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מנחות ד קו.
האומר "הרי עלי מנחה" ופירש בה כדלהל ואינו זוכר מה פירש ,מה דינו?
באינו זוכר ג איזו מנחה

לחכמי
לרבי

בזוכר איזה מנחה ואינו זוכר כמה
עשרוני
יביא חמש מיני מנחות של ס' עשרו%
יביא מנחה אחת של ס' עשרו%
יביא ס' מנחות מאחד ועד ס' ) 1830עשרו (%יביא ש' מנחות מאחד ועד ס' ,ס' מנחות
מכל מי %מה' המיני ) 9150עשרו(%
לחכמי ורבי הנ"ל ,מה סברת בדיני הבאי?
לרב חסדא

)לרבא( לרבה

להכניס חולי לעזרה

לערב מנחת חובה בנדבה
לכו"ע אסור

לרבנ :%מותר
לרבי :אסור
לכו"ע אסור

2

3

לרבנ :%מותר
לרבי :אסור

1

4

מנחות ד קו:
לחכמי דרבי ]למא דשרי לערב חובה בנדבה[ ,הא יכול להקטיר לקמצי באופני דלהל?
לרבנ דר' אליעזר
לר' אליעזר

להקטיר קומ $דנדבה ברישא
אי אפשר
אי אפשר

5

להקטיר קומ $דחובה ברישא
אי אפשר
אפשר  +ומתנה לש עצי
6

 1פי' מנחת חובה היא באומר "הרי עלי" ,ומנחת נדבה היא באומר "הרי זו".
 2ולכ יכול להביא מנחה גדולה של ס' עשרו ולהתנות ולומר כמה עשרונות שנדרתי יהיו לחובתי והשאר
יהיו חולי ,אול לומר השאר יהיה לנדבתי אי אפשר ,כיו שאסור לערב חובה בנדבה.
 3ס"ל שאסור להכניס חולי לעזרה ,ולא יכול לומר כמה עשרונות שנדרתי יהיו לחובתי והשאר חולי,
ולכ צרי להביא לכל ספקי עשרונותיו מאחד עד ס' בששי כלי ,ולומר הכלי שבו כמות המנחה כמו
שנדרתי יהיה לחובה והשאר לנדבה.
 4אליבא דרבא לא אמרינ לרבנ דהשאר חולי  דלכו"ע אסור להכניס חולי בעזרה ,אלא אומר כמה
שנדרתי יהיה לחובה והשאר לנדבה ,וס"ל שלרבנ מותר לערב חובה בנדבה.
 5זה לכו"ע לא מהני ,דכיו שמביא רק כלי אחד ובו ס' עשרו ויש לנו להסתפק שמא כולו לחובתו ,והדי
שצרי לקמו ממנו שני קמצי אחת לחובת נדרו והשני לנדבתו ]דהרי יש ג"כ לספק שמא אי כל הס'
עשרו לחובה ומעורב בה נדבה[ ,א יקטיר קומ נדבה ברישא הו"ל שיריי שחסרו בי קמיצה ]של
קומ החובה[ להקטרת קומ החובה  ופסול.
 6פי' דכיו שיש להסתפק שמא נדר מנחה של ס' עשרו ,ואחרי שמקטיר לקומ חובתו הו"ל כל הכלי
שיריי שנית מה מה שצרי להנת לאישי ,וה בבל תקטירו ,ואי יקטיר לקומ הנדבה מאלו
השיריי] .אמנ מבואר בדברי רב אשי שג לשיטה זו יש אפשרות ,א יביא בכלי אחד ס' עשרו ובכלי
שני עשרו א' ויקרב את הכלי אצל שפתותיה )או שיביא בעריבה של תרנגולי החלוקה באמצעה 
תוד"ה אפשר[ .ויקמו מ הגדול ברישא ואומר א כולו חובה זה קומצו ,וא חלקו חובה יהיה הקומ
על אותו חלק שהוא חובה .ועל חלק הנדבה  כשיקמו מהכלי הקט יאמר שהוא על המנחה שבכלי הקט
ועל חלק הנדבה שבכלי הגדול ,ומקטיר[.

