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מנחות ד פב.
הא מותר להביא ללחמי תודה מחיטי הקנויות ממעות מעשר שני?
לרב נחמ ורב חסדא ור' זירא
לר' ירמיה

ומני?
1
כשלמי  ,מה שלמי אי& גופ& מעשר
2
כשלמי  ,מה שלמי אינ מי& מעשר

מה הדי?
מותר
אסור

האומר "מעות מעשר הללו יהיו לקניית שלמי" ,הא נתפסו המעות בקדושת שלמי?3

לר' אמי 5ור' אלעזר
לר' יוחנ

אליבא דר' מאיר  דמעשר
שני ממו גבוה
לא נתפסו
נתפסו

6

אליבא דר' יהודה דמעשר שני
4
ממו הדיוט
נתפסו
נתפסו

בהמות או חיות שלקח ממעות מעשר באופני דלהל ,מה די עורותיה?
לקח לש שלמי

בהמות
יצא העור לחולי&

לקח לבשר תאוה

העור בקדושת מעשר

9

חיות
7
למקש& :העור בקדושת שלמי
8
לתרצ& :העור בקדושת מעשר
יצא העור לחולי&

 1פי' ,וכיו& שכא& אינו מביא לגו החיטי שעשה אות& מעשר ,אלא קנא ממעות מעשר  +מותר.
 2כלומר ,שלא יביא ממי& המעשר ,ולכ -חיטי הלקוחות ממעות לש מעשר לא יעשה לח
לתודה ,אלא רק מותר לקנות ממעות מעשר לחמי תודה לש תודה ]ולא לש מעשר[.
 3פי' ,שלא יכול לשנות לקנות בה דבר מאכל אחר בירושלי אלא דוקא שלמי  .וא לא תפסו
יכול לשנות&.
 4בזה לכו"ע מועילה התפסתו וקני השלמי  ,דכיו& שממו& הדיוט הוא ,ודאי שאלימא קדושת
שלמי לחול על ממו& הדיוט.
 5ולכאורה ה"ה לרב שאמר בסוגיי& גבי לוקח חיה לש שלמי שלא קני שלמי ] .אמנ לא אמר
את דבריו גבי מעות ,ויתכ& שס"ל שמעות יותר יכולי להתפס בקדושת שלמי מאשר דברי
שאינ ראויי לשלמי [.
 6דכיו& שמעשר ממו& גבוה הוא ,לא אלימא קדושת שלמי לחול אקדושת מעשר ]ורק א יקנה
במעות בהמה ממש חלה עליה קדשות שלמי למזבח .ור' יוחנ& שסובר שכ& קני ,ס"ל שכיו&
שמעשר קרב שלמי  ,דהיינו שלוקחי ממעות בהמות להקריב שלמי  ,אפשר ג להתפיס
למעות בקדושת שלמי .
 7והיינו שצרי -למוכרו ,ולוקח בדמיו בהמה לשלמי .
 8רב פירש מה שאמרו בגמ' "לא יצא העור לחולי&" משו שלא קני לשלמי  ,והכי קאמר דאי&
העור בתורת לצאת לחולי& ,דדוקא א היה קונה בהמה  +היה קדוש בקדושת שלמי והיה הדי&
שיצא העור לחולי& ,אבל כא& שלא עשה כדינו וקנה חיה לשלמי נשאר העור בקדשות מעשר.
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מנחות ד פב:
נחלקו ר"א ור"ע הא אפשר ללמוד לכל הקרבנות מפסח מצרי  שיבואו דוקא מחולי ,כיצד
למד ר' אליעזר וכיצד דחה ר' עקיבא?
כיצד למד ר' אליעזר

10

כיצד דחה ר' עקיבא

לשיטתו
ד& אפשר משאי אפשר ,ופסח
מדבר יוכיח
אי& דני אפשר משאי אפשר

לשיטת חבירו
מהיקש ד"ועבדת" וכו'
דבדורות טעו& מת& דמי ואימורי

מקרא ד"ויקח את המאכלת" ]בראשית כב:י[ וגו' ,מה דרשינ ליה לעני קדשי
ומה ג לחולי? ]תוד"ה ויקח[.
שצרי" כלי ולא צור וקנה
בקדשי
11
בחולי

מדכתיב" :מאכלת" ולא מחת-
לא דרשינ&

שצרי" שהדבר המחת" יהיה
תלוש
מדכתיב" :ויקח" ולא ויכי&
מדכתיב" :ויקח" ולא ויכי&

 9פי' ,כיו& שא קונה בהמות במעות מעשר שני צרי -לקנות לש שלמי ]ואז באמת יצא העור
לחולי&[ ,והוא שלא עשה כדי& לא יצא העור מקדושת מעשר ,וצרי -למוכרו ולאכול את המעות
בקדושת מעשר בירושלי ] ,והאריכו בביאור דבר זה בתוד"ה אינו[.
 10ר"א ס"ל שדני אפשר משאי אפשר ,ולכ& למד פסח דורות ממצרי  ,מה במצרי ודאי בא
מהחולי& דהרי לא נהג עדיי& מעשר שני  +א דורות באי מהחולי& .ור"ע דחה ,דאי& דני אפשר
משאי אפשר ,ועוד דחה מה לפסח מצרי שלא טעו& מת& דמי ואימורי לגבי מזבח  +תאמר
בדורות שכ& טעו& .וענה לו ר"א ,דג לשיטת -שאי& דני בבמה מצינו אפשר משאי אפשר ,מ"מ
כא& הוא היקש ואי& משיבי על ההיקש .ומה שלא ענה לו ר"א על קושייתו השניה ממת& דמי
ואימורי  ,שפסח מדבר יוכיח  +שכ& היה בו מת& דמי ואימורי למזבח ובכו"א לא בא ממעשר
]דהא לא נהג אז[ ,הוא משו שרצה לענות לו שא לשיטת -שאי& דני אפשר משאי אפשר ]וא"א
ללמוד בבמה מצינו ג מפסח מדבר[ כא& הוא היקש] .ובשיטת ר"ע שלא למד מהיקש זה ,כתבו
תוס' )ד"ה והשתא( דכיו& שבהיקש זה לומדי ג דברי אחרי  ,א"כ י"ל שהוקש לה ולא
ללמוד דבר שאפשר משאי אפשר[.
 11הנה עיקר פסוק זה נאמר בעני& קדשי  ,דהא אברה בא להעלות ליצחק לעולה .אול ביאר
ר"ת ,דמזה שכתוב בפסוק "לשחוט את בנו" ולא כתוב לשחוט את העולה ,למדנו ג לחולי& .אלא
שא"א ללמוד מזה ג די& כלי לחולי& ,דדוקא בקדשי שיי -לומר שצרי -כלי ,שכ& מצינו בשאר
העבודות שבקרב& שצרי -דוקא כלי ,אבל בחולי& שלא מצינו א"א ללמוד.

