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מנחות ד� עג. 
אליבא דר' שמעו�1, מני� שמנחת העומר ומנחת קנאות דסוטה הבאות משעורי� ששייריה� 

נאכלי� לכהני�? 
 

במנחת קנאות במנחת העומר  
וחרבה וכל מנחה בלולה לחזקיה (לעיל סוע"ב)2 

לכל מנחת� לכל מנחת� לתני לוי3 
 

מנחות ד� עג: 
 

הא� מקבלי� לקרבנות דלהל� מ� העכו"�? 
 

שלמי�, תודה, קרב� עולה4  
מנחות, לבונה, עצי� 

ונסכי� 
קרבנות נזיר 

אי� מקבלי� מקבלי� מקבלי� לר' יוסי הגלילי 
אי� מקבלי� אי� מקבלי� מקבלי� לר' עקיבא 

 

                                                            

1 מבואר לעיל (סוע"ב), דלת"ק הוא כלל בכל המנחות, שכל שנקמצת � שייריה נאכלי� לכהני�, 
אמנ� לר' שמעו� שמצינו שמנחת חוטא דכהני� נקמצת ואי� שייריה נאכלי� לכהני� אלא עולי� 
כליל, קשה מנל�. ומילא במנחות חיטי�, ילפינ� מקרא ד"וזאת תורת המנחה וכו' והנותרת ממנה 

יאכלו אהר� ובניו", אול� כשבאה שעורי� � כמנחת העומר וקנאות, מני�.  
2 חזקיה ילי# מדכתיב: [ויקרא ז:י] "וכל מנחה בלולה בשמ� וחרבה לכל בני אהר� תהיה", דבלולה 
באה ללמד דא� אינו עני� למנחת חיטי� תנהו עני� למנחת שעורי� בלולה בשמ� � והיינו מנחת 
העומר. וכ� חרבה, א� אינו עני� למנחת חוטא חרבה דחיטי�, תנהו עני� למנחת שעורי� חרבה � 
מנחת סוטה. והג� שמפסוק זה מצינו עוד שני לימודי�. דהברייתא למדה מזה שאי� חולקי� 
מנחות כנגד מנחות, ור' יוסי בר' יהודה למד מכא� שחלות ורקיקי� ה� שני מנחות נפרדות. תירצה 
הגמ', שדי� הברייתא לומדי� מתיבת: "כל", ודי� ר' יוסי בר' יהודה לומדי� מריבוי ו' ד"וכל", 

ודינו של חזקיה לומדי� מתיבות: "בלולה וחרבה". וע' ברבינו גרשו� וברשב"א.  
3 לוי ילי# מדכתיב: [במדבר יח:ט] "לכל מנחת�", שבא לרבות שמנחת העומר ומנחת קנאות 
שייריה� לכהני�, דא# שלא באו לכפר � דמנחת העומר באה להתיר חדש, ומנחת קנאות באה 

לברר עו�, בכו"א ג� ה� שייריה� נאכלי� לכהני�.  
4 כתב הרמב"� [פרק ג' ממעשה הקרבנות הל' ב'], שג� עולת העו# בכלל קרב� עולה, [וע' בזה 
בקר� אורה וזבח תודה]. וס"ל לר"ע שאפי' א� נדר שלמי� מביא את קרבנו עולות, אול� א� נדר 
שלמי� בשביל שיתכפר בה� ישראל או כה�, הכה� או הישראל אוכלי� אות�, ולא מתנהגי� בה� 

כדי� עולה.   


