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        עז, אעז, אעז, אעז, א    ––––    עו, בעו, בעו, בעו, ב . 1

  ַמְתִניִתין
ָאהַהּתֹוָדה ָהְיָתה  ְלִמּיֹות  :  ּבָ    ,ָחֵמׁש ְסִאין ְירּוׁשַ

ֵהן ִרּיֹות  :ׁשֶ ׁש ִמְדּבָ    ,ׁשֵ
י ֵאיפֹות תֵּ    ,ׁשְ

לֹׁש ְסִאין = ָהֵאיָפה    ׁשָ
רֹון ָ ִרים ִעׂשּ    .ֶעׂשְ

   ,ֶלָחֵמץ –ָרה ֲעׂשָ 
ָרה  ה –ַוֲעׂשָ ּצָ    .ַלּמַ

  

ָרה ֶלָחֵמץ"   ,אעז ה - "ֲעׂשָ רֹון ַלַחּלָ ָ    .ִעׂשּ
ה" ּצָ ָרה ַלּמַ לֹׁש ִמיִנין  - "ַוֲעׂשָ ה ׁשָ ּצָ    ,ַחּלֹות  :ּוַבּמַ

   ,ְרִקיִקין
   .ּוְרבּוָכה

ִליׁש ְלָכל ִמין ּוִמין רֹוִנים ּוׁשְ ה ֶעׂשְ לֹׁשָ    ,ִנְמְצאּו ׁשְ
לֹׁש ַח  רֹוןְוׁשָ ָ    .ּלֹות ְלִעׂשּ

  
ְלִמית  ה ְירּוׁשַ ים ַקב -ּוְבִמּדָ לֹׁשִ    .ָהיּו ׁשְ

ר  ה ָעׂשָ ָ    ,ֶלָחֵמץ –ֲחִמׁשּ
ר  ה ָעׂשָ ָ ה –ַוֲחִמׁשּ ּצָ    .ַלּמַ

  

ר ֶלָחֵמץ" ה ָעׂשָ ָ ה - "ֲחִמׁשּ    .ַקב ּוֶמֱחָצה ַלַחּלָ
ה" ּצָ ר ַלּמַ ה ָעׂשָ ָ לֹׁש ִמיִנין - "ֲחִמׁשּ ה ׁשָ ּצָ    ,תַחּלוֹ   :ּוַבּמַ

   ,ּוְרִקיִקין
   .ּוְרבּוָכה

ין ְלָכל ִמין ּוִמין ת ַקּבִ    ,ִנְמְצאּו ֲחֵמׁשֶ
ב י ַחּלֹות ַלּקַ תֵּ   .ּוׁשְ

  

ָמָרא         ּגְ
ְלִמּיֹות" ָאה ָחֵמׁש ְסִאין ְירּוׁשַ    ."ַהּתֹוָדה ָהְיָתה ּבָ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ָאַמר ְקָרא ת " :ּדְ    – יא)-, י(יחזקאל מה 514"ּתֹוֶכן ֶאָחד ִיְהֶיהָהֵאיָפה ְוַהּבַ

ת"ַמה  לֹׁש ְסִאין - "ּבַ לֹׁש ְסִאין - "ֵאיָפה"ַאף  ,ׁשָ    .ׁשָ
  
   ?ּגּוָפא ְמָנָלן "ַבת"וּ 

ְכִתיב ת" :ִאיֵליָמא ִמּדִ ר ַהחֹוֶמר ַהּבָ את ַמְעׂשַ    – יא), (יחזקאל מה "ָלׂשֵ
י ִתיב !ֵאיָפה ַנּמִ יִרית ַהחֹוֶמ " :ַהּכְ    ,יא), (יחזקאל מה "ר ָהֵאיָפהַוֲעׂשִ

א ה  ,ֶאלָּ ּמָ ה -חֹוֶמר לֹא ָיַדְעָנא ּכַ ּמָ י לֹא ָיַדְעָנא ּכַ    !ָהָכא ַנּמִ
  

א ֵמָהָכא ֶמן" :ֶאּלָ ֶ ֶמן :ְוחֹק ַהׁשּ ֶ ת ַהׁשּ ת ִמן ַהּכֹור ,ַהּבַ ר ַהּבַ    ,ּוַמְעׂשַ
ים חֹוֶמר ּתִ ֶרת ַהּבַ ים חֹוֶמר ,ֲעׂשֶ תִּ ֶרת ַהּבַ י ֲעׂשֶ    .יד), זקאל מה(יח "ּכִ

  

                                                           
יִרת ַהחֶֹמר ָהֵאיָפה ֶאל ַהחֶֹמר ִיְהֶיה 	יאיאיאיא. מֹאְזֵני ֶצֶדק ְוֵאיַפת ֶצֶדק ּוַבת ֶצֶדק ְיִהי ָלֶכם יייי 514 ת ַוֲעׂשִ ר ַהחֶֹמר ַהּבָ את ַמְעׂשַ ת ּתֶֹכן ֶאָחד ִיְהֶיה ָלׂשֵ ָהֵאיָפה ְוַהּבַ
ְנּתוֹ ַמ    ְתּכֻ

  (ָלֶכם) בוילנא:

 רש"י
  מתני' 

. התודה שהן שש מדבריות
דאילו סאה . ירושלמית היתה 
יתירה על של מדבר שתות ואותן 

   [חמש] שש מדבריות הן:
פה ג' סאין . שהאישתי איפות

שהן כ' עשרונות דכתיב (שמו' 
טז) והעומר עשירית האיפה 
דעומר הוא עשרון ונמצא י' 
עשרונים באיפה וב' איפות הן כ' 

   עשרונות:
. עשרה היו לחמץ עשרון לחלה

די' חלות היו חמץ ובמצה ג' 
מינין וכל אחד היה של י' חלות 
נמצא במצה שלשים חלות של י' 

ונות עשרונות נמצאו שלש עשר
ושליש עשרון לכל מין ומין וג' 
חלות לעשרון שמכל עשרון היה 
עושה שלשה חלות של מצה 
דשלשים חלות לא היו אלא י' 
עשרון ומה ששנינו עד כאן היא 
במדה מדברית אבל במדה 
ירושלמית שהיו ה' סאין שהן 
שלשים קבין דסאה ששה קבין 

   ט''ו קבין לחמץ וט''ו למצה:
לחלה . היה נותן קב ומחצה

   דמט''ו קבין היה עושה י' חלות:
. דמקב אחד ושתי חלות לקב

היה עושה שתי חלות שהרי 
מט''ו קבין היה עושה שלשים 

   חלות של מצה:
  

  גמ' 
   . דאיפה שלש סאין:מנהני מילי

   . מדה אחת הן:תוכן אחד
. לשאת (את) מעשר החומר הבת

והבת היא הוא נטילת מעשר על 
ן החומר דחומר הוא ל' סאי

ואמר קרא דאיפה ובת תוכן 
אחד הוא: ומאי טעמא ילפת 
מבת לילף מאיפה גופה והכתיב 
האיפה עשירית החומר. שהוא 

   שלשים סאין (איפה):
. משום הכי לא יליף מיניה אלא

   דלא ידענא כמה הוא חומר:
. מעשר החומר הבת הכא נמי

דבעי למילף מינה לא ידענא כמה 
   הוא חומר:

מן  אלא מהכא מעשר הבת
. וכור ידעינן ודאי שהוא הכור

שלשים סאין לפי שהוא לשון 
(חומר) נמצא שהבת שהוא 
מעשר הוא שלש סאין וכתיב 
האיפה והבת תוכן אחד שמע 
מינה דאיפה שלשת סאין והכי 
מתפרש קרא מעשר הבת מן 
הכור שמעשר של כור הוא בת 
עשרת הבתים חומר דבחומר 
איכא שלשים סאין שהן י' בתים 

דחומר נמי הוי שלשים נמצא 
סאין כמו כור כי עשרת הבתים 
חומר דסיפיה דקרא לא 
לחושבנא אתי אלא שכפל 

  הדיבור כמנהג הנביאים:
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מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ

תּות ְ ּדֹות יֹוֵתר ִמׁשּ    ,ֵאין מֹוִסיִפין ַעל ַהּמִ
תּות ְ ַע יֹוֵתר ִמׁשּ ְטּבֵ    ,ְולֹא ַעל ַהּמַ

תּות ְ ר יֹוֵתר ִמׁשּ ּכֵ ּתַ ר לֹא ִיׁשְ ּכֵ ּתַ ׁשְ    .ְוַהּמִ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ְרָעא :ִאיֵליָמא ּום ַאְפקּוֵעי ּתַ י לֹא ,ִכיִאי ֲה  - ִמׁשּ תּות ַנּמִ    !ׁשְ
ּום אֹוָנָאה א ִמׁשּ    ,ֶאּלָ

ח  יּטּול ִמּקָ לֹא ֶליֱהֵוי ּבִ י ֵהיִכי ּדְ   : ָרָבאְוָהא ָאַמר    -ּכִ
ִמְנָין  ּבְ ָקל ְוׁשֶ ִמׁשְ ּבְ ה ְוׁשֶ ִמּדָ ּבְ ָבר ׁשֶ ל ּדָ    –ּכָ

ֵדי אֹוָנָאה חֹוֵזר חֹות ִמּכְ    !ֲאִפיּלּו ּפָ
ָרא ּגָ ּום ּתַ א ִמׁשּ    ,ֶאּלָ

לֹא ִלְמְטֵייּה כִּ  לֹא ִליְמְטֵייּה  אינָ יָ זְ  - 515אינָ יָ זְ  י ֵהיִכי ּדְ ֵעי ,הּוא ּדְ    ?!ִרְוָחא לֹא ּבָ
ֵרי ָרא ִאיּקְ ּגָ ין ּתַ    ?!ְזַבן ְוַזּבֵ

  
א ָאַמר  אֶאּלָ    :ַרב ִחְסּדָ

ח ְוָדַרׁש  ּכַ מּוֵאל ְקָרא ַאׁשְ ֶקל " :ׁשְ ֶ ָרה -ַהׁשּ ִרים ּגֵ    ,ֶעׂשְ
ָקִלים ִרים ׁשְ ָקִלים ,ֶעׂשְ ִרים ׁשְ ה ְוֶעׂשְ ָ ֶקל  ,ֲחִמׁשּ ה ׁשֶ ָ ָרה ַוֲחִמׁשּ ֶנה ִיְהֶיה ָלֶכם -ֲעׂשָ    .יב), מה' (יחזק "ַהּמָ

  
   ?!ָמֶנה

ִעין ָהווּ     !ָמאַתן ְוַאְרּבְ
  

ּה  ַמע ִמיּנַ א ׁשְ ָלת ,ֶאלָּ    :ּתְ
ּה  ַמע ִמיּנַ פּול ָהָיה :ׁשְ ל קֹוֶדׁש ּכָ    .ָמֶנה ׁשֶ

ּה  ַמע ִמיּנַ ּדֹותמֹוִסיִפ  :ּוׁשְ תּות ,ין ַעל ַהּמִ ְ    .ְוֵאין מֹוִסיִפין יֹוֵתר ִמׁשּ
ּה  ַמע ִמיּנַ ַבר :ּוׁשְ תּוָתא ִמלְּ    .ׁשְ

  
   :ָרִביָנאָאַמר 

ְיָקא י ּדַ    ,ַמְתִניִתין ַנּמִ
ֵני ָקּתָ ִרּיֹות" :ּדְ ׁש ִמְדּבָ ֵהן ׁשֵ ְלִמּיֹות ׁשֶ ָאה ָחֵמׁש ְסִאין ְירּוׁשַ    ,"ּתֹוָדה ָהְיָתה ּבָ

ַמע ִמינַּ    .ּה ׁשְ

                                                           
ָיאָנהעל פי כתבי יד, רשי כת"י שיטה מקובצת ועוד. גירסת וילנא כאן ובהמשך:  515   ּדְ

 רש"י
   . באוכל נפש:והמשתכר

. אין מוסיפין על מאי טעמא
   המדות יותר משתות:

. אפקועי אילימא משום
תרעא. דכיון שמגדלין 
מוסיפין הדמים וחיישינן 

סופי הדמים דלמא אתי לאו
   יותר מדאי:

. כי לא מוסיפין אלא אי הכי
שתות איכא נמי למיחש 

   להכי:
. אין מוסיפין אלא משום הכי

   יותר משתות:
כי היכי דלא ליהוי בטול 

. דקי''ל (ב''מ דף מט:) מקח
אונאה שתות קנה ומחזיר 
אונאה יתר משתות בטל מקח 
הכא נמי התגר שמכר את 
התבואה אם לא ידע דהוסיפו 
על המדות ומכר לו כדי המדה 
הראשונה וזה קיבל במדה 
גדולה הרי נתאנה שתות ואף 
על פי כן קנה הלוקח ונותן לו 
דמי אונאה ואין המוכר יכול 
לחזור בו כדי שיהא לו ללוקח 

   מה לאכול:
. כל דבר שבמדה אפי' כו'

משום דקפיד עליה והרי 
   נתאנה במדה:

. החמר אלא משום תגרא
בעל הבית שלוקח התבואה מ

ומוליכה בשווקים שרוצה 
להשתכר בה השתות ואילו 
היה מודד במדה שנתוספו 
ביותר הוי הפסד מטי דיאנא 
למוכר שהיה מפסיד אותו 
יותר משתות (אבל) ומשום 
דלא לימטייה דיאנא תקנו 
שלא יוסיפו יותר משתות: 
ומהדר בתמיה דיאנא הוא 
דלא לימטייה רווחא לא בעי 

רי. אם כן זבן וזבין תגרא איק
שאין התגר מרויח כלום מה 

   תקנה עשו לו:
. דגזירת קרא אשכח ודרש

   הכתוב היא:
עשרים שקלים חמשה 
ועשרים שקלים עשרה 

. הרי ששים וחמשה שקל
שקלים אותן ששים שקלים 
יהיה לכם המנה וסלע ארבעה 
זוזים הרי ר''מ זוזי דינרים 
הוו בהאי מנה וקי''ל דמנה 

'ה דאורייתא אינה אלא כ'
   סלעים שהן ק' זוזים:

. מנה של קדש כפול היה
   דהיינו ר' דינרין:

ושמע מינה מוסיפין על 
. דהיינו מ' לר' של קדש המדות

   דכוותיה לק' של חול כ':
. ושמע מינה שתות מלבר

שלחמש מוסיפין הששי דאי 
הוי שתות מלגיו לא היה צריך 

   להוסיף ארבעים על מאתים:
. דשתותא מתני' נמי דיקא

מלבר דקתני חמש סאין 
ירושלמיות שהן ו' מדבריות 
שמע מינה דאותו [חלק] ו' 
הוסיפו על הה' עשו ה' 
ירושלמיות שהן ו' מדבריות 
נמצאת צריך להוסיף עליהן 
  הששית והיינו שתותא מלבר: 
  שקל האמור בתורה הוא סלע:
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        עז, בעז, בעז, בעז, ב . 3
  ַמְתִניִתין   עז,ב

ָרה  ם ָהָיה נֹוֵטל ֶאָחד ֵמֲעׂשָ רּוָמה'ִמּכּוּלָ    ',תְּ
ֱאַמר ּנֶ רּוָמה ַלה'" :ׁשֶ ן ּתְ ל ָקְרּבָ ּנּו ֶאָחד ִמּכָ    .יד), (ויקרא ז 516"ְוִהְקִריב ִמּמֶ

רּוס - "ֶאָחד" לֹא ִיּטֹול ּפָ    .ׁשֶ
ן" ל ָקְרּבָ ְרּבָ  - "ִמּכָ ל ַהּקָ הּו ּכָ ּיְ ן ַעל ֲחֵבירוֹ ׁשֶ ְרּבָ לֹא ִיּטֹול ִמּקָ וֹות ׁשֶ    .נֹות ׁשָ
ָלִמים לֹו ִיְהֶיה" ְ ם ַהׁשּ ָעִלים - "ַלּכֵֹהן ַהּזֹוֵרק ֶאת ּדַ ָאר ֶנֱאָכל ַלּבְ ְ   .ְוַהׁשּ
  

ָמָרא   ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ּנוּ "" ר - יד), (ויקרא ז "ְוִהְקִריב ִמּמֶ    .ִמן ַהְמחּוּבָ
לֹא ִיּטֹול - "ֶאָחד" רּוס ׁשֶ    .ּפָ
ן" ל ָקְרּבָ ן ַעל ֲחֵבירוֹ  - "ִמּכָ ְרּבָ לֹא ִיּטֹול ִמן ַהּקָ וֹות ׁשֶ נֹות ׁשָ ְרּבָ ל ַהּקָ הּו ּכָ ּיְ    .ׁשֶ
רּוָמה ַלה'" ה ִהיא - "ּתְ ּמָ    ?ֵאיִני יֹוֵדַע ִמּכַ

ן    :ֲהֵריִני ּדָ
אן רּוָמה" :ֶנֱאַמר ּכָ ר ,יד), (ויקרא ז "ּתְ ְתרּוַמת ַמֲעׂשֵ רּוָמה" :ְוֶנֱאַמר ּבִ    ,כד), (במדבר יח 517"ּתְ

ָרה  ן ֶאָחד ֵמֲעׂשָ ַהּלָ ָרה -ַמה ּלְ אן ֶאָחד ֵמֲעׂשָ    ,ַאף ּכָ
ְך ְלֶדֶרְך זוֹ  ּלֵ    :אֹו ּכַ

אן רּוָמה" :ֶנֱאַמר ּכָ ִבּכּוִרים יד), (ויקרא ז "ּתְ רּוָמה" :ְוֶנֱאַמר ּבְ    ,דברים יב, יז)( 518"ּתְ
יעּור  ן ֵאין ָלּה ׁשִ ַהּלָ יעּורַאף ּכָ  -ַמה ּלְ    ?אן ֵאין ָלּה ׁשִ

  
   ?ִנְרֶאה ְלִמי ּדֹוֶמה

רּוָמה ֵאין ַאֲחֶריָה תְּ רּוָמה ׁשֶ ִנין תְּ רּוָמה ,ּדָ ֵאין ַאֲחֶריָה תְּ רּוָמה ׁשֶ    ,ִמתְּ
רּוָמה ׁש ַאֲחֵריֶהן תְּ ּיֵ ּכּוִרים ׁשֶ    ,ְוַאל יֹוִכיַח ּבִ

ְך ְלֶדֶרְך זוֹ  ּלֵ    :אֹו ּכַ
ֱאֶכֶל  רּוָמה ַהּנֶ ִנין תְּ ָמקֹום ָקדֹוׁש ּדָ ָמקֹום ָקדֹוׁש  ,ת ּבְ ֱאֶכֶלת ּבְ רּוָמה ַהּנֶ    ,ִמתְּ

ָכל ָמקֹום ֱאֶכֶלת ּבְ ּנֶ ר ׁשֶ רּוַמת ַמֲעׂשֵ    ?ְוַאל ּתֹוִכיַח תְּ
  

ְלמּוד לֹוַמר ּנוּ " :תַּ רּוָמה ַלה' ... ִמּמֶ    ,יד), (ויקרא ז "ּתְ
ר ְתרּוַמת ַמֲעׂשֵ רּוָמה" :ּוְכִתיב ּבִ ּנּו ּתְ ָוה ר יח, כו)(במדב 519"ִמּמֶ    .ִלְגֵזיָרה ׁשָ

  
ָרה ִהיא ֶאָחד ֵמֲעׂשָ    ,ָלַמְדנּו ִלְתרּוָמה ׁשֶ

ה ה ִהיא ַחּלָ ּמָ    ?ֲאָבל ֵאיִני יֹוֵדַע ִמּכַ
ן    :ֲהֵריִני ּדָ

אן ֶחם ,(ויקרא ז, יג) 520"ֶלֶחם" :ֶנֱאַמר ּכָ י ַהּלֶ תֵּ ׁשְ ן ּבִ    ,יז), (ויקרא כג 521"ֶלֶחם" :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ
ַהּלָ  הַמה ּלְ רֹון ַלַחּלָ ָ ה - (ויקרא כג, יז) ן ִעׂשּ רֹון ַלַחּלָ ָ אן ִעׂשּ    ,ַאף ּכָ

ְך ְלֶדֶרְך זוֹ  ּלֵ    :אֹו ּכַ
אן ִנים ,(ויקרא ז, יג) "ֶלֶחם" :ֶנֱאַמר ּכָ ֶלֶחם ַהּפָ    ,)שמות כה, ל( 522"ֶלֶחם" :ְוֶנֱאַמר ּבְ

רֹונֹות ֵני ֶעׂשְ ן ׁשְ ַהּלָ אן ׁשְ  - (ויקרא כד, ה) 523ַמה ּלְ רֹונֹותַאף ּכָ    ?ֵני ֶעׂשְ
  

   ?ִנְרֶאה ְלִמי ּדֹוֶמה
ַבח ָאה ָחֵמץ ִעם ַהּזֶ ִנין ִמְנָחה ַהּבָ ַבח ,ּדָ ָאה ָחֵמץ ִעם ַהּזֶ ְנָחה ַהּבָ    ,ִמּמִ

ַבח א ָחֵמץ ִעם ַהּזֶ ֵאינֹו ּבָ ִנים ׁשֶ    .ְוַאל יֹוִכיַח ֶלֶחם ַהּפָ
ְך ְלֶדֶרְך זוֹ  ּלֵ    :אֹו ּכַ

ָאה ֵמֶאֶר  ִנין ִמְנָחה ַהּבָ ן ,ץ ְוחּוָצה ָלָאֶרץּדָ ׁשָ    ,ִמן ֶהָחָדׁש ּוִמן ַהּיָ
ן ׁשָ ָאה ֵמֶאֶרץ ְוחּוָצה ָלָאֶרץ ִמן ֶהָחָדׁש ּוִמן ַהּיָ ְנָחה ַהּבָ    ,ִמּמִ

                                                           
רּוָמה לַ  516 ן תְּ ל ָקְרּבָ ּנּו ֶאָחד ִמּכָ ָלִמים לֹו ִיְהֶיה ה'ְוִהְקִריב ִמּמֶ ְ ם ַהׁשּ   ַלּכֵֹהן ַהּזֵֹרק ֶאת ּדַ
ָרֵאל 517 ֵני ִיׂשְ ר ּבְ י ֶאת ַמְעׂשַ ר ָיִרימּו לַ  ּכִ ָרֵאל לֹא ִיְנֲחלּו ַנֲחָלה ה'ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ י ָלֶהם ּבְ ן ָאַמְרתִּ ם ְלַנֲחָלה ַעל ּכֵ י ַלְלִוּיִ רּוָמה ָנַתתִּ   תְּ
ָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְוָכל ְנָד  518 ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹרֹת ּבְ ָגְנָך ְוִתירׁשְ ר ּדְ ָעֶריָך ַמְעׂשַ ׁשְ ּדֹר ְוִנְדבֶֹתיָך ּוְתרּוַמת ָיֶדךָ לֹא תּוַכל ֶלֱאכֹל ּבִ ר תִּ   ֶריָך ֲאׁשֶ
י ָלֶכם ֵמִא  519 ר ָנַתתִּ ר ֲאׁשֶ ֲעׂשֵ ָרֵאל ֶאת ַהּמַ ֵני ִיׂשְ י ִתְקחּו ֵמֵאת ּבְ ר ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ּכִ ַדּבֵ ם תְּ רּוַמת ְוֶאל ַהְלִוּיִ ּנּו תְּ ַנֲחַלְתֶכם ַוֲהֵרמֶֹתם ִמּמֶ ם ּבְ ר ִמן  ה'תָּ ַמֲעׂשֵ

ֲע  רַהּמַ   ׂשֵ
ָלָמיו 520 נֹו ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ׁשְ   ַעל ַחּלֹת ֶלֶחם ָחֵמץ ַיְקִריב ָקְרּבָ
ּכּוִרים לַ  521 ָאֶפיָנה ּבִ ְהֶייָנה ָחֵמץ תֵּ רִֹנים סֶֹלת תִּ ֵני ֶעׂשְ ִים ׁשְ תַּ נּוָפה ׁשְ ִביִאּו ֶלֶחם תְּ בֵֹתיֶכם תָּ   ה'ִמּמֹוׁשְ
ִנים ְלָפַני 522 ְלָחן ֶלֶחם ּפָ ֻ ִמיד ְוָנַתתָּ ַעל ַהׁשּ   תָּ
ה ָהֶאָחת 523 רִֹנים ִיְהֶיה ַהַחּלָ ֵני ֶעׂשְ ֵרה ַחּלֹות ׁשְ ים ֶעׂשְ תֵּ   ְוָלַקְחתָּ סֶֹלת ְוָאִפיָת אָֹתּה ׁשְ

 רש"י
  מתני' 
. לחמי תודה היה נוטל מכולן

   אחד מעשרה:
ת שבלחמי שיהיו כל הקרבנו

   . בהפרשת תרומה:תודה שוין
. זה תרומה על שלא יטול מקרבן

חבירו שלא יטול מזה שנים 
ומזה לא כלום משום דבעינן 

   שלא יטול מקרבן על חבירו:
  

  גמ' 
. דבעינן שיהו כל מן המחובר

   החלות ביחד בשעת תרומה:
. חלות הוא איני יודע מכמה

   נוטל אחת:
. דאמר מר בבכורים תרומה

חים דף לו:) ותרומת ידך אלו (פס
   הבכורים:

מה תרומה דבכורים אין לה 
. כדאמרינן (פאה פ''א שיעור

מ''א) אלו דברים שאין להם 
שיעור הפאה והבכורים דכמה 

   שירצה מביא:
. דכיון שאין אחריה תרומה

שנטל תרומת מעשר אין 
מפרישין שוב ממנה תרומה 

   אחרת:
. שהרי שיש אחריה תרומה

ו להפריש כל עדיין יש ל
   תרומותיו:

דנין תרומת לחמי תודה 
. שנאכלת הנאכלת במקום קדוש

בירושלים מתרומת בכורים 
   הנאכלת בירושלים:
. (ויקרא ז) תלמוד לומר ממנו

אחד מכל קרבן תרומה לה' לג''ש 
דכתיב בלחמי תודה ממנו 
תרומה לה' ונאמר בתרומת 
מעשר (במדבר יח) והרמותם 

   גו':ממנו תרומת ה' מעשר ו
. קמח הוא אבל איני יודע מכמה

   עושה החלה של חמץ:
. חמץ תודה ושתי נאמר כאן לחם

הלחם באין מנחת חמץ עם 
   הזבח:

. דכתיב מה להלן עשרון לחלה
(ויקרא כג) (שנים ושני) עשרונים 

   וגו':
לחמי תודה ולחם הפנים באות 

. ושתי הלחם אין מארץ ומח''ל
באות אלא מן הארץ דכתיב בהו 

ם כג) ממושבותיכם תביאו (ש
לחם תנופה מה תלמוד לומר 
תביאו שהרי כבר נאמר (שם) 
והקרבתם מנחה חדשה ומצי 
למימר ממושבותיכם לחם 
תנופה ומה תלמוד לומר תביאו 
שכל שאתה מביא ממקום אחר 
כעין זה חמץ ועם הזבח יהיו 

  כזה:
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א ִמן ֶהָחָדׁש ּוִמן ָהָאֶרץ אֹות ֶאּלָ ֵאין ּבָ ֶחם ׁשֶ י ַהּלֶ תֵּ    ?ְוַאל יֹוִכיחּו ׁשְ
  

ְלמּוד לֹוַמר בִ " :תַּ בֹוֵתיֶכם ּתָ ִיםִמּמֹוׁשְ ּתַ נּוָפה ׁשְ    – יז), (ויקרא כג "יאּו ֶלֶחם ּתְ
ְלמּוד לֹוַמר  ֵאין תַּ ִביאוּ "ׁשֶ ְלמּוד לֹוַמר ,"ּתָ ִביאוּ " :ּוַמה תַּ    ?"ּתָ

ֶזה קֹום ַאֵחר ֲהֵרי הּוא ּכָ ה ֵמִביא ִמּמָ ַאתָּ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ    :ׁשֶ
ה  רֹון ַלַחּלָ ָ ן ִעׂשּ ַהּלָ רֹון ַלַחּלָ  -ַמה ּלְ ָ אן ִעׂשּ   .הַאף ּכָ

  
רֹונֹות  ֵני ֶעׂשְ ן ׁשְ ַהּלָ רֹונֹות -ִאי ַמה ּלְ ֵני ֶעׂשְ אן ׁשְ    ?ַאף ּכָ

ְלמּוד לֹוַמר ְהֶייָנה" :תַּ    .יז), (ויקרא כג "ּתִ
  

ָרה ֶלָחֵמץ    ,ָלַמְדנּו ֲעׂשָ
ה  ּצָ ָרה ַלּמַ ִין -ֲעׂשָ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר הָחֵמץ ָהֵב ֶנֶגד  - יג), (ויקרא ז  524"ַעל ַחּלֹות ֶלֶחם ָחֵמץ" :תַּ    .א ַמּצָ

רֹונֹות ַלְחֵמי ּתֹוָדה ִרים ֶעׂשְ    ,ִנְמְצאּו ֶעׂשְ
ָרה     ,ֶלָחֵמץ –ֲעׂשָ

ָרה  ה –ַוֲעׂשָ ּצָ    .ַלּמַ
ין ֶאָחד א ִמּמִ ן ֶאּלָ ה לֹא ְיהּו ּכּוּלָ ּצָ ּמַ ּבַ ָרה ׁשֶ    ?ָיכֹול ֲעׂשָ

ְלמּוד לֹוַמר    ,ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנוּ " :תַּ
ֶמןְוִהְקִריב ַעל  ֶ ׁשּ לּולֹות ּבַ    ,ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות ַמּצֹות ּבְ

ֶמן ָ ׁשּ ִחים ּבַ    ,ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשֻ
ֶכת רֹוִנים    - יב), (ויקרא ז 525ְוגֹו' "סֶֹלת ֻמְרּבֶ ה ֶעׂשְ לֹׁשָ    ,ִנְמְצאּו ׁשְ

ִליׁש ְלָכל ִמין ּוִמין    ,ּוׁשְ
רֹון ָ לֹׁש ַחּלֹות ְלִעׂשּ    .ְוׁשָ

ִעים – ֵמי ּתֹוָדהְוִנְמְצאּו ַלְח     ,ַאְרּבָ
ע    ,ְונֹוֵתן ַלּכֵֹהן -נֹוֵטל ֵמֶהן ַאְרּבַ

ָאר  ְ ָעִלים -ְוַהׁשּ    ."ֶנֱאָכִלים ַלּבְ
  

  

   :ָאַמר ַמר
ּנוּ "" ר - "ְוִהְקִריב ִמּמֶ   . "ִמן ַהְמחּוּבָ
  

ְכִתיב ה ּדִ א ֵמַעּתָ ּנוּ " :ֶאּלָ ל ֶחְלּבֹו ָיִרים ִמּמֶ אָה  - יט), (ויקרא ד  526"ְוֶאת ּכָ ר ִאיּכָ    ?ָתם ַמאי ְמחּוּבָ
  

א ָאַמר ֲאִביִמי ְדַרב ִחְסּדָ    ,ּכִ
ָאַמר  אּדְ    :ֲאִביִמיָאַמר  ַרב ִחְסּדָ

ּטֹול ֵאימּוִרין ּיִ ר קֹוֶדם ׁשֶ ׂשָ ח ּבָ לֹא ְיַנּתַ    .ׁשֶ
  

  

   :ָאַמר ַמר
אן" רּוָמה" :ֶנֱאַמר ּכָ ר ,יד), (ויקרא ז "ּתְ ְתרּוַמת ַמֲעׂשֵ רוּ " :ְוֶנֱאַמר ּבִ    ."כד), (במדבר יח 527"ָמהּתְ
  

רּוַמת"ְוֵניַלף ִמ     !ִמְדָין )כט, במדבר לֹא( 528"ּתְ
  

רּוָמה ַהּנֹוֶהֶגת ְלדֹורֹות רּוָמה ַהּנֹוֶהֶגת ְלדֹורֹות ִמּתְ ִנין ּתְ    ,ּדָ
ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ְלדֹורֹות רּוַמת ִמְדָין ׁשֶ    .ְוַאל ּתֹוִכיַח תְּ

  
רּוַמת"ְוֵניַלף ִמ  ה )כ, דבר טובמ( 529"ּתְ    !ַחלָּ

  
ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

ֱאַמר ּבוֹ " ּנֶ ָבר ׁשֶ ִנין ּדָ ּנּו " :ּדָ רּוָמה ַלה'ִמּמֶ ָברִמ  "ּתְ ֱאַמר ּבוֹ  ּדָ ּנֶ רּוָמה ַלה'" :ׁשֶ ּנּו ּתְ   , ""ִמּמֶ
ה רּוַמת ַחּלָ לֹא ֶנֱאַמר ּבוֹ  ,ְלַאּפּוֵקי ּתְ רּוָמה ַלה'" :ּדְ ּנּו ּתְ    ."ִמּמֶ

                                                           
ָלָמיו 524 נֹו ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ׁשְ   ַעל ַחּלֹת ֶלֶחם ָחֵמץ ַיְקִריב ָקְרּבָ
ֶמןִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחלּ  525 ָ ׁשּ לּולֹת ּבַ ֶכת ַחּלֹת ּבְ ֶמן ְוסֶֹלת ֻמְרּבֶ ָ ׁשּ ִחים ּבַ ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשֻ ֶ ׁשּ לּולֹת ּבַ   ֹות ַמּצֹות ּבְ
ָחה 526 ְזּבֵ ּנּו ְוִהְקִטיר ַהּמִ ל ֶחְלּבֹו ָיִרים ִמּמֶ   ְוֵאת ּכָ
ר ָיִרימּו לַ  527 ָרֵאל ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ר ּבְ י ֶאת ַמְעׂשַ רּוָמה ָנַת  ה'ּכִ ָרֵאל לֹא ִיְנֲחלּו ַנֲחָלהתְּ ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ י ָלֶהם ּבְ ן ָאַמְרתִּ ם ְלַנֲחָלה ַעל ּכֵ י ַלְלִוּיִ   תִּ
רּוַמת  528 ה ְלֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן תְּ חּו ְוָנַתתָּ ּקָ ֲחִציָתם תִּ   ה'ִמּמַ
ִרימּו  529 ן תָּ ְתרּוַמת ּגֶֹרן ּכֵ ִרימּו ְתרּוָמה ּכִ ה תָּ ית ֲעִרסֵֹתֶכם ַחּלָ   אָֹתּה ֵראׁשִ

 רש"י
. בשתי הלחם שני אי מה להלן

עשרונים ותו לא אף כאן שתי 
   עשרונים ותו לא:

. יתירה תלמוד לומר תהיינה
לרבוייא היא ואף על גב דכתיב 
בשתי הלחם יליף לתודה דאם 
אינו ענין לב' הלחם דהא כתיב 
שתי עשרונים תנהו ענין לחמץ 
שבתודה דליהוו עשרה 

   עשרונים:
. משתי הלחם למדנו י' לחמץ

שהוא חמץ תהיינה בחמץ כתיב 
   י' למצה מנין:

. דכמה שמביא נגד חמץ הבא
   סולת לצורך חמץ הבא מצה:

. נפקא לן משתי הלחם י' לחמץ
י' למצה מדרשא לנגד חמץ הבא 

   מצה:
. תלמוד לומר אם על תודה וגו'

   בהאי קרא כתיב ג' מיני מצה:
. משמע שיהא הכל מן המחובר

שלם המ' חלות שלם והתרומה 
דבשעת תרומה יהא הכל שלם 
והיינו דפריך אלא מעתה וכו' 

כא (נמי) מאי מחובר איכא ה
דקס''ד שהוא מנותח בשעת 

   שנוטל החלב:
. וכה''ג שלא ינתח בשר קודם כו'

   הוי מחובר בשעת הפרשה:
. דהויא ונילף מתרומת מדין

   אחד מנ':
. דהוי אחד ולילף מתרומת חלה

   מארבעים ושמונה:
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        עז, בעז, בעז, בעז, ב . 4
   :ָרָבאֵעי ּבָ 

רּוַמת ַלְחֵמי ּתֹוָדה    :ּתְ
יִבין ֲעֵליֶהן ִמיָתה ְוחֹוֶמׁש     ,ַחּיָ

   :אוֹ 
יִבין ֲעֵליֶהן ִמיָתה ְוחֹוֶמׁש     ?ֵאין ַחּיָ

  
ר  ׁש ִלְתרּוַמת ַמֲעׂשֵ ּקַ ִאיתַּ יָון ּדְ ֵמי -ּכֵ ר ּדָ ְתרּוַמת ַמֲעׂשֵ    ,ּכִ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
יתוֹ "וַ  (ויקרא כב, ט) 530"ּבוֹ "    ?ִמיֵעט ַרְחָמָנא - יד), (ויקרא כב 531"ֲחִמׁשִ
  
  

ַעת    ,ְמַדּמַ
   :אוֹ 

ַעת    ?ֵאיָנּה ְמַדּמַ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  

                                                           
ֻלהּו ֲאִני  530 י ְיַחּלְ אּו ָעָליו ֵחְטא ּוֵמתּו בֹו ּכִ י ְולֹא ִיׂשְ ַמְרתִּ ְמרּו ֶאת ִמׁשְ ם ה'ְוׁשָ ׁשָ  ְמַקּדְ

יתֹו ָעָליו ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ֶאת ַהּקֶֹדׁש  531 ָגָגה ְוָיַסף ֲחִמׁשִ ׁשְ י יֹאַכל קֶֹדׁש ּבִ   ְוִאיׁש ּכִ

 רש"י
. ומתו בו ולא בו וחמשיתו כו'

   באחר וחמשיתו ולא על אחר:
. כשאר תרומה שאם תמדמע

נפלה לתוך חולין שיהא צריך 
להעלותה באחד ומאה דגבי 
   דימוע לא אשכחן מיעוט בקרא:
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            עח, אעח, אעח, אעח, א    ––––עז, ב עז, ב עז, ב עז, ב  . 5
   :ָאַמר ַמר

ְלמּוד לֹוַמר" ְהֶייָנה" :תַּ    ."() "ּתִ
  

ְלמּוָדא   ?ַמאי ּתַ
  

יִמיָאַמר    ,אעח ר ַאְבּדִ    :ַרב ִיְצָחק ּבַ
ְהֶייָנה" ִתיב "ּתִ    .ּכְ
  

ָרה ְקִפיֵזי :ֵאיָמא    !ֲעׂשָ
  

   :ָרָבאָאַמר 
תּוב ר ַהּכָ ּבֵ רֹונֹות ּדִ ֶעׂשְ    .ּבְ

  
ָרה ֶלָחֵמץ"    ,ָלַמְדנּו ֲעׂשָ

ה  ּצָ ָרה ַלּמַ ִין –ֲעׂשָ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ה - יג), (ויקרא ז "ַעל ַחּלֹות ֶלֶחם ָחֵמץ" :תַּ ֶנֶגד ָחֵמץ ָהֵבא ַמּצָ    ."ּכְ

  
ֶהי ֵמד ּבְ ָבר ַהּלָ ׁש ְוִכי ּדָ ֶהיּקֵ ד ּבְ ׁש חֹוֵזר ּוְמַלּמֵ    ?!ּקֵ

  
   ,ֵהיֶמּנּו ְוָדָבר ַאֵחר הּוא
ׁש  -ְוָכל ֵהיֶמּנּו ְוָדָבר ַאֵחר     .לֹא ָהֵוי ֶהיּקֵ

  
ָאַמר ׁש " :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ    ",לֹא ָהֵוי ֶהיּקֵ

א  ָאַמרֶאּלָ ׁש " :ְלַמאן ּדְ א ְלֵמיַמר "ָהֵוי ֶהיּקֵ    ?ַמאי ִאיּכָ
  
ִביאוּ "   .ּבּוָיא ִהיאִר  - "ּתָ
  

 רש"י
. היכי משמע מן מאי תלמודא

  תהיינה י' עשרונות:
. בתרין יודין דחד יו''ד תהיינה

   דמייתר אתיא ללחמי תודה:
   . חצאי קבים:קפיזי

. דממאי בעשרונות דבר הכתוב
שה קמרבה מן דמיירי בפר

תהיינה ובפרשה כתיב (ויקרא 
   כג) שתים שני עשרונים:

וכי דבר הלמד בהיקש חוזר 
. דחמץ עצמו ומלמד בהיקש

דהוא עשר גמרינן משתי הלחם 
עשרון לחלה מן היקישא דלחם 

   לחם:
. על מצה י' חוזר ומלמד בהיקש

עשרונים כחמץ דכנגד חמץ הבא 
   מצה:

. כלומר אי הימנו ודבר אחר הוא
הוה מלמד החמץ על המצה אותו 
דבר עצמו שהוא למד מן שתי 
הלחם עשרון לחלה מצי למימר 
וכי דבר הלמד בהיקש חוזר 
ומלמד בהיקש אבל הכא החמץ 
אינו מלמד על המצה מה שהוא 
לומד בהיקש משתי הלחם לא 
מצית למיפרך משום דחמץ למד 
משתי הלחם עשרון לחלה 
ומלמד בהיקש למצה שהוא י' 

דהיינו דבר אחר. ע''א  עשרונים
נמי שמעתי הימנו ודבר אחר 
הוא דאי הוה יליף מחמץ 
שבתודה לקרבן אחר דעלמא 
מצית לאקשויי וכי דבר וכו' 
השתא דלא יליף אלא לההוא 

   קרבן גופיה ליכא למיפרך הכי:
. וכי דבר מאי איכא למימר

הלמד [בהיקש] חוזר ומלמד 
   בהיקש:

. דלא הוה תביאו ריבויא הוא
תב תביאו גבי שתי הלחם למכ

משום טעמא דאמר לעיל והוי 
כמאן דכתיב הכא גבי לחמי 
תודה דכל הבאות שאתה מביא 
יהו כזה עשרון לחלה והוי כמו 
שלמד מגופו דקרא עשרון לחלה 
ולא מהיקש (וכי מלמד חמץ על 
המצה י' עשרונות) ולא מצית 
למיפרך וכי דבר הלמד כו' שהרי 

י לא למד החמץ מהיקש אבל א
תודה כדמעיקרא אתיא לחם 
לחם הוי דבר הלמד מהיקש 

  ואיכא למיפרך עליה:
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            עח, אעח, אעח, אעח, א . 6
  ַמְתִניִתין

ּתֹוָדה ּבַ ה ׁשֶ ּצָ ּמַ ִאין ּכַ יּלּוִאים ָהיּו ּבָ    ,ַחּלֹות  :ַהּמִ
   ,ּוְרִקיִקין

   .532532532532ָכהוּ ּוְרב
ל ּתֹוָדה ה ׁשֶ ּצָ ּמַ י ָידֹות ּכַ תֵּ ָאה ׁשְ    ,ַחּלֹות  :ְנִזירּות ָהְיָתה ּבָ

   ,ּוְרִקיִקין
ּה ְרבּוָכה    .ְוֵאין ּבָ

ָר  ְלִמית ִנְמָצא ֲעׂשָ ין ְירּוׁשַ ין -ה ַקּבִ רֹונֹות ְועֹוַדּיָ ה ֶעׂשְ ָ ׁשּ ֵהן ׁשִ   .ׁשֶ
  

ָמָרא    ּגְ

יְמָנא  י ִמיּלֵ    ?ַהּנֵ
  

אָאַמר  ר ּגּוְרָיאָאַמר  ַרב ִחְסּדָ    :ַרב ָחָמא ּבַ
ָאַמר ְקָרא ר ִלְפֵני ה'" :ּדְ ּצֹות ֲאׁשֶ ל ַהּמַ ה ַאַחת  :ָלַקח ,ּוִמּסַ ת ַמּצָ    ,ַחּלַ

ת ֶלֶח  ֶמן ַאַחתְוַחּלַ    ,ם ׁשֶ
   .כו), (ויקרא ח "ְוָרִקיק ֶאָחד

ָלָמא ׁשְ    ,ַחּלֹות – "ַחּלֹות"  :ּבִ
   ,ָרִקיק – "ָרִקיק"
ֶמן"    .ַלאו ְרבּוָכה ?ַמאי ִניְנהוּ  - "ׁשֶ

  
   :ַרב ַאְוָיאַמְתִקיף ָלּה 

ָחא ִמׁשְ א ּדְ    !ֵאיָמא ַאְנּתָ
  

ְדָדַרׁש  א ּכִ אֶאלָּ ר ַרב ִחְסּדָ ֵמיּה ּדְ ִמ  ַרב ַנְחָמן ּבַ ְ י ַטְבָלאׁשּ    :ַרּבִ
ח אֹותוֹ " ׁשַ יֹום ִהּמָ ר ַיְקִריבּו ַלה' ּבְ ן ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֲאׁשֶ   ,יג), (ויקרא ו  533"ֶזה ָקְרּבַ

ַמְדנּו לְ  חוֹ  "ָבָניו"ְוִכי ַמה ּלָ ׁשְ יֹום ִהּמָ    ?ּבְ
חוֹ  ׁשְ יׁש ִחיּנּוכֹו ְלִהּמָ א ַמּקִ    ,ֶאּלָ

חֹו ְרבּוָכה  ׁשְ    .ִחיּנּוכֹו ְרבּוָכהַאף  -ַמה ִהּמָ
  
  
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
רֹונֹות ָהֵאיָפה י ֶעׂשְ ּתֵ ְתָקֵרב ָלֲעבֹוָדה ָצִריְך ׁשְ דֹול ַהּמִ    ,ּכֵֹהן ּגָ

חוֹ  –ַאַחת  ׁשְ    ,ְלִהּמָ
   .ְלִחיּנּוכוֹ  –ְוַאַחת 

  
י ִ ר ַרב ַאׁשּ    :ָאַמר ַמר ּבַ

לֹׁש     .ׁשָ
  

ִליֵגי    :ְולֹא ּפְ
ָעַבד ֲעבֹוָדה -ָהא  הּוא ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט ּדְ ׁשֶ    ,ּכְ
לֹא ָעַבד ֲעבוֹ  -ָהא  הּוא ּכֵֹהן ֶהְדיֹוטּדְ ׁשֶ    .ָדה ּכְ
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ר ַיְקִריבּו לַ  533 ן ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֲאׁשֶ ָעֶרב ה'ֶזה ָקְרּבַ ּבֶֹקר ּוַמֲחִציָתּה ּבָ ִמיד ַמֲחִציָתּה ּבַ יִרת ָהֵאָפה סֶֹלת ִמְנָחה תָּ ח אֹתֹו ֲעׂשִ ׁשַ יֹום ִהּמָ   ּבְ

 רש"י
  מתני' 

. שהיו בימי משה היו המלואים
   כו':

. שתי ידות כמצה שבתודה
דהיינו חלות ורקיקין אבל 
רבוכה לא היתה בנזיר וכיון 
שלא היו שם אלא שני אותן 
מינין נמצאו שני מינין י' קבין 

ג' מינין ירושלמיות דכיון ד
דמצה שבתודה הוו ט''ו קבין 
חמשה קב לכל מין נמצאו לשני 

   מינין הן עשרה קבין:
. דעשרה שהן ששה עשרונות

קבין הן ששה עשרונות [ושני 
שלישיות] וב' מינין שהן ג' 
עשרונות [ושליש] לכל מין דכיון 
דעשרה עשרון הוו [לג' מינין 
שבמצה] נמצא לב' ידות הן ששה 

   לישי עשרון:עשרונות וב' ש
  

  גמ' 
. דהמילואי' היו באות מה''מ

חלות ורקיקין ורבוכה היינו 
   חלוט בשמן:

. אלמא דאית לאו היינו רבוכה
   בהו רבוכה:

. חתיכת עיסה אנתא דמשחא
עבה שטיגנה בשמן ע''א אנתא 
דמשחא שמן קרוש עגול כמו 
לחם והיינו לחם מ''ר ז''ל ולא 

   רבוכה ממש:
יום וכי מה למדנו לבניו מ

. כלום חייבין בניו המשחו
   בשביל משיחת אביהם:

. דכהן הדיוט מקיש חינוכו
להמשחו (היינו רבוכה) וחינוכו 
הוא המילואים שלו אלמא 
דבמילואים הוי רבוכה דכהן 
הדיוט מביא חביתין [היינו 
רבוכה] ביום חינוכו לעבודה 

   וכהן גדול בכל יום:
. חלות לחם שמן נמי דהוי אף

   ינו רבוכה:במילואים הי
. תחילה לאחר המתקרב לעבודה

   שנמשח:
. שנמשח לכהן אחד להמשחו

   גדול:
. בשביל שנתחנך ואחד לחינוכו

   היום לעבודת כהן [גדול]:
הא דלא עבד עבודה מעולם 

. מביא שלשה כשהיה הדיוט
אחת לחינוך תחילת עבודה 
ואחת לחינוכו שנתמנה לכהן 
גדול ואחת להמשחו. מ''ר ז''ל: 

וחלות חד הוא אלא שזה רקיק 
   נבלל וזה נמשח:
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ּתֹוָדה" ּבַ ה ׁשֶ ּצָ ּמַ י ָידֹות ּכַ תֵּ ָאה ׁשְ   ."ְנִזירּות ָהְיָתה ּבָ
  

ָנן נּו ַרּבָ    )יג-ויקרא ז( :ּתָ

ָלָמיו"" ֶרת ַקּבִ  - 534"ׁשְ ְלֵמי ָנִזיר ַלֲעׂשֶ ֶמןְלַרּבֹות ׁשַ ְלִמּיֹות ְוִלְרִביִעית ׁשֶ    .ין ְירּוׁשַ
ִעְנָין ָאמּור ּבָ ֶ    ?ָיכֹול ְלָכל ַמה ׁשּ

ְלמּוד לֹוַמר   . "(במדבר ו, טו) 535"ַמּצֹות" :תַּ
  

ְלמּוָדא    ?ַמאי ּתַ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ֱאַמר ּבֹו  ּנֶ ָבר ׁשֶ לֹא ֶנֱאַמר ּבֹו  "ַמּצֹות"ּדָ    .'ַמּצֹות'ְלַאּפּוֵקי ְרבּוָכה ּדְ

  
ֵבי  ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ָנא ַרּבִ    :ּתָ

ָלל – (במדבר ו, טו) "ַמּצֹות""    ,ּכְ
ָרט – "ןַחּלֹות ּוְרִקיִקי"    ,ּפְ

ָלל ּוְפָרט ֵאין ּבַ  ָרטּכְ ּפְ ּבַ ֶ א ַמה ׁשּ ָלל ֶאּלָ    ,יןִא    –ַחּלֹות ּוְרִקיִקין   :ּכְ
  .לֹא –ִמיִדי ַאֲחִריָנא 

  

                                                           
ָלָמיו 534 נֹו ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ׁשְ   ַעל ַחּלֹת ֶלֶחם ָחֵמץ ַיְקִריב ָקְרּבָ
יֶהםְוַסל ַמּצֹות סֹלֶ  535 ֶמן ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ ָ ׁשּ ִחים ּבַ ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשֻ ֶ ׁשּ לּולֹת ּבַ  ת ַחּלֹת ּבְ

 רש"י
לרבות שלמי נזיר לי' קבין 

. שהן ב' ידות של ירושלמיות
מצה שבתודה שלא היה בנזיר 

   אלא חלות ורקיקין:
. לפי שבתודה ולרביעית שמן

היה חצי לוג שמן חציו לחלות 
ורקיקין וחציו לרבוכה לחמץ לא 
היה בו שמן וכיון שבנזיר אין בו 

   דיו ברביעית:רבוכה 
. יכול לכל מה שאמור בענין

הואיל והוקשו שלמי נזיר למצה 
של תודה יכול לוקשו לכל ג' 

   מינין שבמצה ת''ל מצות:
. היכי ממעט מאי תלמודא

   ממצות:
אמר רב פפא דבר שנאמר בו 

. בתודה דהיינו חלות מצות
ורקיקין דכתיב (ויקרא ב) חלות 
מצות בלולות בשמן ורקיקי 

יא איתקש המצות מצות להה
האמורות בנזיר אבל לרבוכה 
דאין כתב בהן מצות לא הוקשו 

  לחם נזיר:
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   ַמְתִניִתין   ,בעח

ֹוֵח  ֶחם -ט ֶאת ַהּתֹוָדה ִלְפִנים ְוַלְחָמּה חּוץ ַלחֹוָמה ַהׁשּ    .לֹא ָקַדׁש ַהּלֶ
ּנּור תַּ ֶניָה ּבַ לֹא ָקְרמּו ּפָ ָחָטּה ַעד ׁשֶ   ,ׁשְ

ן חּוץ ֵמֶאָחד ֵמֶהן   ֶחם -ַוֲאִפיּלּו ָקְרמּו ּכּוּלָ   .לֹא ָקַדׁש ַהּלֶ
  

ָמָרא   ּגְ

   ?"חּוץ ַלחֹוָמה"ַמאי 
  

י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ
אִגי ית ּפַ    .חּוץ ְלחֹוַמת ּבֵ

  
   :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

   .חּוץ ְלחֹוַמת ָהֲעָזָרה
  
ִעיַנן  - "חּוץ ְלחֹוַמת ָהֲעָזָרה :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש " ָסמּוךְ  536"ַעל"ּבְ    .ּבְ
י יֹוָחָנן"וְ  אִגי :ָאַמר ַרּבִ ית ּפַ ָסמּוךְ  "ַעל"ִעיַנן ְולֹא ּבְ  ,ֲאָבל חּוץ ָלֲעָזָרה ָקדֹוׁש  - "חּוץ ְלחֹוַמת ּבֵ    .ּבְ
  

ּה ֲחָדא ִזיְמָנא ִליגּו ּבָ    :ְוָהא ִאיּפְ
ְתַנן    :ּדִ

ַסח ַעל ֶהָחֵמץ" ֹוֵחט ֶאת ַהּפֶ ה - ַהׁשּ ֲעׂשֶ לֹא תַּ    .עֹוֵבר ּבְ
י ְיהּוָדה    (פסחים סג.) "ִמידַאף ַהתָּ  :אֹוֵמר ַרּבִ

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָאַמר 
יְּ  יב ַעד ׁשֶ ֲעָזָרהְלעֹוָלם ֵאינֹו ַחּיָ ֵני ֲחבּוָרה ִעּמֹו ּבָ ֹוֵחט אֹו ַלּזֹוֵרק אֹו ְלֶאָחד ִמּבְ    !ֵהא אֹו ַלׁשּ

י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ
ֲעָזָרה יּפִ ל ַאף ַע  ֵאין ִעּמֹו ּבָ    !ׁשֶ

  
   ,ְצִריָכא

ַהִהיא  ַמר ּבְ ִאי ִאיּתְ ַהִהיא ָקא  -ּדְ יּבְ ִאיֵתיּה ּבְ  ָאַמר ַרּבִ ָכל ֵהיָכא ּדְ    ,ִאיּסּוָרא ָקֵאייֹוָחָנן ּדְ
ְפִנים  ִאי ִאיֵתיּה ּבִ ׁש ֶלֶחם ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה ְלֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ ָראי  ,ָקדֹוׁש  -ֲאָבל ְלִעְנַין ִמְקּדַ    .לֹא ָקדֹוׁש  -ַאּבָ

ָהא  ַמר ּבְ ָהא ָקָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש  -ְוִאי ִאיּתְ    ,ּבְ
ַהְך  י יֹוָח  -ֲאָבל ּבְ    ,ָנןֵאיָמא מֹוֶדה ֵליּה ְלַרּבֵ

   .ְצִריָכא
  

י יֹוָחָנן ַרּבִ ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ    :ּתַ
אִגי " ית ּפַ ֹוֵחט ֶאת ַהּתֹוָדה ִלְפִנים ְוַלְחָמּה חּוץ ְלחֹוַמת ּבֵ ֶחם -ַהׁשּ    ."לֹא ָקַדׁש ַהּלֶ
  

                                                           
ִחי יביביביב 536 ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשֻ ֶ ׁשּ לּולֹת ּבַ ֶמן ְוסֶֹלת ֻמְרבֶּ ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות ַמּצֹות ּבְ ָ ׁשּ ֶמןכֶ ם ּבַ ָ ׁשּ לּולֹת ּבַ         . ת ַחּלֹת ּבְ

ָלָמיו יגיגיגיג נֹו ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ׁשְ   ַעל ַחּלֹת ֶלֶחם ָחֵמץ ַיְקִריב ָקְרּבָ

 רש"י
. היינו חוץ לחומת [בית] פאגי

חוץ לחומת הר הבית אבל אם 
היו בהר הבית קדשו אע''פ שאין 

   בעזרה מ''ה ז''ל:
. ואע''ג דהוי חוץ לחומת העזרה

לפנים מחומת בית פאגי לא 
   קדש:

לות דהיינו על . חעל זבח תודת
   בסמוך בעזרה:

. בעל הא איפלגו בה חדא זימנא
   בסמוך:

רבי יהודה אומר אף תמיד של 
. אם שחטו על חמץ בין הערבים

עובר דכתיב על חמץ דם זבחי 
   זבחי המיוחד לי דהיינו תמיד:

. דלא ורבי יוחנן אמר אע''פ וכו'
   בעינן על בסמוך:

. אע''פ בההיא קאמר רבי יוחנן
   בעזרה: שאין עמו

. לחמץ לאחר דכל היכא דאיתיה
   זמן הביעור באיסורא איתיה:

. שלחמי תודה אבל מקדש לחם
אין מקדשים אלא בשחיטת 
הזבח אימא לא יהו קדוש עד 

   שיהא הלחם עמו בעזרה:
. בלחמי תודה ואי איתמר בהא

קאמר ריש לקיש כיון דלמקדש 
לחם הוא בעינן בעל בסמוך אבל 

היכא בהך בחמץ בי''ד דכל 
   דאיתיה באיסורא איתיה:

. דאף על אימא מודי לרבי יוחנן
  פי שאין עמו בעזרה צריכא:
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ּנּור" תַּ ֶניָה ּבַ לֹא ָקְרמּו ּפָ ָחָטּה ַעד ׁשֶ ֶחם - ׁשְ   ."לֹא ָקַדׁש ַהּלֶ
  

י ְמָנא ָהֵני    ?ִמיּלֵ
  

ָנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
נֹו ַעל ֶזַבח""    .יג), (ויקרא ז 537"ַעל ַחּלֹות ֶלֶחם ָחֵמץ ַיְקִריב ָקְרּבָ

ּנּור תַּ ֶניָה ּבַ ן ָקְרמּו ּפָ א ִאם ּכֵ ֶחם ָקדֹוׁש ֶאּלָ ֵאין ַהּלֶ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ
נֹו ַעל ֶזַבח" ֶחם ָקדֹוׁש ֶא  - "ַיְקִריב ָקְרּבָ ֵאין ַהּלֶ ד ׁשֶ ַבחְמַלּמֵ ִחיַטת ַהּזֶ ׁשְ א ּבִ    .ּלָ
ֶחם - "ֶזַבח ּתֹוַדת" ָמן לֹא ָקַדׁש ַהּלֶ לֹא ִלׁשְ ַחט ׁשֶ ִאם ׁשָ ד ׁשֶ    ."ְמַלּמֵ
  

                                                           
ָלָמיו 537 נֹו ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ׁשְ   ַעל ַחּלֹת ֶלֶחם ָחֵמץ ַיְקִריב ָקְרּבָ

 רש"י
. על חלות לחם חמץ יקריב

כלומר כשהוא מקריבו 
כששוחטו יהא כבר לחם שיהו 

   פניו מתקרמין כבר בתנור:
. קרבנו דהיינו קרבנו על זבח

  לחם מתקדש על ידי זבח:
. משמע זבח לשם זבח תודה

  שצריך לשוחטו לשמו: תודה
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 .[]  

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה ָנא" ַמּצָ    ,יֹוְצִאין ּבְ
ס ִאיְלּפָ ה ָהֲעׂשּוָיה ּבְ    ."ּוְבַמּצָ

  
ה ָנא"ַמאי     ?"ַמּצָ

  
מּוֵאל ָאַמר ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ

ה ִכין ֵהיֶמּנָ ּפֹוְרָסּה ְוֵאין חּוִטין ִנְמׁשָ ל ׁשֶ    .ּכָ
  

   :ָרָבאָאַמר 
   .ְוֵכן ְלִעְנַין ַלְחֵמי ּתֹוָדה

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

ִתיבָהָכא  ִתיב יג), (ויקרא ז 539"ֶלֶחם"ְוָהָכא , (דברים טז, ג) 538"ֶלֶחם" ּכְ    !ּכְ
  

ֵתיָמא רּוס"ַמר ַרְחָמָנא ָא  (ויקרא ז, יד) 540"ֶאָחד" :ַמהּו ּדְ לֹא ִיּטֹול ּפָ    ,"ׁשֶ
ְמָיא ְפִריָסא ּדָ ַמאן ּדִ    ,ְוָהא ּכְ

ַמע ָלן    .ָקַמׁשְ
  
  
  
  

                                                           
ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם עִֹני  538 יךָ לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ׁשִ ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ זֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען תִּ י ְבִחּפָ   ּכִ
ָלָמיו 539 נֹו ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ׁשְ   ַעל ַחּלֹת ֶלֶחם ָחֵמץ ַיְקִריב ָקְרּבָ
רּוָמה לַ  540 ן תְּ ל ָקְרּבָ ּנּו ֶאָחד ִמּכָ ָלִמים לֹו ִיְהֶיהַלּכֹהֵ  ה'ְוִהְקִריב ִמּמֶ ְ ם ַהׁשּ   ן ַהּזֵֹרק ֶאת ּדַ

 רש"י
   . בפסח במצה נא:יוצאין

   . האפויה:העשויה
. וכי מאי לחם הוי הואיל מאי נא

   ואין נאפה כלל:
. אמר שמואל כל שפורסין כו'

   דכבר אפויה כל דהו:
. שאם נאפו וכן לענין לחמי תודה

כל כך בשעת שחיטת הזבח 
שפורסה ואין חוטין נמשכין 

   ממנה קדש הלחם:
. דחד דינא אית להו פשיטא

למצה ולחמי תודה דהכא והכא 
   כתיב לחם:

. שאין אפויה כל צרכה אע''ג והא
דאין חוטים נמשכים ממנה 
כפריסא דמיא לפי שנפרכת 
כשמטלטלים אותה קמ''ל 

  (דלא):
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ַמר    :ִאיּתְ

מֹוִנים ַחּלֹות ָחָטּה ַעל ׁשְ ְ ׁשּ    :ּתֹוָדה ׁשֶ
ה מֹוִנים :ָאַמר ִחְזִקּיָ ִעים ִמּתֹוְך ׁשְ    .ָקְדׁשּו ַאְרּבָ

י יֹוָחָנןוְ  מֹוִנים לֹא :ָאַמר ַרּבִ ִעים ִמּתֹוְך ׁשְ    .ָקְדׁשּו ַאְרּבָ
  

י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ
ָאַמר מֹוִנים    :ַהּכֹל מֹוִדים ֵהיָכא ּדְ ִעים ִמּתֹוְך ׁשְ ׁשּו ַאְרּבָ    ,ָקְדׁשוּ  –ִליְקּדְ

מֹוִנים  ׁשּו ׁשְ ן ִיְקּדְ א ִאם ּכֵ ִעים ֶאּלָ ׁשּו ַאְרּבָ    .לֹא ָקְדׁשוּ  -ַאל ִיְקּדְ
ִליֵגי י ּפְ ְסָתָמא ּכִ    :ּבִ
ין :ַמר ָסַבר ּוֵ    ,ְלַאֲחָריּות ָקא ִמיּכַ

ין :ּוַמר ָסַבר ּוֵ דֹול ָקא ִמיּכַ ן ּגָ    .ְלָקְרּבָ
  

י ּיֵ    :ָאַמר ַאּבַ
י ָעְלָמא  כּוּלֵ דֹולּדְ ן ּגָ ין 541ְלָקְרּבָ ּוֵ    ,ָקא ִמיּכַ

ַעת  לֹא ִמּדַ ין ׁשֶ ׁשִ ֵרת ְמַקּדְ    :ָקא ִמיְפְלֵגי -ּוִבְכֵלי ׁשָ
ַעת :ַמר ָסַבר לֹא ִמּדַ ין ׁשֶ ׁשִ ֵרת ְמַקּדְ ֵלי ׁשָ    ,ּכְ

ַעת :ּוַמר ָסַבר לֹא ִמּדַ ין ׁשֶ ׁשִ ֵרת ֵאין ְמַקּדְ ֵלי ׁשָ    .ּכְ
  

א ּפָ    :ָאַמר ַרב ּפָ
י ָעְלָמא כּוּלֵ ֵרת  :ּדְ ֵלי ׁשָ ַעת -ּכְ לֹא ִמּדַ ין ׁשֶ ׁשִ    ,ְמַקּדְ

ין ָקא ִמיְפְלֵגי ַסּכִ    :ְוָהָכא ּבְ
ין ְמַק  :ַמר ָסַבר ֵרתַסּכִ ְכִלי ׁשָ ת ּכִ ׁשֶ    ,ּדֶ

ֵלית ֵליּה ּתֹוְך ֵאינָ  :ּוַמר ָסַבר יָון ּדְ ין ּכֵ ֵרתַסּכִ ְכֵלי ׁשָ ת ּכִ ׁשֶ    .ּה ְמַקּדֶ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ
  

א ּפָ    :ָאַמר ַרב ּפָ
ַעת א ִמּדַ ין ֶאּלָ ׁשִ ֵרת ֵאין ְמַקּדְ ֵלי ׁשָ י ָעְלָמא ּכְ כּוּלֵ    ,ּדְ

ין ָקא ִמיְפ  ַסּכִ    :ְלֵגיְוָהָכא ּבְ
ִלי :ַמר ָסַבר יָמא ִמּכְ ין ַאּלִ ֵרת ַסּכִ בּדְ  ,ׁשָ ה ַאף ַעל ּגַ ׁשָ ֵלית ֵליּה ּתֹוְך ִמיַקּדְ    ,ּדְ

ִלי ׁשָ  :ּוַמר ָסַבר יָמא ֵליּה ִמּכְ ין לֹא ַאּלִ   .ֵרתַסּכִ
  

                                                           
 (ְלַאֲחָריּות) מסורת הש"ס לפי רש"י ועוד. גירסת וילנא: 541

 רש"י
. ליקדשו מ' מתוך פ' קדשו

דלאחריות נתכוין דאי אבד הא 
   ליפוק באחריני:

(ומאן דאמר לא קדשו סבר 
לקרבן גדול דהיינו פ' נתכוין. 
דאי אתברי מ' מינייהו נפיק 
באידך): אל יקדשו כו' לא 

. שהרי אין מביאין לתודה קדשו
   אלא מ' חלות:

. סבר האי דשחטה מ''ד קדשו
סתם אין דעתו אלא על מ' והאי 
דהביא פ' לאחריות מכוין דאי 

   איבדו ניפוק באחריני:
. סבר האי ומ''ד לא קדשו

ים דעתו אכולם דהביא שמונ
ונתכוין להביא קרבן גדול 

   ופסול:
אביי אמר בכלי שרת מקדש 

. וה''ה בסכין שלא מדעת
ששוחט בו הזבח שבשחיטה 
מתקדש הלחם קמיפלגי: מ''ד 
קדשו קסבר כלי שרת מקדשי' 
מה שראוי להם שלא מדעת 

  בעלים:
. קסבר אין ומ''ד לא קדשו

מקדשין אלא מה שנתכוונו 
דהיינו  הבעלים לקרבן גדול

שמונים ופסול (מר סבר לא 
אלימא) שחיטה לקדש שלא 
מדעת בעלים שאע''פ שהבעלים 
נתכוונו לשמונים הסכין לא 

   קידש אלא מ' שראוין לזבח:
רב פפא אמר דכ''ע כלי שרת 

. מה שראוי להן [מ''ד מקדשין
קדשו] סבר סכין נמי מקדשא מ' 
שלא מדעת בעלים כשאר כלי 

סבר  שרת ומאן דאמר לא קדשו
כיון דלית ליה תוך אין מקדש 
אלא מדעת בעלים והבעלים לפ' 

   איכוונו ופסול:
. דאע''ג דלית ליה לסכין תוך

מקדשת הזבח כשאר כלי שרת 
שיש להם תוך הכי נמי אלימא 
משאר כלי שרת שמקדש מה 
שראוי לזבח מ' מתוך פ' שלא 

   מדעת בעלים:
. ומר סבר לא אלימא מכלי שרת

עלים לקדש שלא מדעת וב
לקרבן גדול איכוונו לקדש כל פ' 

  ולא קידשו:
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   ַמְתִניִתין

ָחָטּה  ּה   ׁשְ    ,חּוץ ִלְזַמּנָ
   .ֶחםָקַדׁש ַהּלֶ  -ְוחּוץ ִלְמקֹוָמּה 

ָחָטּה ְוִנְמֵצאת ְטֵריָפה  ֶחם -ׁשְ    .לֹא ָקַדׁש ַהּלֶ
ֲעַלת מּום ָחָטּה ְוִנְמֵצאת ּבַ    :ׁשְ

י ֱאִליֶעֶזר ׁש  :אֹוֵמר ַרּבִ    .ִקיּדֵ
ׁש  :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ     .לֹא ִקיּדֵ

ָמּה  לֹא ִלׁשְ ָחָטּה ׁשֶ    ,ׁשְ
יּלּוִאים    ,ְוֵכן ֵאיל ַהּמִ

י ֲעֶצ  ְבׂשֵ ֵני ּכִ ָמן  - ֶרתְוֵכן ׁשְ לֹא ִלׁשְ ָחָטן ׁשֶ ְ ׁשּ ֶחם -ׁשֶ   .לֹא ָקַדׁש ַהּלֶ
  

ָמָרא   ּגְ
י    ?ַמְתִניִתין ַמּנִ

י ֵמִאיר    .ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָלל    :ֶזה ַהּכְ

ִחיָטה  יּסּולֹו קֹוֶדם ׁשְ ּפִ ל ׁשֶ ֶחם -ּכָ    .לֹא ָקַדׁש ַהּלֶ
ִחיָטה  יּסּולֹו ַאַחר ׁשְ ֶחם -ּפִ    .ָקַדׁש ַהּלֶ

ָחָטּה  ּה ח  ׁשְ    ,ּוץ ִלְזַמּנָ
ֶחם -ְוחּוץ ִלְמקֹוָמּה     .ָקַדׁש ַהּלֶ

ָחָטּה ְוִנְמֵצאת ְטֵריָפה  ֶחם -ׁשְ   לֹא ָקַדׁש ַהּלֶ
ֲעַלת מּום    ,אעט ָחָטּה ְוִנְמֵצאת ּבַ י ֱאִליֶעֶזר  -ׁשְ    .ָקַדׁש  :אֹוֵמר ַרּבִ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ    ,לֹא ָקַדׁש  :אֹוֵמר ַרּבִ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י ְיהּוָדה ָאַמר    :ַרּבִ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ָחָטּה ְוִנְמֵצאת ְטֵריָפה   :לֹא ֶנְחְלקּו ַרּבִ ְ ׁשּ לֹא ָקַדׁש  -ַעל ׁשֶ    ,ׁשֶ
ַדׁש  –ְוַעל חּוץ ִלְזַמּנֹו  ּקָ    ,ׁשֶ

ַעל מּום  לֹא ָקַדׁש  -ְוַעל ּבַ    .ׁשֶ
י ֱאִל ׁשֶ   ַעל חּוץ ִלְמקֹומֹו   :ְוַעל ָמה ֶנְחְלקוּ     ,ָקַדׁש  :אֹוֵמר יֶעֶזרַרּבִ

ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ    .לֹא ָקַדׁש  :אֹוֵמר ַרּבִ
יָאַמר     :ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

סּול –הֹוִאיל ְוחּוץ ִלְזַמּנֹו     ,ּפָ
סּול –ְוחּוץ ִלְמקֹומֹו     ,ּפָ

   .ָקַדׁש  –ַאף חּוץ ִלְמקֹומֹו  ,ָקַדׁש  –ַמה חּוץ ִלְזַמּנֹו 
יָאַמר  ַע  ַרּבִ    :ְיהֹוׁשֻ

סּול –חּוץ ִלְמקֹומֹו הֹוִאיל וְ     ,ּפָ
סּול –ּוַבַעל מּום     ,ּפָ

ַעל מּום     .לֹא ָקַדׁש  -ַאף חּוץ ִלְמקֹומֹו  ,לֹא ָקַדׁש  -ַמה ּבַ
  

י ֱאִליֶעֶזרָאַמר לֹו     :ַרּבִ
יִתיהּו  ּמִ    ,ְלחּוץ ִלְזַמּנוֹ  -ֲאִני ּדִ
יתֹו  ּמִ ה ּדִ    .ְלַבַעל מּום -ְוַאתָּ

   ?ִנְרֶאה ְלִמי ּדֹוֶמה
   ,ְנדּוֶנּנּו ִמחּוץ ִלְזַמּנוֹ  -ּדֹוֶמה ְלחּוץ ִלְזַמּנֹו  ִאם

ַעל מּום -ִאם ּדֹוֶמה ְלַבַעל מּום     !ְנדּוֶנּנּו ִמּבַ
  

י ֱאִליֶעֶזרִהְתִחיל  ָבה  :ָלדּון ַרּבִ סּול ַמְחׁשָ ִנין ּפְ ָבה -ּדָ סּול ַמְחׁשָ    ,ִמּפְ
ָבה  סּול ַמְחׁשָ ִנין ּפְ סּול ַהּגוּ  -ְוֵאין ּדָ    .ףִמּפְ

  
ַע ִהְתִחיל  י ְיהֹוׁשֻ ֵרת   :ָלדּון ַרּבִ ֵאין ּבֹו ּכָ סּול ׁשֶ ִנין ּפְ ֵרת -ּדָ ֵאין ּבֹו ּכָ סּול ׁשֶ    ,ִמּפְ

ֵרת ׁש ּבֹו ּכָ ּיֵ סּול ׁשֶ ּפָ    !ְוַאל יֹוִכיַח חּוץ ִלְזַמּנֹו ׁשֶ
   ,ְועֹוד

ֵרת ָבה ְוֵאין ּבֹו ּכָ סּול ַמְחׁשָ ּפְ מֹו ׁשֶ לֹא ִלׁשְ ֶ    !ְנדּוֶנּנּו ִמׁשּ

 רש"י
  מתני' 

. על מנת שחטה חוץ לזמנה
לאכול ממנה כזית למחר דהוי 

   פיגול מעליא:
   . (או) חוץ לעזרה:או חוץ למקומו

. והוי מפגל הואיל קדש הלחם
ופסול הוה לאחר שחיטה ומ''מ 
בפנים שחטה אבל שלא לשמן 

ה לא קדש הלחם הואיל ומפיק ל
מקדושתה לגמרי שהרי שחטה 

   לשם זבח אחר:
. בבדיקה לא ונמצאת טריפה

קדש הלחם דטריפה הוי פסול 
   קודם שחיטה:

  
  גמ' 

. השתא מפרש זה הכלל וכו'
כיצד שחטה חוץ לזמנה וכו' 
דלאו היינו פסול קודם שחיטה 

   לפיכך קדש הלחם:
. שחטה ונמצאת בעלת מום
   פליגי רבי אליעזר ורבי יהושע:

. הואיל חוץ לזמנו שקדשעל 
ומ''מ איתיה לזבח בעזרה אבל 
חוץ למקומו דלא הוי בעזרה 

   פליגי:
. דדברי אני דמיתיו לחוץ לזמנו

הכל קדש דפיגול מרצה משום 
דהרצאה כתיב ביה דכתיב לא 

   ירצה:
. דדברי ואתה דמיתו לבעל מום

הכל לא קדש: חוץ לזמנו וחוץ 
למקומו פסול מחשבה ובעל מום 

   וף:פסול הג
. ובעל מום פסול חוץ למקומו
   ואין בו כרת:

. דקשיא לך היאך נדמנו ועוד
לבעל מום דפסול הגוף הוא 
נדוננו משלא לשמו מתודה 
ששחטה שלא לשמה דהוי פסול 
מחשבה ואין בו כרת ולא קדש 
כדאמר במתניתין שחטה שלא 

  לשמה לא קדש הלחם:
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ַתק  י ֱאִליֶעֶזרְוׁשָ    ."ַרּבִ

  
י ֵמִאיר    ,ְוַרּבִ
ָנא ָחָטּה ְוִנְמֵצאת ְטֵריָפה" :ַמאי ׁשְ ִחיָטה - "ׁשְ סּולֹו קֹוֶדם ׁשְ ָהֵוי ּפְ    ,ּדְ

ָנא ֲעַלת מּום" :ּוַמאי ׁשְ ָחָטּה ְוִנְמֵצאת ּבַ לֹא ָהֵוי - "ׁשְ ִחיָטה :ּדְ סּולֹו קֹוֶדם ׁשְ    ?ּפְ
  
ַע 'ּבְ  ּבָ י ֲעִקיָבא ',ִיןדֹוִקין ׁשֶ ַרּבִ א ּדְ יּבָ ָאַמר ,ְוַאּלִ    .לֹא ֵיְרדוּ  -ִאם ָעלּו  :ּדְ
  

   ?542ְוִאיָדךְ 
  

י ֲעִקיָבא י ָאַמר ַרּבִ גּוֵפיּה  -ִאם ָעלּו לֹא ֵיְרדּו  :ּכִ ְפסּוָלא ּדְ    ,ּבִ
י ֶלֶחם     .לֹא –ֲאָבל ְלַקּדּוׁשֵ

  
  
  
  

ַמר    :ִאיּתְ
ּה  ָחָטּה חּוץ ִלְזַמּנָ ְ ׁשּ את ׁשֶ    ,ַחּטָ

ֵרד -ִאם ָעְלָתה     .לֹא ּתֵ
  : חּוץ ִלְמקֹוָמּה 

ֵרד :ָאַמר ָרָבא    .ּתֵ
ה ֵרד :ָאַמר ַרּבָ    .543לֹא ּתֵ

  
ַע  י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ    ,ָרָבא ּכְ

י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ה ּכְ    .ְוַרּבָ
  

יּה  הְוָהַדר ּבֵ ָרָבא ַרּבָ יּה ּדְ    ,ְלַגּבֵ
ַר  יּה ּדְ י ֱאִליֶעֶזר ְלַגּבֵ יּה ַרּבִ ָהַדר ּבֵ ַע ִמּדְ י ְיהֹוׁשֻ    .ּבִ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ

  
ַע  י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ יּה ּדְ י ֱאִליֶעֶזר ְלַגּבֵ יּה ַרּבִ ָהַדר ּבֵ ב ּדְ    ,ַאף ַעל ּגַ

ָרָבא  יּה ּדְ ה ְלַגּבֵ יּה  -ַרּבָ    .לֹא ָהַדר ּבֵ
ָקָאַמר ֵליּה  -ָהָתם  מוֹ  :הּוא ּדְ לֹא ִלׁשְ ֶ    ,ְנדּוֶנּנּו ִמׁשּ

לֹא ִאי ּדָ  -ֲאָבל ָהָכא  ֶ ֵרדְייַנּת ֵליּה ִמׁשּ מֹו ִאם ָעְלָתה לֹא ּתֵ  .ִלׁשְ

                                                           
ַע תוקן על פי כתבי יד, רשי, שיטה מקובצת ועוד. גירסת וילנא:  542 י ְיהֹוׁשֻ   ְוַרּבִ
 כתבי יד, רשי ושיטה מקובצת גורסים הפוך: רבה אמר תרד, רבא אמר לא תרד. 543

 רש"י
. אליבא דרבי אליעזר ורבי מאיר

ונמצאת בעלת דאמר שחטה 
מום קדש מאי שנא וכו' בשלמא 
לרבי יהודה משוי חדא דינא 
לבעל מום ולנמצאת טריפה אלא 

   לרבי מאיר מאי שנא וכו':
. דהוי מום עובר בדוקין שבעין

ואינו ניכר דלא הוי פסולו קודם 
שחיטה דסבר כרבי עקיבא 
דאמר במס' זבחים (פד.) אם עלו 
לא ירדו והואיל דלא ירדו דקדש 

דהו לא חשיב פסולו קודם  כל
שחיטה הלכך קדש הלחם: 
ואידך רבי יהושע ורבי יהודה 
אומר אליבא דרבי אליעזר [ור''י] 
נמי לא קדש סבר כי אמר רבי 

   עקיבא אם עלו לא ירדו:
. דמקדש [בפסולא דגופי']
   (לגופי') לזבח עצמו:

. לקדושי לחם לא הוי קדוש
הואיל והוי פסולו קודם 

   שחיטה:
. מנה אם עלתה לא תרדחוץ לז

דהואיל ופיגול הוא מרצה וכל 
   שכן שאר זבחים:
. כרבי אליעזר רבה אמר לא תרד

דאמר גבי תודה דקדש דלא הוי 
   פסול:

. ולא קדש כרבי רבא אמר תרד
   יהושע:

. מדהדר ביה רבי אליעזר
   דשתק:

. דקאמר ליה ר' יהושע התם
לרבי אליעזר משלא לשמן נדוננו 

שלא מצא ושתק ר' אליעזר 
תשובה אבל הכא אי דיינת לה 
משלא לשמן מוכח (מיניה) 
מגופיה דאם עלתה לא תרד 
דקי''ל הפסח והחטאת ששחטן 
שלא לשמן אם עלו לא ירדו 
לדברי הכל כדאמר במסכת 
זבחים בפרק המזבח מקדש (דף 
פד.) ריבה לכל העולין שאם עלו 

   לא ירדו:
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ָמּה " לֹא ִלׁשְ ָחָטּה ׁשֶ   , ׁשְ

יּלּוִאים    ,ְוֵכן ֵאיל ַהּמִ
י ֲעֶצֶרת ְבׂשֵ ֵני ּכִ ָמן  - ְוֵכן ׁשְ לֹא ִלׁשְ ָחָטן ׁשֶ ְ ׁשּ ֶחם -ׁשֶ    ."לֹא ָקַדׁש ַהּלֶ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ

יָדן  א ּדִ ּנָ ַבק ּתַ ִכיַח ׁשָ ׁשְ    ,ֵאיל ָנִזיר ּדִ
יּלּוִאים    .ְוָנִקיט ֵאיל ַהּמִ

  
א  ָתא ָנַקטְוַתּנָ ר ִמיּלְ יָדן ִעיּקַ   .ּדִ

  
  

 רש"י
שביק תנא דידן איל נזיר 

   הג לדורות:. שנודשכיח
   . דהוו לפי שעה:ונקט מילואים

. איל עיקר מילתא נקט
המילואים שבו קדשו הלחם 

   תחילה:
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        בבבב----עט, אעט, אעט, אעט, א . 14
   ַמְתִניִתין

ִלי ּכְ ְדׁשּו ּבַ ּקָ ָסִכים ׁשֶ סּול ,ַהּנְ    :ְוִנְמָצא ֶזַבח ּפָ
   ,ַיְקִריבּו ִעּמוֹ  -ִאם ֵיׁש ֶזַבח ַאֵחר 

ְסלּו ּבְ  -ְוִאם ָלאו    .ִליָנהִיּפָ
  

ָמָרא   ּגְ

   :ְזִעיִריָאַמר 
ַבח ִחיַטת ַהּזֶ ׁשְ א ּבִ ין ֶאּלָ ׁשִ ָסִכים ִמְתַקּדְ    .ֵאין ַהּנְ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
  .לז), (ויקרא כג 544"ֶזַבח ּוְנָסִכים" :ָאַמר ְקָרא

  
ַנן    :ּתְ

סּול" ִלי ְוִנְמָצא ֶזַבח ּפָ ּכְ ְדׁשּו ּבַ ּקָ ָסִכים ׁשֶ    ,ַהּנְ
ִליָנהִאם ֵיׁש ֶזַבח ַאֵח  ְסלּו ּבְ    ."ר ִיְקְרבּו ִעּמֹו ְוִאם ַלאו ִיּפָ

ִחיָטה ׁשְ ִסיל ּבִ ִאיּפְ    !ַמאי ָלאו ּדְ
  

ְזִריָקה ,לֹא ִסיל ּבִ ִאיּפְ    .ּדְ
  

ַמאן    ?ּכְ
  

י ַרּבִ    ,ּכְ
ָאַמר לֹא ֶזה :ּדְ יִרין ַמֲעִלין ֶזה ּבְ ּתִ ָבִרים ַהּמַ ֵני ּדְ    .ׁשְ

  
יָמא י ֶאְלָעָזר ּבְ  :ֲאִפיּלּו ּתֵ ְמעֹוןַרּבִ י ׁשִ    ,ַרּבִ

ַמאי ַעְסִקיַנן כֹוס :ָהָכא ּבְ ָמן ּבְ ל ּדָ יּבֵ ּקִ גֹון ׁשֶ ךְ  ,ּכְ ּפַ   ְוִנׁשְ
ָאַמר   ,בעט ֲאבּוהַּ ּדְ ָווֵתיּה ּדַ ְמעֹון ָסַבר ָלּה ּכְ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֵמי :ְוַרּבִ ָזרּוק ּדָ ל ָהעֹוֵמד ִלְזרֹוק ּכְ    .ּכָ

  

                                                           
ה לַ  ה'ה מֹוֲעֵדי ֵאלֶּ  544 ֶ ְקְראּו אָֹתם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ְלַהְקִריב ִאׁשּ ר תִּ יֹומוֹ  ה'ֲאׁשֶ ַבר יֹום ּבְ   עָֹלה ּוִמְנָחה ֶזַבח ּוְנָסִכים ּדְ

 רש"י
  מתני' 

. שנתנן הנסכים שקדשו בכלי
   בכלי ואחר כך נמצא זבח פסול:

. שאין לו נסכים אם יש זבח אחר
   יקריב אלו נסכים עמו:

. משקדשו בכלי נפסלו ואם לאו
   בלינה:

  
  גמ' 
. דקודם בשחיטת הזבח אלא

שחיטת הזבח אע''פ שניתנו בכלי 
שרת אינון חולין ויכול לשנותו 
   לזבח אחר ומשנשחט הזבח לא:

. שהזבח מקדש זבח ונסכים
   הנסכים:

. ואם כן לאו דאיפסיל בשחיטה
דבשחיטה מקדש להו כי נפסל 
הזבח בשעת שחיטה נפסלו נמי 
הנסכים ואמאי אם יש שם זבח 

ע''א מאי לאו  אחר יקריבו עמו.
דאיפסיל הזבח בשחיטה וקתני 
אם לאו יפסלו בלינה ואם כן 
דשחיטת הזבח מקדש הנסכים 
ולא מתקדשי קודם אמאי יפסלו 
בלינה הא לא קדשו כלל דהא 
שחיטה דפסול לא חשיבא 
שחיטה לקדושי נסכים. כך 

   שמעתי:
. דהואיל לא דאיפסיל בזריקה

וכבר קדשו נסכים בשעת שחיטה 
ג דאיפסיל זבח הלכך אע''

בזריקה אם יש שם זבח אחר 
   יקריבו:

. דאמר בפ' התכלת כמאן כרבי
(לעיל מז.) שחט הכבשים לשמן 
וזרק דמן שלא לשמן הלחם 

   קדוש ואינו קדוש:
. כגון זריקה שני המתירין

ושחיטה מקדשים הקרבן 
   לקדושה:

. והני שחיטה מעלין זה בלא זה
וזריקה מקדשין הן הנסכים 

נסכים הוקדשו  וכיון דאלו
בשחיטה אע''ג דאיפסיל זבח 
בזריקה קדשו נסכים בשחיטה 
[ומש''ה] אם יש שם זבח אחר 

   יקריבו עמו שהם לא נפסלו:
. דאמר אפילו תימא רבי אליעזר

אין מעלין זה בלא זה דאמר לא 
קדש הלחם עד שישחוט ויזרוק 

   דמן לשמן:
הכא במאי עסקינן כגון שקיבל 

כן ונפסל . אחר הדם בכוס ונשפך
   בזריקה:

ורבי אלעזר סבירא ליה כאבוה 
דאמר כל העומד ליזרק כזרוק 

. להכי נתקדשו בשני דמי
המתירין בשחיטה ובזריקה אבל 
להכי לא הוי כזרוק שיהא הזבח 
כשר אלא אם יש שם זבח אחר 
יקריבו עמו משום דסבר כרבי 
שמעון דאמר כל העומד לזרוק 

  כזרוק דמי:
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   :ָאַמר ַמר

   ."ִיְקְרבּו ִעּמוֹ  -ׁש ֶזַבח ַאֵחר ִאם יֵ "
  

אְוָהא ָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ִהְפִריׁשּו ְלׁשּום ִמְנָחה ֶזה  ֶמן ׁשֶ סּול ְלׁשּום ִמְנָחה ַאֶחֶרת -ׁשֶ    !ּפָ

  
איָאַמר  י ַיּנַ    :ַרּבִ

ין ַמְתֶנה ֲעֵליֶהם ית ּדִ    ,ֵלב ּבֵ
   ,הּוְצְרכוּ  –ִאם הּוְצְרכּו 

   .ח ַאֵחרְיהּו ְלֶזַב  -ְוִאם ָלאו 
  

   ,ִאי ָהִכי
י ֶמן ַנּמִ    !ׁשֶ

  
ֶמן  ִמְנָחה הּוא -ׁשֶ    .ּגּוָפּה ּדְ

  
ין קּו ְלחּוּלִ ִניּפְ    !ְוִליְתנו ֲעֵליֶהן ּדְ

  
א יֹאְמרוּ  ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ֵרת ְלחֹול :ּגְ ִלי ׁשָ    .מֹוִציִאין ִמּכְ

  
י א ַנּמִ ּתָ א יֹאְמרוּ  ,ַהׁשְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ִהְפִריׁשָ  :ּגְ ִרין ְלׁשּום ֶזַבח ַאֵחרְנָסִכים ׁשֶ ׁשֵ    !ן ְלׁשּום ֶזַבח ֶזה ּכְ

  
ֵני  ן ְיהּוָדהָהּתָ ְתָיה ּבֶ    :ַמתִּ

גֹון" ָעה :ּכְ אֹוָתּה ׁשָ ָהָיה ֶזַבח ָזבּוַח ּבְ    ."ׁשֶ
  

ָעה  אֹוָתּה ׁשָ ִליָנה ?ַמאי –ֲאָבל ֵאין ֶזַבח ָזבּוַח ּבְ ִסל ּבְ    ,ִנּפְ
ֵני ֵסיָפא ְס  - נוּ ִאם ָל " :ַאְדּתָ ִליָנהִיּפָ    – "לּו ּבְ

ִדיָדּה  ָבִרים ֲאמּוִרים" :ִליְפלֹוג ְוִליְתֵני ּבְ ה ּדְ ּמֶ ָעה :ּבַ אֹוָתּה ׁשָ ָהְיָתה ֶזַבח ָזבּוַח ּבְ    ,ׁשֶ
ָעה  אֹוָתּה ׁשָ    !לֹא –ֲאָבל ֵאין ֶזַבח ָזבּוַח ּבְ

  
י ָקא ָאַמר    :ָהִכי ַנּמִ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ָהָיה ֶזַבח ָזבּוַח  :ּבַ ָעהׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ    ,ּבְ
ָעה  אֹוָתּה ׁשָ ִליָנה -ֲאָבל ֵאין ֶזַבח ָזבּוַח ּבְ ְפְסלּו ּבְ ּנִ ִמי ׁשֶ ה ּכְ    .ּוְפסּוִלין ,ַנֲעׂשָ

  
  
  
  

 רש"י
. הכי אחרת פסול לשם מנחה

נמי נימא לנסכים שהקדישם 
לשם זבח לא יקרבו עם זבח 

   אחר:
. יהא לב בית דין מתנה שמן נמי

   עליו שיהא כשר למנחה אחרת:
. ובגופה שמן גופה דמנחה הוא

דמנחה אין יכול להתנות שתבא 
לשם מנחה אחרת אבל נסכים 
אינן גופיה דזבח כולי האי דהא 
אמרינן (לעיל דף מד:) מנחת 

כים אפילו למחר ויכולין נס
   להתנות בהן:

. בית דין מעיקרא עליהן וליתנו
דנסכים שאם הוצרכו הוצרכו 
ואם לאו יהו חולין ואמאי מתנה 

   שיהו לזבח אחר:
. בעלמא בלא גזירה שמא יאמרו

   תנאי ובלא נפסל הזבח:
מוציאין נסכים מכלי שרת 

. וקיימא לן שכל דבר שכלי לחול
חולין שרת מקדש אינו יוצא ל

והם אינם יודעים דשחיטת 
הזבח מקדש אלא יהו סבורין 
שכלי שרת מקדשא להו לנסכים 
ואפי' הכי התנו שיהיו לזבח 

   אחר:
השתא נמי וכו' כשרים [כו'] 

. אף על פי שלא נמצא לזבח אחר
   זבח פסול:

. מתני' דתני יקריבו [כגון שהיה]
עמו כגון שהיה זבח אחר זבוח 

יד היו באותה שעה ונפסל זה ומ
הנסכים לזבח האחר ודמי כאילו 
לשם האי זבח הובאו נסכים ולא 
אתו למימר נסכים שהפרישו 

  וכו':
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יָמא["  ְמעֹון :ֲאִפיּלּו ּתֵ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    ,ַרּבִ

ַמאי ַעְסִקיַנן כֹוס :ָהָכא ּבְ ָמן ּבְ ל ּדָ יּבֵ ּקִ גֹון ׁשֶ ךְ וְ  ,ּכְ ּפַ   ִנׁשְ
ָאַמר ֲאבּוהַּ ּדְ ָווֵתיּה ּדַ ְמעֹון ָסַבר ָלּה ּכְ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֵמי :ְוַרּבִ ָזרּוק ּדָ ל ָהעֹוֵמד ִלְזרֹוק ּכְ   .ּכָ

...  
איָאַמר  י ַיּנַ    :ַרּבִ

ין ַמְתֶנה ֲעֵליֶהם ית ּדִ   "].ֵלב ּבֵ
  

ְמעֹון י ׁשִ ין  : 545ּוִמי ִאית ֵליּה ְלַרּבִ ית ּדִ    ?!ַמְתֶנה ֲעֵליֶהןֵלב ּבֵ
ר ָאִביןְוָהא ָאַמר  י ִיְצָחקָאַמר  ַרב ַעְמָרםָאַמר  ַרב ִאיִדי ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

לֹא הּוְצְרכּו ְלִציּבּור ִמיִדין ׁשֶ    :ּתְ
ְמעֹון  י ׁשִ ִמיִמים -ְלִדְבֵרי ַרּבִ ין ּתְ    !ֵאין ִנְפּדִ

ִמיִמ  -ְלִדְבֵרי ֲחָכִמים  ין ּתְ    !יםִנְפּדִ
  

אִני ָהָתם ִאית  :ׁשַ יהּדְ ְרִעּיָ א ּבִ ְנּתָ ּקַ   .ְלהּו ּתַ
  
  

                                                           
ן ֶאְלָעָזר) גירסת וילנא: 545   (ּבֶ

 רש"י
ומי אית ליה לר''ש לב בית דין 

. דקא תריץ למתני' מתנה עליהם
כרבי אלעזר ברבי שמעון וסבר 
לה כאבוה ופרכינן ליה כו' 
וקמתרץ לב בית דין מתנה 

לב עליהם אלמא דר' שמעון סבר 
   בית דין מתנה עליהם:

. תמידין שלא הוצרכו לציבור
כגון אותן ארבעה שהיו נשארים 
ביום ר''ח אדר כשהיו נוטלין ב' 
היו נשארים ד' ואותן לא היו 
צריכין לפי שאותן הבאין בר''ח 
ניסן באין מתרומה חדשה. ע''א 
מ''ר ז''ל שלא הוצרכו לציבור 
שאבדו והפריש אחרים 

או לדברי תחתיהם ואח''כ נמצ
רבי שמעון דאמר במסכת 
שבועות (דף יב.) פר ושעיר של 
יום הכיפורים שאבדו והפריש 
אחרים תחתיהן ואח''כ נמצאו 
כי לא יקרבו בחג הסוכות יקרבו 
בחג המצות דאין נפדין תמימים 
דאין תנאי בית דין שהתנו אם 
לא הוצרכו יפדו מועיל בהן הני 
תמידין נמי אין נפדין תמימים 

תנאי בית דין מועיל בהן דאין 
לדברי רבי שמעון אלא ירעו 
לדברי חכמים דאמרי יפדו 
דתנאי ב''ד מועיל בהן הני 
תמידין דהכא נמי נפדין 
ומדקאמר לדברי רבי שמעון אין 
נפדין אלמא דסבירא ליה דאין 

   לב בית דין מתנה עליהן:
. דס''ל אין נפדין דהא שאני התם

אית להו תקנתא לא סבירא ליה 
  נה עליהן:מת
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  ַמְתִניִתין

   ,ְוַלד ּתֹוָדה
   ,ּוְתמּוָרָתּה 

יָה  ,ִהְפִריׁש ּתֹוָדה ְוָאְבָדה ְחתֶּ    ,ֵאיָנּה ְטעּוָנה ֶלֶחם -ְוִהְפִריׁש ַאֶחֶרת תַּ
ֱאַמר ּנֶ   .יב), (ויקרא ז  546"ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה" :ׁשֶ
  .ְטעּוָנה ֶלֶחם   -ַהּתֹוָדה 

   .ְוָלָדּה   :ְולֹא
   ,ִחיּלּוָפּה  :ְולֹא
מּוָרָתּה ְטעּוִנין ֶלֶחם :ְולֹא   .תְּ

  

ָמָרא   ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
    ?יב), (ויקרא ז "ּתֹוָדה ַיְקִריב" :ַמהּו אֹוֵמר"

ִין ְלַמְפִריׁש ּתֹוָדתֹו ְוָאְבָדה    ,ִמּנַ
יָה  ְוִהְפִריׁש  ְחתֶּ    ,ַאֶחֶרת תַּ

יֶהן עֹוְמדֹות ,ְוִנְמֵצאת ָהִראׁשֹוָנה תֵּ    ,ַוֲהֵרי ׁשְ
ְרֶצה ַיְקִריב ּיִ ֵאיֶזה ֵמֶהן ׁשֶ ִין ׁשֶ ּה  ,ִמּנַ    ?ְוַלְחָמּה ִעּמָ

ְלמּוד לֹוַמר    ."ּתֹוָדה ַיְקִריב"ַה  :תַּ
ה ְטעּוָנה ֶלֶחם ִנּיָ ֵהא ׁשְ תְּ    ?ָיכֹול ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ַנִים - "יֶבּנוּ ַיְקִר " :תַּ    .ֶאָחד ְולֹא ׁשְ
תּוב ה ַהּכָ ִריּבָ ִין ְלַרּבֹות -ּוִמיֵעט  ,ַאַחר ׁשֶ    ,ְוָלדֹות    :ִמּנַ

   ,ַוֲחִליפֹות
   ?ְלַהְקָרָבה ,ּוְתמּורֹות

ְלמּוד לֹוַמר    .יב), (ויקרא ז "ִאם ַעל ּתֹוָדה" :תַּ
   ?ָיכֹול ְיהּו ְטעּונֹות ֶלֶחם

ְלמּוד לֹוַמר    ,ּתֹוָדה ְטעּוָנה ֶלֶחם - "יב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדהְוִהְקִר " :תַּ

מּוָרָתּה ְטעּוִנין ֶלֶחם ,ְולֹא ִחיּלּוָפּה  ,ְולֹא ְוָלָדּה     ."ְולֹא תְּ
  

ַלח  ֵמיּה ּדְ  ַרב ֲחִניָנאׁשָ ְ י יֹוָחָנןִמׁשּ    :ַרּבִ
א נּו ֶאלָּ ָרה :לֹא ׁשָ ּפָ    ,ְלַאַחר ּכַ

ָרה  ּפָ    .ֶחםְטעּוִנין לֶ  -ֲאָבל ִלְפֵני ּכַ
  

ּה  י ּבָ    ?ַאֵהָייא :ַרב ַעְמָרםַהּוֵ
   ?ַאֲחִליֵפי ּתֹוַדת חֹוָבה :ִאיֵליָמא

ָרה ּפָ ִניָנא – ִאי ִלְפֵני ּכַ    !ּתָ
ָרה  ּפָ ִניָנא –ִאי ְלַאַחר ּכַ   !ּתָ

  
א ַאֲחִליֵפי ּתֹוָדה ְנָדָבה   ,אפ ָרה  - ֶאּלָ ּפָ ין ִלְפֵני ּכַ    ,ּבֵ

ָרה  ּפָ ין ְלַאַחר ּכַ    .ת ֶלֶחםְטעּונוֹ  -ּבֵ
תֹודֹות הּוא ה ּבְ    !ַמְרּבֶ

  
ַלד ּתֹוָדה ְנָדָבה  א ַאּוְ ָרה  -ֶאּלָ ּפָ ין ִלְפֵני ּכַ    ,ּבֵ

ָרה  ּפָ ין ְלַאַחר ּכַ    ,ֵאין ְטעּוִנין ֶלֶחם -ּבֵ
תֹוָדה ִהיא    !מֹוָתר ּדְ

  
ַלד ּתֹוָדה חֹוָבה א ַאּוְ ָרה   :ֶאּלָ ּפָ    ,ָטעּון ֶלֶחם -ִלְפֵני ּכַ

ָרה ּפָ    .ֵאין ָטעּון ֶלֶחם - ְלַאַחר ּכַ
  

ַמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ
  

י יֹוָחָנן ָקָסַבר ַרּבִ ׁש  :ּדְ ַבח ֶהְקּדֵ ׁשֶ ר ּבְ ּפֵ    .ָאָדם ִמְתּכַ
  

                                                           
לּולֹת בַּ  546 ֶמןִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות ַמּצֹות ּבְ ָ ׁשּ לּולֹת ּבַ ֶכת ַחּלֹת ּבְ ֶמן ְוסֶֹלת ֻמְרּבֶ ָ ׁשּ ִחים ּבַ ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשֻ ֶ   ׁשּ

 רש"י
  מתני' 

. זו היא חילופה שאבדה ולא חילופה
והפריש אחרת תחתיה ושוב נמצאת 

   דקרבה נמי בתודה:
  

  גמ' 
. דלא תנו רבנן מהו אומר תודה יקריב

הוה צריך למימר אם על תודה 
יקריבנו דמצי למיכתב והקריב על 
זבח התודה והשתא לא דייק אלא 

וט יקריב לחודיה וקא דייק דהוא מיע
לומר דעל אחד מהם מקריב לחם ולא 

   שתים:
. להקרבה מיעט אחר שריבה הכתוב

   (מין) שאין טעון לחם:
. ואפילו נתכפר מנין לרבות ולדות וכו'

   בראשונה הויין הני בני הקרבה:
   . ריבה דכל אלו קריבין:אם על

. הא דתנן לא ולדות וחליפין לא שנו
   טעונין לחם:

פר . לאחר שנתכאלא אחר כפרה
באחת מהן שאם הקריב שוב לאחרת 

   אין טעונין לחם:
. אם הקריב לולדות אבל לפני כפרה

   ולתמורה ולחליפין טעונין לחם:
   . קאמר רבי יוחנן לא שנו:אהייא

. כגון אילימא אחליפי תודת חובה
דאמר עלי דהויא עליה חובה דהכי 
משמע ליה דרבי יוחנן אמתניתין 

ילופה קמהדר דקתני ולא ולדה ולא ח
טעונה לחם ומתני' בתודת חובה 
קמיירי דמדקתני הפריש אחרת 
תחתיה מכלל דתודה חובה היא 
דאמר עלי דאי לא הויא חובה לא הוי 
מפריש אחרת תחתיה ומתני' סתמא 
קתני דליכא למשמע מידי אי לפני 
כפרה מיירי אי לאחר כפרה וקאמר 

   רבי יוחנן לא שנו וכו':
לחם  . דטעוניןלפני כפרה תנינא

כדאמר מנין למפריש תודה כו' 
דמדקאמר מפריש אחרת תחתיה 
מכלל דתודת חובה היא וקתני והרי 
שתיהן עומדות איזו שירצה יקריב 

  ולחמה עמה דהיינו לפני כפרה:
. דקאמר אלא אחליפי תודה נדבה

הרי זו ואבדה ומפריש אחרת תחתיה 
כלומר דאסיפא דהא ברייתא קאי 

ן דסתמא דקאמר מנין תמורה וחליפי
קתני וקמשמע לן בחליפי תודה נדבה 

   ואמר רבי יוחנן עלה לא שנו כו':
. בין לפני כפרה בין לאחר כפרה

שנתכפר באחרות טעונות שתיהן לחם 
דמרבה בתודות הוא דהואיל ולא 
נתחייב להפריש אחרת והפרישה גלי 
אדעתיה שדעתו היה להרבות בתודות 

   של נדבות והלכך מביא בלחמיהן:
. כגון שהפריש אוולד תודה נדבהאלא 

וילדה בין הקריבה לפני כפרה בין 
לאחר כפרה אין טעונה לחם דמותר 
דתודה היא שכבר נתכפר באחר והוי 
כמפריש מעות לתודתו וניתותרו דכל 
דבר הבא מאליו כגון ולד חשיב 

   מותר:
. וכי קתני אלא אוולד תודת חובה

לעיל ולא ולדה טעון לחם לאחר כפרה 
פני כפרה טעון והתם ליכא אבל ל

למיפרך בין לפני וכו' מרבה בתודות 
   הוא דאין אדם מרבה בתודת חובה:

. דהיינו אדם מתכפר בשבח הקדש
הולד [של תודת חובה] וכיון דיכול 
להתכפר באיזו שירצה או באם או 

   בולד הכי נמי טעונות לחם:
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י  ּה ַנּמִ י ּבָ יַהּוֵ ּיֵ ְווָנא ַאּבַ י ַהאי ּגַ    .ּכִ
  

י ַמר ַנּמִ    ,ִאיּתְ
ר יֹוֵסףָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ִיְצָחק ּבַ    :ַרּבִ

ָרה ,ּתֹוָדה ְנָדָבהִחיּלּוֵפי  ּפָ ין ִלְפֵני ּכַ ָרה  ,ּבֵ ּפָ ין ְלַאַחר ּכַ תֹודֹות הּוא ,ְטעּוָנה ֶלֶחם -ּבֵ ה ּבְ    .ַמְרּבֶ
ָרה ,ְוַלד ּתֹוָדה ְנָדָבה ּפָ ין ִלְפֵני ּכַ ָרה  ,ּבֵ ּפָ ין ְלַאַחר ּכַ תֹוָדה הּוא ,ֵאין ָטעּון ֶלֶחם -ּבֵ    .מֹוָתר ּדְ

ָרה ִלְפ    ,ְווַלד ּתֹוָדה חֹוָבה ּפָ    ,ְטעּוִנין ֶלֶחם -ֵני ּכַ
ָרה  ּפָ    .ֵאין ְטעּוִנין ֶלֶחם -ְלַאַחר ּכַ

  

 רש"י
. הוי בה אביי נמי כהאי גוונא

תודת אהייא ותירץ אוולד 
  חובה:

. דאדם לפני כפרה טעונות לחם
מתכפר בשבח הקדש לאחר 
כפרה אין טעונין לחם דמותר 
דתודה היא ובוולד דתודה נדבה 
להכי לפני כפרה נמי אין טעונין 
לחם משום דאין אדם מתכפר 

  בתודת נדבה:
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מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ

את ֵמָתה ַחּטָ ּבְ ל ׁשֶ תֹוָדה ֵאין ְטעּוָנה ֶלֶחם - ּכָ    .ּבְ
ל את רֹוָעה  ּכָ ַחּטַ ּבְ תֹוָדה ְטעּוָנה ֶלֶחם -ׁשֶ    .ּבְ

  
   :ַרב ַעְמָרםָמִתיב 

  ?  יב), (ויקרא ז  547"ֹוָדה ַיְקִריבּת " :ַמהּו אֹוֵמר"
ִין ְלַמְפִריׁש ּתֹוָדתֹו ְוָאְבָדה    ,ִמּנַ

יָה  ְחתֶּ    ,ְוִהְפִריׁש ַאֶחֶרת תַּ
   ,ְוִנְמֵצאת ָהִראׁשֹוָנה

יֶהן עֹוְמדֹות  תֵּ    –ַוֲהֵרי ׁשְ
ְרֶצה ַיְקִריב ּיִ ֵאיזֹו ֵמֶהן ׁשֶ ִין ׁשֶ ּה  ,ִמּנַ    ?ְוַלְחָמּה ִעּמָ

ְלמּוד לֹוַמר    ."ּתֹוָדה ַיְקִריב" :תַּ
ה ְטעּוָנה ֶלֶחם ִנּיָ ֵהא ׁשְ    ?ָיכֹול תְּ

ְלמּוד לֹוַמר ַנִים - "ַיְקִריֶבּנוּ " :תַּ    ."ֶאָחד ְולֹא ׁשְ
ְונָ  י ַהאי ּגַ את ּכִ י ַחּטָ ּבֵ    ?הא רֹוָע ְוִאיּלּו ּגַ

  
ְתַנן    :ּדִ

אתֹו ְוָאְבָדה"    ,ִהְפִריׁש ַחטָּ
יָה  ְחתֶּ    ,ְוִהְפִריׁש ַאֶחֶרת תַּ

   ,ְוִנְמֵצאת ָהִראׁשֹוָנה
יֶהן עֹוְמדֹות תֵּ    – ַוֲהֵרי ׁשְ

ַאַחת ֵמֶהן ר ּבְ ּפֵ מּות ,ִמְתּכַ ה תָּ ִנּיָ    ,ּוׁשְ
ְבֵרי  יּדִ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ָעִלים רּו ּבְ ּפְ ְתּכַ ּנִ ְמֵצאת ְלַאַחר ׁשֶ ּנִ א ׁשֶ את ֵמָתה ֶאּלָ   . (תמורה כב:) "ֵאין ַחטָּ

נִּ  ָעִלים ָהא קֹוֶדם ׁשֶ רּו ּבְ ּפְ    !רֹוָעה –ְתּכַ
  

י ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבִ מּוֵאל ּכְ    ,ׁשְ
ָאַמר ה ֵמָתה :ּדְ ַעת ַהְפָרׁשָ ׁשְ    .ֲאבּוָדה ּבִ

  
ַחת ָלּה  ּכַ י ֵהיִכי ַמׁשְ א רֹוָעה ְלַרּבִ    ?ֶאּלָ

  
ְעָיא י אֹוׁשַ ְדַרּבִ    ,ּכִ

ָאַמר  ְעָיאּדְ י אֹוׁשַ    :ַרּבִ
אֹות לְ  י ַחּטָ ּתֵ ְרֶצה -ַאֲחָריּות ִהְפִריׁש ׁשְ ּיִ ֵאיֶזה ֵמֶהן ׁשֶ ר ּבְ ּפֵ ְרֶעה ,ִמְתּכַ ה ּתִ ִנּיָ ְ    .ְוַהׁשּ

  
ְווָנא י ַהאי ּגַ י ּתֹוָדה ּכִ ּבֵ    !ֵאין ְטעּוָנה ֶלֶחם ,ְוָהא ּגַ

  
ְמעֹון ְסִביָרא ֵליּה  י ׁשִ ַרּבִ מּוֵאל ּכְ א ׁשְ    ,ֶאּלָ

ָאַמר אֹות ֵמתֹות :ּדְ    .ָחֵמׁש ַחּטָ
  

ָללְוָהא רֹוָעה ְלַרּבִ  ְמעֹון ֵלית ֵליּה ּכְ    !י ׁשִ
  

י ֲחָדא ָקָאַמר מּוֵאל ַנּמִ    ,ׁשְ
את ֵמָתה ַחּטָ ּבְ ל ׁשֶ תֹוָדה ֵאין ְטעּוָנה ֶלֶחם ,ּכָ    .ּבְ

  
ַמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ

  
י יֹוָחָנן ַרּבִ    ,ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ

ָאַמר ׁש  :ּדְ ַבח ֶהְקּדֵ ׁשֶ ר ּבְ ּפֵ    ,ָאָדם ִמְתּכַ
לֹ  ַמע ָלן ּדְ    .אָקַמׁשְ

  

                                                           
ִחי 547 ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשֻ ֶ ׁשּ לּולֹת ּבַ ֶכת ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות ַמּצֹות ּבְ ֶמן ְוסֶֹלת ֻמְרּבֶ ָ ׁשּ ֶמןם ּבַ ָ ׁשּ לּולֹת ּבַ   ַחּלֹת ּבְ

 רש"י
. מפרש כל שבחטאת מתה

   לקמן:
. אם נמצאת ואילו גבי חטאת

חטאת  לפני כפרה רועה שאין
מתה אלא אותה שנמצאת לאחר 
שכיפרו הבעלים הא נמצאת 
קודם שכיפרו הבעלים רועה 
ואילו תודה בכה''ג דהפריש 
תודה ואבדה והפריש אחרת 
תחתיה והרי שתיהן עומדות 
שניה אין טעונה לחם דכתיב 
(ויקרא ז) יקריבנו לאחד ולא 
שתים והיכי קאמר כל שבחטאת 

   רועה בתודה טעונה לחם:
כרבי סבירא ליה דאמר  שמואל

אבודה בשעת הפרשה דשניה 
. אפילו נמצאת קודם מתה

שנתכפרו בעלים להכי לשמואל 
   אין טעונין לחם:

אלא רועה לרבי היכי משכחת 
. דקאמר שמואל כל לה

שבחטאת רועה בתודה טעונה 
   לחם:

. שאם והא גבי תודה כה''ג
הפריש שתי תודות לאחריות 
שאם תאבד האחת תהא שניה 

תיה אין טעונה לחם דכתיב תח
יקריבנו לאחד ולא לשנים והיכי 
קאמר כל שבחטאת רועה בתודה 

   טעונה לחם:
. לא סבר לא כרבי אלא שמואל

   ולא כרבנן:
. דאמר חמש חטאות אלא כר''ש

מתות ולד חטאת ותמורת 
חטאת וחטאת שמתו בעליה 
ושנתכפרו בעליה באחר 
ושעיברה שנתה דלית ליה השניה 

תה גבי תודה אין רועה ודכוו
טעונה לחם שאם הפריש ב' 
תודות לאחריות וכו' דהיינו 
שכפרו בעליה דמתה היא 
בחטאת להכי גבי תודה אין 
טעונים לחם: ופריך והיכי 
אמרת דשמואל כרבי שמעון 
סבירא ליה והא ר' שמעון לית 
ליה רועה כלל ושמואל אית ליה 

   דאמר כל שבחטאת רועה:
הלכה . שמואל לימא מאי קמ''ל

   כרבי שמעון:
. דאמר לאפוקי מדרבי יוחנן

   אדם מתכפר בשבח הקדש בולד:
. שמואל דהלכה כר' קמ''ל

שמעון דה' חטאות מתות ולד 
חטאת כו' ואין מתכפר בו 

  ובתודה אין טעונה לחם:
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י ָאַמר א ַרּבִ    :548ַאּבָ

   – "זֹו ּתֹוָדה ְוזֹו ַלְחָמּה "
ֶחם     ,ֵמִביא ֶלֶחם ַאֵחר -ָאַבד ַהּלֶ

   .ֵאינֹו ֵמִביא ּתֹוָדה ַאֶחֶרת -ָאְבָדה ּתֹוָדה 
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

   ,ִלְגַלל ּתֹוָדה -ֶלֶחם 
   .ְוֵאין ּתֹוָדה ִלְגַלל ֶלֶחם

  
  

   :ָרָבאְוָאַמר 
ֶהן ֶלֶחם -ְוִנּתֹוְתרּו ^ ְלתֹוָדתוֹ   :ִריׁש ָמעֹותִהְפ    פ,ב    ,ֵמִביא ּבָ

ֶהן ּתֹוָדה -ְלַלְחֵמי ּתֹוָדה ְוִנּתֹוְתרּו     .ֵאין ֵמִביא ּבָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
ֲהָנא    :ִאיֵליָמא ַרב ּכַ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ

ָאַמר  ֲהָנאּדְ ְקְראּו ּתֹוָדה    :ַרב ּכַ ּנִ ִין ְלַלְחֵמי ּתֹוָדה ׁשֶ    ?ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ    – יב), (ויקרא ז  549"ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות ַמּצֹות" :ׁשֶ

י ,ִאי ָהִכי ָכא ַנּמִ    !ִאיּפְ
  

ֵרי ּתֹוָדה    ,ֶלֶחם ִאיּקְ
ֵרי ֶלֶחם    .ּתֹוָדה לֹא ִאיּקְ

  
  

   :ָרָבאְוָאַמר 
   ,ִהְפִריׁש ּתֹוָדתוֹ 

   ,ְוָאְבָדה
ְחּתֶ     ,יָה ְוָחַזר ְוִהְפִריׁש ַאֶחֶרת ּתַ

   ,ְוָאְבָדה
יָה  ְחּתֶ    ,ְוָחַזר ְוִהְפִריׁש ַאֶחֶרת ּתַ

ן עֹוְמדֹות ּתָ ָלׁשְ    ,ְוִנְמְצאּו ָהִראׁשֹונֹות ַוֲהֵרי ׁשְ
ִראׁשֹוָנה  ר ּבָ ּפֵ ה ֵאיָנּה ְטעּוָנה ֶלֶחם  -ִנְתּכַ ִנּיָ    ,ׁשְ

ית ְטעּוָנה ֶלֶחם ִליׁשִ    .ׁשְ
ית  ִליׁשִ ְ ׁשּ ר ּבַ ּפֵ ה ֵא     -ִנְתּכַ ִנּיָ    ,יָנּה ְטעּוָנה ֶלֶחםׁשְ

   .ִראׁשֹוָנה ְטעּוָנה ֶלֶחם
ֶאְמָצִעית  יֶהן ֵאין ְטעּונֹות ֶלֶחם -ּבָ ּתֵ    .ׁשְ

  
י ּיֵ    :ָאַמר ַאּבַ

ַאַחת ֵמֶהן  ר ּבְ ּפֵ יֶהן ֵאין ְטעּונֹות ֶלֶחם   -ֲאִפיּלּו ִנְתּכַ ּתֵ    ,ׁשְ
ֲהָדֵדי ִניְנהו הּו ֲחִליִפין ּדַ    .ּכּוּלְ

  
י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ

אֹות    ,ְוֵכן ְלִעְנַין ַחּטָ
אתוֹ     ,ִהְפִריׁש ַחּטָ

   ,ְוָאְבָדה
יָה  ְחּתֶ    ,ְוִהְפִריׁש ַאֶחֶרת ּתַ

   ,ְוָאְבָדה
יָה  ְחּתֶ    ,ְוִהְפִריׁש ַאֶחֶרת ּתַ

ן עֹוְמדֹות - ְוִנְמְצאּו ָהִראׁשֹונֹות ּתָ ָלׁשְ    ,ַוֲהֵרי ׁשְ
ִראׁשֹוָנה  ר ּבָ ּפֵ מּות -ִנְתּכַ ה ּתָ ִנּיָ    ,ׁשְ

ְרֶעהׁשְ  ית ּתִ    .ִליׁשִ

                                                           
  במקבילה פסחים יג: וכן בשיטה מקובצת הגירסה: רבה, וכן בהמשך. 548
ִחי 549 ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשֻ ֶ ׁשּ לּולֹת ּבַ ֶכת ַחּלֹת בְּ ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות ַמּצֹות ּבְ ֶמן ְוסֶֹלת ֻמְרּבֶ ָ ׁשּ ֶמןם ּבַ ָ ׁשּ   לּולֹת ּבַ

 רש"י
. אע''ג דלא זו תודה וזו לחמה

אמר עלי אם אבד הלחם מביא 
לחם אחר דכיון דאמר זו נתחייב 

וכל זמן שעיקר הזבח  בלחמה
   קיים חייב בלחמה:

. דכתיב מ''ט לחם לגלל תודה
והקריב על זבח התודה חלות 

   (ויקרא ז):
. משום הכי ואין תודה לגלל לחם

אבדה תודה אין מביא תודה 
אחרת אף על גב דלחמה קיים 

   אין מביא תודה אחרת:
. לזבח תודתו הפריש מעות

   וניתותרו:
ן דלחם . דכיואי הכי איפכא נמי

איקרי תודה תודה נמי איקרי 
לחם ויביא נמי ממותר לחם 

   תודה:
. ולהכי הפריש לחם איקרי תודה

לתודתו ונתותרו מביא בהן 
   לחם:

נתכפר בראשונה שניה אין 
. לפי שהיא חליפי טעונה לחם

   תודה ראשונה:
. דלא הויא שלישית טעונה לחם

חליפי תודה ראשונה ומרבה 
ובה היא בתודות הוא דאע''ג דח

דקתני והפריש אחרת אפילו הכי 
אמרינן הכא ודאי שלישית לא 
הויא אלא מרבה בתודות דלא 

   הויא חליפה:
נתכפר בשלישית שניה אין 

. לפי שהיא חליפתה טעונה לחם
   של שניה:

. לפי שאינה ראשונה טעונה לחם
   חליפין:

נתכפר באמצעית שתיהן אין 
. לפי שהיא חליפת טעונות לחם 

ולא שלישית טעונה  הראשונה
לחם שאף על פי שאינה חליפת 

   ראשונה הויא חליפה דחליפה:
. דהויא חטאת שניה תמות

   שכיפרו בעליה:
. דלא הויא שלישית תרעה

  חליפי ראשונה:
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ית  ִליׁשִ ְ ׁשּ ר ּבַ ּפֵ מּות   -ִנְתּכַ ה ּתָ ִנּיָ    ,ׁשְ
ְרֶעה    .ְוִראׁשֹוָנה ּתִ

ֶאְמָצִעית  ר ּבָ ּפֵ יֶהן ָימּותוּ  -ִנְתּכַ ּתֵ    .ׁשְ
  

י ּיֵ    :ָאַמר ַאּבַ
ַאַחת ֵמֶהן  ר ּבְ ּפֵ יֶהן ָימּותוּ    -ֲאִפיּלּו ִנְתּכַ ּתֵ    ,ׁשְ

ֲהָד  הּו ֲחִליִפין ּדַ    .ֵדי ִניְנהוּ ּכּוּלְ
  

   "?ְוֵכן"ַמאי 
  

ֵתיָמא א ְלֵמיַמר -ָהָתם  :ַמהּו ּדְ ִאיּכָ תֹודֹות הּוא :הּוא ּדְ ה ּבְ    ,ַמְרּבֶ
אֹות הּוא -ֲאָבל ָהָכא  ַחּטָ ה ּבְ א ְלֵמיַמר ַמְרּבֶ ֵליּכָ    ,ֵאיָמא לֹא ,ּדְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

 רש"י
תודה דאיכא למימר מרבה 

. משום הכי לרבה בתודות הוא
שלישית טעונה לחם כדאמרינן 
לעיל דהויא תודת חובה אבל 

יכא למימר מרבה חטאת דל
בחטאות הוא שאין דרכן של בני 

   אדם להרבות בחטאות:
. תיהוי שלישית רועה אימא לא

אלא ימותו תרוייהו קמשמע לן 
  רבה דלא:
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            פא, אפא, אפא, אפא, א    ––––    פ, בפ, בפ, בפ, ב . 20
  ... ְטעּוָנה ֶלֶחם  -ַהּתֹוָדה "[
מּוָרָתּה ְטעּוִנין ֶלֶחם :לֹאוְ    ]."תְּ
  

ֵני  יאּתָ י ִחּיָ    :ַרּבִ
ְתמּוָרָתּה " ְתָעְרָבה ּבִ ּנִ    ,ּתֹוָדה ׁשֶ

   ,ּוֵמָתה ַאַחת ֵמֶהן
ּה  ָנה -ֲחֶביְרתָּ ּקָ    ."ֵאין ָלּה תַּ

  
   ?ֵהיִכי ַנֲעִביד

ֲהָדּה  מּוָרה ִהיא -ַנְקִריב ֶלֶחם ּבַ ְלָמא ּתְ    !ּדִ
ְלָמא ּתֹוָדה ִהיא -ֲהָדּה לֹא ַנְקִריב ֶלֶחם ּבַ     !ּדִ

  
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ָאַמר ֵהָמה ַאֲחִריָנא ְוֶלֶחם - "ָעַלי" :ִאי ּדְ לֹא ַמְייֵתי ֵליּה ּבְ    !לֹא ַסְגָיא ּדְ

  
מּוָרה ִהיא :ְוֵליָמא ַקְייָמא ּתְ    .ְוָהא ַלְחָמּה  ,ָהא ּתֹוָדה - ִאי ַהְך ּדְ

ַקְייָמא ּתֹוָדה ִהיא  יֱהֵוי ַאֲחָריּות ,א ַלְחָמּה ָה  -ִאי ַהְך ּדְ    !ְוָהא ּתֶ
  

ָאַמר    ".ֲהֵרי זוֹ " :לֹא ְצִריָכא ּדְ
  
ָנןִסיָמן למודי"ם מיד"ת" על"ה שי"ש שכ"ן דדמ"ה דא"י חל"ש מו( נּו ַרּבָ   " ּתָ

   ))))תרתמור"ה בחו"ץ חזקי"ה הפרי"ש חטא"ת לאח"ר יו
  

יִלְפֵני  550ָאְמרּו ְלֵמִדין י ֶלֶחם :ַרּבִ ַקְייָמא    :ֵליָמאוְ  , ְוַלְיתֵּ    ,ַלְחָמּה  -ָהא  ,ּתֹוָדה ִהיא -ִאי ַהְך ּדְ
ין -ִאי לֹא     !ֵליּפּוק ְלחּוּלִ

  
ין ָלֲעָזָרה :ָאַמר ְלהוּ     ?!ְוִכי ַמְכִניִסין חּולִּ

  
  

ֵהָמה ְוֶלֶחם י ּבְ ַקְייָמא :ְוֵליָמא ,ְוַלְיּתֵ מּוָרה ִהיא ִאי ַהְך ּדְ    ,ַלְחָמּה  –ּתֹוָדה ְוָהא  -ָהא  ,ּתְ
ַקְייָמא ּתֹוָדה ִהיא ָלִמים -ְוָהא  ,ַלְחָמּה  –ָהא  ,ִאי ַהְך ּדְ יֱהֵוי ׁשְ    .ּתֶ

  
ָלִמים :ָאַמר ְלהוּ  ׁשְ ֲאִכיָלה ּדִ ָקא ְמַמֵעט ּבַ ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
  

ילְ  ֵלִויָאַמר     :ַרּבִ
ֵהָמה ְוֶלֶחם י ּבְ מּוָרה ִהיא    :ְוֵליָמא ,ְוַלְיּתֵ ַקְייָמא ּתְ    .ַלְחָמּה  –ְוָהא  ,ּתֹוָדה –ָהא  ,ִאי ַהְך ּדְ

ַקְייָמא ּתֹוָדה ִהיא תֹוָדה -ְוָהא  ,ַלְחָמּה  –ָהא  ,ְוִאי ַהאי ּדְ יֱהֵוי מֹוָתר ּדְ   .ּתֶ
  

ָקְדֳקדוֹ  :ָאַמר ֵליּה  ֵאין לֹו מֹוַח ּבְ ה ֲאִני ׁשֶ ְמדּוּמֶ   !ּכִ
ה ְלמֹוָתרֹות   ,אפא ִחּלָ ין ּתְ    ?!ְוִכי ַמְפִריׁשִ

  
  

י ִיְצָח ָיִתיב  אַרּבִ ר ַמְרּתָ מּוֵאל ּבַ ר ׁשְ יּה ּדְ  ק ּבַ    :ְוָיִתיב ְוָקָאַמר ַרב ַנְחָמןַקּמֵ
ֵהָמה ְוֶלֶחם י ּבְ    ,ְוַלְייּתֵ

מּוָרה ִהיא   :ְוֵליָמא ַקְייָמא ּתְ    ,ָהא ּתֹוָדה ְוָהא ַלְחָמּה  -ִאי ַהְך ּדְ
ַקְייָמא ּתֹוָדה ִהיא  מוּ  -ְוִאי ַהְך ּדְ ֱהֵוי ּתְ    .ָרהָהא ַלְחָמּה ְוָהא ּתֶ

  
ַכְתֵפיּה  :ָאַמר ֵליּה  ִעין ּבְ ר ,ֲעֵני ָמִרי ַאְרּבְ    ?!ְוָכׁשֵ

  
  ,ָחַלׁש  ַרב ִעיָלא

יּה  יָעל ְלַגּבֵ ּיֵ ָנןוְ  ַאּבַ י יֹוָחָנן :ְוָיְתֵבי ְוָקא ָאְמֵרי ַרּבָ ָאַמר ,ִאם ִאיָתא ִלְדַרּבִ    ,חּוץ ְלחֹוַמת ָהֲעָזָרה ָקדֹוׁש  :ּדְ
י ֶלֶחם ַקְייָמא ּתֹוָדה ִהיא     :ְוֵליָמא ,חּוץ ְלחֹוַמת ָהֲעָזָרהְולֹוְתֵבּה  ,ַלְייּתֵ    ,ָהא ַלְחָמּה  -ִאי ַהְך ּדְ

                                                           
  במסכת סנהדרין יז,ב נתבאר שהכוונה היא ללוי 550

 רש"י
. וכבר אמרינן דלמא תמורה היא

לעיל תודה טעונה לחם ולא 
תמורה משום הכי אין לה 
תקנה: אמאי אין לה תקנה אי 
עסקינן בתודת חובה בההיא 
דאמר עלי ונתערבה אית לה 

   תקנה:
. לא סגי דלא מייתי אחרינא

ולייתי בהמה אחריתי ולחם 
ולתני ולימא אי הך דקיימא 
תמורה היא הך בהמה לתודה 
לחובתו והא לחמה והאחרונה 
שנשתיירה תיהוי לאחריות דהוי 
כמפריש תודות לאחריות דהוא 
   קריבה עם לחם וחדא בלא לחם:

דהויא . לא צריכא דאמר הרי זו
נדבה להכי לא מצי למימר דהא 
תיהוי לאחריות דלנדבה ליכא 
אחריות משום הכי אין לה 

   תקנה:
. היינו לוי למידין לפני רבי

כדאמרי' בסנהדרין (דף יז:) 
   למידין לפני חכמים לוי:

. שיאכלו ואי לא ליפוק לחולין
הבעלים אותן חלות בתורת 
חולין והכהנים יאכלו לאותן ד' 

   חולין: דתרומה בתורת
. וכי מכניסין חולין לעזרה

דדלמא הך דקיימא תמורה היא 
   והיאך הביא לחם חולין בעזרה:
. ולייתי בהמה אחרת ולחם

(דלא) דאע''ג דאסקינן דאמר 
הרי זו יביא בהמה ומה בכך 
שהרי אדם יכול להרבות 
   [תודות] נדבה ויהא להם תקנה:
. ממעט הוא לאכילה דשלמים

דין דהשתא הויא ספק שלמים ו
שלמים דנאכלים לשני ימים 
ולילה ותודה ליום ולילה ואי 
אכיל לה בתורת תודה שמא 
נשתייר ממנה למחר ונמצא 
מביא קדשים לבית הפסול 
שיקדים זמנו דשמא שלמים 

  :הוא
. שום קרבן וכי מפרישין תחילה

   על מנת שיהא מותר זבח:
. הוא ארבעין בכתפיה וכשר

חייב ללקות ארבעים על שהמיר 
ן (תמורה דף ב.) שאם המיר כדתנ

מומר וסופג את הארבעים ואת 
אמרת יפריש לכתחילה לשם 
תמורה דבר שהוא אסור 

   ומתחייבים מלקות:
. דאמר אם איתא לדרבי יוחנן

לעיל חוץ לחומת העזרה נמי 
קדש הלחם בשחיטת הזבח אם 
הוא לפנים מחומת בית פאגי 
אמאי לא עביד כדאמר 

   מעיקרא:
דקמהדר לה . וולייתי לחם וכו'

וכי מכניסין חולין לעזרה לייתי 
לחם ויניח חוץ לחומת העזרה 
בבית פאגי במקום שמתקדש 
בשחיטת הזבח ואפילו הויא 
תמורה דהוו חולין ליכא איסורא 

  דהא לא נכנסו לעזרה:
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ין -ְוִאי לֹא     !ֵליּפּוק ְלחּוּלִ
  

ע ְלָהִניף  א ַאְרּבַ ִאיּכָ ּום ּדְ    ?ֵהיִכי ֶליֱעִביד -ִמׁשּ
ַראי יְנהּו ַאּבָ ִתיבל)  ,(ויקרא ז 551"ִלְפֵני ה'"- ַלְנּפִ    !ּכְ

ואי  ּוַ ין ָלֲעָזָרה -ּגַ יל חּוּלִ    !ָקא ְמַעּיֵ
ר ְך לֹא ֶאְפׁשָ    .ִהְלּכָ

  
  

ַרב ִאיִדיַמְתִקיף ָלּה  ֵריּה ּדְ א ּבְ יׁשָ    :ַרב ׁשִ
ה ָאַמר ,ִאם ִאיָתא ִלְדִחְזִקּיָ מֹוִנים  :ּדְ ִעים ִמּתֹוְך ׁשְ   ,ָקְדׁשּו ַאְרּבָ

ֵהָמה י ּבְ ֲהָדּה  ,ַלְייּתֵ מֹוִנים ּבַ י ׁשְ    –ְוַלְייּתֵ
ַקְייָמא ּתֹוָדה ִהיא   :אְוֵליָמ  ַתְרַוְייהוּ  -ִאי ַהְך ּדְ מֹוִנים ּדְ יֱהֵוי ּתֹוָדה ְוָהא ׁשְ י ּתֶ    ,ָהא ַנּמִ

מּוָרה ִהיא  ַקְייָמא ּתְ מֹוִנים ,ָהא ּתֹוָדה ְוָהא ַלְחָמּה  -ִאי ַהְך ּדְ ִעים ִמּתֹוְך ׁשְ ׁשּו ְלהּו ַאְרּבָ    .ְוִליְקּדְ
  

ֲאכִ  ָקא ְמַמֵעט ּבַ ּום ּדְ ִעיםִמׁשּ ַאְרּבָ    !יָלה ּדְ
  

יָאַמר ֵליּה  ִ ֲהָנאלְ  ַרב ַאׁשּ    :ַרב ּכַ
ָאַמר י יֹוָחָנן ּדְ ֶרת ְוָיְלָדה    :ִאם ִאיָתא ִלְדַרּבִ את ְמעּוּבֶ    ,ִהְפִריׁש ַחּטָ

ּה  ר –ָרָצה ּבָ ּפֵ    ,ִמְתּכַ
ְווָלָדּה  ר –ָרָצּה ּבִ ּפֵ    .ִמְתּכַ

ֶרת ֵהָמה ְמעּוּבֶ י ּבְ ין ,ַלְייּתֵ ֵלד ְוַיְמּתִ ּתֵ ֲהָדּה  ,ָלּה ַעד ׁשֶ מֹוִנים ּבַ י ׁשְ    ,ְוַלְייּתֵ
מּוָרה ִהיא   :ְוֵליָמא ַקְייָמא ּתְ ַתְרַוְוייהוּ  ,ָהא ּוְוָלָדּה ּתֹוָדה ִהיא -ִאי ַהְך ּדְ מֹוִנים ּדְ    ,ְוָהא ׁשְ

ַקְייָמא ּתֹוָדה ִהיא  י ּתֹוָדה ִהיא   -ְוִאי ַהְך ּדְ ַתְר  ,ָהא ַנּמִ מֹוִנים ּדְ    ,ַוְוייהּו הּואְוָהא ׁשְ
תֹוָדה    .ְוַהאי ֶליֱהֵוי מֹוָתר ּדְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

י יֹוָחָנן ָאַמר ַרּבִ יר :ַמאן ֵליָמא ָלן ּדְ ירֹו ְמׁשּוּיָ ּיְ    ?ִאם ׁשִ
ְלָמא ירֹו  :ּדִ ּיְ יר -ִאם ׁשִ    !ֵאינֹו ְמׁשּוּיָ

י יֹוָחָנן ַרּבִ ָאַמר ,ְוַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ ר ּבְ  :ּדְ ּפֵ ׁש ָאָדם ִמְתּכַ ַבח ֶהְקּדֵ    .ׁשֶ
  

ַלע ְלַדְמהּוְרָיא ָרִביָנא   ,ִאיּקְ
ַרב הּוָנאָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ יִמי ּבְ ְמהּוְרָיא לְ  ַרב ּדִ    :ָרִביָנאִמּדַ

ֵהָמה י ּבְ ֲהָדּה  ,ֲהֵרי ָעַלי :ְוֵליָמא ,ְוַלְייּתֵ מֹוִנים ּבַ י ׁשְ ה ַאֲחִריִתי ְוַלְייּתֵ ֵהּמָ י ּבְ    ,ְוַלְייּתֵ
מּוָרה ִהיא ִא   :ְוֵליָמא ַקְייָמא ּתְ י ּתֹודֹות -י ַהְך ּדְ ְרּתֵ ַתְרַוְייהוּ  ,ָהֵני ּתַ מֹוִנים ּדְ    ,ְוָהא ׁשְ

ַקְייָמא ּתֹוָדה ִהיא  י ֶליֱהֵוי ּתֹוָדה -ְוִאי ַהְך ּדְ ָאְמֵרי ָעַלי ַנּמִ ַתְרַוְייהו ,ְוָהא ּדְ מֹוִנים ּדְ    , ְוָהא ׁשְ
ֱהֵוי ְלַאֲחָריּות    .ְוִאיָדְך ּתֶ

  
   :ַמר ֵליּה ָא 

ם" :ַהּתֹוָרה ָאְמָרה ּלֵ ׁשַ ּדֹור ְולֹא ּתְ ּתִ ֶ ר לֹא ִתּדֹור ִמׁשּ    - ד) , (קהלת ה "טֹוב ֲאׁשֶ
ה ִחיּלָ ּתְ   ?!ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ֵליקּום ְוִליְנּדֹור ּבַ
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ולא לכל מי שירצו לין להאכיל מחלקן אבל הכא דאיכא לכהנים שמונה ושל בעלים יכווכיון דליכא אלא ארבעה יש ספוק בידך לאוכלן ביום אחד 
ביום אחד והוי המותר  כיון דאין נאכלין אלא לנשיהם ולבניהם ולעבדיהם דלמא לא מצו אכלי לכולהו שמונהאתו לידי שריפה אבל שמונה דלכהנים 

' ושריף שלא כדין מ''ר. ענין אחר בשריפה ושמא לא הויא אידך תודה ולא קדשו אלא ארבעים וליכא דקדיש אלא ד' ונמצאת ממעט באכילה דאלו ד
   ממעט באכילה דמ' דילמא לא קדשי כלל דאידך לא הויא תודה וכי מתותרי למחר שרף להו ועבר משום בל תשחית (דברים כ) כך שמעתי:

באיזו מהם  . דלא חשיב לה כולד חטאת הואיל והפרישה מעוברת דדעתיה הוה נמי להתכפר בעובר ומתכפררצה בה מתכפר רצה בוולדה מתכפר
שירצה ודכוותיה גבי תודה יכול לעשותן שתיהם תודות אבל נתעברה לאחר שהקדיש אין מתכפר בולדה משום דכשהקדישה לא הוה דעתיה אהאי 

   ולד דאכתי לא נתעברה:
דמפריש תחילה  . משום הכי אמר בהמה מעוברת ולא בהמה וולדה משום דכי מפריש לה לא הויא אלא חדא ואיכא למימרלייתי בהמה מעוברת

   למותרות:
. והכא ליכא למימר וכי מפרישין תחילה למותרות שהרי מקצתה הויא עיקר קרבן דבשעה שהפרישה לא הויא אלא חדא והאי ליהוי מותר בתודה

   רישין וכו':גופא ועכשיו קרב מקצתו או האם או הולד אבל לעיל דלא הוי אלא חד והיא גופיה מייתי מתחילה לשם מותר איכא למיפרך וכי מפ
. טעם דרבי יוחנן התם היינו משום דעובר לאו ירך אמו הוא ואם שיירו לעובר שלא הקדישו כשהקדיש לאם הוי משוייר דלא חשיב מאן לימא לן

עצמו אלא כוולדה דבעי למימר דכוותיה גבי תודה שיהו האם והולד תודות דילמא ס''ל התם אם שיירו אינו משוייר שאין יכול לשיירו לקרבן לפני 
פר מתה וה''נ אין יכול לעשות הוולד קרבן ואין יכול להקריב שניהם האם והוולד ולחמם עמהם אלא היינו טעמא דר' יוחנן דאמר רצה בוולדה מתכ

משום דאדם מתכפר בשבח הקדש בוולד דכי הפרישה מעוברת הוה דעתיה אכל שבחא ולאחר שנתכפר באם פוסל הוולד ה''נ מתכפר באיזו תודה 
   שירצה ולחמה עמה אבל להביא שניהם ולחמם לא:

   . כדי שיהא חייב באחריותה:ולימא עלי
   . לאחריות דראשונה:ולייתי אחרת

   . ומוקמינן ליה (חולין דף ב:) דאמר עלי:התורה אמרה טוב אשר לא תדור
  . דלימא עלי דס''ל טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר:ואת אמרת ליקום ולנדור לכתחילה

 רש"י
. חלות משום דאיכא ארבע

דתרומה שצריך להניף ובכל 
מקום מצינו הלחם למעלה 

מקום וצריך להניפו בעזרה ב
שמניף הבשר ואי קשיא הא 
דאמר לעיל (דף סב.) כל מקום 
שיש לחם הלחם למעלה ואמר 
היכא אמר רב פפא במילואים 
אמאי לא אמר נמי בתודה איכא 
לתרוצי עיקר מילתא נקט 

  כדתרצינן נמי לעיל: 
כתיב בשלמים ותודה  לפני ה'

   היא בכלל שלמים:
. שמא קמעייל חולין לעזרה

   תמורה היא:
. חלות ולינחינהו שמוניםולייתי 

בחוץ כרבי יוחנן וליפריש 
מינייהו שמונה חלות ולותבינהו 

   גוואי:
. וליקדשו ולימא אי הך כו'

ארבעים מתוך שמונים והני 
שמונה דגוואי לא הוי ארבעה 
מינייהו חולין בעזרה ממה נפשך 
דאי הך דקיימא תודה הויא הוו 
שתי תודות ושמונה חלות 

תמורה  תרומה ואי הך דקיימא
ולא הוה אלא חדא תודה הני 
שמנה ליחשבינהו מהני מ' 

   דקדשו ולא הוו חולין בעזרה:
ומשני לא אפשר בהכי משום 

. גבי דממעט באכילה דארבעים
הבעלים דכהן אינו רוצה לאכול 
כי אם ארבעה דסבור שמא אין 
כאן אלא תודה אחת ואין לכהן 
לאכול כי אם ארבעה מהן 

א והבעלים נמי חוששין שמ
שתיהן תודות הן וכל שמונה 
קדשות ונמצא אותן ארבעה 
חלות אבודים ולעיל דאמרינן אי 
לא ליפוק לחולין ליכא למימר 
קממעט באכילה דארבעים 
דהתם ליכא אלא ארבעים חלות 
וממה נפשך אית ליה לפרושי ד' 
לתרומה אבל הכא דהפריש שני 
חלות איכא למימר דארבעים 
שלא לצורך הן וקא ממעט 

  לים באכילה דארבעים: לבע
ענין אחר דקא ממעט באכילה 

דאילו בעלמא היכא  דארבעה
דליכא אלא חד קרבן אי יקדשו 
מ' מתוך שמונים אין נאכלין 
לכהנים אלא ארבעה ואידך 

  כולהו נאכלין לבעלים 
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   ַמְתִניִתין

ין -" ֲהֵרי ָעַלי ּתֹוָדה"  :ָהאֹוֵמר   .ָיִביא ִהיא ְוַלְחָמּה ִמן ַהחּוּלִ
ין ּתֹוָדה ָעַלי"                 ,בפא ר ,ִמן ַהחּוּלִ ֲעׂשֵ ין - ְוַלְחָמּה ִמן ַהּמַ    .ָיִביא ִהיא ְוַלְחָמּה ִמן ַהחּוּלִ

ין" ר ְוַלְחָמּה ִמן ַהחּוּלִ ֲעׂשֵ    .ָיִביא – "ּתֹוָדה ִמן ַהּמַ
ר" ֲעׂשֵ ר ׁשֵ   ,ָיִביא – "ִהיא ְוַלְחָמּה ִמן ַהּמַ י ַמֲעׂשֵ    ,ִניְולֹא ָיִביא ֵמִחיטֵּ

ִני ר ׁשֵ עֹות ַמֲעׂשֵ א ִמּמְ   .ֶאּלָ
  

ָמָרא    ּגְ

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
   .ֵמִביא ּתֹוָדה ְוַלְחָמּה  - "ֲהֵרי ָעַלי ַלְחֵמי ּתֹוָדה" :ָהאֹוֵמר

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ִריב לֹא ּתֹוָדה לֹא ִאיּקְ ֶלֶחם ּבְ ְבָרא ּדְ    ,ֵמיַדע ָיַדע ַהאי ּגַ

   ,רְוַהאי ּתֹוָדה ְוַלְחָמּה ָקָאַמ 
ָקָאַמר  ָתא ָנַקט - "ַלְחֵמי ּתֹוָדה"ְוַהאי ּדְ    .סֹוף ִמיּלְ

  
ַנן    :ּתְ

ר" ֲעׂשֵ ין  ,ּתֹוָדה ִמן ַהּמַ ַדר -ְוַלְחָמּה ִמן ַהחּוּלִ ּנָ ה ׁשֶ ּמָ    – "ָיִביא ּכַ
אי ָאַמר  ?ְוַאּמַ יָון ּדְ ין"ּכֵ ין - "ַלְחָמּה ִמן ַהחּוּלִ    !ָיִביא ִהיא ְוַלְחָמּה ִמן ַהחּוּלִ

  
אִני ָהָתם ָאַמר ,ׁשַ ֵכיָון ּדְ ר" :ּדְ ֲעׂשֵ    – "ּתֹוָדה ִמן ַהּמַ

אֹוֵמר ה ּכְ לֹוִני :ַנֲעׂשָ ל ּפְ    .ֲהֵרי ָעַלי ֶלֶחם ִלְפטֹור ּתֹוָדתֹו ׁשֶ
  

   ,ִאי ָהִכי
ֵני ָקּתָ א ּדְ ר " :ֵריׁשָ ֲעׂשֵ ין ְוַלְחָמּה ִמן ַהּמַ יןָיִביא ִהיא ְוַלְחָמּה ִמן ַהחוּ  -ּתֹוָדה ִמן ַהחּוּלִ    – "ּלִ

אֹוֵמר ה ּכְ י ַנֲעׂשָ לֹוִני :ָהָכא ַנּמִ ל ּפְ    !ֲהֵרי ָעַלי ּתֹוָדה ִלְפטֹור ַלְחמֹו ׁשֶ
  

א ּתָ ָלָמא ֶלֶחם    ?!ָהִכי ַהׁשְ ׁשְ    ,ְלִמיְפַטר ּתֹוָדה ָאֵתי -ּבִ
   ?!ְלִמיְפַטר ֶלֶחם ִמי ַאְתָיא -ּתֹוָדה 

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

   ,לֹא ֶלֶחםּתֹוָדה ּבְ  ֲהֵרי ָעַלי" :ָהאֹוֵמר"
לֹא ְנָסִכים     ."ֶזַבח ּוְנָסִכים ,ּכֹוִפין אֹותֹו ּוֵמִביא ּתֹוָדה ְוַלְחָמּה  -ְוֶזַבח ּבְ

ָאַמר    !לֹא –ֲאָבל לֹא ָאַמר ּתֹוָדה  552"ּתֹוָדה" :ַטְעָמא ּדְ
  

ין ב הּוא ַהּדִ לֹא ָאַמר ּתֹוָדה ַאף ַעל ּגַ    ,ּדְ
ֵעי ְלִמיְתָנא ָקא ּבָ יֵדי ּדְ לֹא ְנָסִכיםזֶ " :ְוַאּיְ לֹא ִמְתֵני ֵליּה  "ַבח ּבְ לֹא ֶזַבח" :ּדְ    ,"ְנָסִכים ּבְ

י  ָנא ַנּמִ    ."ּתֹוָדה"ּתָ
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 ירש"
  מתני' 

האומר הרי עלי תודה יביא היא 
. דכיון דאמר ולחמה מן החולין

עלי נתחייב בה והוה ליה דבר 
שבחובה ואינו בא אלא מן 
החולין כדאמרינן לקמן וכיון 
דאמר הרי עלי תודה אע''ג דלא 
אמר ולחמה מתחייב בשתיהן 

ואם אמר הרי  דלחם גלל תודה:
עלי תודה מו החולין ולחמה מן 

י. כיון דעיקר ותודה המעשר שנ
הזבח אמר מן החולין יביא הכל 
מן החולין דכיון דאמר עלי 
נתחייב ' בה והוה ליה דבר 

   שבחובה:
תודה ממעות מעשר שני ולחמה 

. כמו שאמר מו החולין יביא
הואיל ועיקר הוא למצוה לבא מן 
החולין והוא לא מייתי זבח (מן 
החולין כמצותה להכי לא גריר 

  לחם בתר זבח: 
  
   מ'ג

הרי עלי  אמר רב הונא האומר
לחמי תודה. אף על גב דלא אמר 

  תודה מביא שתיהן: 
. דכי אמר סוף מילתיה נקט

לחמי תודה הוי כמאן דאמר 
  תודה ולחמה: 

 כיון דאמר ולחמה מן החולין
  יביא היא ולחמה מן החולין: 

כיון דאמר בפירוש  שאני התם
תודה מן המעשר. הא דקאמר 

ין נעשה בתר הכי לחמה מן החול
כאומר הרי עלי לחם של חולין 
לפטור תודתו של פלוני הכא נמי 
נעשה כאומר הרי עלי לחמה מן 
החולין לפטור תודתו שנדרתי 
להביאו מן המעשר להכי מביא 
לחמה מן החולין אבל לעולם 
היכא דאמר לחמי תודה סתם 

  מביא נמי תודה: 
כאומר הרי עלי  הכא נמי נעשה

ני. תודה לפטור לחמו של פלו
דבכל ענין שנדר להביא מן 
המעשר [לא להוי מעשר גריר 
בתר חולין אלא] ליהוי חולין 
גרירא בתר המעשר ויביא 
התודה מן החולין ולחמה מן 

  המעשר כמו שאמר: 
למיפטר תודה  בשלמא לחם

אתי. כדאמרינן (לעיל דף פ.) 
לחם גלל תודה איכא למימר 
דנעשה כאומר לפטור תודתו של 

   פלוני:
דה מי אתיא למיפטר אלא תו

. דנימא נעשה כאומר לחם
   לפטור לחמו של פלוני:

. אלא לחמי אבל לא אמר תודה
   תודה:

. אין כופין אותו להביא תודה לא
   ולחמה:

דלא מתני ליה כי אמר נסכים 
. דאין כופין אותו בלא זבח

להביא זבח ונסכים כדאמר 
(לעיל עד:) המתנדב יין מביא 

  ומזלפו על גבי האישים:
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לֹא ֶלֶחם  ֲהֵרי ָעַלי" :ָהאֹוֵמר"[    ,ּתֹוָדה ּבְ

לֹא ְנָסִכים    ]."ֶזַבח ּוְנָסִכים ,ּכֹוִפין אֹותֹו ּוֵמִביא ּתֹוָדה ְוַלְחָמּה  -ְוֶזַבח ּבְ
  

אי    !ר ּוִפְתחֹו ִעּמֹו הּואֶנֶד  ?!ַאּמַ
  

הָאַמר    :ִחְזִקּיָ
י אי ִהיא ?ָהא ַמּנִ ּמַ ית ׁשַ    ,ּבֵ
ָאְמֵרי פֹוס ָלׁשֹון ָהִראׁשֹון :ּדְ    .ּתְ

  
ְתַנן    :ּדִ

רֹוָגרֹות    :ֲהֵריִני ָנִזיר"    ,ִמן ַהּגְ
ֵבָלה    .ּוִמן ַהּדְ

אי ּמַ ית ׁשַ    .ָנִזיר :אֹוְמִרים ּבֵ
לוּ    . (נזיר ט.) "ֹו ָנִזירֵאינ :אֹוְמִרים ֵבית ַהּלֵ
  

י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ
ל ית ִהּלֵ יָמא ּבֵ    ,ֲאִפיּלּו ּתֵ

אֹוֵמר ךְ  :ּבְ ְך לֹא ָהִייִתי נֹוֵדר ּכָ ֵאין נֹוְדִרין ּכָ ךְ  ,ִאיּלּו ָהִייִתי יֹוֵדַע ׁשֶ א ּכָ    .ֶאּלָ
  

   ?"ּכֹוִפין"ּוַמאי 
  

יּה  ֵעי ָהַדר ּבֵ ָקא ּבָ    .ּדְ
  

ַמע ְא ׁשֶ    :ּתָ
לֹא ֶלֶחם" :ֵמרָהאוֹ "    ",ֲהֵרי ָעַלי ּתֹוָדה ּבְ

לֹא ְנָסִכים"    ,ְוֶזַבח ּוְנָסִכים ,ָהֵבא ּתֹוָדה ְוַלְחָמּה  :ְוָאְמרּו לוֹ  - "ְוֶזַבח ּבְ
ן לֹא ָהִייִתי נֹוֵדר  :ְואֹוֵמר ּכֵ    ,ּכֹוִפין אֹותוֹ  -ִאיּלּו ָהִייִתי יֹוֵדַע ׁשֶ

ַמְעּתָ " :ְואֹוֵמר לוֹ  מֹור ְוׁשָ    ."כח), יב '(דב 553"ׁשְ

ָלָמא ׁשְ ה  :ּבִ    ,ִניָחא ֵליּה  -ְלִחְזִקּיָ
י יֹוָחָנן  א ְלַרּבִ ָיא –ֶאּלָ    !ַקׁשְ

  
י יֹוָחָנן ר ָלךְ ָאַמ     :ַרּבִ
אי  -ָהא  איַוּדַ ּמַ ית ׁשַ    .ִהיא ּבֵ

  
  

ַמְעּתָ "ַמאי  מֹור ְוׁשָ    ?"ׁשְ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
מֹור"    .ָהֵבא ּתֹוָדה - "ׁשְ
ַמְעּתָ "   .ָהֵבא ַלְחָמּה  - "ְוׁשָ
  

   :ָאַמר ָרָבא
מֹור"    .ָהֵבא ּתֹוָדה ְוַלְחָמּה  - "ׁשְ
ַמְעּתָ " ן - "ְוׁשָ ֵהא ָרִגיל ַלֲעׂשֹות ּכֵ לֹא ּתְ    .ׁשֶ
  
  
  

                                                           
ל הַ  553 ַמְעתָּ ֵאת כָּ מֹר ְוׁשָ ה ַהּטֹוב ְוַה ׁשְ י ַתֲעׂשֶ ָּך ְלַמַען ִייַטב ְלָך ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך ַעד עֹוָלם ּכִ ר ָאנִֹכי ְמַצּוֶ ה ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ֵעיֵני ּדְ ר ּבְ ׁשָ   ֱאלֶֹהיךָ  ה'ּיָ

 "ירש
. כופין אותו להביא תודה ואמאי

ולחמה כי אמר הרי עלי תודה 
   בלא לחם:

. כלומר נדר ופתחו עמו הוא
שכשנדר תודה לאלתר נתחרט 
בדבר ולפי שהיה יודע שאין 
תודה בלא לחם נתחרט כדי 
לסתור נדרו ואמאי כופין לקיים 
נדרו כ''ש. ענין אחר נדר ופתחו 
עמו שיכול לומר אני הייתי סבור 

יתי יכול להביא תודה בלא שהי
לחם עכשיו שאיני יכול אי אפשי 

   מ''ר ז''ל:
. וכיון דאמר תפוס לשון ראשון

   תודה נתחייב בתודה ולחמה:
. אע''פ שאמר ענין בית שמאי

שאינו בנזירות כיון דאמר הרי 
אני נזיר תפוס לשון ראשון והוי 

   נזיר:
. ואמאי אפילו תימא בית הלל

דאמר  אינו נדר ופתחו עמו כגון
אילו הייתי יודע שאין נודרין כך 
בלא לחם לא הייתי נודר אלא 

   תודה ולחמה:
. הא והאי כופין אותו דקאמרת

דעתו לאתויי כראוי להכי כופין 
אותו דקמהדר ביה ואמר איני 
רוצה להביא אלא כמו שנדרתי 
בלא לחם כופין אותו כמו שגילה 
   תחילה שהיה דעתו לנדור כהוגן:

. שהייתי שכן אילו הייתי יודע
   חייב בלחמה לא הייתי נודר:

. דמוקים בשלמא לחזקיה
לההיא כב''ש ומשום תפוס לשון 
ראשון הא נמי ב''ש ומשום תפוס 

   לשון ראשון כופין אותו:
. דמוקים לההיא אלא לרבי יוחנן

כבית הלל האי ודאי לאו בית 
הלל היא דהא נדר ופתחו הוא 

   דקאמר אילו הייתי יודע וכו':
מצוה והבא תודה . השמור

   ולחמה כמצותה:
. שלא תהא רגיל לעשות כך

  לנדור תודה בלא לחם:
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ר"" 554 ֲעׂשֵ    ."ָיִביא - "ִהיא ְוַלְחָמּה ִמן ַהּמַ

  
י - "ָיִביא" לֹא ַמְייּתֵ י ּדְ    ?!לֹא ַסּגִ
  

אָר וְ  ַרב ַנְחָמן    :ָאְמֵרי ב ִחְסּדָ
   ,ֵמִביא –ָרָצה 

   .לֹא ָיִביא -לֹא ָרָצה 
  
  
ִני" ר ׁשֵ עֹות ַמֲעׂשֵ א ִמּמְ ִני ֶאּלָ ר ׁשֵ י ַמֲעׂשֵ    ."ְולֹא ָיִביא ֵמִחיטֵּ
  

אוְ  ַרב ַנְחָמן ְרַוְייהוּ  ַרב ִחְסּדָ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ
א נּו ֶאּלָ ִני :לֹא ׁשָ ר ׁשֵ י ַמֲעׂשֵ    ,ֵמִחיּטֵ

ִני ֲאָבל ֵמִחיּטִ  ר ׁשֵ עֹות ַמֲעׂשֵ קּוחֹות ִמּמְ    .ָיִביא –ין ַהּלְ
  

י ִיְרְמָיהָיִתיב  יּה ּדְ  ַרּבִ י ֵזיָראַקּמֵ    :ְוָיִתיב ְוָקָאַמר ַרּבִ
א נּו ֶאּלָ ִני    :לֹא ׁשָ ר ׁשֵ י ַמֲעׂשֵ    ,ֵמִחיּטֵ

ִני ר ׁשֵ ְמעֹות ַמֲעׂשֵ קּוחֹות ּבִ ין ַהּלְ    .ָיִביא – ֲאָבל ֵמִחיּטִ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ן ה אֹוֵמר ּכֵ י ַאּתָ    ?!ַרּבִ

ִני  ֲאִפילוּ  :ֲאִני אֹוֵמר ר ׁשֵ ְמעֹות ַמֲעׂשֵ קּוחֹות ּבִ ין ַהּלְ    .לֹא ָיִביא -ֵמִחיּטִ
יִדי :ְוֵאיָמא    ,ַטְעָמא ּדִ
יָדךְ  :ְוֵאיָמא    .ַטְעָמא ּדִ

  

יָדךְ " ָלִמים ?ּתֹוָדה ֵמֵהיָכא ָקא ָיְלַפּתְ ָלּה  - "ֵאיָמא ַטְעָמא ּדִ ְ   ,יקרא ז, טו)(ו 555ִמׁשּ
ָלִמים    ,אפב ם"ּוׁשְ ם" (דברים כז, ז) 556"ׁשָ ר (דברים יד, כו) 557"ׁשָ ֲעׂשֵ    ,ִמּמַ

ר  ּוִמיַנּה  ָלִמים ֵאין ּגּוָפן ַמֲעׂשֵ ְ ר -ַמה ׁשּ י ֵאין ּגּוָפּה ַמֲעׂשֵ    .ַאף ּתֹוָדה ַנּמִ
י ֵאין ּגּוָפ  ִני ַנּמִ ר ׁשֵ ְמעֹות ַמֲעׂשֵ קּוחֹות ּבִ י ַהּלְ רְוָהֵני ִחיּטֵ    .ן ַמֲעׂשֵ

  

יִדי :ֵאיָמא" ָלִמים ?ּתֹוָדה ֵמֵהיָכא ָקא ַיְלִפיָנא ָלּה  - "ַטְעָמא ּדִ ְ    ,ִמׁשּ
ָלִמים  ם"ּוׁשְ ם" (דברים כז, ז) "ׁשָ ר (דברים יד, כו) "ׁשָ ֲעׂשֵ    – ִמּמַ

ָלִמים  ְ ר -ַמה ׁשּ    ,ֵאין ִמין ַמֲעׂשֵ
ר -ַאף ּתֹוָדה     ,ֵאין ִמין ַמֲעׂשֵ

ִניְלַאּפּוֵקי ִחיּטִ  ר ׁשֵ ְמעֹות ַמֲעׂשֵ קּוחֹות ּבִ ר ִניְנהוּ  ,ין ַהּלְ ִמין ַמֲעׂשֵ    .ּדְ
  
  
  

                                                           
  מילה זו איננה מופיעה לנו במשנה, אך ישנם כתי יד שכן מופיע. (ּתֹוָדה)  בוילנא: 554
ר ֶזַבח ּתוֹ  555 ּנּו ַעד ּבֶֹקרּוְבׂשַ יַח ִמּמֶ נֹו ֵיָאֵכל לֹא ַיּנִ יֹום ָקְרּבָ ָלָמיו ּבְ  ַדת ׁשְ

ַמְחתָּ ִלְפֵני  556 ם ְוׂשָ ָ ָלִמים ְוָאַכְלתָּ ׁשּ   ֱאלֶֹהיךָ  ה'ְוָזַבְחתָּ ׁשְ
ָכר ּוְבכֹ  557 ֵ ִין ּוַבׁשּ ָקר ּוַבּצֹאן ּוַבּיַ ּבָ ָך ּבַ ה ַנְפׁשְ ַאּוֶ ר תְּ כֹל ֲאׁשֶ ֶסף ּבְ ה ַהּכֶ ם ִלְפֵני ְוָנַתתָּ ָ ָך ְוָאַכְלתָּ ׁשּ ָאְלָך ַנְפׁשֶ ׁשְ ר תִּ ה ּוֵביֶתךָ  ה'ל ֲאׁשֶ ַמְחתָּ ַאתָּ   ֱאלֶֹהיָך ְוׂשָ

 רש"י
. תרוייהו מן לא סגי דלא מייתי

המעשר בתמיה כלומר אמאי 
קאמר יביא שניהן דמשמע ולא 
מן החולין אי מייתי מן החולין 

   תע''ב:
   . מן המעשר:רצה יביא

. שלא יקח מחיטי מעשר שני
מעות בהמה לתודתו: אבל מ

   מעשר שני מביא תודה: ולחמה:
אני אומר אפילו בחיטין 

. הלקוחין ממעשר שני לא יביא
   לצורך תודות:

. דאינה מהיכא ילפת לה לתודה
   מביאה מחיטי מעשר שני:

. שבאין ממעשר שני משלמים
ותודה איקרי שלמים דכתיב 
ובשר זבח תודת שלמיו (ויקרא 

   ז):
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יָאַמר  י ַאּמִ    :ַרּבִ

ָלִמים  ִני ִלׁשְ ר ׁשֵ יס ְמעֹות ַמֲעׂשֵ ְתּפִ ָלִמים -ַהּמַ    .לֹא ָקנּו ׁשְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

 ַ דּוׁשּ ָלִמים ְלֵמיַחל ַאּקְ ְ ת ַהׁשּ ַ יָמא ְקדּוׁשּ לֹא ַאּלִ ִניּדְ ר ׁשֵ    .ת ַמֲעׂשֵ
  

  ֵמיִתיֵבי 
ָלִמים" ה ְלִזְבֵחי ׁשְ    ,ַהּלֹוֵקַח ַחּיָ

ֲאָוה  ר תַּ ין -ּוְבֵהָמה ִלְבׂשַ   , (מעשר שני א, ד) "לֹא ָיָצא ָהעֹור ְלחּוּלִ
ָלִמים ָקֵני ׁשְ    !ַלאו ְלֵמיְמָרא ּדְ

  
ַמר ֲעָלּה     :ָהא ִאיּתְ

   :ַרבָאַמר 
ָלִמים    .לֹא ָקֵני ׁשְ

יןלֹ "ּוַמאי     ?"א ָיָצא ָהעֹור ְלחּוּלִ
ין :ָהִכי ָקָאַמר תֹוַרת ָלֵצאת ָהעֹור ְלחּוּלִ    .ֵאינֹו ּבְ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
הָאַמר     :ַרּבָ

ה לֹוֵקַח ׁשֹור ַלֲחִריׁשָ ה ּכְ    .ַנֲעׂשָ
  
  

ַמר    :ִאיּתְ
ָלִמים ִני ִלׁשְ ר ׁשֵ יס ְמעֹות ַמֲעׂשֵ ְתּפִ    :ַהּמַ

י יֹוָחָנן    .ָקֵני :ָאַמר ַרּבִ
י ֱאִליֶעֶזר    .לֹא ָקֵני :אֹוֵמר ַרּבִ

  
ָאַמר י ְיהּוָדה ּדְ ַרּבִ א ּדְ יּבָ ר ָממֹון ֶהְדיֹוט הּוא :ְוַאּלִ    ,ַמֲעׂשֵ

י ָעְלָמא כּוּלֵ ָקֵני :ּדְ ִליֵגי ּדְ    ,לֹא ּפְ
י ֵמִאיר ַרּבִ א ּדְ יּבָ ִליֵגי ַאּלִ י ּפְ ָאַמר ,ּכִ בֹוהַּ הּוא :ּדְ ר ָממֹון ּגָ    ,ַמֲעׂשֵ

ָאַמ  י ֵמִאיר -לֹא ָקֵני  :רַמאן ּדְ ַרּבִ    ,ּכְ
ָאַמר ר  -ָקֵני  :ּוַמאן ּדְ ַמֲעׂשֵ יָון ּדְ ָלִמים  558בֵר ָק ּכֵ    ,ׁשְ

ִפיס י ּתָ ַסּתְ ֵליּה ַנּמִ י ַמיַתּפְ    .ּכִ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ָלִמים" ִני ִלׁשְ ר ׁשֵ יס ְמעֹות ַמֲעׂשֵ ְתּפִ    ,ַהּמַ

ֵני חּוְמׁשִ  הּוא ּפֹוָדן מֹוִסיף ֲעֵליֶהם ׁשְ ׁשֶ    ,יןּכְ
   ,ַלּקֶֹדׁש  –ֶאָחד 

ר -ְוֶאָחד     !"ְלַמֲעׂשֵ
  

ְבֵרי ַהּכֹל ִהיא י ְיהּוָדה ִהיא ?!ִמי ָסְבַרּתְ ּדִ י ַרּבִ   .ָהא ַמּנִ
  
  

                                                           
 ָקֵרי ֵליּה גירסת כתבי יד, רש"י. בוילנא הגירסה:  558

 רש"י
. שמזמן מעות מעשר שני המתפיס

לקנות שלמים מהן אע''ג דסתם מעות 
מעשר שלמים הן אע''ג דמתפיס בהו 
בפירוש לא קנו שלמים דלא חלה על 

דושת שלמים אלא שיכול אותן מעות ק
   לקנות מהן כל דבר אחר שירצה:

דלא אלימא שלמים למיחל אקדושת 
. שלא יהא יכול ליתנו בכל אשר מעשר

   תאוה נפשו:
. ממעות מעשר שני לזבחי הלוקח חיה

   שלמים:
. לאוכלה ובהמה לבשר תאוה

בירושלים בכל שעה שירצה כדכתיב 
(דברים יד) ונתתה הכסף בכל אשר 

ך דאע''ג דאין דינו ליקח תאוה נפש
   ממעות מעשר שני אלא שלמים:

. דאילו בשר חיה לא יצא העור לחולין
גופה לא חזיא לשלמים אבל עור דחזיא 
ליקח בו בהמה לשלמים לא יצא לחולין 
היכא דיש בו ליקח בו בהמה סתם 
מעות מעשר הויא שלמים ומביא בדמיו 
שלמים דקיימא לן דכך הוא הדין 

מעות מעשר שני בהמה לעשות ליקח מ
לשלמים וחיה לבשר תאוה והעור יוצא 
לחולין כדאמר בפ' בכל מערבין 
(עירובין כז:) בבקר מלמד שלוקחים 
בקר אגב עורו הבשר לזבחים ומבליע 
דמי העור בבשר ויוצא לחולין וצאן אגב 
גיזותיו אבל הכא דשני דלקח חיה 
לשלמים ובהמה לבשר תאוה לא יצא 

   קנו שלמים:העור לחולין אלא 
. העורות תורת לאו למימרא דקנו

שלמים אלמא דאלימא קדושת שלמים 
   למיחל אקדושת מעשר:

. ה''ק אינו בתורת לצאת העור לחולין
דאין לו קדושה כלל הואיל ושלא 
כתורה לוקחן דנעשה האי עור כלוקח 
ממעות מעשר שני שור לחרישה שלא 
לקחו סתם דלא הוי שלמים כלל לא 

רו מרבותינו ז''ל. ענין אחר הוא ולא עו
אינו בתורת לצאת העור לחולין דהיינו 
לשלמים הלוקח בהמה ממעות מעשר 
לשלמים הבשר נאכל בתורת שלמים 
והעור יוצא לחולין אבל האי לא יצא 
לחולין ויקח מדמי העור בהמה 
לשלמים אבל לא קנה שלמים דנעשה 
כלוקח שור לחרישה ממעות מעשר שני 

ן ויאכלו כל דמיו דמוכרם הן ועור
   מעשר:

. דאמר במסכת אליבא דר' יהודה
קדושין (ד' נב:) מעשר ממון הדיוט הוא 
ויכול לקדש בו את האשה לא פליגי 
דקנו שלמים דקדושת שלמים חיילא 

   אממון הדיוט:
. דלא חלה קדושת מ''ד לא קנו כר''מ

   שלמים אממון גבוה:
. בהמה כיון דמעשר קרב שלמים

שר סתם קרב שלוקח ממעות מע
   שלמים:

. לצורך שלמים מכי תפיס ליה נמי
תפס דקנו שלמים ואין יכול לשנותן 

   לדבר אחר:
. לאותן מעות מעשר שני כשהוא פודן

   שמחללן על פרוטות או על דינרין:
. אחד חומש מוסיף שני חומשין

להקדישו שפודה דהיינו שלמים דכתיב 
אם המקדיש וגו' ויסף חמישיתו וגו' 

   כז):(זיקרא 
. דכתיב אם גאל ואחד למעשר שני

יגאל איש ממעשרו וגו' (שם) והא הכא 
דחיילא קדושת שלמים אקדושת 
מעשר שהרי הוסיף חומש אשלמים 

   והיכי אמר ר' אלעזר לא קנו:
. דאמר ממון הא מני ר' יהודה היא

הדיוט הוא להכי חל עליה קדושת 
  שלמים:
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   ַמְתִניִתין

ִין ְלאֹוֵמר ין - "ֲהֵרי ָעַלי ּתֹוָדה" :ִמּנַ א ִמן ַהחּוּלִ לֹא ָיִביא ֶאּלָ    ?ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר ַסח ַלה' ֱאלֶֹהיָך צֹאן ּוָבָקר ְוָזַבְחּתָ " :תַּ   . ב), (דברים טז  559"ּפֶ

ים ים ּוִמן ָהִעּזִ ָבׂשִ א ִמן ַהּכְ א ֶאּלָ ַסח ֵאין ּבָ ְלמּוד לֹוַמר ,ַוֲהלֹא ּפֶ ן ַמה תַּ    ?"צֹאן ּוָבָקר" :ִאם ּכֵ
יׁש  ָקר ְלֶפַסח :ְלַהּקִ א ִמן ַהּצֹאן ּוִמן ַהּבָ ל ַהּבָ    ,ּכָ

חוֹ  ּבְ ָבר ׁשֶ ַסח ּדָ יןַמה ּפֶ א ִמן ַהחּוּלִ א ֶאּלָ    ,ָבה ְוֵאין ּבָ
ין א ִמן ַהחּוּלִ א ֶאּלָ חֹוָבה ֵאין ּבָ ּבְ ָבר ׁשֶ ל ּדָ    .ַאף ּכָ

ָלִמים" ",ֲהֵרי ָעַלי ּתֹוָדה" :ְלִפיָכְך ָהאֹוֵמר ין - "ֲהֵרי ָעַלי ׁשְ א ִמן ַהחּוּלִ    ,הֹוִאיל ּוָבִאין חֹוָבה לֹא ָיִביאּו ֶאּלָ
ָכל ָמ  -ּוְנָסִכים  יןקֹום לֹא ּבְ א ִמן ַהחּוּלִ   .ָיִביאּו ֶאּלָ

  

ָמָרא    ּגְ

   ?ְמָנא ָלן -ּגּוֵפיּה  "ֶפַסח"וּ 
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר" ִמְצַרִים :ַרּבִ ַסח ּבְ ַסח ְלדֹורֹות ,ֶנֱאַמר ּפֶ    ,ְוֶנֱאַמר ּפֶ

ִמְצַרִים  ַסח ָהָאמּור ּבְ ין -ַמה ּפֶ א ִמן ַהחּוּלִ א ֶאּלָ    ,לֹא ּבָ
ַסח ָהָאמּור ְלדֹורֹות  ַאף ין -ּפֶ א ִמן ַהחּוּלִ א ֶאּלָ    .לֹא ּבָ

י ֲעִקיָבא    :ָאַמר לֹו ַרּבִ
ר ִאי ֶאְפׁשָ ֶ ר ִמׁשּ ִנין ֶאְפׁשָ    ?ְוִכי ּדָ

   :וֹ ָאַמר ל
י ר ַאף ַעל ּפִ ִאי ֶאְפׁשָ ה ,ׁשֶ דֹוָלה ִהיא ְוִנְלַמד ֵהיֶמּנָ    .ְרָאָייה ּגְ

י ֲעִקיָבאָחַזר  י ַרּבִ    :ן ַאֵחרְוָדנֹו ּדִ
ַח  י ִמְזּבֵ ִמים ְוֵאימּוִרין ְלַגּבֵ ן ּדָ ן ֵאין ָטעּון ַמּתַ ּכֵ ֶפַסח ִמְצַרִים ׁשֶ   ,ַמה ּלְ

ַח    ,בפב י ִמְזּבֵ ִמים ְוֵאימּוִרין ְלַגּבֵ ן ּדָ עּון ַמתַּ טָּ ֶפַסח ּדֹורֹות ׁשֶ    !ּתֹאַמר ּבְ
   :ָאַמר לוֹ 

הְוָעַבְדּתָ ֶאת ָהֲעבֹוָדה ַהּזֹ " :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר חֶֹדׁש ַהּזֶ    – ה), (שמות יג 560"את ּבַ
ל ֲע  ְהיּו ּכָ ּיִ ה ּכָ ׁשֶ ל חֹוֶדׁש ַהּזֶ    ."ֶזהבֹודֹות ׁשֶ

  
י ֲעִקיָבא    ,ְוַרּבִ
ר  :ִאי ָסַבר ָלּה  ִאי ֶאְפׁשָ ֶ ר ִמׁשּ ִנין ֶאְפׁשָ ֵאין ּדָ ֵתיּה  -ּדְ ִמיּלְ    !ֵליקּו ּבְ

ַסח ִמְצַר  ַמר ִמּפֶ לֹא ּגָ יּה ְוַהאי ּדְ יְרָכא הּוא ִאי ָהַדר ּבֵ ּום ַהאי ּפִ ר יֹוִכיַח  -ִים ִמׁשּ ַסח ִמְדּבָ    !ּפֶ
  

י ֱאִליֶעֶזר ָקָאַמר ַרּבִ    ,ִלְדָבָריו ּדְ
ר -ְלִדיִדי  ִאי ֶאְפׁשָ ֶ ר ִמׁשּ ִנין ֶאְפׁשָ    ,ֵאין ּדָ

ָאְמַרּתְ  -ְלִדיָדְך  ר :ּדְ ִאי ֶאְפׁשָ ֶ ר ִמׁשּ ִנין ֶאְפׁשָ    :ּדָ
ן ֵא  ּכֵ ֶפַסח ִמְצַרִים ׁשֶ ַח ַמה ּלְ י ִמְזּבֵ ִמים ְוֵאימּוִרין ְלַגּבֵ ן ּדָ    ,ינֹו ָטעּון ַמּתַ

ַח  י ִמְזּבֵ ִמים ְוֵאימּוִרין ְלַגּבֵ ן ּדָ עּון ַמּתַ ּטָ ֶפַסח ּדֹורֹות ׁשֶ    !ּתֹאַמר ּבְ
י ֱאִליֶעֶזר    .ה), (שמות יג "ְוָעַבְדּתָ " :ְוָאַמר ֵליּה ַרּבִ

  
י ֱאִליֶעֶזר    ,ְוַרּבִ

ַסח ִמְד  ר יֹוִכיַח ֵליָמא ֵליּה ּפֶ    !ּבָ
  

י ֲעִקיָבא ָקָאַמר ֵליּה  ַרּבִ    ,ִלְדָבָריו ּדְ
ר -ְלִדיִדי  ִאי ֶאְפׁשָ ֶ ר ִמׁשּ ִנין ֶאְפׁשָ ר יֹוִכיַח  ,ּדָ ַסח ִמְדּבָ יְרָכא ּפֶ ּום ַהאי ּפִ    .ּוִמׁשּ

ָאְמַרּתְ  -ְלִדיָדְך  ר :ּדְ ִאי ֶאְפׁשָ ֶ ר ִמׁשּ ִנין ֶאְפׁשָ    !ה) ,(שמות יג "ְוָעַבְדּתָ " - ֵאין ּדָ
  

י ִליְפרֹוךְ  א ַנּמִ ּתָ    !ְוַהׁשְ
  

תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ׁש  :זֹאת אֹוֶמֶרת יִבין ַעל ַהֶהיּקֵ    .ֵאין ְמׁשִ

  

                                                           
ַסח לַ  559 ר ִיְבַחר  ה'ְוָזַבְחתָּ ּפֶ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ םלְ  ה'ֱאלֶֹהיָך צֹאן ּוָבָקר ּבַ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ   ׁשַ
ע ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלְך ֶאֶרץ ָזַבת ָחלָ  ה'ְוָהָיה ִכי ְיִביֲאָך  560 ּבַ ר ִנׁשְ י ְוַהְיבּוִסי ֲאׁשֶ י ְוָהֱאמִֹרי ְוַהִחּוִ ַנֲעִני ְוַהִחתִּ ב ּוְדָבׁש ְוָעַבְדתָּ ֶאת ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ֶאל ֶאֶרץ ַהּכְ

ה חֶֹדׁש ַהּזֶ   ּבַ

 רש"י
  מתני' 

. כל הבא מן הצאן ומן הבקר
היינו תודה ושלמים הבאין 

   חובה:
. האומר הרי עלי תודה וכו'

משנה שאינה צריכה היא דהא 
תנינן לה לעיל אי לא משום 
סיפא דצריכה דקתני נסכים בכל 
מקום ואפילו היכא דאמר הרי 
עלי זבח ולא אמר ונסכים א''נ 
דאמר זבח ונסכים ואפילו לא 
אמר עלי אלא אמר הרי זו לא 

   ין:יביא אלא מן החול
  

  גמ' 
מה פסח במצרים אינו בא אלא 

. דאכתי לא הוו מן החולין
   מעשרות:
. פסח דורות שאפשר וכי דנין

לבא מן המעשר שהרי בדורות 
נוהג מעשר מפסח מצרים שאי 
אפשר לו לבא ממעשר שהרי 
באותה שעה לא היה מעשר 

   נוהג:
. הואיל ומצינו ראיה גדולה היא

שום פסח שאינו בא אלא מן 
   ן:החולי

. שכן אין טעון מתן דמים למזבח
דלא הוה מזבח אלא משקוף 
ומזוזות וכיון דאין ממנו למזבח 
לא הוי דומיא דשלמים להכי 

  אינו בא מן המעשר:
תאמר בפסח דורות שכן טעון 

. כשלמים ודין הוא שיביא וכו'
   אף מן המעשר כשלמים:

. פסח כל עבודות של חדש זה
   דורות כזה דבא מן החולין:

. קמייתא וכי דנין קו במילתיהלי
איפשר וכו' אמאי חוזר ודנין דין 

   אחר:
. דסבר דנין אפשר אי הדר ביה

משאי אפשר והאי דלא גמר ליה 
ר''ע פסח דורות מפסח מצרים 
משום האי פירכא מה לפסח 
מצרים שכן [אין] טעון מתן וכו' 
האי לאו פירכא היא דפסח 
מדבר יוכיח שטעון מתן דמים 

למזבח ואינו בא אלא ואימורים 
מן החולין דבמדבר לא הוה 
מעשר עד שבאו לארץ אף אני 
אביא פסח דורות שאינו בא אלא 

   מן החולין:
. דאית ליה לדבריו דרבי אליעזר

דנין אפשר משאי אפשר מה 
לפסח מצרים אבל איהו סבר 

   דאין דנין:
. אמאי מהדר ליה ורבי אליעזר

ועבדת לימא לאו פירכא היא 
   ר יוכיח:דפסח מדב

. אע''ג דיליף מן והשתא נמי
ועבדת ליפרוך ר''ע וכי דנין 
אפשר משאי אפשר והאי קרא 
ועבדת לא משמע ליה דהא לא 
כתיב בפירוש דבא מן החולין 
אלא דיליף מהקישא דיהו כל 

   עבודות של חדש זה כזה:
. מדלא פריך הכי אין זאת אומרת

משיבין על ההיקש אע''ג דאיכא 
ון הכא דאדם דן למיפרך ביה כג

ק''ו מעצמו ואין אדם דן גז''ש 
[והיקש] מעצמו אא''כ למדה 
מרבו ורבו מרבו הלכה למשה 

  מסיני:



406                                      ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

יָצא ָאמּור ׁש  :ּוְבַתְרּבִ ֶהיּקֵ ד ּבְ ׁש חֹוֵזר ּוְמַלּמֵ ֶהיּקֵ ֵמד ּבְ ָבר ַהּלָ    ?!ְוִכי ּדָ
  

ַמר ְכָלָלא ִאיּתְ    ,ּבִ
ָת  יּה ֲחָדא ִמיּלְ ַסח ּכּוּלֵ    .א ִהיאּפֶ

  
  

י ֲעִקיָבא    ,ְוַרּבִ
ין  א ִמן ַהחּוּלִ א ֶאּלָ ֵאינֹו ּבָ ַסח ּדְ    ?ְמָנא ֵליּה  -ּפֶ

  
ָאַמר  מּוֵאלַנְפָקא ֵליּה ֵמָהא ּדְ ּום  ׁשְ י ֱאִליֶעֶזרִמׁשּ    :ַרּבִ

לָ " ְ יּלּוִאים ּוְלֶזַבח ַהׁשּ ם ְוַלּמִ את ְוָלָאׁשָ ְנָחה ְוַלַחּטָ    – לז), (ויקרא ז "ִמיםזֹאת ַהּתֹוָרה ָלעֹוָלה ְוַלּמִ
ִלי - "עֹוָלה" ִלי ,ָמה עֹוָלה ְטעּוָנה ּכְ ל ָטעּון ּכְ    .ַאף ּכָ
  

   ?ַמאי ִהיא
ִתיב -ִמְזָרק  :ִאיֵליָמא י ּכְ ְלֵמי ִציּבּור ַנּמִ י ִזְבֵחי ׁשַ ּבֵ נֹות" :ּגַ ַאּגָ ם ּבָ ׂשֶ   ! (שמות כד, ו) 561"ַוּיָ

  
א ין :ֶאּלָ    .ַסּכִ

  
   ?ָלןְמנָ  –ְועֹוָלה ּגּוָפּה 

  
ְכִתיב נוֹ " :ּדִ חֹוט ֶאת ּבְ ֲאֶכֶלת ִלׁשְ ח ֶאת ַהּמַ ּקַ ַלח ַאְבָרָהם ֶאת ָידֹו ַוּיִ ׁשְ    ,י), (בראשית כב "ַוּיִ

   ,ְוָהָתם עֹוָלה הּוא
ְכִתיב נוֹ " :ּדִ ַחת ּבְ ֲעֵלהּו ְלעֹוָלה ּתַ   .יג), (בראשית כב 562"ַוּיַ

  
ְנָחה ֵאיָנּה ֶנֱאֶכֶלת ֶאלָּ   - "ִמְנָחה" הַמה ּמִ הּוּנָ    ,א ְלִזְכֵרי ּכְ

ה -ַאף ּכֹל  הּוּנָ א ְלִזְכֵרי ּכְ    .ֵאין ֶנֱאָכִלין ֶאּלָ
  

   ?ַמאי
ם     פג,א את ְוָאׁשָ ִתיב^ – ִאי ַחּטָ ֶהְדָיא ּכְ    !ּבְ

ְלֵמי ִציּבּור  ְקָרֵאי ָאֵתי    -ִאי ִזְבֵחי ׁשַ ים ּתֹאְכֶלּנוּ " :ֵמִרּבּוָיא ּדִ ָדׁשִ קֶֹדׁש ַהּקֳ    ,ּבְ
ל ָזָכר    .י), במדבר יח(  564"יֹאַכל אֹותוֹ     563ּכָ

ה הּוּנָ א ְלִזְכֵרי ּכְ ֵאין ֶנֱאָכִלים ֶאּלָ ְלֵמי ִציּבּור ׁשֶ ד ַעל ִזְבֵחי ׁשַ    !ִליּמֵ
  

ֵאי ִהיא ּנָ    :ּתַ
י ָלּה ֵמָהָכא ַמְייּתֵ א ּדְ    ,י), במדבר יח( ִאיּכָ

י ָלּה ֵמָהָכא ַמְייּתֵ א ּדְ    .לז), (ויקרא ז ְוִאיּכָ
  
את" ָבלּוַע  ַמה - "ַחּטָ ּה ּבְ ׁשָ את ְמַקּדְ ָבלּוַע  -ַחּטַ ּה ּבְ ׁשָ ל ְמַקּדְ    .ַאף ּכָ
ם" ְלָיא   - "ָאׁשָ ִפיר ְוׁשִ ם ֵאין ׁשָ    –ָקדֹוׁש ּבֹו  ,ָמה ָאׁשָ

ל  ְלָיא ָקדֹוׁש ּבוֹ  -ַאף ּכָ ִפיר ְוׁשִ    .ֵאין ׁשָ
  

ים -ַוְלדֹות    :ָקָסַבר ֲהָוָייָתן ֵהן ְקדֹוׁשִ ים ּבַ    ,ָקָדׁשִ
רְוָדִנין  ִאי ֶאְפׁשָ ֶ ר ִמׁשּ    .ֶאְפׁשָ

ֵריָפה   - "ִמּלּוִאים" ׂשְ ּלּוִאים מֹוְתֵריֶהן ּבִ ֵריָפה ,ַמה ּמִ ׂשְ ים מֹוְתֵריֶהן ּבִ ֲעֵלי ַחּיִ    ,ְוֵאין ּבַ
ל  ֵריָפה -ַאף ּכָ ׂשְ ֵריָפה ,מֹוְתֵריֶהן ּבִ ׂשְ ים מֹוְתֵריֶהן ּבִ ֲעֵלי ַחּיִ    .ְוֵאין ּבַ

ָלִמים" ָלִמים   - "ׁשְ ְ ִליןַמה ׁשּ ּגְ ִלין ּוִמְתּפַ    ,ְמַפּגְ
ל  ִלין -ַאף ּכָ ּגְ ִלין ּוִמְתּפַ    .ְמַפּגְ

  
ֵמיּה ּדְ  ְ ָנא ִמׁשּ ַמְתִניָתא ּתָ י ֲעִקיָבאּבְ    :ַרּבִ

ָלִמים"" ְ יּלּוִאים ּוְלֶזַבח ַהׁשּ ם ְוַלּמִ את ְוָלָאׁשָ ְנָחה ְוַלַחּטָ    – לז), (ויקרא ז "זֹאת ַהּתֹוָרה ָלעֹוָלה ְוַלּמִ
ָבלּוַע  - "ִמְנָחה" ת ּבְ ׁשֶ ְנָחה ְמַקּדֶ ָבלּוַע  -ַמה ּמִ ת ּבְ ׁשֶ    .ַאף ּכֹל ְמַקּדֶ

                                                           
ה ֲח  561 ח מֹׁשֶ ּקַ ַח ַוּיִ ְזּבֵ ם ָזַרק ַעל ַהּמִ נֹת ַוֲחִצי ַהּדָ ַאּגָ ם ּבָ ׂשֶ ם ַוּיָ   ִצי ַהּדָ
ח ֶא  562 ּקַ ֶלְך ַאְבָרָהם ַוּיִ ַקְרָניו ַוּיֵ ַבְך ּבְ ּסְ ה ַאִיל ַאַחר ֶנֱאַחז ּבַ ְרא ְוִהּנֵ א ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ נוֹ ַוּיִ ַחת ּבְ ֲעֵלהּו ְלעָֹלה תַּ   ת ָהַאִיל ַוּיַ
  ּכֲֹהִנים)(בַּ  וילנא: 563
ךְ  564 ל ָזָכר יֹאַכל אֹתֹו קֶֹדׁש ִיְהֶיה ּלָ ים ּתֹאְכֶלּנּו ּכָ ָדׁשִ קֶֹדׁש ַהּקֳ   ּבְ

 רש"י
. בבית המדרש שמרביצים ובתרביצא

בו התורה אמרו וכי דבר הלמד 
בהיקש חוזר ומלמד בהיקש דפסח 
דורות למד מפסח מצרים דבא מן 
החולין היאך למידין תודה מפסח 

   דורות:
. כלומר פסח מצרים בכללא איתמר

ופסח דורות בכלל הוא דשם פסח א' 
הוא ולא הוי דבר הלמד בהיקש 
דהיכי דיליף תודה מפסח דורות 
כמאן דיליף מפסח מצרים דשם פסח 

   אחד הוא:
. הואיל ולא יליף מן ועבדת כר' ור''ע

אליעזר פסח דורות דאינו בא אלא 
   מן החולין מנלן:

משמע לן האי . מאי קא זאת התורה
   קרא:
. להכי מקיש הני קרבנות עולה

   לעולה לומר לך מה עולה וכו':
   . באיזה כלי דילפי' מעולה:מאי היא

. לקבל הדם כדאשכחן אילימא מזרק
מזרק בעולה דכתיב וישלח את נערי 
בני ישראל ויעלו עולות וכתיב וישם 

   באגנות:
. דהאי נמי כתיב וישם באגנות

כיון דשלמים  באגנות משמע אכולהו
טעונין מזרק כל שכן שאר קדשים 
ואמאי ילפי מעולות טפי משלמי 

   צבור:
   . דלא הוו מולקין:סכין

. להכי הוקשו למנחה מה מנחה
   מנחה כו':

. דכתיב כל זכר אלא לזכרי כהונה
  בבני אהרן יאכלנה (ויקרא ו):

. וזה יהיה לך בהדיא כתיב בהו
מקדשי הקדשים מן האש לכל 

ל אשמם וסמיך ליה חטאתם ולכ
   בקדש הקדשים וגו' (במדבר יח):

   . דיאכל אותו:מריבויא דקראי אתי
. זבחי שלמי ציבור איכא דמייתי

ממנחה ואיכא דמייתי מרבויא 
   דקרא:

. חטאת מה חטאת מקדשה בבלוע
דכתיב כל אשר יגע בבשרה (ויקרא ו) 
ואמרי' (זבחים דף צז:) עד שיבלע 

ת אחת בבשרה כגון שהיו שתי חתיכו
שלמים ואחת של בשר חטאת ונפל 
מן החטאת על השלמים ונבלע בה 
יאכל כחומר שבה ליום ולילה 

   כחטאת:
מה אשם אין שפיר ושליא הולד 

   . כשהן במעיהן:קדוש בהן
דקסבר ולדות קדשים בהוייתן הן 

   . כשיולדו ולא במעי אמן:קדושים
. נקבה דיש בה שליא ודנין אפשר

   א:מאשם זכר דאין לו שלי
. מה מילואים מותריהם בשריפה

דכתיב ואם יותר בבשר המילואים 
מן הלחם עד הבקר ושרפת את 

   הנותר באש וגו' (שמות כט):
. ואין מותריהן בעלי חיים בשריפה

דבמילואים לא הפרישו שום בהמה 
לאחריות ולא היה שם בעלי חיים 

   מותר:
אף כל [מותריהן בשריפה] ואין 

. שריפהמותריהן בבעלי חיים ב
שאם הפריש ב' חטאות לאחריות 
ונתכפר באחד מהן אין השני לאיבוד 

   אלא ירעה עד שיסתאב וכו':
. שהתודה מה שלמים מפגלים

מפגלת את הלחם ומתפגלין עצמן 
אם חישב בהן דעיקר פיגול בשלמים 
כתיב אף כל מפגלין כגון זבחי שלמי 

   ציבור מפגלין את שתי הלחם:
נא אחרינא . מפרש לקרא בעניור''ע

מנחה מה מנחה מקדשת בבלוע 
  דכתיב במנחה כל הנוגע בה יקדש:
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את ַחּטָ ב ּבְ    ,ְוִאיְצְטִריְך ְלִמְכּתַ
ִמְנָחה ב ּבְ    .ְוִאיְצְטִריְך ְלִמְכּתַ

ַתב ַרְחָמָנא ִאי ּכָ ְלָעה  :ּדְ יָכא ּבָ ַרּכִ ּום ּדְ ִמְנָחה ִמׁשּ את ֵאיָמא לֹא -ּבְ    .ֲאָבל ַחּטָ
ַתב ַרְחָמָנאְוִא  ֵמן ָקִדיר  :י ּכָ ׁשָ ב ּדְ ר ַאּגַ ָבׂשָ ּום ּדְ את ִמׁשּ ַחּטָ    .ֲאָבל ִמְנָחה ֵאיָמא לֹא -ּבְ

   .ְצִריָכא
  

את" א  - "ַחּטָ ָאה ֶאּלָ את ֵאיָנּה ּבָ ין  :ַמה ַחטָּ    ,ִמן ַהחּוּלִ
   ,ּוַבּיֹום

    - ּוְבָידֹו ַהְיָמִנית
ל  א -ַאף ּכָ א ֶאּלָ יןִמן ַהחוּ   :ֵאינֹו ּבָ    ,ּלִ

   ,ּוַבּיֹום
ָמִנית    .ּוְבָידֹו ַהּיְ

  
את ּגּוָפּה ְמָנָלן    ?ְוַחּטָ

  
א ַרבָאַמר     :ִחְסּדָ

ָאַמר ְקָרא ר לוֹ " :ּדְ את ֲאׁשֶ ר ַהַחּטָ   .יא ), ויקרא טז(  565"ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ּפַ
ּלוֹ   – "לוֹ " ֶ    ,ִמׁשּ

ר ל ַמֲעׂשֵ ֶ    .ְולֹא ִמׁשּ
  
ּיֹום" יֹום צַ "ִמ  - "ּבַ    !ַנְפָקא  לח), ויקרא ז( 566"ּוֹותוֹ ּבְ
  

ֵדי ַנְסָבּה     .ּכְ
  
ָמִנית" ָידֹו ַהּיְ ה ַנְפָקא    - "ּבְ ר ָחּנָ ר ּבַ ה ּבַ ַרּבָ    ,ִמּדְ

ָאַמר  הּדְ ר ָחּנָ ר ּבַ ה ּבַ    :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבָ
ֱאַמר ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ע" :ּכָ ה"וּ  "ֶאְצּבַ א ָיִמין - "ְכהּוּנָ    !ֵאינֹו ֶאּלָ

  
ֵד     .י ַנְסָבּה ּכְ

  
ם" ִרין   - "ָאׁשָ ם ַעְצמֹוָתיו מּותָּ    – ָמה ָאׁשָ

ל  ִרין -ַאף ּכָ    ."ַעְצמֹוָתיו מּותָּ
  

י ֲעִקיָבאוְ    פג,ב ַסח"ַהאי  ,ַרּבִ    ?ַמאי ָעִביד ֵליּה ^ ב), (דברים טז  567"ְוָזַבְחּתָ ּפֶ
  

ֵעי ֵליּה ְלִכְדַרב ַנְחָמן    ,ִמּבָ
ָאַמר  ר ֲאבּוהַּ ַרּבָ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןּדְ    :ה ּבַ

ָלִמים ֵרב ׁשְ ּקָ ַסח ׁשֶ ִין ְלמֹוַתר ַהּפֶ    ?ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ַסח ַלה' ֱאלֶֹהיָך צֹאן ּוָבָקר" :ׁשֶ   . ב), (דברים טז "ְוָזַבְחּתָ ּפֶ

ים ים ּוִמן ָהִעּזִ ָבׂשִ א ִמן ַהּכְ א ֶאּלָ ַסח ּבָ    !ַוֲהלֹא ֵאין ּפֶ
א ַסח ְיֵהא ְלָדָבר ַהּבָ א מֹוַתר ַהּפֶ ָקר ֶאּלָ    .ִמן ַהּצֹאן ּוִמן ַהּבָ

  
   ?!ְוָהא ֵמָהָכא ַנְפָקא

מּוֵאל ַנְפָקא ׁשְ ֲאבּוהַּ ּדִ    ,ִמּדַ
ְכִתיב ָלִמים" :ּדִ נֹו ְלֶזַבח ׁשְ   , ו), (ויקרא ג  568"ִאם ִמן ַהּצֹאן ָקְרּבָ
מּוֵאלְוָאַמר  ׁשְ ָלִמים :ֲאבּוהַּ ּדִ א ִמן ַהּצֹאן ְיֵהא ְלֶזַבח ׁשְ ָבר ַהּבָ    .ּדָ

  
יְוַא  ּתִ    ?!ֵמָהָכא ַנְפָקא ,ּכַ

   :ֵמָהָתם ַנְפָקא
   :ְוָהַתְנָיא

                                                           
ר לוֹ  565 את ֲאׁשֶ ר ַהַחּטָ ַחט ֶאת ּפַ יתֹו ְוׁשָ ֲעדֹו ּוְבַעד ּבֵ ר ּבַ ר לֹו ְוִכּפֶ את ֲאׁשֶ ר ַהַחּטָ   ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ּפַ
ה  566 ר ִצּוָ ַהר ה'ֲאׁשֶ ה ּבְ ֵניֶהם לַ  ֶאת מֹׁשֶ ָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאת ָקְרּבְ ֵני ִיׂשְ תֹו ֶאת ּבְ יֹום ַצּוֹ ר ִסיָני ה'ִסיָני ּבְ ִמְדּבַ   ּבְ
ַסח לַ  567 ר ִיְבַחר  ה'ְוָזַבְחתָּ ּפֶ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ם ה'ֱאלֶֹהיָך צֹאן ּוָבָקר ּבַ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ   ְלׁשַ
ָלִמים לַ  568 נֹו ְלֶזַבח ׁשְ ִמים ַיְקִריֶבּנוּ זָ  ה'ְוִאם ִמן ַהּצֹאן ָקְרּבָ   ָכר אֹו ְנֵקָבה תָּ

 

 רש"י
. אי כתב רחמנא במנחה

   דמקדשת בבלוע:
. הוה אמינא משום דרכיכא

   שהיא סולת בלעה:
. דלא רכיך אימא אבל חטאת

   לא:
. כורשת''טרייט בלע''ז קדיר

   שנבלע ביותר:
. בין פסח בין תודה אין בא אף כל

לין ומהכא נפקא אלא מן החו
   ליה לרבי עקיבא:

. דכתיב בה אצבע ובידו הימנית
   וכהונה:

. חטאת ושאר מביום צוותו נפקא
   זבחים:

. מה אשם עצמותיו מותרין
שהרי בשרו מותר ולא כתיב 
אשם אלא משום דבעי לפרושי 
קרא כל חד וחד בפני עצמו והוא 
הדין דאפי' שאר זבחים עצמותיו 

ים (דף מותרין כדאמר במס' פסח
פג.) אבל העצמות וגידין ישרפו 
לששה עשר ואמרינן הני עצמות 
היכי דמי אי דלית בהו מוחא 
לישדינהו אלמא דעצמות 

   מותרין:
. אפילו עולה עצמותיהן אף כל

מותרין כדאמרינן במסכת 
זבחים פרשו הן אפילו בראש 
המזבח ירדו ושריין אפילו 

   לקתתא דסכיני:
 . דמפיק לפסח דבא מןור''ע

   החולין מחטאת:
. מאי עביד ליה האי וזבחת פסח

דמתניתין אפיק ליה מפסח ור' 
   אליעזר היא ולא ר''ע:

. כגון שהפריש מותר הפסח
מעות לפסחו וניתותרו 
(לשלמים) והיינו מותר פסח. 
ענין אחר שהפריש פסחו ואבד 
והפריש אחר תחתיו ואח''כ 
נמצא הראשון והוא מותר פסח 

   מנין שקרב שלמים:
. לדבר הבא מן הצאן ומן הבקר

   היינו שלמים:
אם מן הצאן קרבנו לזבח 

. לא הוה צריך למיכתב שלמים
משום דהא כתיב (ויקרא ג) אם 

   זבח שלמים קרבנו:
ואמר אבוה דשמואל וכו' דבר 

  . דהיינו פסח:הבא מן הצאן



408                                      ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

ב"" ׂשֶ ַסח ְלַאְלָיה -  570(ויקרא ג, ז) 569 "ּכֶ    .ְלַרּבֹות ֶאת ַהּפֶ
הּוא אֹוֵמר  ׁשֶ ב ִאם"ּכְ ׂשֶ ָנתוֹ    - "ּכֶ ָעְבָרה ׁשְ ַסח ׁשֶ    ,ְלָהִביא ּפֶ

ָלִמ  ַסח ְלָכל ִמְצַות ׁשְ ִאים ֵמֲחַמת ּפֶ ָלִמים ַהּבָ    ,יםּוׁשְ
ֲענּו ְסִמיָכה ּוְנָסִכים ּוְתנּוַפת ָחֶזה ְוׁשֹוק טָּ ּיִ    .ׁשֶ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ    ,ִהְפִסיק ָהִעְנָין    - )יב(ויקרא ג,  571"ְוִאם ֵעז" :ּכְ

ֵאיָנּה ְטעּוָנה ַאְלָיה ד ַעל ָהֵעז ׁשֶ    ."ִליּמֵ
  

ִתיב ָלָתא ְקָרֵאי ּכְ    :ּתְ
ָנת ְלָעְבָרה ְזַמּנוֹ  -ַחד     .וֹ ְוָעְבָרה ׁשְ

ָנתוֹ  -ְוַחד     ,ְלָעְבָרה ְזַמּנֹו ְולֹא ָעְבָרה ׁשְ
ָנתוֹ  -ְוַחד     .ְללֹא ָעְבָרה ְזַמּנֹו ְולֹא ָעְבָרה ׁשְ

  
   ,ּוְצִריֵכי

ֵחי ֵליּה ְלַגְמֵרי  ִאיּדְ ּום ּדְ ָנתֹו ִמׁשּ ְמִעיַנן ָעְבָרה ְזַמּנֹו ְוָעְבָרה ׁשְ ִאי ַאׁשְ ָנתוֹ ֲאָבל ָעְבָרה ְזַמּנֹו ְולֹא ָע    -ּדְ    ,ְבָרה ׁשְ
ִני ֵאיָמא לֹא ָחֵזי ְלֶפַסח ׁשֵ    .ּדְ

ַסח ִראׁשֹון  ֵחי ֵליּה ִמּפֶ ִאיּדְ ָנתֹו ּדְ ְמִעיַנן ָעְבָרה ְזַמּנֹו ְולֹא ָעְבָרה ׁשְ ָנתוֹ  -ְוִאי ַאׁשְ    ,ֲאָבל לֹא ָעְבָרה ְזַמּנֹו ְולֹא ָעְבָרה ׁשְ
י ָחֵזי ֵאיָמא לֹ  ֲאִפיּלּו ְלֶפַסח ִראׁשֹון ַנּמִ    .אּדַ

  .ְצִריָכא
  

ָאה ָאהַהְדַרן ֲעָלְך ַהּתֹוָדה ָהְיָתה ּבָ ָאהַהְדַרן ֲעָלְך ַהּתֹוָדה ָהְיָתה ּבָ ָאהַהְדַרן ֲעָלְך ַהּתֹוָדה ָהְיָתה ּבָ         ַהְדַרן ֲעָלְך ַהּתֹוָדה ָהְיָתה ּבָ
  
  

                                                           
נֹו ְוִהְקִריב אֹתֹו ִלְפֵני  569 ב הּוא ַמְקִריב ֶאת ָקְרּבָ ׂשֶ   ה'ִאם ּכֶ
ֶבשׂ במהדורת וילנא כאן ובהמשך:  570  ּכֶ

נֹו ְוִהְקִריבֹו ִלְפֵני  571   ה'ְוִאם ֵעז ָקְרּבָ

 רש"י
. כשב לרבות פסח לאליה

דמשום דמשמע שיהיה שלם 
כתוב שיהא עמו האליה הוצרך ה

זה לרבותו דאילו שאר אימורים 
נפקי מאך בכור שור או בכור 
כשב ואמרי' (זבחים דף לז.) דמו 
לא נאמר אלא דמם חלבו לא 
נאמר אלא חלבם לימד על בכור 
ומעשר ופסח שטעונים מתן 
דמים ואימורין אבל אליה 
איצטריך קרא אחרינא כבש 
לרבותו משום דפסח בעינן שיהא 

לאליה לא שלם ואילו הוה שקיל 
הוה הפסח שלם ולהכי איצטריך 
האי קרא לרבותו דגבי כבש 

   כתיב אליה:
. ושלמים הבאין מחמת הפסח

   היינו מותר פסח:
. ולא כתיב כשהוא אומר ואם עז

אם הפסיק הענין למעט מאליה 
לימד על העז ועל פסח הבא מן 

   העז שאינם טעונים אליה:
. הני שלשה קראי למילף וצריכי

   הוי שלמים:דמותר פסח 
   . לאחר י''ד:חד לעברה זמנו

. כגון לא עברה זמנו ולא שנתו
שאבד קודם חצות והפריש אחר 
תחתיו ונמצא דאם רצה לשוחטו 
קודם חצות קרב שלמים ואע''ג 

   דעדיין חזי לפסח:
. בארבעה עשר דחזי לפסח שני

   באייר:
   . יהא קרב שלמים:אימא לא

. דאפילו לפסח ראשון נמי חזי
לא יקרב שלמים קא אימא 

  משמע לן:


