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מנחות ד� ס. 
"יכול בשני כהני� ת"ל עליה וכו'", מה ההו"א ומה הדחיה? [תד"ה יכול]. 

 

ללימוד מעליה להוה אמינא   
חייב שתי כה& אחד שנת& שמ& ולבונה חייב רק אחת לרש"י1 
אפי' במנחה אחת חייב שתי דוקא בשתי מנחות חייב שתי לתוס'2 
שאי& חייב שתי אלא אחת שאפי' נת& שמ& ואח"כ לבונה חייב שתי לר"ת3 

 

מנחות דלהל� אינ� טעונות תנופה, הא� טעונות עכ"פ הגשה? 
 

מנחת כהני�, מנחת כה� מנחת נדבה4, מנחת נכרי�, מנחת חוטא  
משיח 

טעונות הגשה טעונות הגשה לתנא קמא 
אינ& טעונות הגשה טעונות הגשה לר' שמעו� 

 

מנחות ד� ס: 
מנחת העומר ומנחת סוטה שטעונות תנופה, מני� שטעונות ג� הגשה? 

 

מנחת סוטה מנחת העומר  
מדכתיב: והקריבה מדכתיב: והבאת לר' שמעו� 
מדכתיב: והבאת6 מבמה הצד5 לר' יהודה 

 

                                                            

1 רש"י מפרש שבהו"א סברנו שא"א שכה� אחד יתחייב ג� על נתינת שמ� וג� על נתינת לבונה, אלא רק 
א� שני כהני� יתנו אחד שמ� ואחד לבונה אז יתחייב כל אחד מה� לאו. קמ"ל עליה, שאי� הלואי� 
תלויי� בכהני� אלא בגופה של מנחה, וכיו� שנית� על גו� המנחה שמ� ולבונה חייב הנותנ� שתי�, לא 
שנא נת� אחד לא שנא נתנו שני�. [והקשו עליו התוס', דאיזה ס"ד בכלל שלא יהיה חייב שתי� בכה� 

אחד, הא עשה ב' לאוי� נפרדי�].  
2 ופי', "יכול בשתי כהני�", היינו שתי מנחות, שכ� הדר� ששתי מנחות נעשות בשתי כהני�, ואז שיי� 
להתחייב מחמת� ג� משו� שמ� וג� משו� לבונה, אול� במנחה אחת ס"ד כיו� שנת� שמ� נפסלה וא"א 

להתחייב שוב מחמת לבונה, קמ"ל, עליה שג� במנחה אחת חייב שתי�.  
3 ופי', "יכול בשתי כהני�", היינו שני מקומות במנחה אחת, ואורחא דמלתא ששני� נותני� בזה אחר זה 
  זה שמ� וזה לבונה [וה"ה נמי בכה� אחד], וסלקא דעת� שיהיה חייב שתי�, אחד על השמ� ואחד על 
הלבונה. קמ"ל עליה, שאינו חייב אלא אחת, דכיו� שכבר נת� שמ� הרי פסלה ואינו ונת� על מנחה כשרה. 

[והיינו בדיוק להיפ� מהפירוש התוס', ושיטת ר"ת היא שיטה יחידאה].  
4 וה�: סולת, מחבת, מרחשת, מאפה תנור [  חלות, ורקיקי�].  

5 פי', ילפינ� במה הצד ממנחת חוטא ומנחת סוטה, דא� תאמר מה למנחת חוטא שבאה חיטי� תאמר 
בעומר שבאה שעורי�, מנחת סוטה תוכיח שבאה שעורי�. וא� תאמר מה למנחת סוטה שבאה לברר עוו� 
ולכ� חשובה היא להצטר� הגשה, מנחת חוטא תוכיח. ור"ש פרי� דמה להצד השוה [חוטא וסוטה] 
שיכולי� להמצא כמה פעמי� בשנה, תאמר בעומר שאינה אלא פע� בשנה. ודחה ר' יהודה, דאדרבא 
להיפ� הוא, דכיו� שאינ� קבועי� יתכ� שלא יבואו בכלל כל השנה, וא� בכל אופ� הצריכה בה� תורה 

הגשה א"כ כ"ש במנחת העומר שקבועה שצרי� לעשות בה הגשה.   
6 וא"ת, ר' יהודה "והקריבה" מה דריש ביה. תיר$ רש"י בד"ה אבל, שבא להוציא מנחת נסכי� ולח� 

הפני�, שאי� טעוני� הגשה.   


