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מנחות ד� כ"ז ע"א 
כשיש לו לכל הארבעת המיני�1, כיצד ינהג לכתחילה ובדיעבד? [תד"ה לא]. 

 

בדיעבד לכתחילה  
לבה"ג: נטל זה אחר זה יצא יאגוד ארבעת ויטל לרבנ� 

לר"ת: נטל כאחד בלא אגידה יצא2 
יאגוד ארבעת ויטל יאגוד ארבעת ויטל לר' יהודה 

 
מנחות ד� כ"ז ע"ב 

עשה הזאות דלהל� שלא לשמ� או שלא מכוונות כדינ�, מה הדי�. 
 

הזאות שבמצורע הזאות שבפני�3 הזאות שבפרה אדומה  
לא עלו לש חובה פסולות פסולות שלא לשמה 

כשרות כשרות מחלוקת4 שלא מכוונות  
 

אנשי� דלהל� שנכנסו לעזרה, מה דינ�? 
 

במזיד בשוגג  
בכרת בחטאת מחוסרי כפרה, טבול יו� וטמא 

במלקות ארבעי בחטאת ישראל או כהני� שנכנסו שלא לצור�5 
 

טהורי� שנכנסו שלא לצור� למקומות דלהל�, מה דינ�? 
 

הלכו עד אהרו� נכנסו לקודש הקדשי� ולא הלכו לפני הארו� נכנסו להיכל  
במיתה בידי שמי במיתה בידי שמי במלקות ארבעי לרבנ� 

במיתה בידי שמי במלקות ארבעי במלקות ארבעי לר' יהודה 
 

                                                            

1 אול לטל בזה אחר זה לא יצא, וכמו שכתבו התוס' בסוכה [לד,ב ד"ה שתהא], דדבר תימה 
הוא זה, דכיו/ דכולהו מצוה אחת אי. יועילו זה בלא זה.   

2 אמנ כשאי/ לארבעת, לכו"ע ארבעת המיני מעכבי זה את זה, [אלא שיש מפרשי בתד"ה 
ולקחת, דכל הלימוד מלקיחה תמה שד' מיני מעכבי זה את זה, היינו דוקא ביו הראשו/, 
אבל בשאר הימי סגי שיטול מי/ אחד]. וכשיש לו כל הד' מיני אמר רב חנ/ בר רבא שאינו 
מעכב, והעמידו דבריו אליבא דרבנ/, [דלר' יהודה ודאי מעכב עד שיאגד]. ונחלקו בתוס' לאיזה 

עני/ מעכב 0 וכדלהל/.   
3 כגו/ פר יוה"כ, ופר העל דבר, ושעיר ע"ז, שמזי מדמ בפני ההיכל.   

4 לרב חסדא הוא מחלוקת ר' יהודה ורבנ/, דלר' יהודה פסול דדורש אל נוכח דוקא, ולרבנ/ כשר, 
דס"ל דאל נוכח לאו דוקא. ורבא לקמ/ [כח,א] ס"ל שלר' יהודה ודאי פסול, אול ג לרבנ/ פסול 

באופ/ שמזה בכיוו/ צפו/ או דרו, ורק א פניו למערב אז כשר אפי' כשאינו מכוו/ לרבנ/.   
5 לפני ממחיצת, דהיינו אחר י"א אמות מקו דריסת רגלי ישראל. ולצור., הוא או צור. 

עבודה או צור. השתחוואה, [ואפי' לעזור לכה"ג להשתחוות חשוב צור. 0 תד"ה להיכל].  


