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מנחות ד� צא. 
 ?כשהכתוב מזכיר שני דברי�, הא� צרי� פסוק ללמד שאפי' באחד מה הדי כ

 
בפסוק "מ הבקר או מ הצא" בכל הפסוקי�  

 1ילפינ& לחלק לא צרי% לר' יונת
לא ילפינ& לחלק3 צרי% לר' יאשיה2 

 
 

 ?לתנאי� דלהל, מהיכ ידעינ לדרשות דלהל
 

שצרי� להביא נסכי� על נדר לבד  
ונדבה לבד ג� כשלא הביא יחד 

בא� הביא נדר ונדבה ביחד 
שצרי� נסכי� לכל אחד 

 לפלא נדר או לנדבה מזה שלא כתוב יחדו לר' יונת
לפלא נדר או לנדבה4 לפלא נדר או לנדבה לר' יאשיה 

 
 

הביא שני קרבנות באופני� דלהל, מאיזה או ילפינ שצרי� להביא נסכי� לכל אחד? 
 

ע� שלמי� בנדבה ע� שלמי� בנדר ע� עולה בנדבה ע� עולה בנדר  
או נדבה או במועדכ או זבח או שלמי עולה בנדר 

או במועדכ או נדבה או שלמי או זבח עולה בנדבה 
או זבח או שלמי או נדבה או במועדכ שלמי� בנדר 

או שלמי או זבח או במועדכ או נדבה שלמי� בנדבה 
 

                                                            

1 מקשה הגמ', דלכאורה מצאנו סתירה בדברי ר' יונת&, דהא בעלמא ס"ל שעד שלא פירט הכתוב 
להדיא יחדיו, דני לכל אחד בלחוד, ולכ& ס"ל לגבי מקלל אביו ואמו שלא צרי% פסוק מיוחד 
לחייב על קללת אביו או אמו לחוד. ואילו כא& גבי המתנדב עולה, צרי% ייתור של או בפסוק 
[במדבר טו:ג] מ& הבקר או מ& הצא&, לומר שאינו צרי% להביא ג בקר וג צא&. ותירצה הגמ', 

   .דכיו& שכתוב ומ& הצא& בו' יתירא הו"א שצרי% להביא משניה
2 ג כא& הקשתה הגמ' סתירה בדברי ר' יאשיה, דכיו& שס"ל בעלמא שג בלא שיפרוט ל% הכתוב 
 ,יחדיו משמע שניה ביחד, א"כ אי% מיותר לו הפסוק בבמדבר הנ"ל למעט לעולת עו� מנסכי
הרי אנו צריכי את האו  לחלק שלא נחשוב שהמתנדב עולה צרי% להביא ג מהבקר וג מהצא&. 

ותירצה הגמ', שיש לר' יאשיה ייתור של וא הכתוב בויקרא א', ללמד לחלק.  
3 ובהמש% הסוגיא אמרה הגמ', שהוא צרי% את הפסוק להיכא שהביא שני קרבנות ממי& אחד 

  .לומר שג בכה"ג צרי% שני נסכי
4 דכיו& דכתיב או ללמד שחייב להביא נסכי על נדר לבד ועל נדבה לבד, א"כ ודאי שג כשהביא 

   .את שניה יחד שחייב להביא פעמי נסכי
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מנחות ד� צא: 
מני שצרי� להביא נסכי� בקרבנות דמצורע ודנזיר? 

 
אש� חטאת שלמי� עולה  

או לזבח5 זבח אינו מביא שלמי על העולה מצורע 
אי& בה נסכי6 מנחת ונסכיה מנחת ונסכיה בנזיר 

 
 

המביא קרב� החייב בנסכי� מכבש או מאיל או מפלגס, מה ה� נסכיו? [תוד"ה דמייתי]. 
 

   שמ סולת יי
רביעית ההי& 0 ג' לוג עשרו& רביעית ההי& 0 ג' לוג כבש " ב שנה 
שלישית ההי& 0 ד' לוג ב' עשרוני שלישית ההי& 0 ד' לוג איל" ב שנתי� 

לר' יוחנ&: ב' עשרוני רביעית ההי& 0 ג' לוג7 פלגס " ב י"ג חדש 
 8לבר פדא: ג' עשרוני

לר' יוחנ&: ד' לוג 
לבר פדא: ז' לוג 

 

                                                            

5 ואי אפשר ללמוד במצורע לקרבנות חטאת ואש שניה מזבח, הג שגבי חטאת של נזיר טהור 
 ,ואש של נזיר טמא ילפינ& לשניה מ"זבח", לעני& שיכול לתת שערו באש של תחת הדוד שלה
ואינו צרי% לתתו דוקא תחת הדוד של העולה או השלמי. מ"מ שאני הת שג חטאת נזיר טהור 
 בא להכשירו לשתות ביי&, וג אש נזיר טמא בא להכשירו למנות שוב נזירות טהרה, לכ% שניה
 יכולי ללמוד מפסוק אחד. משא"כ במצורע שחטאת בא לכפר על השבעה דברי שנענש עליה

  .בצרעת, והאש בא להכשירו לבוא במחנה, וכיו& שאי& ענינ אחד ה צריכי ב' פסוקי
6 דכתיב [במדבר ו:יז] "ואת האיל יעשה זבח שלמי וכו' מנחתו ונסכו", ודרשו מזה שנכתב שוב 
לנסכי האיל א� שכבר הוא כתוב בדי& השלמי קוד, אלא שבא לומר ל% שדוקא הבא בנדר 
 ונדבה טעו& נסכי, משא"כ חטאת דנזיר טהור ואש דנזיר טמא שאינ בא בנדר ונדבה שאינ

  .טעוני נסכי
7 ר' יוחנ& דריש מקרא ד"או איל" לרבות פלגס שהוא בריה בפני עצמה שנסכיו כנסכי איל. ובר 
 ,פדא חולק וסובר שפלגס הוא ספק כבש ספק איל, לכ% צרי% להביא לו נסכי האיל שה מרובי
ומתנה שא זה איל אלו נסכיו, וא זה כבש, הלוג המיותר יהיה לנדבה. ואע"ג שא"א להתנדב 
 0 לוג אחד אלא או כנסכי איל או ככבש [או כפר], כא& כיו& שקרב יחד ע הג' לוגי האחרי

   .מותר. ומבואר בתוס', שמנסכי לה כפי דינ, לר"ע לספלי ולר' טרפו& לאישי
8 דכיו& שלשיטתו הוא ספק וכנ"ל, א"כ צרי% לעשות שתי מנחות בשני כלי, אחת גדולה ואחת 
קטנה ולכ% יביא סולת ושמ& כאלו מביא ג כבש וג איל ויעשו שני מנחות, ויתנה שאחת היא 

לחובתו ואחת לנדבה.  


