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 גלי מסכתא  

הוכ� ע"י ת"ח א' מיקירי ירושלי� והופ� על ידי כולל עיו� הד� 
 עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות] 

מיועד לאלו שלמדו הסוגיא לתועלת חזרה מקוצרת ושינו� 
 
מסכת מנחות  
 
 
 
 
 

כללי� לשימוש 
[ ]  =   מקור או טע� הדבר 

( )  =   הוספת פרט או תוספת ביאור 
להל'  =   להלכה (כמוב� לא למעשה) 

מדאו'  =   מדאורייתא 
לרש"י  =   שיטת רש"י כשתוס' חולקי� ! עי' בספר סיכומי גפ"ת את שיטת תוס' (וג� 

לעיקרי החידושי� שבתוס') 
 

בפע� הראשונה כדאי לדקדק מאד בדברי הסיכו� כדי לתפוס מלא המוב� לאור מה 
שלמדת בפני� הגמרא, ואח"כ לחזור בקלות הרבה פעמי� שיהיו מחודדי� בפי#. 

 
 

 �נא להכניס השמטות החשובות בעיני
נא להעיר הערות 

 
 

 
כל הזכויות שמורות 

תש"ס 
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פ"ז ואלו מנחות נקמצות 
גמ' עג. " עו: 

אכילת כהני� � מנחת חיטי� [וזאת תורת המנחה], מנחת שעורי� [לרבנ� � מדנקמצת, לר"ש � וכל 
מנחה בלולה בשמ� וחרבה � א� אינו עני�, לכל מנחת�] 

הכהני� אי� חולקי� אפי' מחבת כנגד מחבת (רש"י כת"י  וכ� לא שלמי� כנגד שלמי� (רש"י שלנו  שלמי� כנגד 
תודה)) 

ריה"ג � גוי מביא שלמי� וכו' [איש איש � לכל נדריה� ולכל נדבות�] חו� מלהיות נזיר,  
ולתי' א' בגמ' חו� מיי� (לרש"י כת"י  בלי קרב�) [אזרח] 

ר"ע, רב הונא � רק עולות ונסכיו (לרש"י שלנו  ומנחת� כליל) [לעולה, סברא � לבו לשמי�] 
לר"ש מנחת חוטא של כהני� נקמצת [והיתה לכה� כמנחה � כמנחת חוטא דישראל,  

לרש"י שלנו � כליל תהיה (נדבתו) לא תאכל (חובתו � אבל כ� נקמצת)] 
ר"ש � וקומ� קרב בפנ"ע ושיריי� קריבי� בפנ"ע 

ראבר"ש � שיריי� מתפזרי� � לרש"י כת"י  אבית הדש� דלמטה (רש"י בתוס'  בחו�, רש"י כת"י  בעזרה, 
ורש"י שלנו  אצל הכבש) [לא תאכל � הוקש לנדבתו � לאכילה ולא להקרבה] 

כה� שאכל אימורי� חייב משו� לאו דזרות ולאו דכליל תהיה 
כול� למזבח: מנחת כהני� ומנחת נסכי� ולשמואל מתנדב יי� (איתותב), ולאביי (זבחי� צא:) מתנדב 

שמ�, מתנדב לבונה, עצי�  
כול� לכהני� לאכילה: לח� הפני� ושתי הלח� אפי' באי� בפנ"ע למשנתנו 

מנחות בעי שמ� בכלי קוד� לסולת, בלילה (רבי � כשה� חלות פתיתי� (והדר בי' בתוספתא), חכמי� � 
כשה� סולת) (אבל לא ברקיקי� אלא משיחה), ויציקה על הפתיתי� (אבל לא במנחת מאפה) 

משיחת רקיקי� � ר"ש � כמי� "כי" והשיריי� לכהני�, לת"ק דברייתות � על פני כולו �  
בבא ע� החלות � השיריי� מחזיר לחלות (לבלילה), 

בבא בפנ"ע � חוזר ומושח� עד שנגמר 
אי� פתיתה בשתי הלח�, ובלח� הפני�, ובמנחת כהני� לר"ש 

פתיתה: ת"ק � לד', מנחת כהני� � קופל ולא משבר, חביתי� � קופל לב' 
ר"ש � פתיתה לכזיתי� (לפי' א' ברש"י שלנו  ולא פחות, לפי' א'  י' חלות ו ¼ = כזית) 

תדב"ר ישמעאל � מחזיר� לסלת� 
ברכת המוציא על חביצא (לרש"י כת"י  תבשיל)  

רב יוס$ � דוקא ביש פירורי� כזית, או כשעירס הפירורי� ביחד, או באו מלח� גדול שעדיי� בעי� 
רב ששת � אפי' פחותי� מכזית בדאיכא צורתא דנהמא 

300 שיפה, 500 בעיטה � ת"ק � בחיטי�, ר' יוסי � בבצק 
לח� הפני� וחביתי� � י"ב חלות, 

חלות תודה ונזירות � י' חלות (לשמואל כת"ק דברייתא � בדיעבד א' מכל מי� כשר) 
שאר מנחות (רש"י כת"י  אפי' מנחת סולת) � ר"י � י', ר"מ � י"ב, פחות או יותר כשר 

לעומר י"ג נפה [רש"י שלנו  הללמ"ס], שתי הלח� � י"ב,  
לח� הפני� � לת"ק י"א, לר"ש כל צרכה 

רש"י עג. � עו: 
מתנת שמ� מצורע � לרש"י � על הפרוכת 

ִ) י יווני � רש"י כת"י � ט, רש"י חומש � ג 
שהחיינו על קרב� מנחה � רש"י שלנו � לא הקריב כה� זה מימיו, מנחה חדשה כעומר 

רש"י כת"י � לא הביא שנה זו, ישראל שלא הביא מימיו 
פסול ריבוי/מיעוט עשרו� � רש"י כת"י � הו"ל קומ� חסר ביחס לעשרו�, מנחה חסרה  

ל"ב � גזה"כ � שלשה עשרוני� לפר וכו' 


