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  ַמְתִניִתין 

ָיֵריֶהן ַלּכֲֹהִנים    ,ִמְנַחת ַהּסֶֹלת  :ְוֵאּלּו ְמָנחֹות ִנְקָמצֹות ּוׁשְ
ֲחַבת    ,ְוַהּמַ

ת ְרֶחׁשֶ    ,ְוַהּמַ
   ,ְוַהַחּלֹות

   .ְוָהְרִקיִקין
  

   ,ִמְנַחת עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים
ים    ,ּוִמְנַחת ָנׁשִ

   ,ּוִמְנַחת ָהעֹוֶמר
   ,ּוִמְנַחת חֹוֵטא

   .ּוִמְנַחת ְקָנאֹות
י ְמעֹון  ַרּבִ    :אֹוֵמרׁשִ

ל ּכֲֹהִנים ִנְקֶמֶצת    ,ִמְנַחת חֹוֵטא ׁשֶ
   ,ָקֵרב ְלַעְצמוֹ  -ְוקֹוֶמץ 

ָיִרים     .ְקֵריִבים ְלַעְצָמן -ּוׁשְ

  

ָמָרא    ּגְ

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ְתַנן  ל ֵהיָכא ּדִ ר'ּכָ ַנן 'ֶעׂשֶ    .ּתְ

  
ַמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ

  
ְמעֹון י ׁשִ    .ָיִביא –ֶמֱחָצה ַחּלֹות ּוֶמֱחָצה ְרִקיִקין  :ָאַמרּדְ  ְלַאּפּוֵקי ֵמַרּבִ

לֹא ָקא ַמע ָלן ּדְ    .ַמׁשְ
  
  

 רש"י
  מתני' 

. ואלו מנחות: מנחת הסלת
   היתה נקמצת עיסה:

. של ישראל נקמצת ומנחת חוטא
אבל מנחת חוטא של כהנים לא 
היתה נקמצת כלל אלא כולה 

  תה כליל:הי

  
רש"י מכ''י רבינו בצלאל 

   אשכנזי ז''ל
. מנחת הסולת. ואלו מנחות

היתה נקמצת עיסה. ומחבת 
ומרחשת וחלות ורקיקין. אחר 
אפייתן פותתן ומחזירן לסולת 
וכולהו כתיבי בויקרא וכתיב 
במנחת סולת קמיצה ובאינך 
כתיב אזכרה ואזכרה היינו 

   קמיצה:
. כתיב אזכרה ומנחת העומר

רי' בת''כ נאמר כאן אזכרה ואמ
ונאמר במנחת הסולת אזכרה 
מה להלן מלא הקומץ אף כאן 
מלא הקומץ. ומנחת חוטא 
וקנאות. כתיב בהו קמיצה. ר''ש 
אומר. מפרש בגמרא אבל לת''ק 
לא בעינן במנחת כהנים קמיצה 

   אלא נקטרת כמות שהיא:
  

. [כלומר] גמ' כל היכא דתנן
   מנחות:

שוות  . כלומר מנחותעשר תנן
   בדין אחת:

. דמטפי חד לאפוקי מדר''ש
מנחה במה דמכשר מנחת מאפה 
בתלתא גווני דלדידיה הוי י''א 

  מנחות:
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יֵריֶהן ַלּכֲֹהִנים"    ."ְוׁשִ
  

   ?ְמָנָלן
  

ְכִתיָבא ?!ְמָנָלן 474474474474    !ּדִ
ִתיָבא    ,(ויקרא ו, ט) 475475475475ּכְ

ִתיָבא  ּה  -ּוְדלֹא ּכְ ִתיב ּבָ ְנָחה הַ " :ּכְ ֵני ַאֲהרֹןְוזֹאת ּתֹוַרת ַהּמִ   ְוגֹו'  ְקֵרב אֹוָתּה ּבְ
ה יֹאְכלּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ּנָ   .)ט-ז, (ויקרא ו  476476476476"ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמּמֶ

  
ין  ָאה ִחיּטִ ְעָיא ָלן -ּבָ    ,לֹא ָקִמיּבַ

ְעָיא ָלן  י ָקא ִמיּבַ עֹוִרין -ּכִ ָאה ׂשְ    .ּבָ
  

י  עֹוִרין ַנּמִ ָאה ׂשְ ִנְקֶמֶצת –ּבָ יֶריָה ַלּכֹ  ,ִמּדְ    .ֲהִניםׁשִ
  

ָנן  ַרּבָ א ּדְ יּבָ ְעָיא ָלן -ַאּלִ    ,לֹא ָקא ִמיּבַ
ְעָיא ָלן  י ָקא ִמיּבַ ְמעֹון  -ּכִ י ׁשִ ַרּבִ א ּדְ יּבָ     ,ַאּלִ

ָאַמר ְמָצא ְולֹא ִמיְתַאְכָלא :ּדְ ִמיּקַ א ִמְנָחה ּדְ    .ִאיּכָ
  

ְתַנן    :ּדִ
ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ל ּכֲֹהִנים ִנְק  ַעְצמוֹ   -ֶמֶצת ִמְנַחת חֹוֵטא ׁשֶ    ,ַהּקֹוֶמץ ָקֵרב ּבְ
ַעְצָמן יַרִים ְקֵריִבין ּבְ ִ    ".ְוַהׁשּ

  
   ?ְמָנָלן

  
הָאַמר     :ִחְזִקּיָ

ָאַמר ְקָרא ְהֶיה" :ּדְ ֵני ַאֲהרֹן ּתִ ֶמן ַוֲחֵרָבה ְלָכל ּבְ ֶ   , י), (ויקרא ז 477477477477"ְוָכל ִמְנָחה ְבלּוָלה ַבׁשּ
ל ִחיּטִ  עֹוִרין -ין ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ִלְבלּוָלה ׁשֶ ל ׂשְ ֵנהּו ִעְנָין ִלְבלּוָלה ׁשֶ    ,ּתְ

ין  ל ִחיּטִ עֹוִרין -ְוִאם ֵאינֹו ִעְנָין ַלֲחֵרָבה ׁשֶ ל ׂשְ ֵנהּו ִעְנָין ַלֲחֵרָבה ׁשֶ    .ּתְ
  

ָאָתא    ?!ְוַהאי ְלָהִכי הּוא ּדְ
ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא    :ָהא ִמיּבָ

ֶנֶג " ֵאין חֹוְלִקין ְמָנחֹות ּכְ ִין ׁשֶ   ?ד ְזָבִחיםִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר   ,אעג ּנּור" :תַּ ּתַ ָאֶפה ּבַ ר ּתֵ ְנָחה ֲאׁשֶ    ... ְוָכל ַהּמִ
ָאִחיו ְהֶיה ִאיׁש ּכְ ֵני ַאֲהרֹן ּתִ    .)י-ט, (ויקרא ז 478478478478"ְלָכל ּבְ

ֶנֶגד ְזָבִחים ַדּלּות ,ָיכֹול לֹא ַיְחְלקּו ְמָנחֹות ּכְ יֶהן ּבְ ְחתֵּ לֹא ָקמּו תַּ    ,ׁשֶ
ֶנֶגד עֹופֹותֲאָבל ַיְחְלקּו  ַדּלּות ,ְמָנחֹות ּכְ יֶהן ּבְ ְחתֵּ ֲהֵרי ָקמּו תַּ    ?ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ְהֶיה" :תַּ ֵני ַאֲהרֹן ּתִ ת ְלָכל ּבְ ְרֶחׁשֶ ה ַבּמַ    .ט), (ויקרא ז "ְוָכל ַנֲעׂשָ
ֶנֶגד עֹופֹות לּו ִמיֵני ְק  ,ָיכֹול לֹא ַיְחְלקּו ְמָנחֹות ּכְ ִמים ְוַהּלָ לּו ִמיֵני ּדָ ַהּלָ    ,ָמִחיםׁשֶ

ִמים לּו ִמיֵני ּדָ לּו ְוַהּלָ ַהּלָ ֶנֶגד ְזָבִחים ׁשֶ    ?ַיְחְלקּו עֹופֹות ּכְ
ְלמּוד לֹוַמר ְהֶיה" :תַּ ֵני ַאֲהרֹן ּתִ    .ט), (ויקרא ז "ְוַעל ַמֲחַבת ְלָכל ּבְ

לּו  ד ְוַהּלָ ּיָ יָתן ּבַ ּיָ לּו ֲעׂשִ ַהּלָ ֶנֶגד ְזָבִחים ׁשֶ ְכִליָיכֹול לֹא ַיְחְלקּו עֹופֹות ּכְ יָתן ּבִ ּיָ    ,ֲעׂשִ
ד ּיָ יָתן ּבַ ּיָ ֵאּלּו ְוֵאּלּו ֲעׂשִ ֶנֶגד ְמָנחֹות ׁשֶ    ?ֲאָבל ַיְחְלקּו ְמָנחֹות ּכְ

ְלמּוד לֹוַמר ְהֶיה" :תַּ ֵני ַאֲהרֹן ּתִ ֶמן ְלָכל ּבְ ֶ    .י), ויקרא ז( "ְוָכל ִמְנָחה ְבלּוָלה ַבׁשּ
ת ֶנֶגד ַמְרֶחׁשֶ ֶנֶגד ַמֲחַבת ,ָיכֹול לֹא ַיְחְלקּו ַמֲחַבת ּכְ ת ּכְ    ,ּוַמְרֶחׁשֶ

ין יָה ָקׁשִ ּזֹו ַמֲעׂשֶ ין ,ׁשֶ יָה ַרּכִ    ,ְוזֹו ַמֲעׂשֶ
ֶנֶגד ַמֲחַבת ת ,ֲאָבל ַיְחְלקּו ַמֲחַבת ּכְ ֶנֶגד ַמְרֶחׁשֶ ת ּכְ    ?ּוַמְרֶחׁשֶ

                                                           
  מילה זו התווספה ע"פ גירסת שיטה מקובצת ורשי 474
ָמקֹום ָק  475 ָאֵכל ּבְ ה יֹאְכלּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ַמּצֹות תֵּ ּנָ ֲחַצר אֶֹהל מֹוֵעד יֹאְכלּוָה ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמּמֶ   דֹׁש ּבַ
ֵני ַאֲהרֹן ִלְפֵני  זזזז 476 ְנָחה ַהְקֵרב אָֹתּה ּבְ ַח  ה'ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהּמִ ְזּבֵ ֵני ַהּמִ ְנָחה 		חחחח. ֶאל ּפְ ר ַעל ַהּמִ בָֹנה ֲאׁשֶ ל ַהּלְ ְמָנּה ְוֵאת ּכָ ַ ְנָחה ּוִמׁשּ ֻקְמצֹו ִמּסֶֹלת ַהּמִ ּנּו ּבְ ְוֵהִרים ִמּמֶ

ָרָתּה לַ ְוִהְקִטיר  ַח ֵריַח ִניחַֹח ַאְזּכָ ְזּבֵ ֲחַצר אֶֹהל מֹוֵעד יֹאְכלּוָה:	טטטט. ה'ַהּמִ ָמקֹום ָקדֹׁש ּבַ ָאֵכל ּבְ ה יֹאְכלּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ַמּצֹות תֵּ ּנָ   ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמּמֶ
ָאִחי 477 ְהֶיה ִאיׁש ּכְ ֵני ַאֲהרֹן תִּ ֶמן ַוֲחֵרָבה ְלָכל ּבְ ֶ   וְוָכל ִמְנָחה ְבלּוָלה ַבׁשּ
ְקִריב אָֹתּה לֹו ִתְהֶיה טטטט 478 ת ְוַעל ַמֲחַבת ַלּכֵֹהן ַהּמַ ְרֶחׁשֶ ה ַבּמַ ּנּור ְוָכל ַנֲעׂשָ תַּ ָאֶפה ּבַ ר תֵּ ֵני ַאֲהרֹן 	יייי. ְוָכל ִמְנָחה ֲאׁשֶ ֶמן ַוֲחֵרָבה ְלָכל ּבְ ֶ ְוָכל ִמְנָחה ְבלּוָלה ַבׁשּ

ָאִחיו ְהֶיה ִאיׁש ּכְ   תִּ
 

 רש"י
  גמ' 

. בתמיה דכתיב בהו דכתיבא
נקמצת ושיריה לכהנים כגון 

   בחמש מנחות:
. כגון מנחת עובדי דלא כתיב בהו

כוכבים ומנחת חוטא כתיב וזאת 
כל תורת דמשמע תורה אחת ל

המנחות שכל מנחה הנקמצת 
   נאכלין השירים לכהנים:

. באה חיטין לא קמיבעיא ליה
דהנותרת ממנה כתיב בחמש 
מנחות שנאמר בהן סלת שהן 

   חיטין:
. כגון מנחת העומר באה שעורין

   ומנחת קנאות:
. דכתיב בה (ויקרא ו) מדנקמצת
   אזכרתה:

. דאמרי במתני' אליבא דרבנן
אי ואלו מנחות נקמצות דוד

   מדנקמצות שיריהן לכהנים:
כי קמיבעיא ליה אליבא דר''ש 

. ואיכא דאמר איכא מנחה כו'
למימר הא נמי מנחת העומר 
ומנחת קנאות אע''ג דנקמצות 
איכא למימר דשיריהן אין 

   נאכלין:
. שכבר אם אינו ענין לבלולה

נאמר בהן (שם) והנותרת ממנה 
   יאכלו אהרן ובניו:
   העומר: . מנחתבלולה של שעורין

. כגון מנחת לחרבה של חטין
   מאפה:

. מנחת לחרבה של שעורים
   קנאות:

. שלא יאמר הכהן כנגד זבחים
[לחבירו] טול אתה זבחים ואני 

   מנחות:

תלמוד לומר לכל בני אהרן 
. שלא יחלקו זה כנגד זה תהיה

   אלא בין כולם יחלקו המנחות:
   . מנחות תחת זבחים:שלא קמו

מנחה אלא . שאין מביא בדלות
בדלי דלות שנאמר אם לא תמצא 

   ידו וגו' עד ולקח שתי תורים:
. שהרי קמו תחתיהן בדלות

שהמחוייב קינין ואין לו יכול 
   להביא מנחה:

תלמוד לומר ועל מחבת לכל בני 
. אם אינו ענין למנחות תנהו אהרן

   ענין לזבחים ועופות:
   . מליקה בציפורן:עשייתו ביד

 . בסכין:בכלי

  
מכ''י רבינו בצלאל אשכנזי רש"י 

   ז''ל
   . בתמי':מנלן

. ההיא דכתיב בה דכתיב בה
   והנותרת ממנו יאכלו כתיבא:

. נפקא לן מההוא ודלא כתיבא
קרא דכולל כל המנחות בצו את 

   אהרן זאת תורת וגו':
. באה חיטין לא קא מבעיא לן

דמההוא קרא דכולל כל המנחות 
נפקי מזאת תורת המנחה דסתם 

ה חיטין הלכך ההוא מנחה בא
בבאה חיטין קמשתעי. 
מדנקמצת. וודאי שיריה לכהנים 

   דאי לא אמאי קמצי לה:
. דהא נפקי מזאת אם אינו ענין

 תורת המנחה: 
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ְלמּוד לֹוַמר ְהֶיה" :תַּ ֵני ַאֲהרֹן תִּ    .י), ויקרא ז( "ַוֲחֵרָבה ְלָכל ּבְ
יםָיכֹול לֹא ַיְח  י ָקָדׁשִ ָקְדׁשֵ ים ,ְלקּו ּבְ ים ַקּלִ ָקָדׁשִ    ?ֲאָבל ַיְחְלקּו ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר ָאִחיו" :תַּ    – )בי, ויקרא ז( 479479479479"ִאם ַעל ּתֹוָדה"וְ  י), ויקרא ז( "ִאיׁש ּכְ
ים י ָקָדׁשִ ָקְדׁשֵ ֵאין חֹוְלִקין ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ ים ,ּכְ ים ַקּלִ ָקָדׁשִ ְך ֵאין חֹוְלִקים ּבְ    .ּכָ

   ,ִאיׁש חֹוֵלק - י), ויקרא ז( "ִאיׁש "
ַעל מּום    ,ַוֲאִפיּלּו ּבַ

ם ,ְוֵאין ָקָטן חֹוֵלק    !"ַוֲאִפיּלּו תָּ
  

   .ַנְפָקא י), ויקרא ז( "ָכל"ַההּוא ִמ 
  

י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ יְקֵתיּה ְלִכְדַרּבִ    !ְוָהא ַאּפִ
  

א ַההּוא ִמ     .י), ויקרא ז( "ְוָכל"ֶאּלָ
  
  

   :ָאַמר ָרִביָנא
ָתֵני ֵלִוי    ,ַאְתָיא ִמּדְ

ָתֵני     :ֵלִויּדְ

ָמם"" אָתם ּוְלָכל ֲאׁשָ ָנם ּוְלָכל ִמְנָחָתם ּוְלָכל ַחּטָ    – ט), (במדבר יח 480480480480"ְלָכל ָקְרּבָ
ָנם" ל ָקְרּבָ ל ְמצֹוָרע - "ּכָ ֶמן ׁשֶ    .ְלַרּבֹות לֹוג ׁשֶ

  
ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ַת  ט), (במדבר יח "ִמן ָהֵאׁש " :ַסְלָקא ּדַ    ,ב ַרְחָמָנאּכָ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

   ,ִמְנַחת ָהעֹוֶמר    :ְלַרּבֹות – "ְלָכל ִמְנָחָתם"
   "ּוִמְנַחת ְקָנאֹות

  
ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ֶהם" :ַסְלָקא ּדַ ר ּבָ ר ּכּוּפַ    ,ָאַמר ַרְחָמָנא לג), (שמות כט 481481481481"ְוָאְכלּו אֹוָתם ֲאׁשֶ

יר ָקא ַאְתָיא    .ְוַהאי ְלַהּתִ
   ,ְלָבֵרר ָקא ַאְתָיא ,יְוִאיָדְך ַנּמִ 

ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ
   

אָתם" את ָהעֹוף - "ְלָכל ַחּטָ    .ְלַרּבֹות ַחטַּ
  

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ    ,ְנֵביָלה ִהיא :ַסְלָקא ּדַ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ָמם" ם ָנִזיר  :ְלַרּבֹות – "ְלָכל ֲאׁשָ    ,ֲאׁשַ

ם ְמצֹוָרע    ."ַוֲאׁשַ
ם ְמצֹוָרע" ֶהְדָיא כְּ  "ֲאׁשַ יּה ּבְ ם הּוא ַלּכֵֹהן" :ִתיב ּבֵ את ָהָאׁשָ ַחּטָ י ּכַ    !יג), (ויקרא יד 482482482482"ּכִ

  
א ְלַרּבֹות ם ְמצֹוָרע :ֶאּלָ ֲאׁשַ ם ָנִזיר ּכַ    .ֲאׁשַ

  
ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ יר ָקא ָאֵתי :ַסְלָקא ּדַ    ,ְלַהְכׁשִ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
יבוּ " ר ָיׁשִ ר - "ֲאׁשֶ ֶזל ַהּגֵ    .ֶזה ּגֶ
  
ָך ִהיא ּוְלָבֶניךָ   - "ְלָבֶניךָ ְלָך ִהיא וּ " ּלְ    ,ׁשֶ

ה ָ ׁש ּבֹו ֶאת ָהִאׁשּ    ."ֲאִפיּלּו ְלַקּדֵ

                                                           
ֶכתִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו וְ  479 ֶמן ְוסֶֹלת ֻמְרּבֶ ָ ׁשּ ִחים ּבַ ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשֻ ֶ ׁשּ לּולֹת ּבַ ֶמן ִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות ַמּצֹות ּבְ ָ ׁשּ לּולֹת ּבַ   ַחּלֹת ּבְ
אָתם 480 ָנם ְלָכל ִמְנָחָתם ּוְלָכל ַחּטָ ל ָקְרּבָ ים ִמן ָהֵאׁש ּכָ ָדׁשִ ים ְלָך הּוא ּוְלָבֶניךָ  ֶזה ִיְהֶיה ְלָך ִמּקֶֹדׁש ַהּקֳ יבּו ִלי קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ר ָיׁשִ ָמם ֲאׁשֶ   ּוְלָכל ֲאׁשָ
י קֶֹדׁש ֵהם 481 ׁש אָֹתם ְוָזר לֹא יֹאַכל ּכִ א ֶאת ָיָדם ְלַקּדֵ ֶהם ְלַמּלֵ ר ּבָ ּפַ ר כֻּ   ְוָאְכלּו אָֹתם ֲאׁשֶ
את ְוֶאת 482 ַחט ֶאת ַהַחּטָ ר ִיׁשְ ְמקֹום ֲאׁשֶ ֶבׂש ּבִ ַחט ֶאת ַהּכֶ ים הּוא ְוׁשָ ם הּוא ַלּכֵֹהן קֶֹדׁש ָקָדׁשִ את ָהָאׁשָ ַחּטָ י ּכַ ְמקֹום ַהּקֶֹדׁש ּכִ   ָהעָֹלה ּבִ

 רש"י
יכול לא יחלקו בקדשי קדשים 

. אבל יחלקו בקדשים קלים
שלא יתנו חטאת כנגד אשם ולא 
מנחת מאפה כנגד מנחת הסולת 

אבל  דכולם קדשי קדשים הן
יחלקו בקדשים קלים כגון 

   שלמים כנגד תודה:
. וסמיך תלמוד לומר איש כאחיו

ליה אם על תודה דמקרא נדרש 
לפניו ואיתקוש קדשים קלים 
לקדשי קדשים למנחות לענין 

   חלוקה:
. אבל אוכל בחלק ואין קטן חולק

   אביו:
   . ברייתא שאין חולקין:ההיא

. וכל מנחה בלולה מכל נפקא
   א ז):בשמן (ויקר

. לכל מנחה בלולה הא אפיקתיה
לעיל בפ' כל המנחות (דף סג:) 
לכדרבי יוסי בר' יהודה דאמר 
   מה כל האמור למטה שני מינין:

. ברייתא מכל ההוא מוכל נפקא
והא דאם אינו ענין כו' תנהו ענין 
לחריבה של שעורין נפקא לי' 

   ממנחה:
. לרבות לוג שמן של מצורע

שהשיריים שמשתייר משל 
   בהונות הוו לכהן:

. דדבר שממנו מן האש כתיב
לאישים הוא דשיריים לכהנים 
אבל לוג שאין ממנו לאישים 
אימא לא ליהוי לכהן [להכי] 

   כתב לכל קרבנם:
לרבות מנחת העומר ומנחת 

. שנקמצו ושיריים קנאות
לכהנים ומריבוי אתיא דנקמצות 

   ושיריים לכהנים:
. מנחת העומר להתיר חדש והאי

   :אתיא
   . מנחת קנאות:ואידך
. עון אתיא ולא לכפרה לברר

אימא לא יהו שיריה נאכלין 
  קמשמע לן:

. שנאכלת לרבות חטאת העוף
   לכהנים:

. משום מליקה ולא נבילה היא
   תאכל קמשמע לן:

. ליחול עליה להכשיר אתי
   נזירות טהרה ולא יהא נאכל:

. דכתיב (במדבר ה) זה גזל הגר
ם אם אין לאיש גואל האש

המושב לכהן זה הקרן שאם גזל 
את הגר ומת הגר ורוצה להחזיר 
גזילו ואין לו יורשין יחזירנו 
לכהנים ויביא קרבן אשם על 

   השבועה שכפר ונשבע לו:
. כל הני דמתרבו מהאי שלך הם

   קרא:
. כדאמר (קידושין דף לקדש בו

נב: ע''ש) המקדש בחלקו בקדשי 
  קדשים מקודשת:
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            בבבב----עג, אעג, אעג, אעג, א . 3
  :ַרב הּוָנא 483483483483ָאַמר

ְלֵמי ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים עֹולֹות   ,בעג    .ׁשַ
  

ִעית ֵאיָמא    ,ְקָרא :ִאיּבָ
ִעית ֵאיָמא    .ְסָבָרא :ְוִאיּבָ

  
ִעית ֵאיָמא"    ":ְסָבָרא :ִאיּבָ

ַמִיםעֹוֵב  ָ   .ד ּכֹוָכִבים ִלּבֹו ַלׁשּ
  
ִעית ֵאיָמא" ר ַיְקִריבּו ַלה' ְלעֹוָלה" – "ְקָרא :ְוִאיּבָ ַמְקְרֵבי עֹוָלה ֶליֱהֵוי יח), ויקרא כב( 484484484484"ֲאׁשֶ ל ּדְ    .ּכָ
  

ר ּגּוְרָיאָמִתיב     :ַרב ָחָמא ּבַ
ָלִמים" ב ְלָהִביא ׁשְ ִהְתַנּדֵ    ,עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ׁשֶ

ָרֵאל אֹוְכָלן -ָרֵאל ְנָתָנן ְלִיׂשְ     ,ִיׂשְ
   !"ַהּכֵֹהן אֹוְכָלן -ְנָתָנן ְלכֵֹהן 

  
   :ָרָבאָאַמר 

   :ָהִכי ָקא ָאַמר
ָרֵאל  ֶהן ִיׂשְ ר ּבָ ּפֵ ְתּכַ ּיִ ָרֵאל אֹוְכָלן -ַעל ְמָנת ׁשֶ    ,ִיׂשְ

ֶהן ּכֵֹהן  ר ּבָ ּפֵ ְתּכַ ּיִ    .ּכֵֹהן אֹוְכָלן -ַעל ְמָנת ׁשֶ
  

יְזִביָמִתיב     :ַרב ׁשִ
יֵריֶהן ַלּכֲֹהִנים ,ּלּו ְמָנחֹות ִנְקָמצֹותֵא "    !"ִמְנַחת עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים :ְוׁשִ
  

יָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ִליִלי -ָהא  י יֹוֵסי ַהּגְ    ,ַרּבִ
י ֲעִקיָבא -ָהא     .ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ְלמּוד לֹוַמר - ג), (ויקרא כב 485485485485"ִאיׁש ""    ?"ִאיׁש " :ַמה תַּ

ָרֵאל - "יׁש ִא " ִיׂשְ ּנֹוְדִרין ְנָדִרים ּוְנָדבֹות ּכְ   .ְלַרּבֹות ֶאת ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ׁשֶ
ר ַיְקִריבּו ַלה' ְלעֹוָלה" א עֹוָלה - )יח , (ויקרא כב  486486486486"ֲאׁשֶ ִין ,ֵאין ִלי ֶאּלָ ָלִמים ִמּנַ    ?ׁשְ

ְלמּוד לֹוַמר    ."ִנְדֵריֶהם" :תַּ
ִין    ?ּתֹוָדה ִמּנַ
ְלמּוד לוֹ     ."ִנְדבֹוָתם" :ַמרתַּ

ִין ְלַרּבֹות    ,ָהעֹופֹות  :ִמּנַ
ִין    ,ְוַהּיַ

בֹוָנה    ,ְוַהּלְ
   ?ְוָהֵעִצים

ְלמּוד לֹוַמר    ."ְלָכל ִנְדֵריֶהם" - "ִנְדֵריֶהם" :תַּ
   ."ְלָכל ִנְדבֹוָתם" – "ִנְדבֹוָתם"

ן ְלמּוד לֹוַמר ִאם ּכֵ    ?"עֹוָלה" :ַמה תַּ
ָרט ִלְנִזירּות - "עֹוָלה"    ,ּפְ

ְבֵרי  ִליִליּדִ י יֹוֵסי ַהּגְ    .ַרּבִ
י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ

                                                           
משמע מדברי רש"י בעמוד הבא ד"ה ר"ע שאין אלו דברי רב הונא אלא ברייתא. ויש שגרסו כאן: תני רב הונא, ויש שגרסו  483

  תנא ללא דברי רב הונא.
ָניו  484 ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ ּבֵ ר ַיְקִריב ָק ּדַ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ ר ּבְ ָרֵאל ּוִמן ַהּגֵ ית ִיׂשְ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ִמּבֵ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ נֹו ְלָכל ִנְדֵריֶהם ּוְלָכל ִנְדבֹוָתם ְוֶאל כָּ ְרּבָ

ר ַיְקִריבּו לַ    ְלעָֹלה ה'ֲאׁשֶ
ר ִיְקַרב  485 ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ָרֵאל לַ ֱאמֹר ֲאֵלֶהם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּכָ יׁשּו ְבֵני ִיׂשְ ר ַיְקּדִ ים ֲאׁשֶ ָדׁשִ ל ַזְרֲעֶכם ֶאל ַהּקֳ ָפַני ֲאִני  ה'ִמּכָ ֶפׁש ַהִהוא ִמּלְ ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהנֶּ
  ה'
ָר  486 ית ִיׂשְ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ִמּבֵ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ָניו ְוֶאל ּכָ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ ּבֵ נֹו ְלָכל ִנְדֵריֶהם ּוְלָכל ִנְדבֹוָתם ּדַ ר ַיְקִריב ָקְרּבָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ ר ּבְ ֵאל ּוִמן ַהּגֵ

ה ְלעָֹלה ר ַיְקִריבּו ַליהֹוָ   ֲאׁשֶ
 

 רש"י
. עובד כביםשלמי העובדי כו

כוכבים שנדר להביא שלמים 
עולות הן ואין נאכלין וה''ה 

   דמנחתן כליל:
. כוונתו הוא שיהא לבו לשמים

קרבנותיו כליל לשמים ולא 
   שיאכלו:

. שיהא כל דמקרבי עולה ליהוי
דין עולה שאין נאכלת ולא דין 

   שלמים:
. כשאר שלמים הכהן אוכלן

   וקשיא לרב הונא:
ראל על מנת הכי קאמר נתנן ליש
. כגון שהיה שיתכפר בהן ישראל

ישראל מחוייב שלמים ונתנן 
עובד כוכבים להוציא ידי חובתו 
יזכה ישראל בבשר ואוכלו אבל 

   נדר סתם שלמים ניהוי עולה:
. ושלמים מנחת עובדי כוכבים

   כמנחתו דנאכלין לכהנים:
. שיכול להתנדב והיין והלבונה

   ולהביא יין ולבונה:
. דמשמע שאין להמה ת''ל לעו

   מביאין אלא עולה:
. כלומר עולה סתם פרט לנזירות

יכולין להביא ולא עולת נזירות 
שאם נדר בנזיר אין נזירות חל 
עליו לפי שיש בה עולה חטאת 

   ושלמים:
ר''ע אומר אין לי שמביא אלא 

. פרט לכל שאר עולה לחוד
קרבנות והאי דתני שלמי העובדי 
 כוכבים עולות היינו אליבא
דר''ע ומתני' דקתני מנחת עובדי 

  כוכבים רבי יוסי הגלילי היא:
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ר ַיְקִריבּו ַלה' ְלעֹוָלה" ְלַבד - "ֲאׁשֶ א עֹוָלה ּבִ    ."ֵאין ִלי ֶאּלָ
  

ָרט ִלְנִזירּות ֵמָהָכא ַנְפָקא    !?ְוַהאי ּפְ
ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם" :ֵמָהָתם ַנְפָקא ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ    :ּדַ

ירִא  י ַיְפִליא ִלְנּדֹור ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהּזִ    ,ב), (במדבר ו 487"יׁש ּכִ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ    ,נֹוְדִרין –ּבְ

   !נֹוְדִרים –ְוֵאין ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים 
  

י :ֲהָוה ֲאִמיָנא ,ִאי ֵמָהָתם לֹא ַלְייּתֵ ן הּוא ּדְ    ,ֲאָבל ְנִזירּות ָחָלה ֲעַלְייהוּ  ,ָקְרּבָ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ְתַנן ַמאן ַאְזָלא ָהא ּדִ    :ּכְ

ְמעֹוןָאַמר " י ׁשִ    :ַרּבִ
ין ית ּדִ ָבִרים ִהְתִקינּו ּבֵ ְבָעה ּדְ    :ְוֶזה ֶאָחד ֵמֶהן ,ׁשִ

ם ִדיַנת ַהּיָ ַלח עֹוָלתֹו ִמּמְ ָ ׁשּ    ,עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ׁשֶ
ּה ְנָסֶכיָה  ח ִעּמָ יּלַ ּלוֹ  - ְוׁשִ ֶ    ,ְקֵריִבין ִמׁשּ

ל ִציּבּורְקֵריִב  -ְוִאם ַלאו  ֶ   ? (שקלים ז, ג) "ין ִמׁשּ
ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ י ֲעִקיָבאְולֹא  ,ֵליָמא ַרּבִ    ?ַרּבִ

  
יָמא י ֲעִקיָבא :ֲאִפיּלּו ּתֵ    ,ַרּבִ

ּה     .עֹוָלה ְוָכל ֲחֵביְרּתָ
  
  

ָנא ְלָהא ּדְ  ָנןַמאן ּתָ נּו ַרּבָ    :ּתָ

   –יג) , ו(במדבר ט 488488488488"ֶאְזָרח""
   ,יםֵמִביא ְנָסִכ  - "ֶאְזָרח"

   .ְוֵאין ָהעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ֵמִביא ְנָסִכים
ֵהא עֹוָלתֹו ְטעּוָנה ְנָסִכים    ?ָיכֹול לֹא תְּ

ְלמּוד לֹוַמר ָכה" :תַּ   . "יב)-(במדבר טו, יא 489"ּכָ
י    ?ַמּנִ

ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ י ֲעִקיָבאְולֹא  ,לֹא ַרּבִ    .ַרּבִ
ִליִלי  י יֹוִסי ַהּגְ יֲא  :ָהא ָאַמר -ִאי ַרּבִ    !ִפיּלּו ַיִין ַנּמִ

י ֲעִקיָבא     !ִמיֵדי ַאֲחִריָנא לֹא ,יןָהא ָאַמר עֹוָלה ִא  -ִאי ַרּבִ
  

ִעית ֵאיָמא ִליִלי :ִאיּבָ י יֹוִסי ַהּגְ    ,ַרּבִ
ִעית ֵאיָמא י ֲעִקיָבא :ְוִאיּבָ    .ַרּבִ

  
ִעית ֵאיָמא" ִליִלי :ִאיּבָ י יֹוִסי ַהּגְ י ֵמַהִהיא ַיִין - "ַרּבִ    .ַסּמֵ
  
ִעית ֵאיָמאוְ " י ֲעִקיָבא :ִאיּבָ ּה  - "ַרּבִ    .עֹוָלה ְוָכל ֲחֵביְרּתָ
  
  

                                                           
יר ַליהָֹוה 487 י ַיְפִלא ִלְנּדֹר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהּזִ ה ּכִ ָ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ִאיׁש אֹו ִאׁשּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ  ּדַ

ה ֵריַח ִניחַֹח ַליהָֹוהכָּ  488 ֵ ה ְלַהְקִריב ִאׁשּ ָכה ֶאת ֵאּלֶ ה ּכָ   ל ָהֶאְזָרח ַיֲעׂשֶ
ים יאיאיאיא 489 ים אֹו ָבִעּזִ ָבׂשִ ה ַבּכְ ֶ ֹור ָהֶאָחד אֹו ָלַאִיל ָהֶאָחד אֹו ַלׂשּ ה ַלׁשּ ָכה ֵיָעׂשֶ   ּכָ
ָרם יביביביב                 ִמְסּפָ ֲעׂשּו ָלֶאָחד ּכְ ָכה תַּ ֲעׂשּו ּכָ ר תַּ ר ֲאׁשֶ ְסּפָ ּמִ   ּכַ
 

 רש"י
. מאשר יקריבו לה' אי מהתם

   לעולה:
הוה אמינא קרבן נזירות הוא 

. חטאת עולה ושלמים דלא לייתי
. כי יפליא דאין קמ''ל אבל וכו':

נודרין כלל דאפי' נזירות לא 
חיילין עלייהו: התקינו בית דין 

כוכבים  וזה אחד מהן עובד
   ששילח כו':

. דמרבי ביין לימא רבי יוסי היא
   דהיינו נסכים:

. דאמר אין לי אלא ולא ר''ע
   עולה ולא נסכים:
. דהאי דאמר אפי' תימא ר''ע

ר''ע דאין נודרין אלא עולה עולה 
וכל חבירתה דהיינו נסכים אבל 

   נסכים לחודייהו לא:
. בנסכים כתיב (במדבר טו) אזרח

   ככה:כל האזרח יעשה 
. מתנדב ואין העובד כוכבים

   להביא נסכים בלא זבח:
. עיכובא שיהו כל עולות ככה

   טעונות נסכים:
. הא אמר אפי' יין לחודיה נמי

מביא כדקתני מנין לרבות 
העופות והיין לחודיה דהיינו 
נסכים שמביא והכא תניא אין 

   העובד כוכבים מביא נסכים:
. לחודה אין מידי הא אמר עולה

ני לא והכא קתני דעולתו אחרי
   טעונה נסכים:

. ואמר מנין סמי מכאן נסכי יין
לרבות העופות והלבונה ולא 

  תיתני היין:
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            עג, בעג, בעג, בעג, ב . 4
ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ל ּכֲֹהִנים     ,ִנְקֶמֶצת -ִמְנַחת חֹוֵטא ׁשֶ
   ,ָקֵרב ְלַעְצמוֹ  -ְוקֹוֶמץ 

ָיִרים    ."ְקֵריִבים ְלַעְצָמן -ּוׁשְ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  
ָנןּדְ  נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְנָחה"" ּמִ ָרה ּבוֹ  - יג), (ויקרא ה 490490490490"ְוָהְיָתה ַלּכֵֹהן ּכַ ׁשֵ ֵהא ֲעבֹוָדָתּה ּכְ תְּ    .ׁשֶ

ָרה ּבוֹ  ׁשֵ ֵהא ֲעבֹוָדָתּה ּכְ תְּ ה אֹוֵמר ׁשֶ    ,ַאתָּ
   :אוֹ 

ל ּכֲֹהִנים יר ִמְנַחת חֹוֵטא ׁשֶ א ְלַהתִּ    ,ֵאינֹו ֶאּלָ
ים ְהֶיה לֹא ֵתָאֵכלְוָכל ִמְנַחת ּכֵֹהן כָּ " :ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ    ,ִמְנַחת ִנְדָבתוֹ  - טז), (ויקרא ו "ִליל ּתִ

ֵהא ֶנֱאֶכֶלת    ?ֲאָבל חֹוָבתֹו תְּ
ְלמּוד לֹוַמר ְנָחה" :תַּ ּמִ יׁש חֹוָבתֹו ְלִנְדָבתוֹ  - יג), (ויקרא ה "ְוָהְיָתה ַלּכֵֹהן ּכַ    ,ַמּקִ

ְדָבתֹו     ,ֵאיָנּה ֶנֱאֶכֶלת -ַמה ּנִ
   .ֶנֱאֶכֶלתֵאיָנּה  -ַאף חֹוָבתֹו 

ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ    :ַרּבִ
ִמְנָחתוֹ ' :ְוִכי ֶנֱאַמר א '?!ְוָהְיָתה ַלּכֵֹהן ּכְ ְנָחה" ַוֲהלֹא לֹא ֶנֱאַמר ֶאּלָ ּמִ    – "ּכַ

יׁש    עד,א א ְלַהּקִ ָרֵאל^ ֶאּלָ ל ִיׂשְ ִמְנַחת חֹוֵטא ׁשֶ ל ּכֲֹהִנים ּכְ    ,ִמְנַחת חֹוֵטא ׁשֶ
ָרֵא  ל ִיׂשְ ְנַחת חֹוֵטא ׁשֶ ל ּכֲֹהִנים ִנְקֶמֶצת -ל ִנְקֶמֶצת ַמה מִּ    .ַאף ִמְנַחת חֹוֵטא ׁשֶ

יֶריָה ֶנֱאָכִלין :ִאי ָרֵאל ִנְקֶמֶצת ְוׁשִ ל ִיׂשְ ְנַחת חֹוֵטא ׁשֶ    ,ַמה ּמִ
יֶריָה ֶנֱאָכִלין ל ּכֲֹהִנים ִנְקֶמֶצת ְוׁשִ    – ַאף ִמְנַחת חֹוֵטא ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ְנָחה" :תַּ ּמִ    – יג), (ויקרא ה "ַלּכֵֹהן ּכַ
ְנָחה –ַלּכֵֹהן  ּמִ    ,ּכַ

ְנָחה ּמִ ים ּכַ ִ    .ְולֹא ָלִאׁשּ
יַצד    ?ָהא ּכֵ

ַעְצמוֹ  -קֹוֶמץ ָקֵרב     ,ּבְ

יַרִים  ַעְצָמן -ְוׁשִ    ."ְקֵריִבין ּבְ
  

ָרה ּבֹו  ׁשֵ ֵהא ֲעבֹוָדָתּה ּכְ ּתְ    ?!ֵמָהָכא ַנְפָקא -ָהא ׁשֶ
א ּוַמְק " :ֵמָהָתם ַנְפָקא ּבָ ִין ְלכֵֹהן ׁשֶ ְרֶצהִמּנַ ּיִ ָעה ׁשֶ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ נֹוָתיו ּבְ    ?ִריב ָקְרּבְ

ְלמּוד לֹוַמר ת ַנְפׁשֹו " :תַּ ָכל ַאּוַ ֵרת... ּוָבא ּבְ   ! ו), (דברים יח 491491491491"ְוׁשֵ
  

י :ֲהָוה ֲאִמיָנא ,ִאי ֵמָהָתם י ִמיּלֵ א ַעל ֵחְטא ַהּנֵ ֵאין ּבָ ָבר ׁשֶ א ַעל ֵחְטא  ,ּדָ ּבָ ָבר ׁשֶ    .לֹאֵאיָמא  -ֲאָבל ּדָ
  

י ֵמָהָכא ַנְפָקא    ?!ְוָהא ַנּמִ
ָגָגה" :ֵמָהָתם ַנְפָקא ֶחְטָאה ִבׁשְ ֹוֶגֶגת ּבְ ֶפׁש ַהׁשּ ר ַהּכֵֹהן ַעל ַהּנֶ    – כח), (במדבר טו  492492492492"ְוִכּפֶ

ר ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ  ּפֵ ַהּכֵֹהן ִמְתּכַ ד ׁשֶ    !ְמַלּמֵ
  

ׁשֹוֵגג :ֲהָוה ֲאִמיָנא ,ִאי ֵמַההּוא י ּבְ ֵמִזיד לֹאֲא  ,ָהֵני ִמיּלֵ    ,ָבל ּבְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ֵמִזיד" ַחת ָלּה  - "ּבְ ּכַ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ
  

בּוָעה ְזדֹון ׁשְ    .ּבִ
  
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ל ּכֲֹהִנים ִנְקֶמֶצת    ,ִמְנַחת חֹוֵטא ׁשֶ

                                                           
ְנָחה 490 ּמִ ה ְוִנְסַלח לֹו ְוָהְיָתה ַלּכֵֹהן ּכַ ר ָחָטא ֵמַאַחת ֵמֵאּלֶ אתֹו ֲאׁשֶ ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ַחּטָ   ְוִכּפֶ
קֹום ֲא  491 ת ַנְפׁשֹו ֶאל ַהּמָ ָכל ַאּוַ ם ּוָבא ּבְ ר ׁשָ ר הּוא ּגָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ל ִיׂשְ ָעֶריָך ִמּכָ ִוי ֵמַאַחד ׁשְ ר ִיְבַחרְוִכי ָיבֹא ַהּלֵ   ְיהָֹוה ׁשֶ
ר ָעָליו ְוִנְסַלח לוֹ  492 ָגָגה ִלְפֵני ְיהָֹוה ְלַכּפֵ ֶחְטָאה ִבׁשְ ֶֹגֶגת ּבְ ֶפׁש ַהׁשּ ר ַהּכֵֹהן ַעל ַהּנֶ   ְוִכּפֶ

 רש"י
. במנחת והיתה לכהן כמנחה

   חוטא כתיב:
. שאם שתהא עבודתה כשרה בו

חטא ונתחייב להביא מנחה יכול 
להקריבה הוא בעצמו דהכי 
משמע והיתה לכהן מנחת חוטא 

מנחת נדבתו שיכול של עצמו כ
   להקריבה הוא בעצמו:

או אינו אלא להתיר שירי מנחת 
. באכילה חוטא של כהנים

   כמנחת ישראל:
. מקיש חובתו והיתה לכהן

דהיינו מנחת כהן לנדבתו דהיינו 
כמנחה דמשמע כמנחת נדבתו 
מה נדבתו אינה נאכלת ואינה 
נקמצת דכתיב (ויקרא ו) כליל 

   תהיה:
. נאכלת אף מנחת חובתו אינה

ומאחר דאינה נאכלת אי אתה 
יכול להתיר מנחת חוטא של 
כהנים אלא שתהא עבודה כשרה 

  בו: 
. דמשמע כמנחת אלא כמנחה

חוטא של ישראל דאילו נאמר 
כמנחתו הוה משתמע כדקאמרת 
מקיש חובתו לנדבתו (והלא לא 

   נאמר כו'):
. כלומר כל שיש לכהן כמנחה

לכהן לעשות בה יהא כמנחת 
   ישראל דנקמצת: חוטא של

. לענין מזבח ולא לאשים כמנחה
אין שוין מנחת חוטא של כהנים 
ומנחת חוטא של ישראל דשירי 
מנחת חוטא של ישראל נאכלין 
   ומנחת חוטא של כהנים קריבין:

. של עצמו ומקריב קרבנותיו
   אפי' במשמר שאינו שלו:

. כגון מנחת דבר הבא על חטא
   חוטא:

 .בחטאה בשגגה מלמד וכו'
דהכי משמע וכפר הכהן על הנפש 
השוגגת אפי' על נפשו של עצמו 
וקאמר על חטאת אע''ג דאתי על 

   חטא:
. כדכתיב על הנפש ה''מ בשוגג

   השוגגת:
. כגון היכא דהויין אבל אמזיד

נמי אמזיד כגון אשם חרופה 
   ושמיעת קול לא יקריב בעצמו:

. והיתה לכהן כמנחה קמ''ל
דהאי קרא במנחת חוטא 

עת העדות כתיב דעשה בו דשבו
  מזיד כשוגג:
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ְפֵני ַעְצמוֹ  -ְוַהּקֹוֶמץ     ,ָקֵרב ּבִ
יַרִים  ִ ְפֵני ַעְצָמןְקֵרי -ְוַהׁשּ    .ִבין ּבִ

ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ַעְצמוֹ  -ַהּקֹוֶמץ     ,ָקֵרב ּבְ

יַרִים  ִ ן -ְוַהׁשּ ׁשֶ ית ַהּדֶ ִרין ַעל ּבֵ ּזְ    ."ִמְתּפַ
  

יָאַמר  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ    :ִחּיָ
ּה  י ּבָ י יֹוָחָנןַהּוֵ ן" :ַרּבִ ׁשֶ ית ַהּדֶ ֵהיָכא "ּבֵ    ?ּדְ

ְלַמְעָלה  ִאי    !ַהְיינּו ֲאבּוהַּ  -ּדִ
ה  ְלַמּטָ ה -ִאי ּדִ ֵרב ְלַמּטָ ּקָ ָבר ׁשֶ    ?!ֵיׁש ְלָך ּדָ

  
אָאַמר ֵליּה  י ַאּבָ    :ַרּבִ

ְלָמא ְלִאיּבּוד    .ּדִ
  

ֵרב ְלִאיּבּוד -ֲאִחיכּו ֲעֵליּה  ּקָ ָבר ׁשֶ    ?!ְוִכי ֵיׁש ְלָך ּדָ
  

ֵני  י ָאִביןּתָ ַרּבִ    :ֲאבּוהַּ ּדְ

ְהֶיה לֹא ֵתָאֵכלָכל ִמנְ "" ִליל ּתִ יָה ְולֹא ְלָדָבר ַאֵחר - טז), (ויקרא ו "ַחת ּכֵֹהן ּכָ תִּ ׁשְ    ."ַלֲאִכיָלה ִהּקַ
  

   ?ַמאי ָקא ָאַמר
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ל ִמְנַחת ּכֵֹהן :ָהִכי ָקא ָאַמר    ,חֹוָבתוֹ  -לֹא ֵתָאֵכל  ּכָ

ְהֶיה  ִליל ּתִ    .ִנְדָבתוֹ  –ּכָ
  

   :ָרָבאָאַמר ֵליּה 
יָנא ֲחִריָפא ַמְפְסָקא ְקָרֵאי    ?!ַסּכִ

  
א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ

   :ָכל ִמְנַחת ּכֵֹהן
ְהֶיה  ִליל ּתִ    ,ִנְדָבתוֹ  –ּכָ

   .חֹוָבתוֹ  –לֹא ֵתָאֵכל 
  

   !ְוֵאיּפּוְך ֲאָנא
  

ָרא ִנְדָבתֹו ֲהָוה ֵליּה ְלַרּבּוֵיי ּבְ    ,ִמְסּתַ
ִדיָרה לֹא ָחֵטי ן ּתְ ּכֵ ִסים ֵריֵחי ,ׁשֶ    .ּה ּבְ

  
ה חֹוָבתֹו ֲהָוה ֵליּה ְלַרּבּוֵיי ַרּבָ    ,ַאּדְ

רֹון חֹוָבה ָ ן ִעׂשּ ּכֵ    .ׁשֶ
  

ן    .ָהָנְך ְנִפיׁשָ
  

ָנן ְהֶיה לֹא ֵתָאֵכל"ַהאי  ,ְוַרּבָ ִליל ּתִ    ?ַמאי ָעְבֵדי ֵליּה  - "ָכל ִמְנַחת ּכֵֹהן ּכָ
  

ֵעי ְלהּו ְלִכְדַתְנָיא    :ִמיּבָ

א ֶעְליֹוָנה ּבְ " ְקָטר"ֵאין ִלי ֶאּלָ ִליל ּתָ    .)טז(ויקרא ו,  494494494494"לֹא ֵתָאֵכל"ְוַתְחּתֹוָנה ּבְ  ,(ויקרא ו, יד) 493493493493"ּכָ

ֶזה ל ֶזה ּבָ ן ֶאת ָהָאמּור ׁשֶ ִין ִליתֵּ ֶזה ,ִמּנַ ל ֶזה ּבָ    ?ְוֶאת ָהָאמּור ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר ִליל" :תַּ ִליל" "ּכָ ָוה "ּכָ    ,ִלְגֵזיָרה ׁשָ

אן ִליל" :ֶנֱאָמר ּכָ ן ְוֶנֱאַמר  "ּכָ ִליל"ְלַהּלָ    – "ּכָ
ן ּבְ  ַהּלָ ְקָטר"ַמה ּלְ ִליל ּתָ ְקָטר - "ּכָ ִליל תָּ ּכָ אן ּבְ    ,ַאף ּכָ

ה ַעל ֲאִכיָלתֹו  ֲעׂשֶ ן לֹא תַּ אן ִליתֵּ ה ַעל ֲאִכיָלתוֹ  -ּוַמה ּכָ ֲעׂשֶ ן לֹא תַּ ן ִליתֵּ    ."ַאף ְלַהּלָ

                                                           
ְקָטר 493 ִליל תָּ ה ּכָ ה אָֹתּה ָחק עֹוָלם ַליהֹוָ ָניו ַיֲעׂשֶ יו ִמּבָ ְחתָּ יַח תַּ ׁשִ   ְוַהּכֵֹהן ַהּמָ
ִליל תִּ  494   ְהֶיה לֹא ֵתָאֵכלְוָכל ִמְנַחת ּכֵֹהן ּכָ

 רש"י
. על התפוח (הדשן) דלמעלה

מגחלים שעל המזבח צוברים 
את הדשן לתפוח נמצא דלבסוף 

   מתפזר על בית הדשן מ''ר ז''ל:
. אלא אבית הדשן דלמטה

במקום שמשליך מוראה ונוצה 
ותרומת הדשן אצל הכבש ושם 

   היו נבלעים ושם היה מתפזר:
אין צריכין שום . שדלמא לאיבוד

הקטרה אלא לאיבוד מפזרן על 
   בית הדשן שלמטה:

. מתחילתו וכי יש לך דבר שקרב
   לאיבוד:

. מימרא בפני תני אבוה וכו'
עצמו. ע''א מ''ר ז''ל וכי יש לך 
דבר שקרב לאיבוד תני אבוה דר' 
אבין לעולם מתפזרת אבית 
הדשן דלמטה ודקא אמרת וכי 
יש לך דבר קרב (כבר) לאיבוד 
גזירת הכתוב היא דכתיב כל 
מנחת כו' לאכילה הקשתיו 
מנחת חוטא של כהנים למנחת 
נדבתו תרוייהו אין נאכלות ולא 
לדבר אחר לענין הקרבה דשאני 
מנחת חוטא שלו אין קריבין 

   אלא מתפזרים אבית הדשן:
. היכי שמעינן מהאי מאי קאמר

קרא חובתו או נדבתו דבעי' 
   למימר לאכילה הקשתיו:

. מנחת חוטא אכל חובתולא ת
אבל נקמצת כליל תהיה מנחת 
נדבתו שלא תהא נקמצת אלא 
מקטיר כולה כמנחת חביתין 
כיון דאית בהך קרא תרוייהו 
חובתו ונדבתו הלכך מצי למימר 
לאכילה הקשתיו דמקיש הכא 

   חובתו לנדבתו:
. סכינא חריפא מפסקא קראי

וכי יכול אדם להפסיק המקרא 
בענין זה להטיל סופו לתחילתו 

לא תאכל חובתו והדר תני 
   לאכילה הקשתיו כו':

. דאימא נדבתו ואיפוך אנא
   נקמצת ולא חובתו:

מסתברא נדבתו הוה ליה 
. שיהא לה דין חביתין לרבויי

שאינה נקמצת משום דדמיא 
   לחביתין:

. שיכול שכן נדבתו תדירה
להתנדב בכל יום כחביתין 

   שבאין בכל יום:
תין אין . נדבתו וחביולא חטי

   באין על חטא:
. שנדבתו וחביתין ובסים ריחיה

בלולין בשמן ולבונה וריחו נודף 
מה שאין כן במנחת חוטא. ע''א 
דבזה ובזה כתיב ריח ניחוח 
לאפוקי מנחת חוטא שאינה 
תדירה ובאה על חטא ואינה 
בלולה בשמן ואין כתיב בה ריח 

   ניחוח:
. בחביתין שכן באה עשרון

ל להביא לאפוקי נדבתו שיכו
   כמה עשרונים שירצה:

. שמחוייב להביא כמו חובה
   חביתין:

. דפליגי עליה דר''ש דאמר ורבנן
מנחת חוטא של כהנים כליל היא 
ואינה נקמצת האי לא תאכל 

   מאי עבדי ליה וכו':
. חביתין בכליל אלא עליונה

תקטר לחוד: לאו דלא תאכל 
בעליונה וחיוב כליל תקטר 

   ':בתחתונה מנין ת''ל כו
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        בבבב----עד, אעד, אעד, אעד, א . 5
ֵעי     :ָרִביָנאּבָ

ָאַכל ִמן ָהֵאימּוִרין   ?(ויקרא כב, י) 495495495495"ָזרּות"ַמה הּוא ַלאו ּדְ  ּכֵֹהן ׁשֶ
  

ְעָיא ִלי   ,בדע   .לֹא ָקא ִמיּבַ
ְעָיא ִלי ָלאו ּדְ   י ָקא ִמּבַ ְהֶיה"ּכִ ִליל ּתִ    ?ַמאי – "ּכָ

  
   :ָרִביָנאלְ  ַרב ַאֲהרֹןָאַמר 

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

הּוא ּבְ  ל ׁשֶ ְהֶיה"ּכָ ִליל ּתִ ה ַעל ֲאִכיָלתוֹ  - טז), ויקרא ו( "ּכָ ֲעׂשֶ ן לֹא תַּ   ."ִליתֵּ
  

                                                           
ִכיר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש  495 ב ּכֵֹהן ְוׂשָ   ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש ּתֹוׁשַ

 רש"י
. כל זר לא יאכל קדש לאו דזרות

לא קמיבעיא ליה דכהן לגבי 
אימורים כזר הוי כדאמר 

  בפירקין מן ונדריך אשר תדור:
. כי קמיבעיא לאו דכליל תהיה

בכהן שאכל את אימורין מזבח 
של כהן מי הוי חייב משום לאו 
דכליל תהיה כמו כהן שאכל 
מנחת כהן שחייב משום כליל 

  ''ל:תהיה. מ''ר ז
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        עד, בעד, בעד, בעד, ב . 6
   ַמְתִניִתין

   ,ִמְנַחת ּכֲֹהִנים
יַח     ,ּוִמְנַחת ּכֵֹהן ָמׁשִ

ַח   –ּוִמְנַחת ְנָסִכים  ְזּבֵ    ,ַלּמִ
ֶהן ַלּכֲֹהִנים    .ְוֵאין ּבָ
ַח ִמּכַֹח ַהּכֲֹהִנים    .ּוָבֶזה ָיֶפה ּכַֹח ִמְזּבֵ

  
י תֵּ    ,ֶחםַהּלֶ  ׁשְ

ִנים    ,ֶנֱאָכִלין ַלּכֲֹהִנים  - ְוֶלֶחם ַהּפָ
ַח  ְזּבֵ ֶהם ַלּמִ    ,ְוֵאין ּבָ

ַח  ְזּבֵ    .ּוָבֶזה ָיֶפה ּכַֹח ַהּכֲֹהִנים ִמּכַֹח ַהּמִ

  

ָמָרא    ּגְ

א    ?!ְותּו ֵליּכָ
א    !עֹוָלה :ְוָהא ִאיּכָ

  
א עֹוָרּה ַלּכֲֹהִנים    .ִאיּכָ

  
א    !עֹוַלת ָהעֹוף :ְוָהא ִאיּכָ

  
   .א מּוְרָאה ְונֹוָצהִאיכָּ 

  
א    !ְנָסִכים :ְוָהא ִאיּכָ

  
יִתין ָאְזֵלי    .ְלׁשִ

  
זוֹ "ּוַמאי     ?"ּבָ

  
מּוֵאל ׁשְ    ,ְלַאּפּוֵקי ִמּדִ

ָאַמר  מּוֵאלּדְ    :ׁשְ
ב ַיִין  ְתַנּדֵ ים -ַהּמִ י ִאיׁשִ ּבֵ פֹו ַעל ּגַ    ,ְמִביאֹו ּוְמַזּלְ

ַמע ָלן יִתין ָאְזֵלי :ָקא ַמׁשְ ְלׁשִ    .ּדִ
  

מּוֵאלְמַס  יע ֵליּה ִלׁשְ    ,ּיַ
ָאַמר  מּוֵאלּדְ    :ׁשְ

ֶמן ב ׁשֶ ְתַנּדֵ יָריו ֶנֱאָכִלין ,קֹוְמצוֹ  ,ַהּמִ    .ְוׁשִ
  
  

 רש"י
   . דליהוי כולה למזבח:ותו ליכא

. דהויא כולה הא איכא עולה
   למזבח:

. ולא חשיב כולה עורה לכהנים
   למזבח:

. דלא קריבי מוראה ונוצה
   במזבח:

. ולא לאשים והאי לשיתין אזלי
   לא חשיב למזבח:

. דמשמע בזה למזבח ומאי בזה
   ולא אחר:

לאפוקי מדשמואל דאמר מזלפה 
ה למזבח וקאמר . דהולאשים

דזה באה כולה למזבח ולא יין 
ומתניתין דקתני בזה יפה כח 
מזבח דאתי כולה למזבח ולא 

   אחר:
. מסייעא לשמואל קומצו

וקומצו אזיל למזבח ושיריו 
לכהנים דבזה יפה כח שניהם 
והיינו דקתני מתניתין בזה יפה 
כח מזבח לאפוקי שמן דיפה בו 

  כח שניהן:
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י" תֵּ ֶחם ׁשְ    ,ַהּלֶ

ִנים    ,ֶנֱאָכִלין ַלּכֲֹהִנים  - ְוֶלֶחם ַהּפָ
ַח  ְזּבֵ ֶהם ַלּמִ    ".ְוֵאין ּבָ

  
א את ָהעֹוף ?ְותּו ֵליּכָ א ַחּטַ    !ְוָהא ִאיּכָ

  
ָמּה  א ּדָ    .ִאיּכָ

  
ל ְמצֹוָרע ֶמן ׁשֶ א לֹוג ׁשֶ    !ְוָהִאיּכָ

  
נֹוָתיו א ַמּתְ    .ִאיּכָ

  
זוֹ "ּוַמאי     ?"ּבָ

  
ָאַמר אן ּדְ ְפֵני ַעְצָמן" :ְלַאּפּוֵקי ִמּמַ אֹות ּבִ ֶחם ַהּבָ י ַהּלֶ תֵּ ֵריָפה ַאְתָיין ׁשְ    ,"ִלׂשְ

ַמע ָלן ָבזוֹ  :ָקַמׁשְ   .םָיֶפה ּכַֹח ּכֲֹהִנים ְלעֹולָ  ּדְ
  
  

 רש"י
הוי כולו . מידי דתו ליכא

   לכהנים:
. דכתיב (ויקרא ה) איכא דמה

והזה מדם החטאת על קיר 
   המזבח:

. לבהונות דלא איכא מתנותיו
הוה כוליה לכהנים: לאפוקי 
ממאן דאמר שתי הלחם הבאות 
בפני עצמן (מי שיתנדב שתי לחם 
לשני הלחם בלא שני כבשים 
אפילו הכי של כהנים הן ולא 
אתו (לשירים) לשריפה. ע''א 

תי הלחם הבאות בפני עצמן) ש
כגון שלא היו כבשים שנאבדו 
וקאמרי לעיל בפרק התכלת (דף 
מו) יונפו ותעובר צורתן ויצאו 
לבית השריפה ופליגי אמוראי 
התם דאיכא למ''ד לאכילה הויין 
ואיכא למ''ד לשריפה אתיין 
כ''ש. ע''א לאפוקי ממ''ד מדר''ע 
דאמר שתי הלחם הבאות בפני 

ם וכו' דסבר עצמן בלא כבשי
הכבשים אין מעכבין את הלחם: 
קמ''ל בזו בשתי הלחם ובלחם 
הפנים יפה כח כהנים לעולם 
דאפילו באות בפני עצמן לעולם 
יפה כח כהנים ולאכילה אתיין 
מעיקרא (אבל אין נאכלין 

  וטעונין צורה ולא מ''ה):
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  ַמְתִניִתין

ְכִלי  ֲעׂשֹות ּבִ ָנחֹות ַהּנַ ל ַהּמְ    –ּכָ
נֹות ה ַמתָּ לֹׁשָ ֶמן ְטעּונֹות ׁשְ    ,ְיִציָקה  :ׁשֶ

   ,ּוְבִליָלה
יָתן ּיָ ְכִלי קֹוֶדם ַלֲעׂשִ ֶמן ּבִ ן ׁשֶ    .ּוַמתַּ

   ,ּבֹוְלָלן –ַחּלֹות 
ְבֵרי  יּדִ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
   .סֹוֶלת

  
י -ַהַחּלֹות  ּלִ    ,ָלהְטעּונֹות ּבְ

יָחה –ּוְרִקיִקין     .ְמׁשִ
  

ָחן יַצד מֹוׁשְ    ?ּכֵ
י ִמין ּכִ   .ּכְ

  
ֶמן ֶנֱאָכל ַלּכֲֹהִנים ֶ ָאר ַהׁשּ   .496496496496ּוׁשְ

  

ָמָרא   ּגְ

   ?ְלַמעּוֵטי ַמאי
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
   .ְלַמעּוֵטי ִמְנַחת ַמֲאֶפה

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

הְוִאם ִמְנַחת ַמ "" ָעׂשֶ ֶמן ּתֵ ֶ ׁשּ ֶנָך סֶֹלת ּבַ ת ָקְרּבָ    – ז), (ויקרא ב "ְרֶחׁשֶ

ְכִלי ֶמן ּבִ ן ׁשֶ עּוָנה ַמתַּ טְּ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ
ֶנךָ " ֶנךָ " ז), (ויקרא ב "ָקְרּבָ ָוה )ה, (ויקרא ב 497"ָקְרּבָ    - ִלְגֵזיָרה ׁשָ

ְכִלי    ,אעה ֶמן ּבִ ן ׁשֶ אן ַמתַּ ֶמן -ַמה ּכָ ן ׁשֶ ן ַמתַּ ְכִלי ַאף ְלַהּלָ    .ּבִ

ן ְיִציָקה ּוְבִליָלה  ַהּלָ אן ְיִציָקה ּוְבִליָלה -ּוַמה ּלְ    ."ַאף ּכָ
  

                                                           
ָאר  ע"פ שיטתה מקובצת. גירסת וילנא: 496 ְ  ֶנֱאָכִלין ַלּכֲֹהִנים -ְוַהׁשּ

ה ִתְהֶיה 497 ֶמן ַמּצָ ֶ לּוָלה ַבׁשּ ֶנָך סֶֹלת ּבְ ֲחַבת ָקְרּבָ  ְוִאם ִמְנָחה ַעל ַהּמַ

 רש"י
  מתני' 

. כל המנחות הנעשות בכלי שרת
כגון מנחת מחבת ומרחשת 

   ונות ג' פעמים מתן שמן:טע
. יציקה ובלילה ומתן שמן

שבתחילה הי' נותן השמן בכלי 
קודם נתינת הסלת ואחר כך 
נותן עליו את הסלת וחוזר ונותן 
שמן לבלול בשמן וחוזר ונותן 
עליה שמן לקיים מצות יציקה 
לאפוקי מנחת מאפה שאין כל 
מעשיה בכלי שהרי נאפת בתנור 

דך ב' שאין טעונה יציקה אבל אי
מתנות צריכה ואע''ג דבמתני תני 
יציקה תחילה אפ''ה אינה אלא 
באחרונה והכי משמע מתני' 
בשעה שעושה יציקה צריך 
שתהא הבלילה נעשה כבר 
וקודם בלילה תהא מתן שמן 
שבכלי קודם לעשייתה. מ''ר 
ז''ל: מנחת הסלת לא היה בה 
חלות דבעודה סולת נקמצת: 
חלות של מנחת מאפה ושל 

ומרחשת בוללן בשמן מחבת 
לאחר שנעשו חלות לאחר אפייה 

   דברי רבי:
   . בוללן:וחכמים אומרים סלת

. שבמנחת מאפה טעונות החלות
   בלילה לרבנן סלת ולרבי חלות:

   . לרקיק:כיצד מושחן
. יווני שבלשונינו קורין כמין כי

לכ''ף שלהן כי שהיה נוטל מן 
   השמן באצבעו כמין כי יווני:

   אכל לכהנים:. שמן נוהשאר
  

  גמ' 
. משמע ת''ר סלת בשמן תעשה

שתהא הסלת ניתנת בשמן מלמד 
שטעונין מתן שמן בכלי קודם 
לכל דבר ואחר כך נותן הסולת 
על גביה והאי קרא במנחת 
מרחשת כתיב וה''ה למחבת 

   ולשאר מנחות:
. דבתרוייהו כתיב קרבנך קרבנך

  במחבת ובמרחשת:
מה כאן במנחת מרחשת מתן 

. דכתיב (ויקרא ב) ישמן בכל
סלת בשמן תעשה ובמנחת 
מחבת כתיב יציקה ובלילה 

  (שם):
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   ,ּבֹוְלָלן –ַחּלֹות "

ְבֵרי  יּדִ    .ַרּבִ
   ."סֹוֶלת :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

לּוָלה"" ְבֶלֶלת סֹוֶלת - ה), (ויקרא ב 498498498498"סֶֹלת ּבְ ּנִ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

   ,ַחּלֹות ּבֹוְלָלן :אֹוֵמר יַרּבִ 
ֱאַמר ּנֶ לּולֹות" :ׁשֶ    .יב), (ויקרא ז 499499499499"ַחּלֹות ּבְ

ֶהן    – יב), (ויקרא ז "ַחּלֹות" :ָאְמרּו לֹו ַוֲהלֹא ַלְחֵמי ּתֹוָדה ֶנֱאַמר ּבָ
א סֹוֶלת ֵהן ַחּלֹות ֶאּלָ ׁשֶ ר ְלבֹוְלָלן ּכְ    .ְוִאי ֶאְפׁשָ

ה יַצד עֹוׂשֶ    ?ּכֵ
ְכ  ֶמן ּבִ יָתןנֹוֵתן ׁשֶ ּיָ    ,ִלי קֹוֶדם ַלֲעׂשִ

   ,ְונֹוְתָנּה 
ֶמן ָעֶליָה ּובֹוְלָלּה     ,ְונֹוֵתן ׁשֶ

ּה     ,ְוָלׁשָ
   ,ְואֹוָפּה 

   ,ּופֹוְתָתּה 
ֶמן    ,ְונֹוֵתן ָעֶליָה ׁשֶ

   .ְוקֹוֵמץ
י    :אֹוֵמר ַרּבִ

   ,ַחּלֹות ּבֹוְלָלן
ֱאַמר ּנֶ ֶמן" :ׁשֶ ֶ ׁשּ לּולֹות ּבַ    ."ַחּלֹות ּבְ

ה יַצד עֹוׂשֶ    ?ּכֵ
יָתּה  ּיָ ְכִלי קֹוֶדם ַלֲעׂשִ ֶמן ּבִ    ,נֹוֵתן ׁשֶ

   ,ְונֹוְתָנּה 
ּה     ,ְוָלׁשָ

   ,ְואֹוָפּה 
   ,ּופֹוְתָתּה 

ֶמן    ,ְונֹוֵתן ָעֶליָה ׁשֶ
   ,ּובֹוְלָלּה 

ֶמן    ,ְוחֹוֵזר ְונֹוֵתן ָעֶליָה ׁשֶ
   ."ְוקֹוֵמץ

  
ר" י  "ִאי ֶאְפׁשָ ָנן ְלַרּבִ ָקָאְמֵרי ֵליּה ַרּבָ    ?ַמאי ִהיא -ּדְ
  

ר ַרב ִיְצָחקָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ    :ַרּבִ
ֶמן ִהיא ה ַחּלֹות ,ְרִביִעית ׁשֶ ֶקת ְלַכּמָ    ?ֵהיַאְך ִמְתַחּלֶ

  
  
  
  

                                                           
ה ִתְהֶיהְוִאם ִמ  498 ֶמן ַמּצָ ֶ לּוָלה ַבׁשּ ֶנָך סֶֹלת ּבְ ֲחַבת ָקְרּבָ   ְנָחה ַעל ַהּמַ
ִחי 499 ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשֻ ֶ ׁשּ לּולֹת ּבַ ָ ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות ַמּצֹות ּבְ ׁשּ לּולֹת ּבַ ֶכת ַחּלֹת ּבְ ֶמן ְוסֶֹלת ֻמְרּבֶ ָ ׁשּ   ֶמןם ּבַ

 רש"י
. האי קרא במחבת סלת בלולה

   כתיב וה''ה לשאר מנחות:
. כדמפרש ואי אפשר לבוללן

   לקמן:
. למנחת מחבת כיצד עושה

ומרחשת נותן מתן שמן בכלי 
   ונותן הסלת בשמן:
. מיירי מכל כיצד הוא עושה

נותן מתן שמן  מנחות דעלמא
   בכלי וכו':
. מאי טעמא אי אפשר מאי היא

   ללחמי תודה שיהו נבללין חלות:
. להכי אי אפשר אמר ר' שמואל

דחצי לוג שמן היה בתודה ולא 
יותר כדשמעינן לקמן בפ' שתי 
מדות (דף פח. ע''ש) וחציו של 
חצי הלוג לרקיקין וחציו לרבוכה 
ואי אמרת דבוללן כשהן חלות 

לבלול חלות בחצי  היאך יכול
חצי לוג אלא ודאי כשהן סלת 

  בוללן:
. ע''א שפיר קאמרי ליה רבנן

שפיר קאמרי ליה רבנן לרבי 
דתודה אי אפשר לבוללה חלות 
ונבללין סולת וה''ה למחבת 
ומרחשת דנבללין סולת אמר ר' 
שמואל אמר לך רבי שאני התם 
בתודה דלא אפשר דרביעית שמן 
 היא כדאמרן חצי לוג לתודה
דהיינו רביעית לוג לחלות ואי 
אפשר לבוללן חלות אבל מנחת 
מחבת ומרחשת שאין בהן חלות 
כ''כ דאפשר לבוללן חלות נבללין 
חלות מ''ר זצ''ל להאי לישנא ל''ג 

  מאי היא (אמר רבי):
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ִליָלה -ַהַחּלֹות "    ,ְטעּונֹות ּבְ

יָחה -ּוְרִקיִקין     ."ְמׁשִ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

לּולֹות"" ל - (ויקרא ב, ד) 500500500500"ַחּלֹות ּבְ    .ּוִליןְולֹא ְרִקיִקין ּבְ

ין הּוא כֹול ַוֲהלֹא ּדִ ּיָ ִליָלה    :ׁשֶ יָחה ְטעּונֹות ּבְ ֵאיָנן ְטעּונֹות ְמׁשִ    ,ּוַמה ַחּלֹות ׁשֶ
יָחה  עּוִנין ְמׁשִ טְּ ִליָלה -ְרִקיִקין ׁשֶ עּוִנין ּבְ טְּ ין ׁשֶ    !?ֵאינֹו ּדִ

ְלמּוד לֹוַמר לּולֹות" :תַּ לּוִלין - "ַחּלֹות ּבְ    .ְולֹא ְרִקיִקין ּבְ
   .ְולֹא ַחּלֹות ְמׁשּוחֹות - (ויקרא ב, ד) "ְמׁשּוִחין... ן ִקיִקיְר "

ין הּוא כֹול ַוֲהלֹא ּדִ ּיָ יָחה    :ׁשֶ ִליָלה ְטעּוִנין ְמׁשִ ֵאיָנן ְטעּוִנין ּבְ    ,ּוָמה ְרִקיִקין ׁשֶ
יָחה עּונֹות ְמׁשִ טְּ ין ׁשֶ ִליָלה ֵאינֹו ּדִ עּונֹות ּבְ טְּ    ?!ַחּלֹות ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר    ."ְולֹא ַחּלֹות ְמׁשּוחֹות - "ְרִקיִקין ְמׁשּוִחים" :תַּ
  

ְלמּוָדא    ?ַמאי ּתַ
  

   :ָרָבאָאַמר 
יט ּמִ ּתַ לּוִלין ,לֹא ִליׁשְ   .ְוִלְכּתֹוב ַחּלֹות ְמׁשּוחֹות ּוְרִקיִקין ּבְ

  

                                                           
500  ָ ׁשּ ִחים ּבַ ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשֻ ֶ ׁשּ לּולֹת ּבַ ן ִמְנָחה ַמֲאֵפה ַתּנּור סֶֹלת ַחּלֹות ַמּצֹת ּבְ   ֶמןְוִכי ַתְקִרב ָקְרּבַ

 רש"י
. דהללו בוללן ולא מאי תלמודא

אלו אימא דבלולות אתרוייהו 
והכי משמע משוחין ושניהן 

   משוחין:
. אלא מה א לישתמיט קרא כו'ל

דכתיב בלולה בחלות ומשיחה 
ברקיקה שמע מינה דהכי הוא 

  דווקא:
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ָחן" יַצד מֹוׁשְ    ?ּכֵ

י ִמין ּכִ   .ּכְ
ֶמן ֶנֱאָכל ַלּכֲֹהִנים ֶ ָאר ַהׁשּ   ."501501501501ּוׁשְ

  
י"ַמאי  ִמין ּכִ    ?"ּכְ

  
ֲהָנאָאַמר     :ַרב ּכַ

י ְיָווִני ִמין ּכִ    .ּכְ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָאה ֶמֱחָצה" ֶמן ְוחֹוֵצהוּ   -ַחּלֹות ּוֶמֱחָצה ְרִקיִקין   ִמְנָחה ַהּבָ    ,ֵמִביא לֹוג ׁשֶ

   ,ְלַחּלֹות –ֶחְציֹו 
   .ִלְרִקיִקין –ְוֶחְציֹו 

   .ּבֹוְלָלן –ְוַחּלֹות 
  

ָחן –ּוְרִקיִקין  ֵני ּכּוּלוֹ  ,מֹוׁשְ ַח ֶאת ָהָרִקיק ַעל ּפְ    .ּומֹוׁשֵ
ֶמן  ֶ ָאר ַהׁשּ    .ַמֲחִזירֹו ְלַחּלֹות -ּוׁשְ

ן ְיהּוָדה ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ַרּבִ ְמעֹוןִמׁשּ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
י ִמין ּכִ ָחן ּכְ    ,מֹוׁשְ

ֶמן  ֶ ָאר ַהׁשּ    ."ֶנֱאָכל ַלּכֲֹהִנים -ּוׁשְ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ְפֵני ַעְצָמן " ִאים ּבִ ּלֹוג -ְרִקיִקין ַהּבָ ּבַ ֶמן ׁשֶ ל ׁשֶ ְכֶלה ּכָ ּיִ ָחן ַעד ׁשֶ ָחן ְוחֹוֵזר ּומֹוׁשְ ֶמן ּומֹוׁשְ    .ֵמִביא לֹוג ׁשֶ

ן ְיהּוָדה ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ַרּבִ ְמעֹוןאֹוֵמר ִמׁשּ י ׁשִ    :ַרּבִ
י ִמין ּכִ ָחן ּכְ    ,מֹוׁשְ

ֶמן ֶנֱאָכל ַלּכֹ ֶ ָאר ַהׁשּ   .ֲהִניםּוׁשְ
  
  

                                                           
ָאר  ע"פ שיטתה מקובצת. גירסת וילנא: 501 ְ  ֶנֱאָכִלין ַלּכֲֹהִנים -ְוַהׁשּ

 רש"י
מנחה הבאה מחצה חלות 

. [עשרה חלות ומחצה רקיקין
ועשרה רקיקין] לרבנן מביא לוג 
וכו'. ע''א הבאה מחצה חלות 
ומחצה רקיקים כגון שהביא ה' 
חלות וה' רקיקין ור' שמעון היא 

חלות ומחצה דאמר מחצה 
   רקיקין מביא:

. מושח את הרקיק על פני כולו
   פליגא אמתניתין דאמר כמין כי:

. שנשתייר על ושאר השמן
   משיחת הרקיק מחזירו לחלות:

. דאי רקיקין הבאים בפני עצמן
בעי רקיקין מביא ואי בעי חלות 
מביא ולא היו נבללין בשמן והיה 
בה רבוי שמן שנשתייר על 

כל וכיצד הוא המשיחה ואינו נא
  עושה מושחן וכו':

. דכיון מושחן וחוזר ומושחן
דליכא חלות ליכא למימר ושאר 
השמן מחזיר לחלות וכיון 
דסבירא ליה דאין שאר השמן 
נאכל לכהנים משום הכי חוזר 

  ומושחן עד וכו':
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  ַמְתִניִתין

ֲעׂשוֹ  ָנחֹות ַהּנַ ל ַהּמְ ִתיָתהּכָ ְכִלי ְטעּונֹות ּפְ   .ת ּבִ
  

ָמָרא    ּגְ

   ?ְלַמעּוֵטי ַמאי
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ֶחם  :ְלַמעּוֵטי י ַהּלֶ ּתֵ    ,ׁשְ

ִנים    .ְוֶלֶחם ַהּפָ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ים "" ּתִ תֹות אֹוָתּה ּפִ ָנחֹות ִלְפִתיָתה - ו), ויקרא ב( 502502502502"ִמְנָחה... ּפָ ל ַהּמְ    .ְלַרּבֹות ּכָ

ִנים ֶחם ְוֶלֶחם ַהּפָ י ַהּלֶ תֵּ ה ַאף ׁשְ ֲאִני ְמַרּבֶ    ?ָיכֹול ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר    .)ו, ויקרא ב( "אֹוָתהּ " :תַּ

  

ֶמן ִמְנָחה... ְוָיַצְקּתָ " ָנחֹות ִליִציָקה - ו), (ויקרא ב "ׁשֶ ל ַהּמְ    .ְלַרּבֹות ּכָ
ה ַאף ִמְנַחת ַמֲאֶפהָיכוֹ  ֲאִני ְמַרּבֶ    ?ל ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ֶמן" :תַּ    .ו), (ויקרא ב "ָעֶליָה ׁשֶ
   ?אֹוִציא ֶאת ַהַחּלֹות ְולֹא אֹוִציא ֶאת ָהְרִקיִקין

ְלמּוד לֹוַמר    ."ו), (ויקרא ב "ִהיא" :תַּ
  

ְלמּוָדא    ?ַמאי ּתַ
  !ֵאיָמא ְלהֹוִציא ִמְנַחת ּכֲֹהִנים

  
הָאַמר    ,בעה    :ַרּבָ

ֵני ִמיעּוִטין ִריְך ׁשְ ּצָ ָבר ׁשֶ    ?ֵאיֶזהּו ּדָ
  .ֵוי אֹוֵמר זֹו ִמְנַחת ַמֲאֶפהֱה 
  
  

                                                           
ֶמ  502 ים ְוָיַצְקתָּ ָעֶליָה ׁשָ תִּ תֹות אָֹתּה ּפִ   ן ִמְנָחה ִהואּפָ

 רש"י
למעוטי שתי הלחם ולחם 

. שאין נעשין בכלי אלא הפנים
נאפות בתנור שאין טעונים 

אבל מנחת מאפה לא  פתיתה
ממעט מפתיתה דלקמן מרבי 
ליה לפתיתה עם שאר מנחות 

   אע''ג דנאפות בתנור:
. לרבות כל המנחות לפתיתה

   ואפילו מנחת מאפה:
. למעוטי הני תלמוד לומר אותה

   תרתי:
. שיהו ולא אוציא את הרקיקין

רקיקין טעונין יציקה דלא 
ממעט קרא אלא חד מהני תרתי 

   מינין שבה:
. מיעוט אחר וד לומר היאתלמ

   למעט ליציקה:
. כלומר מה ראית מאי תלמודא

להוציא את מנחת מאפה 
שכתובה עם שאר מנחות אימא 
להוציא את מנחת כהנים שהרי 
   אין כתובה בפרשת שאר מנחות:

  . עליה והיא:שני מיעוטין
. שיש בה הוי אומר מנחת מאפה

שני מינין חלות ורקיקין לפיכך 
ן הלכך קממעט צריכה ב' מעוטי

  מהנך תרי מיעוטי:
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  ַמְתִניִתין

ָרֵאל  ַנִים  :קֹוֵפל –ִמְנַחת ִיׂשְ    ,ֶאָחד ִלׁשְ
ָעה ַנִים ְלַאְרּבָ    ,ּוׁשְ

יל    .ּוַמְבּדִ
ַנִים  :קֹוֵפל –ִמְנַחת ּכֲֹהִנים     ,ֶאָחד ִלׁשְ

ַניִ  ָעהּוׁשְ    ,ם ְלַאְרּבָ
יל    .ְוֵאינֹו ַמְבּדִ

יַח  ָלּה  -ִמְנַחת ּכֵֹהן ָמׁשִ    .לֹא ָהָיה ְמַקּפְ
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

   ,ִמְנַחת ּכֲֹהִנים
יַח  ִתיָתה -ּוִמְנַחת ּכֵֹהן ָמׁשִ ֶהן ּפְ    ,ֵאין ּבָ

ֶהן ְקִמיָצה ֵאין ּבָ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ
ֶהן ְקִמיָצה  ֵאין ּבָ ִתיָתהֵא  -ְוָכל ׁשֶ ֶהן ּפְ    ,ין ּבָ

  

ֵזיִתים ן ּפֹוְתָתן ּכְ   .ְוכּוּלָ
  

ָמָרא   ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

תֹות"" ַנִים - ו), (ויקרא ב 503503503503"ּפָ    ?ָיכֹול ִלׁשְ

ְלמּוד לֹוַמר ים" :תַּ ּתִ    .ו), (ויקרא ב "ּפִ
ים"ִאי  ּתִ ירּוִרין "ּפִ ה ּפֵ ּנָ    ?ָיכֹול ַיֲעׂשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ִתיֶתָה ִלְפִתיִתים ,אֹוָתּה ִלְפִתיִתים - ו), ב (ויקרא "אֹוָתהּ " :תַּ    .ְולֹא ּפְ
יַצד    ?ָהא ּכֵ

ָרֵאל  ַנִים -ִמְנַחת ִיׂשְ    ,קֹוֵפל ֶאָחד ִלׁשְ
ָעה ַנִים ְלַאְרּבָ    ,ּוׁשְ

יל    .ּוַמְבּדִ
   ,ִמְנַחת ּכֲֹהִנים

יַח  ָלּה  -ְוכֵֹהן ָמׁשִ    "ְוכּו'ָהָיה ְמַקּפְ
  

ַנן    :ְוָהא ֲאַנן ּתְ
ָלּה לֹא ָה "    !"ָיה ְמַקּפְ
  

הָאַמר     :ַרּבָ
ָעה ָלּה ְלַאְרּבָ    ,ֵאינֹו ְמַקּפְ

ַנִים ָלּה ִלׁשְ   .ֲאָבל ְמַקּפְ
  
  

                                                           
ֶמן ִמְנָחה ִהוא 503 ים ְוָיַצְקתָּ ָעֶליָה ׁשָ תִּ תֹות אָֹתּה ּפִ   ּפָ

 רש"י
  מתני' 

. כמו כופל חלה אחת קופל
   לשתים ושתים לארבע:

   . משברה היינו פתיתה:מבדיל
. כדי לקיים מנחת כהנים קופל

   מצות פתיתה:
   . וכולה כליל:ואין מבדיל

   . היינו חביתין:מנחת כהן משיח
. כשאר מנחת לא היה מקפלה

ן כהנים לפי שהיא חובתו ואי
נקמצת כלל וכליל היא: רבי 
שמעון אומר מנחת נדבה של 
כהנים ומנחת כהן משיח אין בהן 
פתיתה. כלומר שלא היה מקפלן 
וכו' ופליג את''ק דסבר מנחת 

   כהנים קופל:
. שצריכין פתיתה מקפלן וכולן

שנים לד' וד' לח' וח' לט''ז עד 
שיהו פתיתין כזיתים. ע''א וכולן 

פותתן פתיתין כזיתים שיכול ל
עד שיהו הפתיתין כזיתים אבל 
פחות מכזיתים אין יכול לפותתן 
כ''ש. ואיכא דאמרי וכולן 
פתיתין כזיתים שהיה עושה מן 
העשרון י' חלות ומכל חלה וחלה 
ארבעה פתיתין ולא היה בכל פת 

   אלא כזית. ולא מ''ה:
  

  גמ' 
. דמצי למכתב ת''ל פתים

תעשינה פתות וכתיב פתים 
   ם יותר:דמשמע לשני פתי

. תלמוד לומר אותה לפתיתים
שיעשה אותה לפתיתים דהיינו 

   אחד לשנים וב' לד' ולא יותר:
. והדר קומץ לה ולא ומבדיל

יותר מפתיתה לפיתים 
   לפירורין:

. דכיון דאין צריכה ואינו מבדיל
   קמיצה אין צריכה הבדלה:

. דכיון דאין אבל מקפלה לשנים
אלא חצי עשרון אין מקפל אלא 

  ים:לשנ
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ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

יַח  ,ִמְנַחת ּכֲֹהִנים ִתיָתה -ּוִמְנַחת ּכֵֹהן ָמׁשִ ֶהן ּפְ    ."ֵאין ּבָ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ּה  ִאית ּבֵ ַזִית  ַהאי ֲחִביָצא ּדְ ירּוִרין ּכְ    .ְמָבְרִכיַנן ֲעֵליּה ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ -ּפֵ

ַזִית  ירּוִרין ּכְ ּה ּפֵ    .ְמָבְרִכיַנן ֲעֵליּה ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות -ִאי ֵלית ּבָ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
   ?ְמָנא ֲאִמיָנא ָלּה 

ַתְנָיא    :ּדְ
יר" ַלִיםָהָיה עֹוֵמד ּוַמְקִריב ְמָנחֹות ּבִ    :ּוׁשָ

ָמנוּ  -אֹוֵמר  ֶהֱחָיינּו ְוִקּיְ רּוְך ׁשֶ    .ּבָ
   ."ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ :אֹוֵמר – ְנָטָלן ְלָאְכָלן

   :ּוְתַנן
ִתיִתי" ן ּפְ ְכַזִית ןְוכּוּלָ    ."ּבִ
  

יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
ֵבי  א ּדְ ָמֵעאלּוְלַתּנָ י ִיׁשְ ָאַמר ַרּבִ ןְמָפְרָכן ַעד ׁשֶ " :ּדְ ֲחִזיָרן ְלָסְלתָּ    ,"ּמַ

לֹא ְמָבֵרְך ַהּמֹוִציא י ּדְ    ?ָהִכי ַנּמִ
יָמא י  :ְוִכי ּתֵ ַזִית ַוֲאָכלוֹ " :ְוָהַתְנָיא –ָהִכי ַנּמִ ן ּכְ ט ִמּכּוּלָ    :ִליּקֵ

ֵרת -הּוא  ִאם ָחֵמץ    ,ָענּוׁש ּכָ
ה הּוא  ַסח -ִאם ַמּצָ ּפֶ ֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבַ    !"ָאָדם יֹוֵצא ּבָ

  
ַמאי ַעְסִקיַנןָהכָ     :א ּבְ

ֵעיְרָסן ׁשֶ    .ּבְ
  

ֵני ֲעָלּה  ,ִאי ָהִכי ָקּתָ ָרס" :ַהְיינּו ּדְ ְכֵדי ֲאִכיַלת ּפְ ֲאָכָלן ּבִ    ,"ְוהּוא ׁשֶ
ֵעיְרָסן"ְוִאי  ׁשֶ ֲאָכלוֹ " 'ּבְ ֵעי ֵליּה  'ׁשֶ    !ִמיּבָ

  
ַמאי ַעְסִקיַנן א ָהָכא ּבְ    :ֶאלָּ

דֹול ֶחם ּגָ ָבא ִמּלֶ    .ּבְ
  

   ?ֲעָלּה ַמאי ָהֵוי 
  

ת ׁשֶ    :ָאַמר ַרב ׁשֵ
ירּוִרין ֲאִפילוּ  ַזִית ,ּפֵ ֶהן ּכְ ֵאין ּבָ    .ׁשֶ

  
   :ָרָבאָאַמר 

א  ִאיּכָ ַנֲהָמא ֲעַלְייהוְוהּוא ּדְ   .ּתֹוִריָתא ּדְ
  
  

 רש"י
   . (של רקיקין):האי חביצא

היה עומד ומקריב מנחות 
. כגון שלא הקריב כהן בירושלים

זה עדיין מנחה מימיו או 
שהקריב מנחה חדשה כגון מנחת 
 העומר אומר כהן שהחיינו:

   . הכהן לאוכלן:נטלן
. הכהן המוציא ותנן וכולן מברך

כל המנחות אפילו מנחת העומר 
מברך פתיתין כזיתים ולהכי 

הכהן המוציא ואי לא הוו 
   כזיתים אינו מברך:

   . פירורין כזית:ליקט מכולן
. ומדיוצא בהן ואכלן אם חמץ כו'

ידי חובתו דחשיב ליה לחם נמי 
   מברך עליו המוציא:

. דקתני ליקט הכא במאי עסקינן
   מכולן:

. שקיבץ הפירורין בשעירסן
ביחד וגוללן בידו וחברן והוי 

   כזית:
נו דקתני עלה והוא אי הכי היי

   . לאותן פרורין:שאכלן
. שלא שהה כשיעור אכילת פרס

בין פירור לפירור יותר מכדי 
אכילת פרס דהתם הויא אכילה 

   ויוצא בה ידי חובתו:
. שגובלן דהוו ואי בשעירסן

   חתיכה אחת:
. דכיון דתני שאכלו מיבעי ליה

שאכלן משמע דרוב פירורין הם 
   ולא חתיכה אחת שלא פיררה:

. רב יוסף אלא לעולם אמר ליה
שלא עירסו ואפילו הכי לא 

   תפרוך:
. דיוצא הכא במאי עסקינן

בפירורין כגון שבאו מלחם גדול 
שעדיין הוא בעין הככר שבאו 
ממנו והוי חשוב ובר ברכה הלכך 
פירורין נמי שלקטן חשובין נינהו 
ומברך עליהן אבל המנחות 
שפירכן ולא נשתייר מהן דבר 

א לך דבעינן כזית חשוב אימ
והאי חביצא נמי דקאמר אי אית 
בה כזית וכו' אף על פי שבא 
מלחם גדול אי לא הוי הלחם 

   בעין בעינן כזית לענין המוציא:
. אפילו פירורין שאין בהן כזית

   מברך עליהן המוציא:
. שיהא בהן תוריתא דנהמא

מראה לחם ולא שיהו שרוי כל 
כך שאין נראה אם הם לחם או 

  לאו:
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   ַמְתִניִתין   ,אעו

ָנחֹות ְטעּונֹות ל ַהּמְ יָפה  :ּכָ לֹׁש ֵמאֹות ׁשִ    ,ׁשְ
ִעיָטה    .ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ּבְ

ין –יָפה ּוְבִעיָטה ׁשִ  ִחיטִּ    ,ּבְ
י יֹוֵסיוְ  ָבֵצק :אֹוֵמר ַרּבִ    .ּבְ
  

ָנחֹות  ל ַהּמְ ר -ּכָ ר ֶעׂשֶ אֹות ֶעׂשֶ    ,ּבָ
ִנים  :חּוץ ִמ  ֶחם ַהּפָ    ,ּלֶ

דֹול י ּכֵֹהן ּגָ ֵרה - ַוֲחִביתֵּ ים ֶעׂשְ תֵּ אֹות ׁשְ ֵהם ּבָ    ,ׁשֶ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ

י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵרהכּ  ים ֶעׂשְ תֵּ אֹות ׁשְ ם ּבָ    ,ּוּלָ

   ,ּתֹוָדה  ַחּלֹות   :חּוץ ֵמ 
אֹות ֶע  -ּוְנִזירּות  ֵהן ּבָ רׁשֶ ר ֶעׂשֶ   .ׂשֶ

  

ָמָרא   ּגְ

ָנא    :ּתָ
ִים" תַּ ף ַאַחת ּבֹוֵעט ׁשְ    ,ׁשָ

לֹׁש  ִים ּבֹוֵעט ׁשָ תַּ ף ׁשְ    ."ׁשָ
  

ֵעי  י ִיְרְמָיהּבָ    :ַרּבִ
   ,ַחד –ַאְמטּוֵיי ְוַאּתּוֵיי 

   :ְלָמאאֹו ּדִ 
ֵרי    ?ַאְמטּוֵיי ְוַאּתּוֵיי ּתְ

   ?ַמאי
  

יקוּ    .ּתֵ
  
  
יָפה ּוְבִעיָטה " ין –ׁשִ ִחיטִּ    .ּבְ

י יֹוֵסי ָבֵצק :אֹוֵמר ַרּבִ    ."ּבְ
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ין ִחיּטִ ָבֵצק ְולֹא ּבְ    ,ּבְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָבֵצק    ?ַאף ּבְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַתְנָיא    :ּדְ
יָפה ּוְבִעיָט " ין –ה ׁשִ ִחיטִּ    .ּבְ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
יָפה ּוְבִעיָטה  ָבֵצק -ׁשִ    ."ּבְ

  

 רש"י
  מתני' 
. שמשפשף בידו שמוליך שיפה

   ומביא בפיסת ידו עליהן:
. שבועט בהן בגבות בעיטה

   אצבעותיו באגרופו:
   . כדי שישרו קליפתן:בחיטין

   . בלישת הבצק שף ובועט:בבצק
. חלות או באות עשר עשר

   רקיקין:
  

  גמ' 
שף אחת ובועט שתים שף 

. נמצא דכי שתים ובועט שלשה
בועט ה' פעמים שף שלש פעמים 

ותו חוזר ועושה עד שגומר ש' 
פעמים שיפה ות''ק פעמים 

   בעיטה:
. הא דקתני שף בעי רבי ירמיה

אחת היינו אמטויי ואתויי דמה 
שמוליך ומביא בידו חשוב חד 

   שיפה:
. להולכה לחודה קרי או דלמא

חד שיפה וכן נמי להבאה לחודה 
   חשיב שיפה כ''ש:

ר' יוסי אומר שיפה ובעיטה 
  . ולא בחיטים:בבצק
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ָנחֹות " ל ַהּמְ ר -ּכָ ר ֶעׂשֶ אֹות ֶעׂשֶ    ,ּבָ

ִנים  :חּוץ ִמ  ֶחם ַהּפָ דֹול ,ּלֶ י ּכֵֹהן ּגָ ֵרה - ַוֲחִביתֵּ ים ֶעׂשְ תֵּ אֹות ׁשְ ֵהם ּבָ    ."ׁשֶ
  
ִנים" ֶהְדָיא "ֶלֶחם ַהּפָ יּה  כד, ה) (ויקרא 504504504504ּבְ ִתיב ּבֵ    .ּכְ
דֹול" י ּכֵֹהן ּגָ ה'ַאְתָיא  - "ֲחִביתֵּ ה' (ויקרא ו, טו) 505505505505'חּוּקָ ִנים (ויקרא כד, ט) 506506506506'חּוּקָ ֶחם ַהּפָ    .ִמּלֶ
  

ר ְמָנָלן ר ֶעׂשֶ ָבאֹות ֶעׂשֶ ָנחֹות ּדְ ל ַהּמְ    ?ּכָ
  

ְחֵמי ּתֹוָדה ַמר ִמּלַ    ,ּגָ
ר  ן ֶעׂשֶ ַהּלָ ר -ַמה ּלְ אן ֶעׂשֶ    .ַאף ּכָ

  
ִנים ֶחם ַהּפָ    :ְוֵליַלף ִמּלֶ

ֵרה  ים ֶעׂשְ ּתֵ ן ׁשְ ַהּלָ ֵרה -ַמה ּלְ ים ֶעׂשְ ּתֵ אן ׁשְ    !ַאף ּכָ
  

ְחֵמי ּתֹוָדה ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף ָרא ִמּלַ ּבְ    ,ִמְסּתַ
ן ּכֵ    ,ָיִחיד  :ׁשֶ

ב ְתַנּדֵ    ,ַהּמִ
ֶמן   , ׁשֶ

   ,ִנְפָסל
ת ּבָ ׁשַ לֹא ּבְ    ,ׁשֶ

טּוְמָאה לֹא ּבְ    .ְוׁשֶ
  

ַר  ִנים ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלףַאּדְ ֶחם ַהּפָ ה ִמּלֶ    ,ּבָ
ן ּכֵ ׁש   :ׁשֶ    ,ֶהְקּדֵ

   ,ּוְלבֹוָנה
ה    ,ַמּצָ

   !ְוֶעֶצם
  

ן    .ָהָנְך ְנִפיׁשָ
  

ִבְנַין ָאב :ְוִאי ְסִביָרא ָלן ד ּבְ ָוה חֹוֵזר ּוְמַלּמֵ ְגֵזיָרה ׁשָ ֵמד ּבִ ָבר ַהּלָ    ,ּדָ
דֹול י ּכֵֹהן ּגָ    :ֵניַלף ֵמֲחִביּתֵ

ַה  ֵרה ַמה ּלְ ים ֶעׂשְ ּתֵ ן ׁשְ ֵרה -ּלָ ים ֶעׂשְ ּתֵ אן ׁשְ    !ַאף ּכָ
  

ְחֵמי ּתֹוָדה ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף ָרא ִמּלַ ּבְ    ,ִמְסּתַ
ן ּכֵ    ,ֶהְדיֹוט   :ׁשֶ

ב ִהְתַנּדֵ    ,ׁשֶ
   ,ֲחָצִאין
   ,ְלִפיּגּול

ת ּבָ ׁשַ לֹא ּבְ    ,ׁשֶ
טּוְמָאה לֹא ּבְ    .ְוׁשֶ

  
י  ה ֵמֲחִביּתֵ ַרּבָ דֹולַאּדְ    ,ְלֵמיַלף ֲהָוה ֵליּה  ּכֵֹהן ּגָ

ן ּכֵ רֹון   :ׁשֶ ָ    ,ִעׂשּ
ׁש  ִלי ֶהְקּדֵ    ,ּכְ

   ,ּוְלבֹוָנה
ה    ,ַמּצָ

   ,ְוֶעֶצם
ה ׁשָ    ,ַהּגָ

ים ן - ְוִאיׁשִ    !ְוָהֵני ְנִפיׁשָ
  

   .ֶהְדיֹוט ֵמֶהְדיֹוט ָעִדיף ֵליּה 
                                                           

ה ָהֶאָחת 504 רִֹנים ִיְהֶיה ַהַחּלָ ֵני ֶעׂשְ ֵרה ַחּלֹות ׁשְ ים ֶעׂשְ תֵּ   ְוָלַקְחתָּ סֶֹלת ְוָאִפיָת אָֹתּה ׁשְ
ה אָֹתּה ָחק ע 505 ָניו ַיֲעׂשֶ יו ִמּבָ ְחתָּ יַח תַּ ׁשִ ְקָטרְוַהּכֵֹהן ַהּמָ ִליל תָּ ה ּכָ   ֹוָלם ַליהֹוָ
ה ָחק עֹוָלם 506 י ְיהֹוָ ֵ ים הּוא לֹו ֵמִאׁשּ י קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ָמקֹום ָקדֹׁש ּכִ   ְוָהְיָתה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ַוֲאָכֻלהּו ּבְ

 רש"י
. לחם הפנים בהדיא כתיב ביה

   י''ב חלות:
. דכתיב אתי חוקה מלחם הפנים

בלחם הפנים (ויקרא כד) (מאת 
בני ישראל) חק עולם וכתיב 
בחביתין (שם ו) חק עולם לה' מה 
להלן י''ב אף כאן י''ב: שאר 

   מנחות דבאות עשר עשר מנלן:
. בלחמי תודה לכל מין מה להלן

כדאמרינן בפירקין דלקמן  עשר
   (דף עז.):

. דלחמי תודה ושאר שכן יחיד
מנחות הן קריבין יחיד שנתנדב 
דתרוייהו אתו בנדבה ותרוייהו 
טעונות שמן ותרוייהו נפסלות 
בלינה ותרוייהו לא דחו שבת 
ולא טומאה לאפוקי לחם הפנים 
שהן קרבן של צבור ואין באות 
בנדבה ואין טעונות שמן ואין 

ת בלינה שהרי מניחם ח' נפסלו
ימים על השולחן ודוחה שבת 

   וטומאה:
. המנחות ולחם שכן הקדש

הפנים קדשי קדשים: מנחות 
טעונים לבונה והויין מצה 

   תרוייהו:
. באין בגלל עצמם מה ועצם

שאין כן בלחמי תודה שאין 
טעונין לבונה ויש בהן חמץ 
ובאות בגלל זבח: ואכתי פריך 

מד בג''ש ואי סבירא לן דדבר הל
כגון חביתין דילפי חוק חוק 
מלחם הפנים דחוזר ומלמד 
בבנין אב ולאו בבנין אב הוא 
אלא במה מצינו דפלוגתא במס' 
זבחים (דף נ:) אי חוזר ומלמד 

   הואיל ויליף מלחם הפנים:
. מה מצינו לילף מחביתין

חביתין שהן י''ב חלות אף כל 
   המנחות כו':
. לחמי תודה ושאר שכן הדיוט

חות הדיוט יכול להביאן מנ
ובאין נדבה ואין באין לחצאין 
ויש בהם משום פגול ואין דוחין 
לא שבת ולא טומאה וחביתין הן 
קרבן של כהן גדול ואין באין 
בנדבה וקריבה לחצאין מחציתה 
בבקר ומחציתה בערב ואין בהן 
פיגול לפי שאין להם מתירין 

   ודוחין שבת וטומאה:
ר . דחביתין ושאשכן עשרון

מנחות אין באות אלא עשרון 
לאפוקי לחמי תודה שיש בהם 

   כמה עשרונים:
. חביתין ומנחות טעונות כלי כלי

כ''ש. ע''א כלי מקדשן ולחמי 
   תודה שחיטת הזבח מקדשן:

. דחביתין ומנחות הויין הקדש
קדשי קדשים: מנחות וחביתין 
טעונים הגשה למזבח ובאות 
לאישים על המזבח מה שאין כן 

תודה שאין טעונין הגשה  בלחמי
   ואין מהם לאישים:

. מנחות מתודה הדיוט מהדיוט
דתרוייהו מנחת הדיוט לאפוקי 

  חביתין שהן קרבן כהן גדול:
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י ֵמִאיר" ֵרה :אֹוֵמר ַרּבִ ים ֶעׂשְ תֵּ אֹות ׁשְ ן ּבָ    ."ּכּוּלָ
  

   ?ַברַמאי ָקָס 
   :ִאי ְסִביָרא ֵליּה 

ִבְנַין ָאב  ד ּבְ ָוה חֹוֵזר ּוְמַלּמֵ ְגֵזיָרה ׁשָ ֵמד ּבִ ָדָבר ַהּלָ ן -ּדְ ָהֵני ְנִפיׁשָ דֹול ּדְ כֵֹהן ּגָ י ּדְ    !ָיִליף ֵמֲחִביּתֵ
   :ִאי ְסִביָרא ֵליּה 

ִבְנַין ָאב  ד ּבְ ָוה ֵאינֹו חֹוֵזר ּוְמַלּמֵ ְגֵזיָרה ׁשָ ֵמד ּבִ ָדָבר ַהּלָ ִנים -ּדְ ֶחם ַהּפָ    !ָיִליף ִמּלֶ
  

ׁש ָעִדיף ֵליּה  ׁש ֵמֶהְקּדֵ   .ֶהְקּדֵ
  
ר" ר ֶעׂשֶ אֹות ֶעׂשֶ ֵהן ּבָ ְחֵמי ּתֹוָדה ּוְנִזירּות ׁשֶ    ."חּוץ ִמּלַ
  
ֶהְדָיא "ַלְחֵמי ּתֹוָדה" הוּ  (ויקרא ז, יד) 507507507507ּבְ ִתיב ּבְ    .ּכְ

ָאַמר ַמר "ְנִזירּות" ָלָמיו"" :ּדְ ְלֵמי ָנִזירְל  - (ויקרא ז, יג) 508508508508"ׁשְ    ."ַרּבֹות ׁשַ
  
  
  
  

                                                           
ָלִמי 507 ְ ם ַהׁשּ ה ַלּכֵֹהן ַהּזֵֹרק ֶאת ּדַ רּוָמה ַליהֹוָ ן תְּ ל ָקְרּבָ ּנּו ֶאָחד ִמּכָ   ם לֹו ִיְהֶיהְוִהְקִריב ִמּמֶ
ָלָמיו 508 נֹו ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ׁשְ   ַעל ַחּלֹת ֶלֶחם ָחֵמץ ַיְקִריב ָקְרּבָ

 רש"י
. דהיינו רבי מאיר אומר וכו'

טעמא דאי סבירא ליה דבר 
הלמד כו' וטעמא משום הנך 

   נפישן כדאמר לעיל:
. דהקדש יליף מלחם הפנים

למילף  מהקדש עדיף ליה
לאפוקי לחמי תודה דקדשים 

   קלים:
. מפרש בפרק בהדיא כתיב בהו

   התודה (לקמן עז.):
. על זבח תודת שלמיו שלמיו

לרבות שלמי נזיר לעשרה קבין 
ירושלמיות נמי מרבינן שבאין 

  עשר חלות כתודה:
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ר ִקיְסָנאָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב טֹוִבי ּבַ    :ׁשְ

ע ַחּלֹות  ֲאָפָאן ַאְרּבַ    .ָיָצא –ַלְחֵמי ּתֹוָדה ׁשֶ
  

ִעים ִעיַנן ַאְרּבָ    !ְוָהא ּבְ
  

   .ְלִמְצָוה
  

ְייהוּ  רּוָמה ִמיּנַ י ּתְ ֵעי ַאְפרּוׁשֵ    !ְוָהא ּבָ
  

יָמא ּדְ  ל ֲחָדא ַוֲחָדא ְוִכי ּתֵ רּוס(@)  "ֶאָחד"ַמְפִריׁש ִמּכָ לֹא ִיּטֹול ּפָ    !ָאַמר ַרְחָמָנא ׁשֶ
  

ה ִליׁשָ יְנהּו ּבְ ַאְפְרׁשִ    .ּדְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ָתן" ת ַחּלָ ִמּדַ ה ּבְ ִריּבָ ָנחֹות ׁשֶ ל ַהּמְ    ,ּכָ

ָתן  ת ַחּלָ ִמּדַ יֵעט ּבְ ּמִ רֹות –אֹו ׁשֶ ׁשֵ    ,ּכְ
ִנים  :חּוץ ִמ  ֶחם ַהּפָ    ,ּלֶ

י  דֹולַוֲחִביתֵּ    ,ּכֵֹהן ּגָ
   ,ְוַלְחֵמי ּתֹוָדה

   !"ּוְנִזירּות
  

א^ הּוא   עו,ב ּנָ י ַהאי ּתַ ָאַמר ּכִ    :ּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָנחֹות" ל ַהּמְ ָתן    :ּכָ ת ַחּלָ ִמּדַ ה ּבְ ִריּבָ    ,ׁשֶ
ָתן  ת ַחּלָ ִמּדַ יֵעט ּבְ ּמִ רֹות  –אֹו ׁשֶ ׁשֵ    ,ּכְ

ִנים  :חּוץ ִמ  ֶחם ַהּפָ    ,ּלֶ
דֹולַוֲחִב  י ּכֵֹהן ּגָ    .יתֵּ

   ,ּתֹוָדה    ַלְחֵמי ַאף : ֵׁש אֹוְמִריםְוי
   ."ּוְנִזירּות

  
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
ה ַאַחת  ָאָפה ַחּלָ    .ָיָצא –ִמְנַחת ַמֲאֶפה ׁשֶ

  
  ? ַמאי ַטְעָמא

  
ִתיב (ויקרא ב, ד)  509509509509"ַמּצֹת"    .ּכְ
  

אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ    :ַרב ּפָ
ְכִתיב  ִתיב ָה  "ַמּצֹת"ַטְעָמא ּדִ    ?!לֹא – "ַמּצֹות"א ּכְ

ְכִתיב  י ַלְחֵמי ּתֹוָדה ּדִ ּבֵ   , (ויקרא ז, יב)  510510510510"ַמּצֹות"ְוָהא ּגַ
ר ִקיְסָנאְוָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב טֹוִבי ּבַ ע ַחּלֹות  :ׁשְ ֲאָפָאן ַאְרּבַ    !ָיָצא –ַלְחֵמי ּתֹוָדה ׁשֶ

  
ִליָגא   .ַהִהיא ּפְ

  
  

                                                           
509  ָ ׁשּ ִחים ּבַ ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשֻ ֶ ׁשּ לּולֹת ּבַ ן ִמְנָחה ַמֲאֵפה ַתּנּור סֶֹלת ַחּלֹות ַמּצֹת ּבְ   ֶמןְוִכי ַתְקִרב ָקְרּבַ
ֹ ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְק  510 ֶכת ַחּל ֶמן ְוסֶֹלת ֻמְרּבֶ ָ ׁשּ ִחים ּבַ ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשֻ ֶ ׁשּ לּולֹת ּבַ ֶמןִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות ַמּצֹות ּבְ ָ ׁשּ לּולֹת ּבַ   ת ּבְ

 רש"י
. שהיה לו שאפאן ד' חלות

לעשות ארבעים ולא עשה כי אם 
   ד' אחד מכל מין:

עי אפרושי תרומה והא ב
. דכתיב והקריב ממנו מינייהו

אחד מכל קרבן תרומה (ויקרא 
ז) והך תרומה אמרינן לקמן (דף 

   עז:) דהויא אחת מי':
. מכל אחת דמפריש מכל חדא

   של ד' חלות:
. כל זמן שהן דאפרשינהו בלישה

עיסה ושוב עשה החלות שלימות 
   דלא הוי פרוס:

. כגון שהיה שריבה במדת חלתן
ות י' חלות ועשה חלות לעש

גדולות שלא עשה מהן אלא או ז' 
או ח' או שמיעט שעשה י''ב 
חלות או י''ג חלות. ע''א שריבה 
היינו שהוסיף במנין החלות כגון 

   שעשה י''ב:
חוץ מלחם הפנים וחביתין 

. שאם מיעט או ולחמי תודה
ריבה במדת חלתן פסולות 
וקשיא לשמואל דאמר לחמי 

   תודה שאפאן וכו':
  . שמואל:הוא

. דאמר כי האי תנא דתניא כו'
ואיהו שמואל סבר ליה כת''ק 
דאמר חוץ מלחם הפנים וחביתין 
אבל לחמי תודה ונזירות 

   כשרות:
. שדינה להיות י' מנחת מאפה

   חלות:
   . חסר וי''ו:מצת כתיב

והא גבי לחמי תודה דכתיב 
. בכל מין ואמר ר' טובי מצות

   כו':
אף על גב . דרב טובי דאמר ההוא

  דכתיב מצות פליגא אדרב הונא:
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  ַמְתִניִתין

רֹוןָהיָ  -ָהעֹוֶמר  ָ א ִעׂשּ לֹׁש ְסִאין ,ה ּבָ ָ    .ִמׁשּ
ֶחם  י ַהּלֶ תֵּ רֹוִנים -ׁשְ י ֶעׂשְ תֵּ לֹׁש ְסִאין ,ׁשְ ָ    .ִמׁשּ

ִנים  רֹוִני -ֶלֶחם ַהּפָ ע ֶעׂשְ ִרים ְוַאְרּבַ ע ְסִאין ,םֶעׂשְ ִרים ְוַאְרּבַ   .ֵמֶעׂשְ
  

ָמָרא             ּגְ
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ֵמָחָדׁש ָאֵתי יָון ּדְ    ,ּכֵ

עֹוִרין ָאֵתי ְ    ,ּוִמׂשּ
רֹון  ָ לֹׁש ְסִאיןִעׂשּ ָ א ִמׁשּ    .מּוְבָחר לֹא ָאֵתי ֶאּלָ

  
  
ֶחם " י ַהּלֶ תֵּ לֹׁש ְסִאין -ׁשְ ָ רֹונֹות ִמׁשּ י ֶעׂשְ תֵּ    ."ׁשְ
  

ין ַאְתָיין ֵמִחיּטִ יָון ּדְ    ,ּכֵ
ֵמָחָדׁש ַאְתָיין  ב ּדְ לֹׁש ְסִאין -ַאף ַעל ּגַ ָ רֹונֹות ָאתּו ִמׁשּ י ֶעׂשְ ּתֵ    .ׁשְ

  
  
ִנים " רוֹ  -ֶלֶחם ַהּפָ ָעה ֶעׂשְ ִרים ְוַאְרּבָ ָעה ְסִאיןֶעׂשְ ִרים ְוַאְרּבָ    ."נֹות ֵמֶעׂשְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ין ָא  ֵמִחיּטִ יָון ּדְ ן ָאתוּ  ,ּתוֹ ּכֵ ׁשָ ָאה ,ּוִמּיָ רֹון מּוְבָחר ָאֵתי ִמּסְ ָ    .ִעׂשּ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָנחֹות " ל ַהמְּ רֹוָנן -ּכָ ת ֶעׂשְ ִמּדַ ה ּבְ ִריּבָ    ,ׁשֶ

רֹון  ָ ת ִעׂשּ ִמּדַ יֵעט ּבְ ּמִ סּולֹות –אֹו ׁשֶ    .ּפְ
ה ּבְ  ֶהןִריּבָ ּלָ ת ְסִאין ׁשֶ    ,ִמּדַ

ֶהן  ּלָ ת ְסִאין ׁשֶ ִמּדַ יֵעט ּבְ ּמִ רֹות -אֹו ׁשֶ ׁשֵ   ."ּכְ
  
  

 רש"י
  תני' מ

. דאותן שלשה סאין היו העומר
   מניפין עד שהיה עומד על עשרון:

  
  גמ' 

   . בא משלשה סאין:מאי טעמא
. שיש בו סובין כיון דמחדש אתי

יותר מיבשין ושעורין נמי יש בהן 
   סובין יותר מבחיטים:

. לחם הפנים כ''ד עשרונים
א כד) שתי עשרונים דכתיב (ויקר

   יהיה החלה האחת:
. שעשה שריבה במדת עשרונים

   העשרון גדוש:
. שמחק העשרון יותר או שמיעט

   מדאי עד שחסר:
. כגון ריבה במדת סאין שלהן

שתי הלחם שבאין מג' סאין 
ולחם הפנים שבאים מכ''ד סאין 
קמח ומניפין אותם לעשרונים 
סלת וכגון העומר שהיה בא מג' 

ר לצורכו ד' סאין או סאין נקצ
   שלא קצר לו אלא ב' סאין:

. ובלבד שיהא העשרון כשרה
   כהלכתו:
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  ַמְתִניִתין

ה  ֵרה ָנָפה -ָהעֹוֶמר ָהָיה ְמנּוּפֶ לֹׁש ֶעׂשְ ׁשְ    .ּבִ
ֶחם  י ַהּלֶ תֵּ ֵרה -ׁשְ ים ֶעׂשְ תֵּ ׁשְ    .ּבִ

ִנים  ֵרהת ַח ַא ּבְ  -ְוֶלֶחם ַהּפָ    .ֶעׂשְ
ְמעֹון י ׁשִ    :ֹוֵמרא ַרּבִ

   ,לֹא ָהָיה ָלֶהן ִקְצָבה
ּה ָהָיה ֵמִביא ל ָצְרּכָ ה ּכָ א סֹוֶלת ְמנּוּפָ    ,ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ    – )ה ,דכ(ויקרא   511511511511"ְוָלַקְחּתָ סֹוֶלת ְוָאִפיָת אֹוָתהּ " :ׁשֶ
ּה ַעד ׁשֶ  ל ָצְרּכָ ה ּכָ ֵהא ְמנּוּפָ   .תְּ

  

ָמָרא         ּגְ
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה" ַדּקָ    ,ּבְ
ה ַגסָּ    ,ּבְ
ה ַדּקָ    ,ּבְ

הּבְ     .ַגסָּ
ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ׁש  ְקּדָ ּמִ ֵרה ָנפֹות ָהיּו ּבַ לֹׁש ֶעׂשְ    ,ׁשְ
   ,זֹו ְלַמְעָלה ִמּזוֹ 

   ,ְוזֹו ְלַמְעָלה ִמּזוֹ 
ין –ֶעְליֹוָנה קֹוֶלֶטת     ,סּוּבִ

ְחּתֹוָנה קֹוֶלֶטת     ."סֹוֶלת –תַּ
  
  
ְמעֹון" י ׁשִ    ."לֹא ָהָיה ָלֶהן ִקְצָבה :אֹוֵמר ַרּבִ
  

נָ  נּו ַרּבָ    :ןּתָ

ד - )ה ד,א כיקרו( "סֹוֶלת ְוָאִפיָת אֹוָתהּ "" ַחת סֹוֶלת ְמַלּמֵ ּקַ ּנִ    .ׁשֶ

ין ֲאִפיּלּו ִחיטִּ ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ל ָמקֹום - )ה ד,א כיקרו( "ְוָלַקְחּתָ " :תַּ    .ִמּכָ

ן ָאר ְמָנחֹות ּכֵ ׁשְ    ?ָיכֹול ַאף ּבִ

ְלמּוד לֹוַמר חֹון - )ה ד,א כיקרו( "אֹוָתהּ " :תַּ ֵני ַהִחיסָּ    ."ִמּפְ
  

ֵני ַה "ַמאי   512512512512 חֹוןִמּפְ    ?"ִחיסָּ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ָרֵאל ל ִיׂשְ    .ַהּתֹוָרה ָחָסה ַעל ָממֹוָנן ׁשֶ

  
   ?ֵהיָכא ְרִמיָזא

  
ְכִתיב ִעיָרם" )ח ,במדבר כ( :ּדִ ִקיָת ֶאת ָהֵעָדה ְוֶאת ּבְ   .513513513513"ְוִהׁשְ

  

        ַהְדָרן ֲעָלְך ֵאּלּו ְמָנחֹות ִנְקָמצֹותַהְדָרן ֲעָלְך ֵאּלּו ְמָנחֹות ִנְקָמצֹותַהְדָרן ֲעָלְך ֵאּלּו ְמָנחֹות ִנְקָמצֹותַהְדָרן ֲעָלְך ֵאּלּו ְמָנחֹות ִנְקָמצֹות

                                                           
ֵרה ַח  511 ים ֶעׂשְ תֵּ ה ָהֶאָחתְוָלַקְחתָּ סֶֹלת ְוָאִפיָת אָֹתּה ׁשְ רִֹנים ִיְהֶיה ַהַחּלָ ֵני ֶעׂשְ  ּלֹות ׁשְ

י ֶאְלָעָזר) :אילנוב 512   (ָאַמר ַרּבִ
ַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו ְוהוֹ  513 ם ֶאל ַהּסֶ ְרתֶּ ה ְוַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוִדּבַ ה ְוַהְקֵהל ֶאת ָהֵעָדה ַאתָּ ּטֶ ִקיָת ֶאת ָהֵעָדה ְוֶאת ַקח ֶאת ַהּמַ ַלע ְוִהׁשְ ֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן ַהּסֶ

ִעיָרם   ּבְ

 רש"י
  מתני' 

. העומר היה מנופה בי''ג נפה
   הלכה למשה מסיני:

שנאמר ולקחת סלת ואפית 
. שתהא מנופה כל אותה וגו'

צורכה שתהא סלת ברורה בשעת 
   אפיה:

  
  גמ' 

. כיצד היה מנופה בי''ג תנו רבנן
   נפות:

. דשתי נפות היו בדקה בגסה
במקדש אחת דקה ואחת גסה 
שקורין קליי''ר ובתחילה היו 
מניפין בדקה והיתה קולטת 
הסלת והסובין והיה הקמח 
הולך לעבר הנפה כמנהג גרוסות 
ואח''כ נותנין אותו בגסה 
שקולטת הסובין שנשתיירו 
בסלת והגרוסות כעין קרטין 
שממנו הסלת נעשה היה הולך 

ה ואחר כך חוזרין לעבר הנפ
ומניפין בדקה ובגסה וכן חוזרין 
חלילה עד שיהא מנופה שלש 
עשרה פעמים ובלבד שלא 
ישתייר מן הקמח ומן הסובין עם 
הסלת וחוזרין וטוחנין קרטין 

   והגרוסות והויין סלת:
. לא היו עושין רבי שמעון אומר

כמו שאמרת בדקה בגסה אלא 
י''ג נפות היו במקדש זו למעלה 

כל אחת עבה מחברתה מזו 
עליונה ראשונה קולטת סובין 
שהיא היתה גסה שבכולן ולא 
היתה קולטת כ''א סובין והיו 
הקמח והסלת הולכין לעבר 
הנפה ושוב היה נותן הקמח 
והסלת בתחתונה בדקה הימנה 
והיא היתה קולטת הקרטין סלת 
והקמח הולך לעבר הנפה ושוב 
היה חוזר ונותן הסלת בדקה 

שלא ישתייר מן הימנה כדי 
הקמח ומן הסובין בסלת כלל 

   שתהא הסלת ברורה:
. תלמוד לומר ולקחת מכל מקום

ובלבד שתהא זו סלת ברורה 
   בשעת אפייה:

. שיהו יכול אף בשאר מנחות כן
   נקחות נמי חיטין:
. אותה נקחת תלמוד לומר אותה

   בחטים ואין אחרת נקחת חטין:
לפי שחסה תורה על ממונם של 

פי שלחם הפנים הם . לישראל
כ''ד עשרונות ולפי שהן בכל שבת 
ושבת ועולים לדבר גדול הותר 
לקנותן מן החיטין כדי שיבא 
לחם בזול יותר משאם היו 
לוקחין סלת מן התגר שהקונה 
סלת קונה אותה ביוקר אבל 
שאר מנחות שהן דבר מועט ואין 
באות תדיר לא הותרו לקנות כי 

  אם סלת:


