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מנחות ד� קא. 
 ?עצי� ולבונה, מהו הטע� שאי לה� פדיו

 
בלא קדשו בכלי שרת1 בקדשו בכלי שרת  

משו דלא שכיחי ) ומדרבנ% בקדושת הגו� אי% לה פדיו% מה"ת לשמואל 
דכל דבר טהור אינו נפדה2 בקדושת הגו� אי% לה פדיו% מה"ת לחולקי� על שמואל 

 
 

עצי� שנעשה בה� כדלהל� הא� מתקדשי� שיהיו אסורי� להפדות מדאורייתא? [תוד"ה 
אע"ג]. 

 
כשמבקע� בקרדו�3 ומשפ�  

לגזרי למערכה 
כשחתה במחתת כלי שרת 

מעל המזבח4 
מתקדשי מדאורייתא מתקדשי מדאורייתא לתוס' 

מתקדשי מדאורייתא מתקדשי רק מדרבנ% לרש"י בזבחי� 
 
 

 ?מנחות ונסכי�5 עד שלא קדשו בכלי, הא� יש לה� פדיו באופני� דלהל
 

בטמאי� בטהורי�  
נפדי נפדי לשמואל וי"א ג� רב אושעיא 
לרב כהנא וי"א ג� רב אושעיא 

ור' אלעזר 
 אינ נפדי

לר' אלעזר: מנחת חוטא ) נפדית 
 נפדי

 

                                                            

1 אמנ לעני% הא ה קדושי (חו. מעני% פדיו%) בזה נחלקו רש"י ותוס' (בד"ה אע"ג), דלתוס' 
   .קדושי מיהא מדרבנ%, ולרש"י אפי' מדרבנ% אינ קדושי

2 החולקי על שמואל ס"ל שמה שאמרו במשנה המנחות והנסכי שנטמאו הוא בדוקא ) אבל 
 בטהורי אי% לה פדיו% כלל, דאי% דבר טהור נפדה, ולכ% עצי ולבונה וכלי שרת כשה טהורי
אינ נפדי. וג כשה טמאי, כיו% שאי% טומאת% ממש טומאה ) דעצי ולבונה אינ אוכל 
   .אלא חיבת הקודש מכשרת%, וכ% כלי שרת יש לו טהרה במקוה לכ% דינ כטהורי ואינ נפדי

3 וביארו תוס' שהיה הקרדו המיוחד לעצי המערכה כלי שרת.   
 4 על אופ% זה הקשו התוס', דהרי אינו חותה אלא מ% המאוכלות הפנימיות, וה כבר אינ עצי

   .אלא גחלי
5 אכ%, בהמה טהורה אפי' שהקדישה לבדק הבית, וכ% עופות ועצי ולבונה וכלי שרת אפי' נטמאו, 

אי% לה פדיו% לכו"ע וכנ"ל.  
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מנחות ד� קא: 
 ?איסורי הנאה דלהל הא� מטמאי טומאת אוכלי

 
בערלה, כלאי הכר�, שור הנסקל,  

ציפורי מצורע, פטר חמור 
בבשר וחלב, (עולה " תוס'), 

פרה אדומה 
 מטמאי מטמאי לרבנ

 מטמאי7 אינ מטמאי6 לר' שמעו
 
 

 ?לר' אושעיא, פיגל במנחה, הא� מטמאת המנחה טומאת אוכלי
 

  אליבא דרבנ אליבא דר' שמעו
מטמאת אינה מטמאת כשהקדישה מחוברת " שלא היתה לה שעת הכושר 

מטמאת מטמאת כשהקדישה תלושה " שהיתה לה שעת הכושר 
 
 

אליבא דר' שמעו, הא� מטמא טומאת אוכלי� קרב שנפסל בלינה להיות נותר? 
 

כשלא היה שהות ביו� לזרוק כשהיה שהות ביו� לזרוק  
מטמא טומאת אוכלי8 כשל קוד� זריקה 

לרב אשי לקמ�: אינו מטמא9 
 אינו מטמא טומאת אוכלי

)))) מטמא טומאת אוכלי כשל אחר זריקה 
 

                                                            

6 דריש "מכל האוכל אשר יאכל" ) אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרי קרי אוכל (ומטמא טומאת 
אוכלי%), ושאי אתה יכול להאכילו לאחרי אינו קרוי אוכל.   

7 בשר וחלב לשיטת ר"ש עצמו מותר בהנאה להאכילו לגוי, וקרוי אוכל  שאתה יכול להאכילו 
לאחרי. ועוד שג לישראל עצמו הוא חשוב אוכל, משו שהיתה לו שעת הכושר לפני שבשלו. 
וכ% עולה חשובה שראויה לאכילה לאחרי ) דאכילת מזבח חשובה אכילה. וכ% פרה אדומה 
מטמאת טומאת אוכלי לר"ש הואיל והיתה לה שעתה הכושר, דיכול לפדותה אפי' על גב 
מערכתה א מצא אחרת נאה הימנה ) ומצוה ג"כ לפדותה, ולר"ש הדי% שכל העומד להפדות 

כפדוי דמי ) ולכ/ חשיב שהיתה לה שעת הכושר.   
8 כ% מבואר בסוגיא לשיטת ר"ש, דכיו% שסובר שכל העומד להפדות כפדוי דמי לכאורה ה"ה כל 
העומד להזרק ג"כ כזרוק דמי בדבר כזה שיש מצוה לזורקו, וא"כ אפי' בל% קוד זריקה ג"כ 

חשוב שהיה לו שעת הכושר ומטמא טומאת אוכלי%.   
9 לקמ% (בד� קב.) אמר רב אשי שמחוסר זריקה הוי מחוסר מעשה ובזה לא אמר ר"ש שכזרוק 

דמי, ורק לגבי פדיו% שהוא רק דיבור בעלמא בזה אמר ר"ש שכל העומד להפדות כפדוי דמי.  


