
בעזהשי"ת 
 גלי מסכתא  

הוכן ע"י ת"ח א' מיקירי ירושלים והופץ על ידי כולל עיון הדף 
 עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות] 

מיועד לאלו שלמדו הסוגיא לתועלת חזרה מקוצרת ושינו� 
 
מסכת מנחות  
 
 
 
 
 

כללי� לשימוש 
[ ]  =   מקור או טע� הדבר 

( )  =   הוספת פרט או תוספת ביאור 
להל'  =   להלכה (כמוב� לא למעשה) 

מדאו'  =   מדאורייתא 
לרש"י  =   שיטת רש"י כשתוס' חולקי� ! עי' בספר סיכומי גפ"ת את שיטת תוס' (וג� 

לעיקרי החידושי� שבתוס') 
 

בפע� הראשונה כדאי לדקדק מאד בדברי הסיכו� כדי לתפוס מלא המוב� לאור מה 
שלמדת בפני� הגמרא, ואח"כ לחזור בקלות הרבה פעמי� שיהיו מחודדי� בפי#. 

 
 

נא להכניס השמטות החשובות בעיני� 
נא להעיר הערות 

 
 

 
כל הזכויות שמורות 

תש"ס 
 

כתובת להערות : 
גפ"ת, רח' חזו� איש 36 

פעיה"ק ירושלי� תובב"א 
טל: 2016!571 (02) 



פי"ב המנחות והנסכי� 
גמ' ק: � קד: 

אי� פדיו� לקדושת הגו
 חו� מבהמה בע"מ 
שמואל � קדושת דמי� טהורי� נפדי� חו� מעצי� בלי תולעת, לבונה, כלי שרת, תמימי� [מדרבנ� � 

דלא שכיחי] 
לרב כהנא, ל"ק דר' אושעיא, ר' אלעזר � אי� נפדי� חו� ממנחת חוטא 

לר"ש אי� טומאת אוכלי� לאיסוה"נ דוקא כשלא היתה שעת הכושר ִמָיָמיו [כל האוכל אשר יאכל � לאחרי�] 
ועומד לפדות כפדוי = שעת הכושר, וב' תי' בגמ' אי עומד ליזרוק כזרוק [רש"י  מחוסר מעשה] משוי 

שעת הכושר לאשוויי אוכל או רק להפקיע קדושה למעילה 
טומאת אוכלי� בנותר ופרה אפי' א� עומד לשרו
 כשרו
 דחיבת הקודש מכשרת� 

למשנתנו יכול להתחייב בקביעות כלי למנחה ("מחבת", "ב' כלי�") בשעת נדרו (ולא בשעת הפרשתו 
[כאשר נדרת]) 

לר"ש לאו כלו� 
מניח במחבת, במרחשת בטעות � מקדש ליפסל נדבתו, וא"א לתק� 

הרי עלי מנחה משעורי� � רבנ� � יביא מחיטי� [הו"א דחזקי' � כב"ש דתפוס לשו� ראשו�,  
ר' יוחנ� � באומר אילו הייתי יודע וכו' � דלא מתחרט] 

חו�: מכוונתו להתחרט, "מעדשי�" [לא טעי והוי פתחו עמו], בלא אמר "מנחה" 
מנחה עשרו� ומחצה � לרבנ� יביא א', מנחה חצי עשרו� ועשרו� � יביא ב' 
ר"ש � פטור מכלו� [א
 בגמר דבריו נתפס ולא התנדב כדר) המתנדבי�] 

עד ס' עשרו� בכלי א' [ר"י � א' פחות מציבור � מנסכי א' דסוכות בשבת, ר"ש � ראוי לבילה (סתירה 
ברש"י אי רק למ"ד לוג א' או לכו"ע)] 

{ואל תאמ� בחיי) זה הסומ) על הפלטר} 
אי� מתנדבי� יי� לוג א', ב' [ככה], ה' [לא חזו למנחת נסכי�] 

לרבא אי� קבע להקריב� יחד בנסכי� ויכול להקריב ד' מה' ואיד) לנדבת ציבור (רש"י) 
רב אשי � יש קבע וימלא עד ו' (וספק בי"א א� ימלא עד י"ב (= ב' פרי�)), וספק לאביי 

ר"ע (ור"ש) � אי� מתנדבי� שמ� [אי� חובתו קרב בפנ"ע], 
ר"ט � מתנדבי� [ר"ט � כיי� [אזרח], קז. � קרב� (לת"ק � לוג, לרבי � ג' לוגי�)] 

אי� מנחה בשותפות [נפש] 
{מנחה (עני) נאמר בה נפש � כאילו הקריב נפשו, מל) לעני � עשה לי מ� ה' מיני טיגו� שאהנה ממ)} 

רש"י ק: � קד: 
בהמה בע"מ אי� פדיו� אחר שחיטה בכלי שרת 

לרש"י � עצי� לפני שיפוי לגזירי� טהורי� לגמרי, אח"כ � דרבנ�, חתה בכלי שרת � לוקה 
מתנדב מנחת נסכי� יביא סלת שמ� ויי� 

 
 


