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עד.
◊¿▀

הא שתהא עבודתה כשרה בו מהכא נפקא? מהתם נפקא: מנין לכהן שבא ומקריב קרבנותיו בכל עת ובכל 

שעה שירצה? ת"ל: (דברים י"ח) ובא בכל אות נפשו ושרתִ 

אי מהתם, הוה אמינא: ה"מ דבר שאין בא על חטא, אבל דבר שבא על חטא אימא לא.!◊עד.

▀¿◊עד.
והא נמי מהכא נפקא? מהתם נפקא: (במדבר ט"ו) וכפר הכהן על הנפש השוגגת בחטאה בשגגה ־ מלמד 

שהכהן מתכפר על ידי עצמוִ 

אי מההוא, הוה אמינא הני מילי בשוגג, אבל במזיד לא, קמ"ל.!◊עד.

במזיד היכי משכחת לה?¿עד.

בזדון שבועה.!◊עד.

ֹ תניא אידך, רבי שמעון:♦▀◊עד. מנחת חוטא של כהנים נקמצת, והקומץ קרב בפני עצמו והשירים קריבין בפני עצמן

הקומץ קרב בעצמו, והשירים מתפזרין על בית הדשן.ר"א בר"ש:♦▀◊עד.

¿עד.
רבי חייא בר אבא: הוי 

בה רבי יוחנן:
בית הדשן דהיכא? אי דלמעלה, היינו אבוִה אי דלמטה, יש לך דבר שקרב למטה?

דלמא לאיבוד.א"ל רבי אבא:!◊עד.

אחיכו עליה, וכי יש לך דבר שקרב לאיבוד?¿◊עד.

(ויקרא ו') כל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל ־ לאכילה הקשתיה ולא לדבר אחר.תני אבוה דרבי אבין:!◊עד.

מאי קא אמר?¿עד.

הכי קא אמר: כל מנחת כהן לא תאכל חובתו, כליל תהיה נדבתו.אביי:!◊עד.

סכינא חריפא מפסקא קראיִ א"ל רבא:¿עד.

כל מנחת כהן כליל תהיה נדבתו, לא תאכל חובתו.אלא אמר רבא:!◊עד.

ואיפוך אנאִ ¿◊עד.

מסתברא נדבתו הוה ליה לרבויי, שכן תדירה, לא חטי, בסים ריחיה.!◊עד.

אדרבה, חובתו הוה ליה לרבויי, שכן עשרון, חובהִ ¿◊עד.

הנך נפישן.!◊עד.

ורבנן האי כל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל מאי עבדי ליה?¿◊עד.

מיבעי להו לכדתניא:!עד.

▀!◊עד.

אין לי אלא עליונה בכליל תקטר ותחתונה בלא תאכל, מנין ליתן את האמור של זה בזה ואת האמור של 

זה בזה? ת"ל: כליל כליל לגזירה שוה, נאמר כאן כליל ונאמר להלן כליל, מה להלן בכליל תקטר, אף 

כאן בכליל תקטר, ומה כאן ליתן לא תעשה על אכילתו, אף להלן ליתן לא תעשה על אכילתו.

בעי רבינא:^◊עד.
כהן שאכל מן האימורין מה הוא? לאו דזרות לא קא מיבעיא לי, כי קא מבעיא לי ־ לאו דכליל תהיה, 

מאי?

▀!◊עד:
רב אהרן לרבינא, ת"ש: 

דתניא, ר"א:
כל שהוא (ויקרא ו') בכליל תהיה, ליתן לא תעשה על אכילתו.

עד:
מ

▀
מנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסכים ־ למזבח, ואין בהן לכהנים, ובזה יפה כח מזבח מכח 

הכהנים.

שתי הלחם ולחם הפנים נאכלין לכהנים, ואין בהם למזבח, ובזה יפה כח הכהנים מכח המזבח.▀עד:

ותו ליכא? והא איכא עולהִ ¿◊עד:

איכא עורה לכהנים.!עד:

Talmud Navigator עמוד 1 מנחות עד



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-אלו מנחות נקמצות

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

והא איכא עולת העוףִ¿◊עד:

איכא מוראה ונוצה.!עד:

והא איכא נסכיםִ ¿◊עד:

לשיתין אזלי.!עד:

ומאי בזו?^◊עד:

לאפוקי מדשמואל!◊עד:

המתנדב יין, מביאו ומזלפו על גבי אישיםדאמר שמואל:▀!◊עד:

קמ"ל דלשיתין אזלי.!עד:

מסייע ליה לשמואל▀◊עד:

המתנדב שמן, קומצו ושיריו נאכלין.דאמר שמואל:▀▀◊עד:

שתי הלחם ולחם הפנים.▀>עד:

ותו ליכא? והא איכא חטאת העוףִ¿◊עד:

איכא דמה.!עד:

והאיכא לוג שמן של מצורעִ ¿◊עד:

איכא מתנותיו.!עד:

ומאי בזו?^◊עד:

!◊עד:
לאפוקי ממאן דאמר: שתי הלחם הבאות בפני עצמן לשריפה אתיין, קמשמע לן, דבזו יפה כח כהנים 

לעולם.

עד:
מ

כל המנחות הנעשות בכלי ־ טעונות שלשה מתנות שמן: יציקה, ובלילה, ומתן שמן בכלי קודם לעשייתן.▀

וחלות בוללן, דברי רבי[רבי]♦▀עד:

סולת.חכמים:♦▀עד:

החלות טעונות בלילה, ורקיקין ־ משיחה.▀עד:

כיצד מושחן? כמין כי, והשאר נאכלין לכהנים.▀עד:

עד:
ג

למעוטי מאי?^

למעוטי מנחת מאפה.רב פפא:!◊עד:

ת"ר:▀◊עד:
(ויקרא ב') ואם מנחת מרחשת קרבנך סלת בשמן תעשה ־ מלמד שטעונה מתן שמן בכלי, קרבנך קרבנך 

לגז"ש, מה כאן מתן שמן בכלי, אף להלן מתן שמן בכלי, ומה להלן יציקה ובלילה, אף כאן יציקה 
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