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        קא, אקא, אקא, אקא, א    ––––    ק, בק, בק, בק, ב . 1

   ַמְתִניִתין

ְכִלי לֹא ָקְדׁשּו ּבִ ְטְמאּו ַעד ׁשֶ ּנִ ָסִכים ׁשֶ ָנחֹות ְוַהּנְ ְדיֹון - ַהּמְ    .ֵיׁש ָלֶהם ּפִ
ְכִלי  ׁשּו ּבִ יּדְ ּקִ ֶ ְדיֹון -ִמׁשּ    .ֵאין ָלֶהם ּפִ

  
   ,ָהעֹופֹות
   ,ְוָהֵעִצים
בֹוָנה    ,ְוַהּלְ

ְטְמאּו : ֵרתּוְכֵלי ׁשָ  ּנִ ֶ ְדיֹון   -ִמׁשּ    ,ֵאין ָלֶהן ּפִ
לֹא ֶנֱא  ְבֵהָמהׁשֶ א ּבִ ְדיֹון ֶאּלָ   .ַמר ּפִ

  

ָמָרא    ּגְ

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ין –ַוֲאִפיּלּו ֵהן ְטהֹוִרין     .ִנְפּדִ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ְכִלי  י ּבִ לֹא ָקְדׁשֵ ה ּדְ ּמָ ִמים ִניְנהוּ  -ּכַ ת ּדָ ַ    ,ְקדּוׁשּ

 ַ ִמים ּוְקדּוׁשּ ין –ת ּדָ    .ִנְפּדִ
  

ַנן "ִנְטְמאוּ "ְוָהא     !ּתְ
  

ין ּדְ  בהּוא ַהּדִ לֹא ִנְטְמאוּ  ַאף ַעל ּגַ    ,ּדְ
ֵעי ִמיְתָנא ֵסיָפא ָקא ּבָ יֵדי ּדְ ְכִלי " :ְוַאּיְ ׁשּו ּבִ יּדְ ּקִ ֶ ְדיֹון -ִמׁשּ י לֹא - "ֵאין ָלֶהן ּפִ ֲאִפיּלּו ִנְטְמאּו ַנּמִ    ,ּדַ

א י ֵריׁשָ ָנא ַנּמִ ְטְמאוּ  :ּתָ ּנִ   . ׁשֶ
  

ְכִלי " 722722722722 ׁשּו ּבִ יּדְ ּקִ ֶ ְדיֹון -ִמׁשּ   . "ֵאין ָלֶהן ּפִ
  

יָטא ׁשִ ת ַהּגּוף ִניְנהוּ  !ּפְ ַ    !ְקדּוׁשּ
  

   ,ִאיְצְטִריךְ 
ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ֵרי  :ַסְלָקא ּדַ ֵמי - "ָטֵמא"הֹוִאיל ּוַבַעל מּום ִאיּקְ ַבַעל מּום ּדָ י ּכְ    ,ָטֵמא ַנּמִ

בוְ  ִריקּדְ  ַאף ַעל ּגַ יּה מּום ִמיּפְ י ָנִפיל ּבֵ ת ַהּגּוף ּכִ ַ רּוק ,ָקדֹוׁש ְקדּוׁשּ י ִליּפָ    .ָהֵני ַנּמִ
ַמע ָלן י ַהאי ָטֵמא ַקְרֵייּה ַרֲחָמָנא ְלַבַעל מּום   :ָקַמׁשְ ַלאו ּכִ   ,ּדְ

ִריק                       ,אקא ִמיּפְ ָחן ּדְ ּכְ ֵרת לֹא ַאׁשְ ֵלי ׁשָ ִמּכְ    .ּדְ
  

ֵרי ּוַבַעל מּום ֵהיָכא ִאי    ?"ָטֵמא"ּקְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ

ן ַלה'"" ה ָקְרּבָ ּנָ ר לֹא ַיְקִריבּו ִמּמֶ ֵהָמה ְטֵמָאה ֲאׁשֶ ל ּבְ    – )יב-יא, (ויקרא כז 723723723723"ְוִאם ּכָ

ר תּוב ְמַדּבֵ ין ַהּכָ ְפּדִ ּנִ ַבֲעֵלי מּוִמין ׁשֶ    .ּבְ
ְפּדוּ  ּנִ ַבֲעֵלי מּוִמין ׁשֶ ה אֹוֵמר ּבְ    ,ַאתָּ

   :אוֹ 
ְב  א ּבִ ׁש ֵאינֹו ֶאּלָ    ?ֵהָמה ְטֵמָאה ַמּמָ
הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ךָ " :ּכְ ֵמָאה ּוָפָדה ְבֶעְרּכֶ ֵהָמה ַהּטְ ּבְ ֵהָמה ְטֵמָאה ֲאמּוָרה -כז) , (ויקרא כז 724724724724"ְוִאם ּבַ    ,ֲהֵרי ּבְ

ים ֵהָמה ְטֵמָאה" :ָהא ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ל ּבְ ר ?"ְוִאם ּכָ תּוב ְמַדּבֵ ְפּדּו ַהּכָ ּנִ ַבֲעֵלי מּוִמין ׁשֶ    .ּבְ
דּו ַעל מּום עֹוֵבר    ?ָיכֹול ִיּפָ

ְלמּוד לֹוַמר ן ַלה'" :תַּ ה ָקְרּבָ ּנָ ר לֹא ַיְקִריבּו ִמּמֶ ר )יא, (ויקרא כז "ֲאׁשֶ ל ִעיּקָ ֵאיָנּה ְקֵריָבה ַלה' ּכָ    ,ִמי ׁשֶ
ֵאיָנּה ְקֵריָבה ַהּיֹום    ."ּוְקֵריָבה ְלָמָחר ,ָיְצָתה זֹו ׁשֶ

                                                           
ְכִליה מקובצת ועוד. גירסת וילנא: גירסת השיט 722 לֹא ָקְדׁשּו ּבִ   ַעד ׁשֶ
ן לַ  יאיאיאיא 723 ה ָקְרּבָ ּנָ ר לֹא ַיְקִריבּו ִמּמֶ ֵהָמה ְטֵמָאה ֲאׁשֶ ל ּבְ ֵהָמה ִלְפֵני ַהּכֵֹהן ה'ְוִאם ּכָ ָך ַהּכֵֹהן כֵּ  יביביביב .ְוֶהֱעִמיד ֶאת ַהּבְ ֶעְרּכְ ין טֹוב ּוֵבין ָרע ּכְ ן ְוֶהֱעִריְך ַהּכֵֹהן אָֹתּה ּבֵ

  ִיְהֶיה
ךָ  724 ֶעְרּכֶ ר ּבְ ֵאל ְוִנְמּכַ תֹו ָעָליו ְוִאם לֹא ִיּגָ ָך ְוָיַסף ֲחִמׁשִ ֵמָאה ּוָפָדה ְבֶעְרּכֶ ֵהָמה ַהּטְ ּבְ   ְוִאם ּבַ

 רש"י
 מתני' 

המנחות והנסכים עד שלא 
. לא קדשו קדושת קדשו בכלי

הגוף אלא קדושת דמים שצריך 
   לפדותן והדמים קדושים:

והעופות והעצים והלבונה וכלי 
. שרת שנטמאו אין להם פדיון

שלא נאמר פדיון בקדושת הגוף 
אלא בבהמה בעלת מום 

   מפרש בגמרא:כד
  

  גמ' 
. מנחות ואפילו טהורים נפדין

   ונסכים:
. מפרש בעל מום איקרי טמא

  לקמן:
דמכלי שרת לא אשכחן דבר 

. לאחר שקדש בכלי דמיפריק
שרת ואפי' בהמה בעלת מום 
שנאמר בה פדיון לאחר שקידשה 
בכלי שרת כגון ששחט לא 

   אשכחן בה פדיון:
. וכתיב ואם בבהמה הטמאה וגו'

והעריך אותה וגו' אלמא בתריה 
   נפדין:

. כגון סוס וגמל טמאה ממש
   וחמור:

. למטה מאותה כשהוא אומר
פרשה ואם בבהמה הטמאה 
ופדה וגו': מומין קבועין ועוברין 

  מפרש בבכורות (דף לו:):
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מּוֵאלָאַמר ["    :ׁשְ

ין –יּלּו ֵהן ְטהֹוִרין ַוֲאִפ     "].ִנְפּדִ
  

ר ָמנֹוַח מֹוִתיב     :ַרב הּוָנא ּבַ
   ,ָהעֹופֹות"

   ,ְוָהֵעִצים
בֹוָנה    ,ְוַהּלְ

ֵרת ְטְמאּו : ּוְכֵלי ׁשָ ּנִ ְדיֹון   -ׁשֶ    ,ֵאין ָלֶהן ּפִ
ְבֵהָמה א ּבִ ְדיֹון ֶאּלָ לֹא ֶנֱאַמר ּפִ    ."ׁשֶ

ָלָמא ׁשְ ת ַהּגוּ  - "עֹופֹות" :ּבִ ַ ְבֵהָמה ,ף ִניְנהוּ ְקדּוׁשּ א ּבִ    .ְולֹא ֶנֱאַמר ֶאּלָ
א    ,ֵעִצים   :ֶאּלָ

   ,ּוְלבֹוָנה
ֵרת  ְרקוּ  –ּוְכֵלי ׁשָ    !ִליּפַ

  
ָעְלָמא ְטהֹוִרין ּבְ ּום ּדִ א ַלאו ִמׁשּ ין - ֶאלָּ    ,ֵאין ִנְפּדִ

י ב ,ְוָהֵני ַנּמִ מוּ  ַאף ַעל ּגַ ְטהֹוִרים ּדָ ִנְטְמאּו ּכִ    .ּדְ
  

ֵעִצים ּוְלבוֹ  ְוֵיי אּוְכָלא ִניְנהוּ  -ָנה ּדְ ֵני ַאׁשְ    ,ַלאו ּבְ
ה ְלהּו אּוְכָלא ּוָ ת ַהּקֹוֶדׁש ְמׁשַ א ִחיּבַ    ,ֶאלָּ

י ְלהּו ִלְגִזיִרין  ּפֵ לֹא ְמׁשַ ָמה ּדְ ֵעִצים ּכְ ֵרי -ּדְ ׁשְ    .לֹא ִמיְתּכַ
י ֵרת  ,ְלבֹוָנה ַנּמִ ְכִלי ׁשָ ּה ּבִ ׁשָ לֹא ִקיּדְ ָמה ּדְ ָרה -ּכְ ׁשְ    .לֹא ִמיְתּכַ

י ֵרת ַנּמִ ֵלי ׁשָ ִמְקֶוה ,ּכְ   !הֹוִאיל ְוִאית ְלהּו ָטֳהָרה ּבְ
  

ָעְלָמא  :ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלךְ  ,לֹא ין –ְטהֹוִרין ּבְ    ,ִנְפּדִ
ִכיֵחי הּוא -ְוָהֵני  לֹא ׁשְ ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
ָלָמא ׁשְ ֵרת  :ּבִ ִכיֵחי -ְלבֹוָנה ּוְכֵלי ׁשָ    ,לֹא ׁשְ

א ֵעִצים  ח ׁשְ  -ֶאלָּ ּכַ    !ִכיֵחיִמיׁשְ
  

ָאַמר ַמר יָון ּדְ י ּכֵ ַח " :ֵעִצים ַנּמִ י ִמְזּבֵ סּול ְלַגּבֵ ְמָצא ּבֹו ּתֹוַלַעת ּפָ ּנִ ל ֵעץ ׁשֶ    – (מידות ב, ה) "ּכָ
ְך  ִכיֵחי -ִהיְלּכָ    .לֹא ׁשְ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ

ַתְנָיא מּוֵאל ָהא ּדְ ִמיָעא ֵליּה ִלׁשְ    :ִאי ׁשְ
ִמיִמים ְלֶב " יס תְּ ְתּפִ ִית ַהּמַ ַח  ,ֵאין ּפֹוִדין אֹוָתן -ֶדק ַהּבַ ְזּבֵ א ַלּמִ    ,ֶאּלָ

ַח  ְזּבֵ ל ָהָראּוי ַלּמִ ּכָ ַח ְלעֹוָלם -ׁשֶ    – 725725725725"ֵאינֹו יֹוֵצא ִמיֵדי ִמְזּבֵ
יּה     .ֲהָוה ָהַדר ּבֵ

  
יּה  ,ְולֹא ִהיא ִמיָעא ֵליּה ְולֹא ָהַדר ּבֵ   ,ׁשְ

ִכיֵחי לֹ " :ַלאו ָאַמְרּתְ ָהָתם לֹא ׁשְ יָון ּדְ ְרֵקיּכֵ    "?א ִמיּפַ
י ְבֵהָמה ,ָהָכא ַנּמִ ָפְסֵלי ּבִ ִכיֵחי מּוִמין ּדְ ׁשְ יָון ּדִ ְסֵלי ֲאִפילוּ ּדַ  ,ּכֵ י ּפָ ַעִין ַנּמִ ּבָ דֹוִקין ׁשֶ    ,ּבְ

ִכיֵחי ְך לֹא ׁשְ    .ִהיְלּכָ
  

ֲהָנא    :ָאַמר ַרב ּכַ
ין –ְטֵמִאין     ,ִנְפּדִ
ין -ְטהֹוִרין     .ֵאין ִנְפּדִ

  
ְעָיא יַרּבִ ָאַמר ְוֵכן     :אֹוׁשַ

ין –ְטֵמִאין     ,ִנְפּדִ
ין -ְטהֹוִרין     .ֵאין ִנְפּדִ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ

יָאַמר  ְעָיא ַרּבִ    :אֹוׁשַ
ין ֲאִפילוּ     .ְטהֹוִרין ִנְפּדִ

                                                           
ין הֹוִאיל ּוְטהֹוִרים ֵה הוגה על ידי שיטה מקובצת. מהדורת וילנא:  725 ִמים ִניְנהּו ֵאין ִנְפּדִ ת ּדָ ַ ְקדּוׁשּ ב ּדִ   םְוַאף ַעל ּגַ

 רש"י
  . לשמואל:מותיב רב הונא

. דהן עופות קדושת הגוף נינהו
עצמן קרבין ואין צריכין קדושת 

   כלי:
. שלא קידשם א עצים ולבונהאל

בכלי וכלי שרת כי נטמאו 
ליפרקו דהא לאו קדושת הגוף 
נינהו אלא מכשירי קרבן הם 
אלא לאו משום דמנחות ונסכים 
טהורים אין נפדים והני אע''ג 

   דנטמאו כו':
ועצים לאו בני קבולי טומאה 

. נינהו אלא משום חיבת הקודש
דכתיב והבשר לרבות עצים 

כי משפי להו ונסרן ולבונה וה''מ 
ומייפן לגזירים לבקעיות יפות 

   דחזו למערכה:
לעולם אימא לך טהורים בעלמא 

. והני כטהורים דמו והיינו נפדין
   טעמא דלא מיפרקי:

. ואי הוו להו משום דלא שכיחי
פדיון טהורין פריק להו לחולין 
ותו לא משכחי גזברין מידי 

   אחרינא לצורך העבודה:
   רה:. בהמה טהותמימים

. שימכרו לצרכי אלא למזבח
   קרבנות:

. ממאי דאמר הוה הדר ביה
(עופות) מנחות ונסכים נפדין 

   טהורים אע''ג דראויין למזבח:
   . טייל''א:בדוקין
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י ֶאְלָעָזר    :אֹוֵמר ַרּבִ

ן ְטֵמִאין  ין –ּכּולָּ    ,ִנְפּדִ
ין    -ְטהֹוִרין     ,ֵאין ִנְפּדִ

יִרית  ל ִמְנַחת חֹוֵטאחּוץ ֵמֲעׂשִ    ,ָהֵאיָפה ׁשֶ
ֲהֵרי ָאְמָרה ּתֹוָרה אתוֹ " :ׁשֶ אתֹו ַעל ַחּטָ   .ו,י,יג) -(ויקרא ה  726726726726"ֵמַחּטָ

  

                                                           
מֹו לַ  וווו 726 אתוֹ  ה'ְוֵהִביא ֶאת ֲאׁשָ ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחּטָ את ְוִכּפֶ ים ְלַחּטָ ִעיַרת ִעּזִ ה אֹו ׂשְ ּבָ ׂשְ ר ָחָטא ְנֵקָבה ִמן ַהּצֹאן ּכִ אתֹו ֲאׁשֶ   .ַעל ַחּטָ

ר ָחָט  יייי אתֹו ֲאׁשֶ ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחּטָ ט ְוִכּפֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ה עָֹלה ּכַ ִני ַיֲעׂשֶ ֵ   .א ְוִנְסַלח לוֹ ְוֶאת ַהׁשּ
ְנָחה יגיגיגיג                        	 ּמִ ה ְוִנְסַלח לֹו ְוָהְיָתה ַלּכֵֹהן ּכַ ר ָחָטא ֵמַאַחת ֵמֵאּלֶ אתֹו ֲאׁשֶ ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ַחּטָ   .ְוִכּפֶ

  

 רש"י
  . כל המנחות:כולן

. שאפילו חוץ ממנחת חוטא
טהורה נפדית שהרי אמרה תורה 
בקרבן עולה ויורד (ויקרא ה) 

או  מחטאתו על חטאתו בכבשה
שעירה ובתורים כתיב (שם) 
מחטאתו ובמנחה כתיב על 
חטאתו ודרשינן (בפרק בתרא) 
דלהכי כתיב מחטאתו בכבשה 
דמשמע מקצת חטאתו שאם 
היה עשיר כשטימא מקדש 
והפריש מעות לכבשה או שעירה 
והעני יביא ממקצת דמי תורים 
או מנחה והשאר חולין ולהכי 
כתיב (שם) גבי עשירית האיפה 

ו דמשמע יוסיף שאם על חטאת
היה עני והפריש עשירית האיפה 
והעשיר יפדנה ויוסיף עליה 

 מעות ויביא כבשה או שעירה:



504                                      הְסדּוָר  ְּגָמָרא  

        קב, בקב, בקב, בקב, ב    ––––    קא, אקא, אקא, אקא, א . 3
ְעָיאָאַמר  י אֹוׁשַ    :ַרּבִ

י ַמְעּתִ ְמעֹון  :ׁשָ י ׁשִ ִמְנָחה ְלַרּבִ ל ּבְ יּגֵ א טּוְמַאת אֹוָכִלין -ּפִ    .ֵאינֹו ְמַטּמֵ
  

ְתַנן    :ּדִ
   ,ָעְרָלהָה "

ֶרם   ְוִכְלֵאי ַהּכֶ
ְסָקל   ,בקא    ,ְוׁשֹור ַהּנִ

   ,ְוֶעְגָלה ֲערּוָפה
   ,ְוִצּפֹוֵרי ְמצֹוָרע

   ,ּוֶפֶטר ֲחמֹור
ָחָלב  ר ּבְ ִאין טּוְמַאת אֹוָכִלין -ּוָבׂשָ ם ְמַטּמְ    .ּכּוּלָ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ן  ִאין טּוְמַאת אֹוָכִלין -ּכּוּלָ    .ֵאין ְמַטּמְ

ְמעֹוןמֹוֶדה וּ  י ׁשִ    :ַרּבִ
ָחָלב ר ּבְ ָבׂשָ    ,ּבְ

א טּוְמַאת אֹוָכִלין ּמֵ טַּ מִּ ר ,ׁשֶ ַעת ַהּכֹוׁשֶ    .(עוקצין ג, ז) "הֹוִאיל ְוָהְיָתה לֹו ׁשְ
  

יְוָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ַאּסִ    :ַרּבִ
ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ

ר ֵיָאֵכל" ל ָהאֹוֶכל ֲאׁשֶ ה ָיכֹול ְלַהֲאִכילֹו ַלֲאֵחִרים  - לד) , א יא(ויקר 727727727727"ִמּכָ ַאּתָ    ,ָקרּוי אֹוֶכל -אֹוֶכל ׁשֶ
ה ָיכֹול ְלַהֲאִכילֹו ַלֲאֵחִרים  ִאי ַאּתָ    .ֵאינֹו ָקרּוי אֹוֶכל -אֹוֶכל ׁשֶ

  

י ִמְנָחה ַנּמִ ל ּבְ יּגֵ    ,ְוָהא ּפִ
ה ָיכֹול ְלַהֲאִכילֹו ָלֲאֵחִרים הּוא ִאי ַאּתָ    .אֹוֶכל ׁשֶ

  
י ,ָהִכיִאי  ָחָלב ַנּמִ ר ּבְ ׂשָ    !ּבָ

יּפּוק ֵליּה ּדְ  ה ָיכֹול ְלַהֲאִכילֹו ַלֲאֵחִרים הּוא"ּתֵ ַאּתָ    "!אֹוֶכל ׁשֶ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ׁשִ " ן ְיהּוָדה ְמעֹוןַרּבִ ּום  ּבֶ ְמעֹוןאֹוֵמר ִמׁשּ י ׁשִ     :ַרּבִ
ָחָלב ר ּבְ ׂשָ ֲאִכיָלה –ָאסּור   :ּבָ    ,ּבַ

ר  ֲהָנָאה –ּומּותָּ    ,ּבַ
ֱאַמר ּנֶ ֲחֵלב ִאּמוֹ " :ׁשֶ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ ה ַלה' ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ    ,כא), (דברים יד 728728728728"ּכִ

ן הּוא אֹוֵמר ֶדה ְטֵריָפה לֹא תֹאֵכלוּ " :ּוְלַהּלָ ָ ׂשּ ר ּבַ ְהיּון ִלי ּוָבׂשָ י קֹוֶדׁש ּתִ    .ל), (שמות כב 729729729729"ְוַאְנׁשֵ
ן ַהּלָ ֲאכִ  –ָאסּור  :ַמה ּלְ ר  ,יָלהּבַ ֲהָנָאה –ּומּותָּ    ,ּבַ

אן ֲאִכיָלה –ָאסּור  :ַאף ּכָ ר  ,ּבַ ֲהָנָאה –ּומּותָּ   !"ּבַ
  

   ,ֲחָדא ְועֹוד ָקָאַמר
ה ָיכֹול ְלַהֲאִכילֹו ַלֲאֵחִרים הּוא -ֲחָדא  ַאּתָ אֹוֶכל ׁשֶ    ,ּדְ
י -ְועֹוד  ר ,ְלִדיֵדיּה ַנּמִ ַעת ַהּכֹוׁשֶ    .ָהְיָתה לֹו ׁשְ

  
  

   :ֵמיִתיֵבי
ְמעֹוןַר " י ׁשִ    :אֹוֵמר ּבִ

א טּוְמַאת אֹוָכִלין -ֵיׁש נֹוָתר  ּמֵ הּוא ִמטַּ    ,ׁשֶ
א טּוְמַאת אֹוָכִלין -ְוֵיׁש נֹוָתר  ּמֵ ֵאינֹו ִמטַּ    .ׁשֶ

יַצד    ?ּכֵ
א טּוְמַאת אֹוָכִלין -ִלְפֵני ְזִריָקה   ָלן מֵּ    ,ֵאינֹו ִמטַּ

א טּוְמַאת אֹוָכִלין -ְלַאַחר ְזִריָקה  ּמֵ    .730ִמטַּ
  

  : ּוִפיּגּול
ים י ָקָדׁשִ ָקְדׁשֵ ין ּבְ    ,ּבֵ
ים  ים ַקּלִ ָקָדׁשִ ין ּבְ א טּוְמַאת אֹוָכִלין -ּבֵ    .ֵאינֹו ְמַטּמֵ

ִמְנָחה  ל ּבְ יּגֵ א טּוְמַאת אֹוָכִלין -ּפִ ּמֵ    !"ִמטַּ

                                                           
ִלי ִיְט  727 ָכל ּכְ ֶתה ּבְ ָ ר ִיׁשּ ֶקה ֲאׁשֶ ר ָיבֹוא ָעָליו ַמִים ִיְטָמא ְוָכל ַמׁשְ ר ֵיָאֵכל ֲאׁשֶ ל ָהאֶֹכל ֲאׁשֶ   ָמאִמּכָ
ה לַ  728 י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי ּכִ ֶנּנָ תְּ ָעֶריָך תִּ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ֲחֵלב ִאּמוֹ  ה'לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ
ֶדה ְטֵרָפה לֹא תֹאֵכלּו לַ  729 ָ ׂשּ ר ּבַ ְהיּון ִלי ּוָבׂשָ י קֶֹדׁש תִּ ִלכּון אֹתוֹ ְוַאְנׁשֵ ׁשְ ֶלב תַּ   ּכֶ
  (ְוָהא) גירסת כתבי יד ודפוסים ישנים ועוד. גירסת וילנא: 730

 רש"י
. דאמר לקמן כל לרבי שמעון

האסור בהנאה אינו מטמא 
  טומאת אוכלין:

. וכל הנך איסורי הנאה הערלה
  נינהו:

. ששחטו לאחר ושור הנסקל
שנגמר דינו דאי נסקל ממש 

חמורה דנבילה  מטמא טומאה
   היא:

. ששחטה לאחר ועגלה ערופה
   ירידתה לנחל איתן דאוסרתה:

   . ששחטן:וצפורי מצורע
. ששחטו לעובד ופטר חמור

כוכבים ולא בא עדיין לטומאת 
נבילות כגון בעודו מפרכס 
דאמרינן בהעור והרוטב (חולין 
דף קיז:) השוחט בהמה טמאה 
לעובד כוכבים ומפרכסת 

לין אבל מטמאה טומאת אוכ
   לא טומאת נבילות:

. אסור בהנאה כל פטר חמור
זמן שלא נפדה דקדוש בבכורה 
הוא ל''א ואפי' היו נבילות 
מטמא טומאת אוכלין וכגון 
דאיכא פחות מכזית דלא חזי 
לטומאת נבילות מצטרף לפחות 
מכביצה אוכלין להשלימו 

   לכביצה:
. איכא תנא דאסר בשר בחלב

ליה בהנאה בפרק כל הבשר 
   שם דף קיד:):(

. הואיל והיתה לו שעת הכושר
דאי תרו ליה כולי יומא בחלבא 

   לא מיתסר עד שיבשלנו:
שאי אתה יכול להאכילו 

. עובדי כוכבים לאחרים
   שאסורים בהנאה:

והאי דפיגל במנחה נמי אי 
. אתה יכול להאכילו לאחרים

דבת שריפה היא ולקמן מוקי 
לה בשלא היתה לו שעת הכושר 

   מעולם:
. דטעמא דר''ש משום אי הכי

אוכל שאתה יכול להאכילו 
   הוא:

. כדכתיב מה להלן מותר בהנאה
לכלב תשליכון אותו והא 
הנאתו הוא מה שכלבו אוכל 

   דמחשבתו עליו:
. לצורך ישראל ועוד לדידיה נמי

עצמו הוה ליה שעת הכושר אבל 
אינך לא הוה להו שעת הכושר 
לקבל טומאה ולא הותרו 

ו שור הנסקל מעולם ואפיל
קודם שנגח דבהמה בחייה 
בחזקת איסור עומדת ולטומאה 

   נמי לא חזיא מחיים:
. לא היתה לו לן לפני זריקה

   שעת הכושר:
פיגל במנחה מטמאה טומאת 

  . וקשיא לרבי אושעיא:אוכלין
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ָיא    :לֹא ַקׁשְ

אן  ר -ּכָ ַעת ַהּכֹוׁשֶ ָהְיָתה ָלּה ׁשְ    ,ׁשֶ
אן  לֹא ָהְיָתה ָלּה ׁשְ  -ּכָ רׁשֶ    .ַעת ַהּכֹוׁשֶ

  
ר ַעת ַהּכֹוׁשֶ לֹא ָהְיָתה ָלּה ׁשְ ֵמי ּדְ    ?ֵהיִכי ּדָ

  
ר ְמחּוּבָ יְנהּו ּבִ ׁשִ ַאְקּדְ    .ּדְ

  
   !ְוִליְפְרִקיְנהוּ 

  
ְעָיא י אֹוׁשַ ָאַמר ַרּבִ ָנא ּדְ ְ ין –ְטֵמִאין " :ָהִניָחא ְלַהְך ִליׁשּ ין -ְטהֹוִרין  ,ִנְפּדִ יר – "ֵאין ִנְפּדִ ּפִ    ,ׁשַ

ָאַמרֶאלָּ  ָנא ּדְ ְ ין" :א ְלַהְך ִליׁשּ    !ִלְפְרִקיְנהוּ  – "ֲאִפיּלּו ְטהֹוִרין ִנְפּדִ
  

ִריק א ִמיָהא לֹא ּפָ ּתָ    .ַהׁשְ
  

ִא  ִריק ֵליּה ְוֵכיָון ּדְ ֵעי ּפָ ְמִעי -י ּבָ ָאַמר ןנָ ׁשַ ְמעֹון ּדְ י ׁשִ ֵמי" :ֵליּה ְלַרּבִ ָפדּוי ּדָ דֹות ּכְ ל ָהעֹוֵמד ִלּפָ    "!ּכָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָאה טּוְמַאת אֹוָכִלין ָרה ְמַטּמְ    ,ּפָ

ר ַעת ַהּכֹוׁשֶ    ."הֹוִאיל ְוָהְיָתה ָלּה ׁשְ
   :ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָאַמר 

ְמעֹון י ׁשִ ּה  :אֹוֵמר ָהָיה ַרּבִ ב ַמֲעַרְכּתָ ית ַעל ּגַ ָרה ִנְפּדֵ    !ּפָ
  

א ּתָ ָרה עֹוֶמֶדת  ?!ָהִכי ַהׁשְ ָלָמא ּפָ ׁשְ דֹות ִהיאּבִ ה ִמְצָוה ִלְפּדֹוָתּה  ,ִלּפָ ִאם ָמָצא ַאֶחֶרת ָנָאה ֵהיֶמּנָ    ,ׁשֶ
א ָהֵני ְמָנחֹות ִמְצָוה ִלְפּדֹוָתן    ?!ֶאלָּ

  
  

ִמְצָוה ְלִמיְזְרֵקיּה  ,ְוָהא ָלן ִלְפֵני ְזִריָקה ֵני ,ּדְ ֵעי ָזַרק ְוָקּתָ א טּוְמַאת אֹוָכִלין" :ְוִאי ּבָ ֵאין ְמַטּמֵ    !"ּדְ
  

ַמאי ַעְסִקיָנןָהָכא     :ּבְ
ּיֹום ְלִמיְזְרֵקיּה  הּות ּבַ לֹא ָהְיָתה ׁשְ   .ׁשֶ

   
ּיֹום  הּות ּבַ    ?ַמאי –ֲאָבל ָהְיָתה לֹו ׁשָ

א טּוְמַאת אֹוָכִלין ּמֵ    ?ִמּטַ
ָתֵני ָלן א טּוְמַאת אֹוָכִלין :ַאּדְ ּמֵ ִדיָדּה  ,ְלַאַחר ְזִריָקה ִמּטַ    !ִליְפלֹוג ּבְ

ָבִרים ֲאמּוִר  ה ּדְ ּמֶ ּיֹום :יםּבַ הּות ּבַ לֹא ָהְיָתה לֹו ׁשָ    ,ׁשֶ
ּיֹום  הּות ּבַ א טּוְמַאת אֹוָכִלין -ֲאָבל ָהְיָתה לֹו ׁשָ ּמֵ    !ִמּטַ

  
י ָקָאַמר    ,ָהִכי ַנּמִ

ָרֶאה ִלְזִריָקה  ּיֵ א טּוְמַאת אֹוָכִלין -ָלן קֹוֶדם ׁשֶ ּמֵ    ,ֵאינֹו ִמּטַ
ָרֶאה ִלְזִריָקה  ּיֵ א טּוְמ  -ְלַאַחר ׁשֶ    .ַאת אֹוָכִליןְמַטּמֵ

  
ים ִמְצָוה ְלִמיְזְרֵקיּה  ים ַקלִּ ָקָדׁשִ ין ּבְ ים ּבֵ י ָקָדׁשִ ָקְדׁשֵ ין ּבְ ל ּבֵ יּגֵ   ,ְוָהא ּפִ

ֵעי ָזִריק   ,אקב ֵני ,ְוִאי ּבָ א טּוְמַאת אֹוָכִלין" :ְוָקּתָ ּמֵ ֵאינֹו ִמטַּ ְזִריָקה "ּדְ ל ּבִ ִפיּגֵ    .ַמאי ַלאו ּדְ
  

ִחיָטה !לֹא ׁשְ ל ּבִ ִפיּגֵ    ,ּדְ
  

ְזִריָקה  ל ּבִ יּגֵ    ?ַמאי –ֲאָבל ּפִ
א טּוְמַאת אֹוָכִלין ּמֵ ִמּטַ י ּדְ    ,ָהִכי ַנּמִ

ָתֵני א טּוְמַאת אֹוָכִלין" :ַאּדְ ּמֵ ִמְנָחה ִמטַּ ל ּבְ יּגֵ ִדיָדּה  - "ּפִ    !ִליְפלֹוג ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ִחיָטה  :ּבַ ׁשְ ל ּבִ ִפיּגֵ    ,ּדְ

ְזִריָקה ל ּבִ יּגֵ א טּוְמַאת אֹוָכִלין - ֲאָבל ּפִ ּמֵ    !ִמּטַ
  

ִמְנָחה ִאיְצְטִריָכא ֵליּה  ל ּבְ יּגֵ    ,ּפִ
בּדְ  ִמְנָחה ַאף ַעל ּגַ קֹוֵמץ ּבְ ְקִמיָצה ּדְ ל ּבִ ִפיּגֵ ֵמי ,ּדְ ִחיָטה ּדָ ׁשְ    ,ּכִ

 רש"י
. כלומר והא קודם ליפרקינהו

שקדשו בכלי יכול לפדותן 
ולאוכלן ואישתכח דהוה ליה 

  ר:שעת הכוש
. אדומה אע''ג דאסורה פרה

בהנאה מודה ר''ש דמטמאה 
   טומאת אוכלין:

. מאי שעת ואמר ריש לקיש
   הכושר הוה לה:

אומר היה ר' שמעון פרה נפדית 
. אפילו נשחטה על גב מערכתה

כתיקונה אלמא אע''ג דלא פרקה 
הא חשיב ליה שעת הכושר 

   הואיל ומצי למיפרקה:
   . בתמיה:מצוה לפדותה

. ה לו שהות ביום כו'אבל הי
וממילא הוה ידענא כ''ש לאחר 

   זריקה:
. דלא הוה קודם שיראה לזריקה

   ליה שהות:
והא פיגל בין בקדשי קדשים כו' 

. בלא מחשבה דמצוה למזרקיה
  דאסור לשנות בקדשים:

   . בלא פיגול:ואי בעי זריק ליה
. דהוה מאי לאו דפיגל בזריקה

ליה שעת הכושר קודם לכן דאי 
   ריק ליה בהכשר:בעי ז

   . בזבח גופיה:ליפלוג בדידה
. בזבח דקומץ במנחה כשחיטה

ארבעה עבודות המנחה כנגד 
ארבעה עבודות בזבח בהקומץ 

  זוטא (לעיל יג:) מפרש להו:
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א טּוְמַאת אֹוָכִלין ֲאִפילוּ  ּמֵ רוֹ  ,ָהִכי ִמּטַ ר ֵמִעיּקָ ַעת ַהּכֹוׁשֶ    .הֹוִאיל ְוָהְיָתה לֹו ׁשְ
  

יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
יּה ּדְ  א ַקּמֵ ַמְעּתָ    ,ַרב ַנְחָמןָאְמִריָתּה ִלׁשְ

יָמא ׁש  :ֲאִפיּלּו ּתֵ    ,ָלן ַמּמָ
יָמא ְזִריָקה :ַוֲאִפיּלּו ּתֵ ל ּבִ ִפיּגֵ    ,ּדְ

ִריק ָאַמר ֵעי ּפָ ִאי ּבָ    ,ּדְ
ֵעי ֲהָוה ָזִריק     .לֹא ַאְמִריַנן -ִאי ּבָ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ָלל ָאַמר " ַע ּכְ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ר ַלּכֲֹהִנים  ַעת ֶהיתֵּ ָהְיָתה לֹו ׁשְ ל ׁשֶ ּה  -ּכָ    .ֵאין מֹוֲעִלין ּבָ

ר ַלּכֲֹהִנים  ַעת ֶהיתֵּ לֹא ָהְיָתה לֹו ׁשְ ּה  -ְוָכל ׁשֶ    .מֹוֲעִלין ּבָ
ר ַלּכֲֹהִנים ַעת ֶהיתֵּ ָנה   ?ְוֵאיֶזהּו ׁשְ ּלָ    ,ׁשֶ

ְטֵמאת ּנִ    ,ְוׁשֶ
ְצָאה ּיָ    .ְוׁשֶ

ר ַלּכֲֹהִניםְוֵאיזוֹ  ַעת ֶהיתֵּ לֹא ָהְיָתה לֹו ׁשְ ֲחָטה   ? ִהיא ׁשֶ ׁשְ ּנִ ּה   ׁשֶ    ,חּוץ ִלְזַמּנָ
   ,ְוחּוץ ִלְמקֹוָמּה 

סּוִלין לּו ּפְ ּבְ ּקִ    ,ְוׁשֶ
ָמּה    . (מעילה ב.) "ְוָזְרקּו ֶאת ּדָ

א ֵני ִמיָהא ֵריׁשָ ָנה" :ָקּתָ ּלָ ְצָאה ,ׁשֶ ּיָ ְטֵמאת ְוׁשֶ ּנִ    ,"ְוׁשֶ
ׁש ַמאי ַלאו ָלנָ     ,ה ַמּמָ

ֵני  ֵעי ֲהָוה ָזִריק הּוא ְוָקּתָ ִאי ּבָ ֵאין מֹוֲעִלין"ְוָהָכא ּדְ    !"ּדְ
  

   !לֹא
   ,ְראּוָיה ָלֵצאת

א ּמֵ    ,ּוְראּוָיה ִלּטַ
  . ּוְראּוָיה ָלִלין

  
ׁש     ?ַמאי –ֲאָבל ִליָנה ַמּמָ

  
מֹוֲעִלין י ּדְ    ?!ָהִכי ַנּמִ

ר ַל "ַהאי  ַעת ֶהיתֵּ ָהָיה לֹו ׁשְ ל ׁשֶ ר ַלּכֲֹהִניםּכָ ַעת ֶהיתֵּ לֹא ָהְיָתה לֹו ׁשְ    ?"ּכֲֹהִנים ְוָכל ׁשֶ
ר ַלּכֲֹהִנים " ַעת ֶהיּתֵ ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ ל ׁשֶ ּה  -ּכָ    ,ֵאין מֹוֲעִלין ּבָ

ר ַלּכֲֹהִנים  ַעת ֶהיּתֵ ֵאין ָלּה ׁשְ ּה  -ְוָכל ׁשֶ ֵעי ֵליּה  - "מֹוֲעִלין ּבָ    !ִמיּבָ
  

א ָאַמר  יֶאּלָ ִ    :ַרב ַאׁשּ
   ?!ה ַאּטּוְמָאה ָקא ָרִמיתְמִעילָ 

ה ִהיא -ְמִעיָלּה  ָ ה ְוַלאו ְקדּוׁשּ ָ ּום ְקדּוׁשּ    ,ִמׁשּ
ֵתיּה  ָ ָפְקָעה ָלּה ְקדּוׁשּ ַמאי ַהְדָרא ַרְכָבא ָלּה  -ְלָבַתר ּדְ    ?ּבְ

ּום אּוְכָלא ְוַלאו -טּוְמָאה     .אּוְכָלא ִהיא 731731731731ִמׁשּ
ִאי ל ֵהיָכא ּדְ ֵעי ָזִריק ָמֵצי ָזִריק  ּכָ    ה,ֵליּבָ

א טּוְמַאת אֹוָכִלין ּמֵ י ֵליּה אּוְכָלא ּוִמּטַ ּוֵ    ,ְמׁשַ
ֵעי ִאי ּבָ י ֵליּה אּוְכָלא  -ָזִריק לֹא ָמֵצי ָזִריק  732732732732ֵהיָכא ּדְ ּוֵ    ,לֹא ְמׁשַ

א טּוְמַאת אֹוָכִלין ְולֹא ּמֵ    .ִמּטַ
  

   :ֵמיִתיֵבי
לֹא ָחָטא" לּוי ְונֹוַדע ׁשֶ ם תָּ ִביא ָאׁשָ    :ַהּמֵ

לֹ  ַחט נֹוַדע לֹו ִאם ַעד ׁשֶ ֵעֶדר -א ִנׁשְ    ,ֵיֵצא ְוִיְרֶעה ּבָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

  :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ֵאב   ,בקב ְסתָּ ּיִ    ,ִיְרֶעה ַעד ׁשֶ

ֵכר    ,ְוִיּמָ

                                                           
ּום) בוילנא: 731   (ִמׁשּ
  ורבו הגירסאות כאן (ָמֵצי) בוילנא: 732

 רש"י
. האי לן לפני זריקה ולאחר לן ממש

זריקה דקתני לעיל לפני זריקה ממש 
דהיה שהות ביום ולאחר זריקה ממש 

הות) והא פירכא נמי קאמר (דהוה ש
פיגול בין בקדשי קדשים וכו' דפיגל 
בזריקה ודקא קשיא לך דר' שמעון 
הכא לא בעי למימר כל העומד לזרוק 
כזרוק דמי אדר' שמעון דפרה דאמר 
כל העומד לפדות כפדוי דמי לא קשיא 
דאי בעי פריק אמר דמחוסר פדייה 
לאו כמעשה דמי דברים בעלמא נינהו 

  אמרינן בהו:דאי בעי זריק לא 
. דלא קדשי ה' הם אין מועלין בו

   ואע''ג דהשתא אין לה שעת היתר:
. על מנת לאוכלה חוץ חוץ לזמנה כו'

   לזמנה או חוץ למקומה:
. הבשר והדם מאי לאו לנה ממש

וקתני היתה לה שעת היתר והיכא 
הוה ליה שעת היתר לאו משום דאמר 
כיון דאי בעי זריק שעת היתר קרינא 

ן מועלין דאמרי' כיון דאי בעי ביה ואי
זריק כזרוק דמי וקשיא לרב נחמן ורב 

   אשי:
. ה''ג לא ראויה לצאת וראויה לטמא

ול''ג וראויה ללון לא כגון שלנה בשעת 
שראויה ליפסל ביוצא וטומאה והיינו 
לאחר שנזרק הדם דאין בו פסול אחר 
ומעתה ראויה ליפסל ביוצא וטומאה 

היא  שלא יהא בו שום פסול אלא
דעדיין אינה פסולה אבל ראויה 
ליפסל דאי לן הדם תו לא קרו ליה 
ראויה ליפסל דהא פסולה ממש היא 

   ולעולם אי בעי זריק לא אמרינן:
. הבשר והדם מאי הכי אבל לנה ממש

נמי דמועלין דאי בעי זריק לא 
   אמרינן:

. משמע שהיתה שהיה לו שעת היתר
לו שעה שראויה להתירה ולזרוק דמה 

  א הותרה:ול
. דכיון כל שיש שעת היתר מבעי ליה

שנזרק הדם מיד יש לה שעת היתר. 
ל''א ה''ג ראויה לצאת וראויה לטמא 
(וראויה ללון) וראויה ללון. כלומר 
דנזרק הדם וכשרה בלא פסול. 
וראויה ליפסל באיזה פסול שיארע 
בה שלא יהא בה (אלא) אותו פסול 
לבדו ראויה ליפסל היינו כשרה דאי 

בר פסולה היא כגון בלא זריקת דם כ
תו לא קרי לה ראויה ליפסל אי הכי 
דבכשרה מיירי כל שיש לה מיבעי ליה 
דכל שהיתה משמע שנראה ליזרק 
ולא נזרק וקרי ליה שעת הכושר 

   משום דאי בעי זריק:
. מועלין בה מעילה משום קדושה

ומשום לאו קדושה פקעה מעילתו 
ק ולבתר דפקעה קדושתן שנראה ליזר

ולהיות מותרת לכהנים וקיימא לן 
(ב''ק דף עו:) כל העומד לזרוק כזרוק 
דמי במאי הדרא קדושה אבל טומאה 
משום אוכלא ולאו אוכלא הוא 
כלומר כי הוי אוכלא מקבל טומאה 
וכל כמה דלא הוי אוכלא אף על גב 
דחזי למיהוי אוכלא לא מקבל 
טומאה הלכך לא אמרינן בה אי בעי 

   זריק:
. בא על מי שהיו לפניו שתי אשם תלוי

חתיכות אחת של חלב ואחת של שומן 
   ואכל האחת ואינו יודע איזו היא:

. עם שאר בהמותיו יוצא וירעה בעדר
  דחולין הוא הואיל ולא חטא:

בכריתות (דף כג:) ירעה עד שיסתאב. 
בגמ' מפרש טעמא דרבנן מתוך שלבו 

  נוקפו גמר ומקדיש לה:
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ָמיו ִלְנָדָבה לּו ּדָ    .ְוִיּפְ
י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ

א ַעל ֵחְטא ֶזה ִאם ֵאינֹו ּבָ א ַעל ֵחְטא ַאֵחרֲהֵרי ה ,ַיְקִריב ׁשֶ    .ּוא ּבָ
ַחט נֹוַדע לוֹ  ׁשְ ּנִ ֶ ם     :ִמׁשּ ֵפךְ  -ַהּדָ ָ    ,ִיׁשּ

ר ׂשָ ֵרף - ְוַהּבָ ָ    .ִיׂשּ
ם ר   :ִנְזַרק ַהּדָ ׂשָ    .ֵיָאֵכל –ַהּבָ

י יֹוֵסיוְ     :אֹוֵמר ַרּבִ
ּכֹוס  ֲאִפילוּ  ם ּבַ ֵרק –ַהּדָ    ,ִיּזָ

ר  ׂשָ   .(כריתות כג:) "ֵיָאֵכל -ְוַהּבָ
   :ָרָבאְוָאַמר 
י יוֹ  ְמעֹוןַרּבִ י ׁשִ יַטת ַרּבִ ׁשִ    ,ָאַמר ֵסי ּבְ
ָאַמר ֵמי" :ּדְ ָזרּוק ּדָ ל ָהעֹוֵמד ִלְזרֹוק ּכְ    "!ּכָ

  
   ?!ִמיִדי הּוא ַטְעָמא

ַמֲעָרָבאָאְמֵרי  ֵמיּה ּדְ  ּבְ ְ ר ֲחִניָנאִמׁשּ י יֹוֵסי ּבַ    :ַרּבִ
י יֹוֵסי ַרּבִ    ,ַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ

ָקָסַבר ֵר  :ּדְ ֵלי ׁשָ סּוִליןּכְ ין ֶאת ַהּפְ ׁשִ ֵרב ,ת ְמַקּדְ ה ִליּקָ ִחיּלָ    .ְלַכּתְ
  

יָאַמר ֵליּה  ִ ֲהָנאלְ  ַרב ַאׁשּ    :ַרב ּכַ
ְמעֹון י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ ל ָהעֹוֵמד ִלְזרֹוק " :ִמּדְ ֵמי -ּכָ ָזרּוק ּדָ    "ּכְ

י " רֹוף ַנּמִ ל ָהעֹוֵמד ִלׂשְ ֵמי -ּכָ רּוף ּדָ ׂשָ    "ּכְ
אי ִמ  -נֹוָתר ּוָפָרה  ִאין טּוְמַאת אֹוָכִליןַאּמַ ּמְ ָעְלָמא ִניְנהוּ  ?!ּטַ    !ַעְפָרא ּבְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ת ַהּקֹוֶדׁש  ן –ִחיּבַ ְרּתָ    .ַמְכׁשַ
  

ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה  ִ    :ַרב ַאׁשּ
גּוֵפיּה  ת ַהּקֹוֶדׁש ְלִאיְפסּוֵלי ּדְ ְמַהְנָיא ְלהּו ִחיּבַ    ,ְנִהי ּדִ

י ְלִמי רּוֵיי ָטֵמא ַנּמִ ִניִליּקְ יּה ִראׁשֹון ְוׁשֵ    ?!733733733733יּה א לֵ יָ נְ ַה י ְמ ִמ  – ְמֵני ּבֵ
ָבֵעי  ְפׁשֹוט ּדְ ִני   :ֵריׁש ָלִקיׁש ּתִ ל ְמָנחֹות מֹוִנין ּבֹו ִראׁשֹון ְוׁשֵ    ,ָצִריד ׁשֶ

   :אוֹ 
ִני    ?ֵאין מֹוִנין ּבֹו ִראׁשֹון ְוׁשֵ

  
אֹוַרְייָתא ְעָיא ֵליּה ְלֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ י ִמיּבַ    ,ּכִ

י ָקַא  ָנן :ְמִריַנןּכִ ַרּבָ   .ּדְ
  
  

                                                           
  הגהת שיטה מקובצת 733

 רש"י
. ואזיל קריברבי אליעזר אומר י

לטעמיה דאמר בכריתות (דף 
כה.) מתנדב אדם אשם תלוי בכל 

  יום:
. ישפוך לארץ והבשר ישרף

   דחולין שנשחטו בעזרה היא:
. ואחר כך נודע לו נזרק הדם

הבשר יאכל לכהנים שעל הספק 
באה מתחילתה ובשעת כפרתה 
דהיינו זריקה אכתי ספק היה 
וכיפרה ספיקה והלכה לה הכי 

   תות:מפרש בכרי
. וקשיא לרב אשי ורב כזרוק דמי

נחמן דהא הכא אף על גב דלא 
זריק שרי ליה למזרקיה 
ולמיכליה דאוכלא היתירא 
חשיב ליה משנראה לזריקה 
אלמא לענין שינוי אוכלא 

   אמרינן אי בעי זריק:
. כלומר וכי מידי הוא טעמא

טעמא דרבי יוסי משום דכזרוק 
   דמי:

בל . כגון האי כוס שנתקכלי שרת
בו הדם מקדשין את הפסולין 
שאינן פסולין לגמרי אלא כה''ג 

   ליקרב:
. למאי כל העומד ליזרק וכו'

דס''ד מעיקרא רבי יוסי בשיטת 
   רבי שמעון אמרה נקיט לה:

. כדאמרינן צריד של מנחות
לענין שופר (ר''ה דף כז:) צריד 
או עבה קצת מן הסולת שלא נגע 
בשמן ולא הוכשר ונגע בו שרץ 

ין בו ראשון ושני וכו' צריד מונ
   לשון יובש:

. אי כי קמבעי' ליה דאורייתא
מונין בו ראשון ושני דאוריי' 
שישרפו את השני או לא והכי 
קמיבעיא ליה דקיימא לן 
(זבחים דף לד.) והבשר לרבות 
עצים ולבונה דלאו בני טומאה 
נינהו אלא משום חיבת הקדש 

   אלמא חיבת הקדש דאורייתא:
. לשרוף גם את ון ושנימונין ראש

השני או אין מונין בו 
   מדאורייתא:
. לעיל דמטמא כי קאמרי'

טומאת אוכלין דמשמע אפילו 
למנות ראשון ושני מדרבנן 
דתולין את השני אם קדש הוא 
דאין שורפין קדשים על טומאה 

  דרבנן:
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ַמֲחַבת"  :ָהאֹוֵמר ת "ֲהֵרי ָעַלי ּבְ ַמְרֶחׁשֶ    ,ְוֵהִביא ּבְ
ת              " ַמְרֶחׁשֶ ַמֲחַבת  "ּבְ ֵהִביא ֵהִביא -ְוֵהִביא ּבְ ֶ    ,ַמה ׁשּ

   .לֹא ָיָצא -ִויֵדי חֹוָבתֹו 
ַמֲחַבת זֹו ְלָהִביא" ת "ּבְ ַמְרֶחׁשֶ    ,ְוֵהִביא ּבְ
ת                " ַמְרֶחׁשֶ ַמֲחַבת  "ּבְ סּוָלה -ְוֵהִביא ּבְ    .ֲהֵרי זֹו ּפְ

רֹונֹות ְל "  :ָהאֹוֵמר ֵני ֶעׂשְ ְכִלי ֶאָחד  ָהִביאֲהֵרי ָעַלי ׁשְ ִלים "ּבִ ֵני ּכֵ ׁשְ    ,ְוֵהִביא ּבִ
ִלים                                              " ֵני ּכֵ ׁשְ ְכִלי ֶאָחד  "ּבִ ֵהִביא ֵהִב    -ְוֵהִביא ּבִ ֶ    ,יאַמה ׁשּ

   .לֹא ָיָצא -ִויֵדי חֹוָבתֹו 
ְכִלי ֶאָחד    ֵאּלוּ               " ִלים "ּבִ ֵני ּכֵ ׁשְ    ,ְוֵהִביא ּבִ
ִלים                      " ֵני ּכֵ ׁשְ ְכִלי ֶאָחד  "ּבִ סּוִלין -ְוֵהִביא ּבִ   .ֲהֵרי ֵאּלּו ּפְ
   

ְכִלי ֶאָחד"" רֹונֹות ְלָהִביא ּבִ ֵני ֶעׂשְ נֵ  "ֲהֵרי ָעַלי ׁשְ ׁשְ ִליםְוֵהִביא ּבִ     - "י ּכֵ

ְכִלי ֶאָחד ָנַדְרתָּ  :ָאְמרּו לוֹ     !ּבִ
ִלים  ֵני ּכֵ ׁשְ סּוִלין –ִהְקִריָבן ּבִ    ,ּפְ
ְכִלי ֶאָחד  ִרין –ּבִ ׁשֵ    .ּכְ

  

ִלים"" ֵני ּכֵ ׁשְ רֹונֹות ְלָהִביא ּבִ ֵני ֶעׂשְ ְכִלי ֶאָחד "ֲהֵרי ָעַלי ׁשְ    – "ְוֵהִביא ּבִ

ִלים ָנַדְר  :ָאְמרּו לוֹ  ֵני ּכֵ ׁשְ    !תָּ ּבִ
ִלים  ֵני ּכֵ ׁשְ ִרין –ִהְקִריָבן ּבִ ׁשֵ    .ּכְ

ְתָעְרבוּ  -ְנָתנֹו ִלְכִלי ֶאָחד  ּנִ י ְמָנחֹות ׁשֶ תֵּ ׁשְ   .ּכִ
  

ָמָרא    ּגְ

   ,ּוְצִריָכא
ְייָתא  ְמִעיַנן ַהְך ַקּמַ ִאי ַאׁשְ ת -ּדְ ַמְרֶחׁשֶ י ּבְ ַמֲחַבת ְוָקא ַמְייּתֵ ָאַמר ּבְ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ

ִא     :ֲאָבל ָהָכא ַמֲחַבתּדְ    ,יִדי ְוִאיִדי ּבְ
ת  ַמְרֶחׁשֶ י ָיָצא :ֵאיָמא –ְוִאיִדי ְוִאיִדי ּבְ    !ְיֵדי ִנְדרֹו ַנּמִ

ְמִעיַנן ִליג ְלהוּ  -ַהְך  :ְוִאי ַאׁשְ ָקא ּפָ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
יּה : ֲאָבל ָהָתם ִליג ּבֵ לֹא ּפָ    !ֵאיָמא לֹא -ּדְ

   .ְצִריָכא
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֵהִביא " ֶ    ,ֵהִביא -ַמה ׁשּ

   .לֹא ָיָצא -ִויֵדי ִנְדרֹו 
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

י ָיָצא -ַאף ְיֵדי ִנְדרֹו     ."ַנּמִ
  
  
  

 רש"י
 מתני' 

   . דאימר לא לשם נדרו הביאה אלא נדבה אחרת היא:מה שהביא
. שהיה עשרון סלת מונח לפניו ואמר זו להביא במחבת כו' הרי זו פסולה דקבעה כלי שהזכיר בה ואין יכול הביא במחבתזו ל

   לשנותה לכלי אחר:
. והפריש שני קמצים והוא לא נדר אלא קומץ אחד ועוד שמנחה חסירה היא בכל אלו להביאם בכלי אחד והביא בשני כלים

והביא בכלי אחד הויא מנחה יתירה ומיעט בקמצים שהוא נדר לשם שתי קמיצות ולא קמץ  כלי וכלי והיכא דנדר בשני כלים
   אלא אחד:

. ולא חש לדבריהם והקריבן בשני כלים פסולים אע''ג דלא אמר אלו להביא בכלי אחד דהשתא ליכא אמרו לו בכלי אחד נדרת
ליה למימר להו אנא לשם נדר אחרינא מייתינא  למימר לשם נדבה אחרת מייתי לה דכיון דאמרו ליה בכלי אחד נדרת הוה

   לה:
. כדאמרינן בהקומץ [רבה] (לעיל דף כג.) אם יכול לקמוץ מזו בפני עצמה ומזו בפני עצמה כשרות ואם כשתי מנחות שנתערבו

   פני עצמה:לאו פסולות והא דקתני נמי לעיל אלו להביא בשני כלים והביא בכלי אחד פסול כגון שאין יכול לקמוץ מכל אחת ב
  

  גמ' 
. בשני כלים והביא בכלי אחד אבל . הרי עלי במחבת והביא במרחשת דלא יצא ידי נדרו:וצריכא דאי אשמעינן קמייתא

   דבאותו כלי שנדר הביא אם מחבת מחבת ואם מרחשת מרחשת אימא ידי נדרו נמי יצא:
   . כלי שנדר ושהביא:אידי ואידי

   ה לשתי מנחות קטנות שנדר בכלי אחד והביא בשני כלים:. שחולק מנחה גדולמשום דקא פליג לה
  . אכולה מתניתין פליג דקסבר קביעותא דמנא לאו כלי הוא:ר''ש
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ַמֲחַבת" ת[ זֹו ְלָהִביא ּבְ ַמְרֶחׁשֶ    ,ְוֵהִביא ּבְ

ַמֲחַבת  ת ְוֵהִביא ּבְ ַמְרֶחׁשֶ סּוָלה -ּבְ    ]."ֲהֵרי זֹו ּפְ
  

ְנָיא    :ְוָהא ּתַ
ֵרת לֹא" ֵלי ׁשָ ׁשּום ּכְ    !"ִקיּדְ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ׁשּום" ֵרב – "לֹא ִקיּדְ    ,ִליּקָ

ׁשּום  ֵסל –ֲאָבל ִקיּדְ    .ִליּפָ
  
  

יְוָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
נוּ    קג,א ַעת ֶנֶדר^ לֹא ׁשָ ׁשְ ָבָען ּבִ ּקְ א ׁשֶ    ,ֶאּלָ

ה  ַעת ַהְפָרׁשָ ׁשְ    .לֹא –ֲאָבל ּבִ
ר ָנַדְרּתָ " ֲאׁשֶ ּתָ  - כד), ג(דברים כ 734734734734"כַּ ר ִהְפַרׁשְ ֲאׁשֶ    .ְולֹא ּכַ
  

י ַמר ַנּמִ    ,ִאיּתְ
ר ֲחִניָנאָאַמר  י ַאָחא ּבַ יָאַמר  ַרּבִ י ַאּסִ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ַעת ֶנֶדר ׁשְ ָבָען ּבִ ּקְ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ
ה  ַעת ַהְפָרׁשָ ׁשְ    .לֹא –ֲאָבל ּבִ

ר ָנַדְרּתָ " ֲאׁשֶ ּתָ  - כד), (דברים כג "כַּ ר ִהְפַרׁשְ ֲאׁשֶ   .ְולֹא ּכַ
  
  

                                                           
ר ָנַדְרתָּ לַ  734 ֲאׁשֶ יָת ּכַ מֹר ְוָעׂשִ ׁשְ ָפֶתיָך תִּ בַּ  ה'מֹוָצא ׂשְ ר ּדִ ִפיךָ ֱאלֶֹהיָך ְנָדָבה ֲאׁשֶ   ְרתָּ ּבְ

 רש"י
. אותן כלי והא תניא לא קידשום

שרת שהביאן בו וכיון דלא 
קידשום אמאי פסולות הא מצי 
לאהדורינהו ולאיתויי באותן 

  כלים שנדר:
. דזו להביא במחבת לא שנו

  הביא במרחשת פסולה:ו
. הרי עלי אלא שקבען בשעת נדר
   להביא את זו במחבת:

. דבשעת נדר אבל בשעת הפרשה
אמר הרי עלי מנחה סתם ובשעת 
הפרשה קבעה ואמר זו אביא 

   לשם נדר במחבת:
   . לא מיפסלא:לא אמר כלום

. כתיב מאי טעמא כאשר נדרת
כמו שאמרת בשעת נדר קיים 
דבריך ולא כאשר הפרשת 

  בשעת הפרשה לא קבעה:ד
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עֹוִרים  ֵרי ָעַלי ִמְנָחהֲה "  :ָהאֹוֵמר ְ ים - "ִמן ַהׂשּ    .ָיִביא ִמן ַהִחטִּ
   .ָיִביא סֹוֶלת - "ֶקַמח                        "
ֶמן            "  לֹא ׁשֶ ֶמן ּוְלבֹוָנה - "ּוְבלֹא ְלבֹוָנה ,ּבְ    .ָיִביא ׁשֶ
רֹוןֲח                         " ָ ֵלם - "ִצי ִעׂשּ רֹון ׁשָ ָ    .ָיִביא ִעׂשּ
רֹון ּוֶמֱחָצה                        " ָ ַנִים - "ִעׂשּ    .ָיִביא ׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ    ,ּפֹוֵטר :ַרּבִ
ִבין ְתַנּדְ ֶדֶרְך ַהּמִ ב ּכְ לֹא ִהְתַנּדֵ   .ׁשֶ

  

ָמָרא    ּגְ

אי    !ֶנֶדר ּוִפְתחֹו ִעּמֹו הּוא ?ַאּמַ
  

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

  
ְתַנן    :ּדִ

ֵביָלה" רֹוָגרֹות ּוִמן ַהּדְ    :ֲהֵריִני ָנִזיר ִמן ַהּגְ
אי ּמַ ית ׁשַ    .ָנִזיר :אֹוְמִרים ּבֵ

לוּ     ."ֵאינֹו ָנִזיר :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
  

י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ
ית ִה  ֲאִפילוּ  יָמא ּבֵ אֹוֵמרּתֵ ל ּבְ ךְ  :ּלֵ א ּכָ ְך ֶאּלָ ְך לֹא ָהִייִתי נֹוֵדר ּכָ ֵאין נֹוְדִרין ּכָ    .ִאיּלּו ָהִייִתי יֹוֵדַע ׁשֶ

  
הָאַמר     :ִחְזִקּיָ

ָאַמר א ּדְ נּו ֶאּלָ עֹוִרים :לֹא ׁשָ ְ    ,ִמְנָחה ִמן ַהׂשּ
ים  :ֲאָבל ָאַמר    .לֹא –ִמְנָחה ִמן ָהֲעָדׁשִ

  
ַמאן  ה ּכְ ִדי ִחְזִקּיָ יּה ִמּכְ ַמְעּתֵ    ?ָאַמר ִלׁשְ

אי ּמַ ֵבית ׁשַ    ,ּכְ
ּום אי ִמׁשּ ּמַ פֹוס ָלׁשֹון ִראׁשֹון" :ּוֵבית ׁשַ    ,הּוא "ּתְ
עֹוִרין ְ י ִמן ַהׂשּ ים ?ַמה ּלִ י ִמן ָהֲעָדׁשִ    !ַמה ּלִ

  
יּה     .ָהַדר ּבֵ

  
יּה     ?ּוַמאי ַטְעָמא ָהַדר ּבֵ

  
   :ָרָבאָאַמר 

יֵתי    ,ּה ַמְתִניִתין ְקׁשִ
ָתֵני ַמאי ִאיְר  עֹוִרים"ָיא ּדְ ְ ים :ִליְתֵני ?"ִמְנָחה ִמן ַהׂשּ    !ִמן ָהֲעָדׁשִ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ָטֵעי הּוא :ֶאּלָ ּום ּדְ עֹוִרים ָטֵעי ,ִמׁשּ ׂשְ ים לֹא ָטֵעי ,ּבִ ֲעָדׁשִ    .ּבַ
  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ים    .ֲאִפיּלּו ִמן ָהֲעָדׁשִ
  

ַמאן ֲאַמ  י יֹוָחָנן ּכְ ִדי ַרּבִ יּה ִמּכְ ַמְעּתֵ    ?ַרּה ִלׁשְ
ל ֵבית ִהּלֵ    .ּכְ
ל ָטֵעי הּוא ּוֵבית ַהּלֵ ּום ּדְ עֹוִרין ָטֵעי ,ִמׁשּ ׂשְ ים לֹא ָטֵעי ,ּבִ ֲעָדׁשִ    !ּבַ

  
ה ָקָאַמר ֵליּה  ִחְזִקּיָ    ,ִלְדָבָריו ּדְ

ךְ ַא  ֵני ?ּתְ ַמאי ַטְעָמא ָהַדְרּתְ ּבָ לֹא ָקּתָ ּום ּדְ ים' :ִמׁשּ    ',ִמן ָהֲעָדׁשִ
ְלָמ  ְעָיא'א ּדִ    ,ָקָאַמר 'לֹא ִמיּבַ

ים  ְעָיא ִמן ָהֲעָדׁשִ א ְלֵמיַמר -לֹא ִמיּבַ ִאיּכָ יּה  :ּדְ ָהַדר ּבֵ ר הּוא ּדְ    ,ּוְתפֹוס ָלׁשֹון ִראׁשֹון ,ֶמְהּדַ
א  י ֲאִפילוּ ֶאּלָ עֹוִרין ַנּמִ ְ א ְלֵמיַמר ,ִמן ַהׂשּ ִאיּכָ ָקא ָטֵעי :ּדְ פוֹ  ֲאִפילוּ  ,ִמיְטָעא הּוא ּדְ   .ס ָלׁשֹון ִראׁשֹוןָהִכי ּתְ

 רש"י
. מחוייב לאתויי מן אמאי

  החטים:
. עם הנדר נדר ופתחו עמו הוא

אמר פתח שמתחרט בו דכיון 
דאמר מן השעורים אמרי' דאין 
בדעתו להביא כלום דאדם יודע 

   שאין מנחה מן השעורים:
. וכיון דאמר תפוס לשון ראשון

הרי עלי מנחה איחייב במנחה 
   הוגנת:

. לא שייכא בהו דבילהגרוגרות ו
   נזירות:

. מן היין דתפוס הרי זה נזיר
   לשון ראשון:

. הדר ביה חזקיה משמעתא
דלעיל ומודה דטעמא במתני' 

   באומר לא הייתי יודע כו':
. בשעורין איכא למימר דטעי

משום דיחיד מביא מנחת קנאות 
מן השעורים אבל בעדשים ליכא 
למימר דטעי הלכך פתחו עמו 

   כוין להביא כלום:הוא דלא נת
. כלומר כמאן אמרה לשמעתיה

כמאן אוקמא למתניתין לעיל 
   כבית הלל:

. וליכא למימר בעדשים לא טעי
אילו הייתי יודע דהא ודאי ידע 
שאין מנחה של עדשים ולאו 

   למידי איכוין:
. דאוקמא לדבריו דחזקיה

מעיקרא כבית שמאי קאמר ליה 
רבי יוחנן דאפילו מן העדשים 

ון ראשון וליה לא תפוס לש
סבירא ליה משום דר' יוחנן 
אוקי טעמא דמתני' משום דטעי 
דאיכא למימר אילו הייתי יודע 
כו' אבל בעדשים לא טעי 

   דמעיקרא לאו למידי איכוין:
. לדידך את מאי טעמא הדרת בך

איכא לתרוצי דלא מיבעיא 
קאמר לא מיבעיא עדשים דכיון 
דקי''ל תפוס לשון ראשון דחייב 

ן דלא טעו בהו אינשי איכא דכיו
למימר מעיקרא כי אמר למנחה 
גמורה איכוין ובעא למיהדר ביה 
וסבר אימא מידי דלא חזי 
להקרבה ונקט עדשים הלכך 
חייב דלא מצי מהדר ביה אבל 
שעורים דאיכא למימר כיון 
דטעו בהו אינשי אימא מעיקרא 
לאו למנחה איכוין אלא למנחת 

ין שעורים ממש כדפריש וכיון דא
מנחה באה שעורים ליפטר 
דודאי מצי אמר אילו הייתי יודע 
דסופי להביא חטים לא הייתי 

  נודר כל עיקר קמשמע לן:
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   :ְזִעיִריָאַמר    ,בקג

ָאַמר א ּדְ נּו ֶאּלָ    ",ִמְנָחה" :לֹא ׁשָ
   .לֹא –ֲאָבל לֹא ָאַמר ִמְנָחה 

  
א ַרב ַנְחָמןָיִתיב  ַמְעּתָ    ,ְוָקָאַמר ָלּה ְלָהא ׁשְ

   :ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאֵאיִתיֵביּה 
לֹא ָאַמר "ֶקַמח ָיִביא סֹוֶלת"    "!ְנָחהִמ " :ַלאו ּדְ
  

ָאַמר ,לֹא    ".ִמְנָחה" :ּדְ
  
ֶמן ּוְלבֹוָנה " לֹא ׁשֶ ֶמן ּוְלבֹוָנה -ּבְ לֹא ָאַמר "ָיִביא ׁשֶ    "!ִמְנָחה" :ַמאי ַלאו ּדְ
  

ָאַמר ,לֹא    ".ִמְנָחה" :ּדְ
  
רֹון " ָ ֵלם -ֲחִצי ִעׂשּ רֹון ׁשָ ָ לֹא ָאַמר "ָיִביא ִעׂשּ    "!ִמְנָחה" :ַמאי ַלאו ּדְ
  

ָאַמר ,לֹא    ".ִמְנָחה" :ּדְ
  

רֹון ּוֶמֱחָצה " :ֵאיָמא ֵסיָפא ,ִאי ָהִכי ָ ַנִים -ִעׂשּ    ,"ָיִביא ׁשְ
ָאַמר יָון ּדְ רֹון - "ִמְנָחה" :ּכֵ ָ ִעׂשּ יב ֵליּה ּבְ י ָאַמר  ,ִאיַחּיַ רֹון"ּכִ ָ לּום ָקָאַמר הּוא "ֲחִצי ִעׂשּ    !לֹא ּכְ

  
ָאַמר ָ " :לֹא ְצִריָכא ּדְ רֹוןֲהֵרי ָעַלי ִמְנָחה ֲחִצי ִעׂשּ ָ ָאַמר - "רֹון ְוִעׂשּ ֵכיָון ּדְ רֹון - "ִמְנָחה" :ּדְ ָ ִעׂשּ יב ֵליּה ּבְ    ,ִאיַחּיַ

י ָאַמר רֹון" :ּכִ ָ לּום ָקָאַמר - "ֲחִצי ִעׂשּ    ,ְולֹא ּכְ
רֹון ַאֲחִריָנא ָ י ִעׂשּ רֹון ַמְייּתֵ ָ י ֲהַדר ָאַמר ִעׂשּ    .ּכִ

  
ְמעֹון" ,ִאי ָהִכי י ׁשִ לֹא ִהְת  ,ּפֹוֵטר ַרּבִ ִביןׁשֶ ְתַנּדְ ֶדֶרְך ַהּמִ ב ּכְ אי – "ַנּדֵ    !ַאּמַ

  
   :ָרָבאָאַמר 

י יֹוֵסי ֲאָמָרּה  יַטת ַרּבִ ׁשִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ    ,ַרּבִ
ָאַמר ּיס :ּדְ ָבָריו ָאָדם ַמְתּפִ ְגַמר ּדְ   .ַאף ּבִ

  
  

 רש"י
. דתפוס לשון ראשון אלא לא שנו

דאמר מנחה מן השעורים 
דאיכא למימר כיון דאמר מנחה 
למנחה גמורה קמכוין אבל אמר 
מנחת שעורים מנחה אשעורים 

מימר תפוס קאי ופטור דליכא ל
לשון ראשון. ל''א אבל לא אמר 
מנחה לא אלא הרי עלי שעורים 

  פטור דודאי לשעורים איכוון:
. אלא מאי לאו דלא אמר מנחה

הרי עלי קמח אפי' הכי חייב 
   דאין אדם מוציא דבריו לבטלה:

כי אמר חצי עשרון לא אמר 
   . ולייתי חד עשרון ותו לא:כלום

. אי הכי רבי שמעון פוטר כו'
כיון דתפוס לשון ראשון ואיהו 
אמר מנחה הרי התנדב כדרך 

   המתנדבים:
. ה''ג אף בגמר דבריו אדם נתפס

דלא אזלינן בתר לשון ראשון 
לחודיה ולא בתר אחרון לחודיה 
אלא בתר כולהו וזה שאמר 
מנחה חצי עשרון ועשרון פירושי 
קמפרש מנחה של חצי עשרון 
ועשרון והיינו שלא כדרך 

שיטת רבי יוסי המתנדבים וב
  אמרו:
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ְכ  רֹון ּוֵמִביא ּבִ ָ ים ִעׂשּ ִ ׁשּ ל ׁשִ ב ָאָדם ִמְנָחה ׁשֶ    .735ִלי ֶאָחדִמְתַנּדֵ
ים ְוֶאָחדֲהֵרי ָעַלי " :ִאם ָאַמר ִ ׁשּ ְכִלי ֶאָחד  - "ׁשִ ים ּבִ ִ ׁשּ    ,ֵמִביא ׁשִ

ְכִלי ֶאָחד    ,ְוֶאָחד ּבִ
ים ְוֶאָחד ִ ׁשּ ת ׁשִ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ל ַחג ׁשֶ יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ יּבּור ֵמִביא ּבְ ן ַהּצִ ּכֵ    ,ׁשֶ

חוֹ  הּוא ּפָ ּיֹו ְלָיִחיד ׁשֶ יּבּור ֶאָחדּדַ    .ת ִמן ַהּצִ
ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ     :ַרּבִ

ִרים ים ,ַוֲהלֹא ֵאּלּו ַלּפָ ָבׂשִ    !ְוֵאיָנם ִנְבָלִלים ֶזה ִעם ֶזה ,ְוֵאּלּו ַלּכְ
ֵלל ים ְיכֹוִלין ִליּבָ ִ ׁשּ א ַעד ׁשִ    .ֶאּלָ

   :ָאְמרּו לוֹ 
ים ְוֶאָחד ֵאין ִנְבָלִלין ִ ׁשּ ים ִנְבָלִלין ְוׁשִ ִ ׁשּ    ?!ׁשִ

   :ר ָלֶהםָאַמ 
ן ל ִמּדֹות ֲחָכִמים ּכֵ    ,ּכָ

ִעים ְסָאה  ַאְרּבָ    ,הּוא טֹוֵבל -ּבְ
ִעים ְסָאה ָחֵסר קְֹרטֹוב  ֶהן -ּוְבַאְרּבָ   .ֵאינֹו ָיכֹול ִלְטּבֹול ּבָ

  

ָמָרא    ּגְ

ֵאיָלה ְלַמְעָלה ֵמ " ִאיל ׁשְ ר ִאיְלַעאיׁשְ י ְיהּוָדה ּבַ    ?ַרּבִ
ִין ְלאֹוֵמר ְכִלי ֶאָחדֲהֵרי ָעַלי ׁשִ " :ִמּנַ ְכִלי ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ים ּבִ ִ ׁשּ ים ְוֶאָחד ֵמִביא ׁשִ ִ    "?ׁשּ

ַתח  ר ִאיְלַעאיּפָ י ְיהּוָדה ּבַ ָכל ָמקֹום ְוָאַמר ַרּבִ ִרים ּבְ    :רֹאׁש ַהְמַדּבְ
 ִ ׁשּ ת ׁשִ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ל ַחג ׁשֶ יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ ן ָמִצינּו ִציּבּור ְמִביִאין ּבְ ּכֵ    ,ים ְוֶאָחדׁשֶ

ּיֹו ְלָיִחיד יּבּור ֶאָחד ּדַ ְפחֹות ִמן ַהּצִ ּיִ    .ׁשֶ
ְמעֹון וֹ ָאַמר ל י ׁשִ    :ַרּבִ

ִרים ְוֵאיִלים  ים -ַוֲהלֹא ֵאּלּו ּפָ ָבׂשִ    !ְוֵאּלּו ּכְ
ִליָלָתן ָעָבה  ה -ֵאּלּו ּבְ ִליָלָתן ַרּכָ    !ְוֵאּלּו ּבְ

ֲחִרית  ִליָלָתן ׁשַ ִיםְוֵאּלּו ּבְ  -ֵאּלּו ּבְ ין ָהַעְרּבַ ה ַעל ֶזה ,ִליָלָתן ּבֵ    !ְוֵאין ִנְבָלִלין ִמּזֶ
   :ָאְמרּו לוֹ 

ה    .ֱאמֹור ַאתָּ
   :ָאַמר ָלֶהם

ֶמן ַוֲחֵרָבה" :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ֶ    – י), (ויקרא ז 736736736736"ְוָכל ִמְנָחה ְבלּוָלה ַבׁשּ
ָבר ָאְמָרה ּתֹוָרה ֵלל :ּכְ כֹוָלה ְלִהיּבָ ּיְ    .ָהֵבא ִמְנָחה ׁשֶ

   :וֹ ַמר לָא 
ים  ִ ׁשּ ׁשִ ים ְוֶאָחד  ,ִנְבָלִלין -ּבְ ִ ׁשּ ׁשִ    .ֵאין ִנְבָלִלין -ּבְ
   :ָאַמר לוֹ 

ן הּוא ת ֲחָכִמים ּכֵ ל ִמּדַ    !ּכָ
ִעים ְסָאה  ַאְרּבָ ִעים ְסָאה ָחֵסר קְֹרטֹוב  ,הּוא טֹוֵבל -ּבְ ַאְרּבָ    .ֵאינֹו ָיכֹול ִלְטּבֹול -ּבְ

ֵביָצה  א טּוְמַאת אוֹ  -ּכְ ֵביָצה ָחֵסר ׁשּוְמׁשּום  ,ָכִליןְמַטּמֵ א טּוְמַאת אֹוָכִלין -ּכְ    .ֵאין ְמַטּמֵ
ה  לֹׁשָ ה ַעל ׁשְ לֹׁשָ א ִמְדָרס -ׁשְ ּמֵ ה ָחֵסר ִניָמא ַאַחת  ,ִמטַּ לֹׁשָ ה ַעל ׁשְ לֹׁשָ א ִמְדָרס -ׁשְ ּמֵ    ."ֵאינֹו ִמטַּ

  
י - "ֵאין ִנְבָלִלין"ְוִכי     ?ַמאי ַהּוֵ

ַנן    :ְוָהא ּתְ
ַלל ִאם לֹא " ר -ּבָ ׁשֵ   !(מנחות יח.) "ּכָ
  

י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ
ה  ל ָהָראּוי ְלִביּלָ ֶבת ּבוֹ  -ּכָ ה ְמַעּכֶ יּלָ    ,ֵאין ּבִ

ה  ֵאינֹו ָראּוי ְלִביּלָ ֶבת ּבוֹ  -ְוָכל ׁשֶ ה ְמַעּכֶ יּלָ    .ּבִ
  

                                                           
ְכִלי ֶאָחד) בוילנא: 735 רֹון ֵמִביא ּבִ ָ ים ִעׂשּ ִ ׁשּ   (ִאם ָאַמר ֲהֵרי ָעַלי ׁשִ
ָאִחיו 736 ְהֶיה ִאיׁש ּכְ ֵני ַאֲהרֹן תִּ ֶמן ַוֲחֵרָבה ְלָכל ּבְ ֶ   ְוָכל ִמְנָחה ְבלּוָלה ַבׁשּ

 רש"י
 מתני' 

ה''ג שכן מצינו שהציבור מביא 
. לי''ג פרים ל''ט עשרונים וכו'

שלשה עשרונים לפר ולי''ד 
כבשים י''ד עשרונים הרי נ''ג 
ולשני אילים ד' עשרונים הרי נ''ז 
ולשני תמידין שנים ולשני כבשי 

   מוסף דשבת שנים הרי ס''א:
 . וכי אותןאמר ליה ר' שמעון

   ס''א עשרונים בכלי אחד היו:
. והלא אלו לפרים ואלו לכבשים

ואי מערב להו מיפסלי שמנחת 
פרים בלילתה עבה שני לוגין 
לעשרון חצי הין לג' עשרונים 
ומנחת כבשים בלילתה רכה 
רביעית ההין לעשרון דהיינו 
שלשה לוגין והן בולעות זו מזו 

   ונמצאת זו חסירה וזו יתירה:
ין מביא יחיד . מפני מה אאלא

ששים וא' עשרון בכלי אחד דעד 
ששים יכולין ליבלל בכלי אחד 
בלוג אחד ואליבא דרבי אליעזר 
בן יעקב נקט לה בפ' שתי מדות 
(לעיל פח.) אפי' מנחה של ששים 

   עשרון אין לה אלא לוגה:
. בששים ואחד אין נבללין

   בתמיה:
  

  גמ' 
. קרי ראש המדברים בכל מקום

ה דמערה ליה הכי משום מעש
   במסכת שבת (דף לג:):

. כגון ששים כל הראוי לבילה
   עשרונים ראוים ליבלל מלוג:

. דאפי' לא בלל אין בילה מעכבת
   כשר:

. דבעינן שיהא בילה מעכבת בו
  ראוי ליבלל:
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        קד, א  קד, א  קד, א  קד, א      ––––קג, ב קג, ב קג, ב קג, ב  . 9
יִביָאַמר  י ּבִ ן ֵלִויָאַמר  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ית ַמֲעׂשֶ  ל ּבֵ ְפֵרָדה ַאַחת ׁשֶ יה ּבִ ָתה ַרּבִ ּמֵ    ,ׁשֶ

ְרִביִעית ָמּה ּבִ יֲערּו ֲחָכִמים ֶאת ּדָ    .ְוׁשִ
  

יְסָנאָמִתיב  ר ּבִ י ִיְצָחק ּבַ    :ַרּבִ
ַע ֵהִעיד " י ְיהֹוׁשֻ ֵתיָראוְ  ַרּבִ ן ּבְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ הּוא ָטהֹור ַרּבִ ם ְנֵבילֹות ׁשֶ    .ַעל ּדַ

י ְיהוֹ ְוָאַמר  ֵתיָראַרּבִ ן ּבְ ַע ּבֶ    :ׁשֻ
ל ֶמֶלךְ  ִאיְסַטְרָיא ׁשֶ ה ְוָהיּו נֹוֲחִרין ֲערֹוִדיאֹות ָלֲאָריֹות ּבְ    ,ַמֲעׂשֶ

ָבר ם ְולֹא ָאְמרּו ָלֶהם ּדָ ּדָ    !"ְוָהיּו עֹוֵלי ְרָגִלים ׁשֹוְקִעין ַעד ְרכּובֹוֵתיֶהן ּבַ
  

יק ּתִ    .ִאיׁשְ
  

י ְזִריָקאָאַמר ֵליּה     :ַרּבִ
ר ַמרַמאי ַטְעָמא לֹ     ?א ָקא ַמְהּדַ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ר ֵליּה     ?ֵהיִכי ַאְהּדַ
ָאַמר  י ָחִניןּדְ    :ַרּבִ

ֶגד" לּוִאים ְלָך ִמּנֶ יָך ּתְ ָנה - סו), (דברים כח 737737737737"ְוָהיּו ַחּיֶ ָנה ְלׁשָ ָ בּוָאה ִמׁשּ    .ֶזה ַהּלֹוֵקַח ּתְ
ת ֶזה ַהּלֹוֵקַח  - סו), (דברים כח "ּוָפַחְדּתָ ַלְיָלה ְויֹוָמם" ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ בּוָאה ֵמֶעֶרב ׁשַ    .ּתְ
יךָ  ַאלוְ " ַחּיֶ ֲאֵמן ּבְ ְלֵטר - סו), (דברים כח "ּתַ   .ֶזה ַהּסֹוֵמְך ַעל ַהּפַ
  

ְלֵטר ָסִמיךְ    ,אקד ְבָרא ַעל ּפַ    .ְוַההּוא ּגַ
  

   ?ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה 
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
י ְיהּוָדה יָאה  ַרּבִ ֵבי ְנׂשִ    ,ֲהָוהמֹוְרָייָנא ּדְ

יּה  ַמְעּתֵ ׁשְ    ,ְואֹוֵרי ֵליּה ּכִ
ְתַנן    :ּדִ

י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ל ית ִהּלֵ אי ּוֵמחּוְמֵרי ּבֵ ּמַ ית ׁשַ י ּבֵ ָבִרים ִמּקּוּלֵ ה ּדְ ָ ׁשּ    :ׁשִ

ם ְנֵבילֹות    :ּדַ
אי ּמַ ית ׁשַ    ,ְמַטֲהִרין ּבֵ

לוּ  ִאין ֵבית ִהּלֵ    .ְמַטּמְ
י יְ ָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :הּוָדהַרּבִ

ְרִביִעית א ּבִ אּו ֶאּלָ ל לֹא ִטּמְ ית ִהּלֵ אּו ּבֵ ּמְ טִּ ׁשֶ    ,ַאף ּכְ
ַזִית   ."הֹוִאיל ְוָיכֹול ִלְקרֹוׁש ְוַלֲעמֹוד ַעל ּכְ

  
  

                                                           
ֶגד ּוָפַחְדתָּ ַלְיָלה ְויֹוָמם  737 ֻלִאים ְלָך ִמּנֶ יָך תְּ יךָ ְוָהיּו ַחּיֶ ַחּיֶ   ְולֹא ַתֲאִמין ּבְ

 רש"י
. שיצא ושיערו חכמים את דמה

  ממנה:
. לידע אם יש בו רביעית ברביעית

יפרשו ממנה כנבילה ואיידי 
לעיל בשיעורים כל מדת  דאיירי

חכמים כך הם נקט נמי להאי 
דשיעורא דרבנן היא רביעית דם 

   יכול לקרוש ולעמוד על כזית:
. והיו נוחרין ערודיאות לאריות

ערודי היער היו נוחרין לצורך 
   האריות:

. הלוקח תבואה משנה לשנה
שאין לו קרקע לזרוע והיינו חייו 
תלואים שאינו יודע אם יהיו לו 

   לשנה הבאה: מעות
  . נחתום:הפלטר

. אדידיה קאמר וההוא גברא
דהא אפלטר סמכינא ואין דעתי 

   מיושב להשיב לו:
   . דהאי שיעורא:מאי הוי עלה

רבי יהודה בר אילעאי מוריינא 
. והיה להם דבי נשיאה הוה

לבית רבי מורה הוראות ועל פיו 
היו עושין כל דבריהם והוא צוה 

   להם לשערה:
. דאמר בית כשמעתא דידיה

הלל מטמאין בדם נבילות: ששה 
דברים במסכת עדיות קא חשיב 

   להו:
. ושיעור טומאת נבילה על כזית
  בכזית:
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                בבבב----קד, אקד, אקד, אקד, א . 10
   ַמְתִניִתין

ִבין    ,לֹוג    :ֵאין ִמְתַנּדְ
ַנִים    ,ׁשְ

ה ָ    .ַוֲחִמׁשּ
ִבין ה    :ֲאָבל ִמְתַנּדְ לֹׁשָ    ,ׁשְ

ָע     ,הְוַאְרּבָ
ה ָ ׁשּ    ,ְוׁשִ

ה ּוְלַמְעָלה ָ ׁשּ ִ   .ּוִמׁשּ
  

ָמָרא    ּגְ

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
   ,ֵיׁש ֶקַבע ִלְנָסִכים

   :אוֹ 
   ?ֵאין ֶקַבע ִלְנָסִכים

  
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

  
ה  ָ י ֲחִמׁשּ ַאְייּתֵ גֹון ּדְ    –ּכְ

ָעה ִמי - "ֵאין ֶקַבע ִלְנָסִכים" :ִאי ָאְמַרּתְ  יְך ּוַמְקִריב ַאְרּבָ ֲחִזי ְלַאִילָמׁשִ ְייהּו ּדַ    .ְוִאיָדְך ָהֵוי ְנָדָבה ,ּנַ
י ְלהּו לֹא ָקְרֵבי - "ֵיׁש ֶקַבע ִלְנָסִכים" :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ְמַמּלֵ    .ַעד ּדִ

   ?ַמאי
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ה " ָ ׁשּ   , (שקלים ו, ה) "ִלְנָדָבה –ׁשִ
ֶנֶגד ִמי :ְוַאְמִריַנן    ?ּכְ

ֶנֶגד את מֹוַתר  :ּכְ    ,ַחּטָ
מֹות    ,ּומֹוַתר ֲאׁשָ

ם ָנִזיר    ,ּומֹוַתר ֲאׁשַ
ם ְמצֹוָרע    ,ּומֹוַתר ֲאׁשַ

ין    ,ּומֹוַתר ִקיּנִ
   .ּומֹוַתר ִמְנַחת חֹוֵטא

ֶנֶגד מֹוַתר ְנָסִכים ,ְוִאם ִאיָתא ין ׁשֹוָפר ַאֲחִריָנא ּכְ    !ִליַתּקֵ
  

   ,ְלִנְדַבת ִצּבּור ָאְזֵלי -ָהָנְך 
ִכיֵחי -ָהֵני  ֲהֵדי ֲהָדֵדי ְוָקְרֵבי ׁשְ ַמר ּוְדַמר ּבַ ִמְצָטְרֵפי ּדְ ר ּדְ    .ֶאְפׁשָ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִבין ְנָסִכים - יג), (במדבר טו 738738738738"ֶאְזָרח"" ְתַנּדְ ּמִ ד ׁשֶ    ,ְמַלמֵּ

ה    ?ְוַכּמָ
ין ת לּוּגִ לֹׁשֶ    .ׁשְ

ִאם ָרָצה ְלהֹוִסיף יֹוִסיף ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמ     .יג), (במדבר טו "ִיְהֶיה" :רתַּ
   ?ָיכֹול ִיְפחֹות

ְלמּוד לֹוַמר ָכה" :תַּ    ."יג), (במדבר טו "ּכָ
   ?"יֹוִסיף"ַמאי 

ה  :ִאיֵליָמא ָ ׁשּ ָעה ְוׁשִ ָנא  -ַאְרּבָ ה"ַמאי ׁשְ לֹׁשָ ֲחזּו ְלֶכֶבשׂ  ?"ׁשְ    ,ּדַ
י ֲחזּו ְלַאִיל ּוַפר ה ַנּמִ ָ ׁשּ ָעה ְוׁשִ    !ַאְרּבָ

א ַלאו ֲחִמ  הֶאּלָ ָ    .ׁשּ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ֵאין ֶקַבע ִלְנָסִכים :ּוׁשְ

  

                                                           
ה ֵריַח ִניחַֹח לַ  738 ֵ ה ְלַהְקִריב ִאׁשּ ָכה ֶאת ֵאּלֶ ה ּכָ ל ָהֶאְזָרח ַיֲעׂשֶ   ה'ּכָ

 רש"י
 מתני' 

. יין לנסכו שלא מצינו אין מתנדבין לוג
מנחת נסכים של לוג ולא שנים ולא 
חמשה אבל מתנדבין שלשה דחזו לכבש 
וארבעה לאיל דהיא שלישית ההין 

לפר ומששה ולמעלה דשבע  וששה דחזו
חזו ג' מינייהו לכבש וד' לאיל ושמנה 
חזו לשני אילים תשעה חזו לפר וכבש 
עשרה חזו לפר ואיל י''א חזו לשני 

   אילים וכבש וכך לעולם:
  

  גמ' 
. אמר הרי עלי כך וכך יש קבע לנסכים

לוגין מי הוי קבע דאין יכול להקריבם 
אלא הכל ביחד דהוו קרבי בקרבן א' או 
אין קבע ויכול להקריבם דחזו באפי 

   נפשייהו:
   . למאי נפקא מינה:היכי דמי

. נדבת ציבור וימכר ואידך הוי נדבה
ויפלו דמיו לשופרות או יקרב הוא 
עצמו ויצטרף עם השני לוגין אחרים 

   ויקרב לנסכי תמיד דהוו נמי לציבור:
. ואי אמרת יש קבע עד דממלא להו

תחזי לפר ויביא לוג הששי כי היכי דלי
לא קרבי דהא אין יכול להקריב בפני 

   עצמו:
. גבי י''ג שופרות שהיו ששה לנדבה

במקדש קאי די''ג שופרות הוו בשבעה 
מהם היו נותנין הנך מעות דמפרש 
במסכת יומא (דף נה:) ובמסכת שקלים 
(דף ט:) תקלין חדתין ועתיקין קינין 
גוזלי עולה עצים ולבונה וזהב לכפורת 

יו לנדבה ליתן בהן מעות וששה מהם ה
   ההולכות לנדבת צבור:

   . לקמן בפרק בתרא (דף קז:):ואמרינן
. כגון הפריש כנגד מי כנגד מותר חטאת

מעות לחטאת והוזלו הכבשים ונתותרו 
   לו מעות:

. סתם כגון גוזלות ואחד למותר אשם
   ומעילות:

. דאותו מותר ואחד למותר אשם נזיר
סתם לא היה מעורב עם מותר אשם 

   לפי שזה לכפר וזה להתירו ביין:
. דלא דמו ואחד למותר אשם מצורע

להנך שבא להתירו במחנה ואינך מפרש 
בפרק בתרא (לקמן קז:) וכל הנך 
מותרות אזלי לנדבת צבור כשהמזבח 
בטל לוקחין באותם מעות עולות הבשר 
לשם ועורות לכהנים דזהו מדרשו של 

   יהוידע במסכת תמורה (דף כג:):
. דהמביא חמשה לוגין קרבי איתא ואם

   ארבע מהם ואחד יהא נדבה:
   . להפיל בו הדמים:ליתקין לו שופר

. הנך . מותרות לנדבת ציבור אזלי:הנך
נסכים למה להו שופר הואיל ושכיח כל 
   יומא שהרי רוב קרבנות טעונין נסכים:

. אם נדר ה' אפשר דמצטרפי דמר ודמר
ף עם יקריב ד' ויניח לוג הנשאר ויצטר

   מותר נסכים אחרים עד שיהו ד' או ג':
. גבי נסכים כתיב כל האזרח אזרח

יעשה ככה את אלה וקרא יתירא הוא 
דהא לעיל מיניה כתיבי כל דין נסכים 
מלמד שמתנדבין נסכים בלא קרבן 
וכמה שלשת לוגין דבציר מהכי לא חזי 

   למידי:
. חצי ההין יהיה לפר משמע יהיה

ישנא אחרינא דמנחה דהויא אחריתי ל
   בפרשת נסכים כתיב ככם כגר יהיה:

   . עיכובא:ככה
. פשיטא מי אילימא ארבעה וששה

   צריך קראי לרבויי:
. דפשיטא לן דחזו לכבש מאי שנא שלש

   כו':
. מידי דלא חזו ליה אתי אלא לאו

לרבויי ולמשמע דמתנדבין ויקריבו 
  ארבעה והחמישי יהא מותר:
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ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
ַנן ָהִכי    !ְוָהא ֲאַנן לֹא ּתְ

ה" ָ ַנִים ַוֲחִמׁשּ ִבין לֹוג ׁשְ ֵני  "ֵאין ִמְתַנּדְ ה"ָקּתָ ָ ַנִים"ּדּוְמָיא ּדִ  "ֲחִמׁשּ    ,"ׁשְ
ַנִים  ְ ָלל -ַמה ׁשּ לֹא ֲחזּו ּכְ    ,ּדְ

ה  ָ ָלל -ַאף ֲחִמׁשּ לֹא ֲחזּו ּכְ י ּדְ    !ַנּמִ
  

   ?!ִמיִדי ִאיְרָיא
ְדִאיָתא –ָהא     ,ּכִ

ְדִאיָתא –ְוָהא     .ּכִ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ְמָצא לֹוַמר    .ָהא ֵאין ֶקַבע ִלְנָסִכים -ֵאין ֶקַבע ִלְנָסִכים  :ִאם תִּ
ְמָצא לֹוַמר ָרה -ֵיׁש ֶקַבע ִלְנָסִכים  :ִאם תִּ יָטא ִלי ַעד ֲעׂשָ ׁשִ    ,ּפְ

ר   קד,ב ְעָיא ִלי ^ ַאַחד ָעׂשָ    ?ַמאי –ִמיּבַ
ין ּוֵ ִרים ָקא ִמּכַ ֵני ּפָ ְבָרא ִלׁשְ י ְלהּו לֹא ָקְרֵבי ,ּגַ ְמַמּלֵ    ,ְוַעד ּדִ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
וין ּוֵ ֵני ֵאיִלים ְוֶכֶבׂש ֶאָחד ָקִמּכַ    ?ִלׁשְ

  
ֵרי ֵמַחד ִמיָנא ְוַחד ֵמַחד ִמיָנא ַאְמִריַנן    ,ּתְ

   :אוֹ 
   ?לֹא

  
   ?ַמאי

  
יקוּ    .ּתֵ

  
  

 רש"י
ליכא . דמה שנים לא חזו כלל

למימר משיך חדא מינייהו 
  ומקריב לה:
. שנים אין מתנדבין הא כדאיתא

לגמרי חמשה לכתחילה הוא 
דלא שאין מפרישין תחילה 
למותרות אבל דיעבד מקריב 
   ארבע וחמישי יהא מותר לנדבה:

. וכמה דבעי הא אין קבע לנסכים
משנים ולמעלה מייתי וכי מייתי 
חמשה מקריב ארבעה מינייהו 

מותר וכל מה דבעי מייתי ואידך 
ומאי דחזי מקריב ואידך מותר 
לנדבה והכא ליכא למיבעי ולא 

   מידי:
. דלוג עד עשרה פשיטא לי

ושנים וה' לגמרי [לא קרבי] עד 
דממלי להו שלש לכבש חזו וד' 
לאיל וששה לפר ושבעה לכבש 
ואיל ח' לשני אילים ט' לפר 
 וכבש י' לפר ואיל. אחד עשר

רא לשני פרים מיבעיא לי מאי גב
איכוין ועד דממלי להו. לי''ב 
לוגין לא קרבי דהא יש קבע 
לנסכים ולא אמרינן ליקרבו 
שמנה לוגין לשני אילים ושלשה 
לוגין לכבש אחד או דלמא 
למנחה הראויה לשני אילים 

   וכבש איכוין:
ה''ג תרי מחד מינא וחד מחד 

. כלומר מי מינא אמרינן או לא
  לא:הוי אורחא לאינדובי או 
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   ַמְתִניִתין

ֶמן ִבין ׁשֶ ִבין ַיִין ְוֵאין ִמְתַנּדְ    ,ִמְתַנּדְ
ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ    .ַרּבִ

י ַטְרפֹון    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֶמן ִבין ׁשֶ    .ִמְתַנּדְ

י ַטְרפֹוןָאַמר     :ַרּבִ
א חֹוָבה ּוָבא נְ  הּוא ּבָ ַיִין ׁשֶ א ְנָדָבה -ָדָבה ַמה ָמִצינּו ּבְ א חֹוָבה ּבָ הּוא ּבָ ֶמן ׁשֶ    .ַאף ׁשֶ

י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו     :ַרּבִ
ְפֵני ַעְצמוֹ  ן ָקֵרב ִעם חֹוָבתֹו ּבִ ּכֵ ַיִין ׁשֶ    ,לֹא ִאם ָאַמְרתָּ ּבְ

ְפֵני ַעְצמוֹ  ֵאינֹו ָקֵרב ִעם חֹוָבתֹו ּבִ ֶמן ׁשֶ ׁשֶ    .ּתֹאַמר ּבְ
  

 ָ ִבין ִעׂשּ ַנִים ִמְתַנּדְ    ,רֹון ֶאָחדֵאין ׁשְ
ִבין    ,עֹוָלה  :ֲאָבל ִמְתַנּדְ

ָלִמים    ,ּוׁשְ
   ,ְועֹוף

ֵריָדה ַאַחת ֲאִפילוּ    .ּפְ
  

ָמָרא    ּגְ

   :ָרָבאָאַמר 
ֵניֶהם ִנְלמֹוד ְבֵרי ׁשְ ָכל יֹום :ִמּדִ ב ָאָדם ִמְנַחת ְנָסִכים ּבְ    .ִמְתַנּדֵ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
ֵתיָמא י ּבָ  :ַמהּו ּדְ ּלֵ    ,ּה ַרְחָמָנאִמְנַחת ְנָדָבה ּגַ

ה ְמָנחֹות  ָ    ,יןִא  –ָהֵני ֲחִמׁשּ
   .לֹא –ְטֵפי 

ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ
ְסָתָמא י ּבִ    ,ָהֵני ִמיּלֵ

ָפִריׁש  ִריׁש  –ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ   .ּפָ
  
  
  

 רש"י
 מתני' 

. בלא שמן וסלת מתנדבין יין
ומנסכו לשיתין בפני עצמו ואין 

   מתנדבין שמן בלא סלת ויין:
. וקומצו ומקטיר מתנדבין שמן

   הקומץ ושיריו נאכלין:
. דאמרן לעיל אזרח מה מצינו כו'

מלמד שמתנדבין נסכין ורבי 
עקיבא מוקי לה ביין (כדחזינן) 

   מן:כדקתני מתנדבין יין ולא ש
. במנחת אף שמן שהוא בא חובה

   נסכים בא נדבה בפני עצמה:
. אע''פ עם חובתו בפני עצמו

שהוא בא חובה עם המנחה אינו 
מעורב במנחה תאמר בשמן כו' 
וכיון דלא אשכחן ליה דליתי 
בכלי בפני עצמו השתא נמי לא 

   לייתי:
. אפי' גוזל א' אפילו פרידה

   מתנדבין:
  

  גמ' 
מתנדב  מדברי שניהם נלמד

. סלת שמן אדם מנחת נסכים
ויין בלא קרבן בכל יום דעד כאן 
לא פליגי אלא בפני עצמו אבל 

   במעורב עם המנחה לא פליגי:
. סלת ומחבת חמשה מנחות

ומרחשת וחלות ורקיקין אבל 
רבוכה לא חשיב דאינה באה 
נדבה אלא בתודה עם הזבח ולאו 

   מנחה היא:
. הא דהני חשיב ותו לא קמ''ל
דאמר מנחה סתם יביא  היכא

  אחת מחמש הללו:
. לנסכים אבל היכא דפריש

  פריש:
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ִבין" ַנִים ִמְתַנּדְ רֹון ֶאָחד[ ֵאין ׁשְ ָ    ,ִעׂשּ

ִבין    ,עֹוָלה  :ֲאָבל ִמְתַנּדְ
ָלִמים    ,ּוׁשְ

   ,ףְועוֹ 
ֵריָדה ַאַחת   ].ֲאִפילּו ּפְ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ְכִתיב :ִאיֵליָמא ּום ּדִ ִתיב - א), (ויקרא ב 739739739739"ַתְקִריב" :ִמׁשּ י ָהא ּכְ   !)א, גויקרא ( 740740740740"ַיְקִריב" :עֹוָלה ַנּמִ

  
א עֹוָלה ַמאי ַטְעָמא    ?ֶאּלָ

ְכִתיב    .לט), (במדבר כט 741741741741"ְלעֹולֹוֵתיֶכם" :ּדִ
י ָהא כְּ    !לט), (במדבר כט "ְלִמְנחֹוֵתיֶכם" :ִתיבִמְנָחה ַנּמִ

  
ּה  ְכִתיב ּבָ ּום ּדִ א ִמׁשּ    .א), (ויקרא ב "ֶנֶפׁש " :ֶאּלָ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

י"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ר ַיְקִריבּו ַלה'" נֹו ְלָכל ִנְדֵריֶהם ּוְלָכל ִנְדבֹוָתם ֲאׁשֶ ר ַיְקִריב ָקְרּבָ    – יח), (ויקרא כב 742742742742"ֲאׁשֶ

פּותַהּכֹל ּבָ  ׁשּותָּ    ,ִאין ּבְ

א ִמְנָחה תּוב ֶאּלָ ק ַהּכָ ֱאַמר ,לֹא ִסיּלֵ ּנֶ    .""ֶנֶפׁש " :ׁשֶ
  

י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ
ּה  ֱאַמר ּבָ ּנֶ ית ִמְנָחה ׁשֶ ּנֵ ּתַ ֵני ָמה ִנׁשְ    ?"ֶנֶפׁש " :ִמּפְ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ְרּכֹו ְלָהִביא ִמְנָחה :ָאַמר ַהּקָ    ,ָעִני ?ִמי ּדַ
ִאיּלּו ִהְקִריב ַנְפׁשֹו ְלָפַניַמֲעֶלה     .ֲאִני ָעָליו ּכְ

  
י ָאַמר     :ִיְצָחקַרּבִ

לוּ  ה ִמיֵני ִטיּגּון ַהּלָ ָ ּה ֲחִמׁשּ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ית ִמְנָחה ׁשֶ ּנֵ ּתַ ׁשְ    ?ַמה ּנִ
הּוא ָעִני ה לֹו אֹוֲהבֹו ְסעּוָדה ְויֹוֵדַע ּבֹו ׁשֶ ָעׂשָ ר ָוָדם ׁשֶ ׂשָ ל ְלֶמֶלְך ּבָ    ,ָמׁשָ

ה ִמיֵני ִטי ָאַמר ָ ה ִלי ִמן ֲחִמׁשּ ךָ לֹו ֲעׂשֵ ֵאָהֶנה ִמּמְ ֵדי ׁשֶ   .ּגּון ּכְ
  

ָסִכים ָנחֹות ְוַהּנְ ָסִכיםַהְדָרן ֲעָלְך ַהּמְ ָנחֹות ְוַהּנְ ָסִכיםַהְדָרן ֲעָלְך ַהּמְ ָנחֹות ְוַהּנְ ָסִכיםַהְדָרן ֲעָלְך ַהּמְ ָנחֹות ְוַהּנְ         ַהְדָרן ֲעָלְך ַהּמְ
  
  

                                                           
ן ִמְנָחה לַ  739 י ַתְקִריב ָקְרּבַ ֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלבָֹנה ה'ְוֶנֶפׁש כִּ נֹו ְוָיַצק ָעֶליָה ׁשֶ   סֶֹלת ִיְהֶיה ָקְרּבָ
נֹו ִמן הַ  740 ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַיְקִריב אֹתֹו ִלְרצֹנֹו ִלְפֵני ִאם עָֹלה ָקְרּבָ ִמים ַיְקִריֶבּנּו ֶאל ּפֶ ָקר ָזָכר תָּ   ה'ּבָ
ֲעׂשּו לַ  741 ה תַּ ְלֵמיֶכם ה'ֵאּלֶ יֶכם ּוְלׁשַ ְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם ְלעֹלֵֹתיֶכם ּוְלִמְנחֵֹתיֶכם ּוְלִנְסּכֵ מֹוֲעֵדיֶכם ְלַבד ִמּנִ   ּבְ
ר ֶאל ַאֲהרֹן וְ  742 ּבֵ רּדַ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ ר ּבְ ָרֵאל ּוִמן ַהּגֵ ית ִיׂשְ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ִמּבֵ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ָניו ְוֶאל ּכָ נֹו ְלָכל ִנְדֵריֶהם ּוְלָכל ִנְדבֹוָתם  ֶאל ּבָ ַיְקִריב ָקְרּבָ

ר ַיְקִריבּו לַ    ְלעָֹלה ה'ֲאׁשֶ

 רש"י
. אין שנים מתנדבין מאי טעמא

  עשרון:
   . לשון יחיד:תקריב

   . לשון רבים:עולותיכם
. דרכו להביא מנחה שאין לו עני

   בהמות:
. סלת מחבת חמשה מיני טיגון

ומרחשת וחלות ורקיקין דמנחת 
ה שמן מאפה כל מידי דאית בי

   קרי טיגון:
. כלומר שתקובל שאהנה ממך

  לפני בהן:


