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5.2.5 

26b ('משנה ה) � 27b (זה טלה) 

 

Note: the amount of flour & wine brought as libations with a 
 varies קרב

lamb – 1 
 הי
 ½ and עשרו
 bull – 3 ,1/3 & עשרו
 ram – 2 ;הי
 ¼ & עשרו

 

 ֹאֶהל ֶ�ַתח ֲאֶ�ר ָסִביב ַהִ-ְזֵ%חַ  ַעל ַהָ,* ֶאת ְוָזְרק' ַהָ,* ֶאת ַהֹ+ֲהִני* (ֲהֹר
(ֲהֹר
(ֲהֹר
(ֲהֹר
    ֵניֵניֵניֵני%ְ %ְ %ְ %ְ     ְוִהְקִריב'ְוִהְקִריב'ְוִהְקִריב'ְוִהְקִריב' ה' ִלְפֵני ַהָ%ָקר ֶ%
 ֶאת ְוָ�ַחט :ָעָליו ְלַכֵ�ר לוֹ  ְוִנְרָצה ָהֹעָלה ֹרא� ַעל ָידוֹ  ְוָסַמ� )1
 ְוֶאת ָהֹרא� ֶאת ַה0ְָתִחי* ֵאת ַהֹ+ֲהִני*ַהֹ+ֲהִני*ַהֹ+ֲהִני*ַהֹ+ֲהִני*    (ֲהֹר
(ֲהֹר
(ֲהֹר
(ֲהֹר
    ְ%נֵיְ%נֵיְ%נֵיְ%נֵי     ְָעְרכ' ְָעְרכ' ְָעְרכ' ְָעְרכ'ו :ָהֵא� ַעל ֵעִצי*ֵעִצי*ֵעִצי*ֵעִצי*    ְוָעְרכ'ְוָעְרכ'ְוָעְרכ'ְוָעְרכ' ַהִ-ְזֵ%חַ  ַעל ֵא� ַהֹ+ֵה
ַהֹ+ֵה
ַהֹ+ֵה
ַהֹ+ֵה
    (ֲהֹר
(ֲהֹר
(ֲהֹר
(ֲהֹר
    ְ%נֵיְ%נֵיְ%נֵיְ%נֵי    ְוָנְתנ'ְוָנְתנ'ְוָנְתנ'ְוָנְתנ' :ִלְנָתֶחיהָ  ֹאָת/ ְוִנַ.ח ָהֹעָלה ֶאת ְוִהְפִ�יט :מֹוֵעד
  ט4 ד, ויקרא א :ה'לַ  ִניחֹוחַ  ֵריחַ  ִא2ֵה ֹעָלה ַהִ-ְזֵ%ָחהַהִ-ְזֵ%ָחהַהִ-ְזֵ%ָחהַהִ-ְזֵ%ָחה    ַהֹ+לַהֹ+לַהֹ+לַהֹ+ל    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַהֹ+ֵה
ַהֹ+ֵה
ַהֹ+ֵה
ַהֹ+ֵה
    ְוִהְקִטירְוִהְקִטירְוִהְקִטירְוִהְקִטיר ַ%ָ-ִי* ִיְרַח1 'ְכָרָעיו ְוִקְר%וֹ  :ַהִ-ְזֵ%חַ  ַעל ֲאֶ�ר ָהֵא� ַעל ֲאֶ�ר ָהֵעִצי* ַעל ַהָ�ֶדר

 ה ,ו ויקרא :ַה2ְָלִמי* ֶחְלֵבי ָעֶליהָ  ְוִהְקִטיר ָהֹעָלה ָעֶליהָ  ְוָעַר� ַ%ֹ%ֶקר ַ%ֹ%ֶקר ֵעִצי*ֵעִצי*ֵעִצי*ֵעִצי*    ַהֹ+ֵה
ַהֹ+ֵה
ַהֹ+ֵה
ַהֹ+ֵה
    ָעֶליהָ ָעֶליהָ ָעֶליהָ ָעֶליהָ     'ִבֵער'ִבֵער'ִבֵער'ִבֵער ִתְכֶ%ה 6א %וֹ  .'ַקד ַהִ-ְזֵ%חַ  ַעל ְוָהֵא� )2

0ְַתֶכ* ֶאת ִ.ְ�ְמר' ִאְ.8 'ָבֶני8 ְוַאָ.ה )3 0ְַתֶכ* ֶאת ֶאֵ.
 ַמָ.ָנה ֲעֹבַדת ַוֲעַבְדֶ.* ַלָ�ֹרֶכת 'ְלִמֵ%ית ִ-ְזֵ%חַ הַ  ְ,ַבר ְלָכל ְ+ה9   ז ,יח במדבר: י'ָמת ַהָ;ֵרב ְוַהָ:ר ְ+ה9

 

I. 'משנה ה: between 9-12 *כהני involved in the offering of the תמיד 

a. 9: regular 

b. 10: תמיד של שחר בחג הסוכות (1 added for *מי) 

c. 11: 2) שבת added for 
  (בזיכי

d. 12: 2) שבת של חג added for 
  (מי* added for 1=בזיכי

i. Timing: of *ניסו= המי and *גזרי עצי 

יוחנ
 'ר .1   in the morning ניסו= המי* :

a. Otherwise: afternoon of חול המועד סוכות would be 12 

יתאברי .2 : “stoning” כה"ג with *אתרוגי (i.e. in morning) for deviating from *ניסו= המי 

י"רשב .3  (plural x 2 – וערכו עצי*) following v. 1 – (כהני* with 2) in afternoon גזרי עצי*  :

a. From: varied wording (וערכו/ובער) – other is re: *הערבי 
 תמיד של בי

חייא ר' .4   ;(משנה as per our) כהני* can include 13 through 16 פייס :

a. Tradition: of “17” is against ראב"י 

II. 'משנה ו: amount of *כהני bringing up *אברי of איל and פר 

a. Ram: 11 (flesh – 5, innards, flour and wine@2 each [see note]) 

b. Bull: 24 (head:1, leg:2, spine:2, leg:2, torso:1, throat:3, 2 forelegs:2, 2 ribs:2, innards, flour, wine@3 each) 

i. Note: all of these divisions only re: צבור 
 ;כה
 may be done by 1 קרב
 יחיד ;קרב

c. Flaying and sectioning: of both קרבנות צבור and קרבנות יחיד may be done by זר  

i. Source: v. 1 (והפשיט...ונתח listed before  ונתנו
בני אהר
בני אהר
בני אהר
בני אהר …) 

ii. Reasoning: since שחיטה כשרה בזר (as per וסמ=...ושחט and then 
 (…והקריבו בני אהרו

1. challenge: why reemphasize 
  כשרה בזר (flaying, sectioning) also פסוק ו �פסוק ז at בני אהר

a. Rejected: סד"א since כפרה ~ require *נתינת עצי, I wouldn’t need *לקמ" ,כהני … 

2. Rather: from פסוק ח – why reemphasize 
 ?to place sections on fire בני אהר

a. Implication: excludes flaying and sectioning 

i. Challenge: perhaps it excludes the two logs 

ii. Rejected: excludes similar 
 (placing pieces; sectioning them) קרב

b. defense: perhaps it excludes similar placing (both on fire) 

c. rejection: 2 logs must be done by *כהני: 

i. bringing limbs: to מזבח is Kohanic�wood isn’t�2 logs is 

ii. perhaps: the verse is there for its own purpose 

3. rather: from end of פסוק ט – 
 burns all, excluding flaying/sectioning כה

a. and: הכהנ 
י*וערכו בני אהרו  is extra, (each plural) = 6 *כהני for a lamb 

b. Challenge:  this verse is in context of bull (24 *כהני) 

i. Defense: use of עצי*, אש, מזבח alludes to תמיד (lamb) 
  
  

 


