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מנחות ד� פט. 
חצי לוג שמ� הבא לשלושי� לחמי מצה [מלבד עשר חלות חמ�] של תודה, מני�? וכיצד מתחלק? 

 

כיצד הוא מתחלק בי� החלות? מני�?  
רבע לחלות ורקיקי% ורבע לרבוכה משמ% בשמ% לר' עקיבא 

לרש"י למעלה: רבע לחלות ורקיקי% ורבע לרבוכה מהלכה למשה מסיני לר' אליעזר ב"ע 
לרש"י כת"י: כל הג' מיני בשוה 

 

לתנאי� דלהל�, מה ילפינ� מהפסוקי� הבאי�? 
 

"למנחה ולוג שמ�" "עשרו� בלול ולוג"1  
המתנדב מנחה לא יפחות מעשרו% שכל עשרו% טעו% לוג שמ2% לחכמי� 

לר' אליעזר 
 ולר' נחמיה 

א. אפי' מנחה של ס' עשרו% מספיק לה לוג שמצורע עני מביא עשרו% אחד 
ב. המתנדב מנחה לא יפחות מעשרו% 

 

מנחות ד� פט: 
מנחות נסכי� או יי� של אלי� פרי� וכבשי�, הא� אפשר לערב�? 

 

נסכי אלי� בנסכי פרי�  
נסכי כבשי� בנסכי כבשי� 

נסכי פרי� ואלי� בנסכי 
כבשי� 

להו"א ! לערב מנחות 
נסכי�3 

מערבי4% 

הוקטר או נתערב כבר: מערבי% לכתחילה7 למסקנא6 ! לערב יי� 
לא הוקטר או נתערב עדיי: כשר בדיעבד 

בלל בפני עצמ ואח"כ 
 5נתערבו: כשרי

נתערבו קוד� הבלילה: 
 פסולי

                                                            

1 במצורע עני כתוב [ויקרא יד:כא] "ועשרו� סלת אחד בלול בשמ� למנחה ולוג שמ�", ודרשו מפסוק זה ממה 

שכתוב "עשרו� בלול ולוג" דרשה אחת, וממה שכתוב "למנחה ולוג שמ�" דרשה אחרת וכדלהל�.   
2 סבירא לחכמי� דהאי קרא לא מייתר לגופיה לומר שמצורע עני צרי� להביא מנחה עשרו� אחד, דכיו� שמצינו 

במצורע עשיר שצרי� להביא ג' קרבנות וג' עשרוני�, ש"מ שעני המביא רק כבש אחד לאש� צרי� עכ"פ להביא 
 �עשרו� אחד. ור"א ור' נחמיה ס"ל דהו"א שכיו� שחס רחמנא על דל " פטור לגמרי ממנחה, קמ"ל שעשרו אחד צרי

להביא.   
3 ע' רש"י כת"י שביאר לכל המשנה כפי ההו"א של הגמ', דמיירי גבי מנחות של נסכי פרי� ואלי� וכבשי�, שה� 

חלוקי� בדינ�, שנסכי פרי� ואלי� מביא לוג שמ� לשני עשרונות [אלא שפר יש בו ג' עשרונות וו' לוגי�, ואיל יש 
בו ב' עשרונות וד' לוגי�], ואילו בכבש מביא ג' לוגי� לעשרו�. ולכ� יכול לערב נסכי פר ואיל דשניה� בלילת� שוה, 

אבל לא יכול לערב עמה� נסכי כבש, כיו� שבלילתו רכה יותר מה�.   
4 והקשתה הגמ', ורמינהו "והקטירו" " שלא יערב חלבי� בחלבי�, וא"כ ה"ה במנחות שלא יערב� כיו� שג� ה� 

בהקטרה. ומהמשנה משמע שאפי' לכתחילה מותר לערב, דמזה שהסיפא חילקה גבי עירוב פרי� ואלי� ע� כבשי� 
בי� א� נתערבו קוד� הבלילה שפסול לבי� א� נתערבו אחר בלילה שכשרי� בדיעבד, ש"מ דהרישא שמיירי בלערב 
פרי� ואלי� בפנ"ע וכבשי� בפנ"ע, היא לעני� לערב אפי' לכתחילה. אכ�, במסקנא שהעמיד אביי לעני� יי�, איה"נ 

שלערב מנחות אפי' של כבשי� בכבשי� זה רק בדיעבד ולא לכתחילה.  
5 פי', שקוד� בלל העשרונות של האלי� או הפרי� ע� השמ�, ואח"כ נתערבו ע� עשרו� של כבשי� שכבר נכלל 

בשמנו בפני עצמו, אז ה� כשרי� בדיעבד. אבל א� נתערבו קוד� הבלילה ה� פסולי� " דלא יבללו כדינ�, דהרי 
מנחות פרי� ואלי� בלילת� עבה ואילו של כבש היא רכה.  

6 ג� לפי המסקנא הסיפא של המשנה שמחלקת בי� בדיעבד לפסול לגמרי מדברת בעירב לסולת עצמה ולא ליי�, 

דרק בזה שיי� לפסול ג� בדיעבד, משא"כ ביי� שאינו בר הקטרה.  
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מנחות ד� פט: ! המש" 
קרבנות דלהל� ששחט� שלא לשמ� הא� חיב לעשות לדיני� המיוחדי� לה� כדי שלא יפסלו? 

 
בכבש הבא ע� העומר ותמידי�8 באש� מצורע ! להביא לו נסכי�  

חייב חייב לאביי 
פטור9 חייב לר' אבא / לרבא 

 

                                                                                                                                                                                                    

7 אביי ס"ל דכיו% שמוכח ממשנתנו שסוברת שמותר לערב לנסכי של פר ואיל וכ% של כבש בכבש 
אפי' לכתחילה, א"כ ע"כ שמיירי באופ% שכבר נתערב קוד הסולת והשמ% של פר באיל  או של 
 כבש בכבש, או שכבר הקטיר את הסולת. דאל"כ ודאי שיש לגזור שלא יערב לכתחילה ליי%, דא
נתיר לערב יי% יבוא לערב ג את הסולת והשמ%, וזה אסור לכתחילה כדדרשינ% מ"והקטירו", 

וה"ה באופ% שכבר הקטירו את הסולת והשמ% דג"כ אי% לגזור.   
8 כבש הבא ע העומר מנחתו כפולה. ותמיד של שחר טעו% ב' גזרי עצי בכה% אחד [אחר סידור 

   .עצי המערכה]. ותמיד של ב% הערבי טעו% לב' גזרי עצי בב' כהני
9 ס"ל לחלק בי% אש מצורע שחידש בו ר' יוחנ% הדי% הנ"ל שא שחטו שלא לשמו חייב להביא לו 
 .נסכי כדי שלא יפסל / לבי% כבש הבא ע העומר ותמידי% / שלא חייב בדברי המיוחדי לה
והטע משו שה עולות ובאי ג בנדבה, ולכ0 א� א לא יעשו כדינ / ה כשרי לעולת 

נדבה.   


