בקיצור  -מנחות  -נ"ט
לבריאות והצלחת
שמואל בן זכריה וקלרה אידל .מרים בת יהושע ומרתא
פתחיה בן יאיר וחנה .חגית בת שמואל ומרים
וילדיהם דרור הלל ואשר יש'
עודד בן שמואל ומרים .מעין בת אפרים ואורלי
וילדיהם ידידיה רננה שירה אמונה
רועי בן משה ושרה .תמר בת שמואל ומרים
לרפואת חיים שמואל בן סימה
לעילוי נשמת פרל בת רבקה ע"ה
לעילוי נשמת
אלישבע שולביץ ע"ה בת יבלחט"א יעקב אליהו ושרה הורביץ
לעילוי נשמת
הבחור שמואל אלעזר ז"ל בן יבלחט"א נתן ואביבה הורביץ

המנחות הטעונות שמן ולבונה
א .מנחת סולת.
היא האמורה בתחילת פרשת מנחות" ,וְ ֶנ ֶפׁש כִּ י
ס ֶלת י ְִהיֶה ָק ְרבָ נֹו וְ יָצַ ק
ַת ְק ִּריב ָק ְרבַ ן ִּמנְחָ ה ַלה' ֹ
עָ לֶיהָ ֶשמֶ ן וְ נ ַָתן עָ לֶיהָ ְל ֹבנָה [ ,"...והמתנדב מנחה
סתם ,מביא אותה עשרון סולת ,ולוג שמן ,וקורט
לבונה ,ובולל הסולת בשמן ,וקומץ ממנה כך חיה,
בלא אפיה].
ב-ג .מנחת מאפה תנור הבאה חלות ומנחת
מאפה תנור הבאה רקיקין.
היא שנאמר בה "וְ כִּ י ַת ְק ִּרב ָק ְרבַ ן ִּמ ְנ ָחה מַ אֲ ֵפה
יקי מַ צֹות
ַתּנּור סֹלֶ ת חַ ּלֹות ַמצֹת בְ לּוֹלת בַ שֶ מֶ ן ְּור ִּק ֵ
ְמׁשֻׁ ִּחים בַ שָ ֶמן".
וזה כדעת האומרים שיש שני אפשרויות
להביאה( .א) עשר חלות( .ב) עשר רקיקין[ .שכל
המנחות באות עשר חלות] .אבל לדעת רבי
שמעון ,יש אפשרות שלישית להביאה ,והיא חמש
חלות וחמש רקיקין.
ד .מנחת מחבת.
היא שנאמר בה "וְ ִּאם ִּמנְחָ ה עַ ל ַהמַ חֲ בַ ת ָק ְרבָ נֶָך
סלֶת בְ לּולָ ה בַ שֶ מֶ ן ַמצָ ה ִּת ְהיֶהָ .פתֹות א ָֹתּה פִּ ִּתים
ֹ
וְ יָצַ ְק ָת עָ לֶ יהָ ׁשָ ֶמן ִּמנְחָ ה ִּהוא".
ה .מנחת מרחשת.
היא שנאמר בה "וְ ִּאם ִּמנְחַ ת מַ ְרחֶ ֶׁשת ָק ְרבָ נֶָך סֹלֶ ת
בַ שֶ מֶ ן ֵתעָ שֶ ה ."...
ו .מנחת כהנים.
כהן שהתנדב אחת מחמש המנחות הללו מביא
אותן ,אבל אינן נקמצות ,אלא מקטירן כליל,
שנאמר" ,וְ כָל ִּמנְחַ ת כֹהֵ ן ָכלִּיל ִּת ְהיֶה ל ֹא ֵת ָא ֵכל".
ז .מנחת כהן משיח.
היא מנחת חביתין ,שנאמר בה" ,ע ֲִּש ִּירת ָה ֵא ָפה
יתּה בָ עָ ֶרב .עַל
יתּה בַ ב ֶֹקר ּומַ חֲצִּ ָ
סלֶת ִּמנְ חָ ה ָת ִּמיד מַ חֲ צִּ ָ
ֹ
יאּנָה תֻׁ פִּ ינֵי ִּמנְ חַ ת פִּ ִּתים
מַ חֲ בַ ת בַ שֶ מֶ ן ֵתעָ שֶ ה מֻׁ ְרבֶ כֶת ְתבִּ ֶ
ַת ְק ִּריב ֵריחַ נִּיחֹחַ לַ ה'".

ח .מנחת גוים.
היא מנחה שמתנדבים גוים כישראל[ ,כפי
שיתבאר בעזה"י בפרק אלו מנחות].
ט .מנחת נשים.
היא מנחת נדבה של נשים ,שהתנדבו אחת מחמש
המנחות כאנשים.
 במנחת סולת מפורש בכתוב שהיא טעונה שמןולבונה ,וכל שאר המנחות המנויות אחריה ,שהן
מנחות יחיד ,למדות ממנה ,שנאמר בה "וְ ֶנ ֶפׁש",
ללמד שכל מנחה שהיא מנחת נפש [=יחיד]
כמותה ,דינה להיות טעונה שמן ולבונה כמותה.
י .מנחת העומר.
היא מנחת הקרבה בפסח להתיר את התבואה
כּורים
החדשה ,שנאמר בה" ,וְ ִּאם ַת ְק ִּריב ִּמנְחַ ת בִּ ִּ
לַה' ָאבִּ יב ָקלּוי בָ ֵאׁש ג ֶֶרש כ ְַרמֶ ל ַת ְק ִּריב ֵאת ִּמנְ חַ ת
בנָה ִּמנְ חָ ה
כּוריָך .וְ נ ַָת ָת עָ לֶיהָ שֶ מֶ ן וְ שַ ְמ ָת עָ לֶ יהָ ְל ֹ
בִּ ֶ
ּומשַ ְמנָּה עַ ל כָל
כָר ָתּה ִּמגִּ ְרשָ ּה ִּ
ִּהוא .וְ ִּה ְק ִּטיר הַ כֹהֵ ן ֶאת ַאזְ ָ
לְ ֹבנ ָָתּה ִּאשֶ ה לַ ה'".

 במנחת העומר מפורש בכתוב שהיא טעונה שמןולבונה.
יא .מנחת יום שמיני למילואים.
היא המנחה שקרבה ביום חנוכת המשכן ,שהיה
ּומנְחָ ה בְ לּו ָלה
יום שמיני למילואים ,שנאמר בהִ " ,
בַ שָ מֶ ן".
 ובמנחה הזו מפורש ,שהיא טעונה שמן ,ולאנתפרש אם טעונה לבונה ,אולם מתוך שנאמר
"מנְחָ ה" ללא צורך ,לרבות מנחה
במנחת העומר ִּ
אחרת שיהיה דינה כמותה ,למדנו שמנחת שמיני
למילואים תהא טעונה לבונה כמנחת העומר.

טעונה שמן ולא לבונה
מנחת נסכים ,היא המנחה הקרבה יחד עם
הקרבנות [הטעונים נסכים ,שהם עולה ושלמים],
ומבוארת בכמה מקומות בתורה ,ואחד מהם
סלֶת
בפרשת שלח" ,וְ ִּה ְק ִּריב הַ מַ ְק ִּריב ָק ְרבָ נֹו לַ ה' ִּמנְ חָ ה ֹ
עִּ שָ רֹון בָ לּול בִּ ְרבִּ עִּ ית הַ ִּהין שָ מֶ ן .וְ יַיִּן לַ ּנֶסֶ ְך ְרבִּ יעִּ ית
הַ ִּהין ַתעֲשֶ ה עַ ל הָ ֹע ָלה אֹו לַ זָבַ ח ַלכֶבֶ ש הָ ֶאחָ ד .אֹו ל ַָא ִּיל
סלֶת ְׁשנֵי עֶ ְש ֹרנִּים בְ לּו ָלה בַ שֶ מֶ ן ְׁש ִּל ִּׁשית
ַתעֲשֶ ה ִּמנְ חָ ה ֹ
הַ ִּהין .וְ יַיִּן לַ ּנֶסֶ ְך ְׁשלִּ ִּׁשית הַ ִּהין ַת ְק ִּריב ֵריחַ נִּיחֹחַ לַה' .וְ כִּ י
ַתעֲשֶ ה בֶ ן בָ ָקר עֹלָ ה אֹו זָבַ ח לְפַ ּלֵא נֶדֶ ר אֹו ְׁשל ִָּמים לַ ה'.

סלֶת ְׁשֹלׁשָ ה עֶ ְש ֹרנִּים בָ לּול
וְ ִּה ְק ִּריב עַ ל בֶן הַ בָ ָקר ִּמנְ חָ ה ֹ
בַ שֶ מֶ ן חֲ צִּ י הַ ִּהין .וְ יַיִּ ן ַת ְק ִּריב לַ ּנֶסֶ ְך חֲצִּ י הַ ִּהין ִּאשֵ ה ֵריחַ
נִּיחֹחַ לַ ה'".

 במנחה זו מפורש בכתוב שהיא טעונה שמן.אולם אינה טעונה לבונה ,כי נאמר במנחת
ֶיה ְל ֹבנָה" ,ו"עָ לֶיהָ " מיעוט
העומר" ,וְ שַ ְמ ָת עָ ל ָ
הוא ,לומר לך ,עליה [כלומר על מנחת העומר]
שים לבונה ,ולא על מנחת נסכים.

טעונה לבונה ולא שמן
לחם הפנים שהיו נותנים על השלחן משבת
ית א ָֹתּה ְׁש ֵתים
סלֶת וְ ָאפִּ ָ
לשבת ,שנאמר בו" ,וְ ל ַָק ְח ָת ֹ
אֹותם
ָ
עֶ ְש ֵרה חַ ּלֹות ְׁשנֵי עֶ ְשרֹנִּ ים יִּ ְהיֶה הַ חַ ּלָ ה הָ ֶאחָ ת .וְ שַ ְמ ָת

ְׁש ַתיִּ ם מַ ע ֲָרכֹות ׁשֵ ׁש הַ מַ ע ֲָרכֶ ת עַ ל הַ שֻׁ לְ חָ ן הַ טָ הֹר לִּפְ נֵי ה' .וְ נ ַָת ָת
עַ ל ַהמַ ע ֲֶרכֶ ת ְל ֹבנָה ַז ָכה וְ הָ י ְָתה ַלּלֶ ֶחם ל ְַאזְ כ ָָרה ִּא ֶשה
לַה'ְ .ביֹום ַה ַשבָ ת בְ יֹום הַ שַ בָ ת יַעַ ְרכֶּנּו לִּפְ נֵי ה' ָת ִּמיד
ֵמ ֵאת ְבנֵי י ְִּש ָר ֵאל בְ ִּרית עֹולָם .וְ הָ י ְָתה ל ְַאהֲ רֹן ּולְבָ נָיו
וַאֲ ָכלֻׁהּו ְב ָמקֹום ָקדֹׁש כִּ י קֹדֶ ׁש ָקדָ ִּׁשים הּוא לֹו מֵ ִּא ֵשי ה'
ָחק עֹולָם".

 בלחם הפנים מפורש בכתוב שהוא טעון לבונה.אולם אינו טעון שמן כי נאמר במנחת העומר
"וְ נ ַָת ָת עָ לֶ יהָ ׁשֶ מֶ ן" ,ו"עָ לֶיהָ " מיעוט הוא ,לומר
עליה [כלומר על מנחת העומר] תן שמן ,ולא על
לחם הפנים.

אינן טעונות לא שמן ולא לבונה
א .שתי הלחם.
הם שתי הלחם הבאים בעצרת עם שלמי הציבור,
מֹוׁשב ֵֹתי ֶכם ָתבִּ יּאּו לֶחֶ ם ְתנּו ָפה ְׁש ַת ִּים
"מ ְ
שנאמרִּ ,
כּורים
סלֶת ִּת ְהיֶינָה ָחמֵ ץ ֵת ָאפֶינָה ִּב ִּ
ְׁשנֵי עֶ ְש ֹרנִּים ֹ
לַה'".
 בשתי הלחם לא נאמר בכתוב אם טעונים שמןולבונה או לא ,אולם הם אינם טעונים לא שמן
"הוא",
ולא לבונה  ,כי נאמר במנחת העומר ִּ
ו"הוא" מיעוט הוא ,לומר ,שדווקא היא [כלומר
ִּ
מנחת העומר] טעונה שמן ולבונה ,אבל שתי
הלחם אינם טעונים לא שמן ולא לבונה.
ב .מנחת חוטא.
היא מנחה הבאה על חטא [טומאת מקדש
וקדשיו ,או חטא שבועת ביטוי ,למי שאין ידו
משגת להביא קרבן בהמה או עוף] ,שנאמר בה,
לִּׁש ֵתי ת ִֹּרים אֹו לִּ ְׁשנֵי בְ נֵי יֹונָה וְ הֵ בִּ יא ֶאת
" וְ ִּאם ל ֹא ַת ִּשיג יָדֹו ְ

ָק ְרבָ נֹו אֲ ׁשֶ ר חָ טָ א ע ֲִש ִירת הָ ֵא ָפה סֹלֶ ת לְחַ טָ את ל ֹא
יה ֶשמֶ ן וְ ל ֹא יִ ֵתן עָ לֶיהָ
י ִָשים עָ ֶל ָ

בנָה כִּ י חַ טָ את ִּהיא
לְ ֹ

."...

 במנחת חוטא מפורש בכתוב שאינה טעונה לאשמן ולא לבונה.
ג .מנחת קנאות.
היא מנחת סוטה ,שמביאה אשה שקינא לה
בעלה ונסתרה ,ובא להשקותה מים המרים,
שנאמר בה" ,וְ הֵ בִּ יא ֶאת ָק ְרבָ נָּה עָ לֶיהָ ע ֲִש ִירת הָ ֵאיפָ ה
ֶקמַ ח ְשע ִֹרים ל ֹא ִיצֹק עָ ָליו ֶשמֶ ן וְ ל ֹא י ִֵתן עָ ָליו
כֶרת עָ ֹון".
בנָה כִּ י ִּמנְ חַ ת ְק ָנאֹת הּוא ִּמנְ חַ ת זִּ כָרֹון מַ זְ ֶ
ְל ֹ
 במנחת קנאות מפורש בכתוב שאינה טעונה לאשמן ולא לבונה.
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לעיל נתבאר ,שהמיעוטים האמורים במנחת
העומר[ ,ללמד על דברים שאינם טעונים שמן
ולבונה] ,נאמרו לעניין מנחת נסכים ,ולחם
הפנים ,ושתי הלחם ,ולא לעניין מנחות יחיד.
ואף על פי שחלק מהמנחות הללו דומות למנחת
העומר בדברים רבים יותר ,ממה שמנחת יחיד
דומה למנחת העומר ,מכל מקום ,מאחר שנאמר
במנחת סולת "וְ ֶנ ֶפׁש" ,יש ללמוד מכך ,שכל
מנחות נפש [=יחיד] דינם כמנחת סולת ,ועל
כרחך ,המיעוטים נאמרו לדברים אחרים ,ולא
למנחת יחיד.

" ל ֹא י ִָשים עָ לֶיהָ שֶ מֶ ן וְ ל ֹא י ִֵתן עָ ֶליהָ

בנָה כִּ י
ְל ֹ

חַ טָ את ִּהיא"

השם שמן על מנחת חוטא ,עובר בלא תעשה,
שנאמר" ,ל ֹא י ִָּשים עָ לֶיהָ ֶׁשמֶ ן".
והנותן לבונה על מנחת חוטא ,עובר בלא תעשה,
ֶיה ְל ֹבנָה".
שנאמר" ,וְ ל ֹא י ִֵּתן עָ ל ָ
ומי שנתן על אותה מנחה ,גם שמן וגם לבונה,
עובר בשתיהן ,שנאמר" ,ל ֹא י ִָּשים עָ לֶיהָ ׁשֶ מֶ ן וְ ל ֹא
ֶיה ְל ֹבנָה" ,כלומר על אותה מנחה לא ישים
י ִֵּתן עָ ל ָ
שמן ,ולא יתן לבונה.
וכל זה ,כשנתן שמן או לבונה על המנחה הזו
קודם הקמיצה ,אבל הנותן שמן או לבונה על
שיירי המנחה הזו ,אינו עובר בלא תעשה.

"ל ֹא י ִָּשים עָ לֶיהָ ׁשֶ מֶ ן וְ ל ֹא יִּ ֵתן עָ לֶיהָ לְ ֹבנָה כִ י חַ טָ את ִהיא"
בכתוב האוסר לתת שמן ולבונה על מנחת חוטא
נאמר ריבוי ומיעוט ,ריבוי "כִּ י חַ ָטאת" ,המלמד
שהמנחה קרויה חטאת ,אפילו אם עבר ונתן עליה
"היא",
את הדבר שאסרה תורה לתת ,ומיעוט ִּ
ללמד ,שאינה כשרה אלא אם לא נתן עליה את
הדבר שאסור לתת.
ומסתבר ,שהריבוי בא להכשיר את המנחה
שנתנו עליה דבר שאסור לתת ,כשיש אפשרות
ללקטו ממנה ,כלומר כשנתן עליה לבונה שניתן
ללקטה [ .ומסקנת הסוגיה שכן הדין דווקא
כשאפשר ללקטה אבל אם נתן עליה לבונה
שחוקה שאי אפשר ללקטה אף על פי שאינה
בלועה במנחה אין המנחה כשרה].
והמיעוט בא לפסול את המנחה שנתנו עליה דבר
שאסור לתת ,כשאי אפשר ללקטו ממנה ,כלומר
כשנתן עליה שמן ,שנבלע בה ,ואי אפשר להסירו,
[והוא הדין כשנתן עליה לבונה שחוקה ,שאינה
בלועה בה ,אבל מעורבת בה בלא אפשרות
להסירה ממנה] .וכל זה ,כשנתן שמן על גוף
המנחה[ ,שנאמר "ל ֹא י ִָּשים עָ לֶיהָ ׁשֶ מֶ ן"] ,אבל נתן
כלי של שמן על גבי הכלי שבו המנחה לא פסלה.
ולכל הפירושים ,מנחת חוטא שנתן עליה לבונה,
וחזר ולקטה ,הרי היא כשרה כמו שהיתה קודם
שנתן עליה לבונה [ .ואם קרבה בהכשר כפרה,
ואם קרבה במחשבת פסול ,חוץ למקומו ,או
במחשבת פיגול ,חוץ לזמנו ,נפסלת או מתפגלת].
> ולפירוש התוס'[ ,שבזמן שהלבונה על המנחה היא
פסולה ,כפי שיתבאר בעזה"י להלן] ,לבאר עניין זה,
היאך חזרה המנחה לכשרותה אחר שכבר נפסלה,
נאמרו דברי אביי ורבא ורב אשי.
 לדברי אביי ,דין זה למד מהכתוב "כִּ י חַ טָ את" ,כלומרשכשילקטו את הדבר האסור מעל המנחה ,היא חוזרת
להיות חטאת כבתחילה.
 ולדברי רבא ,דין זה האמור כאן תלוי במחלוקתתנאים ,ואינו אלא כדעת חנן המצרי ,האומר ,שדבר
שנדחה מאיזו סיבה ,כשבטלה הסיבה ,הוא חוזר
להכשרו ,אבל לדעת חכמים ,מאחר שנדחית המנחה
הזו בזמן שהיתה עליה הלבונה ,שוב אינה חוזרת
להכשרה.
 ולדברי רב אשי ,דין זה הוא אף כדברי חכמים ,כיבמקום שניתן לתקן את הדבר שבגללו נדחה הקרבן
מהכשרו ,אין הקרבן נדחה מהכשרו.

> אולם מתוך פירוש רש"י משמע ,שגם בזמן
שהלבונה על המנחה היא כשרה[ ,אלא שיש בה
פסול ,אבל אין הפסול הזה פוסל אותה] ,ולכן
מאחר שלא נפסלה המנחה בעוד הלבונה עליה,
דין פשוט הוא שכשרה היא כשהסירו ממנה את
הלבונה.
וכל זמן שהלבונה על המנחה:

> לפירוש התוס' ,המנחה פסולה לגמרי ,ובין אם
קרבה בהכשר ,או במחשבת פסול ,או במחשבת פיגול,
אינה לא כשרה ולא פיגול ,אלא פסולה.

> אולם מתוך פירוש רש"י משמע ,שאינה
נפסלת ,ולכן אם קרבה בהכשר ,היא כשרה ,ורק
אם קרבה במחשבת פסול ,היא נפסלת ,והוא
הדין אם קרבה במחשבת פיגול ,אינה מתפגלת
אלא נפסלת  ,כי אף על פי שאינה פסולה ,יש בה
פסול של לבונה ,ואין מנחה מתפגלת אלא כשאין
בה שום פסול חוץ ממחשבת הפיגול.
 לדברי אביי ,דין זה למד מהכתוב "כִּ י ַחטָ את",כלומר אף בעוד הלבונה עליה היא חטאת
ומכפרת.
 ולדברי רבא ,דין זה תלוי במחלוקת תנאים,ואינו אלא כדעת חנן המצרי ,האומר ,שאף
כשנופל פסול באיזה דבר הוא אינו נדחה ,אבל
לדעת חכמים ,מאחר שיש לבונה על המנחה היא
נדחית ופסולה.
 ולדברי רב אשי ,דין זה הוא אף כדברי חכמים,כי במקום שניתן לתקן את הדבר שבגללו נדחה
הקרבן מהכשרו ,אין הקרבן נדחה מהכשרו.
[ואמר רב אדא שהפירוש הזה מסתבר שכן מצינו
שגם דעת רבי יהודה כן שדבר שנפסל נדחה אבל
אם ניתן לתקן אינו נדחה].

השיעור שבו השמן פוסל את מנחת חוטא
לשון הכתוב האוסר לשים שמן על מנחת חוטא
הוא" ,ל ֹא י ִָּשים עָ לֶ יהָ ׁשֶ ֶמן".
> ול עניין שיעור השמן שאסור לתת על המנחה:
 ללשון ראשון [של רב יצחק בר יוסף] ,דעת רבייוחנן ,שאפילו מעט שמן אסרה תורה לתת על
המנחה הזו ,כי כל שמן שישימו הוא ,בכלל מה
שאסרה תורה "ל ֹא י ִָּשים עָ לֶיהָ ׁשֶ מֶ ן" ,שלשון
שימה הוא אף בכלשהו.
 וללשון שני [של רב יצחק בר יוסף] ,הסתפק רבייוחנן האם אפילו מעט שמן אסרה תורה לתת על
מנחת חוטא מהטעם הנ"ל או שלא אסרה תורה
אלא נתינת כזית שמן כדין נתינת לבונה שלא
אסרה תורה אלא בשיעור כזית [כפי שיתבאר
בעזה"י להלן].
> ולעניין שיעור המנחה שאסור לתת עליה שמן:
 מתוך שנאמר בכתוב "ל ֹא ָי ִּשים עָ לֶיהָ ׁשֶ מֶ ן" ,למדנושהאיסור הוא לשים את השמן על מנחה שיש בה
שיעור ,כלומר כזית.
מכל זה עלה בידינו ,שהשם משהו [או כזית] שמן,
על כזית מהמנחה ,עבר באיסור ,ופסל את
המנחה.

השיעור שבו הלבונה פוסלת את מנחת חוטא
לשון הכתוב האוסר נתינת לבונה על מנחת חוטא
הוא" ,וְ ל ֹא יִּ ֵתן עָ לֶיהָ ְל ֹבנָה".
וכלל בידינו ,ששיעור נתינה הוא לכל הפחות
כזית[ ,שנאמר" ,וְ ִּאיׁש כִּ י י ֹאכַל קֹדֶ ׁש [=תרומה] ִּב ְׁש ָגגָה
וְ י ַָסף חֲ ִּמ ִּׁשיתֹו עָ לָיו וְ נָתַ ן ַלכֹהֵ ן ֶאת הַ קֹדֶ ׁש [כלומר יתן
לכהן פירות אחרים כנגד מה שאכל להיות תרומה]" ,הרי
שנאמרה נתינה על תשלום של דבר מאכל כמו שאכל,
וכל אכילה היא לכל הפחות כזית ,ומכאן ששיעור

נתינה הוא לכל הפחות כזית] .ואם כן ,מתוך שנאמר
כאן האיסור בלשון נתינה" ,וְ ל ֹא ִּי ֵתן עָ לֶיהָ ְל ֹבנָה",
למדנו ,שהאיסור הוא בנתינת כזית לבונה.
ומתוך שנאמר בכתוב "וְ ל ֹא יִּ ֵתן עָ ֶליהָ לְ ֹבנָה" ,למדנו
שהאיסור הוא בנתינת הלבונה על מנחה שיש בה
שיעור ,כלומר כזית ,אלא מאחר שנאמר הכתוב
הזה שתי פעמים" ,ל ֹא י ִָּשים עָ לֶיהָ ׁשֶ מֶ ןוְ ל ֹא יִּ ֵתן עָ לֶיהָ
לְ ֹבנָה" ,הרי זה ריבוי אחר ריבוי ,ואין ריבוי אחר
ריבוי אלא למעט ,ואם כן בא הכתוב ללמד,
שהאיסור הוא בנתינת לבונה אפילו על מעט
מהמנחה.
מכל זה עלה בידינו ,שהנותן כזית לבונה ,על
משהו מהמנחה ,עבר באיסור ,ופסל את המנחה.

לכאורה ,כל הדינים הנ"ל ,האמורים במנחת חוטא,
נכונים גם במנחת סוטה ,שכן גם בה נאמר כתוב דומה
לכתוב במנחת חוטא"[ ,ל ֹא ִּיצֹק עָ לָיו ׁשֶ מֶ ן וְ ל ֹא י ִֵּתן עָ לָיו
ְל ֹבנָה כִּ י ִּמנ ְַחת ְק ָנאֹת הּוא"] ,ויש ללמוד ממנו את כל
הדינים הנ"ל.
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