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מנחות ד� פג. 
איזה לימודי� לומדי� ממה שהוקשו הקרבנות להדדי בקרא דוזאת התורה? 

 

לר' עקיבא לרבנ�  
שחיטה בכלי שרת דוקא שחיטה בכלי שרת דוקא מעולה 
מקדשת בבלוע שלמי ציבור נאכלי לזכרי כהונה ממנחה 
מקדש בבלוע1 מקדש בבלוע מחטאת 

חולי(2, ביו, בידו הימנית3  
לרש"י4: דאי( קרבי( חלב וב' כליות דשליל מאש� 

לתוס': דהוולדות חולי( ה( במעי אמ(5  
 עצמות קדשי מותר לעשות מה( כלי

אי( מ, תר המופרש לאחריות בשריפה אי( מ, תר המופרש לאחריות בשריפה ממלואי� 
כל הקרבנות מפגלי ומתפגלי6 כל הקרבנות מפגלי ומתפגלי משלמי� 

 

מנחות ד� פג: 
קרבנות דלהל� הבאי� מחמת הפסח ודינ� כשלמי�, לכמה זמ� ה� נאכלי�? [תוד"ה והשלמי�]. 

 

מותר הפסח / תמורת הפסח חגיגת י"ד  
ליו ולילה ליו ולילה לרש"י7 
ליו ולילה לשני ימי ולילה אחד לתוס' 

 

                                                            

1 ומבואר בסוגיא שלר"ע צרי� שני לימודי� לבלוע, ממנחה וחטאת, דממנחה לבד הייתי אומר היות 
שהיא רכה לכ� מבליעה, ומחטאת הייתי אומר דהיות שהוא בשר שמ� נכנס השומ� בעומקו ולכ� צרי� 

שניה�. וראה בתוד"ה מה חטאת אינה, שר"ע דריש מחטאת ב' דברי�.  
2 והיינו דרשת ר"ע בסוגי� שאי� באי� קרבנות מ� מעות מעשר אלא מהחולי�.   

3 כ� אמר ר"ע, אמנ� הסיקה הגמ' דביו� ובידו הימנית כדי נסבה, דהא כבר ילפינ� לזה.   
4 היינו הרש"י בזבחי� (צח.) שהביאו התוס', אמנ� מרש"י כא� משמע כפירוש התוס' שאי� הולדות 

קדושי� כלל.  
5 עי' בתוד"ה א!, [ולפנינו התוס' חסר, ועי' בשטמ"ק אות ו' וביתר ביאור בתוס' בזחי� (צח. ד"ה א!) 
ועפי"ז ביארנו כא�] שהוקשה לה� על פירש"י שביאר שהלימוד מאש�, מה אש� שהוא זכר ואי� קדוש בו 
חלב וב' כליות דשליל א! כל קרבנות ג� הנקבות אי� החלב וב' כליות דשליל שבמעיה קרבי�. וקשה 
דא"כ היה לתנא לפרש כ�, ועוד דלפי"ז משמע שהוולדות עצמ� כ� קדושי� רק שאינ� קרבי�, וא"א לומר 
כ� דהא אמרינ� בתמורה שולד שאינו גמור (ב� ד' חדשי� $ דעיבור בהמה הוא ה' חדשי�) הנמצא בחטאת 
ה� חולי� ונאכלי� לכל אד�. ולכ� פירשו ה� שלומדי� מה אש� אי� בו שליל שיקדש, א! כל הקרבנות 

השליל שלה� הוא חולי� גמורי�. [ואי� וולדות קודשי� בהוויית� $ אלא אחר שיוולדו].  
6 ונחלקו רש"י ותוס' כיצד הלימוד, דלרש"י הלימוד מה שלמי� מפגלי� את הנסכי� ומתפגלי� בעצמ�, 
א! כל הקרבנות מפגלי� ומתפגלי�. ובתוד"ה מה שלמי�, כתבו שבחנ� דחק, ויש לפרש מה שלמי� 

זריקת הד� שלה� מפגלת את הבשר א! כל הקרבנות מפגלי� ומתפגלי�.   
7 רש"י פירש כא� ששלמי� הבאי� מחמת פסח, היינו חגיגת י"ד, וכ� בזבחי� (לו.) גבי תודה שנאכלת 
ליו� ולילה שבאה לרבות ג� לשלמי פסח ליו� ולילה, פירש רש"י דהיינו חגיגת י"ד. והקשו תוס' דהא 
בפסחי� (עא:) מרבינ� חגיגת י"ד לאכילת ב' ימי� ולילה אחד. ולכ� פירשו תוס' דשלמי� הבאי� מחמת 
הפסח היינו מותר הפסח. ובשמעתי� שכבר הזכיר פסח שעברה שנתו (שהוא מותר הפסח), מיירי בתמורת 
הפסח. [וע' תוס' זבחי� (ט. ד"ה והשלמי�), שפירש שג� בשמעתי� אפשר לפרש ששלמי� הבאי� מחמת 

פסח $ היינו מותר הפסח, ע"ש].  


