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מנחות ד� נ"ז ע"א 
המניח בשר על גחלי� ונצלה צלייה גמורה1 בצידו האחד בשבת, מה הדי�? 

 
כשנצלה כגרוגרת בצירו� ב' וג' מקומות כשנצלה כגרוגרת במקו� אחד  

פטור חייב לל"ק דרבא 
חייב חייב לאיכא דאמרי דרבא 

 
 

המחמ� למנחת נסכי� או ללח� הפני�, הא� חייב מלקות? 
 

לח� הפני� מנחת נסכי�  
פטור חייב להו"א: לר' יוסי הגלילי. למסקנא: לר' עקיבא2 
לרש"י: פטור להו"א: לר' עקיבא. למסקנא: לר' יוסי הגלילי3 

לתוס': חייב4 
חייב 

 
 

במה שוני� מנחת נסכי� ולח� הפני� משאר מנחות, שלכ� ה� צריכי� ריבוי מיוחד? [תד"ה 
לרבות]. 

 
לח� הפני� מנחת נסכי�  

אי( קרב ממנו למזבח אי( שייריה נאכלי לרש"י 
אי( צריכי שמ( אי( צריכה לבונה לרש"י המובא בתוס' ובשטמ"ק אות י"ב 

אי( קרב ממנו למזבח אינה באה מחמת עצמה לתוס' 
 

                                                            

1 אול א רק צלה כמאכל ב( דרוסאי לכו"ע פטור, דמאכל ב( דרוסאי בצד אחד לאו כלו הוא. 
ואינו חייב רק באופ( שהיפ- בו , שאז א צלאו כמאכל ב"ד משני צדדי חייב.  

2 ס"ל ד"אשר תקריבו" אתא לרבות למנחת נסכי שא חימצה חייב, א� שאינה כמנחה 

 [מהטעמי שיבוארו להל(]. וכ( ס"ל שא� שיש בה ג' לוגי שמ( לעשרו( ואינה צריכה מי, מ"מ א
גבלה במי כשרה, ולכ- שיי- בה חימו1. אול בלח הפני, כיו( שלא נתקדשה מדת יבש 
 לשיטתו, א"כ א חמצה פטור, דלא נתקדש עד שיסדרו על השולח(, [או שיקדשו תנור משיקר

ש שאז לא שיי- חימו1 , תוס'].  
 3 ס"ל ד"אשר תקריבו" אתא לרבות ללח הפני שא חימצו חייב, א� שאינו כמנחה [מהטעמי

שיבוארו להל(]. וס"ל שמדת יבש נתקדשה, ולכ- שיי- לעבור עליו כשחימצו בלישה.   
4 רש"י נקט בפשיטות דמא( דס"ל לחייב בלח הפני, ס"ל שפטור במנחת נסכי. ותוס' בד"ה 

לרבות חלקו, וס"ל דמא( דמרבי לח הפני מודה ג במנחת נסכי שחייב.  
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מנחות ד� נ"ז ע"ב 
מדות דלהל�, הא� נמשחו [נתקדשו], והיכ� נמשחו? 

 
מדות היבש מדות הלח  

נמשחו מבפני ולא מבחו1 נמשחו מבפני ומבחו1 לר' יוסי הגלילי ולר' יאשיה 
לא נמשחו בכלל נמשחו מבפני ולא מבחו1 לר' יונת� 

לא נמשחו בכלל נמשחו מבפני ומבחו1 לר' עקיבא5 
 
 

המעלה מהדברי� דלהל� שאי� להעלות� על המזבח $ על הכבש, הא� חייב? 
 

העלה מכל שממנו לאישי�6 העלה שאור או דבש  
חייב חייב לר' יוחנ�7 
פטור8 חייב לר' אלעזר 

 
 

                                                            

5 ולשיטתו המיעוט דויקדש אות מיותר, [דאי( סוג של מדה שבא למעט בה קידוש במפני ולא 
מבחו1, דהלח נתקדש מבפני ובמחו1 והיבש לא נתקדש בכלל]. וכתבו בתד"ה רבי, שבא ללמד: 

דאות במשיחה ולא לדורות במשיחה , אלא בעבודה.   
6 כגו(: בשר חטאת אש ושלמי ציבור וכבשי עצרת, או בשר קדשי קלי , שלמי, שקרבו 
אימוריה למזבח שהבשר ניתר לאכילה. וכ( ממותר העומר ומשתי הלח ומלח הפני ומשיירי 

המנחות.  
7 ס"ל לרבות כבש כמזבח, מדכתיב: ואל המזבח.  

 8 דריש מדכתיב: שאור ודבש קרב( ראשית תקריבו אות, דאות שה ב' הלח וביכורי שה
חמ1 ודבש בה ריביתי כבש כמזבח. ולכ- ג לאיסור של לא תקטירו, קאי רק על שאור ודבש 

לשיטתו.   


