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מנחות ד� פז. 
מה די� יי� מתוק כדלהל� להביאו לנסכי�? [תוד"ה צרי�]. 

 
מתוק מחמת הפרי1 מתוק מחמת השמש � הליסטיו�  

לרש"י: פסול2 לרבינא 
לתוס': כשר3 

לרש"י: פסול 
לתוס': כשר 

פסול כשר לרב אשי 
 

כמה סוגי מדות של עשרו� היו במקדש ומה היתה מידת�? 
 

מה מדת�? כמה היו?  
מחזיק עשרו) כשהוא מחוק אחד לרבנ� 

אחד מחוק ואחד גדוש4 שני לר' מאיר 
 

מנחות ד� פז: 
על מה האיבעיא בשולח� מהו שיקדש בגודש שלו, ולאיזה עני� הוא מקדש להפסל? 

 
לאיזה פסול הוא מקדש על מה האיבעיא  

להפסל בטבול יו ובלינה על ב' קמצי לבונה בלא בזיכי) לרש"י כת"י5 
שלא תועיל חזרה שוב לכלי שרת בקומ- דמנחה דבעי לקדשו בכלי שרת לתוס'6 

                                                            

1 לשו) רש"י כת"י במשנה, מתוק . היינו מאליו ולא מחמת השמש, ל"א תירוש שלא עברו עליו מ' 
יו. ובתוס' [ד"ה מתוק], הקשו על הפירוש השני שאמר דמתוק היינו תירוש ודינו שפסול, דהא 

בב"ב (צז:) אמרינ) שיי) מגיתו [היינו שלא עברו עליו מ' יו] לא יביא וא הביא כשר.   
2 ס"ל לרבינא שלא כפי גירסת משנתנו "אי) מביאי) את הליסטיו) וא הביא כשר", אלא כרו1 

ותני: אי) מביאי) את הליסטיו) ואת המתוק וכו' וא הביא פסול.   
3 תוס' [ד"ה כרו1] חולקי על פירש"י [ע' שטמ"ק אות ח'], וס"ל דאדרבה כרו1 ותני להכשיר בי) 
בהליסטיו) ובי) במתוק, דא"א לומר כרו1 ותני לפסול, דהא בב"ב (צז:) מכשרינ) בדיעבד 

להליסטיו).  
4 פי', אחד כלי גדול שמחזיק עשרו) במחיקתו, ואחד קט) יותר המחזיק עשרו) רק כשהוא גדוש. 
הגדוש היה משמש למדידת עשרו) לכל המנחות. והמחוק משמש למדידת עשרו) של חביתי כה"ג, 
 שצרי1 להביא מביתו עשרו) של בבת אחת, וכיו) שצרי1 אח"כ לחלקו לשני חצאי עשרו), א

היה גדוש . כשהיה מטלטלו לחצותו היה מתפזר ע"ג קרקע.   
5 רש"י מפרש שקאי על קומצי הלבונה, שלא נתנ כתיקנ בבזיכי, אלא נתנ ישירות על 
השולח). ולפירושו שפיר איכא למימר שהוא מקדש לעני) להפסל בטבול יו ולינה, דבלא זה לא 

היו נפסלי דלא היו עדיי) אלו הקמצי בכלי שרת.   
6 תוס' הקשו על פירושו, דהיה צרי1 לומר לבונה להדיא, ועוד שכיו) שגזה"כ ששולח) צרי1 בזיכי), 
א"כ פשיטא שלא מקדש בלא בזיכי), ומה האיבעיא דרמי בר חמא. ולכ) פירשו שמיירי בכל 
מנחות שכבר היו בכלי שרת וקמצ), שצרי1 עתה לקדש לקומ- בכלי שרת, ובא לקדשו על השולח), 
ואיבעי ליה אי מהני. אלא שבזה א"א לפרש לעני) להפסל בטבול יו ולינה, דהא מעת שהיה כבר 
בכלי שרת קוד הקמיצה כבר הוכשר להפסל בזה. ולכ) פירשו שהוא לעני) שמועיל הנתינה על 
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מנחות ד� פז: � המש! 
כמה מדות היו במקדש, ומה שיעור�? 

 
לר' שמעו�  לר' אליעזר בר' צדוק למשנתנו (ר"מ ור' יהודה)  
חצי ההי) . ו' לוג הי) . י"ב לוג . לשמ) המשחה 1 
שלישית ההי) . ד' לוג חצי ההי) . ו' לוג . לנסכי פר 2 
רביעית ההי) .  ג' לוג שלישית ההי) . ד' לוג . לנסכי איל 3 
לוג  רביעית ההי) .  ג' לוג . לנסכי כבש 4 
חצי לוג לוג . לכל המנחות 5 
לוג וחצי8 . לחביתי כה"ג חצי לוג . לסוטה / לתודה / למנורה 6 
רביעית הלוג . למצורע / לנזיר 6 

היתה 
מדה 

 אחת  
של הי)  
ובה היו  
שנתות 
של כל 
רביעית לוג המדות7 

 

השולח) לפסול לקומ- שלא יוכל שוב לקדשו כדינו בכלי שרת, כמו זה שקמ- דלא מהני להחזיר                                                                                                                                                                                                     
ושיקמצו שוב הכה).   

7 כ) פירש רש"י כת"י, אמנ ע' לקמ) (פח. תוס' ד"ה שבע) שהביאו מהתוספתא שד' מדות של לח 
היו במקדש [וה: הי), לוג, חצי לוג, ורביעית הלוג], ומה ששיערו בשנתות של הי) ה רק למדות 
חצי ההי) ולשישית ההי) ורביעית ההי), וכלשו) המשנה עד כא) לפר ועד כא) לאיל ועד כא) לכבש.  
8 לסברת ר' שמעו) לא היתה מדת הי) במקדש, כיו) שמדה זו רק שמשה בזמ) בניית המשכ) לעני) 
שמ) המשחה ואח"כ נגנזה. אכ), כיו) דקי ל) דהיו שבע מדות, מעייל תחת מדת ההי) מדת לוג 

וחצי . בשביל חביתי כה) גדול.   


