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מנחות ד� פ. 
חליפי תודה או ולד תודה1 של תודת חובה או נדבה, הא� טעוני� לח� או לא? 

 
בתודת נדבה (שאמר הרי זו) בתודת חובה (שאמר הרי עלי2)  

לפני כפרה: טעו� לח� בחליפי תודה 
אחר כפרה: אי� טעו� לח�3 

טעוני� לח� � מרבה בתודות 

לפני כפרה � לר' יוחנ�: טעו� לח�4 בולד תודה 
            � לשמואל: אי� טעו� לח�5 

לאחר כפרה: אי� טעו� לח� 

אי� טעוני� לח� � מותר תודה 

 
 

הא� אד� מתכפר בולד הקדש דלהל� לר' יוחנ�? [תוד"ה מאי]. 
 

בנתעברה ואח"כ הפרישה בהפרישה ואח"כ נתעברה  
מתכפר7 מתכפר6 בולד תודה 
מתכפר9 אינו מתכפר8 בולד חטאת 

 
                                                            

1 תמורת תודה לא נתבאר דינה בסוגיא, ואחרוני� האריכו בזה ובשיטת הרמב"�.  
2 ברש"י כת"י הביא עוד פירוש, וכגו� שהוא אחד מד' שצריכי� להודות � דאז ג"כ מיקרי תודת 

חובה.   
3 ומבואר בגמ' שזה ודאי אינו חידושו של ר' יוחנ� שאמר "לא שנו אלא לאחר כפרה אבל לפני 
כפרה טעוני� לח�", כיו� שחילוק זה כתוב להדיא בברייתא שמ"תודה יקריב" למדנו שאיזה 

מה� שירצה יקריב ומתכפר בו ויביא עמו לח�, ואחר שהתכפר מביא את השניה בלא לח�.   
4 מקרה זה אינו מפורש בברייתא הנ"ל, דש� כתוב להדיא רק על לאחר כפרה שאי� טעו� לח�, בי� 
בחליפי� ובי� בולדות חובה, וכ� על חליפי� שקוד� כפרה שטעונות לח�, אבל על ולד קוד� כפרה 
לא כתוב. ונחלקו ר' יוחנ� ושמואל א� אד� מתכפר בשבח הקדש, לר' יוחנ� מתכפר ולכ  מביא ג� 

לח�, ולשמואל אינו מתכפר ואינו יוצא ידי חובת נדרו, ולכ  ג"כ אינו מביא לח�.   
5 דהכי אמר שמואל "כל שבחטאת מתה בתודה אי� טעונה לח�" וכו', ובחטאת הדי� שולד חטאת 
מתה ולא יכול להתכפר בה במקו� אמה, וא"כ לשיטתו ג� בתודה אינה טעונה לח� כהאי גוונא, 

והיינו דלא ככר יוחנ� הנ"ל.  
6 מבואר בסוגיא דלר' יוחנ� אד� מתכפר בשבח הקדש, ולכ  א� הקדיש ואח"כ נתעברה יכול 

להתכפר בה.   
7 באופ� זה רצו התוס' לומר שטעמו של ר' יוחנ� כשיטתו בתמורה (כה.) שעובר לאו יר  אמו [וא� 
רצה היה יכול להקדיש רק את הא� ולשייר את הולד], וא� הקדישה כשהיתה מעוברת ונתכוי� 
ג� לולד הוי כמפריש ב' תודות (אחת מה� לאחריות) שרצה בזה מתכפר רצה בזה, [אלא שבסו% 
דבריה� הקשו מלקמ� (פא.) שאמרינ� לר' יוחנ� שאד� מתכפר בשבח הקדש ג� בהפרישה 

מעוברת].  
8 דכיו� דאמרינ� דהלכה למשה מסיני דולד חטאת מתה, ל"ש להתכפר בה.   

9 ר' יוחנ� לשיטתו, שא� היתה מעוברת בשעת הפרשה הוי כמפריש ב' חטאות לאחריות וכנ"ל, 
[ואינו שיי  לדי� שבח הקדש, כיו� שס"ל לר' יוחנ� דא� שיירו משוייר דעובר לאו יר  אמו, והרי 

שחל עליו הקדש שלא מכח אמו].   
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 �מנחות ד� פ. � המש
הפריש לאחריות חטאת באופני� דלהל�, והקריב אחת מה�, מה די� השניה? 

 
  �הפריש ב' חטאות ושתיה

לפנינו והקריב אחת 
הפריש אחת ואבדה, והפריש 
אחרת ומצא קוד� הקרבה 

כנ"ל ומצא רק 
אחר ההקרבה 

מתה רועה רועה לחכמי� 
מתה מתה רועה10 לרבי 

 �מתה מתה מתה לר' שמעו
 

מנחות ד� פ: 
הפריש תודה או חטאת ואבדה, והפריש אחרת ואבדה ג� השניה, והפריש שלישית ונמצאו 

הראשונות. ועתה הקריב אחת מה�, הא� הנשארות ה� חליפיה: ובחטאת מתה,  
ובתודה אינה צריכה לח�, או לא? 

 
כשהקריב לשלישית כשהקריב לשניה כשהקריב לראשונה  

השניה: חליפי� לרבא ור' זירא 
השלישית: אינה חליפי�11 

הראשונה: אינה חליפי� השאר חליפי� 
השניה: חליפי� 

השאר חליפי� השאר חליפי� השאר חליפי� לאביי 
 

 ?�תודה שנתערבה בתמורתה, מה הדי� באופני� דלהל
 

במתה אחת מה� בשתיה� לפניו  
מביא עוד אחת � ומתנה13 מביא שתיה� � ומתנה12 כשאמר "הרי עלי תודה" 
הנשארת אי� לה תקנה14 מביא שתיה� � ומתנה כשאמר "הרי זו תודה" 

 

                                                            

10 והעמידו תוס', בכגו� שאמר: "תקדש חטאת אחת מתו  השתי� [והשניה תהיה לאחריות]", 
דע"כ לא מיירי בהקדיש� בזה אחר זה, דאז אינו מתכפר בשניה אלא בראשונה, וג� בהפריש בבת 

אחת לא מהני, "דכל שאינו בזה אחר זה אפי' בבת אחת אינו".  
11 פי', רבא ור' זירא ס"ל שהשניה שהפריש היא חליפי הראשונה, וכיו� שכ�, כשהקריב לראשונה 
לחובה או לחטאת, השניה דינה כמותר תודה שאי� צרי  לח�, או בחטאת � שהשניה דינה 
כמפריש חטאת לאחריות אחר שאבדה הראשונה שיוצאת למיתה אחר שקרבה הראשונה. אמנ� 
השלישית אינה חליפיה של ראשונה אלא של שניה. ולכ  בתודה הוי כמרבה בתודה שצרי  להביא 

לה לח�, ובחטאת דינה לראותה דהא לא חליפיה הוקרבו.   
12 פי', דהג� שיכול להביא את הלח� רק ע� התודה ולא ע� תמורתה, מ"מ מהני שיביא את 

שתיה� ויתנה א� זו תודה זו לחמה והשניה תמורה, וא� זו תמורה והשניה תודה זה לחמה.   
13 פי', דכיו� שאמר הרי עלי � הוא חייב באחריות התודה, ולכ� יביא עוד אחת ויתנה, דא� זו 
תמורה � החדשה שהבאתי תהיה תודה וזה לחמה, וא� זו תודה � זה לחמה והחדשה שהבאתי 

תהיה לאחריות.   
14 כיו� שאמר הרי זו � אי� חייב באחריות, ולא יכול להתנות ולומר א� זו תודה זו לאחריות, דאי� 

אחריות לנדבה. ולהביא אחרת סת� אסור, כיו� שאי� מביאי� חולי� לעזרה.   


