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מנחות ד� ט"ו ע"א 
למסקנת הסוגיא: תלמוד ערו� וכו', מה הדי� בדברי� דלהל� שנטמא אחד מה�? 

 
בשבט אחד שנטמא בדברי� העולי�2 בדברי� הנאכלי�1  

כול יעשו בטומאה הכל יעשה בטומאה הכל ישר� לר' יהודה 
הטהור יאכל והטמא לרבנ� 

ישר� 
הטמא בטומאתו 
והטהור יעלה 

הטהורי עושי את 
הראשו) בטהרה3 

 
 

קרב� תודה ושני כבשי עצרת, ששחט� במחשבת פיגול כדלהל�, הא� מפגלי� את הלח� או את 
הבשר לחייב האוכל� כרת? 

 
הלח� הבשר  

הוי פיגול הוי פיגול שחט הקרב� על מנת לאוכלו מחר 
הוי פיגול לא הוי פיגול שחט הקרב� על מנת לאכול את הלח� למחר 

 
 

מנחות ד� ט"ו ע"א וע"ב 
שחט תודה או שני כבשי עצרת ע"מ לאכול כזית ממנו ולחמו למחר, הא� מצטר� לפגל? 

 
הלח� הבשר  

למא) דמתני אתודה: הוי פיגול לא הוי פיגול לפשיטות רב לר' אלעזר 
למא) דמתני אכבשי + בתודה: לא הוי פיגול 

                         + בכבשי: הוי פיגול4 
לא הוי פיגול לא הוי פיגול לדחיית הגמ' מק"ו5 

 
                                                            

   .1 כגו) אחת מ) החטאות של כבשי עצרת, או אחד מ) הסדרי של לח הפני
   .2 כגו) אחד מ) בזיכי לבונה של לח הפני

3 ולגבי אותו שבט שנטמא, נחלקו בעלמא ר"מ ור"ש, לר"מ עושה אותו השבט פסח שני בטהרה, 
ולר"ש עושה בפסח ראשו) בטומאה.  

4 הנה בגמ' יש ב' לשונות מה היתה בעית ר' אלעזר לרב, ללישנא קמא הבעיא היתה גבי תודה, 
ובזה פשט לו רב שמצטרפות התודה והלח לעני) לפגל את הלח. וללישנא זו אמרה הגמ' שכ"ש 
א חשב בשני הכבשי לאכול כזית מה ולחמ למחר דמצטרפי לפגל את הלח, כיו) 
שהוזקקו זה לזה בתנופה. אול ללשו) השני בעית ר"א היתה בכבשי, ודייקה הגמ' שדוקא בזה 
פשט רב שמצטרפי וכנ"ל, אול גבי תודה שלא הוזקקו זה לזה בתנופה ג רב מודה שלא 

   .מצטרפי לפגל את הלח
5 ר"ל דדחתה הגמ' לדברי רב ע"י ק"ו, ומה המפגל [היינו הבשר שמסייע לפגל בלח] אינו מתפגל 
בעצמו, הבא לפגל [חצי זית של לח הבא לפגל ג את התודה ולא הצליח לפגל] אינו די) שלא 

יתפגל בעצמו.  
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מנחות ד� ט"ו ע"ב ! המש� 
פיגל בנסכי� או בלוג שמ� של מצורע, הא� הוי פיגול? 

 
נסכי� או לוג שמ� הבאי�  

ביחד ע� הזבח וקדשו בכלי  
נסכי� או לוג שמ� הבאי� 

בפני עצמ� 
אינ מתפגלי מתפגלי6 לר' מאיר 
אינ מתפגלי אינ מתפגלי7 לחכמי� 

 
 

                                                            

6 סבר ר"מ שד הזבח מתיר) למזבח בנסכי, וכ) בלוג שמ) + ד האש מתיר) לבהונות, ולכ0 
נוהג בה פיגול + דכל דבר שיש לו מתירי יש בו פיגול.  

 .7 ס"ל לרבנ) דכיו) שאפשר לשנותו לזבח אחר לא חשוב שהוקבעו ע הזבח ולכ) לא מתפגלי
[אמנ ר"מ ס"ל שהוקבעו בשחיטת הזבח הלחמי תודה, או בשחיטת האש הלוג שמ), ושפיר 

אפשר לפגל בשחיטה על הנסכי והשמ)].   


