ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת מנחות

דפי עזר ללימוד דף היומי

29.1.3
4a ( )חוץ ממנחת חוטא ומנחת קנאות 5a ()תיובתא דרב
ֵ תֹרים א ֹו לִ ְשׁנֵי ְבנֵי י ֹונָה וְ הֵ ִביא אֶ ת ָק ְרבָּ נ ֹו אֲ ֶשׁר ָח ָטא עֲ ִשׂ ִירת הָ אֵ פָ ה ֹסלֶת לְ ַח ָטּאת א י ִָשׂים עָ לֶיהָ ֶשׁמֶ ן וְ א
ִ וְ ִאם א ַת ִשּׂיג יָד ֹו לִ ְשׁ ֵתּי
 יא, ויקרא ה:יִתּן עָ לֶיהָ לְ בֹ נָה כִּ י חַ טָּ את ִהיא
ֵ עֹרים א יִצֹק עָ לָיו ֶשׁמֶ ן וְ א
ִ וְ הֵ ִביא הָ ִאישׁ אֶ ת ִא ְשׁתּ ֹו אֶ ל ַהכֹּהֵ ן וְ הֵ ִביא ֶאת ָק ְרבָּ נָהּ עָ לֶיהָ עֲ ִשׂ ִירת הָ אֵ יפָ ה ֶק ַמח ְשׂ
 טו, במדבר ה:יִתּן עָ לָיו לְ בֹ נָה כִּ י ִמנְחַ ת ְק ָנאֹת הוּא ִמנְ ַחת זִכָּרוֹן ַמזְ כּ ֶֶרת עָ וֹן
ֵ ַמדּוּעַ א אֲ כַלְ ֶתּם אֶ ת הַ חַ טָּ את בִּ ְמקוֹם הַ קֹּ דֶ שׁ כִּ י קֹ דֶ שׁ ָק ָד ִשׁים ִהוא וְ אֹ ָתהּ נ ַָתן ָלכֶם ל
 יז, ויקרא י:'ָשׂאת אֶ ת עֲ וֹן הָ עֵ ָדה לְ כַ פֵּ ר עֲ לֵיהֶ ם לִ ְפנֵי ה
ָ וְ ִאם נֶפֶ שׁ כִּ י ֶתחֱ ָטא וְ עָ ְשׂ ָתה אַחַ ת ִמכָּ ל ִמ ְצוֹת ה' אֲ ֶשׁר א ֵתעָ ֶשׂינָה וְ א י ַָדע וְ ָא ֵשׁם וְ נ
 יז, ויקרא ה:ָשׂא עֲ וֹנ ֹו
ָ ָ וּבָ א הַ כֹּהֵ ן וְ ָראָה וְ ִהנֵּה פּ:יעי וְ ָראָה וְ ִהנֵּה פָּ ָשׂה הַ ֶנּגַע ְבּ ִקירֹת הַ בָּ יִ ת
ִ ִוְ ָשׁב הַ כֹּהֵ ן בַּ יּוֹם הַ ְשּׁב
 מד, לט, ויקרא יד... שׂה הַ ֶנּגַע בַּ בָּ יִ ת
ָ וְ נֶפֶ שׁ כִּ י ֶתחֱ ָטא וְ ָשׁ ְמעָ ה קוֹל אָ ָלה וְ הוּא עֵ ד א ֹו ָראָה א ֹו י ָָדע ִאם לוֹא יַגִּ יד וְ נ
 א, ויקרא ה:ָשׂא עֲ וֹנ ֹו
ָ ְוְ סָ מַ אֶ ת יָד ֹו עַ ל רֹאשׁ הַ ַחטָּ את ו
 לג, ויקרא ד:שׁחַ ט אֹ ָתהּ לְ חַ טָּ את ִבּ ְמקוֹם אֲ ֶשׁר יִ ְשׁחַ ט אֶ ת הָ ֹעלָה
ַ ָאָ ָשׁם הוּא אָ שֹׁם א
 יט, ויקרא ה:'שׁם ַלה
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Analysis of the two exclusions in the  מנחת חוטא – משנהand  – מנחת סוטהif performed  – שלא לשמןinvalid
a
source:  – מנחת חוטאit’s called a ( חטאתv. 1)  like חטאת, if performed שלא לשמו, invalid
b source:  – מנחת קנאותper ’ר"נs explanation of why  מותר מנחת קנאותgoes  – לנדבהv. 2 compares it to ( חטאתv. 3)
i
challenge:  אשםshould also be invalid if performed ( שלא לשמוbesides  ר"אopinion – א: )זבחים אper v. 4
ii answer:  עוונוis not the same as עוון
1
challenge: v. 5 – we equate  ושב הכהןto ( ובא הכהןin re: )נגעי בתים
2
furthermore: v. 6 should tie  חטאתto the word  עוונו  אשםshould be equal
iii rather: we only infer עוון:: עווןfor purpose of ( מותר נדבהper ’תנאs original statement to  – )ר"נnot for שלא לשמו
1
challenge: we don’t generally have a limited application of )אין גזרה שווה למחצה( גז"ש
(a) answer: in this case, v. 7 limits invalidity of  שלא לשמוto חטאת בהמה
iv rather: source of  חטאת בהמהis from “ ;”חטאת היאstates the same for our ( מנחותvv. 1-2)
1
challenge:  אשםalso has ( אשם הואv. 8)
(a) answer: that is in re: after הקטרה, which is itself dispensible
(b) question: what is purpose of ( הואv. 8)?
(i) answer: per – רבan  אשםset for grazing which is slaughtered  סתם ;עולהbut not before – אשם הוא
status of  מנחת העמרwhere the  קמיצהwas doen שלא לשמה
a
רב: invalid – since its purpose is to permit  חדשand it didn’t successfully do so
i
and: same applies to  אשם נזירand  אשם מצורעthat were slaughtered שלא לשמן
ii challenge (text): our  משנהonly lists  מנחת חוטאand מנחת קנאות
1
defense: our  משנהonly deals with מנחות יחיד, unaccompanied by  זבחיםand have no set time
iii challenge (to application to )אשם נזיר ואשם מצורע: א: זבחים אomits them from list (of 2) of פסולים שלא לשמן
1
answer: since other  אשמותwould be valid שלא לשמן, the  תנאdidn’t want to state ""אשם
2
challenge: if other  קרבנותdon’t count for their owners (i.e. no )כפרה, why consider them ?כשר
(a) explanation: just as  אשם מצורעis invalid because בא להכשיר ולא הכשיר, others are באו לכפר ולא כפרו
(b) answer ()ר' ירמיה: we find that  כפרהhas a wider net – it can be effective posthumously
(i) proof: ה: – קנים בif a  יולדתbrought her  חטאתand died, the heirs bring her עולה
(c) challenge:  מכשיריןalso come posthumously: ב: – מעילה גif a  נזירset aside money for his  קרבנותand then
died, some of them ( )עולה ושלמיםmay be brought in some circumstances   מכשיריןcome לאחר מיתה
(i) answer ()ר"פ: what  ר' ירמיהmeant was that we don’t find a complete  הכשרcoming לאחר מיתה
1. explanation:  עולה ושלמיםare each a partial  הכשרas each one alone could permit him to shave etc.
iv challenge:  ברייתאruling that an  אשם מצורעbrought  שלא לשמוis valid, requires  – נסכיםbut the  מצורעmust bring another  אשםto fulfill his requirements
1
conclusion: ’רבs position is rejected
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