
 

 

 

 

 

 

 כיצד סדר הקרבת המנחה? -משנה  .1

 לקדשה. שרת כלי לתוך ונותנה מצרית כפיפה מתוך מנחתההבעל נוטל  .א

 . ומניפה מתחתיה ידו מניח וכהן, ידה על נותנהאח"כ ו .ב

 . לכהנים נאכל והשאר, והקטיר קמץ והגיש הניף .ג

 

 ?חהנהמ מה קודם משקה או מקריב .2

 . משקה -רבנן ל

 . כשרההמנחה  - קודם השקה אםובדיעבד , המים את האשה את ישקה ואחר: שנאמר .מקריב -לר' שמעון 

 

 ? בבעלים תנופה טעונה וטהמנין שמנחת ס .3

  .שלמים בעלים מניף, כך בסוטהמניף כך בשלמים, וכשם שב כהןנאמר ששבסוטה כשם  - משלמים יד יד גזירה שוה

 . ומניף הבעלים ידי תחת ידו מניחכהן  - כיצד הא

 

 האמורים קודם. אלו ג' דברים מעכבים להשקות? מעשיםה כלשנעשו  לאחרשמשקה רק  -ר' שמעון דרש וה, ים שמשקיאחר ההקטרה נאמר פעמל .4

  .ש לשיטתו שקודם מקריב ואח"כ משקהור" - הקומץ תקרבה .א

  .אינו משקה ר על הקלף,רישומו של הכתב עדין ניכאם שן כא נהוהכוולהשקות,  ובאופן רגיל ללא מחיקה אין מה -מחיקת המגילה  .ב

 דרך אגב, כיון שאפילו אם כתב את המגילה קודם קבלת השבועה המגילה פסולה. שנהזה נו -קבלת שבועה  .ג

 

 ?ה דורשים מכל אחדמ -' והשקה'ג.  'ישקה אחרו'ב.  'והשקה'א.  -שלשה פסוקים  .5

 ומשקה אותה מערערין, שותה איני ואומרת מגילה נמחקה שאם ג. ,ניכר רישומוצריך ש ב. ,מקריב כ"ואח שמשקה, גופול א. - שבמשנתנו רבנן .א

 .כרחה בעל אותה

 וכו'. שותה איני ואמרה מגילה נמחקה אםש ג. .משקה כ"ואח שמקריב ,הלכתחיל ב.. כשרההמנחה  השקיעבד אם קודם הדב א. -ר' שמעון  .ב

 שהפסוק לא יפתח בדיעבד. סברוורבנן 

 .]וזה לעיכובא[ שקודם מקריב ,לגופו ג.ישומו ניכר. רב. וכו' מערערין  א. -ר' עקיבא  .ג

 

 'אמרה איני שותה'?ן יבעניבברייתא, אלו דעות מצינו  .6

 .כ"בע אותה ומשקין אותה מערערין, שותה איני ואמרה מגילה נמחקה שאם, פיה לתוך מטילין לברז של כלבוס -ר' יהודה  .א

 . לחזור יכולה אינה משקרב, בה לחזור יכולה הקומץ קרבש קודם, אלא! ועומדת בדוקה והלא, לבודקה אלא צריכין אנו כלום - עקיבא רבי אמר .ב

 

 כיצד מתיישב? שמשקים אותה בעל כרחה.לעיל בברייתא דברי ר' עקיבא בברייתא זו סותרים את דבריו  .7

 ..ועומדת בדוקה והלא, 'בה לחזור יכולה אינה הקומץ משקרבמדוע ' :אורצריכים ביבברייתא זו הנה אף דברי רבי עקיבא עצמו 

  :יש לחלקאלא 

 חזרה לאחר שקרב.שותה כלל אף אם אינה  - בה ללא פחדכשחוזרת  .א

 יכולה לחזור.אינו כדין, זה ש - קהמחאם נואף  ,שקרב שעדין לא נמחקהקודם  -כשחוזרת מחמת פחד  .ב

 .ומשקים אותה בעל כרחה יכולה לחזור בה לא - שמחקו כהנים שוע דיןשכ הקומץ משקרב

  מחמת פחד.שחוזרת כגם עוסקת הברייתא לעיל  ולפ"ז

  משקים אותה גם אם נמחקה המגילה שלא כדין.האם  -שנחלקו התנאים בדעת רבי עקיבא  אמנם צריך לומר
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