
 ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי  מסכת קידושי  מוד ד� היומידפי עזר ללי

 

www.dafyomiyicc.org  32 © Yitzchak Etshalom 2016 

19.01.32 

36a ('משנה ח) � 36b (מסוטה �כ �אתיא כ) 

 

 ד,ב פסוק א פרק ויקרא :...ָהֹעָלה ֹרא( ַעל ָידוֹ  ְוָסַמ)ְוָסַמ)ְוָסַמ)ְוָסַמ)...ַהָ�ָקר ִמ% ָקְרָ�נוֹ  ֹעָלה ִא� ... ה'לַ  ָקְרָ�% ִמֶ"� ַיְקִריב ִ"י �ָד� ֲאֵלֶה� ְו�ַמְר�ָ  ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵני ֶאל ֵ�ר�ַ  .1

 ל ,כטפסוק ז פרק ויקרא :ה' ִלְפֵני ְ�נ0ָפה ֹאתוֹ  ְלָהִני�ְלָהִני�ְלָהִני�ְלָהִני� ... ה'לַ  ְ(ָלָמיו ֶזַבח ֶאת ַהַ.ְקִריב ֵלאֹמר ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵני ֶאל ַ�ֵ�ר .2

 ז פסוק ו פרק ויקרא :ַהִ.ְזֵ�חַ  4ְֵני ֶאל ה' ִלְפֵני 3ֲהֹר% ְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵני ֹאָת2 ַהְקֵרבַהְקֵרבַהְקֵרבַהְקֵרב ַהִ.ְנָחה �ֹוַרת ְוֹזאת .3

ְמצוֹ  ְמ9א ִמ8ָ� ְוָקַמ7ְוָקַמ7ְוָקַמ7ְוָקַמ7 ַהֹ"ֲהִני� 3%ֲהרֹ  ְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵני ֶאל ֶוֱהִביָא2... ה'לַ  ִמְנָחה ָקְרַ�% ַתְקִריב ִ"י ְוֶנֶפ( .4  ב פסוק ב פרק ויקרא ...0ִמ8ְַמָנ2 ִמָ>ְלָ�2 ק;

 ה פסוק ג פרק ויקרא: ה'לַ  ִניֹחחַ  ֵריחַ  ִא8ֵה ָהֵא( ַעל ֲאֶ(ר ָהֵעִצי� ַעל ֲאֶ(ר ָהֹעָלה ַעל ַהִ.ְזֵ�ָחה 3ֲהֹר% ְבֵניְבֵניְבֵניְבֵני ֹאתוֹ  ְוִהְקִטיר0ְוִהְקִטיר0ְוִהְקִטיר0ְוִהְקִטיר0 .5

 טו פסוק א פרק ויקרא :ַהִ.ְזֵ�חַ  ִקיר ַעל ָדמוֹ  ְוִנְמָצה ַהִ.ְזֵ�ָחה ְוִהְקִטירְוִהְקִטירְוִהְקִטירְוִהְקִטיר ֹרא(וֹ  ֶאת 0ָמַלק0ָמַלק0ָמַלק0ָמַלק ַהִ.ְזֵ�חַ  ֶאל ֵה%ַה"ֹ  ְוִהְקִריבוֹ  .6

 ה פסוק א פרק ויקרא :מֹוֵעד ֹאֶהל 4ֶַתח ֲאֶ(ר יבָסבִ  ַהִ.ְזֵ�חַ  ַעל ַהָ�� ֶאת ְוָזְרק0 ַהָ�� ֶאת ַהֹ"ֲהִני� 3ֲהֹר% ְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵני ְוִהְקִריב0ְוִהְקִריב0ְוִהְקִריב0ְוִהְקִריב0 ה' ִלְפֵני ַהָ�ָקר ֶ�% ֶאת ְוָ(ַחט .7

 ה פסוק ד פרק ויקרא :מֹוֵעד ֹאֶהל ֶאל ֹאתוֹ  ְוֵהִביא ַה4ָר ִמַ�� ַהָ.ִ(יחַ ַהָ.ִ(יחַ ַהָ.ִ(יחַ ַהָ.ִ(יחַ     ַהֹ"ֵה%ַהֹ"ֵה%ַהֹ"ֵה%ַהֹ"ֵה% ְוָלַקח .8

 כה פסוק ה פרק במדבר :ַהִ.ְזֵ�חַ  ֶאל ֹאָת2 ְוִהְקִריב ה' ִלְפֵני ַהִ.ְנָחה ֶאת ְוֵהִני�ְוֵהִני�ְוֵהִני�ְוֵהִני� ַהDְָנֹאת ִמְנַחת ֵאת ָהִא8ָה ִמCַדִמCַדִמCַדִמCַד ַהֹ"ֵה% ְוָלַקח .9

 ל פסוק ז פרק ויקרא :ְיֹדָוד ִלְפֵני ְ�נ0ָפה ֹאתוֹ  ְלָהִני�ְלָהִני�ְלָהִני�ְלָהִני� ֶהָחֶזה ֵאת ְיִביֶא0F ֶהָחֶזה ַעל ַהֵחֶלב ֶאת ה' ִא8ֵי ֵאת ְ�ִביֶאיָנה    ָיָדיוָיָדיוָיָדיוָיָדיו .10

 יח פסוק ה פרק במדבר...ִהוא ְקָנֹאת ִמְנַחת ַהGִָ"רֹו% ִמְנַחת ֵאת ַ"4ֶיהָ ַ"4ֶיהָ ַ"4ֶיהָ ַ"4ֶיהָ  ַעל ָנַת%וְ  ָהִא8ָה ֹרא( ֶאת 0ָפַרע ה' ִלְפֵני ָהִא8ָה ֶאת ַהֹ"ֵה% ְוֶהֱעִמיד .11

 יט פסוק ו פרק במדבר :וֹ ִנְזר ֶאת ִהְתHְJַחוֹ  3ַחר ַהFִָזיר ַ"4ֵיַ"4ֵיַ"4ֵיַ"4ֵי ַעל ְוָנַת% ֶאָחד ַמIָה 0ְרִקיק ַהַ>ל ִמ% 3ַחת ַמIָה ְוַחHַת ָה3ִיל ִמ% ְ�ֵ(ָלה ַהGְֹרעַ  ֶאת ַהֹ"ֵה% ְוָלַקח .12

 

I 'מצוות :משנה ח related to the עבודה which do not apply to women 

a סמיכה (as per vv. 1) 

b תנופה (as per vv. 2) 

i exceptions:  

  מנחת סוטה 1

(a) source:  

(i) v. 9 establishes obligation of תנופה for מנחת סוטה 

(ii) v. 10 establishes that the �בעלי must do תנופה 

1. the two are connected via יד::יד 

2. conclusion: in both cases, %כה and �בעלי lift together 

 (vv. 11-12) כ�::כ� via מנחת סוטה derives from – לחמי נזירה 2

c הגשה (as per v. 3) 

d קמיצה (v. 4) 

e הקטרה (v. 5) 

f מליקות (v. 6 – associated with v. 5) 

g �קבלת הד (v. 7  - ריבו והק  is a reference to �קבלת הד)  

h הזאה –  

i question: which הזאה?  

1 If: the refernt is פרה אדומה –  

(a) Rejection: that only allows for אלעזר (even other �כהני are invalidated for that)  

2 If: the referent is to those הזאות that take place inside the מקדש ( נימיותחטאות פ )  

(a) Rejection: the requirement is כה% גדול – as per v. 8 

3 Rather: the rerferent must be הזאה of a %,ב�עו  

(a) Source: ק"ו: 

(i) If: an animal, which allows for a non-%כה for שחיטה, does not allow for a  woman for �זריקת הד 

(ii) Then: �עו, which requires %כה for (שחיטה ≅) מליקה, does not allow for a woman for (זרה"ד≅) הזאה  

 


