
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  חחממ  דףדף  ––  מבמבדף דף   מנחותמנחותמסכת מסכת            .א"התשע ניסן 'זט, ד"בס
  

 א"דף מב ע
סימן�(החזון�איש�כתב�.�אימואמר�אביי�וצריך�לפרודה�כצוציתא�דאר',�גמ)�א

חוט�אחד�כפול�ארבע�ותחבו��בגוונא�שלקחאביי�לחדש��אתידלא��,)ט"ג�סק
�חוט�אחדבבכנף� �עודנו �שמו, �ונעשין �שלהן �נה�חוטיןופסק�ראשין אין��כךלד,

�ענף �לדין �צריך �מפו, �דחסר �משום �החסול �התחיבהונין �בשעת ומעכב��טים
�ב ��.:).יא(�בסוכה�כדאיתאדיעבד �ש�אתיאלא �יהו�למימר �שלא יפרידם

 .מסובכים�וקשורים

עיקר�ד�,בעל�העיטור�שםב)�ח"ז�סקסימן�ח�"או(�הבית�יוסףכתב�.�שם',�גמ)�ב
�כשהיה �שייך �ההפרדה ��דין �התכלתבנמצא �ד, �התכלת�והיינו �להפריד מצוה

�אחד �לצד �לו, �יפה �הזה �בזמן �אף �דקדק �לעשות �כן �לכךזכר �וכ. �דעת המגן�ן
לא��,דאם�על�ידי�שיפריד�יפסיד�תפילה�בציבור�,כתבד�)י"ח�סקסימן�(אברהם�
שמע�דלאו�משום�מ�ראון�הגמשדמל�,ל"הרדבהגהות�והקשה�.�להפרידידקדק�

�הוא �דתכלת �ד�,היכר �גוונאאלא ��דוקא�בכהאי �ו�"ציצית"נקרא מעכב�הלכך
�כתב�,דיעבד �ס(א�"בביאור�הגר�וכן �(חזון�איש�ה�מנםא�).ו"ח�סקטימן ג�סימן

�ט"סק �דיעבד) �מעכב �דאינו �ו�,כתב �ההפרדה �הענין �נוי והוכיח��,צוהממשום
ופירש�,�תלאן�ולא�קצץ�ראשי�חוטין�שלהן�פסולה:)�יא(בסוכה��מדתניא�דבריו

�שיקצוץ �עד �דפסולה �רב �בסיבוך, �דאף �איתא �פסולה�ואם �לתנא�, �הוי לא
היו�מסובכים�דאף�אם�אלא�.�במסובכיםלו�אפיבמחוברים�אלא��שנות�דבריול

לסימן�שיהיו��,חוטים�בשעת�עשיה'�דב�וכן�נוהגים�לענו�,כשריםבזמן�קשירה�
 .החוטים�שני�שארהחוטים�ובצד�'�בצד�אחד�ד

:�יב(�הנמוקי�יוסףופירש�דבריו�.�'כוושתהא�תולה�ומכה��,שתהא�ה"י�ד"רש)�ג
�יג �הרי. �)ף"מדפי �הכנף, �בסוף �למטה �הציציות �יקשור �הצד�אלא�דלא ,�מן

מלשון��"נוטף"דלפי�זה�,�ל"הרדבהגהות�וכתב��,על�הקרן�תולה�ומכהשתהא�
י�נוטה�לפרש�שמרחיק�מהקרן�וכדברי�"דלשון�רש,�אבל�כתב.�הטפת�משקים

 .מלשון�טפי�"נוטף"ולפי�זה�,�רבי�יעקב

�ד"בא)�ד �שם, �מיימוניות�אבל. �ב"פ(�בהגהות �אות �מציצית �א �בשם�) כתב
פירש�טעמו�)�ד"א�סקכימן�יס(ובמגן�אברהם�.�סוןלאפוקי�מאלכ�אתיד,�ם"הרא

,�עושה�באלכסוןו,�נראה�שצריך�שמונה�ציציותדאסור�משום�ש,�הלבושבשם�
 .דאסור�משום�דמנהג�הקראים�הוא,�והוא�פירש.�י�הצדדיםשניכדי�לצאת�

�פירש�.אמר�רבי�יעקב�אמר�רבי�יוחנן�וצריך�שירחיק�מלא�קשר�גודל',�גמ)�ה
�גרשום �רבינו ,� �כאורדהיינו �הך �דכל �גגודל �תוך �היינו �פפא' �דרב �,אצבעות

�שואיד �חד �ואידי �עוראיי �הוב, �דלא��,כתב�ל"רדהגהות �שפיר �אתי �זה דלפי
שאר�ו�י"רשד�,אמנם�הביא.�אלא�אדרבה�עשו�צריכותא�,ריהחבאחד�שו�מהק

�יאצבעות�הו�'ומשם�ועד�ג�,קשר�ראשון�של�אגודל�רשו�דהואיפ�,המפרשים
�הש�,הראוי�םמקו �אינו �זה �פפאולפי �דרב �יעור �שפיר, ��ואתי �יוחנן�הא דרבי

 �.ונקט�קשר�גודל�דלא�הוזכר�בשום�מקום�,אצבעות'�שביק�לישנא�דברייתא�דג

�גמ)�ו �בבבא�קמא"רש�כתב�.שם', �"ד�):קיט(�י �עוליןה �הכל �להרחיק�, דצריך
�[של�ציצית�משפת�הבגד�תכלת '�י�אזיל�אחר�לשון�הגמ"לכאורה�אף�שרשו.

אכולה��,"על�כנפי"הא�קרא�ד�"תכלת"דנקיט��אימ,�צריך�עיוןמכל�מקום�,�שם
 ].ציצית�קאי

�רב�פפא�דבעינןל,�נסתפק�ת�אמתפבש.�איתמר�אמר�ליה�בשעת�עשיה',�גמ)�ז
הוסיף��מיכןאחר�לו�,'בגוונא�דבשעת�עשיה�היה�תוך�ג,�אצבעות�'שיהא�תוך�ג
 .אי�לאו,�כשר�אצבעות'�כיון�דבשעת�עשיה�הוי�גאי��,'והוא�חוץ�לג

לכאורה�ו.�אשי�לא�תתקיף�לך�חד�מינייהו�כתרי�מינן�אמר�ליה�רב',�גמ[�)�ח
ויש�.�וף�רבינא�הוי�חכים�טפי�מרב�סמאסוף�ס,�אימאי�נחמה�ה,�ביאור�צריך
�לומר �ושכלו�דכל�אחד, �השגתו �מחויב�ללמוד�כפי �בתורה�אהוו, �חלקו ורב�,

�מחלקו �וחיסר �כראוי �דייק �שלא �דסבר �משום �נתבייש �סמא �דדייק�יונ, חמו
�מחל �חיסר �ולא �כלוםשפיר �קו �ישראל�היה, �שמארץ �דרבינא �ומעלתו וכבר�,

� �בתראאיתא ��):קנח(�בבא �ופירש �מחכים �ישראל �דארץ הספורנו�דאוירא
שהיתה�מוכנת�.�ללכת�ארצה�כנעןאקרא�דדהיינו�משום�)�לאא�"פי(�בראשית

ארץ�אשר��,כאמרו�,והיתה�רצויה�מכל�הארצות�,אל�גרם�המעלות�במושכלות
�ה �אותה' �דורש �הו�,אלהיך �שאר�ולא �כל �כאויר �המבול �בגשם �אוירה זק

�ולא�ג�,הארצות �שמה�ביום�זעםוכאמרו .� �זוכבר�אמרו אוירה�של��ל"חכמינו
 ].ארץ�ישראל�מחכים

דצריך�לומר�גדילים�,�ש"הרשכתב�.�לרבות�עוד�שני�גדילים,�ה�רמי"י�ד"רש)�ט
�כוו�לרבות�השתע ��דרשודוכ', �כו(בבכורות �הכתוב�דה�,"תעשה"מ:) �לך וסיף

�תאחר�עוד�עשיה �פירש�והמלא�הרועים. דדריש�ציצית�שניים�פתיל�שניים�,
ובטהרת�הקודש��).'דגדיל�היינו�שנים�וגדילים�היינו�ד('�לים�משמע�עוד�דוגדי

 .'משמע�כאילו�כתיב�פעמיים�גדילים�והיינו�ח,�דגדילים�מלא,�פירש

כל�ה�"די�"רשש�פיר.�לברךצריך��וכל�מצוה�שכשרה�בעובד�כוכבים�אינ�',גמ)�י
דאין�יכול�לומר�אשר�קדשנו�דהא�עובד�כוכבים�נמי�כשר�,�מורהמפי�ה�מצוה

�הוב�.בה �פירש�ל"רדהגהות ,� �אלא �סיבה �דד�,סימןדאינו �שייך�כיון �אין גוי
��,במצוות �בו �כשרה �דעשיה �חזינן �מצוהואי �העשיה �דאין אין��ולהכי�,מוכח

 �.מברכים�עליה

ולם�דכ"�,)א"ב�ממילה�ה"פ(�ם"הרמבכתב�.�והרי�מילה�דכשרה�בגוי',�גמ)�יא
�הכסף�משנהופירש�".�ואם�מל�אין�צריך�לחזור�ולמול�,כשרים�למול�חוץ�מגוי

�ולמול �לחזור �צריך �דאין �טעמא ,� �משום �דאו �דקרא "�ימול�הימול"דסבר
�ולכתחילה �הוא �בעלמא �אי�,אסמכתא �דנסתפק �משום �יוחנן��או �ורבי רב

דלמא�לפרש�שיטת�רבי�או��,ויהיואם�כן�הלכתא�כוות�,דגוי�פסול�סבירא�להו
א�אל�לא�פליגי��אדהכ�,פירש�ובקרן�אורה.�הלכתא�כוותיה�תולי,�אתייהודה�

�דסוף�,לכולי�עלמא�אין�צריך�למול�שוב�,בדיעבד�אם�מל�גוי�אבל�,כתחילהל
היינו��,דאף�למאן�דאמר�צריך�למולו�,וכדמוכח�מנולד�מהול,�סוף�אין�לו�ערלה

��.צריך�למול�נוי�איכהא�לאו�ה�,מחשש�ערלה�כבושה
מי�,�ה�המול"ד.)�כז(�י�בעבודה�זרה"רשפירש��.המל�ימול�מולהמול�י',�גמ)�יב

�פירש)�שם(א�"ריטבהאבל�.�והמל�פירושו�המהול,�שהוא�מהול�ימול�אחרים
 .כלומר�יהא�מהול,�ולהכי�פירש�דהמוהל�ימול,�המוהל�היינודהמל�

�גמ)�יג �שם', .� �אורההקשה �הקרן �למ, �דאמר �אן �אמאי �כותי �ימול דחי�מילה
אבל�,�עיר�שאין�בה�רופא�ישראל�קתניד,�תירץו�.תיכו�על�ידיהא�אפשר�,�שבת

אחר�אם�יקיים�אותה��ל�ידיולא�מיקרי�אפשר�לקיים�ע,�מצוה�בישראלהעיקר�
�בדברמ �מחוייב �שאינו �י �תירץ. �שם �כותי�ד�,ובהערה �רופא �אין �ואם הואיל

�לימול �לישראל �מותר �וודאי �מ, �כותי �כשיש �גם �לישראל�ממילא ותר
ת�חתם�"ובשו�].שצריך�לעין�בסוגיא�דהואיל�וסיים,�מדאורייתא�מטעם�הואיל

�ד�רלב"יו(�סופר �ימול�הגוי�,תירץ) �דאי שליח�האב�ותתבטל�מצות��יהא�לא,
 �.האב

.�הזה�והגיענו�לזמן�ינו�וקיימנוישהח'�וכו�ראומ�העושה�סוכה�לעצמו',�גמ)�יד
�בש�פסק �ערוך �תרמ"או(ולחן �"ח �א �סו�)אסעיף שהחיינו��על�יםכמשאנו

��יםרשאומ �כהבזמן ��אדאיתקידוש �יעקב�.)מו(בסוכה �שם(�ובביכורי �נסתפק)
 �.עיין�שם,�אי�נפטר�מלברך�על�סוכתו,�כת�חברוכשאוכל�ומברך�שהחיינו�בסו

ה�כל�שישנו�"ד:)�מה(�גיטין'�בתוס�.משמע�הא�אשה�כשרה,�ה�מנין"ד'�תוס)�טו
לקשור�ציצית�דלא�פסולה�דמהאי�טעמא�אשה��,תם�רבנוהביא�בשם��בקשירה
משמע�,�עטו�גויימדמ�והוכיח�כן,�עליה�וסברי�דכשרה�פליגי�'והתוס�,מיפקדא

�כשרה �מהא�,דאשה �כשרה�וכן �נשים �דסוכת �מס(�ש"וברא. �וימן �כן�הוכיח)
�דביתהו�דרבי�חנינא�בן�דוסא�עתידה�למשדי�:)סד(בבא�בתרא��הא�דאיתאמ

�לבוא �לעתיד �לצדיקים �נתנאל�.תכלת �מ(�ובקרבן �אות (� �"טשההביא ד�"סי(ז
�תם�,)א"סק �דלרבינו ��כתב �אבל �אסורה �הציצית �תלית �החוטין�לטוותרק

מאי�מוכח��,רק�התליהאיתא�דרבנו�תם�פסל�בנשים�דאם�,�ופליג�עליה.�אשרי
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 .רבינו�תם�פסל�כל�העשיהדאלא�על�כרחך��,מדביתהו�דרבי�חנינא

�ד"בא)�טז ��.שם, �סק"פ(ההגהות�מיימוניות �מציצית �ט"א �בשם) �ם"מהר�כתב
 .ולא�בנות�ישראל,�ישראל�בנימקרא�ד�,טעם�חדש�לפסול�נשים

�תוס)�יז .�קאי�מולש�אותיפוק�לי�דסתמא�ל�'מה�גבי�ספרים�כויות�,לה�וא"ד'
,�נכרי�ונתגיירהתלאן�לגוונא�דאיצטריך�יש�לומר�דד�,א"הגרעבחידושי�הקשה�

טלית�אותה�אם�רוצה�להתעטף�באו�,�נאמן�באיסוריןד�לשמהואומר�דתלאן�
�עודו.�ית�הנכרי�פסולאיצטריך�קרא�דתליו�,כיון�דיודע�בעצמו�שתלאן�בכוונה

דאי�משום�פסול�לשמה��,תפילין�אלא�שכתבם�גוילו�לגוונא�דאין��נפקא�מינה
�ה"ג�סק"ד�קכ"יו(�שמואל�הביתהא�כתב� �לשמה) �כתב�הגוי �דספק�אי �,דכיון

�להניח �פסול�,מחויב �בקשירה�ומשום �שאינו �אינם��,דכל �דודאי �לגמרי פטור
 .יןתפיל

�גמ)�יח �דפסולות�בעכו', �תפילין �ווכ�ם"והרי �לעשות�תפלין�לא�מברך' �.ואילו
�אמת�הקשה �השפת �אפי, ��לודלכאורה ��יברכואי �על �היהעשיית �יינותפילין

לא�הא�המצוה�ד�האבל�הכתיבה�לחודה�אינ�,הפרשיות�בבתים�יניחו�אתכש
� �המצוה�אלא�,"וקשרתם"�אלאכתיב �הכנת �על �ו�,הברכה �לברך בגמר�צריך

דהנחתן�בבתים��ש�לומרים�"בעכו�פסולהאי�כתיבה��לואפי�ם�כןוא�.ההכנה
 .נשאר�בצריך�עיוןו�,לא�שייך�לברך�על�עשייתןומשום�הכי��,בו�כשר

��
 ב"דף מב ע

�גמ)�יט �אברהם�הקשה.ומר�סבר�חובת�גברא', �)א"ט�סק"ח�סי"או(�המגן הא�,
�שם �שדר �עד �חייב �ואינו �היא �הדר �חובת �(�מזוזה �בתוסעיין �מד�לקמן' ה�"ד.

�)טלית �לגור, �כשנכנס �ולא �כשקובע �מברך �ואמאי �ליישבו. �שרצה �מה ,�עיין
�וכתב� �ובעה�בבית�קודם�שבא�לדור�בובמזוזה�שקדדיש�לומר�וחזר�בו אינו�,

 .לדור�בבית�שיש�בו�מזוזה�,מברך�,מברך�בקביעתה�אלא�כשבא�לדור�שם

�ד"רש)�כ �פליגי"י �בהא �ור�,ה �נחמן �דרב�ברב �אליבא �חסדא .� השפת�הקשה
�אמת �כוכבים, �בעובד �דפסול �מכח �הקשה �חסדא �רב �דומוכ�,הא �ברסח

�,ולהכי�פירש.�עובד�כוכביםאלא�אי�כשר�ב,�לא�תליא�בגמר�מצוההברכה�ד
� ��,רב�חסדא�נדחהלמסקנא�דודאי היינו�רב�אדא�בר��"מר�סבר"והכא�דאמרו

דמהא�דבירך�בשעת�עשיה�מוכח�דסובר�דחובת��,אהבה�דבירך�בשעת�עשיה
�הוא�מנא �ו. �כן �אורהכתב �"הרי�מדבריד�הקרן �הרי�:יא(ף �,משמע�)ף"מדפי

 .רב�אדא�דבירך�בעשיהדדקאי�א

כי�אמריתה�קמיה�דשמואל�אמר�אף�מן�הסיסין�,�מן�הסיסין�כשרה',�גמ)�כא
�פסולה �"רשפירש�. �דטעם�הפסול�פסולה�ה"די �משום�, �,עשיה�לשמהדבעינן

�דד �אף �בתליה �סגי ��,לשמהלרב �מצריך �שמואל �הטויה שולחן�וה�.לשמהאף
�,אורה�הקרןוהקשה��.דבעינן�טויה�לשמה�פסק�)אסעיף��אימן�יס�ח"או(�ערוך

�לשיטתם �ושמואל �רב �דלכאורה ,� �ציצית �דסבר �גברא"דרב �"חובת �והתליה,
�,ךלשם�חוב"�גדילים�תעשה�לך"בעי�קרא�ד,�אינה�קיום�המצוה�אלא�הכשר

�לשמה �בתליה �דבעי �לומר ,� �לתליה �רק �אל��ההכשר�שהיאוילפינן הקרוב
�המצוה ,� �הכאבל �דהוי �תיתישהטויה �מהיכי �דקודם �ר ,� �ולהכי �מן�כשר אף

�לשמה �שלא �דנטוה �שמ�.הסיסים �אבל �דטלית �לטעמיה �מנא"ואל �,"חובת
ולהא�לא�בעי�קרא�דבעי��,קיום�המצוה�ולא�רק�הכשר�אהתליה�הוידהיינו�ד

�לשמה ,� �קרא�ועל�כרחך �לטויה�דקדמה�לה�דבעיא�לשמהאתי �אנן�ו. אם�כן
�כרב�דטלית� �חובת�גברא"דקיימא�לן .�ולא�הטויה�רק�התליה�בעיא�לשמה"

�לאלכולי�עלמא��דפירש�דתליה)�ב"א�מציצית�הי"פ(�ם"הרמבלדברי�ד�,כתבו
�ב�בעי �ורק �פליגילשמה �קש�,טויה �האי��,יאלא �לומר �שייך �לא דלדבריו

 .דהא�בתליה�לכולי�עלמא�לא�בעינן�לשמה�,לשיטתייהו

ש�"הראוכן�פירש�.�היינו�חוטים�התלויים�בסוף�היריעה,�ה�עשאה"י�ד"רש)�כב
�ידס( �ב�אבל�).ימן �המאור �ט(�סוכההבעל �הי"פ(�ם"רמבוה.) �מציצית )�א"א

�דהוא�צמר�הנאחז�בקוצים�,פירשו �ובטעם�הפסול, דעל��,כתב�הבעל�המאור,
ועיין�באות��.אין�צמר�זה�ראוי�לעשות�הימנו�בגדו,�כנף�משמע�דבעינן�מין�כנף

 .הבאה

�גמ)�כג �לשמה', �טויה �בעינן �הי"פ(�ם"הרמב�כתב. �מציצית חוטי�ד�)א"א
�צריכין�טויה�לשם�ציציתין�תכלת�הציצית�בין�לבן�ב �עוד�כתב, אין�עושין�ד,

�ביניהם �רובצין �בקוצים�כשהצאן �הצמר�הנאחז �לא�מן �אותן �הנימין�, ולא�מן
אלא�מן�,�ולא�משיורי�שתי�שהאורג�משייר�בסוף�הבגד,�הנתלשין�מן�הבהמה

�הפשתן �מן �דהוא�משום�ביזוי�הכסף�משנה��וביאר�.הגזה�של�צמר�או טעמו
�ו�.מצוה �אורהכתב �החוטיןד�,מדבריו�משמעד�הקרן �לא��תלית �עלמא לכולי
� �לעשות�[�,לשמהבעי �פסול �הכי �דמשום �כתב �לא �טעמא �מאי �הכי �לאו דאי

�השתי �משיורי �הציצית �לא��איך�,והקשה] �ותליה �לשמה �בעיא �דטויה פסק
�בעיא ,� �טפי �למצוה �הקרוב �דכל �מסתברא �איפכא �לשמה�בעיהא ותירץ�.

�םמשו,�ר�תורהעור�תפילין�וספעיבוד�ו,�טוית�חוטי�הציציתלשמה�בדדטעמא�

�המצוהל�הכנה �כבוד �מעל, �המצוהמ�מאוכשלוקח �בכבוד �תלית��.חסר אבל
�ענינהש�,לשמהכונה�לא�בעיא��,החוטים�בבגד�וכתיבת�הספר�תורה�והתפילין

�קדושה �המצוה�לשם �בגוף �מתעסק �צריכות�ו�,דהרי �מצוות �לן �דקיימא אף
יבת�ספר�תורה�יצטרך�ואמנם�בכת�,גמר�המצוהתליית�החוטין�אינה��,כוונה

 �.ועיין�באות�הבאה�.אבל�לא�לשם�קדושה,�לכוין�לשם�מצוה

נראים�הדברים�דשזירה�ד�,)ף"מדפי�הרי:�יב(נמוקי�יוסף�ה�כתב.�שם',�גמ)�כד
משום�דכל�דאחר��,טעמו)�י"א�סק"סי(א�"בביאור�הגר�ופירש.�נמי�בעינן�לשמה

�לשמה �ובעי �הוי �עשיה �בכלל ��.הטויה �אברהם �ג"סק(ובמגן דמעכב��,כתב)
�,דבנעשית�בסתמא�יש�להקל�בדיעבד�,כתב)�שם(�בביאור�הלכה�אמנם�.דיעבד

�על �העושה ��דכל �הראשונה �טויה �דעת �לשמה �מה�[�.עושהדנעשית ועיין
 ]�ם"הרמבלשיטת��הקרן�אורהשכתבנו�באות�הקודמת�בביאור�

�)ב"א�ח"ש(�בעל�העיטורבשם�)�בעשיית�הציצית(ש�"ראהכתב�.�שם',�גמ)�כה
�ש �ציצית �דאף �גויהטווה ,� �כשריםאי �לשמם �ישראל �והקשה�.שזרם מהכא�,

�לש �נטוו �דלא �משום �שמואל �מהדפסל �דו, �שזוריםאף �אינם �פקעיות �,סתם
 .צית�פסולים�משום�דלא�נטוו�לשמהשזרם�לשם�ציידאף�ד�,ומשמע

�ד"רש)�כו �פסולות"י �כו�,ה �קשירתן �דאפילו �בעינן �עור �של �דבתים .�'בתים
� �בהנודע �"או(יהודה �ח �אסימן �פירש) �מזהבששע�נוהייד, �עצמם �הבתים �,ה
טלה�עליהם�עור�גבי�,�או�ה"י�ד"רששפירש�וכמו��,הפרשיות�היינו�את�וציפה

)�ב"לסח�"או(�טורה�אמנם�.טמאהר�בהמה�הבתים�מעו�דעשה�,בהמה�טמאה
�,ומשמע�,אם�ציפה�הבתים�זהב�או�שעשאה�מעור�בהמה�טמאה�פסולה�,כתב

ממנו�אי�עשה��סל�רקטמאה�פובעור�,�בתיםה�וידבזהב�פסל�אף�כשהוא�ציפ
��.הבתים�את �דטמאה�,)שם(�הבית�יוסףוהקשה �מעור �דזהב �גריעותיה �,מאי

�דשמא�,כתבובסוף�דבריו�.�ובעור�דטמאה�הכשיר�פסלבזהב�דבציפה�הבתים�
.�דטמאהובעור�בציפה�הבתים�בזהב��,ובתרוייהו�פסולים�,לא�דק�הטור�בלשונו

�וה �ביהודה �לפרשנודע �משו�,הטור�טעם�רצה �פסול �שיהיו�דזהב �דבעינן ם
�ה �שחורים �וכשמבתים �מסיני �למשה �שחוריםיצהלכה �אינם �זהב וכן��,פם

דפירש�טעם�המשנה�דעגול�וציפה�זהב��,)ט"ה�ד"פ(מהירושלמי�מגילה��משמע
�דהלכה�,פסול �ל�משום �מסיני �משה �ושחוריםדבעינן �עור��,מרובעים אבל

סול�פ�ואינו�,ופסול�רק�משום�מותר�בפיך�בהמה�טמאה�אפשר�לצבעו�שחור
משום�עת�הטור�דלא�שייך�לפרש�כן�בד�,ודחה.�יפויבגוף�הבתים�ולא�בצאלא�

 �.לכתחילה�שחורים�אינו�אלאבתים�ד)�שם(דכתב�

,�כתב�ה�או"די�"ברשו�.ינןמדאפילו�קשירתן�אינן�אלא�ברצועות�ב�,ד"בא)�כז
�טמאהד �בהמה ��,פסול�עור �דאינו �בפיך"משום �המותר �"מן א�"הגרע�וכתבו.

�מהרש �א"ובגליון �מרשדמשמ, �בפיך"ד�,י"ע �המותר �ממעט�"מן �,זהב�אינו
�,כתב�ציפן�זהב�ה"ד�:)כד(י�במגילה�"רש�אמנם�.ילפינן�מרצועות�פסול�דזהבו

�.הא�זהב�מותר�בפיךוהקשו��,"מותר�בפיךן�המ"דאף�זהב�פסול�משום�דבעינן�
 �.דהלכה�למשה�מסיני�לפסול�זהב�,כתב�פסולות�ה"ד�):מח(י�בסנהדרין�"ורש

�לפי�מה�,השפת�אמת�ותירץ.�שאני�תימא�דלמא�ציצית�,כתנאי�ה"ד'�תוס)�כח
דפשיטא�דקרא�,�ולא�מילתא�היא�איאי�הזמנה�דפליגי��,ה�עד"ד'�תוס�שכתבו

הוו�דיה�דציצית�ועיבוד�דתפילין�וטוו�,קאי�על�עשיית�התפילין�גופייהו�"לך"ד
 .קראהאי�לא�ילפי�מ,�הזמנה

אפשר�זה�ד�,השפת�אמתכתב�.�ן�של�תפילין"וליתא�דהאיכא�שי�,ד"בסוה)�כט
�שם�,לדחות �של�יד�דלית�בהו �בתפילין �דאיירי להם�להוכיח��האך�יותר�הי,

��.לשמה�הלא�בעינן�טוילרבנן�דהא�ציצית�עיקר�מצוה�ו�,מסוגיא�דהכא
דאף��,ות�דבריהםמשמע.�'חיתוך�העור�כובאפשר��,ד"בתוה,�ה�עד"ד'�תוס)�ל

�מילתא �הזמנה �מעשה�,אי �דהו�בעינן �ו�.כל �הרועיםהקשה �המלא '�מתוס,
דאמר�זה�מזומן�לצורך�זה�הוי��,דבאמירה�לחוד�,ה�דמסיק"ד:)�מח(�סנהדרין

 .בלא�מעשה�כלל�,מנהזה

�ד"רש)�לא �טע"י �פסולהיה �מה �וכו, �עירה �אם �היורה' �כל �את �פוסל הקשה�.
��,העולת�שלמה �יבטלאמאי �ברוב�לא ��,ותירץ. �דברי �בנדרים�"הרלפי ,�.)נב(ן

�בטיל �לא �בהיתר �בהיתר�,דהיתר �היתר �חשיב �דהכא �פסול�כי, �אי �דאף ון
דתכלת�אינה�,�ולא�עביד�איסור�כשלובש�הטלית,�לתכלת�הא�לא�גרע�מלבן

 .ת�הלבןאמעכבת�

�ד"רש)�לב �שיהא�כל�עיקר�מראה��,משום�שנאמר�כלילה�"י כל�תכלת�בעינן
�בצמר�שלא�יהא�דבר�אחר�צבוע�בה�מתחילתה �בתוס�והקשו�.החלזון ה�"ד'

�משום �דל, �בביעתא �דשקיל �יהודה �בר �שמואל �רב �כן �כמאןאם �א �אי�, דאף
,�א"רשבחידושי�הבוביאר��.סוף�סוף�נצבע�בתכלת�זו�דבר�אחר�,הוציא�מעט

משום�דהצמר�הראשון�נוטל�,�דהפסול�הוא�רק�כשטובל�הצמר�ביורה�עצמה
�החלזון �מיצוי �עיקר �החלזון, �כעיקר �יפה �מראה �לו �אין �והנשאר �ודאי�, אבל

�הצבעכ �לביצה�שמעביר�קצת�מן �החלזו, �ןלא�נמשך�עיקר�מיצוי אלא�יוצא�,
�נשאר �וחלקו �הצבע �מן �חלק �הנשאר, �כשר �ודאי �גוונא �ובכהאי �למאן�, אף

 

  מבמסכת מנחות דף 

 א"התשע בניסן זט



ג 

 .דאמר�שלא�יהא�דבר�אחר�צבוע�בו

�השהק.�והוי�כמנחה�שקמצה�לשמה�ושלא�לשמה�,ד"בתוה,�ה�מה"ד�'תוס)�לג
דדווקא�בקדשים��,ראיה�ממנחה�המ�,ח"הגרבשם�)�ב"ב�סכ"ח(�הקובץ�שעורים

�הוי �לשמה �שלא �דמחשבת �בהו �הפוסלת�אדנתחדש �לומר��,מחשבה שייך
� �ולשמה �לשמה �פסול��,פסולהדשלא �מחשבת �בה �שייך �דלא �ציצית אבל

�לשמה�כשחשב �ב�,שלא �דחסר �משום �רק �נמי��,מהשלופסולה �דחשב כיון
�דכשרה �מסתבר �ודאי �לשמה �שעורים. �הקובץ �הוכיח �זו �קושיא דאף��,ומכח

 .בקדשים�שלא�לשמה�אינה�מחשבת�פסול�אלא�דחסר�בלשמה

�ד"רש[�)�לד �תפילין"י �עיבוד��,ה �שצריך �היודע �המומחה �מן �אלא �נקחין אין
�לשמה .� �פירש �ציצית �"בדוגבי �נקחתה �אין��,ואינה �בדיקה �לה �ואין דהואיל

�אסור �אילן �שקלא �שיודע �המומחה �מן �אלא �אותה �צריך�ו�.לוקחין לכאורה
,�צבע�שחור�המותר�בפיך�נן�בעיהא�,�לא�פירש�כציציתמדוע�גבי�תפילין�,�עיון

 .]דבעינן�לשמהפירש�משום�לא�ציצית��גביואמאי�

לכאורה�נראה�לבאר�ו.�'אבל�אם�נמצאו�בשוק�וכו�,ה�ואין�נקחין"ד'�תוס[�)�לה
�דבריהם �דד, �אף �הםהרוב �מומחים �תכלת �אצל �מצויים �מקום, רובא��מכל

�מומ �חים�הםדעלמא�לאו ��ומשום�הכי, �עליודנים�וכשהגברא�לפנינו אזלינן�,
� �ופסולבתר �דעלמא �רובא �ידוע, �אם �הוא�אלא �דמומחה �כשמצא�. אבל

אזלינן�מי�צבע�תכלת�ציצית�הצבועין�דנים�או,�והגברא�אינו�לפנינו,�הציצית
 ]מומחין�הן�צביעה�דרוב�מצויין�אצל�חזקהבתר�

��
 א"דף מג ע

�גמ[)�א �אטעימה', �דקאמר �נמי �בדיקה �לה �אין �מאי �אילן(. �אקלא �אבל יש�,
�אויא �ורב �יצחק �דרב �בדיקה �עיוןכאורול). �צריך �ה ,� �לתוסדבשלמא ה�"ד'

�אלא�,תפילין �בדיקה �יש �דלתפילין �לפתחם�דפירשו �הוא �דגנאי �שפיר, �אתי
�בדיקה�אלא�וכו �יש�להן �דנקטה�הבריתא�לשון �גבי�תפילין' �ציצית�אין�, וגבי

�וכו �בדיקה �בדיקה�',להם �להם �אין �בתפילין �למימר �שייך �דלא �לרש, י�"אבל
� �מב(�לעילדפירש �דל:) �ובתפילין �בדיקהיתרות �יש �חסרות �נקחוא, �אלא�ין ת

�.אתכלת�איכא�בדיקה�ואלשמה�ליכא,�נמי�ציציתהא�,�ממומחה�משום�לשמה
 .)].ל.א(

�תוס)�ב �מאי"ד' �ה �כו, �יצחק �דרב �'בדיקה �קדשים. �בדבריהם�הצאן ,�גרס
�וכו �גופיה �איהו �אבל �אילן �מקלא �וידע �פסולה �'דטעימה �ופירש. �ד, נמי�ידע

�,לתכלא�אילן�לתאלא�דלא�ידע�להבחין�בין�ק�,כמו�טעימה�דקלא�אילן�פסול
 �).'ו�גימן�טס(ט�"במעדני�יו�פירש�וכן.�אויא'�יצחק�ור'�ובדיקנא�בבדיקה�דר

,�הקרן�אורה�הקשה�.'איתמר�רבי�מני�דייק�וזבין�כחומרי�מתניתא�וכו',�גמ)�ג
�איתאמומחה�כדן�הואמאי�הא�מחויב�לקחת�מ,�דמשמע�דהוי�מידת�חסידות

�לעיל�לפי�מה�שביארנו�לפרש�לכאורה�ישו.�[עיין�שם�מה�שתירץו,�בברייתא
אי�מומחה��דלא�ידעינן�לצורך�עצמו�קונה�מן�העושהדדוקא�ב�,)האות�ל:�מב(

�הוא �דעלמא, �רובא �בתר �ד�אזלינן �מומחהוחיישינן �אינו �שיוחזק, �עד אבל�.
�למכור �כדי �קנה �מני �דרבי �לאחרים�הכא �ממנו, �העושה�והקונה �רואה �,אין

�ו �יהיה ��,אציציתספיקו �בתר �ואזלינן �כמצאה �מצויהוי �תכלת�ירוב �אצל ם
 ].מידת�חסידותמ�יתהוהא�דהחמיר�ה,�ולהכי�מעיקר�הדין�כשר,�מומחים�הם

.�יג(הנמוקי�יוסף��פירש.�בחזקתה�היא�מישראל�הרי'�כווהלוקח�טלית�',�מג)�ד
סימן�ח�"או(ח�"הבוהקשה�.�שנעשית�כהלכתה�ה�היינודבחזקת�,)ף"מדפי�הרי

�כ�)כ ��ןאם �למימר �ליה ��,"כשרה"הוי �מתגרב�קמןכדכמו ��.זבן �,פירשולהכי
� �מוחזק �ואי �כשרה �לכשר �מוחזק �אי �גופיה �הישראל �בחזקת פסול�לדתלי

�פסולה �שם(�ובטור. �כשרה�,כתב) �מישראל �בחזקת��דלקח �ישראל דסתם
 .כשרות

�ז"הט�פירש.�מן�העובד�כוכבים�מן�התגר�כשרההלוקח�טלית�מצויצת�',�גמ)�ה
משום�,�בציציות�אול�בטלית�מצויצתהאי�דינא�הא�דאמרינן�ד�,)א"כ�סקסימן�(

כיון�אלא��,מהטלית�הריוחסמכינן�אדבורו�משום�דעיקר��בהאי�גוונאדדווקא�
�שמוכ �כשיראו �עליה �שיקפצו �ידי��,ללבישה�נתשרוצה �על �ציצית �בה תלה

�מרויח�הישראל�קצתבמה�שולא�אכפת�ליה��,ישראל אבל�כשמוכר�ציצית�,
� �וגופה �לעשותהפסולה �לישראל �שנתן �סמכו �לא �ליד, �יתנה �לא�אם שראל

 .ועיין�באות�הבאה�.ירויח�כלום

�מדפי.�יגדף�(�והנמוקי�יוסף�,מן�העובד�כוכבים�ה"י�ד"רשפירשו��.שם�',גמ)�ו
�)ף"הרי �דלא�מרע�אנפשיה, �ח�"או(הבית�יוסף�וכתב�. �)אסעיף�כ�סימן דאף�,

�מהימן �טליתות �של �תגר �יאמינ�,כשאינו �לא �בדאי �ימצא �ודאם �בדבריםהו
�אחרים ��המגן�אבל. �הקשה�)שם(אברהם �חזינן, �ד�הא �איסורים מה�בשאר

וריס�חומץ�כגון�לערבב�במ,�לא�יזייף�זיוף�גמורלא�סמכו�אלא�ש,�שסמכו�אתגר
י�עליה�שלא�ישנה�שינו�לא�סמכו�לבא,�כוכבים�יוף�אף�לעובדדהוי�זי�,נסך�דיין
�זיוף�אין�בגוונא�דלגוי�,בדין לא�ד�,תדע,�יכול�לשקר�ולא�ירע�עצמוומשום�ש,

�מג�לקנות�שרו �הואבשר �שכשר �כשאומר �וי �שלא�, �שטוה �ניחוש �נמי והכא
�רעמ�דליתא,�לשמה �ו. יה�בגוונא�דלוקח�מינאיירא�גיין�דסו�,פירשמשום�הכי

�מצויצת ��,טלית �גונא �כהאי �דמרשדדוקא �שינן �מישראלסתבר דאין��,לקחה
אבל�בחוטי�ציצית�לחודייהו�לא��,לתלות�ציצית�בטליתם�די�כוכביםדרך�עוב

 .�סמכינן�ופסולים

�ד"רש)�ז �ה�פסולה"י �יוסף��.דשמא�הוא�צבעה�ושלא�לשמה�נעשית, ובנמוקי
�דחיישינן�שמא�הוא�עשאם�ופסול�,דאף�בלבן�פסול�,הוסיף)�ף"מדפי�הרי�.יג(

�ה�מנםא�.:)מב(�כדלעיל �יוסף �סק"ס(בית �א"כ �בשם) �אבוהב"המהר�הביא �,י
��,פסולדרק�בתכלת� �קלא�אילן �שמא�צבעו �,רווח�גדולשהוא�משום�דחששו

�לא�חיישינן�אבל�לחוש �שהוא�עשאה�שהוא�רווח�קטן �מלשון�. והקשה�עליו
�.ולדבריו�הוה�ליה�למימר�הלוקח�תכלת�,"הלוקח�טלית�מצוייצת"הברייתא�

�,אפשר�לבדוקלן�משום�דיין�לחוש�שצבעה�בקלא�אאדמסתברא�ד,�כתב�ועוד
� �דאיאבל �בעצמו �שעשאה �לחוש �לבדקו�יש הוכיח��)שם(�ובדרישה�.אפשר

� �דהביא �םש(�הטורמהא �ופסקהלבריית) ��,א �דאף �הזה �תכלתדבזמן ,�ליכא
 .חששו

�ד"רש)�ח �זונה"י �משום �ה �בם�,ד"בתוה, �תתחתן �לא �משום �ועברין ה�שהק.
�ראם �לו(�דבעבודה�זרה�,הקרני �עובר�רק�ב:) �דלא�תתחתן ,�דרך�חתנותאמרו

 .בית�דין�של�שם�גזרו�עליה�,ובזנות

�'כוזונה�עובדת�כוכבים�ום�משאחרינא�א�ישנל,�ד"בא)�ט �יוסףהכתב�. �נמוקי
�הרי�.יג( ��,)ף"מדפי �בתראדמסתברא �כלישנא �לאד, �ישראלית �אשכיח�זונה

� �ביתדמשום ��אין �משום �אותה �מניחין �קדשה"דין �תהיה �לא �אזהרה�" שהוא
 .לבית�דין

.�יג(�הנמוקי�יוסףכתב��.רך�ויהרגנודרב�יהודה�אמר�שמא�יתלוה�עמו�ב',�גמ)�י
�הרי �ש�דהכי�,)ף"מדפי �לחוש �יש �מנמי �איסיאכיא �שהוא��,ורלנו דיחשוב

 .סכנת�נפשות�אלא�דנקט�החמור�שהוא,�ישראל

דאסור�למכור�לגוי��,)בסעיף�כ�סימן�ח�"או(�שולחן�ערוךהכתב��.שם',�גמ)�יא
�מצויצת �ויהרגנו�,טלית �בדרך �ישראל �עם �יתלוה �שמא �דאסור�, �הדין והוא

�ולהפקיד �הגר�וכתב�.למשכן �דד�,)שם(�א"בביאור �כהא �פסק �דיהרגנוטעמא
בביאור�ופירש��.לחומרא�לאסור�אף�להפקידהיינו��,)א�דזונהולא�הביא�טעמ(
הגוי�דאיך�ימסור��,דלטעם�דזונה�ליכא�למיחש�להפקיד�ולמשכן�,)שם(�לכהה

�שלו �שאינו �כיון �לזונה �במפקיד, �אף �שייך �ודאי �דיהרגנו �טעם �אבל �,וכתב.
� �אדםדלדברי �יתלוה�מןדבז�החיי �לשמא �למיחש �ליכא �ויהרגנו�הזה דאינם�,

.�גי(�נמוקי�יוסףדב�,והביא.�מים�מותר�להפקיד�ולמשכןשפיכות�דדים�על�וחש
משמע�ו�,אסור�אף�להפקיד�ולמשכן�,טעמא�דזונהפך�דמיכתב�לה)�ף"מדפי�הרי

�למיחשדל �ליכא �בדרך �דיתלוה �טעם �סברתו, �על �לה�,ותמה �פךידמסתבר
�כדפירשו �כתבו. �מד, �להפקיד �אסור �דלנכרית �כונתו �טעמאאולי �האי �אמנם,

וצריך�עיון�מאי�טעמא�[�.שהביאו�משמע�דאף�לנכרי�אסור�סףית�יוהבמדברי�
.�דודאי�שייך�אף�בזמן�הזה,�)אות�י�לעילהובא�(�הנמוקי�יוסףלא�חייש�לחשש�

 .)].ג.א(

לוקח�מן�אם�כן�אמאי��,)אסעיף��כסימן�ח�"או(�בדרישההקשה��.שם',�גמ)�יב
לא�מסתבר�דישראל�עבר�אאיסור��הא�,שראליתלינן�דלקחה�מותגר�כשרה�ה

�,גר�הנושא�ונותן�עם�ישראל�אינו�באלו�החשדותתד�,תירץו�.ומכרה�לו�דהכא
)�שם(�כמגן�אברהםפסק�)�ו"כ�סקסימן�(�במשנה�ברורהאבל��.ושרי�למכור�לו

שפיכות��לעדאף�הוא�חשוד��,דאף�בתגר�חשו�ואסור�למכור�לושכתבו��,ועוד
 .היינו�דעבר�ומכרה�לו�,והא�דתלו�דמכר�לו�ישראל�,גילוי�עריותדמים�ו

סדינים�אף��,)בסעיף�יח�ימן�ס(�ן�ערוךחבשול�כתב.�פרט�לכסות�לילה',�מג)�יג
�ב �בהם �ישן �שאדם �פי �ציצית�,וקרבעל �בהן �מטילין �אין �ו. �אישכתב �החזון

פטורה�אף�וכסות�לילה�,�דמיוחד�ללילה�יינו�משוםדה,�)ה"ג�סקלסימן�ח�"או(
אף��ליחייב�עלה�,ביום�ארעידכיון�דמיועדת�נמי�ללבישת��,הקשהאבל��.ביום

��,בלילה �שכתב �ערוךוכמו �ס(�השולחן ��יחימן �אסעיף �דיו) �ולילה�דכסות ם
�ארעיגדול�יוצא�בה�כיון�דד,�מהא�דאמרו�בשיעור�טליתכן�ו�,חייבת�אף�בלילה

�בציצית �מחייבא ��,לשוק �לבישת �דאף ,�ותירץ�.בציצית�תחייבמ�ארעימוכח
,�חייבאף�דהוא�ארעי�הוי�טעם�לד,�מתחילהארעי�דהיינו�דוקא�בגד�שלובשו�

�ארעיו,�אלא�רק�ממשיך�לבישת�הלילה,�לובשו�תחילה�בבוקר�איןאבל�הכא�
 .כהאי�גוונא�אינו�טעם�לחייב

�גמ)�יד �לילה', �לכסות �יום �מכסות �משני �כי .� �ס(�ש"הראהקשה �)כימן �כיון,
�ציציתד �זמן �הוי �לילה �דאף �ליה ��,סבירא �בריך �לא �כשלבשאמאי �בערב �גם

�,ביוםר�עם�הטלית�של�לילה�גם�עמים�היה�נשאדרוב�פ,�ותירץ.�כסות�דלילה
 .על�של�לילהשל�יום��אתהיה�לובש�ו

דמוכח�,�)ג"סי�חסימן�(הבית�יוסף�והביאו�,�)סימן�כ(ש�"הראכתב��.שם',�גמ)�טו
� �קטןמהכא �טלית �שלבוש �גדול�,דאדם �טלית �לובש �שמתפלל מברך��,ובזמן

 

  מגדף  – מבמסכת מנחות דף 

 א"התשע בניסןיז  – זט



ד 

�אבל�כשעומד�ללבוש�כמה�,דכל�בגד�הוי�מצוה�בפני�עצמה�משום�,כשלובשה
 .אלא�אם�הסיח�דעתו�בינתיים�,מברך�אכולהו�ברכה�אחת�טליתות

�תוס)�טז �ה�ורבי�שמעון"ד' �ד"בתוה, �דלא�נסתרו�, �היכי אבל�הכא�איתמר�כי
לצורך�קיום�מצוות�דכלומר�,�דלא�נאסרו�אהדדי,�מגיההצאן�קדשים��.אהדדי

לפי�מה�דאף�,�ש"הרש�וכתב.�ולהכי�נאמרו�בדיבור�אחד�,ציצית�הותרו�כלאים
�בעינן�שפירש ��לא �תיבת ��,"נסתרו"למחוק �ולגרוס �לסרסה נתסרו�"דאפשר
�אהדדי ."� �אבל �הקשה �אפשר �בדדאיך �ינאמרו �אחד �כלאים�בור �להתיר כדי

�בציצית �י, �הא �לה �כדאלפינן �המקראות ולהכי��.).ד(�ביבמות�יתאמסמיכות
�בפסוקים�,פירש �סתירה �יראה �שלא �כדי �אחד �בדבור �אסרו��,דנאמרו דהכא

מחלליה�מות�יומת�וביום�השבת�שני�)�שם(ו�וכן�מוכח�מדאמר�,והתם�התירו
והתם��,דנאמרו�בדבור�אחד�,וכן�ערוות�אשת�אחיך�ויבמה�יבוא�עליה�,כבשים

�בקרא �מפורש ��,ההיתר �דאלא �כרחך �אחדעל �לדיבור �בעי ,� �יכדי �ראהשלא
 .סתירה

��
 ב"ע מגדף 

�גמ)�יז �ליה', �עבדי �מאי �בה �תכסה �אשר ��.האי �ד"רשפירש �האי"י �ה �דכיון,
�הקשהו.�אצל�אחרים�הדישנו�בראיסומא�כסות�שכן��כל�להשחייבו�כסות�לי

כסות��"וראיתם"מ�הוי�ממעט"�אשר�תכסה"ד�בלא�ריבויאדלמא��,השפת�אמת
� �מאוסולילה �דו, �קרא �דכתיב �כיון �תכסה"רק �לריבויינהו�"אשר ילפינן�,

 .לזכור�מצוה�אחרת"�וראיתם"מ

�גמ)�יח �אמור', �חמש �בעלת �הרי �"רש�פירש. �לעיל �"ד�:)לז(י �חמה �,שבעלת
�קמא �דד�דלתנא �דסבר �מצוה' �חדא �כנפות�הוו ,� �ציצית �עביד �בדרק כנפות�'

�.תחמישיהמטיל�גם�בכנף�,�דסבר�כל�כנף�הוי�מצוה�לעצמה�אלשמעיולרבי�
כמאן�דליתא�כנף�החמישית�ומטיל��תנא�קמאדל�,כתב)�שם(�הקרן�אורהאבל�

�בד �ציצית ��,כנפות' �בב�אלמעשיולרבי �פטור �לעצמה �מצוה �כנף �דכל '�הת
�וםמכל .� �(�מהיראיםוהביא �פהובא �מיימוני �ה"בהגהת �מציצית �ב"ג �אות '�ג

ולרבי�שמעון�דכל��,םופטור�מכל'�דלרבנן�דהכל�מצוה�א�,פךילה)�ם"הראבשם�
 .כנף�לעצמו�חייב�בכולהו

�גמ)�יט �כו', �זו �מצוה �ראה �ק' �כו"זו �'ש .� �אגדות(�א"המהרשביאר )�בחידושי
�ד �שמע �קריאת �ה"נקראת �מצות ��"'כל �משום �קבלת�עיק�בהשיש �האמונה ר

בא�'�ג�מצות�הן�כו"תרי�)כג(�מכותב�דאיתא�ל�פי�מאיוע�',ה�מלכות�ואחדות
�אחת �על �והעמידן ��,חבקוק �יחיה"שנאמר �באמונתו ��"וצדיק נזהר�השנמצא

 .המצותכל�זוכר�את��,אמונהעיקר�השמפורש�בה�קריאת�שמע�ב

דו�שאם�היה�כלאים�בבג,�רבינו�גרשוםפירש��.ואיזו�זו�מצוות�כלאיים',�גמ)�כ
�חייב�להסירו דכיון�)�לט,�במדבר�טו(המשך�חכמה�ואולי�כונתו�למה�שכתב�,

�איסורא �להאי �לשכח �ועלולה �כלאיים �מתירה �ציצית �דמצוות �הכתוב�, בא
�להזכירה �אגדות(�א"מהרשוה. ��,)בחידושי �פירש �ה�כלדריש �מצות ולא�'

דאי�לאו��)אם�התחלת�גמור'�כדרך�שדרשו�גבי�כל�המצוה�אשר�וגו(�,מקצתן
בגדים�דהיינו�כל�כלי�פשתן�לא�היה�הבחצי��,כות�דכלאים�שרי�בציציתהסמי

��,מתקיים�מצות�תכלת �צמרדאלא�בחצי �מתקיי�ועל�ידי�,בגדי �מתהסמיכות
�בפשתן �אף �הבגדים �בכל �וה�.המצוה �אמת �שלא�,פירששפת �להזכיר �דבאו

 �.ועיין�מה�שפירש�עוד�.יעבור�באיסור�כלאים�אם�ישים�קלא�אילן

�גמ[)�כא �ב', �וכוכל�הזריז �שכתב��.'מצוה�זו �מה לכאורה�נראה�לבאר�על�פי
�ידי�אל�ה)�כבד�"פי�בראשית(�ן�בפירוש�התורה"הרמב �וטעם�הרימותי לשון�'

,�נשבע�אני)�להלן�כב�טז(וכן�בי�נשבעתי�,�ל�עליון-מרים�אני�ידי�לא,�שבועה
��.י"לשון�רש �לג(וכן�מצאתי�בספרי מצינו�בכל�הצדיקים�שמשביעין�)�ואתחנן

והנה�הוא�',�הרימותי�ידי�אל�ה�,באברהם�הוא�אומר�,לעשות�את�יצרן�שלא
והנה�.�)דניאל�יב�ז(כלשון�וירם�ימינו�ושמאלו�אל�השמים�וישבע�בחי�העולם�

דרש�רבא�בשכר�שאמר�אברהם�אבינו�אם�מחוט�ועד�שרוך��.)יז(�סוטהבאיתא�
�,אלא�חוט�של�תכלת�מאי�היא'�כוחוט�של�תכלת�ו�,מצות'�זכו�בניו�לב,�נעל

�ר�דתניא �תכלת"היה �נשתנה �מה �אומר �מ �וכו� �שזכו��.)וכדלקמן(' �דמה הרי
�דאברהם �זריזותיה �היה �השכינה �פני �לקבל �להגיע �להם�. �ניתנה �זה ובשכר

�שמהותה ��מצוה �"זריזות"הנהגת �חיובית�, �מצוה �אינה �הכי �משום ואדרבא
 ].אות�טז:�מ�לעילובמה�שכתבנו��)ו"פ(�מסילת�ישריםב�ועיין

�גמ)�כב �שנזכר�במיל', �כווכיון �נתישבה�דעתו �'ה�שבבשרו .� �יצחק ב�"ח(הפרי
דאין�לך�אדם�מישראל�שאין��,רכותפתא�דבסתוב�הא�דאיתאמ�הקשה)�לסימן�

�ז �אותומצוות�מקי' �פין �לא�הוזכר, ��האמאי דהם��,ופירש�.מילה�בהדייהונמי
�ועשה ��מה�,בקום �כן ��מילהשאין �תעשהשמתקיימת �ואל �לקמן��.בשב ועיין

 .אות�כד

�גמ)�כג �שם', .� �חקי(בשבת �איתא.) ,� �דרבי �קדושנקרא �לא�, �דמימיו משום
סימן�סוף�(ש�"ברא�אמנם.�נזכרואתי�שפיר�דאמרו�הכא�,�במילה�שלו�נסתכל

 .נסתכל�במילה,�כתבו)�ף"מדפי�הרי:�יד(�ף"וברי)�כ

�גמ)�כד �שם', �מהר"בשו. �זרוע"ת �אור �קפ(�ח �גסימן �מ) �אי �מחקר ילה�צות
�האדם�כתנמש �חיי �כשמל�כל �נתקיימה �דלמא �"ובשו�.או �הלוית ב�"ח(�בית
�,דאי�נתקיימה�כשמל�,דמילה�היא�מצוה�הנמשכת�תמיד�,מהכאהוכיח�)�ג"סמ

�דעתו�אמאי ��,נתישבה �ההא �מקיים �אינו �במרחץ �כשאר��,מצוהבהיותו והוי
�יצחק"בשוותירץ��.מצוות�דקיים�חוץ�למרחץ �ב�"ח(�ת�פרי דלעולם��,)לסימן

ץ�אמר�דאין�משום�דבמרח�,והא�דנחה�דעתו�,כשמל�אינו�אלאהמצוה�קיום�
'�דהוא�אות�שבחר�ה)�ססימן�רד�"יו(הטור�ובמילה�כתב��,'ניכר�עליו�עבדות�ה

�העמים �מכל �בנו �תירץ. �לד�,עוד �שיטת �למלך �ממלכים"פ(המשנה �,)ז"ה�י
אותה��,ך�ערלתוימשו�שלאוהיא��,שב�ואל�תעשהמקיים�גם�מצוה�במילה�בד

�אינוערלתו�משוך�איסור�ד:)�עב(ביבמות�דמשמע�אף�ו�,בכל�עת�קייםמצוה�מ
�,פעם�אחת�אלאהיינו�טעמא�משום�דמן�התורה�אינו�צריך�למול�,�דאורייתא

�וכיון�שכבר�נימול�אין�צריך�למולו�שנית דכיון�,�שאנינולד�מהול�אבל�מי�ש,
 .ודוד�נולד�מהול�,אורייתאדמ�יתחייב�,מעולםמילה�שלא�קיימו�בו�

�גמ)�כה �ור', �כולן �מצות �בכל �נתחייב �זו �במצוה �אדם �שנתחייב ש�היא�"כיון
�היא �גרמא �שהזמן �עשה �מצות �שפירש�.דאמר �מה �"רש�עיין �י השפת�וכתב

��אמת �גרמא�דל�רשופי�,תמוהשפירושו �ציצית�מצות�עשה�שהזמן �שמעון בי
�שו�,ותונשים�פטור �מי �נתחייב�בעל�כן �גם�ו�הוא�מצוה�אישהאי �בכולן חייב

שנתחייב�לשון�לפי�זה��אמנם�עדיין�נתקשה�לבאר,�במצות�עשה�שהזמן�גרמן
 .�אדם

�.הא�איכא�נמי�מילה�,השפת�אמת�הקשה.�שנאמר�והחוט�המשולש�,'גמ)�כו
ולהכי�,�בנשיםנמי�רי�הכא�איידלמאן�דאמר�תפילין�וציצית�אף�בלילה��,ותירץ

�מילה �תפילין�(�.שייך�בהו�דלא�לא�הזכירו �זמן �דאמר�דלילה�לאו אבל�למאן
 .)יםולא�שייך�לאוקמי�בנש,�נשים�פטורות�בהו�משום�דזמן�גרמא,�וציצית

�ד"רש�)�כז �ביום"י �שבע �ד"בתוה�,ה �ציציות, �וארבע .� �א"המהרשהקשה
והרי�הן��מצוות�הא�מעכבין�זה�את�זה'�חשיב�להו�כד�מדוע,�)חידושי�אגדות(

�אחת �מצוה �ד, �להו �דחשיב �ישמעאל �כרבי �סוגיין �לאוקמי �ודוחק מצוות�'
אבל�',�חשיב�לה�כד,�ציציות�גופים�מחולקים�הם'�דכיון�דד,�ותירץ.�מחולקות

 .פרשיות�חשיב�להו�כחדא'�להכי�אף�דיש�בהם�ד,�תפילין�הוו�גוף�אחד

�גמ)�כח �השמינית', �על �למנצח ��.שנאמר �הזבחכתב �הברכת �דציינו�, דאף
חנני�"ם�כתיב�דהת',�דקאי�אמזמור�ו,�)ו(�במדרש�תהילים�מבואר,�ב"למזמור�י

ב�אינו�"אבל�מזמור�י,�וכל�הענין�נדרש�אמילה,�מן�המצוות"�כי�אומלל�אני'�ה
 ".למנצח�בנגינות�על�השמינית"וצריך�להגיה�,�ין�למילהענ

�גמ)�כט �בשמיני', �שניתנה �מילה �על �לדוד �מזמור .� �"הרשהמכתב חידושי�(א
�אגדות �שנתנה�ד) ממה�שאמר�שניתנה�בשמינית�נראה�דקראה�שמינית�לפי

�ללידה ��,למול�ביום�שמיני '�דז�,שהיא�מצוה�שמינית�שניתנה�לאברהם�מאו
 �.מצות�נתנו�כבר�לבני�נח

�הבית�יוסףכתב�.�מחטאהעושים�מצוות�ויחלצם�,�ליראיו�ה�סביב"י�ד"רש��)�ל
�סכ"או( �"ח �ד �)וסימן �רשד, �דפירש �מחטא"הא �ד�,י �משום �בהיינו קרא�כתיב

� �הל"דיחלץ ��,"'יראי �מצוות �מקיים �כל �הזה �עולם �כרחך��,צלנידמפגעי ועל
�מצוות�מגיניםהמשום�דכל�,�פירש)�חידושי�אגדות(א�"ובמהרש.�היינו�מחטא

ועל�,�מצילותליראיו�'�סיבב�הרק�מצוות�שדר�קרא�מואמאי�א�,מן�הפורענות
 .רק�אלו�מגינות�ן�החטאמו�,כרחך�דהכא�בהצלה�מן�החטא�איירי

�ד"רש)�לא �לים"י �דומה �ה �לישראל, �ניסים �בו �שנעשו .� �קדשיםפירש �,הצאן
דאם�לא�כן�הוי�ליה�למימר��,י�לזה"והוצרך�רש,�דעל�ידי�הציצית�נזכר�בניסים

�דו �לרקיעתכלת �בינתיים�,מה �ים �הכניס �ואמאי �פירש�ש"הרש�אבל. דרקיע�,
�ל �ממש �דומה �ביניהםאינו �דממצע �ים �אמרו �ולהכי �שמים י�"רש�כתב�וכן.

�חולין�)חידושי�אגדות(�א"במהרשועיין��.שהתכלת�דומה�ליםה�"ד�.)יז(סוטה�
�פט( �.)דף �הענין, �מלמטה��,דפירש �בזה �זה �עולמות �שלש �קישור �בזה שרמז

והוא�שאמר�הים�שהוא�כלל�עולם�התחתון�כפי�,�ם�יתברךן�השלמעלה�ברצו
והוא�מתדמה��,עד�מאמר�יקוו�המים�,טבע�הבריאה�שהיה�העולם�כולו�מים

�האמצעי �עולם �שהוא �ברקיע �האמצעי�הו�,ומתקשר �עולם �כלל �שהוא רקיע
כי�המה�ספיריים��,מתדמה�ומתקשר�בעולם�המלאכים�הדומים�לאבן�הספיר

�ובצורתם �ה�,בזכותם �ומתקשר�ואבן �מתדמה �המלאכים �עולם �שהוא ספיר
�וזכרתם�וגו�,בכסא�כבודו�יתעלה '�והוא�שאמר�במצות�תכלת�וראיתם�אותו

 .עולמות�שזכרנו'�ו�פירוד�בקישור�הג"לעשות�ח'�ולא�תתורו�אחרי�לבבכם�וגו

�דקאי�,משמע�מדבריו.�'עושים�לבהמה�ולעבד�וכו�היו,�ה�חותם"י�ד"רש[)�לב
�אזהב�טיט�ובין�שלעל��בין �חותםהוא��דיבור�המתחילדה, �תוס�אמנם. ה�"ד'

�המחותם� �תהדיבור �הוא �טיטחיל �של �עושין�,ווכתב�,חותם �דחותם�של�טיט
�לסימן �לעבד �דציצית, �ללבן ��.ודמי �סימן��ידסבר�משוםוהיינו �אינו �זהב דשל

שניתן�למעלתם�כמו�שאמר�רבי�התכלת�ענין�חותם�של�זהב�מרמז�על�ו.�לעבד

 

  מגדף מסכת מנחות 

 א"התשע בניסןיז 



ה 

�ברו �ובקדוש �ברקיע �להזכר �הואמאיר �קבלת��,ך �הוא �טיט �של �חותם אבל
�עבדות�של�כלל�ישראל �לח(האור�החיים��וכתב. �התוסד�)במדבר�טו �'לדברי

�"והיה�לכם�לציצית"�ביאור �זה�לכבלא�דעבדאש, �יהיה�לכם�סימן ועיין�מה�.
 .]'אות�י.�שכתבנו�לעיל�לט

�גמ)�לג �באיספרמקי', �לה �רש�.ממלא �פירוש �י"עיין �"ראוה, �בברכות ט�"פ(ש
�ד"סכ �אמן�,כתב) �ויענה �והמפטיר �הקורא �בברכת �לצאת �לו��,דיכוון ויעלו

�חמודות�וכתב�.למנין �סגי�,הדברי �מינייהו �לן�,דבחדא �דקיימא שומע��כיון
��,כעונה �כיון �אמראי �בלא �אף �סגי �הברכה �אמן�ושמע �כל�, �שמע �לא ואי

אין��דבלאו�הכי(בירך��הדע�מירק�ש�,הברכה�יענה�אמן�ויחשב�לו�כאילו�אמר
ת�דעני�,)ח"ג�סי"שם�פ(לשיטתו�ש�"הראד�,כתב�)כ(�ט"מעדני�יווב�.)עונה�אמן

�טפי�אמן �כעונה�חשובה �משומע �דשמע�ולהכי, �אף �אמן �שיענה �עדיף אבל�,
)�גסימן�ד�"ח�רפ"או(�א"הגרעאבל�.�ודאי�אף�בלא�ענה�אמן�עולה�לו�אי�שמע

��הביא �זהבבשם �שומע��,המשבצות �בו �שייך �לא �לתורה �עלה �דלא דהכא
 .ברכות�ה�לחשבון�מאהילמהני�ד�אלא�,כעונה

�גמ)�לד ��.שם', �יוכתב �הקודמת(�ט"המעדני �באות �הזכיר�ד�,)הובא מדלא
�ש"הרא �השש �בחזרת ��,ץ"יכוון �מצטרף �דלא �משמע �ברכות �בכיון�למאה אף

 .בעצמו�התפלל�שכברוביאר�דהיינו�משום��,ענה�אמןו

�גמ)�לה �נמי', �האי �כוליה �ליה �אמר .� �אורהפירש �הקרן �ואשה�, �אעבד דרק
�כך �שנולדו �כמותםצר, �נברא �שלא �הוא �ברוך �לקדוש �הודאה �ליתן �יך אבל�,

 .אין�מברך�שאינו�כמותם,�בבחירתותלי�אבור�ד

��
 א"דף מד ע

�גמ)�א �הזה', �בעולם �שכרה �מתן �שאין �אמת�כתב. �השפת �מצוה�, �דשכר אף
�ליכא �עלמא �בהאי �גשמי, �שכר �ידם��,היינו �על �שניצל �שכר �היינו והכא
 .מצוה,�שכר�מצוה)�'משנה�ב'�פרק�ד(�באבותמעבירה�וכמאמרם�

)�א"א�מ"פ(בפאה�הא�שנינו�,�)חידושי�אגדות(�א"המהרש�הקשה�.שם',�גמ)�ב
�הזה �בעולם �פירותיהם �אוכל �שאדם �דברים �דאלו �לעולם�, �לו �קיימת והקרן

דהכא�אמרו�,�ותירץ.�שאר�מצוות�אין�מתן�שכרם�בעולם�הזהדמשמע�,�הבא
אבל�,�לם�הבאדיש�שכר�בעולם�הזה�על�כל�מצוה�ויורד�על�ידי�זה�משכרו�בעו

אוכל�בעולם��יהםרותיורק�פ,�הנהו�מצוות�דפאה�כל�הקרן�קיימת�לעולם�הבא
 .הזה

.)�קמב(דבחולין�,�ש"הרשכתב�.�מצוה�קלה�עשה�בעלמא,�ה�ציצית"י�ד"רש)�ג
י�הכא�דלא�"ורש�,משמע�דקלה�פירושו�זול,�לה�דבאיסרומה�מצוה�ק,�איתא

דתכלת��:מג�לעילי�"פירש�רשוכן�,�יקרים�הדדמי�איתא�לעילמשום�ד�,פירש�כן
 .בשפת�אמתעיין�מה�שכתב�ו.�דמי�לחותם�זהב�דיקר

�.'מאות�זהובים�וכו'�ד�ששיגר�לךנכנסה�שפחתה�ואמר�לה�אותו�אדם�',�גמ[)�ד
�לבאר �נראה �דהגמ�,לכאורה �להראות' �תאוותו��עד�בכך�רצתה �היתה כמה

�עמם �האתנן �שהביאו �כמנהג �עשה �שלא �מעיקרא, �כספו �לה �שיגר .�אלא
 .)].ל.א(

�ז�',גמ)�ה �לו �הציעה �וכו' ��.'מטות �יהוידעביאר �הבן �ש, �שבע�דמה הציעה
�מיטות ,� �:)כב(בסוכה��כדאיתאהיינו �ליצר�הרע, �שבע�שמות�יש�לו וכל�שם�,

 .וכנגד�כל�כח�הציעה�מטה,�של�יצר�הרע�רהוי�כח�אח

�גמ)�ו �וכתיב�בה�אני�ה', אלהיכם�שתי�פעמים�אני�הוא�שעתיד�ליפרע�ואני�'
חידושי�(�א"מהרשהכתב��.עדים'�דמו�עלי�כדעכשיו�נ�הוא�שעתיד�לשלם�שכר

�ש�)אגדות �פעמים�תידענין �ב, �מעידה �זו �מצוה �כי �בגדינו �שנשתנו מכל�מה
והקדים��."יםקלהיות�לכם�לאל"�כמו�שנאמרינו�קשאנו�עמו�והוא�אל�,האומות

�ליפרע" �עתיד �שכר"ל�"שאני �לשלם �עתיד �שאני �"מה �ה"ד�משום, '�אני
�היינו�"אלהיכם �"�קמא �הוצאתי �מצריםאאשר �מארץ �שדרשו��"תכם וכמו

�מציעאב �סא(�בבא �מצרים:) �יציאת �לענין �הק, �אמר �הוא �ברוך �הדוש '�אני
�בכור �של �לאינו �בכור �של �טפה �בין �במצרים �שעתיד��,שהבחנתי �הוא אני

ציין��והמצפה�איתן(,�ליפרע�ממי�שתולה�קלא�אילן�בבגדו�ואומר�תכלת�הוא
� �מא(לספרי �טו �במדבר (� �הפסוק �על �ה"דכתב �אני �הוצאתי�' �אשר אלוקיכם

�"'וגו �למצריים, �עשיתי �מה �דעו �בגלוי, �ופרסמתי �בסתר �מעשיהם �שהיו '�דו)
 �.על�ענין�זהרוחות�'�עדים�מד'�נדמו�לו�כד�יותוציצי

,�מצוות�טלית�קטן�עיקר,�)א"ח�סיסימן�ח�"או(השולחן�ערוך�כתב��.שם',�גמ)�ז
�בגדיו �על �ללובשו �המצוות, �ויזכור �יראהו �שתמיד �כדי �בר. ורה�ובמשנה

�ה"סקכ( �בשם) �הכתבים�הביא �יהא, �קטן �הטלית �של �הבגדים�דהבגד ,�תחת
�אברהם�ובשם �כתב�המגן �שיהי, �צריך �ודאי �בחוץדהחוטים �ו �אנשים�, ואף

�בין �בחוץ�,הגויים�שהולכים �החוטים �שיהיו �יכולים �ואין בשעת��מקום�מכל,
 .אמות'�שיהיו�מגולין�כדי�הילוך�ד�הברכה�צריך

�ד"רש[)�ח �מצעות"י �אותן �ה �הזה�אהוו, �בעולם �שכרו �מתן �היה לכאורה�ו.

,�:)נט(בכתובות��דאיתא�מהעל�פי�,�נראה�לבאר�מה�שניתן�לו�השכר�במצעות
�ל �אשה �שעושה �הקרבה �ממלאכות �מצדאחד �הצעת �היינו ,�עותבעלה

נהפך�,�שנכשל�בו�רשאותו�דב�שנתקבלה�תשובתו�הראוהו�בכך�מן�השמיםו
 .]שהווקד�לו�למצוה

�גמ[)�ט �וכו', �שאולה �טלית �חייבתמ' �ואילך �לומר�.כאן �יש �ולכאורה � דאף�,
�שנתחייב �בה�, �שיטיל �מסכימים �אינם �הטלית �שבעלי �בגוונא �מקום מכל

�ציצית �שכתב, �מה ��לפי �ד"תתקמ(המרדכי �ל�דאין) �כגון��הטיליכול ציצית
ללבשו�בלא�ציצית�אף��יכולהכא�נמי�,�ה�ללבוש�הבגדרואסרה�ת�בשבת�לא

 .]אחר�שלושים�יום

ל�כל�שלשים�יום�פטור�מן�המזוזה�"י�והשוכר�בית�בח"באהדר�בפונדקי�',�גמ)�י
�חייב �ואילך �מגילה�איתא�.מיכן �הי"פ(�,בירושלמי �בחוץ��)ב"ד �בפונדקי הדר

.�יום�ואילך'�אף�מל�יינודה,�הפני�משה�וביאר�שם.�יום�פטור�ממזוזה'�לארץ�ל
�,בחוץ�לארץ�בפונדקי�גבי�הדר�התם�דאיתאדאותו�לשון�,�היפה�עיניםוהקשה�
�ה �ישראל�גבי�כאאיתא �בארץ �חייבו�,פונדק �ואילך �מיכן �הכי �אפילו ולהכי�.

�ל�פירש �לאחר �לארץ �בחוץ �דאף �דו�,חייב' �התםהא �לארץ"�איתא �"בחוץ
והא�דאמרו�הכא�בפונדק��,יום�ואילך'�אף�בחוץ�לארץ�חייב�מלדלאשמועינן�

 .פטוריום�הראשונים�'�בלישראל��אפילו�בארץלאשמועינן�ד�,"בארץ�ישראל"

�ד"רש)�יא �יישוב�ה"י �משום �טורח��,ד"בתוה, �מפני �ממנה �יצא �בקושי הלכך
�אחרת �וה�.מזוזה �אמת �הביתד�,פירששפת �שמירת �דמזוזה משום��היא�כיון

 �.כדי�שתשמר�ישוב�ארץ�ישראל�לא�רצו�שיהא�בית�בלי�מזוזה

�ומיהו.�'השוכר�וכוה�חייב�במזוזג�ד"אע,�ד"בתוה,�ה�טלית�שאולה"ד'�תוס)�יב
'�דמשמע�דהכרעת�התוס,�א"הגרעבחידושי��כתב�.'זה�נמי�מדרבנן�וכוול�דמז"י

�כתירוץ�ב �ל�דאף�אחר', �אלא' �אינו �דרבנן�יום�פטור�מדאורייתא�וחיובו וכן�,
�התוס�כתבו '� �זרה �והא"ד�)כא(בעבודה �ה �כתב, �"הרא�וכן �יס(ש �זימן עוד�).
דלא��.דלתירוץ�א�,'תוסהמסתבר�לתלות�בתירוצי�דשותפות�ישראל�וגוי�,�כתב

דר�בבית�כיון�ד,�חייב,�אלא�אזלינן�בתר�הדר�ושמירה�דידיה,�בעינן�ביתך�שלך
�שמירה �ובעי .� �לתירוץ �אחרים��.באבל �בבית �ולא �מחויב �אתה דבביתך

� �"כסותך"וכדדרשינן �ש, �דכמו ��הופטרומסתבר �גוי �הגזבשותפות ,�מראשית
��יהכ �מיקרי �דלא �ממזוזה �לך"נמי �ש�."מיוחד �מה �ישב �זה �א"הרמ�פסקולפי

א�"הרשב�חשש�לדברי�לאו,�גוי�בבית�פוטרת�ממזוזה�פותדשות)�ד�רפא�א"יו(
�חייבד ,� �משום �תוסהדוהיינו �זרה' �ובעבודה �הכא �ש"ראוה, ,� כתירוץ�הכריעו
 .ועיין�באות�הבאה�.'ב

�ד"בא)�יג �אחרים�נמי�הכי, �של �ולא �שהבאנו��.כסותך �הקודמת �באות �עיין
� �בחידושיו�א"הגרעדברי ,� �ישראל �שותפות �להשוות �לבכור�וגוי �ציצית לענין

�אשית�הגזכור�ורבדגבי�,�לחלק�דמסברא�נראה,�אמנם�כתב�שם.�ראשית�הגזו
�חייבים �ישראל �ד�,שותפים �מכיון ��,כאחד�חוייביםשניהם �הוו ומיקרי�וכאחד

�ד�"צאנך" �ביחדמכלומר ��אבל�,חוייבים ��,ציציתגבי �כיון �לן �חובתדדקיימא
�היא �גברא �בהו, �להטיל �מחויב �אינו �בטלית �מתעטף �ציצית�כשאינו אף�ו,

אם�ו,�מתעטף�פטור�אבל�השני�שאינוים�ישראל�רק�המתעטף�מחויב�פתובש
�לה�,כן �ליה �הוי �שמתעטף �השותף �ד�,פטריאף �עםהוי �בטלית הפטור��שותף

ד�ימן�יח�ס"או(�"כנפי�בגדיהם"מקרא�ד�דחזינן�דשותפין�נתחייבו�וכיון�,ציתמצי
�ריךצנשאר�בו�,ליחייבשותפות�ישראל�מה�לי�שותפות�גוי�ו�מה�לי�,)הסעיף�

�יוןע �הקשה. �ב�,עוד �דהמתעטף �תיתי �מהיכי �טלית �חייבשל �שותפין נימא�,
�שותפים �דריבה �דבגדיהם �שני�,דקרא �בה �כשמתעטפים �דווקא �םההיינו

 .אחדרק�מתעטף�ולא�כש�,"כסותך"�חד�ומיקריאכ�דמחויבים

קמא�סוף�(�א"הגרעת�"בשוכתב�.�מזוזה�חובת�הדר�היא,�ה�טלית"ד'�תוס)�יד
וכל�שכן�,�ההולך�מביתו�לעסקיו�שעות�הרבהד,�לכאורה�יש�לומרד,�)סימן�ט

�ימים �לכמה �המזוזה, �על �יברך �לביתו �כשחוזר �הכי�, �בלאו �ביתו �בני דהא
�פטורים �שכור, �או �שאול �בבית �כדר �לגבייהו �והוי �שלהם �הבית �דאין �והוא,

�שלא�היה�בביתו �בזמן �חובת�ומצות�מזוזה�עצמו �לא�היה�עליו �שכתב�, כמו
�ב"א�סק"סכ(המגן�אברהם� �ה�מתחייב�מחדשועת) �יוצא�מסוכתו�, ויהיה�כמו

וכמו�פושט�טליתו�על�דעת�שלא�ללובשה�,�דכשחוזר�לסוכתו�מברך,�לעסקיו
בדבר�אברהם��אמנם.�צריך�עיון�לדינאסיים�שו,�השחוזר�ומברך�כשלובש,�מיד

�סימן"ח( �בהגה"ל�א �)ה"ז �מצות�, �ומקיים �מחויב �בביתו �כשאינו �דאף הוכיח
 .םכיון�דנכנס�בו�לפרקי.�מזוזה

�פרשיות�יש�בהן�ואכל�חדא�קיימי�תרי�עשה'�ד,�ה�בשמונה�עשה"י�ד"רש)�טו
�,מעכבין�זו�את�זו�ומצוה�אחת�הםהפרשיות�'�דהא�,�א"המהרשהקשה�.�'וכו

 .יןעש'�ת�בדוציצי'�מהאי�טעמא�לא�חשיב�דד

�גמ)�טז �בג', �עובר �לדוכן �עולה �שאין �כהן �וכל �עשה' .� �"הרמבכתב ו�"פט(ם
�הי �)ב"מתפילה �עו, �שאינו �כהן �לדוכןכל �לה �עשה�, �מצות �שביטל �פי �על אף

ושמו�",�"אמור�להם",�"כה�תברכו",�על�שלושה�עשה�כעוברהרי�הוא�,�אחת

 

  דמדף  – גממסכת מנחות דף 

 א"התשע בניסן חי – יז



ו 

�רבינו�מנוחוכתב�".�את�שמי נכפלה�כמה�ו,�דבמנין�המצוות�הוי�מצוה�אחת,
�הענין �לחזק ��.פעמים �משנה �פירשובכסף �מצוה�, �הוי �המצוות �במנין דלהכי

 .ון�ציוויהוי�לש"�כה�תברכו"דרק�משום�,�אחת

ת�דאפילו�כהן�אחד�עולה�לכל�הפחות�"מ�אומר�ר"ומ�,ה�כל�כהן"ד'�תוס)�יז
�מדרבנן .� �הגריכתב �ז"בחידושי �כהנים�ד, �ברכת �דחיוב �מפירושם משמע

�להם �באמירה �תלוי �דאורייתא �הכיומשו, ��ם �חייביןשבשנים �להם �,אומר
�חייב �אינו �אומר �דאינו �דד�,ובאחד �תנאיהיינו �ברכת��הוא�האמירה בחיוב

�ד�.יםכהנ �וכתב �דאין �לומר �אפשר �בחיוב�האמירההיה �דבשנים��,תנאי אלא
�אמירה �דין �דאיכא ��,כיון �"כדכתיב �אינם��"להםאמור �קורא �שאינו �זמן כל

לאחד�שאין�בו�דין�אמירה�מחוייב�בברכת�כהנים�מן�התורה�אף��אבל,�חייבין
להאי�דסתם�)�ב"לה�הלייתפמו�"פט(�ם"מבוכן�נראה�מדברי�הר,�בלא�אמירה

 �.דינא

 

 ב"דף מד ע
�מתני)�יח �אין', �והשמן �וכו�מעכבין�הסולת �היין �'את �דוד��כתב. החסדי

�פ( �ה"תוספתא �)ו"ו ��איתאד�האד, �שם(בתוספתא �והסולת�) �בהמה נסכי
כמו�ו,�מעכב�ין�דאינויבאיירינן�הכא�אבל�,�שמןלענין��היינו.�זה�את�זה�מעכבין
 .סולתה�ה"ד'�התוסשדייקו�

�הסולת"ד�'תוס)�יט �והשמן�ה �ד"בתוה, �שוםו, �כתיב �לא �דהא קרא��תימה
�נסכים �במנחת �יות. �ה"פ(�ז"הרדברץ �הקרבנות �ממעשה �)ב"יב �מה�, דלפי

�מן�לחודיהש�,ראוי�לבילה�בילה�מעכבת�בו�דאין:)�יח(לעיל��זירא'�שחידש�ר
אם�כן��,המנחת�אברהםוהקשה�.�אין�ראויין�לבילהדהא�,�פסולוסולת�לחודה�

�בעינן �טעמא ��מאי �יז(לעיל (.� �קרא �לסולתדשמלמילף �מעכב �ליה��,ן תיפוק
�יאד�משום �אין�,מוכחו�.ילהבל�יוראן �בסברת �סגי �לבילה�דלא לעכב��ראוי
�עיכוב�דשמן�וטעמא�משום�דכל�דין�,אשמן �לבילה�נובע�מדין �לא��,ראוי ואי
�מעכבידילפ �דשמן �מקרא �דאין�,נן �תיתי �מעכב�מהיכי �לבילה ולהכי��,ראוי

 .םית�נסכחמנא�לן�במנ'�הקשו�תוס

�ז"הגריבשם�במנחת�אברהם�קשה�ה.�שם�,ד"בא)�כ אמאי�בעינן�קרא�מיוחד�,
עור�השמן�ידכיון�דש,�ותירץ.�נימא�דילפינן�לה�משאר�מנחות,�למנחת�נסכים
ה�"די�"רש.)�כב(לעיל�עיין�(�,לוגין�לעשרון�ובנדבה�לוג'�הוא�ג�במנחת�נסכים

דהא�בנדבה��,ליכא�ילפותא�לפסול�כשיש�לוג�שמן)�ה�שזו"ד'�ותוס�,רבי�יהודה
�גוונא�כשר �כהאי �צריך�לימוד�מיוחד��אבל, �ואין �שוו �שאר�פסולים�ודאי גבי

 .למנחת�נסכים

ההוא�מיבעי�ליה�לכדזעירי�דאמר�זעירי�אין�נסכים�מתקדשים�אלא�',�גמ)�כא
�הזבח �בשחיטת .� �תוסעיין '� �טו(לעיל �אפשר"ד:) �דזעירי��ודפירש�,ה מילתא

�י"רש�פירש�וכן�,דמשחיטה�אסור�לשנותם,�לענין�האיסור�לשנותם�לזבח�אחר
�עט(�לקמןכתב�יד� ��,ה�אלא"ד.) �"רשוכן י�"כרש�ודלא�,ה�אין"ד�):הכא�וטו(י
�התוס�שהביאו �בלינה�שם' �ליפסל �לענין �מוהכריח�,דפירש �דבריהם �האו

�כבר �בכלי�דנפסלו �משקדשו �בלינה ,� �כתבו �הזבח�ב�דשמאאמנם �עם באים
 .�שאני

�גמ)�כב �שם', �בתוס�:)טו(�לעיל�עיין. �ה�אפשר"ד' �אבתירו�ודכתב, �ץ דזעירי�.
אבל�לרבנן�אף��,היינו�דווקא�לרבי�מאיר�,דהכא�דחידש�דמתקדשין�בשחיטה

תירוץ�בו).�שם('�בגמ�כדאיתא�ויכול�לשנותן�לזבח�אחר�,בשחיטה�לא�נתקדשו
�וכתב�.ב �,דרבי�מאיר�ורבנן�איפליגו�רק�בשחיטת�פיגול�אי�מקדשא�לנסכים,

�מאיר �לרבי �רבנן �מודו �כשרה �בשחיטה �מקדש�,אבל �הנסכיםדשחיטה �,ת
�ואילך �משחיטה �אחר �לזבח �לשנותם �שפיר�[�.ואסור �אתי �סוגיין �כן אם

 .]דבשחיטה�כשרה�עסקינן�ולכולי�עלמא�מתקדשים�הנסכים�בשחיטה

זבח�"אי�הוי�כתיב�קרא��הא,�השפת�אמתהקשה��.מיבעי�ליה�לזעירי',�גמ)�כג
��נמי�"ומנחה �דנדע �דלהא �זעירי �שוההרי �דינם �ונסכים מתקדשין�ו�,מנחה

אכתי�מדסמך�קרא�נסכים�ואם�כן��,אסור�לשנותן�לזבח�אחרלהזבח�שחיטת�ב
�לזבח �אפשר�לומר�דא�ההיכתב�דו�,לזבח�מוכח�דסמוכין �נמי �הכי עולה�"דין

�בשחיטה�אתי�"ומנחה �מתקדשת �ונסכים"ו�,דמנחה דנסכים��אתי�"זבח
 .ונשאר�בצריך�עיון�,לא�משמע�כן'�למסקנא�דגמ�אמנם�,מתקדשין�בשחיטה

�גמ�)�כד �ונס', �למחרומנחתם �אפילו �כיהם �בתמורה"רש�כתב. ה�"ד�.)יד(�י
�מנחתם �לו, �נזדמנו �בלא �דווקא �בזמן�,משמע�.דהיינו �נסכים �לו �יש �דאי

�יחד�,שמקריב �להביאם �מצוה .� �אברהםוביאר �לענין��,טעמו�המנחת דכמו
�אימורים �בשעתה"�אמרינן�הקטרת �מצוה �ביום�ומצוה�"חביבה �להקטירם

.�הוא�ביום�הקרבן�דעיקר�זמנם�סכיםנב�הוא�הדין�,]ואפילו�בשבת[�שהקריב
�תוס�אמנם �ל(�ראש�השנהב' �"ד:) �הלויםה �וכתב�ונתקלקלו �אין, �דלכתחילה

ואף�למחר��,שירה�בלילה�אומרים�דאיןמשום�,�ולמחרתמביא�הנסכים�בלילה�
משמע�דאינו�ו�,שירה�טעונים�עצמם�פניב�הבאים�נסכים�אילן�פק�תסמשום�דנ

�הנסכים�דין �בשירה�,בגוף �פונ�.אלא �לענין �מינה �ביה��יחיד�קרבןקא דלית
אבל��,ביחיד�הוא�הדין�,הקרבן�עם�דעיקר�זמנם�דטעמא�משום�י"דלרש�,שירה
�לתוס ��בקרבן�,שירה�דמשום' �יחיד �לכתחילה��יםראומ�דאיןכיון �יכול שירה

 .ועיין�באות�הבאה�.להביאם�למחר

קרבנו��אדם�מביא�,)ב"הית�ב�ממעשה�הקרבנו"פ(�ם"רמבהכתב�.�שם',�גמ)�כה
דאף��,ות�לשונועממש.�אחד�יחיד�ואחד�ציבור�,ו�אחר�עשרה�ימיםיונסכ�םהיו

�,.)ל(ראש�השנה��הטורי�אבןופירש��,אין�צריך�להביא�ביום�הקרבןלכתחילה�
�ןינטעו�הבאים�בפני�עצמן�אין�דנסכים)�ח"ומוספין�ה�ו�מתמידין"פ(דאף�דכתב�

�םיכהנסטעם�להביא�לכתחילה�נו�ום�אימכל�מק�]ועיין�באות�הקודמת[�,שירה
�אין�דכשבאים�כיון�,הזבח�עם �עצמם �לא��בפני �ומעיקרא �בשירה מחויבים

�בהבנתחיי �להביאם�,ו �לחייבו �תיתי �ה�מהיכי �שיתחייבועם �זבח �רוביא.
�רבי ��בחידושי �יס�פסחים(שמואל �)זימן �ודין"דלרמב, �חיוב �עיקר שירה��ם

א�הו�,שירה�עליהם�אומרים�אין�עצמן�בפני�הבאים�והא�דנסכים,�נתחדש�ביין
כל�שלא�הביא�הנסכים�לא�התחיל�ו�,אכילה�ושתיה�תנאי�צדדי�דבעינן�משום

�דין �קרב�ולהכי�,שירה�כלל �נסכים�ןכשהביא �שייך�,בלא �דביטל��לא לומר
�אלא�דאיכא�תנאי,�דקרבן�גופיה�מחייב�שירה'�תוסאבל�דעת�ה.�ניה�שירהימ

�שיהא�על�היין �כשמביא�קרבן�אם, �ודאי �,השיר�ביטל�מיניה�דין�,לחודיה�כן
 .יחד�לכתחילה�בעי�להביאם�ולהכי

�ד"רש)�כו �ה�מנחתם"י �הזבח�,ד"בתוה, �עם �הבאים �בנסכים �ביום �דקתני �הא
דכתב�בנסכים��,)ח"הקרבנות�ה�ד�ממעשה"פ(ם�"הרמבוכן�משמעות�דברי�.�'כו

�עצמן �בפני �בלילה�,הבאים �וקרבין �בלילה �מתקדשין .� �מקובצת�אבל בשיטה
�,בנסכים�הבאים�עם�מנחת�נדבהאיירי�דהתם��,תירץ)�בהשמטות.�ח(�בזבחים
� �עם�הקרבן�הכא�במנחת�נסכים�הבאהאבל��,ביום�דוקאמנם�זואינהו �זמנה,

ועיין��.משמע�דומיא�דהקטרה�דזמנה�בלילהד�"והקטיר"מדכתיב��,אף�בלילה
 .באות�הבאה

�ם"י�והרמב"דלרש�,פירש�ובמנחת�אברהם.�עיין�באות�הקדמת�.שם,�ד"בא)�כז
לילה�אלא�דפסול��,דאי�עיקר�זמנה�ביוםכל�מנחה�ו�,)הובאו�באות�הקודמת(

בין�מנחת�נדבה�בין�ולהכי��,אלא�בזבח�תחדש�בהנלא��"ביום�צוותו"דילפינן�מ
�כשבא �נסכים �עצמןמנחת �בפני �בלילה�ותכשר�,ות �כשבאות�,אף עם��אלא

��,הזבח �בלילהנעשית �דפסול �כזבח .� �מקובצתאבל הפסול�ד�,סבר�השיטה
�צוותוביו"ד �נדבה�"ם �במנחת �אף �ו�,נאמר �עצמה �בפני �בבאה פסולה�להכי

�בלילה �כשרה, �נסכים �במנחת ��ורק �דהוי �אימוריםמשום דכשר��כהקטרת
�בלילה התמיד��דנסכים�סוף�עבודת�,)טתשובה�ע(�א"הרשב�ת"בשווכן�כתב�.

 .עיין�שם.�בלילה�הם�ולהכי�כשרים

�גמ)�כח �בבאין', �פליגי �עצמן�כי �בפני �אורה�השהק. �הקרן �השמיט, �אמאי
�דינאל�ם"הרמב �"דהרמב�,ותירץ�.האי �כתב �מתמידין"פ(ם הקטרת��)א"הי�ו

�קודםזהב �היין�יכין �לניסוךא�,לניסוך �קודמת �הקטרה �הדין�,למא הכא��והוא
דשמא�סמך�על�,�כתבובזבח�תודה��.וכרבנן,�דמנחה�שיש�בה�הקטרה�קודמת

�הי"פי(מה�שכתב� �ומוספין ולא�חילק��,דמנחות�קודמות�ליין�,)א"א�מתמידין
�לב �הזבח �עם �באו �עצמן�אותבין �בפני �קודמות, �עצמן �בפני �דאף ,�משמע

 .ועיין�באות�הבאה�.דהלכה�כרבי�מחבירו�ולא�מחביריו�,וכרבנן

היינו��,ני�עצמןדינא�דנסכים�הבאין�בפ�יא�,ז"הגריבחידושי�חקר�.�שם',�גמ)�כט
וחשוב�כבאים��,"מנחה�ונסכים"�כדכתיב,�מנחה�ותלויים�בהדהנסכים�שייכי�ל

אין��ני�עצמםכיון�דבאין�בפדאו��.איזה�מהם�קודם�רבי�ורבנןפליגי�ו,�ת�אחתבב
�כלל �חיוב�מנחה�וחיוב�נסכים�,להם�שייכות�אהדדי �והוי ,� �ורבנן דפליגי�ורבי

ורבי�סבר��,היינו�דרבנן�סברי�דבעלמא�מנחה�קודמת�לנסכים�,איזה�מהם�קודם
בנסכים�של�אחד�ומנחה�פליגי�נמי��זה�ולפי�,דבעלמא�נסכים�קודמים�למנחה

�אחר �המדו�,של �דכל �קדימה �ין �כמו �קרבנות �לעולותשחטאות ואי��.קודמות
מנחה�דנא�ידד,�)עיין�באות�הקודמת(ם�"הרמב�השמטתיישב��,נימא�כצד�השני

� �כברבעלמא �מבואר �לנסכים �"מבבר�קודמת דאין��)א"הלי�מתמידין�ט"פ(ם
�אמנם�.חד�המקריב�נסכיםלאיש�א�,ני�עצמםבין�נסכים�הבאים�בפ�קא�מינהנפ

� �שם �לקמן"שמר�שהוכיחעיין �מדברי"ד�):קד(�י �הראשון�ה �כתבד�,כצד
דקרבן�אחד��ל�כרחךוע,�צריך�להקריב�גם�יין�לנסכיםמתנדב�מנחת�נסכים�דה
�הכי�,הם �לאו �אם�מנחת�נסכים�דאי �דלא�נדר�כי �יין��שייכות�המ�,כיון נסכי

דאינו�מביא�כי�אם��כתב�)א"הל�מעשה�הקרבנות�ד"פי(�ם"רמבהבל�א�.למנחה
 .בצריך�עיון�סייםו�,אתי�שפירלשיטתו�ו,�יןמנחת�נסכים�ולא�י

�גמ)�ל �שם', �גרשום. �עצמן"ד�ברבינו �בפני �ה�הבאים �הנסכים��פירש, שהביא
�דתמורהמסוגיא�ד�,המנחת�אברהםוהקשה�.�כמה�ימים�אחר�הקרבת�הקרבן

ואי��,מיקרי�באים�עם�הזבח,�דאי�היה�בשחיטת�הזבח�ונתקדש�עמומוכח�.)�יד(
אף�שבא�באותו��,עמו�הוי�בא�בפני�עצמובשעת�שחיטה�ולא�נתקדש��יהלא�ה

הלכך��,"ביום"לענין�אי�הוי�כזבח�שדינו�מיירי�דהתם��ד"הגריותירץ�בשם�.�יום

 

  דמדף  סכת מנחותמ

 א"התשע בניסן חי



ז 

�שחיטה �בשעת �הזבח �עם �נתקדש �אי �מנחה��,תלי �קדימת �לענין �הכא אבל
אף�בלא�,�דטעמא�דרבי�דהתחיל�באכילה�גמר�לכולה�מילתא,�איירי�לנסכים

�הא �שייכא �בשחיטתו �הזבח �עם �נתקדש �סברא �שלאי �זמן �הקרבן�כל �,נאכל
 .הכי�פליגי�רבנן�רק�בבא�ביום�אחרומשום�

�תוס)�לא �"ד' �ד"בסוה�,)קמא(ה�מנחתם �בברייתא, �דתניא �בשמעתין זבח��וכן
�ונסכים�ומסקינן�דבסברא�פליגי ��,בזבח�תודהביאר�ו. מנחתם�"מקרא�דדדכיון

�"ונסכיהם �לבא, �יכולים �דנסכים �עצמ�ילפינן �ולמחר�םבפני �בלילה ה�נקטי,
�ברבנן �קודמת, �מנחה �גוונא �כהאי �דאפילו �לומר ,� �ברבי �דנקט זבח�"והא

�עם�הזבח�"ונסכים �בבאים�הנסכים �דאיירי �דמקדים�הנסכים�משום, �,דטעמו
 .בבאים�עם�הזבח�דוקא�שירה�אמרינןדאמרי�עלייהו�שירה�ומשום�דחשיבי�

�גמ)�לב �בהו', �כתיב �כמשפטם �כמשפט �דחג �אילימא .� �"הרמבכתב ח�"פ(ם
אפילו�לא�מצאו�'�ולא�המוספין�מעכבין�זה�את�זה�וכו,�)כ"יפין�המתמידין�ומוס

�בשבתות �בין �במועדות �בין �חודש �ראש �בימי �בין �אותו �מקריבין �אחד �.אלא
�מעכביןד�,מדבריו�ותמשמע �אפילו�אין �המועדות �חג�בכל �בשל �קשההו.

וכן�סברי�רבנן�,�"כמשפט"מבואר�הכא�דמעכבין�מקרא�דדהא�מ,�הברכת�הזבח
.�בברייתא�הפרים�האילים�והכבשים�מעכבים�זה�את�זה�ידאמר.)�מז(בסוכה�

�ותירץ �הרמב, �ם�"דמקור�דברי �מהספרי �תוסשהביאו �מד(לעיל�' �,ה�אלא"ד:)
�ד �מקרא �ימים"דדריש �מעכבין�"שבעת �בחג�,דאין �וכן �דכתב .� בעולת�אמנם

,�דהספרי�פליג�אדידן�ימדלא�כתב,�דלא�פליגי'�תוסהכתב�לפרש�בדעת�שלמה�
סוגיין�דאמרו�דמעכב�וב�,ן�מעכבין�היינו�כבשים�על�איליםשאיהספרי�דחידש�ו

 .ועיין�באות�הבאה�.ואילים�אאילים�,היינו�כבשים�על�כבשים

�גמ)�לג �הקודמת�.שם', �באות �עיין .� �תירץ �הזבחעוד �הברכת �דברי�, דמקור
�:)צ(�דזבחיםם�מסוגיא�"הרמב �עולה��כמשפטדדריש�רבינא�מ, �החג דבמוספי

ולהכי�לא�,�הכא�שאני,�ה�עולה�אחר�חטאתאף�דבכל�התור,�קודמת�לחטאת
,�דחה)�א,�שכמצוה�(�המנחת�חינוךאבל�.�אייתר�ליה�למדרשה�כדהכא�לעכב

 .וכתב�דאיכא�למילף�תרוייהו�מכמשפט

�גמ)�לד �שם', �שמח. �זמניםשב�בהוספות(�האור �סוף �תירץ) �דברי�, דמקור
��,ספריב�ם"הרמב �פי(דיליף �א"אמור (� �מהא �כתיב �לא �אמור אלא�דבפרשת

�להוהקרבת" �אשה �זה�,"'ם �את �זה �מעכבין �שאין �הדברים, דבמנין��,ופשטות
�יביא �אחד �איל �או �אחד �פר �רק �מצא �לא �אם �העולות �לה"ד, היינו��"'אשה

פרק�התדיר�ב�על�פי�מאי�דמסיק,�יהודא�ורבנן'�פלוגתת�ר�פירשו�.בהמה�אחת
��,):צ�זבחים( �עולה�קודם�לחטאת�משום�דכתיב �החג �אף�"כמשפט"דבמוספי
�ד �התורה �לעולהבכל �קודמת �חטאת �פירושאו�.כולה �הכי �פרים�, �יש אם

�במספר �עולות �וכבשים �שעולה��,כמשפטם�הווי�,ואילים �החג �במוספי ודינם
�לחטאת �קודמת ,� �במספר �אינם �אם �דאבל �דינא �בהו �"כמשפט"לית ויצא�,

� אשה�"אמור�חייבה�התורה�להקריב��תאלא�דבפרש�.מוסף�החגמכלל�קרבן
,�קרבנותה�דינו�ככל�י�מביא�מכח�האי�חיובאאו,�אש�חודשבכל�מועד�ור�"'לה

מבנין�אב�אשר�לחטאת�ראשונה��,דבין�ביחיד�בין�בצבור�חטאת�קודם�לעולה
�)'עמוד�אשם�( �ור, תו��,הואיל�ומתמעטין�בחג�הסוכות�דבפרים�,יהודא�סבר'

ולא�יצא�מסדר�המוסף�,�"כמשפט"פרים�לא�נפיק�מכלל�'�או�ו'�אי�ליכא�רק�ז
דאמרו�בפרק�התדיר��לישנאל�אמנם�.דמת�לחטאתעולה�קו�וממילא,�של�חג

יהודא�ורבנן�דמעכבין�זה�'�הרי�סברי�ר,�לעולה�מתחטאת�קוד�נמידבחג�)�שם(
ואינו�,�כתב�בהו�"כמשפט"דפרי�החג��כאן'�הגמ�האמר�ולהאי�לישנא,�את�זה

,�מה(ועיין�שם�שביאר�לפי�זה�דברי�הנביא�ביחזקאל��.לפי�מאי�דמסיק�התם
 .�בסייעתא�דשמיאענין�נפלא�ואמתי�א�שהו�וסיים�,)כה�-�כג�

��
  א"דף מה ע

�גמ)�א �הפקודים', �דחומש �לאילים �מעכבי �כהנים �דתורת �אילים הקשה��.לא
דאף�בעצרת�וחג��,פרימהסהביאו�,�ה�אלא"ד:)�מד(�לעיל'�דתוס,�העולת�שלמה

אם�כן�נימא�הכא�דאילים�דתורת�כהנים�ו,�לא�מעכבים�האילים�את�הכבשים
�כהניםלא�מעכבים�לכבשים�דתורת� �ותירץ. �כל�, �היינו �מעכבין �דאין דהבינו

וכן�כתב�.�ולא�באילים�על�כבשים�ולכך�הוכרחו�לפרש�כמסקנא,�אחד�מין�שלו
�א"הרשב �וביאר. �אילים�מעכבים�כבשים, �לפרש�אין �למתניתין �הוי �,דאם�כן

� �.מ(וכדלעיל �הלבן) �את �מעכבת �אינה �תכלת �היין�דאמרו �את �וסולת אבל�,
� �דבר�עצמו �כשמדבר�באותו �מעכב�אמרו �שם(שאין �מעכבות�זו�) מתנות�אין

�זו �את �זה, �את �זה �כשאמרו �נמי �והכא �אחד�, �מעכב �אין �מין �דבאותו משמע
 .לחבירו

�גמ)�ב �וכו', �ששה �מצא �לא �שאם �ומנין �זה�תלמוד�' �את �זה �שמעכבים ומנין
�יהיו ��.לומר �"הרמבכתב �הי"פ(ם �ומוספין �מתמידין �)ט"ו �של�, �כבשין שבעה

ואם�,�אין�מעכבים�זה�את�זה,�הבאין�בגלל�הלחםמוסף�היום�ושבעה�כבשים�
�נשחטו �זה, �את �זה �מעכבים �כולם �וה. �ד"הראבשיגו �נשחטו, �בלא �אף ,�הא

�בהו �כתיב �דהויה �זה �את �זה �מעכבים �כהנים �דתורת �אילים .� הברכת�ותירץ
,�היינו�אחר�שנשחטו�כולןד�"זה�את�זהומנין�שמעכבין�"ם�פירש�"דהרמב�הזבח

�בשחיט �שנקבעו �משום �הוהיינו �ו. �אורההקשה �שייך�,הקרן קביעות��דמה
�הכא �דשחיטה �נפשך, �יביא�,ממה �לו �שיש �כמה �דכל �אמרה �דהתורה �,כיון

כי�נשחטו�ונפסל�אחד�מהם�אמאי�לא�יוכשרו�הנשארים�,�למצוה�רקומספרם�
�בהלהקר �יחד, �לקובען �שחיטה �זיקת �שייך �ולחמן �בכשבים �ודווקא משום�,

� �לזהדזקוקין �זה ,� �מקדש �הכבשים �לחםהדשחיטת �בקרבנות�, �לא אבל
 ��.המוספים

�גמ)�ג �מהדרינן', �להדורי �המנחת�אברהם�הקשה�.דכמה�דאפשר �בעי�, אמאי
,�ותירץ.�הא�פשוט�דכיון�שמצוה�להביא�שבעה�שיביא�ככל�שימצא�,כךקרא�ל

�מד�לעיל�עיין(�האור�שמח�דלדברי �ד,�אתי�שפיר)�דלאות�: קרא�דינא�דדכיון
אשה�"דפרשת�אמור�דכתיב��דינאמומקריבם�,�אנו�יכול�לקייםדפרשת�פנחס�

�"'לה �מ, �יותר �דבעינן �תיתי �חדמהיכי �דיחזקאלו, �מקרא �ילפינן �להכי דמכל�,
 .מקום�מצוה�שיביא�ככל�שימצא

�גמ)�ד �זה�את�זה', �שמעכבים �רש(�.ומנין �דאין�"ופירש �להם �יש �אם �דהיינו י
הובא�(�האור�שמחדלדברי�,�המנחת�אברהםכתב��.)יכולים�להביא�זה�בלא�זה

�דינאו�,משום�דשני�דיני�מוסף�איכא,�אתי�שפיר�האי�דינא)�אות�לה:�מדלעיל�
�להם �כשאין �אלא �נאמר �לא �אמור �דפרשת �נתחדש, �לא �להם �כשיש ,�אבל

 .ונשארו�בקרא�דפנחס�דמעכבי�אהדדי

,�מאי�נפקא�מינה�בהא�דמעכבים,�)יא�,רצט(�המנחת�חינוךהקשה��.שם',�גמ)�ה
ואין�לומר�דכיון�.�ת�ליההא�אף�דאין�מעכבים�מצווה�להקריב�כולם�כיון�דאי

�ילקה�משום�חילול�יום�טוב�,מוסף�דין�ית�ביהולדמעכב� דהא�הוי�התראת�,
�יק �דשמא �כולםספק �ריב .� �מינה �דנפקא �לומר �שואין �בשבת�יחול �טוב יום

�דמביא�חטאת �גוונאבברשות�והקריב�דהא�, �מביא�חטאת�כהאי �אין �,ותירץ.
ביא�למחר�נסכים�דלא�דאי�לא�הביא�כולהו�אין�מ�,דמעכבבהו�דנפקא�מינה�

�מוסף �שהקריב �חשיב .� �אברהםוהקשה �המנחת �הוי, �לא �דמוסף אכתי��,דאף
�נסכים �עליה �דמביאים �ציבור �מנדבת �גרע �דלא �נסכים �יביא �תירץ. ,�ולהכי

�שירה�דאינה�נאמרת�על�נדבת�ציבור �דנפקא�מינה�לענין �לא�, �דמעכבי וכיון
 .�ועיין�מה�שכתב�עוד.�אומר�שירההוי�מוסף�ואין�

דעד�שיבוא�אליהו�אין�,�א"הרשבבחידושי��פירש.�אליהו�עתיד�לדרשה�',גמ)�ו
הא�כשיבוא�אליהו�יהיה�,�אמאי�בעינן�לאליהו,�והקשה.�אנו�יודעים�לפרשה

�המתים �תחיית �נבואתו, �ויפרש �יבוא �ויחזקאל �ותירץ. �יבוא�, �אליהו דשמא
�קודם�תחיית�המתים�ויפרש�קודם�יחזקאל או�דיבוא�ויפרשנה�באחד�מבתי�.

 .אליהו�הוה�שכיח�במתיבתא�דרבי:)�פה(בבבא�מציעא�ת�כדאיתא�מדרשו

הא�לא�בשמים�,�)מ�ליקוטים�צח"חו(החתם�סופר�ת�"בשוהקשה��.שם',�גמ)�ז
�היא ,� �שבת"רשכדכתב �קח(�י �מאי"ד.) �באיסור��,ה �אליהו �על �סמכינן דלא

�והיתר �ותירץ. �כמלאך, �כשבא �איירי�,דהתם �הכא �אבל � �בגוונא שיגיע�נן
 .לו�דין�אדם�ולהכי�סמכינן�עליה�דאז�יש,�בדמות�אדם

�גמ)�ח �כו', �עזרא �בימי �הקריבו �מילואים �אמר �אשי �'רב בחידושי��כתב.
בית�שנתנבא�עליו�יחזקאל�לא�נעשה�בבית�הצורת�דחזינן�דהא�מד,�א"הרשב

�שני�,שני �בבית �נעשו �לא �שנתנבא �הקרבנות �סדר �וכן �ד, �לומר ודאי�בעינן
בוני�בית�שני�עשו�ש�אלא�,יחזקאל�נתנבא�על�העתיד�לבא�ולא�על�בית�שני

ומשום�הכי�לא�עשו�מתנות�,�לבאחלק�ממה�שנתנבא�יחזקאל�ויעשו�לעתיד�
 .ה�מילואים"ד'�תוספירשו�קאל�כמו�שזביחהפר�כ

�הרמב�.שם�',גמ)�ט �"כתב �הי"פ(ם �הקרבנות �ממעשה �שיעורי�"�,)ד"ב כל
�יחזקאל �בספר �האמורים �הנסכים �העבודה�, �וסדרי �הקרבנות �אותן ומנין

אלא�הנביא�צוה�ופירש�,�כולן�מילואים�הן�ואין�נוהגין�לדורות,�הכתובים�שם
�המזבח �חנוכת �עם �המלואים �יקריבו �כיצד �בית�, �כשיבנה �המשיח �מלך בימי

,�י�משום�דרבי�יוסי�סבר�כוותיהשדפסק�כרב�א�,הלחם�משנהוכתב�".�שלישי
� �קושית �משום �עזרא �בשל �איירי �לא �דקרא �תוסוסבר �מילואים"ד' �ה להכי�,

�קא �דקרא �לבואפירש �העתיד �על �י �הקרבנות�, �מדין �ישנו �היאך �תאמר ואם
�דכיון�שמצינו�שבימי�עזרא�הקריבו�מילואים�,על�זה�אמרו,�הכתובים�בתורה

יש�,�ואינהו�ילפי�ממשה�דשינה�במילואים�מדין�דורות,�אף�שאינם�כדין�דורות
 .כדין�דורות�אף�שאינםלומר�דאף�לעתיד�לבוא�יקריבו�מלואים�

�גמ)�י �הגריבחיד�העיר�.שם', �ז"ושי �מה, ��דלפי �מבית�"פ(�ם"הרמבשפסק ו
�הט �לבוא�,)ו"הבחירה �לעתיד �דקדשה ,� �כתב �מקום �ממעשה�"פ(ומכל ב
�הט �מילואים�,)ו"הקרבנות �הקריבו �עזרא ��,דבימי �דאף �לעתיד�מוכח דקדשה

� �בעינן �מקום �מכל �ומילואים"לבא �"חינוך .� �אברהםופירש �המנחת דאף�,
�לבאכ�דהמקום �לעתיד �קדשה �דהא �קדוש �בר �כדי�, �וחינוך �מילואים בעינן

� �את �עצמו�הביתלקדש �לביכורים, �מינה �ונפקא ,� �"הרמבדכתב ב�"פ(ם
 .דאין�נוהגים�אלא�בפני�הבית)�א"מביכורים�ה
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�גמ)�יא �אמר�וכו', �רב�אשי �וכו' �הכי �'תנא�נמי �המצפה�איתןהקשה�. אם�כן�,
�כמאן �יוחנן �רבי �ותירץ. �רש, �שהיה�"דעל �חודש �בראש �דהקריבו �שפירש י

�ה�מילואים"ד'�תוסקשה�כקושית��,לואיםשמיני�למ דהא�זה�היה�עגל�והכא�,
�כרש�,ועוד�.פר �דלא �מוכח �דיחזקאל �היה��,שכתב�י"דבקראי �חודש דראש

�דעזרא �למילואים ��,שמיני �מה(דכתיב �יחזקאל �חודש��)יח, �בראש שהתחילו
�אחרי �ימים �שבעה �הביאור�.וונמשך �בימי��,אלא �דאף �דאמר �כמאן דסוגיין

ורבי�יוחנן�סבר�כמאן��,ולשיטתו�דמי�לשל�עזרא�,חודשמשה�התחילו�מראש�
דאי�לא�דמי�לשל�עזרא�דהתחילו�ובו�,רג�אד"התחילו�מכדבזמן�משה�דאמר�

 .רב�אשיאית�ליה�דהא�דרבי�יוסי�ולהכי�לא�חש�ל�,בראש�חודש

�תוס)�יב �מלואים"ד' �וכו�,ה �דחקו �מי �הוא �תימה �'ודבר .� �נתןותירץ �,החק
באחד�לחודש�"משמע�דקאי�אקרא�דד�,בשבעה�"וכן�תעשה"דהכריחו�קרא�ד
וכיון�דאמרו�דשבעה�לחודש�קאי�על�שבעת�ימי�המלואים��,"תקח�פר�בן�בקר

�התם �בן��,דכתיב �פר �היה �המילואים �ימי �בשבעת �שהקריבו �החטאת �כן אם
ולהכי��,ראשון�היה�פר�ובשבעת�הימים�היה�שעיר�עזיםהרק�ביום��הריו�,בקר

 .י�לדרכו"פירש�רש

�,א"הרשבבחידושי��הקשה.�כלי�הא�ישראל�אכליכהנים�הוא�דלא�א',�גמ)�יג
� �כתיב �נמי �כב(�בויקראדבתורה �ח, �וגו") �יאכל �לא �וטרפה �"'נבלה ,�ותירץ.

רק��עוף�קאי�דאף�דלית�ביה�טומאת�מגע�אלאוא�,דסיפא�דקרא�לטמאה�בה
�הבליעהד ��,בית �זו �טומאה �בקדשים�תראוסנמי ��,לאכול �פירש �על�"רשוכן י

�)שם(�התורה �דיחזקא�אבל, �בהבקרא �לטמאה �כתיב �לא �ל �דאיירי�ו, משמע
�זה�בקדשיםלענין� כוונת�ואין�לפרש�ד�.גוף�האיסור�ולא�לומר�דיאסר�על�ידי

�ש �בקדשיםהפסוק ��,יאסר �דהא �בהמההתם �נמי �דנאסר�ו�,כתיב פשיטא
 .ולהכי�הקשו�הכא�,באכילת�קדשים�כשאר�טומאות

לק�משום�דכשמו,�דילפינן�היתר�לתרוייהו,�החשק�שלמהפירש�.�שם',�גמ)�יד
�חוט� �דנפסק �טרפה �ונעשית �בשר �רוב �בלא �ומפרקת �שדרה �חותך תחילה

 .ואחר�כן�כשמולק�הסימנים�הוי�נבילה,�השדרה

�גמ)�טו �נבילה�וטרפה', �נמי ��.תישתרי �תוסכתבו �כ(�בחולין' ,�ה�לא�אמרן"ד.)
�התורה �מן �לעוף �שחיטה �אין �דאמר �ואגב�ינב�,דלמאן �דווקא �לאו �דהכא לה

סובר�רבי�יהודה�)�.כט(�דבזבחים,�כתב�ההחשק�שלמאבל�.�להיטרפה�נקטו�נב
�ד �הבליעהיטרעוף �בבית �מטמאה �ששחטה �מידי��,פה �מטהרת �שחיטתו דאין

 .להינב�נמיוהוי��,טריפתו

�גמ)�טז פה�יאמאי�אסור�טר�,העולת�שלמההקשה��.הואיל�ואישתרי�מליקה',
�עוף �בקרבן �טר�"הואיל"נימא�, �מליקה�דהויא�נבלה�תותר�נמי �,פהיואישתרי

�כ �לב(�יםבזבחדאמרינן �ד:) �זיבה �שראה �מצורע �לצרעתו��"הואיל"גבי והותר
�לקריו �נמי �הותר �ותירץ. ,� �התם �דאמרינן �אמרינן �הואיל"דלא �היכא�" אלא

�ה �ידי �על �שהותר �מה �לפני �היתה �המתירה �הטומאה �או ,�"הואיל"דהאיסור
� �טרהלכך �דאיסור �כיון �נמי �קדיבדידן �נב�םפה �להילאיסור �אמרינן, �לא

 .�"הואיל"

כיון�,�השפת�אמת�הקשה.�'וכו�פרים�מרובין�מעון�אם�היו�להםש�ר"א,�'גמ)�יז
מאי�טעמא�אמר�רבי�,�ה�ימיםואפילו�אחר�עשר�,דנסכים�מביא�אפילו�בלילה

�ש �כךשמעון �אחר �הנסכים �להביא �ימתין �ולא �דעוברת �הפרים �מצות .�יבטל
�ץ�המנחת�אברהםותיר �מה�שפירש�, �מד�לעיל�הובא(לפי י�"דלרש�,)כואות�:

יבטל��ומשום�הכי,�"חביבה�מצוה�בשעתה"ם�הוא�עם�הקרבן�ועיקר�זמן�הנסכי
כים�דטעמא�דצריך�להביא�הנס'�ולתוס�.דזמן�הנסכים�השתא,�מצוות�הפרים

�ת �שלא �כדי �הקרבן �השירהיעם �בטל ,� �לומר �יש �נמי �עדיף להביא�דלהכי
�"לרמב�אבל�.הנסכים �ם �הי"פ(דכתב �הקרבנות �ממעשה �)ב"ב �אדם�, מביא

לה�מביא�אחר�עשרה�ומשמע�דלכתחי�,ימים�רהקרבנו�היום�ונסכים�אחר�עש
�ימים �הפרים, �ומבטל �נסכים �מביא �אמאי �מודה�, �הוא �דאף �לדחוק ורצה

� �עם�הקרבן �דלכתחילה�מצות�הנסכים�שיקדשו �שיהא�הזבח�שלםכדי ומה�,
שלא�הביא�הנסכים��בגוונאהיינו�,�שכתב�דלכתחילה�מביא�אחר�עשרה�ימים

אלא�יכול�לדחותם�עשרה�שיוכל��להסמיכם�לקרבן�ככלאין�מצוה�ד�,עם�הזבח
 ).אות�יט�לקמןועיין�(�.ימים

�גמ)�יח �וכו', �מרובים �פרים �להם �היו �שאם בפירוש�(�ם"הרמב�כתבו�.'אלא
�ב"והרע)�המשניות ,�טעמייהוט�"התוספות�יופירש�.�דאין�הלכה�כרבי�שמעון,
� �ה�וכי�מדת"ד'�התוסכדהביאו �מו(י�ביחזקאל�"דרש, �ז, �פירש) דהביאו�קמח�,

�מכל �סולת�להוציא �עשרון �ג�,סאה �היא �ואיפה �סאין' �דד, �גהיינו �ג' '�סאין
ולהכי��,נמי�יש�לומר�דיש�איפה�גדולה�ואיפה�קטנה�הכיו�.עשרונים�סולת�לפר

נו�מי�שחלק�בזה�על�רבי�דלא�מצי,�הקרן�אורה�והקשה.�אין�מוכח�כרבי�שמעון
 .�שמעון

�,רובחיבו�השמיט�להאי�דינא�ם"רמבדה�דנראה�קרן�אורהה�כתב.�שם',�גמ)�יט
� �שכתב �מה �על �שסמך �הי"פ(משום �הקרבנות �ממעשה �)ב"ב �הנסכים�, דאין

�הזבח �את �מעכבים �ימים, �עשרה �עד �ונסכיו �היום �זבחו �מביא �אלא והיינו�,
�לכתחילה �הקרבנות, �כל �ולהביא �בנסכים �למעט �דעדיף �משתמע ,�וממילא

אך�סיים�דעדיין�קשה�קצת�אמאי�לא�כתבו�,�מלמעט�בקרבנות�ולהביא�נסכים
 �.בפירושם�"הרמב

�גמ[)�כ �וכו', �מרובים �אילים �להם �היו ��ולכאורה�.'ואם �עיון קרא��ידהאצריך
�ועליה�קאי�"ביום�החודש"נסמך�לקרא�ד ובראש�חודש�מקריבים�איל�אחד�,

�מרובים �אילים �בו �האילים�ךואי�,ואין �כל �יקריבו �דלא �מהכא �למילף .�שייך
,�קרא�אמאי�מייתינן�דווקא�להאי�,ש"הרש�שהקשהמה�ושמא�יש�לומר�לפי�

דאין��,ויש�לומר.�"איפה�לפר�ואיפה�לאיל"הא�ביחזקאל�איכא�עוד�פסוקים�ד
באותו�הכא�רו�משום�דאיי�אהא�דמייתי�להאי�פסוקו,�הכי�נמי�דעלייהו�סמיך

דלא�איירי�בראש�,�אבל�ודאי�מוכח�כן�משאר�פסוקים,�"ביום�החודש"ענין�ד
 ..)]א.י.�(וקמשמע�לן�כדדרשינן,�ושייך�בהו�כמה�איליםחודש�

 

  ב"דף מה ע
הלחם�מעכב�את�הכבשים�ואין�הכבשים�מעכבים�את�הלחם�דברי�',�מתני)�כא

�עקיבא �רבי ��נסתפק. �חינוך �ש(המנחת �)זמצוה ,� �עקיבא �לרבי שתי�בהביא
�נשרפוה �כן �ואחר �והונפו �כבשים �בלא �לחם �הלחם�, �בלא �כבשים והביא

�כדינם �והניפם �קריבים, �הספק�.אי �את��,ויסוד �הכבשים �שיקדשו �בעינן אי
�קרביםהל �אינם �קדשו �דלא �והכא �הקרבה��,חם �שיהא �רק �דבעינן �דלמא או

�דכבשים �והקרבה �קדושה�,דלחם �חדא �בעינן �לא �שהונף��,אבל �נמי והכא
 ).יב�אות�:דף�מו�לקמןועיין�(�,הלחם�יקריבו�הכבשים

הקרן��הקשה.�'דיומא�כו'�וקשה�דבפרק�ב'�וכו'�פי�,ו�כבשיםה�קרב"ד'�תוס)�כב
ויערוך�עליו�ערך�"התם�הא�קרא�מפורש�הוא�אמאי�הוצרכו�לסוגיא�ד,�אורה
 ".לחם

�ר�,ד"בא)�כג �כו"אומר �טעמא �דהיינו �'ת .� �אורההקשה �הקרן �הקריבו�א, מאי
�במדבר �העומר �מנחת �איס, �במדבר �היה �לא �עלמא �לכולי �ואין�הא �חדש ור
�להתיר �איסור �לעומר �ד, �קרבו �לא �נמי �טעמא �מהאי �הלחם ,�במדברשתי

�ובמדב �שבמקדש �חדש �איסור �להתיר �דבאים �חדש �הוי �דלא �טעם�ור אין
 .להקריבם

הא��,הקרן�אורההקשה�.�'ע�לטעמיה�דכי�תבואו�לאו�דווקא�כו"ור,�ד"בא)�כד
אם�כן�ו�,י�הלחם�מחוץ�לארץ�פסוליםדשת�,בברייתאאמר�רבי�עקיבא��לקמן

במדבר�לא��דרבי�עקיבא�סבר�שלא�היו�,וצריך�לומר�.ודאי�לא�קרבו�במדבר
�לחם �ולא �כבשים �מע, �דלחם �הכא �דאמר �מקרא�והא �ליה �יליף �הכבשים כב

�בסוגיין�יתאכדא �ולא�לחם, �ננס�סובר�דכבשים�קרבו �בן ומוכח��,ורבי�שמעון
 ).אות�כז�לקמןועיין�(�.דלחם�אין�מעכב�הכבשים�וכבשים�מעכבים�הלחם

הקשה�.�'ומה�וכו�ונראה�לפרש�משום�דשתי�הלחם�איקרו�ביכורים�,ד"בא)�כה
מצוה�התלויה��אשום�דהוימאינם�בחוץ�לארץ�ביכורים��הא�,ז"הגריבחידושי�

�בארץ �ו, �גבי �שייך �בארץלא �התלויה �מצוה �דאינה �הלחם �מהני��,שתי ומאי
)�ו"א�מ"פ(�כליםבהא�דתנן�א,�ח"הגרמה�שביאר�ותירץ�לפי�.�דאיקרי�ביכורים

מחק��א"והגר,�דארץ�ישראל�חשיב�קדושה�לענין�ביכורים�,עשר�קדושותגבי�
אלא�מצוה�התלויה�בה�,�ץארמשום�דאינה�משום�קדושת�ה"�ביכורים"לתיבת�

�כתרומות�ומעשרות �מבית�הבחירה�"בפירוש�המשניות�ובפ(�ם"הרמבאבל�, ז
תליא�נמי��,בארץ�התלויהמצוה��שהיא�מלבד�מהומוכח�ד,�ביכוריםגרס�)�ב"הי

 .י�הלחםלשת�ילפינן�מביכורים�ושפיר�,�בקדושת�הארץ

מוסף�כלומר�דיש�בעצרת�קרבן�(�.מ�אחריני�נינהו"מדאישתני�סדרן�ש',�גמ)�כו
�עם�הלחם היה�אפשר�דלכאורה��,)יא�שזמצוה�(�המנחת�חינוך�כתב�).וקרבן

�מוסף�קודם�לשל�לחםלהוכיח�ד �דתדיר�בראש�חודש�ובשאר�מועדות, ,�כיון
�שכתב�אמה�.קרבן�מוסף�תדיר�שםתדיר�מכל�מקום�ואף�דמוסף�דעצרת�אינו�

�אף�,דקריאת�התורה�דשבת�קודם�לשל�ראש�חודש,�:)כט(הטורי�אבן�במגילה�
�שבת �אותה �י�דקריאת �חודש �ראש �ושל �בשנה �פעם �פעמים"הויא כיון��,ב

דהתם�,�ונראה�דלא�דמי�.ש�חודשדקוראים�בכל�שבת�הוי�תדיר�מקריאת�רא
אבל�הכא�מוסף�דראש�חודש�ומוסף�דעצרת�,�חדא�מצוה�שצורתה�שונה�אהוי

כתב�להקדים��ברבינו�גרשום�אמנם�.ועיין�בדבריו�שהאריך�.הן�מצוות�חלוקות
 .במנחת�אברהםועיין��,סףשל�מו

�גמ)�כז ��.רבי�עקיבא�אומר�יכול�הן�הן�כבשים', אי��,ש"החק�נתן�והרשהקשו
� �עקיבאגרסינן �רבי ,� �כתבו �תוסאיך �קרבו"ד' �ד�,ה �לטעמיה �עקיבא כי�"דרבי
ולהכי�.�הא�אמר�הכא�דלא�קרבו,�כלומר�דקרבו�במדבר�,לאו�דווקא�"תבואו
ח�"פ(ככסף�משנה��ודלא,�להדלא�גרסינן�ליה�וכולה�רבי�טרפון�קאמר��,כתבו

 .פליגי�הכארבי�עקיבא�ורבי�טרפון�ד�שכתב�)א"מתמידין�ומוספין�ה

.)�מו(דלקמן�,�הטהרת�הקודשכתב��.ורבי�עקיבא�נמי�לילף�יהיו�מיהיו',�גמ)�כח
�הלחם�לביכוריםאמר�רבא�דמקישים�שת �עצמן��,י דמה�ביכורים�באים�בפני

 

  המדף ות מסכת מנח

 א"התשע בניסן טי



ט 

�עצמואף�לחם�בא�בפ �ני �לא�קש, �יאולדבריו לא�דריש�יהיו��היקשהדמשום�,
ועיין�.�הכא�בעי�לשנויי�אפילו�לרבה�דפליג�התם�אהקישא�דרבאאלא��,מיהיו
 .ש"ברש

�תוס)�כט �ה�דאמר"ד' ותו�דהתם�הוי��'דהתם�קאמר�בברייתא�קנאו�השם�כו,
סוף�סוף�חזינן�דכהנים�זכו�משולחן�,�ז"הגריהקשה��.'לקדש�בו�את�האשה�וכו

ונשאר�בצריך�,�או�דכולם�שויםומאי�נפקא�מינה�אי�הוא�לאותו�משמר��,גבוה
 .עיון

 

  א"דף מו ע
,�השפת�אמתהקשה��.'הכל�מודים�שאם�הוזקקו�זה�לזה�שמעכבין�וכו',�גמ)�א

� �לשון �ננס�"הכל�מודים"מהו �עקיבא�ובן �כלל�במחלוקת�רבי �תלוי ,�הא�אינו
והכא�חידש�דנדחה��,דאינהו�פליגי�אי�יכול�להביא�לחם�לחודיה�בלא�כבשים

�הוהו�,מר�לחם�עיקר�ולמר�כבשים�עיקראף�דלד�,ישביו�.איבוד�חבירואחד�ב
�בתודה�אמינא �כדאשכחן �העיקר �את �פוסל �אינו �לא��,דהטפל �הלחם דאבד

�לחם �גלל �תודה �דאין �משום �תודה �ומודו��,אבדה �פליגי �דלא �לן קמשמע
 �.דהכא�נפסל�העיקר�בשביל�הטפל�,דתרוייהו�מעכבי

�ד"רש)�ב �ה�שאם�הוזקקו"י �ביחד�ואחר, �כבשים�אבד�לחם�אוכ�"שהיו כתב�.
דרבי�יוחנן�איירי�בלחם�וכבשים�דמעכבים�זה�דבריו�דמשמע�מ�,החשק�שלמה

אבל�).�רי�בתנופה�דשייכא�בלחם�וכבשיםידאי('�וכן�נראה�מדברי�הגמ�,את�זה
דשבעה�כבשים�של�מוסף�היום�,�כתב)�ט"ח�מתמידין�ומוספין�הי"פ(ם�"הרמב

אם�נשחטו�כולם�ושבעה�כבשים�הבאים�בגלל�הלחם�אין�מעכבין�זה�את�זה�ו
�זה �את �זה �מעכבים .� �עליו �"הראבוהקשה �)שם(ד �דנשחטו�, �תיתי מהיכי

�מעכבין .� �קורקוס"המהרותירץ �י �"דהרמב, �סוגיין �ביאר ארישא��נמים
�מעכבין�,דמתניתין �אין �דמוסף �כבשים �דשבעה �מעכבין, �נשחטו �דאי אבל�.

עיל�בברכת�הזבח�ל�אבל.�אסיפא�דוקאדרבי�יוחנן�קאי�,�י"ד�ביאר�כרש"הראב
וכך�,�י"כרשו�אשתי�כבשי�עצרת�ושתי�הלחםסוגיא�דמשמעות�,�הקשה.)�מה(

�הרמב �"מפרש �להדיא �ה(ם �ו"טשם �הכיו) ��משום �דהתם �בסוגיא עיין�(תלאו
 ).אות�ב.�מה�לעיל

�דנדחה�באיבוד�חבירו�,ד"בא)�ג �ז"הגריבשם�המנחת�אברהם�הקשה�. אמאי�,
��,באיבוד�חבירו�נדחהבעינן�לדין� משום�דאי�אפשר��קרבהא�בלאו�הכי�אינו
ביניהם�דהזיקה��,)ה"ט�סק"סכ(מקדש�דוד�ה�וכתב�בשם�.בלא�זה�להקריב�זה

�ש �לענין �אדוקא �חבירום �נדחה �אחד �אבד �כבשים�, �ומצא �נאבד �בלא אבל
ולפי�זה��.אין�נפסל�הלחםוהשמנים��ביאשמ.)�סד(לקמן�שמנים�מהם�אמרינן�

,�נדחה�הוא�בירואבד�חדוקא�לענין�שאם�דהזיקה�היא�,�י"רש�דברי�יםמיושב
 .אבל�ודאי�שייך�להקריב�אחד�בלא�חבירו�כדחזינן�גבי�מצא�שמנים

מאי�קאמר��,הקרן�אורההקשה��.'דרבי�יוחנן�גופא�קא�מבעיא�ליה�כו',�גמ)�ד
.�בר�הוזקקו�בתנופה�שקדמה�להכתנופה�עושה�זיקה�אי�הא�,�שחיטה�זוקקת

�ותירץ �הלחם, �עם �הכבשים �הניף �בלא �מינה �דנפקא �לעצמו, �חד �כל ,�אלא
�התנופה�זוקקת �דאין �דודאי �המנחת�אברהם�וכתב. �כתב�, ח�"פ(ם�"הרמבדכן

הכסף�משנה�ופירש�.�דהניף�כל�אחד�בפני�עצמו�יצא)�א"מתמידין�ומוספין�הי
ומכל�,�דאשם�ולוג�שמן�טעונים�תנופה�יחד,�.)סא(לקמן�דמקורו�מסוגיא�)�שם(

�יצא �עצמו �כל�אחד�בפני �הונפו �מקום�אי �תירץ�מנחת�אברהםוה. דתנן��כיון,
� �יח(לעיל �כשרה.) �הניף �לא �דכשר, �הניף �דלא �בגוונא �דחידש �לומר ,�יש

דאיירי�במנחת�עומר�,�כתב�ה�לא�הניף"ד)�שם(י�"רשאמנם�.�דהשחיטה�זוקקת
דכמו�,�טעמו�השפת�אמת)�שם(ופירש�.�משמע�דלא�קאי�שתי�הלחם,�וקנאות

כל��שהיאהתנופה�מעכבת�משום�פשוט�ד�,בשתי�הלחם�הבאים�בפני�עצמם
�ד�,דתםעבו �הדיןמסתברא �הכבשים�הוא �עם �כשבאים �אף �ליכא�, ולשיטתו

דאף�,�כתבו�ה�שיהא"ד�:)מז(�לקמן�'תוס�אבל�.לאוקמא�בשלא�הונף�דהא�פסול
 .ואתי�שפיר,�בשתי�הלחם�אין�התנופה�מעכבת

�ד"רש)�ה �תנופה"י �מחיים�,ה �הלחם �עם �מניפים �היו �כבשים .� ם�"הרמבכתב
מביא�,�ת�הלחם�עם�כבשי�השלמיםכיצד�הנפ,�)א"ח�מתמידין�ומוספין�הי"פ(

ואם�הניף�זה�,�שני�כבשים�ומניפם�בעודן�בחיים�שנאמר�והניף�אותם�תנופה
ולוקח�חזה�,�ואחר�כך�שוחטין�אותן�ומפשיט,�בפני�עצמו�וזה�בפני�עצמו�יצא

�מלמטה� �ידיו �שני �ומניח �הלחם �שני �בצד �ומניחם �משניהם �אחד �מכל ושוק
ות�דמשמע,�)שם(הלחם�משנה�כתב�ו.�ואם�הניף�אחד�יצא,�ומניף�הכל�כאחד
�דהתנופה� �כשהכבשים�שחוטים�עם�הלחםדבריו �הוי מהא�דאיתא��והקשה,

דתנופת�שחוטים�משום�,�מחיים�יהלחם�ההתנופה�עם�דה�,.)סב(לקמן��להדיא
�אחיים�"והניף�אותם"קרא�דדועל�כרחך�,�רה�שוה�משלמיםיאיכא�למילף�מגז

�קאי �וכתב. �יש�לומר, �הלחם�"�ם"דמה�שכתב�הרמב�,דאולי ומניח�בצד�שתי
מניחם�"ש�הזכיר�ואף�שרק�בסוף�דבריו,�קאי�בין�אחיים�בין�אשחוטין,�"ומניף

�"הלחם�בצד�שני �אתנופה�קמייתא, �נמי �קאי ��אמנם. �מרן �"ריבחידושי הלוי�ז

�הל"פ( �הקרבנות �ממעשה �הרמב�)ג"ט �דברי �כפשוטם�ם"פירש �עם�, דתנופה
�ה �בחיים�יההלחם �ולא �בשחוטין �כרש�,רק ��.י"ודלא �יישבולפי המנחת��זה
,�שחיטהבעינן�זקיקה�על�ידי�ד,�)המובא�באות�ד(�הקרן�אורהקושיית��אברהם

�ד �זוקקיןמשום �ואין �לחודייהו �מניפם �מחיים �אמאי�, �קשה �זה �דלפי אלא
 .האי�דינא�דשחיטה�עושה�זיקהלם�"השמיט�הרמב

,�השפת�אמתהקשה��.'לכהן�בתר�תנופה�כו'�והא�כתיב�קודש�יהיו�לה',�גמ)�ו
�,כשמביא�לחם�חדש�אף�בתר�תנופהפליגי�בן�ננס�ורבי�עקיבא�הא��,שיאקמאי�

אי�יכול�להביאם��,וכן�כשמביא�כבשים�חדשים,�אי�יכול�להביאו�בלא�כבשים
 .בלא�לחם

,�ה�מכניס"י�ד"רשפירש�.�עד�שלא�שחטה�יצא�לחמה�מכניסה�ושוחט',�גמ)�ז
כלי�לא��דושידק�ה�ואיזהו"ד'�בתוס�וכן�כתבו,�דקודם�שחיטה�אין�נפסל�ביוצא

�לפ �ביוצאומהניא �סלו .� �נתןוהקשה ��החק �"הרמבעל �ם �מפסולי�"פי(שכתב ב
עד�שלא�נשחטה�מביא�לחם�,�יצא�נטמא�או�נפרס�לחמה�או,�)ד"המוקדשין�הי

 .נפרסוועשה�דין�יוצא�כדין�טמא�.�'אחר�ושוחטה�וכו

�גמ)�ח �וכו', �זיקה �עושה �שחיטה �דעתך �סלקא �ואי �נמי�' �תפסל �ליה איפסיל
�תודה �ן�אישהחזוהקשה�. �בקמץ�ונאבד�חלק�מ, �הקומץהא�חזינן �ן אף�דאין�,

לא�,�והכא�נמי�אף�דהוזקקו,�חלק�הקומץ�שנשאראת�מקטיר��שייריה�נאכלין
 .הוי�טעם�לפסול�הקרבן

�ד"רש)�ט �יזרק"י �הדם �ה �תודה, �לשם �ולא �שלמים �לשם .� �אישכתב ,�החזון
�כלל �תודה �הויא �דלא �דבריו �שלמים�דמשמעות �ימים��,אלא �לשני ונאכלת

דלא�נקראת�שלמים�אלא�להכשירה��דלכאורה�נראה,�אבל�כתב.�אחד�הוליל
 .אבל�ודאי�אכתי�שמה�תודה�וזורק�לשם�תודה,�בלא�לחם

 

  ב"דף מו ע
ה�מתמידין�ומוספין�"פ(�ם"הרמבכתב�.�'ר�ירמיה�אם�תימצי�לומר�כו"א',�גמ)�י

�זה�,)ו"הט �את �זה �מעכבין �הכבשים �עם �הונפו �ואם �אבדו�, �הלחם �אבד ואם
�הכבשים ,� �הלחםואם �אבד �הכבשים �אבדו �ו. �ד"הראבהשיגו �הוא�, �ספק הא

�תנופה�עושה�זיקה�'בגמ �אי �לומר�, �רק�אם�תימצי �ירמיה�אמר�דמעכבי ורבי
�זיקה �עושה �דתנופה �הרמב, �פסק �מעכב"ואיך �דודאי �ם .� י�"המהרותירץ

�"דהרמב�,קורקוס �אם �שאחריהסמך �סוגיא �טעמא�, �מאי �לרבא �הקשה דאביי
�,ותירץ�רבא,�בשים�ופרים�ואילים�לא�מעכביושבעה�כ�,כבשים�מעכבי�ללחם

וסמך�על�,�מעכבאתנופה�מוכח�דפשטו�דו,�משום�דהכבשים�הונפו�עם�הלחם
אי�הוי��פילודא,�הוסיף�ז"רדבוה.�הכסף�משנהוכן�תירץ�,�רבא�שהוא�בתראה

 .ועיין�באות�הבאה�.ם�דמספק�לא�יקרבו�ומעכבי"צדק�הרמב,�ספק

זיקה�הביא�לחם�וכבשים�והונפו��ואם�תמצי�לומר�תנופה�אינה�עושה',�גמ)�יא
כתב��.תיקו'�ואבד�הלחם�והביא�לחם�אחר�אותו�הלחם�טעון�תנופה�או�אינו�וכו

�אורה �הקרן �ל�ם"דהרמב, �הביא �ספיקאלא �הך ,� �דפסק �מתמידין�"פ(משום ח
�הט �זיקה�)ו"ומוספין �עושה �דתנופה �דגמ, �נימא�'וספיקא �אי �אלא דאין��אינו
נימא��דאף�אי,�)האות��.מו�לעילהובא�(לפי�מה�שכתב�ד,�הקשהו.�עושה�זיקה

אם�,�הניף�כל�אחד�בפני�עצמו�אין�עושה�זיקהד�בגוונא,�דתנופה�עושה�זיקה
,�חדא,�ותירץ.�ם"ספק�ואמאי�השמיטו�הרמבעדיין�יש�מקום�לבכהאי�גוונא�כן�

�בהונ �אף �זהדשמא �את �זה �זוקקים �לעצמו �אחד �כל �לומר�.פו �יש �או דכיון�,
�לעצמו �אחד �כל �דהונפו �ד�אטפשי, �השני �הלחם �באות��.תנופהצריך ועיין

 .הבאה

�גמ)�יב �שם', �הקודמת. �באות �עיין �אברהם. �המנחת �דמהניא�, �בטעמא חקר
והויא�חד�תנופה��"ריכתאתנופה�א"�אאי�משום�דהוי,�תנופת�כל�אחד�לעצמו

והוא�פירוש�דברי�הקרן�אורה�(,�הלכך�בהאי�גוונא�נמי�איכא�זיקה�,לתרוייהו
הכי�כהאי�משום�ו,�י�תנופות�ואפילו�הכי�מהניוו�שתאו�דה.�)בתירוץ�הראשון

� �אין �גוונא �השני(�,זיקהביניהם �בתירוץ �דבריו �פירוש �והוא �יחויב�) �כן ועל
דכבר�הונף�הלחם�משום�,�דלא�בעי�להניף�הסבראדכל��.הלחם�השני�תנופה

�הכבשים �עם �קיימים�הראשון �עדיין �והם �ש, �הכא �כלאבל ��הונף ,�לבדואחד
 �.כשאבד�הלחם�נתבטלה�הנפתו

�גמ)�יג �ץ"היעב�כתב�.ואבד�הלחם�והביא�לחם�אחר', ,� �היה �אם להם�דהיינו
�אחר �לחם �טוב �יום �מערב �מוכן ��אבל. �איש �לס(החזון �סקיימן �ח"ב ,�כתב)

כלקמן�דחי�אפייתו�אפילו�שבת�וכל�שכן�יום�טוב�,�דלמאן�דאמר�תנור�מקדש
�עב( �:)צה: �ויאפו��,יאפו�מערב�שבת�ויום�טוב�יפסל�בלינה�ואם, הלכך�ילושו

�ביום�טוב �לחם�בשבת�או ,� �דאמר�אין �תנור�מקדשוהואף�למאן �דוחה�, ואינו
יכול�היחיד�,�)דכיון�דלא�קדיש�לא�יפסל�בלינה(�:)ק(�כדלקמן�יום�טובאפילו�

 .לאפות�ולהרבות�על�מה�שצריך�לסעודתו�וימסרנו�לציבור

�גמ)�יד �וכו', �לך �תיבעי �לא �ננס �דבן �איש�כתב�.'ואליבא �לס(�החזון ב�ימן
�)ח"סקי לבן��ליה�כיון�דסביראד,�משום�דתנופת�הלחם�שאבד�קיימת�נודהיי,

 

  ומדף  – הממסכת מנחות דף 

 א"התשע בניסן כ – טי



י 

מצוות��מועילה,�והם�קיימים�וראויים�להקריב�בפני�עצמם,�ננס�כבשים�עיקר
�לחםאותו��איןעל�גב�דואף�,�ללחם�החדש�שנתקיימה�בלחם�שאבדהתנופה�

לפי�הרי�ו�,אם�כן�היאך�שייך�לומר�שנתקיימה�בו�מצות�תנופהו�,צריך�תנופה
הדין�נותן�שתעכב�תנופת�הלחם��,ה�שיהא"ד.)�מז(�לקמן'�התוסו�מה�שנסתפק

�לתנופה �הכא��,אם�הוא�ראוי בשעה�שהניף�הכבשים�לא�היה�דמכל�מקום�
�קדוש �לחם �אותו �תנופהכו, �לאחר �הראשון �הלחם �היה �לעזרה �שבא אינו�,

�תנופה �ו�,צריך �דגברא �מצוה �דהכא �דתנופה �וכבר�ואפשר �הזבח �תקון לא
 .נן�ראוי�לתנופההלכך�לא�בעי,�נתקיימה

�תוס)�טו �אבדו"ד' �ה �וכו�,ד"בתוה, �לתודה �דמי �'ולא .� �קדשים�פירשו הצאן
כשאבדה�אין�מביא�אחרת�דיצא�ידי�,�תודה�זודבתודה�דאמר�,�והברכת�הזבח

 .�זודלא�אמר�,�מה�שאין�כן�בקרבן�ציבור,�נדרו

אי��,הקרן�אורההקשה�.�'וכו�אגב�מקדשי�נקט�מעכבי�,שנא�ה�ומאי"ד'�תוס)�טז
נימא�דהיינו�טעמא�דהשנים�מקדשי�,�כבשים�אלא�שנים'�א�מעכבי�זידעינן�דל

�ללחם�מדמעכבי �והז, �מקדשים�מ' ,�צריך�לומרד�כתבו�.דלא�מעכבישום�אין
 .דהא�דמתרצינן�דהונפו�יחד�הוי�יותר�טעם�דיקדשו�ללחם

�גמ)�יז �וכו"ת', �יונפו �עצמן �בפני �הבאות �הלחם �שני �'ר �אורה�כתב. ,�הקרן
�ד �הלחם�באות�בפני �דתנור�מקדשם�עצמם�מוכחמהא�דשתי �הכי, �לאו �דאי

� �קדושיםלא �נקרא�היו �ואיך �גוף ��אמנם�.קרבן�וקדושת �כתבהמנחת�אברהם
�ו�,ז"הגרי�בשם �כתב �כן �איש �לס(החזון �אין��,)ח"סק�בימן �דאמר �למאן דאף

 .קדושת�גוף�על�ידי�תנופתם�ושוקד,�תנור�מקדשם�הוו�קרבן

�תוס)�יח �לפי"ד' �שאין�ה �כו�הוה, �למיפרך �מצי �כודמנות' �יליף �לא �'ר כתב�.
.�דנותר�ופיגול�אין�נשרפין�אלא�ביום,�)ה"ט�מפסולי�המוקדשין�ה"פי(ם�"הרמב

והכי�,�בכל�מקום�השוודנותר�ופיגול�דהיינו�משום�,�)שם(�הכסף�משנה�ביארו
�השער�המלך�ודייק�.ודין�שריפה�ביום�נכתב�דבי�נותר,�נמי�לענין�דין�שריפה

המנחת��הוכיחוכן�.�נשרפין�אף�בלילהדשאר�פסולי�המוקדשין�,�מדבריו�)שם(
�גקמ(�חינוך �ב, (� �דבריו�)שם(�ם"הרמבמלשון �כתבש�,בהמשך �שריפת�", אין

�טוב �יום �דוחים �וטמא �נותר �"פיגול �דנקט, �ופיגול�דהיינו �נותר �בהדי ,�טמא
�כ �נמיומדלא ��ללו �ביוםבהדייהו �נשרף �גבי �אף�, �נשרף �דטמא �דסבר מוכח

�בלילה �הוכיח, �גבי�מהחינוך�וכן ��שכתב �דנשרף �נותר �ביוםשריפת �,דוקא
סוף��צו(�בתורת�כהניםד,�הקשה�אמנם�.ובשריפת�טמא�לא�פירש�אימת�נשרף

,�ותירץ.�ילפינן�בנין�אב�משריפת�נותר�דביום�לשאר�נשרפין�שביום)�פרשתא�ז
אבל�,�היכא�שכתבה�התורה�גבי�דין�שריפה�להדיא�אלאשייך�לא�דבנין�אב�

נמי�סבירא�להו�'�ושמא�התוס,�ניהלכה�למשה�מסישאר�פסולים�שנשרפים�מ
 .ועיין�באות�הבאה�.כן

�,ד"בא)�יט �הקודמת� �באות �עיין �הלויוה, �ס"ח(�בית �יא �סקימן כתב��,)ה"ט
�התוסד �כפשוטםפירש', �כהנים �התורת �דברי �ו �רק�, �נשרפין �הפסולים דכל

�בלילה�.ביום �דנשרף �בכך�,והכא �דמצוותן �משום �הוא �דשאר�, וכהקטרה
 .לה�לפר�ושעיר�של�יום�הכיפורים�וכדהשוו,�נות�דכשר�בלילהקרב

�גמ)�כ �חדשה', �מנחה ��.בהקריבכם ��,ש"הרשהקשה �ילפי �לא �מהפסוקאמאי
 ".'והקרבתם�מנחה�חדשה�לה"דכתיב�)�טז,�ויקרא�כג(�הקודם

�תוס)�כא �הלילה�,ד"בסוה�,ה�צורת"ד' �עד �נראה�לפרש .� ,�המצפה�איתןכתב
�דווקא ��כוונתם�,דלאו �כדכתבו �שקיעה �תוסבתחילת �כ(�לעיל' ,�נפסל�ה"ד:)

)�.ראש�השנה�ל(�ובטורי�אבן.�דאחר�כך�נפסל�הדם�ולא�יהני�שיביאו�כבשים
והקשה�.�ותירץ�כמצפה�איתן,�דהא�אין�שורפין�קדשים�בלילה'�הקשה�על�תוס

�תוסהא��,העולת�שלמה�עליו �כתבו�ה�לפי"ד' �בלילה�, �שורפין דרק�נותר�אין
 ).כ-טי�יותאות�לעילועיין�(�.ןיאבל�שאר�קדשים�שורפ

 

  א"ע דף מז
ולא�תפיס�פדיונו�בקדושת�שתי�הלחם�אלא�בקדושת��,ה�לא�קדש"י�ד"רש)�א

גבי�מנחת�.)�סג(�קמןדלהא�מ�,ז"הגרי�בחידושי�הקשה.�שאר�תרומת�הלשכה
�מאפה �מ, �תנור"ילפינן �"תנור �בתנור, �שיקדשו �חד �ד, �וחד בעי�כשמקדישה
� �לומר �שמקדישה �בתנור�אפייתהלשם �בזמן�, �לומר �בעי �נמי �הכא �כן ואם

קדושה�כללית�כקדושת�שאר��נהואי,�לשם�שתי�הלחם�אני�מקדישם�שמקדיש
�הלשכה �תרומת �אברהם�ותירץ. �המנחת �הד, �לומר �דצריך �אני�"דין �זה לשם

��,"מקדישו �הובא �ם"ברמבלא ��וכתב, �הלכות �)שם(הליקוטי �דהתם�, דסוגיא
�אותה�נןלהלכתא�דתנור�מקדש�לא�בעי�אם�כןו,�כמאן�דאמר�אין�תנור�מקדש

שם�שתי��ליכא�עלייהוקודם�שחיטה�דאם��,עוד�הקשה�ז"ריהגאמנם�.�אמירה
�הלשכה�הלחם �דתרומת �דמים �קדושת �בלבד�אלא �בהו�, �מהניא�ושייך היכי
�תנופה �לומר�, ודלא��"לשם�קדושת�שתי�הלחם"אלא�מוכח�דכשמקדיש�בעי

 .י"כרש

,�הצאן�קדשיםכתב�.�ויהיה�ראוי�לזריקה'�אי�נמי�כו�,ד"בסוה,�ה�עד"ד'�תוס)�ב

�לזר �ראוי �יקה�רק�אחר�קבלהדהוי �יכול�לזרקו, �דאז �כתב�. �במעילה�"רשוכן י
�ה( �זריקה"ד.) �היתר �ה�או �ה. �זה �בגמולפי �דאמרו �לשמן�'א �שלא �זרק �היינו,

 .קיבל�שלא�לשמן

,�איך�אמר�רבי�אלעזר�ברבי�שמעון�,אם�כן,�הקרן�אורה�הקשה.�שם�,ד"בא)�ג
�הא�כבר�כשקיבל�הדם�ונראה�לזריקה,�דכשזרק�שלא�לשמו�לא�קדש�הלחם

�קדש �זרק, �מלא �גרע �לשמן �דשלא �לתירוץ �ואף �שנזרק�, �קודם �קדש �כבר הא
דכל��,ולהכי�כתב.�ואיך�תפקע�קדושה�מיניה�כשזרק�שלא�לשמו,�ןשלא�לשמ

�פדיון �לו �דאין �לענין �רק �כזרוק �וחשיב �מהני �העומד �ליפסל�, �לענין �לא אבל
 .ביוצא�והוא�הדין�ליקדש

�,השפת�אמת�הקשה.�עכבדאינו�מ�ג"ואע�'תימה�וכו,�לחם�ה�שיהא"ד'�תוס)�ד
�תיתי �ד�מהיכי �עקיבא �מעכבלרבי �אינו �עיקר �לחם ��,דאמר �גרידא�הא בלחם

�תנופה�מעכב �יעכב�,ליכא�אלא�תנופההא�ד�תודאי �,גם�עם�כבשים�ואם�כן
 �.ואפשר�דמעכב�"תנופה"פעמים��כמה�גבי�עצרת�כתבה�התורההא��,עודו

�ד"בא)�ה �בפנ, �שיהא �בעינן �שחיטה �דבשעת �למימר �אתא �שמא �כוועוד .�'ים
גו�ריש�לקיש�ורבי�יוחנן�בשוחט�יאיפל:)�עח(קמן�דל�האמ,�הקרן�אורה�הקשה
ורבי�,�"על�בסמוך"בעינן�דריש�לקיש�פוסל�משום�ד,�ולחמה�חוץ�לעזרה�,תודה

�אם�הלחם� �בסמוך�ואף �סבר�דעל�אינו ,�חוץ�לעזרה�כשר�וקדש�הלחםיוחנן
,�אם�כןו,�מתקדש�דהתם�יפסל�ביוצא�אינו,�אלא�דאם�הלחם�חוץ�לירושלים

אבל�לרבי�יוחנן�הא�אמר�דלא�,�תוספות�לומר�כתירוץ�ישלריש�לקיש�בשלמא�
ולרבי�אלעזר�ברבי�,�ביוצא�לא�קדש�גוונא�שיפסלורק�ב,�בעינן�שיהא�בסמוך

 .דאכתי�לא�נתקדש�הלחם�,שמעון�לא�שייך�בשחיטה�יוצא

�ד"בא)�ו �הקודמת, �באות ��.עיין �סג(בפסחים (:� �"רשכתב �פאגי"די �בית ,�ה
אבל�.�משום�פסול�יוצא�,הלחם�חוץ�לירושלים�לא�קדשלרבי�יוחנן�ד�טעמאד

,�דלא�קדש�משום�דהוי�במקום�שאין�ראוי�לאכילה,�כתב)�שם(�נו�חננאליברב
�ביה�דוקא�ו �לאכילת�קדש�קרינן �על�זבח"במקום�הראוי �אף�רבי�". ולפירושו

�מודה �אמקום�אכילה�,דעל�דווקא�יוחנן �הגריוכתב��.אלא�דקאי ,�ז"בחידושי
אבל�פסול�יוצא�,�"בכל�הרואה"דאין�נאכל�אלא�,�א�מינה�בזמן�נוב�וגבעוןדנפק
כיון�דלא�שייך�פסול�יוצא�י�"דלרש,�"כל�הרואה"�מתחוםיצא�כשהלחם��,ליכא

� �יוחנן �בכל�מקוםלעכבו�מליקדש�קדש�לרבי ,� "��על"אבל�לרבינו�חננאל�דבעי
� �דהיינו �לאכילההמקום �ראוי �ראוי, �המקום �דאין �קדש�,הכא ר�השתו�.לא

נאכלים�בירושלים�לחמי�תודה�שקא�דדוו,�'התוס�נתיישבולדברי�רבינו�חננאל�
�מודי,�בעזרה�דוקאנאכלים�שתי�הלחם�ש�אבל,�מתקדשים�אף�שמחוץ�לעזרה

�שיקדשו �כדי �בעזרה �להיות �דבעו �יוחנן �רבי .� �לומר �יש �דשמא �כתב אף�עוד
�רש �י"לדעת ,� �יוצא ��הסיבהדאין �קדש �דנפסלודלא �משום ,� דהוי��סימןאלא

�ראוי ��,מקום�שאין �מתקדש�אינוולהכי �חננאל(, �פירוש�רבינו �)וכעין ואם�כן�,
אכתי�,�אף�דבשעת�שחיטה�לא�שייך�שיפסל�ביוצא�לרבי�אלעזר�ברבי�שמעון

 .לא�יקדש�שםאינו�ראוי�והמקום�

�ד"רש)�ז �בינייהו"י �איכא �ה �עליו��,ד"בתוה, �לשחוט �כשר �יהא �לא �יצא אם
�אחרים �כבשים �כו, �אלעזר �ולרבי �יוצ' �עליה�אין �לשחוט �וכשרין �בה �פוסל א
י�דיצרפו�"איך�כתב�רש,�)ה"ט�סקימן�כס(�המקדש�דודהקשה�.�כבשים�אחרים

�אחרים �כבשים �עם �בשחיטה, �האלו �הכבשים �עם �הוזקק �כבר �הא ,�ותירץ.
בפלוגתת�רבי�ורבי�אלעזר��,ה�הוקבעו"דבדכתב�,�:)עב(�לקמןלשיטתו�י�"דרש

�לא �או �הוקבעו �אי �שמעון �ברבי �אלעזר, �הוקבעו�דלרבי �דלא �לצרף�, אפשר
�שחיטה �אחר �אפילו �אחרים �לכבשים �הלחם ,� �מו(�'כתוסודלא �ואיזו"ד.) ,�ה

ואכתי�.�עם�כבשים�אחריםדאחר�שחיטה�לכולי�עלמא�אין�יכול�לצרף�הלחם�
,�משום�דנפסל�אין�מצרפו�עם�כבשים�אחריםלרבי�י�ד"דמשמע�מרש,�הקשה

�ואין�מצטרף�לאחרים�ותיפוק�ליה דאפשר�דהוקבעו��,רץותי�.דסבר�דהוקבעו
�באבד �דווקא �היינו �אחרים, �כבשים �עם �להביא �ורצה �אבד �בלא �אבל כגון�,

.)�מו(י�לעיל�"רש�דברי�וכמשמעות,�יכול�לצרפו�לאחרים,�שמצא�שמנים�מהם
 .ה�שאם"ד

 

  ב"דף מז ע
הקרן�הקשה��.זריקה�שלא�לשמה�נמי�שריא'�מאי�מדזריקת�פיגול�כו',�גמ)�ח

כיון�דלא�,�דשחיטת�פיגול�מקדש�ללחם,�ודהתלענין�תנן�:)�עח(�דלקמן,�אורה
�לקרבן �הלחם �שייך �ואכתי �הזבח �שם �במחשבתו �עקר �שלא�, �שחיטה אבל

,�ולפי�מחשבתו�לא�בעי�כלל�לחם,�דעקר�שם�הזבח,�לשמה�לא�מקדשא�ללחם
,�ותירץ.�פיגול�לשלא�לשמה'�איך�השוותה�הגמו,�זריקהי�נמי�נימא�לענין�והכ

�ביוצא �הלחם �נפסל �דכבר �הכא �עקיבא�,דשאני �רבי �הכשירו �ואי �כרחך�, על
 .טעמא�אף�בשלא�לשמה�מסתבר�דיוכשר�יומהא,�דכגופיה�דזיבחא�ממש�הוי

ורבי�עקיבא�כרבי�אלעזר�ברבי�שמעון�דאמר�שחיטה�לא�מקדשא�ולא�',�גמ)�ט
�ביוצא �מפסלא .� �יג(בפסחים �הדם:) �בנתקבל �אלעזר �רבי �דמודה אף��אמרינן

 

  זמדף  – וממסכת מנחות דף 

 א"התשע בניסן אכ – כ



יא 

דאם�כן�אף��,ל�העומד�ליזרקה�כ"ד)�שם(�'תוסוהקשו�,�דקדש�הלחם�שנשפך
� �קבלההבנזרק�שלא�לשמה�יתקדש�הלחם�מזמן �רצויות. דזרק�שלא�לשמה�,

החזון�והקשה�.�דלאו�לזריקה�כשרה�עמד�מפרע�דאיגלאי�מילתא,�גרע�מנשפך
�לס(איש� �סקיימן �)ג"ב �כזרוק, �ליזרק �דעומד �נימא �נמי �דהכא �יפסל�, �כן ואם

�קבלה �אחר �כשיצא �הלחם �חוץ, �במחשבת �דנזרק �לזמנו�ואף �פפא�, �לרב הא
�ומפגלת �הלחם �מקדשת �זו �ומחשבה ,� �הקשה �אמתוכן �ותירץ�.השפת דיש�,

והחזון�איש�.�לומר�דרבי�עקיבא�לא�סבר�כרבי�שמעון�דעומד�ליזרק�כזרוק�דמי
�לתרץ �הוסיף �קבלה, �קודם �דיצא �דאיירי �נמי, �אי �קודם��כיון, �הלחם דיצא

ביוצא�אין�כאן��חםהל�ואם�נפסל,�אין�הזריקה�מחברתו�עם�הכבשים,�זריקה
 .זריקה�המועילה�ללחם

�גמ)�י �מקדשא�והאמר�רב�גידל�זריקת�פיגול�אינה�מביאה�', זריקת�פיגול�מי
�מעילה �לידי �אמת�הקשה. �אהניא�ה�המ�,השפת �דלא �פיגול �מזריקת ראיה

התם�דוקא�משום�דרק�הזריקה�קבעה�לה�בפיגול�להכי�כשזרק�נימא�ד,�מעילה
איכא�,�וזריקה�שחיטה�חם�קדוש�על�ידיאבל�הכא�דהל,�אין�בו�מעילה,�בפיגול

 .למימר�דמקדשא�ליה

טן�לשמן�ואבד�הלחם�מהו�שיזרוק�כבשי�עצרת�ששח'�בעא�מיניה�כו',�גמ)�יא
�כו�דמן �לשמן �'שלא �אורה�הקשה�. �הקרן �מו(�דלעיל, �יוחנן�.) �לרבי הקשו

הא�,�אמאי�תנינן�יצא�הלחם�או�נטמא�יזרק�הדם,�דאמר�שחיטה�עושה�זיקה
והכא�מספקינן�אי�,�דפוסלים�אטדהיינו�דפשי,�דו�כבשיםכיון�דאבד�הלחם�אב

�כשרים �ותירץ. �דהכא, �מסקנא �לפי �דהתם �אמר, �זירא �דבר��דרבי �לך �יש וכי
 .עיין�באות�הבאה�.פשט�דפסולו'�שנראה�שנשחט�נדחה�מלשמו�וכו

�גמ)�יב �הקודמת�.שם', �באות �עיין .� �אורה �הקרן �דברי ז�"פי(�ם"הרמבהביא
�ה �המוקדשין �כ"מפסולי (� �בספקשהניחו �פשט�, �זירא �דרבי �סבר �דלא ומוכח

�דפסול ,� ��הכסף�משנהוביאר �קורקוס"המהרבשם �זירא��י �דרבי �משום דהיינו
�לה �בדרך�דרך�אמר �ולא �פשיטות�תמיהה �ד�והקשה. �כן �הקושיאאם �הדרא
� �מו(�דלעילמסוגיא �דפסולים.) �ספק�,דהקשו �הוי �והכא �ותירץ. �נקט�, דלהכי

�דיעבד"הרמב �בלשון �דהכא �לבעיא �ם �ואין��לומר, �פסול �לכתחילה דודאי
והכא�נסתפק�רק�,�והיינו�הא�דאמרינן�התם�דהוא�טעם�דלא�יזרוק�הדם,�לזרקו

�מהני �אי �אדיעבד �הקשה. �אבל �אלא�, �הורצה �זרק �אם �סברת �מצינו דלא
� �בטומאה �מרצהומשום �דהציץ �זריק, �בשאר �תיתי��ותפסול�ותאבל מהיכי

 .ועיין�באות�הבאה�.הניידת

�גמ)�יג �שם', �הקו. �באות �דמתעיין �משנה, �שם(�ובכסף �יהושע�דר�הביא) בי
כלומר�פיגול�דחוץ�(ת�הזמן�וזרק�דמן�במחשב�,גריס�ם"הנגיד�בן�בנו�של�הרמב

אי�כיון�דנזרק�דמן��.דרבי�ירמיה�אלא�ספק�אחר�וקיספנו�דאי,�ופירש�).לזמנו
�יגולאחר�שנאבד�הלחם�ואין�כאן�פ או�,�הוי�הלחם�חולין�גמור�ויותר�לגמרי,

,�הקרן�אורהותמה�.�שחיטה�היה�הלחם�לא�יותר�באכילה�דלמא�כיון�דבזמן
�מסתברא �פיגול �הוי �דלא �הא �בשלמא �בהכשר, �מתיריו �קרבו �דלא ,�משום

ועיין��.אבל�למיהוי�חולין�והיתר�לעלמא�מהיכי�תיתי,�דהזריקה�היתה�פסולה
 .השפת�אמת�גם�מה�שכתב

�גמ)�יד �פסח�קודם�חצות�כו', �השפת�אמתהקשה��.'והרי ,� �נקטו קודם�"אמאי
והוה�,�בן�בתירא�ורבי�יוחנן�אי�כשר�שלא�לשמו�פליגי:)�יא(�דבזבחים,�"צותח
�לי�עלמא�כשר�שלא�לשמודלכו�"ג"פסח�בי"�הו�למנקטל כיון��כאדה,�ותירץ.
�,שלא�לשמוד�קודם�חצות�"בעשאו�בילכולי�עלמא�כשר�,�לשמו�אינו�ראויד

�בי�ילודכ �לשמו �שלא �דפסל �בתירא �דבן �ד"טעמא ,� �היינו �לשמומשום ,�דחזי
�יודה �,�כתב)�א"ב�סקלימן�לס(�ובחזון�איש.�אבל�הכא�דלא�חזי קודם�"דלשון

ג�או�"ולרבי�יוחנן�איכא�לאוקמא�בי,�ג"ד�קודם�חצות�וגם�י"כולל�גם�י,�"חצות
 .ג"ולבן�בתירא�קאי�רק�אי,�ד�קודם�חצות"בי

�גמ)�טו ��.שם', �אורההקשה �הקרן �גופיה, �מפסח �פשטו �לא �אמאי דאמרינן�,
�.)פה(�בפסחים �נט, �תעובר�דאם �לזריקה �שחיטה �בין �הבעלים �מתו �או מאו

 .ולא�אמרינן�דזורק�שלא�לשמו,�צורתו
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נהי�דאיסור�הבאת�חולין�,�העולת�שלמההקשה��.וחולין�ממילא�הויין',�גמ)�א

�לקמן'�תוס�והא�כתב,�אבל�איך�יאכלם�בעזרה,�לעזרה�לא�עבר�דממילא�הוא
�פ( �וכי"ד:) ��,ה �אף �בעזרה �חולין �לאכול �הבאת�דאסור �איסור �דליכא בגוונא

�לעזרה �חולין �מאכל, �באותו �הקרבה �דרך �דאין �כגון �שכתב�לפי�,ותירץ. �מה
�"הרשב �בכתובות �.)מ(א �עשה, �מכלל �הבא �תעשה �לא �גם �דוחה ,�דעשה

�ב �דיעבור �אף �דיפדה �נימא �קשה �אולדבריו �לעזרהכך �חולין �הבאת ,�איסור
� �דאכילת�קדשיםומשום �עשה �דיבוא ,� �הבא �ללא�תעשה �עשהולידחי �מכלל

אלא�).�מכי�ירחק�ממך�המקום:)�נז(�בקידושיןכדדרשו�(�דהבאת�חולין�לעזרה
�,�הביאור �באותו�דבר�עצמוהמצוה�והעבירה��דוקא�אםדדחיה�אמרינן אבל�,

�דחולין �בחלות �אמרינן�,לחטוא �לא �קודש �בחלות �עשה �לקיים �כדי �כן�ו. אם
ין�ו�חולאא�או�קדשים�דהא�כל�חלה�הוי,�יתיר�העשהמסתבר�דלאכלן�ודאי�

חלה�עצמה�הוי�קיום�העשה�ודחית�הלא��דבאותה,�ודחי�ספק�עשה�לספק�לאו
�תעשה �יום�טוב�וכבר�כתב�, �א"סע(העונג �היכידכ) �לודאי��י �עשה�דחי דודאי

 .כך�ספק�עשה�דוחה�ספק�לא�תעשה,�לא�תעשה

ח�מתמידין�ומוספין�"פ(ם�"הרמבכתב�.�דאי�רבי�הא�איפסלו�להו�ביוצא',�גמ)�ב
והשאר�,�מושך�שתים�מהן�ומניפן,�כבשים�על�ארבע�חלותשחט�שני�",�)ב"הי

איך�נאכלים�בחוץ��,הלחם�משנהוהקשה�".�פודין�אותן�בפנים�ונאכלים�בחוץ
�ידעינ �לא �ביוצאהא �ונפסלות �דחולין �נינהו �הי �ברירהו�.ן �דיש �לומר ,�אין

חדא�דבדאורייתא�,�שאותם�השניים�הוו�חוליןבמה�שמשך�האחרים�ונתברר�
�ליכא�ברירה �בפניםבעי�לפדותן�אם�כן�אמאי��,ועוד, נימא�דיש�ברירה�ואין�,

אמנם�ברירה�חלה�,�דלעולם�יש�ברירה,�העולת�שלמהותירץ�.�נפסלות�ביוצא
,�ולהכי�קודם�פדיה�דשל�גבוה�הוא,�אחר�אין�יכול�לברראבל�,�הבעליםמכח�

הוי�בעלים�,�אבל�אחר�דפדאם�והם�שלו,�לא�שייך�ברירה�ובעי�לפדותם�בפנים
�לברר �בחוץו�ויכול �ולאכלם �שלי �אלו �לומר �ש, �נדרים"הר�כתבוכמו :)�מה(�ן

 .חד�נכנס�בשלו�דיש�ברירהאדכל�,�בשיטת�רבי�אליעזר�בן�יעקב

�ד"רש �ה�הא�ודאי"י �ליה�עד�דאפקיה��,ד"בסוה, �דאלימא�מיניה�אקשי ומיהו
�מטעמיה �כרבי(. �אזלא �לא �קמייתא �ברייתא �דאף �כלומר .(� העולת�הקשה

�שלמה �דבריית, �תיתי �כרבימהיכי �דלא �קמייתא �א �בתרייתא�, �דווקא דלמא
�"הא�ודאי"דמלישנא�ד,�הוכיח�ש"והרש�,פליגא�עליה רק�בתרייתא�משמע�ד,

פודן�"אמרה�הברייתא�כיון�דד,�העולת�שלמה�ותירץ�.כרבי�שמעון�בן�אלעזר
�"בחוץ ,� �אסברת �דפליגא �הויין"מוכח �ממילא �דאסור�"חולין �וסברה �כן�, ואם

,�הא�לא�מצינו�שנחלקו�רבי�ורבי�אלעזרד(,�בימוכח�דאף�קמייתא�פליגא�אדר
 ).בחולין�דממילא

�גמ)�ג �יוחנן', �דרבי �תיובתא �תהוי ��.לימא �אמתהקשה �השפת �דאוקי�, כיון
נימא�דסבר�כרבי�דהכי�קיימא��,מאי�קשיא�ארבי�יוחנן,�הברייתא�כרבי�אלעזר

ואין�הכי�נמי�דלרבי�אלעזר�,�ולהכי�שחט�על�שמונים�חלות�איפסלו�כולהו,�לן
�תכשרו �בזריקה, �אלא �בשחיטה �הקדושה �נגמרה �דלא �כיון �ותירץ. דשמא�,

 .לרב�חסדא�דאוקי�לה�כרבי�'קושית�הגמ

,�הקרן�אורההקשה�.�עמוד�וחטא�בחטאת�כדי�שתזכה�בחטאת�אמרינן',�גמ)�ד
ושחט�,�אבוד�ואחד�שהפריש,�דבשני�חטאות)�.ז(במעילה�אם�כן�אמאי�אמרינן�

�לאיבוד�,שניהם �הולך �והשני �אחד �דזורק �חולין�ני, �לשם �האחד �דיזרוק מא
 .והשני�יהא�לחטאתו,�דכשר�ואין�עולה�לחובה

�:)כ(י�בביצה�"רשכתב�,�בטעם�האיסור�.'ואם�היתה�שבת�לא�יזרוק�וכו',�גמ)�ה
�לרבא"ד �ה �שבות�ויהוד, �משום �דרבנן �גזרה �ובתוס. '� �כח(נזיר �כבשי�"ד:) ה

 .עיין�שם,�מחזי�כמתקןדאסור�מדרבנן�משום�ד,�כתבו

�גמ)�ו �שתזכה�בחול�לא�אמרינןחטא�בשבת�', ��.כדי דהא��,השפת�אמתביאר
,�דברהבגוונא�דהחטא�והזכות�באותו��היינו�דוקאדאמרינן�חטא�כדי�שתזכה�

אבל�הכא�דחוטא�בשבת�,�כגון�דתרוייהו�בדיני�קרבן�או�תרוייהו�בדיני�שבת
�הקרבן �בדין �דבר�,וזוכה �באותו �הוי �לא ,� �קושית �מיושבת �זה �תוסולפי ה�"ד'

 .חטא�בשבת

הקשה�.�להקטיר�אימורים�לערב�ותאכל�הבשר,�ה�בשביל�שתזכה"ד�י"רש)�ז
�דוד �סק"סכ(�המקדש �)ו"ה �רש, �כתב �הקטרת�"אמאי �משום �רק �דהזכות י

�דלערב �בשר �ואכילת �אימורים �לזכות�, �בשבת�כדי �חטאת �אמרינן �לא ולהכי
�בחול �מצוה�שלא�יפסל�הדם�בשקיעת�החמה, �הא�הזריקה�גופא�הוי ונימא�,

 .שתזכה�בשבתעמוד�וחטא�בשבת�כדי�

�תוס)�ח �ה�חטא"ד' �וכו"וי, �זה�זכות �דאין �'ל �בתוס. '� �ק(לקמן �ה�ששונאין"ד.)
�כתב �לגנאי, �הבבליים �את �דמזכירים �הש, �את �אוכלים �שהיו ירים�עמשום
�חיים �וכו, �נותר �לידי �יבואו �שלא �קעבדי �דמצוה �ואף ,'� �התם �,ש"הרשודייק

�דד �מצוה �דמקיימי �קאמרי �אותם"מדלא �"ואכלו �מקיי, �דלא �מצות�מוכח מי
לא�,�הוי�דרך�אכילה�הודידאף�דל,�לא�הוי�דרך�אכילהלעלמא�כיון�ד,�אכילה

)�ה�יש�לחקור"ד,�ח"ה�מיסודי�התורה�ה"פ(במשנה�למלך�אבל�.�אכילה�ייקרמ
דעיקר�מצות�אכילת��,כתב)�ד"א�סק"ג�סנ"ח(ת�בית�הלוי�"בשווכן�,�נסתפק�בזה

�ה �גוף �על �מצוה �אינה �שיאכלקדשים �אבשר �אלא �אדם �מתקיימת�ולהכי,
והוא�,�לכֵ�אָ�דלא�בעינן�מעשה�אכילה�אלא�שיֵ�,�מצות�אכילה�אף�בפחות�מכזית

לכאורה�ו[.�דסוף�סוף�נאכלו�הקדשים,�הדין�דשלא�כדרך�אכילה�קיים�המצוה
 .]דנימא�יזרוק�כדי�לאוכלם�חי'�קושית�התוס�קיימאלדבריו�

��
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�גמ)�ט �כשרים', �תני �נדבה �חובה�משלמי �שלמי �דגמר �לוי �תנא�דבי היינו�ד[.
,�דאף�דפסולים�ליקרב�בתורת�חובה�דכבשי�עצרת,�בכבשי�עצרתגם�כן�סבר�ד
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�נדבה �בתורת �ליקרב �]כשרים .� �הקשה �איש �ל(החזון �סקכסימן �כ"ב ,�)ו"ה
� �מה(דלעיל �בלא�:) �הקריבום �ואם �לכבשים �מעכב �דהלחם �עקיבא �רבי אמר

אי�אמ,�ועוד.�בתורת�נדבה�נכשירם,�ולדברי�לוי�אמאי�פסולים,�לחם�פסולים
בהוזקקו�בשחיטה�דלכולי�עלמא�הלחם�והכבשים�מעכבים�.)�מו(לעיל�אמרינן�

,�ותירץ.�נימא�דכשרים�בתורת�נדבה,�ופסולים�הכבשים�בלא�לחם,�זה�את�זה
�שחידד �וכשרים�ושמה �נדבה �דנעשים �לוי �דבי �ב, �דוקא �שנפסלו�היינו גוונא

כבשים�דה�לעילגוונא�דאבל�ב,�ד�להו�נדבהידעב�ופסולם�הוא,�גופםהכבשים�
�צדדיפסול�הוא�כשרים�אלא�דאבד�הלחם�ש לא�אמר�דנעשים�נדבה�אלא�,

 .ולהכי�פסולים�דהא�בעו�לחם,�נשארים�חובה

�ד"רש)�י �אתא"י �ה�כי �שנה�, �בני �דבעינן �כדרכן �אחר�שלא �לשם �לשמן שלא
�שתיים �והביא�בני .� �אורהכתב �הקרן �איירי, �דבשלא�לשמן ,�דלפירוש�ראשון

�שתיים �בני �הביא �הדין �הוא �כשריםדלרב, �לוי �דבי �ולתנא �פסולים �יצחק ,�י
�נדבה �משלמי �חובה �שלמי �דגמר �שתיים�, �בני �דבהביא �בתרא �ללישנא אבל

 .כתיב�"אותה"בשלא�לשמה�יודה�רבי�יצחק�דכשרים�ד,�איירי

�תוס)�יא �כבשי"ד' �ה �כו, �לחטאת �דאיתקוש �'כיון .� �שלמהכתב �העולת אף�ד,
,�:)י(�זבחיםבכדאמרינן��"כחטאת�האשם"שנאמר�,�דאשם�נמי�הוקש�לחטאת

�דמיעט�רק�קרבנות�יחיד�כמו�שכתבו,�דלא�ממעטו�מאותה,�כבשי�עצרת�שאני
 .אשם�נזיר�ה"ד'�תוס

�ד"בא)�יב �בכלל, �זמן �ומחוסר �בזמנו �שלא �דהוי �משום �שלא�[. �נקט ולהכי
�לכלול�כל�הני �כדי �]כמצוותן �אורה�והקשו. �הצאן�קדשים�והקרן הא�טעמא�,

אמאי�לא�הקשו�מהא��הול�משום�דקשיא,�י"פרש�כלישנא�בתרא�דרשל�ושנט

�לעילד ,� �והבשר�"דקתני �יזרק �הדם �זמנן �לאחר �בין �זמנן �לפני �בין �ששחטן או
 .במקומה�עומדת�'קושית�תוס,�ואי�שלא�בזמנו�בכלל,�"יאכל

העולת��כתב.�'וכו�האי�תנא�דרבה�בר�אבוה�הוא,�ה�תעובר�צורתן"ד'�תוס)�יג
,�דשים�ביום�טובומשום�דאין�שורפין�ק,�ככולי�עלמא�וידאין�לומר�דהו,�שלמה

ודוקא�נותר�אין�,�דאפשר�לשרפו�בלילה�,ה�לפי"ד�:)מו(לעיל�'�תוסדהא�כתבו�
ם�"הרמבוכן�כתב�,�ה�נהדריה"ד:)�כט(יומא�'�מתוסוכן�נראה�,�שורפין�בלילה

דשורפין�פסולי�)�ה"ה�ט�מפסולי�המוקדשין"ופי�,ה"ז�ממעשה�הקרבנות�ה"פ(
 .יט-חועיין�מה�שכתבנו�שם�אות�י��.המוקדשין�בלילה

.�דלא�ממעטינן�מאותה�אלא�קרבנות�יחיד�,ד"בתוה�,ה�אשם�נזיר"ד'�תוס)�יד
�הצאן�קדשיםכתב� �זה, �דלפי �וסלת�הול�הוי, דלא��,לתרץ�ה�כבשי"דלעיל�ד'

�עצרת�מאותה �אמעט�כבשי �משום�דשל�ציבור�הם, אלא�דהתם�מתרץ�אף�,
 ).אות�יג�לעילועיין�(,�בלא�סברא�דהכא

�שם�,ד"בא)�טו �יצחק�אדרבי�אם��,העולת�שלמההקשה�. �רבי �דפליג �מנלן כן
�לוי �מאותה, �אמעיט �הוי �יחיד �דקרבן �דווקא �נזיר �שלמי �דלמא �בשלמי�, אבל

�פליגי �לא �אמעטו �דלא �ציבור �ותירץ. �כמצוותןד, �שלא �מדנקט �דקאי�, משמע
היינו�,�אמאי�נקט�שחטןה�כי�"י�ד"רשוהא�דהקשה�,�אהביא�בן�שתי�שנים�נמי

 .כדי�לכלול�גם�שלא�לשמה

הקרן�הקשה��.שהרי�יוצא�כשר�בבמה'�א�תניא�מנין�ליוצא�כוולא�וה',�גמ)�טז
�אורה �דמי, �דלא �ד, �הכא �מעילות�ליכאדווקא �מאשם �גזלות �אשם ,�למילף

�שנים �שתי �משום�דזה�דווקא�בבן�שנה�וזה�דווקא�בן במה�באף��,אבל�יוצא,
�ביוצא �מצוותו �עיקר �אין �יציאה, �בה �פוסל �דאין .אלא

��
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