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Introduction to  ואלו מנחות –פרק שביעי  
This chapter, which follows #5 in the משניות, continues the survey of מנחות from the end of #5, identifying common characteristics  

29.7.1; 72b ( אמשנה  ) 73b (עולה וכל חבירתה) 

  ז,ט, ו ויקרא ּוָבָניו ַאֲהֹרן ֹיאְכלּו ִמֶּמָּנה ְוַהּנֹוֶתֶרת...ַהִּמְזֵּבחַ  ְּפֵני ֶאל ה' ִלְפֵני ַאֲהֹרן ְּבֵני ֹאָתּה ַהְקֵרב ַהִּמְנָחה ּתֹוַרת ְוֹזאת .1

  י, ז ויקרא: ְּכָאִחיו ִאיׁש ִּתְהֶיה ַאֲהֹרן ְּבֵני ְלָכל ַוֲחֵרָבה ַבֶּׁשֶמן ְבלּוָלה ִמְנָחה ְוָכל .2

  ט, ז ויקרא :ִתְהֶיה לוֹ  ֹאָתּה ַהַּמְקִריב ַלֹּכֵהן ַמֲחַבת ְוַעל ַבַּמְרֶחֶׁשת ַנֲעָׂשה ְוָכל ַּבַּתּנּור ֵּתָאֶפה ֲאֶׁשר ִמְנָחה ְוָכל .3

  יב, ז ויקרא ...ַיְקִריֶבּנּו ּתֹוָדה ַעל ִאם .4

  ט, יח במדבר: ּוְלָבֶני� הּוא ְל� ָקָדִׁשים ֹקֶדׁש ִלי ָיִׁשיבּו ֲאֶׁשר ֲאָׁשָמם ּוְלָכל ַחָּטאָתם ּוְלָכל ִמְנָחָתם ְלָכל ָקְרָּבָנם ָּכל ָהֵאׁש ִמן ַהֳּקָדִׁשים ִמֹּקֶדׁש ְל� ִיְהֶיה ֶזה .5

  לג, כט שמות: ֵהם ֹקֶדׁש ִּכי ֹיאַכל �א ְוָזר ֹאָתם ְלַקֵּדׁש ָיָדם ֶאת ְלַמֵּלא ָּבֶהם ֻּכַּפר ֲאֶׁשר ֹאָתם ְוָאְכלּו .6

  יג, יד ויקרא: הּוא ָקָדִׁשים ֹקֶדׁש ַלֹּכֵהן הּוא ָהָאָׁשם ַּכַחָּטאת ִּכי ַהֹּקֶדׁש ִּבְמקֹום ָהֹעָלה ְוֶאת ַהַחָּטאת ֶאת ִיְׁשַחט ֲאֶׁשר ִּבְמקֹום ַהֶּכֶבׂש ֶאת ְוָׁשַחט .7

  יח, כב ויקרא: ְלֹעָלה ה'לַ  ַיְקִריבּו ֲאֶׁשר ִנְדבֹוָתם ּוְלָכל ִנְדֵריֶהם ְלָכל ָקְרָּבנוֹ  ַיְקִריב ֲאֶׁשר ְּבִיְׂשָרֵאל ַהֵּגר ּוִמן ִיְׂשָרֵאל ִמֵּבית ִאיׁש ִאיׁש... .8

  ב, ו במדבר: ה'לַ  ְלַהִּזיר ָנִזיר ֶנֶדר ִלְנֹּדר ַיְפִלא ִּכי ִאָּׁשה אוֹ  ִאיׁש ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר .9

   יג, טו במדבר:  ה'לַ  ִניֹחחַ  ֵריחַ  ִאֵּׁשה ְלַהְקִריב ֵאֶּלה ֶאת ָּכָכה ַיֲעֶׂשה ָהֶאְזָרח ָּכל .10

I מנחות :משנה א which have קמיצה and, therefore, their שיריים are eaten by כהנים 

a List (10): סלת, מרחשת, מחבת, חלות, רקיקין (note – חלות and רקיקין are distinct, contra [ה:ט] ר"ש);  ,חוטא, סוטהשל גוים, נשים, עמר  

i חוטא מנחת :ר"ש  of כהנים has קמיצה, but the קמיצה and שיריים are both burned (separately)  

II Source for שיריים going to כהנים 

a Straightforward: where it is written – explicit 

i And: where it isn’t written specifically, v. 1 covers it as בנין אב 

b However: looking for source for barley offerings (not covered in v. 1) have שיריים go to כהנים 

i Note: according to רבנן (of our משנה – all נקמצים are eaten) – בנין אב still applies 

ii However: according to ר"ש (who has נקמץ w/o [מנחת חוטא של כהן] אכילה ) need source 

c Source1 (חזקיה): v. 2 – teaching about מנחת חטים is unnecessary (covered in v. 1), must refer to שעורין 

i בלולה: refers to מנחת העמר 

ii חרבה: refers to מנחת סוטה 

iii Challenge: this verse is needed as part of series of limitations (from vv. 2-4) on כהנים “swapping” their portions 

1 Not only: swapping זבחים for מנחות, or מנחות for עופות or זבחים for עופות 

2 But even: swapping different kinds of מנחה – even the same kind 

(a) Note: juxtaposition of v. 4 to תורת המנחה extends rule to קדשים קלים as well 

(b) End of איש :ברייתא (v. 2) allows all men – even בעלי מום – to take part, but not a קטן, even תם 

iv Answer: this inference is from "כל"; ours is from "תהיה" 

1 Challenge: "כל" is needed by ר' יוסי בר יהודה to disallow bringing מנחת מאפה as 5/5 

2 Defense: that is inferred from כלו  

d Source2 (רבינא): v. 5, listing gifts to כהנים, including מנחת העמר ומנחת סוטה 

i In spite of: v. 6, which implies that כהנים only eat מנחות where their eating effects כפרה 

1 Also includes: לוג שמן (even though not on אש); חטאת העוף (even though could be considered נבלה), אשם נזיר (but 

not אשם מצורע – that’s “covered” by v. 7) (even though it is only brought to permit him to drink wine etc.)  

 גזל הגר includes :אשרי ישיבו 2

 it is Kohanic property outright :לך הוא ולבניך 3

III Backdoor סוגיא – status of קרבנות sent by גויים 

a ר' הונא: any שלמים they send are considered עולות 

i Reason: they only understand a קרבן given fully to God 

ii Scripture: v. 8 (where allusion to non-Jews’ offerings is found – איש איש)  

b Challenge (ר' חמא בר גוריא): if a גוי brings שלמים for ישראל, he eats; for כהן – כהן eats 

i Defense (רבא): means that if he gave it for purposes of כפרת ישראל or כפרת כהן, the intended beneficiary eats it 

c Challenge (ר' שיזבי): our משנה includes מנחת גויים – and it is eaten 

i Answer ( "יר ): our משנה is ריה"ג who infers all קרבנות possible from v. 8, except ר' הונא ;נזיר is following ר"ע – only עולה  

1 Challenge: non-Jews may not be נזירים  - inferred from v. 9 

(a) Defense: from v. 8, we would think they could become נזירים, but not bring קרבן – v. 9 blocks נזירות in totum 

d Suggestion: שקלים ז:ז (ב"ד provides נסכים for עולת הגוי if he didn’t send money for it) – follows ריה"ג but not ר"ע 

i Rejection: even ר"ע would agree – גוי brings עולה and all its peripherals (נסכים)  

e Suggestion: ברייתא (on v. 10) which reads אזרח as excluding גוי from נסכים but includes  נסכי עולה  (from ככה), is neither 

i Could be: ריה"ג – don’t read "יין" in his ruling; Could be: עולה – ר"ע includes all the peripherals 
   


