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מנחות-המנחות והנסכים

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

קד.
О.וההוא גברא על פלטר סמיך

מאי הוי עלה?¿קד.

ֹ רב יוסף:!◊קד. רבי יהודה מוריינא דבי נשיאה הוה ואורי ליה כשמעתיה

ֹ דתנן, רבי יהודה:▀!◊קד. ששה דברים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, דם נבילות ־ בית שמאי מטהרין, ובית הלל מטמאין

אף כשטמאו בית הלל, לא טמאו אלא ברביעית, הואיל ויכול לקרוש ולעמוד על כזית.רבי יוסי בר' יהודה:▀◊קד.

קד.
מ

אין מתנדבין לוג שנים וחמשה, אבל מתנדבין שלשה וארבעה וששה, ומששה ולמעלה.▀

קד.
ג

יש קבע לנסכים או אין קבע לנסכים?איבעיא להו:^◊

היכי דמי?^קד.

!◊קד.
כגון דאייתי חמשה, אי אמרת אין קבע לנסכים, משיך ומקריב ארבעה מינייהו דחזי לאיל ואידך הוי 

נדבה, ואי אמרת יש קבע לנסכים, עד דממלי להו לא קרבי

מאי?^קד.

ששה לנדבהאביי, תא שמע:▀¿◊קד.

ואמרינן:▀¿◊קד.
כנגד מי? כנגד מותר חטאת, ומותר אשמות, ומותר אשם נזיר, ומותר אשם מצורע, ומותר קינין, ומותר 

 ֹ מנחת חוטא

ואם איתא, ליתקין שופר אחרינא כנגד מותר נסכיםִ ¿◊קד.

הנך לנדבת צבור אזלי, הני שכיחי, אפשר דמצטרפי דמר ודמר בהדי הדדי וקרבי.!◊קד.

רבא, תא שמע:▀!◊קד.
אזרח ־ מלמד שמתנדבין נסכים, וכמה? שלשת לוגין, ומנין שאם רצה להוסיף יוסיף? תלמוד לומר: 

 ֹ יהיה, יכול יפחות? ת"ל: ככה

מאי יוסיף?^!◊קד.

אילימא ארבעה וששה!!קד.

מאי שנא שלשה? דחזו לכבש, ארבעה וששה נמי חזו לאיל ופרִ ¿!קד.

אלא לאו חמשה, ושמע מינה: אין קבע לנסכים, שמע מינה.!!◊קד.

והא אנן לא תנן הכי:רב אשי:¿◊קד.

אין מתנדבין לוג שנים וחמשה[תנן]▀¿◊קד.

קתני חמשה דומיא דשנים, מה שנים דלא חזו כלל, אף חמשה נמי דלא חזו כללִ ¿◊קד.

מידי איריא? הא כדאיתא והא כדאיתא.!◊קד.

אביי:^◊קד.

אם תמצא לומר, אין קבע לנסכים, הא אין קבע לנסכים, אם תמצא לומר יש קבע לנסכים, עד עשרה 

פשיטא לי, אחד עשר מיבעיא לי, מאי? גברא לשני פרים קא מכוין, ועד דממלי להו לא קרבי, או דלמא 

לשני אילים וכבש אחד קמכווין, תרי מחד מינא וחד מחד מינא אמרינן או לא - מאי?

קד:
תיקו.▀

קד:
מ

ֹ [רבי עקיבא]▀ מתנדבין יין ואין מתנדבין שמן, דברי רבי עקיבא

מתנדבין שמן.רבי טרפון:▀קד:

ֹ אמר רבי טרפון:▀◊קד: מה מצינו ביין שהוא בא חובה ובא נדבה, אף שמן שהוא בא חובה בא נדבה

לא, אם אמרת ביין שכן קרב עם חובתו בפני עצמו, תאמר בשמן שאינו קרב עם חובתו בפני עצמו?אמר לו רבי עקיבא:¿◊קד:
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אין שנים מתנדבין עשרון אחד, אבל מתנדבין עולה ושלמים, ועוף אפי' פרידה אחת.▀קד:

קד:
ג

מדברי שניהם נלמוד: מתנדב אדם מנחת נסכים בכל יום.רבא:▀◊

פשיטאִ ¿קד:

!◊קד:
מהו דתימא: מנחת נדבה גלי בה רחמנא, הני חמשה מנחות אין, טפי לא, קמ"ל: הני מילי בסתמא, אבל 

היכא דפריש פריש.

אין שנים מתנדבין.▀>קד:

מאי טעמא?^קד:

אילימא משום דכתיב: תקריב!קד:

עולה נמי הא כתיב: יקריבִ , אלא עולה מאי טעמא? דכתיב: לעולותיכם, מנחה נמי הא כתיב: למנחותיכםִ ¿קד:

אלא משום דכתיב בה: נפש.!◊קד:

תניא נמי הכי, רבי:▀◊קד:
אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו לה' ־ הכל באין בשותפות, לא סילק הכתוב 

אלא מנחה, שנאמר: נפש.

רבי יצחק:▀◊קד:
מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה נפש? אמר הקדוש ברוך הוא: מי דרכו להביא מנחה? עני, מעלה אני 

עליו כאילו הקריב נפשו לפני.

רבי יצחק:▀◊קד:
מה נשתנית מנחה שנאמר בה חמשה מיני טיגון הללו? משל למלך בשר ודם שעשה לו אוהבו סעודה 

ויודע בו שהוא עני, אמר לו: עשה לי מן חמשה מיני טיגון כדי שאהנה ממך .

הדרן עלך המנחות והנסכים◊
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מנחות-הרי עלי עשרון

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

קד:
מ

▀
הרי עלי עשרון ־ יביא אחד, עשרונות ־ יביא שנים, פירשתי ואיני יודע מה פירשתי ־ יביא ששים 

עשרון.

ֹ [ת"ק]♦▀קד: הרי עלי מנחה ־ יביא איזו שירצה

יביא מנחת הסולת, שהיא מיוחדת שבמנחות.רבי יהודה:♦▀קד:

מנחה או מין המנחה ־ יביא אחת▀קד:

מנחות או מין מנחות ־ יביא שתים▀קד:

פירשתי ואיני יודע איזה מהן פירשתי ־ יביא חמשתן.▀קד:

ֹ [ת"ק]♦▀קד: פירשתי מנחה של עשרונים ואיני יודע כמה פירשתי ־ יביא ששים עשרון

יביא מנחות של עשרונות מאחד ועד ששים.רבי:♦▀קד:

קד:
ג

פשיטאִ ¿

עשרונות ־ יביא שתים איצטריכא ליה.!◊קד:

הא נמי פשיטאִ ¿קד:

מיעוט עשרונות שתים איצטריכא ליה.!◊קד:

פירשתי ואיני יודע מה פירשתי ־ יביא ששים עשרון.▀>קד:

מאן תנא?^קד:

דלא כרבי, דאי רביחזקיה:!◊קד:

יביא מנחות של עשרונות מאחד ועד ששים.האמר:[רבי]▀!◊קד:

רבי יוחנן:!◊קד:
אפילו תימא רבי, באומר פירשתי עשרונות אבל לא קבעתים בכלי אחד, דמייתי שיתין עשרונות בשיתין 

מאני.

הרי עלי מנחה ־ יביא איזהו שירצה וכו'.▀>קד:

הואיל ופתח בו הכתוב תחלה.תנא:▀קד:

¿קד:
אלא מעתה, האומר הרי עלי עולה ־ יביא בן בקר הואיל ופתח בו הכתוב תחלה, מן הצאן ־ יביא כבש 

הואיל ופתח בו הכתוב תחלה, מן העוף ־ יביא תורים הואיל ופתח בו הכתוב תחלה
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