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נא.
(ויקרא ו') על מחבת ־ מלמד שטעונה כלי, ואי אפי לה מאתמול איפסיל ליה בלינה.רבא:!◊

תניא כוותיה דרבא:▀◊נא.

[תניא]▀▀◊נא.
 על מחבת ־ מלמד שטעונה כלי, בשמן ־ להוסיף לה שמן, ואיני יודע כמה, הריני דן: נאמר כאן שמן 

 ֹ ונאמר להלן במנחת נסכים שמן, מה להלן שלשת לוגין לעשרון, אף כאן שלשת לוגין לעשרון

או כלך לדרך זו: נאמר כאן שמן ונאמר במנחת נדבה שמן, מה להלן לוג אחד, אף כאן לוג אחד?¿▀נא.

!▀◊נא.
נראה למי דומה, דנין תבש"ט מתבש"ט, תדיר, דוחה שבת, דוחה טומאה, ואין דנין תבש"ט משאינו 

 ֹ תבש"ט

או כלך לדרך זו: דנין יגי"ל מיגי"ל, יחיד, בגלל עצמה, לבונה, ואין דנין יגי"ל משאינו יגי"ל.¿▀נא.

!▀▀◊נא.
רבי ישמעאל בנו של רבי 

יוחנן בן ברוקה:

(ויקרא ו') סלת מנחה תמיד ־ הרי היא לך במנחת תמידין, מה מנחת תמידין ג' לוגין לעשרון, אף זו ג' 

לוגין לעשרון.

ֹ רבי שמעון:!▀▀◊נא. ריבה כאן שמן וריבה במנחת כבשים שמן, מה להלן שלשת לוגין לעשרון, אף כאן שלשת לוגין לעשרון

¿▀נא.
או כלך לדרך זו: ריבה כאן שמן וריבה במנחת פרים ואילים שמן, מה להלן שני לוגין לעשרון, אף כאן 

שני לוגין לעשרון?

!▀◊נא.
נראה למי דומה, דנין מנחה הבאה עשרון ממנחה הבאה בעשרון, ואין דנין מנחה הבאה עשרון ממנחה 

הבאה ב' וג' עשרונים.

ִ ¿◊נא. הא גופא קשיא, אמרת: בשמן ־ להוסיף לה שמן, והדר תני: נאמר כאן שמן ונאמר במנחת נדבה שמן

מאן תנא בשמן להוסיף? ר"ש היא, ובדינא מאן קא מהדר? רבי ישמעאל.אביי:!◊נא.

!◊נא.
רב הונא בריה דרב 

יהושע:

כולה ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה היא, והכי קאמר: בשמן ־ להוסיף לה שמן, דאי לקבוע שמן 

לא צריך, כיון דכתיב בה (ויקרא ו') על מחבת כמנחת מחבת דמיא, או אינו אלא לקבוע לה שמן, דאי לא 

כתב רחמנא בשמן, ה"א תיהוי כמנחת חוטא? הדר אמר: תיהוי נמי לקבוע לה שמן, תיתי מדינא, ודן 

דינא ולא אתיא ליה, ואצרכא קרא סולת מנחה תמיד, כדמסיים רבי ישמעאל מילתיה.

רבה:!נא.

כולה ר"ש, ואילו לא נאמר קאמר, וה"ק: בשמן ־ להוסיף לה שמן, דאי לקבוע לה שמן לא צריך, כיון 

דכתיב בה על מחבת כמחבת דמיא, ועד שלא יאמר בשמן יש לי בדין, ודן דינא לא אתיא ליה, ואצרכא 

בשמן, הדר אמר: תיהוי כמנחת פרים ואילים, הדר אמר: דנין מנחה הבאה עשרון וכו'.

מנא:
לא מינו כהן אחר תחתיו, משל מי היתה קריבה? ר"ש אומר: משל ציבור[רבי שמעון]♦▀

משל יורשין.רבי יהודה:♦▀נא:

ושלימה היתה קריבה.▀נא:

נא:
ג

ת"ר:[רבי יהודה]♦▀◊
כ"ג שמת ולא מינו כהן אחר תחתיו, מנין שתהא מנחתו קריבה משל יורשין? ת"ל: (ויקרא ו') והכהן 

 ֹ המשיח תחתיו מבניו יעשה אותה. יכול יקריבנה חצאין? ת"ל: אותה, כולה ולא חציה, דברי רבי יהודה

(ויקרא ו') חק עולם ־ משל עולם, (ויקרא ו') כליל תקטר ־ שתהא כולה בהקטרה.רבי שמעון:♦▀◊נא:

והאי הכהן המשיח להכי הוא דאתא? האי מיבעי ליה לכדתניא:¿נא:

[תניא]▀▀¿◊נא:
(ויקרא ו') זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו לה' ביום המשח אותו ־ יכול יהו אהרן ובניו מקריבין קרבן 

אחד? ת"ל: אשר יקריבו לה', אהרן בפני עצמו ובניו בפני עצמןֹ בניו ־ אלו כהנים הדיוטות

אתה אומר: כהנים הדיוטות, או אינו אלא כהנים גדולים?¿▀¿נא:

כשהוא אומר: והכהן המשיח תחתיו מבניו ־ הרי כ"ג אמור, הא מה אני מקיים בניו? אלו כהנים הדיוטותִ !▀¿◊נא:

א"כ, לכתוב קרא הכהן המשיח תחתיו בניו יעשה, מאי מבניו? שמעת מינה תרתי.!◊נא:

ור"ש האי אותה מאי עביד ליה?¿◊נא:

מיבעי ליה לכ"ג שמת ומינו אחר תחתיו, שלא יביא חצי עשרון מביתו ולא חצי עשרון של ראשון.[רבי שמעון]!◊נא:

ותיפוק ליה מן ומחציתהִ ¿נא:

וי"ו לא דריש.[רבי שמעון]!◊נא:
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ורבי יהודה האי חק עולם מאי עביד ליה?¿נא:

חוקה לעולם תהא.[רבי יהודה]!◊נא:

כליל תקטר למה לי?¿◊נא:

מיבעי ליה לכדתניא:!נא:

[תניא]▀!◊נא:

אין לי אלא עליונה מנחת כ"ג בכליל תקטר ותחתונה מנחת כהן הדיוט בלא תאכל, מנין ליתן את האמור 

של זה בזה ואת האמור של זה בזה? ת"ל: כליל כליל לגזירה שוה, נאמר כאן כליל ונאמר להלן כליל, 

מה כאן בכליל תקטר, אף להלן בכליל תקטר, ומה להלן ליתן לא תעשה על אכילתו, אף כאן ליתן לא 

תעשה על אכילתה.

וסבר ר"ש: משל ציבור דאורייתא?¿נא:

והתנן, אר"ש:▀¿◊נא:

שבעה דברים התקינו ב"ד וזה אחד מהן, עובד כוכבים ששלח עולתו ממדינת הים, שלח עמה נסכים ־ 

קריבה משלו, ואם לאו ־ קריבין משל ציבורֹ וכן גר שמת והניח זבחים, יש לו נסכים ־ קריבין משלו, 

ואם לאו ־ קריבין משל ציבורֹ ותנאי ב"ד הוא, כ"ג שמת ולא מינו כהן אחר תחתיו, שתהא מנחתו קריבה 

משל ציבורִ 

רבי אבהו:!◊נא:
שני תקנות הוו, דאורייתא מדציבור, כיון דחזו דקא מידחקא לישכה ־ תקינו דלגבי מיורשים, כיון דחזו 

דקא פשעי בה ־ אוקמוה אדאורייתא.

ועל פרה שלא יהא מועלין באפרה.[ר"ש]▀◊נא:

דאורייתא היאִ ¿נא:

ִ דתניא:▀¿נא: (במדבר י"ט) חטא היא ־ מלמ' שמועלין בה, היא ־ בה מועלין, באפרה אין מועלין
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