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מנחות ד� סג. 
המתנדב בלשונות דלהל�, מה דינו? 

 
אמר: הרי עלי מנחת מרחשת  

או במרחשת 
אמר: הרי עלי מרחשת 

ספק ' ויהיה מונח עד שיבוא אליהו1 מביא מנחת מרחשת לבית שמאי 
לרש"י לפנינו: מביא כלי ששמו מרחשת2 מביא מנחת מרחשת לבית הלל 

לרש"י שבתוס': מביא מנחת מרחשת 
 
 

אמר: "הרי עלי בתנור", באיזה מקומות רשאי לאפותה, ובאיזה לא? 
 

ברעפי� ויורות הערבי� בכופח בתנור  
אי+ רשאי אי+ רשאי רשאי לאפותה לתנא קמא 
אי+ רשאי רשאי לאפותה רשאי לאפותה לר' יהודה 

 
 

מנחות ד� סג: 
אמר: "הרי עלי מנחת מאפה תנור" הא� יכול להביא מחצה חלות ומחצה רקיקי�? 

 
בדיעבד לכתחילה  

כשר לא יביא לר' יהודה 
כשר יביא לר' שמעו� 

פסול לא יביא לר' יוסי בר' יהודה 

                                                            

1 רש"י לפנינו [וכ+ ג פירשו התוס'], מבאר שכיו+ שהזכיר רק "מרחשת", ולא הזכיר: "מנחת 
מרחשת", או "במרחשת" [שבאלו הלשונות ברור שכונתו למנחת מרחשת ממש], א"כ יש להסתפק 
שמא כוונתו לנדוב כלי ולא מנחה. וכיו+ שיש לנו ספק מה הוא התנדב ' לכ0 יהא מונח עד שיבוא 
אליהו. אמנ התוס' ד"ה מספקא, הביאו בש רש"י פירוש אחר, ולפירוש זה אי+ הספק א צרי0 
להביא מנחה או כלי, אלא הספק א צרי0 להביא מנחת מחבת או מנחת מרחשת. והכי פירושו, 
דכיו+ שהזכיר רק מרחשת [ולא הזכיר מנחת], א"כ ספק הוא הא התנדב לדבר שנעשה בכלי 
מרחשת [' ע"ש כליי+], או התנדב דבר שבא על רחישה [' ע"ש מעשיה], ולצד זה האחרו+ אי+ אנו 
יודעי א על רחישת הלב או רחישת שפתי, ולכ0 ספק הוא א צרי0 להביא מנחת מחבת או 
מנחת מרחשת. [ולפי' זה ה"ה כשאמר: "הרי עלי מחבת", יש ספק כנ"ל, א הכונה על מה שנעשה 

בכלי מחבת, או דבר שבא לכפר על מחבואי הפה או הלב. וכפי' זה פי' ג ברבינו גרשו ע"ש].  
2 רש"י לפינו ס"ל שלבית הלל פשוט שעל שו הכלי נקראו ולא על שו מעשיה. וא"כ כשאמר 
מרחשת התנדב כלי ולא מנחה. אול לפירש"י שהביאו התוס' [והוא כפי' רבינו גרשו], לבית הלל 
מביא מנחת מרחשת [ולא מחבת], דכיו+ שעל שו כליי+ ה נקראי, א"כ התנדב מנחה שנעשית 
בכלי מרחשת. ורק א היו באי על שו מעשיה ' שבאו לכפר על רחשי, אז יש להסתפק על 

איזה רחש ' רחש הלב או רחש השפתי, דהיינו הא מביא מנחת מחבת או מנחת מרחשת.   
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מנחות ד� סג:   המש!   פרק ר' ישמעאל 
מכמה סאי� היה בא עשירית האיפה של מנחת העומר, ומדוע? 

 
ומה הטע�? מכמה סאי�  

בלא טרחא לא בא מובחר אלא מחמש3 בשבת משלש / בחול מחמש לר' ישמעאל 
 �עשרו+ מובחר בא כבר משלש תמיד משלש לחכמי

 

                                                            

3 ולכ+ בחול מביא מחמש. ובשבת עדי� שיטרח במלאכה אחת וינפה היטב עד שיקבל מובחר 
משלש, ולא יביא חמש המצריכי כמה מלאכות של קצירה וזרייה וברירה וטחינה והרקדה בשתי 

סאי יותר.  


