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   : ֵתָאֵכל לֹא ִּתְהֶיה ָּכִליל ֹּכֵהן ִמְנַחת ְוָכל  טז פסוק ו פרק ויקרא    : ַּכִּמְנָחה ַלֹּכֵהן ְוָהְיָתה לֹו ְוִנְסַלח ֵמֵאֶּלה ֵמַאַחת ָחָטא ֲאֶׁשר ַחָּטאתֹו ַעל ַהֹּכֵהן ָעָליו ְוִכֶּפר) יג(  :ִהוא ַחָּטאת ’ה ִאֵּׁשי ַעל ַהִּמְזֵּבָחה ְוִהְקִטיר ַאְזָּכָרָתּה ֶאת ֻקְמצֹו ְמלֹוא ִמֶּמָּנה ַהֹּכֵהן ְוָקַמץ ַהֹּכֵהן ֶאל ֶוֱהִביָאּה) יב( :ִהיא ַחָּטאת ִּכי ְלֹבָנה ָעֶליהָ  ִיֵּתן ְולֹא ֶׁשֶמן ָעֶליהָ  ָיִׂשים לֹא ְלַחָּטאת ֹסֶלת ָהֵאָפה ֲעִׂשיִרת ָחָטא ֲאֶׁשר ָקְרָּבנֹו ֶאת ְוֵהִביא יֹוָנה ְבֵני יִלְׁשנֵ  אֹו ֹתִרים ִלְׁשֵּתי ָידֹו ַתִּׂשיג לֹא ְוִאם) יא( :ְלֹעָלה ְוֶאָחד ְלַחָּטאת ֶאָחד ’הלַ  יֹוָנה ְבֵני ְׁשֵני אֹו ֹתִרים ְׁשֵּתי ָחָטא ֲאֶׁשר ֲאָׁשמֹו ֶאת ְוֵהִביא ֶׂשה ֵּדי ָידֹו ַתִּגיעַ  לֹא ְוִאם) ז( :ֵמַחָּטאתֹו ַהֹּכֵהן ָעָליו ְוִכֶּפר ְלַחָּטאת ִעִּזים ְׂשִעיַרת אֹו ִּכְׂשָּבה ַהּצֹאן ִמן ְנֵקָבה ָחָטא ֲאֶׁשר ַחָּטאתֹו ַעל ’הלַ  ֲאָׁשמֹו ֶאת ְוֵהִביא) ו( :ָעֶליהָ  ָחָטא ֶׁשראֲ  ְוִהְתַוָּדה ֵמֵאֶּלה ְלַאַחת ֶיְאַׁשם ִכי ְוָהָיה) ה( :ֵמֵאֶּלה ְלַאַחת ְוָאֵׁשם ָיַדע ְוהּוא ִמֶּמּנּו ְוֶנְעַלם ִּבְׁשֻבָעה ָהָאָדם ְיַבֵּטא ֲאֶׁשר ְלֹכל ְלֵהיִטיב אֹו ְלָהַרע ִבְׂשָפַתִים ְלַבֵּטא ִתָּׁשַבע ִּכי ֶנֶפׁש אֹו) ד( :ְוָאֵׁשם ָיַדע ְוהּוא ִמֶּמּנּו ְוֶנְעַלם ָּבּה ִיְטָמא ֲאֶׁשר ֻטְמָאתֹו ְלֹכל ָאָדם ְּבֻטְמַאת ִיַּגע ִכי אֹו) ג( :ְוָאֵׁשם ָטֵמא ְוהּוא ִמֶּמּנּו ְוֶנְעַלם ָטֵמא ֶׁשֶרץ ְּבִנְבַלת אֹו ְטֵמָאה ְּבֵהָמה ְּבִנְבַלת אֹו ְטֵמָאה ַחָּיה ְבִנְבַלת אֹו ָטֵמא ָּדָבר ְּבָכל ִּתַּגע ֲאֶׁשר ֶנֶפׁש אֹו) ב( :ֲעֹונֹו ְוָנָׂשא ַיִּגיד לֹוא ִאם ָיָדע אֹו ָרָאה אֹו ֵעד ְוהּוא ָאָלה קֹול ְוָׁשְמָעה ֶתֱחָטא ִּכי ְוֶנֶפׁש) א(  ה פרק ויקרא  .הדשן בית על מתפזרים והשירים

  ב עמוד עג דף מנחות מסכת בבלי תלמוד
 תלמוד? נאכלת תהא חובתו אבל, נדבתו מנחת?  מקיים אני ומה

 רבי אמר; נאכלת אינה חובתו אף, נאכלת אינה נדבתו מה, לנדבתו חובתו מקיש,  :לומר
 כהנים של חוטא מנחת להקיש אלא! כמנחה אלא נאמר לא והלא? כמנחתו לכהן והיתה נאמר וכי: שמעון
 מה אי; נקמצת כהנים של חוטא מנחת אף, נקמצת ישראל של חוטא מנחת מה, ישראל של חוטא כמנחת

 :ל"ת? נאכלין ושיריה נקמצת כהנים של חוטא מנחת אף, נאכלין ושיריה נקמצת ישראל של חוטא מנחת
  .בעצמן קריבין ושירים בעצמו קרב קומץ? כיצד הא, כמנחה לאשים ולא כמנחה לכהן, 

 :ִיְקָרא אָטמֵ  ְוָטֵמא ַיְעֶטה ָׂשָפם ְוַעל ָפרּועַ  ִיְהֶיה ְורֹאׁשֹו ְפֻרִמים ִיְהיּו ְּבָגָדיו ַהֶּנַגע ּבֹו ֲאֶׁשר ְוַהָּצרּועַ ) מה( :ִנְגעֹו ְּברֹאׁשֹו ַהֹּכֵהן ְיַטְּמֶאּנּו ַטֵּמא הּוא ָטֵמא הּוא ָצרּועַ  ִאיׁש) מד(  יג פרק ויקרא    . מודו רבנן' אפי בהא אבל, היא הקרבה דבת כהנים של חוטא במנחת אלא - שמעון' בר אלעזר' דר עליה פליגי לא רבנן' ואפי: שלב ב' של התירוץ      .הדשן בית על מתפזרין והשירים, בעצמו קרב הקומץ: אומר ש"בר א"ר


