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25.2.2 

15a (ובשתי תודות)  16a (ועל פי נביא נשרפת) 

 

  לא, יב חמיהנ :ָהַאְׁשֹּפת ְלַׁשַער ַלחֹוָמה ֵמַעל ַלָּיִמין ְוַתֲהֻלֹכת ְּגדֹו�ת תֹוֹדת ְׁשֵּתי ָוַאֲעִמיָדה ַלחֹוָמה ֵמַעל ְיהּוָדה ָׂשֵרי ֶאת ָוַאֲעֶלה . 1

  ט, א ויקרא: ה'לַ  ִניחֹוחַ  ֵריחַ  ִאֵּׁשה ֹעָלה ַהִּמְזֵּבָחה ַהֹּכל ֶאת ַהֹּכֵהן ְוִהְקִטיר ַּבָּמִים ִיְרַחץ ּוְכָרָעיו ְוִקְרּבוֹ  . 2

  יז, א ויקרא: ה'לַ  ִניֹחחַ  ֵריחַ  ִאֵּׁשה הּוא ֹעָלה ָהֵאׁש ַעל ֲאֶׁשר ָהֵעִצים ַעל ַהִּמְזֵּבָחה ַהֹּכֵהן ֹאתוֹ  ְוִהְקִטיר ַיְבִּדיל �א ִבְכָנָפיו ֹאתוֹ  ְוִׁשַּסע . 3

  ב, ב ויקרא :ה'לַ  ִניֹחחַ  ֵריחַ  ִאֵּׁשה ָחהַהִּמְזּבֵ  ַאְזָּכָרָתּה ֶאת ַהֹּכֵהן ְוִהְקִטיר ְלֹבָנָתּה ָּכל ַעל ּוִמַּׁשְמָנּה ִמָּסְלָּתּה ֻקְמצוֹ  ְמ�א ִמָּׁשם ְוָקַמץ ַהֹּכֲהִנים ַאֲהֹרן ְּבֵני ֶאל ֶוֱהִביָאּה . 4

  י, ו ויקרא :ְוָכָאָׁשם ַּכַחָּטאת ִהוא ָקָדִׁשים ֹקֶדׁש ֵמִאָּׁשי ֹאָתּה ָנַתִּתי ֶחְלָקם ָחֵמץ ֵתָאֶפה �א . 5

  טו, ט במדבר :ֹּבֶקר ַעד ֵאׁש ְּכַמְרֵאה ַהִּמְׁשָּכן ַעל ִיְהֶיה ּוָבֶעֶרב ָהֵעֻדת ְלֹאֶהל ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ֶהָעָנן ִּכָּסה ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ָהִקים ּוְביֹום . 6

  ב, ל תהלים :ִלי ֹאְיַבי ִׂשַּמְחּתָ  ְו�א ִדִּליָתִני ִּכי ה' ֲארֹוִמְמ� . 7

  י, צא תהלים :ְּבָאֳהֶל� ִיְקַרב �א ְוֶנַגע ָרָעה ֵאֶלי� ְתֻאֶּנה �א . 8

 ְוַתַחת ָל� ֶס�יָ  תוֹ ְּבֶאְברָ ) ד( :ַהּוֹות ִמֶּדֶבר ָיקּוׁש חִמּפַ  ַיִּציְל� הּוא ִּכי) ג( :ּבוֹ  ֶאְבַטח ֱא�ַהי ּוְמצּוָדִתי ַמְחִסי ה'לַ  ֹאַמר) ב( :ִיְתלֹוָנן ַׁשַּדי ְּבֵצל ֶעְליֹון ְּבֵסֶתר ֹיֵׁשב) א(  . 9
 ִמיִמיֶנ� ָבָבהּוְר  ֶאֶלף ִּצְּד�מִ  ִיֹּפל) ז( :ָצֳהָרִים דָיׁשּו ִמֶּקֶטב ַיֲה�� ָּבֹאֶפל ִמֶּדֶבר) ו( :יֹוָמם ָיעּוף ֵמֵחץ ָלְיָלה ִמַּפַחד ִתיָרא �א) ה( :ֲאִמּתוֹ  ְוֹסֵחָרה ִצָּנה ֶּתְחֶסה ְּכָנָפיו
  אצ תהלים :ְמעֹוֶנ� ַׂשְמּתָ  ֶעְליֹון ַמְחִסי ה' ַאָּתה ִּכי) ט( :ִּתְרֶאה ְרָׁשִעים ְוִׁשֻּלַמת ַתִּביט ְּבֵעיֶני� ַרק) ח( :ִיָּגׁש �א ֵאֶלי�

 ָמֵגן 'ה ְוַאָּתה) ד( :ָלהסֶ  ֵבא�ִהים ּלוֹ  ׁשּוָעָתהיְ  ֵאין ְלַנְפִׁשי ֹאְמִרים ַרִּבים) ג( :ָעָלי ָקִמים ַרִּבים ָצָרי ַרּבּו ָמה ה') ב( :ְּבנוֹ  ַאְבָׁשלֹום ִמְּפֵני ְּבָבְרחוֹ  ְלָדִוד ִמְזמֹור) א( . 10
 ֲאֶׁשר ָעם תֵמִרְבבוֹ  ִאיָרא א�) ז( :ִיְסְמֵכִני ה' יּכִ  ֱהִקיצֹוִתי ָוִאיָׁשָנה ָׁשַכְבִּתי ֲאִני) ו( :ֶסָלה ָקְדׁשוֹ  ֵמַהר ַוַּיֲעֵנִני ֶאְקָרא ה' ֶאל קֹוִלי) ה( :ֹראִׁשי ּוֵמִרים ְּכבֹוִדי ַּבֲעִדי
  ג תהלים :ָלהּסֶ  ִבְרָכֶת� ַעְּמ� ַעל ַהְיׁשּוָעה ה'לַ ) ט( :ִׁשַּבְרּתָ  ְרָׁשִעים ִׁשֵּני ֶלִחי ֹאְיַבי ָּכל ֶאת ִהִּכיתָ  ִּכי ֱא�ַהי הֹוִׁשיֵעִני ה' קּוָמה) ח( :ָעָלי ָׁשתּו ָסִביב

  לב, יב נחמיה :ְיהּוָדה ָׂשֵרי ַוֲחִצי הֹוַׁשְעָיה ַאֲחֵריֶהם ַוֵּיֶל� . 11

 

I Continued analysis of /משנה ב: procedure for expanding city or עזרות 

a mention of שתי תודות – actually means two loaves of תודה 

i proof: v. 1 mentions  גדולותתודות  – cannot mean “big animals” – would be פרים; cannot mean big ones of that type  

1 reason: there is no “significance” to size etc. before 'ה, as per משנה מנחות per vv. 2-4 (intent is main thing)  

2 must mean: big loaves of לחמי תודה (meaning – חמץ); 3 types of מצה and one set (10 loaves) of חמץ, ‘tho half of 

the flour is used for these 10.  

b רב"ח: the עזרה requires שיירי מנחה (not לחמי תודה) for expansion 

i Reason: just as city is מתקדש with something that, if it leaves, is נפסל, so too with עזרה 

1 Challenge: perhaps it also requires חמץ –  

(a) Block: there is no מנחת חמץ per v. 5 

(b) Suggestion: wait until שבועות and use the שיירי שתי הלחם (which are חמץ)  

(i) Rejection: not logistically possible –  

1. Can’t:  perform procedure on עיו"ט – the breads don’t become קדוש w/o שחיטת הכבשים 

2. Can’t: build on עיו"ט and מקדש the next day – must be same day (?) 

3. Can’t: build on בנין ביה"מ – יו"ט isn’t דוחה יו"ט 

4. Can’t: leave over for מחרת יו"ט – the מנחה becomes invalidated due to לינה 

5. Can’t: build all except for one small piece, finish it on מוצאי יו"ט – can’t build at night per v. 6 

c Mention of שיר: with instruments at every corner and large (building) stone in ירושלים 

i Text: v. 7 ff. ('תהלים ל); then יושב בסתר (v.9) ("שיר של נגעים" per v. 8 or "שיר של פגעים"  v. 9) then 'תהלים ג (v. 10) 

1 Note: ריב"ל would say these before sleeping, for protection 

(a) Challenge: we aren’t allowed to use דברי תורה for healing 

(b) Answer: preemptive protection isn’t the same as healing once there is a wound 

(i) Note: is it only “אסור”  when there is a wound? That is classified as one who has no חלק בעוה"ב! 

(ii) Answer: per ר' יוחנן – only if he spits before reciting; else, “only” אסור 

d Mention of ב"ד walking before לחמי תודה 

i Challenge: v. 11 indicates that the leaders walked behind the  תודהלחמי  

ii Indeed: משנה should read that way – ב"ד walks behind לחמי תודה 

1 Question: how would the לחמי תודה be marched? Dispute  ר' חייא/ר"ש ברבי 

(a) Side by side: one closer to wall is called “inner” – eaten; other is burnt 

(b) Single file: one closer to ב"ד (in back) is eaten, front one is burnt 

(i) Challenge: if it is side by side, why is one burnt and the other eaten? 

(ii) Further: even if it is single-file, why is any one eaten – both must be used, together, to be מקדש 

2 Answer (ר' יוחנן):one was eaten and the other burnt by the command of the (חגי וזכריה) נביא   

  


