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מנחות ד� מ"ה ע"א 
פרי� ואלי� דעצרת, באיזה אופני� מעכבי� ובאיזה לא? 

 
פרי� ואלי� דמוספי�  

אלי� דשני הלח�1 (דחומש הפקודי�) 
(דתורת כהני�) 

מעכבי אי) מעכבי לעכב את עצמ� כשאי� לו לכול� 
לקרבנות הבאי ע הלח: מעכבי2 אי) מעכבי לעכב קרבנות אחרי� 

 3לקרבנות מוס�: אי) מעכבי
 
 

מנחות ד� מ"ה ע"ב 
 ?�הא� הלח� מעכב את הקרבנות דעצרת דלהל�, או להיפ

 
הא� הלח� מעכב אות� הא� מעכבי� את הלח�  

פר, אלי�, ז' כבשי�, שעיר 
חטאת 

 אי) מעכבי אי) מעכבי
לר"ע: אי) מעכבי ב' כבשי שלמי� 

 4לב) ננס ולר' שמעו): מעכבי
 לר"ע: מעכבי

 לב) ננס ולר' שמעו): אי) מעכבי
 

                                                            

 1 בגמ' לא מוזכר להדיא אלא דאלי, אמנ נראה שה"ה לכל הקרבנות הנזכרי בתורת כהני
   .הבאי ע הלח. ובתד"ה אלא דר"ח כתבו דה"ה בכבשי

2 כלומר דא יש לו רק איל אחד אינו מביא את האיל השני ג"כ, וכ) אינו מביא לשאר קרבנות 
דלח, ר"ל דג אינו מביא את הפרי והכבשי הנזכרי בתורת כהני [ויקרא כ"ג י"ח י"ט - 
שבעת כבשי, פר ב) בקר, ב' אלי, שעיר עזי לחטאת, וב' כבשי לשלמי], והטע דכיו) 

  .דכתיב: יהיו - לעיכובא. וכ) להיפ0, א אי) לו אחד מהקרבנות הנ"ל אינו מביא לב' אלי
 3 וזה מה שאמרה הגמ': ואילי דהכא ודהכא אי) מעכבי, כלומר לא של תורת כהני שבאי
ע הלח מעכבי את המוספי, ולא של המוספי של חומש הפקודי מעכבי לא את עצמ) 

ולא את אלה שבאי ע הלח [ועי' שטמ"ק אות י"ב].  
4 אמנ נחלקו בטע הדבר, דלב) ננס מעכבי היות שקרבו הכבשי במדבר [אמנ הלח אינו 
מעכב לכבשי כיו) שלא קרב במדבר]. ועל זה חלק ר' שמעו) דהרי כל הקרבנות הכתובי בתורת 
 כהני לא קרבו במדבר לשיטתו [ורק קרבנות המוספי האמורי בחומש הפקודי קרבו]. אמנ
הטע לר"ש שכבשי מעכבי את הלח, מפני שבלעדיה מי יתירנו, משא"כ הלח אינו מעכב 

את הכבשי, היות שה מתירי את עצמ).   


