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ס.
◊^

איכא דאמרי: אמר רב 

יצחק בר יוסף, בעי רבי 

יוחנן:

נתן משהו שמן על גבי כזית מנחה, מהו? מי בעינן שימה כנתינה או לא?

תיקו.▀ס.

נתן שמן על שיריה.▀>ס.

ת"ר:▀◊ס.
(ויקרא ה') לא ישים עליה שמן ולא יתן, יכול בשני כהנים? תלמוד לומר: עליה, בגופה של מנחה הכתוב 

 ֹ מדבר ולא בכהן

יכול לא יתן כלי על גבי כלי, ואם נתן ־ פסל? ת"ל: עליה, בגופה של מנחה הכתוב מדבר.▀◊ס.

ס.
מ

יש טעונות הגשה ואין טעונות תנופה, הגשה ותנופה, תנופה ולא הגשה, לא תנופה ולא הגשה.▀

[רבנן]♦▀◊ס.
ואלו טעונות הגשה ואין טעונות תנופה: מנחת הסולת והמחבת ומרחשת, והחלות והרקיקין, מנחת כהנים 

 ֹ ומנחת כהן משיח, מנחת נכרים, מנחת נשים ומנחת חוטא

רבי שמעון:♦▀◊ס.
מנחת כהנים ומנחת כהן משיח אין בהן הגשה, לפי שאין בהן קמיצה, וכל שאין בהן קמיצה אין בהן 

הגשה.

ס.
ג

כל היכא דתנן ־ עשר תנן.רב פפא:▀◊

מאי קמ"ל?^ס.

לאפוקי מדרבי שמעון!◊ס.

מחצה חלות ומחצה רקיקין יביאדאמר:[רבי שמעון]!◊ס.

קמ"ל דלא.!ס.

מנא הני מילי?^◊ס.

דתנו רבנן:▀!◊ס.
אילו נאמר (ויקרא ב') והבאת אשר יעשה מאלה לה' והקריבה אל הכהן והגישה, הייתי אומר: אין לי 

. ֹ שטעון הגשה אלא קומץ בלבד, מנחה מנין? תלמוד לומר: מנחה

מנחת חוטא מנין? ת"ל: את המנחה.[ת"ק]▀!◊ס.

[ת"ק]¿!◊ס.
ודין הוא: נאמר הבא מנחת חובה ונאמר הבא מנחת נדבה, מה מנחת נדבה טעונה הגשה, אף מנחת חובה 

טעונה הגשהִ 

ס:
מה למנחת נדבה שכן טעונה שמן ולבונִה מנחת סוטה תוכיח.[ת"ק]¿!

מה למנחת סוטה שכן טעונה תנופִה מנחת נדבה תוכיח.[ת"ק]¿!ס:

[ת"ק]¿!◊ס:
וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהן ־ ששוו לקמיצה ושוו להגשה, אף 

אני אביא מנחת חוטא ששוה להן לקמיצה תשוה להן להגשהִ 

[ת"ק]!!◊ס:
מה להצד השוה שבהן שכן הוכשרו לבא בעשיר כבעני, תאמר במנחת חוטא שלא הוכשרה לבא בעשיר 

כבעני? תלמוד לומר: את המנחה.

רבי שמעון:▀!◊ס:
והבאת ־ לרבות מנחת העומר להגשה, וכן הוא אומר: (ויקרא כ"ג) והבאתם את עומר ראשית קצירכם 

 ֹ אל הכהן

והקריבה ־ לרבות מנחת סוטה להגשה, וכן הוא אומר: (במדבר ה') והקריב אותה אל המזבח.[רבי שמעון]▀!◊ס:

[רבי שמעון]¿!◊ס:
ודין הוא: ומה מנחת חוטא שאינה טעונה תנופה טעונה הגשה, מנחת סוטה שטעונה תנופה אינו דין 

שטעונה הגשהִ 

[רבי שמעון]¿!ס:
מה למנחת חוטא שכן באה חיטיןִ מנחת העומר תוכיח. מה למנחת העומר שכן טעונה שמן ולבונִה מנחת 

חוטא תוכיח.

[רבי שמעון]¿!◊ס:
וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהן ששוו לקמיצה ושוו להגשה, אף 

אני אביא מנחת סוטה ששוותה להן לקמיצה תשוה להן להגשהִ 

[רבי שמעון]!!◊ס:
מה להצד השוה שבהן שכן לא הוכשרו לבא קמח, תאמר מנחת סוטה שהוכשרה לבא קמח? ת"ל: 

והקריבה.

רבי יהודה:▀!◊ס:

והבאת ־ לרבות מנחת סוטה להגשה, וכן הוא אומר: (במדבר ה') והביא את קרבנה עליה. אבל מנחת 

העומר לא צריכא קרא, מאי טעמא? מדינא קא אתיא: ומה מנחת חוטא שאינה טעונה תנופה טעונה 

הגשה, מנחת העומר שטעונה תנופה אינו דין שטעונה הגשה.

[רבי יהודה]▀!◊ס:
מה למנחת חוטא שכן באה חיטיןִ מנחת סוטה תוכיח. מה למנחת סוטה שכן באה לברר עון, דמזכרת עון 

היִא מנחת חוטא תוכיח.
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[רבי יהודה]▀!◊ס:
וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהן ־ שכן שוו לקמיצה ושוו להגשה, 

אף אני אביא מנחת העומר ששוותה להן לקמיצה תשוה להן להגשה

ומאי פרכת?[רבי יהודה]▀!ס:

ִ רבי שמעון פריך הכי:¿◊ס: מה להצד השוה שבהן שכן מצויין

ורבי יהודה?¿ס:

אדרבה, הא מצוייה טפי, הנך זימנין דלא משכחת לה כלל.[רבי יהודה]!◊ס:

▀!◊ס:

או אינו אומר והבאת ־ אלא שיחיד מתנדב ומביא מנחה אחרת חוץ מאלה שבענין? ודין הוא: ציבור מביא 

מנחה מן החיטין חובה ומביא מנחה מן השעורין חובה, אף יחיד שמביא מנחה מן החיטין נדבה יביא 

מנחה מן השעורין נדבִה - ת"ל: אלה, אין לי אלא אלה.

או אינו אומר אלה ־ אלא לאומר הרי עלי מנחה שמביא חמישתן?¿!ס:

ת"ל: מאלה, רצה אחת מביא, רצה חמישתן מביא.!!◊ס:

את המנחה ־ לרבות שאר מנחות. יכול שאני מרבה אף שתי הלחם ולחם הפנים? ת"ל: מאלה.רבי שמעון:▀!◊ס:

ומה ראית לרבות שאר מנחות ולהוציא שתי הלחם ולחם הפנים?¿!ס:

מרבה אני שאר מנחות שיש מהן לאישים, ומוציא אני שתי הלחם ולחם הפנים שאין מהן לאישים.!!◊ס:

והלא מנחת נסכים כולה לאישים - יכול יהא טעונה הגשה?¿!◊ס:

ת"ל: והקריבה.!!◊ס:

והא אפיקתיהִ ¿ס:

והקריב והקריבה.!◊ס:

▀!◊ס:
ומה ראית לרבות שאר מנחות ולהוציא מנחת נסכים? מרבה אני שאר מנחות שבאות בגלל עצמן, ומוציא 

אני מנחת נסכים שאינה באה בגלל עצמה.
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