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מנחות ד� צה. 
באופני� דלהל�, הא� נחלקו ר' יוחנ� ור' יהושע ב� לוי הא� לח� הפני� נפסל במסעות? 

 
לרבי� � המסקנא לרב דימי לסתמות הגמרא  

לכו"ע אינו נפסל לכו"ע אינו נפסל נחלקו במסודר על השולח� 
לכו"ע נפסל נחלקו נחלקו כשנסתלק מהשולח� 

 
העמידו הלויי� את המזבח ולא העמידו עדיי
 את קרשי המשכ
, ושחטו את הקרב
 	 הא� נפסל 

הקרב
 בכ! (לשיטת רש"י בזבחי�)? [תוד"ה מר]. 
 

בשאר קרבנות בשלמי�  
פסולי פסולי א� הגירסא בזבחי� לאו בדוקא1 

כשרי  פסולי א� הגירסא בדוקא2 
 

למסקנא שלח� הפני� שנסתלק מהשולח� נפסל ביוצא מה הדי� כשנסתלק בזמני� דלהל�? 
 

כשנסתלק בשבת כשנסתלק בחול  
נפסל ביוצא נפסל ביוצא לשטת רש"י 
נפסל ביוצא לא נפסל ביוצא לשיטת תוס'3 

 

הא� טמאי� דלהל� משתלחי� חו! למחנה שכינה4 בפירוק המסעות ובפסח הבא בטומאה? 
 

זבי� ומצורעי� טמאי מת  
לא נכנסי נכנסי לרבנ� 

נכנסי5 נכנסי לר' אליעזר  
                                                            

1בגמ' בזבחי� (ד� סא.) אמרינ�: בשני מקומות קדשי� נאכלי�, מאי בשני מקומות, קוד� שיעמידו לויי� את 

המשכ� ולאחר שיפרקו הלויי� את המשכ�. ומבואר, שקוד� שיעמידו את המשכ� ג"כ כשר, ופירש"י דזה לאו 
דוקא, דהא הסדר הוא שקוד� מקימי� את קרשי המשכ� ואח"כ את המזבח. [ושני המקומות ה�: א', כשהמשכ� 

בנוי במקומו, ב', לאחר שפרקו את הקרשי� ובאו לנסוע והמזבח עדיי� במקומו].   
2 אול� סיי� רש"י ש�, דא� נאמר שהגירסא בדוקא, צ"ל שמיירי ששינו הלויי� את סדר ההקמה והקימו קוד� 

את המזבח, ומה דאמרינ� ששלמי� ששחט� קוד� שיעמידו לויי� את המשכ� פסולי�, זה דוקא בשלמי� # ולא 
ילפינ� שאר קדשי� מה�.  

3 תוס' למדו דהא דאמרי אביי "ש"מ יש סילוק מסעות בלילה", ילי� לה ממחלוקת ר"י וריב"ל דמסקינ� דלח� 

שנסתלק מהשולח� נפסל ביוצא במסעות, וס"ל לתוס' שאינו נפסל אלא א"כ נסתלק בזמנו בשבת (ואיה"נ שאחר 
שבת חשיב מסולק אפי' א� בפועל לא סלקו), וא"כ הא תינח אי איכא סילוק מסעות בלילה משכח"ל שנפסל 
ביוצא קוד� פסול לינה וכגו� שנסעו במוצאי שבת, אבל א� אי� סילוק מסעות בלילה, אי� יכולי� ליסע עד יו� א' 
ואז כבר נפסל בלינה. וע' בברכת הזבח שביאר שרש"י חולק, וס"ל ששיי% בלח� הפני� די� סילוק ג� כשסלקו 
בחול, וא"כ ג� א� אי� סילוק מסעות בלילה א� סלקו בבוקר של ימי החול ונסעו נפסל ביוצא קוד� שנפסל 

בלינה.  
4 הנה טמא מת מותר במחנה לויה, כמו שמצינו במשה שלקח עמו במחיצתו את עצמות יוס�, וכשנגללו הפרוכות 

או בפסח הבא בטומאה אי� מחיצות שיהיה מסתלק טמא מת מה�, ומותר אפי' במחנה שכינה.   
5 ס"ל שה"ה מצורעי� וזבי� אינ� משתלחי� מתי שטמאי מת לא משתלחי�, ולכ% א� דוחק טמאי מתי� ונכנסו 

אינ� בכרת. [וע' רש"י פסחי� (סח:) דלכתחילה לא אישתרו, וע' קר� אורה].  
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מנחות ד� צה: 
היכ� מקו� לישה ועריכה ואפייה של שתי הלח� ולח� הפני�? 

 
אפיית� לישת� ועריכת�  

בפני בחו) לתנא קמא 
בפני בפני לר' יהודה 
בחו) בחו) לר' שמעו� 

 
לתנא דמשנתנו, הא� מדות דלהל
 נתקדשו? [תוד"ה ומאי]. 

 
מדת עשרו� לשתי  

הלח� ולח� הפני� 
מדת עשרו� לכל 

המנחות 
מדת חצי עשרו� 

לחביתי כה� גדול 
לתי' ראשו� בתוס'6 

ליש פירושי� ברש"י7 
נתקדשה לא נתקדשה לא נתקדשה 

נתקדשה נתקדשה לא נתקדשה לתי' השני בתוס'8 
 

למ"ד דלהל�, הא� אפיית שתי הלח� דוחה את השבת? 
 

למא� דאמר אפיית� בחו! למא� דאמר אפיית� בפני�  
אינו דוחה אינו דוחה9 לרב אשי 

אינו דוחה דוחה10 לדחיית הגמרא 
 

                                                            

6 במשנה הבאה מבואר שחביתי כה� גדול לישת� ועריכת� ואפיית� בפני�, וא"כ ש"מ שמדת היבש כ� נתקדשה, 

וקשה היכי קאמר במשנתנו שמדת היבש לא נתקדשה. ותירצו תוס', דשאני מדת חצי עשרו� של כה� גדול שכ� 
נתקדשה, להיות שאי� מנחת כה"ג קדושה לחצאי� ואי� מנחה קדושה בלא שמ�, וצרי% לחולקה בביסא או כלי 
שרת לקדשה, ולכ% אח"כ כשמחלק במדת חצי עשרו� על כרח% שהיא מדה קדושה א� שהיא מדת יבש, דגנאי הוא 

לתת לזו הסולת בכלי חול אחר שנתקדשה בכלי שרת.   
7 עוד הביאו תוס' דרש"י כתב שלפי שהיו צריכי� למדת עשרו� כדי למדוד בו לשאר מנחות יחיד ופעמי� מוציאי� 

אותה מחו& לעזרה, לכ% לא נתקדשו.  
8 ודחו תוס' דבריה� לעיל, דמפורש בקרא דמנחת יבש לא נתקדשה ולא שנא עשרו� ולא שנא חצי עשרו�, וא"כ 

א"א לומר שמדת חצי עשרו� של כה� גדול כ� נתקדשה. ולכ� פירשו, שלישת חביתי כה� גדול וכ� כל המנחות 
הטעונות שמ� היו נעשי� במדת הלח שכ� נתקדשו, ורק מדת עשרו� של שתי הלח� ולח� הפני� שאי� בה� שמ� # 

נעשו במדת יבש שלא נתקדשו.   
9 הקשה רב ששת על רישא דמתניתי� "הא גופא קשיא" דאמרת אפיית� בפני� אלמא תנור מקדש, וא� תנור 

מקדש נפסלי� בלינה, ואי% אמרה המשנה שאינו דוחה שבת. ותיר& רב אשי, דבפני� הכוונה בזריזי� דהיינו ע"י 
כהני�, ולעול� הוא בחו& # ותנור לא מקדש ולא נפסל בלינה ושפיר יכול לעשות לפני שבת.   

10 דהקשתה הגמ' על דברי רב אשי, דא� ג� האפייה נעשית בחו& וצריכה זריזי�, א"כ לישה ועריכה נמי, ומה 

החילוק. אלא ליתא לדברי רב אשי. וכתבו תוד"ה אלא, דודאי שמי ששנה זו לא שנה זו, פי' שלמ"ד שאפייה בפני� 
# דוחה שבת, והמשנה שאמרה שאינו דוחה, ס"ל כמ"ד אפיה בחו&.  


