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    """"ָּכל ַהְּמָנחֹות ָּבאֹות ַמָּצהָּכל ַהְּמָנחֹות ָּבאֹות ַמָּצהָּכל ַהְּמָנחֹות ָּבאֹות ַמָּצהָּכל ַהְּמָנחֹות ָּבאֹות ַמָּצה""""    ––––' ' ' ' ההההפרק פרק פרק פרק     מנחותמנחותמנחותמנחותמסכת מסכת מסכת מסכת 
        נג, אנג, אנג, אנג, א    ––––    נב, בנב, בנב, בנב, ב . 1

   ַמְתִניִתין

ה אֹות ַמּצָ ָנחֹות ּבָ ל ַהּמְ    ,ּכָ
תֹוָדה  חּוץ ֵמָחֵמץ  ּבְ    ,ׁשֶ

ֶחם  י ַהּלֶ תֵּ אֹות ָחֵמץ -ּוׁשְ ֵהן ּבָ    .ׁשֶ
י ֵמ     :אֹוֵמר ִאירַרּבִ

ָצן אֹור ּבֹוֶדה ָלֶהן ִמּתֹוָכן ּוְמַחּמְ ְ    .ַהׂשּ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

   ,ַאף ִהיא ֵאיָנּה ִמן ַהּמּוְבָחר
ה ּדָ אֹור ְונֹוְתנֹו ְלתֹוְך ַהּמִ ְ א ֵמִביא ֶאת ַהׂשּ ה ,ֶאּלָ ּדָ א ֶאת ַהּמִ    .ּוְמַמּלֵ

  !ָרהַאף ִהיא ָהְיָתה ֲחֵסָרה אֹו ְיֵת  :ָאְמרּו לוֹ 
  

ָמָרא    ּגְ

יּה  ָעא ִמיּנֵ ֵריָדאּבָ י ּפְ יֵמ  ַרּבִ י ַאּמִ    :ַרּבִ
ה אֹות ַמּצָ ֵהן ּבָ ָנחֹות ׁשֶ ִין ְלָכל ַהּמְ    ?ִמּנַ

  
ּה  ?!ְמָנָלן ְכִתיב ּבָ    !ּדִ

ּה  ִתיב ּבָ    ,ּכְ
ּה  ִתיב ּבָ לֹא ּכְ ּה  ,ּדְ ִתיב ּבָ   :ּכְ

ֵני "   ,אנג ְנָחה ַהְקֵרב אֹוָתּה ּבְ ַח זֹאת ּתֹוַרת ַהּמִ ְזּבֵ ֵני ַהּמִ    ... ַאֲהרֹן ִלְפֵני ה' ֶאל ּפְ
ָאֵכל ה יֹאְכלּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ַמּצֹות ּתֵ ּנָ   ) ט-ז, (ויקרא ו 326 ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמּמֶ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְעָיא ִלי    ,ִמְצָוה לֹא ָקא ִמיּבָ
ְעָיא ִלי י ָקא ִמיּבָ ב :ּכִ    ?ְלַעּכֵ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ִתי י ּכְ ב ַנּמִ ה -י) , ויקרא ו(  327"לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ" :בְלַעּכֵ א ַמּצָ    .ֶאּלָ
  

אַמְתִקיף ָלּה     :ַרב ִחְסּדָ
יאּור "לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ" :ְוֵאיָמא א ׂשִ    .ֶאּלָ

  
יאּור" ַמאן "ׂשִ    ?ּדְ

י ֵמִאיר  ַרּבִ ָיא ִהיא -ִאי ּדְ ה ְמַעּלְ י ְיהּוָדה ַמּצָ    !ְלַרּבִ
י ְיהּוָדה  ַרּבִ י  -ִאי ּדְ ָיא הּואְלַרּבִ    !ֵמִאיר ָחֵמץ ְמַעּלְ
י ֵמִאיר  ַרּבִ ָלֵקי ֲעֵליּה ָחֵמץ הּוא -ִאי ּדְ י ֵמִאיר ִמּדְ    !ְלַרּבִ

  
י ְיהּוָדה ַרּבִ א ּדְ י ְיהּוָדה ,ֶאלָּ    .ְלַרּבִ

  
ר ִיְצָחקַמְתִקיף ָלּה     :ַרב ַנְחָמן ּבַ

א ָחלּוט - "לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ" :ְוֵאיָמא    !ֶאּלָ
  
   ,ְרִביָכה ?ִניהוּ  ַמאי - "ָחלּוט"

א ְרִביָכה  ִאיּכָ ּה ְרִביָכה -ִאי ּדְ ִתיב ּבָ    ,ּכְ
ּה ְרִביָכה ִתיב ּבָ    !ְוָהא לֹא ּכְ

  
ּה ְרִביָכה  ְכִתיב ּבָ ְרִביָכה -ְוֵאיָמא ּדִ    ,ִמְצָוה ּבִ

ּה ְרִביָכה  ִתיב ּבָ ֵעי ְרִביָכה ֵלייֵתי  -ּוְדלֹא ּכְ    ,ִאי ּבָ
ה ֵלייֵתי ֵעי ַמּצָ    !ִאי ּבָ

   :ָרִביָנאַמְתִקיף ָלּה 

                                                           
ַח  זזזז 326 ְזּבֵ ֵני ַהּמִ ֵני ַאֲהרֹן ִלְפֵני ְיהָֹוה ֶאל ּפְ ְנָחה ַהְקֵרב אָֹתּה ּבְ ר ַעל 	חחחח. ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהּמִ בָֹנה ֲאׁשֶ ל ַהּלְ ְמָנּה ְוֵאת ּכָ ַ ְנָחה ּוִמׁשּ ֻקְמצֹו ִמּסֶֹלת ַהּמִ ּנּו ּבְ ְוֵהִרים ִמּמֶ

ה ָרָתּה ַליהֹוָ ַח ֵריַח ִניחַֹח ַאְזּכָ ְזּבֵ ְנָחה ְוִהְקִטיר ַהּמִ ָמקֹום ָק 	טטטט. ַהּמִ ָאֵכל ּבְ ה יֹאְכלּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ַמּצֹות תֵּ ּנָ ֲחַצר אֶֹהל מֹוֵעד יֹאְכלּוהָ ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמּמֶ   .דֹׁש ּבַ
ם 327 את ְוָכָאׁשָ ַחּטָ ים ִהוא ּכַ י קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ָ י אָֹתּה ֵמִאׁשּ   לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ ֶחְלָקם ָנַתתִּ

  רש"י
  מתני' 

כל המנחות: חוץ מחמץ 
. דכתיב על חלות לחם שבתורה

חמץ וגו' (ויקרא ז) ושתי הלחם 
   דכתיב חמץ תאפינה (שם כג):

. מתוך שאור בודה להן מתוכו
חם היה עשרון דתודה ושתי הל

מוציא שאור שהוא לש מן הסלת 
מעט לאחר שנמדד וטומנו בסלת 
ומתחמץ מאיליו וממנו מחמץ 

   את השאר:
. אף היא אינה מן המובחר

שאינה מחמצת יפה לפי שאין לה 
   שאור מחומץ יפה:

. המחומץ יפה אלא מביא שאור
מתוך ביתו ונותן לתוך העשרון 

   ומוסיף וממלא סלת:
. חסרה אף היא היתה יתרה או

כגון אם השאור עבה ומגובל 
בקושי במעט מים אינו מחזיק 
נפח גדול כאילו היה קמח ונמצא 
העשרון יתר לפי שאם לא היה 
שאור מגובל היה נפחו גדול 
מעכשיו ואם אינו מגובל יפה 
שנתן בו מים הרבה נמצא נפחו 
גדול משאילו היה קמח ונמצא 
העשרון חסר שאם לא בשביל 

   :המים לא היה מלא
  

  גמ' 
. אותה מנחה דכתיבא כתיבא 

שכתוב בה מצה כגון מנחת 
מאפה ומנחת מחבת הרי כתיב 
בה ודלא כתיבא אתא מהאי 
קרא דכייל לכל המנחות בצו את 
אהרן דכתיב זאת תורת המנחה 

   וכתיב בתריה מצות תאכל:
. כל שהכסיפו שיאור דרבי מאיר

פניו בפרק אלו עוברין (פסחים 
ה מצה מעליא דף מח.) לרבי יהוד

   היא:
. דהיינו ואי שיאור דרבי יהודה

קרני חגבים וקבעי למימר לר''מ 
   תאפה שיאור חמץ מעליא הוא:
. אלא דרבי יהודה לרבי יהודה

ה''ג אילימא דר''מ לרבי יהודה 
מצה מעליא היא אלא דרבי 

   יהודה לרבי יהודה:
. במים רותחין כדאמרינן רביכה

בתורת כהנים גבי חביתין 
כת מלמד שנעשת ברותחין מורב

   כל צרכן והוא חלוט:
. מנחה אי דאיכא רבוכה

שמצותה ברבוכה כתיב בהדיא 
   מורבכת תהא שלא תאפה חמץ:

. תאפינה לא כתיב בה רבוכה
ומדלא כתיב בה שמע מינה לאו 

 רבוכה בעינן:
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ַעְלָמא  - "לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ" :ְוֵאיָמא ַלאו ּבְ ְבָרא ּבְ    ,ְלֵמיַקם ּגַ
ְסָלא סּוֵלי לֹא ִמיּפַ    !ְוִאיּפְ

  
א    ?ְמָנָלן ,ֶאלָּ

  
ְנָיא ְדּתַ    :ּכִ

ה""    ?ָיכֹול ִמְצָוה - (ויקרא ב, ה) 328"ַמּצָ

ְלמּוד לֹוַמר תּוב ְקָבָעּה  - "ִתְהֶיה" :תַּ    ." חֹוָבהַהּכָ
  

                                                           
ה ִתְהֶיה 328 ֶמן ַמּצָ ֶ לּוָלה ַבׁשּ ֶנָך סֶֹלת ּבְ ֲחַבת ָקְרּבָ   ְוִאם ִמְנָחה ַעל ַהּמַ

  רש"י
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        נג, אנג, אנג, אנג, א . 2
ּה  ָעא ִמיּנָ ֵריָדאּבָ י ּפְ יֵמ  ַרּבִ י ַאּמִ    :ַרּבִ

ַסח ה ִמּפֶ לֹא ַיֲחִמיצּו ִנְלָמֶדּנָ ָרן ׁשֶ ּמְ ִרין ּוְמׁשַ פֹוׁשְ יּלֹוׁשֹות ּבְ ּנִ ָנחֹות ׁשֶ ִין ְלָכל ַהּמְ    ,ִמּנַ
ְכִתיב ּצֹות" :ּדִ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ    ?יז), שמות יב( 329"ּוׁשְ

  

   :ָאַמר ֵליּה 
ִתיב גּוָפּה ּכְ ְהֶיה" :ּבְ ה ּתִ    .ַהֲחֶייָה  – (ויקרא ב, ה) 330"ַמּצָ

  
ב יּה ְלַעּכֵ יְקּתֵ    !ְוָהא ַאּפִ

  
ן ִליְכּתֹוב ְקָרא ה ִהיא' :ִאם ּכֵ י ?"ִתְהֶיה"ַמאי  'ַמּצָ ְרּתֵ ּה ּתַ ְמָעת ִמיּנָ    .ׁשַ

  

                                                           
ּצֹות כִּ  329 ם ֶאת ַהּמַ ַמְרתֶּ ת ּוׁשְ ה ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחּקַ ם ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ ַמְרתֶּ ה הֹוֵצאִתי ֶאת ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ּוׁשְ ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ   עֹוָלםי ּבְ
ה ִתְהֶיה 330 ֶמן ַמּצָ ֶ לּוָלה ַבׁשּ ֶנָך סֶֹלת ּבְ ֲחַבת ָקְרּבָ   ְוִאם ִמְנָחה ַעל ַהּמַ

  רש"י
מנין לכל המנחות שנילושות 

. בפושרין וישמרם שלא יחמיצו
ן (לקמן דף נה.) דקתני מתניתי

כל המנחות נילושות בפושרין 
ומשמרן שלא יחמיצו שנילושות 
כלומר דהואיל ונילושות 
בפושרין מצוה לשמרם שלא 
יחמיצו ושימור היינו שיעסוק 
בבצק כל שעה כדאמרינן 

   בפסחים (דף מח:):
. כלומר הכשירנה החייה

   ושמרה:
. נמי הוה משמע לעכב היא

יל כדאמרינן בפירקין קמא (לע
דף ד.) חטאת היא שאם שחט 

 שלא לשמה פסולה:
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        בבבב----נג, אנג, אנג, אנג, א . 3
ָנןַאְמֵרי ֵליּה  ֵריָדאלְ  ַרּבָ י ּפְ    :ַרּבִ

י ֶעזְ  י ַאְבטֹוַלסַרּבִ ַרּבִ ֵריּה ּדְ ר ּבְ יִרי לְ  ָרא ּבַ הּוא ֲעׂשִ ן ֲעַזְרָיהּדְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָבא ַרּבִ יִרי ְלֶעְזָרא ָקֵאי ַאּבָ הּוא ֲעׂשִ    .ּדְ
י ַהאי :ָאַמר ר אֹוְרָיין הּוא ָיֵאי  ?ַמאי ּכּוּלֵ    !ִאי ּבַ

ר אֹוְרָיין ּוַבר ֲאָבָהן     !ָיֵאי –ִאי ּבַ
ר ֲאָבָה  ר אֹוְרָיין ְוִאי ּבַ יְכֵליּה  -ן ְולֹא ּבַ א ּתֵ ָ    !ִאיׁשּ

ר אֹוְרָיין הּוא :ָאְמרּו ֵליּה     .ּבַ
   .ֵליעּול ְוֵליֵתי :ָאַמר ְלהוּ 

יּה  ְעּתֵ ֲהָוה ֲעִכיָרא ּדַ    ,ַחְזֵיּיה ּדַ
ַתח ְוָאַמר ל ָעֶליךָ  :ָאַמְרּתְ ַלה'" :ּפָ ה טֹוָבִתי ּבַ   , (תהילים טז, ב) "ֲאדָֹני ַאּתָ

רּוְך הּואָאְמָרה כְּ  דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ִלְפֵני ַהּקָ עֹוָלם :ֶנֶסת ִיׂשְ יָך ּבָ הֹוַדְעּתִ ל עֹוָלם ַהֲחֵזק ִלי טֹוָבה ׁשֶ    .ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ל ָעֶליךָ " :ָאַמר ָלּה  עֹוָלם - "טֹוָבִתי ּבַ ה ּבָ ִחּלָ הֹוִדיעּוִני ּתְ א ְלַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ׁשֶ    ,ֵאיִני ַמֲחִזיק טֹוָבה ֶאּלָ
ֱאַמר ּנֶ ל ֶחְפִצי ָבם" :ׁשֶ יֵרי ּכָ ה ְוַאּדִ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ   . (תהילים טז, ג) "ִלְקדֹוׁשִ

יר ָקָאַמר ַאּדִ ְמֵעיּה ּדְ ׁשַ יָון ּדְ ַתח ְוָאַמר ,ּכֵ יִרים" :ּפָ ַאּדִ יִרים ּבְ יִרים ֵמַאּדִ יר ְוִיְפַרע ְלַאּדִ    ".ָיבֹא ַאּדִ
יר" דוֹ   - "ָיבֹא ַאּדִ רּוְך הּואֶזה ַהּקָ    ,ׁש ּבָ

ְכִתיב רֹום ה'" :ּדִ ּמָ יר ּבַ   .ד), (תהילים צג 331"ַאּדִ
יִרים" ָרֵאל  - "ְוִיְפַרע ָלַאּדִ    ,ֵאּלּו ִיׂשְ

ֱאַמר ּנֶ יֵרי ָכל ֶחְפִצי ָבם" :ׁשֶ    .(תהילים טז, ג) "ְוַאּדִ
יִרים" ְצִרים    - "ֵמַאּדִ    ,ֵאּלּו ַהּמִ

ְכִתיב ַמיִ " :ּדִ עֹוֶפֶרת ּבְ יִריםָצְללּו ּכַ    .י), (שמות טו 332"ם ַאּדִ
יִרים" ַאּדִ    ,ֵאּלּו ַמִים - "ּבְ

ֱא  ּנֶ ֵרי ָים" ר:ַמ ׁשֶ ּבְ יִרים ִמׁשְ ים ַאּדִ    .ד), (תהילים צג "ִמּקֹולֹות ַמִים ַרּבִ
  
  
  
  
  
ן ְיִדיד" ל ְיִדיד ,ְוִיְבֶנה ְיִדיד ִליִדיד ,ָיבֹא ְיִדיד ּבֶ ֶחְלקֹו ׁשֶ רּו ּבֹו ְיִדיִד  ,ּבְ ּפְ    ".יםְוִיְתּכַ
  
ֶלךְ   - "ָיבֹא ְיִדיד" לֹמֹה ַהּמֶ    ,ֶזה ׁשְ

ְכִתיב ֲעבּור ה'" :ּדִ מֹו ְיִדיְדָיה ּבַ ְקָרא ׁשְ ִביא ַוּיִ ַיד ָנָתן ַהּנָ ַלח ּבְ ׁשְ   .כה), שמואל ב יב( "ַוּיִ
ן ְיִדיד"   ,בנג    ,ֶזה ַאְבָרָהם   - "ּבֶ

ְכִתיב ֵביִתי" :ּדִ יִדיִדי ּבְ    .טו), (ירמיה יא 333"ַמה ּלִ
ׁש    - "ִיְבֶנה ְיִדידוְ " ְקּדָ ית ַהּמִ    ,ֶזה ּבֵ

ְכִתיב נֹוֶתיךָ " :ּדִ ּכְ ִדידֹות ִמׁשְ   .ב), (תהילים פד 334334334334"ַמה ּיְ
רּוְך הּואֶזה    - "ִליִדיד" דֹוׁש ּבָ    ,ַהּקָ

ְכִתיב א ִליִדיִדי" :ּדִ יָרה ּנָ   .א), (ישעיה ה 335"ָאׁשִ
ל ְיִדיד" ֶחְלקֹו ׁשֶ ְנָיִמין  - "ּבְ    ,ֶזה ּבִ

ֱא  ּנֶ ּכֹן ָלֶבַטח ָעָליו" :ַמרׁשֶ   .יב), דברים לג( 336 "ְלִבְנָיִמין ָאַמר ְיִדיד ה' ִיׁשְ
רּו ּבֹו ְיִדיִדים" ּפְ ָרֵאל  - "ְוִיְתּכַ    ,ֵאּלּו ִיׂשְ

ְכִתיב ַכף אֹוְיֶביהָ " :ּדִ י ּבְ י ֶאת ְיִדידּות ַנְפׁשִ   .ז), ירמיה יב( 337"ָנַתּתִ
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
יִרים ִמׁשְ  331 ים ַאּדִ רֹום ְיהָוהִמּקֹלֹות ַמִים ַרּבִ ּמָ יר ּבַ ֵרי ָים ַאּדִ   ּבְ
יִרים 332 ַמִים ַאּדִ עֹוֶפֶרת ּבְ מֹו ָים ָצֲללּו ּכַ ּסָ ְפתָּ ְברּוֲחָך ּכִ   ָנׁשַ
ֲעלִֹזי 333 י ָרָעֵתִכי ָאז תַּ ר קֶֹדׁש ַיַעְברּו ֵמָעָלִיְך ּכִ ים ּוְבׂשַ ָתה ָהַרּבִ ֵביִתי ֲעׂשֹוָתּה ַהְמִזּמָ   ֶמה ִליִדיִדי ּבְ
ִדיד 334 נֹוֶתיָך ְיהָוה ְצָבאֹותַמה ּיְ ּכְ  ֹות ִמׁשְ

ֶמן 335 ן ׁשָ ֶקֶרן ּבֶ ֶרם ָהָיה ִליִדיִדי ּבְ יַרת ּדֹוִדי ְלַכְרמֹו ּכֶ א ִליִדיִדי ׁשִ יָרה ּנָ  ָאׁשִ

ֵכן 336 ֵתָפיו ׁשָ ל ַהּיֹום ּוֵבין ּכְ ּכֹן ָלֶבַטח ָעָליו חֵֹפף ָעָליו ּכָ   ְלִבְנָיִמן ָאַמר ְיִדיד ְיהָֹוה ִיׁשְ
י 337 ַכף אְֹיֶביָה  ָעַזְבתִּ י ּבְ י ֶאת ְיִדדּות ַנְפׁשִ י ֶאת ַנֲחָלִתי ָנַתתִּ תִּ יִתי ָנַטׁשְ  ֶאת ּבֵ
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ל טֹוב ִמּטֹוב "    ".ְלטֹוִביםָיבֹא טֹוב ִויַקּבֵ
  

ה  - "ָיבֹא טֹוב    ,ֶזה מֹׁשֶ
ְכִתיב י טֹוב הּוא" :ּדִ ֶרא אֹותֹו ּכִ   .ב), (שמות ב  338"ַוּתֵ

ל טֹוב"    ,זֹו ּתֹוָרה - "ִויַקּבֵ
ְכִתיב י ָלֶכם" :ּדִ י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ   .ב), (משלי ד 339"ּכִ

רּוְך הּואֶזה   - "ִמּטֹוב" דֹוׁש ּבָ    ,ַהּקָ
ְכִתיב   .ט), (תהילים קמה 340"ּכֹלטֹוב ה' לַ " :ּדִ

ָרֵאל  - "ַלּטֹוִבים"    ,ֵאּלּו ִיׂשְ
ְכִתיב   .ד), תהילים קכה( 341341341341"ֵהִטיָבה ה' ַלּטֹוִבים" :ּדִ

  
  
  
  
  

ה ְלַעם זוּ  ל זֹאת ִמּזֶ    ".ָיבֹא ֶזה ִויַקּבֵ
  
ה  - "ָיבֹא ֶזה"    ,ֶזה מֹׁשֶ

ְכִתיב ה ָהִאיׁש " :ּדִ י ֶזה מֹׁשֶ   .א), שמות לב( 342"ּכִ
ל זֹ "    ,זֹו ַהּתֹוָרה    - "אתִויַקּבֵ

ְכִתיב ה" :ּדִ ם מֹׁשֶ ר ׂשָ   .מד), (דברים ד  343"ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ
ה" רּוְך הּואֶזה    - "ִמּזֶ דֹוׁש ּבָ    ,ַהּקָ

ְכִתיב    .ב), (שמות טו 344"ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהוּ " :ּדִ
ָרֵאל   - "ְלַעם זוּ "    ,ֵאּלּו ִיׂשְ

ֱאַמר ּנֶ   .טז), טו(שמות  345"ַעם זּו ָקִניָת " :ׁשֶ
  
  
  

                                                           
ה ְיָרִחים 338 לֹׁשָ ֵנהּו ׁשְ ְצּפְ י טֹוב הּוא ַותִּ ֶרא אֹתֹו ּכִ ן ַותֵּ ֶלד ּבֵ ה ַותֵּ ָ ַהר ָהִאׁשּ   ַותַּ
ֲעזֹבוּ  339 י ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל תַּ י ֶלַקח טֹוב ָנַתתִּ  ּכִ

יוטֹוב ְיהוָ  340 ל ַמֲעׂשָ   ה ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ
ִלּבֹוָתם 341 ִרים ּבְ  ֵהיִטיָבה ְיהָוה ַלּטֹוִבים ְוִליׁשָ

ה ָלנּו ֱאלֹהִ  342 ֵהל ָהָעם ַעל ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו קּום ֲעׂשֵ ּקָ ה ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר ַוּיִ ׁש מֹׁשֶ י בֹׁשֵ ְרא ָהָעם ּכִ ר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו כִּ ַוּיַ ר ֶהֱעָלנּו ים ֲאׁשֶ ה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ י ֶזה מֹׁשֶ
  ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לוֹ 

ָרֵאל 343 ֵני ִיׂשְ ה ִלְפֵני ּבְ ם מֹׁשֶ ר ׂשָ   ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ
י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאלֵֹהי ָאִבי ַוֲארְֹמֶמְנהוּ  344   ָעּזִ
ּפֹל 345 ָך ְיהָֹוה ַעד ַיֲעבֹר ַעם זּו ָקִניָת  תִּ ָאֶבן ַעד ַיֲעבֹר ַעּמְ מּו ּכָ ְגדֹל ְזרֹוֲעָך ִיּדְ   ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ּבִ

  רש"י

 



266                                      ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        נג, בנג, בנג, בנג, ב . 4
יָאַמר     :ִיְצָחק ַרּבִ

ׁש ְמָצאֹו  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ רּוְך הּואּבְ דֹוׁש ּבָ ׁש  ַהּקָ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ָהָיה עֹוֵמד ּבְ    ,ְלַאְבָרָהם ׁשֶ
ֵביִתי :ָאַמר לוֹ  יִדיִדי ּבְ    ?ַמה ּלִ
אִתי :ָאַמר לוֹ  ַני ּבָ    .ַעל ִעיְסֵקי ּבָ
   .ְוָגלוּ  ,ֶניָך ָחְטאוּ ּבָ  :ָאַמר לוֹ 
ׁשֹוֵגג ָחְטאוּ  :ָאַמר לוֹ  א ּבְ ּמָ    ?ׁשֶ
ָתה" :ָאַמר לוֹ     .טו), (ירמיה יא 346"ֲעׂשֹוָתּה ַהְמִזיּמָ
א ִמיעּוָטן ָחְטאוּ  :ָאַמר לוֹ  ּמָ    ?ׁשֶ
ים :ָאַמר לוֹ     .ָהַרּבִ

ִרית ִמיָלה    !ָהָיה ְלָך ִלְזּכֹור ּבְ
ר קֹוֶדׁש ַיַע " :ָאַמר לוֹ     .טו), (ירמיה יא "ְברּו ֵמָעָלִיךְ ּוְבׂשַ
ְתׁשּוָבה :ָאַמר לוֹ  ְנּתָ ָלֶהם ָהיּו חֹוְזִרין ּבִ א ִאם ִהְמּתַ ּמָ    !ׁשֶ
ֲעלֹוִזי" :ָאַמר לוֹ  י ָרָעֵתיִכי ָאז ּתַ    .טו), (ירמיה יא "ּכִ

ד   ֵהִניַח ָיָדיו ַעל רֹאׁשֹו   ,ִמּיָ
   ,ְוָהָיה צֹוֵעק

   ,ּובֹוֶכה
א ַח  :ְוָאַמר לוֹ  ּמָ ָנהׁשֶ ּקָ לֹום ֵאין ָלֶהם ּתַ    ?ס ְוׁשָ

ת קֹול ְוָאְמָרה לוֹ  ֵמךְ " :ָיְצָתה ּבַ    – טז), ירמיה יא( 347"ַזִית ַרֲעָנן ְיֵפה ְפִרי תֹוַאר ָקָרא ה' ׁשְ
סֹופֹו  ִית זֹו ַאֲחִריתֹו ּבְ סֹוָפן -ַמה ּזַ ָרֵאל ַאֲחִריָתן ּבְ    .ַאף ִיׂשְ

  
  
ית ֵא " דֹוָלה ִהּצִ ה ּגְ ִלּיֹוָתיוְלקֹול ֲהמּוּלָ    .טז), ירמיה יא( "ׁש ָעֶליָה ְוָרעּו ּדָ
  

אָאַמר  ּפָ ר ּפָ ָנא ּבַ י ִחיּנְ    :ַרּבִ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ִלּיֹוֵתיֶהן ׁשָ ִלים ִניְתרֹוֲעעּו ּדְ ל ְמַרּגְ יֶהן ׁשֶ    .ְלקֹול ִמיּלֵ

  
ָאַמר  אּדְ ּפָ ר ּפָ ָנא ּבַ י ִחיּנְ    :ַרּבִ

א ִלים ּבְ רּו ְמַרּגְ ּבְ דֹול ּדִ ָבר ּגָ ָעהּדָ ּנוּ " :ֹוָתּה ׁשָ י ָחָזק הּוא ִמּמֶ    – לא), (במדבר יג 348"ּכִ
ּנוּ  א ִמּמֶ ּנּו ֶאּלָ יְקֵרי ִמּמֶ    ,ַאל ּתִ

ם ָ ָליו ִמׁשּ ִית ֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִציא ּכֵ ַעל ַהּבַ ֲאִפיּלּו ּבַ ְבָיכֹול ׁשֶ    .ּכִ
  

ָנאַמְתִקיף ָלּה  י ִחיּנְ ַרּבִ יא ּבַ י ִחּיָ    :ַרּבִ
דֹוָלהְלקֹול ֲהמ"ַהאי  ה ּגְ ְעָיא ֵליּה  "ּוּלָ ה ִמיּבָ    !ְלקֹול ִמּלָ

א ָאַמר לֹו  רּוְך הּואֶאלָּ דֹוׁש ּבָ י ֲעֵליֶהם :ְלַאְבָרָהם ַהּקָ י ְוָחַמְלּתִ ַמְעּתִ    ,קֹוְלָך ׁשָ
ע ַמְלֻכיּ  יעּור ַאְרּבַ ׁשִ ל ַאַחת ְוַאַחת ּכְ ע ַמְלֻכּיֹות ּכָ ַאְרּבַ דּו ּבְ ְעּבְ ּתַ י ִיׁשְ    ,ֹותֲאִני ָאַמְרתִּ

ָפִסיק ָלּה  ל ָחָדא ְוָחָדא ַמאי ּדְ א ּכָ ּתָ    .ַהׁשְ
  

ַאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ
י ֶזה ַאַחר ֶזה :ֲאִני ָאַמְרתִּ    ,ּבְ

יו ַבת ַאַחת :ַעְכׁשָ    .ּבְ
  

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ִית ָרֵאל ַלּזַ לּו ִיׂשְ ה ִנְמׁשְ    ?ָלּמָ

ִית    :לֹוַמר ְלךָ  ִריןֵאין ָע  -ַמה ּזַ ה ,ָליו נֹוׁשְ ימֹות ַהַחּמָ ִמים ,לֹא ּבִ ׁשָ ימֹות ַהּגְ   , ְולֹא ּבִ
ָרֵאל  ֵטיָלה עֹוָלִמית לֹא ּבָ  -ַאף ִיׂשְ הֵאין ָלֶהם ּבְ א עֹוָלם ַהּזֶ עֹוָלם ַהּבָ    .ְולֹא ּבָ

  
י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ

ָרֵאל ְלַזִית לּו ִיׂשְ ה ִנְמׁשְ    ?ָלּמָ
ִית    :לֹוַמר ְלךָ  א  -ַמה ּזַ ְמנֹו ֶאּלָ ִתיָתה ַעל ְיֵדיֵאינֹו מֹוִציא ׁשַ    ,ּכְ

ָרֵאל  א  -ַאף ִיׂשְ   .ִיּסּוִרין ַעל ְיֵדיֵאין חֹוְזִרין ְלמּוָטב ֶאּלָ

                                                           
ֲעלִֹזי 346 י ָרָעֵתִכי ָאז תַּ ר קֶֹדׁש ַיַעְברּו ֵמָעָלִיְך ּכִ ים ּוְבׂשַ ָתה ָהַרּבִ ֵביִתי ֲעׂשֹוָתּה ַהְמִזּמָ   ֶמה ִליִדיִדי ּבְ
ִלּיֹוָתיוַזִית ַר  347 ית ֵאׁש ָעֶליָה ְוָרעּו ּדָ ה ְגדָֹלה ִהּצִ ֵמְך ְלקֹול ֲהמּוּלָ  ֲעָנן ְיֵפה ְפִרי תַֹאר ָקָרא ְיהָוה ׁשְ

ּנוּ  348 י ָחָזק הּוא ִמּמֶ ר ָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם ּכִ ים ֲאׁשֶ   ְוָהֲאָנׁשִ

  רש"י
. כל מעשיהם עשותה המזימתה

   במזיד ובכוונה:
. שהעבירו מעליהם יעברו מעליך

   מילה:
. בשעת כי רעתיכי אז תעלוזי

עליצותם מחזיקין יותר ברעתם 
   בהן: ולא חוזרין

. סמוך לההוא קרא זית רענן
   דמה לידידי:

. שנטעו זית אחריתו בסופו
עכשיו ואינו טוען עד זמן גדול 
ואחר כך טוען פירות הרבה 
לישנא אחרינא שאין מתבשל 
מעט מעט כשאר אילנות אלא 

   בסופו כולן יחד:
   . טרוויל''ש:דליותיהן
. נתרוצצו כלומר נשבר נתרועעו

   גאון עוזם:
   . הקב''ה:תבעל הבי

כל אחת ואחת כשיעור ד' 
   . של עכשיו:מלכיות

. דהוו ארבעה בזה אחר זה
שיעורין ועכשיו בבת אחת דהוי 
כוליה חד שיעורא אלא שיהו 
מפוזרין מקצתן משועבדים 
לבבל ומקצתן ליון [ומקצתן 

 לפרס] ומקצתן לאדום:
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י ֵמִאיר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָצן אֹור ּבֹוֶדה ָלֶהן ִמּתֹוָכן ּוְמַחּמְ ְ    .ַהׂשּ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

   ,ּוְבָחרַאף ִהיא ֵאיָנּה ִמן ַהּמ 
ה ּדָ אֹור ְונֹוְתנֹו ְלתֹוְך ַהּמִ ְ א ֵמִביא ֶאת ַהׂשּ ה ,ֶאּלָ ּדָ א ֶאת ַהּמִ    .ּוְמַמּלֵ

  . "ַאף ִהיא ָהְיָתה ֲחֵסָרה אֹו ְיֵתָרה :ָאְמרּו לוֹ 
  

   ?"ֲחֵסיָרה אֹו ְיֵתיָרה"ַמאי 
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
אֹור ָעָבה  ְ ת ַהׂשּ    ,ִנְמֵצאת ְיֵתיָרה -ִעיּסַ

ה ִמּדַ  רֹון ַרּכָ ָ    .ִנְמֵצאת ֲחֵסיָרה -ת ָהִעׂשּ
  

יל ּיֵ י ָקא ּכַ יל ,סֹוף סֹוף ּכִ ּיֵ רֹון ָקא ּכַ ָ    !ְלִעׂשּ
  

ה ְרַוְייהוּ  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ַאְמֵרי ּתַ    :ּדְ
ֲעִריָנן ֵהן ָהְיָתה ְמׁשַ    .ִלְכמֹות ׁשֶ

  
ֵציּה ֵמִאְבָרֵאי יּה ְוִליַחּמְ א ִמיּנֵ קֹול ּפּוְרּתָ ֲהֵדיּה וְ  ,ְוִליׁשְ יּה ּבַ    !ֵליֵתיּה ְוִנילּוׁשֵ

  
ְלָמא ָאֵתי ְלֵאיתּוֵיי ֵמַעְלָמא ֵזיָרה ּדִ    .ּגְ

  
  
  

  רש"י
. כלומר מאי חסירה מאי יתירה

   אימת חסירה ואימת יתירה:
. במעט מים מגובל נמצאת בהע

   חסירה כדפרישית:
. ומאי איכפת לן עשרון קא כייל

למימר אילו הוה קמח הוי חסר 
או יתיר הא בשעת מדה לאו 

   קמח הוא:
. לכמות שהיו כבר לכמות שהן

   כשהיה קמח משערין ליה:
לשון קל והגון ונשקול פורתא 

. לרבי מאיר אמאי מיניה כו'
ובחר בודה מתוכו דאינו מן המ

ולר' יהודה אמאי מביא שאור 
מביתו דאיכא למימר חסירה או 

   יתירה:
. לאחר נשקול פורתא מיניה

   שמדד עשרון סלת:
. במקום ונחמציה אבראי

חמימות או יטמננו בעיסה 
מחומצת עד שיתחמץ יפה ונהדר 

   ונליישיה במקומו עם השאר:
גזירה דילמא אתי לאיתויי 

. אי שרית ליה לחמצו מעלמא
וץ ולהחזירו כאן הרואה מבח

שהוא מביאו מן החוץ ולשו 
בכאן ואינו מודד עכשיו העשרון 
סבור שהוא מוסיף על העשרון 
ואתי לאיתויי שאור מעלמא לבד 
העשרון הילכך לרבי מאיר בודה 
מתוכו עדיף ולרבי יהודה מביאו 
מביתו קודם מדידה עדיף: 
לישנא אחרינא ונשקול פורתא 

מדד מקמח של עשרון לאחר שנ
עם שאור שמביא מביתו ולשוה 
בלישה אותו שאור שהביא 
מביתו אם עבה עבה ואם רך רך 
וניהדריה לתוך העשרון ואם 
עבה הוא וראה כשחסר העשרון 
עכשיו ודאי כך נפח חסר אז מה 
שהיה קמח באותו שיעור 
שעכשיו צריך להוסיף עליו 
כאותו שיעור שיש לך מן הסלת 

תו חוץ דודאי כך חסר נפח של או
שאור שהביא מביתו יותר 
משאילו היה קמח ובכך היה 
העשרון יתר ואם רך הוא יראה 
כמה העשרון גדול עכשיו יותר 
ממה שהיה כשהוא קמח ודאי 
כשיעור זה גדולו נמי נפחו של 
שאור ראשון ובכך היה העשרון 

   חסר וכך יוסיף עליו:
גזירה דילמא אתי לאיתויי 

. שמא ינסה מקמח מעלמא
ר ויתן בעשרון לראות עשרון אח

השיעור כמו שפירשנו ויערבנו 
אחר כך בזה ונמצא יתר לשון 

 ראשון מצאתי בגליון:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ַתּפּוִחים^ ֵאין ַמֲחִמיִצין"   נד,א    ,ּבְ
ּום  ְמִליֵאלִמׁשּ ן ּגַ י ֲחִניָנא ּבֶ    ."ַמֲחִמיִצין :ָאְמרוּ  ַרּבִ

  
ֲהָנא ַרְדיֹוןַמְתֵני ָלּה  ַרב ּכַ ן ּתְ י ֲחִניָנא ּבֶ ַרּבִ    . ּבְ

  
ְתַנן ַמאן ַאְזָלא ָהא ּדִ    :ּכְ

ה ְוִחיְמָצּה " תֹוְך ָהִעיסָּ קֹו ּוְנָתנֹו ּבְ ִריסְּ ּפּוַח ׁשֶ    ?"ֲהֵרי זֹו ֲאסּוָרה -תַּ
ַמאן    ?ּכְ

  
ְמִליֵאל ִהיא ן ּגַ י ֲחִניָנא ּבֶ ָנן ,ֵליָמא ַרּבִ    ?ְולֹא ַרּבָ

  
יָמא ַרּבָ  ֲאִפילוּ     ,ָנןּתֵ

מּור  ָחֵמץ ּגָ    ,לֹא ֲהֵוי -ְנִהי ּדְ
ה ִמיָהא ֲהֵוי    .נּוְקׁשֶ

  
  
  
  

  רש"י
. לשתי הלחם אין מחמיצין

ותודה בתפוחים דלא הוי חמץ 
  מעליא:

. משום רבי חנינא רב כהנא מתני
   בן תרדיון אמרו מחמיצין:

   . של תרומה:תפוח
   . ונתנו לעיסת חולין:שרסקו

. דאמר א ר' חנינא היאלימ
חימוץ מעליא היא ואישתכח 

   דאיחמצה בתרומה ואסורה:
. לשון רעוע כלומר חמץ נוקשה

 שפל:
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יָאַמר     :ִאיָלא ַרּבִ

ְנַחת חֹוֵטא ה ִלְקִמיָצה יֹוֵתר ִמּמִ ׁשָ    .ֵאין ְלָך ַהּקָ
  

יִמי ר ַאְבּדִ    :ָאַמר ַרב ִיְצָחק ּבַ
ַמִים ָלּה ּבְ ָרה ,ִמְנַחת חֹוֵטא ְמַגּבְ    .ּוְכׁשֵ

  
ָהא ָקא ִמיְפְלֵגי    :ֵליָמא ּבְ

ַמר ָסַבר ֲעִריָנן :ּדְ ֵהן ְמׁשַ מֹות ׁשֶ    ,ּכְ
ֲעִריָנן :ּוַמר ָסַבר ָהיּו ְמׁשַ    .ִלְכמֹות ׁשֶ

  
   ,לֹא

י ַעְלָמא כּוּלֵ ֲעִריָנן :ּדְ ֵהן ְמׁשַ מֹות ׁשֶ    ,ּכְ
   :ּוְבָהא ָקא ִמיְפְלֵגי

ַמר ָסַבר ֶ  ? 349"ֲחֵריָבה"ַמאי  :ּדְ    .ֶמןֲחֵריָבה ִמׁשּ
ָבר "ֲחֵריָבה" :ּוַמר ָסַבר ל ּדָ   .ִמּכָ

  
  

ַנן ָהָתם    :ּתְ
ֵהן" ֲעִרין ִלְכמֹות ׁשֶ תַּ ְתַמֵעְך ִמׁשְ ּנִ ר ְזֵקָנה ׁשֶ ח ּוְבׂשַ ְתּפַ ּנִ ר ָהֵעֶגל ׁשֶ ׂשַ   . (עוקצין ב, ח) "ּבְ
  

יאוְ  ַרב י ִחּיָ י יֹוָחָנןוְ  ַרּבִ    :ַאְמֵרי ַרּבִ
ֵהן מֹות ׁשֶ ֲעִרין ּכְ ּתַ    .ִמׁשְ

ְמעֹון וְ  מּוֵאלׁשְ  י ׁשִ יַרּבִ ר ַרּבִ    :ַאְמֵרי ֵריׁש ָלִקיׁש וְ  ּבַ
ֵהן ֲעִרין ִלְכמֹות ׁשֶ ּתַ    .ִמׁשְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

יעּור " ׁשִ יעּור ְוָתַפח ְוָעַמד ַעל ּכְ ׁשִ לֹא ָהָיה ּבֹו ּכְ ר ָהֵעֶגל ׁשֶ ׂשַ ָעַבר   -ּבְ    ,ָטהֹור ְלׁשֶ
א ן ּוְלַהּבָ    !"ְוָטֵמא ִמיּכָ

  
נָ  ַרּבָ    .ןִמּדְ

  
   ,ִאי ָהֵכי

ִפיּגּול"   :ֵאיָמא ֵסיָפא    ,ְוֵכן ּבְ
נֹוָתר    !"ְוֵכן ּבְ

  
ָלָמא ׁשְ אֹוַרְייָתא  :ִאי ַאְמָרת ּבִ יּגּול ְונֹוָתר -ּדְ א ּפִ ִאיּכָ    ,ַהְיינּו ּדְ

א ִאי ַאְמָרת ָנן  :ֶאּלָ ַרּבָ א -ּדְ ָנן ִמי ִאיּכָ ְדַרּבָ יּגּול ְונֹוָתר ּבִ    ?!ּפִ
  

יּגּולְוֵכן    :ֵאיָמא טּוְמַאת ּפִ    ,ּבְ
טּוְמַאת נֹוָתר    .ְוֵכן ּבְ

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ָנן ִהיא   :ַסְלָקא ּדַ ַרּבָ יּגּול ְוטּוְמַאת נֹוָתר ּדְ    ,הֹוִאיל ְוטּוְמַאת ּפִ
ָנן ָנן לֹא ֲעבּוד ַרּבָ ְדַרּבָ י ַהאי ּבִ    ,ּכּוּלֵ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָהָיה" ר ְזֵקָנה ׁשֶ ׂשַ יעּור  ּבְ ִ ׁשּ חֹות ִמּכַ יעּור ְוָצַמק ּפָ ִ ׁשּ ָעַבר  -ּבֹו ּכַ    ,ָטֵמא ְלׁשֶ

א ן ּוְלַהּבָ    ."ְוָטהֹור ִמיּכָ
  

הָאַמר     :ַרּבָ
יּה  א ֵלית ּבֵ ּתָ יּה ְוַהׁשְ ָרא ֲהָוה ּבֵ ֵמִעיּקָ ל ֵהיָכא ּדְ יּה  - ּכָ    ,ָהא ֵלית ּבֵ

ּתָ  יּה ְוַהׁשְ ָרא לֹא ֲהָוה ּבֵ ֵמִעיּקָ יּה ְוָכל ֵהיָכא ּדְ ָנן –א ֲהָוה ּבֵ ַרּבָ   .ִמּדְ
ִליֵגי   ,בנד י ּפְ    :ּכִ

גֹון יעּור ְוָצַמק  :ּכְ ִ ׁשּ ָהָיה ּבֹו ּכַ    ,ׁשֶ

                                                           
ֶמן ַוֲחֵרבָ  349 ֶ ָאִחיוְוָכל ִמְנָחה ְבלּוָלה ַבׁשּ ְהֶיה ִאיׁש ּכְ ֵני ַאֲהרֹן תִּ   ה ְלָכל ּבְ

  רש"י
. חריבה היא וקשה מנחת חוטא

לקמוץ שלא יהא קומץ חסר כשהוא 
מוחק בגודל מלמעלה ובאצבעו קטנה 

   מלמטה נושר מן הקמח יותר מדאי:
. ותהא נוחה לקמוץ מגבלה במים

   נא לא אסר אלא שמן:דרחמ
. עכשיו ר' יצחק סבר כמות שהוא

משערינן לקומץ הוה ליה קומץ 
מעליא ורבי אילא סבר לכמות שהן 
כאילו היה קמח משערינן ונמצא יתר 
או חסר דאי עבה היא העיסה חסר 
נפחה כמלא הקומץ סלת יותר משאם 
היה הקמח ואם רך היא נתרבה נפחו 

   [במלא קומץ] וחסר סלתו:
. והוה ליה קומץ שהן משערינן כמות

שוה כמות שהיא וא''כ אמאי פסל ר' 
   אילא:

. משמע קסבר חריבה מכל דבר
ומנחת חוטא איקרי חריבה דכתיב 
וכל מנחה בלולה בשמן וחריבה 

   (ויקרא ז):
   . שלא היה בו כביצה:בשר העגל

. עד כביצה שכן דרך בשר העגל ונתפח
   לתפוח:

כביצה . בהמה שהיה בו או בשר זקנה
שכן דרך זקנה להתמעך משתערין 

   לכמות שהן:
. שנינו ור' יוחנן אמרי כמות שהן

דמשמע כמות שהן עכשיו ובשר העגל 
טמא הואיל ועכשיו יש בו כביצה 

   ובשר הזקנה שפחת טהור:
. ור''ש ב''ר וריש לקיש לכמות שהן

דאינהו מפרשי לברייתא דלכמות 
שהן שנינו דהיינו כמות שהיו 

שר העגל טהור ובשר מעיקרא וב
   הזקנה טמא:
. קודם שתפח שלא היה טהור לשעבר

   בו כביצה:
   . וקשיא לריש לקיש:וטמא כו'

. קס''ד דהכי משמע וכן בפיגול ונותר
שאם נותר או פיגול הוא ולא היה בו 
כזית ועכשיו יש כזית חייב כרת 
האוכלו ואי מדרבנן ליכא כרת הואיל 

   ומדאורייתא לאו שיעורא הוא:
. דקי''ל וכן בטומאת פיגול ונותר

בפרק כיצד צולין (פסחים פה.) הפיגול 
והנותר מטמאין את הידים אפילו לא 
נגעה בהן טומאה משום חשדי כהונה 
כדמפרש התם וקאמר בשר עגל של 
פיגול או נותר שלא היתה בו כביצה 
ותפח ועמד על כביצה טמא מכאן 

   ולהבא מדרבנן לטמא את הידים:
אמינא הואיל וטומאת סלקא דעתך 
. לטמא את הידים פיגול ונותר

מדרבנן הוא אפילו כי אית ביה 
   שיעורא מעיקרא:

כולי האי בטומאה דרבנן לא עבוד 
. דלימרו נמי כמות שהוא עכשיו רבנן

משתערין לטמא טומאת אוכלין 
לכביצה הואיל ולית ביה שיעורא קא 

   משמע לן:
. לאו איסור דמעיקרא לא הוה ביה

   לא מיא בעלמא:הוא א
. ובשר העגל שנתפח כי פליגי כו'

אסיפיה קאי שחזר לכמות שהיה בשר 
זקנה שנתמעט אמיצעיה קאי והכי 
קאמר אע''ג שנתמעט כשיעור שיש בו 
עכשיו משערינן הואיל וכבר הוה בהן 
נמי האי שיעורא ומיחייב מדאורייתא 
ולא אמרינן בשעה שצמקו נדחו 

א היה מאיסורייהו והוה ליה כמי של
בו מתחילה והשתא איתא ופטור 
מדאורייתא ורבי שמעון וריש לקיש 
סברי יש דיחוי באיסורין וכיון 
דאידחי אידחי ולא יקבל עוד טומאה 

 מדאורייתא אלא מדרבנן:
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   ,ְוָחַזר ְוָתַפח
ַמר ָסַבר ִאיּסּוָרא :ּדְ יחּוי ּבְ    ,ֵיׁש ּדִ
ִאיּסּוָרא :ּוַמר ָסַבר יחּוי ּבְ    .ֵאין ּדִ

  
א  ָאַמרּוִמי ִאיּכָ יחּוי  ְלַמאן ּדְ ֵיׁש ּדִ ִאיּסּוִריןּדְ    ?!ּבְ

  :ְוָהְתַנן
ֵביָצה אֹוָכ " ה ְוִנְתַמֲעטוּ ּכְ ַחּמָ יָחּה ּבַ ִהּנִ    ,ִלין ׁשֶ

ת  :ְוֵכן ַזִית ִמן ַהּמֵ    ,ּכְ
ֵבָלה ַזִית ִמן ַהּנְ    ,ּכְ

ֶרץ ֶ ה ִמן ַהׁשּ    ,ְוַכֲעָדׁשָ
יּגּול    ,ּוְכַזִית ּפִ
   ,ּוְכַזִית נֹוָתר
   ,ְטהֹוִרין  – ּוְכַזִית ֵחֶלב

ּוםְוֵאין ַחיָּ  יּגּול  :יִבין ֲעֵליֶהן ִמׁשּ    ,ּפִ
   ,ְונֹוָתר
   .ְוֵחֶלב

ִמים ְוָתְפחּו  ׁשָ ּגְ יָחן ּבַ    ,ְטֵמִאין  –ִהּנִ
ּום יִבין ֲעֵליֶהם ִמׁשּ יּגּול  :ְוַחּיָ    ,ּפִ

   ,ְונֹוָתר
  ! "(טהרות ג, ד) ְוֵחֶלב

א  יּוְבּתָ ָאַמרּתְ ִאיּסּוִרין" :ְלַמאן ּדְ יחּוי ּבְ    "!ֵיׁש ּדִ
  

יּוְב  אּתְ    .ּתָ
  
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ִמְנָין" רֹוָגרֹות ּבְ ֵאִנים ַעל ַהּגְ    ."ּתֹוְרִמין תְּ

ָלָמא ׁשְ ֲעִריָנן  :ִאי ַאְמָרת ּבִ ֵהן ְמׁשַ יר –ִלְכמֹות ׁשֶ ּפִ    ,ׁשַ
א ִאי ַאְמָרת ֵהן  :ֶאּלָ מֹות ׁשֶ רֹות   -ּכְ ַמַעׂשְ ה ּבְ    – ֲהָוה ֵליּה ַמְרּבֶ

ַמַע " :350 ְוַתְנָיא ה ּבְ ְרּבֶ רֹות ַהּמַ ִנים  -ׂשְ ירֹוָתיו ְמתּוּקָ    ,ּפֵ
רֹוָתיו ְמקּוְלָקִלין    !"ּוַמַעׂשְ

  
א ַמאי ֵהן ?ֶאּלָ    ?!ִלְכמֹות ׁשֶ

ה" :ֵאיָמא ֵסיָפא ִמּדָ ֵאִנים ּבְ רֹוָגרֹות ַעל ַהתְּ    ,"ּגְ
ָלָמא ׁשְ ֵהן  :ִאי ַאְמָרת ּבִ מֹות ׁשֶ יר –ּכְ ּפִ    ,ׁשַ

א ִאי ַאְמָרת ֵהן  :ֶאּלָ רֹות הּואַמ  -ִלְכמֹות ׁשֶ ַמַעׂשְ ה ּבְ    !ְרּבֶ
  

א דֹוָלה ַעְסִקיָנן -ָהָכא  ,ֶאּלָ ְתרּוָמה ּגְ    ,ּבִ
א  ַעִין ָיָפה -ְוֵריׁשָ    ,ּבְ
ַעִין ָיָפה ִהיא -ְוֵסיָפא     .ּבְ

  
יָאַמר "  :ֵאיָמא ֵסיָפא ,יִאי ָהכִ  י יֹוֵסי ַרּבִ ַרּבִ    :ֶאְלָעָזר ּבְ

רֹוָגרֹות ׁשֶ  ר ּגְ א ָהָיה נֹוֵטל ֶעׂשֶ ָלהַאּבָ ְלּכָ ּכַ ּבַ ִעים ׁשֶ ׁשְ ְקצּוַע ַעל תִּ ּמַ    ."ּבַ
דֹוָלה  ְתרּוָמה ּגְ יּה  -ְוִאי ּבִ ר ַמאי ֲעִביְדּתֵ    ?ֶעׂשֶ

  
א ר ַעְסִקיָנן   :ָהָכא ,ֶאּלָ ְתרּוַמת ַמֲעׂשֵ    ,ּבִ

ן ּגֹוֵמל הּוא א ֶאְלָעָזר ּבֶ    ,ְוַאּבָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ן ּגֹוֵמל" א ֶאְלָעָזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַאּבָ
רּוַמְתֶכםְונֶ " ב ָלֶכם ּתְ ר -כז) , במדבר יח(  351"ְחׁשָ תּוב ְמַדּבֵ רּומֹות ַהּכָ י תְּ תֵּ ׁשְ    ,ּבִ

דֹוָלה -ַאַחת  רּוָמה ּגְ    ,תְּ
ר -ְוַאַחת  רּוַמת ַמֲעׂשֵ    .תְּ

דֹוָלה  רּוָמה ּגְ תְּ ם ׁשֶ ׁשֵ ָבה -ּכְ אֹוֶמד ּוְבַמְחׁשָ ֶלת ּבְ    ,ִניטֶּ

                                                           
  הגהת מסורת הש"ס 350
ֶקב 351 ָגן ִמן ַהּגֶֹרן ְוַכְמֵלָאה ִמן ַהּיָ ּדָ רּוַמְתֶכם ּכַ ב ָלֶכם תְּ   ְוֶנְחׁשַ

  רש"י
. קאי אאוכלין ומת ונבילה טהורין
   ושרץ:

. קאי אנותר ופיגול ואין חייבין
   וחלב:

 . לאלו עצמן לאחרהניחן בגשמים
   שצמקו:
. לאו תרומה ממש אלא תורמין
   מעשר:
. לחים גרוגרות תאנים תאנים

   יבשים שצמקו וכווצו:
. עשר תאנים על תשעים במנין

גרוגרות אבל במדה לא משום דהוי 
ממעט במעשר לגבי מנין דכי מנית 
להו לגרוגרות דחולין ולתאנים 
דמעשר לא תשתכח בכל עשר 
גרוגרות דחולין חדא תאנה דמעשר 
דכלי דמחזיק מאה גרוגרות לא 

   מחזיק טפי מנ' תאנים:
. אי אמרת בשלמא לכמות שהיו

גרוגרות מעיקרא כשהן לחין 
משערינן שפיר תאנים מתאנים 
תרים אלא אי אמרת כמות שהן 
השתא משערינן הוה ליה מרבה 
במעשרות לגבי מדה דהיינו עשרה 
תאנים דתרומה מחזקי קבא וצ' 

חמשה  גרוגרות לא מחזקי אפילו
   קבין והוה אחד מחמשה:

. תורם מן הכרי המרבה במעשרות
מודד ארבעת קבין לחולין והחמישי 

   למעשר:
. טבל ומעשר מעשרותיו מקולקלין

מעורבין דחצי קב החמישי הוי 
מעשר וחציו הוי טבל כשאר תבואה 

   שבכרי:
. ולא גרוגרות על התאנים במדה

במנין משום דממעט במעשר לגבי 
ל לצ' תאנים מחזיקין מדה דאי כיי

תשעה קבין וכי כיילת עשרה 
גרוגרות לא מחזקי אלא פלגא קבא 
   ואשתכח דלא מעשר אלא חד מן כ':

. כמות אי אמרת בשלמא
שהגרוגרות עכשיו משערין ולא 

   איכפת לן ממאי דהוו מעיקרא:
. דהא תורם קב על תשעה שפיר
   קבין:

. מרבה אלא אי אמרת לכמות שהיו
אי הוו לחים הוה במעשרות הוא ד

   בהאי קב גרוגרות שני קבין:
. ניטלת בעין יפה דלא תרומה גדולה

נתנה תורה בה שיעורא 
ומדאורייתא חיטה אחת פוטרת 
הכרי ורבנן אמרו עין יפה אחד 
מארבעים בינונית אחד מנ' עין רעה 
אחד מששים אלמא ניטלת בעין 

   יפה:
. אתא רבי אלעזר בר רבי יוסי

גרוגרות תורמין לאיפלוגי דאפילו 
על תאנים במנין דסבירא ליה 
לכמות שהיו משערין דלא ממעט 

   במעשר:
. כלי שנותנין בו הגרוגרות מקצוע

ועל שם כלי קרי להו קציעות בכמה 
   דוכתין:

   . תאנים לחים:שבכלכלה
. דהכי בשתי תרומות הכתוב מדבר

משמע האי קרא דכתיב בתרומת 
מעשר דלוים ונחשב לכם כלומ' 

ה תטלו תרומת מעשר כדגן במחשב
מן הגורן כאותה תרומה שנטלת מן 
הגורן דהיינו תרומה גדולה אלמא 
שתי תרומות כתיבי בהאי קרא 
ומהאי קרא נפקא לן אתרוייהו 
דניטלות במחשבה ובאומד דונחשב 

  אתרוייהו קאי:
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ר      נה,א רּוַמת ַמֲעׂשֵ ְך תְּ אֹוֶמד -ּכָ ֶלת ּבְ ָבה^ ִניטֶּ    .ּוְבַמְחׁשָ
ַעִין ָיָפה  דֹוָלה ּבְ רּוָמה ּגְ ַעִין ָיָפה -ַמה תְּ ר ּבְ רּוַמת ַמֲעׂשֵ    ."ַאף תְּ

  
  

ּה  יָאַמר "   :ּוִמיּנָ י יֹוֵסי ַרּבִ ר ַרּבִ    :ֶאְלָעָזר ּבַ
ּבַ  ִעים ׁשֶ ׁשְ ְקצּוַע ַעל תִּ ּמַ ּבַ רֹוָגרֹות ׁשֶ ר ּגְ א ָהָיה נֹוֵטל ֶעׂשֶ ָלהַאּבָ ְלּכָ    ."ּכַ

ָלָמא ִאי ַאְמָרת ׁשְ ֵהן  :ּבִ יר – ןנָ ַאְמִריִלְכמֹות ׁשֶ ּפִ    ,ׁשַ
א ִאי ַאְמָרת ִציר ְלהוּ  :ֶאּלָ ֵהן ּבָ מֹות ׁשֶ    !ּכְ

  
י ָאָתא  יִמיּכִ יָאַמר  ַרב ּדִ    :ֶאְלָעָזר ַרּבִ

רֹוְגרֹות אִני ּגְ ֵהן הֹוִאיל ְוָיכֹול ְלׁשֹוְלָקן ּוְלַהְחִזיָרן ִלְכמֹות ,ׁשַ    .ׁשֶ
  

  רש"י
. שאם יש לו פירות הרבה באומד

אין צריך למדוד אלא באומד 
 יטול אחד מחמשים:

. כדאמרן בעלמא במחשבה
(שבת דף קמב.) נותן עיניו בצד 

   זה ואוכל מצד אחר:
. כלומר מהא דר' אלעזר ומינה

   גופה מייתי פירכא:
אלא אי כמות שהן השתא 

. בצר להו מעשרות משערינן
לענין מדה אי הוה כייל להו להנך 
דתרם במנין משתכח מעשר 

 זוטא:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

רֹוָגרֹות" ֵאִנים ַעל ַהּגְ רֹוָגרֹות ,ּתֹוְרִמין תְּ ֵאִנים ּגְ ְרִגיִלין ַלֲעׂשֹות תְּ ָמקֹום ׁשֶ    .ּבְ
ֵאִנים רֹוָגרֹות ַעל תְּ רֹוְגרֹות ֲאִפילוּ וַ  ,ְולֹא ּגְ ֵאִנים ּגְ ְרִגיִלין ַלֲעׂשֹות תְּ ָמקֹום ׁשֶ    ."ּבְ

  
   :ָאַמר ַמר

רֹוָגרֹותּת " ֵאִנים ַעל ַהּגְ רֹוָגרֹות ,ֹוְרִמין תְּ ֵאִנים ּגְ ְרִגיִלין ַלֲעׂשֹות תְּ ָמקֹום ׁשֶ    ."ּבְ
ְרִגיִלין" ָמקֹום ׁשֶ    ,יןִא  - "ּבְ

ָמ  ֵאין ְרִגיִלין ּבְ    .לֹא –קֹום ׁשֶ
  

ֵמיֵהיכִ     ?י ּדָ
ֵאינֹו ָרִגיל  א ּכֵֹהן ָמקֹום ׁשֶ ִאיּכָ אי לֹא -ִאי ּדְ    ?ַאּמַ

   :ןְוָהְתנַ 
ׁש ּכֵֹהן " ּיֵ ֶפה -ָמקֹום ׁשֶ   ! (תרומות ב, ד) "ּתֹוֵרם ִמן ַהּיָ

א ּכֵֹהן ֵליּכָ יָטא ּדְ ׁשִ א ּפְ    .ֶאּלָ
  

ֵאִנים"   :ֵאיָמא ֵסיָפא רֹוָגרֹות ַעל ַהתְּ    ,ְולֹא ּגְ
רֹוָגרֹות ֵאִנים ּגְ ָרִגיל ַלֲעׂשֹות תְּ ָמקֹום ׁשֶ    ,"ַוֲאִפיּלּו ּבְ

א ּכֵֹהן  ֵליּכָ אי לֹאַא  -ְוִאי ּדְ    ?!ּמַ
   :ְוָהְתַנן

ֵאין ּכֵֹהן " ים -ָמקֹום ׁשֶ ְתַקּיֵ    !(תרומות ב, ד) "ּתֹוֵרם ִמן ַהּמִ
א ּכֵֹהן ִאיּכָ יָטא ּדְ ׁשִ א ּפְ    .ֶאלָּ

  

א  א ּכֵֹהן -ֵריׁשָ ֵליּכָ    ,ּדְ
א ּכֵֹהן -ֵסיָפא  ִאיּכָ    ?!ּדְ

  
   ,יןִא 

א  א ּכֵֹהן -ֵריׁשָ ֵליּכָ    ,ּדְ
א ּכֵֹה  -ֵסיָפא  ִאיּכָ    .ןּדְ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ

ּה  ַמע ִמיּנָ ְתֵרי ַטְעֵמי  :ׁשְ ְחִקיָנן ּומֹוְקִמיָנן ַמְתִניִתין ּבִ    ,ּדַ
ֵאי ְולֹא ּנָ ְתֵרי ּתַ   .מֹוְקִמיָנן ּבִ

  
  

  רש"י
. תורמין תאנים על הגרוגרות

   ן:ובמני
. מקום שרגיל לעשות כו'

שמצויין אנשים שיעשו גרוגרות 
וישתמרו או הוא עצמו יעשה 
אותם גרוגרות לאחר זמן עם 

   תאנים שלו:
. דבעינן מקום שאין רגיל לא

שיתרום מן המתקיים ותאנים 
   לחין מרקיבין ואין משתמרין:

   . שיתנם מיד:אי איכא כהן
. שמא כהן תורם מן היפה

ם יפין ואין יאכלם מיד תאני
מתקיימין גרוגרות מתקיימין 

   ואין יפין:
   . במנין:ולא גרוגרות על התאנים

. ולא ואפילו במקום שרגיל
אמרינן סופו של כהן נמי לעשותן 
גרוגרות ונמצא שאינו מפסידן 
אלא זיל בתר השתא והרי הוא 

   ממעט במעשר:
. ובעי למצנעינהו עד דליכא כהן

 דלישכח כהן וליתיב ליה הלכך
   תורם מן המתקיים:

. כגון הכא כדאמרינן בתרי טעמי
רישא דליכא כהן וסיפא דאיכא 

   כהן:
. דלא ולא מוקמי בתרי תנאי

אמרי' רישא וסיפא דליכא כהן 
ודקפרכת והתנן תורם מן 
המתקיים תנאי היא דהא תרי 

 תנאי פליגי בהכי:
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   ַמְתִניִתין

ָנחֹות  ל ַהּמְ ִרין  -ּכָ פֹוׁשְ    ,ִניּלֹוׁשֹות ּבְ
לֹא ַיֲחִמיצוּ  ָרן ׁשֶ ּמְ    .ּוְמׁשַ

ָיֶריָה ְוִאם ֶהֱחִמי ה -צּו ׁשְ לֹא ַתֲעׂשֶ    ,עֹוֵבר ּבְ
ֱאַמר ּנֶ ה ָחֵמץ" :ׁשֶ ְקִריבּו ַלה' לֹא ֵתָעׂשֶ ר ּתַ ְנָחה ֲאׁשֶ ל ַהּמִ 352"ּכָ

   – יא), ויקרא ב( 
יב ָתּה   :ְוַחּיָ    ,ַעל ִליׁשָ

   ,ל ֲעִריָכָתּה ְוַע 
יָת    .הְוַעל ֲאִפּיָ

  

ָמָרא    ּגְ

י י ִמיּלֵ    ?ְמָנא ַהּנֵ
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ָאַמר ְקָרא    .ֶחְלָקם לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ ֲאִפילוּ  - י), (ויקרא ו    353"לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ ֶחְלָקם" :ּדְ

  
ָאָתא    ?!ְוַהאי ְלָהֵכי הּוא ּדְ

ְנָיא ֵעי ֵליּה ְלִכְדּתַ    :ַהאי ִמיּבָ
ְלמּוד לֹוַמר   - (ויקרא ב, יא) 354"ֵתָאֶפה ָחֵמץ^ לֹא""   נה,ב    ?ַמה תַּ

ָבר נֶ  ה ָחֵמץ" :ֱאַמרַוֲהלֹא ּכְ   , (ויקרא ב, יא) "לֹא ֵתָעׂשֶ
ֱאַמר ּנֶ ה ָחֵמץ" :ְלִפי ׁשֶ ם - "לֹא ֵתָעׂשֶ א ַאַחת ַעל ּכּוּלָ יב ֶאּלָ    ?ָיכֹול לֹא ְיֵהא ַחּיָ

ְלמּוד לֹוַמר    .י), ויקרא ו( "לֹא ֵתָאֶפה" :תַּ
ְכָלל ָהְיָתה יה ּבִ ה ָיָצאת ,ֲאִפּיָ    ?ָלּמָ

ה ְיִחיִדיַמה ֲאִפ  :ְלָהִקיׁש ֵאֶליָה  ִהיא ַמֲעׂשֶ יה ְמיּוֶחֶדת ׁשֶ ְפֵני ַעְצָמּה  ,ּיָ יִבין ָעֶליָה ּבִ    ,ְוַחּיָ
ָת  ּה  הַאף ֲאִני ָאִביא ִליׁשָ ּבָ ה ְיִחיִדי ׁשֶ    .ַוֲעִריָכָתּה ְוָכל ַמֲעׂשֶ

ה ְיִחיִדי הּוא ַמֲעׂשֶ    .ְלַאְיתּוֵיי ִקיּטּוף ׁשֶ
ְפֵני ַעְצָמּה  יִבין ָעֶליָה ּבִ    !"ְוַחּיָ

  
   .ָקַאְמִריָנן י), (ויקרא ו    "ֶחְלָקם"ַנן ֵמ ֲא 
  

ָאָתא :ְוֵאיָמא יּה ְלָהֵכי הּוא ּדְ    !ּכּוּלֵ
  

ן ִלְכּתֹוב     ?"לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ ֶחְלָקם"ַמאי  ',ֶחְלָקם לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ'ִאם ּכֵ
ּה  ְמָעת ִמיּנָ י :ׁשַ ְרּתֵ    .ּתַ

  
יה :ְוֵאיָמא ּה ַרְחָמָנא ,ֲאִפּיָ ָפַרט ּבָ    ,ּדְ

יב ָחָדאלִ     ,יַחּיֵ
הוּ ִא  יב ָחָדא ַאּכּוּלְ    !יָנְך ִליַחּיֵ
  

ֲהָוה  ּום ּדַ ד"ִמׁשּ ָלל ְלַלּמֵ ְכָלל ְוָיָצא ִמן ַהּכְ ָהָיה ּבִ ָבר ׁשֶ    ,ּדָ
ד ַעל ַעְצמֹו ָיָצא    ,לֹא ְלַלּמֵ

ָלל ּכּוּלֹו ָיָצא ד ַעל ַהּכְ א ְלַלּמֵ    ".ֶאּלָ
  

   :ְוֵאיָמא
ה" ָלל – "לֹא ֵתָעׂשֶ    ,ּכְ
ָרט – "א ֵתָאֶפהלֹ "    ,ּפְ

ָלל ּוְפָרט  ָרט -ּכְ ּפְ ּבַ ֶ א ַמה ׁשּ ָלל ֶאּלָ ּכְ    ,ֵאין ּבַ
יה     ,יןִא  –ֲאִפּיָ

י ַאֲחִריָנא     !לֹא –ִמיּדֵ
  

י ַאְפטֹוִריִקיָאַמר     :ַרּבִ
ה ָלל ּוְפָרט ַהְמרּוָחִקין ֶזה ִמּזֶ ֲהֵוי ּכְ ּום ּדַ    ,ִמׁשּ

                                                           
ֶקב 352 ָגן ִמן ַהּגֶֹרן ְוַכְמֵלָאה ִמן ַהּיָ ּדָ רּוַמְתֶכם ּכַ ב ָלֶכם תְּ   ְוֶנְחׁשַ
ם לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ ֶחְלָקם 353 את ְוָכָאׁשָ ַחּטָ ים ִהוא ּכַ י קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ָ י אָֹתּה ֵמִאׁשּ  ָנַתתִּ

ה 354 ֶ ּנּו ִאׁשּ ַבׁש לֹא ַתְקִטירּו ִמּמֶ אֹר ְוָכל ּדְ י ָכל ׂשְ ה ָחֵמץ ּכִ ְקִריבּו ַליהָֹוה לֹא ֵתָעׂשֶ ר תַּ ְנָחה ֲאׁשֶ ל ַהּמִ ה ּכָ   ַליהֹוָ

  רש"י
  מתני' 

שנאמ' כל המנחה אשר תקריבו 
י ומשמרן . ארישא קאי דקתנוגו'

שלא יחמיצו מקודם קמיצה 
   משתעי:
   . טורני''ר:עריכתה

  
  גמ'

. דחייב [בשירים] ועובר מה''מ
בלא תעשה דמקרא דמתניתין 
לא שמעינן אלא קומץ דלגבוה 

   אזיל:
. מעשה חשוב בפני מעשה יחידי

   עצמו:
. שמחליק פניה לאתויי קיטוף

במים אע''ג דלאו מעשה כל כך 
   הוא:

שירים מחלקם . הך דרשא דאנן
קאמרי' מדסמוך חלקם ללא 

   תאפה:
. אימא כוליה לשירים אתא

כדכתיב חלקם ולישה ועריכה 
ואפייה דליהוו חייב על הקומץ 

   [ובשירים] מהיכא ילפת:
. דפרט בה קרא ואימא אפייה

ואפקיה מן הכלל לחיובי עלה 
חדא ואכולהו אינך חדא ולא 

   ליחייב (אלא) תרתי:
יקרא לא . לא תעשה בומרוחקין

 תאפה בצו את אהרן:
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ָלל ּוְפָרט ַהְמרּוָחִקין ֶזה ה  ְוָכל ּכְ ְכָלל ּוְפָרט -ִמּזֶ ִנין אֹוָתן ּבִ    .ֵאין ּדָ
  

ר ַאֲהָבהֵמִתיב  א ּבַ ִדיְוַאְמֵרי ָלּה  ַרב ַאּדָ    :ּכְ
ְכָלל ּוְפָרט"וּ  ִנין אֹוָתן ּבִ ה ֵאין ּדָ    "?!ְכָלל ּוְפָרט ַהְמרּוָחִקין ֶזה ִמּזֶ

   :ְוָהַתְנָיא
ֵחט ָהעֹוָלה "" ָ ר ִיׁשּ ְמקֹום ֲאׁשֶ ַחט אֹותֹו ּבִ את הּואְוׁשָ    – כד), (ויקרא ד 355"ִלְפֵני ה' ַחּטָ

ֶחֶטת ָצפֹון ?ֵהיָכן עֹוָלה ִנׁשְ    .ּבְ
ָצפֹון –ַאף ֶזה     .ּבְ

אן ְלֵמיִדין    !?ְוִכי ָאנּו ִמּכָ
ָבר ֶנֱאַמר את" :ַוֲהלֹא ּכְ ֵחט ַהַחּטָ ָ ׁשּ ֵחט ָהעֹוָלה ּתִ ָ ׁשּ ר ּתִ ְמקֹום ֲאׁשֶ    !יח), (ויקרא ו 356"ּבִ

ה ֶזה ָיָצ ָהא ְל     ?אּמָ
ָצפֹון  ,ְלקֹוְבעוֹ  ַחט אֹותֹו ּבְ ִאם לֹא ׁשָ ָסלוֹ  –ׁשֶ    .ּפְ

ה ָטעּון ָצפֹון ְוֵאין ַאֵחר ָטעּון ָצפֹון ּזֶ א ׁשֶ ה אֹוֵמר ְלָכְך ָיָצאת אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ    ?ַאתָּ
ְלמּוד לֹוַמר ְמקֹום" :תַּ את ּבִ ַחט ֶאת ַהַחּטָ    – (ויקרא ד, כט) 358358358358" "ָהעָֹלה  357357357357"ְוׁשָ

ָנה  עּונֹות ָצפֹוןֶזה ּבָ טְּ אֹות ׁשֶ    ."ָאב ְלָכל ַחטָּ
ָכַתב ַרְחָמָנא את :ַטְעָמא ּדְ ַחט ֶאת ַהַחּטָ    ,"ְוׁשָ

ה ָטעּון ָצפֹון :ֲהָוה ֲאִמיָנא -ָהא ָלאו ָהֵכי  זֶּ    .ְוֵאין ַאֵחר ָטעּון ָצפֹון ,ׁשֶ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ָלל ּוְפָרט  ֲהָוה ּכְ ּום ּדַ בָלאו ִמׁשּ ה ּדִ  ְוַאף ַעל ּגַ ְכָלל ּוְפָרט -ְמרּוָחִקין ֶזה ִמּזֶ ִנין אֹוָתן ּבִ    !ּדָ
  

יַמְתִקיף ָלּה  ִ    :ַרב ַאׁשּ
ָלל ּוְפָרט הּוא    !?ַהאי ּכְ

ָרט ּוְכָלל הּוא    !ּפְ
ָרט ָלל מֹוִסיף ַעל ַהּפְ ה ּכְ    ,ְוַנֲעׂשָ

י ל ִמיּלֵ י ְלהּו ּכָ    .ְוִאיְתַרּבֵ
  

א  ּנָ א ּתַ ָיא ֵליּה  "אֹותוֹ "ֶאּלָ    ,ָקא ַקׁשְ
ה ָטעּון ָצפֹון ְוֵאין ַאֵחר ָטעּון ָצפֹון  :ְוָהֵכי ָקָאַמר ּזֶ א ׁשֶ   אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

ָכַתב ַרְחָמָנא    ."אֹותוֹ "ּדְ
  

ַנְפָקא ֵליּה ִמ  א ּדְ תָּ את"ְוַהׁשְ ַחט ֶאת ַהַחּטָ    – "ְוׁשָ
   ?ִלְמעּוֵטי ַמאי - "אֹותוֹ "

  ִלְמעּוֵטי (נחשו''ן ושח''ט עו''פ בפס''ח סימן) 
  
ָצפֹון   – "אֹותוֹ " ָצפֹון ,ּבְ ִעיר ַנְחׁשֹון ּבְ    .ְוֵאין ׂשָ

ְך ֲאִמיָנא ְעתָּ י ְלִעְנַין ְסִמיָכה :ַסְלָקא ּדַ י ְלִעְנַין ָצפֹון ,הֹוִאיל ְוִאיְתַרּבֵ י ַנּמִ    ,ִליְתַרּבֵ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
   ?ְמָנָלן –ּוְסִמיָכה ּגּוָפּה 

  
  	:ְדַתְנָיא

ִעירְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹ "" ָ ִעיר ַנְחׁשֹון ִלְסִמיָכה - כד), (ויקרא ד "אׁש ַהׂשּ    ,ְלַרּבֹות ׂשָ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    ,ַרּבִ
ְמעֹון י ׁשִ   :אֹוֵמר ַרּבִ

ִעיֵרי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ִלְסִמיָכה   ,אנו    ."ְלַרּבֹות ׂשְ
  

   :ָרִביָנאַמְתִקיף ָלּה 
י ְיהּוָדה יַנח ְלַרּבִ    ,ּתֵ

ְמעוֹ  י ׁשִ א ְלֵמיַמר -ן ְלַרּבִ    ?ַמאי ִאיּכָ

                                                           
ַחט אֹ  355 ִעיר ְוׁשָ ָ את הּואְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהׂשּ ה ַחּטָ ַחט ֶאת ָהעָֹלה ִלְפֵני ְיהֹוָ ר ִיׁשְ ְמקֹום ֲאׁשֶ   תֹו ּבִ
את ִלפְ  356 ֵחט ַהַחּטָ ָ ׁשּ ֵחט ָהעָֹלה תִּ ָ ׁשּ ר תִּ ְמקֹום ֲאׁשֶ את ּבִ ָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ַהַחּטָ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ ּבֵ ים ִהואּדַ   ֵני ְיהָֹוה קֶֹדׁש ָקָדׁשִ
  שחט את)(אשר י במהדורת וילנא: 357
ְמקֹום ָהעָֹלה 358 את ּבִ ַחט ֶאת ַהַחּטָ את ְוׁשָ   ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהַחּטָ

  רש"י
   . בשעיר נשיא כתיב:ושחט אותו

. בעולה כתיב על ירך בצפון
   המזבח צפונה בויקרא:

. והא נמי והלא כבר נאמר כו'
   בכלל שאר חטאות הוא:

   . דשנה עליו הכתוב לעכב:לקבעו
. אלא לכך יצאה שזה או אינו

טעון צפון ולא אחר ומה אני 
' תשחט מקיים במקום אשר וגו

החטאת בשעיר נשיא הכתוב 
   מדבר:

. פסוק שלישי ושחט ת''ל
החטאת וגו' ללמד זה בנה אב 
לכל החטאות ללמד עליהן 

   שיטענו צפון:
. תשחט החטאת כלל כלל ופרט

כל החטאות בצפון ושחט אותו 
פרט שעיר נשיא ולא אחר דאע''ג 
דמרוחקין דושחט אותו כתיב 
בויקרא ותשחט החטאת כתיב 

   אהרן: בצו את
. דושחט האי פרט וכלל הוא

אותו כתיב ברישא והדר כלל בצו 
את אהרן ואיתרבו להו כל 
חטאות ואכתי ושחט את 
החטאת במקום העולה למה לי 
אלא ודאי לאו כלל ופרט 
המרוחקין קא קשיא ליה [אלא 
אותו קא קשיא ליה] ומשום הכי 

   איצטריך פסוק שלישי:
והשתא דנפקא ליה מושחט את 

. דלא אמרינן אין אחר החטאת
טעון צפון אלא דנשיא אותו למה 
לי והא ליכא למימר דלמעוטי 
שאר חטאת מעיכובא קאתי 
דהא בשחיטת קדשים מייתי 
צפון לכל חטאות בין למצוה בין 
לעכב בפ' איזהו מקומן (זבחים 

   מט.):
. שהקריבו שעיר נחשון

הנשיאים שעירי חטאות בחנוכת 
וא המזבח ולהכי נקט נחשון דה

הראשון והנהו ממעט דאין 
טעונין צפון דלא באו על חטא 

   כשאר חטאת:
. וסמך ידו על ראש השעיר

בנשיא כתיב ומצי למכתב וסמך 
ידו על ראשו טעמייהו דר' יהודה 
ור''ש מפרש בפרק שתי מדות 

  (דף צב:):
. דמרבי ליה תינח לר' יהודה

לסמיכה איצטריך למעוטי 
 מצפון:
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ַרב ָמִריָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ    :ָרִביָנאלְ  ַמר זּוְטָרא ּבְ
י י ְיהּוָדה ַנּמִ י     ,ְלַרּבִ ִאיְתַרּבֵ י –ַמאי ּדְ    ,ִאיְתַרּבֵ

י  לֹא ִאיְתַרּבֵ י -ַמאי ּדְ    .לֹא ִאיְתַרּבֵ
  

יָמא    ,ִאי לֹא ִמֲעֵטיּה ְקָרא :ְוִכי ּתֵ
ִבְנַין ָאב ּתֵ  :ֲהָוה ֲאִמיָנא ִבְנַין ָאב -יֵתי ּבְ יּה ְוֵתיֵתי ּבְ ּתֹוק ְקָרא ִמיּנֵ    !ְסִמיָכה ּגּוָפּה ִליׁשְ

א ָעה ִמּדֹורֹות לֹא ַיְלִפיָנן  ,ֶאּלָ ָעה ִמּדֹורֹות לֹא ַיְלִפיָנן -ׁשָ י ׁשָ    !ָהָכא ַנּמִ
  

א ָצפֹון ,ָטעּון ָצפֹון   - "אֹותוֹ " ,ֶאּלָ ֹוֵחט עֹוֵמד ּבְ    .ְוֵאין ַהׁשּ
  

יה ַנְפָקא י ֲאִחּיָ ַרּבִ    ,ִמּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

יה" י ֲאִחּיָ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ַח ָצפֹוָנה" ְזּבֵ ַחט אֹותֹו ַעל ֶיֶרְך ַהּמִ ְלמּוד לֹוַמר - יא), (ויקרא א 359"ְוׁשָ    ?ַמה תַּ

ָצפֹון ל ּבְ ָצפֹון ּוְמַקּבֵ עֹוֵמד ּבְ ל ׁשֶ ְמַקּבֵ ִצינּו ּבִ ּמָ    ,ְלִפי ׁשֶ
ָצפֹון ְוִאם ָעַמד ּבְ  ל ּבְ סּול –ָדרֹום ְוִקיּבֵ    ,ּפָ

ן    ?ָיכֹול ַאף ֶזה ּכֵ
ְלמּוד לֹוַמר ָצפֹון - "אֹותוֹ " :תַּ    ,אֹותֹו ּבְ

ָצפֹון ֹוֵחט ָצִריְך ִלְהיֹות עֹוֵמד ּבְ    ."ְולֹא ַהׁשּ
  

א  ָצפֹון "אֹותוֹ "ֶאּלָ    ,ּבְ
ָצפֹון ן עֹוף ּבְ    .ְוֵאין ּבֶ

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ן צֹאן ַקל ָוחֹוֶמרּבְ  ֵליֵתי :ַסְלָקא ּדַ    ,ִמּבֶ
ּלֹא ָקַבע לֹו ּכֵֹהן ן צֹאן ׁשֶ    ,ָקַבע לֹו ָצפֹון ,ּוַמה ּבֶ

ע לֹו ָצפֹון ְקּבַ ּנִ ין ׁשֶ ַבע לֹו ּכֵֹהן ֵאינֹו ּדִ ּקָ ן עֹוף ׁשֶ    ?!ּבֶ
  

ִלי ן ָקַבע לֹו ּכְ ּכֵ ֶבן צֹאן ׁשֶ    !ַמה ּלְ
  

א  ָצפֹון - "אֹותוֹ "ֶאּלָ    ,ּבְ
ָצ  ַסח ּבְ    .פֹוןְוֵאין ּפֶ

  
ַסח ִמ  ן ַיֲעקֹב ַנְפָקאּדְ ּפֶ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    ,ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ן ַיֲעקֹב" י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ַסח ָטעּון ָצפֹון    ,ָיכֹול ְיֵהא ַהּפֶ

ִחיָטָתּה ָקַבע ָלּה ָצפֹון    :ְוִדין הּוא ׁשְ לֹא ָקַבע ָלּה ְזַמן ּבִ    – ּוַמה עֹוָלה ׁשֶ
ַב  ּקָ ַסח ׁשֶ ַבע לֹו ָצפֹוןּפֶ ּקָ ין ׁשֶ ִחיָטתֹו ֵאינֹו ּדִ    ?ע לֹו ְזַמן ִלׁשְ
ִליל ן ּכָ ּכֵ עֹוָלה ׁשֶ    .ַמה ּלְ

את ֵריתּות - ֵמַחטָּ ֶרת ַעל ַחְייֵבי ּכְ ן ְמַכּפֶ ּכֵ את ׁשֶ ַחטָּ    !ַמה ּלְ
ם  ים -ֵמָאׁשָ י ָקָדׁשִ ן ָקְדׁשֵ ּכֵ ם ׁשֶ ָאׁשָ    !ַמה ּלְ

י  הּו ַנּמִ ן ָקְדׁשֵ  -ִמּכּוּלְ ּכֵ יםׁשֶ   !"י ָקָדׁשִ
  

ָרא ְדָקַאְמִריָנן ֵמִעיּקָ א ְלעֹוָלם ּכִ    ,ֶאלָּ
ָצפֹון – "אֹותוֹ "    ,ּבְ

ָצפֹון ֹוֵחט ּבְ    .ְוֵאין ַהׁשּ
יה ַנְפָקא י ֲאִחּיָ ַרּבִ ָיא ָלְך ִמּדְ    !ּוְדָקא ַקׁשְ

ָאָתא ָצפֹון הּוא ּדְ יה ָלאו ִלְמעּוֵטי ׁשֹוֵחט ּבְ י ֲאִחּיָ ַרּבִ    ,ּדְ
א ָהֵכי ָק  ָצפֹון   :ָאַמרֶאלָּ ֹוֵחט ּבְ    ,ֵאין ַהׁשּ

ָצפֹון ל ּבְ    .ֲאָבל ְמַקּבֵ
  

ל ִמ  ַקח"וְ ְמַקּבֵ    !ַנְפָקא "ַקחיִ  לוֹ  – (ויקרא ד, כט) 360360360360"ּלָ
  
ַמע ֵליּה  361"ְוָלַקח"   .לֹא ַמׁשְ

                                                           
ְזבֵּ  359 מֹו ַעל ַהּמִ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ּדָ ה ְוָזְרקּו ּבְ ַח ָצפָֹנה ִלְפֵני ְיהֹוָ ְזּבֵ ַחט אֹתֹו ַעל ֶיֶרְך ַהּמִ  ַח ָסִביבְוׁשָ

ָמּה  360 ַח ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּדָ ְזּבֵ ּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ַהּמִ ָמּה ִיׁשְ ל ּדָ ח ָהעָֹלה ְוֶאת ּכָ עֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹת ִמְזּבַ ֶאְצּבָ    ֹ  .ּבְ
  כמה שינויי גירסאות נעשו כאן ע"פ רשי ושיטה מקובצת 361

  רש"י
. מאותו מעטיהוכי תימא אי לא 

אתי מבנין אב כשאר חטאות 
שטעונין צפון הא לא מצית 
אמרת דא''כ דבכלל חטאת היא 
אמאי מרבי ליה לסמיכה 
לישתוק קרא מעל ראש השעיר 

   דסמיכה:
. סמיכת נחשון מבנין אב ותיתי

דמה מצינו בשאר חטאות 
   דלטעון סמיכה אף זה כן:

. אלא שעה מדורות לא ילפינן
ריך למעוטי הילכך אמאי איצט

   מצפון:
. הקרבן בצפון אבל השוחט אותו

יכול לעמוד בדרום ושוחט בסכין 
   ארוכה:

. מפרש מקבל עומד בצפון
בשחיטת קדשים בפ' איזהו 
מקומן (דף מח.) דקאמר חטאת 
מנלן דבעי צפון דכתיב ושחט את 
החטאת במקום העולה קבלה 
מנלן דכתיב בתריה ולקח הכהן 

לן מדם החטאת מקבל עצמו מנ
   ולקח לו יקח:

. סכין בן צאן קבע לו כלי
דשחיטה כתיב ביה ובשחיטה 
כתיב ויקח את המאכלת לשחוט 
את בנו (בראשית כב) אבל בן עוף 

   מליקתו בצפורן:
. גמרינן דאין לו זמן מחטאת

קבוע וטעון צפון וכל שכן פסח: 
וקא פריך מה לחטאת שכן 

   מכפרת על חייבי כריתות:
ן ליה . מייתינוקאמר מאשם

וקפריך מה לאשם שכן קדשי 
קדשים תאמר בפסח דקדשים 
קלים הוא אלמא פסח מצפון 

   מהאי דינא אימעיט:
דרבי אחייה לאו למעוטי שוחט 

. דהאי מאותו דשעיר בצפון
נפקא אלא למילף דמקבל עומד 
בצפון דהכי קאמר רבי אחייה 
אין השוחט בצפון אבל מקבל 
בצפון ואי קשיא לרבי אחייה 

ותו בצפון ולא מקבל אימא א
 בצפון:
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        נו, אנו, אנו, אנו, א . 10
יב" ָתּה    :ְוַחּיָ    ,ַעל ִליׁשָ

   ,ְוַעל ֲעִריָכָתּה 
יָתּה     ."ְוַעל ֲאִפּיָ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ

ִים   -ֲאָפָאּה  ּתַ    ,לֹוֶקה ׁשְ
   ,ַעל ֲעִריָכָתּה  -ַאַחת 

יָתּה  -ְוַאַחת     .ַעל ֲאִפּיָ
  

ה ְיִחיִדי    :ְוָהא ַאְמָרת ִהיא ַמֲעׂשֶ יה ְמיּוֶחֶדת ׁשֶ    ,ָמה ֲאִפּיָ
ְפֵני ַעְצָמּה  יִבין ָעֶליָה ּבִ    !ְוַחּיָ

  
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ָעִריְך הּוא -ָהא     ,ְוָאָפה הּוא ,ּדְ
ָעִריְך ַחְבֵריּה  - ָהא    .ְוָיִהיב ֵליּה ְוָאָפה ,ּדְ

  
  
  

  רש"י
. דאפייה אפאה לוקה שתים כו'

   גמר עריכה היא:
. והאמרת מעשה יחידי היא

   ואמאי מחייבת ליה תרתי:
. לאיחיובי ערך הוא ואפה הוא

   תרתי אתרוייהו:
. מיחייב ערך חבריה ואפה הוא

חבריה חדא ואיהו תרתי אאפיה 
ואעריכה דגמר גמרה ואע''ג 

אעריכה הוא חייב דחייב חבריה 
נמי עלה כדאמר נמי לקמן (דף 

 נז.) להביא מחמץ אחר מחמץ:
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        בבבב----נו, אנו, אנו, אנו, א . 11
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ם" ֲאָחזֹו ּדָ כֹור ׁשֶ ין ּבֹו מּום    - ּבְ ֵאין עֹוׂשִ ָמקֹום ׁשֶ ם ּבְ יִזין אֹותֹו ֶאת ַהּדָ    ,ַמּקִ
ין ּבֹו מּום עֹוׂשִ ָמקֹום ׁשֶ ם ּבְ יִזין ֶאת ַהּדָ    ,ְוֵאין ַמּקִ

ְבֵרי  י ּדִ    .ֵמִאירַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ין ּבֹו מּום עֹוׂשִ ָמקֹום ׁשֶ יז ַאף ּבְ    ,ַיּקִ
חֹוט ַעל אֹותֹו מּוםּוִבְלַבד ׁשֶ     .לֹא ִיׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָחט ַעל אֹותֹו מּום                                   ,בנו    .ַאף ִנׁשְ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
יִזין ם ֲאִפיּלּו ֵמת ֵאין ַמּקִ    ."לֹו ֶאת ַהּדָ

  
יָאַמר  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ִחּיָ    :ַרּבִ

ץ  ץ ַאַחר ְמַחּמֵ ְמַחּמֵ יב - ַהּכֹל מֹוִדים ּבִ הּוא ַחּיָ    ,ׁשֶ
ְכִתיב ה ָחֵמץ" :ּדִ    ,יא), (ויקרא ב  362"לֹא ֵתָעׂשֶ

  .י), (ויקרא ו 363"ְולֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ"
  

ְמָסֵרס ַאַחר ְמָסֵרס  יבׁשֶ  -ּבִ    ,הּוא ַחּיָ
ְכִתיב יב  -כד) , (ויקרא כב 364"ּוָמעּוְך ְוָכתּות ְוָנתּוק ְוָכרּות" :ּדִ    ,ִאם ַעל ּכֹוֵרת הּוא ַחּיָ

ן -ַעל נֹוֵתק  ּכֵ ל ׁשֶ    ?!לֹא ּכָ
יב הּוא ַחּיָ א ְלָהִביא נֹוֵתק ַאַחר ּכֹוֵרת ׁשֶ    .ֶאּלָ

ַבַעל מּום ֵמִטיל מּום ּבְ א ּבְ    :לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ
י ֵמִאיר ָסַבר ל מּום לֹא ִיְהֶיה ּבוֹ  :ַרּבִ    .ּכָ

ָנן ַסְבֵרי ִמים ִיְהֶיה ְלָרצֹון" :ְוַרּבָ    .כא), (ויקרא כב 365"ּתָ
  

ִתיב י ָהּכְ י ֵמִאיר ַנּמִ ִמים ִיְהֶיה ְלָרצֹון" :ְוַרּבִ    !"ּתָ
  

ָרא ַעל מּום ֵמִעיּקָ    .ַההּוא ְלַמעּוֵטי ּבַ
  
ָרא" ַעל מּום ֵמִעיּקָ ַעְלָמא הּואּדִ  - "ּבַ    .יְקָלא ּבְ
  

א ְדיֹוָנם ,ֶאּלָ ים ְלַאַחר ּפִ ׁשִ סּוֵלי ַהּמּוְקּדָ    ,ְלַמעּוֵטי ּפְ
ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ְסֵרי :ַסְלָקא ּדַ י ִליּתַ מּוָמם ַנּמִ ִגיָזה ַוֲעבֹוָדה ּבְ    ,הֹוִאיל ַוֲאִסיֵרי ּבְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ִתיב י ָהּכְ ָנן ַנּמִ ל מּום לֹ " :ְוַרּבָ    !כא), (ויקרא כב "א ִיְהֶיה ּבוֹ ּכָ
  

ְנָיא ֵעי ֵליּה ְלִכְדּתַ    :ַההּוא ִמיּבָ
ּלֹא ְיֵהא ּבֹו מּום - (ויקרא כב, כא) "מּום לֹא ִיְהֶיה ּבוֹ  366ָכל"" א ׁשֶ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ

לֹא ִיְגרֹום לֹו  ִין ׁשֶ לֹא ָיִניַח  ַעל ְיֵדיִמּנַ ֵצק  ֲאֵחִרים ׁשֶ   ּבָ
ֵביָלה ַעל ּגַ  י ָהאֹוֶזןאֹו ּדְ    ,ּבֵ

ֶלּנוּ  ֶלב ְוִיטְּ בֹא ַהּכֶ ּיָ ֵדי ׁשֶ    ?ּכְ
ְלמּוד לֹוַמר ל מּום" :תַּ    – "ּכָ

   ,"מּום" :ָאַמר

ל מּום" :ְוָאַמר    .""ּכָ
  

                                                           
ַבׁש לֹ  362 אֹר ְוָכל ּדְ י ָכל ׂשְ ה ָחֵמץ ּכִ ְקִריבּו ַליהָֹוה לֹא ֵתָעׂשֶ ר תַּ ְנָחה ֲאׁשֶ ל ַהּמִ הּכָ ה ַליהֹוָ ֶ ּנּו ִאׁשּ   א ַתְקִטירּו ִמּמֶ
ם 363 את ְוָכָאׁשָ ַחּטָ ים ִהוא ּכַ י קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ָ י אָֹתּה ֵמִאׁשּ   לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ ֶחְלָקם ָנַתתִּ
ה ּוְבַאְרְצֶכם לֹא ַתֲעׂשוּ  364   ּוָמעּוְך ְוָכתּות ְוָנתּוק ְוָכרּות לֹא ַתְקִריבּו ַליהֹוָ
י ַיְקִריב ֶזבַ  365 ל מּום לֹא ִיְהֶיה ּבוֹ ְוִאיׁש ּכִ ִמים ִיְהֶיה ְלָרצֹון ּכָ ָקר אֹו ַבּצֹאן תָּ ּבָ א ֶנֶדר אֹו ִלְנָדָבה ּבַ ָלִמים ַליהָֹוה ְלַפלֵּ   ח ׁשְ
  ָכלוְ בוילנא כתוב:  366

  רש"י
. היינו במקום שאין עושה מום

   כל הגוף דהדר בריא:
. אזנו ועינו במקום שעושה כו'

   דלא הדר בריא:
ובלבד שלא ישחוט על אותו 

. עד שיהא בו מום מעצמו המום
דבכור אינו נאכל בחוץ עד שיהא 

   בו מום:
. רבי נשחט על אותו מום אף

שמעון לטעמיה דאמר דבר שאין 
מתכוין מותר (שבת דף קלג.) וזה 
לא נתכוין להטיל בו מום על מנת 

  לשוחטו עליו:
. אם לא יקיזנו אין אפי' ימות

מקיזין לו בפ''ק דפסחים (דף 
יא.) [מפרש טעמא דר''י] מתוך 
שאדם בהול על ממונו אי שרית 

מום ליה מקום שאין עושין בו 
אתי למיעבד במקום מום 
ובמקום מום ס''ל לר' יהודה כר' 

   מאיר דאסר:
. אע''ג דפליגי במטיל הכל מודים

מום אחר מום כגון הכא דאחזו 
דם דאין לך מום גדול מזה שהרי 
ימות אפילו הכי מודים במחמץ 
אחר מחמץ במנחות כלומר כל 
המסייעין בחימוץ כגון עורך 

לן אחר הלש ואופה אחר עורך כו
   חייבין:

. אפי' במסרס אחר מסרס
בבהמת חולין דכתיב (ויקרא כב) 
ובארצכם לא תעשו ואם בא 
אחד וכרת הביצים והניחן 
תלויין בכיס ובא אחר ונתקן 

   לגמרי חייב גם הוא:
. שמניחן תלויין אם על כורת

ויצא חייב על נותק לגמרי לא כל 
   שכן:

. כל ריבויא היא ומשמע כל מום
ום לא יתן מום דאפי' בבעל מ

   אחר:
. ורבנן סברי תמים יהיה לרצון

כתיב ברישיה דקרא ומשמע הכי 
אותו שהוא תמים וראוי להיות 
לרצון בההוא מזהרנא לך דכל 
מום לא יהיה בו אבל בבעל מום 

   שרי:
. דלא קדוש דיקלא בעלמא הוא

ומאי איצטריך קרא למישרי 
   להטיל בו מום:

. כדאמרי' הואיל ואסירי בגיזה
פ''ב דבכורות (דף טו.) תזבח ב

   ולא גיזה:
. דהואיל ונפדו שרי להטיל קמ''ל

   בו מום אבל קודם פדיון אסור:
. קרי ביה לא יהיה שלא לא יהיה

יטיל בו מום מום לא יהיה בו 
מצי למיכתב וכתיב כל מום 

 לרבות כולם:
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        נז, אנז, אנז, אנז, א    ––––נו, ב נו, ב נו, ב נו, ב  . 12
יָאַמר  י ַאּמִ    :ַרּבִ

אֹור י  ֵהִניַח ׂשְ ּבֵ ָצה ֵמֵאֶליָה  ַעל ּגַ ב לֹו ְוִנְתַחּמְ ה ְוָהַלְך ְוָיׁשַ ת -ִעיּסָ ּבָ ה ׁשַ ַמֲעׂשֵ יב ָעֶליָה ּכְ    .ַחּיָ
  

ְווָנא  י ַהאי ּגַ ת ּכִ ּבָ ה ׁשַ יב -ּוַמֲעׂשֵ    ?!ִמי ִמיַחּיֵ
הְוָהָאַמר    נז,א ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר ^ ַרּבָ    :ַרּבִ

ָחִלים י ּגֶ ּבֵ ר ַעל ּגַ ׂשָ    ,ֵהִניַח ּבָ
ְך ּבֹו  יב –ִהיּפֵ    ,ַחּיָ

ְך ּבֹו  טּור –לֹא ִהיּפֵ    !ּפָ
  

   :ָרָבאָאַמר 
יב"ַמאי  ָקָאַמר "ַחּיָ י ּדְ    ?ַנּמִ

ת ּבָ ל ׁשַ ה ָצִלי ׁשֶ ַמֲעׂשֵ    .ּכְ
  
  

  רש"י
. הניח שאור על גבי עיסת

   מנחות:
. וישב לו ונתחמצה מאליה חייב

   נחה בעלמא:בה
. כי היכי דמיחייב כמעשה שבת

מניח בשר על גחלים בשבת 
   ונצלה מאליו חייב:
. כלומר הכא כמעשה צלי בשבת

חייב בהנחה בעלמא כי היכי 
דמיחייב בשבת אם היה עושה בו 
מעשה צלי גמור שהיפך בו 
דהתם איכא לפלוגי בין הפך ללא 
הפך כגון בכה''ג כדמפרש לקמן 

שיל מצד אחד דאי לא הפך הוה ב
 אבל גבי חימוץ ליכא לפלוגי:
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        נז, אנז, אנז, אנז, א . 13
   :ּגּוָפא

הָאַמר " ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ
ָחִלים י ּגֶ ּבֵ ר ַעל ּגַ ׂשָ    ,ֵהִניַח ּבָ

ְך ּבֹו  יב –ִהיּפֵ    ,ַחּיָ
ְך ּבֹו  טּור –לֹא ִהיּפֵ    ".ּפָ

  
ֵמי    ?ֵהיֵכי ּדָ
יל  :ִאיֵליָמא ׁשִ יּה לֹא ּבָ ְך ּבֵ ִאי לֹא ִהיּפֵ יָטא –ּדְ ׁשִ    !ּפְ

יל  ׁשִ י ֲהָוה ּבְ יְך ֵליּה ַנּמִ ִאי לֹא ְמַהּפֵ א ּדְ יב -ֶאּלָ אי לֹא ִמיַחּיֵ    !ַאּמַ
  

ן ּדְ  ַמֲאַכל ּבֶ ד ֶאָחד ּכְ יל ִמּצַ ׁשִ יּה ֲהָוה ּבָ ְך ּבֵ ִאי לֹא ִהיּפֵ    ,רֹוַסאילֹא ְצִריָכא ּדְ
רֹוַסאי ן ּדְ ַמֲאַכל ּבֶ ֵני ְצָדִדין ּכְ ְ יל ִמׁשּ ׁשִ יּה ּבָ יְך ּבֵ    ,ְוִכי ְמַהּפֵ

רֹוַסאי לֹא ְכלּום הּוא ן ּדְ ַמֲאַכל ּבֶ ד ֶאָחד ּכְ ָכל ִמּצַ ַמע ָלן ּדְ    .ְוָקא ַמׁשְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ד ֶאָחד ְגרֹוֶגֶרת ִמּצַ ָמקֹום ֶאָחד  ,ְוִאם ִנְצָלה ּבֹו ּכִ יב –ּבְ    .ַחּיָ

  
ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה  ִ    :ַרב ַאׁשּ

ָמקֹום ֶאָחד  ַנִים אֹו  ,יןִא  –ּבְ ׁשְ הּבִ לֹׁשָ    ?!לֹא -ְמקֹומֹות  ׁשְ
   :ְוָהְתַנן

הּוא " ל ׁשֶ יב -ַהּקֹוֵדַח ּכָ   . (שבת קב:) "ַחּיָ
ֵמי    ?ֵהיֵכי ּדָ
ָמקֹום ֶאָחד  :ִאיֵליָמא הּוא ְלַמאי ָחֵזי -ּבְ ל ׁשֶ    ?ּכָ

א ָחזּו ְלֵצירּוף ֶאּלָ ה ְמקֹומֹות ּדְ לֹׁשָ ַנִים אֹו ׁשְ ׁשְ    !ָלאו ּבִ
  

ָמקֹום ֶאָחד ,לֹא ָחזּו ְלָבָבא ,ְלעֹוָלם ּבְ ַאְקִליָדא 367ּדְ    .ּדְ
  
  

ַאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ַנִים  ׁשְ הוּ ֲאִפיּלּו ּבִ לֹׁשָ    .ְמקֹומֹות ׁשְ

  
ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה  ִ    :ַרב ַאׁשּ

ִניָנא ַאף י ּתָ    :ֲאַנן ַנּמִ
הּוא " ל ׁשֶ יב -ַהּקֹוֵדַח ּכָ   . (שבת קב:) "ַחּיָ
  

ֵמי    ?ֵהיֵכי ּדָ
הּוא  :ִאיֵליָמא ל ׁשֶ ָמקֹום ֶאָחד ּכָ    ?ְלַמאי ָחֵזי -ּבְ

ָחֵזי ְלֵצירּוף ה ְמקֹומֹות ּדְ לֹׁשָ ַנִים ּוׁשְ ׁשְ א ָלאו ּבִ    .ֶאּלָ
  

   ,לֹא
ָמקֹום ֶאָחד ֲחזוּ  ,ְלעֹוָלם ּבְ ַאְקִליָדא ּדַ    .ְלָבָבא ּדְ

  
  
  

                                                           
  (=שן של מפתח) אכָ כָ לְ יש הגורסים:  367

  רש"י
אילימא דכי לא הפיך ביה לא 

. דלא היפך פטור בשיל פשיטא
   דהא לא נצלה ולא מידי עבד:

. שליש הוא מאכל בן דרוסאי
   מבושל:

. הא דקתני לא היפך פטור קמ''ל
אע''ג דבשיל מצד אחד כמאכל 

   בן דרוסאי לאו כלום הוא:
. כגרוגרת ואם נצלה בו מצד אחד

צלייה גמורה חייב אפילו כי לא 
   היפך:
. חור כל שהוא במקדח קודח

  בשבת חייב:
. כמו שעושין נגרין דחזו לצרף

כשצריכין לחור אחד קודחין 
שלשה קטנים זה בצד זה 

   ומחברים אותן:
. לשון של מפתח לבבא דאקלידא

שראשו חד ותוחבן בתוך התיבה 
 ופותח ונועל:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה ָחֵמץ" :ִאיּלּו ֶנֱאַמר" ְקִריבּו ַלה' לֹא ֵתָעׂשֶ ר ּתַ    – יא), (ויקרא ב 368"ֲאׁשֶ
ה ָחֵמץ"ּבְ  369ָהִייִתי אֹוֵמר ֵאין ִלי ְלַבד "לֹא ֵתָעׂשֶ א קֹוֶמץ ּבִ    ,ֶאּלָ

ִין ְלמּוד לֹוַמר ?ִמְנָחה ִמּנַ    ."ִמְנָחה" :תַּ
ִין ָאר ְמָנחֹות ִמּנַ    ?ׁשְ

ְלמּוד לֹוַמר ְנָחה" :תַּ ל ַהּמִ    .יא), ויקרא ב( "ּכָ
ְקִריבּו ַלה'" ר ּתַ ָרה  – "ֲאׁשֶ ׁשֵ    ,ּכְ

סּוָלה    .ְולֹא ּפְ
אן ָאְמרוּ  ֲחִמיץ  :ִמּכָ יָרה   ַהּמַ ׁשֵ יב –ֶאת ַהּכְ    ,ַחּיָ

סּוָלה  טּור -ְוֶאת ַהּפְ    ."ּפָ
  

ֵעי  אּבָ ּפָ    :ַרב ּפָ
   ,ְמָצּה ְוָיְצָאתִחי

   ?ַמהוּ  –ְוָחַזר ְוִחיְמָצּה 
  

ָיְצָאת  יָון ּדְ יֹוֵצא -ּכֵ ִסיָלה ָלּה ּבְ    ,ִאיּפְ
ּום ַמֲחִמיץ ַאַחר ַמֲחִמיץ -ְוִכי ָהַדר ַמֲחִמיץ ָלּה  יב ֲעָלּה ִמׁשּ    ,לֹא ִמיַחּיֵ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
סּול ָצּה ּפָ ִחיּמְ יָון ּדְ י ּבֵ  ,ּכֵ    ,יּה יֹוֵצא לֹא ֵמַהּנֵ

ּום ַמֲחִמיץ ַאַחר ַמֲחִמיץ יב ֲעָלּה ִמׁשּ    ?ְוִכי ֲהַדר ַמֲחִמיץ ָלּה ִמיַחּיֵ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  

ֵעי     :ַרב ָמִריּבָ
ַח  ל ִמְזּבֵ רֹאׁשֹו ׁשֶ ָצּה ּבְ    ?ַמהוּ  –ִחיּמְ

  
ְקִריבוּ " ר ּתַ    ,ְוָהא ַאְקְרָבּה  -ָאַמר ַרְחָמָנא  יא), (ויקרא ב 370"ֲאׁשֶ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ר ַהְקָטָרהְמח ֵמי ,ּוּסַ ה ּדָ ר ַמֲעׂשֶ ְמחּוּסַ    ?ּכִ

  
יקוּ    .ּתֵ

  
  

ַנְפָקא ֵליּה ִמ  א ּדְ ּתָ ְנָחה"ְוַהׁשְ ל ַהּמִ ְקִריבוּ " – "ּכָ ר ּתַ ה ִלי 371"ֲאׁשֶ    ?ָלּמָ
  

ְנָיא ֵעי ֵליּה ְלִכְדּתַ    :ִמיּבָ
ְקִריבוּ "" ר ּתַ    ,ְלַרּבֹות ִמְנַחת ְנָסִכים ְלִחיּמּוץ - "ֲאׁשֶ

ְבֵרי  ִליִליַר ּדִ י יֹוֵסי ַהּגְ    .ּבִ
י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִנים ְלִחיּמּוץ    ."ְלַרּבֹות ֶלֶחם ַהּפָ
  
ירֹות ֵהם - "ִמְנַחת ְנָסִכים"   , ֵמי ּפֵ

ירֹות    ,בנז    !ֵאין ַמֲחִמיִצין -ּוֵמי ּפֵ
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ִליִליאֹוֵמר ָהָיה  י יֹוֵסי ַהּגְ ָרה -ִמְנַחת ְנָסִכים    :ַרּבִ ַמִים ּוְכׁשֵ ָלּה ּבְ    .ְמַגּבְ

ִנים  ת ָיֵבׁש ִהיא -ֶלֶחם ַהּפָ    ,ִמּדַ
ָאַמר י ֲעִקיָבא ּדְ ַמְעָנא ֵליּה ְלַרּבִ ה :ּוׁשְ ׁשָ ת ָיֵבׁש לֹא ִנְתַקּדְ    !ִמּדַ

  

                                                           
י ָכל ׂשְ  368 ה ָחֵמץ ּכִ ְקִריבּו ַליהָֹוה לֹא ֵתָעׂשֶ ר תַּ ְנָחה ֲאׁשֶ ל ַהּמִ הּכָ ה ַליהֹוָ ֶ ּנּו ִאׁשּ ַבׁש לֹא ַתְקִטירּו ִמּמֶ   אֹר ְוָכל ּדְ
א) במהדורת וילנא: 369   (ֶאּלָ
ה 370 ֶ ּנּו ִאׁשּ ַבׁש לֹא ַתְקִטירּו ִמּמֶ אֹר ְוָכל ּדְ י ָכל ׂשְ ה ָחֵמץ ּכִ ְקִריבּו ַליהָֹוה לֹא ֵתָעׂשֶ ר תַּ ְנָחה ֲאׁשֶ ל ַהּמִ ה ּכָ   ַליהֹוָ
  (ַלה') גירסת מהדורת וילנא: 371

  רש"י
יטול קומץ  . שלאאלא קומץ

   לבדו ויחמיצנו:
. שלא יחמיץ כל מנחה מנין

   המנחה יחד קודם קמיצה:
. דהאי קרא שאר מנחות מנין

   במנחת מרחשת כתיב:
   . כגון שיצאת או נטמאת:פסולה

. כלומר גמר מעשה וחזר וחימצה
   חימוצה שאפאה:

. מי מיחייב משום מחמץ מהו
  אחר מחמץ או לא:

ני או דלמא כיון דחימצה לא מה
. דלאו קדושה ליה בה פסול יוצא

גמורה היא ואין בה אלא פסול 
חימוץ וחייב כשאר מחמץ אחר 

   מחמץ:
   . לקומץ:חימצה

. אשר בראשו של מזבח מהו
תקריבו משמע כל זמן 
שמחוסרת הקרבה עבר עליה 

   אבל לאחר הקרבה לא:
. ליתנה על מחוסר הקטרה

   האש:
. והשתא דנפקא לן מכל המנחה

קומץ מעורבבת דאפילו כשה
  חייב עלי':

. משמע דאקומץ אשר תקריבו
   לחודיה קאי למה לי:

. לרבות מנחת נסכים לחימוץ
שאם חמצה חייב משום דהאי 
קרא גבי שאר מנחות ששיריהן 
נאכלין כתיב איצטריך 
לרבויינהו להני וה''נ תנינא לה 
בתורת כהנים אין לי בלא תעשה 
חמץ אלא במנחה ששיריה 

אין שיריה נאכלין מנחות ש
נאכלין מנין ת''ל כל המנחה וגו' 
להביא מנחת נסכים אבל לחם 
הפנים לא לקי עליה דקסבר 
מדת יבש לא נתקדשה ומר מרבי 
לחם הפנים דלא תימא 
בנקמצות אמר רחמנא שמהן 
קרב למזבח אבל האי דלא קרב 
מיניה לא קסבר מדת יבש 
נתקדשה אבל מנחת נסכים לא 

  לקי:
. ולית יןומי פירות אין מחמיצ

ליה מגבלה במים וכשרה ומנחת 
כהנים וכהן משיח נמי איתרבאי 
מיניה והני משום פלוגתייהו 

   נקט:
וקפריך מנחת נסכים מי הויא 

. דבשמן חימוץ הא מי פירות הן
נגבלה דהא יש לה ג' לוגין 
לעשרון דבשלמא שאר חימוץ 
מנחות שאין שמנן מרובה כו' 
נותנין בהן מים הלכך איתסר 

ימוץ אבל בהא מאי חימוץ בהן ח
   איכא:

. הלכך אית בהו מגבלה במים
   חימוץ:

. דלא היו נותנין מדת יבש היא
בביסא שהיא כלי שרת אלא 
בעשרון כשמודדין ועשרון מדת 

 יבש הוא:
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ַלח  ֵמיּה ּדְ  יןִב ָר ׁשָ ְ י יֹוָחָנןִמׁשּ    :ַרּבִ
ָנה ל ִמׁשְ ָעה ׁשֶ ְך ִהיא ַהּצָ    ,ּכָ

   :ְוֵאיּפּוךְ 

ְקִריבוּ "" ר ּתַ ִנים ְלִחיּמּוץ - "ֲאׁשֶ    ,ְלַרּבֹות ֶלֶחם ַהּפָ
ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ ְבֵרי ַרּבִ    .ּדִ

י ֲעִקיָבא אֹוֵמר    :ַרּבִ
   ."ְלַרּבֹות ִמְנַחת ְנָסִכים ְלִחיּמּוץ

  
י יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה  א ַרּבִ    ,ְוַאְזּדָ

ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ    :ַרּבִ
ִלילִ  י יֹוֵסי ַהּגְ ָבר ֶאָחדַרּבִ ָמֵעאל ָאְמרּו ּדָ י ִיׁשְ ְלִמיֵדי ַרּבִ    ,י ְוֶאָחד ִמּתַ

ה ?ּוַמּנוּ  ּיָ י יֹאׁשִ    ,ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ׁש אֹוָתם"" ֵחם ַוְיַקּדֵ ְמׁשָ    – (במדבר ז, א) 372"ַוּיִ

ה ּיָ י יֹאׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ח  ת ַהּלַ חּוץ -ִמּדַ ין ִמּבַ ְפִנים ּבֵ ין ִמּבִ ח ּבֵ    ,ִנְמׁשַ

ְפִנים  -ת ָיֵבׁש ִמּדַ  חּו ִמּבִ    ,ִנְמׁשְ
חּוץ חּו ִמּבַ    .ְוֵאין ִנְמׁשְ

י יֹוָנָתן    :אֹוֵמר ַרּבִ
ח  ת ַהּלַ ְפִנים  -ִמּדַ חּו ִמּבִ    ,ִנְמׁשְ

חּוץ חּו ִמּבַ    .ְוֵאין ִנְמׁשְ
ר -ִמּדֹות ָיֵבׁש  ל ִעיּקָ חּו ּכָ    .לֹא ִנְמׁשְ

ׁשֹות ֲהֵרי ֵאין ְמַקּדְ ַדע ְלָך ׁשֶ    – תֵּ
ְכ  רֹוִנים"  :ִתיבּדִ ֵני ֶעׂשְ ִים ׁשְ ּתַ נּוָפה ׁשְ ִביאּו ֶלֶחם ּתְ בֹוֵתיֶכם תָּ    ,ִמּמֹוׁשְ

ְהֶייָנה    ,סֶֹלת ּתִ
ָאֶפיָנה    ,ָחֵמץ ּתֵ

ּכּוִרים ַלה'    .יז), (ויקרא כג "ּבִ
   ?"ַלה'"ֵאיָמַתי ֵהן 

ֱאפוּ  ּנֶ    ."ְלַאַחר ׁשֶ
  

ַמאי ָקא ִמיְפְלֵגי    ?ּבְ
   – "אֹוָתם"ּבְ 

י יֹאׁשִ  ה ָסַברַרּבִ חּוץ - "אֹוָתם" :ּיָ ת ָיֵבׁש ּבַ    .ִלְמעּוֵטי ִמּדַ
י יֹוָנָתן ָסַבר ת ָיֵבׁש  :ְוַרּבִ    ,חֹול הּוא ְולֹא ִאְצְטִריְך ְקָרא ִלְמעּוֵטי -ִמּדַ

חּוץ ת ַלח ִמּבַ י ִאיְצְטִריְך ְקָרא ִלְמעּוֵטי ִמּדַ    .ּכִ
  

י ְלִמי :ֵליָמא ַנּמִ י ֲעִקיָבא ְוֶאָחד ִמּתַ ָבר ֶאָחדַרּבִ ָמֵעאל ָאְמרּו ּדָ י ִיׁשְ י יֹוָנָתן ?ּוַמּנוּ  ,ֵדי ַרּבִ    ?ַרּבִ
  

ת ַלח ַלֲהָדֵדי ִמּדַ וּו ּבְ לֹא ׁשָ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
  

אָאַמר ֵליּה  ּפָ ילְ  ַרב ּפָ ּיֵ   : ַאּבַ
ַלח הּוא יָסא ּדְ א ּבִ    !ְוָהא ִאיּכָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

גֹון  ָלׁש ּכְ י ָקַטְבְלָיא ׁשֶ ּבֵ    .ַעל ּגַ
  

י יֹוָנָתן ,ִאי ָהֵכי ָקָאַמר ֵליּה ַרּבִ ת" :ּדְ ׁשֶ ֲהֵרי ֵאיָנּה ְמַקּדֶ ַדע ָלְך ׁשֶ    ,"תֵּ
חֹול :ֵליָמא ֵליּה  רֹון ּדְ ָ ִעׂשּ ַכְייָלא ּבְ גֹון ּדְ    !ּכְ

  
א ּתָ    ?!ָהֵכי ַהׁשְ

יָסא ָלָמא ּבִ ׁשְ יּה  ,ּבִ יָסא ְלֵמיַלׁש ּבֵ ֶלֱעִביד ּבִ ַתב ַרְחָמָנא ּדְ י ָלׁש  ,לֹא ּכָ ּה ּכִ י ָקַטְבְלָיא ֵלית ָלן ּבָ ּבֵ    . ָלּה ַעל ּגַ
רֹון ָ א ִעׂשּ יּה  ,ֶאּלָ רֹון ְוָכֵייל ּבֵ ָ ָאַמר ַרְחָמָנא ָעִביד ִעׂשּ יָון ּדְ חֹול ,ּכֵ רֹון ּדְ ָ ִעׂשּ קֹוֶדׁש ְוָכֵייל ּבְ רֹון ּדְ ָ ִביק ִעׂשּ    .ׁשָ

                                                           
זְ  372 ָליו ְוֶאת ַהּמִ ל ּכֵ ׁש אֹתֹו ְוֶאת ּכָ ח אֹתֹו ַוְיַקּדֵ ְמׁשַ ן ַוּיִ ּכָ ׁשְ ה ְלָהִקים ֶאת ַהּמִ ּלֹות מֹׁשֶ יֹום ּכַ ׁש אָֹתםַוְיִהי ּבְ ֵחם ַוְיַקּדֵ ְמׁשָ ָליו ַוּיִ ל ּכֵ ַח ְוֶאת ּכָ   ּבֵ

  רש"י
. בפ' ב' ושמעינן לרבי עקיבא כו'

מדות (לקמן דף צ.) וכיון דלאו 
קדושה היא עד שיסדרנה בשלחן 

ולקמן פריך הא  אמאי עבר עליה
מדת לח היא (נמי שהרי נתנו) 
בביסא כשלשה ומשני ליה 

   לקמן:
שלח רבין ודאי כך הצעת 

   . כדאמרן:המשנה
. משום דהאי אבל אפיך לה

   פירכא:
. דמוקי ואזדא ר' יוחנן לטעמיה

הך דלחם כר' יוסי אלמא לר' 
יוסי מדת יבש נתקדשה לטעמיה 

   כו':
. אכלי וימשחם ויקדש אותם

   קאי דלחים הם: מזבח
. הין וחצי הין וכולהו מדת הלח

אידך דמפרש בפ' ב' מדות (לקמן 
   דף פז:):
. דלא נמשחה שהרי אינה תדע לך

מתקדשת מה שבתוכה עד לאחר 
שנאפו דתנור מקדשו דתנור היה 
בעזרה אבל מעיקרא לא 
קדשינהו עשרון שנמדדו בו ורבי 
יאשיה דריש בכורים לה' אקודם 

   אפייה קאי:
   . של כלי משמע:תם בפניםאו

ונימא נמי ר' יוחנן ר''ע ור' יונתן 
. דהא תרוייהו אמרו דבר אחד

   אית להו מדת יבש לא נתקדשה:
. ר''ע ור' יונתן משום דלא שוו

במדת לח כי הדדי דרבי יונתן 
אמר מדת לח בפנים ולא בחוץ 
ור''ע סבר בין מבפנים בין מבחוץ 
נתקדשה בפ' שתי מדות (לקמן 

   ):דף צ.
   . כלי שרת:והאיכא ביסא

   . עור:קטבליא
. רבי יאשיה הכי דלא לימא ליה

   נתקדשה עד אפייה:
. כי כגון דכיילא בעשרון דחול

   היכי דנשתנית גבי לישה:
. כתיב בתורה ועשרון עשרון
 סלת:
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        נז, בנז, בנז, בנז, ב . 15
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִין ְלַמֲעֶלה " את  ִמּנַ ר ַחטָּ ׂשַ    ,ִמּבְ
ם ר ָאׁשָ ׂשַ    ,ּוִמּבְ

ים ָדׁשִ י ַהּקָ ר ָקְדׁשֵ ׂשַ    ,ּוִמּבְ
ים ים ַקּלִ ָדׁשִ    ,ּוִמּקָ
   ,ּוִמּמֹוַתר ָהעֹוֶמר

ֶחם י ַהּלֶ תֵּ    ,ּוִמּמֹוַתר ׁשְ
ִנים ֶחם ַהּפָ    ,ּוִמּלֶ

ָיֵרי ְמָנחֹות  ְ ה -ּוִמׁשּ לֹא ַתֲעׂשֶ הּוא ּבְ    ?ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר אֹור ְוָכל ּדְ " :תַּ י ָכל ׂשְ ה ַלה'ּכִ ֶ ּנּו ִאׁשּ    – יא), (ויקרא ב 373"ַבׁש לֹא ַתְקִטירּו ִמּמֶ

ים ֲהֵרי הּוא ּבְ  ּנּו ָלִאיׁשִ הּוא ִמּמֶ ל ׁשֶ ְקִטירוּ ַבל "ּכָ    ."ּתַ
  

ים ִ ִנים ֵיׁש ֵמֶהן ָלִאיׁשּ ֶחם ְוֶלֶחם ַהּפָ י ַהּלֶ ּתֵ    ?!ּוׁשְ
   :ְוָהַתְנָיא

ִנים ׁשֶ " ֶחם ְוֶלֶחם ַהּפָ י ַהּלֶ תֵּ יםָיְצאּו ׁשְ ִ    !"ֵאין ֵמֶהם ָלִאיׁשּ
  

תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ים ִ    .ֵאין ִמּגּופֹו ָלִאיׁשּ

  

                                                           
י כָ   373 ה ָחֵמץ ּכִ ְקִריבּו ַליהָֹוה לֹא ֵתָעׂשֶ ר תַּ ְנָחה ֲאׁשֶ ל ַהּמִ הּכָ ה ַליהֹוָ ֶ ּנּו ִאׁשּ ַבׁש לֹא ַתְקִטירּו ִמּמֶ אֹר ְוָכל ּדְ   ל ׂשְ

  רש"י
. כגון זבחי שלמי קדשי קדשים 

   צבור דהן כבשי עצרת:
. שירים שנותרו מן מותר העומר

   ץ:הקומ
. כל שעלה כל שממנו לאישים

כבר ממנו למזבח ומבשר 
קרבנות כבר עלו חלב וכליות ומן 
המנחות כבר עלה הקומץ ומשתי 
הלחם כבר עלו חלבי כבשי עצרת 
הבאין עמהן וכגופן דמו ומלחם 
הפנים בזיכי לבונה: יצאו שתי 

   הלחם ולחם הפנים:
מדין הגשה לקמן בהאי פירקין 

. לאישים(דף סא.): אין מגופו 
הלכך לענין הגשה לא דמו לשאר 
מנחות שמגופן לאישים אבל 
לענין הקטרה שירים נינהו 

 דכבשים ובזיכין מתירין אותן:
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        נח, אנח, אנח, אנח, א    ––––    נז, בנז, בנז, בנז, ב . 16
ַמר    :ִאיּתְ

ֶבׁש  י ַהּכֶ ּבֵ ם ַעל ּגַ ֲעֶלה ִמּכּוּלָ    :ַהּמַ
י יֹוָחָנן יב :ָאַמר ַרּבִ    .ַחּיָ

י ֶאְלָעָזר טּור :ָאַמר ַרּבִ    .ּפָ
  

י יֹוָחָנן" יב :ָאַמר ַרּבִ    :ַתְנָיאּדְ  – "ַחּיָ
ַח "" ְזּבֵ ַח  - (ויקרא ב, יב) 374"ַהּמִ א ִמְזּבֵ ִין ,ֵאין ִלי ֶאּלָ ֶבׁש ִמּנַ    ?ּכֶ

ְלמּוד לֹוַמר ַח לֹא ַיֲעלּו ְלֵריַח ִניחַֹח " :תַּ ְזּבֵ   . "(ויקרא ב, יב) 375"ְוֶאל ַהּמִ
  

י ֶאְלָעָזרוְ " טּור :ָאַמר ַרּבִ    ?ַמאי ַטְעָמא - "ּפָ
ָאַמר ְקָרא אֹור ".  )אי-ויקרא ב( :ּדְ ְקִריבּו אֹוָתם.... ּוְדַבׁש ... ׂשְ ית ּתַ ן ֵראׁשִ    – "ָקְרּבַ

י ָלךְ  - "אֹוָתם" ַרּבֵ ַח  ,הּוא ּדְ ִמְזּבֵ ֶבׁש ּכְ    ,ּכֶ
י ַאֲחִריָנא      .לֹא –ֲאָבל ִמיּדֵ

    

י יֹוָחָנן   ,אנח    ?ַמאי ָעִביד ֵליּה  - "אֹוָתם"ַהאי  ,ְוַרּבִ
  

ְנָיא ֵעי ֵליּה ְלִכְדּתַ    :ִמיּבָ
ּה ְנָדָבה" ּיֹוֵצא ּבָ ב ּוֵמִביא ּכַ    ,ָיכֹול ְיֵהא ָיִחיד ִמְתַנּדֵ

ּה  יָת " :ְוקֹוֵרא ֲאִני ּבָ מֹור ְוָעׂשִ ׁשְ ָפֶתיָך ּתִ    ?כד), (דברים כג "מֹוָצא ׂשְ
ְלמּוד לֹוַמר ְקִריבוּ " :תַּ ית ּתַ ן ֵראׁשִ י ְלךָ  - (ויקרא ב, יב) "ָקְרּבַ    ,ִציּבּור ָאַמְרתִּ

   .ְולֹא ָיִחיד
ּה  ,ָיכֹול לֹא ְיֵהא ָיִחיד ֵמִביא ּיֹוֵצא ּבָ ֵאינֹו ֵמִביא חֹוָבתֹו ּכַ    ,ׁשֶ

ּה  ּיֹוֵצא ּבָ ִביא חֹוָבתֹו ּכַ ּמֵ    ?ֲאָבל ְיֵהא ִציּבּור ֵמִביא ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר    ."אֹוָתם" :תַּ

ׁש ְלָך ְלָהִביא    ?ּוַמה ּיֵ
אֹור ְ ֶחם ִמן ַהׂשּ י ַהּלֶ תֵּ    ,ׁשְ

   ."ַבׁש ּוִבּכּוִרים ִמן ַהּדְ 
  

ֶחם לֹא ִיְקְרבּו ְנָדָבה י ַהּלֶ ּתֵ    ?!ּוׁשְ
   :ְוָהַתְנָיא

אֹור" :ִאם ֶנֱאַמר" ה ֶנֱאַמר יא), (ויקרא ב "ָכל ׂשְ ַבׁש " ָלּמָ    ?"ָכל ּדְ
ַבׁש " :ְוִאם ֶנֱאַמר ה ֶנֱאַמר  "ָכל ּדְ אֹור"ָלּמָ    ?"ָכל ׂשְ

ַבׁש  ּדְ ֵאין ּבַ ֶ אֹור ַמה ׁשּ ְ ׂשּ ׁש ּבַ ּיֵ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ
אֹור ׂשְ ֵאין ּבִ ֶ ַבׁש ַמה ׁשּ ּדְ    .ְוֵיׁש ּבַ

אֹור  ׁש  -ׂשְ ְקּדָ ּמִ ָללֹו ּבַ ר ִמּכְ    ,הּותַּ
ַבׁש  ׁש  -ּדְ ְקּדָ ּמִ ָללֹו ּבַ ר ִמּכְ    .לֹא הּותַּ
ַבׁש  ָיֵרי ְמָנחֹות -ּדְ ׁשְ ר ּבִ    ,הּותַּ

אֹור  ָיֵרי ְמָנחֹות -ׂשְ ׁשְ ר ּבִ    ".לֹא הּותַּ
א ׂשְ ׁש ּבִ ּיֵ ֵני ׁשֶ ְדַבׁש ָהא ִמּפְ ֵאין ּבִ ֶ    ,ֹור ַמה ׁשּ

אֹור ׂשְ ֵאין ּבִ ֶ ְדַבׁש ַמה ׁשּ    ,ְוֵיׁש ּבִ

אֹור" :הּוְצַרְך לֹוַמר ל ׂשְ ַבׁש " :ְוהּוְצַרְך לֹוַמר ,"ּכָ    .""ָכל ּדְ
אֹור" ׁש ּדְ  ׂשְ ְקּדָ ּמִ ָללֹו ּבַ ר ִמּכְ    ?ַמאי ִניהוּ  - "הּותַּ

ָקְרָבה ְנָדָבה ֶחם ּדְ י ַהּלֶ ּתֵ    !ָלאו ׁשְ
  

   :ב ַעְמָרםַר ָאַמר 
ֶהם !לֹא ֵרב ִעּמָ    .ִליּקָ

  

י ,ִאי ָהֵכי ּכּוִרים ַנּמִ    !ּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ין ָהיּו עֹולֹות" ּלִ י ַהסַּ ּבֵ ַעל ּגַ    ,ַהּגֹוָזלֹות ׁשֶ
ִנין ַלּכֲֹהִנים ָיָדם ִניתָּ ּבְ ים ׁשֶ ּלִ   ! (ביכורים ג, ה) "ְוַהסַּ

  
ָאתוּ  ּכּוִרים הּוא ּדְ ר ּבִ  .ַהְנהּו ְלַעּטֵ

                                                           
ַח לֹא ַיֲעלּו ְלֵריַח ִניחַֹח  374 ְזּבֵ ה ְוֶאל ַהּמִ ְקִריבּו אָֹתם ַליהֹוָ ית תַּ ן ֵראׁשִ   ָקְרּבַ
  ְלָרצֹוןבוילנא:  375

  רש"י
   . מאחד מאלה:מכולם

   . כאילו העלהו על המזבח:חייב
. (מזבח) ואל המזבח לא יעלו
   דסמיך ללא תקטירו ממנו אשה:

שאור ובכורים . ב' הלחם מן אותם
דכתיבי בההוא קרא וה''ק  מן דבש

קרבן ראשית תקריבו אותם 
דהיינו שתי הלחם מן השאור 
דכתיב (ויקרא כג) חמץ תאפינה 
וראשית מיקרו דהן ראשית לכל 
המנחות הבאות מתבואת שנה זו 
דכתיב בה (במדבר כח) מנחה 
חדשה ובכורים מן הדבש ואיקרו 
ראשית [דכתיב ראשית] בכורי 
 אדמתך (שמות כג) הנך הוא

דרבינן ליה כבש כמזבח כדכתיב 
   (ויקרא ב) ואל המזבח לא יעלו:

. כגון בשר חטאות מידי אחריני
וכל הנך דלעיל דאסירי משום כל 
שממנו לאישים לא רבינן לך כבש 

   כמזבח:
יכול יהא יחיד מתנדב ומביא 

. שתי לחם דעליה קאי כיוצא בה
   דכתיב (שם) קרבן ראשית וגו':

   . משמע ציבור:תקריבו
. ב' הלחם אבל יהא צבור מביא

נדבה שהרי מביאין [שתי] הלחם 
חובה והיכי דמי נדבת צבור כגון 

   ממעות של שופרותיהם:
. ל''ג לה בתורת מה יש לך להביא

כהנים ומאן דגריס ליה הכי קאמר 
מה יש לך להביא מהן חובה דהא 
ראשית חובה משמע דלא אשכחן 

   קרבן ראשית:
חצי . לרבות אם נאמר כל דבש

   קומץ כדמפרש לקמן:
. נגמר מדבש למה נאמר כל שאור

אי נמי לא לכתוב כל גבי דבש 
   ונילף משאור:

. כדמפרש שאור הותר מכללו
   לקמן:

. אם דבש הותר בשירי מנחות
רוצה ללוש ולטגן שירי מנחה 
בדבש מותר דכל מתנות כהונה 
נאכלות בגדולה כדאמרינן בפ' 
 הזרוע והלחיים (חולין דף קלב:)

לך נתתים למשחה לגדולה כדרך 
   שהמלכים אוכלין:

. שאור לא הותר בשירי המנחה
כדאמרי' לעיל אפילו חלקם לא 

   תאפה חמץ:
. לאו שתי הלחם דקרבה נדבה

במזבח דאי מהנך דחובה לא מצי 
למימר דהא לא הותר במקדש 

   דלא קרב למזבח:
. אשני כבשי עצרת לקרב עמהן

קאמר דקריבים עם שתי הלחם 
ינו הותרו מכלל במקדש לקרב והי

   עמהן:
. שהיו מביאין עמהם בכורים נמי

   עופות:
. של בכורים שביד והסלים שבידן

   הבעלים ניתנין לכהנים:
. הנך עופות לעטר בכורים אתו

ולאו חובה נינהו והדתנן במסכת 
בכורים (פ''ב מ''ד) ומייתינן בלולב 
וערבה (סוכה דף מז:) הבכורים 

וברכה ולינה  טעונין קרבן ושיר
אמרינן בתלמוד ירושלמי דהאי 
קרבן שלמים הוא כתיב הכא 
ושמחת בכל הטוב וכתיב התם 
וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת 
ולאו קריבים עמהן חשיב להו 
שלא היו זקוקין זה [לזה] לבא יחד 
למקדש אלא חובה עליו להביא 

 שלמים (קודם) לשם:
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ֵעי  ר ָחָמאּבָ אֵמ  ָרִמי ּבַ    :ַרב ִחְסּדָ

את ָהעֹוף ר ַחּטַ ׂשַ ֲעֶלה ִמּבְ יַע  ַהּמַ ּבֵ ַח  ל ּגַ ְזּבֵ    ?ַמהוּ  –ַהּמִ
  

ים ָאַמר ַרְחָמָנא ִ ּנּו ָלִאיׁשּ ּמֶ ּמִ ל ׁשֶ ים ,ּכָ ִ ּנּו ָלִאיׁשּ    ,ְוַהאי ֵאין ִמּמֶ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ן מֹו ָקְרּבָ ְ ׁשּ ל ׁשֶ י ׁשְ  ,ּכָ ןְוַהאי ַנּמִ    ?מֹו ָקְרּבָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ן מֹו ָקְרּבָ ְ ׁשּ ל ׁשֶ ן ,ּכָ מֹו ָקְרּבָ י ׁשְ    .ְוַהאי ַנּמִ

  
ֵאי ַתּנָ   :ּכְ

י ֱאִליֶעֶזר" ים :אֹוֵמר ַרּבִ ִ ּנּו ָלִאיׁשּ ּמֶ מִּ ל ׁשֶ    .ּכָ
י ֲעִקיָבא ן :אֹוֵמר ַרּבִ מֹו ָקְרּבָ ְ ׁשּ ל ׁשֶ    ."ּכָ

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

את ָהעֹוף ר ַחּטַ ׂשַ יַנְייהוּ  ,ּבְ א ּבֵ   .ִאיּכָ
   

   :ָאַמר ַרב
ל ְמצֹוָרע ֶמן ׁשֶ יַנְייהוּ  ,לֹוג ׁשֶ א ּבֵ    .ִאיּכָ

  
ָתֵני     :ֵלִויּדְ

ָנם"" ל ָקְרּבָ ל ְמצֹוָרע - ט), (במדבר יח 376"ּכָ ֶמן ׁשֶ    ."ְלַרּבֹות לֹוג ׁשֶ
  
  
  
  

                                                           
ָנם ְלָכל ִמנְ  376 ל ָקְרּבָ ים ִמן ָהֵאׁש ּכָ ָדׁשִ ים ְלָך הּוא ּוְלָבֶניךָ ֶזה ִיְהֶיה ְלָך ִמּקֶֹדׁש ַהּקֳ יבּו ִלי קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ר ָיׁשִ ָמם ֲאׁשֶ אָתם ּוְלָכל ֲאׁשָ   ָחָתם ּוְלָכל ַחּטָ

  רש"י
. אמר רחמנא כל ששמו קרבן

רו משיריו דהכי כתיב דלא יקטי
בתר דההוא קרא קרבן ראשית 
ומקרא נדרש לפניו: עוף שמו 
קרבן דכתיב (ויקרא א) ואם מן 

   העוף עולה קרבנו:
. אין ממנו לוג שמן של מצורע

לאישים אבל קרבן איקרי 
כדאמרינן באלו מנחות לכל 
קרבנם לרבות לוג שמן של 
מצורע ובגופיה נמי כתיב (ויקרא 

תו לאשם ואת לוג יד) והקריב או
השמן ואי קשיא הרי קרב ממנו 
[דאשם מצורע בא עמו] לאישים 
כשתי הלחם משום כבשים הא 
לא קשיא דאשם לא שייך בהדי 
לוג לגמרי דאדם מביא אשמו 
עכשיו ולוגו עד עשרה ימים 
כדאמרן בהקומץ זוטא (לעיל דף 

 טו:):



                 ""ָּכל ַהְּמָנחֹות ָּבאֹות ַמָּצה –מסכת מנחות פרק ה' 
285

        בבבב----נח, אנח, אנח, אנח, א . 18
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

אֹור"" ל  ׂשְ ְק ּבַ א ּכּוּלוֹ  - יא), (ויקרא ב 377"ִטירוּ ּתַ    .ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין –ִמְקָצתֹו     ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ל" :תַּ    ."ּכָ

ִין –ֵעירּובֹו     ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ל" :תַּ י ּכָ    .""ּכִ
  

   ?ַמאי ָקָאַמר
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
אֹור": ָהֵכי ָקָאַמר ל  ׂשְ ְקִטירוּ ּבַ א כְּ  - "ּתַ    ,ַזִיתֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין –ֲחִצי ַזִית     ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ל" :ּתַ    ."ּכָ

ִין –ֵעירּובֹו     ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ל" :ּתַ י ּכָ    ."ּכִ

  
   :ָאַמר ָרָבא

אֹור" :ָהֵכי ָקָאַמר ל  ׂשְ ְקִטירוּ ּבַ א קֹוֶמץ - "ּתַ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ
ִין –ֲחִצי קֹוֶמץ     ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ל" :ּתַ   ."ּכָ
ִין –ּובֹו ֵעיר    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ל" :ּתַ י ּכָ    ."ּכִ
  

ַמאי ָקא ִמיְפְלֵגי    ?ּבְ
  

י ּיֵ    :ָסַבר ַאּבַ
ֵני ֵזיִתים ְ חֹות ִמׁשּ   ,ֵיׁש קֹוֶמץ ּפָ

ַזִית   ,בנח חּוָתה ִמּכְ    .ְוֵיׁש ַהְקָטָרה ּפְ
  
   :ָאַמר ָרָבאוְ 

ֵני ֵזיִתים ְ חֹות ִמׁשּ    ,ֵאין קֹוֶמץ ּפָ
ַזִיתְוֵאין ַהְקָטָרה ּפְ     .חּוָתה ִמּכְ

  
ַמר    :ִאיּתְ

ַח  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ַבׁש ַעל ּגַ אֹור ּוִמּדְ ְ ֲעֶלה ִמׂשּ    :ַהּמַ
   :ָרָבאָאַמר 
אֹור לֹוֶקה ּום ׂשְ    ,ִמׁשּ

ַבׁש  ּום ּדְ    ,ְולֹוֶקה ִמׁשּ
אֹור  לֹוֶקה  ּום ֵעירּוֵבי ׂשְ    ,ִמׁשּ

ַבׁש  ּום ֵעירּוֵבי ּדְ    .ּוִמׁשּ
  

י ּיֵ    :ָאַמר ַאּבַ
ְכָללּותֵאין  ּבִ    .לֹוִקין ַעל ָלאו ׁשֶ

  
ַאְמֵרי א ּדְ    .ָחָדא ִמיָהא ָלֵקי :ִאיּכָ

ַאְמֵרי א ּדְ י לֹא ָלֵקי :ְוִאיּכָ    ,ָחָדא ַנּמִ
ָהא לֹא ְמַיַחד ַלאֵויּה     ,ּדְ

ֲחִסיָמה ַלאו ּדַ   .ּכְ
  

                                                           
ה  377 ֶ ּנּו ִאׁשּ ַבׁש לֹא ַתְקִטירּו ִמּמֶ אֹר ְוָכל ּדְ י ָכל ׂשְ ה ָחֵמץ ּכִ ְקִריבּו ַליהָֹוה לֹא ֵתָעׂשֶ ר תַּ ְנָחה ֲאׁשֶ ל ַהּמִ ה ּכָ   ַליהֹוָ

  רש"י
. מאי שיעוריה מאי קאמר

   דקאמר כולו ומקצתו:
. וכגון דאיתיה זית מניןחצי 

   בעיניה:
. שעירבו עם מצה דלא עירובו

   מינכר:
אביי סבר יש קומץ פחות משני 

. ולא תקטירו לקומץ שלם זיתים
משמע וכיון דיש קומץ פחות 
  משני זיתים אשמעינן כל יתירא:

. ויש הקטרה פחותה מכזית
והכי נמי אמרינן בהקומץ [רבה] 
(לעיל דף כו.) הקטיר קומצה 

ים כשרה הלכך אפילו פחות פעמ
   מכזית חייב:

ורבא סבר אין קומץ פחות משני 
. הלכך לא נפקא לן מהתם זיתים

דתיהוי הקטרה בפחות מכזית 
ולרבא כי כל למימר אע''ג דלא 

   מינכר שהרי עירבו:
. שעירבן יחד משאור ומדבש

   לוקה ארבע מלקיות:
. כל שאור לאו שבכללות

 דמשתמעי מיניה שאור ועירובין
וכן כל דבש דמשתמעי מיניה 
דבש ועירובין אבל אי לאו כל 
משום שאור ודבש שכתב לך 
באזהרה אחת לא מקרי לאו 
שבכללות דלאו אכל חד קמהדר 
והכי משתמעא במס' נזיר (דף 
לח:) גבי מכל אשר יעשה מגפן 

   היין:
. איכא דאמרי תרתי לא לקי

משום כל שאור אע''ג דשאור 
ועירובין מצטרפין מינה 
והמקטיר עירובי שאור איכא 
שאור ועירובין לא לקי אלא חדא 

   וכן חדא משום עירובי דבש:
ואיכא דאמרי אפילו חדא נמי 

. דאין כאן לאו מיוחד לא לקי
דכל חד מינייהו לאו שבכללות 
אבל אלמנה וגרושה וחללה זונה 
לא הוי [לאו] שבכללות דלאו 
אכל חדא קאי הואיל ומפורשין 

עלייהו להכי  בפירוש הלכך לקי
נקט לאו דחסימה משום דעליה 

 כתיב והפילו השופט וגו':
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   ַמְתִניִתין   ,אנט

ֶמן ּוְלבֹוָנה  :ֵיׁש ְטעּונֹות    ,ׁשֶ
ֶמן ְולֹא ְלבוֹ     ,ָנהׁשֶ

ֶמן    ,ְלבֹוָנה ְולֹא ׁשֶ
ֶמן    .לֹא ְלבֹוָנה ְולֹא ׁשֶ

ֶמן  :ְוֵאּלּו ְטעּונֹות    ,ׁשֶ
   ,ּוְלבֹוָנה

   ,ִמְנַחת ַהּסֹוֶלת
ֲחַבת    ,ְוַהּמַ

ת ְרֶחׁשֶ    ,ְוַהּמַ
   ,ְוַהַחּלֹות

   ,ִמְנַחת ּכֲֹהִנים  -ְוָהְרִקיִקין 
יַח     ,ִמְנַחת ּכֵֹהן ָמׁשִ

   ,ִמְנַחת עֹוֵבד ּכֹוָכִבים
ים    ,ִמְנַחת ָנׁשִ

   .ִמְנַחת ָהעֹוֶמר
ֶמן :ְטעּוָנה   –ִמְנַחת ְנָסִכים     ,ׁשֶ

   .ְלבֹוָנה :ְוֵאין ְטעּוָנה
ִנים     ,ָטעּון ְלבֹוָנה  -ֶלֶחם ַהּפָ

ֶמן    .ְוֵאין ָטעּון ׁשֶ
ֶחם י ַהּלֶ תֵּ    ,ׁשְ

   ,ּוִמְנַחת חֹוֵטא
ֶמן  :ִניןֵאין ְטעוּ   -ּוִמְנַחת ְקָנאֹות     ,לֹא ׁשֶ

  .א ְלבֹוָנהְולֹ 
  

ָמָרא    ּגְ

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ְתַנן  ל ֵהיָכא ּדִ ַנן -ּכָ ר ּתְ    .ֶעׂשֶ

  
ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ ָאַמר ,ַלֲאפּוֵקי ִמּדְ    ,ֶמֱחָצה ַחּלֹות ּוֶמֱחָצה ְרִקיִקין ָיִביא :ּדְ

לֹא ַמע ָלן ּדְ    .ָקא ַמׁשְ
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

. דמתנדב מנחה מנחת הסולת
סתם מביא עשרון סלת ושמן 
ולבונה ובוללה וקומצה כמו 
שהיא חיה ובדידיה כתיב שמן 
ולבונה בכל הנך אחריני לא כתיב 
לבונה אלא ממנחת סלת גמרינן 
דכתיב בה נפש ומשמע דכל 

נחת יחיד טעונה שמן ולבונה מ
   כזו:

. האומר הרי החלות והרקיקין 
עלי מנחת מאפה מביא חלות או 
רקיקין כדכתיב בויקרא ולהנך 
חשיב תרתי כיון דאי בעי חלות 

   מייתי ואי בעי רקיקין מייתי:
. אשה שהתנדבה ומנחת נשים

   מנחה:
. בה נמי כתיב שמן ומנחת העומר

ם ולבונה כדכתיב (ויקרא ב) וא
תקריב מנחת בכורים והיא 
מנחת העומר אבל מנחת נסכים 

   לא בעיא לבונה כדמפרש בגמ':
  

  גמ' 
. הנך מנחות כל היכא דתנן

דמתניתין (מנחות) עשר תנן 
כלומר כולן באות עשר עשר 
חלות כדאמרי' באלו מנחות 

   (לקמן עו.):
. דאמר לאפוקי מדרבי שמעון

לקמן בהאי פירקין (דף סג.) 
עלי מנחת מאפה אם האומר הרי 

רצה יביא מחצה חלות מחצה 
   רקיקין:

. רב פפא דכל מנחות קמ''ל
דמתניתין עשר (הוא) נינהו דהך 
חלות עשר חלות והך דרקיקין 
עשר רקיקין דהנך תרתי דומיא 
דאינך: ל''א כל היכא דתנן עוד 
בבא אחרת דמתני' ובפ' אלו 
מנחות שתנו האי סידרי מנחות 

עשר תנן דמתניתין דדינן שוה 
ממנחת הסלת עד מנחת העומר 
לאפוקי מדר' שמעון דאמר כו' 
דלדידיה איכא י''א דבמנחת 
מאפה איכא ביה ג' מנחות אי 
בעי כוליה מצות ואי בעי כוליה 
רקיקין ואי בעי ה' חלות וה' 
רקיקין ומתני' מדין שאר 

 מנחות:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶמן"" ֶמן - (ויקרא ב, טו) 378"ְוָנַתּתָ ָעֶליָה ׁשֶ ִנים ׁשֶ    .ְולֹא ַעל ֶלֶחם ַהּפָ

כֹול ּיָ ין הּוא ,ׁשֶ ֶמן  :ַוֲהלֹא ּדִ ֵאיָנּה ְטעּוָנה ְלבֹוָנה ְטעּוָנה ׁשֶ ְנַחת ְנָסִכים ׁשֶ    –ּוַמה ּמִ
ֶמן עּון ׁשֶ טָּ ין ׁשֶ עּון ְלבֹוָנה ֵאינֹו ּדִ טָּ ִנים ׁשֶ    ?!ֶלֶחם ַהּפָ

ְלמּוד לֹוַמר ֶמן - "ָעֶליהָ " :תַּ ִנים ׁשֶ ֶמן ְולֹא ַעל ֶלֶחם ַהּפָ    .ָעֶליָה ׁשֶ
ְמּתָ ָעֶליָה ְלבֹוָנה"    .ְולֹא ַעל ִמְנַחת ְנָסִכים ְלבֹוָנה ,ָעֶליָה ְלבֹוָנה - טו), ויקרא ב( "ְוׂשַ

כֹול ּיָ ין הּוא ,ׁשֶ ֶמן ָטעּון ְלבֹוָנה  :ַוֲהלֹא ּדִ ֵאינֹו ָטעּון ׁשֶ ִנים ׁשֶ ֶחם ַהּפָ    –ּוַמה ּלֶ
עּוָנה ְלבֹוָנהִמְנַח  טְּ ין ׁשֶ ֶמן ֵאינֹו ּדִ עּוָנה ׁשֶ טְּ    ?!ת ְנָסִכים ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר    .ָעֶליָה ְלבֹוָנה ְולֹא ַעל ִמְנַחת ְנָסִכים ְלבֹוָנה - "ָעֶליהָ " :תַּ
ִמיִני ִלְלבֹוָנה - טו), ויקרא ב( "ִמְנָחה"    .ְלַרּבֹות ִמְנַחת ׁשְ
ֶחם - "ִהיא" י ַהּלֶ תֵּ ֶמן ְולֹא ְלבֹוָנה ,ְלהֹוִציא ׁשְ ֲענּו לֹא ׁשֶ לֹא ִיטָּ    ."ׁשֶ
  

   :ָאַמר ַמר
ֶמן"" ֶמן - "ָעֶליָה ׁשֶ ִנים ׁשֶ    ."ְולֹא ַעל ֶלֶחם ַהּפָ
  

ֶמן" :ֵאיָמא ֶמן - "ָעֶליָה ׁשֶ    !ְולֹא ַעל ִמְנַחת ּכֲֹהִנים ׁשֶ
  

ָרא ִמְנַחת ּכֲֹהִנים ֲהָוה ֵליּה ְלַרּבּוֵיי ּבְ    ,ִמְסּתַ
ן ּכֵ ָ   :ׁשֶ    ,רֹוןִעׂשּ

ִלי    ,ּכְ
   ,חּוץ

   ,ְוצּוָרה
ה ׁשָ    ,ַהּגָ

ים ִ    .ְוִאיׁשּ
  

ה ַרּבָ ִנים ֲהָוה ֵליּה ְלַרּבּוֵיי :ַאּדְ    !ֶלֶחם ַהּפָ
ן ּכֵ    ,ִציּבּוָרא  :ׁשֶ

   ,חֹוָבה
   ,ָטֵמיא

ָאִכיל    ,ּדְ
יּגּוָלא    ,ּפִ

ָתא ּבְ ׁשַ    .ּבְ
  

ָרא  ּבְ    .(ויקרא ב, א) 379"ֶנֶפׁש "ִמְסּתַ
  
  

   :ָאַמר ַמר
   ."ְולֹא ַעל ִמְנַחת ְנָסִכים ְלבֹוָנה - "ֶליָה ְלבֹוָנהָע ""
  

   !ְולֹא ַעל ִמְנַחת ּכֲֹהִנים ְלבֹוָנה - "ָעֶליָה ְלבֹוָנה" :ֵאיָמא
  

ָרא ּבְ    ,ִמְנַחת ּכֲֹהִנים ֲהָוה ֵליּה ְלַרּבּוֵיי :ִמְסּתַ
ן ּכֵ רֹון   :ׁשֶ ָ לּול ִעׂשּ לֹוג ּבָ    ,ּבְ

ׁש     ,מּוּגָ
ְגַלל ֶעֶצם    .ּבִ

  
הַא  ַרּבָ    !ִמְנַחת ְנָסִכים ֲהָוה ֵליּה ְלַרּבּוֵיי :ּדְ

ן ּכֵ    ,ִציּבּוָרא   :ׁשֶ
   ,חֹוָבה

ֵמי    ,ְוִאיּטְ
ָתא ּבְ ׁשַ    .ּבְ

  

                                                           
ְמתָּ ָעֶליָה ְלבָֹנה ִמְנָחה ִהואְוָנַתתָּ ָעלֶ  378 ֶמן ְוׂשַ   יָה ׁשֶ
ֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלבָֹנה 379 נֹו ְוָיַצק ָעֶליָה ׁשֶ ה סֶֹלת ִיְהֶיה ָקְרּבָ ן ִמְנָחה ַליהֹוָ י ַתְקִריב ָקְרּבַ   ְוֶנֶפׁש ּכִ

  רש"י
   . במנחת העומר קאי:ונתת עליה שמן

טעונה מה מנחת נסכים שאינה 
. כדקתני לקמן עליה לבונה ולא לבונה

   על מנחת נסכים לבונה:
. כדכתיב (במדבר כח) טעונה שמן

   בלולה בשמן כתית:
. ההיא לרבות מנחת שמיני ללבונה

דכתיב ויהי ביום השמיני וגו' וכתיב 
ושור ואיל לשלמים לזבוח ומנחה 

   בלולה בשמן:
. וה''ה נמי ולא על מנחת כהנים שמן

ים וגרים דכל הנך לא כתיב למנחת נש
   בהו שמן בהדיא וחד מינייהו נקט:

מסתברא מנחת כהנים הוה ליה 
. בכל דיני מנחת העומר ולא לרבויי

להוציא שכן דומות יחד שתיהן באות 
עשרון כדכתיב (שמות טז) והעומר 
עשירית האיפה וסתם מנחות באות 
עשרון אבל לחם הפנים כתי' (ויקרא 

   יה החלה וגו':כד) שני עשרונים יה
. כל המנחות טעונות כלי ללוש כלי

בפרק שתי הלחם שאלו את רבי זו 
מנין כו' אבל לחם הפנים אינו נקדש 

   אלא בתנור:
. כל המנחות עבודתן בחוץ אבל חוץ

לחם הפנים סידורו בהיכל ועוד הכל 
נפסלו בלינה דקדשי קדשים הם ואין 
נאכלות אלא ליום אבל לחם הפנים 

   לחן משבת לשבת:עומד על השו
. כל המנחות טעונות הגשה [הגשה]

ולחם הפנים אין טעון הגשה כדתנן 
   במתני' דהאי פירקין:

. כל המנחות יש מהן מגופן אישים
לאישים דמנחת העומר נקמצת 
כדמפרש באלו מנחות (לקמן דף עב:) 
ומנחות כהנים כליל לאפוקי לחם 

   הפנים דאין מגופן לאישים:
ומנחת העומר  . לחם הפניםציבור

קרבן ציבור הם ומנחת כהן יחיד 
   הוא:

. העומר ושתי הלחם ולחם בטומאה
הפנים חובה ודוחות טומאה בפרק 
כיצד צולין בפסחים (דף עו:) ה' 
דברים באים בטומאה ואין נאכלין 
בטומאה העומר ושתי הלחם ולחם 
הפנים כו' אבל קרבן יחיד לא דחי 

   טומאה:
לכהנים וכן  . שירי עומר נאכליןדאכיל

לחם הפנים אבל מנחת כהנים כולה 
   כליל:

. בשירי עומר נוהג פיגול שהרי פיגולא
קומץ מתירן ובלחם הפנים נוהג פיגול 
דבזיכין מתירין אותו וקיימא לן 
במסכת יומא בפרק הוציאו לו (דף ס.) 
כל דבר שיש לו מתירין בין לאדם בין 
למזבח נוהג בו פיגול אבל מנחת 

כליל ואין לה מתירין כהנים כולה 
   ואין פיגול נוהג בה:

. דעומר קרב אפילו בשבת בשבתא
כדאמר בפ' רבי ישמעאל (לקמן דף 

   סג:) ולחם הפנים סידורו בשבת:
. מסתברא מנחת כהנים [ה''ל לרבויי

מפני שבמנחה כתיב נפש למדנו] דכל 
   מנחת יחיד טעונה שמן:

   . מנחת כהנים בלול:[בלול]
ת סגי בחד לוג . בכל המנחובלוג

[לעשרון] ומנחת נסכים יש ג' [לוגין] 
   לעשרון:

. עומר ושאר מנחות טעונות מוגש
הגשה ולא מנחת נסכים כדמפרש 

   במתני':
. עומר ומנחת כהנים באות בגלל עצם

בגלל עצמן ומנחת נסכים באה בגלל 
זבח: מנחת נסכים ציבור היא שהרי 
באה עם התמידין ועומר נמי ציבור 

 ובה ודוחות שבת וטומאה:ושתיהן ח
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ָרא  ּבְ    .(ויקרא ב, א) "ֶנֶפׁש "ִמְסּתַ
  
  
ִמיִני ִלְלבֹוָנה - "ִמְנָחה""    ."ְלַרּבֹות ִמְנַחת ׁשְ
  

   !ְלהֹוִציא :ְוֵאיָמא
  

   ?ַהאי ַמאי
ָלָמאִאי ַאְמ  ׁשְ יר –ְלַרּבֹות  :ָרת ּבִ ּפִ    ,ׁשַ

א ִאי ַאְמָרת ה ִלי -ְלהֹוִציא  :ֶאּלָ ָעה ִמּדֹורֹות לֹא ַיְלִפיָנן ?ָלּמָ   !ׁשָ
  
  
  
ֶחם - "ִהיא"" י ַהּלֶ תֵּ ֶמן ְולֹא ְלבֹוָנה ,ְלהֹוִציא ׁשְ ֲענּו לֹא ׁשֶ לֹא ִיטָּ    ."ׁשֶ
  

   !ְלהֹוִציא ִמְנַחת ּכֲֹהִנים :ְוֵאיָמא
  

ּבְ     ,ִמְנַחת ּכֲֹהִנים ֲהָוה ֵליּה ְלַרּבּוֵיי :ָראִמְסּתַ
ן ּכֵ רֹון   :ׁשֶ ָ    ,ִעׂשּ

ִלי    ,ּכְ
ה    ,ַמּצָ

   ,ְוֶעֶצם
ה ׁשָ    ,ַהּגָ

ים ִ    .ְוִאיׁשּ
  

ה   נט,ב ַרּבָ ֶחם ֲהָוה ֵליּה ְלַרּבּוֵיי^ ַאּדְ י ַהּלֶ ּתֵ    ,ׁשְ
ן ּכֵ    ,ִציּבּור   :ׁשֶ

   ,חֹוָבה
   ,ָטֵמיא
ָאַכל    ,ּדְ

יּגּוָלא    ,ּפִ
ָתאּבְ  ּבְ    ,ׁשַ

יר    ,ַמּתִ
נּוָפה    ,ּתְ
ָאֶרץ    ,ּבָ
ְזַמן    ,ּבִ

ן -ָחָדׁש  י ְנִפיׁשָ    !ְוַהּנֵ
  

ָרא  ּבְ   ."ֶנֶפׁש "ִמְסּתַ
  
  

  רש"י
. במנחת סלת מסתברא נפש

כתיב נפש וכתיב לבונה ומהתם 
גמרינן לכל מנחת יחיד שטעונה 

   לבונה:
. אי אמרת בשלמא לרבות שפיר

דסד''א שעה מדורות לא ילפינן 
  קמ''ל:

שתי הלחם אין טעון כלי שרת 
ללוש אלא תנור כדקתני בפרק 
שתי הלחם (לקמן דף צה:) 

ועריכתן בחוץ ואי נלושו לישתן 
בכלי שרת מיפסלו ביוצא עומר 
ומנחת (נסכים) וכל המנחות 
באות מצה ושתי הלחם חמץ 
שתי הלחם אין באות בגלל עצמן 
אלא בגלל כבשים שתי הלחם 
אין טעונין הגשה כדמפרש 
במתני' ואין מהן לאישים אבל 
עומר ומנחת כהנים באין בגלל 
עצמן וטעונות הגשה ויש מהן 

שים שתי הלחם פיגול נוהג לאי
בהן דכבש מתירן וקריבין בשבת 
כעומר ובלבד שיאפו מערב 

. עומר מתיר חדש שבת: מתיר
במדינה ושתי הלחם במקדש 

   אבל שאר מנחות לא שרו מידי:
. עומר ושתי הלחם בעו תנופה

תנופה כדכתיב (ויקרא כג) והניף 
את העומר ובשתי הלחם כתיב 
 (שם) והניף הכהן אותם שאר

   מנחות לא בעו תנופה:
. עומר ושתי הלחם אין בארץ

באין אלא מתבואת ארץ ישראל 
כדקתני לקמן בפ' כל הקרבנות 
הצבור (דף פג:) באין מארץ 
ומחוצה לארץ חוץ מעומר ושתי 

   הלחם:
. עומר ושתי הלחם קבוע בזמן

   להן זמן פסח ועצרת:
. עומר ושתי הלחם אין חדש

באין אלא מן החדש בפ' כל 
 בנות (שם):הקר
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   ַמְתִניִתין

ְפֵני ַעְצמוֹ  ֶמן ּבִ ֶ יב ַעל ַהׁשּ   ,ְוַחּיָ
ְפֵני ַעְצָמּה  יב ַעל ְלבֹוָנה ּבִ    .ְוַחּיָ

ֶמן    :ָנַתן ָעֶליָה  ָסָלּה  –ׁשֶ    .ּפְ
ה –ְלבֹוָנה     .ִיְלְקֶטּנָ

ָיֶריָה  ֶמן ַעל ׁשְ ה -ָנַתן ׁשֶ לֹא ַתֲעׂשֶ    .ֵאינֹו עֹוֵבר ּבְ
ִלי  י ּכְ ּבֵ ִלי ַעל ּגַ ָסָלּה  -ָנַתן ּכְ   .לֹא ּפְ

  

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶמן"" ים ֲעֵליֶהן ׁשֶ ם  - יא), (ויקרא ה 380"לֹא ָיׂשִ ַסל –ְוִאם ׂשָ    .ּפָ

ן"ָיכֹול  ַסל - יא), (ויקרא ה "ָעֶליָה ְלבֹוָנה לֹא ִיּתֵ    ?ְוִאם ָנַתן ּפָ
ְלמּוד לֹוַמר את" :תַּ י ַחּטָ    ."ּכִ

ֶמן ׁשֶ    ?ָיכֹול ַאף ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר    ."ִהיא" :תַּ

ְלבֹוָנה יר ּבִ ֶמן ּוְלַהְכׁשִ ׁשֶ    ?ּוָמה ָרִאיָת ִלְפסֹול ּבְ
ֶמן  ׁשֶ טוֹ  -ּפֹוֵסל ֲאִני ּבְ ר ְלַלּקְ ִאי ֶאְפׁשָ    ,ׁשֶ

ְלבֹוָנה  יר ֲאִני ּבִ ר ְללֹוְקָטּה  -ּוַמְכׁשִ ֶאְפׁשָ    ."ׁשֶ
  
  

                                                           
ֵני ְבֵני יֹוָנה ְוֵהִביא ֶאת 380 י תִֹרים אֹו ִלׁשְ תֵּ יג ָידֹו ִלׁשְ ִ ן ָעֶליָה  ְוִאם לֹא ַתׂשּ ֶמן ְולֹא ִיתֵּ ים ָעֶליָה ׁשֶ את לֹא ָיׂשִ יִרת ָהֵאָפה סֶֹלת ְלַחּטָ ר ָחָטא ֲעׂשִ נֹו ֲאׁשֶ ָקְרּבָ

את ִהוא י ַחּטָ   ְלבָֹנה ּכִ

  רש"י
  מתני' 

. אם נתנו על מנחת וחייב על שמן
   חוטא:

. ובתוכו שמן על גבי כלי נתן כלי
   של מנחת חוטא לא פסלה:

  
  גמ' 

. כלומר אפילו נתן כי חטאת
עליה לבונה מקרי חטאת 

   ומכפרת:
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ָעא  ר ַרב הּוָנאּבָ ה ּבַ י יֹוָחָנןֵמ  ַרּבָ    :ַרּבִ

חּוָקה     ?ַמהוּ  –ָנַתן ָעֶליָה ְלבֹוָנה ׁשְ
  

ָטּה  ר ְלַלּקְ ֶאְפׁשָ ּום ּדְ ָטּה  -ִמׁשּ ר ְלַלּקְ    ,ְוָהא לֹא ֶאְפׁשָ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ּום ְלָעא  ִמׁשּ לֹא ִמיּבַ ְלָעא -ּדְ י לֹא ִמיּבַ    ?ְוָהא ַנּמִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ה"    ."ּוְלבֹוָנה ִיְלְקֶטּנָ
  

ְלָמא    ,ָחָדא ְועֹוד ָקָאַמר :ּדִ
ְלָעא -ָחָדא  לֹא ִמיּבַ    ,ּדְ
ה –ְועֹוד     !ִיְלְקֶטּנָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ר ְללֹוְקָטּה " ֶאְפׁשָ ְלבֹוָנה ׁשֶ יר ֲאִני ּבִ    ."ַמְכׁשִ
  
יָה     .ָחָדא ְועֹוד ָקא ָאַמר ,ָכא ַנּמִ
  

   ?ַמאי ֲהֵוי ֲעָלּה 
  

ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ְנָיא    :ּתַ

   ,ִמְנַחת חֹוֵטא"
ַתן ָעֶליָה ְלבֹוָנה  ּנָ ָרה -ּוִמְנַחת ְקָנאֹות ׁשֶ בֹוָנה ּוְכׁשֵ ט ֶאת ַהּלְ    .ְמַלּקֵ

ב ָע  ֵ ט ְלבֹוָנָתּה ִחיׁשּ לֹא ִליּקֵ ין חּוץ ִלְזַמּנוֹ    :ֶליָה ְוִאם ַעד ׁשֶ    ,ּבֵ
ין חּוץ ִלְמקֹומֹו  סּול  –ּבֵ    ,ּפָ

ֵרת    .ְוֵאין ּבֹו ּכָ
ב ָעֶליָה  ֵ יֵקט ְלבֹוָנָתּה ְמַחׁשּ ּלִ ֶ סּול  –חּוץ ִלְמקֹומֹו   :ְוִאם ִמׁשּ    ,ּפָ

ֵרת    .ְוֵאין ּבֹו ּכָ
יּגּול    –חּוץ ִלְזַמּנֹו     ,ּפִ

ֵרת יִבין ָעָליו ּכָ    ."ְוַחּיָ
  

ךְ ְוֶתיֱה     !ֵוי ּפַ
ָבה ַמְחׁשָ ָסָלּה ּבְ אי ּפְ חּוי הּוא ?ְוַאּמַ    !ּדִ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

את ַקְרֵייּה ַרְחָמָנא    .ַחּטָ
  

   :ָאַמר ָרָבא
י ְצִרי הּוא ?ָהא ַמּנִ    ,ָחָנן ַהּמִ

חּוִיין ֵלית ֵליּה ּדְ    .ּדְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ְצִרי"    :אֹוֵמר ָחָנן ַהּמִ

כֹוס ֵמִב  ם ּבְ וג לוֹ ֲאִפיּלּו ּדָ ַהְגָרָלה ּוְמַזּוֵ לֹא ּבְ    ."יא ֲחֵבירֹו ׁשֶ
  

י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ
ָידֹו  ּבְ ל ׁשֶ חּוי -ּכָ    .לֹא ֲהֵוי ּדִ

  
אָאַמר     :ַרב ַאּדָ

ָרא ּבְ י ִמְסּתַ ִ ַרב ַאׁשּ וֵתיּה ּדְ ּוָ    ,ּכַ
חּוִיין ִאית ֵליּה ּדְ ְמָעת ֵליּה ּדְ ַמאן ׁשַ י ְיהּוָדה ִהיא ?ּדְ    ,ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
יָאַמר ְועֹוד "    :ְיהּוָדה ַרּבִ

  רש"י
. משנפלה בסלת לבונה שחוקה

   אי אפשר ללוקטה ופסלה:
ה . דקתני במתניתין ילקטנת''ש

אלמא משום לקיטה מכשרינן 
הא שחוקה פסולה דאינה 

   נלקטת:
. ולעולם חדא דלא מיבלעא כו' 

בליעה עיקר והיכא דליכא 
לקיטה מתכשרה נמי משום דלא 
מיבלעא: ה''ג מנחת חוטא 

   ומנחת קנאות כו':
. הואיל והיה בזה ואין בו כרת

פסול אחרינא לא חייל על זה 
פיגול דאמר בהקומץ [זוטא] 

ל ד' טז:) כהרצאת כשר כך (לעי
   הרצאת פסול:

. חזרה משליקט לבונתה
להכשירה וחייל עליה פיגול 
אלמא מדקאמר כל זמן שלבונה 
בתוכה פסולה היא ש''מ 

   בלקיטה תליא מילתא:
. הך מנחה בעוד ותיהוי פך

שהלבונה בתוכה תהא כאילו נפל 
עליה פך שמן דלא הויא חזיא 
ולא תיחול עלה מחשבת פסול 

דלכי לקוט לה תיתכשר ה''נ כלל 
אמאי פסולה במחשבה דחויה 

   היא:
. אפילו כי חטאת קרייה רחמנא

נתן לבונה הלכך מהניא בה 
  מחשבה למיפסל:

. שעיר הנעשה בפנים אפילו דם
   בכוס ומת המשתלח:

. כלומר שעיר מן מביא חבירו
   השוק יביא:
. וישלחנו לעזאזל ומזווג ליה

ת אלמא לית ליה דחויין לומר מ
המשלח אידחי ליה דם שבכוס 
   ושפיכה בעי ויביא שנים אחרים:

   . אפילו תימא רבנן:רב אשי אמר
. לתקן כגון הך לבונה וכל שבידו

דבידו ללוקטה לא הוי דיחוי 
   ומהניא מחשבה:
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ם  ְך ַהּדָ ּפַ ַח  -ִנׁשְ ּלֵ תַּ ׁשְ    ,ָימּות ַהּמִ
ַח  ּלֵ תַּ ׁשְ ם -ֵמת ַהּמִ ֵפְך ַהּדָ ָ   , (יומא סב.) "ִיׁשּ

ְבָידֹו  ְנָיא –ְוִאיּלּו ֵהיָכא ּדִ י ְיהּוָדה"  :ּתַ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֲערֹובֹות ם ַהתַּ א ִמּדַ    ,ּכֹוס ָהָיה ְמַמּלֵ

סֹודּוְזָרקוֹ  ֶנֶגד ַהּיְ    ." ְזִריָקה ַאַחת ּכְ
  
  
  

  רש"י
. על הארץ של שעיר נשפך הדם

   הנעשה בפנים:
. מביא שנים ימות המשתלח

אחרים או אם מת המשתלח 
ישפך דם של חבירו על הקרקע 
ויביא שנים אחרים אלמא אית 

   ליה דחויין:
. בפ' תמיד מדם התערובות

נשחט (פסחים דף סד.) כוס היה 
ממלא מדם תערובות של פסחים 

ל הרצפה משום שנתמצו ע
דחיישינן לאחר שנתקבל הדם 
אחד מן הפסחים נשפך לארץ 
ולא נזרק והשתא משתרי 
בזריקה דהאי כוס דקיימא לן 
נשפך הדם מן הכלי על הרצפה 

   ואספו כשר:
. וזורקו זריקה אחת כנגד היסוד

אלמא כיון דבידו ללוקטו לא הוי 
 דחוי:
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ר יֹוֵסףָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ִיְצָחק ּבַ    :ַרּבִ

ַזִית ִמְנָחה  י ּכְ ּבֵ ֶמן ַעל ּגַ הּו ׁשֶ ֶ ַסל –ָנַתן ַמׁשּ    .ּפָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  
ים" הוּ  - (ויקרא ה, יא) 381"לֹא ָיׂשִ ל ּדְ יָמה ּכָ    .ׂשִ
יעּוָרא - יקרא ה, יא)(ו "ָעֶליהָ " א ׁשִ ִאיּכָ    .ַעד ּדְ
  

ר יֹוֵסףְוָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ִיְצָחק ּבַ    :ַרּבִ
הּו ִמְנָחה  ֶ י ַמׁשּ ּבֵ ַזִית ְלבֹוָנה ַעל ּגַ ַסל –ָנַתן ּכְ    .ּפָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ן" ִתיב (ויקרא ה, יא) "לֹא ִיּתֵ    ,ּכְ

א ְנִתיָנה ִאיּכָ    .ַעד ּדְ
  
   - ויקרא ה, יא)( "ָעֶליהָ "

   ,ֲהֵוי ִרּבּוי ַאַחר ִרּבּוי   א,ס
א ְלַמֵעט    .ְוֵאין ִרּבּוי ַאַחר ִרּבּוי ֶאּלָ

  
  

ַאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ
  

ר יֹוֵסףָאַמר     :ַרב ִיְצָחק ּבַ
ֵעי  י יֹוָחָנןּבָ    :ַרּבִ

ַזִית ִמְנָחה  י ּכְ ּבֵ ֶמן ַעל ּגַ הּו ׁשֶ ֶ    ?ַמהוּ  –ָנַתן ַמׁשּ
  

ִעיָנן ְנִתיָנה ִמי ּבְ יָמה ּכִ    ,ׂשִ
   :אוֹ 
   ?לֹא

  
יקוּ     .ּתֵ

  

                                                           
יִרת ָהֵאָפ  381 ר ָחָטא ֲעׂשִ נֹו ֲאׁשֶ ֵני ְבֵני יֹוָנה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרּבָ י תִֹרים אֹו ִלׁשְ תֵּ יג ָידֹו ִלׁשְ ִ ן ָעֶליָה ְוִאם לֹא ַתׂשּ ֶמן ְולֹא ִיתֵּ ים ָעֶליָה ׁשֶ את לֹא ָיׂשִ ה סֶֹלת ְלַחּטָ

את ִהוא י ַחּטָ   ְלבָֹנה ּכִ

  רש"י
. דשמן משמע כל דהו שימה

ומיהו ממנחה בעינן כזית 
[דכתיב עליה דמשמע עד דאיכא 

  שיעורא]:

אחר רבוי. דגבי שמן (הוי רבוי 
כתיב עליה דהיינו כזית וגבי 
לבונה כתיב עליה דמשמע עד 
דאיכא שיעורא): בלבונה כתיב 
נתינה ונתינה בכזית כדכתיב 
(ויקרא כב) ונתן לכהן את הקדש 
ובההיא נתינה כתיבה אכילה 
וכל אכילה בכזית עליה משמע 
דבמנחה נמי בעינן כזית הוי 

ב רבוי אחר רבוי דגבי שמן כתי
עליה דהיינו כזית וגבי לבונה 
עליה הוי רבוי אחר רבוי ואינו 
אלא למעט דגבי לבונה לא בעינן 
כזית מנחה דעל משהו נמי 

. דשמן חייב: מי בעינן שימה
דומיא דנתינת לבונה דלא מחייב 

 אלא בכזית אי לא:
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ָיֶריָה " ֶמן ַעל ׁשְ ה -[ ָנַתן ׁשֶ לֹא ַתֲעׂשֶ   ]."ֵאינֹו עֹוֵבר ּבְ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ן"" ֶמן ְולֹא ִיּתֵ ים ָעֶליָה ׁשֶ ֵני ּכֲֹהִנים - (ויקרא ה, יא) 382"לֹא ָיׂשִ ׁשְ    ?ָיכֹול ּבִ

ְלמּוד לֹוַמר ר - "ָעֶליהָ " :תַּ תּוב ְמַדּבֵ ל ִמְנָחה ַהּכָ גּוָפּה ׁשֶ כֵֹהן ,ּבְ    .ְולֹא ּבְ
ִלי ְוִאם ָנַתן  י ּכְ ּבֵ ִלי ַעל ּגַ ן ּכְ ַסל –ָיכֹול לֹא ִיתֵּ    ?ּפָ

ְלמּוד לֹוַמר ר - "ָעֶליהָ " :תַּ תּוב ְמַדּבֵ ל ִמְנָחה ַהּכָ גּוָפּה ׁשֶ   ."ּבְ
  
  

                                                           
יִרת ָהֵאָפה סֹ  382 ר ָחָטא ֲעׂשִ נֹו ֲאׁשֶ ֵני ְבֵני יֹוָנה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרּבָ י תִֹרים אֹו ִלׁשְ תֵּ יג ָידֹו ִלׁשְ ִ ים ָעֶליָה ׁשֶ ְוִאם לֹא ַתׂשּ את לֹא ָיׂשִ ן ָעֶליָה ֶלת ְלַחּטָ ֶמן ְולֹא ִיתֵּ

את ִהוא י ַחּטָ   ְלבָֹנה ּכִ

  רש"י
. דלא יתחייבו יכול בשני כהנים

שני לאוין עד שיהו שני כהנים 
מן ואחד נותן לבונה אחד נותן ש

אבל חד כהן לא מחייב אלא חד 
   לאו:

. בגופה של מנחה הכתוב מדבר
תלויין שני הלאוין כיון שנתן 
שמן ולבונה על המנחה חייב 
שתים לא שנא חד ולא שנא 

   תרין: יכול לא יתן כלי כו':
. עד שיערב את בגופה של מנחה

 השמן או הלבונה במנחה:
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   ַמְתִניִתין

ה ְוֵא   :ֵיׁש ְטעּונֹות ׁשָ נּוָפהַהּגָ    ,ין ְטעּונֹות תְּ
ה ּוְתנּוָפה ׁשָ    ,ַהּגָ

ה ׁשָ נּוָפה ְולֹא ַהּגָ    ,תְּ
ה ׁשָ נּוָפה ְולֹא ַהּגָ    .לֹא תְּ

נּוָפה"ְוֵאּלּו  ה ְוֵאין ְטעּונֹות תְּ ׁשָ    ,ִמְנַחת ַהּסֹוֶלת   - "ְטעּונֹות ַהּגָ
ֲחַבת    ,ְוַהּמַ
ת    ,ּוַמְרֶחׁשֶ

   ,ְוַהַחּלֹות
   ,ְוָהְרִקיִקין

   ,ּכֲֹהִנים ִמְנַחת
יַח     ,ּוִמְנַחת ּכֵֹהן ָמׁשִ

   ,ִמְנַחת ָנְכִרים
ים    ,ִמְנַחת ָנׁשִ

   .ּוִמְנַחת חֹוֵטא
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

   ,ִמְנַחת ּכֲֹהִנים
יַח  ה   -ּוִמְנַחת ּכֵֹהן ָמׁשִ ׁשָ ֶהן ַהּגָ    ,ֵאין ּבָ

ֶהן ְקִמיָצה ֵאין ּבָ    ,ְלִפי ׁשֶ
ֶהן ֵאין ּבָ ה -ה ְקִמיָצ  ְוָכל ׁשֶ ׁשָ ֶהן ַהּגָ   .ֵאין ּבָ

  

ָמָרא    ּגְ

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ְתַנן  ל ֵהיָכא ּדִ ַנן -ּכָ ר ּתְ    .ֶעׂשֶ

  
ַמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ

  
ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ    ,ַלֲאפּוֵקי ִמּדְ

ָאַמר    ,ֶמֱחָצה ַחּלֹות ּוֶמֱחָצה ְרִקיִקין ָיִביא :ּדְ
לֹא ַמע ָלן ּדְ   .ָקא ַמׁשְ

  
  

  רש"י
  מתני' 

. להתיר מיצהכל שאין לה ק
   שירים לכהנים:

. כדתקני בברייתא אין לה הגשה
לקמן ויצאו אלו מנחת כהנים 
ומנחת כהן משיח שאין מהן 

   לכהנים:
  

  גמ' 
. בתרי לישני כדפרישית עשר תנן

 לעיל (דף נט.):
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יְמָנא ַהנֵּ     ?י ִמיּלֵ

  
ָנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

ּה " :ִאיּלּו ֶנֱאַמר" יׁשָ ה ַלה' ְוִהְקִריָבּה ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִהּגִ ה ֵמֵאּלֶ ר ַיֲעׂשֶ    – ח), (ויקרא ב  383383383383"ְוֵהֵבאָת ֲאׁשֶ

ְלַבד א קֹוֶמץ ּבִ ה ֶאּלָ ׁשָ עּון ַהּגָ טָּ ִין ,ָהִייִתי אֹוֵמר ֵאין ִלי ׁשֶ    ?ִמְנָחה ִמּנַ
ְלמּוד לוֹ     .ח), (ויקרא ב "ִמְנָחה" :ַמרתַּ

ִין    ?ִמְנַחת חֹוֵטא ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ְנָחה" :תַּ    ."ח), (ויקרא ב "ֶאת ַהּמִ
   ,ִמְנַחת חֹוָבה^ 384384384384אֵב ֶנֱאַמר ָה    :ְוִדין הּוא   ס,ב

   –ִמְנַחת ְנָדָבה  אֵב ָה ְוֶנֱאַמר 
ה  ׁשָ ְנַחת ְנָדָבה ְטעּוָנה ַהּגָ הַאף ִמְנַחת חֹוָבה ְט  -ַמה ּמִ ׁשָ    .עּוָנה ַהּגָ

ִמְנַחת ְנָדָבה ׁשֶ  ֶמן ּוְלבֹוָנהַמה ּלְ ן ְטעּוָנה ׁשֶ   ! ּכֵ
   .ִמְנַחת סֹוָטה ּתֹוִכיַח 

נּוָפה ן ְטעּוָנה תְּ ּכֵ ִמְנַחת סֹוָטה ׁשֶ    !ַמה ּלְ
   .ִמְנַחת ְנָדָבה ּתֹוִכיַח 

ְרִאי ֶזה ין לֹא ְרִאי ֶזה ּכִ ְרִאי זֶ  ,ְוָחַזר ַהּדִ    –ה ְולֹא ְרִאי ֶזה ּכִ
ֶהן ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ וּו ִלְקִמיָצה :ַהּצַ ָ ׁשּ    ,ׁשֶ

ה ׁשָ וּו ְלַהּגָ    ,ְוׁשָ
ה ׁשָ ֶוה ָלֶהן ְלַהּגָ ׁשְ ָוה ָלֶהן ִלְקִמיָצה תִּ ָ ׁשּ    .ַאף ֲאִני ָאִביא ִמְנַחת חֹוֵטא ׁשֶ

ֶהן ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ ְבָעִני :ַמה ּלְ יר ּכִ ָעׁשִ רּו ָלבֹא ּבְ ן הּוְכׁשְ ּכֵ    ,ׁשֶ
ְבָעִני :ּתֹאַמר יר ּכִ ָעׁשִ ָרה ָלבֹא ּבְ לֹא הּוְכׁשְ ִמְנַחת חֹוֵטא ׁשֶ    ,ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר ְנָחה" :תַּ    .ח), (ויקרא ב "ֶאת ַהּמִ
  

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ה - ח), (ויקרא ב "ְוֵהֵבאָת " ׁשָ    .ְלַרּבֹות ִמְנַחת ָהעֹוֶמר ְלַהּגָ

ית ְקִציְרֶכם ֶאל ַהּכֵֹהןַוֲהֵבאֶתם ֶאת " :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר     .י), (ויקרא כג 385385385385"עֹוֶמר ֵראׁשִ
ה - ח), (ויקרא ב "ְוִהְקִריָבהּ " ׁשָ    ,ְלַרּבֹות ִמְנַחת סֹוָטה ְלַהּגָ

ַח " :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ְזּבֵ    .כה), (במדבר ה 386386386386"ְוִהְקִריב אֹוָתּה ֶאל ַהּמִ
ֵאיָנּה ְטעּונָ  :ְוִדין הּוא ְנַחת חֹוֵטא ׁשֶ ה ּוַמה ּמִ ׁשָ נּוָפה ְטעּוָנה ַהּגָ    –ה תְּ

ה ׁשָ עּוָנה ַהּגָ טְּ ין ׁשֶ נּוָפה ֵאינֹו ּדִ עּוָנה תְּ טְּ    ?!ִמְנַחת סֹוָטה ׁשֶ
ין ָאה ִחיטִּ ן ּבָ ּכֵ ִמְנַחת חֹוֵטא ׁשֶ    !ַמה ּלְ

   .ִמְנַחת ָהעֹוֶמר ּתֹוִכיַח 
ֶמן ּוְלבֹוָנה ן ְטעּוָנה ׁשֶ ּכֵ ִמְנַחת ָהעֹוֶמר ׁשֶ    !ַמה ּלְ

   .חֹוֵטא ּתֹוִכיַח  ִמְנַחת
ְרִאי ֶזה ין לֹא ְרִאי ֶזה ּכִ ְרִאי ֶזה ,ְוָחַזר ַהּדִ    ,ְולֹא ְרִאי ֶזה ּכִ

ֶהן ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ וּו ִלְקִמיָצה :ַהּצַ ָ ׁשּ ה ,ׁשֶ ׁשָ וּו ְלַהּגָ    ,ְוׁשָ
ֶוה ָלֶהן ְלַהגָּ  :ַאף ֲאִני ָאִביא ׁשְ ְווָתה ָלֶהן ִלְקִמיָצה תִּ ָ ׁשּ ֶ הִמְנַחת סֹוָטה ׁשּ    .ׁשָ

ֶהן ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ רּו ָלבֹא ֶקַמח :ַמה ּלְ ן לֹא הּוְכׁשְ ּכֵ    !ׁשֶ
ָרה ָלבֹא ֶקַמח הּוְכׁשְ    !ּתֹאַמר ִמְנַחת סֹוָטה ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר    .ח), (ויקרא ב "ְוִהְקִריָבהּ " :תַּ
  

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
הְלַרּבֹות ִמְנַחת סוֹ  - ח), (ויקרא ב "ְוֵהֵבאָת " ׁשָ    ,ָטה ְלַהּגָ

ָנּה ָעֶליהָ " :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר    .טו), (במדבר ה 387387387387"ְוֵהִביא ֶאת ָקְרּבָ
   .לֹא ְצִריָכא ְקָרא -ֲאָבל ִמְנַחת ָהעֹוֶמר 

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  

                                                           
ַח  383 ְזּבֵ ּה ֶאל ַהּמִ יׁשָ ה ְוִהְקִריָבּה ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִהּגִ ה ַליהֹוָ ה ֵמֵאּלֶ ר ֵיָעׂשֶ ְנָחה ֲאׁשֶ   ְוֵהֵבאָת ֶאת ַהּמִ
  , וגם בהמשך אותו תיקון.ָהָכא גירסת מסורת הש"ס על פי תורת כהנים ועוד, גירסת וילנא: 384
ם ֶאת ְקִציָרּה  385 ר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ּוְקַצְרתֶּ י ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ית ְקִציְרֶכם ֶאל ַהּכֵֹהןּדַ    ַוֲהֵבאֶתם ֶאת עֶֹמר ֵראׁשִ
ָנאֹת ְוֵהִניף ֶאת ַהּמִ  386 ה ֵאת ִמְנַחת ַהּקְ ָ ד ָהִאׁשּ ַח ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּיַ ְזּבֵ   ְנָחה ִלְפֵני ְיהָֹוה ְוִהְקִריב אָֹתּה ֶאל ַהּמִ
עִֹרים לֹא ִיצֹק ָעלָ  387 יִרת ָהֵאיָפה ֶקַמח ׂשְ ָנּה ָעֶליָה ֲעׂשִ ּתֹו ֶאל ַהּכֵֹהן ְוֵהִביא ֶאת ָקְרּבָ י ִמְנַחת ְקָנאֹת הּוא ְוֵהִביא ָהִאיׁש ֶאת ִאׁשְ ן ָעָליו ְלבָֹנה ּכִ ֶמן ְולֹא ִיתֵּ יו ׁשֶ

ֶרת ָעֹוןִמְנַח  רֹון ַמְזּכֶ   ת ִזּכָ
 

  רש"י
. בההוא קרא והבאת את המנחה

   כתיב והגישה אל המזבח:
   . שנעשה לה':אלא קומץ בלבד

שטעונה הגשה קודם . מנחה כו'
   קמיצה:

. דמנחת חוטא טעונה ודין הוא
  הגשה ולא צריך קרא:

. חוטא דהאי קרא מנחת חובה
   דהגשה במנחת נדבה כתיב:

. שאינה מנחת סוטה תוכיח
טעונה שמן ולבונה וטעונה הגשה 
כדאמרי' לקמן והקריבה לרבות 
מנחת סוטה להגשה: במנחת 
סוטה כתיב (במדבר ה) והניף את 

מנחת חוטא ומנחת  המנחה
נדבה [אין] טעונין תנופה כדקתני 

   במתני':
מנחת חוטא לא הוכשרה לבא 

. דכתיב בויקרא אלא בעני
בקרבן עולה ויורד והביאה אל 
הכהן וקמץ וגו': ורבי שמעון 
ותנא קמא לא פליגי אלא מר 

   דריש חדא ומר דריש חדא:
. במנחת סוטה וכן הוא אומר

   והקריב אותה אל המזבח:
. ולא בעי קרא הלא דין הואו

   למנחת סוטה:
מה מנחת חוטא כו' טעונה 

. כדרבינן לעיל מאת הגשה
המנחה: מנחת העומר באה 
שעורין בפרק רבי ישמעאל 

   (לקמן סח:):
. אלא ולא הוכשרו לבא קמח

סולת דבמנחת חוטא כתי' 
עשירית האיפה סולת (ויקרא ה) 
ובעומר כתיב (שם ב) מגרשה 

ב בויקרא וכי ומשמנה דהא דכתי
תקריב מנחת בכורים במנחת 
העומר כתיב וגרשה היינו סלת 
ובמנחת סוטה כתיב קמח 

   שעורים:
. לרבות מנחת ת''ל והקריבה

   סוטה הואיל ולא אתא מדינא:
אבל מנחת העומר לא צריכא 

. וא''ת לר' יהודה והקריב קרא
מאי דריש ביה תריץ ומוקי לה 
להך דרשה דדריש רבי שמעון 

ן והקריב והקריבה לקמן מ
להוציא שתי הלחם ולחם 

 הפנים:
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יָנא ָקא ַאְתָיא    .ִמּדִ
ְנַחת חֹוֵטא  ה  -ּוַמה ּמִ ׁשָ נּוָפה ְטעּוָנה ַהּגָ ֵאיָנּה ְטעּוָנה ּתְ    –ׁשֶ

ה -ַחת ָהעֹוֶמר ִמנְ  ׁשָ עּוָנה ַהּגָ ּטְ ין ׁשֶ נּוָפה ֵאינֹו ּדִ עּוָנה ּתְ ּטְ    ?!ׁשֶ
ין ָאה ִחיּטִ ן ּבָ ּכֵ ִמְנַחת חֹוֵטא ׁשֶ    !ַמה ּלְ

   .ִמְנַחת סֹוָטה ּתֹוִכיַח 
ָאה ְלָבֵרר ָעֹון ן ּבָ ּכֵ ִמְנַחת סֹוָטה ׁשֶ    !388388388388ַמה ּלְ

   .ִמְנַחת חֹוֵטא ּתֹוִכיַח 
ין לֹא ְר  ְרִאי ֶזהְוָחַזר ַהּדִ ְרִאי ֶזה ,ִאי ֶזה ּכִ    ,ְולֹא ְרִאי ֶזה ּכִ

ֶהן ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ וּו ִלְקִמיָצה :ַהּצַ ן ׁשָ ּכֵ ה ,ׁשֶ ׁשָ וּו ַלַהּגָ    ,ְוׁשָ
ְווָתה ָלֶהן ִלְקִמיָצה :ַאף ֲאִני ָאִביא ָ ׁשּ ה ,ִמְנַחת ָהעֹוֶמר ׁשֶ ׁשָ ֶוה ָלֶהן ְלַהּגָ ׁשְ    .ּתִ

ְרַכּתְ     ?!ּוַמאי ּפָ
  

י ִריְך ָהֵכי ַרּבִ ְמעֹון ּפָ    :ׁשִ
ֶהן ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ ן ְמצּוִיין ,ַמה ּלְ ּכֵ    .ׁשֶ

  
י ְיהּוָדה    ?ְוַרּבִ

  
ה ַרּבָ   ,ְמצּוָייה ְטֵפי -ָהא  !ַאּדְ

ְך  ָלל -ַהּנָ ַחת ָלּה ּכְ ּכַ לֹא ַמׁשְ    !ִזיְמִנין ּדְ
  

   :אוֹ 
ב  "ְוֵהֵבאָת " ֵאינֹו אֹוֵמר ִחיד ִמְתַנּדֵ ּיָ א ׁשֶ ִעְנָיןֶאּלָ ּבָ ה ׁשֶ    .ּוֵמִביא ִמְנָחה ַאֶחֶרת חּוץ ֵמֵאּלֶ

ין :ְוִדין הּוא    ,חֹוָבה - ִציּבּור ֵמִביא ִמְנָחה ִמן ַהִחיטִּ
עֹוִרין  ְ    ,חֹוָבה –ּוֵמִביא ִמְנָחה ִמן ַהׂשּ

ין  ִביא ִמְנָחה ִמן ַהִחיטִּ ּמֵ    ,ְנָדָבה –ַאף ָיִחיד ׁשֶ
עֹוִרין  389389389389 ְ   ְנָדָבה  -ָיִביא ִמְנָחה ִמן ַהׂשּ

ְלמּוד לֹוַמר ה" :תַּ ה - ח), (ויקרא ב "ֵאּלֶ א ֵאּלֶ    .ֵאין ִלי ֶאּלָ
  

ה" אֹו ֵאינֹו אֹוֵמר ן ח), (ויקרא ב "ֵאּלֶ תָּ ִביא ֲחִמיׁשְ ּמֵ א ְלאֹוֵמר ֲהֵרי ָעַלי ִמְנָחה ׁשֶ    ?ֶאּלָ
ְלמּוד לֹוַמר ה" :תַּ    ,ֵמִביא –ָרָצה ַאַחת  - ח), (ויקרא ב "ֵמֵאּלֶ

ן ָרָצה ֲח  תָּ    .ֵמִביא –ִמיׁשְ
  

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְנָחה" ָאר ְמָנחֹות - ח), (ויקרא ב "ֶאת ַהּמִ    ,ְלַרּבֹות ׁשְ

גֹון    ,ִמְנַחת ָנְכִרים  :ּכְ
ים    ,ִמְנַחת ָנׁשִ

ה ׁשָ    .ְלַהּגָ
ה ַאף ֲאִני ְמַרּבֶ ֶחם    :ָיכֹול ׁשֶ י ַהּלֶ תֵּ    ,ׁשְ

ִנים    ?ְוֶלֶחם ַהּפָ
ְלמּוד לֹוַמר ה" :תַּ    .ח), (ויקרא ב "ֵמֵאּלֶ

  
ִנים ֶחם ְוֶלֶחם ַהּפָ י ַהּלֶ תֵּ ָאר ְמָנחֹות ּוְלהֹוִציא ׁשְ    ?ּוָמה ָרִאיָת ְלַרּבֹות ׁשְ

ים ִ ׁש ֵמֶהן ָלִאיׁשּ ּיֵ ָאר ְמָנחֹות ׁשֶ ה ֲאִני ׁשְ    ,ְמַרּבֶ
ים ִ ֵאין ֵמֶהן ָלִאיׁשּ ִנים ׁשֶ ֶחם ְוֶלֶחם ַהּפָ י ַהּלֶ תֵּ    .ּומֹוִציא ֲאִני ׁשְ

  
ים ִ ּה ָלִאיׁשּ ה ,ַוֲהלֹא ִמְנַחת ְנָסִכים ּכּוּלָ ׁשָ    ?ָיכֹול ְיֵהא ְטעּוָנה ַהּגָ

ְלמּוד לֹוַמר   ."ְוִהְקִריָבהּ " :תַּ
  

יּה  יְקּתֵ    !ְוָהא ַאּפִ
  
   ."ְוִהְקִריָבהּ " – "ְוִהְקִריב"

  
ָאר ְמָנחֹות ּוְלהֹוִציא ִמְנַחת ְנָסִכים   ?ּוָמה ָרִאיָת ְלַרּבֹות ׁשְ

                                                           
ֶרת ָעֹון ִהיאמוגה על פי שיטה מקובצת ע"פ כתבי יד. גירסת וילנא:  388 ַמְזּכֶ   ּדְ
 (ָיכֹול) מסורת הש"ס מוחק בוילנא: 389

  רש"י
. לידע אם טמאה אם לברר עון

   לאו הלכך (לאו) חשיבא היא:
. דמצריך קרא ורבי שמעון

למנחת העומר פריך הכי מה 
להנך שכן מצויין אפי' מאה 
פעמים בשנה אם אירע הדבר 
תאמר בעומר דפעם אחת ותו 

   לא:
. דבכל שנה והא מצוייה טפי

א: וקפריך תנא או אינו אומר הי
והבאת לא למנחת סוטה ולא 
לעומר אלא לומר ולרבות שיחיד 
מתנדב מנחה אחרת שאינו מענין 
אלו ה' מנחות האמור בפרשה 
(ויקרא ב) סלת ומחבת ומרחשת 
ומאפה שיש בה שתים דכל הנך 
חיטין הן כדכתיב סלת וסלת 
חטין וקאתי והבאת לרבות 
 שיחיד מתנדב מן השעורין:

ומביאין מן השעורין חובת מנחת 
העומר: (ת''ל אלה) להך דרשה 

   אלא ללמד על העומר:
. סתם שמביא כל הרי עלי מנחה

   אלה חמישתן בעל כרחו:
   . מקצת אלה:מאלה

. רבי שמעון אומר את המנחה
אמרנו לרבות את שאר מנחות 
כגון של חוטא להגשה יכול שאני 
מרבה הימנו אף שתי הלחם 

   ולחם הפנים:
. משמע מיעוטא כלומר מאלה

אין טעון הגשה אלא הדומה 
   לאלו:

. לרבות מנחת והא אפיקתיה
   סוטה:

. מצי למכתב וכתיב והקריב
והקריבה: ממעטה מנחת נסכים 
דמשמע מיעוט אותה דאיירי בה 

   ולא אחרת:
. שאין מרבה אני שאר מנחות

כתובים בפרשה כגון של חוטא 
ונשים הבאות בגלל עצמן 

   לה' מנחות שבפרשה:ודומות 
. שיהיו מנחות והא מבעי לגופיה

 האלו טעונות הגשה:
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ְגַלל ַעְצָמןְמ    ,אסא אֹות ּבִ ּבָ ָאר ְמָנחֹות ׁשֶ ה ֲאִני ׁשְ    ,ַרּבֶ

ְגַלל ַעְצָמּה  ָאה ּבִ ֵאיָנּה ּבָ    ,ּומֹוִציא ֲאִני ִמְנַחת ְנָסִכים ׁשֶ
   ,ִמְנַחת ּכֲֹהִנים  ַוֲהלֹא

ְגַלל ַעְצָמן אֹות ּבִ יַח ּבָ    .ּוִמְנַחת ּכֵֹהן ָמׁשִ
ה ׁשָ    ?ָיכֹול ְיהּו ְטעּונֹות ַהּגָ

ְלמּוד הּ " :לֹוַמר תַּ יׁשָ   . (ויקרא ב, ח) "ְוִהּגִ
ֵעי ֵליּה ְלגּוָפּה  ה ,ַהאי ִמיּבָ ׁשָ עּוָנה ַהּגָ ּטְ    !ׁשֶ

  
יׁש "ִמן  הּ " "ְוִהּגִ יׁשָ    ."ְוִהּגִ

  
יַח  ָאר ְמָנחֹות ּוְלהֹוִציא ִמְנַחת ּכֲֹהִנים ּוִמְנַחת ּכֵֹהן ָמׁשִ    ?ּוָמה ָרִאיָת ְלַרּבֹות ׁשְ

ָאר ְמ  ה ֲאִני ׁשְ ְגַלל ַעְצָמןְמַרּבֶ ים ּוָבאֹות ּבִ ִ ׁש ֵמֶהן ָלִאיׁשּ ּיֵ    ,ְוֵיׁש ֵמֶהן ַלּכֲֹהִנים ,ָנחֹות ׁשֶ
ים ּוִמְנַחת ְנָסִכים ִ ֵאין ֵמֶהן ָלִאיׁשּ ִנים ׁשֶ ֶחם ְוֶלֶחם ַהּפָ י ַהּלֶ תֵּ    ,ּומֹוִציא ֲאִני ׁשְ

ְגַלל ַעְצָמּה ּוִמְנַחת ּכֲֹהִנים ּוִמְנַחת ּכֵֹה  ָאה ּבִ ֵאיָנּה ּבָ ֵאין ֵמֶהן ַלּכֲֹהִניםׁשֶ יַח ׁשֶ    .ן ָמׁשִ
ְכִלי - "ְוֵהִרים"    ?ָיכֹול ּבִ

ְלמּוד לֹוַמר קּוְמצוֹ " :תַּ ּנּו ּבְ    – ח), (ויקרא ו 390390390390"ְוֵהִרים ִמּמֶ
קּוְמצוֹ  ן ּבְ    ,ַמה ֲהָרָמה ָהָאמּור ְלַהּלָ

קּוְמצוֹ  אן ּבְ   ."ַאף ֲהָרָמה ָהָאמּור ּכָ
  

                                                           
ְנָחה ְוהִ  390 ר ַעל ַהּמִ בָֹנה ֲאׁשֶ ל ַהּלְ ְמָנּה ְוֵאת ּכָ ַ ְנָחה ּוִמׁשּ ֻקְמצֹו ִמּסֶֹלת ַהּמִ ּנּו ּבְ הְוֵהִרים ִמּמֶ ָרָתּה ַליהֹוָ ַח ֵריַח ִניחַֹח ַאְזּכָ ְזּבֵ   ְקִטיר ַהּמִ

  רש"י
. שהרי מרבה אני שאר מנחות

   דומות לאלה:
. שיש מהן כו' ויש מהן לכהנים

השירים והרים באותה פרשה 
כתיב והרים הכהן מן המנחה 

   וגו':
. ת''ל במקום אחר יכול בכלי

(ויקרא ו) והרים ממנו בקומצו 
 מה הרמה לג''ש:ויליף הר
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  ַמְתִניִתין 

הֵאּלּו ְטע ׁשָ נּוָפה ְוֵאין ְטעּונֹות ַהּגָ מוֹ   :ּונֹות תְּ ל ְמצֹוָרע ַוֲאׁשָ ֶמן ׁשֶ    ,לֹוג ׁשֶ
ן ַיֲעקֹב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ִדְבֵרי ַרּבִ ּכּוִרים ּכְ    ,ְוַהּבִ

ְלֵמי ָיִחיד ֶהן ,ְוֵאימּוֵרי ׁשַ ּלָ    ,ְוָחֶזה ְוׁשֹוק ׁשֶ
ים  ים ְוֶאָחד ָנׁשִ ָרֵאל  ֶאָחד ֲאָנׁשִ ִיׂשְ    ,ּבְ

ֲאֵחִריםְולֹא     .ּבָ
ֶחם י ַהּלֶ תֵּ    ,ׁשְ

י ֲעֶצֶרת ְבׂשֵ ֵני ּכִ    .ּוׁשְ
ה יַצד הּוא עֹוׂשֶ    ?ּכֵ

ים ָבׂשִ ֵני ּכְ י ׁשְ ּבֵ ֶחם ַעל ּגַ י ַהּלֶ תֵּ    ,נֹוֵתן ׁשְ
ה י ָיָדיו ְלַמטָּ תֵּ    ,ּוֵמִניַח ׁשְ

   ,מֹוִליְך ּוֵמִביא
   ,ַמֲעֶלה ּומֹוִריד

ֱאַמר ּנֶ ר הוּ " :ׁשֶ ר הּוַנף ַוֲאׁשֶ    .כז)-(שמות כט 391391391391"ָרםֲאׁשֶ
  

נּוָפה  ִמְזָרח -תְּ    .ָהְיָתה ּבְ
ה  ׁשָ ַמֲעָרב –ְוַהּגָ    .ּבְ

ׁשֹות נּופֹות קֹוְדמֹות ְלַהּגָ    .תְּ
  

   ,ִמְנַחת ָהעֹוֶמר
ה -ּוִמְנַחת ְקָנאֹות  ׁשָ    .ּוְתנּוָפה ,ְטעּונֹות ַהּגָ

  
ִנים    ,ֶלֶחם ַהּפָ

הֵאין ְטעּונֹות לֹא ַהּגָ  -ּוִמְנַחת ְנָסִכים  נּוָפה ,ׁשָ    .ְולֹא תְּ
  

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ה לֹׁשָ לֹׁש ִמיִנין ְטעּוִנין  ׁשְ    ,ִמְצֹות ׁשָ

ָכל ַאַחת ְוַאַחת ִים ּבְ תַּ    ,ׁשְ
ֶהן ית ֵאין ּבָ ִליׁשִ    .ּוׁשְ

ְלֵמי ָיִחיד  :ְוֵאּלּו ֵהן    ,ִזְבֵחי ׁשַ
ְלֵמי ִציּבּור    ,ְוִזְבֵחי ׁשַ

ם ְמצֹוָרע    .ַוֲאׁשַ
ְלֵמי ָיִחידִזְבֵח " ים   :ְטעּוִנין  - "י ׁשַ    ,ְסִמיָכה ַחּיִ

חּוִטין ים ,ּוְתנּוָפה ׁשְ נּוָפה ַחּיִ ֶהן תְּ    .ְוֵאין ּבָ
ְלֵמי ִציּבּור" נּוָפה: ְטעּוִנים – "ִזְבֵחי ׁשַ ים  תְּ    ,ַחּיִ

חּוִטין    ,ּוׁשְ
ֶהם ְסִמיָכה    .ְוֵאין ּבָ

ם ְמצֹוָרע"    ,ְסִמיָכה  :ָטעּון – "ַוֲאׁשַ
   ,ַחי נּוָפהּוְת 

חּוט נּוָפה ׁשָ   .ְוֵאין ּבֹו תְּ
  

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֶמן"" ֶ ם ְוֶאת לֹוג ַהׁשּ    ,ְוִהְקִריב אֹותֹו ְלָאׁשָ

נּוָפה    ֶאָחד - יב), (ויקרא יד  392392392392"ְוֵהִניף אֹוָתם ּתְ נּוָפה ּכְ עּוִנין תְּ טְּ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ
ַעְצמוֹ  ִאם ֵהִניף ֶזה ּבְ ִין ׁשֶ ַעְצמֹו ָיָצאּוִמּנַ    ? ְוֶזה ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר ם" :תַּ    ."ְוֵהִניף ... ְוִהְקִריב אֹותֹו ְלָאׁשָ
   ?ָיכֹול ָיִניף ְוַיְחִזיר ְוָיִניף

ְלמּוד לֹוַמר נּוָפה" :תַּ נּופֹות "ּתְ    .ְולֹא תְּ
ִמְזָרח – יב), (ויקרא יד "ִלְפֵני ה'"    ."ּבְ

                                                           
ר ְלַאֲה  391 ִאים ֵמֲאׁשֶ ּלֻ ר הּוָרם ֵמֵאיל ַהּמִ ר הּוַנף ַוֲאׁשֶ רּוָמה ֲאׁשֶ נּוָפה ְוֵאת ׁשֹוק ַהתְּ תָּ ֵאת ֲחֵזה ַהתְּ ׁשְ ר ְלָבָניוְוִקּדַ   רֹן ּוֵמֲאׁשֶ
ֶבׂש ָהֶאָחד ְוִהְקִר  392 הְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּכֶ נּוָפה ִלְפֵני ְיהֹוָ ֶמן ְוֵהִניף אָֹתם תְּ ָ ם ְוֶאת לֹג ַהׁשּ   יב אֹתֹו ְלָאׁשָ

 

  רש"י
  מתני' 

. כתיב בהו לוג ואשם למצורע
   יד) והניף אותם:(שם 

והבכורים כדברי ר' אליעזר בן 
. דשמעי' ליה בעלמא יעקב

(סוכה דף מז:) דאמר בכורים 
   טעונין תנופה:

. ואימורי שלמי יחיד וחזה ושוק
כתיב בהו שוק התרומה וחזה 
התנופה על אשי החלבים יביאו 

   להניף תנופה וגו' (ויקרא י):
אחד שלמי אנשים ואחד שלמי 

. ולא באחריםנשים בישראל 
   מפרש בגמ':

. כתיב שתי הלחם וכבשי עצרת
בהו והניף הכהן אותם על לחם 
הבכורים תנופה וגו' שנאמר 
במלואים (שמות כט) אשר הונף 
ואשר הורם ולעיל מיניה כתיב 
והנפת אותם תנופה כל הני 
תנופות לומר שמוליך ומביא 
ומעלה ומוריד. ל''א מהונף 
והורם דמלואים ילפי' לשאר 

   נופות:ת
. כלומר אפי' במזרחו של במזרח

מזבח יכול להניף וכ''ש במערבו 
   דקרוב יותר להיכל:

. התנופות קודמות להגשות
תחילה מניף ואח''כ מגישה 
ובמנחת העומר ומנחת קנאות 
שיש בהן תנופה והגשה ומנין 
שהתנופה קודם דכתיב במנחת 
סוטה והניף את המנחה לפני ה' 

מזבח והדר והקריב אותה אל ה
   (במדבר ה):

. כתיב בהו מנחת העומר וקנאות
   תנופה ולעיל ילפינן להו הגשה:

. שלמי יחיד ושלמי שלשה מינין
ציבור דהן כבשי עצרת ואשם 
מצורע טעונין בין שלשתן שלשה 

   מצות:
. מצות משלשה יש בכל שתים

מין ומין והשלישי אין בהם דאין 
   בכל מין אלא שתים:

סמיכה . כתיב בהו שלמי יחיד
בויקרא ותנופה שחוטין [כתיב 

   בפ' צו] בחזה ושוק שלהן:
. טעונין תנופה חיים [שלמי צבור

בפרשה אמור ושחוטין] דגמרי' 
לה משלמי יחיד אבל סמיכה לא 

   כדמפרש בגמרא:
. כתיב ביה תנופה אשם מצורע

חיים דכתיב והניף אותם בזאת 
תהיה תורת וסמיכה גמרינן לכל 

שתי מדות קרבנות היחיד בפרק 
(לקמן צג.) אבל לא תנופה שחוט 

   כדמפרש בגמ':
  

  גמ' 
   . אלוג ואשם כתיב:והניף אותם

ת''ל והקריב אותו לאשם ואת 
. דמשמע והניף לוג השמן והניף

   אלוג לחודיה קאי:
יכול יניף שתיהן כאחד ויחזור 

. כל אחד לעצמו לקיים מה ויניף
   שנאמר ואת לוג השמן והניף:

דרשא דהוי ליה . לת''ל תנופה
   למכתב והניף אותם:

. כלומר אפילו לפני ה' במזרח
 במזרח קרינן ביה לפני ה':
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ַמֲעָרב" – ז) (ויקרא ו,  393393393393"ִלְפֵני ה'"ְוָהא ָאַמר     !"ָיכֹול ּבְ

  
י :ַאְמֵרי י ִמיּלֵ ֵרי  ַהּנֵ ִאיּקְ את"ִמְנָחה ּדְ את ְטעּוָנה ְיסֹוד  394394394394"ַחּטָ    ,ְוַחּטָ

רֹוִמית ִמְזָרִחית לֹא ָהָיה לֹו ְיסֹוד    ,ְוֶקֶרן ּדְ
יּה  "ִלְפֵני ה'"ֲאָבל ָהָכא    .ָקִריָנא ּבֵ

  
  

                                                           
ַח  393 ְזּבֵ ֵני ַהּמִ ֵני ַאֲהרֹן ִלְפֵני ְיהָֹוה ֶאל ּפְ ְנָחה ַהְקֵרב אָֹתּה ּבְ   ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהּמִ
ים ִהוא כַּ  394 י קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ָ י אָֹתּה ֵמִאׁשּ םלֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ ֶחְלָקם ָנַתתִּ את ְוָכָאׁשָ   ַחּטָ

  רש"י
. בהקומץ רבה (לעיל האמרת

יט.) גבי הגשה דמנחה לפני ה' 
   דהיינו במערב:

. ה''מ מנחה דאיקרי חטאת
דכתיב (ויקרא ו) קדש קדשים 

   היא כחטאת:
. דכתיב בה וחטאת טעונה יסוד

ל הדם ישפוך אל (שם) ואת כ
   יסוד וגו':

וקרן מזרחית דרומית לא הוה 
. כדאמרינן במס' מדות ליה יסוד

(דף לה:) היסוד היה מהלך על 
פני כל הצפון ועל פני כל המערב 
אוכל בדרום אמה אחת דהיינו 
קרן מערבית דרומית דה''ל יסוד 
ובמזרח אמה אחת דהיינו לקרן 
צפונית מזרחית נמצא שלא היה 

ל רוח מזרחית אלא היסוד לכ
אמה אחת לצד קרן מזרחית 
צפונית ולרוח דרומית נמי אין 
יסוד אלא אמה אחת לצד מערבי 
נמצא שאין יסוד לקרן מזרחית 
דרומית ומנחה לא סגי דלא 
מיקריב ליה בדרום דכתיב אל 
פני המזבח בדרום כדאמר 
בהקומץ [רבה] (לעיל יט:) הלכך 
על כרחך בעינן מערבית דרומית 

משום יסוד ודרום משום מערב 
    אל פני דהיינו דרום שבו הכבש: 
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י " ִדְבֵרי ַרּבִ ּכּוִרים ּכְ ן ַיֲעקֹבְוַהּבִ    ."ֱאִליֶעֶזר ּבֶ
  

ן ַיֲעקֹב"ַמאי  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    ?"ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
נּוָפה - ד), (דברים כו  395395395395"ְוָלַקח ַהּכֵֹהן"" עּוִנין תְּ טְּ ּכּוִרים ׁשֶ ד ַעל ַהּבִ    ,ִליּמֵ

ְבֵרי  ן ַיֲעקֹבּדִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    ."ַרּבִ
  

ן יַ ַמאי ַטְעָמא ּדְ  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    ?ֲעקֹבַרּבִ
  

ַמר  ָלִמים 'ָיד' 'ָיד'ּגָ ְ    ,ִמׁשּ
ִתיב ָהָכא ְדךָ " :ּכְ ֶנא ִמּיָ    ,ד), (דברים כו "ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהּטֶ

ִביֶאָנה" :ּוְכִתיב ָהָתם   .ל), ויקרא ז(  396396396396"ָיָדיו ּתְ
אן ּכֵֹהן    ,בסא ן ּכֵֹהן -ַמה ּכָ    .ַאף ְלַהּלָ

ָעִלים  ן ּבְ ַהּלָ ָע  -ּוַמה ּלְ אן ּבְ    .ִליםַאף ּכָ
יַצד    ?ָהא ּכֵ

ָעִלים ּוֵמִניף ַחת ְיֵדי ּבְ    .ּכֵֹהן ֵמִניַח ָידֹו ּתַ
  

י י ְיהּוָדה :ְוֵליָמא ַנּמִ ִדְבֵרי ַרּבִ    !ּכְ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְחּתוֹ " נּוָפה - י), (דברים כו  397397397397"ְוִהּנַ    .זֹו תְּ

נּוָפה ה אֹוֵמר זֹו תְּ    ,ַאתָּ
   :אוֹ 

א ֲהָנָחהֵאינֹו ֶא     ?ּלָ
הּוא אֹוֵמר  ׁשֶ יחוֹ "ּכְ ָחה ָאמּור - ד), (דברים כו "ְוִהּנִ    ,ֲהֵרי ַהּנָ

ים  ְחּתוֹ "ָהא ַמה ֲאִני ְמַקּיֵ    ?"ְוִהּנַ
נּוָפה    !"זֹו תְּ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ה ִחּלָ תּוב ּתְ    .הֹוִאיל ּוָפַתח ּבֹו ַהּכָ
  

ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
  .ְבֵריּה הֹוִאיל ְוַרב גֻּ 

  
  

                                                           
ח ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ  395 יחֹו ִלְפֵני ִמְזּבַ ֶדָך ְוִהּנִ ֶנא ִמּיָ   ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהּטֶ
נּוָפה ִלְפֵני ְיהוָֹ  396 ה ֶאת ַהֵחֶלב ַעל ֶהָחֶזה ְיִביֶאּנּו ֵאת ֶהָחֶזה ְלָהִניף אֹתֹו תְּ י ְיהֹוָ ֵ ִביֶאיָנה ֵאת ִאׁשּ   הָיָדיו תְּ
ה ֵה  397 ה ִהנֵּ ֲחִויָת לִ ְוַעתָּ תַּ ְחּתֹו ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְוִהׁשְ י ְיהָֹוה ְוִהּנַ ה ּלִ ר ָנַתתָּ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ית ּפְ   ְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ ֵבאִתי ֶאת ֵראׁשִ

  רש"י
   . בבכורים [כהן]:מה כאן

. תנא דמתניתין ונימא נמי
והבכורים כדברי ר' יהודה 
דשמעינן ליה נמי דאמר דבעי 

   תנופה לבכורים:
   . שיניחוהו לפני המזבח:הנחה

. ולהכי נקט ר' הואיל ופתח כו'
אליעזר בן יעקב משום דהוא 

יף טעמא מידיו דהוא רישא יל
   דקרא:

. שהוא חכם ביותר ורב גבריה
דקיימא לן (עירובין דף סב:) 

 משנת ר''א [ב''י] קב ונקי:
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ֶהן" ּלָ ְלֵמי ָיִחיד ְוָחֶזה ְוׁשֹוק ׁשֶ    ,ְוֵאימּוֵרי ׁשַ

ֲאֵחִרים ָרֵאל ֲאָבל לֹא ּבָ ִיׂשְ ים ּבְ ׁשִ ים ְוֶאָחד ַהּנָ    ."ֶאָחד ָהֲאָנׁשִ
  

   ?ַמאי ָקָאַמר
  

   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
   :ֶהֵכי ָקָאַמר

ים  ים ְוֶאָחד ָנׁשִ נָ  -ֶאָחד ֲאָנׁשִ נּוָפהָקְרּבָ    ,ן ָטעּון ּתְ
ָרֵאל ִיׂשְ    ,ּוְתנּוָפה ַעְצָמּה ּבְ

ים יֵדי ָנׁשִ    .ֲאָבל לֹא ּבִ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָרֵאל"" ֵני ִיׂשְ    ,ְמִניִפין  - (ויקרא ז, כט)  398398398398"ּבְ

   .ְוֵאין ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְמִניִפין
ָרֵאל" ֵני ִיׂשְ    ,ְמִניִפין   – "ּבְ

ים ְמִניפ ׁשִ    .ֹותְוֵאין ַהּנָ
יָאַמר     :יֹוֵסי ַרּבִ

ָרֵאל  ן ִיׂשְ ין ָקְרּבַ תּוב ּבֵ ק ַהּכָ ִחּלֵ ן עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  ָמִצינּו ׁשֶ    ,ְלָקְרּבַ
ְסִמיָכה ים ּבִ ן ָנׁשִ    .ְלָקְרּבַ

ְתנּוָפה    ?ָיכֹול ַנְחלֹוק ּבִ
ְסִמיָכה !לֹא ק ּבִ י ִחּלֵ    ,ַמה ּלִ

ָעִלים ּבְ ִמיָכה ּבַ ַהסְּ    .ׁשֶ
ּכֲֹהִניםְתנּוָפ ַנְחלֹוק ּבִ  נּוָפה ּבַ ַהתְּ    ?ה ׁשֶ

ן  ְלמּוד לֹוַמרִאם ּכֵ ָרֵאל" :ַמה תַּ ֵני ִיׂשְ    ?"ּבְ
ָרֵאל ְמִניִפין  ֵני ִיׂשְ    ,ְוֵאין ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְמִניִפין -ּבְ
ָרֵאל ְמִניִפין  ֵני ִיׂשְ ים ְמִניפֹות -ּבְ ׁשִ    ."ְוֵאין ַהּנָ

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

ֵני יִ "" ָרֵאלּבְ ָרֵאל   - (ויקרא ז, כט) "ׂשְ ֵני ִיׂשְ א ּבְ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין ִרים ַוֲעָבִדים ְמׁשּוְחָרִרין ִמּנַ    ?ּגֵ
ְלמּוד לֹוַמר ְקִריב" :תַּ ְקִריב (ויקרא ז, כט) "ַהּמַ א ֶזה ּכֵֹהן ַהּמַ    ?אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ִביֶאָנה" :ּכְ ָעִלים ָאמּורֲה  - ל), (ויקרא ז  399399399399"ָיָדיו ּתְ    .ֵרי ּבְ
יַצד    ?ָהא ּכֵ

ָעִלים ַחת ְיֵדי ַהּבְ   .ּוֵמִניף ,ּכֵֹהן ֵמִניַח ָיָדיו תַּ
ה   ,אסב יַצד עֹוׂשֶ    ?ּכֵ

ד ת ַהּיָ יסַּ ַמְעָלה ,ֵמִניַח ֵאימּוִרין ַעל ּפִ ֶחם ִמּלְ ׁש ֶלֶחם ַהּלֶ ּיֵ    ."ְוָחֶזה ְוׁשֹוק ֲעֵליֶהן ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ
  

   ?ֵהיָכא
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ִמּלּוִאים    .(ויקרא ח, כו)  400400400400ּבְ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ְכִתיב ּום ּדִ י ַהֲחָלִבים"  :ִאיֵליָמא ִמׁשּ ֵ נּוָפה ַעל ִאׁשּ רּוָמה ַוֲחֵזה ַהּתְ    ,ׁשֹוק ַהּתְ

נּוָפה    – טו), (ויקרא י  401401401401"ָיִביאּו ְלָהִניף ּתְ
ִתיב    !ל), (ויקרא ז "ֶאת ַהֵחֶלב ַעל ֶהָחֶזה ְיִביֶאּנוּ " :ְוָהּכְ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ַחִיים ְטּבָ ית ַהּמִ ַמְייֵתי ֵליּה ּכֵֹהן ִמּבֵ    .ְוָרֵמי ֵליּה  ,ַההּוא ּדְ
                                                           

נֹו ַליה 398 ָלָמיו ַליהָֹוה ָיִביא ֶאת ָקְרּבָ ְקִריב ֶאת ֶזַבח ׁשְ ָרֵאל ֵלאמֹר ַהּמַ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ָלָמיוּדַ ַבח ׁשְ ה ִמּזֶ   ֹוָ
נּוָפה ִלְפֵני ְיהוָֹ  399 ה ֶאת ַהֵחֶלב ַעל ֶהָחֶזה ְיִביֶאּנּו ֵאת ֶהָחֶזה ְלָהִניף אֹתֹו תְּ י ְיהֹוָ ֵ ִביֶאיָנה ֵאת ִאׁשּ   הָיָדיו תְּ
ֶמן ַאַחת וְ  400 ת ֶלֶחם ׁשֶ ה ַאַחת ְוַחלַּ ת ַמּצָ ר ִלְפֵני ְיהָֹוה ָלַקח ַחּלַ ּצֹות ֲאׁשֶ ל ַהּמַ ִמיןּוִמּסַ ם ַעל ַהֲחָלִבים ְוַעל ׁשֹוק ַהּיָ ׂשֶ   ָרִקיק ֶאָחד ַוּיָ
ה ְוָהָיה ְלָך ּוְלָבנֶ  401 נּוָפה ִלְפֵני ְיהֹוָ י ַהֲחָלִבים ָיִביאּו ְלָהִניף תְּ ֵ נּוָפה ַעל ִאׁשּ רּוָמה ַוֲחֵזה ַהתְּ הׁשֹוק ַהתְּ ה ְיהֹוָ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ָך ְלָחק עֹוָלם ּכַ   יָך ִאתְּ

 

  רש"י
. רישא קתני אחד מאי קאמר

נשים ואחד אנשים והדר קתני 
אבל לא באחרים דמשמע אנשים 

   ולא נשים:
. ושל נשים קרבנן טעון תנופה

   מניף להו כהן לחודיה:
. דכתיב בצו ישראל מניפיןבני 

את אהרן דבר אל בני ישראל 
   לאמר המקריב וגו':

. דתניא בת''כ ברישיה מצינו כו'
בני ישראל וסמך בני ישראל 
סומכין ואין העובדי כוכבים 
סומכין בני ישראל סומכין ואין 

   בנות ישראל סומכות:
. שלא יהא יכול נחלוק בתנופה

קרבן נשים ועובדי כוכבים טעון 
   ופה כישראל:תנ
   . כלומר לא נחלוק:לא

. כלומר דמה לי חלק בסמיכה
טעם יש בסמיכה שהסמיכה 
בבעלים עצמן כדאמרינן בפ' 
שתי מדות (לקמן צג:) ידו ולא יד 
שלוחו הלכך עובדי כוכבים 
ונשים אחר שמעטן הכתוב 

   מלסמוך אין בקרבנן סמיכות:
   . בתמיה:נחלוק בתנופה

. ויכולים שהתנופה בכהנים
עובדי כוכבים ונשים לעשות כהן 

   שליח:
. דטעון תנופה מה ת''ל בני א''כ

ישראל בני ישראל מניפין הן 
עצמן ואין הנשים מניפין הן 

   עצמן אלא כהן:
   . בתנופה:תניא אידך

   . כל דהו:ת''ל המקריב
. אומר המקריב אלא או אינו 

המקריב את החלב הוא יניף ולא 
   בעלים:

קריב . יתקיימו המהא כיצד
דהיינו כהן וידיו תביאנה דהיינו 

   בעלים:
. אשכחן לחם דלחם היכא

   למעלה:
. דכתיב (ויקרא ח) במילואים

ומסל המצות אשר לפני ה' וגו' 
עד וישם על החלבים ועל שוק 

   הימין:
. אמרינן דמניח חזה מאי טעמא

   ושוק על אימורין:
ההוא דמייתי ליה כהן מבית 

ל . החלב עהמטבחיים ורמי ליה
החזה וכי הדר רמי ליה ביד 
המניף אישתכח מה שהיה 

 למעלה היה עכשיו למטה:
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ִתיב ימּו ֶאת ַהֲחָלִבים ַעל ֶהָחזֹות" :ְוָהּכְ ׂשִ   ! כ), (ויקרא ט  402402402402"ַוּיָ
  

ָיִהיב ֵליּה ְלכֵֹהן ַאֲחִריָנא    ,ַההּוא ּדְ
   ,ְוָאִזיל ּוַמְקַטר ֵליּה 

ַמע ָלןוְ  ה ּכֲֹהִנים :ָהא ָקא ַמׁשְ לֹׁשָ ְבִעיָנן ׁשְ    ,ּדִ
ְכִתיב ּום ּדִ רֹוב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלךְ " :ִמׁשּ    .כח), (משלי יד  403403403403"ּבְ

  
  
  

                                                           
ימּו ֶאת 402 ׂשִ ָחה ַוּיָ ְזּבֵ ְקֵטר ַהֲחָלִבים ַהּמִ   ַהֲחָלִבים ַעל ֶהָחזֹות ַוּיַ
ת ָרזֹון 403 ָרב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלְך ּוְבֶאֶפס ְלאֹם ְמִחתַּ   ּבְ

  רש"י
. כהן ההוא היינו דיהיב ליה

המניף לכהן המקטיר ואישתכח 
דאימורין שהיו למטה הוו 

   השתא למעלה:
. הנך שלשה קראי והא קמ''ל

דבעינן ג' כהנים דבלאו שלשה 
לא משכחת דליתהפכי כולי 

 האי:
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ֶחם" י ַהּלֶ תֵּ י ֲעֶצֶרת ּוׁשְ ְבׂשֵ ֵני ּכִ    .ּוׁשְ

ה יַצד הּוא עֹוׂשֶ    ?ּכֵ
ָבׂשִ  ֵני ּכְ י ׁשְ ּבֵ ֶחם ַעל ּגַ י ַהּלֶ תֵּ    ,יםנֹוֵתן ׁשְ

ה י ָיָדיו ְלַמטָּ תֵּ    ."ּוֵמִניַח ׁשְ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
יּכּוִרים""   .כ), (ויקרא כג  404404404404"ְוֵהִניף ַהּכֵֹהן אֹוָתם ַעל ֶלֶחם ַהּבִ

ֶחם י ַהּלֶ ּבֵ ים ַעל ּגַ ָבׂשִ    ?ָיכֹול ָיִניַח ּכְ
ְלמּוד לֹוַמר ים" :תַּ ָבׂשִ ֵני ּכְ    ."ַעל ׁשְ

ים ָיכוֹ  ָבׂשִ ֵני ּכְ יםִאי ַעל ׁשְ ָבׂשִ י ּכְ ּבֵ    ?ל ֶלֶחם ַעל ּגַ
ְלמּוד לֹוַמר יּכּוִרים" :תַּ    ."ַעל ֶלֶחם ַהּבִ

תּוב ל ַהּכָ ּקֵ תַּ    ,ִניׁשְ
ים :ְוֵאיִני יֹוֵדַע  ָבׂשִ י ּכְ ּבֵ    ,ִאם ֶלֶחם ַעל ּגַ

י ֶלֶחם ּבֵ ים ַעל ּגַ ָבׂשִ    .ְוִאם ּכְ
ָכל ָמקֹום ִצינּו ּבְ    ,ֶלֶחם ְלַמְעָלה ?ַמה ּמָ

אן ֶלֶח     .ם ְלַמְעָלהַאף ּכָ
  

   ?ֵהיָכא
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ִמיּלּוִאים    .ּבְ

  
ם ׁשּוּלָ ן ַהּמְ י יֹוֵסי ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ים ְלַמְעָלה ָבׂשִ    ,ּכְ
ים  ים"ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ָבׂשִ ֵני ּכְ    ?"ַעל ׁשְ
ְבָעה    .ְלהֹוִציא ׁשִ

  
ן ֲחִכיַנאי    :אֹוֵמר ֲחִניָנא ּבֶ

ֶחם י ַהּלֶ תֵּ ים ֵמִניַח ׁשְ ָבׂשִ ל ּכְ ין ַיְרכֹוֵתיֶהן ׁשֶ    ,ּוֵמִניף ,ּבֵ
לוּ  ֵני ִמְקָראֹות ַהּלָ ים ׁשְ    ,ְוִנְמָצא ְמַקּיֵ

ים ָבׂשִ י ּכְ ּבֵ    ,ֶלֶחם ַעל ּגַ
ֶחם י ַהּלֶ ּבֵ ים ַעל ּגַ    .ּוְכָבׂשִ

  
יָאַמר     :ַרּבִ

ן ין ּכֵ ר ָוָדם ֵאין עֹוׂשִ ׂשָ רּוְך הּואָלִכים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ  ,ִלְפֵני ֶמֶלְך ּבָ דֹוׁש ּבָ ן ַהּקָ ין ּכֵ    ?!עֹוׂשִ
ַצד ֶזה ּוֵמִניף א ֵמִניַח ֶזה ּבְ    ."ֶאּלָ

  
ִעיָנן     !"ַעל"ְוָהא ּבְ

  
אָאַמר ֵליּה  אלְ  ַרב ַהְמנּוָנאְוַאְמֵרי ָלּה  ַרב ַהְמנּוָנאלְ  ַרב ִחְסּדָ    :ַרב ִחְסּדָ

י ְלַטְעֵמיּה     ,ַרּבִ
ָאַמר  ָסמּוךְ  – "ַעל"ּדְ    ,ּבְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ה"" ֲעֶרֶכת ְלבֹוָנה ַזּכָ    –ז) , (ויקרא כד  405405405405"ְוָנַתּתָ ַעל ַהּמַ
י אֹוֵמר    :ַרּבִ

ָסמּוךְ  – "ַעל"    .ּבְ
ה אֹוֵמר ָסמּוךְ  :ַאּתָ    ,ַעל ּבְ

   :אוֹ 
ׁש  א ַעל ַמּמָ    ?ֵאינֹו ֶאּלָ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ רֹוֶכת" :ּכְ ָסמּוךְ  - )ג, (שמות מ  406406406406"ְוַסּכֹוָת ַעל ָהָארֹון ֶאת ַהּפָ   .ֱהֵוי אֹוֵמר ַעל ּבְ

                                                           
ה ַלּכֹהֵ  404 ים קֶֹדׁש ִיְהיּו ַליהֹוָ ָבׂשִ ֵני ּכְ נּוָפה ִלְפֵני ְיהָֹוה ַעל ׁשְ ִרים תְּ ּכֻ   ןְוֵהִניף ַהּכֵֹהן אָֹתם ַעל ֶלֶחם ַהּבִ
הְונָ  405 ה ַליהֹוָ ֶ ָרה ִאׁשּ ֶחם ְלַאְזּכָ ה ְוָהְיָתה ַלּלֶ ֲעֶרֶכת ְלבָֹנה ַזּכָ   ַתתָּ ַעל ַהּמַ
רֶֹכת 406 ם ֵאת ֲארֹון ָהֵעדּות ְוַסּכָֹת ַעל ָהָארֹן ֶאת ַהּפָ ְמתָּ ׁשָ   ְוׂשַ

  רש"י
. הושוו ושני הכתוב נישתקל

דינין בפסוק זה דתרתי שמעינן 
מיניה ולא ידעינן בתר הי 

   מינייהו ניזיל:
. שהשבעה להוציא שבעה

כבשים של עולה הבאין על 
הלחם בחובת היום לעצרת 
כדכתיב (ויקרא כג) והקרבתם 
על הלחם וגו' אין טעונין תנופה 

   עם הלחם:
. שמשכיב הכבשים בין ירכותיהן
על ידו ונותן הלחם על מתניהם 

על ירך התחתון לחם על 
הכבשים על ירך התחתון 
וכבשים על הלחם ירך העליון 
מוטל על הלחם ובעודן חיין 

   קמיירי:
. לתת לחם בין אין עושין כן

   ירכים:
. שיתן הבזיכין של על בסמוך

   לבונה אצל הסדרים:
כשהוא אומר על הארון את 

. דליכא למימר על ממש הפרוכת
כת מחיצה היא להבדיל דהא פרו

   בין הקדש ובין קדש הקדשים:
. שהיה אצל הוי על בסמוך

הארון הכא נמי על שני הכבשים 
 על בסמוך:
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ֱאַמר, ַמֲעֶלה ּומֹוִריד ,מֹוִליְך ּוֵמִביא" ּנֶ ר הּוָרם" :ׁשֶ ר הּוַנף ַוֲאׁשֶ    ."כז)-(שמות כט 407407407407"ֲאׁשֶ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ּלוֹ  - "מֹוִליְך ּוֵמִביא" ָהרּוחֹות ׁשֶ    .ְלִמי ׁשֶ
ּלוֹ  - "ֶלה ּומֹוִרידַמֲע " ַמִים ְוָהָאֶרץ ׁשֶ ָ ַהׁשּ    .ְלִמי ׁשֶ
  

ַמֲעָרָבא ַמְתנּו ָהֵכי    :ּבְ
ר עּוְקָבאָאַמר  י ֲחִניָנאָאַמר  ַרב ָחָמא ּבַ ר ַרּבִ י יֹוֵסי ּבַ    :ַרּבִ

ֵדי ַלֲעצֹור רּוחֹות ָרעֹות - "מֹוִליְך ּוֵמִביא"    .ּכְ
ֵדי ַלֲעצֹור ְט  - "ַמֲעֶלה ּומֹוִריד"    .ָלִלים ָרִעיםּכְ
  

ר ַרב ָאִביןָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ    :ַרּבִ
ָיֵרי :זֹאת אֹוֶמֶרת ִבים ֶאת ַהּפּוְרָענּות -ִמְצָוה  ׁשְ    ,ְמַעּכְ

ָיֵרי ִמְצָוה ִהיא נּוָפה ׁשְ ָהא ּתְ    .ְועֹוֶצֶרת רּוחֹות ָרעֹות ּוְטָלִלים ָרִעים ,ּדְ
  

הָאַמר     :ַרּבָ
   .ְוֵכן לּוָלב

  
ר יַ     ,ַמְמֵטי ֵליּה ּוַמְייֵתי ֵליּה  ֲעקֹבַרב ַאָחא ּבַ

ָטָנא :ּוַמְחֵוי ָהֵכי ְוָאַמר ׂשְ ִעיָנא ּדִ יָרא ּבְ    .ּגִ
  

ָתא ִהיא    !ְוַלאו ִמיּלְ
יּה  רּוֵיי ּבֵ ָאֵתי ְלִאְתּגָ ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
  
  

                                                           
ר הּוָרם ֵמ  407 ר הּוַנף ַוֲאׁשֶ רּוָמה ֲאׁשֶ נּוָפה ְוֵאת ׁשֹוק ַהתְּ תָּ ֵאת ֲחֵזה ַהתְּ ׁשְ ר ְלָבָניוְוִקּדַ ר ְלַאֲהרֹן ּוֵמֲאׁשֶ ִאים ֵמֲאׁשֶ ּלֻ   ֵאיל ַהּמִ

  רש"י
. לצפון ודרום מוליך ומביא

ומזרח ומערב כדי לעצור רוחות 
   רעות הבאות מארבעה רוחות:

מעלה ומוריד לעצור טללים 
   . הבאין מלמעלה למטה:רעים

. דלא מעכבא שירי מצוה היא
כפרה ולא עיקר מצוה כדאמרינן 
בפרק שתי מדות (לקמן דף צג:) 
שאם עשה לתנופה שירי מצוה 
מעלה עליו הכתוב (לענין מצוה 
מן המובחר) כאילו לא כיפר 

   וכיפר:
  . בעינן מוליך ומביא:וכן ללולב

  . שטנא:לאגרויי
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְלֵמי ִצּבּור" ִח  - ִזְבֵחי ׁשַ נּוָפה ְלַאַחר ׁשְ ֵהן ,יָטהְטעּוִנין תְּ מֹות ׁשֶ    ,ּוְתנּוָפָתן ּכְ
ְבֵרי  יּדִ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ָחֶזה ְוׁשֹוק    ."ּבְ

  
ַמאי ָקא ִמיְפְלֵגי    ?ּבְ

  
אָאַמר ֵליּה  אלְ  ַרב ַהְמנּוָנאְוַאְמֵרי ָלּה  ַרב ַהְמנּוָנאלְ  ַרב ִחְסּדָ    :ַרב ִחְסּדָ

ּה  ּה ּוִמיּנָ דּון ִמיּנָ    ,ּבְ
דּון ִמינָּ  ָרּה ָקא ִמיְפְלֵגיּבְ ַאּתְ    .ּה ְואֹוֵקי ּבְ

  
ָנן ַסְבֵרי ּה  :ַרּבָ ּה ּוִמיּנָ    ,ּדּון ִמיּנָ

ִחיָטה  נּוָפה ְלַאַחר ׁשְ ְלֵמי ָיִחיד ְטעּוִנין ּתְ ְבֵחי ׁשַ ִחיָטה -ַמה ּזִ נּוָפה ְלַאַחר ׁשְ ְלֵמי ִצּבּור ְטעּוִנין ּתְ    .ַאף ִזְבֵחי ׁשַ
ּה  ָח  ,ּוִמיּנָ ָחֶזה ְוׁשֹוק -ֶזה ְוׁשֹוק ַמה ָהָתם ּבְ י ּבְ    .ַאף ָהָכא ַנּמִ

  
י ָסַבר ָרּה  :ְוַרּבִ ַאּתְ ּה ְואֹוֵקי ּבְ    ,ּדּון ִמיּנָ

ִחיָטה  נּוָפה ְלַאַחר ׁשְ ְלֵמי ָיִחיד ְטעּוִנין ּתְ ְבֵחי ׁשַ ִחיָטה -ַמה ּזִ נּוָפה ְלַאַחר ׁשְ ְלֵמי ִצּבּור ְטעּוִנין ּתְ    ,ַאף ִזְבֵחי ׁשַ
ָרּה ְואֹוֵקי ּבְ  ָחֶזה ְוׁשֹוק  ,ַאּתְ ים -ָהָתם הּוא ּדְ ַחּיִ ֵהן ּבַ מֹות ׁשֶ ֵהן ּכְ מֹות ׁשֶ   .ֲאָבל ָהָכא ּכְ

  
א   ,בסב ּפָ    :ָאַמר ַרב ּפָ

ּה הּוא ּה ּוִמיּנָ י ַעְלָמא ּדּון ִמיּנָ כּוּלֵ    ,ּדְ
י ַרּבִ י ָהָתם :ְוַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ ָנה ְלכֵֹהן  ,ּכִ ּתָ ּמַ ָבר ׁשֶ ָנה ְלכֵֹהן -ַמה ָהָתם ּדָ ּתָ ּמַ ָבר ׁשֶ    .ַאף ָהָכא ּדָ

  
   :ָאַמר ָרִביָנא

י ַעְלָמאּדְ  ָרּה  כּוּלֵ ַאּתְ ּה ְואֹוֵקי ּבְ    ,ּדּון ִמיּנָ
ָנן ַרּבָ ְלֵמיֶהם" :ְוַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ   . ִריּבּוָיא הּוא - (ויקרא ז, לד)  408408408408"ׁשַ

  
  

                                                           
ן אָֹתם לְ  408 ְלֵמיֶהם ָוֶאתֵּ ְבֵחי ׁשַ ָרֵאל ִמּזִ ֵני ִיׂשְ י ֵמֵאת ּבְ רּוָמה ָלַקְחתִּ נּוָפה ְוֵאת ׁשֹוק ַהתְּ י ֶאת ֲחֵזה ַהתְּ ָרֵאלּכִ ֵני ִיׂשְ   ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ּוְלָבָניו ְלָחק עֹוָלם ֵמֵאת ּבְ

  רש"י
. דבחיין טעונין תנופה שחוטין

לא איצטריך ליה למיתני 
   [דבגופיה כתיב]:

 . שלמים:כמות שהן

. שלמי צבור משלמי דון מינה
יחיד מה שלמי יחיד טעונין 
תנופה שחוטין דבחיין לא 
איצטריך ליה למיתני (מה שלמי 
יחיד טעונין תנופה אף שלמי 

   צבור כו') דבגופיה כתיב:
. כדין שמצינו ואוקי באתרה

לשלמי ציבור עצמן שטעונין 
ים תנופה שלימים מה מחי

תנופה שלימים אף לאחר 
 שחיטה תנופתן שלימים:
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ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ה לֹׁשָ לֹׁש ּוִנין ִמיִנין ְטע ׁשְ    ,ִמְצֹות ׁשָ
ָכל ַאַחת ְוַאַחת ִים ּבְ תַּ    ,ׁשְ

ֶהן ית ֵאין ּבָ ִליׁשִ    .ּוׁשְ
ְלֵמי ָיִחיד  :ְוֵאּלּו ֵהן    ,ִזְבֵחי ׁשַ

ְלֵמי ִציּבּור    ,ְוִזְבֵחי ׁשַ
ם ְמצֹוָרע    .ַוֲאׁשַ

ְלֵמי ָיִחיד" ים   :ְטעּוִנין  - "ִזְבֵחי ׁשַ    ,ְסִמיָכה ַחּיִ
חּוִטין ים ,ּוְתנּוָפה ׁשְ נּוָפה ַחּיִ ֶהן תְּ    .ְוֵאין ּבָ

ְלֵמי ִציּבּור" נּוָפה: ְטעּוִנים – "ִזְבֵחי ׁשַ ים  תְּ    ,ַחּיִ
חּוִטין    ,ּוׁשְ

ֶהם ְסִמיָכה    .ְוֵאין ּבָ
ם ְמצֹוָרע"    ,ְסִמיָכה  :ָטעּון – "ַוֲאׁשַ

   ,ַחי ּוְתנּוָפה
חּוט נּוָפה ׁשָ   ."ְוֵאין ּבֹו תְּ

  
ְלֵמי יָ  ל ָוחֹוֶמרְוִיְהיּו ִזְבֵחי ׁשַ ים ִמּקַ נּוָפה ַחּיִ    :ִחיד ְטעּוִנין ּתְ

ְלֵמי ִצּבּור  ְבֵחי ׁשַ ים  -ּוַמה ּזִ נּוָפה ַחּיִ ים ְטעּוִנין ּתְ ֵאין ְטעּוִנין ְסִמיָכה ַחּיִ    –ׁשֶ
ְלֵמי ָיִחיד  ים -ִזְבֵחי ׁשַ עּוִנין ְסִמיָכה ַחּיִ ּטְ ים ,ׁשֶ נּוָפה ַחּיִ עּוִנין ּתְ ּטְ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ

  
ְלֵמי ִצּבּור  י ִזְבֵחי ׁשַ ּבֵ    – (ויקרא כג, כ)  409409409409"אֹוָתם"ִמיֵעט ַרְחָמָנא ּגַ

ְלֵמי ָיִחיד - "אֹוָתם"    .ִלְמעּוֵטי ִזְבֵחי ׁשַ
  

ְלֵמי ִצּבּור  ל ָוחֹוֶמר -ְוִיְהיּו ִזְבֵחי ׁשַ    :ְטעּוִנין ְסִמיָכה ִמּקַ
ְלֵמי ָיִחיד  ְבֵחי ׁשַ ֵאין ְטעּוִנין ּתְ  -ּוַמה ּזִ יםׁשֶ    ,ְטעּוִנין ְסִמיָכה ,נּוָפה ַחּיִ

ְלֵמי ִצּבּור  ים -ִזְבֵחי ׁשַ נּוָפה ַחּיִ עּוִנין ּתְ ּטְ עּוִנין ְסִמיָכה ,ׁשֶ ּטְ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ
  

   :ָרִביָנאָאַמר 
ִמיֵרי ִצּבּור :ּגְ י ְסִמיכֹות ּבְ ּתֵ    .ׁשְ

  
ל וָ  חּוט ִמּקַ נּוָפה ׁשָ ם ְמצֹוָרע ָטעּון ּתְ    :חֹוֶמרִויֵהא ֲאׁשַ

ְלֵמי ָיִחיד  ְבֵחי ׁשַ ים -ַמה ּזִ נּוָפה ַחּיִ ֵאין ְטעּוִנין ּתְ חּוִטין ,ׁשֶ נּוָפה ׁשְ    ,ְטעּוִנין ּתְ
ם ְמצֹוָרע  נּוָפה ַחי -ֲאׁשַ עּון ּתְ ּטָ חּוט ,ׁשֶ נּוָפה ׁשָ עּון ּתְ ּטָ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ

  
ְלֵמי ָיִחיד  י ִזְבֵחי ׁשַ ּבֵ    – (ויקרא ז, ל)  410410410410"אֹותוֹ "ִמיֵעט ַרְחָמָנא ּגַ

ם ְמצֹוָרע - "אֹותוֹ "    .ִלְמעּוֵטי ֲאׁשַ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ן ֶאָחד" ֵהִביאּו ָקְרּבָ ה ׁשֶ ָ    :ֲחִמׁשּ

ם -ֶאָחד     .ֵמִניף ַעל ְיֵדי ּכּוּלָ
ה  ָ    .ּכֵֹהן ֵמִניף ַעל ָיָדּה  -ְוָהִאׁשּ

ם  ִדיַנת ַהּיָ נֹוָתיו ִמּמְ ֹוֵלַח ָקְרּבְ   ."ן ֵמִניף ַעל ָידוֹ ּכֵֹה  -ְוֵכן ַהׁשּ
   

                                                           
ה ַלּכֵֹהןְוהֵ  409 ים קֶֹדׁש ִיְהיּו ַליהֹוָ ָבׂשִ ֵני ּכְ נּוָפה ִלְפֵני ְיהָֹוה ַעל ׁשְ ִרים תְּ ּכֻ   ִניף ַהּכֵֹהן אָֹתם ַעל ֶלֶחם ַהּבִ
נּוָפה ִלְפֵני ְיהוָֹ  410 ה ֶאת ַהֵחֶלב ַעל ֶהָחֶזה ְיִביֶאּנּו ֵאת ֶהָחֶזה ְלָהִניף אֹתֹו תְּ י ְיהֹוָ ֵ ִביֶאיָנה ֵאת ִאׁשּ   הָיָדיו תְּ

  רש"י
מה להלן בשלמי יחיד דבר 
שמתנה לכהן טעון תנופה אף 

. והיינו כולן שלימים אבל כו'
משלמי יחיד אין לכהן אלא חזה 

   ושוק:
. בשלמי יחיד כתיב שלמיהם

(ויקרא ז) את חזה התנופה ואת 
שוק התרומה לקחתי מאת בני 

ם דמשמע ישראל מזבחי שלמיה
לשון רבים והוה ליה למיכתב 
לשון יחיד דביחיד משתעי 
ומדכתיב לשון רבים לומר על 
חזה ושוק של שלמי צבור 

   שיונפו:
. מסיני ב' סמיכות בצבור גמירי

פר העלם דבר של צבור דכתיב 
(שם ד) וסמכו זקני העדה ושעיר 
המשתלח דכתיב (שם טז) וסמך 
אהרן את שתי ידיו וגו' ומצבור 

ותו ליכא שום סמיכה  הוא
   בצבור:

. (שם ז) ואת חזה התנופה אותו
 להניף אותו וגו':
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   ַמְתִניִתין  ,אסג

ַמֲחַבת"  :ָהאֹוֵמר ת  - "ֲהֵרי ָעַלי ּבְ ַמְרֶחׁשֶ    .לֹא ָיִביא ּבְ
ת"            ַמְרֶחׁשֶ ַמֲחַבת  - "ּבְ    .לֹא ָיִביא ּבְ

  
ין  ת"ְל  "ַמֲחַבת"ַמה ּבֵ    "?ַמְרֶחׁשֶ

ת' יּסּוי - 'ַמְרֶחׁשֶ    .ֵיׁש ָלּה ּכִ
יּסּויֵאי - 'ַמֲחַבת'   , ן ָלּה ּכִ

ְבֵרי  ִליִליּדִ י יֹוֵסי ַהּגְ    .ַרּבִ
ְמִליֵאל ן ּגַ י ֲחִניָנא ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ת' ה  – 'ַמְרֶחׁשֶ    ,ֲעמּוּקָ
ין יָה רֹוֲחׁשִ             ....411ּוַמֲעׂשֶ

   ,ָצָפה  – 'ַמֲחַבת''''
ין יָה ָקׁשִ   .ּוַמֲעׂשֶ

  

ָמָרא    ּגְ

י יֹוֵסי ַרּבִ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ
ב   - 'תַמְרֶחׁשֶ '  :ִאיֵליָמא י ַהּלֵ ַאְתָיא ַאְרחּוׁשֵ    ,ּדְ

ִדְכִתיב ָבר טֹוב" :ּכְ י ּדָ   . ב), תהילים מה(  412412412412"ָרַחׁש ִלּבִ

ה    - 'ַמֲחַבת'וּ  ֲחבֹוֵאי ַהּפֶ ַאְתָיא ַאּמַ    ,ּדְ
י ְדַאְמִרי ִאיְנׁשֵ ח ַנּבּוֵחי  :ּכִ    –ְמַנּבַ

ָכא    !ֵאיָמא ִאיּפְ
ֲחבֹוֵאי ַהלֵּ   - 'ַמֲחַבת' ַאְתָיא ַאּמַ    ,בּדְ

ְכִתיב אָת ִלְברֹוַח " :ּדִ ה ַנְחּבֵ    ,כז), בראשית לא(  413413413413"ָלּמָ

ת' י  - 'ַמְרֶחׁשֶ ַאְתָיא ַאְרחּוׁשֵ    ,ּדְ
י ְדַאְמִרי ִאיְנׁשֵ יְפתֹוֵתיּה  :ּכִ ן ׂשִ    !ֲהָוה ְמַרְחׁשָ

  
ִמיֵרי ָלּה  ָמָרא ּגְ א ּגְ   .ֶאלָּ

  
  

                                                           
ין) מסורת הש"ס לא גורס. דירסת וילנא: 411   (ַרּכִ
י ְלֶמֶלְך ְלׁשֹוִני ֵעט סֹוֵפר ָמִהיר 412 ָבר טֹוב אֵֹמר ָאִני ַמֲעׂשַ י ּדָ   ָרַחׁש ִלּבִ
תֹף ּוְבִכּנֹור 413 ִרים ּבְ ְמָחה ּוְבׁשִ ׂשִ ֲחָך ּבְ ּלֵ י ָוֲאׁשַ ְדתָּ ּלִ ְגֹנב אִֹתי ְולֹא ִהּגַ אָת ִלְברַֹח ַותִּ ה ַנְחּבֵ   ָלּמָ

  רש"י
. שהכלי עמוק מתני' רוחשין

והיה כל השמן במקום אחד 
וכשמניח אדם אצבעו על המנחה 

   נד השמן בתוכה:
. לשון רמש דמתרגמינן מרחשת
   רחשין:

. שאינה עמוקה אלא שוליה צפה
מן צפין אצל אוגניה ומתפזר הש

באוגני הכלי ולהכי קשה וכמו 
   (שבת דף ה:) צף על פני המים:

  
  גמ' 

. דמרחשת יש מאי טעמא דר''י
   לה כיסוי ומחבת אין לה כיסוי:

. דממשמעותא אי נימא
דמדנקראת מרחשת דמשמע 
דאתיא ארחושי הלב שהוא דבר 
מכוסה לפיכך מעשיה מכוסין 
ומחבת באת אמחבואי הפה 

   לשון ניביה שהוא בגלוי:
   . הרהור עבירה:רחושי הלב

. נבוחי הפה כגון מחבואי הפה
   שהרכיל:

. טמונה ולב חבוי וטמון נחבאת
   הוא:

. דזו מכוסה וזו אלא גמרא
 מגולה:
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ְמִליֵאל" ן ּגַ י ֲחִניָנא ּבֶ   :אֹוֵמר ַרּבִ
ה  – 'תַמְרֶחׁשֶ '    ,ֲעמּוּקָ

ין יָה רֹוֲחׁשִ             ....414ּוַמֲעׂשֶ
   ,ָצָפה  – 'ַמֲחַבת''''

ין יָה ָקׁשִ    ."ּוַמֲעׂשֶ
  
ת' ה  - 'ַמְרֶחׁשֶ    ,ֲעמּוּקָ

ְכִתיב ת" :ּדִ ְרֶחׁשֶ ה ַבּמַ   .ט), (ויקרא ז    415"ְוָכל ַנֲעׂשָ
   ,ָצָפה  - 'ַמֲחַבת'

ְכִתיב    .ט), (ויקרא ז "ַעל ַמֲחַבת" :ּדִ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

איּבֵ " ּמַ    :אֹוְמִרים ית ׁשַ

ת" :ָהאֹוֵמר הוּ  - "ֲהֵרי ָעַלי ַמְרֶחׁשֶ בֹא ֵאִלּיָ ּיָ    .ְיֵהא מּוָנח ַעד ׁשֶ
  

יֶהן ִלי ִנְקְראּו אֹו ַעל ׁשּום ַמֲעׂשֵ ָקא ְלהּו ִאי ַעל ׁשּום ּכְ    .ְמַסּפְ
  
לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ַהּלֵ

ָמּה  ת ׁשְ ׁש ּוַמְרֶחׁשֶ ְקּדָ ּמִ ִלי ָהָיה ּבַ    ,ּכְ
ַלּבּוס ָעמֹוק ִמין ּכְ    ,ְודֹוָמה ּכְ

ֵצק  ּבָ תֹוכֹו ּדֹוֶמהּוְכׁשֶ ח ּבְ ֵרִתים  מּוּנָ ּפּוֵחי ַהּבְ ִמין תַּ    ,ּכְ
ָווִנים ּלּוִטי ַהּיְ    ,ּוְכִמין ּבַ

ת ְוַעל ַמֲחַבת" :ְואֹוֵמר ְרֶחׁשֶ ה ַבּמַ   .")ויקרא ז, ט( "ְוָכל ַנֲעׂשָ
  

ִלים ִנְקְראוּ   :ַאְלָמא    ,ַעל ׁשּום ַהּכֵ
יֶהם   .ְולֹא ַעל ׁשּום ַמֲעׂשֵ

  
  

                                                           
ין) מסורת הש"ס לא גורס. דירסת וילנא: 414   (ַרּכִ
ְקִריב אָֹתּה לֹו ִתְהֶיה 415 ת ְוַעל ַמֲחַבת ַלּכֵֹהן ַהּמַ ְרֶחׁשֶ ה ַבּמַ ּנּור ְוָכל ַנֲעׂשָ תַּ ָאֶפה ּבַ ר תֵּ  ְוָכל ִמְנָחה ֲאׁשֶ

  רש"י
. משמע בתוכה אלמא במרחשת

   יש לה תוך:
. משמע עליה ולא ועל מחבת

   בתוכה דאין לה תוך:
. דלא האומר הרי עלי מרחשת

   אמר במרחשת:
. הנדר עד שיבא מונחיהא 

   אליהו:
. אי על שם כליין מספקא להו

נקראו מחבת ומרחשת שיש כלי 
ששמו מחבת ויש כלי ששמו 

   מרחשת:
. נקראו שזו או על שם מעשיהן

מעשיה רוחשין וזו מעשיה קשין 
הילכך איכא למימר מנחה נדר 
ואיכא למימר לא התנדב מנחה 
אלא כלי שרת עצמו אי על שם 

רא מנחה הכלי קרי לה ק
הנעשית במרחשת אבל מנחה 
גופה לא איקראי מרחשת האי 
כלי נדר ואינו מביא מנחה אלא 
א''כ אמר הרי עלי מנחת מרחשת 
או הרי עלי במרחשת ואיכא 
למימר נמי על שם מעשיה 
איקראי מרחשת ולא על שם כלי 
אלא המנחה עצמה זה שמה וזה 
מנחה התנדב ולא כלי יהא מונח 

   עד שיבא אליהו:
. גלואו''ן שם כלי עשוי לבוסכ

כעין מחבת שלנו והדופן 
באמצעות כלפי פנים כזה 
ומצוייר תוכו גומות גומות 
וכשהבצק מונח בתוכו הבצק 

   בגומות:
. דומה כמין תפוחי הברתים

בלווטי גלני''ץ הגדילים באלונים 
שקורין קשטני''א כדמתרגמינן 
(ישעיהו ו) כאלה וכאלון 

   כבוטמא וכבלווטא:
. אלמא ר וכל נעשה וגו'ואומ

מדהכא כתיב במרחשת והכא 
כתוב על מחבת ש''מ על שם 
כליין נקראו דזו צפה וזו 

 עמוקה:
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   ַמְתִניִתין

ּנּור" תַּ ח  - "ֲהֵרי ָעַלי ּבַ    ,לֹא ָיִביא ַמֲאֵפה ּכּוּפָ
   ,ַמֲאֵפה ְרָעִפים    ְולֹא

ים    .ּוַמֲאֵפה יֹורֹות ָהַעְרִבּיִ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ח    .ָרָצה ֵמִביא ַמֲאֶפה ּכּוּפָ
  
   .לֹא ָיִביא ֶמֱחָצה ַחּלֹות ּוֶמֱחָצה ְרִקיִקין  - "הֲהֵרי ָעַלי ִמְנַחת ַמֲאֶפ "

ְמעֹון י ׁשִ יר  :ַרּבִ    ,ַמתִּ
ן ֶאָחד הּוא ָקְרּבָ ֵני ׁשֶ   .ִמּפְ

  

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ּנּור"" ח  - (ויקרא ב, ד)  416416416416"ַמֲאֵפה ּתַ    ,ְולֹא ַמֲאֵפה ּכּוּפָ

   ,ְולֹא ַמֲאֵפה ְרָעִפים
יםְולֹא ַמֲאֵפה יֹורֹות ָה     .ַעְרִבּיִ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּנּור" ּנּור" "ּתַ ָעִמים   - "ּתַ ֵני ּפְ    ,ׁשְ

ח יר ַמֲאֵפה ּכּוּפָ    .ְלַהְכׁשִ
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ּנּור" ּנּור" "ּתַ ָעִמים   - "ּתַ ֵני ּפְ    ,ׁשְ
ּנּור -ֶאָחד  תַּ יָתן ּבַ ֵהא ֲאִפּיָ תְּ    ,ׁשֶ

י -ְוֶאָחד  ֵהא ֶהְקּדֵ ּיְ ּנּורׁשֶ תַּ ן ּבַ    ."ׁשָ
  

ְמעֹון ַהאי ְסָבָרא י ׁשִ    ?!ּוִמי ִאית ֵליּה ְלַרּבִ
   :ְוָהְתַנן

ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
   :ְלעֹוָלם ֱהֵוי ָרִגיל לֹוַמר

ִנים  ֶחם ְוֶלֶחם ַהּפָ י ַהּלֶ תֵּ ֲעָזָרה   -ׁשְ רֹות ּבָ ׁשֵ    ,ּכְ
אִגי ֵבית ּפַ רֹות ּבְ   . (מנחות צו.) "ּוְכׁשֵ

  
   :ָבאָר ָאַמר 
ּנּור :ֵאיָמא ן ְלׁשּום ּתַ יׁשָ ֵהא ֶהְקּדֵ ּיְ   .ׁשֶ

  

                                                           
לּולֹת בַּ  416 ן ִמְנָחה ַמֲאֵפה ַתּנּור סֶֹלת ַחּלֹות ַמּצֹת ּבְ ֶמןְוִכי ַתְקִרב ָקְרּבַ ָ ׁשּ ִחים ּבַ ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשֻ ֶ   ׁשּ

  רש"י
. מין תנור קטן מתני' כופח

   מקום שפיתת קדירה אחת:
   . טיבל''ש:רעפים

. יורות של אותו יורות הערביים
מקום ומסיקים אותן ואופין 

   בהן חלות:
דכופח מין . רבי יהודה אומר כו'

   תנור הוא:
. כתיב בה חלות מנחת מאפה

   ורקיקין בויקרא:
. לא יביא מחצה חלות כו'

דאמרינן בפרק אלו מנחות 
(לקמן עו.) כל המנחות באות 
עשר וזה לא יביא ה' חלות וה' 
רקיקין אלא הכל חלות או הכל 

   רקיקין:
. ששניהם מפני שהן קרבן אחד
   כתובים במנחה אחת:

  
  גמ' 

. ואין ריבוי אחר ריבוי ורתנור תנ
אלא למעט חד בויקרא קרבן 
מנחה מאפה תנור ובצו את אהרן 
כתיב וכל המנחה אשר תאפה 

   בתנור:
. שהתנור הקדישן בתנור

   מקדשן:
. דתנור ומי אית ליה לר' שמעון

   מקדש שום קרבן:
כשרות בעזרה וכשרות אבית 

. חוץ לחומת העזרה חומה פאגי
נור אחת וכן שמה ואי ס''ד ת

   מקדש איפסלו ביוצא:
. שכשיקדישנה לשם תנור

לסולת יאמר על מנת לאפותה 
 בתנור אני מקדישה:
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   .ּוֶמֱחָצה ְרִקיִקין ,ַחּלֹות לֹא ָיִביא ֶמֱחָצה - "ֲהֵרי ָעַלי ִמְנַחת ַמֲאֶפה""

ְמעֹון י ׁשִ יר  :ַרּבִ    ,ַמתִּ
ן ֶאָחד הּוא ָקְרּבָ ֵני ׁשֶ    ".ִמּפְ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָבר ְרׁשּות - ), דב(ויקרא  417"ְוִכי ַתְקִריב"" ְקִריב ַלֲעׂשֹות ּדָ תַּ ׁשֶ    .ּכְ
ן ִמְנָחה" י ְיהּוָדהָאַמר  - "ָקְרּבַ    :ַרּבִ

ִין ָלאֹוֵמר לֹא ָיִביא ֶמֱחָצה ַחּלֹות ּוֶמֱחָצה ְרִקיִקין "ֲהֵרי ָעַלי ִמְנַחת ַמֲאֶפה" :ִמּנַ    ?ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר ן ִמְנָחה" :תַּ ן ֶאָחד ָאַמ    - "ָקְרּבַ י ְלךָ ָקְרּבָ    ,ְרתִּ

נֹות ה ָקְרּבָ לֹׁשָ ַנִים ּוׁשְ    .ְולֹא ׁשְ
ְמעֹוןָאַמר לֹו  י ׁשִ   :ַרּבִ

ן"ְוִכי ֶנֱאַמר    ,בסג ן" "ָקְרּבָ ָעִמים "ָקְרּבָ ֵני ּפְ א ?!ׁשְ ן" ַוֲהלֹא לֹא ֶנֱאַמר ֶאּלָ    !ֶאָחד "ָקְרּבָ
   ,"ַחּלֹות ּוְרִקיִקין" :ְוֶנֱאַמר ּבוֹ 

ה ָרָצה ְלָהִביא    ,ֵמִביא –ּלֹות ַח   ֵמַעתָּ
   ,ֵמִביא –ְרִקיִקין 

   ,ֵמִביא –ֶמֱחָצה ַחּלֹות ּוֶמֱחָצה ְרִקיִקין 
ֵניֶהם ְ    ,ּובֹוְלָלן ְוקֹוֵמץ ִמׁשּ

ֵניֶהם  ָידֹו ֵמֶאָחד ַעל ׁשְ    .ָיָצא –ְוִאם ָקַמץ ְוָעָלה ּבְ
י יֹוֵסי  י ַרּבִ ר ַרּבִ    :אֹוֵמר ְיהּוָדהּבַ

ִין ְלאֹוֵמר לֹא ָיִביא ֶמֱחָצה ַחּלֹות ּוֶמֱחָצה ְרִקיִקין - "י ִמְנַחת ַמֲאֶפהֲהֵרי ָעַל " :ִמּנַ    ?ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר ּנּור" :תַּ תַּ ָאֶפה ּבַ ר ּתֵ    ,ְוָכל ִמְנָחה ֲאׁשֶ

ה ת  ְוָכל ַנֲעׂשָ ְרֶחׁשֶ    ,ַבּמַ
ְקִריב אֹוָתהּ  -ְוַעל ַמֲחַבת  ה ַלּכֵֹהן ַהּמַ    .לֹו ִתְהּיֶ

 ֶ ְהֶיה -ֶמן ַוֲחֵרָבה ְוָכל ִמְנָחה ְבלּוָלה ַבׁשּ ֵני ַאֲהרֹן ּתִ   . )י-ט, (ויקרא ז  418418418418"ְלָכל ּבְ
ה  "ְוָכל"ַמה  ֵני ִמיִנין ֲחלּוִקין -ָהָאמּור ְלַמטָּ    ,ׁשְ

ֵני ִמיִנין ֲחלּוִקין -ָהָאמּור ְלַמְעָלה  "ְוָכל"ַאף     ."ׁשְ
  

ְמעֹון י ׁשִ יר ָקָאַמר ַרּבִ ּפִ י ְיהּוָדה ׁשַ    !ְוַרּבִ
  

   :ָאַמר ָלךְ 
ְכִתיבכֵּ  ֶמן " :יָון ּדִ ֶ ׁשּ ֶמן... ּבַ ֶ ׁשּ ְכִתיב  - (ויקרא ב, ד) "ּבַ ַמאן ּדִ ן"ּכְ ן" "ָקְרּבָ ֵמי "ָקְרּבָ    .ּדָ
  

ְמעֹון י ׁשִ    ?ְוַרּבִ
  

ִתיב  ֶמן "ִאי לֹא ּכְ ֶ ׁשּ ֶמן... ּבַ ֶ ׁשּ ְווָקא ֶמֱחָצה ַחּלֹות ּוֶמֱחָצה ְרִקיִקין   :ֲהָוה ֲאִמיָנא - "ּבַ    ,ּדַ
   .ֵאיָמא לֹא -ּוְרִקיִקין ְלחּוַדְייהּו  ,ת ְלחּוַדְייהוּ ֲאָבל ַחּלוֹ 

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

י ְיהּוָדה ַהְיינּו ֲאבּוהַּ  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    !ַרּבִ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
ִאי ָעַבד:   ּדְ

  
ָנחֹות ל ַהּמְ ָנחֹותַהְדָרן ֲעָלְך ּכָ ל ַהּמְ ָנחֹותַהְדָרן ֲעָלְך ּכָ ל ַהּמְ ָנחֹותַהְדָרן ֲעָלְך ּכָ ל ַהּמְ         ַהְדָרן ֲעָלְך ּכָ

                                                           
417  ָ ׁשּ ִחים ּבַ ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשֻ ֶ ׁשּ לּולֹת ּבַ ן ִמְנָחה ַמֲאֵפה ַתּנּור סֶֹלת ַחּלֹות ַמּצֹת ּבְ   ֶמןְוִכי ַתְקִרב ָקְרּבַ
ת וְ  טטטט 418 ְרֶחׁשֶ ה ַבּמַ ּנּור ְוָכל ַנֲעׂשָ תַּ ָאֶפה ּבַ ר תֵּ ְקִריב אָֹתּה לֹו ִתְהֶיהְוָכל ִמְנָחה ֲאׁשֶ ֵני ַאֲהרֹן 	יייי. ַעל ַמֲחַבת ַלּכֵֹהן ַהּמַ ֶמן ַוֲחֵרָבה ְלָכל ּבְ ֶ ְוָכל ִמְנָחה ְבלּוָלה ַבׁשּ

ָאִחיו ְהֶיה ִאיׁש ּכְ   תִּ

  רש"י
. קרבן מנחת וכי תקריב

מאפה תנור כשתרצה 
. דבר רשות לעשות מדעתך:

כלומר דבר זה רשות הוא 
חובה שאם לא ירצה ולא 

  לא יקריב מנחה:
. אחד וכי נאמר קרבן קרבן

לחלות ואחד לרקיקין 
דליהוי משמע דשני קרבנות 

   הם:
והלא לא נאמר אלא קרבן 

. ואע''פ כן כתב בו שני אחד
מינין אלמא שניהן נקראין 

   קרבן אחד:
. דלאחר אפייתן ובוללן

פותתן ומערבן עד שמחזירן 
לסלתן כדאמר באלו מנחות 
(לקמן עה.) ואחר כך בוללן 
כאחת בשמן: רבי יוסי 
ברבי יהודה כאבוה סבירא 

   רש לקמן:ליה כדמפ
מה וכל האמור למטה שני 

. נעשה במרחשת מינין
ובמחבת שתי מינין קרבן 
הוא ואם הביא מחצה מזה 
ומחצה מזה לא יצא וכל 
מנחה בלולה בשמן וחריבה 

   שני מינין הן:
. שני מינין הן אף כל וכו'

כלומר חלות ורקיקין 
האמורים בויקרא שני 

   מינין ואין מצטרפין:
. ןשפיר קאמר רבי שמעו

   וכי נאמר קרבן קרבן:
. הפסיק הענין בשמן בשמן

   שאין באין כאחת:
. אי לא ורבי שמעון אמר לך
   כתב בשמן לכל חד:

. הואיל ואין הפסק ה''א
דווקא קאמר מחצה חלות 

   ומחצה רקיקין:
. לרבי איכא בינייהו דיעבד

יהודה דיליף טעמא מקרבן 
אחד דיעבד כשרות לר' יוסי 

ה כי דיליף מבלולה וחריב
היכי דבלולה דהיא מנחת 
נדבה וחריבה דהיא מנחת 
חוטא אפילו דיעבד אם 
עירבן פסולות כדאמר 
(ויקרא ה) לא ישים עליה 
שמן ואם שם פסול הכי נמי 

 חלות ורקיקין דיעבד לא:


