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מנחות ד נ' ע"א
כשלא הקריב תמיד של שחר ,הא מקריב תמיד של בי הערבי?
לתנא קמא
לר' שמעו

במזבח שלא נתחנ עדיי
לא יקריב
לא יקריב

במזבח שנתחנ  ולעני אות כהני שלא הקריבו
יקריב
שלא הקריבו שוגגי או אנוסי :יקריב
שלא הקריבו מזידי :לא יקריב

1

לא הקטירו קטורת בבוקר ]אפי' במזיד[ ,הא יכולי אות כהני להקטיר בבי הערבי?
ואיזה שיעור מקטירי?
לתנא קמא
לר' שמעו

הא מקטירי?
מקטירי
מקטירי

2

איזה שיעור מקטירי?
חצי מנה
מנה של

הא קטורת באה באופני ובמקומות דלהל?
במזבח הפנימי
במזבח החיצו

ביחיד
אינה באה
אינה באה
)מלבד הנשאי ( בהוראת שעה(

בציבור
בנדבה :אינה באה
בחובה :באה
אינה באה

 1הנה בכהאי גוונא שכבר נתחנ -המזבח ,בזה נחלקו וכדלהל); דלתנא קמא בכל אופ) מקריבי
בבי) הערבי  .ולר' שמעו) רק א לא הקריבו בשוגג ,אול א לא הקריבו במזיד ,הדי) שאות
כהני שהיו צריכי להקריב בבוקר ופשעו ולא הקריבו ,קנסו אות חכמי שלא יוכלו להקריב
לתמיד של בי) הערבי  .אול המזבח לא יתבטל ,דיקריבו כהני אחרי .
 2ומיירי בי) במזבח שנתחנ -ובי) במזבח שלא נתחנ ,-וכדקתני טעמא במשנה; שמזבח הפנימי
מתחנ -בקטורת של בי) הערבי דוקא ,ולכ -הדי) כא) שונה ממזבח העולה ,שש במזבח שלא
נתחנ -ולא הקריב עליו בבוקר ( אי) מקריבי בו תמיד של בי) הערבי כלל ,וכא) כ) מקטירי .
]כ) הוא לפירוש התוס' בד"ה שאי) ( שטע המשנה שאי) מחנכי וכו' ,קאי בי) לרבנ) ובי) לר"ש,
וקאי על מה שמקטירי קטורת בבי) הערבי א שלא הקטירו בבוקר וא שלא נחתנ -עדי)
המזבח .אול לרש"י במשנה לעיל ,שפירש שאי) מחנכי אלא בקטורת הסמי ( של מנה של ,
שמבואר מפירושו שס"ל שהוא מדברי ר' שמעו) ,והיינו שר"ש מביא ראי' לשיטתו שא לא
הקטיר קטורת בבוקר מביא קטורת שלמה בבי) הערבי  ,מטע שכ) עשו בחינו -המזבח ,א"כ
לשיטת רש"י זו אי) זה טע על מה שמודי רבנ) בקטורת[.
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מנחות ד נ' ע"ב
נפטר הכה גדול ומינו אחר תחתיו  שהדי שמביא השני עשרו של  ומחצה שנשאר
מראשו ומחצה שנשאר משני אובדי ,הא צרי עיבור צורה )שיפסל בלינה( ,או נשר מיד?
3

המחצה שנשאר מהראשו
טעו) עיבור צורה
טעו) עיבור צורה

לתנא דבי רבה בר אבוה
לרבנ

המחצה שנשאר מהשני
טעו) עיבור צורה
לרב נחמ) :ישר מיד
לרב אשי :טעו) עיבור צורה

כיצד אופי ומטגני את המנחה ,ומנל?
כיצד עושי?
לר' יוחנ ולרבי
ל' חנינא ולת"ק דברייתא
לר' יוסי  /לר' דוסא

אופה ואח"כ מטג)
מטג) ואח"כ אופה
לל"ק :אופה מטג) ואופה
6
לשאר לשונות :מטג) ואופה

אי דרשינ ל"תופיני"?
)ויקרא ו' י"ד(
4
תאפינה נאה
5
תאפינה נא
תאפינה נא ונאה

 3וה"ה כשנטמא או אבד החצי העשרו) של בי) הערבי  ,שצרי -להביא עוד עשרו) של ולחצותו,
שיש לדו) מה הדי) המחצה שנשאר מזה העשרו) השני.
 4ולכ -צרי -קוד לאפות ,דא יקדי את הטיגו) לא תהא נאה בשעת אפייה ( כי היא משחרת
מהטיגו).
 5והיינו שכשבא לאפותה תהא כבר מטוגנת ( שע"י הטיגו) נעשית נא.
 6רש"י פירש כא) ג' לשונות .בלשו) הראשו) והשני הוא גורס תאפינה רבה ,אלא שנחלקו בפירוש.
דללשו) הראשו) הכוונה; רבה ( היינו אפיות הרבה ,ולכ -בתחילה אופה קצת כדי שתהיה אפיה
כשהיא נאה ,ואח"כ מטג) כדי שתהיה האפיה האחרונה כשהוא נא .ולשו) שני מפרש :רבה,
פירושו גדולה ומרוקעת ודקה ,וללשו) זו ]וכ) ללשו) השלישית[ ס"ל שרק מטג) ואופה ,דמטג)
מתחילה ובזה מקיי נא ,וג מקיי נאה כי היא גדולה .והלשו) השלישי גורס :תאפנה רכה,
ולכ -מטגנה בהרבה שמ) עד שתתרכ -ואז אופה אותה.

