ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת מנחות

דפי עזר ללימוד דף היומי

29.5.7
60a (')משנה ה 61a () אף הרמה האמור כאן בקומצו
Note: there are two requirements associated with offering a “ – מנחהbringing nigh” ()הגשה, meaning touching the vessel which holds the
 מנחהto the SW corner of the  מזבחbefore  ;קמיצהand “waving” ()תנופה, meaning lifting the מנחה.
 ח, ויקרא ב...  וְ הֵ ִרים הַ כֹּהֵ ן ִמן הַ ִמּנְ ָחה אֶ ת אַזְ כּ ָָר ָתהּ:ִישׁהּ אֶ ל הַ ִמּזְ בֵּ ַח
ָ את אֶ ת הַ ִמּנ ְָחה אֲ ֶשׁר יֵעָ ֶשׂה מֵ אֵ לֶּה ַלה' וְ ִה ְק ִריבָ הּ אֶ ל הַ כֹּהֵ ן וְ ִהגּ
ָ ֵוְ הֵ ב
אשׁית ְק ִצ ְירכֶם אֶ ל
ִ אתם אֶ ת עֹמֶ ר ֵר
ֶ ֵוּקצַ ְר ֶתּם אֶ ת ְק ִצ ָירהּ וַ הֲ ב
ְ אָרץ אֲ ֶשׁר אֲ נִ י נֹ ֵתן ָלכֶם
ֶ ָאָמ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם כִּ י ָתבֹ אוּ אֶ ל ה
ַ ְַדּבֵּ ר אֶ ל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ו
 כה, במדבר ה:וְ ל ַָקח הַ כֹּהֵ ן ִמיַּד הָ ִא ָשּׁה אֵ ת ִמנְ ַחת הַ ְקּנָאֹ ת וְ הֵ נִ יף אֶ ת הַ ִמּנְ ָחה לִ ְפנֵי ה' וְ ִה ְק ִריב אֹ ָתהּ אֶ ל הַ ִמּזְ בֵּ ַח
 טו, במדבר ה...ִתּן עָ לָיו לְ בֹ נָה
ֵ וְ הֵ ִביא הָ ִאישׁ אֶ ת ִא ְשׁתּ ֹו אֶ ל הַ כֹּהֵ ן וְ הֵ בִ יא אֶ ת ָק ְרבָּ נָהּ עָ לֶיהָ עֲ ִשׂ ִירת הָ אֵ יפָ ה ֶק ַמח ְשׂע ִֹרים א ִיצֹק עָ לָיו ֶשׁמֶ ן וְ א י
ַ וּמ ַשּׁ ְמנָהּ וְ אֵ ת כָּל הַ לְּ בֹ נָה אֲ ֶשׁר עַ ל הַ ִמּנְ ָחה וְ ִה ְק ִטיר הַ ִמּזְ בֵּ ַח ֵר
ִ וְ הֵ ִרים ִממֶּ נּוּ בְּ קֻ ְמצ ֹו ִמ ֹסּלֶת הַ ִמּנְ ָחה
 ח, ויקרא ו:'יח נִ יחֹחַ אַזְ כּ ָָר ָתהּ ַלה

 י, ויקרא כג:הַ כֹּהֵ ן

I

.1
.2
.3
.4
.5

'משנה ה:  מנחותwhich require  תנופה,הגשה, both and neither
a  הגשהonly: flour, pan-fry, deep-fry, loaves, wafers, מנחת כהנים וכ"ג, non-Jews’, womens’ and  – ר"פ( מנחת חוטאtotal=10)
i
Dissent:  – ר"שno  הגשהfor מנחת כהנים וכ"ג, as they have no  ;קמיצהand if no קמיצה, no הגשה
b ברייתא: source is v.1 – without ""מנחה, would have applied to  קומץalone; with " – "מנחהentire  מנחהrequires הגשה
i
מנחת חוטא: from המנחה
1 In spite of: possible inference – both  מנחת חובהand  מנחת נדבהmust be brought – infer from v. 1 to מנחת חוטא
2 Block:  מנחת חוטאhas no ( שמן ולבונהunlike )מנחת נדבה
(a) Counter:  מנחת קנאותdisproves – no  שמן ולבונהyet requires הגשה
3 Block:  מנחת סוטהalso requires תנופה
4 Common denominator: both  מנחת סוטהand  מנחת נדבהrequire  קמיצהand require הגשה
(a) Apply:  מנחת חוטהshould require הגשה
(b) Block: both  מנחת סוטה ומנחת נדבהare brought by all, regardless of financial status ( – מ"חwithin )עולה ויורד
5 Therefore: require the extra המנחה
ii ר"ש:  והבאתextends  הגשהto ( מנחת העומרper  – והבאתםv. 2);  והקריבהextends to ( מנחת סוטהper v. 3)
1 In spite of:  מ"ח – ק"וrequires no תנופה, but requires  מנחת סוטה ;הגשהwhich requires תנופה, certainly requires הגשה
2 Block:  מנחת סוטהis barley
(a) Counter:  מנחת העומרis also barley, yet requires הגשה
3 Block:  מנחת העומרrequires ( שמן ולבונהunlike )מנחת חוטא
4 Common denominator: both  מנחת חוטאand  מנחת העומרrequire  קמיצהand require הגשה
(a) Apply:  מנחת סוטהshould require הגשה
(b) Block: both  מנחת העומרand  מנחת חוטאmust be fine flour ( מנחת סוטה ;)סלתmay be קמח
5 Therefore: require  והקריבהto extend  הגשהto מנחת סוטה
iii ר' יהודה: ( והבאתv. 1) for  מנחת סוטה9per v. 4) – but  מנחת העמרneeds no פסוק, inferred from מנחת חוטא+מנחת סוטה
1 Possible challenge ()ר"ש:  מנחת סוטה ומנחת חוטאare more common
(a) Response: those might never come;  מנחת העומרcomes once a year in any case
iv Proposal: perhaps  והבאתis there to allow a  יחידto voluntarily offer מנחת שעורין
1 Argument: if the  צבורbrings both barley and wheat as  ;חובהthe  יחידcan bring both as נדבה
(a) Therefore: v. 1 states  – מאלהonly these may be brought
(b) Challenge: perhaps  מאלהteaches that all five types must be brought when a  מנחהis promised
(i) Therefore: it states  – מאלהhe may bring any of these (or all)
v ר"ש:  המנחהextends  הגשהto all other  נשים( מנחות, – )גוייםbut not to  לחם הפנים ושתי הלחם- (excluded from )מאלה
1 Justification:  שתי הלחם ולחם הפניםhave no part that goes on the fire
2 Challenge:  מנחת נסכיםgoes entirely on the fire – should require ( הגשהand it doesn’t – per והקריבה
(a) Block:  והקריבהwas already used (by  )ר"שto extend  הגשהto מנחת סוטה
(b) Defense: he is inferring from the מפיק ה"א
3 Question: why include all other  מנחותand exclude ?מנחת נסכים
(a) Answer: מנחת נסכים, unlike other מנחות, comes as an adjunct to others ()זבחים
(b) Challenge: then why not include  – מנחת כהנים וכ"גwhich comes on its own account – for הגשה
(i) Excluded: from  והגיש( והגישהteaches essential requirement,  מפיק ה"אexcludes )מנחת כהנים וכ"ג
(ii) Justification: all other  מנחותcome on their own account, have some part  לאשיםand some לכהנים
1. Excluded:  – שתי הלחם ולחם הפניםnone לאשים
2. Excluded:  – מנחת כהנים וכ"גnone eaten by כהנים
3. Excluded:  – מנחת נסכיםwhich comes on account of a זבח
vi ( והריםv1): follows v. 5 – must be done by hand, not with a כלי
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