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רֹון""""    ––––    י"גי"גי"גי"גפרק פרק פרק פרק     מנחותמנחותמנחותמנחותמסכת מסכת מסכת מסכת  רֹוןֲהֵרי ָעַלי ִעׂשָּ רֹוןֲהֵרי ָעַלי ִעׂשָּ רֹוןֲהֵרי ָעַלי ִעׂשָּ     """"ֲהֵרי ָעַלי ִעׂשָּ
        קד, ב  קד, ב  קד, ב  קד, ב   . 1

   ַמְתִניִתין

רֹון  ֲהֵרי ָעַלי" ָ    .ֶאָחדָיִביא  - "ִעׂשּ
רֹונֹות              " ַנִים - "ֶעׂשְ    .ָיִביא ׁשְ
י" תִּ יַרׁשְ י ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּפֵ תִּ יַרׁשְ רֹון - "ּפֵ ָ ים ִעׂשּ ִ ׁשּ    .ָיִביא ׁשִ
  

ְרֶצה  - "ִמְנָחה  ֲהֵרי ָעַלי" ּיִ    .ָיִביא ֵאיזֹו ׁשֶ
י ְיהּוָדה    ,ָיִביא ִמְנַחת ַהּסֹוֶלת   :אֹוֵמר ַרּבִ

ִהיא ְמיּוֶחֶד  ְמָנחֹותׁשֶ ּבִ    .ת ׁשֶ
ְנָחה              "    .ָיִביא ַאַחת - "ִמְנָחה אֹו ִמין ַהּמִ
ִים - "ְמָנחֹות אֹו ִמין ְמָנחֹות              " תַּ    .ָיִביא ׁשְ
י" תִּ יַרׁשְ י ְוֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיֶזה ֵמֶהן ּפֵ תִּ יַרׁשְ ן - "ּפֵ תָּ    .ָיִביא ֲחִמׁשְ

  

רֹוִנים" ל ֶעׂשְ י ִמְנָחה ׁשֶ תִּ יַרׁשְ י ,ּפֵ תִּ יַרׁשְ ה ּפֵ ּמָ    - "ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּכַ
רֹון ָ ים ִעׂשּ ִ ׁשּ    .ָיִביא ׁשִ

י    :אֹוֵמר ַרּבִ
ים ִ ׁשּ רֹונֹות ֵמֶאָחד ְוַעד ׁשִ ל ֶעׂשְ   .ָיִביא ְמָנחֹות ׁשֶ

  

ָמָרא    ּגְ

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  
רֹונֹות " ִים -ֶעׂשְ תַּ    .יּה ִאיְצְטִריָכא לֵ  "ָיִביא ׁשְ
  

יָטא ׁשִ י ּפְ    !ָהא ַנּמִ
  

ים ִאיְצְטִריָכא ֵליּה  ּתֵ רֹונֹות ׁשְ   .ִמיעּוט ֶעׂשְ
  
  
  

 רש"י
  מתני' 

. כמה הרי עלי עשרון: פירשתי
   עשרונים אביא:

ואיני יודע מה פירשתי יביא 
. דאי בציר ששים עשרונים

מהכי נדר לא איכפת ליה דמתני 
שנדרתי יהיו לנדרי ואמר כמה 

והשאר יהא נדבה ובטפי ליכא 
לספוקי דאין מנחה יחידית 

   יתירה על ששים עשרונים:
   . סתם:הרי עלי מנחה

. מחמשה יביא איזו שירצה
   מנחות:

   . מפרש בגמרא:מיוחדות
. כלומר הרי עלי מין המנחה

מנחה או שאמר הרי עלי מין 
   המנחה יביא אחת:

נחות . עלי או שאמר מין ממנחות
   עלי יביא שתי מנחות ממין אחד:

. אחת מן המנחות פירשתי
שכתובים בפרשה ואיני יודע אי 

   זה מהן פירשתי כו':
. בכלי אחד של פירשתי מנחה

   עשרונים:
. עשרונים ואיני יודע כמה

   קבעתי בה:
. דבטפי מהכי יביא ששים עשרון

ליכא לספוקי ואי בציר נדר לא 
איכפת לן דמתני ואמר כמה 
שפירשתי יהא לנדרי והשאר 

   יהא לנדבה:
. כיון דאמר מנחה רבי אומר

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 

א של שתים וחדא של שלש וחד
ארבע וכן עד ששים דודאי חדא 

  מינייהו נדר ואינך נדבה:



רֹון"ֲהֵרי  –מסכת מנחות פרק י"ג                   "ָעַלי ִעׂשָּ
519

        קד, ב  קד, ב  קד, ב  קד, ב   . 2
רֹון" ָ ים ִעׂשּ ִ ׁשּ י ָיִביא ׁשִ תִּ יַרׁשְ י ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּפֵ תִּ יַרׁשְ    ."ּפֵ
  

ָנא    ?ַמאן ּתָ
  

הָאַמר     :ִחְזִקּיָ
י ַרּבִ לֹא ּכְ    ,ּדְ

י  ִאי ַרּבִ ים" :ָהָאַמר –ּדְ ִ ׁשּ רֹונֹות ֵמֶאָחד ְוַעד ׁשִ ל ֶעׂשְ    ."ָיִביא ְמָנחֹות ׁשֶ
  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

יָמא י  :ֲאִפיּלּו ּתֵ רֹונֹות -ַרּבִ י ֶעׂשְ ּתִ יַרׁשְ אֹוֵמר ּפֵ ְכִלי ,ּבְ ים ּבִ    ,ֲאָבל לֹא ְקַבְעּתִ
ין ָמאֵני יּתִ ׁשִ רֹונֹות ּבְ ין ֶעׂשְ יּתִ י ׁשִ ַמְייּתֵ   .ּדְ

  
  

 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 

של עשרונים מאחד  יביא מנחות
ועד ששים דודאי חדא מינייהו 

  נדר:
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ְרֶצה - "ֲהֵרי ָעַלי ִמְנָחה"" ּיִ   .ָיִביא ֵאיֶזהּו ׁשֶ

י ְיהּוָדה    ,ָיִביא ִמְנַחת ַהּסֹוֶלת   :אֹוֵמר ַרּבִ

ְמָנחֹות ּבִ ִהיא ְמיּוֶחֶדת ׁשֶ   ."ׁשֶ
  

ָנא    :ּתָ
ה" ִחּלָ תּוב תְּ    ."הֹוִאיל ּוָפַתח ּבֹו ַהּכָ
  

ה ָהאֹוֵמר   קה,א א ֵמַעּתָ תּוב "עֹוָלה  ֲהֵרי ָעַלי"  :ֶאּלָ ָקר הֹוִאיל ּוָפַתח ּבֹו ַהּכָ ן ּבָ ה^ ָיִביא ּבֶ ִחּלָ    ?!ּתְ
ה - "ִמן ַהּצֹאן              " ִחּלָ תּוב ּתְ ֶבׂש הֹוִאיל ּוָפַתח ּבֹו ַהּכָ    ?!ָיִביא ּכֶ
ה - "ִמן ָהעֹוף              " ִחּלָ תּוב ּתְ    ?!ָיִביא ּתֹוִרים הֹוִאיל ּוָפַתח ּבֹו ַהּכָ

ַנן ה ּתְ ּמָ    :ַאלָּ
ֶבשׂ  -ַלי עֹוָלה ֲהֵרי ָע "    ,ָיִביא ּכֶ

ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ן יֹוָנה    (מנחות קז.) "ּתֹור אֹו ּבֶ

י ְיהּוָדה ִליג ַרּבִ    !ְולֹא ּפָ
  

א ַמאי  ְמָנחֹות"ֶאּלָ ּבִ    ?"ְמיּוֶחֶדת ׁשֶ
  

ם ְלַווי ֵלית ֵליּה ׁשֵ    .ּדְ
  

א ּנָ ת" :ְוָהא ּתַ ההֹוִאיל ּוָפַתח ּבֹו ַהּכָ ִחּלָ    !ָקָאַמר "ּוב תְּ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ְמָנחֹות"ֵאיֶזהּו ִמְנָחה  ּבִ ם ְלַווי "ְמיּוֶחֶדת ׁשֶ ֵלית ֵליּה ׁשֵ    ?ּדְ

ה"זֹו ׁשֶ  ִחּלָ תּוב תְּ ַתח ּבֹו ַהּכָ    ."ּפָ
  

יָטא  ׁשִ    !ָקָאַמר "ִמְנַחת ַהּסֹוֶלת"ּפְ
  

ָעְלָמא    .ִסיָמָנא ּבְ
  
  
  

 רש"י
יביא מנחת סלת . מה טעם תנא

  לפי שפתח בה הכתוב תחלה:
. אמר הרי מן הצאן יביא כבש

עלי עולה מן הצאן יביא כבש ולא 
   עז הואיל ופתח בו וכו':

. שנקראת דלית ליה שם לווי
מנחה סתם דשאר מנחות יש 
להם שם לווי מנחת מחבת 

   ומנחת מרחשת ומנחת מאפה:
איזו היא מנחה דקרי לה ר' 

דלית ליה  . משוםיהודה מיוחדת
שם לווי זה שפתח בה הכתוב 

   תחלה והיינו מנחת סלת:
. ר' פשיטא דמנחת סלת קאמר
   יהודה דהא בהדיא קתני לה:

. לגירסא שלא סימנא בעלמא
תטעה ותשכח איזו מנחה קאמר 
ר' יהודה דיביא סימן זה יהא 
  בידך זו שפתח בה הכתוב תחלה:
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   .ָיִביא ַאַחת -ְנָחה ִמְנָחה אֹו ִמין ַהּמִ "

ִים -ְמָנחֹות אֹו ִמין ְמָנחֹות  תַּ   ."ָיִביא ׁשְ
  

ֵעי  אּבָ ּפָ    :ַרב ּפָ
   ?ִמיֵני ִמְנָחה ַמהוּ 

ָאַמר  יָון ּדְ י ָקָאַמר - "ִמיֵני"ּכֵ ְרּתֵ    ,ּתַ
ְרָיין   "?ִמְנָחה"ּוַמאי  י ִמְנָחה ִמיּקַ ּה ְמָנחֹות ַנּמִ כּוּלָ    ,ּדְ

ְכִתיב ְנָחהְוזֹאת ּת " :ּדִ    ז), (ויקרא ו 743743743743"ֹוַרת ַהּמִ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ָאַמר יָון ּדְ    ,ֲחָדא ִמְנָחה ָקָאַמר - "ִמְנָחה" :ּכֵ
יֵני ִמְנָחה :ָהִכי ָקָאַמר "?ִמיֵני ִמְנָחה"ּוַמאי     ?ֲחָדא ִמְנָחה ָעַלי ,ִמּמִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִים – "ִמיֵני ִמְנָחה"ָהא  - "ִמְנָחה ִמין ִמְנָחה ָיִביא ַאַחת" ּתַ    .ׁשְ
  

ִים -ְמָנחֹות ִמין ְמָנחֹות " :ֵאיָמא ֵסיָפא תַּ    !ֲחָדא – "ִמיֵני ִמְנָחה"ָהא  - "ָיִביא ׁשְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ א ְלִמׁשְ א ֵמָהא ֵליּכָ   .ֶאּלָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ין ֶאָחד" י ְמָנחֹות ִמּמִ תֵּ יֵני ִמְנָחה"ָהא  - "ִמין ְמָנחֹות ָעַלי ָיִביא ׁשְ    .ָדאֲח  – "ִמּמִ
  

ְלָמא ֵני ִמיִנין "ִמיֵני ִמְנָחה"ָהא  :ּדִ ְ י ְמָנחֹות ִמׁשּ ּתֵ    !ֵמִביא ׁשְ
  

ֵני ָהִכי    !ְוָהא לֹא ּתָ
ֵני ִמיִנין" ְ י ְמָנחֹות ִמׁשּ תֵּ ין ֶאָחד ִמיֵני ְמָנחֹות ָעַלי ֵמִביא ׁשְ י ְמָנחֹות ִמּמִ תֵּ    – "ִמין ְמָנחֹות ָעַלי ֵמִביא ׁשְ

   !ֲחָדא –ָהא ִמיֵני ִמְנָחה 
  

ְלָמא ְמעֹון ִהיא :ּדִ י ׁשִ י ַרּבִ    ,ָהא ַמּנִ
ָאַמר    ,"ֶמֱחָצה ַחּלֹות ּוֶמֱחָצה ְרִקיִקין ָיִביא" :ּדְ
ֵרי ִמיֵני "?ִמיֵני ִמְנָחה"ּוַמאי  ּה ּתְ ִאית ּבָ    .ִמְנָחה ּדְ

ָאְמֵרי ָנן ּדְ   , ּוֶמֱחָצה ְרִקיִקין לֹא ָיִביא ֶמֱחָצה ַחּלֹות :ֲאָבל ַרּבָ
ֵני ִמיִנין ֵמִביא ְ י ְמָנחֹות ִמׁשּ ּתֵ   .ׁשְ

  
  
  

                                                           
ַח  743 ְזּבֵ ֵני ַהּמִ ֵני ַאֲהרֹן ִלְפֵני ְיהָֹוה ֶאל ּפְ ְנָחה ַהְקֵרב אָֹתּה ּבְ   ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהּמִ

 רש"י
. בצו את וזאת תורת המנחה

   אהרן ואכולהו מנחות קאי:
   . ממתני':ת''ש

. פירשתי מנחה מין המנחה
   לעיל:

. משום דמין חד יביא אחת
   משמע ומנחה נמי חדא משמע:

. יביא הא מיני מנחה שתים
   שתים:

. דמוקים לתרוייהו ממין אחד
   [לישני]:

דלמא הא מיני מנחה יביא שתי 
. דמיני מינין מנחות משתי

(מנחה) משמע תרין [ומנחה נמי 
משמע תרין] כדאמר לעיל וזאת 

   תורת המנחה:
. הא דדייקינן מינה הא ודילמא

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 

  מייתי: אחד (לא)
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י ְוֵאיִני" תִּ יַרׁשְ י  ּפֵ תִּ יַרׁשְ ן -יֹוֵדַע ַמה ּפֵ תָּ    ."ָיִביא ֲחִמׁשְ
  

ָנא    ?ַמאן ּתָ
  

י ִיְרְמָיהָאַמר     :ַרּבִ
ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ לֹא ּכְ    ,ּדְ

ָאַמר יָון ּדְ ְמעֹון ּכֵ י ׁשִ ִאי ַרּבִ    ,ֱחָצה ְרִקיִקין ָיִביאֶמֱחָצה ַחּלֹות ּוֶמ  :ּדְ
י ְיהּוָדה ַרּבִ י ָסַבר ָלּה ּכְ    ,ִאי ַנּמִ

ָאַמר ֵרה ְמָנחֹות :ּדְ ע ֶעׂשְ ַאְרּבַ א ְלַסּפּוָקּה ּבְ ר ִאיּכָ אֹות ֶעׂשֶ ָנחֹות ּבָ ל ַהּמְ    .ּכָ
  

י ּיֵ    :ָאַמר ַאּבַ
ְמעֹון י ׁשִ יָמא ַרּבִ    ,ֲאִפיּלּו ּתֵ

ְמעֹון ּדְ  י ׁשִ ְמִעיַנן ֵליּה ְלַרּבִ י ּוַמְתֵני :ָאַמרׁשַ    ,ַמְייּתֵ
ַתְנָיא    :ּדְ

ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
מֹו ְולּוּגוֹ    קה,ב    ,ִעּמוֹ ^ ְלָמֳחָרת ֵמִביא ֲאׁשָ

מֹו ְוֶזה לּוּגוֹ  -ִאם ְמצֹוָרע הּוא    :ְואֹוֵמר    ,ֶזהּו ֲאׁשָ
ְלֵמי ְנָדָבה   -ְוִאם ַלאו  ם ֶזה ְיֵהא ׁשַ    ,ָאׁשָ

ם  ָצפֹוןָט     -ְואֹותֹו ָאׁשָ ִחיָטה ּבְ    ,עּון ׁשְ
ן  הֹונֹות –ּוַמתַּ    ,ּבְ

   ,ּוְסִמיָכה
   ,ּוְנָסִכים

ה ְליֹום ְוַלְיָלה הּוּנָ    ."ּוְתנּוַפת ָחֶזה ְוׁשֹוק ְוֶנֱאָכל ְלִזְכֵרי ּכְ
ים ִחיַטת ָקָדׁשִ ׁשְ ָקא ְמָפֵריק ַמר ּבִ ב ּדְ    ,ְוַאף ַעל ּגַ

י  ְמעֹון ַמְייּתֵ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ ְבָראֵאיַמר ּדְ ה ְלַתּקּוֵני ּגַ ִחיּלָ    ,ּוַמְתֵני ְלַכּתְ
ָעְלָמא יֲעַבד  :ֲאָבל ּבְ ה  ,יןִא  –ּדִ ִחיּלָ    !לֹא –ְלַכּתְ

סּול ים ְלֵבית ַהּפְ ָהוּו ְלהּו ָקָדׁשִ ֲאִכיָלָתן ּדְ ָקא ְמַמֵעט ּבַ ָלִמים ּדְ י ׁשְ ּבֵ י ּגַ    ,ָהֵני ִמיּלֵ
ה -ֲאָבל ְמָנחֹות  ִחיּלָ    .ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ

  

 רש"י
. דלא מספקא ליה אלא מאן תנא

   בחמשה מנחות:
כיון דאמר מחצה חלות ומחצה 

. ולאו דוקא קאמר רקיקין יביא
דה''ה לתשע חלות וחד רקיק או 

   רקיקין וחדא חלה: לתשעה
אי נמי סבר לה כרבי יהודה 

. בפרק ואלו מנחות (לעיל דאמר
   עו.) כל המנחות באות עשר עשר:
איכא לספוקי להאי בארבע 

. סלת ומחבת עשרה מנחות
ומרחשת הרי ג' ומנחת מאפה 
איכא אחד עשר ספיקות דלמא 
כולה חלות נדר ושמא תשעה 
חלות וחד רקיק ושמא שמנה 

קיקין וכן גרועי חלות ושני ר
לחלות ואסופי לרקיקין עד שמא 

   כולה רקיקין [הוי י''א]:
. שתי מנחות חדא של עשר מייתי

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 

רתי ורקיקין מזו לפי מה שנד
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 

רבי שמעון אומר  ס' יום כו'
למחרת של יום ששים מביא 

   אשמו כו':
   כשאר אשמות:. ושחיטתו בצפון

   . כדין אשם מצורע:ומתן בהונות
וסמיכה ונסכים ותנופת חזה 

   . כחומר שלמים:ושוק
. ונאכל לזכרי כהונה ליום ולילה

   שמא אשם הוא:
. בשחיטת ואע''ג דאמר מר

קדשים בפרק כל הזבחים 
שנתערבו בחטאות המתות (דף 

   עו:):
אימר דאמר ר''ש מייתי ומתני 

כגון . לכתחילה לתקוני גברא
האי דבלאו הכי אסור למיכל 

   בקדשים דשמא מצורע הוא:
. כגון התם בזבחים אבל בעלמא

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:
. דשמא דקא ממעט באכילתן

הן וזמן אכילתן שני שלמים 
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:
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        קה, ב קה, ב קה, ב קה, ב  . 6
אָאַמר ֵליּה  ּפָ ילְ  ַרב ּפָ ּיֵ    :ַאּבַ

ָאַמר ְמעֹון ּדְ י ׁשִ    –ֶמֱחָצה ַחּלֹות ּוֶמֱחָצה ְרִקיִקין ָיִביא  :ַרּבִ
י רֹון   :ָהא ָקא ַמְייּתֵ ָ ֵני ִעׂשּ ְ רֹון ֶאָחד ִמׁשּ ָ    ,ִעׂשּ

ין ֵני לּוּגִ ְ    !ְולֹוג ֶאָחד ִמׁשּ
  

ְמִע  ְמעֹון ׁשַ י ׁשִ ָא יַנן ֵליּה ְלַרּבִ    :ַמרּדְ
רֹונֹות ֵני ֶעׂשְ ְ רֹון ֶאָחד ִמׁשּ ָ ין  ,ִאם ֵהִביא ִעׂשּ ֵני לּוּגִ ְ    .ָיָצא –ְולֹוג ֶאָחד ִמׁשּ

  
   ?ּוִמיְקַמץ ֵהיִכי ָקַמץ

  
ַמְתֵני ְוָאַמר    :ּדְ

   ,ִאי ַחּלֹות ְלחּוַדְייהו
   ,ָאְמִרי – ּוְרִקיִקין ְלחּוַדְייהוּ 

ָקא ָקִמיְצָנא ֵמַחּלֹות     ,ַחּלֹותֶליֱהֵוי ַא  -ּדְ
ָקא ָקִמיְצָנא ֵמְרִקיִקין     ,ֶליֱהֵוי ַאְרִקיִקין -ּדְ

   ,ָאְמִרי –ּוֶמֱחָצה ַחּלֹות  ,ִאי ֶמֱחָצה ְרִקיִקין
ָקא ָקִמיְצָנא ֵמַחּלֹות  ֱחָצה ַחּלֹות ּוֶמֱחָצה ְרִקיִקין -ּדְ    ,ֶליֱהֵוי ַאּמֶ

ֱחָצה ְרִקי -ּוְדָקא ָקִמיְצָנא ֵמְרִקיִקין     .ִקין ּוֶמֱחָצה ַחּלֹותֶליֱהוּו ַאּמֶ
  

ֵעי ִמיְקַמץ ַחד קֹוֶמץ ֵמַחּלֹות   קו,א    .ּוֵמְרִקיִקין^ ְוָהא ּבָ
   !ּוֵמְרִקיִקין ַאַחּלֹות ,ְוָקא ָקִמיץ ֵמַחּלֹות ַאְרִקיִקין

  
ְמעֹון י ׁשִ ְמִעיַנן ֵליּה ְלַרּבִ ָאַמר ,ׁשַ ֵניֶהם  :ּדְ ָידֹו ֵמֶאָחד ַעל ׁשְ    .ָצאיָ  –ִאם ָקַמץ ְוָעָלה ּבְ

  
  

ֶמן א מֹוַתר ׁשֶ    ,ְוָהא ִאיּכָ
ִאי ֶמֱחָצה ַחּלֹות ּוֶמֱחָצה ְרִקיִקין ָאַמר ֶמן ַמֲחִזירֹו ְלַחּלֹות - ּדְ ֶ    .מֹוַתר ַהׁשּ

הּו ְרִקיִקין ָאַמר  ֶמן ֶנֱאָכל ַלּכֲֹהִנים  -ִאי ּכּוּלְ ֶ    .מֹוַתר ַהׁשּ
  

ן ְיהּוָדה ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ    ,ּכְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ן ְיהּוָדהַרּבִ " ְמעֹון ּבֶ ּום  י ׁשִ ְמעֹוןאֹוֵמר ִמׁשּ י ׁשִ    :ַרּבִ
י ִמין ּכִ ָחן ּכְ    ,מֹוׁשְ

ֶמן ֶנֱאָכל ַלּכֲֹהִנים ֶ    ."ּומֹוַתר ַהׁשּ
  
  
  
  
  
  

 רש"י
ולרבי שמעון דאמר מחצה חלות 

מתניתין אליביה . ומוקמא כו'
וכגון דמייתי ומתני שיצטרפו 
חלות מעשרון זה לפי מה שנדר 
ורקיקין מעשרון זה לפי מה 

   שנדר:
. השתא עשרון הא קא מייתי

מזה קצת ומזה קצת וקא מערב 
שתי מנחות בהדי הדדי ואיהו לא 
נדר אלא חדא מנחה לאיתויי חד 
עשרון וחד לוג ומיפלגיה לחלות 

   ורקיקים:
. דאמר ה לר''ששמעינן לי

המביא מנחה והביא שני 
עשרונים ושני לוגין ואמר חציו 
של זה וחציו של זה לחובתי 
והשאר נדבה יצא ולא איתפריש 

   לן היכא:
. לאותה ומיקמץ היכי קמץ

מנחה שהוא מצטרף שתי מנחות 
   למנחה אחת:

. דאי חדא והא בעי מיקמיץ כו'
מנחה של חלות ורקיקין אמר 

לות ורקיקין הוי בעי איתויי ח
ולפותתן בכלי אחד ולקמוץ 

  משניהם קומץ אחד:
. בפ' כל שמעינן ליה לר''ש

 המנחות באות מצה (לעיל סג:):
. אמרי' בפ' ואלו מותר השמן

מנחות (לעיל עה.) מנחה הבאה 
מחצה חלות ומחצה רקיקין 
מביא לוג שמן וחוצהו לחלות 
ורקיקין וחלות בוללן ומושח 

אר הרקיקין על פני כולן וש
השמן מחזירו לחלות וגבי כולה 
רקיקין תניא לעיל מההיא 
מושחן כמין כי ושאר השמן 

   נאכל לכהנים:
. גבי מחצה רבי שמעון בן יהודה

   חלות ומחצה רקיקין קאי:
. כדין מותר השמן נאכל לכהנים

רקיקין הבאים בפני עצמן הלכך 
ממה נפשך מותר של רקיקין 

  נאכל לכהנים:
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י""[  תִּ יַרׁשְ י ְוֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיֶזה ֵמֶהן ּפֵ תִּ יַרׁשְ ן - "ּפֵ תָּ   ]."ָיִביא ֲחִמׁשְ

  
ֲהָנאָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ּכַ ִ    :ַרב ַאׁשּ

ִמְנַחת ְנָסִכים א ְלַסּפּוָקּה ּבְ    ,ְוָהא ִאיּכָ
ָאַמר     :ָרָבאּדְ

ָכל יֹום ב ָאָדם ִמְנַחת ְנָסִכים ּבְ    !ִמְתַנּדֵ
  

ָקא ֵליּה  ּפְ י ָקא ִמְסּתַ ְמָצ"ּה) :ּכִ לֹו"ג" ִמּקֻ ְגַל"ל ְלבֹוָנ"ה ּבְ    (ִסיָמן ָיִחי"ד ּבִ
ְגַלל ָיִחיד ָאה ּבִ    ,ּבָ

ָאה ּבִ  ָקא ֵליּה  -ְגַלל ִציּבּור ּבָ ּפְ    .לֹא ִמְסּתַ
  

ָקא ֵליּה  ּפְ י ָקא ִמְסּתַ ְגַלל ַעְצָמּה  :ּכִ ָאה ּבִ    ,ּבָ
ְגַלל ֶזַבח  ָאה ּבִ ָקא ֵליּה  -ּבָ ּפְ    .לֹא ִמְסּתַ

  
ָקא ֵליּה  ּפְ י ָקא ִמְסּתַ    ,ְטעּוָנה ְלבֹוָנה :ּכִ
ֵאיָנּה ְטעּוָנה ְלבֹוָנה  ָקא ֵלי -ׁשֶ ּפְ    .ּה לֹא ִמְסּתַ

  
ָקא ֵליּה  ּפְ י ָקא ִמְסּתַ ָאה ּבְ  :ּכִ    ,ּלֹוגּבָ

ין  ה לּוּגִ לֹׁשָ ׁשְ ָאה ּבִ ָקא ֵליּה  -ּבָ ּפְ    .לֹא ִמְסּתַ
  

ָקא ֵליּה  ּפְ י ָקא ִמְסּתַ    ,ְטעּוָנה ְקִמיָצה :ּכִ
ֵאיָנּה ְטעּוָנה ְקִמיָצה  ָקא ֵליּה  -ׁשֶ ּפְ    .לֹא ָקא ִמְסּתַ

  

 רש"י
. לנדר כי קא מספקא ליה

ממנחת יחיד שאינה באה בצבור 
דהיינו הנך חמש מנחות הנדבה 

כדאמר לעיל דאינן באות בצבור 
(דף קד:) אין שנים מתנדבים 
עשרון אחד שהרי כתיב בה נפש 
אבל מנחת נסכים הבאה בצבור 
לא מספקא ליה דודאי ידע שלא 

  נדרה:
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                בבבב----קו, אקו, אקו, אקו, א . 8
י ִמְנָח " תִּ יַרׁשְ רֹוִניםּפֵ ל ֶעׂשְ י[ ,ה ׁשֶ תִּ יַרׁשְ ה ּפֵ ּמָ רֹון   - "ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּכַ ָ ים ִעׂשּ ִ ׁשּ    .ָיִביא ׁשִ

י ים :אֹוֵמר ַרּבִ ִ ׁשּ רֹונֹות ֵמֶאָחד ְוַעד ׁשִ ל ֶעׂשְ    ]."ָיִביא ְמָנחֹות ׁשֶ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
רֹונִ " ל ֶעׂשְ ְכִלי ֶאָחד ׁשֶ י ּבִ י ִמְנָחה ְוָקַבְעתִּ תִּ יַרׁשְ י  ,יםּפֵ תִּ יַרׁשְ    –ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּפֵ

רֹוִנים ים ֶעׂשְ ִ ׁשּ ל ׁשִ    ,ָיִביא ִמְנָחה ׁשֶ
ְבֵרי     .ֲחָכִמיםּדִ

י    :אֹוֵמר ַרּבִ
רֹוִנים ל ֶעׂשְ ים ,ָיִביא ְמָנחֹות ׁשֶ ִ ׁשּ    ,ֵמֶאָחד ְוַעד ׁשִ

ים לֹׁשִ מֹוֶנה ֵמאֹות ּוׁשְ ֵהן ֶאֶלף ּוׁשְ    .ׁשֶ
  

י ְוֵאיִני  תִּ יַרׁשְ י יֹוֵדַע ַמ ּפֵ תִּ יַרׁשְ י 744ֵאי זוֹ ֵמ ה ּפֵ תִּ יַרׁשְ י ,ֵמֶהן ּפֵ תִּ יַרׁשְ ה ּפֵ ּמָ    – "ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּכַ
לֹׁש ֵמאֹות ֵהן ׁשְ רֹוִנים ׁשֶ ים ֶעׂשְ ִ ׁשּ ים ׁשִ ִ ׁשּ ל ׁשִ    ,ָיִביא ָחֵמׁש ְמָנחֹות ׁשֶ

ְבֵרי     .ֲחָכִמיםּדִ
י    :אֹוֵמר ַרּבִ

 ִ ׁשּ ל ׁשִ יםָיִביא ָחֵמׁש ְמָנחֹות ׁשֶ ִ ׁשּ רֹוִנים ֵמֶאָחד ְוַעד ׁשִ    ,ים ֶעׂשְ
ים ִ ָעה ֲאָלִפים ּוֵמָאה ַוֲחִמׁשּ ׁשְ ֵהן תִּ    ."ׁשֶ

  
ַמאי ָקא ִמיְפְלֵגי    ?ּבְ

  
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

ין ָלֲעָזָרה ָקא ִמיְפְלֵגי ר ְלַהְכִניס חּוּלִ מּוּתָ    :ּבְ
י ָסַבר ין ָלֲעָזָרה :ַרּבִ    ,ָאסּור ְלַהְכִניס חּוּלִ

ָנן ָסְבֵריְוַר  ין ָלֲעָזָרה :ּבָ ר ְלַהְכִניס חּוּלִ    .מּוּתָ
  
   :ָאַמר    745הּבָ ַר 

י ָעְלָמא כּוּלֵ ין ָלֲעָזָרה :ּדְ    ,ָאסּור ְלַהְכִניס חּוּלִ
ְנָדָבה ָקא ִמיְפְלֵגי ר ְלָעֵרב חֹוָבה ּבִ מּוּתָ    :ְוָהָכא ּבְ

ָנן ָסְבֵרי ְנָדָבה :ַרּבָ ר ְלָעֵרב חֹוָבה ּבִ    ,מּוּתָ
י ְנָדָבה :ָסַבר ְוַרּבִ    .ָאסּור ְלָעֵרב חֹוָבה ּבִ

  
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ָרָבאלְ  ַאּבַ

ָאְמֵרי ָנן ּדְ ְנָדָבה" :ְלַרּבָ ר ְלָעֵרב חֹוָבה ּבִ ֵני ְקָמִצים - "מּוּתָ ִעיַנן ׁשְ    !ָהא ּבְ
  

ָקִמיץ ַוֲהַדר ָקִמיץ    .ּדְ
  

ָדָבה ַאחֹוָבה ָדָבה ּוִמּנְ    !ְוָהא ָקא ָקִמיץ ֵמחֹוָבה ַאּנְ
  

ַדַעת ּכֵֹהן ָתֵלי ֵליּה ּבְ    ,ּדְ
ָאַמר כֵֹהן :ּדְ ַמְטָיא ְיָדא ּדְ ל ֵהיָכא ּדְ    ,ּכָ

א חֹוָבה ּתָ    .ְוִלְבסֹוף ְנָדָבה ,ַהׁשְ
  

   ?ְוַאְקטּוֵרי ֵהיִכי ַמְקַטר
א  ֵריׁשָ חֹוָבה ֵהיִכי ַמְקַטר ָלּה     -ַליְקַטר ְנָדָבה ּבְ    ?ּדְ

ּה חֹוָבה ִהיא ְוָחְס  ְלָמא ּכּוּלָ יַרִיםּדִ    ,רּו ְלהּו ׁשִ
   :ְוָאַמר ַמר

ין ְקִמיָצה ְלַהְקָטָרה " ָחְסרּו ּבֵ יַרִים ׁשֶ    !"ֵאין ַמְקִטיר קֹוֶמץ ֲעֵליֶהן -ׁשִ
א  ֵריׁשָ ְנָדָבה ֵהיִכי ַמְקַטר ָלּה  -ַליְקַטר חֹוָבה ּבְ   ?ּדִ

ּה חֹוָבה ִהיא   ,בקו ים ,ְוִדְלָמא ּכּוּלָ ִ ּנּו ָלִאיׁשּ הּוא ִמּמֶ ְקִטירוּ ַבל "ֲהֵרי הּוא ּבְ  ְוָכל ׁשֶ    !(ויקרא ב, יא)  746746746746"ּתַ
  

ִזיָאַמר  ן ּפַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ֵריּה ּדְ י ְיהּוָדה ּבְ    :ַרּבִ

                                                           
  תיקון גירסה על פי צאן קדשים ודקדוקי סופרים. גירסת וילנא:  744
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ה 746 ֶ ּנּו ִאׁשּ ַבׁש לֹא ַתְקִטירּו ִמּמֶ אֹר ְוָכל ּדְ י ָכל ׂשְ ה ָחֵמץ ּכִ ְקִריבּו ַליהָֹוה לֹא ֵתָעׂשֶ ר תַּ ְנָחה ֲאׁשֶ ל ַהּמִ ה ּכָ   ַליהֹוָ

 

 רש"י
. 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 

. ובכל כלי ושלשים עשרונות
יאמר אם כזו נדרתי זו לנדרי 
ואם לאו תהא נדבה דממה נפשך 

   חדא מינייהו נדר:
עשרונות ופירשתי . פירשתי

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 
. הלכך יביא ששים עשרון לעזרה

ויתנה אם כולן נדרתי בכלי אחד 
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 

כדתרצינן בהקומץ רבה  תריץ
(לעיל כד:) קומץ בדעתא דכהן 
תליא מילתא וכהן דעתו אקודש 

   ולא אחולין:
ורבי סבר אסור להכניס חולין 

. הלכך לא מצי איתויי לעזרה
בכלי אחד ומתנה אבל יביא 
ששים מנחות מאחד ועד ששים 
בששים כלים ויאמר אותם 
שנדרתי יהו לחובתי והשאר 

ששים נדבה ואי קשיא לייתי 
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:
. הלכך מותר לערב חובה בנדבה

מייתי ס' עשרונות ויאמר כפי מה 
שנדרתי יהו לחובתי והשאר 

   לנדבה:
וחד . חד לחובה שני קמצים

   לנדבה:
   . שני קמצים:ומשני דקמיץ

כל היכא דמטי ידיה דכהן 
. בקומץ ראשון יהא חובה השתא

וכל היכא דמטו ידיה בקומץ 
  אחרון תהא נדבה:

. ומכי דלמא כולה חובה היא
שקיל קומץ קמא הוה ליה כל 
מה שבכלים שיריים וכי קמיץ 
דנדבה ומקטר לה הוו להו 

   [כמקטיר] שיריים (שחסרו):
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יק ְלהּו ְלׁשּום ֵעִצים ַמּסִ    ,ּדְ
י ֱאִליֶעֶזר    ,ּוְכַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ה ַמֲעֶלה ְלׁשּום ֵעִציםִאי  - יב), (ויקרא ב 747747747747"ְלֵריַח ִניחֹוַח " ה ַמֲעֶלה ֲאָבל ַאתָּ    ."ַאתָּ
  

ָרָבאָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ  ַרב ַאָחא ּבְ ִ    :ַרב ַאׁשּ
ְנָדָבה :ְוִדְלָמא ר ְלָעֵרב חֹוָבה ּבִ י ָעְלָמא מּוּתָ כּוּלֵ    ,ּדְ

י ֱאִליֶעֶזר ָקא ִמיְפְלֵגי ְדַרּבִ    :ְוָהָכא ּבִ
ָנן ַרּבָ ַרּבִ  - ּדְ    ,י ֱאִליֶעֶזרִאית ְלהּו ּדְ
י  י ֱאִליֶעֶזר -ְוַרּבִ ַרּבִ    .ֵלית ֵליּה ּדְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ךְ  ְעּתָ ְנָדָב  :ִאי ַסְלָקא ּדַ ר ְלָעֵרב חֹוָבה ּבִ י מּוּתָ י ֱאִליֶעֶזר ֵלית ֵליּה , הְלַרּבִ    ,ּוְדַרּבִ
י ַמְייּתֵ ר ּדְ ַחד ָמ  ֶאְפׁשָ ַחד ָמָנא ְוַחד ּבְ ין ּבְ יּתִ ע לְ  ,ָנאׁשִ    ?!ְוָקִמיץ ,הוּ ּוַמּגַ

  
   :ָאַמר ָרָבא

י ָעְלָמא כּוּלֵ ְנָדָבה :ּדְ ר ְלָעֵרב חֹוָבה ּבִ    ,מּוּתָ
י ָעְלָמא י ֱאִליֶעֶזר :ּוְדכּוּלֵ ַרּבִ    ,ִאית ְלהּו ּדְ

ָנן ָקא ִמיְפְלֵגי ן ַיֲעקֹב ְוַרּבָ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ ְפלּוְגָתא ּדְ    :ְוָהָכא ּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ל ִמְנָחה  ֲאִפילוּ " יםׁשֶ ִ ׁשּ רֹון ׁשִ ָ יםנֹוֵתן ָלּה  ,ִעׂשּ ִ ׁשּ    .לֹוג ׁשִ
ן ַיֲעקֹב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

רֹון ָ ים ִעׂשּ ִ ׁשּ ל ׁשִ א לּוָגּה  ,ֲאִפיּלּו ִמְנָחה ׁשֶ    ,ֵאין ָלּה ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ ֶמן" :ׁשֶ   . (מנחות פח.) "כא), (ויקרא יד  748748748748"ְלִמְנָחה ְולֹוג ׁשָ
ָנן ָסְבֵרי ַרּבָ  :ַרּבָ ָאְמֵרי  ָנןּכְ יםּדְ ִ ׁשּ ִקיל ,לֹוג ׁשִ ּה ָקא ׁשָ רֹון לּוּגָ ָ    .ְוָכל ַחד ְוַחד ִעׂשּ
י ָסַבר ן ַיֲעקֹב :ְוַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ ָאַמר ,ּכְ ּה " :ּדְ א לּוּגָ    ."ֵאין ָלּה ֶאּלָ

ַחד לֹוג :ְולֹא ַיְדִעיַנן י ָלּה ּבְ ַסּגִ    ,ִאי ֲחָדא ִמְנָחה ִהיא ּדְ
יןִאי ׁשְ  ֵני לּוּגִ ְבִעיַנן ׁשְ י ְמָנחֹות ִניְנהּו ּדִ    .ּתֵ

  
י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ

ָקָטן דֹול ָקִמיְפְלֵגי ,ּבְ    :ְוֵהִביא ּגָ
ָנן ָסְבֵרי דֹול  :ַרּבָ    ,ָיָצא –ָקָטן ְוֵהִביא ּגָ
י ָסַבר    .לֹא ָיָצא :ְוַרּבִ

  
ּה ֲחָדא ִזְמָנא    :ְוָהא ִאיְפְלגו ּבָ

ְתַנן    :ּדִ
דֹול ָקָטן וְ "    ,ָיָצא –ֵהִביא ּגָ

י   !(מנחות קז:) "לֹא ָיָצא :אֹוֵמר ַרּבִ
  

   ,ְצִריָכא
ָהא ַמר ּבְ ִאי ִאיּתְ    ,ּדְ

ִאיִדי ְוִאיִדי קֹוֶמץ הּוא ּום ּדְ ָנן ִמׁשּ ָהא ָקא ָאְמֵרי ַרּבָ    ,ּבְ
י -ֲאָבל ָהָתם  י ֵאימּוִרין ֵאיָמא מֹודּו ֵליּה ְלַרּבִ ָקא ְנִפיׁשֵ    .ּדְ

ַהִהיאְוִאי ִאיּתְ     ,ַמר ּבְ
ַהִה  יּבְ   , יא ָקָאַמר ַרּבִ

ָנן ָהא ֵאיָמא מֹוֵדי ְלהּו ְלַרּבָ    !ֲאָבל ּבְ
  ְצִריָכא

  

                                                           
ה ְוֶאל ַהּמִ  747 ְקִריבּו אָֹתם ַליהֹוָ ית תַּ ן ֵראׁשִ ַח לֹא ַיֲעלּו ְלֵריַח ִניחַֹח ָקְרּבַ   ְזּבֵ
לוּ  748 רֹון סֶֹלת ֶאָחד ּבָ ָ ר ָעָליו ְוִעׂשּ ם ִלְתנּוָפה ְלַכּפֵ ֶבׂש ֶאָחד ָאׁשָ ֶגת ְוָלַקח ּכֶ ֶ ל הּוא ְוֵאין ָידֹו ַמׂשּ ֶמןְוִאם ּדַ ֶמן ְלִמְנָחה ְולֹג ׁשָ ֶ ׁשּ   ל ּבַ

 רש"י
. לעולם דמסיק להו לשם עצים

דחובה מקטיר ברישא ודקאמר 
דילמא אינו שיריים נינהו וקמו 
להו בבל תקטירו דמקטר ליה 

  לקומץ דנדבה לשם עצים:
. בתריה ואל המזבח לא יעלו

   דההוא קרא דבל תקטירו כתיב:
. הלכך כי אית להו דר' אליעזר

מקטר לקומץ דנדבה מתנה 
ואומר אם איכא נדבה בההוא 

תהוי הקטרה מעליא ואי  כלי
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 

. וקמיץ מגדול וחד בחד מנא
כולה חובה ברישא ומתנה אי 

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 

תא כל כלי גדול חובה לא קמיי
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:
. לוג אין לה (מנחה) אלא לוגה

לכל המנחות ואי עריב שתים 
מנחות זו של שלשים וזו של 
שלשים בכלי אחד בעי להו ב' 

   לוגין ואי חדא היא בעי חד לוג:
. וזה אי נמי לא קטן והביא גדול

נדר אלא שלשה עשרונות ומייתי 
חמשה לנדרו יצא ולא בעי 

   אתנויי מידי:
. שור קטן עלי קטן והביא גדול

   והביא גדול:
ין מנחה גדולה ובין . באידי ואידי

   מנחה קטנה חד קומץ מקריב:
. אימורין דגדול נפישי מדקטן

ואיכא למימר לא הכי נדר 
בההוא קאמר לא יצא דנפישי 

  אימורין דידיה:
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   ַמְתִניִתין

  .(ִסיָמן ֵעִצי"ם ָזָה"ב ַיִי"ן עֹוָל"ה ּתֹוָד"ה ׁשֹו"ר)
ִזיִרין - "ֵעִצים  :ֲהֵרי ָעַלי" ֵני ּגְ ְ    .לֹא ִיְפחֹות ִמׁשּ
   .לֹא ִיְפחֹות ִמּקֹוֶמץ - "ְלבֹוָנה                "
  

ה ְקָמִצים ֵהם ָ    .לֹא ִיְפחֹות ִמּקֹוֶמץ - "ָעַלי ְלבֹוָנה" :ָהאֹוֵמר  :ֲחִמׁשּ
ּה קֹוֶמץ ְלבֹוָנה ב ִמְנָחה ָיִביא ִעּמָ   .ַהְמַנּדֵ

חּוץ  ֲעֶלה ֶאת ַהּקֹוֶמץ ּבַ יב –ַהּמַ    .ַחּיָ
ִזיִכין  ֵני ּבָ ֵני ְקָמִצים -ׁשְ    .ְטעּוִנין ׁשְ

  
יָנר ָזָהב - "ָזָהב  :י ָעַליֲהֵר "    .לֹא ִיְפחֹות ִמּדִ
ֶסף                " ֶסף - "ּכֶ יָנר ּכֶ    .לֹא ִיְפחֹות ִמּדִ
ת                " ֶסף - "ְנחֹׁשֶ ָעה ּכֶ    .לֹא ִיְפחֹות ִמּמָ

י  תִּ יַרׁשְ י ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּפֵ תִּ יַרׁשְ נְ  -ּפֵ וּוַ ּיֹאַמר לֹא ְלָכְך ִנְתּכַ יְיֵהא ֵמִביא ַעד ׁשֶ   .תִּ
  

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ן"" ִבין ֵעִצים - א), (ויקרא ב 749749749749"ָקְרּבַ ְתַנּדְ ּמִ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

ה    ?ְוַכּמָ
ִזיִרין ֵני ּגְ    .ׁשְ

ן ָהֵעִצים" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ְלנּו ַעל ָקְרּבַ    .לה), (נחמיה י 750750750750"ְוַהּגֹוָרלֹות ִהּפַ
י    :אֹוֵמר ַרּבִ

ן ֵהם -ֵעִצים     ,ָקְרּבָ
   ,ֶמַלח –ְטעּוִנין 

ה –ּוְטעּוִנין  ׁשָ    ."ַהּגָ
  

   :ָרָבאָאַמר 
י    .ֵעִצים ְטעּוִנין ְקִמיָצה ,ּוְלִדְבֵרי ַרּבִ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ

י    ,ְלִדְבֵרי ַרּבִ
  .ֵעִצים ְצִריִכין ֵעִצים

  
  

                                                           
ה סֶֹלת 749 ן ִמְנָחה ַליהֹוָ י ַתְקִריב ָקְרּבַ ֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלבָֹנה ְוֶנֶפׁש כִּ נֹו ְוָיַצק ָעֶליָה ׁשֶ   ִיְהֶיה ָקְרּבָ
ם ְוָהָעם ְלָהִביא ְלֵבית ֱאלֵֹהינּו ְלֵבית ֲאבֵֹתינּו לְ  750 ן ָהֵעִצים ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ ְלנּו ַעל ֻקְרּבַ ח ְיהוָ ְוַהּגֹוָרלֹות ִהּפַ ָנה ְלַבֵער ַעל ִמְזּבַ ָנה ְבׁשָ ִנים ׁשָ ים ְמֻזּמָ ה ֱאלֵֹהינּו ִעתִּ

ּתֹוָרה תּוב ּבַ ּכָ   ּכַ

 רש"י
  מתני' 

   . שני בקעיות גדולות:שני גזירין
. והמעלה את הקומץ בחוץ חייב

כרת דהעלאה היא ובהאי כללא 
דהקטרה הוי מעלה קומץ בפנים 

מעלייתא היא הלכך לא חשיב 
   להו בשיתא:

   . של לחם הפנים:שני בזיכין
. לא נחשת לא יפחות ממעה כסף

יפחות משוה מעה כסף דמייתי 
   [נחושת] שוה מעה כסף:

. כך וכך זהב ואיני יודע פירשתי
   כמה פירשתי:

. כל כך עד שיודע בעצמו יביא
   שלעולם לא לכך נתכווין:

  
  גמ' 

כי תקריב קרבן מנחה . נפש קרבן
   (ויקרא ב):

. דעצים איקרו וכן הוא אומר
   קרבן:

. בקרן דרומית וטעונין הגשה
   מערבית כמנחה:

. שמרסקן עצים טעונים קמיצה
לעצים דקין עד שנוטל מהם מלא 

   קומצו:
. שהתנדב אדם טעונים עצים

עצים להסיקן בעצי הקדש 
  כשאר קרבנות:
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   ."ְלבֹוָנה לֹא ִיְפחֹות ִמן ַהּקֹוֶמץ] :ֲהֵרי ָעַלי"[ 

  
   ?ןְמָנלָ 

  
ְכִתיב ְנָחה " :ּדִ ֻקְמצֹו ִמּסֶֹלת ַהּמִ ּנּו ּבְ ְמָנהּ ְוֵהִרים ִמּמֶ ַ בֹוָנה ּוִמׁשּ ל ַהּלְ    – ח), (ויקרא ו 751751751751"ְוֶאת ּכָ

ִמְנָחה יׁש ְלבֹוָנה ַלֲהָרָמה ּדְ    ,ַמּקִ
ִמְנָחה קֹוֶמץ י קֹוֶמץ - ַמה ֲהָרָמה ּדְ    .ַאף ְלבֹוָנה ַנּמִ

  
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ַח ֲהֵרי ָע "" ְזּבֵ    ,ָיִביא ְלבֹוָנה    - "ַלי ַלּמִ

א ְלבֹוָנה ַח ֶאּלָ י ִמְזּבֵ ֵרב ְלַגּבֵ ּקָ ָבר ׁשֶ ֵאין ְלָך ּדָ    .ׁשֶ

י" תִּ יַרׁשְ י ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּפֵ תִּ יַרׁשְ ַח  -" ּפֵ ְזּבֵ ֵרב ַלּמִ ּקָ ָבר ׁשֶ ל ּדָ    ."ָיִביא ִמּכָ
  

א א ?ְותּו ֵליּכָ    !עֹוָלה :ְוָהא ִאיּכָ
  

א     .עֹוָרּה ַלּכֲֹהִניםִאיּכָ
  

א    !עֹוַלת ָהעֹוף :ְוָהא ִאיּכָ
  

א   קז,א   .מּוְרָאה ְונֹוָצה^ ִאיּכָ
     

א    !ְנָסִכים :ְוָהִאיּכָ
  

יִתין ָאְזֵלי    .ְלׁשִ
  

א    !ִמְנַחת ְנָסִכים :ְוָהִאיּכָ
  

ִסיָקא ֵליּה  ּה לֹא ּפְ ָאְכֵלי ּכֲֹהִנים ִמיּנָ א ִמְנָחה ּדְ ִאיּכָ יָון ּדְ   .ּכֵ
  
  
  

                                                           
ְנָחה ְוִהְקִטיר ַהּמִ  751 ר ַעל ַהּמִ בָֹנה ֲאׁשֶ ל ַהּלְ ְמָנּה ְוֵאת ּכָ ַ ְנָחה ּוִמׁשּ ֻקְמצֹו ִמּסֶֹלת ַהּמִ ּנּו ּבְ הְוֵהִרים ִמּמֶ ָרָתּה ַליהֹוָ ַח ֵריַח ִניחַֹח ַאְזּכָ   ְזּבֵ

 רש"י
   . דסתם הקטרה הוי קומץ:מנלן

. אחד מאותן הקריבין פירשתי
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:
. ואמילתא קמייתא ותו ליכא

קאי דאין לך דבר הקרב כולו 
  למזבח אלא לבונה:

. נזרקין אצל מזבח מוראה ונוצה
במקומן  (הפנימי) ונבלעין

כדאמרי' במס' יומא בפ' קמא 
   (דף כא.):

. דלימא דבר לא פסיקא ליה
הקרב כולו למזבח משום מנחת 
נסכים הואיל ואיכא מנחת נדבה 

  דאינה כולה למזבח:
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יַנר ָזָהב - "ֲהֵרי ָעַלי ָזָהב""    ."לֹא ִיְפחֹות ִמּדִ
  

א    !ְוִדְלָמא ַנְסּכָ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ַע  ָאַמר ַמְטּבֵ    .ּדְ

  
ִריֵטי    !ְוִדְלָמא ּפְ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ

ִריֵטי ּדְ  יּפְ    .ַדֲהָבא לֹא ָעְבֵדי ִאיְנׁשֵ
  
  
  
ֶסף ]  :ֲהֵרי ָעַלי"[ יָנרלֹא ִיְפ  - "ּכֶ    ."חֹות ִמּדִ
  

א    !ְוִדְלָמא ַנְסּכָ
  

י ָאַמר     :ֶאְלָעָזרַרּבִ
ַע  ָאַמר ַמְטּבֵ    .ּדְ

  
ִריֵטי    !ְוִדְלָמא ּפְ

  
תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ַאְתָרא ּדְ  אּבְ ַכְסּפָ ִריֵטי ּדְ    .לֹא ָסגּו ּפְ
  
  
  
ת  ]  :ֲהֵרי ָעַלי"[ ֶסף -ְנחֹוׁשֶ ָעה ּכֶ    ."לֹא ִיְפחֹות ִמּמָ
  

ְנָיא    :ּתַ
ן ַיֲעקֹב" י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ת ל ְנֹחׁשֶ ה ׁשֶ יּנֹוָרא ְקַטּנָ    ."לֹא ִיְפחֹות ִמּצִ
  

   ?ְלַמאי ַחְזָיא
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ִתילֹות ּה ּפְ ִטין ּבָ ַחּטְ ּמְ ּה ֵנרֹות:  ,ׁשֶ ִחין ּבָ   ּוְמַקּנְ

  

 רש"י
. חתיכה אחת של זהב נסכא

   שקורין פלט''א:
   . מזלג קטן:מצינורא קטנה

. מפילין ראש הפתילה מחטטין
   כשהוא שרוף ובלע''ז ממוקי''ר:

. של מנורה ומקנחין בה נרות
  מאפרה שבתוכה:
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ְרֶזל    .752752752752ּבַ

  
ְנָיא    :ּתַ

  :אֹוְמִרים ֲאֵחִרים"
ְלָיה עֹוֵרבלֹא ִיְפ     ."חֹות ִמּכַ

  
ה    ?ְוַכּמָ

  
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ה ה ַעל ַאּמָ    .ַאּמָ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  
ה" ה ַעל ַאּמָ    ."לֹא ִיְפחֹות ֵמַאּמָ
  

   ?ְלַמאי ַחְזָיא
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
  .ְלַכְלָיה עֹוֵרב

  
  

                                                           
  גירסת הגמרא במקבילה שבת צ.: 752

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְרֶזל",  :ָהאֹוֵמר"   "ֲהֵרי ָעַלי ּבַ

  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים
ה ה ַעל ַאּמָ   . לֹא ִיְפחֹות ֵמַאּמָ

  
   ?ְלַמאי ַחְזָיא

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

  .ְלַכְלָייא עֹוֵרב
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ
  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים"

ְלָייא עֹוֵרב   . "לֹא ִיְפחֹות ִמּכַ
  

ה?    ְוַכּמָ
  

  : ֵסףַרב יוֹ ָאַמר 
ה.  ה ַעל ַאּמָ   ַאּמָ

 

 רש"י
. מסמרות חדין כליה עורב

תוחבין בראש גג ההיכל לכלות 
  העורבין שלא ישבו עליו:
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ְ  - "ַיִין  ֲהֵרי ָעַלי" יןלֹא ִיְפחֹות ִמׁשּ ה לּוּגִ    .לֹׁשָ
ֶמן          " ...     .לֹא ִיְפחֹות ִמּלֹוג   - "ׁשֶ

י    :אֹוֵמר ַרּבִ
ין ה לּוּגִ לֹׁשָ    .ׁשְ

י" תִּ יַרׁשְ י ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּפֵ תִּ יַרׁשְ ה - "ּפֵ יֹום ְמרּוּבֶ   .ָיִביא ּכְ
  

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְת  - יג), (במדבר טו 753753753753"ֶאְזָרח"" ּמִ ד ׁשֶ ִבין ַיִיןְמַלּמֵ    .ַנּדְ

ה    ?ְוַכּמָ
ין ה לּוּגִ לֹׁשָ    .ׁשְ

ִאם ָרָצה ְלהֹוִסיף יֹוִסיף ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר    ."ִיְהֶיה" :תַּ

   ?ָיכֹול ִיְפחֹות

ְלמּוד לֹוַמר ָכה" :תַּ    .""ּכָ
  
  
  
ֶמן "   . לֹא ִיְפחֹות ִמן ַהּלֹוג   -ׁשֶ

י ין :אֹוֵמר ַרּבִ ה לּוּגִ לֹׁשָ    ."ׁשְ
  

ַמ     ?אי ָקא ִמיְפְלֵגיּבְ
  

ָנןֲאָמרּוָה  יּה ּדְ  ַרּבָ אַקּמֵ ּפָ    :ַרב ּפָ
ה ּה ּוִמיּנָ דּון ִמיּנָ    ,ּבְ

ַאְתָרּה  ּה ְואֹוִקים ּבְ דּון ִמיּנָ    ,ּבְ
   .ָקא ִמיְפְלֵגי
ָנן ָסְבֵרי ה" :ַרּבָ ּה ּוִמיּנָ    –" ּדּון ִמיּנָ

ִבין  ְנָחה ִמְתַנּדְ י ִמְתַנּדְ  -ַמה ּמִ ֶמן ַנּמִ    .ִביןַאף ׁשֶ
ה"וּ  לֹוג  ":ִמיּנָ ְנָחה ּבְ לֹוג -ַמה ּמִ ֶמן ּבְ    .ַאף ׁשֶ

י ָסַבר ַאְתָרּה " :ְוַרּבִ ּה ְואֹוֵקי ּבְ    – "ּדּון ִמיּנָ
ִבין  ְנָחה ִמְתַנּדְ ִבין -ַמה ּמִ י ִמְתַנּדְ ֶמן ַנּמִ    ,ַאף ׁשֶ

ַאְתָרּה " ְנָסִכים": ְואֹוֵקי ּבְ ין  ,ּכִ ת לּוּגִ לֹׁשֶ ָסִכים ׁשְ ין -ַמה ּנְ ת לּוּגִ לֹׁשֶ י ׁשְ ֶמן ַנּמִ    .ַאף ׁשֶ
  

אָאַמר ְלהּו  ּפָ    :ַרב ּפָ
י  ַמר ָלּה ַרּבִ ְנָחה ּגָ ִליֵגי  -ִאי ִמּמִ י ָעְלָמא לֹא ּפְ כּוּלֵ ה"ּדְ ּה ּוִמיּנָ    ",ּדּון ִמיּנָ

י ֵמ  א ַרּבִ ִמיר ָלּה  יג), (במדבר טו "ֶאְזָרח"ֶאּלָ    .ּגָ
  

ֵריּה ּדְ ָאַמר ֵליּה  אלְ  ַרב ָנָתןַרב הּוָנא ּבְ ּפָ    :ַרב ּפָ
   ?!ּוִמי ָמִצית ָאְמַרתְּ ָהִכי

   :ְוָהַתְנָיא
ן"" ֶמן - א), (ויקרא ב 754754754754"ָקְרּבָ ִבין ׁשֶ ְתַנּדְ ּמִ ד ׁשֶ    ,ְמַלּמֵ

ה    ?ְוַכּמָ

ין ת לּוּגִ לֹׁשֶ    ."ׁשְ
ָאַמר ְמַעּתְ ֵליּה ּדְ ין" :ַמאן ׁשָ ת לּוּגִ לֹׁשֶ י ?"ׁשְ י ָלּה ִמ  ,ַרּבִ ן"ְוָקא ַמְייּתֵ ְרּבָ    !"ּקָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְנָיא ְנָיא ּתַ    .ִאי ּתַ

                                                           
ה ֵריַח ִניחַֹח ַליהָֹוה 753 ֵ ה ְלַהְקִריב ִאׁשּ ָכה ֶאת ֵאּלֶ ה ּכָ ל ָהֶאְזָרח ַיֲעׂשֶ   ּכָ
ֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלבָֹנה 754 נֹו ְוָיַצק ָעֶליָה ׁשֶ ה סֶֹלת ִיְהֶיה ָקְרּבָ ן ִמְנָחה ַליהֹוָ י ַתְקִריב ָקְרּבַ   ְוֶנֶפׁש ּכִ

 רש"י
  מתני' 

. לנסכים לא יפחות הרי עלי יין
משלשה לוגין שהן פחותין 

  שבנסכים:
. דחזי שמן לא יפחות מן הלוג

למנחת נדבה ואע''ג דהוא 
מתכוין להקריבו בפני עצמו 
כנסכים והך סתמא כר' טרפון 
דאמר בפירקין דלעיל (דף קד.) 

   אף מתנדבין שמן:
   . מפ' בגמ':מרובהכיום 

  
  גמ' 

. בפרשת נסכים כתיב אזרח
(במדבר טו) כל האזרח יעשה 

   ככה וגו' קרא יתירא הוא:
. דבציר מהכי לא שלשה לוגין

   חזו:
. התם כתיב ככם כגר יהיה

כאזרח יהיה משמע יהיה לכם 
   עוד נסכים אחריני:

. דשמן דבא נדבה דון מינה
גמרינן ממנחת נדבה כדאמר 

מד שמתנדבין לקמן קרבן מל
שמן וההוא גבי מנחת נדבה 
כתיב (ויקרא ב) כי תקריב קרבן 

   מנחה:
. בנסכים דשמן ואוקי באתרה

הבא בפני עצמו הוי כנסכים 
  דומיא דיין:

. כי היכי דגמרינן מאזרח גמר לה
לעיל יין הכי נמי גמר רבי אזרח 
מלמד שמתנדבין שמן ודון מינה 

   כל הנסכים שלשה לוגין:
. אלמא מלמד כו'קרבן מנחה 

  ממנחת נדבה גמר לה:
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ה" יֹום ְמרּוּבֶ י ָיִביא ּכְ תִּ יַרׁשְ י ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּפֵ תִּ יַרׁשְ    ."ּפֵ
  

ָנא    :ּתָ
ת" ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ל ַחג ׁשֶ יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ   ."ּכְ
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ֶבשׂ  - "הֲהֵרי ָעַלי עֹוָל "    .ָיִביא ּכֶ
ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ן יֹוָנה    .אֹו ּתֹור אֹו ּבֶ
י" תִּ יַרׁשְ י  ּפֵ תִּ יַרׁשְ ָקר ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּפֵ ר ְוֵעֶגל :ָיִביא – "ִמן ַהּבָ    .ּפַ

י          "...  תִּ יַרׁשְ ֵהָמה ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּפֵ ר :ָיִביא – "ִמן ַהּבְ ִעיר ,ַאִיל ,ְוֵעֶגל ,ּפַ ִדי ,ׂשָ    .ְוָטֶלה ,ּגְ
י"    קז,ב תִּ יַרׁשְ י ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּפֵ תִּ יַרׁשְ    .ּתֹור ּוֶבן יֹוָנה :מֹוִסיף ֲעֵליֶהן^ -" ּפֵ

  

ָלִמים" ֶבשׂ  - "ֲהֵרי ָעַלי ּתֹוָדה ּוׁשְ    .ָיִביא ּכֶ
י" תִּ יַרׁשְ יַרׁשְ     ּפֵ ָקר ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּפֵ יִמן ּבָ ר :ָיִביא – "תִּ    .ֵעֶגל ְוֶעְגָלה ,ּוָפָרה ,ּפַ

י            "...  תִּ יַרׁשְ ֵהָמה ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּפֵ ר ּוָפָרה   :ָיִביא – "ִמן ַהּבְ    ,ֵעֶגל ְוֶעְגָלה ,ּפַ
ִעיָרה ,ַאִיל ּוְרֵחָלה ִעיר ּוׂשְ    ,ׂשָ
יה ִדי ּוְגִדּיָ    .ָטֶלה ְוַטְלָייה ,ּגְ

  

ָמֶנה :ָיִביא – "ׁשֹור  :ֲהֵרי ָעַלי"    .הּוא ּוְנָסָכיו ּבְ
ָחֵמׁש  :ָיִביא – "ֵעֶגל            " ...     .הּוא ּוְנָסָכיו ּבְ
ִים :ָיִביא – "ַאִיל            " ... תַּ ׁשְ    .הּוא ּוְנָסָכיו ּבִ
ֶבשׂ             " ...  ֶסַלע :ָיִביא – "ּכֶ    .הּוא ּוְנָסָכיו ּבְ

  

ָמֶנה            " ...  ָמֶנה :ָיִביא – "ׁשֹור ּבְ ָסָכיו ,ּבְ    .חּוץ ִמּנְ
ָחֵמׁש             " ...  ָחֵמׁש  :ָיִביא – "ֵעֶגל ּבְ ָסָכיו ,ּבְ    .חּוץ ִמּנְ
ִים            " ...  תַּ ׁשְ ִים :ָיִביא – "ַאִיל ּבִ תַּ ׁשְ ָסָכיו ,ּבִ    .חּוץ ִמּנְ
ֶסַלע            " ...  ֶבׂש ּבְ ָסָכיו - "ּכֶ ֶסַלע חּוץ ִמּנְ    .ָיִביא ּבְ

  
ָמ   ׁשֹור            " ...  ָמֶנה  :ְוֵהִביא – "ֶנהּבְ ַנִים ּבְ    ,לֹא ָיָצא  -ׁשְ

יָנר  :ַוֲאִפיּלוּ  ָמֶנה ָחֵסר ּדִ    ,ֶזה ּבְ
יָנר ָמֶנה ָחֵסר ּדִ    .ְוֶזה ּבְ

חֹור                     " ...     ,ָלָבן :ְוֵהִביא – "ׁשָ
חֹור :ְוֵהִביא – "ָלָבן                     " ...     ,ׁשָ
דֹול                     " ...     .לֹא ָיָצא -ָטן ָק  :ְוֵהִביא – "ּגָ
דֹול  :ְוֵהִביא – "ָקָטן                     " ...     .ָיָצא –ּגָ

י   .לֹא ָיָצא :אֹוֵמר ַרּבִ
  

ָמָרא    ּגְ

ִליֵגי    :ְולֹא ּפְ
י ַאְתֵריּה  -ַמר     ,ּכִ

י ַאְתֵריּה  -ּוַמר    . ּכִ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ַח "" ְזּבֵ ֶסַלע ַלּמִ ֶבשׂ   :ָיִביא – "ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה ּבְ    ,ּכֶ

ַח  י ִמְזּבֵ ֶסַלע ְלַגּבֵ ֵרב ּבְ ּקָ ָבר ׁשֶ ֵאין ְלָך ּדָ    ,ׁשֶ
ֶסַלע ֵרב ּבְ ּקָ ֶבׂש ׁשֶ א ּכֶ   .ֶאּלָ

י" תִּ יַרׁשְ י ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּפֵ תִּ יַרׁשְ ַח  :ָיִביא – "ּפֵ י ִמְזּבֵ ֶסַלע ְלַגּבֵ ֵרב ּבְ ּקָ ָבר ׁשֶ ל ּדָ    ."ִמּכָ
  
  
  
  

 רש"י
  מתני' 

. פחות שבעולות עולה יביא כבש
   ליכא לספוקי אלא בזכרים:

. אחד מקרבנות הבהמה פירשתי
   ואיני יודע איזה מהם פירשתי:

הזכרים . מכל מיני בהמה יביא
גדולים דהיינו פר ועגל ואיל 

   ושעיר גדי וטלה:
. את המין ואיני יודע פירשתי

  אם מן הבהמה ואם מן העוף:
   . או זה או זה:תודה ושלמים

. פחות שבתודה יביא כבש
   ושלמים:

. תודה ושלמים פירשתי כו'
   איכא לספוקי בזכרים ונקבות:

. בת שתי שנים (טלה רחל
   וטלייה) כבש בן שנתו:

. כך יביא הוא ונסכיו עמו במנה
   נתפרש דינו בתורה שבע''פ:

   . סלעים:בחמש
אמר הרי עלי שור במנה יביאנו 

. שהרי כך במנה חוץ מנסכיו
   קבעו:

שור במנה והביא שנים במנה 
. שהרי קבע שור א' לא יצא

   במנה:
  

  גמ' 
. מר כי אתריה ומר כי אתריה

באתריה דת''ק גריע כבש מעוף 
י אליעזר גריע עוף ובאתריה דרב

   מכבש:
. איזה קרבן אביא פירשתי

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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ָקר"" י ִמן ַהּבָ תִּ יַרׁשְ י ּפֵ תִּ יַרׁשְ ר ְוֵעֶגל - "ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּפֵ    ."ָיִביא ּפַ
  

אי ךְ  ?ַאּמַ ְפׁשָ ה ּנַ ר ִמּמַ י ּפַ    !ְוַלְיּתֵ
  

י י ִהיא ?ָהא ַמּנִ    ,ַרּבִ
ָאַמר דֹול " :ּדְ    ."לֹא ָיָצא -ָקָטן ְוֵהִביא ּגָ

  
י ָמֶנה " :ֵאיָמא ֵסיָפא ,ִאי ַרּבִ ַנִים ּבְ ָמֶנה ְוֵהִביא ׁשְ    ,לֹא ָיָצא   -ׁשֹור ּבְ

יָנר  :ֲאִפילוּ וַ  ָמֶנה ָחֵסר ּדִ    ,ֶזה ּבְ
יָנר ָמֶנה ָחֵסר ּדִ    .ְוֶזה ּבְ

חֹור ְוֵהִביא ָלָבן    ,ׁשָ
חֹור    ,ָלָבן ְוֵהִביא ׁשָ
דֹול ְוֵהִביא ָקָטן     .לֹא ָיָצא -ּגָ
דֹול    ָיָצא    -ָקָטן ְוֵהִביא ּגָ

י    ,"לֹא ָיָצא :אֹוֵמר ַרּבִ
א ְוֵסיָפא ַרּבִ  ָנן ,יֵריׁשָ    ?!ּוְמִציֲעָתא ַרּבָ

  
י ,יןִא  א ְוֵסיָפא ַרּבִ ָנן ,ֵריׁשָ    ,ְמִציֲעָתא ַרּבָ

ָנן :ְוָהִכי ָקָאַמר י ְוַרּבָ ָבר ֶזה ַמֲחלֹוֶקת ַרּבִ   .ּדָ
  
  

 רש"י
דאי נמי עגל נדר הא  .ממה נפשך

   יש בכלל מרובה מועט:
. ששנינו יביא פר ועגל דבר זה

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:
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ַנן ָהָתם    :ּתְ

ה ִלְנָדָבה" ָ ׁשּ    .(שקלים ו, ה) "ׁשִ
  

ֶנֶגד ִמי    ?ּכְ
  

   .(ִסיָמן קמ"ף ש"ע)
  

הִחזְ ָאַמר     :ִקּיָ
נּו ָלֶהם ֲחָכִמים ּקְ ּתִ י ָאבֹות ַהּכֲֹהִנים ׁשֶ ּתֵ ה ּבָ ָ ׁשּ ֶנֶגד ׁשִ לֹום ֶזה ִעם ֶזה ,ּכְ ֵהא ׁשָ ּיְ    .ׁשֶ

  
י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ

ה ָדָבה ְמרּוּבָ ַהּנְ עֹות ,ִמּתֹוְך ׁשֶ ׁשּו ַהּמָ לֹא ִיְתַעּפְ ֵדי ׁשֶ ין ּכְ נּו ָלֶהם ׁשֹוָפרֹות ְמרּוּבִ יּקְ    .ּתִ
  
   :ָאַמר ְזִעיִריוּ 

ֶנֶגד ר  :ּכְ    ,ּפַ
   ,ְוֵעֶגל
   ,ַאִיל

   ,ְוֶכֶבשׂ 
ִדי    ,ּגְ

ִעיר    .ְוׂשָ
י ִהיא דֹול לֹא ָיָצא :ְוַרּבִ ָאַמר ָקָטן ְוֵהִביא ּגָ    .ּדְ

  
אוּ  ּדָ    :ָאַמר ַבר ּפַ

ֶנֶגד ִרים  :ּכְ    ,ַהּפָ
  ,ְוָהֵאיִלים

ים           ,אקח ָבׂשִ    ,ְוַהּכְ
ִעיִרים ְ    ,ְוַהׂשּ

   ,רֹותְוַהּמֹוָת 
ָעה   .ְוַהּמָ

  
הוּ  ה לֹא ָאְמֵרי    ּכּולְּ ִחְזִקּיָ יַנן :ּכְ צּוֵיי לֹא ַחְייׁשִ ָכל ַחד ְוַחד יֹוֵמיּה ָקא ָעִביד ,ְלִאּנְ    .ּדְ

י יֹוָחָנן לֹא ָאְמֵרי ַרּבִ י :ּכְ י לֹא ַחְייׁשִ    ן.נָ ְלִאיַעּפּוׁשֵ
ְזִעיִרי לֹא ָאְמֵרי יִחיָדָאה לֹא מֹוְקֵמי :ּכִ    .ּכִ

ַב  י לֹא ָאְמֵריּכְ א ַנּמִ ּדָ י מֹוָתרֹות "?!מֹוָתרֹות"    :ר ּפַ הּו ַנּמִ    !ּכּוּלְ
ָקִלים ַאְזָלא   "?!ָמָעה" י ִלׁשְ    !ַנּמִ

ַתְנָיא    :ּדְ
ָקִלים ?ְלֵהיָכן ָקְלּבֹון ֶזה הֹוֵלךְ "    ,ִלׁשְ

י ֵמִאיר ְבֵרי ַרּבִ    .ּדִ
י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר   .ִלְנָדָבה :ַרּבִ

  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ֶנֶגד את  :ּכְ    ,מֹוַתר ַחּטָ
ם    ,ּומֹוַתר ָאׁשָ

ם ָנִזיר    ,ּומֹוַתר ֲאׁשַ
ם ְמצֹוָרע    ,ּומֹוַתר ֲאׁשַ
   ,ּומֹוַתר ִמְנַחת חֹוֵטא

ל  יִרית ָהֵאיָפה ׁשֶ דֹולּומֹוַתר ֲעׂשִ    .ּכֵֹהן ּגָ
  

ְעָיאוְ  י אֹוׁשַ    :ָאַמר ַרּבִ
ֶנֶגד את  :ּכְ    ,מֹוַתר ַחּטָ

ם    ,ּומֹוַתר ָאׁשָ
ם ָנִזירּומוֹ     ,ַתר ֲאׁשַ

ם ְמצֹוָרע    ,ּומֹוַתר ֲאׁשַ
ין    ,ּומֹוַתר ִקיּנִ

   .ּומֹוַתר ִמְנַחת חֹוֵטא

 רש"י
   . במס' שקלים (דף ט:):תנן התם

. י''ג שופרות היו במקדש שבעה מהן ששה לנדבה
נותנין בהם תיקלים חדתין ותיקלים עתיקין מפורשים מה 

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 

ע זה עובד יומו וזה עובד יומו בתי אבות כנגד ששה ימי שבו
   ובשבת כולן שוין:

. שעורות של בהמות כדי שיהא להן שלום זה עם זה
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 

או של בית אב שני יביאו נדרים יום של בית אב ראשון 
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 

ו כלום ואי משום הנך ואמרי יש לכם עורות ואנו אין לנ
עולות שהביאו יחידים במשמרות שלנו משום מזלינו הוא 
הלכך תקינו ששה שלא יטול זה משופרו של זה וכשהמעות 

   באות נותנין אותן לששה שופרות:
. שהמתנדב פר לעולה כנגד פר ועגל ואיל כבש וגדי ושעיר

מביא ונותן לשופר ששמו פר במנה אחד כדאמר יביא 
קבה) במנה והמתנדב עגל מביא חמשה סלעים במנה דפר (נ

ונותן לשופר ששמו עגל וכן כולם והכהנים לוקחין ממעות 
שופר ששמו פר ויקריבו מאותו שופר פרים עד שיכלו כל 

   המעות:
. ולהכי הוו ששה דר' היא דאמר קטן והביא גדול לא יצא

   שאין עולה באה אלא מהנך ששה בהמות:
שאבדו והפריש אחרים . של חטאת ציבור כנגד פרים

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:
הבאים בני שנה . אשם נזיר ואשם מצורע והכבשים

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:
. שעירי חטאת של ציבור של רגלים מכפרים על והשעירים

עה כדאמרינן טומאת מקדש וקדשיו בשאין בה ידי
בשבועות (דף ב.) ולא מפי השמועה. ואין לנו בהמה ניתקת 
לרעייה אלא אלו דכבשה ושעירה הבאין לחטאת יחיד אין 

   ניתקות לרעיה אלא מתות:
. כגון מי שמקריב אחד מכל אלו והפריש מעות והמותרות

לשם כך והוזלו בהמות וניתותרו המעות נותן לשופר 
   החמישי:

כל יחיד מביא מחצית השקל בהכרעה . קולבון שוהמעה
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:
. ואם באו לו קרבנות הרבה שלא כל חד וחד יומיה עביד

פר אין לו ליטול כלום בעורות שנקנו מן המעות צריך לשו
   שניתנו בשופר:

. דלא חיישינן להא דרבי דאמר קטן כיחידאה לא מוקמינן
והביא גדול לא יצא אלא המתנדב עגל נותן המעות לשופר 
של פר והכהנים מקריבין פרים מהם עד שיכלו כל המעות 

   שיש שם:
ותרות . בתמיה כלומר איהו חשיב חד שופר לממותרות

כולהו קמאי נמי דחשיב מן הניתקין לרעייה מותרות נינהו 
   שניתותרו מכדי קרבן:

   . לתרומת הלשכה עם שאר השקלים:לשקלים אזלו
. לשופרות: הכי גרסינן כנגד מותר חטאת מותר לנדבה

אשם נזיר ומותר אשם מצורע כו'. שהפריש מעות לאחד 
יינו אשם מכל אלו וניתותרו נותנן לשופרות ואשם סתם ה

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 

   ו לבהונות וטעון נסכים ובא להתירו במחנה:נותנין מדמ
. הואיל ואיקרי חטאת אזיל מותרה ומותר דמנחת חוטא

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 

נדבת צבור אלא הוא מותר מעות שאר מנחות לא אזלי ל
   יוסיף משלו ומביא מנחה אחרת:

. של כ''ג שמקריב בכל יום ויום ומותר עשירית האיפה
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 

   ו עשירית האיפה של כהן גדול:טז.) יקריב חטאתו ז
  . המפריש מעות לקינו וניתותרו מקינין:ומותר קינין
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מּוֵאלוּ  ְעָיא ׁשְ י אֹוׁשַ ַרּבִ    ?ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר ּכְ
  

א ָנא ֵליּה ֵריׁשָ ין ּתָ    .ִקיּנִ
  
ְעָיאוְ  י אֹוׁשַ ֵני ַרּבִ ֵני ,ּתָ ין" :ְולֹא ּתָ    "?ִקיּנִ

יןְוָהָתֵני ַרּבִ  ְעָיא ְוָתֵני ִקיּנִ    !י אֹוׁשַ
  

ין –ַחד     ,ְלִקיּנִ
ין -ְוַחד     .ְלמֹוַתר ִקיּנִ

  
מּוֵאל ׁשְ ְעָיא ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר ּכִ י אֹוׁשַ    ?ְוַרּבִ

  
ָאַמר ַמאן ּדְ דֹול ִיְרַקב :ָסַבר ָלּה ּכְ ל ּכֵֹהן ּגָ יִרית ָהֵאיָפה ׁשֶ ל ֲעׂשִ    ,מֹוָתר ׁשֶ

ַתְנָיא    :ּדְ
   ,ְנָדָבה – "ִמְנַחת"מֹוַתר "

   ."ִיְרַקב - "ִמְנָחה"מֹוַתר 
  

   ?ַמאי ָקָאַמר
  

אַרב ָאַמר     :ִחְסּדָ
   :ָהִכי ָקָאַמר

   ,ְנָדָבה –מֹוַתר ִמְנַחת חֹוֵטא 
דֹול  ל ּכֵֹהן ּגָ יִרית ָהֵאיָפה ׁשֶ    .ִיְרַקב –מֹוַתר ֲעׂשִ

  
ה    :ָאַמר ַרּבָ

ל ּכֹ  ֲאִפילוּ  יִרית ָהֵאיָפה ׁשֶ דֹול מֹוַתר ֲעׂשִ י ְנָדָבה -ֵהן ּגָ    ,ַנּמִ
א מֹוַתר ַלְחֵמי ּתֹוָדה     .ִיְרַקב –ֶאלָּ

  
ְפלּוְגָתא    :ּבִ

דֹול ל ּכֵֹהן ּגָ יִרית ָהֵאיָפה ׁשֶ    :מֹוַתר ֲעׂשִ
י יֹוָחָנן    ,ְנָדָבה   :ָאַמר ַרּבִ

י ֶאְלָעָזר    .ִיְרַקב :ָאַמר ַרּבִ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ָקִלים " ין –מֹוַתר ׁשְ    ,חּוּלִ

יִרית ָהֵאיָפהּומ    ,ֹוַתר ֲעׂשִ
י ָזִבין    ,ּומֹוַתר ִקיּנֵ

י ָזבֹות    ,ְוִקיּנֵ
י יֹוְלדֹות    ,ְוִקיּנֵ

מֹות  אֹות ַוֲאׁשָ   . (שקלים ב, ה) "מֹוְתֵריֶהן ְנָדָבה -ְוַחטָּ
יִרית ָהֵאיָפה"ַמאי ַלאו  דֹול "מֹוַתר ֲעׂשִ ל ּכֵֹהן ּגָ    !ׁשֶ

  
   .מֹוַתר ִמְנַחת חֹוֵטא ,לֹא

  
ר ַרב ִיְצָחקַר ָאַמר     :ב ַנְחָמן ּבַ

ָאַמר ַמאן ּדְ ָרא ּכְ ּבְ דֹול ִיְרַקב" :ִמְסּתַ ל ּכֵֹהן ּגָ יִרית ָהֵאיָפה ׁשֶ    ",מֹוַתר ֲעׂשִ
ַתְנָיא    :ּדְ

את ִהיא"" י ַחּטָ ן ָעֶליָה ְלבֹוָנה ּכִ ֵמן ְולֹא ִיּתֵ ים ָעֶליָה ׁשֶ    .יא), (ויקרא ה 755755755755"לֹא ָיׂשִ

י ְיהּוָדהָאַמר     :ַרּבִ
את ,"ְקרּוָיה - "יאהִ "    ,ְוֵאין ַאֶחֶרת ְקרּוָיה ַחטָּ

דֹול ל ּכֵֹהן ּגָ יִרית ָהֵאיָפה ׁשֶ ד ַעל ֲעׂשִ ֵאיָנּה ְקרּוָיה  ,ִליּמֵ את'ׁשֶ    ."ּוְטעּוָנה ְלבֹוָנה 'ַחטָּ
את  ֵאיָנּה ְקרּוָיה ַחּטָ   .מֹוָתָרּה ִיְרַקב -ּוִמּדְ

                                                           
יג 755 ִ את לֹא יָ  ְוִאם לֹא ַתׂשּ יִרת ָהֵאָפה סֶֹלת ְלַחּטָ ר ָחָטא ֲעׂשִ נֹו ֲאׁשֶ ֵני ְבֵני יֹוָנה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרּבָ י תִֹרים אֹו ִלׁשְ תֵּ ן ָעֶליָה ָידֹו ִלׁשְ ֶמן ְולֹא ִיתֵּ ים ָעֶליָה ׁשֶ ׂשִ

את ִהוא י ַחּטָ   ְלבָֹנה ּכִ

 רש"י
. בשבעה שופרות תנא ליה רישא

קמאי חשיב חד דשמיה קינין: 
ור' אושעיא תני במתניתין שלש 
עשרה שופרות ולא תנא קינין 

   בקמאי:
. מחוסר כפרה מביא חד לקינין

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):
. שהרי לשם חובה מנחת חוטא

   הפריש:
   . לשופרות:נדבה

. דלאו מותר לחמי תודה ירקב
יד לא חטאת איקרו ונדבת יח

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:
. הכניס מעות מותר שקלים

מרובים לשקלים ושקלן 
   וניתותרו מהן:

. ואע''פ שהיא חובה ואין אחרת
יהא לה דין אינה קרויה חטאת ש

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:
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            בבבב----קח, אקח, אקח, אקח, א . 18
   ַמְתִניִתין

ֵאבְונִ  "ׁשֹור ֶזה עֹוָלה"    :ְסתָּ
ַנִים -ִאם ָרָצה  ָדָמיו ׁשְ    .ָיִביא ּבְ

ָווִרים ֵאּלּו עֹוָלה" ֵני ׁשְ ֲאבוּ  "ׁשְ    :ְוִנְסתָּ
ְדֵמיֶהן ֶאָחד   -ָרָצה     ,ָיִביא ּבִ

יוְ     .אֹוֵסר ַרּבִ
ֵאב "ַאִיל ֶזה עֹוָלה"    :ְוִנְסתָּ

ֶבשׂ  -ִאם ָרָצה  ָדָמיו ּכֶ    .ָיִביא ּבְ
ֶבׂש ֶזה עֹוָלה" ֵאבְוִנְס  "ּכֶ    :תָּ

ָדָמיו ַאִיל   -ִאם ָרָצה     ,ָיִביא ּבְ
יוְ    .אֹוֵסר ַרּבִ

  

ָמָרא   ,בקח    ּגְ

א ָמֶנה" :ְוָהא ָאְמַרּתְ ֵריׁשָ ָמֶנה  ,ׁשֹור ּבְ ַנִים ּבְ    !"לֹא ָיָצא -ְוֵהִביא ׁשְ
  

אִני ֵאב ׁשַ   .ׁשֹור ֶזה ְוִנְסּתָ
  
  
  
ָווִרין ֵאּלּו עֹוָלה"" ֵני ׁשְ ֲאבוּ  ,ׁשְ    :ְוִנְסתָּ

ְדֵמיֶהן ֶאָחד -ה ָרָצ     ,ָיִביא ּבִ
יוְ     ."אֹוֵסר ַרּבִ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

דֹול ְוֵהִביא ָקָטן ֲהָוה ֵליּה ּגָ ּום ּדַ ֵאב ,ִמׁשּ ִנְסּתָ ב ּדְ    ,ְוַאף ַעל ּגַ
י ֵרי ַרּבִ ה לֹא ׁשָ ִחיּלָ    .ְלַכּתְ

  
א ֵריׁשָ י ּבְ    !ְוִלְפלֹוג ַנּמִ

  
ִליג ָתא ּפָ ּה ִמיּלְ י ַאּכּוּלָ    ,ַרּבִ

ַתְייהוּ וְ  ֵקי ִמילְּ ַמּסְ ָנן ַעד ּדְ    ,ָנַטר ְלהּו ְלַרּבָ
   .ַוֲהַדר ִמיְפִליג ֲעַלְייהוּ 

  
ַדע    :ּתֵ

ֵני ָקּתָ ֵאב "ַאִיל ֶזה עֹוָלה"" :ּדְ    :ְוִנְסתָּ

ֶבשׂ  -ָרָצה  ָדָמיו ּכֶ   .ָיִביא ּבְ
ֶבׂש ֶזה ְלעֹוָלה" ֵאב "ּכֶ    :ְוִנְסתָּ

ָדָמיו ַאִיל -ָרָצה     ,ָיִביא ּבְ
   ."אֹוֵסר יַרּבִ וְ 

ּה  ַמע ִמיּנָ   .ׁשְ
  
  
  
  

 רש"י
  מתני' 

. אם רצה יביא בדמיו שנים
ואע''ג דהוי גדול והביא קטן 

   ובגמ' מפרש טעמא:
. לכתחילה אבל אם ורבי אוסר

הביא יצא דכיון דאמר זה אינו 
  חייב באחריותו:

  
  גמ' 

   . אפילו לרבנן:והא אמרת רישא
. ואמאי יביא שור במנה כו'

   בדמיו שנים:
. דכיון דאמר זה ונסתאב שאני

זה אקריב עולה ונסתאב אזל 
ליה נדריה דזה לא מצי למיקרב 
אבל התם דאמר הרי עלי שור 

   במנה חייב עד שיביאנו:
. שבכל מקום גדול והביא קטן

שנים חשובים מאחד ואפילו 
   שוין:שניהם 

. איכא ואף על גב דנסתאב
למימר חלף ליה נדריה 
ובאחריות נמי לא ליחייב דהא 
אמר אלו אפילו הכי לכתחילה 

   לא שרו:
. שור זה עולה ליפלוג נמי ברישא

ונסתאב יביא בדמיו שנים דהוי 
קטן והביא גדול נמי ליפלוג 
ולימא ורבי אוסר דלא שני ליה 
בין קטן והביא גדול לגדול 

   טן:והביא ק
. דארישא דנדר קטן והביא תדע

   גדול נמי פליג:
. אלמא בכבש אסר ורבי אוסר

נמי רבי להביא בדמיו איל דהוי 
קטן והביא גדול דומיא דשור זה 
  ונסתאב דלא יביא בדמיו שנים:
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        קח, ב קח, ב קח, ב קח, ב  . 19
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

יָנא ְלִמיָנא     ?ַמאי –ִמּמִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֵאב "ׁשֹור ֶזה עֹוָלה""    :ְוִנְסתָּ

ָדָמיו ַאִיל    ,לֹא ָיִביא ּבְ
ָדָמיו  ֵניֲאָבל ֵמִביא ּבְ    ,ֵאיִלים ׁשְ

יוְ     ,אֹוֵסר ַרּבִ
ה יּלָ ֵאין ּבִ    ."ְלִפי ׁשֶ

ּה ׁשְ     .ַמע ִמיּנָ
  

ֵרי ,ִאי ָהִכי י ?ַמאי ִאיְרָיא ּתְ    !ֲאִפיּלּו ַחד ַנּמִ
דֹול ְלָקָטן ין ּגָ ֵני ְלהּו ּבֵ ָנן לֹא ׁשָ ֵאב ְלַרּבָ ִנְסתָּ ָהא ּבְ    !ּדְ

  
ָנן ַרּבָ א ּדְ יּבָ ֵאי ְוַאּלִ ּנָ ֵרי ּתַ   .ּתְ

  
  
י" ה ,אֹוֵסר ַרּבִ יּלָ ֵאין ּבִ   ."ְלִפי ׁשֶ
  

יּלָ "ַטְעָמא ּדְ  ה'ָהא  ,"הֵאין ּבִ יּלָ ֵרי – 'ֵיׁש ּבִ    ,ׁשָ
   :ְוָהְתַנן

ֵאב "ַאִיל ֶזה עֹוָלה""    :ְוִנְסתָּ

ֶבשׂ  -ָרָצה  ָדָמיו ּכֶ    .ָיִביא ּבְ
ֶבׂש ֶזה עֹוָלה" ֵאב "ּכֶ    :ְוִנְסתָּ

ָדָמיו ַאִיל    .ָיִביא ּבְ
יוְ     !"אֹוֵסר ַרּבִ
  

י ַרּבִ א ּדְ יּבָ ֵאי ְוַאּלִ ּנָ ֵרי ּתַ    .ּתְ
  
   :ּוִבְטהֹוִרים"

ר "ֵעֶגל"    ,ְוֵהִביא ּפַ

ֶבשׂ "    ."ָיָצא –ְוֵהִביא ַאִיל " ּכֶ
  

ָנן ַרּבָ   .ְסָתָמא ּכְ
  
  

 רש"י
. שור זה עולה ממינא למינא מאי

ונסתאב מהו שיביא בדמיו שני 
   אילים:

. דקטן הוא לא יביא בדמיו איל
יותר מדאי אבל יביא בדמיו שני 
אילים אלמא ממינא למינא 

   שרי:
. שצריך להביא לפי שאין בילה

עמהם שתי מנחות בשני כלים 
אחד הלכך ואין יכול לערבן בכלי 

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:
. דממינא למינא שרי מאי אי הכי

   איריא כו':
. דאיכא דסבירא ליה תנאי תרי

דאפילו בנסתאב אסרי רבנן 
   בגדול והביא קטן לכתחילה:

. לאיתויי הא יש בילה שרי
   ממינא למינא:

. אע''ג דבכלי אחד ורבי אוסר
אתיא מנחתו אפילו הכי לא 
   מייתי מדמיו אלא דומיא דידיה:

. דאיכא דקפיד תרי תנאי כו'
אמנחות ואיכא דקפיד אקרבן 

   גופיה:
. סיפא דברייתא ובטהורים

דשור זה עולה ונסתאב לא יביא 
בדמיו איל ובטהורים דלא נפל 

  בהן מום:
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        קח, ב קח, ב קח, ב קח, ב  . 20
ֵאב "ׁשֹור ֶזה עֹוָלה"    :ְוִנְסתָּ

ַנִים -ִאם ָרָצה  ָדָמיו ׁשְ   ."ָיִביא ּבְ
  

ר ְזִבידָאַמר  ָיא ּבַ    :ַרבָאַמר  ַרב ְמַנׁשְ
ָאַמר א ּדְ נּו ֶאּלָ    ",ָלהׁשֹור ֶזה עוֹ " :לֹא ׁשָ

ע – "ׁשֹור ֶזה ָעַלי עֹוָלה" :ֲאָבל ָאַמר    .הּוְקּבַ
  

   !ָקָאַמר "ָעַלי ַלֲהִביאוֹ "ְוִדְלָמא 
  

ַמר א ִאי ִאיּתְ ַמר ,ֶאּלָ    :ָהִכי ִאיּתְ
ר ְזִבידָאַמר  ָיא ּבַ    :ַרבָאַמר  ַרב ְמַנׁשְ

ָאַמר א ּדְ נּו ֶאּלָ    ",ׁשֹור ֶזה עֹוָלה" :לֹא ׁשָ
י    ",ֹור ֶזה ָעַלי עֹוָלהׁש " :ָאַמר ,ִאי ַנּמִ

ע – "ׁשֹור ֶזה ְוָדָמיו ָעַלי עֹוָלה" :ֲאָבל ָאַמר   .הּוְקּבַ
  
  

 רש"י
. אחריותו עליו להביאו הוקבע

   עולה אחת ולא לשתי עולות:
. לזה עולה ודלמא עלי להביא

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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            קט, אקט, אקט, אקט, א    ––––    קח, בקח, בקח, בקח, ב . 21
   ַמְתִניִתין

י "  :ָהאֹוֵמר ָבׂשַ ׁש  -ֶאָחד ִמּכְ    ,ֶהְקּדֵ
ָוַרי  ְ ׁש  –ְוֶאָחד ִמׁשּ    ",ֶהְקּדֵ

ַנִים    :ְוָהיּו לוֹ  ׁש  -ׁשְ ֶהן ֶהְקּדֵ ּבָ דֹול ׁשֶ    .ַהּגָ
לֹ  ה ׁשְ ׁש  -ׁשָ ֶהם ֶהְקּדֵ ּבָ ינֹוִני ׁשֶ    .ּבֵ

י תִּ יַרׁשְ ּפֵ ֶ י ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ׁשּ תִּ יַרׁשְ    ,ּפֵ
א ְוֵאיִני יֹוֵדַע ָמה  ָאַמר ִלי ַאּבָ ׁש  -אֹו ׁשֶ ֶהן ֶהְקּדֵ ּבָ דֹול ׁשֶ   .ַהּגָ

  

ָמָרא    ּגְ

יׁש  :ַאְלָמא יׁש  -ַמְקּדִ ַעִין ָיָפה ַמְקּדִ    .ּבְ
ינוֹ " :ֵאיָמא ֵסיָפא ׁש ּבֵ ֶהן ֶהְקּדֵ ּבָ    – "ִני ׁשֶ

יׁש  :ַאְלָמא יׁש  -ַמְקּדִ ַעִין ָרָעה ַמְקּדִ    !ּבְ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ין ַאף ְלֵבינֹוִני ׁשִ    ,חֹוׁשְ

י ָקָטן ַעִין ָיָפה הּוא ְלַגּבֵ    .ּדִ
  

   ?ֵהיִכי ָעִביד
  

ר ַרבָאַמר  יא ּבַ י ִחּיָ    :ַרּבִ
ּיּוַמם ין לֹו ַעד ׁשֶ    ,ַמְמּתִ

ָגדֹולּוַמִחיל לֵ  ֵתיּה ּבְ ָ    .יּה ִלְקדּוׁשּ
  
  

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ
ָאַמר א ּדְ נּו ֶאּלָ ָווַרי  :לֹא ׁשָ ְ ׁש  –ֶאָחד ִמׁשּ    ,ֶהְקּדֵ

ׁש  :ֲאָבל ָאַמר ָווַרי ֶהְקּדֵ ׁשְ ׁש    - "ׁשֹור ּבִ ֶהן ֶהְקּדֵ ּבָ דֹול ׁשֶ    ,ַהּגָ
תֹוַראי ָקָאַמר    .ּתֹוָרא ּבְ

  
יא ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאי ְוָהָאַמר ֵאינִ  ֵמיּה ּדְ  ִחּיָ ְ    :עּוָלאִמׁשּ

ֵביַת " :ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ  ִית ּבְ יה - "י ֲאִני מֹוֵכר ְלךָ ּבַ    !ַמְרֵאהּו ֲעִלּיָ
ְגִריַע  ּום ּדִ    .ַלאו ִמׁשּ

  
ים ּתִ ּבָ ּבַ ה ׁשֶ   .לֹא ְמעּוּלָ

  
  

   :ֵמיִתיֵבי
ׁש "" ָווַרי ֶהְקּדֵ ׁשְ    ",ׁשֹור ּבִ

ֲאֵחִרים וְ  ְתָעֵרב ּבַ ּנִ ׁש ׁשֶ ל ֶהְקּדֵ ׁש  -ֵכן ׁשֹור ׁשֶ ֶהן ֶהְקּדֵ ּבָ דֹול ׁשֶ    ,ַהּגָ
ין ְכרּו ְלָצְרֵכי עֹולֹות ּוְדֵמיֶהן חּוּלִ ם ִיּמָ    !"ְוכּוּלָ

  
ְרּגּוָמא ֲאֵחִרים"ַא  :ּתַ ְתָעֵרב ּבַ ּנִ ׁש ׁשֶ ל ֶהְקּדֵ ֹור ׁשֶ    ."ׁשּ

  
   !ָקָאַמר "ְוֵכן"ְוָהא 

  
ְרּגּוָמא ַא  דֹול"ּתַ    ."ּגָ

  
  

   :ֵמיִתיֵבי

ֵביַת "" ִית ּבְ    .ַמְרֵאהּו ָנפּול -ְוָנַפל  "י ֲאִני מֹוֵכר ְלךָ ּבַ

ֲעָבַדיי ֲאִני מֹוֵכר ְלךָ "   ."ַמְרֵאהּו ֵמת -ּוֵמת  "ֶעֶבד ּבַ
אי   ,אקט    !ֵהייֵדן ֵמת ,ֶליֱחֵזי ֵהייֵדן ָנַפל ?ְוַאּמַ

  

 רש"י
  מתני' 

   . למזבח:אחד מכבשי הקדש
. מפרש בינוני שבהן הקדש

   בגמ':
. איזה מהן ולא ידעתי פירשתי

   איזה:
. בשעת מיתתו או שאמר לי אבא

   אחד משוורי הפרשתי להקדש:
   . לאיזהו מהן:ואיני יודע

. דמסתמא הגדול שבהן הקדש
מוטב שבהן הקדיש דכתיב 

   מבחר נדריכם (דברים יב):
  

  גמ' 
. דכיון דאמר חוששין אף לבינוני

אחד מהן הקדש לא ידענא אהי 
חייל הקדש אי אגדול או מינייהו 

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:
. דמישתרי ליה חד היכי עביד

   מינייהו:
. דממה ומחיל לקדושתיה בגדול

נפשך אי אבינוני חל ולאו אגדול 
נסתאב וחיללו בגדול ואי  הרי זה

אגדול חל מעיקרא נמצא בינוני 
   חולין מעיקרא:

   . דחוששין אף לבינוני:לא שנו
. שור החשוב תורא בתוראי

   בשוורי:
. שמראהו לעלייתו מראהו עלייה

ואומר לו זו מכרתי לך קא 
סלקא דעתך עלייה ממש קאמר 
דגריעא דירתה משל בית אלמא 

י בית בביתי לאו החשובה בבית
קאמר והוא הדין לתורא 

   בתוראי:
   . עולה:שור בשוורי הקדש

. עולה וכל הגדול שבהן הקדש
האחרים ימכרו לצרכי עולות 
שמא אכל חד איכא למימר זה 

   עולה:
. דקדש אינו תופס ודמיהן חולין

דמיו אלא בעל מום שיצא לחולין 
דנתפסין דמיו בקדושתו אבל 
האי דלא נפיק לחולין ולצורך 

מכר אין דמיו קדושים קדשים נ
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:
. הא דקתני וכולן ימכרו תרגומא

   לצרכי עולות:
אשור של הקדש שנתערב 

. אבל אשור בשוורי באחרים
   שמע:ליכא לספוקי דגדול מ

. דמשמע דין והא וכן קתני
   שניהם שוה:

. הא דקתני וכן אגדול תרגומא
דכן דינו שוה דנותן הגדול 
להקדש אבל לגבי ספיקא ליכא 

   בשור בשוורי:
. אחד מביתו מראהו ואומר ונפל

  זהו שמכרתי לך:
. אי גדול ואמאי ניחזי הי נפיל

נפל הפסיד לוקח דהא גדול 
לית שבבתים משמע ואי קטן נפל 

  ליה פסידא:
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   ?לֹוֵקַח ָקא ָאְמַרּתְ 
יַ  אִני לֹוֵקַח ּדְ ְחּתֹוָנהׁשַ ָטר ַעל ַהּתַ ְ ַעל ַהׁשּ    .ד ּבַ

  
ָאִתית ְלָהִכי א ּדְ ּתָ    ,ַהׁשְ

ְגִריָעה ֲאִפילוּ  יה ּדִ יָמא ֲעִלּיָ    ,ּתֵ
ַע  ְחּתֹוָנהַיד ּבַ ָטר ַעל ַהּתַ ְ   .ל ַהׁשּ

 רש"י
. כגון האי לוקח שבא בעל השטר

בשטר מכירה ידו על התחתונה 
עליו הראיה דהוי מוציא מחבירו 

שהמוכר מוחזק בבתים הלכך 
ראיה על הלוקח אבל גבי הקדש 

  גדול משמע:
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ׁש  - "ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה" ְקּדָ ּמִ ה ּבַ    ,ַיְקִריֶבּנָ
ֵבית חוֹ     .לֹא ָיָצא -ְניֹו ְוִאם ִהְקִריָבּה ּבְ

ֵבית חֹוְניוֹ " ה ּבְ ַאְקִריֶבּנָ ׁש  - "ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה ׁשֶ ְקּדָ ּמִ ה ּבַ    ,ַיְקִריֶבּנָ
ֵבית חֹוְניֹו     .ָיָצא –ְוִאם ִהְקִריָבּה ּבְ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
   .ֵאין זֹו עֹוָלה

  
ׁש  - "ֲהֵריִני ָנִזיר" ְקּדָ ּמִ ח ּבַ    ,ְיַגּלַ

ח ּלַ ֵבית חֹוְניֹו  ְוִאם ּגִ    .לֹא ָיָצא -ּבְ
ֵבית חֹוְניוֹ " ח ּבְ ֲאַגּלַ ׁש  - "ֲהֵריִני ָנִזיר ׁשֶ ְקּדָ ּמִ ח ּבַ    .ְיַגּלַ

ֵבית חֹוְניֹו  ח ּבְ ּלַ    .ָיָצא –ְוִאם ּגִ
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
  .ֵאין ֶזה ָנִזיר

  

ָמָרא    ּגְ

   ?!"ָיָצא"
   !ָהא ִמְקַטל ַקְטָלּה 

  
   :ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר 

אֹוֵמר ה ּכְ ַאֲחָריּוָתּה  ַעל ְמָנתֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה " :ַנֲעׂשָ ב ּבְ לֹא ֶאְתַחיּיֵ    ".ׁשֶ
  

   :ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ֵני ָקּתָ ה ֵסיָפא ּדְ א ֵמַעּתָ ֵבית חֹוְניֹו " :ֶאּלָ ח ּבְ ֲאַגּלַ ׁש  -ֲהֵריִני ָנִזיר ׁשֶ ְקּדָ ּמִ ח ּבַ    ,ְיַגּלַ

ֵבית חֹוְניֹו  ח ּבְ יּלַ    – "ָיָצא -ְוִאם ּגִ
אֹוֵמר ה ּכְ ַנֲעׂשָ י ּדְ ַאֲחָריּות" :ָהִכי ַנּמִ יב ּבְ לֹא ֶאְתַחּיֵ נֹוָתיו ֲהֵריִני ָנִזיר ַעל ְמָנת ׁשֶ     "?!ָקְרּבְ

ר ַ ׁשּ נֹוָתיו לֹא ִמְתּכַ י ָקְרּבְ לֹא ַמְייּתֵ ה ּדְ ּמָ    !ָנִזיר ּכַ
  

א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ
ין ּוֵ    ,ָאָדם ֶזה ְלדֹורֹון ִנְתּכַ

ֵבית חֹוְניֹו  :ָאַמר    ,ָטַרְחָנא –ִאי ַסְגָיא ּבְ
   .לֹא ָמִציָנא ְלִאיְצַטעּוֵרי -ְטֵפי 

  
י    ,ָנִזיר ַנּמִ

ין ּוֵ יּה ָקא ִמיּכַ ְבָרא ְלַצעּוֵרי ַנְפׁשֵ    ,ַהאי ּגַ
ֵבית חֹוְניֹו  :ָאַמר    ,ָטַרְחָנא –ִאי ַסְגָיא ּבְ
   .לֹא ָמִציָנא ְלִאיְצַטעּוֵרי -ְטֵפי 

  
   :ָנא ָאַמר ָלךְ ְוַרב ַהְמנוּ 

ְדָקָאְמַרּתְ  –ָנִזיר     .ּכִ
ַאֲחָריּוָתּה ָקָאַמר -עֹוָלה  יב ּבְ לֹא ֶאְתַחּיֵ    .ַעל ְמָנת ׁשֶ

  
ַרב ַהְמנּוָנא י יֹוָחָנן ָסַבר ָלּה ְלָהא ּדְ    ,ְוַאף ַרּבִ

ָאַמר  ר ָחָנהּדְ ר ּבָ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ
ַאְקִריֶב  ָרֵאל ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵבית חֹוְניֹו ְוִהְקִריָבּה ּבְ ה ּבְ    ,ָיָצא  –ּנָ

ֵרת    .ְוָענּוׁש ּכָ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
ֵרת" ן ָיָצא ְוָענּוׁש ּכָ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ר ְוִהְקִריָבּה ּבְ ְדּבָ ּמִ ה ּבַ ַאְקִריֶבּנָ   ."ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה ׁשֶ
  

 רש"י
  מתני' 

שאקריבנה בבית חוניו יקריבנה 
. דכיון דאמר הרי עלי במקדש

   עולה איחייב ליה בעולה:
. אם הקריבה בבית חוניו יצא

   מפרש טעמא בגמ':
   . מביא קרבנותיו:יגלח במקדש

  
  גמ' 

. דשוחט חוץ והא מקטל קטלה
הוא ואיהו איחייב בעולה מכי 

   עלי עולה:אמר הרי 
. כיון דאמר על אמר רב המנונא

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 

לא פקעא מיניה עד  נזירות
   דמייתי קרבנותיו:

. ולא לדורון בעלמא קא מיכוין
   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 

יינו שם נזירות אבל עולה ה
טעמא נעשה כאומר וכו' ושם 

   עולה עליה וחייב כרת:
. שלא והקריבה בארץ ישראל

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 

קטלה הכא וענוש כרת  מה לי
משום שחוטי חוץ אלמא שם 

   עולה חל עלה כדרב המנונא:
. קסבר משום משכן במדבר

שהיה שם יהא עדיין המדבר 
   קדוש:

. בארץ והקריבה בעבר הירדן
ישראל שלא בירושלים אפי' הכי 
יצא דעל מנת שלא אתחייב 

  באחריות קאמר:
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ֵבית חֹוְניֹו ַהּכֲֹהִנים ׁשֶ  ׁשּו ּבְ ּמְ ִ ַלִים -ׁשּ ירּוׁשָ ּבִ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ּמִ ׁשּו ּבַ ּמְ    ,לֹא ְיׁשַ
   ,'ָדָבר ַאֵחר'ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ְל 

ֱאָמר ּנֶ ָלִים" :ׁשֶ ירּוׁשָ ח ה' ּבִ מֹות ֶאל ִמְזּבַ    ,ַאְך לֹא ַיֲעלּו ּכֲֹהֵני ַהּבָ
י ִאם ָאְכלּו ַמּצֹות  תֹוְך ּכִ    – ט), כים ב כג(מל "ֲאֵחיֶהםּבְ

ַבֲעֵלי מּוִמין    .ְולֹא ַמְקִריִבין ,חֹוְלִקין ְואֹוְכִלין -ֲהֵרי ֵאּלּו ּכְ
  

ָמָרא             ּגְ
   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ַחט ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ָ ׁשּ    ,ּכֵֹהן ׁשֶ
נֹו     .ֵריַח ִניחֹוַח  -ָקְרּבָ

  
יִמיָאַמר  ר ַאְבּדִ    :ַרב ִיְצַחק ּבַ

   ?ַמאי ְקָרָאּה 
ָרֵאל ְלִמְכׁשֹול ָעֹון ַיַען" יּלּוֵליֶהם ְוָהיּו ְלֵבית ִיׂשְ ְרתּו אֹוָתם ִלְפֵני ּגִ ר ְיׁשָ    ,ֲאׁשֶ

אּו ֲעֹוָנם אִתי ָיִדי ֲעֵליֶהם ְנאּום ה' ֱאלִֹהים ְוָנׂשְ ן ָנׂשָ    ,יב), (יחזקאל מד "ַעל ּכֵ
ְתֵריּה  ׁשּו ֵאַלי ְלַכֵהן ִלי" :ּוְכִתיב ּבַ    – )גי ,(יחזקאל מד  756756756756"ְולֹא ִיּגְ

ירּות'ִאי ָעַבד     ,יןִא  – 'ׁשֵ
ִחיָטה  ירּות'ַלאו  -ׁשְ   .הּוא 'ׁשֵ

  
  

                                                           
ל ָקָדׁשַ  756 ת ַעל ּכָ ׁשּו ֵאַלי ְלַכֵהן ִלי ְוָלֶגׁשֶ ר ָעׂשוּ ְולֹא ִיּגְ ָתם ְותֹוֲעבֹוָתם ֲאׁשֶ ִלּמָ אּו ּכְ ים ְוָנׂשְ ָדׁשִ י ַהּקְ   י ֶאל ָקְדׁשֵ

 רש"י
  מתני' 

. אם ואין צריך לומר לדבר אחר
שמשו לעבודת כוכבים לא 

   ישמשו עוד בירושלים:
. שחולקין הרי אלו כבעלי מומין

ואוכלין בקדשים כדאמר באלו 
איש חולק מנחות (לעיל עג.) 

   ואפי' בעל מום:
  

  גמ' 
כהן ששחט בהמתו לעבודת 

. לפני עבודת כוכבים ושב כוכבים
קרבנו שהוא מקריב במקדש 

   אחרי כן ריח ניחוח הוא:
. בעבודת כוכבים אי עביד שירות

מיתסר במקדש ושחיטה לא 
איקרי שירות דהא במקדש 

  כשרה בזר:



544                                      ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        ב ב ב ב ----קט, אקט, אקט, אקט, א . 24
ַמר    :ִאיּתְ

ְזִריָקה ַגג ּבִ    :ׁשָ
   :ָאַמר ַרב ַנְחָמן

נֹו     .ֵריַח ִניחֹוַח  -ָקְרּבָ
ת ׁשֶ    :ָאַמר ַרב ׁשֵ

נֹו ֵריַח ִניחֹוַח     .ֵאין ָקְרּבָ
  

תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
   ?ָלּה ְמָנא ֲאִמיָנא 

ְכִתיב ָרֵאל ְלִמְכׁשֹול ָעֹון" :ּדִ    ,יב), (יחזקאל מד "ְוָהיּו ְלֵבית ִיׂשְ
   ,ַלאו אֹו ִמְכׁשֹול אֹו ָעֹון ַמאי

   ,ׁשֹוֵגג – "ִמְכׁשֹול"וּ 
   .ֵמִזיד – "ָעֹון"וְ 
  

   ?ְוַרב ַנְחָמן
  

ָעֹון    .ִמְכׁשֹול ּדְ
  

   :ַרב ַנְחָמןָאַמר 
   ?ְמָנא ֲאִמיָנא ָלּה 

ַתְניָ     :אּדְ
ָגָגה"" ׁשְ ֶחְטָאה ּבִ ֹוֶגֶגת ּבְ ֶפׁש ַהׁשּ ר ַהּכֵֹהן ַעל ַהנֶּ    – כח), (במדבר טו 757757757757"ְוִכּפֶ

ר ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ  ּפֵ ּכֵֹהן ִמְתּכַ ד ׁשֶ    ."ְמַלּמֵ
ַמאי    ?ּבְ

ִחיָטה  ׁשְ י -ִאיֵליָמא ּבִ    !ַמאי ִאיְרָיא ׁשֹוֵגג ֲאִפיּלּו ֵמִזיד ַנּמִ
ְזִריָקה א ַלאו ּבִ    .ֶאּלָ

  
ת ׁשֶ    ?ְוַרב ׁשֵ

  
   :ָאַמר ָלךְ 

ִחיָטה ׁשְ    ,לֹא –ּוְבֵמִזיד  ,ְלעֹוָלם ּבִ
ֵרת ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ה ְמׁשָ    .ַנֲעׂשָ

  
   ,ְוָאְזדּו ְלַטְעַמְייהוּ 

ַמר ִאּתְ    :ּדְ
ִחיָטה ׁשְ    :ֵהִזיד ּבִ

   :ָאַמר ַרב ַנְחָמן
נֹו ֵריַח ִניחֹוַח     .ָקְרּבָ

תוְ  ׁשֶ    :ָאַמר ַרב ׁשֵ
נֹו ֵריַח ִניחֹוַח ֵאין ָקְר     .ּבָ

  
נֹו ֵריַח ִניחֹוַח  :ָאַמר ַרב ַנְחָמן" ירּות - "ָקְרּבָ לֹא ָעַבד ׁשֵ    .ּדְ

ת"   קט,ב ׁשֶ נֹו ֵריַח ִניחֹוַח  :ָאַמר ַרב ׁשֵ ֵרת ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים^ –" ֵאין ָקְרּבָ ה ְמׁשָ    .ַנֲעׂשָ
  

   :ַרב ַנְחָמןָאַמר 
   ?ְמָנא ֲאִמיָנא ָלּה 

ַתְנָיא    :ּדְ
ָעַבד ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים" ב  ,ּכֵֹהן ׁשֶ נֹו ֵריַח ִניחֹוַח  -ְוׁשָ   ."ָקְרּבָ

ַמאי    ?ּבְ
ׁשֹוֵגג  :ִאיֵליָמא ב -ּבְ ב ְועֹוֵמד הּוא ?ַמאי ְוׁשָ    !ׁשָ

ֵמִזיד יָטא ּבְ ׁשִ א ּפְ    .ֶאלָּ
ְזִריָקה  ב ַמאי ָהֵוי -ְוִאי ּבִ י ׁשָ ירּות ?ּכִ    !ָהא ָעַבד ָלּה ׁשֵ
א ַלאו ּבִ  ִחיָטהֶאלָּ    .ׁשְ

                                                           
ר ָעָליו ְוִנְסַלח לוֹ  757 ָגָגה ִלְפֵני ְיהָֹוה ְלַכּפֵ ֶחְטָאה ִבׁשְ ֶֹגֶגת ּבְ ֶפׁש ַהׁשּ ר ַהּכֵֹהן ַעל ַהּנֶ   ְוִכּפֶ

 רש"י
. זרק דם לעבודת שגג בזריקה

כוכבים בשוגג דהשתא עבד ליה 
   שירות אלא ששוגג היה:

. מאי לאו או מכשול או עון
כלומר או שוגג או מזיד עשו 

לעבודת כוכבים וכתיב שירות 
   לא יגשו אלי לכהן לי:

. כדאמרי' במסכת יומא עון מזיד
(דף לו:) עונות אלו הזדונות וכן 
הוא אומר הכרת תכרת עונה 

   בה:
. משמע אפי' נפש בחטאה בשגגה

כהן בחטאה בשגגה יכול 
להקריב קרבנו ולהקריב על 
עצמו ובההיא פרשתא בעבודת 
כוכבים מישתעי כדכתיב 

טו) וכי תשגו ולא תעשו (במדבר 
וגו' זו עבודת כוכבים ששקולה 

   כנגד כל התורה כולה:
. פלח לעבודת כוכבים במאי

דאיצטריך קרא לאכשורי לעבוד 
  במקדש כי שגג:

. והא דאמרינן נעשה משרת
לעיל בשחיטה לא מיפסלא מוקי 

  לה רב ששת בשוגג:
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ת ׁשֶ    ?ְוַרב ׁשֵ

  
   :ָאַמר ָלךְ 

ׁשֹוֵגג    ,ְלעֹוָלם ּבְ
רֹו  :ְוָהִכי ָקָאַמר ב ֵמִעיּקָ ׁשֹוֵגג ָעַבד -ִאם ׁשָ ִכי ָעַבד ּבְ    ,ּדְ

נֹו     .ֵריַח ִניחֹוַח  -ָקְרּבָ
נֹו ֵריַח ִניחֹוַח  -ְוִאם ַלאו     .ֵאין ָקְרּבָ

  
  

ֲחָוה ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּתַ    :ִהׁשְ
   :ָאַמר ב ַנְחָמןַר 

נֹו     .ֵריַח ִניחֹוַח  -ָקְרּבָ
תוְ  ׁשֶ    :ָאַמר ַרב ׁשֵ

נֹו ֵריַח ִניחֹוַח     .ֵאין ָקְרּבָ
  
  

   :הֹוָדה ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים
   :ָאַמר ַרב ַנְחָמן

נֹו     .ֵריַח ִניחֹוַח  -ָקְרּבָ
תוְ  ׁשֶ    :ָאַמר ַרב ׁשֵ

נֹו ֵריַח ִניחֹוַח     .ֵאין ָקְרּבָ
  

   ,ּוְצִריָכא
ְייָתא  ְמִעיַנן ַהְך ַקּמַ ִאי ַאׁשְ ירּות  -ּדְ ָעַבד ֵליּה ׁשֵ ּום ּדְ ת ִמׁשּ ׁשֶ ַהִהיא ָקָאַמר ַרב ׁשֵ    ,ּבְ

ירּות  לֹא ָעַבד ֵליּה ׁשֵ ִחיָטה ּדְ    .ֵאיָמא מֹוֶדה ֵליּה ְלַרב ַנְחָמן -ֲאָבל ׁשְ
ְמִעיַנן ִחיָטה  :ְוִאי ַאׁשְ ָעַבד ֵליּה ֲעבֹוָדה -ׁשְ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ

לֹא ָעַבד ֵליּה ֲעבֹוָדה ֲא  ֲחָוה ּדְ ּתַ    .ֵאיָמא לֹא -ָבל ִהׁשְ
   .ְצִריָכא

ֲחָוָאה  ּתַ ְמִעיַנן ִהׁשְ ה  -ְוִאי ַאׁשְ ָעִביד ֵליּה ַמֲעׂשֶ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
ָעְלָמא ִדיּבּוָרא ּבְ    .ֵאיָמא לֹא - ֲאָבל הֹוָדה ּדְ

   .ְצִריָכא

 רש"י
. אמר לה הודה לעבודת ככובים

   אלי אתה:
   . שגג בזריקה:קמייתא

אבל שחיטה אימא מודה ליה 
  . ואפילו הזיד:נחמןלרב 
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ׁשּו ּבְ " ּמְ ִ ׁשּ ַלִים -ֵבית חֹוְניֹו ַהּכֲֹהִנים ׁשֶ ירּוׁשָ ּבִ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ּמִ ׁשּו ּבַ ּמְ    ,לֹא ְיׁשַ

  ."ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ְלָדָבר ַאֵחר
  

ָקָאַמר  ָבר ַאֵחר"ִמּדְ ֵבית חֹוְניֹו ַלאו ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים הּוא - "ֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּדָ ָלל ּדְ    .ִמּכְ
  

ָאַמר ַמאן ּדְ ְנָיא ּכְ ית חֹוְני :ּתַ    .ֹו ַלאו ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים הּואּבֵ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ת " ּמֵ ָנה ׁשֶ יקאֹוָתּה ׁשָ ּדִ ְמעֹון ַהּצַ ָנה זֹו הּוא ֵמת" :ָאַמר ָלֶהן ׁשִ    ".ׁשָ

ה יֹוֵדַע  ִין ַאתָּ    ?ָאְמרּו לֹו ִמּנַ
ן ִלי ָזֵקן ֶאָחד ָלבּוׁש ְלָבִנים ְונִ    :ָאַמר ָלֶהן ּמֵ ּפּוִרים ִנְזּדַ ל יֹום ַהּכִ ף ְלָבִניםּכָ    ,ְתַעטֵּ

י י ְוָיָצא ִעּמִ    ,ְוִנְכַנס ִעּמִ
חֹוִרים ף ׁשְ חֹוִרים ְוִנְתַעטֵּ ן ִלי ָזֵקן ֶאָחד ָלבּוׁש ׁשְ ּמֵ ָנה זֹו ִנְזּדַ    ,ׁשָ

י י ְולֹא ָיָצא ִעּמִ    .ְוִנְכַנס ִעּמִ
ְבַעת ָיִמים ָוֵמת    ,ְלַאַחר ָהֶרֶגל ָחָלה ׁשִ

םְוִנְמְנעּו ֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים ִמּלְ  ֵ ׁשּ    .ָבֵרְך ּבַ
ִטיָרתֹו ָאַמר ָלֶהם ַעת ּפְ ׁשְ י :ּבִ ְחתַּ ׁש תַּ ּמֵ ִני ְיׁשַ    .חֹוְניֹו ּבְ

ְמִעי ָאִחיו א ּבֹו ׁשִ ִנים ּוֶמֱחָצה ,ִנְתַקּנֵ י ׁשָ תֵּ ּנּו ׁשְ דֹול ִמּמֶ ָהָיה ּגָ    .ׁשֶ
ְדָך ֵסֶדר ֲעבֹוָדה :ָאַמר לוֹ  א ַוֲאַלּמֶ אּוְנָקִלי  :ּבָ יׁשֹו ּבְ    ,ִהְלּבִ

ִציְלצּול    ,ַוֲחָגרֹו ּבְ
ַח  ְזּבֵ    .ֶהֱעִמידֹו ֵאֶצל ַהּמִ

    :ָאַמר ָלֶהם ְלֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים
ים ַלֲאהּוָבתוֹ  ַדר ֶזה ְוִקּיֵ דֹוָלה ,ְראּו ַמה ּנָ ה ּגְ ְכהּוּנָ ׁש ּבִ ּמֵ תַּ ֶאׁשְ    :אֹותֹו ַהּיֹום ׁשֶ

יִכי ּלִ אּוְנָקִלי ׁשֶ    ,ֶאְלּבֹוׁש ּבְ
ִציְלצוּ  יִכיְוֶאְחּגֹור ּבְ ּלִ    .ל ׁשֶ

ׁשּו ֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים ְלָהְרגוֹ  ּקְ    ,ּבִ
ֵניֶהם    ,ָרץ ִמּפְ
   .ְוָרצּו ַאֲחָריו

ל ִמְצַרִים א ׁשֶ ִרּיָ ַסְנּדְ ַח ְוֶהֱעָלה ָעָליו ְלׁשּום ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ,ָהַלְך ַלֲאֶלּכְ ם ִמְזּבֵ    ,ּוָבָנה ׁשָ
ְמעּו  ָ ׁשּ ָבר ֲחָכִמיםּוְכׁשֶ ּדָ ךְ  :ָאְמרוּ  ,ּבַ לֹא ָיַרד ָלּה ּכָ ה ׁשֶ ה ,ַמה ּזֶ ה ְוַכּמָ ּמָ    ,ַהּיֹוֵרד ָלּה ַעל ַאַחת ּכַ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י ְיהּוָדהָאַמר לֹו     :ַרּבִ

ה ְך ָהָיה ַמֲעׂשֶ א ,לֹא ּכָ ל ָעָליו חֹוְניוֹ  :ֶאּלָ    ,לֹא ִקיּבֵ
ִנים וּ  י ׁשָ תֵּ ּנּו ׁשְ דֹול ִמּמֶ ְמִעי ָאִחיו ּגָ ָהָיה ׁשִ    ,ֶמֱחָצהׁשֶ

ְמִעי ָאִחיו ׁשִ א ּבֹו חֹוְניֹו ּבְ י ֵכן ִנְתַקּנֵ    ,ְוַאף ַעל ּפִ
ְדָך ֵסֶדר ֲעבֹוָדה :ָאַמר לוֹ     ,ּבֹא ַוֲאַלּמֶ

אּוְנָקִלי יׁשֹו ּבְ    ,ְוִהְלּבִ
ִציְלצּול    ,ַוֲחָגרֹו ּבְ

ַח  ְזּבֵ    .ְוֶהֱעִמידֹו ֵאֶצל ַהּמִ
   :ָאַמר ָלֶהם ְלֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים

ים ַלֲאהּוָבתוֹ  ְראּו ַמה דֹוָלה ,ָנַדר ֶזה ְוִקּיֵ ה ּגְ ְכהּוּנָ ׁש ּבִ מֵּ תַּ ׁשְ ּיִ     :אֹותֹו ַהּיֹום ׁשֶ
יִכי ּלִ אּוְנָקִלי ׁשֶ    ,ֶאְלּבֹוׁש ּבְ
יִכי ּלִ ִציְלצּול ׁשֶ    ,ְוֶאְחּגֹור ּבְ

ׁשּו ֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים ְלָהְרגוֹ  ּקְ    ,ּבִ
אֹוָרע ל ַהּמְ    ,ָסח ָלֶהם ּכָ

ׁשּו ַלֲהר ּקְ    ,ֹוג ֶאת חֹוְניוֹ ּבִ
ֵניֶהם ְוָרצּו ַאֲחָריו    ,ָרץ ִמּפְ

ֶלְך ְוָרצּו ַאֲחָריו    ,ָרץ ְלֵבית ַהּמֶ
ל ָהרֹוֶאה אֹותֹו אֹוֵמר    ".ֶזה הּוא" "ֶזה הּוא" :ּכָ

ל ִמְצַרִים א ׁשֶ ִרּיָ ַסְנּדְ ַח  ,ָהַלְך ַלֲאֶלּכְ ם ִמְזּבֵ ַמִים ,ּוָבָנה ׁשָ ם ׁשָ    ,ְוֶהֱעָלה ָעָליו ְלׁשֵ
נֶּ  בּוָלּה ַלה'" :ֱאַמרׁשֶ ָבה ֵאֶצל ּגְ תֹוְך ֶאֶרץ ִמְצָרִים ּוַמּצֵ ַח ַלה' ּבְ ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ִמְזּבֵ    ,יט), (ישעיה יט "ּבַ

ְמעּו  ָ ׁשּ ָבר ֲחָכִמיםּוְכׁשֶ ּדָ ךְ  :ָאְמרוּ  ,ּבַ ה ּכָ ּנָ ַרח ִמּמֶ ּבָ ה ׁשֶ    ,ּוַמה ּזֶ
ׁש ֵליֵרד ָלּה  ה וְ  -ַהְמַבּקֵ ּמָ הַעל ַאַחת ּכַ    ."ַכּמָ

  
ְנָיא    :ּתַ

 רש"י
   . לפני ולפנים:נכנס עמי

. שמעי לחוניו בא אמר ליה
   ואלמדך סדר עבודה:

   . מלבוש של עור:אונקלי
   . אזור:צילצול

   . לאשתו:לאהובתו
. שמעי שלא ירד זה שלא ירד לה

   לה לגדולה כך נתקנא באחיו:
. היורד לה על אחת כמה וכמה

שאין מורידין אותו שלא יקלקל 
   עצמו:

היה חכם . חוניו בא ואלמדך
   משמעי:

. שלא רצה לקבלה שברח ממנה
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.):
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ן ְּפַרְחָיהָאַמר " ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ל ָהאֹוֵמר ה ּכָ ִחּלָ תְּ    ,ֲאִני ּכֹוְפתֹו ְונֹוְתנֹו ִלְפֵני ָהֲאִרי -ֲעָלּה ָלּה  : 758758758758י ִל  ּבַ
ל ָהאֹוֵמר ִלי ה ּכָ ה  :ַעתָּ ּנָ ין -ֵליֵרד ִמּמֶ ל ַחּמִ    .ֲאִני ֵמִטיל ָעָליו קּוְמקּום ׁשֶ

ֲהֵר  הׁשֶ ּנָ ַרח ִמּמֶ אּול ּבָ    ,י ׁשָ
ָעָלה  ִוד -ּוְכׁשֶ ׁש ַלֲהרֹוג ֶאת ּדָ ּקֵ    ."ּבִ

  
אָאַמר ֵליּה  ַרב ִחְסּדָ ֵריּה ּדְ א ּבְ יׁשָ ילְ  ַמר ְקׁשִ ּיֵ    :ַאּבַ

י ְיהּוָדה ַמאי ָעִביד ֵליּה  ַרּבִ י ֵמִאיר ַהאי ְקָרא ּדְ    ?ַרּבִ
  

   :ְלִכְדַתְנָיא
ל ַסְנֵח " ְלּתֹו ׁשֶ    ,ִריבְלַאַחר ַמּפַ

ל ָזָהב ְקרֹונֹות ׁשֶ ִבין ּבִ ָהיּו יֹוׁשְ ֵני ְמָלִכים ׁשֶ ה ּוָמָצא ּבְ    ,ָיָצא ִחְזִקּיָ
לֹא ַלֲעבֹוד ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים יָרן ׁשֶ    ,ִהּדִ

ֱאַמר ּנֶ ַנַען"   :ׁשֶ ַפת ּכְ רֹות ׂשְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְמַדּבְ ּיֹום ַההּוא ִיְהיּו ָחֵמׁש ָעִרים ּבְ    ,ּבַ
עֹות ַלה' ְצָבאֹות                 ,אקי ּבָ    .יח), (ישעיה יט 759759759759"ְוִנׁשְ

ל ִמְצַרִים א ׁשֶ ִרּיָ ַסְנּדְ    ,ָהְלכּו ַלֲאֶלּכְ
ַח     ,ּוָבנּו ִמְזּבֵ

ַמִים ם ׁשָ    ,ְוֶהֱעלּו ָעָליו ְלׁשֵ

ֱאַמר ּנֶ תֹוְך ֶאֶרץ ִמְצָרִים" :ׁשֶ ַח ַלה' ּבְ ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ִמְזּבֵ    ."יט), (ישעיה יט "ּבַ
  
   ."ַהֶהֶרס ֵיָאֵמר ְלֶאָחתִעיר "

   ?יח), (ישעיה יט"ִעיר ַהֶהֶרס ֵיָאֵמר ְלֶאָחת"ַמאי 
  

ם  ִדְמַתְרּגֵ    :ַרב יֹוֵסףּכְ
ֶמׁש  א ְדֵבית ׁשֶ    ,ַקְרּתָ

   ,ְדָעִתיד ְלֶמיֱחַרב
הֹון ִהיא ֲחָדא ִמּנְ    .ִאיְתֲאַמר ּדְ

  
אי ּדְ  א ִהיא "ִעיר ַהֶהֶרס"ּוִמּמַ יְמׁשָ ׁשִ ָנא ּדְ ְ    ?ִליׁשּ

  
ְכִתיב    .ז), (איוב ט 760760760760"ָהאֹוֵמר ַלֶחֶרס ְולֹא ִיְזָרח" :ּדִ

  
  
   .ו), (ישעיה מג 761761761761"ָהִביִאי ָבַני ֵמָרחֹוק ּוְבנֹוַתי ִמְקֵצה ָהָאֶרץ"
  
   :ַרב הּוָנאָאַמר    - "ָהִביִאי ָבַני ֵמָרחֹוק"

ֶבל ל ּבָ ֻלּיֹות ׁשֶ    ,ֵאּלּו ּגָ
ָבִנים ֶבת ֲעֵליֶהן ּכְ ֶ ן ְמיּוׁשּ ְעּתָ ּדַ    .ׁשֶ

ָאר ֲאָרצֹות - "ּוְבנֹוַתי ִמְקֵצה ָהָאֶרץ" ל ׁשְ ֻלּיֹות ׁשֶ    ,ֵאּלּו ּגָ
ָבנֹות ֶבת ֲעֵליֶהן ּכְ ֶ ן ְמיּוׁשּ ְעּתָ ֵאין ּדַ    .ׁשֶ

  

                                                           
  הגהת צאן קדשים והגהות יעבץ 758
ּיֹום ַההּוא ִיְהיּו ָחֵמׁש  759 עֹות ַליהָוה ְצָבאֹות ִעיר ַהֶהֶרס ֵיָאֵמר ְלֶאָחת ּבַ ּבָ ַנַען ְוִנׁשְ ַפת ּכְ רֹות ׂשְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְמַדּבְ  ָעִרים ּבְ

  ָהאֵֹמר ַלֶחֶרס ְולֹא ִיְזָרח ּוְבַעד ּכֹוָכִבים ַיְחּתֹם 760
ְכָלִאי ָהִביִאי ָבַני ֵמָרחֹוק ּוְבנ 761 ִני ּוְלֵתיָמן ַאל תִּ פֹון תֵּ   ֹוַתי ִמְקֵצה ָהָאֶרץאַֹמר ַלּצָ

 רש"י
. שפת ישראל מדברות שפת כנען

היושבים בארץ כנען וסיפא 
נשבעים בשם ה' צבאות:  דקרא

דעת זכרים מיושבת עליהם יותר 
  משל נקבות: 

בני בבל אין להם עול מלכות 
  כשאר גליות שבכל ארצות:
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ר ַרב ִיְצָחקָאַמר  א ּבַ י ַאּבָ אָאַמר  ַרּבִ    :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאְמֵרי ָלּה ָאַמר  ַרב ִחְסּדָ

ָרֵאל :יְגִניִמּצֹור ְוַעד ַקְרִט  יִרין ֶאת ִיׂשְ    ,ַמּכִ
ַמִים ָ ׁשּ ּבַ    .ְוֶאת ֲאִביֶהם ׁשֶ

י ַמֲעָרב ַלּפֵ י ִמְזָרח  ,ּוִמּצֹור ּכְ ַלּפֵ ְרִטיְגִני ּכְ ָרֵאל   -ּוִמּקַ יִרין ֶאת ִיׂשְ    ,ֵאין ַמּכִ
ַמִים ָ ׁשּ ּבַ    .ְולֹא ֶאת ֲאִביֶהן ׁשֶ

  
יאֵאיִתיֵביּה  ר ִחּיָ יִמי ּבַ    :ַרבלְ  ַרב ׁשִ

ֶמׁש ְוַעד ְמבֹואֹו ִמ " ְזַרח ׁשֶ ּגֹוִים -ּמִ ִמי ּבַ דֹול ׁשְ    .ּגָ
ִמי ּוִמְנָחה ְטהֹוָרה -ּוְבָכל ָמקֹום מּוְקָטר  ׁש ִלׁשְ    !יא), (מלאכי א 762762762762"מּוּגָ

  
יִמי ַאּתְ  :ָאַמר ֵליּה  אָלָהא ?!ׁשִ ָקרּו ֵליּה ֱאָלָהא ּדֵ    .ּדְ

  
ִמי" ׁש ִלׁשְ ָכל ָמקֹום מּוְקָטר מּוּגָ ךְ ּבְ  - "ּבְ ְעּתָ    ?!ָכל ָמקֹום ַסְלָקא ּדַ
  

ר ַנְחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ָכל ָמקֹום ּתֹוָרה ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָהעֹוְסִקים ּבַ    .ֵאּלּו תַּ

ִמי ין ִלׁשְ יׁשִ ִאיּלּו ַמְקִטיִרין ּוַמּגִ    .ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶהן ּכְ
  
ָטֳהָרה - "ּוִמְנָחה ְטהֹוָרה" ְך לֹוֵמד ּתֹוָרה ,ֶזה ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ּבְ ה ְוַאַחר ּכָ ָ א ִאׁשּ    .נֹוׂשֵ
  
  
ילֹות" לֵּ ֵבית ה' ּבַ ל ַעְבֵדי ה' ָהעֹוְמִדים ּבְ ְרכּו ֶאת ה' ּכָ ה ּבָ ֲעלֹות ִהּנֵ יר ַהּמַ    .א), (תהילים קלד "ׁשִ
  

ילֹות"ַמאי  ּלֵ    ?"ּבַ
  

יָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ
ְיָלה  ְלִמיֵדי ֲחָכִמיםתַּ ֵאּלּו  ּלַ ּתֹוָרה ּבַ ֲעבֹוָדה -ָהעֹוְסִקים ּבַ ִאיּלּו ֲעסּוִקים ּבָ תּוב ּכְ    .ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהן ַהּכָ

  
  
ָרֵאל"    .ג), ב '(דברי הימים ב 763763763763"ְלעֹוָלם זֹאת ַעל ִיׂשְ

  
לַרב  ָאַמר יּדֵ    :ַרבָאַמר  ּגִ

נּוי ַח ּבָ    ,ֶזה ִמְזּבֵ
דֹול  ר ַהּגָ ןּוִמיָכֵאל ׂשַ    .עֹוֵמד ּוַמְקִריב ָעָליו ָקְרּבָ

  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ִהְלכֹות ֲעבֹוָדה  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָהֲעסּוִקין ּבְ יֵמיֶהם -ֵאּלּו תַּ ׁש ּבִ ִאיּלּו ִנְבָנה ִמְקּדָ תּוב ּכְ    .ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ַהּכָ
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ְכִתיב    ,ָלהָלעוֹ     :זֹאת ַהּתֹוָרה" :ַמאי ּדִ

ְנָחה    ,ַלּמִ
את    ,ְוַלַחּטָ
ם    ?לז), (ויקרא ז 764764764764"ְוָלָאׁשָ

ִאיּלּו ִהְקִריב ּתֹוָרה ּכְ ל ָהעֹוֵסק ּבַ    ,עֹוָלה  :ּכָ
   ,ִמְנָחה

את    ,ַחּטָ
ם    .ְוָאׁשָ

  
   :ָרָבאָאַמר 
ְנָחה"ַהאי  ֵעי ֵליּה  'ִמְנָחה'וּ  'עֹוָלה' "ָלעֹוָלה ַלּמִ    !ִמיּבָ

                                                           
ִמי ּוִמְנָחה ְטהֹוָרה כִּ  762 ׁש ִלׁשְ ּגֹוִים ּוְבָכל ָמקֹום ֻמְקָטר ֻמּגָ ִמי ּבַ דֹול ׁשְ ֶמׁש ְוַעד ְמבֹואֹו ּגָ ְזַרח ׁשֶ י ִמּמִ ּגֹוִים ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹותּכִ ִמי ּבַ   י ָגדֹול ׁשְ
ם ְיהָוה ֱאלָֹהי ְלַהְק  763 ִית ְלׁשֵ ה ֲאִני בֹוֶנה ּבַ ים וּ ִהּנֵ תֹות ְוֶלֳחָדׁשִ ּבָ ַ ִמיד ְועֹלֹות ַלּבֶֹקר ְוָלֶעֶרב ַלׁשּ ים ּוַמֲעֶרֶכת תָּ יׁש לֹו ְלַהְקִטיר ְלָפָניו ְקטֶֹרת ַסּמִ ְלמֹוֲעֵדי ּדִ

ָרֵאל   ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְלעֹוָלם זֹאת ַעל ִיׂשְ
ּלּוִא  764 ם ְוַלּמִ את ְוָלָאׁשָ ְנָחה ְוַלַחּטָ ָלִמיםזֹאת ַהּתֹוָרה ָלעָֹלה ַלּמִ ְ   ים ּוְלֶזַבח ַהׁשּ

 רש"י
. בכבודן מכירין את ישראל

הראשון מכירין ואין מכבידין 
   עולם:

. ואת אביהם שבשמים
שמאמצים בהקדוש ברוך הוא 

   ואין מאמצים בעבודת כוכבים:
. בתמיה אתה הוא שימי את

שימי חכם גדול ומקשה לי דבר 
זה ויש אומרים רב לא היה זוקף 
עיניו אלא כובשן כל שעה משום 

   צניעות:
. עליו זה הלומד תורה בטהרה

   הוא אומר לשמי ומנחה טהורה:
. מקרא לעולם זאת על ישראל

הוא בדברי הימים (ב סי' ב) 
ובקרבנות משתעי בשלמים 

דלעולם הם עומדים והיכי דמי 
מזבח בנוי בשמים ומיכאל עומד 

   ומקטיר עליו:
. ולא מאי דכתיב זאת התורה

   כתיב בה חוקה:
. דליהוי עולה ומנחה מיבעי ליה

משמע זאת התורה היא עולה 
   ומנחה כו':
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א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ

ל ּתֹוָרה  ּכָ    ,לֹא עֹוָלה  :ֵאינֹו ָצִריךְ  -ָהעֹוֵסק ּבַ
   ,ְולֹא ִמְנָחה

את    ,ְולֹא ַחּטָ
ם    .ְולֹא ָאׁשָ

  
י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ

ְכִתיב את" :ַמאי ּדִ ם" יח), (ויקרא ו 765765765765"זֹאת ּתֹוַרת ַהַחּטָ    ?)א ז, א(ויקר 766766766766"ְוזֹאת ּתֹוַרת ָהָאׁשָ
את  תֹוַרת ַחּטָ ל ָהעֹוֵסק ּבְ אתכְּ  -ּכָ    ,ִאיּלּו ִהְקִריב ַחּטָ
ם  תֹוַרת ָאׁשָ ם -ְוָכל ָהעֹוֵסק ּבְ ִאיּלּו ִהְקִריב ָאׁשָ   .ּכְ

                                                           
את ִלפְ  765 ֵחט ַהַחּטָ ָ ׁשּ ֵחט ָהעָֹלה תִּ ָ ׁשּ ר תִּ ְמקֹום ֲאׁשֶ את ּבִ ָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ַהַחּטָ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ ּבֵ ים ִהואּדַ   ֵני ְיהָֹוה קֶֹדׁש ָקָדׁשִ
ים הּוא  766 ם קֶֹדׁש ָקָדׁשִ   ְוזֹאת ּתֹוַרת ָהָאׁשָ

 רש"י
. דהכי אין צריך לא עולה וכו'

משמע זאת התורה לעולה 
למנחה כלומר במקום העולה 

בשביל המנחה כגון לכם 
בשבילכם כלומר התלמוד תורה 

   מכפר על עונותינו:
. כגון סדר קדשים בתורת חטאת

  דמיירי בהלכות עבודה:
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   ַמְתִניִתין

ֵהָמה עֹוַלת ּבְ ה ֵריַח ִניחֹוַח " ֶנֱאַמר ּבְ ֵ    ,ט), (ויקרא א 767767767767"ִאׁשּ
ה ֵריַח ִניחֹוַח " :ּוְבעֹוַלת עֹוף ֵ    ,יז), (ויקרא א 768768768768"ִאׁשּ

ֵ " :ּוְבִמְנָחה   , ב), (ויקרא ב 769769769769"ה ֵריַח ִניחֹוַח ִאׁשּ
ה :לֹוַמר ְלךָ  ְרּבֶ ְמִעיט ,ֶאָחד ַהּמַ ָ  - ְוֶאָחד ַהּמַ ין ִלּבֹו ַלׁשּ ַכּוֵ ּיְ   .ַמִיםּוִבְלַבד ׁשֶ

  

ָמָרא    ּגְ

י ֵזיָראָאַמר    :ַרּבִ
   ?ַמאי ְקָרָאה

ה יֹאֵכל" ַנת ָהעֹוֵבד ִאם ְמַעט ְוִאם ַהְרּבֵ    .יא), (קהלת ה 770770770770"ְמתּוָקה ׁשְ
  

ר ַאֲהָבה א ּבַ    :ָאַמר ַרב ַאּדָ
רֹון ִלְבָע " :ֵמָהָכא ׁשְ ְרבֹות ַהּטֹוָבה ַרּבּו אֹוְכֶליָה ּוַמה ּכִ   .י), (קהלת ה 771771771771"הָ ילֶ ּבִ

  
ְנָיא    :ּתַ

איָאַמר " ן ַעּזַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

ֶהן לֹא  לֹא ֶנֱאַמר ּבָ נֹות ׁשֶ ת ָקְרּבָ ָפָרׁשַ ִתיב ּבְ    ",ֱאלִֹהים"ְולֹא  "לֵא "ּבֹוא ּוְרֵאה ַמה ּכְ
א ין ַלֲחלֹוק - ה' :ֶאּלָ ה ְלַבַעל ּדִ ְתחֹון ּפֶ ן ּפִ לֹא ִליתֵּ    .ׁשֶ

  

ס    ְוֶנֱאַמר ֹור ַהּגַ ׁשּ ה ֵריַח ִניחֹוַח " :ּבַ ֵ    ,ט), (ויקרא א "ִאׁשּ
ק ה ֵריַח ִניחֹוַח " :ּוָבעֹוף ַהּדַ ֵ    ,), יז(ויקרא א "ִאׁשּ

ְנָחה ה ֵריַח ִניחֹוַח " :ּוַבּמִ ֵ    – ב), ויקרא ב( "ִאׁשּ
ַמִים :לֹוַמר ְלךָ  ָ ין ֶאת ִלּבֹו ַלׁשּ ַכּוֵ ּיְ ְמִעיט ּוִבְלַבד ׁשֶ ה ְוֶאָחד ַהּמַ ְרּבֶ    .ֶאָחד ַהּמַ

א ּתֹאַמר ַלֲאִכיָלה הּוא ָצִריךְ  ּמָ    ?ְוׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר י ִלי ֵתֵבל ּוְמלֹוָאהּ " :תַּ    .יב), (תהילים נ "ִאם ֶאְרַעב לֹא אֹוַמר ָלְך ּכִ

ִדי"   :ֱאַמרְונֶ  ַדי ִעּמָ ל עֹוף ָהִרים ְוִזיז ׂשָ י ּכָ ַהְרֵרי ָאֶלף ָיַדְעּתִ ֵהמֹות ּבְ י ִלי ָכל ַחְיתֹו ָיַער ּבְ    .י), (תהילים נ "כִּ
ה" ּתֶ יִרים ְוַדם ַעּתּוִדים ֶאׁשְ ר ַאּבִ ׂשַ    .)גי, (תהילים נ "ַהאֹוַכל ּבְ

ּתֹאַמר  ֵדי ׁשֶ י ֲאֵליֶכם ִזְבחּו ּכְ ה ְרצֹוִנילֹא ָאַמְרתִּ ה ְרצֹונֹו ְוַיֲעׂשֶ    ,ֶאֱעׂשֶ
ם זֹוְבִחים    ,לֹא ִלְרצֹוִני ַאתֶּ

ם זֹוְבִחים א ִלְרצֹוְנֶכם ַאתֶּ    ,ֶאּלָ
ֱאַמר ּנֶ ֻחהוּ " :ׁשֶ ְזּבָ    .ה), (ויקרא יט 772772772772"ִלְרצֹוְנֶכם תִּ

ָבר ַאֵחר    :ּדָ
ֻחהוּ " ְזּבָ    ,ִלְרצֹוְנֶכם ִזְבחוּ  - "ִלְרצֹוְנֶכם ּתִ

ֶכם זִ     ."ְבחוּ ְלַדְעתְּ
  

יּה  ִדְבָעא ִמיּנֵ מּוֵאלּכְ    :ַרב הּוָנאֵמ  ׁשְ
סּול הּוא ּפָ ים ׁשֶ ָקָדׁשִ ק ּבְ ִין ְלִמְתַעּסֵ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ָקר" :ׁשֶ ן ַהּבָ ַחט ֶאת ּבֶ ָקר - "ְוׁשָ ן ּבָ ם ּבֶ ִחיָטה ְלׁשֵ ֵהא ׁשְ ּתְ    .ׁשֶ
  

   :ָאַמר לוֹ 
ָיֵדינּו הּוא    ,זֹו ּבְ

ִין ב ִמּנַ    ?ְלַעּכֵ
  

לְ  ֻחהוּ " :מּוד לֹוַמרּתַ ְזּבָ ֶכם ִזְבחוּ  - "ִלְרצֹוְנֶכם ּתִ   .ְלַדְעּתְ
  

רֹון  ָ רֹון ַהְדָרן ֲעָלְך ֲהֵרי ָעַלי ִעׂשּ ָ רֹון ַהְדָרן ֲעָלְך ֲהֵרי ָעַלי ִעׂשּ ָ רֹון ַהְדָרן ֲעָלְך ֲהֵרי ָעַלי ִעׂשּ ָ         ַהְדָרן ֲעָלְך ֲהֵרי ָעַלי ִעׂשּ
ֶכת ְמָנחֹות ֶכת ְמָנחֹותּוְסִליָקא ָלּה ַמּסֶ ֶכת ְמָנחֹותּוְסִליָקא ָלּה ַמּסֶ ֶכת ְמָנחֹותּוְסִליָקא ָלּה ַמּסֶ         ּוְסִליָקא ָלּה ַמּסֶ

  

                                                           
הְוִקְרּבֹו ּוְכָרָע  767 ה ֵריַח ִניחֹוַח ַליהֹוָ ֵ ָחה עָֹלה ִאׁשּ ְזּבֵ ִים ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּכֹל ַהּמִ ּמָ   יו ִיְרַחץ ּבַ
ר ַעל ָהֵאׁש עָֹלה הּוא ִא  768 ָחה ַעל ָהֵעִצים ֲאׁשֶ ְזּבֵ יל ְוִהְקִטיר אֹתֹו ַהּכֵֹהן ַהּמִ ע אֹתֹו ִבְכָנָפיו לֹא ַיְבּדִ ּסַ ה ֵריַח ִניחַֹח ַליהְוׁשִ ֵ הׁשּ   ֹוָ
ל ְלבָֹנָתּה ְוהִ  769 ְמָנּה ַעל ּכָ ַ ּה ּוִמׁשּ ְלתָּ ם ְמלֹא ֻקְמצֹו ִמסָּ ָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ְוָקַמץ ִמׁשּ הֶוֱהִביָאּה ֶאל ּבְ ה ֵריַח ִניחַֹח ַליהֹוָ ֵ ָחה ִאׁשּ ְזּבֵ ָרָתּה ַהּמִ   ְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַאְזּכָ
ַנת ָהעֵֹבד ִאם ְמַעט ְוִאם ַהְר  770 יַח לֹו ִליׁשֹוןְמתּוָקה ׁשְ יר ֵאיֶנּנּו ַמּנִ ָבע ֶלָעׁשִ ָ ה יֹאֵכל ְוַהׂשּ   ּבֵ
ׁשְ  771 ְרבֹות ַהּטֹוָבה ַרּבּו אֹוְכֶליָה ּוַמה ּכִ י ִאםּבִ  ְראּות ֵעיָניו רֹון ִלְבָעֶליָה ּכִ

ֻחהוּ  772 ְזּבָ ה ִלְרצְֹנֶכם תִּ ָלִמים ַליהֹוָ חּו ֶזַבח ׁשְ   ְוִכי ִתְזּבְ

 רש"י
. עבודת קרבנות שנת העובד

ומביאו למזבח מתוקה שנתו 
   שהוא ישן ולא ירא:

. מתן אם מעט ואם הרבה יאכל
   שכרו:

   . קרבנות:ברבות הטובה
   . כהנים:רבו אוכליה

. להקדוש ומה כשרון לבעליו
ברוך הוא כי אם ראות עיניו שזה 

   מתכוין לטובה:
. לאומרים רשויות לבעל הדין

הרבה הן והדבר מוכיח שזה 
ששמו כך ציום להקריב לו מנחה 
[וזה] ששמו כך ציום להקריב לו 
פרים וזה אילים לכך נאמר 

   ריח ניחוח לה':בכולם 
   . להביא קרבנות:אחד המרבה

. כדי שתאמר אעשה רצונו
להקריב לו קרבן ויעשה רצוני לפי 

   שהוא צריך לכך ואשחדנו:
. כלומר לא לרצוני אתם זובחים

לא להנאותי שאיני רוצה להטריח 
   אתכם לעשות על כרחכם:

. לצורך עצמכם לקיים לרצונכם
   מצוותי שתהא כפרה לכם בכך:

. שתהא כוונתכם לרצונכם זבוחו
לשחוט פרט למתעסק בסכין 
לחתוך דבר אחר ושחט בהמת 

   קדשים שפסולה:
. בדבר אחר ושחט מנין למתעסק

  בהמת קדשים שהוא פסול:
. דמצוה לכוין זו בידינו הוא

   דעתו:
. שנה עליו לרצונכם תזבחהו

  הכתוב לעכב:
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  ַהְדָרן
  
 
  

  :בעזרת השם יתברךלזכרון ויועיל שלש פעמים: אחר השלמת המסכתא יאמר זה 
  

   .ְוַהְּדָר ַעָלן ְּמָנחֹותַהְּדָרן ֲעָל ַמֶּסֶכת 

   .ְוַדְעֵּת ַעָלן ְּמָנחֹותַּדְעָּתן ֲעָל ַמֶּסֶכת 

  .א ְּבָעְלָמא ָהֵדין ְוא ְּבָעְלָמא ְּדָאִתי ,ְוא ִתְתַנִׁשי ִמיָנן ,ְּמָנחֹותא ִנְתַנִׁשי ִמָּנ ַמֶּסֶכת 
  

  ואחר כך יאמר זה:

ֲחִניָנא ַּבר  .א ִעָּמנּו ָלעֹוָלם ַהָּבאֶׁשְּתֵהא תֹוָרְת ֻאָּמנּוֵתנּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוְתֵה  :ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ְיָי ֱאֵהינּו ֵואֵהי ֲאבֹוֵתינּו

סֹוְרָחב ַּבר  ,ָרִכיׁש ַּבר ָּפָּפא ,ַרְפָרם ַּבר ָּפָּפא ,ַאָּבא ֶמִרי ַּבר ָּפָּפא ,ַאַחאי ַּבר ָּפָּפא ,ַנְחָמן ַּבר ָּפָּפא ,ָרִמי ַּבר ָּפָּפא ,ָּפָּפא

  .ָּדרּו ַּבר ָּפָּפא ,ָאָדא ַּבר ָּפָּפא ,ָּפָּפא
  

 ,ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו ,ְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּוַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְונִ ּוְבִפיִפּיֹות  ,ב ָנא, ְיָי ֱאֵהינּו, ֶאת ִּדְבֵרי תֹוָרְת ְּבִפינּוַהֲעֵר 

ְיִהי ִלִּבי  .ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי ,ֵמֹאְיַבי ְּתַחְּכֵמִני ִמְצֹוֶת .ְוֶצֱאָצֵאי ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ֻּכָּלנּו יֹוְדֵעי ְׁשֶמ ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶת ִלְׁשָמּה

א ֵאבֹוׁש ,ָתִמים ְּבֻחֶּקי ְלַמַען. א ֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדי ָאֵמן ָאֵמן ָאֵמן  .ִּכי ָבם ִחִּייָתִני ,ְלעֹוָלם :ַאָּתה ְיָי ַלְּמֵדִני ֻחֶּקי ָּברּו

  .דֶע ֶסַלה וָ 
  

ְמָּת ֶחְלֵקנּו ִמּיֹוְׁשֵבי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ,ֲאַנְחנּו ְלָפֶני ְיָי ֱאֵהינּו ֵואֵהי ֲאבֹוֵתינּו מֹוִדים  .ְוא ַׂשְמָּת ֶחְלֵקנּו ִמּיֹוְׁשֵבי ְקָרנֹות ,ֶׁשׂשַּ

 ,ָאנּו ֲעֵמִלים ְוֵהם ֲעֵמִלים .יִמים ִלְדָבִרים ְּבֵטִליםְוֵהם ַמְׁשּכִ  ,ָאנּו ַמְׁשִּכיִמים ְלִדְבֵרי תֹוָרה ,ֶׁשָאנּו ַמְׁשִּכיִמים ְוֵהם ַמְׁשִּכיִמים

ְוֵהם  ,ָאנּו ָרִצים ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ,ָאנּו ָרִצים ְוֵהם ָרִצים .ְוֵהם ֲעֵמִלים ְוֵאיָנם ְמַקְּבִלים ָׂשָכר ,ָאנּו ֲעֵמִלים ּוְמַקְּבִלים ָׂשָכר

  .ְיֵמיֶהם ַוֲאִני ֶאְבַטח ָּב ַאְנֵׁשי ָדִמים ּוִמְרָמה א ֶיֱחצּו ,ה ֱאִהים ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחתְוַאָּת  ָרִצים ִלְבֵאר ָׁשַחת. ֶׁשֶּנֱאַמר
  

ִרים ּוְלַסְּיָמם, ְּכֵׁשם ֶׁשֲעַזְרַּתִני ְלַסֵּים ַמֶּסֶכת ְמִגיָּלה ֵּכן ַּתַעְזֵרִני ְלַהְתִחיל ַמֶּסְכּתֹות ּוְסָפִרים ֲאֵח  ,ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ְיָי ֱאַהי

ּוְזכּות ָּכל ַהַּתָּנִאים ְוָאמֹוָרִאים ְוַתְלִמיֵדי  .ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמד ִלְׁשמֹור ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶת ְּבַאֲהָבה

 ,ְּבִהְתַהֶּלְכ ַּתְנֶחה אָֹת :ְוִיְתַקֵּים ִּבי .ִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלםֲחָכִמים ַיֲעמֹוד ִלי ּוְלַזְרִעי ֶׁשא ָתמּוׁש ַהּתֹוָרה ִמִּפי ּוִמִּפי ַזְר 

ִּתְׁשמֹר ָעֶלי ְּבָׁשְכְּב, וְ  .ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתִׂשיֶח ְׁשנֹות ַחִּייםִּכי ִבי ִיְרּבּו ָיֶמי ָיִמים ִּביִמיָנּה .יֹוִסיפּו ְּל מֹאוָלּה ִּבְׂש  ,אֶֹר

לֹום ְייָ  ,ְיָי עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן .ר ְוָכבֹודעֶֹׁש    .ְיָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבׁשָּ

  

ָעְלָמא ּוְלִמְבֵני ַקְרָּתא ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. ְּבָעְלָמא ְּדהּוא ָעִתיד ְלִאְתַחְּדָּתא ּוְלַאֲחָיא ֵמַתָיא ּוְלַאָסָקא ְלַחֵּיי 

י ּקּוְדָׁשא ֵהיְכֵליּה ְּבַגָּוּה ְוִלְּמֲעַקר ּפּוְלָחָנא נּוְכָרָאה ֵמַאְרָעא ּוְּלַאָתָבא ּפּוְלָחָנא ִּדְׁשַמָּיא ְלַאְתֵריּה ְוַיְמלִ  ִּדירּוְׁשֶלם ּוְלַׁשְכֵלל

ֹון ּוְבַחֵיי ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעַגָלא ְּבִרי הּוא ְבַמְלכּוֵתּה ִויָקֵריּה (נ"ס: ְוַיְצַמח ּפּוְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה). ְּבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכ

  ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. 

א ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁש  ֵמּה ְדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא. ְלֵעָּלא (בעשי"ת ְלֵעָּלא ִיְתָּבַר ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשֵּ

  .ָרן ְּבָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמןְלֵעָּלא ִמָּכל) ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמי

יֵדיהֹון. ְוַעל ָּכל ַמאן ְּדָעְסִקין ְּבאֹוַרְיָתא. ִּדי ְבַאְתָרא ַקִּדיָׁשא ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבָנן. ְוַעל ַּתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמ 

זֹוֵני ְרִויֵחי ּוֻפְרָקָנא ִמן ֳקָדם ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר. ְיֵהא ְלהֹון ּוְלכֹון ְׁשָלָמא ַרָּבא ִחָּנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחִמין ְוַחִּיין ֲאִריִכין ּוְמ 

  .ל ִיְׂשָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמןִבְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן:ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ֲאבּוהֹון ְּד 

לֹום) ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל  .ןְוִאְמרּו ָאֵמ  עֹוֶׂשה ָׁשלֹום (בעשי"ת ַהׁשָּ

 " ותודתנו נתונה להם על כךפורטל דף היומי"מאתר  נוקבל "ההדרןההדרןההדרןההדרן"את 


