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 הטעונה תנופ טעונה הגשה 
   

טעונות הגשה ולא 
   תנופה

 לא כן מנחת סולת

 לא כן מנחת מחבת

 לא כן מנחת מרחשת

מנחת חלות מאפה 
 לא כן תנור

מנחת רקיקין מאפה 
 לא כן תנור

מנחת מאפה תנור חלות 
עם רקיקין ]כדעת רבי 

 שמעון[
 לא כן

 כן מנחת כהנים

לדעת 
רבי 
שמעון 
 לא

 לא

 כן מנחת כהן משיח

לדעת 
רבי 
שמעון 
 לא

 לא

 לא כן מנחת גוים

 לא כן מנחת נשים

 לא כן מנחת חוטא
   

טעונות תנופה ולא 
   הגשה

 כן לא לוג שמן של מצורע 

 כן לא אשמו של מצורע 

 לא בכורים

לדעת 
רבי 

אליעזר 
בן יעקב 
 כן

 

 כן לא אימורי שלמי יחיד 

חזה ושוק של שלמי 
 כן לא יחיד

 כן לא שתי הלחם

 כן לא כבשי עצרת
   

   טעונות תנופה והגשה

 כן כן מנחת העומר

 כן כן מנחת קנאות
   

   לא תנופה ולא הגשה

 לא לא לחם הפנים

 לא לא מנחת נסכים
 

 מנחות הטעונות הגשה

. )ג( מחבת. )ב( מנחת סולת. )א( מנחת ה-ד-ג-ב-א

מאפה תנור. )ה( חלות . )ד( מנחת מרחשתמנחת 

מאפה תנור. ])ו( מנחת מאפה תנור רקיקין מנחת 

הבאה גם מחלות וגם רקיקין כדעת רבי שמעון 

 )כפי שנתבאר בדף נ"ט([.

לדברי הכל, כל מנחות נדבה הללו טעונות הגשה, 

]=שמקרב את הכלי שבתוכו המנחה, עד שהוא 

 נוגע במזבח, בקרן מערבית דרומית של המזבח[.

כתובות , הבכל המנחות הללווהטעם לכך, כי 

, מפורש בכתוב שטעונות הגשהבפרשת ויקרא, 

ְוֵהֵבאָת ֶאת באותה פרשה, "כי נאמר עליהן 

יָבּה ֶאל  ְקרִּ ְנָחה ֲאֶשר ֵיָעֶשה ֵמֵאֶלה ַלה' ְוהִּ ַהמִּ

ְזֵבחַ  יָשּה ֶאל ַהמִּ גִּ  ".ַהכֵֹּהן ְוהִּ

ְנָחה", למדו, "ְוֵהֵבאָת ֶאת ה  ומתוך שנאמר בכתוב  מִּ

שיש להגיש את כל המנחה למזבח קודם 

 הקמיצה, ולא די בהגשת הקומץ לבדו. 

והרבה דינים למדים מהכתוב הזה, כפי שיתבאר 

בעזה"י להלן, ]שהמילים היתרות שבכתוב הזה, 

 באו לרבות דברים נוספים לדין הגשה[.

 .מנחת נשים. )ז( מנחת גוים. )ו( ז-ו

, כי טעונות הגשההללו  לדברי הכל, גם המנחות

 .בכלל חמש המנחות הנ"לבאמת הן 

 .מנחת חוטא. ח

כי נאמר , טעונה הגשהלדברי הכל מנחת חוטא 

ֶאת בכתוב הנ"ל בעניין חמש מנחות נדבה, "



 

ְנָחה", ו"את" ריבוי הוא, ללמד, שגם מנחת  מִּ ה 

 חוטא טעונה הגשה.

 ולולא הכתוב הזה, לא היינו למדים בבניין אב, שמנחת

 חוטא טעונה הגשה.

כי אין ללמוד דין זה בבניין אב ממנחת נדבה, משום  -

שמנחת נדבה עדיפה על מנחת חוטא, שכן מנחת נדבה 

טעונה שמן ולבונה, ומנחת חוטא אינה טעונה שמן 

 ולבונה.

וכן אין ללמוד דין זה בבניין אב ממנחת סוטה, משום  -

טה שמנחת סוטה עדיפה על מנחת חוטא, שכן מנחת סו

 טעונה תנופה, ומנחת חוטא אינה טעונה תנופה.

וכן אין ללמוד דין זה בבניין אב מהצד השווה של  -

מנחת נדבה ומנחת סוטה, ]שאין בו שמן ולבונה, ולא 

תנופה[, משום ששתי מנחות אלו עדיפות על מנחת 

חוטא, שכן הן מנחות קבועות, הן לעני והן לעשיר, 

 י.ומנחת חוטא אינה קרבה אלא לענ

, ]ומנחת דווקא מנחת חוטא, ולדברי רבי שמעון

אבל , למדה מהריבוי הזהנדבה של גוים ונשים[, 

ומנחת , ומנחת נסכים, שתי הלחם ולחם הפנים

אינן למדות מהריבוי , כהנים ומנחת כהן משיח

כי יש שלושה מיעוטים בכתוב הנ"ל בעניין , הזה

 . מנחת נדבה

עונות הגשה ולא " כלומר, כגון אלו טֵמֵאֶלה( "א)

להוציא שתי הלחם אחרים שאינם דומים לאלה, 

שאינם דומים למנחת נדבה, שכן ולחם הפנים 

מנחת נדבה קרב ממנה חלק לאשים, ושתי הלחם 

 ולחם הפנים נאכלים בשלמות לכהנים. 

יָבּה( "ב) ְקרִּ " כלומר, את האמורות בעניין ולא ְוהִּ

, שאינה דומה להוציא מנחת נסכיםאחרות, 

נחת נדבה, שכן מנחת נדבה באה מחמת למ

 . עצמה, ומנחת נסכים באה מחמת קרבן

יָשּה( "ג) גִּ " כלומר, את האמורה בעניין ולא ְוהִּ

, להוציא מנחת כהנים ומנחת כהן משיחאחרות, 

שאינן דומות למנחת נדבה, שכן מנחת נדבה 

נקמצת ושייריה נאכלים לכהנים, ומנחות כהנים 

]ולהלן לכהנים חלק לאכילה. כולן כליל, ואין 

יב יתבאר בעזה"י שבזה יש חולקים על דברי -באות יא

 רבי שמעון[.

]והריבוי "את", נאמר על מנחת חוטא, שהיא 

דומה למנחת נדבה בכל הדברים הללו, )א( יש 

ממנה חלק לאשים. )ב( באה מחמת עצמה. )ג( 

 שייריה נאכלים לכהנים[.

 .מנחת העומר. ט

, אבל העומר טעונה הגשהלדברי הכל מנחת 

 נחלקו חכמים, מניין דין זה למד.

הנ"ל מהכתוב דין זה למד  –< לדעת רבי שמעון 

" ְוֵהֵבאתָ בעניין חמש מנחות נדבה, שנאמר בו "

לרבות מנחה נוספת לדין הגשה האמור בו והיא 

ֲהֵבאֶתם  ֶאת מנחת העומר שנאמר בה לשון זה "ו 

יְרֶכם ֶאל ה   ית ְקצִּ  ֹכֵהן".ֹעֶמר ֵראשִּ

, בבניין אבדין זה למד  –< ולדעת רבי יהודה 

, מהצד השווה של מנחת חוטא ומנחת סוטה

ששתיהן נקמצות, ויש בהן הגשה, והוא הדין 

למנחת העומר שהיא נקמצת כמותן, שתהא 

טעונה הגשה. ]ורבי שמעון אומר שאין ללמוד 

מהצד השווה של שתי המנחות הללו כי יש דבר 

הללו עדיפות על מנחת העומר ששתי המנחות 

ומנחת העומר אינה  והוא שהן מצויות הרבה

באה אלא פעם בשנה. אולם רבי יהודה אומר 

אדרבה מנחת העומר מצויה יותר כי לפחות פעם 

בשנה חובה להביאה אבל מנחת חוטא ומנחת 

סוטה אם לא יהיה צורך יתכן שלא יביאו אותן 

 כלל[.

חות הללו ניתן ודווקא מהצד השווה של שתי המנ

ללמוד אבל מאחת מהן בפני עצמה אי אפשר ללמוד כי 

 כל אחת מהן עדיפה על מנחת העומר בדבר אחד.

מנחת חוטא עדיפה על מנחת העומר בכך שהיא באה  -

 מהחטים וזו באה מהשעורים.

ומנחת סוטה עדיפה על מנחת העומר בכך שהיא באה  -

 וון.לברר עון ]של הסוטה[ וזו אינה באה לברר ע

 .מנחת סוטה. י

, אבל לדברי הכל מנחת סוטה טעונה הגשה

 נחלקו חכמים מניין דין זה למד.



 

הנ"ל מהכתוב דין זה למד  –< לדעת רבי שמעון 

יבָ בעניין חמש מנחות נדבה, שנאמר בו " ְקרִּ  "ּהְוהִּ

לרבות מנחה נוספת לדין הגשה האמור בו והיא 

י ד מנחת סוטה שנאמר בה לשון זה  ֹכֵהן מִּ ח ה  "ְוָלק 

ְפֵני ה'  ְנָחה לִּ מִּ יף ֶאת ה  ְקָנֹאת ְוֵהנִּ ת ה  ְנח  ָשה ֵאת מִּ יב ָהאִּ ְקרִּ ְוהִּ

." ְזֵבח  מִּ  ֹאָתּה ֶאל ה 

אולם לולא הכתוב הזה, לא היינו למדים, שמנחת 

 סוטה טעונה הגשה.

כי אין ללמוד דין זה בקל וחומר ממנחת חוטא,  -

ה[, משום שמנחת חוטא ]הקלה ממנה לעניין תנופ

עדיפה על מנחת סוטה, שכן מנחת חוטא באה מחטים, 

 ומנחת סוטה באה משעורים.

וכן אין ללמוד דין זה ממנחת העומר, משום שמנחת  -

העומר עדיפה על מנחת סוטה, שכן מנחת העומר 

טעונה שמן ולבונה, ומנחת סוטה אינה טעונה שמן 

 ולבונה.

בבניין אב מהצד השווה של וכן אין ללמוד דין זה  -

מנחת חוטא ומנחת העומר, משום ששתי מנחות אלו 

עדיפות על מנחת סוטה, שכן הן באות מסולת, ומנחת 

 סוטה באה קמח.

הנ"ל מהכתוב דין זה למד  –< ולדעת רבי יהודה 

" ְוֵהֵבאתָ בעניין חמש מנחות נדבה, שנאמר בו "

לרבות מנחה נוספת לדין הגשה האמור בו והיא 

יא מ ֶאת ָקְרָבָנּה נחת סוטה שנאמר בה לשון זה "ְוֵהבִּ

 ָעֶליָה".

 . מנחת כהן משיח. )יב( מנחת כהנים. )יא( יב-יא

מנחת כהנים  –< לדעת תנא קמא של משנתנו 

, כי גם הם טעונות הגשהומנחת כהן משיח 

ְנָחה", האמור בכתוב ֶאת "מהריבוי למדות  מִּ ה 

 .הנ"ל בעניין מנחות נדבה

מנחת כהנים ומנחת  –< אבל לדעת רבי שמעון 

, ואינן למדות אינן טעונות הגשהכהן משיח 

מהריבוי הזה, כי נאמר בעניין מנחות נדבה 

יָשּה", ויש להעמידו על מנחות  גִּ המיעוט "ְוהִּ

כהנים, שאינן דומות למנחות נדבה, ]כפי 

 שנתבאר לעיל באות ח'[. 

 

 יחיד אינו מתנדב מנחה מן השעורים

לעיל נתבאר שהריבוי "ְוֵהֵבאָת", בא ללמד, שגם 

מנחת סוטה או מנחת העומר טעונות הגשה, אבל 

לא אמרו שבא הריבוי הזה ללמד על מנחה נוספת 

 הבאה בנדבה, כגון מנחה משעורים.

וכמו כן, אף שלכאורה ניתן ללמוד בבניין אב, 

שיחיד מתנדב מנחת שעורים, שכן מצינו, 

ובה מחיטים, ומנחת שהציבור מביא מנחת ח

חובה משעורים ]=עומר[, ולכאורה הוא הדין 

ליחיד, שמתנדב מנחה מחטים, שיתנדב מנחה גם 

 משעורים.

והטעם לכך, שלא למדנו שיחיד מתנדב מנחה 

", ֵאֶלה"מֵ בעניין מנחות נדבה, כי נאמר משעורים, 

ללמד, שרק את חמש המנחות האמורות בעניין 

 אחרות. היחיד מתנדב, ואינו מתנדב

 

 המתנדב מנחה סתם

אינו חייב להביא את כל חמש המנחות האמורות 

מביא אחת  ,רצהבעניין מנחות נדבה, אלא אם 

שנאמר  ,מביא כולן ,רצה[. ואם מהן, ]מנחת סולת

 בעניין, "ֵמֵאֶלה", ללמד, שמביא מקצת מהם.
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