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29.5.1 

52b (משנה א)  53b (אלא ע"י יסורין) 

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

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

  ז, ו ויקרא :ַהִּמְזֵּבחַ  ְּפֵני ֶאל ה' ִלְפֵני ַאֲהֹרן ְּבֵני ֹאָתּה ַהְקֵרב ַהִּמְנָחה ּתֹוַרת ְוֹזאת . 1

  ט, ו ויקרא :ֹיאְכלּוהָ  מֹוֵעד ֹאֶהל ַּבֲחַצר ָקֹדׁש ְּבָמקֹום ֵּתָאֵכל ַמּצֹות ּוָבָניו ַאֲהֹרן ֹיאְכלּו ִמֶּמָּנה ְוַהּנֹוֶתֶרת . 2

  י, ו ויקרא :ְוָכָאָׁשם ַּכַחָּטאת ִהוא ָקָדִׁשים ֹקֶדׁש ֵמִאָּׁשי ֹאָתּה ָנַתִּתי ֶחְלָקם ָחֵמץ ֵתָאֶפה �א . 3

  ה, ב ויקרא :ִתְהֶיה ַמָּצה ַבֶּׁשֶמן ְּבלּוָלה ֹסֶלת ָקְרָּבֶנ� ַהַּמֲחַבת ַעל ִמְנָחה ְוִאם . 4

  יז, יב שמות :עֹוָלם ֻחַּקת ְלֹדֹרֵתיֶכם ַהֶּזה ַהּיֹום ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ִצְבאֹוֵתיֶכם ֶאת הֹוֵצאִתי ַהֶּזה ַהּיֹום ְּבֶעֶצם ִּכי ַהַּמּצֹות ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם . 5

  ב, טז תהלים :ָעֶלי� ַּבל טֹוָבִתי ָאָּתה ֲאֹדָני ה'לַ  ָאַמְרּתְ  . 6

  ג, טז תהלים :ָבם ֶחְפִצי ָּכל ְוַאִּדיֵרי ֵהָּמה ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ִלְקדֹוִׁשים . 7

  ד, צג תהלים :ה' ַּבָּמרֹום ַאִּדיר ָים ִמְׁשְּבֵרי ַאִּדיִרים ַרִּבים ַמִים ִמֹּקלֹות . 8

  י, טו שמות :ַאִּדיִרים ְּבַמִים ַּכעֹוֶפֶרת ָצֲללּו ָים ִּכָּסמוֹ  ְברּוֲח� ָנַׁשְפּתָ  . 9

  כה, יב ב"שמו: ה' ַּבֲעבּור ְיִדיְדָיּה ְׁשמוֹ  ֶאת ַוִּיְקָרא ַהָּנִביא ָנָתן ְּבַיד ַוִּיְׁשַלח . 10

  טו, יא ירמיהו :ַּתֲע�ִזי ָאז ָרָעֵתִכי ִּכי ֵמָעָלִי� ַיַעְברּו ֹקֶדׁש ּוְבַׂשר ָהַרִּבים ַהְמִזָּמָתה ֲעׂשֹוָתּה ְּבֵביִתי ִליִדיִדי ֶמה . 11

  ב, פד תהלים :ְצָבאֹות ה' ִמְׁשְּכנֹוֶתי� ְּיִדידֹות ַמה . 12

  א, ה ישעיהו :ָׁשֶמן ֶּבן ְּבֶקֶרן ִליִדיִדי ָהָיה ֶּכֶרם ְלַכְרמוֹ  ּדֹוִדי ִׁשיַרת ִליִדיִדי ָּנא ָאִׁשיָרה . 13

  יב, לג דברים: ָׁשֵכן ְּכֵתָפיו ּוֵבין ַהּיֹום ָּכל ָעָליו ֹחֵפף ָעָליו ָלֶבַטח ִיְׁשֹּכן ה' ְיִדיד ָאַמר ְלִבְנָיִמן . 14

  ז, יב ירמיהו :ֹאְיֶביהָ  ְּבַכף ַנְפִׁשי ְיִדדּות ֶאת ָנַתִּתי ַנֲחָלִתי ֶאת ָנַטְׁשִּתי ֵּביִתי ֶאת ָעַזְבִּתי . 15

  ב, ב שמות :ְיָרִחים ְׁש�ָׁשה ַוִּתְצְּפֵנהּו הּוא טֹוב ִּכי ֹאתוֹ  ַוֵּתֶרא ֵּבן ַוֵּתֶלד ָהִאָּׁשה ַוַּתַהר . 16

  ב, ד משלי :ַּתֲעֹזבּו ַאל ּתֹוָרִתי ָלֶכם ָנַתִּתי טֹוב ֶלַקח ִּכי . 17

  ט, קמה תהלים :ַמֲעָׂשיו ָּכל ַעל ְוַרֲחָמיו ַלֹּכל ה' טֹוב . 18

  ד, קכה תהלים :ְּבִלּבֹוָתם ְוִליָׁשִרים ַלּטֹוִבים ה' ֵהיִטיָבה . 19

  א, לב שמות :לוֹ  ָהָיה ֶמה ָיַדְענּו �א ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֶהֱעָלנּו ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ֹמֶׁשה ֶזה ִּכי... . 20

  מד, ד דברים :ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִלְפֵני ֹמֶׁשה ָׂשם ֲאֶׁשר ַהּתֹוָרה ְוֹזאת . 21

  ב, טו שמות :ַוֲאֹרְמֶמְנהּו ָאִבי ֱא�ֵהי ְוַאְנֵוהּו ֵאִלי ֶזה ִליׁשּוָעה ִלי ַוְיִהי ָיּה ְוִזְמָרת ָעִּזי . 22

  טז, טו שמות :ָקִניתָ  זּו ַעם ַיֲעֹבר ַעד ה' ַעְּמ� ַיֲעֹבר ַעד ָּכָאֶבן ִיְּדמּו ְזרֹוֲע� ִּבְגֹדל ָוַפַחד ֵאיָמָתה ֲעֵליֶהם ִּתֹּפל . 23

  טז, יא ירמיהו :ָּדִלּיֹוָתיו ְוָרעּו ָעֶליהָ  ֵאׁש ִהִּצית ְגֹדָלה ֲהמּוָּלה ְלקֹול ְׁשֵמ� ה' ָקָרא ֹתַאר ְפִרי ְיֵפה ַרֲעָנן ַזִית . 24

  לא, יג במדבר :ִמֶּמּנּו הּוא ָחָזק ִּכי ָהָעם ֶאל ַלֲעלֹות נּוַכל �א ָאְמרּו ִעּמוֹ  ָעלּו ֲאֶׁשר ְוָהֲאָנִׁשים . 25

  
 

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

a rule: all מנחות are made as מצות 

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

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

2 answer: v. 3 explicitily prohibits חימוץ מנחה 

(a) challenge (ר"ח): perhaps ץחמ  (total)  is אסור, but שיאור (some חימוץ) is permitted 

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

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

(b) challenge (רנב"י): 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 (ר' פרידא): source for kneading מנחות in tepid water and guarding them from חימוץ – v. 5; from מצות פסח 

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

b exceptions: חמץ set of לחמי תודה and שתי הלחם – which are חמץ 

c method of making חמץ for the two exceptions: 

i ר"מ: 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 עשרון) 

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

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

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

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

i tangent:  'יהושער  explains why עם ישראל are compared to an olives tree 

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

  


