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מנחות ד� עח. 
מה ילפינ� מ"תהיינה" הכתוב בשתי הלח�, לעני� חלות תודה? [תוד"ה אמר]. 

 
מ�י' יתירה דרשינ י'  

עשרוני� 
דדוקא בשתי הלח� ה� ב' עשרוני� 

לא דרשינ� דרשינ� לרש"י1 
דרשינ� לא דרשינ� ליש ספרי� שבתוס'2 

 
 ?איזה מיני מצה מביאי� בקרבנות דלהל, וכמה שיעור

 
מהו השיעור? איזה מיני�?  

י' עשרוני� � ט"ו קבי� חלות מצה, רקיקי�, רבוכה (ל' חלות) במצות שבתודה ובמילואי� 
6.66 עשרוני� � י' קבי� חלות מצה, רקיקי� (כ' חלות) בקרב נזירות 

 
כהני� דלהל, כמה מנחות חביתי של עשרו (רבוכה) ה� מביאי�? 

 
ובשביל מה? כמה?  

לחינוכו3 אחת כה הדיוט בחינוכו 
להמשחו4 ולחינוכו5 שתי� כה גדול בהמשחו כשעבד כבר 
לחינוכו ככה� הדיוט, להמשחו, ולחינוכו ככה� גדול שלוש כה גדול בהמשחו כשלא עבד 

                                                            

1 רש"י פירש שמה שצרי� את הלימוד מ"תהיינה", הוא לעני� שלא נאמר שכמו ששתי הלח� ה� ב' 
עשרוני� א� כא� יביא ב' עשרוני� ותו לא, קמ"ל תהיינה י' יתירה, ללמד שמה שלמדנו מ"תביאו" � 
"שכל מה שאתה מביא ממקו� אחר יהיה כזה עשרו� לחלה", אינו ב' עשרוני� כשתי הלח�, אלא י' 
עשרוני�. [והביא רש"י כת"י ב' גרסאות, הא� גרסינ� "ואימא עשרה קפיזי" או שלא גרסינ� לזה, ומשו� 
שפשיטא שבעשרונות דיבר הכתוב]. ועל ביאור זה הקשו תוס' ב' קושיות: א. דה�י' ד"תהיינה" אינו 
מיותר. ב. דכיו� שילפינ� מתרומת מעשר לחלה שצרי� לתת אחד מעשר וידעינ� שלא יכול לתת לח� פרוס, 
וכ� למדנו משתי הלח� מ"תביאו" שכל שאתה מביא יהיה כזה עשרו� לחלה, א"כ למה אני צרי� את 
הלימוד מ"תהיינה", הא ע"כ שצרי� להביא י' עשרוני� כדי שיוכל לתת חלה אחת שלמה מעשר, ואותו 

אחד מעשר ע"כ הוא עשרו� לחלה. [וע' שטמ"ק אות י"ז תירוצי� על זה].  
2 הביאו תוס' דיש שלא גורסי� לתיבות "בעשרונות דיבר הכתוב", והיינו שילפינ� מ"תהיינה" רק מיעוט 
לומר שלא נלמד את שני הדיני� שיש בשתי הלח� אלא רק אחד מה�. פי', דבשתי הלח� כתוב שהוא בא 
עשרו� לחלה [ולא כלח� הפני� שה� ב' עשרונות לחלה], וג� כתוב בו שהוא בא ב' עשרוני� בס� הכל. 
וקמ"ל "תביאו" � "שכל מה שאתה מביא ממקו� אחר יהיה כזה עשרו� לחלה" ומ"תהינה" לומדי� 
למעט ולומר שדוקא שתי הלח� בא ב' עשרוני� אבל תודה לא [דהיא באה י' עשרוני� כדי שיוכל לתת 
חלה שלמה שהיא עשרו� לתרומה, וכמו שילפינ� מתרומת מעשר]. ועל פירוש זה הקשו תוס', דמה ראית 
לרבות מ"תביאו" עשרו� לחלה ומ"תהיינה" למעט ולומר שדוקא ב' הלח� ה� ב' עשרוני�, אימא 
איפכא" ש"תהיינה" בא למעט שדוקא שתי הלח� ה� עשרו� לחלה, ו"תביאו" בא לרבות שכמו ששתי 

הלח� ה� ב' עשרוני� כ� תודה.   
3 דילפינ� היקשא בי� אהר� לבניו, מה אהר� מביא בהמשחו מנחת חביתי� שהיא רבוכה, א� כה� הדיוט 

מביא כ� ביו� חינוכו. ומכא� למדנו לימי המילואי� שהביאו רבוכה שהוא חינו� הכהני�.   
4 מבואר ברש"י כת"י ד"ה מה המשחו ובתוד"ה אחת, שזהו חביתי כה"ג שמביאי� בכל יו�.   

5 הביאו רש"י ותוס' פי' הסובר שאי� כה"ג מביא עשירית האיפה משו� חינוכו רק א� עמד ביו"כ, דהיות 
ועבודת יו"כ היא רק בכה"ג, אול� כשנתמנה כה� גדול בשאר ימי� א"צ להביא משו� חינוכו.  
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מנחות ד� עח: 
בדברי� דלהל�, הא� צרי� "על" ממש, או "על" ואפי' רחוק? [תוד"ה ולא]. 

 
תנופת שתי הלח� לקדש חלות תודה / חמ$ בשחיטת הפסח  

 או על ממש או על בסמו 7 על ואפי' ברחוק6 לר' יוחנ
או על ממש או על בסמו  על בסמו  לריש לקיש 

 
 

במה נחלקו חזקיה ור' יוחנ, בתודה ששחטה על פ' חלות בסתמא8? 
 

הא� כלי שרת מקדשי� שלא לדעת בעלי�? הא� מתכנוני� לקרב גדול?  
אי� מקדשי�9 מחלוקת לרבי זירא 

מחלוקת מתכווני� לאביי10 
מקדשי� מתכווני� לרב פפא11 

לאיכא דאמרי 
דר"פ12 

אי� מקדשי� מתכווני� 

 

                                                            

6 לגבי לחמי תודה הוא אפי' מחו$ לחומת בית פאגי, אמנ� עכ"פ צרי� שיהיה בירושלי�. ולגבי חמ$ 
משמע שכל היכא דאית ליה עובר, ומשמע אפי' חו$ מירושלי�. וע' קר� אורה שהסתפק בזה, וע' בפי' 

הר"ח בפסחי� (סג:) שמבואר מדבריו שאפי' יש לו חמ$ במקו� רחוק עובר.  
7 הקשו תוס' ממחלוקת רבי ורבנ� גבי שתי הלח�, הא� צריכי� להיות על הכבשי� או סמוכי� לה�, 
ועכ"פ לכו"ע ברחוק לא מהני. ותירצו, שיש לדו� כל דבר לפי ענינו דדבר שבא להקרבה כמו בשתי הלח�, 
ודאי שלא מועיל ברחוק, אלא או בסמו� או ממש וכמו מחלוקת�, משא"כ כא� שהוא קידוש או איסור 

בעלמא, יתכ� שאפי' ברחוק.  
8 פי', דא� אמר ליקדשו מ' מתו� פ', לכו"ע מהני וקדשו רק מ', [אמנ� כיו� שאי� אנו יודעי� איזה קדשו, 
ולר' יוחנ� אי� ברירה, לכ� כשבא לתת את התרומה ית� י"א חלות מכל מי�, שאז ודאי שנת� תרומה 
מאחת החלות שקדשו באמת]. וא� אמר לא יקדשו מ' אלא א"כ יקדשו פ', לכו"ע לא מהני. וא"כ ע"כ 

שכל מחלוקת� רק ששחט על פ' חלות בסתמא.   
9 א� שאי� מפורש בסוגיא, מ"מ ע"כ דהכי ס"ל לר' זירא שאינ� מקדשי� שלא לדעת בעלי�, ולכ� אמר 
שהכל תלוי בכוונת הבעלי�, שא� התכוונו לאחריות [כמו שס"ל לחזקיה] מהני, וא� התכוונו לקרב� גדול 

לא מהני � היות שכלי שרת מקדשי� רק כפי דעת� של הבעלי� וה� נתכוונו לקרב� גדול.   
10 ס"ל לאביי דלכו"ע לקרב� גדול הוא מכוי�, ובכו"א ס"ל לחזקיה שקדשו רק מ' מתו� פ', ומשו� שס"ל 
לחזקיה שכלי שרת מקדשי� שלא מדעת [וה"ה הסכי� ג"כ חשוב לאביי ככלי שרת גמור], ולכ� א� 
שהבעלי� התכוונו לשמוני�, הכלי שרת מקדשי� רק מ' � דהיינו את מה שראוי ולא יותר. ור' יוחנ� ס"ל 

שלא קדשו מ' מתו� פ', כיו� שכלי שרת מקדשי� רק מדעת בעלי�, והבעלי� נתכוונו לפ' ולקרב� גדול.   
11 ס"ל לרב פפא דא� שכלי שרת מקדשי� שלא מדעת [וא"כ היה צרי� להיות שיקדשו רק מה שראוי � מ' 
מתו� פ'], מ"מ שאני סכי� לר' יוחנ� שאי� לה תו�, ולכ� אינה מקדשת מדעת בעלי� כשאר כלי שרת, 

ובעלי� נתכוונו לקרב� גדול של פ'.   
12 לאיכא דאמרי ס"ל שכלי שרת מקדשי� לדעת בעלי�, [וא"כ צרי� להיות שלא יקדשו � כיו� שהבעלי� 
נתכוונו לפ'], אלא ששאני סכי� לחזקיה שאלימא יותר מכלי שרת, דהרי היא מקדשת א� שאי� לה תו�, 

ולכ� מקדשת רק מה שצרי� אפי' שלא כדעת הבעלי�.  


