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מנחות ד� מ"ט ע"א 
כבשי עצרת, שאמר בשחיטת� ששוחט� לש� אלי�, מה דינ�? 

 
הא� עלו לציבור לש� חובה? הא� כשרי�?  

לא עלו כשרי לתני רבה בר בר חנה 
עלו כשרי לרב 

 
באיזה אופני� ס"ל לרב הנ"ל שעלו ג� לש� חובה? 

 
בסבור שה� אלי� ושחט�  

לש� כבשי� 
בסבור שה� אלי� ושחט� לש� 

אלי� 
לא עלו עלו לרב חסדא1 

עלו עלו לרבה / לרבא2 
 

הכהני� שפגלו במקדש בשוגג, כגו� ששחט חטאת וחשב לאוכלה כזמ� שלמי� (יומי�), הא� 
הוי פיגול? 

 
טעה וחשב שהוא שלמי�3 ידע שהיא חטאת וטעה בזמ� אכילתה  

הוי פיגול הוי פיגול4 לרב חסדא 
לא הוי פיגול הוי פיגול לרבה / לרבא 

 
אליבא דר' שמעו� הקומ! מנחת מחבת לשו� מנחת מרחשת, בידיעות דלהל�, מה דינו? 

 
כשלא ידע שהיא מחבת כשידע שמחבת היא  

כשרה פסולה5 לר' זירא 
כשרה כשרה6 לרבא 

                                                            

1 רב חסדא ס"ל דעקירה בטעות הויא עקירה, וא באמת שחט* לשו אלי בזה ג רב מודה, 
 ,ומה שאמר רב שעלו + מיירי באופ* שהיה סבור שה אלי + אול לבסו� שחט* לש כבשי

שבאופ* זה ה באמת כבשי ושחט* לש כבשי + ולכ* עלו.   
2 ס"ל דעקירה בטעות לא הויא עקירה, ולכ, ג א סבר שה אלי ושחט* לש אלי, כיו* 

שבאמת ה כבשי וכל עקירתו היא בטעות + לא הוי עקירה + ועלו לבעלי לש חובה.   
3 באופ* זה הוא תלוי במחלות הנ"ל אי עקירה בטעות הוי עקירה או לא, דלרב חסדא הוי עקירה 
ולא הוי פיגול בחטאת + דהא אינו חטאת דעיקרו לשלמי. ולרבה לא הוי עקירה ונשאר בדי* 

קרב* חטאת והוי פיגול + דהא חשב לאוכלה חו- לזמנה.  
   .4 ומבואר בסוגיא שמ"מ פטורי מתשלומי בשוגג, ורק כשהזידו חייבי

 5 ס"ל שאפי' שמעשיה מוכחי שהיא מחבת, מ"מ כיו* שידע שהיא מחבת ובכו"א עוקר לה לש
מרחשת + מהניא עקירתו לפוסלה.   
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מנחות ד� מ"ט ע"א $ המש# 
ציבור שאי� לה� אלא או לתמידי� או למוספי�, מה יעשו באופני� דלהל�? 

 
בתמידי� דהיו� ומוספי� דמחר8 בתמידי� ומוספי� דהיו�7  

מה שירצו יעשו תמידי קודמי לרב חסדא 
++++9 תמידי קודמי לאביי 

 

                                                                                                                                                                                                    

6 ס"ל כשמעשיה מוכיחי הרי ניכר במחשבתו שהוא מכזב + ובזה לא פסל רחמנא לשיטתו, ורק 
כשלא ניכר ממעשיה א הוא מכזב בזה פסל רחמנא.   

7 מבואר בגמ' שבאופ* זה ודאי תמידי קודמי + היות שה תדירי ומקודשי. ופירש רש"י ב' 
 לשונות מהו קדושת*, בלשו* ראשו* פירש; דכיו* דמיירי ביו טוב או בשבת, הרי שקדושת היו
חלה ג על התמיד. ובלשו* שני פירש; דכיו* שזמ* תמיד להקרב הוא קוד למוס� + לכ* תמיד 
 הוא מקודש יותר. והעירו בתד"ה תדיר, דזה דוקא בתמיד של שחר, אבל בתמיד של בי* הערבי
לכאורה הוא להיפ,, דהמוספי* צריכי להקרב ברישא. ולכ, ביארו דאיה"נ בתמיד של בי* 
הערבי הוא קדוש מטע אחר, דהכי קאמר רחמנא; כל היכא דאיכא אחד בבוקר + תעשה לשני 

בבי* הערבי + ולכ, הוא מקודש יותר ממוס�.   
 8 וזה היתה בעייתו של ר' חייא בר אבי* מרב חסדא, ופשט לו ממתניתי* שאמרה שהתמידי* אינ
מעכבי את המוספי*, ועל כרח, שמיירי באופ* זה, דאי מיירי בשל אותו יו איזה יקריב, זה 
אינו, דהרי הדי* שתמידי קודמי וכנ"ל. ואי מיירי ביש ג לתמיד וג למוס� ולעני* הקדמה, 
כלומר לעני* מי יקרב ברישא, ג זה אינו, דהא דרש רבא העולה וכו' שהתמיד קרב ברישא. אלא 
ע"כ שמיירי בתמידי דהיו ומוספי דמחר, ולומר שאי* מעכבי אחד את השני + ומה שירצה 

יעשה.   
9 אביי דחה לפשיטות רב חסדא, וס"ל שלעול מיירי מתניתי* באופ* שיש מספיק כבשי לתמיד 
ולמוס�, ומיירי לעני* הקדמה, ואמר; שדי* העולה ראשונה הוא למצוה בעלמא, ומשנתנו באה 

לומר שא היפ, והקדי מוס� לתמיד שאינו מעכב וכשר  


