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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

מסכת מנחות פרק י"ג – " ֲה ֵרי ָע ַלי ִע ָשּׂרוֹן"
 .1קד ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
שרוֹ ן"  -יָ ִביא ֶא ָחד.
" ֲה ֵרי ָע ַלי ִע ּ ָ ׂ
שרוֹ נוֹ ת"  -יָ ִביא ׁ ְשנַ יִ ם.
ֶע ְ ׂ
"
ּ
ּ
שרוֹ ן.
" ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי"  -יָ בִ יא ׁ ִש ׁ ּ ִשים ִע ּ ָ ׂ
" ֲה ֵרי ָע ַלי ִמנְ ָחה"  -יָ ִביא ֵאיזוֹ ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר :יָ ִביא ִמנְ ַחת ַה ּסוֹ ֶלת,
ׁ ֶש ִהיא ְמיו ֶּח ֶדת ׁ ֶש ִ ּב ְמנָ חוֹ ת.
ִמנְ ָחה אוֹ ִמין ַה ִּמנְ ָחה"  -יָ ִביא ַא ַחת.
"
ְמנָ חוֹ ת אוֹ ִמין ְמנָ חוֹ ת"  -יָ ִביא ׁ ְש ַּתיִ ם.
"
" ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהן ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי"  -יָ ִביא ֲח ִמ ׁ ְש ָּתן.
שרוֹ נִ ים ,וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַ ּכ ָּמה ֵּפ ַיר ׁ ְש ִּתי" -
" ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי ִמנְ ָחה ׁ ֶשל ֶע ְ ׂ
שרוֹ ן.
יָ ִביא ׁ ִש ׁ ּ ִשים ִע ּ ָ ׂ
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
שרוֹ נוֹ ת ֵמ ֶא ָחד וְ ַעד ׁ ִש ׁ ּ ִשים.
יָ ִביא ְמנָ חוֹ ת ׁ ֶשל ֶע ְ ׂ

ְ ּג ָמ ָרא
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
שרוֹ נוֹ ת  -יָ ִביא ׁ ְש ַּתיִ ם" ִאיצְ ְט ִריכָ א לֵ ּיה.
" ֶע ְ ׂ
ָהא נ ִַּמי ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ִמיעוּט ֶע ְׂשרוֹ נוֹ ת ׁ ְש ֵּתים ִאיצְ ְט ִריכָ א לֵ ּיה.

רש"י
מתני'
הרי עלי עשרון :פירשתי .כמה
עשרונים אביא:
ואיני יודע מה פירשתי יביא
ששים עשרונים .דאי בציר
מהכי נדר לא איכפת ליה דמתני
ואמר כמה שנדרתי יהיו לנדרי
והשאר יהא נדבה ובטפי ליכא
לספוקי דאין מנחה יחידית
יתירה על ששים עשרונים:
הרי עלי מנחה .סתם:
יביא איזו שירצה .מחמשה
מנחות:
מיוחדות .מפרש בגמרא:
מין המנחה .כלומר הרי עלי
מנחה או שאמר הרי עלי מין
המנחה יביא אחת:
מנחות .עלי או שאמר מין מנחות
עלי יביא שתי מנחות ממין אחד:
פירשתי .אחת מן המנחות
שכתובים בפרשה ואיני יודע אי
זה מהן פירשתי כו':
פירשתי מנחה .בכלי אחד של
עשרונים:
ואיני יודע כמה .עשרונים
קבעתי בה:
יביא ששים עשרון .דבטפי מהכי
ליכא לספוקי ואי בציר נדר לא
איכפת לן דמתני ואמר כמה
שפירשתי יהא לנדרי והשאר
יהא לנדבה:
רבי אומר .כיון דאמר מנחה
משמע חדא אלמא בכלי אחד
קבעה ואם יביא ששים בכלי
אחד שמא בציר מהכי נדר והויא
מנחה יתירה ואית ליה לרבי
קביעותא דמנא מילתא הלכך
יביא ששים מנחות מאחד ועד
ששים חדא של עשרון וחדא של
שתים וחדא של שלש וחדא של
ארבע וכן עד ששים דודאי חדא
מינייהו נדר ואינך נדבה:

"ה ֵרי ָע ַלי ִע ָשּׂרוֹן
מסכת מנחות פרק י"ג – ֲ
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 .2קד ,ב

שרוֹ ן".
" ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי יָ ִביא ׁ ִש ׁ ּ ִשים ִע ּ ָ ׂ
ַמאן ָּת ָנא?

ָא ַמר ִחזְ ִק ּיָה:
דְּ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי,
שרוֹ נוֹ ת ֵמ ֶא ָחד וְ ַעד ׁ ִש ׁ ּ ִשים".
דְּ ִאי ַר ִ ּבי – ָה ָא ַמר" :יָ ִביא ְמנָ חוֹ ת ׁ ֶשל ֶע ְ ׂ
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימאַ :ר ִ ּבי ּ ְ -באוֹ ֵמר ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי ֶע ְׂשרוֹ נוֹ תֲ ,אבָ ל לֹא ְקבַ ְע ִּתים ִ ּבכְ לִ י,
דְּ ַמיְ ֵּיתי ׁ ִש ִּיתין ֶע ְׂשרוֹ נוֹ ת ְ ּב ׁ ִש ִּיתין ָמא ֵני.

רש"י
גמ'
אבל לא קבעתים בכלי אחד.
הלכך יביא ששים עשרונות
בששים כלים כל אחד ואחד בפני
עצמו והא דקאמר יביא מנחות
של עשרונות מאחד ועד ששים
היינו היכא דקבעה בכלי אחד
דלא מצי לאיתויי בכלי אחד לא
בציר מהכי ולא טפי מהכי הלכך
יביא מנחות של עשרונים מאחד
ועד ששים דודאי חדא מינייהו
נדר:
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 .3קד ,ב – קה ,א
"" ֲה ֵרי ָע ַלי ִמנְ ָחה"  -יָ ִביא ֵאיזֶ ה ּו ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר :יָ ִביא ִמנְ ַחת ַה ּסוֹ ֶלת,
ׁ ֶש ִהיא ְמיו ֶּח ֶדת ׁ ֶש ִ ּב ְמנָ חוֹ ת".
ָּת ָנא:
"הוֹ ִאיל ו ָּפ ַתח בּ וֹ ַה ָ ּכתוּב ְּת ִח ָ ּלה".
קה,א ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה ָהאוֹ ֵמרֲ " :ה ֵרי ָעלַ י עוֹ לָ ה" ָיבִ יא ֶ ּבן ָ ּב ָקר הוֹ ִאיל וּפָ ַתח בּ וֹ ַה ָּכתוּב ^ ְּת ִח ָּלה?!
ש הוֹ ִאיל וּפָ ַתח בּ וֹ ַה ָּכתוּב ְּת ִח ָּלה?!
ִמן ַה ּצֹאן" ָ -יבִ יא ֶּכבֶ ׂ
"
ִמן ָהעוֹ ף"  -יָבִ יא ּתוֹ ִרים הוֹ ִאיל ו ָּפ ַתח בּ וֹ ַה ָּכתוּב ְּת ִח ָּלה?!
"
ַא ָּל ָּמה ְּתנַן:
ש,
" ֲה ֵרי ָע ַלי עוֹ ָלה  -יָ ִביא ֶ ּכ ֶב ׂ
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה אוֹ ֵמר:
ּתוֹ ר אוֹ ֶ ּבן יוֹ נָ ה" )מנחות קז(.
וְ לֹא ּ ָפלִ יג ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה!
ֶא ָּלא ַמאי " ְמיו ֶּח ֶדת ׁ ֶש ִ ּב ְמנָ חוֹ ת"?
דְּ לֵ ית לֵ ּיה ׁ ֵשם לְ וַ וי.
וְ ָהא ַּת ָ ּנא" :הוֹ ִאיל ו ָּפ ַתח בּ וֹ ַה ָ ּכתוּב ְּת ִח ָ ּלה" ָק ָא ַמר!
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ֵאיזֶ ה ּו ִמנְ ָחה " ְמיו ֶּח ֶדת ׁ ֶש ִ ּב ְמנָ חוֹ ת" דְּ לֵ ית לֵ ּיה ׁ ֵשם לְ וַ וי?
זוֹ ׁ ֶש" ָּפ ַתח בּ וֹ ַה ָ ּכתוּב ְּת ִח ָ ּלה".
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא " ִמנְ ַחת ַה ּסוֹ ֶלת" ָק ָא ַמר!
ִס ָימנָ א ְ ּב ָעלְ ָמא.

רש"י
תנא .מה טעם יביא מנחת סלת
לפי שפתח בה הכתוב תחלה:
מן הצאן יביא כבש .אמר הרי
עלי עולה מן הצאן יביא כבש ולא
עז הואיל ופתח בו וכו':
דלית ליה שם לווי .שנקראת
מנחה סתם דשאר מנחות יש
להם שם לווי מנחת מחבת
ומנחת מרחשת ומנחת מאפה:
איזו היא מנחה דקרי לה ר'
יהודה מיוחדת .משום דלית ליה
שם לווי זה שפתח בה הכתוב
תחלה והיינו מנחת סלת:
פשיטא דמנחת סלת קאמר .ר'
יהודה דהא בהדיא קתני לה:
סימנא בעלמא .לגירסא שלא
תטעה ותשכח איזו מנחה קאמר
ר' יהודה דיביא סימן זה יהא
בידך זו שפתח בה הכתוב תחלה:

"ה ֵרי ָע ַלי ִע ָשּׂרוֹן
מסכת מנחות פרק י"ג – ֲ
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 .4קה ,א
" ִמנְ ָחה אוֹ ִמין ַה ִּמנְ ָחה  -יָ ִביא ַא ַחת.
ְמנָ חוֹ ת אוֹ ִמין ְמנָ חוֹ ת  -יָ בִ יא ׁ ְש ַּתיִ ם".
ָ ּב ֵעי ַרב ּ ָפ ּ ָפא:
ִמינֵי ִמ ְנ ָחה ַמה ּו?
ֵּכיוָ ן דְּ ָא ַמר " ִמינֵי" ַּ -ת ְר ֵּתי ָק ָא ַמר,
ו ַּמאי " ִמנְ ָחה"? דְּ כו ָּּל ּה ְמנָ חוֹ ת נ ִַּמי ִמ ְנ ָחה ִמ ַ ּיק ְר ָיין,
דִּ כְ ִתיב" :וְ זֹאת ּתוֹ ַרת ַה ּ ִמנְ ָחה") 743ויקרא ו ,ז(
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ֵּכיוָ ן דְּ ָא ַמרִ " :מנ ְָחה" ֲ -ח ָדא ִמנ ְָחה ָק ָא ַמר,
ו ַּמאי " ִמי ֵני ִמ ְנ ָחה"? ָהכִ י ָק ָא ַמרִ :מ ִּמינֵי ִמ ְנ ָחהֲ ,ח ָדא ִמנ ְָחה ָעלַ י?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ִמנְ ָחה ִמין ִמנְ ָחה יָ ִביא ַא ַחת" ָ -הא " ִמי ֵני ִמנְ ָחה" – ׁ ְש ַּת ִים.
ֵא ָימא ֵס ָיפאְ " :מנָ חוֹ ת ִמין ְמנָ חוֹ ת  -יָ ִביא ׁ ְש ַּתיִ ם" ָ -הא " ִמי ֵני ִמ ְנ ָחה" – ֲח ָדא!

רש"י
וזאת תורת המנחה .בצו את
אהרן ואכולהו מנחות קאי:
ת''ש .ממתני':
מנחה מין המנחה .פירשתי
לעיל:
יביא אחת .משום דמין חד
משמע ומנחה נמי חדא משמע:
הא מיני מנחה שתים .יביא
שתים:
ממין אחד .דמוקים לתרוייהו
]לישני[:
דלמא הא מיני מנחה יביא שתי
מנחות משתי מינין .דמיני
)מנחה( משמע תרין ]ומנחה נמי
משמע תרין[ כדאמר לעיל וזאת
תורת המנחה:
ודילמא .הא דדייקינן מינה הא
מיני מנחה חדא ר' שמעון היא
דלדידיה איכא לקיומי תרוייהו
]לישני[ שני מינין במנחה אחת
אבל לרבנן דלית להו מנחה משני
מינים לעולם חדא מנחה ממין
אחד )לא( מייתי:

ֶא ָּלא ֵמ ָהא לֵ ָּיכא לְ ִמ ׁ ְש ַמע ִמי ָ ּנ ּה.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ִמין ְמנָ חוֹ ת ָע ַלי יָ בִ יא ׁ ְש ֵּתי ְמנָ חוֹ ת ִמ ִּמין ֶא ָחד" ָ -הא " ִמ ִּמי ֵני ִמ ְנ ָחה" – ֲח ָדא.
דִּ לְ ָמאָ :הא " ִמי ֵני ִמ ְנ ָחה" ֵמבִ יא ׁ ְש ֵּתי ְמ ָנחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְש ֵני ִמי ִנין!
וְ ָהא לֹא ָּתנֵי ָהכִ י!
" ִמין ְמנָ חוֹ ת ָע ַלי ֵמ ִביא ׁ ְש ֵּתי ְמנָ חוֹ ת ִמ ִּמין ֶא ָחד ִמינֵ י ְמנָ חוֹ ת ָע ַלי ֵמ ִביא ׁ ְש ֵּתי ְמנָ חוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשנֵ י ִמינִ ין" –
ָהא ִמינֵי ִמ ְנ ָחה – ֲח ָדא!
דִּ לְ ָמאָ :הא ַמ ִּני ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא,
דְּ ָא ַמרֶ " :מ ֱח ָצה ַחלּ וֹ ת ו ֶּמ ֱח ָצה ְר ִק ִיקין יָ ִביא",
ו ַּמאי " ִמי ֵני ִמ ְנ ָחה"? ִמ ְנ ָחה דְּ ִאית ָ ּב ּה ְּת ֵרי ִמינֵ י.
ֲאבָ ל ַר ָ ּבנָן דְּ ָא ְמ ֵריֶ :מ ֱחצָ ה ַחלּ וֹ ת ו ֶּמ ֱחצָ ה ְר ִק ִיקין לֹא יָ בִ יא,
ֵמבִ יא ׁ ְש ֵּתי ְמנָחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשנֵי ִמי ִנין.

 743וְ זֹאת ּתוֹ ַרת ַה ּ ִמנְ ָחה ַה ְק ֵרב א ָֹת ּה ְ ּבנֵ י ַא ֲהרֹן לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה ֶאל ּ ְפנֵ י ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .5קה ,א-ב

" ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי  -יָ ִביא ֲח ִמ ׁ ְש ָּתן".
ַמאן ָּת ָנא?

ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה:
דְּ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
דְּ ִאי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֵּכיוָ ן דְּ ָא ַמרֶ :מ ֱחצָ ה ַחלּ וֹ ת ו ֶּמ ֱחצָ ה ְר ִק ִיקין ָיבִ יא,
ִאי נ ִַּמי ָסבַ ר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
דְּ ָא ַמרָּ :כל ַה ְּמ ָנחוֹ ת ָ ּבאוֹ ת ֶע ֶׂשר ִא ָּיכא לְ ַס ּפו ָּק ּה ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ֶע ְׂש ֵרה ְמנָ חוֹ ת.
ַא ַ ּב ּיֵי ָא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימא ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
ְיתי ו ַּמ ְתנֵ י,
ׁ ַש ְמ ִעינַן לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן דְּ ָא ַמרַ :מי ֵּ
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
קה,ב ְל ָמ ֳח ָרת ֵמ ִביא ֲא ׁ ָשמוֹ וְ לו ּּגוֹ ^ ִע ּמוֹ ,
ּ
וְ אוֹ ֵמרִ :אם ְמצוֹ ָרע הוּא  -זֶ ה ּו ֲא ׁ ָשמוֹ וְ זֶ ה לוּגוֹ ,
וְ ִאם ַלאו ָ -א ׁ ָשם זֶ ה יְ ֵהא ׁ ַש ְל ֵמי נְ ָד ָבה,
יטה ְ ּב ָצפוֹ ן,
וְ אוֹ תוֹ ָא ׁ ָשם ָ -טעוּן ׁ ְש ִח ָ
ו ַּמ ַּתן – ְ ּבהוֹ נוֹ ת,
ו ְּס ִמ ָיכה,
וּנְ ָסכִ ים,
ו ְּתנו ַּפת ָחזֶ ה וְ ׁשוֹ ק וְ נֶ ֱאכָ ל ְלזִ כְ ֵרי ְ ּכהו ָ ּּנה ְליוֹ ם וְ ַליְ ָלה".
וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ָקא ְמפָ ֵריק ַמר ִ ּב ׁ ְש ִח ַיטת ָק ָד ׁ ִשים,
ֵא ַימר דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַמ ְי ֵּיתי ו ַּמ ְת ֵני לְ כַ ְּת ִח ָּילה לְ ַת ּק ּונֵי ַ ּגבְ ָרא,
ֲאבָ ל ְ ּב ָעלְ ָמא :דִּ ֲיעבַ ד – ִאין ,לְ כַ ְּת ִח ָּילה – לֹא!
ָהנֵ י ִמ ֵּילי ַ ּג ֵ ּבי ׁ ְשלָ ִמים דְּ ָקא ְמ ַמ ֵעט ַ ּב ֲאכִ ילָ ָתן דְּ ָהו ּו לְ ה ּו ָק ָד ׁ ִשים לְ בֵ ית ַה ּ ְפסוּל,
ֲאבָ ל ְמנָחוֹ ת ֲ -א ִפילּ ּו לְ כַ ְּת ִח ָּילה.

רש"י
מאן תנא .דלא מספקא ליה אלא
בחמשה מנחות:
כיון דאמר מחצה חלות ומחצה
רקיקין יביא .ולאו דוקא קאמר
דה''ה לתשע חלות וחד רקיק או
לתשעה רקיקין וחדא חלה:
אי נמי סבר לה כרבי יהודה
דאמר .בפרק ואלו מנחות )לעיל
עו (.כל המנחות באות עשר עשר:
איכא לספוקי להאי בארבע
עשרה מנחות .סלת ומחבת
ומרחשת הרי ג' ומנחת מאפה
איכא אחד עשר ספיקות דלמא
כולה חלות נדר ושמא תשעה
חלות וחד רקיק ושמא שמנה
חלות ושני רקיקין וכן גרועי
לחלות ואסופי לרקיקין עד שמא
כולה רקיקין ]הוי י''א[:
מייתי .שתי מנחות חדא של עשר
חלות וחדא של עשר רקיקין
ואומר אם כולה חלות או כולה
רקיקין נדרתי אותה שנדרתי
תהא לנדרי והאחרת תהא נדבה
ואם מחצה של חלות ורקיקין
נדרתי יצטרפו חלות מזו לפי מה
שנדרתי ורקיקין מזו לפי מה
שנדרתי לנדרי והאחרת תהא
נדבה:
למחרת מביא אשמו ולוגו עמו.
בתוספת' דנזירות קתני לה מי
שהיה ספק נזיר טמא וספק
טהור ספק מצורע מוחלט טמא
ספק טהור אוכל בקדשים אחר
ס' יום כו' רבי שמעון אומר
למחרת של יום ששים מביא
אשמו כו':
ושחיטתו בצפון .כשאר אשמות:
ומתן בהונות .כדין אשם מצורע:
וסמיכה ונסכים ותנופת חזה
ושוק .כחומר שלמים:
ונאכל לזכרי כהונה ליום ולילה.
שמא אשם הוא:
ואע''ג דאמר מר .בשחיטת
קדשים בפרק כל הזבחים
שנתערבו בחטאות המתות )דף
עו:(:
אימר דאמר ר''ש מייתי ומתני
לכתחילה לתקוני גברא .כגון
האי דבלאו הכי אסור למיכל
בקדשים דשמא מצורע הוא:
אבל בעלמא .כגון התם בזבחים
דמיירי באשם שנתערב בשלמים
דקאמר ר''ש התם כולן יאכלו
כחומר שבהן שיהו כולן נאכלין
ליום ולילה כאשם וכולן טעונים
סמיכה ונסכים דיעבד אין
לכתחילה לא:
דקא ממעט באכילתן .דשמא
שלמים הן וזמן אכילתן שני
ימים ולילה אחד וכיון דאשם
אינו נאכל אלא ליום ולילה
והנותר שורף נמצא מביא
קדשים לבית הפסול שלא כדין
אבל מנחות הללו זמן אכילתן
שוה אפילו לכתחילה נמי:

"ה ֵרי ָע ַלי ִע ָשּׂרוֹן
מסכת מנחות פרק י"ג – ֲ

"
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 .6קה ,ב

ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ָפ ּ ָפא לְ ַא ַ ּב ּיֵי:
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן דְּ ָא ַמרֶ :מ ֱחצָ ה ַחלּ וֹ ת ו ֶּמ ֱחצָ ה ְר ִק ִיקין יָ בִ יא –
שרוֹ ן,
ָהא ָקא ַמיְ ֵּיתיִ :ע ּ ָ ׂ
שרוֹ ן ֶא ָחד ִמ ׁ ּ ְשנֵ י ִע ּ ָ ׂ
וְ לוֹ ג ֶא ָחד ִמ ׁ ּ ְש ֵני ל ּו ִ ּגין!

ׁ ַש ְמ ִעינַן לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן דְּ ָא ַמר:
ִאם ֵהבִ יא ִע ּ ָשׂ רוֹ ן ֶא ָחד ִמ ׁ ּ ְש ֵני ֶע ְׂשרוֹ נוֹ ת ,וְ לוֹ ג ֶא ָחד ִמ ׁ ּ ְש ֵני ל ּו ִ ּגין – ָיצָ א.
ו ִּמ ְיק ַמץ ֵהיכִ י ָק ַמץ?
דְּ ַמ ְת ֵני וְ ָא ַמר:
ִאי ַחלּ וֹ ת לְ חו ַּד ְייהו,
ו ְּר ִק ִיקין לְ חו ַּד ְייה ּו – ָא ְמ ִרי,
דְּ ָקא ָק ִמיצְ ָנא ֵמ ַחלּ וֹ ת  -לֶ ֱיהוֵ י ַא ַחלּ וֹ ת,
דְּ ָקא ָק ִמיצְ ָנא ֵמ ְר ִק ִיקין  -לֶ ֱיהוֵ י ַא ְר ִק ִיקין,
ִאי ֶמ ֱחצָ ה ְר ִק ִיקין ,ו ֶּמ ֱחצָ ה ַחלּ וֹ ת – ָא ְמ ִרי,
דְּ ָקא ָק ִמיצְ ָנא ֵמ ַחלּ וֹ ת  -לֶ ֱיהוֵ י ַא ֶּמ ֱחצָ ה ַחלּ וֹ ת ו ֶּמ ֱחצָ ה ְר ִק ִיקין,
ו ְּד ָקא ָק ִמיצְ ָנא ֵמ ְר ִק ִיקין  -לֶ ֱיהו ּו ַא ֶּמ ֱחצָ ה ְר ִקי ִקין ו ֶּמ ֱחצָ ה ַחלּ וֹ ת.
קו,א וְ ָהא ָ ּב ֵעי ִמ ְיק ַמץ ַחד קוֹ ֶמץ ֵמ ַחלּ וֹ ת ^ו ֵּמ ְר ִק ִיקין.
וְ ָקא ָק ִמיץ ֵמ ַחלּ וֹ ת ַא ְר ִק ִיקין ,ו ֵּמ ְר ִק ִיקין ַא ַחלּ וֹ ת!
ׁ ַש ְמ ִעינַן לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ,דְּ ָא ַמרִ :אם ָק ַמץ וְ ָעלָ ה ְ ּביָדוֹ ֵמ ֶא ָחד ַעל ׁ ְש ֵנ ֶיהם – ָיצָ א.
וְ ָהא ִא ָּיכא מוֹ ַתר ׁ ֶש ֶמן,
דְּ ִאי ֶמ ֱחצָ ה ַחלּ וֹ ת ו ֶּמ ֱחצָ ה ְר ִק ִיקין ָא ַמר  -מוֹ ַתר ַה ׁ ּ ֶש ֶמן ַמ ֲחזִ ירוֹ לְ ַחלּ וֹ ת.
ִאי כּ ו ְּּלה ּו ְר ִק ִיקין ָא ַמר  -מוֹ ַתר ַה ׁ ּ ֶש ֶמן נֶ ֱאכָ ל לַ כּ ֲֹהנִ ים.
ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יְהו ָּדה,
דְּ ַתנְ ָיא:
ּ
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ִמ ׁשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
מוֹ ׁ ְש ָחן ְ ּכ ִמין ִ ּכי,
וּמוֹ ַתר ַה ׁ ּ ֶש ֶמן נֶ ֱא ָכל ַלכּ ֲֹהנִ ים".

רש"י
ולרבי שמעון דאמר מחצה חלות
כו' .ומוקמא מתניתין אליביה
וכגון דמייתי ומתני שיצטרפו
חלות מעשרון זה לפי מה שנדר
ורקיקין מעשרון זה לפי מה
שנדר:
הא קא מייתי .השתא עשרון
מזה קצת ומזה קצת וקא מערב
שתי מנחות בהדי הדדי ואיהו לא
נדר אלא חדא מנחה לאיתויי חד
עשרון וחד לוג ומיפלגיה לחלות
ורקיקים:
שמעינן ליה לר''ש .דאמר
המביא מנחה והביא שני
עשרונים ושני לוגין ואמר חציו
של זה וחציו של זה לחובתי
והשאר נדבה יצא ולא איתפריש
לן היכא:
ומיקמץ היכי קמץ .לאותה
מנחה שהוא מצטרף שתי מנחות
למנחה אחת:
והא בעי מיקמיץ כו' .דאי חדא
מנחה של חלות ורקיקין אמר
הוי בעי איתויי חלות ורקיקין
ולפותתן בכלי אחד ולקמוץ
משניהם קומץ אחד:
שמעינן ליה לר''ש .בפ' כל
המנחות באות מצה )לעיל סג:(:
מותר השמן .אמרי' בפ' ואלו
מנחות )לעיל עה (.מנחה הבאה
מחצה חלות ומחצה רקיקין
מביא לוג שמן וחוצהו לחלות
ורקיקין וחלות בוללן ומושח
הרקיקין על פני כולן ושאר
השמן מחזירו לחלות וגבי כולה
רקיקין תניא לעיל מההיא
מושחן כמין כי ושאר השמן
נאכל לכהנים:
רבי שמעון בן יהודה .גבי מחצה
חלות ומחצה רקיקין קאי:
מותר השמן נאכל לכהנים .כדין
רקיקין הבאים בפני עצמן הלכך
ממה נפשך מותר של רקיקין
נאכל לכהנים:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .7קו ,א
]"" ֵּפ ַיר ׁ ְש ִּתי וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהן ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי"  -יָ ִביא ֲח ִמ ׁ ְש ָּתן"[.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַּכהֲ נָ א לְ ַרב ַא ׁ ּ ִשי:
וְ ָהא ִא ָּיכא לְ ַס ּפו ָּק ּה ְ ּב ִמ ְנ ַחת ְנ ָסכִ ים,
דְּ ָא ַמר ָרבָ א:
ִמ ְתנַדֵּ ב ָא ָדם ִמנְ ַחת ְנ ָסכִ ים ְ ּבכָ ל יוֹ ם!
"ה(
)ס ָימן יָ ִחי"ד ִ ּבגְ לַ "ל לְ בוֹ נָ "ה ְ ּבלוֹ "ג" ִמ ֻּק ְמצָ ּ
ִּכי ָקא ִמ ְס ַּת ּ ְפ ָקא לֵ ּ
יהִ :

ָ ּב ָאה ִ ּבגְ לַ ל ָי ִחיד,
ָ ּב ָאה ִ ּבגְ לַ ל צִ יבּ וּר  -לֹא ִמ ְס ַּת ּ ְפ ָקא לֵ ּיה.
ִּכי ָקא ִמ ְס ַּת ּ ְפ ָקא לֵ ּיהּ ָ :ב ָאה ִ ּבגְ לַ ל ַעצְ ָמ ּה,
ָ ּב ָאה ִ ּבגְ לַ ל זֶ בַ ח  -לֹא ִמ ְס ַּת ּ ְפ ָקא לֵ ּיה.
ִּכי ָקא ִמ ְס ַּת ּ ְפ ָקא לֵ ּיהְ :טע ּונָה לְ בוֹ נָה,
ׁ ֶש ֵאינ ָּה ְטע ּונָה לְ בוֹ נָ ה  -לֹא ִמ ְס ַּת ּ ְפ ָקא לֵ י ּה.
ִּכי ָקא ִמ ְס ַּת ּ ְפ ָקא לֵ ּיהּ ָ :ב ָאה ְ ּבלּ וֹ ג,
ָ ּב ָאה ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ל ּו ִ ּגין  -לֹא ִמ ְס ַּת ּ ְפ ָקא לֵ ּיה.
ִּכי ָקא ִמ ְס ַּת ּ ְפ ָקא לֵ ּיהְ :טע ּונָה ְק ִמיצָ ה,
ׁ ֶש ֵאינ ָּה ְטע ּונָה ְק ִמיצָ ה  -לֹא ָקא ִמ ְס ַּת ּ ְפ ָקא לֵ ּיה.

רש"י
כי קא מספקא ליה .לנדר
ממנחת יחיד שאינה באה בצבור
דהיינו הנך חמש מנחות הנדבה
דאינן באות בצבור כדאמר לעיל
)דף קד (:אין שנים מתנדבים
עשרון אחד שהרי כתיב בה נפש
אבל מנחת נסכים הבאה בצבור
לא מספקא ליה דודאי ידע שלא
נדרה:

"ה ֵרי ָע ַלי ִע ָשּׂרוֹן
מסכת מנחות פרק י"ג – ֲ

"
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 .8קו ,א-ב

שרוֹ ן.
שרוֹ נִ ים] ,וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַ ּכ ָּמה ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי"  -יָ בִ יא ׁ ִש ׁ ּ ִשים ִע ּ ָ ׂ
" ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי ִמנְ ָחה ׁ ֶשל ֶע ְ ׂ
שרוֹ נוֹ ת ֵמ ֶא ָחד וְ ַעד ׁ ִש ׁ ּ ִשים"[.
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר :יָ ִביא ְמנָ חוֹ ת ׁ ֶשל ֶע ְ ׂ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
שרוֹ נִ ים ,וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ֵּפ ַיר ׁ ְש ִּתי –
" ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי ִמנְ ָחה וְ ָק ַב ְע ִּתי ִ ּב ְכלִ י ֶא ָחד ׁ ֶשל ֶע ְ ׂ
שרוֹ נִ ים,
יָ ִביא ִמנְ ָחה ׁ ֶשל ׁ ִש ׁ ּ ִשים ֶע ְ ׂ
דִּ ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים.
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
ּ
שרוֹ נִ יםֵ ,מ ֶא ָחד וְ ַעד ׁ ִש ׁ ִשים,
יָ ִביא ְמנָ חוֹ ת ׁ ֶשל ֶע ְ ׂ
ׁ ֶש ֵהן ֶא ֶלף ו ׁ ְּשמוֹ נֶ ה ֵמאוֹ ת ו ׁ ְּשל ׁ ִֹשים.
ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי ֵמ ֵאי זוֹ ֵ 744מ ֶהן ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי ,וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַ ּכ ָּמה ֵּפ ַיר ׁ ְש ִּתי" –
שרוֹ נִ ים ׁ ֶש ֵהן ׁ ְשל ֹׁש ֵמאוֹ ת,
יָ ִביא ָח ֵמ ׁש ְמנָ חוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ִש ׁ ּ ִשים ׁ ִש ׁ ּ ִשים ֶע ְ ׂ
דִּ ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים.
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
שרוֹ נִ ים ֵמ ֶא ָחד וְ ַעד ׁ ִש ׁ ּ ִשים,
יָ ִביא ָח ֵמ ׁש ְמנָ חוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ִש ׁ ּ ִשים ֶע ְ ׂ
ׁ ֶש ֵהן ִּת ׁ ְש ָעה ֲא ָל ִפים ו ֵּמ ָאה וַ ֲח ִמ ׁ ּ ִשים".
ְ ּב ַמאי ָקא ִמ ְיפלְ גֵ י?
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ְ ּבמו ָּּתר לְ ַהכְ ִניס חו ִּּלין לָ ֲעזָ ָרה ָקא ִמ ְיפלְ גֵ י:
ַר ִ ּבי ָסבַ רָ :אסוּר לְ ַהכְ ִניס חו ִּּלין לָ ֲעזָ ָרה,
וְ ַר ָ ּבנָ ן ָסבְ ֵרי :מו ָּּתר לְ ַהכְ ִניס חו ִּּלין לָ ֲעזָ ָרה.
ַר ָ ּבהָ 745א ַמר:
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמאָ :אסוּר לְ ַהכְ נִ יס חו ִּּלין לָ ֲעזָ ָרה,
וְ ָהכָ א ְ ּבמו ָּּתר לְ ָע ֵרב חוֹ בָ ה ִ ּבנ ְָדבָ ה ָקא ִמ ְיפלְ גֵ י:
ַר ָ ּבנָן ָסבְ ֵרי :מו ָּּתר לְ ָע ֵרב חוֹ בָ ה ִ ּבנ ְָדבָ ה,
וְ ַר ִ ּבי ָסבַ רָ :אסוּר לְ ָע ֵרב חוֹ בָ ה ִ ּבנ ְָדבָ ה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּב ּיֵי לְ ָרבָ א:
לְ ַר ָ ּבנָן דְּ ָא ְמ ֵרי" :מו ָּּתר לְ ָע ֵרב חוֹ בָ ה ִ ּבנ ְָדבָ ה" ָ -הא ְ ּב ִעינַן ׁ ְשנֵ י ְק ָמצִ ים!
דְּ ָק ִמיץ וַ ֲה ַדר ָק ִמיץ.
וְ ָהא ָקא ָק ִמיץ ֵמחוֹ בָ ה ַא ּנ ְָדבָ ה ו ִּמ ְ ּנ ָדבָ ה ַאחוֹ בָ ה!
דְּ ָתלֵ י לֵ ּיה ְ ּב ַד ַעת כּ ֵֹהן,
דְּ ָא ַמרָּ :כל ֵהיכָ א דְּ ַמ ְט ָיא י ְָדא דְּ כ ֵֹהן,
ַה ׁ ְש ָּתא חוֹ בָ ה ,וְ לִ בְ סוֹ ף נ ְָדבָ ה.
וְ ַא ְקטו ֵּרי ֵהיכִ י ַמ ְק ַטר?
ישא  -דְּ חוֹ בָ ה ֵהיכִ י ַמ ְק ַטר לָ ּה?
לַ ְיק ַטר ָנְדבָ ה ְ ּב ֵר ׁ ָ
דִּ לְ ָמא כּ ו ָּּל ּה חוֹ בָ ה ִהיא וְ ָח ְסר ּו לְ ה ּו ׁ ִש ַיריִם,
וְ ָא ַמר ַמר:
יהן"!
יצה ְל ַה ְק ָט ָרה ֵ -אין ַמ ְק ִטיר קוֹ ֶמץ ֲע ֵל ֶ
" ׁ ִש ַיריִ ם ׁ ֶש ָח ְסר ּו ֵ ּבין ְק ִמ ָ
ישא  -דִּ נ ְָדבָ ה ֵהיכִ י ַמ ְק ַטר לָ ּה?
לַ ְיק ַטר חוֹ בָ ה ְ ּב ֵר ׁ ָ
ישים ֲה ֵרי הוּא ְ ּב"בַ ל ַּת ְק ִטיר ּו") 746ויקרא ב ,יא(!
קו,ב וְ ִדלְ ָמא כּ ו ָּּל ּה חוֹ בָ ה ִהיא ,וְ כָ ל ׁ ֶשהוּא ִמ ֶּמ ּנ ּו לָ ִא ׁ ּ ִ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ּ ַפזִ י:
 744תיקון גירסה על פי צאן קדשים ודקדוקי סופרים .גירסת וילנא:
 745בהמשך הסוגיה רבא מופיע שוב ,תוספות מגיה כאן רבה וגם בהמשך .גירסת וילנא :רבא.
יהוה
ָּ 746כל ַה ִּמנְ ָחה ֲא ׁ ֶשר ַּת ְק ִריב ּו לַ יהֹוָ ה ל ֹא ֵת ָע ֶשׂ ה ָח ֵמץ ִּכי כָ ל ְשׂ אֹר וְ כָ ל דְּ ַב ׁש ל ֹא ַת ְק ִטיר ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו ִא ּׁ ֶשה לַ ָ ֹ

רש"י
של עשרוני' מאחד ועד ששים.
שיביא ששים מנחות בששים
כלים בחד כלי חד עשרון ובאידך
שנים ובאידך שלשה ובאידך
]ארבעה וכן עד[ ששים:
שהם אלף ושמנה מאות
ושלשים עשרונות .ובכל כלי
יאמר אם כזו נדרתי זו לנדרי
ואם לאו תהא נדבה דממה נפשך
חדא מינייהו נדר:
פירשתי .עשרונות ופירשתי
מאיזה מנחה מן החמש המנחות
ואיני יודע מאיזה מנחה פירשתי
וכמה עשרונים פירשתי בה יביא
חמש מנחות של ששים
עשרונות:
במותר להכניס חולין לעזרה.
ודכולי עלמא אסור לערב חובה
בנדבה:
רבנן סברי מותר להכניס חולין
לעזרה .הלכך יביא ששים עשרון
בכלי אחד ויתנה אם כולן נדרתי
כולן לחובתי ואם לאו מה
שנדרתי יהא לחובתי והשאר
חולין אבל השאר לנדבה לא מצי
לאיתויי דאסור לערב חובה
בנדבה ואי קשיא הכא נמי היכי
קריב קומץ הא הוי קצת מן
הקומץ חולין ועוד מנחה היכי
מישתרי והא לא איקמצ' קומץ
שלם דקצת מן הקומץ הוי חולין
תריץ כדתרצינן בהקומץ רבה
)לעיל כד (:קומץ בדעתא דכהן
תליא מילתא וכהן דעתו אקודש
ולא אחולין:
ורבי סבר אסור להכניס חולין
לעזרה .הלכך לא מצי איתויי
בכלי אחד ומתנה אבל יביא
ששים מנחות מאחד ועד ששים
בששים כלים ויאמר אותם
שנדרתי יהו לחובתי והשאר
נדבה ואי קשיא לייתי ששים
עשרונות בששים כלים ויאמר
לפי חשבון שנדרתי יהא לנדרי
והשאר נדבה הא לא קשיא
דקביעות המנחה מילתא היא
ולא מצי לאיתויי בכלי אחד
פחות ממה שקבע בו:
מותר לערב חובה בנדבה .הלכך
מייתי ס' עשרונות ויאמר כפי מה
שנדרתי יהו לחובתי והשאר
לנדבה:
שני קמצים .חד לחובה וחד
לנדבה:
ומשני דקמיץ .שני קמצים:
כל היכא דמטי ידיה דכהן
השתא .בקומץ ראשון יהא חובה
וכל היכא דמטו ידיה בקומץ
אחרון תהא נדבה:
דלמא כולה חובה היא .ומכי
שקיל קומץ קמא הוה ליה כל
מה שבכלים שיריים וכי קמיץ
דנדבה ומקטר לה הוו להו
]כמקטיר[ שיריים )שחסרו(:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
דְּ ַמ ּ ִסיק לְ ה ּו לְ ׁשוּם ֵעצִ ים,
וּכְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר,
דְּ ַתנְ ָיא:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
"לְ ֵר ַיח נִ יחוֹ ַח" ) 747ויקרא ב ,יב( ִ -אי ַא ָּתה ַמ ֲע ֶלה ֲא ָבל ַא ָּתה ַמ ֲע ֶלה ְל ׁשוּם ֵע ִצים".
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָרבָ א לְ ַרב ַא ׁ ּ ִשי:
וְ ִדלְ ָמא :דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא מו ָּּתר לְ ָע ֵרב חוֹ בָ ה ִ ּבנ ְָדבָ ה,
וְ ָהכָ א ִ ּב ְד ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָקא ִמ ְיפלְ גֵ י:
דְּ ַר ָ ּבנָן ִ -אית לְ ה ּו דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר,
וְ ַר ִ ּבי  -לֵ ית לֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ְ
ִאי ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּתך :לְ ַר ִ ּבי מו ָּּתר לְ ָע ֵרב חוֹ בָ ה ִ ּבנ ְָדבָ ה ,ו ְּד ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר לֵ ית לֵ ּיה,
ֶאפְ ׁ ָשר דְּ ַמ ְי ֵּיתי ׁ ִש ִּיתין ְ ּב ַחד ָמנָ א וְ ַחד ְ ּב ַחד ָמ ָנא ,ו ַּמ ַ ּגע לְ ה ּו ,וְ ָק ִמיץ?!
ָרבָ א ָא ַמר:
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא :מו ָּּתר לְ ָע ֵרב חוֹ בָ ה ִ ּב ָנְדבָ ה,
ו ְּדכו ֵּּלי ָעלְ ָמאִ :אית לְ ה ּו דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר,
וְ ָהכָ א ִ ּבפְ לוּגְ ָתא דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב וְ ַר ָ ּבנָן ָקא ִמיפְ לְ גֵ י:
דִּ ְתנַן:
שרוֹ ן ,נוֹ ֵתן ָל ּה ׁ ִש ׁ ּ ִשים לוֹ ג.
" ֲא ִפיל ּו ִמנְ ָחה ׁ ֶשל ׁ ִש ׁ ּ ִשים ִע ּ ָ ׂ
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
שרוֹ ןֵ ,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") 748ויקרא יד ,כא(" )מנחות פח.(.
שרוֹ ן ל ּו ָ ּג ּה ָקא ׁ ָש ִקיל.
ַר ָ ּבנָן ָסבְ ֵריְּ :כ ַר ָ ּבנָן דְּ ָא ְמ ֵרי ׁ ִש ׁ ּ ִשים לוֹ ג ,וְ כָ ל ַחד וְ ַחד ִע ּ ָ ׂ
וְ ַר ִ ּבי ָסבַ רְּ :כ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב ,דְּ ָא ַמרֵ " :אין ָל ּה ֶא ָ ּלא לו ָ ּּג ּה".
וְ לֹא ַי ְד ִעינַןִ :אי ֲח ָדא ִמ ְנ ָחה ִהיא דְּ ַס ִ ּגי לָ ּה ְ ּב ַחד לוֹ ג,
ִאי ׁ ְש ֵּתי ְמנָחוֹ ת נִינְה ּו דִּ בְ ִעינַן ׁ ְש ֵני ל ּו ִ ּגין.
ַרב ַא ׁ ּ ִשי ָא ַמר:
ְ ּב ָק ָטן ,וְ ֵהבִ יא ָ ּגדוֹ ל ָק ִמ ְיפלְ גֵ י:
ַר ָ ּבנָן ָסבְ ֵריָ :ק ָטן וְ ֵהבִ יא ָ ּגדוֹ ל – יָ צָ א,
וְ ַר ִ ּבי ָסבַ ר :לֹא יָ צָ א.
וְ ָהא ִא ְיפלְ גו ָ ּב ּה ֲח ָדא זִ ְמ ָנא:
דִּ ְתנַן:
" ָק ָטן וְ ֵה ִביא ָ ּגדוֹ ל – יָ ָצא,
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר :לֹא יָ ָצא" )מנחות קז!(:
צְ ִריכָ א,
דְּ ִאי ִא ְּית ַמר ְ ּב ָהא,
ְ ּב ָהא ָקא ָא ְמ ֵרי ַר ָ ּבנָן ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ִידי וְ ִא ִידי קוֹ ֶמץ הוּא,
ישי ֵאימו ִּרין ֵא ָימא מוֹ ד ּו לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי.
ֲאבָ ל ָה ָתם  -דְּ ָקא נְ ִפ ׁ ֵ
וְ ִאי ִא ְּית ַמר ְ ּב ַה ִהיא,
ְ ּב ַה ִהיא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי,
ֲאבָ ל ְ ּב ָהא ֵא ָימא מוֹ ֵדי לְ ה ּו לְ ַר ָ ּבנָן!
צְ ִריכָ א

רש"י
דמסיק להו לשם עצים .לעולם
דחובה מקטיר ברישא ודקאמר
דילמא אינו שיריים נינהו וקמו
להו בבל תקטירו דמקטר ליה
לקומץ דנדבה לשם עצים:
ואל המזבח לא יעלו .בתריה
דההוא קרא דבל תקטירו כתיב:
אית להו דר' אליעזר .הלכך כי
מקטר לקומץ דנדבה מתנה
ואומר אם איכא נדבה בההוא
כלי תהוי הקטרה מעליא ואי
כולה לחובה היא הקטרה
קמייתא תהא הקטרה והך לשם
עצים:
ורבי לית ליה דר' אליעזר.
הילכך לא מצי לאיתויי בחד מנא
דתו לא מקטר לקומץ קמא
דלמא כוליה חובה וקם ליה בבל
תקטירו:
אפשר דמייתי ששים בחד מנא
וחד בחד מנא .וקמיץ מגדול
ברישא ומתנה אי כולה חובה
שפיר ואי לא הא דקמיצנא ליהוי
מחובה ומאי דקמיצנא מכלי א'
ליהוי אההוא עשרון ולאותה
נדבה דפש בכלי אחר ומגע מגען
לראש הכלים זה בצד זה כדי
שיגעו ראשי הקלתות זו לזו כי
היכי דלישתרי נדבה דבכלי גדול
הקומץ דבכלי קטן ומקטיר
חובה והדר דנדר דאי נמי הויא
קמייתא כל כלי גדול חובה לא
הוו להו שיריים שחסרו דמהנהו
שיתין דבחד מנא לא שקיל ולא
מידי מכי שקיל קומץ קמא:
ששים לוג לששים עשרון.
שבאותו כלי ומתנה כמה
שנדרתי תהא לחובתי והשאר
תהא נדבה וכל חד עשרון לוג
שקיל ודחובה לחובה ונדבה
לנדבה:
אין לה )מנחה( אלא לוגה .לוג
לכל המנחות ואי עריב שתים
מנחות זו של שלשים וזו של
שלשים בכלי אחד בעי להו ב'
לוגין ואי חדא היא בעי חד לוג:
קטן והביא גדול .וזה אי נמי לא
נדר אלא שלשה עשרונות ומייתי
חמשה לנדרו יצא ולא בעי
אתנויי מידי:
קטן והביא גדול .שור קטן עלי
והביא גדול:
אידי ואידי .בין מנחה גדולה ובין
מנחה קטנה חד קומץ מקריב:
אימורין דגדול נפישי מדקטן.
ואיכא למימר לא הכי נדר
בההוא קאמר לא יצא דנפישי
אימורין דידיה:

יהוה וְ ֶאל ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח ל ֹא יַ ֲעל ּו לְ ֵר ַיח נִ יח ַֹח
אשית ַּת ְק ִריב ּו א ָֹתם לַ ָ ֹ
ָ 747ק ְר ַ ּבן ֵר ׁ ִ
 748וְ ִ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

"ה ֵרי ָע ַלי ִע ָשּׂרוֹן
מסכת מנחות פרק י"ג – ֲ
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 .9קו ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ִ)ס ָימן ֵעצִ י"ם זָ ָה"ב יַיִ "ן עוֹ לָ "ה ּתוֹ ָד"ה ׁשוֹ "ר(.
" ֲה ֵרי ָע ַליֵ :ע ִצים"  -לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשנֵ י ְ ּגזִ ִירין.
ְלבוֹ נָ ה"  -לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמ ּקוֹ ֶמץ.
"
ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ְק ָמ ִצים ֵהםָ :האוֹ ֵמרָ " :ע ַלי ְלבוֹ נָ ה"  -לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמ ּקוֹ ֶמץ.
ַה ְמנַ דֵּ ב ִמנְ ָחה יָ ִביא ִע ָּמ ּה קוֹ ֶמץ ְלבוֹ נָ ה.
ַה ַּמ ֲע ֶלה ֶאת ַה ּקוֹ ֶמץ ַ ּבחוּץ – ַח ָ ּייב.
ׁ ְשנֵ י ָ ּבזִ ִיכין ְ -טעוּנִ ין ׁ ְשנֵ י ְק ָמ ִצים.
" ֲה ֵרי ָע ַלי :זָ ָהב"  -לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמדִּ ינָ ר זָ ָהב.
ֶ ּכ ֶסף"  -לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמדִּ ינָ ר ֶ ּכ ֶסף.
"
נְ ח ׁ ֶֹשת"  -לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמ ָּמ ָעה ֶ ּכ ֶסף.
"
ּ
ּ
ֹאמר לֹא ְל ָכ ְך נִ ְת ַ ּכו ַּונְ ִּתי.
י
ש
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י
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ש
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ּ ֵ ַ ְ ִּ וְ ֵ ינִ ֵ ַ ַ ֵ ַ ְ ִּ יְ ֵ ֵ ִ ַ ֶ ַ

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
749
"" ָק ְר ַ ּבן" )ויקרא ב ,א( ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ִּמ ְתנַ דְּ ִבין ֵע ִצים.
וְ ַכ ָּמה?
ׁ ְשנֵ י ְ ּגזִ ִירין.
וְ ֵכן הוּא אוֹ ֵמר" :וְ ַה ּגוֹ ָרלוֹ ת ִה ּ ַפלְ נ ּו ַעל ָק ְר ַ ּבן ָה ֵעצִ ים" ) 750נחמיה י ,לה(.
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
ֵע ִצים ָ -ק ְר ָ ּבן ֵהם,
ְטעוּנִ ין – ֶמ ַלח,
ו ְּטעוּנִ ין – ַה ָ ּג ׁ ָשה".

רש"י
מתני'
שני גזירין .שני בקעיות גדולות:
והמעלה את הקומץ בחוץ חייב.
כרת דהעלאה היא ובהאי כללא
הוי מעלה קומץ בפנים דהקטרה
מעלייתא היא הלכך לא חשיב
להו בשיתא:
שני בזיכין .של לחם הפנים:
נחשת לא יפחות ממעה כסף .לא
יפחות משוה מעה כסף דמייתי
]נחושת[ שוה מעה כסף:
פירשתי .כך וכך זהב ואיני יודע
כמה פירשתי:
יביא .כל כך עד שיודע בעצמו
שלעולם לא לכך נתכווין:
גמ'
קרבן .נפש כי תקריב קרבן מנחה
)ויקרא ב(:
וכן הוא אומר .דעצים איקרו
קרבן:
וטעונין הגשה .בקרן דרומית
מערבית כמנחה:
עצים טעונים קמיצה .שמרסקן
לעצים דקין עד שנוטל מהם מלא
קומצו:
עצים .שהתנדב אדם טעונים
עצים להסיקן בעצי הקדש
כשאר קרבנות:

ָא ַמר ָרבָ א:
וּלְ ִדבְ ֵרי ַר ִ ּביֵ ,עצִ ים ְטע ּו ִנין ְק ִמיצָ ה.
ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפא:
לְ ִדבְ ֵרי ַר ִ ּבי,
ֵעצִ ים צְ ִריכִ ין ֵעצִ ים.

יהוה סֹלֶ ת יִ ְהיֶ ה ָק ְר ָ ּבנוֹ וְ יָ צַ ק ָעלֶ ָיה ׁ ֶש ֶמן וְ נָ ַתן ָעלֶ ָיה לְ בֹנָ ה
 749וְ נֶ ֶפ ׁש ִּכי ַת ְק ִריב ָק ְר ַ ּבן ִמנְ ָחה לַ ָ ֹ
 750וְ ַהגּ וֹ ָרלוֹ ת ִה ּ ַפלְ נ ּו ַעל ֻק ְר ַ ּבן ָה ֵע ִצים ַהכּ ֲֹהנִ ים ַהלְ וִ ִ ּים וְ ָה ָעם לְ ָה ִביא לְ ֵבית ֱאל ֵֹהינ ּו לְ ֵבית ֲאב ֵֹתינ ּו לְ ִע ִּתים ְמזֻ ּ ָמנִ ים ׁ ָשנָ ה ְב ׁ ָשנָ ה לְ ַב ֵער ַעל ִמזְ ַ ּבח יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו
ַּכ ָּכתוּב ַ ּב ּתוֹ ָרה
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 .10קו ,ב – קז ,א
]" ֲה ֵרי ָע ַליְ [:לבוֹ נָ ה לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמן ַה ּקוֹ ֶמץ".
ְמ ָנלָ ן?
דִּ כְ ִתיב" :וְ ֵה ִרים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְ ּב ֻק ְמצוֹ ִמ ּסֹלֶ ת ַה ִּמנְ ָחה ו ִּמ ּׁ ַש ְמנָ ּה וְ ֶאת ָּכל ַה ְּלבוֹ נָ ה") 751ויקרא ו ,ח( –
ַמ ִּק ׁיש לְ בוֹ נָה לַ ֲה ָר ָמה דְּ ִמנ ְָחה,
ַמה ֲה ָר ָמה דְּ ִמ ְנ ָחה קוֹ ֶמץ ַ -אף לְ בוֹ נָה נ ִַּמי קוֹ ֶמץ.

ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"" ֲה ֵרי ָע ַלי ַל ִּמזְ ֵ ּב ַח"  -יָ בִ יא ְלבוֹ נָ ה,
ׁ ֶש ֵאין ְל ָך דָּ ָבר ׁ ֶש ָ ּק ֵרב ְלגַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח ֶא ָ ּלא ְלבוֹ נָ ה.
" ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי"  -יָ בִ יא ִמ ָ ּכל דָּ ָבר ׁ ֶש ָ ּק ֵרב ַל ִּמזְ ֵ ּב ַח".
וְ ת ּו לֵ ָּיכא? וְ ָהא ִא ָּיכא :עוֹ לָ ה!

רש"י
מנלן .דסתם הקטרה הוי קומץ:
פירשתי .אחד מאותן הקריבין
כולם למזבח ואיני יודע איזה
מהם פירשתי וקא סלקא דעתך
דודאי מדנחית למניינא דעתיה
]נמי[ אמידי דלית ביה היתר
שיריים לכהנים ואע''ג דאינו
נקטר כולו כמין עולת העוף
ומנחת נסכים והילכך יביא
מכולן אבל היכא דאמר הרי עלי
למזבח סתם משמע דבר שנקטר
היינו לבונה:
ותו ליכא .ואמילתא קמייתא
קאי דאין לך דבר הקרב כולו
למזבח אלא לבונה:
מוראה ונוצה .נזרקין אצל מזבח
)הפנימי( ונבלעין במקומן
כדאמרי' במס' יומא בפ' קמא
)דף כא:(.
לא פסיקא ליה .דלימא דבר
הקרב כולו למזבח משום מנחת
נסכים הואיל ואיכא מנחת נדבה
דאינה כולה למזבח:

ִא ָּיכא עוֹ ָר ּה לַ כּ ֲֹה ִנים.
וְ ָהא ִא ָּיכא :עוֹ לַ ת ָהעוֹ ף!
קז,א ִא ָּיכא ^מו ְּר ָאה וְ נוֹ צָ ה.
וְ ָה ִא ָּיכא :נְסָ כִ ים!
לְ ׁ ִש ִיתין ָאזְ לֵ י.
וְ ָה ִא ָּיכאִ :מ ְנ ַחת ְנ ָסכִ ים!
ֵּכיוָ ן דְּ ִא ָּיכא ִמ ְנ ָחה דְּ ָאכְ לֵ י כּ ֲֹהנִ ים ִמי ָ ּנ ּה לֹא ּ ְפ ִס ָיקא לֵ ּיה.

יהוה
 751וְ ֵה ִרים ִמ ּ ֶמנּ ּו ְ ּב ֻק ְמצוֹ ִמ ּסֹלֶ ת ַה ּ ִמנְ ָחה ו ִּמ ּׁ ַש ְמנָ ּה וְ ֵאת ָּכל ַה ְּלבֹנָ ה ֲא ׁ ֶשר ַעל ַה ּ ִמנְ ָחה ְו ִה ְק ִטיר ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח ֵר ַיח נִ יח ַֹח ַאזְ ָּכ ָר ָת ּה לַ ָ ֹ

"ה ֵרי ָע ַלי ִע ָשּׂרוֹן
מסכת מנחות פרק י"ג – ֲ
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 .11קז ,א
"" ֲה ֵרי ָע ַלי זָ ָהב"  -לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמדִּ ינַ ר זָ ָהב".
וְ ִדלְ ָמא נַסְ ָּכא!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
דְּ ָא ַמר ַמ ְט ֵ ּב ַע.
וְ ִדלְ ָמא ּ ְפ ִר ֵיטי!
ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפא:
ּ ְפ ִר ֵיטי דְּ ַד ֲהבָ א לֹא ָעבְ ֵדי ִאינְ ׁ ֵשי.

]" ֲה ֵרי ָע ַליּ ֶ [ :כ ֶסף"  -לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמדִּ ינָ ר".
וְ ִדלְ ָמא נַסְ ָּכא!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
דְּ ָא ַמר ַמ ְט ֵ ּב ַע.
וְ ִדלְ ָמא ּ ְפ ִר ֵיטי!
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ְ ּב ַא ְת ָרא דְּ לֹא ָסג ּו ּ ְפ ִר ֵיטי דְּ כַ ְס ּ ָפא.

]" ֲה ֵרי ָע ַלי [ :נְ חוֹ ׁ ֶשת  -לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמ ָּמ ָעה ֶ ּכ ֶסף".
ַּת ְנ ָיא:
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמ ִּצינּ וֹ ָרא ְק ַט ָ ּנה ׁ ֶשל נְ ח ׁ ֶֹשת".
לְ ַמאי ַחזְ יָ א?
ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
ׁ ֶש ְּמ ַח ּ ְט ִטין ָ ּב ּה ּ ְפ ִתילוֹ ת ,ו ְּמ ַק ְּנ ִחין ָ ּב ּה נֵ רוֹ ת:

רש"י
נסכא .חתיכה אחת של זהב
שקורין פלט''א:
מצינורא קטנה .מזלג קטן:
מחטטין .מפילין ראש הפתילה
כשהוא שרוף ובלע''ז ממוקי''ר:
ומקנחין בה נרות .של מנורה
מאפרה שבתוכה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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ַ ּב ְרזֶ ל.752
ַּת ְנ ָיא:
" ֲא ֵח ִרים אוֹ ְמ ִרים:
לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמ ַ ּכ ְליָ ה עוֹ ֵרב".
וְ כַ ָּמה?
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ַא ָּמה ַעל ַא ָּמה.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
"לֹא יִ ְפחוֹ ת ֵמ ַא ָּמה ַעל ַא ָּמה".
לְ ַמאי ַחזְ ָיא?
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
לְ כַ לְ יָה עוֹ ֵרב.

 752גירסת הגמרא במקבילה שבת צ:.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
"ה ֵרי ָע ַלי ַ ּב ְרזֶ ל",
" ָהאוֹ ֵמרֲ :
ֲא ֵח ִרים אוֹ ְמ ִרים:
ל ֹא יִ ְפחוֹ ת ֵמ ַא ָּמה ַעל ַא ָּמה.
לְ ַמאי ַחזְ יָא?
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
לְ כַ לְ ָייא עוֹ ֵרב.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
" ֲא ֵח ִרים אוֹ ְמ ִרים:
ל ֹא יִ ְפחוֹ ת ִמ ַ ּכ ְליָ יא עוֹ ֵרב".
וְ כַ ָּמה?
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ַא ָּמה ַעל ַא ָּמה.

רש"י
כליה עורב .מסמרות חדין
תוחבין בראש גג ההיכל לכלות
העורבין שלא ישבו עליו:

"ה ֵרי ָע ַלי ִע ָשּׂרוֹן
מסכת מנחות פרק י"ג – ֲ

"
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 .13קז ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
" ֲה ֵרי ָע ַלי יַ יִ ן"  -לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה לו ִ ּּגין.
ׁ ֶש ֶמן"  -לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמלּ וֹ ג.
" ...
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
ׁ ְשל ׁ ָֹשה לו ִ ּּגין.
" ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי"  -יָ ִביא ְ ּכיוֹ ם ְמרו ֶ ּּבה.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:

"

" ֶאזְ ָרח" ) 753במדבר טו ,יג( ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ִּמ ְתנַ דְּ

ִבין יַ יִ ן.

וְ ַכ ָּמה?
ׁ ְשל ׁ ָֹשה לו ִ ּּגין.
ו ִּמ ַ ּניִ ן ׁ ֶש ִאם ָר ָצה ְלהוֹ ִסיף יוֹ ִסיף?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :יִ ְהיֶ ה".
יָ כוֹ ל יִ ְפחוֹ ת?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָּ " :ככָ ה"".

" ׁ ֶש ֶמן  -לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמן ַהלּ וֹ ג.
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמרְ ׁ :של ׁ ָֹשה לו ִ ּּגין".
ְ ּב ַמאי ָקא ִמ ְיפלְ גֵ י?
ֲא ָמרו ָּה ַר ָ ּבנָ ן ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ּ ָפ ּ ָפא:
ְ ּבדוּן ִמי ָ ּנ ּה ו ִּמי ּנָה,
ְ ּבדוּן ִמי ָ ּנ ּה וְ אוֹ ִקים ְ ּב ַא ְת ָר ּה,
ָקא ִמיפְ לְ גֵ י.
ַר ָ ּבנָן ָסבְ ֵרי" :דּ וּן ִמי ּנ ָּה ו ִּמי ּנָה" –
ַמה ִּמ ְנ ָחה ִמ ְתנַ דְּ בִ ין ַ -אף ׁ ֶש ֶמן ִּנַמי ִמ ְת ַנדְּ בִ ין.
ּו" ִמי ּנָה"ַ :מה ִּמנְ ָחה ְ ּבלֹוג ַ -אף ׁ ֶש ֶמן ְ ּבלוֹ ג.
וְ ַר ִ ּבי ָסבַ ר" :דּ וּן ִמי ָ ּנ ּה וְ אוֹ ֵקי ְ ּב ַא ְת ָר ּה" –
ַמה ִּמ ְנ ָחה ִמ ְתנַ דְּ בִ ין ַ -אף ׁ ֶש ֶמן ִּנַמי ִמ ְת ַנדְּ בִ ין,
"וְ אוֹ ֵקי ְ ּב ַא ְת ָר ּה"ִּ :כ ְנ ָסכִ יםַ ,מה ְ ּנ ָסכִ ים ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ל ּו ִ ּגין ַ -אף ׁ ֶש ֶמן נַ ִּמי ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ל ּו ִ ּגין.
ָא ַמר לְ ה ּו ַרב ּ ָפ ּ ָפא:
ִאי ִמ ִּמ ְנ ָחה ָ ּג ַמר לָ ּה ַר ִ ּבי  -דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא לֹא ּ ְפלִ יגֵ י "דּ וּן ִמי ּנ ָּה ו ִּמי ָ ּנה",
ֶא ָּלא ַר ִ ּבי ֵמ" ֶאזְ ָרח" )במדבר טו ,יג( ָ ּג ִמיר לָ ּה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב נָ ָתן לְ ַרב ּ ָפ ּ ָפא:
ו ִּמי ָמצִ ית ָא ְמ ַר ְּת ָהכִ י?!
וְ ָה ַת ְנ ָיא:
754
"" ָק ְר ָ ּבן" )ויקרא ב ,א( ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ִּמ ְתנַ דְּ ִבין ׁ ֶש ֶמן,
וְ ַכ ָּמה?
ּ
ׁ ְשל ׁ ֶֹשת לו ִּגין".
ַמאן ׁ ָש ְמ ַע ְּת לֵ ּיה דְּ ָא ַמרְ ׁ " :של ׁ ֶֹשת לו ִ ּּגין"? ַר ִ ּבי ,וְ ָקא ַמ ְי ֵּיתי לָ ּה ִמ" ָ ּק ְר ָ ּבן"!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִאי ַּתנְ ָיא ַּת ְנ ָיא.

ָּ 753כל ָה ֶאזְ ָרח יַ ֲע ֶשׂ ה ָּככָ ה ֶאת ֵא ֶּלה לְ ַה ְק ִריב ִא ּׁ ֵשה ֵר ַיח נִ יח ַֹח לַ יהֹוָ ה
יהוה סֹלֶ ת יִ ְהיֶ ה ָק ְר ָ ּבנוֹ וְ יָ צַ ק ָעלֶ ָיה ׁ ֶש ֶמן וְ נָ ַתן ָעלֶ ָיה לְ בֹנָ ה
 754וְ נֶ ֶפ ׁש ִּכי ַת ְק ִריב ָק ְר ַ ּבן ִמנְ ָחה לַ ָ ֹ

רש"י
מתני'
הרי עלי יין .לנסכים לא יפחות
משלשה לוגין שהן פחותין
שבנסכים:
שמן לא יפחות מן הלוג .דחזי
למנחת נדבה ואע''ג דהוא
מתכוין להקריבו בפני עצמו
כנסכים והך סתמא כר' טרפון
דאמר בפירקין דלעיל )דף קד(.
אף מתנדבין שמן:
כיום מרובה .מפ' בגמ':
גמ'
אזרח .בפרשת נסכים כתיב
)במדבר טו( כל האזרח יעשה
ככה וגו' קרא יתירא הוא:
שלשה לוגין .דבציר מהכי לא
חזו:
יהיה .התם כתיב ככם כגר
כאזרח יהיה משמע יהיה לכם
עוד נסכים אחריני:
דון מינה .דשמן דבא נדבה
גמרינן ממנחת נדבה כדאמר
לקמן קרבן מלמד שמתנדבין
שמן וההוא גבי מנחת נדבה
כתיב )ויקרא ב( כי תקריב קרבן
מנחה:
ואוקי באתרה .בנסכים דשמן
הבא בפני עצמו הוי כנסכים
דומיא דיין:
מאזרח גמר לה .כי היכי דגמרינן
לעיל יין הכי נמי גמר רבי אזרח
מלמד שמתנדבין שמן ודון מינה
כל הנסכים שלשה לוגין:
קרבן מנחה מלמד כו' .אלמא
ממנחת נדבה גמר לה:
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" ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי יָ ִביא ְ ּכיוֹ ם ְמרו ֶ ּּבה".
ָּת ָנא:
אשוֹ ן ׁ ֶשל ַחג ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת".
" ְ ּכיוֹ ם טוֹ ב ָה ִר ׁ

"ה ֵרי ָע ַלי ִע ָשּׂרוֹן
מסכת מנחות פרק י"ג – ֲ

"
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 .15קז ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ש.
" ֲה ֵרי ָע ַלי עוֹ ָלה"  -יָ ִביא ֶ ּכ ֶב ׂ
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה אוֹ ֵמר:
אוֹ ּתוֹ ר אוֹ ֶ ּבן יוֹ נָ ה.
" ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי ִמן ַה ָ ּב ָקר וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ֵּפ ַיר ׁ ְש ִּתי" – יָ ִביאַּ :פר וְ ֵעגֶ ל.
ש ִעירּ ְ ,ג ִדי ,וְ ָט ֶלה.
ִמן ַה ְ ּב ֵה ָמה וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ֵּפ ַיר ׁ ְש ִּתי" – יָ ִביאַּ :פר ,וְ ֵעגֶ לַ ,איִ לׂ ָ ,
"...
קז,ב " ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי" ^ -מוֹ ִסיף ֲע ֵל ֶיהןּ :תוֹ ר ו ֶּבן יוֹ נָ ה.
ש.
" ֲה ֵרי ָע ַלי ּתוֹ ָדה ו ׁ ְּש ָל ִמים"  -יָ ִביא ֶ ּכ ֶב ׂ
ּ
" ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי ִמן ָ ּב ָקר וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי" – יָ בִ יאַ :פר ,ו ָּפ ָרהֵ ,ע ֶגל וְ ֶעגְ ָלה.
ִמן ַה ְ ּב ֵה ָמה וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי" – יָ ִביאַ ּ :פר ו ָּפ ָרהֵ ,עגֶ ל וְ ֶע ְג ָלה,
"...
ש ִע ָירה,
ש ִעיר ּו ְ ׂ
ַאיִ ל ו ְּר ֵח ָלהׂ ָ ,
ְ ּג ִדי וּגְ ִד ָ ּייהָ ,ט ֶלה וְ ַט ְליָ יה.
" ֲה ֵרי ָע ַליׁ :שוֹ ר" – יָ בִ יא :הוּא וּנְ ָסכָ יו ְ ּב ָמנֶ ה.
ֵעגֶ ל" – יָ בִ יא :הוּא וּנְ ָסכָ יו ְ ּב ָח ֵמ ׁש.
" ...
ַאיִ ל" – יָ ִביא :הוּא וּנְ ָסכָ יו ִ ּב ׁ ְש ַּתיִ ם.
" ...
ש" – יָ ִביא :הוּא וּנְ ָסכָ יו ְ ּב ֶס ַלע.
ֶ ּכ ֶב ׂ
" ...
ׁשוֹ ר ְ ּב ָמנֶ ה" – יָ ִביאּ ְ :ב ָמנֶ ה ,חוּץ ִמ ְ ּנ ָסכָ יו.
" ...
ֵעגֶ ל ְ ּב ָח ֵמ ׁש" – יָ ִביאּ ְ :ב ָח ֵמ ׁש ,חוּץ ִמ ְ ּנ ָס ָכיו.
" ...
ַאיִ ל ִ ּב ׁ ְש ַּתיִ ם" – יָ ִביאּ ִ :ב ׁ ְש ַּתיִ ם ,חוּץ ִמ ְ ּנ ָס ָכיו.
" ...
ש ְ ּב ֶס ַלע"  -יָ ִביא ְ ּב ֶס ַלע חוּץ ִמ ְ ּנ ָסכָ יו.
ֶ ּכ ֶב ׂ
" ...
" ...
" ...
" ...
" ...
" ...

ׁשוֹ ר ְ ּב ָמנֶ ה" – וְ ֵהבִ יאְ ׁ :שנַ יִ ם ְ ּב ָמנֶ ה  -לֹא יָ ָצא,
וַ ֲא ִפילּ ּו :זֶ ה ְ ּב ָמנֶ ה ָח ֵסר דִּ ינָ ר,
וְ זֶ ה ְ ּב ָמנֶ ה ָח ֵסר דִּ ינָ ר.
ׁ ָשחוֹ ר" – וְ ֵה ִביאָ :ל ָבן,
ָל ָבן" – וְ ֵה ִביאָ ׁ :שחוֹ ר,
ָ ּגדוֹ ל" – וְ ֵה ִביאָ :ק ָטן  -לֹא יָ ָצא.
ָק ָטן" – וְ ֵה ִביאּ ָ :גדוֹ ל – יָ ָצא.
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר :לֹא יָ ָצא.

ְ ּג ָמ ָרא
וְ לֹא ּ ְפלִ יגֵ י:
ַמר ִּ -כי ַא ְת ֵר ּיה,
ו ַּמר ִּ -כי ַא ְת ֵר ּיה.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ש,
"" ֲה ֵרי ָע ַלי עוֹ ָלה ְ ּב ֶס ַלע ַל ִּמזְ ֵ ּב ַח" – יָ ִביאּ ֶ :כ ֶב ׂ
ׁ ֶש ֵאין ְל ָך דָּ ָבר ׁ ֶש ָּק ֵרב ְ ּב ֶס ַלע ְלגַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח,
ש ׁ ֶש ָ ּק ֵרב ְ ּב ֶס ַלע.
ֶא ָ ּלא ֶ ּכ ֶב ׂ
" ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי" – יָ בִ יאִ :מ ָ ּכל דָּ ָבר ׁ ֶש ָּק ֵרב ְ ּב ֶס ַלע ְלגַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח".

רש"י
מתני'
יביא כבש .פחות שבעולות עולה
ליכא לספוקי אלא בזכרים:
פירשתי .אחד מקרבנות הבהמה
ואיני יודע איזה מהם פירשתי:
יביא .מכל מיני בהמה הזכרים
גדולים דהיינו פר ועגל ואיל
ושעיר גדי וטלה:
פירשתי .את המין ואיני יודע
אם מן הבהמה ואם מן העוף:
תודה ושלמים .או זה או זה:
יביא כבש .פחות שבתודה
ושלמים:
פירשתי כו' .תודה ושלמים
איכא לספוקי בזכרים ונקבות:
רחל .בת שתי שנים )טלה
וטלייה( כבש בן שנתו:
יביא הוא ונסכיו עמו במנה .כך
נתפרש דינו בתורה שבע''פ:
בחמש .סלעים:
אמר הרי עלי שור במנה יביאנו
במנה חוץ מנסכיו .שהרי כך
קבעו:
שור במנה והביא שנים במנה
לא יצא .שהרי קבע שור א'
במנה:
גמ'
מר כי אתריה ומר כי אתריה.
באתריה דת''ק גריע כבש מעוף
ובאתריה דרבי אליעזר גריע עוף
מכבש:
פירשתי .איזה קרבן אביא
ואקננו בסלע מדנחת לפרושי
איכא לספוקי נמי באחריני
הלכך יביא מכל דבר הקרב
למזבח שוה סלע מכל אחד
ובלבד שיוכל לקנות דבר שלם
מסלע:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .16קז ,ב
"" ֵּפ ַיר ׁ ְש ִּתי ִמן ַה ָ ּב ָקר וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ֵּפ ַיר ׁ ְש ִּתי"  -יָ ִביא ּ ַפר וְ ֵעגֶ ל".
ַא ַּמאי? וְ לַ י ְֵּתי ּ ַפר ִמ ַּמה ַ ּנפְ ׁ ָש ְך!
ָהא ַמ ִ ּני? ַר ִ ּבי ִהיא,
ּ
דְּ ָא ַמרָ " :ק ָטן וְ ֵה ִביא ָגדוֹ ל  -לֹא יָ ָצא".
ִאי ַר ִ ּביֵ ,א ָימא ֵס ָיפאׁ " :שוֹ ר ְ ּב ָמנֶ ה וְ ֵה ִביא ׁ ְשנַ יִ ם ְ ּב ָמנֶ ה  -לֹא יָ ָצא,
וַ ֲא ִפיל ּו :זֶ ה ְ ּב ָמנֶ ה ָח ֵסר דִּ ינָ ר,
וְ זֶ ה ְ ּב ָמנֶ ה ָח ֵסר דִּ ינָ ר.
ׁ ָשחוֹ ר וְ ֵה ִביא ָל ָבן,
ָל ָבן וְ ֵה ִביא ׁ ָשחוֹ ר,
ָ ּגדוֹ ל וְ ֵה ִביא ָק ָטן  -לֹא יָ ָצא.
ָק ָטן וְ ֵה ִביא ָ ּגדוֹ ל  -יָ ָצא
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר :לֹא יָ ָצא",
ישא וְ ֵסיפָ א ַר ִ ּבי ,ו ְּמצִ ֲיע ָתא ַר ָ ּבנָן?!
ֵר ׁ ָ
ישא וְ ֵס ָיפא ַר ִ ּביְ ,מצִ ֲיע ָתא ַר ָ ּבנָן,
ִאיןֵ ,ר ׁ ָ
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמר :דָּ בָ ר זֶ ה ַמ ֲחל ֶֹוקת ַר ִ ּבי וְ ַר ָ ּבנָן.

רש"י
ממה נפשך .דאי נמי עגל נדר הא
יש בכלל מרובה מועט:
דבר זה .ששנינו יביא פר ועגל
לאו דברי הכל היא אלא
מחלוקת דרבי ורבנן דלגבי קטן
והביא גדול ]לרבי[ לא יצא משום
הכי נקט תנא פלוגתא בסיפא
לפרושי רישא דלאו דברי הכל
היא:

"ה ֵרי ָע ַלי ִע ָשּׂרוֹן
מסכת מנחות פרק י"ג – ֲ

"

 .17קז ,ב – קח ,א
ְּתנַן ָה ָתם:
" ׁ ִש ׁ ּ ָשה ִלנְ ָד ָבה" )שקלים ו ,ה(.
ְּכנֶגֶ ד ִמי?
ִ)ס ָימן קמ"ף ש"ע(.
ָא ַמר ִח ְז ִק ּיָה:
ּ
ּ
ְּכנֶגֶ ד ׁ ִש ׁ ּ ָשה ָ ּב ֵּתי ָאבוֹ ת ַהכּ ֲֹה ִנים ׁ ֶש ִּת ְקנ ּו לָ ֶהם ֲחכָ ִמיםֶ ׁ ,שי ְֵהא ׁ ָשלוֹ ם זֶ ה ִעם זֶ ה.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ִמ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ַה ּנ ְָדבָ ה ְמרו ָ ּּבהִּ ,ת ְּיקנ ּו לָ ֶהם ׁשוֹ ָפרוֹ ת ְמרו ִ ּּבין ְּכ ֵדי ׁ ֶשלֹא י ְִת ַע ּ ְפ ׁש ּו ַה ָּמעוֹ ת.
ּו ְז ִע ִירי ָא ַמר:
ְּכנֶגֶ דַ ּ :פר,
וְ ֵעגֶ ל,
ַא ִיל,
ש,
וְ כֶ בֶ ׂ
ְ ּג ִדי,
וְ ָׂש ִעיר.
וְ ַר ִ ּבי ִהיא :דְּ ָא ַמר ָק ָטן וְ ֵהבִ יא ָ ּגדוֹ ל לֹא יָ צָ א.
ּובַ ר ּ ַפדָּ א ָא ַמר:
ְּכנֶגֶ דַ :ה ּ ָפ ִרים,
וְ ָה ֵאילִ ים,
וְ ַה ְּכבָ ִׂשים,
קח,א
וְ ַה ּ ְשׂ ִע ִירים,
וְ ַה ּמוֹ ָתרוֹ ת,
וְ ַה ָּמ ָעה.
ישינַן ,דְּ כָ ל ַחד וְ ַחד יוֹ ֵמ ּיה ָקא ָעבִ יד.
כּ ו ְּּלה ּו ְּכ ִחזְ ִק ּיָה לֹא ָא ְמ ֵרי :לְ ִא ְ ּנצוּיֵ י לֹא ַחיְ ׁ ִ
ישי ָנן.
ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן לֹא ָא ְמ ֵרי :לְ ִא ַיע ּפו ׁ ֵּשי לֹא ַחיְ ׁ ִ
ִּכזְ ִע ִירי לֹא ָא ְמ ֵריִּ :כ ִיח ָיד ָאה לֹא מוֹ ְק ֵמי.
ְּכבַ ר ּ ַפדָּ א נַ ִּמי לֹא ָא ְמ ֵרי" :מוֹ ָתרוֹ ת"?! כּ ו ְּּלה ּו נ ִַּמי מוֹ ָתרוֹ ת!
" ָמ ָעה"?! ִּנַמי לִ ׁ ְש ָקלִ ים ַאזְ לָ א!
דְּ ַתנְ ָיא:
"לְ ֵהיכָ ן ָקלְ בּ וֹ ן זֶ ה הוֹ לֵ ְך? לִ ׁ ְש ָקלִ ים,
דִּ בְ ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר אוֹ ֵמר :לִ נ ְָדבָ ה.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ְּכנֶגֶ ד :מוֹ ַתר ַח ּ ָטאת,
וּמוֹ ַתר ָא ׁ ָשם,
וּמוֹ ַתר ֲא ׁ ַשם נָ זִ יר,
וּמוֹ ַתר ֲא ׁ ַשם ְמצוֹ ָרע,
וּמוֹ ַתר ִמנְ ַחת חוֹ ֵטא,
וּמוֹ ַתר ֲעשִׂ ִירית ָה ֵאיפָ ה ׁ ֶשל כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל.
וְ ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָא ָא ַמר:
ְּכנֶגֶ ד :מוֹ ַתר ַח ּ ָטאת,
וּמוֹ ַתר ָא ׁ ָשם,
וּמוֹ ַתר ֲא ׁ ַשם נָ זִ יר,
וּמוֹ ַתר ֲא ׁ ַשם ְמצוֹ ָרע,
וּמוֹ ַתר ִקי ּנִין,
וּמוֹ ַתר ִמנְ ַחת חוֹ ֵטא.
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רש"י
תנן התם .במס' שקלים )דף ט:(:
ששה לנדבה .י''ג שופרות היו במקדש שבעה מהן
מפורשים מה נותנין בהם תיקלים חדתין ותיקלים עתיקין
קינים וגוזלי עולה ועצים ולבונה וזהב לכפורת הרי שבעה
וששה מהן לנדבה בהן היו נותנין המותרות ההולכות
לנדבת צבור דהוא קיץ המזבח והוי הבשר לעולה ועורות
לכהנים :כנגד ששה בתי אבות שכל משמר חלוק לששה
בתי אבות כנגד ששה ימי שבוע זה עובד יומו וזה עובד יומו
ובשבת כולן שוין:
כדי שיהא להן שלום זה עם זה .שעורות של בהמות
הנקחות מן השופרות היו לכהנים שמקריבין העולות וכל
זמן שאין המזבח בטל לא היו לוקחין מן השופרות ואם
לא היה להם אלא שופר אחד אתו לאינצויי דשמא באותו
יום של בית אב ראשון או של בית אב שני יביאו נדרים
ונדבות הרבה לא יטול הבית אב מן השופר כלום ובשאר
ימות השבוע של אלו בתי אבות לא מייתו נדרים ונדבות
כ''כ ונמצא אותן בתי אבות מקריבות מן השופר שלא יהא
המזבח בטל והוו עורות שלהם ומנצי הנך קמאי בהדי הנך
ואמרי יש לכם עורות ואנו אין לנו כלום ואי משום הנך
עולות שהביאו יחידים במשמרות שלנו משום מזלינו הוא
הלכך תקינו ששה שלא יטול זה משופרו של זה וכשהמעות
באות נותנין אותן לששה שופרות:
כנגד פר ועגל ואיל כבש וגדי ושעיר .שהמתנדב פר לעולה
מביא ונותן לשופר ששמו פר במנה אחד כדאמר יביא
במנה דפר )נקבה( במנה והמתנדב עגל מביא חמשה סלעים
ונותן לשופר ששמו עגל וכן כולם והכהנים לוקחין ממעות
שופר ששמו פר ויקריבו מאותו שופר פרים עד שיכלו כל
המעות:
דר' היא דאמר קטן והביא גדול לא יצא .ולהכי הוו ששה
שאין עולה באה אלא מהנך ששה בהמות:
כנגד פרים .של חטאת ציבור שאבדו והפריש אחרים
תחתיהן ואח''כ נמצאו הראשונים ונתקו לרעייה ]דמיהן
נופלין לשופר הראשון והאילים אשם גזילות ואשם
מעילות שאבדו והפריש אחרים תחתיהן ואח''כ נמצאו
הראשונים ונתקו לרעייה דמיהן נופלין[ לשופר השני
ובאים לנדבת ציבור:
והכבשים .אשם נזיר ואשם מצורע הבאים בני שנה
שנאמר בהן כבש ינתקו לרעייה דמיהן לשופר השלישי
ואהכי לא מערב מותריהן עם מותר גזילות ומעילות משום
דלא דמו דאלו בני שנה ואלו בני שתי שנים אלו באין לכפר
ואלו להכשיר:
והשעירים .שעירי חטאת של ציבור של רגלים מכפרים על
טומאת מקדש וקדשיו בשאין בה ידיעה כדאמרינן
בשבועות )דף ב (.ולא מפי השמועה .ואין לנו בהמה ניתקת
לרעייה אלא אלו דכבשה ושעירה הבאין לחטאת יחיד אין
ניתקות לרעיה אלא מתות:
והמותרות .כגון מי שמקריב אחד מכל אלו והפריש מעות
לשם כך והוזלו בהמות וניתותרו המעות נותן לשופר
החמישי:
והמעה .קולבון שכל יחיד מביא מחצית השקל בהכרעה
באדר ואם נתנו בין שניהם שקל שלם נותנין קולבון אחד
מעה קטנה מפני הכרעה שעכשיו לא נתנו בין שניהם אלא
הכרע אחד ואילו הביאום כמשפטן היו שם שתי הכרעות
לפיכך נותנין קולבון:
כל חד וחד יומיה עביד .ואם באו לו קרבנות הרבה שלא
צריך לשופר אין לו ליטול כלום בעורות שנקנו מן המעות
שניתנו בשופר:
כיחידאה לא מוקמינן .דלא חיישינן להא דרבי דאמר קטן
והביא גדול לא יצא אלא המתנדב עגל נותן המעות לשופר
של פר והכהנים מקריבין פרים מהם עד שיכלו כל המעות
שיש שם:
מותרות .בתמיה כלומר איהו חשיב חד שופר למותרות
כולהו קמאי נמי דחשיב מן הניתקין לרעייה מותרות נינהו
שניתותרו מכדי קרבן:
לשקלים אזלו .לתרומת הלשכה עם שאר השקלים:
לנדבה .לשופרות :הכי גרסינן כנגד מותר חטאת מותר
אשם נזיר ומותר אשם מצורע כו' .שהפריש מעות לאחד
מכל אלו וניתותרו נותנן לשופרות ואשם סתם היינו אשם
גזילות ומעילות לא מיעריב מותר דידיה בהדי חטאת
ואשם נזיר ומצורע לא מיעריב בהדי אשם סתם דזה בין
שתי שנים ואיל בן שנה ואשם מצורע לא מיערב בהדי
אשם נזיר דאשם נזיר בא להכשירו לנזירות טהרה ואין
נותנין מדמו לבהונות ואין טעונים נסכים ואשם מצורע
נותנין מדמו לבהונות וטעון נסכים ובא להתירו במחנה:
ומותר דמנחת חוטא .הואיל ואיקרי חטאת אזיל מותרה
לנדבת צבור דהכי אמרינן במסכת תמורה )דף כג (:זה
מדרש דרש יהוידע הכהן כל הבא ממותר חטאת וממותר
אשם ילקח בהם עולות הבשר לשם ועורות לכהנים אבל
מותר מעות שאר מנחות לא אזלי לנדבת צבור אלא הוא
יוסיף משלו ומביא מנחה אחרת:
ומותר עשירית האיפה .של כ''ג שמקריב בכל יום ויום
ואם הפריש מעות לעשירית האיפה של היום וניתותרו שוב
אין יכול לצרפן לשם מחר אלא תפול לנדבת צבור שגם
היא נקראת חטאת בפרק ואלו מגלחין במועד קטן )דף
טז (.יקריב חטאתו זו עשירית האיפה של כהן גדול:
ומותר קינין .המפריש מעות לקינו וניתותרו מקינין:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ַמאי ַט ְע ָמא לֹא ָא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָ א?
ישא.
ִקי ִ ּנין ָּת ָנא לֵ ּיה ֵר ׁ ָ
וְ ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָא ָּת ֵני ,וְ לֹא ָּתנֵ יִ " :קי ּנִין"?
וְ ָה ָתנֵי ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָ א וְ ָת ֵני ִקי ִ ּנין!
ַחד – לְ ִקי ִ ּנין,
וְ ַחד  -לְ מוֹ ַתר ִקי ִּנין.
וְ ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְע ָיא ַמאי ַט ְע ָמא לֹא ָא ַמר ִּכ ׁ ְשמו ֵּאל?
ָסבַ ר לָ ּה ְּכ ַמאן דְּ ָא ַמר :מוֹ ָתר ׁ ֶשל ֲע ִׂש ִירית ָה ֵא ָיפה ׁ ֶשל כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל יִ ְר ַקב,
דְּ ַתנְ ָיא:
"מוֹ ַתר " ִמנְ ַחת" – נְ ָד ָבה,
מוֹ ַתר " ִמנְ ָחה"  -יִ ְר ַקב".
ַמאי ָק ָא ַמר?
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
מוֹ ַתר ִמ ְנ ַחת חוֹ ֵטא – נ ְָדבָ ה,
מוֹ ַתר ֲעשִׂ ִירית ָה ֵאיפָ ה ׁ ֶשל כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל – ִי ְר ַקב.
ַר ָ ּבה ָא ַמר:
ֲאפִ יל ּו מוֹ ַתר ֲע ִׂש ִירית ָה ֵא ָיפה ׁ ֶשל כּ ֹ ֵהן ָ ּגדוֹ ל  -נ ִַּמי נ ְָדבָ ה,
ֶא ָּלא מוֹ ַתר לַ ְח ֵמי ּתוֹ ָדה – יִ ְר ַקב.

רש"י
תנא ליה רישא .בשבעה שופרות
קמאי חשיב חד דשמיה קינין:
ור' אושעיא תני במתניתין שלש
עשרה שופרות ולא תנא קינין
בקמאי:
חד לקינין .מחוסר כפרה מביא
מעות לקינו ונותן בשופר ואוכל
בקדשים לערב כדקיימא לן
)עירובין דף לב (.אין ב''ד של
כהנים עומדים משם עד שיכלו
כל המעות שבאותו שופר ולא
חיישינן שמא לא יקריבו הואיל
ואין באה על חטאת )ואי איהו
גופיה לא מצי לאקרובינהו(:
מנחת חוטא .שהרי לשם חובה
הפריש:
נדבה .לשופרות:
מותר לחמי תודה ירקב .דלאו
חטאת איקרו ונדבת יחיד לא
קרבי דבפני עצמו אי אפשר
להקריבו שלא מצינו לחם קרב
בפני עצמו ועם תודה אחרת אי
אפשר להקריבו שהרי אין תודה
קריבה בלא לחמה והכי מפרש
בשקלים בפרק שני:
מותר שקלים .הכניס מעות
ושקלן
לשקלים
מרובים
וניתותרו מהן:
ואין אחרת .ואע''פ שהיא חובה
אינה קרויה חטאת שיהא לה דין
חטאת שלא יהא טעון לבונה:
ומדלגבי לבונה לית ליה דין
חטאת לגבי מותר נמי לית ליה
דין חטאת ואע''ג דאיקרי חטאת
לאו דין חטאת אית לה
דאימעטא לה מהאי קרא:

ִ ּב ְפלוּגְ ָתא:
ּ
מוֹ ַתר ֲעשִׂ ִירית ָה ֵאיפָ ה ׁ ֶשל כּ ֵֹהן ָגדוֹ ל:
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמרְ :נ ָדבָ ה,
ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר ָא ַמרִ :י ְר ַקב.
ֵמ ִיתיבֵ י:
"מוֹ ַתר ׁ ְש ָק ִלים – חו ִ ּּלין,
יפה,
וּמוֹ ַתר ֲע ִ ׂ
ש ִירית ָה ֵא ָ
וּמוֹ ַתר ִקי ֵ ּני זָ ִבין,
וְ ִקי ֵ ּני זָ בוֹ ת,
וְ ִקי ֵ ּני יוֹ ְלדוֹ ת,
יהן נְ ָד ָבה" )שקלים ב ,ה(.
וְ ַח ָּטאוֹ ת וַ ֲא ׁ ָשמוֹ ת  -מוֹ ְת ֵר ֶ
יפה" ׁ ֶשל כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל!
ַמאי לַ או "מוֹ ַתר ֲע ִ ׂ
ש ִירית ָה ֵא ָ
לֹא ,מוֹ ַתר ִמ ְנ ַחת חוֹ ֵטא.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ַרב יִצְ ָחק:
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא ְּכ ַמאן דְּ ָא ַמר" :מוֹ ַתר ֲע ִׂש ִירית ָה ֵא ָיפה ׁ ֶשל כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ִי ְר ַקב",
דְּ ַתנְ ָיא:
שים ָעלֶ ָיה ׁ ֶש ֵמן וְ ל ֹא יִ ֵּתן ָעלֶ ָיה לְ בוֹ נָ ה ִּכי ַח ּ ָטאת ִהיא" ) 755ויקרא ה ,יא(.
""ל ֹא יָ ִ ׂ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
" ִהיא" ְ -קרוּיָ ה" ,וְ ֵאין ַא ֶח ֶרת ְקרוּיָ ה ַח ָּטאת,
יפה ׁ ֶשל כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ לֶ ׁ ,ש ֵאינָ ּה ְקרוּיָ ה ' ַח ָּטאת' ו ְּטעוּנָ ה ְלבוֹ נָ ה".
ימד ַעל ֲע ִ ׂ
ש ִירית ָה ֵא ָ
ִל ֵּ
ו ִּמדְּ ֵאינָ ּה ְקר ּויָה ַח ּ ָטאת  -מוֹ ָת ָר ּה יִ ְר ַקב.
 755וְ ִאם ל ֹא ַת ּ ִשׂ יג יָ דוֹ לִ ׁ ְש ֵּתי ת ִֹרים אוֹ לִ ׁ ְשנֵ י ְבנֵ י יוֹ נָ ה וְ ֵה ִביא ֶאת ָק ְר ָ ּבנוֹ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא ֲע ִשׂ ִירת ָה ֵא ָפה סֹלֶ ת לְ ַח ּ ָטאת ל ֹא יָ ִשׂ ים ָעלֶ ָיה ׁ ֶש ֶמן וְ ל ֹא יִ ֵּתן ָעלֶ ָיה
לְ בֹנָ ה ִּכי ַח ּ ָטאת ִהוא
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 .18קח ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
" ׁשוֹ ר זֶ ה עוֹ ָלה" וְ נִ ְס ָּת ֵאב:
ִאם ָר ָצה  -יָ ִביא ְ ּב ָד ָמיו ׁ ְשנַ יִ ם.
" ׁ ְשנֵ י ׁ ְשוָ ִורים ֵאלּ ּו עוֹ ָלה" וְ נִ ְס ָּת ֲאב ּו:
ָר ָצה  -יָ בִ יא ִ ּב ְד ֵמ ֶיהן ֶא ָחד,
וְ ַר ִ ּבי אוֹ ֵסר.
" ַאיִ ל זֶ ה עוֹ ָלה" וְ נִ ְס ָּת ֵאב:
ש.
ִאם ָר ָצה  -יָ ִביא ְ ּב ָד ָמיו ֶ ּכ ֶב ׂ
ש זֶ ה עוֹ ָלה" וְ נִ ְס ָּת ֵאב:
" ֶ ּכ ֶב ׂ
ִאם ָר ָצה  -יָ ִביא ְ ּב ָד ָמיו ַאיִ ל,
וְ ַר ִ ּבי אוֹ ֵסר.

קח,ב ְ ּג ָמ ָרא
ישאׁ " :שוֹ ר ְ ּב ָמנֶ ה ,וְ ֵה ִביא ׁ ְשנַ יִ ם ְ ּב ָמנֶ ה  -לֹא יָ ָצא"!
וְ ָהא ָא ְמ ַר ְּת ֵר ׁ ָ
ׁשוֹ ר זֶ ה וְ נִסְ ָּת ֵאב ׁ ַשאנִי.

"" ׁ ְשנֵ י ׁ ְשוָ ִורין ֵאלּ ּו עוֹ ָלה ,וְ נִ ְס ָּת ֲאב ּו:
יהן ֶא ָחד,
ָר ָצה  -יָ ִביא ִ ּב ְד ֵמ ֶ
וְ ַר ִ ּבי אוֹ ֵסר".
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִמ ׁ ּשוּם דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ָ ּגדוֹ ל וְ ֵהבִ יא ָק ָטן ,וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ נִ ְס ָּת ֵאב,
לְ כַ ְּת ִח ָּילה לֹא ׁ ָש ֵרי ַר ִ ּבי.
ישא!
וְ לִ פְ לוֹ ג ִּנַמי ְ ּב ֵר ׁ ָ
ַר ִ ּבי ַאכּ ו ָּּל ּה ִמ ְּיל ָתא ּ ָפלִ יג,
וְ נ ַָטר לְ ה ּו לְ ַר ָ ּבנָן ַעד דְּ ַמ ּ ְס ֵקי ִמ ְּיל ַתיְ יה ּו,
וַ ֲה ַדר ִמ ְיפלִ יג ֲעלַ יְיה ּו.
ֵּת ַדע:
דְּ ָק ָּתנֵ יַ "" :איִ ל זֶ ה עוֹ ָלה" וְ נִ ְס ָּת ֵאב:
ש.
ָר ָצה  -יָ ִביא ְ ּב ָד ָמיו ֶ ּכ ֶב ׂ
ש זֶ ה ְלעוֹ ָלה" וְ נִ ְס ָּת ֵאב:
" ֶ ּכ ֶב ׂ
ָר ָצה  -יָ ִביא ְ ּב ָד ָמיו ַאיִ ל,
וְ ַר ִ ּבי אוֹ ֵסר".
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.

רש"י
מתני'
אם רצה יביא בדמיו שנים.
ואע''ג דהוי גדול והביא קטן
ובגמ' מפרש טעמא:
ורבי אוסר .לכתחילה אבל אם
הביא יצא דכיון דאמר זה אינו
חייב באחריותו:
גמ'
והא אמרת רישא .אפילו לרבנן:
שור במנה כו' .ואמאי יביא
בדמיו שנים:
זה ונסתאב שאני .דכיון דאמר
זה אקריב עולה ונסתאב אזל
ליה נדריה דזה לא מצי למיקרב
אבל התם דאמר הרי עלי שור
במנה חייב עד שיביאנו:
גדול והביא קטן .שבכל מקום
שנים חשובים מאחד ואפילו
שניהם שוין:
ואף על גב דנסתאב .איכא
למימר חלף ליה נדריה
ובאחריות נמי לא ליחייב דהא
אמר אלו אפילו הכי לכתחילה
לא שרו:
ליפלוג נמי ברישא .שור זה עולה
ונסתאב יביא בדמיו שנים דהוי
קטן והביא גדול נמי ליפלוג
ולימא ורבי אוסר דלא שני ליה
בין קטן והביא גדול לגדול
והביא קטן:
תדע .דארישא דנדר קטן והביא
גדול נמי פליג:
ורבי אוסר .אלמא בכבש אסר
נמי רבי להביא בדמיו איל דהוי
קטן והביא גדול דומיא דשור זה
ונסתאב דלא יביא בדמיו שנים:
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 .19קח ,ב
ִא ַ ּיב ְעיָ א לְ ה ּו:
ִמ ִּמינָ א לְ ִמי ָנא – ַמאי?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"" ׁשוֹ ר זֶ ה עוֹ ָלה" וְ נִ ְס ָּת ֵאב:
לֹא יָ ִביא ְ ּב ָד ָמיו ַאיִ ל,
ֲא ָבל ֵמ ִביא ְ ּב ָד ָמיו ׁ ְשנֵ י ֵאילִ ים,
וְ ַר ִ ּבי אוֹ ֵסר,
ילה".
ְל ִפי ׁ ֶש ֵאין ִ ּב ָ ּ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ִאי ָהכִ יַ ,מאי ִא ְיריָ א ְּת ֵרי? ֲא ִפילּ ּו ַחד נ ִַּמי!
דְּ ָהא ְ ּב ִנ ְס ָּת ֵאב לְ ַר ָ ּבנָן לֹא ׁ ָשנֵי לְ ה ּו ֵ ּבין ָ ּגדוֹ ל לְ ָק ָטן!
ְּת ֵרי ַּת ָּנ ֵאי וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ָ ּבנָן.
" ַר ִ ּבי אוֹ ֵסרְ ,ל ִפי ׁ ֶש ֵאין ִ ּב ָ ּ
ילה".
ַט ְע ָמא דְּ " ֵאין ִ ּב ָ ּ
ילה"ָ ,הא 'י ֵׁש ִ ּב ָּילה' – ׁ ָש ֵרי,
וְ ָה ְתנַן:
"" ַאיִ ל זֶ ה עוֹ ָלה" וְ נִ ְס ָּת ֵאב:
ש.
ָר ָצה  -יָ ִביא ְ ּב ָד ָמיו ֶ ּכ ֶב ׂ
ש זֶ ה עוֹ ָלה" וְ נִ ְס ָּת ֵאב:
" ֶ ּכ ֶב ׂ
יָ ִביא ְ ּב ָד ָמיו ַאיִ ל.
וְ ַר ִ ּבי אוֹ ֵסר"!
ְּת ֵרי ַּת ָּנ ֵאי וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי.
"וּבִ ְטהוֹ ִרים:
" ֵעגֶ ל" וְ ֵה ִביא ַּפר,
" ֶ ּכ ֶב ׂ
ש" וְ ֵהבִ יא ַאיִ ל – יָ ָצא".
ְס ָת ָמא ְּכ ַר ָ ּבנָן.

רש"י
ממינא למינא מאי .שור זה עולה
ונסתאב מהו שיביא בדמיו שני
אילים:
לא יביא בדמיו איל .דקטן הוא
יותר מדאי אבל יביא בדמיו שני
אילים אלמא ממינא למינא
שרי:
לפי שאין בילה .שצריך להביא
עמהם שתי מנחות בשני כלים
ואין יכול לערבן בכלי אחד הלכך
לא מיחזי כי ההוא דנדרו דנדר
מידי דבאה מנחתו בכלי אחד
וקא מייתי בשני כלים וקס''ד
דאי לאו משום המנחות לא
איכפת לן אקרבנות אי נדר חד
ומייתי תרין הואיל ומכח קמא
אתו אבל מנחות דמביא מביתו
בעינא דומיא דנדרו:
אי הכי .דממינא למינא שרי מאי
איריא כו':
תרי תנאי .דאיכא דסבירא ליה
דאפילו בנסתאב אסרי רבנן
בגדול והביא קטן לכתחילה:
הא יש בילה שרי .לאיתויי
ממינא למינא:
ורבי אוסר .אע''ג דבכלי אחד
אתיא מנחתו אפילו הכי לא
מייתי מדמיו אלא דומיא דידיה:
תרי תנאי כו' .דאיכא דקפיד
אמנחות ואיכא דקפיד אקרבן
גופיה:
ובטהורים .סיפא דברייתא
דשור זה עולה ונסתאב לא יביא
בדמיו איל ובטהורים דלא נפל
בהן מום:
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 .20קח ,ב
" ׁשוֹ ר זֶ ה עוֹ ָלה" וְ נִ ְס ָּת ֵאב:
ִאם ָר ָצה  -יָ ִביא ְ ּב ָד ָמיו ׁ ְשנַ יִ ם".
ָא ַמר ַרב ְמנַ ׁ ְש ָיא ַ ּבר זְ בִ יד ָא ַמר ַרב:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא דְּ ָא ַמרׁ " :שוֹ ר זֶ ה עוֹ לָ ה",
ֲאבָ ל ָא ַמרׁ " :שוֹ ר זֶ ה ָעלַ י עוֹ לָ ה" – הו ְּק ַ ּבע.
וְ ִדלְ ָמא " ָעלַ י לַ ֲהבִ יאוֹ " ָק ָא ַמר!
ֶא ָּלא ִאי ִא ְּית ַמרָ ,הכִ י ִא ְּית ַמר:
ָא ַמר ַרב ְמנַ ׁ ְש ָיא ַ ּבר זְ בִ יד ָא ַמר ַרב:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא דְּ ָא ַמרׁ " :שוֹ ר זֶ ה עוֹ לָ ה",
ִאי נ ִַּמיָ ,א ַמרׁ " :שוֹ ר זֶ ה ָעלַ י עוֹ לָ ה",
ֲאבָ ל ָא ַמרׁ " :שוֹ ר זֶ ה וְ ָד ָמיו ָעלַ י עוֹ לָ ה" – הו ְּק ַ ּבע.

רש"י
הוקבע .אחריותו עליו להביאו
עולה אחת ולא לשתי עולות:
ודלמא עלי להביא .לזה עולה
קאמר וכיון דנסתאב אזל ליה
נדריה שור זה לדמיו אם נסתאב
הוקבע לעולה אחד דאי מייתי ב'
עולות לא יצא אבל אי לא אמר
עלי יצא כי היכי דעביד ליה
דאינו חייב באחריותו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .21קח ,ב – קט ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
שי ֶ -ה ְקדֵּ ׁש,
ָהאוֹ ֵמרֶ " :א ָחד ִמ ְ ּכ ָב ַ ׂ
וְ ֶא ָחד ִמ ׁ ּ ְשוָ ַרי – ֶה ְקדֵּ ׁש",
וְ ָהי ּו לוֹ ְ ׁ :שנַ יִ ם ַ -ה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ָ ּב ֶהן ֶה ְקדֵּ ׁש.
ׁ ְשלֹ ׁ ָשה ּ ֵ -בינוֹ נִ י ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ֶה ְקדֵּ ׁש.
ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ׁ ּ ֶש ּ ֵפ ַיר ׁ ְש ִּתי,
ּ
אוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ִלי ַא ָ ּבא וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ָמה ַ -ה ָגדוֹ ל ׁ ֶש ָ ּב ֶהן ֶה ְקדֵּ ׁש.

ְ ּג ָמ ָרא
ַאלְ ָמאַ :מ ְקדִּ ׁיש ּ ְ -ב ַעיִן ָי ָפה ַמ ְקדִּ ׁיש.
ֵא ָימא ֵס ָיפאּ ֵ " :בינוֹ נִ י ׁ ֶש ָ ּב ֶהן ֶה ְקדֵּ ׁש" –
ַאלְ ָמאַ :מ ְקדִּ ׁיש ּ ְ -ב ַעיִן ָר ָעה ַמ ְקדִּ ׁיש!
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ַאף לְ בֵ ינוֹ ִני,
דִּ לְ גַ ֵ ּבי ָק ָטן ַעיִן ָי ָפה הוּא.
ֵהיכִ י ָעבִ יד?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַרב:
ַמ ְמ ִּתין לוֹ ַעד ׁ ֶש ּיו ַּמם,
ו ַּמ ִחיל לֵ ּיה לִ ְקדו ׁ ּ ָּש ֵת ּיה ְ ּבגָ דוֹ ל.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא דְּ ָא ַמרֶ :א ָחד ִמ ׁ ּ ְשוָ ַורי – ֶה ְקדֵּ ׁש,
ֲאבָ ל ָא ַמרׁ :שוֹ ר ִ ּב ׁ ְשוָ ַורי ֶה ְקדֵּ ׁש" ַ -ה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ָ ּב ֶהן ֶה ְקדֵּ ׁש,
ּתוֹ ָרא ְ ּבתוֹ ַראי ָק ָא ַמר.
ֵאי ִני וְ ָה ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב ִח ָ ּייא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ עוּלָ א:
ָהאוֹ ֵמר לַ ֲחבֵ ירוֹ ּ ַ " :ב ִית ְ ּבבֵ ַיתי ֲאנִי מוֹ כֵ ר לְ ָך" ַ -מ ְר ֵאה ּו ֲעלִ ָ ּייה!
לַ או ִמ ׁ ּשוּם דִּ גְ ִר ַיע.
לֹא ְמעו ָּּלה ׁ ֶש ַ ּב ָ ּב ִּתים.
ֵמ ִיתיבֵ י:
"" ׁשוֹ ר ִ ּב ׁ ְשוָ ַורי ֶה ְקדֵּ ׁש",
וְ ֵכן ׁשוֹ ר ׁ ֶשל ֶה ְקדֵּ ׁש ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָע ֵרב ַ ּב ֲא ֵח ִרים ַ -ה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ָ ּב ֶהן ֶה ְקדֵּ ׁש,
יהן חו ִ ּּלין"!
וְ כו ָ ּּלם יִ ָּמ ְכר ּו ְל ָצ ְר ֵכי עוֹ לוֹ ת ו ְּד ֵמ ֶ
ַּת ְר ּגו ָּמאַ :א" ׁ ּשוֹ ר ׁ ֶשל ֶה ְקדֵּ ׁש ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָע ֵרב ַ ּב ֲא ֵח ִרים".
וְ ָהא "וְ ֵכן" ָק ָא ַמר!
ַּת ְר ּגו ָּמא ַא" ָ ּגדוֹ ל".
ֵמ ִיתיבֵ י:
ָ
יתי ֲאנִ י מוֹ ֵכר ְלך" וְ נָ ַפל ַ -מ ְר ֵאה ּו נָ פוּל.
"" ַ ּביִ ת ְ ּב ֵב ַ
ָ
" ֶע ֶבד ַ ּב ֲע ָב ַדיי ֲאנִ י מוֹ כֵ ר ְלך" ו ֵּמת ַ -מ ְר ֵאה ּו ֵמת".
יידן ֵמת!
יידן נָפַ לֵ ,ה ֵ
קט,א וְ ַא ַּמאי? לֶ ֱיחזֵ י ֵה ֵ

רש"י
מתני'
אחד מכבשי הקדש .למזבח:
בינוני שבהן הקדש .מפרש
בגמ':
פירשתי .איזה מהן ולא ידעתי
איזה:
או שאמר לי אבא .בשעת מיתתו
אחד משוורי הפרשתי להקדש:
ואיני יודע .לאיזהו מהן:
הגדול שבהן הקדש .דמסתמא
מוטב שבהן הקדיש דכתיב
מבחר נדריכם )דברים יב(:
גמ'
חוששין אף לבינוני .דכיון דאמר
אחד מהן הקדש לא ידענא אהי
מינייהו חייל הקדש אי אגדול או
אבינוני דהוי עין יפה לגבי קטן
הלכך אתרווייהו חייל ומיהו לא
קרב למזבח אלא חד מינייהו
אבל היכא דאמר פירשתי ליכא
לספוקי דודאי גדול פירש:
היכי עביד .דמישתרי ליה חד
מינייהו:
ומחיל לקדושתיה בגדול .דממה
נפשך אי אבינוני חל ולאו אגדול
הרי זה נסתאב וחיללו בגדול ואי
אגדול חל מעיקרא נמצא בינוני
חולין מעיקרא:
לא שנו .דחוששין אף לבינוני:
תורא בתוראי .שור החשוב
בשוורי:
מראהו עלייה .שמראהו לעלייתו
ואומר לו זו מכרתי לך קא
סלקא דעתך עלייה ממש קאמר
דגריעא דירתה משל בית אלמא
בית בביתי לאו החשובה בביתי
קאמר והוא הדין לתורא
בתוראי:
שור בשוורי הקדש .עולה:
הגדול שבהן הקדש .עולה וכל
האחרים ימכרו לצרכי עולות
שמא אכל חד איכא למימר זה
עולה:
ודמיהן חולין .דקדש אינו תופס
דמיו אלא בעל מום שיצא לחולין
דנתפסין דמיו בקדושתו אבל
האי דלא נפיק לחולין ולצורך
קדשים נמכר אין דמיו קדושים
ולהקדש נמי לא גזיל מידי דהא
יהיב ליה הגדול שבהן קתני
מיהא וכולן ימכרו כו' דחוששין
לכולן אף על גב דאמר שור
בשוורי וקשיא לרב נחמן:
תרגומא .הא דקתני וכולן ימכרו
לצרכי עולות:
אשור של הקדש שנתערב
באחרים .אבל אשור בשוורי
ליכא לספוקי דגדול משמע:
והא וכן קתני .דמשמע דין
שניהם שוה:
תרגומא .הא דקתני וכן אגדול
דכן דינו שוה דנותן הגדול
להקדש אבל לגבי ספיקא ליכא
בשור בשוורי:
ונפל .אחד מביתו מראהו ואומר
זהו שמכרתי לך:
ואמאי ניחזי הי נפיל .אי גדול
נפל הפסיד לוקח דהא גדול
שבבתים משמע ואי קטן נפל לית
ליה פסידא:

"ה ֵרי ָע ַלי ִע ָשּׂרוֹן
מסכת מנחות פרק י"ג – ֲ

לוֹ ֵק ַח ָקא ָא ְמ ַר ְּת?
ׁ ַשאנִ י לוֹ ֵק ַח דְּ יַ ד ַ ּב ַעל ַה ׁ ּ ְש ָטר ַעל ַה ַּת ְח ּתוֹ נָה.
ַה ׁ ְש ָּתא דְּ ָא ִתית לְ ָהכִ י,
ֲאפִ יל ּו ֵּת ָימא ֲעלִ ָ ּייה דִּ גְ ִר ָיעה,
יַ ד ַ ּב ַעל ַה ׁ ּ ְש ָטר ַעל ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה.

"

541

רש"י
בעל השטר .כגון האי לוקח שבא
בשטר מכירה ידו על התחתונה
דהוי מוציא מחבירו עליו הראיה
שהמוכר מוחזק בבתים הלכך
ראיה על הלוקח אבל גבי הקדש
גדול משמע:

542

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .22קט ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
" ֲה ֵרי ָע ַלי עוֹ ָלה"  -יַ ְק ִר ֶיב ָ ּנה ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש,
וְ ִאם ִה ְק ִר ָיב ּה ְ ּב ֵבית חוֹ נְ יוֹ  -לֹא יָ ָצא.
יב ָ ּנה ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש,
" ֲה ֵרי ָע ַלי עוֹ ָלה ׁ ֶש ַא ְק ִר ֶיב ָ ּנה ְ ּב ֵבית חוֹ נְ יוֹ "  -יַ ְק ִר ֶ
וְ ִאם ִה ְק ִר ָיב ּה ְ ּב ֵבית חוֹ נְ יוֹ – יָ ָצא.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ֵאין זוֹ עוֹ ָלה.
" ֲה ֵרינִ י נָ זִ יר"  -יְ גַ ַ ּלח ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש,
וְ ִאם ִ ּג ַ ּלח ְ ּב ֵבית חוֹ נְ יוֹ  -לֹא יָ ָצא.
" ֲה ֵרינִ י נָ זִ יר ׁ ֶש ֲאגַ ַ ּלח ְ ּב ֵבית חוֹ נְ יוֹ "  -יְ גַ ַ ּלח ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש.
וְ ִאם ִ ּג ַ ּלח ְ ּב ֵבית חוֹ נְ יוֹ – יָ ָצא.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ֵאין זֶ ה נָ זִ יר.

ְ ּג ָמ ָרא
"יָ ָצא"?!
ָהא ִמ ְק ַטל ַק ְטלָ ּה!
ָא ַמר ַרב ַה ְמנוּנָ א:
ַנ ֲע ָׂשה ְּכאוֹ ֵמרֲ " :ה ֵרי ָעלַ י עוֹ לָ ה ַעל ְמנָ ת ׁ ֶשלֹא ֶא ְת ַחי ֵ ּיב ְ ּב ַא ֲח ָריו ָּת ּה".
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה ֵסיפָ א דְּ ָק ָּתנֵ יֲ " :ה ֵרינִ י נָ זִ יר ׁ ֶש ֲאגַ ַ ּלח ְ ּב ֵבית חוֹ נְ יוֹ  -יְ גַ ַ ּלח ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש,
וְ ִאם ִ ּג ַ ּ
ילח ְ ּב ֵבית חוֹ נְ יוֹ  -יָ ָצא" –
ּ
ָהכִ י ִּנַמי דְּ ַנ ֲעשָׂ ה ְּכאוֹ ֵמרֲ " :ה ֵרי ִני נָזִ יר ַעל ְמ ָנת ׁ ֶשלֹא ֶא ְת ַח ֵייב ְ ּב ַא ֲח ָריוּת ָק ְר ְ ּבנוֹ ָתיו"?!
ְיתי ָק ְר ְ ּבנוֹ ָתיו לֹא ִמ ְת ַּכ ׁ ּ ַשר!
נָ זִ יר ַּכ ָּמה דְּ לֹא ַמי ֵּ
ֶא ָּלא ָא ַמר ָרבָ א:
ָא ָדם זֶ ה לְ דוֹ רוֹ ן נ ְִת ַּכ ֵ ּוין,
ָא ַמרִ :אי ַסגְ יָ א ְ ּבבֵ ית חוֹ נְיוֹ – ָט ַר ְחנָא,
ְטפֵ י  -לֹא ָמצִ י ָנא לְ ִאיצְ ַטעו ֵּרי.
נָ זִ יר נ ִַּמי,
ַהאי ַ ּגבְ ָרא לְ צַ עו ֵּרי נַפְ ׁ ֵש ּיה ָקא ִמ ַּיכ ֵ ּוין,
ָא ַמרִ :אי ַסגְ יָ א ְ ּבבֵ ית חוֹ נְיוֹ – ָט ַר ְחנָא,
ְטפֵ י  -לֹא ָמצִ י ָנא לְ ִאיצְ ַטעו ֵּרי.
וְ ַרב ַה ְמנ ּו ָנא ָא ַמר לָ ְך:
נָ זִ יר – ִּכ ְד ָק ָא ְמ ַר ְּת.
עוֹ לָ ה ַ -על ְמנָ ת ׁ ֶשלֹא ֶא ְת ַח ֵ ּייב ְ ּב ַא ֲח ָריו ָּת ּה ָק ָא ַמר.
וְ ַאף ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ָסבַ ר לָ ּה לְ ָהא דְּ ַרב ַה ְמנ ּו ָנא,
דְּ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ָ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲה ֵרי ָעלַ י עוֹ לָ ה ׁ ֶש ַא ְק ִריבֶ ּנָה ְ ּבבֵ ית חוֹ ְניוֹ וְ ִה ְק ִריבָ ּה ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל – ָיצָ א,
וְ ָענו ּׁש ָּכ ֵרת.
ַּת ְנ ָיא ַנ ִּמי ָהכִ י:
ּ
" ֲה ֵרי ָע ַלי עוֹ ָלה ׁ ֶש ַא ְק ִר ֶיב ָ ּנה ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר וְ ִה ְק ִר ָיב ּה ְ ּב ֵע ֶבר ַה ַי ְרדֵּ ן יָ ָצא וְ ָענו ּׁש ָ ּכ ֵרת".

רש"י
מתני'
שאקריבנה בבית חוניו יקריבנה
במקדש .דכיון דאמר הרי עלי
עולה איחייב ליה בעולה:
אם הקריבה בבית חוניו יצא.
מפרש טעמא בגמ':
יגלח במקדש .מביא קרבנותיו:
גמ'
והא מקטל קטלה .דשוחט חוץ
הוא ואיהו איחייב בעולה מכי
אמר הרי עלי עולה:
אמר רב המנונא .כיון דאמר על
מנת שאקריבנה בבית חוניו הוי
כאילו אמר על מנת שאהרגנה
ולא איתחייב באחריותה ומשום
הכי יצא אבל חייב כרת משום
שחוטי חוץ שהרי קרא עליה שם
עולה :נזיר לא מצי לאתנויי על
מנת שלא אתחייב באחריות
דקרבנותיו דכיון דחלה עליו
נזירות לא פקעא מיניה עד
דמייתי קרבנותיו:
לדורון בעלמא קא מיכוין .ולא
חל עליה שם עולה:
טפי לא מצינא לאיצטעורי.
ברחוק מארץ ישראל עומד
וקרוב לחוניו ואליבא דרבא לא
מחייב משום שחוטי חוץ :ואמר
ליה רב המנונא נזיר הוי ודאי
טעמא כדקאמרת דלא חל עליה
שם נזירות אבל עולה היינו
טעמא נעשה כאומר וכו' ושם
עולה עליה וחייב כרת:
והקריבה בארץ ישראל .שלא
בירושלים ולהכי נקט בא''י דאף
על גב דלא קיים נדרו יצא
דקביעותא דבית חוניו לאו
קביעות הוא )אלא היינו טעמא(
דהוי כאומר על מנת שאהרגנה
ועל מנת שלא אתחייב
באחריותה דמה לי קטלה התם
מה לי קטלה הכא וענוש כרת
משום שחוטי חוץ אלמא שם
עולה חל עלה כדרב המנונא:
במדבר .קסבר משום משכן
שהיה שם יהא עדיין המדבר
קדוש:
והקריבה בעבר הירדן .בארץ
ישראל שלא בירושלים אפי' הכי
יצא דעל מנת שלא אתחייב
באחריות קאמר:

"ה ֵרי ָע ַלי ִע ָשּׂרוֹן
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 .23קט ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַהכּ ֲֹהנִ ים ׁ ֶש ׁ ּ ִש ְּמ ׁש ּו ְ ּב ֵבית חוֹ נְ יוֹ  -לֹא יְ ׁ ַש ְּמ ׁש ּו ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש ׁ ֶש ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם,
וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ְל' ָד ָבר ַא ֵחר',
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ָמרַ " :א ְך ל ֹא יַ ֲעל ּו כּ ֲֹהנֵי ַה ָ ּבמוֹ ת ֶאל ִמזְ ַ ּבח ה' ִ ּבירו ׁ ָּשלָ יִ ם,
ִּכי ִאם ָאכְ ל ּו ַמצּ וֹ ת ְ ּבתוֹ ְך ֲא ֵח ֶיהם" )מלכים ב כג ,ט( –
יבין.
ֲה ֵרי ֵאלּ ּו ְ ּכ ַב ֲע ֵלי מו ִּמין  -חוֹ ְל ִקין וְ אוֹ כְ ִלין ,וְ לֹא ַמ ְק ִר ִ

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
כּ ֵֹהן ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַחט לַ ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ כָ בִ ים,
ָק ְר ָ ּבנוֹ ֵ -ר ַיח נִ יחוֹ ַח.
ָא ַמר ַרב ִיצְ ַחק ַ ּבר ַאבְ דִּ ִימי:
ַמאי ְק ָר ָא ּה?
ּ
ּ
"יַ ַען ֲא ׁ ֶשר יְ ׁ ָש ְרת ּו אוֹ ָתם לִ ְפנֵ י ִגילוּלֵ ֶיהם וְ ָהי ּו לְ ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ִמכְ ׁשוֹ ל ָעוֹ ן,
שא ּו ֲעוֹ נָ ם" )יחזקאל מד ,יב(,
אתי יָ ִדי ֲעלֵ ֶיהם נְ אוּם ה' ֱאל ִֹהים וְ נָ ְ ׂ
ַעל ֵּכן נָ ָשׂ ִ
וּכְ ִתיב ַ ּב ְת ֵר ּיה" :וְ ל ֹא יִ ְ ּג ׁש ּו ֵאלַ י לְ כַ ֵהן לִ י") 756יחזקאל מד ,יג( –
ִאי ָעבַ ד ' ׁ ֵשירוּת' – ִאין,
ׁ ְש ִח ָיטה  -לַ או ' ׁ ֵשירוּת' הוּא.

 756וְ ל ֹא יִ ְ ּג ׁש ּו ֵאלַ י לְ כַ ֵהן לִ י וְ לָ גֶ ׁ ֶשת ַעל ָּכל ָק ָד ׁ ַשי ֶאל ָק ְד ׁ ֵשי ַה ְּק ָד ׁ ִשים וְ נָ ְשׂ א ּו ְּכלִ ָּמ ָתם וְ תוֹ ֲעבוֹ ָתם ֲא ׁ ֶשר ָעשׂ ּו

רש"י
מתני'
ואין צריך לומר לדבר אחר .אם
שמשו לעבודת כוכבים לא
ישמשו עוד בירושלים:
הרי אלו כבעלי מומין .שחולקין
ואוכלין בקדשים כדאמר באלו
מנחות )לעיל עג (.איש חולק
ואפי' בעל מום:
גמ'
כהן ששחט בהמתו לעבודת
כוכבים .לפני עבודת כוכבים ושב
קרבנו שהוא מקריב במקדש
אחרי כן ריח ניחוח הוא:
אי עביד שירות .בעבודת כוכבים
מיתסר במקדש ושחיטה לא
איקרי שירות דהא במקדש
כשרה בזר:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .24קט ,א-ב
ִא ְּית ַמר:
ׁ ָשגַ ג ִ ּבזְ ִר ָיקה:
ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר:
ָק ְר ָ ּבנוֹ ֵ -ר ַיח נִ יחוֹ ַח.
ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ָא ַמר:
ֵאין ָק ְר ָ ּבנוֹ ֵר ַיח נִ יחוֹ ַח.
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ְמ ָנא ֲא ִמינָ א לָ ּה?
ש ָר ֵאל לְ ִמכְ ׁשוֹ ל ָעוֹ ן" )יחזקאל מד ,יב(,
דִּ כְ ִתיב" :וְ ָהי ּו לְ בֵ ית יִ ְ ׂ
ַמאי לַ או אוֹ ִמכְ ׁשוֹ ל אוֹ ָעוֹ ן,
ּו" ִמכְ ׁשוֹ ל" – ׁשוֹ גֵ ג,
וְ " ָעוֹ ן" – ֵמזִ יד.
וְ ַרב ַנ ְח ָמן?
ִמכְ ׁשוֹ ל דְּ ָעוֹ ן.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ְמ ָנא ֲא ִמינָ א לָ ּה?
דְּ ַתנְ ָיא:
""וְ כִ ּ ֶפר ַהכּ ֵֹהן ַעל ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַה ּׁשוֹ גֶ גֶ ת ְ ּב ֶח ְט ָאה ִ ּב ׁ ְשגָ גָ ה") 757במדבר טו ,כח( –
ְמ ַל ֵּמד ׁ ֶשכּ ֵֹהן ִמ ְת ַ ּכ ּ ֵפר ַעל יְ ֵדי ַע ְצמוֹ ".
ְ ּב ַמאי?
ִאילֵ ָימא ִ ּב ׁ ְש ִח ָיטה ַ -מאי ִא ְיר ָיא ׁשוֹ גֵ ג ֲאפִ ילּ ּו ֵמזִ יד נ ִַּמי!
ֶא ָּלא לַ או ִ ּבזְ ִר ָיקה.
וְ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת?
ָא ַמר לָ ְך:
לְ עוֹ לָ ם ִ ּב ׁ ְש ִח ָיטה ,וּבְ ֵמזִ יד – לֹא,
ַנ ֲע ָׂשה ְמ ׁ ָש ֵרת לַ ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ כָ בִ ים.
וְ ָאזְ ד ּו לְ ַט ְע ַמ ְייה ּו,
דְּ ִא ְּת ַמר:
ֵהזִ יד ִ ּב ׁ ְש ִח ָיטה:
ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר:
ָק ְר ָ ּבנוֹ ֵר ַיח נִ יחוֹ ַח.
וְ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ָא ַמר:
ֵאין ָק ְר ָ ּבנוֹ ֵר ַיח נִ יחוֹ ַח.
" ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמרָ :ק ְר ָ ּבנוֹ ֵר ַיח נִ יחוֹ ַח"  -דְּ לֹא ָעבַ ד ׁ ֵשירוּת.
קט,ב " ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ָא ַמרֵ :אין ָק ְר ָ ּבנוֹ ֵר ַיח נִיחוֹ ַח" – ^נַ ֲעשָׂ ה ְמ ׁ ָש ֵרת לַ ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ כָ בִ ים.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ְמ ָנא ֲא ִמינָ א לָ ּה?
דְּ ַתנְ ָיא:
יח נִ יחוֹ ַח".
"כּ ֵֹהן ׁ ֶש ָע ַבד ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ כָ בִ ים ,וְ ׁ ָשב ָ -ק ְר ָ ּבנוֹ ֵר ַ
ְ ּב ַמאי?
ִאילֵ ָימאּ ְ :ב ׁשוֹ גֵ ג ַ -מאי וְ ׁ ָשב? ׁ ָשב וְ עוֹ ֵמד הוּא!
ֶא ָּלא ּ ְפ ׁ ִש ָיטא ְ ּב ֵמזִ יד.
וְ ִאי ִ ּבזְ ִר ָיקה ִּ -כי ׁ ָשב ַמאי ָהוֵ י? ָהא ָעבַ ד לָ ּה ׁ ֵשירוּת!
ֶא ָּלא לַ או ִ ּב ׁ ְש ִח ָיטה.
 757וְ כִ ּ ֶפר ַהכּ ֵֹהן ַעל ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַה ּׁשֹגֶ גֶ ת ְ ּב ֶח ְט ָאה ִב ׁ ְשגָ גָ ה לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה לְ כַ ּ ֵפר ָעלָ יו וְ נִ ְסלַ ח לוֹ

רש"י
שגג בזריקה .זרק דם לעבודת
כוכבים בשוגג דהשתא עבד ליה
שירות אלא ששוגג היה:
מאי לאו או מכשול או עון.
כלומר או שוגג או מזיד עשו
שירות לעבודת כוכבים וכתיב
לא יגשו אלי לכהן לי:
עון מזיד .כדאמרי' במסכת יומא
)דף לו (:עונות אלו הזדונות וכן
הוא אומר הכרת תכרת עונה
בה:
בחטאה בשגגה .משמע אפי' נפש
כהן בחטאה בשגגה יכול
להקריב קרבנו ולהקריב על
עצמו ובההיא פרשתא בעבודת
כדכתיב
מישתעי
כוכבים
)במדבר טו( וכי תשגו ולא תעשו
וגו' זו עבודת כוכבים ששקולה
כנגד כל התורה כולה:
במאי .פלח לעבודת כוכבים
דאיצטריך קרא לאכשורי לעבוד
במקדש כי שגג:
נעשה משרת .והא דאמרינן
לעיל בשחיטה לא מיפסלא מוקי
לה רב ששת בשוגג:

"ה ֵרי ָע ַלי ִע ָשּׂרוֹן
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וְ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת?
ָא ַמר לָ ְך:
לְ עוֹ לָ ם ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג,
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמרִ :אם ׁ ָשב ֵמ ִע ָ ּיקרוֹ  -דְּ כִ י ָעבַ ד ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג ָעבַ ד,
ָק ְר ָ ּבנוֹ ֵ -ר ַיח נִ יחוֹ ַח.
וְ ִאם לַ או ֵ -אין ָק ְר ָ ּבנוֹ ֵר ַיח ִניחוֹ ַח.
ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה לַ ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ כָ בִ ים:
ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר:
ָק ְר ָ ּבנוֹ ֵ -ר ַיח נִ יחוֹ ַח.
וְ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ָא ַמר:
ֵאין ָק ְר ָ ּבנוֹ ֵר ַיח נִ יחוֹ ַח.
הוֹ ָדה לַ ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ כָ בִ ים:
ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר:
ָק ְר ָ ּבנוֹ ֵ -ר ַיח נִ יחוֹ ַח.
וְ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ָא ַמר:
ֵאין ָק ְר ָ ּבנוֹ ֵר ַיח נִ יחוֹ ַח.
וּצְ ִריכָ א,
ְ
ּ
דְּ ִאי ַא ׁ ְש ְמ ִעינַן ַהך ַק ַּמיְ ָיתא ּ ְ -ב ַה ִהיא ָק ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ִמ ׁשוּם דְּ ָעבַ ד לֵ ּיה ׁ ֵשירוּת,
ֲאבָ ל ׁ ְש ִח ָיטה דְּ לֹא ָעבַ ד לֵ ּיה ׁ ֵשירוּת ֵ -א ָימא מוֹ ֶדה לֵ ּיה לְ ַרב ַנ ְח ָמן.
וְ ִאי ַא ׁ ְש ְמ ִעינַןְ ׁ :ש ִח ָיטה ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ ָעבַ ד לֵ ּיה ֲעבוֹ ָדה,
ֲאבָ ל ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה דְּ לֹא ָעבַ ד לֵ ּיה ֲעבוֹ ָדה ֵ -א ָימא לֹא.
צְ ִריכָ א.
וְ ִאי ַא ׁ ְש ְמ ִעינַן ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ָאה ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ ָעבִ יד לֵ ּיה ַמ ֲעשֶׂ ה,
ֲאבָ ל הוֹ ָדה דְּ ִדיבּ ו ָּרא ְ ּב ָעלְ ָמא ֵ -א ָימא לֹא.
צְ ִריכָ א.
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רש"י
הודה לעבודת ככובים .אמר לה
אלי אתה:
קמייתא .שגג בזריקה:
אבל שחיטה אימא מודה ליה
לרב נחמן .ואפילו הזיד:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .25קט ,ב – קי ,א
" ַהכּ ֲֹהנִ ים ׁ ֶש ׁ ּ ִש ְּמ ׁש ּו ְ ּב ֵבית חוֹ נְ יוֹ  -לֹא יְ ׁ ַש ְּמ ׁש ּו ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש ׁ ֶש ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם,
וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ְל ָד ָבר ַא ֵחר".
ִמדְּ ָק ָא ַמר " ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר דָּ ָבר ַא ֵחר" ִ -מ ְּכלָ ל דְּ בֵ ית חוֹ נְיוֹ לַ או ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ כָ בִ ים הוּא.
ַּת ְנ ָיא ְּכ ַמאן דְּ ָא ַמרּ ֵ :בית חוֹ ְניוֹ לַ או ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ כָ בִ ים הוּא.

רש"י
נכנס עמי .לפני ולפנים:
אמר ליה .שמעי לחוניו בא
ואלמדך סדר עבודה:
אונקלי .מלבוש של עור:
צילצול .אזור:
לאהובתו .לאשתו:
זה שלא ירד לה .שמעי שלא ירד
לה לגדולה כך נתקנא באחיו:
היורד לה על אחת כמה וכמה.
שאין מורידין אותו שלא יקלקל
עצמו:
בא ואלמדך .חוניו היה חכם
משמעי:
שברח ממנה .שלא רצה לקבלה
מתחילה :כל האומר עולה מנחה
בתחילה קודם שיפריש קרבנו
ואמר עלי עולה או מנחה אני
מטיל עליו כו' משום דאין טוב
לומר עלי שמא לא יקיים וכתיב
)דברים כג( וכי תחדל לנדור לשון
אחר בתחילה כל האומר עלה
אני כופתו ומניחו לפני ארי
ועכשיו כל האומר לירד הימנה
אני מטיל עליו קומקום של חמין
בתחילה הייתי שונא את הרבנות
וכל האומר לי עלה לגדולה וכו'
ועכשיו שעליתי לגדולה וכו' רבי
יהושע בן פרחיה נשיא היה
במסכת חגיגה )דף טז:(.

דְּ ַתנְ ָיא:
"אוֹ ָת ּה ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ֵּמת ׁ ִש ְמעוֹ ן ַה ַ ּצדִּ יק ָא ַמר ָל ֶהןָ ׁ " :שנָ ה זוֹ הוּא ֵמת".
ָא ְמר ּו לוֹ ִמ ַ ּניִ ן ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע?
ָא ַמר ָל ֶהןּ ָ :כל יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים נִ זְ דַּ ֵּמן ִלי זָ ֵקן ֶא ָחד ָלבו ּׁש ְל ָבנִ ים וְ נִ ְת ַע ֵּטף ְל ָבנִ ים,
וְ נִ ְכנַ ס ִע ִּמי וְ יָ ָצא ִע ִּמי,
ׁ ָשנָ ה זוֹ נִ זְ דַּ ֵּמן ִלי זָ ֵקן ֶא ָחד ָלבו ּׁש ׁ ְשחוֹ ִרים וְ נִ ְת ַע ֵּטף ׁ ְשחוֹ ִרים,
וְ נִ ְכנַ ס ִע ִּמי וְ לֹא יָ ָצא ִע ִּמי.
ְל ַא ַחר ָה ֶר ֶגל ָח ָלה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים וָ ֵמת,
וְ נִ ְמנְ ע ּו ֶא ָחיו ַהכּ ֲֹהנִ ים ִמ ְ ּל ָב ֵר ְך ַ ּב ׁ ּ ֵשם.
ִ ּב ׁ ְש ַעת ּ ְפ ִט ָירתוֹ ָא ַמר ָל ֶהם :חוֹ נְ יוֹ ְ ּבנִ י יְ ׁ ַש ֵּמ ׁש ַּת ְח ַּתי.
נִ ְת ַק ֵ ּנא בּ וֹ ׁ ִש ְמ ִעי ָא ִחיוֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ָ ּגדוֹ ל ִמ ֶּמ ּנ ּו ׁ ְש ֵּתי ׁ ָשנִ ים ו ֶּמ ֱח ָצה.
ָא ַמר לוֹ ּ ָ :בא וַ ֲא ַל ֶּמ ְד ָך ֵס ֶדר ֲעבוֹ ָדהִ :ה ְל ִ ּב ׁישוֹ ְ ּבאוּנְ ָק ִלי,
וַ ֲחגָ רוֹ ְ ּב ִצ ְילצוּל,
ֶה ֱע ִמידוֹ ֵא ֶצל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח.
ָא ַמר ָל ֶהם ְל ֶא ָחיו ַהכּ ֲֹהנִ ים:
ְרא ּו ַמה ָ ּנ ַדר זֶ ה וְ ִק ֵ ּיים ַל ֲאהו ָּבתוֹ  ,אוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם ׁ ֶש ֶא ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ִ ּבכְ הו ָ ּּנה ְ ּגדוֹ ָלה:
ֶא ְלבּ וֹ ׁש ְ ּבאוּנְ ָק ִלי ׁ ֶש ִ ּליכִ י,
וְ ֶא ְח ּגוֹ ר ְ ּב ִצ ְילצ ּול ׁ ֶש ִ ּל ִיכי.
ִ ּב ְ ּק ׁש ּו ֶא ָחיו ַהכּ ֲֹהנִ ים ְל ָה ְרגוֹ ,
יהם,
ָרץ ִמ ּ ְפנֵ ֶ
וְ ָרצ ּו ַא ֲח ָריו.
ָה ַל ְך ַל ֲא ֶל ְ ּכ ַסנְ דְּ ִר ָ ּיא ׁ ֶשל ִמ ְצ ַריִ ם ,ו ָּבנָ ה ׁ ָשם ִמזְ ֵ ּב ַח וְ ֶה ֱע ָלה ָע ָליו ְל ׁשוּם ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים,
ו ְּכ ׁ ֶש ׁ ּ ָש ְמע ּו ֲח ָכ ִמים ַ ּבדָּ ָברָ ,א ְמר ּוַ :מה ֶּזה ׁ ֶשלֹא יָ ַרד ָל ּה ָ ּכ ְךַ ,ה ּיוֹ ֵרד ָל ּה ַעל ַא ַחת ַ ּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
יבל ָע ָליו חוֹ נְ יוֹ ,
שהֶ ,א ָ ּלא :לֹא ִק ֵ ּ
לֹא ָ ּכ ְך ָהיָ ה ַמ ֲע ֶ ׂ
ׁ ֶש ָהיָ ה ׁ ִש ְמ ִעי ָא ִחיו ָ ּגדוֹ ל ִמ ֶּמ ּנ ּו ׁ ְש ֵּתי ׁ ָשנִ ים ּו ֶמ ֱח ָצה,
וְ ַאף ַעל ִּפי ֵכן נִ ְת ַק ֵ ּנא בּ וֹ חוֹ נְ יוֹ ְ ּב ׁ ִש ְמ ִעי ָא ִחיו,
ָא ַמר לוֹ  :בּ ֹא וַ ֲא ַל ֶּמ ְד ָך ֵס ֶדר ֲעבוֹ ָדה,
וְ ִה ְל ִ ּב ׁישוֹ ְ ּבאוּנְ ָק ִלי,
וַ ֲחגָ רוֹ ְ ּב ִצ ְילצוּל,
וְ ֶה ֱע ִמידוֹ ֵא ֶצל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח.
ָא ַמר ָל ֶהם ְל ֶא ָחיו ַהכּ ֲֹהנִ ים:
ְרא ּו ַמה נָ ַדר זֶ ה וְ ִק ֵ ּיים ַל ֲאהו ָּבתוֹ  ,אוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ִ ּבכְ ה ּו ָ ּנה ְ ּגדוֹ ָלה:
ֶא ְלבּ וֹ ׁש ְ ּבאוּנְ ָק ִלי ׁ ֶש ִ ּליכִ י,
וְ ֶא ְח ּגוֹ ר ְ ּב ִצ ְילצוּל ׁ ֶש ִ ּל ִיכי,
ִ ּב ְ ּק ׁש ּו ֶא ָחיו ַהכּ ֲֹהנִ ים ְל ָה ְרגוֹ ,
ָסח ָל ֶהם ָ ּכל ַה ְּמאוֹ ָרע,
ִ ּב ְ ּק ׁש ּו ַל ֲהרוֹ ג ֶאת חוֹ נְ יוֹ ,
יהם וְ ָרצ ּו ַא ֲח ָריו,
ָרץ ִמ ּ ְפנֵ ֶ
ְ
ָרץ ְל ֵבית ַה ֶּמ ֶלך וְ ָרצ ּו ַא ֲח ָריו,
ָ ּכל ָהרוֹ ֶאה אוֹ תוֹ אוֹ ֵמר" :זֶ ה הוּא" "זֶ ה הוּא".
ָה ַל ְך ַל ֲא ֶל ְ ּכ ַסנְ דְּ ִר ָ ּיא ׁ ֶשל ִמ ְצ ַריִ ם ,ו ָּבנָ ה ׁ ָשם ִמזְ ֵ ּב ַח ,וְ ֶה ֱע ָלה ָע ָליו ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרּ ַ " :ביּוֹ ם ַההוּא יִ ְהיֶ ה ִמזְ ֵ ּב ַח לַ ה' ְ ּבתוֹ ְך ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ו ַּמ ֵ ּצ ָבה ֵא ֶצל ְ ּגבוּלָ ּה לַ ה'" )ישעיה יט ,יט(,
ו ְּכ ׁ ֶש ׁ ּ ָש ְמע ּו ֲח ָכ ִמים ַ ּבדָּ ָברָ ,א ְמר ּו :ו ַּמה ֶּזה ׁ ֶש ָ ּב ַרח ִמ ֶּמ ָ ּנה ָ ּכ ְך,
ַה ְמ ַב ֵ ּק ׁש ֵל ֵירד ָל ּה ַ -על ַא ַחת ַ ּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה".
ַּת ְנ ָיא:

"ה ֵרי ָע ַלי ִע ָשּׂרוֹן
מסכת מנחות פרק י"ג – ֲ

"

" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ְפּ ַר ְחיָ ה:
ַ ּב ְּת ִח ָ ּלה ָ ּכל ָהאוֹ ֵמר ִלי ֲ : 758ע ָל ּה ָל ּה ֲ -אנִ י כּ וֹ ְפתוֹ וְ נוֹ ְתנוֹ ִל ְפנֵ י ָה ֲא ִרי,
ַע ָּתה ָ ּכל ָהאוֹ ֵמר ִליֵ :ל ֵירד ִמ ֶּמ ָ ּנה ֲ -אנִ י ֵמ ִטיל ָע ָליו קו ְּמקוּם ׁ ֶשל ַח ִּמין.
ׁ ֶש ֲה ֵרי ׁ ָשאוּל ָ ּב ַרח ִמ ֶּמ ָ ּנה,
ו ְּכ ׁ ֶש ָע ָלה ּ ִ -ב ֵ ּק ׁש ַל ֲהרוֹ ג ֶאת דָּ וִ ד".
ישא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִח ְסדָּ א לְ ַא ַ ּב ּיֵי:
ָא ַמר לֵ ּיה ַמר ְק ׁ ִש ׁ ָ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַהאי ְק ָרא דְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַמאי ָעבִ יד לֵ ּיה?
לְ כִ ְד ַת ְנ ָיא:
ּ
"לְ ַא ַחר ַמ ַפ ְל ּתוֹ ׁ ֶשל ַסנְ ֵח ִריב,
יָ ָצא ִחזְ ִק ָ ּיה ו ָּמ ָצא ְ ּבנֵ י ְמ ָל ִכים ׁ ֶש ָהי ּו יוֹ ׁ ְשבִ ין ִ ּב ְקרוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל זָ ָהב,
ִהדִּ ָירן ׁ ֶשלֹא ַל ֲעבוֹ ד ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ כָ בִ ים,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרּ ַ " :ב ּיוֹ ם ַההוּא יִ ְהי ּו ָח ֵמ ׁש ָע ִרים ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְמ ַד ְ ּברוֹ ת ְשׂ ַפת ְּכנַ ַען,
נִש ָ ּבעוֹ ת לַ ה' ְצ ָבאוֹ ת" ) 759ישעיה יט ,יח(.
קי,א
וְ ׁ ְ
ָה ְלכ ּו ַל ֲא ֶל ְ ּכ ַסנְ דְּ ִר ָ ּיא ׁ ֶשל ִמ ְצ ַריִ ם,
ו ָּבנ ּו ִמזְ ֵ ּב ַח,
וְ ֶה ֱעל ּו ָע ָליו ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרּ ַ " :ב ּיוֹ ם ַההוּא יִ ְהיֶ ה ִמזְ ֵ ּב ַח לַ ה' ְ ּבתוֹ ְך ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם" )ישעיה יט ,יט(".
" ִעיר ַה ֶה ֶרס יֵ ָא ֵמר לְ ֶא ָחת".
ַמאי " ִעיר ַה ֶה ֶרס יֵ ָא ֵמר לְ ֶא ָחת")ישעיה יט ,יח(?
ְּכ ִד ְמ ַת ְר ֵ ּגם ַרב יוֹ ֵסף:
ַק ְר ָּתא ְדבֵ ית ׁ ֶש ֶמ ׁש,
ְד ָע ִתיד לְ ֶמ ֱיח ַרב,
ִא ְית ֲא ַמר דְּ ִהיא ֲח ָדא ִמ ּנְהוֹ ן.
יש ָנא דְּ ׁ ִש ְימ ׁ ָשא ִהיא?
ו ִּמ ַּמאי דְּ " ִעיר ַה ֶה ֶרס" לִ ׁ ּ ְ
דִּ כְ ִתיבָ " :האוֹ ֵמר לַ ֶח ֶרס וְ ל ֹא יִ זְ ָרח") 760איוב ט ,ז(.
" ָהבִ ִיאי ָבנַ י ֵמ ָרחוֹ ק ו ְּבנוֹ ַתי ִמ ְק ֵצה ָה ָא ֶרץ") 761ישעיה מג ,ו(.
" ָהבִ ִיאי ָבנַ י ֵמ ָרחוֹ ק" ָ -א ַמר ַרב הוּנָ א:
ֵאלּ ּו ָ ּגלֻ ּיוֹ ת ׁ ֶשל ָ ּבבֶ ל,
ׁ ֶשדַּ ְע ָּתן ְמיו ׁ ּ ֶּשבֶ ת ֲעלֵ ֶיהן ְּכבָ ִנים.
"ו ְּבנוֹ ַתי ִמ ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ" ֵ -אלּ ּו ָ ּגלֻ ּיוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ְש ָאר ֲא ָרצוֹ ת,
ׁ ֶש ֵאין דַּ ְע ָּתן ְמיו ׁ ּ ֶּשבֶ ת ֲעלֵ ֶיהן ְּכבָ נוֹ ת.

 758הגהת צאן קדשים והגהות יעבץ
ּ ַ 759ביּוֹ ם ַההוּא יִ ְהי ּו ָח ֵמ ׁש ָע ִרים ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְמ ַד ְ ּברוֹ ת ְשׂ ַפת ְּכנַ ַען וְ נִ ׁ ְש ָ ּבעוֹ ת לַ יהוָ ה ְצ ָבאוֹ ת ִעיר ַה ֶה ֶרס יֵ ָא ֵמר לְ ֶא ָחת

ָ 760הא ֵֹמר לַ ֶח ֶרס וְ ל ֹא יִ זְ ָרח ו ְּב ַעד כּ וֹ כָ ִבים יַ ְח ּתֹם

ימן ַאל ִּתכְ לָ ִאי ָה ִב ִיאי ָבנַ י ֵמ ָרחוֹ ק ו ְּבנוֹ ַתי ִמ ְק ֵצה ָה ָא ֶרץ
 761א ַֹמר לַ ָ ּצפוֹ ן ֵּתנִ י וּלְ ֵת ָ
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רש"י
מדברות שפת כנען .שפת ישראל
היושבים בארץ כנען וסיפא
דקרא נשבעים בשם ה' צבאות:
דעת זכרים מיושבת עליהם יותר
משל נקבות:
בני בבל אין להם עול מלכות
כשאר גליות שבכל ארצות:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .26קי ,א
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ַרב ִיצְ ָחק ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א וְ ָא ְמ ֵרי לָ ּה ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ִמ ּצוֹ ר וְ ַעד ַק ְר ִטיגְ ִניַ :מ ִּכ ִירין ֶאת ִי ְׂש ָר ֵאל,
וְ ֶאת ֲאבִ ֶיהם ׁ ֶש ַ ּב ׁ ּ ָש ַמיִ ם.
ו ִּמצּ וֹ ר ְּכלַ ּ ֵפי ַמ ֲע ָרב ,ו ִּמ ַ ּק ְר ִטיגְ נִ י ְּכלַ ּ ֵפי ִמזְ ָרח ֵ -אין ַמ ִּכ ִירין ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל,
וְ לֹא ֶאת ֲאבִ ֶיהן ׁ ֶש ַ ּב ׁ ּ ָש ַמיִם.
ֵא ִיתיבֵ ּיה ַרב ׁ ִש ִימי ַ ּבר ִח ּיָיא לְ ַרב:
" ִמ ּ ִמזְ ַרח ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ַעד ְמבוֹ אוֹ ּ ָ -גדוֹ ל ׁ ְש ִמי ַ ּב ּגוֹ יִ ם.
ו ְּבכָ ל ָמקוֹ ם מו ְּק ָטר  -מו ָ ּּג ׁש לִ ׁ ְש ִמי ו ִּמנְ ָחה ְטהוֹ ָרה") 762מלאכי א ,יא(!
ָא ַמר לֵ ּיהִ ׁ :ש ִימי ַא ְּת?! דְּ ָקר ּו לֵ ּיה ֱאלָ ָהא דֵּ אלָ ָהא.
" ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם מו ְּק ָטר מו ָ ּּג ׁש לִ ׁ ְש ִמי" ּ ְ -בכָ ל ָמקוֹ ם ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך?!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן:
ֵאלּ ּו ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ָהעוֹ ְס ִקים ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם.
ישין לִ ׁ ְש ִמי.
ַמ ֲעלֶ ה ֲאנִ י ֲעלֵ ֶיהן ְּכ ִאילּ ּו ַמ ְק ִט ִירין ו ַּמ ִ ּג ׁ ִ

רש"י
מכירין את ישראל .בכבודן
הראשון מכירין ואין מכבידין
עולם:
שבשמים.
אביהם
ואת
שמאמצים בהקדוש ברוך הוא
ואין מאמצים בעבודת כוכבים:
שימי את .בתמיה אתה הוא
שימי חכם גדול ומקשה לי דבר
זה ויש אומרים רב לא היה זוקף
עיניו אלא כובשן כל שעה משום
צניעות:
זה הלומד תורה בטהרה .עליו
הוא אומר לשמי ומנחה טהורה:
לעולם זאת על ישראל .מקרא
הוא בדברי הימים )ב סי' ב(
בשלמים ובקרבנות משתעי
דלעולם הם עומדים והיכי דמי
מזבח בנוי בשמים ומיכאל עומד
ומקטיר עליו:
מאי דכתיב זאת התורה .ולא
כתיב בה חוקה:
עולה ומנחה מיבעי ליה .דליהוי
משמע זאת התורה היא עולה
ומנחה כו':

"ו ִּמנְ ָחה ְטהוֹ ָרה"  -זֶ ה ַהלּ וֹ ֵמד ּתוֹ ָרה ְ ּב ָט ֳה ָרה ,נוֹ שֵׂ א ִא ׁ ּ ָשה וְ ַא ַחר ָּכ ְך לוֹ ֵמד ּתוֹ ָרה.
" ׁ ִשיר ַה ּ ַמ ֲעלוֹ ת ִה ֵּנה ָ ּב ְרכ ּו ֶאת ה' ָּכל ַעבְ ֵדי ה' ָהעוֹ ְמ ִדים ְ ּב ֵבית ה' ַ ּב ֵּלילוֹ ת" )תהילים קלד ,א(.
ַמאי " ַ ּב ֵּלילוֹ ת"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
ֵאלּ ּו ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ָהעוֹ ְס ִקים ַ ּב ּתוֹ ָרה ַ ּב ַּליְלָ ה ַ -מ ֲעלֶ ה ֲעלֵ ֶיהן ַה ָּכתוּב ְּכ ִאילּ ּו ֲעסו ִּקים ָ ּב ֲעבוֹ ָדה.
ש ָר ֵאל") 763דברי הימים ב' ב ,ג(.
"לְ עוֹ לָ ם זֹאת ַעל יִ ְ ׂ
ָא ַמר ַרב ִ ּגידֵּ ל ָא ַמר ַרב:
זֶ ה ִמזְ ֵ ּב ַח ָ ּבנוּי,
ו ִּמיכָ ֵאל ַׂשר ַה ָ ּגדוֹ ל עוֹ ֵמד ו ַּמ ְק ִריב ָעלָ יו ָק ְר ָ ּבן.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֵאלּ ּו ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ָה ֲעסו ִּקין ְ ּב ִהלְ כוֹ ת ֲעבוֹ ָדה ַ -מ ֲעלֶ ה ֲעלֵ ֶיהם ַה ָּכתוּב ְּכ ִאילּ ּו ִנבְ נָה ִמ ְקדָּ ׁש ִ ּב ֵימ ֶיהם.
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :זֹאת ַה ּתוֹ ָרה :לָ עוֹ לָ ה,
לַ ִּמנְ ָחה,
וְ לַ ַח ּ ָטאת,
וְ לָ ָא ׁ ָשם") 764ויקרא ז ,לז(?
ָּכל ָהעוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּכ ִאילּ ּו ִה ְק ִריב :עוֹ לָ ה,
ִמ ְנ ָחה,
ַח ּ ָטאת,
וְ ָא ׁ ָשם.
ָא ַמר ָרבָ א:
ּ
ַהאי "לָ עוֹ לָ ה לַ ִמנְ ָחה" 'עוֹ לָ ה' ּו' ִמ ְנ ָחה' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ִּ 762כי ִמ ּ ִמזְ ַרח ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ַעד ְמבוֹ אוֹ ָ ּגדוֹ ל ׁ ְש ִמי ַ ּבגּ וֹ יִ ם ו ְּבכָ ל ָמקוֹ ם ֻמ ְק ָטר ֻמ ָ ּג ׁש לִ ׁ ְש ִמי ו ִּמנְ ָחה ְטהוֹ ָרה ִּכי גָ דוֹ ל ׁ ְש ִמי ַ ּבגּ וֹ יִ ם ָא ַמר יְ הוָ ה ְצ ָבאוֹ ת
ִ 763ה ֵּנה ֲאנִ י בוֹ נֶ ה ַ ּביִ ת לְ ׁ ֵשם יְ הוָ ה ֱאל ָֹהי לְ ַה ְקדִּ ׁיש לוֹ לְ ַה ְק ִטיר לְ ָפנָ יו ְקט ֶֹרת ַס ּ ִמים ו ַּמ ֲע ֶרכֶ ת ָּת ִמיד וְ עֹלוֹ ת לַ בּ ֶֹקר וְ לָ ֶע ֶרב לַ ּׁ ַש ָ ּבתוֹ ת וְ לֶ ֳח ָד ׁ ִשים ּולְ מוֹ ֲע ֵדי
יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו לְ עוֹ לָ ם זֹאת ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל
 764זֹאת ַה ּתוֹ ָרה לָ עֹלָ ה לַ ִּמנְ ָחה וְ לַ ַח ּ ָטאת וְ לָ ָא ׁ ָשם וְ לַ ּ ִמלּ ו ִּאים וּלְ זֶ ַבח ַה ּׁ ְשלָ ִמים

"ה ֵרי ָע ַלי ִע ָשּׂרוֹן
מסכת מנחות פרק י"ג – ֲ

"
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רש"י

ֶא ָּלא ָא ַמר ָרבָ א:
ְ
ָּכל ָהעוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה ֵ -אינוֹ צָ ִריך :לֹא עוֹ לָ ה,
וְ לֹא ִמנְ ָחה,
וְ לֹא ַח ּ ָטאת,
וְ לֹא ָא ׁ ָשם.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק:
"וְ זֹאת ּתוֹ ַרת
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :זֹאת ּתוֹ ַרת
ָּכל ָהעוֹ ֵסק ְ ּבתוֹ ַרת ַח ּ ָטאת ְּ -כ ִאילּ ּו ִה ְק ִריב ַח ּ ָטאת,
וְ כָ ל ָהעוֹ ֵסק ְ ּבתוֹ ַרת ָא ׁ ָשם ְּ -כ ִאילּ ּו ִה ְק ִריב ָא ׁ ָשם.
ַה ַח ּ ָטאת") 765ויקרא ו ,יח(

אין צריך לא עולה וכו' .דהכי
משמע זאת התורה לעולה
כלומר במקום העולה למנחה
בשביל המנחה כגון לכם
בשבילכם כלומר התלמוד תורה
מכפר על עונותינו:
בתורת חטאת .כגון סדר קדשים
דמיירי בהלכות עבודה:

ָה ָא ׁ ָשם") 766ויקרא ז ,א(?

 765דַּ ֵ ּבר ֶאל ַא ֲהרֹן וְ ֶאל ָ ּבנָ יו לֵ אמֹר זֹאת ּתוֹ ַרת ַה ַח ּ ָטאת ִ ּב ְמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ִּת ּׁ ָש ֵחט ָהעֹלָ ה ִּת ּׁ ָש ֵחט ַה ַח ּ ָטאת לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים ִהוא
 766וְ זֹאת ּתוֹ ַרת ָה ָא ׁ ָשם ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים הוּא
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .27קי ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
נֶ ֱא ַמר ְ ּבעוֹ ַלת ְ ּב ֵה ָמה " ִא ּׁ ֵשה ֵר ַיח
ו ְּבעוֹ ַלת עוֹ ףִ " :א ּׁ ֵשה ֵר ַיח נִ יחוֹ ַח") 768ויקרא א ,יז(,
ו ְּב ִמנְ ָחהִ " :א ּׁ ֵשה ֵר ַיח נִ יחוֹ ַח") 769ויקרא ב ,ב(,
לוֹ ַמר ְל ָךֶ :א ָחד ַה ַּמ ְר ֶ ּבה ,וְ ֶא ָחד ַה ַּמ ְמ ִעיט  -ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ְ ּי ַכ ֵּוין ִלבּ וֹ ַל ׁ ּ ָש ַמיִ ם.
נִ יחוֹ ַח") 767ויקרא א ,ט(,

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ַמאי ְק ָר ָאה?
770
" ְמתו ָּקה ׁ ְשנַ ת ָהעוֹ בֵ ד ִאם ְמ ַעט וְ ִאם ַה ְר ֵ ּבה יֹאכֵ ל" )קהלת ה ,יא(.
ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲהבָ ה ָא ַמר:
ּ
בּ
ֵמ ָהכָ אּ ִ " :ב ְרבוֹ ת ַה ּטוֹ ָבה ַר ּו אוֹ כְ לֶ ָיה ו ַּמה ִכ ׁ ְשרוֹ ן לִ בְ

ָעלֶ י ָה") 771קהלת ה ,י(.

רש"י
שנת העובד .עבודת קרבנות
ומביאו למזבח מתוקה שנתו
שהוא ישן ולא ירא:
אם מעט ואם הרבה יאכל .מתן
שכרו:
ברבות הטובה .קרבנות:
רבו אוכליה .כהנים:
ומה כשרון לבעליו .להקדוש
ברוך הוא כי אם ראות עיניו שזה
מתכוין לטובה:
לבעל הדין .לאומרים רשויות
הרבה הן והדבר מוכיח שזה
ששמו כך ציום להקריב לו מנחה
]וזה[ ששמו כך ציום להקריב לו
פרים וזה אילים לכך נאמר
בכולם ריח ניחוח לה':
אחד המרבה .להביא קרבנות:
כדי שתאמר אעשה רצונו.
להקריב לו קרבן ויעשה רצוני לפי
שהוא צריך לכך ואשחדנו:
לא לרצוני אתם זובחים .כלומר
לא להנאותי שאיני רוצה להטריח
אתכם לעשות על כרחכם:
לרצונכם .לצורך עצמכם לקיים
מצוותי שתהא כפרה לכם בכך:
לרצונכם זבוחו .שתהא כוונתכם
לשחוט פרט למתעסק בסכין
לחתוך דבר אחר ושחט בהמת
קדשים שפסולה:
מנין למתעסק .בדבר אחר ושחט
בהמת קדשים שהוא פסול:
זו בידינו הוא .דמצוה לכוין
דעתו:
לרצונכם תזבחהו .שנה עליו
הכתוב לעכב:

ַּת ְנ ָיא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַע ַּזאי:
בּ וֹ א ו ְּר ֵאה ַמה ְ ּכ ִתיב ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶשלֹא נֶ ֱא ַמר ָ ּב ֶהן לֹא " ֵאל" וְ לֹא " ֱאל ִֹהים",
יתן ּ ִפ ְתחוֹ ן ּ ֶפה ְל ַב ַעל דִּ ין ַל ֲחלוֹ ק.
ֶא ָ ּלא :ה' ֶ ׁ -שלֹא ִל ֵּ
וְ נֶ ֱא ַמר ַ ּב ׁ ּשוֹ ר ַה ַ ּגסִ " :א ּׁ ֵשה ֵר ַיח נִ יחוֹ ַח" )ויקרא א ,ט(,
ו ָּבעוֹ ף ַהדַּ קִ " :א ּׁ ֵשה ֵר ַיח נִ יחוֹ ַח" )ויקרא א ,יז(,
ו ַּב ִּמנְ ָחהִ " :א ּׁ ֵשה ֵר ַיח נִ יחוֹ ַח" )ויקרא ב ,ב( –
לוֹ ַמר ְל ָךֶ :א ָחד ַה ַּמ ְר ֶ ּבה וְ ֶא ָחד ַה ַּמ ְמ ִעיט ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ְ ּיכַ ֵּוין ֶאת ִלבּ וֹ ַל ׁ ּ ָש ַמיִ ם.
ֹאמר ַל ֲא ִכ ָילה הוּא ָצ ִר ְ
יך?
וְ ׁ ֶש ָּמא ּת ַ
ְ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ " :אם ֶא ְר ַעב ל ֹא אוֹ ַמר לָ ך ִּכי לִ י ֵת ֵבל ו ְּמלוֹ ָא ּה" )תהילים נ ,יב(.
ש ַדי ִע ָּמ ִדי" )תהילים נ ,י(.
וְ נֶ ֱא ַמרִּ " :כי לִ י כָ ל ַחיְ תוֹ יָ ַער ְ ּב ֵהמוֹ ת ְ ּב ַה ְר ֵרי ָאלֶ ף יָ ַד ְע ִּתי ָּכל עוֹ ף ָה ִרים וְ זִ יז ָ ׂ
שר ַא ִ ּב ִירים וְ ַדם ַע ּתו ִּדים ֶא ׁ ְש ֶּתה" )תהילים נ ,יג(.
" ַהאוֹ כַ ל ְ ּב ַ ׂ
שה ְרצוֹ נִ י,
שה ְרצוֹ נוֹ וְ יַ ֲע ֶ ׂ
ֹאמר ֶא ֱע ֶ ׂ
לֹא ָא ַמ ְר ִּתי ֲא ֵליכֶ ם זִ ְבח ּו ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ּת ַ
לֹא ִל ְרצוֹ נִ י ַא ֶּתם זוֹ ְב ִחים,
ֶא ָ ּלא ִל ְרצוֹ נְ כֶ ם ַא ֶּתם זוֹ ְב ִחים,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :לִ ְרצוֹ ְנכֶ ם ִּתזְ ָ ּב ֻחה ּו" ) 772ויקרא יט ,ה(.
דָּ ָבר ַא ֵחר:
"לִ ְרצוֹ נְ כֶ ם ִּתזְ ָ ּב ֻחה ּו" ִ -ל ְרצוֹ נְ כֶ ם זִ ְבח ּו,
ְל ַד ְע ְּתכֶ ם זִ ְבח ּו".
ֵיה ׁ ְשמו ֵּאל ֵמ ַרב הוּנָ א:
ְּכ ִדבְ ָעא ִמי ּנ ּ
ִמ ַ ּניִן לְ ִמ ְת ַע ּ ֵסק ְ ּב ָק ָד ׁ ִשים ׁ ֶשהוּא ּ ָפסוּל?
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ׁ ָש ַחט ֶאת ֶ ּבן ַה ָ ּב ָקר" ֶ ׁ -ש ְּת ֵהא ׁ ְש ִח ָיטה לְ ׁ ֵשם ֶ ּבן ָ ּב ָקר.
ָא ַמר לוֹ :
זוֹ ְ ּבי ֵָדינ ּו הוּא,
לְ ַע ֵּכב ִמ ַ ּניִן?
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר" :לִ ְרצוֹ נְ כֶ ם ִּתזְ ָ ּב ֻחה ּו"  -לְ ַד ְע ְּתכֶ ם זִ בְ ח ּו.

שרוֹ ן
ַה ְד ָרן ֲע ָל ְך ֲה ֵרי ָע ַלי ִע ּ ָ ׂ
ו ְּס ִל ָיקא ָל ּה ַמ ּ ֶס ֶכת ְמ ָנחוֹ ת
יהוה
 767וְ ִק ְרבּ וֹ וּכְ ָר ָעיו יִ ְר ַחץ ַ ּב ּ ָמיִ ם וְ ִה ְק ִטיר ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַהכּ ֹל ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ָחה עֹלָ ה ִא ּׁ ֵשה ֵר ַיח נִ יחוֹ ַח לַ ָ ֹ
 768וְ ׁ ִש ַּסע אֹתוֹ ִבכְ נָ ָפיו ל ֹא יַ ְבדִּ יל וְ ִה ְק ִטיר אֹתוֹ ַהכּ ֵֹהן ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ָחה ַעל ָה ֵע ִצים ֲא ׁ ֶשר ַעל ָה ֵא ׁש עֹלָ ה הוּא ִא ּׁ ֵשה ֵר ַיח נִ יח ַֹח לַ יה ָ ֹוה
יהוה
 769וֶ ֱה ִב ָיא ּה ֶאל ְ ּבנֵ י ַא ֲהרֹן ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ָק ַמץ ִמ ּׁ ָשם ְמל ֹא ֻק ְמצוֹ ִמ ָּסלְ ָּת ּה ו ִּמ ּׁ ַש ְמנָ ּה ַעל ָּכל לְ בֹנָ ָת ּה וְ ִה ְק ִטיר ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַאזְ ָּכ ָר ָת ּה ַה ִּמזְ ֵ ּב ָחה ִא ּׁ ֵשה ֵר ַיח נִ יח ַֹח לַ ָ ֹ

ש ָבע לֶ ָע ׁ ִשיר ֵאינֶ ּנ ּו ַמ ִּנ ַיח לוֹ לִ ׁישוֹ ן
ְ 770מתו ָּקה ׁ ְשנַ ת ָהעֹבֵ ד ִאם ְמ ַעט וְ ִאם ַה ְר ֵ ּבה יֹאכֵ ל וְ ַה ּ ָ ׂ
ּ ִ 771ב ְרבוֹ ת ַה ּטוֹ ָבה ַרבּ ּו אוֹ כְ לֶ ָיה ו ַּמה ִּכ ׁ ְשרוֹ ן לִ ְב ָעלֶ ָיה ִּכי ִאם ְראוּת ֵעינָ יו
יהוה לִ ְרצֹנְ כֶ ם ִּתזְ ָ ּב ֻחה ּו
 772וְ כִ י ִתזְ ְ ּבח ּו זֶ ַבח ׁ ְשלָ ִמים לַ ָ ֹ

"ה ֵרי ָע ַלי ִע ָשּׂרוֹן
מסכת מנחות פרק י"ג – ֲ

"

ַה ְד ָרן

אחר השלמת המסכתא יאמר זה שלש פעמים :ויועיל לזכרון בעזרת השם יתברך:

ַה ְדּ ָרן ֲע ָלַ מ ֶסּ ֶכת ְמּ ָנחוֹת וְ ַה ְדּ ָרַ עלָ ן.
ַדּ ְע ָתּן ֲע ָלַ מ ֶסּ ֶכת ְמּנָ חוֹת וְ ַד ְע ֵתַּ ע ָלן.
א ִנ ְת ַנ ִשׁי ִמ ָנַּ מ ֶסּ ֶכת ְמּ ָנחוֹת ,וְ א ִת ְתנַ ִשׁי ִמינָ ן ,א ְבּ ָע ְל ָמא ָה ֵדין וְ א ְבּ ָע ְל ָמא ְדּ ָא ִתי.
ואחר כך יאמר זה:

עוֹלם ַהזֶּ ה ְוּת ֵהא ִע ָמּנוּ לָ עוֹלָ ם ַה ָבּאֲ .חנִי ָנא ַבּר
נוּתנוּ ָבּ ָ
תוֹר ְתֻ א ָמּ ֵ
בוֹתינוֶּ :שׁ ְתּ ֵהא ָ
אהי ֲא ֵ
הינוּ וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי יְ יָ ֱא ֵ
ָפּ ָפּאָ ,ר ִמי ַבּר ָפּ ָפּאַ ,נ ְח ָמן ַבּר ָפּ ָפּאַ ,א ַחאי ַבּר ָפּ ָפּאַ ,א ָבּא ֶמ ִרי ַבּר ָפּ ָפּאַ ,ר ְפ ָרם ַבּר ָפּ ָפּאָ ,ר ִכישׁ ַבּר ָפּ ָפּאְ ,
סוֹר ָחב ַבּר
ָפּ ָפּאָ ,א ָדא ַבּר ָפּ ָפּאָ ,דּרוּ ַבּר ָפּ ָפּא.
תוֹר ְתְ בּ ִפינוְּ ,וּב ִפ ִיפיּוֹת ַע ְמֵּ בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ִנ ְהיֶ ה ֲאנַ ְחנוּ וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאינוּ ,וְ צֶ ֱאצָ ֵאי צֶ ֱאצָ ֵאינוּ,
הינוֶּ ,את ִדּ ְב ֵרי ָ
ַה ֲע ֵרב ָנא ,יְ יָ ֱא ֵ
יוֹד ֵעי ְשׁ ֶמ וְ ְ
וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאי ַע ְמֵּ בּית יִ ְשׂ ָר ֵאלֻ ,כּ ָלּנוּ ְ
עוֹלם ִהיא ִלי .יְ ִהי ִל ִבּי
תוֹר ֶתִ ל ְשׁ ָמהֵּ .מאֹיְ ַבי ְתּ ַח ְכּ ֵמנִ י ִמ ְצ ֶוֹת ,כִּ י ְל ָ
לוֹמ ֵדי ָ
קּוּדיִ ,כּי ָבם ִחיִּ ָיתנִיָ .בּרוַּ א ָתּה יְ יָ ַל ְמּ ֵד ִני ֻח ֶקּיָ :א ֵמן ָא ֵמן ָא ֵמן
ָת ִמים ְבּ ֻח ֶקּיְ ,ל ַמ ַען א ֵאבוֹשְׁ .לעוֹלָ ם א ֶא ְשׁ ַכּח ִפּ ֶ
ֶסלַ ה וָ ֶעד.
יּוֹשׁ ֵבי ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ,וְ א ַשׂ ְמ ָתּ ֶח ְל ֵקנוּ ִמ ְ
בוֹתינוֶּ ,שׁ ַשּׂ ְמ ָתּ ֶח ְל ֵקנוּ ִמ ְ
יּוֹשׁ ֵבי ְק ָרנוֹת.
אהי ֲא ֵ
הינוּ וֵ ֵ
מוֹדים ֲא ַנ ְחנוּ ְל ָפנֶי יְ יָ ֱא ֵ
ִ
תוֹרה ,וְ ֵהם ַמ ְשׁ ִכּ ִימים ִל ְד ָב ִרים ְבּ ֵט ִליםָ .אנוּ ֲע ֵמלִ ים וְ ֵהם ֲע ֵמ ִלים,
ֶשׁ ָאנוּ ַמ ְשׁכִּ ִימים וְ ֵהם ַמ ְשׁכִּ ִימיםָ ,אנוּ ַמ ְשׁ ִכּ ִימים ְל ִד ְב ֵרי ָ
ָאנוּ ֲע ֵמ ִלים ְוּמ ַק ְבּ ִלים ָשׂ ָכר ,וְ ֵהם ֲע ֵמלִ ים וְ ֵאי ָנם ְמ ַק ְבּ ִלים ָשׂ ָכרָ .אנוּ ָרצִ ים וְ ֵהם ָר ִציםָ ,אנוּ ָרצִ ים ְל ַחיֵּ י ָהעוֹלָ ם ַה ָבּא ,וְ ֵהם
תּוֹר ֵדם לִ ְב ֵאר ַשׁ ַחתַ ,אנְ ֵשׁי ָד ִמים ִוּמ ְר ָמה א יֶ ֱחצוּ יְ ֵמ ֶיהם וַ ֲאנִ י ֶא ְב ַטח ָבּ.
הים ִ
ָרצִ ים ִל ְב ֵאר ָשׁ ַחתֶ .שׁנֶּ ֱא ַמר וְ ַא ָתּה ֱא ִ
היְ ,כּ ֵשׁם ֶשׁ ֲעזַ ְר ַתּנִי ְל ַסיֵּ ם ַמ ֶסּ ֶכת ְמגִ ילָּ ה ֵכּן ַתּ ַעזְ ֵר ִני ְל ַה ְת ִחיל ַמ ֶסּ ְכתּוֹת ְוּס ָפ ִרים ֲא ֵח ִרים ְוּל ַסיְּ ָמם,
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי יְ יָ ֱא ַ
מוֹר ִאים וְ ַת ְל ִמ ֵידי
תּוֹר ֶתְ בּ ַא ֲה ָבה .וּזְ כוּת כָּ ל ַה ַתּ ָנּ ִאים וְ ָא ָ
ִל ְלמֹד ְוּללַ ֵמּד ִל ְשׁמוֹר וְ לַ ֲעשׂוֹת ְוּל ַקיֵּ ם ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַת ְלמוּד ָ
עוֹלם .וְ יִ ְת ַקיֵּ ם ִבּיְ :בּ ִה ְת ַה ֶלּ ְכַ תּנְ ֶחה א ָֹת,
תּוֹרה ִמ ִפּי ִוּמ ִפּי זַ ְר ִעי וְ זֶ ַרע זַ ְר ִעי ַעד ָ
ֲחכָ ִמים יַ ֲעמוֹד לִ י ְוּלזַ ְר ִעי ֶשׁא ָתמוּשׁ ַה ָ
ֹאולהּ
יוֹסיפוּ ְלְּ שׁנוֹת ַחיִּ ים .א ֶֹר יָ ִמים ִבּ ִימי ָנהִּ ,בּ ְשׂמ ָ
יצוֹת ִהיא ְת ִשׂ ֶיח .כִּ י ִבי יִ ְרבּוּ יָ ֶמי וְ ִ
ְבּ ָשׁ ְכ ְבִּ תּ ְשׁמֹר ָע ֶלי ,וַ ֲה ִק ָ
ע ֶֹשׁר וְ כָ בוֹד .יְ יָ עֹז ְל ַעמּוֹ יִ ֵתּן ,יְ יָ יְ ָב ֵרֶ את ַעמּוֹ ַב ָשּׁלוֹם.
יִ ְתגַּ ַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּאְ .בּ ָע ְל ָמא ְדּהוּא ָע ִתיד ְל ִא ְת ַח ְדּ ָתּא ְוּל ַא ֲחיָ א ֵמ ַתיָ א ְוּל ַא ָס ָקא ְל ַחיֵּ י ָע ְל ָמא ְוּל ִמ ְב ֵני ַק ְר ָתּא
פּוּל ָח ָנא ִדּ ְשׁ ַמיָּ א ְל ַא ְת ֵריהּ וְ יַ ְמ ִליְ 
נוּכ ָר ָאה ֵמ ַא ְר ָעא ְוּלּ ַא ָת ָבא ְ
פּוּל ָח ָנא ְ
ירוּשׁלֶ ם ְוּל ַשׁ ְכלֵ ל ֵה ְיכ ֵליהּ ְבּ ַגוָּהּ וְ ִל ְמּ ֲע ַקר ְ
ִדּ ְ
קּוּד ָשׁא
כוּתהּ וִ ָיק ֵריהּ )נ"ס :וְ יַ ְצ ַמח ְ
יוֹמיכוֹן ְוּב ַחיֵ י ְדּ ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,בּ ֲעגַ ָלא
פּוּר ָקנֵ הּ וִ ָיק ֵרב ְמ ִשׁ ֵיחהּ(ְ .בּ ַחיֵ יכוֹן ְוּב ֵ
ְבּ ִרי הוּא ְב ַמ ְל ֵ
ִוּבזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן :יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַרְ ל ָע ַלם ְוּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּ א.
רוֹמם וְ יִ ְתנַ ֵשּׂא וְ יִ ְת ַה ָדּר וְ יִ ְת ַעלֶּ ה וְ יִ ְת ַהלָּ ל ְשׁ ֵמהּ ְד ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִרי הוּאְ .ל ֵע ָלּא )בעשי"ת ְל ֵע ָלּא
יִ ְת ָבּ ַר וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ַאר וְ יִ ְת ַ
ְל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן ָכּל ִבּ ְרכָ ָתא וְ ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ ֶנ ֱח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמי ָרן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן.
ישׁא
אוֹריְ ָתאִ .דּי ְב ַא ְת ָרא ַק ִדּ ָ
ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַעל ַר ָבּנָן .וְ ַעל ַתּ ְל ִמ ֵידיהוֹן וְ ַעל ָכּל ַתּ ְל ִמ ֵידי ַת ְל ִמ ֵידיהוֹן .וְ ַעל כָּ ל ַמאן ְדּ ָע ְס ִקין ְבּ ַ
ָה ֵדין וְ ִדי ְב ָכל ֲא ַתר וַ ֲא ַתר .יְ ֵהא ְלהוֹן ְוּלכוֹן ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִח ָנּא וְ ִח ְס ָדּא וְ ַר ֲח ִמין וְ ַחיִּ ין ֲא ִר ִיכין ְוּמזוֹנֵ י ְרוִ ֵיחי ֻוּפ ְר ָקנָ א ִמן ֳק ָדם
טוֹבים ָע ֵלינוּ וְ ַעל כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן.
ֲאבוּהוֹן ְדּ ִב ְשׁ ַמיָּ א וְ ַא ְר ָעא וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּ א וְ ַחיִּ ים ִ
רוֹמיו הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן.
עוֹשׂה ָשׁלוֹם )בעשי"ת ַה ָשּׁלוֹם( ִבּ ְמ ָ
ֶ

את "ההדרן" קבלנו מאתר "פורטל דף היומי" ותודתנו נתונה להם על כך
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