מנחות נט
שמן ולבונה
מנחת הסולת והמחבת
והמרחשת ,והחלות
והרקיקין
מנחת כהנים
מנחת כהן משיח
מנחת עובד כוכבים
מנחת נשים
מנחת העומר

שמן ולא לבונה
מנחת נסכים

לבונה ולא שמן
לחם הפנים

לא לבונה ולא שמן
שתי הלחם
מנחת חוטא
מנחת קנאות

ויקרא פרק ב
)א( ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה’ סלת יהיה קרבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבנה:
)ב( והביאה אל בני אהרן הכהנים וקמץ משם מלא קמצו מסלתה ומשמנה על כל לבנתה והקטיר הכהן
את אזכרתה המזבחה אשה ריח ניחח לה’) :ג( והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי ה’:
)ד( וכי תקרב קרבן מנחה מאפה תנור סלת חלות מצת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן:
)ה( ואם מנחה על המחבת קרבנך סלת בלולה בשמן מצה תהיה) :ו( פתות אתה פתים ויצקת עליה שמן
מנחה הוא) :ז( ואם מנחת מרחשת קרבנך סלת בשמן תעשה) :ח( והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה
לה’ והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח) :ט( והרים הכהן מן המנחה את אזכרתה והקטיר
המזבחה אשה ריח ניחח לה’):י( והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי ה’:
)יא( כל המנחה אשר תקריבו לה’ לא תעשה חמץ כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה’:
)יב( קרבן ראשית תקריבו אתם לה’ ואל המזבח לא יעלו לריח ניחח) :יג( וכל קרבן מנחתך במלח
תמלח ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב מלח:
)יד( ואם תקריב מנחת בכורים לה’ אביב קלוי באש גרש כרמל תקריב את מנחת בכוריך:
)טו( ונתת עליה שמן ושמת עליה לבנה מנחה הוא:
)טז( והקטיר הכהן את אזכרתה מגרשה ומשמנה על כל לבנתה אשה לה’:
ונתת עליה שמן

הדרשה
למעט לחם הפנים

הפסוק

ושמת עליה לבונה

למעט מנחת נסכים

מנחה

לרבות מנחת שמיני
ללבונה
להוציא שתי הלחם
שלא יטענו לא שמן ולא
לבונה

היא

למה צריך למעט
שיכול והלא דין הוא:
ומה מנחת נסכים
שאינה טעונה לבונה
טעונה שמן ,לחם
הפנים שטעון לבונה
אינו דין שטעון שמן!
שיכול והלא דין הוא:
ומה לחם הפנים שאינו
טעון שמן טעון לבונה,
מנחת נסכים שטעונה
שמן אינו דין שטעונה
לבונה

מנחת העומר
דומה למנחת כהנים
דומה ללחם הפנים

עשרון ,כלי ,חוץ ,וצורה ,הגשה ,ואישים
ציבורא ,חובה ,טמיא ,דאכיל ,פיגולא ,בשבתא

מנחת העומר
דומה למנחת כהנים
דומה למנחת נסכים

עשרון ,בלול ,בלוג ,מוגש ,בגלל עצם
ציבורא ,חובה ,ואיטמי ,בשבתא!

מנחת העומר
דומה למנחת כהנים
דומה לשתי הלחם

מאיפה דורשים?
עליה ,עליה שמן ולא
על לחם הפנים שמן

עליה ,עליה לבונה
ולא על מנחת נסכים
לבונה

עשרון ,כלי ,מצה ,ועצם ,הגשה ,ואישים
ציבור ,חובה ,טמיא ,דאכל ,פיגולא ,בשבתא ,מתיר ,תנופה ,בארץ ,בזמן,
חדש

