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מסכת מנחות פרק י' – " ְשׁ ֵתּי ִמדּוֹת"
 .1פז ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
שרוֹ ן,
ׁ ְש ֵּתי ִמדּ וֹ ת ׁ ֶשל יָ ֵב ׁש ָהי ּו ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁשִ :ע ּ ָ ׂ
שרוֹ ן.
וַ ֲח ִצי ִע ּ ָ ׂ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
שרוֹ ן,
ִע ּ ָ ׂ
שרוֹ ן,
ִע ּ ָ ׂ
שרוֹ ן.
וַ ֲח ִצי ִע ּ ָ ׂ
שרוֹ ן" ֶ -מה ָהיָ ה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש?
" ִע ּ ָ ׂ
ׁ ֶשבּ וֹ ָהיָ ה מוֹ ֵדד ְלכָ ל ַה ְּמנָ חוֹ ת.
לֹא ָהיָ ה מוֹ ֵדד לֹא ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְל ַפר,
וְ לֹא ְ ּב ׁ ֶשל ׁ ְשנַ יִ ם ְל ַאיִ ל,
שרוֹ נוֹ ת.
ֶא ָ ּלא מוֹ ְד ָדן ֶע ְ ׂ
שרוֹ ן" ֶ -מה ָהיָ ה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש?
" ֲח ִצי ִע ּ ָ ׂ
יתי כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ לֶ ,מ ֱח ָצה ַ ּבבּ ֶֹקר ,ו ֶּמ ֱח ָצה ֵ ּבין ָה ַע ְר ַ ּביִ ם.
ׁ ֶשבּ וֹ ָהיָ ה מוֹ ֵדד ֲח ִב ֵּ

ְ ּג ָמ ָרא

רש"י
מתני'
שתי מדות .ר''מ אומר עשרון
עשרון .דשני כלים היו שם כל
אחד מחזיק עשרון:
ולא היה מודד .לפר בכלי
שמחזיק שלש עשרונות אלא
מודד שלש פעמים בעשרון:
גמ'
אחד גדוש .שלא היה בו עשרון
אא''כ גודשו:
ואחד מחוק .שהמחוק היה גדול
כל כך שכשהיה מחוק היה בו
עשרון:
מחוק שבו היה מודד חביתי
כ''ג .לפי שיש לו לחלק בשני
חצאי עשרון ואם היה גדוש
כשהיה מטלטלו לחצותו היה
מתפזר על גבי קרקע :מוי''ו
דועשרון נפקא ליה:
מנקודו .שאותו נקוד שעליו אתי
למעט דכל נקודה אתי למעוטי:

ַּת ְנ ָיא:
" ָהיָ ה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ש ָה ֶא ָחד" ) 615במדבר כח ,כט(?
שרוֹ ן לַ ֶּכבֶ ׂ
שרוֹ ן ִע ּ ָ ׂ
ַמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ " :ע ּ ָ ׂ
שרוֹ נוֹ ת ָהי ּו ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁשֶ :א ָחד ָ ּגדו ּׁש,
ְמ ַל ֵּמד ׁ ֶש ׁ ּ ְש ֵּתי ֶע ְ ׂ
וְ ֶא ָחד ָמחוּק.
" ָ ּגדו ּׁש" ֶ ׁ -שבּ וֹ ָהיָ ה מוֹ ֵדד ְל ָכל ַה ְּמנָ חוֹ ת,
יתי כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל.
פז,ב " ָמחוּק" ֶ ׁ -שבּ וֹ ָהיָ ה מוֹ ֵדד ַל ֲח ִב ֵּ
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
שרוֹ ן ֶא ָחד,
לֹא ָהיָ ה ׁ ָשם ֶא ָ ּלא ִע ּ ָ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ִע ּ ָשׂ רוֹ ן ֶא ָחד לַ ֶּכ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד") 616במדבר כט ,ד(.
שרוֹ ן"?
ִאם ֵ ּכן ַמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ " :ע ּ ָשׂ רוֹ ן ִע ּ ָ ׂ
שרוֹ ן".
ְל ַרבּ וֹ ת ֲח ִצי ִע ּ ָ ׂ
שרוֹ ן ְ -מ ָנא לֵ ּיה?
וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאירֲ ,חצִ י ִע ּ ָ ׂ
נַ ְפ ָקא לֵ ּיה ִמ" :וְ ִע ּ ָשׂ רוֹ ן".
וְ ַר ָ ּבנָן?
וָ י"ו לֹא דָּ ְר ׁ ֵשי.
שרוֹ ן ֶא ָחד לַ ֶּכ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד" ַ -מאי ָעבִ יד לֵ ּיה?
וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאירַ ,האי "וְ ִע ּ ָ ׂ
ַההוּא ׁ ֶשלֹא י ְִמדּ וֹ ד לֹא ְ ּב ׁ ֶשל ׁ ְשל ׁ ָֹשה לְ ַפר ,וְ לֹא ְ ּב ׁ ֶשל ׁ ְשנַ יִם לְ ַאיִל.
וְ ַר ָ ּבנָן?
נַ ְפ ָקא לְ ה ּו ִמ ּנ ִּקוּדוֹ .
דְּ ַתנְ ָיא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
אשוֹ ן ׁ ֶשל ַחג?
אשוֹ ן ׁ ֶשל יוֹ ם טוֹ ב ָה ִר ׁ
שרוֹ ן ִר ׁ
שרוֹ ן") 617במדבר כט ,טו( ׁ ֶשל ִע ּ ָ ׂ
ָל ָּמה נָ קוּד וָ י"ו ׁ ֶש ָ ּב ֶא ְמ ַצע " ִע ּ ָ ׂ
ִ 615ע ּ ָשׂ רוֹ ן ִע ּ ָשׂ רוֹ ן לַ ֶּכ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד לְ ׁ ִש ְב ַעת ַה ְּכ ָב ִשׂ ים
 616וְ ִע ּ ָשׂ רוֹ ן ֶא ָחד לַ ֶּכ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד לְ ׁ ִש ְב ַעת ַה ְּכ ָב ִשׂ ים
 617וְ ִע ּ ָשׂ רוֹ ן ִע ּ ָשׂ רוֹ ן לַ ֶּכ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד לְ ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָשׂ ר ְּכ ָב ִשׂ ים
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ׁ ֶשלֹא יִ ְמדּ וֹ ד לֹא ְ ּב ׁ ֶשל ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְל ַפר ,וְ לֹא ְ ּב ׁ ֶשל ׁ ְשנַ יִ ם ְל ַאיִ ל".
וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר?
נִ ּקוּדוֹ לֹא ָד ִר ׁיש.
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 .2פז ,ב
יתי כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל".
" ֲח ִצי ִע ּ ָ ׂ
שרוֹ ן ֶמה ָהיָ ה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ׁ ֶשבּ וֹ ָהיָ ה מוֹ ֵדד ַל ֲח ִב ֵּ
"מוֹ ֵדד"?!
ו ְּר ִמי ְנ ִהי:
שרוֹ ן ׁ ָש ֵלם וְ חוֹ ֵצה ּו"!
יתי כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל לֹא ָהי ּו ָ ּב ִאין ֲח ָצ ִאין ֶא ָ ּלא ֵמ ִביא ִע ּ ָ ׂ
" ֲח ִב ֵּ
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ַמאי "מוֹ ֵדד" נ ִַּמי דְּ ָק ָּת ֵני?
ְמ ַח ֵּלק.

ֵיה ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא ֵמ ַרב ִח ְסדָּ א:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
שרוֹ ן לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ּ ָ -גדו ּׁש ָהיָ ה,
ֲחצִ י ִע ּ ָ ׂ
אוֹ :
ָמחוּק ָהיָה?
)ס ָימן ֲחצִ "י ֲחבִ ֵּית"י ׁ ֻשלְ ָח"ן(
ִ

וְ ִת ָ ּיב ֵעי לָ ְך לְ ַר ָ ּבנָן!
שרוֹ ן ּגוּפֵ ּיה ָקא ִמ ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
לְ ַר ָ ּבנָןִ ,ע ּ ָ ׂ
ָ ּגדו ּׁש ָהיָ ה,
אוֹ :
ָמחוּק ָהיָה?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִמדְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר נ ׁ ְִש ַמע לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
ו ִּמדְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר נִ ׁ ְש ַמע לְ ַר ָ ּבנָן.
שרוֹ ן ִּנַמי ָמחוּק.
שרוֹ ן ָמחוּק" ֲ -חצִ י ִע ּ ָ ׂ
ִמדְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ִאירִ " :ע ּ ָ ׂ
ִמדְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאירָ " :מחוּק"  -לְ ַר ָ ּבנָן נ ִַּמי ָמחוּק.
ֵיה ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא ֵמ ַרב ִח ְסדָּ א:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ֲחבִ ֵּיתי כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ לּ ַ ,ב ֶּמה ְמ ַח ְּל ָקן לְ ַחלּ וֹ ת:
ַ ּב ּיָד,
אוֹ :
ִ ּבכְ לִ י?
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא דִּ בְ יָד,
דְּ ִאי ִ ּבכְ לִ י  -טו ְּר ָט ֵני ַיכְ ִניס?!
וְ ַיכְ ִניס!
ֵּכיוָ ן דְּ בִ ְקלָ לָ ה ְּכ ִתיב ,לַ או אוֹ ַרח ַא ְר ָעא.
ֵיה ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא ֵמ ַרב ִח ְסדָּ א:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ּ
ׁ ֻשלְ ָחן ַמה ּו ׁ ֶש ְי ַקדֵּ ׁש ְק ָמצִ ים ְ ּבגוֹ ֶד ׁש ׁ ֶשלּ וֹ ?
ִמדִּ ְמ ַקדֵּ ׁש לֶ ֶחםְ ,ק ָמצִ ים ִּנַמי ְמ ַקדֵּ ׁש,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
דַּ ֲחזִ י לֵ ּיה – ְמ ַקדֵּ ׁש ,דְּ לֹא ֲחזִ י לֵ ּיה  -לֹא ְמ ַקדֵּ ׁש?

רש"י
שבו היה מודד חביתי כ''ג.
השתא משמע שמודד חצי עשרון
בביתו ומביא והיינו דקא פריך
מודד:
מחלק .שהיה מביאו מביתו שלם
לעזרה ואח''כ חוצהו בחצי
העשרון:
ותיבעי לך לרבנן .דלדברי הכל
צריך חצי עשרון :מדאמר ר''מ
עשרון שבו מודד לחביתי כ''ג
מחוק חצי עשרון נמי מחוק הוה.
דהא הוה נמי לחביתי כ''ג:
ומדר''מ .דאמר שניהם מחוק
היו אותו עשרון של כ''ג והחצי
עשרון נמי לרבנן נמי לא היה בו
אלא עשרון אחד ובו היה מודד
לחביתי כ''ג ה''נ דמחוק היה זה
וזה דלדברי הכל של כ''ג מחוק
היה דהכי פליגי בברייתא רבי
מאיר ורבנן מחוק שבו היה מודד
לחביתי כ''ג וחכמים אומרי' לא
היה בו אלא עשרון אחד מחוק:
חביתי כ''ג .אותן שנים עשר
חלות שעושה ששה בבקר וששה
בערב:
במה מחלקן .לחלות ביד או בכלי
ישער בידו או יחלקם בכלי:
וכי טורטני יכניס .אם היה צריך
להביא משקלות:
כיון דבקללה כתיב .והשיבו
לחמכם במשקל )ויקרא כו(:
שלחן מהו שיקדש קמצים
בגודש שלו .כגון שאם הניח
קומץ של מנחה או )של( לבונה
בלא בזיכין שהיה לו לקדשו
בכלי והניחן על השולחן שבו
לחם ולא קידשו בכלי אחר
והיינו בגודש שלו שלא הניחו
בבזיכין אלא למעלה בין לחם
ללחם שהכל היה בגודש שלא
הניחן בתוך כלי .ענין אחר בגודש
שלו דשולחן לא היה לו בית
קיבול כלל למעלה וכל מה
שמניחין עליו הוי כמו שמונח
בגודש כך שמעתי:
דלא חזי ליה .כגון קומץ ולבונה
בלא בזיכין:
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ָא ַמר לֵ ּיה:
ֵאינוֹ ְמ ַקדֵּ ׁש.
ֵאינִי?!
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לְ ִדבְ ֵרי ָהאוֹ ֵמרְ :ט ָפ ַחיִ ים ו ֶּמ ֱחצָ ה קוֹ פֵ ל  -נ ְִמצָ א ׁ ֻשלְ ָחן ְמ ַקדֵּ ׁש ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָׂשר ֶטפַ ח לְ ַמ ְעלָ ה,
לְ ִדבְ ֵרי ָהאוֹ ֵמרְ :ט ָפ ַחיִ ים קוֹ פֵ ל  -נ ְִמצָ א ׁ ֻשלְ ַחן ְמ ַקדֵּ ׁש ׁ ְשנֵ ים ָע ָׂשר ֶטפַ ח לְ ַמ ְעלָ ה!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֵאינוֹ ְמ ַקדֵּ ׁש לִ ָ ּיק ֵרב,
ֲאבָ ל ְמ ַקדֵּ ׁש לִ ּ ָיפ ֵסל:
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רש"י
אינו מקדש .שאין דרכו לקדש כי
אם לחם:
לדברי האומר טפחיים ומחצה
קופל .כדאמרינן בפרק שתי
הלחם )לקמן צו (.נותן ארכו של
כל לחם שהוא עשרה טפחים
כנגד רחבו של שולחן שהוא
חמשה טפחים נמצא ארכו של
לחם יותר מרחבו של שולחן
חמשה טפחים נמצא קופל כל
לחם ולחם טפחיים ומחצה
מכאן וטפחיים ומחצה מכאן
נמצא ששה קיפולין של טפחיים
ומחצה שכל מערכה של ששה
לחם גבוה חמש עשרה טפחים
נמצא השלחן מקדש חמש עשרה
טפחים למעלה כלומר דקידושו
של שלחן היה עולה חמשה עשר
טפחים והיה מקדש כל דבר בין
לחם בין קמצים בחמש עשרה
טפחים דהיינו גודש שלו ואמאי
אמרת אינו מקדש:
א''ל .הא דאמרי' אינו מקדש
מאי דלא חזי ליה היינו ליקרב
שאין הקומץ מתקדש שם
שעדיין יש לו לקדשו בכלי אחר
קודם שיקטירנו אבל מקדש
הקמצים ליפסל דקדשי ליפסל
בלינה וביוצא .עניין אחר מ''ר
ז''ל אבל מקדש ליפסל שפסולה
המנחה הואיל ועשאן שלא
כמצותן ושוב אין יכול להחזירן
לעשרון:
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ְגּ ָמ ָרא ְסדוּ ָרה

 .3פז ,ב – פח ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ׁ ֶש ַבע ִמדּ וֹ ת ׁ ֶשל ַלח ָהי ּו ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁשִ :הין,
וַ ֲח ִצי ִהין,
ישית ַה ִהין,
ו ׁ ְּש ִל ׁ ִ
יעית ַה ִהין,
ו ְּר ִב ִ
לוֹ ג,
וַ ֲח ִצי לוֹ ג,
יעית לוֹ ג.
ו ְּר ִב ִ
יעזֶ ר ַ ּבר ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
ׁ ְשנָ תוֹ ת ָהי ּו ַ ּב ִהין,
ַעד ָ ּכאן – ְל ַפר,
וְ ַעד ָ ּכאן – ְל ַאיִ ל,
ש.
ַעד ָ ּכאן – ְל ֶכ ֶב ׂ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
לֹא ָהיָ ה ׁ ָשם ִהין,
וְ כִ י ֶמה ָהיָ ה ִהין ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש?
ֶא ָ ּלא ִמדָּ ה יְ ֵת ָירה ׁ ֶשל לוֹ ג ו ֶּמ ֱח ָצה ָהיְ ָתה ׁ ָשם,
ׁ ֶש ָ ּב ּה ָהיָ ה מוֹ ֵדד ְל ִמנְ ַחת כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל לוֹ ג ו ֶּמ ֱח ָצה ַ ּבבּ וֹ ֶקר ,לוֹ ג ו ֶּמ ֱח ָצה ֵ ּבין ָה ַע ְר ַ ּביִ ם.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
יעית לוֹ ג,
" ׁ ֶש ַבע ִמדּ וֹ ת ׁ ֶשל ַלח ָהי ּו ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁשְ :ר ִב ִ
וַ ֲח ִצי לוֹ ג,
וְ לוֹ ג,
יעית ַה ִהין,
ו ְּר ִב ִ
ישית ַה ִהין,
ו ׁ ְּש ִל ׁ ִ
וַ ֲח ִצי ִהין,
וְ ִהין –
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ִהין,
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
וַ ֲח ִצי ִהין,
ישית ַה ִהין,
ו ׁ ְּש ִל ׁ ִ
יעית ַה ִהין,
ו ְּר ִב ִ
וְ לוֹ ג,
וַ ֲח ִצי לוֹ ג,
יעית לוֹ ג.
ו ְּר ִב ִ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
לֹא ָהיָ ה ׁ ָשם ִהין,
וְ כִ י ֶמה ָהיָ ה ִהין ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש?
פח,א ֶאת ִמי ָא ִביא ַּת ְח ָּתיו?
ֶא ָ ּלא ִמדָּ ה יְ ֵת ָירה ׁ ֶשל לוֹ ג ו ֶּמ ֱח ָצה ָהיְ ָתה ׁ ָשם,
יתי כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ,לוֹ ג ו ֶּמ ֱח ָצה ַ ּבבּ ֶֹקר ,לוֹ ג ו ֶּמ ֱח ָצה ֵ ּבין ָה ַע ְר ַ ּביִ ם.
ׁ ֶשבּ וֹ ָהיָ ה מוֹ ֵדד ַל ֲח ִב ֵּ
ָא ְמר ּו לוֹ :
ֲח ִצי לוֹ ג ָהיְ ָתה ׁ ָשם ,וְ ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ׁ ַש ֵער ַ ּב ֲח ִצי לוֹ ג!
ָא ַמר ָל ֶהם:
יעית!
ַאף ְל ִד ְב ֵריכֶ םֲ " ,ח ִצי לוֹ ג" לֹא יַ ֲע ֶ ׂ
יעית ָהיְ ָתה ׁ ָשם ,וְ ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ׁ ַש ֵער ִ ּב ְר ִב ִ
שהְ ,ר ִב ִ
ֶא ָ ּלא זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל ָהיָ ה ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש:
ְ ּכ ִלי ׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ִמדָּ ה זוֹ ֵאינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ִמדָּ ה ַא ֶח ֶרת.
יעזֶ ר ַ ּבר ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
ׁ ְשנָ תוֹ ת ָהי ּו ַ ּב ִהין,
ַעד ָ ּכאן – ְל ַפר,

רש"י
מתני'
רבי אליעזר ברבי צדוק אומר.
לא היה שם ד' מדות אלא הין
בלבד ושנתות סימנין היו בו עד
כאן לפר כו' והכי נמי היו בו
שנתות ללוג וחצי לוג:
וכי מה היה הין משמש .והלא
לא הוצרכו לו מעולם אלא פעם
אחת היה מימי משה לשמן
המשחה דכתיב שמן זית הין
)שמות ל(:
מדה יתירה .להשלים הז' מדות:
שבו היה מודד שמן לחביתי כהן
גדול .שהיה צריכה שלשה לוגין
כדאמרינן לעיל )דף נא (.בשמן
להוסיף לה שמן :גמ' רבי יהודה
קחשיב ממטה למעלה ורבי
מאיר קחשיב ממעלה למטה:
את מי אביא תחתיו .להשלים
שבעה מדות:
ואפשר לשער בחצי לוג .שלשה
חצאי לוגין בבוקר ושלשה
בערב:
ואפשר לשער ברביעית .דד'
רביעית הוו לוג :אלא .לפיכך לא
היה משער לחביתין בשלשה
חצאי לוג ולא לחצי ברביעית
דזה הכלל היה במקדש וכו' ור'
אלעזר בר ר' צדוק לית ליה זה
הכלל:
בירוצי המדות .דכשממלאים
את הכלי ביותר נופל מן המשקה
שבתוכו לדופני הכלי אילך
ואילך וכשמערין אותו מהרה
לתוך כלי אחר נופל המשקה
בתוכו ואם לאו נופל לארץ:

"שׁ ֵתּי ִמדּוֹת
מסכת מנחות פרק י' – ְ

"

וְ ַעד ָ ּכאן – ְל ַאיִ ל,
ש".618
ַעד ָ ּכאן – ְל ֶכ ֶב ׂ
ַמאי ִא ָּיכא ֵ ּבין ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר לְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
ֵ ּבירוּצֵ י ִמדּ וֹ ת ִא ָּיכא ֵ ּבינַ ְייה ּו,
לְ ַמאן דְּ ָא ַמרִ :מ ַּמ ּ ָטה לְ ַמ ְעלָ ה – ָק ָסבַ רּ ֵ :בירוּצֵ י ַה ִּמדּ וֹ ת ִנ ְת ַקדְּ ׁש ּו,
ו ְּרבִ ִיעית ִיָהיב לֵ ּיה ַר ְח ָמ ָנא לְ מ ׁ ֶֹשה ,וְ ָא ַמר לֵ ּיהַ ׁ :ש ֵער דְּ ָקא ַעיְילֵ י לְ ה ּו ֵ ּבירוּצִ ין.
לְ ַמאן דְּ ָא ַמרִ :מ ַּמ ְעלָ ה לְ ַמ ּ ָטה – ָק ָסבַ רּ ֵ :בירוּצֵ י ִמדּ וֹ ת לֹא ִנ ְת ַקדְּ ׁש ּו,
וְ ִהין י ִָהיב לֵ ּיה ַר ְח ָמ ָנא לְ מ ׁ ֶֹשה ,וְ ָא ַמר לֵ ּיהַ ׁ :ש ֵער ְ ּב ָהא דְּ ָקא נָפְ ֵקי ֵ ּבירוּצִ ין.
ַא ַ ּב ּיֵי ָא ַמר:
דְּ כו ֵּּלי ַעלְ ָמא ֵ ּבירוּצֵ י ַה ִּמדּ וֹ ת ִ -א ָּיכא לְ ֵמ ַימר ִנ ְת ַקדְּ ׁש ּו ,וְ ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר לֹא ִנ ְת ַקדְּ ׁש ּו,
וְ ָהכָ א ִ ּב ְמלֵ ִאים ָקא ִמ ְיפלְ גֵ י –
ַמאן דְּ ָא ַמרִ :מלְ ַמ ְעלָ ה לְ ַמ ּ ָטה ָקא ָסבַ רְ :מלֵ ִאים ׁ ֶשלֹא ְי ַח ּ ֵסר וְ ׁ ֶשלֹא יוֹ ִתיר,
ו ַּמאן דְּ ָא ַמרִ :מ ַּמ ּ ָטה לְ ַמ ְעלָ ה ְמלֵ ִאים ֶ ׁ -שלֹא ְי ַח ּ ֵסרֲ ,אבָ ל יוֹ ִתיר ְמלֵ ִאים ָק ִרינָ א ֵ ּב ּיה.
ָא ַמר ַמר:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר לֹא ָהיָ ה ׁ ָשם ִהין".
ׁ ַש ּ ִפיר ָק ָא ַמר לְ ה ּו ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן לְ ַר ָ ּבנָן.
וְ ַר ָ ּבנָן?
ֲהוָ ה ִהין דְּ ָעבַ ד מ ׁ ֶֹשה לְ ׁ ֶש ֶמן ַה ִּמ ׁ ְש ָחה,
דִּ כְ ִתיב" :וְ ׁ ֶש ֶמן זַ יִ ת ִהין") 619שמות ל ,כד(.
ַמר ָסבַ רֵּ :כיוָ ן דִּ לְ דוֹ רוֹ ת לֹא ֲהוָ ה צָ ִר ְיך ,לְ ִפי ׁ ָש ָעה הוּא דְּ ַעבְ ֵד ּיה וְ ִאי ְ ּג ַנז.
וְ ִא ָיד ְךֵּ :כיוָ ן דַּ ֲהוָ ה ֲהוָ ה.
ָא ַמר ַמר:
"וְ ַא ְּת ִמי ָא ִביא ַּת ְח ָּתיו".
לֹא ַסגְ ָיא דְּ לֹא ְמ ַע ֵ ּייל.
ִּכ ְד ָא ַמר ָרבִ ינָ א:
ְ ּג ִמ ֵירי ׁ ְש ֵּתי ְס ִמיכוֹ ת ְ ּבצִ יבּ וּר,
ָהכָ א נ ִַּמי ְ ּג ִמ ֵירי דְּ ׁ ֶשבַ ע ִמדּ וֹ ת ׁ ֶשל לַ ח ָהי ּו ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש.
" ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ִצדּ וּק אוֹ ֵמר ׁ ְשנָ תוֹ ת ָהי ּו ַ ּב ִהין".
וְ לֵ ית לֵ ּיה ׁ ֶשבַ ע ִמדּ וֹ ת?
לֵ ית לֵ ּיה.
וְ ִאי ָ ּב ִעית ֵא ָימא:
ַמאי " ׁ ֶש ַבע ִמדּ וֹ ת"?
ׁ ֶשבַ ע ְמ ִדידוֹ ת.

 618ישנם כמה גירסאות לברייתא זו ,והלכתי לפי שיטה מקובצת ועוד.
 619וְ ִקדָּ ה ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ְ ּב ׁ ֶש ֶקל ַה ּק ֶֹד ׁש וְ ׁ ֶש ֶמן זַ יִ ת ִהין
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רש"י
איכא בינייהו .לר' יהודה דאמר
מלמטה למעלה קסבר בירוצי
המדות נתקדשו כיצד דרביעית
יהיב ליה רחמנא למשה מסיני
ואמר ליה שער ברביעית את
האחרים וימדוד שני רביעית
ויעשה מהם חצי לוג ושוב לוג
וכו' עד הין ושער אותו הין כ''כ
גדול שיכנסו בירוצין של כל אלו
נתקדשו
דבירוצין
מדות
וכשאדם מערה שני כלים קטנים
בכלי המחזיק שניהם יכול
לשופכו לאלתר כולו בגדול עם
הבירוצין וכן השני הלכך צריך
הגדול המקבל שניהם להיות
גדול כל כך שיקבל אותם ואת
בירוציהם הילכך נתקדשו :ומ''ד
ממעלה למטה קסבר בירוצי
המדות לא נתקדשו והין יהיב
ליה רחמנא למשה ואמר ליה
שער ממנו את האחרים חצי
ההין ושלישית ההין ורביעית
ההין וכיון דצריך לשפוך ממדה
גדולה לחלקם לשני כלים אין
יכול לשפוך בבת אחת עם
הבירוצים לפי שזה כלי גדול וזה
כלי קטן וצריך לשפוך על יד
נחסרין
שממעטין
ומתוך
הבירוצין מה שצף על הכלי כל
שעה ולא היו שם בירוצין והיינו
דנפקי בירוצין וכיון דלא הוו
התם בירוצין לא נתקדשו:
איכא למימר נתקדשו ואיכא
למימר לא נתקדשו כו'.
כדמפרשינן התם:
במלאים קמיפלגי .דכתיב
)במדבר ז( שניהם מלאים סלת
וה''ה בשאר כלי מאן דאמר
ממעלה למטה קסבר מלאים
דווקא דהאי קרא במזרק שהוא
כלי לח שלא יחסר ולא יותיר
אלא ההין מחלק בתוך שני חצאי
ההין מצומצמים וכן כולם:
ומאן דאמר ממטה למעלה
קסבר שלא יחסר אבל יותיר.
שיעשה הגדול שיעור שני קטנים
דבשני חצאין יש בו יותר כל
שהוא מבשלם כדאמרי' )שקלים
דף ב (.לענין שנים ששוקלין שקל
שלם ביניהן שחייבין בקלבון
משום הכרע דשני חצאי שקל:
ז' מדידות .אבל אפשר לעשות
כולם בכלי אחד:
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ְגּ ָמ ָרא ְסדוּ ָרה

 .4פח ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
יעית" ֶ -מה ָהיְ ָתה ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת?
" ְר ִב ִ
ְר ִב ִיעית ַמיִ ם ִל ְמצוֹ ָרע,
יעית ׁ ֶש ֶמן ְלנָ זִ יר.
ו ְּר ִב ִ
" ֲח ִצי לוֹ ג" ֶ -מה ָהיָ ה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש?
ֲח ִצי לוֹ ג ַמיִ ם ְלסוֹ ָטה,
וַ ֲח ִצי לוֹ ג ׁ ֶש ֶמן ְלתוֹ ָדה.
ו ַּב"לּ וֹ ג"?
ָהיָ ה מוֹ ֵדד ְלכָ ל ַה ְּמנָ חוֹ ת.
שרוֹ ן  -נוֹ ֵתן ָל ּה ׁ ִש ׁ ּ ִשים לוֹ ג.
ֲא ִפילּ ּו ִמנְ ָחה ׁ ֶשל ׁ ִש ׁ ּ ִשים ִע ּ ָ ׂ
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
שרוֹ ן ֵ -אין ָל ּה ֶא ָ ּלא לוּגָ ּה,
ֲא ִפילּ ּו ִמנְ ָחה ׁ ֶשל ׁ ִש ׁ ּ ִשים ִע ּ ָ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :לְ ִמנְ ָחה וְ לוֹ ג ׁ ָש ֶמן" ) 620ויקרא יד ,כא(.
ׁ ִש ׁ ּ ָשה – ְל ַפר.
וְ ַא ְר ָ ּב ָעה – ָל ַאיִ ל.
ש.
ו ׁ ְּשל ׁ ָֹשה – ְלכֶ ֶב ׂ
ׁ ְשל ׁ ָֹשה ו ֶּמ ֱח ָצה – ַל ְּמנוֹ ָרה.
ֲח ִצי לוֹ ג ְל ָכל נֵ ר.

ְ ּג ָמ ָרא
יעית"  -לָ ָּמה נ ְִמ ׁ ְש ָחה?
ָי ִתיב ַר ִ ּבי וְ ָקא ַק ׁ ְשיָ א לֵ ּיהְ " :ר ִב ִ
פח,ב ִאי ְמצוֹ ָרע ^ -חוּץ הוּא!
וְ ִאי נָזִ יר  -לֶ ֶחם נָזִ יר ִ ּב ׁ ְש ִח ַיטת ַאיִל הוּא דְּ ָק ִד ׁיש!
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
ׁ ֶש ָ ּב ּה ָהיָה מוֹ ֵדד לַ ֲחבִ ֵּיתי כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ְרבִ ִיעית ׁ ֶש ֶמן לְ כָ ל ַח ָּלה וְ ַח ָּלה.

רש"י
מתני'
רביעית מה היתה משמשת.
השתא קחשיב ממטה למעלה
)דכתיב בה מים חיים(:
חצי לוג .דהיינו ב' רביעיות:
רביעית מים למצורע .דכתיב
)ויקרא יד( על מים חיים במים
שיהא דם צפור ניכר בהן שיערו
חכמים רביעית:
שמן לנזיר .משום דנזיר היתה
באה ב' ידות כמצה שבתודה
חלות ורקיקין ולא הוה צריך
אלא רביעית לוג:
חצי לוג לסוטה .הלכתא גמירי
לה:
גמ'
רביעית למה נמשחה .שכל כלי
המקדש נמשחו בשמן המשחה:
אם בשביל רביעית מים
למצורע:
והלא בחוץ היו .כל מעשיו בשער
נקנור ולא בעזרה :ואי בשביל
רביעית שמן של נזיר שיתקדש
השמן בכלי שרת וע''י השמן
שהיה נבלל בלחם יהא הלחם
מתקדש בשביל כך לא היה צריך
דלחם נזיר בשחיטת איל
מתקדש:
רביעית שמן לכל חלה וחלה.
היה נותן רביעית משום דהוו
שלשה לוגין שהם שנים עשר
רביעיות והיינו דאמר במתני' לוג
ומחצה בבוקר שהן ששה
רביעיות:
מארץ מרחק איש עצתי .שר'
חייא עלה מבבל לא''י:

ָק ֵרי ֲעלֵ ּיהֵ " :מ ֶא ֶרץ ֶמ ְר ָחק ִא ׁיש ֲע ָצ ִתי") 621ישעיה מו ,יא(.

 620וְ ִאם דַּ ל הוּא וְ ֵאין יָ דוֹ ַמ ּ ֶשׂ גֶ ת וְ לָ ַקח ֶּכ ֶבשׂ ֶא ָחד ָא ׁ ָשם לִ ְתנו ָּפה לְ כַ ּ ֵפר ָעלָ יו וְ ִע ּ ָשׂ רוֹ ן סֹלֶ ת ֶא ָחד ָ ּבל ּול ַ ּב ּׁ ֶש ֶמן לְ ִמנְ ָחה וְ ל ֹג ׁ ָש ֶמן
 621ק ֵֹרא ִמ ּ ִמזְ ָרח ַעיִ ט ֵמ ֶא ֶרץ ֶמ ְר ָחק ִא ׁיש ֲע ָצ ִתי ַאף דִּ ַ ּב ְר ִּתי ַאף ֲא ִב ֶיא ָּנה יָ ַצ ְר ִּתי ַאף ֶא ֱע ֶשׂ ָּנה
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 .5פח ,ב
" ֲח ִצי לוֹ ג ֶמה ָהיָ ה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש? ] ֲח ִצי לוֹ ג ַמיִ ם ְלסוֹ ָטה,
וַ ֲח ִצי לוֹ ג ׁ ֶש ֶמן ְלתוֹ ָדה"[.
ָי ִתיב ַר ִ ּבי וְ ָקא ַק ׁ ְשיָ א לֵ ּיהֲ " :ח ִצי לוֹ ג"  -לָ ָּמה ְנִמ ׁ ַשח?
ִאי סוֹ ָטה  -וְ כִ י חו ִּּלין הוּא דִּ צְ ִריכֵ י לְ ַקדּ ו ׁ ֵּשי? " ַמיִ ם ְקדוֹ ׁ ִשים") 622במדבר ה ,יז( ְּכ ִתיב!
ִאי ּתוֹ ָדה  -לַ ְח ֵמי ּתוֹ ָדה ִ ּב ׁ ְש ִח ַיטת ּתוֹ ָדה הוּא דְּ ָק ְד ׁ ֵשי!
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּב ַר ִ ּבי:
ׁ ֶשבּ וֹ ָהיָ ה ְמ ַח ֵּלק ֲחצִ י לוֹ ג ׁ ֶש ֶמן לְ כָ ל נֵ ר וְ ֵנר.
ש ָר ֵאל ּ ָ -כ ְך ָהיָ ה"!
ָא ַמר לוֹ " :נֵ ר יִ ְ ׂ

 622וְ לָ ַקח ַהכּ ֵֹהן ַמיִ ם ְקד ׁ ִֹשים ִ ּבכְ לִ י ָח ֶרשׂ ו ִּמן ֶה ָע ָפר ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה ְ ּב ַק ְר ַקע ַה ּ ִמ ׁ ְש ָּכן יִ ַּקח ַהכּ ֵֹהן וְ נָ ַתן ֶאל ַה ּ ָמיִ ם

רש"י
אי לחצי לוג של מי סוטה חוץ
הוא .שהיה משקה אותה בחוץ
בשער נקנור ולא היה צריך
להכניס המים בעזרה ולקדשם
בכלי:
אי למדוד בו חצי לוג שמן
לתודה .כדי שיתקדש השמן
ויתקדשו החלות אגב השמן לכך
לא צריך דלחמי תודה וכו':
נר ישראל כך היה .שקילסו
שיפה השיבו:

438

ְגּ ָמ ָרא ְסדוּ ָרה

 .6פח ,ב
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר ַר ִ ּבי:
נֵ ר ׁ ֶש ָּכבְ ָתה  -נִ ידַּ ׁ ּ ֵשן ַה ׁ ּ ֶש ֶמןִ ,נידַּ ׁ ּ ְשנָ ה ַה ּ ְפ ִתילָ הֵּ ,כיצַ ד עוֹ ֶׂשה?
ְמ ִטיבָ ּה וְ נוֹ ֵתן ָ ּב ּה ׁ ֶש ֶמן ו ַּמ ְדלִ ָיק ּה.
ָי ִתיב ַר ִ ּבי ז ְִר ָיקא וְ ָקא ִמ ַ ּיב ְעיָ א לֵ ּיה:
אשוֹ נָה,
ְּכ ׁ ֶשהוּא נוֹ ֵתן ָ ּב ּה ׁ ֶש ֶמן ְּכ ִמדָּ ה ִר ׁ
אוֹ :
ְּכמוֹ ׁ ֶש ִח ּ ְס ָר ּה?
ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה:
אשוֹ ָנה,
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא דִּ כְ ִמדָּ ה ִר ׁ
דְּ ִאי ַּכ ָּמה ׁ ֶש ִח ּ ְס ָר ּה ְ -מ ָנא ַי ְד ִעינַן ַמאי ִח ּ ֵיסר?
וְ כִ י ֵּת ָימא :דִּ ְמ ׁ ַש ֵער לֵ ּיה ִ -אם ֵּכן " ׁ ֶש ַבע ִמדּ וֹ ת" ְנ ִפ ׁיש לְ ה ּו ִמדּ וֹ ת טוּבָ א!
ָק ֵרי ֲעלֵ ּיה" :וַ ֲה ָד ְר ָך ְצלַ ח ְרכַ ב ַעל דְּ ַבר ֱא ֶמת וְ ַענְ וָ ה ֶצ ֶדק" ) 623תהילים מה ,ה(.
ִא ְּית ַמר ִּנַמי,
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן,
וְ ָא ְמ ֵרי לָ ּהָ :א ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי:
נֵ ר ׁ ֶש ָּכבְ ָתה  -נִ ידַּ ׁ ּ ֵשן ַה ׁ ּ ֶש ֶמןִ ,נידַּ ׁ ּ ְשנָ ה ַה ּ ְפ ִתילָ הֵּ ,כיצַ ד עוֹ ֶׂשה?
אשוֹ נָה ,ו ַּמ ְדלִ י ָק ּה.
ְמ ִטיבָ ּה וְ נוֹ ֵתן ָ ּב ּה ׁ ֶש ֶמן ְּכ ִמדָּ ה ִר ׁ

 623וַ ֲה ָד ְר ָך ְצלַ ח ְרכַ ב ַעל דְּ ַבר ֱא ֶמת וְ ַענְ וָ ה ֶצ ֶדק וְ תוֹ ְר ָך נוֹ ָראוֹ ת יְ ִמינֶ ָך

רש"י
נר שכבתה .בחצי הלילה או
קודם אור היום:
נדשן השמן נדשנה הפתילה.
האי נדשן השמן לאו דווקא אלא
הכי קאמר כשם שהפתילה
שכבתה אין לה תקנה שהרי היא
כדשן כך השמן שנשאר בנר הרי
הוא כדשן ואין לו תקנה הואיל
ונדשנה הפתילה נדשן השמן:
כיצד הוא עושה מטיבה.
שמשליך כל מה שבנר לחוץ ונותן
בה שמן ופתילה אחרת
ומדליקה:
כמדה ראשונה .חצי לוג כמו
שנתן מתחלה או כמה שחסרה
במה שזורק לחוץ:
נפישי להו מדות טובא .לשער
כמה חסר הא לא ודאי אלא
כמדה ראשונה היה נותן בה
ולמחר כשמכבה המזרחית
מכבה נמי זו:
והדרך צלח רכב על דבר אמת.
כלומר הצלחה הוא שהשבתני
דבר אמת כזה:
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 .7פח ,ב – פט ,א
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
נֵ ר ׁ ֶש ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש ׁ ֶשל ּ ְפ ָר ִקים ֲהוָ ה.
ָק ָסבַ רִּ :כי ְּכ ִתיבִּ " :כ ַּכר") 624שמות כה ,לט( ּו" ִמ ְק ׁ ָשה" ) 625שמות כה ,לא( ַא ְּמנוֹ ָרה וְ ֵנרוֹ ֶת ָיה ְּכ ִתיב,
ֵּכיוָ ן דְּ ִמ ַ ּיב ְע ָיא ֲה ָטבָ הִ ,אי לַ או דִּ פְ ָר ִקים ֲהוֵ י לֹא ֲהוָ ה ְמ ַט ְ ּייבָ א לֵ ּיה.
ֵמ ִיתיבֵ י:
שה ?
יצד עוֹ ֶ ׂ
" ֵ ּכ ַ
יחן ָ ּבאוֹ ֶהל,
ְמ ַס ְ ּל ָקן ו ְּמנִ ָ
ו ְּמ ַק ְ ּנ ָחן ִ ּב ְספוֹ ג,
וְ נוֹ ֵתן ָ ּב ֶהן ׁ ֶש ֶמן ו ַּמ ְד ִל ָיקן"!
הוּא דְּ ָא ַמר ִּכי ַהאי ַּת ָ ּנא:
דְּ ַתנְ ָיא:
" ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
לֹא ָהי ּו ְמזִ יזִ ין אוֹ ָת ּה ִמ ְּמקוֹ ָמ ּה".
ִמ ְּכלָ ל דְּ ִא ַ ּיב ְעיָא לֵ ּיה לְ אוֹ זוּזָ ּה ָמצֵ י ֵמזִ יז לָ ּה!
ֶא ָּלא ֵא ָימא :לֹא ָה ָיְתה זָ זָ ה ִמ ְּמקוֹ ָמ ּה.
ו ַּמאן ֲחכָ ִמים?
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר הוּא,
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק אוֹ ֵמר:
ְ ּכ ִמין ַטס ׁ ֶשל זָ ָהב ָהיָ ה ָל ּה ַעל ַ ּג ָ ּב ּה,
יה,
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ְמ ִט ָיב ּה  -דּ וֹ ֲחקוֹ ְ ּכ ַל ֵּפי ּ ִפ ָ
ֹאש ּה".
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא נוֹ ֵתן ָ ּב ּה ׁ ֶש ֶמן  -דּ וֹ ֲחקוֹ ְ ּכ ַל ּ ֵפי ר ׁ ָ
וּבִ ְפלוּגְ ָּתא דְּ ָהנֵי ַּת ּנ ֵָאי:
דְּ ַתנְ ָיא:
יה,
יה ָ ּבאוֹ ת ִמן ַה ִ ּכ ָ ּכר ,וְ ֵאיןַ :מ ְל ָק ֶח ָ
" ְמנוֹ ָרה וְ נֵ רוֹ ֶת ָ
יה ִמן ַה ִ ּכ ָ ּכר.
ו ַּמ ְח ּתוֹ ֶת ָ
ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָ ה אוֹ ֵמר:
יה,
ְמנוֹ ָרה ָהיְ ָתה ָ ּב ָאה ִמן ַה ִ ּכ ָ ּכר ,וְ לֹא :נֵ רוֹ ֶת ָ
יה,
ו ַּמ ְל ָק ֶח ָ
יה ָ ּבאוֹ ת ִמן ַה ִ ּכ ָ ּכר".
ו ַּמ ְח ּתוֹ ֶת ָ
ְ ּב ַמאי ָקא ִמ ְיפלְ גֵ י?
ְ ּב ַהאי ְק ָרא:
דְּ ַתנְ ָיא:
626
שה אוֹ ָת ּה" )שמות כה ,לט( ָ -ל ַמ ְדנ ּו ִל ְמנוֹ ָרה ׁ ֶש ָ ּב ָאה ִמן ַה ִ ּכ ָ ּכר.
"" ִּכ ַּכר זָ ָהב ָטהוֹ ר יַ ֲע ֶ ׂ
יה?
ִמ ַ ּניִ ן ְל ַרבּ וֹ ת נֵ רוֹ ֶת ָ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרֶ " :את ָּכל ַה ֵּכלִ ים ָה ֵא ֶּלה" )שמות כה ,לט(.
יה?
יה ו ַּמ ְח ּתוֹ ֶת ָ
יָ כוֹ ל ׁ ֶש ֲאנִ י ְמ ַר ֶ ּבה ַאף ַמ ְל ָק ֶח ָ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :אוֹ ָת ּה",
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָ ה.
ַק ׁ ְשיָא דְּ ַר ִ ּבי ְנ ֶח ְמיָה ַאדְּ ַר ִ ּבי נ ְֶח ְמיָה!
ְּת ֵרי ַּת ָ ּנ ֵאי וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ְנ ֶח ְמיָה.

ִּ 624כ ַּכר זָ ָהב ָטהוֹ ר יַ ֲע ֶשׂ ה א ָֹת ּה ֵאת ָּכל ַה ֵּכלִ ים ָה ֵא ֶּלה
 625וְ ָע ִשׂ ָית ְמנ ַֹרת זָ ָהב ָטהוֹ ר ִמ ְק ׁ ָשה ֵּת ָיע ֶשׂ ה ַה ּ ְמנוֹ ָרה יְ ֵרכָ ּה וְ ָקנָ ּה ְ ּג ִב ֶיע ָיה ַּכ ְפ ּת ֶֹר ָיה ו ְּפ ָר ֶח ָיה ִמ ּ ֶמ ָּנה יִ ְהי ּו
ִּ 626כ ַּכר זָ ָהב ָטהוֹ ר יַ ֲע ֶשׂ ה א ָֹת ּה ֵאת ָּכל ַה ֵּכלִ ים ָה ֵא ֶּלה

רש"י
נר של מקדש .נרות הקבועים
במנורה שמדליק בהן שקורין
קרושוליי''ש:
של פרקים היה .של חליות לא
שהיה יכול ליטלן אלא מן המנורה
עצמה היו הנרות כדכתיב מקשה
אלא היינו של פרקים שהיו קנים
שבהם הנרות קבועים דקים הרבה
והיה יכול לכופפן ולהטותן למטה
בשעת הטבה ולהשליך הדשן חוץ
ולזוקפה בשעת הדלקה .ע''א של
פרקים שהנרות היו קבועות במנורה
אבל היה כסוי שלהן כסוי מלמעלה
כמין טס שהיה יכול ליטלו כל שעה
שירצה והיינו של פרקים אמנורה
ואנרות כתיב )שם( נרותיה קרי
למקום הנחת השמן וזהו ודאי הוה
מקשה וכיון דבעיא הטבה אי לא
דהוי הכיסוי של פרקים שיכול
לסלקו לא מתייטבנא והיינו חכמים
וכדמתרץ לה לקמן וכן כולה .כ''ש:
קסבר כי כתיב ככר ומקשה אמנורה
ונרותיה כתיב .שהמנורה והנרות
היו מחתיכה אחת וכיון דבעי הטבה
אי לאו דשל פרקים היתה שהיה
יכול לכופפה ולנטות ולזוקפה
ולפנות את הדשן לא הוות מתייטב:
מסלקן .הנרות בשעת הטבה מן
המנורה ומניחן באהל אלמא דלא
היתה מקשה אלא של פרקים ממש
היתה :רב הונא דאמר כי האי תנא
חכמים אומרים לא היו מזיזין
אותה לנר מן המנורה .דמחוברים
היו במנורה:
מצי לאוזוזה .א''כ לא הוה ליה
מקשה:
לא היתה הנר זזה ממקומה.
דמקשה היתה:
טס של זהב היתה על גבה .על כל נר
ונר כעין כסוי כאותן שעשויין
מלבנים ובהאי טס לא עביד כלום
אלא כמין כסוי הוא שמכסה את
הנר מקום שפתילה דולקת:
דוחקו .לטס שעל גבי הנר כלפי פיה
ודולפת השמן לחוץ וכשהוא נותן בה
השמן ורוצה לזוקפה דוחק לטס
שעל גבי הנר כלפי ראשה וזוקפה
אבל לא היה מזיזה ממקומה:
נרותיה באות מן הככר .שאף הן
מקשה והיינו כרב ששת דאמר ככר
ומקשה אמנורה ואנרותיה כתיב ר'
נחמיה אומר אין נרותיה באות מן
הככר אלא שהיו מחוברין במנורה
והיינו כי האי תנא דאמר מסלקן
ומניחן:
תלמוד לומר אותה .דמנורה ונרותיה
דכולה חדא היא באות מן הככר ולא
מלקחיה ותנא קמא דפליג עליה
דרבי נחמיה דריש לקרא הכי ככר
זהב טהור יעשה אותה למדנו
למנורה וכו' יכול שאני מרבה אף
נרותיה ומלקחיה וכו' תלמוד לומר
אותה ולא נרותיה כדדריש ליה רבי
יהושע בן קרחה לקמן:
קשיא דרבי נחמיה לדרבי נחמיה.
דלעיל אמר ואין נרותיה באות מן
הככר והכא אמר לרבות נרותיה:
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ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה אוֹ ֵמר:
יה,
ְמנוֹ ָרה ָ ּב ָאה ִמן ַה ִ ּכ ָ ּכר ,וְ ֵאיןַ :מ ְל ָק ֶח ָ
יה,
ו ַּמ ְח ּתוֹ ֶת ָ
יה ָ ּב ָאה ִמן ַה ִ ּכ ָ ּכר.
וְ נֵ רוֹ ֶת ָ
וְ ֶא ָ ּלא ָמה ֲאנִ י ְמ ַק ֵ ּייםֶ " :את ָּכל ַה ֵּכלִ ים ָה ֵא ֶּלה"?
ׁ ֶש ָהי ּו ֵ ּכ ִלים ׁ ֶשל זָ ָהב".
זָ ָהב ְ ּב ֶה ְד ָיא ְּכ ִתיב בּ וֹ :
ש ָית ֶאת נֵ רוֹ ֶת ָיה ׁ ִש ְב ָעה ,וְ ֶה ֱעלָ ה ֶאת נֵ רוֹ ֶת ָיה ,וְ ֵה ִאיר ֶאל ֵעבֶ ר ּ ָפנֶ ָיה.
"וְ ָע ִ ׂ
ו ַּמלְ ָק ֶח ָיה ו ַּמ ְח ּתוֹ ֶת ָיה זָ ָהב ָטהוֹ ר" )שמות כה ,לז-לח(!

לֹא נִצְ ְרכָ א ֶא ָּלא לְ פִ י ֵנרוֹ ת.
ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמי ָנא:
פט,א הוֹ ִאיל ו ִּפי נֵרוֹ ת ַא ׁ ְשחו ֵּרי ַמ ׁ ְש ַחר ַה ּתוֹ ָרה ָח ָסה ַעל ָממוֹ נָן ׁ ֶשל יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ לֶ ֱיעבַ ד זָ ָהב ָּכל דְּ ה ּו,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
לפי נרות .במקום שהפתילה
דולקת:
וליעבד זהב כל דהו .לאותם פי
נרות ולא ליבעו זהב טהור קא
משמע לן דצריך זהב טהור:

"שׁ ֵתּי ִמדּוֹת
מסכת מנחות פרק י' – ְ

"
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 .8פט ,א
" ֲח ִצי לוֹ ג ׁ ֶש ֶמן ְלתוֹ ָדה".
ַּת ְנ ָיא:
יבא אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ַמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ַ " :ב ּׁ ֶש ֶמן ּ ַ ...ב ּׁ ָש ֶמן") 627ויקרא ז ,יב( ְ ׁ -שנֵ י ּ ְפ ָע ִמים?
יתי אוֹ ֵמר ֲה ֵרי הוּא ְ ּכ ָכל ַה ְּמנָ חוֹ ת ְללוֹ ג,
ִאילּ ּו לֹא נֶ ֱא ַמר ֶא ָ ּלאּ ַ " :ב ּׁ ֶש ֶמן" ֶא ָחד ָ -היִ ִ
ַע ְכ ׁ ָשיו ׁ ֶש ָ ּכ ַתבּ ַ " :ב ּׁ ֶש ֶמן ַ ּב ּׁ ָש ֶמן" ָהוֵ י ִריבּ וּי ַא ַחר ִריבּ וּי ,וְ ֵאין ִריבּ וּי ַא ַחר ִריבּ וּי ֶא ָ ּלא ְל ַמ ֵעט,
יעטוֹ ַה ָ ּכתוּב ַל ֲח ִצי לוֹ ג.
ִמ ֲ
" ִריבּ וּי ַא ַחר ִריבּ וּי"?! ַחד ִריבּ וּי הוּא!
ִיתי אוֹ ֵמרֲ :ה ֵרי הוּא ְּככָ ל ַה ְּמ ָנחוֹ ת לְ לוֹ ג,
ֶא ָּלאִ " :אילּ ּו לֹא ֶנ ֱא ַמר ַ ּב ׁ ּ ֶש ֶמן ָּכל ִע ָ ּיקר ָ -הי ִ
ַעכְ ׁ ָשיו ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרּ ַ " :ב ּׁ ֶש ֶמן ּ ַ ...ב ּׁ ָש ֶמן" ָהוֵ י ִריבּ וּי ַא ַחר ִריבּ וּי ,וְ ֵאין ִריבּ וּי ַא ַחר ִריבּ וּי ֶא ָּלא לְ ַמ ֵעט,
ִמ ֲיעטוֹ ַה ָּכתוּב לַ ֲחצִ י לוֹ ג".
יָ כוֹ ל יְ ֵהא ֲח ִצי לוֹג זֶ ה ִמ ְת ַח ֵ ּלק ִל ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ִמינִ יןְ :ל ַחלּ וֹ ת,
וְ ִל ְר ִק ִיקין,
וְ ִל ְר ִביכָ ה?
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמרּ ַ " :ב ּׁ ָש ֶמן ִ ּב ְר ִביכָ ה,
ׁ ֶש ֵאין ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר,
יבה ׁ ֶש ֶמן ִל ְר ִביכָ ה.
ִר ָ ּ
יצד?
ָהא ֵ ּכ ַ
ֵמ ִביא ֲח ִצי לוֹ ג ׁ ֶש ֶמן וְ חוֹ ֵציה ּו,
ֶח ְציוֹ ְ -ל ַחלּ וֹ ת,
וְ ִל ְר ִק ִיקין.
וְ ֶח ְציוֹ – ִל ְר ִב ָיכה.
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה:
יבא! ִאם ַא ָּתה ְמ ַר ֶ ּבה ָ ּכל ַה ּיוֹ ם כּ וּלּ וֹ ּ ַ " :ב ּׁ ֶש ֶמן ּ ַ ...ב ּׁ ָש ֶמן" ֵאינִ י ׁשוֹ ֵמ ַע ְל ָך!
ֲע ִק ָ
ֶא ָ ּלאֲ :ח ִצי לוֹ ג ׁ ֶש ֶמן ְלתוֹ ָדה,
יעית ׁ ֶש ֶמן ְלנָ זִ יר,
ו ְּר ִב ִ
וְ ַא ַחד ָע ָ ׂ
שר יוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּבין נִ דָּ ה ְלנִ דָּ ה ֲ -ה ָלכָ ה ְלמ ׁ ֶֹשה ִמ ִּסינַ י".

רש"י
מת''ל בשמו בשמן שני פעמים.
חלות מצות בלולות בשמן
ורקיקי מצות משוחים בשמן
)ויקרא ז(:
חד ריבוי .דחד בשמן צריך
לגופיה ואידך בשמן חד ריבויא
לחוד:
הרי הוא ככל המנחות ללוג .דלא
מצינו חלות ורקיקין בלא שמן:
עכשיו שנאמר בשמן בשמן.
דלא צריכי כלל:
מתחלק לג' מינין .בשוה שיתן
כביצה לכל מין ומין:
כשהוא אומר בשמן ברבוכה
שאין ת''ל .שהרי מצינו שמן
ברבוכה בחביתין דכתיב על
מחבת בשמן תעשה מורבכת
)ויקרא ו(:
ריבה שמן ברבוכה .שיתן בה
שמן יותר מבשאר המינין:
הלכה למשה מסיני .הוא דחציו
לחלות וחציו לרבוכה ולאו
מקרא אתי:

ִ 627אם ַ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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רש"י

 .9פט ,א
" ַ ּבלּ וֹ ג ָהיָ ה מוֹ ֵדד".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ּ
ּ
)ויקרא יד ,כא( –
שרוֹ ן ָ ...בלוּל ...
" ִ ּב ְמצוֹ ָרע ָענִ י ְ ּכ ִתיבִ " :ע ָ ׂ
שרוֹ ן ׁ ֶש ָּטעוּן לוֹ ג,
ימד ַעל ִע ּ ָ ׂ
ִל ֵּ
דִּ ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים.
יעזֶ ר אוֹ ְמ ִרים:
ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָ ה וְ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
שרוֹ נִ ים ֵ -אין ָל ּה ֶא ָ ּלא לוּגָ ּה,
ֲא ִפיל ּו ִמנְ ָחה ׁ ֶשל ׁ ִש ׁ ּ ִשים ֶע ְ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :לְ ִמנְ ָחה וְ לוֹ ג ׁ ָש ֶמן" )ויקרא יד ,כא(".
לוֹ ג" 628
וְ

וְ ַר ִ ּבי נ ְֶח ְמיָה וְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ רַ 629האי " ִע ּ ָשׂ רוֹ ן ּ ָ ...בלוּל  ...וְ לוֹ ג" )ויקרא יד ,כא( ַ -מאי ָעבְ ֵדי לֵ ּיה?
שרוֹ ן.
ַההוּא לְ גו ֵּפ ּיה ,דְּ ָקא ָא ַמר ַר ְח ָמנָא לַ ְי ֵּיתי ַחד ִע ּ ָ ׂ
וְ ִא ָיד ְך?
לְ גוּפֵ ּיה לֹא צָ ִר ְיך,
שרוֹ ן.
ִמדְּ גַ ֵּלי ַר ְח ָמנָ א ַ ּג ֵ ּבי ְמצוֹ ָרע ׁ ְשל ׁ ָֹשה ָק ְר ָ ּבנוֹ תּ ,ו ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֶע ְׂשרוֹ נוֹ ת ָ -הכָ א דְּ ַחד ָק ְר ָ ּבןַ ,חד ִע ּ ָ ׂ
וְ ִא ָיד ְך?
ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ַסלְ ָקא דַּ

יבעי מנחה 630
ְע ָּת ְך ֲא ִמי ָנא :הוֹ ִאיל וְ ָחס ַר ְח ָמ ָנא ֲעלֵ ּיה לְ ַא ּת ּו ֵיי ְ ּב ַדלּ וּת ֵ -א ָימא :לֹא לִ ָ ּ ֵ ִ ְ ָ

ת''ר ועשרון סלת אחד בלול
בשמן למנחה ולוג שמן וגו'.
במצורע כתיב לימד על עשרון
שיהא כל עשרון סלת טעון לוג
שמן:
אפילו מנחה של ששים עשרון
אין לה אלא לוג של שמן .דבהכי
נבללות כדאמר לקמן )דף קג(:
ששים עשרון נבללין בכלי אחד
ששים ואחד אין נבללין:
שנאמר למנחה .כלומר כמה
שתהא המנחה גדולה אין לה
אלא לוג שמן:
מצורע .עשיר שמביא ]שלש[
קרבנות מביא שלשה עשרונות
למנחה הכי נמי בעני דלא מייתי
אלא חד קרבן לאשם בחד עשרון
סגי כי איצטריך קרא לכדאמרן
ללמד על עשרון שטעון לוג:
ואידך .רבי אליעזר בן יעקב
אומר אפי' הכי איצטריך לגופיה
ס''ד וכו':
לגמרי .זבח בלא מנחה כלל לא
אשכחן ולא מצית למימר דלהכי
איצטריך:
ורבנן .דלית להו האי סברא
דאפי' מנחה של ס' עשרון אין לה
אלא לוג אחד:
האי למנחה .צריך דכל מנחה
אינה פחותה מעשרון:

ְּכלָ ל.

וְ ִא ָיד ְך?
לְ גַ ְמ ֵרי לֹא ַא ׁ ְש ְּכ ָחן.
וְ ַר ָ ּבנָ ן ַהאי "לְ ִמנְ ָחה וְ לוֹ ג ׁ ָש ֶמן" ַ -מאי ָעבְ ֵדי לֵ ּיה?
ַההוּא לְ ִמ ְתנַ דֵּ ב ִמ ְנ ָחה ׁ ֶשלֹא יִפְ חוֹ ת ִמדָּ בָ ר ַה ּ ָטעוּן לוֹ ג,
שרוֹ ן.
ו ַּמאי נִיה ּו? ִע ּ ָ ׂ
וְ ִא ָיד ְך?
ַּת ְר ֵּתי ׁ ָש ְמ ַע ְּת ִמי ָ ּנ ּה.

 628וְ ִאם דַּ ל הוּא וְ ֵאין יָ דוֹ ַמ ּ ֶשׂ גֶ ת וְ לָ ַקח ֶּכ ֶבשׂ ֶא ָחד ָא ׁ ָשם לִ ְתנו ָּפה לְ כַ ּ ֵפר ָעלָ יו וְ ִע ּ ָשׂ רוֹ ן סֹלֶ ת ֶא ָחד ָ ּבלוּל ַ ּב ּׁ ֶש ֶמן לְ ִמנְ ָחה וְ ל ֹג ׁ ָש ֶמן
)בן יַ ֲעקֹב(
 629וילנאּ ֶ :
 630גירסת שיטה מקובצת ,גירסת וילנאִ :מי ָ ּנ ּה
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 .10פט ,א
ש ".
" ׁ ִש ׁ ּ ָשה ְל ַפר ַא ְר ָ ּב ָעה ְל ַאיִ ל ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְלכֶ ֶב ׂ
ְמ ָנלָ ן?
דִּ כְ ִתיב" :וְ נִ ְס ֵּכ ֶיהם ֲח ִצי ַה ִהין יִ ְהיֶ ה לַ ּ ָפר") 631במדבר כח ,יד(,
יסר ל ּו ֵ ּגי ַהוְ ָיין,
ִהין ְּ -ת ֵר ַ
דִּ כְ ִתיבֶ ׁ " :ש ֶמן זַ יִ ת ִהין") 632שמות ל ,כד(,
ּוכְ ִתיבֶ ׁ " :ש ֶמן ִמ ׁ ְש ַחת ק ֶֹד ׁש יִ ְהיֶ ה זֶ ה לִ י לְ דוֹ רוֹ ֵתיכֶ ם") 633שמות ל ,כד(,
"זֶ ה" ּ ְ -בגִ ַימ ְט ִר ָ ּיא ְּת ֵר ַיסר ַהוְ ָיין.

ישת ַה ִהין לָ ַאיִ ל ו ְּר ִב ִיעת ַה ִהין לַ ֶּכ ֶבשׂ יָ יִ ן זֹאת עֹלַ ת ח ֶֹד ׁש ְ ּב ָח ְד ׁשוֹ לְ ָח ְד ׁ ֵשי ַה ּׁ ָשנָ ה
 631וְ נִ ְס ֵּכ ֶיהם ֲח ִצי ַה ִהין יִ ְהיֶ ה לַ ּ ָפר ּו ׁ ְשלִ ׁ ִ
 632וְ ִקדָּ ה ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ְ ּב ׁ ֶש ֶקל ַה ּק ֶֹד ׁש וְ ׁ ֶש ֶמן זַ יִ ת ִהין
 633וְ ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְּת ַד ֵ ּבר לֵ אמֹר ׁ ֶש ֶמן ִמ ׁ ְש ַחת ק ֶֹד ׁש יִ ְהיֶ ה זֶ ה לִ י לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם

רש"י
ששה לוגין יין ושמן לפר .דכתיב
)במדבר כח( חצי ההין יהיה לפר
ושמן דכתיב )שם טו( בלול בשמן
חצי ההין וארבעה לוגין יין ושמן
לאיל דכתיב )שם כח( ושלישית
ההין לאיל והוא הדין לשמן:
זה בגמטריא תריסר הוי .ואי
קשיא לך אימא תריסר רביעית
הא לא קשיא דלא אשכחן
מדאורייתא מדה פחותה מלוג
להכי אמרי' י''ב לוג:

444
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 .11פט ,א
" ׁ ְשל ׁ ָֹשה ו ֶּמ ֱח ָצה ַל ְּמנוֹ ָרה ֲח ִצי לוֹ ג ְל ָכל נֵ ר".
ְמ ָנא ָהנֵ י ִמ ֵּילי?
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"" ֵמ ֶע ֶרב ַעד

בּ ֹקר" 634
ֶ

)שמות כז ,כא( ֵּ -תן ָל ּה ִמדָּ ָת ּה,
ׁ ֶש ְּת ֵהא דּ וֹ ֶל ֶקת וְ הוֹ ֶל ֶכת ֵמ ֶע ֶרב ַעד בּ ֶֹקר.

דָּ ָבר ַא ֵחר:
ָ
" ֵמ ֶע ֶרב ַעד בּ ֶֹקר" ֵ -אין ְלך ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ְ ּכ ׁ ֵש ָירה ֵמ ֶע ֶרב ַעד בּ ֶֹקרֶ ,א ָ ּלא זוֹ ִ ּב ְל ַבד,
יער ּו ֲח ָכ ִמיםֲ :ח ִצי לוֹ ג ֵמאו ְּר ָּתא וְ ַעד ַצ ְפ ָרא".
וְ ׁ ִש ֲ
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ִמלְ ַמ ְעלָ ה לְ ַמ ּ ָטה ׁ ִש ֲיער ּו.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ִמ ַּמ ּ ָטה לְ ַמ ְעלָ ה ׁ ִש ֲיער ּו.
ַמאן דְּ ָא ַמרִ " :מ ַּמ ּ ָטה לְ ַמ ְעלָ ה ׁ ִש ֲיער ּו" ַ -ה ּתוֹ ָרה ָח ָסה ַעל ָממוֹ נָן ׁ ֶשל ִי ְׂש ָר ֵאל.
ו ַּמאן דְּ ָא ַמרִ " :מ ַּמ ְעלָ ה לְ ַמ ּ ָטה ׁ ִש ֲיער ּו" ֵ -אין ֲענִ ּיוּת ִ ּב ְמקוֹ ם ֲע ׁ ִשירוּת.

רש"י
שכשר מערב ועד בקר .שתהא
כשרה אחר תמיד בין הערבים
ואחר כל העבודות אלא זו:
ושיערו חכמים חצי לוג
מאורתא .והיכי שיערו איכא
דאמרי מלמעלה למטה שיערו
שבתחלה נתנו שמן בנר ונשתייר
בבקר ובלילה השני פחתו עד
ששיערו הדבר שלא היה צריך
יותר מחצי לוג אפילו בליל ארוך
וכן נותן אפילו בליל קצר ומה
שנשתייר בבוקר זורק לחוץ
ואיכא דאמר בקיץ היה עושה
פתילה עבה ובחורף הוה פתילה
דקה כדי שיכלה בקיץ נמי בבקר
ולמ''ד ממטה למעלה שבתחלה
נתנו רביעית ועמדו שם וראו
שאין סיפוק ושוב הוסיפו עד חצי
לוג:
מאן דאמר ממטה למעלה
התורה חסה על ממונן של
ישראל .שאילו היה נותנין בו לוג
לכתחלה ומה שמשייר למחר היו
שופכין לחוץ איכא חסרון:
אין עניות במקום עשירות .אין
חוששין במה ששופך לחוץ:

ּ ְ 634בא ֶֹהל מוֹ ֵעד ִמחוּץ לַ ּ ָפרֹכֶ ת ֲא ׁ ֶשר ַעל ָה ֵע ֻדת יַ ֲער ְֹך אֹתוֹ ַא ֲהרֹן ו ָּבנָ יו ֵמ ֶע ֶרב ַעד בּ ֶֹקר לִ ְפנֵ י ה' ֻח ַ ּקת עוֹ לָ ם לְ דֹר ָֹתם ֵמ ֵאת ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
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 .12פט ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ְמ ָע ְר ִבין :נִ ְס ֵ ּכי ּ ָפ ִרים ְ ּבנִ ְס ֵ ּכי ֵא ִילים,
שים,
שים ְ ּבנִ ְס ֵ ּכי ְ ּכ ָב ִ ׂ
נִ ְס ֵ ּכי ְ ּכ ָב ִ ׂ
ׁ ֶשל יָ ִחיד ְ ּב ׁ ֶשל ִציבּ וּר.
ׁ ֶשל יוֹ ם ְ ּב ׁ ֶשל ֶא ֶמ ׁש.
פט,ב
ּ
שים ְ ּבנִ ְס ֵ ּכי ָפ ִרים,
ֲא ָבל ֵאין ְמ ָע ְר ִבין נִ ְס ֵ ּכי ְ ּכ ָב ִ ׂ
וְ ֵא ִילים.
וְ ִאם ְ ּב ָל ָלן ֵאלּ ּו ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמן וְ ֵאלּ ּו ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמן וְ נִ ְת ָע ְרב ּו – ְ ּכ ׁ ֵש ִרים,
ִאם ַעד ׁ ֶשלֹא ָ ּב ַלל – ּ ָפסוּל.
ש ַה ָ ּבא ִעם ָהעוֹ ֶמר ַ -אף ַעל ִּפי ׁ ֶש ִּמנְ ָחתוֹ ְ ּכפו ָּלה ,לֹא ָהי ּו נְ ָסכָ יו ְ ּכפו ִּלים.
ַה ֶ ּכ ֶב ׂ

ְ ּג ָמ ָרא
ו ְּר ִמי ְנה ּו:

"

" הקטירוֹ " 635
וְ ִ ְ ִ

)ויקרא ג ,יא( ֶ ׁ -שלֹא יְ ָע ֵרב ֲח ָל ִבים ַ ּב ֲח ָל ִבים"!

ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִאם ִנ ְת ָע ְרב ּו ָקא ָא ַמר.
שים ְ ּבנִ ְס ֵ ּכי ּ ָפ ִרים וְ ֵאילִ ים" וַ ֲאפִ יל ּו ִנ ְת ָע ְרב ּו ִּנַמי לֹא?!
ִאי ָהכִ י" ,וְ ֵאין ְמ ָע ְר ִבין נִ ְס ֵ ּכי ְ ּכ ָב ִ ׂ
וְ ָהא ִמדְּ ָק ָּתנֵ י ֵס ָיפאּ ְ " :ב ָל ָלן ֵאלּ ּו ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמן וְ ֵאלּ ּו ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמן וְ נִ ְת ָע ְרב ּו ּ ְ -כ ׁ ֵש ִרין",
ישא לְ כַ ְּת ִח ָּלה ָקא ָא ַמר!
ִמ ְּכלָ ל דְּ ֵר ׁ ָ
ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
ָהכִ י ָק ָא ַמרְ :מ ָע ְרבִ ין יֵינָןִ ,אם ִנ ְת ָע ֵרב ָסלְ ָּתן וְ ׁ ַש ְמנָן.
וְ יֵי ָנן לְ כַ ְּת ִח ָּלה לֹא?!
וְ ָה ַת ְנ ָיא:
" ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםּ ְ :בס ֶֹלת וְ ׁ ֶש ֶמן,
ֲא ָבל יַ יִ ן ְ -מ ָע ְר ִבין"!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
ָהכִ י ָק ָא ַמרֵ :היכָ א דְּ הו ְּק ַטר ָסלְ ָּתן וְ ׁ ַש ְמנָן ְ -מ ָע ְרבִ ין יַ יִן לְ כַ ְּת ִח ָּלה,
ֵהיכָ א דְּ לֹא הו ְּק ַטר:
ִאם ִנ ְת ָע ֵרב ָסלְ ָּתן וְ ׁ ַש ְמנָן ְ -מ ָע ְרבִ ין נ ִַּמי יֵ ינָן,
וְ ִאם לַ או ֵ -אין ְמ ָע ְרבִ ין,
דִּ לְ ָמא ָא ֵתי לְ ִא ָיערוּבֵ י סֹלֶ ת וְ ׁ ֶש ֶמן לְ כַ ְּת ִח ָּלה.

 635וְ ִה ְק ִטירוֹ ַהכּ ֵֹהן ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ָחה לֶ ֶחם ִא ּׁ ֶשה לַ ה'

רש"י
מתני'
מערבין נסכי פרים .האי מיין ושמן
קאמר והכי קאמר מערבין מיין נסכי
פרים ביין נסכי אילים ואע''ג דלפר אית
ליה שלשה עשרון סלת וחצי ההין יין
ושמן ולאיל ב' עשרון סלת ושלישית ההין
יין וכן שמן אעפ''כ מערבים זה בזה משום
דשניהם בלילתן שוה דלתרוייהו איכא
שני לוגין לעשרון דבאיל כתיב שלישית
ההין לאיל דהיינו ד' לוגין וה''ה לשמן
]וכתיב שני עשרונים ובפרים כתיב חצי
הין דהיינו ששה לוגין וה''ה שמן[ וכתיב
שלשה עשרונים לפר דהיינו ב' לוגין
לעשרון וכיון דבלילתן שוה משום הכי
מערבין נסכיהן:
ומערבין נמי נסכי כבשים בנסכי כבשים.
כגון בנסכי מוספין משום דתרוייהו
בלילתן רכה דבשניהן יש ג' לוגין שמן
לעשרון דכתיב )שם כח( ועשרון לכבש
וכתיב )שם( ורביעית ההין לכבש יין
דהיינו ג' לוגין וכן שמן וכן נמי מערבין
נסכי כבשים של יחיד בנסכי כבשים של
צבור וכן נמי מערבין נסכי כבשים של
היום בנסכי כבשים של אמש כדאמרינן
)לעיל דף טו (:מביא אדם זבחו היום
ונסכיו מכאן עד י' ימים :אבל אין מערבין
וכו' .משום דהללו בלילתן רכה והללו
בלילתן עבה:
בללן .לנסכי פרים בפני עצמן ולנסכי
כבשים בפני עצמן ושוב נתערבו כשרין
ואם נתערבו עד שלא בלל פסולה:
גמ'
שלא יערב חלבים .הכי נמי לא יערב
נסכים:
אמר רבי יוחנן .לא תימא מערבין
לכתחלה אלא אם נתערבו קאמר והא
דקתני והקטירו שלא יערב לכתחלה
מיירי:
אי הכי .דקתני במתניתין אבל אין
מערבין נסכי כבשים בנסכי פרים דאפי'
נתערבו דיעבד נמי לא:
והא מדקתני סיפא נתערבו כשרות.
דהיינו דיעבד:
מכלל דרישא אין מערבין לכתחלה .וה''ה
רישא דרישא נמי מערבין לכתחלה והדר
קשיא לדוכתי' שלא יערב חלבים
בחלבים:
אמר אביי .ודאי רישא דמתניתין דתני
מערבין לכתחילה היא ולא תיקשי לך
דנתערבו נסכים דמתני' ביינות קמיירי
והכי קאמר מערבין יינן של נסכים פרים
ואילים לכתחלה אם נתערב כבר סלתן
ושמנן מאיליהן הואיל והתחיל לערב
ליכא משום לא יערב חלבים והא דתני
אבל אין מערבין נסכי כבשים בנסכי פרים
אפי' היכא דנתערב סלתן ושמנן:
ויין לכתחלה לא .אפי' דאילים ופרים אם
לא נתערב סלתן ושמנן והא תניא בד''א
דאין מערבין נסכי כבשים בנסכי פרים
ואילים בסלת ושמן אבל יין מערבין
לכתחילה בין נתערב סלתו ושמנו בין לא
נתערב:
אלא אמר אביי היכא דהוקטר כבר סלתן
ושמנן .של פרים ואילים כמצותן:
מערב נמי יין .לכתחלה דליכא למיחש
דילמא אתי לערובי סלתן ושמנן דבני
הקטרה נינהו ואיכא משום והקטירו שלא
יערב חלבים בחלבים שהרי כבר מעורבין
ועומדין ואם לאו דלא הוקטר סלתן
ושמנן אין מערבין דחיישינן דלמא אתי
לעירובי סלת ושמן לכתחלה דאסור שלא
יערב חלבים בחלבים והא דקתני ברייתא
אבל יין מערבין היינו אם הוקטר סלתן
ושמנן והא דקתני מציעתא דמתניתין
אבל אין מערבין היינו בשלא נתערבו
סלתן ושמנן:
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 .13פט ,ב – צ ,א

ש ַה ָ ּבא ִעם ָהעוֹ ֶמר ]ַ -אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִּמנְ ָחתוֹ ְ ּכפו ָּלה ,לֹא ָהי ּו נְ ָסכָ יו ְ ּכפו ִּלים"[.
" ֶ ּכ ֶב ׂ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
""ו ִּמנְ ָחתוֹ ׁ ְשנֵ י

ש רוֹ ים" 636
ֶע ְ ׂ נִ

ש ַה ָ ּבא ִעם ָהעוֹ ֶמר,
ימד ַעל ֶ ּכ ֶב ׂ
)ויקרא כג ,יג( ִ -ל ֵּ
ׁ ֶש ִּמנְ ָחתוֹ ְ ּכפו ָּלה.
יָ כוֹ ל ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִּמנְ ָחתוֹ ְ ּכפו ָּלה ָ ּכ ְך יֵ ינוֹ ָ ּכפוּל?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ נִ ְסכּ וֹ יַ יִ ן ְרבִ ִיעית ַה ִהין" )ויקרא כג ,יג(.
יָ כוֹ ל לֹא יְ ֵהא יֵ ינוֹ ָ ּכפוּל ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ְב ָלל ִעם ִמנְ ָחתוֹ ,
ֲא ָבל יְ ֵהא ׁ ַש ְמנוֹ ָ ּכפוּל ׁ ֶש ִ ּנ ְב ָלל ִעם ִמנְ ָחתוֹ ?
יעית".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ נִ ְסכּ וֹ " ּ ָ -כל נְ ָסכָ יו לֹא יְ ה ּו ֶא ָ ּלא ְר ִב ִ

ַמאי ַּתלְ מו ָּדא?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ְּכ ִתיב" :וְ נִ ְס ָּכ ּה" וְ ָק ִרינַן "וְ נ ְִסכּ וֹ ".
ֵּכיצַ ד?
"נִ ְס ָּכ ּה" דְּ ִמנְ ָחה ְּ -כנ ְִסכּ וֹ דְּ ַייִן,
ַמה ַ ּי ִין ְרבִ ִיעית ַ -אף ׁ ֶש ֶמן נ ִַּמי ְרבִ ִיעית.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲא ׁ ַשם ְמצוֹ ָרע ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָחטוֹ ׁ ֶשלֹא לִ ׁ ְשמוֹ ָטעוּן נ ְָסכִ ים,
ׁ ֶש ִאם ִאי ַא ָּתה אוֹ ֵמר ֵּכן – ּ ְפ ַסלְ ּתוֹ .
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ְמנַ ׁ ְשיָא ַ ּבר ַ ּגדָּ א:
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה ֶּכבֶ שׂ ַה ָ ּבא ִעם ָהעוֹ ֶמר ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָחטוֹ ׁ ֶשלֹא לִ ׁ ְשמוֹ ְּת ֵהא ִמנ ְָחתוֹ ְּכפוּלָ ה,
ׁ ֶש ִאם ִאי ַא ָּתה אוֹ ֵמר ֵּכן – ּ ְפ ַסלְ ּתוֹ .
וְ ָת ִמיד ׁ ֶשל ׁ ַש ַחר ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָחטוֹ ׁ ֶשלֹא לִ ׁ ְשמוֹ י ְֵהא ָטעוּן ׁ ְש ֵני ְ ּגזִ ִירין ְ ּבכ ֵֹהן ֶא ָחד,
ׁ ֶש ִאם ִאי ַא ָּתה אוֹ ֵמר ֵּכן – ּ ְפ ַסלְ ּתוֹ .
וְ ָת ִמיד ׁ ֶשל ֵ ּבין ָה ַע ְר ַ ּביִם ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָחטוֹ ׁ ֶשלֹא לִ ׁ ְשמוֹ י ְֵהא ָטעוּן ׁ ְשנֵ י ְ ּגזִ ִירין ִ ּב ׁ ְש ֵני כּ ֲֹהנִ ים,
ׁ ֶש ִאם ִאי ַא ָּתה אוֹ ֵמר ֵּכן – ּ ְפ ַסלְ ּתוֹ !
ֵאין ָהכֵ י ִּנַמי,
ֶא ָּלאָ ,א ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
ֲח ָדא ִמי ַּנ ְייה ּו נָ ַקט.

צ,א

ָרבָ אָ 637א ַמר:
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ָהנ ְָך  -עוֹ לוֹ ת נִינְה ּו!
ִאי לֹא ֲחז ּו לְ עוֹ לַ ת חוֹ בָ ה ָ -ק ְרבֵ י לְ עוֹ לַ ת נְ ָדבָ ה.
ֶא ָּלא ָהכָ א ִ -אי לֹא מוֹ ְק ִמית לֵ ּיה ְ ּב ִמ ְּיל ֵת ּיהָ ,א ׁ ָשם נ ְָדבָ ה ִמי ִא ָּיכא?!
ַּת ְנ ָיא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
" ֲא ׁ ַשם ְמצוֹ ָרעֶ ׁ :ש ׁ ּ ְש ָחטוֹ ׁ ֶשלֹא ִל ׁ ְשמוֹ ,
אוֹ ׁ ֶשלֹא נָ ַתן ִמדָּ מוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְ ּבהוֹ נוֹ ת ֲ -ה ֵרי זוֹ עוֹ ֶלה ְלגַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח,
וְ ָטעוּן נְ ָסכִ ים,
וְ ָצ ִר ְ
יך ָא ׁ ָשם ַא ֵחר ְל ַה ִּתירוֹ ".

 636ו ִּמנְ ָחתוֹ ׁ ְשנֵ י ֶע ְשׂ רֹנִ ים סֹלֶ ת ְ ּבלוּלָ ה ַב ּׁ ֶש ֶמן ִא ּׁ ֶשה לַ ה' ֵר ַיח נִ יח ַֹח וְ נִ ְסכּ ֹה יַ יִ ן ְר ִב ִיעת ַה ִהין
 637על פי מסורת הש"ס ועוד .גירסת וילנאַ :ר ִ ּבי ַא ָ ּבא

רש"י
אע''פ שמנחתו כפולה .דכתיב
ומנחתם שני עשרונים ושאר
כבשים אין להם אלא עשרון
לכבש:
לא היו נסכיו כפולים .אלא ג'
לוגין יין וג' לוגין שמן:
לימד על כבש .כלומר דלימד
בזבח זה מה שלא לימד בכל
הזבחים:
שנבלל עם מנחתו .וסלתו כפולה
היא כך יהא שמנו כפול:
מאי תלמודא .היכי משמע מן
ונסכו שאין שמנו כפול:
נסכה של מנחה .דהיינו שמן
כנסכו של כבש דהיינו יין:
טעון נסכים .כמו שאם שחטו
לשמן ולהכי נקט אשם מצורע
דאילו אשם דעלמא אם שחטו
שלא לשמן קרב בלא נסכים
כדמעיקרא אבל אשם מצורע
דטעון נסכים איצטריך למימר
דכי שחטו שלא לשמן טעון
נסכים:
שאם אי אתה אומר כן .דטעון
נסכים אלא יקריב בלא נסכים:
פסלתו .מליקרב ע''ג המזבח
דלמצורע לא חזי שהרי נשחט
שלא לשמו ולעולה לא חזי שהרי
לא ניתק לרעייה ואין ראוי
לנדבה דאשם לא אתי בנדבה
אבל נסכים אתו למזבח ואשם
לכהנים וצריך אשם אחר
להכשירו:
כבש הבא עם העומר .דומיא
דאשם מצורע דכי היכי דאשם
מצורע טעון נסכים ואין שאר
אשמות טעונין נסכים כך כבש
הבא עם העומר נשתנית מנחתו
משאר מנחות כבשים דאילו
שאר כבשים אין טעונין אלא
עשרון וזה טעון ב' עשרונות להכי
נקט כבש הבא עם העומר:
תמיד של שחר יהא טעון ב'
גזירין בכהן אחד .כדמפרש
במסכת יומא )דף כו (:ובער עליה
הכהן עצים אבל בין הערבים ב'
גזירין בב' כהנים כדכתיב ובער
וערכו:
אין הכי נמי .דצריך למיעבד להו
דינייהו כאילו נשחטו לשמן כמו
אשם מצורע:
אלא אמר אביי .הא דלא אמרי
אלא באשם מצורע חדא מינייהו
נקט:
בשלמא הנך .כבשים דעומר
ותמיד ששחטן שלא לשמן
לעולם אימא לך דלא צריכי
הלכתייהו כדמעיקרא לא גזירין
ולא מנחה כפולה ואפילו הכי לא
מיפסלו למיקרב למזבח משום
דעולות נינהו
ואי לא חזו וכו' :אשם נדבה מי
איכא .הילכך לא הותר ליקרב
למזבח אלא על ידי נסכים:

"שׁ ֵתּי ִמדּוֹת
מסכת מנחות פרק י' – ְ

"
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 .14צ ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָ ּכל ִמדּ וֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש ָהי ּו נִ גְ דָּ ׁשוֹ ת,
חוּץ ִמ ׁ ּ ֶשל כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ָהיָ ה ּגו ְּד ׁ ָש ּה ְלתוֹ ָכ ּה.
יהן ק ֶֹד ׁש.
ִמדַּ ת ַה ַ ּלח ּ ֵ -בירו ֵּצ ֶ
יהן חוֹ ל.
ו ִּמדַּ ת ַה ָ ּי ֵב ׁש ּ ֵ -בירו ֵּצ ֶ
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
יהן ק ֶֹד ׁש.
ִמדַּ ת ַה ַ ּלח – ק ֶֹד ׁשְ ,ל ִפיכָ ְך ֵ ּבירו ֵּצ ֶ
יהן חוֹ ל.
ִמדַּ ת ַה ָ ּי ֵב ׁש – חוֹ לְ ,ל ִפיכָ ְך ֵ ּבירו ֵּצ ֶ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
לֹא ִמ ׁ ּשוּם זֶ ה,
ֶא ָ ּלאֶ ׁ :ש ַה ַ ּלח – נֶ ֱע ָקר,
וְ ַה ָ ּי ֵב ׁש ֵ -אינוֹ נֶ ֱע ָקר.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמ ִ ּני?
ִאי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַ -חד ָ ּגדו ּׁש ֲהוָ ה!
ִאי ַר ָ ּבנָן ֲ -ח ָדא ו ָּמחוּק ֲהוָ ה!
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
לְ עוֹ לָ ם ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
ו ַּמאי " ָ ּכל ִמדּ וֹ ת"?
ָּכל ְמ ִדידוֹ ת.

רש"י
מתני'
שהיה גודשה בתוכה .שהיתה
גדולה כל כך שכשהיתה נמחקת
היה בה עשרון:
מדת היבש בירוציהן חול .מה
שנופל מן הכלי לאחר שנתמלא
היינו בירוצין:
אלא שהלח נעקר .שהבירוצין
נכנסו בכלי ונתקדשו בו ושוב
נעקרו ממנו כשנפלו חוץ לפיכך
הן קדש דנכנסו בכלי ונתקדשו
בו:
ובירוצין של יבש אינו נעקר.
מתוכו של כלי שלא נכנס בתוך
הכלי ולא נתקדש בו לפיכך הוא
חול:
גמ'
מני .הא דקתני כל המדות היו
נגדשות:
אי ר''מ .דאמר לעיל )ד' פז(.
גדוש שבו היה מודד לכל
המנחות מחוק מדה של כהן גדול
שהיתה גדולה כ''כ שגודשה
בתוכה:
ומחוק הוי .ואפילו חד גדוש לא
הוה:
ומאי כל מדות .דלא תימא כל
המדות שהיו שם היו גדושות
דלא היתה אלא אחת גדושה:
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 .15צ ,א
יהן ק ֶֹד ׁש.
" ִמדַּ ת ַה ַ ּלח ֵ ּבירו ֵּצ ֶ
יהן חוֹ ל.
]ו ִּמדַּ ת ַה ָ ּי ֵב ׁש ּ ֵ -בירו ֵּצ ֶ
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
יהן ק ֶֹד ׁש.
ִמדַּ ת ַה ַ ּלח – ק ֶֹד ׁשְ ,ל ִפיכָ ְך ֵ ּבירו ֵּצ ֶ
יהן חוֹ ל.
ִמדַּ ת ַה ָ ּי ֵב ׁש – חוֹ לְ ,ל ִפיכָ ְך ֵ ּבירו ֵּצ ֶ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
לֹא ִמ ׁ ּשוּם זֶ ה,
ֶא ָ ּלאֶ ׁ :ש ַה ַ ּלח – נֶ ֱע ָקר,
וְ ַה ָ ּי ֵב ׁש ֵ -אינוֹ נֶ ֱע ָקר[.
ְ ּב ַמאי ָקא ִמ ְיפלְ גֵ י?
ַּת ָ ּנא ַק ָּמא ָסבַ רִ :מדַּ ת ַה ַּלח  -נ ְִמ ׁ ְש ָחה ֵ ּבין ִמ ִ ּב ְפ ִנים ֵ ּבין ִמ ַ ּבחוּץ.
ִמדַּ ת ָיבֵ ׁש ְ -נִמ ׁ ְש ָחה ִמ ִ ּבפְ נִ ים וְ לֹא נ ְִמ ׁ ְש ָחה ִמ ַ ּבחוּץ.
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ָסבַ רִ :מדַּ ת ַה ַּלח  -נ ְִמ ׁ ְש ָחה ֵ ּבין ִמ ִ ּבפְ נִ ים ֵ ּבין ִמ ַ ּבחוּץ.
ִמדַּ ת יָ בֵ ׁש  -לֹא ִנ ְמ ׁ ְש ָחה ָּכל ִע ָ ּיקר.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָסבַ רִ :א ִידי וְ ִא ִידי ְנִמ ׁ ְש ָחה ִמ ִ ּבפְ נִ ים ,וְ לֹא נ ְִמ ׁ ְש ָחה ִמ ַ ּבחוּץ.
וְ ָהכָ א ַהיְ ינ ּו ַט ְע ָמא :דְּ לַ ח ֶ -נ ֱע ָקר ו ִּמ ַ ּג ָ ּו ּוה דְּ ָמנָא ָקא ָא ֵתי,
וְ ַה ָ ּיבֵ ׁש ֵ -אינוֹ נ ֱֶע ָקר.
וְ כִ י "נ ֱֶע ָקר" ַמאי ָהוֵ י? ַ ּגבְ ָרא לְ ַמאי דְּ צָ ִר ְיך ָקא ִמ ַּכ ֵ ּוין!
ישנָ א ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב:
ָא ַמר ַרב דִּ ִימי ַ ּבר ׁ ִש ׁ ְ
זֹאת אוֹ ֶמ ֶרתְּ :כלֵ י ׁ ָש ֵרת ְמ ַקדְּ ׁ ִשין ׁ ֶשלֹא ִמדַּ ַעת.
ָרבִ ינָ א ָא ַמר:
ְ
לְ עוֹ לָ ם ֵא ָימא לָ ךְּ :כלֵ י ׁ ָש ֵרת ֵאין ְמ ַקדְּ ׁ ִשין ֶא ָּלא ִמדַּ ַעת,
ֹאמר ּו :מוֹ צִ ִיאין ִמ ְּכלֵ י ׁ ָש ֵרת לְ חוֹ ל.
וּגְ זֵ ָרה ׁ ֶש ָּמא י ְ
מוֹ ִתיב ַר ִ ּבי זֵ ָירא:
" ִסידֵּ ר ֶאת ַה ֶ ּל ֶחם וְ ֶאת ַה ָ ּבזִ יכִ ין ְל ַא ַחר ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת,
וְ ִה ְק ִטיר ֶאת ַה ָ ּבזִ יכִ ין ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת – ּ ְפסו ָּלה.
שה?
יצד יַ ֲע ֶ ׂ
ֵ ּכ ַ
יח ּנ ּו ַל ׁ ּ ַש ָ ּבת ַה ָ ּב ָאה,
יַ ִ ּנ ֶ
ׁ ֶש ֲא ִפילּ ּו הוּא ַעל ׁ ֻש ְל ָחן יָ ִמים ַר ִ ּבים ֵ -אין ְ ּב ָכ ְך ְ ּכלוּם" )מנחות ק(.
ֹאמר ּו ַמפְ ִק ִידין ִ ּבכְ לֵ י ׁ ָש ֵרת!
וְ ַא ַּמאי? ָה ָתם נ ִַּמי לֵ ָימא ְ ּגזֵ ָירה ׁ ֶש ָּמא י ְ
ּ ְפנִ ים ַאחוּץ ָקא ָר ִמית?!
ּ ְפנִ ים  -לַ או כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא י ְָד ֵעי,
חוּץ  -כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא י ְָד ֵעי.

רש"י
אלא הכי קתני מתניתין כל
מדידות .שהיו מודדין בה היו
גדושות:
לא נמשחו בחוץ .לפיכך
בירוציהן חול:
רבי עקיבא סבר מדת יבש לא
נמשחה כל עיקר .וחול היא
לפיכך מה שבפנים בכלי קדושת
פה הוא דמקדש ליה הילכך מה
דאיצטריך ליה מקדש בירוצין
דלא צריך ליה לא מקדש לפיכך
בירוציהן חול:
היינו טעמא .דלח בירוציהן
קודש שבירוציהן שלה נעקר
מתוך הכלי:
ומגווה דמנא קאתי .מן הקדש
להכי הוי קודש:
למאי דצריך .למה שבתוך הכלי
איכוין למיקדש ולא לבירוצין
ואמאי מיקדשי הבירוצין:
שלא מדעת .שאף ע''פ שלא
נתכוין להקדיש הבירוצין
קדושין כלי שרת:
גזירה שמא יאמרו .דמאן דחזי
דהנך בירוצין לא קדשי אע''ג
דאתו מגוויה דמנא אמרי הכי
נמי מוציאין מכלי שרת לחול
אבל יבש דלא אתי מגופיה דמנא
לא אתו למימר ביה מוציאין
מכלי שרת לחול:
סידר את הלחם ואת הבזיכין
לאחר השבת .שלא כמצותו
דמצותו היה לסדרו בשבת:
פסולה .לפי שצריך שיהא הלחם
על השולחן ב' שבתות:
כיצד יעשה .שיהיו כשירין
הלחם והבזיכין:
יניחנו .שלא יקטיר הבזיכין ולא
יסלק הלחם עד לשבת שניה
הבאה ונמצא הלחם והבזיכין על
השולחן ט''ו ימים ושני ימי שבת
שאפילו הוא על השולחן אותן ז'
ימים שעד לשבת יותר מדינו אין
בכך כלום הכא נמי ניגזור שלא
יניחנו לשבת הבאה שמא יאמרו
כשם שאלו אין נפסלין אע''פ
ששהו שם יותר מדינן כך
מפקידים בכלי שרת כל זמן
שרוצה ואין נפסל בלינה:
פנים .לחם הפנים דהוא בהיכל
אמדות קרמית שהן חוץ בעזרה:
פנים לאו כ''ע ידעי .שכן אירע
בזה הלחם אלא הכהנים וכהנים
ידעי טעמא דמילתא דכהנים
זריזין וליכא למיגזר:
חוץ כ''ע ידעי .ואיכא למיגזר
שמא יאמרו וכו':

"שׁ ֵתּי ִמדּוֹת
מסכת מנחות פרק י' – ְ

"
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 .16צ ,א-ב
ְּתנַן ָה ָתם:
"מוֹ ַתר נְ ָסכִ ים ְל ֵקיץ ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח" )שקלים ד ,ד(.
ַמאי "מוֹ ַתר נְ ָסכִ ים"?
ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר יוֹ ֵסף ָא ַמר:
ֵ ּביר ּוצֵ י ִמדּ וֹ ת.

צ,ב

ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ְּכאוֹ ָת ּה ׁ ֶש ׁ ּ ָשנִינ ּוַ " :ה ְמ ַק ֵ ּבל ָע ָליו ְל ַס ּ ֵפק ְס ָלתוֹ ת ֵמ ַא ְר ַ ּבע וְ ָע ְמד ּו ְ ּב ׁ ָשל ֹׁש  -יְ ַס ּ ֵפק ֵמ ַא ְר ַ ּבע.
ִמ ׁ ּ ָשל ֹׁש וְ ָע ְמד ּו ֵמ ַא ְר ַ ּבע ְ -מ ַס ּ ֵפק ֵמ ַא ְר ַ ּבע,
ׁ ֶש ַ ּיד ֶה ְקדֵּ ׁש ַעל ָה ֶע ְליוֹ נָ ה".
ַּת ְנ ָיא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַ ּבר יוֹ ֵסף,
ַּת ְנ ָיא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן.
" ַּת ְניָ א ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַ ּבר יוֹ ֵסף":
שין ָ ּב ֶהן?
" ֵ ּבירו ֵּצי ִמידּ וֹ ת ַה ָ ּלל ּו ֶמה ָהי ּו עוֹ ִ ׂ
ִאם יֵ ׁש זֶ ַבח ַא ֵחר  -יַ ְק ִריב ּו ִע ּמוֹ ,
וְ ִאם ָלנ ּו  -יִ ּ ָפ ְסל ּו ְ ּב ִלינָ ה.
וְ ִאם ָלאו ְ -מ ַק ְ ּי ִצין ָ ּב ֶהן ֶאת ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח.
וְ ַקיִ ץ זֶ ה ַמה ּו?
שר – ַל ׁ ּ ֵשם,
עוֹ לוֹ ת ַה ָ ּב ָ ׂ
וְ עוֹ רוֹ ת ַ -לכּ ֲֹהנִ ים".
" ַּת ְניָ א ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן":
" ַה ְמ ַק ֵ ּבל ָע ָליו ְל ַס ּ ֵפק ְס ָלתוֹ ת ֵמ ַא ְר ַ ּבע וְ ָע ְמד ּו ִמ ׁ ּ ָשל ֹׁש ְ -מ ַס ּ ֵפק ֵמ ַא ְר ַ ּבע.
ִמ ׁ ּ ָשל ֹׁש וְ ָע ְמד ּו ֵמ ַא ְר ַ ּבע ְ -מ ַס ּ ֵפק ֵמ ַא ְר ַ ּבע,
ׁ ֶש ַ ּיד ֶה ְקדֵּ ׁש ַעל ָה ֶע ְליוֹ נָ ה"
וְ זֶ ה ּו ׁ ֶש ׁ ּ ָשנִינ ּו" :מוֹ ַתר נְ ָסכִ ים ְל ֵקיץ ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח".

רש"י
לקיץ המזבח .שקונין מהן עולות
ומקייצין בהן את המזבח כשאין
שם קרבנות כדי שלא יהא
המזבח בטל:
המקבל עליו לספק סלתות.
שקבל מעות מן הגזבר כדי לספק
סולת כל השנה וקיבל עליו לתת
ארבעה סאין בסלע והוקרו:
ועמדו שלשה סאין בסלע .נותן
ד' סאין כמו שקיבל:
קיבל עליו לתת ג' סאין בסלע
והוזלו ועמדו .ד' סאין בסלע
מספק מארבע סאין ואותה סאה
שנותן להקדש יותר ממה שקיבל
עליו היינו מותר נסכים שהן
לקיץ המזבח:
ואם לנו .לפי שאין שם זבח
אחר:
הבשר לשם ועורות לכהנים.
דמהו דתימא הואיל ולקיץ
המזבח הוא יהא כולו עולה
ואפי' עורה שיחזור ויקח מדמי
עור הבהמה לצורך עולה ולא
יהא עורה לכהנים קמ''ל:
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ְגּ ָמ ָרא ְסדוּ ָרה

 .17צ ,ב – צא ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָ ּכל ָק ְר ְ ּבנוֹ ת ַה ִּציבּ וּר וְ ַה ָ ּי ִחיד ְ -טעוּנִ ין נְ ָסכִ ים,
חוּץ ִמןַ :ה ְ ּבכוֹ ר,
שר,
וְ ַה ַּמ ֲע ֵ ׂ
וְ ַה ּ ֶפ ַסח,
וְ ַה ַח ָּטאת,
וְ ָה ָא ׁ ָשם,
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ַח ָּטאתוֹ ׁ ֶשל ְמצוֹ ָרע ,וַ ֲא ׁ ָשמוֹ ְ -טעוּנִ ין נְ ָסכִ ים.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ישים יְ ֵהא ָטעוּן נְ ָסכִ ים ֲא ִפילּ ּו ִמנְ ָחה?
ש ֶיתם ִא ּׁ ֶשה
""וַ ֲע ִ ׂ
)במדבר טו ,ג(  -יָ כוֹ ל ָ ּכל ָהעוֹ ֶלה ְל ִא ׁ ִ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :עוֹ לָ ה" )במדבר טו ,ג(.
ׁ ְש ָל ִמים ִמ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :זֶ בַ ח" )במדבר טו ,ג(.
ּתוֹ ָדה ִמ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :אוֹ זֶ ַבח".
יָ כוֹ ל ׁ ֶש ֲאנִ י ְמ ַר ֶ ּבה ַאףּ ְ :בכוֹ ר,
שר,
ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
ו ֶּפ ַסח,
וְ ַח ָּטאת,
וְ ָא ׁ ָשם?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :לְ ַפ ֵּלא נֶ ֶדר אוֹ ִ ּבנְ ָד ָבה" )במדבר טו ,ג( –
ָ ּבא ְ ּבנֶ ֶדר וּנְ ָד ָבה ָ -טעוּן נְ ָס ִכים,
ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ּבא ְ ּבנֶ ֶדר וּנְ ָד ָבה ֵ -אין ָטעוּן נְ ָסכִ ים.
ַמ ׁ ְש ַמעְ :להוֹ ִציא ֶאת ֵאלּ ּו.
אוֹ ִציא ֶאת חוֹ בוֹ ת ַה ָ ּבאוֹ ת ֵמ ֲח ַמת ָה ֶרגֶ ל ָ ּב ֶר ֶגל,
ו ַּמאי נִ ינְ ה ּו? עוֹ לוֹ ת ְר ִא ָ ּייה ,וְ ׁ ַש ְל ֵמי ֲחגִ יגָ ה?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :אוֹ ְ ּבמוֹ ֲע ֵדיכֶ ם" )במדבר טו ,ג( – ָ ּכל ַה ָ ּבא ְ ּבמוֹ ֲע ֵדיכֶ ם ָטעוּן נְ ָסכִ ים,
ַמ ׁ ְש ַמעְ :ל ָה ִביא ֶאת ֵאלּ ּו,
ש ִע ֵירי ַח ָּטאת הוֹ ִאיל ו ָּב ִאין חוֹ ָבה ָ ּב ֶרגֶ ל?
ָא ִביא ְ ׂ
שה בֶ ן ָ ּב ָקר") 639במדבר טו ,ח( –
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ כִ י ַת ֲע ֶ ׂ
ֶ ּבן ָ ּב ָקר ַ ּב ְ ּכ ָלל ָהיָ ה וְ ָל ָּמה יָ ָצא?
ְל ַה ִּק ׁיש ֵא ָליו ַמה ֶ ּבן ָ ּב ָקר ְמיו ָּחד ָ ּבא ְ ּבנֶ ֶדר וּנְ ָד ָבה ַ -אף ָ ּכל ָ ּבא ְ ּבנֶ ֶדר וּנְ ָד ָבה.
"לַ ֲעשׂוֹ ת ֵר ַיח נִ יחוֹ ַח לַ ה' ִמן ַה ָ ּב ָקר אוֹ ִמן ַה ּצֹאן" )במדבר טו ,ג( ַ -מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר?
ְל ִפי ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :עוֹ לָ ה" )במדבר טו ,ג( ׁשוֹ ֵמ ַע ֲאנִ י ֲא ִפיל ּו עוֹ ַלת ָהעוֹ ף ְ ּב ַמ ׁ ְש ַמע,
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ " :מן ַה ָ ּב ָקר אוֹ ִמן ַה ּצֹאן" )במדבר טו ,ג(,
ֹאש ָ ּיה.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי י ׁ ִ
ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן אוֹ ֵמר:
ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך,
ֲה ֵרי הוּא אוֹ ֵמר" :זֶ ַבח"  -וְ עוֹ ף ֵאינוֹ זֶ ַבח,
ִאם ֵ ּכן ַמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ " :מן ַה ָ ּב ָקר אוֹ ִמן ַהצּ ֹאן"?
ְל ִפי ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרָ " :א ָדם ִּכי יַ ְק ִריב ִמ ֶּכם ָק ְר ָ ּבן לַ ה' ִמן ַה ְ ּב ֵה ָמה ִמן ַה ָ ּב ָקר ו ִּמן ַהצּ ֹאן") 640ויקרא א ,ב(.
יהם?
יָ כוֹ ל ָהאוֹ ֵמרֲ " :ה ֵרי ָע ַלי עוֹ ָלה" יָ ִביא ִמ ׁ ּ ְשנֵ ֶ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ " :מן ַה ָ ּב ָקר אוֹ ִמן ַה ּצֹאן" ָ -ר ָצה ֶא ָחד ֵמ ִביאָ ,ר ָצה ׁ ְשנַ יִ ם ֵמ ִביא".
ה'" 638
לַ

וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָנ ָתן ,לָ ָּמה לִ י ְק ָרא?
ָה ָא ַמרַ :עד ׁ ֶש ִ ּי ְפרוֹ ט לְ ָך ַה ָּכתוּב" :יַ ְחדָּ ו") 641דברים כב ,י(!

 638וַ ֲע ִשׂ ֶיתם ִא ּׁ ֶשה לַ ה' עֹלָ ה אוֹ זֶ ַבח לְ ַפ ֵּלא נֶ ֶדר אוֹ ִבנְ ָד ָבה אוֹ ְ ּבמ ֲֹע ֵדיכֶ ם לַ ֲעשׂ וֹ ת ֵר ַיח נִ יח ַֹח לַ ה' ִמן ַה ָ ּב ָקר אוֹ ִמן ַהצּ ֹאן
 639וְ כִ י ַת ֲע ֶשׂ ה ֶבן ָ ּב ָקר עֹלָ ה אוֹ זָ ַבח לְ ַפ ֵּלא נֶ ֶדר אוֹ ׁ ְשלָ ִמים לַ ה'
 640דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ָא ָדם ִּכי יַ ְק ִריב ִמ ֶּכם ָק ְר ָ ּבן לַ ה' ִמן ַה ְ ּב ֵה ָמה ִמן ַה ָ ּב ָקר ו ִּמן ַהצּ ֹאן ַּת ְק ִריב ּו ֶאת ָק ְר ַ ּבנְ כֶ ם
 641ל ֹא ַת ֲחר ֹׁש ְ ּב ׁשוֹ ר ו ַּב ֲחמֹר יַ ְחדָּ ו

רש"י
מתני'
חוץ מן הבכור ומעשר ופסח.
דהנך כולהו משום חובה
נינהו אבל חטאות משכחת
בציבור נמי:
אלא חטאת וכו' .ואע''ג
דאמרינן חוץ מחטאת ואשם
חטאתו ואשמו של מצורע
טעונין נסכים משום דכתיבי
בהדיא:
גמ'
ואפילו מנחה .הבאה בפני
עצמה בלא זבח:
ת''ל עולה .דמנחה הבאה
עם זבח טעונה נסכים ולא
מנחה הבאה בפני עצמה
בלא זבח:
משמע להוציא את אלו.
בכור ומעשר ופסח וחטאת
ואשם שאין באין בנדבה
אלא חובה הן) :ומאי ניהו
עולת ראייה ושלמי חגיגה(
שאינם חובת הרגל אלא
עולת ראיה ללא יראו פני
ריקם וחגיגה לשלמים
ומוספין וחובת היום לא מצי
להוציא אע''ג דלא הוו בנדר
ובנדבה דהא בהדיא כתב
בהו נסכים:
משמע להביא את אלו.
עולות ראייה ושלמי שמחה
משום דהויא דומיא דעולות
ושאר עולות הבאין בנדר
ובנדבה שאינן חובת הרגל:
חטאת.
שעירי
אביא
דהואיל ובאין במועד יהו
טעונין נסכים:
בן בקר בכלל היה .דהא
כתיב ברישיה דקרא לעשות
ריח ניחוח לה' מן הבקר או
מן הצאן וכי תעשה בן בקר
למה לי ליכתוב והקריב על
בן הבקר וגו':
אף כל הבא בנדר .טעון
נסכים לאפוקי שעירי חטאת
דלא מצינו חטאת שיהא בא
בנדר ונדבה:
מן הבקר או מן הצאן מה
תלמוד לומר .והלא כבר
נאמר זבח וכולהו בכלל זבח
נינהו:
אפילו עולת העוף .יביא עמה
נסכים:
יביא משניהם .בקר וצאן:
ורבי יונתן למה לי קרא.
לחלק מן הבקר או מן הצאן
הא גבי מקלל אביו ואמו
אמר )סנהדרין דף סו (.כיון
דלא כתיב בהו יחדו משמע
נמי אחד אחד עד שיפרוט לך
הכתוב יחדו הכי נמי מן
הבקר ומן הצאן כיון דלא
כתיב בהו יחדו משמע נמי
כל אחד בפני עצמו ולא
איצטריך קרא לחלק:

"שׁ ֵתּי ִמדּוֹת
מסכת מנחות פרק י' – ְ

"

ִאיצְ ְט ִר ְיךַ ,סלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמי ָנא:
צא,א הוֹ ִאיל וּכְ ִתיב" :ו ִּמן ַהצּ ֹאן" )ויקרא א ,ב( ְּכ ַמאן דִּ כְ ִתיבַ " :י ְחדָּ ו" דָּ ֵמי.
ֹאש ּיָה ,דְּ ָא ַמרַ :אף ַעל ַ ּגב דְּ לֹא ְּכ ִתיב "יַ ְחדָּ ו"ְּ ,כ ַמאן דִּ כְ ִתיב ַי ְחדָּ ו דָּ ֵמי ,לִ ָ ּיב ֵעי ְק ָרא!
וּלְ ַר ִ ּבי י ׁ ִ
ָהכְ ִתיבִ " :אם עוֹ לָ ה ָק ְר ָ ּבנוֹ ִמן ַה ָ ּב ָקר") 642ויקרא א ,ג(.
"וְ ִאם ִמן ַהצּ ֹאן ָק ְר ָ ּבנוֹ ") 643ויקרא א ,י(.
וְ ִא ָיד ְך?
ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ְ
ּ
ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּתך ֲא ִמי ָנאָ :ה ֵני ִמ ֵילי ִ ּב ְמ ָפ ֵר ׁשֲ ,אבָ ל ִ ּב ְס ָת ָמא  -לַ יְ ֵּיתי ִמ ַּת ְרוַ ְייה ּו,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

ִ 642אם עֹלָ ה ָק ְר ָ ּבנוֹ ִמן ַה ָ ּב ָקר זָ כָ ר ָּת ִמים יַ ְק ִר ֶיבנּ ּו ֶאל ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל מוֹ ֵעד יַ ְק ִריב אֹתוֹ לִ ְרצֹנוֹ לִ ְפנֵ י ה'
 643וְ ִאם ִמן ַהצּ ֹאן ָק ְר ָ ּבנוֹ ִמן ַה ְּכ ָשׂ ִבים אוֹ ִמן ָה ִע ִּזים לְ עֹלָ ה זָ כָ ר ָּת ִמים יַ ְק ִר ֶיבנּ ּו
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רש"י
הואיל דכתיב בויקרא ומן הצאן.
כיון דהוה ליה למיכתב מן הצאן
וכתיב ומן כמו דכתיב יחדו דמי
וגבי אביו ואמו אע''ג דכתיב
ואמו לא משמע יחדו משום
דהתם לא אפשר בלא וי''ו דהיכי
ליכתוב ומקלל אביו אמו משמע
אביו קילל אמו:
ולר' יאשיה דאמר אע''ג דלא
כתיב יחדו כמאן דכתיב דמי.
והאי מן הבקר או מן הצאן
מיבעי ליה להוציא עולת העוף:
ליבעי קרא .לחלק דרצה אחד
מביא:
הא כתיב .קרא אחרינא לחלק:
אם עולה קרבנו מן הבקר ואם
מן הצאן קרבנו וגו' .דמשמע
לחלק :ורבי יונתן אמר לך אף
ע''ג דכתיב אם עולה קרבנו מן
הבקר איצטריך ליה מן הבקר או
מן הצאן לחלק:
ה''מ .דאי בעי הך לייתי:
במפריש .בשעת הנדר צאן או
בקר:
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ְגּ ָמ ָרא ְסדוּ ָרה

 .18צא ,א
ָא ַמר ַמר:
" ּתוֹ ָדה ִמ ַ ּניִ ן ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :אוֹ זֶ בַ ח"".
ָאט ּו " ּתוֹ ָדה" לַ או "זֶ ַבח" הוּא?
ִאיצְ ְט ִר ְיךַ ,סלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמי ָנא :הוֹ ִאיל וְ ִא ָּיכא לֶ ֶחם ַ ּב ֲה ָד ּה לֹא ִּת ָ ּיב ֵעי ְנ ָסכִ ים.
ו ַּמאי ׁ ְש ָנא ֵמ ֵאיל נָ זִ יר דְּ ִא ָּיכא ַ ּב ֲה ֵד ּיה לֶ ֶחם וּבָ ֵעי נ ְָסכִ ים!
ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמי ָנאָ :ה ָתם ְ ׁ -שנֵ י ִמינִ ין,
ָהכָ א ַ -א ְר ַ ּב ַעת ִמינִין,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ לִ כְ ּתוֹ ב ַר ְח ָמנָא "לְ ַפ ֵּלא נֶ ֶדר אוֹ ִבנְ ָד ָבה") 644במדבר טו ,ג(  -וְ לֹא ָ ּב ֵעי עוֹ לָ ה!
ש ֶיתם ִא ּׁ ֶשה לַ ה'" – ְּכלָ ל,
ִאי לֹא ָּכ ַתב ַר ְח ָמ ָנא "עוֹ לָ ה" ֲהוָ ה ֲא ִמינָ א" :וַ ֲע ִ ׂ
"לְ ַפ ֵּלא נֶ ֶדר אוֹ ִבנְ ָד ָבה" – ּ ְפ ָרט,
"לְ ֵר ַיח נִ יחוֹ ַח" ָ -חזַ ר וְ כָ לַ ל,
ְּכלָ ל ו ְּפ ָרט וּכְ לָ ל ִאי ַא ָּתה דָּ ן ֶא ָּלא ְּכ ֵעין ַה ּ ְפ ָרט,
ָמה ַה ּ ְפ ָרט ְמפוֹ ָר ׁש :דָּ בָ ר ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ּבא ַעל ֵח ְטא ַ -אף ָּכל ׁ ֶש ֵאין ָ ּבא ַעל ֵח ְטא,
אוֹ צִ יא ַ -ח ּ ָטאת וְ ָא ׁ ָשם ׁ ֶש ֵהן ָ ּב ִאין ַעל ֵח ְטא,
ָאבִ יא ּ ְ -בכוֹ ר ו ַּמ ֲע ֵׂשר וּפֶ ַסח ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ִאין ַעל ֵח ְטא!
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר" :עוֹ לָ ה".
ַה ׁ ְש ָּתא דִּ כְ ִתיב "עוֹ לָ ה" ְּ -כלָ ל וּפְ ָרט ַמה ְמ ַר ִ ּבית ֵ ּב ּיה?
ָמה ַה ּ ְפ ָרט ְמפוֹ ָר ׁש ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמח ּו ּיָיב וְ עוֹ ֵמד,
ַאף ָּכל ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמח ּו ּיָיב וְ עוֹ ֵמד,
ּ
לְ ָהבִ יא וַ לְ דוֹ ת ָק ָד ׁ ִשים ּו ְתמו ָּר ָתן ,וְ עוֹ לָ ה ַה ָ ּב ָאה ִמן ַה ּמוֹ ָתרוֹ ת ,וְ ָא ׁ ָשם ׁ ֶש ִ ּנ ַּיתק לִ ְר ִעיָה,
וְ כָ ל ַה ְּזבָ ִחים ׁ ֶש ּנִזְ ְ ּבח ּו ׁ ֶשלֹא לִ ׁ ְש ָמן.
וְ ַה ׁ ְש ָּתא דְּ ָא ְמ ַר ְּת" :אוֹ " לִ ְד ָר ׁ ָשא,
"לְ ַפ ֵּלא נֶ ֶדר אוֹ ִבנְ ָד ָבה"  -לָ ָּמה לִ י לְ ַח ְּל ָקם?
יב ֵעי ְנ ָסכִ ים,
ִאיצְ ְט ִר ְיךַ ,סלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמי ָנאַ :עד דְּ ַמ ְי ֵּיתי ֶנ ֶדר וּנְ ָדבָ ה לֹא לִ ָ ּ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ ַאיְ ֵּיתי נֶ ֶדר לְ חו ֵּד ּיה לִ ָ ּיב ֵעי ְנ ָסכִ ים,
ְיתי נְ ָדבָ ה לְ חו ֵּד ּיה לַ יְ ֵּיתי נ ְָסכִ ים.
וְ ִאי ַאי ֵּ
ֹאש ּיָה,
ָהנִ ָיחא לְ ַר ִ ּבי י ׁ ִ
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָנ ָתן לָ ָּמה לִ י?
יב ֵעי ְנ ָסכִ ים,
ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמי ָנאַ :א ְי ֵּיתי ֶנ ֶדר לְ חו ֵּד ּיה  -לִ ָ ּ
יב ֵעי ְנ ָסכִ ים,
ַא ְי ֵּיתי ְנ ָדבָ ה לְ חו ֵּד ּיה  -לִ ָ ּ
ַא ְי ֵּיתי ֶנ ֶדר ּונ ְָדבָ ה ִּ -ת ְיס ֵ ּגי ִ ּב ְנ ָסכִ ים דְּ ַחד,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
"אוֹ ְ ּבמוֹ ֲע ֵדיכֶ ם"  -לָ ָּמה לִ י?
ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמי ָנאַ :ה ֵ ּני ִמ ֵּילי דְּ ָקא ַמ ְי ֵּיתי עוֹ לָ ה ְ ּב ֶנֶדר ו ׁ ְּשלָ ִמים ִ ּב ְנ ָדבָ ה,
ִאי נ ִַּמי ִא ּ ְיפכָ א,
ֲאבָ ל ֵהיכָ א דְּ ָקא ַמ ְי ֵּיתי עוֹ לָ ה ו ׁ ְּשלָ ִמים ְ ּב ֶנ ֶדר,
ִאי נ ִַּמי עוֹ לָ ה ו ׁ ְּשלָ ִמים ִ ּב ָנְדבָ ה,
 644וַ ֲע ִשׂ ֶיתם ִא ּׁ ֶשה לַ ה' עֹלָ ה אוֹ זֶ ַבח לְ ַפ ֵּלא נֶ ֶדר אוֹ ִבנְ ָד ָבה אוֹ ְ ּבמ ֲֹע ֵדיכֶ ם לַ ֲעשׂ וֹ ת ֵר ַיח נִ יח ַֹח לַ ה' ִמן ַה ָ ּב ָקר אוֹ ִמן ַהצּ ֹאן

"שׁ ֵתּי ִמדּוֹת
מסכת מנחות פרק י' – ְ

"

ׁ ֵשם ֶנ ֶדר ֶא ָחד וְ ׁ ֵשם נְ ָדבָ ה ַא ַחת ִהיא,
יס ֵ ּגי לֵ ּיה ִ ּב ְנ ָסכִ ים דְּ ַחד,
וְ ִת ְ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן" :אוֹ ְ ּבמוֹ ֲע ֵדיכֶ ם".
"וְ כִ י ַת ֲע ֶ ׂ
שה ֶבן ָ ּב ָקר עוֹ לָ ה אוֹ זָ בַ ח") 645במדבר טו ,ח(  -לָ ָּמה לִ י?
ִאיצְ ְט ִר ְיךַ ,סלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמי ָנאָ :הנֵ י ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דְּ ָקא ַמיְ ֵּיתי עוֹ לָ ה ו ׁ ְּשלָ ִמים ְ ּבנ ֶֶדר,
ִאי נ ִַּמי עוֹ לָ ה ו ׁ ְּשלָ ִמים ִ ּב ָנְדבָ ה,
ֲאבָ ל ֵהיכָ א דְּ ָקא ַמ ְי ֵּיתי ׁ ְש ֵּתי עוֹ לוֹ ת ֲח ָדא ְ ּב ֶנֶדר וַ ֲח ָדא ִ ּבנ ְָדבָ ה,
ִאי נ ִַּמי ׁ ְשנֵ י ׁ ְשלָ ִמים ֶא ָחד ְ ּבנ ֶֶדר וְ ֶא ָחד ִ ּב ָנְדבָ ה –
ֵא ָימאֵ ׁ :שם ׁ ְשלָ ִמים ַא ַחת ִהיא,
ׁ ֵשם עוֹ לָ ה ַא ַחת ִהיא,
יס ֵ ּגי לֵ ּיה ִ ּב ְנ ָסכִ ים דְּ ַחד,
וְ ִת ְ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
"לְ ַפ ֵּלא נֶ ֶדר אוֹ ׁ ְשלָ ִמים" )במדבר טו ,ח(  -לָ ָּמה לִ י?
ְיתי ׁ ְש ֵּתי עוֹ לוֹ תֲ ,ח ָדא ְ ּבנ ֶֶדר ,וַ ֲח ָדא ִ ּב ְנ ָדבָ ה,
ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמי ָנאָ :ה ֵני ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דְּ ַמי ֵּ
ִאי נ ִַּמיְ ׁ ,ש ֵני ׁ ְשלָ ִמיםֲ ,ח ָדא ְ ּב ֶנֶדר וַ ֲח ָדא ִ ּבנ ְָדבָ ה,
ֲאבָ ל ֵהיכָ א דְּ ָקא ַמ ְי ֵּיתי ׁ ְש ֵּתי עוֹ לוֹ ת ְ ּבנֶ ֶדר ,ו ׁ ְּש ֵּתי עוֹ לוֹ ת ִ ּבנְ ָדבָ ה,
ִאי נ ִַּמיְ ׁ ,ש ֵני ׁ ְשלָ ִמים ְ ּבנ ֶֶדר ,ו ׁ ְּש ֵני ׁ ְשלָ ִמים ִ ּבנ ְָדבָ ה,
ׁ ֵשם עוֹ לָ ה ֶא ָחד הוּא ,וְ ׁ ֵשם נֶ ֶדר ֶא ָחד הוּא,
יס ֵ ּגי לֵ ּיה ִ ּב ְנ ָסכִ ים דְּ ַחד,
וְ ִת ְ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

ֹאש ּיָהַ ,האי " ִמן ַה ָ ּב ָקר אוֹ ִמן ַהצּ ֹאן"  -לָ ָּמה לִ י?
וְ ַר ִ ּבי י ׁ ִ
ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמי ָנאָ :ה ֵני ִמ ֵּילי ִ ּב ְת ֵרי ִמי ֵני,
ֲאבָ ל ְ ּב ַחד ִמי ָנא ִּ -ת ְס ֵ ּגי לֵ ּיה ִ ּבנְ ָסכִ ים דְּ ַחד,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ש ּו לָ ֶא ָחד") 646במדבר טו ,יב(  -לָ ָּמה לִ י?
" ָּככָ ה ַּת ֲע ׂ
ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמי ָנאָ :ה ֵני ִמ ֵּילי ָ ּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה,
ֲאבָ ל ְ ּבבַ ת ַא ַחת ִּ -ת ְיס ֵ ּגי לֵ ּיה ִ ּבנ ְָסכִ ים דְּ ַחד,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

 645וְ כִ י ַת ֲע ֶשׂ ה ֶבן ָ ּב ָקר עֹלָ ה אוֹ זָ ַבח לְ ַפ ֵּלא נֶ ֶדר אוֹ ׁ ְשלָ ִמים לַ ה'
ַּ 646כ ּ ִמ ְס ּ ָפר ֲא ׁ ֶשר ַּת ֲעשׂ ּו ָּככָ ה ַּת ֲעשׂ ּו לָ ֶא ָחד ְּכ ִמ ְס ּ ָפ ָרם
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ְגּ ָמ ָרא ְסדוּ ָרה

 .19צא ,א – צב ,א
" ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ַח ָּטאתוֹ ׁ ֶשל ְמצוֹ ָרע וַ ֲא ׁ ָשמוֹ ָטעוּן נְ ָסכִ ים".
ְמ ָנא ָהנֵ י ִמ ֵּילי?
דְּ ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
)ויקרא יד ,י( ּ ְ -ב ִמנְ ָחה ַה ָ ּב ָאה ִעם ַה ֶּז ַבח ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר.
שרוֹ נִ ים סֹלֶ ת
""ו ׁ ְּשל ׁ ָֹשה ֶע ְ ׂ
ַא ָּתה אוֹ ֵמר ְ ּב ִמנְ ָחה ַה ָ ּב ָאה ִעם ַה ֶּז ַבח,
אוֹ :
ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא ְ ּב ִמנְ ָחה ַה ָ ּב ָאה ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמ ּה?
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמר" :וְ ֶה ֱעלָ ה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ָהעוֹ לָ ה וְ ֶאת ַה ּ ִמנְ ָחה") 648ויקרא יד ,כ( –
ֱהוֵ י אוֹ ֵמר ְ ּב ִמנְ ָחה ַה ָ ּב ָאה ִעם ַה ֶּז ַבח ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר,
וַ ֲע ַדיִ ין ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ִאם ְטעוּנָ ה נְ ָסכִ ים וְ ִאם ַלאו?
שה ַעל ָהעוֹ לָ ה אוֹ לַ ָּז ַבח לַ ֶּכבֶ שׂ ָה ֶא ָחד" )במדבר טו ,ה(,
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ יַ יִ ן לַ ֶּנ ֶס ְך ְר ִב ִיעית ַה ִהין ַּת ֲע ֶ ׂ
"עוֹ לָ ה"  -זוֹ עוֹ ַלת ְמצוֹ ָרע,
"זָ ַבח"  -זוֹ ַח ַּטאת ְמצוֹ ָרע,
"אוֹ לַ ָּז ַבח"  -זוֹ ֲא ׁ ַשם ְמצוֹ ָרע".
מ חה" 647
ִ נְ ָ

וְ ֵת ּיפוּק לֵ ּיה ַּת ְרוַ יְיה ּו ִמ"זָ ַבח"!
צא,ב דְּ ָא ַמר ַמרַ " :ח ָּטאת וְ ָא ׁ ָשם ִמ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :זֶ בַ ח""!
ָהנֵ י ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דְּ ַת ְרוַ יְ יה ּו ִּכי ֲה ָד ֵדי ִנינְה ּו,
ֲאבָ ל ֵהיכָ א דְּ ָא ׁ ָשם לְ ַהכְ ׁ ִשיר ,וְ ַח ּ ָטאת לְ כַ ּ ֵפר ּ ְ -ב ִעינַן ְּת ֵרי ְק ָר ֵאי.
""זָ בַ ח"  -זוֹ ַח ַּטאת ְמצוֹ ָרע".
וְ ֵא ָימא :זוֹ ַח ּ ָטאת וְ ָא ׁ ָשם דְּ נָזִ יר!
לֹא ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך,
דְּ ַתנְ ָיא:
649
""ו ִּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵּכ ֶיהם" )במדבר ו ,טו( ְ ּבעוֹ ָלתוֹ ו ִּב ׁ ְש ָל ָמיו ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר,
ַא ָּתה אוֹ ֵמר ְ ּבעוֹ ָלתוֹ ו ִּב ׁ ְש ָל ָמיו,
אוֹ :
ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא ֲא ִפילּ ּו ַח ָּטאת?
שה זֶ ַבח ׁ ְשלָ ִמים  ...ו ִּמנְ ָחתוֹ וְ נִ ְסכּ וֹ " ) 650במדבר ו ,יז(.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ֶאת ָה ַאיִ ל יַ ֲע ֶ ׂ
" ַאיִ ל" ּ ַ -ב ְ ּכ ָלל ָהיָ ה ,וְ ָל ָּמה יָ ָצא?
ְל ַה ִּק ׁיש ֵא ָליוָ ,מה ַאיִ ל ְמיו ָּחד ָ ּבא ְ ּבנֶ ֶדר וּנְ ָד ָבה ַ -אף ָ ּכל ָ ּבא ְ ּבנֶ ֶדר וּנְ ָד ָבה".
""עוֹ לָ ה"  -זוֹ עוֹ ַלת ְמצוֹ ָרע".
וְ ֵא ָימא זוֹ עוֹ לַ ת יוֹ לֶ ֶדת!
ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
עוֹ לַ ת יוֹ לֶ ֶדתִ ,מ ּ ֵס ָיפא דִּ ְק ָרא נַ ְפ ָקא.
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי נָ ָתן אוֹ ֵמר:
ש" )במדבר טו ,ה(  -זוֹ עוֹ ַלת יוֹ ֶל ֶדת.
"לַ ֶּכ ֶב ׂ
שר ׁ ֶש ָ ּק ֵרב ׁ ְש ָל ִמים,
שר ׁ ֶשל ַמ ֲע ֵ ׂ
" ָה ֶא ָחד" )במדבר טו ,ה(  -זֶ ה ַא ַחד ָע ָ ׂ
ימה ו ׁ ְּשל ׁ ָֹשה ֶע ְשׂ רֹנִ ים סֹלֶ ת ִמנְ ָחה ְ ּבלוּלָ ה ַב ּׁ ֶש ֶמן וְ ל ֹג ֶא ָחד ׁ ָש ֶמן
ימם וְ כַ ְב ָשׂ ה ַא ַחת ַ ּבת ׁ ְשנָ ָת ּה ְּת ִמ ָ
 647ו ַּביּוֹ ם ַה ּׁ ְש ִמינִ י יִ ַ ּקח ׁ ְשנֵ י כְ ָב ִשׂ ים ְּת ִמ ִ
 648וְ ֶה ֱעלָ ה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ָהעֹלָ ה וְ ֶאת ַה ִּמנְ ָחה ַה ִּמזְ ֵ ּב ָחה וְ כִ ּ ֶפר ָעלָ יו ַהכּ ֵֹהן וְ ָט ֵהר
 649וְ ַ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
 650וְ ֶאת ָה ַאיִ ל יַ ֲע ֶשׂ ה זֶ ַבח ׁ ְשלָ ִמים לַ ה' ַעל ַסל ַה ַּמצּ וֹ ת וְ ָע ָשׂ ה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ִמנְ ָחתוֹ וְ ֶאת נִ ְסכּ וֹ

"שׁ ֵתּי ִמדּוֹת
מסכת מנחות פרק י' – ְ

"

יקר".
ׁ ֶשלֹא ָמ ִצינ ּו ָל ּה ְ ּב ָכל ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ָט ֵפל ָחמוּר ִמן ָה ִע ָ ּ
ָרבָ א ָא ַמר:
ְ
ֵאיזֶ ה ּו דָּ בָ ר ׁ ֶש ָ ּצ ִריך ׁ ְשל ׁ ָֹשה ִרבּ ּו ִיין?
ֱהוֵ י אוֹ ֵמר זוֹ ְמצוֹ ָרע.
"לָ ַאיִ ל") 651במדבר טו ,ו(  -לָ ָּמה לִ י?
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
לְ ַרבּ וֹ ת ֵאילוֹ ׁ ֶשל ַא ֲהרֹן.
" ֵאילוֹ ׁ ֶשל ַא ֲהרֹן" ִמ" ְ ּבמוֹ ֲע ֵדיכֶ ם") 652במדבר טו ,ג( ַנ ְפ ָקא!
ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמי ָנאָ :ה ֵני ִמ ֵּילי דְּ צִ בּ וּרֲ ,אבָ ל דְּ יָ ִחיד – לֹא.
ו ַּמאי ׁ ְש ָנא ֵמעוֹ לַ ת יוֹ לֶ ֶדת?
ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמי ָנאָ :ה ֵני ִמ ֵּילי דָּ בָ ר ׁ ֶש ֵאין ָקבו ַּע לוֹ זְ ַמןֲ ,אבָ ל דָּ בָ ר ׁ ֶש ָ ּקבו ַּע לוֹ זְ ַמן ֵ -א ָימא לֹא,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
"אוֹ לָ ַאיִ ל" )במדבר טו ,ו(  -לָ ָּמה לִ י?
לְ ַרבּ וֹ ת ֶאת ַה ּ ַפלְ ָ ּגס.
ָהנִ ָיחא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ,דְּ ָא ַמרּ ְ :ב ִר ּיָה הוּא,
דִּ ְתנַן:
" ִה ְק ִריבוֹ ֵמ ִביא ָע ָליו נִ ְס ֵ ּכי ַאיִ ל וְ ֵאינוֹ עוֹ ֶלה לוֹ ִמ ִּז ְבחוֹ " )פרה א ,ג(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּ
ּ
"אוֹ לָ ַאיִ ל"  -לְ ַרבּ וֹ ת ֶאת ַה ַפלְ ָגס.
ֶא ָּלא לְ בַ ר ּ ַפדָּ א ,דְּ ָא ַמרַ :מ ְי ֵּיתי ,ו ַּמ ְתנֵי ,דִּ ְס ֵפ ָיקא הוּא,
ִאצְ ְט ִר ְיך ְק ָרא לְ ַרבּ ּויֵי ְספֵ ָיקא?!
וַ דַּ אי לְ בַ ר ּ ַפדָּ א ַק ׁ ְש ָיא.
שים אוֹ בָ ִע ִּזים" )במדבר טו ,יא(.
שה ַב ְּכ ָב ִ ׂ
" ָּככָ ה יֵ ָע ֶשׂ ה לַ ּׁשוֹ ר ָה ֶא ָחד אוֹ לָ ַאיִ ל ָה ֶא ָחד אוֹ לַ ּ ֶ ׂ
"לַ ּׁשוֹ ר ָה ֶא ָחד" ַ -מה ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר?
ש,
לְ ִפי ׁ ֶש ָּמצִ ינ ּו ׁ ֶש ִח ֵּלק ַה ָּכתוּב ֵ ּבין ִנ ְס ֵּכי ַא ִיל לְ נִ ְס ֵּכי ֶּכבֶ ׂ
יָ כוֹ ל ְנ ַח ֵּלק ֵ ּבין נ ְִס ֵּכי ּ ַפר לְ ִנ ְס ֵּכי ֵעגֶ ל,
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר" :לַ ּׁשוֹ ר ָה ֶא ָחד".
"אוֹ לָ ַאיִ ל" ַ -מה ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר?
לְ ִפי ׁ ֶש ָּמצִ ינ ּו ׁ ֶש ִח ֵּלק ַה ָּכתוּב ֵ ּבין ִנ ְס ֵּכי ֶ ּבן ׁ ָשנָה לְ נ ְִס ֵּכי ֶ ּבן ׁ ְש ַּתיִם,
יָ כוֹ ל ְנ ַח ֵּלק ֵ ּבין נִסְ ֵּכי ֶ ּבן ׁ ְש ַּתיִם לְ נִ ְס ֵּכי ֶ ּבן ׁ ָשל ֹׁש?
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר" :אוֹ לָ ַאיִ ל ָה ֶא ָחד".
שה ַב ְּכ ָב ִשׂ ים" ַ -מה ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר?
"אוֹ לַ ּ ֶ ׂ
ש לְ נִסְ ֵּכי ַאיִל,
לְ ִפי ׁ ֶש ָּמצִ ינ ּו ׁ ֶש ִח ֵּלק ַה ָּכתוּב ֵ ּבין ִנ ְס ֵּכי ֶּכבֶ ׂ
יָ כוֹ ל ֶנ ְחלָ ק ֵ ּבין נ ְִס ֵּכי ִּכבְ ָׂשה לְ נִ ְס ֵּכי ְר ֵחלָ ה,
 651אוֹ לָ ַאיִ ל ַּת ֲע ֶשׂ ה ִמנְ ָחה סֹלֶ ת ׁ ְשנֵ י ֶע ְשׂ רֹנִ ים ְ ּבלוּלָ ה ַב ּׁ ֶש ֶמן ׁ ְשלִ ׁ ִשית ַה ִהין
 652וַ ֲע ִשׂ ֶיתם ִא ּׁ ֶשה לַ ה' עֹלָ ה אוֹ זֶ ַבח לְ ַפ ֵּלא נֶ ֶדר אוֹ ִבנְ ָד ָבה אוֹ ְ ּבמ ֲֹע ֵדיכֶ ם לַ ֲעשׂ וֹ ת ֵר ַיח נִ יח ַֹח לַ ה' ִמן ַה ָ ּב ָקר אוֹ ִמן ַהצּ ֹאן

455

456

ְגּ ָמ ָרא ְסדוּ ָרה
שים".
שה ַב ְּכ ָב ִ ׂ
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר" :אוֹ לַ ּ ֶ ׂ
"אוֹ ָב ִע ִּזים" ַ -מה ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר?
ש לְ נִסְ ֵּכי ַאיִל,
לְ ִפי ׁ ֶש ָּמצִ ינ ּו ׁ ֶש ִח ֵּלק ַה ָּכתוּב ֵ ּבין ִנ ְס ֵּכי ֶּכבֶ ׂ
יָ כוֹ ל ְנ ַח ֵּלק ֵ ּבין נִסְ ֵּכי ְ ּג ִדי לְ נִ ְס ֵּכי ָׂש ִעיר,
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר" :אוֹ ָב ִע ִּזים".

ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפא:
צב,א ָ ּב ִדיק לָ ן ָרבָ א ִ ^ -נ ְס ֵּכי ְר ֵחלָ ה ְ ּבכַ ָּמה?
ו ַּפ ׁ ְש ִטינָ א לֵ ּיה ִמ ַמ ְת ִנ ִיתין:
"" ְ ּג ִדי" ְ -מ ׁ ַש ֵּמ ׁש נִ ְס ֵ ּכי צֹאן ׁ ֶשל ְ ּגדוֹ ִלים וְ ׁ ֶשל ְק ַט ִ ּנים,
ׁ ֶשל זְ ָכ ִרים וְ ׁ ֶשל נְ ֵקבוֹ ת,
חוּץ ִמ ׁ ּ ֶשל ֵא ִילים")שקלים ה ,ג(.
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 .20צב ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָ ּכל ָק ְר ְ ּבנוֹ ת ַה ִּצבּ וּרֵ :אין ָ ּב ֶהן ְס ִמ ָיכה,
חוּץ ִמןַ :ה ּ ָפר ַה ָ ּבא ַעל ָ ּכל ַה ִּמ ְצוֹ ת,
ש ִעיר ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֵ ּל ַח.
וְ ָ ׂ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ש ִעיר ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ כָ בִ ים.
ַאף ְ ׂ
ָ ּכל ָק ְר ְ ּבנוֹ ת ַה ָ ּי ִחידְ :טעוּנִ ין ְס ִמ ָיכה,
חוּץ ִמןַ :ה ְ ּבכוֹ ר,
שר,
וְ ַה ַּמ ֲע ֵ ׂ
וְ ַה ֶּפ ַסח.
וְ ַה ּיוֹ ֵר ׁש – סוֹ ֵמ ְך,
ו ֵּמ ִביא נְ ָסכִ ים,
ימר.
ו ֵּמ ַ

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ָ ּכל ָק ְר ְ ּבנוֹ ת ַה ִּצבּ וּרֵ :אין ָ ּב ֶהן ְס ִמ ָיכה,
חוּץ ִמַּ :פר ַה ָ ּבא ַעל ָ ּכל ַה ִּמ ְצוֹ ת,
ש ִע ֵירי ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ ָכבִ ים,
ּו ְ ׂ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ש ִע ֵירי ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים ֵ -אין ָ ּב ֶהן ְס ִמיכָ ה.
ְׂ
וְ ֶאת ִמי ָא ִביא ַּת ְח ֵּת ֶיהם?
ש ִעיר ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֵ ּל ַח.
ָׂ
לֹא ַסגְ יָ א דְּ לֹא ְמ ַע ֵ ּייל!
ָא ַמר ָרבִ ינָ א:
ְ ּג ִמ ֵירי ׁ ְש ֵּתי ְס ִמיכוֹ ת ְ ּבצִ בּ וּר.
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
וַ ֲהלֹא ֵאין ְס ִמיכָ ה ֶא ָ ּלא ִ ּב ְב ָע ִלים,
וְ זֶ ה ַא ֲהרֹן ו ָּבנָ יו סוֹ ְמכִ ין בּ וֹ .
ָא ַמר לוֹ :
ַאף זֶ ה ַא ֲהרֹן ו ָּבנָ יו ִמ ְת ַ ּכ ּ ְפ ִרין בּ וֹ ".
ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה:
וְ ָאזְ ד ּו לְ ַט ְע ַמ ְייה ּו.
דְּ ַתנְ ָיא:
653
""וְ כִ ּ ֶפר ֶאת ִמ ְקדַּ ׁש ַה ּק ֶֹד ׁש" )ויקרא טז ,לג(  -זֶ ה ִל ְפנַ י וְ ִל ְפנִ ים.
"וְ ֶאת א ֶֹהל מוֹ ֵעד"  -זֶ ה ֵה ַיכל.
" ִמזְ ֵ ּב ַח" – ְ ּכ ַמ ׁ ְש ָמעוֹ .
"יְ כַ ּ ֵפר" ֵ -אלּ ּו ָה ֲעזָ רוֹ ת.
"כּ ֲֹהנִ ים" – ְ ּכ ַמ ׁ ְש ָמ ָען.
ש ָר ֵאל.
" ַעל ָּכל ַעם ַה ָ ּק ָהל" ֵ -אלּ ּו יִ ְ ׂ
"יְ כַ ּ ֵפר" ֵ -אלּ ּו ַה ְלוִ ִ ּים.
ש ִעיר ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֵ ּל ַח,
הו ׁ ְּשו ּו כּ ו ָ ּּלן ְלכַ ּ ָפ ָרה ַא ַחת ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּכ ּ ְפ ִרין ְ ּב ָ ׂ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
 653וְ כִ ּ ֶפר ֶאת ִמ ְקדַּ ׁש ַה ּק ֶֹד ׁש וְ ֶאת א ֶֹהל מוֹ ֵעד וְ ֶאת ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח יְ כַ ּ ֵפר וְ ַעל ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ַעל ָּכל ַעם ַה ָ ּק ָהל יְ כַ ּ ֵפר
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ְגּ ָמ ָרא ְסדוּ ָרה
ש ָר ֵאל ַעל טו ְּמ ַאת ִמ ְקדָּ ׁש וְ ָק ָד ׁ ָשיו –
שה ִ ּב ְפנִ ים ְמכַ ּ ֵפר ַעל יִ ְ ׂ
ש ִעיר ַה ַ ּנ ֲע ֶ ׂ
ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשדַּ ם ָ ׂ
ָ ּכ ְך דַּ ם ַה ּ ָפר ְמ ַכ ּ ֵפר ַעל ַהכּ ֲֹהנִ ים ַעל טו ְּמ ַאת ִמ ְקדָּ ׁש וְ ָק ָד ׁ ָשיו.
ש ָר ֵאל ִ ּב ׁ ְש ָאר ֲע ֵבירוֹ ת –
ש ִעיר ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֵ ּל ַח ְמכַ ּ ֵפר ַעל יִ ְ ׂ
ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִּוידּ וּי ׁ ֶשל ָ ׂ
ּ
ָ ּכ ְך וִ ידּ וּי ׁ ֶשל ּ ַפר ְמכַ ֵפר ַעל ַהכּ ֲֹהנִ ים ִ ּב ׁ ְש ָאר ֲע ֵבירוֹ ת".
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןָ ,הא וַ דַּ אי הו ׁ ְּשו ּו!
ִאין הו ׁ ְּשו ּו דִּ בְ נֵ י ַּכ ּ ָפ ָרה ִנינְה ּו,
ִמיה ּו ָּכל ַחד וְ ַחד ִמ ַּכ ּ ַפר ִ ּב ְדנַ פְ ׁ ֵש ּיה.
לְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה:
טו ְּמ ַאת ִמ ְקדָּ ׁש וְ ָק ָד ׁ ָשיו :יִ שְׂ ָר ֵאל ִ -מ ַּכ ּ ְפ ֵרי ְ ּב ַדם ָׂש ִעיר ַה ּנ ֲַע ֶׂשה ִ ּבפְ ִנים,
וְ כ ֲֹהנִ ים ּ ְ -ב ַפר ׁ ֶשל ַא ֲהרֹן.
ִ ּב ׁ ְש ָאר ֲעבֵ ירוֹ תֵ :אלּ ּו וְ ֵאלּ ּו ִ -מ ַּכ ּ ְפ ֵרי ְ ּבוִ ידּ וּי ָׂש ִעיר ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּל ַח.
וּלְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ִ ּב ׁ ְש ָאר ֲעבֵ ירוֹ ת  -נ ִַּמי כּ ֲֹה ִנים ְ ּבוִ ידּ וּי דְּ פַ ר ִמ ְת ַּכ ּ ְפ ֵרי,
ִּכ ְד ָק ָּת ֵני:
יח.
" ֶא ָחד יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל וְ ֶא ָחד כּ ֲֹהנִ ים וְ ֶא ָחד כּ ֵֹהן ָמ ׁ ִש ַ
יח?
ַמה ֵ ּבין יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ְלכ ֲֹהנִ ים ,ו ְּלכ ֵֹהן ָמ ׁ ִש ַ
ֶא ָ ּלא ׁ ֶשדַּ ם ַה ּ ָפר ְמ ַכ ּ ֵפר ַעל ַהכּ ֲֹהנִ ים ַעל טו ְּמ ַאת ִמ ְקדָּ ׁש וְ ָק ָד ׁ ָשיו,
זוֹ דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
שה ִ ּב ְפנִ ים ְמ ַכ ֵּפר ַעל יִ ְ ׂ
ש ִעיר ַה ַ ּנ ֲע ֶ ׂ
ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשדַּ ם ַה ּ ָ ׂ
ש ָר ֵאל ּ ָ -כ ְך דַּ ם ַה ָּפר ְמכַ ּ ֵפר ַעל ַהכּ ֲֹהנִ ים.
ש ָר ֵאל ּ ָ -כ ְך וִ ידּ וּיוֹ ׁ ֶשל ּ ַפר ְמ ַכ ּ ֵפר ַעל ַהכּ ֲֹהנִ ים" )שבועות ב.(:
ש ִעיר ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֵ ּל ַח ְמכַ ּ ֵפר ַעל יִ ְ ׂ
ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִּוידּ וּיוֹ ׁ ֶשל ָ ׂ

"שׁ ֵתּי ִמדּוֹת
מסכת מנחות פרק י' – ְ

"

459

 .21צב ,א-ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
)ויקרא ד ,טו( –
ֹאש
""וְ ָס ְמכ ּו זִ ְקנֵ י ָה ֵע ָדה ֶאת יְ ֵד ֶיהם ַעל ר ׁ
ּ ַפר ָ -טעוּן ְס ִמיכָ ה,
ש ִע ֵירי ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ ָכבִ ים ְ -טעוּנִ ין ְס ִמ ָיכה,
וְ ֵאין ְ ׂ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ּ ַפר ָ -טעוּן ְס ִמיכָ ה ִ ּבזְ ֵקנִ ים,
וְ ֵאין ְ ׂ
ש ִע ֵירי ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ ָכבִ ים ָ -טעוּן ְס ִמיכָ ה ִ ּבזְ ֵקנִ יםֶ ,א ָ ּלא ְ ּב ַא ֲהרֹן".
ה ּפר" 654
ַ ָ

ו ְּר ִמי ְנה ּו:

"

צב,ב

"החי" 655
ַ ַ

)ויקרא טז ,כא( ַ -ה ַחי ָ -טעוּן ְס ִמיכָ ה,
ש ִע ֵירי ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ כָ בִ ים ְ -טעוּנִ ין ְס ִמ ָיכה,
וְ ֵאין ְ ׂ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ַחי ָ -טעוּן ְס ִמ ָיכה ְ ּב ַא ֲהרֹן,
ש ִע ֵירי ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ כָ בִ ים ְ -טעוּנִ ין ְס ִמ ָיכה ְ ּב ַא ֲהרֹןֶ ,א ָ ּלא ִ ּבזְ ֵקנִ ים"!
וְ ֵאין ְ ׂ

ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
וְ ִת ְס ְ ּב ָרא דְּ ַה ְך ַק ַּמיְ ָיתא ְמ ָת ַרצְ ָּתא ִהיא?!
ָהא ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןְ :ס ִמיכָ ה ִ ּבבְ ָעלִ ים ְ ּב ִעינַן!
ֶא ָּלא ָּת ִריץ ָהכִ י : 656
"" ַה ּ ָפר" )ויקרא ד ,טו( ַ ּ -פר ָטעוּן ְס ִמ ָיכה,
ש ִע ֵירי ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ ָכ ִבים ְטעוּנִ ין ְס ִמ ָיכה,
וְ ֵאין ְ ׂ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
" ַה ַחי" )ויקרא טז ,כא( ַ -חי ָטעוּן ְס ִמ ָיכה ְ ּב ַא ֲהרֹן,
וְ ֵאין ְ ׂ
ש ִע ֵירי ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ ָכ ִבים ְטעוּנִ ין ְס ִמ ָיכה ְ ּב ַא ֲהרֹן ֶא ָ ּלא ִ ּבזְ ֵקנִ ים".
וְ ָהכִ י ָקא ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן לְ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה:
ְׂש ִע ֵירי ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ כָ בִ ים ָ ּבע ּו ְס ִמיכָ ה,
וְ ִאי ׁ ְש ִמ ַיע לָ ְך דְּ לֹא ָ ּבע ּו ְס ִמיכָ ה ּ ְ -ב ַא ֲהרֹן הוּא דִּ ׁ ְש ִמ ַיע לָ ךְ,
ו ִּמיעו ָּטא ֵמ" ַה ַחי" הוּא.
וְ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה ,לָ ָּמה לִ י לְ ַמ ֲע ִטינְה ּו ִמ ְּק ָרא?
וְ ָהא ָא ַמר ָרבִ ינָ אּ ְ :ג ִמ ֵירי ׁ ְש ֵּתי ְס ִמיכוֹ ת ְ ּבצִ בּ וּר!
ִ ּג ְיר ָסא ְ ּב ָעלְ ָמא.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןְׂ ,ש ִע ֵירי ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ כָ בִ ים דְּ בָ ֲעיָא ְס ִמיכָ ה – ְמ ָנלָ ן?
נַ ְפ ָקא לָ ן ִמדְּ ַתנְ ָיא:
ש ִעיר נַ ְח ׁשוֹ ן ִל ְס ִמ ָיכה,
)ויקרא ד ,כד( ְ -ל ַרבּ וֹ ת ְ ׂ
ֹאש
""וְ ָס ַמ ְך יָ דוֹ ַעל ר ׁ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ש ִע ֵירי ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ ָכ ִבים ִל ְס ִמ ָיכה,
ְל ַרבּ וֹ ת ְ ׂ
ׁ ֶש ָהיָ ה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרּ ָ :כל ַח ָּטאת ׁ ֶש ִ ּנ ְכנָ ס דָּ ָמ ּה ִל ְפנִ ים ְ -טעוּנָ ה ְס ִמ ָיכה".
ה ּשׂ עיר" 657
ַ ָ ִ

לָ ָּמה לִ י לְ ֵמ ְימ ָראֶ ׁ " :ש ָהיָ ה"?

ֹאש ַה ּ ָפר לִ ְפנֵ י ה' וְ ׁ ָש ַחט ֶאת ַה ּ ָפר לִ ְפנֵ י ה'
 654וְ ָס ְמכ ּו זִ ְקנֵ י ָה ֵע ָדה ֶאת יְ ֵד ֶיהם ַעל ר ׁ
ֹאש ַה ּ ָשׂ ִעיר
ֹאתם וְ נָ ַתן א ָֹתם ַעל ר ׁ
 655וְ ָס ַמ ְך ַא ֲהרֹן ֶאת ׁ ְש ֵּתי יָ ָדיו ַעל ר ׁ
ֹאש ַה ּ ָשׂ ִעיר ַה ַחי וְ ִה ְתוַ דָּ ה ָעלָ יו ֶאת ָּכל ֲעוֹ נֹת ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ֶאת ָּכל ּ ִפ ׁ ְש ֵע ֶיהם לְ כָ ל ַח ּט ָ
וְ ׁ ִש ַּלח ְ ּביַ ד ִא ׁיש ִע ִּתי ַה ּ ִמ ְד ָ ּב ָרה
 656שיטה מקובצת גורס :הכי קתני
ֹאש ַה ּ ָשׂ ִעיר וְ ׁ ָש ַחט אֹתוֹ ִ ּב ְמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַחט ֶאת ָהעֹלָ ה לִ ְפנֵ י ה' ַח ּ ָטאת הוּא
 657וְ ָס ַמ ְך יָ דוֹ ַעל ר ׁ
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ְגּ ָמ ָרא ְסדוּ ָרה
ִס ָימנָ א ְ ּב ָעלְ ָמא.
וְ ֵא ָימאָׂ :ש ִעיר ַה ַ ּנ ֲע ֶׂשה ִ ּבפְ נִ ים!
דּ ו ְּמ ָיא דִּ ְׂש ִעיר ָנ ִׂשיא,
דִּ ְמכַ ּ ֵפר ַעל ֲעבֵ ירוֹ ת ִמצְ וָ ה ְידו ָּעה.
וּלְ ָרבִ י ָנא דְּ ָא ַמרּ ְ :ג ִמ ֵירי ׁ ְש ֵּתי ְס ִמיכוֹ ת ְ ּבצִ יבּ וּר ְ -ק ָר ֵאי לָ ָּמה לִ י?
ִאיצְ ְט ִר ְיך ִהלְ כְ ָתא,
וְ ִאיצְ ְט ִר ְיך ְק ָר ֵאי.
דְּ ִאי ִמ ְּק ָראֲ ,הוָ ה ֲא ִמינָ א :זִ בְ ֵחי ׁ ַשלְ ֵמי צִ יבּ וּר,
ִּכי ַק ׁ ְשיָ א ַא ַמ ְת ִנ ִיתין דְּ ַה ְך ּ ִפ ְיר ָקא דְּ כָ ל ַה ְּמ ָנחוֹ ת ָ ּבאוֹ ת –
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןְ ׁ :של ׁ ָֹשה ִמינִ ין ְטעוּנִ ין ׁ ָשל ֹׁש ִמ ְצוֹ ת" )מנחות סא(.
 658וִ יה ּו זִ בְ ֵחי ׁ ַשלְ ֵמי צִ יבּ וּר ְטע ּונִין ְס ִמיכָ ה ִמ ַ ּקל וְ חוֹ ֶמר:
ַמה ׁ ּ ַשלְ ֵמי ָי ִחידֶ ׁ ,ש ֵאין ְטע ּו ִנין ְּתנו ָּפה ַח ִ ּייםְ ,טע ּו ִנין ְס ִמיכָ ה ַח ּיִים וְ כוּ',
ִאיצְ ְט ִר ְיך ִהלְ כְ ָתא,
וְ ִאי ֵמ ִהלְ כְ ָתא 659לֹא י ְַד ִעינַן ֵהי נִ ינְה ּו,
ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דּ ו ְּמ ָיא דִּ ְׂש ִעיר ָנשִׂ יא ,דִּ ְמכַ ּ ֵפר ַעל ֲעבֵ ירוֹ ת ִמצְ וָ ה יְדו ָּעה.

 658הגהות הב"ח מוחק :לַ יְ ֵּתי ְ ּב ַקל וָ חוֹ ֶמר
 659גירסת וילנא) :הוה אמינא(

"שׁ ֵתּי ִמדּוֹת
מסכת מנחות פרק י' – ְ

"
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 .22צב ,ב – צג ,א
שר ו ֶּפ ַסח".
" ָ ּכל ָק ְר ְ ּבנוֹ ת ַה ָ ּי ִחיד ְטעוּנִ ין ְס ִמ ָיכה חוּץ ִמ ְ ּבכוֹ ר ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"" ָק ְר ָ ּבנוֹ ") 660ויקרא פרק ג(  -וְ לֹא ַה ְ ּבכוֹ ר.
ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל וַ ֲהלֹא דִּ ין הוּא:
ו ַּמה ׁ ּ ְש ָל ִמים ׁ ֶש ֵאין ְקדו ׁ ּ ָּש ָתן ֵמ ֶר ֶחם ְטעוּנִ ין ְס ִמ ָיכה ּ ְ -בכוֹ ר ׁ ֶש ְּקדו ׁ ּ ָּשתוֹ ֵמ ֶר ֶחם ֵאינוֹ דִּ ין ׁ ֶש ָּטעוּן ְס ִמ ָיכה?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָ " :ק ְר ָ ּבנוֹ "  -וְ לֹא ַה ְ ּבכוֹ ר.
שר.
" ָק ְר ָ ּבנוֹ "  -וְ לֹא ַמ ֲע ֵ ׂ
ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל וַ ֲהלֹא דִּ ין הוּא:
יהם ְטעוּנִ ין ְס ִמיכָ ה –
ו ַּמה ׁ ּ ְש ָל ִמים ׁ ֶש ֵאין ְמ ַקדְּ ׁ ִשין ִל ְפנֵ ֶיהם ו ְּל ַא ֲח ֵר ֶ
שר ׁ ֶש ְּמ ַקדֵּ ׁש ְל ָפנָ יו ו ְּל ַא ֲח ָריו ֵאינוֹ דִּ ין ׁ ֶש ָּטעוּן ְס ִמ ָיכה?!
ַמ ֲע ֵ ׂ
שר.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָ " :ק ְר ָ ּבנוֹ "  -וְ לֹא ַמ ֲע ֵ ׂ
" ָק ְר ָ ּבנוֹ "  -וְ לֹא ּ ֶפ ַסח.
ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל וַ ֲהלֹא דִּ ין הוּא:
ו ַּמה ׁ ּ ְש ָל ִמים ׁ ֶש ֵאינוֹ ַ ּב ֲעמוֹ ד וְ ָה ֵבא ְטעוּנִ ין ְס ִמ ָיכה –
ּ ֶפ ַסח ׁ ֶשהוּא ַ ּב ֲעמוֹ ד וְ ָה ֵבא ֵאינוֹ דִּ ין ׁ ֶש ָּטעוּן ְס ִמיכָ ה?!
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָ " :ק ְר ָ ּבנוֹ "  -וְ לֹא ּ ֶפ ַסח".
ִא ָּיכא לְ ִמיפְ ַר ְךַ :מה ִּל ׁ ְשלָ ִמים ׁ ֶש ֵּכן ְטע ּו ִנין נְ ָסכִ ים ו ְּתנו ַּפת ָחזֶ ה וְ ׁשוֹ ק!
ְק ָר ֵאי ַא ְס ַמכְ ָּתא ְ ּב ָעלְ ָמא.
צג,א ֶא ָּלא ^ ְק ָר ֵאי לָ ָּמה לִ י?
" ָק ְר ָ ּבנוֹ "  -וְ לֹא ָק ְר ַ ּבן ֲחבֵ ירוֹ .
" ָק ְר ָ ּבנוֹ "  -וְ לֹא ָק ְר ַ ּבן עוֹ בֵ ד כּ וֹ כָ בִ ים.
" ָק ְר ָ ּבנוֹ "  -לְ ַרבּ וֹ ת ָּכל ַ ּב ֲעלֵ י ָק ְר ָ ּבן לִ ְס ִמיכָ ה.

ֹאש ָק ְר ָ ּבנוֹ ו ׁ ְּש ָחטוֹ ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל
} 660א{ וְ ִאם זֶ ַבח ׁ ְשלָ ִמים ָק ְר ָ ּבנוֹ ִאם ִמן ַה ָ ּב ָקר הוּא ַמ ְק ִריב ִאם זָ כָ ר ִאם נְ ֵק ָבה ָּת ִמים יַ ְק ִר ֶיבנּ ּו לִ ְפנֵ י ה'} :ב{ וְ ָס ַמ ְך יָ דוֹ ַעל ר ׁ
מוֹ ֵעד וְ זָ ְרק ּו ְ ּבנֵ י ַא ֲהרֹן ַהכּ ֲֹהנִ ים ֶאת ַהדָּ ם ַעל ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח ָס ִביב} :ג{ וְ ִה ְק ִריב ִמ ֶּז ַבח ַה ּׁ ְשלָ ִמים ִא ּׁ ֶשה לַ ה' ֶאת ַה ֵחלֶ ב ַה ְמכַ ֶּסה ֶאת ַה ֶ ּק ֶרב וְ ֵאת ָּכל ַה ֵחלֶ ב ֲא ׁ ֶש ר ַעל
ַה ֶ ּק ֶרב} :ד{ וְ ֵאת ׁ ְש ֵּתי ַה ְּכלָ יֹת וְ ֶאת ַה ֵחלֶ ב ֲא ׁ ֶשר ֲעלֵ ֶהן ֲא ׁ ֶשר ַעל ַה ְּכ ָסלִ ים וְ ֶאת ַה ּי ֶֹת ֶרת ַעל ַה ָּכ ֵבד ַעל ַה ְּכלָ יוֹ ת יְ ִס ֶיר ָּנה} :ה{ וְ ִה ְק ִטיר ּו אֹתוֹ ְבנֵ י ַא ֲהרֹן
ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ָחה ַעל ָהעֹלָ ה ֲא ׁ ֶשר ַעל ָה ֵע ִצים ֲא ׁ ֶש ר ַעל ָה ֵא ׁש ִא ּׁ ֵשה ֵר ַיח נִ יח ַֹח לַ ה') :פ( }ו{ וְ ִ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 וּ:
ֹאש ָק ְר ָ ּבנוֹ וְ ׁ ָש ַחט אֹתוֹ לִ ְפנֵ י א ֶֹהל מוֹ ֵעד וְ זָ ְרק ּו ְ ּבנֵ י ַא ֲהרֹן ֶאת דָּ מוֹ ַעל
}ז{ ִאם ֶּכ ֶשׂ ב הוּא ַמ ְק ִריב ֶאת ָק ְר ָ ּבנוֹ וְ ִה ְק ִריב אֹתוֹ לִ ְפנֵ י ה'} :ח{ וְ ָס ַמ ְך ֶאת יָ דוֹ ַעל ר ׁ
ימה לְ ֻע ּ ַמת ֶה ָע ֶצה יְ ִס ֶיר ָּנה וְ ֶאת ַה ֵחלֶ ב ַה ְמכַ ֶּסה ֶאת ַה ֶ ּק ֶרב וְ ֵאת ָּכל ַה ֵחלֶ ב ֲא ׁ ֶשר
ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח ָס ִביב} :ט{ וְ ִה ְק ִריב ִמ ֶּז ַבח ַה ּׁ ְשלָ ִמים ִא ּׁ ֶשה לַ ה' ֶחלְ בּ וֹ ָה ַאלְ יָ ה ְת ִמ ָ
ַעל ַה ֶּק ֶרב} :י{ וְ ֵאת ׁ ְש ֵּתי ַה ְּכלָ יֹת וְ ֶאת ַה ֵחלֶ ב ֲא ׁ ֶשר ֲעלֵ ֶהן ֲא ׁ ֶשר ַעל ַה ְּכ ָסלִ ים וְ ֶאת ַה ּי ֶֹת ֶרת ַעל ַה ָּכ ֵבד ַעל ַה ְּכלָ יֹת יְ ִס ֶיר ָּנה} :יא{ וְ ִה ְק ִטירוֹ ַהכּ ֵֹהן ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ָחה
ֹאשוֹ וְ ׁ ָש ַחט אֹתוֹ לִ ְפנֵ י א ֶֹהל מוֹ ֵעד וְ זָ ְרק ּו ְ ּבנֵ י ַא ֲהרֹן ֶאת דָּ מוֹ ַעל
לֶ ֶחם ִא ּׁ ֶשה לַ ה') :פ( }יב{ וְ ִאם ֵעז ָק ְר ָ ּבנוֹ וְ ִה ְק ִריבוֹ לִ ְפנֵ י ה'} :יג{ וְ ָס ַמ ְך ֶאת יָ דוֹ ַעל ר ׁ
ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח ָס ִביב} :יד{ וְ ִה ְק ִריב ִמ ּ ֶמנּ ּו ָק ְר ָ ּבנוֹ ִא ּׁ ֶשה לַ ה' ֶאת ַה ֵחלֶ ב ַה ְמכַ ֶּסה ֶאת ַה ֶ ּק ֶרב וְ ֵאת ָּכל ַה ֵחלֶ ב ֲא ׁ ֶשר ַעל ַה ֶּק ֶרב} :טו{ וְ ֵאת ׁ ְש ֵּתי ַה ְּכלָ יֹת וְ ֶאת ַה ֵחלֶ ב
ֲא ׁ ֶשר ֲעלֵ ֶהן ֲא ׁ ֶשר ַעל ַה ְּכ ָסלִ ים וְ ֶאת ַה ּי ֶֹת ֶרת ַעל ַה ָּכ ֵבד ַעל ַה ְּכלָ יֹת יְ ִס ֶיר ָּנה} :טז{ וְ ִה ְק ִט ָירם ַהכּ ֵֹהן ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ָחה לֶ ֶחם ִא ּׁ ֶשה לְ ֵר ַיח נִ יח ַֹח ָּכל ֵחלֶ ב לַ ה'} :יז{ ֻח ַ ּקת
עוֹ לָ ם לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם ְ ּבכֹל מוֹ ׁ ְשב ֵֹתיכֶ ם ָּכל ֵחלֶ ב וְ כָ ל דָּ ם ל ֹא תֹאכֵ לוּ:

