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29.5.1 

52b (משנה א) � 53b ( י יסורי
"אלא ע ) 

note: at the beginning of our discussion, a dispute יהודה' ר/מ"ר  is alluded to: they disagree about the “threshold” of מ"ר ;חמ�  holds that it is 

יהודה' ר ;”once the outside of the dough gets “silvery חמ�  requires that there be pits in the dough 

  ז, ו ויקרא :ַהִ�ְזֵ#חַ  ְ)ֵני ֶאל 'ה ִלְפֵני %ֲהֹר
 ְ#ֵני ֹאָת" ַהְקֵרב ַהִ�ְנָחה �ֹוַרת ְוֹזאת .1

  ט, ו ויקרא :הָ ֹיאְכל- מֹוֵעד ֹאֶהל ַ#ֲחַצר ָקֹד2 ְ#ָמקֹו1 0�ֵֵכל0�ֵֵכל0�ֵֵכל0�ֵֵכל    ַמ/ֹותַמ/ֹותַמ/ֹותַמ/ֹות -ָבָניו %ֲהֹר
 ֹיאְכל- ִמֶ�ָ,ה ְוַה,ֹוֶתֶרת .2

  י, ו ויקרא :ְוָכָא12ָ 9ַַח8ָאת ִהוא ָקָד2ִי1 ֹקֶד2 ֵמִא7ָי ֹאָת" ָנַתִ�י ֶחְלָק1 ָחֵמ�ָחֵמ�ָחֵמ�ָחֵמ�    ֵת0ֶפהֵת0ֶפהֵת0ֶפהֵת0ֶפה    6א6א6א6א .3

  ה, ב ויקרא :ִתְהֶיה ַמָ/הַמָ/הַמָ/הַמָ/ה ַב7ֶֶמ
 ְ#ל-ָלה ֹסֶלת ָקְרָ#ֶנ; ַהַ�ֲחַבת ַעל ִמְנָחה ְוִא1 .4

ַ?ת ְלֹדֹרֵתיֶכ1 ַהֶ<ה ַה=ֹו1 ֶאת -2ְַמְר1�ֶ ִמְצָרִי1 ֵמֶאֶר� ִצְבאֹוֵתיֶכ1 ֶאת הֹוֵצאִתי ַהֶ<ה ַה=ֹו1 ֶעֶצ#1ְ  9ִי ַהַ�/ֹות ֶאת -2ְַמְר1�ֶ .5   יז, יב שמות :עֹוָל1 ח@

  ב, טז תהלי1 :ָעֶלי; ַ#ל טֹוָבִתי ָאָ�ה ֲאֹדָני 'הלַ  0ַמְר�ְ  .6

  ג, טז תהלי1 :ָב1 ֶחְפִצי 9ָל ְוַאCִיֵרי ֵהָ�ה 0#ֶָר� ֲא2ֶר ִלְקדֹו2ִי1 .7

  ד, צג תהלי1 :'ה ַ#ָ�רֹו1 ַאCִירַאCִירַאCִירַאCִיר ָי1 ִמ#ְ2ְֵרי ַאCִיִרי1 ַרִ#י1 ַמִי1 ִמֹ?לֹות .8

  י, טו שמות :ַאCִיִרי1ַאCִיִרי1ַאCִיִרי1ַאCִיִרי1 ְ#ַמִי1 9ַעֹוֶפֶרת ָצֲלל- ָיGָ9ִ 1מוֹ  ְבר-ֲח; ָנ2ְַפ�ָ  .9

  כה, יב ב"שמו: 'ה ַ#ֲעב-ר ְיִדיְדָי"ְיִדיְדָי"ְיִדיְדָי"ְיִדיְדָי" 2ְמוֹ  ֶאת ַוִ=ְקָרא ַהָ,ִביא ָנָת
 ְ#ַיד ַוִ=2ְַלח .10

  טו, יא ירמיהו :ַ�ֲע6ִזי 0ז ָרָעֵתִכי 9ִי ֵמָעָלִיJ ַיַעְבר- ֹקֶד2 -ְבIַר ָהַרִ#י1 ַהְמִזָ�ָתהַהְמִזָ�ָתהַהְמִזָ�ָתהַהְמִזָ�ָתה    ֲעIֹוָת"ֲעIֹוָת"ֲעIֹוָת"ֲעIֹוָת" ְ#ֵביִתי ִליִדיִדיִליִדיִדיִליִדיִדיִליִדיִדי ֶמה .11

  ב, פד תהלי1 :ְצָבאֹות 'ה ִמ9ְ2ְנֹוֶתי; ְ=ִדידֹותְ=ִדידֹותְ=ִדידֹותְ=ִדידֹות ַמה .12


 ְ#ֶקֶר
 ִליִדיִדי ָהָיה 9ֶֶר1 ְלַכְרמוֹ  Cֹוִדי 2ִיַרת ִליִדיִדיִליִדיִדיִליִדיִדיִליִדיִדי ָ,א ָא2ִיָרה .13#ֶ 
  א, ה ישעיהו :2ֶָמ

14. 
  יב, לג דברי1: 2ֵָכ
 9ְֵתָפיו -ֵבי
 ַה=ֹו1 9ָל ָעָליו ֹחֵפK ָעָליו ָלֶבַטח ִי9ֹ2ְ
 'ה ְיִדידְיִדידְיִדידְיִדיד 0ַמר ְלִבְנָיִמ

  ז, יב ירמיהו :ֹאְיֶביהָ  ְ#ַכK ַנְפ2ִי ְיִדד-תְיִדד-תְיִדד-תְיִדד-ת ֶאת ָנַתִ�י ַנֲחָלִתי ֶאת ָנַט2ְִ�י ֵ#יִתי ֶאת ָעַזְבִ�י .15

  ב, ב שמות :ְיָרִחי1 2ָ62ְה ַוִ�ְצְ)ֵנה- ה-א טֹובטֹובטֹובטֹוב 9ִי ֹאתוֹ  ַוֵ�ֶרא ֵ#
 ַוֵ�ֶלד ָהִא7ָה ַוַ�ַהר .16

  ב, ד משלי :ַ�ֲעֹזב- %ל �ֹוָרִתי ָלֶכ1 ָנַתִ�י טֹובטֹובטֹובטֹוב ֶלַקח 9ִי .17

  ט, קמה תהלי1 :ַמֲעIָיו 9ָל ַעל ְוַרֲחָמיו ַל9ֹל 'ה טֹובטֹובטֹובטֹוב .18

  ד, קכה תהלי1 :ְ#ִל#ֹוָת1 ְוִלי2ִָרי1 ַל8ֹוִבי1 'ה ֵהיִטיָבהֵהיִטיָבהֵהיִטיָבהֵהיִטיָבה .19

  א, לב שמות :לוֹ  ָהָיה ֶמה ָיַדְענ- 6א ִמְצַרִי1 ֵמֶאֶר� ֶהֱעָלנ- ֲא2ֶר ָהִאי2 ֹמ2ֶה ֶזהֶזהֶזהֶזה 9ִי... .20

  מד, ד דברי1 :ִיIְָרֵאל ְ#ֵני ִלְפֵני הֹמ1Iָ  ֶ2 ֲא2ֶר ַה�ֹוָרה ְוֹזאתְוֹזאתְוֹזאתְוֹזאת .21

  ב, טו שמות :ַוֲאֹרְמֶמְנה- 0ִבי ֱא6ֵהי ְו%ְנֵוה- ֵאִלי ֶזהֶזהֶזהֶזה ִלי2-ָעה ִלי ַוְיִהי ָי" ְוִזְמָרת ָעִ<י .22

  טז, טו שמות :ָקִניתָ  ז-ז-ז-ז- ַע1 רַיֲעבֹ  ַעד 'ה ַעְ�; ַיֲעֹבר ַעד 09ֶָב
 ִיCְמ- ְזרֹוֲע; ִ#ְגֹדל ָוַפַחד ֵאיָמָתה ֲעֵליֶה1 ִ�ֹ)ל .23

  טז, יא ירמיהו :Cִָל=ֹוָתיו ְוָרע- ָעֶליהָ  ֵא2 ִהִ/ית ְגֹדָלה ֲהמ-Mָה ְלקֹול 2ְֵמ2ְJֵמ2ְJֵמ2ְJֵמJ    ''''הההה    ָקָראָקָראָקָראָקָרא    ֹת%רֹת%רֹת%רֹת%ר    ְפִריְפִריְפִריְפִרי    ְיֵפהְיֵפהְיֵפהְיֵפה    ַרֲעָנ
ַרֲעָנ
ַרֲעָנ
ַרֲעָנ
    ַזִיתַזִיתַזִיתַזִית .24

�,-מִ מִ מִ מִ  ה-א ָחָזק 9ִי ָהָע1 ֶאל ַלֲעלֹות נ-ַכל 6א 0ְמר- ִע�וֹ  ָעל- ֲא2ֶר ְוָהֲאָנ2ִי1 .25ֶ-,�ֶ-,�ֶ-,�  לא, יג במדבר :ֶ

  

 

I משנה א' : rule of מצה (and exceptions of חמ�) for מנחה 

a rule: all מנחות are made as מצות 

i source ( אמי' ר ): for those not explicated, v. 1 is followed by v. 2- מצות תאכל 

1 challenge ( פרידא' ר ): perhaps this is only למצוה; what ist he source for עיכוב?  

2 answer: v. 3 explicitily prohibits חימו� מנחה 

(a) challenge ( ח"ר ): perhaps חמ� (total)  is אסור, but שיאור (some חימו�) is permitted 

(i) question: which form?(see note) – מ"ר ’s form is considered מצה for י"ר י"ר ; ’s amount is considered full 

מ"ר for חמ� מ"ר ; ’s amount generates מכות for מ"ר ; must be י"ר ’s amount for י"ר  

(b) challenge ( י"רנב ): perhaps v. 3 allows for חלוט (putting dough in boiling water) 

(i) block: חלוט is the same as רבוכה (one form of מנחה); if it states רבוכה, that is the proper way to make it; 

if not, it is invalid 

1. defense: perhaps where it isn’t stated, that’s still an option 

(c) challenge (רבינא): perhaps v. 3 just establishes a לאו (for leavening) but the מנחה is not invalid 

3 rather: . 4 – מצה תהיה fixes it as an obligation 

ii suggestion ( דאפרי' ר ): source for kneading מנחות in tepid water and guarding them from חימו� – v. 5; from מצות פסח 

1 response ( אמי' ר ): v. 4 מצה תהיה is both לעכב  and for שמירה (from תהיה – could’ve been היא) 

b exceptions: חמ� set of לחמי תודה and 1שתי הלח – which are חמ� 

c method of making חמ� for the two exceptions: 

i מ"ר : take “starter yeast” from dough itself  

ii יהודה' ר : this is inferior leavening; rather he brings yeast and puts it in the measure (as part of 
 (עשרו

1 response: that may also be under- or over-full (depending on denseness of dough with שאור)  

II Aggadic interplay with 
פרידא' ר and רבנ  (vv. 6-23), including interpretation of aphorisms about זה, טוב, ידיד, אדיר   

a related: יצחק' ר ’s homily about 1אברה (God’s friend) pleading with ה'  after בית המקדש 
 (vv. 11, 24) חרב

b related: חיננא בר פפא' ר ’s homily about impact of the 1מרגלי’s report (v. 25) 

i tangent: ושעיה' ר  explains why 1ישראל ע  are compared to an olives tree 

1 tangent: ר '
יוחנ  has a further application of that comparison 

  


