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29.1.3 

4a ( קנאות ומנחת חוטא ממנחת חו� ) � 5a ( דרב תיובתא ) 

  יא, ה ויקרא :ִהיאִהיאִהיאִהיא    ַחָ&אתַחָ&אתַחָ&אתַחָ&את    ִ)יִ)יִ)יִ)י ְלֹבָנה ָעֶליהָ  ִיֵ�' ְו�א ֶ�ֶמ' ָעֶליהָ  ָיִ"י� �א ְלַחָ&את ֹסֶלת ָהֵאָפה יִרתֲעִ"  ָחָטא ֲאֶ�ר ָקְרָ נוֹ  ֶאת ְוֵהִביא יֹוָנה ְבֵני ִלְ�ֵני אוֹ  ֹתִרי� ִלְ�ֵ�י ָידוֹ  ַתִ�יג �א ְוִא� .1

  טו, ה במדבר :ָעֹו'ָעֹו'ָעֹו'ָעֹו'    ַמְזֶ)ֶרתַמְזֶ)ֶרתַמְזֶ)ֶרתַמְזֶ)ֶרת ִזָ)רֹו' ִמְנַחת ה.אה.אה.אה.א    ְקָנֹאתְקָנֹאתְקָנֹאתְקָנֹאת    ִמְנַחתִמְנַחתִמְנַחתִמְנַחת ִ)י ְלֹבָנה ָעָליו ִיֵ�' �אוְ  ֶ�ֶמ' ָעָליו ִיֹצק �א ְ"ֹעִרי� ֶקַמח ָהֵאיָפה ֲעִ"יִרת ָעֶליהָ  ָקְרָ ָנ, ֶאת ְוֵהִביא ַהֹ)ֵה' ֶאל ִאְ��וֹ  ֶאת ָהִאי� ְוֵהִביא .2

 יז, י ויקרא :'ה יִלְפנֵ  ֲעֵליֶה� ְלַכ4ֵר ָהֵעָדה ֲעֹו'ֲעֹו'ֲעֹו'ֲעֹו' ֶאת ָלֵ"את ָלֶכ� ָנַת' ְוֹאָת, ִהוא ָקָדִ�י� ֹקֶד� ִ)י ַה3ֶֹד� ִ ְמקֹו� ַהַחָ&אתַהַחָ&אתַהַחָ&אתַהַחָ&את ֶאת ֲאַכְלֶ�� �א ַמ1.עַ  .3

  יז, ה ויקרא:  ֲעֹונוֹ ֲעֹונוֹ ֲעֹונוֹ ֲעֹונוֹ  ְוָנָ"א ְוָאֵ�� ָיַדע ְו�א ֵתָעֶ"יָנה �א ֲאֶ�ר 'ה ִמְצֹות ִמָ)ל 8ַחת ְוָעְ"ָתה ֶתֱחָטא ִ)י ֶנֶפ� ְוִא� .4

  מד, לט, יד ויקרא ... ַ ָ ִית ַהֶ=ַגע 4ָָ"ה ְוִהֵ=ה ְוָר>ה ֹ)ֵה'ֹ)ֵה'ֹ)ֵה'ֹ)ֵה'הַ הַ הַ הַ     .ָבא.ָבא.ָבא.ָבא :ַהָ ִית ְ ִקיֹרת ַהֶ=ַגע 4ָָ"ה ְוִהֵ=ה ְוָר>ה ַהְ;ִביִעי ַ :ֹו� ַהֹ)ֵה'ַהֹ)ֵה'ַהֹ)ֵה'ַהֹ)ֵה'    ְוָ�בְוָ�בְוָ�בְוָ�ב .5

6. �  א, ה ויקרא :ֲעֹונוֹ ֲעֹונוֹ ֲעֹונוֹ ֲעֹונוֹ  ְוָנָ"א ַיִ?יד לֹוא ִא� ָיָדע אוֹ  ָר>ה אוֹ  ֵעד ְוה.א >ָלה קֹול ְוָ�ְמָעה ֶתֱחָטא ִ)י ְוֶנֶפ

7. Aַעל ָידוֹ  ֶאת ְוָסַמ �  לג, ד ויקרא :ָהֹעָלה ֶאת ִיְ�ַחט ֲאֶ�ר ִ ְמקֹו� אתאתאתאתְלַח&ָ ְלַח&ָ ְלַח&ָ ְלַח&ָ     ֹאָת,ֹאָת,ֹאָת,ֹאָת,    ְוָ�ַחטְוָ�ַחטְוָ�ַחטְוָ�ַחט ַהַחָ&את ֹרא

8. ��  יט, ה ויקרא :'הלַ  ָאַ�� ָאֹ�� ה.אה.אה.אה.א    ָאָ��ָאָ��ָאָ��ָאָ

 

I Analysis of the two exclusions in the מנחת חוטא  – משנה and מנחת סוטה – if performed 'שלא לשמ – invalid 

a source: מנחת חוטא – it’s called a חטאת (v. 1) � like חטאת, if performed שלא לשמו, invalid 

b source: מנחת קנאות – per נ"ר ’s explanation of why מותר מנחת קנאות goes לנדבה – v. 2 compares it to חטאת (v. 3) 

i challenge: אש� should also be invalid if performed שלא לשמו (besides א"ר  opinion – א:זבחי� א ) per v. 4 

ii answer: עוונו is not the same as 'עוו 

1 challenge: v. 5 – we equate 'ושב הכה to 'ובא הכה (in re: נגעי בתי�) 

2 furthermore: v. 6 should tie חטאת to the word אש� � עוונו should be equal 

iii rather: we only infer 'עוו'::עוו  for purpose of מותר נדבה (per תנא’s original statement to נ"ר ) – not for שלא לשמו 

1 challenge: we don’t generally have a limited application of ש"גז   (אי' גזרה שווה למחצה) 

(a) answer: in this case, v. 7 limits invalidity of שלא לשמו to חטאת בהמה 

iv rather: source of חטאת בהמה is from “חטאת היא”; states the same for our מנחות (vv. 1-2) 

1 challenge: אש� also has אש� הוא (v. 8) 

(a) answer: that is in re: after הקטרה, which is itself dispensible 

(b) question: what is purpose of הוא (v. 8)? 

(i) answer: per רב –an אש� set for grazing which is slaughtered עולה� סת�; but not before – אש� הוא 

II status of מנחת העמר where the קמיצה was doen  לשמהשלא  

a רב: invalid – since its purpose is to permit חדש and it didn’t successfully do so  

i and: same applies to אש� נזיר and אש� מצורע that were slaughtered 'שלא לשמ 

ii challenge (text): our משנה only lists מנחת חוטא and מנחת קנאות 

1 defense: our משנה only deals with ת יחידומנח , unaccompanied by זבחי� and have no set time 

iii challenge (to application to אש� נזיר ואש� מצורע): א:זבחי� א  omits them from list (of 2) of 'פסולי� שלא לשמ 

1 answer: since other אשמות would be valid 'שלא לשמ, the תנא didn’t want to state "אש�"  

2 challenge: if other קרבנות don’t count for their owners (i.e. no כפרה), why consider them כשר?  

(a) explanation: just as אש� מצורע is invalid because בא להכשיר ולא הכשיר, others are באו לכפר ולא כפרו 

(b) answer ( ירמיה' ר ): we find that כפרה has a wider net – it can be effective posthumously 

(i) proof: ה:קני� ב  – if a יולדת brought her חטאת and died, the heirs bring her עולה 

(c) challenge: 'מכשירי also come posthumously: ב:מעילה ג  – if a נזיר set aside money for his קרבנות and then 

died, some of them (עולה ושלמי�) may be brought in some circumstances � 'מכשירי come לאחר מיתה 

(i) answer ( פ"ר ): what ירמיה' ר  meant was that we don’t find a complete הכשר coming לאחר מיתה 

1. explanation: עולה ושלמי� are each a partial הכשר as each one alone could permit him to shave etc.  

iv challenge: ברייתא ruling that an אש� מצורע brought שלא לשמו is valid, requires נסכי� – but the מצורע must bring 

another אש� to fulfill his requirements 

1 conclusion: רב’s position is rejected  


