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מנחות ד� נ"ה ע"א 
 הא תורמי תאני על גרוגרות, או להיפ�, במקו שרגילי לעשות מתאני גרוגרות ובמקו

 ?שלא רגילי
 

גרוגרות על תאני תאני (יפות) על גרוגרות (מתקיימות)  
אי% תורמי תורמי במקו שיש כה� 
כשרגילי�: תורמי במקו שאי� כה� 

 כשאי
 רגילי�: אי% תורמי
 לרבנ
: תורמי

 1לר' יהודה: אי% תורמי
 

מנחות דלהל�, היכ� לשי� לה�2, ומדוע? [תד"ה ולא]. 
 

  מנחות שטעונות שמ� קוד
אפיה3 

מנחות שאינ טעונות שמ� רק 
אחר אפיה 

בחו* ( דלא נתקדשו4 בפני ( דנתקדשו בכלי שרת למ"ד מדת יבש לא נתקדשה 
בפני ( דנתקדשו בכלי שרת בפני ( דנתקדשו בכלי שרת למ"ד מדת יבש נתקדשה 

 

מנחות ד� נ"ה ע"ב 
למ"ד דלהל� הא� דני� כלל ופרט המרוחקי� זה מזה או לא? [תד"ה כלל]. 

 
  (5בפרשה אחת בשתי פרשיות (ושתי עניני

(((( אי% דני לרבי אפטוריקי 
דני דני לרב אדא בר אהבה 

דני אי% דני לרבא 
אי% דני אי% דני לאביי 

 

                                                            

1 וזה שהוכיחה הגמ' שמעמידי
 למשנה בב' טעמי
 ולא בב' תנאי
. פי', שמעמידי
 את הרישא גבי 
 
תורמי
 מ� התאני
 שה� יפות על גרוגרות שה
 אינ
 יפות אבל מתקיימות � דוקא במקו
 שרגילי
לעשות מתאני
 גרוגרות � במקו
 שאי� כה�, כי א
 יש כה� ודאי ג
 במקו
 שאי� רגילי
 יתרו
 מ� 
התאני
 שה� יפות. ואילו הסיפא שאמרה בגרוגרות על תאני
 שאי� תורמי
, קאי רק באופ� שיש כה�, 
 
דא
 אי� כה� אדרבא יש לתרו
 מ� הגרוגרות המתקיימות. ולכאורה לא היינו צריכי
 לדוחק הזה א
היינו מעמידי
 את הסיפא כר' יהודה שסובר שלעול
 תור
 מ� היפה, ולכ� אי� תורמי
 מגרוגרות על 
 
תאני
 אפי' כשאי� כה�. וכל הברייתא מדברת כשאי� כה�. בכו"א עדי� להעמיד למשנה א' בב' טעמי

   .
ולא כב' תנאי
2 מבואר בתוס' שדוקא א
 לשי
 בפני
 שהוא מקו
 זריזי� אז עושי
 בפושרי
, אבל שלא במקו
 זריזי� 
 
לא, וזה הטע
 שלא לותתי� לחיטי
 של המנחות � דאי� נעשה במקו
 זריזי�. ולכ� יש נפק"מ היכ� נעשי
 � 
סוגי המנחות דלהל�. אמנ
 שונה די� לח
 הפני
, דא� שלישתו ועריכתו בחו!, בכו"א נילוש בפושרי

דציבור שאני.  
 
3 דכיו� שטעוני
 שמ�, הרי ה
 צריכי
 לכלי שרת של מדת הלח שלכו"ע נתקדשו, ולכ� עושי
 לאפיית

בפני
 במקו
 זריזי�.   
4 ס"ל דמדת היבש לא נתקדשה, ובאמת לשיטתו לישתה ועריכתה בחו!, וכיו� שאינו בקמו
 זריזי� לא 

ילושו לו בפושרי
 ודלא כתנא דמשנתנו.   
   .
5 כתבו תוס' שא
 הפסיק ביניה
 בדבר אחר אפי' הכל בפרשה אחת דינו כב' עניני
 שאי� דני


