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27a ( המשנה  )  28a (להרצות) 

  ב, ב ויקרא :ה'לַ  ִניֹחחַ  ֵריחַ  ִאֵּׁשה ַהִּמְזֵּבָחה ַאְזָּכָרָתּה ֶאת ַהֹּכֵהן ְוִהְקִטיר ְלֹבָנָתּה ָּכל ַעל   ּוִמַּׁשְמָנּה ִמָּסְלָּתּה   ֻקְמצוֹ  ְמ�א ִמָּׁשם ְוָקַמץ ַהֹּכֲהִנים ַאֲהֹרן ְּבֵני ֶאל ֶוֱהִביָאּה . 1
  יב, ה ויקרא :ִהוא ַחָּטאת ה' ִאֵּׁשי ַעל ַהִּמְזֵּבָחה ְוִהְקִטיר ַאְזָּכָרָתּה ֶאת ֻקְמצוֹ  ְמלֹוא ִמֶּמָּנה ַהֹּכֵהן ְוָקַמץ ַהֹּכֵהן ֶאל ֶוֱהִביָאּה . 2

  יא, טו במדבר :ָבִעִּזים אוֹ  ַבְּכָבִׂשים ַלֶּׂשה אוֹ  ָהֶאָחד ָלַאִיל אוֹ  ָהֶאָחד ַלּׁשֹור ֵיָעֶׂשה ָּכָכה . 3

  ח, ו ויקרא :ה'לַ  ַאְזָּכָרָתּה ִניֹחחַ  ֵריחַ  ַהִּמְזֵּבחַ  ְוִהְקִטיר ַהִּמְנָחה ַעל ֲאֶׁשר ַהְּלֹבָנה ָּכל ְוֵאת   ּוִמַּׁשְמָנּה ַהִּמְנָחה ִמֹּסֶלת ְּבֻקְמצוֹ  ִמֶּמּנּו ְוֵהִרים . 4

  טז, ב ויקרא: ה'לַ  ִאֶּׁשה ְלֹבָנָתּה ָּכל ַעל ּוִמַּׁשְמָנּה ִמִּגְרָׂשּה ַאְזָּכָרָתּה ֶאת ַהֹּכֵהן ְוִהְקִטיר . 5

  כט, טז ויקרא :ְּבתֹוְכֶכם ַהָּגר ְוַהֵּגר ָהֶאְזָרח ַתֲעׂשּו �א ְמָלאָכה ְוָכל ַנְפֹׁשֵתיֶכם ֶאת ְּתַעּנּו ַלֹחֶדׁש ֶּבָעׂשֹור ַהְּׁשִביִעי ַּבֹחֶדׁש עֹוָלם ְלֻחַּקת ָלֶכם ְוָהְיָתה . 6

  כ, כג ויקרא :ַלֹּכֵהן ה'לַ  ִיְהיּו ֹקֶדׁש ְּכָבִׂשים ְׁשֵני ַעל ה' ִלְפֵני ְּתנּוָפה ַהִּבּכּוִרים ֶלֶחם ַעל ֹאָתם ַהֹּכֵהן ְוֵהִניף . 7

  יז, כג ויקרא :ה'לַ  ִּבּכּוִרים ֵּתָאֶפיָנה ָחֵמץ ִּתְהֶייָנה ֹסֶלת ֶעְׂשֹרִנים ְׁשֵני ְׁשַּתִים ְּתנּוָפה ֶלֶחם ָּתִביּאּו ִמּמֹוְׁשֹבֵתיֶכם . 8

  ט, כד ויקרא: עֹוָלם ָחק ה' ֵמִאֵּׁשי לוֹ  הּוא ָקָדִׁשים ֹקֶדׁש ִּכי ָקֹדׁש ְּבָמקֹום ַוֲאָכלֻהּו ּוְלָבָניו ְלַאֲהֹרן ְוָהְיָתה . 9

  כא, ו במדבר: ִנְזרוֹ  ּתֹוַרת ַעל ַיֲעֶׂשה ֵּכן ִיֹּדר ֲאֶׁשר ִנְדרוֹ  ְּכִפי ָידוֹ  ַּתִּׂשיג ֲאֶׁשר ִמְּלַבד ִנְזרוֹ  ַעל ה'לַ  ָקְרָּבנוֹ  ִיֹּדר ֲאֶׁשר ַהָּנִזיר ּתֹוַרת ֹזאת . 10

  ב, יט במדבר :ֹעל ָעֶליהָ  ָעָלה �א ֲאֶׁשר מּום ָּבּה ֵאין ֲאֶׁשר ְּתִמיָמה ֲאֻדָּמה ָפָרה ֵאֶלי� ְוִיְקחּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר ֵלאֹמר ה' ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהּתֹוָרה ֻחַּקת ֹזאת . 11

  יג, ז ויקרא :ְׁשָלָמיו ּתֹוַדת ֶזַבח ַעל ָקְרָּבנוֹ  ַיְקִריב ָחֵמץ ֶלֶחם ַח�ת ַעל . 12

  מ, כג ויקרא :ָיִמים ִׁשְבַעת ֱא�ֵהיֶכם ה' ִלְפֵני ּוְׂשַמְחֶּתם ָנַחל ְוַעְרֵבי ָעֹבת ֵעץ ַוֲעַנף ְּתָמִרים ַּכֹּפת ָהָדר ֵעץ ְּפִרי ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום ָלֶכם ּוְלַקְחֶּתם . 13

  ו, ט עמוס :ְׁשמוֹ  ה' ָהָאֶרץ ְּפֵני ַעל ַוִּיְׁשְּפֵכם ַהָּים ְלֵמי ַהֹּקֵרא ְיָסָדּה ֶאֶרץ ַעל ַוֲאגָֻּדתוֹ  ַמֲעלֹוָתיו ַבָּׁשַמִים ַהּבֹוֶנה . 14

  ב, טו שמות :ַוֲאֹרְמֶמְנהּו ָאִבי ֱא�ֵהי ְוַאְנֵוהּו ֵאִלי ֶזה ִליׁשּוָעה ִלי ַוְיִהי ָיּה ְוִזְמָרת ָעִּזי . 15

  כ, ד ויקרא :ָלֶהם ְוִנְסַלח ַהֹּכֵהן ֲעֵלֶהם ְוִכֶּפר ּלוֹ  ַיֲעֶׂשה ֵּכן ַהַחָּטאת ְלַפר ָעָׂשה ַּכֲאֶׁשר ַלָּפר ְוָעָׂשה . 16

  ב, טז ויקרא :ַהַּכֹּפֶרת ַעל ֵאָרֶאה ֶּבָעָנן ִּכי ָימּות ְו�א ָהָאֹרן ַעל ֲאֶׁשר ַהַּכֹּפֶרת ְּפֵני ֶאל ַלָּפֹרֶכת ִמֵּבית ַהֹּקֶדׁש ֶאל ֵעת ְבָכל ָיֹבא ְוַאל ָאִחי� ַאֲהֹרן ֶאל ַּדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר . 17

  לג, כו שמות :ַהֳּקָדִׁשים ֹקֶדׁש ּוֵבין ַהֹּקֶדׁש ֵּבין ָלֶכם ַהָּפֹרֶכת ְוִהְבִּדיָלה ָהֵעדּות ֲארֹון ֵאת ַלָּפֹרֶכת ִמֵּבית ָׁשָּמה ְוֵהֵבאתָ  ַהְּקָרִסים ַּתַחת ַהָּפֹרֶכת ֶאת ְוָנַתָּתה . 18

  ד, יט במדבר :ְּפָעִמים ֶׁשַבע ִמָּדָמּה מֹוֵעד ֹאֶהל ְּפֵני ֹנַכח ֶאל ְוִהָּזה ְּבֶאְצָּבעוֹ  ִמָּדָמּה ַהֹּכֵהן ֶאְלָעָזר ְוָלַקח . 19

  לג, טז ויקרא :ְיַכֵּפר ַהָּקָהל ַעם ָּכל ְוַעל ַהֹּכֲהִנים ְוַעל ְיַכֵּפר ַהִּמְזֵּבחַ  ְוֶאת מֹוֵעד ֹאֶהל ְוֶאת ַהֹּקֶדׁש ִמְקַּדׁש ֶאת ְוִכֶּפר . 20

I 'משנה ה: symbiosis within segments of מנחה 

a Those components that must be fully present: קומץ, עשרון, יין, שמן 

i קומץ: per vv. 1-2 

ii עשרון: v. 1 – מסלתה 

iii ככה :יין (v. 3) 

iv שמן: for ככה – מנחת נסכים (v. 3) – for מנחת נדבה v. 4 ומשמנה 

b Those components that are vital for each other: flouroil; קומץלבונה 

i Flouroil: vv. 1, 6 

ii לבונהקומץ: vv. 1, 4 

II 'משנה ו: sets of objects which must both be present to fulfill their מצוה 

a Pairs: 

i  שעירי יוה"כ (per חוקה – v. 6) 

ii כבשים brought on שבועות  (v. 7), loaves brought on שבועות (v. 8) 

iii Sets of loaves, cups of לבונה, cups and loaves of לחם הפנים (v. 9) 

iv Sets of loaves which accompany שלמי נזיר (v. 10) 

b Multiples: 

i 3 components of פרה (hyssop, cedar, red thread) – v. 11 

ii 4 sets of loaves with תודה – v. 12, comparing to נזיר 

iii 4 species of לולב – v. 13 – לקיחה תמה 

1 Note: only missing if he doesn’t have all 4; but if he has them, need not take together 

(a) Challenge: requirement to have them together (parallel – עם ישראל requires unity for forgiveness – v. 14) 

(b) Answer: that is per ר' יהודה, who requires אגד ,לרבנן ;אגד is ideal but not vital, per v. 15 

iv 4 species for טהרת המצורע (birds, hyssop, cedar, red thread)  

v 7 הזאות (of blood) of פרה אדומה  - per v. 11 

vi 7 הזאות on פרוכת and on מזבח הזהב on יוה"כ (per v. 6) and for פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים (v. 16) 

vii Related ברייתא: if the הזאות were done שלא לשמן or not directly facing א"מ, invalid 

1 But: for מצורע and שלא לשמן – חטאות פנימיות are invalid, but off-center – valid 

(a) Note: ברייתא ruling that מצורע must be לשמן may be (חטאת::אשם) ר"א or רבנן – valid, but not עולה לבעלים 

2 Challenge: ברייתא ruling that off-center הזאות also valid for פרה 

3 Resolution #1 (ר' חסדא): ר' יהודה/רבנן 

(a) ר' יהודה; holds that there is only מיתה בידי שמים for זר who goes into קדק"ד facing כפורת (רבנן – any entrance) 

(b) Note: their dispute is where to divide injunctions/liability in v. 17; since ר"י reads אל tightly, so too v. 18 

(i) Challenge: if so, he should not allow for הזאות in מקדש שני, where there is no כפורת 

(ii) Answer: v. 20 considers the locus as sanctified 

4 Resolution #2 (רבא): if he faces due N or S, invalid, but a bit off W is valid 


