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בס"ד ,כא אייר התשע"א.

מסכת מנחות דף ע ז – דף פג

דף עז ע"א

פוחתין יותר משתות .וכתב ,דנראה דלפחות לא שרי כלל ,דמסברא אין

א(מתני',ושלשחלותלעשרון.כתבהמקדשדוד )סימןלסק"ג(,דאףעלגב

להתירלשנות,ורקהוספהילפינןמקראדשרי,אבללאלפחות.אבלהסמ"ע

דליכא מידה של שליש עשרון ,נראה דמחלקן בטורטני ,דדוקא גבי חביתי

)הובא באות הקודמת( כתב ,דלפחות שרי אף יותר משתות ,דהרי הלקוח

כהן גדול אמרינן לקמן )פז (:דאין מחלקן בטורטני ,כיון דעושן בעזרה ואין

הוא המפסיד ,וכיון שההפחתה נעשית על ידי בני העיר ,יודעים הקונים

מכניסין טורטני בעזרה דכתיב ביה קללה ,כדאיתא התם ,אבל לחמי תודה

שהופחתוהמדותוליתלהופסידא.

ונזירותשנעשיןבחוץ,שפירמשערבטורטני.



ב(מתני' ,ורבוכה .פירש רש"י )כת"י( ד"ה ורבוכה ,חלוט ברותחין קרויה

דף עז ע"ב

רבוכה .וכתב התוס' יו"ט בשם פירוש המשניות להרמב"ם ,דרבוכה מרובה

ז(מתני' ,מכולם היה נוטל אחד מעשרה תרומה .פירש רש"י )כת"י( ד"ה

בשמןוקלויהבו.וכמודנמצא מרביתהשמןבחביתיכהןגדול ובמיןרבוכה

נוטל,דהכהןנוטל,וכןכתבהמפרשבנדרים)יב(:ד"הואיבעיתאימא.ועיין

משאר מיני התודה ,והיינו ,שצפה על פני השמן שקולין אותה בה ,ולכך

במקדש דוד )סימן כט סק"א( שנסתפק ,מי הבעלים להפריש תרומת לחמי

הוצרך ריבוי שמן והוא שנאמר ]סלת[ בשמן תעשה .ותמה הרש"ש ,דהאי

תודה.וכתב,דאפשרדלרבייוסיהגלילידקדשיםקליםממוןבעליםהם,הוי

קראגבימנחתמרחשתכתיב.ועייןשם.

כשאר תרומה שהבעלים מפרישים ,ועיין שם שהוכיח מנדה )ו (:דהבעלים

ג(גמ',כלדברשבמדהושבמשקלושבמניןאפילופחותמכדיאונאהחוזר.

יכוליםלהפריש.וכתב,דאפשרדהכהןהוישליחהבעלים.

ביארהרשב"םבבבאבתרא)צ(.ד"הכל,דהיינומשוםדהויטעותגמור,ואף

ח(מתני' ,מכל קרבן שיהו כל הקרבנות שוות שלא יטול מקרבן על חבירו.

המאנה יכול לחזור בו ,ועיין שם עוד .ועיין בתוס' לעיל )סט (.ד"ה והאמר

נסתפקבחידושיהגרי"ז,איהוושנידיניםאודיןאחד.

דהוכיחו מכאן ,דהוי ביטול מקח ,ולא רק לענין חזרת המעות מדין אונאה.

ט(גמ',והקריבממנומןהמחובר.פירשרש"י)כת"י( ד"המןהמחובר,שיהו

ועייןשםשנחלקו,איאףבקרקעותדליכאאונאה,איתאלהאידינא.

כולןבכליאחד.ובתוס'ד"הוהקריבהוכיחו כדעתרש"י,מהאדאיתא לעיל

ד(גמ' ,אלא משום אונאה כי היכי דלא ליהוי ביטול מקח והאמר רבא כל

)כד (.והרים ממנו בקומצו מן המחובר ,דבעי שיהא באותו כלי .ובר"ש

דבר שבמדה וכו' אפילו פחות מכדי אונאה חוזר .כתב הטהרת הקודש,

במעשרשני)פ"גמי"ג(דחה,דכלאחדנדרשלפיענינו,וכדחזינןדבאימורין

דמכאןמוכחכדעת הראב"ד)הובאבטורחושןמשפטסימןרלב(,דכשאמר

דרשינן)להלן(מןהמחובר,ובעימחוברממש.

לו זה והטעהו אינו יכול להשלים לו המעות) .ועיין בסמ"ע שם( .דלדעת

י(תוס'ד"הוהקריב,בתוה"ד,נראהדאיןצריךאלאמוקףבעלמאכמוממנו

החולקים קשיא ,דמאי מקשה הכא ,הא יכול הלוקח להחזיר למוכר את

דכתיבגביתרומה.כתב המנחתאברהם בשםהגרי"ז,דרש"יסברדלאדמי

העודף ויתקיים המקח ,וכל עיקר הטעם הכא הוא שלא יתבטלהמקח ולא

לתרומה,משוםדהכאבעישיהאבכלי,ולהכילאחשיבמחובראלאאםכן

יהיהללוקחלאכול,וכפירוש רש"יד"הכיהיכי.אבללדעתהראב"דמקשה

הוובכליאחד.והוכיחדבריומהאדאיתאבספריזוטא)פרשתנשא-במדבר

שפיר ,דאיכא למיחש שמא יאמר לו הלוקח למוכר על מדה זו תמדוד לי

יפסוקטו(אקראד"וסלמצות")דכתיבגבינזיר(יכולמצוהשיביאבסל,מנין

שהיא סאה והמוכר לא ידע אם הוסיפו כאן על המדה ,דלדעת הראב"ד

אתהמרבהשארכלהכלים,תלמודלומרסלסל,ומשמעדבעיכלי,ואפשר

בכיוצא בזה אף אם ירצה הלוקח לאחר מיכן להחזיר למוכר את עודף

דילפינןלחמיתודהמרקיקינזיר.ועייןנמיבחידושיהגרי"ז.עוד הביא דגם

התבואה,בטלהמקח.

הראב"דבפירושועלהתורתכהנים )פרשתצוז,יא(כתב,דבעישיהיובכלי

ה(גמ' ,אין מוסיפין על המדות יותר משתות .ביאר הסמ"ע )חושן משפט

אחד בשעת השחיטה .וביאר במנחת אברהם ,דכיון דבתחילת הבאתם בעי

סימן רלא סקכ"ח( ,דהיינו משום פסידא דמוכרים ממקום אחר ,שיבואו

כלי אחד ,שפיר אמרינן דאי בעי צירוף ,ודאי היינו צירוף בכלי דבלאו הכי

וימכרו מדה גדולה בדמי מדה קטנה ,והא דשרי עד שתות ,הוא משום

לא חשיב מן המוקף .ועיין מקדש דוד )סימן כט סק"א( שכתב לחלק,

דמצינו כן לגבי סלע דהוסיפו עד שתות .ועוד ,דכיון דהמוכר משתכר עד

דבתרומהאףבלאצירוףכלחיטהוחיטהמחויבת,ולאבעיאלאלהחשיב

שתות,נמצאדלאנפסדבהגדלתהמדותאלאשנמנעממנוריוח,אבליותר

מוקף.מהשאיןכןבחלהדבלאצירוףליכאשיעורכלל,וכןבתרומתלחמי

משתותאיכאפסידא.

תודהבלאצירוףלאשייךכללתרומה.ואףדגביחלהאםלשכולןכאחת

ו(גמ',שם .נסתפק השפתאמת ,אילעניןלפחותמהמדותנמיאמרינןדאין

לאבעיצירוףכלי,שאניהתםדנתחייבובשעתגלגול,מהשאיןכןבתרומת

מסכת מנחות דף עז – דף עח
כא אייר  -כב אייר התשע"א
לחמיתודהדלאחלחיובאלאלאחרשחיטהוזריקה.וכעיןזהחילקהטהרת

כדאיתאבזבחים)מד,(.ואיהויאכתרומהיהאבהדיןטומאה.

הקודש.

יח(גמ' ,מדמעת או אינה מדמעת .הקשו המקדש דוד )סימן כט סק"א(

יא(בא"ד ,שם .עייןבאותהקודמתשהבאנושיטתרש"יוהראב"ד,ובמנחת

והחדושי הגרי"ז בשם אחיו ,הא בכל הקדשים איכא דין דימוע ,כדאיתא

אברהםהוכיחמדבריהם,לפשוטספיקושלהמקדשדוד)סימןכטסק"א(,אי

ביבמות )פא (:דבעי ק"א לבטל .וכתב המקדש דוד ,דאפשר דהכא איירי

כלהתרומהמתרתאתכלהלחם,אודכלמיןומינוהוימתירעלמינו.דאי

בנתערבה בשאר לחמי תודה דמשום קדשים ליכא לספוקי ומשום תרומה

כדבריהםלכאורהמשמעדהויאתרומהאחת.

הוא דמספקינן .אבל הביא ,דברש"י ד"ה מדמעת מבואר ,דאיירינן לענין

יב(בא"ד,שם.עייןבר"שבחלה )פ"במ"ד(שכתבדבעינמישיגעוזהבזה.

נתערבה בחולין .עוד כתב ,דאפשר דבכל קדשים לא בעי ק"א ,אלא

ובתוס'משמעדלאבעי.וכתב המקדשדוד )סימןכטסק"א(,דאיבעישיגעו

לנאכליםלכהניםבגוןחטאתולחםהפנים,מהשאיןכןלחמיתודההנאכלין

זהבזה,ישלהוכיחדהאדבעימוקףאינולעיכובא,דהאלעיל)מו(.אמרינן

לכל אדם לא בעו ק"א] .ולפי זה ,אי חייבין עליהן מיתה וחומש ,וכדפירש

דאםנטמאאחדמןהלחמיםאחרזריקהמפרישמןהטהורעלהטמא.ואף

רש"י )כת"י( ד"ה חייבין דאיירי בזר האוכלה ,ליכא לספוקי אי מדמעת אי

דלאשייךשיהאמןהמוקףדאםיגעזהבזהיטמאהטמאלטהור.ועייןעוד

לאו[ .אמנם בתוספתא דתרומות )פ"ח הי"ד( מבואר דגם לחמי תודה בעו

בר"ש)שם(..

ק"א.

יג(גמ',שלאינתחבשרקודםשיטולאימורין .עייןבמנחתאברהםלעיל )י(.

יט(גמ' ,חייבין עליה מיתה וחומש או לא .הקשה המקדש דוד )סימן כט

שכתב,דבאימוריןאיכאדיןהרמה,עייןשם.

סק"א( ,הא בתשלומי תרומה משלם חולין ונעשין התשלומין כתרומה,

יד(גמ',ונאמרבתרומתביכוריםתרומהמהלהלןאיןלהשיעורוכו'.הקשה

ובתרומת לחמי תודה לא שייך לומר שייעשו התשלומין כקדושת לחמי

הקרן אורה ,הא ליכא למילף לגמרי מביכורים ,דביכורים אין להם שיעור

תודה.וכתב,דאפשרדמספקינןדהתשלומיןיהוכתרומהולאכקדשים,כיון

למעלהדיכוללעשותכלשדהותרומה,והכאלכאורהאינויכוללעשותכל

דבעיתשלומיןמדיןתרומה.

הלחם תרומה ,ד"אחד מכל קרבן" כתיב .וכתב ,דצריך לומר דאפילו הכי

כ(גמ' ,שם .כתב המנחת חנוך )מצוה רפד אות ח( ,דנראה דודאי קודם

ילפינןמביכוריםמהאדדמייןאהדדיבהאדנאכליןבמקוםקדוש.

שהפרישהלחמיתודה,דיןטבלודאיאיכא,דהאקרינןביה"ולאיחללווגו'

טו(גמ' ,ונילף מתרומת מדין .פירש רש"י ד"ה ונילף ,דהוי אחד מחמישים,

את אשר ירימו" ,ואף אי אין חייבין מיתה על אכילת תרומת לחמי תודה,

וברש"י )כת"י( ד"ה מתרומת כתב ,דהוי אחד מחמש מאות .וכתב השפת

אפשר דאטבל דידהו איכא מיתה ,וכדכתבו התוס' ביבמות )פו (.ד"ה אף

אמת ,דבתרומת מדין הרימו אחד מחמשים ללויים ואחד מחמש מאות

מעשר ראשון ,לגבי טבל של מעשר עני ,דאף דליכא איסור באכילת מעשר

לכהנים ,ומסתבר טפי למילף מתרומת אחד מחמש מאות שהורם לכהנים,

עניגופו,איכאמיתהבטבלו.

דהכאנמיהויאתרומהלכהן.ועייןעודברש"יביומא)כד(.ד"האו,שכתב



)לגביהאדדנושםתרומתהדשןבכמה ובעולמילףמתרומתמדין(דילפינן

דף עח ע"א

מתרומתאחדמחמשמאות,וביארוהתוס')שם(ד"האמר,דכיוןד"והרמות"

א(גמ' ,אימא אנתא דמשחא .פירש רש"י  ד"ה אנתא ,ללישנא בתרא.

כתיבבהדיתרומהתרומתהכהנים,ילפינןממנה.אבלהתוס'גופייהופליגי,

וברש"י )כת"י( ד"ה אנתא ,דהיינו שמן קרוש .והקשה בחדושי הגרי"ז ,הא

וכתבו דילפינן מתרומת אחד מחמשים כדדרשינן בירושלמי בתרומות )פ"ד

בקרא)שמותכט,ב(כתיב"ולחםמצות",וקאינמיארבוכה,ואירבוכההיינו

ה"ג(,דילפינןמ"אחדאחוזמחמשים"דכלשאתהאוחזאחוזאחדמחמשים,

אנתאדמשחא,האלאהוילחם,ונשארבצריךעיון.

ועייןשםעוד.

ב(גמ' ,מקיש חינוכו להמשחו .פירש רש"י ד"ה מקיש ,דהיינו חינוך דכהן

טז(גמ' ,ונילף מתרומת חלה .פירש רש"י ד"ה ולילף ,דהויא אחד ממ"ח.

הדיוט דביום חינוכו לעבודה בעי להביא מנחת חביתין .וכן מבואר לעיל,

וברש"י )כת"י( ד"ה תרומת כתב ,דהוי אחד מכ"ד .והקשה הקרןאורה ,הא

)נא (:דאמרינן בניו אלו כהנים הדיוטות ,ופירש רש"י ד"ה כהנים ,דכשכהן

אותושיעורזהאינואלאמדרבנן,דמדאורייתאליכאשיעור.עודהקשהעל

הדיוט נתחנךלעבודה באותו יום היה מקריב עשרון .עוד הביא רש"י )שם(

רש"י,אמאינקטאחדממ"חדהוישיעורנחתום,ולאאחדמכ"דדהוישיעור

לישנאאחרינא,דרקביוםהמילואיםהיהכךאבלאינונוהגלדורות.

בעל הבית .ועיין בשו"ת נודע ביהודה )תנינא יורה דעה סימן רא( שכתב,

ג(גמ' ,שם .עיין מקדש דוד )סימן ל סק"א( שהביא ,דאיתא בתורת כהנים

דאיכא ב' דינים בהפרשת חלה ,א .הפרשה להתיר את העיסה .ב .נתינה

)פרשתצופרשתגפיסקאג(,דמנחתחינוךמעכבת,שאםעבדקודםשהביא

לכהן .ובחלק ההפרשה להתיר את העיסה מדאורייתא שיעורו בכל שהוא,

מנחתחינוךעבודתופסולה,וביארהקרבןאהרן )שם(,דילפינןמדכתיב"זה

אבל בחלק הנתינה לכהן בעי מדאורייתא אחד מכ"ד בעישרון דילפינן

קרבן אהרן ובניו" .אבל הירושלמי בשקלים )פ"ו ה"ג( פליג ,וסבר דעבודתו

מ"תתנו" דשיעור נתינה כך הוא ,ואף בעיסה גדולה לא בעי יותר מאחד

כשרה.אמנםהביא,דהגר"א גרסבירושלמי)שם(עבודתופסולה,וכןהביא

מכ"ד בעישרון ,ורבנן תקנו שיתן בכל עיסה אחד מכ"ד בעיסה .ועיין שם

בחדושיהגרי"ז.

בהמשך דבריו שהביא דברי הרמב"ם )פ"ה מבכורים ה"א( על פי הספרי

ד(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .וברמב"ם )פ"ה מכלי המקדש הט"ז( פסק

דשיעור חלה מן התורה אחד ממ"ח ,ולהכי נקט רש"י הכא שיעור אחד

דאינה מעכבת .ונסתפק המנחת חינוך )מצוה קלו אות ט( ,אי בעבר ועבד

ממ"חשהואעיקרהשיעורדאורייתא.

בלא מנחת חינוך ,יש לה תשלומין ,או דכיון דעיקר הקרבן הוא להתחנך,

יז(גמ' ,תרומת לחמי תודה חייבין עליה מיתה וחומש או אין חייבין עליה

וכיון דכבר נתחנך בעבודה וכדאמרינן ביומא )יב (:דעבודתו מחנכתו ,שוב

וכו'.עייןבחדושיהגרי"זשכתבדלכאורהיסודהבעיאאםישלהדיןתרומה

לא בעי להביא מנחת חינוך .ובחזון יחזקאל )פ"ז ה"ח( נקט ,דלא בעי תו

או לא ,ולא רק לענין מיתה וחומש אלא לכל מילי ,והוכיח כן מלשון

להביאמנחתחינוך.

הרמב"ם )פ"ט ממעשה הקרבנות הי"ג( .ולפי זה כתב דיש לומר עוד נפקא

ה(גמ',שם.כתב הרמב"ם)פי"גממעשההקרבנותה"ד(,דמנחתחינוך אינו

מינה,לעניןתרומתלחמיתודתדעכו"ם,דקדשיעכו"םנתמעטומדיןטומאה

חוצה אלא מקריבה כולה כאחת עם קומץ לבונה ושתיהן כליל לאשים.

ב

מסכת מנחות דף עח
כב אייר התשע"א
ואינה כמנחת חביתין דכהן גדול ,דאמרינן לעיל )נ (:דחוצהו .ומה שכתב

המתמנהלהשלים[.

הרמב"ם)פ"המכליהמקדשהי"ז(דמעשיהןשוין,ביארהמשנהלמלך)שם(,

יד(גמ' ,הא דעבד עבודה כשהוא כהן הדיוט וכו' .באור שמח )פ"ה מכלי

דמכלמקוםבאופןהקרבתםחלוקין.

המקדשהי"ז(הביא,דבירושלמיבשקלים)פ"זה"ג(פליגוסברדסגיבמנחה

ו(גמ',מההמשחורבוכהאףחנוכורבוכה.עיין במשנהלמלך )הובאבאות

אחת לאשויי כהן גדול .וביאר ,דנחלקו בגדר כהן גדול ,דגמ' דילן סברה,

הקודמת( שהביא דבתורת כהנים איתא ,דלא ילפינן מנחת חינוך ממנחת

דכהןגדולהואקדושהבפניעצמה,והירושלמיסביראליהדהויכהןהדיוט

נסכים לעניןרבוכה,וכןלעניןהאדבעיאמנחתנסכיםג'לוגיןומנחתחינוך

בתוספתמעלה,ועייןשםשתלהלהבפלוגתאאי אבנטושלכהןגדולהרי

לאבעיא,ודלאכהרמב"ם)הובאבאותהקודמת(שכתבדמעשיהןשוין.עוד

הואכשלכהןהדיוט).עייןיומאו.(.ועייןעודבמשךחכמה)ויקראכא,יא(.

כתב ,דלשיטת התורת כהנים דלא מייתי ג' לוגין לעשרון ,נראה ,דהשיעור



הואלוגלעשרוןכשארמנחות.ועייןשםעוד.

דף עח ע"ב

ז(גמ',האדעבדעבודהכשהואכהןהדיוטהאדלאעבדעבודהכשהואכהן

טו(רש"י ד"ה חוץ לחומת בית פאגי ,היינו חוץ לחומת הר הבית אבל אם

הדיוט.עייןבחדושיהגרי"זשכתבבדעת הרמב"ם)פ"המכליהמקדשה"ז(,

היו בהר הבית קדשו אף על פי שאינו בעזרה .וברש"י )כת"י( ד"ה חוץ

דכהןהמתחנךלעבודהבעילעבודאתעבודתהמנחהבידו,מהשאיןכןכהן

לחומת בית פאגי כתב ,דחומת בית פאגי היינו חומת ירושלים .וכן פירש

המתחנך לכהונה גדולה לא בעי להביא בידו ,דלא בעי חינוך בגופו אלא

ברש"יבפסחים)סג(:ד"הביתפאגי,וביארשם,דחוץלירושליםאינוקדוש

קרבןדעשיריתהאיפה.ועייןעודבאותהבאהושלאחריה.

משוםשאינומקוםאכילהואינפיקמיפסיל.

ח(גמ' ,שם .הקשה המקדש דוד )סימן כט סק"א( ,אי נימא דמנחת חינוך

טז(בא"ד ,שם.עייןבאותהקודמת.ובחדושיהגרי"ז הקשהעלרש"ידכתב

מעכבת בחנוכו ,היאך יביא ב' מנחות ,הא המנחה הראשונה בעי לעובדה

דחומת בית פאגי היינו חומת הר הבית ,הא כיון דר' יוחנן לא סבירא ליה

בידו ,ועל כרחך בבגדי כהונה גדולה ,כיון דכבר נתמנה לכהן גדול ,וכיון

דבעי"עלבסמוך",מנאלןדבעיהרהבית.

דאכתי לא הביא את המנחה שניה לחינוך דכהן גדול ,אכתי פסול לעבוד

יז(רש"י)כת"י(ד"הלאבעי,בתוה"ד,ואיסוריוצאליכאשהריתודהולחמה

בשמונהבגדיםדהוימרובהבגדים.וכתב,דצריךלומרדמקריבשתיהןבבת

נאכליןבכלהעיר.הקשהבחדושיהגרי"ז,האבזבחים)פט(:נחלקורבייוחנן

אחת .אמנם הביא ,דהרמב"ם )פ"ה מכלי המקדש הי"ז( כתב ,דמביא קודם

ורישלקיש,איקדשיםקליםשיצאוקודםזריקהחוץלחומתהעזרהאיפסלו

מנחת חינוך דכהן הדיוט ואחר כן של כהן גדול ,ולשיטתו )שהבאנו לעיל

ביוצא.ולרישלקישדהתםדאיפסלולאאמרינןדכיוןדנאכליןבכלהעירלא

באותד(.שפסקדמנחתחינוךלאמעכבא

חשיב יוצא ,ואם כן אף לרבי יוחנן ליכא לאוכוחי מהא דנאכלין .ועיין עוד

ט(גמ',שם.עייןבאותהקודמתובאותז,שנתבארדמנחתחינוךדהדיוטבעי

באותהבאה.

לעובדה בגופו ,ומשמע בדברי המקדש דוד )הובא באות ג( דהוא לעיכובא.

יח(גמ',רישלקישאמרחוץלחומתהעזרהבעינןעלבסמוךורבייוחנןאמר

אבלבחזוןאיש)סימןלדסק"ו(כתב,דאינומעכב.

חוץלחומתביתפאגיאבלחוץלחומתהעזרהכשרולאבעיעלבסמוך.עיין

י(רש"י )כת"י( ד"ה הוא ,בתוה"ד ,ויש מפרשים כגון דעבד עבודה ביום

ברבינו חננאל בפסחים )סג (:שכתב ,דטעמא דלרבי יוחנן פסול חוץ לחומת

הכיפורים .ביאר בחדושי הגרי"ז ,דסבירא להו דדוקא עבודת יוםהכיפורים

ירושלים ,משום דהלחם רחוק מהקרבן כיון דנמצא במקום שאינו כשר

דאינה כשרה אלא בכהן גדול בעיא מנחת חביתין לחינוכו ,אבל שאר

לאכילה ,ונמצא הקרבן במקום אחד והלחם במקום אחר .ועיין במנחת

עבודות אף דמשמש בשמונה בגדים ,כיון דמצד העבודה לא בעי כהונה

אברהםלעיל)מז(.שכתבבשםהגרי"ז,דנחלקורש"יורבינוחננאל,דלרש"י,

גדולהלאבעיאתחילהמנחתחביתין.

לרבי יוחנן לא בעי לשחוט על הלחם ,והא דפסול חוץ לחומת ירושלים,

יא(בא"ד ,ולאו מילתא היא דקרבן יחיד אינו קרב ביום הכיפורים .כתב

מטעמא דקאי במקום פסול .אבל לרבינו חננאל איהו נמי בעי על הלחם,

בחדושי הגרי"ז ,דלפי מה שביאר )הובא באות הקודמת( דסבירא להו

אלא דלא בעי "על בסמוך" .ונפקא מינה לענין שילה ,דנאכל בכל הרואה

דעבודתיוםהכיפורים בעיאמנחתחינוך,לכאורהלאקשיאמידי,דאפשר

ולאמיפסילכשיוצאמשם.דלרש"י,אםהיהחוץלמקוםהרואהכשר,דלא

דבעי להביא בערב יום הכיפורים ,ומכל מקום לא בעי להביא אלא משום

הוי מקום פסול .ולרבינו חננאל ,אינו קדוש ,דאינו מקום אכילה .ועיין עוד

עבודתיוםהכיפורים.

בחדושיהגרי"ז.

יב(בא"ד,שם.כתבבמקדשדוד)סימןכטסק"א(,דאפשרדאףדמנחתחינוך

יט(גמ',והאאיפליגובהחדאזימנאוכו'.הקשהבחדושיהגרע"א,אמאילא

קרבן יחיד הוא ,מכל מקום תדחה יום הכיפורים כיון משום דהויא הכשר

תלינמיבהאדפליגיבזבחים )פט,(:דלרישלקישקדשיםקליםשיצאוקודם

עבודה.

זריקהחוץלחומתהעזרהפסולין,ואםכןודאיבעישיהותוךהעזרה.ולרבי

יג(בא"ד,ובפרקקמאדיומאקאבעיאםאירעפסולבכהןגדולבמהמחנכין

יוחנן דהתם דלא איפסלו ביוצא ,לא בעי שיהו תוך העזרה] .ובאמת

אתהשני.כתבהמשנהלמלך)פ"המכליהמקדשהי"ז(דמכאןמוכך,דמנחת

בירושלמי ביומא )פ"ו ה"ו( תלי להנך תרי פלוגתא אהדדי[ .ובקהלות יעקב

חינוך לא מעכבא .ובמקדש דוד )סימן ל סק"א( דחה ,דאפשר דשאני התם

בפסחים )סימן נ( כתב ליישב ,דריש לקיש דפסל ,משום דחשיב יוצא חוץ

דהשני אינו כהן גדול גמור ,וכמו שכתבו התוס' ישנים ביומא )שם( דאינו

למחיצתו ,ובקדשים קלים פשיטא דמחיצתו היינו חומת העזרה ,וכדאיתא

אלאשלוחושלראשון.ועייןשםשהוכיחכןמירושלמידמגילה)פ"אה"י(.

בזבחים )כו(.היאבפניםורגליהבחוץפסולה].ור'יוחנןסביראליהדאפילו

ובהגהותשמועתחיים)עלהמקדשדוד(יישבלפיזהקושיתרש"יעלהיש

הכי לא חשיב חוץ למחיצתה ,דאף דדינה להיות בפנים ,לא חשיב בשר

מפרשים ,דהא דמבואר ביומא )שם( ,דאינו מביא מנחת חינוך ביום

בשדה כשהואחוץלעזרה,כיוןדהוימקוםאכילתו[.אבלבלחמיתודה,כל

הכיפורים,היינומשוםדאינוכהןגדולגמור,והישמפרשיםאייריבכהןגדול

כמהדלאידעינןדבעולהיותבפנים,לאחשיבחוץלמחיצתה.ועייןשםמה

גמור המתמנה ביום הכיפורים] .אמנם מרש"י ותוס' שדחו מכח ההיא גמ'

שביארבדעתהירושלמידלעיל.ובאורשמח )פי"במפסוליהמוקדשיןהט"ז(
כתבליישב,דהכאקיימינןכדעתרביאלעזרברבישמעוןדקאמרלעיל)מז,(.

את דברי היש מפרשים ,מוכח שהשוו כהן המתמנה מינוי גמור לכהן

ג

מסכת מנחות דף עח
כב אייר התשע"א
דאיןהלחםקדושאלאבזריקה,ואפילוהכיבעינןשיהאהלחםבפניםבשעת

זירא דבאומר לא יקדשו ארבעים אלא אם כן יקדשו שמונים ,לא קדשו

שחיטהכדאמרינןהתם.וכיוןשאינו קדושבשחיטהאינונפסלמשוםיוצא.

ארבעים,דאףדכלישרתמקדשיןשלאמדעת,מכלמקוםאםאמרלהדיא

)ועייןנמיתוס'לעיל)מח(.ד"ההא(.

"לא יקדשו" מהני ,או דאפילו כהאי גוונא מקדשין ]כיון דאין תלוי בדעת

כ(גמ',רבייוחנןאמרחוץלחומתביתפאגיאבלחוץלחומתהעזרהקדוש

האדם[.ובשפתאמתנקט,דלאבייאףבאומרלאיקדשוארבעים,אלאאם

ולא בעינן על בסמוך .עיין בקהלות יעקב בפסחים )סימן נ( שכתב ,דנראה

כןיקדשושמוניםקדשוארבעים.

דאף בשעת זריקה לא בעי שיהיה בתוך העזרה .ובשם בנו הגר"ח שליט"א

כז(מתני' ,שחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה קדש הלחם .כתב הקרן אורה,

הוכיחכן,מהאדמקשינןלקמן )פא(.דאםאיתאלדרבייוחנןליתילחםולא

דלכאורה משמע ,דשחיטה לחודא מקדשא ,ודלא כרביאלעזר ברבי שמעון

יכניסנו לעזרה כלל ,ומוכח דלא בעי כלל שיהא תוך העזרה .והאור שמח

לעיל)מז(.דבעינמיזריקה.ודחה,דאפשרד"שחט"היינושחטוזרק.והוכיח

)פי"ב מפסולי המוקדשין הט"ז( הוכיח מאותה גמ' דלרבי יוחנן אף ראוי

כן,דהאילפינןמ"זבחתודת"וסביראליהלרבישמעוןדזבחלאודוקא,אלא

להכנסלעזרה,לאבעי,דהאמקשינןדלרבייוחנןניתיתודהולאיכניסאת

שחטוזרק.

הלחם .אף דהתם אינו ראוי להיכנס לעזרה .ואף דהתם הווי ספק ,ולצד

כח(מתני',שחטהשלאלשמהלאקידשהלחם.עייןשפתאמתשנסתפק,אי

דמחויב להביא תודה ,ראוי הלחם לבא בפנים ,ספיקא חשיב אינו ראוי,

התודה כשרה ,או דכיון דליכא לחם פסולה .ואף דאמרינן לעיל )מו (:דאם

כדכתבוהתוס'לעיל)סב(:ד"הוכן,לעניןסמיכה.

מששחטה נפרס לחמה כשרה ,דשלמים קרייה רחמנא ,דכשרים בלא לחם,

כא(גמ' ,ורבי יוחנן אמר אף על פי שאין עמו בעזרה .כתב הר"ש בכלים

שאניהכאדאףבשעתהשחיטהלאקדשהלחם.ועייןשםשהאריך.ובמנחת

)פרק א מ"ח( ,דאף לרבי יוחנן אינו חייב אלא אם יש לו חמץ בתוך חומת

אברהםהביאדברי התוס'לקמן )פט(:ד"השאם ,שכתבו,דהכבשיםכשרים

ירושלים.והקשהעליובגליוןהש"סבפסחים )סג(:דבגמ'משמעדלרבייוחנן

אףדהלחםלאקדוש.וביאר,דלאחשיבתודהבלאלחם,כיוןדכךהואדין

לא בעי על בסמוך .וכתב המנחת אברהם לעיל )מז ,(.דלפי מה שנתבאר

התודה ,שכשנשחטה שלא לשמה אינה טעונה לחם .ועיין עוד לקמן באות

)באות יח( דאף לרבי יוחנן בעי על אלא דלא בעי על בסמוך ,אתי שפיר.

לא.ובשפתאמתלקמן)עט.(.

דחוץלירושליםלאחשיבעלכלל.

כט(מתני' ,שם .כתב השפת אמת ,דאפשר דבשחיטה לשם שלמים קדש

כב(תוס'ד"האולאחד,אפסחקאיאבלאתמידפשיטאדלאמיחייבמשום

הלחם דהוי לשמה ,כדאמרינן בזבחים )ד (.דעלתה לבעלים לשם חובה,

אחדשבישראל.ביארבחדושיהגרי"ז,דהיינומשוםדתמידהויקרבןציבור,

דשלמיםקרייהרחמנא.והוכיחכן,דאילאקדשהלחם,היכיאמרינןדעלה

ולא מסתבר דחמץ דיחיד יעכב] .ולכאורה יש לבאר כוונתו דבקרבן ציבור

לשם חובה הא אכתי חייב בתודה ולחמה ,אלא ודאי דגם הלחם נתקדש.

לאחשיבכלאחדואחדבעלים,אלאהוי"קרבןהציבור"והיחידאינובעליו.

]אמנם עיין בשפת אמת לקמן )עט (.שהביא צד שצריך לשחוט על מנת

ואיסורחמץאינואלאבישלבעליהקרבןחמץ).א.ק.[(.

לקדשאתהלחם,ולפיזה,בשחטלשםשלמיםדאינהשחיטהלקדושלחם,

כג(בא"ד ,שם .ביאר הגרי"ז ,דאיסור לא תשחט על חמץ דם זבחי מתלא

היאךיקדשהלחם[.

תליבבעליולעניןאכילה.וכדמשמעבלשוןהרמב"ם)פ"אמקרבןפסחה"ה(,

ל(מתני',שם .עייןרש"י )כת"י(ד"השלאלשמה ,שהביאהאדילפינןלעיל,

שכתב ,או ברשות אחד מבני החבורה שאוכלין פסח זה .ועוד הוכיח כן

"זבח תודת" מלמד שאם שחטה שלא לשמה לא קדש הלחם ,וכן הביא

מדברי הגמ' בפסחים )סג (:דבהנך דקיימי עליה בלא ילין איכא איסור דלא

ברש"י לעיל )מז (.ד"ה לא לקדש ,את דברי התורת כהנים )צו פרק יא(

תשחט על חמץ ,ולהכי בתמיד דליכא אוכלין וליכא איסור לא ילין ,לא

דילפינןמהתם.וברש"י)העליון( ד"הקדשכתב,דהואמסברא הואילומפיק

חשיבי הבעלים לענין זה אלא השוחט .ועיין עוד בחדושי הגר"ח על הש"ס

לה מקדושתה לגמרי שהרי שחטה לשם זבח אחר] .וצריך עיון ,דהא כשר

פסחים)סג.(:

אף דלא עלה לשם חובה ,וביותר ,לפי מה שכתב בחדושי מרן רי"ז הלוי

כד(רש"י )כת"י( ד"ה אלא אם כן ,דחלות בעי והשתא לא איקרו חלות.

)פ"ב ממעשה הקרבנות הי"א( דאף כשחישב שלא לשמה ,נראה הקרבן

העיר בחדושי הגרי"ז ,דלולי דבריו היה נראה דטעמא דפסול משום דלא

בסתמאלשמוולאהויאאלאמחשבתפסולבעלמא).א.ק.[(.

איקרי לחם ,ומלשון רש"י משמע דחשיב לחם ,וטעם הפסול משום דבעי

לא(מתני' ,שם .עיין באות הקודמת .ובפשוטו ,ילפותא ד"זבח תודה" היינו

חלות.

דאינו מתקדש אלא בשחיטה לשם תודה דהויא זבח תודה .ובשפת אמת

כה(גמ' ,אחד אמר רחמנא שלא יטול פרוס .הקשה המקדש דוד )סימן כט

לקמן)עט(.משמעדביאר,דבעישישחטעלמנתלקדשאתהלחם.ועייןעוד

סק"ב( ,לפי מה שכתב רש"י לעיל )מו (.ד"ה נפרס לחמה ,דנפרס אחד

במנחתאברהםשכתב,דאפשרדחשיבכעיןהאדמצינובחליפיתודה,לקמן

מהלחמים פסולמשוםדילפינןמלחםהפניםדאיפסילבהאיגונא,אמאילא

)עט (:דאינן טעונין לחם ,והכי נמי הכא ,כיון דשחטה שלא לשמה ונעשה

נקטי הכא נמי האי טעמא ,דהווי פסול בגוף הלחם ולא רק משום שהוא

כקרבן אחר וכדאמרינן לעיל )ב (.ובזבחים )ב (.אם כמה שעשית יהא נדר

חסרוןבהפרשה.ותירץ,דהפסולבנפרסהאחתמןהחלותגבילחםהפנים,

ואםלאונדבהיהא,הויכעיןקרבןאחרולאהצריכההתורהלחם.ועייןנמי

משוםדהויחסר,כדאמרינןלעיל)ט,(:ואףבלאנחסרכללחשיבחסר,כיון

בתוס'לעיל)מז(.ד"העדשכתבו,דעלידימחשבתשלאלשמונעקרהקרבן

דבעי דוקא י"ב חלות .אבל גבי לחמי תודה דריבה לחמה כשרה ,כדאיתא

ונעשהקרבןאחר.

לעיל)עו(:לדעתתנאקמא,ליכאפסולחסרוןאםלאנחסרעלידישנפרסה,

לב(מתני' ,שם .הסתפק השפת אמת )עט ,(.אי בשינוי בעלים נמי אמרינן

ולכך בעי לטעמא דאחד אמר רחמנא שלא יטול פרוס] .אמנם לפי מה

דלא קדש הלחם ,דאפשר דהטעם  דלא קדש הלחם בשלא לשמה ,משום

שביארהשפתאמתלעיל)ט(:דנפרסחשיבחסר,משוםשבשעהשנפרסאי

דבעי שישחטנו לשם הלחם כדילפינן מ"זבח תודת"] .אמנם לדברי המנחת

אפשרשלאנחסרמעטפירורין,לכאורהאיןלחלקכדבריהמקדשדוד[.

אברהם)שהובאובאותהקודמת(,דכיוןדחיילפסולדשלאלשמהלעניןהא

כו(גמ',אבייאמרדכוליעלמאלקרבןגדולקאמיכויןובכלישרתמקדשין

דלא עלו וחשיב כזבח אחר ,אף בשינוי בעלים אינו מקדש את הלחם,
דבשינויבעליםנמיאמרינןלדינאדנדבהיהא[.ועייןבשפתאמתשהאריך.

שלאמדעתקאמיפלגי.נסתפקהקרןאורה,אילאבייקיימאהאדקאמררבי

ד

מסכת מנחות דף עט
כג אייר התשע"א

דף עט ע"א

בשחיטהמהנילשנותלזבחאחר,עייןשם.

א(גמ',שחטהונמצאתבעלתמוםוכו'רבייהושעאומרלאקדש .ומסקינן,

י(גמ' ,מאי לאו דאיפסל בשחיטה .ביארו רש"י ד"ה לאו ללישנא בתרא,

דאיירי בדוקיןשבעיןואליבאדרביעקיבאדאמראםעלולאירדו,ולפי זה

ורש"י )כת"י( ד"המאי,דמקשינןדכיוןדהויאשחיטהפסולהלאתקדשאת

הא דאמר רבי מאיר "כלשפסולו קודם שחיטה לא קידש הלחם" ,לא אתי

הלחם.ועייןתוס'לעיל )טו(:ד"האפשר)בסוה"דהנמשךלדףטז (.שכתבו,

לאפוקי כל הפסולין דקודם שחיטה ,אלא הנך דאם עלו ירדו ,וכל שפסולו

דלאדמילשחיטתפיגולדלרבימאירלעיל)טו(:קובעתאתהלחם,דאפילו

קודםשחיטההיינוסימנאבעלמא,דהנךאםעלוירדו,ועייןעודבקרןאורה

רבימאירלאקאמראלאבפיגול,אבללאבשארפסולישחיטה.

לעיל)עט(:שכתבנמי,דלרבימאירתליאבדיןאםעלוירדואולאירדו.

יא(גמ' ,שם .הקשה בחדושי הגרי"ז ,היכי משכחת לה ,אי במחשבת חוץ

ב(]גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .ולכאורה ישלבאר עוד ,דרבי מאיר ורבי

למקומואוחוץלזמנו,האתנןלעיל)עח(:דקדשהלחם,ולכאורההואהדין

יהודהנחלקו,איבגונאדאמרינןאםעלולאירדו,היינומשוםשנשארשם

הנסכים ,ואי בשחיטה בדרום ,הא לא שייך בקדשים קלים ,ואפילו בקדשי

הקרבן מתחילה ,או דאף דלא נשארה קדושתו הראשונה דינו דלא ירדו.

קדשיםכיוןדאםעלולאירדודמילהאדפסולואחרשחיטהדקדשהלחם,

דרבימאירשהשווהקידושלחםלדינאדאםעלולאירדו,סברשנשארשם

וכתב,דמייריבגונאדשחטןקודםפתיחתדלתותההיכל.אמנםבקרןאורה

הקרבן שהיה מתחילה .ורבי יהודה סבר שלא נשאר שמו הראשון ,אלא

כתב ,דלא דמי לתודה דמקדשא לחם אף במחשבת פסול ,וביאר המנחת

שנתחדשבודיןשאםעלהלאירד.והיינוהאדקאמררבייהודהלקמן,דכי

אברהם ,דלחמי תודה חשיבי טפי חלק מגוף התודה ,ואינם כנסכים דלא

אמררביעקיבא)לעניןדוקיןשבעין(בפסולאדגופיהאבללקדושילחםלא,

חשיבימגוףהזבח,ולאמקדשיאלאבשחיטהכשרה.

דלקדושי לחם בעי שישאר שמו הראשון ,ובכל הנך דאם עלו לא ירדו לא

יב(גמ' ,שם .עיין במתני' לעיל )טו ,(:דלרבי מאיר נתפגל הזבח נתפגלו

נשארשמוהראשון[.

הנסכים.וביאר המנחתאברהם,עלפימהשנתבארבאותהקודמת,דלרבנן

ג(גמ',דניןפסולשישעמוכרתוכו'.פירשרש"י )כת"י(ד"החוץ,דהאדיש

חשיבי נסכים כקרבן בפני עצמו ולכך לא מתקדשי אלא בשחיטה כשרה,

בוכרתחשיבחומראכיוןדמרצהלפיגולו.ומבואר,דחוץלמקומולאחשיב

אבלרבימאירסברדנסכיםהווכגוףהזבח,ודמיללחמיתודהדאיקבעואף

ריצוי ,דלא בעי קרב המתיר כמצוותו .ועיין משנה למלך )פי"ח מפסולי

בשחיטהפסולה.

המוקדשיןה"ז(שהאריךלדוןבזה.

יג(גמ' ,לא דאיפסיל בזריקה .הקשה בחדושי הגרי"ז ,לפירוש קמא דרש"י

ד(גמ',אמר רבייהושעהואילוחוץלמקומופסולובעלמוםפסולמהבעל

ד"ה לאו ,דמקשינן ,דכיון דנפסל הזבח בשחיטה נפסלו נמי הנסכים ,מאי

מוםלאקדשאףחוץלמקומולאקדש.כתבהקרןאורהלעיל)עט(:דצריך

משנידאיפסילבזריקה,האאףבזריקהנימאדיפסלוהנסכים,כיוןדנתקדשו

לומר דסבירא ליה דבעל מום אם עלה לא ירד ,דאי ירד היכי מוכח מבעל

בהדי זבח בשחיטה .וליכא למימר לב בית דין מתנה עליהו דאי תפסל

מוםלחוץלמקומו,האחוץלמקומוקילדאםעלהלאירד].אמנםלכאורה

הזריקהלאנתקדשובשחיטהויהיוקדושיםבלאשחיטה,דהאלזעיריבלא

לפי מה שכתבנו לעיל אות ב' יש לדחות ,דלרבי יהודה לא תלי כלל הך

שחיטהלאקדשיכלל.

דהכאבדיןאםעלולאירדו[.



ה(גמ' ,ועוד נדוננו משלא לשמו שפסול מחשבה וכו' .כתב השפת אמת,

דף עט ע"ב

דפסוללאודוקאאלאהיינושלאעלהלשםחובה.ועודכתב,דאפשרדפסול

יד(גמ' ,ורבי אלעזר ברבי שמעון סבר לה כאבוה דאמר כל העומד ליזרק

כיוןדלאקדשהלחםוהויכתודהבלילחם].ועייןעודלעיל )עח(:אותל[.

כזרוקדמי.עייןבתוס'לעיל)מז(.ד"העד,שהקשואהאדאיתאהתם,דלרבי

אמנם דחה לה ,דכיון דכל הפסול הוא רק משום דליכא לחם ,אין לדמות

אלעזר ברבי שמעון אי נזרק הדם שלא לשמו לא קידש הלחם ,הא סבירא

לפסול מחשבת חוץ לזמנו או חוץ למקומו ,דהוו מחשבה הפוסלת מצד

ליהד"כמאןדזרוק"דמיולאבעיזריקהכלל.והקשהבחדושיהגרי"ז)שם(,

עצמה.

מאי מהני הא ד"כל העומד ליזרק" לקדש הלחם ,הא מכל מקום לא נזרק

ו(גמ',שם.הקשההשפתאמת,האמהשלאקדשהלחםבשלאלשמו,היינו

ואיךיקדשהלחםבלאזריקה.וכתב,דטעמאדרביאלעזרברבישמעוןדבעי

משום דלא נשחט הזבח לשם הלחם ,וכדילפינן לעיל )עח (:מ"זבח תודת",

נמיזריקה,משוםדכיוןדאיכאנמיזריקהלאמהניאהשחיטהלבדה,אבלאי

ולא משום פסול דשלא לשמו ,והיכי בעינן למילף למחשבות פסול .ועיין

כזרוקדמילאבעיזריקהוסגיבשחיטה.דהיינו,דהאד"כלהעומדליזרק"לא

שהאריך.

מהנילהיחשבכאילוהיתהזריקה,אלאדלאבעיזריקה.אמנםברש"י)הכא(

ז(גמ' ,שם .עיין במנחת אברהם לעיל )עח (:שהקשה ,לפי מה שביאר )עיין

ד"הורבימבואר,דחשיבכאילונעשיתזריקהלעניןהאדקדשוהנסכים.

לעיל שם ,אות לב( ,דתודה שנשחטה שלא לשמה לא בעיא לחם משום

טו(גמ' ,אמר רב חסדא שמן שהפרישו לשום מנחה זו פסול לשום מנחה

דחשיבאכקרבןאחרוכעיןחליפיתודה,היכיבעינןלמילףלחוץ לזמנווחוץ

אחרת .עיין תוס' לעיל )טו (:ד"ה אפשר ,שהקשו ,הא רבנן אית להו התם

למקומו.ותירץ,דאיפסולמחשבהלאמגרעבקידושהלחם,הוהבעילקדש

דלא איקבעו ואפשר לשנות אף לאחר שחיטה .ותירצו ,דרב חסדא אמר

הלחם משום הא דמעיקרא הויא תודת חובה ,ומהא דאינו קדוש מוכחינן

דבריולדעתרבימאיר.ועוד,דאףלרבנןאיקבעונסכיםבשחיטתהזבח,אלא

שפירדפסולמחשבהמהנישלאיקדשהלחם.

דבשחיטתפיגולדהויאשחיטהפסולה,סברידלאקדשינסכים.ועייןבאות

ח(תוס'ד"האין,פירשהקונטרסליפסלבלינהולאיתכן.והיינו,כמושכתבו

הבאה.אמנם בחדושיהגרי"זלעיל)טו(:כתבלחלק,דבסוגייןאיירינןלענין

לעיל )טו (:ד"ה אפשר ,דפסול לינה איכא משקדשו בכלי ,וכדאמרינן לעיל

הפרשה,דכיוןדהפרישלשםמנחהזופסוללמנחהאחרת,אבללעיל )שם(

)עב(:גבישתיהלחם,דאיתנורמקדש,מיפסליבלינה.

איירינן לענין חיוב פיגול שתלוי אי הוקבעו להיות אחד ,ורבנן סבירא להו

ט(גמ' ,אין הנסכים מתקדשין אלא בשחיטת הזבח .עיין רש"י ד"ה אלא,

דאףדהופרשולשםמנחהזולאחשיבהוקבעו.ועייןנמימהשכתבלחלק

ורש"י )כת"י( ותוס' ד"ה אין ,מה שפרשו .ובקרן אורה ביאר ,דאיירי לענין

במקדשדוד)סימןיסק"א(.
טז(גמ',שם.כתבהמקדשדוד)סימןיסק"א(,דרקלמנחהאחרתפסול,אבל

להקדשעםהזבח,דאיןמתקדשיןאלאבשחיטה,ואינתקדשובהדיזבחזה

ה

מסכת מנחות דף עט – דף פ
כג אייר – כד אייר התשע"א

אםאבדהמנחתווהפרישתחתיהחוליןשריליתןאתהשמןשהופרשלשם

מקובצת)שםאותמה(כתב,דצריךלומרדאגבשיטפיהנקט.ועייןעודבקרן

אותהמנחה,דהאהוויאתחתיה.וכעיןזהכתבבחזוןאיש)סימןכאסקי"ד(.

אורה שהביא,דבתורת כהנים )צופרשתאהפי"א(לאגרסינןחליפות.ועיין

וביאר,דפסוללשםמנחהאחרתכיוןשהשמןנתקדשלמנחהאחתוהסולת

עודלקמן)פ(.אותו.

למנחה אחרת אי אפשר לזווגן ,אבל לסולת דחולין שפיר מצי לתת את

כו(גמ' ,ותמורתה .במקדש דוד )סימן יט סק"ד( ,נסתפק אי בהמיר על ב'

השמן,והוכיחדבריומהאדאמרינןלעיל )ט (.דמנחהשחסרהקודםקמיצה

בהמות ,דאמרינן לקמן )קח (.דחלה תמורה על שניהם ,בעי להביא על

יביאמתוךביתווימלאנווכשר,אףדהשמןהופרשלשםהמנחה.ועייןעוד

שניהםלחם.

לקמן)פ(.אותטז.

כז(גמ' ,יכול שתהא שניה טעונה לחם וכו' .כתב השפת אמת דלכאורה

יז(גמ' ,לב בית דין מתנה עליהם .עיין תוס' לעיל )טו (:ד"ה אפשר ,דלא

נראה דגם כשמקריב אחר כך את האם ,נמי טעונה לחם דהא כבר הפריש

אמרינןלבביתדיןמתנהעליהן,אלאבקרבנותציבור,ולאבקרבנותיחיד.

לה לחם ,אלא דהולד נמי צריךלחם כשמקריבו תחילה ,כיון שיוצא גם בו

אמנםהשפתאמתלעיל)עמודא(כתב,דאפשרדביחידנמימהניתנאי.עוד

ידינדרובגונאדהאםתאבדאותמותויהיהפטור,לכןגםעליוחלשםעיקר

כתב ,דבתודה לא מהני תנאי כיון דמחויב להביא לחם ,ולא דמי לנסכים

התודה שנדר ,אבל האם בכל אופן צריכה לחם .ורצה לומר שזו כונת

דיכוללהביאנסכיולמחר.

הרמב"ם שכתב )פי"ב מפסולי המוקדשין ה"ח(  ולד תודה ותמורת תודה

יח(גמ',שמןגופאדמנחההוא.ביארהחזוןאיש)סימןכאסקי"ד(,דנסכים

ותודהשהפרישהונאבדהכו'אםהביאןעדשלאכיפרשניהםצריכיןלחם.

מהנילהקדישסתם,ואחרכךייחדםלשםאיזהקרבןשירצה,ולכךאף אם

אמנם כתב דלפי מה שכתב הרמב"ם )שם ה"ט( דהפריש תודתו ואבדה,

ייחדם לשם זבח זה ,מהני על ידי תנאי בית דין שיתבטל ייחודו ,ויכול

והפריש אחרת תחתיה ואבדה ,והפריש אחרת תחתיה ונמצאו הראשונות

לשנותולזבחאחר.אבלשמןלאשייךלהקדישואלאלשםמנחהמסוימת

והרי שלשתן עומדות ,דאם נתכפר באמצעית שתיהן אינן טעונות לחם.

אולשםסולתדחולין.

נמצאו הדברים סותרים .ומשום הכי דחק דמה שאמר הרמב"ם שניהם

יט(גמ' ,שמא יאמרו מוציאין מכלי קדש לכלי חול .כתב החזון איש )סימן

טעונין לחם ,היינו אחד משניהם .ואם כן אפשר שאם היה הולד קרב

כחסק"כ(,דדוקאקדושתהגוףהואדלאאתנושתצאלחולין,אבלתרומת

בראשונה ואחר כך האם אין האם צריכה לחם .ואי תימא דכונתו שניהם

הלשכהמצינודאתנוביתדיןוכדאשכחןלעיל)כא(:גבימלח,ולגביעצים.

דוקא,ומיירידוקאבגונאשמקריבהולדבראשונה,לאהוויליהלסתוםאלא

ולגבימגיהיספריםשבירושלים.ועייןבאותהבאהלעניןקדושתדמים.

לחלק בין הקריב האם מקודם או הולד .ועיין עוד בקרן אורה ולקמן פ.

כ(גמ',שם.הקשההחזוןאיש)הובאבאותהקודמת(,למאןדאמרדאיןכלי

שהאריך בדברי הרמב"ם .וכן בזבח תודה ,ובחזון איש )תמורה סימן לג

שרת מקדשין אלא לדעת ,אמאי לא התנו שהכלי לא יקדשם ויהא כשר

סק"ז(.

לגמימנחהאחרת.ותירץ,דכיוןשקדשםבכלילדעת,לארצולהתנותשלא
יקדש הכלי .ועוד ,דאפשר דאף קדושת דמים קבעא וכיון דהוקדש לדמי

דף פ ע"א

מנחהזו,לאמהניהתנאילהכשירלמנחהאחרת.

א(גמ' ,שם .כתב הקרן אורה ,דתמורת תודת נדבה לא איתמר מה דינה,

כא(גמ',מניןשאיזומהןשירצהיקריבולחמהעמה.כתבהמקדשדוד)סימן

ונראהדאינהטעונהלחםוכתמורתחובה,ולאדמילחליפיןדאמרינןדהווי

יסק"א(,דמשמעשיכוללהביאעםהולדותאוהחליפיןאתהלחםשהפריש

מרבה בתודות ,דבחליפין כיון דלא הוה צריך לה ,מתחילתה באה לצורך

לשם התודה ,ואף דאיקבע לשם תודתו הראשונה ואמרינן לעיל דשמן

עצמה וטעונה לחם .מה שאין כן בתמורה ,דגזירת הכתוב הוא דשניהם

שהפרישולשםמנחהזופסוללשםמנחהאחרת,הכאלאחשיבקרבןאחר.

קדש,מהליתמורתחובהמהליתמורתנדבה.ועייןשםעוד.

כב(גמ' ,יכול שתהא שניה טעונה לחם וכו' .עיין בחידושי הגרי"ז בתמורה

ב(גמ' ,אדם מתכפר בשבח הקדש .הקשה השפת אמת ,הא "כל דבר

)יח ,(:ובמנחת אברהם בשם הגרי"ז ,שהוכיח מהא דלקמן )פ (:לגבי הפריש

שבחובה אינו בא אלא מן החולין" .וכתב ,דהיה נראה לומר דאיירי

תודהואבדהוהפרישאחרתתחתיהוכו',דהאדחליפיתודהלאבעולחם,

כשהפרישה כשהיא מעוברת דהוי כאילו הפריש ב' הבהמות על נדרו,

אינו משום דרק התודה שמתכפר בה טעונה לחם ,וחליפי התודה דאינו

וחשיב שפיר באה מן החולין .אבל בדברי התוס' ד"ה מאי מבואר ,דאף

מתכפרבהםאינןטעוניןלחם,אלאדכלתודהבעיאלחם,ורקמאידאיכא

בהקדישה ואחר כך נתעברה מתכפר בולדה .אלא נראה לו לומר דכיון

עלהשםחליפיתודהנתמעטודלאבעו.וכןכתבבחזוןאיש)תמורהסימן

דהשבחבאממהשהקדישמתכפרבו.ועייןבאותהבאה.

להסק"ו(ועייןעודלקמן)פ(:אותכד.

ג(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,ובקהלות יעקב ביומא )סימן יג( ,הקשה

כג(גמ' ,מנין לרבות ולדות וחליפות ותמורות .כתב הקרן אורה ,דאיצטריך

לדעת התוס' ישנים ביומא )נ (:ד"ה ודוחה ,שכתבו )לגבי תמורת פסח(

קרא לחדש דקרבין אף דולד עולה ושלמים נמי קרבין ,כיון דסלקא דעתך

דתמורהחשיבאינומןהחולין,והיינומשוםדהקדושהנמשכתמדברשכבר

אמינא דאין תודה בלא לחם ,וכיון דלא בעו לחם לא יקריבו .ועיין באות

היה קדוש ,היאך אמרינן הכא דמהני להתכפר בולד תודה ,הא "כל דבר

הבאה.

שבחובהאינובאאלאמןהחולין",וכיוןדקדושתהולדאתיאמכחהאםהוי

כד(גמ' ,שם .ומסקינן דבאין בלא לחם .עיין באות הקודמת ,והחזון איש

כעיןתמורהדקדושהמכחהראשונה,דהאאייריבקדשהואחרכךנתעברה,

תמורה)סימןלהסק"ו(הוכיחמהא דבזבחים)לו(.בעיקראלהאדנאכלות

וכדכתבו התוס' ד"ה מאי .ועיין מה שכתב ליישב .והביא ,דבחזון איש

ליוםולילה,דלאהוותודהממש.

)תמורהסימןלגסק"ז(חילק,דשאניולדמתמורה,דהואבכללמהשהפריש

כה(גמ' ,וחליפות .עיין רש"י )כת"י( ד"ה יכול שכתב ,דעיקר הילפותא על

לחובתו ויכול להתכפר בכל חלק וחלק מהבהמה ,ולא דמי לתמורה דהוא

ולדותותמורות,דחליפותכברנפקאלןמ"יקריבנו".ועייןעודבתוס'תמורה

הקדשבפניעצמו.

)יח (:ד"ה וחליפות שהקשו ,היכי מיירי ,אי בהפריש תודה ואבדה והפריש

ד(גמ',שם.כתב החזוןאיש)תמורהסימןלגסק"ז(,דנראהדבתמורתחובה
לא אמרינן אדם מתכפר בשבח הקדש ,דמתחילת הקדשה הוקבעה

אחרת תחתיה ונמצאת הראשונה ,הא כבר שמעינן לה מרישא .ובשיטה

ו

מסכת מנחות דף פ
כד אייר התשע"א
למותרות ,ולא דמי לולד ,דולד כייל בכלל מה שהפריש לחובתו .ועיין עוד

עלי תודה והפריש בהמה ולחמים לחובתו ואבדה התודה,לא אבד הלחם,

באותהקודמת.

דלאאיקבעהלחםבהדיחובתולהביאבהמהזואלאאיקבעלנדרו),ובנדרו

ה(]גמ',והאגביתודהכהאיגוונאאינהטעונהלחם.ביאררש"יד"הוהא,

לא שאני בין בהמה זו לבהמה אחרת( ,ואף אם אבדה התודה אכתי קאי

דילפינןמ"יקריבנו"אחדולאשניםוכדילפינןלעיל)עט.(:וברש"י)כת"י(ד"ה

הלחםלחובתנדרו,דלאאיקבעבהדיבהמהזואלאבשחיטה.

והא כתב ,דהוא משום דילפינן מ"התודה" ולא חליפתה .וצריך עיון אמאי

טו(גמ' ,אבדה תודה אבד הלחם .כתב רש"י בפסחים )יג (:ד"ה אין מביא,

לא מייתי קרא ד"יקריבנו" ,וכדילפינן לעיל .ואפשר ,דסבירא ליה דבתר

דפודין אותו ויוצא לחולין ,ולוקחיו בדמיו תודה או לחם לתודה אחרת.

דדרשינן מ"התודה" למעט נמי ולדות ותמורות ,לא בעי קרא ד"יקריבנו".

ובתוס' שם ד"ה אין פליגי ,וכתבו דכיון דהלחם אינו ראוי ,גם דמיו אינם

ועייןעודלעיל)עט(:אותכז).א.ק.[(.

ראויין ,וכתבו ,דהכי מוכח מסוגיין .והלכך כתבו ,דאף דדמי הלחם אינן

ו(גמ' ,שם .הקשה העולת שלמה,דהכא משמע דלחם הוא דלא בעיא הא

ראוייןפודיןאתהלחם,שמאימצאואתהתודהשאבדה.עודכתבו,דפודין

תודה הויא ,והא בתוס' בזבחים )ד (.ד"ה וישנן כתבו ,דהפריש ב' תודות

את הלחם בשוה פרוטה ,משום דהיכא דאין הפסד להקדש שרי לחלל על

לאחריות,השניהתקרבעולה.ונשארבצריךעיון.

פרוטה.

ז(תוס'ד"ההפריש,לאבהפרישבזואחרזודאםכןאיןמכתפרבשניהוכו'.

טז(גמ',שם.כתבהשפתאמת,דנראהדהנימיליבנדבה,אבלבנדרדאמרזו

תמה האבי עזרי )פ"ד מפסולי המוקדשין ה"ה( ,דלכאורה הא דאין מתכפר

לחובתי ,אפשר דלא יפסל הלחם ויביאנו עם תודתו ,כיון דלא קבע את

בב' חטאות ,היינו כשנתכפר באחת ,אבל הכא דלא נתכפר אלא הפריש,

הלחםלתודהזואלאלחובתו.והוסיף,דבזהמבוארמהשכתבוהתוס'לעיל

אמאי אינו יכול להפריש עוד חטאת ,ונשאר צריך עיון .והביא דברמב"ם

)מו(:ד"האבדו ,דשתיהלחםדעצרתלאמפסליבאבידתהכבשים,ולאדמי

)שם( משמע דמהני להקדיש שתי בהמות לחטאת ,ועיין עוד ברמב"ם )פ"ג

להכא,כיוןדהתםהויכנדר.ועייןבאותהבאה.

משגגותה"ה(.

יז(גמ',שם .ביארהמקדשדוד )סימןכטסק"ד(,דלתודהזואיןהלחםראוי,

ח(בא"ד,ובמפרישבבתאחתהאכלשאינובזהאחרזהאפילובבתאחת

כיון דאמר הרי זו ואבדו הכבשים נפטר מחובתו ,ולתודה אחרת אינו ראוי

אינו .הקשה החזון איש )סימן כא סק"י( ,הא שפיר מצי להקדיש תרוייהו

כיוןדלחמיתודההוודברשבחובהו"אינובאאלאמןהחולין",וכדאמרינן

לאחריות.

לקמן )פב ,(.דאף באומר הרי זו תודה חשיב הלחם דבר שבחובה .והביא,

ט(בא"ד ,אלא כגון דאמר תקדוש אחת מתוך השנים .הקשה האבי עזרי

דכעיןזהכתברש"ילקמן)קח(.ד"המותרלחמיתודה.וכתב,דמהאיטעמא

)הובא באות הקודמת( ,דאי השניה לא קדשה ,אמאי תרעה ,ועיין בדבריו

בכבשיעצרתלאאבדהלחםדכיוןדהווכהריעלי,דלאנפקעחיובםבאבדת

שהביא דברי התוס' בפסחים )צז (:ד"ה הפריש שכתבו ,דמפריש השניה

הכבשים,ושפירכשרהלחםלכבשיםשיביאואחרכך.ועייןבאותהקודמת.

לאחריות,ומכלמקוםתרעהאףדלאהוצרךלה,דהכיגמירילהמהלכתא.



י(בא"ד ,אבל יש לדקדק דלאתיקשי אםאין ברירה וכו'.תירץ החזוןאיש

דף פ ע"ב

)סימןכאסק"י(,דכיוןדמצדעצמוראוילהקרבהשפירמיקדיש.

יח(גמ' ,ללחמי תודה ונתותרו אין מביא בהן תודה .כתב החזון איש )סימן

יא(בא"ד ,שם.עייןצאןקדשיםשיישב,דחוליןבעזרהמדרבנן,ובדרבנןיש

כאסקי"ד(,דמכאןמוכחדדינאדרבחסדאלעיל)עט,(:דשמןשהופרשלשם

ברירה.והקשהעליוהעולתשלמה,איךיצאחובתחטאתהאהוידאורייתא

מנחה זו פסול לשום מנחה אחרת ,איירי נמי בקדושת דמים ,דהא לחמי

ובדאורייתא אין ברירה .ועוד ,הא כתבו התוס' בזבחים )עז (:ד"ה בדם,

תודהקדשובקדושתדמים,כדמוכחבפסחים )יג(:דמהנילהופדיון,ואפילו

דלהקריב על גבי המזבח לכולי עלמא הוי דאורייתא .וכתב ליישב קושיית

הכיהוקבעובהדיזבח.

התוס' ,על פי מה שכתבו הראשונים ,דלא אמרינן אין ברירה אלא בדבר

יט(גמ',שם.כתבהקרןאורה,דהכאלאנתבארמהדיןהמותר,אמנםלקמן

החל עכשיו ,אבל בדבר שיחול רק כשיתברר ,לא חשיב ברירה) .עיין תוס'

)קח (.אמרינן ,דמותר לחמי תודה ירקב ,ופירש רש"י )שם( ד"ה מותר,

בבאקמאסט.ד"הכלהנלקט,וריטב"אבעירוביןלז.ובגיטיןיג.(.

דלהקריבובפניעצמואיאפשר,ולהביאועםתודהאחרתנמיאיאפשרכיון

יב(גמ' ,זו תודה וזו לחמה .מבואר ברש"י ד"ה זו תודה וד"ה ואין ,דאיירי

שהופרש לשם תודה וזו .והקשה ,מאי שנא משתי הלחם דעצרת ,דמבואר

לענין אי מחויב להביא או לא .וכתב השפת אמת ,דבפסחים )יג (.מבואר

לעיל )מו (.דאם לא הוזקקו זה לזה בתנופה אבדו כבשים לא אבד הלחם,

דנפקא מינה לענין להיפסל ,דבאבדה תודה נפסל הלחם ובאבד הלחם לא

ואף דהופרש הלחם לכבשים אלו .ותירץ ,דהתם קאי אליבא דמאן דאמר

איפסלהתודה.וכןמבוארברש"י)כת"י( ד"האבדה .אמנםכתב,דאףדברי

דהכבשים אין מעכבין את הלחם ויכול לבא בפני עצמו ,והוי כנסכים

רש"י)העליון(הכאאתישפיר,כיוןדהאבהאתליא,דאיהיהכשרהלחם,

דאמרינןלעיל)עט(:דכשריםלזבחאחרדחשיביבפניעצמן.

הוהמחויבלהביאכבשיםכדישלאיעבורעל"בליחל"ובלתאחרבהבאת

כ(גמ' ,הפריש תודתו ואבדה וכו' נתכפר בראשונה שניה אינה טעונה לחם

הלחם,דהאישלותקנהעלידיהבאתכבשים.

שלישיתטעונהלחם.כתבהמנחתאברהםלעיל)עט(:בשםהגרי"ז,דבפשוטו

יג(גמ' ,שם .הקשה המקדש דוד )סימן י סק"א( ,דהכא משמע דאף קודם

היה נראה דחליפי תודה אינה טעונה לחם ,משום דכיון דכבר נתכפר אינו

שחיטה אבדה תודה אבד הלחם ,והא לעיל )מו (.אמרינן גבי שתי הלחם,

צריך תודה לחובתו ,אבל מהכא מוכח דאף אחר שנתכפר בראשונה,

דהוקבעובשחיטהכלחמיתודה,ומשמעדלחמיתודהנמילאאיקבעואלא

שלישיתטעונהלחם,כיוןדרקחליפי תודהאימעיטאדלאבעיאלחם,וכיון

בשחיטה .ותירץ ,דהא דאמרינן דלא הוקבעו עד שעת שחיטה היינו עם

דהשלישיתלאחשיבאחליפיתודהבעיאלחםאףדאינומתכפרבה.ועיין

בהמהזו,אבלעםחיובזהאיקבעובשעתהפרשה,ולהכיבאומרזותודהוזו

עודחזוןאישתמורה)סימןלהסק"ו(.

לחמה ,אף דלא איקבע הלחם עם בהמה זו ,כיון דאיקבע בהדי חובה זו

כא(גמ' ,לא צריכא דאמר הרי זו .עיין בקרן אורה שהקשה מכאן על

נפקעהחובתובאבידתהכבשים,ואבדהלחם.ועייןעודלעיל)עט(:אותיח.

הרמב"ם )פי"ב מפסולי המוקדשין ה"ח( שכתב ,דאם בא להקריב התמורה

יד(גמ',שם .עייןבאותהקודמת.עודכתב)שם(המקדשדוד,דבאומרהרי

קודם שנתכפר בתודה שתיהן להיקרב ,ובעו תרוייהו לחם ,דהכא מבואר

ז

מסכת מנחות דף פ – דף פא
כד אייר – כה אייר התשע"א
דהתמורה לא בעיא לחם .וכן הקשו הרש"ש והחזון איש )תמורה סימן לג

עודבנתיבותהקודש.

סק"ז( ,ותירצו העולת שלמה והחזון איש ,דלא איירי בתודה שנתערבה

ג(גמ',ליתילחםולותביהחוץלחומתהעזרה.עיין אורשמח)פי"במפסולי

בתמורתה )דידה( ,אלא בתמורה דתודה אחרת שכבר נתכפר בה .והקרן

המוקדשיןהט"ז(שהוכיחמהכא,דאפילוראוי להיותבתוךהעזרהלאבעי.

אורהכתב,דצריךלהגיהבדבריהרמב"ם,דתמורתהלאבעיאלחם.ובשפת

ועייןעודלעיל)עח(:אותכא.

אמת תירץ ,דאפשר דבמתה התודה מודה הרמב"ם דתמורתהאינה טעונה

ד(גמ' ,אם איתא לדרבי יוחנן דאמר חוץ לחומת העזרה קדוש לייתי לחם

לחם,ועייןשםעוד,ועייןעודבקרןאורהלעיל)עט.(:

ולותבה חוץ לחומת העזרה וכו' .עיין במנחת אריאל שהקשה ,לדעת

כב(תוס' ד"ה וכי ,בתוה"ד ,ואף על גב דאדם נכנס במלבושי חול לעזרה

הרמב"ם )פ"א מפסולי המוקדשין הל"ב( ,דבשר קדשים קלים שיצא לפני

ומביא כבשתו לעזרה ומקדישה אחר כך לא אסרו אלא היכא דאיכא כעין

זריקה ,אף דזריקה מועלת ליוצא מכל מקום אינו נאכל ,וכפי שביאר

עבודה .וכן כתב הרשב"א בבבא בתרא )פא (:ובחולין )קל .(.והביא )בחולין

בחידושיהגרי"זלעיל )יב(.דאינומשוםפסול יוצא,אלאמשוםדזריקהלא

שם( ,דבדברי הרמב"ם )פ"ב משחיטה ה"ג( משמע ,דאף שלא כדרך עבודה

מהניא אלא לדבר שבתוך המחיצה ,והכא נמי בלחמי תודה אי יתנם חוץ

אסור ,דכתב הרמב"ם דאף לחם ופירות אסור .וכתב ,דאפשר דכוונת

לחומתהעזרהאףדיקדשו,מכלמקוםלאייאכלו.ותירץ,עלפימהשביאר

הרמב"םדלחםאיירישמביאכעיןלחמיתודהופירותכעיןפירותביכורים.

הקהלות יעקב בפסחים )סימן נ,הובא לעיל עח:אות יט( דלחמיתודה כיון

כג(בא"ד ,שם .עיין במשנה למלך )פ"ב משחיטה ה"ג( שנסתפק ,אי הא

דלאומגופיהדזבחאהוו,לאאזליבתרהזבחולאבעועזרהכלל,ולהכיאף

דכתבוהתוס'דרקמידידהקרבהאסור,היינומןהתורה,אבלמדרבנןאסור

ייאכלו,ולאדמולבשרקדשיםקליםדנמשךאחרהקרבןובעילהיותבעזרה

בכלגווני,אודאףמדרבנןליכאאיסורא.ועייןשםשנקטדשרילכתחילה.

כדילהיותניתרבאכילה.

כד(בא"ד,ופירששםבקונטרסדחוץלעזרהיאכלוחוליןותרומהוכו'.כתב

ה(גמ' ,משום דקא ממעט באכילה דארבעים .עיין רש"י )כת"י( ד"ה משום

המשנה למלך )שם( ,דאין לאקשות על רש"י ,מהא דנכנס בבגדי חולין

שגרס ,דקא ממעט מאכילה דארבעה .וביאר הטהרת הקודש ,דתלוי במה

וממכניסכבשתולעזרה,דרש"ילאקאסראלאמידידאכילהדהוידרךבזיון.

שכתבוהתוס'לעיל)עח,(:איבעילהפרישח'לחמיםאודבעיי"אמכלמין

כה(בא"ד ,דיכול לאכול החולין עמה בעזרה דתנן בפרק כל התדיר וכולן

ומיןכיוןדאיןברירה,עייןשם.ואינימאדבעימ"דחלותאתישפירהגירסא,

רשאיןהכהניםלתתלתוכן תבלי חולין ותרומה .כתב המשנה למלך )שם(,

דקאממעטבאכילהדארבעים]דהיינו,דמלבדהד'דראוייםלכהןבעילתת

דרש"י מוקי לה בקדשים קלים הנאכלין בכל העיר ,אבל לעזרה אסור

עודארבעיםמספק,וממעטבאכילתן[.

להכניסתבליחולין.עודתירץ,דתבליןבטלונפיקמתורתחוליןולהכישרי

ו(גמ' ,שם .ביאר השפת אמת ,דכיון דהקדיש את הארבעים השניים

לאכלו בעזרה] .ואהא דהכניסו לעזרה קודם שנתבטל ,אפשר דליכא איסור

לאחריות,אינויכוללאכלםאלאבפדיון,ולאחשיבתקנהבכך,דהאאףאת

אלאבאכילהולאבהכנסהגרידא,ועייןשםבמשנהלמלך[.

התודה המסופקת גופה יכול לפדות] .דהיינו דסבירא ליה ,דבמקדיש

כו(בא"ד,ומהשתמהמתחילהכלכךבפשיטותחוליןמאיבעוהתםבדין

לאחריות,קדושיםאףהארבעיםהשניים,אמנם ברש"י)כת"י( ד"הוליקדשו

קמתמה דמאי איצטריך אכילת חולין בפני עצמה בעזרה .ביאר המשנה

מבואר,דהווחולין[.

למלך)שם(,דאףדהותרההכנסתחוליןלעזרהבמידידלאוברהקרבה,מכל

ז(גמ' ,מאן לימא לן דקאמר רבי יוחנן שיירו משוייר וכו' .הקשה השיטה

מקום אכילה לא הותרה ,אלא כשהוא צורך קרבן .עוד כתב ,דאכילת

מקובצת)אותג'(,דאףאישיירואינומשוייר,יכוללהקדישאתהעוברואחר

קדשיםקליםודאישריבעזרה,כדמוכךמהאדמקשינן בשבועות)טו,(.אטו

כך את האם דבכהאי גוונא לכולי עלמא מהני .ותירץ החזון איש )תמורה

לחמי תודה בעזרה מי לא מתאכלי .ועיין עוד בתוס' שם )יז (:ד"ה ואין

סימן לג סק"י( ,דלמאן דאמר אינו משוייר ,אי מקדיש את האם והעובר

שכתבו,דאכילהבעזרהלאשייכאבקדשיםקלים,ועייןשםעוד.

באותהקדושה,אףדמקדישקודםאתהעובר,אמרינןדבטלהקדושתהעובר

כז(גמ' ,וליתי בהמה ולחם וכו' הא לחמה והא תיהוי מותר .הקשה השפת

ונעשהקדושמחמתאמו.ועייןעודבדבריושם)סק"ג(.

אמת ,מאי סלקא דעתיה דלוי .ועוד ,מאי קאמר רבי ,וכי מפרישין תחילה

ח(תוס' ד"ה דילמא ,לעיל פירשתי דקשיא מתמורה דמשמע דכן היא

למותרות ,הא עדיפא הוה ליה למימר דכהאי גוונא לא הוי מותר .ותירץ,

מסקנאדשמעתיןדקסבררבייוחנןאםשיירומשוייר.וכעיןזההקשוהקרן

דלויקאמקשידיפרישמעותכדישיהאבוכדימותרויקחמןהמעותבהמה

אורה והחזון איש )סימן לג סק"ט( בדעת הרמב"ם שפסק )פי"ב מפסולי

ולחםומןהמותריקחעודבהמה],ואפילוהכייכוללהביאגםבתורתתודה

המוקדשיןהי"ג(,דאיןלהתקנה,אףדפסק)שםה"ח(דשיירומשוייר.ועיין

גמורה[.ורבידחי,דלכתחילהאיןלהפרישמעותעלדעתשישארלמותרות.

שםבחזוןאישובמקדשדוד)סימןיטסק"ד(.

ועייןעודבאותהבאה.

ט(תוס'ד"האםאיתא,בתוה"ד ,צורךקרבןנינהוושפירדמיאףעלפישהן



חוליןכדתניאבהללהזקןמביאהכשהיאחוליןלעזרהומקדישה.עייןמשנה

דף פא ע"א

למלך )פ"ב משחיטה ה"ג( שהקשה ,דסתרו למה שכתבו בתוס' לעיל )פ(:

א(גמ',וכימפרישיןתחילהלמותרות.עייןקהלותיעקבבנזיר)סימןזסק"א(

ד"ה וכי ,דליכא איסור אלא כשעושה כעין עבודה ,דלפי זה אין להוכיח

שנסתפק ,אי כונת הגמ' דלא חייל שם מותרות בגוונא שמפריש כך

מהלל,דלאהויאכעיןעבודה].ולכאורהלאקשיאמידי,דהכאהביאואת

לכתחילה,ואינוקדוש,אודאףדחיילאיןלעשותכןלכתחילה.

דברירש"י,ומהיכיתיתידאינהונמיסביראלהוהכי[.

ב(גמ' ,ארבעין בכתפיה וכשר .כתב האור שמח )מילואים פ"ד מתמורה

י(רש"י)כת"י(ד"הוליקדשו,בתוה"ד,צורךקרבןנינהואףעלפישהןחולין.

הי"ג( ,דסלקא דעתך דרב יצחק ,דהכא ליכא איסורא ,כיון דבלא תמורתו

מבואר דמפריש לאחריות אין קדוש אלא מה שהופרש לאחריות .וכדעת

היתהרועהולאהיתהקרבה,והויכבהמהשאחזהדםדשרילהקיזולעשות

התוס'לעיל)פ(.ד"ההפריש.ועייןשםאותט.

בה מום כדי שלא תמות ,כדאיתא לעיל )נו] .(.ולכאורה יש לדון בראייתו,

יא(מתני' ,האומר הרי עלי תודה יביא היא ולחמה מן החולין .פירש רש"י

דבגמ' לעיל )שם( ובתוס' ד"ה רבי מבואר דאחזו דם הוי כבעל מום[ .ועיין

ד"ה האומר ,דכיון דאמר הרי עלי תודה נתחייב בלחמה דלחם גלל תודה.

ח

מסכת מנחות דף פא – דף פב
כה אייר – כו אייר התשע"א
והקשה השפת אמת ,למה ליהאי טעמא ,דהוה ליהלמימר דכשאומר הרי

סימןקטז(ועייןעודבאותהבאה.

עלי תודה מתחייב בלחם משום דשם תודה כולל נמי לחם .דדוקא בפירש

יז(בא"ד ,שם.הקשההקצותהחושן)סימןרנהסק"ב(,האבהדיוטנמייכול

להדיא לחמה מן המעשר ,בעינן לטעמא דממילא נתחייב בלחם .ובמנחת

לחזורבותוךכדידיבור.ותירץ,דממעשהלאמהנילחזורבתוךכדידיבור,

אברהםלקמן)עמודב(כתבדרש"יסברדאףדאיןהלחםכלולבנדרומחוייב

דדוקאמדיבורמהני,ולכךבהדיוטכשחוזרבתוךכדידיבור,אףדלאמתבטל

בלחםמחמתהתודה.ועייןלקמן)עמודב'(אותיג.

המעשה,מתבטלהדיבור,ומעשהבלאדיבורלאמהני,מהשאיןכןבהקדש,



דהדיבורהויכמעשהאינומתבטל.ועייןעודבאבנימילואים)סימןכזסק"ט(

דף פא ע"ב

דהביא את דברי ההפלאה )הובאו באות הקודמת( ,והקשה עליו דודאי

יב(מתני',תודהעלימןהמעשרולחמהמןהחוליןיביא .כתב השפתאמת,

בקניניםמצילחזורבותוךכדידיבור.

דדיוקא דרישא משמע דאם לא פירש דלחמה מן החולין יביא מן המעשר,

יח(בא"ד ,שם .עיין בקרית ספר )פט"ז ממעשה הקרבנות( שכתב בטעמא

ומסיפאדקתנידרקבאומר"תודהולחמהעלימןהמעשר"יביא,משמעדאי

דאינויכוללחזורבהקדש,דכיוןדחיילבמחשבה,קודםשהוציאומפיוכבר

לא אמר להדיא דלחמה מן המעשר ,בעי להביא לחמה מן החולין .דאין

חל ,וכשמסיים דיבורו ,כבר עבר תוך כדי דיבור משעת החלות על ידי

לומרדבפירש"לחמהמןהמעשר"יביאדוקאמןהמעשר,דהאמסקינןבגמ'

מחשבתו.

דרצה מן החולין יביא ותבא עליו ברכה וכדפירשו רש"י ותוס' .וכתב דאף

יט(גמ' ,אמר אביי שמור הבא תודה ושמעת הבא לחמה רבא אמר שמור

דצריך עיון לדינא ,מסברא נראה דדיוקא דרישא דוקא ,דאי נימא דבלא

הבא תודה ולחמה .ביאר השפת אמת ,דלאביי אף דמחוייב להביא לחם,

פירש עלהלחם ,כיוןדנתחייבבלחםחשיבדברשבחובה ,אפילו איהתודה

מכל מקום אינו בכלל נדרו ואם לא הביא אינו עובר בבל יחל .אבל לרבא

מן המעשר ,מכל מקום הלחם צריך להיות מן החולין ,אם כן מה בכך

הוי בכלל נדרו ,ואם לא הביא עובר בבל יחל .אמנם עיין במנחת חינוך

שהוסיף לומר "לחמה מן המעשר" הרי כבר נתחייב בלחם כשחייב עצמו

)מצוהשסחאותא(שנסתפק,באומרהרינינזירי'ימיםדהוינזירל'יום,אי

בתודה ,אלא ודאי כיוןדגוףהתודהמןהמעשר ,גםלחםדידהמןהמעשר.

עוברבבליחלבימיםשנאסרועליובלאדיבורו.ועייןעוד קהלותיעקבנזיר

אמנם בהגהה שם כתב ,דבתורת כהנים )פ' צו בפרשת התודה( איתא

)סימןב(.ועייןעודמנחתאברהם.

להדיא ,דאפילו אמר "תודה מן המעשר" אם לא אמר בפירוש "ולחמה מן



המעשר",צריךלהביאהלחםמןהחוליןודרישלהמקראיעייןשם.

דף פב ע"א

יג(תוס' ד"ה תודה ,דכי אמר הרי עלי תודה מן החולין נתחייב הכל וכו'.

א(גמ' ,אמר רבי אמי המתפיס מעות מעשר שני לשלמים לא קנו שלמים

עייןקרןאורהשהוכיחמדבריהתוס',דאיאומר"הריעלילחמהמןהמעשר

וכו'.עייןרדב"ז)פ"זממעשרשניהי"ט(שביאר,דהואמשוםדבעידרךמקח

ותודהמןהחולין"מהני.אמנםברש"י)כת"י( ד"היביא כתב,דהטעםדבעי

דבלאוהכילאמתחללתקדושתהמעשרשני.

להביא לחם מן החולין ,משום דלחם גריר בתר תודה ,וכן דייק המהר"י

ב(גמ' ,שם.עייןירושלמימעשרשני )פ"אה"ב(,בטעמאדלכוליעלמאשרי

קורקוס)פט"זממעשההקרבנותהט"ז(מלשוןרש"י)העליון(ד"הואם.וכתב,

לקנות שלמיםבדמימעשרשני,דאיכאמאןדאמרדהואמשוםדהואגזירת

דלפיזהאףאםיאמרבראשונה"הריעלילחםמןהמעשר"ואחרכךיאמר

הכתוב דשלמים התירה התורה ,כיון דראוי להקרבה ,דהיינו דעדיין איכא

"ותודהמןהחולין",בעילאתויילחםמןהחולין,ועייןשם.ובמנחתאברהם

עלה קדושת מעשר שני .ואיכא מאן דאמר ,דפקעה קדושת המעשר שני

ביארדלרש"יחיובהלחםאינומשוםשהואכלולבנדרו,אלאדתודהבעיא

וחיילאקדושתשלמים.ונפקאמינהלעניןהקרבתהאימוריןשלבכורשנולד

לחם ,והתוס' סברי ,דחיוב לחם הוא מפני שהוא כלול בנדרו ,ולכך כשלא

לבהמהשנקנתהבכסףמעשרשני,דלטעםהראשון,אףדהתורהאמרהדדין

כולל את הלחם בנדרו )להביא מן החולין( יכול להביא מן המעשר .ועיין

מעשרשנילאכילה,התורההתירההקרבה,אבללאידךגיסא,כיוןשעדיין

באותהבאה.

ישעלהבכורקדושתמעשרשני,דינולהנתןלכהןכמוכלבכור בעלמום

יד(בא"ד ,שם .עיין בנתיבות המשפט )סימן רנה סק"ג( דביאר באופן אחר,

ויהיהלאכילהולאלהקרבה.

דאף דיכול לחזור בו ,הכא דאינו חוזר מהנדר להביא תודה ,אלא מהחיוב

ג(גמ',איתמרהמתפיסמעותמעשרשנילשלמיםוכו'אליבאדמאןדאמר

לחםדנפיקמחיובהתודה)דמחויבלהביאלחםמןהחולין(,הויכאומר"הרי

מעשרשניממוןהדיוטהואדכוליעלמאלאפליגי.עייןבמקדשדוד)סימןי'

עליתודהעלמנתשלאאביאלחם"דלאמהניכיוןדמתנהעלמהשכתוב

סק"ג( שביאר דטעמא דלמאן דאמר דהוי ממון גבוה אינו יכול להתפיס

בתורה.ועייןבאותהקודמת.

קדושת שלמים ,דאינו ממונו ואינו שלו להתפיסו ,וכן נראה בדברי האור

טו(בא"ד,ולאמצילמיהדרביהדאמירתולגבוהכמסירתולהדיוט.וכןדעת

שמח )פ"ו מחמץ ומצה ה"ח( .וכתב הקהלות יעקב )סימן כט סק"ו( ,דאם

הרמב"ם )פט"ו ממעשה הקרבנות ה"א( ,אבל התוס' לקמן )קג (.ד"ה )בדף

נבאר כן ,הוי דלא כרבי אמי דלעיל ,דאמר דטעמא משום דלא אלימא

קב (:הא מני פליגי ,וכתבו ,דלבית הלל דהקדש בטעות אינו הקדש מצי

קדושתשלמיםלמיחלעלקדושתמעשרשני,דהאיטעמאלאתליאימעשר

למיהדר תוך כדי דיבור] .וכעין זה מצינו בהא דאיתא ברמב"ם )פ"ב

שניממוןגבוהאוממוןהדיוט.אבלכתב,דמדבריהרמב"ם)פ"זממעשרשני

משבועות הי"ז( ,דהטעם שיכול לחזור בו משבועה בתוך כדי דיבור ,משום

הי"ט( מבואר ,דחד טעמא הוא ,דכיון דהוי ממון גבוה לא אלימא קדושת

דהויכטועה[.

שלמיםלמיחלעלקדושתמעשרשני.וביאר,דלמאןדאמרממוןגבוההוא,

טז(בא"ד,דאמירתולגבוהכמסירתולהדיוט.כתבבהפלאה)בקונטרסאחרון

אלימא קדושת המעשר שני ,ולהכי לא חייל עליה קדושת שלמים .ועיין

סימן כז סק"ט( ,דאף בקנינים אינו יכול לחזור בו תוך כדי דיבור ,וכעין זה

באותהבאה.

כתבבשו"תובאהכהן)סימןיט(,דרקבקניןכסףדליכאמסירה,יכוללחזור

ד(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,והוסיף הקהלות יעקב ,דמשמע בדברי

בו תוך כדי דיבור ,אבל בקנינים דאיכא מסירה ,לא מהני לחזור תוך כדי

הרמב"ם,דאילאוהאיטעמאדלאחיילאקדושתשלמיםעלקדושתמעשר
שני ,אף למאן דאמר ממון גבוה ,יכול להקדיש לשם שלמים ולא אמרינן

דיבור.ועייןבנמוקייוסףבבבאבתרא)קיד(.ובשו"תחותםסופר)אורחחיים

ט

מסכת מנחות דף פב – דף פג
כו אייר – כז אייר התשע"א
דאינובעליםלהקדיש,והיינומשוםדהשליטהאותוהתורהלהחילקדושת

)ב (.בשם הגרי"ז ,דתיפוק ליה דמעשר שני לא ניתן אלא לשלמים ,אלא

שלמים )על ידי שקונה שלמים( ,כך סלקא דעתך דהשליטה אותו התורה

דעולה בעי למעוטי משום דאית בה נמי שמחה ,אבל נסכים מהיכא תיתי

להחיל על המעות קדושת שלמים .ובמנחת אברהם הוכיח עוד מדברי

דשרי) .וכעין דבריו איתא נמי בחדושי הגרי"ז שם( ,והביא דבאמת בפירוש

הרמב"ם )פ"גממעשרשניהכ"ה(,המקדישמעשרשנישלולבדקהביתהרי

הראב"ד על התורת כהנים )פרשת צו פרשתא ה פ"י( כתב דליכא לאתויי

זהפודהאותומישפודהו,עלמנתליתןלהקדשאתשלוולמעשרשניאת

נסכים ממעות מעשר שני ,משום דליכא ילפותא מתודה ושלמים .ותירץ

שלו .אף דהרמב"ם גופיה )הובא באות הקודמת( פסק ,דמעשר שני ממון

המנחת אברהם דסלקא דעתך ,דכשם שהתירה התורה לקנות שלמים,

גבוה.וביאר,עלפידבריהגר"ח)הובאובתורתזרעיםמעשרשניפ"דמ"ח

משום גזירת הכתוב או משום דפקעה קדשות מעשר שני ,וכדאיתא

ובחדושי הגרי"ז זבחים ו ,(.דהא דמעשר שני ממון גבוה ,אינו דלא חשיב

בירושלמי)הובאלעילבאותב'(,כךנמיהתירההתורההנסכיםשבאיםעם

בעלים,אלאדאינויכוללהחילדברהסותרלקדושתמעשרשני,ולפיזהאי

השלמים דחשיבי כחלק מקרבן השלמים .וסיים שמצא שכן כתבו האבן

נימאהכאדנתנההתורהלהחילקדושתשלמיםעלקדושתמעשרשני,אינו

האזל)פט"זממעשההקרבנותהי"ז(והחזוןיחזקאל)פ"חהי"ד(.

סותרלקדושתהמעשרשני,ושפירמצילהקדישאףלמאןדאמרממוןגבוה.



ה(גמ',הלוקחבהמהלבשרתאוה.עייןבפירושמהר"יבןמלכיצדקבמעשר

דף פב ע"ב

שני )פ"א מ"ד( שכתב ,דלא התירה התורה לקנות בהמה אלא לזבחי

יב(גמ',אףכלטעוןכלי.עייןתוס'זבחים)מז(.ד"האיזהו,שדנו,איבעיכלי

שלמים.אמנםהרמב"םבפירושהמשניות)שם(כתבדמןהתורהמותר,אלא

שרתבשחיטהאודסגיבכליאףדאינוכלישרת.והוכיחומסוגייןדבעיכלי

שחכמיםאסרו,ומכלמקוםלאיצאהעורלחוליןלפישאינןראוייןלאכילה

שרת ,עיין שם .ובשיטה מקובצת )שם אות כט( דחה ראייתם ,דלא ילפינן

עלדרךשחשבו.ועייןעודירושלמימעשרשני)פ"אה"ב(.

מ"וישם באגנות"אלא דבעי כלי ,ולא ידעינן דבעי כלישרת ,אלא מדכתיב

ו(רש"י )כת"י( ד"ה לזבחי שלמים ,בתוה"ד ,דאין דרך מקח בכך .ביאר

"ועשיתמזרקותיו",אבלבשחיטה,כיוןדלאכתיב"ועשיתסכיניו",לאבעי

המנחת אברהם ,דיסוד דין הבלעה דיוצא העור לחולין הוי רק דרך מקח

כלישרת.

וממכר,אבלבדרךחילולליכאדיןהבלעה.והוכיחכן,דמצינודיןדרךמקח

יג(גמ' ,זבחי שלמי ציבור נמי כתיב וישם באגנות .עיין מקדש דוד )סימן כ

דמהני אף במקום דלא מהני דרך חילול ,מהא דכתב בחדושי רבינו חיים

סק"ד(שהוכיחמהאדחשיבשלמיציבור,דבמתסיניחשיבאכבמתציבור,

הלוי )פ"ח ממעשר שני ה"ז( בדברי הרמב"ם )פ"ז ממעשר שני ה"ז( ,דבקנה

דאיהויאכבמתיחיד,האשלמיציבורלאקרביבבמתיחיד.

מים ומלח לא קנה המעשר ,אף דיצאו המעות לחולין .ועיין עוד בחדושי

יד(גמ' ,והתם עולה הוא כדכתיב ויעלהו לעולה תחת בנו .הקשו הטהרת

הגר"ח על הש"ס )בסוגיין( .ולפי זה ביאר ,דדרך מקח וממכר מהני רק

הקדש והשפת אמת ,אמאי נקט האי קרא ולא נקט קרא ד"והעלהו שם

כשקונהדברהראוילאכילה,אבלכשקונהדברשאינוראוילאכילהלאהוי

לעולה" .ותירץ בפניני הגרי"ז )סימן ב( ,דאפשר היה לדחות דהיינו דוקא

דרךמקח.

עולתאדם,אבלבהמהלאבעיאסכין.

ז(תוס'ד"האינו,בתוה"ד,אכילהשישבהשמחה.עייןשפתאמתשנסתפק,

טו(גמ',גביזבחישלמיציבורנמיכתיב.פירשרש"יד"הנמי,דכיוןדשלמים

אי מנחת נדבה חשיבא נאכלת בשמחה ,כיון דאינה נאכלת לבעלים אלא

בעוכליכלשכןשארקדשים.והקשה השפתאמת,מאיקלוחומרהוא,ואי

לכהן .והתוס' בזבחים )נ (.ד"ה אם כתבו להדיא ,דלא מהני להביא מנחה

משום דהוו קדשים קלים ,מנא לן דלא איירי בשלמי עצרת ,דהוו קדשי

בדמי מעשר שני ,ועיין שם שהקשו מנא לן .אמנם עיין ברמב"ם בפירוש

קדשים.וכתב,דאפשרדהיהלהםהוכחהדאותןשלמיםהיוקדשיםקלים.

המשניות מעשר שני )פ"א מ"ז( שכתב )לגבי חטאות ואשמות( דדבר שאינו

וברש"י בזבחים )צז (:ד"ה וישם ביאר ,דכיון דכתיב בשלמים ילפינן מינייהו

נאכל לבעלים אלא לכהן ,לא שרי להביא בדמי מעשר שני ,כיון דדין

בהקישאדזאתהתורה.

המעשרשנילהאכללבעלים.אמנםבתורתזרעים)שם(הוכיחמדבריהר"ש

טז(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .ובטהרת הקדש הקשה עוד )על רש"י

)שם(,דפליגעלהרמב"םוסביראליהדדברהנאכללכהניםנמיחשיבנאכל

הכא( ,דמאי קל וחומר הוא ,הא אדרבה איכא למימר ,דקדשים קלים דלא

בשמחה.

אלימא קדושתייהו לענין מעילה עד לאחר זריקה אמרינן דבעי כלי שרת

ח(מתני' ,ונסכים בכל מקום לא יביאו אלא מן החולין .עיין רש"י ד"ה

בקבלה,אבלקדשיקדשים,דאלימאקדושתייהו,דאףקודםזריקהאיכאבהו

האומר ,ורש"י )כת"י( ד"ה בכל .וברמב"ם בפירוש המשניות ביאר ,דהוא

מעילה,נימאדלאליבעוכלי,ושפיראיצטריךלמילףמעולה,ונשארבצריך

משוםדכתיב"מאשרתשיגידו".

עיון.

ט(רש"י ד"ה האומר ,בתוה"ד ,ואפילו היכא דאמר הרי עלי זבח ולא אמר



ונסכים .הקשה הטהרת הקדש ,דהא נמי פשיטא ,דכיון דאמר הרי עלי זבח

דף פג ע"א

אף דלא אמר ונסכים ,הוי דבר שבחובה ,וכדאיתא לעיל )פא (.לענין לחמי

א(גמ' ,ואין בעלי חיים במותריהן .עיין בחדושי הגרי"ז זבחים )טז (.שביאר

תודה.

בשם הגר"ח ,דאיצטריך לחדש לענין בן פקועה של בהמת קדשים הנאכל

י(מתני',כלדברשבחובהאינובאאלאמןהחולין.עייןבשפתאמתלעיל

ליוםולילה,דמחייםלאחיילעליהפסולדנותר.

)ב (.ובחדושי הגרי"ז לעיל )שם( ובקהלות יעקב )סימן כט( שנקטו ,דדין זה

ב(רש"י ד"ה ואין מותריהן ,דבמילואים לא הפרישו שום בהמה לאחריות

אינו לעיכובא .וכן הוכיח התורת זרעים )מעשר שני פ"א מ"ז( מדברי

ולא היה שם בעלי חיים מותר .וכעין זה כתב רש"י בזבחים )צח (.ד"ה מה

הירושלמי)שםהלכהג()לגירסתהפנימשה(גביהלוקחקיניזביןוזבות,וכן

מילואין.והקשה הקרןאורה )שם(,היכיילפינןמינה,דילמאבמילואיםנמי

הוכיחהטהרתהקדש.ועייןעודקובץשיעוריםביצה)כ:אותנא(.

אי הוו בעלי חיין ,היו טעונין שריפה .וכתב ,דיותר נראה דילפינן מדכתיב

יא(תוס' ד"ה ונסכים ,דכל דבר שכולו למזבח אינו בא מן המעשר וכו'

"והנותר בבשר ובלחם באש ישרף" ,דמשמע דרק הני טעונין שריפה ולא

דממעט עולות דבעי אכילה שיש בה שמחה .הקשה המנחת אברהם לעיל

בעליחיים.

י

מסכת מנחות דף פג
כז אייר התשע"א

ג(]גמ' ,ביום מביום צוותו נפקא כדי נסבה .לכאורה צריך עיון ,דהא בעי

אודהויכשארשלמים,ורקמשוםדבתחילתוהיהנאכלליוםולילהנשאר

קרא לעכב .ועיין נמי  ברש"י לעיל )עב (.ד"ה מה ,שכתב דלפסול לילה

בו דין זה .ועיין שם שהאריך .ועיין בחדושי הגרי"ז בזבחים )ט (.שהוכיח,

ילפינןבנדה)מ(.מזאתהיאהעולה).א.י.נ.[(.

דהא דנאכל ליום ולילה ,הוא מחמת דנשאר עליו הדין דחל בתחילה,

ד(רש"י ד"ה ואין ,דבמילואים לא הפרישו שום בהמה לאחריות .ורש"י

והקשהדאםכןייאכלעדחצות,עייןשם.

בזבחים)צח(.ד"המהמילואיםפירש,דהיינומשוםדהווקרבןציבור.


פרקכלקרבנות

ה(גמ',מהחטאתאינהבאהאלא מןהחוליןאףכלוכו'.עייןתוס'זבחים
)נ (.ד"ה אם ,שהקשו אמאי בעי קרא ,הא תודה ושלמים הוו "ב' כתובין
הבאין כאחד" דאתו ממעשר ,ואין מלמדין] .ובחק נתן שם כתב ,דתוס' לא

יב(מתני' ,חוץ מן העומר ושתי הלחם שאינן באין אלא מן החדש ומן

משנילהאיקשיא[.

הארץ .עיין שפת אמת שנסתפק אי שמן דמנחת העומר בעי נמי מן הארץ

ו(גמ' ,שם .עיין תוס' זבחים )שם( שהקשו ,היכי ילפינן בילפותא ד"זאת

ומןהחדש.

התורה",האמידידאינונוהגבכלהזבחיםלאילפינןמהאיהיקישאכדמוכח

יג(מתני' ,וכולן אין באין אלא מן המובחר .עיין בטהרת הקודש שנסתפק,

בביצה )כ .(.ותירצו ,דכל חובהמקישינן לחטאת דמה חטאת דבר שבחובה

בגוונא דאיכא מובחר שאינו כרמל )דאינו מן הקרוב לירושלים עיין לעיל

ואינובאאלאמןהחוליןאףכלוכו'.ובשיטהמקובצת שם)אותלא(ביאר,

סד,(:אוכרמלשאינומובחר,הימייתינן.ועייןבאותהבאהדהשפתאמתדן

דאףתודהושלמיםכשבאיןחובהוכגוןבאומרהריעלי,אינןבאיןאלאמן

אם מובחר הווי לעיכובא ,ולפי זה לכאורה נראה דודאי בעי מן המובחר.

החולין וכדתנן לעיל )פא ,(.והיינו הא דילפינן הכא דאף תודה ושלמים

ועייןעודרש"י)כת"י(לקמן)פה(.ד"האלמליבלישנאבתראדמבוארדעדיף

כשבאיןחובהאינןבאיןאלאמןהחולין],.ושפירחשיבדישנובכלהזבחים[.

סמוךלירושליםממובחר",דאיןמעביריןעלהמצוות".

ז(גמ',משלוולאמשלמעשר .עייןבתוס'לעיל)ב(.ד"הכל שהקשואמאי

יד(מתני' ,שם .עיין שפת אמת שדן אי מובחר הוא לעיכובא ,ורצה לומר

בעי קרא למעט ,תיפוק ליה דאינו נאכל ,וכעין הא דבספרי )פרשת ראה(

דלפי מה שכתבו התוס' בד"ה מתני' ,דכל הנך דקתני במתניתין לעיכובא

ילפינן למעט עולות מדבעי דבר הנאכל ,דכתיב "ואכלת" .ובשפת אמת

הוו,האידינאנמילעיכובאהווי,ודחה,דאפשרדכיוןדקתניכלהארצות

ובחדושיהגרי"זלעיל )שם(הקשו,דהאמדין"ואכלת"עדייןלאחזינןדאינו

היו כשרות ,אם כן הוי כאילו קתני דמובחר אינו לעיכובא .ובהגהות )שם(

יוצאידיחובה,ולהכיאיצטריך"משלוולאמשלמעשר".ובאבןהאזל)פט"ז

הביא דלקמן )פד (:קאמר ריש לקיש נעשה ככחוש בבהמה דכשר ,ומבואר

ממעשה הקרבנות הי"ז( תירץ ,על פי דברי הרמב"ם )פ"ה מאיסורי מזבח

דמובחראינולעכובא.אמנםישלומרדרישלקישסברדילפינןמובחרמ"זה

ה"ט(דהאדאיןמביאיןנסכיםמןהמדומעומןהטבלואםהביאפסול,הוא

קלי ואנוהו" ,אבל לתנא דמתניתין ילפינן מ"מבחר נדריכם" דאתי לאוסופי

משוםדהוימצוההבאהבעבירה,והכאנמיהאהוימצוה הבאהבעבירה.

עלכלדיןהידור,דבקדשיםמעכב.ועייןעודלעיל)סד.(.

ובמנחת אברהם לעיל )ב (.תירץ )בשם הגר"ח או הגרי"ז( ,דאי אינו יכול

טו(מתני' ,כל הארצות היו כשרין .וברש"י ,ורש"י )כת"י( מבואר ,דכל

לקנותהקרבןמדמימעשרשנילאחלהבוקדושה.ועייןשםשהאריך.

הארצותהיינושבארץישראל.וכתבהקרןאורה,דמשמעדאיירילעניןעומר

ח(גמ' ,משלו ולא משל ציבור משלו ולא משל מעשר .עיין נתיבות הקדש

ושתי הלחם ,דבהנך בעי לכתחילה מהנך דוכתי ,ובדיעבד כשר מכל ארץ

זבחים)צח(.שהקשה,דמשלציבורתיפוקליהדהויגזול,וילפינןבבבאקמא

ישראל ,אבל בשאר מנחות ,לא איתמר כלל דלכתחילה בעי לאתויי מהנך

)סט(.קרבנוולאהגזול.וכןמעשרשנילמאןדאמרדהויממוןגבוההויגזול.

דוכתי.אמנםהביא,דברמב"ם)בפירושהמשניותובפ"זמאיסורימזבחה"א(

ואמנם בטורי אבן חגיגה )ט (.כתב דלמאן דאמר ממון גבוה לא איצטריך

מוכח,ד"וכולןמןהמובחר"קאיעלכלהמנחות,דמצוהלהביאמןהמובחר,

קרא,דבלאוהכילאוממונוהוא.אמנםבחזוןאיש )סימןמבסקכ"ד(כתב,

ועלהתנןכלהארצותכשירותולאודוקאדארץישראל.והתפארתישראל

דאףלמאןדאמרממוןגבוהחשיבהבעליםבעליו.עייןשם.

)פ"ח אות ב( כתב ,דודאי לא קאי הך דינא דמביא ממכמס וזוניחה אעומר

ט(גמ',שם .עייןבאותז'דהשפתאמתוהחדושיהגרי"ז ,נקטודדינאדדבר

ושתיהלחם,דהאבעינןשיקרבורקמהקרובלירושליםואפילוגרוע,משום

שבחובה אינו בא אלא מן החולין לעיכובא הוא .אמנם התורת זרעים

דבעינןכרמל].ולכאורהישליישבדברירש"י,דאף,מקומותאלוקרוביןהיו

)ממעשרשניפ"אמ"ז(הביאדבירושלמי )שםהלכהג()לגירסתהפנימשה(

לירושלים)נ.ו.[(.

מבואר,דבדיעבדיצאידיחובה,וכןהוכיחבמנחתאברהםלעיל )ב (.מדברי

טז(]מתני' ,כל הארצות וכו' אלא מכאן היו מביאין .לכאורה יש לבאר

המלכיצדקבמעשרשני)פ"אמ"ז(.ועייןעודלעיל)פב(.אותיא.

דודאיאףכשמביאמשארהארצותבעינןמןהמובחר,אלאדבהניהוישכיח

י(תוס' ד"ה מה שלמים ,בסוף פרק שני דזבחים איכא תנא דדריש ליה

טפי .והא דכתב רש"י בד"ה אלא מכאן ,משום דמצוה להביא מן המובחר,

מדכתיב ואם האכל יאכל וגו' .עיין תוס' בזבחים )כח (:ד"ה מה שלמים

לאודוקא[.

שהקשו ,אמאי איצטריך קרא ד"אם האכל יאכל" ,תיפוק ליה מהיקישא

יז(רש"י)כת"י(ד"האלפאלסולת,סולתשלהןראשוןומובחרלכלהסלתות

ד"זאת התורה" .ותירץ השפת אמת )שם( ,דתרוייהו צריכי ,דאי מהקישא

כאלףוכו'.והרמב"םבפירושהמשניות)פ"חמ"ג(פירש,דאלפאהיינואלוף

ד"זאת התורה" הוא אמינא לרבות אף הני דאין להן מתירין ,ולהכי ילפינן

ומלומדלעשותסולתטוב,דבאלוהארצותהיובקיאיןלעשותסולתטוב.

משלמיםדבעידברשישלומתירין.

יח(רש"י ד"ה כל הארצות ,כגון יהודה ועבר הירדן והגליל .וכן כתב



בסנהדרין)יא (:ד"העלשתים,דשרילהביאמעברהירדן.אבל בר"ןנדרים

דף פג ע"ב

)כב(.ד"הההואשעתאכתב,דעברהירדןלאנתקדשלהבאתהעומרולשאר

יא(תוס'ד"הושלמים,בתוה"ד ,מותרהפסחנאכלליוםולילה.עיין מקדש

קדושות.

דוד )קונטרסמעניניקדשיםסימןהסק"ג(,שחקרבדעתהתוס'דנאכלליום

יט(גמ' ,מתניתין דלא כי האי תנא .הרמב"ם )פ"ח מתמידין ומוספין ה"ב(

ולילה,איהויקרבןבפניעצמו,ונאכלליוםולילהמידידהוהאשלמינזיר,

פסק ,לענין שתי הלחם דאם לא מצא חדש יביא מן העליה .ותמה הכסף

יא

מסכת מנחות דף פג
כז אייר התשע"א
משנה )שם(,אמאילאפסקכמתניתיןדשניהםפסוליןמןהישן.וכתב,דיש

"מתניתיןדלאכיהאיתנא"קאיאעומר,דמהאדלאקתני"אםהביאכשר"

לומר,דטעמאמשוםדבגמ'מפרשרקטעמאדברייתאולאטעמאדמתניתין.

משמעדאףבדיעבדפסוללהביאמןהישן.

עוד כתב ,דהרמב"ם מפרש דלתנא דמתניתין נמי אם הביא מן הישן כשר,

כ(גמ' ,אמר קרא תביאו .והיינו דילפינן מייתורא ,וכדאיתא לעיל )עז(:

והאדתנן"שאינןבאיןאלאמןהחדש",היינולכתחילה,והאדדייקינןבגמ'

דמייתרהאיקראוכדפירשרש"י)כת"י(בד"השאיןתלמודלומר,דהאלעיל

מתניתיןדלאכיהאיתנא,היינומשוםדלתנאדברייתאלכתחילהנמימותר

מיניהכתיב"והקרבתםמנחהחדשה"והוהמצילמכתב|ממשבותיכםלחם

להביא שתי הלחם מן הישן ,דהא לא קתני לא יביא מן הישן ,ורק בעומר

תנופה".

סבר דלכתחילה בעי מן החדש וכדמשני בסמוך דהא דאמרינן "ראשית"

כא(גמ' ,רבי נתן ורבי עקיבא אמרו שתי הלחם הבאות מן הישן כשרות.

היינולמצוה.והזבחתודהכתב,דהרמב"םנמיסברכסתםמתניתיןאףלענין

כתבהקרןאורה ,דמשמעדלעניןעומרסביראלהוכתנאדמתניתיןדפסול,

שתי הלחם ,דאיירי לעיכובא ,ודלא כתנאי דברייתא ,אלא דביאר ,דהא

ודלא כתנא דברייתא קמייתא דמכשר אף בעומר .וביאר ,דהא דהחמירו

דאמרינן דהוי עיכובא להביא שתי הלחם מן החדש ,היינו דוקא בגוונא

בעומר טפי משתי הלחם ,משום דסברי כר' ישמעאל דאמר לעיל )סג,(:

שיכוללהשיגמןהחדשוהואהביאמןהישן.אבלאםאינויכוללהשיגחדש

דקצירהעומרדוחהשבת,ולכןנקצרשלאכמצותופסול,וממילאמןהישן

כלל ,יכול להביא אף מן הישן ,כדי שלא תתבטל המצוה לגמרי .והלחם

נמי פסול] .ודבריו צריכים עיון ,דיש לומר דר' נתן ור' עקיבא מכשירין נמי

משנה )פ"ח מתמידין ומוספין ה"ב( תירץ ,דהרמב"ם סבירא ליה ,דמתניתין

בעומר מן הישן ,והא דאיירי רקבשתי הלחם ,משום דאתו לאשמועינן הך
דרשא

לאפליגאאברייתאגבישתיהלחםדבדיעבדכשרמןהעלייה,והאדאמרינן



יב

ד"מנחה

חדשה"[.

ועיין

עוד

במנחת

אברהם.

