!?
אמר ל( ¯· ÔÁÂÈ È
הא ודאי · È‡Ó˘ ˙Èהיא.
12

13

14

4

5

אמאי?
נדר ופתחו עמו הוא!?
אמר :‰È˜ÊÁ
הא מני?
· È‡Ó˘ ˙Èהיא דאמרי:
תפוס לשו הראשו;
דתנ:
הריני נזיר מ הגרוגרות ומ הדבלה 
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי" :נזיר;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי" :אינו נזיר.
¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
אפילו תימא ·,ÏÏ‰ ˙È
באומר אילו הייתי יודע שאי נודרי כ(,
לא הייתי נודר כ( אלא כ(,
ומאי כופי?
דקא בעי הדר ביה.
6

7

8

9

10

11

מאי " ׁ ְשמֹר

15

וְ ׁ ָש ַמ ְע ָּת"?

אמר ‡·:ÈÈ
" ׁ ְשמֹר"  הבא תודה,
"וְ ׁ ָש ַמ ְע ָּת"  הבא לחמה.
¯·‡ אמר:
" ׁ ְשמֹר"  הבא תודה ולחמה,
"וְ ׁ ָש ַמ ְע ָּת"  שלא תהא רגיל לעשות כ.
16

היא ולחמה מן המעשר -
יביא.
יביא,
לא סגי דלא מייתי!?
¯·  ‡„ÒÁ ·¯Â ÔÓÁאמרי:
רצה  מביא,
לא רצה  לא יביא.
17

18

ולא יביא מחיטי מעשר שני,
אלא ממעות מעשר שני.
¯·  ÔÓÁו¯·  ‡„ÒÁדאמרי תרוייהו:
לא שנו אלא מחיטי מעשר שני,
אבל מחיטי הלקוחות ממעות מעשר שני יביא.
19

2120

תא שמע:
רש"י

 .È˙‡ ‰„Â˙ ¯ËÙÈÓÏ ÌÁÏ ‡ÓÏ˘· 1כדאמרינ )לעיל פ (.לח" גלל תודה איכא
למימר דנעשה כאומר לפטור תודתו של פלוני:
 .ÌÁÏ ¯ËÙÈÓÏ ‡È˙‡ ÈÓ ‰„Â˙ ‡Ï‡ 2דנימא נעשה כאומר לפטור לחמו של
פלוני:
 .‰„Â˙ ¯Ó‡ ‡Ï Ï·‡ 3אלא לחמי תודה:
 .‡Ï 4אי כופי אותו להביא תודה ולחמה:
 .Á·Ê ‡Ï· ÌÈÎÒ ¯Ó‡ ÈÎ ‰ÈÏ È˙Ó ‡Ï„ 5דאי כופי אותו להביא זבח
ונסכי" כדאמר )לעיל עד (:המתנדב יי מביא ומזלפו על גבי האישי":
 .È‡Ó‡Â 6כופי אותו להביא תודה ולחמה כי אמר הרי עלי תודה בלא לח":
 .‡Â‰ ÂÓÚ ÂÁ˙ÙÂ ¯„ 7כלומר שכשנדר תודה לאלתר נתחרט בדבר ולפי שהיה
יודע שאי תודה בלא לח" נתחרט כדי לסתור נדרו ואמאי כופי לקיי" נדרו
כ''ש .עני אחר נדר ופתחו עמו שיכול לומר אני הייתי סבור שהייתי יכול
להביא תודה בלא לח" עכשיו שאיני יכול אי אפשי מ''ר ז''ל:
 .ÔÂ˘‡¯ ÔÂ˘Ï ÒÂÙ˙ 8וכיו דאמר תודה נתחייב בתודה ולחמה:
 .È‡Ó˘ ˙È· 9אע''פ שאמר עני שאינו בנזירות כיו דאמר הרי אני נזיר תפוס
לשו ראשו והוי נזיר:
 .ÏÏ‰ ˙È· ‡ÓÈ˙ ÂÏÈÙ‡ 10ואמאי אינו נדר ופתחו עמו כגו דאמר אילו הייתי
יודע שאי נודרי כ( בלא לח" לא הייתי נודר אלא תודה ולחמה:
 .˙¯Ó‡˜„ Â˙Â‡ ÔÈÙÂÎ È‡‰Â 11הא דעתו לאתויי כראוי להכי כופי אותו
דקמהדר ביה ואמר איני רוצה להביא אלא כמו שנדרתי בלא לח" כופי אותו
כמו שגילה תחילה שהיה דעתו לנדור כהוג:

יתיב ¯· ‰ÈÓ¯È Èקמיה ד¯· ,‡¯ÈÊ Èויתיב וקאמר:
לא שנו אלא מחיטי מעשר שני,
אבל מחיטי הלקוחות במעות מעשר שני יביא.
אמר ליה :רבי,
אתה אומר כ?
אני אומר:
1

רש"י

 .ÔÎ˘ Ú„ÂÈ È˙ÈÈ‰ ÂÏÈ‡ 12שהייתי חייב בלחמה לא הייתי נודר:
 .‰È˜ÊÁÏ ‡ÓÏ˘· 13דמוקי" לההיא כב''ש ומשו" תפוס לשו ראשו הא נמי
ב''ש ומשו" תפוס לשו ראשו כופי אותו:
 .ÔÁÂÈ È·¯Ï ‡Ï‡ 14דמוקי" לההיא כבית הלל האי ודאי לאו בית הלל היא
דהא נדר ופתחו הוא דקאמר אילו הייתי יודע וכו':
 .¯ÂÓ˘ 15המצוה והבא תודה ולחמה כמצותה:
 .ÍÎ ˙Â˘ÚÏ ÏÈ‚¯ ‡‰˙ ‡Ï˘ 16לנדור תודה בלא לח":
 .È˙ÈÈÓ ‡Ï„ È‚Ò ‡Ï 17תרוייהו מ המעשר בתמיה כלומר אמאי קאמר יביא
שניה דמשמע ולא מ החולי אי מייתי מ החולי תע''ב:
 .‡È·È ‰ˆ¯ 18מ המעשר:
 .È˘ ¯˘ÚÓ ÈËÈÁÓ Á˜È ‡Ï˘ 19בהמה לתודתו:
 20אבל ממעות מעשר שני מביא תודה:
 21ולחמה:
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התודה היתה באה

דף פב.

אפילו מחיטי הלקוחות במעות מעשר שני לא יביא,
ואימא טעמא דידי ואימא טעמא דיד(.
אימא טעמא דיד(,
תודה מהיכא קא ילפת לה?
פב .משלמי"* ,
ושלמי" ש" ש" ממעשר] ,ומינה[,
מה שלמי"  אי גופ מעשר,
א 1תודה נמי  אי גופה מעשר,
והני חיטי הלקוחות במעות מעשר שני 
נמי אי גופ מעשר.
אימא טעמא דידי,
תודה מהיכא קא ילפינא לה? משלמי",
ושלמי" ש" ש" ממעשר,
מה שלמי" אי מי מעשר,
א 1תודה אי מי מעשר,
לאפוקי חיטי הלקוחות במעות מעשר שני,
דמי מעשר נינהו.
2

3

4

פרק שמיני

רב

מנחות

הא איתמר עלה:
אמר ¯·:
לא קני שלמי",
ומאי לא יצא העור לחולי?
הכי קאמר 
אינו בתורת לצאת העור לחולי;
מאי טעמא?
אמר ¯·:‰
נעשה כלוקח שור לחרישה.
13

איתמר:
המתפיס מעות מעשר שני לשלמי" 
¯· ÔÁÂÈ Èאמר :קני;
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר :לא קני.

65

אמר ¯·:ÈÓ‡ È
המתפיס מעות מעשר שני לשלמי" 
לא קנו שלמי";
מאי טעמא?
דלא אלימא קדושת השלמי" למיחל אקדושת מעשר שני.
7

8

מיתיבי:
הלוקח חיה לזבחי שלמי" ובהמה לבשר תאוה 
לא יצא העור לחולי;
לאו למימרא דקני שלמי"!
10

9

11

12

ואליבא ד¯· ‰„Â‰È Èדאמר:
מעשר ממו הדיוט הוא 
דכולי עלמא לא פליגי דקני,
כי פליגי 
אליבא ד¯· ¯È‡Ó Èדאמר :מעשר ממו גבוה הוא,
מא דאמר :לא קני  כ¯·;¯È‡Ó È
ומא דאמר :קני 
כיו דמעשר קרי ליה שלמי" 
כי מיתפסת ליה  נמי תפיס.
14

15

16

17

מיתיבי:
המתפיס מעות מעשר שני לשלמי",
כשהוא פוד מוסי 1עליה" שני חומשי,
אחד לקדש ואחד למעשר!?
מי סברת דברי הכל היא?
הא מני?
¯· ‰„Â‰È Èהיא.
19

18

20

21

רש"י

 .‡È·È ‡Ï È˘ ¯˘ÚÓÓ ÔÈÁÂ˜Ï‰ ÔÈËÈÁ· ÂÏÈÙ‡ ¯ÓÂ‡ È‡ 1לצור( תודות:
 .‰„Â˙Ï ‰Ï ˙ÙÏÈ ‡ÎÈ‰Ó 2דאינה מביאה מחיטי מעשר שני:
 .ÌÈÓÏ˘Ó 3שבאי ממעשר שני ותודה איקרי שלמי" דכתיב ובשר זבח תודת
שלמיו )ויקרא ז(:
 .È˘ ¯˘ÚÓÓ Ì˘ Ì˘ ¯Ó‚ ÌÈÓÏ˘Â 4דמזבי ממעות מעשר דכתיב במעשר
שני ונתתה בכס 1עד ואכלת ש" )דברי" יד( וכתיב בשלמי" ואכלת ש" )ש" כז(
מה ש" דהת" מעשר א 1ש" דגבי שלמי" מעשר דיכול להביא שלמי"
ממעשר:
 .¯˘ÚÓ ÔÙÂ‚ ÔÈ‡ ÌÈÓÏ˘ ‰Ó ‰ÈÓÂ 5שני דשלמי" בשר א 1תודה דבאה
ממעשר אי גופו מעשר דאות חיטי שיכול ליקח" מה" לא היו של מעשר
אלא שניקחו בכס 1מעשר:
 .Â‰È ¯˘ÚÓ ÔÈÓ„ 'ÂÎ ÌÈÓÏ˘ ‰Ó 6אלא יביא ממעות מעשר ויקח חלות
לתודתו והני לא הוו מי מעשר:
 .ÒÈÙ˙Ó‰ 7שמזמ מעות מעשר שני לקנות שלמי" מה אע''ג דסת" מעות
מעשר שלמי" ה אע''ג דמתפיס בהו בפירוש לא קנו שלמי" דלא חלה על אות
מעות קדושת שלמי" אלא שיכול לקנות מה כל דבר אחר שירצה:
 .¯˘ÚÓ ˙˘Â„˜‡ ÏÁÈÓÏ ÌÈÓÏ˘ ‡ÓÈÏ‡ ‡Ï„ 8שלא יהא יכול ליתנו בכל אשר
תאוה נפשו:
 .‰ÈÁ Á˜ÂÏ‰ 9ממעות מעשר שני לזבחי שלמי":
10
 .‰Â‡˙ ¯˘·Ï ‰Ó‰·Âלאוכלה בירושלי" בכל שעה שירצה כדכתיב )דברי"
יד( ונתתה הכס 1בכל אשר תאוה נפש( דאע''ג דאי דינו ליקח ממעות מעשר
שני אלא שלמי":
 .ÔÈÏÂÁÏ ¯ÂÚ‰ ‡ˆÈ ‡Ï 11דאילו בשר חיה גופה לא חזיא לשלמי" אבל עור
דחזיא ליקח בו בהמה לשלמי" לא יצא לחולי היכא דיש בו ליקח בו בהמה
סת" מעות מעשר הויא שלמי" ומביא בדמיו שלמי" דקיימא ל דכ( הוא הדי
לעשות ליקח ממעות מעשר שני בהמה לשלמי" וחיה לבשר תאוה והעור יוצא
לחולי כדאמר בפ' בכל מערבי )עירובי כז (:בבקר מלמד שלוקחי" בקר אגב
עורו הבשר לזבחי" ומבליע דמי העור בבשר ויוצא לחולי וצא אגב גיזותיו
אבל הכא דשני דלקח חיה לשלמי" ובהמה לבשר תאוה לא יצא העור לחולי
אלא קנו שלמי":

משנה )ו(:
רש"י

 .Â˜„ ‡¯ÓÈÓÏ Â‡Ï 12העורות תורת שלמי" אלמא דאלימא קדושת שלמי"
למיחל אקדושת מעשר:
 .ÔÈÏÂÁÏ ¯ÂÚ‰ ˙‡ˆÏ ˙¯Â˙· ÂÈ‡ ˜''‰ 13דאי לו קדושה כלל הואיל ושלא
כתורה לוקח דנעשה האי עור כלוקח ממעות מעשר שני שור לחרישה שלא
לקחו סת" דלא הוי שלמי" כלל לא הוא ולא עורו מרבותינו ז''ל .עני אחר אינו
בתורת לצאת העור לחולי דהיינו לשלמי" הלוקח בהמה ממעות מעשר
לשלמי" הבשר נאכל בתורת שלמי" והעור יוצא לחולי אבל האי לא יצא
לחולי ויקח מדמי העור בהמה לשלמי" אבל לא קנה שלמי" דנעשה כלוקח
שור לחרישה ממעות מעשר שני דמוכר" ה ועור ויאכלו כל דמיו מעשר:
 .‰„Â‰È '¯„ ‡·ÈÏ‡ 14דאמר במסכת קדושי )נב (:מעשר ממו הדיוט הוא
ויכול לקדש בו את האשה לא פליגי דקנו שלמי" דקדושת שלמי" חיילא
אממו הדיוט:
 .Ó''¯Î Â˜ ‡Ï „''Ó 15דלא חלה קדושת שלמי" אממו גבוה:
 .ÌÈÓÏ˘ ·¯˜ ¯˘ÚÓ„ ÔÂÈÎ 16בהמה שלוקח ממעות מעשר סת" קרב שלמי":
 .ÈÓ ‰ÈÏ ÒÈÙ˙ ÈÎÓ 17לצור( שלמי" תפס דקנו שלמי" ואי יכול לשנות
לדבר אחר:
 .Ô„ÂÙ ‡Â‰˘Î 18לאות מעות מעשר שני שמחלל על פרוטות או על דינרי:
 .ÔÈ˘ÓÂÁ È˘ ÛÈÒÂÓ 19אחד חומש להקדישו שפודה דהיינו שלמי" דכתיב א"
המקדיש וגו' ויס 1חמישיתו וגו' )זיקרא כז(:
 .È˘ ¯˘ÚÓÏ „Á‡Â 20דכתיב א" גאל יגאל איש ממעשרו וגו' )ש"( והא הכא
דחיילא קדושת שלמי" אקדושת מעשר שהרי הוסי 1חומש אשלמי" והיכי אמר
ר' אלעזר לא קנו:
 .‡È‰ ‰„Â‰È '¯ ÈÓ ‡‰ 21דאמר ממו הדיוט הוא להכי חל עליה קדושת
שלמי":
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התודה היתה באה

דף פב:

מני לאומר הרי עלי תודה,
שלא יביא אלא מ החולי?
תלמוד לומר:

פרק שמיני

רג

מנחות

ו¯·,‡·È˜Ú È
אי סבר לה דאי דני אפשר משאי אפשר,
ליקו במילתיה!
אי הדר ביה 
והאי דלא גמר מפסח מצרי" משו" האי פירכא הוא,
פסח מדבר יוכיח?
לדבריו ד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èקאמר,
לדידי אי דני אפשר משאי אפשר,
לדיד( דאמרת דני אפשר משאי אפשר 
מה לפסח מצרי" 
שכ אינו טעו מת דמי" ואימורי לגבי מזבח,
תאמר בפסח דורות 
שטעו מת דמי" ואימורי לגבי מזבח!
ואמר ליה ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
"וְ ָע ַב ְד ָּת".
ו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èלימא ליה:
פסח מדבר יוכיח!?
לדבריו ד¯· ‡·È˜Ú Èקאמר ליה,
לדידי דני אפשר משאי אפשר,
ומשו" האי פירכא,
פסח מדבר יוכיח,
לדיד( דאמרת אי דני אפשר משאי אפשר,
"וְ ָע ַב ְד ָּת".
9

"וְ זָ ַב ְח ּ ָת ּפ ַסח לַ יהֹוָ ה אֱ ל ֶֹה ָ
יך צֹאן ּו ָב ָקר" )דברי" טז,ב(,
ֶ
והלא פסח אי בא אלא מ הכבשי" ומ העזי",
א" כ מה תלמוד לומר  "צֹאן ּו ָב ָקר"?
להקיש כל הבא מ הצא ומ הבקר לפסח,
מה פסח  דבר שבחובה ואי בא אלא מ החולי,
א 1כל  דבר שבחובה אי בא אלא מ החולי;
לפיכ(,
האומר הרי עלי תודה,
הרי עלי שלמי",
הואיל ובאי חובה 
לא יביאו אלא מ החולי.
ונסכי",
בכל מקו" לא יביאו אלא מ החולי.
1

2

גמרא:
ופסח גופיה מנא ל?
דתניא:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
נאמר פסח במצרי" ונאמר פסח לדורות,
מה פסח האמור במצרי"  לא בא אלא מ החולי,
א 1פסח האמור לדורות  לא בא אלא מ החולי;
אמר לו ¯·:‡·È˜Ú È
וכי דני אפשר משאי אפשר?
אמר לו:
א 1על פי שאי אפשר,
ראייה גדולה היא ונלמד הימנה.
3

4

5

10

11

12

והשתא נמי ליפרו(!?
אמר ¯· ˘˘˙:
זאת אומרת:
אי משיבי על ההיקש.
ובתרביצא אמור:
וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש?
בכללא איתמר,
פסח כוליה חדא מילתא היא.
13

14

15

חזר ¯· ‡·È˜Ú Èודנו די אחר:
מה לפסח מצרי" 
פב :שכ אי טעו מת דמי" ואימורי לגבי מזבח* ,
תאמר בפסח דורות 
שטעו מת דמי" ואימורי לגבי מזבח!?
אמר לו:
הרי הוא אומר:
6

16

7

"וְ ָע ַב ְד ָּת ֶאת ָהעֲ ב ָֹדה ַה ּזֹאת ַּבח ֶֹד ׁש ַה ּזֶה" )שמות יג,ה(,
שיהיו כל עבודות של חודש הזה כזה.
8

רש"י

 .¯˜·‰ ÔÓÂ Ô‡ˆ‰ ÔÓ ‡·‰ ÏÎ :'È˙Ó 1היינו תודה ושלמי" הבאי חובה:
 .'ÂÎÂ ‰„Â˙ ÈÏÚ È¯‰ ¯ÓÂ‡‰ 2משנה שאינה צריכה היא דהא תנינ לה לעיל אי
לא משו" סיפא דצריכה דקתני נסכי" בכל מקו" ואפילו היכא דאמר הרי עלי
זבח ולא אמר ונסכי" א''נ דאמר זבח ונסכי" ואפילו לא אמר עלי אלא אמר הרי
זו לא יביא אלא מ החולי:
 .ÔÈÏÂÁ‰ ÔÓ ‡Ï‡ ‡· ÂÈ‡ ÌÈ¯ˆÓ· ÁÒÙ ‰Ó :'Ó‚ 3דאכתי לא הוו מעשרות:
 .ÔÈ„ ÈÎÂ 4פסח דורות שאפשר לבא מ המעשר שהרי בדורות נוהג מעשר
מפסח מצרי" שאי אפשר לו לבא ממעשר שהרי באותה שעה לא היה מעשר
נוהג:
 .‡È‰ ‰ÏÂ„‚ ‰È‡¯ 5הואיל ומצינו שו" פסח שאינו בא אלא מ החולי:
 .Á·ÊÓÏ ÌÈÓ„ Ô˙Ó ÔÂÚË ÔÈ‡ ÔÎ˘ 6דלא הוה מזבח אלא משקו 1ומזוזות וכיו
דאי ממנו למזבח לא הוי דומיא דשלמי" להכי אינו בא מ המעשר:
 .'ÂÎÂ ÔÂÚË ÔÎ˘ ˙Â¯Â„ ÁÒÙ· ¯Ó‡˙ 7כשלמי" ודי הוא שיביא א 1מ המעשר
כשלמי":
 .‰Ê ˘„Á Ï˘ ˙Â„Â·Ú ÏÎ 8פסח דורות כזה דבא מ החולי:

ו¯·,‡·È˜Ú È
1

רש"י

 .‰È˙ÏÈÓ· Â˜ÈÏ 9קמייתא וכי דני איפשר וכו' אמאי חוזר ודני די אחר:
 .‰È· ¯„‰ È‡ 10דסבר דני אפשר משאי אפשר והאי דלא גמר ליה ר''ע פסח
דורות מפסח מצרי" משו" האי פירכא מה לפסח מצרי" שכ ]אי[ טעו מת
וכו' האי לאו פירכא היא דפסח מדבר יוכיח שטעו מת דמי" ואימורי" למזבח
ואינו בא אלא מ החולי דבמדבר לא הוה מעשר עד שבאו לאר #א 1אני אביא
פסח דורות שאינו בא אלא מ החולי:
 .¯ÊÚÈÏ‡ È·¯„ ÂÈ¯·„Ï 11דאית ליה דני אפשר משאי אפשר מה לפסח מצרי"
אבל איהו סבר דאי דני:
 .¯ÊÚÈÏ‡ È·¯Â 12אמאי מהדר ליה ועבדת לימא לאו פירכא היא דפסח מדבר
יוכיח:
 .ÈÓ ‡˙˘‰Â 13אע''ג דילי 1מ ועבדת ליפרו( ר''ע וכי דני אפשר משאי
אפשר והאי קרא ועבדת לא משמע ליה דהא לא כתיב בפירוש דבא מ החולי
אלא דילי 1מהקישא דיהו כל עבודות של חדש זה כזה:
 .˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê 14מדלא פרי( הכי אי משיבי על ההיקש אע''ג דאיכא למיפר(
ביה כגו הכא דאד" ד ק''ו מעצמו ואי אד" ד גז''ש ]והיקש[ מעצמו אא''כ
למדה מרבו ורבו מרבו הלכה למשה מסיני:
 .‡ˆÈ·¯˙·Â 15בבית המדרש שמרביצי" בו התורה אמרו וכי דבר הלמד בהיקש
חוזר ומלמד בהיקש דפסח דורות למד מפסח מצרי" דבא מ החולי היא(
למידי תודה מפסח דורות:
 .¯Ó˙È‡ ‡ÏÏÎ· 16כלומר פסח מצרי" ופסח דורות בכלל הוא דש" פסח א'
הוא ולא הוי דבר הלמד בהיקש דהיכי דילי 1תודה מפסח דורות כמא דילי1
מפסח מצרי" דש" פסח אחד הוא:
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התודה היתה באה

דף פג.

פסח דאינו בא אלא מ החולי מנא ליה?
נפקא ליה מהא דאמר ˘ Ï‡ÂÓמשו" ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
"זֹאתַ 2ה ּת ֹו ָרה לָ עֹלָ ה לַ ִּמנְ ָחה ,וְ לַ ַח ּ ָטאת וְ לָ ָא ׁ ָשם,
וְ לַ ִּמ ּל ּו ִאים ּולְ ז ֶַבח ַה ּ ׁ ְשלָ ִמים" )ויקרא ז,לז(,
3
"עֹלָ ה" 

מה עולה  טעונה כלי,
א 1כל  טעו כלי;
מאי היא?
אילימא  מזרק;
גבי זבחי שלמי ציבור נמי כתיב )שמות כד,ו(:
"וַ ּי ֶָׂשם ָּב ַא ָּגנֹת"!?
אלא סכי.
4

5

פרק שמיני

רד

מנחות

מה חטאת  מקדשה בבלוע,
א 1כל  מקדשה בבלוע.
" ָא ׁ ָשם" )ש"(,
מה אש"  אי שפיר ושליא קדוש בו,
א 1כל  אי שפיר ושליא קדוש בו;
קסבר 
ולדות קדשי" בהויית ה קדושי",
ודני אפשר משאי אפשר.
14

15

16

6

7

17

18

19

ועולה גופה מנל?
דכתיב )בראשית כב,י(:

ָדו,
"וַ ִּי ׁ ְשלַ ח ַא ְב ָר ָהם ֶאת י ֹ
וַ ִּי ַ ּקח ֶאת ַה ּ ַמאֲ ֶכלֶ ת לִ ׁ ְשחֹט ֶאת ְּב ֹנו",

והת" עולה הוא,
דכתיב )בראשית כב,יג(:

"וַ ּיַעֲ לֵ ה ּו לְ עֹלָ ה ּ ַת ַחת ְּב ֹנו".

" ִּמנְ ָחה" )ויקרא ז,לז(,
מה מנחה  אינה נאכלת אלא לזכרי כהונה,
א 1כל  אי נאכלי אלא לזכרי כהונה;
מאי?
אי חטאת ואש"  * בהדיא כתיב!
אי זבחי שלמי ציבור  מרבויא דקראי אתי,
8

9

פג.

" ִּמ ּל ּו ִאים" )ש"(,
מה מלואי" 
מותריה בשריפה ואי בעלי חיי" מותריה בשריפה,
א 1כל 
מותריה בשריפה ואי בעלי חיי" מותריה בשריפה.
" ּ ׁ ְשלָ ִמים" )ש"(,
מה שלמי"  מפגלי ומתפגלי,
א 1כל  מפגלי ומתפגלי.
20

במתניתא תנא משמיה ד¯·:‡·È˜Ú È
"זֹאת ַה ּת ֹו ָרה" )ש"( כו',
" ִּמנְ ָחה" )ש"( ,
מה מנחה  מקדשת בבלוע,
א 1כל  מקדשת בבלוע.

21

10

11

" ְּבקֹ ֶד ׁש ַה ֳּק ָד ׁ ִשים ּתֹאכֲ לֶ ּנ ּו,
קלג
ֹתו" )במדבר יח,י(,
ֹאכל א ֹ
ָּכל זָ ָכר י ַ

22

23

24

לימד על זבחי שלמי ציבור,
שאי נאכלי" אלא לזכרי כהונה!?
תנאי היא,
איכא דמייתי לה מהכא,
ואיכא דמייתי לה מהכא.

25

12

" ַח ָּטאת" )ויקרא ז,לז(,

ואיצטרי( למכתב בחטאת ואיצטרי( למכתב במנחה;
דאי כתב רחמנא במנחה 
משו" דרכיכא בלעה,
אבל חטאת 
אימא לא;
ואי כתב רחמנא בחטאת 
משו" דבשר אגב דשמ קדיר,
אבל מנחה אימא לא,
צריכא.

13

רש"י

רש"י

 .Ú''¯Â 1הואיל ולא ילי 1מ ועבדת כר' אליעזר פסח דורות דאינו בא אלא מ
החולי מנל:
 .‰¯Â˙‰ ˙‡Ê 2מאי קא משמע ל האי קרא:
 .‰ÏÂÚ 3להכי מקיש הני קרבנות לעולה לומר ל( מה עולה וכו':
 .‡È‰ È‡Ó 4באיזה כלי דילפי' מעולה:
 .˜¯ÊÓ ‡ÓÈÏÈ‡ 5לקבל הד" כדאשכח מזרק בעולה דכתיב וישלח את נערי
בני ישראל ויעלו עולות וכתיב ויש" באגנות:
 .˙Â‚‡· Ì˘ÈÂ ·È˙Î ÈÓ 6דהאי באגנות משמע אכולהו כיו דשלמי" טעוני
מזרק כל שכ שאר קדשי" ואמאי ילפי מעולות טפי משלמי צבור:
 .ÔÈÎÒ 7דלא הוו מולקי:
 .‰ÁÓ 8להכי הוקשו למנחה מה מנחה כו':
 .‰Â‰Î È¯ÎÊÏ ‡Ï‡ 9דכתיב כל זכר בבני אהר יאכלנה )ויקרא ו(:
 .Â‰· ·È˙Î ‡È„‰· 10וזה יהיה ל( מקדשי הקדשי" מ האש לכל חטאת" ולכל
אשמ" וסמי( ליה בקדש הקדשי" וגו' )במדבר יח(:
 .È˙‡ È‡¯˜„ ‡ÈÂ·È¯Ó 11דיאכל אותו:
 .È˙ÈÈÓ„ ‡ÎÈ‡ 12זבחי שלמי ציבור ממנחה ואיכא דמייתי מרבויא דקרא:
13
 .ÚÂÏ·· ‰˘„˜Ó ˙‡ËÁ ‰Ó ˙‡ËÁדכתיב כל אשר יגע בבשרה )ויקרא ו(
ואמרי' )זבחי" צז (:עד שיבלע בבשרה כגו שהיו שתי חתיכות אחת שלמי"

ואחת של בשר חטאת ונפל מ החטאת על השלמי" ונבלע בה יאכל כחומר
שבה ליו" ולילה כחטאת:
 .Ô‰· ˘Â„˜ „ÏÂ‰ ‡ÈÏ˘Â ¯ÈÙ˘ ÔÈ‡ Ì˘‡ ‰Ó 14כשה במעיה:
 .ÌÈ˘Â„˜ Ô‰ Ô˙ÈÈÂ‰· ÌÈ˘„˜ ˙Â„ÏÂ ¯·Ò˜„ 15כשיולדו ולא במעי אמ:
 .¯˘Ù‡ ÔÈ„Â 16נקבה דיש בה שליא מאש" זכר דאי לו שליא:
 .‰ÙÈ¯˘· Ì‰È¯˙ÂÓ ÌÈ‡ÂÏÈÓ ‰Ó 17דכתיב וא" יותר בבשר המילואי" מ
הלח" עד הבקר ושרפת את הנותר באש וגו' )שמות כט(:
 .‰ÙÈ¯˘· ÌÈÈÁ ÈÏÚ· Ô‰È¯˙ÂÓ ÔÈ‡Â 18דבמילואי" לא הפרישו שו" בהמה
לאחריות ולא היה ש" בעלי חיי" מותר:
 .‰ÙÈ¯˘· ÌÈÈÁ ÈÏÚ·· Ô‰È¯˙ÂÓ ÔÈ‡Â [‰ÙÈ¯˘· Ô‰È¯˙ÂÓ] ÏÎ Û‡ 19שא"
הפריש ב' חטאות לאחריות ונתכפר באחד מה אי השני לאיבוד אלא ירעה עד
שיסתאב וכו':
 .ÌÈÏ‚ÙÓ ÌÈÓÏ˘ ‰Ó 20שהתודה מפגלת את הלח" ומתפגלי עצמ א" חישב
בה דעיקר פיגול בשלמי" כתיב א 1כל מפגלי כגו זבחי שלמי ציבור מפגלי
את שתי הלח":
 .Ú''¯Â 21מפרש לקרא בענינא אחרינא מנחה מה מנחה מקדשת בבלוע דכתיב
במנחה כל הנוגע בה יקדש:
 .‰ÁÓ· ‡ÓÁ¯ ·˙Î È‡ 22דמקדשת בבלוע:
 .‡ÎÈÎ¯„ ÌÂ˘Ó ‡ÈÓ‡ ‰Â‰ 23שהיא סולת בלעה:
 .˙‡ËÁ Ï·‡ 24דלא רכי( אימא לא:
 .¯È„˜ 25כורשת''טרייט בלע''ז שנבלע ביותר:
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התודה היתה באה

דף פג:

" ַח ָּטאת" )ש"( 
מה חטאת 
אינה באה אלא מ החולי וביו" ובידו הימנית,
א 1כל 
אינו בא אלא מ החולי וביו" ובידו הימנית.
וחטאת גופה מנל?
אמר ¯· :‡„ÒÁ
דאמר קרא )ויקרא טז,ו(:
לו",
"וְ ִה ְק ִריב ַאהֲ רֹן ֶאת ּ ַפר ַה ַח ּ ָטאת אֲ ׁ ֶשר ֹ
לו" 
" ֹ
משלו ולא משל מעשר.
1

2

ביו",
ֹתו" )ויקרא ז,לח( נפקא!?
מ" ְּב ֹיום ַצ ּו ֹ
כדי נסבה.
בידו הימנית.
מד¯· ‰Á ¯· ¯· ‰נפקא,
דאמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
כל מקו" שנאמר אצבע וכהונה 
אינו אלא ימי!?
כדי נסבה.
3

"וְ ִאם ִמן ַה ּצֹאן ָק ְר ָּב ֹנו לְ ז ֶַבח ׁ ְשלָ ִמים",
ואמר ‡·:Ï‡ÂÓ˘„ ‰Â
דבר הבא מ הצא יהא לזבח שלמי"!?
ואכתי מהכא נפקא?
מהת" נפקא!
והתניא:
כבש,
לרבות את הפסח לאליה;
כשהוא אומר:
א" כבש 
להביא פסח שעברה שנתו,
ושלמי" הבאי" מחמת פסח לכל מצות שלמי",
שיטענו סמיכה ונסכי" ותנופת חזה ושוק;
כשהוא אומר:
וא" עז 
הפסיק העני,
לימד על העז שאינה טעונה אליה!?
תלתא קראי כתיב,
חד  לעברה זמנו ועברה שנתו,
וחד  לעברה זמנו ולא עברה שנתו,
וחד  ללא עברה זמנו ולא עברה שנתו.
10

11

12

וצריכי,
דאי אשמעינ עברה זמנו ועברה שנתו 
משו" דאידחי ליה לגמרי;
אבל עברה זמנו ולא עברה שנתו,
דחזי לפסח שני 
אימא לא;
ואי אשמעינ עברה זמנו ולא עברה שנתו 
משו"קלד דאידחי ליה מפסח ראשו;
אבל לא עברה זמנו ולא עברה שנתו,
דאפילו לפסח ראשו נמי חזי 
אימא לא;
צריכא.
15

5

פג:

מד‡· Ï‡ÂÓ˘„ ‰Âנפקא,
דכתיב )ויקרא ג,ו(:

14

4

16

ו¯·È
מאי עביד ליה?
מבעי ליה לכד¯· ,ÔÓÁ
דאמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯·:‰Â·‡ ¯· ‰
מני למותר הפסח שקרב שלמי"?
שנאמר )דברי" טז,ב(:
6

מנחות

13

" ָא ׁ ָשם" )ש",לז(,
מה אש"  עצמותיו מותרי,
א 1כל  עצמותיו מותרי.
 ‡·È˜Úהאי "וְ זָ ַב ְח ּ ָת ּ ֶפ ַסח"

פרק שמיני

רה



)דברי" טז,ב( *

17

18

19

"וְ זָ ַב ְח ּ ָת ּפ ַסח לַ יהֹוָ ה אֱ ל ֶֹה ָ
יך צֹאן ּו ָב ָקר",
ֶ
והלא אי פסח בא אלא מ הכבשי" ומ העזי"!
אלא,
מותר הפסח יהא לדבר הבא מ הצא ומ הבקר.
7

20

8

רש"י

והא מהכא נפקא?
9

רש"י

 .ÏÎ Û‡ 1בי פסח בי תודה אי בא אלא מ החולי ומהכא נפקא ליה לרבי
עקיבא:
 .˙ÈÓÈ‰ Â„È·Â 2דכתיב בה אצבע וכהונה:
 .‡˜Ù Â˙ÂÂˆ ÌÂÈ·Ó 3חטאת ושאר זבחי":
 .ÔÈ¯˙ÂÓ ÂÈ˙ÂÓˆÚ Ì˘‡ ‰Ó 4שהרי בשרו מותר ולא כתיב אש" אלא משו"
דבעי לפרושי קרא כל חד וחד בפני עצמו והוא הדי דאפי' שאר זבחי"
עצמותיו מותרי כדאמר במס' פסחי" )פג (.אבל העצמות וגידי ישרפו לששה
עשר ואמרינ הני עצמות היכי דמי אי דלית בהו מוחא לישדינהו אלמא
דעצמות מותרי:
 .ÏÎ Û‡ 5אפילו עולה עצמותיה מותרי כדאמרינ במסכת זבחי" פרשו ה
אפילו בראש המזבח ירדו ושריי אפילו לקתתא דסכיני:
 .Ú''¯Â 6דמפיק לפסח דבא מ החולי מחטאת:
 .‰ÈÏ „È·Ú È‡Ó ÁÒÙ ˙Á·ÊÂ È‡‰ 7דמתניתי אפיק ליה מפסח ור' אליעזר היא
ולא ר''ע:
 .ÁÒÙ‰ ¯˙ÂÓ 8כגו שהפריש מעות לפסחו וניתותרו )לשלמי"( והיינו מותר
פסח .עני אחר שהפריש פסחו ואבד והפריש אחר תחתיו ואח''כ נמצא הראשו
והוא מותר פסח מני שקרב שלמי":

 .¯˜·‰ ÔÓÂ Ô‡ˆ‰ ÔÓ ‡·‰ ¯·„Ï 9היינו שלמי":
 .ÌÈÓÏ˘ Á·ÊÏ Â·¯˜ Ô‡ˆ‰ ÔÓ Ì‡ 10לא הוה צרי( למיכתב משו" דהא כתיב
)ויקרא ג( א" זבח שלמי" קרבנו:
 .Ô‡ˆ‰ ÔÓ ‡·‰ ¯·„ 'ÂÎÂ Ï‡ÂÓ˘„ ‰Â·‡ ¯Ó‡Â 11דהיינו פסח:
 .‰ÈÏ‡Ï ÁÒÙ ˙Â·¯Ï ·˘Î 12דמשו" דמשמע שיהיה של" שיהא עמו האליה
הוצר( הכתוב זה לרבותו דאילו שאר אימורי" נפקי מא( בכור שור או בכור
כשב ואמרי' )זבחי" לז (.דמו לא נאמר אלא דמ" חלבו לא נאמר אלא חלב" לימד
על בכור ומעשר ופסח שטעוני" מת דמי" ואימורי אבל אליה איצטרי( קרא
אחרינא כבש לרבותו משו" דפסח בעינ שיהא של" ואילו הוה שקיל לאליה
לא הוה הפסח של" ולהכי איצטרי( האי קרא לרבותו דגבי כבש כתיב אליה:
 .ÁÒÙ‰ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡·‰ ÌÈÓÏ˘Â 13היינו מותר פסח:
 .ÊÚ Ì‡Â ¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘Î 14ולא כתיב א" הפסיק העני למעט מאליה לימד על
העז ועל פסח הבא מ העז שאינ" טעוני" אליה:
 .ÈÎÈ¯ˆÂ 15הני שלשה קראי למיל 1דמותר פסח הוי שלמי":
 .ÂÓÊ ‰¯·ÚÏ „Á 16לאחר י''ד:
 .Â˙˘ ‡ÏÂ ÂÓÊ ‰¯·Ú ‡Ï 17כגו שאבד קוד" חצות והפריש אחר תחתיו
ונמצא דא" רצה לשוחטו קוד" חצות קרב שלמי" ואע''ג דעדיי חזי לפסח:
 .È˘ ÁÒÙÏ ÈÊÁ„ 18בארבעה עשר באייר:
 .‡Ï ‡ÓÈ‡ 19יהא קרב שלמי":
 .ÈÊÁ ÈÓ ÔÂ˘‡¯ ÁÒÙÏ ÂÏÈÙ‡„ 20אימא לא יקרב שלמי" קא משמע ל:
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דף פג:

התודה היתה באה

פרק שמיני

מנחות

הדרן עלך התודה היתה באה

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

רו

כל קרבנות הציבור

דף פד.

פרק תשיעי

פרק תשיעי  כל קרבנות הציבור

מנחות

אשית"!?
והכתיב )ש",י(ֵ " :ר ׁ ִ
למצוה.
הכתיב )ש",טז(" :חֲ ָד ׁ ָשה"!?
האי מיבעי ליה לכדתניא:
¯· Ô˙ Èו¯· ‡·È˜Ú Èאמרו:
שתי הלח" הבאות מ היש 
כשרות;
ומה אני מקיי" "חֲ ָד ׁ ָשה"?
שתהא חדשה לכל המנחות.
8

משנה )א(:
כל קרבנות הציבור והיחיד באי מ האר #ומחוצה לאר,#
מ החדש ומ היש,
חו #מ העומר ושתי הלח",
שאינ באי אלא מ החדש ומ האר;#
וכול אינ באי אלא מ המובחר.
1

ואיזהו מובחר שלה"?
מכניס וזטחא  אלפא לסלת,
שנייה לה  עפוריי" בבקעה.
כל הארצות היו כשרות,
אלא מכא היו מביאי.

רז

9

2

פד.

3

עד כא לא פליגי אלא בחדש,
אבל באר #לא פליגי,
דעומר ושתי הלח" מאר  #אי,
מחוצה לאר  #לא;
כמא?
דלא כי האי תנא,
דתניא:
¯· ‰„Â‰È È·¯ ¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
עומר בא מחוצה לאר,#
ומה אני מקיי" " ִּכי ָתבֹא ּו ֶאל ָה ָא ֶרץ" )ש",י(?
שלא נתחייבו בעומר קוד" שנכנסו לאר,#
וקסבר 
חדש בחוצה לאר #דאורייתא היא;
יכם",
דכתיבִ " :מ ּמ ֹו ׁ ְשב ֵֹת ֶ
כל מקו" שאת" יושבי משמע,
" ִּכי ָתבֹא ּו"  זמ ביאה היא,
וכיו דאורייתא היא 
אקרובי נמי מקריבי.
10

*

11

4

גמרא:
מתניתי דלא כי האי תנא,
דתניא:
עומר הבא מ היש  כשר,
שתי הלח" הבאות מ היש  כשרות,
אלא שחיסר מצוה.
עומר,
דכתיב )ויקרא ב,יד(:
" ּ ַת ְק ִריב ֵאת ִמנְ ַחת ִּב ּכ ּו ֶר ָ
יך",
ואפילו מ העלייה;
שתי הלח",
דכתיב )ויקרא כג,יז(:
יכם ָּת ִב ּיא ּו";
" ִמ ּמ ֹו ׁ ְשב ֵֹת ֶ
ולא מ חוצה לאר,#
יכם",
" ִמ ּמ ֹו ׁ ְשב ֵֹת ֶ
ואפילו מ העלייה.
הא אפיקתיה!?
אמר קרא " ָּת ִב ּיא ּו",
ואפילו מ העלייה.
5

6

והאי מיבעי ליה,
שכל שאתה מביא ממקו" אחר 
הרי הוא כזה!?
א" כ 
ליכתוב קרא תביא;
מאי " ָּת ִב ּיא ּו"?
שמע מינה  תרתי.

12

13

14

תנ הת":
שומרי ספיחי בשביעית נוטלי שכר מתרומת הלשכה.
רמי ליה ¯ ‡ÓÁ ¯· ÈÓל¯· :‡„ÒÁ
תנ:
שומרי ספיחי בשביעית נוטלי שכר מתרומת הלשכה;
ורמינהו:
"לְ ָא ְכלָ ה" )ויקרא כה,ו( ,ולא לשריפה!?
יכם" )ויקרא כג,יד(;
אמר ליה :רחמנא אמר ל(  "לְ דֹר ֵֹת ֶ
15

16

17

רש"י

7

רש"י

 .˙Â·¯˜‰ ÏÎ :'È˙Ó .¯Â·Èˆ‰ ˙Â·¯˜ ÏÎ - ÈÚÈ˘˙ ˜¯Ù 1היינו מנחות:
 .˙ÏÒÏ ‡ÙÏ‡ 2שכש" שהאל 1היא ראש לכל האותיות כ( סלת של אלו שני
מקומות מכניס וזטחא ראש לכל הסלתות .עני אחר אלפא אל 1היינו אחד כ(
סלת של שני מקומות מיוחדי לכ( שסלת מובחר עיקר מכל הסלתות כ(
שמעתי:
 .˙Âˆ¯‡‰ ÏÎ 3שבאר #ישראל כגו יהודה ועבר הירד והגליל כשרות:
 .ÔÈ‡È·Ó ÂÈ‰ Ô‡ÎÓ ‡Ï‡ 4משו" דמצוה להביא מ המובחר:
 .‰ÈÈÏÚ‰ ÔÓ :'Ó‚ 5מחיטי ואפילו ישני" בעלייה:
 .‰È˙˜ÈÙ‡ ‡‰Â 6ממושבותיכ" ולא מחוצה לאר #והיכי דרשת ליה ואפי' מ
העלייה:
 .È˙¯˙ ‰ÈÓ ˙ÚÓ˘ 7חד דאפילו מ העלייה וחד לכל ביאות שאתה מביא וכו'
כדאמרינ בפירקי דלעיל )עז (:תביאו ריבויא הוא לגמרי דלא בעי לגופיה:

 .˙È˘‡¯ ·È˙Î‰Â 8דמשמע מ החדש ולא מ היש:
 .˙ÂÁÓ‰ ÏÎÏ ‰˘„Á ‡‰˙˘ 9כלומר שיביאו שתי הלח" קוד" שיביאו שו"
מנחה מ החדש אבל שתי הלח" גופייהו באות אפי' מ היש:
 .È‚ÈÏÙ ‡Ï Ô‡Î „Ú 10תנא דמתני' ותנא דבריית' אלא בחדש:
 .È‚ÈÏÙ ‡Ï ı¯‡· Ï·‡ 11דצרי( להביא מ האר #ולא מ חוצה לאר:#
 .Â‡Â·˙ ÈÎÂ ÌÈÈ˜Ó È‡ ‰ÓÂ 12דמשמע דאי בא אלא מ האר:#
13
˜ .ı¯‡Ï ‰ˆÂÁ· ˘„Á ¯·Òקוד" לעומר אסור דאורייתא דהא דכתיב )ויקרא
כג( ולח" וקלי וכרמל לא תאכלו נוהג אפי' בחוצה לאר:#
 .ÌÎÈ˙Â·˘ÂÓ„ 14דכתיב בההוא קרא כל מקו" שאת" יושבי" משמע וכי
תבואו לא ממעט חוצה לאר #אלא זמ ביאה הוא לומר שלא נתחייבו בעומר
אלא לאחר שבאו לאר #אבל לאחר שבאו לאר #אסור חדש קוד" הקרבת
העומר וכיו דמדאורייתא אסור דנוהג איסור חדש בחוצה לאר #ה''נ אקרובי
מקרבינ עומר מחוצה לאר:#
 .‰Î˘Ï‰ ˙ÓÂ¯˙Ó Ô¯Î˘ ÔÈÏËÂ 15לפי שה" הפקר וצרי( לשומר מפני החיה
ומפני העניי" שלא ילקטוהו קוד" לעומר כדי שיהא העומר בא מה":
 .‰ÙÈ¯˘Ï ‡ÏÂ ‰ÏÎ‡Ï 16והיכי מקרבינ קומ #לשורפו על גבי המזבח:
 .¯Ó‡ ‡ÓÁ¯ 17בעומר לדורותיכ":
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כל קרבנות הציבור

דף פד:

ואת אמרת :תיבטל!
אמר ליה:
ומי קאמינא אנא תיבטל?
לייתי מדאשתקד!?
בעינא כרמל וליכא.
ולייתי מכרמל דאשתקד!?
אמר קרא )ויקרא ב,יד(:
" ַּכ ְר ֶמל ּ ַת ְק ִריב";
בעינא כרמל בשעת הקרבה וליכא.

פרק תשיעי

1

פד:

2

3

4

רח

מנחות

תנ הת":
אי מביאי ביכורי" חו #משבעת המיני,
ולא * מתמרי" שבהרי",
ולא מפירות שבעמקי".
אמר :‡ÏÂÚ
א" הביא  לא קידש.
8

יתיב ¯· ‰וקא אמר לה להא שמעתא.
איתיביה ¯· ‡·‡ ¯· ‡Á‡ Èל¯·:‰
אשית" )ויקרא ב,יב( 
" ָק ְר ּ ַבן ֵר ׁ ִ
שתהא ראשית לכל המנחות,
וכ הוא אומר:
9

10

איתמר:
¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
5

" ַּכ ְר ֶמל ּ ַת ְק ִריב";
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאמר:
ראשיתקלו קציר(  ולא סו 1קציר(.

יב ֶכם ִמנְ ָחה חֲ ָד ׁ ָשה לַ יהֹוָ ה,
" ְּב ַה ְק ִר ְ
ְּב ׁ ָשבֻ ע ֵֹת ֶ
יכם" )במדבר כח,כו(,

קלה

6

אי לי אלא חדשה של חטי",
חדשה של שעורי" מני?
תלמוד לומר:
חדשה חדשה,
א" אינו עני לחדשה של חיטי 
תנהו עני לחדשה של שעורי";
ומני שתהא קודמת לביכורי"?
תלמוד לומר:
11

12

מותיב ¯·:‰
"וְ ִאם ּ ַת ְק ִריב ִמנְ ַחת ִּב ּכ ּו ִרים" )ויקרא ב,יד(
במנחת העומר הכתוב מדבר,
מהיכ היא באה?
מ השעורי";
אתה אומר:
מ השעורי",
או אינו אלא מ החיטי?
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
נאמר אביב במצרי",
ונאמר אביב לדורות,
מה אביב האמור במצרי"  שעורי",
א 1אביב האמור לדורות  אינו בא אלא מ השעורי".
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
מצינו יחיד שמביא חובתו מ החיטי,
ומביא חובתו מ השעורי,
וא 1ציבור מביא חובתו מ החיטי,
ומביא חובתו מ השעורי;
א" אתה אומר מ החיטי,
לא מצינו ציבור שמביא חובתו מ השעורי;
דבר אחר:
א" אתה אומר עומר בא מ החיטי 
אי שתי הלח" ביכורי";
אלמא משו" ביכורי" הוא!?
תיובתא.
7

רש"י

 .ÏË·È˙ ˙¯Ó‡ ˙‡Â 1שא" אינו מביא של שביעית נמצא עומר בטל:
 .„˜˙˘‡„Ó È˙ÈÈÏ 2שעורי" שגדלו אשתקד:
 .ÏÓ¯Î ÔÈÚ· 3שתהא כרמל ר( למלול בשעת קצירה:
 .„˜˙˘‡„ ÏÓ¯ÎÓ È˙ÈÈÏÂ 4מתבואה שנקצרה אשתקד כשהיא כרמל:
 .¯Ó‡ ÔÁÂÈ È·¯ ¯Ó˙È‡ 5משו" הכי אי מביאי" מתבואה ישנה משו" דבעינ
כרמל תקריב:
 .¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡ È·¯ 6משו" דראשית קצירכ" אמר רחמנא דבשעת הבאה ליהוי
ראשית קציר דהאי תבואה ואי מייתי משל אשתקד אינו מביא מראשית קציר
שהרי נקצר מאשתקד וסו 1קציר שנה שעברה הוא בשעת הבאה:
 .‡Â‰ ÌÈ¯ÂÎ· ÌÂ˘Ó ‡ÓÏ‡ 7דבעי' שיהו בכורי" בקציר והיינו כר' אלעזר
דאמר ראשית קצירכ" ותיובתא דר' יוחנ דאמר כרמל תקריב דמשמע שיכול
להקריב כרמל אע''פ שאינו בכורי":

13

14

שה לְ ָך,
"וְ ַחג ׁ ָשבֻ עֹת ּ ַתעֲ ֶׂ
ִּב ּכ ּו ֵרי ְק ִציר ִח ִּטים" )שמות לד,כב(;

ואי לי אלא בכורי קציר חטי",
קציר שעורי" מני?
תלמוד לומר:
15

"וְ ַחג ַה ָ ּק ִציר,
ָ
ִּב ּכ ּו ֵריַ 16מעֲ ֶׂשיך אֲ ׁ ֶשר ִּתזְ ַרע ַּב ּ ָ ׂש ֶדה" )שמות כג,טז(;

ואי לי אלא שתזרע,
עלו מאליה מני?
תלמוד לומרַּ " :ב ּ ָ ׂש ֶדה";
ואי לי אלא בשדה,
מני לרבות שבגג ושבחורבה ושבעצי #ושבספינה?
17

18

רש"י

 .ÌÈ¯‰·˘ ÌÈ¯Ó˙Ó 8אע''פ שה" משבעה מיני" דדבש היינו דבש תמרי" הני
שבהרי" ושבעמקי" אינ מ המובחר לפי שה כחושי:
 .‡˙ÚÓ˘ ‡‰Ï ¯Ó‡˜Â 9א" הביא לא קדש:
 .˙È˘‡¯ Ô·¯˜ 10משמע נמי אשתי הלח" אע''ג דכתיב בבכורי" כדאמרינ מה
יש ל( להביא בכורי" מ הדבש ושתי הלח" מ החמ:#
 .ÔÈËÈÁ Ï˘ ‰˘„Á ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡ 11דומיא דשתי הלח" שה חיטי שאי יכול
להביא קוד" שתי הלח":
 .ÌÈ¯ÂÚ˘ Ï˘ ‰˘„Á 12כגו מנחת קנאות:
 .ÔÈÓ 13שלא יביא קוד" לשתי הלח":
 .‰˘„Á ‰˘„Á Ï''˙ 14שתי פעמי" דכתיב בהקריבכ" מנחה חדשה והקרבת"
מנחה חדשה )ויקרא כג(:
 .ÌÈ¯ÂÎ·Ï Ì„Â˜ ÌÁÏ‰ È˙˘ ‡‰˙˘ ÔÈÓ 15שלא יביא בכורי" קוד" לשתי
הלח":
 .ÌÈËÁ ¯Èˆ˜ È¯ÂÎ· Ï''˙ 16כלומר שתי הלח" יהא קוד" לכל קציר חטי
אפילו בכורי" עני אחר חג שבועות בכורי קציר חטי" )בחג שבועות שהוא מביא בו
שתי הלח"( יהא קוד" לכל קציר אפילו לבכורי":
 .ÍÈ˘ÚÓ È¯ÂÎ· ¯Èˆ˜‰ ‚Á Ï''˙ 17חג שאתה מביא בכורי" שתי הלח" יהא
קוד" לכל אשר תזרע בשדה אפי' לחדש של שעורי":
 .ÌÈ¯ÂÎ·Ï Ì„Â˜ ‡‰˙˘ ÔÈÓ 18של חטי שגדלו בגג ובחורבה דהאי דתנ מ
המובחר היינו למצוה:
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כל קרבנות הציבור

דף פד:

תלמוד לומר:
1

" ִּב ּכ ּו ֵרי ָּכל אֲ ׁ ֶשר ְּב ַא ְר ָצם" )במדבר יח,יג(;
מני שתהא קודמת לנסכי" ופירות האיל?
ש ָ
יך",
נאמר כאִּ " :ב ּכ ּו ֵרי ַמעֲ ֶׂ
ָ
ָ
ונאמר להל )שמות כג,טז(ְּ " :ב ָא ְס ּ ְפך ֶאת ַמעֲ ֶׂשיך ִמן ַה ּ ָ ׂש ֶדה",
מה להל  נסכי" ופירות איל,
א 1כא  נסכי" ופירות איל;
קתני מיהא:
שבגג שבחורבה שבעצי #ושבספינה!?
סיפא אתא למנחות.
2

3

4

5

6

מתקי 1לה ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
אי הכי 
היינו דכתיב )במדבר יח,יא(:

פרק תשיעי

רט

מנחות

א" הביא  קדש,
נעשה ככחוש בקדשי".
12

11

בשלמא ¯  ˘È˜Ï ˘Èכדאמר טעמא,
אלא ¯·  ÔÁÂÈ Èמאי טעמא!?
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
¯· ÔÁÂÈ Èחזאי בחלו",
מילתא מעלייתא אמינא,
אמר קרא )דברי" כו,ב(:
אשית" ,ולא כל ראשית,
" ֵמ ֵר ׁ ִ
ָ
" ֵמ ַא ְר ְצך" )ש"( ,ולא כל ארצ(.
13

14

15

ו¯ ˘È˜Ï ˘Èהאי " ַא ְר ְצ ָך" מאי עביד ליה?
מיבעי ליה לכדתניא:
קלז
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôאומר:
נאמר כא :אר,#
ונאמר להל :אר,#
מה להל  שבח אר,#
א 1כא  שבח אר.#
ואיד(!?
אר #מאר.#
ואיד(!?
אר #מאר #לא משמע ליה.
16

7

ֹתו";
ֹאכל א ֹ
ית ָך י ַ
הור ְּב ֵב ְ
" ָּכל ָט ֹ

ואי מנחות 
לזכרי כהונה הוא דמיתאכל!?
אמר ¯· :‡È˘¯˘Ó
ָ
תרי קראי כתיבי )ש",יג(" :לְ ך יִ ְהיֶה",
ֹתו",
ֹאכל א ֹ
ית ָך י ַ
הור ְּב ֵב ְ
וכתיבָּ " :כל ָט ֹ
הא כיצד?
כא  בביכורי",
כא  במנחות.
8
9

¯· ‡˘ Èאמר:
כוליה במנחות,
וסיפא דקרא אתא ללחמי תודה.
בפלוגתא,
¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
א" הביא  לא קדש;
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר:
10

17

18

19

20

21

תני חדא:
שבגג ושבחורבה שבעצי #ושבספינה 
מביא וקורא,
ותניא איד(:
מביא ואינו קורא;
בשלמא ¯:˘È˜Ï ˘È
גג אגג לא קשיא,
הא  בגג דמערה,
הא  בגג דבית,
חורבה אחורבה לא קשיא,
כא  בחורבה עבודה,
כא  בחורבה שאינה עבודה;
22

רש"י

 .ÌÎˆ¯‡· ¯˘‡ ÏÎ È¯ÂÎ· Ï''˙ 1אפי' בגג דנאמר כא בכורי כל אשר בארצ"
ונאמר להל בכורי קציר חטי" מה בכורי" האמור להל שתי הלח" ]קוד" לכל[
א 1כא שתי הלח" ]קוד"[ לכל בכורי" שבארצכ":
 .ÔÏÈ‡‰ ˙Â¯ÈÙÂ ÌÈÎÒÏ ˙Ó„Â˜ ‡‰˙˘ ÔÈÓ 2שלא יביא נסכי" מ החדש
ובכורי" מפירות תמרי" וזיתי" קוד" לשתי הלח" דנסכי" לא משמע ליה
מבכורי כל אשר בארצ" דהאי קרא בבכורי" כתיב ואי מביאי נסכי" בכורי"
ואיידי דבעי נסכי" בעי פירות האיל:
 .ÔÏÈ‡‰ ˙Â¯ÈÙÂ ÌÈÎÒ ÔÏ‰Ï ‰Ó 3דכתיב מעשי( כל מעשי( ועוד דבאותו זמ
מאספי יי ופירות האיל:
 .Ô‡Î Û‡ 4חג הקציר אע''ג דכתיב תזרע בשדה נסכי" ופירות האיל במשמע
דשתי הלח" קוד" לה":
 .ÔÈÓ ‰·¯ÂÁ·˘Â ‚‚·˘ ‡‰ÈÓ È˙˜ 5ומדקתני הכי ש''מ דמביא בכורי" מה
וכ''ש מתמרי" שבהרי" ושבעמקי" דעדיפי מינייהו דמביאי מה" בכורי"
וקשיא לעולא:
 .‡ÙÈÒ 6דקתני שבגג ושבחורבה אתא למנחות שיהו שתי הלח" קודמי נמי
למנחות דחיטי" שגדלו בגג ושבחורבה וליכא למימר דמביאי מה בכורי" ולא
קשיא לעולא .עני אחר סיפא דקרא אתא למנחות דהאי בכורי היינו בכורי"
וכל אשר בארצ" היינו מנחות וגמרינ ג''ש נאמר כא בכורי" ונאמר להל
בכורי קציר חיטי" מה להל שתי הלח" קוד" לה" א 1כא בהאי קרא דקמיירי
במנחות שתי הלח" קוד" לה":
 .Â˙Â‡ ÏÎ‡È Í˙È·· ¯Â‰Ë ÏÎ ·È˙Î„ ÂÈÈ‰ 7דמשמע אפי' נשי" ועבדי":
 .ÌÈ¯ÂÎ·· Ô‡Î 8כתיב כל טהור בבית( יאכל אותו:
 .˙ÂÁÓ· Ô‡Î 9כתיב ל( יהיו דאי נאכלי אלא לזכרי כהונה והאי סיפא כל
אשר בארצ" היינו למנחות:
 .˙ÂÁÓÏ ‰ÏÂÎ ¯Ó‡ È˘‡ ·¯ 10וסיפא דקרא דכתיב כל טהור בבית( אתא
ללחמי תודה דנאכלי לכל טהור ולא קשה לעולא:

רש"י

 .‰˘Ú 11הני תמרי" שבהרי":
 .ÌÈ˘„˜·˘ ˘ÂÁÎÎ 12שהמקדיש בהמה כחושה קדשה ואע''ג דלא הוי מצוה
מ המובחר:
 .‡ÓÏÈÁ· È‡ÊÁ ÔÁÂÈ È·¯ 13למתרצא למילתיה שפיר:
 .˙È˘‡¯ ÏÎ ‡ÏÂ ˙È˘‡¯Ó 14למעוטי שאר פירות שאינ משבעת המיני:
 .Íˆ¯‡ ÏÎ ‡ÏÂ Íˆ¯‡Ó 15למעוטי שלא מ המובחר דשבעה מיני גופייהו
כגו מתמרי" שבהרי" ושבגג ושבחורבה:
 .˘È˜Ï ˘È¯Â 16כיו דאמר א" הביא קדש האי מארצ( מאי עביד ליה:
 .ı¯‡ Ô‡Î ¯Ó‡ 17אשר תביא מארצ( )דברי" כו( ונאמר להל )ש" ח( אר #חטה
ושעורה:
 .Ï‡¯˘È ı¯‡ Ï˘ ‰Á·˘· ¯ÙÒÓ ÔÏ‰Ï ‰Ó 18דהני פירות ה משובחי משאר
פירות:
 .Ô‡Î Û‡ 19אי מביאי בכורי" אלא מ המשובח ולעול" מביאי מתמרי"
שבהרי" ובלבד שיהו מ המשובח:
 .ı¯‡Ó ı¯‡ Í„È‡Â 20כלומר רבי יוחנ אמר ל( אי הכי נמי מה להל שבח
אר #וכו' והא מילתא הוה מצי למימר אי כתיב אר #לחוד אבל השתא דכתיב
מארצ( ולא כל ארצ( להוציא תמרי" שבהרי" ושבעמקי":
 .˘È˜Ï ˘È¯Â 21האי דרשה דהוי משתמע ליה מאר #לא משמע ליה:
 .˘È˜Ï ˘È¯ ‡ÓÏ˘· 22דאמר קדשה איכא לתרוצי הא דתני מביא וקורא
בחורבה עבודה דכיו דנעבדה דטרח בה מארצ( קרינא בה:
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כל קרבנות הציבור

דף פה:

עצי #אעצי #לא קשיא,
כא  בנקובה,
כא  בשאינו נקובה,
ספינה אספינה לא קשיא,
כא  בספינה של ע,#
פה .כא  בספינה של חרס; *
אלא ל¯· ÔÁÂÈ Èקשיא!?
תנאי היא,
דתניא:
שבגג ושבחורבה  מביא וקורא,
שבעצי #ושבספינה  אינו מביא כל עיקר.
1

2

3

פרק תשיעי

רי

מנחות

נרה שנה ראשונה.
איבעיא להו:
היכי קאמר?
נרה שנה ראשונה,
ושניה נרה וזורעה,
או דלמא 
נרה שנה ראשונה;
ושניה זורעה בלא נרה?
תא שמע:
דתניא:
אמר ¯·:ÈÒÂÈ È
א 1חיטי כרזיי" וכפר אחי",
אלמלא סמוכות לירושלי"  היו מביאי מה;
לפי שאי מביאי את העומר 
אלא מ השדות המודרמות והמנונרות לכ(,
שבה חמה זורחת ומה חמה שוקעת;
כיצד עושה?
נרה שנה ראשונה ושניה חורש ושונה,
וזורעה קוד" לפסח שבעי" יו",
כדי שתהא סמוכה לחמה,
ועושה קנה זרת ושיבולת זרתיי",
וקוצר ומעמר ודש וזורה ובורר וטוח ומרקד,
ומביא אצל גזבר;
וגזבר מכניס ידו לתוכה,
א" עלתה בה אבק 
אומר לו:
חזור ונפה אותה שניה,
משו" ¯· Ô˙ Èאמרו:
גזבר ס( ידו שמ ומכניס לתוכה עד שמעלה כל אבקה;
קתני מיהת:
חורש ושונה.
ולטעמי(,
פה :מתניתי לא קתני שונה* ,
ברייתא קתני שונה!?
הא לא קשיא,
13

וכולן אינן באות אלא מן המובחר כו'.
אמרי ליה יוחנא וממרא למשה:
תב אתה מכניס לעפריי"!?
אמר להו:
אמרי אינשי:
למתא ירקא  ירקא שקול!
4

5

6

משנה )ב(:
אי מביאי לא מבית הזבלי" ,ולא מבית השלחי",
ולא מבית האיל,
וא" הביא  כשר.
כיצד הוא עושה?
נרה שנה ראשונה,
ובשנה שניה זורעה קוד" לפסח שבעי" יו",
והוא עושה סולת מרובה.
8

7

9

10

11

15

14

16

1817

19

20

כיצד בודק?
הגזבר מכניס ידו לתוכ,
עלה בה אבק  פסולה עד שינפנה;
וא" התליעה  פסולה.
12

21

22

גמרא:
כיצד עושה?

23

רש"י

רש"י

 .Ò¯Á Ï˘ ‰ÈÙÒ· 1מביא וקורא משו" דשל אר #היא:
 .ÔÁÂÈ È·¯Ï ‡Ï‡ 2דאמר לא קדש והא הכא דלדברי הכל קדש בחורבה עבודה
וכל הני אע''פ שאינ מובחרי" )דהא( לדברי הכל מביא וקורא:
 .‡È‰ È‡˙ 3דאיכא תנא דאמר שבעצי #ושבספינה אינו מביא והוא הדי
לתמרי" שבהרי" ושבעמקי" ורבי יוחנ דאמר כי האי תנא:
 .‡¯ÓÓÂ ‡ÁÂÈ Ï''‡ 4ראשי מכשפי" של מצרי" למשה רבינו כשהתחיל
לעשות האותות לעיני פרעה שהיו סבורי שהיה עושה אות" על ידי כשו:1
 .ÌÈÈ¯ÙÚÏ ÒÈÎÓ ‰˙‡ Ô·˙ 5עפריי" שהוא מקו" הרבה תבואה אתה מביא
לש" תבואה למכור בתמיה כ( אר #מצרי" שהיא מלאה כשפי" אתה בא לש"
לעסוק בכשפי":
 .ÏÂ˜˘ ‡˜¯È ‡˜¯È ‡˙ÓÏ Ì‰Ï ¯Ó‡ 6לעיר שגדל ש" ירק הרבה הבא ירק
של( למכור לפי שמתקבצי ש" הכל לקנות ה" אמרו לו דברי ליצנות והוא
השיב לה" בענינ":
 .Ï·Ê‰ ˙È·Ó ‡Ï :'È˙Ó 7משדה הצריכה לזבל:
 .ÔÏÈ‡‰ ˙È·Ó ‡ÏÂ 8משדה שיש בו אילנות לפי שהאילנות עושי" לה צל ואי
התבואה גדלה יפה:
 .‰˘ÂÚ ‡Â‰ „ˆÈÎ 9לשדה שמביא ממנה סלת:
 .‰Â˘‡¯ ‰˘ ‰¯ 10ומניחה בורה:
 .ÌÂÈ 'Ú ÁÒÙÏ Ì„Â˜ [‰Ú¯ÂÊ] 11שכבר יש כח לחמה שזורחת עליה:
 .˜„Â· ‡Â‰ „ˆÈÎ 12שלא יהא אבק בסלת:

 .ÌÈÈÊ¯Î :'Ó‚ 13של אותו מקו":
 .ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ˙ÂÎÂÓÒ Ô‰˘ ‡ÏÓÏ‡ 14הרבה וה עומדות בי ההרי" דכתיב
)תהלי" קכה( ירושלי" הרי" סביב לה:
 .Ô‰Ó ÔÈ‡È·Ó ÂÈ‰ 15לפי שה עומדות בדרו":
 .˙ÂÓ¯„ÂÓ‰ 16שבדרו":
 .˙Á¯ÂÊ ‰ÓÁ‰ Ô‰·˘ 17כל היו":
 .˙Â¯ÂÓ‰ 18חרושות הרבה לכ(:
 .ÌÂÈ ÌÈÚ·˘ ÁÒÙÏ Ì„Â˜ ‰Ú¯ÂÊÂ 19שכבר מתחלת החמה לזרוח בקר מזרחית
צפונית וכשזורחת מוש( העמוד מיד לדרו" וכל היו" היא זורחת לדרו":
 .˙ÏÒ· ÒÈÎÓÂ ÔÓ˘ Â„È ÍÒ 20וכ( בודקה יפה שא" יש בה אבק מידבק
בשמ:
 .‰Â˘Â ˘¯ÂÁ ‰È˘Â ‡‰ÈÓ È˙˜ 21וזורעה ותפשוט מהא מתני' דבשניה נמי
נרה:
 .ÍÈÓÚËÈÏÂ 22היכי תפשוט הא במתניתי לא קתני שונה
וברייתא קתני שונה:
23
 .‡È˘˜ ‡Ï ‡‰מתניתי דקתני נרה שנה ראשונה ולא קתני )ושניה חורש(
ושונה היינו שכבר היתה עבודה שנה ראשונה ועכשיו נוחה ליגדל יותר
וברייתא דקתני חורש ושונה וזורעה היינו משו" שלא היתה עבודה קוד" שנה
ראשונה אבל מתני' א" היתה עבודה לא ידענא א" חורש ושונה בשניה א" לא
דהא לא קתני לא חורש ולא שונה ומאי הוי עלה:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

כל קרבנות הציבור

דף פה:

כא  בעבודה,
כא  בשאינה עבודה.

פרק תשיעי

ריא

מנחות

או דלמא 
אי בעל מו" אלא בבהמה?
תיקו.

מאי הוי עלה?
תא שמע:
דתניא:
ניר חציה וזורע חציה,
ניר חציה וזורע חציה.
1

תנ הת":
כל ע #שנמצא בו תולעת 
פסול לגבי מזבח.
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
לא שנו אלא לח,
אבל יבש  גוררו וכשר.
8

אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
אי מביאי את העומר 
אלא מ השדות המודרמות שבאר #ישראל,
שבה חמה זורחת ומה חמה שוקעת.
תניא נמי הכי:
‡·‡ ˘‡ ÏÂאומר:
עומר היה בא מבקעת בית מקלה,
כבת שלש סאי היתה,
ושדה מודרמת היתה,
ובה חמה זורחת וממנה חמה שוקעת,
ניר חציה וזורע חציה,
ניר חציה וזורע חציה.
2

¯·  È·ÂË ¯· ‰È˜ÏÁהוה ליה קרנא דארעא,
ניר חציה וזרע חציה,
ניר חציה וזרע חציה ועבדה על חד תרי,
ומזבי להו לחיטי לסמידא.
3

בעי ¯·‡:
הקדישו,
מהו שילקה עליו משו" בעל מו"?
כיו דפסול  כבעל מו" דמי;
או דלמא 
אי בעל מו" אלא בבהמה?
תיקו.
9

משנה )ג(:
תקוע אלפא לשמ;
‡·‡ ˘‡ ÏÂאומר:
שניה לה רגב בעבר הירד.
כל הארצות היו כשרות,
אלא מיכ היו מביאי.
אי מביאי לא מבית הזבלי" ,ולא מבית השלחי",
ולא מ מה שנזרע ביניה",
וא" הביא  כשר.
אי מביאי אנפקט,
וא" הביא  כשר.
10

ואם התליעה  -פסולה.
תנו רבנ:
סולת שהתליעה רובה 
פסולה;
וחיטי שהתליעו רוב 
פסולות.

11

אי מביאי מ הגרגרי שנשרו במי",
ולא מ הכבשי" ולא מ השלוקי",
וא" הביא  פסול.
12

בעי ¯·:‰ÈÓ¯È È
ברוב חטה או ברוב סאה?
תיקו.
4

5

גמרא:

בעי ¯·‡:
הקדיש,
מהו שילקה עליה משו" בעל מו"?
כיו דפסיל  כבעל מו" דמי;
6

7

רש"י

 .‰ÈˆÁ Ú¯ÂÊÂ ‰ÈˆÁ ¯È 1כגו שנרה כולה בשנה ראשונה וזרע חציה ובשניה
ניר חציה וזורע חציה מה שנר בשנה ראשונה ובשנה שלישית זורע מה שנר
בשניה ונר מה שזורע בשניה וכ יעשה מכא ואיל( בכל שנה נר חציה וזורע
חציה ותפשוט מינה דבשניה זורעה בלא נרה והאי דאי זורעה כולה )בשנה
שלישית( היינו לפי שאי כח בקרקע להיזרע כולה בכל שנה:
 .‰˙È‰ ÔÈ‡Ò ‰˘Ï˘ ÔÈÓÎ 2גדל בשנה כשיעור שצרי( לקצור לצור( העומר:
 .‡Ú¯‡„ ‡¯˜ 3חתיכת שדה:
 .‰ÈÓ¯È È·¯ ÈÚ· 4הא דקתני חיטי שהתליעו רוב פסולי:
 .‰ËÁ ·Â¯· 5שאינה פסולה עד שיתליע רוב כל חטה:
 .Ô˘È„˜‰ 6לצור( מנחות:
 .ÌÂÓ ÏÚ· ˘È„˜Ó ÌÂ˘Ó Ô‰ÈÏÚ ‰˜ÏÈ˘ Â‰Ó 7דהכי אמר רבי במסכת תמורה
)ו (:שהמקדיש בעלי מומי לוקה:

קו ָעה,
"וַ ִּי ׁ ְשלַ ח ֹיו ָאב ְּת ֹ
וַ ִּי ַ ּקח ִמ ּ ׁ ָשם ִא ּ ׁ ָשה חֲ ָכ ָמה" )שמואל ב יד,ב(,

מאי שנא תקועה?
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
מתו( שרגילי בשמ זית 
חכמה מצויה בה.
תנו רבנ:
רש"י

 .ÁÏ ‡Ï‡ 8לפי שלח אינו יכול לגרר ממנו מה שהתליע כמו היבש:
 .˘È„˜‰ 9לעצי" שהתליעו:
 .Ì‰ÈÈ· Ú¯Ê˘ ‰Ó ÔÓ ‡ÏÂ :'È˙Ó 10מ הזיתי" שנזרעו זרעי" ביניה" לפי
שהזרעי" מכחישי" לאילנות:
 .ÔË˜Ù‡ 11מה שלא נתבשל יפה:
 .ÔÈ¯‚¯‚‰ ÔÓ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ 12של זיתי" שנפלו ונשרו במי" ושהו בה" הרבה או
שנכבשו או שנשלקו לפי שאי שומנ" יפה יפה עני אחר מ הגרגרי" שנשרו
אי מביאי מאות זיתי" שאי מוציאי שמנה אלא א''כ נשרו במי" או שצרי(
לשולק או לכובש קוד" שיוציאו שומנ:
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כל קרבנות הציבור

דף פו.

לו" )דברי" לג,כד(,
"וְ ט ֵֹבל ּ ַב ּ ׁ ֶש ֶמן ַרגְ ֹ
זה חלקו של אשר,
שמוש( שמ כמעי.
אמרו:
פע" אחד נצרכו לה אנשי לודקיא בשמ,
מינו לה פולמוסטוס אחד,
אמרו לו:
ל( והבא לנו שמ במאה ריבוא.
הל( לירושלי",
אמרו לו :ל( לצור.
הל( לצור,
אמרו לו:
ל( לגוש חלב.
הל( לגוש חלב,
אמרו לו:
ל( אצל פלוני לשדה הלז,
ומצאו שהיה עוזק תחת זיתיו,
אמר לו:
יש ל( שמ במאה ריבוא שאני צרי(?
אמר לו:
המת לי עד שאסיי" מלאכתי,
המתי עד שסיי" מלאכתו.
לאחר שסיי" מלאכתו,
הפשיל כליו לאחוריו והיה מסקל ובא בדר(,
אמר לו:
יש ל( שמ במאה ריבוא?
כמדומה אני ששחוק שחקו בי היהודי".
כיו שהגיע לעירו,
הוציאה לו שפחתו קומקמו" של חמי,
ורח #בו ידיו ורגליו,
הוציאה לו ספל של זהב,
מליאה שמ וטבל בו ידיו ורגליו,
לקיי" מה שנאמר:
לו".
"וְ ט ֵֹבל ּ ַב ּ ׁ ֶש ֶמן ַרגְ ֹ
לאחר שאכלו ושתו,
מדד לו שמ במאה ריבוא.
אמר לו:
כלו" אתה צרי( ליותר?
אמר לו :ה,
אלא שאי לי דמי".
אמר לו:
א" אתה רוצה ליקח  קח,
ואני אל( עמ( ואטול דמיו,
מדד לו שמ בשמונה עשר ריבוא.
אמרו:
לא הניח אותו האיש 
לא סוס ,ולא פרד ,ולא גמל,

פרק תשיעי

6

רו ׁ ֵש ׁש
" ֵי ׁשִ 7מ ְת ַע ּ ׁ ֵשר וְ ֵאין ּכֹל ִמ ְת ֹ

2

4

5

רש"י

 .ÒÂËÒÂÓÏÂÙ :'Ó‚ 1שליח גוי^:
 .¯Âˆ 2הוא שכונת עיירות שבאר #ישראל:
 .˜ÊÂÚ 3שחופר סביב הזית כעי טבעת כמו עיזקתא:
 .ÂÈ¯ÂÁ‡Ï ÂÈÏÎ ÏÈ˘Ù‰ 4כמו שכיר עני:
 .Ï˜ÒÓ ‰È‰Â 5השלי( האבני" מ הפרדס:

מנחות

ולא חמור באר #ישראל שלא שכרו.
כיו שהגיע לעירו 
יצאו אנשי עירו לקלסו,
אמר לה":
לא לי קלסוני אלא לזה שבא עמי,
שמדד לי שמ במאה ריבוא,
והרי נושה בי בשמונה עשרה ריבוא;
לקיי" מה שנאמר )משלי יג,ז(:

1

3

ריב

פו.

8

הון ָרב".
וְ ֹ

אין מביאין לא מבית הזבלים.
והתניא:
אי מביאי אנפקט* ,
וא" הביא  פסול,
מפניקלח שהוא שר?!1
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
לא קשיא,
הא  ¯·,‡ÈÈÁ È
קלט
הא  ¯·,È·¯· ÔÂÚÓ˘ È
קמא
ד¯· ‡ÈÈÁ Èזריק ליה ו¯· Ó˜È·¯· ÔÂÚÓ˘ Èמטבל ביה,
וסימני(:
עשירי" מקמצי.
9

10

" ׁ ִש ּ ׁ ָשה חֳ ָד ׁ ִשים ְּב ׁ ֶש ֶמן ַה ּמֹר" )אסתר ב,יב(.
מאי שמ המור?
¯·  ‡ÈÈÁ ¯· ‡Â‰אמר :סטכתא;
¯· ‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯È Èאמר :שמ זית שלא הביא שליש.
קמב
תניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
אנפקנו  שמ זית שלא הביא שליש,
למה סכי אותו?
שמשיר את השיער ומעד את הבשר.
11

12

13

אין מביאין מן הגרגרין שנשרו במים.
תנו רבנ:
שמ זית כבוש ,שלוק ,שרוי,
ושל שמרי" ,ושל ריח רע 
לא יביא;
וא" הביא  פסול.
14

בעי ¯·:‰
הקדישו,
רש"י

 .ÂÒÏ˜Ï 6לשבחו על שקנה לה" כל כ(:
 .ÏÎ ÔÈ‡Â ¯˘Ú˙Ó ˘È 7שנוהג בעצמו כעשיר ואי לו כלו":
 .˘˘Â¯˙Ó 8ויש נוהג כעני ויש לו הו רב כגו זה שהיה עשיר גדול והוא עושה
עבודת שדהו בעצמו כמו עני:
 .Û¯˘ Ï‰ÂÓ ‡Â‰˘ ÈÙÓ 9בעלמא ואינו שומ:
 .'È· ÏÈ·ËÓ„ ÔÂÚÓ˘ È·¯Ï 10הוי שמ וא" הביא פסול:
 .‡˙ÎËÒ 11שקורי בלשמ''א:
 .ÔÂÈ˜ÈÙ‡ [¯ÓÂ‡] ‰„Â‰È È·¯ ‡È˙ 12דתני במתני' היינו שמ זית וכו':
 .¯ÚÈ˘‰ ˙‡ ¯È˘Ó˘ 13לפי שהוא בוסר ויש בו כח:
 .Ú¯ ÁÈ¯ Ï˘ 14שמ שריחו רע:
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כל קרבנות הציבור

דף פו.

מהו שילקה עליו משו" בעל מו"?
כיו דפסול  כבעל מו" דמי;
או דלמא 
אי בעל מו" אלא בבהמה?
תיקו.
משנה )ד(:
שלשה זיתי" ה,
ובה שלשה שלשה שמני".
הזית הראשו,
מגרגרו בראש הזית וכותש ונות לתו( הסל;
¯· ‰„Â‰È Èאומר :סביבות הסל;
זה ראשו.
וטוע בקורה;
¯· ‰„Â‰È Èאומר :באבני";
זה שני.
חזר וטח וטע,
זה שלישי.
הראשו למנורה והשאר למנחות.
1

פרק תשיעי

ריג

מנחות

כותש ונות לתו( הסל;
¯· ‰„Â‰È Èאומר :סביבות הסל;
זה ראשו.
טוע בקורה;
¯· ‰„Â‰È Èאומר :באבני";
זה שני.
חזר וטח וטע,
זה שלישי.
הראשו למנורה והשאר למנחות.

2

3

5

4

6

7

השני,
מגרגרו בראש הגג וכותש ונות לתו( הסל;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
סביבות הסל;
זה ראשו.
טוע בקורה;
ו¯· ‰„Â‰È Èאומר :באבני";
זה שני.
חזר וטח וטע,
זה שלישי.
הראשו למנורה והשאר למנחות.
8

גמרא:
איבעיא להו:
מגרגרו תנ,
או מגלגלו תנ?
תא שמע:
דתניא:
שמ זית  מזיתו;
מכא אמרו:
זית ראשו,
מגלגלו בראש הזית וכונסו לבית הבד,
וטוחנ בריחי" ונותנו בסלי,
שמ היוצא ממנו  זה היה ראשו;
טע בקורה,
שמ היוצא ממנו  זה היה שני;
וחזר ופרק טח וטע,
זה היה שלישי;
הראשו למנורה והשאר למנחות;
וכ זית שני;
12

13

14

15

9

וזית שלישי,
עוטנו בבית הבד עד שילקה ומעלה לראש הגג,
ועושה אותו כמי תמרה עד שיזובו מימיו,
וכונסו לבית הבד וטוחנו בריחי" ונותנו בסלי,
ושמ היוצא ממנו  זה היה ראשו;
טע בקורה,
שמ היוצא ממנו  זה היה שני,
פרק חזר וטח וטע,
זה היה שלישי,
הראשו למנורה והשאר למנחות;
16

שלישי,
עוטנו בבית הבד,
עד שילקה ומעלהו ומנגבו בראש הגג,
1110

רש"י

 .‰˘Ï˘ :'È˙Ó 1לקיטות יש בזית שלוקטי אותו בשלש פעמי" ובכל לקיטה
יש בו שלשה שמני":
 .ÔÂ˘‡¯‰ ˙ÈÊ‰ 2זיתי" שלקט בראשונה:
 .˙ÈÊ ˘‡¯· Â¯‚¯‚Ó 3מניחו להתבשל דנעשה גרגרי בראש הזית באיל .עני
אחר מלקט בראש הזית בגובה שבאיל במקו" שהזיתי" קודמי להתבשל
תחילה מפני שהחמה זורחת ש" תדיר מ''ר ז''ל:
 .˘˙ÂÎÂ 4אות הגרגרי":
 .ÏÒ‰ ÍÂ˙· Ô˙ÂÂ 5כדי שיזוב הצלול שבשמ מעצמו בלא דוחק חו #לסל
והפסולת והשמרי" שבשמ נשארי בסל:
 .ÔÂ˘‡¯ ÔÓ˘ ‰È‰ ‰Ê 6שבליקוט ראשו:
 .Á˜ÂÏÂ ¯ÊÂÁ 7מה שכתש הגרגרי" שנשארו בסל טוענו בקורת בית הבד
ומוציא שמנו מה שהוא יוצא עכשיו זהו שמ שני:
 .¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯ 8לא היה טוענו בקורה לפי שהיה נטע ביתר והיו השמרי"
יוצאי ומתערבי בשמ אלא באבני" טוענו ומה שיוצא עכשיו זה היה שמ
שני:
 .ÔÁËÂ ¯ÊÁ 9הגרגרי" וטענ בקורה ומה שיוצא זה שמ שלישי:
 .‚‚‰ ˘‡¯· Â¯‚¯‚Ó 10אות" זיתי" אי מתבשלי כל צורכ באיל אלא שוטח
בראש הגג בחמה כדי לרככ כ( שמעתי .עני אחר מרבותינו ז''ל מגרגרו בראש
הגג כלומר מלקט זיתי" שבאמצע האיל שאינ בראש הזית כלומר אות שיכול
לעמוד בראש גגו ונוטל שאות אי מתבשלי במהרה כמו אות שבראש הזית
והאי דאמר בראש הגג לסימנא קאמר:

¯· ‰„Â‰È Èאומר:
לא היה טוחנו בריחי" אלא כותשו במכתשת,
17

רש"י

 .È˘ÈÏ˘‰ ˙ÈÊ‰ 11לוקט זיתי" התחתונות לפי שאי החמה זורחת עליה תדיר
אי מתבשלי יפה ומאחר בלקיטת ומשו" הכי עוטנ בבית הבד מניח" במעט
עד שילקו שיתרכ( קליפת וישתנו מראיה ומנגב בראש הגג שכשיהיו ביחד
במעט בדוחק יצא מה מוהל ונושרו:
 .Ô˙ Â¯‚¯‚Ó :'Ó‚ 12שמניח הזית עד שנתבשלו הגרגרי" כל צורכ:
 .Ô˙ ÂÏ‚Ï‚Ó Â‡ 13דהיינו נמי שמניחו באיל עד שנתבשלו יפה כגו ביצה
מגולגלת )עוקצי פ''ב מ''ו(:
 .˙ÈÊ ÔÓ˘ 14דכתיב בקרא שמ זית ז( כתית )שמות כז(:
 .Â˙ÈÊÓ 15שיהיו הזיתי" באיל עד שיהיה בה שמ:
 .‰¯Ó˙ 16כשעושי אותו גרוגרות:
 .ÂÁÂË ‰È‰ ‡Ï ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯ 17לזית ראשו אלא כותשו:
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כל קרבנות הציבור

דף פו:

ולא היה טוע בקורה אלא באבני",
ולא היה נותנו בסלי אלא לתו( סביבות הסל.

פרק תשיעי

ריד

מנחות

"וְ ִע ּ ָ ׂשרֹן סֹלֶ ת ָּבל ּול ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית" )שמות כט,מ(;
א" כ 
אור" )ש" כז,כ(?
מה תלמוד לומר  לַ ּ ָמ ֹ
אלא מפני החיסכו.
7

8

הא גופא קשיא,
כותש מני?
¯· ‰„Â‰È Èהיא;
תו( הסל אתא ל¯·?!Ô
האי תנא סבר לה כותיה בחדא,
ופליג עליה בחדא.

9

1

מאי חיסכו?
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
התורה חסה על ממונ של ישראל.

2

משנה )ה(:
הראשו שבראשו אי למעלה הימנו,
השני שבראשו והראשו שבשני שוי,
השלישי שבראשו והשני שבשני והראשו שבשלישי שוי,
השלישי שבשני והשני שבשלישי שוי,
השלישי שבשלישי אי למטה הימנו.
א 1כל המנחות היו בדי שיטענו שמ זית ז(,
מה מנורה שאינה לאכילה  טעונה שמ זית ז(,
מנחות שה לאכילה אינו די שיטענו שמ זית ז(!
תלמוד לומר:
אור" )שמות כז,כ(,
"זָ ְך ָּכ ִתית לַ ּ ָמ ֹ
ואי ז( כתית למנחות.
3

ש ָר ֵאל וְ יִ ְקח ּו ֵאלֶ ָ
יך ׁ ֶש ֶמן זַיִ ת זָ ְך" )ויקרא כד,ב(,
" ַצו ֶאת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
אמר ¯·:ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ È
" ֵאלֶ ָ
יך",
ולא לי,
לא לאורה אני צרי(.

שלח בצפו ומנורה בדרו".
אמר ¯· ‡˜È¯Ê Èאמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
לא לאכילה אני צרי(,
ולא לאורה אני צרי(.
10

"וַ ּי ַַע ׂש לַ ָּביִ ת ַח ּל ֹונֵי ׁ ְש ֻק ִפים אֲ ֻט ִמים" )מלכי" א ו,ד(.
תנא:
קמד
שקופי מבחו#קמג ואטומי" מבפני",
לא לאורה אני צרי(.
11

פו:

גמרא:
שוי?
והא אמרת:
ראשו למנורה והשאר למנחות!?
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
מאי שוי?
שוי למנחות.
*

4

מו ֵעד" )ויקרא כד,ג(,
" ִמח ּוץ לְ ָפר ֶֹכת ָה ֵע ֻדת ְּבא ֶֹהל ֹ
עדות הוא לכל באי עול" שהשכינה שורה בישראל;
וא" תאמר:
לאורה אני צרי(,
והלא כל ארבעי" שנה שהלכו ישראל במדבר 
לא הלכו אלא לאורו!
אלא עדות הוא לכל באי עול" שהשכינה שורה בישראל.

5

אף ]כל[ המנחות היו בדין.
תנו רבנ:
"זָ ְך" )ש"(,
אי ז( אלא נקי;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
" ָּכ ִתית",
אי " ָּכ ִתית" אלא כתוש.

מאי עדותה?
אמר ¯·‡:
זה נר מערבי שנותני בה שמ כנגד חברותיה,
וממנה היה מדליק ובה היה מסיי".
12

משנה )ו(:
מאי היו מביאי את היי?

יכול  יהא ז( כתית פסול למנחות;
תלמוד לומר:
6

רש"י
רש"י

 .˘˙ÂÎ 1דקתני במתני' מני ר' יהודה היא תו( הסל דקתני במתני' אתא לרבנ
דברייתא ת''ק דר' יהודה:
 .‡˙ È‡‰ 2דמתני' סבר לה כר' יהודה בחדא בכותש ופליג עליה בחדא בתו(
הסל:
 .ÔÈÂ˘ È˘ ˙ÈÊ·˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÔÂ˘‡¯ ˙ÈÊ·˘ È˘‰ :'È˙Ó 3ואע''ג דשני
שבראשו וראשו שבשני שוי למנחות אפ''ה לא אתי בשני שבראשו למנורה
דהא אמרינ בגמ' דלמנורה בעינ כתית ולא היה כתית אלא ראשו שבכל זית
)דמתני' דכותש ר''י היא(:
 .ÔÈÂ˘ :'Ó‚ 4בתמיה דקתני השני שבראשו והראשו שבשני שוי והא אמרת
ראשו למנורה והשאר למנחות דהשני שבראשו אי ראוי למנורה וראשו
שבשני ראוי למנורה והיכי הוי שוי:
 .˙ÂÁÓÏ 5שא" רוצה לית הראשו שבשני למנחות הרי הוא כשני שבראשו:
 .˙ÂÁÓÏ ÏÂÒÙ ÍÊ ˙È˙Î ‡‰È ÏÂÎÈ 6הואיל וכתיב ביה למאור:

 .ÔÎ Ì‡ 7הואיל וכשר נמי למנחות:
 .¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ‰Ó 8ז( וכתית למאור:
 .ÔÂÎÒÈÁ‰ ÈÙÓ 9לא בעינ ז( וכתית למנחות כמו לנרות דהכי נמי כשרות
אפילו אינו וכתית לפי שהמנחות ה מרובות וצריכות שמ הרבה ואילו היה
צרי( לחזור במנחות נמי אחר ז( וכתית כמו למנורה היו מפסידי" שהיו לוקחי
אותו ביוקר:
 .ÌÂ¯„· ‰¯ÂÓÂ ÔÂÙˆ· ÔÁÏ˘ 10והמזבח בינתי" לידע שלא לאורה אני צרי(:
 .ÌÈÙÂ˜˘ 11מבפני" שהמשקופי של חלונות היינו צר שבחלו היו מבפני"
והרוחב שבחלו מוחזר כלפי חו #להוציא אורה לעול":
 .˜ÈÏ„Ó ‰È‰ ‰ÓÓ 12האחרות ובה היה מסיי" כדתנ )תמיד לג (.בא ומצא שתי
נרות מזרחיות דולקי" שמנורה היתה עומדת מזרח ומערב מכבה האחת שבצד
מזרח ומדשנה ומניח האחת שבצד אותה שבמזרח הוא נר מערבי ומניחה
דולקת עד לערב ומדליק האחרות שכבו בשחר ומטיבו וזורק מה שנשאר מ
השמ ומ הפתילה לחו #ונות בה שמ ופתילה ומדליקה כדי לקיי" בה מצות
הדלקה ומסיי" בה הדלקה שהיה מדליקה בתר כל הנרות:
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כל קרבנות הציבור

דף פז.

פרק תשיעי

רטו

מנחות

" ְּת ִמ ִימם יִ ְהי ּו לָ ֶכםּ ,ו ִמנְ ָח ָתם" )במדבר כח,יטכ(,
יהם" )ש",לא(.
ימם יִ ְהי ּו לָ ֶכם וְ נִ ְס ֵּכ ֶ
" ְּת ִמ ִ

קדוחי" ועטולי  אלפא ליי;
שניה לה 
בית רימה ובית לב בהר,
וכפר סיגנא בבקעה.
כל ארצות היו כשרות,
אלא מיכ היו מביאי.
אי מביאי לא מבית הזבלי" ,ולא מבית השלחי",
ולא ממה שנזרע ביניה,
וא" הביא  כשר.
אי מביאי הליסטיו,
וא" הביא  כשר.
אי מביאי יש,
דברי ¯·;È
ו ÌÈÓÎÁמכשירי.
אי מביאי 
לא מתוק ,ולא מעוש ,ולא מבושל,
וא" הביא  פסול.
ואי מביאי מ הדליות,
אלא מ הרגליות ,ומ הכרמי" העבודי.
1

גמרא:
אין מביאין לא מתוק ולא מבושל ולא מעושן,
ואם הביא -
פסול.
והא קתני רישא:
אי מביאי את הליסטיו,
וא" הביא  כשר!?
אמר ¯·:‡È
כרו( ותני.
¯· ‡˘ Èאמר:
חוליא דשימשא לא מאיס,
חוליא דפירא מאיס.
15

16

32

4

6

5

ולא כונסי אותו בחצבי גדולי",
אלא בחביות קטנות;
ואינו ממלא את החבית עד פיה,
כדי שיהא ריחו נוד.1
7

"לַ ֶּכ ֶב ׂש יָיִ ן" )במדבר כח,יד(,
מה כבש  ב שנתו,
א 1יי  ב שנתו.

8

פז.

אינו מביא מפיה מפני * הקמחי,
ולא משוליה מפני השמרי",
אלא מביא משלישה מאמצעה.

9

כיצד הוא בודק?
הגזבר יושב והקנה בידו,
זרק הגיר הקיש בקנה.
10

11

12

אין מביאין ישן,
דברי רבי;
וחכמים מכשירין.
אמר :‰È˜ÊÁ
מאי טעמא ד¯·?È
אמר קרא:

13

¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
שיש בו קמחי  פסול,
שנאמר:

אי מה כבש ב שתי שני"  פסול,
א 1יי ב שתי שני"  פסול!
וכי תימא  הכי נמי;
והתניא:
יי ב שתי שני" לא יביא,
וא" הביא  כשר,
מא שמעת ליה דאמר:
לא יביא?
¯·,È
וקאמר:
א" הביא  כשר!?
אלא אמר ¯·‡:
היינו טעמא ד¯·,È
דכתיב )משלי כג,לא(:
" ַאל ּ ֵת ֶרא יַיִ ן ִּכי יִ ְת ַא ָ ּדם".
17

14

רש"י

 .ÔÂÈËÒÏ‰ :'È˙Ó 1שנתבשלו הענבי" בחמה יותר מדאי:
 .Ô˘ÂÚÓ 2כשהיו הענבי" מרי" היו מעשני אות כדי למתק או מבשלי אות:
 .˜Â˙Ó ‡Ï 3כשהוא מתוק מחמת עצמו כדמפרש בגמ' עני אחר תירוש שלא
עברו עליו ארבעי" יו":
 .˙ÂÈÏ„‰ ÔÓ 4שקורי טרייל''ש לפי שאי יינו יפה:
 .˙ÂÈÏ‚¯‰ ÔÓ ‡Ï‡ 5יי שגדל בגפני" נמוכי" שהוא יפה:
 .ÌÈ„Â·Ú‰ 6מפרש בגמ':
 .ÌÈÏÂ„‚ ÔÈ·ˆÁ· Â˙Â‡ ÔÈÒÂÎ ÂÈ‰ ‡Ï 7לפי שכשהיו מסתפקי ממנו על יד היו
החצובי מתרוקני" ומתקלקל היי:
 .Û„Â ÂÁÈ¯ ‡‰È˘ È„Î 8שכשהיא חסירה קימעא היי נוד 1יותר מכשהיא
מליאה:
 .ÌÈÁÓ˜ 9שקויינ''ש:
 .˜„Â· „ˆÈÎ 10לידע א" היי יפה:
 .Â„È· ‰˜Â ·˘ÂÈ ¯·Ê‚ 11ורואה כשזה מוציא היי מ נקב החבית:
 .¯È‚‰ ˜¯Ê 12שהתחיל לצאת אותו לב שתחת היי שצ 1על השמרי":
 .˘È˜‰ 13הגזבר על גבי הכד וסות" זה מיד וזה היה סימנו שלא היה רוצה
לדבר כל זמ שמוציאי היי:
 .ÌÎÏ ÂÈ‰È ÌÈÓÈÓ˙ ¯Ó‡˘ 14וא" היו בו קמחי" הוי כבעל מו":

18

רש"י

 .È˙Â ÍÂ¯Î :'Ó‚ 15אי מביאי הליסטיו לפי שאי מביאי לא מתוק וכו' וא"
הביא פסול:
 .¯Ó‡ È˘‡ ·¯ 16לא תכרו( הליסטיו כשר דהויא חוליא דשמשא ולא מאיס
אבל מתוק מחמת הפירי מאיס והיינו דקתני פסול:
 .È·¯ ‡È·È ‡Ï ¯Ó‡„ ‰ÈÏ ˙ÚÓ˘ Ô‡Ó 17דקתני במתניתי דברי רבי והא
ברייתא דקתני לא יביא ]ע''כ רבי[ וקתני )בהא ברייתא( א" הביא כשר והיכי מ''ל
ה''נ פסול:
 .‡ÓÚË ÂÈÈ‰ 18שאי מביא יש דכתיב אל תרא יי כי יתאד" דלא הוה חשוב
יי אלא אדו" ושנה ראשונה יש בו עיקר אדמומית טפי לא ולאו משו" דלכבש
דמי יי:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

כל קרבנות הציבור

דף פז.

פרק תשיעי

רטז

מנחות

"יִ ְר ֶעה ִמ ְקנ ָ
ֶיך ַּבי ֹּום ַהה ּוא ַּכר נִ ְר ָחב".

אין מביאין לא מן הדליות כו'.
תנא:
כרמי" העבודי" פעמי" בשנה.

כתיב )ש" סב,ו(:

חומ ַֹתיִ ְך יְ ר ּו ׁ ָש ִ ַלם ִה ְפ ַק ְד ִּתי ׁש ְֹמ ִרים,
" ַעל ֹ
ָּכל ַהי ֹּום וְ ָכל ַה ּ ַליְ לָ ה,
ָּת ִמיד 8לֹא יֶחֱ ׁש ּו ַה ּ ַמזְ ִּכ ִרים ֶאת יְ הֹוָ ה ַאל ֳּד ִמי לָ ֶכם".
7

1

¯·  ÛÒÂÈהוה ליה קרנא דפרדיסא דרפיק ביה טפי ריפקא,
ועבד חמרא דדרי מיא על חד תרי.
2

3

מאי אמרי?
הכי אמר ¯·‡ ·¯ ¯· ˘:‡ÏÈ

לא היו כונסין אותן בחצבין גדולים.
תנא:
חביות כדיות לודיות ובינוניות,
אי מניחי אות שתי" שתי" אלא אחת אחת.

" ַא ָּתה ָתק ּום ְּת ַר ֵחם ִצי ֹּון" )תהלי" קב,יד(;
¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר:
" ּב ֹונֵה יְ ר ּו ׁ ָש ִ ַלם יְ הֹוָ ה" )תהלי" קמז,ב(.
ומעיקרא מאי הוו אמרי?
אמר ¯·‡ ·¯ ¯· ˘:‡ÏÈ

כיצד בודק?
גזבר יושב וקנה בידו,
זרק הגיר הקיש בקנה.
תנא:
זרק הגיר של שמרי",
גזבר הקיש בקנה.
ולימא ליה מימר!?
מסייע ליה ל¯·,ÔÁÂÈ È
דאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
כש" שהדיבור יפה לבשמי" 
כ( דיבור רע ליי.

לו" )ש" קלב,יג(.
מו ׁ ָשב ֹ
" ִ ּכי ָב ַחר יְ הֹוָ ה ְּב ִצי ֹּון ִא ָ ּו ּה לְ ֹ

4

5

9

10

הדרן עלך כל קרבנות הצבור

רבי יוסי בר רבי יהודה אומר וכו'.
בעי ¯·:ÔÁÂÈ È
הקדישו,
מהו שילקה עליו משו" בעל מו"?
כיו דפסול כבעל מו" דמי;
או דלמא 
אי בעל מו" אלא בבהמה?
תיקו.
תנו רבנ:
אלי" ממואב,
כבשי" מחברו,
עגלי" משרו,
גוזלות מהר המל(;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
מביאי כבשי" שגבה כרחב.
6

אמר ¯·‡ ·¯ ¯· ˘:‡ÏÈ
מאי טעמיה ד¯·?‰„Â‰È È
דכתיב )ישעיהו ל,כג(:
רש"י

 .ÌÈ„Â·Ú‰ 1חפורי" פעמיי":
 .‡˜ÙÈ¯ ÈÙË ‰ÈÏ ˜ÈÙ¯ 2שחפרו פעמיי":
 .ÔÈ¯˙ „Á ÏÚ ‡ÈÓ È¯„Â 3שהיה יכול למוזגו במי" כפליי" מיי אחר דיי
דעלמא דרי על חד תלתא וזהו מקבל על חד ששה והיינו על חד תרי דיי אחר:
 .˙ÂÈÂÈ· ˙ÂÈ„ÂÏ ˙ÂÈ„Î 4כדי" בינוני" של לוד:
 .ÌÈ˙˘ ÌÈ„Î‰ ˙‡ ÔÈÁÈÓ ÔÈ‡ 5זו על גב זו:
 .Ô·Á¯Î Ô‰·Â‚˘ 6שהיו רחבי" מרוב שמנות כמו שגבוהי" והיינו כר נרחב:

רש"י

 .ÌÈ¯ÓÂ˘ 7מלאכי":
 .Â˘ÁÈ ‡Ï „ÈÓ˙ 8מאי אמרי הנ( שומרי":
 .‡¯˜ÈÚÓÂ 9קוד" שחרב:
 .ÔÂÈˆ· '‰ ¯Á· ÈÎ È¯Ó‡ ÂÂ‰ 10א 1לעתיד לבא עתידי" המלאכי" להיות
שומרי" ולומר כי בחר ה' בציו:
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שתי מדות

דף פז:

פרק עשירי

פרק עשירי  שתי מדות
משנה )א(:
שתי מדות של יבש היו במקדש,
עשרו וחצי עשרו;
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
עשרו עשרו וחצי עשרו.
עשרו מה היה משמש?
שבו היה מודד לכל המנחות,
לא היה מודד לא בשלשה לפר ולא בשל שני" לאיל,
אלא מודד עשרונות.
חצי עשרו מה היה משמש?
שבו היה מודד חביתי כה גדול,
מחצה בבקר ומחצה בי הערבי".
1

2

פז:

מנחות

למה נקוד וי"ו שבאמצע עשרו של עשרו ראשו,
של יו" טוב הראשו של חג?
שלא ימדוד לא בשל שלשה לפר ולא בשל שני" לאיל.
ו¯·?!¯È‡Ó È
נקודו לא דריש.
חצי עשרון מה היה משמש?
שבו היה מודד לחביתי כהן גדול.
מודד?
ורמינהי:
חביתי כה גדול לא היו באי חצאי,
אלא מביא עשרו של" וחוצהו!?
אמר ¯· ˘˘˙:
מאי מודד נמי דקתני?
מחלק.
8

9

גמרא:
תניא:
היה ¯· ¯È‡Ó Èאומר:
מה תלמוד לומר:

רון לַ ֶּכ ֶב ׂש ָה ֶא ָחד" )במדבר כח,כט(?
ש ֹ
ש ֹ
רון ִע ּ ָ ׂ
" ִע ּ ָ ׂ
מלמד ששתי עשרונות היו במקדש,
אחד גדוש ואחד מחוק,
גדוש  שבו היה מודד לכל המנחות* ,
מחוק  שבו היה מודד לחביתי כה גדול;
ו ÌÈÓÎÁאומרי":
לא היה ש" אלא עשרו אחד,
שנאמר )ש" כט,ד(:
רון ֶא ָחד לַ ֶּכ ֶב ׂש ָה ֶא ָחד",
ש ֹ
"וְ ִע ּ ָ ׂ
א" כ  מה תלמוד לומר :עשרו עשרו?
לרבות חצי עשרו.
ו¯· ¯È‡Ó Èחצי עשרו מנא ליה?
רון".
ש ֹ
נפקא ליה מ"וְ ִע ּ ָ ׂ
ו¯·?Ô
וי"ו לא דרשי.
3

ריז

4

5

6

רון ֶא ָחד לַ ֶּכ ֶב ׂש ָה ֶא ָחד",
ש ֹ
ו¯· ¯È‡Ó Èהאי "וְ ִע ּ ָ ׂ
מאי עביד ליה?
ההוא שלא ימדוד לא בשל שלשה לפר,
ולא בשל שני" לאיל.
ו¯·?!Ô
נפקא להו מנקודו;
דתניא:
אמר ¯·:ÈÒÂÈ È

בעא מיניה ¯ ‡ÓÁ ¯· ÈÓמ¯· :‡„ÒÁ
חצי עשרו ל¯·,¯È‡Ó È
גדוש היה או מחוק היה?
ותיבעי ל( ל¯·?!Ô
ל¯·,Ô
עשרו גופיה קא מיבעיא להו:
גדוש היה או מחוק היה?
אמר ליה:
מד¯· ¯È‡Ó Èנשמע ל¯·,¯È‡Ó È
ומד¯· ¯È‡Ó Èנשמע ל¯·,Ô
מדאמר ¯· ¯È‡Ó Èעשרו מחוק 
חצי עשרו נמי מחוק;
מד¯· ¯È‡Ó Èמחוק 
ל¯· Ôנמי מחוק.
10

11

12

בעא מיניה ¯ ‡ÓÁ ¯· ÈÓמ¯· :‡„ÒÁ
חביתי כה גדול במה מחלק לחלות,
ביד או בכלי?
פשיטא דביד;
דאי בכלי 
טורטני יכניס?
ויכניס!?
כיו דבקללה כתיב  לאו אורח ארעא.
13

14

15

16

7

רש"י

 .ÔÂ¯˘Ú ÔÂ¯˘Ú ¯ÓÂ‡ Ó''¯ :'È˙Ó .˙Â„Ó È˙˘ - È¯È˘Ú ˜¯Ù 1דשני כלי"
היו ש" כל אחד מחזיק עשרו:
 .„„ÂÓ ‰È‰ ‡ÏÂ 2לפר בכלי שמחזיק שלש עשרונות אלא מודד שלש פעמי"
בעשרו:
 .˘Â„‚ „Á‡ :'Ó‚ 3שלא היה בו עשרו אא''כ גודשו:
 .˜ÂÁÓ „Á‡Â 4שהמחוק היה גדול כל כ( שכשהיה מחוק היה בו עשרו:
 .‚''Î È˙È·Á „„ÂÓ ‰È‰ Â·˘ ˜ÂÁÓ 5לפי שיש לו לחלק בשני חצאי עשרו וא"
היה גדוש כשהיה מטלטלו לחצותו היה מתפזר על גבי קרקע:
 6מוי''ו דועשרו נפקא ליה:
 .Â„Â˜Ó 7שאותו נקוד שעליו אתי למעט דכל נקודה אתי למעוטי:

רש"י
8

˘· .‚''Î È˙È·Á „„ÂÓ ‰È‰ Âהשתא משמע שמודד חצי עשרו בביתו ומביא
והיינו דקא פרי( מודד:
 .˜ÏÁÓ 9שהיה מביאו מביתו של" לעזרה ואח''כ חוצהו בחצי העשרו:
 .Ô·¯Ï ÍÏ ÈÚ·È˙Â 10דלדברי הכל צרי( חצי עשרו:
 11מדאמר ר''מ עשרו שבו מודד לחביתי כ''ג מחוק חצי עשרו נמי מחוק
הוה .דהא הוה נמי לחביתי כ''ג:
 .Ó''¯„ÓÂ 12דאמר שניה" מחוק היו אותו עשרו של כ''ג והחצי עשרו נמי
לרבנ נמי לא היה בו אלא עשרו אחד ובו היה מודד לחביתי כ''ג ה''נ דמחוק
היה זה וזה דלדברי הכל של כ''ג מחוק היה דהכי פליגי בברייתא רבי מאיר
ורבנ מחוק שבו היה מודד לחביתי כ''ג וחכמי" אומרי' לא היה בו אלא עשרו
אחד מחוק:
 .‚''Î È˙È·Á 13אות שני" עשר חלות שעושה ששה בבקר וששה בערב:
 .Ô˜ÏÁÓ ‰Ó· 14לחלות ביד או בכלי ישער בידו או יחלק" בכלי:
 .ÒÈÎÈ ÈË¯ÂË ÈÎÂ 15א" היה צרי( להביא משקלות:
 .·È˙Î ‰ÏÏ˜·„ ÔÂÈÎ 16והשיבו לחמכ" במשקל )ויקרא כו(:
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שתי מדות

דף פח.

פרק עשירי

ריח

מנחות

שבה היה מודד למנחת כה גדול,
לוג ומחצה בבוקר לוג ומחצה בי הערבי".
9

בעא מיניה ¯ ‡ÓÁ ¯· ÈÓמ¯· :‡„ÒÁ
שלח,
מהו שיקדש קמצי" בגודש שלו?
מדמקדש לח"  קמצי" נמי מקדש;
או דלמא 
דחזי ליה מקדש,
דלא חזי ליה לא מקדש?
אמר ליה:
אינו מקדש.
איני?
והאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
לדברי האומר טפחיי" ומחצה קופל,
נמצא שלח מקדש חמשה עשר טפח למעלה,
לדברי האומר טפחיי" קופל,
נמצא שלח מקדש שני" עשר טפח למעלה!?
אמר ליה:
אינו מקדש ליקרב אבל מקדש ליפסל.
1

2

3

4

5

משנה )ב(:
שבע מדות של לח היו במקדש:
הי ,וחצי הי ,ושלישית ההי ,ורביעית ההי,
לוג ,וחצי לוג ,ורביעית לוג;
¯· ˜Â„ˆ È·¯ ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר,
שנתות היו בהי:
עד כא לפר,
ועד כא לאיל,
עד כא לכבש;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
לא היה ש" הי,
וכי מה היה הי משמש?
אלא מדה יתירה של לוג ומחצה היתה ש",
6

7

8

רש"י

 .ÂÏ˘ ˘„Â‚· ÌÈˆÓ˜ ˘„˜È˘ Â‰Ó ÔÁÏ˘ 1כגו שא" הניח קומ #של מנחה או
)של( לבונה בלא בזיכי שהיה לו לקדשו בכלי והניח על השולח שבו לח" ולא
קידשו בכלי אחר והיינו בגודש שלו שלא הניחו בבזיכי אלא למעלה בי לח"
ללח" שהכל היה בגודש שלא הניח בתו( כלי .עני אחר בגודש שלו דשולח
לא היה לו בית קיבול כלל למעלה וכל מה שמניחי עליו הוי כמו שמונח
בגודש כ( שמעתי:
 .‰ÈÏ ÈÊÁ ‡Ï„ 2כגו קומ #ולבונה בלא בזיכי:
 .˘„˜Ó ÂÈ‡ 3שאי דרכו לקדש כי א" לח":
4
 .ÏÙÂ˜ ‰ˆÁÓÂ ÌÈÈÁÙË ¯ÓÂ‡‰ È¯·„Ïכדאמרינ בפרק שתי הלח" )לקמ צו(.
נות ארכו של כל לח" שהוא עשרה טפחי" כנגד רחבו של שולח שהוא חמשה
טפחי" נמצא ארכו של לח" יותר מרחבו של שולח חמשה טפחי" נמצא קופל
כל לח" ולח" טפחיי" ומחצה מכא וטפחיי" ומחצה מכא נמצא ששה
קיפולי של טפחיי" ומחצה שכל מערכה של ששה לח" גבוה חמש עשרה
טפחי" נמצא השלח מקדש חמש עשרה טפחי" למעלה כלומר דקידושו של
שלח היה עולה חמשה עשר טפחי" והיה מקדש כל דבר בי לח" בי קמצי"
בחמש עשרה טפחי" דהיינו גודש שלו ואמאי אמרת אינו מקדש:
 .Ï''‡ 5הא דאמרי' אינו מקדש מאי דלא חזי ליה היינו ליקרב שאי הקומ#
מתקדש ש" שעדיי יש לו לקדשו בכלי אחר קוד" שיקטירנו אבל מקדש
הקמצי" ליפסל דקדשי ליפסל בלינה וביוצא .עניי אחר מ''ר ז''ל אבל מקדש
ליפסל שפסולה המנחה הואיל ועשא שלא כמצות ושוב אי יכול להחזיר
לעשרו:
 .¯ÓÂ‡ ˜Â„ˆ È·¯· ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ :'È˙Ó 6לא היה ש" ד' מדות אלא הי בלבד
ושנתות סימני היו בו עד כא לפר כו' והכי נמי היו בו שנתות ללוג וחצי לוג:
 .˘Ó˘Ó ÔÈ‰ ‰È‰ ‰Ó ÈÎÂ 7והלא לא הוצרכו לו מעול" אלא פע" אחת היה
מימי משה לשמ המשחה דכתיב שמ זית הי )שמות ל(:
 .‰¯È˙È ‰„Ó 8להשלי" הז' מדות:

גמרא:
תנו רבנ:
שבע מדות של לח היו במקדש:
רביעית לוג ,וחצי לוג ,ולוג,
ורביעית ההי ,ושלישית ההי ,וחצי הי ,והי,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
הי ,וחצי הי ,ושלישית ההי ,ורביעית ההי,
ולוג ,וחצי לוג ,ורביעית לוג;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
לא היה ש" הי,
פח .וכי מה היה הי משמש? *
את מי אביא תחתיו?
אלא מדה יתירה של לוג ומחצה היתה ש",
שבו היה מודד לחביתי כה גדול,
לוג ומחצה בבקר לוג ומחצה בי הערבי".
אמרו לו:
חצי לוג היתה ש",
ואפשר לשער בחצי לוג.
אמר לה":
א 1לדבריכ",
חצי לוגקמה לא יעשה,
רביעית היתה ש" ואפשר לשער ברביעית!
אלא זה הכלל היה במקדש:
כלי שמשמש מדה זו,
אינו משמש מדה אחרת.
¯· ˜Â„ˆ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
שנתות היו בהי,
קמו
עד כא לפר ,עד כא לאיל ,עד כא לכבש.
10

11

12

13

14

מאי איכא בי ¯· ¯È‡Ó Èל¯·?‰„Â‰È È
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
בירוצי מדות איכא בינייהו,
למא דאמר :ממטה למעלה,
קסבר 
15

16

רש"י

 .ÏÂ„‚ Ô‰Î È˙È·ÁÏ ÔÓ˘ „„ÂÓ ‰È‰ Â·˘ 9שהיה צריכה שלשה לוגי כדאמרינ
לעיל )נא (.בשמ להוסי 1לה שמ:
 .‰„Â‰È È·¯ :'Ó‚ 10קחשיב ממטה למעלה ורבי מאיר קחשיב ממעלה למטה:
 .ÂÈ˙Á˙ ‡È·‡ ÈÓ ˙‡ 11להשלי" שבעה מדות:
 .‚ÂÏ ÈˆÁ· ¯Ú˘Ï ¯˘Ù‡Â 12שלשה חצאי לוגי בבוקר ושלשה בערב:
 .˙ÈÚÈ·¯· ¯Ú˘Ï ¯˘Ù‡Â 13דד' רביעית הוו לוג:
 .‡Ï‡ 14לפיכ( לא היה משער לחביתי בשלשה חצאי לוג ולא לחצי ברביעית
דזה הכלל היה במקדש וכו' ור' אלעזר בר ר' צדוק לית ליה זה הכלל:
 .˙Â„Ó‰ ÈˆÂ¯È· 15דכשממלאי" את הכלי ביותר נופל מ המשקה שבתוכו
לדופני הכלי איל( ואיל( וכשמערי אותו מהרה לתו( כלי אחר נופל שקה
בתוכו וא" לאו נופל לאר:#
 .Â‰ÈÈÈ· ‡ÎÈ‡ 16לר' יהודה דאמר מלמטה למעלה קסבר בירוצי המדות
נתקדשו כיצד דרביעית יהיב ליה רחמנא למשה מסיני ואמר ליה שער ברביעית
את האחרי" וימדוד שני רביעית ויעשה מה" חצי לוג ושוב לוג וכו' עד הי
ושער אותו הי כ''כ גדול שיכנסו בירוצי של כל אלו מדות דבירוצי נתקדשו
וכשאד" מערה שני כלי" קטני" בכלי המחזיק שניה" יכול לשופכו לאלתר
כולו בגדול ע" הבירוצי וכ השני הלכ( צרי( הגדול המקבל שניה" להיות
גדול כל כ( שיקבל אות" ואת בירוציה" הילכ( נתקדשו:
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שתי מדות

דף פח:

פרק עשירי

בירוצי המדות נתקדשו,
ורביעית יהיב ליה רחמנא למשה,
ואמר ליה:
שער דקא עיילי להו בירוצי;
למא דאמר :ממעלה למטה,
קסבר 
בירוצי מדות לא נתקדשו,
והי יהיב ליה רחמנא למשה,
ואמר ליה:
שער בהא דקא נפקי בירוצי.

ריט

מנחות

רבי אלעזר ברבי צדוק אומר:
שנתות היו בהין.
ולית ליה שבע מדות!?
לית ליה.
ואי בעית אימא 
מאי שבע מדות?
שבע מדידות.

1

5

‡· ÈÈאמר:
דכולי עלמא 
בירוצי המדות איכא למימר נתקדשו,
ואיכא למימר לא נתקדשו,
והכא במלאי" קא מיפלגי,
מא דאמר מלמעלה למטה קא סבר 
מלאי" שלא יחסר ושלא יותיר,
ומא דאמר :ממטה למעלה 
מלאי" שלא יחסר,
אבל יותיר מלאי" קרינא ביה.

משנה )ג(:
רביעית מה היתה משמשת?
רביעית מי" למצורע,
ורביעית שמ לנזיר.
6

2

3

חצי לוג מה היה משמש?
חצי לוג מי" לסוטה,
וחצי לוג שמ לתודה.
987
10

4

אמר מר:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
לא היה ש" הי.
שפיר קאמר להו ¯· ÔÂÚÓ˘ Èל¯·;Ô
ו¯·?!Ô
הוה הי דעבד משה לשמ המשחה,
דכתיב )שמות ל,כד(" :וְ ׁ ֶש ֶמן זַיִ ת ִהין";
מר סבר 
כיו דלדורות לא הוה צרי(,
לפי שעה הוא דעבדיה ואיגנז.
ואיד(!?
כיו דהוה  הוה.

ובלוג היה מודד לכל המנחות,
אפילו מנחה של ששי" עשרו נות לה ששי" לוג;
¯· ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
אפילו מנחה של ששי" עשרו אי לה אלא לוגה,
שנאמר )ויקרא יד,כא(" :לְ ִמנְ ָחה וְ לֹג ׁ ָש ֶמן".
ששה לפר,
וארבעה לאיל ,ושלשה לכבש;
שלשה ומחצה למנורה,
חצי לוג לכל נר.
גמרא:
יתיב ¯· Èוקא קשיא ליה:
רביעית למה נמשחה?
פח :אי מצורע  *
חו #הוא!
ואי נזיר 
לח" נזיר בשחיטת איל הוא דקדיש!?
אמר ליה ¯·:‡ÈÈÁ È
שבה היה מודד לחביתי כה גדול,
רביעית שמ לכל חלה וחלה.
11

12

13

אמר מר:
ואת מי אביא תחתיו.
לא סגיא דלא מעייל?
כדאמר ¯·:‡È
גמירי שתי סמיכות בציבור,
הכא נמי 
גמירי דשבע מדות של לח היו במקדש.
רש"י

 1ומ''ד ממעלה למטה קסבר בירוצי המדות לא נתקדשו והי יהיב ליה רחמנא
למשה ואמר ליה שער ממנו את האחרי" חצי ההי ושלישית ההי ורביעית
ההי וכיו דצרי( לשפו( ממדה גדולה לחלק" לשני כלי" אי יכול לשפו( בבת
אחת ע" הבירוצי" לפי שזה כלי גדול וזה כלי קט וצרי( לשפו( על יד ומתו(
שממעטי נחסרי הבירוצי מה שצ 1על הכלי כל שעה ולא היו ש" בירוצי
והיינו דנפקי בירוצי וכיו דלא הוו הת" בירוצי לא נתקדשו:
 .'ÂÎ Â˘„˜˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡Â Â˘„˜˙ ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ 2כדמפרשינ הת":
 .È‚ÏÙÈÓ˜ ÌÈ‡ÏÓ· 3דכתיב )במדבר ז( שניה" מלאי" סלת וה''ה בשאר כלי מא
דאמר ממעלה למטה קסבר מלאי" דווקא דהאי קרא במזרק שהוא כלי לח שלא
יחסר ולא יותיר אלא ההי מחלק בתו( שני חצאי ההי מצומצמי" וכ כול":
 .¯È˙ÂÈ Ï·‡ ¯ÒÁÈ ‡Ï˘ ¯·Ò˜ ‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÓ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÂ 4שיעשה הגדול
שיעור שני קטני" דבשני חצאי יש בו יותר כל שהוא מבשל" כדאמרי' )שקלי"
ב (.לעני שני" ששוקלי שקל של" ביניה שחייבי בקלבו משו" הכרע דשני
חצאי שקל:

14

1

רש"י

 .˙Â„È„Ó 'Ê 5אבל אפשר לעשות כול" בכלי אחד:
 .˙˘Ó˘Ó ‰˙È‰ ‰Ó ˙ÈÚÈ·¯ :'È˙Ó 6השתא קחשיב ממטה למעלה )דכתיב
בה מי" חיי"(:
 .‚ÂÏ ÈˆÁ 7דהיינו ב' רביעיות:
 .Ú¯ÂˆÓÏ ÌÈÓ ˙ÈÚÈ·¯ 8דכתיב )ויקרא יד( על מי" חיי" במי" שיהא ד" צפור
ניכר בה שיערו חכמי" רביעית:
 .¯ÈÊÏ ÔÓ˘ 9משו" דנזיר היתה באה ב' ידות כמצה שבתודה חלות ורקיקי
ולא הוה צרי( אלא רביעית לוג:
 .‰ËÂÒÏ ‚ÂÏ ÈˆÁ 10הלכתא גמירי לה:
 .‰Á˘Ó ‰ÓÏ ˙ÈÚÈ·¯ :'Ó‚ 11שכל כלי המקדש נמשחו בשמ המשחה:
 12א" בשביל רביעית מי" למצורע:
 .ÂÈ‰ ıÂÁ· ‡Ï‰Â 13כל מעשיו בשער נקנור ולא בעזרה:
 14ואי בשביל רביעית שמ של נזיר שיתקדש השמ בכלי שרת וע''י השמ
שהיה נבלל בלח" יהא הלח" מתקדש בשביל כ( לא היה צרי( דלח" נזיר
בשחיטת איל מתקדש:
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שתי מדות

דף פח:

פרק עשירי

קרי עליה:
" ֵמ ֶא ֶרץ ֶמ ְר ָחק ִא ׁיש עֲ ָצ ִתי )כתיב  עצתו(" )ישעיהו מו,יא(.
2

חצי לוג מה היה משמש.
יתיב ¯· Èוקא קשיא ליה:
חצי לוג למה נמשח?
אי סוטה 
וכי חולי הוא דצריכי לקדושי?
מי" קדושי" כתיב!
אי תודה 
לחמי תודה בשחיטת תודה הוא דקדשי!?
אמר ליה ¯·:È·¯· ÔÂÚÓ˘ È
שבו היה מחלק חצי לוג שמ לכל נר ונר.
אמר לו :נר ישראל!
כ( היה!
3

4

5

רכ

מנחות

איתמר נמי:
אמר ¯· Â‰·‡ Èאמר ¯·,ÔÁÂÈ È
ואמרי לה אמר ¯· ‡·‡ Èאמר ¯· ‡ÈÁ Èאמר ¯·:È
נר שכבתה,
נידש השמ נידשנה הפתילה;
כיצד עושה?
מטיבה,
ונות בה שמ כמדה ראשונה ומדליקה.
אמר ¯·  ‰„Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰אמר ¯· ˘˘˙:
נר שבמקדש של פרקי" הוה,
קסבר 
כי כתיב ככר ומקשה;
אמנורה ונרותיה כתיב,
כיו דמיבעיא הטבה 
אי לאו דפרקי" הוי  לא הוה מטייבא ליה.
13

12

14

אמר ¯· ÔÁÂÈ Èאמר ¯·:È
נר שכבתה,
נידש השמ נידשנה הפתילה;
כיצד עושה?
מטיבה,
ונות בה שמ ומדליקה.

מיתיבי:
כיצד עושה?
מסלק ומניח באוהל,
ומקנח בספוג,
ונות בה שמ ומדליק!?

יתיב ¯· ‡˜È¯Ê Èוקא מיבעיא ליה:
כשהוא נות בה שמ,
כמדה ראשונה או כמו שחסרה?
אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
פשיטא דכמדה ראשונה,
דאי כמה שחסרה 
מנא ידעינ מאי חיסר?
וכי תימא  דמשער ליה;
א" כ  שבע מדות,
נפיש להו מדות טובא!
קרי עליה )תהלי" מה,ה(:

הוא דאמר כי האי תנא,
דתניא:
 ÌÈÓÎÁאומרי":
לא היו מזיזי אותה ממקומה.
מכלל דאיבעיא ליה לאוזוזה מצי מזיז לה?
אלא אימא 
לא היתה זזה ממקומה.
ומא ?ÌÈÓÎÁ
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èהוא,
דתניא:
¯· ˜Â„ˆ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
כמי טס של זהב היה לה על גבה,

6

7

15

8

16

17

9

18

10

"וַ הֲ ָד ְר ָך

11

ְצלַ ח ְר ַכב ַעל ְ ּד ַבר אֱ ֶמת וְ ַענְ וָ ה צֶ ֶדק".

1

רש"י

רש"י

 .‰ÏÁÂ ‰ÏÁ ÏÎÏ ÔÓ˘ ˙ÈÚÈ·¯ 1היה נות רביעית משו" דהוו שלשה לוגי
שה" שני" עשר רביעיות והיינו דאמר במתני' לוג ומחצה בבוקר שה ששה
רביעיות:
 .È˙ˆÚ ˘È‡ ˜Á¯Ó ı¯‡Ó 2שר' חייא עלה מבבל לא''י:
 .‡Â‰ ıÂÁ ‰ËÂÒ ÈÓ Ï˘ ‚ÂÏ ÈˆÁÏ È‡ 3שהיה משקה אותה בחו #בשער נקנור
ולא היה צרי( להכניס המי" בעזרה ולקדש" בכלי:
 .‰„Â˙Ï ÔÓ˘ ‚ÂÏ ÈˆÁ Â· „Â„ÓÏ È‡ 4כדי שיתקדש השמ ויתקדשו החלות
אגב השמ לכ( לא צרי( דלחמי תודה וכו':
 .‰È‰ ÍÎ Ï‡¯˘È ¯ 5שקילסו שיפה השיבו:
 .‰˙·Î˘ ¯ 6בחצי הלילה או קוד" אור היו":
 .‰ÏÈ˙Ù‰ ‰˘„ ÔÓ˘‰ Ô˘„ 7האי נדש השמ לאו דווקא אלא הכי קאמר
כש" שהפתילה שכבתה אי לה תקנה שהרי היא כדש כ( השמ שנשאר בנר
הרי הוא כדש ואי לו תקנה הואיל ונדשנה הפתילה נדש השמ:
 .‰·ÈËÓ ‰˘ÂÚ ‡Â‰ „ˆÈÎ 8שמשלי( כל מה שבנר לחו #ונות בה שמ ופתילה
אחרת ומדליקה:
 .‰Â˘‡¯ ‰„ÓÎ 9חצי לוג כמו שנת מתחלה או כמה שחסרה במה שזורק
לחו:#
 .‡·ÂË ˙Â„Ó Â‰Ï È˘ÈÙ 10לשער כמה חסר הא לא ודאי אלא כמדה ראשונה
היה נות בה ולמחר כשמכבה המזרחית מכבה נמי זו:

 .˙Ó‡ ¯·„ ÏÚ ·Î¯ ÁÏˆ Í¯„‰Â 11כלומר הצלחה הוא שהשבתני דבר אמת
כזה:
 .˘„˜Ó Ï˘ ¯ 12נרות הקבועי" במנורה שמדליק בה שקורי קרושוליי''ש:
 .‰È‰ ÌÈ˜¯Ù Ï˘ 13של חליות לא שהיה יכול ליטל אלא מ המנורה עצמה
היו הנרות כדכתיב מקשה אלא היינו של פרקי" שהיו קני" שבה" הנרות
קבועי" דקי" הרבה והיה יכול לכופפ ולהטות למטה בשעת הטבה ולהשלי(
הדש חו #ולזוקפה בשעת הדלקה .ע''א של פרקי" שהנרות היו קבועות
במנורה אבל היה כסוי שלה כסוי מלמעלה כמי טס שהיה יכול ליטלו כל שעה
שירצה והיינו של פרקי" אמנורה ואנרות כתיב )ש"( נרותיה קרי למקו" הנחת
השמ וזהו ודאי הוה מקשה וכיו דבעיא הטבה אי לא דהוי הכיסוי של פרקי"
שיכול לסלקו לא מתייטבנא והיינו חכמי" וכדמתר #לה לקמ וכ כולה .כ''ש:
 .·È˙Î ‰È˙Â¯Â ‰¯ÂÓ‡ ‰˘˜ÓÂ ¯ÎÎ ·È˙Î ÈÎ ¯·Ò˜ 14שהמנורה והנרות היו
מחתיכה אחת וכיו דבעי הטבה אי לאו דשל פרקי" היתה שהיה יכול לכופפה
ולנטות ולזוקפה ולפנות את הדש לא הוות מתייטב:
 .Ô˜ÏÒÓ 15הנרות בשעת הטבה מ המנורה ומניח באהל אלמא דלא היתה
מקשה אלא של פרקי" ממש היתה:
 16רב הונא דאמר כי האי תנא חכמי" אומרי" לא היו מזיזי אותה לנר מ
המנורה .דמחוברי" היו במנורה:
 .‰ÊÂÊÂ‡Ï ÈˆÓ 17א''כ לא הוה ליה מקשה:
 .‰ÓÂ˜ÓÓ ‰ÊÊ ¯‰ ‰˙È‰ ‡Ï 18דמקשה היתה:
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שתי מדות

דף פט.

פרק עשירי

רכא

מנחות

כשהוא מטיבה דוחקו כלפי פיה,
כשהוא נות בה שמ דוחקו כלפי ראשה.

וליעבד זהב כל דהו;
קא משמע ל.

ובפלוגתא דהני תנאי,
דתניא:
מנורה ונרותיה באות מ הככר,
ואי מלקחיה ומחתותיה מ הככר;
¯· ‰ÈÓÁ Èאומר:
מנורה היתה באה מ הככר,
ולא נרותיה ומלקחיה ומחתותיה באות מ הככר.

חצי לוג שמן לתודה.
תניא:
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
מה תלמוד לומר בשמ בשמ שני פעמי"?
אילו לא נאמר אלא בשמ אחד,
הייתי אומר:
הרי הוא ככל המנחות ללוג,
עכשיו שכתב בשמ בשמ הוי ריבוי אחר ריבוי,
ואי ריבוי אחר ריבוי אלא למעט,
מיעטו הכתוב לחצי לוג.
ריבוי אחר ריבוי,
חד ריבוי הוא!?
אלא,
אילו לא נאמר בשמ כל עיקר,
הייתי אומר:
הרי הוא ככל המנחות ללוג,
עכשיו שנאמר בשמ בשמ הוי ריבוי אחר ריבוי,
ואי ריבוי אחר ריבוי אלא למעט,
מיעטו הכתוב לחצי לוג.

2

3

במאי קא מיפלגי?
בהאי קרא,
דתניא:

הור יַעֲ ֶׂשה א ָֹת ּה" )שמות כה,לט(,
" ִ ּכ ָּכר זָ ָהב ָט ֹ
למדנו למנורה שבאה מ הככר.
מני לרבות נרותיה?
תלמוד לומר:
" ֵאת ָּכל ַה ֵּכלִ ים ָה ֵא ּ ֶלה" )ש"(.
יכול  שאני מרבה א 1מלקחיה ומחתותיה;
תלמוד לומר" :אֹ ָת ּה" )ש"(;
דברי ¯·.‰ÈÓÁ È
קשיא ד¯· ‰ÈÓÁ Èאד¯·?!‰ÈÓÁ È
תרי תנאי ואליבא ד¯·.‰ÈÓÁ È
4

5

7

8

9

10

11

יכול  יהא חצי לוג זה מתחלק לשלשת מיני;
לחלות ולרקיקי ולרביכה?
כשהוא אומר בשמ ברביכה,
שאי תלמוד לומר:
ריבה שמ לרביכה,
הא כיצד?
מביא חצי לוג שמ וחוציהו,
]חציו[ לחלות ולרקיקי וחציו לרביכה.
אמר לו ¯·,‡·È˜Ú :‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ È
א" אתה מרבה כל היו" כולו בשמ בשמ איני שומע ל(,
אלא,
חצי לוג שמ לתודה,
ורביעית שמ לנזיר,
ואחד עשר יו" שבי נדה לנדה 
הלכה למשה מסיני.
12

13

¯· ‰Á¯˜ Ô· Ú˘Â‰È Èאומר:
מנורה באה מ הככר,
ואי מלקחיה ומחתותיה ונרותיה באה מ הככר,
ואלא מה אני מקיי" " ֵאת ָּכל ַה ֵּכלִ ים ָה ֵא ּ ֶלה"?
שהיו כלי" של זהב.
זהב בהדיא כתיב בו )שמות כה,לח(:

יה ׁ ִש ְב ָעה,
ית ֶאת ֵנר ֶֹת ָ
ש ָ
"וְ ָע ִ ׂ
ֶיה,
יה ,וְ ֵה ִאיר ַעל ֵע ֶבר ּ ָפנ ָ
וְ ֶהעֱ לָ ה ֶאת ֵנר ֶֹת ָ
הור"!?
יה זָ ָהב ָט ֹ
יה ּו ַמ ְח ּת ֶֹת ָ
ּו ַמלְ ָק ֶח ָ

לא נצרכא אלא לפי נרות,
סלקא דעת( אמינא 
הואיל ופי נרות אשחורי משחר 
פט .התורה חסה על ממונ של ישראל* ,

14

15

6

בלוג היה מודד.
תנו רבנ:
16

רש"י

 .‰·‚ ÏÚ ‰˙È‰ ·‰Ê Ï˘ ÒË 1על כל נר ונר כעי כסוי כאות שעשויי מלבני"
ובהאי טס לא עביד כלו" אלא כמי כסוי הוא שמכסה את הנר מקו" שפתילה
דולקת:
 .Â˜ÁÂ„ 2לטס שעל גבי הנר כלפי פיה ודולפת השמ לחו #וכשהוא נות בה
השמ ורוצה לזוקפה דוחק לטס שעל גבי הנר כלפי ראשה וזוקפה אבל לא היה
מזיזה ממקומה:
 .¯ÎÎ‰ ÔÓ ˙Â‡· ‰È˙Â¯ 3שא 1ה מקשה והיינו כרב ששת דאמר ככר ומקשה
אמנורה ואנרותיה כתיב ר' נחמיה אומר אי נרותיה באות מ הככר אלא שהיו
מחוברי במנורה והיינו כי האי תנא דאמר מסלק ומניח:
 .‰˙Â‡ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ 4דמנורה ונרותיה דכולה חדא היא באות מ הככר ולא
מלקחיה ותנא קמא דפליג עליה דרבי נחמיה דריש לקרא הכי ככר זהב טהור
יעשה אותה למדנו למנורה וכו' יכול שאני מרבה א 1נרותיה ומלקחיה וכו'
תלמוד לומר אותה ולא נרותיה כדדריש ליה רבי יהושע ב קרחה לקמ:
 .‰ÈÓÁ È·¯„Ï ‰ÈÓÁ È·¯„ ‡È˘˜ 5דלעיל אמר ואי נרותיה באות מ הככר
והכא אמר לרבות נרותיה:
 .˙Â¯ ÈÙÏ 6במקו" שהפתילה דולקת:

רש"י

 .Â‰„ ÏÎ ·‰Ê „·ÚÈÏÂ 7לאות" פי נרות ולא ליבעו זהב טהור קא משמע ל
דצרי( זהב טהור:
 .ÌÈÓÚÙ È˘ ÔÓ˘· ÂÓ˘· Ï''˙Ó 8חלות מצות בלולות בשמ ורקיקי מצות
משוחי" בשמ )ויקרא ז(:
 .ÈÂ·È¯ „Á 9דחד בשמ צרי( לגופיה ואיד( בשמ חד ריבויא לחוד:
 .‚ÂÏÏ ˙ÂÁÓ‰ ÏÎÎ ‡Â‰ È¯‰ 10דלא מצינו חלות ורקיקי בלא שמ:
 .ÔÓ˘· ÔÓ˘· ¯Ó‡˘ ÂÈ˘ÎÚ 11דלא צריכי כלל:
 .ÔÈÈÓ '‚Ï ˜ÏÁ˙Ó 12בשוה שית כביצה לכל מי ומי:
 .Ï''˙ ÔÈ‡˘ ‰ÎÂ·¯· ÔÓ˘· ¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘Î 13שהרי מצינו שמ ברבוכה
בחביתי דכתיב על מחבת בשמ תעשה מורבכת )ויקרא ו(:
 .‰ÎÂ·¯· ÔÓ˘ ‰·È¯ 14שית בה שמ יותר מבשאר המיני:
 .ÈÈÒÓ ‰˘ÓÏ ‰ÎÏ‰ 15הוא דחציו לחלות וחציו לרבוכה ולאו מקרא אתי:
 .'Â‚Â ÔÓ˘ ‚ÂÏÂ ‰ÁÓÏ ÔÓ˘· ÏÂÏ· „Á‡ ˙ÏÒ ÔÂ¯˘ÚÂ ¯''˙ 16במצורע כתיב
לימד על עשרו שיהא כל עשרו סלת טעו לוג שמ:
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שתי מדות

דף פט.

פרק עשירי

במצורע עני כתיב )ויקרא יד,כא(:
רוןָּ ...בל ּול ...וְ לֹג",
ש ֹ
" ִע ּ ָ ׂ
לימד על עשרו שטעו לוג,
דברי ;ÌÈÓÎÁ
¯· ‰ÈÓÁ Èו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומרי":
אפילו מנחה של ששי" עשרוני" אי לה אלא לוגה,
שנאמר )ש"(:
"לְ ִמנְ ָחה וְ לֹג ׁ ָש ֶמן".
1

רכב

מנחות

הי תריסר לוגי הויי,
דכתיב )שמות ל,כד(:
" ׁ ֶש ֶמן זַיִ ת ִהין",
וכתיב )שמות ל:( ,

יכם",
" ׁ ֶש ֶמן ִמ ׁ ְש ַחת ק ֶֹד ׁש יִ ְהיֶה זֶה לִ י לְ דֹר ֵֹת ֶ
" ֶזה" בגימטריא תריסר הויי.
9

2

ו¯· ‰ÈÓÁ Èו¯·,(·˜ÚÈ Ô·) ¯ÊÚÈÏ‡ È
האי עשרו בלול ולוג מאי עבדי ליה?
ההוא לגופיה,
דקא אמר רחמנא:
לייתי חד עשרו.
ואיד(!?
לגופיה לא צרי(,
מדגלי רחמנא גבי מצורע שלש קרבנות ושלשה עשרונות,
הכא דחד קרב חד עשרו.
ואיד(!?
איצטרי(,
סלקא דעת( אמינא 
הואיל וחס רחמנא עליה לאתויי בדלות,
אימא לא ליבעי מינה כלל.
ואיד(!?
לגמרי לא אשכח.
3

4

5

שלשה ומחצה למנורה,
חצי לוג לכל נר.
מנא הני מילי?
דתנו רבנ:

" ֵמ ֶע ֶרב ַעד ּב ֶֹקר" )שמות כז,כא(,
ת לה מדתה שתהא דולקת והולכת מערב עד בקר.
דבר אחר:
" ֵמ ֶע ֶרב ַעד ּב ֶֹקר",
אי ל( עבודה שכשירה מערב עד בקר אלא זו בלבד,
ושיערו חכמי" חצי לוג מאורתא ועד צפרא.
10

11

איכא דאמרי:
מלמעלה למטה שיערו;
ואיכא דאמרי:
ממטה למעלה שיערו.
מא דאמר :ממטה למעלה שיערו 
התורה חסה על ממונ של ישראל;
ומא דאמר :ממעלה למטה שיערו 
אי עניות במקו" עשירות.
12

13

ו¯· Ôהאי למנחה ולוג שמ מאי עבדי ליה?
ההוא,
למתנדב מנחה שלא יפחות מדבר הטעו לוג,
ומאי ניהו?
עשרו.
ואיד(!?
תרתי שמעת מינה.
6

7

ששה לפר,
ארבעה לאיל,
שלשה לכבש.
מנל?
דכתיב )במדבר כח,יד(:
8

יהם חֲ ִצי ַה ִהין יִ ְהיֶה לַ ּ ָפר";
"וְ נִ ְס ֵּכ ֶ
רש"י

 .ÔÓ˘ Ï˘ ‚ÂÏ ‡Ï‡ ‰Ï ÔÈ‡ ÔÂ¯˘Ú ÌÈ˘˘ Ï˘ ‰ÁÓ ÂÏÈÙ‡ 1דבהכי נבללות
כדאמר לקמ )קג (:ששי" עשרו נבללי בכלי אחד ששי" ואחד אי נבללי:
 .‰ÁÓÏ ¯Ó‡˘ 2כלומר כמה שתהא המנחה גדולה אי לה אלא לוג שמ:
 .Ú¯ÂˆÓ 3עשיר שמביא ]שלש[ קרבנות מביא שלשה עשרונות למנחה הכי נמי
בעני דלא מייתי אלא חד קרב לאש" בחד עשרו סגי כי איצטרי( קרא
לכדאמר ללמד על עשרו שטעו לוג:
 .Í„È‡Â 4רבי אליעזר ב יעקב אומר אפי' הכי איצטרי( לגופיה ס''ד וכו':
 .È¯Ó‚Ï 5זבח בלא מנחה כלל לא אשכח ולא מצית למימר דלהכי איצטרי(:
 .Ô·¯Â 6דלית להו האי סברא דאפי' מנחה של ס' עשרו אי לה אלא לוג אחד:
 .‰ÁÓÏ È‡‰ 7צרי( דכל מנחה אינה פחותה מעשרו:
 .¯ÙÏ ÔÓ˘Â ÔÈÈ ÔÈ‚ÂÏ ‰˘˘ 8דכתיב )במדבר כח( חצי ההי יהיה לפר ושמ
דכתיב )ש" טו( בלול בשמ חצי ההי וארבעה לוגי יי ושמ לאיל דכתיב )ש"
כח( ושלישית ההי לאיל והוא הדי לשמ:

משנה )ד(:
מערבי נסכי פרי" בנסכי אילי",
נסכי כבשי" בנסכי כבשי",
14

15

רש"י

 .ÈÂ‰ ¯ÒÈ¯˙ ‡È¯ËÓ‚· ‰Ê 9ואי קשיא ל( אימא תריסר רביעית הא לא קשיא
דלא אשכח מדאורייתא מדה פחותה מלוג להכי אמרי' י''ב לוג:
 .¯˜· „ÚÂ ·¯ÚÓ ¯˘Î˘ 10שתהא כשרה אחר תמיד בי הערבי" ואחר כל
העבודות אלא זו:
 .‡˙¯Â‡Ó ‚ÂÏ ÈˆÁ ÌÈÓÎÁ Â¯ÚÈ˘Â 11והיכי שיערו איכא דאמרי מלמעלה
למטה שיערו שבתחלה נתנו שמ בנר ונשתייר בבקר ובלילה השני פחתו עד
ששיערו הדבר שלא היה צרי( יותר מחצי לוג אפילו בליל ארו( וכ נות אפילו
בליל קצר ומה שנשתייר בבוקר זורק לחו #ואיכא דאמר בקי #היה עושה
פתילה עבה ובחור 1הוה פתילה דקה כדי שיכלה בקי #נמי בבקר ולמ''ד ממטה
למעלה שבתחלה נתנו רביעית ועמדו ש" וראו שאי סיפוק ושוב הוסיפו עד
חצי לוג:
 .Ï‡¯˘È Ï˘ ÔÂÓÓ ÏÚ ‰ÒÁ ‰¯Â˙‰ ‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÓ ¯Ó‡„ Ô‡Ó 12שאילו היה
נותני בו לוג לכתחלה ומה שמשייר למחר היו שופכי לחו #איכא חסרו:
 .˙Â¯È˘Ú ÌÂ˜Ó· ˙ÂÈÚ ÔÈ‡ 13אי חוששי במה ששופ( לחו:#
 .ÌÈ¯Ù ÈÎÒ ÔÈ·¯ÚÓ :'È˙Ó 14האי מיי ושמ קאמר והכי קאמר מערבי מיי
נסכי פרי" ביי נסכי אילי" ואע''ג דלפר אית ליה שלשה עשרו סלת וחצי ההי
יי ושמ ולאיל ב' עשרו סלת ושלישית ההי יי וכ שמ אעפ''כ מערבי" זה
בזה משו" דשניה" בלילת שוה דלתרוייהו איכא שני לוגי לעשרו דבאיל
כתיב שלישית ההי לאיל דהיינו ד' לוגי וה''ה לשמ ]וכתיב שני עשרוני"
ובפרי" כתיב חצי הי דהיינו ששה לוגי וה''ה שמ[ וכתיב שלשה עשרוני"
לפר דהיינו ב' לוגי לעשרו וכיו דבלילת שוה משו" הכי מערבי נסכיה:
 .ÌÈ˘·Î ÈÎÒ· ÌÈ˘·Î ÈÎÒ ÈÓ ÔÈ·¯ÚÓÂ 15כגו בנסכי מוספי משו"
דתרוייהו בלילת רכה דבשניה יש ג' לוגי שמ לעשרו דכתיב )ש" כח( ועשרו
לכבש וכתיב )ש"( ורביעית ההי לכבש יי דהיינו ג' לוגי וכ שמ וכ נמי
מערבי נסכי כבשי" של יחיד בנסכי כבשי" של צבור וכ נמי מערבי נסכי
כבשי" של היו" בנסכי כבשי" של אמש כדאמרינ )לעיל טו (:מביא אד" זבחו
היו" ונסכיו מכא עד י' ימי":
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שתי מדות

דף פט:

פרק עשירי

פט :של יחיד בשל ציבור,
של יו" בשל אמש;
אבל אי מערבי נסכי כבשי" בנסכי פרי" ואילי",
וא" בלל אלו בפני עצמ ואלו בפני עצמ ונתערבו 
כשרי",
א" עד שלא בלל 
פסול.
הכבש הבא ע" העומר,
א 1על פי שמנחתו כפולה לא היו נסכיו כפולי".
*

1

2

גמרא:
ורמינהו:

רכג

מנחות

היכא דהוקטר סלת ושמנ 
מערבי יי לכתחלה ,היכא דלא הוקטר,
א" נתערב סלת ושמנ 
מערבי נמי יינ;
וא" לאו 
אי מערבי,
דלמא אתי לאיערובי סלת ושמ לכתחלה.
11

כבש הבא עם העומר.
תנו רבנ:
1312

תו ׁ ְשנֵי ֶע ְ ׂשרֹנִ ים" )ויקרא כג,יג(,
" ּו ִמנְ ָח ֹ
לימד על כבש הבא ע" העומר שמנחתו כפולה;
יכול  כש" שמנחתו כפולה כ( יינו כפול;
תלמוד לומר:
"וְ נִ ְס ּכֹה יַיִ ן ְר ִב ִיעת ַה ִהין" )ש"(;
יכול  לא יהא יינו כפול שאינו נבלל ע" מנחתו,
אבל יהא שמנו כפול שנבלל ע" מנחתו?
תלמוד לומר" :וְ נִ ְס ּכֹה",
כל נסכיו לא יהו אלא רביעית.
14

ירו" )ויקרא ג,יא(,
"וְ ִה ְק ִט ֹ
שלא יערב חלבי" בחלבי"!?
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
א" נתערבו  קא אמר.
אי הכי 
ואי מערבי נסכי כבשי" בנסכי פרי" ואילי",
ואפילו נתערבו נמי לא,
והא מדקתני סיפא:
בלל אלו בפני עצמ ואלו בפני עצמ ונתערבו 
כשרי,
מכלל דרישא לכתחלה קא אמר!?
3

4

5

6

7

15

מאי תלמודא?
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
כתיב "ונסכה" וקרינ "וְ נִ ְס ּכֹה",
כיצד?
נסכה דמנחה כנסכו דיי,
מה יי  רביעית,
א 1שמ נמי  רביעית.
16

17

אמר ‡·:ÈÈ
הכי קאמר 
מערבי יינ א" נתערב סלת ושמנ.
8

אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
אש" מצורע ששחטו שלא לשמו טעו נסכי",
שא" אי אתה אומר כ,
פסלתו.

ויינ לכתחלה לא?
והתניא:
במה דברי" אמורי"?
בסלת ושמ,
אבל יי מערבי!?
אלא אמר ‡·:ÈÈ
הכי קאמר 
9

18

19

20

מתקי 1לה ¯· :‡„‚ ¯· ‡È˘Ó
אלא מעתה 
כבש הבא ע" העומר ששחטו שלא לשמו,

10

1

רש"י

 .'ÂÎÂ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ Ï·‡ 1משו" דהללו בלילת רכה והללו בלילת עבה:
 .ÔÏÏ· 2לנסכי פרי" בפני עצמ ולנסכי כבשי" בפני עצמ ושוב נתערבו כשרי
וא" נתערבו עד שלא בלל פסולה:
 .ÌÈ·ÏÁ ·¯ÚÈ ‡Ï˘ :'Ó‚ 3הכי נמי לא יערב נסכי":
 .ÔÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ 4לא תימא מערבי לכתחלה אלא א" נתערבו קאמר והא
דקתני והקטירו שלא יערב לכתחלה מיירי:
 .ÈÎ‰ È‡ 5דקתני במתניתי אבל אי מערבי נסכי כבשי" בנסכי פרי" דאפי'
נתערבו דיעבד נמי לא:
 .˙Â¯˘Î Â·¯Ú˙ ‡ÙÈÒ È˙˜„Ó ‡‰Â 6דהיינו דיעבד:
 .‰ÏÁ˙ÎÏ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ ‡˘È¯„ ÏÏÎÓ 7וה''ה רישא דרישא נמי מערבי
לכתחלה והדר קשיא לדוכתי' שלא יערב חלבי" בחלבי":
 .ÈÈ·‡ ¯Ó‡ 8ודאי רישא דמתניתי דתני מערבי לכתחילה היא ולא תיקשי ל(
דנתערבו נסכי" דמתני' ביינות קמיירי והכי קאמר מערבי יינ של נסכי" פרי"
ואילי" לכתחלה א" נתערב כבר סלת ושמנ מאיליה הואיל והתחיל לערב
ליכא משו" לא יערב חלבי" והא דתני אבל אי מערבי נסכי כבשי" בנסכי
פרי" אפי' היכא דנתערב סלת ושמנ:
 .‡Ï ‰ÏÁ˙ÎÏ ÔÈÈÂ 9אפי' דאילי" ופרי" א" לא נתערב סלת ושמנ והא תניא
בד''א דאי מערבי נסכי כבשי" בנסכי פרי" ואילי" בסלת ושמ אבל יי
מערבי לכתחילה בי נתערב סלתו ושמנו בי לא נתערב:
 .ÔÓ˘Â Ô˙ÏÒ ¯·Î ¯Ë˜Â‰„ ‡ÎÈ‰ ÈÈ·‡ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 10של פרי" ואילי"
כמצות:

רש"י

 .ÔÈÈ ÈÓ ·¯ÚÓ 11לכתחלה דליכא למיחש דילמא אתי לערובי סלת ושמנ
דבני הקטרה נינהו ואיכא משו" והקטירו שלא יערב חלבי" בחלבי" שהרי כבר
מעורבי ועומדי וא" לאו דלא הוקטר סלת ושמנ אי מערבי דחיישינ דלמא
אתי לעירובי סלת ושמ לכתחלה דאסור שלא יערב חלבי" בחלבי" והא דקתני
ברייתא אבל יי מערבי היינו א" הוקטר סלת ושמנ והא דקתני מציעתא
דמתניתי אבל אי מערבי היינו בשלא נתערבו סלת ושמנ:
 .‰ÏÂÙÎ Â˙ÁÓ˘ Ù''Ú‡ 12דכתיב ומנחת" שני עשרוני" ושאר כבשי" אי
לה" אלא עשרו לכבש:
 .ÌÈÏÂÙÎ ÂÈÎÒ ÂÈ‰ ‡Ï 13אלא ג' לוגי יי וג' לוגי שמ:
 .˘·Î ÏÚ „ÓÈÏ 14כלומר דלימד בזבח זה מה שלא לימד בכל הזבחי":
 .Â˙ÁÓ ÌÚ ÏÏ·˘ 15וסלתו כפולה היא כ( יהא שמנו כפול:
 .‡„ÂÓÏ˙ È‡Ó 16היכי משמע מ ונסכו שאי שמנו כפול:
 .‰ÁÓ Ï˘ ‰ÎÒ 17דהיינו שמ כנסכו של כבש דהיינו יי:
 .ÌÈÎÒ ÔÂÚË 18כמו שא" שחטו לשמ ולהכי נקט אש" מצורע דאילו אש"
דעלמא א" שחטו שלא לשמ קרב בלא נסכי" כדמעיקרא אבל אש" מצורע
דטעו נסכי" איצטרי( למימר דכי שחטו שלא לשמ טעו נסכי":
 .ÔÎ ¯ÓÂ‡ ‰˙‡ È‡ Ì‡˘ 19דטעו נסכי" אלא יקריב בלא נסכי":
 .Â˙ÏÒÙ 20מליקרב ע''ג המזבח דלמצורע לא חזי שהרי נשחט שלא לשמו
ולעולה לא חזי שהרי לא ניתק לרעייה ואי ראוי לנדבה דאש" לא אתי בנדבה
אבל נסכי" אתו למזבח ואש" לכהני" וצרי( אש" אחר להכשירו:
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שתי מדות

דף צ.

פרק עשירי

תהא מנחתו כפולה,
שא" אי אתה אומר כ,
פסלתו!
ותמיד של שחר ששחטו שלא לשמו,
יהא טעו שני גזירי בכה אחד,
שא" אי אתה אומר כ,
פסלתו!
ותמיד של בי הערבי" ששחטו שלא לשמו,
יהא טעו שני גזירי בשני כהני",
שא" אי אתה אומר כ,
פסלתו!?
2

אי הכי נמי;
אלא אמר ‡·:ÈÈ
חדא מינייהו נקט.
3

4

רכד

מנחות

לפיכ( בירוציה חול;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
לא משו" זה,
אלא שהלח נעקר,
והיבש אינו נעקר.
9

10

גמרא:
מני?
אי ¯· ¯È‡Ó È
חד גדוש הוה!
אי ¯· Ô
חדא ומחוק הוה!?
אמר ¯· :‡„ÒÁ
לעול" ¯·,¯È‡Ó È
ומאי כל מדות?
כל מדידות.
11

12

13

14

15

צ.

¯· ‡·‡ Èאמר:
בשלמא הנ( עולות נינהו* ,
אי לא חזו לעולת חובה קרבי לעולת נדבה,
אלא הכא אי לא מוקמית ליה במילתיה,
אש" נדבה מי איכא?
5

6

תניא כוותיה ד¯·:ÔÁÂÈ È
אש" מצורע ששחטו שלא לשמו,
או שלא נת מדמו על גבי בהונות 
הרי זו עולה לגבי מזבח ,וטעו נסכי",
וצרי( אש" אחר להתירו.
משנה )ה(:
כל מדות שבמקדש היו נגדשות,
חו #משל כה גדול,
שהיה גודשה לתוכה.
מדת הלח בירוציה קדש,
ומדת היבש בירוציה חול;
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
מדת הלח קדש,
לפיכ( בירוציה קדש,
מדת היבש חול,

מדת הלח בירוציהן קדש.
במאי קא מיפלגי?
˙‡ ˜ ‡Óסבר 
מדת הלח נמשחה בי מבפני" בי מבחו,#
מדת יבש נמשחה מבפני" ולא נמשחה מבחו;#
ו¯· ‡·È˜Ú Èסבר 
מדת הלח נמשחה בי מבפני" בי מבחו,#
מדת יבש לא נמשחה כל עיקר;
ו¯· ÈÒÂÈ Èסבר 
אידי ואידי נמשחה מבפני" ולא נמשחה מבחו,#
והכא היינו טעמא,
דלח נעקר ומגווה דמנא קא אתי,
והיבש אינו נעקר.
16

17

18

19

7

וכי נעקר מאי הוי?
גברא למאי דצרי( קא מכוי!
אמר ¯· „ ‡˘È˘ ¯· ÈÓÈמשמיה ד¯·:
זאת אומרת:
כלי שרת מקדשי שלא מדעת.

8

20

1

רש"י

רש"י

 .¯ÓÂÚ‰ ÌÚ ‡·‰ ˘·Î 1דומיא דאש" מצורע דכי היכי דאש" מצורע טעו
נסכי" ואי שאר אשמות טעוני נסכי" כ( כבש הבא ע" העומר נשתנית מנחתו
משאר מנחות כבשי" דאילו שאר כבשי" אי טעוני אלא עשרו וזה טעו ב'
עשרונות להכי נקט כבש הבא ע" העומר:
2
˙ .„Á‡ Ô‰Î· ÔÈ¯ÈÊ‚ '· ÔÂÚË ‡‰È ¯Á˘ Ï˘ „ÈÓכדמפרש במסכת יומא )כו(:
ובער עליה הכה עצי" אבל בי הערבי" ב' גזירי בב' כהני" כדכתיב ובער
וערכו:
 .ÈÓ ÈÎ‰ ÔÈ‡ 3דצרי( למיעבד להו דינייהו כאילו נשחטו לשמ כמו אש"
מצורע:
 .ÈÈ·‡ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 4הא דלא אמרי אלא באש" מצורע חדא מינייהו נקט:
 .Í‰ ‡ÓÏ˘· 5כבשי" דעומר ותמיד ששחט שלא לשמ לעול" אימא ל(
דלא צריכי הלכתייהו כדמעיקרא לא גזירי ולא מנחה כפולה ואפילו הכי לא
מיפסלו למיקרב למזבח משו" דעולות נינהו ואי לא חזו וכו':
 .‡ÎÈ‡ ÈÓ ‰·„ Ì˘‡ 6הילכ( לא הותר ליקרב למזבח אלא על ידי נסכי":
 .‰ÎÂ˙· ‰˘„Â‚ ‰È‰˘ :'È˙Ó 7שהיתה גדולה כל כ( שכשהיתה נמחקת היה
בה עשרו:
 .ÏÂÁ Ô‰ÈˆÂ¯È· ˘·È‰ ˙„Ó 8מה שנופל מ הכלי לאחר שנתמלא היינו
בירוצי:

 .¯˜Ú ÁÏ‰˘ ‡Ï‡ 9שהבירוצי נכנסו בכלי ונתקדשו בו ושוב נעקרו ממנו
כשנפלו חו #לפיכ( ה קדש דנכנסו בכלי ונתקדשו בו:
 .¯˜Ú ÂÈ‡ ˘·È Ï˘ ÔÈˆÂ¯È·Â 10מתוכו של כלי שלא נכנס בתו( הכלי ולא
נתקדש בו לפיכ( הוא חול:
 .ÈÓ :'Ó‚ 11הא דקתני כל המדות היו נגדשות:
 .Ó''¯ È‡ 12דאמר לעיל )פז (.גדוש שבו היה מודד לכל המנחות מחוק מדה של
כה גדול שהיתה גדולה כ''כ שגודשה בתוכה:
 .ÈÂ‰ ˜ÂÁÓÂ 13ואפילו חד גדוש לא הוה:
 .˙Â„Ó ÏÎ È‡ÓÂ 14דלא תימא כל המדות שהיו ש" היו גדושות דלא היתה אלא
אחת גדושה:
 .˙Â„È„Ó ÏÎ ÔÈ˙È˙Ó È˙˜ ÈÎ‰ ‡Ï‡ 15שהיו מודדי בה היו גדושות:
 .ıÂÁ· ÂÁ˘Ó ‡Ï 16לפיכ( בירוציה חול:
 .¯˜ÈÚ ÏÎ ‰Á˘Ó ‡Ï ˘·È ˙„Ó ¯·Ò ‡·È˜Ú È·¯ 17וחול היא לפיכ( מה
שבפני" בכלי קדושת פה הוא דמקדש ליה הילכ( מה דאיצטרי( ליה מקדש
בירוצי דלא צרי( ליה לא מקדש לפיכ( בירוציה חול:
 .‡ÓÚË ÂÈÈ‰ 18דלח בירוציה קודש שבירוציה שלה נעקר מתו( הכלי:
 .È˙‡˜ ‡Ó„ ‰ÂÂ‚ÓÂ 19מ הקדש להכי הוי קודש:
 .ÍÈ¯ˆ„ È‡ÓÏ 20למה שבתו( הכלי איכוי למיקדש ולא לבירוצי ואמאי
מיקדשי הבירוצי:
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שתי מדות

דף צ:

פרק עשירי

¯· ‡Èאמר:
לעול" אימא ל( 
כלי שרת אי מקדשי אלא מדעת,
וגזרה שמא יאמרו מוציאי מכלי שרת לחול.

רכה

מנחות

שיד הקדש על העליונה.
תניא כוותיה ד¯·,ÛÒÂÈ ¯· ‡ÈÈÁ È
תניא כוותיה ד¯·.ÔÁÂÈ È

2

מותיב ¯·:‡¯ÈÊ È
סידר את הלח" ואת הבזיכי לאחר השבת,
והקטיר את הבזיכי בשבת 
פסולה;
כיצד יעשה?
יניחנו לשבת הבאה,
שאפילו הוא על שלח ימי" רבי" 
אי בכ( כלו";
ואמאי?
הת" נמי לימא 
גזירה שמא יאמרו מפקידי בכלי שרת!?
פני" אחו #קא רמית?
פני"  לאו כולי עלמא ידעי,
חו  #כולי עלמא ידעי.
3

4

5

6

7

8

9

תנ הת" )שקלי" ד:ד(:
מותר נסכי" לקי #המזבח.
מאי מותר נסכי"?
¯· ÛÒÂÈ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר:
בירוצי מדות.
¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
כאותה ששנינו )שקלי" ד:ט(:
המקבל עליו לספק סלתות מארבע ועמדו בשלש 
יספק מארבע; *
משלש ועמדו מארבע 
מספק מארבע;

תניא כוותיה ד¯·:ÛÒÂÈ ¯· ‡ÈÈÁ È
בירוצי מידות הללו מה היו עושי בה?
א" יש זבח אחר יקריבו עמו,
וא" לנו  יפסלו בלינה;
וא" לאו 
מקיצי בה את המזבח;
וקי #זה מהו? עולות,
הבשר לש" ועורות לכהני".
14

15

תניא כוותיה ד¯·:ÔÁÂÈ È
המקבל עליו לספק סלתות מארבע ועמדו משלש 
מספק מארבע;
משלש ועמדו מארבע 
מספק מארבע;
שיד הקדש על העליונה;
וזהו ששנינו:
מותר נסכי" לקי #המזבח.

10

11

צ:

12

13

משנה )ו(:
כל קרבנות הציבור והיחיד טעוני נסכי",
חו #מ הבכור ,והמעשר ,והפסח ,והחטאת ,והאש",
אלא שחטאתו של מצורע ואשמו טעוני נסכי".
16

17

גמרא:
תנו רבנ:

יתם ִא ּ ׁ ֶשה לַ יהֹוָ ה" )במדבר טו,ג(,
ש ֶ
"וַ עֲ ִ ׂ
יכול  כל העולה לאישי" יהא טעו נסכי" אפילו מנחה;
תלמוד לומר" :עֹלָ ה" )ש"(;
שלמי" מני?
תלמוד לומרֶ " :ז ַבח" )ש"(;
תודה מני,
תלמוד לומר" :א ֹו ז ֶַבח" )ש"(;
יכול  שאני מרבה א 1בכור ,ומעשר ,ופסח,
וחטאת ,ואש";
תלמוד לומר:
או ִבנְ ָד ָבה" )ש"(,
"לְ ַפ ּ ֵלא נ ֶֶדר ֹ
בא בנדר ונדבה טעו נסכי",
18

19

רש"י

 .˙Ú„Ó ‡Ï˘ 1שא 1ע''פ שלא נתכוי להקדיש הבירוצי קדושי כלי שרת:
 .Â¯Ó‡È ‡Ó˘ ‰¯ÈÊ‚ 2דמא דחזי דהנ( בירוצי לא קדשי אע''ג דאתו מגוויה
דמנא אמרי הכי נמי מוציאי מכלי שרת לחול אבל יבש דלא אתי מגופיה דמנא
לא אתו למימר ביה מוציאי מכלי שרת לחול:
 .˙·˘‰ ¯Á‡Ï ÔÈÎÈÊ·‰ ˙‡Â ÌÁÏ‰ ˙‡ ¯„ÈÒ 3שלא כמצותו דמצותו היה
לסדרו בשבת:
 .‰ÏÂÒÙ 4לפי שצרי( שיהא הלח" על השולח ב' שבתות:
 .‰˘ÚÈ „ˆÈÎ 5שיהיו כשירי הלח" והבזיכי:
 .ÂÁÈÈ 6שלא יקטיר הבזיכי ולא יסלק הלח" עד לשבת שניה הבאה ונמצא
הלח" והבזיכי על השולח ט''ו ימי" ושני ימי שבת שאפילו הוא על השולח
אות ז' ימי" שעד לשבת יותר מדינו אי בכ( כלו" הכא נמי ניגזור שלא יניחנו
לשבת הבאה שמא יאמרו כש" שאלו אי נפסלי אע''פ ששהו ש" יותר מדינ
כ( מפקידי" בכלי שרת כל זמ שרוצה ואי נפסל בלינה:
 .ÌÈÙ 7לח" הפני" דהוא בהיכל אמדות קרמית שה חו #בעזרה:
 .ÈÚ„È Ú''Î Â‡Ï ÌÈÙ 8שכ אירע בזה הלח" אלא הכהני" וכהני" ידעי טעמא
דמילתא דכהני" זריזי וליכא למיגזר:
 .ÈÚ„È Ú''Î ıÂÁ 9ואיכא למיגזר שמא יאמרו וכו':
 .Á·ÊÓ‰ ıÈ˜Ï 10שקוני מה עולות ומקייצי בה את המזבח כשאי ש"
קרבנות כדי שלא יהא המזבח בטל:
 .˙Â˙ÏÒ ˜ÙÒÏ ÂÈÏÚ Ï·˜Ó‰ 11שקבל מעות מ הגזבר כדי לספק סולת כל
השנה וקיבל עליו לתת ארבעה סאי בסלע והוקרו:
 .ÚÏÒ· ÔÈ‡Ò ‰˘Ï˘ Â„ÓÚÂ 12נות ד' סאי כמו שקיבל:
 .Â„ÓÚÂ ÂÏÊÂ‰Â ÚÏÒ· ÔÈ‡Ò '‚ ˙˙Ï ÂÈÏÚ Ï·È˜ 13ד' סאי בסלע מספק מארבע
סאי ואותה סאה שנות להקדש יותר ממה שקיבל עליו היינו מותר נסכי" שה
לקי #המזבח:

רש"י

 .ÂÏ Ì‡Â 14לפי שאי ש" זבח אחר:
 .ÌÈ‰ÎÏ ˙Â¯ÂÚÂ Ì˘Ï ¯˘·‰ 15דמהו דתימא הואיל ולקי #המזבח הוא יהא
כולו עולה ואפי' עורה שיחזור ויקח מדמי עור הבהמה לצור( עולה ולא יהא
עורה לכהני" קמ''ל:
 .ÁÒÙÂ ¯˘ÚÓÂ ¯ÂÎ·‰ ÔÓ ıÂÁ :'È˙Ó 16דהנ( כולהו משו" חובה נינהו אבל
חטאות משכחת בציבור נמי:
 .'ÂÎÂ ˙‡ËÁ ‡Ï‡ 17ואע''ג דאמרינ חו #מחטאת ואש" חטאתו ואשמו של
מצורע טעוני נסכי" משו" דכתיבי הדיא:
 .‰ÁÓ ÂÏÈÙ‡Â :'Ó‚ 18הבאה בפני עצמה בלא זבח:
 .‰ÏÂÚ Ï''˙ 19דמנחה הבאה ע" זבח טעונה נסכי" ולא מנחה הבאה בפני
עצמה בלא זבח:
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שתי מדות

דף צא.

פרק עשירי

שאינו בא בנדר ונדבה אי טעו נסכי".
משמע להוציא את אלו,
אוציא את חובות הבאות מחמת הרגל ברגל,
ומאי נינהו?
עולות ראייה ושלמי חגיגה?
תלמוד לומר" :א ֹו ְּבמֹעֲ ֵדי ֶכם" )ש"(,
כל הבא במועדיכ" טעו נסכי".
1

2

רכו

מנחות

רצה  שני" מביא.
ו¯·,Ô˙ÂÈ È
למה לי קרא?
האמר:
עד שיפרוט ל( הכתוב יחדו!
איצטרי(,
צא .סלקא דעת( אמינא  *
הואיל וכתיב " ּו ִמן ַה ּצֹאן",
כמא דכתיב יחדו דמי.
10

11

משמע להביא את אלו,
אביא שעירי חטאת הואיל ובאי חובה ברגל?
תלמוד לומר:
"וְ ִכי ַתעֲ ֶׂשה ֶבן ָּב ָקר" )ש",ח(,
ב בקר בכלל היה,
ולמה יצא?
להקיש אליו,
מה ב בקר מיוחד  בא בנדר ונדבה,
א 1כל  בא בנדר ונדבה.
3

4

5

6

ול¯· ‰È˘‡È Èדאמר:
א 1על גב דלא כתיב יחדו כמא דכתיב יחדו דמי,
ליבעי קרא!?
הכתיב:
" ִאם עֹלָ ה ָק ְר ָּב ֹנו ִמן ַה ָּב ָקר" )ש",ג(,
"וְ ִאם ִמן ַה ּצֹאן ָק ְר ָּב ֹנו" )ש",י(.
12

13

14

15

ואיד(!?
איצטרי(,
סלקא דעת( אמינא 
הני מילי  במפרש,
אבל בסתמא לייתי מתרוייהו;
קא משמע ל.
16

יח נִ יח ַֹח לַ יהֹוָ ה,
ש ֹות ֵר ַ
"לַ עֲ ׂ

או ִמן ַה ּצֹאן" )ש",ג(,
ִמן ַה ָּב ָקר ֹ
מה תלמוד לומר?
לפי שנאמר עולה,
שומע אני אפילו עולת העו 1במשמע,
תלמוד לומר:
או ִמן ַה ּצֹאן",
" ִמן ַה ָּב ָקר ֹ
דברי ¯·;‰È˘‡È È
¯· Ô˙ÂÈ Èאומר :אינו צרי(;
הרי הוא אומר זבח,
ועו 1אינו זבח;
א" כ מה תלמוד לומר 
או ִמן ַה ּצֹאן"?
" ִמן ַה ָּב ָקר ֹ
לפי שנאמר )ויקרא א,ב(:
7

8

" ָא ָדם ִ ּכי י ְַק ִריב ִמ ֶּכם ָק ְר ָּבן לַ יהֹוָ ה,
ִמן ַה ְּב ֵה ָמה ִמן ַה ָּב ָקר ּו ִמן ַה ּצֹאן",

יכול  האומר הרי עלי עולה יביא משניה";
תלמוד לומר:
" ִמן ַה ָּב ָקר ּו ִמן ַה ּצֹאן",
רצה  אחד מביא,

18

17

אמר מר:
תודה מני?
תלמוד לומר" :א ֹו ז ֶַבח" )במדבר טו,ג(.
אטו תודה לאו זבח הוא?
איצטרי(,
סלקא דעת( אמינא 
הואיל ואיכא לח" בהדה לא תיבעי נסכי".
ומאי שנא מאיל נזיר,
דאיכא בהדיה לח" ובעי נסכי"?
סלקא דעת( אמינא 
19

20

9

רש"י

 .ÂÏ‡ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ÚÓ˘Ó 1בכור ומעשר ופסח וחטאת ואש" שאי באי בנדבה
אלא חובה ה:
) 2ומאי ניהו עולת ראייה ושלמי חגיגה( שאינ" חובת הרגל אלא עולת ראיה
ללא יראו פני ריק" וחגיגה לשלמי" ומוספי וחובת היו" לא מצי להוציא אע''ג
דלא הוו בנדר ובנדבה דהא בהדיא כתב בהו נסכי":
 .ÂÏ‡ ˙‡ ‡È·‰Ï ÚÓ˘Ó 3עולות ראייה ושלמי שמחה משו" דהויא דומיא
דעולות ושאר עולות הבאי בנדר ובנדבה שאינ חובת הרגל:
 .˙‡ËÁ È¯ÈÚ˘ ‡È·‡ 4דהואיל ובאי במועד יהו טעוני נסכי":
 .‰È‰ ÏÏÎ· ¯˜· Ô· 5דהא כתיב ברישיה דקרא לעשות ריח ניחוח לה' מ
הבקר או מ הצא וכי תעשה ב בקר למה לי ליכתוב והקריב על ב הבקר וגו':
 .¯„· ‡·‰ ÏÎ Û‡ 6טעו נסכי" לאפוקי שעירי חטאת דלא מצינו חטאת
שיהא בא בנדר ונדבה:
 .¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ‰Ó Ô‡ˆ‰ ÔÓ Â‡ ¯˜·‰ ÔÓ 7והלא כבר נאמר זבח וכולהו בכלל
זבח נינהו:
 .ÛÂÚ‰ ˙ÏÂÚ ÂÏÈÙ‡ 8יביא עמה נסכי":
 .Ì‰È˘Ó ‡È·È 9בקר וצא:

רש"י

 .‡¯˜ ÈÏ ‰ÓÏ Ô˙ÂÈ È·¯Â 10לחלק מ הבקר או מ הצא הא גבי מקלל אביו
ואמו אמר )סנהדרי סו (.כיו דלא כתיב בהו יחדו משמע נמי אחד אחד עד
שיפרוט ל( הכתוב יחדו הכי נמי מ הבקר ומ הצא כיו דלא כתיב בהו יחדו
משמע נמי כל אחד בפני עצמו ולא איצטרי( קרא לחלק:
 .Ô‡ˆ‰ ÔÓÂ ‡¯˜ÈÂ· ·È˙Î„ ÏÈ‡Â‰ 11כיו דהוה ליה למיכתב מ הצא וכתיב
ומ כמו דכתיב יחדו דמי וגבי אביו ואמו אע''ג דכתיב ואמו לא משמע יחדו
משו" דהת" לא אפשר בלא וי''ו דהיכי ליכתוב ומקלל אביו אמו משמע אביו
קילל אמו:
 .ÈÓ„ ·È˙Î„ Ô‡ÓÎ Â„ÁÈ ·È˙Î ‡Ï„ ‚''Ú‡ ¯Ó‡„ ‰È˘‡È '¯ÏÂ 12והאי מ הבקר
או מ הצא מיבעי ליה להוציא עולת העו:1
 .‡¯˜ ÈÚ·ÈÏ 13לחלק דרצה אחד מביא:
 .·È˙Î ‡‰ 14קרא אחרינא לחלק:
 .'Â‚Â Â·¯˜ Ô‡ˆ‰ ÔÓ Ì‡Â ¯˜·‰ ÔÓ Â·¯˜ ‰ÏÂÚ Ì‡ 15דמשמע לחלק:
 16ורבי יונת אמר ל( א 1ע''ג דכתיב א" עולה קרבנו מ הבקר איצטרי( ליה
מ הבקר או מ הצא לחלק:
 .Ó''‰ 17דאי בעי ה( לייתי:
 .˘È¯ÙÓ· 18בשעת הנדר צא או בקר:
 .‡Â‰ Á·Ê Â‡Ï ‰„Â˙ 19מהיכא דנפקי עולה ושלמי" מההוא נמי משמע תודה
למה לי לרבויי מאו:
 .‰„‰· ÌÁÏ È˙‡Â ÏÈ‡Â‰ 20ואינה חשובה זבח לא ליבעי נסכי" אי נמי משו"
דהוי הלח" במקו" נסכי" )אי נמי( ליקו" במקו" נסכי":
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שתי מדות

דף צא.

פרק עשירי

רכז

מנחות

הניחא ל¯·,‰È˘‡È È
אלא ל¯· Ô˙ÂÈ Èלמה לי?
סלקא דעת( אמינא 
אייתי נדר לחודיה ליבעי נסכי",
אייתי נדבה לחודיה ליבעי נסכי",
אייתי נדר ונדבה תיסגי בנסכי" דחד;
קא משמע ל.

הת"  שני מיני,
הכא  ארבעת מיני;
קא משמע ל.

12

ולכתוב רחמנא )ש"(:
1

או ִבנְ ָד ָבה";
"לְ ַפ ּ ֵלא נ ֶֶדר ֹ
ולא בעי עולה!
אי לא כתב רחמנא עולה,
הוה אמינא 

יתם ִא ּ ׁ ֶשה לַ יהֹוָ ה" )ש"(  כלל,
ש ֶ
"וַ עֲ ִ ׂ
או ִבנְ ָד ָבה"קמז  פרט,
"לְ ַפ ּ ֵלא נ ֶֶדר ֹ
יח נִ יח ַֹח לַ יהֹוָ ה"קמח  חזר וכלל,
ש ֹות ֵר ַ
"לַ עֲ ׂ
כלל ופרט וכלל אי אתה ד אלא כעי הפרט,
מה הפרט מפורש  דבר שאינו בא על חטא,
א 1כל  שאי בא על חטא,
אוציא חטאת ואש" שה באי על חטא,
אביא בכור ומעשר ופסח שאי באי על חטא,
תלמוד לומר :עולה.

יכם" )ש"( למה לי?
"א ֹו ְּבמֹעֲ ֵד ֶ
סלקא דעת( אמינא 
הני מילי  דקא מייתי עולה בנדר ושלמי" בנדבה,
אי נמי איפכא,
אבל היכא דקא מייתי עולה ושלמי" בנדר,
אי נמי  עולה ושלמי" בנדבה;
ש" נדר אחד וש" נדבה אחת היא ותיסגי ליה בנסכי" דחד,
יכם".
קא משמע ל  "א ֹו ְּבמֹעֲ ֵד ֶ
13

2

השתא דכתיב עולה,
כלל ופרט מה מרבית ביה?
מה הפרט מפורש שאינו מחוייב ועומד,
א 1כל  שאינו מחוייב ועומד,
להביא ולדות קדשי" ותמורת,
ועולה הבאה מ המותרות,
ואש" שניתק לרעיה,
וכל הזבחי" שנזבחו שלא לשמ.
3

4

5

6

87

9

10

והשתא דאמרת או לדרשא,
לפלא נדר או לנדבה למה לי לחלק"!?
איצטרי(,
סלקא דעת( אמינא 
עד דמייתי נדר ונדבה לא ליבעי נסכי";
קא משמע ל 
דאייתי נדר לחודיה ליבעי נסכי",
ואי אייתי נדבה לחודיה לייתי נסכי".

או
שה ֶבן ָּב ָקר עֹלָ ה ֹ
"וְ ִכי ַתעֲ ֶׂ

14

זָ ַבח" )במדבר טו,ח( למה לי?

איצטרי(,
סלקא דעת( אמינא  הני מילי 
היכא דקא מייתי עולה ושלמי" בנדר,
אי נמי  עולה ושלמי" בנדבה,
אבל היכא דקא מייתי שתי עולות חדא בנדר וחדא בנדבה,
אי נמי  שני שלמי" אחד בנדר ואחד בנדבה,
אימא 
ש" שלמי" אחת היא ש" עולה אחת היא,
ותיסגי ליה בנסכי" דחד;
קא משמע ל.

11

רש"י

 .‰·„· Â‡ ¯„ ‡ÏÙÏ ‡¯˜ ·Â˙ÎÈÏÂ 1ולא ליכתוב לא עולה ולא זבח דכל
שבא בנדר ובנדבה דהיינו עולה ותודה ושלמי" ומנחה דאי טעונה נסכי"
מימעיט ממ הבקר או מ הצא:
 2אביא בכור )ופסח( ומעשר ופסח:
 .‰ÏÂÚ ·È˙Î„ ‡˙˘‰Â 3ולא מצית לרבויי בכור ומעשר ופסח והוי עולה גופה
פרט דהוי כלל ופרט וכלל דועשית" אשה לה' כלל עולה או זבח לפלא נדר או
בנדבה פרט לעשות ריח ניחוח חזר וכלל:
 .‰È· ˙È·¯Ó È‡Ó 4דהואיל ואמרת אוציא חטאת ואש" יש ל( לומר מה הפרט
מפורש א 1כל ומאי נינהו דקאמר לרבויי מפרט זה:
 .„ÓÂÚÂ ·ÈÈÂÁÓ ÔÈ‡˘ 5שאי מחוייב בעולה דבעולת נדבה מיירי:
 .ÌÈ˘„˜ Ï˘ ˙Â„ÏÂ ‡È·‰Ï 6נקבות של שאר קדשי" דעולה זכר ]ולא שיי(
ולד[:
 .˙Â¯˙ÂÓ‰ ÔÓ ‰‡·‰ ‰ÏÂÚÂ 7כדאמרינ בפירקי לעיל )צ:(:
 .Ô˙¯ÂÓ˙Â 8היינו שהמיר את העולה:
 .‰ÈÈÚ¯Ï ˜˙È˘ Ì˘‡Â 9ושחטו לש" עולה ולעשותו כליל כעולה הילכ( טעו
נסכי":
 .ÔÓ˘Ï ‡Ï˘ ÂÁ·Ê˘ ÌÈÁ·Ê‰ ÏÎÂ 10שה כשרי" אלא שלא עלו לבעלי"
שטעוני נסכי":
 .Â‡ ˙¯Ó‡„ ‡˙˘‰Â 11מ הצא אתי לדרשא לחלק או דלפלא נדר או נדבה
למה לי לחלק איצטרי( דסד''א כו':

או ׁ ְשלָ ִמים" )ש"( למה לי?
"לְ ַפ ּ ֵלא נ ֶֶדר ֹ
סלקא דעת( אמינא 
הני מילי 
היכא דמייתי שתי עולות חדא בנדר וחדא בנדבה,
אי נמי 
שני שלמי" חדא בנדר וחדא בנדבה,
אבל היכא דקא מייתי שתי עולות בנדר,
ושתי עולות בנדבה;
אי נמי 
שני שלמי" בנדר ושני שלמי" בנדבה,
ש" עולה אחד הוא וש" נדר אחד הוא,
ותיסגי ליה בנסכי" דחד;
קא משמע ל.
15

או ִמן ַה ּצֹאן" )ש",ג( למה לי?
ו¯· ‰È˘‡È Èהאי " ִמן ַה ָּב ָקר ֹ
סלקא דעת( אמינא 
הני מילי 
16

21

רש"י

 .‰È˘‡È È·¯Ï ‡ÁÈ‰ 12דאמר אע''ג דלא כתיב יחדו כמו דכתיב דמי להכי
איצטרי( האי או לחלק:
 .‡ÎÙÈ‡ ÈÓ È‡ 13דאייתי שלמי" בנדר עולה בנדבה בעי נסכי" כל חד וחד:
 .Á·Ê Â‡ 14או למה לי:
 .ÌÈÓÏ˘ Â‡ 15או למה לי:
 .‰È˘‡È È·¯Â 16דנפקא ליה מיעוט עולת העו 1מ הבקר או למה לי דבשלמא
לרבי יונת דדריש האי או לחלק ורבי יאשיה נפקא ליה לחלק מ וא" מ הצא
ומא" עולה קרבנו מ הבקר ולמעוטי עולת העו 1נפקא ליה ממ הבקר ומ
הצא:
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שתי מדות

דף צא:

פרק עשירי

]בתרי מיני,
אבל בחד מינא תסגי ליה בנסכי" דחד,
קא משמע ל.
" ָּכ ָכה ּ ַתעֲ ׂש ּו לָ ֶא ָחד" )ש",יב( למה לי?
סלקא דעת( אמינא 
הני מילי  [
בזה אחר זה,
אבל בבת אחת תיסגי ליה בנסכי" דחד;
קא משמע ל.
3

אלא שחטאתו של מצורע ואשמו טעון נסכים.
מנא הני מילי?
דתנו רבנ:
" ּו ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֶע ְ ׂשרֹנִ ים סֹלֶ ת ִמנְ ָחה" )ויקרא יד,י(,
במנחה הבאה ע" הזבח הכתוב מדבר;
אתה אומר:
במנחה הבאה ע" הזבח,
או אינו אלא במנחה הבאה בפני עצמה?
כשהוא אומר:
"וְ ֶהעֱ לָ ה ַה ּכ ֵֹהן ֶאת ָהעֹלָ ה וְ ֶאת ַה ִּמנְ ָחה" )ויקרא יד,כ(,
הוי אומר 
במנחה הבאה ע" הזבח הכתוב מדבר;
ועדיי איני יודע א" טעונה נסכי" וא" לאו,
תלמוד לומר:
4

5

6

7

98

יעית ַה ִהין,
"וְ יַיִ ן לַ ּנ ֶֶס ְך ְר ִב ִ
או לַ ָ ּז ַבח,
שה ַעל ָהעֹלָ ה ֹ
ּ ַתעֲ ֶׂ
לַ ֶּכ ֶב ׂש ָה ֶא ָחד" )במדבר טו,ה(,
"עֹלָ ה"  זו עולת מצורע,
" ָ ּז ַבח"  זו חטאת מצורע,
או לַ ָ ּז ַבח"  זו 10אש" מצורע.
" ֹ

רכח

מנחות

אבל היכא דאש" להכשיר וחטאת לכפר,
בעינ תרי קראי.
" ָ ּז ַבח"  זו חטאת מצורע.
ואימא 
זו חטאת ואש" דנזיר!?
לא סלקא דעת(,
דתניא:
14

15

יהם" )במדבר ו,טו(,
" ּו ִמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵּכ ֶ
בעולתו ובשלמיו הכתוב מדבר;
אתה אומר :בעולתו ובשלמיו,
או אינו אלא אפילו חטאת?
תלמוד לומר:

"וְ ֶאת ָה ַאיִ ל יַעֲ ֶׂשה ז ֶַבח ׁ ְשלָ ִמים" )ש",יז(,
אילקמט בכלל היה,
ולמה יצא?
להקיש אליו,
מה איל מיוחד  בא בנדר ונדבה,
א 1כל  בא בנדר ונדבה.
16

17

18

"עֹלָ ה"  זו עולת מצורע.
ואימא 
זו עולת יולדת!?
אמר ‡·:ÈÈ
עולת יולדת מסיפא דקרא נפקא;
דתניא:
¯· Ô˙ Èאומר:
"לַ ֶּכ ֶב ׂש" )במדבר טו,ה(,
זו עולת יולדת;
" ָה ֶא ָחד" )ש"(,
זה אחד עשר של מעשר ]שקרב שלמי"[,
שלא מצינו לה בכל התורה שיהא טפל חמור מ העיקר.
¯·‡ אמר:
איזהו דבר שצרי( שלשה רבויי?
19

20

21

22

צא :ותיפוק ליה תרוייהו מזבח,
דאמר מר:
חטאת ואש" מני?
תלמוד לומרּ ָ " :ז ַבח"!?
הני מילי היכא דתרוייהו כי הדדי נינהו,
11

*

12

13

רש"י

 .ÈÈÓ È¯˙·] 1הוא[ דבעי נסכי" לכל חד בחד מ הצא או בקר תסגי ליה כו':
 .„Á‡Ï Â˘Ú˙ ‰ÎÎ 2דמשמע נמי לכל אחד נסכיו בפני עצמו למה לי והדר
פירש דינו של כל אחד:
 .˙Á‡ ˙·· È˙ÈÈ‡ Ï·‡ 3נדר ונדבה אימא תסגי וכו':
 .ÔÓ˘· ‰ÏÂÏ· ‰ÁÓ ˙ÏÒ ÌÈÂ¯˘Ú ‰˘Ï˘Â 4במצורע עשיר כתיב:
 .Á·Ê‰ ÌÚ ‰‡·‰ ‰ÁÓ· 5כלומר שזקוקה לזבח שקריבה עמו:
 .‰ÓˆÚ ÈÙ· ‰‡·‰ ‰ÁÓ· ‡Ï‡ ÂÈ‡ Â‡ 6כלומר שהמנחה אינה זקוקה לזבח
אלא מנחה בפני עצמה היא:
 .‡Ï Ì‡ ÔÈÈ ÈÎÒ ÌÈÂÚË Ì‡ Ú„ÂÈ ÈÈ‡ ÔÈÈ„ÚÂ 7דהא לא כתיב בה יי בפירוש:
 .¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ 8בפרשת שלח ויי לנס( רביעית ההי וגו' לא הוה צרי( קרא
למימר דכבר כתיב בראש הפרשה עולה או זבח מה תלמוד לומר על העולה או
לזבח:
 .‰ÏÂÚ ‡Ï‡ 9זו עולת מצורע:
 .Ú¯ÂˆÓ Ì˘‡ ‰Ê 10ששלשת טעוני" נסכי":
 .Â‰ÈÈÂ¯˙ ‰ÈÏ ˜ÂÙÈ˙Â 11חטאת ואש" מזבח ולא ליבעי קרא לכל חד וחד:
 .¯Ó ¯Ó‡„ 12גבי נזיר ולקח את שער ראש נזרו ונת על האש אשר תחת זבח
השלמי" אי לי אלא תחת זבח השלמי" תחת הדוד של חטאת ואש" מני ת''ל
זבח:

23

רש"י

 .Ó''‰ 13דנפקי תרוייהו חטאת ואש" של נזיר דכי הדדי נינהו דתרוייהו
)חטאת דנזיר טהור ואש" דנזיר טמא( להכשירו ביי וליטמא במתי" אתו אבל
הכא במצורע דאש" להכשירו לבא במחנה אתי וחטאת לכפר דעל ז' דברי"
נגעי" באי:
 14חטאת דנזיר טהור ואש" דנזיר טמא:
 .„''Ò ‡Ï 15דמנחת" ונסכיה" דכתיב בנזיר טהור בעולתו ושלמיו הכתוב
מדבר דטעוני" נסכי" ולא חטאתו של טהור ואשמו של נזיר טמא:
 .‰È‰ ÏÏÎ· ÏÈ‡ 16דהא כתיב ברישא ואיל אחד תמי" לשלמי":
 .ÏÈ‡ ‰Ó 17שהוא שלמי" מיוחד שבא בנדר ונדבה:
 .‰·„Â ¯„· ‡· ÏÎ Û‡ 18אוציא חטאת ואש" שאי באי בנדר ובנדבה שאי
טעוני נסכי" הילכ( ליכא לרבות לנסכי" מזבח אלא חטאת מצורע:
 .˙„ÏÂÈ ˙ÏÂÚ ÂÊ 19שטעונה נסכי":
 .¯˘ÚÓ Ï˘ ¯˘Ú „Á‡ ‰Ê 20דטעו נסכי" כדתנ )בכורות ס (.קרא לתשיעי
עשירי ולעשירי תשיעי ולי''א עשירי שלשת מקודשי התשיעי נאכל במומו
והאחד עשר קרב שלמי" וטעו נסכי":
 .¯˜ÈÚ‰ ÔÓ ¯ÂÓÁ ÏÙË ‡‰È˘ 21אלא זה דמעשר גופיה לא בעי נסכי" והאי
דאתי מכחו טעו נסכי":
 .¯Ó‡ ‡·¯ 22לא מצית למימר לא חטאת ואש" דנזיר ולא עולה דיולדת דג'
ריבויי יש בפסוק העולה ואו לזבח:
 .Ú¯ÂˆÓ ‰Ê ¯ÓÂ‡ ÈÂ‰ ÔÈÈÂ·¯ ‰˘Ï˘ ÍÈ¯ˆ˘ ¯·„ Â‰ÊÈ‡Â 23דאית ביה שלשה
קרבנות חטאת ועולה ואש" דאי בנזיר ארבע ריבויי מיבעיא ליה דהא אית ביה
חטאת ועולה ואש" ושלמי":
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שתי מדות

דף צב.

פרק עשירי

הוי אומר :זו מצורע.
"לָ ַאיִ ל" )ש",ו( למה לי?
אמר ¯· ˘˘˙:
לרבות אילו של אהר.
יכם" )ש",ג( נפקא!?
אילו של אהר מ" ְּבמֹעֲ ֵד ֶ
סלקא דעת( אמינא 
הני מילי  דצבור,
אבל דיחיד  לא.
ומאי שנא מעולת יולדת?
סלקא דעת( אמינא 
הני מילי  דבר שאי קבוע לו זמ,
אבל דבר שקבוע לו זמ  אימא לא;
קא משמע ל.
1

2

3

5

4

6

"א ֹו לָ ַאיִ ל" )ש",ו( למה לי?
לרבות את הפלגס.
הניחא ל¯· ÔÁÂÈ Èדאמר:
בריה הוא,
דתנ:
הקריבו,
מביא עליו נסכי איל ואינו עולה לו מזבחו;
ואמר ¯·:ÔÁÂÈ È
"א ֹו לָ ַאיִ ל" 
לרבות את הפלגס;
אלא ל·¯  ‡„Ùדאמר:
מייתי ומתני,
דספיקא הוא,
אצטרי( קרא לרבויי ספיקא!?
]ודאי[ ל·¯  ‡„Ùקשיא.
7

8

9

10

11

או לָ ַאיִ ל ָה ֶא ָחד,
שה לַ ּ ׁש ֹור ָה ֶא ָחדֹ ,
" ָּכ ָכה י ֵָע ֶׂ
או ָב ִע ִ ּזים" )במדבר טו,יא(,
שים ֹ
ֹ
שה ַב ְ ּכ ָב ִ ׂ
או לַ ּ ֶׂ
12
"לַ ּ ׁש ֹור ָה ֶא ָחד" מה תלמוד לומר?
רש"י

 .ÏÈ‡Ï 1דכתיב או לאיל תעשה מנחה למה לי ליכתוב וכי תעשה מנחה סלת
שני עשרוני" בלולה בשמ שלישית ההי ואנא ידענא דהיינו איל דצרי( שני
עשרוני" אלא לרבות אילו של אהר:
 .‡˜Ù ÌÎÈ„ÚÂÓ·Ó 2כל הבא במועדיכ" ואילו של אהר הוא בא במועד ביו"
הכפורי":
 .Ó''‰ 3דדבר הבא במועד טעו נסכי" דציבור אבל ביחיד באילו של אהר
אימא לא:
 .‡˘ È‡ÓÂ 4אילו של אהר דמשו" דהוי דיחיד הוה אמינא דלא יטעו נסכי":
 .˙„ÏÂÈ ˙ÏÂÚÓ 5דמרבינ לעיל א 1ע''ג דשל יחיד היא טעונה נסכי" א 1של
אהר נמי לא ליבעי איל לרבוייה:
 .'ÂÎ ‡''„Ò ÍÈ¯ËˆÈ‡ 6אילו של אהר קבוע לו זמ:
 .Ò‚ÏÙ‰ ˙‡ ˙Â·¯Ï ÈÏ ‰ÓÏ ÏÈ‡Ï Â‡ 7לנסכי" פלגס שעברה שנתו ולא בא
לכלל שני":
 .ÔÁÂÈ È·¯Ï ‡ÁÈ‰ 8דאמר בריה בפני עצמו הוא וטעו נסכי":
 .Â·È¯˜‰ Ô˙„ 9לפלגס היכא דנדר איל או כבש והקריב פלגס מביא עליו נסכי
איל ואי עולות לו מזבחו לש" חובת נדרו וצרי( להביא איל ודאי או כבש ודאי
דא 1על גב דבריה בפני עצמו הוא קמרבי ליה קרא:
 .È˙ÓÂ ÏÈ‡ ÈÎÒ È˙ÈÈÓ ¯Ó‡„ ‡„Ù ¯·Ï ‡Ï‡ 10א" כבש הוא יקדישו נסכי"
הראויי לו והמותר יהו נדבה וא" )לאו( איל הוא הרי נסכיו דקסבר לאו בריה
הוא אלא ספיקא מי איצטרי( קרא למיכתב או לרבויי ספיקא והלא לפני המקו"
הכל גלוי ואי ספיקא לפניו ולא אשכח קרא דכתיב משו" ספיקא:
 .‡È˘˜ ‡„Ù ¯·Ï È‡„Â 11דלדידיה לא ידעינא או למה לי:

רכט

מנחות

לפי שמצינו שחלק הכתוב בי נסכי איל לנסכי כבש,
יכול  נחלק בי נסכי פר לנסכי עגל;
תלמוד לומר:
"לַ ּ ׁש ֹור ָה ֶא ָחד".
13

או לָ ַאיִ ל ָה ֶא ָחד"קנ מה תלמוד לומר?
" ֹ
לפי שמצינו שחלק הכתוב בי נסכי ב שנה,
לנסכי ב שתי",
יכול  נחלק בי נסכי ב שתי" לנסכי ב שלש;
תלמוד לומר:
או לָ ַאיִ ל ָה ֶא ָחד".
" ֹ
14

או לַ ּ ֶׂשה ַב ְּכ ָב ִ ׂשים" מה תלמוד לומר?
" ֹ
לפי שמצינו שחלק הכתוב בי נסכי כבש לנסכי איל,
יכול  נחלק בי נסכי כבשה לנסכי רחלה;
תלמוד לומר:
או לַ ּ ֶׂשה ַב ְּכ ָב ִ ׂשים".
" ֹ
15

או ָב ִע ִ ּזים" מה תלמוד לומר?
" ֹ
לפי שמצינו שחלק הכתוב בי נסכי כבש לנסכי איל,
יכול  נחלק בי נסכי גדי לנסכי שעיר;
תלמוד לומר:
או ָב ִע ִ ּזים".
" ֹ
16

17

אמר ¯· :‡ÙÙ
צב .בדיק ל ¯·‡* :
נסכי רחלה בכמה?
ופשטינא ליה ממתניתא )שקלי" ה:ג(:
גדי משמש נסכי צא של גדולי" ושל קטני",
של זכרי" ושל נקבות,
חו #משל אילי".
18

משנה )ז(:
כל קרבנות הצבור אי בה סמיכה,
חו #מ הפר הבא על כל המצות ושעיר המשתלח;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
קנא
א 1שעיר עבודה זרה.
כל קרבנות היחיד טעוני סמיכה,
רש"י

 .¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ‰Ó „Á‡‰ ¯Â˘Ï 12והא כבר נאמר
הבקר מנחה וגו':
 .„Á‡‰ ¯Â˘Ï ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ 13דבי גדול בי קט נסכיו שוי:
 .¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ‰Ó „Á‡‰ ÏÈ‡Ï Â‡ 14והלא כבר נאמר )ש"( או לאיל תעשה
מנחה:
 .Ï''˙Ó ÌÈ˘·Î· ‰˘Ï Â‡] 15והלא כבר נאמר או לזבח לכבש האחד[:
 .Ï''˙ ‰Ó ÌÈÊÚ· Â‡ 16והלא עזי" בכלל כבשי" ה":
 .È„‚ 17היינו בחור שעיר היינו זק:
 .‰Ó·· ‰ÏÁ¯ È·Ò 18יי היא צריכה שהיה רצונו לנסותינו א" היינו מפרישי
בי זכר לנקבה .ע''א בי רחלה לכבשה ואמרינ ליה מתני' היא במסכת שקלי"
ארבע חותמות היו במקדש עגל זכר גדי חוטא גדי משמש נסכי צא שמאותו
חות" שכתוב עליו גדי היו לוקחי נסכי" לקרב צא בי גדולי" בי קטני" בי
זכרי" בי נקבות דהיינו נמי לכבשה ורחלה דכול נסכיה שוי חו #משל אילי"
שלא היו נוטלי מש" לצור( נסכי אילי" לפי שאי נסכי שוי לנסכי דהני
דהכבש היה טעו רביעית ההי לעשרו אחד מי שהיה מבקש נסכי" הל( אצל
יוחנ הממונה על החותמות ונות על נסכיו ונות לו חות" והול( אצל גזבר
הממונה על היי ונות לו חות" והוא נות לו נסכי":
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)במדבר טז(

והקריב על ב

שתי מדות

דף צב.

פרק עשירי

חו #מ הבכור והמעשר והפסח.
והיורש סומ( ,ומביא נסכי",
ומימר.
1

2

3

גמרא:
תנו רבנ:
כל קרבנות הצבור אי בה סמיכה,
קנב
חו #מפר הבא על כל המצות ושעירי עבודה זרה,
דברי ¯·;ÔÂÚÓ˘ È
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
קנג
שעירי עבודה זרה אי בה סמיכה;
ואת מי אביא תחתיה"?
שעיר המשתלח.
לא סגיא דלא מעייל!?
אמר ¯·:‡È
גמירי שתי סמיכות בצבור.
אמר לו ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
והלא אי סמיכה אלא בבעלי",
וזה אהר ובניו סומכי בו!?
אמ ר לו:
א 1זה אהר ובניו מתכפרי בו.
4

5

רל

מנחות

על טומאת מקדש וקדשיו;
כש" שוידוי של שעיר המשתלח מכפר על ישראל,
בשאר עבירות 
כ( וידוי של פר מכפר על הכהני",
בשאר עבירות.
ו¯·,ÔÂÚÓ˘ È
הא ודאי הושוו!?
אי,
הושוו דבני כפרה נינהו,
מיהו כל חד וחד מכפר בדנפשיה.
9

10

ל¯·,‰„Â‰È È
טומאת מקדש וקדשיו,
ישראל מכפרי בד" שעיר הנעשה בפני",
וכהני" בפר של אהר,
בשאר עבירות אלו ואלו מכפרי בוידוי שעיר המשתלח;
ול¯·,ÔÂÚÓ˘ È
בשאר עבירות נמי כהני" בוידוי דפר מתכפרי,
כדקתני.
אחד ישראל ואחד כהני" ואחד כה משיח,
מה בי ישראל לכהני" ולכה משיח?
אלא שד" הפר 
מכפר על הכהני" על טומאת מקדש וקדשיו,
]זו דברי ¯·;[‰„Â‰È È
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כש" שד" השעיר הנעשה בפני" מכפר על ישראל 
כ( ד" הפר מכפר על הכהני";
כש" שוידויו של שעיר המשתלח מכפר על ישראל 
כ( וידויו של פר מכפר על הכהני".
11

12

אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
ואזדו לטעמייהו,
דתניא:
6

"וְ ִכ ּ ֶפר ֶאת ִמ ְק ַּד ׁש ַה ּקֹ ֶד ׁש" )ויקרא טז,לג( זה לפני ולפני",
מו ֵעד" )ש"(  זה היכל,
"וְ ֶאת א ֶֹהל ֹ
" ִּמזְ ּ ֵב ַח" )ש"(  כמשמעו,
"יְ ַכ ּ ֵפר" )ש"(  אלו העזרות,
" ּכֹהֲ נִ ים" )ש"(  כמשמע,
" ַעל ָּכל ַעם ַה ָ ּק ָהל" )ש"(  אלו ישראל,
"יְ ַכ ּ ֵפר" )ש"(  אלו הלוי",
הושוו כול לכפרה אחת שמתכפרי בשעיר המשתלח,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כש" שד" שעיר הנעשה בפני" מכפר על ישראל,
על טומאת מקדש וקדשיו 
כ( ד" הפר מכפר על הכהני",
7

8

תנו רבנ:
13

ֹאש ַה ּ ָפר" )ויקרא ד,טו(,
"וְ ָס ְמכ ּו זִ ְקנֵי ָה ֵע ָדה ֶאת יְ ֵד ֶ
יהם ַעל ר ׁ
פר טעו סמיכה;
ואי שעירי עבודה זרהקנד טעוני סמיכה,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
פר טעו סמיכה בזקני",
ואי שעירי עבודה זרהקנה טעו סמיכה בזקני" 
אלא באהר.
14

15

ורמינהו:

רש"י

 .ÍÓÂÒ ˘¯ÂÈ‰ :'È˙Ó 1על קרב אביו לאחר מיתת אביו:
 .ÌÈÎÒ ‡È·ÓÂ 2שהיה אביו חייב להביא ע" הזבח:
 .¯ÓÈÓÂ 3שיכול להמיר בקרב אביו כאביו:
 .‰ÊÂ :'Ó‚ 4שעיר המשתלח אהר ובניו סומכי בו ולא בעלי" ולא הויא
סמיכה:
 .ÌÈ¯ÙÎ˙Ó ÂÈ·Â Ô¯‰‡ ‰Ê Û‡ ‰„Â‰È È·¯ ÂÏ ¯Ó‡ 5ע" הצבור וסמיכה
בבעלי" היא:
 .'ÂÎ ‰Ê ˘„˜‰ ˘„˜Ó ˙‡ ¯ÙÎÂ 6אחר שגמר כל ההזאות והיה נוטל מד" הפר
ומד" השעיר הנעשה בפני" ומכפר על טומאת מקדש וקדשיו שהיתה בה ידיעה
בתחלה ואי בה ידיעה בסו 1בי לפני ולפני" בי דהיכל בי דעזרות ומכפר ד"
השעיר על ישראל וד" הפר על הכהני":
 .ÂÂ˘Â‰ ÌÈÂÏ‰Â Ï‰˜‰Â ÌÈ‰Î 7שכול מתכפרי בשעיר המשתלח בשאר
עבירות וכיו דמתכפרי בו הכהני" הויא סמיכה בבעלי":
 .¯ÓÂ‡ ÔÂÚÓ˘ '¯Â 8אי דודאי בהא אמינא כוות( דכש" שמתכפרי בשעיר
הנעשה בפני" וכו' אבל בהא לא אמינא כוות( דכש" שוידוי וכו':

רש"י

 .ÔÂÚÓ˘ È·¯Â 9דאומר דאי הכהני" מתכפרי בשעיר המשתלח הא קתני
ברייתא דהושוו כלומר שמתכפרי בשעיר:
 10אמר ל( מאי הושוו דבני כפרה נינהו אבל כל חד וחד מכפר בדנפשיה.
ישראל בד" השעיר והכהני" בד" הפר:
 .ÌÈ‰Î „Á‡Â ÁÈ˘Ó Ô‰Î „Á‡ Ï‡¯˘È „Á‡ 11מתכפרי בשאר עבירות בשעיר
המשתלח:
 .ÂÎÂ ÌÈ‰ÎÏ Ï‡¯˘È ÔÈ· ‰Ó 12זו דברי רבי יהודה רבי שמעו אומר וכו':
 .¯Ù‰ ˘‡¯ ÏÚ Ì‰È„È ˙‡ ‰„Ú‰ È˜Ê ÂÎÓÒÂ Ô·¯ Â˙ 13דכתיב בפר העל"
דבר של צבור כו':
 .‰ÎÈÓÒ ÌÈÂÚË ^Ê"Ú È¯ÈÚ˘ ÔÈ‡Â 14וב' סמיכות ה פר העל" דבר של צבור .
ופר הבא על כל המצות ]דגמר מעיני עיני מפר העל" דבר של צבור[:
 .Ô¯‰‡· ‡Ï‡ 15כלומר בכה החי^:
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שתי מדות

דף צב:

פרק עשירי

" ַה ַחי" )ויקרא טז,כא(,
" ַה ַחי" טעו סמיכה,
ואי שעירי עבודה זרהקנו טעוני סמיכה,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
קנז
ה ַחי" טעו סמיכה באהר* ,
צבַ " :
ואי שעירי עבודה זרהקנח טעוני סמיכה באהר 
אלא בזקני"!?
1

אמר ¯· ˘˘˙:
ותסברא דה( קמייתא מתרצתא היא?
הא אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
סמיכה בבעלי" בעינ!?
אלא תרי #הכי:
" ַה ּ ָפר" )ויקרא ד,טו(,
פר טעו סמיכה,
ואי שעירי עבודה זרהקנט טעוני סמיכה,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
" ַה ַחי",
חי טעו סמיכה באהר,
ואי שעירי עבודה זרהקס טעוני סמיכה באהר 
אלא בזקני";
והכי קא אמר ליה ¯· ÔÂÚÓ˘ Èל¯·:‰„Â‰È È
שעירי עבודה זרהקסא בעו סמיכה,
ואי שמיע ל( דלא בעו סמיכה,
באהר הוא דשמיע ל(,
ומיעוטא מ" ַה ַחי" הוא.
2

3

ו¯· ‰„Â‰È Èלמה לי למעטינהו מקרא?
והא אמר ¯·:‡È
גמירי שתי סמיכות בצבור!?
גירסא בעלמא.
4

5

רלא

מנחות

ו¯·,ÔÂÚÓ˘ È
קסב
שעירי עבודה זרה דבעיא סמיכה מנל?
נפקא ל מדתניא:
ֹאש ַה ּ ָ ׂש ִעיר" )ויקרא ד,כד(,
"וְ ָס ַמ ְך י ֹ
ָדו ַעל ר ׁ
לרבות שעיר נחשו לסמיכה,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
לרבות שעירי עבודה זרהקסג לסמיכה,
שהיה ¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כל חטאת שנכנס דמה לפני" טעונה סמיכה.
7

8

109

11

למה לי למימרא שהיה?
סימנא בעלמא.
ואימא 
שעיר הנעשה בפני"!?
דומיא דשעיר נשיא דמכפר על עבירות מצוה ידועה.
12

13

14

15

ול¯· ‡Èדאמר:
גמירי שתי סמיכות בציבור,
קראי למה לי?
איצטרי( הלכתא ואיצטרי( קראי;
דאי מקרא 
הוה אמינא 
זבחי שלמי ציבור,
כי קשיא אמתניתי דה( פירקא דכל המנחות באות,
אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
שלשה מיני טעוני שלש מצות,
ליתי בקל וחומר,
ויהו זבחי שלמי ציבור טעוני סמיכה מקל וחומר 
מה שלמי יחיד שאי טעוני תנופה חיי" 
טעוני סמיכה חיי" וכו';
איצטרי( הלכתא.
16

17

6

רש"י
רש"י

 .Ô¯‰‡· ‰ÎÈÓÒ ÔÈÂÚË ^Ê"Ú È¯ÈÚ˘ ÔÈ‡Â 1אלא בזקני" .וקשיא דרבי שמעו
אדרבי .שמעו דהת" אמר באהר והכא אומר בזקני":
 .ÌÈÏÚ·· ‰ÎÈÓÒ ¯Ó‡‰Â 2ובעלי" דשעירי ע"ז^ היינו זקני" ולא כהני" וא1
על גב דכהני" לא עבדו ע"ז סומ( הכה על השעיר^:
 .‰ÈÏ ¯Ó‡˜ ÈÎ‰Â 3רבי שמעו לרבי יהודה מפר לא משמע ליה דממעט ע"ז
דפר צרי( לגופיה ודאי שעירי ע"ז^ טעוני" סמיכה ואי שמיע ל( מרב( דלא בעי
סמיכה באהר הוא דמשמע דלא בעי סמיכה ביה אלא בזקני' ומיעוטא דאהר
לא מהפר אתי אלא מהחי כדקאמר דשעיר ממעט שעיר ואי הפר ממעט שעיר
ולהכי קמתר #בהאי עניינא דהכי קאמר ליה לרבי שמעו וכו' משו" דר' יהודה
מפיק טעמיה מפר והוא מהדר ליה מהאי .ע''א מדאיצטרי( סמיכה בשעיר
המשתלח למעט מבעלי" אלא באהר בלבד סגי מכלל דבעלמא דהיינו שעיר
וע"ז^ טעונה סמיכה בבעלי" דהיינו בזקני" ולא מ''ה:
 .ÈËÂÚÓÏ ÈÏ ‰ÓÏ ‰„Â‰È '¯Â 4שעירי ע"ז^ מקראי מפר ומ החי:
 .¯Â·ˆ· ˙ÂÎÈÓÒ '· È¯ÈÓ‚ ‡È·¯ ¯Ó‡‰Â 5ותו לא וכיו דאמר במתני' חו #מפר
העל" דבר של צבור ושעיר המשתלח היינו ב' סמיכות ולא צרי( קרא
למעוטינהו בברייתא מקראי:
 .‡ÓÏÚ· ‡Ò¯È‚ 6כלומר ודאי לא צרי( למעוטינהו טפי מקראי אלא להכי הדר
ומעטינהו משו" גירסא בעלמא שתהא רגיל שתי סמיכות בצבור ותו לא וקראי
אסמכתא בעלמא .ע''א גירסא בעלמא ודאי לא צריכי קראי אלא כ( קיבלה רבי
יהודה מרבו בלשו זה כ''ש ולר' שמעו אע''ג דמרבה שעירי ע"ז^ לסמיכה
אפי' הכי ליכא אלא ב' סמיכות בצבור דהא גמר ב' סמיכות בצבור לרבי שמעו
היינו בבעלי" ושעיר המשתלח אי טעו סמיכה בבעלי" דבני אהר לרבי
שמעו אי מתכפרי בשעיר המשתלח אבל לר' יהודה דלא בעי סמיכה בבעלי"
איצטרי(:

 .ÔÂÚÓ˘ È·¯Â 7דפשיטא ליה דשעירי ע"ז^ טעוני סמיכה בזקני" מנל:
 .Â„È ÍÓÒÂ ‡È˙„Ó ‰ÈÏ ‡˜Ù 8דכתיב בשעיר נשיא:
 .‰ÎÈÓÒÏ ÔÂ˘Á ¯ÈÚ˘ ˙Â·¯Ï 9שהרי הוא נמי שעיר נשיא ואי קשיא ל( דתנ
כל קרבנות היחיד טעוני סמיכה והאי נמי קרב יחיד הוא ולמה לי קרא אפי'
הכי איצטרי( קרא לרבויי לסמיכה דשעה מדורות לא ילפינ:
 ^.Ê"Ú È¯ÈÚ˘ ˙Â·¯Ï ¯Ó‡ ÔÂÚÓ˘ '¯Â 10שה נמי שעיר לסמיכה:
 .‰È‰˘ 11רבי שמעו אומר וכו' .ושעירי ע"ז^ נמי נכנס דמ לפני" לאפוקי
שעיר נחשו דאי דמו נכנס לפני":
 .ÈÏ ‰ÓÏ 12מאחר דמרבה ליה מקרא:
 .‡ÓÏÚ· ‡ÓÈÒ 13דכל חטאת שנכנס דמה וכו':
 .ÔÂÚÓ˘ '¯ÏÂ 14דאמר לרבות שעירי ע"ז^ אימא לרבות שעיר יו" הכפורי"
הנעשה בפני" דהא נכנס דמו לפני":
 .‰ÚÂ„È ‰ÂˆÓ ˙Â¯È·Ú ÏÚ ¯ÙÎÓ„ ‡È˘ ¯ÈÚ˘„ ‡ÈÓÂ„ „''Ò ‡Ï 15לאפוקי
שעיר הנעשה בפני" דמכפר על טומאת מקדש וקדשיו שיש בה ידיעה בתחלה
ואי בה ידיעה בסו:1
 .'ÂÎÂ È¯ÈÓ‚ ¯Ó‡„ ‡È·¯ÏÂ 16לר' שמעו קמבעיא ליה כיו דא''ר שמעו
בבעלי" וגמירי ב' סמיכות בצבור הא ודאי פשיטא ל דהיינו פר העל" דבר של
צבור ושעירי עבודה זרה^ דהני איתנהו בבעלי" לאפוקי שעיר המשתלח דלא
הוי סמיכה בבעלי" דהא לרבי שמעו אי אהר ובניו מתכפרי בו ולמה לי קרא
לרבות שעירי עבוד' זרה^ לסמיכה:
 .‡¯˜Ó È‡„ 17מ החי הוה אמינא זבחי שלמי צבור טעוני" נמי סמיכה מקל
וחומר כדתנ בפרק כל המנחות )לעיל סב (:ומה זבחי שלמי יחיד שאי טעוני
תנופה חיי ושחוטי טעוני סמיכה זבחי שלמי צבור וכו' והכי קאמר חי טעו
סמיכה באהר ולא שלמי צבור טעוני סמיכה באהר אלא בזקני" ואיכא שלשה
סמיכות בצבור להכי איצטרי( הילכתא דב' סמיכות בצבור ותו לא:
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שתי מדות

דף צג.

פרק עשירי

ואי מהלכתא 
)הוה אמינא ( לא ידעינ הי נינהו;
קמשמע ל 
דומיא דשעיר נשיא,
דמכפר על עבירות מצוה ידועה.

רלב

מנחות

מה לשלמי" שכ טעוני נסכי" ותנופת חזה ושוק!?
קראי אסמכתא בעלמא.
אלא * קראי למה לי?
קרבנו,
ולא קרב חבירו;
קרבנו,
קסד
ולא קרב גוי;
קרבנו,
לרבות כל בעלי קרב לסמיכה.
6

1

צג.

7

כל קרבנות היחיד טעונין סמיכה,
חוץ מבכור ומעשר ופסח.
תנו רבנ:
קרבנו,
ולא הבכור;
שיכול והלא די הוא,
ומה שלמי" שאי קדושת מרח" 
טעוני סמיכה,
בכור שקדושתו מרח" 
אינו די שטעו סמיכה!
תלמוד לומר :קרבנו,
ולא הבכור.
2

3

8

9

היורש סומך.
תני ¯·  ‰ÈÁקמיה „¯·‡:
יורש אינו סומ(,
יורש אינו מימר.
והא אנ תנ )כא(:
היורש סומ( ,ומביא את נסכיו,
ומימר!?
אמר ליה :איפכא?
אמר ליה :לא,
מתניתי מני?
¯· ‰„Â‰È Èהיא,
דתניא:
יורש סומ( ,יורש מימר;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
יורש אינו סומ( ,יורש אינו מימר.
10

11

קרבנו,
ולא מעשר,
שיכול והלא די הוא,
ומה שלמי" שאי מקדשי לפניה" ולאחריה" 
טעוני סמיכה,
מעשר שמקדש לפניו ולאחריו 
אינו די שטעו סמיכה!
תלמוד לומר :קרבנו,
ולא מעשר.
4

קרבנו,
ולא פסח,
שיכול והלא די הוא,
ומה שלמי" שאינו בעמוד והבא 
טעוני סמיכה,
פסח שהוא בעמוד והבא 
אינו די שטעו סמיכה!
תלמוד לומר :קרבנו,
ולא פסח.

מאי טעמא ד¯·?‰„Â‰È È
קרבנו,
ולא קרב אביו;
וילי 1תחלת הקדש מסו 1הקדש,
מה סו 1הקדש  יורש אינו סומ(,
א 1תחילת הקדש  יורש אינו מימר.
12

13

ו¯·?!Ô
" ָה ֵמר י ִָמיר" )ויקרא כז,י(,
לרבות את היורש,
וילי 1סו 1הקדש מתחילת הקדש,
מה תחלת הקדש  יורש מימר,
א 1סו 1הקדש  יורש סומ(.

איכא למיפר(:
5

רש"י

 .Â‰È È‰ ÔÈÚ„È ‡Ï 1אות ב' סמיכות אי דזבחי שלמי צבור אי דעבודה^ זרה
קמ''ל איד( קרא השעיר לרבות שעירי ע"ז^ דומיא דשעיר נשיא לאפוקי זבחי
שלמי צבור דלא דומיא דשעיר נשיא הוא ואי כתב השעיר ה''א סמיכת ע"ז^
באהר הוא להכי איצטרי( החי למימר דחי טעו סמיכה באהר ולא שעירי
עבודה זרה^ טעוני סמיכה באהר אלא בזקני" .האי דאמר ר''ש במתני' א1
שעירי עבודה זרה^ לאו משו" דקסבר שלשה סמיכות בצבור אלא קסבר שעירי
עבודה זרה^ טעוני סמיכה כאלו פר העל" דבר של צבור ושעיר המשתלח
ולעול" ב' סמיכות בעינ בצבור בבעלי" עצמ ולא בכהני" דהיינו פר העל"
דבר ושעירי עבודה זרה^:
 .Â·¯˜ 2דתלת קרבנו כתיבי בעניינא דשלמי" )ויקרא ז( שלשה מינייהו דריש
להו הת" לדרשא אחרינא ושלשה דריש הכא:
 .¯ÂÎ·‰ ‡ÏÂ 3טעו סמיכה:
 .¯˘ÚÓ 4שמקדש לפניו ולאחריו כדאמר )בכורות ס (.קרא לתשיעי עשירי וכו':
 .Í¯ÙÈÓÏ ‡ÎÈ‡ 5דלא הוו צריכי קראי דאפילו לא מיעט רחמנא מקרבנו לא
מצית ילפת משלמי" מה לשלמי" בדי הוא דטעוני" סמיכה שכ טעוני תנופת
חזה ושוק תאמר באלו דאי טעוני תנופה ולמה לי קראי:

ו¯· Ôהאי קרבנו מאי עבדי ליה?
קרבנו,
קסה
ולא קרב גוי;
1

רש"י

 6ודאי לא צריכי קראי אלא אסמכתא בעלמא אלא עיקר קראי למה לי הואיל
ואסמכתא נינהו:
 .Â¯È·Á Ô·¯˜ ‡ÏÂ 7שאי אד" סומ( על קרב חבירו:
 ^.ÈÂ‚ Ô·¯˜ ÏÚ ‡ÏÂ 8דסמיכה בבעלי" בעינ:
 .Ô·¯˜ ÈÏÚ· ÏÎ 9מי שיש לו חלק בקרב סומ( עליו:
 .È‡ÎÙÈ‡ ‰ÈÏ ¯Ó‡ ‰ÈÁ È·¯Â 10כלומר דאתני יורש סומ( ויורש מימר כי
היכי דלא תקשה ליה מתניתי:
 .˙ÎÈ¯ˆ ‡Ï ‰ÈÏ ¯Ó‡ 11דמתניתא דתני אינו סומ( ואינו מימר רבי יהודה היא:
 .˘„˜‰ ˙ÏÁ˙ ÛÈÏÈÂ 12דהיינו תמורה שמקדישה תחילה מסו 1הקדש מסמיכה
שהוא סומ( בשעת שחיטה דתכ 1לסמיכה שחיטה:
 .ÍÓÂÒ ÂÈ‡ ˘¯ÂÈ 13כדאמר קרבנו ולא קרב אביו:
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שתי מדות

דף צג:

פרק עשירי

קרבנו,
ולא קרב חבירו;
קרבנו,
לרבות כל בעלי קרב לסמיכה.

רלג

מנחות

אתיא סמיכה סמיכה מעולת ראייה.
7

צג:

ולמא דאמר מעולת ראייה 
מאי טעמא לא ילי 1מ זקני עדה? *
דני יחיד מיחיד ואי דני יחיד מציבור.
8

ו¯·?!‰„Â‰È È
לרבות כל בעלי קרב לסמיכה לית ליה,
ואי נמי אית ליה,
גויקסו וחבירו מחד קרא נפקא,
אייתרו ליה תרי קראי,
חד:
קרבנו ,ולא קרב אביו,
ואיד(:
לרבות כל בעלי קרב לסמיכה.
ו¯· ‰„Â‰È Èהאי " ָה ֵמר י ִָמיר" מאי עביד ליה?
מיבעי ליה לרבות את האשה,
דתניא:
לפי שכל העני כולו אינו מדבר אלא בלשו זכר,
מה סופינו לרבות את האשה?
תלמוד לומרָ " :ה ֵמר י ִָמיר".
2

3

4

ו¯·?!Ô
דרשי מ"וְ ִאם" )ש"(.
ו¯·?!‰„Â‰È È
וא" לא דריש.
5

משנה )ח(:
הכל סומכי,
חו #מחרש ,שוטה ,וקט,
וסומא ,ונכרי,קסז והעבד,
והשליח והאשה.
וסמיכה שירי מצוה ,על הראש בשתי ידי",
ובמקו" שסומכי שוחטי ,ותכ 1לסמיכה שחיטה.
גמרא:
בשלמא חרש ,שוטה ,וקט 
דלאו בני דעה נינהו;
נכריקסח נמי 
קסט
בני ישראל סומכי ואי הגוי" סומכי;
אלא סומא מאי טעמא לא?
¯·  ‡„ÒÁו¯· ,ÈÓÈ„·‡ ¯· ˜ÁˆÈ
חד אמר:
אתיא סמיכה סמיכה מזקני עדה;
וחד אמר:

קע

ולמא דאמר מזקני עדה,
מאי טעמא לא ילי 1מעולת ראייה?
דני מידי דכתיב ביה סמיכה בגופיה,
ממידי דכתיב ביה סמיכה בגופיה,
לאפוקי עולת ראייה,
דהיא גופה מעולת נדבה גמרה,
דתני תנא קמיה ד¯· :‡·‡ ¯· ˜ÁˆÈ
9

"וַ ּי ְַק ֵרב ֶאת ָהעֹלָ ה וַ ּיַעֲ ֶׂש ָה ַּכ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט" )ויקרא ט,טז(,
כמשפט עולת נדבה;
לימד על עולת חובה שטעונה סמיכה.
10

והעבד והשליח והאשה.
תנו רבנ:
דו" )ויקרא א,ד(,
" ָי ֹ
ולא יד עבדו;
דו",
" ָי ֹ
ולא יד שלוחו;
דו",
" ָי ֹ
ולא יד אשתו.
כל הני למה לי?
צריכא,
אי כתב רחמנא חד,
הוה אמינא 
למעוטי עבד דלאו בר מצות,
אבל שליח דבר מצוה הוא ושלוחו של אד" כמותו 
אימא לסמו(;
ואי אשמעינ הני תרתי,
דלאו כגופיה דמיא,
אבל אשתו דכגופיה דמיא 
אימא תיסמ(;
צריכא.
11

12

סמיכה שירי מצוה.
תנו רבנ:
13

"וְ ָס ַמ ְך ...וְ נִ ְר ָצה" )ויקרא א,ד(,
וכי סמיכה מכפרת?

6

רש"י
רש"י

 .‡˜Ù ‡¯˜ „ÁÓ Â¯È·ÁÂ ^ÈÂ‚ 1דזה וזה איננו של( ותרוייהו מהאי טעמא הוא
דסמיכה בבעלי' בעינ:
 .¯ÎÊ ÔÂ˘Ï· ‡Ï‡ ¯·„Ó ÂÈ‡ 2לא יחליפנו ולא ימיר בלשו זכר הוא:
 .ÂÈÙÂÒ ‰Ó 3כלומר היא( נרבה את האשה:
 .¯ÈÓÈ ¯Ó‰ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ 4לרבות את האשה:
 5ורבנ נפקי לאשה מוא":
 .‰ÎÈÓÒ ‡È˙‡ :'Ó‚ 6לכל קרב מסמיכה דזקני עדה דפר העל" דבר של צבור
דמה להל סומא לא דאמרינ )סנהדרי יז (.את( בדומי ל(:

 .‰ÈÈ‡¯ ˙ÏÂÚÓ 7דהת" כתיב יראה יראה ואמרינ )חגיגה ד (:פרט לסומא:
 .„ÈÁÈÓ „ÈÁÈ Ô·¯˜ ÔÈ„ 8מעולת ראייה דהוי נמי קרב יחיד:
 .ÔÈ„ 9סמיכה בקרב יחיד דכתיב ביה סמיכה בגופיה דכתיב וסמ( מפר העל"
דבר של ציבור דכתיב ביה סמיכה בגופיה וסמכו זקני העדה )ויקרא ד(:
 .‰·ÂÁ ˙ÏÂÚ ÏÚ „ÓÈÏ 10כגו האי דמילואי" ועולת ראייה כמו עולת חובה
היא:
 .ÈÏ ‰ÓÏ È‰ ÏÎ 11והנ( כולהו מחד ידו ממעטי:
 .Â˙ÂÓÎ Ì„‡ Ï˘ ÂÁÂÏ˘Â 12דגמרינ )קדושי מא (:מפסח דכתיב ושחטו אותו
כל קהל וגו':
 .‰ÂˆÓ È¯È˘ ‰ÎÈÓÒ) 13שא" לא עשאה לא מעכב(:
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שתי מדות

דף צג:

פרק עשירי

והלא אי כפרה אלא בד",
שנאמר )ויקרא יז,יא(:

רלד

מנחות

מטלית מהו שתחו?#
תא שמע:
ובלבד שלא תהא דבר חוצ #בינו לבי הזבח.
6

" ִּכי ַה ָ ּדם ה ּוא ַּב ּנ ֶֶפ ׁש יְ ַכ ּ ֵפר"!
אלא לומר ל( 
שא" עשאה לסמיכה שירי מצוה 
מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר וכיפר.
1

ותניא גבי תנופה כי האי גוונא:
"לִ ְתנ ּו ָפה לְ ַכ ּ ֵפר" )ויקרא יד,כא(,
וכי תנופה מכפרת?
והלא אי כפרה אלא בד",
שנאמר )ויקרא יז,יא(:
" ִּכי ַה ָ ּדם ה ּוא ַּב ּנ ֶֶפ ׁש יְ ַכ ּ ֵפר"!
אלא לומר ל( 
שא" עשאה לתנופה שירי מצוה 
מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר וכיפר.

ובשתי ידים.
מנא הני מילי?
אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
דאמר קרא )ויקרא טז:( ,

"וְ ָס ַמ ְך ַאהֲ רֹן ֶאת ּ ׁ ְש ֵתי י ָָדיו )כתיב  ידו(",
כתיב" 7ידו" וכתיב " ּ ׁ ְש ֵתי",
זה בנה אב,
כל מקו" שנאמר ידו  הרי כא שתי",
עד שיפרט ל( הכתוב אחת.
אזל ¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאמרה להא שמעתא בבי מדרשא,
ולא אמרה משמיה ד¯.˘È˜Ï ˘È
שמע ¯ ˘È˜Ï ˘Èואיקפד,
אמר ליה:
אי סלקא דעת( כל היכא דכתיב ידו תרתי נינהו,
למה לי למכתב ידיו ידיו?
אקשי ליה עשרי" וארבע ידיו,
יאינָ ה" )ויקרא ז,ל(,
" ָי ָדיו ְּת ִב ֶ
לו" )דברי" לג,ז(,
" ָי ָדיו ָרב ֹ
" ִ ׂש ֵּכל ֶאת י ָָדיו" )בראשית מח,יד(;
אישתיק.
לבתר דנח דעתיה,
אמר ליה,
מאי טעמא לא תימא לי 
ידיו דסמיכה קאמרי;
בסמיכה נמי כתיב )במדבר כז,כג(:
"וַ ִּי ְסמ ְֹך ֶאת י ָָדיו ָעלָ יו וַ יְ ַצ ֵ ּוה ּו"!?
סמיכה דבהמה קאמרי.
8

על הראש.
תנו רבנ:
ידו על הראש,
ולא ידו על הצואר;
ידו על הראש,
ולא ידו על הגביי";
ידו על הראש,
ולא ידו על החזה.
2

3

כל הני למה לי?
צריכי,
דאי כתב רחמנא חד,
למעוטי צואר דלא קאי בהדי ראשו,
אבל גבו דקאי להדי ראשו אימא לא,
צריכא;
ואי אשמעינ הני תרי,
משו" דלא איתרבי לתנופה,
אבל חזה דאיתרבי לתנופה אימא לא,
צריכא.
4

איבעיא להו:
ידו על הצדדי,
מהו?
תא שמע:
דתניא:
‡·‡ · ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯· ‰‡¯Èאומר:
ידו על ראשו 
ולא ידו על הצדדי.
5

בעי ¯·:‰ÈÓ¯È È
רש"י

 .¯ÙÈÎ ‡Ï ÂÏÈ‡Î 1כאילו לא עשה מצוה מ המובחר כדכתיב )ויקרא א( וסמ(
ונרצה ואפילו הכי כיפר דכפרה בד" הוא:
 .¯‡Âˆ‰ ÏÚ ‡ÏÂ 2היינו הגרו בית השחיטה:
 .ÌÈÈ·‚‰ 3היינו גב:
 .‰È˘È¯ È„‰Ï È‡˜„ 4בשוה הראש אימא לא נמעט:
 .ÔÈ„„ˆ‰ ÏÚ 5של ראש על הלחיי":

9

10

ובמקום שסומכין שוחטין,
תכף לסמיכה שחיטה.
מאי קאמר?
הכי קאמר 
במקו" שסומכי שוחטי,
שתכ 1לסמיכה שחיטה.
11

12

משנה )ט(:
חומר בסמיכה מבתנופה,
רש"י

 .ıÂÁ˙˘ Â‰Ó 6בי ידו לבי הראש:
 .Â„È ·È˙Î 7חסר:
 .„Ù˜‡ 8על שלא אמרה משמו ואקשי ליה אי ס''ד וכו' למה לי דכתב רחמנא
בשו" מקו" בתורה ידיו מלא לכתוב ידו ומשמע נמי תרי:
 .È¯Ó‡˜ ‰ÎÈÓÒ„ Â„È 9דמשמע תרי והא לא אשכח ידיו מלא דסמיכה:
 .È¯Ó‡˜ ‰Ó‰·„ ‰ÎÈÓÒ 10דכל מקו" שנאמר ידו משמע תרי:
 .¯Ó‡˜ (È‡Ó) 11במקו" שסומכי שוחטי כלומר דלאחר שסומכי לאלתר
שוחטי שתכ 1לסמיכה שחיטה דהכי מסתבר שפיר )ע''א( מאי קאמר דמשמע
ליה דבאותו מקו" בבהמה שסומכי ש" שוחטי והלא אי סמיכה בצואר נ''ל:
 .ÔÈÎÓÂÒ˘ ÌÂ˜Ó· 12בעזרה במקו" הטבעות דבשעת סמיכה היו ישראל רשאי
ליכנס ש":
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שתי מדות

דף צד.

צד.

פרק עשירי

ובתנופה מבסמיכה;
שאחד מני 1לכל החברי",
ואי אחד סומ( לכל החברי".
חומר בתנופה,
שהתנופה נוהגת בקרבנות היחיד ובקרבנות הצבור* ,
בחיי" ובשחוטי,
ובדבר שיש בו רוח חיי" ובדבר שאי בו רוח חיי",
מה שאי כ בסמיכה.
1

2

3

גמרא:
תנו רבנ:

רלה

מנחות

הושיט השני לראשו שתי ידי" נתנקעא לכה גדול,
סומ( עליה" וזורק;
נשמט השני והל( לו,
וכ( היו מושיטי לו שאר כל האברי" סומ( עליה" וזורק,
ובזמ שהוא רוצה 
הוא סומ( ואחרי" זורקי!?
אמר ‡·:ÈÈ
הת" משו" כבודו דכה גדול.
הדרן עלך שתי מדות
14

" ָק ְר ָּב ֹנו" )ויקרא א,ג(,
לרבות כל בעלי קרב לסמיכה,
שיכול והלא די הוא:
ומה תנופה שנתרבתה בשחוטי 
נתמעטה בחוברי;
סמיכה שלא נתרבתה בשחוטי 
אינו די שתתמעט בחוברי?
תלמוד לומר:
" ָק ְר ָּב ֹנו",
לרבות כל בעלי קרב לסמיכה.
4

65

ותתרבה תנופה בחוברי מקל וחומר 
ומה סמיכה שלא נתרבתה בשחוטי 
נתרבתה בחוברי,
תנופה שנתרבתה בשחוטי 
אינו די שנתרבתה בחוברי!
משו" דלא אפשר,
היכי ליעביד?
לינפו כולהו בהדי הדדי 
קא הויא חציצה;
ליני 1וליהדר וליני 1
תנופה אמר רחמנא ולא תנופות.
7

8

9

10

11

וסמיכה בשחוטי ליתא?
והתנ:
בזמ שכה גדול רוצה להקטיר,
היה עולה בכבש והסג בימינו,
הגיע למחצית הכבש אחז סג בימינו והעלהו,
והושיט לו הראשו הראש והרגל סומ( עליה" וזורק;
12

13

רש"י

 .ÔÈËÂÁ˘·Â ÂÈÈÁ· :'È˙Ó 1בכבשי עצרת:
 .ÌÈÈÁ ÁÂ¯ Â· ÂÈ‡˘ ¯·„·Â 2לח" ומנחות:
 .‰ÎÈÓÒ· ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó 3דאי נוהגי בשחוטי ואי נוהג אלא בדבר שיש בו
רוח חיי":
 .ÏÂÎÈ˘ :'Ó‚ 4שיהא האחד סומ( לכל החבירי" והלא די הוא וכו':
 .ÔÈ¯·ÂÁ· 5בחבירי:
 .ÔÈ¯·ÂÁ· ‰ËÚÓ˙ 6שאי כול" צריכי להני 1אלא אחד מני 1על יד כול":
 .ÔÈ¯·ÂÁ· ‰ÙÂ˙ È·¯˙˙Â 7שיהא כול" צריכי להני:1
 .ÔÈËÂÁ˘· ˙È·¯˙˘ ‰ÙÂ˙ 8בי בשלמי צבור בי בשלמי יחיד:
 .‰ˆÈˆÁ ÈÂ‰ ‡˜ 9דכי מני 1זה ידו ע''י חבירו הויא ידו חוצצת בי יד חבירו
לזבח:
 .ÛÈÈÏ 10חד והדר ליני 1חבריה:
 .‰ÙÂ˙ 11אחת כתיב אבל בסמיכה לא כתיב סמיכה בהדיא אלא וסמ( סת"
]יכול[ לסמו( והדר לסמו(:
 .Â‰ÏÚ‰Â 12לכה גדול:

רש"י

 .ÔÂ˘‡¯‰ ËÈ˘Â‰ 13מאות י''ב שעסוקי" בתמיד וסומ( עליה" כה גדול
וזורק על האישי" ונשמט השני והל( לו ובא חבירו שלישי ומושיט לראשו
והראשו לכה גדול:
 .ÏÂ„‚ Ô‰Î„ ‡¯˜È ÌÂ˘Ó 14שיהא נראה כמו שהקריב הוא את כול היה סומ(
עליה ולא שתהא סמיכת" נוהגת בשחוטי מ התורה:
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שתי הלחם

דף צד:

פרק אחד עשר

פרק אחד עשר  שתי הלחם

רלו

מנחות

¯· ‡ÈÁ Èאמר :כמי תיבה פרוצה;
¯· ÔÁÂÈ Èאמר :כמי ספינה רוקדת.
בשלמא למא דאמר :כמי תיבה פרוצה,
היינו דהוו יתבי בזיכי;
אלא למא דאמר :כמי ספינה רוקדת,
היכי הוו יתבי בזיכי?
מקו" עביד להו.
10

משנה )א(:
שתי הלח" נילושות אחת אחת ונאפות אחת אחת.
לח" הפני" נילושות אחת אחת ונאפות שתי" שתי",
ובדפוס היה עושה אות.
כשהוא רוד 
נותנ לדפוס ,כדי שלא יתקלקלו.
1

2

3

11

12

13

14

בשלמא למא דאמר :כמי תיבה פרוצה 
היינו דהוו יתבי קני";
אלא למא דאמר :כמי ספינה רוקדת 
קני" היכי הוו יתבי?
מורשא עביד להו.
15

גמרא:
מנא הני מילי?
דתנו רבנ:

16

17

" ׁ ְשנֵי ֶע ְ ׂשרֹנִ ים יִ ְהיֶה ַה ַח ּ ָלה ָה ֶא ָחת" )ויקרא כד,ה(,
מלמד שנילושות אחת אחת;
מני שא 1שתי הלח" כ(?
תלמוד לומר" :יִ ְהיֶה";
ומני שאפיית שתי" שתי"?
תלמוד לומר:
או ָתם" )ש",ו(;
ש ְמ ּ ָת ֹ
"וְ ַ ׂ
יכול  א 1שתי הלח" כ;
תלמוד לומר" :א ֹו ָתם".
האי "א ֹו ָתם" הא אפיקתיה!?
א" כ 
לימא קרא ושמת";
או ָתם"?
ש ְמ ּ ָת ֹ
מאי "וְ ַ ׂ
שמעת מיניה תרתי.
4

18

בשלמא למא דאמר :כמי תיבה פרוצה 
היינו דסמכי ליה סניפי ללח";
אלא למא דאמר :כמי ספינה רוקדת 
היכי סמכי ליה סניפי ללח"!?
דעגיל להו מיעגל.
19

20

21

22

5

תנו רבנ:
או ָתם",
ש ְמ ּ ָת ֹ
"וְ ַ ׂ
בדפוס.
שלשה דפוסי ה":
נותנה לדפוס ועדיי היא בצק,
וכמי דפוס היה לה בתנור,
וכשהוא רודה נותנה בדפוס כדי שלא תתקלקל.
ולהדרה לדפוס קמא!?
כיו דאפי לה  נפחה.
6

7

8

9

צד:

איתמר:
לח" הפני",
כיצד עושי אותו? *
רש"י

 .ÒÂÙ„ :'È˙Ó .ÌÁÏ‰ È˙˘ - ¯˘Ú „Á‡ ˜¯Ù 1פורמ''א בלע''ז ובגמ'
מפרש היא( עשוי:
 .‰„Â¯ ‡Â‰˘ÎÂ 2מ התנור:
 .ÒÂÙ„· Ô˙Â 3כדי שלא יתקלקלו וישברו:
 .˙Á‡‰ ‰ÏÁ‰ :'Ó‚ 4בלח" הפני" כתיב:
 .Ì˙Â‡ ˙Ó˘Â 5שימה ראשונה שאתה עושה מה" דהיינו בתנור תהא בלשו
אות" דמשמע שהיה נות שתי" בשני דפוסי יחד בתנור:
 .˜ˆ· ‡È‰ ÔÈÈ„ÚÂ 6נותנה בדפוס שהדפוס עשוי כמי תיבה פרוצה ולמר כמי
ספינה רוקדת כדפליגי לקמ ומתק הבצק בתו( הדפוס שיהא עשוי כעי הדפוס
שהלח" היה לו דפנות ותו(:
 .¯Â˙· ‰Ï ‰È‰ ÒÂÙ„ ÔÈÓÎÂ 7והיו מסיקי אותו ע" התנור ואופה את הלח":
 .‰¯„‰ÈÏÂ 8לאחר שרדה לדפוס קמא שתקנה בו:
 .‰ÁÙ 9וצריכה דפוס גדול מ הראשו:

בשלמא למא דאמר :כמי ספינה רוקדת 
היינו דבעינ סניפי;
אלא למא דאמר :כמי תיבה פרוצה 
סניפי למה לי?
אגב יוקרא דלח" תלח.
23

1

2

רש"י

 .‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ 10שניטל כיסויה ושתי דופנותיה זו כנגד זו כ( הלח" היו
לו ב' דפנות ושוליי" רחבי" כזה:
 .˙„˜Â¯ ‰ÈÙÒ ÔÈÓÎ 11קווי''ש ואי לה שוליי" אלא מלמעלה רחבה ומלמטה
כלה והולכת עד כאצבע כזה וב' ראשיה חדי והולכי וגבוהי למעלה ואי
נוגעי במי" ולהכי קרי לה רוקדת שמרקדת והולכת מהר:
 .ÔÈÎÈÊ· È·˙È„ ÂÈÈ‰ 12של לבונה בתו( לח" העליו כדכתיב )ויקרא כד( על
המערכת לבונה זכה דהואיל והשוליי" רחבי" היו יושבי" הבזיכי עליה" יפה:
 .ÔÈÎÈÊ· È·˙È ÈÎÈ‰ ˙„˜Â¯ ‰ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ 13הא אי לו שוליי":
 .Â‰Ï „È·Ú ‰Â‰ ÌÂ˜Ó 14בעובי אחד הדפנות היה מתק לה בית מושב:
 .‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ „''ÓÏ ‡ÓÏ˘· 15היו הדפנות:
 .ÌÈ˜ È·˙È„ ÂÈÈ‰ 16דקתני מתניתי כ''ח קני" היו ש" שהיה נות ג' קני" של
זהב על הלח" הראשו ]האחד[ ראשו של קנה על דופ זה וראשו )של( אחר על
דופ זה ועל הקני" היה מושיב לח" אחר עד שה" שש חלות זו על זו ומבדילי
הקני" בי חלה לחבירתה כדי שלא יתעפשו:
 .ÌÈ˜ È·˙È ÈÎÈ‰ ˙„˜Â¯ ‰ÈÙÒÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ 17והלא ראש חדי" ואי
יכול לישב ש" אלא קנה אחד באמצעיתו:
 .Â‰Ï „È·Ú ‡˘¯ÂÓ 18אצל הראש מכא ומכא ומדביק מעט בצק לקבל את
הקני":
 .‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· 19שהיו הדפנות זקופות בשוה היינו
דסמיכי סניפי ללח" דקתני' מתני' ארבעה סניפי היו ש" מפוצלי בראשיה
שני" לסדר זה ושני" לסדר זה שהלח" מונח ארכו לרוחבו של שולח וקופל
למעלה מיכ ומיכ מה שאור( הלח" יתר על רוחב השולח וה ה דופני הלח"
ולמא דאמר כמי תיבה פרוצה כפול שהדפנות זקופות בשוה:
 .ÔÈÙÈÒ È˘ ÈÎÓÒ„ ÂÈÈ‰ 20שקורי פירק''ש העומדי" בקרקע ארוכות
וגבוהות עד לח" העליו סומכי הלח" שלא ישברו דופנותיו ולהכי מפוצלי
בראשיה" פיצולי הרבה כזה שראשי הקני" שעל כל לח" ולח" מונחי על
אות" פיצולי:
 .˙„˜Â¯ ‰ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ 21עשויי הדפנות בשיפוע היכי סמכי
סניפי ללח" והלא אי הסניפי נוגעי אלא מעט בראשו של לח" ואי יכול
לסמו( שאר דופנותיו שלא ישבר:
 .Ï‚ÚÈÓ Â‰Ï ÏÈ‚Ú„ 22אי הסניפי עומדי זקופי אלא עשויי" כחצי מעגל
שקורי צירקל''א כזה ואותו עיגול תחת שיפועו של לח" וסומ( את כל הלח"
וראש הסני 1סומ( לראש הלח" מיעגל צירקל''א כדקרינ חוני המעגל על ש"
עוגה )תענית יט:(.
 .ÔÈÙÈÒ ÔÈÚ·„ ÂÈÈ‰ 23שאי שולי הלח" רחבי" ואינו יושב:
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שתי הלחם

דף צה.

פרק אחד עשר

בשלמא למא דאמר :כמי ספינה רוקדת,
סניפי על גבי שלח מונחי;
אלא למא דאמר :כמי תיבה פרוצה,
סניפי היכא מנח להו 
אארעא מנח להו?
אי,
דאמר ¯·:ÏÓÓ ¯· ‡·‡ È
לדברי האומר כמי ספינה רוקדת,
סניפי על גבי שלח מונחי,
לדברי האומר כמי תיבה פרוצה,
סניפי על גבי קרקע מונחי.
3

4

כמא אזלא הא דאמר ¯·:‰„Â‰È È
הלח" מעמיד את הסניפי,
והסניפי מעמידי את הלח"?
צה .כמא דאמר :כמי ספינה רוקדת* .
5

רלז

מנחות

א 1בנסיעתו  נפסל ביוצא.
מא דאמר :אינו נפסל,
דכתיב )במדבר ד,ז(" :וְ לֶ ֶחם ַה ָּת ִמיד ָעלָ יו יִ ְהיֶה".
11

ואיד( נמי,
הא כתיב:

" ַּכאֲ ׁ ֶשר יַחֲ נ ּו ֵּכן יִ ּ ָסע ּו"!?
לאיד( גיסא,
מה בחנייתו כי לא יצא ממקומו  לא מיפסיל,
א 1בנסיעתו כי לא יצא ממקומו  לא מיפסיל.
12

ואיד( נמי הא כתיב:
"וְ לֶ ֶחם ַה ָּת ִמיד ָעלָ יו יִ ְהיֶה"!?
אלא,
כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר:
במסודר דכולי עלמא לא פליגי,
אלא כי פליגי  במסולק,
מא דאמר :נפסל 
דכתיב:
" ַּכאֲ ׁ ֶשר יַחֲ נ ּו ֵּכן יִ ּ ָסע ּו",
מה בחנייתו  נפסל ביוצא,
א 1בנסיעתו  מיפסל ביוצא;
למא דאמר :אינו נפסל,
מו ֵעד",
דכתיב )ש"(" :וְ נָ ַסע א ֶֹהל ֹ
א 1על פי שנסע אהל מועד הוא.
13

14

מיתיבי:
כמי כוורת היה לה בתנור,
ודומה כמי טבלא מרובעת!?
אימא:
ופיה דומה כמי טבלא מרובעת.
6

7

תניא כמא דאמר :כמי ספינה רוקדת,
דתניא:
ארבעה סניפי של זהב היו ש",
מפוצלי מראשיה ,כמי דקרני היו,
שסומכי בה את הלח",
שהוא דומה כמי ספינה רוקדת.
8

ואיד( נמי הכתיב:

" ַּכאֲ ׁ ֶשר יַחֲ נ ּו ֵּכן יִ ּ ָסע ּו"!?
לאיד( גיסא,
מה בחנייתו כי לא מפיק ליה  לא מיפסיל,
א 1בנסיעתו כי לא מפיק ליה  לא מיפסיל.
ואיד( נמי,
הא כתיב:
מו ֵעד"!?
"וְ נָ ַסע א ֶֹהל ֹ
ההוא לדגלי" הוא דאתא.
ואיד(!?
תו ְך ַה ּ ַמחֲ נֹת" )במדבר ב,יז( נפקא.
מ" ַמחֲ נֵה ַהלְ וִ ִּים ְּב ֹ
15

איבעיא להו:
לח" הפני" נפסל במסעות,
או אינו נפסל במסעות?
¯· ÔÁÂÈ Èו¯·,ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
חד אמר :נפסל;
וחד אמר :אינו נפסל.
מא דאמר :נפסל 
דכתיב )במדבר ב,יז(ַּ " :כאֲ ׁ ֶשר יַחֲ נ ּו ֵּכן יִ ּ ָסע ּו",
מה בחנייתו  נפסל ביוצא,
9

10

16

מיתיבי:
בשעת סילוק מסעות 
קדשי" נפסלי ביוצא,
17

18

רש"י

 .ÌÁÏ„ ‡¯˜ÂÈ ·‚‡ 1שזה מונח על זה מכבידו:
 .ÁÏ˙ 2נשבר כמו תילחי תילחי )חולי נג:(:
 .ÌÈÁÂÓ ÔÁÏ˘ È·‚ ÏÚ ÔÈÙÈÒ 3ודעגיל להו כדאמר:
 .‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ „''ÓÏ ‡Ï‡ 4והוו הדפנות שוות וזקופות תו לא מצו
סניפי למיתב על השלח:
 .ÔÈÙÈÒ‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ÌÁÏ‰ 5ששיפועו של לח" מונח על קיפולו של סני1
כדאמר דעגיל מיעגל והסני 1מעמיד הלח" שלא יפול:
 .¯Â˙· ‰Ï ‰È‰ ˙¯ÂÂÎ ÔÈÓÎ 6וזה הדפוס שהוא נאפה בו מרובע והיינו כמי
תיבה פרוצה שיש לה שוליי" רחבי" ומרובעי":
 .'ÂÎ ‰ÓÂ„ ‰ÈÙÂ ‡ÓÈ‡ 7השוליי" עשויי כספינה:
 .ÔÈ¯˜Â„ ÔÈÓÎ 8כמי קני" הדוקרני קני" שיש בה ענפי" הרבה דהוו
מפוצלי:
 .˙ÂÚÒÓ· ÏÒÙ 9כשנוסעי ישראל במדבר ומפרקי" המשכ ונושאי" השלח
ע" הלח" כדכתיב )במדבר ד( ועל שלח הפני" יפרשו בגד תכלת מי נפסל לח"
ביוצא או לא:

רש"י

 .‡ˆÂÈ· ÏÒÙ Â˙ÈÈÁ· 10א" יוצא חו #לקלעי" כדכתיב והיתה לאהר ולבניו
ואכלוהו במקו" קדוש )ויקרא כד(:
 .‰È‰È ÂÈÏÚ „ÈÓ˙‰ ÌÁÏÂ 11אלמא בקדושתיה קאי:
 .ÂÓÂ˜ÓÓ 12של שולח:
 .¯„ÂÒÓ· 13על השלח:
 .[˜ÏÂÒÓ·] 14שעדיי לא הגיע זמ לסלק את זה עד שנסעו ומ''מ בתו( מחנה
הלוי" הוא שנושאי אות עמה ע" המשכ ודגלי מחנה ישראל סביב לה":
 .‰ÈÏ ˜ÈÙÓ ‡Ï ÈÎ 15מעזרה והשתא נמי לא אפקיה ממחנה לויה:
 .ÌÈÏ‚„Ï 16להורות איזה דגל יסע ראשו ואיזה אמצעי ואיזה אחרו:
 .˙ÂÚÒÓ ˜ÂÏÈÒ 17שהפרוכת נגללות:
 .‡ˆÂÈ· ÌÈÏÒÙ ÌÈ˘„˜ 18שאי לה" קלעי" ואעפ''כ המחנה קדוש וזבי
ומצורעי משתלחי חו #ממחיצת מצורע חו #למחנה ישראל והיו מהלכי"
בסו 1מחנה כדאמר בברכות )נד (.את והב בסופה וזבי חו #למחנה לויה:
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שתי הלחם

דף צה:

פרק אחד עשר

וזבי ומצורעי משתלחי חו #למחיצת;
מאי לאו  אפילו לח" הפני"!?
לא,
בר מלח" הפני".
מה נפש(?
אי אהל מועד דוקא הוא 
אפילו קדשי" נמי!
אי אהל מועד לאו דוקא הוא 
אפילו לח" הפני" נמי!?
1

2

אלא,
כי אתא ¯· ÔÈאמר:
מר אמר במסודר,
ומר אמר במסולק,
ולא פליגי.
3

רלח

מנחות

יכול יהו חייבי;
תלמוד לומר:

יש ְּלח ּו ִמן ַה ּ ַמחֲ נֶה ָּכל ָצר ּו ַע וְ ָכל זָ ב,
"וִ ׁ ַ
וְ כֹל ָט ֵמא לָ נָ ֶפ ׁש" )במדבר ה,ב(;

בשעה שטמאי מתי" משתלחי 
זבי ומצורעי משתלחי;
אי טמאי מתי" משתלחי 
אי זבי ומצורעי משתלחי.

משנה )ב(:
אחת שתי הלח" ואחת לח" הפני" 
לישת ועריכת בחו #ואפיית בפני",
ואינ דוחות את השבת;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
כל מעשיה" בפני";
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
לעול" הוי רגיל לומר:
שתי הלח" ולח" הפני" כשרות בעזרה,
וכשרות בבית פאגי.
10

11

אמר ‡·:ÈÈ
שמע מינה 
יש סילוק מסעות בלילה;
דאי סלקא דעת(  אי סילוק מסעות בלילה 
אימת מדלי?
לצפרא;
מאי איריא משו" יוצא?
תיפוק לי דאיפסיל ליה בלינה.
4

5

6

12

גמרא:
הא גופא קשיא,
אמרת:
לישת ועריכת בחו,#
אלמא  מדת יבש לא נתקדשה;
ואפיית בפני",
אלמא מדת יבש נתקדשה!?
אמר ¯·:‰
הקשה אד" קשה שהוא קשה כברזל!
ומנו? ¯· ˘˘˙.
מאי קשיא?
דלמא עשרו לא מקדש,
תנור מקדש!
אלא אי קשיא הא קשיא,
ואפיית בפני",
אלמא תנור מקדש,
ואי דוחות את השבת,
איפסלה בלינה!?
13

פשיטא,

"לָ לֶ ֶכת ֹיו ָמם" )שמות יג,כא( ולילה כתיב!?
מהו דתימא?
הני מילי  היכא דעקור ביממא,
אבל היכא דלא עקור ביממא 
בליליא לא מצו עקרי;
קא משמע ל.

15

7

ורמינהי:
הוגללו הפרוכת,
הותרו הזבי ומצורעי ליכנס לש"!?
אמר ¯· ‡˘:È
לא קשיא,
הא  ¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
הא  ¯·;Ô
צה :דתניא* :
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
יכול 
דחקו זבי ומצורעי ונכנסו לעזרה בפסח הבא בטומאה,
8

9

רש"י

 .‡Â‰ ‡˜ÂÂ„ „ÚÂÓ Ï‰‡ È‡ 1אע''ג דהוגללו הפרוכת כדקתני לעיל:
 2ה''ג אפילו קדשי" נמי לא ליפסלו ביוצא ואי אהל מועד לאו דוקא הוא
אפילו לח" הפני" נמי ליפסול:
 .¯Ó‡ ÔÈ·¯ ‡˙‡ ÈÎ ‡Ï‡ 3אהל מועד לאו דווקא דלדגלי" הוא דאתא ומר
דמכשיר במסודר דכתיב לח" תמיד עליו יהיה ומר דפסיל במסולק:
 .Ó''˘ 4מדקתני קדשי" נפסלי" משו" פסול יוצא:
 .‰ÏÈÏ· ˙ÂÚÒÓ ˜ÂÏÈÒ ˘È 5שא" היה נעלה הענ בלילה היו נוסעי" מיד ולא
היו ממתיני עד הבקר:
 .ÂÏ„ÈÓ ˙ÓÈ‡ 6קלעי":
 .È¯˜Ú ÂˆÓ ‡Ï ‰ÏÈÏ· 7דכתיב יומ" ברישא והדר לילה קמ''ל:
 .È‰ÈÓ¯Â 8דקתני וזבי ומצורעי משתלחי:

14

16

17

רש"י

 .‰‡ÓÂË· ‡·‰ ÁÒÙ· 9כגו שרוב ציבור טמאי" כדאמר )פסחי" סו (:איש נדחה
לפסח שני ולא ציבור וטומאת מת הותרה לה" כדכתיב )במדבר ט( טמא נפש אבל
לא זיבה וצרעת ורבי אליעזר דמיקל הת" מיקל הכא דהשתא נמי אי טמאי
מתי" משתלחי" חו #למחנה שלה" דטמא מת אינו אסור אלא בעזרה בלבד
ועכשיו כשהוגלל פרוכת אי מחיצה לטמאי מתי" להשתלח דטמא מת מותר
ליכנס במחנה לויה דכתיב ויקח משה את עצמות יוס 1עמו במחיצתו וכדאמר
בפסחי" )סז (.ובלבד שלא יכנס למחנה שכינה דהיינו עזרה והא רבנ דאמרו
אע''פ שטמאי מתי" אי משתלחי זבי" ומצורעי" משתלחי:
 .ÌÈÙ· Ô˙ÈÈÙ‡Â ıÂÁ· Ô˙ÎÈ¯ÚÂ Ô˙˘ÈÏ :'È˙Ó 10מפרש בגמ':
 .˙·˘‰ ˙‡ ˙ÂÁÂ„ ÔÈ‡Â 11אפיית:
 .È‚‡Ù ˙È·· ˙Â¯˘ÎÂ 12בכל ירושלי" דקא סבר אפיית נמי בחו:#
 .˘·È ˙„Ó ‡ÓÏ‡ :'Ó‚ 13כגו עשרו שנמדדו בו:
 .Â˘„˜˙ 14ואי נפקי מיפסלא ביוצא:
 .‰˘˜‰ 15בתירו #זה:
 .‰˘˜ Ì„‡ 16חכ" ומחודד לחת( הלכה כברזל:
 .‰ÈÏ· ÂÏÒÙÈ‡ 17דכל המנחות משנתקדשו בכלי נפסלי" והאי כיו דאיקדיש
מאתמול בתנור איפסיל בלינה קוד" שיסדרנו על השולח:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

שתי הלחם

דף צו.

פרק אחד עשר

)אלא( אמר ¯·‡:
הקשה אד" קשה שהוא קשה כברזל!
ומנו? ¯· ˘˘˙.

רלט

מנחות

דכיו דנפק ליה ממעילה  " ֶּד ֶר ְך חֹל" הוא;
אלא אפילו האי( נמי ד" ַהי ֹּום יִ ְק ַּד ׁש ַּב ֶּכלִ י" 
הבו ליה דליכול* ,
מסוכ הוא.
7

צו.

8

אמר ¯· ‡˘:È
מאי קושיא?
דלמא מאי מבפני"?
במקו" זריזי.
והא ד¯· ‡˘ Èברותא היא,
מה נפש(?
אי אפייה בעינ זריזי 
לישה ועריכה נמי ]בעינ[ זריזי;
ואי לישה ]ועריכה[ לא בעינ זריזי 
אפייה נמי לא בעינ זריזי!?
אלא ד¯· ‡˘ Èברותא היא.
1

רבי יהודה אומר:
כל מעשיהן בפנים.
אמר ¯·:‡‰Î ¯· Â‰·‡ È
ושניה מקרא אחד דרשו:
2

"וְ ה ּוא ֶּד ֶר ְך חֹל וְ ַאף ִּכי ַהי ֹּום יִ ְק ַּד ׁש ַּב ֶּכלִ י" )שמואל א כא,ו(,

¯· ‰„Â‰È Èסבר 
בחול אשכחינהו דקא אפו ליה,
אמר להו:
דר( חול קא אפיתו ליה?
"וְ ַאף ִּכי ַהי ֹּום יִ ְק ַּד ׁש ַּב ֶּכלִ י",
איפסיל ליה בלינה;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èסבר 
בשבת אשכחינהו דקא אפו ליה,
אמר להו:
לא דר( חול בעיתו למיעבדיה?
מידי תנור מקדש?
שלח הוא דמקדש.

ו¯· ‰„Â‰È Èו¯· ÔÂÚÓ˘ Èבגמרא פליגי.
דיקא נמי ,דקתני:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
לעול" הוי רגיל לומר:
שתי הלח" ולח" הפני" כשרות בעזרה,
וכשרות אבית פאגי;
שמע מינה.
9

10

משנה )גו(:
חביתי כה גדול 
לישת ועריכת ואפיית בפני",
ודוחות את השבת,
טחינת והרקדת אינו דוחה את השבת.
11

כלל אמר ¯·:‡·È˜Ú È
כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת 
אינה דוחה את השבת,
ושאי אפשר לה לעשותה מערב שבת 
דוחה את השבת.
12

3

4

כל המנחות יש בה מעשה כלי בפני",
ואי בה מעשה כלי בחו.#
שתי הלח" 
ארכ  שבעה טפחי",
ורחב  ארבעה טפחי",
וקרנותיה  ארבע אצבעות.
לח" הפני" 
ארכ  עשרה טפחי",
ורחב  ששה טפחי",
וקרנותיו  שבע אצבעות.
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
שלא תטעה,
זד"ד יה"ז.
13

5

14

6

ומי מצית אמרת דבשעת אפייה אשכחינהו?
והכתיב )שמואל א כא,ז(:

לו ַה ּכ ֵֹהן ק ֶֹד ׁש,
"וַ ִּי ּ ֶתן ֹ
ִ ּכי ל ֹא ָהיָה ׁ ָשם לֶ ֶחם,
ִּכי ִאם לֶ ֶחם ַה ּ ָפנִ ים ַה ּמ ּו ָס ִרים ִמ ִּל ְפנֵי יְ הֹוָ ה"!?
אלא מאי " ֶּד ֶר ְך חֹל" דקא אמר להו?

הכי קא אמרו ליה:
ליכא "לֶ ֶחם ִּכי ִאם לֶ ֶחם ַה ּ ָפנִ ים ַה ּמ ּו ָס ִרים ִמ ִּל ְפנֵי יְ הֹוָ ה",
אמר להו:
לא מיבעיא האי,
רש"י

 .ÌÈÊÈ¯Ê ÌÂ˜Ó· 1ולא בעזרה ממש אלא בחו #יאפוהו כהני" זריזי" שלא
יחמי:#
 .Ì‰È˘Â 2רבי יהודה ורבי שמעו:
 .ÏÂÁ· 3בערב שבת אשכחינהו דוד לכהני" דאקפו ליה:
 .Â˙ÈÙ‡ ‡˜ ÏÂÁ Í¯„ 4כלומר בחול קאפיתו ליה בתמיה:
 .ÈÏÎ· ˘„˜È ÌÂÈ‰ ÈÎ Û‡ 5התנור ואיפסיל ליה למחר בלינה אלמא תנור
מקדש ודוחה שבת:
 .˘„˜Ó ¯Â˙ È„ÈÓ 6דיראי" את" שלא יפסל בלינה וא 1כי היו" יקדש בכלי
בתמיה קאמר להו וכי היו" יקדש בתנור:

15
1

רש"י

 .‰ÏÈÚÓÓ ‰ÈÏ ‡˜Ù„ 7דכיו שסילקו )בו( מותר לכהני" וכל שיש לו שעת
היתר לכהני" אי בו מעילה ולא מיבעיא ה( שכבר נסתלק אפילו זה א" היו"
יקדש בכלי שסידרת" על השלח הבו ליה:
 .‡Â‰ ÔÎÂÒÓ 8שאחזו בולמוס ותנ מי שאחזו בולמוס מאכילי אותו עד
שיאורו עיניו אפילו ביו" הכפורי" ביומא בפרק בתרא )פג:(.
 .È‚ÈÏÙ 'Ó‚· 9מר גמיר ליה מרביה דתנור מקדש ומר גמיר דלא מקדש:
 .ÈÓ ‡˜È„ 10דבגמרא פליגי ולא בקראי מדנקט האי לישנא לעול" הוי רגיל
לומר כו':
 .ÌÈÙ· Ô˙ÎÈ¯ÚÂ Ô˙˘ÈÏ ÏÂ„‚ Ô‰Î È˙È·Á :'È˙Ó 11ולדברי הכל אותו חצי
עשרו שהיה חולק בו עשרונו של כה גדול נמשח והאי דלא משחו עשרו
של" מפני שכל אד" מודד בו מנחתו דפעמי" שמוציאו לחו #אבל זה אינו
מסור אלא לכהני" לחצות בו עשרוני":
 .‡''‡˘Â 12אפיית אי אפשר לעשות מאתמול ולא לישה ועריכה דכיו דקדשה
בכלי מיפסל בלינה:
 .ÈÏÎ ‰˘ÚÓ 13לישה ועריכה הכל בכלי שרת בפני" ולא בחו:#
 .‰È˙Â¯˜Â 14שהיה מדביק בצק לכל זוית כעי קרני" ואור( הקר ד' אצבעות:
 .‰ÚË˙ ‡Ï˘ 15בי שתי הלח" ללח" הפני" בי בשיעור רוחב בי בשיעור
אור( וקרנות:
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שתי הלחם

דף צו.

פרק אחד עשר

· ‡ÓÂÊ Ôאומר:
"וְ נָ ַת ָּת ַעל ַה ּ ׁ ֻשלְ ָחן לֶ ֶחם ּ ָפנִ ים לְ ָפנַי ָּת ִמיד" )שמות כה,ל(,
"לֶ ֶחם ּ ָפנִ ים",
שיהו לו פני".
2

השולח ארכו עשרה ורחבו חמשה,
לח" הפני" ארכו עשרה ורחבו חמשה,
נות ארכו כנגד רחבו של שולח,
וכופל טפחיי" ומחצה מכא וטפחיי" ומחצה מכא,
נמצא ארכו ממלא רחבו של שולח,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
השלח ארכו שני" עשר ורחבו ששה,
לח" הפני" ארכו עשרה ורחבו חמשה,
נות ארכו כנגד רחבו של שולח,
כופל טפחיי" מכא וטפחיי" מכא,
וטפחיי" ריוח באמצע,
כדי שתהא הרוח מנשבת בה";
‡·‡ ˘‡ ÏÂאומר:
ש" היו נותני שני בזיכי לבונה של לח" הפני".
אמרו לו:
והרי כבר נאמר:
"וְ נָ ַת ָּת ַעל ַה ּ ַמעֲ ֶר ֶכת לְ בֹנָ ה" )ויקרא כד,ז(!
אמר לה":
הרי כבר נאמר:
נַשה" )במדבר ב,כ(.
"וְ ָעלָ יו ַמ ּ ֵטה ְמ ּ ׁ ֶ
3

5

4

6

7

8

9

10

11

וארבעה סניפי של זהב היו ש" מפוצלי מראשיה,
שהיו סומכי בה",
שני" לסדר זה ושני" לסדר זה,
ועשרי" ושמנה קני" כחצי קנה חלול,
ארבעה עשר לסדר זה וארבעה עשר לסדר זה.
לא סידור קני" ולא נטילת" דוחה את השבת,
12

13

14

רש"י

 .Ê''‰È „''„Ê 1זד''ד שתי הלח" אורכה ז' ורחבה ד' וקרנותיה ד' יה''ז לח"
הפני" ארכו י' ורחבו ה' וקרנותיו ז':
 .ÌÈÙ ÂÏ ‡‰È˘ 2דפנות] .ל''א[ שיהא לו פני" זויות וה ה הקרנות:
 .'‰ Â·Á¯Â 'È ÂÎ¯‡ 3כדכתיב אמתי" ארכו ואמה רחבו ור' יהודה לטעמיה
דאמר אמת כלי" באמת בת ה' ונות אורכו של לח" כנגד רוחבו של שלח:
 .ÏÙÂÎÂ 4הלח":
 .‰ˆÁÓÂ ÌÈÈÁÙË 5למעלה מיכ ומיכ ובה ה הקרנות ונמצאו זקופות בשוה
לשפת השלח ולמ''ד כמי ספינה רוקדת הוו הנ( דפנות הולכות וזוקפות
בשיפוע:
 .ÔÁÏ˘ Ï˘ Â·Á¯ ‡ÏÓÓ ÂÎ¯‡ ‡ˆÓÂ 6ורחב מחזיק חצי אור( השלח
וכשהיה סודר האחר אצלו נמצא שלח כולו מלא:
 .·''È ÂÎ¯Â‡ 7ר' מאיר לטעמיה דאמר כל האמות היו בבינונית והלח" עשרה
דבהא לא פליג:
 .ÚˆÓ‡· ÁÂÈ¯ ÌÈÈÁÙËÂ 8בי שתי הסדרי" דרוחב הלח" אינו אלא ה' ושני
הסדרי" מחזיקי" י' טפחי" כאור( השלח פשו להו טפחיי" וה" ריוח בי סדר
לסדר שתהא רוח מנשבת בה" שלא יתעפשו:
 .Ì˘ ¯ÓÂ‡ ÏÂ‡˘ ‡·‡ 9באותו ריוח שבי סדר לסדר בו נותני בזיכי":
 .˙Î¯ÚÓ‰ ÏÚ 10על ממש:
 .‰ËÓ ÂÈÏÚÂ 11הוי אותו על בסמו(:
 .ÌÈÏˆÂÙÓ‰ 12לתת ראשי הקני" באות פיצולי והרבה פיצולי יש בה למני
הקני":
 .ÌÈ˜ Á''Î 13בגמרא מפרש כמה קני" ללח":
 .ÌÈ˜‰ ¯Â„ÈÒ ‡Ï 14במערכת החדשה ולא נטילת מעל הישנה דוחה שבת:

רמ

מנחות

אלא נכנס מערב שבת ושומטו ונותנו לארכו של שלח.
15

כל הכלי" שהיו במקדש 
ארכ לארכו של בית.
16

גמרא:
כל המנחות יש בהן מעשה כלי מבפנים.
שאלו את ¯·:È
זו מני?
אמר לה":
הרי הוא אומר:
17

קום אֲ ׁ ֶשר יְ ַב ּ ׁ ְשל ּו ׁ ָשם ַה ּכֹהֲ נִ ים,
ֹאמר ֵאלַ י ,זֶה ַה ּ ָמ ֹ
"וַ ּי ֶ
)את החטאת ואת האשם(,
אֲ ׁ ֶשר י ֹאפ ּו ֶאת ַה ִּמנְ ָחה,
יצונָ ה,
הו ִציא ֶאל ֶה ָח ֵצר ַה ִח ֹ
לְ ִבלְ ִּתי ֹ
לְ ַק ֵּד ׁש ֶאת ָה ָעם" )יחזקאל מו,כ(,

מנחה דומיא דאש" וחטאת,
מה אש" וחטאת  טעוני כלי,
א 1מנחה נמי  טעונה כלי.
18

השולחן ארכו עשרה.
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
לדברי האומר טפחיי" ומחצה כופל 
נמצא שלח מקדש חמשה עשר טפחי" למעלה;
לדברי האומר טפחי" כופל,
נמצא שלח מקדש שני" עשר טפחי" למעלה.
והאיכא קני"!?
קני" שקועי משקע להו.
מאי טעמא?
משו" איעפושי לח".
סו 1סו 1קא מיעפש לח"!?
דמגבה ליה פורתא.
והאיכא ההוא פורתא!?
כיו דלא הוי טפח  לא חשיב ליה.
19

20

21

22

23

24

25

והאיכא בזיכי!?
1

רש"י

 .ÔËÓÂ˘ 15מבי כל לח" ולח" ומניח לאורכו של שלח ולמחר מסדר הלח"
ולמוצאי שבת נות הקני" בי כל לח" ולח" כמשפט:
 .ÌÈÏÎ‰ ÏÎ 16כגו שולחנות אורכ לאורכו של בית ממזרח למערב:
 .ÔÈÓ ÂÊ :'Ó‚ 17שהמנחות טעונות כלי:
 .ÈÏÎ ÔÈÂÚË Ì˘‡Â ˙‡ËÁ ‰Ó 18דכתיב אשר יבשלו ואי בישול בלא כלי
ובפני" משתעי קרא דכתיב )יחזקאל מו( לבלתי הוציא אל החיצונות:
מקדש ליה ליפסל בלינה:
 .ÌÈÁÙË Â''Ë 19ב' טפחי" ומחצה לכל לח" וה" שש חלות זו על גב זו נמצא
שלח מקדש כו' ונפקא מינה דאי יהיב באויר השלח מידי בתו( ט''ו טפחי"
מקדש ליה ליפסל בלינה:
 .ÌÈ˜ ‡ÎÈ‡‰Â 20שבי כל לח" ולח" ואיכא טפי:
 .Â‰Ï Ú˜˘Ó 21פגימות עושה בלח" בעוד שהיה בצק והקני" היו משוקעי"
בה" ואינו מגביה הלח":
 .‡ÓÚË È‡Ó ÍÈ¯Ù ‡˜Â 22כלומר מכדי קני" מאי טעמא היו בי כל לח":
 .È˘ÂÙÚÈ‡ ÌÂ˘Ó 23שיהא אויר בינתי" שלא יתעפשו:
 .ÛÂÒ ÛÂÒ 24כיו דמשקע להו ליכא אוירא ומיעפש הלח":
 .‡˙¯ÂÙ 25שלא יהא משוקע כל כ(:
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שתי הלחם

דף צז.

פרק אחד עשר

בגוויה דלח" הוו יתבי,
ולבהדי לח" הוו קיימי.
והאיכא קרנות!?
קרנות לגוויה דלח" כיי 1להו,
ולח" עלייהו נח ליה* .
והאיכא מסגרתו!?
כמא דאמר מסגרתו למטה היתה.
ולמא דאמר מסגרתו למעלה היתה,
פרקודי הוה מפרקדא,
ולח" בגויה דשלח הוה יתיב;
כדתניא:
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
לא היה ש" סניפי,
אלא מסגרתו של שלח מעמדת את הלח",
אמרו לו:
מסגרתו למטה היתה.
3

4

5

11

6

14

16

17

18

9

10

13

15

8

מכלל דשלח בר קבולי טומאה הוא?
כלי ע #העשוי לנחת הוא,
וכל כלי ע #העשוי לנחת אי מקבל טומאה;
מאי טעמא?
דומיא דשק בעינ,
מה שק  מטלטל מלא וריק,
א 1כל  מטלטל מלא וריק!?
שלח נמי מטלטל מלא וריק;
כד¯,˘È˜Ï ˘È
דאמר ¯:˘È˜Ï ˘È
מאי דכתיב )ויקרא כד,ו(ַ " :על ַה ּ ׁ ֻשלְ ָחן ַה ָּטהֹר"?
טהור?

ותיפוק לי משו" ציפוי,
מי לא תנ:
השלח והדולבקי שנפחתו או שחיפ בשייש,
ושייר בה מקו" הנחת כוסות 
טמאי;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
מקו" הנחת חתיכות;
שייר  אי,
לא שייר  לא!
וכי תימא 
כא  בציפוי עומד,
כא  בציפוי שאינו עומד;
והא בעא מיניה ¯ ˘È˜Ï ˘Èמ¯·:ÔÁÂÈ È
בציפוי עומד או בציפוי שאינו עומד?
בשחיפה את * לבזבזי או בשלא חיפה את לבזבזי?
ואמר ליה:
לא שנא ציפוי עומד ולא שנא ציפוי שאינו עומד,
לא שנא חיפה את לבזבזי ולא שנא לא חיפה לבזבזי!
וכי תימא 
עצי שיטי" חשיבי ולא בטלי;
הניחא ל¯ ˘È˜Ï ˘Èדאמר:
לא שנו אלא בכלי אכסלגוס הבאי" ממדינת הי",
אבל כלי מסמס חשיבי ולא בטלי 
12

אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
לדברי האומר מסגרתו למטה היתה,
טבלא המתהפכת טמאה;
לדברי האומר מסגרתו למעלה היתה,
טבלא המתהפכת תיבעי ל(.
7

מנחות

מכלל דאיכא טמא!
אלא,
מלמד שמגביהי אותו לעולי רגלי" ומראי בו לח",
ואומרי" לה":
ראו חיבתכ" לפני המקו";
כדברי ¯·,ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
דאמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
נס גדול נעשה בלח" הפני" 
סילוקו כסידורו,
שנאמר )שמואל א כא,ז(:
חו".
ש ּום לֶ ֶחם חֹם ְּב ֹיום ִה ּ ָל ְק ֹ
"לָ ׂ

2

צו:

רמא

19

20

צז.

21

22

23

רש"י
רש"י

 .ÔÈÎÈÊ· ‡ÎÈ‡‰Â 1קשיא לי אמאי פרי( הכי דהא שלח לא מקדש להו לבזיכי:
 .˙Â¯˜ ‡ÎÈ‡‰Â 2שבולטי ועשויי בראשי הדופ:
 .Â˙¯‚ÒÓ ‡ÎÈ‡‰Â 3דגובה טפח דכי מסדר לח" עלה הוי ט''ז טפחי":
 .‰˙È‰ ‰ËÓÏ 4ד' דפי רחבי טפח קבועי" על צידיה ולא על רחב כגובה ד'
רגליו של שלח לד' רוחות והיה ד 1השלח העליו מונח על אות דפי כעי
כסוי כשרוצה נוטלו מש" שלא היה קבוע עליה":
 .‡„˜¯ÙÓ È„Â˜¯Ù 5כעי פרקד שלא היתה זקופה בשוה אלא משופעת ונוטה
כלפי חו #ואי הלח" סדור עליה:
 .‡È˙„Î 6דאיכא למא דאמר דמסגרתו למטה היתה קבוע ברגלי" אבל ד1
העליו היה חלוק משני צידיו ואי לו בית קיבול:
 .˙ÎÙ‰˙Ó‰ ‡Ï·Ë 7שיכולי" להשתמש בצד זו כמו בצד זו שחלקה היא משני
צדדיה:
 .‰‡ÓË 8כשלח של מקדש שהיה מקבל טומאה כדמפרש לקמ ואי טבלא
כשאר פשוטי ]כלי[ ע #דרחבה היא בית קיבולה כל פשוטי כלי ע #הראויי
למדרס מקבלי טומאה כדמפרש בהדיא בבכורות בפ' על אלו מומי )ד 1לח(.
דפרכינ הת" וכלי שט 1דלית ליה תו( מדאורייתא מי הוי בר קבולי טומאה
והא דומיא דשק בעינ ומשנינ בהנ( דחזו למדרסות:
 .‰˙È‰ ‰ÏÚÓÏ ¯ÓÂ‡‰ È¯·„Ï 9האי דמקבל טומאה משו" דאית ליה בית
קיבול ואינה מהתהפכת טבלא המתהפכת תיבעי ל(:

 .‡ÓË ‡Â‰˘ ÏÏÎÓ ¯Â‰Ë 10והא עשוי לנחת שאי מגביהי אותו ואינו דומיא
דשק:
 .ÂÁ˜Ï‰ ÌÂÈ· 11הוי חו":
 .ÈÏ ˜ÂÙÈ˙Â 12דאפילו אי מגביהי אותו מקבל טומאה:
 .ÈÂÙÈˆ ÌÂ˘Ó 13דהוי מתכת ולא איתקש לשק אפילו עשוי לנחת מקבל
טומאה:
 .Ô˙ ‡Ï ÈÓ 14דאזלינ בתר ציפוי:
 .È˜·ÏÂ„‰ 15פלדשטו''ר של עור ואוכלי עליו:
 .˘ÈÈ˘· 16דהוה ליה ציפוי של אבני" וכלי אבני" לא מקבלי טומאה:
 .ÔÈ‡ ¯ÈÈ˘ 17דכיו דאישתייר ביה כולי האי דחזי למלאכת ראשונה מקבל
טומאה:
 .‡Ï ¯ÈÈ˘ ‡Ï 18אלמא אזלינ בתר ציפוי:
 .‡ÓÈ˙ ÈÎÂ 19הא דאזלינ בתר ציפוי בציפוי עומד קבוע במסמרות ושלח של
קדש לאו עומד הוא:
 .'ÂÎ ‰ÈÈÓ ‡Ú· ‡‰Â 20הא דשלח ודולבקי דאזלינ בתר ציפוי בציפוי עומד
או אפילו שאינו עומד:
 .ÔÈÊ·Ê·Ï 21שפה סביב לשולח והיא מסגרת:
 .‡ÓÈ˙ ÈÎÂ 22עצי שיטי דשולח חשיבי ולא בטלי ולא מקבלי טומאה אגב
ציפוי אי לאו דמגביהי אות:
 .Â˘ ‡Ï 23דגבי חיפ בשייש דאזלינ בתר ציפוי אלא בכלי ע #אכסלגוס דלא
חשיב כמסמס:
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שתי הלחם

דף צז:

פרק אחד עשר

שפיר;
אלא ל¯· ÔÁÂÈ Èדאמר:
כלי מסמס נמי בטלי 
מאי איכא למימר!?

רמב

מנחות

טעמא מאי?
דלא ליעפש לח",
בכי האי שיעורא לא מיעפש;
כדתניא:
כיצד?
נכנס מערב שבת ושמט ומניח לארכו של שולח,
ומוצאי שבת נכנס,
מגביה ראשיה של חלה ומכניס קנה תחתיה,
וחוזר ומגביה ראשיה של חלה ומכניס קנה תחתיה,
ארבעה חלות צריכות שלשה שלשה קני",
העליונה אינה צריכה אלא שני",
לפי שאי עליה משאוי,
התחתונה אינה צריכה כל עיקר,
לפי שמונחת על טהרו של שולח.
11

12

13

שאני שולח,
דרחמנא קרייה ע,#
שנאמר )יחזקאל מא,כב(:

לו ׁש ַא ּמ ֹות ָּגב ּ ַֹה,
" ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח ֵעץ ׁ ָש ֹ
קעב
לו,
ֹ
ֹעו ָתיו
ׁ ְש ּ ַתיִ ם ַא ּמ ֹותּ ,ו ִמ ְקצ ֹ
וְ ָא ְר ּכ ֹו
וְ ָא ְר ּכ ֹו וְ ִקיר ָֹתיו ֵעץ,
וַ יְ ַד ּ ֵבר ֵאלַ י זֶה ַה ּ ׁ ֻשלְ ָחן אֲ ׁ ֶשר לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה".
קעג

1

פתח במזבח וסיי" בשולח!?
¯· ÔÁÂÈ Èו¯· ¯ÊÚÏ‡ Èדאמרי תרוייהו:
בזמ שבית המקדש קיי" 
מזבח מכפר על אד";
ועכשיו שאי בית המקדש קיי" 
שולחנו של אד" מכפר עליו.
2

ארבע סניפין של זהב היו שם וכו'.
מנא הני מילי?
אמר ¯· ˜:‡ÈË
אמר קרא )שמות כה,כט(:
3

"וְ ָע ִ ׂש ָית ְּק ָער ָֹתיו וְ ַכ ּפ ָֹתיו ּו ְק ׂש ֹו ָתיו ּו ְמנַ ִּק ּי ָֹתיו",
" ְּק ָער ָֹתיו"  אלו דפוסי,
" ַכ ּפ ָֹתיו"  אלו בזיכי,
" ְק ׂש ֹו ָתיו"  אלו סניפי,
" ְמנ ִַּק ּי ָֹתיו"  אלו קני",
"אֲ ׁ ֶשר י ּ ַֻס ְך ָּב ֵהן" )ש"(  שמסככי בה את הלח".
4

5

6

7

מותיב ¯·‡:
לא סידור הקני" ולא נטילת דוחות את השבת;
ואי סלקא דעת(  דאורייתא 
אמאי אי דוחות את השבת?
הדר אמר ¯·‡:
קעד
לאו מילתא היא דאמרי,
דתנ:
כלל אמר ¯·:‡·È˜Ú È
כל מלאכה שאפשר לה לעשותה מערב שבת 
אינו דוחה את השבת;
והני נמי  אפשר דלא דחי שבת עלייהו;
8

9

10

רש"י

 .ÂÏ ÂÈ˙ÂÚˆ˜Ó 1שהיה מרובע:
 . ¯ÙÎÓ Ì„‡ Ï˘ ÂÁÏÂ˘ 2עליו .דנות פרוסה לאורחי":
 .ÈÏÈÓ È‰ ‡Ó 3דעבדינ סניפי:
 .ÔÈÒÂÙ„ 4שנער( ונילוש ונאפה בה כדאמר בריש פירקי:
 .ÔÈÙÈÒ ÂÏ‡ ÂÈ˙Â˘˜ 5מריבוייא דקרא לישנא אחרינא שמקשה הלח" ומחזקו
שלא ישבר ולא מפי השמועה:
 .ÌÈ˜‰ ÂÏ‡ ˙ÂÈ˜Ó 6שמנקי הלח" מעיפוש:
 .ÌÁÏ‰ ˙‡ Ô‰· ÔÈÎÎÒÓ˘ 7שעל הלח" מסככי הקני" בי חלה לחבירתה:
 .'ÂÎ ÌÈ˜‰ ¯Â„ÈÒ ‡Ï 8ואי ס''ד סידור קני" דאורייתא כדמפקת לעיל:
 .˙·˘ ÈÁ„ ‡Ï È‡Ó‡ 9דא 1על גב דאי שבות במקדש האי טלטול לאו משו"
שבות הוא אלא דמיחזי כבונה וסותר:

14

15

תנ הת":
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
כל אמות שהיו במקדש 
בינוניות,
חו #ממזבח הזהב והקר והסובב והיסוד;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
אמת בני ששה טפחי",
ושל כלי"  חמשה.
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
ושניה" מקרא אחד דרשו:
16

18

17

19

20

"וְ ֵא ּ ֶלה ִמ ּד ֹותַ 21ה ִּמזְ ּ ֵב ַח ָּב ַא ּמ ֹות,
צזַ :א ּ ָמה ַא ּ ָמה וָ ט ַֹפח * ,וְ ֵחיקָ 23ה ַא ּ ָמה וְ ַא ּ ָמה ר ַֹחב,
ש ָפ ָת ּה ָס ִביב ז ֶֶרת ָה ֶא ָחד,
ּוגְ ב ּולָ ּה ֶאל ְ ׂ
וְ זֶה ַּגב ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח" )יחזקאל מג,יג(,
" ֵחיקָ 24ה ַא ּ ָמה"  זה יסוד,
22

רש"י

 .¯˘Ù‡ 10דלא דחי עלייהו שבת:
 .È‡Ó ‡ÓÚË„ 11משוי להו לקני" משו" עיפוש:
 .‡¯ÂÚÈ˘ È‡‰ ÈÎ· 12ששומט מערב שבת ערבית ולמחר בחצי היו" מסלקו
ומסדר אחרי" בלא קני" ולמוצאי שבת מסדר הקני" בכי האי שיעורא דהוי חצי
יו" לזו וחצי יו" לזו לא מיעפשה:
 .‡È˙„Î 13דלמוצאי שבת מסדר קני" ומגביה ראשה של חלה השניה ונות
שלשה קני" על התחתונה אחת מכא ואחת מכא ואחת באמצע וכ על השנית
בי לח" ללח":
 .˙ÂÏÁ ‰Ú·¯‡ 14אמצעיות לכל סדר צריכות שלשה קני" תחת כל אחת ואחת
הרי י''ב קני" והעליונה אי צרי( אלא שני קני" לפי שאי משוי עליה
שיכבידנה על שלמטה הימנה:
 .ÔÁÏ˘ Ï˘ Â¯‰Ë ÏÚ 15ולא מיעפש:
 .˙ÂÈÂÈ·· 16של ששה טפחי" ולקמ מפרש לה אמאי קרי לה בינונית משו"
דאיכא דבצירא ואיכא דטפיא:
 .·‰Ê‰ Á·ÊÓÓ ıÂÁ 17שהיה אמה על אמה והקר של מזבח העולה שהיו לו
לארבע פינותיו ארבע אבני" של אמה גובה ואמה על אמה עובי ואותה אמה
היתה באמה בת חמש טפחי" ולקמ מפרש אי דגובה אי דאור( ורוחב:
 .··ÂÒ‰Â „ÂÒÈ‰ 18של מזבח העולה וכולהו מפרש לקמ:
 .ÔÈ· ˙Ó‡ 19כגו חומת הבית ומזבח העולה:
 .ÌÈÏÎ ˙Ó‡ 20ארו ושולח ומזבח הזהב) :אמה וטופח על אותה אמה תהא
צרי( להוסי 1טפח דהוה בת חמש שחסירה טפח מאמה :
 .Á·ÊÓ‰ ˙Â„Ó 21מזבח העולה:
 .ÁÙÂËÂ ‰Ó‡ ‰Ó‡ ˙ÂÓ‡· 22באמות בינוניות יהא אמה אמה וטפח דאמותיו
וה בשל חמש דהויא לה של ששה אמה וטפח באלו:
 .‰Ó‡‰ ˜ÈÁÂ 23כלומר באלו אמות אני אומר שיהו בנות חמש:
 .‰Ó‡‰ ˜ÈÁÂ 24דהיינו יסוד דעלה אמה וכנס אמה זהו יסוד ולקמ מפרש בהי
אמות קאמר אי דגובהה אי דכניסה:
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שתי הלחם

דף צז:

פרק אחד עשר

" ַא ּ ָמה ר ַֹחב"  זה סובב,

" ּוגְ ב ּולָ ּה ֶאל ְ ׂש ָפ ָת ּה ָס ִביב ז ֶֶרת ָה ֶא ָחד"  אלו קרנות,
"זֶה ַּגב ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח"  זה מזבח הזהב;
¯· ¯È‡Ó Èסבר 
זהו באמה בת חמשה,
הא כל אמות כלי" באמה בת שש;
ו¯· ‰„Â‰È Èסבר 
כזה יהו כל אמות כלי".
1

2

3

קא סלקא דעת( מיסוד ועד סובב באמה בת חמש בגובה,
ומאי " ֵחיק ָה ַא ּ ָמה וְ ַא ּ ָמה ר ַֹחב"?
הכי קא אמר 
מחיק האמה ועד רוחב באמה בת חמשה,
גובה המזבח כמה הוי?
עשר אמות,
שית בני חמשה חמשה וארבעי בני שיתא שיתא,
מזבח כמה הוי?
חמשי וארבעה,
פלגיה דמזבח כמה הוי? עשרי" ושבעה;
מקרנות ועד סובב כמה הוי? עשרי" וארבעה;
כמה בציר לפלגיה דמזבח? תלתא;
ותנ:
חוט של סקרא חוגרו באמצע,
כדי להבדיל בי דמי" העליוני" לדמי" התחתוני",
אלא הא דתניא גבי עולת העו:1
היה עולה בכבש ,ופנה לסובב,
ובא לו לקר דרומית מזרחית,
ומולק את ראשה ממול ערפה ומבדיל,
ומוצה את דמה על קיר המזבח,
וא" עשאה למטה מרגליו אפילו אמה אחת 
כשירה;
הא קא יהיב עליונה למטה משני טפחי"!?
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

רמג

מנחות

‡ֵ " ‡Ïחיק ָה ַא ּ ָמה"  כניסה,
" ַא ּ ָמה ר ַֹחב"  כניסה,

" ּוגְ ב ּולָ ּה ֶאל ְ ׂש ָפ ָת ּה ָס ִביב"  כניסה;
מזבח כמה הוה ליה? שיתי;
פלגיה דמזבח כמה הוי? תלתי;
מקרנות ועד סובב כמה הוי? עשרי וארבע;
קעה
כמה בציר לפלגיה דמזבח? שיתא;
ותנ:
א" עשאה למטה מרגליו אפילו אמה אחת 
כשרה.
14

במאי אוקימתא?
בכניסה,
ומי מצית מוקמת לה בכניסה?
והא תנ:
מזבח היה שלשי" ושתי" על שלשי" ושתי",
עלה אמה וכנס אמה  זהו יסוד;
נמצא שלשי" על שלשי",
שלשי" ושני טפחי" הוי!
ותו 
עלה חמש וכנס אמה זהו סובב,
נמצא עשרי" ושמונה על עשרי" ושמונה,
עשרי" ושמונה וארבע טפחי" הוי!
וכי תימא 
כיו דלא הוי אמה לא חשיב ליה,
מקו" קרנות אמה מזה ואמה מזה,
נמצא עשרי" ושש על עשרי" ושש,
עשרי ושבע הוו!?
לא דק.
15

16

מקו" הילו( רגלי הכהני" אמה מזה ואמה מזה,
נמצא עשרי" וארבע על עשרי" וארבע,
מקו" המערכה עשרי" וחמשה הואי!
וכי תימא 
הכא נמי לא דק;
והא כתיב )יחזקאל מג,טז(:
17

18

רש"י

 .˙Â¯˜‰ ÂÏ‡ ·È·Ò ‰˙Ù˘ ÏÚ ‰ÏÂ·‚ 1זרת חצי אמה האחד דמאמצעית האב
מודד והויא זרת לכל רוח דהיינו אמה על אמה זרת חצי אמה:
 .Á·ÊÓ‰ ·‚ ‰ÊÂ 2כלומר ובאמה זו יהא נמי מזבח הזהב:
 .‰Ê ¯·Ò ¯È‡Ó '¯ 3מזבח הזהב דהויא כלי יהא באמה בת חמשה והא שאר
כלי" באמה בת ששה:
 .··ÂÒ „ÚÂ „ÂÒÈÓ „''Ò˜ 4אותה אמה של גובה היסוד ואות האמה שבי יסוד
וסובב באמה בת חמש מחיק האמה מ היסוד והיסוד בכלל ועד אמה רוחב
דהיינו סובב באמה באמה בת חמש:
 .˙ÂÓ‡ ¯˘Ú ÈÂ‰ ‰ÓÎ ‰ÏÂÚ‰ Á·ÊÓ ‰·Â‚ 5כדאמרינ בזבחי" בפ' קדשי
קדשי" )ד 1נט (:על המשכ ועל המזבח מה משכ עשר אמות אור( הקרש א1
מזבח עשר אמות ומה אני מקיי" שלש אמות קומתו משפת סובב עד מקו"
הקרנות:
 .˙È˘ 6דמ הרצפה ועד הסובב בני חמשה חמשה כדקאמר:
 .··ÂÒ „ÚÂ ˙Â¯˜Ó 7מגובה קרנות ועד סובב הוי ד' אמות של ששה ששה
שה" כ''ד טפחי" דעלה אמה וכנס אמה זהו יסוד ומ היסוד לסובב חמש הרי
שש ומ הסובב ועד מקו" הקרנות ג' הרי תשעה והקר אמה הרי עשרה כדקתני
לקמ:
 .¯Èˆ· ‰ÓÎ 8דלא הוי סובב אפלגא דמזבח תלתא טפחי" הוי פלגיה דמזבח
למטה מ הסובב:
 .Â¯‚ÂÁ 9למזבח סביב:
 .ÌÈÂ˙Á˙Ï ÌÈÂÈÏÚ ÌÈÓ„ 10חטאת בהמה למעלה מ החוט וחטאת העו1
למטה ועולת העו 1למעלה וטעמא מפרש בתורת כהני" ובמס' זבחי":
 .ÈÂˆÈÓ 11אוחז בית השחיטה ושוחט הוורידי והד" מקלח למרחוק:
 .ÂÈÏ‚¯Ó ‰ËÓÏ 12מ הסובב:

ש ֵרה א ֶֹר ְך,
"וְ ָהאֲ ִר ֵ
יאל )כתיב  האראיל( ְ ׁ 19ש ּ ֵתים ֶע ְ ׂ
רש"י

 .'ÂÎ ·È‰È ‡˜ ‡‰ 13כיו דפלגיה דמזבח אינו נמו( מ הסובב אלא שלשה
טפחי" כי עביד אמה למטה מרגליו אפילו באמה בת חמש קא יהיב עליוני"
שני טפחי" למטה מ החוט :אלא כולה עשר אמות דגובה באמה בת ששה וכי
קתני באמה בת חמש באמות דכניסה יסוד וסובב ועובי הקרנות קרי כניסה
שכונס באור( ורוחב:
 .ÈÂ‰ ‰ÓÎ Á·ÊÓ‰ ÔÈ· 14גובהו דמזבח שיתי פושכי דהא כל אמות הגובה
באמה בת ששה ולמטה מרגליו אפילו אמה אחת באמה בת חמש כשרה דהוי
טפח למעלה מ החוט:
 .ÌÈ˘Ï˘ ÏÚ ÌÈ˘Ï˘ ‡ˆÓ 15דמכל צד ממעט אמה והיינו ב' באור( ב' ברוחב
ל' אמות ושני טפחי" הוי:
 .ÂÂ‰ ‰Ú·˘Â ÌÈ¯˘Ú ‰˘˘Â ÌÈ¯˘Ú Ô¯˜Ï Ô¯˜ ÔÈ· ‡ˆÓ 16דהנ( שש אמות
דאימעיט לא הוו אלא חמש באמת בת שש:
 .ÌÈ‰Î‰ ÈÏ‚¯ ÍÂÏÈ‰ ÌÂ˜Ó 17אמה סביב לפני" מ הקרנות כשהולכי לסדר
המערכה והאברי" נמצא כ''ד על כ''ד:
 .‰''Î ÏÚ ‰''Î ‰Î¯ÚÓ‰ ÌÂ˜Ó 18דהא אמה דהילו( ודאי בת ששה הואי דהא
לא כתיב בקרא ומיהו כ''ה מיהא הוו:
 .Ï‡È¯‡‰Â 19המקו" המערכה שבאמצע י''ב אמה על י''ב אמה דהיינו כ''ד על
כ''ד וקרא ליכא למימר לא דק:
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שתי הלחם

דף צח.

פרק אחד עשר

ִּב ׁ ְש ּ ֵתים ֶע ְ ׂש ֵרה ר ַֹחב ָרב ּו ַע",
יכול שאינו אלא שתי" עשרה על שתי" עשרה?
כשהוא אומר אל ארבעת רבעיו,
מלמד 
שבאמצע הוא מודד שתי" עשרה אמה לכל רוח ורוח!
וכי תימא 
שית מינייהו מעיקרא באמה בת חמשה מייתי להו;
א" כ  רווחא לה עזרה,
דתנ:
כל העזרה היתה אור( מאה ושמוני" ושבע,
על רוחב מאה ושלשי" וחמש,
ממזרח למערב מאה שמוני" ושבע:
מקו" דריסת רגלי ישראל אחת עשרה אמה,
ומקו" דריסת רגלי הכהני" אחת עשרה אמה,
המזבח שלשי" ושתי",
בי אול" ולמזבח עשרי" ושתי" אמה,
ההיכל מאה אמה,
אחת עשרה אמה אחורי בית הכפורת!?
1

2

3

4

5

6

רמד

מנחות

דכתיב:
" ֵחיק ָה ַא ּ ָמה וְ ַא ּ ָמה ר ַֹחב";
שמע מינה.
וכמה אמה בינונית?
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
ששה טפחי".
אמר ¯·:ÔÈ·‡ ¯· ÈÒÂÈ È
א 1אנ נמי תנינא:
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
השלח ארכו שני" עשר ורחבו ששה.
13

מכלל דהויא אמה דנפישא מינה!?
אי ,והא תנ:
שתי אמות היו בשוש הבירה,
אחת על קר מזרחית צפונית,
ואחת על קר מזרחית דרומית,
שעל קר מזרחית צפונית 
יתירה על של משה חצי אצבע,
שעל קר מזרחית דרומית 
היתה יתירה עליה חצי אצבע,
נמצאת יתירה על של משה אצבע;
ולמה אמרו אחת גדולה ואחת קטנה?
כדי שיהו האומני נוטלי בקטנה ומחזירי בגדולה,
כדי שלא יבואו לידי מעילה.
ותרתי למה לי?
חדא  לכספא ודהבא,
וחדא  לבניינא.
14

16

15

17

אלא,
" ֵחיק ָה ַא ּ ָמה"  בגובהה,
" ַא ּ ָמה ר ַֹחב"  כניסה,
7

8

צחּ " .וגְ ב ּולָ ּה ֶאל ְ ׂש ָפ ָת ּה ָס ִביב" 
לא שנא הכי ולא שנא הכי;
מזבח כמה הוי? חמשי ותמניא;
פלגיה דמזבח כמה הוי? עשרי ותשעה;
מקרנות ועד סובב כמה הוו? עשרי ותלתא;
כמה בציר לפלגיה דמזבח? שיתא;
ותנ:
א" עשאה למטה מרגליו אפילו אמה אחת 
כשירה.
דיקא נמי,
9

*

10

11

12

18

19

תנ הת":
שער המזרח עליו שוש הבירה צורה.
מאי טעמא?
¯·  ‡„ÒÁו¯· ,ÈÓÈ„·‡ ¯· ˜ÁˆÈ
חד אמר:
כדי שידעו מהיכ באו;
וחד אמר:
כדי שתהא אימת מלכות עליה.

20

21

רש"י

 .‡¯˜ÈÚÓ ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ 1כשעשו המזבח ל''ב על ל''ב ומדדו מאות ל''ב שית
אמות באמה בת חמש והנ( שית לא הוו אלא חמש באמה בת ששה ובצרא לה
חדא אמה דהוו להו ל''א אמות הלכ( כי עבדת שית אמות דכניסה ג' לכל צד
באמה בת חמש דהוי חמש אמות גדולות לא פש להו אלא כ''ו על כ''ו הוי בי
קר לקר:
 .ÔÎ Ì‡ 2דמעיקרא לא הוה מזבח אלא ל''א על ל''א רווחא לה עזרה יותר ממה
ששנינו:
 .‰¯ÊÚ‰ ÏÎ Ô˙„ 3בי חצר והיכל:
 .‰''Ï˜ ÏÚ Ê''Ù˜ ‰˙È‰ 4וא" כ הוו ליה בי אול" ולמזבח כ''ג אמות או
מקו" הדריסה כ''ג:
 .‰Ó‡ ‰‡Ó ÏÎÈ‰ 5ע" בית קדשי הקדשי":
 .˙¯ÂÙÎ‰ È¯ÂÁ‡ (¯ˆÁ) ‰Ó‡ ‡''È 6וכשהיו ישראל מרובי בעזרה היו נמשכי
מה" לש" כדאמרינ ביומא )ד 1כא:(.
 .‰‰·Â‚· ‰Ó‡‰ ˜ÈÁ ‡Ï‡ 7אותה אמה שמ הרצפה ועד היסוד באמה בת
חמש:
 .‰ÒÈÎ ·ÁÂ¯ ·ÁÂ¯ ‰Ó‡Â 8כניסה דסובב באמה בת חמש אבל כניסה דיסוד
באמה בינוני:
 .·È·Ò ‰˙Ù˘ ÏÚ ‰ÏÂ·‚ 9דגבהו דקר באמה בת ה':
 .ÈÎ‰ ‡˘ ‡ÏÂ ÈÎ‰ ‡˘ ‡Ï 10כלומר כניסת דקרנות אי בעי למימר נמי
באמה בת חמש לא איכפת ל כיו דכניסת יסוד באמה בת שש לא פש ליה בי
קר לקר אלא כ''ו וארבעה טפחי" שתי" מכניסה דסובב ושתי" מכניסה
דקרנות וכיו דלא הוי אמה לא חשיב לה:
 .‡ÈÓ˙Â ÔÈ˘ÓÁ 11דכול אמותיו היו בנות ו' חו #משתי אמותיו מ הרצפה
ועד היסוד ואמה גובה של קר:

22

רש"י

 .ÈÓ ‡˜È„ 12דחיק האמה גובהה ואמה רוחב כניסה מדקרי להאי חיק האמה
ולהאי אמה רוחב ושני בדיבוריה:
 .·''È ÂÎ¯‡ ÔÁÏÂ˘‰ 13שמעינ ליה לר' מאיר דאמר לעיל כל האמות היו
בבינוניות אלמא בינונית היינו בת ששה:
 .‰ÈÓ ‡˘ÈÙ„ ‡ÎÈ‡„ ÏÏÎÓ ˙ÂÈÂÈ· ‰ÈÏ È¯˜„ÓÂ 14בתמיה:
 .˙ÂÓ‡ È˙˘ 15מקלות היו ש" שבה מודדי האמות וה ]ארכ[ אמה:
 .‰¯È·‰ Ô˘Â˘· 16חדר אחד היה בנוי על שער המזרחי של עזרה ומצוייר
כתבנית שוש הבירה:
 .‰˘Ó Ï˘ 17בת ששה:
 .‰Ë˜· ÔÈÏËÂ ÔÈÓÂ‡ Â‰È˘ È„Î 18שהיה גזבר מתנה ע" האומני כ( וכ(
אמות בני תבנו לבדק הבית בכ( וכ( דמי" באמה של משה ומחזירי לו למדת
אמה גדולה שיתירה עליה אצבע כדי שיוסיפו על תנא" משלה" שלא יפחתו
ונמצאו נהני" מ ההקדש יותר ממה שעשו ובאי לידי מעילה:
 .‡ÙÒÎÏÂ ‡·‰„Ï ‡„ÁÂ 19כשמתני צורפי זהב לעשות טבלא בת חמש או בת
עשר באמה של משה עושי אותה למדת האמה היתרה עליה חצי אצבע ולא
באותה שיתירה עליה אצבע לפי שאומנות יקרה היא ואי טוב להפסיד כל כ(:
 .‰¯Âˆ 20מצויירת:
 .ÂÚ„È˘ È„Î 21ויראו מהיכ באו ויתנו הודאה למלכ"^ שהוציא" מש":
 .˙ÂÎÏÓ ˙ÓÈ‡ ‡‰˙˘ 22פרס עליה" ולא ימרדו בה":
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שתי הלחם

דף צח.

פרק אחד עשר

רמה

מנחות

לכ( נאמר " ׁ ְש ּ ַתיִ ם" ו" ׁ ֵש ׁש".

אמר ¯·:È‡È È
לעול" תהא אימת מלכות עלי(,
שנאמר )שמות יא,ח(:

"וְ י ְָרד ּו ָכל עֲ ָב ֶד ָ
יך ֵא ּ ֶלה ֵאלַ י וְ ִה ׁ ְש ּ ַתחֲ ו ּו לִ י לֵ אמֹר";
ואילו לדידיה לא קאמר ליה.
¯· ÔÁÂÈ Èאמר :מהכא:
שנאמר )מלכי" א יח,מו(:
1

"וְ יַד יְ הֹוָ ה ָהיְ ָתה ֶאל ֵאלִ ּיָה ּו ,וַ יְ ׁ ַש ּנֵס ָמ ְתנָ יו,
וַ ּי ָָרץ 2לִ ְפנֵי ַא ְח ָאב ַעד ּבֹאֲ ָכה יִ זְ ְר ֶעאלָ ה".

הא עד שלא יאמרו שלש מקראות הללו לא למדנו,
הא כיצד?
נות שתי" מערכות של שש שש,
וא" נת אחת של ארבע ואחת של שמונה 
לא יצא;
שתי" של שבע שבע 
¯· Èאומר:
רואי את העליונה כאילו אינה.
והא בעינ "וְ נָ ַת ָּת ַעל" )ויקרא כד,ז(!?
אמר ליה ¯·  ‡„ÒÁל¯· ,‡ÂÓ‰
ואמרי ליה ¯·  ‡ÂÓ‰ל¯· :‡„ÒÁ
¯· Èלטעמיה דאמר:
על בסמו(;
דתניא:
¯· Èאומר:
11

"וְ ָעלֵ ה ּו לִ ְתר ּו ָפה" )יחזקאל מז,יב(,
¯·  ‡„ÒÁו¯· ,ÈÓÈ„·‡ ¯· ˜ÁˆÈ
חד אמר :להתיר פה שלמעלה;
וחד אמר :להתיר פה שלמטה.
3

4

5

איתמר:
 ‰È˜ÊÁאמר :להתיר פה אלמי";
·¯ ˜ ‡¯Ùאמר :להתיר פה עקרות.
6

תנו רבנ:
אילו נאמר )ויקרא כד,הו(:

"וְ לָ ַק ְח ָּת סֹלֶ ת וְ ָא ִפ ָית א ָֹת ּה ׁ ְש ּ ֵתים ֶע ְ ׂש ֵרה ַח ּל ֹות...

כות",
או ָתם ׁ ְש ּ ַתיִ ם ַמעֲ ָר ֹ
ש ְמ ּ ָת ֹ
וְ ַ ׂ

זַכה" )ויקרא כד,ז(,
"וְ נָ ַת ּ ָת ַעל ַה ּ ַמעֲ ֶר ֶכת לְ בֹנָ ה ָּ
על בסמו(;
אתה אומר:
על בסמו(,
או אינו אלא על ממש?
כשהוא אומר:
"וְ ַס ּכ ָֹת ַעל ָה ָארֹן ֶאת ַה ּ ָפר ֶֹכת" )שמות מ,ג(;
הוי אומר:
על בסמו(.
12

ולא נאמר שש,
הייתי אומר:
אחת של ארבע ואחת של שמונה,
לכ( נאמר )ש"(ֵ ׁ " :ש ׁש";
ואילו נאמר שתי" מערכות שש המערכת,
ולא נאמר שתי" עשרה 
הייתי אומר 
שלש של שש שש;
לכ( נאמר )ש"(ְ ׁ " :ש ּ ֵתים ֶע ְ ׂש ֵרה";
ואילו נאמר שתי" עשרה חלות ומערכות,
ולא נאמר שתי" ושש,
הייתי אומר 
שלשה של ארבע ארבע;
7

8

9

10

כל הכלים שבמקדש וכו'.
תנו רבנ:
כל הכלי" שבמקדש ארכ לארכו של בית,
חו #מארו שארכו לרחבו של בית,
וכ( היה מונח,
וכ( היה בדיו מונחי.
מאי קאמר?
הכי קאמר 
כ( היה מונח מדבדיו כ( היה מונחי.
13

14

ובדיו מנל?
דתניא:
15

רש"י

 .‰ÈÏ ¯Ó‡ ‡Ï ‰È„È„Ï ÂÏÈ‡Â 1ותרד אלי והשתחוית לי ואע''ג דמסקנא הכי
הוה ויק" פרעה לילה:
 .·‡Á‡ ÈÙÏ ı¯ÈÂ 2אליהו לפני אחאב שהיה רוכב על סוסו משו" כבודו שאי
דר( מלכי" ללכת יחידי:
 .‰ÙÂ¯˙Ï Â‰ÏÚÂ 3גבי מעיי שעתיד לצאת מבית קדשי הקדשי" קאי ועל שפת
הנחל יעלה מזה ומזה כל )עלה( מאכל והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה ואיידי
דאיירי בפלוגתא דרב חסדא ורב יצחק נקט לה הכא וקדריש נוטריקו לתרופה:
 .‰ÏÚÓÏ˘ ‰Ù ¯È˙‰Ï 4פה אלמי" שכל אל" האוכל ממנו נרפא:
 .‰ËÓÏ˘ ‰Ù 5פה רח" של עקרות:
 .‡¯Ù˜ ¯·Â ‰È˜ÊÁ 6מפרשא מילתייהו טפי והיא היא:
 .˙Î¯ÚÓ‰ ˘˘ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÌÈ˙˘ ¯Ó‡ ÂÏÈ‡Â 7ולא נאמר שתי" עשרה:
 .˘˘ Ï˘ ˘Ï˘ ¯ÓÂ‡ È˙ÈÈ‰ 8דשתי" מערכות הרי תרי שש המערכת הוי
מערכת שלישית ובספרי" דכתב בהו שלש של שלש הכי משמע אילו לא נאמר
שתי" עשרה אלא שתי" מערכות שש הוי משמע שתי" מערכות של שלש וא"
תרצה להוסי 1שלישית סגי בג' חלות:
 .‰¯˘Ú ÌÈ˙˘ ¯Ó‡ ÍÎÏ 9דמשמע ותו לא:
 .‰¯˘Ú ÌÈ˙˘ ¯Ó‡ ÂÏÈ‡Â 10ולא נאמר שתי" ושש אלא ונתת אות" מערכות
המערכת על השולח הייתי אומר שלש של ד' ד':

"וַ ּיַאֲ ִרכ ּו ַה ַּב ִ ּדים" )מלכי" א ח,ח(,
יכול  לא היו נוגעי בפרוכת;

16

רש"י

 .‰Â·Ï ˙Î¯ÚÓ‰ ÏÚ ˙˙Â ÔÈÚ· ‡‰Â 11וכי יהיב לה על השביעית איכא
חציצה:
 12פרוכת מחיצה הוא וקרי ליה על:
 .ÌÈÏÎ‰ ÏÎ) 13כגו שלחנות אורכ לאורכ של בית ממזרח למערב(:
 .ÁÂÓ ‰È‰ ÍÎ 14מנ''ל מדכ( היו בדיו מונחי" ממזרח למערב כדאמר בה(
ברייתא לקמ מכלל דאור( הארו מצפו לדרו" ורוחבו ממזרח למערב דבדי"
בפותיא דארו קיימי כדאמרינ לקמ:
 .ÔÏÓ ÂÈ„·Â 15דממזרח למערב:
 .˙ÎÂ¯Ù· 16פרוכת היתה פרוסה בפתח בית קדשי קדשי" לצניעות בעלמא ולא
משו" מחיצה דהא אמה טרקסי הואי במקדש ראשו וכ''ת לוקמה במקדש ב'
דהוי פרוכת ליכא למימר דבמקדש שני לא הוה ארו ובדי" דיאשיהו גנזו במס'
יומא )ד 1נב (:ועוד דקרא במקדש ראשו כתיב:
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שתי הלחם

דף צח:

פרק אחד עשר

רמו

מנחות
קעז

וַ ִּי ּ ֵתן ּ ַב ֵה ָ
יכל ָח ֵמ ׁש ִמ ּי ִָמין וְ ָח ֵמ ׁש ִמ ּ ְ ׂשמֹאול",
וא" תאמר:
חמש מימי הפתח וחמשקעח משמאל הפתח?
א" כ מצינו מנורה בצפו,
והתורה אמרה )שמות כו,לה(:
"וְ ֶאת ַה ְּמנ ָֹרה נ ַֹכח ַה ּ ׁ ֻשלְ ָחן"!
אלא של משה באמצע,
חמשה מימינה וחמשה משמאלה.

תלמוד לומר" :וַ ּי ֵָרא ּו";
אי "וַ ּי ֵָרא ּו" 
יכול יהו מקרעי בפרוכת ויוצאי?
תלמוד לומר:
"לֹא י ֵָרא ּו ַהח ּו ָצה" )ש"(,
צח :הא כיצד? *
דוחקי ובולטי בפרוכת,
ודומי כמי שני דדי אשה;
שנאמר )שיר השירי" א,יג(:
1

2

רור ַה ּמֹר ּד ֹו ִדי לִ י ּ ֵבין ׁ ָש ַדי יָלִ ין".
" ְצ ֹ

תני חדא:
מחצי בית ולפני" היו מונחי;
ותני חדא:
משליש הבית ולפני" היו מונחי!?
ולא קשיא,
מר קא חשיב בית קדשי הקדשי" בהדי היכל,
מר לא קא חשיב בית קדשי הקדשי" בהדי היכל.
8

ומנל דבדיו לפותיא דארו הוו יתבי?
דילמא לארכו דארו הוו יתבי!?
אמר ¯·˜:‰„Â‰È ÂÚ
תרי גברי באמתא ופלגא לא מסתגי להו.
3

ומנא ל דבארבעה הוו דרו להו?
דכתיב )במדבר י,כא(:
"וְ נָ ְסע ּו ַה ְּק ָה ִתים"  תרי,
"נֹ ְ ׂש ֵאי ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש"  נמי תרי.

9

תנו רבנ:
מזרח ומערב היו מונחי,
דברי ¯·;È
¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
צפו ודרו".
10

4

תנו רבנ:
עשרה שולחנות עשה שלמה המל(,
שנאמר )דברי הימי" ב ד,ח(:

ש ָרה,
ש ֻׁ
שלְ ָח ֹנות עֲ ָ ׂ
"וַ ּי ַַע ׂ
יכל חֲ ִמ ּ ׁ ָשה ִמ ּי ִָמין וַ חֲ ִמ ּ ׁ ָשה ִמ ּ ְ ׂשמֹאול",
וַ ַ ּי ּנַח ּ ַב ֵה ָ

וא" תאמר:
חמשה מימי הפתח וחמשה משמאל הפתח?
א" כ מצינו ששולח בדרו",
והתורה אמרה:
"וְ ַה ּ ׁ ֻשלְ ָחן ִּת ּ ֵתן ַעל ֶצלַ ע ָצ ֹפון" )שמות כו,לה(!?
אלא של משה באמצע,
חמשה מימינו וחמשה משמאלו.

מאי טעמיה ד¯·?È
גמר ממנורה,
מה מנורה  מזרח ומערב,
א 1הני נמי  מזרח ומערב.
11

5

6

7

תנו רבנ:
עשר מנורות עשה שלמה,
שנאמר )דברי הימי" ב ד,ז(:

ומנורה גופה מנל?
מדכתיב בנר מערבי )ויקרא כד,ג(:
ֹתו ...לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה" ,
" ַיעֲ ר ְֹך א ֹ
מכלל דכולהו לאו "לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה",
ואי סלקא דעת(  צפו ודרו";
כולהו נמי לפני יי נינהו.
ו¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èמאי טעמא?
גמר מארו,
מה ארו  צפו ודרו",
א 1הני נמי  צפו ודרו".
12

13

שר ְ ּכ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָט}ם{,
ש ֶאת ה ְמנ ֹ
ֹרות ַה ָ ּז ָהב ֶע ֶׂ
"וַ ּי ַַע ׂ
רש"י

 .˙ÎÂ¯Ù· ÔÈËÏÂ·Â ÔÈ˜ÁÂ„ 1לפי שהיה הארו כנגד הפתח כדאמרי' במגילה
)ד 1י (:ארו שעשה משה כשמונח בדביר היה לו עשר אמות ריוח ממנו לכותל
לכל צד והדביר היה עשרי" על עשרי" ומקו" ארו אינו ממעט בדביר דבנס
היה עומד אלמא באמצע הדביר קאי והפתח נמי היה באמצע בכותל מזרחי והיו
הבדי" בולטי בפרוכת שבפתח:
2

3

 .‰˘‡ È„„ È˘ ÔÈÓÎאלמא בדי" ממזרח למערב קיימי ראש אחד למערב
וראש אחד למזרח בתו( הפתח ושמע מינה רוחבו של ארו ממזרח למערב
שהיה אורכו של בית:
 .‡‚ÏÙÂ ‡˙Ó‡· È¯·‚ È¯˙ 4אי הוו בדי" לאורכו לא היה בי בד לבד אלא אמה
ומחצה:
 .ÌÈ˘ ˘„˜Ó‰ ÔÂ¯‡ È‡˘Â ÌÈ˘ ÌÈ˙‰˜‰ 5והקימו הלוי" את המשכ כשהיו
רוצי" לחנות עד בוא" אלו נושאי הארו .˙''‡Â :האי מימי ומשמאל דפתח
קאמר:
 .ÌÂ¯„· ˙ÂÁÏÂ˘ ˘ÓÁ ÂÈˆÓ ÔÎ Ì‡ 6שהפתח היה באמצע ההיכל בכותל
מזרחי ונמצאו חמשה שבשמאל דר( כניסה כול" בדרו":
 .ÂÈÓÈÓ ‰˘ÓÁ ÚˆÓ‡· ‰˘Ó Ï˘ ‡Ï‡ 7בדרומו וחמשה משמאלו בצפונו
וכול בצפו ההיכל ולקמ מפרש היכי מנחי:

רש"י

 .ÌÈÙÏÂ ˙È·‰ ÈˆÁÓ ‡„Á È˙ 8מונחי כל השולחנות ואי אחד מה בחצי מ
החיצו לצד הפתח:
 .'ÂÎ ·È˘Á ‡˜ ¯ÓÏ 9שההיכל ששי" אמה ארכו כדכתיב )מלכי" א ו( והבית
אשר בנה המל( שלמה לה' וגו' ומאות ששי" היו עשרי" בדביר כדכתיב )ש"(
ולפני הדביר עשרי" אמה וגו' וההיכל ארבעי" כדכתיב )ש"( ארבעי" באמה
היה הבית הוא ההיכל לפני והשולחנות יושבי" בעשרי" אמה של היכל של צד
הדביר מא דתני משליש הבית חשיב כל הששי" אמה של דביר ושל היכל ומא
דתני מחצי הבית ולפני" לא חשיב אלא היכל לחודיה:
 .ÌÈÁÂÓ ·¯ÚÓÂ Á¯ÊÓ 10השולחנות ראש אחד למזרח וראש אחד למערב
דהיינו אורכו לאורכו של בית:
 .·¯ÚÓÂ Á¯ÊÓ ‰¯ÂÓ ‰Ó 11השלשה קני" במזרח והשלשה במערב:
 .'‰ ÈÙÏ È·¯ÚÓ ¯· ·È˙Î„Ó 12דכתיב )ויקרא כד( יערו( אותו אהר וגו' לפני
ה' דמשמע אותו לפני ה' ואי אחר לפני ה' אלמא חד הוא דהוי כלפי מערב לצד
בית קדשי הקדשי" אלמא מזרח ומערב מונחי" והחיצו של צד מערב קרי ליה
נר מערבי דאי בצפו אישתכח דכולהו פי הפתילות שוות למערב:
 .ÌÂ¯„Â ÔÂÙˆ ÔÂ¯‡ ‰Ó 13אורכו לרוחבו של בית כדאמרינ לעיל וכ( היה מונח
וכ( היו בדיו מונחי:
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שתי הלחם

דף צט.

פרק אחד עשר

ו¯· Èנמי ליגמר מארו!?
דני חו #מחו,#
ואי דני חו #מבפני".
ו¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èליגמר ממנורה!?
אמר ל( 
מנורה גופה צפו ודרו" הוה מנחה.
אלא הכתיב:
ֹתו ַאהֲ רֹן ּו ָבנָ יו"!?
" ַיעֲ ר ְֹך א ֹ
דמצדד להו אצדודי,
דתניא:
1

2

3

ֵרות" )במדבר ח,ב(,
" ֶאל מ ּול ּ ְפנֵי ַה ְּמ ֹנו ָרה י ִָאיר ּו ׁ ִש ְב ַעת ַה ּנ ֹ
מלמד,
שהיו מצדדי פניה" כלפי נר אמצעי.
אמר ¯·:Ô˙ È
מכא שאמצעי משובח.
4

5

רמז

מנחות

מי סברת חד דרא הוה?
צט .תרי דרי נינהו* .
12

13

בשלמא למא דאמר :צפו ודרו" 
שפיר;
אלא למא דאמר :מזרח ומערב 
מכדי שלח כמה משו( מ הכותל?
שתי אמות ומחצה ואמה דידיה,
ושתי אמות ומחצה דביני ביני ואמה,
ושתי אמות ומחצה דביני ביני ואמה דידיה,
אישתכח דקאכיל שולח פלגא דאמתא בדרו"!?
מי סברת שלח דמשה בהדייהו הוה יתיב?
לא,
דמידלי ליה ומנח ליה ומיתתי צלהו לדידהו פורתא,
כתלמיד היושב לפני רבו.
14

15

16

17

1918

תנו רבנ:
עשרה שלחנות עשה שלמה,
ולא היו מסדרי אלא על של משה,
שנאמר )מלכי" א ז,מח(:

בשלמא למא דאמר :מזרח ומערב,
היינו דהוו יתיבי עשרה בעשרי",
אלא למא דאמר :צפו ודרו" 
עשרה בעשרי" היכי הוו יתבי?
ותו 
כהני" היכי הוו עיילי?
ותו 
מצינו חמש שלחנות בדרו"!
ותו 
שלח דמשה היכא מנח ליה!?
וליטעמי(,
למא דאמר :מזרח ומערב נמי 
שלח דמשה היכא הוה מנח ליה?
אלא,
6

7

"וְ ֶאת ַה ּ ׁ ֻשלְ ָחן אֲ ׁ ֶשר ָעלָ יו לֶ ֶחם ַה ּ ָפנִ ים זָ ָהב".
עשר מנורות עשה שלמה,
ולא היו מדליקי אלא בשל משה,
שנאמר )דברי הימי" ב יג,יג(:
יה לְ ָב ֵער ָּב ֶע ֶרב".
)את( " ְמ ֹנו ַרת ַה ָ ּז ָהב וְ ֵנר ֶֹת ָ
20

8

9

10

¯· ÚÂÓ˘ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
על כול" היו מסדרי,
שנאמר )דברי הימי" ב ד,יט(:
21

11

יהם לֶ ֶחם ַה ּ ָפנִ ים",
שלְ ָח ֹנות וַ עֲ לֵ ֶ
" ֶאת ַה ּ ׁ ֻ

רש"י

רש"י

 .ıÂÁÓ ıÂÁ 1מנורה ושולח שניה" בהיכל:
 .Â˙Â‡ ·È˙Î‰Â 2דמשמע אחד לפני ה' ותו לא:
 .È„Â„ˆ‡ Â‰Ï „„ˆÓ 3לעול" צפו ודרו" מנחי ואפי' הכי ליכא אלא חד כלפי
מערב והיינו אמצעי שפי הפתילה כלפי מערב ושאר הפתילות מצודדות פיה
כלפי האמצעי שג' של צד צפו מצודדות כלפי דרו" וג' של צד דרו" מצודדות
כלפי צפו:
 .‰¯ÂÓ‰ ÈÙ ÏÂÓ Ï‡ 4אמצעי עומד על גופה של מנורה והשאר על הקני"
ומשמע קרא אות שעל הקני" מצודדות כלפי אות" של מערב:
 .Á·Â˘Ó ÈÚˆÓ‡˘ Ô‡ÎÓ 5לגבי שלש שקורי בספר תורה בשני ובחמישי
ואמרינ במסכת מגילה )ד 1כא (:אי פוחתי מעשרה פסוקי" וקאמר רבי נת
דאמצעי משובח וקורא ארבעה והשאר ג' ג':
 .'È È·˙È„ ÂÈÈ‰ 6עשר שולחנות בעשרי" כדאמר לעיל מחצי הבית ולפני"
מונחי" וקסלקא דעת( ראשו של זה בצד ראשו של זה קיימי ואיכא למימר
אע''ג דאי אפשר שישבו עשר שולחנות של עשרי" אמה בעשרי" אמה
מצומצמות שלא יצאו קצת חו #לעשרי" אמות הפנימיות איכא למימר לא דק
כולי האי הא דקתני לעיל מחצי הבית ולפני":
 .ÌÂ¯„Â ÔÂÙˆ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ 7דהיינו לרוחבו של היכל והלא רוחבו אינו
אלא עשרי" ועשרה שולחנות של עשרי" אמה בעשרי" אמה היכי יתבי הא אי
אפשר לצמצ" שלא יהא ריוח מועט בי שולח לשולח:
 .Â˙Â 8אי נמי מצו יתבי נמצא שמילאו את כל רוחב ההיכל וכהני" ביוה''כ
היכי עיילי לפני ולפני" אי נמי בכל שבת נכנסי ארבעה כהני" כדקתני
במתניתי שני" ליטול שני סדרי" הישני" ושני" לסדר שני הסדרי" החדשי"
ועומדי" אלו כנגד אלו טפחו של נוטל בצד טפחו של מסדר ואי כל רוחב
ההיכל מלא היכי אזלי כהני" הנוטלי באיד( גיסא דשולחנות:
 .ÌÂ¯„· ˙ÂÁÏÂ˘ ‰˘ÓÁ ÂÈˆÓ Â˙Â 9וקרא כתיב )שמות כו( על צלע צפו:
 .‰˘Ó„ ÔÁÏÂ˘ Â˙Â 10דאמר לעיל באמצע מונח היכי מונח:
 .ÁÓ ‡ÎÈ‰ ‰˘Ó„ ÔÁÏÂ˘ ·¯ÚÓÂ Á¯ÊÓ ÈÓ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏÂ 11אישתכח דיתיב
ה( שלח כולו בעשרי" אמות חיצוניות והשתא מתר #לכולהו פירכי:

12

 .È·˙È ÂÂ‰ ‡¯„ „Á· ˙¯·Ò ÈÓכולהו עשר ראשה של זו בצד ראשה של זו:
 .È·˙È ÂÂ‰ È¯„ È¯˙· 13חמשה מינייהו ראשה של זו בצד ראשה של זו ושל
משה אצל לפניה" ולא בשורת ושורה אחרת של חמשה אצל אותה של משה
ולא בשורתה ואות" ה' ראשה של זו בצד ראשה של זו למ''ד מזרח ומערב הכי
יתבי ולמא דאמר צפו ודרו" יתבי הכי:
 .¯ÈÙ˘ ÌÂ¯„Â ÔÂÙˆ „''ÓÏ ‡ÓÏ˘· 14דאע''ג דלא אפשר שלא יהא מקצת מ
השולח בדרו" דאי אפשר לצמצ" שולחנות של עשר אמות בעשר אמות אפ''ה
דמאי דטפי טפח לא הוי לא חשיב ליה:
 .·¯ÚÓÂ Á¯ÊÓ „''ÓÏ ‡Ï‡ 15הוא האור( והרוחב מצפו לדרו" מכדי שורה
הצפונית כמה מרוחקת מכותל צפוני שתי אמות ומחצה שיהו כהני" הנושאי"
שני סדרי" יכולי" להל( זה בצד זה כדאמרינ במתני' דשני" היו מסדרי בבת
אחת ולהילו( שני בני אד" בעינ שתי אמות ומחצה כדאמרינ לעיל גבי בדי
ארו ושלח רוחב אמה ושתי אמות ומחצה בי שורה צפונית לשלח של משה
ואמה דידיה ושתי אמות ומחצה בינו לשורה דרומית ואמה רוחב השולחנות
הרי עשר אמות ומחצה אישתכח דקאכיל פלגא באמתא דדרו" .אכל תפס
ולמ''ד צפו ודרו" ליכא למיפר( הכי דלדידיה הוי רוחבו ממזרח למערב
ושורה מערבית משוכה מכותל מערבי שתי אמות ומחצה ואמה רוחב דשולח
ושתי אמות ומחצה בינו ובי השלח של משה כו':
 .·È˙È ‰Â‰ Â‰ÈÈ„‰· ‰˘Ó„ 16באמצע ממש דליבעי שתי )אמות( הפרשות של
שתי אמות ומחצה:
 .'ÂÎ ‰ÈÏ ÁÓÂ ‰ÈÏ ÂÏ„ÈÓ„ ‡Ï 17שלא יהא מונח ביניה" ממש אלא משו(
לצד מערב וראשו מכוו כנגד אויר שבי שתי השורות דהשתא ליכא אלא חדא
הפרשה:
 .Â·¯ ÈÙÏ ·˘ÂÈ‰ „ÈÓÏ˙Î 18נמו( הימנו כ( אות" של שלמה נמוכי משל
משה דבית המקדש היה משופע ולצד מערב מגביה יותר:
 .‡˙¯ÂÙ ‰ÈÏ È˙˙ÈÓÂ 19מושיב" לצד מזרח במקו" נמו(:
 .ÔÁÏ˘‰ ˙‡ 20לשו יחיד:
 .ÔÈ¯„ÒÓ ÂÈ‰ ÔÏÂÎ ÏÚ 21פעמי" בזה פעמי" בזה:
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שתי הלחם

דף צט:

פרק אחד עשר

ובכול היו מדליקי,
שנאמר )דברי הימי" ב ד,כ(:

רמח

מנחות

צט :פעמי" * שביטולה של תורה זהו יסודה,
דכתיב )שמות לד,ב(" :אֲ ׁ ֶשר ׁ ִש ַּב ְר ָּת",
אמר לו הקדוש ברו( הוא למשה:
יישר כח( ששברת.
7

יהם,
ֹרות וְ ֵנר ֵֹת ֶ
" ֶאת ַה ְּמנ ֹ
לְ ַבעֲ ָרם ַּכ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט לִ ְפנֵי ַה ְ ּד ִביר זָ ָהב ָסג ּור".

¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
לא היו מסדרי אלא על של משה,
אלא מה אני מקיי" 
ואת השלחנות אשר עליה" לח" הפני" זהב?
אלו שלשה שלחנות שהיו במקדש,
שני" שהיו באול" מבפני" לפתח הבית,
אחד של כס 1ואחד של זהב,
על של כס 1נות לח" הפני" בכניסתו,
ועל של זהב ביציאתו,
שמעלי בקודש ולא מורידי;
אחד של זהב בפני" שעליו לח" הפני" תמיד.
1

2

3

4

ואמר ¯:˘È˜Ï ˘È
תלמיד חכ" שסרח 
אי מבזי אותו בפרהסיא,
שנאמר )הושע ד,ה(:

"וְ ָכ ׁ ַשלְ ָּת ַהי ֹּום וְ ָכ ׁ ַשל ַּגם נָ ִביא ִע ְּמ ָך לָ יְ לָ ה";
כסהו כלילה.

ואמר ¯:˘È˜Ï ˘È
כל המשכח דבר אחד מתלמודו  עובר בלאו,
שנאמר )דברי" ד,ט(:

" ִה ּ ׁ ָש ֶמר לְ ָך ּו ׁ ְשמֹר נ ְַפ ׁ ְש ָך ְמאֹד ּ ֶפן ִּת ׁ ְש ַּכח ֶאת ַה ְ ּד ָב ִרים";

וכד¯· ÔÈ·‡ Èאמר ¯·,‡ÚÏÈ‡ È
דאמר ¯· ÔÈ·‡ Èאמר ¯·:‡ÚÏÈ‡ È
כל מקו" שנאמר השמר פ ואל 
אינו אלא לא תעשה.
¯· ‡Èאמר:
השמר ופ שני לאוי נינהו.
¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר:
בשלשה לאוי,
שנאמר:

ומנא ל דאי מורידי?
אמר ¯·:È
דאמר קרא )שמות מ,יח(:

"וַ ּי ֶָקם 5מ ׁ ֶֹשה ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן,
ָשם ֶאת ְק ָר ׁ ָשיו,
וַ ִּי ּ ֵתן ֶאת אֲ ָדנָ יו וַ ּי ֶׂ
וַ ִּי ּ ֵתן ֶאת ְּב ִר ָיחיו וַ ּי ֶָקם ֶאת ַע ּמ ּו ָדיו".

ומנל דמעלי?
אמר ¯·:·˜ÚÈ ¯· ‡Á‡ È
דאמר קרא )במדבר יז,ג(:

נַפ ׁש ָֹתם,
" ֵאת ַמ ְח ּת ֹות ַה ַח ּ ָט ִאים ָה ֵא ּ ֶלה ְּב ְ
ש ּו א ָֹתם ִר ֻּק ֵעי ַפ ִחים ִצ ּפ ּוי לַ ִּמזְ ּ ֵב ַח,
וְ ָע ׂ
ִ ּכי ִה ְק ִריבֻ ם לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה וַ ִּי ְק ָ ּד ׁש ּו,
אות לִ ְבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל";
וְ יִ ְהי ּו לְ ֹ

בתחילה תשמישי מזבח ועכשיו גופו של מזבח.

" ִה ּ ׁ ָש ֶמר לְ ָך ּו ׁ ְשמֹר נ ְַפ ׁ ְש ָך ְמאֹד ּ ֶפן ִּת ׁ ְש ַּכח ֶאת ַה ְ ּד ָב ִרים";
יכול  אפילו מחמת אונסו;
תלמוד לומר:
" ּו ֶפן יָס ּור ּו ִמ ְּל ָב ְב ָך" )ש"(,
במסיר" מלבו הכתוב מדבר;
¯· È‡È È·¯· È‡˙ÒÂ„ Èאמר:
יכול  אפילו תקפה עליו משנתו;
תלמוד לומרַ " :רק" )ש"(.
8

רון" )דברי" י,ב(,
ש ְמ ּ ָתם ָּב ָא ֹ
"אֲ ׁ ֶשר ׁ ִש ּ ַב ְר ּ ָת וְ ַ ׂ
תני ¯· :ÛÒÂÈ
מלמד,
שהלוחות ושברי לוחות מונחי בארו;
מכא 
לתלמיד חכ" ששכח תלמודו מחמת אונסו 
שאי נוהגי בו מנהג בזיו.
6

אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
רש"י

 .ÌÈÙ·Ó ÌÏÂ‡· ÂÈ‰˘ ÌÈ˘ 1אצל פתח ההיכל אחד של כס 1ואחד של זהב
והאי דקרי הכא כס 1ובמתניתי שייש משו" דשייש לב ככס:1
 .Â˙ÒÈÎ· 2כשמגיעי לפתח מניחי אותו עליו ועומדי לפוש:
 .Â˙‡ÈˆÈ· ·‰Ê Ï˘ ÏÚÂ 3וש" היה מונח עד שיוקטרו הבזיכי כדקתני מתני':
 .˘„Â˜· ÔÈÏÚÓ˘ 4כגו בכניסתו מניחו על של כס 1וכשמגיע להיכל מסדר על
של משה שמצופה זהב הרי עלייה ולא מורידי לכ( ביציאתו מניחו על של
זהב:
 .'Â‚Â ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ ‰˘Ó Ì˜ÈÂ 5מדרישיה וסיפיה דקרא בלשו הקמה דאפי'
בצחות הלשו לא הורד שמע מיניה אי מורידי ואי נמי דלא סייעוהו אחיו
הכהני" בהקמת העמודי" והאדני" ש''מ אי מורידי לפיכ( לא נתעסקו בו
אחרי" ל''א מעיקרא ויק" משה את המשכ )שמות מ( דהיינו יריעות שבתחילה
פורס היריעות ולא הוריד בהקמת העמודי" והאדני" אלא אחז היריעות בידו
עד שהקי" כול:
 .ÔÂ¯‡· Ì˙Ó˘Â ˙¯·˘ ¯˘‡ 6שישי" השברי" בארו:

9

¯· ÔÁÂÈ Èו¯· ¯ÊÚÏ‡ Èדאמרי תרוייהו:
תורה ניתנה בארבעי",
ונשמה נוצרה בארבעי",
כל המשמר תורתו  נשמתו משתמרת,
וכל שאינו משמר את התורה  אי נשמתו משתמרת.
10

תנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
משל לאד" שמסר צפור דרור לעבדו,
אמר:
כמדומה אתה,
שא" אתה מאבדה שאני נוטל ממ( איסר בדמיה?
נשמת( אני נוטל ממ(!
רש"י

 .‰¯Â˙ Ï˘ ‰ÏÂËÈ·˘ 7כגו שמבטל תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה זהו
יסודה כלומר מקבל שכר כאילו יושב ומייסדה ועוסק בה שנאמר אשר שברת
ולא אמר ליה בלשו כעס שמע מינה הסכימה עמו דעת השכינה כשביטל תורה
ושיבר כיו דנתכוי לטובה:
 .‰Ù˜˙ 8שלא יכול להעמיד גירסתו:
 .˜¯ 9מיעוט הוא:
 .ÌÈÚ·¯‡· ‰¯ˆÂ 10צורת הולד לארבעי" יו" במסכת נדה )ד 1ל:(.
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שתי הלחם

דף צט:

פרק אחד עשר

משנה )ז(:
שני שולחנות היו באול" מבפני" על פתח הבית,
אחד של שייש ואחד של זהב;
על של שייש נותני" לח" הפני" בכניסתו,
ועל של זהב ביציאתו,
שמעלי בקודש ולא מורידי;
ואחד של זהב מבפני" שעליו לח" הפני" תמיד.

רמט

מנחות

אלא מה אני מקיי" "לְ ָפנַי ָּת ִמיד" )שמות כה,ל(?
שלא ילי שלח בלא לח".
12

1

וארבעה כהני" נכנסי,
שני" ביד" שני סדרי" ושני" ביד" שני בזיכי,
וארבעה מקדימי לפניה",
שני" ליטול שני סדרי" ושני" ליטול שני בזיכי,
המכניסי" עומדי" בצפו ופניה" לדרו",
והמוציאי עומדי" בדרו" ופניה" בצפו,
אלו מושכי ואלו מניחי,
וטפחו של זה כנגד טפחו של זה,
שנאמר )שמות כה,ל(" :לְ ָפנַי ָּת ִמיד";
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
אפילו אלו נוטלי ואלו מניחי,
א 1היא היתה " ָּת ִמיד".
3

2

4

6

5

יצאו ונתנו" על שלח הזהב שהיה באול",
הקטירו הבזיכי,
והחלות מתחלקות לכהני".
חל יו" כיפורי" להיות בשבת 
החלות מתחלקות לערב;
חל להיות בערב שבת 
שעיר של יו" הכפורי" נאכל לערב,
והבבליי" אוכלי אותו כשהוא חי,
מפני שדעת יפה.
7

אמר ¯·:ÈÓ‡ È
מדבריו של ¯· ÈÒÂÈ Èנלמוד 
אפילו לא שנה אד" 
אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית 
קיי" מצות )יהושע א,ח(:
ָ
"לֹא יָמ ּו ׁש ֵס ֶפר ַה ּת ֹו ָרה ַה ּזֶה ִמ ּ ִפיך".
13

אמר ¯· ÔÁÂÈ Èמשו" ¯·:ÈÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
אפילו לא קרא אד" אלא קרית שמע שחרית וערבית 
קיי" "לֹא יָמ ּו ׁש";
ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי האר.#
ו¯·‡ אמר:
מצוה לאומרו בפני עמי האר.#
14

15

שאל ·Ï‡ÚÓ˘È È·¯ Ï˘ Â˙ÂÁ‡ Ô· ‰Ó„ Ô
את ¯·:Ï‡ÚÓ˘È È
כגו אני שלמדתי כל התורה כולה,
מהו ללמוד חכמת יונית?
קרא עליו המקרא הזה )ש"(:

"ל ֹא יָמ ּו ׁש ֵספר ַה ּת ֹו ָרה ַה ּזֶה ִמ ּפ ָ
יך וְ ָהגִ ָית ּב ֹו ֹיו ָמם וָ לַ יְ לָ ה",
ִ
ֶ
צא ובדוק שעה שאינה לא מ היו" ולא מ הלילה,
ולמוד בה חכמת יונית.
16

ופליגא ד¯·,ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ È
דאמר ¯· ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר ¯·:Ô˙ÂÈ È
פסוק זה אינו לא חובה ולא מצוה אלא ברכה,
ראה הקדוש ברו( הוא את יהושע,
שדברי תורה חביבי" עליו ביותר,
שנאמר )שמות לג,יא(:
17

8

9

10

גמרא:
תניא:
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
אפילו סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה ערבית 
אי בכ( כלו",
11

רש"י

 .˙È·‰ Á˙Ù ÏÚ :'È˙Ó 1אצל פתח ההיכל בכניסתו ולא היו מניחי" אותו ש"
אלא להראותו שמעלי בקדש דעכשיו מניחו על של שייש ומיד נושאו בהיכל
ומסדרו על של זהב של משה ועל של זהב ביציאתו עד שיוקטרו בזיכי כדקתני
לקמ:
 .ÔÂÙˆ· ÔÈ„ÓÂÚ ÔÈÒÈÎÓ‰ ('È˙Ó) 2דהכי שפיר דאות מסדרי העבודה יהו
בצפו דקדושת צפו חמירא:
 .ÌÂ¯„Ï Ì‰ÈÙÂ 3וסתמא כמא דאמר שולחנות מזרח ומערב מונחי ורוחב
צפו ודרו":
 .ÔÈÎ˘ÂÓ ÂÏ‡ 4ועד שלא יגביהו ה מ השלח אלו מניחי:
 .ÔÈÏËÂ ÂÏ‡ ÂÏÈÙ‡ 5לעצמ:
 .ÔÈÁÈÓ ÂÏ‡Â 6אחר שסילקו א 1זה היה תמיד כדמפרש טעמא בגמ' דאי
תמיד אלא שלא ילי שולח לילה אחד בלא לח":
 .˙·˘· ˙ÂÈ‰Ï Î''ÂÈ ÏÁ 7ואי יכולי לאוכלו היו":
 .·¯ÚÏ ˙Â˜ÏÁ˙Ó ˙ÂÏÁ‰ 8ולא למחר דנפסל בלינה לאחר זמנו שנסתלק:
 .¯ÈÚ˘‰ 9של מוס 1שהוא חטאת והוא שעיר הנעשה בחו #ונאכל לכהני"
נאכל לערב בלילי שבתות אע''פ שאי יכולי לבשלו בשבת:
 .ÌÈÈÏ··‰ 10כהני" אוכלי אותו חי כשחל יו" הכפורי" בערב שבת:
 .‰˘È‰ :'Ó‚ 11מערכות שעמדו ש" בשבת זו:

נַער לֹא י ִָמ ׁיש ִמ ּת ֹו ְך ָהא ֶֹהל",
ש ַע ִּבן נ ּון ַ
הו ׁ ֻ
תו יְ ֹ
" ּו ְמ ׁ ָש ְר ֹ
אמר לו הקדוש ברו( הוא:
יהושע,
כל כ( חביבי עלי( דברי תורה?
"ל ֹא יָמ ּו ׁש ֵספר ַה ּת ֹו ָרה ַה ּזֶה ִמ ּפ ָ
יך".
ִ
ֶ
18

תנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
דברי תורה לא יהו עלי( חובה,
ואי אתה רשאי לפטור עצמ( מה.
19

רש"י

 .ÔÈÏÈ 12בלילה:
 .ÈÒÂÈ È·¯ Ï˘ ÂÈ¯·„Ó 13דאמר משו" דעמד היש שחרית מעט בשלח והחדש
ערבית מעט קרי ליה תמיד שמע מינה אפי' לא שנה אד" אלא פרק אחד וכו':
 .Â¯ÓÂ‡Ï ¯ÂÒ‡ 14שלא יאמר בקרית שמע סגי ולא ירגיל בניו לתלמוד תורה:
 .'ÂÎ Â¯ÓÂ‡Ï ‰ÂˆÓ 15דסבר משו" קרית שמע נוטל שכר גדול כזה כי אז
תצליח את דרכי( א" היה עוסק כל היו" כ''ש ששכרו גדול ומרגיל את בניו
לתלמוד תורה .ל''א סברי הנ( רבנ דמצי פטרי נפשייהו בקרית שמע ויתבי כולי
יומא וגרסי שמע מינה שכר גדול יש:
 .'ÂÎ ˜Â„·Â ‡ˆ 16דבר שלא יהא בעול":
 .‡‚ÈÏÙÂ 17הא דר' ישמעאל דאמר חובה ללמוד כל היו":
 .˘ÂÓÈ ‡Ï 'ÂÎ ÔÈ·È·Á ÍÎ ÏÎ 18הבטיחו שלא תשתכח תורתו ממנו
 .‰·ÂÁ ÍÈÏÚ ÂÈ‰È ‡Ï : 19כאד" שיש לו חוב ואומר מתי אפרענו ואיפטר כ(
לא יאמר אד" אשנה פרק אחד ואיפטר שאי אתה רשאי לפטור עצמ( מה:
הסתת אד" אינה אלא לרעה כמו )דברי" יג( כי יסית( אחי( ב אמ( וגו':
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שתי הלחם

דף ק.

פרק אחד עשר

אמר :‰È˜ÊÁ
מאי דכתיב )איוב לו,טז(:

יה"?
ית ָך ִמ ּ ִפי ָצר ַר ַחב ל ֹא מ ּו ָצק ּ ַת ְח ּ ֶת ָ
"וְ ַאף הֲ ִס ְ
בוא וראה שלא כמדת הקדוש ברו( הוא מדת בשר וד",
מדת בשר וד" אד" 
מסית את חבירו מדרכי חיי" לדרכי מיתה,
והקדוש ברו( הוא 
מסית את האד" מדרכי מיתה לדרכי חיי",
שנאמר:
"וְ ַאף הֲ ִס ְית ָך ִמ ּ ִפי ָצר";
מגיהנ" שפיה צר,
שעשנה צבור * בתוכה;
ושמא תאמר:
כש" שפיה צר  כ( כולה צרה,
תלמוד לומר:
" ֶה ְע ִמיק ִה ְר ִחב" )ישעיהו ל,לג(,
ושמא תאמר:
למל( לא הוכנה,
תלמוד לומר:
ְ
" ַּגם ִהיא )כתיב  הוא( לַ ּ ֶמלֶ ך ה ּו ָכן" )ש"(;
ושמא תאמר:
אי בה עצי";
תלמוד לומר:
" ְמ ֻד ָר ָת ּה ֵא ׁש וְ ֵע ִצים ַה ְר ּ ֵבה" )ש"(;
ושמא תאמר:
זה הוא שכרה,
תלמוד לומר:
נַחת ׁ ֻשלְ ָחנְ ָך ָמלֵ א ָד ׁ ֶשן" )איוב לו,טז(.
"וְ ַ
1

2

ק.

3

רנ

מנחות

משנה )ח(:
סידר את הלח" בשבת ואת הבזיכי לאחר השבת,
והקטיר את הבזיכי בשבת 
פסול;
אי חייבי עליה משו" פיגול נותר וטמא.
סידר את הלח" ואת הבזיכי בשבת,
והקטיר את הבזיכי לאחר השבת 
פסולה;
ואי חייבי עליה משו" פיגול נותר וטמא.
סידר את הלח" ואת הבזיכי לאחר השבת,
והקטיר את הבזיכי בשבת 
פסולה.
כיצד יעשה?
יניחנה לשבת הבאה,
שאפילו היא על השולח ימי" רבי" 
אי בכ( כלו".
10

11

13

12

14

15

4

5

גמרא:
תנ הת" )יומא ג:אב(:
אמר לה" הממונה:
צאו וראו א" הגיע זמ שחיטה,
א" הגיע  הרואה אומר :ברקאי;
 Ï‡ÂÓ˘ Ô· ‡È˙˙Óאומר:
האיר פני כל המזרח;
עד שבחברו?
והוא אומר :ה.
ולמה הוצרכו לכ(?
שפע" אחת עלה מאור הלבנה ודימו שהאיר מזרח,
שחטו את התמיד והוציאוהו לבית השריפה,
והורידו כה גדול לבית הטבילה.
16

17

18

19

20

חל יום הכיפורים להיות בשבת וכו'.
אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
לא בבליי" ה" אלא אלכסנדריי" ה",
ומתו( ששונאי את בבליי" 
קורי אות" על ש" בבליי".
תניא נמי הכי:
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
לא בבליי" ה" אלא אלכסנדריי" ה",
ומתו( ששונאי את בבליי" קוראי אות על ש" בבליי".
אמר לו ¯·:‰„Â‰È È
תנוח דעת( שהנחת דעתי.
6

21

22

7

8

9

רש"י

 .Í˙ÈÒ‰ Û‡Â 1הקב''ה ללמוד תורה כדי לינצל מגיהנ":
 .¯ˆ ‰ÈÙ˘ 2ולמה פיה צר שיהא עשנה צבור בתוכה ולא יצא חו #כדי שידונו
רשעי" באש ובעש:
 .˜ÈÓÚ‰ 3הרחיב כיו שבא לעומק מיד מרחיב ובגיהנ" משתעי דרישיה דקרא
כי ערו( מאתמול תפתה:
 .‰ÎÂ‰ ‡Ï ÍÏÓÏ 4לתלמיד שפירש מ התורה לא הוכנה גיהנ" שלא יהא
נידו בה .מל( קרי לתלמיד חכ" דכתיב )משלי ח( בי מלכי" ימלוכו:
 .‰¯Î˘ Â‰Ê ¯Ó‡˙ ‡Ó˘ 5של תורה שמצלת מגיהנ" אבל שכר אחר אי לה:
 .ÔÈ‡Â˘˘ ÍÂ˙ÓÂ 6חכמי אר #ישראל:
 .ÔÈ¯Â˜ ÌÈÈÏ··‰ ˙‡ 7את האלכסנדריי" שעושי מנהג רעבתנות על ש"
בבליי":
 .ÌÈÈ¯„ÒÎÏ‡ 8של מצרי":
 9משפחת רבי יהודה מבבל היתה לפיכ( שמח בדברי ר' יוסי:

רש"י
10

 .ÏÂÒÙ :'È˙Óדמחוסר זמ הוא שלא היה על השלח אלא ששה ימי" והכא
אי אפשר לתק ולומר יניחנו עד שבת הבאה דכיו דלח" נסדר כדינו בשבת
קידשו שלח ושוב אי יכול להשהות אלא עד שבת ראשונה דמיפסיל בלינה
)הואיל ול הלח" בלא בזיכי(:
 .ÏÂ‚ÈÙ ÌÂ˘Ó 11א" הקטיר על מנת לאכול מ הלח" למחר אינו פיגול שלא
קרב המתיר כמצותו:
 .¯˙Â ÌÂ˘Ó ‡ÏÂ 12שאי נותר חל על הלח" שהרי אי ראוי לאכילה:
13
 .‡ÓËÂהאוכלו בטומאת הגו 1אינו בכרת כדאמר בהקומ] #רבה[ )לעיל ד1
כה (:הניתר לטהורי" חייבי עליו משו" טומאה וזה לא ניתר לטהורי" מעול"
דבזיכי הוו מתירי דידיה ולא קרבו כהילכת:
 .˙·˘ ¯Á‡Ï 14למחר:
 .‰‡·‰ ˙·˘Ï ÂÁÈÈ 15ויעמוד שבועיי" על השולח דכיו דלא נסדר בשבת
אי שולח מקדשו עד השבת הילכ( לא מיפסל בלינה למוצאי שבת:
 .‰ËÈÁ˘‰ ÔÓÊ :'Ó‚ 16א" האיר היו" לשחוט את התמיד:
 .È‡˜¯· 17האיר היו" כמו )תהלי" צז( האירו ברקיו תבל:
 .Ï‡ÂÓ˘ Ô· ‡È˙˙Ó 18היה ממונה על כ( כדאמר בשקלי" )ד 1ז (:שהיה ממונה
על הפייסות והיינו פייסות שמפייסי כשהאיר היו" מי שוחט ומי זורק וכשהוא
שואל א" הגיע זמ שחיטה אומר לאותו שעל הגג אמור א" האיר פני כל
המזרח והוא אומר לו ה ובתלמוד ירושלמי נמצא שלפיכ( היה אומר עד
שבחברו ביו" הכפורי" כדי להזכיר ישיני חברו:
 .ÍÎÏ ÂÎ¯ˆÂ‰ ‰ÓÏÂ 19לעלות לגג ולראות א" האיר היו":
 .ÂÓÈ„Â 20סבורי" היו:
21
 .‰ÙÈ¯˘‰ ˙È·Ï Â‡ÈˆÂ‰Âשפסול היה לפי שנשחט בלילה דכתיב )ויקרא יט(
ביו" זבחכ" ביו" בעי לזבוח:
 .'ÂÎ ‚''Î Â„È¯Â‰Â 22מפרש בסדר יומא בפרק שלישי )ד 1כט (.היכא קאי:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

שתי הלחם

דף ק:

פרק אחד עשר

זה הכלל היה במקדש:
כל המסי( את רגליו טעו טבילה,
וכל המטיל מי" טעו קדוש ידי" ורגלי".
2

3

4

מיתיבי:
כל הקרב ביו"  קדוש ביו",
בלילה  קדוש בלילה,
בי ביו" ובי בלילה 
קדוש בי ביו" ובי בלילה;
כל הקרב ביו" קדוש ביו",
ביו"  אי,
בלילה  לא!?
אינו קדוש ליקרב אבל קדוש ליפסל.
6

5

7

מנחות

קסבר 
לילה אי מחוסר זמ,
הא ימי" מחוסרי זמ.
סו 1סו* ,1
כי מטי ליליא דבי שימשי ליקדוש וליפסול!?
אמר ¯·‡:
בשקד" וסילק.
,‡¯ËÂÊ ¯Ó
ואיתימא ¯· ‡˘ Èאמר:
אפילו תימא  בשלא קד" וסילק,
כיו דסידרו שלא כמצותו 
נעשה כמי שסדרו הקו.1
12

1

תני ‡·:ÔÈ·‡ È·¯„ ‰Â
לא זו בלבד,
אלא אפילו עולת העו 1שנמלקה בלילה,
ומנחה שנקמצה בלילה 
תצא לבית השריפה.
בשלמא עולת העו 1
משו" דלא אפשר לאהדורה;
אלא מנחה 
אפשר דמהדר קומ #לדוכתיה וקמי #ביממא!?
הוא תני לה,
והוא אמר לה:
כלי שרת מקדשי שלא בזמנ.

רנא

13

ק:

14

15

16

17

משנה )ט(:
שתי הלח" נאכלות אי פחות משני",
ולא יותר על שלשה.
כיצד?
נאפות מערב יו" טוב 
נאכלות ביו" טוב לשני";
חל יו" טוב להיות אחר השבת 
נאכלות לשלשה.
18

19

8

לח" הפני" נאכל אי פחות מתשעה,
ולא יותר על אחד עשר.
כיצד?
נאפה מערב שבת 
ונאכל בשבת לתשעה;
חל יו" טוב להיות ערב שבת 
נאכל לעשרה;
שני ימי" טובי" של ראש השנה 
נאכל לאחד עשר.
ואינו דוחה לא את השבת ולא את יו" טוב;
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר משו" ¯·:Ô‚Ò‰ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
דוחה את יו" טוב,
20

9

מותיב ¯·:‡¯ÈÊ È
סידר את הלח" ואת הבזיכי אחר שבת,
והקטיר את הבזיכי בשבת 
פסולה;
כיצד יעשה?
יניחנה לשבת הבאה,
שאפילו היא על השלח ימי" רבי" אי בכ( כלו";
ואי סלקא דעת(  כלי שרת מקדשי שלא בזמנ,
)ליפסל( ליקדוש וליפסול!?
אמר ¯·:‰
מא דקא מותיב שפיר קא מותיב.
10

‡· ÔÈ·‡ È·¯„ ‰Âנמי מתניתא קאמר!?
11

רש"י

 .ÂÈÏ‚¯ ÍÒÈÓ 1גדולי" שהל( לבית הכסא:
 .„·Ï· ÂÊ ‡Ï 2תמיד שנשחט בלילה יוצא לבית השריפה:
 .‰ÁÓÂ ÛÂÚ‰ ˙ÏÂÚ ÂÏÈÙ‡ ‡Ï‡ 3דלאו קרב חשוב הוא דאי באי בציבור
א" נעשו בלילה יצאו לבית השריפה:
 .ÔÈ˘„˜Ó 4וזה שקמ #ונת קומ #בכלי אע''ג דלילה לאו זמ קידוש הוא
מקדש ליה כלי ושוב אי אפשר לערבו בשירי" ולחזור ולקמו #שכבר נתקדש זה
לש" קומ:#
 .ÌÂÈ· ·¯˜‰ ÏÎ 5כגו סת" קרבנות:
 .ÌÂÈ· ˘Â„˜ 6שא" נתנו בכלי שרת ביו" כלי שרת מקדשו:
 .‰ÏÈÏ· 7כגו מנחת נסכי":
 .‡ÓÓÈ· ·¯˜ ıÓÂ˜Â 8מביו" צוותו:
 .ÏÒÙÈÏ 9כגו בלינה ומחוסר כפורי" וכגו הכא דתו לא אפשר לאהדורי
ונפסל במחוסר זמ:
 .˘Â„˜ÈÏ 10מאחד בשבת וכי מטי איד( דחד בשבת ליפסל בלינה למוצאי אחד
בשבת שהרי שהה יותר משמנה ימי":

21

22

23

רש"י

 .¯Ó‡˜ 'È˙Ó ÈÓ ‡·‡ È·¯„ ‰Â·‡Â 11ולאו מדעתיה דנפשיה הילכ( ליכא
למימר בדותא היא ומבעיא ל לתרוצינהו:
 .¯·Ò˜ 12תנא דר' אבי לילה אי מחוסר זמ דהלילה הול( אחר היו" הילכ(
מקדש ליה כלי שרת לקומ #דזמנו הוא אלא שאי עבודת לילה כשירה:
 .ÔÓÊ ¯ÒÂÁÓ [ÌÈÓÈ Ï·‡] 13דימי" הוי מחוסר זמ הילכ( לח" הנסדר באחד
בשבת לא מקדש ליה לאיפסולי דאכתי כמה ימי" יש עד זמנו:
 .È˘ÓÈ˘ È·„ ‡ÈÏÈÏ ÈËÓ ÈÎ 14של שבת ראשונה ליקדוש דהא אמרת לילה אי
מחוסר זמ וליפסול בליל ששי ]של שבת שני[ בלינה שהרי עומד ש" שמונה
ימי" שלימי":
 .Â˜ÏÈÒÂ Ì„˜˘· 15קוד" בי השמשות של שבת ראשונה וסידר למחר:
 .Â˙ÂˆÓÎ ‡Ï˘ 16דסידרו בעודו מחוסר זמ:
 .ÛÂ˜‰ Â¯„ÈÒ˘ ÈÓÎ ‰˘Ú 17ואי שולח מקדשו אפילו בזמנו אבל קומ#
כמצותו חשיבא ליה דלילה אי מחוסר זמ:
 .ÌÈÓÈ È˘Ó ˙ÂÁÙ ‡Ï :'È˙Ó 18משנאפו:
 .'‚Ï 19שאפאו" בערב שבת שאי אפיית דוחה לא שבת ולא יו''ט:
 .‰Ú˘˙Ï 20לשבת שניה:
 .‰¯˘ÚÏ ˙ÂÏÎ‡ 21שנאפה בחמישי בשבת:
 .‰''¯ Ï˘ ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ È˘ 22קוד" לשבת נאפה בארבע ונאכלת לשבת שניה
לאחד עשר ואי קשיא י''ב נינהו דהא אי נאכלות עד מוצאי שבת דאותו שבת
הוי יו" הכפורי" הא לא קשיא דלעני אכילת קדשי" לילה הול( אחר היו"
שעבר כדאמר באותו ואת בנו )חולי ד 1פג (.הילכ( מיתקרי י''א:
 .‰ÁÂ„ ÔÈ‡Â 23אפיית:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

שתי הלחם

דף ק:

פרק אחד עשר

מנחות

ואינו דוחה את יו" צו".
1

גמרא:
אמר ¯·:‡È
לדברי האומר נדרי" ונדבות אי קריבי ביו" טוב,
לא תימא 
מדאורייתא מיחזא חזו,
ורבנ הוא דגזרו שלא ישהא;
אלא מדאורייתא נמי לא חזו,
דהא שתי הלח" דחובת היו" הוא,
וליכא למימר שמא ישהא,
וקתני:
אינו דוחה לא את השבת ולא את יו" טוב.
הדרן עלך שתי הלחם
2

3

4

רש"י

 .ÌÂˆ ÌÂÈ ˙‡ 1חל יו" הכפורי" בערב שבת אי לח" הפני" נאפה בו:
 .¯ÓÂ‡‰ È¯·„Ï :'Ó‚ 2במסכת ביצה )ד 1יט (.מחלוקת:
 .‡‰˘È ‡Ó˘ 3קרבנות כל השנה שיהא נודר ונודב ולא יקריב" עד הרגל
ונמצא מכוי וממתי מלאכה עד המועד ועוד שמא יעבור בבל תאחר‡ÎÈÏÂ :
˘ .‡‰˘È ‡Óשהרי אי יכול להקריב" אלא בו ביו":
 .‡‰˘È ‡Ó˘ ‡ÎÈÏÂ 4שהרי אי יכול להקריב" אלא בו ביו":
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רנב

המנחות והנסכים

דף קא.

פרק שנים עשר  המנחות והנסכים
משנה )א(:
המנחות והנסכי" שנטמאו,
עד שלא קדשו בכלי 
יש לה" פדיו;
משקידשו בכלי 
אי לה" פדיו.
העופות ,והעצי" ,והלבונה ,וכלי שרת משנטמאו 
אי לה פדיו,
שלא נאמר פדיו אלא בבהמה.
1

2

מנחות

פרק שנים עשר

רנג

בבעלי מומי שנפדי הכתוב מדבר;
אתה אומר:
בבעלי מומי שנפדו.
או אינו אלא בבהמה טמאה ממש?
כשהוא אומר:
7

8

"וְ ִאם ַּב ְּב ֵה ָמה ַה ְּט ֵמ ָאה ּו ָפ ָדה ְב ֶע ְר ֶּכ ָך" )ש",כז(;
הרי בהמה טמאה אמורה,
הא מה אני מקיי" "וְ ִאם ָּכל ְּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה"?
בבעלי מומי שנפדו הכתוב מדבר.
יכול  יפדו על מו" עובר;
תלמוד לומר:
9

גמרא:
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
ואפילו ה טהורי נפדי;
מאי טעמא?
כמה דלא קדשי בכלי קדושת דמי" נינהו,
וקדושת דמי" נפדי.
3

והא נטמאו תנ!?
הוא הדי דא 1על גב דלא נטמאו,
ואיידי דקא בעי מיתנא סיפא:
משקידשו בכלי 
אי לה פדיו;
דאפילו נטמאו נמי לא;
תנא נמי רישא:
שנטמאו עד שלא קדשו בכלי.

"אֲ ׁ ֶשר לֹא י ְַק ִריב ּו ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ָק ְר ָּבן לַ יהֹוָ ה",
מי שאינה קריבה ליי כל עיקר;
יצתה זו שאינה קריבה היו" וקריבה למחר.
מותיב ¯· ) ÁÂÓ ¯· ‡Â‰כא(:
העופות ,והעצי" ,והלבונה וכלי שרת שנטמאו 
אי לה פדיו,
שלא נאמר פדיו אלא בבהמה;
בשלמא עופות קדושת הגו 1נינהו,
ולא נאמר אלא בבהמה;
אלא עצי" ,ולבונה ,וכלי שרת ליפרקו!
אלא לאו 
משו" דטהורי בעלמא אי נפדי,
והני נמי 
א 1על גב דנטמאו  כטהורי" דמו,
דעצי" ולבונה לאו בני אשויי אוכלא נינהו,
אלא חיבת הקודש משוה להו אוכלא,
דעצי" כמה דלא משפי להו לגזירי לא מיתכשרי,
לבונה נמי כמה דלא קידשה בכלי שרת לא מיתכשרה,
כלי שרת נמי הואיל ואית להו טהרה במקוה!?
לא,
לעול" אימא ל( 
טהורי בעלמא נפדי,
והני משו" דלא שכיחי הוא.
10

11

12

פשיטא!
קדושת הגו 1נינהו!?
איצטרי(,
סלקא דעת( אמינא 
הואיל ובעל מו" איקרי טמא,
טמא נמי כבעל מו" דמי,
וא 1על גב דקדוש קדושת הגו 1
כי נפיל ביה מו"  מיפריק,
הני נמי  ליפרוק;
קמשמע ל 
קא .דלאו כי האי טמא קרייה רחמנא לבעל מו"* ,
דמכלי שרת לא אשכח דמיפריק.
4

5

ובעל מו" היכא איקרי טמא?
דתניא:

13

14

15

בשלמא לבונה וכלי שרת  לא שכיחי;
אלא עצי"  מישכח שכיחי!?
רש"י

"וְ ִאםָּ 6כל ְּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה,
אֲ ׁ ֶשר לֹא י ְַק ִריב ּו ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ָק ְר ָּבן לַ יהֹוָ ה" )ויקרא כז,יא(,
רש"י

 .ÈÏÎ· Â˘„˜ ‡Ï˘ „Ú :'È˙Ó .ÌÈÎÒ‰Â ˙ÂÁÓ‰ - ¯˘Ú ÌÈ˘ ˜¯Ù 1לא
קדשו קדושת הגו 1אלא קדושת דמי" שצרי( לפדות והדמי" קדושי":
 .ÔÂÈ„Ù Ì‰Ï ÔÈ‡ Â‡ÓË˘ ˙¯˘ ÈÏÎÂ ‰Â·Ï‰Â ÌÈˆÚ‰Â ˙ÂÙÂÚ‰Â 2שלא נאמר
פדיו בקדושת הגו 1אלא בבהמה בעלת מו" כדמפרש בגמרא:
 .ÔÈ„Ù ÌÈ¯Â‰Ë ÂÏÈÙ‡Â :'Ó‚ 3מנחות ונסכי":
 .‡ÓË È¯˜È‡ ÌÂÓ ÏÚ· 4מפרש לקמ:
 .˜È¯ÙÈÓ„ ¯·„ ÔÁÎ˘‡ ‡Ï ˙¯˘ ÈÏÎÓ„ 5לאחר שקדש בכלי שרת ואפי' בהמה
בעלת מו" שנאמר בה פדיו לאחר שקידשה בכלי שרת כגו ששחט לא אשכח
בה פדיו:
 .'Â‚Â ‰‡ÓË‰ ‰Ó‰·· Ì‡Â 6וכתיב בתריה והערי( אותה וגו' אלמא נפדי:

 .˘ÓÓ ‰‡ÓË 7כגו סוס וגמל וחמור:
 .¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘Î 8למטה מאותה פרשה וא" בבהמה הטמאה ופדה וגו':
 9מומי קבועי ועוברי מפרש בבכורות )לו:(:
 .‡Â‰ ·¯ ·È˙ÂÓ 10לשמואל:
 .Â‰È ÛÂ‚‰ ˙˘Â„˜ ˙ÂÙÂÚ 11דה עצמ קרבי ואי צריכי קדושת כלי:
 .‰Â·ÏÂ ÌÈˆÚ ‡Ï‡ 12שלא קידש" בכלי וכלי שרת כי נטמאו ליפרקו דהא
לאו קדושת הגו 1נינהו אלא מכשירי קרב ה" אלא לאו משו" דמנחות ונסכי"
טהורי" אי נפדי" והני אע''ג דנטמאו כו':
 .˘„Â˜‰ ˙·ÈÁ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ Â‰È ‰‡ÓÂË ÈÏÂ·˜ È· Â‡Ï ÌÈˆÚÂ 13דכתיב
והבשר לרבות עצי" ולבונה וה''מ כי משפי להו ונסר ומייפ לגזירי" לבקעיות
יפות דחזו למערכה:
 .ÔÈ„Ù ‡ÓÏÚ· ÌÈ¯Â‰Ë ÍÏ ‡ÓÈ‡ ÌÏÂÚÏ 14והני כטהורי" דמו והיינו טעמא
דלא מיפרקי:
 .ÈÁÈÎ˘ ‡Ï„ ÌÂ˘Ó 15ואי הוו להו פדיו טהורי פריק להו לחולי ותו לא
משכחי גזברי מידי אחרינא לצור( העבודה:
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המנחות והנסכים

דף קא:

עצי" נמי,
כיו דאמר מר:
כל ע #שנמצא בו תולעת פסול לגבי מזבח;
הילכ( לא שכיחי.

פרק שנים עשר

רנד

מנחות

פיגל במנחה ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èאינו מטמא טומאת אוכלי,
דתנ:
קא :הערלה ,וכלאי הכר" * ,ושור הנסקל,
ועגלה ערופה ,וצפורי מצורע ,ופטר חמור,
ובשר בחלב 
כול" מטמאי טומאת אוכלי;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כול אי מטמאי טומאת אוכלי,
ומודה ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבבשר בחלב שמטמא טומאת אוכלי,
הואיל והיתה לו שעת הכושר;
7

9

8

10

1312

11

14

אמר ¯· :‡ÙÙ
אי שמיעא ליה ל˘:Ï‡ÂÓ
הא דתניא:
המתפיס תמימי" לבדק הבית 
אי פודי אות אלא למזבח,
שכל הראוי למזבח 
אינו יוצא מידי מזבח לעול";
וא 1על גב דקדושת דמי" נינהו,
אי נפדי הואיל וטהורי" ה" 
הוה הדר ביה.
ולא היא,
שמיעא ליה ולא הדר ביה,
לאו אמרת הת":
כיו דלא שכיחי  לא מיפרקי?
הכא נמי 
כיו דשכיחי מומי דפסלי בבהמה,
דאפילו בדוקי שבעי נמי פסלי,
הילכ( לא שכיחי.
1

2

15

ואמר ¯· ‡ ÈÒאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
מאי טעמא ד¯·?ÔÂÚÓ˘ È
" ִמ ָּכל ָהא ֶֹכל אֲ ׁ ֶשר ֵי ָא ֵכל" )ויקרא יא,לד(;
אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרי" 
קרוי אוכל;
אוכל שאי אתה יכול להאכילו לאחרי" 
אינו קרוי אוכל;
והא פיגל במנחה נמי,
אוכל שאי אתה יכול להאכילו לאחרי" הוא.

3

16

17

אי הכי 
בשר בחלב נמי,
תיפוק ליה דאוכל שאתה יכול להאכילו לאחרי" הוא,
דתניא:
¯· ‰„Â‰È Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר משו" ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
בשר בחלב אסור באכילה ומותר בהנאה,
שנאמר )דברי" יד,כא(:

4

18

¯·  ‡‰Îאמר:
טמאי נפדי,
טהורי אי נפדי.
וכ אמר ¯·:‡ÈÚ˘Â‡ È
טמאי נפדי,
טהורי אי נפדי.

דו ׁש ַא ּ ָתה לַ יהֹוָ ה אֱ ל ֶֹה ָ
יך,
" ִ ּכי ַעם ָק ֹ
לֹא ְת ַב ּ ׁ ֵשל ְ ּג ִדי ַּבחֲ לֵ ב ִא ּמ ֹו";

ולהל הוא אומר:

איכא דאמרי:
אמר ¯·:‡ÈÚ˘Â‡ È
אפילו טהורי נפדי.
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
כול  טמאי נפדי ,טהורי אי נפדי,
חו #מעשירית האיפה של מנחת חוטא,
שהרי אמרה תורה:
מחטאתו על חטאתו.

"וְ ַאנְ ׁ ֵשי ק ֶֹד ׁש ִּת ְהי ּון לִ י,
ֹאכל ּו" )שמות כב,ל(;
ש ֶדה ְט ֵר ָפה ל ֹא ת ֵ
שר ּ ַב ּ ָ ׂ
ּו ָב ָ ׂ

מה להל  אסור באכילה ומותר בהנאה,
א 1כא  אסור באכילה ומותר בהנאה!?
19

5

6

אמר ¯·:‡ÈÚ˘Â‡ È
שמעתי 
רש"י

 .ÌÈÓÈÓ˙ 1בהמה טהורה:
 .Á·ÊÓÏ ‡Ï‡ 2שימכרו לצרכי קרבנות:
 .‰È· ¯„‰ ‰Â‰ 3ממאי דאמר )עופות( מנחות ונסכי" נפדי טהורי" אע''ג
דראויי למזבח:
 .ÔÈ˜Â„· 4טייל''א:
 .ÔÏÂÎ 5כל המנחות:
 .‡ËÂÁ ˙ÁÓÓ ıÂÁ 6שאפילו טהורה נפדית שהרי אמרה תורה בקרב עולה
ויורד )ויקרא ה( מחטאתו על חטאתו בכבשה או שעירה ובתורי" כתיב )ש"(
מחטאתו ובמנחה כתיב על חטאתו ודרשינ )בפרק בתרא( דלהכי כתיב מחטאתו
בכבשה דמשמע מקצת חטאתו שא" היה עשיר כשטימא מקדש והפריש מעות
לכבשה או שעירה והעני יביא ממקצת דמי תורי" או מנחה והשאר חולי ולהכי
כתיב )ש"( גבי עשירית האיפה על חטאתו דמשמע יוסי 1שא" היה עני והפריש
עשירית האיפה והעשיר יפדנה ויוסי 1עליה מעות ויביא כבשה או שעירה:

רש"י

 .ÔÂÚÓ˘ È·¯Ï 7דאמר לקמ כל האסור בהנאה אינו מטמא טומאת אוכלי:
 .‰Ï¯Ú‰ 8וכל הנ( איסורי הנאה נינהו:
 .Ï˜Ò‰ ¯Â˘Â 9ששחטו לאחר שנגמר דינו דאי נסקל ממש מטמא טומאה
חמורה דנבילה היא:
 .‰ÙÂ¯Ú ‰Ï‚ÚÂ 10ששחטה לאחר ירידתה לנחל אית דאוסרתה:
 .Ú¯ÂˆÓ È¯ÂÙˆÂ 11ששחט:
 .¯ÂÓÁ ¯ËÙÂ 12ששחטו לנכרי^ ולא בא עדיי לטומאת נבילות כגו בעודו
מפרכס דאמרינ בהעור והרוטב )חולי קיז (:השוחט בהמה טמאה לנכרי^
ומפרכסת מטמאה טומאת אוכלי אבל לא טומאת נבילות:
 .¯ÂÓÁ ¯ËÙ 13אסור בהנאה כל זמ שלא נפדה דקדוש בבכורה הוא ל''א ואפי'
היו נבילות מטמא טומאת אוכלי וכגו דאיכא פחות מכזית דלא חזי לטומאת
נבילות מצטר 1לפחות מכביצה אוכלי להשלימו לכביצה:
 .·ÏÁ· ¯˘· 14איכא תנא דאסר ליה בהנאה בפרק כל הבשר )ש" קיד:(:
 .¯˘ÂÎ‰ ˙Ú˘ ÂÏ ‰˙È‰Â ÏÈ‡Â‰ 15דאי תרו ליה כולי יומא בחלבא לא מיתסר
עד שיבשלנו:
 .ÌÈ¯Á‡Ï ÂÏÈÎ‡‰Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡ È‡˘ 16גוי"^ שאסורי" בהנאה:
 .ÌÈ¯Á‡Ï ÂÏÈÎ‡‰Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡ È‡ ÈÓ ‰ÁÓ· Ï‚ÈÙ„ È‡‰Â 17דבת שריפה היא
ולקמ מוקי לה בשלא היתה לו שעת הכושר מעול":
 .ÈÎ‰ È‡ 18דטעמא דר''ש משו" אוכל שאתה יכול להאכילו הוא:
 .‰‡‰· ¯˙ÂÓ ÔÏ‰Ï ‰Ó 19כדכתיב לכלב תשליכו אותו והא הנאתו הוא מה
שכלבו אוכל דמחשבתו עליו:
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המנחות והנסכים

דף קב.

חדא ועוד קאמר,
חדא 
דאוכל שאתה יכול להאכילו לאחרי" הוא;
ועוד 
לדידיה נמי היתה לו שעת הכושר.
1

פרק שנים עשר

מנחות

רנה

פרה נפדית על גב מערכתה!?
הכי השתא?
בשלמא פרה עומדת לפדות היא 
שא" מצא אחרת נאה הימנה  מצוה לפדותה;
אלא הני מנחות 
מצוה לפדות?
והא ל לפני זריקה דמצוה למיזרקיה,
ואי בעי זרק,
וקתני דאי מטמא טומאת אוכלי!?
הכא במאי עסקינ?
שלא היתה שהות ביו" למיזרקיה.
8

מיתיבי:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
יש נותר שהוא מטמא טומאת אוכלי,
ויש נותר שאינו מטמא טומאת אוכלי,
כיצד?
ל לפני זריקה 
אינו מטמא טומאת אוכלי;
לאחר זריקה 
מטמא טומאת אוכלי;
)והא( ופיגול בי בקדשי קדשי" ,בי בקדשי" קלי" 
אינו מטמא טומאת אוכלי,
פיגל במנחה 
מטמא טומאת אוכלי!?
לא קשיא,
כא  שהיתה לה שעת הכושר,
כא  שלא היתה לה שעת הכושר.
2

3

היכי דמי דלא היתה לה שעת הכושר?
דאקדשינהו במחובר.
וליפרקינהו!?
הניחא לה( לישנא דאמר ¯·:‡ÈÚ˘Â‡ È
טמאי נפדי ,טהורי אי נפדי 
שפיר;
אלא לה( לישנא דאמר:
אפילו טהורי נפדי 
לפרקינהו!?
השתא מיהא לא פריק.
4

וכיו דאי בעי פריק ליה 
שמעינ ליה ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èדאמר:
כל העומד לפדות  כפדוי דמי;
דתניא:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
פרה מטמאה טומאת אוכלי,
הואיל והיתה לה שעת הכושר;
ואמר ¯:˘È˜Ï ˘È
אומר היה ¯·:ÔÂÚÓ˘ È

אבל היתה לו שהות ביו",
מאי?
מטמא טומאת אוכלי,
אדתני:
ל לאחר זריקה מטמא טומאת אוכלי,
ליפלוג בדידיה:
במה דברי" אמורי"?
שלא היתה לו שהות ביו";
אבל היתה לו שהות ביו" 
מטמא טומאת אוכלי!?
9

הכי נמי קאמר 
ל קוד" שיראה לזריקה 
אינו מטמא טומאת אוכלי;
לאחר שיראה לזריקה 
מטמא טומאת אוכלי.
והא פיגל בי בקדשי קדשי",
קב .בי בקדשי" קלי" מצוה למיזרקיה* ,
ואי בעי זריק,
וקתני דאינו מטמא טומאת אוכלי,
מאי לאו דפיגל בזריקה!?
לא,
דפיגל בשחיטה.
10

11

12

13

אבל פיגל בזריקה מאי?
הכי נמי  דמטמא טומאת אוכלי;
אדתני:
פיגל במנחה מטמא טומאת אוכלי 
ליפלוג בדידה:
במה דברי" אמורי"? דפיגל בשחיטה;
אבל פיגל בזריקה מטמא טומאת אוכלי!
פיגל במנחה איצטריכא ליה,
דא 1על גב דפיגל בקמיצה,

5

14
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רש"י

 .ÈÓ ‰È„È„Ï „ÂÚÂ 1לצור( ישראל עצמו הוה ליה שעת הכושר אבל אינ( לא
הוה להו שעת הכושר לקבל טומאה ולא הותרו מעול" ואפילו שור הנסקל
קוד" שנגח דבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת ולטומאה נמי לא חזיא מחיי":
 .‰˜È¯Ê ÈÙÏ ÔÏ 2לא היתה לו שעת הכושר:
 .ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ‰‡ÓËÓ ‰ÁÓ· Ï‚ÈÙ 3וקשיא לרבי אושעיא:
 .Â‰È˜¯ÙÈÏ 4כלומר והא קוד" שקדשו בכלי יכול לפדות ולאוכל ואישתכח
דהוה ליה שעת הכושר:
 .‰¯Ù 5אדומה אע''ג דאסורה בהנאה מודה ר''ש דמטמאה טומאת אוכלי:
 .˘È˜Ï ˘È¯ ¯Ó‡Â 6מאי שעת הכושר הוה לה:
 .‰˙Î¯ÚÓ ·‚ ÏÚ ˙È„Ù ‰¯Ù ÔÂÚÓ˘ '¯ ‰È‰ ¯ÓÂ‡ 7אפילו נשחטה כתיקונה
אלמא אע''ג דלא פרקה הא חשיב ליה שעת הכושר הואיל ומצי למיפרקה:

רש"י

 .‰˙Â„ÙÏ ‰ÂˆÓ 8בתמיה:
 .'ÂÎ ÌÂÈ· ˙Â‰˘ ÂÏ ‰È‰ Ï·‡ 9וממילא הוה ידענא כ''ש לאחר זריקה:
 .‰˜È¯ÊÏ ‰‡¯È˘ Ì„Â˜ 10דלא הוה ליה שהות:
 .‰È˜¯ÊÓÏ ‰ÂˆÓ„ 'ÂÎ ÌÈ˘„˜ È˘„˜· ÔÈ· Ï‚ÈÙ ‡‰Â 11בלא מחשבה דאסור
לשנות בקדשי":
 .‰ÈÏ ˜È¯Ê ÈÚ· È‡Â 12בלא פיגול:
 .‰˜È¯Ê· Ï‚ÈÙ„ Â‡Ï È‡Ó 13דהוה ליה שעת הכושר קוד" לכ דאי בעי זריק
ליה בהכשר:
 .‰„È„· ‚ÂÏÙÈÏ 14בזבח גופיה:
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המנחות והנסכים

דף קב:

דקומ #במנחה כשחיטה דמי,
אפילו הכי מטמא טומאת אוכלי,
הואיל והיתה לו שעת הכושר מעיקרו.
1

אמר ¯· ‡˘:È
אמריתה לשמעתא קמיה ד¯· ,ÔÓÁ
אפילו תימא ל ממש ואפילו תימא דפיגל בזריקה,
דאי בעי פריק אמר,
אי בעי הוה זריק לא אמרינ.
2

מיתיבי:
כלל אמר ¯·:Ú˘Â‰È È
כל שהיתה לו שעת היתר לכהני" 
אי מועלי בה;
וכל שלא היתה לו שעת היתר לכהני" 
מועלי בה,
ואיזהו שעת היתר לכהני"?
שלנה ושנטמאת ושיצאה;
ואיזו היא שלא היתה לו שעת היתר לכהני"?
שנשחטה חו #לזמנה וחו #למקומה,
ושקבלו פסולי וזרקו את דמה;
קתני מיהא רישא:
שלנה ושנטמאת ושיצאה,
מאי לאו  לנה ממש;
והכא דאי בעי הוה זריק הוא,
וקתני דאי מועלי!?
לא,
ראויה לצאת וראויה לטמא וראויה ללי.
3

4

5

6

אבל לינה ממש מאי?
הכי נמי  דמועלי;
האי כל שהיה לו שעת היתר לכהני",
וכל שלא היתה לו שעת היתר לכהני";
כל שיש לו שעת היתר לכהני" 
אי מועלי בה,
וכל שאי לה שעת היתר לכהני" 
7

8

רש"י

 .‰ËÈÁ˘Î ‰ÁÓ· ıÓÂ˜„ 1בזבח ארבעה עבודות המנחה כנגד ארבעה עבודות
בזבח בהקומ #זוטא )לעיל יג (:מפרש להו:
 .˘ÓÓ ÔÏ 2האי ל לפני זריקה ולאחר זריקה דקתני לעיל לפני זריקה ממש
דהיה שהות ביו" ולאחר זריקה ממש קאמר )דהוה שהות( והא פירכא נמי פיגול
בי בקדשי קדשי" וכו' דפיגל בזריקה ודקא קשיא ל( דר' שמעו הכא לא בעי
למימר כל העומד לזרוק כזרוק דמי אדר' שמעו דפרה דאמר כל העומד לפדות
כפדוי דמי לא קשיא דאי בעי פריק אמר דמחוסר פדייה לאו כמעשה דמי דברי"
בעלמא נינהו דאי בעי זריק לא אמרינ בהו:
 .Â· ÔÈÏÚÂÓ ÔÈ‡ 3דלא קדשי ה' ה" ואע''ג דהשתא אי לה שעת היתר:
 .'ÂÎ ‰ÓÊÏ ıÂÁ 4על מנת לאוכלה חו #לזמנה או חו #למקומה:
 .˘ÓÓ ‰Ï Â‡Ï È‡Ó 5הבשר והד" וקתני היתה לה שעת היתר והיכא הוה ליה
שעת היתר לאו משו" דאמר כיו דאי בעי זריק שעת היתר קרינא ביה ואי
מועלי דאמרי' כיו דאי בעי זריק כזרוק דמי וקשיא לרב נחמ ורב אשי:
 .‡ÓËÏ ‰ÈÂ‡¯Â ˙‡ˆÏ ‰ÈÂ‡¯ ‡Ï ‚''‰ 6ול''ג וראויה ללו לא כגו שלנה
בשעת שראויה ליפסל ביוצא וטומאה והיינו לאחר שנזרק הד" דאי בו פסול
אחר ומעתה ראויה ליפסל ביוצא וטומאה שלא יהא בו שו" פסול אלא היא
דעדיי אינה פסולה אבל ראויה ליפסל דאי ל הד" תו לא קרו ליה ראויה ליפסל
דהא פסולה ממש היא ולעול" אי בעי זריק לא אמרינ:
 .˘ÓÓ ‰Ï Ï·‡ 7הבשר והד" מאי הכי נמי דמועלי דאי בעי זריק לא אמרינ:
 .¯˙È‰ ˙Ú˘ ÂÏ ‰È‰˘ 8משמע שהיתה לו שעה שראויה להתירה ולזרוק דמה
ולא הותרה:

פרק שנים עשר

מנחות

רנו

מועלי בה מיבעי ליה!?
9

אלא אמר ¯· ‡˘:È
מעילה אטומאה קא רמית?
מעילה משו" קדושה ולאו קדושה היא,
לבתר דפקעה לה קדושתיה במאי הדרא רכבא לה?
טומאה משו" אוכלא ולאו )משו"( אוכלא היא,
כל היכא דאי בעי זריק  מצי זריק ליה,
משוי ליה אוכלא ומטמא טומאת אוכלי,
היכא דאי בעי )מצי( זריק 
לא מצי זריק לא משוי ליה אוכלא,
]ולא[ מטמא טומאת אוכלי.
10

מיתיבי:
המביא אש" תלוי ונודע שלא חטא,
א" עד שלא נשחט נודע לו 
יצא וירעה בעדר,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
קב :ו ÌÈÓÎÁאומרי"* :
ירעה עד שיסתאב,
וימכר ויפלו דמיו לנדבה;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
יקריב,
שא" אינו בא על חטא זה הרי הוא בא על חטא אחר;
11

12

13

14

משנשחט נודע לו 
הד" ישפ( והבשר ישר;1
נזרק הד" 
הבשר יאכל;
ו¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
אפילו הד" בכוס 
יזרק והבשר יאכל;
ואמר ¯·‡:
15

16

רש"י

 .‰ÈÏ ÈÚ·Ó ¯˙È‰ ˙Ú˘ ˘È˘ ÏÎ 9דכיו שנזרק הד" מיד יש לה שעת היתר.
ל''א ה''ג ראויה לצאת וראויה לטמא )וראויה ללו( וראויה ללו .כלומר דנזרק
הד" וכשרה בלא פסול .וראויה ליפסל באיזה פסול שיארע בה שלא יהא בה
)אלא( אותו פסול לבדו ראויה ליפסל היינו כשרה דאי כבר פסולה היא כגו בלא
זריקת ד" תו לא קרי לה ראויה ליפסל אי הכי דבכשרה מיירי כל שיש לה מיבעי
ליה דכל שהיתה משמע שנראה ליזרק ולא נזרק וקרי ליה שעת הכושר משו"
דאי בעי זריק:
 .‰˘Â„˜ ÌÂ˘Ó ‰ÏÈÚÓ 10מועלי בה ומשו" לאו קדושה פקעה מעילתו ולבתר
דפקעה קדושת שנראה ליזרק ולהיות מותרת לכהני" וקיימא ל )ב''ק עו (:כל
העומד לזרוק כזרוק דמי במאי הדרא קדושה אבל טומאה משו" אוכלא ולאו
אוכלא הוא כלומר כי הוי אוכלא מקבל טומאה וכל כמה דלא הוי אוכלא א 1על
גב דחזי למיהוי אוכלא לא מקבל טומאה הלכ( לא אמרינ בה אי בעי זריק:
 .ÈÂÏ˙ Ì˘‡ 11בא על מי שהיו לפניו שתי חתיכות אחת של חלב ואחת של
שומ ואכל האחת ואינו יודע איזו היא:
 .¯„Ú· ‰Ú¯ÈÂ ‡ˆÂÈ 12ע" שאר בהמותיו דחולי הוא הואיל ולא חטא:
 .·‡˙ÒÈ˘ „Ú ‰Ú¯È 13בכריתות )כג (:בגמ' מפרש טעמא דרבנ מתו( שלבו
נוקפו גמר ומקדיש לה:
 .·È¯˜È ¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ 14ואזיל לטעמיה דאמר בכריתות )כה (.מתנדב אד"
אש" תלוי בכל יו":
 .Û¯˘È ¯˘·‰Â ı¯‡Ï ÍÂÙ˘È 15דחולי שנשחטו בעזרה היא:
 .Ì„‰ ˜¯Ê 16ואחר כ( נודע לו הבשר יאכל לכהני" שעל הספק באה
מתחילתה ובשעת כפרתה דהיינו זריקה אכתי ספק היה וכיפרה ספיקה והלכה
לה הכי מפרש בכריתות:
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המנחות והנסכים

דף קב:

¯· ÈÒÂÈ Èבשיטת ¯· ÔÂÚÓ˘ Èאמר,
דאמר:
כל העומד לזרוק  כזרוק דמי!?
מידי הוא טעמא?
אמרי · ‡·¯ÚÓמשמיה ד¯·:‡ÈÁ ¯· ÈÒÂÈ È
היינו טעמא ד¯· ÈÒÂÈ Èדקסבר 
כלי שרת מקדשי את הפסולי לכתחילה ליקרב.
1

2

3

אמר ליה ¯· ‡˘ Èל¯· :‡‰Î
מדאמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
כל העומד לזרוק כזרוק דמי 
כל העומד לשרו 1נמי כשרו 1דמי;
נותר ופרה אמאי מטמאי טומאת אוכלי?
עפרא בעלמא נינהו!?
אמר ליה:
חיבת הקודש מכשרת.
4

אמר ליה ¯· ‡Èל¯· ‡˘:È
נהי דמהניא להו חיבת הקודש לאיפסולי דגופיה,
ליקרויי טמא נמי למימני ביה ראשו ושני?
תפשוט דבעי ¯:˘È˜Ï ˘È
צריד של מנחות,
מוני בו ראשו ושני,
או אי מוני בו ראשו ושני!
כי מיבעיא ליה ל¯  ˘È˜Ï ˘Èדאורייתא,
כי קאמרינ  דרבנ.
5

76
8

משנה )ב(:
האומר הרי עלי במחבת והביא במרחשת,
במרחשת והביא במחבת 
מה שהביא הביא וידי חובתו לא יצא.
זו להביא במחבת והביא במרחשת,
במרחשת והביא במחבת 
הרי זו פסולה.
9

10

מנחות

פרק שנים עשר

רנז

האומר:
הרי עלי שני עשרונות להביא בכלי אחד,
והביא בשני כלי",
בשני כלי" והביא בכלי אחד 
מה שהביא הביא וידי חובתו לא יצא.
אלו בכלי אחד והביא בשני כלי",
בשני כלי" והביא בכלי אחד 
הרי אלו פסולי.
11

הרי עלי שני עשרונות להביא בכלי אחד,
והביא בשני כלי",
אמרו לו :בכלי אחד נדרת,
הקריב בשני כלי"  פסולי,
בכלי אחד  כשרי.
12

הרי עלי שני עשרונות להביא בשני כלי",
והביא בכלי אחד,
אמרו לו :בשני כלי" נדרת,
הקריב בשני כלי" 
כשרי,
נתנו לכלי אחד 
כשתי מנחות שנתערבו.
13

גמרא:
וצריכא,
דאי אשמעינ ה( קמייתא 
משו" דאמר במחבת וקא מייתי במרחשת;
אבל הכא דאידי ואידי במחבת ואידי ואידי במרחשת 
אימא ידי נדרו נמי יצא;
ואי אשמעינ ה( 
משו" דקא פליג להו,
אבל הת" דלא פליג ביה  אימא לא;
צריכא.
14

16

15

17

תנו רבנ:
מה שהביא הביא ,וידי נדרו לא יצא;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
18

רש"י

 .ÈÓ„ ˜Â¯ÊÎ 1וקשיא לרב אשי ורב נחמ דהא הכא א 1על גב דלא זריק שרי
ליה למזרקיה ולמיכליה דאוכלא היתירא חשיב ליה משנראה לזריקה אלמא
לעני שינוי אוכלא אמרינ אי בעי זריק:
 .‡ÓÚË ‡Â‰ È„ÈÓ 2כלומר וכי טעמא דרבי יוסי משו" דכזרוק דמי:
 .˙¯˘ ÈÏÎ 3כגו האי כוס שנתקבל בו הד" מקדשי את הפסולי שאינ פסולי
לגמרי אלא כה''ג ליקרב:
 .'ÂÎÂ ˜¯ÊÈÏ „ÓÂÚ‰ ÏÎ 4למאי דס''ד מעיקרא רבי יוסי בשיטת רבי שמעו
אמרה נקיט לה:
 .˙ÂÁÓ Ï˘ „È¯ˆ 5כדאמרינ לעני שופר )ר''ה כז (:צריד או עבה קצת מ
הסולת שלא נגע בשמ ולא הוכשר ונגע בו שר #מוני בו ראשו ושני וכו' צריד
לשו יובש:
 .‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰ÈÏ 'ÈÚ·Ó˜ ÈÎ 6אי מוני בו ראשו ושני דאוריי' שישרפו את
השני או לא והכי קמיבעיא ליה דקיימא ל )זבחי" לד (.והבשר לרבות עצי"
ולבונה דלאו בני טומאה נינהו אלא משו" חיבת הקדש אלמא חיבת הקדש
דאורייתא:
 .È˘Â ÔÂ˘‡¯ ÔÈÂÓ 7לשרו 1ג" את השני או אי מוני בו מדאורייתא:
 .'È¯Ó‡˜ ÈÎ 8לעיל דמטמא טומאת אוכלי דמשמע אפילו למנות ראשו ושני
מדרבנ דתולי את השני א" קדש הוא דאי שורפי קדשי" על טומאה דרבנ:
 .‡È·‰˘ ‰Ó :'È˙Ó 9דאימר לא לש" נדרו הביאה אלא נדבה אחרת היא:
 .˙·ÁÓ· ‡È·‰Ï ÂÊ 10שהיה עשרו סלת מונח לפניו ואמר זו להביא במחבת
כו' הרי זו פסולה דקבעה כלי שהזכיר בה ואי יכול לשנותה לכלי אחר:

רש"י

 .ÌÈÏÎ È˘· ‡È·‰Â „Á‡ ÈÏÎ· Ì‡È·‰Ï ÂÏ‡ 11והפריש שני קמצי" והוא לא
נדר אלא קומ #אחד ועוד שמנחה חסירה היא בכל כלי וכלי והיכא דנדר בשני
כלי" והביא בכלי אחד הויא מנחה יתירה ומיעט בקמצי" שהוא נדר לש" שתי
קמיצות ולא קמ #אלא אחד:
 .˙¯„ „Á‡ ÈÏÎ· ÂÏ Â¯Ó‡ 12ולא חש לדבריה" והקריב בשני כלי" פסולי"
אע''ג דלא אמר אלו להביא בכלי אחד דהשתא ליכא למימר לש" נדבה אחרת
מייתי לה דכיו דאמרו ליה בכלי אחד נדרת הוה ליה למימר להו אנא לש" נדר
אחרינא מייתינא לה:
 .Â·¯Ú˙˘ ˙ÂÁÓ È˙˘Î 13כדאמרינ בהקומ] #רבה[ )לעיל כג (.א" יכול לקמו#
מזו בפני עצמה ומזו בפני עצמה כשרות וא" לאו פסולות והא דקתני נמי לעיל
אלו להביא בשני כלי" והביא בכלי אחד פסול כגו שאי יכול לקמו #מכל אחת
בפני עצמה:
 .‡˙ÈÈÓ˜ ÔÈÚÓ˘‡ È‡„ ‡ÎÈ¯ˆÂ :'Ó‚ 14הרי עלי במחבת והביא במרחשת
דלא יצא ידי נדרו:
 .Ï·‡ 15בשני כלי" והביא בכלי אחד דבאותו כלי שנדר הביא א" מחבת
מחבת וא" מרחשת מרחשת אימא ידי נדרו נמי יצא:
 .È„È‡Â È„È‡ 16כלי שנדר ושהביא:
 .‰Ï ‚ÈÏÙ ‡˜„ ÌÂ˘Ó 17שחולק מנחה גדולה לשתי מנחות קטנות שנדר בכלי
אחד והביא בשני כלי":
 .˘''¯ 18אכולה מתניתי פליג דקסבר קביעותא דמנא לאו כלי הוא:
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רנח

מנחות

· È‡Ó˘ ˙Èהיא דאמרי:
תפוס לשו ראשו,
דתנ:
הריני נזיר מ הגרוגרות ומ הדבילה 
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי" :נזיר;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי" :אינו נזיר.

א 1ידי נדרו נמי יצא.

9

זו להביא במחבת.
והא תניא:
לא קידשו" כלי שרת!?
אמר ‡·:ÈÈ
לא קידשו" ליקרב,
אבל קידשו" ליפסל.
ואמר ‡·:ÈÈ
לא שנו * אלא שקבע בשעת נדר,
אבל בשעת הפרשה  לא;
" ַּכאֲ ׁ ֶשר נָ ַד ְר ָּת" )דברי" כג,כד(,
ולא כאשר הפרשת.

10

1

קג.

2

11

¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
אפילו תימא ·,ÏÏ‰ ˙È
באומר אילו הייתי יודע שאי נודרי כ( 
לא הייתי נודר כ( אלא כ(.

3

5

4

6

איתמר נמי:
אמר ¯· ‡ÈÁ ¯· ‡Á‡ Èאמר ¯· ÈÒ‡ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
לא שנו אלא שקבע בשעת נדר,
אבל בשעת הפרשה  לא;
" ַּכאֲ ׁ ֶשר נָ ַד ְר ָּת",
ולא כאשר הפרשת.
משנה )ג(:
האומר:
הרי עלי מנחה מ השעורי" 
יביא מ החטי".
קמח 
יביא סולת.
בלא שמ ובלא לבונה 
יביא שמ ולבונה.
חצי עשרו 
יביא עשרו של".
עשרו ומחצה 
יביא שני";
¯· ÔÂÚÓ˘ Èפוטר,
שלא התנדב כדר( המתנדבי.

אמר :‰È˜ÊÁ
לא שנו אלא דאמר :מנחה מ השעורי";
אבל אמר מנחה מ העדשי"  לא.
מכדי  ‰È˜ÊÁכמא אמר לשמעתיה?
כ·,È‡Ó˘ ˙È
ו· È‡Ó˘ ˙Èמשו" תפוס לשו ראשו הוא,
מה לי מ השעורי מה לי מ העדשי"!?
הדר ביה.
ומאי טעמא הדר ביה?
אמר ¯·‡:
מתניתי קשיתיה,
מאי איריא דתני מנחה מ השעורי"?
ליתני מ העדשי"!
אלא שמע מינה  משו" דטעי הוא,
בשעורי" טעי,
בעדשי" לא טעי.
12

13

ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
אפילו מ העדשי".
מכדי ¯· ÔÁÂÈ Èכמא אמרה לשמעתיה?
כ·,ÏÏ‰ ˙È
ו· ÏÏ‰ ˙Èמשו" דטעי הוא,
בשעורי טעי,
בעדשי" לא טעי!?
לדבריו ד ‰È˜ÊÁקאמר ליה:
את מאי טעמא הדרת ב(?
14

15

16

גמרא:
אמאי?
נדר ופתחו עמו הוא!?
אמר :‰È˜ÊÁ
הא מני?

17

7

8

רש"י

רש"י

 .ÌÂ˘„È˜ ‡Ï ‡È˙ ‡‰Â 1אות כלי שרת שהביא בו וכיו דלא קידשו" אמאי
פסולות הא מצי לאהדורינהו ולאיתויי באות כלי" שנדר:
 .Â˘ ‡Ï 2דזו להביא במחבת והביא במרחשת פסולה:
 .¯„ ˙Ú˘· ÔÚ·˜˘ ‡Ï‡ 3הרי עלי להביא את זו במחבת:
 .‰˘¯Ù‰ ˙Ú˘· Ï·‡ 4דבשעת נדר אמר הרי עלי מנחה סת" ובשעת הפרשה
קבעה ואמר זו אביא לש" נדר במחבת:
 .ÌÂÏÎ ¯Ó‡ ‡Ï 5לא מיפסלא:
 .˙¯„ ¯˘‡Î ‡ÓÚË È‡Ó 6כתיב כמו שאמרת בשעת נדר קיי" דברי( ולא
כאשר הפרשת דבשעת הפרשה לא קבעה:
 .È‡Ó‡ 7מחוייב לאתויי מ החטי":
 .‡Â‰ ÂÓÚ ÂÁ˙ÙÂ ¯„ 8ע" הנדר אמר פתח שמתחרט בו דכיו דאמר מ
השעורי" אמרי' דאי בדעתו להביא כלו" דאד" יודע שאי מנחה מ השעורי":

 .ÔÂ˘‡¯ ÔÂ˘Ï ÒÂÙ˙ 9וכיו דאמר הרי עלי מנחה איחייב במנחה הוגנת:
 .‰ÏÈ·„Â ˙Â¯‚Â¯‚ 10לא שייכא בהו נזירות:
 .¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ 11מ היי דתפוס לשו ראשו:
 .‡˙ÚÓ˘Ó ‰È˜ÊÁ ‰È· ¯„‰ 12דלעיל ומודה דטעמא במתני' באומר לא הייתי
יודע כו':
 .ÈÚË„ ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ ÔÈ¯ÂÚ˘· 13משו" דיחיד מביא מנחת קנאות מ השעורי"
אבל בעדשי" ליכא למימר דטעי הלכ( פתחו עמו הוא דלא נתכוי להביא
כלו":
 .‰È˙ÚÓ˘Ï ‰¯Ó‡ Ô‡ÓÎ 14כלומר כמא אוקמא למתניתי לעיל כבית הלל:
 .ÈÚË ‡Ï ÌÈ˘„Ú· 15וליכא למימר אילו הייתי יודע דהא ודאי ידע שאי מנחה
של עדשי" ולאו למידי איכוי:
 .‰È˜ÊÁ„ ÂÈ¯·„Ï 16דאוקמא מעיקרא כבית שמאי קאמר ליה רבי יוחנ דאפילו
מ העדשי" תפוס לשו ראשו וליה לא סבירא ליה משו" דר' יוחנ אוקי טעמא
דמתני' משו" דטעי דאיכא למימר אילו הייתי יודע כו' אבל בעדשי" לא טעי
דמעיקרא לאו למידי איכוי:
 .Í· ˙¯„‰ ‡ÓÚË È‡Ó ˙‡ 17לדיד( איכא לתרוצי דלא מיבעיא קאמר לא
מיבעיא עדשי" דכיו דקי''ל תפוס לשו ראשו דחייב דכיו דלא טעו בהו
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קג:

משו" דלא קתני מ העדשי";
דלמא לא מיבעיא קאמר,
לא מיבעיא מ העדשי",
דאיכא למימר מהדר הוא דהדר ביה ותפוס לשו ראשו,
אלא אפילו מ השעורי נמי,
דאיכא למימר מיטעא הוא דקא טעי,
אפילו הכי תפוס לשו ראשו* .

פרק שנים עשר

רנט

מנחות

אי הכי 
¯· ÔÂÚÓ˘ Èפוטר,
שלא התנדב כדר( המתנדבי,
אמאי?
אמר ¯·‡:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èבשיטת ¯· ÈÒÂÈ Èאמרה,
דאמר:
]א [1בגמר דבריו אד" מתפיס.
4

5

אמר :È¯ÈÚÊ
לא שנו אלא דאמר מנחה,
אבל לא אמר מנחה לא.
1

יתיב ¯·  ÔÓÁוקאמר לה להא שמעתא.
איתיביה ¯·‡ ל¯· ) ÔÓÁכא(:
קמח 
יביא סולת;
לאו דלא אמר מנחה!?
לא,
דאמר מנחה.
2

בלא שמ ולבונה 
יביא שמ ולבונה )כא(;
מאי לאו דלא אמר מנחה!?
לא,
דאמר מנחה.

משנה )ד(:
מתנדב אד" מנחה של ששי" עשרו,
ומביא בכלי אחד.
)א" אמר הרי עלי ששי" עשרו 
מביא בכלי אחד(.
א" אמר הרי עלי ששי" ואחד 
מביא ששי" בכלי אחד ואחד בכלי אחד,
שכ הציבור מביא ביו" טוב הראשו של חג,
שחל להיות בשבת ששי" ואחד,
דיו ליחיד שהוא פחות מ הציבור אחד.
6

אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
והלא אלו לפרי" ואלו לכבשי",
ואינ" נבללי" זה ע" זה!
אלא,
עד ששי" יכולי ליבלל.
אמרו לו:
ששי" נבללי,
וששי" ואחד אי נבללי?
אמר לה":
כל מדות חכמי" כ,
בארבעי" סאה הוא טובל,
ובארבעי" סאה חסר קרטוב  אינו יכול לטבול בה.
7

8

9

חצי עשרו 
יביא עשרו של" )כא(;
מאי לאו  דלא אמר מנחה!?
לא,
דאמר מנחה.

10

אי הכי 
אימא סיפא )כא(:
עשרו ומחצה 
יביא שני";
כיו דאמר :מנחה איחייב ליה בעשרו 
כי אמר חצי עשרו לא כלו" קאמר הוא!?
לא צריכא,
דאמר הרי עלי מנחה חצי עשרו ועשרו,
דכיו דאמר :מנחה איחייב ליה בעשרו,
כי אמר חצי עשרו ולא כלו" קאמר,
כי הדר אמר עשרו מייתי עשרו אחרינא.
3

רש"י

אינשי איכא למימר מעיקרא כי אמר למנחה גמורה איכוי ובעא למיהדר ביה
וסבר אימא מידי דלא חזי להקרבה ונקט עדשי" הלכ( חייב דלא מצי מהדר ביה
אבל שעורי" דאיכא למימר כיו דטעו בהו אינשי אימא מעיקרא לאו למנחה
איכוי אלא למנחת שעורי" ממש כדפריש וכיו דאי מנחה באה שעורי"
ליפטר דודאי מצי אמר אילו הייתי יודע דסופי להביא חטי" לא הייתי נודר כל
עיקר קמשמע ל:
 .Â˘ ‡Ï 1דתפוס לשו ראשו אלא דאמר מנחה מ השעורי" דאיכא למימר
כיו דאמר מנחה למנחה גמורה קמכוי אבל אמר מנחת שעורי" מנחה
אשעורי" קאי ופטור דליכא למימר תפוס לשו ראשו .ל''א אבל לא אמר מנחה
לא אלא הרי עלי שעורי" פטור דודאי לשעורי" איכוו:
 .‰ÁÓ ¯Ó‡ ‡Ï„ Â‡Ï È‡Ó 2אלא הרי עלי קמח אפי' הכי חייב דאי אד"
מוציא דבריו לבטלה:
 .ÌÂÏÎ ¯Ó‡ ‡Ï ÔÂ¯˘Ú ÈˆÁ ¯Ó‡ ÈÎ 3ולייתי חד עשרו ותו לא:

גמרא:
שאיל שאילה למעלה מ¯·:È‡ÚÏÈ‡ ¯· ‰„Â‰È È
מני לאומר הרי עלי ששי" ואחד 
מביא ששי" בכלי אחד ואחד בכלי אחד?
רש"י

 .'ÂÎ ¯ËÂÙ ÔÂÚÓ˘ È·¯ ÈÎ‰ È‡ 4כיו דתפוס לשו ראשו ואיהו אמר מנחה הרי
התנדב כדר( המתנדבי":
 5ה''ג ‡ .ÒÙ˙ Ì„‡ ÂÈ¯·„ ¯Ó‚· Ûדלא אזלינ בתר לשו ראשו לחודיה ולא
בתר אחרו לחודיה אלא בתר כולהו וזה שאמר מנחה חצי עשרו ועשרו
פירושי קמפרש מנחה של חצי עשרו ועשרו והיינו שלא כדר( המתנדבי"
ובשיטת רבי יוסי אמרו:
 :'È˙Ó 6ה''ג ˘ .'ÂÎÂ ‡È·Ó ¯Â·Èˆ‰˘ ÂÈˆÓ ÔÎלי''ג פרי" ל''ט עשרוני"
שלשה עשרוני" לפר ולי''ד כבשי" י''ד עשרוני" הרי נ''ג ולשני אילי" ד'
עשרוני" הרי נ''ז ולשני תמידי שני" ולשני כבשי מוס 1דשבת שני" הרי ס''א:
 .ÔÂÚÓ˘ '¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ 7וכי אות ס''א עשרוני" בכלי אחד היו:
 .ÌÈ˘·ÎÏ ÂÏ‡Â ÌÈ¯ÙÏ ÂÏ‡ ‡Ï‰Â 8ואי מערב להו מיפסלי שמנחת פרי"
בלילתה עבה שני לוגי לעשרו חצי הי לג' עשרוני" ומנחת כבשי" בלילתה
רכה רביעית ההי לעשרו דהיינו שלשה לוגי וה בולעות זו מזו ונמצאת זו
חסירה וזו יתירה:
 .‡Ï‡ 9מפני מה אי מביא יחיד ששי" וא' עשרו בכלי אחד דעד ששי" יכולי
ליבלל בכלי אחד בלוג אחד ואליבא דרבי אליעזר ב יעקב נקט לה בפ' שתי
מדות )לעיל פח (.אפי' מנחה של ששי" עשרו אי לה אלא לוגה:
 .ÔÈÏÏ· ÔÈ‡ „Á‡Â ÌÈ˘˘· 10בתמיה:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

המנחות והנסכים

דף קד.

פרק שנים עשר

פתח ¯·,ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÌÈ¯·„Ó‰ ˘‡¯ È‡ÚÏÈ‡ ¯· ‰„Â‰È È
ואמר:
שכ מצינו ציבור מביאי ביו" טוב הראשו של חג,
שחל להיות בשבת  ששי" ואחד,
דיו ליחיד שיפחות מ הציבור אחד.

וכי אי נבללי מאי הוי?
והא תנ:
א" לא בלל 
כשר!?
אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
כל הראוי לבילה 
אי בילה מעכבת בו;
וכל שאינו ראוי לבילה 
בילה מעכבת בו.

מנחות

העיד ¯· Ú˘Â‰È Èו¯·‡¯È˙· Ô· Ú˘Â‰È È
על ד" נבילות שהוא טהור;
ואמר ¯·:‡¯È˙· Ô· Ú˘Â‰È È
מעשה והיו נוחרי ערודיאות לאריות באיסטריא של מל(,
והיו עולי רגלי" שוקעי עד רכובותיה בד",
ולא אמרו לה" דבר!
אישתיק.

1

אמר לו ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
והלא אלו פרי" ואילי" ואלו כבשי",
אלו בלילת עבה ואלו בלילת רכה,
אלו בלילת שחרית ואלו בלילת בי הערבי",
ואי נבללי מזה על זה!?
אמרו לו:
אמור אתה.
אמר לה":
הרי הוא אומר )ויקרא ז,י(:
"וְ ָכל ִמנְ ָחה ְבל ּולָ ה ַב ּ ׁ ֶש ֶמן וַ חֲ ֵר ָבה",
כבר אמרה תורה:
הבא מנחה שיכולה להיבלל.
אמרו לו:
בששי" נבללי;
בששי" ואחד אי נבללי?
אמר לו:
כל מדת חכמי" כ הוא,
בארבעי" סאה הוא טובל,
בארבעי" סאה חסר קרטוב  אינו יכול לטבול;
כביצה מטמא טומאת אוכלי,
כביצה חסר שומשו"  אי מטמא טומאת אוכלי;
שלשה על שלשה מטמא מדרס,
שלשה על שלשה חסר נימא אחת  אינו מטמא מדרס.

רס

7

אמר ליה ¯·:‡˜È¯Ê È
מאי טעמא לא קא מהדר מר?
אמר ליה:
היכי אהדר ליה?
דאמר ¯·:ÔÈÁ È

"וְ ָהי ּו ַח ּי ָ
ֶיך ְּתלֻ ִאים לְ ָך ִמ ּנֶגֶ ד" )דברי" כח,סו(,
זה הלוקח תבואה משנה לשנה;
" ּו ָפ ַח ְד ָּת לַ יְ לָ ה וְ ֹיו ָמם",
זה הלוקח תבואה מערב שבת לערב שבת;
"וְ ל ֹאקעט ַתאֲ ִמין ְּב ַח ּי ָ
ֶיך",
זה הסומ( על הפלטר; *
וההוא גברא על פלטר סמי(.
8

קד.

9

10

מאי הוי עלה?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
¯· ‰„Â‰È Èמוריינא דבי נשיאה הוה,
ואורי ליה כשמעתיה;
דתנ:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
ששה דברי" מקולי · È‡Ó˘ ˙Èומחומרי ·,ÏÏ‰ ˙È
ד" נבילות 
· È‡Ó˘ ˙Èמטהרי;
ו· ÏÏ‰ ˙Èמטמאי;
אמר ¯·:‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ È
א 1כשטמאו ·,ÏÏ‰ ˙È
לא טמאו אלא ברביעית,
הואיל ויכול לקרוש ולעמוד על כזית.
11

12

13

14

15

2

3

משנה )ד(:
אי מתנדבי לוג שני" וחמשה,
16

4

אמר ¯· È·È· Èאמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
מעשה בפרדה אחת של בית ¯· Èשמתה,
ושיערו חכמי" את דמה ברביעית.
מתיב ¯·:‡ÒÈ· ¯· ˜ÁˆÈ È
6

5

רש"י

 .ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÌÈ¯·„Ó‰ ˘‡¯ :'Ó‚ 1קרי ליה הכי משו" מעשה דמערה במסכת
שבת )לג:(:
 .‰ÏÈ·Ï ÈÂ‡¯‰ ÏÎ 2כגו ששי" עשרוני" ראוי" ליבלל מלוג:
 .˙·ÎÚÓ ‰ÏÈ· ÔÈ‡ 3דאפי' לא בלל כשר:
 .Â· ˙·ÎÚÓ ‰ÏÈ· 4דבעינ שיהא ראוי ליבלל:
 .‰Ó„ ˙‡ ÌÈÓÎÁ Â¯ÚÈ˘Â 5שיצא ממנה:
 .˙ÈÚÈ·¯· 6לידע א" יש בו רביעית יפרשו ממנה כנבילה ואיידי דאיירי לעיל
בשיעורי" כל מדת חכמי" כ( ה" נקט נמי להאי דשיעורא דרבנ היא רביעית
ד" יכול לקרוש ולעמוד על כזית:

רש"י

 .˙ÂÈ¯‡Ï ˙Â‡È„Â¯Ú ÔÈ¯ÁÂ ÂÈ‰Â 7ערודי היער היו נוחרי לצור( האריות:
 .‰˘Ï ‰˘Ó ‰‡Â·˙ Á˜ÂÏ‰ 8שאי לו קרקע לזרוע והיינו חייו תלואי" שאינו
יודע א" יהיו לו מעות לשנה הבאה:
 .¯ËÏÙ‰ 9נחתו":
 .‡¯·‚ ‡Â‰‰Â 10אדידיה קאמר דהא אפלטר סמכינא ואי דעתי מיושב להשיב
לו:
 .‰ÏÚ ÈÂ‰ È‡Ó 11דהאי שיעורא:
 .‰Â‰ ‰‡È˘ È·„ ‡ÈÈ¯ÂÓ È‡ÚÏÈ‡ ¯· ‰„Â‰È È·¯ 12והיה לה" לבית רבי מורה
הוראות ועל פיו היו עושי כל דבריה" והוא צוה לה" לשערה:
 .‰È„È„ ‡˙ÚÓ˘Î 13דאמר בית הלל מטמאי בד" נבילות:
 14ששה דברי" במסכת עדיות קא חשיב להו:
 .˙ÈÊÎ ÏÚ 15ושיעור טומאת נבילה בכזית:
 .‚ÂÏ ÔÈ·„˙Ó ÔÈ‡ :'È˙Ó 16יי לנסכו שלא מצינו מנחת נסכי" של לוג ולא
שני" ולא חמשה אבל מתנדבי שלשה דחזו לכבש וארבעה לאיל דהיא
שלישית ההי וששה דחזו לפר ומששה ולמעלה דשבע חזו ג' מינייהו לכבש
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המנחות והנסכים

דף קד:

אבל מתנדבי שלשה וארבעה וששה,
ומששה ולמעלה.
גמרא:
איבעיא להו:
יש קבע לנסכי",
או אי קבע לנסכי"?
היכי דמי?
כגו דאייתי חמשה;
אי אמרת אי קבע לנסכי" 
משי( ומקריב ארבעה מינייהו,
דחזי לאיל ואיד( הוי נדבה;
ואי אמרת יש קבע לנסכי" 
עד דממלי להו לא קרבי;
מאי?
אמר ‡·:ÈÈ
תא שמע:
ששה לנדבה;
ואמרינ:
כנגד מי?
כנגד מותר חטאת ,ומותר אשמות,
ומותר אש" נזיר ,ומותר אש" מצורע,
ומותר קיני ,ומותר מנחת חוטא;
וא" איתא 
ליתקי שופר אחרינא כנגד מותר נסכי"!?
הנ( לנדבת צבור אזלי,
הני שכיחי,
אפשר דמצטרפי דמר ודמר בהדי הדדי וקרבי.
1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

11

12

13

14

15

רש"י

פרק שנים עשר

מנחות

רסא

אמר ¯·‡:
תא שמע:

" ֶאזְ ָרח" )במדבר טו,יג(,
מלמד שמתנדבי נסכי";
וכמה? שלשת לוגי;
ומני שא" רצה להוסי  1יוסי?1
תלמוד לומר" :יִ ְהיֶה" )ש",טו(;
יכול יפחות?
תלמוד לומרָּ " :כ ָכה" )ש",יג(;
מאי יוסי?1
אילימא  ארבעה וששה;
מאי שנא שלשה? דחזו לכבש;
ארבעה וששה נמי  חזו לאיל ופר!
אלא לאו  חמשה,
ושמע מינה 
אי קבע לנסכי"?
שמע מינה.
16

17

18

19

20

21

אמר ¯· ‡˘:È
והא אנ לא תנ הכי )כא(:
אי מתנדבי לוג שני" וחמשה;
קתני חמשה דומיא דשני",
מה שני"  דלא חזו כלל,
א 1חמשה נמי  דלא חזו כלל!?
מידי איריא?
הא  כדאיתא,
והא  כדאיתא.
22

23

אמר ‡·:ÈÈ
א" תמצא לומר  אי קבע לנסכי" 
הא אי קבע לנסכי";
א" תמצא לומר  יש קבע לנסכי" 
עד עשרה פשיטא לי,
אחד עשר * מיבעיא לי;

וד' לאיל ושמנה חזו לשני אילי" תשעה חזו לפר וכבש עשרה חזו לפר ואיל
24
י''א חזו לשני אילי" וכבש וכ( לעול":
 .ÌÈÎÒÏ Ú·˜ ˘È :'Ó‚ 1אמר הרי עלי כ( וכ( לוגי מי הוי קבע דאי יכול
25
להקריב" אלא הכל ביחד דהוו קרבי בקרב א' או אי קבע ויכול להקריב"
1
דחזו באפי נפשייהו:
קד:
 .ÈÓ„ ÈÎÈ‰ 2למאי נפקא מינה:
 .‰·„ ÈÂ‰ Í„È‡Â 3נדבת ציבור וימכר ויפלו דמיו לשופרות או יקרב הוא עצמו
רש"י
ויצטר 1ע" השני לוגי אחרי" ויקרב לנסכי תמיד דהוו נמי לציבור:
 .¯Ó„Â ¯Ó„ ÈÙ¯ËˆÓ„ ¯˘Ù‡ 15א" נדר ה' יקריב ד' ויניח לוג הנשאר ויצטר1
 .Â‰Ï ‡ÏÓÓ„ „Ú Ú·˜ ˘È ˙¯Ó‡ È‡Â 4ויביא לוג הששי כי היכי דליתחזי לפר
ע" מותר נסכי" אחרי" עד שיהו ד' או ג':
לא קרבי דהא אי יכול להקריב בפני עצמו:
 .Á¯Ê‡ 16גבי נסכי" כתיב כל האזרח יעשה ככה את אלה וקרא יתירא הוא דהא
 .‰·„Ï ‰˘˘ 5גבי י''ג שופרות שהיו במקדש קאי די''ג שופרות הוו בשבעה
לעיל מיניה כתיבי כל די נסכי" מלמד שמתנדבי נסכי" בלא קרב וכמה
מה" היו נותני הנ( מעות דמפרש במסכת יומא )נה (:ובמסכת שקלי" )ט(:
שלשת לוגי דבציר מהכי לא חזי למידי:
תקלי חדתי ועתיקי קיני גוזלי עולה עצי" ולבונה וזהב לכפורת וששה מה"
היו לנדבה לית בה מעות ההולכות לנדבת צבור:
 .‰È‰È 17חצי ההי יהיה לפר משמע דמנחה דהויא אחריתי לישנא אחרינא
 .ÔÈ¯Ó‡Â 6לקמ בפרק בתרא )קז:(:
בפרשת נסכי" כתיב ככ" כגר יהיה:
18
 .‰ÎÎעיכובא:
 .˙‡ËÁ ¯˙ÂÓ „‚Î ÈÓ „‚Î 7כגו הפריש מעות לחטאת והוזלו הכבשי"
19
ונתותרו לו מעות:
‡ .‰˘˘Â ‰Ú·¯‡ ‡ÓÈÏÈפשיטא מי צרי( קראי לרבויי:
20
:
ומעילות
גוזלות
כגו
סת"
.
‡˘Ì
¯˙ÂÓÏ „Á‡Â 8
 .˘Ï˘ ‡˘ È‡Óדפשיטא ל דחזו לכבש כו':
 .¯ÈÊ Ì˘‡ ¯˙ÂÓÏ „Á‡Â 9דאותו מותר לא היה מעורב ע" מותר אש" סת"
 .Â‡Ï ‡Ï‡ 21מידי דלא חזו ליה אתי לרבויי ולמשמע דמתנדבי ויקריבו
לפי שזה לכפר וזה להתירו ביי:
ארבעה והחמישי יהא מותר:
 .Ú¯ÂˆÓ Ì˘‡ ¯˙ÂÓÏ „Á‡Â 10דלא דמו להנ( שבא להתירו במחנה ואינ(
 .ÏÏÎ ÂÊÁ ‡Ï ÌÈ˘ ‰Ó 22דליכא למימר משי( חדא מינייהו ומקריב לה:
מפרש בפרק בתרא )לקמ קז (:וכל הנ( מותרות אזלי לנדבת צבור כשהמזבח
 .‡˙È‡„Î ‡‰ 23שני" אי מתנדבי לגמרי חמשה לכתחילה הוא דלא שאי
בטל לוקחי באות" מעות עולות הבשר לש" ועורות לכהני" דזהו מדרשו של
מפרישי תחילה למותרות אבל דיעבד מקריב ארבע וחמישי יהא מותר לנדבה:
יהוידע במסכת תמורה )כג:(:
24
 .ÌÈÎÒÏ Ú·˜ ÔÈ‡ ‡‰וכמה דבעי משני" ולמעלה מייתי וכי מייתי חמשה
:
נדבה
יהא
ואחד
מה"
ארבע
קרבי
לוגי
חמשה
 .‡˙È‡ Ì‡Â 11דהמביא
מקריב ארבעה מינייהו ואיד( מותר וכל מה דבעי מייתי ומאי דחזי מקריב
 .¯ÙÂ˘ ÂÏ ÔÈ˜˙ÈÏ 12להפיל בו הדמי":
ואיד( מותר לנדבה והכא ליכא למיבעי ולא מידי:
 .Í‰ 13מותרות לנדבת ציבור אזלי:
 .ÈÏ ‡ËÈ˘Ù ‰¯˘Ú „Ú 25דלוג ושני" וה' לגמרי ]לא קרבי[ עד דממלי להו
 .Í‰ 14נסכי" למה להו שופר הואיל ושכיח כל יומא שהרי רוב קרבנות
שלש לכבש חזו וד' לאיל וששה לפר ושבעה לכבש ואיל ח' לשני אילי" ט'
לפר וכבש י' לפר ואיל .אחד עשר
טעוני נסכי":
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המנחות והנסכים

דף קד:

מאי?
גברא לשני פרי" קא מכוי,
ועד דממלי להו לא קרבי;
או דלמא 
לשני אילי" וכבש אחד קמכווי;
תרי מחד מינא וחד מחד מינא אמרינ;
או לא;
מאי?
תיקו.
2

משנה )ה(:
מתנדבי יי ואי מתנדבי שמ,
דברי ¯·;‡·È˜Ú È
¯· ÔÂÙ¯Ë Èאומר:
מתנדבי שמ.
אמר ¯·:ÔÂÙ¯Ë È
מה מצינו ביי שהוא בא חובה ובא נדבה,
א 1שמ שהוא בא חובה בא נדבה;
אמר לו ¯·:‡·È˜Ú È
לא,
א" אמרת ביי שכ קרב ע" חובתו בפני עצמו,
תאמר בשמ שאינו קרב ע" חובתו בפני עצמו?
3

4

5

6

7

אי שני" מתנדבי עשרו אחד,
אבל מתנדבי עולה ושלמי",
ועו 1אפילו פרידה אחת.

פרק שנים עשר

רסב

מנחות

קא משמע ל 
הני מילי  בסתמא,
אבל היכא דפריש  פריש.
11

12

אין שנים מתנדבין.
מאי טעמא?
אילימא  משו" דכתיב )ויקרא ב,א(ַ " :ת ְק ִריב";
עולה נמי הא כתיב )ש",ב(ַ " :י ְק ִריב"!
אלא עולה מאי טעמא?
יכם",
דכתיב )במדבר כט,לט(" :לְ עֹל ֵֹת ֶ
יכם"!?
מנחה נמי הא כתיב )ש"(" :לְ ִמנְ ח ֵֹת ֶ
אלא משו" דכתיב בה )ויקרא ב,א(:
" ֶנ ֶפ ׁש".
13

14

15

תניא נמי הכי:
¯· Èאומר:
"אֲ ׁ ֶשר י ְַק ִריב ָק ְר ָּב ֹנו,
בו ָתם,
יהם ּולְ ָכל נִ ְד ֹ
לְ ָכל נִ ְד ֵר ֶ
אֲ ׁ ֶשר י ְַק ִריב ּו לַ יהֹוָ ה" )ויקרא כב,יח(,

הכל באי בשותפות,
לא סילק הכתוב אלא מנחה,
שנאמרֶ " :נ ֶפ ׁש".

אמר ¯·:˜ÁˆÈ È
מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה " ֶנ ֶפ ׁש"?
אמר הקדוש ברו( הוא:
מי דרכו להביא מנחה? עני;
מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו לפני.

8

גמרא:
אמר ¯·‡:
מדברי שניה" נלמוד:
מתנדב אד" מנחת נסכי" בכל יו".
פשיטא!?
מהו דתימא?
מנחת נדבה גלי בה רחמנא,
הני חמשה מנחות  אי,
טפי  לא;

16

9

אמר ¯·:˜ÁˆÈ È
מה נשתנית מנחה שנאמר בה חמשה מיני טיגו הללו?
משל למל( בשר וד" שעשה לו אוהבו סעודה,
ויודע בו שהוא עני,
אמר לו:
עשה לי מ חמשה מיני טיגו כדי שאהנה ממ(.
הדרן עלך המנחות והנסכים
17

10

18

רש"י

 .Â‰Ï ÈÏÓÓ„ „ÚÂ ÔÈÂÎÈ‡ ÌÈ¯Ù È˘Ï ‡¯·‚ È‡Ó ÈÏ ‡ÈÚ·ÈÓ 1לי''ב לוגי לא
קרבי דהא יש קבע לנסכי" ולא אמרינ ליקרבו שמנה לוגי לשני אילי" ושלשה
לוגי לכבש אחד או דלמא למנחה הראויה לשני אילי" וכבש איכוי:
 .‡Ï Â‡ ÔÈ¯Ó‡ ‡ÈÓ „ÁÓ „ÁÂ ‡ÈÓ „ÁÓ È¯˙ ‚''‰ 2כלומר מי הוי אורחא
לאינדובי או לא:
 .ÔÈÈ ÔÈ·„˙Ó :'È˙Ó 3בלא שמ וסלת ומנסכו לשיתי בפני עצמו ואי
מתנדבי שמ בלא סלת ויי:
 .ÔÓ˘ ÔÈ·„˙Ó 4וקומצו ומקטיר הקומ #ושיריו נאכלי:
 .'ÂÎ ÂÈˆÓ ‰Ó 5דאמר לעיל אזרח מלמד שמתנדבי נסכי ורבי עקיבא מוקי
לה ביי )כדחזינ( כדקתני מתנדבי יי ולא שמ:
 .‰·ÂÁ ‡· ‡Â‰˘ ÔÓ˘ Û‡ 6במנחת נסכי" בא נדבה בפני עצמה:
 .ÂÓˆÚ ÈÙ· Â˙·ÂÁ ÌÚ 7אע''פ שהוא בא חובה ע" המנחה אינו מעורב
במנחה תאמר בשמ כו' וכיו דלא אשכח ליה דליתי בכלי בפני עצמו השתא
נמי לא לייתי:
 .‰„È¯Ù ÂÏÈÙ‡ 8אפי' גוזל א' מתנדבי:
 .ÌÈÎÒ ˙ÁÓ Ì„‡ ·„˙Ó „ÓÏ Ì‰È˘ È¯·„Ó :'Ó‚ 9סלת שמ ויי בלא
קרב בכל יו" דעד כא לא פליגי אלא בפני עצמו אבל במעורב ע" המנחה לא
פליגי:
 .˙ÂÁÓ ‰˘ÓÁ 10סלת ומחבת ומרחשת וחלות ורקיקי אבל רבוכה לא חשיב
דאינה באה נדבה אלא בתודה ע" הזבח ולאו מנחה היא:

רש"י

 .Ï''Ó˜ 11הא דהני חשיב ותו לא היכא דאמר מנחה סת" יביא אחת מחמש
הללו:
 .˘È¯Ù„ ‡ÎÈ‰ Ï·‡ 12לנסכי" פריש:
 .‡ÓÚË È‡Ó 13אי שני" מתנדבי עשרו:
 .·È¯˜˙ 14לשו יחיד:
 .ÌÎÈ˙ÂÏÂÚ 15לשו רבי":
 .ÈÚ 16דרכו להביא מנחה שאי לו בהמות:
 .ÔÂ‚ÈË ÈÈÓ ‰˘ÓÁ 17סלת מחבת ומרחשת וחלות ורקיקי דמנחת מאפה כל
מידי דאית ביה שמ קרי טיגו:
 .ÍÓÓ ‰‰‡˘ 18כלומר שתקובל לפני בה:
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הרי עלי עשרון

דף קה.

פרק שלשה עשר

פרק שלשה עשר הרי עלי עשרון
משנה )אב(:
הרי עלי עשרו  יביא אחד;
עשרונות  יביא שני";
פירשתי ואיני יודע מה פירשתי  יביא ששי" עשרו.
2

1

הרי עלי מנחה  יביא איזו שירצה;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
יביא מנחת הסולת,
שהיא מיוחדת שבמנחות.
4

3

מנחות

יביא מנחות של עשרונות מאחד ועד ששי".
ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
אפילו תימא ¯·,È
באומר פירשתי עשרונות אבל לא קבעתי" בכלי,
דמייתי שיתי עשרונות בשיתי מאני.
13

הרי עלי מנחה -
יביא איזהו שירצה.
תנא:
הואיל ופתח בו הכתוב תחלה.
אלא מעתה 
האומר הרי עלי עולה 
קה .יביא ב בקר הואיל ופתח בו הכתוב * תחלה,
מ הצא 
יביא כבש הואיל ופתח בו הכתוב תחלה,
מ העו 1
יביא תורי" הואיל ופתח בו הכתוב תחלה,
אלמה תנ:
הרי עלי עולה 
יביא כבש;
¯· ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
תור או ב יונה;
ולא פליג ¯·?!‰„Â‰È È
אלא מאי מיוחדת שבמנחות?
דלית ליה ש" לווי.
14

5

מנחה או מי המנחה  יביא אחת,
מנחות או מי מנחות  יביא שתי",
פירשתי ואיני יודע איזה מה פירשתי  יביא חמשת.
6

7

8

פירשתי מנחה של עשרוני" ,ואיני יודע כמה פירשתי 
יביא ששי" עשרו;
¯· Èאומר:
יביא מנחות של עשרונות מאחד ועד ששי".
9

רסג

10

11

12

גמרא:
פשיטא!?
עשרונות 
יביא שתי" איצטריכא ליה.
הא נמי פשיטא!?
מיעוט עשרונות שתי" איצטריכא ליה.
פירשתי ואיני יודע מה פירשתי -
יביא ששים עשרון.
מא תנא?
אמר :‰È˜ÊÁ
דלא כ¯·;È
דאי ¯· È
האמר:
רש"י

 .È˙˘¯ÈÙ :'È˙Ó .ÔÂ¯˘Ú ÈÏÚ È¯‰ - ¯˘Ú ‰˘Ï˘ ˜¯Ù 1כמה עשרוני"
אביא:
 .ÌÈÂ¯˘Ú ÌÈ˘˘ ‡È·È È˙˘¯ÈÙ ‰Ó Ú„ÂÈ ÈÈ‡Â 2דאי בציר מהכי נדר לא
איכפת ליה דמתני ואמר כמה שנדרתי יהיו לנדרי והשאר יהא נדבה ובטפי ליכא
לספוקי דאי מנחה יחידית יתירה על ששי" עשרוני":
 .‰ÁÓ ÈÏÚ È¯‰ 3סת":
 .‰ˆ¯È˘ ÂÊÈ‡ ‡È·È 4מחמשה מנחות:
 .˙Â„ÁÂÈÓ 5מפרש בגמרא:
 .‰ÁÓ‰ ÔÈÓ 6כלומר הרי עלי מנחה או שאמר הרי עלי מי המנחה יביא אחת:
 .˙ÂÁÓ 7עלי או שאמר מי מנחות עלי יביא שתי מנחות ממי אחד:
 .È˙˘¯ÈÙ 8אחת מ המנחות שכתובי" בפרשה ואיני יודע אי זה מה פירשתי
כו':
 .‰ÁÓ È˙˘¯ÈÙ 9בכלי אחד של עשרוני":
 .‰ÓÎ Ú„ÂÈ ÈÈ‡Â 10עשרוני" קבעתי בה:
 .ÔÂ¯˘Ú ÌÈ˘˘ ‡È·È 11דבטפי מהכי ליכא לספוקי ואי בציר נדר לא איכפת ל
דמתני ואמר כמה שפירשתי יהא לנדרי והשאר יהא לנדבה:
 .¯ÓÂ‡ È·¯ 12כיו דאמר מנחה משמע חדא אלמא בכלי אחד קבעה וא" יביא
ששי" בכלי אחד שמא בציר מהכי נדר והויא מנחה יתירה ואית ליה לרבי
קביעותא דמנא מילתא הלכ( יביא ששי" מנחות מאחד ועד ששי" חדא של
עשרו וחדא של שתי" וחדא של שלש וחדא של ארבע וכ עד ששי" דודאי
חדא מינייהו נדר ואינ( נדבה:

15

16

והא תנא הואיל ופתח בו הכתוב תחלה קאמר!?
הכי קאמר 
איזהו מנחה מיוחדת שבמנחות דלית ליה ש" לווי?
זו שפתח בו הכתוב תחלה.
פשיטא!
מנחת הסולת קאמר!?
סימנא בעלמא.
17

18

19

מנחה מין המנחה וכו'.
בעי ¯· :‡ÙÙ
מיני מנחה מהו?
כיו דאמר מיני  תרתי קאמר,
ומאי מנחה?
רש"י

 .„Á‡ ÈÏÎ· ÌÈ˙Ú·˜ ‡Ï Ï·‡ :'Ó‚ 13הלכ( יביא ששי" עשרונות בששי"
כלי" כל אחד ואחד בפני עצמו והא דקאמר יביא מנחות של עשרונות מאחד
ועד ששי" היינו היכא דקבעה בכלי אחד דלא מצי לאיתויי בכלי אחד לא בציר
מהכי ולא טפי מהכי הלכ( יביא מנחות של עשרוני" מאחד ועד ששי" דודאי
חדא מינייהו נדר:
 .‡˙ 14מה טע" יביא מנחת סלת לפי שפתח בה הכתוב תחלה:
 .˘·Î ‡È·È Ô‡ˆ‰ ÔÓ 15אמר הרי עלי עולה מ הצא יביא כבש ולא עז הואיל
ופתח בו וכו':
 .ÈÂÂÏ Ì˘ ‰ÈÏ ˙ÈÏ„ 16שנקראת מנחה סת" דשאר מנחות יש לה" ש" לווי
מנחת מחבת ומנחת מרחשת ומנחת מאפה:
 .˙„ÁÂÈÓ ‰„Â‰È '¯ ‰Ï È¯˜„ ‰ÁÓ ‡È‰ ÂÊÈ‡ 17משו" דלית ליה ש" לווי זה
שפתח בה הכתוב תחלה והיינו מנחת סלת:
 .¯Ó‡˜ ˙ÏÒ ˙ÁÓ„ ‡ËÈ˘Ù 18ר' יהודה דהא בהדיא קתני לה:
 .‡ÓÏÚ· ‡ÓÈÒ 19לגירסא שלא תטעה ותשכח איזו מנחה קאמר ר' יהודה
דיביא סימ זה יהא ביד( זו שפתח בה הכתוב תחלה:
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הרי עלי עשרון

דף קה:

פרק שלשה עשר

דכולה מנחות נמי מנחה מיקריי,
דכתיב )ויקרא ו,ז(" :וְ זֹאת ּת ֹו ַרת ַה ִּמנְ ָחה";
או דלמא 
כיו דאמר :מנחה  חדא מנחה קאמר,
ומאי מיני מנחה?
הכי קאמר 
ממיני מנחה חדא מנחה עלי?
1

תא שמע:
מנחה מי מנחה 
יביא אחת;
הא מיני מנחה 
שתי";
אימא סיפא:
מנחות מי מנחות 
יביא שתי";
הא מיני מנחה 
חדא!?
אלא מהא ליכא למשמע מינה.
2

רסד

מנחות

פירשתי ואיני יודע מה פירשתי -
יביא חמשתן.
מא תנא?
אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
דלא כ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
דאי ¯· ÔÂÚÓ˘ È
כיו דאמר:
מחצה חלות ומחצה רקיקי יביא,
אי נמי סבר לה כ¯· ‰„Â‰È Èדאמר:
כל המנחות באות עשר,
איכא לספוקה בארבע עשרה מנחות.
9

10

11

3

4

12

5

‡· ÈÈאמר:
אפילו תימא ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
שמעינ ליה ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èדאמר:
מייתי ומתני;
דתניא:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
קה :למחרת מביא אשמו ולוגו * עמו,
ואומר:
א" מצורע הוא 
זהו אשמו וזה לוגו;
וא" לאו 
אש" זה יהא שלמי נדבה,
ואותו אש" טעו שחיטה בצפו,
ומת בהונות וסמיכה,
ונסכי" ותנופת חזה ושוק,
ונאכל לזכרי כהונה ליו" ולילה;
וא 1על גב דקא מפריק מר בשחיטת קדשי":
אימר דאמר ¯· ÔÂÚÓ˘ Èמייתי ומתני,
לכתחילה לתקוני גברא,
אבל בעלמא דיעבד  אי,
13

1514

תא שמע:
מי מנחות עלי 
יביא שתי מנחות ממי אחד;
הא ממיני מנחה 
חדא!
דלמא הא מיני מנחה 
מביא שתי מנחות משני מיני.
6

16

7

17

והא לא תני הכי:
מי מנחות עלי 
מביא שתי מנחות ממי אחד;
מיני מנחות עלי 
מביא שתי מנחות משני מיני;
הא מיני מנחה 
חדא!?
דלמא הא מני?
¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיא דאמר:
מחצה חלות ומחצה רקיקי יביא,
ומאי מיני מנחה?
מנחה דאית בה תרי מיני,
אבל ¯· Ôדאמרי:
מחצה חלות ומחצה רקיקי לא יביא,
מביא שתי מנחות משני מיני.
8

רש"י

 .‰ÁÓ‰ ˙¯Â˙ ˙‡ÊÂ 1בצו את אהר ואכולהו מנחות קאי:
 .˘''˙ 2ממתני':
 .‰ÁÓ‰ ÔÈÓ ‰ÁÓ 3פירשתי לעיל:
 .˙Á‡ ‡È·È 4משו" דמי חד משמע ומנחה נמי חדא משמע:
 .ÌÈ˙˘ ‰ÁÓ ÈÈÓ ‡‰ 5יביא שתי":
 .„Á‡ ÔÈÓÓ 6דמוקי" לתרוייהו ]לישני[:
 .ÔÈÈÓ È˙˘Ó ˙ÂÁÓ È˙˘ ‡È·È ‰ÁÓ ÈÈÓ ‡‰ ‡ÓÏ„ 7דמיני )מנחה( משמע
תרי ]ומנחה נמי משמע תרי[ כדאמר לעיל וזאת תורת המנחה:
 .‡ÓÏÈ„Â 8הא דדייקינ מינה הא מיני מנחה חדא ר' שמעו היא דלדידיה איכא
לקיומי תרוייהו ]לישני[ שני מיני במנחה אחת אבל לרבנ דלית להו מנחה
משני מיני" לעול" חדא מנחה ממי אחד )לא( מייתי:

18

19

20

21

1

רש"י

 .‡˙ Ô‡Ó 9דלא מספקא ליה אלא בחמשה מנחות:
 .‡È·È ÔÈ˜È˜¯ ‰ˆÁÓÂ ˙ÂÏÁ ‰ˆÁÓ ¯Ó‡„ ÔÂÈÎ 10ולאו דוקא קאמר דה''ה
לתשע חלות וחד רקיק או לתשעה רקיקי וחדא חלה:
 .¯Ó‡„ ‰„Â‰È È·¯Î ‰Ï ¯·Ò ÈÓ È‡ 11בפרק ואלו מנחות )לעיל עו (.כל המנחות
באות עשר עשר:
 .˙ÂÁÓ ‰¯˘Ú Ú·¯‡· È‡‰Ï È˜ÂÙÒÏ ‡ÎÈ‡ 12סלת ומחבת ומרחשת הרי ג'
ומנחת מאפה איכא אחד עשר ספיקות דלמא כולה חלות נדר ושמא תשעה
חלות וחד רקיק ושמא שמנה חלות ושני רקיקי וכ גרועי לחלות ואסופי
לרקיקי עד שמא כולה רקיקי ]הוי י''א[:
 .È˙ÈÈÓ 13שתי מנחות חדא של עשר חלות וחדא של עשר רקיקי ואומר א"
כולה חלות או כולה רקיקי נדרתי אותה שנדרתי תהא לנדרי והאחרת תהא
נדבה וא" מחצה של חלות ורקיקי נדרתי יצטרפו חלות מזו לפי מה שנדרתי
ורקיקי מזו לפי מה שנדרתי לנדרי והאחרת תהא נדבה:
 .ÂÓÚ Â‚ÂÏÂ ÂÓ˘‡ ‡È·Ó ˙¯ÁÓÏ 14בתוספת' דנזירות קתני לה מי שהיה ספק
נזיר טמא וספק טהור ספק מצורע מוחלט טמא ספק טהור אוכל בקדשי" אחר
ס' יו" כו'
 15רבי שמעו אומר למחרת של יו" ששי" מביא אשמו כו':
 .ÔÂÙˆ· Â˙ËÈÁ˘Â 16כשאר אשמות:
 .˙ÂÂ‰· Ô˙ÓÂ 17כדי אש" מצורע:
 .˜Â˘Â ‰ÊÁ ˙ÙÂ˙Â ÌÈÎÒÂ ‰ÎÈÓÒÂ 18כחומר שלמי":
 .‰ÏÈÏÂ ÌÂÈÏ ‰Â‰Î È¯ÎÊÏ ÏÎ‡Â 19שמא אש" הוא:
 .¯Ó ¯Ó‡„ ‚''Ú‡Â 20בשחיטת קדשי" בפרק כל הזבחי" שנתערבו בחטאות
המתות )עו:(:
 .‡¯·‚ ÈÂ˜˙Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏ È˙ÓÂ È˙ÈÈÓ ˘''¯ ¯Ó‡„ ¯ÓÈ‡ 21כגו האי דבלאו
הכי אסור למיכל בקדשי" דשמא מצורע הוא:
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הרי עלי עשרון

דף קו.

פרק שלשה עשר

לכתחילה  לא.
הני מילי  גבי שלמי" דקא ממעט באכילת,
דהוו להו קדשי" לבית הפסול,
אבל מנחות אפילו לכתחילה.
2

רסה

מנחות

כ¯·,‰„Â‰È Ô· ÔÂÚÓ˘ È
דתניא:
¯· ‰„Â‰È Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר משו" ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
מושח כמי כ"י,
ומותר השמ נאכל לכהני".
10

11

אמר ליה ¯·  ‡ÙÙל‡·:ÈÈ
¯· ÔÂÚÓ˘ Èדאמר:
מחצה חלות ומחצה רקיקי יביא;
הא קא מייתי עשרו אחד משני עשרו,
ולוג אחד משני לוגי!?
שמעינ ליה ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èדאמר:
א" הביא עשרו אחד משני עשרונות,
ולוג אחד משני לוגי 
יצא.
3

4

5

ומיקמ #היכי קמ?#
דמתני ואמר:
אי חלות לחודייהו ורקיקי לחודייהו אמרי 
דקא קמיצנא מחלות ליהוי אחלות,
דקא קמיצנא מרקיקי ליהוי ארקיקי;
אי מחצה רקיקי ומחצה חלות אמרי 
דקא קמיצנא מחלות ליהוי אמחצה חלות ומחצה רקיקי,
ודקא קמיצנא מרקיקי ליהוו אמחצה רקיקי ומחצה חלות.
6

קו.

והא בעי מיקמ #חד קומ #מחלות * ומרקיקי,
וקא קמי #מחלות ארקיקי ומרקיקי אחלות!?
שמעינ ליה ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èדאמר:
א" קמ #ועלה בידו מאחד על שניה" 
יצא.
7

8

והא איכא מותר שמ,
דאי מחצה חלות ומחצה רקיקי אמר 
מותר השמ מחזירו לחלות,
אי כולהו רקיקי אמר 
מותר השמ נאכל לכהני"!?
9

אמר ליה ¯·  ‡‰Îל¯· ‡˘:È
והא איכא לספוקה במנחת נסכי",
דאמר ¯·‡:
מתנדב אד" מנחת נסכי" בכל יו"!?
כי קא מסתפקא ליה 
באה בגלל יחיד;
באה בגלל ציבור לא מסתפקא ליה;
כי קא מסתפקא ליה 
באה בגלל עצמה,
באה בגלל זבח לא מסתפקא ליה;
כי קא מסתפקא ליה 
טעונה לבונה,
שאינה טעונה לבונה לא מסתפקא ליה;
כי קא מסתפקא ליה 
באה בלוג,
באה בשלשה לוגי לא מסתפקא ליה;
כי קא מסתפקא ליה 
טעונה קמיצה,
שאינה טעונה קמיצה לא קא מסתפקא ליה.
12

פירשתי מנחה של עשרונים.
תנו רבנ:
פירשתי מנחה וקבעתי בכלי אחד של עשרוני",
ואיני יודע מה פירשתי 
יביא מנחה של ששי" עשרוני",
דברי ;ÌÈÓÎÁ
¯· Èאומר:
יביא מנחות של עשרוני" מאחד ועד ששי",
שה אל 1ושמונה מאות ושלשי".
13

14

פירשתי ואיני יודע מה פירשתי,
ואי זו מה פירשתי ואיני יודע כמה פירשתי 
יביא חמש מנחות של ששי" ששי" עשרוני",
שה שלש מאות,
דברי ;ÌÈÓÎÁ
¯· Èאומר:
15

רש"י

 .‡ÓÏÚ· Ï·‡ 1כגו הת" בזבחי" דמיירי באש" שנתערב בשלמי" דקאמר
ר''ש הת" כול יאכלו כחומר שבה שיהו כול נאכלי ליו" ולילה כאש" וכול
טעוני" סמיכה ונסכי" דיעבד אי לכתחילה לא:
 .Ô˙ÏÈÎ‡· ËÚÓÓ ‡˜„ 2דשמא שלמי" ה וזמ אכילת שני ימי" ולילה אחד
וכיו דאש" אינו נאכל אלא ליו" ולילה והנותר שור 1נמצא מביא קדשי" לבית
הפסול שלא כדי אבל מנחות הללו זמ אכילת שוה אפילו לכתחילה נמי:
 .'ÂÎ ˙ÂÏÁ ‰ˆÁÓ ¯Ó‡„ ÔÂÚÓ˘ È·¯ÏÂ 3ומוקמא מתניתי אליביה וכגו
דמייתי ומתני שיצטרפו חלות מעשרו זה לפי מה שנדר ורקיקי מעשרו זה לפי
מה שנדר:
 .È˙ÈÈÓ ‡˜ ‡‰ 4השתא עשרו מזה קצת ומזה קצת וקא מערב שתי מנחות
בהדי הדדי ואיהו לא נדר אלא חדא מנחה לאיתויי חד עשרו וחד לוג ומיפלגיה
לחלות ורקיקי":
 .˘''¯Ï ‰ÈÏ ÔÈÚÓ˘ 5דאמר המביא מנחה והביא שני עשרוני" ושני לוגי
ואמר חציו של זה וחציו של זה לחובתי והשאר נדבה יצא ולא איתפריש ל
היכא:
 .ıÓ˜ ÈÎÈ‰ ıÓ˜ÈÓÂ 6לאותה מנחה שהוא מצטר 1שתי מנחות למנחה אחת:
 .'ÂÎ ıÈÓ˜ÈÓ ÈÚ· ‡‰Â 7דאי חדא מנחה של חלות ורקיקי אמר הוי בעי איתויי
חלות ורקיקי ולפותת בכלי אחד ולקמו #משניה" קומ #אחד:
 .˘''¯Ï ‰ÈÏ ÔÈÚÓ˘ 8בפ' כל המנחות באות מצה )לעיל סג:(:
 .ÔÓ˘‰ ¯˙ÂÓ 9אמרי' בפ' ואלו מנחות )לעיל עה (.מנחה הבאה מחצה חלות
ומחצה רקיקי מביא לוג שמ וחוצהו לחלות ורקיקי וחלות בולל ומושח
הרקיקי על פני כול ושאר השמ מחזירו לחלות וגבי כולה רקיקי תניא לעיל
מההיא מושח כמי כי ושאר השמ נאכל לכהני":

רש"י

 .‰„Â‰È Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯ 10גבי מחצה חלות ומחצה רקיקי קאי:
 .ÌÈ‰ÎÏ ÏÎ‡ ÔÓ˘‰ ¯˙ÂÓ 11כדי רקיקי הבאי" בפני עצמ הלכ( ממה
נפש( מותר של רקיקי נאכל לכהני":
 .‰ÈÏ ‡˜ÙÒÓ ‡˜ ÈÎ 12לנדר ממנחת יחיד שאינה באה בצבור דהיינו הנ( חמש
מנחות הנדבה דאינ באות בצבור כדאמר לעיל )קד (:אי שני" מתנדבי" עשרו
אחד שהרי כתיב בה נפש אבל מנחת נסכי" הבאה בצבור לא מספקא ליה דודאי
ידע שלא נדרה:
 .ÌÈ˘˘ „ÚÂ „Á‡Ó 'ÈÂ¯˘Ú Ï˘ 13שיביא ששי" מנחות בששי" כלי" בחד
כלי חד עשרו ובאיד( שני" ובאיד( שלשה ובאיד( ]ארבעה וכ עד[ ששי":
 .˙ÂÂ¯˘Ú ÌÈ˘Ï˘Â ˙Â‡Ó ‰Ó˘Â ÛÏ‡ Ì‰˘ 14ובכל כלי יאמר א" כזו נדרתי
זו לנדרי וא" לאו תהא נדבה דממה נפש( חדא מינייהו נדר:
 .È˙˘¯ÈÙ 15עשרונות ופירשתי מאיזה מנחה מ החמש המנחות ואיני יודע
מאיזה מנחה פירשתי וכמה עשרוני" פירשתי בה יביא חמש מנחות של ששי"
עשרונות:
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יביא חמש מנחות של ששי" עשרוני" מאחד ועד ששי",
שה תשעה אלפי" ומאה וחמשי".
במאי קא מיפלגי?
אמר ¯· :‡„ÒÁ
במותר להכניס חולי לעזרה קא מיפלגי,
¯· Èסבר 
אסור להכניס חולי לעזרה;
ו¯· Ôסברי 
מותר להכניס חולי לעזרה.
1

32

¯·‡ אמר:
דכולי עלמא אסור להכניס חולי לעזרה,
והכא במותר לערב חובה בנדבה קא מיפלגי,
¯· Ôסברי 
מותר לערב חובה בנדבה;
ו¯· Èסבר 
אסור לערב חובה בנדבה.
4

אמר ליה ‡· ÈÈל¯·‡:
ל¯· Ôדאמרי:
מותר לערב חובה בנדבה,
הא בעינ שני קמצי"!?
דקמי #והדר קמי.#

קו:

6

והא קא קמי #מחובה אנדבה ומנדבה אחובה!?
דתלי ליה בדעת כה דאמר:
כל היכא דמטיא ידא דכה השתא חובה ולבסו 1נדבה.
ואקטורי היכי מקטר?
ליקטר נדבה ברישא,
דחובה היכי מקטר לה?
דלמא כולה חובה היא וחסרו להו שירי",
ואמר מר:
שירי" שחסרו בי קמיצה להקטרה 
אי מקטיר קומ #עליה!
ליקטר חובה ברישא,
7

8

מנחות

דנדבה היכי מקטר לה?
ודלמא כולה חובה היא,
וכל שהוא ממנו לאישי" הרי הוא בבל תקטירו!?
אמר ¯·:ÈÊÙ Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰È È
דמסיק להו לשו" עצי",
וכ¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
דתניא:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
לריח ניחוח אי אתה מעלה,
אבל אתה מעלה לשו" עצי".
*

9

אמר ליה ¯· ‡ ‡·¯„ ‰È¯· ‡Áל¯· ‡˘:È
ודלמא דכולי עלמא מותר לערב חובה בנדבה,
והכא בד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èקא מיפלגי,
ד¯· Ôאית להו ד¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
ו¯· Èלית ליה ד¯·?!¯ÊÚÈÏ‡ È
אמר ליה:
אי סלקא דעת( ל¯· Èמותר לערב חובה בנדבה,
וד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èלית ליה,
אפשר דמייתי שיתי בחד מנא וחד בחד מנא,
ומגע להו וקמי.#
10

11

12

13

5

רסו

14

¯·‡ אמר:
דכולי עלמא מותר לערב חובה בנדבה,
ודכולי עלמא אית להו ד¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
והכא בפלוגתא ד¯· ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ Èו¯· Ôקא מיפלגי,
דתנ:
אפילו מנחה של ששי" עשרו נות לה ששי" לוג;
¯· ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
אפילו מנחה של ששי" עשרו אי לה אלא לוגה,
שנאמר )ויקרא יד,כא(:
"לְ ִמנְ ָחה וְ לֹג ׁ ָש ֶמן";
¯· Ôסברי כ¯· Ôדאמרי:
ששי" לוג,
וכל חד וחד עשרו לוגה קא שקיל;
ו¯· Èסבר כ¯· ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ Èדאמר:
אי לה אלא לוגה,
15

רש"י

 .‰¯ÊÚÏ ÔÈÏÂÁ ÒÈÎ‰Ï ¯˙ÂÓ· 1ודכולי עלמא אסור לערב חובה בנדבה:
 .‰¯ÊÚÏ ÔÈÏÂÁ ÒÈÎ‰Ï ¯˙ÂÓ È¯·Ò Ô·¯ 2הלכ( יביא ששי" עשרו בכלי אחד
ויתנה א" כול נדרתי כול לחובתי וא" לאו מה שנדרתי יהא לחובתי והשאר
חולי אבל השאר לנדבה לא מצי לאיתויי דאסור לערב חובה בנדבה ואי קשיא
הכא נמי היכי קריב קומ #הא הוי קצת מ הקומ #חולי ועוד מנחה היכי
מישתרי והא לא איקמצ' קומ #של" דקצת מ הקומ #הוי חולי תרי #כדתרצינ
בהקומ #רבה )לעיל כד (:קומ #בדעתא דכה תליא מילתא וכה דעתו אקודש ולא
אחולי:
 .‰¯ÊÚÏ ÔÈÏÂÁ ÒÈÎ‰Ï ¯ÂÒ‡ ¯·Ò È·¯Â 3הלכ( לא מצי איתויי בכלי אחד
ומתנה אבל יביא ששי" מנחות מאחד ועד ששי" בששי" כלי" ויאמר אות"
שנדרתי יהו לחובתי והשאר נדבה ואי קשיא לייתי ששי" עשרונות בששי"
כלי" ויאמר לפי חשבו שנדרתי יהא לנדרי והשאר נדבה הא לא קשיא דקביעות
המנחה מילתא היא ולא מצי לאיתויי בכלי אחד פחות ממה שקבע בו:
 .‰·„· ‰·ÂÁ ·¯ÚÏ ¯˙ÂÓ 4הלכ( מייתי ס' עשרונות ויאמר כפי מה שנדרתי
יהו לחובתי והשאר לנדבה:
 .ÌÈˆÓ˜ È˘ 5חד לחובה וחד לנדבה:
 .ıÈÓ˜„ È˘ÓÂ 6שני קמצי":
 .‡˙˘‰ Ô‰Î„ ‰È„È ÈËÓ„ ‡ÎÈ‰ ÏÎ 7בקומ #ראשו יהא חובה וכל היכא דמטו
ידיה בקומ #אחרו תהא נדבה:
 .‡È‰ ‰·ÂÁ ‰ÏÂÎ ‡ÓÏ„ 8ומכי שקיל קומ #קמא הוה ליה כל מה שבכלי"
שיריי" וכי קמי #דנדבה ומקטר לה הוו להו ]כמקטיר[ שיריי" )שחסרו(:

רש"י

 .ÌÈˆÚ Ì˘Ï Â‰Ï ˜ÈÒÓ„ 9לעול" דחובה מקטיר ברישא ודקאמר דילמא אינו
שיריי" נינהו וקמו להו בבל תקטירו דמקטר ליה לקומ #דנדבה לש" עצי":
 .ÂÏÚÈ ‡Ï Á·ÊÓ‰ Ï‡Â 10בתריה דההוא קרא דבל תקטירו כתיב:
 .¯ÊÚÈÏ‡ '¯„ Â‰Ï ˙È‡ 11הלכ( כי מקטר לקומ #דנדבה מתנה ואומר א" איכא
נדבה בההוא כלי תהוי הקטרה מעליא ואי כולה לחובה היא הקטרה קמייתא
תהא הקטרה וה( לש" עצי":
 .¯ÊÚÈÏ‡ '¯„ ‰ÈÏ ˙ÈÏ È·¯Â 12הילכ( לא מצי לאיתויי בחד מנא דתו לא מקטר
לקומ #קמא דלמא כוליה חובה וק" ליה בבל תקטירו:
 .‡Ó „Á· „ÁÂ ‡Ó „Á· ÌÈ˘˘ È˙ÈÈÓ„ ¯˘Ù‡ 13וקמי #מגדול ברישא ומתנה
אי כולה חובה שפיר ואי לא הא דקמיצנא ליהוי מחובה ומאי דקמיצנא מכלי א'
ליהוי אההוא עשרו ולאותה נדבה דפש בכלי אחר ומגע מגע לראש הכלי" זה
בצד זה כדי שיגעו ראשי הקלתות זו לזו כי היכי דלישתרי נדבה דבכלי גדול
הקומ #דבכלי קט ומקטיר חובה והדר דנדר דאי נמי הויא קמייתא כל כלי גדול
חובה לא הוו להו שיריי" שחסרו דמהנהו שיתי דבחד מנא לא שקיל ולא מידי
מכי שקיל קומ #קמא:
 .ÔÂ¯˘Ú ÌÈ˘˘Ï ‚ÂÏ ÌÈ˘˘ 14שבאותו כלי ומתנה כמה שנדרתי תהא לחובתי
והשאר תהא נדבה וכל חד עשרו לוג שקיל ודחובה לחובה ונדבה לנדבה:
 .‰‚ÂÏ ‡Ï‡ (‰ÁÓ) ‰Ï ÔÈ‡ 15לוג לכל המנחות ואי עריב שתי" מנחות זו של
שלשי" וזו של שלשי" בכלי אחד בעי להו ב' לוגי ואי חדא היא בעי חד לוג:
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רסז

מנחות

ולא ידעינ אי חדא מנחה היא דסגי לה בחד לוג,
אי שתי מנחות נינהו דבעינ שני לוגי.

פירשתי ואיני יודע מה פירשתי 
יהא מביא עד שיאמר לא לכ( נתכוונתי.

¯· ‡˘ Èאמר:
בקט והביא גדול קמיפלגי,
¯· Ôסברי 
קט והביא גדול  יצא;
ו¯· Èסבר 
לא יצא.

גמרא:
תנו רבנ:

1

9

10

" ָק ְר ַּבן" )ויקרא ב,א(,
מלמד שמתנדבי עצי";
וכמה?
שני גזירי,
וכ הוא אומר:
11

2

12

והא איפלגו בה חדא זמנא,
דתנ:
קט והביא גדול  יצא;
¯· Èאומר :לא יצא!?
צריכא,
דאי איתמר בהא 
בהא קא אמרי ¯·,Ô
משו" דאידי ואידי קומ #הוא;
אבל הת" דקא נפישי אימורי 
אימא מודו ליה ל¯·;È
ואי איתמר בההיא 
בההיא קאמר ¯·;È
אבל בהא אימא מודי להו ל¯·;Ô
צריכא.

לות ִה ּ ַפלְ נ ּו ַעל ֻק ְר ַּבן ָה ֵע ִצים" )נחמיה י,לה(;
"וְ ַהג ֹּו ָר ֹ
¯· Èאומר:
עצי" קרב ה",
טעוני מלח וטעוני הגשה.
13

אמר ¯·‡:
ולדברי ¯· È
עצי" טעוני קמיצה.
אמר ¯· :‡ÙÙ
לדברי ¯· È
עצי" צריכי עצי".

3

14

4

15

לבונה -
לא יפחות מן הקומץ.
מנל?
דכתיב )ויקרא ו,ח(:

משנה )גד(:
הרי עלי עצי" 
לא יפחות משני גזירי;
לבונה 
לא יפחות מקומ.#

16

צו ִמ ּסֹלֶ ת ַה ִּמנְ ָחה ּו ִמ ּ ׁ ַש ְמנָ ּה,
"וְ ֵה ִרים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְּב ֻק ְמ ֹ
וְ ֵאת ָּכל ַה ְּלבֹנָ ה",

5

חמשה קמצי" ה":
האומר עלי לבונה  לא יפחות מקומ;#
המנדב מנחה  יביא עמה קומ #לבונה;
המעלה את הקומ #בחו  #חייב;
שני בזיכי  טעוני שני קמצי".
6

7

הרי עלי זהב 
לא יפחות מדינר זהב.
כס 1
לא יפחות מדינר כס.1
נחשת 
לא יפחות ממעה כס.1

מקיש לבונה להרמה דמנחה,
מה הרמה דמנחה  קומ,#
א 1לבונה נמי  קומ.#
תנו רבנ:
הרי עלי למזבח 
יביא לבונה,
שאי ל( דבר שקרב לגבי מזבח אלא לבונה;
פירשתי ואיני יודע מה פירשתי 
יביא מכל דבר שקרב למזבח.
17

ותו ליכא?
1

8

רש"י
רש"י

 .ÏÂ„‚ ‡È·‰Â ÔË˜ 1וזה אי נמי לא נדר אלא שלשה עשרונות ומייתי חמשה
לנדרו יצא ולא בעי אתנויי מידי:
 .ÏÂ„‚ ‡È·‰Â ÔË˜ 2שור קט עלי והביא גדול:
 .È„È‡Â È„È‡ 3בי מנחה גדולה ובי מנחה קטנה חד קומ #מקריב:
 .ÔË˜„Ó È˘ÈÙ ÏÂ„‚„ ÔÈ¯ÂÓÈ‡ 4ואיכא למימר לא הכי נדר בההוא קאמר לא
יצא דנפישי אימורי דידיה:
 .ÔÈ¯ÈÊ‚ È˘ :'È˙Ó 5שני בקעיות גדולות:
 .·ÈÈÁ ıÂÁ· ıÓÂ˜‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ‰Â 6כרת דהעלאה היא ובהאי כללא הוי מעלה
קומ #בפני" דהקטרה מעלייתא היא הלכ( לא חשיב להו בשיתא:
 .ÔÈÎÈÊ· È˘ 7של לח" הפני":
 .ÛÒÎ ‰ÚÓÓ ˙ÂÁÙÈ ‡Ï ˙˘Á 8לא יפחות משוה מעה כס 1דמייתי ]נחושת[
שוה מעה כס:1

 .È˙˘¯ÈÙ 9כ( וכ( זהב ואיני יודע כמה פירשתי:
 .‡È·È 10כל כ( עד שיודע בעצמו שלעול" לא לכ( נתכווי:
 .Ô·¯˜ :'Ó‚ 11נפש כי תקריב קרב מנחה )ויקרא ב(:
 .¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ÔÎÂ 12דעצי" איקרו קרב:
 .‰˘‚‰ ÔÈÂÚËÂ 13בקר דרומית מערבית כמנחה:
 .‰ˆÈÓ˜ ÌÈÂÚË ÌÈˆÚ 14שמרסק לעצי" דקי עד שנוטל מה" מלא קומצו:
 .ÌÈˆÚ 15שהתנדב אד" טעוני" עצי" להסיק בעצי הקדש כשאר קרבנות:
 .ÔÏÓ 16דסת" הקטרה הוי קומ:#
 .È˙˘¯ÈÙ 17אחד מאות הקריבי כול" למזבח ואיני יודע איזה מה" פירשתי
וקא סלקא דעת( דודאי מדנחית למניינא דעתיה ]נמי[ אמידי דלית ביה היתר
שיריי" לכהני" ואע''ג דאינו נקטר כולו כמי עולת העו 1ומנחת נסכי" והילכ(
יביא מכול אבל היכא דאמר הרי עלי למזבח סת" משמע דבר שנקטר היינו
לבונה:
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הרי עלי עשרון

דף קז.

קז.

פרק שלשה עשר

רסח

מנחות

והא איכא עולה!?
איכא עורה לכהני".
והא איכא עולת העו?!1
איכא * מוראה ונוצה.
והאיכא נסכי"!?
לשיתי אזלי.
והאיכא מנחת נסכי"!?
כיו דאיכא מנחה דאכלי כהני" מינה 
לא פסיקא ליה.

לא יפחות מכליה עורב.
וכמה?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
אמה על אמה.
איכא דאמרי:
לא יפחות מאמה על אמה.
למאי חזיא?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
לכליה עורב.

הרי עלי זהב -
לא יפחות מדינר זהב.
ודלמא נסכא!?
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
דאמר מטבע.
ודלמא פריטי!?
אמר ¯· :‡ÙÙ
פריטי דדהבא לא עבדי אינשי.

משנה )ה(:
הרי עלי יי 
לא יפחות משלשה לוגי.
שמ 
לא יפחות מלוג;
¯· Èאומר:
שלשה לוגי.
פירשתי ואיני יודע מה פירשתי 
יביא כיו" מרובה.

2

3

8

9

4

10

11

כסף -
לא יפחות מדינר.
ודלמא נסכא!?
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
דאמר מטבע.
ודלמא פריטי!?
אמר ¯· ˘˘˙:
באתרא דלא סגו פריטי דכספא.

גמרא:
תנו רבנ:

" ֶאזְ ָרח" )במדבר טו,יג(,
מלמד שמתנדבי יי;
וכמה?
שלשה לוגי.
ומני שא" רצה להוסי  1יוסי?1
תלמוד לומר" :יִ ְהיֶה" )ש",טו(;
יכול  יפחות;
תלמוד לומרָּ " :כ ָכה" )ש",יג(.
12

13

14

נחושת -
לא יפחות ממעה כסף.
תניא:
¯· ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
לא יפחות מצינורא קטנה של נחשת.
למאי חזיא?
אמר ‡·:ÈÈ
שמחטטי בה פתילות,
ומקנחי בה נרות.
5

6

7

ברזל 
תניא:
‡ ÌÈ¯Áאומרי":

שמן -
לא יפחות מן הלוג.
¯· Èאומר:
שלשה לוגי.
במאי קא מיפלגי?
אמרוה רבנ קמיה ד¯· :‡ÙÙ
בדו מינה ומינה,
15

רש"י

רש"י

 .‡ÎÈÏ Â˙Â 1ואמילתא קמייתא קאי דאי ל( דבר הקרב כולו למזבח אלא
לבונה:
 .‰ˆÂÂ ‰‡¯ÂÓ 2נזרקי אצל מזבח )הפנימי( ונבלעי במקומ כדאמרי' במס'
יומא בפ' קמא )כא:(.
 .‰ÈÏ ‡˜ÈÒÙ ‡Ï 3דלימא דבר הקרב כולו למזבח משו" מנחת נסכי" הואיל
ואיכא מנחת נדבה דאינה כולה למזבח:
 .‡ÎÒ 4חתיכה אחת של זהב שקורי פלט''א:
 .‰Ë˜ ‡¯ÂÈˆÓ 5מזלג קט:
 .ÔÈËËÁÓ 6מפילי ראש הפתילה כשהוא שרו 1ובלע''ז ממוקי''ר:
 .˙Â¯ ‰· ÔÈÁ˜ÓÂ 7של מנורה מאפרה שבתוכה:

 .·¯ÂÚ ‰ÈÏÎ 8מסמרות חדי תוחבי בראש גג ההיכל לכלות העורבי שלא
ישבו עליו:
 .ÔÈÈ ÈÏÚ È¯‰ :'È˙Ó 9לנסכי" לא יפחות משלשה לוגי שה פחותי
שבנסכי":
 .‚ÂÏ‰ ÔÓ ˙ÂÁÙÈ ‡Ï ÔÓ˘ 10דחזי למנחת נדבה ואע''ג דהוא מתכוי להקריבו
בפני עצמו כנסכי" וה( סתמא כר' טרפו דאמר בפירקי דלעיל )קד (.א1
מתנדבי שמ:
 .‰·Â¯Ó ÌÂÈÎ 11מפ' בגמ':
 .Á¯Ê‡ :'Ó‚ 12בפרשת נסכי" כתיב )במדבר טו( כל האזרח יעשה ככה וגו' קרא
יתירא הוא:
 .ÔÈ‚ÂÏ ‰˘Ï˘ 13דבציר מהכי לא חזו:
 .‰È‰È 14הת" כתיב ככ" כגר כאזרח יהיה משמע יהיה לכ" עוד נסכי" אחריני:
 .‰ÈÓ ÔÂ„ 15דשמ דבא נדבה גמרינ ממנחת נדבה כדאמר לקמ קרב מלמד
שמתנדבי שמ וההוא גבי מנחת נדבה כתיב )ויקרא ב( כי תקריב קרב מנחה:
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הרי עלי עשרון

דף קז:

פרק שלשה עשר

בדו מינה ואוקי" באתרה קא מיפלגי,
¯· Ôסברי 
דו מינה ומינה,
מה מנחה  מתנדבי,
א 1שמ נמי  מתנדבי;
ומינה 
מה מנחה  בלוג,
א 1שמ  בלוג;
ו¯· Èסבר 
דו מינה ואוקי באתרה,
מה מנחה  מתנדבי,
א 1שמ נמי  מתנדבי;
ואוקי באתרה,
כנסכי",
מה נסכי"  שלשת לוגי,
א 1שמ נמי  שלשת לוגי.
1

רסט

מנחות

מ הבהמה ואיני יודע מה פירשתי 
יביא פר ועגל,
איל ,שעיר ,גדי וטלה.
פירשתי ואיני יודע מה פירשתי  *
מוסי 1עליה תור וב יונה.
6

קז:

7

הרי עלי תודה ושלמי" 
יביא כבש.
פירשתי מ בקר ואיני יודע מה פירשתי 
יביא פר ופרה ,עגל ועגלה;
מ הבהמה ואיני יודע מה פירשתי 
יביא פר ופרה ,עגל ועגלה,
איל ורחלה ,שעיר ושעירה,
גדי וגדייה ,טלה וטלייה.
8

9

10

11

הרי עלי שור 
יביא הוא ונסכיו במנה.
עגל 
יביא הוא ונסכיו בחמש.
איל 
יביא הוא ונסכיו בשתי".
כבש 
יביא הוא ונסכיו בסלע.
12

אמר להו ¯· :‡ÙÙ
אי ממנחה גמר לה ¯·,È
דכולי עלמא לא פליגי דו מינה ומינה,
אלא ¯· Èמ" ֶאזְ ָרח" )במדבר טו,יג( גמיר לה.
2

אמר ליה ¯·  Ô˙ ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰ל¯· :‡ÙÙ
ומי מצית אמרת הכי?
והתניא:
קרב 
מלמד שמתנדבי שמ;
וכמה?
שלשת לוגי;
מא שמעת ליה דאמר שלשת לוגי? ¯·;È
וקא מייתי לה מקרב!?
אמר ליה:
אי תניא  תניא.
3

פירשתי ואיני יודע מה פירשתי -
יביא כיום מרובה.
תנא:
כיו" טוב הראשו של חג שחל להיות בשבת.
משנה )וח(:
הרי עלי עולה 
יביא כבש;
¯· ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
או תור או ב יונה.
4

פירשתי מ הבקר ואיני יודע מה פירשתי 
יביא פר ועגל;
5

רש"י

 .‰¯˙‡· È˜Â‡Â 1בנסכי" דשמ הבא בפני עצמו הוי כנסכי" דומיא דיי:
 .‰Ï ¯Ó‚ Á¯Ê‡Ó 2כי היכי דגמרינ לעיל יי הכי נמי גמר רבי אזרח מלמד
שמתנדבי שמ ודו מינה כל הנסכי" שלשה לוגי:
 .'ÂÎ „ÓÏÓ ‰ÁÓ Ô·¯˜ 3אלמא ממנחת נדבה גמר לה:
 .˘·Î ‡È·È :'È˙Ó 4פחות שבעולות עולה ליכא לספוקי אלא בזכרי":
 .È˙˘¯ÈÙ 5אחד מקרבנות הבהמה ואיני יודע איזה מה" פירשתי:

13

שור במנה 
יביא במנה חו #מנסכיו.
עגל בחמש 
יביא בחמש חו #מנסכיו.
איל בשתי" 
יביא בשתי" חו #מנסכיו.
כבש בסלע 
יביא בסלע חו #מנסכיו.
14

שור במנה והביא שני" במנה 
לא יצא,
ואפילו זה במנה חסר דינר וזה במנה חסר דינר.
שחור והביא לב ,לב והביא שחור,
גדול והביא קט 
לא יצא.
קט והביא גדול 
יצא;
¯· Èאומר:
15

רש"י

 .‡È·È 6מכל מיני בהמה הזכרי" גדולי" דהיינו פר ועגל ואיל ושעיר גדי וטלה:
 .È˙˘¯ÈÙ 7את המי ואיני יודע א" מ הבהמה וא" מ העו:1
 .ÌÈÓÏ˘Â ‰„Â˙ 8או זה או זה:
 .˘·Î ‡È·È 9פחות שבתודה ושלמי":
 .'ÂÎ È˙˘¯ÈÙ 10תודה ושלמי" איכא לספוקי בזכרי" ונקבות:
 .ÏÁ¯ 11בת שתי שני" )טלה וטלייה( כבש ב שנתו:
 .‰Ó· ÂÓÚ ÂÈÎÒÂ ‡Â‰ ‡È·È 12כ( נתפרש דינו בתורה שבע''פ:
 .˘ÓÁ· 13סלעי":
 .ÂÈÎÒÓ ıÂÁ ‰Ó· Â‡È·È ‰Ó· ¯Â˘ ÈÏÚ È¯‰ ¯Ó‡ 14שהרי כ( קבעו:
 .‡ˆÈ ‡Ï ‰Ó· ÌÈ˘ ‡È·‰Â ‰Ó· ¯Â˘ 15שהרי קבע שור א' במנה:
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הרי עלי עשרון

דף קח.

פרק שלשה עשר

לא יצא.

רע

מנחות

ששה לנדבה.
כנגד מי?
אמר :‰È˜ÊÁ
כנגד ששה בתי אבות הכהני" שתקנו לה" חכמי",
שיהא שלו" זה ע" זה.
6

גמרא:
ולא פליגי,
מר כי אתריה ומר כי אתריה.
1

7

תנו רבנ:
הרי עלי עולה בסלע למזבח 
יביא כבש,
שאי ל( דבר שקרב בסלע לגבי מזבח אלא כבש;
שקרב בסלע פירשתי ואיני יודע מה פירשתי 
יביא מכל דבר שקרב בסלע לגבי מזבח.
2

פירשתי מן הבקר ואיני יודע מה פירשתי -
יביא פר ועגל.
אמאי?
וליתי פר ממה נפש(!
הא מני?
¯· Èהיא דאמר:
קט והביא גדול 
לא יצא.
3

אי ¯· È
אימא סיפא:
שור במנה והביא שני" במנה 
לא יצא;
ואפילו זה במנה חסר דינר וזה במנה חסר דינר;
שחור והביא לב,
לב והביא שחור,
גדול והביא קט 
לא יצא;
קט והביא גדול 
יצא;
¯· Èאומר:
לא יצא;
רישא וסיפא ¯·,È
ומציעתא ¯·?!Ô
אי,
רישא וסיפא ¯·,È
מציעתא ¯·,Ô
והכי קאמר 
דבר זה מחלוקת ¯· Èו¯·.Ô
4

תנ הת" )שקלי" ו:ה(:
5

רש"י

 .‰È¯˙‡ ÈÎ ¯ÓÂ ‰È¯˙‡ ÈÎ ¯Ó :'Ó‚ 1באתריה דת''ק גריע כבש מעו 1ובאתריה
דרבי אליעזר גריע עו 1מכבש:
 .È˙˘¯ÈÙ 2איזה קרב אביא ואקננו בסלע מדנחת לפרושי איכא לספוקי נמי
באחריני הלכ( יביא מכל דבר הקרב למזבח שוה סלע מכל אחד ובלבד שיוכל
לקנות דבר של" מסלע:
 .Í˘Ù ‰ÓÓ 3דאי נמי עגל נדר הא יש בכלל מרובה מועט:
 .‰Ê ¯·„ 4ששנינו יביא פר ועגל לאו דברי הכל היא אלא מחלוקת דרבי ורבנ
דלגבי קט והביא גדול ]לרבי[ לא יצא משו" הכי נקט תנא פלוגתא בסיפא
לפרושי רישא דלאו דברי הכל היא:
 .Ì˙‰ Ô˙ 5במס' שקלי" )ד 1ט:(:

¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
מתו( שהנדבה מרובה תיקנו לה" שופרות מרובי,
כדי שלא יתעפשו המעות.
ו È¯ÈÚÊאמר:
כנגד פר ועגל,
איל וכבש,
גדי ושעיר;
ו¯· Èהיא דאמר:
קט והביא גדול 
לא יצא.
8

9

ו·¯  ‡„Ùאמר:
קח .כנגד הפרי" והאילי"* ,
והכבשי" והשעירי",
והמותרות והמעה.
10

11

13

12

14

רש"י
6

˘˘ .‰·„Ï ‰י''ג שופרות היו במקדש שבעה מה מפורשי" מה נותני בה"
תיקלי" חדתי ותיקלי" עתיקי קיני" וגוזלי עולה ועצי" ולבונה וזהב לכפורת
הרי שבעה וששה מה לנדבה בה היו נותני המותרות ההולכות לנדבת צבור
דהוא קי #המזבח והוי הבשר לעולה ועורות לכהני" :כנגד ששה בתי אבות
שכל משמר חלוק לששה בתי אבות כנגד ששה ימי שבוע זה עובד יומו וזה
עובד יומו ובשבת כול שוי:
 .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÂÏ˘ Ô‰Ï ‡‰È˘ È„Î 7שעורות של בהמות הנקחות מ השופרות
היו לכהני" שמקריבי העולות וכל זמ שאי המזבח בטל לא היו לוקחי מ
השופרות וא" לא היה לה" אלא שופר אחד אתו לאינצויי דשמא באותו יו" של
בית אב ראשו או של בית אב שני יביאו נדרי" ונדבות הרבה לא יטול הבית אב
מ השופר כלו" ובשאר ימות השבוע של אלו בתי אבות לא מייתו נדרי"
ונדבות כ''כ ונמצא אות בתי אבות מקריבות מ השופר שלא יהא המזבח בטל
והוו עורות שלה" ומנצי הנ( קמאי בהדי הנ( ואמרי יש לכ" עורות ואנו אי לנו
כלו" ואי משו" הנ( עולות שהביאו יחידי" במשמרות שלנו משו" מזלינו הוא
הלכ( תקינו ששה שלא יטול זה משופרו של זה וכשהמעות באות נותני אות
לששה שופרות:
 .¯ÈÚ˘Â È„‚Â ˘·Î ÏÈ‡Â Ï‚ÚÂ ¯Ù „‚Î 8שהמתנדב פר לעולה מביא ונות
לשופר ששמו פר במנה אחד כדאמר יביא במנה דפר )נקבה( במנה והמתנדב
עגל מביא חמשה סלעי" ונות לשופר ששמו עגל וכ כול" והכהני" לוקחי
ממעות שופר ששמו פר ויקריבו מאותו שופר פרי" עד שיכלו כל המעות:
 .‡ˆÈ ‡Ï ÏÂ„‚ ‡È·‰Â ÔË˜ ¯Ó‡„ ‡È‰ '¯„ 9ולהכי הוו ששה שאי עולה באה
אלא מהנ( ששה בהמות:
 .ÌÈ¯Ù „‚Î 10של חטאת ציבור שאבדו והפריש אחרי" תחתיה ואח''כ נמצאו
הראשוני" ונתקו לרעייה ]דמיה נופלי לשופר הראשו והאילי" אש" גזילות
ואש" מעילות שאבדו והפריש אחרי" תחתיה ואח''כ נמצאו הראשוני" ונתקו
לרעייה דמיה נופלי[ לשופר השני ובאי" לנדבת ציבור:
 .ÌÈ˘·Î‰Â 11אש" נזיר ואש" מצורע הבאי" בני שנה שנאמר בה כבש ינתקו
לרעייה דמיה לשופר השלישי ואהכי לא מערב מותריה ע" מותר גזילות
ומעילות משו" דלא דמו דאלו בני שנה ואלו בני שתי שני" אלו באי לכפר
ואלו להכשיר:
 .ÌÈ¯ÈÚ˘‰Â 12שעירי חטאת של ציבור של רגלי" מכפרי" על טומאת מקדש
וקדשיו בשאי בה ידיעה כדאמרינ בשבועות )ד 1ב (.ולא מפי השמועה .ואי
לנו בהמה ניתקת לרעייה אלא אלו דכבשה ושעירה הבאי לחטאת יחיד אי
ניתקות לרעיה אלא מתות:
 .˙Â¯˙ÂÓ‰Â 13כגו מי שמקריב אחד מכל אלו והפריש מעות לש" כ( והוזלו
בהמות וניתותרו המעות נות לשופר החמישי:
 .‰ÚÓ‰Â 14קולבו שכל יחיד מביא מחצית השקל בהכרעה באדר וא" נתנו בי
שניה" שקל של" נותני קולבו אחד מעה קטנה מפני הכרעה שעכשיו לא נתנו
בי שניה" אלא הכרע אחד ואילו הביאו" כמשפט היו ש" שתי הכרעות לפיכ(
נותני קולבו:
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הרי עלי עשרון

דף קח.

פרק שלשה עשר

רעא

מנחות

ו¯· ‡ÈÚ˘Â‡ Èתני,
ולא תני קיני?
והתני ¯· ‡ÈÚ˘Â‡ Èותני קיני!?
חד לקיני,
וחד למותר קיני.
11

כולהו כ ‰È˜ÊÁלא אמרי,
לאנצויי לא חיישינ,
דכל חד וחד יומיה קא עביד.
כ¯· ÔÁÂÈ Èלא אמרי,
לאיעפושי לא חיישינ.
כ È¯ÈÚÊלא אמרי,
כיחידאה לא מוקמי.
כ·¯  ‡„Ùנמי לא אמרי,
מותרות כולהו נמי מותרות,
מעה נמי לשקלי" אזלא,
דתניא:
להיכ קלבו זה הול(?
לשקלי",
דברי ¯·;¯È‡Ó È
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
לנדבה.
1

12

ו¯· ,‡ÈÚ˘Â‡ Èמאי טעמא לא אמר כ˘?Ï‡ÂÓ
סבר לה כמא דאמר:
מותר של עשירית האיפה של כה גדול ירקב,
דתניא:
מותר מנחת נדבה ,מותר מנחה ירקב.
מאי קאמר? אמר ¯· ,‡„ÒÁ
הכי קאמר 
מותר מנחת חוטא  נדבה,
מותר עשירית האיפה של כה גדול  ירקב.

2

3

4

13

5

14

¯· ‰אמר:
אפילו מותר עשירית האיפה של כה גדול נמי נדבה,
אלא מותר לחמי תודה ירקב.
15

ו˘ Ï‡ÂÓאמר:
כנגד מותר חטאת ,ומותר אש",
ומותר אש" נזיר ,ומותר אש" מצורע,
ומותר מנחת חוטא ,ומותר עשירית האיפה של כה גדול.
6

8

7

ו¯· ‡ÈÚ˘Â‡ Èאמר:
כנגד מותר חטאת ,ומותר אש",
ומותר אש" נזיר ,ומותר אש" מצורע,
ומותר קיני ,ומותר מנחת חוטא.
9

ו˘ ,Ï‡ÂÓמאי טעמא לא אמר כ¯·?‡ÈÚ˘Â‡ È
קיני תנא ליה רישא.
10

רש"י

 .„È·Ú ‰ÈÓÂÈ „ÁÂ „Á ÏÎ 1וא" באו לו קרבנות הרבה שלא צרי( לשופר אי לו
ליטול כלו" בעורות שנקנו מ המעות שניתנו בשופר:
 .ÔÈÓ˜ÂÓ ‡Ï ‰‡„ÈÁÈÎ 2דלא חיישינ להא דרבי דאמר קט והביא גדול לא
יצא אלא המתנדב עגל נות המעות לשופר של פר והכהני" מקריבי פרי" מה"
עד שיכלו כל המעות שיש ש":
 .˙Â¯˙ÂÓ 3בתמיה כלומר איהו חשיב חד שופר למותרות כולהו קמאי נמי
דחשיב מ הניתקי לרעייה מותרות נינהו שניתותרו מכדי קרב:
 .ÂÏÊ‡ ÌÈÏ˜˘Ï 4לתרומת הלשכה ע" שאר השקלי":
 .‰·„Ï 5לשופרות:
 6הכי גרסינ .'ÂÎ Ú¯ÂˆÓ Ì˘‡ ¯˙ÂÓÂ ¯ÈÊ Ì˘‡ ¯˙ÂÓ ˙‡ËÁ ¯˙ÂÓ „‚Î
שהפריש מעות לאחד מכל אלו וניתותרו נותנ לשופרות ואש" סת" היינו אש"
גזילות ומעילות לא מיעריב מותר דידיה בהדי חטאת ואש" נזיר ומצורע לא
מיעריב בהדי אש" סת" דזה בי שתי שני" ואיל ב שנה ואש" מצורע לא
מיערב בהדי אש" נזיר דאש" נזיר בא להכשירו לנזירות טהרה ואי נותני
מדמו לבהונות ואי טעוני" נסכי" ואש" מצורע נותני מדמו לבהונות וטעו
נסכי" ובא להתירו במחנה:
 .‡ËÂÁ ˙ÁÓ„ ¯˙ÂÓÂ 7הואיל ואיקרי חטאת אזיל מותרה לנדבת צבור דהכי
אמרינ במסכת תמורה )ד 1כג (:זה מדרש דרש יהוידע הכה כל הבא ממותר
חטאת וממותר אש" ילקח בה" עולות הבשר לש" ועורות לכהני" אבל מותר
מעות שאר מנחות לא אזלי לנדבת צבור אלא הוא יוסי 1משלו ומביא מנחה
אחרת:
 .‰ÙÈ‡‰ ˙È¯È˘Ú ¯˙ÂÓÂ 8של כ''ג שמקריב בכל יו" ויו" וא" הפריש מעות
לעשירית האיפה של היו" וניתותרו שוב אי יכול לצרפ לש" מחר אלא תפול
לנדבת צבור שג" היא נקראת חטאת בפרק ואלו מגלחי במועד קט )ד 1טז(.
יקריב חטאתו זו עשירית האיפה של כה גדול:
 .ÔÈÈ˜ ¯˙ÂÓÂ 9המפריש מעות לקינו וניתותרו מקיני:
 .‡˘È¯ ‰ÈÏ ‡˙ 10בשבעה שופרות קמאי חשיב חד דשמיה קיני:

בפלוגתא,
מותר עשירית האיפה של כה גדול 
¯· ÔÁÂÈ Èאמר :נדבה;
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאמר :ירקב.
מיתיבי )שקלי" ב:ה(:
מותר שקלי"  חולי,
ומותר עשירית האיפה,
ומותר קיני זבי ,וקיני זבות,
וקיני יולדות ,וחטאות ואשמות 
מותריה נדבה;
מאי לאו 
מותר עשירית האיפה של כה גדול!?
לא,
מותר מנחת חוטא.
16

אמר ¯· :˜ÁˆÈ ·¯ ¯· ÔÓÁ
מסתברא כמא דאמר:
מותר עשירית האיפה של כה גדול ירקב;
דתניא:

יה לְ בֹנָה,
יה ׁ ֶש ֶמן ,וְ ל ֹא יִ ּ ֵתן ָעלֶ ָ
ָשים ָעלֶ ָ
"ל ֹא י ִ ׂ
ִּכי ַח ָּטאת ִהיא" )ויקרא ה,יא(,

אמר ¯·:‰„Â‰È È

רש"י

 11ור' אושעיא תני במתניתי שלש עשרה שופרות ולא תנא קיני בקמאי:
 .ÔÈÈ˜Ï „Á 12מחוסר כפרה מביא מעות לקינו ונות בשופר ואוכל בקדשי"
לערב כדקיימא ל )עירובי ד 1לב (.אי ב''ד של כהני" עומדי" מש" עד שיכלו כל
המעות שבאותו שופר ולא חיישינ שמא לא יקריבו הואיל ואי באה על חטאת
)ואי איהו גופיה לא מצי לאקרובינהו(:
 .‡ËÂÁ ˙ÁÓ 13שהרי לש" חובה הפריש:
 .‰·„ 14לשופרות:
 .·˜¯È ‰„Â˙ ÈÓÁÏ ¯˙ÂÓ 15דלאו חטאת איקרו ונדבת יחיד לא קרבי דבפני
עצמו אי אפשר להקריבו שלא מצינו לח" קרב בפני עצמו וע" תודה אחרת אי
אפשר להקריבו שהרי אי תודה קריבה בלא לחמה והכי מפרש בשקלי" בפרק
שני:
 .ÌÈÏ˜˘ ¯˙ÂÓ 16הכניס מעות מרובי" לשקלי" ושקל וניתותרו מה:
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הרי עלי עשרון

דף קח:

פרק שלשה עשר

היא קרויה חטאת ואי אחרת קרויה חטאת,
לימד על עשירית האיפה של כה גדול,
שאינה קרויה חטאת וטעונה לבונה,
ומדאינה קרויה חטאת 
מותרה ירקב.
1

רעב

מנחות

דקתני:
איל זה עולה ונסתאב 
רצה יביא בדמיו כבש;
כבש זה לעולה ונסתאב 
רצה יביא בדמיו איל;
ו¯· Èאוסר;
שמע מינה.
11

משנה )ט(:
שור זה עולה ונסתאב 
א" רצה יביא בדמיו שני";
שני שוורי" אלו עולה ונסתאבו 
רצה יביא בדמיה אחד,
ו¯· Èאוסר.
איל זה עולה ונסתאב 
א" רצה יביא בדמיו כבש;
כבש זה עולה ונסתאב 
א" רצה יביא בדמיו איל,
קח :ו¯· Èאוסר* .

איבעיא להו:
ממינא למינא,
מאי?
תא שמע:
שור זה עולה ונסתאב 
לא יביא בדמיו איל,
אבל מביא בדמיו שני אילי";
ו¯· Èאוסר,
לפי שאי בילה;
שמע מינה.
אי הכי 
מאי איריא תרי?
אפילו חד נמי,
דהא בנסתאב ל¯· Ôלא שני להו בי גדול לקט!?
תרי תנאי ואליבא ד¯·.Ô

2

12

3

13

14

15

גמרא:
והא אמרת רישא:
שור במנה והביא שני" במנה 
לא יצא!?
שור זה ונסתאב שאני.
4

5
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6

¯· Èאוסר,
לפי שאי בילה.
טעמא דאי בילה,
הא יש בילה  שרי;
והתנ:
איל זה עולה ונסתאב 
רצה יביא בדמיו כבש;
כבש זה עולה ונסתאב 
יביא בדמיו איל;
ו¯· Èאוסר!?
תרי תנאי ואליבא ד¯·.È

שני שוורין אלו עולה ונסתאבו -
רצה יביא בדמיהן אחד;
ורבי אוסר.
מאי טעמא?
משו" דהוה ליה גדול והביא קט,
וא 1על גב דנסתאב,
לכתחילה לא שרי ¯·.È
ולפלוג נמי ברישא!?
¯· Èאכולה מילתא פליג,
ונטר להו לרבנ עד דמסקי מילתייהו והדר מיפליג עלייהו.
תדע 

ובטהורי",

רש"י

רש"י

 .˙¯Á‡ ÔÈ‡Â 1ואע''פ שהיא חובה אינה קרויה חטאת שיהא לה די חטאת
שלא יהא טעו לבונה :ומדלגבי לבונה לית ליה די חטאת לגבי מותר נמי לית
ליה די חטאת ואע''ג דאיקרי חטאת לאו די חטאת אית לה דאימעטא לה
מהאי קרא:
 .ÌÈ˘ ÂÈÓ„· ‡È·È ‰ˆ¯ Ì‡ :'È˙Ó 2ואע''ג דהוי גדול והביא קט ובגמ'
מפרש טעמא:
 .¯ÒÂ‡ È·¯Â 3לכתחילה אבל א" הביא יצא דכיו דאמר זה אינו חייב
באחריותו:
 .‡˘È¯ ˙¯Ó‡ ‡‰Â :'Ó‚ 4אפילו לרבנ:
 .'ÂÎ ‰Ó· ¯Â˘ 5ואמאי יביא בדמיו שני":
 .È‡˘ ·‡˙ÒÂ ‰Ê 6דכיו דאמר זה אקריב עולה ונסתאב אזל ליה נדריה דזה
לא מצי למיקרב אבל הת" דאמר הרי עלי שור במנה חייב עד שיביאנו:
 .ÔË˜ ‡È·‰Â ÏÂ„‚ 7שבכל מקו" שני" חשובי" מאחד ואפילו שניה" שוי:
 .·‡˙Ò„ ·‚ ÏÚ Û‡Â 8איכא למימר חל 1ליה נדריה ובאחריות נמי לא ליחייב
דהא אמר אלו אפילו הכי לכתחילה לא שרו:
 .‡˘È¯· ÈÓ ‚ÂÏÙÈÏ 9שור זה עולה ונסתאב יביא בדמיו שני" דהוי קט והביא
גדול נמי ליפלוג ולימא ורבי אוסר דלא שני ליה בי קט והביא גדול לגדול
והביא קט:
 .Ú„˙ 10דארישא דנדר קט והביא גדול נמי פליג:

 .¯ÒÂ‡ È·¯Â 11אלמא בכבש אסר נמי רבי להביא בדמיו איל דהוי קט והביא
גדול דומיא דשור זה ונסתאב דלא יביא בדמיו שני":
 .È‡Ó ‡ÈÓÏ ‡ÈÓÓ 12שור זה עולה ונסתאב מהו שיביא בדמיו שני אילי":
 .ÏÈ‡ ÂÈÓ„· ‡È·È ‡Ï 13דקט הוא יותר מדאי אבל יביא בדמיו שני אילי"
אלמא ממינא למינא שרי:
 .‰ÏÈ· ÔÈ‡˘ ÈÙÏ 14שצרי( להביא עמה" שתי מנחות בשני כלי" ואי יכול
לערב בכלי אחד הלכ( לא מיחזי כי ההוא דנדרו דנדר מידי דבאה מנחתו בכלי
אחד וקא מייתי בשני כלי" וקס''ד דאי לאו משו" המנחות לא איכפת ל
אקרבנות אי נדר חד ומייתי תרי הואיל ומכח קמא אתו אבל מנחות דמביא
מביתו בעינא דומיא דנדרו:
 .ÈÎ‰ È‡ 15דממינא למינא שרי מאי איריא כו':
 .È‡˙ È¯˙ 16דאיכא דסבירא ליה דאפילו בנסתאב אסרי רבנ בגדול והביא
קט לכתחילה:
 .È¯˘ ‰ÏÈ· ˘È ‡‰ 17לאיתויי ממינא למינא:
 .¯ÒÂ‡ È·¯Â 18אע''ג דבכלי אחד אתיא מנחתו אפילו הכי לא מייתי מדמיו אלא
דומיא דידיה:
 .'ÂÎ È‡˙ È¯˙ 19דאיכא דקפיד אמנחות ואיכא דקפיד אקרב גופיה:
 .ÌÈ¯Â‰Ë·Â 20סיפא דברייתא דשור זה עולה ונסתאב לא יביא בדמיו איל
ובטהורי" דלא נפל בה מו":

7

8

9

10

17

18

19

20
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הרי עלי עשרון

דף קט.

פרק שלשה עשר

עגל והביא פר ,כבש והביא איל 
יצא.
סתמא כרבנ.

רעג

מנחות

אמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯·:‰Â·‡ ¯· ‰
לא שנו אלא דאמר אחד משוורי הקדש,
אבל אמר שור בשוורי הקדש 
הגדול שבה הקדש,
תורא בתוראי קאמר.
איני?
והאמר ¯·  ‡ÈÈÁ È·¯ ¯Ó‡ ‡Â‰משמיה ד:‡ÏÂÚ
האומר לחבירו בית בביתי אני מוכר ל( 
מראהו עלייה;
לאו משו" דגריע!?
לא,
מעולה שבבתי".
12

רצה יביא בדמיו שנים.
אמר ¯·  „È·Ê ¯· ‡È˘Óאמר ¯·:
לא שנו אלא דאמר שור זה עולה,
אבל אמר שור זה עלי עולה 
הוקבע.
ודלמא עלי להביאו קאמר!?
אלא אי איתמר הכי איתמר:
אמר ¯·  „È·Ê ¯· ‡È˘Óאמר ¯·:
לא שנו אלא דאמר :שור זה עולה,
אי נמי 
אמר שור זה עלי עולה,
אבל אמר שור זה ודמיו עלי עולה 
הוקבע.

13

1

14

2

מיתיבי:
שור בשוורי הקדש,
וכ שור של הקדש שנתערב באחרי" 
הגדול שבה הקדש,
וכול" ימכרו לצרכי עולות ודמיה חולי!?
תרגומא אשור של הקדש שנתערב באחרי".
והא וכ קאמר!?
תרגומא אגדול.
15

16

משנה )ט(:
האומר אחד מכבשי הקדש ואחד משורי הקדש,
והיו לו שני"  הגדול שבה הקדש,
שלשה  בינוני שבה" הקדש.
פירשתי ואיני יודע מה שפירשתי,
או שאמר לי אבא ואיני יודע מה 
הגדול שבה הקדש.
3

4

17

18

19

20

21

5

7

6

8

גמרא:
אלמא מקדיש בעי יפה מקדיש;
אימא סיפא:
בינוני שבה הקדש,
אלמא מקדיש בעי רעה מקדיש!?
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
חוששי א 1לבינוני,
דלגבי קט עי יפה הוא.

מיתיבי:
בית בביתי אני מוכר ל( ונפל 
מראהו נפול;
עבד בעבדיי אני מוכר ל( ומת 
קט .מראהו מת; *
ואמאי?
ליחזי הייד נפל הייד מת!?
לוקח קא אמרת?
שאני לוקח,
דיד בעל השטר על התחתונה.
22

23

1

9

רש"י

היכי עביד?
אמר ¯·:·¯ ¯· ‡ÈÈÁ È
ממתי לו עד שיומ",
ומחיל ליה לקדושתיה בגדול.
10

11

רש"י

 .Ú·˜Â‰ 1אחריותו עליו להביאו עולה אחת ולא לשתי עולות:
 .‡È·‰Ï ÈÏÚ ‡ÓÏ„Â 2לזה עולה קאמר וכיו דנסתאב אזל ליה נדריה שור זה
לדמיו א" נסתאב הוקבע לעולה אחד דאי מייתי ב' עולות לא יצא אבל אי לא
אמר עלי יצא כי היכי דעביד ליה דאינו חייב באחריותו:
 .˘„˜‰ È˘·ÎÓ „Á‡ :'È˙Ó 3למזבח:
 .˘„˜‰ Ô‰·˘ ÈÂÈ· 4מפרש בגמ':
 .È˙˘¯ÈÙ 5איזה מה ולא ידעתי איזה:
 .‡·‡ ÈÏ ¯Ó‡˘ Â‡ 6בשעת מיתתו אחד משוורי הפרשתי להקדש:
 .Ú„ÂÈ ÈÈ‡Â 7לאיזהו מה:
 .˘„˜‰ Ô‰·˘ ÏÂ„‚‰ 8דמסתמא מוטב שבה הקדיש דכתיב מבחר נדריכ"
)דברי" יב(:
 .ÈÂÈ·Ï Û‡ ÔÈ˘˘ÂÁ :'Ó‚ 9דכיו דאמר אחד מה הקדש לא ידענא אהי
מינייהו חייל הקדש אי אגדול או אבינוני דהוי עי יפה לגבי קט הלכ(
אתרווייהו חייל ומיהו לא קרב למזבח אלא חד מינייהו אבל היכא דאמר
פירשתי ליכא לספוקי דודאי גדול פירש:
 .„È·Ú ÈÎÈ‰ 10דמישתרי ליה חד מינייהו:

 .ÏÂ„‚· ‰È˙˘Â„˜Ï ÏÈÁÓÂ 11דממה נפש( אי אבינוני חל ולאו אגדול הרי זה
נסתאב וחיללו בגדול ואי אגדול חל מעיקרא נמצא בינוני חולי מעיקרא:
 .Â˘ ‡Ï 12דחוששי א 1לבינוני:
 .È‡¯Â˙· ‡¯Â˙ 13שור החשוב בשוורי:
 .‰ÈÈÏÚ Â‰‡¯Ó 14שמראהו לעלייתו ואומר לו זו מכרתי ל( קא סלקא דעת(
עלייה ממש קאמר דגריעא דירתה משל בית אלמא בית בביתי לאו החשובה
בביתי קאמר והוא הדי לתורא בתוראי:
 .˘„˜‰ È¯ÂÂ˘· ¯Â˘ 15עולה:
 .˘„˜‰ Ô‰·˘ ÏÂ„‚‰ 16עולה וכל האחרי" ימכרו לצרכי עולות שמא אכל חד
איכא למימר זה עולה:
 .ÔÈÏÂÁ Ô‰ÈÓ„Â 17דקדש אינו תופס דמיו אלא בעל מו" שיצא לחולי דנתפסי
דמיו בקדושתו אבל האי דלא נפיק לחולי ולצור( קדשי" נמכר אי דמיו
קדושי" ולהקדש נמי לא גזיל מידי דהא יהיב ליה הגדול שבה קתני מיהא
וכול ימכרו כו' דחוששי לכול א 1על גב דאמר שור בשוורי וקשיא לרב
נחמ:
 .‡ÓÂ‚¯˙ 18הא דקתני וכול ימכרו לצרכי עולות:
 .ÌÈ¯Á‡· ·¯Ú˙˘ ˘„˜‰ Ï˘ ¯Â˘‡ 19אבל אשור בשוורי ליכא לספוקי דגדול
משמע:
 .È˙˜ ÔÎÂ ‡‰Â 20דמשמע די שניה" שוה:
 .‡ÓÂ‚¯˙ 21הא דקתני וכ אגדול דכ דינו שוה דנות הגדול להקדש אבל לגבי
ספיקא ליכא בשור בשוורי:
 .ÏÙÂ 22אחד מביתו מראהו ואומר זהו שמכרתי ל(:
 .ÏÈÙ È‰ ÈÊÁÈ È‡Ó‡Â 23אי גדול נפל הפסיד לוקח דהא גדול שבבתי" משמע
ואי קט נפל לית ליה פסידא:
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הרי עלי עשרון

דף קט.

פרק שלשה עשר

רעד

מנחות

יצא;
הכי נמי 
דנעשה כאומר הריני נזיר,
על מנת שלא אתחייב באחריות קרבנותיו;
נזיר כמה דלא מייתי קרבנותיו 
לא מתכשר!?

השתא דאתית להכי 
אפילו תימא עלייה דגריעה,
יד בעל השטר על התחתונה.
משנה )י(:
הרי עלי עולה 
יקריבנה במקדש,
וא" הקריבה בבית חוניו 
לא יצא.

אלא אמר ¯·‡:
אד" זה לדורו נתכוי,
אמר:
אי סגיא בבית חוניו  טרחנא,
טפי  לא מצינא לאיצטעורי;
נזיר נמי,
האי גברא לצעורי נפשיה קא מיכוי,
אמר:
אי סגיא בבית חוניו  טרחנא,
טפי  לא מצינא לאיצטעורי.
7

הרי עלי עולה שאקריבנה בבית חוניו 
יקריבנה במקדש;
וא" הקריבה בבית חוניו 
יצא;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
אי זו עולה.
2

3

הריני נזיר 
יגלח במקדש;
וא" גלח בבית חוניו 
לא יצא.
הריני נזיר שאגלח בבית חוניו 
יגלח במקדש,
וא" גלח בבית חוניו 
יצא;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
אי זה נזיר.

8

ו¯·  ‡ÂÓ‰אמר ל( 
נזיר  כדקאמרת,
עולה  על מנת שלא אתחייב באחריותה קאמר.

4

וא ÔÁÂÈ È·¯ 1סבר לה להא ד¯· ,‡ÂÓ‰
דאמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הרי עלי עולה שאקריבנה בבית חוניו,
והקריבה באר #ישראל 
יצא וענוש כרת.
9

תניא נמי הכי:
הרי עלי עולה שאקריבנה במדבר,
והקריבה בעבר הירד 
יצא וענוש כרת.

גמרא:
יצא?
הא מקטל קטלה!?
אמר ¯· :‡ÂÓ‰
נעשה כאומר הרי עלי עולה,
על מנת שלא אתחייב באחריותה.

10

11

5

6

משנה )י(:
הכהני" ששמשו בבית חוניו 
לא ישמשו במקדש שבירושלי",
ואי צרי( לומר לדבר אחר,
שנאמר )מלכי" ב כג,ט(:

אמר ליה ¯·‡:
אלא מעתה 
סיפא דקתני:
הריני נזיר שאגלח בבית חוניו 
יגלח במקדש;
וא" גילח בבית חוניו 

12

מות ֶאל ִמזְ ּ ַבח יְ הֹוָ ה ִּביר ּו ׁ ָש ִ ָלם,
" ַא ְך ל ֹא יַעֲ ל ּו ּכֹהֲ נֵי ַה ָּב ֹ
יהם"
תו ְך{ אֲ ֵח ֶ
ִ ּכי ִאם ָא ְכל ּו ַמצ ֹּות )בקרב( ] ְּב ֹ

הרי אלו כבעלי מומי,
1

רש"י
רש"י

 .¯Ë˘‰ ÏÚ· 1כגו האי לוקח שבא בשטר מכירה ידו על התחתונה דהוי
מוציא מחבירו עליו הראיה שהמוכר מוחזק בבתי" הלכ( ראיה על הלוקח אבל
גבי הקדש גדול משמע:
 .˘„˜Ó· ‰·È¯˜È ÂÈÂÁ ˙È·· ‰·È¯˜‡˘ :'È˙Ó 2דכיו דאמר הרי עלי עולה
איחייב ליה בעולה:
 .‡ˆÈ ÂÈÂÁ ˙È·· ‰·È¯˜‰ Ì‡ 3מפרש טעמא בגמ':
 .˘„˜Ó· ÁÏ‚È 4מביא קרבנותיו:
 .‰ÏË˜ ÏË˜Ó ‡‰Â :'Ó‚ 5דשוחט חו #הוא ואיהו איחייב בעולה מכי אמר
הרי עלי עולה:
 .‡ÂÓ‰ ·¯ ¯Ó‡ 6כיו דאמר על מנת שאקריבנה בבית חוניו הוי כאילו אמר
על מנת שאהרגנה ולא איתחייב באחריותה ומשו" הכי יצא אבל חייב כרת
משו" שחוטי חו #שהרי קרא עליה ש" עולה :נזיר לא מצי לאתנויי על מנת
שלא אתחייב באחריות דקרבנותיו דכיו דחלה עליו נזירות לא פקעא מיניה עד
דמייתי קרבנותיו:

 .ÔÈÂÎÈÓ ‡˜ ‡ÓÏÚ· ÔÂ¯Â„Ï 7ולא חל עליה ש" עולה:
 .È¯ÂÚËˆÈ‡Ï ‡ÈˆÓ ‡Ï ÈÙË 8ברחוק מאר #ישראל עומד וקרוב לחוניו
ואליבא דרבא לא מחייב משו" שחוטי חו :#ואמר ליה רב המנונא נזיר הוי ודאי
טעמא כדקאמרת דלא חל עליה ש" נזירות אבל עולה היינו טעמא נעשה כאומר
וכו' וש" עולה עליה וחייב כרת:
 .Ï‡¯˘È ı¯‡· ‰·È¯˜‰Â 9שלא בירושלי" ולהכי נקט בא''י דא 1על גב דלא
קיי" נדרו יצא דקביעותא דבית חוניו לאו קביעות הוא )אלא היינו טעמא( דהוי
כאומר על מנת שאהרגנה ועל מנת שלא אתחייב באחריותה דמה לי קטלה הת"
מה לי קטלה הכא וענוש כרת משו" שחוטי חו #אלמא ש" עולה חל עלה כדרב
המנונא:
 .¯·„Ó· 10קסבר משו" משכ שהיה ש" יהא עדיי המדבר קדוש:
 .Ô„¯È‰ ¯·Ú· ‰·È¯˜‰Â 11באר #ישראל שלא בירושלי" אפי' הכי יצא דעל
מנת שלא אתחייב באחריות קאמר:
 .¯Á‡ ¯·„Ï ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â :'È˙Ó 12א" שמשו לע"ז^ לא ישמשו עוד
בירושלי":
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הרי עלי עשרון

דף קט:

פרק שלשה עשר

חולקי ואוכלי ולא מקריבי.

רעה

מנחות

אילימא  בשחיטה;
מאי איריא שוגג?
אפילו מזיד נמי!
אלא לאו  בזריקה.
קפא
ו¯· ˘˘˙ אמר:
לעול" בשחיטה,
קפב
ובמזיד לא נעשה כומר לעבודה זרה.

גמרא:
אמר ¯· :‰„Â‰È
קפ
כה ששחט לעבודה זרה,
קרבנו ריח ניחוח.
2

אמר ¯· :ÈÓÈ„·‡ ¯· ˜ÁˆÈ
מאי קראה?

יהם,
או ָתם לִ ְפנֵי גִ ּל ּולֵ ֶ
" ַי ַען אֲ ׁ ֶשר יְ ׁ ָש ְרת ּו ֹ
ש ָר ֵאל לְ ִמ ְכ ׁש ֹול ָע ֹון,
וְ ָהי ּו לְ ֵבית יִ ְ ׂ
יהם,
אתי י ִָדי עֲ לֵ ֶ
ש ִ
ַעל ֵּכן נָ ָ ׂ
נְ ֻאם אֲ דֹנָ י יְ הֹוִ ה ,וְ נָ ְ ׂשא ּו עֲ ֹונָ ם" )יחזקאל מד,יב(;

וכתיב בתריה:

"וְ לֹא יִ ְ ּג ׁש ּו ֵאלַ י לְ ַכ ֵהן לִ י",
אי עבד שירות  אי,
שחיטה לאו שירות הוא.
3

איתמר:
שגג בזריקה,
¯·  ÔÓÁאמר :קרבנו ריח ניחוח;
¯· ˘˘˙ אמר :אי קרבנו ריח ניחוח.
4

אמר ¯· ˘˘˙:
מנא אמינא לה?
דכתיב" :וְ ָהי ּו לְ ֵבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ ִמ ְכ ׁש ֹול ָע ֹון",
מאי לאו  או " ִמ ְכ ׁש ֹול" או " ָע ֹון",
ו" ִמ ְכ ׁש ֹול"  שוגג,
ו" ָע ֹון"  מזיד?
ו¯· ?!ÔÓÁ
מכשול דעו.
5

6

אמר ¯· :ÔÓÁ
מנא אמינא לה?
דתניא:

"וְ ִכ ּ ֶפר ַה ּכ ֵֹהן,
ַעל ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַה ּ ׁשֹגֶגֶ ת ְּב ֶח ְט ָאה ִב ׁ ְשגָ גָ ה" )במדבר טו,כח(,
7

מלמד שכה מתכפר על ידי עצמו;
במאי?
8

רש"י

ÈÏÚ·Î ÂÏ‡ È¯‰ 1
עג (.איש חולק ואפי' בעל מו":
 .‰¯Ê ‰„Â·ÚÏ Â˙Ó‰· ËÁ˘˘ Ô‰Î :'Ó‚ 2לפני עבוד' זרה^ ושב קרבנו שהוא
מקריב במקדש אחרי כ ריח ניחוח הוא:
 .˙Â¯È˘ „È·Ú È‡ 3בעבודה זרה^ מיתסר במקדש ושחיטה לא איקרי שירות
דהא במקדש כשרה בזר:
 .‰˜È¯Ê· ‚‚˘ 4זרק ד" לעבודה זרה^ בשוגג דהשתא עבד ליה שירות אלא
ששוגג היה:
 .ÔÂÚ Â‡ ÏÂ˘ÎÓ Â‡ Â‡Ï È‡Ó 5כלומר או שוגג או מזיד עשו שירות לעבודה
זרה^ וכתיב לא יגשו אלי לכה לי:
 .„ÈÊÓ ÔÂÚ 6כדאמרי' במסכת יומא )ד 1לו (:עונות אלו הזדונות וכ הוא אומר
הכרת תכרת עונה בה:
 .‰‚‚˘· ‰‡ËÁ· 7משמע אפי' נפש כה בחטאה בשגגה יכול להקריב קרבנו
ולהקריב על עצמו ובההיא פרשתא בעבוד' זרה^ מישתעי כדכתיב )במדבר טו(
וכי תשגו ולא תעשו וגו' זו עבודה זרה^ ששקולה כנגד כל התורה כולה:
 .ÔÈÓÂÓשחולקי ואוכלי בקדשי" כדאמר באלו מנחות )לעיל

ואזדו לטעמייהו,
דאתמר:
הזיד בשחיטה 
¯·  ÔÓÁאמר:
קרבנו ריח ניחוח;
ו¯· ˘˘˙ אמר:
אי קרבנו ריח ניחוח.
¯·  ÔÓÁאמר קרבנו ריח ניחוח,
דלא עבד שירות;
קט ˙˘˘ ·¯ :אמר אי קרבנו ריח ניחוח* ,
קפג
נעשה כומר לעבודה זרה.
9

אמר ¯· :ÔÓÁ
מנא אמינא לה?
דתניא:
כה שעבד עבודה זרהקפד ושב 
קרבנו ריח ניחוח;
במאי?
אילימא  בשוגג;
מאי ושב?
שב ועומד הוא!
אלא פשיטא במזיד,
ואי בזריקה 
כי שב מאי הוי?
הא עבד לה שירות!
אלא לאו  בשחיטה?
ו¯· ˘˘˙ אמר ל( 
לעול" בשוגג,
והכי קאמר 
א" שב מעיקרו,
דכי עבד בשוגג עבד 
קרבנו ריח ניחוח;
וא" לאו 
אי קרבנו ריח ניחוח.
קפה

השתחוה לעבודה זרה 
¯·  ÔÓÁאמר :קרבנו ריח ניחוח;
ו¯· ˘˘˙ אמר :אי קרבנו ריח ניחוח.
הודה לעבודה זרה 
10

קפו

רש"י

 .È‡Ó· 8פלח לעבודה זרה^ דאיצטרי( קרא לאכשורי לעבוד במקדש כי שגג:
 .˙¯˘Ó ‰˘Ú 9והא דאמרינ לעיל בשחיטה לא מיפסלא מוקי לה רב ששת
בשוגג:
 ^.‰¯Ê ‰„Â·ÚÏ ‰„Â‰ 10אמר לה אלי אתה:
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הרי עלי עשרון

דף קט:

¯·  ÔÓÁאמר :קרבנו ריח ניחוח;
ו¯· ˘˘˙ אמר :אי קרבנו ריח ניחוח.
וצריכא,
דאי אשמעינ ה( קמייתא 
בההיא קאמר ¯· ˘˘˙,
משו" דעבד ליה שירות,
אבל שחיטה דלא עבד ליה שירות 
אימא מודה ליה ל¯· ;ÔÓÁ
ואי אשמעינ שחיטה,
משו" דעבד ליה עבודה,
אבל השתחוה דלא עבד ליה עבודה 
אימא לא;
צריכא;
ואי אשמעינ השתחואה 
משו" דעביד ליה מעשה;
אבל הודה דדיבורא בעלמא 
אימא לא;
צריכא.
1

2

ואין צריך לומר דבר אחר.
מדקאמר אי צרי( לומר דבר אחר,
מכלל דבית חוניו לאו בית עבודה זרהקפז הוא.
תניא כמא דאמר:
בית חוניו לאו בית עבודה זרהקפח הוא,
דתניא:
אותה שנה שמת ˘,˜È„ˆ‰ ÔÂÚÓ
אמר לה :שנה זו הוא מת,
אמרו לו :מני אתה יודע?
אמר לה:
כל יו" הכפורי" נזדמ לי זק אחד לבוש לבני",
ונתעט 1לבני" ונכנס עמי ויצא עמי;
שנה זו נזדמ לי זק אחד לבוש שחורי",
ונתעט 1שחורי" ונכנס עמי ולא יצא עמי.
לאחר הרגל חלה שבעת ימי" ומת,
ונמנעו אחיו הכהני" מלבר( בש".
בשעת פטירתו,
אמר לה":
חוניו בני ישמש תחתי.
נתקנא בו שמעי אחיו שהיה גדול ממנו שתי שני" ומחצה,
אמר לו:
בא ואלמד( סדר עבודה,
הלבישו באונקלי וחגרו בצילצול,
העמידו אצל המזבח.
אמר לה" לאחיו הכהני":
ראו מה נדר זה וקיי" לאהובתו,
3

4

6

5

7

רש"י

 .‡˙ÈÈÓ˜ 1שגג בזריקה:
 .ÔÓÁ ·¯Ï ‰ÈÏ ‰„ÂÓ ‡ÓÈ‡ ‰ËÈÁ˘ Ï·‡ 2ואפילו הזיד:
 .ÈÓÚ ÒÎ 3לפני ולפני":
 .‰ÈÏ ¯Ó‡ 4שמעי לחוניו בא ואלמד( סדר עבודה:
 .ÈÏ˜Â‡ 5מלבוש של עור:
 .ÏÂˆÏÈˆ 6אזור:

פרק שלשה עשר

רעו

מנחות

אותו היו" שאשתמש בכהונה גדולה,
אלבוש באונקלי שליכי ואחגור בצילצול שליכי.
בקשו אחיו הכהני" להרגו,
ר #מפניה" ורצו אחריו,
הל( לאלכסנדריא של מצרי",
קפט
ובנה ש" מזבח והעלה עליו לש" עבודה זרה,
וכששמעו חכמי" בדבר,
אמרו:
מה זה שלא ירד לה  כ(,
היורד לה  על אחת כמה וכמה!
דברי ¯·;¯È‡Ó È
8

9

אמר לו ¯·:‰„Â‰È È
לא כ( היה מעשה,
אלא לא קיבל עליו חוניו,
שהיה שמעי אחיו גדול ממנו שתי שני" ומחצה,
וא 1על פי כ נתקנא בו חוניו בשמעי אחיו,
אמר לו:
בא ואלמד( סדר עבודה,
והלבישו באונקלי וחגרו בצילצול והעמידו אצל המזבח.
אמר לה" לאחיו הכהני":
ראו מה נדר זה וקיי" לאהובתו,
אותו היו" שישתמש בכהונה גדולה 
אלבוש באונקלי שליכי ואחגור בצילצול שליכי.
בקשו אחיו הכהני" להרגו,
סח לה" כל המאורע,
בקשו להרוג את חוניו,
ר #מפניה" ורצו אחריו,
ר #לבית המל( ורצו אחריו;
כל הרואה אותו אומר:
זה הוא! זה הוא!
הל( לאלכסנדריא של מצרי",
ובנה ש" מזבח והעלה עליו לש" שמי",
שנאמר )ישעיהו יט,יט(:
)והיה( " ּ ַבי ֹּום ַהה ּוא יִ ְהיֶה ִמזְ ּ ֵב ַח לַ יהֹוָ ה,
10

תו ְך ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם,
ְּב ֹ
ּו ַמ ֵּצ ָבה ֵא ֶצל ְ ּגב ּולָ ּה לַ יהֹוָ ה";

וכששמעו חכמי" בדבר,
אמרו:
ומה זה שברח ממנה  כ(,
המבקש לירד לה  על אחת כמה וכמה!
11

תניא:
אמר ¯·:‰ÈÁ¯Ù Ô· Ú˘Â‰È È
רש"י

 .Â˙·Â‰‡Ï 7לאשתו:
 .‰Ï „¯È ‡Ï˘ ‰Ê 8שמעי שלא ירד לה לגדולה כ( נתקנא באחיו:
 .‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚ ‰Ï „¯ÂÈ‰ 9שאי מורידי אותו שלא יקלקל עצמו:
 .Í„ÓÏ‡Â ‡· 10חוניו היה חכ" משמעי:
 .‰ÓÓ Á¯·˘ 11שלא רצה לקבלה מתחילה :כל האומר עולה מנחה בתחילה
קוד" שיפריש קרבנו ואמר עלי עולה או מנחה אני מטיל עליו כו' משו" דאי
טוב לומר עלי שמא לא יקיי" וכתיב )דברי" כג( וכי תחדל לנדור לשו אחר
בתחילה כל האומר עלה אני כופתו ומניחו לפני ארי ועכשיו כל האומר לירד
הימנה אני מטיל עליו קומקו" של חמי בתחילה הייתי שונא את הרבנות וכל
האומר לי עלה לגדולה וכו' ועכשיו שעליתי לגדולה וכו' רבי יהושע ב פרחיה
נשיא היה במסכת חגיגה )ד 1טז:(.
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דף קי.

פרק שלשה עשר

בתחלה כל האומר עלה לה 
אני כופתו ונותנו לפני הארי;
עתה כל האומר לי לירד ממנה 
אני מטיל עליו קומקו" של חמי;
שהרי שאול ברח ממנה,
וכשעלה  בקש להרוג את דוד.

מנחות

איתיביה ¯· ˘ ‡ÈÈÁ ¯· ÈÓÈל¯·:
דול ׁ ְש ִמי ּ ַבג ֹּויִ ם,
או ָּג ֹ
בו ֹ
" ִמ ִּמזְ ַרח ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ַעד ְמ ֹ
קום ֻמ ְק ָטר ֻמ ָּג ׁש לִ ׁ ְש ִמי,
ּו ְב ָכל ָמ ֹ
הו ָרה" )מלאכי א,יא(!?
ּו ִמנְ ָחה ְט ֹ

אמר ליה ,ÈÓÈ˘ :את?
דקרו ליה אלהא דאלהא,
5

אמר ליה  ‡„ÒÁ ·¯„ ‰È¯· ‡˘È˘˜ ¯Óל‡·:ÈÈ
¯· ¯È‡Ó Èהאי קרא ד¯· ‰„Â‰È Èמאי עביד ליה?
לכדתניא:
לאחר מפלתו של סנחריב,
יצא חזקיה ומצא בני מלכי",
שהיו יושבי בקרונות של זהב,
קצ
הדיר שלא לעבוד עבודה זרה,
שנאמר )ישעיהו יט,יח(:
" ַּבי ֹּום ַהה ּוא יִ ְהי ּו ָח ֵמ ׁש ָע ִרים ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם,
קי.

רעז

אות";
עות לַ יהֹוָ ה ְצ ָב ֹ
ש ַפת ְ ּכנַ ַען * וְ נִ ׁ ְש ָּב ֹ
ְמ ַד ְּב ֹ
רות ְ ׂ
הלכו לאלכסנדריא של מצרי" ובנו מזבח,
והעלו עליו לש" שמי",
שנאמר )ישעיהו יט,יט(:

קום ֻמ ְק ָטר ֻמ ָּג ׁש לִ ׁ ְש ִמי".
" ְב ָכל ָמ ֹ
קום" סלקא דעת(!?
" ְב ָכל ָמ ֹ
אמר ¯· ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר ¯·:Ô˙ÂÈ È
אלו תלמידי חכמי" העוסקי" בתורה בכל מקו",
מעלה אני עליה כאילו מקטירי ומגישי לשמי;
הו ָרה",
" ּו ִמנְ ָחה ְט ֹ
זה הלומד תורה בטהרה 
נושא אשה ואחר כ( לומד תורה.
6

1

תו ְך ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם".
" ּ ַבי ֹּום ַהה ּוא יִ ְהיֶה ִמזְ ּ ֵב ַח לַ יהֹוָ ה ְּב ֹ

לות,
" ׁ ִשיר ַה ּ ַמעֲ ֹ
ִה ּנֵה ָּב ֲרכ ּו ֶאת יְ הֹוָ ה ָּכל ַע ְב ֵדי יְ הֹוָ ה,
ילות" )תהלי" קלד,א(.
ָהע ְֹמ ִדים ְּב ֵבית יְ הֹוָ ה ּ ַב ּ ֵל ֹ
ילות"?
מאי " ּ ַב ּ ֵל ֹ

אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
אלו תלמידי חכמי" העוסקי" בתורה בלילה,
מעלה עליה הכתוב כאילו עסוקי" בעבודה.

" ִעיר ַה ֶה ֶרס י ֵָא ֵמר לְ ֶא ָחת" )ש",יח(.
מאי " ִעיר ַה ֶה ֶרס י ֵָא ֵמר לְ ֶא ָחת"?
כדמתרג" ¯· :ÛÒÂÈ
קרתא דבית שמש ,דעתיד למיחרב,
איתאמר דהיא חדא מנהו.

עולָ ם זֹאת ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל" )דברי הימי" ב ב,ג(.
"לְ ֹ
אמר ¯· ‚ Ï„Èאמר ¯·:
זה מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קרב;
ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
אלו תלמידי חכמי" העסוקי בהלכות עבודה,
מעלה עליה" הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיה".
7

וממאי דעיר ההרס לישנא דשימשא היא?
דכתיב )איוב ט,ז(:
" ָהא ֵֹמר לַ ֶח ֶרס וְ לֹא יִ זְ ָרח".
חוק ּו ְב ֹנו ַתי ִמ ְק ֵצה ָה ָא ֶרץ" )ישעיהו מג,ו(.
יאי ָבנַי ֵמ ָר ֹ
" ָה ִב ִ
חוק" 
יאי ָבנַי ֵמ ָר ֹ
" ָה ִב ִ
אמר ¯· :‡Â‰
אלו גליות של בבל,
שדעת מיושבת עליה כבני";
" ּו ְב ֹנו ַתי ִמ ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ" 
אלו גליות של שאר ארצות,
שאי דעת מיושב עליה כבנות.
2

אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
מאי דכתיב )ויקרא ז,לז(:
8

"זֹאת ַה ּת ֹו ָרה לָ עֹלָ ה לַ ִּמנְ ָחה וְ לַ ַח ָּטאת וְ לָ ָא ׁ ָשם"?
כל העוסק בתורה 
כאילו הקריב עולה ,מנחה ,חטאת ,ואש".
אמר ¯·‡:
האי לעולה למנחה;
עולה ומנחה מיבעי ליה!?
אלא אמר ¯·‡:
כל העוסק בתורה,
אינו צרי(  לא עולה ,ולא חטאת ,ולא מנחה ,ולא אש".
9

אמר ¯· ˜ÁˆÈ ·¯ ¯· ‡·‡ Èאמר ¯· ,‡„ÒÁ
ואמרי לה אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
מצור ועד קרטיגני 
מכירי את ישראל ואת אביה" שבשמי";
ומצור כלפי מערב ומקרטיגני כלפי מזרח 
אי מכירי את ישראל ולא את אביה שבשמי".
3

1

4

רש"י
רש"י

 .ÔÚÎ ˙Ù˘ ˙Â¯·„Ó 1שפת ישראל היושבי" באר #כנע וסיפא דקרא נשבעי"
בש" ה' צבאות:
 2דעת זכרי" מיושבת עליה" יותר משל נקבות :בני בבל אי לה" עול מלכות
כשאר גליות שבכל ארצות:
 .Ï‡¯˘È ˙‡ ÔÈ¯ÈÎÓ 3בכבוד הראשו מכירי ואי מכבידי עול":
 .ÌÈÓ˘·˘ Ì‰È·‡ ˙‡Â 4שמאמצי" בהקדוש ברו( הוא ואי מאמצי" בעבודה
זרה^:

 .˙‡ ÈÓÈ˘ 5בתמיה אתה הוא שימי חכ" גדול ומקשה לי דבר זה ויש אומרי"
רב לא היה זוק 1עיניו אלא כובש כל שעה משו" צניעות:
 .‰¯‰Ë· ‰¯Â˙ „ÓÂÏ‰ ‰Ê 6עליו הוא אומר לשמי ומנחה טהורה:
 .Ï‡¯˘È ÏÚ ˙‡Ê ÌÏÂÚÏ 7מקרא הוא בדברי הימי" )ב סי' ב( בשלמי"
ובקרבנות משתעי דלעול" ה" עומדי" והיכי דמי מזבח בנוי בשמי" ומיכאל
עומד ומקטיר עליו:
 .‰¯Â˙‰ ˙‡Ê ·È˙Î„ È‡Ó 8ולא כתיב בה חוקה:
 .‰ÈÏ ÈÚ·ÈÓ ‰ÁÓÂ ‰ÏÂÚ 9דליהוי משמע זאת התורה היא עולה ומנחה כו':
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הרי עלי עשרון

דף קי.

פרק שלשה עשר

אמר ¯·:˜ÁˆÈ È
מאי דכתיב:
זאת תורת החטאת וזאת תורת האש"?
כל העוסק בתורת חטאת  כאילו הקריב חטאת,
וכל העוסק בתורת אש"  כאילו הקריב אש".
2

משנה )יא(:
יחו ַח",
יח נִ ֹ
נאמר בעולת בהמה )ויקרא א,ט(ִ " :א ּ ׁ ֵשה ֵר ַ
יח נִ יח ַֹח",
ובעולת עו) 1ויקרא א,יז(ִ " :א ּ ׁ ֵשה ֵר ַ
יח נִ יח ַֹח",
ובמנחה )ש" ב,ב(ִ " :א ּ ׁ ֵשה ֵר ַ
לומר ל( 
אחד המרבה ואחד הממעיט 
ובלבד שיכוי לבו לשמי".

רעח

מנחות

לאכילה הוא צרי(,
תלמוד לומר:

" ִאם ֶא ְר ַעב לֹא א ַֹמר לָ ְך ִּכי לִ י ֵת ֵבל ּו ְמל ָֹא ּה" )תהלי" נ,יב(,
ונאמר )תהלי" נ,ייג(:

מות ְּב ַה ְר ֵרי ָאלֶ ף,
תו י ַָערְּ ,ב ֵה ֹ
" ִ ּכי לִ י ָכל ַחיְ ֹ
ש ַדי ִע ּ ָמ ִדי...
י ַָד ְע ִּתי ָּכל ֹ
עוף ָה ִרים ,וְ זִ יז ָ ׂ
ַה ֹ
או ַכל ְּב ַׂשר ַא ִּב ִירים ,וְ ַדם ַע ּת ּו ִדים ֶא ׁ ְש ּ ֶתה";

לא אמרתי אליכ":
זבחו כדי שתאמר אעשה רצונו ויעשה רצוני,
לא לרצוני את" זובחי" אלא לרצונכ" את" זובחי",
שנאמר )ויקרא יט,ה(:
"לִ ְרצֹנְ ֶכם ִּתזְ ָּב ֻחה ּו".
דבר אחר:
"לִ ְרצֹנְ ֶכם ִּתזְ ָּב ֻחה ּו",
לרצונכ" זבחו ,לדעתכ" זבחו.
10

11

12

13

גמרא:
אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
מאי קראה?

כדבעא מיניה ˘ Ï‡ÂÓמ¯· :‡Â‰
מני למתעסק בקדשי" שהוא פסול?
שנאמר )ש" א,ה(:
"וְ ׁ ָש ַחט ֶאת ּ ֶבן ַה ָּב ָקר",
שתהא שחיטה לש" ב בקר;
אמר לו:
זו בידינו הוא;
לעכב מני?
תלמוד לומר:
"לִ ְרצֹנְ ֶכם ִּתזְ ָּב ֻחה ּו",
לדעתכ" זבחו.
הדרן עלך הרי עלי עשרון
וסליקא לה מסכת מנחות
14

" ְמת ּו ָקה ׁ ְשנַתָ 3הע ֵֹבד,
ֹאכל" )קהלת ה,יא(.
ִאםְ 4מ ַעט וְ ִאם ַה ְר ּ ֵבה י ֵ

¯· ‡„‡ ·¯ ‡ ‰·‰אמר:
מהכא:

15

יה,
או ְכלֶ ָ
בותַ 5ה ּט ֹו ָבה ַר ּב ּוֹ 6
" ִּב ְר ֹ
רון לבעליו" )קהלת ה,י( .
ּו ַמהּ ִ 7כ ׁ ְש ֹ

16

תניא:
אמר ¯·:È‡ÊÚ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
בוא וראה מה כתיב בפרשת קרבנות,
שלא נאמר בה לא אל ולא אלהי" אלא יי,
שלא לית פתחו פה לבעל די לחלוק;
יחו ַח",
יח נִ ֹ
ונאמר בשור הגס )ויקרא א,ט(ִ " :א ּ ׁ ֵשה ֵר ַ
יח נִ יח ַֹח",
ובעו 1הדק )ש",יז(ִ " :א ּ ׁ ֵשה ֵר ַ
יח נִ יח ַֹח",
ובמנחה )ש" ב,ב(ִ " :א ּ ׁ ֵשה ֵר ַ
לומר ל( 
אחד המרבה ואחד הממעיט 
ובלבד שיכוי את לבו לשמי".
8

9

ושמא תאמר 
רש"י

 .'ÂÎÂ ‰ÏÂÚ ‡Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ 1דהכי משמע זאת התורה לעולה כלומר במקו"
העולה למנחה בשביל המנחה כגו לכ" בשבילכ" כלומר התלמוד תורה מכפר
על עונותינו:
 .˙‡ËÁ ˙¯Â˙· 2כגו סדר קדשי" דמיירי בהלכות עבודה:
 .„·ÂÚ‰ ˙˘ 3עבודת קרבנות ומביאו למזבח מתוקה שנתו שהוא יש ולא
ירא:
 .ÏÎ‡È ‰·¯‰ Ì‡Â ËÚÓ Ì‡ 4מת שכרו:
 .‰·ÂË‰ ˙Â·¯· 5קרבנות:
 .‰ÈÏÎÂ‡ Â·¯ 6כהני":
 .ÂÈÏÚ·Ï ÔÂ¯˘Î ‰ÓÂ 7להקדוש ברו( הוא כי א" ראות עיניו שזה מתכוי
לטובה:
 .ÔÈ„‰ ÏÚ·Ï 8לאומרי" רשויות הרבה ה והדבר מוכיח שזה ששמו כ( ציו"
להקריב לו מנחה ]וזה[ ששמו כ( ציו" להקריב לו פרי" וזה אילי" לכ( נאמר
בכול" ריח ניחוח לה':
 .‰·¯Ó‰ „Á‡ 9להביא קרבנות:

רש"י

 .ÂÂˆ¯ ‰˘Ú‡ ¯Ó‡˙˘ È„Î 10להקריב לו קרב ויעשה רצוני לפי שהוא צרי(
לכ( ואשחדנו:
 .ÌÈÁ·ÂÊ Ì˙‡ ÈÂˆ¯Ï ‡Ï 11כלומר לא להנאותי שאיני רוצה להטריח אתכ"
לעשות על כרחכ":
 .ÌÎÂˆ¯Ï 12לצור( עצמכ" לקיי" מצוותי שתהא כפרה לכ" בכ(:
 .ÂÁÂ·Ê ÌÎÂˆ¯Ï 13שתהא כוונתכ" לשחוט פרט למתעסק בסכי לחתו( דבר
אחר ושחט בהמת קדשי" שפסולה:
 .˜ÒÚ˙ÓÏ ÔÈÓ 14בדבר אחר ושחט בהמת קדשי" שהוא פסול:
 .‡Â‰ ÂÈ„È· ÂÊ 15דמצוה לכוי דעתו:
 .Â‰Á·Ê˙ ÌÎÂˆ¯Ï 16שנה עליו הכתוב לעכב:
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הדרן
ָ( ֲע ָל.
ַה ְד ָר ֲע ָל ְ( ַמ ֶ> ֶכת ְמנָח?תְ ,ו ַה ְדר ְ
ַ@ ְע ֲָ Aע ָל ְ( ַמ ֶ> ֶכת ְמנָח?תְ ,ו ַד ְע ֲָ (ְ Aע ָל.
ָלא ִנ ְת ְנ ֵDי ִמ ַָ (ְ Eמ ֶ> ֶכת ְמנָח?תְ ,ו ָלא ִת ְת ְנ ִDי ִמ ָ,E
ָלא ְָ Fע ְל ָמא ָה ֵדי ְו ָלא ְָ Fע ְל ָמא ְדֵ Gתי) .שלש פעמי"(
י( ְיָי ֱאלֹ ֵהינֵ Kואלֹ ֵהי ֲאב? ֵתינ K
ְי ִהי ָרצ? ִמ ְָ Hפ ֶנ ָ
ֵֶ Aְ Dהא ָ ?Aר ְת ָ( Lא ָMנֵ KתנFָ Kע? ָל" ַה ֶNה,
ְ Kת ֵהא ִע ָMנָ Kלע? ָל" ַה ָFא.
ֲח ִני ָנא ַFר ַOָ Oאָ ,ר ִמי ַFר ַOָ Oאַ ,נ ְח ָמ ַFר ַOָ Oאֲ ,א ָחאי ַFר ַOָ Oא,
Fָ Pא ָמ ִרי ַFר ַOָ Oאַ ,ר ְפ ָר" ַFר ַOָ Oאָ ,ר ִכיFַ Dר ַOָ Oא,
סְ Kר ָחב ַFר ַOָ Oא@ָ P ,א ַFר ַOָ Oא@ָ ,רFַ Kר ַOָ Oא.
ַה ֲע ֶרב ָנא ְיָי ֱאלֹ ֵהינֶ Kאת ִ@ ְב ֵרי ת? ָר ְת ָ(
ְִ Fפינְ K Kב ִפי ִפ?Qת ַע ְFֵ (ָ Mית ִי ְָ Rר ֵאל,
ְו ִנ ְהֶיה Hָ SLנֲ Kא ַנ ְחנְ Kו ֶצ ֱא ָצ ֵאינְ Kו ֶצ ֱא ָצ ֵאי ַע ְFֵ (ָ Mית ִי ְָ Rר ֵאל
י? ְד ֵעי ְֶ Dמ ָ( ְול? ְמ ֵדי ָ ?Aר ֶת ָ(.
עולָ ם ִהיא לִ י" )תהלי" קיט,צח(.
" ֵמאֹיְ ַבי ְּת ַח ְ ּכ ֵמנִ י ִמ ְצ ֹו ֶת ָך ִ ּכי לְ ֹ
"יְ ִהי לִ ִּבי ָת ִמים ְּב ֻח ֶ ּק ָ
בו ׁש" )ש",פ(.
יך לְ ַמ ַען ל ֹא ֵא ֹ
עולָ ם ל ֹא ֶא ׁ ְש ַּכח ּפ ּק ּו ֶד ָ
יך ִּכי ָבם ִח ִּי ָיתנִ י" )ש",צג(.
"לְ ֹ
ִ
" ָּבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶ ּק ָ
יך" )ש",יב(

ֵ Gמ ֵ Gמ ֵ Gמ ֶס ָלה ָו ֶעד.
י( ְיָי ֱאלֹ ֵהינֵ Kואלֹ ֵהי ֲאב? ֵתינ,K
מ? ִדי" ֲא ַנ ְחנְ Kל ָפ ֶנ ָ
ְֶ Tַ Dמ ֶָ Aח ְל ֵקנִ Kמֵ Dְ ?Qבי ֵבית ַה ְִ Mד ָר,D
ְולֹא ְַ Rמ ֶָ Aח ְל ֵקנִ Kמֵ Dְ ?Qבי ְק ָרנ?ת;
ימי",
ימי" ְו ֵה" ַמ ְִ Sִ D
ֶGDנַ Kמ ְִ Sִ D
ימי" ִל ְד ָב ִרי" ְֵ Fט ִלי".
ְה" ַמ ְִ Sִ D
ימי" ְל ִד ְב ֵרי ת? ָרה ו ֵ
Gנַ Kמ ְִ Sִ D
ֲמ ִלי",
ְה" ע ֵ
ֲמ ִלי" ו ֵ
Gנ Kע ֵ
ֲמ ִלי" ְו ֵאי ָנ" ְמ ַק ְִ Fלי" ָָ Rכר.
ְה" ע ֵ
ֲמ ִלי" ְ Kמ ַק ְִ Fלי" ָָ Rכר ו ֵ
Gנ Kע ֵ
ָצי",
ְה" ר ִ
ָצי" ו ֵ
Gנ Kר ִ
ָצי" ִל ְב ֵאר ַַ Dחת,
ְה" ר ִ
ָצי" ְל ַחֵQי ָהע? ָל" ַה ָFא ו ֵ
Gנ Kר ִ
ֱֶ Eֶ Dא ַמר )תהלי" נה,כד(:
"וְ ַא ּ ָתה אֱ ל ִֹהים ּת ֹו ִר ֵדם לִ ְב ֵאר ׁ ַש ַחת,
יהם,
ַאנְ ׁ ֵשי ָד ִמים ּו ִמ ְר ָמה ל ֹא יֶחֱ צ ּו יְ ֵמ ֶ
וַ אֲ נִ י ֶא ְב ַטח ָּב ְך".

י( ְיָי ֱאלֹ ַהי,
ְי ִהי ָרצ? ִמ ְָ Hפ ֶנ ָ
ְֲ Dֶ "Dֵ Sע ַז ְר ִַ Aני ְל ַסֵַ "Qמ ֶ> ֶכת ְמנָח?ת 
ֵַ Aַ Sע ְז ֵר ִני ְל ַה ְת ִחיל ַמ ֶ> ְכת?ת ְ Kס ָפ ִרי" ֲא ֵח ִרי" ְ Kל ַס ְָ Qמ",
ִל ְלמֹד ְ Kל ַל ֵMדִ ,ל ְDמֹר ְו ַל ֲע?Rת ְ Kל ַקֵ "Q
ֶאת ָSל ִ@ ְב ֵרי ְַ AלמKד ָ ?Aר ְת ָ( ְֲ PFה ָבה.
ידי ֲח ָכ ִמי",
ְ KזכKת ָSל ַה ִַ Eָ Aאי" ַואֲמ? ָר ִאי" ְו ַת ְל ִמ ֵ
ֲַ Aעמֹד ִלי ְ Kל ַז ְר ִעי,
ֶֹHDא ָתמַ DKהָ ?Aרה ִמ ִOי ִ Kמ ִOי ַז ְר ִעי ְו ֶז ַרע ַז ְר ִעי ַעד ע? ָל".
ְו ִת ְת ַקֵFִ "Qי:

" ְּב ִה ְת ַה ּ ֶל ְכ ָך ּ ַתנְ ֶחה א ָֹת ְךְּ ,ב ׁ ָש ְכ ְּב ָך ִּת ׁ ְשמֹר ָעלֶ ָ
יך,
יח ָך" )משלי ו,כב(,
ש ֶ
וַ הֲ ִק ֹ
יצו ָת ִהיא ְת ִ ׂ

רעט
" ִ ּכי ִבי יִ ְר ּב ּו י ֶָמ ָ
יך וְ ֹיו ִסיפ ּו ְּל ָך ׁ ְש ֹנות ַח ִּיים" )ש" ט,יא(,

בוד" )ש" ג,ז(,
שמֹאולָ ּה ע ׁ ֶֹשר וְ ָכ ֹ
"א ֶֹר ְך י ִָמים ִּב ִ
ימינָ ּה ִּב ְ ׂ
לום" )תהלי" כט,יא(.
"יְ הֹוָ ה עֹז לְ ַע ּמ ֹו יִ ּ ֵתן יְ הֹוָ ה יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמ ֹו ַב ּ ׁ ָש ֹ
ִי ְת ַ@ַ Uל ְו ִי ְת ַק ַ@ֵ Dְ Dמַ Vר ָFא,
ְָ Fע ְל ָמא ְ@הKא ָע ִתיד ְל ִא ְת ַח ָ@ ָתא )ס"א ְל ַח ְ@ ָAא(,
ְ Kלֲ Pחָיא ֵמ ַתָQא ְ Kלָ >ָ Pקא י ְַתה? ְל ַחֵQי ָע ְל ָמא,
ְ Kל ִמ ְב ֵני ַק ְר ָAא ִ@ירֶ Dְ Kל" ְ Kל ְַ Dכ ֵלל ֵה ְיכ ֵלַ Fְ Vג ָ,VK
ְ Kל ֶמ ְע ַקר ְָ Oל ָח ָנא Lנ ְכ ָרGה ֵמְ Pר ָעא,
ְו ַל ֲא ָת ָבא ְָ Oל ָח ָנא ִ@ ְַ DמָQא ְלְ Pת ֵר,V
יק ֵר,V
ְוַי ְמ ִל ְי( Lק ְד ָDא ְב ִר ְי( הKא ְַ Fמ ְלכֵ Kתִ Vו ָ
יח[,V
ִיקרֵב ְמ ִֵ D
Lר ָקנֵ Vו ָ
] ְוי ְַצ ַמח ְ O
ְַ FחֵQיכ? ְ Kבי? ֵמיכ? ְ Kב ַחֵQי ְד ָכל ֵFית ִי ְָ Rר ֵאל,
ֲַ Fע ָג ָלא ִ Kב ְז ַמ ָק ִריב ְו ִא ְמרֵ G Kמ.
Kל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמָQא.
ַ( ְל ָע ַל" ְ
ַFה ְמ ָבר ְ
ְי ֵהא ְֵ Dמ Vר ָ
ַTא,
ר?מ" ְוי ְִתנ ֵ
ַ( ְוי ְִFַ Aַ Dח ְוי ְִת ָPOר ְוי ְִת ַ
י ְִת ָFר ְ
Lד ָDא ְב ִר ְי( הוא.
ְוי ְִת ַה ַ@ר ְוי ְִת ַעֶHה ְוי ְִת ַה ַHל ְֵ Dמ@ְ Vק ְ
ָתא,
ְDיר ָ
ְל ֵע ָHא ִמ ָSל )בעשי"ת ְל ֵע ָHא ְKל ֵע ָHא ִמ ָSל( ְִ Fר ָכ ָתא ו ִ
ֲמירָ ְָ Fע ְל ָמא,
ֱמ ָתא ַ@א ִ
ָ Fְ Dְ ALח ָתא ְו ֶנח ָ
Gמ.
ו ְִא ְמרֵ K
ידיה?,
ַFנָ ,ו ְַעל ְַ Aל ִמ ֵ
ַעל ִי ְָ Rר ֵאל ,ו ְַעל ר ָ
ידיה?,
ו ְַעל ָSל ְַ Aל ִמידֵי ַת ְל ִמ ֵ
יDא( ָה ֵדי,
Pתרָא ) ַק ִ@ ָ
ו ְַעל ָSל ָמא ְ@ ָע ְס ִקי ְFא? ַרי ְָתא ִ@י ְב ְ
ֲתר 
ֲתר ַוא ַ
ו ְִדי ְב ָכל א ַ
ַFה ִמ ְַ DמָQא,
Kלכ? ְָ Dל ָמא ר ָ
י ְֵהא ְלה? ְ
ִיחי,
Kמז?נָא ְרו ֵ
ֲר ִיכיְ ,
ְחִQי א ִ
ֲמי ,ו ַ
ִחָEא ,ו ְִח ְס ָ@אְ ,ו ַרח ִ
ְPר ָעא,
ֳד" אֲבKה? ִ@י ִב ְַ DמָQא ו ְ
Lר ָקנָא ִמ ק ָ
Kפ ְ
Gמ.
ו ְִא ְמרֵ K
ַFא ִמ ְַ DמָQא,
ְי ֵהא ְָ Dל ָמא ר ָ
יש גורסי:

יש גורסי:

ָבא
ְשיז ָ
ֶח ָמה ו ֵ
ִיKDעה ְונ ָ
ט?בי" ַחִQי" ְושֹ ָָבע ו ָ
ְחִQי" ִ
וַ
יחה ו ְַכ ָOרָה ְו ֶרוַח
הKס ִל ָ
KרפGKה ְKג Lא ְָ H
ָע ֵלינ Kו ְַעל ָSל ְ
ָאל,
Kל ָכל ַע ?Mי ְִRר ֵ
ְה ָָ Xלהָ ,לנְ K
וַ
ָאל,
י ְִRר ֵ
Gמ.
ו ְִא ְמרֵ K
ר?מיו 
עֹ ֶRה ָDל?" )בעשי"ת ַה ָYל?"( ְִ Fמ ָ
ָאל,
ֲRה ָDל?" ָע ֵלינ Kו ְַעל ָSל י ְִRר ֵ
ֲמיו ַיע ֶ
הKא ְַ Fרח ָ
Gמ.
ו ְִא ְמרֵ K
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שימוש בהערות:
א .מטרת ההערות היא להראות את מקורות שינויי
הנוסח.
ב .אמנם הערותינו מדויקות ,אך כיון שאין מטרתנו
להעמיד דפוס מדעי ,אין לסמוך על הערותינו
כהשוואה מדויקת בין כתבי היד.
ג .זו הסיבה שההערות מתייחסות רק לשינויים שנעשו
מדפוס וילנא.

רשימת ר"ת בהערות על מסכת זו או אחרות
אור זרוע
או"ז
דקדוקי סופרי"
ד"ס
הגהות הגר"א
הגר"א
עו"ה
הגהות וציוני" של "ש"ס עוז והדר"
בכמה מהדורות
הלכות גדולות
בה"ג
ילקוט שמעוני
יל"ש
מחזור ויטרי
מ"ו
מסורת הש"ס
מ "ה
סדר רב עמר" גאו
רע"ג
סידור רש"י
סרש"י
ספר האורה של רש"י
האורה
ספר האשכול
סה"א
ספר העיטור
סה"ע
עי יעקב
על ידי
שאילתות דרב אחאי
שדר"א
תוספות
תוס'
תלמוד ירושלמי
ת "י
שיטה מקובצת
שיטמ"ק
הכתבי יד ודפוסי" על מסכת זו:
רשימת כתבי יד במסכת זו:
כי"פ  -כתב יד פריז  -כי"ח H147A
כיו"א  -כתב יד וטיקן 118
כיו"ב  -כתב יד וטיקן 120
כי"מ  -כתב יד מינכן 95
דפ"ו  -דפוס ונציה )רפ“ב(

הוכנסו תיקונים ברש"י )בעיקר שיבושי צענזורה( במקום
שיש תיקון סימנו^ התיקונים בעיקר ע"פ דפוס ונציה רפ"ב
ובמקום שלא התאפשר תוקן ע"פ ונציה ש"ח

ד .ישנם מקרים בהם כל כתבי היד שבידינו שונים
מהגרסא בדפוס וילנא ,אך בניהם ישנם שינויי
נוסחאות .במקרים כאלו ציינו את כתבי היד השייכים
לנוסחה בה בחרנו .לפיכך אין להסיק מכך שכתב יד
שאינו מצוין – שגרסתו היא כגרסת הדפוס.
ה .פעמים שאחד מכתבי היד מהווה סייעתא לנוסחתנו,
אך ישנו שינוי קל ביינהם .שינוי זה מצויין על ידי
סוגרים.

רפא

א כיו"א; כיו"ב; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
ב מ"ה; כיו"א; כי"מ.
ג כיו"א; כי"מ.
ד מ"ה; כי"מ.
ה כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
ו כי"פ; כי"מ.
ז כי"ו; כי"פ; כי"מ.
ח כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
ט כיו"א; כיו"ב; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
י כיו"א; כיו"ב; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
יא רש"י; כיו"א; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
יב כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
יג כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
יד כיו"ב; כי"מ.
טו כיו"ב; כי"מ.
טז כיו"א; כי"מ.
יז כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
יח כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
יט כיו"א )לבסוף טמא מעג' מדרס ומגע הזב(; כיו"ב; כי"מ.
כ כיו"א; כי"מ; דפ"ו.
כא כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
כב מ"ה; כיו"ב; כי"מ.
כג כי"מ; דפ"ו.
כד רש"י; מ"ה; כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
כה מ"ה; כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
כו מ"ה; כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
כז כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
כח כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
כט כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
ל כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
לא כיו"א וכיו"ב )אחי מכשיר(; כי"מ.
לב כיו"א; כיו"ב )רב ושמואל(; כי"מ.
לג כיו"א; כיו"ב; כי"מ )בריה דרב חנין(; דפ"ו.
לד כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
לה מ"ה; כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
לו כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
לז כי"מ.
לח כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
לט כיו"א; דפ"ו.
מ כיו"א; דפ"ו.
מא כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
מב כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
מג כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
מד כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
מה כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
מו כיו"ב; דפ"ו.
מז כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
מח כיו"א; כיו"ב; כי"מ )וישר'(; דפ"ו )בלי "ישראל"(.
מט כיו"א; כי"מ; דפ"ו.
נ כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
נא כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
נב כי"מ.
נג כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
נד כיו"ב; דפ"ו.
נה כיו"א; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
נו כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
נז כיו"א; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
נח כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
נט כי"מ.
ס כי"מ.
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סא כי"מ.
סב כי"מ.
סג כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
סד כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
סה כיו"א )להו(; כיו"ב; כי"מ.
סו כי"פ; דפ"ו.
סז רש"י; כיו"א; כיו"ב; כי"פ; כי"מ )בלי "זו"(.
סח כיו"א; כיו"ב; כי"מ; כי"פ; דפ"ו.
סט כיו"א; כיו"ב; כי"מ; כי"פ; דפ"ו.
ע כיו"א; כיו"ב; כי"מ; כי"פ; דפ"ו.
עא כי"מ; כי"פ.
עב כיו"א; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
עג כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
עד כיו"א; כיו"ב; כי"מ; כי"פ.
עה כיו"א; כיו"ב; כי"מ; כי"פ; דפ"ו.
עו כיו"ב; כי"מ; כי"פ; דפ"ו.
עז כיו"א; כיו"ב; כי"פ.
עח כי"מ.
עט דפ"ו.
פ כי"פ.
פא דפ"ו.
פב מ"ה; כיו"א )מביא(; כיו"ב; כי"פ.
פג כיו"א; כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
פד רש"י; כיו"א; כי"מ; כי"פ.
פה כיו"א; כיו"ב; כי"מ; כי"פ; דפ"ו.
פו כיו"א; כיו"ב; כי"מ; כי"פ; דפ"ו.
פז כיו"א; כיו"ב; כי"מ; כי"פ; דפ"ו.
פח כי"מ; דפ"ו.
פט כיו"א; כיו"ב; כי"מ; כי"פ; דפ"ו.
צ כיו"ב )טעמיהו(; כי"מ; כי"פ.
צא כיו"ב; כי"מ; כי"פ.
צב כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
צג כיו"ב.
צד כיו"א; כיו"ב.
צה כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
צו כיו"א )אלא לשון קליל(; כי"מ.
צז כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
צח כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
צט כיו"ב; דפ"ו.
ק כיו"ב; דפ"ו.
קא כיו"א; כיו"ב; כי"מ )גוי(; דפ"ו.
קב כיו"א; דפ"ו.
קג כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
קד כיו"א; כיו"ב.
קה כיו"א; כיו"ב וכי"מ )גוים(; דפ"ו.
קו כיו"א )גוי(; כיו"ב; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
קז כיו"א; כיו"ב; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
קח כיו"א; כיו"ב; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
קט כיו"א; כיו"ב; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
קי כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
קיא כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
קיב כי"פ; כי"מ; דפ"ו )גוי(.
קיג כיו"א; כיו"ב; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
קיד כיו"א; כיו"ב; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
קטו כיו"א; כיו"ב; כי"פ; כי"מ; דפ"ו.
קטז כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
קיז כיו"א; דפ"ו.
קיח כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
קיט דפ"ו.
קכ כיו"ב; כי"מ; כי"פ.
קכא כיו"א; כיו"ב; כי"מ; כי"פ; דפ"ו.
קכב כיו"א )גוו(; כיו"ב; כי"מ; כי"פ; דפ"ו.
קכג כיו"א; כיו"ב; כי"מ; כי"פ; דפ"ו.
קכד כיו"א; כיו"ב; כי"מ; כי"פ; דפ"ו.

רפב

קכה כיו"א; כיו"ב; כי"מ; כי"פ; דפ"ו.
קכו כיו"א; כיו"ב; כי"פ.
קכז כיו"א )בני גוים(; כיו"ב; כי"מ; כי"פ; דפ"ו.
קכח כיו"א; כיו"ב; כי"מ; כי"פ; דפ"ו.
קכט כיו"א; כיו"ב; כי"מ; כי"פ; דפ"ו.
קל מ"ה; כיו"א; כי"מ.
קלא מ"ה; כיו"א; כיו"ב.
קלב כיו"א; כי"מ.
קלג כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
קלד כיו"א.
קלה כיו"ב.
קלו כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
קלז כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
קלח מ"ה; כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
קלט כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
קמ כי"מ.
קמא מ"ה; כיו"א.
קמב מ"ה; כיו"א; כיו"ב; כי"מ.
קמג כיו"א; כיו"ב; כי"מ; כי"פ; דפ"ו.
קמד כיו"א; כיו"ב; כי"מ; כי"פ; דפ"ו.
קמה כיו"א; כיו"ב; כי"מ; כי"פ )חצי לוג חצי לוג לא יעשה(.
קמו כיו"א )ועד כאן לאיל ועד(; כי"מ.
קמז כיו"א.
קמח כיו"א.
קמט כיו"א )וגו' איל(; כיו"ב.
קנ כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
קנא דפ"ו.
קנב כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
קנג כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
קנד כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
קנה כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
קנו כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
קנז כי"מ.
קנח כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
קנט כיו"א; כיו"ב; דפ"ו.
קס כיו"א; דפ"ו.
קסא כיו"א; כיו"ב; דפ"ו.
קסב כיו"א; כיו"ב; דפ"ו.
קסג כיו"א; כיו"ב; דפ"ו.
קסד כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
קסה כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
קסו כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
קסז דפ"ו.
קסח כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
קסט כיו"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ו )גוים(.
קע כי"מ.
קעא כיו"א.
קעב כי"מ.
קעג כי"מ; כי"פ.
קעד כיו"ב; כי"מ; כי"פ.
קעה כיו"ב; כי"מ.
קעו כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
קעז כיו"ב; כי"מ.
קעח כיו"ב; כי"מ.
קעט כיו"ב; כי"פ; כי"מ.
קפ כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
קפא כיו"ב; כי"מ.
קפב כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
קפג כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
קפד כיו"ב; כי"מ; דפ"ו )עבדה זרה(.
קפה כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
קפו כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.
קפז כיו"ב; כי"מ; דפ"ו )בלי "בית"(.
קפח כיו"ב; כי"מ; דפ"ו )בלי "בית"(.
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קפט כיו"ב; כי"מ.
קצ כיו"ב; כי"מ; דפ"ו.

א

רש"י מכתב יד רבינו בצלאל
אשכנזי ז''ל
פרק שביעי
עב:
 .˙ÂÁÓ ÂÏ‡Âמנחת  .˙ÏÂÒ‰היתה נקמצת עיסה.
ומחבת ומרחשת וחלות ורקיקי  .אחר אפיית
פותת ומחזיר לסולת וכולהו כתיבי בויקרא וכתיב
במנחת סולת קמיצה ובאינ כתיב אזכרה ואזכרה
היינו קמיצה:
 .¯ÓÂÚ‰ ˙ÁÓÂכתיב אזכרה ואמרי' בת''כ נאמר
כא אזכרה ונאמר במנחת הסולת אזכרה מה להל
מלא הקומ א כא מלא הקומ .ומנחת חוטא
וקנאות .כתיב בהו קמיצה .ר''ש אומר .מפרש
בגמרא אבל לת''ק לא בעינ במנחת כהני קמיצה
אלא נקטרת כמות שהיא:
‚] .Ô˙„ ‡ÎÈ‰ ÏÎ 'Óכלומר[ מנחות:
 .Ô˙ ¯˘Úכלומר מנחות שוות בדי אחת:
 .˘''¯„Ó È˜ÂÙ‡Ïדמטפי חד מנחה במה דמכשר
מנחת מאפה בתלתא גווני דלדידיה הוי י''א מנחות:
 .ÔÏÓבתמי':
„ .‰· ·È˙Îההיא דכתיב בה והנותרת ממנו יאכלו
כתיבא:
 .‡·È˙Î ‡Ï„Âנפקא ל מההוא קרא דכולל כל
המנחות בצו את אהר זאת תורת וגו':
·‡ .ÔÏ ‡ÈÚ·Ó ‡˜ ‡Ï ÔÈËÈÁ ‰דמההוא קרא דכולל
כל המנחות נפקי מזאת תורת המנחה דסת מנחה
באה חיטי הלכ ההוא בבאה חיטי קמשתעי.
מדנקמצת .וודאי שיריה לכהני דאי לא אמאי קמצי
לה:
‡ .ÔÈÚ ÂÈ‡ Ìדהא נפקי מזאת תורת המנחה:
עג.
 .Ô¯‰‡ È· ÏÎÏמשמע כול יאכלו ממנה:
˘ .ÂÓ˜ ‡Ïמנחות תחת זבחי בדלות דמי שנתחייב
עולה או חטאת אי מביא תחתיה מנחה אבל מביא
תחתיה תורי:
 .˙ÂÁÓקמו תחת עופות דכתיב בויקרא וא לא
תשיג ידו לשתי תורי:
 .‰È‰˙ Ô¯‰‡ È· ÏÎÏאכולה קרא קאי:
˙'' .˙·ÁÓ ÏÚ Ïמרבויא דקרא דהא ממילא ידענא
דמחבת כשאר מנחות וא אינו עני לה תנהו
לזבחי ועופות:
 .ÌÈ˘„˜ È˘„˜· Â˜ÏÁÈ ‡Ï ÏÂÎÈכגו חטאת כנגד
חטאת ואש כנגד אש .Â˜ÏÁÈ Ï·‡ :שלמי כנגד
שלמי דהא לא גלי קרא ]אלא[ גבי מנחה דקדשי
קדשי היא:
˙'' .ÂÈÁ‡Î ˘È‡ Ïוסמו ליה א על תודה:
‡ .˘Èאיש כאחיו:
 .ÏÎÂÓמרבוי דוי''ו:
‡˙ .‡Èלמנחת העומר וקנאות דשיריה נאכלי
מדתני לוי:
 .Ú¯ÂˆÓ Ï˘ ÔÓ˘ ‚ÂÏ ˙Â·¯Ïשיהא מה שנאמר מ
ההזאות נאכל לכהני:
 .˘‡‰ ÔÓ ‡''„Òוזה יהיה ל מקדש הקדשי מ
האש והאי לאו ממותר אישי הוא:
‡˘¯  .Ì‰· ¯ÙÂÎודרשינ כהני אוכלי ובעלי
מתכפרי הילכ מידי דכפרה ]אכלי[ כהני אבל
הנ לא:
‡] .¯ÈÊ Ì˘‡ ‡Ïשיהא[ נאכל כאש מצורע:
 .È˙‡ ¯È˘Î‰Ïלתגלחת ולטמא למתי ומידי דלאו
לכפרה לא ]אכלי[ כהני קמ''ל:
 .¯‚‰ ÏÊ‚ ‰Êדכתיב האש המושב לה' לכה ואמרי'
בבבא קמא בהגוזל קמא דבגזל הגר הכתוב מדבר:
עג:
 .ÌÈÓ˘Ïדאינו יודע בטיב קרב וכי נדר בלבו
לשמי נדר הלכ כליל ה לגבוה:
‡˘¯  .‰ÏÂÚÏ '‰Ï Â·È¯˜Èיהיה ובעובד כוכבי קא
מיירי ורישא דקרא איש איש מבית ישראל וגו'
ואמרי' לקמ מה ת''ל איש איש לרבות עובדי
כוכבי כו':
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˙ .Ï‡¯˘ÈÏ Âלאפוקי לעובד כוכבי דלא ספינ
קדשי דערל אסור בקדשי כדאמרי' בהערל
ביבמות:
˘ .Ï‡¯˘È Ô‰· ¯ÙÎ˙Èשאמר העובד כוכבי הרי זו
שלמי להקריבה בש פלוני שנדר להביא שלמי
דהנ ודאי נאכלי דהא בשביל ישראל קא אתו
ומתנה הוא דיהיב ליה עובד כוכבי:
 .ÌÈ·ÎÂÎ „·ÂÚ ˙ÁÓאלמא דקרב העובד כוכבי
נאכל:
 .˙ÂÙÂÚ‰עולת העו:
 .ÔÈÈ‰Âלנסכי:
 .˙Â¯ÈÊÏ Ë¯Ùקרב נזיר דהואיל ואי נזירות חלה
עליו כדאמר לקמ קרב נמי לא מייתי:
 .Â‰Ó „Á‡ ‰ÊÂלעיל מיניה קא מיירי שהתקינו
בהמה הנמצא בעזרה יהיה נסכיה קריבי משל
צבור:
 .‡ÓÈÏהא דקתני דעובד כוכבי מביא נסכי ר' יוסי
הגלילי היא ולא ר' עקיבא:
 .‡¯ÊÈ·‡ ÏÎÂכל חברותיה דהיינו נמי נסכי הבאי
עמה:
 .ÌÈÎÒ ‡È·Ó ÌÈ·ÎÂÎ „·ÂÚ‰ ÔÈ‡Âבלא קרב :
˘˙ .Â· ‰¯˘Î ‰˙„Â·Ú ‡‰כה שחטא מקריב הוא
עצמו מנחתו והכי דרשינ והיתה לכה כלומר א
משל כה תהא כשרה לו להקריב כשאר מנחות:
‡ .ÂÈ‡ Âאלא דהכי משמע א של כה היא תהא
כמנחת חוטא של ישראל ששיריה נאכלי :
 .'ÂÎ ÌÈÈ˜Ó È‡ ‰ÓÂבמנחת נדבתו מוקמינ לה:
 .‰ÁÓÎכשאר מנחתו תהא מנחת חובתו:
עד.
 .‰ÁÓÎ Ô‰ÎÏדמה שתלוי לעשות בכה במנחת
חוטא של ישראל כלומר דנקמצת:
 .ÌÈ˘‡Ï ‡ÏÂכמנחת חוטא דה ודאי ]לא נאכל[:
˜¯· .ÂÈ˙Âשהוא מחוייב:
· .˙Ú ÏÎואפילו במשמרה שאינו שלו:
 .Â˘Ù ˙Â‡ ÏÎ· ‡·Âוכי יבא הלוי וגו' ובכ''ד
מקומות נקראו ]כהני[ לוי:
· .‰‚‚˘· ‰‡ËÁדמדכתיב על הנפש השוגגת למה
לי בחטאה בשגגה אלא הכי קאמר אפי' חטא נפשו
של ]כה [ יכפר על נפשו:
·˘ .‚‚Âחטאת דאתיא על השוגג:
‡· .Ïחטאת דאתיא על מזיד כגו מנחת חוטא
דכתיב ]אשמיעת קול[ ואמרי' בכריתות ארבעה
מביאי על הזדו כשגגה אשמיעת הקול מדלא כתיב
ונעל:
‡ .‡Ï ‡ÓÈלכפר הוא ]בעצמו[:
‡ .‰ÏÚÓÏ„ Èהצבור על גבי המזבח כלומר שמקריב
השירי על גבי מזבח היינו אבוה:
‡ .‰ËÓÏ„ Èעל שפ הדש ]בעזרה[:
 .„Â·È‡Ï ·¯˜˘ ¯·„ ÍÏ ˘Èשיפרישו לכתחילה
לכ:
˙ .ÔÈ·‡ È·¯„ ‰Â·‡ Èלתרוצי טעמא דראב''ש
דודאי לאיבוד קרב:
 .ÂÈ˙˘˜‰ ‰ÏÈÎ‡Ïמנחת כה לחביתי שלא תאכל
ולא לדבר אחר שיהא ]השירי[ מתקרבי אלא ודאי
מתפזרי :
 .¯Ó‡˜ È‡Óהא בהאי קרא גופיה כתיב כליל תהי':
 .ÏÎ‡˙ ‡Ïמהדר אמנחת חובתו של כה כלומר לא
תאכל וכליל נמי הוי ואי כולה קרא בחדא מנחה
משתעי ליכתב כליל תהיה ואנא ידענא דלא תאכל:
 .È‡¯˜ ‡˜ÒÙÓ ‡ÙÈ¯Á ‡ÈÎÒגואי כלומר דדריש
סיפא דקרא לרישא:
 .‡‡ ÍÂÙÈ‡Âדחובתו כליל ולא נדבתו:
 .ÈÈÂ·¯Ï ‰ÈÏ ÈÂ‰ Â˙·„ ‡¯·˙ÒÓלהיות כליל
כחביתי :
˘ .‰¯È„˙ ÔÎשיכול להתנדב בכל יו כחביתי
שבאי בכל יו:
]· .‰ÈÁÈ¯ ÌÈÒכאשר כתוב בפי' שבדפוס[:
˘ .ÔÂ¯˘Ú ÔÎחביתי וחוטא אי יכול להביא אלא
עשרו אחד אבל נדבה יכול להתנדב עד ס' עשרוני
בכלי אחד:
 .Ô·¯Âדפליגי עליה דר''ש ואמרי דמנחת כהני
אינה נקמצת האי קרא מאי דרשי ביה:

 .‰ÂÈÏÚחביתי כתיב בהו כליל תקטר ועל אכילתה
אינו עובר בלאו:
˙ .‰Â˙Áשאר מנחת כהני למטה בלא תאכל וכליל
לא הוי:
 .'ÂÎ Ô˙ÈÏ ÔÈÓשיהיו שניה כליל ולא תעשה על
אכילה:
 .ÏÈÏÎתקטר:
 .ÏÈÏÎתהיה:
 .ÌÈ¯ÂÓÈ‡‰ ÂÓכליות ויותרת הכבד:
 .˙Â¯Ê„ Â‡Ïוכל זר לא יאכל קדש:
עד:
 .ÈÏ ‡ÈÚ·Ó ‡˜ ‡Ïדודאי חייב שהרי זר הוא אצלה:
 .‰È‰˙ ÏÈÏÎ„ Â‡Ï ÈÏ ‡ÈÚ·Ó ‡˜ ÈÎמי קאי נמי אכל
הנקטרי או דלמא אמנחות לחודייהו:
 .‡ÎÈÏ Â˙Âמידי דכוליה למזבח דקתני מתני' בזה
יפה כח המזבח:
‡ .‰ˆÂÂ ‰‡¯ÂÓ ‡ÎÈשאי ניתני נגל המזבח אלא
אצל המזבח:
 .ÈÏÊ‡ ÔÈ˙È˘Ïשהיה לול קט במזבח ובו יורד היי
לשיתי במס' סוכה בפ' החליל:
 .ÂÊ· È‡Óיפה כח דקתני במתני' למה ליה למתנייה
כלל פשיטא דהא לא מספקי ל כלל מידי דאצטרי
מתני' למעוטי דהא כל הנאכלי כתיבי בקרא:
 .ÔÈÈ ·„˙Ó‰בלא קרב :
 .ÌÈ˘‡‰ ·‚ ÏÚ ÂÙÏÊÓעל האש דהשתא הוי כוליה
למזבח קמ''ל דלא הוי כוליה למזבח אלא מנסכו
כשאר נסכי ויורדי לשיתי :
 .ÚÈÈÒÓמתני' לאיד מילתא דשמואל דאמר שמואל
המתנדב שמ קומצו ומקטיר הקומ:
 .ÔÈÏÎ‡ ÂÈ¯È˘Âדלא הוי כוליה למזבח ושאני ליה
לשמואל בי שמ דמצי קמי ובי יי דלא מצי
קמי:
 .ÛÂÚ‰ ˙‡ËÁ ‡ÎÈ‡‰Âדכוליה לכהני:
‡ .‰Ó„ ‡ÎÈלמזבח:
 .Ú¯ÂˆÓ Ï˘ ÔÓ˘ ‚ÂÏ ‡ÎÈ‡‰Âדכוליה לכהני:
 .˙Â˙Óעל הפרכת דכתיב והזה מ השמ באצבעו
]שבע פעמי לפני ה'[:
 .¯Ó‡„ Ô‡ÓÓ È˜ÂÙ‡Ïבפ' התכלת שתי הלח
הבאות בפני עצמ כשאי לה כבשי לשריפה
אתיי ולא לאכילה קמ''ל דבזו יפה כח כהני
לעול:
 .ÈÏÎ· ˙Â˘Ú‰ 'È˙Óמפרש בגמרא למעוטי מאי:
˜ .Ô˙ÈÈ˘ÚÏ Ì„Âנות תחלה שמ בכלי ונות סולת
עליה ולשה בפושרי ונות שמ עליה ובולל וחוזר
ונות עליה שמ לקיי מצות יציקה:
 .ÔÏÏÂ· ˙ÂÏÁ‰Âלמנחת מחבת ומרחשת כשה חלות
אפויות בולל שחוזר ופותח ונות שמ לבולל :
 .ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂכשה סולת בולל :
 .˙ÂÏÁ‰בולל ורקיקי מושח השתא מיירי במנחת
מאפה:
 .ÔÁ˘ÂÓשלימי:
 .ÈÎאות יוונית ועשויה כמי טית כהפרשת גודל
מאצבע:
ושאר השמ נאכל לכהני .:הנעשית בכלי למעוטי
מאי:
) .‰Ù‡Ó ˙ÁÓ ÈËÂÚÓÏדבמתנות( ]דבתנור[ נאפות
תחילה ומיציקה ממעט לה כדמפרש לקמ :
·˘ .‰˘Ú˙ ÔÓמשמע בתו השמ תנת אלמא
טעונה לית שמ תחילה קוד לעשייתה ובמנחת
מרחשת כתיב וגמרינ קרבנ נאמר כא קרבנ
במרחשת ונאמר קרבנ במחבת .במנחת מחבת
כתיב בלילה ויציקה ולא כתיב בה מת שמ
שבתחילה ובמרחשת כתיב מת שמ ולא כתיב
בלילה ויציקה וגמרינ ה מה:
עה.
 .‰ÏÏÂ·Âונות עליה שמ ליציקה:
 .‡È‰ È‡Óמילתא דרבנ דאמרי אי אפשר לבולל
אלא סולת:
¯· .‡È‰ ÔÓ˘ ˙ÈÚÈדאמרי' בפ' שתי מדות מביא חצי
לוג שמ וחוצהו חציו לחלות ורקיקי וחציו
לרבוכה ובלחמי תודה הוי שלשה מיני של מצה
חלות ורקיקי ורבוכה כדאמרי' לקמ דחצי הלוג
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הל''מ וחלות ורקיקי שבעה עשרוני פחות שליש
הוי ולאחר אפיית יבשות ה ובולעות שמ יותר
מחמת האור ורביעית שמ לא ספקי להו:
 .‡„ÂÓÏ˙ È‡Óדלמא גלי קרא גבי רקיקי משיחה
וה''ה לחלות וגבי חלות בלילה וה''ה לרקיקי :
 .ÔÈ˜È˜¯ ‰ÈˆÁÂ ˙ÂÏÁ ‰ÈˆÁ ‰‡·‰ ‰ÁÓבמנחת
מאפה קאי ואליבא דר''ש דאמר בפ' כל המנחות
באות מצה רצה להביא מחצה חלות ומחצה רקיקי
יביא:
 .Â¯ÈÊÁÓלחלות לבלילה דמשיחת רקיקי קוד
לבלילות החלות:
‡ .ÌÈ‰ÎÏ ÏÎבפני עצמ ואינו מחזירו לחלות:
¯˜ .ÂÓˆÚ ÈÙ· ÔÈ‡·‰ ÔÈ˜Èכגו א הבית למנחת
מאפה כולה רקיקי  .גמ' הנעשית בכלי למעוטי מאי.
מפתיתה למעוטי מנחת מאפה ליכא למימר
כדמפרשי' לקמ דגבי יציקה כתיב תרי מעוטי עליה
והיא וגבי פתיתה לא כתיבי ש''מ מיציקה ממעט לה
למנחת מאפה ולא מפתיתה:
 .‰ÁÓ ÌÈ˙Ù ‰˙Â‡ ˙Â˙Ùואע''ג דמנחה לא סמו
לפתיתי דקרא הכי כתיב פתות אותה פתי ויצקת
עליה שמ מנחה היא אפי' הכי דריש ליה הכי משו
דמנחה אכוליה קרא קאי:
 .‡„ÂÓÏ˙ È‡ÓÂדלהוציא מנחת מאפה אתיא דילמא
להוציא מנחת כהני:
עה:
‡ .ÌÈËÂÚÈÓ È˘ ÍÈ¯ˆ˘ ¯·„ ÂÊÈשני מקראות עליה
והיא:
 .‰Ù‡Ó ˙ÁÓ ÂÊ ¯ÓÂ‡ ÈÂ‰שבאה משני מיני ואי
קשיא גבי פתיתה נמי ליפרו אימא להוציא מנחת
כהני תרי מסתברא מנחת כהני הוי ליה לרבויי
כדי מנחת מחבת שפתיתה כתיבה בה משו
דשתיה מנחת יחיד ונפש כתיב בפרשה ולמעוטי
שתי הלח ולח הפני דצבור ה וג יציקה לא
צרי למעוטי שתי הלח ולח הפני שאפי' שמ
אינ טעוני כדממעט להו בפ' כל המנחות באות
מצה:
 .ÏÙÂ˜ 'È˙Óמשבר:
 .ÏÈ„·ÓÂמשו דבעי קמיצה:
 .Ô‰Î ˙ÁÓאינו מבדיל משו דלא בעי קמיצה:
 .ÌÈ˙ÈÊÎ Ô˙˙ÂÙ ÔÏÂÎÂפתיתי דקות כזית ור''ש
קאמר ובתרתי פליגי:
‚ .˙Â˙Ù 'Óהיינו שני דכיו דנשבר הוי ליה שתי
חתיכות ומדכתיב פתי שיהיה בה שתי פתיתות
משמע דהוי ארבע:
 .ÔÈ˙È˙ÙÏ ÔÈ˙È˙Ù ‡ÏÂולר''ש דאמר וכול פותת
כזיתי דריש ליה הכי פתות יכול פתיתי גדולי
ת''ל פתי אי פתי יכול פחותי מכזית ת''ל אותה:
 .‰ÏÙÎÓהואיל ולא כתיב בה אלא מנחת פתי ולא
פתות אותה פתי:
 .‡ˆÈ·Áתבשיל שקורי שלנקיק שמפררי בה פת:
 .˙ÈÊÎ ÔÈ¯Â¯Ùדבחד פירור איכא כזית:
 .„ÓÂÚ ‰È‰כה שלא הביא מנחה בשנה זו .לישנא
אחרינא ישראל שלא הביא מנחה מימיו:
 .ÔÏÎ‡Ï ÔÏËכה :
 .Ô˙Âבמתני' וכול פותת כזיתי אלמא פתיתי
כזית מברכינ עליה המוציא:
 .ÔÎ¯ÙÓלמנחות לאחר אפיית:
 .ÔÏÂÎÓ Ë˜ÈÏאפתיתי שאי בה כזית קאי ולא
איתפרש ל היכא והא ליכא למימר דאמנחות קאי
דקתני וא חמ הוא וכל המנחות באות מצה:
‡ .'ÂÎ ‰ˆÓ Ìאלמא חשיבי:
 .ÔÒ¯Ú˘Îשלש וצירפ יחד לכזית של:
··‡  .ÏÂ„‚ ÌÁÏÓפירורי פחות מכזית שפתת
מלח גדול ה חשובות אגב אביה דכי פתת הוי
בלח יותר מכזית ואהכי חייב לבר על הפירורי
שנטל מ הלח:
 .‰ÏÚ ÈÂ‰ È‡Óדברכת המוציא:
˙ .‡Ó‰„ ‡˙È¯Âתאר מראית לח:
עו.
 .‰ÙÈ˘ 'È˙Óשמשפש החיטי בי ידיו שתהא
נוחה קליפה להשיר או הבצק כדי שיהא נאה:
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· .‰ËÈÚבועט בעובי אגרו כדר הגבלי או בעובי
פס ידו הסמו לזרוע .לישנא אחרינא בעיטה ברגל:
‚.˘Ï˘ ËÚÂ·Â ÌÈ˙˘ Û˘ ÌÈ˙˘ ËÚÂ· ˙Á‡ Û˘ 'Ó
הכי עביד כסדר דאיכא לשלש שיפות חמש בעיטות
נמצא ת''ק בעיטות לשלש מאות שיפות כדקתני
מתני':
‡ .„Á ÈÈÂ˙‡Â ÈÈÂËÓשיפה דמתני' היכי חשיב דר
הש להולי ]ולהביא[ ידו ולהכי חשיב להולכה
והבאה חד:
˙''˘ .דבבצק ולא בחיטי :
 .¯˘Ú ¯˘Ú ˙Â‡· ˙ÂÁÓ‰ ÏÎ 'È˙Óחלות ומנחת
סולת נמי אע''ג דקוד אפייה נקמצת אפילו הכי
עשר חלות קא עבדי ליה בנזיר כתיב )לח( וסל
מצות חלות מצות:
‚ .‰˜ÂÁ ‰˜ÂÁ 'Óחק עול לה' כליל תקטר כי קדש
קדשי הוא לו מאשי ה' חק עול:
‚ .¯Óשאר מנחות:
 .‰„Â˙ ÈÓÁÏÓדבאות עשר עשר דה פשיטא ל בפ'
התודה:
˘˙„· .שתיה נדבה אבל לח הפני חובה:
ואי דוחי ]שבת[ דלאו קרב צבור הוא:
‡ .'ÂÎ ‰ÈÏ ‡¯È·Ò Èבניחותא .לחמי תודה בהדיא
כתיב בהו .עשר דכתיב והקריב ממנו אחת מכל
קרב תרומה ואמרי' בפ' התודה נאמר כא תרומה
ונאמר בתרומת מעשר תרומה מה להל אחד
מעשרה א כא אחד מעשרה .לרבות שלמי נזיר.
)למי ( ]למידת[ לחמי תודה לעשרת קבי ירושלמית
ולחצי לוג שמ ושיהיו באות עשר:
˘‡ .˙ÂÏÁ Ú·¯‡ Ô‡Ùאחד ממצה ואחד מחמ ואחד
מרקיקי ואחד מרבוכה דארבע למיני יש בה :
 .‰ÓÂ¯˙ È˘Â¯Ù‡ ÈÚ· ‡‰Âכדכתיב בה תרומה
שנוטל אחד מכל מי ונאכלת לכהני כדכתיב לכה
הזורק את הד לו יהיה והתשעה נאכל לבעלי:
‡ .‡ÓÁ¯ ¯Ó‡ „Áוהקריב ממנו אחד מכל קרב
ואחד של משמע שגא יטול פרוס:
˘¯ .˙ÂÏÁ‰ ˙„Ó· ‰·Èשעשה י''א חלות או י''ב
חלות:
 .˙ÂˆÓ ·È˙Î ‰„Â˙ ÈÓÁÏמלא:
 .ÔÈ‡Ò '‚Ó ÔÂ¯˘Ú 'È˙Óמביאי ומניפי אותו בנפה
י''ג פעמי עד שמעמידי על עשרו סולת:
 .˙ÂÂ¯˘Ú „''Îדהכי כתיב שתי עשרה חלות ב'
עשרוני יהיה החלה האחת:
‚ .‡ÓÚË È‡Ó 'Óבעי עשרו ]דעומר[ ג' סאי
שעורי  .דמחדש .תבואה חדשה יש בה סובי יותר
וסולת מועט:
˘˙ .ÌÁÏ‰ Èמתבואה חדשה אתיי דבעצרת אכתי
חדשה היא:
 .Â˙‡ Ô˘ÈÓÂדאפי' בשעה שהתבואה חדשה הרי
יכול להביא מ הישנה:
˘¯ .ÔÂ¯˘Ú ˙„Ó· ‰·Èשמדד בעשרו גדול או שנת
עשרו ומחצה פסולות דהוי ליה קומ נקמ נמי מ
החצי היתר ונמצא שאי לעשרו קומ של והוי
ליה קומ חסר ותנ קומ החסר פסול:
‡ .ÔÂ¯˘Ú ˙„Ó· ËÚÈÓ˘ Âדהוי מנחה חסירה ותנ
מנחה פרט לחסירה היא ושחסר קומצה:
¯ .Ô‰Ï˘ ÔÈ‡Ò ˙„Ó· ‰·Èשהביא עומר עשרו מד'
סאי :
‡ .ËÚÈÓ˘ Âשהביא מב' סאי ואית דמפרשי ריבה
במדת עשרונ דרחמנא אמר שלשה עשרוני לפר
ושני לאיל א ריבה ארבע לפר ושלשה לאיל או
מיעט דגזירת הכתוב הוא דאסור לשנות ופסולות
אבל סאי דלאו גזירת הכתוב הוא כשרות א ריבה
או מיעט דתקנת חכמי היא ויכול לשנות:
 .‰·ˆ˜ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï 'È˙Óאלח הפני קאי ואי
צרי י''א נפה שאפי' חמ השוק נלקחת ובלבד
שתהא מנופה כל צרכה:
 .˙ÈÙ‡Â ˙ÏÂÒ ˙Á˜ÏÂמשמע משעת לקיחה תהא
ראויה לאפות:
‚ .‰Ò‚· ‰˜„· 'Óבתחלה מנפה בנפה דקה שמוציא
אבק דק בינוני שאי לב כל כ ואח''כ בגסה
שמוציאה סולת וקולטת סובי וחוזר ומנפה הסולת
בדקה אחרונה שהיא דקה מ הגסה ולא בדקה
ראשונה אלא בדקה אחרונה שהיא גסה מ הדקה
ראשונה שזו מוציאה אבק עוד מה שלא הוציאה

הראשונה ואח''כ בגסה שמוציאה סולת וקולטת
סובי וגסה זו דקה מגסה ראשונה שהרי זו קולטת
סובי מה שהוציא הגסה ואח''כ בדקה וכ עד י''ג
דקה זו גסה מדקה שלפניה וגסה זו דקה מגסה
הראשונה ור''ש לא פליג אלא פרושי קא מפרש.:
]רש''י מנוסחת מהר''פ ]בדקה בגסה א'[ שהיתה
דקה ובה תחילה והיא אינה מוציאה אלא אבק
בעלמא והאי לא היה ראוי אלא מה שנשאר באותה
דקה נותנה בגסה ומוציאה את הסולת וקולטת
הסובי ומה שהי' מוציא מאותה גסה נוטלה ונותנה
בדקה והיא היתה דקה יותר מהגסה שלפניה ולא
היתה דקה כל כ כדקה ראשונה ומה שהיה מוציא
מדקה השני' היה מלקט למנחה ומה שנשאר באותה
הדקה הי' נות בגסה והיא לא היתה גסה כל כ
כגסה שלפניה אלא היתה גסה מדקה שלפניה והיא
היתה ]קולטת הסובי [ ומה שנוציאה היה נות
בדקה אחרת שהיתה דקה נגסה שלפניה ולא היתה
דקה כדקה שלמעלה ממנה וכ לעול עד י''ג נפות
וזה הכלל לכול דקה היתה דקה מגסה שלפניה ולא
היתה דקה כדקה שלמעלה ממנה וכ בגסה היתה
לעול גסה מדקה שלפניה אבל לא היתה גסה כגסה
שלמעלה ממנה ולעול מה שקולטת בגסה ]היה
סובי [ ולא היה חשוב למנחה אלא מה שמוציאה
הגסה היה נות בדקה ומה שמוציאה הדקה היה
מלקט לצור המנחה ומה שקולטת הדקה היה נות
בגסה .ע''כ[:
 .˙ÂÙ ‚''Èהיו במקדש זו ע''ג זו עליונה קולטת
סובי ותחתונה א סולת ואינה מוציא אלא אבק
מנפה בתחתונה ואח''כ בשלמעלה הימנה וכ בכול
כסדר הזה תחתונה דקה ולמעלה גסה הימנה
ושלישית דקה מ השניה ורביעית גסה הימנה וכ
כול:
˘ .˙Á˜Ïמ השוק כשהיא סולת:
 .ÏÂÎÈשאפילו שאר מנחות שיחיד מביא יהיו נקחי
חיטי ויעשנה סולת:
˙'' .˙ÈÙ‡Â ‰˙Â‡ Ïאותה איפה נקחת משוק ולא
שאר מנחות דאי הכל בקיאי לנפות הלכ יקח
סולת מנופה כל צרכו מ השוק:
 .ÔÂÎÒÁ‰ ÈÙÓהיקל הכתוב בלח הפני:
 .'ÂÎ ‰ÒÁ ‰¯Â˙‰ולח הפני שכיח בכל שבת ויש
בה עשרי וארבע עשרוני לפיכ חסרו גדול הוא
לפי שהסולת הניקח מ השוק יוקר מאד לפי
שהחנוני משתכר בה לפיכ נקחת חיטי אבל מנחת
יחיד דלא שכיח וחד עשרו הוא לא חיישינ ליוקר:
פרק שמיני
 .˙ÂÈÓÏ˘Â¯È ÔÈ‡Ò '‰כילה מתני' נפרש בגמרא
בברייתא שה שש מדבריות .שש סאי מאת שהיו
בימי משה והוסיפו שתות על המדות והנ שש סאי
שתי איפות ועשרי עשרו ה דהא בנל איפה יש
עשרה עשרונות:
 .‰¯˘Úעשרונות לעשר חלות:
עז.
 .‰ÎÂ·¯Âחלוט ברותחי קרי רבוכה בת''כ:
 .ÔÈÓ ÏÎÏ ˘ÈÏ˘Â ÌÈÂ¯˘Ú '‚ ‡ˆÓשבמצה:
 .ÔÂ¯˘ÚÏ ˙ÂÏÁ '‚Âדהוי עשר חלות לשלשה
עשרוני ושליש:
 .˙ÈÓÏ˘Â¯È ˙„Ó·Âשלא היו בה עשרונות אלא
קבי :
 .ÂÈ‰חמשה סאי שלשי קבי ששה קבי לסאה:
‚ .˙‡˘Ï 'Óליטול:
 .˙·‰ ¯ÓÂÁ ¯˘ÚÓדהבת מעשר החומר והחומר
שלשי סאי נמצא הבת שהוא עשירית החומר
מחזיק שלשה סאי :
‡ .'ÂÎ ÈÓ ‰ÙÈואמאי מקשית איפה לבת:
‡ .‡Ïמההוא קרא מאי טעמא לא גמרת לה לאיפה
משו דחומר גופיה לא ידענא כמה הוי:
 .ÈÓ ‡Î‰בת לא תילי מינה דהא חומר לא ידענא
כמה הוא:
 .ÔÓ˘‰ ˜ÁÂשל מעשר:
 .ÔÓ˘‰ ˙·‰מדת השמ זו היא מעשר הבת היה מ
הכור העישור כיצד עשרת הבתי יהיה לכ החומר
ואז יתכ ליטול ממנו בת אחת לפי שהחומר הוא

ג
עשרה בתי וביחזקאל כתיבי הני קראי ובקצת
ספרי כתוב כ וחק השמ של קרב הבת
וביחזקאל כתיבי הני קראי:
 .¯ÂÎ‰ ÔÓ ˙·‰ ¯˘ÚÓדכור הוי עשרת בתי וכור
פשיטא להו לבני בבל דהוי שלשי סאי שהיו
מודדי תבואה בסאה ובכור:
‡ .'ÂÎ ˙Â„Ó‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒÂÓ ÔÈמדות ומטבע כולהו
נפקי מקראי דלקמ אבל השתא הוי ס''ד דשמואל
סברא קאמר להכי פרי מאי טעמא:
 .‡ÓÚË È‡Óאמדות קאי ועל ראשו ראשו :
‡ .‡Ú¯˙ ÈÚÂ˜Ù‡ ÌÂ˘Ó ‡ÓÈÏשכשמגדיל המדות
יותר מתחיל השער להתייקר מפני יתרות המדות
ומתו שיתחיל להתיקר מעט הול ומתיקר הרבה
דמי שאינו יודע תוספי המדות סבור דרעב בא
לעול ומתיקר יותר ויותר:
‡ .‰‡Â‡ ÌÂ˘Ó ‡Ïדלא הוי ביטול מקח שמחדש
עד שלא ידעו החמרי שנתוספו המדה מוכרי
בדמי הראשוני וכשידעו שנתאנה א יוסיפו יותר
על שתות נמצא שנתאנה יותר משתות ובטל מקח
וכי מוסיפי שתות ותו לא יהא המקח קיי ויחזיר
לוקח למוכר דמי אונאתו והכי אמרי' בב''מ יותר
משתות בטל מקח שתות קנה ומחזיר אונאה:
 .'ÂÎ ‰„Ó·˘ ¯·„ ÏÎדכיו דקפיד לא מחיל:
‡ .‡‡ÈÊ ‰ÈÈËÓ ‡Ï„ ‡¯‚˙ ÌÂ˘Ó ‡Ïמפני
החמרי שקונה תבואה בכפרי ומוכר בעיר שלא
יפסיד לפי שבני הכפרי מוכרי לו במדה
הראשונה מדה בחמש סלעי והוא מוכר בעיר בשש
סלעי כדאמרי' שלא ישתכר יותר משתות ומחדש
שאי החמר מכיר התוספת של מדה מוכר במדת
העיר הגדולה וא נוסי יותר על שתות מפסיד מ
הדמי שהוא נת בה:
 .‡ÈÈÊהפסד:
וקא פרי זיינא הוא דבעי דלא למטייה אבל ריוח
נמי בעי דנמטייה דכי מוסיפי שתות לא מפסיד ולא
משתכר:
 .È¯˜‡ ‡¯‚˙ ÔÈ·ÊÂ Ô·Êבתמי' וכי לכ נושא ונות
כדי שיקרא תגר ולא ירויח כלו:
עשרי שקלי חמשה ועשרי שקלי עשרה
וחמשה שקל המנה יהיה לכ מנה מאת וארבעי
הוי .דהא סלעי חשיב בקרא והסלע ארבע זוזי
נמצא מאת וארבעי הוי והאי קרא גבי מנה של
]קודש[ קאי ביחזקאל:
 .‰È‰ ÏÂÙÎדהוי ליה מאת והנ ארבעי דטפי על
מאתי תוספת הוא דהוסיפו שתות דארבעי הוי
שתות של מאתי:
 .¯·ÏÓ ˙Â˙˘Âשעל ה' פעמי ארבעי הביאו
מבחו ארבעי פע ששית ולא אמרינ שיחלוקו
המאתי לשש חלקי דהוי לכל חלק וחלק שלש
ושלשי זוזי ושליש ומאות חלקי נוסי את
השתות על המנה דהוי ליה שתות מלגאו ומההיא
קרא נפקא מדות ומטבע דמנה הוי משקל וסלע הוי
מטבע:
עז:
 .„Á‡ ÏËÂ 'È˙Óהכה נוטל אחד מעשרה תרומה:
˘ .˙Â·¯˜‰ ÏÎ ÂÈ‰Èכל המיני יהיו שוי עשר
חלות:
˘ .ÏÂËÈ ‡Ïתרומה:
 .Â¯È·Á ÏÚ Ô·¯˜Óשא היה ממי זה חמשה וממי
זה חמשה עשר לא מפריש מזה על זה:
‚ .¯·ÂÁÓ‰ ÔÓ 'Óשיהיה כול בכלי אחד תרומה:
‡ .‰ÓÎÓ Ú„ÂÈ ÈÈחלות הוא נוטל אחד:
 .‰ÓÂ¯˙ ¯˘ÚÓ ˙ÓÂ¯˙· ¯Ó‡Âוהרמות ממנו
תרומת ה' לכה ובלוי כתיב האי קרא במעשר מ
המעשר:
בכורי יש אחריה תרומה דלאחר שהביא בכורי
כשהוא קוצר תבואתו מפריש תרומה ומעשרות:
]במקו קדוש[ לחמי תודה ובכורי אי נאכלי
אלא בירושלי דכתיב לא תוכל לאכול בשערי
ונדבותי ותרומת יד:
˘‡ .Â‡È·˙ Ï''˙ ÔÈדהא לעיל מיניה כתיב והקרבת
מנחה חדשה והוי מצי למכתב ממושבותיכ לח
תנופה:
˘ .‡È·Ó ‰˙‡˘ ˙Â‡·‰ ÏÎהדומות ]לזה[ שבאי
חמ:

רש"י מכתב יד רבינו בצלאל אשכנזי ז''ל
 .‰ÊÎ ÂÈ‰Èעשרו לחלה:
‡ .Èדרוש לה גיסא מה בשתי הלח שתי עשרונות
ותו לא א כא בחמ שבתודה שני עשרוני לעשר
חלות:
˙'' .‰ÈÈ‰˙ ÌÁÏ‰ È˙˘· Ïולקמ מפרש מאי
תלמודא ומפרש דמריבוי דשני יודי דריש חד יו''ד
דתהיינה אתביאו לח דאוקימנא בלחמי תודה קאי
דאי אשתי הלח לא מצי למכתב יוד דהא שתי
שני עשרוני כתיבי:
˙'' .ıÓÁ ÌÁÏ (˙ÂˆÓ) ˙ÂÏÁ ÏÚ Ïולעיל מיניה כתיב
והקריב על זבח התודה חלות מצות וסמי ליה על
חלות לח חמ:
‡ .‰„Â˙ ÏÚ Ìדשלשה מיני כתיבי בקרא:
 .‡ÎÈ‡ ¯·ÂÁÓ È‡Óדס''ד דקא פרי דתחלה היה
מנתח בשר ואח''כ האימורי:
 .ÔÈ„Ó ˙ÓÂ¯˙Óנפש אחת מחמש מאות:
˙¯ .‰ÏÁ ˙ÓÂדקיי''ל אחד מכ''ד:
)· .[‰ÏÁ ˙ÓÂ¯˙] (ÌÈ¯ÂÎלא כתיב בהו ממנו אבל
לחמי תודה ותרומת מעשר כתיב בהו ממנו:
 .‰˙ÈÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁבמזיד וקר וחומש בשוגג זר
האוכלה:
 .ÈÓ„ ¯˘ÚÓ ˙ÓÂ¯˙Îדתרומה מעליא היא וחייב:
‡ .‡ÓÏ„ Âמיעט רחמנא גבי תרומת תבואה ומתו בו
כי יחללוהו בו חייב מיתה ולא בתרומה אחרת:
 .Â˙È˘ÈÓÁÂואת אשר חטא מ הקדש ישל
וחמישיתו יוסי עליו חמישיתו דהאי ולא חמישיתו
דאחרינא:
עח.
˙ .‰ÈÈ‰בתרי יוד ]דחד[ יוד יתירא:
 .‡ÊÈÙ˜ ‰¯˘Úדעשר עשרונות דבר הכתוב ורבא
אמר מספקא ליה מאי היא .בספר מוגה שלי לא
גרסינ קפיזא אמר רבא אלא ה''ג אמר רב יצחק בר
אבדימי תהיינה כתיב עשר עשרונות דבר הכתוב:
 .˘˜È‰· „ÓÏ‰ ¯·„ ÈÎÂמשתי הלח:
 .„ÓÏÓÂ ¯ÊÂÁעל המצה בהיקש והכי קיי''ל בפ'
איזהו מקומ כל התורה למדו למד מלמד חו
מקדשי:
 .¯Á‡ ¯·„Â ÂÓÈ‰כלומר בי מה שכתוב בו בגופיה
בי מה שלמד מדבר אחר נפקא ליה דחמ עשר
עשרונות הוא דבדידיה כתיבי עשר חלות כדילפינ
לעיל דתרומה אחת מעשרה ולהכי גמר משתי הלח
דעשרו יהא לכל חלה הרי עשר עשרונות הלכ לאו
היקש הוא ויכול לחזור וללמוד על המצה דעשרה
עשרונות הוא והיכי דמי היקש גמור כגו אי לא הוי
כתיב עשר חלות לגופיה ובשתי הלח הוי עשר
עשרונות וילפינ מהדדי בהיקש דההיא הוי היקש
גמור:
˙· .‡È‰ ‡ÈÂ·È¯ Â‡Èתביאו דאוקימנא ליה אתודה
ריבויא הוא ולא היקש ולא משתי הלח גמר אלא
בחמ דתודה גופיה כתיב עשרו לחלה דתביאו
דכתיב בשתי הלח לא צרי לגופיה אלא לרבות
לחמי תודה למה שאמר בפסוק זה ומה אמור בו
לכל חלה עשרו הלכ בהדיא בגופיה כתיב ולא
מהיקשא גמר והיקש היכי דמי כגו אי לא הוי כתיב
בקרא דתביאו עשרו לחלה והיה כתיב גבי שתי
הלח לחודיה וגמרינ תודה בהיקש משתי הלח
ההוא הוי היקש גמור ל''א תביאו ריבויא הוא
דמשמע הבאה מרובה שיהא בחלה עשרו של ויוד
דתהיינה דמביא עשר חלות הוי מגופיה דקרא
דתודה הלכ לאו היקש הוא ויבא ללמוד על
המצה:
 .ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰ 'È˙Óשהיו בימי משה:
 .'ÂÎ ‰ˆÓÎ ˙Â‡· ÂÈ‰ובגמרא מפרש מנל :
 .˙Â¯ÈÊלחמי נזיר דכתיב וסל )המצות וחלות מצות שמ
וגו'( ]מצות סולת חלות וגו' ורקיקי מצה[:
˘˙ .˙Â„È Èשני חלקי של מצה שבתודה היו
בנזירות כדמפרש חלות ורקיקי ואי בה רבוכה:
נמצאו בנזירות עשרת קבי שהרי במצה שבתודה
היו ט''ו קבי והוי ליה עשרת קבי שתי ידות לט''ו:
˘ .ÌÈÈÂ„ÚÂ ˙ÂÂ¯˘Ú ˘˘ Ô‰שלש עשרונות ושליש
לכל מי והאי ועדויי הוי שני שליש עשרו דהכי
אמרי' לעיל גבי מצה שבתודה:

‚ .‰ÎÂ·¯ ÂÈÈ‰ Â‡Ï Â‰È È‡Ó ÔÓ˘ ÌÁÏ 'Óדמוסי
בו שמ כנגד חלות ורקיקי :
‡˙‡ „ .‡Á˘Óעוגה של שמ קרוש:
 .ÂÈ·Ï Â„ÓÏ ‰Ó ÈÎÂלדורות מיו המשחו לאהר :
‡ .ÂÎÂÈÁ ˘È˜Ó ‡Ïלהדיוט לדורות:
 .ÂÁ˘Ó‰Ïכלומר לכה גדול לחביתי :
 .ÂÁ˘Ó‰ ‰Óדאהר קרב חביתי שהוא מקריב בכל
יו .רבוכה .כדכתיב מורבכת תביאנה:
‡ .Ûיו חינו בניו דכהני הדיוטות ומילואי יו
חינו הוי:
‡ .ÂÎÂÈÁÏ „Á‡Â ÂÁ˘Ó‰Ï „Áלעבודת כה הגדול.
הא דעביד עבודה כשהוא הדיוט .הא דלא עביד
עבודה כשהוא הדיוט .שלש אחת לחינוכו לעבודת
כה הדיוט ואחת לחינוכו לעבודת כה גדול ואחת
לחביתי וי''מ כגו דעבד עבודה ביוה''כ ולאו
מילתא היא דהא קרב יחיד אינו קרב ביוה''כ
ובפ''ק דיומא קא בעי א אירע פיסול בכה''ג במה
מחנכי את השני ביה''כ:
 .˙ÈÓÏ˘Â¯È ÔÈ·˜ ˙¯˘ÚÏדהיינו שתי ידות:
 .ÔÓ˘ ˙ÈÚÈ·¯ÏÂשבתודה דבתודה הוה בה חצי לוג
ואותו חצי לוג חוצה חציו לרבוכה וחציו לחלות
ורקיקי  .כדאמרי' לקמ בפרק שתי מדות אלמא
בשתי ידות שבמצה של תודה דהיינו חלות ורקיקי
לא הוה בהו אלא רביעית ובנזירות דהוי בה חלות
ורקיקי ולא רבוכה הוי ביה נמי רביעית שמ דהיינו
שתי ידות כמצה של תודה:
 .ÔÈÚ· ¯ÂÓ‡˘ ‰Ó ÏÎÏ ÏÂÎÈשיהו טעוני רבוכה:
˙'' .Ïבנזיר וסל מצות:
לאפוקי רבוכה דלא נאמר בה מצות דהא בתודה
כתיב חלות מצות ורקיקי מצות וסולת מורבכת
חלות בלולות בשמ ואלו מצות לא כתיבי ברבוכה:
דבי ר' ישמעאל תנא סל מצות כו' דבנזיר כתיב:
עח:
 .ÌÈÙ· 'È˙Óבעזרה:
 .¯Â˙· ÂÓ¯˜ ‡Ï˘ „Úלאו לח נינהו אלא עיסה
מיקרא:
‚ .È‚‡Ù ˙È· ˙ÓÂÁÏ ıÂÁ 'Óחו לחומת החיצונה
בירושלי:
 .ÍÂÓÒ· ÏÚ ÈÚ· ‡Ïאע''ג דכתיב והקריב על זבח
התודה חלות לא דרשינ על בסמו שיהיה הלח
אצל התודה בשעת זביחה ואיסור יוצא ליכא שהרי
תודה ולחמה נאכלי בכל העיר:
‡ .„ÈÓ˙‰ Ûשל בי הערבי של ערב פסח ובמס'
פסחי מפרש טעמא באלו דברי:
 .‡‰È˘ „Úחמ:
 .˜¯ÂÊÏ Â‡ ËÁÂ˘Ïהכה הזורק:
 .‡‰È˘ „ÚÂחמ:
 .‰¯ÊÚ· ÂÓÚדדרשינ על בסמו:
‡ .'ÂÎ ÂÓ¯˜ Ì‡ ‡Ïדחלות בעי וההיא שעתא לא
מקרי חלות:
˘‡ .'ÂÎ ÔÓ˘Ï ‡Ï˘ ÔËÁ˘ Ìדהכי משמע זבח
תודת שלמיו יקריב חלות קרבנו על זבח שנזבח
לש תודה:
 .‰ˆÓ· ÔÈ‡ˆÂÈבפסח היכא שאינה אפויה יפה:
 .ÔÈÎ˘Ó ÔÈËÂÁ ÔÈ‡Âממנה שאפויה קצת:
˘ .‰Ò¯ÂÙששוברה:
 .‡ÈÓ„ ‡ÒÈ¯Ù„ Ô‡ÓÎדכיו דאינה אפויה יפה
נפרסה מעצמה:
˜„˘ .Âלה ארבעי מתו שמוני וכול שמוני
יאכלו בקדושה ליו ולילה דהא לא ידיעי הי
ארבעי קדשי:
 .Â˘„˜ ‡Ïדהא לא אפשר דיקדשי שמוני דלא בעי
אלא ארבעי ולא יצא ידי נדרו דלא תפסו בה
קדושה:
 .¯·Ò 'È˜ÊÁדאמר שמוני לאחריות איכוי שא
יאבדו הארבעי ישתיירו הארבעי הלכ לא היה
דעתיה אלא על ארבעי וקדשי:
 .ÏÂ„‚ Ô·¯˜Ïלשמוני והא לא אפשר הילכ לא
תפסי בהו קדושה כלל ולא יצא ידי נדרו:
· .ÈÏÙÈÓ ‡˜ ˙Ú„Ó ‡Ï˘ ÔÈ˘„˜Ó ˙¯˘ ÈÏÎודכ''ע
לקרב גדול איכוי :
 .ÔÈ˘„˜Ó ¯·Ò 'È˜ÊÁאת הראוי לה שלא מדעת
האיש:

ד
 .¯·Ò ÔÁÂÈ È·¯Âסכי שמקדש סת החלות
בשחיטת התודה אי מקדש אלא מדעת האיש ואפי'
מה שראוי לה ודעת האיש על שמוני הלכ לא
קדשי:
 .¯·Ò 'È˜ÊÁÂסכי מקדש כשאר כלי שרת שלא
מדעת:
 .˘„˜Ó ‡Ïהואיל ואי לו תו:
‡ .˙¯˘ ÈÏÎÓ ‡ÓÈÏדהא אי לו תו ומקדשי הלכ
אלימא נמי להאי מילתא שמתקדש שלא מדעת:
 .‰ËÁ˘ 'È˙Óעל מנת לאכלה חו לזמנה קדש
הלח ונפגל:
 .ÌÁÏ‰ ˘„˜ ‰ÓÂ˜ÓÏ ıÂÁ ‰ÏÎ‡Ï ˙Ó ÏÚונפסל
דפסולו בקדש הוא וקיימא ל בזבחי כל שפסולו
בקודש הקודש מקבלו בפרק המזבח מקדש:
˘ .ÌÁÏ‰ ˘„˜ ‡Ï ‰ÙÈ¯Ë ˙‡ˆÓÂ ‰ËÁדפסולו
קוד שחיטה הוא:
˘.È˘„˜ ¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏ‡ '¯ ÌÂÓ ˙ÏÚ· ˙‡ˆÓÂ ‰ËÁ
מוקמינ לה בגמ' בדוקי שבעי ואליבא דר''ע
דאמר א עלו לא ירדו בפרק המזבח מקדש:
˘ .˘„˜ ‡Ï ‰Ó˘Ï ‡Ïמפרש בגמ' זבח תודה מלמד
שא שחטה שלא לשמה לא קדש הלח:
‚ .[‰ËÁ˘ 'ÂÎ] ‰ËÈÁ˘ Ì„Â˜ ÂÏÂÒÈÙ˘ ÏÎ 'Óעל
מנת לאכלה חו לזמנה או חו למקומה .לא הוי
פיסולו קוד שחיטה:
 .‰ÙÈ¯Ëהוי פיסולו קוד שחיטה:
עט.
 .ÂÓÊÏ ıÂÁפשיטא ל ]דקידש[ הואיל ומרצה
לפיגולו ]הכי[ מפרש בזבחי בפרק המזבח מקדש
]כל שפסולו בקודש[ א עלו לא ירדו:
 .˘„È˜ ‡Ï˘ ÌÂÓ ÏÚ· ÏÚÂדאי פסולו בקדש
דקודש שנכנס לעזרה נפסל ואמרי' בזבחי כל שאי
פסולו בקדש אי הקדש מקבלו:
 .ÂÓÊÏ ıÂÁיש כרת באכילתו דפיגול הוא דכתיב
והנפש האוכלת ממנה עונה תשא והוא עו חיוב
כרת דגמרינ עו עו מנותר דכתיב ביה ואוכליו
עונו ישא ונכרתה בכריתות בפרק ראשו :
 .ÂÓ˘Ï ‡Ï˘Ó ÂÂ„ „ÂÚÂדאיכא טעמא דיד
דפיסול מחשבה היא ואיכא טעמא דידי דאית בו
כרת ואמרינ לעיל זבח תודת שלמיו מלמד שא
שחטה שלא לשמה לא קידש הלח:
 .'ÂÎ ‡˘ È‡Óאמילתא דר' מאיר קמהדר:
„ .ÔÈÚ·˘ ÔÈ˜Âטיל''א כמו הנוטה כדוק שמי ובכי
האי מומא אמר ר' עקיבא א עלו לא ירדו הואיל
ואי מומו ניכר ועוד דכשרי בעופות שאי בה
חסרו אבר:
 .Í„È‡Âר' יהודה אמר ל כי אמר ר' עקיבא א עלו
לא ירדו:
 .‰ÈÙÂ‚Ïדזבח:
‡· .È˘Â„˜Ï Ïהלח לא אלימא קדושתיה:
 .˙‡ËÁוכ''ש שאר זבחי:
˘˘ .„¯˙ ‡Ï ‰˙ÏÚ Ì‡ ‰ÓÊÏ ıÂÁ ‰ËÁדאמרי'
במס' נדה בפ' יוצא דופ תורה אחת לכל העולי
א עלו לא ירדו:
¯· .È''¯Î ‰דמדמה ליה לבעל מו ובעל מו
אמרינ הת א עלה ירד דקתני יכול שאני מרבה
הרובע והנרבע כו' עד מרבה אני את אלו שפיסול
בקודש ומוציא אני את אלו שאי פיסול בקודש:
¯·‡ ‡ .„¯˙ ‡Ï ¯Óכר' אליעזר דמדמי לעיל חו
למקומו לחו לזמנו:
‡· .‰ÈÏ ˙ÈÈ„ È‡ ‡Î‰ Ïחו למקומו משלא לשמו
א עלה לא ירד דהא חטאת ששחטה שלא לשמה
אפי' לרבה א עלתה לא תרד הואיל בשאר קרבנות
עולה לכתחילה:
 .Ë˜ ‡˙ÏÈÓ ¯˜ÈÚמילואי קרבי תחילה לכל
הקרבנות וקרב יחיד הוא וה''ה לאיל נזיר ל''א
מילואי קרב צבור וכשבי עצרת קרב צבור:
מתני' ה''ג א לנו יפסלו בלינה:
‚ .ÌÈ˘„˜˙Ó ÌÈÎÒ‰ ÔÈ‡ 'Óליפסל בלינה וביוצא:
‡ .‰ËÈÁ˘· ‡Ïוקדשו בכלי דמתניתי לאו דוקא:
 .ÌÈÎÒÂ Á·Êנסכי תלויי בזביחה:
 .‰ËÈÁ˘· ÏÒÙÈ‡„ Â‡Ï ÈÁÓדלא קדשתינהו זביחה
לנסכי דפסולה היא וקתני א לנו יפסלו בלינה:
 .‰˜È¯Ê· ÏÂÒÙÈ‡„ ‡Ïונסכי בשחיטה קדשי להו:

רש"י מכתב יד רבינו בצלאל אשכנזי ז''ל
 .Ô‡ÓÎמקדשה שחיטה לחודיה לנסכי כרבי דאמר
שני דברי המתירי כגו שחיטה וזריקה:
 .‰Ê ‡Ï· ‰Ê ÔÈÏÚÓדאמר בפ' ]התכלת[ שחט לשמ
וזרק דמ שלא לשמ הלח קדוש ואינו קדוש:
‡ .¯ÊÚÈÏ‡ '¯ ‡ÓÈ˙ ÂÏÈÙדאמר לעול אינו קדוש
עד שישחט לשמ וזרק דמ לשמ דשני דברי
המתירי שחיטה וזריקה המתירי לבשר אי מעלי
זה בלא זה משו דהוי זריקה פסולה כגו שנזרק
הד שלא לשמ והכא כגו שנשפ הד בקרקע:
עט:
 .¯ÊÚÏ‡ È·¯Âסבר לה כר''ש אבוה דאמר לקמ בפרק
המנחות והנסכי כל העומד ליזרק כזרוק דמי ולא
הוי פסול בזריקה:
 .„''· ·Ïשל כהני ובנסכי צבור עסקינ :
‚ .‡È‰ ‰ÁÓ„ ‰ÈÙÂשהרי בו נבללת כשנפסלה
המנחה נפסל:
 .È˙ÈÏÂלב ב''ד על הנסכי שא נפסלו הזבחי
ליפקו לחולי ואמאי קתני א לנו נפסלו בלינה:
‚ .Â¯Ó‡È ‡Ó˘ ‰¯ÈÊמוציאי דבר הקדוש בכלי לחול
וכולי עלמא לא ידעי תנאה ואמרי בלא תנאי הוי
חולי :
 .ÈÓ ‡Î‰בתמי' כי מתנו עלייהו לש זבח אחר
יאמרו נסכי שהפריש לש זבח זה כשרי לזבח
אחר בלא תנאי:
 .‰È‰˘ ÔÂ‚Îאותו זבח אחר זבוח באותה שעה
דסברי דלש ההוא זבח הופרשו:
 .'ÂÎ „''· ·Ï ˘''¯Ï ‰ÈÏ ˙È‡ ÈÓÂדאוקימנא לעיל
כראב''ש וסבר ליה כאבוה דאמר כל העומד לזרוק
כזרוק דמי הא אמר רב אידי בר אבי בפ''ק
דשבועות:
˙ .¯Â·ˆÏ ÂÎ¯ˆÂ‰ ‡Ï˘ ÔÈ„ÈÓשבכל שנה היו
נשארי ארבע טלאי דאמרינ בפרק התכלת אי
פוחתי מששה טלאי המבוקרי בלשכת הטלאי
כי בכל יו היו נוטלי שני ונוטלי שני אחרי
]ונותני[ תחתיה חו מיו אחרו של אדר שלא
היו נותני אחרי תחתיה לפי שמכא ואיל אי
מביאי אלא מאות הניקני משקלי של שנה זו
דאמרי' במס' ר''ה אמרה תורה חדש והבא קרב
מתרומה חדשה ונשארו ארבע שלא הוצרכו ולדברי
ר''ש דלית ליה לב ב''ד מתנה עליה א הוצרכו
הוצרכו וא לא יפדו אי נפדי תמימי אלא ירעו
עד שיסתאבו ואח''כ ימכרו:
 .ÌÈÓÎÁ È¯·„Ïדאית להו לב ב''ד מתנה עליה
נפדי תמימי:
˘‡ .Ì˙‰ Èבתמידי דלא אמר ר''ש לב ב''ד מתנה
עליה ונפדי תמימי משו דבלאו הכי אית להו
תקנתא ברעייה דירעו עד שיסתאבו וימכרו אבל
נסכי לית להו תקנתא אי לאו לב ב''ד מתנה
עליה:
 .‰„Â˙ „ÏÂ 'È˙Óשהפריש תודה מעוברת וילדה:
וכ המפריש תודתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה:
‡ .ÌÁÏ ‰ÂÚË ‰Èהראשונה א נמצאת אחר
הקרבת שניה וכ שניה א נמצאת הראשונה קוד
הקרבתה והקריבה שוב אי שניה טעונה לח:
 .‰˙ÙÈÏÁהיינו המפריש תודתו ואבדה והפריש
אחרת )תמורה(:
˙ .‰˙¯ÂÓכגו שעומדת בעי ואומר זו תחת זו
וכתיב והיה הוא ותמורתו וגו':
גמ' מהו אומר תודה יקריב א על תודה יקריב הוי
ליה יקריבנו קרא יתירא הוא דמצי למכתב על תודה
והקריב על זבח התודה כו':
 .·È¯˜È ‰„Â˙‰משמע כל תודה שירצה והני תרוייהו
כל זמ שלא נתכפר תרוייהו תודות נינהו:
 .‰È˘ ‡‰˙˘ ÏÂÎÈלהקרבה טעונה לח:
 .Â·È¯˜Èנו'' וי''ו דריש:
.‰·¯˜‰Ï ˙Â¯ÂÓ˙Â ˙ÂÙÈÏÁÂ ˙Â„ÏÂ ˙Â·¯Ï ÔÈÓ
שיכול להקריב אחר שהקריב התודה:
 .‰„Â˙ ÏÚמשמע קרבנות מעדי על תודה:
 .ÌÁÏ ˙ÂÂÚË Â‰È ÏÂÎÈאוולדות ותמורות קאי דהא
חליפי נפקא מיקריבנו אחד ולא שני אבל ולדות
ותמורות לא נפקא ]מיקריבנו[ למימר בה ולא
שני דאי נמי מקריב לח בהדייהו לאו שני נינהו

דהא לא הפריש לש תודה אלא ]מותר תודה ולא
בא[ קרא למעוטי מותר תודה מלח:
 .Â˘ ‡Ïדאי טעונות לח ולקמ מפרש לה:
‡ .‰·ÂÁ ˙„Â˙ ÈÙÈÏÁ‡ ‡ÓÈÏכגו דאמר ]הרי עלי[
והפריש בהמה וקיי''ל דחייב באחריות דהאומר
עלי ואבדה והפריש אחרת ונמצאת הראשונה
וקאמר א קוד ]שהקריב[ הראשונה ה ריב השניה
טעונה לח השניה וא לא לא פשיטא:
 .‡È˙ ‰¯ÙÎ ÈÙÏדטעונה לח:
 .‡È˙] ‰¯ÙÎ ¯Á‡Ïדאינה[ טעונה דאמרי' ]לפני
כפרה[ שאיזה שירצה יקריב ו חמה עמה כו' ולאחר
כפרה תנינא נמי לעיל יכול ]שתהא[ שניה טעונה
לח ת''ל יקריבנו אחד ולא שני וההיא ברייתא
]בתודת[ חובה קא מיירי מדאמר מני למפריש
תודתו ולא קתני מני למפריש תודה ל''א תודת
חובה כגו מפרש בי והיוצא בשיירא וחולה שניצל
מחליו וחבוש שיצא מבית האסורי דאמרי'
בברכות ארבעה צריכי להודות דכתיב בהו ויזבחו
זבח תודה בספר תהלי:
פ.
 .¯ÊÚÏ‡ È·¯Âסבר לה כר''ש אבוה דאמר לקמ בפרק
המנחות והנסכי כל העומד ליזרק כזרוק דמי ולא
הוי פסול בזריקה:
 .„''· ·Ïשל כהני ובנסכי צבור עסקינ :
‚ .‡È‰ ‰ÁÓ„ ‰ÈÙÂשהרי בו נבללת כשנפסלה
המנחה נפסל:
 .È˙ÈÏÂלב ב''ד על הנסכי שא נפסלו הזבחי
ליפקו לחולי ואמאי קתני א לנו נפסלו בלינה:
‚ .Â¯Ó‡È ‡Ó˘ ‰¯ÈÊמוציאי דבר הקדוש בכלי לחול
וכולי עלמא לא ידעי תנאה ואמרי בלא תנאי הוי
חולי :
 .ÈÓ ‡Î‰בתמי' כי מתנו עלייהו לש זבח אחר
יאמרו נסכי שהפריש לש זבח זה כשרי לזבח
אחר בלא תנאי:
 .‰È‰˘ ÔÂ‚Îאותו זבח אחר זבוח באותה שעה
דסברי דלש ההוא זבח הופרשו:
 .'ÂÎ „''· ·Ï ˘''¯Ï ‰ÈÏ ˙È‡ ÈÓÂדאוקימנא לעיל
כראב''ש וסבר ליה כאבוה דאמר כל העומד לזרוק
כזרוק דמי הא אמר רב אידי בר אבי בפ''ק
דשבועות:
˙ .¯Â·ˆÏ ÂÎ¯ˆÂ‰ ‡Ï˘ ÔÈ„ÈÓשבכל שנה היו
נשארי ארבע טלאי דאמרינ בפרק התכלת אי
פוחתי מששה טלאי המבוקרי בלשכת הטלאי
כי בכל יו היו נוטלי שני ונוטלי שני אחרי
]ונותני[ תחתיה חו מיו אחרו של אדר שלא
היו נותני אחרי תחתיה לפי שמכא ואיל אי
מביאי אלא מאות הניקני משקלי של שנה זו
דאמרי' במס' ר''ה אמרה תורה חדש והבא קרב
מתרומה חדשה ונשארו ארבע שלא הוצרכו ולדברי
ר''ש דלית ליה לב ב''ד מתנה עליה א הוצרכו
הוצרכו וא לא יפדו אי נפדי תמימי אלא ירעו
עד שיסתאבו ואח''כ ימכרו:
 .ÌÈÓÎÁ È¯·„Ïדאית להו לב ב''ד מתנה עליה
נפדי תמימי:
˘‡ .Ì˙‰ Èבתמידי דלא אמר ר''ש לב ב''ד מתנה
עליה ונפדי תמימי משו דבלאו הכי אית להו
תקנתא ברעייה דירעו עד שיסתאבו וימכרו אבל
נסכי לית להו תקנתא אי לאו לב ב''ד מתנה
עליה:
 .‰„Â˙ „ÏÂ 'È˙Óשהפריש תודה מעוברת וילדה:
וכ המפריש תודתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה:
‡ .ÌÁÏ ‰ÂÚË ‰Èהראשונה א נמצאת אחר
הקרבת שניה וכ שניה א נמצאת הראשונה קוד
הקרבתה והקריבה שוב אי שניה טעונה לח:
 .‰˙ÙÈÏÁהיינו המפריש תודתו ואבדה והפריש
אחרת )תמורה(:
˙ .‰˙¯ÂÓכגו שעומדת בעי ואומר זו תחת זו
וכתיב והיה הוא ותמורתו וגו':
גמ' מהו אומר תודה יקריב א על תודה יקריב הוי
ליה יקריבנו קרא יתירא הוא דמצי למכתב על תודה
והקריב על זבח התודה כו':
 .·È¯˜È ‰„Â˙‰משמע כל תודה שירצה והני תרוייהו
כל זמ שלא נתכפר תרוייהו תודות נינהו:
 .‰È˘ ‡‰˙˘ ÏÂÎÈלהקרבה טעונה לח:

ה
 .Â·È¯˜Èנו'' וי''ו דריש:
.‰·¯˜‰Ï ˙Â¯ÂÓ˙Â ˙ÂÙÈÏÁÂ ˙Â„ÏÂ ˙Â·¯Ï ÔÈÓ
שיכול להקריב אחר שהקריב התודה:
 .‰„Â˙ ÏÚמשמע קרבנות מעדי על תודה:
 .ÌÁÏ ˙ÂÂÚË Â‰È ÏÂÎÈאוולדות ותמורות קאי דהא
חליפי נפקא מיקריבנו אחד ולא שני אבל ולדות
ותמורות לא נפקא ]מיקריבנו[ למימר בה ולא
שני דאי נמי מקריב לח בהדייהו לאו שני נינהו
דהא לא הפריש לש תודה אלא ]מותר תודה ולא
בא[ קרא למעוטי מותר תודה מלח:
 .Â˘ ‡Ïדאי טעונות לח ולקמ מפרש לה:
‡ .‰·ÂÁ ˙„Â˙ ÈÙÈÏÁ‡ ‡ÓÈÏכגו דאמר ]הרי עלי[
והפריש בהמה וקיי''ל דחייב באחריות דהאומר
עלי ואבדה והפריש אחרת ונמצאת הראשונה
וקאמר א קוד ]שהקריב[ הראשונה ה ריב השניה
טעונה לח השניה וא לא לא פשיטא:
 .‡È˙ ‰¯ÙÎ ÈÙÏדטעונה לח:
 .‡È˙] ‰¯ÙÎ ¯Á‡Ïדאינה[ טעונה דאמרי' ]לפני
כפרה[ שאיזה שירצה יקריב ו חמה עמה כו' ולאחר
כפרה תנינא נמי לעיל יכול ]שתהא[ שניה טעונה
לח ת''ל יקריבנו אחד ולא שני וההיא ברייתא
]בתודת[ חובה קא מיירי מדאמר מני למפריש
תודתו ולא קתני מני למפריש תודה ל''א תודת
חובה כגו מפרש בי והיוצא בשיירא וחולה שניצל
מחליו וחבוש שיצא מבית האסורי דאמרי'
בברכות ארבעה צריכי להודות דכתיב בהו ויזבחו
זבח תודה בספר תהלי:
פ:
 .‰„Â˙ È¯˜È‡ ÌÁÏכדכתיב התודה חלות הלכ כי
אמר מעות הללו לתודה הרי לח בכלל דהא נמי
תודה איקרי:
˙ .ÌÁÏ È¯˜È‡ ‡Ï ‰„Âוכי אמר מעות הללו ללחמי
תודה לא הויא תודה באותו ש דהא לא איקרי
לח:
˘ .ÌÁÏ ‰ÂÚË ‰È‡ ‰Èדהא קרבה חליפי דידה
והויא ליה מותר תודת הראשונה אבל שלישית
טעונה לח דחליפי דשניה היא ושניה לא קרבה
ולא הויא מותר תודה:
˘˙ .ÌÁÏ ˙ÂÂÚË ÔÈ‡ Ô‰Èדתרוייהו שייכי
באמצעית:
 .Â‰È È„„‰„ ÔÈÙÈÏÁדמכח ראשונה באו כל :
 .ÔÎÂ È‡Óפשיטא דכדי תודות לעני לח כ די
חטאת לעני מתה בכה''ג:
„ .‡Â‰ ˙Â‡ËÁ· ‰·¯Ó ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈÏדחטאת לאו בר
נדר ונדבה הוא ואימא דכל ימותו:
˙ .‰˙¯ÂÓ˙· ·¯Ú˙˘ ‰„Âדלא ידע הי תודה והי
תמורה:
 .'ÂÎ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙ÓÂאבל א שתיה עומדות מביא
לעזרה וארבעי חלות עמה ומתנה א זו תודה הא
לח שלה וזו תמורתה וא זו תודה יהא לח שלה
וזו תמורתה וקא בעי תלמודא אי דאמר האי גברא
מתחלה הרי עלי תודה לא סגי דלא מייתי תודתו
וכיו דלא סגי דלא מייתי יכול להפריש אחרת
לאחריות הלכ לייתי בהמה ע הנותרת ולתני:
אי ה דקיימי תמורה היא האחרת שהבאתי תהא
תודה זו לחמה ואי ה דקיימי תודה היא הא לח
שלה וזו האחרת אני מפריש לאחריות של זו שא
תאבד תהא זו תחתי' ויקריב הראשו ולחמה ושניה
בלא לח כדי המפריש שתי תודות לאחריות
דאמר לעיל השניה אינה טעונה לח:
דאמר בקמייתא הרי זו ואי לה אחריות ולא מצי
למימר הא תהא לאחריות:
 .ÔÈ„ÓÏהיינו לוי בפ''ק דסנהדרי :
 .‰¯ÊÚÏ ÔÈÏÂÁ ÔÈÒÈÎÓ ÈÎÂואי ה תמורה היא
אשתכח דאייתי חולי לעזרה:
 .‰Ó‰· È˙ÈÈÏאחרת ע הנותרת:
 .ÌÈÓÏ˘„ ‰ÏÈÎ‡· ËÚÓÓ ‡˜„ ÌÂ˘Óדאי יכול
לאוכלה לה אחרת אלא ליו ולילה והנותר ישר
דשמא תודה היא ואיכא למימר לאו תודה היא אלא
שלמי שנאכלי לשני ימי ולילה אחד ושלא כדי
שרפ ואייתי קדשי לבית הפסול:
 .ÈÂÏהיינו נמי למדי אלא קמייתא אמר ליה בישיבת
שאר התלמידי וזו בינו לבי עצמו:
 .‰„Â˙ ¯˙ÂÓ ÈÂ‰È˙ ‡‰Âותקרב בלא לח:

רש"י מכתב יד רבינו בצלאל אשכנזי ז''ל
פא.
 .˙Â¯˙ÂÓÏ ‰ÏÈÁ˙ ÔÈ˘È¯ÙÓ ÈÎÂלשו ]קרב [ הא לא
מצינו מותרות ]אלא[ ולד או שכפר ונתותר )או( כגו
שאבד ראשונה והפריש אחרת ואח' כ נמצאת
הראשונה:
 .È¯Ó ÈÚענני מורי:
‡¯· .'ÈÙ˙Î· ÌÈÚארבעי יש )בדבר( ]בדיבורו[
דכתיב לא ימיר אותו ואת אמרת כשר לעשות
לכתחילה ולומר הא תמורה:
א איתא לדר' יוחנ דאמר לעיל בהאי פירקא
השוחט תודה לפני ולחמה חו לחומת העזרה
קדש הלח:
 .ÔÈÏÂÁÏ ˜ÂÙÈÏ ‡Ï È‡Âוהכא לא מצי למפר וכי
מכניסי חולי לעזרה כדפרי לעיל:
 .ÛÈ‰Ï Ú·¯‡ ‡ÎÈ‡„ ÌÂ˘Ó È˘ÓÂאות ד'
הנאכלות לכה טעוני תנופה ע חזה ושוק כדאמר
בפרק כל המנחות באות מצה כל מקו שיש לח
הלח מלמעלה ועוד תניא בת''כ גבי תנופה בפרשת
צו את אהר חזה זה חזה התנופה זה תנופת הסל
שוק זה השוק התרומה זו תרומת תודה ותרומת
תודה היינו ד' חלות ובתנופה כתיב לפני ה':
 .ÌÈÓ˘ ÍÂ˙Ó 'Ó ‰Ï Â˘„˜ÈÏÂואינ מ' הוי ליה
מפריש לאחריות דהכי אמר חזקיה לעיל לאחריות
קא מכוי והמפריש שני קרבנות לאחריות שניה
קדושי וה''נ כולהו שמני קדשי ע התודה ומ'
באנפי נפשיה הלכ ליכא למיפר מעייל חולי
לעזרה דכיו דלאחריות קא מעייל להו צור קרב
נינהו ושפיר דמי ואע''ג דה חולי כהלל הזק
מביאה כשהיא חולי לעזרה ומקדשה וסומ עליה
ושוחט אבל בהנ דלעיל דליכא אלא חדא בהמה
ודלמא תמורה היא ולא חזיא ללח מעיקרא חולי
לעזרה קא מעייל על חנ:
 .‰ÏÈÎ‡· ËÚÓÓ ‡˜„ ÌÂ˘Óדעכשיו הוא תור
שמנה חלות ושמא לאו תודה היא ואות ארבע תר
שלא כדי וממעט באכילה מארבע הראויות דדילמא
לא משתכחי כהני לאכלינהו ואתו לידי נותר על
ידי אלו שה חולי ואינ ראויות לכא ומייתי
קדשי לבית הפסול ממעט באכילה ממעט את
אוכליה זמ אכילת לישנא אחרינא גרסינ משו
דממעט באכילה דארבע:
 .'ÂÎ ˘È¯ÙÓ‰במס' תמורה בפ' כיצד מערימי :
 .È‡‰Âהולד:
 .‰„Â˙„ ¯˙ÂÓ ÈÂ‰Ïוליכא למימר ]וכי[ מפריש
תחלה למותרות דהא משעת הפרשה חד גופה הוא:
 .ÔÏ ‡ÓÈÏ Ô‡Óדטעמא דר' יוחנ דאמר רצה בולדה
מתכפר משו דס''ל:
‡ .Â¯ÈÈ˘ Ìלולד לש קדשי:
 .¯ÈÈÂ˘Óדיכול להפריש לו ולאמו לש שני קרבנות
דתמצא למימר נמי הכא שיפריש הא וולד לש ב'
תודות דלמא לעול א שיירו אינו משוייר אלא
כשהפריש לא הוי ולד בע''כ קדוש ע הא לקרב
מותר וכשיקריב הא הוי )חבירו( ]הולד[ מותר ואי
טעו לח:
 .ÔÁÂÈ '¯ ¯Ó‡„ È‡‰Âרצה בולדה מתכפר דקסבר
אד מתכפר בשבח הקדש ולעול א קרב אחד
מה הוי האיד מותר:
לדמהריא ש מקו:
 .‰Ó‰· È˙ÈÈÏÂאחרת ולימא עלי תודה אפריש אותו
בהמה לתודתו:
ולייתי עוד בהמה אחרת לאחריות נדרו דהא עלי
קאמר וחייב באחריותו וחלה על האחת קדושת
אחריות דהשתא הוו להו ג' בהמות:
 .¯Â„˙ ‡Ï ¯˘‡ ·ÂËדאסור לומר עלי דשמא תאבד
ולא יפריש אחרת תדור היינו עלי דאמרי' בר''ה נדר
האומר הרי עלי עולה נדבה האומר הרי זו עולה:
 .ÔÈÏÂÁ‰ ÔÓ ‰ÓÁÏÂ ‡È‰ ‡È·È 'È˙Óולא מ המעשר
דכיו דאמר הרי עלי הוי ליה דבר שבחובה וכל דבר
שבחובה גמרינ לקמ דאינו בא אלא מ החולי :
פא:
ÔÓ ‰ÓÁÏÂ ÔÈÏÂÁ‰ ÔÓ ‰„Â˙ ÈÏÚ È¯‰ ¯Ó‡ Ì‡Â
 .¯˘ÚÓ‰מעשר שני:
 .ÔÈÏÂÁ‰ ÔÓ ‰ÓÁÏÂ ‡È‰ ‡È·Èדלח שיי בתר
תודה דכיו דאמר הרי עלי תודה מ החולי בע''כ

מיחייב בלח הלכ האי דהדר ואמר לחמה מ
המעשר לאו כלו הוא:
תודה מו המעשר ולחמה מ החולי יביא תודה היא
ולחמה מ המעשר יביא .וה''פ תודה מ המעשר
ולחמה מ החולי יביא כמו שנדר וא אמר תודה
היא ולחמה מ המעשר יביא כמו שנדר ובגמרא
מפרש ]דהאי ד[ קאמר יביא לאו ]חובה[ הוא דכ''ש
א ]יביא[ שניה מ החולי ]דשפיר[ עבד אלא
]א רצה[ קאמר:
 .‡È·È ‡ÏÂהלח:
 .È˘ ¯˘ÚÓ ÈËÈÁÓעצמו מפרש טעמא בגמרא:
‚ .Ë˜ ‡˙ÏÈÓ ÛÂÒ 'Óכוו לנדור תודה תחילה
ואח''כ לח:
 .ÔÈÏÂÁ‰ ÔÓ ‰ÓÁÏ ¯Ó‡„ ÔÂÈÎנימא נמי סו מילתא
נקט ויביא הכל מ החולי :
.ÈÂÏÙ Ï˘ Â˙„Â˙ ¯ÂËÙÏ ÈÏÚ È¯‰ ¯ÓÂ‡Î ‰˘Ú
דאינו מביא אלא לח ה''נ משמע הרי עלי מ
החולי לפטור תודת מעשר:
יביא היא ולחמה מ החולי וחייב יה בתודה ולחמה
אמאי נימא נמי נעשה כאומר הרי עלי תודה בלא
לח לפטור לחמו של מעשר:
הכי השתא כו' דקיימא ל לח גלל תודה ואי תודה
גלל לח:
‡· .‰„Â˙ ¯Ó‡ ‡Ï Ïאלא לח לא מייתי מידי
דתודה לא שייכא בלח:
דלא מתני ליה נסכי בלא זבח דלא הוי מצי למתני
נסכי בלא זבח כופי אותו שיביא זבח ונסכי דהא
יכול אד להתנדב יי בפני עצמו כדאמרינ בפ'
המנחות והנסכי תנא נמי תודה:
אמאי כופי אותו להביא תודה ולחמה:
„¯  .ÂÓÚ ÂÁ˙ÙÂהוא ע הנדר פתח בחרטה כיו
דאמר בתו כדי דבור בלא לח ודאי חוזר בו מ
התודה ויודע הוא דאי תודה בלא לח וכ זבח
בלא נסכי ולא בעי לאתויי מידי:
˙ .ÔÂ˘‡¯ ÔÂ˘Ï ÒÂÙוכיו דאמר עלי תודה מיד
נתחייב בתודה ולחמה:
 .˙Â¯‚Â¯‚‰ ÔÓÂ ‰Ï·„‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ואי נזירות
אלא מ היי :
·''˘ ‡ .¯ÈÊ‚ ‰Ê È¯‰ ÌÈ¯ÓÂדתפוס לשו ראשו
וכיו דאמר הריני סת נזירות מיי משמע:
 .¯ÈÊ ‰Ê ÔÈ‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰''·Âדנדר ופתחו עמו הוא:
‡ .‡ÓÈ˙ 'ÈÙה ברייתא דקתני כופי אותו:
·‡ .¯ÓÂאילו הייתי יודע .שאי נודרי כ תודה בלא
לח:
 .ÍÎ ¯„Â È˙ÈÈ‰ ‡Ïאלא תודה ולחמה דהשתא ליכא
למימר דלשו חרטה קאמר:
 .ÔÈÙÂÎ È‡ÓÂאותו כיו דדעתו להביא את הכל:
„˜‡ · .‰È· ¯„‰ÓÏ ÈÚאחר שאמר לנו דבר זה:
 .ÔÎ˘ (¯„Â) [Ú„ÂÈ] È˙ÈÈ‰ ÂÏÈ‡ ¯ÓÂ‡Âשסופי להביא
שניה לא הייתי נודר כלו:
˘ .˙ÚÓ˘Â ¯ÂÓמפרש לקמ:
בשלמא לחזקיה הא נמי איכא לאוקמי כב''ש:
‡ .ÔÁÂÈ '¯Ï ‡Ïמאי איכא למימר לתרוצי בהאי
דתיקו כב''ה הא בהדיא קאמר דלא היה בדעתו
להביא שניה:
 .ÍÎ ˙Â˘ÚÏלנדור תודה בלא לח:
 .‡È·È ÂÈ¯ÙÂבתמי':
 .È˙ÈÈÓ ‡Ï„ È‚Ò ‡Ïלח מ המעשר בתמי' הא ודאי
א הביא לח מ החולי תע''ב:
 .˙ÂÁÂ˜Ï‰בירושלי ממעות מעשר שני לשו
אכילת למעשר שני יביא:
‡ .È˘ È˘ÚÓ ˙ÂÚÓÓ ˙ÂÁÂ˜Ï‰ ÔÈËÈÁÓ 'ÈÙקוד
לכ לש מעשר שני לא יביא ומתני' דקתני אלא
ממעות מעשר שני שיקח חיטי לש תודה ממעות
מעשר שני ויביא:
 .‰Ï ˙ÙÏÈ ‡ÎÈ‰Óלתודה דיכול להביא ממעות
מעשר שני:
משלמי דרחמנא קראה לתודה שלמי דכתיב
תודת שלמיו מה שלמי באי ממעשר א תודה
באה מ המעשר א ירצה:
פב.
 .ÌÈÓÏ˘Âגופייהו גמרי' ש ש ממעשר דכתיב
וזבחת שלמי ואכלת ש וכתיב במעשר ונתתה

ו
בכס וגו' ואכלת ש מה להל מעשר א כא
מעשר וקא דייקינ מה שלמי אי גופ מעשר דהא
אי מעשר שני אלא בתבואה אלא ממעות מעשר
קאמר קרא דיביא שלמי:
‡ .ÈÓ ‰„Â˙ Ûלחמי תודה לא מגו המעשר
]דהיינו[ מ החיטי הראשונות של מעשר:
 .˙ÂÁÂ˜Ï‰ ÈËÈÁ È‰Âממעות מעשר אי גופ מעשר
ומשו הכי קשרית לאתויי לחמי תודה מינייהו:
 .¯˘ÚÓ ÔÓדשלמי בשר ומעשר פירא א לחמי
תודה שמביא מ המעשר לא יביא ממי המעשר
דהיינו נמי חיטי הלקוחות לש מעשר אלא מ
המעות יקנה לחמי תודה לש )מעשר( ]תודה[
דמעות לאו מי מעשר הוא:
 .ÒÈÙ˙Ó‰דאומר מעות מעשר הללו יהיו לקנות
שלמי:
 .ÌÈÓÏ˘ Â˜ ‡Ïוא ירצה יקח מה חיטי או כל
מה שירצה והא דתנ מביא תודה ממעות מעשר לא
שמתפיס המעות אלא שיקנה בהמה לש של
שלמי דאבהמה ודאי חלה קדושה הראויה מזבח:
 .‰ÈÁ Á˜ÂÏ‰ממעות מעשר שני בירושלי:
 .ÌÈÓÏ˘ ÈÁ·ÊÏלא יצא העור לחולי וקס''ד האי
דפרי לא יצא העור לחולי מקדושת שלמי אלא
ימכרו ויביא בדמיו שלמי הלכ עור נמי קדוש וכ
א לקח בהמה ממעות מעשר שני לבשר תאוה
לאוכלה בלא הקרבה לא יצא העור לחולי מקדושת
מעשר שני אלא ימכר העזר ויאכלו דמיו בירושלי
דאי דר מקח בכ דסת בהמת מעשר שני
הנאכלות בירושלי יקרבו שלמי אבל חיה לבשר
תאוה ובהמה לזבחי שלמי יצא העור לחולי
מקדושת מעשר שני דאמרי' בעירובי בפ' בכל
מערבי בבקר מלמד שלוקחי בקר ממעות מעשר
שני ע העור ולא צרי לאכול בירושלי אלא
הבשר קתני למיהת חיה לזבחי שלמי לא יצא העור
לחולי :
 .ÌÈÓÏ˘ È˜„ ‡¯ÓÈÓÏ Â‡Ïוחלה קדושה על העור
שראוי לה:
‡ .˙¯Â˙· ÂÈשלמי לצאת להעור לחולי ויצא
מקדושת מעשר דאילו הוה חלה קדושת שלמי
אחיה הוי נפיק העור לחולי כשאר עורות שלמי
שה חולי :
 .‡ÓÚË È‡Óלא יצא העור לחולי מקדושת מעשר
שהרי אי דר מקח בכ לקנות חיה לזבחי שלמי:
פלוגתא דר''מ ור''י במס' קדושי בפ' שני:
 .ÌÈÓÏ˘ È¯˜ ¯˘ÚÓ„ ÔÂÈÎכדגמרי' לעיל ש ש:
‡ .˘„˜‰Ï „Áלש שלמי שהפודה הקדש מוסי
חומש והפודה מעשר שני שלו מוסי חומש:
מתני' פסח דאינו בא אלא מ החולי מפרש בגמרא:
‡ .'ÂÎ ‰·ÂÁ·˘ ¯·„ ÏÎ Ûלפיכ האומר הרי עלי
תודה או שלמי הואיל וה באי חובה דהא אמר
הרי עלי לא יביא אלא מ החולי :
 .ÌÈÎÒ‰Âשל תודה ושל שלמי:
· .ÌÂ˜Ó ÏÎבי אמר הרי עלי להביא מ המעשר
בי מ החולי לא יביא הנסכי אלא מ החולי כי
שרי ליה רחמנא לאתויי שלמי ממעשר כדגמרינ
ש ש הני מילי שלמי גופייהו דבני אכילה נינהו
אבל נסכי דכליל נינהו לא יביא מ המעשר:
‚ .ÔÈÏÂÁ‰ ÔÓ ‡Ï‡ ‡· ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ ÁÒÙ 'Óדעדיי
לא היתה לה תבואת מעשר שני דאי מעשר אלא
משנכנסו לאר:
פב:
˙‡.ÌÈ¯ÂÓÈ‡Â ÌÈÓ„ Ô˙Ó ÔÂÚË˘ ˙Â¯Â„ ÁÒÙ· ¯Ó
כדאמרי' בתמיד נשחט א בכור שור וגו' למד על
בכור ומעשר ופסח שטעו מת דמי ואימורי:
 .‰ÊÎשל מצרי מה זה מ החולי א לדורות מ
החולי :
 .‰È˙ÏÈÓ· Â˜ÈÏבהאי דסבר ליה דאי דני אפשר
משאי אפשר ואמאי חזר ודנו די אחר:
 .‰È· ¯„‰ È‡Âוסבר דדיינינ אפשר משאי אפשר:
 .‡Î¯ÈÙ È‡‰ ÌÂ˘Óדמת דמי לאו פירכא היא:
 .¯·„Ó ÁÒÙשעשו בני ישראל את הפסח במועדו
כבר הי' לה מזבח דבר''ח ניס הוק המשכ וטעו
מת דמי ואימורי למזבח ולא בא אלא מ החולי
דעדיי לא היה לה מעשר:

רש"י מכתב יד רבינו בצלאל אשכנזי ז''ל
 .‡Î¯ÈÙ È‡‰ ÌÂ˘Ó È‡Âדמת דמי לאו פירכא היא
דפסח מדבר יוכיח:
 .ÔÈ„ ÔÈ‡ ˙¯Ó‡„ Í„È„Ïבע''כ דיינינ ליה מיניה
דהא אקשה בו קרא לכל הפסחי כדכתיב ועבדת
כו' שיהו כל העבודות של חדש כזה:
 .ÍÂ¯ÙÈÏ ÈÓ ‡˙˘‰Âוכי דני אפשר משאי אפשר:
 .¯ÂÓ‡ ‡ˆÈ·¯˙·Âבבית המדרש מותבי תיובתא
אמתני' דגמר שאר קרבנות חובה מפסח דורות:
 .ÈÎÂפסח דורות הלמד בהקש מפסח מצרי כדכתיב
בחדש הזה:
 .„ÓÏÓÂ ¯ÊÂÁעל שאר קרבנות בהקש:
· .¯Ó˙‡ ‡ÏÏÎמתני' מכל הפסחי גמר בהדדי:
„ .‡È‰ ‡˙ÏÈÓ ‡„Á ÁÒÙ ‰ÈÏÂÎופסח דורות הלמד
מפסח מצרי לאו דבר הלמד בהיקש הוא דש פסח
חד הוא וחד דינא אית להו:
 .‡‰Ó ‰ÈÏ ‡˜Ùכלומר מהאי קרא דזאת העולה
נפקי ליה ולא כדדריש ליה שמואל משו ר' אליעזר
אלא דדריש ליה בענינא אחרינא לקמ :
 .‰¯Â˙‰ ˙‡Êכוליה קרא יתירא הוא דהא בכל חד
באפי נפשיה כתיב זאת תורת העולה זאת תורת
החטאת כו' אלא לדרשא הוא דאתא:
 .‡È‰ È‡Óעל איזה כלי הוא מלמד:
‡ .˜¯ÊÓ ‡ÓÈÏÈכדכתיב וישלחו את נערי בני ישראל
ויעלו עולות וכתיב בההוא קרא ויש באגנות אלמא
עולה טעונה מזרק ואתא האי זאת התורה לאקושי
שאר קרבנות לעולה שיטענו מזרק:
˘ .˙Â‚‡· Ì˘ÈÂ Â‰· ·È˙Î ÈÓ ÌÈÓÏדהת שלמי
נמי הוי דכתיב ויזבחו זבחי שלמי:
· .‰ÁÓכתיב כל זכר בכהני:
 .‡È‰ È‡Óעל איזה מ הקרבנות מלמד שיהא נאכלי
לכהני:
פג.
· .Â‰· ·È˙Î ‡È„‰בצו את אהר :
‡ .¯Â·ˆ ÈÓÏ˘ Èכבשי עצרת:
·˜„˘ ÏÎ‡È ÌÈ‰Î· ¯ÎÊ ÏÎ ÂÏÎ‡˙ ÌÈ˘„˜‰
‡ .Â˙Âלעיל מיניה כתיב וזה יהיה לכ מקדש
הקדשי מ האש וגו' וכתיב בתרי' בקדש הקדשי
תאכלנו דלא צרי דהא בכל הנ דכתיב בקרא
דלעיל מיניה בכוליה כתיב זכרי בצו את אהר
ריבויא הוא ללמד על כבשי העצרת דה נמי נקראו
קדשי דכתיב קדש יהי' לה' לכה :
 .ÚÂÏ·· ˘„˜Ó ˙‡ËÁ ‰Óדא בלע בשר שלמי
מבשר חטאת יש לה די חטאת ליאכל ליו ולילה
כדאמרי' בפסחי כל אשר יגע בבשרה יקדש להיות
כמוה שא פסולה תפסל וא כשרה יאכל כחמור
שבה:
‡ .ÚÂÏ·· ˘„˜Ó ÏÎ Ûשא בלע קרב קל מ
החמור קדוש כמוה או קרב כשר מ הפסול פסולה
כמוהו:
 .Â· ˘Â„˜ ‡ÈÏ˘Â ¯ÈÙ˘ ÂÈ‡ Ì˘‡ ‰Óדלעול לא
ימצא באש שפיר ושליא דכל אשמות זכרי ה:
‡ .ÏÎ Ûקרבנות שמצאו בתוכ שפיר ושליא אינ
קדושי דקסבר ולדות קדשי בהויית כשנולדי
ה קדושי ולא במעי אמ :
 .¯˘Ù‡ ÔÈ„Âשאר קרבנות הבאי נקבה ואפשר
להיות לה בתוכ שפיר ושליא:
 .¯˘Ù‡ È‡˘Óמאש דזכר הוא ולהכי נקט לשו
בהויית משו הא דולדות קדשי קדושי נפקא ל
בפרק קמא דבכורות מיהיו ל דכתיב רק קדשי
אלו התמורות אשר יהיו ל אלו הולדות:
 .'ÂÎ ÌÈ‡ÂÏÈÓ ‰Óדכתיב וא יותר מבשר מילואי
וגו':
 .‰ÙÈ¯˘· Ô‰È¯˙ÂÓ ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ÔÈ‡Âשלא מצינו
שריפה במילואי אלא בבשר לאחר שחיטה:
‡ .ÏÎ Ûקרבנות:
 .Ô‰È¯˙ÂÓשניתותר חו לזמ אכילה לשריפה
ואחטאת ואש איצטרי דאשלמי כתיב שריפה
בהדיא:
 .‰ÙÈ¯˘· Ô‰È¯˙ÂÓ ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ÔÈ‡Âכגו א הפריש
שני קרבנות לאחריות או קרב מעוברת הוי השני
מותר:
 .ÔÈÏ‚ÙÓ ÌÈÓÏ˘ ‰Óנסכי כדאמרי' בהקומ הזבח
מפגל את הנסכי:

 .ÔÈÏ‚Ù˙ÓÂה עצמ :
‡ .'ÂÎ ÏÎ Ûולהכי גמר משלמי דעיקר פיגול
בשלמי כתיב:
 .ÚÂÏ·· ˙˘„˜Ó ‰ÁÓדכתיב ביה נמי כל אשר יגע
בה יקדש ואמרי' בת''כ יכול אפי' לא בלע ת''ל בה
עד שיבלע וה''ה נמי דהוה מצי למגמר מחטאת
אלא דכולי קרא דריש מכל חד מילתא ומיבעי ליה
חטאת לדרשא אחרינא:
 .'ÂÎ ·˙ÎÈÓÏ ÍÈ¯ËˆÈ‡Âדמ שי בבלוע:
˜„ .¯Èטראשטיש''ט ונכנס הבלוע לתוכו מאד:
 .ÔÈÏÂÁ‰ ÂÓ ‡Ï ‰‡· ‰È‡ ˙‡ËÁ ‰Óכדגמרי'
לקמיה:
 .ÌÂÈ·Âכדכתיב בפרשת יו הכפורי כי ביו הזה
יכפר עליכ:
 .˙ÈÓÈ‰ Â„È·Âדכתיב אצבע וכהונה ואמרי' לקמ
כל מקו שנאמר אצבע כו' דגמר מוטבל הכה
אצבעו הימנית בפ''ק:
 .ÌÈ¯˙ÂÓ ÂÈ˙ÂÓˆÚ Ì˘‡ ‰Óבעצמות שאי בה
מוח דשריי אפי' לקתא דסכינא ואש דעצמותיו
מותרי שהרי בשרו מותר ואי איסור נותר חל
עליה דאי נותר חל אלא על זבח הראוי לאכילה
כדאמרי' בפסחי העצמות והגידי ישרפו לששה
עשר והוינ בה אי דלית בהו מוחא לישדינהו אלמא
היכא דאי ראוי לאכילה אי נותר חל:
‡ .ÏÎ Ûאפי' עולה אע''ג דכולה כליל עצמותי'
מותרי והאי דנקט אש טפי משו דמכל חד מייתי
חדא דרשא ועוד באש כתיב הוא לאחר הקטרת
אימורי ומשמע הוא אש ולא עצמותיו אש
ומדרשא דחטאת נפקא ליה נמי לר' עקיבא דאי
דבר שבחובה בא אלא מ החולי ועולה ומילואי
דריש להו ר''ע כר' אליעזר:
 .‡·È˜Ú È·¯Âדנפקא ליה כל דבר שבחובה אינה
באה אלא מ החולי מהכא:
 .ÁÒÙ ˙Á·ÊÂ È‡‰דמתני' מאי דריש ביה:
פג:
 .ÁÒÙ‰ ¯˙ÂÓÏכגו שהפריש מעות לפסחו ונתותרו
יביא מה שלמי:
 .¯˜·‰ ÔÓÂ Ô‡ˆ‰ ÔÓ ‡·‰ ¯·„Ïוהיינו שלמי
ואע''ג דעולה באה ג''כ מ הצא ומ הבקר אפי'
הכי שלמי אתי דהא ]לש[ אכילה הפרישה ]ולא[
לש כליל:
„·¯  .Ô‡ˆ‰ ÔÓ ‡·‰פסח אינו בא אלא מ הצא :
 .ÌÈÓÏ˘ Á·ÊÏ ‡‰Èדהאי זבח שלמי קרא יתירא
הוא דהא בשלמי איירי לעיל והוי מצי למכתב וא
מ הצא יביא קרבנו:
 .‰ÈÏ‡Ï ÁÒÙ‰ ˙‡ ˙Â·¯Ï ˘·Îגבי שלמי כתיב
וא כבש הוא מקריב וגו' וקרא יתירא הוא דהא
למעלה נאמר וא מ הצא קרבנו כו' ולמטה נאמר
וא מ העז קרבנו ממילא ידענא דעד השתא איירי
בכבש הוי ליה כבש קרא יתירא לרבות את הפסח
לאליה שתהא אלייתה כולה לגבוה ע שאר
האימורי כדי כבש שלמי כדכתיב והקריב מזבח
השלמי חלבו האליה תמימה אבל לשאר מילי
דשלמי כגו סמיכה ונסכי לא מצינא לרבויי דהא
ממעט לה לקמ בפ' שתי מדות:
 .˘·Î Ì‡ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘Îא הוי יתירא להביא פסח
שעברה שנתו והביא אחר דב שנה בעינ והרי זה
הנשאר מותר הפסח וכשיקריב אותו לאחר זמ יהי'
שלמי ויטעו סמיכה ונסכי:
 .ÁÒÙ‰ ˙ÓÁÓ ÌÈ‡·‰ ÌÈÓÏ˘Âהיינו חגיגת י''ד
בניס שאז היתה חבורת הפסח מרובה מביאי עמו
שלמי כדי שיאכל פסח על השובע במס' פסחי
בפ' אלו דברי:
 .¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘Îלמטה וא עז:
 .ÔÈÚ‰ ˜ÈÒÙ‰שאי לעז די האמור למעלה:
 .‰ÈÏ‡ ‰ÂÚË ‰È‡˘ ÊÚ‰ ÏÚ „ÓÈÏשא הביא עז
לשלמי אי אליתה קריבה ע האימורי שיש לה
די ב בקר שאינה טעונה אליה:
˙ .È‡¯˜ ‡˙Ïלמותר הפסח שיקריב שלמי:
 .ÂÓÊ ‰¯·ÚÏשעבר הפסח:
 .Â˙˘ ‡ÏÂ ÂÓÊ ‰¯·Ú ‡ÏÏ „ÁÂשהפריש שה
לפסחו ושחטו קוד לפסח:

ז
 .‰ÈÏ ÈÁ„È‡„ ÌÂ˘Óמפסח לגמרי משו הכי קרב
שלמי:
‡ .‡Ï ‡ÓÈיקריב שלמי הואיל וראוי לפסח:
„‡ .‡Ï ‡ÓÈ‡ ÈÊÁ ÈÓ ÔÂ˘‡¯ ÁÒÙÏ 'ÈÙלהוי
שלמי וא שחטו קוד לפסח יפסל קמ''ל ומהכא
נפקא ל בכל דוכתא דאמרי' פסח בשאר ימות
השנה שלמי ה:
פרק תשיעי
 .Ô˘È‰ ÔÓÂ ˘„Á‰ ÔÓבמנחות אקמר:
 .‡ÁÈÊÂ ÒÈÓÎÓמקומות ה :
‡ .˙ÏÂÒÏ ‡ÙÏסולת שלה ראשו ומובחר לכל
הסלתות כאל זו שהוא אל בלשו יווני:
 .ÌÈÈ¯ÙÂÎכפר ושתי היו אחד בהר ואחד בבקעה:
 .˙Âˆ¯‡ ÏÎשל אר ישראל כשרות היו אלא מכא
היו מביאי :
‚ .·È¯˜˙ 'Óמשמע מ''מ:
 .‰ÈÏÚ‰ ÔÓ 'ÈÙ‡Âדהיינו יש ותנא דפסיל ילי
טעמא מראשית קצירכ והאי תקריב מפיק ליה
תקריב ואפי' בשבת תקריב ואפי' בטומאה
כדדרשינ לעיל בפרק ר' ישמעאל:
 .‰È˙˜ÈÙ‡ ‡‰Âלהאי דרשא:
˘ .¯Á‡ ÌÂ˜ÓÓ ‡È·Ó ‰˙‡˘ ÏÎחמ יהא כזה
עשרו לחלה להביא לחמי תודה כדדרשינ ליה בפ'
התודה )עז ע''ב( והכתיב ראשית בתרוייהו בעומר
כתיב ראשית קצירכ ובשתי הלח כתיב קרב
ראשית תקריב את לה' ובשתי הלח משתעי קרא
דבאי שאור כדכתיב חמ תאפנה ומשני למצוה
בעינ מ החדש ולעול א הביא מ היש כשר:
 .‰˘„Á ·È˙Î ‡‰Âמנחה חדשה לה' ובשתי הלח
כתיב:
˘˙ .˙ÂÁÓ‰ ÏÎÏ ‰˘„Á ‡‰שאפי מ היש תהא
קודמת לכל המנחות הבאות מ החדש שלא יביא
מנחה מ החדשה קוד לשתי הלח:
 .È‚ÈÏÙ ‡Ïתנא דיד ותנא ברא:
פד.
] .‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ı¯‡Ï [ıÂÁ· ˘„Á] ¯·Ò ‡˜Âאסור
קוד[ לעומר דאוריית':
 .ÌÎÈ˙Â·˘ÂÓÓÂדכתיב בהאי קרא ולח וקלי וכרמל
לא תאכלו וגו':
.ı¯‡‰ Ï‡ Â‡Â·˙ ÈÎÂ ÚÓ˘Ó ÌÈ·˘ÂÈ ÌÂ˜Ó ÏÎ
משו דדרשינ לאתויי א באר ישראל משתבאו
אל האר דוקא את חייבי בהבאת עומר מ''מ
משמע דמדאורייתא חדש בחו''ל אסור:
‡˜¯ .ÔÈ·¯˜Ó ÈÓ È·Âמינה כמו ]מא''י[:
˘ .ÔÈÁÈÙÒ È¯ÓÂשל שעורי ]לפני[ העומר שלא
]ילקטו[ העניי:
 .‰ÏÎ‡Ïוהיתה שבת ]האר[ לכ לאכלה:
] .‰ÙÈ¯˘Ï [‡ÏÂהיא מביאי עומר לשרו את
הקומ:
 .·È¯˜˙ ÏÓ¯Îר בשעת הקרבת :
¯' ‡ .[¯ÓÂ‡] ¯ÊÚÏהיינו טעמא דאי מביאי
מדאשתקד דכתיב ראשית ]קצור[ בשעת הבאתה
התחלת קצירה אותה תבואה באה ממנה:
] .ÛÂÒ [‡ÏÂואי מייתי מאשתקד הוי שעת הבאה
קצירה דתבואה דאשתקד דהיא ממנה:
‡· .·Èכי השעורה אביב:
 .ÔÈËÈÁ‰ ÔÓ Â˙·ÂÁ ‡È·Ó „ÈÁÈמנחת חוטא:
 .ÔÈ¯ÂÚ˘‰ ÔÓ Â˙·ÂÁÂמנחת קנאות:
ˆ· .ÔÈËÈÁ‰ ÔÓ Â˙·ÂÁ ‡È·Ó ¯Âשתי הלח:
‡ .‡ÓÏדטעמא דשתי הלח משו בכורי הוי
דבכורי בעינא וה''ה לעומר דהא כתיב ביה נמי
בכורי והיינו כר' אלעזר וקשיא לר' יוחנ :
 .ÔÈÈÓ‰ ˙Ú·˘Óהאמורי בפסוק אר חטה ושעורה
וגו' ודבש דקרא היינו דבש תמרי:
פד:
˘· .ÌÈ¯‰מתוקי:
 .ÌÈ˜ÓÚ·˘ ˙Â¯ÈÙÓתבואה:
להא שמעתא ]א הביא לא קידש[:
˜¯· .˙È˘‡¯ Ôעד אי לי ]אלא חדשה[ של חטי
]שתי הלח קוד[ לכל ]המנחות[:
 .ÌÈ¯ÂÚ˘ Ï˘ ÌÈ˘„Áכגו מנחת קנאות ]שלא יביא
קוד[ שתי הלח שמעתי ולא ]נראה בעיני[ שהרי

רש"י מכתב יד רבינו בצלאל אשכנזי ז''ל
העומר קוד לזה משעורי ל''א אי לי אלא של
חיטי מנחת שתי הלח הבאה מ ]החיטי [ שתהא
קודמת לכל המנחות הבאות מ החיטי חדשי
חדשה של שעורי מני מנחת העזמר הבאה
שעורי ]מני [ שתהא קודמת לשעורי שלא תהא
מנחה משעורי קוד לה:
 .‰˘„Á ‰˘„Áשתי פעמי והקרבת מנחה
]חדשה[ באמור אל הכהני בהקריבכ ]מנחה[
חדשה בפנחס:
˘˙ .‡‰שתי הלח קודמת לבכורי שלא ]יביא[
בכורי תבואה ]קוד[ לה:
 .ÍÏ ‰˘Ú˙ ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚ÁÂתחלה ואח''כ מותר
להביא בכורי ]קציר[ חיטי לישנא אחרינא בכורי
קציר ]חיטי[ מה שתעשה ]בחג[ השבועות יהיו
]בכורי[ לכל קציר חטי ]וחג[ הקציר היינו חג
השבועות דהא ]לעיל[ מיניה כתיב המצות:
 .Ô‰ÈÏÈ‡Ó ÂÏÚשלא יביאו מה בכורי קוד לשתי
הלח:
˙'' .Ìˆ¯‡· ¯˘‡ ÏÎ È¯ÂÎ· Ïאלמא שנקרא בכורי
וכשרי וחג הקציר יהא ]קוד[ לבכורי ל''א נאמר
כא בכורי ונאמר להל חג הקציר בכורי מה כא
הכל במשמע א כא הכל במשמע:
 .ÔÏÈ‡‰ ˙Â¯ÈÙÏÂ ÌÈÎÒÏשלא יביא נסכי יי מ
החדש ובכורי פירות האיל קוד לשתי הלח:
·‡ .ÍÈ˘ÚÓ ˙‡ ÍÙÒבחג הסוכות כתיב:
 .‰Óמעשה האמור להל נסכי ופירות האיל בכלל
שהרי בחג הסוכות כבר נלקט הכל:
‡ıÈˆÚ·˘ ˙‰ÈÓ È˙˜ ÔÏÈ‡ ˙Â¯ÈÙÂ ÌÈÎÒ Ô‡Î Û
˘· .‰ÈÙÒלא יביא קוד שתי הלח ]אלא[ לאחר
שתי הלח יביא וכ''ש תמרי שבהרי ופירות
שבעמקי ותיובתא לעולא:
 .‡ÙÈÒדקתני מני לרבות שבגג ושבחורבה במנחות
קא מיירי והכי קאמר מני שלא יביאו מה מנחה
קוד לשתי הלח ת''ל בכורי כל אשר בארצ
ועצי וספינה בכלל ובמנחות כתיב האי קרא
כדמפרש רב משרשיא לקמיה וגמר האי בכורי
מבכורי קציר חיטי מה להל שתי הלח )א קוד(
א כא שתי הלח:
 .·È˙Î„ ÂÈÈ‰בהאי קרא דבכורי כל אשר בארצ כל
טהור ואפילו נשי:
ואי במנחות משתעי קרא לזכרי כהונה הוא
דמתאכלו דבמנחות כתיב כל זכר בכהני יאכלנה:
˙¯ .È·È˙Î È‡¯˜ Èבהאי קרא גופיה כתיב בכורי כל
אשר בארצ וגו' ל יהיה משמע ל ולכיוצא ב
דהיינו זכרי וכתיב בה נמי כל טהור רישא דקרא
במנחות וסיפא בבכורי וה דרשא דגג וחורבה
ארישא דקרא קאי וכדאמרינ :
 .‡ÙÈÒדכתיב כל טהור ללחמי תודה ארבע חלות של
תודה נאכלי לנשי כהני כדאמרי' המור מה
כיוצא בה אלא שהמור נאכל לכהני ולנשיה
ותרומת לחמי תודה כתרומת תודה דהיינו חזה
ושוק:
· .‡˙‚ÂÏÙעולא ורב אחא בר הונא פליגי נמי ר'
יוחנ וריש לקיש בתמרי שבהרי ופירות
שבעמקי:
 .˘ÂÁÎÎשבקדשי כי היכי דבהמה כחושה קדושה
א הקדישה ה''נ הני קדשי:
¯'  .‡ÓÏÁ· È‡ÊÁ ÔÁÂÈוכיו דגברא רבא אתחזאי לי
אמינא מילתא מעלייתא אני אומר היו:
‡ .˙È˘‡¯Ó ‡¯˜ ¯Óפרי האדמה ולא כל ראשית
פרט לשאינו שבעת המיני ושבעת המיני גופייהו
תביא מארצ ולא כל ארצ פרט לתמרי שבהרי
ופירות שבעמקי:
 .ı¯‡ ÔÏ‰Ï ¯Ó‡Âחטה ושעורה מה להל בשבחה
של א''י הכתוב:
‡ .Ô‡Î Ûבבכורי משבח א''י ה באי דהיינו
שבעת המיני דראשית ולא כל ראשית לא נפקא ל
בהדיא איזה מי חייב ואיזה מי פטור ל''א מובחר
שבאותו מי הביא ]מתמרי שבעמקי[ לכתחילה
ואעילו מדקלי שבהרי ממובחרי שבה הביאה:
ור' יוחנ ה דרשא נפקא ליה מדמצי למכתב אר
וכתיב מארצ:
‚‚ „ .‰¯ÚÓחשיב כקרקע ומביא וקורא:
·‚‚ „· .˙Èשזרע על הגג דבית מביא ולא קורא:

פה.
אלא לר' יוחנ קשיא] .דאמר[ פירות ]שבעמקי לא
קדיש[ בבכורי ]דהא סבירא[ להו להני ]תנאי
דקדיש בכורי[ הבאה ]מהגדל[ בגג ובחורבה
ובספינה:
תנאי ]היא דאיכא[ תנא דאמר ]כוותי'[ דר' יוחנ :
˘·‚‚ .גג המערה שדה מעליא:
˘· .‰·¯ÂÁחורבה עבודה שדה מעליא מביא וקורא:
˘· .¯˜ÈÚ ÏÎ ‡È·Ó ÂÈ‡ ‰ÈÙÒ·˘Â ıÈˆÚדרעי
נינהו דומיא דתמרי שבהרי דר' יוחנ :
 .‡¯ÓÓÂ ‡ÁÂÈה חרטומי מצרי אמרו למשה
כשהיו עושה ]המופתי[ תב אתה מכניס לעפריי
משל הוא שהמביא תב למכור לעפריי משוגע הוא
שיש ש תב הרבה במחניית א אתה עושה
מכשפות ]במצרי[ ואי מכשפי במצרי כמותינו:
 .ÏÈ˜˘ ‡˜¯È ‡˜¯È ‡˙ÓÏלעיר שגדל בה הרבה ירק
]תביא[ ירק לש למכור שכל הצרי לקנות נפנה
לש כלומר ]אנא[ נמי שפיר עביד ]דאתאי[ למתא:
 .ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ 'È˙Óעומר ]ושתי[ הלח:
 .ÌÈÏ·Ê‰ ˙È·Ó ‡Ïמשדה )שצבורה( ]שצריכה[ לזבל
שמא לא נזדבלה כל צרכה ונמצאו כל פירותיה
כחושי ל''א שהזבל מבאיש ומקלקל טע הפירות:
 .ÔÏÈ‡‰ ˙È·Ó ‡ÏÂמתבואה שבי האילנות מפני
שהאילנות יונקי הקרקע ומכחישי את הזרעי:
¯ .‰חורש ואינו זורע:
 .‰Ú¯ÂÊ ‰È˘·Âדהיינו חרושה פעמי:
˜ .ÌÂÈ ÌÈÚ·˘ ÁÒÙÏ Ì„Âמפרש בגמרא:
 .˜„Â· „ˆÈÎאת הסולת א מנופה כל צרכה א
לאו:
 .‰· ‰ÏÚבידו:
‡·˜ .קמח דק וגרוע הוא:
‚ .‰¯ ‡Ï· ‰Ú¯ÂÊ ‰È˘Â 'Óשלא היה נרה בראש
השנה לבד מ החרישה שחורש בשעת זריעה:
·¯] .ÌÈÁ‡ ¯ÙÎÂ ÌÈÈÊשמות[ מקומזת ה:
‡ .ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ˙ÂÎÂÓÒ ÈÏÓÏשהי' בהרי כדכתיב
ירושלי הרי סביב לה ובהרי חמה מקדרת
ומשביח את הפירות כדכתיב וממגד תבואות שמש
היו מביאי מה ל''א אלמלי סמוכות לירושלי
דאי מעבירי על המצות כדאמרי' בפרק ר'
ישמעאל:
 .˙ÂÓ¯„ÂÓ‰שעומדות בדרומה של אר ישראל
שהחמה כל ימות החור רוב היו היא עומדת
בדרו:
 .˙Â¯ÂÓ‰Âכמו נירו לכ ניר שנחרש לש עומר:
 .˙Ú˜Â˘ ‰ÓÁ Ì‰ÓÂסמו לשקיעתה זורחת עליה
כדקי''ל הול דרו וביו תקופת טבת חמה זורחת
בקר דרומית מזרחית ושוקעת במערבית דרומית
ומכא ואיל עומדת )מערב( ]חמה[ במזרח
ומתרחקת מ הדרו ועמוד החמה זורח על הדרו
וכל היו כולו נמשכת והולכת לדרו וממתקת את
התבואה:
˘˙ .‰ÓÁÏ ‰ÎÂÓÒ ‡‰לגבורת החמה ביו
שכשנמש לצד ]צפו [ בימות הקי החמה מתגברת
והולכת ומש''ה לא הי' זורעה בתחלת התקופה
שאי החמה בגבורה:
˜ .˙ÏÂ·È˘Â ˙¯Ê ‰ראש השיבולת שש )החיטי(
]הגרעיני[ זרתיי:
˜˙ .‡‰ÈÓ Èמשמע נרה א בשניה והיינו נמי מתני'
וש''מ הכי קתני מתני' נרה ראשונה ושניה:
 .ÍÈÓÚËÏÂדפשטת למתניתי מיהא קא קשיי אהדדי
דהכא שונה דמשמע שתי פעמי נרה בשניה
פה:
:¯ÈÎÊÓ [ÂÈ‡ ‰È˘· ‰¯] ÔÈ˙È˙Ó·Â
·] .‰„Â·Úשנרה[ אחת בשנה ]ראשונה[ וברייתא
]באינה[ עבודה ]שלא נרה שנה[ ראשונה:
 .‰ÏÚ ÈÂ‰ È‡Óדבעיא הני שנויי ]שנויי[ נינהו:
ת''ש ]דלא נרה[ אלא בשנה ]ראשונה[:
¯  .‰ÈˆÁחציה דשנה ]ראשונה[ חורשה כולה וזורע
חציה ]ומניח[ חציה ניר וכ ]בשנה שניה[ חורש
כולה וזורע החצי שלא ]זרע[ אשתקד והחצי ]שזרע[
אשתקד מניח ניר בכל שנה ]זורע[ ניר של אשתקד
]ופשיט[ דאי נרה אלא פע אחת ולהכי אי זורעה
כולה כאחת שאי דר בני אד ]לזרוע[ קרקעותיה

ח
שנה אחר שנה מפני שמתישי את השדות לכ
זורעה לחצאי ומרבי פירות בכל שנה:
˘ .‰˙È‰ ÔÈ‡Ò ˘Ïהשדה:
˜¯‡ „‡¯] .‡Úאלא[ בקר זויות ]בדרומה[ עומדת:
 .‡„ÈÓÒÏסולת למכור למנחות שאינו ]בנמצא[:
·¯] .‰ËÁ ·Âשרוב[ החיטה התליע פסולה:
‡ .‰‡Ò ·Â¯· Âרוב הסאה מתולעת אפילו יש ש
חיטי ]שלמי[ בלא תולעת:
 .Ô˘È„˜‰לאות חיטי המתולעות:
 .ÌÂÓ ÏÚ· ÌÂ˘Ó Ì‰ÈÏÚ ‰˜ÏÈ˘ Â‰Óדקיי''ל בפ''ק
דתמורה המקדיש בעלי מומי למזבח עובר בחמשה
לאוי :
 .ÁÏא התליע אי לו תקנה עוד דלח אי אפשר
לגרור התולע:
 .[ÌÈÏ·Ê‰] (ÔÈÁÏ˘‰) ˙È·Ó 'È˙Óה מאוסי:
 .Ì‰ÈÈ· Ú¯Ê˘ ‰ÓÓ ‡ÏÂשהזרעי מכחישי את
הזיתי ואי השמ מעולה:
‡ .ÔÈÈ˜Ùמפרש בגמרא:
˘˘¯) .ÌÈÓ· Âשהיו המי( ]שהמי[ מקלקלי את
השמ :
גמ' חכמה מצוייה בה שמ זית מפקח את הלב:
 .ÒÂËÒÂÓÏÂÙעובד כוכבי ממונה:
· .‡Â·È¯ ‰‡Óמני:
 .·ÏÁ ˘Â‚Ïש מקו ובחלקו של אשר:
 .˜ÊÂÚאותו יהודי היה חופר ועודר תחת זיתיו:
 .Ï˜ÒÓמפנה אבני מ השדה ומתו כ נדמה לו
לאותו פולמוסטוס שהוא עני:
˜ .ÌÂ˜ÓÂיורה קטנה:
 .¯˘Ú˙Óמראה עצמו כעושר ואי לו כלו.
מתרושש .מראה עצמו כרש כגו זה שהיה מסקל
וחופר תחת זיתיו:
פו.
 .Û¯˘ ‡Â‰˘ ÈÙÓמוהל בעלמא ]והיכי[ חשיב ליה
מתניתי בהדי שמני פסולי ]דמכל[ מקו שמ
קרי ליה:
„¯'  .‰ÈÏ ˜È¯Ê ‡ÈÈÁלאנפקיני דלא ]חשיב[ ליה
שמ כלל:
 .ÔÈˆÓ˜Ó ÌÈ¯È˘Úרבי שמעו שהרי ב נשיא ועשיר
היה קומצו ואוכלו .קמצ עצר :
˙ .¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È ‡Èשמ המור הוא אנפקיני והוא
שמ זית שלא הביא שליש:
 .˘Â·Îשכבש את הזיתי בחומ ומלח:
 .ÌÈ¯Ó˘ Ï˘Âשמ שיצא מ השמרי כמו שמוציאי
יי משמרי היי שקורי רי''פ:
 .ÌÈ˙ÈÊ ‰˘Ï˘ 'È˙Óשלש פעמי בשנה מלקטי את
הזיתי מפני שאי מתבשלי בבת אחת:
 .ÌÈÓ˘ ‰˘Ï˘ ‰˘Ï˘ Ô‰·Âבכל פע ]מוציא[ בו
שלשה מיני שמני:
 .ÔÂ˘‡¯‰ ˙ÈÊ‰כלומר פע ראשונה שמלקט:
 .˙ÈÊ‰ ˘‡¯· Â¯‚¯‚Óנוטל ומלקט גרגרי שבראש
הזית שה מבושלי תחלה לפי שהחמה מקדרת
עליה ומבשל :
 .ÏÒ‰ ÍÂ˙Ïומסתנ ויוצא והכלי תחת הסל שהשמ
נופל בו:
¯· .˙Â·È·Ò ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È Èדופני הסל נותנו מתוכו
והשמ זב דר הדפנות ונופל לשולי הסל ומש
מסתנ ויוצא ונמצא שמ מזוקק שהפסולת
והפקטי נדבקי בדופני הסל אבל לא יתנ בשולי
הסל לפי שמתערב שמ ושמרי ויוצאי ונמצא
השמ עכור:
 .‰Êהשמ הזב מאיליו מ הסל בלא שו טעינה
נקרא שמ ראשו של פע זו:
 .‰¯Â˜· ÔÚÂËזיתי שבסל:
¯'' .ÌÈ·‡· ¯ÓÂ‡ Èולא בקורה שהקורה כבדה
ומוציאה את השמרי:
 .ÔÁËÂ ¯ÊÁבריחי את הזיתי שתחת הקורה וטע
אח''כ בקורה:
 .‰¯Â‚ÓÏ ÔÂ˘‡¯‰דבעינ שמ זית ז:
 .˙ÂÁÓÏ ¯˘Î È˘‰Âדלא כתיב בהו ז:
 .È˘‰ ˙ÈÊ‰כשמלקט בפע שניה את הנמצאי
עתה מבושלי :

רש"י מכתב יד רבינו בצלאל אשכנזי ז''ל
 .‚‚‰ ˘‡¯· Â¯‚¯‚Óמלקט את הגרגרי הסמוכי
לגג דזיתיה היו אצל גגותיה ואות מתבשלי
בשניה:
 .ÔÂ˘‡¯‰שיצא קוד טעינה כשר למנורה:
 .È˘ÈÏ˘‰ ˙ÈÊ‰מה שמלקט בפע השלישית אי
מתבשלי לעול כל צרכ שה הענפי שתחת הגג
שאי החמה נוגה בה :
עוטנו על ש מעט שמאס בו את הזיתי:
 .‰˜ÏÈ˘ „Úבלצי''ר בלעז:
 .‚‚‰ ˘‡¯· Â·‚ÓÂדמתו שמאספו בכלי אחד
ארבעה וחמשה ימי זב מאליו מה מוהל שאינו
יפה לפיכ צרי לנגבו:
‚ .Ô˙ Â¯‚¯‚Ó 'Óשלוקט גרגיר כא וגרגיר כא לפי
שעדיי אינו מבושל:
‡ .Ô˙ ÂÏ‚Ï‚Ó Âשמניחו בראש הזית נגד שהוא
מבושל מאליו:
˙''˘ ˘ .Â˙ÈÊÓ ˙ÈÊ ÔÓכלומר האומר הרי עלי שמ
זית יהיה השמ שיתבשל ויתמלא שמנו בעודו בזית
דקרא קא דריש משמ זית ז כלומר מבושל שיצא
ממנו בלא טעינא:
ÂÒÂÎÂ 'ÂÎ ÂÏ‚Ï‚Ó ÔÂ˘‡¯‰ ˙ÈÊ‰ Â¯Ó‡ Ô‡ÎÓÂ
 .„·‰ ˙È·Ïאבל לא לבית הבד ממש עד שיצא שמ
הראשו על ידי סלי:
 .˜¯Ùפרקו מבית הבד וטוחנו בריחי וטוענו בבית
הבד:
 .È˘ÈÏ˘ ˙ÈÊלא היה מבושל באיל מפני שהוא תחת
הגג ואי החמה פוגעת בה:
 .‰¯Ó˙ ÔÈÓÎשעושה ]אותו[ כרי רחב מלמטה וקצר
מלמעלה:
 .ÂÈÓÈÓמוחל ושר שיוצא ממנו כשדחקו זה את זה
במעט :
 .ÌÈÁÈ¯· ÂÁÂË ‰È‰ ‡Ïשמוציא את שמריו ועכרו:
 .˘˙ÂÎדקתני ת''ק במתניתי :
¯'  .‡È‰ ‰„Â‰Èדקתני נמי בברייתא כותש
במכתשת:
˙ .ÏÒ‰ ÍÂדקתני ת''ק במתניתי אתיא לרבנ :
 .È‡‰תנא קמא דמתניתי :
 .ÔÈÂ˘ 'È˙Óמפרש בגמ':
 .‰ÏÈÎ‡Ï Ô‰˘ ˙ÂÁÓלאכילת המזבח:
פו:
‚¯‡˘‰Â ‰¯ÂÓÏ ÔÂ˘‡¯ ˙¯Ó‡ ‡‰Â ÂÈÂ˘ 'Ó
 .˙ÂÁÓÏוהיכי קתני השני שבראשו והראשו
שבשני שוי והא ראשו שבשני כשר למנורה:
˘ .˙ÂÁÓÏ ÔÈÂדקיימא ל בכל דוכתי מבחר נדרי
דמ המובחר יביא וה''ק הראשו שבשני והשני
שבראשו שוי שא יש לו מנחה להביא ויש לז
משתיה מאיזה שירצה יביא אבל א יש לו
משלישי שבראשו ומראשו שבשני יביא מנחתו
מראשו שבשני שהוא מובחר:
‡ .È˜ ‡Ï‡ ÍÊ ÔÈכגו אותו שיוציא בלא טעינה
בסלי ואפי' נטחנו הזיתי בריחי:
‡ .˘Â˙Î ‡Ïלא יהא טחו בריחי אלא כתוש
במכתשת:
 .˙ÂÁÓÏ ÏÂÒÙ ‰Ê ˘Â˙Î ‡‰È ÏÂÎÈהואיל וכתיב
למאור:
‡'' .Îדא למנחות כשר:
 .¯Â‡ÓÏ Ï''˙ ‰Óלומר ל למאור יהא כתוש אבל
למנחות אפי' ]אינו כתוש[ כשר:
 .ÔÂÎÒÈÁ‰ ÈÙÓדמנחה שכיחי כל יומא טובא ואיכא
חסרו אי מהדר בתר כתית אבל נרות ליכא שמ
כולי האי אלא שלשה לוגי וחצי בכל יו חצי לוג
לכל נר:
 .ÔÂÎÒÈÁ È‡Óכלומר מאי איכפת בחסרו :
 .'ÂÎ ‰ÒÁ ‰¯Â˙‰ומשכחת לה בנגעי בתי בת''כ
דכתיב ופנו את הבית בטר יבא הכה וגו' על מה
התורה חסה א על כלי ע וכלי שט יש לה
טהרה במקוה אלא על כלי חרס שאי לה טהרה
במקוה חסה תורה ואמרה לפנות שלא יטמאו
ושוב אי תקנה:
‡ .ÍÈÏלרצונ ולהראות חיבת לפני:
 .ÈÏ ‡ÏÂבשבילי שלא לאורה אני צרי ולא לאכילה
שא הייתי צרי הייתי ]מצוה[ לית שלח סמו
למנורה כמנהג העול:

˘˜ .ıÂÁ·Ó ÌÈÙÂרחבי מבחו:
 .ÌÈÙ·Ó ÌÈÓÂË‡Âופיה אטו וקצר מבפני דדר
כותל אבני כשעושי חלו מרחיבי אותו מבפני
שמשפעי עובי הכותל מכל צד כדי שלא יסתו
ויעכב עובי הכותל את האורה מלבא לצדדי אבל
ההיכל היה קצר מבפני ומרחיב והול לצד חו
כדי שתהא אורה ]יוצא[ מהיכל שתאיר לעול כי
לא לאורה אני צרי:
 .‡Â‰ ˙Â„Úהמנורה לקמ מפרש מה הוא העדות:
¯  .È·¯ÚÓנר אמצעי היה פונה פיו לצד מערב וכל
שאר הנרות היה פיה כלפי נר מערבי כדאמרינ
בפ' שתי הלח ולהכי קרי ליה נר מערבי:
 .‰È˙Â¯·Á ˙„ÓÎחצי לוג דכתיב מערב עד בקר ת
לה מדותיה שתהא דולקת והולכת מערב עד בקר
ושיערו חכמי חצי לוג כדקתני לקמ בפ' שתי
מדות:
 .˜ÈÏ„Ó ‰È‰ ‰ÓÓכלומר ממנה מתחיל הדלקה
שאותה היה מדליק תחילה מבערב:
 .ÌÈÈÒÓ ‰È‰ ‰·Âההטבה בבקר שאותה היה מטיב
אחרו לפי שכל בקר מצא אותה דלוק והשאר מצא
אות שכבו ופעמי שהיה דולק כל היו ומדליק
ממנו כל שאר הנרות שבבקר היו כול כבות חו
מנר מערבי ומטיב ומנער מ הדש כדכתיב בבקר
בבקר בהיטיבו את הנרות ונר מערבי דולק כל היו
ולערב היה מדליק ממנה שאר הנרות:
 .ÌÈÈÒÓדלאחר הדלקות שאר נרות היה מכבה אותה
ומטיבה ונות בה שמ :
 .ÔÈÈÏÂËÚÂ ÌÈÈÁ¯Â˜ 'È˙Óמקומות ה :
 .ÔÈÈ ÔÈ‡È·Ó ÂÈ‰ ÔÈ‡Óלנסכי:
 .ÔÈËÒÂÏ‰יי מתוק מחמת השמש שהיו תולי את
הענבי להשמש:
 .Ô˘Èמשל אשתקד:
 .˜Â˙Óהיינו מאליו ולא מחמת השמש ל''א תירוש
שלא עברו עליו ארבעי יו:
 .˙ÂÈÏ„‰ ÔÓמ הגפני המודלות על גבי כלונסות
ונסרי טלטרייל''ש:
‡ .˙ÂÈÏ‚¯‰ ÔÓ ‡Ïששוכבות על גבי קרקע לרגלי
בני אד שאינ מודלות:
 .ÌÈ„Â·Ú‰חפורי:
 .ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ·ˆÁפוגמי טע היי :
] .[˙È·Á‰ ˙‡ ‡ÏÓÓ ÂÈ‡Âכשחבית מלאה יוצא
ריחה לחו ואינה נוד:
 .ÔÈÁÓ˜‰לוב היי שקורי קנא''ש בלע''ז:
פז.
] .‰˘ÈÏ˘Óשל חבית[ שעושה ]ברזא בדפנות[
החבית:
] .‰˜‰Âאמת[ המדה:
 .¯È‚‰ ˜¯Êכשהגיר של שמרי יוצא מ היי :
 .‰˜· ˘È˜‰Âהקיש הגזבר ]בקנה[ את מוצא היי
ורומז לו שית הברזא ולא היה מדבר לפי שהדבור
רע ליי :
˙ .Ì˙ÁÓÂ ÌÎÏ ÂÈ‰È ÌÈÓÈÓפרט לסולת שהתליעה
ושעלה בו אבק:
 .‡˘È¯ ˙¯Ó‡ ‡‰Âבהליוסטי א הביא כשר והדר
תני במתוק א הביא פסול:
 .È˙Â ÍÂ¯Îהליוסטי ומתוק בהדדי ותנא בתרוייהו
א הביא פסול:
‡ .ÏÂÒÙ ÌÈ˘ È˙˘ Â· ÔÈÈ Ûא בדיעבד:
‡ .Ì„‡˙È ÈÎ ÔÈÈ ‡¯˙ Ïאלמא בשעת אדמימות
מובחר הוא וקי ל כשעברה שנתו עוברת
אדמימות ואינו אדו כל כ כשנה ראשונה:
 .‡˜ÙÈ¯ ÈÙËחופרו פע יתירא כלומר פעמיי
בשנה:
 .ÔÈ¯˙ „Á ÏÚ ‡ÈÓ ‡¯„Âביי דהיינו על חד שיתא
מיא:
 .˙ÂÈ„Îחבית קטני ככדי:
 .˙ÂÈ„ÂÏובינוניות .שעושי בלוד:
‡ .ÌÈ˙˘ ÌÈ˙˘ Ô˙Â‡ ÔÈÁÈÓ ÂÈזו בצד זו שמא
יתקלקל אחת ותריח חברתה ותתקלקל ג היא:
 .ÌÈÓ˘·Ï ‰ÙÈ ¯Â·È„‰˘ Ì˘Îדאמרינ בכריתות גבי
פטו הקטורת כשהוא שוחק אומר הדק היטב:
‡ .ÌÈÏÈבני שתי שני:
 .ÌÈ˘·Îבני שנה:

ט
‚ .˙ÂÏÊÂתורי ובני יונה:
˘‚· .Ô·Á¯Î Ô‰שיהא רחבי מרוב שמנ ל''א
]רחבי[ גרסינ שיהא גביה רחבי :
 .·Á¯ ¯Îכרי רחבי:
 .¯Îכבש:
מאי אמרי הנ שומרי דכתיב לא יחשו:
 .‡¯˜ÈÚÓÂקוד החורב :
 .È¯Ó‡ ÈÂ˙ È‡Óכי בחר ה' בציו אוה למושב לו:
פרק עשירי
 .¯ÙÏ ‰˘Ï˘ Ï˘· ‡Ïלמנחת נסכי של פר דכתיב
ביה שלשה עשרוני לפר האחד לא היה מודד
במדה אחת שתהא מחזקת שלשה עשרוני אלא
היתה ש מדה מעשרו :
 .˙ÂÂ¯˘Ú Â„„Óעשרו עשרו בפני עצמו ה''ג
במתני' בו היו מודדי לחביתי כה''ג:
‚ .˘Â„‚ „Á‡ 'Óשהיה קט ולא היה מחזיק כשהוא
גדוש אלא כשיעור חבירו המחוק ולהכי אחד גדוש
ואחד מחוק דר''מ ס''ל גמרא דשתי מדות של
עשרונות היו בצבור ואי שניה שוי הויא ליה מדה
אחת:
פז:
 .ÔÂ¯˘ÚÂÓוי''ו שבראש דועשרו דריש:
] .È„Â˜Óשבא[ למעט ולחסר ]הוא בא[ ולהכי
ממעט ]לרבנ [ מתיבה דעשרו ]שלא היה[ עשרוני
מצומצמי ]ושלא[ היה ש מדה שני עשרוני:
] .[„„ÂÓמשמע לכתחילה ]יכול[ להביא חצי עשרו
מביתו:
 .Ó''¯Ï ÚÓ˘ Ó''¯„Óמחדא מילתא נשמע לאיד
מילתא מדאמר ר' מאיר עשרו דחביתי מחוק
אלמא סבירא ליה דמדת חביתי במחיקה חצי
עשרו ]נמי[ מחוק דהא של חביתי הוא:
] .˜ÂÁÓ ÈÓ Ô·¯Ï ˜ÂÁÓ Ó''¯„Óדהא[ אמרי א
חביתי מודדי בו דבהא לא פליגי ר''מ ורבנ אלא
במני עשרוני:
· .‰˜ÏÁÓ ‰Óשמחלקה העיסה לחלות שהיא באה
שש חלות בבקר ושש בי הערבי:
· .„Èבלא מדה:
‡ .ÈÏÎ· Âבמדה שאר מנחות דבאות עשר עשר
פשיטא ל דסגי ביד לחלקו דלא איכפת ל א זו
גדולה מזו כדתניא בשלהי אלו מנחות כל המנחות
שריבה במדת חלת או שמיעט ממדת חלת כשרות
חו מלח הפני וחביתי כה הגדול דלח הפני
לא היתה העיסה מתחלקת דכל חלה שני עשרוני
היתה נלושת כל אחת בפני עצמה:
 .ÒÈÎÈ ÈË¯ÂËוכי משקולת מאזני יכניס בעזרה
וקא פרי יכניס מאי איכפת ל :
 .·È˙Î ‰ÏÏ˜·„ ÔÂÈÎוהשיבו לחמכ במשקל:
·‚ .ÂÏ˘ ˘„Âהשלח אי לו תו א נת עליו שני
קומצי לבונה בלא בזיכי אצל הלח:
 .Â‰Óשיקדשו כאילו היה ש הבזיכי :
„ .‰ÈÏ ÈÊÁלח חזי לשלח קמצי לא חזי לשלח
אלא לבזיכי :
 .ÔÁÂÈ '¯ ¯Ó‡ ‡‰Âבפ' שתי הלח:
 .¯ÓÂ‡‰ È¯·„Ïלח הפני טפחי ומחצה באמה
בת חמשה טפחי:
 .ÏÙÂÎשדופ הלח היה כפול טפחיי ומחצה לפי
שאור הלח היה עשרה טפחי ורוחב השלח
אמה בת ה' טפחי ואור הלח מונח ברוחב
השלח נמצא שהוא כופל טפחיי ומחצה מכא
וטפחיי ומחצה מכא כלפי מעלה שהיה עשוי
כמי תיבה פרוצה כדאמרינ בפרק שתי הלח:
 .ÌÈÁÙË Â''Ë ‰ÏÚÓÏ ˘„˜Ó ÔÁÏ˘‰ ‡ˆÓדשש
חלות היו במערכה זו על גבי זו לכל אחת שני
טפחי ומחצה הוי להו ט''ו טפחי עולה למעלה
מהשלח ומקדש השלח את העליו כתחתו :
 .¯ÓÂ‡‰ È¯·„Ïדטפחי באמה בת ששה טפחי:
 .'ÂÎ ÔÁÏ˘‰ ‡ˆÓור' יוחנ ע''כ בשאר מילי קאמר
כגו קמצי דמקדש להו גודש דשלח דאי בלח
אטו עד השתא לא ידעינ דשלח מקדש להו:
‡· .ÏÒÙÈÏ ˘„˜Ó Ïבטבול יו וביוצא קדיש ליפסל
כאילו קדיש בבזיכי עצמ :
 .ÔÈ‰Ï ÂÈ‰ ˙Â˙˘ 'È˙Óלא היה ש אלא הי ובו
היו סמני מסמנות או פגימות:

רש"י מכתב יד רבינו בצלאל אשכנזי ז''ל
 .¯ÙÏ Ô‡Î „Úחצי ההי :
 .ÏÈ‡Ï Ô‡Î „Úשלישית ההי :
 .˘·ÎÏ Ô‡Î „Úרביעית ההי :
 .‰¯È˙È ‰„Ó ‡Ïהיתה ש להשלי שבע מדות:
 .‚''‰Î È˙È·Áהיה צרי לה ג' לוגי שמ לוג
ומחצה שחרית ולוג ומחצה בי הערבי כדאמרי'
בפ' התכלת:
פח.
‡˙  .ÂÈ˙Á˙ ‡È·‡ ÈÓלהשלי שבע מדות:
·) .˙Â„Ó‰ ÈˆÂ¯Èהמלא גודש( כשמודדי יי וממלא
כלי ביותר יש בו בירוצי וא מיד מערה בכלי גדול
נמצאו בירוצי בתוכו וא לאו נופל לאר מאליה :
] .‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÓ [„''ÓÏדחשיב רביעית בראשו :
˜‡ÓÁ¯ ·È‰È ˙ÈÚÈ·¯Â Â˘„˜˙ ˙Â„Ó‰ ÈˆÂ¯È· ¯·Ò
] .‰ÈÏ ¯Ó‡Â ‰˘ÓÏמשתי[ אלה עשה חצי לוג
ומשתי חצי לוג וכ הי :
˘ .ÔÈˆÂ¯È· Â‰· ÈÏÈÈÚ„ ¯Úשיהא החצי לוג גדול
שיכנסו בו שתי רביעיות ובירוציה דבסתמא הכי
הוא שהמערה כלי קט של רביעית לתו כלי גדול
כגו חצי לוג בירוציה נופלי לתוכה ואינ נשפכי
לאר:
ור''מ דחשיב הי ברישא קסבר לא נתקדשו והי
יהיב ליה רחמנא למשה ואמר לו לעשות ממנו חצי
ההי ושלישית ההי וכ הדר שהמערה כלי גדול
כגו הי למלאות כלי קט כגו חצי ההי בירוציה
נשפכי לאר אלמא ה''ק ליה שער דיפקו
הבירוצי :
·] .È‚ÏÙÈÓ ‡˜ ÌÈ‡ÏÓדכתיב[ שניה מלאי סולת
וה''ה לכל המדות דקרא מא דחשיב הי ברישא
קסבר מלאי שלא יחסר ושלא יותיר הלכ יעשה
הי מצומצ וממנו יכוי שאר המדות ]למדת[ הי
דאי אפשר לעול שלא יהיו שתי מדות קטנות
כשמודדו לתו אחת גדולה יתירות עליה )מפניא(
]מפני[ האופיא הגדולה כשמערי שני כלי בתו
כלי אחד אבל כשמודדי בהי את חצי ההי שופ
מ היי לחצי ההי בנחת אי כא אופיא:
˜ .¯ÒÁÈ ‡Ï˘ ÌÈ‡ÏÓ ¯·Òאבל א הותיר מלאי
קרינ ביה:
˘ .Ô·¯Ï ˘''¯ Â‰Ï ¯Ó‡˜ ¯ÈÙוכי מה היה ההי
משמש:
 .‡È·¯ ¯Ó‡„Îלקמ בהאי פירקא:
˘· .˙Â„È„Ó Úבתו כלי אחד דשנתות היו בהי :
 .Ú¯ÂˆÓÏ ÌÈÓ ˙ÈÚÈ·¯ 'È˙Óכדכתיב ושחט את
הצפור האחת אל כלי חרס וגו' ואמרי' במס' )נזיר(
]סוטה[ )ט''ז ע .ב( מי שד צפור ניכר בה וכמה
ה רביעית:
¯· .¯ÈÊÏ ÔÓ˘ ˙ÈÚÈכדאמר בפ' התודה ללח נזיר:
 .‰ËÂÒÏ ÌÈÓ ‚ÂÏ ÈˆÁכדאמרי' במסכת סוטה )ט''ז
ע''ב( חצי לוג מי היה ממלא מ הכיור:
 .‰„Â˙Ï ÔÓ˘ ‚ÂÏ ÈˆÁÂמפורש נמי בהאי פירקא:
ששה לוגי לפר דהיינו חצי ההי כדכתיב בלול
בשמ חצי ההי גבי מנחת נסכי בפרשת שלח ל:
 .ÏÈ‡Ï Ú·¯‡Âדהיינו שלישית ההי :
 .˘·ÎÏ ‰˘Ï˘Âרביעית ההי דהי י''ב לוגי :
· .„„ÂÓ ‰È‰ ‚ÂÏשמ לכל המנחות:
 .ÔÂ¯˘Ú 'Ò Ï˘ ‰ÁÓ 'ÈÙ‡Âוהא דנקט ס' עשרו דס'
עשרו מתנדב אד בכלי אחד וטפי מהכי לא
כדמפרש בפ' המנחות והנסכי:
˘˘ .¯ÙÏ ‰ששה לוגי יי לנסכי הפר והוא הדי
לשמ :
‚'Ó
פח:
 .‡Â‰ ıÂÁמחו למחנה היו מטהרי את המצורע
ולמה להו לקדושי:
 .¯ÈÊ È‡Âשמקדש רביעית ללחמי נזיר:
 .˘È„˜„ ‡Â‰ ÏÈ‡ ˙ËÈÁ˘· ÌÁÏולא בשמ
כדאמרי' בפ' התודה למה ליה לשמ כלי שרת הא
לאחר אפייתו ]לא קדוש[ הוא עד שחיטת האיל:
¯· .‰ÏÁÂ ‰ÏÁ ÏÎÏ ÔÓ˘ ˙ÈÚÈדשש חלות היו
בבוקר ולוג ומחצה שמ היינו רביעית לכל חלה:
 .˜Á¯Ó ı¯‡Óר' חייא עלה מבבל כדאיתא בפ''ק
דסוכה:

‰ËÂÒ„ ÌÈÓ ‚ÂÏ ÈˆÁÏ È‡ Á˘Ó ‰ÓÏ ‚ÂÏ ÈˆÁ
 .‡Â‰ ÔÈÏÂÁבתמיה וכי חולי ה המי שיהא צרי
לקדש :
 .·È˙Î ÌÈ˘Â„˜ ÌÈÓ ‡‰Âדאמרינ בספרי אי מי
קדושי אלא שנתקדשו בכיור אלמא כבר קדשו
להו:
ה''ג חצי לוג למה נמשח אי סוטה חולי הוא מי
קדושי כתיב אי תודה כו':
„˘ .ÔÓ˘‰ Ôכלומר נתמלא ]שמנו[ מדש הפתילה
אינו יכול להדליקו עד שמדשנו:
 .‰Â˘‡¯ ‰„ÓÎחצי לוג:
‡ .‰¯ÒÁ˘ ‰ÓÎ Èכלומר אותה מדה שהשלי לחו:
„ .‰ÈÏ ¯Ú˘Óקוד שישליכנה יתנהו במדה אחת:
‡'' .Í¯„‰Â 'ÂÎ Îוחידוד כלומר מחודד אתה דהכי
דרשינ במסכת ]שבת ס''ג ע''א[ והדר צלח רכב
אלו שני תלמידי חכמי שמחדדי זה את זה
בהלכה:
 .˙Ó‡ ¯·„ ÏÚשיפה )צערתני( ]השבתני[:
¯ ˘ .˘„˜Ó Ïנרות של מנורה שבה נותני את
השמ והפתילה:
˘ .ÌÈ˜¯Ù Ïשל חוליות לא של חוליות ממש שיוכל
לפורק ולסלק מ המנורה אלא שיכול לכופפה
למטה ולזוקפה במקומה ובלעז פליירי':
˜ .‰˘˜ÓÂ ¯ÎÎ ·È˙Î ÈÎ ¯·Òדמשמע מחתיכה אחת
יעשה הכל:
‡ .‰È˙Â¯Â ‰¯ÂÓהנרות ה מחוברי בה מאותה
חתיכה עצמה ואי יכול לסלק בשעת הטבה לגרו
את הדש ואי לאו דמפרקא הואי שיכול לכופפה לא
היה מתטייבה יפה:
 .Ô˜ÏÒÓלנרות מ המנורה:
 .Ï‰‡· ÔÁÈÓÂבמקדש:
 .'ÂÎ ‚ÂÙÒ· ÂÁ˜ÓÂאלמא מקשה לאו אנרות קאי
דאי באות מאותה חתיכה ויכול לסלק :
 .‰Ï ÊÈÊÓ ÈˆÓבתמיה ואי הוה מצי מזיז לה אמאי
לא הוה מזיז לה לקנחה יפה יפה:
‡ .‰ÊÊ ‰˙È‰ ‡Ï ‡ÓÈ‡ ‡Ïשאי יכול לסלקה:
] .‰·‚ ÏÚעל כל[ נר לכסויי והנר היתה ארוכה כמי
ספינה קטנה:
 .‰·ÈËÓ ‡Â‰˘Îלנר דוחק לטס כלפי פיה והנר
מתגלה וכופפה הנר למטה:
 .ÂÓ˘ ‰· Ô˙Â ‡Â‰˘ÎÂלאחר שזקפה בתחלה דוחק
את הטס:
 .‰˘‡¯ ÈÙÏÎראש שהוא מחובר למנורה והטס היה
מנוקב באמצע ונגד הנקב נות את השמ לתו הנר.
פיה מקו שהוא הפתילה:
פט.
כל דהו ]אינו מזוקק[ קמ''ל:
·˘ .ÔÓ˘· ÔÓגבי תודה חלות בלולות בשמ מצות
משוחות בשמ חד ריבויי הוא ]ושמ [ קמא
איצטרי ]דטעו [ שמ ככל המנחות:
‡ .‡Ïאימא אילו לא נאמר בשמ כל ]עיקר הייתי[
אומר דלא גרנג משאר מנחות:
 .‡‰È ÏÂÎÈמתחלק ]חצי לוג[ השמ לכל מי ומי
]מלבד[ שבחמ לא היה נות :
 .‰ÎÂ·¯· ÂÓ˘· ¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘Îדכתיב והקריב על
זבח התודה חלות מצות בלולות בשמ ורקיקי מצות
משוחי בשמ וסלת מרכבת חלות בלולות בשמ
ועד השתא הוה דריש בשמ קמא והשתא דריש
שמ דסיפא דקרא:
‡ .ÂÏ ÚÓÂ˘ ÈÈדלהוי ריבוי אחר ריבוי דחד
איצטרי .לגופיה:
אלא חצי לוג שמ לתודה )לכולה( ]לכל המיני [:
) .ÔÓ˘‰ [˙ÈÚÈ·¯Â] (˘ÈÏ˘Âלכל ]לחמי נזיר[:
 .‰„Ï ‰„ ÔÈ·˘ ÌÂÈ ‡''ÈÂשבי סו נדה לתחלת
נדה שלאחר שכלו שבעת ימי נדה שהאשה נדה שוב
אינה מתחלת להיות נדה עד י''א יו ואפי' א
ראתה ד זיבה היא וא אינה רואה באות י''א יו
אלא יו אחד או )או( ב' ימי רצופי או אפי' שלשה
ימי שאינ רצופי כגו יו טמא ויו טהור הויא
שומרת יו כנגד יו וטובלת ליו המחרת וא
שלשה ימי ראתה רצופי הויא )זיבה( ]זבה[ ובעיא
ספירה שבנגה וקרב אבל לאחר י''א יו א רואה
ד נדה היא וא רואה יו ראשו שומרת ששה

י
ימי והוא וא כל ז' ראתה ופוסקת לערב טובלת
מיד ואינה צריכה ספירה שבעה וקרב מ התורה
אבל בנות ישראל ה החמירו על עצמ שאפילו
רואה טיפת ד כחרדל יושבת עליו שבעה נקיי
ולאחר כמה שני קבלו עליה דבר זה:
 .ÔÂ¯˘ÚÂסולת אחד בלול בשמ למנחה ולוג שמ
במצורע עני כתיב ודרשי ליה מר כי טעמיה ומר כי
טעמיה:
 .‰ÁÓÏואפי' גדולה:
 .ÔÁÎ˘‡ ‡Ï È¯Ó‚Ïדלפטור מקרב עשיר וכיו
דקרב עשיר ג' עשרונות עני מיהא חד בעיא:
‡ .‰¯˘Î˘ ‰„Â·Ú ÂÏ ÔÈמשקיעת החמה ואיל עד
בוקר:
‡ .„·Ï· ÂÊ ‡Ïהדלקת נרות:
 .Â¯ÚÈ˘ ‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓלמעלה מחצי לוג אי בעי
לייתי אבל למטה לא אייתי דאי עניות במקו
עשירות:
ומלמעלה למטה שיערו כששיערו מדת חצי לוג לכל
נר כ עשו בתחילה הביאו לוג של לנסות ודלק כל
הלילה וג היו וחזר ליל שני והביאו שני שלישי
לוג ועדיי דלק יותר מאור הבקר וכ עשו כמה
לילות עד שהביאו חצי לוג ודלק כשיעור הלילה
ולא נסו מלמטה למעלה דאי עניות במקו
עשירות:
 .Â¯ÚÈ˘ ‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÏÓ „''ÓÂבתחלה רביעית הלוג
ולא דלק אלא חצי הלילה ליל שני הוסיפו וכ כמה
לילות עד ששיערו חצי לוג ללילה אבל מלמעלה
למטה לא לפי מה דניתותר בנר אי לו תקנה אלא
לשפו והתורה חסה נגל ממונ של ישראל:
 .ÌÈ¯Ù ÈÎÒ ÔÈ·¯ÚÓ 'È˙Óמנחת נסכי פרי במנחת
נסכי אילי לפי שבלילת שתיה שוה שני לוגי
לעשרו דקתני לעיל ששה לוגי לפר וסולת הוו להו
שלשה עשרוני כדכתיב והקריב על ב הבקר )קרב (
]מנחה[ סולת ג' עשרוני לפר )בלולות( ]בלול[ בשמ
חצי ההי דהיינו ששה לוגי ולאיל ד' לוגי וסולת
שני עשרוני לאיל:
 .ÌÈ˘·Î ÈÎÒג' לוגי לעשרו דכתיב עשרו אחד
לכבש האחד וכתיב בלו בשמ כתית רביעית ההי
דהיינו ג' לוגי :
פט:
של היו בשל אמש .א הביא אמש בלא נסכי
דקי''ל מביא אד זבחו ונסכיו מכא ועד עשרה
ימי דכתיב ומנחת ונסכיה בלילה ומנחת
ונסכיה ואפי' למחר ובלבד שלא יקדשו בכלי
מאמש דלא לפסלו בלינה ושל היו הביא קרב
אחד ושני נסכיו עמו אחד בשבילו ואחד בשביל של
אמש מערבי יחד א הקרבנות שוות שיהיו שני
כבשי או שני אילי או פר ואיל:
‡ .'ÂÎ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈדמנחת פר ואיל עבה היא לגבי
מנחת כבשי ובולעת ממנה ונמצאת של כבשי
חסירה ושל ]פרי[ ואילי יתירה:
וא בלל ]אלו בפני עצמ [ שכבר הלכה ]מצות
בלילת[ שמנו:
 .ÌÈ¯˘Îכרבנ כפליגי עליה דרבי יהודה בהקומ
רבה ואמרי חרב שנתערב בבלול יקריב:
 .ÏÏ· ‡Ï˘ „Ú Ì‡Âנתערבו פסולות דבעינ ראוי
לבילה וליכא דחסירה של כבש .ושל איל יתירא:
‡ .‰ÏÂÙÎ Â˙ÁÓ˘ Ù''Úכדכתיב באמר אל הכהני
ומנחתו שני עשרוני:
‚ .Â¯ÈË˜‰Â 'Óמדלא כתיב והקטיר משמע לבדו
שלא יערב חלבי קרב זה ע חלבי קרב אחר וה''ה
לנסכי דהוא נמי אינה בהקטרה ]אלא[ לבדו:
‡ .Â·¯Ú˙ Ìבדיעבד קאמר מתני' דנסכי פרי
ואילי כשרי וקא פרי א''כ סיפא דקתני אבל אי
מערבי של פרי בשל כבשי ואפי' דיעבד נמי לא
בתמיה והא מדקתני כו' מכלל דרישא דקתני אי
מערבי לכתחלה קאמר ומדאי מערבי פרי
בכבשי לכתחלה קאמר פרי ואילי נמי לכתחלה
קאמר והדר קושיי לדוכתיה:
‡ .ÈÈ·‡ ¯Óודאי דמערבי דמתניתי לכתחלה קאמר
ולא תקשי והקטירו דה''ק מערבי יינ לכתחלה א
כבר נתערב סלת ושמנ אבל שמ וסולת לכתחלה
לא משו והקטירו דמתני' שמיע ליה לאביי דלא
מתרצי אלא הכי מערבי נסכי יי של פרי בשל

רש"י מכתב יד רבינו בצלאל אשכנזי ז''ל
אלי א נתערבו סלת ושמנ כבר ואי לא לא דלמא
אתא לאערובי נמי סולת ושמ לכתחלה וקא עבר
אוהקטירו ואי מערבי נסכי יי של פרי ואילי
בשל כבשי ואפי' נתערבו סלת ושמנ דהא מפסל
פסול סלת ושמנ ובעי לאתויי לאחרי והאחרי
לא נתערבו הלכ יי נמי לא מערבי בלל אלו
עצמ ואלו לעצמ ונתערבו כשרות ומתערבי א
היי לכתחלה וא עד שלא בלל פסול ויי נמי לא
מערבי :
) .‡Ï ‰ÏÁ˙ÎÏ ÔÈÈÂאפי'( לא נתערב סולת ושמ כבר:
· .ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óדאי מערבי מנחת פרי
במנחת כבשי )ועלה בתוספתא(:
· .ÔÓ˘Â ˙ÏÂÒדבני הקטרה נינהו והזי בכלל
והקטירו:
 .ÔÓ˘Â Ô˙ÏÒ ¯Ë˜Â‰„ ‡ÎÈ‰אפי' זה בפני עצמו וזה
בפני עצמו כהלכת :
 .‰ÏÁ˙ÎÏ ÔÈÈ ÔÈ·¯ÚÓדליכא למיחש למידי והכי
מתוקמא ברייתא דקתני אבל יי מערבי ותנא נסכי
פרי בכבשי וה''ה נסכי פרי בשל אילי
דבתוספתא לא קתני מערבי נסכי פרי בשל אילי
אלא הכי קתני אי מערבי נסכי פרי בנסכי כבשי
וה''פ דברייתא אי מערבי נסכי יי דפרי ואילי
בשל כבשי וה''ה של פרי בשל אילי בד''א בזמ
שהסולת והשמ לפנינו דלא הוקטר ונתערב אבל
אי כא אלא יי שכבר הוקטר המנחה מערבי
לכתחלה:
והיכא דלא הוקטר סלת ושמנ כו' דשמעינ ליה
במתני' דאוקמינא דה''ק מערבי יי א כבר נתערב
סלת ושמנ :
 .‡Ï ‡Ï È‡Âדלמא אתא לאערובי סולת ושמ דפרי
ואילי לכתחלה וקא עבר או הקטירו:
‚ .ÔÂÈÏפ''ה רישא דברייתא אי מערבי נסכי כבשי
בנסכי פרי ואילי ואמר בד''א כו' )וי''ל( ]והיה
אפשר לפרש[ דנתערב ]מנחת[ כבשי באילי
וצרי להביא אחרי והוי כלא נתערב כדפי'
הקונטרס לעיל ולא הוה צרי לאוקמא דנתערב
הסלתות אחר בלילת כל אחד ]בפני עצמו[ לפי
דלישנא דברייתא לא משמע הכי דאיירי בהאי
גוונא .עד כא :
עוד גליו פ''ה בהברייתא תנא פרי בכבשי וה''ה
פרי בשל אילי דאי מערבי ולפי דבריו צ''ל דהא
דלא נקט פרי בשל אילי דהוי רבותא טפי דאע''ג
דנסכיה שוות נקט פרי בכבשי לרבותא דסיפא
דאפ''ה ]היי [ מערבי .עד כא :
 .ÌÈÂ¯˘Ú È˘ Â˙ÁÓÂבכבש הבא ע העומר כתיב:
˘· .Â˙ÁÓ ÌÚ ÏÏוהלכ יהא כפול ת''ל כו':
 .‡„ÂÓÏ˙ È‡Óהאי ונסכו דחד משמע היינו יי
כדכתיב ונסכו יי אבל שמ לא נפקא ליה מיניה:
 .‰ÁÓ„ ‰ÎÒשמ :
‡˘ .ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ ÂËÁ˘˘ Ú¯ÂˆÓ Ìכגו לש אש
אחר ולא לש מצורע:
 .ÌÈÎÒ ÔÂÚËכדי אש מצורע דקתני במתני' )צ ע''ב(
אלא שחטאתו ואשמו של מצורע טעו נסכי והוי
כשאר זבחי ששחט שלא לשמ שכשרי אלא
שלא עלו לבעלי לש חובה:
 .Â˙ÏÒÙדלשנותו לש זבח אחר אי אעשר שהרי
לש אש הופרש ואש מצורע לא מתכשר בלא
נסכי שאי אש מצורע בלא נסכי:
˙ .¯Á˘ Ï˘ „ÈÓטעו שני גזירי בכה אחד אחר
סדור כל המערכה ושל בי הערבי בשני כהני שני
גזירי כדמפרש בפ' שני דיומא:
¯·‡ ‡ .¯Óלעול הנ אי טעוני די הראשו :
צ.
‡ .‰·ÂÁ ˙ÏÂÚÏ ÂÊÁ ‡Ï Èחזו לעולת נדבה וכיו
דלא עקר ש עולה ]מותר[ לשנותו ]לעולה אחרת[
דמעיקרא נמי ]לעולה[ הוה:
‡˘ .‡ÎÈ‡ ÈÓ ‰·„ Ìאי אש בא אלא על חטא
להתירו למצורע לבא אל המחנה:
 .‰ÎÂ˙· ‰˘„Â‚ ‰È‰˘ 'È˙Óשכשהיה מחוק היה
מחזיק כשאר עשרו גדוש:
·] .˘„Â˜ Ô‰Èˆ¯Èכלי הלח[ נמי איכא גודש:
 .‰Ê ‡Â‰ Ì˘‰ ÔÓ ‡Ïכלומר לא זהו טע של דבר
דודאי מדת יבש נמי קדש:

‡ .¯˜Ú ÁÏ‰˘ ‡Ïמה שבשולי הכלי הנופל ראשו
כשמוסיפי עליו נעקר ועולה למעלה ונמצא שכבר
קדשי הבירוצי בתו הכלי:
 .¯˜Ú ÂÈ‡ ˘·È‰Âאלא במקומה עומד הילכ מה
שבפני קדוש ומה שבחו לא קדש:
‚ .ÈÓ 'Óהא דקתני כל מדת היבש שבמקדש היו
נגדשות דמדקתני חו משל כה הגדול דאמרי'
לעיל דעשרו שלו מחוק היה לדברי הכל מכלל דכל
מדת יבש שבמקדש ]היו[ נגדשות:
‡ .Ó''¯ Èדאמר שני עשרונות היו ש אחד היה
גדוש ותו לא:
 .„Á Ô·¯ È‡Âהוה והוא גופיה מחוק כדאמרי' לעיל
מדר''מ נשמע לרבנ :
 .˙Â„È„Ó ÏÎכלומר כל מדידות שבמקדש שהיו
מודדי באותו עשרו כגו דכבש ואיל ופר היו
נגדשות:
· .ıÂÁ·Ó ÔÈשפת הכלי הילכ שפה מקדשה
לבירוציה :
 .¯˜ÈÚ ÏÎ ÂÁ˘Ó ‡Ïכדקתני ומדת היבש חול מיהו
למה שמודדי בו קדוש קדושת הפה וגברא למאי
דצרי מקדיש ובירוציה לא מקדיש דלא צרי להו:
 .‰ÏÂÒÙדמחוסרת זמ היא דמשפטה לעמוד על
השלח שבעה ימי ולא עמדה אלא ששה:
 .‰‡·‰ ˙·˘Ï ‰ÂÁÈÈי''ג יו:
˘‡ .ÌÈ·¯ ÌÈÓÈ ÔÁÏ˘ ÏÚ ‡È‰ 'ÈÙכגו ששה ימי
שעמד על השלח קוד שבת הבאה:
 .È‡Ó‡Âאי בכ כלו נהי נמי דאי לינה פוסלת בו
לגזור שלא יאמרו:
 .˙¯˘ ÈÏÎ· ÔÈ„È˜ÙÓמניחי בכלי שרת דבר הקדוש
דכל זמ שהוא בכלי שרת אי נפסל בלינה דהא האי
לח עמד יותר בכדי זמ על השלח ולא נפסל
ואתא לאכשורי דבר הפסול בלינה מפקידי כעי
פקדו שלא יאבד ויפסל כל זמ שהוא ש:
 .ÌÈÙסידור לח הפני הוא בהיכל:
‡ .ıÂÁמדידות )מונחת( ]מנחות[ בעזרה וכ''ע חזי
להו ואיכא למגזר אבל פני לאו כ''ע ידעי דעמד
ש הלח כל כ וליכא למגזר:
 .Á·ÊÓ‰ ıÈ˜Ïכשהמזבח בטל לוקחי מאות נסכי
כבשי לעולה ומקיצי אות ולשו קי היינו
דבלות כאד שמביאי לו תאני לאחר סעודה והכי
אמרי' בפ''ק דשבועות קי בבנות שוח לאד:
 .ÂÈÏÚ Ï·˜Ó‰אחד שקבל מעות מ הגזבר וקבל
עליו לספק לו סולת למנחות לכל השנה:
 .ÚÏÒ· ÔÈ‡Ò Ú·¯‡Óוהוקרו ועמדו שלש סאי בסלע
מספק מארבע דמעות הקדש קונות דהא )הדיוט(
]הקדש[ קנו ממנו במעות דכתיב ונת הכס וק
לו:
צ:
ועמדו מארבע מספק מארבע .דלא ]יהא[ הדיוט
חמור מהקדש דכל זמ שלא מש יכול לחזור ואותו
מותר סולת שחוזרי ]ומספקי [ מקיצי את המזבח
וסלתות קרי נסכי שהרי למנחת נסכי ה באי:
וא לנו נפסלו בלינה:
‚ .'ÂÎ ‰˘‡ Ì˙È˘ÚÂ 'Óזהו פרשת נסכי בפרשת
שלח ל אנשי:
˘ .˙‡ËÁ È¯ÈÚשל מוספי רגלי דבכולהו כתיב
ושעיר חטאת אחד כל המקראות של הלכה זו
כתובי באותה פרשה:
· .‰È‰ ÏÏÎבכלל ועשית אשה דשמעי' מינה דכל
אשה טעו נסכי חו מאלו דאמעט:
 .‰ÏÂÚ ¯Ó‡˘ ÈÙÏעולה או זבח משמע כל עולה
טעונה נסכי ואפילו עולת העו:
 .Á·Ê ÂÈ‡ ÛÂÚÂדבמליקה הוא ולא בזביחה:
˙'' .Ô‡ˆ‰ ÔÓ Â‡ ¯˜·‰ ÔÓ Ïאו בא לחלק שא רצה
אחד יביא וא רצה שני יביא:
 .‡¯˜ ÈÏ ‰ÓÏ Ô˙ÂÈ '¯Âלחלק:
 .¯Ó‡ ‡‰לגבי אביו ואמו קלל משמע שניה כאחד
ומשמע אחד אחד בפני עצמו:
 .Â„ÁÈ ·Â˙Î‰ Ë¯ÙÈ˘ „Úוה''נ כיו דכתיב מ הבקר
ומ הצא ולא כתיב יחדו ממילא שמעינ שא רצה
להביא אחד יביא:
 .·È˙ÎÂ ÏÈ‡Â‰ ‡''„Òבויקרא זמ הצא דכיו דשני
קרא בדיבוריה דכתיב מ הבקר ומ הצא ודאי

יא
דוקא כתיב מדגבי בקר כתיב מ וגבי צא כתיב ומ
משמע דוקא נקט גבי בקר משו דלפרושי מ
הבהמה אתא וגבי צא לאוסופי אתא כתיב ומ והכי
קאמר מזה אחד ומזה אחד יביא וכמא דכתיב יחדו
דמי:
צא.
·È˙Î„ Â‡Ï È‡„ ÏÏ˜ ÂÈ·‡ È·‚ ¯Ó‡„ ‰È˘‡È '¯ÏÂ
˜‡¯˜Â ÂÈ·‡ ˙‡ ÏÏ˜È ÈÎ [·È˙Î„] ÂÈ·‡Ï ‰ÏÏ
„„Ú ‡ÈÓ‡ ÈÂ‰ ÈÎ‰ Â‡Ï ‡‰ ÏÏ˜ ÂÓ‡ ·È˙Î
˘:ÈÓ„ Â„ÁÈ ·È˙Î„ ÂÓÎ„ Ì‰È˘ ˙‡ ÏÏ˜È
‰ÈÏ ˘È¯„ ‡ÎÈ‰Â Ô‡ˆ‰ ÔÓÂ È·‚ ˜ÏÁÏ ‡¯˜ ÈÚ·ÈÏ
„ÈËÂÚÓÏ ‡È¯Á‡ ‡˘¯„Ï Ô‡ˆ‰ ÔÓ Â‡ ¯˜·‰ ÔÓ
:ÛÂÚ‰ ˙ÏÂÚ
·„ .˘¯ÙÓהרי עלי כבש או הרי עלי שור:
‡ .‡Â‰ Á·Ê Â‡Ï ‰„Â˙ ÂËדאיצטרי או לרבויי
תיפוק מזבח:
 .ÌÈÎÒ ÈÚ·È˙ ‡Ïדלח יהא במקו נסכי:
 .¯ÈÊ ÏÈ‡Ó ‡˘ È‡ÓÂדכתיב ביה לח ונסכי נמי
בעי כדקתני לקמ בשמעתי הילכ בלא או נמי
נפקא תודה ולא אמרי' דיהא לח במקו נסכי:
˘ .ÔÈÈÓ Èבנזיר כתיב חלות ורקיקי ולא חמ
ורבוכה:
 .‰ÏÂÚ ‡ÈÚ· ‡ÏÂדהא בכלל נדר ונדבה היא דאי
משו למעוטי מנחה כדקתני לעיל הא מזבח נפקא
דמנחה ]לאו[ זבח הוא:
 .‡ÈÓ‡ ‰Â‰דממשמעות דנדר ונדבה לא ממעטינ
להו דעל כרח כלל ופרט לרבויי אתא אפי' מאי
דלאו נדר ונדבה הוא דהא כל נדר ונדבה
ממשמעותא אתי:
˙'' .‰ÏÂÚ Ïמריבויי דקרא ממעטינ בכור ומעשר
ודרשינ מה הפרט מפורש כדלקמ יצאו בכור
ומעשר ופרי והשתא דכתיב עולה למעוטי בכור
ומעשר א כל דכלל ופרט מאי מרבית ביה הא כל
הטעוני נסכי כתובי בפרשה בהדיא:
 .ÌÈ˘„˜ ˙Â„ÏÂ ‡È·‰Ïשל נקבה כגו שלמי
ותמורה של שלמי:
 .‰¯ÂÓ˙‰ ÔÓ ‡·‰ ‰ÏÂÚÂתמורת עולה:
 .Ì˘‡Âשמתו בעליו או נתכפרו באחר דקיי''ל כל
שבחטאת מתה באש רועה:
˘ .‰ÈÈÚ¯Ï ˜˙Èשמסרוהו לרועה ואמרי' בפ''ק אש
שניתק לרעיה ושחטו סת כשר לעולה וההוא עולה
בעי נסכי ל''א גרסי' ועולה הבא מ המותרות כל
הנ דאמרינ יפלו דמיו לנדבה ואותה נדבה היינו
עולות לקיי המזבח וכגו מותר נסכי דאמרי'
לעיל הבשר למזבח ועורות לכהני אבל אי לאו
מיעוטא דעולה כיו דנדר ונדבה לאו דוקא הוה
דרשי ביה לרבות כל שאינו בא על חטא:
 .‰È˘‡È '¯Ï ‡ÁÈ‰דבעי חלוק:
‡ .ÈÏ ‰ÓÏ ÌÎÈ„ÚÂÓ· Âכולהו או מ פרשת נסכי
קא בעי:
 .‰È˘‡È È·¯Âדאמר לעיל דהאי מ הבקר או מ
הצא למעוטי עולת העו אתא או למה לי בשלמא
לרבי יונת דריש או לחלק אלא לר' יאשיה מאי
דריש ביה:
 .ÈÏÈÓ È‰דבעי שני נסכי לשני קרבנות היכא
דהוקדש זה אחר זה והביא כאחד אבל היכא
דמקדשי בבת אחת והביא בבת אחת תסגי בנסכי
דחד קמ''ל:
ושלשה עשרוני סולת מנחה וגו' במצורע כתיב:
· .Á·Ê‰ ÌÚ ‰‡·‰ ‰ÁÓבמנחת נסכי הכתוב
מדבר דמצורע עשיר מביא ג' כבשי עולה וחטאת
ואש הילכ בעי שלשה עשרוני:
‡˙  .‰ÁÓ‰ ˙‡Â ‰ÏÂÚ‰משמע המנחה הבאה גלל
עולה:
 .ÌÈÎÒיי :
 .ÍÒÏ ÔÈÈÂבפרשת נסכי כתיב:
צא:
„‡ .¯Ó ¯Óבמס' נזיר בפ' ג' מיני :
] .˙‡ËÁשל נזיר טהור[:
 .Ì˘‡Âדנזיר ]טמא[ מני שא נת שיער גלוחו תחת
]האש[ שהחטאת ואש מתבשלי בו מני שיצא
]שנאמר[ ונת על האש ]אשר[ תחת ]זבח[ מדלא

רש"י מכתב יד רבינו בצלאל אשכנזי ז''ל
כתיב תחת שלמי אלמא חטאת ]ואש[ בכלל זבח
ה:
] .[ÈÏÈÓ È‰דנפקא מחד קרא היכא דתרוייהו כי
הדדי נינהו כגו דנזיר דשניה באי להכשיר אש
נזיר טמא להכשירו ]למנות[ נזירות שניה של טהרה
וחטאת בנזיר טהור להכשירו ביי ותגלחת אבל
מצורע דשניה באי כאחת אש להכשירו לבא אל
המחנה שהרי דמיו נותני לבהונות וחטאת לכפר על
שבעה דברי שהנגעי באי עליה כדאמרי'
בערכי :
 .Ì‰ÈÎÒÂ Ì˙ÁÓÂבפרשת נזיר כתיב:
 .‰˘ÚÈ ÏÈ‡‰ ˙‡Âסיפיה דקרא ועשה הכה את
מנחתו ואת נסכו:
‡ .ÏÈשלמי נזיר:
· .ÏÏÎשאר אילי:
 .‰È‰דטעוני נסכי כדכתיב בפרשת נסכי או לאיל
תעשה מנחה וגו':
 .‡ˆÈ ‰ÓÏÂדהדר כתיב באיל ]נזיר[ את מנחתו ואת
נסכו:
 .ÂÈÏ‡ ˘È˜‰Ïכל שאר הקרבנות:
 .„ÁÂÈÓ ÏÈ‡ ‰Óשהוא שלמי ודר שלמי לבא
בנדר ונדבה:
‡ .‰·„Â ¯„· ‡· ÏÎ Ûיצאת חטאת ואש:
אמר מר עולה זו עולת מצורע:
 .¯˘ÚÓ Ï˘ ¯˘Ú „Á‡ ‰Êדאמרינ בפ' בתרא
דבכורות קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי
ולאחד עשר עשירי שלשת מקודשות ואמרי' הת
תשיעי נאכל במומו ועשירי מעשר והאחד עשר
יקרב שלמי וקא מרבי ליה קרא לנסכי:
 .¯˜ÈÚ‰ ÔÓ ¯ÂÓÁ ÏÙËכגו הכא דמעשר גופיה לא
בעי נסכי כדאמרי' לעיל טפל דידיה כגו האחד
עשר טעו נסכי:
¯·‡ ‡ .¯Óדקפרכת לעיל ואימא זו עולת יולדת לאו
פירכא היא דאיזהו דבר שצרי שלשה ריבויי
שטעו שלשה קרבנות שיהא צרי שלשה קראי כגו
הכא דכתיב בפרשת נסכי העולה או לזבח דכל חד
מרבי חד קרב הוי אומר זה מצורע )כו'(:
 .ÏÈ‡Ïדכתיב או לאיל תעשה מנחה )כו'( למה הרי
כבר נאמר בפנחס ושני עשרוני סולת מנחה בלול
בשמ לאיל וגו':
‡ .Ô¯‰‡ Ï˘ ÂÏÈשל יו כפורי:
 .˙„ÏÂÈ ˙ÏÂÚÓ ‡˘ È‡ÓÂדקרב יחיד הוא ואתרבאי
נסכי ה''נ הוה ידענא לאילו של אהר ולא בעי
קרא:
 .ÔÓÊ ÂÏ ÚÂ·˜ ÔÈ‡˘ ¯·„ ÈÏÈÓ È‰דומיא דנדר
ונדבה דכתיב בקרא:
 .Ò‚ÏÙ‰ ˙‡ ˙Â·¯Ïשא הביא פלגס מביא עליו
נסכי דאילי כאילו הוא איל:
 .Ò‚ÏÙכבש ב י''ג חדשי יצא מכלל כבש ולכלל
איל לא בא דכבש ב שנה ואיל ב שתי שני
כשהוא ב י''ג חדשי ויו אחד שנכנס חדש בשנה
שניה קרי ליה איל אבל בתו חדש י''ג קרי ליה
פלגס:
 .Â·È¯˜‰לפלגס יביא עליו נסכי איל:
 .‡ÓÚË È‡Ó È''¯ ¯Ó‡Âמביא עליו נסכי איל דכתיב
בנסכי או לאיל לרבות את הפלגס ומשו דבריה
בפני עצמו הוא איצטרי קרא לרבויי:
‡ .¯Ó‡„ ‡„Ù ¯·Ï ‡Ïמביא נסכי איל ומתני משו
דספק איל ספק כבש הוא ואומר א איל הרי נסכיו
עמו וא כבש הוא הרי נסכי כשיעור כבש באי
חובה לו והשאר יהא נסכי נדבה שהרי מתנדב אד
נסכי בלא זבח מאי איכא למימר כיו דספק איל
הוא איצטרי קרא למימר דמביא עליו נסכי איל
בתמיה:
 .Ï''˙ ‰Ó „Á‡‰ ¯Â˘Ïוהאי אחד אתא לחלק לשור
אחד:
· .ÏÈ‡ ÈÎÒ ÔÈשהוא ב שתי שני:
 .˘·Î ÈÎÒÏשהוא ב שנה:
 .Ï‚Ú ÈÎÒÏשהוא ב שנה:
˙'' .„Á‡‰ ¯Â˘Ï Ïדסת שור די אחד לה בי עגל
ובי פר דהיינו ב שתי שני:
‡ .Ï''˙ ‰Ó ÏÈ‡Ï Âדמה אתא לחלק דהא אשמועינ
כבר רצה אחד יביא רצה יביא שני:

דשמו איל אפי' ב שלש

ת''ל לאיל האחד
שני די איל יש לו:
 .(˙Á‡) ‰·˘Îבת שנתה:
¯ .‰ÏÁבת שתי שני:
·„ .˜Èמנסה:
צב.
] .‡È‰ 'È˙Óבמס' שקלי[ דתנו ]ארבע חותמות[
היו במקדש ]ועל אחד היה[ כתוב גדי:
 .Â‡ˆ ÈÎÒזכרי ונקבות של גדולי ושל קטני
שהיה מביא ביו גדול בי קט ביו זכרי ובי נקבה
ולא ]היה מביא מביתו[ יי וסולת ]אלא היה[ נותו
מעות ]לגזבר והיה נות לו[ גזבר חות ]שהיה כתוב[
עליו גדי ]ומוסר להממונה[ על הסלתות ונסכי:
דנסכיו היה לה חות שמדה אחרת ]היה לה[
אלמא דבגדי דקתני אנקבות דנקבות ביו גדולה ובי
קטנה מדה ]אחת לה [:
 .˙ÂˆÓ‰ ÏÎ ÏÚ ‡·‰ ¯Ù 'È˙Óעבירה מכל המצות
כגו ]שהורו[ ב''ד שחלב מותר ]מביאיו[ פר העל
דבר וסמיכה כתיב ]ביה[:
 .Ó''ÂÎÚ ¯ÈÚ˘Âדכתיב בפרשת שלח ל וכי תשגו
וכו':
 .ÍÓÂÒ ˘¯ÂÈ‰א התנדב אביו קרב עולה ושלמי
ומת ]סומ[ היורש עליו .זמימר .א המיר אותו
בבהמה אחרת תמורה חלה עליהו ושתיה קדושות
כאילו המיר אביי:
‚ .¯Â·ˆ· ˙ÂÎÈÓÒ È˙˘ È¯ÈÓ‚ 'Óהילכ לא סגי דלא
מעייל:
 .‰ÊÂשעיר המשתלח:
‡ .ÌÈÎÓÂÒ ÂÈ·Â Ô¯‰כדכתיב וסמ אהר את שתי
ידיו הלכ לאו עיקר ואינו משלי שתי סמיכות של
צבור .א זה .שעיר המשתלח אהר ובניו מתכפרי
בו על שאר עבירות חו מטומאת מקדש וקדשיו.
לטעמייהו .דאפליגו בעלמא דלרבי יהודה אהר
ובניו מתכפרי בשעיר המשתלח בשאר עבירות חו
מטומאת מקדש וקדשיו וכבעלי ]הוי[ בהו ולר'
שמעו ]אי [ מתכפרי בו:
 .˘„˜‰ ˘„˜Ó ˙‡ ¯ÙÎÂלאחר ]שגמר[ ההזאות בפר
]ושעיר של[ יו הכפורי כתיב באחרי מות .זה
לפני ולפני .ששעיר הנעשה ]בפני[ ופר מכפרי
על ]טומאת[ מקדש וקדשיו ]שנכנס[ לפני ולפני:
 .Á·ÊÓשמכפרי על טומאה שנגע במזבח וכגוו
שהיתה לו ידיעה בתחלה כשנטמא ]ונעל[ ממנו
טומאה זו או ]העל קדש[ ונגע בו ושעיר הנעשה
]בפני מכפר[ עד שיודע ויביא קרבו עולה ויורד
]כדאמר[ בשבועות:
 .ÔÏÂÎ ÂÂ˘Â‰כהני לוי וישראלי הושוו בהאי
יכפר דכתיב על הכהני ועל כל ע הקהל יכפר
]לומר דמכפר[ בשעיר המשתלח אפאר עבירות
דבטומאת מקדש וקדשיו ליכא למימר דמכפר דהא
ד הפר מכפר על הכהני ]וד[ שעיר ]הפנימי[ על
ישראל לדברי הכל כדאמר בפ''ק דשבועות:
¯' ˘ .¯ÓÂ‡ ÔÂÚÓבהאי שפיר קאמרת דבטומאת
מקדש וקדשיו לא הושוו דכש שד השעיר וכו'
אבל בהאי פלגינא על כש שוידוי של שעיר
המשתלח כו' כ וידוי של פר כו' .וקא פרי ור''ש
היכי מצי למימר דאי כהני מתכפרי בשעיר
המשתלח:
 .ÂÂ˘Â‰ È‡„Â ‡‰לכפרה אמת כהני לוי וישראלי
בהאי יכפר בתרא דודאי הושוו כהני לוי
וישראלי דבני כפרה נינהו ולעול א בשאר
עבירות כל חד מתכפר באפיה נפשיה כדאמרו:
האי דכתוב בספרי לר' יהודה כו' פירוש יתירא
הוא:
‡ .ÁÈ˘Ó Â‰Î „Á‡Â ÌÈ‰Î „Á‡Â Ï‡¯˘È „Óלעיל
מיניה ]מיירי[ בכפרת שעיר המשתלח וקאמר אמד
כהני כו' מתכפרי בו בשאר עבירות:
אלא שד הפר מכפר על הכהני וד השעיר
הנעשה בפני על ישראל:
˙''¯  .¯Ù‰וסמכו זקני העדה על ראש הפר:
 .ÈÁ‰על ראש השעיר החי:
צב:
¯' ˘] .ÔÂÚÓלעיל[:
)לאחד(

יב
 .ÂÈÚ· ÌÈÏÚ·· ‰ÎÈÓÒדקתני ]והלא אי [ סמיכה
אלא ]בבעלי ולא[ חשיב ]לשעיר המשתלח[
כשעירי ]עכו'' והכא[ חשיב ]לשעירי עכו''
באהר [ לחדא משתי סמיכות שיש בצבור:
ואי שמיע ל דלא בעי ]סמיכה[ באהר אבל
]בזקני[ בעי סמיכה דבדידהו לא ]אימעט[ אלא
מהאי ]דלא בעי אהר [ בסמיכת ]ומיעט[ כעירי
]טכו''[ מחמת החי ]בעי[ סמיכה באהר ]דכתיב[
וסמ אהר את שתי ידיו ואי שעירי עכו'' טעו
סמיכה באהר אלא בזקני:
 .Â‰ÈËÚÓÏ ÈÏ ‰ÓÏ ‰„Â‰È È·¯Âלשעירי עכז'':
 .‡¯˜Óכיו ]דסבר[ ר' יהודה אהרו ]ובניו[ מתכפרי
בשעיר המשתלח אלמא סמיכה ]בבעלי[ הוא וכיו
דאמר גמירי ב' סמיכות בצבור ממילא ידעינו ]דלא[
בעי שעירי עכו'' סמיכה אלא שעיר המשתלח ופר
העל דבר של צבור:
‚ .‡ÓÏÚ· ‡Ò¯Èאסמכתא בעלמא .לישנא אחרינא
גירסא ולסימנא נקטא בעלמא .כלומר ר' יהודה לית
הלכה הלכה למשה מסיני בשתי סמיכות אלא
בגירסא בעלמא נקיט להו וילי להו מקראי:
 .Ï''Óדהא לא נפיק אלא דלא בעי סמיכה ]באהר [
וממאי דבעי סמיכה בזקני אימא דלגמרי ממעיע:
 .¯ÈÚ˘‰ ˘‡¯ ÏÚ Â„È ÍÓÒÂבשעיר נשיא כתיב:
 .‰ÎÈÓÒÏ ÔÂ˘Á ¯ÈÚ˘ ˙Â·¯Ïלהכי נקט ]שעיר
נחשו [ שהוא הקדי ראשו ואצטרי לרבויי דשעה
מדורות לא ילפינ ואע''ג דקרב יחיד ]הוי אמינא
דלא בעי[ סמיכה קמ''ל והכי אמרי' בפ' כל המנתות
באות מצה:
 .ÌÈÙÏ ‰Ó„ ÒÎ˘ ˙‡ËÁ ÏÎבהיכל לפני:
 .‰ÎÈÓÒ ‰ÂÚËושעירי עכו'' נכנס דמ ]לפני[
בהיכל כדאמרינ באיזהו מקומ פרי הנשרפיו
ושעירי הנשרפי שחיטתו בצפו כו' ושעירי
הנשרפי ה שעירי עכו'' שנשרפי חו למחנה
כדאמר בת''כ:
 .‰È‰˘ ¯ÓÈÓÏ ÈÏ ‰ÓÏכיו דאמר שעירי עכו''
טעו סמיכה ממילא ידענא דכל חטאת שנכנס דמה
לפני טעונה סמיכה דהא בפר העל דבר כה
משיח כתיב ]דבעי[ סמיכה ושעיר הנעשה בפני
ליכא למימר דאתא לרבויי כדמפרש לה:
 .‡ÓÏÚ· ‡ÓÈÒנקטיה שלא תאמר שעיר הנעשה
בפני דהא נכנס דמה לפני:
 .ÌÈÙ· ‰˘Ú‰ ¯ÈÚ˘ ˙Â·¯Ï ‡ÓÈ‡ ÍÈ¯ÙÂדהא נכנס
דמה לפני .ומשני דומיא ליה קא מרבי דהאי
בשעיר נשיא כתיב:
„ .‰ÚÈ„È ‰· ˘È˘ ˙Â¯È·Ú ÏÚ ¯ÙÎÓשנודע לו
החטא אבל שעיר הנעשה בפני אינו מכפר אלא על
טימאת מקדש וקדשיו עד שיודע לו ויביא עולה
ויורד:
˜¯‡ .ÈÏ ‰ÓÏ Èלרבות שעירי עכו'' לר''ש דאמר
אהר ובניו איו סומכי בשעיר המשתלח פשיטא
דההיא סמיכה לאו סמיכה היא ובעי סמיכה אחרת
להשלי סמיכות דרבינא:
 .¯ÓÂÁÂ Ï˜Óכדאמרי' בפ' כל המנחות באות מצה
קמ''ל רבינא הילכתא דשתי סמיכות בצבור ותו לא:
 .‡È‰ ‰Ó Í„È‡ ‡Ú„È ‡Ïדחד מינייהו פר העל
דבר כתיב בהדיא ואיד לא ידענא אי שעירי עכו''
אי שעיר הנעשה בפני:
˜ .Ï''Óוסמ ידו דשעיר נשיא חוטא דסברא דומיא
דידיה קא מרבי שמכפר על עבירות מצוה ידוע
כמותה:
]˜¯· .[Âשלשה קרבנות כתיבי בסמיכה בשלמי
בויקרא קרבנו שבא לשו ריצוי ודורו ולא בכור
ומעשר ופסח שאינ באי לריצוי אלא חובה ה
עליו ולא לכפרה:
 .ÂÈ¯Á‡ÏÂ ÂÈÙÏ ˘„˜Ó ¯˘ÚÓכדאמרי' בבכורות
קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר
עשירי שלשת מקודשות:
‡ .Í¯ÙÈÓÏ ‡ÎÈלמה לי למעטינהו דלא אתי מדינא
דלבעי סמיכה דאיכא למיפר מה לשלמי שכ
טעו נסכי מה שאי כ בהנ דממעטינהו
בשמעתי דלעיל:
צג.
] .Â¯È·Á Ô·¯˜ ‡ÏÂדלא בעי[ סמיכה ]בשל חבירו[:

רש"י מכתב יד רבינו בצלאל אשכנזי ז''ל
 .Ô·¯˜ ÈÏÚ· ÏÎשא ]היה לה בשותפות[ קרב
אחד סומ עליו ולא ]מתחייבי לסמו[ כול:
‡ .‡ÎÙÈאהפ:
ה''ג מתניתי ר' יהודה היא:
˙ .˘„˜‰ ˙ÏÁתמורה ]השתא[ כשממיר הוא תחילה
להקדישה:
] .[˘„˜‰ ÛÂÒÓסניכה דמה ]סמיכה[ אי לאחר
סמיכה דקסבר אחד ]סומ[ לכול:
 .Â¯È·ÁÂ Ó''ÂÎÚמחד קרא נפקא ]דמשלו[ ולא
השליח בי שלוחו של עכו'' ובי שלוחו של
ישראל:
˘ .ÔÈÚ‰ ÏÎשל תמורה:
 .˙Â·¯Ï ÂÈÙÂÒ ‰Óאחר שסופינו לרבות את האשה:
 .‰ÂˆÓ È¯È˘ ‰ÎÈÓÒÂ 'È˙Óדאינו מעכב כפרה:
· .ÔÈËÁÂ˘ ÔÈÎÓÂÒ˘ ÌÂ˜Óבאותו מקו ולא יזיזנה
]ממקומה[:
‚ .‰„Ú‰ È˜ÊÓ 'Óלאו סומי נינהו כדאמרי' בסנהד'
]מקיש[ ריבי לנגעי ]ועוד[ כש שבית די מנוקי
בצדק כ מנוקי ממו דכתיב כל יפה רעיתי ומו
אי ב:
 .‰ÈÈ‡¯ ˙ÏÂÚÓדבעי סמיכה הת סומי לא ]דכתיב[
יראה יראה ואמרי' אבל סומי לא:
צג:
 .‰¯Ó‚ ‰·„ ˙ÏÂÚÓדלא כתיב ]סמיכה[ אלא
בעולת ]נדבה דכתיב[ וסמ ידו על ]ראש[ העולה
וכל התחלת ויקרא ]הוא בעולת נדבה[ דכתיב אד
כי יקריב מכ משמע ]א ירצה[ להקריב:
 .ËÙ˘ÓÎ ‰˘ÚÈÂבעולת חובה כתיב בויהי ביו
השמיני וההיא עולת חובה היתה דכתיב קח ל עגל
ב בקר לחטאת ואיל לעולה תמימי וכתיב בסמיכה
]תמי .Â¯È·Á „È ‡ÏÂ Â„È [:אע''ג דאמר לעיל
]קרבנו[ ולא קרב חבירו איצטרי ידו דאי לא כתיב
ידו הוי אמינא היכא ]אימעט[ חבירו היכא
]דהקריב[ בלא ידיעה:
˘ .ÂÁÂÏשל ישראל כמותו ילפינ בפסחי מושחטו
כל קהל עדת ישראל וכי כל הקהל שוחטי אלא
מכא ששלוחו של אד כמותו:
˘ .‰ÂˆÓ È¯Èשלא סמ:
 .¯ÙÎ ‡Ï ÂÏÈ‡Îמ המובחר:
 .¯ÙÈÎÂכפרה כל דהו דכפרה בד:
 .¯‡Âˆ‰תחת הגרו :
 .ÌÈÈ·‚‰גבו של בהמה:
¯‡˘ .כתיבי טובא בה בעולה ושלמי וחטאת:
·] .Â˘‡¯ È„‰שיפוע[ ראשו כנגד ראשו:
 .ÔÈ„„ˆ‰צידי הראש מהו:
בדבי רבי:
 .˙ÈÏËÓא כר מטלית על ידו וסמ:
˘ .ıˆÂÁ ¯·„ ‡‰È ‡Ïגבי פרו של אהר במס' יומא:
 .Â„Èבלא יו''ד:
˘ .˘È˜Ï ˘È¯ ÚÓדלא אמרה משמיה:
 .‰ÈÏ ·È˙Â‡Âאיהו גופיה:
אי ס''ד ידו משמע תרי:
 .ÂÈ„È ·˙ÎÓÏ ÈÏ ‰ÓÏבכל התורה:
‡˜˘ .Ú·¯‡Â ÌÈ¯˘Ú ‰ÈÏ Èאמאי לא כתיב ידו:
·˙¯ „ .Ï''‡ ‰È˙Ú„ Áאנ בסמיכה ילפינ בבני אב
דמה בשעיר המשתלח כתיב ידו וכתיב שתי א כל
מקו ]דכתיב[ ידו בסמיכה שתי הויי :
 .¯Ó‡˜ È‡Óדלתני תיכ לסמיכה שחיטה ואנא
ידענא דבמקו שסומכי שוחטי לפי שתיכ
לסמיכה שחיטה דכתיב וסמ אהר וסמי ליה
ושחט:
] .ÌÈ¯·ÂÁ‰ ÏÎÏ ÛÈÓ „Á‡˘ 'È˙Óשרצו[ התנדב
קרב שכל הקרבנות מביאי בשותפות כדאמר בפ'
המנחות והנסכי ]ואחד[ מני על ידי כול
כדמפרש בגמ':
·˜¯· .˙Âבחזה ושוק של שלמי:
 .¯Â·ˆ‰ ˙Â·¯˜·Âכבשי עצרת:
צד.
] .ÔÈËÂÁ˘Â ÌÈÈÁמפרש בפ' כל[ המנחות באות
מצה:
·„·¯ ˘ .ÌÈÈÁ ÁÂ¯ Â· ˘Èכגו קרב בהמה:
·„·¯ ˘‡ .ÌÈÈÁ ÁÂ¯ Â· ÔÈכגו לחמי תודה ונסכי:

‚ .‰ÎÈÓÒÏ Ô·¯˜ ÈÏÚ· ÏÎ 'Óכל החוברי סומכי :
˙] .ÔÈ¯·ÂÁ· ‰ËÚÓשאחד[ מני כדמפרש משו
דלא אפשר ]משו[ דהויא חציצה בי יד של זה
לקרב ואי קשיא הא אמרינ כה מניח ידו תחת יד
בעלי ומני והוי ידו חציצה לא אקפיד משו
דעיקר תנופה בבעלי כדכתיב על כפי הנזיר:
· .¯ÈË˜‰Ï ‰ˆÂ¯ ‚''‰Î˘ ÔÓÊהקרב דברשותו הוא
דאמר במס' יומא כיצד מקריב חלק בראש אומר
עולה זו אני מקריב:
 .Â‰ÏÚ‰Âמסעייהו לעלות:
והושיט הראש והרגל דה קרבי ראשו בתמיד
כדאמרינ במס' יומא:
 .Â‰ÈÏÚ ÍÓÂÒÂכה''ג וזורק על המערכה:
 .È˘‰ ËÈ˘Â‰די''ג כהני ]היו עסוקי [ בתמיד:
˘˙ .ÌÈ„È‰ Èקרבי אחר הראש והרגל והשני מושיט
לראשו דר כבוד הוא בכ שיהא אחד מושיט
מכול ונות לו ומדקתני והושיט לו הראשו וסומ
עליה אלמא יש סמיכה בשחוטי :
הא לאו סמיכה גמורה היא אלא משו יקרא דכה''ג
שתהא הקטרתו מעולה משאר הקטרת:

