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29.5.7 

60a ( 'משנה ה )� 61a ( בקומצו כא� האמור הרמה א�  ) 

Note: there are two requirements associated with offering a מנחה – “bringing nigh” (הגשה), meaning touching the vessel which holds the 

  .מנחה meaning lifting the ,(תנופה) ”and “waving ;קמיצה before מזבח to the SW corner of the מנחה

 ח, ב ויקרא ... ,ְזָ'ָרָת% ֶאת ַהִ�ְנָחה ִמ� ַהֹ'ֵה� ְוֵהִרי+ְוֵהִרי+ְוֵהִרי+ְוֵהִרי+ :ַהִ�ְזֵ(חַ  ֶאל ְוִהִ)יָ�%ְוִהִ)יָ�%ְוִהִ)יָ�%ְוִהִ)יָ�% ַהֹ'ֵה� ֶאל ְוִהְקִריָב% 'הלַ  ֵמֵאֶ#הֵמֵאֶ#הֵמֵאֶ#הֵמֵאֶ#ה ֵיָעֶ!ה ֲאֶ�ר ַהִ�ְנָחה ֶאת ְוֵהֵבאתָ  .1

  י, כג ויקרא :ַהֹ'ֵה� ֶאל ְקִציְרֶכ+ ֵראִ�ית ֹעֶמר ֶאת ַוֲהֵבאֶת+ַוֲהֵבאֶת+ַוֲהֵבאֶת+ַוֲהֵבאֶת+ ְקִציָר% ֶאת 2ְקַצְר0ֶ+ ָלֶכ+ ֹנֵת� ֲאִני ֲאֶ�ר ָה1ֶר3 ֶאל ָתֹבא2 ִ'י ֲאֵלֶה+ ְו1ַמְר0ָ  ִיְ!ָרֵאל ְ(ֵני ֶאל ַ/ֵ(ר .2

  כה, ה במדבר :ַהִ�ְזֵ(חַ  ֶאל ֹאָת% ְוִהְקִריבְוִהְקִריבְוִהְקִריבְוִהְקִריב 'ה ִלְפֵני ַהִ�ְנָחה תאֶ  ְוֵהִני� ַה8ְָנֹאת ִמְנַחת ֵאת ָהִא7ָה ִמ6ַד ַהֹ'ֵה� ְוָלַקח .3

  טו, ה במדבר ...ְלֹבָנה ָעָליו ִי0ֵ� ְו:א ֶ�ֶמ� ָעָליו ִיֹצק :א ְ!ֹעִרי+ ֶקַמח ָהֵאיָפה ֲעִ!יִרת ָעֶליהָ  ָקְרָ(ָנ% ֶאת ְוֵהִביאְוֵהִביאְוֵהִביאְוֵהִביא ַהֹ'ֵה� ֶאל ִאְ�0וֹ  ֶאת ָהִאי� ְוֵהִביא .4

ְמצוֹ     ִמֶ�=2ִמֶ�=2ִמֶ�=2ִמֶ�=2    ְוֵהִרי+ְוֵהִרי+ְוֵהִרי+ְוֵהִרי+ .5 ְמצוֹ ְ(ק< ְמצוֹ ְ(ק< ְמצוֹ ְ(ק<   ח, ו ויקרא :'הלַ  ,ְזָ'ָרָת% ִניֹחחַ  ֵריחַ  ַהִ�ְזֵ(חַ  ְוִהְקִטיר ַהִ�ְנָחה ַעל ֲאֶ�ר ַהְ#ֹבָנה ָ'ל ְוֵאת 2ִמ7ְַמָנ% ַהִ�ְנָחה ִמֹ?ֶלת ְ(ק<

 

I משנה ה' תנופה, הגשה which require מנחות : , both and neither 

a הגשה only: flour, pan-fry, deep-fry, loaves, wafers, ג"מנחת כהני+ וכ , non-Jews’, womens’ and מנחת חוטא ( פ"ר  – total=10) 

i Dissent: ש"ר  – no הגשה for ג"מנחת כהני+ וכ , as they have no קמיצה; and if no קמיצה, no הגשה 

b ברייתא: source is v.1 – without "מנחה" , would have applied to 3קומ alone; with "מנחה"  – entire מנחה requires הגשה 

i מנחת חוטא: from מנחההההה  

1 In spite of: possible inference – both מנחת חובה and מנחת נדבה must be brought – infer from v. 1 to מנחת חוטא 

2 Block: מנחת חוטא has no ולבונה �שמ (unlike מנחת נדבה)  

(a) Counter: מנחת קנאות disproves – no ולבונה �שמ yet requires הגשה 

3 Block: מנחת סוטה also requires תנופה 

4 Common denominator: both מנחת סוטה and מנחת נדבה require קמיצה and require הגשה 

(a) Apply: מנחת חוטה should require הגשה 

(b) Block: both מנחת סוטה ומנחת נדבה are brought by all, regardless of financial status ( ח"מ  – within עולה ויורד)  

5 Therefore: require the extra מנחההההה  

ii ש"ר  (per v. 3) מנחת סוטה extends to והקריבה ;(v. 2 – והבאת+ per) מנחת העומר to הגשה extends והבאת :

1 In spite of: ו"ק ח"מ –   requires no תנופה, but requires מנחת סוטה ;הגשה which requires תנופה, certainly requires הגשה 

2 Block:  סוטהמנחת  is barley 

(a) Counter: מנחת העומר is also barley, yet requires הגשה 

3 Block: מנחת העומר requires ולבונה �שמ (unlike מנחת חוטא)  

4 Common denominator: both מנחת חוטא and מנחת העומר require קמיצה and require הגשה 

(a) Apply: מנחת סוטה should require הגשה 

(b) Block: both מנחת העומר and מנחת חוטא must be fine flour (סלת); מנחת סוטה may be קמח  

5 Therefore: require והקריבה to extend הגשה to מנחת סוטה 

iii יהודה' ר חוטאמנחת +מנחת סוטה inferred from ,פסוק needs no מנחת העמר 9per v. 4) – but מנחת סוטה for (v. 1) והבאת :  

1 Possible challenge ( ש"ר  are more common מנחת סוטה ומנחת חוטא :(

(a) Response: those might never come; מנחת העומר comes once a year in any case 

iv Proposal: perhaps והבאת is there to allow a יחיד to voluntarily offer �מנחת שעורי 

1 Argument: if the צבור brings both barley and wheat as חובה; the יחיד can bring both as נדבה 

(a) Therefore: v. 1 states מאלה – only these may be brought  

(b) Challenge: perhaps מאלה teaches that all five types must be brought when a מנחה is promised 

(i) Therefore: it states אלהממממ  – he may bring any of these (or all) 

v ש"ר ) מנחות to all other הגשה extends המנחה : נשי+, גויי+ ) – but not to +לח+ הפני+ ושתי הלח  - (excluded from אלהממממ ) 

1 Justification: לח+ הפני+שתי הלח+ ו  have no part that goes on the fire 

2 Challenge: +מנחת נסכי goes entirely on the fire – should require הגשה (and it doesn’t – per ההההוהקריב   

(a) Block: והקריבה was already used (by ש"ר ) to extend הגשה to מנחת סוטה 

(b) Defense: he is inferring from the א"מפיק ה   

3 Question: why include all other מנחות and exclude +מנחת נסכי?  

(a) Answer: +מנחת נסכי, unlike other מנחות, comes as an adjunct to others (+זבחי)  

(b) Challenge: then why not include ג"מנחת כהני+ וכ  – which comes on its own account – for הגשה 

(i) Excluded: from שהוהגי א"מפיק ה ,teaches essential requirement והגיש)   excludes ג"מנחת כהני+ וכ )  

(ii) Justification: all other מנחות come on their own account, have some part +לאשי and some +לכהני 

1. Excluded: +שתי הלח+ ולח+ הפני – none +לאשי 

2. Excluded: ג"מנחת כהני+ וכ  – none eaten by +כהני 

3. Excluded: +מנחת נסכי – which comes on account of a זבח 

vi +והרי (v1): follows v. 5 – must be done by hand, not with a כלי 


