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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

תּוֹדה ָהי ְָתה ָבּ ָאה"
מסכת מנחות פרק ח' – " ַה ָ
 .1עו ,ב – עז ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ּתוֹ ָדה ָהיְ ָתה ָ ּב ָאה ָ :ח ֵמ ׁש ְס ִאין יְ רו ׁ ַּש ְל ִמ ּיוֹ ת,
ׁ ֶש ֵהןֵ ׁ :ש ׁש ִמ ְד ָ ּב ִר ּיוֹ ת,
ׁ ְש ֵּתי ֵאיפוֹ ת,
יפה = ׁ ָשל ֹׁש ְס ִאין
ָה ֵא ָ
שרוֹ ן.
ש ִרים ִע ּ ָ ׂ
ֶע ְ ׂ
ש ָרה – ֶל ָח ֵמץ,
ֲע ָ ׂ
ש ָרה – ַל ַּמ ָּצה.
וַ ֲע ָ ׂ
שרוֹ ן ַל ַח ָ ּלה.
ש ָרה ֶל ָח ֵמץ" ִ -ע ּ ָ ׂ
עז,א " ֲע ָ ׂ
ש ָרה ַל ַּמצָּ ה"  -ו ַּב ַּמ ָּצה ׁ ָשל ֹׁש ִמינִ יןַ :חלּ וֹ ת,
"וַ ֲע ָ ׂ
ְר ִק ִיקין,
ו ְּרבו ָּכה.
שרוֹ נִ ים ו ׁ ְּש ִל ׁיש ְלכָ ל ִמין ו ִּמין,
נִ ְמ ְצא ּו ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֶע ְ ׂ
שרוֹ ן.
וְ ׁ ָשל ֹׁש ַחלּ וֹ ת ְל ִע ּ ָ ׂ
ו ְּב ִמדָּ ה יְ רו ׁ ַּש ְל ִמית ָ -הי ּו ׁ ְשל ׁ ִֹשים ַקב.
שר – ֶל ָח ֵמץ,
ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
שר – ַל ַּמ ָּצה.
וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
שר ֶל ָח ֵמץ" ַ -קב ו ֶּמ ֱח ָצה ַל ַח ָ ּלה.
" ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
שר ַל ַּמ ָּצה"  -ו ַּב ַּמ ָּצה ׁ ָשל ֹׁש ִמינִ יןַ :חלּ וֹ ת,
" ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
ו ְּר ִק ִיקין,
ו ְּרבו ָּכה.
נִ ְמ ְצא ּו ֲח ֵמ ׁ ֶשת ַק ִ ּבין ְל ָכל ִמין ו ִּמין,
ו ׁ ְּש ֵּתי ַחלּ וֹ ת ַל ַ ּקב.

ְ ּג ָמ ָרא
" ַה ּתוֹ ָדה ָהיְ ָתה ָ ּב ָאה ָח ֵמ ׁש ְס ִאין יְ רו ׁ ַּש ְל ִמ ּיוֹ ת".
ְמ ָנא ָהנֵ י ִמ ֵּילי?
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
דְּ ָא ַמר ְק ָראָ " :ה ֵא ָיפה וְ ַה ַ ּבת ּתוֹ כֶ ן ֶא ָחד יִ ְהיֶ ה") 514יחזקאל מה ,י-יא( –
ַמה " ַ ּבת" ָ ׁ -של ֹׁש ְס ִאיןַ ,אף " ֵא ָיפה" ָ ׁ -של ֹׁש ְס ִאין.
ּו" ַבת" ּגו ָּפא ְמנָ לָ ן?
שר ַהחוֹ ֶמר ַה ָ ּבת" )יחזקאל מה ,יא( –
ִאילֵ ָימא ִמדִּ כְ ִתיב" :לָ ֵשׂ את ַמ ְע ַ ׂ
ש ִירית ַהחוֹ ֶמר ָה ֵא ָיפה" )יחזקאל מה ,יא(,
ֵא ָיפה נ ִַּמי! ַה ְּכ ִתיב" :וַ ֲע ִ ׂ
ֶא ָּלא ,חוֹ ֶמר לֹא ָי ַד ְענָא ַּכ ָּמה ָ -הכָ א נ ִַּמי לֹא ָי ַד ְענָא ַּכ ָּמה!
שר ַה ַ ּבת ִמן ַהכּ וֹ ר,
ֶא ָּלא ֵמ ָהכָ א" :וְ חֹק ַה ּׁ ֶש ֶמןַ :ה ַ ּבת ַה ּׁ ֶש ֶמן ,ו ַּמ ְע ַ ׂ
ש ֶרת ַה ַ ּב ִּתים חוֹ ֶמר" )יחזקאל מה ,יד(.
ש ֶרת ַה ַ ּב ִּתים חוֹ ֶמרִּ ,כי ֲע ֶ ׂ
ֲע ֶ ׂ

רש"י
מתני'
התודה שהן שש מדבריות.
דאילו סאה  .ירושלמית היתה
יתירה על של מדבר שתות ואותן
]חמש[ שש מדבריות הן:
שתי איפות .שהאיפה ג' סאין
שהן כ' עשרונות דכתיב )שמו'
טז( והעומר עשירית האיפה
דעומר הוא עשרון ונמצא י'
עשרונים באיפה וב' איפות הן כ'
עשרונות:
עשרה היו לחמץ עשרון לחלה.
די' חלות היו חמץ ובמצה ג'
מינין וכל אחד היה של י' חלות
נמצא במצה שלשים חלות של י'
עשרונות נמצאו שלש עשרונות
ושליש עשרון לכל מין ומין וג'
חלות לעשרון שמכל עשרון היה
עושה שלשה חלות של מצה
דשלשים חלות לא היו אלא י'
עשרון ומה ששנינו עד כאן היא
במדה מדברית אבל במדה
ירושלמית שהיו ה' סאין שהן
שלשים קבין דסאה ששה קבין
ט''ו קבין לחמץ וט''ו למצה:
קב ומחצה .היה נותן לחלה
דמט''ו קבין היה עושה י' חלות:
ושתי חלות לקב .דמקב אחד
היה עושה שתי חלות שהרי
מט''ו קבין היה עושה שלשים
חלות של מצה:
גמ'
מנהני מילי .דאיפה שלש סאין:
תוכן אחד .מדה אחת הן:
לשאת )את( מעשר החומר הבת.
והבת היא הוא נטילת מעשר על
החומר דחומר הוא ל' סאין
ואמר קרא דאיפה ובת תוכן
אחד הוא :ומאי טעמא ילפת
מבת לילף מאיפה גופה והכתיב
האיפה עשירית החומר .שהוא
שלשים סאין )איפה(:
אלא .משום הכי לא יליף מיניה
דלא ידענא כמה הוא חומר:
הכא נמי .מעשר החומר הבת
דבעי למילף מינה לא ידענא כמה
הוא חומר:
אלא מהכא מעשר הבת מן
הכור .וכור ידעינן ודאי שהוא
שלשים סאין לפי שהוא לשון
)חומר( נמצא שהבת שהוא
מעשר הוא שלש סאין וכתיב
האיפה והבת תוכן אחד שמע
מינה דאיפה שלשת סאין והכי
מתפרש קרא מעשר הבת מן
הכור שמעשר של כור הוא בת
עשרת הבתים חומר דבחומר
איכא שלשים סאין שהן י' בתים
נמצא דחומר נמי הוי שלשים
סאין כמו כור כי עשרת הבתים
חומר דסיפיה דקרא לא
לחושבנא אתי אלא שכפל
הדיבור כמנהג הנביאים:

 514י מֹאזְ נֵ י ֶצ ֶדק וְ ֵא ַיפת ֶצ ֶדק ו ַּבת ֶצ ֶדק יְ ִהי לָ כֶ ם .יא ָה ֵא ָיפה וְ ַה ַ ּבת ּתֹכֶ ן ֶא ָחד יִ ְהיֶ ה לָ ֵשׂ את ַמ ְע ַשׂ ר ַהח ֶֹמר ַה ָ ּבת וַ ֲע ִשׂ ִירת ַהח ֶֹמר ָה ֵא ָיפה ֶאל ַהח ֶֹמר יִ ְהיֶ ה
ַמ ְת ֻּכנְ ּתוֹ
בוילנא) :לָ כֶ ם(
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 .2עז ,א

רש"י

ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
והמשתכר .באוכל נפש:
מאי טעמא .אין מוסיפין על
ֵאין מוֹ ִס ִיפין ַעל ַה ִּמדּ וֹ ת יוֹ ֵתר ִמ ׁ ּ ְשתוּת,
המדות יותר משתות:
וְ לֹא ַעל ַה ַּמ ְט ֵ ּב ַע יוֹ ֵתר ִמ ׁ ּ ְשתוּת,
אילימא משום .אפקועי
שמגדלין
דכיון
תרעא.
וְ ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּכר לֹא יִ ׁ ְש ַּת ֵּכר יוֹ ֵתר ִמ ׁ ּ ְשתוּת.
מוסיפין הדמים וחיישינן
דלמא אתי לאוסופי הדמים
ַמאי ַט ְע ָמא?
יותר מדאי:
אי הכי .כי לא מוסיפין אלא
שתות איכא נמי למיחש
ִאילֵ ָימאִ :מ ׁ ּשוּם ַא ְפקו ֵּעי ַּת ְר ָעא ִ -אי ֲהכִ יְ ׁ ,שתוּת נ ִַּמי לֹא!
להכי:
אלא משום הכי .אין מוסיפין
ֶא ָּלא ִמ ׁ ּשוּם אוֹ ָנ ָאה,
יותר משתות:
ִּכי ֵהיכִ י דְּ לֹא לֶ ֱיהוֵ י ִ ּב ּיטוּל ִמ ָ ּקח  -וְ ָהא ָא ַמר ָרבָ א:
כי היכי דלא ליהוי בטול
ָּכל דָּ בָ ר ׁ ֶש ְ ּב ִמדָּ ה וְ ׁ ֶש ְ ּב ִמ ׁ ְש ָקל וְ ׁ ֶש ְ ּב ִמנְ יָן –
מקח .דקי''ל )ב''מ דף מט(:
אונאה שתות קנה ומחזיר
ֲאפִ ילּ ּו ּ ָפחוֹ ת ִמ ְּכ ֵדי אוֹ ָנ ָאה חוֹ זֵ ר!
אונאה יתר משתות בטל מקח
ֶא ָּלא ִמ ׁ ּשוּם ַּת ָ ּג ָרא,
הכא נמי התגר שמכר את
התבואה אם לא ידע דהוסיפו
יֵיה זְ ָיי ָנא - 515זְ יָ ינָ א הוּא דְּ לֹא לִ ְימ ְט ֵי ּיהִ ,רוְ ָחא לֹא ָ ּב ֵעי?!
ִּכי ֵהיכִ י דְּ לֹא לִ ְמ ְט ּ
על המדות ומכר לו כדי המדה
זְ בַ ן וְ זַ ֵ ּבין ַּת ָ ּג ָרא ִא ְּיק ֵרי?!
הראשונה וזה קיבל במדה
גדולה הרי נתאנה שתות ואף
על פי כן קנה הלוקח ונותן לו
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
דמי אונאה ואין המוכר יכול
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לחזור בו כדי שיהא לו ללוקח
ש ִרים ׁ ְש ָקלִ יםֲ ,ע ָשׂ ָרה וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֶקל ַ -ה ּ ָמנֶ ה יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם" )יחזק' מה ,יב( .מה לאכול:
ּ
ש ִרים ׁ ְש ָקלִ יםֲ ,ח ִמ ׁ ָשה וְ ֶע ְ ׂ
ֶע ְ ׂ
כל דבר שבמדה אפי' כו'.
משום דקפיד עליה והרי
ָמנֶה?!
נתאנה במדה:
אלא משום תגרא .החמר
אתן וְ ַא ְר ְ ּב ִעין ָהו ּו!
ָמ ַ
שלוקח התבואה מבעל הבית
ומוליכה בשווקים שרוצה
להשתכר בה השתות ואילו
ֶא ָּלא ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּהְּ ,תלָ ת:
היה מודד במדה שנתוספו
ּ
.
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י
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ד
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ָ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּהָ :מנֶה ׁ ֶשל ֶ ָ
ביותר הוי הפסד מטי דיאנא
למוכר שהיה מפסיד אותו
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ַּה :מוֹ ִסיפִ ין ַעל ַה ִּמדּ וֹ ת ,וְ ֵאין מוֹ ִס ִיפין יוֹ ֵתר ִמ ׁ ּ ְשתוּת.
יותר משתות )אבל( ומשום
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ַּהְ ׁ :שתו ָּתא ִמ ְּלבַ ר.
דלא לימטייה דיאנא תקנו
שלא יוסיפו יותר משתות:
ומהדר בתמיה דיאנא הוא
ָא ַמר ָרבִ ינָ א:
דלא לימטייה רווחא לא בעי
,
י
ַמ ְת ִנ ִיתין ִּנַמ
א
ק
ָ
יְ
דַּ
זבן וזבין תגרא איקרי .אם כן
שאין התגר מרויח כלום מה
דְּ ָק ָּתנֵ יּ " :תוֹ ָדה ָהיְ ָתה ָ ּב ָאה ָח ֵמ ׁש ְס ִאין יְ רו ׁ ַּש ְל ִמ ּיוֹ ת ׁ ֶש ֵהן ׁ ֵש ׁש ִמ ְד ָ ּב ִר ּיוֹ ת",
תקנה עשו לו:
ׁ ְש ַמע ִמי ַ ּנ ּה.
קרא אשכח ודרש .דגזירת
הכתוב היא:
עשרים שקלים חמשה
ועשרים שקלים עשרה
וחמשה שקל .הרי ששים
שקלים אותן ששים שקלים
יהיה לכם המנה וסלע ארבעה
זוזים הרי ר''מ זוזי דינרים
הוו בהאי מנה וקי''ל דמנה
דאורייתא אינה אלא כ''ה
סלעים שהן ק' זוזים:
מנה של קדש כפול היה.
דהיינו ר' דינרין:
ושמע מינה מוסיפין על
המדות .דהיינו מ' לר' של קדש
דכוותיה לק' של חול כ':
ושמע מינה שתות מלבר.
שלחמש מוסיפין הששי דאי
הוי שתות מלגיו לא היה צריך
להוסיף ארבעים על מאתים:
מתני' נמי דיקא .דשתותא
מלבר דקתני חמש סאין
ירושלמיות שהן ו' מדבריות
שמע מינה דאותו ]חלק[ ו'
הוסיפו על הה' עשו ה'
ירושלמיות שהן ו' מדבריות
נמצאת צריך להוסיף עליהן
הששית והיינו שתותא מלבר:
שקל האמור בתורה הוא סלע:

 515על פי כתבי יד ,רשי כת"י שיטה מקובצת ועוד .גירסת וילנא כאן ובהמשך :דְּ יָ אנָ ה
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .3עז ,ב
יתין
עז,ב ַמ ְתנִ ִ
ש ָרה ' ְּתרו ָּמה',
ִמכּ ו ָ ּּלם ָהיָ ה נוֹ ֵטל ֶא ָחד ֵמ ֲע ָ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ִה ְק ִריב ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֶא ָחד ִמ ָּכל ָק ְר ָ ּבן ְּתרו ָּמה לַ ה'") 516ויקרא ז ,יד(.
" ֶא ָחד" ֶ ׁ -שלֹא יִ ּטוֹ ל ּ ָפרוּס.
" ִמ ָּכל ָק ְר ָ ּבן" ֶ ׁ -ש ְ ּיה ּו ָ ּכל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ָשווֹ ת ׁ ֶשלֹא יִ ּטוֹ ל ִמ ָ ּק ְר ָ ּבן ַעל ֲח ֵבירוֹ .
"לַ כּ ֵֹהן ַה ּזוֹ ֵרק ֶאת דַּ ם ַה ּׁ ְשלָ ִמים לוֹ יִ ְהיֶ ה"  -וְ ַה ׁ ּ ְש ָאר נֶ ֱא ָכל ַל ְ ּב ָע ִלים.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
""וְ ִה ְק ִריב ִמ ּ ֶמ ּנ ּו" )ויקרא ז ,יד( ִ -מן ַה ְמחו ָ ּּבר.
" ֶא ָחד" ֶ ׁ -שלֹא יִ ּטוֹ ל ּ ָפרוּס.
" ִמ ָּכל ָק ְר ָ ּבן" ֶ ׁ -ש ְ ּיה ּו ָ ּכל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ָשווֹ ת ׁ ֶשלֹא יִ ּטוֹ ל ִמן ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ַעל ֲח ֵבירוֹ .
" ְּתרו ָּמה לַ ה'" ֵ -אינִ י יוֹ ֵד ַע ִמ ַ ּכ ָּמה ִהיא?
ֲה ֵרינִ י דָּ ן:
517
שרְּ " :תרו ָּמה" )במדבר יח ,כד(,
נֶ ֱא ַמר ָ ּכאןְּ " :תרו ָּמה" )ויקרא ז ,יד( ,וְ נֶ ֱא ַמר ִ ּב ְתרו ַּמת ַמ ֲע ֵ ׂ
ש ָרה,
ש ָרה ַ -אף ָ ּכאן ֶא ָחד ֵמ ֲע ָ ׂ
ַמה ְ ּל ַה ָ ּלן ֶא ָחד ֵמ ֲע ָ ׂ
אוֹ ַ ּכ ֵ ּל ְך ְל ֶד ֶר ְך זוֹ :
נֶ ֱא ַמר ָ ּכאןְּ " :תרו ָּמה" )ויקרא ז ,יד( וְ נֶ ֱא ַמר ְ ּב ִבכּ ו ִּריםְּ " :תרו ָּמה") 518דברים יב ,יז(,
ַמה ְ ּל ַה ָ ּלן ֵאין ָל ּה ׁ ִשיעוּר ַ -אף ָ ּכאן ֵאין ָל ּה ׁ ִשיעוּר?
נִ ְר ֶאה ְל ִמי דּ וֹ ֶמה?
יה ְּתרו ָּמה,
יה ְּתרו ָּמהִ ,מ ְּתרו ָּמה ׁ ֶש ֵאין ַא ֲח ֶר ָ
דָּ נִ ין ְּתרו ָּמה ׁ ֶש ֵאין ַא ֲח ֶר ָ
יהן ְּתרו ָּמה,
יח ִ ּבכּ ו ִּרים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַא ֲח ֵר ֶ
וְ ַאל יוֹ כִ ַ
אוֹ ַ ּכ ֵ ּל ְך ְל ֶד ֶר ְך זוֹ :
דָּ נִ ין ְּתרו ָּמה ַה ֶ ּנ ֱאכֶ ֶלת ְ ּב ָמקוֹ ם ָקדוֹ ׁשִ ,מ ְּתרו ָּמה ַה ֶ ּנ ֱא ֶכ ֶלת ְ ּב ָמקוֹ ם ָקדוֹ ׁש,
שר ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ֶכ ֶלת ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם?
יח ְּתרו ַּמת ַמ ֲע ֵ ׂ
וְ ַאל ּתוֹ כִ ַ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ " :מ ּ ֶמ ּנ ּו ְּ ...תרו ָּמה לַ ה'" )ויקרא ז ,יד(,
שרִ " :מ ּ ֶמנּ ּו ְּתרו ָּמה") 519במדבר יח ,כו( ִלגְ זֵ ָירה ׁ ָשוָ ה.
ו ְּכ ִתיב ִ ּב ְתרו ַּמת ַמ ֲע ֵ ׂ
ש ָרה,
ָל ַמ ְדנ ּו ִל ְתרו ָּמה ׁ ֶש ִהיא ֶא ָחד ֵמ ֲע ָ ׂ
ֲא ָבל ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ִמ ַ ּכ ָּמה ִהיא ַח ָ ּלה?
ֲה ֵרינִ י דָּ ן:
נֶ ֱא ַמר ָ ּכאן" :לֶ ֶחם") 520ויקרא ז ,יג( ,וְ נֶ ֱא ַמר ְל ַה ָ ּלן ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ַה ֶ ּל ֶחם" :לֶ ֶחם") 521ויקרא כג ,יז(,
שרוֹ ן ַל ַח ָ ּלה,
שרוֹ ן ַל ַח ָ ּלה )ויקרא כג ,יז( ַ -אף ָ ּכאן ִע ּ ָ ׂ
ַמה ְ ּל ַה ָ ּלן ִע ּ ָ ׂ
אוֹ ַ ּכ ֵ ּל ְך ְל ֶד ֶר ְך זוֹ :
נֶ ֱא ַמר ָ ּכאן" :לֶ ֶחם" )ויקרא ז ,יג( ,וְ נֶ ֱא ַמר ְ ּב ֶל ֶחם ַה ּ ָפנִ ים" :לֶ ֶחם") 522שמות כה ,ל(,
שרוֹ נוֹ ת?
שרוֹ נוֹ ת) 523ויקרא כד ,ה( ַ -אף ָ ּכאן ׁ ְשנֵ י ֶע ְ ׂ
ַמה ְ ּל ַה ָ ּלן ׁ ְשנֵ י ֶע ְ ׂ
נִ ְר ֶאה ְל ִמי דּ וֹ ֶמה?
דָּ נִ ין ִמנְ ָחה ַה ָ ּב ָאה ָח ֵמץ ִעם ַה ֶּז ַבחִ ,מ ִּמנְ ָחה ַה ָ ּב ָאה ָח ֵמץ ִעם ַה ֶּז ַבח,
יח ֶל ֶחם ַה ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ּבא ָח ֵמץ ִעם ַה ֶּז ַבח.
וְ ַאל יוֹ כִ ַ
אוֹ ַ ּכ ֵ ּל ְך ְל ֶד ֶר ְך זוֹ :
דָּ נִ ין ִמנְ ָחה ַה ָ ּב ָאה ֵמ ֶא ֶרץ וְ חו ָּצה ָל ָא ֶרץִ ,מן ֶה ָח ָד ׁש ו ִּמן ַה ָ ּי ׁ ָשן,
ִמ ִּמנְ ָחה ַה ָ ּב ָאה ֵמ ֶא ֶרץ וְ חו ָּצה ָל ָא ֶרץ ִמן ֶה ָח ָד ׁש ו ִּמן ַה ָ ּי ׁ ָשן,

רש"י
מתני'
מכולן .לחמי תודה היה נוטל
אחד מעשרה:
שיהיו כל הקרבנות שבלחמי
תודה שוין .בהפרשת תרומה:
שלא יטול מקרבן .זה תרומה על
חבירו שלא יטול מזה שנים
ומזה לא כלום משום דבעינן
שלא יטול מקרבן על חבירו:
גמ'
מן המחובר .דבעינן שיהו כל
החלות ביחד בשעת תרומה:
איני יודע מכמה .חלות הוא
נוטל אחת:
בבכורים תרומה .דאמר מר
)פסחים דף לו (:ותרומת ידך אלו
הבכורים:
מה תרומה דבכורים אין לה
שיעור .כדאמרינן )פאה פ''א
מ''א( אלו דברים שאין להם
שיעור הפאה והבכורים דכמה
שירצה מביא:
שאין אחריה תרומה .דכיון
שנטל תרומת מעשר אין
מפרישין שוב ממנה תרומה
אחרת:
שיש אחריה תרומה .שהרי
עדיין יש לו להפריש כל
תרומותיו:
דנין תרומת לחמי תודה
הנאכלת במקום קדוש .שנאכלת
בירושלים מתרומת בכורים
הנאכלת בירושלים:
תלמוד לומר ממנו) .ויקרא ז(
אחד מכל קרבן תרומה לה' לג''ש
דכתיב בלחמי תודה ממנו
תרומה לה' ונאמר בתרומת
מעשר )במדבר יח( והרמותם
ממנו תרומת ה' מעשר וגו':
אבל איני יודע מכמה .קמח הוא
עושה החלה של חמץ:
נאמר כאן לחם .חמץ תודה ושתי
הלחם באין מנחת חמץ עם
הזבח:
מה להלן עשרון לחלה .דכתיב
)ויקרא כג( )שנים ושני( עשרונים
וגו':
לחמי תודה ולחם הפנים באות
מארץ ומח''ל .ושתי הלחם אין
באות אלא מן הארץ דכתיב בהו
)שם כג( ממושבותיכם תביאו
לחם תנופה מה תלמוד לומר
תביאו שהרי כבר נאמר )שם(
והקרבתם מנחה חדשה ומצי
למימר ממושבותיכם לחם
תנופה ומה תלמוד לומר תביאו
שכל שאתה מביא ממקום אחר
כעין זה חמץ ועם הזבח יהיו
כזה:

 516וְ ִה ְק ִריב ִמ ּ ֶמנּ ּו ֶא ָחד ִמ ָּכל ָק ְר ָ ּבן ְּתרו ָּמה לַ ה' לַ כּ ֵֹהן ַה ּז ֵֹרק ֶאת דַּ ם ַה ּׁ ְשלָ ִמים לוֹ יִ ְהיֶ ה
ְ
ִּ 517כי ֶאת ַמ ְע ַשׂ ר ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר יָ ִרימ ּו לַ ה' ְּתרו ָּמה נָ ַת ִּתי לַ לְ וִ ִ ּים לְ נַ ֲחלָ ה ַעל ֵּכן ָא ַמ ְר ִּתי לָ ֶהם ְ ּבתוֹ ך ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ל ֹא יִ נְ ֲחל ּו נַ ֲחלָ ה
ירש ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך ו ְּבכֹרֹת ְ ּב ָק ְר ָך וְ צֹאנֶ ָך וְ כָ ל נְ ָד ֶר ָיך ֲא ׁ ֶשר ִּתדּ ֹר וְ נִ ְדב ֶֹת ָיך ו ְּתרו ַּמת יָ ֶד ָך
 518ל ֹא תוּכַ ל לֶ ֱאכֹל ִ ּב ׁ ְש ָע ֶר ָיך ַמ ְע ַשׂ ר דְּ גָ נְ ָך וְ ִת ׁ ְ
 519וְ ֶאל ַהלְ וִ ִ ּים ְּת ַד ֵ ּבר וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ִּכי ִת ְקח ּו ֵמ ֵאת ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ּ ַמ ֲע ֵשׂ ר ֲא ׁ ֶשר נָ ַת ִּתי לָ כֶ ם ֵמ ִא ָּתם ְ ּבנַ ֲחלַ ְתכֶ ם וַ ֲה ֵרמ ֶֹתם ִמ ּ ֶמנּ ּו ְּתרו ַּמת ה' ַמ ֲע ֵשׂ ר ִמן
ַה ּ ַמ ֲע ֵשׂ ר
ַ 520על ַחלּ ֹת לֶ ֶחם ָח ֵמץ יַ ְק ִריב ָק ְר ָ ּבנוֹ ַעל זֶ ַבח ּתוֹ ַדת ׁ ְשלָ ָמיו
ִ 521מ ּמוֹ ׁ ְשב ֵֹתיכֶ ם ָּת ִב ִיא ּו לֶ ֶחם ְּתנו ָּפה ׁ ְש ַּתיִ ם ׁ ְשנֵ י ֶע ְשׂ רֹנִ ים סֹלֶ ת ִּת ְהיֶ ינָ ה ָח ֵמץ ֵּת ָא ֶפינָ ה ִ ּבכּ ו ִּרים לַ ה'
 522וְ נָ ַת ָּת ַעל ַה ּׁ ֻשלְ ָחן לֶ ֶחם ּ ָפנִ ים לְ ָפנַ י ָּת ִמיד
 523וְ לָ ַק ְח ָּת סֹלֶ ת וְ ָא ִפ ָית א ָֹת ּה ׁ ְש ֵּתים ֶע ְשׂ ֵרה ַחלּ וֹ ת ׁ ְשנֵ י ֶע ְשׂ רֹנִ ים יִ ְהיֶ ה ַה ַח ָּלה ָה ֶא ָחת

מסכת מנחות פרק ח' – ַ
תּוֹדה ָהיְ ָתה ָבּ ָאה
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וְ ַאל יוֹ כִ יח ּו ׁ ְש ֵּתי ַה ֶ ּל ֶחם ׁ ֶש ֵאין ָ ּבאוֹ ת ֶא ָ ּלא ִמן ֶה ָח ָד ׁש ו ִּמן ָה ָא ֶרץ?

רש"י
אי מה להלן .בשתי הלחם שני
עשרונים ותו לא אף כאן שתי
עשרונים ותו לא:
תלמוד לומר תהיינה .יתירה
לרבוייא היא ואף על גב דכתיב
בשתי הלחם יליף לתודה דאם
אינו ענין לב' הלחם דהא כתיב
שתי עשרונים תנהו ענין לחמץ
עשרה
דליהוו
שבתודה
עשרונים:
למדנו י' לחמץ .משתי הלחם
שהוא חמץ תהיינה בחמץ כתיב
י' למצה מנין:
נגד חמץ הבא .דכמה שמביא
סולת לצורך חמץ הבא מצה:
י' לחמץ .נפקא לן משתי הלחם
י' למצה מדרשא לנגד חמץ הבא
מצה:
תלמוד לומר אם על תודה וגו'.
בהאי קרא כתיב ג' מיני מצה:
מן המחובר .משמע שיהא הכל
שלם המ' חלות שלם והתרומה
דבשעת תרומה יהא הכל שלם
והיינו דפריך אלא מעתה וכו'
הכא )נמי( מאי מחובר איכא
דקס''ד שהוא מנותח בשעת
שנוטל החלב:
שלא ינתח בשר קודם כו' .וכה''ג
הוי מחובר בשעת הפרשה:
ונילף מתרומת מדין .דהויא
אחד מנ':
ולילף מתרומת חלה .דהוי אחד
מארבעים ושמונה:

ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ " :מ ּמוֹ ׁ ְשבוֹ ֵתיכֶ ם ָּת ִביא ּו לֶ ֶחם ְּתנו ָּפה ׁ ְש ַּתיִ ם" )ויקרא כג ,יז( –
ׁ ֶש ֵאין ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר " ָּתבִ יא ּו" ,ו ַּמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָּ " :ת ִביא ּו"?
ׁ ֶש ָ ּכל ַמה ׁ ּ ֶש ַא ָּתה ֵמ ִביא ִמ ָּמקוֹ ם ַא ֵחר ֲה ֵרי הוּא ָ ּכזֶ ה:
שרוֹ ן ַל ַח ָ ּלה.
שרוֹ ן ַל ַח ָ ּלה ַ -אף ָ ּכאן ִע ּ ָ ׂ
ַמה ְ ּל ַה ָ ּלן ִע ּ ָ ׂ
שרוֹ נוֹ ת?
שרוֹ נוֹ ת ַ -אף ָ ּכאן ׁ ְשנֵ י ֶע ְ ׂ
ִאי ַמה ְ ּל ַה ָ ּלן ׁ ְשנֵ י ֶע ְ ׂ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִּ " :ת ְהיֶ ינָה" )ויקרא כג ,יז(.
ש ָרה ֶל ָח ֵמץ,
ָל ַמ ְדנ ּו ֲע ָ ׂ
ש ָרה ַל ַּמצָּ ה ִ -מ ַ ּניִ ן?
ֲע ָ ׂ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ " :על ַח ּלוֹ ת לֶ ֶחם ָח ֵמץ") 524ויקרא ז ,יג(  -נֶ גֶ ד ָח ֵמץ ָה ֵבא ַמ ָּצה.
שרוֹ נוֹ ת ַל ְח ֵמי ּתוֹ ָדה,
ש ִרים ֶע ְ ׂ
נִ ְמ ְצא ּו ֶע ְ ׂ
ש ָרה – ֶל ָח ֵמץ,
ֲע ָ ׂ
ש ָרה – ַל ַּמ ָּצה.
וַ ֲע ָ ׂ
ש ָרה ׁ ֶש ַ ּב ַּמ ָּצה לֹא יְ ה ּו כּ ו ָ ּּלן ֶא ָ ּלא ִמ ִּמין ֶא ָחד?
יָ כוֹ ל ֲע ָ ׂ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ " :אם ַעל ּתוֹ ָדה יַ ְק ִר ֶיב ּנ ּו,
וְ ִה ְק ִריב ַעל זֶ ַבח ַה ּתוֹ ָדה ַח ּלוֹ ת ַמצּוֹ ת ְ ּבלוּלוֹ ת ַ ּב ּׁ ֶש ֶמן,
ו ְּר ִק ֵיקי ַמצּוֹ ת ְמ ׁ ֻש ִחים ַ ּב ּׁ ָש ֶמן,
שרוֹ נִ ים,
סֹלֶ ת ֻמ ְר ֶ ּבכֶ ת" וְ גוֹ ') 525ויקרא ז ,יב(  -נִ ְמ ְצא ּו ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֶע ְ ׂ
ו ׁ ְּש ִל ׁיש ְל ָכל ִמין ו ִּמין,
שרוֹ ן.
וְ ׁ ָשל ֹׁש ַחלּ וֹ ת ְל ִע ּ ָ ׂ
וְ נִ ְמ ְצא ּו ַל ְח ֵמי ּתוֹ ָדה – ַא ְר ָ ּב ִעים,
נוֹ ֵטל ֵמ ֶהן ַא ְר ַ ּבע  -וְ נוֹ ֵתן ַלכּ ֵֹהן,
וְ ַה ׁ ּ ְש ָאר  -נֶ ֱא ָכ ִלים ַל ְ ּב ָע ִלים".
ָא ַמר ַמר:
""וְ ִה ְק ִריב ִמ ּ ֶמ ּנ ּו" ִ -מן ַה ְמחו ָ ּּבר".
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה דִּ כְ ִתיב" :וְ ֶאת ָּכל ֶחלְ בּ וֹ יָ ִרים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו") 526ויקרא ד ,יט( ָ -ה ָתם ַמאי ְמחו ָ ּּבר ִא ָּיכא?
ִּכ ְד ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמר ֲאבִ ִימי,
דְּ ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמר ֲאבִ ִימי:
ׁ ֶשלֹא ְי ַנ ַּתח ָ ּב ָׂשר קוֹ ֶדם ׁ ֶש ִ ּי ּטוֹ ל ֵאימו ִּרין.
ָא ַמר ַמר:
"נֶ ֱא ַמר ָ ּכאןְּ " :תרו ָּמה" )ויקרא ז ,יד( ,וְ נֶ ֱ ַ

אמר ּבתרוּמת מע ׂ
שרּ " :תר ּומה") 527במדבר יח ,כד(
ִ ְ

ַ

ַ ֲ ֵ

ְ

ָ

".

וְ נֵילַ ף ִמ" ְּתרו ַּמת") 528במדבר לֹא ,כט( ִמ ְד ָין!
דָּ ִנין ְּתרו ָּמה ַהנּוֹ ֶהגֶ ת לְ דוֹ רוֹ ת ִמ ְּתרו ָּמה ַהנּוֹ ֶהגֶ ת לְ דוֹ רוֹ ת,
וְ ַאל ּתוֹ כִ ַיח ְּתרו ַּמת ִמ ְדיָן ׁ ֶש ֵאינָ ּה נוֹ ֶהגֶ ת לְ דוֹ רוֹ ת.
וְ נֵילַ ף ִמ" ְּתרו ַּמת") 529במדבר טו ,כ( ַח ָּלה!
ָּת ָנא דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
"דָּ נִ ין דָּ ָבר ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר בּ וֹ ִ " :מ ּ ֶמ ּנ ּו ְּתרו ָּמה לַ ה'" ִמדָּ ָבר ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר בּ וֹ ִ " :מ ּ ֶמ ּנ ּו ְּתרו ָּמה לַ ה'"",
לְ ַא ּפו ֵּקי ְּתרו ַּמת ַח ָּלה ,דְּ לֹא נ ֱֶא ַמר בּ וֹ ִ " :מ ֶּמנּ ּו ְּתרו ָּמה לַ ה'".
ַ 524על ַחלּ ֹת לֶ ֶחם ָח ֵמץ יַ ְק ִריב ָק ְר ָ ּבנוֹ ַעל זֶ ַבח ּתוֹ ַדת ׁ ְשלָ ָמיו
ִ 525אם ַעל ּתוֹ ָדה יַ ְק ִר ֶיבנּ ּו וְ ִה ְק ִריב ַעל זֶ ַבח ַה ּתוֹ ָדה ַחלּ וֹ ת ַמצּ וֹ ת ְ ּבל ּול ֹת ַ ּב ּׁ ֶש ֶמן ו ְּר ִק ֵיקי ַמצּ וֹ ת ְמ ׁ ֻש ִחים ַ ּב ּׁ ָש ֶמן וְ סֹלֶ ת ֻמ ְר ֶ ּבכֶ ת ַחלּ ֹת ְ ּבל ּול ֹת ַ ּב ּׁ ָש ֶמן
 526וְ ֵאת ָּכל ֶחלְ בּ וֹ יָ ִרים ִמ ּ ֶמנּ ּו וְ ִה ְק ִטיר ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ָחה
ְ
ִּ 527כי ֶאת ַמ ְע ַשׂ ר ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר יָ ִרימ ּו לַ ה' ְּתרו ָּמה נָ ַת ִּתי לַ לְ וִ ִ ּים לְ נַ ֲחלָ ה ַעל ֵּכן ָא ַמ ְר ִּתי לָ ֶהם ְ ּבתוֹ ך ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ל ֹא יִ נְ ֲחל ּו נַ ֲחלָ ה
ִ 528מ ּ ַמ ֲח ִצ ָיתם ִּת ָ ּקח ּו וְ נָ ַת ָּתה לְ ֶאלְ ָעזָ ר ַהכּ ֵֹהן ְּתרו ַּמת ה'
אשית ֲע ִרס ֵֹתכֶ ם ַח ָּלה ָּת ִרימ ּו ְתרו ָּמה ִּכ ְתרו ַּמת גּ ֶֹרן ֵּכן ָּת ִרימ ּו א ָֹת ּה
ֵ 529ר ׁ ִ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .4עז ,ב
ָ ּב ֵעי ָרבָ א:
ְּתרו ַּמת לַ ְח ֵמי ּתוֹ ָדה:
ַח ָ ּייבִ ין ֲעלֵ ֶיהן ִמ ָיתה וְ חוֹ ֶמ ׁש,
אוֹ :
ֵאין ַח ָ ּייבִ ין ֲעלֵ ֶיהן ִמ ָיתה וְ חוֹ ֶמ ׁש?
ֵּכיוָ ן דְּ ִא ַּית ַ ּק ׁש לִ ְתרו ַּמת ַמ ֲעשֵׂ ר ִּ -כ ְתרו ַּמת ַמ ֲע ֵׂשר דָּ ֵמי,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
"בּ וֹ ") 530ויקרא כב ,ט( וַ " ֲח ִמ ׁ ִשיתוֹ ") 531ויקרא כב ,יד( ִ -מ ֵיעט ַר ְח ָמ ָנא?
ְמ ַד ַּמ ַעת,
אוֹ :
ֵאינ ָּה ְמ ַד ַּמ ַעת?
ֵּתיק ּו.

 530וְ ׁ ָש ְמר ּו ֶאת ִמ ׁ ְש ַמ ְר ִּתי וְ ל ֹא יִ ְשׂ א ּו ָעלָ יו ֵח ְטא ו ֵּמת ּו בוֹ ִּכי יְ ַח ְּללֻ ה ּו ֲאנִ י ה' ְמ ַקדְּ ׁ ָשם
 531וְ ִא ׁיש ִּכי יֹאכַ ל ק ֶֹד ׁש ִ ּב ׁ ְשגָ גָ ה וְ יָ ַסף ֲח ִמ ׁ ִשיתוֹ ָעלָ יו וְ נָ ַתן לַ כּ ֵֹהן ֶאת ַה ּק ֶֹד ׁש

רש"י
בו וחמשיתו כו' .ומתו בו ולא
באחר וחמשיתו ולא על אחר:
מדמעת .כשאר תרומה שאם
נפלה לתוך חולין שיהא צריך
להעלותה באחד ומאה דגבי
דימוע לא אשכחן מיעוט בקרא:

מסכת מנחות פרק ח' – ַ
תּוֹדה ָהיְ ָתה ָבּ ָאה
"ה ָ

"

 .5עז ,ב – עח ,א
ָא ַמר ַמר:
" ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִּ " :ת ְהיֶ ינָ ה" )(".
ַמאי ַּתלְ מו ָּדא?
עח,א ָא ַמר ַרב ִיצְ ָחק ַ ּבר ַאבְ דִּ ִימי:
" ִּת ְהיֶ ינָ ה" ְּכ ִתיב.
ֵא ָימאֲ :ע ָׂש ָרה ְקפִ יזֵ י!
ָא ַמר ָרבָ א:
ְ ּב ֶע ְׂשרוֹ נוֹ ת דִּ ֵ ּבר ַה ָּכתוּב.
ש ָרה ֶל ָח ֵמץ,
" ָל ַמ ְדנ ּו ֲע ָ ׂ
ש ָרה ַל ַּמצָּ ה – ִמ ַ ּניִ ן?
ֲע ָ ׂ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ " :על ַח ּלוֹ ת לֶ ֶחם ָח ֵמץ" )ויקרא ז ,יג( ּ ְ -כנֶ גֶ ד ָח ֵמץ ָה ֵבא ַמצָּ ה".
וְ כִ י דָּ בָ ר ַה ָּל ֵמד ְ ּב ֶהי ֵ ּק ׁש חוֹ זֵ ר ו ְּמלַ ֵּמד ְ ּב ֶה ֵ ּיק ׁש?!
ֵה ֶימ ּנ ּו וְ ָדבָ ר ַא ֵחר הוּא,
וְ כָ ל ֵה ֶימ ּנ ּו וְ ָדבָ ר ַא ֵחר  -לֹא ָהוֵ י ֶה ֵ ּיק ׁש.
ָהנִ ָיחא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר" :לֹא ָהוֵ י ֶה ֵּיק ׁש",
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרָ " :הוֵ י ֶה ֵ ּיק ׁש" ַמאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
" ָּת ִביא ּו" ִ -רבּ וּיָ א ִהיא.
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רש"י
מאי תלמודא .היכי משמע מן
תהיינה י' עשרונות:
תהיינה .בתרין יודין דחד יו''ד
דמייתר אתיא ללחמי תודה:
קפיזי .חצאי קבים:
בעשרונות דבר הכתוב .דממאי
דמיירי בפרשה קמרבה מן
תהיינה ובפרשה כתיב )ויקרא
כג( שתים שני עשרונים:
וכי דבר הלמד בהיקש חוזר
ומלמד בהיקש .דחמץ עצמו
דהוא עשר גמרינן משתי הלחם
עשרון לחלה מן היקישא דלחם
לחם:
חוזר ומלמד בהיקש .על מצה י'
עשרונים כחמץ דכנגד חמץ הבא
מצה:
הימנו ודבר אחר הוא .כלומר אי
הוה מלמד החמץ על המצה אותו
דבר עצמו שהוא למד מן שתי
הלחם עשרון לחלה מצי למימר
וכי דבר הלמד בהיקש חוזר
ומלמד בהיקש אבל הכא החמץ
אינו מלמד על המצה מה שהוא
לומד בהיקש משתי הלחם לא
מצית למיפרך משום דחמץ למד
משתי הלחם עשרון לחלה
ומלמד בהיקש למצה שהוא י'
עשרונים דהיינו דבר אחר .ע''א
נמי שמעתי הימנו ודבר אחר
הוא דאי הוה יליף מחמץ
שבתודה לקרבן אחר דעלמא
מצית לאקשויי וכי דבר וכו'
השתא דלא יליף אלא לההוא
קרבן גופיה ליכא למיפרך הכי:
מאי איכא למימר .וכי דבר
הלמד ]בהיקש[ חוזר ומלמד
בהיקש:
תביאו ריבויא הוא .דלא הוה
למכתב תביאו גבי שתי הלחם
משום טעמא דאמר לעיל והוי
כמאן דכתיב הכא גבי לחמי
תודה דכל הבאות שאתה מביא
יהו כזה עשרון לחלה והוי כמו
שלמד מגופו דקרא עשרון לחלה
ולא מהיקש )וכי מלמד חמץ על
המצה י' עשרונות( ולא מצית
למיפרך וכי דבר הלמד כו' שהרי
לא למד החמץ מהיקש אבל אי
תודה כדמעיקרא אתיא לחם
לחם הוי דבר הלמד מהיקש
ואיכא למיפרך עליה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .6עח ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ִּמילּ ו ִּאים ָהי ּו ָ ּב ִאין ַ ּכ ַּמ ָּצה ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָדהַ :חלּ וֹ ת,
ו ְּר ִק ִיקין,
ו ְּרב ּו ָכה.532
נְ זִ ירוּת ָהיְ ָתה ָ ּב ָאה ׁ ְש ֵּתי יָ דוֹ ת ַ ּכ ַּמצָּ ה ׁ ֶשל ּתוֹ ָדהַ :חלּ וֹ ת,
ו ְּר ִק ִיקין,
וְ ֵאין ָ ּב ּה ְרבו ָּכה.
ש ָרה ַק ִ ּבין יְ רו ׁ ַּש ְל ִמית ֶ ׁ -ש ֵהן ׁ ִש ׁ ּ ָשה ֶע ְ ׂ
נִ ְמ ָצא ֲע ָ ׂ
שרוֹ נוֹ ת וְ עוֹ ַד ָ ּיין.

ְ ּג ָמ ָרא
ְמ ָנא ַה ֵ ּני ִמ ֵּילי?
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמר ַרב ָח ָמא ַ ּבר ּגו ְּריָא:
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :ו ִּמ ַּסל ַה ּ ַמצּ וֹ ת ֲא ׁ ֶשר לִ ְפנֵ י ה' ,לָ ַקחַ :ח ַּלת ַמ ָ ּצה ַא ַחת,
וְ ַח ַּלת לֶ ֶחם ׁ ֶש ֶמן ַא ַחת,
וְ ָר ִקיק ֶא ָחד" )ויקרא ח ,כו(.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמאַ " :חלּ וֹ ת" – ַחלּ וֹ ת,
" ָר ִקיק" – ָר ִקיק,
" ׁ ֶש ֶמן" ַ -מאי נִ ינְ ה ּו? לַ או ְרבוּכָ ה.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ַאוְ יָא:
ֵא ָימא ַא ְנ ָּתא דְּ ִמ ׁ ְש ָחא!
ֶא ָּלא ִּכ ְד ָד ַר ׁש ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ַרב ִח ְסדָּ א ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ַטבְ לָ א:
"זֶ ה ָק ְר ַ ּבן ַא ֲהרֹן ו ָּבנָ יו ֲא ׁ ֶשר יַ ְק ִריב ּו לַ ה' ְ ּביוֹ ם ִה ּ ָמ ׁ ַשח אוֹ תוֹ ") 533ויקרא ו ,יג(,
וְ כִ י ַמה ָּל ַמ ְדנ ּו לְ " ָבנָ יו" ְ ּביוֹ ם ִה ָּמ ׁ ְשחוֹ ?
ֶא ָּלא ַמ ִּק ׁיש ִחי ּנוּכוֹ לְ ִה ָּמ ׁ ְשחוֹ ,
ַמה ִה ָּמ ׁ ְשחוֹ ְרבוּכָ ה ַ -אף ִחי ּנוּכוֹ ְרבוּכָ ה.

ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ְ
כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ַה ִּמ ְת ָק ֵרב לָ ֲעבוֹ ָדה צָ ִריך ׁ ְש ֵּתי ֶע ְׂשרוֹ נוֹ ת ָה ֵא ָיפה,
ַא ַחת – לְ ִה ָּמ ׁ ְשחוֹ ,
וְ ַא ַחת – לְ ִחי ּנוּכוֹ .
ַמר ַ ּבר ַרב ַא ׁ ּ ִשי ָא ַמר:
ׁ ָשל ֹׁש.
וְ לֹא ּ ְפלִ יגֵ י:
ָהא  -דְּ ָעבַ ד ֲעבוֹ ָדה ְּכ ׁ ֶשהוּא כּ ֵֹהן ֶה ְדיוֹ ט,
ָהא  -דְּ לֹא ָעבַ ד ֲעבוֹ ָדה ְּכ ׁ ֶשהוּא כּ ֵֹהן ֶה ְדיוֹ ט.

רש"י
מתני'
המלואים .שהיו בימי משה היו
כו':
שתי ידות כמצה שבתודה.
דהיינו חלות ורקיקין אבל
רבוכה לא היתה בנזיר וכיון
שלא היו שם אלא שני אותן
מינין נמצאו שני מינין י' קבין
ירושלמיות דכיון דג' מינין
דמצה שבתודה הוו ט''ו קבין
חמשה קב לכל מין נמצאו לשני
מינין הן עשרה קבין:
שהן ששה עשרונות .דעשרה
קבין הן ששה עשרונות ]ושני
שלישיות[ וב' מינין שהן ג'
עשרונות ]ושליש[ לכל מין דכיון
דעשרה עשרון הוו ]לג' מינין
שבמצה[ נמצא לב' ידות הן ששה
עשרונות וב' שלישי עשרון:
גמ'
מה''מ .דהמילואי' היו באות
חלות ורקיקין ורבוכה היינו
חלוט בשמן:
לאו היינו רבוכה .אלמא דאית
בהו רבוכה:
אנתא דמשחא .חתיכת עיסה
עבה שטיגנה בשמן ע''א אנתא
דמשחא שמן קרוש עגול כמו
לחם והיינו לחם מ''ר ז''ל ולא
רבוכה ממש:
וכי מה למדנו לבניו מיום
המשחו .כלום חייבין בניו
בשביל משיחת אביהם:
מקיש חינוכו .דכהן הדיוט
להמשחו )היינו רבוכה( וחינוכו
הוא המילואים שלו אלמא
דבמילואים הוי רבוכה דכהן
הדיוט מביא חביתין ]היינו
רבוכה[ ביום חינוכו לעבודה
וכהן גדול בכל יום:
אף .חלות לחם שמן נמי דהוי
במילואים היינו רבוכה:
המתקרב לעבודה .תחילה לאחר
שנמשח:
אחד להמשחו .שנמשח לכהן
גדול:
ואחד לחינוכו .בשביל שנתחנך
היום לעבודת כהן ]גדול[:
הא דלא עבד עבודה מעולם
כשהיה הדיוט .מביא שלשה
אחת לחינוך תחילת עבודה
ואחת לחינוכו שנתמנה לכהן
גדול ואחת להמשחו .מ''ר ז''ל:
רקיק וחלות חד הוא אלא שזה
נבלל וזה נמשח:

 532תיקון ע"פ שיטה מקובצת .בוילנא :רביכה
 533זֶ ה ָק ְר ַ ּבן ַא ֲהרֹן ו ָּבנָ יו ֲא ׁ ֶשר יַ ְק ִריב ּו לַ ה' ְ ּביוֹ ם ִה ּ ָמ ׁ ַשח אֹתוֹ ֲע ִשׂ ִירת ָה ֵא ָפה סֹלֶ ת ִמנְ ָחה ָּת ִמיד ַמ ֲח ִצ ָית ּה ַ ּבבּ ֶֹקר ו ַּמ ֲח ִצ ָית ּה ָ ּב ָע ֶרב
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"נְ זִ ירוּת ָהיְ ָתה ָ ּב ָאה ׁ ְש ֵּתי יָ דוֹ ת ַ ּכ ַּמצָּ ה ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָדה".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן) :ויקרא ז-יג(
ּ
יעית ׁ ֶש ֶמן.
ב
ר
ל
ת
וֹ
י
מ
ל
ּש
ׁ
ו
ר
ין
ב
ּ
ק
ת
ר
ש
ׂ
ע
ל
יר
י
מ
ל
ש
ׁ
ת
וְ ִ ְ ִ ִ
"" ׁ ְשלָ ָמיו"ְ - 534ל ַרבּ וֹ ַ ְ ֵ נָ זִ ַ ֲ ֶ ֶ ַ ִ יְ ַ ְ ִ
יָ כוֹ ל ְלכָ ל ַמה ׁ ּ ֶש ָאמוּר ָ ּב ִענְ יָ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ " :מצּוֹ ת") 535במדבר ו ,טו(".
ַמאי ַּתלְ מו ָּדא?
ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפא:
דָּ בָ ר ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר בּ וֹ " ַמצּ וֹ ת" לְ ַא ּפו ֵּקי ְרבוּכָ ה דְּ לֹא נ ֱֶא ַמר בּ וֹ ' ַמצּ וֹ ת'.
דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ָּתנָ א:
ּ
"" ַמצּ וֹ ת" )במדבר ו ,טו( – ְכלָ ל,
" ַח ּלוֹ ת ו ְּר ִק ִיקין" – ּ ְפ ָרט,
ְּכלָ ל ו ְּפ ָרט ֵאין ַ ּב ְּכלָ ל ֶא ָּלא ַמה ׁ ּ ֶש ַ ּב ּ ְפ ָרטַ :חלּ וֹ ת ו ְּר ִק ִיקין – ִאין,
ִמ ִידי ַא ֲח ִרי ָנא – לֹא.

ַ 534על ַחלּ ֹת לֶ ֶחם ָח ֵמץ יַ ְק ִריב ָק ְר ָ ּבנוֹ ַעל זֶ ַבח ּתוֹ ַדת ׁ ְשלָ ָמיו
 535וְ ַסל ַמצּ וֹ ת סֹלֶ ת ַחלּ ֹת ְ ּבל ּול ֹת ַ ּב ּׁ ֶש ֶמן ו ְּר ִק ֵיקי ַמצּ וֹ ת ְמ ׁ ֻש ִחים ַ ּב ּׁ ָש ֶמן ו ִּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵּכ ֶיהם

רש"י
לרבות שלמי נזיר לי' קבין
ירושלמיות .שהן ב' ידות של
מצה שבתודה שלא היה בנזיר
אלא חלות ורקיקין:
ולרביעית שמן .לפי שבתודה
היה חצי לוג שמן חציו לחלות
ורקיקין וחציו לרבוכה לחמץ לא
היה בו שמן וכיון שבנזיר אין בו
רבוכה דיו ברביעית:
יכול לכל מה שאמור בענין.
הואיל והוקשו שלמי נזיר למצה
של תודה יכול לוקשו לכל ג'
מינין שבמצה ת''ל מצות:
מאי תלמודא .היכי ממעט
ממצות:
אמר רב פפא דבר שנאמר בו
מצות .בתודה דהיינו חלות
ורקיקין דכתיב )ויקרא ב( חלות
מצות בלולות בשמן ורקיקי
מצות לההיא איתקש המצות
האמורות בנזיר אבל לרבוכה
דאין כתב בהן מצות לא הוקשו
לחם נזיר:
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יתין
עח,ב ַמ ְתנִ ִ
ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ֶאת ַה ּתוֹ ָדה ִל ְפנִ ים וְ ַל ְח ָמ ּה חוּץ ַלחוֹ ָמה  -לֹא ָק ַד ׁש ַה ֶ ּל ֶחם.
יה ַ ּב ַּת ּנוּר,
ׁ ְש ָח ָט ּה ַעד ׁ ֶשלֹא ָק ְרמ ּו ּ ָפנֶ ָ
וַ ֲא ִפילּ ּו ָק ְרמ ּו כּ ו ָ ּּלן חוּץ ֵמ ֶא ָחד ֵמ ֶהן  -לֹא ָק ַד ׁש ַה ֶ ּל ֶחם.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי "חוּץ ַלחוֹ ָמה"?
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
חוּץ לְ חוֹ ַמת ֵ ּבית ּ ַפאגִ י.
וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר:
חוּץ לְ חוֹ ַמת ָה ֲעזָ ָרה.
" ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר :חוּץ לְ חוֹ ַמת ָה ֲעזָ ָרה" ּ ְ -ב ִעינַן " ַעל"ּ ְ 536ב ָסמו ְּך.
וְ " ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר :חוּץ לְ חוֹ ַמת ֵ ּבית ּ ַפאגִ י" ֲ -אבָ ל חוּץ לָ ֲעזָ ָרה ָקדוֹ ׁש ,וְ לֹא ְ ּב ִעינַן " ַעל" ְ ּב ָסמו ְּך.
וְ ָהא ִא ּ ְיפלִ יג ּו ָ ּב ּה ֲח ָדא זִ ְימנָא:
דִּ ְתנַן:
ּ
שה .
" ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ֶאת ַה ֶפ ַסח ַעל ֶה ָח ֵמץ  -עוֹ ֵבר ְ ּבלֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרַ :אף ַה ָּת ִמיד" )פסחים סג(.
וְ ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ּ
לְ עוֹ לָ ם ֵאינוֹ ַח ּיָיב ַעד ׁ ֶש ְי ֵהא אוֹ לַ ׁ ּשוֹ ֵחט אוֹ לַ זּוֹ ֵרק אוֹ לְ ֶא ָחד ִמ ְ ּב ֵני ֲחבו ָּרה ִע ּמוֹ ָ ּב ֲעזָ ָרה!
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין ִע ּמוֹ ָ ּב ֲעזָ ָרה!

רש"י
חוץ לחומת ]בית[ פאגי .היינו
חוץ לחומת הר הבית אבל אם
היו בהר הבית קדשו אע''פ שאין
בעזרה מ''ה ז''ל:
חוץ לחומת העזרה .ואע''ג דהוי
לפנים מחומת בית פאגי לא
קדש:
על זבח תודת .חלות דהיינו על
בסמוך בעזרה:
הא איפלגו בה חדא זימנא .בעל
בסמוך:
רבי יהודה אומר אף תמיד של
בין הערבים .אם שחטו על חמץ
עובר דכתיב על חמץ דם זבחי
זבחי המיוחד לי דהיינו תמיד:
ורבי יוחנן אמר אע''פ וכו' .דלא
בעינן על בסמוך:
בההיא קאמר רבי יוחנן .אע''פ
שאין עמו בעזרה:
דכל היכא דאיתיה .לחמץ לאחר
זמן הביעור באיסורא איתיה:
אבל מקדש לחם .שלחמי תודה
אין מקדשים אלא בשחיטת
הזבח אימא לא יהו קדוש עד
שיהא הלחם עמו בעזרה:
ואי איתמר בהא .בלחמי תודה
קאמר ריש לקיש כיון דלמקדש
לחם הוא בעינן בעל בסמוך אבל
בהך בחמץ בי''ד דכל היכא
דאיתיה באיסורא איתיה:
אימא מודי לרבי יוחנן .דאף על
פי שאין עמו בעזרה צריכא:

צְ ִריכָ א,
דְּ ִאי ִא ְּית ַמר ְ ּב ַה ִהיא ּ ְ -ב ַה ִהיא ָקא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן דְּ כָ ל ֵהיכָ א דְּ ִא ֵית ּיה ְ ּב ִא ּיסו ָּרא ָק ֵאי,
ֲאבָ ל לְ ִענְ יַן ִמ ְקדַּ ׁש לֶ ֶחם ֵא ָימא מוֹ ֵדי לֵ ּיה לְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש דְּ ִאי ִא ֵית ּיה ִ ּבפְ נִים ָ -קדוֹ ׁשַ ,א ָ ּב ָראי  -לֹא ָקדוֹ ׁש.
וְ ִאי ִא ְּית ַמר ְ ּב ָהא ּ ְ -ב ָהא ָק ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש,
ֲאבָ ל ְ ּב ַה ְך ֵ -א ָימא מוֹ ֶדה לֵ ּיה לְ ַר ֵ ּבי יוֹ ָחנָן,
צְ ִריכָ א.
ַּת ְנ ָיא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
" ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ֶאת ַה ּתוֹ ָדה ִל ְפנִ ים וְ ַל ְח ָמ ּה חוּץ ְלחוֹ ַמת ֵ ּבית ּ ַפאגִ י  -לֹא ָק ַד ׁש ַה ֶ ּל ֶחם".

 536יב ִאם ַעל ּתוֹ ָדה יַ ְק ִר ֶיבנּ ּו וְ ִה ְק ִריב ַעל זֶ ַבח ַה ּתוֹ ָדה ַחלּ וֹ ת ַמצּ וֹ ת ְ ּבל ּול ֹת ַ ּב ּׁ ֶש ֶמן ו ְּר ִק ֵיקי ַמצּ וֹ ת ְמ ׁ ֻש ִחים ַ ּב ּׁ ָש ֶמן וְ סֹלֶ ת ֻמ ְר ֶ ּבכֶ ת ַחלּ ֹת ְ ּבל ּול ֹת ַ ּב ּׁ ָש ֶמן.
יג ַעל ַחלּ ֹת לֶ ֶחם ָח ֵמץ יַ ְק ִריב ָק ְר ָ ּבנוֹ ַעל זֶ ַבח ּתוֹ ַדת ׁ ְשלָ ָמיו
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יה ַ ּב ַּת ּנוּר  -לֹא ָק ַד ׁש ַה ֶ ּל ֶחם".
" ׁ ְש ָח ָט ּה ַעד ׁ ֶשלֹא ָק ְרמ ּו ּ ָפנֶ ָ
ְמ ָנא ָהנֵ י ִמ ֵּילי?

דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"" ַעל ַח ּלוֹ ת לֶ ֶחם ָח ֵמץ יַ ְק ִריב ָק ְר ָ ּבנוֹ ַעל זֶ בַ
ּ
יה ַ ּב ַּת ּנוּר.
פ
ו
מ
ר
ק
ְמ ַל ֵּמד ׁ ֶש ֵאין ַה ֶ ּל ֶחם ָקדוֹ ׁש ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ָ ְ ּ ָ נֶ ָ
יטת ַה ֶּז ַבח.
"יַ ְק ִריב ָק ְר ָ ּבנוֹ ַעל זֶ ַבח" ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ֵאין ַה ֶ ּל ֶחם ָקדוֹ ׁש ֶא ָ ּלא ִ ּב ׁ ְש ִח ַ
"זֶ ַבח ּתוֹ ַדת" ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ִאם ׁ ָש ַחט ׁ ֶשלֹא ִל ׁ ְש ָמן לֹא ָק ַד ׁש ַה ֶ ּל ֶחם".
ח") 537ויקרא ז ,יג(.

ַ 537על ַחלּ ֹת לֶ ֶחם ָח ֵמץ יַ ְק ִריב ָק ְר ָ ּבנוֹ ַעל זֶ ַבח ּתוֹ ַדת ׁ ְשלָ ָמיו

רש"י
על חלות לחם חמץ יקריב.
מקריבו
כשהוא
כלומר
כששוחטו יהא כבר לחם שיהו
פניו מתקרמין כבר בתנור:
קרבנו על זבח .קרבנו דהיינו
לחם מתקדש על ידי זבח:
זבח תודה .משמע זבח לשם
תודה שצריך לשוחטו לשמו:
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 .10עח ,ב
][.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"יוֹ ְצ ִאין ְ ּב ַמצָּ ה נָ א,
שוּיָ ה ְ ּב ִא ְיל ּ ָפס".
ו ְּב ַמצָּ ה ָה ֲע ׂ
ַמאי " ַמצָּ ה נָ א"?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ָּכל ׁ ֶש ּפוֹ ְר ָס ּה וְ ֵאין חוּטִ ין נִ ְמ ׁ ָשכִ ין ֵה ֶימ ָ ּנה.
ָא ַמר ָרבָ א:
וְ כֵ ן לְ ִענְ יַן לַ ְח ֵמי ּתוֹ ָדה.

רש"י
יוצאין .בפסח במצה נא:
העשויה .האפויה:
מאי נא .וכי מאי לחם הוי הואיל
ואין נאפה כלל:
אמר שמואל כל שפורסין כו'.
דכבר אפויה כל דהו:
וכן לענין לחמי תודה .שאם נאפו
כל כך בשעת שחיטת הזבח
שפורסה ואין חוטין נמשכין
ממנה קדש הלחם:
פשיטא .דחד דינא אית להו
למצה ולחמי תודה דהכא והכא
כתיב לחם:
והא .שאין אפויה כל צרכה אע''ג
דאין חוטים נמשכים ממנה
כפריסא דמיא לפי שנפרכת
כשמטלטלים אותה קמ''ל
)דלא(:

ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ָהכָ א ְּכ ִתיב "לֶ ֶחם") 538דברים טז ,ג( ,וְ ָהכָ א "לֶ ֶחם") 539ויקרא ז ,יג( ְּכ ִתיב!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאֶ " :א ָחד") 540ויקרא ז ,יד( ָא ַמר ַר ְח ָמ ָנא " ׁ ֶשלֹא יִ ּטוֹ ל ָּפרוּס",
יסא דָּ ְמיָ א,
וְ ָהא ְּכ ַמאן דִּ פְ ִר ָ
ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

את ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם כּ ֹל יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָיך
את ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לְ ַמ ַען ִּתזְ כּ ֹר ֶאת יוֹ ם ֵצ ְ
 538ל ֹא תֹאכַ ל ָעלָ יו ָח ֵמץ ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ּתֹאכַ ל ָעלָ יו ַמצּ וֹ ת לֶ ֶח ם עֹנִ י ִּכי ְב ִח ּ ָפזוֹ ן יָ ָצ ָ
ַ 539על ַחלּ ֹת לֶ ֶחם ָח ֵמץ יַ ְק ִריב ָק ְר ָ ּבנוֹ ַעל זֶ ַבח ּתוֹ ַדת ׁ ְשלָ ָמיו
 540וְ ִה ְק ִריב ִמ ּ ֶמנּ ּו ֶא ָחד ִמ ָּכל ָק ְר ָ ּבן ְּתרו ָּמה לַ ה' לַ כּ ֵֹהן ַה ּז ֵֹרק ֶאת דַּ ם ַה ּׁ ְשלָ ִמים לוֹ יִ ְהיֶ ה

מסכת מנחות פרק ח' – ַ
"התּוֹ ָדה ָהיְ ָתה ָבּ ָאה

"
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 .11עח ,ב
ִא ְּית ַמר:
ּתוֹ ָדה ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָח ָט ּה ַעל ׁ ְשמוֹ ִנים ַחלּ וֹ ת:
ִחזְ ִק ּיָה ָא ַמרָ :ק ְד ׁש ּו ַא ְר ָ ּב ִעים ִמ ּתוֹ ְך ׁ ְשמוֹ ִנים.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר :לֹא ָק ְד ׁש ּו ַא ְר ָ ּב ִעים ִמ ּתוֹ ְך ׁ ְשמוֹ נִים.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ַהכּ ֹל מוֹ ִדים ֵהיכָ א דְּ ָא ַמר :לִ ְיקדְּ ׁש ּו ַא ְר ָ ּב ִעים ִמ ּתוֹ ְך ׁ ְשמוֹ נִ ים – ָק ְד ׁש ּו,
ַאל י ְִקדְּ ׁש ּו ַא ְר ָ ּב ִעים ֶא ָּלא ִאם ֵּכן יִ ְקדְּ ׁש ּו ׁ ְשמוֹ ִנים  -לֹא ָק ְד ׁש ּו.
ִּכי ּ ְפלִ יגֵ י ִ ּב ְס ָת ָמא:
ַמר ָסבַ ר :לְ ַא ֲח ָריוּת ָקא ִמ ַּיכ ֵ ּוין,
ו ַּמר ָסבַ ר :לְ ָק ְר ָ ּבן ָ ּגדוֹ ל ָקא ִמ ַּיכ ֵ ּוין.
ַא ַ ּב ּיֵי ָא ַמר:
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא לְ ָק ְר ָ ּבן ָ ּגדוֹ לָ 541קא ִמ ַּיכ ֵ ּוין,
וּבִ כְ לֵ י ׁ ָש ֵרת ְמ ַקדְּ ׁ ִשין ׁ ֶשלֹא ִמדַּ ַעת ָ -קא ִמיפְ לְ גֵ י:
ַמר ָסבַ רְּ :כלֵ י ׁ ָש ֵרת ְמ ַקדְּ ׁ ִשין ׁ ֶשלֹא ִמדַּ ַעת,
ו ַּמר ָסבַ רְּ :כלֵ י ׁ ָש ֵרת ֵאין ְמ ַקדְּ ׁ ִשין ׁ ֶשלֹא ִמדַּ ַעת.
ַרב ּ ָפ ּ ָפא ָא ַמר:
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמאְּ :כלֵ י ׁ ָש ֵרת ְ -מ ַקדְּ ׁ ִשין ׁ ֶשלֹא ִמדַּ ַעת,
וְ ָהכָ א ְ ּב ַס ִּכין ָקא ִמ ְיפלְ גֵ י:
ּ
ַמר ָסבַ רַ :ס ִּכין ְמ ַקדֶּ ׁ ֶשת ִככְ לִ י ׁ ָש ֵרת,
ו ַּמר ָסבַ רַ :ס ִּכין ֵּכיוָ ן דְּ לֵ ית לֵ ּיה ּתוֹ ְך ֵאי ָנ ּה ְמ ַקדֶּ ׁ ֶשת ִּככְ לֵ י ׁ ָש ֵרת.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ַרב ּ ָפ ּ ָפא ָא ַמר:
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ְּכלֵ י ׁ ָש ֵרת ֵאין ְמ ַקדְּ ׁ ִשין ֶא ָּלא ִמדַּ ַעת,
וְ ָהכָ א ְ ּב ַס ִּכין ָקא ִמ ְיפלְ גֵ י:
ַמר ָסבַ רַ :ס ִּכין ַא ִּל ָימא ִמ ְּכלִ י ׁ ָש ֵרת ,דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ לֵ ית לֵ ּיה ּתוֹ ְך ִמ ַיקדְּ ׁ ָשה,
ו ַּמר ָסבַ רַ :ס ִּכין לֹא ַא ִּל ָימא לֵ ּיה ִמ ְּכלִ י ׁ ָש ֵרת.

 541מסורת הש"ס לפי רש"י ועוד .גירסת וילנא) :לְ ַא ֲח ָריוּת(

רש"י
ליקדשו מ' מתוך פ' קדשו.
דלאחריות נתכוין דאי אבד הא
ליפוק באחריני:
)ומאן דאמר לא קדשו סבר
לקרבן גדול דהיינו פ' נתכוין.
דאי אתברי מ' מינייהו נפיק
באידך( :אל יקדשו כו' לא
קדשו .שהרי אין מביאין לתודה
אלא מ' חלות:
מ''ד קדשו .סבר האי דשחטה
סתם אין דעתו אלא על מ' והאי
דהביא פ' לאחריות מכוין דאי
איבדו ניפוק באחריני:
ומ''ד לא קדשו .סבר האי
דהביא שמונים דעתו אכולם
ונתכוין להביא קרבן גדול
ופסול:
אביי אמר בכלי שרת מקדש
שלא מדעת .וה''ה בסכין
ששוחט בו הזבח שבשחיטה
מתקדש הלחם קמיפלגי :מ''ד
קדשו קסבר כלי שרת מקדשי'
מה שראוי להם שלא מדעת
בעלים:
ומ''ד לא קדשו .קסבר אין
מקדשין אלא מה שנתכוונו
הבעלים לקרבן גדול דהיינו
שמונים ופסול )מר סבר לא
אלימא( שחיטה לקדש שלא
מדעת בעלים שאע''פ שהבעלים
נתכוונו לשמונים הסכין לא
קידש אלא מ' שראוין לזבח:
רב פפא אמר דכ''ע כלי שרת
מקדשין .מה שראוי להן ]מ''ד
קדשו[ סבר סכין נמי מקדשא מ'
שלא מדעת בעלים כשאר כלי
שרת ומאן דאמר לא קדשו סבר
כיון דלית ליה תוך אין מקדש
אלא מדעת בעלים והבעלים לפ'
איכוונו ופסול:
דאע''ג דלית ליה לסכין תוך.
מקדשת הזבח כשאר כלי שרת
שיש להם תוך הכי נמי אלימא
משאר כלי שרת שמקדש מה
שראוי לזבח מ' מתוך פ' שלא
מדעת בעלים:
ומר סבר לא אלימא מכלי שרת.
לקדש שלא מדעת ובעלים
לקרבן גדול איכוונו לקדש כל פ'
ולא קידשו:
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 .12עח ,ב – עט ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ׁ ְש ָח ָט ּה חוּץ ִלזְ ַמ ָ ּנ ּה,
וְ חוּץ ִל ְמקוֹ ָמ ּה ָ -ק ַד ׁש ַה ֶ ּל ֶחם.
יפה  -לֹא ָק ַד ׁש ַה ֶ ּל ֶחם.
ׁ ְש ָח ָט ּה וְ נִ ְמ ֵצאת ְט ֵר ָ
ׁ ְש ָח ָט ּה וְ נִ ְמ ֵצאת ַ ּב ֲע ַלת מוּם:
יעזֶ ר אוֹ ֵמרִ :קידֵּ ׁש.
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים :לֹא ִקידֵּ ׁש.
ׁ ְש ָח ָט ּה ׁ ֶשלֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה,
וְ ֵכן ֵאיל ַה ִּמילּ ו ִּאים,
ּ
ּ
שי ֲע ֶצ ֶרת ֶ ׁ -ש ׁ ְש ָח ָטן ׁ ֶשלֹא ִל ׁ ְש ָמן  -לֹא ָק ַד ׁש ַה ֶל ֶחם.
וְ ֵכן ׁ ְשנֵ י ִ ּכ ְב ֵ ׂ

ְ ּג ָמ ָרא
ַמ ְת ִנ ִיתין ַמ ִ ּני?
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
דְּ ַתנְ ָיא:
זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
ָ ּכל ׁ ֶש ּ ִפ ּ
יטה  -לֹא ָק ַד ׁש ַה ֶ ּל ֶחם.
יסוּלוֹ קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָ
ּ ִפ ּ
יטה ָ -ק ַד ׁש ַה ֶ ּל ֶחם.
ח
ש
ׁ
ר
ח
א
יסוּלוֹ ַ ַ ְ ִ ָ
ׁ ְש ָח ָט ּה חוּץ ִלזְ ַמ ָ ּנ ּה,
וְ חוּץ ִל ְמקוֹ ָמ ּה ָ -ק ַד ׁש ַה ֶ ּל ֶחם.
יפה  -לֹא ָק ַד ׁש ַה ֶ ּל ֶחם
ׁ ְש ָח ָט ּה וְ נִ ְמ ֵצאת ְט ֵר ָ
יעזֶ ר אוֹ ֵמרָ :ק ַד ׁש.
עט,א ׁ ְש ָח ָט ּה וְ נִ ְמ ֵצאת ַ ּב ֲע ַלת מוּם ַ -ר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר :לֹא ָק ַד ׁש,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
יפה ֶ ׁ -שלֹא ָק ַד ׁש,
יעזֶ ר וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַעַ :על ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָח ָט ּה וְ נִ ְמ ֵצאת ְט ֵר ָ
לֹא נֶ ְח ְלק ּו ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וְ ַעל חוּץ ִלזְ ַמנּ וֹ – ׁ ֶש ָ ּק ַד ׁש,
וְ ַעל ַ ּב ַעל מוּם ֶ ׁ -שלֹא ָק ַד ׁש.
יעזֶ ר אוֹ ֵמרָ :ק ַד ׁש,
וְ ַעל ָמה נֶ ְח ְלק ּוַ :על חוּץ ִל ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶש ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר :לֹא ָק ַד ׁש.
יעזֶ ר:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ּ
הוֹ ִאיל וְ חוּץ ִלזְ ַמנּוֹ – ָפסוּל,
וְ חוּץ ִל ְמקוֹ מוֹ – ּ ָפסוּל,
ַמה חוּץ ִלזְ ַמנּוֹ – ָק ַד ׁשַ ,אף חוּץ ִל ְמקוֹ מוֹ – ָק ַד ׁש.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
הוֹ ִאיל וְ חוּץ ִל ְמקוֹ מוֹ – ּ ָפסוּל,
ו ַּב ַעל מוּם – ָּפסוּל,
ַמה ַ ּב ַעל מוּם  -לֹא ָק ַד ׁשַ ,אף חוּץ ִל ְמקוֹ מוֹ  -לֹא ָק ַד ׁש.
יעזֶ ר:
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יתיה ּו ְ -לחוּץ ִלזְ ַמנּ וֹ ,
ֲאנִ י דִּ ִּמ ִ
וְ ַא ָּתה דִּ ִּמיתוֹ ְ -ל ַב ַעל מוּם.
נִ ְר ֶאה ְל ִמי דּ וֹ ֶמה?
ִאם דּ וֹ ֶמה ְלחוּץ ִלזְ ַמנּוֹ  -נְ דוּנֶ ּנ ּו ִמחוּץ ִלזְ ַמנּוֹ ,
ִאם דּ וֹ ֶמה ְל ַב ַעל מוּם  -נְ דוּנֶ נּ ּו ִמ ַ ּב ַעל מוּם!
יעזֶ ר ָלדוּן :דָּ נִ ין ּ ְפסוּל ַמ ְח ׁ ָש ָבה ִ -מ ּ ְפסוּל ַמ ְח ׁ ָש ָבה,
ִה ְת ִחיל ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ּ
ּ
ּ
וְ ֵאין דָּ נִ ין ְפסוּל ַמ ְח ׁ ָש ָבה ִ -מ ְפסוּל ַהג ּוף.
ִה ְת ִחיל ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ָלדוּן :דָּ נִ ין ּ ְפסוּל ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ָ ּכ ֵרת ִ -מ ּ ְפסוּל ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ָ ּכ ֵרת,
יח חוּץ ִלזְ ַמ ּנוֹ ׁ ֶש ּ ָפסוּל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ָ ּכ ֵרת!
וְ ַאל יוֹ כִ ַ
וְ עוֹ ד,
נְ דוּנֶ ּנ ּו ִמ ׁ ּ ֶשלֹא ִל ׁ ְשמוֹ ׁ ֶש ּ ְפסוּל ַמ ְח ׁ ָש ָבה וְ ֵאין בּ וֹ ָ ּכ ֵרת!

רש"י
מתני'
שחטה חוץ לזמנה .על מנת
לאכול ממנה כזית למחר דהוי
פיגול מעליא:
או חוץ למקומו) .או( חוץ לעזרה:
קדש הלחם .והוי מפגל הואיל
ופסול הוה לאחר שחיטה ומ''מ
בפנים שחטה אבל שלא לשמן
לא קדש הלחם הואיל ומפיק לה
מקדושתה לגמרי שהרי שחטה
לשם זבח אחר:
ונמצאת טריפה .בבדיקה לא
קדש הלחם דטריפה הוי פסול
קודם שחיטה:
גמ'
זה הכלל וכו' .השתא מפרש
כיצד שחטה חוץ לזמנה וכו'
דלאו היינו פסול קודם שחיטה
לפיכך קדש הלחם:
שחטה ונמצאת בעלת מום.
פליגי רבי אליעזר ורבי יהושע:
על חוץ לזמנו שקדש .הואיל
ומ''מ איתיה לזבח בעזרה אבל
חוץ למקומו דלא הוי בעזרה
פליגי:
אני דמיתיו לחוץ לזמנו .דדברי
הכל קדש דפיגול מרצה משום
דהרצאה כתיב ביה דכתיב לא
ירצה:
ואתה דמיתו לבעל מום .דדברי
הכל לא קדש :חוץ לזמנו וחוץ
למקומו פסול מחשבה ובעל מום
פסול הגוף:
חוץ למקומו .ובעל מום פסול
ואין בו כרת:
ועוד .דקשיא לך היאך נדמנו
לבעל מום דפסול הגוף הוא
נדוננו משלא לשמו מתודה
ששחטה שלא לשמה דהוי פסול
מחשבה ואין בו כרת ולא קדש
כדאמר במתניתין שחטה שלא
לשמה לא קדש הלחם:

מסכת מנחות פרק ח' – ַ
תּוֹדה ָהיְ ָתה ָבּ ָאה
"ה ָ

"

יעזֶ ר".
וְ ׁ ָש ַתק ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
יפה"  -דְּ ָהוֵ י ּ ְפסוּלוֹ קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָיטה,
ר
ט
את
צ
מ
ה
ט
ח
ש
ׁ
"
ּ
ְֵ ָ
ַמאי ׁ ְשנָ א ָ ָ ְ :וְ נִ ְ ֵ
ו ַּמאי ׁ ְש ָנאְ ׁ " :ש ָח ָט ּה וְ נִ ְמ ֵצאת ַ ּב ֲע ַלת מוּם"  -דְּ לֹא ָהוֵ יְ ּ :פסוּלוֹ קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָיטה?
ְ ּב'דוֹ ִקין ׁ ֶש ָ ּב ַעיִן' ,וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ,דְּ ָא ַמרִ :אם ָעל ּו  -לֹא יֵ ְרד ּו.
וְ ִא ָיד ְך?542
ִּכי ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ אִ :אם ָעל ּו לֹא ֵי ְרד ּו ּ ִ -ב ְפסוּלָ א דְּ גו ֵּפ ּיה,
ֲאבָ ל לְ ַקדּ ו ׁ ֵּשי לֶ ֶחם – לֹא.

ִא ְּית ַמר:
ַח ּ ָטאת ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָח ָט ּה חוּץ לִ זְ ַמ ָ ּנ ּה,
ִאם ָעלְ ָתה  -לֹא ֵּת ֵרד.
חוּץ לִ ְמקוֹ ָמ ּה:
ָרבָ א ָא ַמרֵּ :ת ֵרד.
ַר ָ ּבה ָא ַמר :לֹא ֵּת ֵרד.543
ָרבָ א ְּכ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע,
וְ ַר ָ ּבה ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר.
וְ ָה ַדר ֵ ּב ּיה ַר ָ ּבה לְ גַ ֵ ּב ּיה דְּ ָרבָ א,
ִמדְּ ָה ַדר ֵ ּב ּיה ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר לְ גַ ֵ ּב ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ָה ַדר ֵ ּב ּיה ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר לְ גַ ֵ ּב ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע,
ַר ָ ּבה לְ גַ ֵ ּב ּיה דְּ ָרבָ א  -לֹא ָה ַדר ֵ ּב ּיה.
ָה ָתם  -הוּא דְּ ָק ָא ַמר לֵ ּיה :נְד ּו ֶנ ּנ ּו ִמ ׁ ּ ֶשלֹא לִ ׁ ְשמוֹ ,
ֲאבָ ל ָהכָ א ִ -אי דָּ ְיי ַנ ּת לֵ ּיה ִמ ׁ ּ ֶשלֹא לִ ׁ ְשמוֹ ִאם ָעלְ ָתה לֹא ֵּת ֵרד.

 542תוקן על פי כתבי יד ,רשי ,שיטה מקובצת ועוד .גירסת וילנא :וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע
 543כתבי יד ,רשי ושיטה מקובצת גורסים הפוך :רבה אמר תרד ,רבא אמר לא תרד.
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רש"י
ורבי מאיר .אליבא דרבי אליעזר
דאמר שחטה ונמצאת בעלת
מום קדש מאי שנא וכו' בשלמא
לרבי יהודה משוי חדא דינא
לבעל מום ולנמצאת טריפה אלא
לרבי מאיר מאי שנא וכו':
בדוקין שבעין .דהוי מום עובר
ואינו ניכר דלא הוי פסולו קודם
שחיטה דסבר כרבי עקיבא
דאמר במס' זבחים )פד (.אם עלו
לא ירדו והואיל דלא ירדו דקדש
כל דהו לא חשיב פסולו קודם
שחיטה הלכך קדש הלחם:
ואידך רבי יהושע ורבי יהודה
אומר אליבא דרבי אליעזר ]ור''י[
נמי לא קדש סבר כי אמר רבי
עקיבא אם עלו לא ירדו:
]בפסולא דגופי'[ .דמקדש
)לגופי'( לזבח עצמו:
לקדושי לחם לא הוי קדוש.
הואיל והוי פסולו קודם
שחיטה:
חוץ לזמנה אם עלתה לא תרד.
דהואיל ופיגול הוא מרצה וכל
שכן שאר זבחים:
רבה אמר לא תרד .כרבי אליעזר
דאמר גבי תודה דקדש דלא הוי
פסול:
רבא אמר תרד .ולא קדש כרבי
יהושע:
מדהדר ביה רבי אליעזר.
דשתק:
התם .דקאמר ליה ר' יהושע
לרבי אליעזר משלא לשמן נדוננו
ושתק ר' אליעזר שלא מצא
תשובה אבל הכא אי דיינת לה
משלא לשמן מוכח )מיניה(
מגופיה דאם עלתה לא תרד
דקי''ל הפסח והחטאת ששחטן
שלא לשמן אם עלו לא ירדו
לדברי הכל כדאמר במסכת
זבחים בפרק המזבח מקדש )דף
פד (.ריבה לכל העולין שאם עלו
לא ירדו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .13עט ,א
" ׁ ְש ָח ָט ּה ׁ ֶשלֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה,
וְ ֵכן ֵאיל ַה ִּמילּ ו ִּאים,
שי ֲע ֶצ ֶרת ֶ ׁ -ש ׁ ּ ְש ָח ָטן ׁ ֶשלֹא ִל ׁ ְש ָמן  -לֹא ָק ַד ׁש ַה ֶ ּל ֶחם".
וְ ֵכן ׁ ְשנֵ י ִ ּכ ְב ֵ ׂ
ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפא:
ׁ ָשבַ ק ַּת ָ ּנא דִּ ָידן ֵאיל ָנזִ יר דִּ ׁ ְשכִ ַיח,
וְ נ ִָקיט ֵאיל ַה ִּמילּ ו ִּאים.
וְ ַת ָ ּנא דִּ ָידן ִע ַ ּיקר ִמ ְּיל ָתא נ ַָקט.

רש"י
שביק תנא דידן איל נזיר
דשכיח .שנוהג לדורות:
ונקט מילואים .דהוו לפי שעה:
עיקר מילתא נקט .איל
המילואים שבו קדשו הלחם
תחילה:

מסכת מנחות פרק ח' – ַ
תּוֹדה ָהיְ ָתה ָבּ ָאה
"ה ָ

"

 .14עט ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ְ ּנ ָסכִ ים ׁ ֶש ָ ּק ְד ׁש ּו ַ ּב ְ ּכ ִלי ,וְ נִ ְמ ָצא זֶ ַבח ּ ָפסוּל:
ִאם יֵ ׁש זֶ ַבח ַא ֵחר  -יַ ְק ִריב ּו ִע ּמוֹ ,
וְ ִאם ָלאו  -יִ ָּפ ְסל ּו ְ ּב ִלינָ ה.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ְז ִע ִירי:
ּ
ֵאין ַה ְ ּנ ָסכִ ים ִמ ְת ַקדְּ ׁ ִשין ֶא ָלא ִ ּב ׁ ְש ִח ַיטת ַה ֶּזבַ ח.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ְק ָרא" :זֶ בַ ח וּנְ ָסכִ ים") 544ויקרא כג ,לז(.
ְּתנַן:
ּ
" ַה ְ ּנ ָסכִ ים ׁ ֶש ָ ּק ְד ׁש ּו ַ ּב ְ ּכ ִלי וְ נִ ְמ ָצא זֶ ַבח ָפסוּל,
ִאם יֵ ׁש זֶ ַבח ַא ֵחר יִ ְק ְרב ּו ִע ּמוֹ וְ ִאם ַלאו יִ ָּפ ְסל ּו ְ ּב ִלינָ ה".
ַמאי לָ או דְּ ִא ּ ְיפ ִסיל ִ ּב ׁ ְש ִח ָיטה!
לֹא ,דְּ ִא ּ ְיפ ִסיל ִ ּבזְ ִר ָיקה.
ְּכ ַמאן?
ְּכ ַר ִ ּבי,
דְּ ָא ַמרְ ׁ :ש ֵני דְּ בָ ִרים ַה ַּמ ִּת ִירין ַמ ֲעלִ ין זֶ ה ְ ּבלֹא זֶ ה.
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימאַ :ר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ַע ְס ִקינַןְּ :כגוֹ ן ׁ ֶש ִּק ֵ ּיבל דָּ ָמן ְ ּבכוֹ ס ,וְ נִ ׁ ְש ּ ַפ ְך
עט,ב וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָסבַ ר לָ ּה ְּכוָ ֵות ּיה דַּ ֲאבו ַּּה דְּ ָא ַמרָּ :כל ָהעוֹ ֵמד לִ זְ רוֹ ק ְּכזָ רוּק דָּ ֵמי.

ֵ 544א ֶּלה מוֹ ֲע ֵדי ה' ֲא ׁ ֶשר ִּת ְק ְרא ּו א ָֹתם ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש לְ ַה ְק ִריב ִא ּׁ ֶשה לַ ה' עֹלָ ה ו ִּמנְ ָחה זֶ ַבח וּנְ ָסכִ ים דְּ ַבר יוֹ ם ְ ּביוֹ מוֹ
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רש"י
מתני'
הנסכים שקדשו בכלי .שנתנן
בכלי ואחר כך נמצא זבח פסול:
אם יש זבח אחר .שאין לו נסכים
יקריב אלו נסכים עמו:
ואם לאו .משקדשו בכלי נפסלו
בלינה:
גמ'
אלא בשחיטת הזבח .דקודם
שחיטת הזבח אע''פ שניתנו בכלי
שרת אינון חולין ויכול לשנותו
לזבח אחר ומשנשחט הזבח לא:
זבח ונסכים .שהזבח מקדש
הנסכים:
לאו דאיפסיל בשחיטה .ואם כן
דבשחיטה מקדש להו כי נפסל
הזבח בשעת שחיטה נפסלו נמי
הנסכים ואמאי אם יש שם זבח
אחר יקריבו עמו .ע''א מאי לאו
דאיפסיל הזבח בשחיטה וקתני
אם לאו יפסלו בלינה ואם כן
דשחיטת הזבח מקדש הנסכים
ולא מתקדשי קודם אמאי יפסלו
בלינה הא לא קדשו כלל דהא
שחיטה דפסול לא חשיבא
שחיטה לקדושי נסכים .כך
שמעתי:
לא דאיפסיל בזריקה .דהואיל
וכבר קדשו נסכים בשעת שחיטה
הלכך אע''ג דאיפסיל זבח
בזריקה אם יש שם זבח אחר
יקריבו:
כמאן כרבי .דאמר בפ' התכלת
)לעיל מז (.שחט הכבשים לשמן
וזרק דמן שלא לשמן הלחם
קדוש ואינו קדוש:
שני המתירין .כגון זריקה
ושחיטה מקדשים הקרבן
לקדושה:
מעלין זה בלא זה .והני שחיטה
וזריקה מקדשין הן הנסכים
וכיון דאלו נסכים הוקדשו
בשחיטה אע''ג דאיפסיל זבח
בזריקה קדשו נסכים בשחיטה
]ומש''ה[ אם יש שם זבח אחר
יקריבו עמו שהם לא נפסלו:
אפילו תימא רבי אליעזר .דאמר
אין מעלין זה בלא זה דאמר לא
קדש הלחם עד שישחוט ויזרוק
דמן לשמן:
הכא במאי עסקינן כגון שקיבל
הדם בכוס ונשפך .אחר כן ונפסל
בזריקה:
ורבי אלעזר סבירא ליה כאבוה
דאמר כל העומד ליזרק כזרוק
דמי .להכי נתקדשו בשני
המתירין בשחיטה ובזריקה אבל
להכי לא הוי כזרוק שיהא הזבח
כשר אלא אם יש שם זבח אחר
יקריבו עמו משום דסבר כרבי
שמעון דאמר כל העומד לזרוק
כזרוק דמי:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .15עט ,ב
ָא ַמר ַמר:
" ִאם יֵ ׁש זֶ ַבח ַא ֵחר  -יִ ְק ְרב ּו ִע ּמוֹ ".
וְ ָהא ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁיש ּו לְ ׁשוּם ִמנְ ָחה זֶ ה ָ ּ -פסוּל לְ ׁשוּם ִמ ְנ ָחה ַא ֶח ֶרת!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
לֵ ב ֵ ּבית דִּ ין ַמ ְתנֶ ה ֲעלֵ ֶיהם,
ִאם הוּצְ ְרכ ּו – הוּצְ ְרכ ּו,
וְ ִאם לָ או  -יְה ּו לְ זֶ בַ ח ַא ֵחר.
ִאי ָהכִ י,
ׁ ֶש ֶמן נ ִַּמי!
ׁ ֶש ֶמן ּ -גו ָּפ ּה דְּ ִמ ְנ ָחה הוּא.
וְ לִ ְיתנו ֲעלֵ ֶיהן דְּ נִ ּ ְיפק ּו לְ חו ִּּלין!
ֹאמר ּו :מוֹ צִ ִיאין ִמ ְּכלִ י ׁ ָש ֵרת לְ חוֹ ל.
ְ ּגזֵ ָירה ׁ ֶש ָּמא י ְ
ישן לְ ׁשוּם זֶ בַ ח זֶ ה ְּכ ׁ ֵש ִרין לְ ׁשוּם זֶ בַ ח ַא ֵחר!
ֹאמר ּו :נ ְָסכִ ים ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁ ָ
ַה ׁ ְש ָּתא נ ִַּמיּ ְ ,גזֵ ָירה ׁ ֶש ָּמא י ְ
ָה ָּת ֵני ַמ ִּת ְתיָ ה ֶ ּבן יְ הו ָּדה:
" ְ ּכגוֹ ןֶ ׁ :ש ָהיָ ה זֶ ַבח זָ בו ַּח ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה".
ֲאבָ ל ֵאין זֶ בַ ח זָ בו ַּח ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה – ַמאי? ִנ ּ ְפ ִסל ְ ּבלִ ינָה,
ַא ְד ָּתנֵ י ֵסיפָ אִ " :אם ָלנ ּו  -יִ ָּפ ְסל ּו ְ ּבלִ ינָ ה" –
לִ יפְ לוֹ ג וְ לִ ְיתנֵי ְ ּב ִד ָיד ּהּ ַ " :ב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםֶ ׁ :ש ָהיְ ָתה זֶ בַ ח זָ בו ַּח ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה,
ֲאבָ ל ֵאין זֶ בַ ח זָ בו ַּח ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה – לֹא!
ָהכִ י ִּנַמי ָקא ָא ַמר:
ַ ּב ֶּמה דְּ בָ ִרים ֲאמו ִּריםֶ ׁ :ש ָהיָ ה זֶ בַ ח זָ בו ַּח ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה,
ֲאבָ ל ֵאין זֶ בַ ח זָ בו ַּח ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה ַ -נ ֲע ָׂשה ְּכ ִמי ׁ ֶש ִּנ ְפ ְסל ּו ְ ּבלִ ינָה ,וּפְ סוּלִ ין.

רש"י
פסול לשם מנחה אחרת .הכי
נמי נימא לנסכים שהקדישם
לשם זבח לא יקרבו עם זבח
אחר:
שמן נמי .יהא לב בית דין מתנה
עליו שיהא כשר למנחה אחרת:
שמן גופה דמנחה הוא .ובגופה
דמנחה אין יכול להתנות שתבא
לשם מנחה אחרת אבל נסכים
אינן גופיה דזבח כולי האי דהא
אמרינן )לעיל דף מד (:מנחת
נסכים אפילו למחר ויכולין
להתנות בהן:
וליתנו .בית דין מעיקרא עליהן
דנסכים שאם הוצרכו הוצרכו
ואם לאו יהו חולין ואמאי מתנה
שיהו לזבח אחר:
גזירה שמא יאמרו .בעלמא בלא
תנאי ובלא נפסל הזבח:
מוציאין נסכים מכלי שרת
לחול .וקיימא לן שכל דבר שכלי
שרת מקדש אינו יוצא לחולין
והם אינם יודעים דשחיטת
הזבח מקדש אלא יהו סבורין
שכלי שרת מקדשא להו לנסכים
ואפי' הכי התנו שיהיו לזבח
אחר:
השתא נמי וכו' כשרים ]כו'[
לזבח אחר .אף על פי שלא נמצא
זבח פסול:
]כגון שהיה[ .מתני' דתני יקריבו
עמו כגון שהיה זבח אחר זבוח
באותה שעה ונפסל זה ומיד היו
הנסכים לזבח האחר ודמי כאילו
לשם האי זבח הובאו נסכים ולא
אתו למימר נסכים שהפרישו
וכו':

מסכת מנחות פרק ח' – ַ
תּוֹדה ָהיְ ָתה ָבּ ָאה
"ה ָ

"
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 .16עט ,ב
]" ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימאַ :ר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ַע ְס ִקינַןְּ :כגוֹ ן ׁ ֶש ִּק ֵ ּיבל דָּ ָמן ְ ּבכוֹ ס ,וְ נִ ׁ ְש ּ ַפ ְך
וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָסבַ ר לָ ּה ְּכוָ ֵות ּיה דַּ ֲאבו ַּּה דְּ ָא ַמרָּ :כל ָהעוֹ ֵמד לִ זְ רוֹ ק ְּכזָ רוּק דָּ ֵמי.
...
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
לֵ ב ֵ ּבית דִּ ין ַמ ְתנֶ ה ֲעלֵ ֶיהם"[.
ו ִּמי ִאית לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן : 545לֵ ב ֵ ּבית דִּ ין ַמ ְתנֶה ֲעלֵ ֶיהן?!
וְ ָהא ָא ַמר ַרב ִא ִידי ַ ּבר ָאבִ ין ָא ַמר ַרב ַע ְמ ָרם ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְּת ִמ ִידין ׁ ֶשלֹא הוּצְ ְרכ ּו לְ צִ יבּ וּר:
לְ ִדבְ ֵרי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֵ -אין ִנפְ דִּ ין ְּת ִמ ִימים!
לְ ִדבְ ֵרי ֲחכָ ִמים  -נִ ְפדִּ ין ְּת ִמ ִימים!
ׁ ַשאנִ י ָה ָתם :דְּ ִאית לְ ה ּו ַּת ַ ּק ְנ ָּתא ִ ּב ְר ִע ָ ּייה.

)בן ֶאלְ ָעזָ ר(
 545גירסת וילנאּ ֶ :

רש"י
ומי אית ליה לר''ש לב בית דין
מתנה עליהם .דקא תריץ למתני'
כרבי אלעזר ברבי שמעון וסבר
לה כאבוה ופרכינן ליה כו'
וקמתרץ לב בית דין מתנה
עליהם אלמא דר' שמעון סבר לב
בית דין מתנה עליהם:
תמידין שלא הוצרכו לציבור.
כגון אותן ארבעה שהיו נשארים
ביום ר''ח אדר כשהיו נוטלין ב'
היו נשארים ד' ואותן לא היו
צריכין לפי שאותן הבאין בר''ח
ניסן באין מתרומה חדשה .ע''א
מ''ר ז''ל שלא הוצרכו לציבור
אחרים
והפריש
שאבדו
תחתיהם ואח''כ נמצאו לדברי
רבי שמעון דאמר במסכת
שבועות )דף יב (.פר ושעיר של
יום הכיפורים שאבדו והפריש
אחרים תחתיהן ואח''כ נמצאו
כי לא יקרבו בחג הסוכות יקרבו
בחג המצות דאין נפדין תמימים
דאין תנאי בית דין שהתנו אם
לא הוצרכו יפדו מועיל בהן הני
תמידין נמי אין נפדין תמימים
דאין תנאי בית דין מועיל בהן
לדברי רבי שמעון אלא ירעו
לדברי חכמים דאמרי יפדו
דתנאי ב''ד מועיל בהן הני
תמידין דהכא נמי נפדין
ומדקאמר לדברי רבי שמעון אין
נפדין אלמא דסבירא ליה דאין
לב בית דין מתנה עליהן:
שאני התם .דס''ל אין נפדין דהא
אית להו תקנתא לא סבירא ליה
מתנה עליהן:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .17עט ,ב – פ ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
וְ ַלד ּתוֹ ָדה,
ו ְּתמו ָּר ָת ּה,
יה ֵ -אינָ ּה ְטעוּנָ ה ֶל ֶחם,
ִה ְפ ִר ׁיש ּתוֹ ָדה וְ ָא ְב ָדה ,וְ ִה ְפ ִר ׁיש ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ִה ְק ִריב ַעל זֶ בַ ח ַה ּתוֹ ָדה") 546ויקרא ז ,יב(.
ַה ּתוֹ ָדה ְ -טעוּנָ ה ֶל ֶחם.
וְ לֹא :וְ ָל ָד ּה.
וְ לֹאִ :חילּ ו ָּפ ּה,
וְ לֹאְּ :תמו ָּר ָת ּה ְטעוּנִ ין ֶל ֶחם.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ַמה ּו אוֹ ֵמרּ " :תוֹ ָדה יַ ְק ִריב" )ויקרא ז ,יב(?
ִמ ַ ּניִ ן ְל ַמ ְפ ִר ׁיש ּתוֹ ָדתוֹ וְ ָא ְב ָדה,
יה,
וְ ִה ְפ ִר ׁיש ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָ
יהן עוֹ ְמדוֹ ת,
וְ נִ ְמ ֵצאת ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ,וַ ֲה ֵרי ׁ ְש ֵּת ֶ
ִמ ַ ּניִ ן ׁ ֶש ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהן ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה יַ ְק ִריב ,וְ ַל ְח ָמ ּה ִע ָּמ ּה?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ :ה" ּתוֹ ָדה יַ ְק ִריב".
יָ כוֹ ל ׁ ֶש ְּת ֵהא ׁ ְשנִ ָ ּיה ְטעוּנָ ה ֶל ֶחם?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :יַ ְק ִר ֶיב ּנ ּו" ֶ -א ָחד וְ לֹא ׁ ְשנַ יִ ם.
יעט ִ -מ ַ ּניִ ן ְל ַרבּ וֹ ת :וְ ָלדוֹ ת,
ַא ַחר ׁ ֶש ִר ָ ּ
יבה ַה ָ ּכתוּב ,ו ִּמ ֵ
וַ ֲח ִליפוֹ ת,
ו ְּתמוּרוֹ תְ ,ל ַה ְק ָר ָבה?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ " :אם ַעל ּתוֹ ָדה" )ויקרא ז ,יב(.
יָ כוֹ ל יְ ה ּו ְטעוּנוֹ ת ֶל ֶחם?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ִה ְק ִריב ַעל זֶ ַבח ַה ּתוֹ ָדה" ּ -תוֹ ָדה ְטעוּנָ ה ֶל ֶחם,
וְ לֹא וְ ָל ָד ּה ,וְ לֹא ִחילּ ו ָּפ ּה ,וְ לֹא ְּתמו ָּר ָת ּה ְטעוּנִ ין ֶל ֶחם".
ׁ ָשלַ ח ַרב ֲחנִ ינָ א ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא :לְ ַא ַחר ַּכ ּ ָפ ָרה,
ֲאבָ ל לִ פְ נֵ י ַּכ ּ ָפ ָרה ְ -טעוּנִ ין לֶ ֶחם.
ַה ֵ ּוי ָ ּב ּה ַרב ַע ְמ ָרםַ :א ֵה ָייא?
ִאילֵ ָימאַ :א ֲחלִ יפֵ י ּתוֹ ַדת חוֹ בָ ה?
ִאי לִ ְפנֵי ַּכ ּ ָפ ָרה – ָּתנִ י ָנא!
ִאי לְ ַא ַחר ַּכ ּ ָפ ָרה – ָּתנִ ינָ א!
פ,א

ֶא ָּלא ַא ֲחלִ יפֵ י ּתוֹ ָדה נ ְָדבָ ה ּ ֵ -בין לִ פְ נֵ י ַּכ ּ ָפ ָרה,
ֵ ּבין לְ ַא ַחר ַּכ ּ ָפ ָרה ְ -טעוּנוֹ ת לֶ ֶחם.
ַמ ְר ֶ ּבה ְ ּבתוֹ דוֹ ת הוּא!
ֶא ָּלא ַא ְ ּולַ ד ּתוֹ ָדה ְנ ָדבָ ה ּ ֵ -בין לִ ְפ ֵני ַּכ ּ ָפ ָרה,
ֵ ּבין לְ ַא ַחר ַּכ ּ ָפ ָרה ֵ -אין ְטע ּו ִנין לֶ ֶחם,
מוֹ ָתר דְּ תוֹ ָדה ִהיא!
ֶא ָּלא ַא ְ ּולַ ד ּתוֹ ָדה חוֹ בָ ה :לִ פְ ֵני ַּכ ּ ָפ ָרה ָ -טעוּן לֶ ֶחם,
לְ ַא ַחר ַּכ ּ ָפ ָרה ֵ -אין ָטעוּן לֶ ֶחם.
ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?

רש"י
מתני'
ולא חילופה .זו היא חילופה שאבדה
והפריש אחרת תחתיה ושוב נמצאת
דקרבה נמי בתודה:
גמ'
תנו רבנן מהו אומר תודה יקריב .דלא
הוה צריך למימר אם על תודה
יקריבנו דמצי למיכתב והקריב על
זבח התודה והשתא לא דייק אלא
יקריב לחודיה וקא דייק דהוא מיעוט
לומר דעל אחד מהם מקריב לחם ולא
שתים:
אחר שריבה הכתוב .להקרבה מיעט
)מין( שאין טעון לחם:
מנין לרבות ולדות וכו' .ואפילו נתכפר
בראשונה הויין הני בני הקרבה:
אם על .ריבה דכל אלו קריבין:
לא שנו .הא דתנן לא ולדות וחליפין
טעונין לחם:
אלא אחר כפרה .לאחר שנתכפר
באחת מהן שאם הקריב שוב לאחרת
אין טעונין לחם:
אבל לפני כפרה .אם הקריב לולדות
ולתמורה ולחליפין טעונין לחם:
אהייא .קאמר רבי יוחנן לא שנו:
אילימא אחליפי תודת חובה .כגון
דאמר עלי דהויא עליה חובה דהכי
משמע ליה דרבי יוחנן אמתניתין
קמהדר דקתני ולא ולדה ולא חילופה
טעונה לחם ומתני' בתודת חובה
קמיירי דמדקתני הפריש אחרת
תחתיה מכלל דתודה חובה היא
דאמר עלי דאי לא הויא חובה לא הוי
מפריש אחרת תחתיה ומתני' סתמא
קתני דליכא למשמע מידי אי לפני
כפרה מיירי אי לאחר כפרה וקאמר
רבי יוחנן לא שנו וכו':
לפני כפרה תנינא .דטעונין לחם
כדאמר מנין למפריש תודה כו'
דמדקאמר מפריש אחרת תחתיה
מכלל דתודת חובה היא וקתני והרי
שתיהן עומדות איזו שירצה יקריב
ולחמה עמה דהיינו לפני כפרה:
אלא אחליפי תודה נדבה .דקאמר
הרי זו ואבדה ומפריש אחרת תחתיה
כלומר דאסיפא דהא ברייתא קאי
דקאמר מנין תמורה וחליפין דסתמא
קתני וקמשמע לן בחליפי תודה נדבה
ואמר רבי יוחנן עלה לא שנו כו':
בין לפני כפרה בין לאחר כפרה.
שנתכפר באחרות טעונות שתיהן לחם
דמרבה בתודות הוא דהואיל ולא
נתחייב להפריש אחרת והפרישה גלי
אדעתיה שדעתו היה להרבות בתודות
של נדבות והלכך מביא בלחמיהן:
אלא אוולד תודה נדבה .כגון שהפריש
וילדה בין הקריבה לפני כפרה בין
לאחר כפרה אין טעונה לחם דמותר
דתודה היא שכבר נתכפר באחר והוי
כמפריש מעות לתודתו וניתותרו דכל
דבר הבא מאליו כגון ולד חשיב
מותר:
אלא אוולד תודת חובה .וכי קתני
לעיל ולא ולדה טעון לחם לאחר כפרה
אבל לפני כפרה טעון והתם ליכא
למיפרך בין לפני וכו' מרבה בתודות
הוא דאין אדם מרבה בתודת חובה:
אדם מתכפר בשבח הקדש .דהיינו
הולד ]של תודת חובה[ וכיון דיכול
להתכפר באיזו שירצה או באם או
בולד הכי נמי טעונות לחם:

דְּ ָק ָסבַ ר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָןָ :א ָדם ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ְ ּב ׁ ֶשבַ ח ֶה ְקדֵּ ׁש.
ִ 546אם ַעל ּתוֹ ָדה יַ ְק ִר ֶיבנּ ּו וְ ִה ְק ִריב ַעל זֶ ַבח ַה ּתוֹ ָדה ַחלּ וֹ ת ַמצּ וֹ ת ְ ּבל ּול ֹת ַ ּב ּׁ ֶש ֶמן ו ְּר ִק ֵיקי ַמצּ וֹ ת ְמ ׁ ֻש ִחים ַ ּב ּׁ ָש ֶמן וְ סֹלֶ ת ֻמ ְר ֶ ּבכֶ ת ַחלּ ֹת ְ ּבל ּול ֹת ַ ּב ּׁ ָש ֶמן

מסכת מנחות פרק ח' – ַ
תּוֹדה ָהיְ ָתה ָבּ ָאה
"ה ָ

"

ַה ֵ ּוי ָ ּב ּה נ ִַּמי ַא ַ ּב ּיֵי ִּכי ַהאי ַ ּגוְ ו ָנא.
ִא ְּית ַמר ִּנַמי,
ָא ַמר ַרב ִיצְ ָחק ַ ּבר יוֹ ֵסף ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִחילּ ו ֵּפי ּתוֹ ָדה נ ְָדבָ הּ ֵ ,בין לִ פְ נֵ י ַּכ ּ ָפ ָרהּ ֵ ,בין לְ ַא ַחר ַּכ ּ ָפ ָרה ְ -טע ּונָה לֶ ֶחםַ ,מ ְר ֶ ּבה ְ ּבתוֹ דוֹ ת הוּא.
וְ לַ ד ּתוֹ ָדה נ ְָדבָ הּ ֵ ,בין לִ פְ נֵ י ַּכ ּ ָפ ָרהּ ֵ ,בין לְ ַא ַחר ַּכ ּ ָפ ָרה ֵ -אין ָטעוּן לֶ ֶחם ,מוֹ ָתר דְּ תוֹ ָדה הוּא.
וְ ולַ ד ּתוֹ ָדה חוֹ בָ ה ,לִ פְ ֵני ַּכ ּ ָפ ָרה ְ -טע ּו ִנין לֶ ֶחם,
לְ ַא ַחר ַּכ ּ ָפ ָרה ֵ -אין ְטע ּו ִנין לֶ ֶחם.

395

רש"י
הוי בה אביי נמי כהאי גוונא.
אהייא ותירץ אוולד תודת
חובה:
לפני כפרה טעונות לחם .דאדם
מתכפר בשבח הקדש לאחר
כפרה אין טעונין לחם דמותר
דתודה היא ובוולד דתודה נדבה
להכי לפני כפרה נמי אין טעונין
לחם משום דאין אדם מתכפר
בתודת נדבה:

396

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .18פ ,א
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ָּכל ׁ ֶש ְ ּב ַח ּ ָטאת ֵמ ָתה ּ ְ -בתוֹ ָדה ֵאין ְטע ּונָה לֶ ֶחם.
ָּכל ׁ ֶש ְ ּב ַח ּ ַטאת רוֹ ָעה ּ ְ -בתוֹ ָדה ְטע ּונָה לֶ ֶחם.
ָמ ִתיב ַרב ַע ְמ ָרם:
)ויקרא ז ,יב(?
" ַמה ּו אוֹ ֵמרּ " :תוֹ ָדה יַ ְ ִ
ִמ ַ ּניִ ן ְל ַמ ְפ ִר ׁיש ּתוֹ ָדתוֹ וְ ָא ְב ָדה,
יה,
וְ ִה ְפ ִר ׁיש ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָ
אשוֹ נָ ה,
וְ נִ ְמ ֵצאת ָה ִר ׁ
יהן עוֹ ְמדוֹ ת –
וַ ֲה ֵרי ׁ ְש ֵּת ֶ
ִמ ַ ּניִ ן ׁ ֶש ֵאיזוֹ ֵמ ֶהן ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה יַ ְק ִריב ,וְ ַל ְח ָמ ּה ִע ָּמ ּה?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ " :תוֹ ָדה יַ ְק ִריב".
יָ כוֹ ל ְּת ֵהא ׁ ְשנִ ָ ּיה ְטעוּנָ ה ֶל ֶחם?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :יַ ְק ִר ֶיב ּנ ּו" ֶ -א ָחד וְ לֹא ׁ ְשנַ יִ ם".
וְ ִאילּ ּו ַ ּג ֵ ּבי ַח ּ ָטאת ִּכי ַהאי ַ ּגוְ ָנא רוֹ ָעה?
קריב"547

דִּ ְתנַן:
" ִה ְפ ִר ׁיש ַח ָּטאתוֹ וְ ָא ְב ָדה,
יה,
וְ ִה ְפ ִר ׁיש ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָ
אשוֹ נָ ה,
וְ נִ ְמ ֵצאת ָה ִר ׁ
יהן עוֹ ְמדוֹ ת –
וַ ֲה ֵרי ׁ ְש ֵּת ֶ
ִמ ְת ַ ּכ ֵּפר ְ ּב ַא ַחת ֵמ ֶהן ,ו ׁ ְּשנִ ָ ּיה ָּתמוּת,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי.
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵאין ַח ָּטאת ֵמ ָתה ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ֵצאת ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּכ ּ ְפר ּו ְ ּב ָע ִלים" )תמורה כב.(:
ָהא קוֹ ֶדם ׁ ֶש ִּנ ְת ַּכ ּ ְפר ּו ְ ּב ָעלִ ים – רוֹ ָעה!
ׁ ְשמו ֵּאל ְּכ ַר ִ ּבי ְסבִ ָירא לֵ ּיה,
דְּ ָא ַמרֲ :אבו ָּדה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַהפְ ָר ׁ ָשה ֵמ ָתה.
ֶא ָּלא רוֹ ָעה לְ ַר ִ ּבי ֵהיכִ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת לָ ּה?
ִּכ ְד ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָא,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָא:
ִהפְ ִר ׁיש ׁ ְש ֵּתי ַח ּ ָטאוֹ ת לְ ַא ֲח ָריוּת ִ -מ ְת ַּכ ּ ֵפר ְ ּב ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהן ׁ ֶש ִ ּי ְרצֶ ה ,וְ ַה ׁ ּ ְשנִ ּיָה ִּת ְר ֶעה.
וְ ָהא ַ ּג ֵ ּבי ּתוֹ ָדה ִּכי ַהאי ַ ּגוְ ונָ אֵ ,אין ְטע ּונָה לֶ ֶחם!
ֶא ָּלא ׁ ְשמו ֵּאל ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְסבִ ָירא לֵ ּיה,
דְּ ָא ַמרָ :ח ֵמ ׁש ַח ּ ָטאוֹ ת ֵמתוֹ ת.

רש"י
כל שבחטאת מתה .מפרש
לקמן:
ואילו גבי חטאת .אם נמצאת
לפני כפרה רועה שאין חטאת
מתה אלא אותה שנמצאת לאחר
שכיפרו הבעלים הא נמצאת
קודם שכיפרו הבעלים רועה
ואילו תודה בכה''ג דהפריש
תודה ואבדה והפריש אחרת
תחתיה והרי שתיהן עומדות
שניה אין טעונה לחם דכתיב
)ויקרא ז( יקריבנו לאחד ולא
שתים והיכי קאמר כל שבחטאת
רועה בתודה טעונה לחם:
שמואל כרבי סבירא ליה דאמר
אבודה בשעת הפרשה דשניה
מתה .אפילו נמצאת קודם
שנתכפרו בעלים להכי לשמואל
אין טעונין לחם:
אלא רועה לרבי היכי משכחת
לה .דקאמר שמואל כל
שבחטאת רועה בתודה טעונה
לחם:
והא גבי תודה כה''ג .שאם
הפריש שתי תודות לאחריות
שאם תאבד האחת תהא שניה
תחתיה אין טעונה לחם דכתיב
יקריבנו לאחד ולא לשנים והיכי
קאמר כל שבחטאת רועה בתודה
טעונה לחם:
אלא שמואל .לא סבר לא כרבי
ולא כרבנן:
אלא כר''ש .דאמר חמש חטאות
מתות ולד חטאת ותמורת
חטאת וחטאת שמתו בעליה
באחר
בעליה
ושנתכפרו
ושעיברה שנתה דלית ליה השניה
רועה ודכוותה גבי תודה אין
טעונה לחם שאם הפריש ב'
תודות לאחריות וכו' דהיינו
שכפרו בעליה דמתה היא
בחטאת להכי גבי תודה אין
טעונים לחם :ופריך והיכי
אמרת דשמואל כרבי שמעון
סבירא ליה והא ר' שמעון לית
ליה רועה כלל ושמואל אית ליה
דאמר כל שבחטאת רועה:
מאי קמ''ל .שמואל לימא הלכה
כרבי שמעון:
לאפוקי מדרבי יוחנן .דאמר
אדם מתכפר בשבח הקדש בולד:
קמ''ל .שמואל דהלכה כר'
שמעון דה' חטאות מתות ולד
חטאת כו' ואין מתכפר בו
ובתודה אין טעונה לחם:

וְ ָהא רוֹ ָעה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן לֵ ית לֵ ּיה ְּכלָ ל!
ׁ ְשמו ֵּאל נ ִַּמי ֲח ָדא ָק ָא ַמר,
ָּכל ׁ ֶש ְ ּב ַח ּ ָטאת ֵמ ָתהּ ְ ,בתוֹ ָדה ֵאין ְטע ּונָה לֶ ֶחם.
ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
לְ ַא ּפו ֵּקי ִמדְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן,
דְּ ָא ַמרָ :א ָדם ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ְ ּב ׁ ֶשבַ ח ֶה ְקדֵּ ׁש,
ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן דְּ לֹא.

ִ 547אם ַעל ּתוֹ ָדה יַ ְק ִר ֶיבנּ ּו וְ ִה ְק ִריב ַעל זֶ ַבח ַה ּתוֹ ָדה ַחלּ וֹ ת ַמצּ וֹ ת ְ ּבל ּול ֹת ַ ּב ּׁ ֶש ֶמן ו ְּר ִק ֵיקי ַמצּ וֹ ת ְמ ׁ ֻש ִחים ַ ּב ּׁ ָש ֶמן וְ סֹלֶ ת ֻמ ְר ֶ ּבכֶ ת ַחלּ ֹת ְ ּבל ּול ֹת ַ ּב ּׁ ָש ֶמן

מסכת מנחות פרק ח' – ַ
תּוֹדה ָהיְ ָתה ָבּ ָאה
"ה ָ

ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא:548
"זוֹ ּתוֹ ָדה וְ זוֹ לַ ְח ָמ ּה" –
ָאבַ ד ַה ֶּל ֶחם ֵ -מבִ יא לֶ ֶחם ַא ֵחר,
ָאבְ ָדה ּתוֹ ָדה ֵ -אינוֹ ֵמבִ יא ּתוֹ ָדה ַא ֶח ֶרת.

"
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 .19פ ,א

ַמאי ַט ְע ָמא?
לֶ ֶחם  -לִ גְ לַ ל ּתוֹ ָדה,
וְ ֵאין ּתוֹ ָדה לִ גְ לַ ל לֶ ֶחם.

פ,ב

וְ ָא ַמר ָרבָ א:
ִהפְ ִר ׁיש ָמעוֹ ת :לְ תוֹ ָדתוֹ ^וְ נִ ּתוֹ ְתר ּו ֵ -מבִ יא ָ ּב ֶהן לֶ ֶחם,
לְ לַ ְח ֵמי ּתוֹ ָדה וְ נ ִּתוֹ ְתר ּו ֵ -אין ֵמבִ יא ָ ּב ֶהן ּתוֹ ָדה.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִאילֵ ָימאִ :מ ׁ ּשוּם דְּ ַרב ַּכ ֲהנָא,
דְּ ָא ַמר ַרב ַּכ ֲהנָ אִ :מ ַ ּניִן לְ לַ ְח ֵמי ּתוֹ ָדה ׁ ֶש ּנ ְִק ְרא ּו ּתוֹ ָדה?
549
ּ
ּ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :וְ ִה ְק ִריב ַעל זֶ ַבח ַה ּתוֹ ָדה ַחלוֹ ת ַמצוֹ ת" )ויקרא ז ,יב( –
ִאי ָהכִ יִ ,א ּ ְיפכָ א ִּנַמי!
לֶ ֶחם ִא ְּיק ֵרי ּתוֹ ָדה,
ּתוֹ ָדה לֹא ִא ְּיק ֵרי לֶ ֶחם.
וְ ָא ַמר ָרבָ א:
ִהפְ ִר ׁיש ּתוֹ ָדתוֹ ,
וְ ָאבְ ָדה,
וְ ָחזַ ר וְ ִה ְפ ִר ׁיש ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָיה,
וְ ָאבְ ָדה,
וְ ָחזַ ר וְ ִה ְפ ִר ׁיש ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָיה,
אשוֹ נוֹ ת וַ ֲה ֵרי ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתן עוֹ ְמדוֹ ת,
וְ נ ְִמצְ א ּו ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ְ ׁ -ש ִנ ָ ּיה ֵאינ ָּה ְטע ּונָה לֶ ֶחם,
ְנִת ַּכ ּ ֵפר ָ ּב ִר ׁ
ישית ְטעוּנָ ה לֶ ֶחם.
ׁ ְשלִ ׁ ִ
ישית ְ ׁ -ש ִנ ָ ּיה ֵאינָ ּה ְטע ּונָה לֶ ֶחם,
ְנִת ַּכ ּ ֵפר ַ ּב ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
אשוֹ נָ ה ְטעוּנָ ה לֶ ֶחם.
ִר ׁ
ָ ּב ֶא ְמצָ ִעית ְ ׁ -ש ֵּת ֶיהן ֵאין ְטעוּנוֹ ת לֶ ֶחם.

רש"י
זו תודה וזו לחמה .אע''ג דלא
אמר עלי אם אבד הלחם מביא
לחם אחר דכיון דאמר זו נתחייב
בלחמה וכל זמן שעיקר הזבח
קיים חייב בלחמה:
מ''ט לחם לגלל תודה .דכתיב
והקריב על זבח התודה חלות
)ויקרא ז(:
ואין תודה לגלל לחם .משום הכי
אבדה תודה אין מביא תודה
אחרת אף על גב דלחמה קיים
אין מביא תודה אחרת:
הפריש מעות לזבח תודתו.
וניתותרו:
אי הכי איפכא נמי .דכיון דלחם
איקרי תודה תודה נמי איקרי
לחם ויביא נמי ממותר לחם
תודה:
לחם איקרי תודה .ולהכי הפריש
לתודתו ונתותרו מביא בהן
לחם:
נתכפר בראשונה שניה אין
טעונה לחם .לפי שהיא חליפי
תודה ראשונה:
שלישית טעונה לחם .דלא הויא
חליפי תודה ראשונה ומרבה
בתודות הוא דאע''ג דחובה היא
דקתני והפריש אחרת אפילו הכי
אמרינן הכא ודאי שלישית לא
הויא אלא מרבה בתודות דלא
הויא חליפה:
נתכפר בשלישית שניה אין
טעונה לחם .לפי שהיא חליפתה
של שניה:
ראשונה טעונה לחם .לפי שאינה
חליפין:
נתכפר באמצעית שתיהן אין
טעונות לחם  .לפי שהיא חליפת
הראשונה ולא שלישית טעונה
לחם שאף על פי שאינה חליפת
ראשונה הויא חליפה דחליפה:
שניה תמות .דהויא חטאת
שכיפרו בעליה:
שלישית תרעה .דלא הויא
חליפי ראשונה:

ַא ַ ּב ּיֵי ָא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו נ ְִת ַּכ ּ ֵפר ְ ּב ַא ַחת ֵמ ֶהן ְ ׁ -ש ֵּת ֶיהן ֵאין ְטעוּנוֹ ת לֶ ֶחם,
כּ ו ְּּלה ּו ֲחלִ יפִ ין דַּ ֲה ָד ֵדי ִנינְהו.
ָא ַמר ַר ִ ּבי זֵ ָירא:
וְ כֵ ן לְ ִענְ יַן ַח ּ ָטאוֹ ת,
ִהפְ ִר ׁיש ַח ּ ָטאתוֹ ,
וְ ָאבְ ָדה,
וְ ִה ְפ ִר ׁיש ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָיה,
וְ ָאבְ ָדה,
וְ ִה ְפ ִר ׁיש ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָיה,
אשוֹ נוֹ ת  -וַ ֲה ֵרי ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתן עוֹ ְמדוֹ ת,
וְ נ ְִמצְ א ּו ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ְ ׁ -ש ִנ ָ ּיה ָּתמוּת,
ְנִת ַּכ ּ ֵפר ָ ּב ִר ׁ
ישית ִּת ְר ֶעה.
ׁ ְשלִ ׁ ִ
 548במקבילה פסחים יג :וכן בשיטה מקובצת הגירסה :רבה ,וכן בהמשך.
ִ 549אם ַעל ּתוֹ ָדה יַ ְק ִר ֶיבנּ ּו וְ ִה ְק ִריב ַעל זֶ ַבח ַה ּתוֹ ָדה ַחלּ וֹ ת ַמצּ וֹ ת ְ ּבל ּול ֹת ַ ּב ּׁ ֶש ֶמן ו ְּר ִק ֵיקי ַמצּ וֹ ת ְמ ׁ ֻש ִחים ַ ּב ּׁ ָש ֶמן וְ סֹלֶ ת ֻמ ְר ֶ ּבכֶ ת ַחלּ ֹת ְ ּבל ּול ֹת ַ ּב ּׁ ָש ֶמן
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ישית ְ ׁ -ש ִנ ָ ּיה ָּתמוּת,
ְנִת ַּכ ּ ֵפר ַ ּב ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
אשוֹ נָה ִּת ְר ֶעה.
וְ ִר ׁ
ְנִת ַּכ ּ ֵפר ָ ּב ֶא ְמצָ ִעית ְ ׁ -ש ֵּת ֶיהן יָ מוּת ּו.
ַא ַ ּב ּיֵי ָא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו נ ְִת ַּכ ּ ֵפר ְ ּב ַא ַחת ֵמ ֶהן ְ ׁ -ש ֵּת ֶיהן יָמוּת ּו,
כּ ו ְּּלה ּו ֲחלִ יפִ ין דַּ ֲה ָד ֵדי ִנינְה ּו.
ַמאי "וְ כֵ ן"?
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאָ :ה ָתם  -הוּא דְּ ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימרַ :מ ְר ֶ ּבה ְ ּבתוֹ דוֹ ת הוּא,
ֲאבָ ל ָהכָ א  -דְּ לֵ ָּיכא לְ ֵמ ַימר ַמ ְר ֶ ּבה ְ ּב ַח ּ ָטאוֹ ת הוּאֵ ,א ָימא לֹא,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
תודה דאיכא למימר מרבה
בתודות הוא .משום הכי לרבה
שלישית טעונה לחם כדאמרינן
לעיל דהויא תודת חובה אבל
חטאת דליכא למימר מרבה
בחטאות הוא שאין דרכן של בני
אדם להרבות בחטאות:
אימא לא .תיהוי שלישית רועה
אלא ימותו תרוייהו קמשמע לן
רבה דלא:

מסכת מנחות פרק ח' – ַ
תּוֹדה ָהיְ ָתה ָבּ ָאה
"ה ָ

"

 .20פ ,ב – פא ,א
]" ַה ּתוֹ ָדה ְ -טעוּנָ ה ֶל ֶחם ...
וְ לֹאְּ :תמו ָּר ָת ּה ְטעוּנִ ין ֶל ֶחם"[.
ָּת ֵני ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
" ּתוֹ ָדה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָע ְר ָבה ִ ּב ְתמו ָּר ָת ּה,
ו ֵּמ ָתה ַא ַחת ֵמ ֶהן,
ֲח ֶב ְיר ָּת ּה ֵ -אין ָל ּה ַּת ָ ּקנָ ה".
ֵהיכִ י נ ֲַעבִ יד?
נַ ְק ִריב לֶ ֶחם ַ ּב ֲה ָד ּה  -דִּ לְ ָמא ְּתמו ָּרה ִהיא!
לֹא נ ְַק ִריב לֶ ֶחם ַ ּב ֲה ָד ּה  -דִּ לְ ָמא ּתוֹ ָדה ִהיא!
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאי דְּ ָא ַמרָ " :עלַ י"  -לֹא ַסגְ יָ א דְּ לֹא ַמ ְי ֵיתי לֵ ּיה ְ ּב ֵה ָמה ַא ֲח ִרינָא וְ לֶ ֶחם!
וְ לֵ ָימאִ :אי ַה ְך דְּ ַק ְי ָימא ְּתמו ָּרה ִהיא ָ -הא ּתוֹ ָדה ,וְ ָהא לַ ְח ָמ ּה.
ְימא ּתוֹ ָדה ִהיא ָ -הא לַ ְח ָמ ּה ,וְ ָהא ֶּת ֱיהוֵ י ַא ֲח ָריוּת!
ִאי ַה ְך דְּ ַקי ָ
לֹא צְ ִריכָ א דְּ ָא ַמרֲ " :ה ֵרי זוֹ ".
) ִס ָימן למודי"ם מיד"ת" על"ה שי"ש שכ"ן דדמ"ה דא"י חל"ש מו ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן"
תמור"ה בחו"ץ חזקי"ה הפרי"ש חטא"ת לאח"ר יותר(
ָא ְמר ּו לְ ֵמ ִדין 550לִ פְ נֵ י ַר ִ ּבי :וְ לַ ְי ֵּתי לֶ ֶחם ,וְ לֵ ָימאִ :אי ַה ְך דְּ ַק ְי ָימא ּ -תוֹ ָדה ִהיאָ ,הא  -לַ ְח ָמ ּה,
ִאי לֹא  -לֵ ּיפוּק לְ חו ִּּלין!
ָא ַמר לְ ה ּו :וְ כִ י ַמכְ ִנ ִיסין חו ִּּלין לָ ֲעזָ ָרה?!
וְ לַ יְ ֵּתי ְ ּב ֵה ָמה וְ לֶ ֶחם ,וְ לֵ ָימאִ :אי ַה ְך דְּ ַק ְי ָימא ְּתמו ָּרה ִהיאָ ,הא ּ -תוֹ ָדה וְ ָהא – לַ ְח ָמ ּה,
ְימא ּתוֹ ָדה ִהיאָ ,הא – לַ ְח ָמ ּה ,וְ ָהא ֶּ -ת ֱיהוֵ י ׁ ְשלָ ִמים.
ִאי ַה ְך דְּ ַקי ָ
ָא ַמר לְ ה ּוִ :מ ׁ ּשוּם דְּ ָקא ְמ ַמ ֵעט ַ ּב ֲאכִ ילָ ה דִּ ׁ ְשלָ ִמים.
ָא ַמר לֵ וִ י לְ ַר ִ ּבי:
וְ לַ יְ ֵּתי ְ ּב ֵה ָמה וְ לֶ ֶחם ,וְ לֵ ָימאִ :אי ַה ְך דְּ ַק ְי ָימא ְּתמו ָּרה ִהיאָ ,הא – ּתוֹ ָדה ,וְ ָהא – לַ ְח ָמ ּה.
וְ ִאי ַהאי דְּ ַקיְ ָימא ּתוֹ ָדה ִהיאָ ,הא – לַ ְח ָמ ּה ,וְ ָהא ֶּ -ת ֱיהוֵ י מוֹ ָתר דְּ תוֹ ָדה.
ָא ַמר לֵ ּיהִּ :כ ְמדו ֶּּמה ֲא ִני ׁ ֶש ֵאין לוֹ מוֹ ַח ְ ּב ָק ְד ֳקדוֹ !
ישין ְּת ִח ָּלה לְ מוֹ ָתרוֹ ת?!
פא,א וְ כִ י ַמפְ ִר ׁ ִ
ָי ִתיב ַר ִ ּבי יִצְ ָחק ַ ּבר ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַמ ְר ָּתא ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב נַ ְח ָמן וְ ָי ִתיב וְ ָק ָא ַמר:
וְ לַ יְ ֵּיתי ְ ּב ֵה ָמה וְ לֶ ֶחם,
וְ לֵ ָימאִ :אי ַה ְך דְּ ַקיְ ָימא ְּתמו ָּרה ִהיא ָ -הא ּתוֹ ָדה וְ ָהא לַ ְח ָמ ּה,
וְ ִאי ַה ְך דְּ ַק ְי ָימא ּתוֹ ָדה ִהיא ָ -הא לַ ְח ָמ ּה וְ ָהא ֶּת ֱהוֵ י ְּתמ ּו ָרה.
ָא ַמר לֵ ּיהֲ :ע ֵני ָמ ִרי ַא ְר ְ ּב ִעין ְ ּבכַ ְת ֵפ ּיה ,וְ כָ ׁ ֵשר?!
ַרב ִעילָ א ָחלַ ׁש,
ָעל לְ גַ ֵ ּב ּיה ַא ַ ּב ּיֵי וְ ַר ָ ּבנָ ן וְ יָ ְתבֵ י וְ ָקא ָא ְמ ֵריִ :אם ִא ָיתא לִ ְד ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ,דְּ ָא ַמר :חוּץ לְ חוֹ ַמת ָה ֲעזָ ָרה ָקדוֹ ׁש,
לַ ְי ֵּיתי לֶ ֶחם ,וְ לוֹ ְתבֵ ּה חוּץ לְ חוֹ ַמת ָה ֲעזָ ָרה ,וְ לֵ ָימאִ :אי ַה ְך דְּ ַקיְ ָימא ּתוֹ ָדה ִהיא ָ -הא לַ ְח ָמ ּה,
 550במסכת סנהדרין יז,ב נתבאר שהכוונה היא ללוי
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רש"י
דלמא תמורה היא .וכבר אמרינן
לעיל תודה טעונה לחם ולא
תמורה משום הכי אין לה
תקנה :אמאי אין לה תקנה אי
עסקינן בתודת חובה בההיא
דאמר עלי ונתערבה אית לה
תקנה:
לא סגי דלא מייתי אחרינא.
ולייתי בהמה אחריתי ולחם
ולתני ולימא אי הך דקיימא
תמורה היא הך בהמה לתודה
לחובתו והא לחמה והאחרונה
שנשתיירה תיהוי לאחריות דהוי
כמפריש תודות לאחריות דהוא
קריבה עם לחם וחדא בלא לחם:
לא צריכא דאמר הרי זו .דהויא
נדבה להכי לא מצי למימר דהא
תיהוי לאחריות דלנדבה ליכא
אחריות משום הכי אין לה
תקנה:
למידין לפני רבי .היינו לוי
כדאמרי' בסנהדרין )דף יז(:
למידין לפני חכמים לוי:
ואי לא ליפוק לחולין .שיאכלו
הבעלים אותן חלות בתורת
חולין והכהנים יאכלו לאותן ד'
דתרומה בתורת חולין:
וכי מכניסין חולין לעזרה.
דדלמא הך דקיימא תמורה היא
והיאך הביא לחם חולין בעזרה:
ולייתי בהמה אחרת ולחם.
)דלא( דאע''ג דאסקינן דאמר
הרי זו יביא בהמה ומה בכך
שהרי אדם יכול להרבות
]תודות[ נדבה ויהא להם תקנה:
ממעט הוא לאכילה דשלמים.
דהשתא הויא ספק שלמים ודין
שלמים דנאכלים לשני ימים
ולילה ותודה ליום ולילה ואי
אכיל לה בתורת תודה שמא
נשתייר ממנה למחר ונמצא
מביא קדשים לבית הפסול
שיקדים זמנו דשמא שלמים
הוא:
וכי מפרישין תחילה .שום קרבן
על מנת שיהא מותר זבח:
ארבעין בכתפיה וכשר .הוא
חייב ללקות ארבעים על שהמיר
כדתנן )תמורה דף ב (.שאם המיר
מומר וסופג את הארבעים ואת
אמרת יפריש לכתחילה לשם
תמורה דבר שהוא אסור
ומתחייבים מלקות:
אם איתא לדרבי יוחנן .דאמר
לעיל חוץ לחומת העזרה נמי
קדש הלחם בשחיטת הזבח אם
הוא לפנים מחומת בית פאגי
אמאי לא עביד כדאמר
מעיקרא:
ולייתי לחם וכו' .ודקמהדר לה
וכי מכניסין חולין לעזרה לייתי
לחם ויניח חוץ לחומת העזרה
בבית פאגי במקום שמתקדש
בשחיטת הזבח ואפילו הויא
תמורה דהוו חולין ליכא איסורא
דהא לא נכנסו לעזרה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
וְ ִאי לֹא  -לֵ ּיפוּק לְ חו ִּּלין!
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ָּיכא ַא ְר ַ ּבע לְ ָהנִיף ֵ -היכִ י לֶ ֱיעבִ יד?
לַ נ ּ ְִפינְה ּו ַא ָ ּב ַראי "-לִ ְפנֵי ה'") 551ויקרא ז ,ל( ְּכ ִתיב!
ַ ּג ַ ּוואי ָ -קא ְמ ַע ֵ ּייל חו ִּּלין לָ ֲעזָ ָרה!
ִהלְ ָּכ ְך לֹא ֶא ְפ ׁ ָשר.
ישא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ִידי:
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ׁ ִש ׁ ָ
ִאם ִא ָיתא לִ ְד ִחזְ ִק ּיָה ,דְּ ָא ַמרָ :ק ְד ׁש ּו ַא ְר ָ ּב ִעים ִמ ּתוֹ ְך ׁ ְשמוֹ נִ ים ,
לַ ְי ֵּיתי ְ ּב ֵה ָמה ,וְ לַ ְי ֵּיתי ׁ ְשמוֹ נִ ים ַ ּב ֲה ָד ּה –
וְ לֵ ָימאִ :אי ַה ְך דְּ ַקיְ ָימא ּתוֹ ָדה ִהיא ָ -הא נ ִַּמי ֶּת ֱיהוֵ י ּתוֹ ָדה וְ ָהא ׁ ְשמוֹ ִנים דְּ ַת ְרוַ ְייה ּו,
ִאי ַה ְך דְּ ַקיְ ָימא ְּתמו ָּרה ִהיא ָ -הא ּתוֹ ָדה וְ ָהא לַ ְח ָמ ּה ,וְ לִ ְיקדְּ ׁש ּו לְ ה ּו ַא ְר ָ ּב ִעים ִמ ּתוֹ ְך ׁ ְשמוֹ נִים.
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָקא ְמ ַמ ֵעט ַ ּב ֲאכִ ילָ ה דְּ ַא ְר ָ ּב ִעים!
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ׁ ּ ִשי לְ ַרב ַּכ ֲהנָ א:
ִאם ִא ָיתא לִ ְד ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן דְּ ָא ַמרִ :ה ְפ ִר ׁיש ַח ּ ָטאת ְמעו ֶ ּּב ֶרת וְ יָ לְ ָדה,
ָרצָ ה ָ ּב ּה – ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר,
ּ
ּ
ָרצָ ּה ִ ּבוְ ולָ ָד ּה – ִמ ְת ַכ ֵפר.
לַ ְי ֵּיתי ְ ּב ֵה ָמה ְמעו ֶ ּּב ֶרת ,וְ י ְַמ ִּתין לָ ּה ַעד ׁ ֶש ֵּתלֵ ד ,וְ לַ ְי ֵּיתי ׁ ְשמוֹ ִנים ַ ּב ֲה ָד ּה,
וְ לֵ ָימאִ :אי ַה ְך דְּ ַקיְ ָימא ְּתמו ָּרה ִהיא ָ -הא וּוְ לָ ָד ּה ּתוֹ ָדה ִהיא ,וְ ָהא ׁ ְשמוֹ ִנים דְּ ַת ְרוַ וְ ייה ּו,
וְ ִאי ַה ְך דְּ ַק ְי ָימא ּתוֹ ָדה ִהיא ָ -הא ִּנַמי ּתוֹ ָדה ִהיא ,וְ ָהא ׁ ְשמוֹ נִים דְּ ַת ְרוַ וְ ייה ּו הוּא,
וְ ַהאי לֶ ֱיהוֵ י מוֹ ָתר דְּ תוֹ ָדה.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ּ
ּ
ַמאן לֵ ָימא לָ ן דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָןִ :אם ׁ ִש ְיירוֹ ְמ ׁש ּו ָייר?
דִּ לְ ָמאִ :אם ׁ ִש ְ ּיירוֹ ֵ -אינוֹ ְמ ׁש ּו ָ ּייר!
וְ ַה ְיינ ּו ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ,דְּ ָא ַמרָ :א ָדם ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ְ ּב ׁ ֶשבַ ח ֶה ְקדֵּ ׁש.
ָרבִ ינָ א ִא ְּיקלַ ע לְ ַד ְמהו ְּר ָיא,
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב דִּ ִימי ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב הוּנָ א ִמדַּ ְמהו ְּר ָיא לְ ָרבִ ינָ א:
וְ לַ יְ ֵּיתי ְ ּב ֵה ָמה ,וְ לֵ ָימאֲ :ה ֵרי ָעלַ י ,וְ לַ ְי ֵּיתי ְ ּב ֵה ָּמה ַא ֲח ִר ִיתי וְ לַ ְי ֵּיתי ׁ ְשמוֹ נִים ַ ּב ֲה ָד ּה,
וְ לֵ ָימאִ :אי ַה ְך דְּ ַקיְ ָימא ְּתמו ָּרה ִהיא ָ -הנֵ י ַּת ְר ֵּתי ּתוֹ דוֹ ת ,וְ ָהא ׁ ְשמוֹ נִ ים דְּ ַת ְרוַ ְייה ּו,
וְ ִאי ַה ְך דְּ ַק ְי ָימא ּתוֹ ָדה ִהיא  -וְ ָהא דְּ ָא ְמ ֵרי ָעלַ י נ ִַּמי לֶ ֱיהוֵ י ּתוֹ ָדה ,וְ ָהא ׁ ְשמוֹ נִ ים דְּ ַת ְרוַ ְייהו,
וְ ִא ָיד ְך ֶּת ֱהוֵ י לְ ַא ֲח ָריוּת.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַה ּתוֹ ָרה ָא ְמ ָרה" :טוֹ ב ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ִתדּ וֹ ר ִמ ּׁ ֶש ִּתדּ וֹ ר וְ ל ֹא ְּת ׁ ַש ֵּלם" )קהלת ה ,ד( -
וְ ַא ְּת ָא ְמ ַר ְּת לֵ יקוּם וְ לִ ינְדּ וֹ ר ַ ּב ְּת ִח ָּילה?!

רש"י
משום דאיכא ארבע .חלות
דתרומה שצריך להניף ובכל
מקום מצינו הלחם למעלה
וצריך להניפו בעזרה במקום
שמניף הבשר ואי קשיא הא
דאמר לעיל )דף סב (.כל מקום
שיש לחם הלחם למעלה ואמר
היכא אמר רב פפא במילואים
אמאי לא אמר נמי בתודה איכא
לתרוצי עיקר מילתא נקט
כדתרצינן נמי לעיל:
לפני ה' כתיב בשלמים ותודה
היא בכלל שלמים:
קמעייל חולין לעזרה .שמא
תמורה היא:
ולייתי שמונים .חלות ולינחינהו
בחוץ כרבי יוחנן וליפריש
מינייהו שמונה חלות ולותבינהו
גוואי:
ולימא אי הך כו' .וליקדשו
ארבעים מתוך שמונים והני
שמונה דגוואי לא הוי ארבעה
מינייהו חולין בעזרה ממה נפשך
דאי הך דקיימא תודה הויא הוו
שתי תודות ושמונה חלות
תרומה ואי הך דקיימא תמורה
ולא הוה אלא חדא תודה הני
שמנה ליחשבינהו מהני מ'
דקדשו ולא הוו חולין בעזרה:
ומשני לא אפשר בהכי משום
דממעט באכילה דארבעים .גבי
הבעלים דכהן אינו רוצה לאכול
כי אם ארבעה דסבור שמא אין
כאן אלא תודה אחת ואין לכהן
לאכול כי אם ארבעה מהן
והבעלים נמי חוששין שמא
שתיהן תודות הן וכל שמונה
קדשות ונמצא אותן ארבעה
חלות אבודים ולעיל דאמרינן אי
לא ליפוק לחולין ליכא למימר
קממעט באכילה דארבעים
דהתם ליכא אלא ארבעים חלות
וממה נפשך אית ליה לפרושי ד'
לתרומה אבל הכא דהפריש שני
חלות איכא למימר דארבעים
שלא לצורך הן וקא ממעט
לבעלים באכילה דארבעים:
ענין אחר דקא ממעט באכילה
דארבעה דאילו בעלמא היכא
דליכא אלא חד קרבן אי יקדשו
מ' מתוך שמונים אין נאכלין
לכהנים אלא ארבעה ואידך
כולהו נאכלין לבעלים

וכיון דליכא אלא ארבעה יש ספוק בידך לאוכלן ביום אחד אבל הכא דאיכא לכהנים שמונה ושל בעלים יכולין להאכיל מחלקן לכל מי שירצו ולא
אתו לידי שריפה אבל שמונה דלכהנים כיון דאין נאכלין אלא לנשיהם ולבניהם ולעבדיהם דלמא לא מצו אכלי לכולהו שמונה ביום אחד והוי המותר
בשריפה ושמא לא הויא אידך תודה ולא קדשו אלא ארבעים וליכא דקדיש אלא ד' ונמצאת ממעט באכילה דאלו ד' ושריף שלא כדין מ''ר .ענין אחר
ממעט באכילה דמ' דילמא לא קדשי כלל דאידך לא הויא תודה וכי מתותרי למחר שרף להו ועבר משום בל תשחית )דברים כ( כך שמעתי:
רצה בה מתכפר רצה בוולדה מתכפר .דלא חשיב לה כולד חטאת הואיל והפרישה מעוברת דדעתיה הוה נמי להתכפר בעובר ומתכפר באיזו מהם
שירצה ודכוותיה גבי תודה יכול לעשותן שתיהם תודות אבל נתעברה לאחר שהקדיש אין מתכפר בולדה משום דכשהקדישה לא הוה דעתיה אהאי
ולד דאכתי לא נתעברה:
לייתי בהמה מעוברת .משום הכי אמר בהמה מעוברת ולא בהמה וולדה משום דכי מפריש לה לא הויא אלא חדא ואיכא למימר דמפריש תחילה
למותרות:
והאי ליהוי מותר בתודה .והכא ליכא למימר וכי מפרישין תחילה למותרות שהרי מקצתה הויא עיקר קרבן דבשעה שהפרישה לא הויא אלא חדא
גופא ועכשיו קרב מקצתו או האם או הולד אבל לעיל דלא הוי אלא חד והיא גופיה מייתי מתחילה לשם מותר איכא למיפרך וכי מפרישין וכו':
מאן לימא לן .טעם דרבי יוחנן התם היינו משום דעובר לאו ירך אמו הוא ואם שיירו לעובר שלא הקדישו כשהקדיש לאם הוי משוייר דלא חשיב
כוולדה דבעי למימר דכוותיה גבי תודה שיהו האם והולד תודות דילמא ס''ל התם אם שיירו אינו משוייר שאין יכול לשיירו לקרבן לפני עצמו אלא
מתה וה''נ אין יכול לעשות הוולד קרבן ואין יכול להקריב שניהם האם והוולד ולחמם עמהם אלא היינו טעמא דר' יוחנן דאמר רצה בוולדה מתכפר
משום דאדם מתכפר בשבח הקדש בוולד דכי הפרישה מעוברת הוה דעתיה אכל שבחא ולאחר שנתכפר באם פוסל הוולד ה''נ מתכפר באיזו תודה
שירצה ולחמה עמה אבל להביא שניהם ולחמם לא:
ולימא עלי .כדי שיהא חייב באחריותה:
ולייתי אחרת .לאחריות דראשונה:
התורה אמרה טוב אשר לא תדור .ומוקמינן ליה )חולין דף ב (:דאמר עלי:
ואת אמרת ליקום ולנדור לכתחילה .דלימא עלי דס''ל טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר:
 551יָ ָדיו ְּת ִב ֶיאינָ ה ֵאת ִא ּׁ ֵשי ה' ֶאת ַה ֵחלֶ ב ַעל ֶה ָחזֶ ה יְ ִב ֶיאנּ ּו ֵאת ֶה ָחזֶ ה לְ ָהנִ יף אֹתוֹ ְּתנו ָּפה לִ ְפנֵ י ה'

מסכת מנחות פרק ח' – ַ
תּוֹדה ָהיְ ָתה ָבּ ָאה
"ה ָ

"

 .21פא ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָהאוֹ ֵמרֲ " :ה ֵרי ָע ַלי ּתוֹ ָדה"  -יָ ִביא ִהיא וְ ַל ְח ָמ ּה ִמן ַהחו ִ ּּלין.
שר  -יָ ִביא ִהיא וְ ַל ְח ָמ ּה ִמן ַהחו ִ ּּלין.
" ּתוֹ ָדה ָע ַלי ִמן ַהחו ִ ּּלין ,וְ ַל ְח ָמ ּה ִמן ַה ַּמ ֲע ֵ ׂ
פא,ב
שר וְ ַל ְח ָמ ּה ִמן ַהחו ִ ּּלין" – יָ בִ יא.
" ּתוֹ ָדה ִמן ַה ַּמ ֲע ֵ ׂ
שר" – יָ ִביא ,וְ לֹא יָ ִביא ֵמ ִח ֵּ
שר ׁ ֵשנִ י,
יטי ַמ ֲע ֵ ׂ
" ִהיא וְ ַל ְח ָמ ּה ִמן ַה ַּמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י.
ֶא ָ ּלא ִמ ְּמעוֹ ת ַמ ֲע ֵ ׂ

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ָהאוֹ ֵמרֲ " :ה ֵרי ָעלַ י לַ ְח ֵמי ּתוֹ ָדה" ֵ -מבִ יא ּתוֹ ָדה וְ לַ ְח ָמ ּה.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ֵמ ַידע ָי ַדע ַהאי ַ ּגבְ ָרא דְּ לֶ ֶחם ְ ּבלֹא ּתוֹ ָדה לֹא ִא ְּיק ִריב,
וְ ַהאי ּתוֹ ָדה וְ לַ ְח ָמ ּה ָק ָא ַמר,
וְ ַהאי דְּ ָק ָא ַמר "לַ ְח ֵמי ּתוֹ ָדה"  -סוֹ ף ִמ ְּיל ָתא נָ ַקט.
ְּתנַן:
שר ,וְ ַל ְח ָמ ּה ִמן ַהחו ִ ּּלין  -יָ ִביא ַ ּכ ָּמה ׁ ֶש ָ ּנ ַדר" –
" ּתוֹ ָדה ִמן ַה ַּמ ֲע ֵ ׂ
וְ ַא ַּמאי? ֵּכיוָ ן דְּ ָא ַמר "לַ ְח ָמ ּה ִמן ַהחו ִּּלין" ָ -יבִ יא ִהיא וְ לַ ְח ָמ ּה ִמן ַהחו ִּּלין!
שר" –
ׁ ַשאנִ י ָה ָתם ,דְּ כֵ יוָ ן דְּ ָא ַמרּ " :תוֹ ָדה ִמן ַה ַּמ ֲע ֵ ׂ
ַנ ֲע ָׂשה ְּכאוֹ ֵמרֲ :ה ֵרי ָעלַ י לֶ ֶחם לִ פְ טוֹ ר ּתוֹ ָדתוֹ ׁ ֶשל ּ ְפלוֹ נִ י.
ִאי ָהכִ י,
שר  -יָ ִביא ִהיא וְ ַל ְח ָמ ּה ִמן ַהח ּו ִ ּלין" –
ישא דְּ ָק ָּת ֵניּ " :תוֹ ָדה ִמן ַהחו ִ ּּלין וְ ַל ְח ָמ ּה ִמן ַה ַּמ ֲע ֵ ׂ
ֵר ׁ ָ
ָהכָ א נ ִַּמי ַנ ֲעשָׂ ה ְּכאוֹ ֵמרֲ :ה ֵרי ָעלַ י ּתוֹ ָדה לִ ְפטוֹ ר לַ ְחמוֹ ׁ ֶשל ּ ְפלוֹ נִ י!
ָהכִ י ַה ׁ ְש ָּתא?! ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לֶ ֶחם  -לְ ִמ ְיפ ַטר ּתוֹ ָדה ָא ֵתי,
ּתוֹ ָדה  -לְ ִמ ְיפ ַטר לֶ ֶחם ִמי ַא ְת ָיא?!
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ָהאוֹ ֵמרֲ " :ה ֵרי ָע ַלי ּתוֹ ָדה ְ ּבלֹא ֶל ֶחם,
וְ זֶ ַבח ְ ּבלֹא נְ ָס ִכים  -כּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ ו ֵּמ ִביא ּתוֹ ָדה וְ ַל ְח ָמ ּה ,זֶ ַבח וּנְ ָסכִ ים".
ַט ְע ָמא דְּ ָא ַמרּ " :תוֹ ָדה"ֲ 552אבָ ל לֹא ָא ַמר ּתוֹ ָדה – לֹא!
הוּא ַהדִּ ין ַאף ַעל ַ ּגב דְּ לֹא ָא ַמר ּתוֹ ָדה,
וְ ַא ְ ּי ֵידי דְּ ָקא ָ ּב ֵעי לְ ִמ ְית ָנא" :זֶ ַבח ְ ּבלֹא נְ ָס ִכים" דְּ לֹא ִמ ְתנֵ י לֵ ּיהְ " :נ ָסכִ ים ְ ּבלֹא זֶ בַ ח",
ָּת ָנא נ ִַּמי " ּתוֹ ָדה".

 552על פי כתבי יד ,שיטה מקוצת ,הגהות הבח
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רש"י
מתני'
האומר הרי עלי תודה יביא היא
ולחמה מן החולין .דכיון דאמר
עלי נתחייב בה והוה ליה דבר
שבחובה ואינו בא אלא מן
החולין כדאמרינן לקמן וכיון
דאמר הרי עלי תודה אע''ג דלא
אמר ולחמה מתחייב בשתיהן
דלחם גלל תודה :ואם אמר הרי
עלי תודה מו החולין ולחמה מן
המעשר שני .כיון דעיקר ותודה
הזבח אמר מן החולין יביא הכל
מן החולין דכיון דאמר עלי
נתחייב ' בה והוה ליה דבר
שבחובה:
תודה ממעות מעשר שני ולחמה
מו החולין יביא .כמו שאמר
הואיל ועיקר הוא למצוה לבא מן
החולין והוא לא מייתי זבח )מן
החולין כמצותה להכי לא גריר
לחם בתר זבח:
גמ'
אמר רב הונא האומר הרי עלי
לחמי תודה .אף על גב דלא אמר
תודה מביא שתיהן:
סוף מילתיה נקט .דכי אמר
לחמי תודה הוי כמאן דאמר
תודה ולחמה:
כיון דאמר ולחמה מן החולין
יביא היא ולחמה מן החולין:
שאני התם כיון דאמר בפירוש
תודה מן המעשר .הא דקאמר
בתר הכי לחמה מן החולין נעשה
כאומר הרי עלי לחם של חולין
לפטור תודתו של פלוני הכא נמי
נעשה כאומר הרי עלי לחמה מן
החולין לפטור תודתו שנדרתי
להביאו מן המעשר להכי מביא
לחמה מן החולין אבל לעולם
היכא דאמר לחמי תודה סתם
מביא נמי תודה:
הכא נמי נעשה כאומר הרי עלי
תודה לפטור לחמו של פלוני.
דבכל ענין שנדר להביא מן
המעשר ]לא להוי מעשר גריר
בתר חולין אלא[ ליהוי חולין
גרירא בתר המעשר ויביא
התודה מן החולין ולחמה מן
המעשר כמו שאמר:
בשלמא לחם למיפטר תודה
אתי .כדאמרינן )לעיל דף פ(.
לחם גלל תודה איכא למימר
דנעשה כאומר לפטור תודתו של
פלוני:
אלא תודה מי אתיא למיפטר
לחם .דנימא נעשה כאומר
לפטור לחמו של פלוני:
אבל לא אמר תודה .אלא לחמי
תודה:
לא .אין כופין אותו להביא תודה
ולחמה:
דלא מתני ליה כי אמר נסכים
בלא זבח .דאין כופין אותו
להביא זבח ונסכים כדאמר
)לעיל עד (:המתנדב יין מביא
ומזלפו על גבי האישים:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .22פא ,ב
]" ָהאוֹ ֵמרֲ " :ה ֵרי ָע ַלי ּתוֹ ָדה ְ ּבלֹא ֶל ֶחם,
וְ זֶ ַבח ְ ּבלֹא נְ ָסכִ ים  -כּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ ו ֵּמבִ יא ּתוֹ ָדה וְ ַל ְח ָמ ּה ,זֶ ַבח וּנְ ָסכִ ים"[.
ַא ַּמאי?! נ ֶֶדר וּפִ ְתחוֹ ִע ּמוֹ הוּא!
ָא ַמר ִח ְז ִק ּיָה:
ָהא ַמ ִ ּני? ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ִהיא,
אשוֹ ן.
דְּ ָא ְמ ֵריְּ :תפוֹ ס לָ ׁשוֹ ן ָה ִר ׁ
דִּ ְתנַן:
ּ
" ֲה ֵרינִ י נָ זִ ירִ :מן ַה ְגרוֹ גָ רוֹ ת,
ו ִּמן ַהדְּ ֵב ָלה.
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים :נָ זִ יר.
ּו ֵבית ַה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִריםֵ :אינוֹ נָ זִ יר" )נזיר ט.(.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ּ
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימא ֵ ּבית ִה ֵלל,
ְ ּבאוֹ ֵמרִ :אילּ ּו ָה ִי ִיתי יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֵאין נוֹ ְד ִרין ָּכ ְך לֹא ָהיִ ִיתי נוֹ ֵדר ָּכ ְךֶ ,א ָּלא ָּכךְ.
ו ַּמאי "כּ וֹ ִפין"?
דְּ ָקא ָ ּב ֵעי ָה ַדר ֵ ּב ּיה.
ָּת ְא ׁ ֶש ַמע:
" ָהאוֹ ֵמרֲ " :ה ֵרי ָע ַלי ּתוֹ ָדה ְ ּבלֹא ֶל ֶחם",
"וְ זֶ ַבח ְ ּבלֹא נְ ָסכִ ים"  -וְ ָא ְמר ּו לוֹ ָ :ה ֵבא ּתוֹ ָדה וְ ַל ְח ָמ ּה ,וְ זֶ ַבח וּנְ ָס ִכים,
יתי נוֹ ֵדר  -כּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ ,
יתי יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֵ ּכן לֹא ָהיִ ִ
וְ אוֹ ֵמרִ :אילּ ּו ָהיִ ִ
וְ אוֹ ֵמר לוֹ ְ ׁ " :שמוֹ ר וְ ׁ ָש ַמ ְע ָּת") 553דב' יב ,כח(".
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא :לְ ִחזְ ִק ּיָה ִ -נ ָיחא לֵ ּיה,
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן – ַק ׁ ְשיָא!
ָא ַמר לָ ְך ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן:
ָהא  -וַ דַּ אי ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ִהיא.

רש"י
ואמאי .כופין אותו להביא תודה
ולחמה כי אמר הרי עלי תודה
בלא לחם:
נדר ופתחו עמו הוא .כלומר
שכשנדר תודה לאלתר נתחרט
בדבר ולפי שהיה יודע שאין
תודה בלא לחם נתחרט כדי
לסתור נדרו ואמאי כופין לקיים
נדרו כ''ש .ענין אחר נדר ופתחו
עמו שיכול לומר אני הייתי סבור
שהייתי יכול להביא תודה בלא
לחם עכשיו שאיני יכול אי אפשי
מ''ר ז''ל:
תפוס לשון ראשון .וכיון דאמר
תודה נתחייב בתודה ולחמה:
בית שמאי .אע''פ שאמר ענין
שאינו בנזירות כיון דאמר הרי
אני נזיר תפוס לשון ראשון והוי
נזיר:
אפילו תימא בית הלל .ואמאי
אינו נדר ופתחו עמו כגון דאמר
אילו הייתי יודע שאין נודרין כך
בלא לחם לא הייתי נודר אלא
תודה ולחמה:
והאי כופין אותו דקאמרת .הא
דעתו לאתויי כראוי להכי כופין
אותו דקמהדר ביה ואמר איני
רוצה להביא אלא כמו שנדרתי
בלא לחם כופין אותו כמו שגילה
תחילה שהיה דעתו לנדור כהוגן:
אילו הייתי יודע שכן .שהייתי
חייב בלחמה לא הייתי נודר:
בשלמא לחזקיה .דמוקים
לההיא כב''ש ומשום תפוס לשון
ראשון הא נמי ב''ש ומשום תפוס
לשון ראשון כופין אותו:
אלא לרבי יוחנן .דמוקים לההיא
כבית הלל האי ודאי לאו בית
הלל היא דהא נדר ופתחו הוא
דקאמר אילו הייתי יודע וכו':
שמור .המצוה והבא תודה
ולחמה כמצותה:
שלא תהא רגיל לעשות כך.
לנדור תודה בלא לחם:

ַמאי " ׁ ְשמוֹ ר וְ ׁ ָש ַמ ְע ָּת"?
ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
" ׁ ְשמוֹ ר" ָ -הבֵ א ּתוֹ ָדה.
"וְ ׁ ָש ַמ ְע ָּת" ָ -הבֵ א לַ ְח ָמ ּה.
ָרבָ א ָא ַמר:
" ׁ ְשמוֹ ר" ָ -הבֵ א ּתוֹ ָדה וְ לַ ְח ָמ ּה.
"וְ ׁ ָש ַמ ְע ָּת" ֶ ׁ -שלֹא ְּת ֵהא ָרגִ יל לַ ֲעשׂ וֹ ת ֵּכן.

ְ ׁ 553שמֹר וְ ׁ ָש ַמ ְע ָּת ֵאת ָּכל ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֲא ׁ ֶשר ָאנֹכִ י ְמ ַצ ֶּו ָךּ לְ ַמ ַען יִ ַיטב לְ ָך וּלְ ָבנֶ ָיך ַא ֲח ֶר ָיך ַעד עוֹ לָ ם ִּכי ַת ֲע ֶשׂ ה ַה ּטוֹ ב וְ ַה ָ ּי ׁ ָשר ְ ּב ֵעינֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך

מסכת מנחות פרק ח' – ַ
תּוֹדה ָהיְ ָתה ָבּ ָאה
"ה ָ

"

 .23פא ,ב – פב ,א
שר"  -יָ בִ יא".
ִ "" 554היא וְ ַל ְח ָמ ּה ִמן ַה ַּמ ֲע ֵ ׂ
"יָ ִביא"  -לֹא ַס ִ ּגי דְּ לֹא ַמיְ ֵּיתי?!
ַרב נַ ְח ָמן וְ ָרב ִח ְסדָּ א ָא ְמ ֵרי:
ָרצָ ה – ֵמבִ יא,
לֹא ָרצָ ה  -לֹא ָיבִ יא.
שר ׁ ֵשנִ י".
שר ׁ ֵשנִ י ֶא ָ ּלא ִמ ְּמעוֹ ת ַמ ֲע ֵ ׂ
יטי ַמ ֲע ֵ ׂ
"וְ לֹא יָ בִ יא ֵמ ִח ֵּ
ַרב נַ ְח ָמן וְ ַרב ִח ְסדָּ א דְּ ָא ְמ ֵרי ַּת ְרוַ יְיה ּו:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלאֵ :מ ִח ּ ֵיטי ַמ ֲע ֵׂשר ׁ ֵשנִי,
ֲאבָ ל ֵמ ִח ּ ִיטין ַה ְּלקוּחוֹ ת ִמ ְּמעוֹ ת ַמ ֲע ֵׂשר ׁ ֵשנִ י – ָיבִ יא.
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רש"י
לא סגי דלא מייתי .תרוייהו מן
המעשר בתמיה כלומר אמאי
קאמר יביא שניהן דמשמע ולא
מן החולין אי מייתי מן החולין
תע''ב:
רצה יביא .מן המעשר:
שלא יקח מחיטי מעשר שני.
בהמה לתודתו :אבל ממעות
מעשר שני מביא תודה :ולחמה:
אני אומר אפילו בחיטין
הלקוחין ממעשר שני לא יביא.
לצורך תודות:
מהיכא ילפת לה לתודה .דאינה
מביאה מחיטי מעשר שני:
משלמים .שבאין ממעשר שני
ותודה איקרי שלמים דכתיב
ובשר זבח תודת שלמיו )ויקרא
ז(:

יָ ִתיב ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֵז ָירא וְ ָי ִתיב וְ ָק ָא ַמר:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלאֵ :מ ִח ּ ֵיטי ַמ ֲע ֵׂשר ׁ ֵשנִי,
ֲאבָ ל ֵמ ִח ּ ִיטין ַה ְּלקוּחוֹ ת ִ ּב ְמעוֹ ת ַמ ֲע ֵׂשר ׁ ֵש ִני – ָיבִ יא.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַר ִ ּבי ַא ָּתה אוֹ ֵמר ֵּכן?!
ֲא ִני אוֹ ֵמרֲ :א ִפיל ּו ֵמ ִח ּ ִיטין ַה ְּלקוּחוֹ ת ִ ּב ְמעוֹ ת ַמ ֲע ֵׂשר ׁ ֵש ִני  -לֹא יָבִ יא.
וְ ֵא ָימאַ :ט ְע ָמא דִּ ִידי,
וְ ֵא ָימאַ :ט ְע ָמא דִּ ָיד ְך.
" ֵא ָימא ַט ְע ָמא דִּ ָיד ְך" ּ -תוֹ ָדה ֵמ ֵהיכָ א ָקא יָלְ פַ ְּת לָ ּה? ִמ ׁ ּ ְשלָ ִמים) 555ויקרא ז ,טו(,
פב,א ו ׁ ְּשלָ ִמים " ׁ ָשם") 556דברים כז ,ז( " ׁ ָשם") 557דברים יד ,כו( ִמ ַּמ ֲע ֵׂשר,
ו ִּמינ ַּה ַמה ׁ ּ ְשלָ ִמים ֵאין ּגו ָּפן ַמ ֲעשֵׂ ר ַ -אף ּתוֹ ָדה נ ִַּמי ֵאין ּגו ָּפ ּה ַמ ֲע ֵׂשר.
וְ ָה ֵני ִח ּ ֵיטי ַה ְּלקוּחוֹ ת ִ ּב ְמעוֹ ת ַמ ֲע ֵׂשר ׁ ֵש ִני נ ִַּמי ֵאין ּגו ָּפן ַמ ֲע ֵׂשר.
" ֵא ָימאַ :ט ְע ָמא דִּ ִידי" ּ -תוֹ ָדה ֵמ ֵהיכָ א ָקא יַ לְ פִ י ָנא לָ ּה? ִמ ׁ ּ ְשלָ ִמים,
ו ׁ ְּשלָ ִמים " ׁ ָשם" )דברים כז ,ז( " ׁ ָשם" )דברים יד ,כו( ִמ ַּמ ֲע ֵׂשר –
ַמה ׁ ּ ְשלָ ִמים ֵ -אין ִמין ַמ ֲעשֵׂ ר,
ַאף ּתוֹ ָדה ֵ -אין ִמין ַמ ֲע ֵׂשר,
לְ ַא ּפו ֵּקי ִח ּ ִיטין ַה ְּלקוּחוֹ ת ִ ּב ְמעוֹ ת ַמ ֲעשֵׂ ר ׁ ֵשנִ י ,דְּ ִמין ַמ ֲעשֵׂ ר ִנינְה ּו.

)תוֹ ָדה( מילה זו איננה מופיעה לנו במשנה ,אך ישנם כתי יד שכן מופיע.
 554בוילנאּ :
 555ו ְּב ַשׂ ר זֶ ַבח ּתוֹ ַדת ׁ ְשלָ ָמיו ְ ּביוֹ ם ָק ְר ָ ּבנוֹ יֵ ָאכֵ ל ל ֹא יַ ִּנ ַיח ִמ ּ ֶמנּ ּו ַעד בּ ֶֹקר
 556וְ זָ ַב ְח ָּת ׁ ְשלָ ִמים וְ ָאכַ לְ ָּת ּׁ ָשם וְ ָשׂ ַמ ְח ָּת לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך
 557וְ נָ ַת ָּתה ַה ֶּכ ֶסף ְ ּבכֹל ֲא ׁ ֶשר ְּת ַא ֶּוה נַ ְפ ׁ ְש ָך ַ ּב ָ ּב ָק ר ו ַּבצּ ֹאן ו ַּב ַ ּייִ ן ו ַּב ּׁ ֵשכָ ר ו ְּבכֹל ֲא ׁ ֶשר ִּת ׁ ְש ָאלְ ָך נַ ְפ ׁ ֶש ָך וְ ָאכַ לְ ָּת ּׁ ָשם לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך וְ ָשׂ ַמ ְח ָּת ַא ָּתה ו ֵּב ֶית ָך
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ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי:
ַה ַּמ ְת ּ ִפיס ְמעוֹ ת ַמ ֲע ֵׂשר ׁ ֵשנִ י לִ ׁ ְשלָ ִמים  -לֹא ָקנ ּו ׁ ְשלָ ִמים.
ַמאי ַט ְע ָמא?
דְּ לֹא ַא ִּל ָימא ְקדו ׁ ּ ַּשת ַה ׁ ּ ְשלָ ִמים לְ ֵמ ַיחל ַא ְּקדו ׁ ּ ַּשת ַמ ֲע ֵׂשר ׁ ֵשנִ י.
ֵמ ִיתיבֵ י
" ַהלּ וֹ ֵק ַח ַח ָ ּיה ְלזִ ְב ֵחי ׁ ְש ָל ִמים,
ו ְּב ֵה ָמה ִל ְב ַ ׂ
שר ַּת ֲאוָ ה  -לֹא יָ ָצא ָהעוֹ ר ְלחו ִ ּּלין" )מעשר שני א ,ד(,
לַ או לְ ֵמ ְימ ָרא דְּ ָק ֵני ׁ ְשלָ ִמים!
ָהא ִא ְּית ַמר ֲעלָ ּה:
ָא ַמר ַרב:
לֹא ָקנֵי ׁ ְשלָ ִמים.
ו ַּמאי "לֹא יָ ָצא ָהעוֹ ר ְלחו ִ ּּלין"?
ּ
ָהכִ י ָק ָא ַמרֵ :אינוֹ ְ ּבתוֹ ַרת לָ צֵ את ָהעוֹ ר לְ חו ִּלין.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ַר ָ ּבה:
ישה.
ַנ ֲע ָׂשה ְּכלוֹ ֵק ַח ׁשוֹ ר לַ ֲח ִר ׁ ָ
ִא ְּית ַמר:
ַה ַּמ ְת ּ ִפיס ְמעוֹ ת ַמ ֲעשֵׂ ר ׁ ֵשנִ י לִ ׁ ְשלָ ִמים:
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמרָ :ק ֵני.
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיע ֶזר אוֹ ֵמר :לֹא ָק ֵני.
וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה דְּ ָא ַמרַ :מ ֲע ֵׂשר ָממוֹ ן ֶה ְדיוֹ ט הוּא,
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא :לֹא ּ ְפלִ יגֵ י דְּ ָקנֵ י,
ִּכי ּ ְפלִ יגֵ י ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ,דְּ ָא ַמרַ :מ ֲע ֵׂשר ָממוֹ ן ָ ּגבוֹ ַּה הוּא,
ַמאן דְּ ָא ַמר :לֹא ָקנֵ י ְּ -כ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
558
ו ַּמאן דְּ ָא ַמרָ :קנֵי ֵּ -כיוָ ן דְּ ַמ ֲע ֵׂשר ָק ֵרב ׁ ְשלָ ִמים,
ִּכי ַמ ַית ּ ְפ ַס ְּת לֵ ּיה נ ִַּמי ָּת ִפיס.
ֵמ ִיתיבֵ י:
שר ׁ ֵשנִ י ִל ׁ ְש ָל ִמים,
" ַה ַּמ ְת ּ ִפיס ְמעוֹ ת ַמ ֲע ֵ ׂ
יהם ׁ ְשנֵ י חו ְּמ ׁ ִשין,
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ּפוֹ ָדן מוֹ ִסיף ֲע ֵל ֶ
ֶא ָחד – ַל ּק ֶֹד ׁש,
שר"!
וְ ֶא ָחד ְ -ל ַמ ֲע ֵ ׂ
ִמי ָסבְ ַר ְּת דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹל ִהיא?! ָהא ַמ ּנִי ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיא.

 558גירסת כתבי יד ,רש"י .בוילנא הגירסהָ :ק ֵרי לֵ ּיה

רש"י
המתפיס .שמזמן מעות מעשר שני
לקנות שלמים מהן אע''ג דסתם מעות
מעשר שלמים הן אע''ג דמתפיס בהו
בפירוש לא קנו שלמים דלא חלה על
אותן מעות קדושת שלמים אלא שיכול
לקנות מהן כל דבר אחר שירצה:
דלא אלימא שלמים למיחל אקדושת
מעשר .שלא יהא יכול ליתנו בכל אשר
תאוה נפשו:
הלוקח חיה .ממעות מעשר שני לזבחי
שלמים:
ובהמה לבשר תאוה .לאוכלה
בירושלים בכל שעה שירצה כדכתיב
)דברים יד( ונתתה הכסף בכל אשר
תאוה נפשך דאע''ג דאין דינו ליקח
ממעות מעשר שני אלא שלמים:
לא יצא העור לחולין .דאילו בשר חיה
גופה לא חזיא לשלמים אבל עור דחזיא
ליקח בו בהמה לשלמים לא יצא לחולין
היכא דיש בו ליקח בו בהמה סתם
מעות מעשר הויא שלמים ומביא בדמיו
שלמים דקיימא לן דכך הוא הדין
לעשות ליקח ממעות מעשר שני בהמה
לשלמים וחיה לבשר תאוה והעור יוצא
לחולין כדאמר בפ' בכל מערבין
)עירובין כז (:בבקר מלמד שלוקחים
בקר אגב עורו הבשר לזבחים ומבליע
דמי העור בבשר ויוצא לחולין וצאן אגב
גיזותיו אבל הכא דשני דלקח חיה
לשלמים ובהמה לבשר תאוה לא יצא
העור לחולין אלא קנו שלמים:
לאו למימרא דקנו .העורות תורת
שלמים אלמא דאלימא קדושת שלמים
למיחל אקדושת מעשר:
ה''ק אינו בתורת לצאת העור לחולין.
דאין לו קדושה כלל הואיל ושלא
כתורה לוקחן דנעשה האי עור כלוקח
ממעות מעשר שני שור לחרישה שלא
לקחו סתם דלא הוי שלמים כלל לא
הוא ולא עורו מרבותינו ז''ל .ענין אחר
אינו בתורת לצאת העור לחולין דהיינו
לשלמים הלוקח בהמה ממעות מעשר
לשלמים הבשר נאכל בתורת שלמים
והעור יוצא לחולין אבל האי לא יצא
לחולין ויקח מדמי העור בהמה
לשלמים אבל לא קנה שלמים דנעשה
כלוקח שור לחרישה ממעות מעשר שני
דמוכרם הן ועורן ויאכלו כל דמיו
מעשר:
אליבא דר' יהודה .דאמר במסכת
קדושין )ד' נב (:מעשר ממון הדיוט הוא
ויכול לקדש בו את האשה לא פליגי
דקנו שלמים דקדושת שלמים חיילא
אממון הדיוט:
מ''ד לא קנו כר''מ .דלא חלה קדושת
שלמים אממון גבוה:
כיון דמעשר קרב שלמים .בהמה
שלוקח ממעות מעשר סתם קרב
שלמים:
מכי תפיס ליה נמי .לצורך שלמים
תפס דקנו שלמים ואין יכול לשנותן
לדבר אחר:
כשהוא פודן .לאותן מעות מעשר שני
שמחללן על פרוטות או על דינרין:
מוסיף שני חומשין .אחד חומש
להקדישו שפודה דהיינו שלמים דכתיב
אם המקדיש וגו' ויסף חמישיתו וגו'
)זיקרא כז(:
ואחד למעשר שני .דכתיב אם גאל
יגאל איש ממעשרו וגו' )שם( והא הכא
דחיילא קדושת שלמים אקדושת
מעשר שהרי הוסיף חומש אשלמים
והיכי אמר ר' אלעזר לא קנו:
הא מני ר' יהודה היא .דאמר ממון
הדיוט הוא להכי חל עליה קדושת
שלמים:

מסכת מנחות פרק ח' – ַ
תּוֹדה ָהיְ ָתה ָבּ ָאה
"ה ָ

"
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רש"י

מתני'
יתין
ַמ ְתנִ ִ
כל הבא מן הצאן ומן הבקר.
ִמ ַ ּניִ ן ְלאוֹ ֵמרֲ " :ה ֵרי ָע ַלי ּתוֹ ָדה" ֶ ׁ -שלֹא יָ ִביא ֶא ָ ּלא ִמן ַהחו ִ ּּלין?
היינו תודה ושלמים הבאין
חובה:
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ זָ ַב ְח ָּת ּ ֶפ ַסח לַ ה' ֱאל ֶֹה ָיך צֹאן וּבָ ָקר") 559דברים טז ,ב(.
האומר הרי עלי תודה וכו'.
וַ ֲהלֹא ּ ֶפ ַסח ֵאין ָ ּבא ֶא ָ ּלא ִמן ַה ְ ּכ ָב ִ ׂ
שים ו ִּמן ָה ִע ִּזיםִ ,אם ֵ ּכן ַמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :צֹאן ו ָּב ָקר"? משנה שאינה צריכה היא דהא
תנינן לה לעיל אי לא משום
ְל ַה ִּק ׁישּ ָ :כל ַה ָ ּבא ִמן ַה ּצֹאן ו ִּמן ַה ָ ּב ָקר ְל ֶפ ַסח,
סיפא דצריכה דקתני נסכים בכל
ַמה ֶּפ ַסח דָּ ָבר ׁ ֶש ְ ּבחוֹ ָבה וְ ֵאין ָ ּבא ֶא ָ ּלא ִמן ַהחו ִ ּּלין,
מקום ואפילו היכא דאמר הרי
ַאף ָ ּכל דָּ ָבר ׁ ֶש ְ ּבחוֹ ָבה ֵאין ָ ּבא ֶא ָ ּלא ִמן ַהחו ִ ּּלין.
עלי זבח ולא אמר ונסכים א''נ
זבח ונסכים ואפילו לא
דאמר ִ ּּלין,
ְל ִפיכָ ְך ָהאוֹ ֵמרֲ " :ה ֵרי ָע ַלי ּתוֹ ָדה"ֲ " ,ה ֵרי ָע ַלי ׁ ְש ָל ִמים"  -הוֹ ִאיל ו ָּב ִאין חוֹ ָבה לֹא יָ ִביא ּו ֶא ָ ּלא ִמן ַהחו
אמר עלי אלא אמר הרי זו לא
וּנְ ָסכִ ים ּ ְ -ב ָכל ָמקוֹ ם לֹא יָ ִביא ּו ֶא ָ ּלא ִמן ַהחו ִ ּּלין.
יביא אלא מן החולין:

ְ ּג ָמ ָרא
ּו" ֶפ ַסח" ּגו ֵּפ ּיה ְ -מ ָנא לָ ן?
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר אוֹ ֵמר :נֶ ֱא ַמר ּ ֶפסַ ח ְ ּב ִמצְ ַר ִים ,וְ נֶ ֱא ַמר ּ ֶפ ַסח לְ דוֹ רוֹ ת,
ַמה ּ ֶפ ַסח ָה ָאמוּר ְ ּב ִמצְ ַריִם  -לֹא ָ ּבא ֶא ָּלא ִמן ַהחו ִּּלין,
ַאף ּ ֶפסַ ח ָה ָאמוּר לְ דוֹ רוֹ ת  -לֹא ָ ּבא ֶא ָּלא ִמן ַהחו ִּּלין.
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א:
וְ כִ י דָּ ִנין ֶאפְ ׁ ָשר ִמ ׁ ּ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר?
ָא ַמר לוֹ :
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשרְ ,ר ָאיָ יה ְ ּגדוֹ לָ ה ִהיא וְ נִלְ ַמד ֵה ֶימ ּנָה.
ָחזַ ר ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א וְ ָדנוֹ דִּ ין ַא ֵחר:
ַמה ְּלפֶ ַסח ִמצְ ַריִם ׁ ֶש ֵּכן ֵאין ָטעוּן ַמ ַּתן דָּ ִמים וְ ֵאימו ִּרין לְ גַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח,
ֹאמר ְ ּב ֶפ ַסח דּ וֹ רוֹ ת ׁ ֶש ָּטעוּן ַמ ַּתן דָּ ִמים וְ ֵאימו ִּרין ְלגַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח!
פב,ב ּת ַ
ָא ַמר לוֹ :
ֲה ֵרי הוּא אוֹ ֵמר" :וְ ָע ַב ְד ָּת ֶאת ָה ֲעבוֹ ָדה ַה ּזֹאת ַ ּבח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה") 560שמות יג ,ה( –
ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ָ ּכל ֲעבוֹ דוֹ ת ׁ ֶשל חוֹ ֶד ׁש ַה ֶּזה ָ ּכזֶ ה".
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א,
ִאי ָסבַ ר לָ ּה :דְּ ֵאין דָּ ִנין ֶא ְפ ׁ ָשר ִמ ׁ ּ ֶש ִאי ֶאפְ ׁ ָשר  -לֵ יק ּו ְ ּב ִמ ְּיל ֵת ּיה!
ִאי ָה ַדר ֵ ּב ּיה וְ ַהאי דְּ לֹא ָ ּג ַמר ִמ ּ ֶפסַ ח ִמצְ ַריִ ם ִמ ׁ ּשוּם ַהאי ּ ִפ ְירכָ א הוּא ֶ ּ -פ ַסח ִמ ְד ָ ּבר יוֹ כִ ַיח!
לִ ְדבָ ָריו דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָק ָא ַמר,
לְ ִד ִידי ֵ -אין דָּ נִ ין ֶא ְפ ׁ ָשר ִמ ׁ ּ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר,
לְ ִד ָיד ְך  -דְּ ָא ְמ ַר ְּת :דָּ ִנין ֶא ְפ ׁ ָשר ִמ ׁ ּ ֶש ִאי ֶאפְ ׁ ָשר:
ַמה ְּלפֶ ַסח ִמצְ ַריִם ׁ ֶש ֵּכן ֵאינוֹ ָטעוּן ַמ ַּתן דָּ ִמים וְ ֵאימו ִּרין לְ גַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח,
ֹאמר ְ ּב ֶפ ַסח דּ וֹ רוֹ ת ׁ ֶש ּ ָטעוּן ַמ ַּתן דָּ ִמים וְ ֵאימו ִּרין לְ גַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח!
ּת ַ
וְ ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר" :וְ ָעבַ ְד ָּת" )שמות יג ,ה(.
וְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר,
לֵ ָימא לֵ ּיה ּ ֶפ ַסח ִמ ְד ָ ּבר יוֹ כִ ַיח!
לִ ְדבָ ָריו דְּ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ָק ָא ַמר לֵ ּיה,
לְ ִד ִידי  -דָּ נִין ֶא ְפ ׁ ָשר ִמ ׁ ּ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ,ו ִּמ ׁ ּשוּם ַהאי ּ ִפ ְירכָ א ּ ֶפ ַסח ִמ ְד ָ ּבר יוֹ כִ ַיח.
לְ ִד ָיד ְך  -דְּ ָא ְמ ַר ְּתֵ :אין דָּ נִין ֶא ְפ ׁ ָשר ִמ ׁ ּ ֶש ִאי ֶאפְ ׁ ָשר " -וְ ָע ַב ְד ָּת" )שמות יג ,ה(!
וְ ַה ׁ ְש ָּתא ִּנַמי לִ ְיפרוֹ ְך!
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
זֹאת אוֹ ֶמ ֶרתֵ :אין ְמ ׁ ִשיבִ ין ַעל ַה ֶה ֵ ּיק ׁש.

גמ'
מה פסח במצרים אינו בא אלא
מן החולין .דאכתי לא הוו
מעשרות:
וכי דנין .פסח דורות שאפשר
לבא מן המעשר שהרי בדורות
נוהג מעשר מפסח מצרים שאי
אפשר לו לבא ממעשר שהרי
באותה שעה לא היה מעשר
נוהג:
ראיה גדולה היא .הואיל ומצינו
שום פסח שאינו בא אלא מן
החולין:
שכן אין טעון מתן דמים למזבח.
דלא הוה מזבח אלא משקוף
ומזוזות וכיון דאין ממנו למזבח
לא הוי דומיא דשלמים להכי
אינו בא מן המעשר:
תאמר בפסח דורות שכן טעון
וכו' .כשלמים ודין הוא שיביא
אף מן המעשר כשלמים:
כל עבודות של חדש זה .פסח
דורות כזה דבא מן החולין:
ליקו במילתיה .קמייתא וכי דנין
איפשר וכו' אמאי חוזר ודנין דין
אחר:
אי הדר ביה .דסבר דנין אפשר
משאי אפשר והאי דלא גמר ליה
ר''ע פסח דורות מפסח מצרים
משום האי פירכא מה לפסח
מצרים שכן ]אין[ טעון מתן וכו'
האי לאו פירכא היא דפסח
מדבר יוכיח שטעון מתן דמים
ואימורים למזבח ואינו בא אלא
מן החולין דבמדבר לא הוה
מעשר עד שבאו לארץ אף אני
אביא פסח דורות שאינו בא אלא
מן החולין:
לדבריו דרבי אליעזר .דאית ליה
דנין אפשר משאי אפשר מה
לפסח מצרים אבל איהו סבר
דאין דנין:
ורבי אליעזר .אמאי מהדר ליה
ועבדת לימא לאו פירכא היא
דפסח מדבר יוכיח:
והשתא נמי .אע''ג דיליף מן
ועבדת ליפרוך ר''ע וכי דנין
אפשר משאי אפשר והאי קרא
ועבדת לא משמע ליה דהא לא
כתיב בפירוש דבא מן החולין
אלא דיליף מהקישא דיהו כל
עבודות של חדש זה כזה:
זאת אומרת .מדלא פריך הכי אין
משיבין על ההיקש אע''ג דאיכא
למיפרך ביה כגון הכא דאדם דן
ק''ו מעצמו ואין אדם דן גז''ש
]והיקש[ מעצמו אא''כ למדה
מרבו ורבו מרבו הלכה למשה
מסיני:

 559וְ זָ ַב ְח ָּת ּ ֶפ ַסח לַ ה' ֱאל ֶֹה ָיך צֹאן ו ָּב ָקר ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַחר ה' לְ ׁ ַש ֵּכן ׁ ְשמוֹ ׁ ָשם
ְ
ָ
 560וְ ָהיָ ה כִ י יְ ִב ֲיא ָך ה' ֶאל ֶא ֶרץ ַה ְּכנַ ֲענִ י וְ ַה ִח ִּתי וְ ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ִח ִּוי וְ ַהיְ בו ִּסי ֲא ׁ ֶש ר נִ ׁ ְש ַ ּבע לַ ֲאב ֶֹתיך לָ ֶתת לָ ך ֶא ֶרץ זָ ַבת ָחלָ ב ו ְּד ָב ׁש וְ ָע ַב ְד ָּת ֶאת ָה ֲעב ָֹדה ַה ּזֹאת
ַ ּבח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
וּבְ ַת ְר ִ ּביצָ א ָאמוּר :וְ כִ י דָּ בָ ר ַה ָּל ֵמד ְ ּב ֶה ֵּיק ׁש חוֹ זֵ ר ו ְּמלַ ֵּמד ְ ּב ֶה ֵ ּיק ׁש?!
ִ ּבכְ לָ לָ א ִא ְּית ַמר,
ּ ֶפ ַסח כּ ו ֵּּל ּיה ֲח ָדא ִמ ְּיל ָתא ִהיא.
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א,
ּ ֶפ ַסח דְּ ֵאינוֹ ָ ּבא ֶא ָּלא ִמן ַהחו ִּּלין ְ -מ ָנא לֵ ּיה?
יעזֶ ר:
נַ ְפ ָקא לֵ ּיה ֵמ ָהא דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
"זֹאת ַה ּתוֹ ָרה לָ עוֹ לָ ה וְ לַ ּ ִמנְ ָחה וְ לַ ַח ּ ָטאת וְ לָ ָא ׁ ָשם וְ לַ ּ ִמ ּילו ִּאים וּלְ זֶ ַבח ַה ּׁ ְשלָ ִמים" )ויקרא ז ,לז( –
"עוֹ לָ ה" ָ -מה עוֹ לָ ה ְטעוּנָ ה ְּכלִ יַ ,אף ָּכל ָטעוּן ְּכלִ י.
ַמאי ִהיא?
שם ָ ּב ַא ָ ּגנוֹ ת") 561שמות כד ,ו(!
ִאילֵ ָימאִ :מזְ ָרק ּ ַ -ג ֵ ּבי זִ בְ ֵחי ׁ ַשלְ ֵמי צִ יבּ וּר נ ִַּמי ְּכ ִתיב" :וַ ָ ּי ֶ ׂ
ֶא ָּלאַ :ס ִּכין.
וְ עוֹ לָ ה ּגו ָּפ ּה – ְמ ָנלָ ן?
דִּ כְ ִתיב" :וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ַא ְב ָר ָהם ֶאת יָ דוֹ וַ ִ ּי ַ ּקח ֶאת ַה ַּמ ֲאכֶ לֶ ת לִ ׁ ְשחוֹ ט ֶאת ְ ּבנוֹ " )בראשית כב ,י(,
וְ ָה ָתם עוֹ לָ ה הוּא,
דִּ כְ ִתיב" :וַ ַ ּי ֲעלֵ ה ּו לְ עוֹ לָ ה ַּת ַחת ְ ּבנוֹ ") 562בראשית כב ,יג(.
" ִמנְ ָחה" ַ -מה ִּמ ְנ ָחה ֵאינָ ּה ֶנ ֱאכֶ לֶ ת ֶא ָּלא לְ זִ כְ ֵרי ְּכה ּו ּנָה,
ַאף כּ ֹל ֵ -אין ֶנ ֱאכָ לִ ין ֶא ָּלא לְ זִ כְ ֵרי ְּכה ּו ָ ּנה.

פג,א

ַמאי?
ִאי ַח ּ ָטאת וְ ָא ׁ ָשם – ^ ְ ּב ֶה ְדיָ א ְּכ ִתיב!
ִאי זִ בְ ֵחי ׁ ַשלְ ֵמי צִ יבּ וּר ֵ -מ ִרבּ ּויָא דִּ ְק ָר ֵאי ָא ֵתיּ ְ " :בק ֶֹד ׁש ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים ּתֹאכְ לֶ ּנ ּו,
ָּכל זָ כָ ר 563יֹאכַ ל אוֹ תוֹ ") 564במדבר יח ,י(.
לִ ֵּימד ַעל זִ בְ ֵחי ׁ ַשלְ ֵמי צִ יבּ וּר ׁ ֶש ֵאין ֶנ ֱאכָ לִ ים ֶא ָּלא לְ זִ כְ ֵרי ְּכה ּו ָ ּנה!
ַּת ּנ ֵָאי ִהיא:
ִא ָּיכא דְּ ַמ ְי ֵּיתי לָ ּה ֵמ ָהכָ א )במדבר יח ,י(,
וְ ִא ָּיכא דְּ ַמיְ ֵּיתי לָ ּה ֵמ ָהכָ א )ויקרא ז ,לז(.
" ַח ּ ָטאת" ַ -מה ַח ּ ַטאת ְמ ַקדְּ ׁ ָש ּה ְ ּבבָ לו ַּע ַ -אף ָּכל ְמ ַקדְּ ׁ ָש ּה ְ ּבבָ לו ַּע.
" ָא ׁ ָשם" ָ -מה ָא ׁ ָשם ֵאין ׁ ָש ִפיר וְ ׁ ִשלְ ָיאָ ,קדוֹ ׁש בּ וֹ –
ַאף ָּכל ֵ -אין ׁ ָש ִפיר וְ ׁ ִשלְ ָיא ָקדוֹ ׁש בּ וֹ .
ָק ָסבַ ר :וַ לְ דוֹ ת ָ -ק ָד ׁ ִשים ַ ּב ֲהוָ ָי ָיתן ֵהן ְקדוֹ ׁ ִשים,
וְ ָד ִנין ֶאפְ ׁ ָשר ִמ ׁ ּ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר.
" ִמ ּלו ִּאים" ַ -מה ִּמלּ ו ִּאים מוֹ ְת ֵר ֶיהן ִ ּב ְׂש ֵר ָיפה ,וְ ֵאין ַ ּב ֲעלֵ י ַח ִ ּיים מוֹ ְת ֵר ֶיהן ִ ּבשְׂ ֵריפָ ה,
ַאף ָּכל  -מוֹ ְת ֵר ֶיהן ִ ּב ְׂש ֵר ָיפה ,וְ ֵאין ַ ּב ֲעלֵ י ַח ּיִים מוֹ ְת ֵר ֶיהן ִ ּב ְׂש ֵר ָיפה.
" ׁ ְשלָ ִמים" ַ -מה ׁ ּ ְשלָ ִמים ְמ ַפ ְ ּגלִ ין ו ִּמ ְת ּ ַפ ְ ּגלִ ין,
ַאף ָּכל ְ -מ ַפ ְ ּגלִ ין ו ִּמ ְת ּ ַפ ְ ּגלִ ין.
ְ ּב ַמ ְת ִנ ָיתא ָּתנָא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א:
""זֹאת ַה ּתוֹ ָרה לָ עוֹ לָ ה וְ לַ ּ ִמנְ ָחה וְ לַ ַח ּ ָטאת וְ לָ ָא ׁ ָשם וְ לַ ּ ִמ ּילו ִּאים וּלְ זֶ ַבח ַה ּׁ ְשלָ ִמים" )ויקרא ז ,לז( –
" ִמנְ ָחה" ַ -מה ִּמנְ ָחה ְמ ַקדֶּ ׁ ֶשת ְ ּב ָבלו ַּע ַ -אף כּ ֹל ְמ ַקדֶּ ׁ ֶשת ְ ּב ָבלו ַּע.
 561וַ ִ ּי ַּקח מ ׁ ֶֹשה ֲח ִצי ַהדָּ ם וַ ָ ּי ֶשׂ ם ָ ּב ַא ָ ּגנֹת וַ ֲח ִצי ַהדָּ ם זָ ַרק ַעל ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח

שא ַא ְב ָר ָהם ֶאת ֵעינָ יו וַ ַ ּי ְרא וְ ִה ֵּנה ַאיִ ל ַא ַחר נֶ ֱא ַחז ַ ּב ְּס ַב ְך ְ ּב ַק ְרנָ יו וַ ֵ ּילֶ ְך ַא ְב ָר ָהם וַ ִ ּי ַּקח ֶאת ָה ַאיִ ל וַ ַ ּי ֲעלֵ ה ּו לְ עֹלָ ה ַּת ַחת ְ ּבנוֹ
 562וַ ִ ּי ּ ָ ׂ

 563וילנאּ ַ :
)בכּ ֲֹהנִ ים(
ּ ְ 564בק ֶֹד ׁש ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים ּתֹאכְ לֶ נּ ּו ָּכל זָ כָ ר יֹאכַ ל אֹתוֹ ק ֶֹד ׁש יִ ְהיֶ ה ָּל ְך

רש"י
ובתרביצא .בבית המדרש שמרביצים
בו התורה אמרו וכי דבר הלמד
בהיקש חוזר ומלמד בהיקש דפסח
דורות למד מפסח מצרים דבא מן
החולין היאך למידין תודה מפסח
דורות:
בכללא איתמר .כלומר פסח מצרים
ופסח דורות בכלל הוא דשם פסח א'
הוא ולא הוי דבר הלמד בהיקש
דהיכי דיליף תודה מפסח דורות
כמאן דיליף מפסח מצרים דשם פסח
אחד הוא:
ור''ע .הואיל ולא יליף מן ועבדת כר'
אליעזר פסח דורות דאינו בא אלא
מן החולין מנלן:
זאת התורה .מאי קא משמע לן האי
קרא:
עולה .להכי מקיש הני קרבנות
לעולה לומר לך מה עולה וכו':
מאי היא .באיזה כלי דילפי' מעולה:
אילימא מזרק .לקבל הדם כדאשכחן
מזרק בעולה דכתיב וישלח את נערי
בני ישראל ויעלו עולות וכתיב וישם
באגנות:
נמי כתיב וישם באגנות .דהאי
באגנות משמע אכולהו כיון דשלמים
טעונין מזרק כל שכן שאר קדשים
ואמאי ילפי מעולות טפי משלמי
צבור:
סכין .דלא הוו מולקין:
מנחה .להכי הוקשו למנחה מה
מנחה כו':
אלא לזכרי כהונה .דכתיב כל זכר
בבני אהרן יאכלנה )ויקרא ו(:
בהדיא כתיב בהו .וזה יהיה לך
מקדשי הקדשים מן האש לכל
חטאתם ולכל אשמם וסמיך ליה
בקדש הקדשים וגו' )במדבר יח(:
מריבויא דקראי אתי .דיאכל אותו:
איכא דמייתי .זבחי שלמי ציבור
ממנחה ואיכא דמייתי מרבויא
דקרא:
חטאת מה חטאת מקדשה בבלוע.
דכתיב כל אשר יגע בבשרה )ויקרא ו(
ואמרי' )זבחים דף צז (:עד שיבלע
בבשרה כגון שהיו שתי חתיכות אחת
שלמים ואחת של בשר חטאת ונפל
מן החטאת על השלמים ונבלע בה
יאכל כחומר שבה ליום ולילה
כחטאת:
מה אשם אין שפיר ושליא הולד
קדוש בהן .כשהן במעיהן:
דקסבר ולדות קדשים בהוייתן הן
קדושים .כשיולדו ולא במעי אמן:
ודנין אפשר .נקבה דיש בה שליא
מאשם זכר דאין לו שליא:
מה מילואים מותריהם בשריפה.
דכתיב ואם יותר בבשר המילואים
מן הלחם עד הבקר ושרפת את
הנותר באש וגו' )שמות כט(:
ואין מותריהן בעלי חיים בשריפה.
דבמילואים לא הפרישו שום בהמה
לאחריות ולא היה שם בעלי חיים
מותר:
אף כל ]מותריהן בשריפה[ ואין
מותריהן בבעלי חיים בשריפה.
שאם הפריש ב' חטאות לאחריות
ונתכפר באחד מהן אין השני לאיבוד
אלא ירעה עד שיסתאב וכו':
מה שלמים מפגלים .שהתודה
מפגלת את הלחם ומתפגלין עצמן
אם חישב בהן דעיקר פיגול בשלמים
כתיב אף כל מפגלין כגון זבחי שלמי
ציבור מפגלין את שתי הלחם:
ור''ע .מפרש לקרא בענינא אחרינא
מנחה מה מנחה מקדשת בבלוע
דכתיב במנחה כל הנוגע בה יקדש:

מסכת מנחות פרק ח' – ַ
תּוֹדה ָהיְ ָתה ָבּ ָאה
"ה ָ

"

וְ ִאיצְ ְט ִר ְיך לְ ִמכְ ַּתב ְ ּב ַח ּ ָטאת,
וְ ִאיצְ ְט ִר ְיך לְ ִמכְ ַּתב ְ ּב ִמ ְנ ָחה.
דְּ ִאי ָּכ ַתב ַר ְח ָמ ָנאּ ְ :ב ִמנ ְָחה ִמ ׁ ּשוּם דְּ ַר ִּכיכָ א ָ ּבלְ ָעה ֲ -אבָ ל ַח ּ ָטאת ֵא ָימא לֹא.
וְ ִאי ָּכ ַתב ַר ְח ָמ ָנאּ ְ :ב ַח ּ ָטאת ִמ ׁ ּשוּם דְּ בָ ָׂשר ַא ַ ּגב דְּ ׁ ָש ֵמן ָק ִדיר ֲ -אבָ ל ִמ ְנ ָחה ֵא ָימא לֹא.
צְ ִריכָ א.
" ַח ָּטאת" ַ -מה ַח ָּטאת ֵאינָ ּה ָ ּב ָאה ֶא ָ ּלאִ :מן ַהחו ִ ּּלין,
ו ַּב ּיוֹ ם,
ו ְּביָ דוֹ ַהיְ ָמנִ ית -
ַאף ָ ּכל ֵ -אינוֹ ָ ּבא ֶא ָ ּלאִ :מן ַהח ּו ִ ּלין,
ו ַּב ּיוֹ ם,
ו ְּביָ דוֹ ַה ְ ּי ָמנִ ית.
וְ ַח ּ ָטאת ּגוּפָ ּה ְמ ָנלָ ן?
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ִה ְק ִריב ַא ֲהרֹן ֶאת ּ ַפר ַה ַח ּ ָטאת ֲא ׁ ֶשר לוֹ ") 565ויקרא טז ,יא (.
"לוֹ " – ִמ ׁ ּ ֶשלּ וֹ ,
וְ לֹא ִמ ׁ ּ ֶשל ַמ ֲע ֵׂשר.
" ַ ּב ּיוֹ ם" ִ -מ" ְ ּביוֹ ם ַצוּוֹ תוֹ ") 566ויקרא ז ,לח( ַנ ְפ ָקא!
ְּכ ֵדי נַסְ בָ ּה.
" ְ ּביָ דוֹ ַה ְ ּי ָמנִ ית" ִ -מדְּ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָח ּנָה ַנ ְפ ָקא,
דְּ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָח ָ ּנה ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֶ " :א ְצ ַ ּבע" ּו"כְ ה ּו ָּנה" ֵ -אינוֹ ֶא ָּלא י ִָמין!
ְּכ ֵדי נַ ְסבָ ּה.
" ָא ׁ ָשם" ָ -מה ָא ׁ ָשם ַע ְצמוֹ ָתיו מו ָּּת ִרין –
ַאף ָ ּכל ַ -ע ְצמוֹ ָתיו מו ָּּת ִרין".
פג,ב וְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ אַ ,האי "וְ זָ ַב ְח ָּת ּ ֶפ ַסח") 567דברים טז ,ב( ^ ַמאי ָעבִ יד לֵ ּיה?
ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַרב נ ְַח ָמן,
דְּ ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה:
ִמ ַ ּניִן לְ מוֹ ַתר ַה ּ ֶפ ַסח ׁ ֶש ָּק ֵרב ׁ ְשלָ ִמים?
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ זָ ַב ְח ָּת ּ ֶפ ַסח לַ ה' ֱאל ֶֹה ָיך צֹאן ו ָּב ָקר" )דברים טז ,ב(.
וַ ֲהלֹא ֵאין ּ ֶפ ַסח ָ ּבא ֶא ָּלא ִמן ַה ְּכבָ שִׂ ים ו ִּמן ָה ִע ִּזים!
ֶא ָּלא מוֹ ַתר ַה ּ ֶפ ַסח ְי ֵהא לְ ָדבָ ר ַה ָ ּבא ִמן ַהצּ ֹאן ו ִּמן ַה ָ ּב ָקר.
וְ ָהא ֵמ ָהכָ א ַנ ְפ ָקא?!
ִמדַּ ֲאבו ַּּה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל נ ְַפ ָקא,
דִּ כְ ִתיבִ " :אם ִמן ַה ּצֹאן ָק ְר ָ ּבנוֹ לְ זֶ ַבח ׁ ְשלָ ִמים") 568ויקרא ג ,ו(,
וְ ָא ַמר ֲאבו ַּּה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל :דָּ בָ ר ַה ָ ּבא ִמן ַהצּ ֹאן יְ ֵהא לְ זֶ בַ ח ׁ ְשלָ ִמים.
וְ ַא ַּכ ִּתיֵ ,מ ָהכָ א ַנ ְפ ָקא?!
ֵמ ָה ָתם ַנ ְפ ָקא:
וְ ָה ַת ְנ ָיא:
 565וְ ִה ְק ִריב ַא ֲהרֹן ֶאת ּ ַפר ַה ַח ּ ָטאת ֲא ׁ ֶשר לוֹ וְ כִ ּ ֶפר ַ ּב ֲעדוֹ ו ְּב ַעד ֵ ּביתוֹ וְ ׁ ָש ַחט ֶאת ּ ַפר ַה ַח ּ ָטאת ֲא ׁ ֶשר לוֹ
ֲ 566א ׁ ֶשר ִצ ָּוה ה' ֶאת מ ׁ ֶֹשה ְ ּב ַהר ִסינָ י ְ ּביוֹ ם ַצ ֹ ּותוֹ ֶאת ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ַה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ְ ּבנֵ ֶיהם לַ ה' ְ ּב ִמ ְד ַ ּבר ִסינָ י
 567וְ זָ ַב ְח ָּת ּ ֶפ ַסח לַ ה' ֱאל ֶֹה ָיך צֹאן ו ָּב ָקר ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַחר ה' לְ ׁ ַש ֵּכן ׁ ְשמוֹ ׁ ָשם
 568וְ ִאם ִמן ַהצּ ֹאן ָק ְר ָ ּבנוֹ לְ זֶ ַבח ׁ ְשלָ ִמים לַ ה' זָ כָ ר אוֹ נְ ֵק ָבה ָּת ִמים יַ ְק ִר ֶיבנּ ּו
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רש"י
במנחה.

אי כתב רחמנא
דמקדשת בבלוע:
הוה אמינא משום דרכיכא.
שהיא סולת בלעה:
אבל חטאת .דלא רכיך אימא
לא:
קדיר .כורשת''טרייט בלע''ז
שנבלע ביותר:
אף כל .בין פסח בין תודה אין בא
אלא מן החולין ומהכא נפקא
ליה לרבי עקיבא:
ובידו הימנית .דכתיב בה אצבע
וכהונה:
מביום צוותו נפקא .חטאת ושאר
זבחים:
מה אשם עצמותיו מותרין.
שהרי בשרו מותר ולא כתיב
אשם אלא משום דבעי לפרושי
קרא כל חד וחד בפני עצמו והוא
הדין דאפי' שאר זבחים עצמותיו
מותרין כדאמר במס' פסחים )דף
פג (.אבל העצמות וגידין ישרפו
לששה עשר ואמרינן הני עצמות
היכי דמי אי דלית בהו מוחא
לישדינהו אלמא דעצמות
מותרין:
אף כל .אפילו עולה עצמותיהן
מותרין כדאמרינן במסכת
זבחים פרשו הן אפילו בראש
המזבח ירדו ושריין אפילו
לקתתא דסכיני:
ור''ע .דמפיק לפסח דבא מן
החולין מחטאת:
האי וזבחת פסח מאי עביד ליה.
דמתניתין אפיק ליה מפסח ור'
אליעזר היא ולא ר''ע:
מותר הפסח .כגון שהפריש
וניתותרו
לפסחו
מעות
)לשלמים( והיינו מותר פסח.
ענין אחר שהפריש פסחו ואבד
והפריש אחר תחתיו ואח''כ
נמצא הראשון והוא מותר פסח
מנין שקרב שלמים:
לדבר הבא מן הצאן ומן הבקר.
היינו שלמים:
אם מן הצאן קרבנו לזבח
שלמים .לא הוה צריך למיכתב
משום דהא כתיב )ויקרא ג( אם
זבח שלמים קרבנו:
ואמר אבוה דשמואל וכו' דבר
הבא מן הצאן .דהיינו פסח:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
שב" ) 569ויקרא ג ,ז(ְ - 570ל ַרבּ וֹ ת ֶאת ַה ּ ֶפ ַסח ְל ַא ְליָ ה.
"" ֶּכ ֶ ׂ
ּ
ּ
שב" ְ -ל ָה ִביא ֶפ ַסח ׁ ֶש ָע ְב ָרה ׁ ְשנָ תוֹ ,
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמר " ִאם ֶכ ֶ ׂ
ו ׁ ְּש ָל ִמים ַה ָ ּב ִאים ֵמ ֲח ַמת ּ ֶפ ַסח ְלכָ ל ִמ ְצוַ ת ׁ ְש ָל ִמים,
ׁ ֶש ִ ּי ָּט ֲענ ּו ְס ִמ ָיכה וּנְ ָסכִ ים ו ְּתנו ַּפת ָחזֶ ה וְ ׁשוֹ ק.
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמר" :וְ ִאם ֵעז") 571ויקרא ג ,יב( ִ -ה ְפ ִסיק ָה ִענְ יָ ן,
ימד ַעל ָה ֵעז ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְטעוּנָ ה ַא ְליָ ה".
ִל ֵּ

רש"י

כשב לרבות פסח לאליה.
דמשום דמשמע שיהיה שלם
שיהא עמו האליה הוצרך הכתוב
זה לרבותו דאילו שאר אימורים
נפקי מאך בכור שור או בכור
כשב ואמרי' )זבחים דף לז (.דמו
לא נאמר אלא דמם חלבו לא
נאמר אלא חלבם לימד על בכור
ומעשר ופסח שטעונים מתן
ְּתלָ ָתא ְק ָר ֵאי ְּכ ִתיב:
דמים ואימורין אבל אליה
איצטריך קרא אחרינא כבש
ַחד  -לְ ָעבְ ָרה זְ ַמנּוֹ וְ ָעבְ ָרה ׁ ְש ָנתוֹ .
לרבותו משום דפסח בעינן שיהא
וְ ַחד  -לְ ָעבְ ָרה זְ ַמנּוֹ וְ לֹא ָעבְ ָרה ׁ ְשנָ תוֹ ,
שלם ואילו הוה שקיל לאליה לא
הוה הפסח שלם ולהכי איצטריך
וְ ַחד  -לְ לֹא ָעבְ ָרה זְ ַמנּוֹ וְ לֹא ָעבְ ָרה ׁ ְשנָתוֹ .
האי קרא לרבותו דגבי כבש
כתיב אליה:
וּצְ ִריכֵ י,
ושלמים הבאין מחמת הפסח.
היינו מותר פסח:
דְּ ִאי ַא ׁ ְש ְמ ִעינַן ָעבְ ָרה זְ ַמנּוֹ וְ ָעבְ ָרה ׁ ְשנָ תוֹ ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִאידְּ ֵחי לֵ ּיה לְ גַ ְמ ֵרי ֲ -אבָ ל ָעבְ ָרה זְ ַמנּוֹ וְ לֹא ָעבְ ָרה ׁ ְשנָתוֹ ,
כשהוא אומר ואם עז .ולא כתיב
דְּ ָחזֵ י לְ ֶפ ַסח ׁ ֵשנִי ֵא ָ
ימא לֹא .אם הפסיק הענין למעט מאליה
העז ועל פסח הבא מן
לימד ְש ָנעלתוֹ ,
אשוֹ ן ֲ -אבָ ל לֹא ָעבְ ָרה זְ ַמנּוֹ וְ לֹא ָעבְ ָרה ׁ
וְ ִאי ַא ׁ ְש ְמ ִעינַן ָעבְ ָרה זְ ַמנּוֹ וְ לֹא ָעבְ ָרה ׁ ְשנָתוֹ דְּ ִאידְּ ֵחי לֵ ּיה ִמ ּ ֶפ ַסח ִר ׁ
טעונים אליה:
שאינם
העז
אשוֹ ן ִּנַמי ָחזֵ י ֵאימא לֹא.
דַּ ֲא ִפילּ ּו לְ ֶפ ַסח ִר ׁ
וצריכי ָ .הני שלשה קראי למילף
צְ ִריכָ א.
דמותר פסח הוי שלמים:
חד לעברה זמנו .לאחר י''ד:
לא עברה זמנו ולא שנתו .כגון
ַה ְד ַרן ֲעלָ ְך ַה ּתוֹ ָדה ָהי ְָתה ָ ּב ָאה
שאבד קודם חצות והפריש אחר
תחתיו ונמצא דאם רצה לשוחטו
קודם חצות קרב שלמים ואע''ג
דעדיין חזי לפסח:
דחזי לפסח שני .בארבעה עשר
באייר:
אימא לא .יהא קרב שלמים:
דאפילו לפסח ראשון נמי חזי.
אימא לא יקרב שלמים קא
משמע לן:

ִ 569אם ֶּכ ֶשׂ ב הוּא ַמ ְק ִריב ֶאת ָק ְר ָ ּבנוֹ וְ ִה ְק ִריב אֹתוֹ לִ ְפנֵ י ה'
 570במהדורת וילנא כאן ובהמשךֶּ :כ ֶבשׂ
 571וְ ִאם ֵעז ָק ְר ָ ּבנוֹ וְ ִה ְק ִריבוֹ לִ ְפנֵ י ה'

