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מנחות ד� עד. 
אליבא דר' שמעו� ור' אלעזר בנו, מה די� מנחת חובתו של כה�? 

 
מה עושי� ע� השירי� מה עושי� ע� הקומ�  

ניתני� על התפוח (במזבח)2 קרב על המזבח לר' שמעו�1 
מתפזרי� לאיבוד על הדש�4 קרב על המזבח לר' אלעזר בר' שמעו�3 

 
 

מנחות ד� ע"ד: 
איזה קרבנות ה� כליל או רק חלק�, למזבח או לכהני�, ואיזה לשניה�? 

 
לכהני� למזבח   

  �שתי הלח� ולח� הפני� מנחות דכהני�, דמשיח, דנסכי�5 קרבנות שה� כליל 
  �חטאת העו�, לוג שמ� דמצורע עולת העו�, נסכי� קרבנות שרק חלק� 
שאר כל הקרבנות וכ� המתנדב שמ� קרבנות שה� לשניה� 

 

                                                            

1 מבואר במשנתנו לר' שמעו� ששונה די� מנחת נדבת כה� ממנחת חובתו, דמנחת נדבה אינה 
נקמצת וכולה כליל, ואילו מנחת חובתו נקמצת והקומ  קרב לעצמו והשיריי� קרבי� לעצמ�. 
ולמד כ�, מדכתיב: "והיתה לכה� כמנחה", ולא כתוב כמנחתו ! שהיה משמע כמנחתו של כה�, 
ש"מ שמנחת חובתו דינה כמנחת ישראל דוקא, וכמו שמנחת ישראל נקמצת ג� חובת כה� 
נקמצת. אול� מה שנקטר לאשי� לא הוקש למנחת ישראל, ולכ� אי� שירייה נאכלי� אלא קרבי� 

בפני עצמ�.   
2 כ� מבואר בשטמ"ק (אות ה'), דמזה שאמר שהשירי� קרבי� בפנ"ע משמע שקרבי� שלא 

במקו� המערכה.   
3 ס"ל לחלוק על אביו רק בדי� השירי�, ואמר שה� מתפזרי� על בית הדש� לאיבוד, וכדתני אבוה 
דר' אבי�, דכתיב "כל מנחת כה� כליל תהיה לא תאכל" לאכילה הקשתיה ולא לדבר אחר. פי', 
דלמעלה מזה כתוב את די� מנחת חביתי� שאינה נקמצת אלא כולה נקטרת כליל, וקאמר דהקשנו 
את מנחת חובתו של כה� לחביתי� רק לעני� שאינה נאכלת, אבל לא לעני� שכליל תקטר [כ� הוא 
לפירש"י כת"י ולתוד"ה אכילה]. ומקשה הגמ', הרי בפסוק הזה בעצמו ג� בלא הקש כתוב "כליל 
תהיה", ואי& נאמר שהוא רק לעני� אכלה. ותי' אביי, שבפסוק זה כתוב ב' מנחות, וה"ק, כל מנחת 
כה� לא תאכל ! היינו מנחת חובתו [אול� ג� לא תקטר כליל אלא תתפזר על בית הדש� לאיבוד]. 
וכליל תהיה ! נדבתו, כמו מנחת חביתי� שכולה נקטרת. [וג� רבא מסכי� ע� אביי בדרשתו, רק 

שהוא הופ& את סדר הדרשה, וקוד� דורש כליל תהיה על נדבתו ואח"כ לא תאכל על חובתו].  
4 בתוד"ה אי, הביאו בש� רש"י שמתפזר על בית הדש� שמחו  לעזרה [ואולי הוא הפירוש ברש"י 
כת"י (בלא הוספת תיבת "עזרה" שהוסיפו המגיהי�)]. ותוס' מפרשי�, שהוא בעזרה במקו� שש� 
פרי� ושעירי� נשרפי�. ור"ת מפרש שהוא במקו� שמניחי� לתרומת הדש� שמצד הכבש. [והקשו 

תוס' על פירושו שש� ה� לא ישרפו ! כיו� שכבר נצטנ� הדש�].  
5 ואליבא דשמואל ג� נסכי� הבאי� בפני עצמ� מזלפ� לאשי�, ודייקה הגמ' דמזה שלא מנתה זו 
משנתנו ש"מ דס"ל שה� יורדי� לשיתי� ולא לאשי�, וע' זבחי� (צא:). ובתוס' ד"ה והאיכא, 
הוסיפו, דכ� הדי� בלבונה ועצי� (עצי� דוקא לרבי), ומה שלא מנו זאת במשנתנו, משו� דמתניתי� 

מיירי בדברי� הראויי� לאכילה.   
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 �מנחות ד� ע"ד: � המש
כיצד נותני� שמ� במנחות? 

 
פע� שלישית � יציקה פע� שניה � בלילה פע� ראשונה  

נות� בכלי קוד� מנחת מחבת ומרחשת 
לסולת 

אחר הסולת שמ� 
לבלילה6 

אחר הבלילה יוצק שמ� 

נות� בכלי קוד� מנחת מאפה � חלות 
לסולת 

אחר הסולת שמ� 
!!!!7 לבלילה 

נות� בכלי קוד� מנחת מאפה � רקיקי� 
לסולת 

מושח הרקיקי� כמי� 
כי 

 !!!!
 

                                                            

6 כ� אמרו חכמי� במשנה, שנתינת השמ� לבלילה הוא בעודה סולת, אול� רבי [קוד� שחזר בו] 
ס"ל שאחר האפייה חוזר ופותת� ונות� בה� שמ� לבולל�. [וע' במפרשי� שמחלוקת רבי וחכמי� 

היא בכל המנחות הנ"ל].  
7 דדרשו בגמ' לקמ� מקרא, למעט מנחת מאה תנור מיציקה.  


