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מנחות ד	 ד' ע"א וע"ב 
אש� שנתכפרו בעלו באחר ונותר, שלכתחילה ירעה עד שיסתאב וימכר ויביא בדמיו עולה, מה 

הדי� בהקריבו בעצמו לעולה? [תד"ה אש�]. 
 

אחר ניתוק אחר כפרה וקוד� ניתוק קוד� כפרה1  
גזירה דרבנ) וכשר בדיעבד פסול מדאורייתא פסול מדאורייתא לרש"י ורבינו שמואל2 

גזירה דרבנ) וכשר בדיעבד גזירה דרבנ) וכשר בדיעבד פסול מדאורייתא רבינו ת�3 
 

מנחות ד	 ד' ע"ב 
מה די� חטאת ועולה יולדת בדיני� דלהל�? 

 

לעני� איזה גדר של קרב� הוא לעני� להביאו לאחר מיתתה4  
מכשיר5 לא מביאי היורשי חטאת 
מכפר מביאי היורשי עולה 

 
המפריש מעות לנזירותו באופני� דלהל� מה דינ�? 

 

הא� יש בה� מעילה? מה יעשו במעות?  
במעות 

סתומי� 
חי: ילכו לקרבנותיו 

לא נהני) ולא מועלי)6 מת: יפלו לנדבת ציבור 
במעות 

מפורשי� 
חי: ילכו לקרבנותיו 

מת , בחטאת: יוליכו לי המלח 
 , בעולה ושלמי: יביאו בה עולה ושלמי

חטאת ושלמי: לא נהני) ולא מועלי) 
עולה: מועלי) 

 

                                                            

1 פירוש, כגו� שהפריש חטאת ואבדה, והפריש אחרת, ונמצאת הראשונה � שעתה שתי החטאות  לפניו, 
והקריב אחת מה� לעולה.   

2 הנה רש"י בסוגיי� פירש שקוד� ניתוק הוא פסול מקרא דהוא בהויתו יהא, וזו היא ג� ההלכה למשה 
מסיני שכל שבחטאת מתה באש� רועה, אמנ� כל זה עד שמסרו לרועה, אול� א� מסרו לרועה כשר 
 �לעולה אפי' הוא בעצמו, אלא שלכתחילה משו� גזירה שגזרו לאחר כפרה אטו קוד� כפרה לכ� צרי
שיסתאב ויביא בדמיו עולה, [וכ� ס"ל לרבינו שמואל. ומיישב את קושית התוס' על רש"י מסוגיא 

דפסחי� דמשמע שניתוק לרעיה הוא רק דרבנ�, ואומר שלא גרסינ� הת�: כי לא ניתק נמי וכו'].  
3 הנה רבינו ת� חולק, וס"ל שכל די� ניתוק הוא רק דרבנ�, ולכ� לא גורס בסוגיתנו: ניתק אי� לא ניתק 
לא דאמר קרא הוא בהויתו יהא, דג� בלא ניתוק א� כבר נתכפרו בעליו אי� איסור דאורייתא, ורק גזירה 
דרבנ� היא לאחר כפרה אטו קוד� כפרה � ולכ� צרי� ניתוק ורעיה. ולשיטתו ההלכה לא באה לומר 

שבאש� רועה [דניתוק הוא דרבנ� וכנ"ל], אלא באה לומר שאש� קרב עולה.  
עוד כתבו תוס', דאפשר לפרש שניתוק הוא דאורייתא, אול� זה דוקא קוד� שנתכפר באש� השני, שאז 
צרי� ניתוק דאורייתא וכדילפינ� מקרא אש� הוא � הוא בהויתו יהיה, וא"כ גרסינ� שפיר בסוגי� ניתק 

אי� לא ניתק לא � אמנ� מיירי בקוד� כפרה.  
4 בפשטות לשו� הגמרא הנדו� דוקא א� הביאה קרב� אחד מחיי�, אז יש לדו� א� מביאי� היורשי� את 
השני לאחר מיתה. אול� א� לא הביאה שו� קרב� מחיי� משמע שלא יביאו אפי' לעולתה לאחר מיתה. 

וכ� כתבו הרמב"� והריטב"א בקידושי� ד# י"ג ע"ב, אמנ� הראב"ד חולק.   
5 חטאת יולדת נקראת מכשיר � דמכשירה לאכול בקדשי�. ומדחטאתה באה להכשיר, עולתה באה לכפר.   
6 דכיו� שראויי� לבוא כול� שלמי�, ובשלמי� לא שיי� מעילה קוד� זריקה. אמנ� אי� נהני� מה� 

מדרבנ�, מפני דמי עולה שבה�.   


