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29.13.5 

109a ( 2משנה י ) � 110a (המסכת �סיו) 

Note: during the Hellenistic period, likely around the beginning of the Hasmonean dynasty (middle 2nd c. BCE) a particular Onias (חוניו) 

came to Egypt and applied for permission – which was granted by Ptolemy IV – to construct a Temple after the manner of the מקדש in 

Leontopolis. Which Onias it was is subject to some debate – there are conflicting versions in Josephus’ works – and when it was con-

structed is also disputed. In any case, it seems to have been in operation, in one form or another, until a bit after the destruction of the 

 – whether it was set up as a place of proper worship חכמי� when, on Vespasian’s orders, it was destroyed. There is a dispute among ,מקדש

perhaps for those Egyptian Jews who could not travel to Jerusalem or as a “breakaway”; or if it was set up for עבודה זרה.  

 

� 'ה ִמְזַ!ח ֶאל ַהָ!מֹות ֹ�ֲהֵני ַיֲעל� �א ַא� .1  ט, כג ב"מל :ֲאֵחיֶה� ְ!תֹו� ַמ)ֹות 'ְכל� ִא� ִ�י ִ!יר�ָ&ָלִ

� ֲעֵליֶה� ָיִדי אִתיָנ0ָ  ֵ�- ַעל ָעֹו-ָעֹו-ָעֹו-ָעֹו-    ְלִמְכ&ֹולְלִמְכ&ֹולְלִמְכ&ֹולְלִמְכ&ֹול ִי0ְָרֵאל ְלֵבית ְוָהי� ִג/�ֵליֶה� ִלְפֵני אֹוָת� ְיָ&ְרת�ְיָ&ְרת�ְיָ&ְרת�ְיָ&ְרת� ֲאֶ&ר ַיַע- .2   יב, מד יחזקאל :ֲעֹוָנ� ְוָנ0ְא� 'ה ֲאֹדָני ְנא1

  יג, מד יחזקאל : ָע�0 ֲאֶ&ר ְותֹוֲעבֹוָת� ְ�ִל6ָָת� ְוָנ0ְא� ַה5ְָדִ&י� ָקְדֵ&י ֶאל ָקָדַ&י ָ�ל ַעל ְוָלֶגֶ&ת ִליִליִליִלי    ְלַכֵה-ְלַכֵה-ְלַכֵה-ְלַכֵה-    ֵאַליֵאַליֵאַליֵאַלי    ִי4ְ&�ִי4ְ&�ִי4ְ&�ִי4ְ&�    ְו�אְו�אְו�אְו�א .3

  כח, טו במדבר :לוֹ  ְוִנְסַלח ָעָליו ְלַכ8ֵר 'ה ִלְפֵני ִבְ&ָגָגהִבְ&ָגָגהִבְ&ָגָגהִבְ&ָגָגה    ְ!ֶחְט'הְ!ֶחְט'הְ!ֶחְט'הְ!ֶחְט'ה ַהֹ:ֶגֶגת ֶפ&ַה9ֶ  ַעל ַהֹ�ֵה-ַהֹ�ֵה-ַהֹ�ֵה-ַהֹ�ֵה-    ְוִכ8ֶרְוִכ8ֶרְוִכ8ֶרְוִכ8ֶר .4

  יט, יט ישעיהו :'הלַ  4ְב�ָל? ֵאֶצל �ַמֵ)ָבה ִמְצָרִי�ִמְצָרִי�ִמְצָרִי�ִמְצָרִי�    ֶאֶר=ֶאֶר=ֶאֶר=ֶאֶר=    ְ!תֹו�ְ!תֹו�ְ!תֹו�ְ!תֹו�    ''''ההההלַ לַ לַ לַ     ִמְזֵ!חַ ִמְזֵ!חַ ִמְזֵ!חַ ִמְזֵ!חַ  ִיְהֶיה ַהה�א ַ!>ֹו� .5

  יח, יט ישעיהו: ְלֶאָחת ֵי'ֵמר ַהֶהֶרסַהֶהֶרסַהֶהֶרסַהֶהֶרס ִעיר ְצָבאֹות' הלַ  ְוִנְ&ָ!עֹות ְ�ַנַע- 0ְַפת ְמַדְ!רֹות ִמְצַרִי� ְ!ֶאֶר= ָעִרי� ָחֵמ& ִיְהי� ַהה�א ַ!>ֹו� .6

  ז, ט איוב :ַיְחBֹ� �ֹוָכִבי� �ְבַעד ִיְזָרח ְו�א ַלֶחֶרסַלֶחֶרסַלֶחֶרסַלֶחֶרס ָהֹאֵמר .7

  ו, מג ישעיהו :ָה'ֶר= ִמְקֵצה ְבנֹוַתי� ֵמָרחֹוק ָבַני ָהִביִאי Bְִכָלִאי Dל �ְלֵתיָמ- Bִֵני ַלָ)פֹו- ֹאַמר .8

ְקָטר ָמקֹו� �ְבָכל ַ!4ֹוִי� ְ&ִמי 4ָדֹול ְמבֹואוֹ  ְוַעד ֶ&ֶמ& ִמ6ְִזַרח ִ�י .9 4ָ& מ1   יא, א מלאכי :ְצָבאֹות 'ה 'ַמר ַ!4ֹוִי� ְ&ִמי ָגדֹול ִ�י ְטהֹוָרהְטהֹוָרהְטהֹוָרהְטהֹוָרה    �ִמְנָחה�ִמְנָחה�ִמְנָחה�ִמְנָחה ִלְ&ִמי מ1

  א, קלד תהלי� :ַ!ֵ/ילֹותַ!ֵ/ילֹותַ!ֵ/ילֹותַ!ֵ/ילֹות 'ה ְ!ֵבית ָהֹעְמִדי� 'ה ַעְבֵדי ָ�ל 'ה ֶאת כ�ָ!רֲ  ִה9ֵה ַה6ֲַעלֹות ִ&יר .10

  ג, ב ב"דהי :ִי0ְָרֵאלִי0ְָרֵאלִי0ְָרֵאלִי0ְָרֵאל    ַעלַעלַעלַעל    ֹזאתֹזאתֹזאתֹזאת ְלעֹוָל� ֱא�ֵהינ� 'ה ֹוֲעֵדי�ְלמ ְוֶלֳחָדִ&י� ַלַ:ָ!תֹות ְוָלֶעֶרב ַלֹ!ֶקר ְוֹעלֹות Bִָמיד �ַמֲעֶרֶכת ַס6ִי� ְקֹטֶרת ְלָפָניו ְלַהְקִטיר לוֹ  ְלַהְקHִי& ֱא�ָהי 'ה ְלֵ&� ַ!ִית בֹוֶנה ֲאִני ִה9ֵה .11

  לז, ז ויקרא :ַהְ:ָלִמי� �ְלֶזַבח ְוַל6ִ/�ִאי� ְוָלָאָ&� ְוַלַחJָאת ַל6ְִנָחה ָלֹעָלה ַהBֹוָרהַהBֹוָרהַהBֹוָרהַהBֹוָרה    ֹזאתֹזאתֹזאתֹזאת .12

  יח, ו ויקרא :ִהוא ָקָדִ&י� ֹקֶד& 'ה ִלְפֵני ַהַחJָאת Bִָ:ֵחט ָהֹעָלה ָ:ֵחטBִ  ֲאֶ&ר ִ!ְמקֹו� ַהַחJָאת BֹוַרתBֹוַרתBֹוַרתBֹוַרת ֹזאת ֵלאֹמר ָ!ָניו ְוֶאל Dֲהֹר- ֶאל Hֵַ!ר .13

  א, ז ויקרא :ה�א ָקָדִ&י� ֹקֶד& ָהָאָ&� BֹוַרתBֹוַרתBֹוַרתBֹוַרת ְוֹזאת .14

  ט, א ויקרא: ''''ההההלללל    חַ חַ חַ חַ ִניחוֹ ִניחוֹ ִניחוֹ ִניחוֹ     ֵריחַ ֵריחַ ֵריחַ ֵריחַ  ִאֵ:ה ֹעָלה ַה6ְִזֵ!ָחה ַהֹ�ל ֶאת ַהֹ�ֵה- ְוִהְקִטיר ַ!6ִָי� ִיְרַח= �ְכָרָעיו ְוִקְר!וֹ  .15

  יז, א ויקרא: ''''ההההלללל    ִניֹחחַ ִניֹחחַ ִניֹחחַ ִניֹחחַ     ֵריחַ ֵריחַ ֵריחַ ֵריחַ  ִאֵ:ה ה�א ֹעָלה ָהֵא& ַעל ֲאֶ&ר ָהֵעִצי� ַעל ַה6ְִזֵ!ָחה ַהֹ�ֵה- ֹאתוֹ  ְוִהְקִטיר ַיְבHִיל �א ִבְכָנָפיו ֹאתוֹ  ְוִ&Kַע .16

ְמצוֹ  ְמ�א ִמָ:� ְוָקַמ= ַהֹ�ֲהִני� Dֲהֹר- ְ!ֵני ֶאל ֶוֱהִביָא? .17   ב, ב ויקרא :''''ההההלללל    ִניֹחחַ ִניֹחחַ ִניֹחחַ ִניֹחחַ     ֵריחַ ֵריחַ ֵריחַ ֵריחַ  ִאֵ:ה ַה6ְִזֵ!ָחה Dְזָ�ָרָת? ֶאת ַהֹ�ֵה- ְוִהְקִטיר ְלֹבָנָת? ָ�ל ַעל �ִמַ:ְמָנ? ִמKְָלBָ? ק1

  יא, ה קהלת :ִלי&ֹו- לוֹ  ַמ9ִיחַ  ֵאיֶנ�9 ֶלָעִ&יר ְוַהLָָבע ֹיאֵכלֹיאֵכלֹיאֵכלֹיאֵכל    ַהְרֵ!הַהְרֵ!הַהְרֵ!הַהְרֵ!ה    ְוִא�ְוִא�ְוִא�ְוִא�    ְמַעטְמַעטְמַעטְמַעט    ִא�ִא�ִא�ִא�    ָהֹעֵבדָהֹעֵבדָהֹעֵבדָהֹעֵבד    ְ&ַנתְ&ַנתְ&ַנתְ&ַנת    ְמת�ָקהְמת�ָקהְמת�ָקהְמת�ָקה .18

  י, ה קהלת :ֵעיָניו ְרא�ת ִא� ִ�י ִלְבָעֶליהָ  ִ�ְ&רֹו- �ַמה אֹוְכֶליהָ  ַר!� ַהJֹוָבה ִ!ְרבֹות .19

 יבNי, נ תהלי� :�ְמ�ָא? לֵתבֵ  ִלי ִ�י ָל� ֹאַמר �א ֶאְרַעב ִא� :'ֶלM ְ!ַהְרֵרי ְ!ֵהמֹות ָיַער ַחְיתוֹ  ָכל ִלי ִ�י :ִע6ִָדי 0ַָדי ְוִזיז ָהִרי� עֹוM ָ�ל ָיַדְעBִי .20

ה� ִלְרֹצְנֶכ�ִלְרֹצְנֶכ�ִלְרֹצְנֶכ�ִלְרֹצְנֶכ�' הל ְ&ָלִמי� ֶזַבח ִתְזְ!ח� ְוִכי .21 ה�Bְִזָ!ח1 ה�Bְִזָ!ח1 ה�Bְִזָ!ח1   ה, יט ויקרא :Bְִזָ!ח1

  ה, א ויקרא :מֹוֵעד לֹאהֶ  8ֶַתח ֲאֶ&ר ָסִביב ַה6ְִזֵ!חַ  ַעל ַהHָ� ֶאת ְוָזְרק� ַהHָ� ֶאת ַהֹ�ֲהִני� Dֲהֹר- ְ!ֵני ְוִהְקִריב� 'ה ִלְפֵני ַהָ!ָקרַהָ!ָקרַהָ!ָקרַהָ!ָקר    ֶ!-ֶ!-ֶ!-ֶ!-    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוָ&ַחטְוָ&ַחטְוָ&ַחטְוָ&ַחט .22

 

I 2משנה י : Status of �כהני who officiated in בית חוניו (see note) and wish to return to מקדש 

a �כהני who officiated there ( ו"ק  if they served ז"ע ): may not serve in מקדש in יN� , per v. 1 

b Rather: they are allowed to get their portion and eat  - just like �בעלי מו �כהני 

II Tangential discussion: status of �כהני who performed various rites for ז"ע  vis-à-vis allowing them to officiate in מקדש 

a רב יהודה: if he slaughtered for ז"ע , subsequent קרבנות in מקדש are accepted 

i Source ( יצחק בר אבדימי' ר ): vv. 2-3 – only שירות (שחיטה~=service) 

b Dispute ששת' ר/נחמ-' ר : if he performed זריקה (for ז"ע  בשוגג (

i נ"ר : subsequent קרבנות are accepted 

ii ש"ר : subsequent קרבנות are not accepted 

1 Source: v. 2 identifies מכשול and -עוו (מכשול = unintentional; -עוו – intentional) 

ז"ר 2  is one category – the stumbling-block of an intentional violation מכשול עוו- :

iii Arguments:  

נ"ר 1 : v. 4 teaches that a -כה may officiate for his own כפרה (context of v. 4 – ז"ע )  

(a) Observation: must be ד"זרה , since if it were שחיטה, even במזיד it would be accepted 

ש"ר 2 : even if he did שחיטה במזיד, would be invalidated as he is ministering to ז"ע  � verse is in re: שחיטה בשוגג 

(a) Note: they are consistent with their positions re: הזיד בשחיטה ( נ"ר  – still accepted; ש"ר  – became ז"משרת לע ) 

(b) Arguments: 

(i) נ"ר ז"ע did כה- if a – ברייתא :  and then repented, his קרבנות are subsequently accepted 

1. Explanation: must be שחיטה במזיד; if בשוגג, no תשובה expected; if ד במזיד"זרה  is insufficient תשובה ,

(ii) ש"ר : refers to שחיטה בשוגג – the word "ושב"  means he was already “repentant” and acted בשוגג 

iv Additional disputes: bowing ז"ע  or acknowleding it, נ"ר  rules that his subsequent קרבנות are accepted, ש"ר  – not ריח ניחח 

1 Justification: if we only had ש"ר ,זריקה ’s position is due to שירות 

(a) And if: we only had שחיטה, because it is an act of ודהעב  

(b) And if: we also saw ש"ר ’s position re: השתחוואה, since he acted 

(c) Therefore: we also need הודאה, where there is no action- even there, ש"ר  disqualifies him 
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III Background story of מקדש חוניו and dispute as to its purpose 

a Common ground: fight over ascension to כהונה גדולה after death of שמעו- הצדיק 

i מ"ר  was “set up” by his brother; he fled to Egypt and set up a temple for pagan worship חוניו :

ii יהודה' ר 'ה for מקדש set up” his brother, was exposed and fled to Egypt to set up“ חוניו :  (v. 5) 

1 (tangent: פרחיהיהושע ב- ' ר ’s comments on the allure and corruptive influence of power)  

מ"ר 2 : understands prophecy in v. 5 as relating to a much earlier event (8th c. BCE) involving חזקיה and Assyrian 

royalty after fall of Sennacherib – associates v. 6 (and v. 7) 

b Tangential homilies:  

i קיבו= גלויות: and universal recognition of God – vv. 8-9 

ii Value of תורה study: vv. 10-11 

1 Specifically: study of laws of עבודה – vv. 11-14 

IV משנה יא: homiletic coda to ומנחות �מסכתות זבחי 

a Common praise: ריח ניחוח לה'  mentioned in re: עולת בהמה (v. 15), Mעולת העו (v.16) and מנחה (v. 17) 

b Teaching: that whether one brings much or little, as long his intent is for the sake of Heaven it is accepted 

i חכמי בבל: suggest vv. 18-19 as sources 

c ש ב- עזאי"ר :ברייתא  – notes that ה �ש'  is always used in context of acceptance of קרבנות – so that no one can claim that the 

different קרבנות are for different deities 

i And: he echoes sentiments of our משנה 

ii Adding: it isn’t for God’s “appetite”, per v. 20 – rather, for our grace (v. 21)  

1 Additional implication: �לרצונכ shows that intent has to be proper in �קדשי, even לעיכובא 

(a) Note: we infer the obligation to have proper intent from ושחט את ב- הבקר (v. 22) – have to intend that -קרב 

  הדרן עלך מסכת מנחות והדרך עלן
  אלהינו ואלהי אבותינו ' יהי רצון מלפניך ה

   ושייבנה בית המקדש במהרה בימינ
  חלקנו בתורתךותן 

  נוימצי מנחותקובשמחת עולם נגיש לפניך  נעבדך בטהרהו
  ך יאכלו משייריהםיאהרן חסידני בו
  יעלו לפניך לרצון  רכותינובריח ניחוחי ו 

  מלאךהכדברי 
  ם קדמוניותכימי עולם וכשני מנחת יהודה וירושלים' להוערבה 

  
 

 


