
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

מנחות-התכלת

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

רב אשי:!◊נב.
שתי תקנות הואי, דאורייתא בה מועלין, באפרה אין מועלין, כיון דחזו דקא מזלזלי בה וקא עבדי מיניה 

למכתן ־ גזרו ביה מעילה, כיון דחזו דקא פרשי מספק הזאות ־ אוקמוה אדאורייתא.

ֹ ת"ר:[רבי יהודה]♦▀◊נב. פר העלם דבר של ציבור ושעירי עבודת כוכבים בתחילה מגבין להן, דברי ר' יהודה

מתרומת הלשכה הן באין.רבי שמעון:♦▀◊נב.

והתניא איפכאִ ▀¿◊נב.

הי מינייהו אחריתא?^נב.

¿נב.
אמרוה רבנן קמיה דרב 

אשי:
 ֹ לימא קמייתא אחריתא, דשמעינן ליה לר"ש דחייש לפשיעה

אמר להו רב אשי:!◊נב.
אפי' תימא בתרייתא אחריתא, כי קא חייש ר"ש לפשיעה ־ במילתא דלית בהו כפרה בגווה, במילתא 

דאית להו כפרה בגווה, לא חייש ר"ש לפשיעה.

מאי הוי עלה?^נב.

▀!◊נב.
רבה זוטי לרב אשי: 

ת"ש, דתניא:

(במדבר כ"ח) את קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו ־ לרבות פר העלם דבר של 

ציבור ושעירי עבודת כוכבים שבאין מתרומת הלשכה, דברי ר"ש.

ושלימה היתה קריבה וכו'.▀>נב.

^◊נב.
רבי חייא בר אבא, בעי 

רבי יוחנן:
שלימה שחרית ושלימה בין הערבים, או דילמא שלימה שחרית ובטילה בין הערבים?

ֹ רבא, ת"ש:▀!◊נב. שמיני בחביתים

!נב.
ואם איתא דבטילה בין הערבים, הא זמנין דלא משכח ליה שמיני בחביתים, ה"ד? דמת כ"ג ולא מינו אחר 

תחתיו.

אמרוה רבנן קמיה דרבי ירמיהОנב.

בבלאי טפשאי, משום דיתבו באתרא דחשוכא אמרי שמעתתא דמחשכןאמר:[רבי ירמיה]О◊נב.

שביעי בסלת, תשיעי בייןאלא דקתני:▀¿◊נב.

ה"נ דלא בטלי? (במדבר כ"ט) מנחתם ונסכיהם בלילה, מנחתם ונסכיהם אפילו למחרִ ¿¿◊נב.

אלא דאי לא קתניִ !¿◊נב.

ה"נ דאי לא קתני.¿נב.

אהדרוה קמיה דרבאОנב.

מבישותין אמרי קמייהו, מטיבותין לא אמרי קמייהו.אמר: [רבא]О◊נב.

הני נמי טיבותין היא, אמר קרא: (ויקרא ו') סלת מנחה תמיד, הרי היא לך כמנחת תמיד.והדר אמר רבא:!◊נב.

מאי הוי עלה?^נב.

▀!◊נב.
 ר"ג בר יצחק: ת"ש, 

דתניא:
שלימה שחרית ושלימה בין הערבים.

פליגי בה  ורבנןרבי יוחנן:▀נב.

ֹ אבא יוסי בן דוסתאי:♦▀▀◊נב. מפריש לה שני קמצים של לבונה, קומץ שחרית וקומץ בין הערבים

מפריש לה קומץ אחד, חצי קומץ שחרית וחצי קומץ בין הערבים.רבנן:♦▀▀◊נב.

במאי קמיפלגי?^נב.

לא אשכחן חצי קומץ דקריבאבא יוסי בן דוסתאי סבר:▀!◊נב.

לא אשכחן עשרון דבעי שני קמצים.רבנן סברי:▀!◊נב.
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בעי רבי יוחנן:^◊נב.

כהן גדול שמת ולא מינו אחר תחתיו, לרבנן הוכפלה לבונתו או לא? מי אמרינן, מתוך שהוכפלה סלתו 

הוכפלה לבונתו, או דילמא מאי דגלי גלי, מאי דלא גלי לא גלי? ושמן בין לאבא יוסי בן דוסתאי ובין 

לרבנן, מהו?

נב:
ֹ רבא, ת"ש:▀¿◊ ה' קמצין הן

ואם איתא, זימנין דמשכחת לה ז'◌ִ ¿נב:

דאי לא קתני.!◊נב:

יתיב רב פפא וקאמר לה להא שמעתא.[רב פפא]Оנב:

¿נב:
רב יוסף בר שמעיה לרב 

פפא:
והא מעלה קומץ בחוץ, דאי הוה וקתני.

מאי הוי עלה?^◊נב:

▀!◊נב:
ר"נ בר יצחק: ת"ש, 

דתניא:

כ"ג שמת ולא מינו אחר תחתיו, שלימה שחרית ושלימה בין הערבים, ומפריש לה ב' קמצין, קומץ 

 ֹ שחרית וקומץ בין הערבים, ומפריש לה שלשת לוגין, לוג ומחצה שחרית לוג ומחצה בין הערבים

מני?^!נב:

אילימא רבנן!!נב:

מאי שנא לבונתה דהוכפלה, ומאי שנא שמנה דלא הוכפלה?¿!נב:

אלא אבא יוסי בן דוסתאי היא!!◊נב:

▀!!◊נב:
דאמר:[אבא יוסי בן 

דוסתאי]
חביתי כ"ג בעלמא שני קמצין בעיא

ולבונה לא הוכפלה ושמן לא הוכפל!נב:

ומדשמן לאבא יוסי בן דוסתאי לא הוכפלה, לבונתה ושמנה לרבנן נמי לא הוכפלו.!◊נב:

הלכה כאבא יוסי בן דוסתאי.רבי יוחנן:▀◊נב:

ומי א"ר יוחנן הכי?¿נב:

הלכה כסתם משנהוהא א"ר יוחנן:▀¿◊נב:

ִ ותנן:▀¿◊נב: חמשה קמצין הן

אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן.!◊נב:

הדרן עלך התכלת◊
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מנחות-כל המנחות באות מצה

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

מד.
ת"ר:▀◊

חלזון זהו ־ גופו דומה לים, וברייתו דומה לדג, ועולה אחד לשבעים שנה, ובדמו צובעין תכלת, לפיכך 

דמיו יקרים.

נב:
מ

כל המנחות באות מצה, חוץ מחמץ שבתודה ושתי הלחם שהן באות חמץ.[רבנן]▀

ֹ רבי מאיר:▀נב: השאור בודה להן מתוכן ומחמצן

ֹ רבי יהודה:▀נב: אף היא אינה מן המובחר, אלא מביא את השאור ונותנו לתוך המדה וממלא את המדה

אף היא היתה חסרה או יתרה.אמרו לו:▀נב:

נב:
ג

^
בעא מיניה רבי פרידא 

מרבי אמי:
מנין לכל המנחות שהן באות מצה?

[רבי אמי]!נב:
מנלן? דכתיב בה ־ כתיב בה, דלא כתיב בה ־ כתיב בה: (ויקרא ו') זאת תורת המנחה הקרב אותה בני 

אהרן לפני ה' אל פני המזבח והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו מצות תאכלִ 
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