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מנחות ד� פא. 
המקריב לחמי תודה באופני� דלהל�, מה דינ�? [תוד"ה א�]. 

 
באמר יקדשו בסתמא באמר "יקדשו מ' מתו� פ'"  

מ' לתודה ומ' לאחריות מ' לתודה ומ' לחולי�1 לחזקיה  
לא קדשו מ' לתודה ומ' לחולי� לר' יוחנ� 

 
 

מנחות ד� פא: 
באופני� דלהל�, הא� יכול להביא קרב� תודה מ� מעות מעשר שני או דוקא מחולי�? 

 
אמר "ולח� ממעשר" אמר "ולח� מחולי�"  

יביא לשניה� מחולי�2 יביא לשניה� מחולי� אמר "הרי עלי תודה מחולי�" 
יביא לשניה� ממעשר תודה ממעשר ולח� מחולי�3 אמר "הרי עלי תודה ממעשר" 

 
 

האומר הרי עלי תודה בלא לח�, באופני� דלהל� מה דינו? 
 

בלא אומר כלו� באומר "לא ידעתי שלא נודרי� כ�"  
מביא תודה ולחמה מביא תודה ולחמה לבית שמאי 
אינו נדר כלל4 מביא תודה ולחמה לבית הלל 

 

                                                            

1 דברי תוס' בדיבור זה צריכי� הגהה, וכבר הגיהו� המפרשי� ע' צ"ק וחק נת� ועוד. עכ"פ ביאור 
דבריה� הוא, שהוקשה לה� למה אמרה הגמ' "א� איתא לדחזקיה" וכו', הא ג� ר' יוחנ� מודה 
באופ� שאמר שיקדשו מ' מתו� פ' שקדשו מ'. ועל זה תירצו, שבאופ� זה לא יוכל להביא לכל הפ' 
לעזרה, דדוקא א� מביא� לאחריות שהוא לצור� קרב� לא הוי חולי� בעזרה, אבל כשאומר 

יקדשו מ' מתו� פ' השאר ה� חולי� ולא יכול להביא�.   
2 והטע�, דהלח� נגרר אחר התודה, וכיו� שאמר הרי עלי תודה מחולי� ונתחייב כבר לח� מחולי� 

מה שאמר אח"כ והלח� ממעשר לאו כלו� הוא, דכבר חייב בלח� חולי� משעת נדר התודה.   
3 כלומר, יכול להביא כמו שנדר, ויכול להביא הכל מחולי� � כ� מבואר בגמ'. וכ� להל� בנדר שניה� 

ממעשר יכול להביא הכל מחולי�.   
4 מצינו שאמרו בית הלל גבי האומר "הריני נזיר מ� הגרוגרות והדבלה" � שאינו נזיר, ולא אמרינ� 
תפוס לשו� ראשו� שאמר "הריני נזיר" כדעת בית שמאי, אלא הוא נדר ופתחו עמו, דהיות שאי� 
נזירות אלא מיי� וזה אמר שנוזר רק מגרוגרות ודבלה, ש"מ שנתחרט מנזירותו. וכ� כא� יודע 
שאי� תודה בלא לח�, וכיו� שאמר "הרי עלי תודה בלא לח�" באומרו "בלא לח�" מתחרט הוא 
מנדרו. ולכ� העמיד חזקיה את דברי הברייתא שכופי� לו להביא תודה ולחמה דוקא כב"ש. ור' 
יוחנ� אמר שהברייתא מיירי באומר שלא ידע שלא נודרי� כ�, ובזה ג� ב"ה מודי� שלא נתכוי� 

בתחילה להתחרט. ומה שצרי� לכפותו, הוא משו� שעתה הוא מתחרט.  


