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 שיעור לחמי תודה

להלן יתבאר בעזה"י שכל אחד מעשרה לחמי 

חמץ שבתודה שיעורו עשרון אחד, סך הכל עשרה 

עשרונים לעשרה לחמים, וכל אחד משלושים 

לחמי מצה שבתודה, שיעורו שליש עשרון, סך 

 הכל עשרה עשרונים לשלושים לחמים.

הן לפי המידות ובמשנתנו נתבארו המידות הללו, 

והן  ]=מידות מדבריות[, משה במדברשנהגו בזמן 

]=מידות , לפי המידות שנהגו כשבאו לירושלים

שהגדילו את המידות, והיו גדולות  ירושלמיות[,

מידות  6]מהמידות המדבריות,  []מלברבשתות 
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מאחר שבסוגיה זו נזכרו כמה פסוקים בספר יחזקאל 

ט"ז[ -פרק מ"ה, העתקתי לכאן את כל הפסוקים ]ט'

 ]בתוספת ביאור[.באותו עניין 

ְשָרֵאל ָחָמס ָושֹּד  יֵאי יִׂ כֹּה ָאַמר ה' לאקים ַרב ָלֶכם ְנשִׂ

ימּו ְגֻרשֵֹּתיֶכם ְשָפט ּוְצָדָקה ֲעשּו ָהרִׂ ירּו ּומִׂ י  ָהסִׂ ֵמַעל ַעמִׂ

]כלומר סלקו מכם את הדברים הרעים שעל ְנֻאם ה' לאקים 

ֹּאְזֵני ֶצֶדק ְוֵאיַפת ידם אתם מגרשים את עמי מנחלתם[ . מ

י ָלֶכם.  ]למידת הלח[ּוַבת ֶצֶדק  ]למידת היבש[ֶצֶדק   ְיהִׂ

]מידת האיפה, שהיא מידת ָהֵאיָפה ְוַהַבת תֶֹּכן ֶאָחד ִיְהֶיה 

שהיא עשירית של כור הנקרא חומר, יבש של שלוש סאין, 

שווה היא למידת הבת, שהיא מידת לח, שהיא עשירית של 

]כלומר הנותן ָלֵשאת ַמְעַשר ַהחֶֹּמר ַהָבת  מידת חומר בלח[,

ַוֲעִשיִרת ַהחֶֹּמר ָהֵאיָפה  מעשר מחומר של לח, נותן בת[

ְהֶיה ]והנותן עשירית של חומר היבש, נותן איפה[  ֶאל ַהחֶֹּמר יִׂ

]מתכונת הוא לשון חשבון, וכוונת הכתוב, שאם ַמְתֻכְנּתֹו 

תשתנה מידת החומר, ויוסיפו עליה, כמו כן יש להוסיף על 

 . מידת הבת והאיפה[

 ]ועוד[ֶעְשִרים ְשָקִלים  ]=מעות[ְוַהֶשֶקל ֶעְשִרים ֵגָרה 

]סך ל ֲעָשָרה ַוֲחִמָשה ֶשקֶ  ]ועוד[ֲחִמָשה ְוֶעְשִרים ְשָקִלים 

]והרי יש כאן מאתים ַהָמֶנה ִיְהֶיה ָלֶכם  הכל ששים שקלים[

וארבעים זוז, שהשקל ארבעה זוזים, ומכאן, שהיה מנה של 

קודש כפול, והוסיפו עליו בימי יחזקאל שתות, הרי מאתים 

]שמנה של הדיוט הוא מאה זוז ואם כן של קדש היה וארבעים, 

וכשחלקו  תים וארבעים זוז[,מאתים זוז והוסיפו עליו שתות הרי מא

הכתוב לשלשה, ולא כתב סתם ששים שקלים יהיה לכם 

ומשקל שקלים[,  20]=המנה, צוה לעשות ממנו משקל שלישיתו 

ומשקל מנה של חול שהיה מתחילה עשר שקלים[,  15]=רביעיתו 

 . [שקלים[ 25]=

ית ָהֵאיָפה ֵמחֶֹּמר  שִׂ ימּו שִׂ ֹּאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶשר ָּתרִׂ ז

ים הַ  טִׂ ]הרי אחד מששים שהאיפה עשירית של חומר חִׂ

וששית האיפה אחד מששים, ומכאן שהפוחת לא יפחות 

יֶתם  ממדה זו, וזהו שאמרו, עין רעה אחד מששים[ שִׂ ְושִׂ

ים  ]ותתנו אחד מששה באיפה ָהֵאיָפה ֵמחֶֹּמר ַהְשעֹּרִׂ

 . לתרומת חומר שעורים, שהוא שיעור אחד מששים כלעיל[

ַהַבת ַהֶשֶמן ַמְעַשר ַהַבת ִמן ַהכֹּר  ]למעשר[ֶמן ְוחֹּק ַהשֶ 

ֲעֶשֶרת  ]כלומר הבת שהיא מידת שמן זו היא מעשר מכור. כי[

]ואז יתכן ליטול ממנו בת אחת חֶֹּמר  ]יהיה לכם[ַהַבִתים 

]כפל דיבור הוא כמנהג ִכי ֲעֶשֶרת ַהַבִתים חֶֹּמר  למעשר[

 . הנביאים[

ֹּאן  ]המובחרת[ְוֶשה ַאַחת  ן ַהצ ם  ]להקרבה[מִׂ ן ַהָמאַתיִׂ מִׂ

]דרשו רבותינו לעניין נסכים, ממותר שתי מאות שנשתיירו 

בבור, שנפל לתוכו יין של ערלה או כלאי הכרם, ומכאן לערלה 

ְשָרֵאל  וכלאי הכרם שבטלים במאתים[ ַמְשֵקה יִׂ ]מן מִׂ

ְנָחה ּוְלעֹו המותר לישראל יהיו כל קרבנותיהם[ ָלה ְלמִׂ

ים ְלַכֵפר ֲעֵליֶהם ְנֻאם ה' לאקים.  ְשָלמִׂ  ְולִׂ

ְהיּו  ֶאל  ]כלומר ידעו וילמדו לתת[כֹּל ָהָעם ָהָאֶרץ יִׂ

ֹּאת  יא  ]האמורה למעלה. וכמו כן[ַהְּתרּוָמה ַהז ַלָנשִׂ

ְשָרֵאל   . ]שגם הנשיא יתן אותה[ְביִׂ

יא  נְ  ]זה כהן גדול[ְוַעל ַהָנשִׂ ְהֶיה ָהעֹולֹות ְוַהמִׂ ָחה ְוַהֵנֶסְך יִׂ

ְשָרֵאל הּוא  ים ּוַבַשָבתֹות ְבָכל מֹוֲעֵדי ֵבית יִׂ ים ּוֶבֳחָדשִׂ ַבַחגִׂ

ְנָחה ְוֶאת ָהעֹוָלה ְוֶאת  ַיֲעֶשה ֶאת ַהַחָטאת ְוֶאת ַהמִׂ

ְשָרֵאל. ים ְלַכֵפר ְבַעד ֵבית יִׂ  ַהְשָלמִׂ

 

 מניין לנו שהאיפה שווה לשלוש סאה

", כלומר ְוַהַבת תֶֹּכן ֶאָחד ִיְהֶיהָהֵאיָפה , "נאמר

 האיפה והבת, מידות שוות הן.



 

, "ְוחֹּק ַהֶשֶמן שנאמר, והבת היא עשירית של כור

]ומידה ַהַבת ַהֶשֶמן  ]כלומר מידת מעשר של שמן הוא[

]כלומר בת היא מעשר ַמְעַשר ַהַבת ִמן ַהכֹּר  זו היא[

 של כור. ואם כן היא עשירית של כור[.

לבני בבל, ]שהיו מודדים מידת כור ידועה היתה ו

במידת סאה ובמידת כור, והיה ידוע להם[, 

, מאחר ואם כן, שלושים סאהשהכור הוא 

הבת שהיא עשירית שהכור הוא שלושים סאה, 

 .היא שלוש סאה, הכור

גם מידת האיפה מאחר שהאיפה והבת שוות, ו

 .היא שלוש סאה

 

 אין מוספים על המידות 

 עות יותר משתותועל המטב

לדעת שמואל, אם באו אנשי העיר להגדיל את 

מידותיהם או מטבעותיהם, ]שכל מידה חדשה 

תהיה גדולה מהמידה הישנה, כגון קב חדש גדול 

מקב ישן, וביצה חדשה גדולה מביצה ישנה, אבל 

שווה[, אין מגדילים את  היחס בין המידות ישאר

המידות והמטבעות אלא עד ששית ]של המידה 

החדשה, שהוא חומש מהמידה הישנה[, ונאמרו 

בזה בגמרא כמה טעמים, ]וכולם נדחו חוץ 

 מהאחרון[:

 .משום הפקעת השערים. א

, מה שנקרא עתה כאשר מגדילים את המידות

קב, הוא יותר ממה שהיה נקרא הקב מקודם, 

של מה יש למוכרים להעלות את המחיר ואם כן, 

כשמוצאים , אלא שדרך המוכריםשנקרא קב, 

מעלים אותו יותר , סיבה להעלות את המחיר

, וכך כשמגדילים את המידות בסך מהראוי

מסוים, המוכרים מעלים את מחיר המידה 

החדשה יותר מהסך שגדלה המידה, ולכן הגבילו 

ילים את הגדלת המידות עד שתות, שאם היו מגד

יותר, היו המוכרים מעלים את המחיר הרבה, 

 .והיוקר היה בא לעולם

וטעם זה נדחה בגמרא, כי אם מהטעם הזה אין  -

מגדילים את המידות, אף שתות אין ראוי 

להגדילם, כדי שלא יתייקרו השערים, ולמה רק 

 ביותר משתות אסר שמואל להגדיל את המידות.

 .משום אונאה. ב

של שתות אינו בטל, אלא  מקח שיש בו אונאה

המאנה מחזיר את האונאה למתאנה, ומקח שיש 

 בו אונאה של יותר משתות בטל. 

וכשמגדילים את המידות, יש חשש שלא הכל 

ידעו מזה, ויבואו בני האדם לידי אונאה, על ידי 

שיהיו סבורים שהמקח במידה הישנה, ובאמת 

הוא בחדשה, ונמצא ששילמו על המידה החדשה 

. 

שעל ידי שינוי המידה עלולה לבוא ר ומאח

, אין ראוי אונאה בשיעור של הגדלת המידה

להגדיל את המידה, כשעל ידי זה עלולים לבוא 

לידי אונאה של יותר משתות שיש בה ביטול 

מקח, ולכן אין להגדיל אלא עד שתות, שאז 

אפילו אם תהיה אונאה מחמת ההגדלה, אין 

 נאתו.המקח בטל אלא שהמתאנה יקבל את או

וגם טעם זה נדחה בגמרא, כי לא נאמר חילוק  -

בין שתות ליותר משתות אלא באונאה מחמת 

טעות באומדן, אבל כשהיתה אונאה של טעות 

במידה, שביקש קב ולא קיבל קב, הלוקח מקפיד, 

ויש כאן מקח טעות, אף כשהאונאה פחות 

 משתות.

 .משום הפסד התגרים. ג

בתים, יש תגרים הקונים תבואה מבעלי 

שמא ומוליכים אותה למכור בשוק, ויש לחוש, 

התגרים לא ידעו , כשיגדילו את המידות

ויקנו מבעלי הבתים שהגדילו את המידות, 

בשוק ימכרו וכשיבואו למכור , במידה הקטנה

, במידה החדשה שבשוק שהיא גדולה יותר

, נמצא מפסידים את כל ההפרש שבין המידותו

וכדי שלא יארע הפסד כזה בשום פעם, אמרו, 

שאין להגדיל את המידות אלא עד שיעור הרווח 

של התגרים, שהם רגילים להשתכר בכל דבר 

שתות, ומעתה אף אם יגדילו את המידות בשתות 

ולא ידעו מזאת, כשימכרו בשתות יותר ממה 

שקנו, וגם יתנו שתות יותר ממה שקבלו, נמצא 

 שאינם מפסידים. 

וגם טעם זה נדחה בגמרא, כי אם החשש הוא  -

שמא יפסידו התגרים, כשלא ידעו משינוי 

המידות, לא די לתקן להם שלא יפסידו, אלא יש 

לתקן להם גם שירוויחו, כי כשאינם מפסידים 

וגם אינם מרוויחים, נמצא שעובדים חנם, ועניין 

 זה גם כן נחשב קלקול עבורם.

 .קרא אשכח ודרש. ד

להגדיל את המידות כלל, כדי שלא מסברא אין 

יצא מזה קלקול למוכרים, כשלא ידעו שהגדילו 

את המידות, וימכרו במידה החדשה במחיר של 

המידה הישנה, ולא ישתכרו כראוי להם, ]ואם 

יגדילו את המידות יותר משתות, שזה כל הרווח 

שלהם, נמצאו מפסידים[, אלא מאחר שמצינו 

המידות בשתות,  פסוק שמבואר בו, שהגדילו את

 אין לנו לאסור להגדיל אלא ביותר משתות.

ֲחִמָשה  [ועוד]ֶעְשִרים ְשָקִלים והכתוב הוא, "



 

סך ]ֲעָשָרה ַוֲחִמָשה ֶשֶקל  [ועוד]ְוֶעְשִרים ְשָקִלים 

כלומר ", ַהָמֶנה ִיְהֶיה ָלֶכם [הכל ששים שקלים

, זוז 240שהם , שקלים 60מנה של קודש הוא 

]שכן שקל האמור במקרא הוא סלע, ובסלע ארבע זוז[, 

אלא שמנה של , זוז 100וידוע שמנה של חול הוא 

והוסיפו על , זוז 200כלומר , קודש כפול היה

, ]מבחוץ שהיא חומש שהם שתות, זוז 40המידה 

בפנים[, ומכאן שמוסיפים על המידות ועל 

 עד שתות. המשקלות

 

 המשתכר אל ישתכר יותר משתות

תקנת חכמים היא, שחנווני הקונה מן הסיטון, 

דברים של אוכל נפש כגון יין ופירות, ומוכר 

ללקוחות מעט מעט, אם לא נשתנה השער, בין 

שעת קנייה לשעת מכירה, לא ישתכר יותר 

 משתות.

 

 דין לחמי תודה

היו מביאים ארבעה מיני , יחד עם קרבן תודה

, מץואחד מין ח, שלושה מינים של מצה, לחמים

יב ַלה'. שנאמר,  ים ֲאֶשר ַיְקרִׂ ֹּאת ּתֹוַרת ֶזַבח ַהְשָלמִׂ "ְוז

יב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה  ְקרִׂ יֶבנּו ְוהִׂ ם ַעל ּתֹוָדה ַיְקרִׂ ַחּלֹות )א( אִׂ

ים )ב( ַמצֹות ְבלּוֹלת ַבֶשֶמן  יֵקי ַמצֹות ְמֻשחִׂ ּוְרקִׂ

ַעל )ד( ַבָשֶמן.  ְוסֶֹּלת ֻמְרֶבֶכת ַחֹּלת ְבלּוֹלת)ג( ַבָשֶמן 

יב ָקְרָבנֹו ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ְשָלָמיו. ַחֹּלת ֶלֶחם ָחֵמץ  ַיְקרִׂ

ֵרק  ָכל ָקְרָבן ְּתרּוָמה ַלה' ַלכֵֹּהן ַהזֹּ ֶמנּו ֶאָחד מִׂ יב מִׂ ְקרִׂ ְוהִׂ

ְהֶיה". ים לֹו יִׂ  ֶאת ַדם ַהְשָלמִׂ

 ,כמה הם ,ולהלן יתבארו דיני הלחמים הללו

 .ואופן התרומה ,יםומכמה קמח הם נעש

]הם  מכמה קמח באים לחמי חמץ של תודה. א

 המין הרביעי שבלחמי תודה[.

יש , < אם היינו באים ללמוד דין זה בבניין אב

ומכל אחד יש , לנו שני מקומות ללמוד מהם

 .ללמוד שיעור אחר

את כמות הקמח יש ללמוד , שכן מצד אחד

בבניין אב משתי לעשיית לחמי תודה ]של חמץ[ 

,  הדומים ללחמי תודה ]של חמץ[, בכך הלחם

כשם שהם באים חמץ, ובאים עם זבח, ומעתה 

שמצינו שכל לחם משתי הלחם בא מעישרון 

ם ְשֵני אחד , שנאמר בהם "ֶלֶחם ְּתנּוָפה ְשַּתיִׂ

ים", ]וכששני לחמים הם שני עשרונים כל  ֶעְשרֹּנִׂ

כמו כן יהיה כל אחד לחם הוא עשרון אחד[, 

, ]ועשרה עשרון אחד]של חמץ[ ה מלחמי תוד

 עשרה עשרונים[. לחמים

את כמות הקמח לעשיית  ומצד שני יש ללמוד

,  בבניין אב מלחם הפניםלחמי תודה ]של חמץ[, 

הדומה ללחמי תודה ]של חמץ[, בכך שהוא בא מן 

החדש ומן הישן מהארץ ומחוצה לארץ, ומעתה 

כשם שמצינו שכל לחם מלחם הפנים בא משני 

ְהֶיה ַהַחָּלה יםעשרונ ים יִׂ נִׂ , שנאמר בו "ְשֵני ֶעְשרֹּ

]של כמו כן יהיה כל אחד מלחמי תודה ָהֶאָחת", 

, ]ועשרה לחמים עשרים שני עשרוניםחמץ[ 

 עשרונים[.

ומאחר שאין לדעת מאיזה מקום נלמד דין זה 

בבניין אב אין ללמוד אף מאחד מהמקומות 

 .הללו

מהכתוב שדין זה למד , < ומסקנת הסוגיה

ְנָחה ֲחָדָשה ַלה'. , בעניין שתי הלחם ְקַרְבֶּתם מִׂ "ְוהִׂ

מֹוְשבֵֹּתיֶכם  ים ָתִביאּו מִׂ נִׂ ם ְשֵני ֶעְשרֹּ ֶלֶחם ְּתנּוָפה ְשַּתיִׂ

ים ַלה'",  כּורִׂ ְהֶייָנה ָחֵמץ ֵּתָאֶפיָנה בִׂ שמילה סֶֹּלת ּתִׂ

יאּו" לא נצרכת ללמד דין שתי הלחם, שכבר  "ָּתבִׂ

ְנָחה ֲחָדָשה ַלה'", ודי נאמר בכתוב, "וְ  ְקַרְבֶּתם מִׂ הִׂ

מֹוְשבֵֹּתיֶכם  ֶלֶחם          היה לכתוב אחר כך "מִׂ

יאּו", לימדה תורה,  ְּתנּוָפה", ומתוך שנאמר "ָּתבִׂ

, ]שהם שכל מה שמביאים דוגמת שתי הלחם

ומכאן שלחמי , יהיו כמותםחמץ הבא עם הזבח[, 

יהיו של חמץ, שהם חמץ הבא עם הזבח, תודה 

 .שכל אחד מהלחמים בא מעשרון, כשתי הלחם

כשם שכל שתי , ואין לומר שכך יהיו שווים

כך כל לחמי תודה של , הלחם הם שני עשרונים

, ]ונמצא שכל אחד חמץ יהיו שני עשרונים

, שנאמרמהלחמים הוא חומש עשרון[, 

ללמד ", ובמילה זו יש אות יו"ד יתירה, ִתְהֶייָנה"

, ]ולא עשר מידות אחרות, יםשיביאו עשר עשרונ

כי הכתוב מדבר בעשרונים[, ואף על פי שהכתוב 

ְהֶייָנה" מדבר בשתי הלחם, מתוך שבשתי  "ּתִׂ

ים",  ם ְשֵני ֶעְשרֹּנִׂ הלחם מפורש בכתוב שהם "ְשַּתיִׂ

על כרחך הריבוי הלמד עשרה עשרונים, מדבר 

בלחמי תודה, הלמדים מתחילת הכתוב מהמילה 

יאּו",  שעשרה לחמי תודה של חמץ , צאונמ"ָּתבִׂ

 .עשרון לכל לחם, הם עשרה עשרונים

]הם  מכמה קמח באים לחמי מצה של תודה. ב

 שלושת המינים הראשונים שבתודה[.

אחר שביאר הכתוב את שלושת מיני מצה 

, ללמד", ַעל ַחֹּלת ֶלֶחם ָחֵמץ, "נאמרשבתודה, 

שכמות ומכאן , שיש להביא חמץ כנגד מצה

הקמח של שלושת מיני המצה יחד, היא ככמות 

הקמח של מין החמץ, כלומר לכל שלושת מיני 

 המצה יביא עשרה עשרונים.

"ַחּלֹות ַמצֹות )א( ומאחר שמיני המצה הם שלושה, 

ים ַבָשֶמן", )ב( ְבלּוֹלת ַבֶשֶמן",  יֵקי ַמצֹות ְמֻשחִׂ "ּוְרקִׂ

כולם יחד ְבלּוֹלת ַבָשֶמן", ו "ְוסֶֹּלת ֻמְרֶבֶכת ַחֹּלת)ג( 

שיש לכל מין שלושה , נמצא, עשרה עשרונים



 

]משלושים ולכל חלה . עשרונים ושליש עשרון

 .שליש עשרוןחלות[ של מיני המצה 

כמה חלות עושים מכל מין וכמה מהם תרומה . ג

 .לכהן

ָכל ָקְרָבן נאמר בעניין ֶמנּו ֶאָחד מִׂ יב מִׂ ְקרִׂ , "ְוהִׂ

ים לֹו ְּתרּוָמה  ֵרק ֶאת ַדם ַהְשָלמִׂ ַלה' ַלכֵֹּהן ַהזֹּ

ְהֶיה", מבואר בכתוב,  , שמכל מין מלחמי תודהיִׂ

אבל לא נתבאר , חלה אחת היא תרומה לכהן

 .כמה חלות היו מכל מין

יש , < ואם היינו באים ללמוד דין זה בבניין אב

ומכל אחד יש , לנו שני מקומות ללמוד מהם

 .ללמוד שיעור אחר

יש ללמוד בבניין אב מתרומת , צד אחדשכן מ

,  ]הקרויה תרומה כלחמי תודה, ושווה מעשר

היא ללחמי תודה בכך, שהיא תרומה שאין 

אחד אחריה תרומה נוספת[, ותרומת מעשר היא 

ם ְּתַדֵבר ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם , שנאמר, מעשרה יִׂ "ְוֶאל ַהְלוִׂ

ְקחּו י תִׂ י ָלֶכם כִׂ ְשָרֵאל ֶאת ַהַמֲעֵשר ֲאֶשר ָנַתּתִׂ  ֵמֵאת ְבֵני יִׂ

ֶמנּו  ָּתם ְבַנֲחַלְתֶכם ַוֲהֵרמֶֹּתם מִׂ  ]לכהן[ְּתרּוַמת ה' ֵמאִׂ

ן ַהַמֲעֵשר", וכמו כן תהא תרומת לחמי  ַמֲעֵשר מִׂ

תודה, אחד מעשרה, ואם כן, מכל מין יעשו עשר 

 חלות, ואחת מהן תרומה.

, ללמוד בבניין אב מביכוריםומצד שני יש 

ֹּא תּוַכל ]הקרויים תרומה כלחמי תודה שנאמר,  "ל

ְצָהֶרָך ּוְבכֹּרֹּת  ירְֹּשָך ְויִׂ ְשָעֶריָך ַמְעַשר ְדָגְנָך ְותִׂ ֶלֱאכֹּל בִׂ

ְדבֶֹּתיָך  דֹּר ְונִׂ ֹּאֶנָך ְוָכל ְנָדֶריָך ֲאֶשר ּתִׂ ּוְתרּוַמת ְבָקְרָך ְוצ

הביכורים, ושווה היא ָיֶדָך" "ּוְתרּוַמת ָיֶדָך" אלו 

ללחמי תודה בכך שנאכלת בירושלים בלבד[, 

וביכורים אין להם שיעור, אלא מביא כמו 

שרוצה, וכמו כן תהא תרומת לחמי תודה, בלא 

יעשה מספר חלות כפי שירצה ויביא שיעור אלא 

 .אחת לכהן

ומאחר שאין לדעת מאיזה מקום נלמד דין זה 

קומות בבניין אב אין ללמוד אף מאחד מהמ

 הללו.

, שדין זה למד בגזרה שווה, < ומסקנת הסוגיה

יב שנאמר בעניין לחמי תודה  ְקרִׂ ֶמנּו "ְוהִׂ ָכל מִׂ ֶאָחד מִׂ

ְהֶיה"ְּתרּוָמה ַלה' ָקְרָבן  ים לֹו יִׂ ֵרק ֶאת ַדם ַהְשָלמִׂ ֵהן ַהזֹּ , ַלכֹּ

ֶמנּו "ַוֲהֵרמֶֹּתם וכן נאמר בעניין תרומת מעשר,  מִׂ

למוד בגזרה שווה, שכשם שתרומת ְּתרּוַמת ה'", ל

מעשר היא אחת מעשרה, כך תרומת לחמי תודה 

שמכל מין היא אחד מעשרה, ומכאן למדנו 

סך הכל ארבעים , שבתודה יעשה עשר חלות

, ]והשאר ומכל מין יתן לכהן חלה אחת, חלות

 .נאכל לבעלים[

ואין לומר שתהא התרומה אחד מעשרה, אבל 

ממין שני חמש ממין אחד יעשה חמש חלות, ו

עשרה חלות, ויתן משניהם יחד שתי חלות שהם 

ָכל ָקְרָבן", ללמד "ֶאָחד אחד מעשרה, שנאמר  מִׂ

שכל המינים שווים בתרומה, ואם כן מכל מין היו 

חלות בשווה, והתרומה מכל מין בשווה אחד 

 מעשרה.

אבל אין ללמוד את הדין הזה מתרומת מדין,  -

ים ַלָצָבא שהיתה ְלָחָמה ַהיְֹּצאִׂ , "ֵמֵאת ַאְנֵשי ַהמִׂ

ְשָרֵאל  ת ְבֵני יִׂ ַמֲחצִׂ ֶאָחד ֶנֶפש ֵמֲחֵמש ַהֵמאֹות ... ּומִׂ

ים", כי אין ללמוד דין  שִׂ ן ַהֲחמִׂ ... ֶאָחד ָאֻחז מִׂ

תרומת לחמי תודה, הנוהגת לדורות, מדין 

 תרומת מדיין, שלא היתה אלא לשעה.

מוד את הדין הזה מתרומת חלה, וכמו כן אין לל -

ששיעורה אחד מארבעים ושמונה ]לנחתום[, או 

אחד מעשרים וארבעה ]לבעל הבית[, ]כמו ששנינו 

[, כי יש ללמוד דין לחמי תודה במסכת חלה

ֶמנּו ... ְּתרּוָמה ַלה'" מדין תרומת  שנאמר בהם "מִׂ

ֶמנּו ְּתרּוַמת ה'", ולא מדין  מעשר שנאמר בה "מִׂ

 לא נאמר בה "ממנו תרומה לה'".חלה ש

 

 מדיני הפרשת תרומת לחמי תודה

ֶמנּו", למדו, שיש א יב מִׂ ְקרִׂ . מתוך שנאמר "ְוהִׂ

, כלומר שבשעת התרומה יהיו מן המחוברלתרום 

]ומתוך פירוש רש"י  כל החלות יחד בכלי אחד

ֶמנּו" מלמד, שכל ארבעים החלות  משמע, שהכתוב "מִׂ

"ְוֵאת ָכל ]וכמו כן, הכתוב, [. צריכות להיות שלימות

ים  ֶמנּו ֶחְלבֹו ָירִׂ ְזֵבָחה", מִׂ יר ַהמִׂ ְקטִׂ האמור בעניין פר ְוהִׂ

העלם דבר של ציבור, מלמד, שתחילה יש ליטול 

את האימורים מן המחובר, בעוד הבשר שלם, 

 ורק אחר הרמת האימורים ינתח את הבשר[.

א . מתוך שנאמר "ֶאָחד", למדו, שהתרומה תהב

 .פרוסהיתן ולא , חלה שלימה

 

 חומרת תרומת לחמי תודה

לעיל נתבאר, ששיעור תרומת לחמי תודה למד 

 בגזרה שווה משיעור תרומת מעשר.

ומאחר שנאמרה גזרה שווה ללמוד דיני תרומת 

, נסתפק רבאלחמי תודה מדין תרומת מעשר, 

שתרומת לחמי זו, האם יש ללמוד בגזרה שווה 

שזר , מעשר גם בכךתודה שווה לתרומת 

ושזר האוכלה בשוגג , האוכלה במזיד חייב מיתה

, כדין תרומת ושהיא מדמעת, משלם קרן וחומש

 מעשר. 

או שלעניין זה אינה כתרומת מעשר, כי נאמר 

י ְיַחְּלֻלהּו", דווקא  בתרומה מיעוטים, "ּוֵמתּו בֹו כִׂ

"בֹו" ימותו כשיאכלוהו במזיד, אבל על תרומת 



 

יש לחמי תודה לא  ימותו כשיאכלוה במזיד. "ְואִׂ

ֹּאַכל קֶֹּדש  י י יתֹו  ]=תרומה[כִׂ שִׂ ְשָגָגה ְוָיַסף ֲחמִׂ בִׂ

ָעָליו", דווקא חמישיתו שלו יוסיפו עליו, 

כשיאכלוהו בשוגג, אבל על תרומת לחמי תודה 

 לא יוסיפו חומש כשיאכלוה בשוגג.

 

 דף ע"ח
 

 הלימוד שעשר לחמי חמץ 

 שבתודה באים עשרה עשרונים

יאּו" בשתי  האמור לעיל נתבאר, שמהכתוב "ָּתבִׂ

הלחם יש ללמוד שכל הדומה להם שבא חמץ עם 

זבח דינו כמותם, ומכאן, שכשם שבשתי הלחם 

יש שיעור עשרון לכל לחם, כך בלחמי חמץ של 

תודה, שהם דבר הבא חמץ עם זבח, יש עשרון 

לכל לחם, ]סך הכל עשרה עשרונים לעשרה לחמי 

ונאמרו בגמרא שני ביאורים מהו חמץ של תודה[. 

 הלימוד שמלמד דין זה.

 .היקש. א

האמור בשתי   ",ָתִביאּו"מתחילה אמרו שהכתוב 

, בא להקיש להם את כל הדומה להם, הלחם

על ידי , ואם כן]שבא חמץ עם זבח כמותם[, 

ששיעור עשר לחמי חמץ שבתודה , היקש למדנו

 .הוא עשרה עשרונים

, ני מצה שבתודהאלא מאחר ששיעור כל מי

למד בהיקש מלחמי חמץ ]שהוא עשר עשרונים[, 

]שנאמר בהם "ַעל ַחֹּלת ֶלֶחם ָחֵמץ", , שבתודה

להקישם לשלושת לחמי מצה הכתובים לפניהם, 

 וללמד ששיעור לחמי חמץ כשיעור כל לחמי מצה[,

, דבר הלמד בהיקש ,שבקדשים, וכלל בידינו

, יתכןיש לבאר כיצד , אינו חוזר ומלמד בהיקש

, שלחמי חמץ הלמדים בהיקש משתי הלחם

 .יחזרו וילמדו בהיקש ללחמי מצה

אלא , שאין כאן היקש בלבד, והתשובה לכך היא

 :הימנו ודבר אחר

]הנדפס תחילה[, לפירוש ראשון של רש"י  -

שדווקא כשאנו רוצים ללמוד , הכוונה היא

בהיקש שני אותו דבר ממש הלמד בהיקש 

אין למדים את אבל כאן , םאין אנו למדי, הראשון

, ההיקש הראשון מלמדאותו דבר ממש, שכן 

, ששיעור כל חלת חמץ של תודה הוא עשרון אחד

ההיקש כשיעור כל חלה שבשתי הלחם, אבל 

ששיעור כל חלה של מיני מצה מלמד אינו השני 

ששיעור כל מיני מצה הוא עישרון אחד, אלא 

 , כשיעור כל לחמי חמץ שלהוא עשר עשרונים

תודה, וזהו דבר שאינו למד בהיקש הראשון, ולכן 

 הוא למד בהיקש השני.

]הנדפס תחילה[, ולפירוש השני של רש"י  -

שרק כשההיקש השני בא ללמד , הכוונה היא

, ]כלומר שהדין כתוב בעניין א', דין בעניין אחר

ועל ידי היקש ראשון הוא למד לעניין ב', ועל ידי 

אין למדים בהיקש '[, היקש שני הוא למד לעניין ג

אבל כשההיקש השני בא ללמד דין באותו , השני

, ]כגון בזה, שכתוב עניין שלמד בהיקש הראשון

דין בשתי הלחם, ועל ידי היקש ראשון הוא למד 

בלחמי תודה, ועל ידי היקש שני הוא למד לאותו 

בזה דבר הלמד בהיקש עניין של לחמי תודה[, 

 .חוזר ומלמד בהיקש

, הכוונה היא]הנדפס מכת"י[, רש"י ולפירוש  -

ששיעור לחמי חמץ הוא עשר , שדין זה

אינו למד אך ורק בהיקש משתי , עשרונים

אלא בצירוף ההיקש למה שכתוב בלחמי , הלחם

, שכן מההיקש אין ללמוד אלא תודה עצמם

ששיעור חלה אחת של חמץ, הוא עשרון, כשיעור 

חלה אחת של שתי הלחם, אבל מנין לחמי תודה, 

יב  ְקרִׂ שהם עשר מכל מין, למד מהכתוב בהם, "ְוהִׂ

ָכל ָקְרָבן", כמבואר לעיל, ורק על ידי  ֶמנּו ֶאָחד מִׂ מִׂ

צירוף שני הלימודים הללו, שחלה אחת היא 

ויש עשר חלות, אנו למדים ששיעור כל  עשרון,

לחמי חמץ הם עשרה עשרונים, ומאחר שדין זה 

אינו למד רק בהיקש, אלא בהיקש ומעצמו 

הרי זה חוזר ומלמד בהיקש,  ]=הימנו ודבר אחר[,

שיהיו שלושת מיני מצה עשרה עשרונים, כמין 

 חמץ.

 .ריבוי. ב

כל האמור לעיל, הוא כדעת האומרים, 

הימנו ודבר אחר, דבר הלמד  שכשהלימוד הוא

בהיקש חוזר ומלמד בהיקש, אבל יש אומרים 

שאף באופן הזה, בקדשים, דבר הלמד בהיקש 

אינו חוזר ומלמד בהיקש, ולדעתם, הכתוב 

יאּו", האמור בשתי הלחם, לא בא להקיש  "ָּתבִׂ

להם את כל הדומה להם, ]שבא חמץ עם זבח 

 כמותם[, אלא בא לרבות את הדומה להם, ואם

כן, על ידי ריבוי למדנו, ששיעור עשר לחמי חמץ 

ודבר הלמד שבתודה הוא עשרה עשרונים. ]

כי ריבוי הוא כדבר  בריבוי, חוזר ומלמד בהיקש,

 המפורש[.

 

 לחמי המילואים

בעניין קרבנות המילואים, שקרבו בזמן חנוכת 

ַסל ַהַמצֹות ֲאֶשר  המשכן בימי משה, נאמר, "ּומִׂ

ְפֵני ה' ָלַקח ְוַחַלת ֶלֶחם ֶשֶמן ( ב)ַחַלת ַמָצה ַאַחת ( א) לִׂ

שלושה מיני ", הרי אלו ְוָרִקיק ֶאָחד( ג)ַאַחת 

שווים לשלושת מיני לחמי מצה , שהם לחמים



 

ַחּלֹות ַמצֹות )א( ]" , ורבוכה, רקיקין, חלות ,שבתודה

ים ַבָשֶמן. )ב( ְבלּוֹלת ַבֶשֶמן.  יֵקי ַמצֹות ְמֻשחִׂ ְוסֶֹּלת )ג( ּוְרקִׂ

 ֻמְרֶבֶכת ַחֹּלת ְבלּוֹלת ַבָשֶמן"[. 

ַחַלת ַמָצה < המין הראשון האמור במילואים, "

שבתודה ]"ַחּלֹות חלות ", הוא כנגד מין הַאַחת

 ַמצֹות ְבלּוֹלת ַבֶשֶמן"[.

ְוָרִקיק < והמין השלישי האמור במילואים, "

האמורים בתודה, רקיקין " הוא כנגד הֶאָחד

ים ַבָשֶמן"[. יֵקי ַמצֹות ְמֻשחִׂ  ]"ּוְרקִׂ

ְוַחַלת ֶלֶחם ֶשֶמן < והמין השני האמור בשלמים, "

", הכוונה לחלה חלוטה בשמן, שהיא כנגד ַאַחת

האמורה בתודה, "ְוסֶֹּלת ֻמְרֶבֶכת ַחֹּלת רבוכה ה

 ְבלּוֹלת ַבָשֶמן".

שחלת לחם שמן , שסברא היא, מתחילה אמרו -

חלה החלוטה בשמן, ילואים היא האמורה במ

, אולם דחו זאת, כי ניתן לומר רבוכהכלומר 

שחלת לחם שמן האמורה במילואים, היא עיסה 

עבה שטיגנה בשמן, או שמן קרוש ועגול כמו 

 לחם, אבל אין זה כרבוכה של לחמי תודה.

שחלת לחם , למסקנה למדו מהכתוביםלכן ו -

שכן  ,היא מין רבוכה, שמן האמורה במילואים

בעניין מנחת חביתין נאמר, "ֶזה ָקְרַבן ַאֲהרֹּן ּוָבָניו 

ָמַשח אֹּתֹו  יבּו ַלה' ְביֹום הִׂ ת ָהֵאָפה סֶֹּלת ֲאֶשר ַיְקרִׂ ירִׂ ֲעשִׂ

ְנָחה  יָתּה ָבָעֶרב. מִׂ יָתּה ַבבֶֹּקר ּוַמֲחצִׂ יד ַמֲחצִׂ ַעל ַמֲחַבת ָּתמִׂ

יֶאָנה ֻּתפִׂ ֻמְרֶבֶכת ֵּתָעֶשה ַבֶשֶמן  יב ְּתבִׂ ים ַּתְקרִׂ ּתִׂ ְנַחת פִׂ יֵני מִׂ

ַח ַלה'",  יחֹּ למדנו מכאן, שביום חינוכו של כהן ֵריַח נִׂ

הדיוט, הוא מביא מנחה רבוכה, ומאחר שימי 

המילואים היו ימי חינוכם של הכהנים ודאי 

היתה בהם מנחה רבוכה והם הנזכרות בכתוב 

 "ְוַחַּלת ֶלֶחם ֶשֶמן ַאַחת".

כמיני מצה  ומאחר שלחמי המילואים היו

שבתודה, גם שיעורם היה כשיעור לחמי מצה, 

וכל מין , כל הלחמים יחד עשרה עשרוניםשהיו 

 .שלושה עשרונים ושליש, מהם

 

 החייבים להביא מנחת חביתין

 .כהן הדיוט בשעת חינוכו. א

כלומר כהן הדיוט המתחנך לעבודה ביום ראשון 

 לעבודתו מביא מנחת חביתין.

 .המשחוכהן גדול בשעת . ב

כלומר כהן גדול הנמשח לכהונה גדולה ביום 

 המשחו מביא מנחת חביתין.

 .כהן גדול בשעת חינוכו לעבודת כהונה גדולה. ג

כלומר כהן גדול המתחנך לעבודת כהונה גדולה, 

ביום ראשון לעבודתו בכהונה הגדולה מביא 

 מנחת חביתין.

, בשעה שנעשה כהן גדול, כהן גדול, כל ולפיכך

, אחת מחמת המשחו תי מנחות חביתיןמביא ש

בכהונה גדולה, ואחת מחמת חינוכו לעבודת 

 כהונה גדולה. 

, כגון ופעמים מביא אף מנחת חביתין שלישית

שלא שימש מעודו ככהן הדיוט, ועתה היא 

 תחילת עבודתו מעולם. 

 

 לחמי נזיר

בעניין קרבנות הנזיר ביום מלאת ימי נזרו, נאמרו 

ְוַסל ַמצֹות ( חלות, שנאמר, "אשני מיני לחמים. )

( ורקיקים, שנאמר, ב". )סֶֹּלת ַחֹּלת ְבלּוֹלת ַבֶשֶמן

ִחים ַבָשֶמן"  ".ּוְרִקיֵקי ַמצֹות ְמשֻׁ

והרי הם כנגד שני מינים משלושת לחמי מצה 

 שבתודה.

< המין הראשון האמור בנזיר, "ְוַסל ַמצֹות סֶֹּלת 

חלות א כנגד מין ה", הוַחֹּלת ְבלּוֹלת ַבֶשֶמן

 שבתודה ]"ַחּלֹות ַמצֹות ְבלּוֹלת ַבֶשֶמן"[.

ּוְרִקיֵקי ַמצֹות < והמין השני האמור בנזיר, "

ים ַבָשֶמן", הוא כנגד ה האמורים רקיקין ְמֻשחִׂ

ים ַבָשֶמן"[. יֵקי ַמצֹות ְמֻשחִׂ  בתודה, ]"ּוְרקִׂ

של שלמי תודה, ]"ְוסֶֹּלת רבוכה כנגד מין אבל 

מין לחם של לא היה ֻמְרֶבֶכת ַחֹּלת ְבלּוֹלת ַבָשֶמן"[, 

שלמי נזיר, ונמצא שעם שלמי נזיר, קרבו שני 

 שליש ממין לחמי מצה של שלמי תודה.

 

, הוא כשיעור הלחמים ושיעור כל לחמי נזיר אלו

הללו שבתודה, כלומר שני מיני לחמי נזיר, הם 

ששה שני שליש של עשרה עשרונות, כלומר 

שהם שלושה , עשרונות ושני שליש עשרון

, ]ומאחר שהיו עשר עשרונות ושליש לכל מין

כל חלות מכל מין כפי שנתבאר בדף ע"ו היתה 

 [. חלה שליש עשרון

במידות כל זה במידות מדבריות, אבל ו

, שני מיני לחמי נזיר, הם שני שליש ירושלמיות

שהם , עשרה קביןשל חמישה עשר קבין, כלומר 

, ]ומאחר שהיו עשר חלות בין לכל מיןחמישה ק

כל חלה מכל מין, כפי שנתבאר בדף ע"ו, היתה 

 [. חצי קב

ששיעור לחמי נזיר הם כשיעור לחמי , ודין זה

האמור למד מהריבוי , תודה הדומים להם

", הבא לרבות ַעל ֶזַבח תֹוַדת ְשָלָמיובתודה, "

לחמי נזיר לדין לחמי תודה לעניין שיעורם, שיהיו 

לות ורקיקין של נזיר, כחלות ורקיקין של ח



 

 תודה. 

כך הם , וכשם ששווים לעניין שיעור הקמח

שבחלות , שכשם שווים הם לעניין שיעור השמן

שבתודה, נותנים לשניהם יחד רביעית ורקיקין 

]שהם חצי מהשמן שבתודה שחצי השמן ניתן הלוג, 

נותנים כך לחלות ורקיקין שבנזיר לרבוכה[, 

]החלות נבללות  ,רביעית השמן לשניהם יחד

 בשמן שלהם, והרקיקים נמשחים בשמן שלהם[.

 

אבל אין , ודווקא דינים אלו יש ללמוד מהריבוי

ללמוד ממנו שיהיו לחמי נזיר שווים ללחמי 

כלומר שיהיו שלושה מינים , תודה לגמרי

 . כלחמי תודה

", ללמד, שאין ַמצֹות"נאמר בעניין לחמי נזיר כי  -

, מינים שנאמר בהם בתודה לשון מצהבהם אלא 

 ]זה תירוץ רב פפא[.. ואלו חלות ורקיקין בלבד

שאין בנזיר , א"נ משום שיש ללמוד בכלל ופרט -

, שנאמר בנזיר הכלל, "ְוַסל אלא חלות ורקיקין

ַמצֹות סֶֹּלת", ואחריו הפרטים, )א( "ַחֹּלת ְבלּוֹלת 

יֵקי ַמצֹות ְמשֻ  ים ַבָשֶמן", וכל ַבֶשֶמן", )ב( "ּוְרקִׂ חִׂ

כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, ולכן אין 

]זה תירוץ תנא דבי ללמוד בריבוי מינים נוספים[. 

 רבי ישמעאל[.

 

 קידוש לחמי תודה

בשעת שחיטת אלא לחמי תודה מתקדשים אין 

יב ָקְרָבנֹו התודה , שנאמר בעניין הלחמים, "ַיְקרִׂ

ו הלחם, מתקדש ַעל ֶזַבח", כלומר קרבנו, דהיינ

 על ידי הזבח. 

 .ובתנאי שיתקיימו בלחם התנאים הבאים

 .שיהיו כל הלחמים בפנים. א

די שיהיו  – ]שתניא כוותיה[לדעת רבי יוחנן 

, ]היא הקרויה בתוך חומת הר הביתהלחמים 

חומת בית פאגי[. שנאמר, "ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת 

ְשָלָמיו", ללמד שתהא השחיטה על הלחם, וכל 

 שהלחם בהר הבית, השחיטה היא על הלחם.

הלחמים צריכים להיות  –ולדעת ריש לקיש 

. שנאמר "ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת בתוך חומת העזרה

ְשָלָמיו", ללמד שתהא השחיטה על הלחם, ולדעת 

ריש לקיש, כל "על" היינו בסמוך, ורק כשיהיו 

 הלחמים בתוך העזרה, הם סמוכים לשחיטה.

 לחמים כולם.שיקרמו פני כל ה. ב

אין הלחמים מתקדשים, אלא אחר שנאפו להיות 

קרויים לחם, שנאמר, "ַעל ַחֹּלת ֶלֶחם ָחֵמץ 

יב", כלומר כשהוא מקריבו, כששוחטו, יהא  ַיְקרִׂ

כבר לחם, שיהיו פניו מתקרמים בתנור, אבל כל 

זמן שלא קרמו פני הלחם, אינו נקרא לחם אלא 

 עיסה. 

לחמים אפויים, ולכן, רק כשיהיו כל ארבעים ה

כדי קרימת פנים, קודם השחיטה, שחיטת 

 התודה מקדשת אותם.

 .שתהא השחיטה לשמה. ג

אין הלחמים מתקדשים בשחיטת התודה, אלא 

כשנשחטה לשמה, שנאמר "ֶזַבח ּתֹוַדת", 

 שמשמע, שתהא הזביחה לשם תודה.

 

ֹּא ִתְשַחט ַעל ָחֵמץ ַדם ִזְבִחי"  "ל

בשעת שחיטת אם מבואר במסכת פסחים, ש

, ]או לזורק, או לבעלים[, היה לשוחט, הפסח

ְשַחט הוא עובר בלא תעשה, חמץ ֹּא תִׂ , שנאמר, "ל

י".  ְבחִׂ  ַעל ָחֵמץ ַדם זִׂ

ולדעת רבי יהודה, כן הדין גם לעניין שחיטת 

תמיד של בן הערביים, שהוא בזמן איסור חמץ, 

שאם היה לשוחט ]או לזורק[, חמץ, בשעת 

 באיסור הזה. השחיטה, הוא עובר

, אין אדם עובר באיסור הזה –לדעת ריש לקיש 

ֹּא  ,אלא אם כן היה החמץ עמו בעזרה שנאמר, "ל

י", ולדעת ריש לקיש, כל  ְבחִׂ ְשַחט ַעל ָחֵמץ ַדם זִׂ תִׂ

"על" היינו בסמוך, ומאחר שרק כשיהיה החמץ 

בתוך העזרה הוא נחשב כסמוך לו, רק כשיהיה 

 בעזרה הוא עובר על כך.

, אף אם היה החמץ חוץ לעזרה –רבי יוחנן  ולדעת

על כך, כי גם כשאינו סמוך לו, אם יש הוא עובר 

 ברשותו חמץ, הרי זה נקרא שוחט על החמץ.

 

]אף שאינן אפויות מצות כשרות בפסח ובתודה 

 בתנור כל צרכן[

 . מצה נא. א

אין הכוונה לנא ממש, כי נא ממש אינו נחשב 

הכוונה לאפוי מעט, בשיעור,  כאפוי, אלא

שכשפורסים אותו, החלקים נפרדים זה מזה, 

 בלא שיהיו חוטים נמשכים מזה לזה.

ולא רק לעניין פסח היא קרויה מצה אלא אף 

לעניין תודה ויש חידוש בדבר כי לעניין תודה 

ֶמנּו נאמר,  יב מִׂ ְקרִׂ ָכל ָקְרָבן ְּתרּוָמה ַלה'", ֶאָחד "ְוהִׂ מִׂ

תרום פרוסה אלא שלימה, וחלה ללמד, שלא י

שהיא אפויה נא, דומה לפרוסה, כי נפרכת 

 כשמטלטלים אותה.

 .מצה העשויה באילפס. ב

 



 

 תודה ששחטה על שמונים חלות

נחלקו חכמים בדין מי שהביא יחד עם תודתו 

שמונים חלות, ושחט את התודה על שמונים 

 החלות.

 :< לדעת רבי זירא

כל שמונים  אתבשחיטה כשנתכוון לקדש . א

, כי אין מביאים עם לא קדשה שום חלה, החלות

 התודה אלא ארבעים חלות ולא יותר. 

ארבעים חלות בשחיטתו וכשנתכוון לקדש . ב

]והביא עוד ארבעים לאחריות, שאם יאבדו , בלבד

קדשו הראשונים קודם השחיטה יהיו אלו תחתיהם[, 

 . ארבעים חלות מתוך השמונים

, מדוע שחט את כוונתווכשלא פירש את . ג

נחלקו חכמים מה התודה על שמונים חלות, 

 .כוונתו

כוונתו לקדש ארבעים חלות , לדברי חזקיה -

ארבעים ולכן קדשו ]כדין ב'[, מתוך השמונים, 

 חלות.

כוונתו לקדש את כל שמונים , ולדברי רבי יוחנן -

 . ולכן לא קדשה שום חלה]כדין א'[, , החלות

 :< לדעת אביי

ארבעים חלות בשחיטתו נתכוון לקדש כש. א

]והביא עוד ארבעים לאחריות, שאם יאבדו , בלבד

קדשו הראשונים קודם השחיטה יהיו אלו תחתיהם[, 

 .ארבעים חלות מתוך השמונים

אבל כשנתכוון לקדש את כל שמונים . ג-ב

, מן שגם אז ,וכן כשלא פירש כוונתו ,החלות

, כוונתו לקדש את כל שמונים החלותהסתם 

 נחלקו חכמים.

, כלי שרת מקדשים את הראוי לדברי חזקיה -

להתקדש בהם, אף שלא מדעת בעלים, והוא הדין 

לעניין הסכין, המקדש את לחמי תודה בשחיטת 

התודה, שמקדש את ארבעים החלות הראויות 

להתקדש, אף שלא מדעת בעלים, כלומר אף 

קדשו שדעת הבעלים לקדש שמונים חלות, ולכן 

 .לותארבעים ח

, כלי שרת אינם מקדשים אלא ולדברי רבי יוחנן -

כפי מה שנתכוונו הבעלים לקדש, ומאחר 

שהבעלים נתכוונו לקדש שמונים חלות, שהוא 

אין מתקדשת שום דבר שאינו ראוי להתקדש, 

 . חלה

 :< ולדעת רב פפא

, המתקדשים על ידי הסכין לעניין לחמי תודה

 .הדינים הם כפי דעת אבייהשוחטת את התודה, 

. דין סכין כדין שאר כלי שרת, אלא שלדעת אביי

שהאומר שהסכין מקדשת את הלחמים אף שלא 

מדעת הבעלים, אומר שכל כלי שרת מקדשים את 

הראוי להתקדש בם אף שלא מדעת הבעלים, 

והאומר שהסכין מקדשת את הלחמים רק מדעת 

הבעלים, אומר שכל כלי שרת מקדשים את 

 וי להתקדש בם רק מדעת הבעלים.הרא

רק לעניין סכין נאמרה , אבל לדעת רב פפא

, האם הסכין מקדשת את המחלוקת הזו

הלחמים אף שלא מדעת הבעלים, או שהיא 

אבל מקדשת את הלחמים רק מדעת הבעלים, 

 .לעניין שאר כלי שרת אין מחלוקת בזה

הכל מודים ששאר כלי שרת , ללשון ראשון -

וי להם אף שלא מדעת מקדשים את הרא

, ורק לעניין לחמי תודה, דעת רבי יוחנן, הבעלים

שאין הסכין מקדשת אלא מדעת בעלים, כי 

הסכין גרועה משאר כלי שרת, שאין לה תוך, 

 והדבר המתקדש אינו ניתן בתוכה.

הכל מודים ששאר כלי שרת אינם , וללשון שני -

, מקדשים את הראוי להם אלא מדעת הבעלים

ין לחמי תודה, דעת חזקיה, שהסכין ורק לעני

מקדשת אף שלא מדעת בעלים, כי סכין עדיפה 

משאר כלי שרת, שהרי שאר כלי שרת אינם 

מקדשים אלא את הניתן בתוכם, והסכין מקדשת 

את הזבחים אף על פי שאין לה תוך להינתן 

בתוכה, וכמו כן הסכין מקדשת את הלחמים אף 

 שלא מדעת הבעלים.

 

 תודה בשחיטת תודה פסולהקידוש לחמי 

זה הכלל, כל תודה שהיה בה פסול קודם 

השחיטה, אין שחיטתה מקדשת את לחמה, אבל 

אם עד השחיטה לא היה בה פסול, אף על פי 

שאחר כך נפל בה פסול, שחיטתה מקדשת את 

 לחמה. ועל פי הכלל הזה נאמרו הפרטים הבאים.

תודה שנתפגלה על ידי שחיטה במחשבת חוץ . א

 .לזמנו

תודה שנתפגלה על ידי שנשחטה במחשבה 

לאוכלה אחר הזמן המותר לאכילתה, מתפגלת 

בכך, ומכל מקום, מאחר שלא נעשית פיגול אלא 

שחיטתה מקדשת את בשחיטה, ולא קודם לכן, 

 , ]והרי זה נעשה קדש ופיגול[.הלחם

תודה שנפסלה על ידי שחיטה במחשבת חוץ . ב

 .למקומו

]רבי אליעזר ורבי  ,ל מודיםהכ –לדעת רבי מאיר 

יהושע[, שתודה שנפסלה על ידי שנשחטה 

במחשבה לאוכלה מחוץ למקום המותר 



 

לאכילתה, נפסלת בכך, ומכל מקום, מאחר שלא 

שחיטתה נפסלה אלא בשחיטה, ולא קודם לכן, 

 [.והרי זה נעשה קדש ופסול, ]מקדשת את הלחם

בזה נחלקו רבי אליעזר ורבי  –ולדעת רבי יהודה 

 . יהושע

, תודה שנשחטה במחשבת לדברי רבי אליעזר -

שחיטתה מקדשת את פסול של חוץ למקומו, 

. כתודה שנשחטה במחשבת חוץ לזמנו, הלחם

]ואין לומר שאינה מקדשת את הלחם, כתודה 

שנמצאת בעלת מום, כי תודה שנפסלה במחשבת 

חוץ למקומו, דומה לתודה שנפסלה במחשבת 

ות במחשבה, ואינה חוץ לזמנו, ששתיהן פסול

דומה לתודה שנפסלה כי היא בעלת מום, שאין 

 זה פסול מחשבה אלא פסול בגופה[.

, תודה שנשחטה במחשבת ולדברי רבי יהושע -

שחיטתה אינה מקדשת פסול של חוץ למקומו, 

. כתודה שנשחטה ונמצאת בעלת מום, את הלחם

]ואין לומר שתקדש את הלחם, כתודה שנפסלה 

מנו, כי תודה שנפסלה במחשבת במחשבת חוץ לז

חוץ למקומו, דומה לתודה שנמצאת בעלת מום, 

שבשתיהן אין עונש כרת על אכילתן. ואינה דומה 

לתודה שנפסלה במחשבת חוץ לזמנו, שיש עונש 

כרת על אכילתה. ואף שמצד שני יש דמיון 

ביניהן, בכך ששתיהן פסולות במחשבה, מאחר 

התודה  שמצינו פסול מחשבה אחר, שבו אין

מקדשת את הלחם, והוא, כשנשחטה תודה שלא 

לשמה, יש לומר, שגם תודה שנפסלה מחמת 

שנשחטה במחשבת אכילה חוץ למקומה, לא 

 תקדש את הלחם[.

 .והודה לדברי רבי יהושע ,ושתק רבי אליעזר

]קודם  תודה שנפסלה כי היתה טריפה. ג

 השחיטה[.

תודה שבדקוה אחר השחיטה ונמצאת טריפה, 

מאחר שהיתה טריפה קודם השחיטה, וכבר אז 

שחיטתה לא קדשה את נפסלה מהיות תודה, 

 .הלחם

]קודם  תודה שנפסלה כי היתה בעלת מום. ד

 השחיטה[.

תודה שבדקוה אחר השחיטה ונמצאת בעלת 

מום, מאחר שהיתה בעלת מום קודם השחיטה, 

שחיטתה לא תודה,  וכבר אז נפסלה מהיות

 .קדשה את הלחם

אבל אם נמצאת בעלת מום , ברוב המומיםוכל זה 

 :הנקרא דוקין שבעין

בזה נחלקו רבי אליעזר ורבי  –לדעת רבי מאיר 

 . יהושע

, מאחר שאמר רבי עקיבא, לדברי רבי אליעזר -

שבהמה שהיה בה פסול של דוקין שבעין, אינה 

בדיעבד,  פסולה לגמרי, אלא רק לכתחילה, אבל

, אין זה פסול גמור, ולכן אם הקריבוה, לא תרד

גם לעניין קידוש הלחם, אינה נחשבת כפסולה 

 . מקדשת את הלחםו

, אף על פי שבדיעבד הכשיר ולדברי רבי יהושע -

רבי עקיבא פסול של דוקין שבעין, לא הכשיר 

אותו אלא בבהמה עצמה, אבל מודה רבי עקיבא, 

 ינו מגופה.שאאינה מקדשת את הלחם ש

ולדברי הכל , לא נחלקו בזה –ולדעת רבי יהודה 

 .אינה מקדשת את הלחםשחיטת התודה הזו 

 .תודה שנפסלה על ידי שחיטה שלא לשמה. ה

תודה שנשחטה שלא לשמה, אף על פי שלא 

נפסלה בכך מהקרבה, מכל מקום מאחר 

אינה שנשחטה שלא לשמה, אינה תודה, וממילא 

 .מקדשת את הלחם בשחיטתה

 דף ע"ט

שתודה שנשחטה שלא , ולעניין הדין האחרון

, לשמה אינה מקדשת את הלחם בשחיטה

שכן הדין גם לעניין איל , מבואר במשנתנו

, ]שקרב בזמן משה, שאם נשחט שלא המילואים

לעניין שני הדין וכן לשמו, לא נתקדשו לחמיו[, 

, ]שאם נשחטו שלא לשמם, לא כבשי עצרת

 נתקדשו שתי הלחם[.

ומבואר בגמרא, שהטעם שנקט התנא בדין זה 

את איל המילואים שהיה קרבן לשעה, ולא נקט 

בדין זה את איל נזיר הנוהג לדורות, ]שגם דינו 

כנ"ל, שאם נשחט שלא לשמו לא קדש הלחם[, כי 

התנא העדיף להזכיר את הדין הזה על השלמים 

הראשונים שקרבו מעולם עם לחם, הם שלמי 

דין לשאר שלמים הבאים עם המילואים, והוא ה

 .לחם
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