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מנחות ד� מ"ו ע"א 
קרב� תודה שנפסל לחמה באופני� ובזמני� דלהל� מה דינה? 

 
אחר זריקה מששחטה קוד� זריקה  עד שלא שחטה  

דינה כתודה4 דינה כשלמי3 אינה נפסלת2 נפרס או יצא הלח�1 
דינה כתודה דינה כתודה5 אינה נפסלת נטמא הלח� 

 
 

מנחות ד� מ"ו ע"ב 
לצד שתנופה אינה עושה זיקה6, וכשאבד הלח� או אבדו הכבשי� מביא מחדש רק מה שאבד, 

הא� צרי� שוב תנופה? 
 

כשאבד הלח� הא� מני�  
ללח� החדש? 

כשאבדו הכבשי� הא� מני� 
לכבשי� החדשי�? 

בעו תנופה8 לא בעו תנופה אליבא דב� ננס7 
בעו תנופה בעיא דר' ירמיה אליבא דר' עקיבא 

 

                                                            

1 וכתב רש"י שכל יוצא בתודה הוא ביוצא חו( לעיר, דהא נאכלי בכל העיר.  
2 כלומר, יביא לח אחר ויצר� לקרב* וישחטנו. אבל הלח הראשו* כולו פסול אפי' שנפרס או 

יצא רק מקצתו.  
3 כלומר, שיזרוק את הד לש שלמי [דשלמי אינ צריכי לח, אמנ זה די* מיוחד בתודה 
שיכולה לחזור ולהקרא שלמי אפי' אחר שחיטה, משא"כ בכבשי עצרת שאינ יכולי לחזור 
להיות שלמי אחר שחיטה, שא� שג ה נקראו שלמי, מ"מ א"א ללומד מתודה דאי* 
לומדי קדשי קדשי מקדשי קלי, או דאי* לומדי קרב* ציבור מיחיד]. וכיו* שדינה 

כשלמי, לכ/ הבשר יאכל, אול ידי נדר תודה לא יצא. וכ* הלח כולו פסול.   
4 דאחר זריקה לא יכול הקרב* להפסל למפרע, אול צרי/ לתרו מהלח השל על הפרוס או על 

היוצא.   
5 כיו* שהצי( מרצה על טומאה, לכ/ יזרוק את הד לש תודה, והבשר יאכל, ויצא ידי נדרו. אלא 
שהוסיפה הגמ' שהלח פסול, וצ"ע למה, דא הצי( מרצה על אכילות 0 דהיינו על הלח, שלכ/ 
אמרנו שידי נדרו יצא, א"כ למה הלח פסול. ולכ/ כתבו בתוס' ד"ה מששחטה, דאדרבא הכא 
קאי כמ"ד דלא מרצה צי( על אכילות, וגרסינ* דידי נדרו לא יצא והלח פסול, ועי' עוד בשטמ"ק 
אות ט'. אמנ ג לפי"ז יזרוק את הד לש תודה, דא� שאי* הצי( מרצה לעני* אכילה 0 מרצה 

לעני* שיזרק הד כדינו.   
6 אמנ על צד שתנופה עושה זיקה, בזה כיו* שא אבד אחד מה אבד ג השני וצרי/ להביא 

הכל מחדש, א"כ ודאי שצרי/ לעשות ג"כ תנופה מחדש.   
7 הסובר לעיל במשנה דאי* הלח מעכב את הכבשי, וס"ל דכבשי עיקר. ור"ע ס"ל להיפ/.   

8 ובזה אי* ספק, היות שהכבשי ה מתירי וג כתוב בתורה בה את די* התנופה, א"כ ודאי 
שבחדשי צרי/ לעשות שוב תנופה. וכתבו בתד"ה אבדו, דה"ה שג בלח היש* צרי/ לעשות בו 

  .שוב תנופה יחד ע הכבשי החדשי
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 .�מנחות ד� מ"ו ע"ב   המש
אליבא דר' עקיבא הסובר שכשאי� כבשי�   מביא לשני הלח� בפני עצמ� ותעובר צורת� ויצאו 

לבית השריפה, מאיזה די� זה? 
 

איזה עיבור צורה ה� צריכי�? מאיזה די� נשרפי�?  
שיפסלו בלינה מגזירה דרבנ* לרבה ולרבא9 
שיעבור זמ* הקרבת* מדאורייתא לרב יוס�10 

 

                                                            

9 ס"ל שמדאורייתא נאכלי [רבה הביא ראי' מהמשנה ורבא מפסוק], ורק מדרבנ* גזרו שלא 
יאכלו כדי שלא יבואו שנה הבאה לחשוב שהלח מתיר את עצמו ולא יביאו כבשי אפי' כשיהיו 
כבשי. ועתה מכיו* שכל שריפת היא רק מגזירה דרבנ*, לכ/ צריכי עיבור צורה, והיינו שיפסלו 

קוד בלינה.   
 10 ס"ל שמדאורייתא יוצאי לבית השריפה, רק שאי* שורפי לה מיד שמא יזדמנו לה
כבשי, ולכ* מחכה עד זמ* תמיד של בי* הערבי, [כ* פירש"י. ובתוס' פירשו, שעד הלילה צרי/ 

  .[לחכות, כיו* שקרבנות ציבור בדיעבד קרבי ג אחר תמיד של בי* הערבי


