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לחזקיה
לר' יוחנ
לזעירי
לבר פדא
לשמואל
לרב
אושעיא

ששה שופרות )מתו הי"ג( שהיו במקדש ,מדוע תקנו ?
כנגד מי
ששה בתי אב שבכל שבוע
משו שהנדבה מרובה
כנגד :פר ,עגל ,איל ,כבש ,גדי ,שעיר

ומדוע
שלא יריבו
שלא יתעפשו
כרבי שאמר :קט* והביא
2
גדול לא יצא
3
דאינ דומי זה לזה
דאינ דומי זה לזה
1

כנגד :פרי  ,אלי  ,כבשי  ,שעירי  ,מותרות ,מעה
כנגד מותרות :חטאת אש ]גזלות ומעילות[ ,אש
נזיר ,אש מצורע ,מנחת חוטא ,ומנחת כה"ג
כנגד מותרות :חטאת אש ]גזלות ומעילות[ ,אש
נזיר ,אש מצורע ,קיני  ,מנחת חוטא

דאינ דומי זה לזה

מותרות מנחה כדלהל ,הא עולי לנדבת ציבור?
לשאר האמוראי דלעיל
לשמואל ולרבי יוחנ
לרב אושעיא ולרבי אליעזר
ולרב נחמ ב"י

כל המנחות ולחמי תודה
אינ עולי
אינ עולי
אינ עולי

מנחת חוטא
אינ עולי
עולי
עולי

מנחת כה גדול
אינ עולי
עולי
אינ עולי .
4
ותרקב

 1פי' דפעמי ביו אחד באי הרבה קרבנות וכ* באי הרבה כספי מותרות ,ובו ביו לא היו
צריכי להקריב למותרות לעולות קי 0המזבח כיו* שלא היה המזבח בטל ,ועתה כשיראו למחרת
שבית אב אחד מקריב לעולות קי 0המזבח ולוקח את עורותיה* לעצמו מכספי שבאו ביו שלה
יבואו לאינצויי ,ועתה שיש לכל בית אב שופר יבואו אליו העורות שבאו ביומו.
 2פי' ,דלרבנ* אפשר להביא הכל בשופר אחד ויביאו מהמעות של הקרבנות הנ"ל רק פרי ]ע'
תוד"ה ורבי[ .אבל לרבי שבנדר קט* והביא גדול  .לא יצא ,א"כ א נדר עגל והביא מעותיו ויקנו
הגזברי מזה פרי  .לא יצא ,ולכ 1צרי 1שש שופרות בשביל כל סוגי הבהמות.
 3פי' ,המנחות של פר ,כגו* פר של חטאת ציבור שאבד והפרישו אחר תחתיו ואח"כ נמצא האובד
שניתק לרעייה עד שיסתאב ודמיו נופלי לשופר .וכ* באלי ]אש גזלות או מעילות[ שאבדו וכו'
כנ"ל .וכבשי ]אש נזיר ומצורע[ .ובשעירי ]חטאת ציבור הבאה ברגלי [ ,וכל אחד יש לו שופר
בפנ"ע דאינו דומה לשני .ומותרות של קרבנות אלו ]כגו* שהפריש מעות והוזלו הקרבנות הנ"ל[.
וכ* מעה שהוא הקלבו* ]שנותני שני כשהביאו שקל של [ .לכל אלה צרי 1ששה שופרות.
 4פי' ,שונה מנחת כה* גדול משאר המנחות ,דשאר המנחות אפשר לצרפ למעות אחרות ויקרבו
למנחת נדבה אחרת ,אול מותר מנחת כה"ג שהופרשה לש חובה אי אפשר להביאה בנדבה.
וס"ל שאי* לה די* מנחת חוטא שנקראת חטאת שדינה כדי* חטאת בהמה שמותרה לנדבת ציבור,
ודרשו במנחת חוטא "חטאת היא" שדוקא מנחת חוטא קרויה חטאת ,ואי* מנחת כה"ג קרויה
חטאת.
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האומר קרב זה עלי עולה כדלהל ,ונפל בו מו  ,לרבנ מה יכול להביא בדמיו? ]שטמ"ק[.
שור זה עולה
שני שוורי אלו עולה
איל זה עולה
כבש זה עולה

מה הדי?
יכול להביא שני קטני
יכול להביא אחד גדול
יכול להביא בדמיו כבש
יכול להביא בדמיו איל

מה הטע ?
דנדר קט* יכול להביא גדול
6
דאפי' נדר גדול יכול להביא קט*
דאפי' נדר גדול יכול להביא קט*
דנדר קט* יכול להביא גדול
5

מנחות ד קח:
האומר שור זה עולה ונסתאב ,לתנאי דלהל הא יכול להביא איל אחד או שני במקומו?
לרבנ דמתניתי
7
לרבנ דברייתא
לרבי דמתניתי
לרבי דברייתא

איל אחד
יכול להביא
לא יכול
לא יכול
לא יכול

שני אילי
יכול להביא
יכול להביא
לא יכול
8
יכול להביא  .לולי חסרו* דבילה

 5כ* מבואר בשטמ"ק ,ומוכח כ* בגמ' דשני חשובי יותר מאחד בכל מקו  ,ולכ* חשוב כשמביא
שני כאילו נדר קט* והביא גדול.
 6פי' דכשנדר שני חשוב קרב* גדול ,וכשיביא אחד אפי' גדול מה חשוב קט* .ומבואר בגמ'
שאפי' שרבנ* ס"ל במשנה לעיל שקט* לא יביא גדול ,היינו באמר "הרי עלי" אבל כא* שהקדיש
דבר מסוי ונפל בו מו שאינו ראוי להקרבה ואינו חייב באחריותו  .אלא רק דמיו קודש,
כשמוכרו יכול להביא במעות מה שירצה.
 7הקשתה הגמ' ,דבמתניתי* אמרינ* לרבנ* בנסתאב שיכול להביא לכתחילה במקו גדול קט*,
ואי 1כא* בברייתא אמרינ* לרבנ* שבמקו שור לא יכול להביא איל אחד אלא שני ] ,דמבואר
שבמקו גדול לא יביא קט* ורק במקו קט* יכול להביא גדול[ .ותירצה ,דתרי תנאי אליבא
דרבנ* ,ותנא דברייתא אליבא דרבנ* ס"ל שדוקא גדול במקו קט* יביא] ,דהיינו שני במקו
אחד אבל לא קט* במקו גדול[.
 8מבואר בברייתא דרבי אוסר לפי שאי* בילה ,פי' דכיו* שנדר קרב* אחד צרי 1להביא מנחה אחת
בכלי אחד ,ועתה שבמקו שור אחד מביא שני אלי צרי 1להביא שתי מנחות ומביא בשני כלי
דאי* בילה ולא יכול לערב* בכלי אחד ,וא"כ הרי זה כנודר מנחה אחת שצרי 1להביאה בכלי אחד
והביאה בשני כלי ולכ* לא יביא .ומבואר דדוקא מטע שאי* בילה ,הא יש בילה מותר בנסתאב
להביא קרב* גדול במקו קט* ,וקשה דבמתניתי* אסר רבי בכל עני* .ותירצה הגמ' תרי תנאי
אליבא דרבי.
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האומר "אחד משוורי הקדש" באופני דלהל ,איזה שור קדוש?

בהיו לו שני
בהיו לו שלשה

בסתמא
הגדול הקדש
9
הבינוני והגדול בחשש הקדש

במפרש או שהפריש אביו ומת
הגדול הקדש
הגדול הקדש

האומר "שור בשוורי הקדש" או שנתערב לו שור של הקדש בשווריו ,מה הדי?
באומר "שור בשוורי הקדש
בנתערב שור הקדש בשווריו

די השור הגדול שבה
הקדש
הקדש

די שאר השוורי
10
ה חולי*
11
ימכרו לצור 1עולות  .ודמיה* חולי*

 9והטע שחוששי לשניה  ,משו ששניה ה בכלל עי* יפה ,דג בבינוני הוא עי* יפה כלפי
הקט* .ומבואר בגמ' שא יומ הבינוני יוכל לחללו על הגדול ממה נפש ,1ויצא הבינוני לחולי*.
 10הכי אמר רב נחמ* בש רבה בר אבוה ,דמה שיש להסתפק באומר אחד משוורי הקדש א
נתכוי* לגדול או לבינוני זה דוקא באופ* שלא אמר "שור בשוורי" ,דא אמר כ* יש במשמעות
דוקא הגדול שבה ואי* להסתפק בשאר.
 11פי' ,הג שיש לספק בכל אחד שמא הוא השור הקדוש ,מ"מ יכולי לצאת מעותיה לחולי* ע"י
שימכרו לצורכי עולות ,דכיו* שה בעצמ נקרבי לא נתפס קדושת* בדמי  ,ודוקא בבעל מו
שיוצא מקדושתו הוא תופס את דמיו ,אבל לא אלו שנמכרו לצור 1עולות .וג אי* הפסד להקדש
בזה שאני מוציא אולי את מעות השור הקדוש באמת לחולי* ,כיו* שנתתי תחתיו לשור הגדול
שבה .

