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)להרצות( )  28aמשנה ה( 27a
ַ
יח
אַזְכָּר ָתהּ הַ ִמּזְ בֵּ ָחה ִא ֵשּׁה ֵר ַ
ָ
וּמ ַשּׁ ְמנָהּ עַ ל כָּל לְבֹ נ ָָתהּ וְ ִה ְק ִטיר הַ כֹּהֵ ן אֶ ת
לְתּהּ ִ
יאהּ אֶ ל ְבּנֵי אַהֲ רֹן הַ כֹּהֲ נִים וְ ָק ַמץ ִמ ָשּׁם ְמ א קֻ ְמצ ֹו ִמסָּ ָ
וֶהֱב ָ
ִ .1
נִיחֹח ַלה' :ויקרא ב ,ב
שּׁי ה' ַח ָטּאת ִהוא :ויקרא ה ,יב
.2
יאהּ אֶ ל הַ כֹּהֵ ן וְ ָק ַמץ הַ כֹּהֵ ן ִמ ֶמּנָּה ְמלוֹא קֻ ְמצ ֹו אֶ ת אַזְ כּ ָָר ָתהּ וְ ִה ְק ִטיר הַ ִמּזְבֵּ ָחה עַ ל ִא ֵ
וֶהֱב ָ
ִ
ָ .3כּכָה יֵעָ ֶשׂה לַשּׁוֹר הָ אֶ ָחד א ֹו לָאַיִל הָ אֶ ָחד א ֹו ל ֶ
ַשּׂה בַ כְּ בָ ִשׂים א ֹו בָ ִעזִּים :במדבר טו ,יא
ַ
יח
נְחה וְ ִה ְק ִטיר הַ ִמּזְבֵּ ַח ֵר ַ
וּמ ַשּׁ ְמנָהּ וְ אֵ ת כָּל הַ לְּבֹ נָה אֲ ֶשׁר עַ ל הַ ִמּ ָ
נְחה ִ
 .4וְ הֵ ִרים ִממֶּ נּוּ ְבּקֻ ְמצ ֹו ִמ ֹסּלֶת הַ ִמּ ָ
נִיחֹח אַזְ כּ ָָר ָתהּ ַלה' :ויקרא ו ,ח
שּׁ ְמנָהּ עַ ל כָּל לְ בֹ נ ָָתהּ ִא ֶשּׁה ַלה' :ויקרא ב ,טז
וּמ ַ
אַזְכָּר ָתהּ ִמ ְגִּר ָשׂהּ ִ
ָ
 .5וְ ִה ְק ִטיר ַהכֹּהֵ ן אֶ ת
זְרח וְ הַ גֵּר הַ גָּר ְבּתוֹכְ כֶם :ויקרא טז ,כט
ַחֹדשׁ ְתּעַ נּוּ אֶ ת נ ְַפשׁ ֵֹתיכֶם וְ כָל ְמלָאכָה א ַתעֲשׂוּ הָ אֶ ָ
יעי בֶּ עָ שׂוֹר ל ֶ
חֹדשׁ הַ ְשּׁ ִב ִ
 .6וְ הָ י ְָתה ָלכֶם לְ חֻ ַקּת ע ֹולָם בַּ ֶ
כּוּרים ְתּנוּפָ ה לִ ְפנֵי ה' עַ ל ְשׁנֵי כְּ בָ ִשׂים ֶ
אֹתם עַ ל לֶחֶ ם ַה ִבּ ִ
 .7וְ הֵ נִיף הַ כֹּהֵ ן ָ
קֹדשׁ י ְִהיוּ ַלה' ַלכֹּהֵ ן :ויקרא כג ,כ
כּוּרים ַלה' :ויקרא כג ,יז
בֹתיכֶם ָתּ ִביאּוּ לֶחֶ ם ְתּנוּפָ ה ְשׁ ַתּיִם ְשׁנֵי עֶ ְשׂרֹנִים ֹסלֶת ִתּ ְהיֶינָה ָחמֵ ץ ֵתּאָפֶ ינָה ִבּ ִ
ִ .8ממּו ְֹשׁ ֵ
שּׁי ה' ָחק ע ֹולָם :ויקרא כד ,ט
קֹדשׁ ָק ָד ִשׁים הוּא ל ֹו מֵ ִא ֵ
 .9וְ הָ י ְָתה לְאַהֲ רֹן וּלְ בָ נָיו וַ אֲ ָכלֻהוּ ְבּ ָמקוֹם ָקדֹשׁ כִּ י ֶ
ַעֲשׂה עַ ל תּו ַֹרת נִזְר ֹו :במדבר ו ,כא
 .10זֹאת תּו ַֹרת הַ נָּזִיר אֲ ֶשׁר ִידֹּר ָק ְרבָּ נ ֹו ַלה' עַ ל נִזְר ֹו ִמלְּ בַ ד אֲ ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג יָד ֹו כְּ ִפי ְנִדר ֹו אֲ ֶשׁר ִידֹּר כֵּן י ֶ
ימה אֲ ֶ
יִקחוּ אֵ לֶי פָ ָרה אֲ דֻ ָמּה ְתּ ִמ ָ
יִשׂ ָראֵ ל וְ ְ
חֻקּת הַ תּו ָֹרה אֲ ֶשׁר ִצוָּה ה' לֵאמֹ ר ַדּבֵּ ר אֶ ל ְבּנֵי ְ
 .11זֹאת ַ
שׁר אֵ ין בָּ הּ מוּם אֲ ֶשׁר א עָ לָה עָ לֶיהָ עֹל :במדבר יט ,ב
 .12עַ ל ַח ת לֶחֶ ם ָחמֵ ץ י ְַק ִריב ָק ְרבָּ נ ֹו עַ ל זֶבַ ח תּו ַֹדת ְשׁלָמָ יו :ויקרא ז ,יג
לִפנֵי ה' אֱ הֵ יכֶם ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים :ויקרא כג ,מ
וּשׂ ַמ ְח ֶתּם ְ
וּלְק ְח ֶתּם ָלכֶם בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן ְפּ ִרי עֵ ץ ָה ָדר כַּפֹּ ת ְתּ ָמ ִרים וַ עֲ נַף עֵ ץ עָ בֹת וְ עַ ְרבֵ י נ ַָחל ְ
ַ .13
אָרץ ה' ְשׁמ ֹו :עמוס ט ,ו
יִּשׁ ְפּכֵם עַ ל ְפּנֵי הָ ֶ
קֹּרא לְמֵ י הַ יָּם וַ ְ
 .14הַ בּ ֹונֶה בַ ָשּׁ ַמיִם ַמעֲ לו ָֹתיו וַ אֲ ג ָֻדּת ֹו עַ ל אֶ ֶרץ י ְָס ָדהּ ַה ֵ
יְהי לִי לִישׁוּעָ ה זֶה אֵ לִי וְ אַ ְנוֵהוּ אֱ הֵ י ִ
זִמ ָרת יָהּ וַ ִ
 .15עָ זִּי וְ ְ
אָבי וַאֲ ר ְֹממֶ נְהוּ :שמות טו ,ב
נִסלַח לָהֶ ם :ויקרא ד ,כ
 .16וְ עָ ָשׂה לַפָּ ר כַּאֲ ֶשׁר עָ ָשׂה לְ פַ ר הַ ַח ָטּאת כֵּן יַעֲ ֶשׂה לּ ֹו וְ כִ פֶּ ר עֲ לֵהֶ ם ַהכֹּהֵ ן וְ ְ
קֹּדשׁ ִמבֵּ ית לַפָּ ֹרכֶת אֶ ל ְפּנֵי הַ כַּפֹּ ֶרת אֲ ֶשׁר עַ ל הָ אָרֹן וְ א יָמוּת כִּ י בֶּ עָ נָן אֵ ָר ֶאה עַ ל ַהכַּפֹּ ֶרת :ויקרא טז ,ב
אָחי וְ אַל ָיבֹא ְבכָל עֵ ת ֶאל הַ ֶ
 .17וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶשׁה ַדּבֵּ ר אֶ ל אַהֲ רֹן ִ
את ָשׁ ָמּה ִמבֵּ ית לַפָּ ֹרכֶת אֵ ת אֲ רוֹן הָ עֵ דוּת וְ ִה ְב ִדּילָה ַהפָּ ֹרכֶת ָלכֶם בֵּ ין הַ קּ ֶֹדשׁ וּבֵ ין ֶ
 .18וְ נ ַָת ָתּה אֶ ת ַהפָּ ֹרכֶת ַתּ ַחת ַה ְקּ ָר ִסים וְ הֵ בֵ ָ
קֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים :שמות כו ,לג
שׁבַ ע ְפּעָ ִמים :במדבר יט ,ד
 .19וְ ל ַָקח אֶ לְ עָ זָר ַהכֹּהֵ ן ִמ ָדּ ָמהּ ְבּאֶ ְצבָּ ע ֹו וְ ִהזָּה אֶ ל נֹ כַח ְפּנֵי אֹהֶ ל מוֹעֵ ד ִמ ָדּ ָמהּ ֶ
 .20וְ כִ פֶּ ר אֶ ת ִמ ְק ַדּשׁ הַ קֹּדֶ שׁ וְ אֶ ת אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וְ אֶ ת הַ ִמּזְבֵּ ַח יְכַפֵּ ר וְ עַ ל הַ כֹּהֲ נִים וְ עַ ל כָּל עַ ם ַה ָקּ ָהל יְ כַפֵּ ר :ויקרא טז ,לג
מנחה : symbiosis within segments ofמשנה ה'
קומץ ,עשרון ,יין ,שמן a Those components that must be fully present:
i
: per vv. 1-2קומץ
מסלתה – : v. 1עשרון ii
) (v. 3ככה :יין iii
ומשמנה  v. 4מנחת נדבה  (v. 3) – forככה – מנחת נסכים : forשמן iv
לבונהקומץ ;b Those components that are vital for each other: flouroil
i
Flouroil: vv. 1, 6
: vv. 1, 4קומץלבונה ii
מצוה : sets of objects which must both be present to fulfill theirמשנה ו'
a Pairs:
i
) – v. 6חוקה  (perשעירי יוה"כ
) (v. 8שבועות  (v. 7), loaves brought onשבועות  brought onכבשים ii
) (v. 9לחם הפנים , cups and loaves ofלבונה iii Sets of loaves, cups of
) (v. 10שלמי נזיר iv Sets of loaves which accompany
b Multiples:
i
 (hyssop, cedar, red thread) – v. 11פרה 3 components of
נזיר  – v. 12, comparing toתודה ii 4 sets of loaves with
לקיחה תמה –  – v. 13לולב iii 4 species of
1 Note: only missing if he doesn’t have all 4; but if he has them, need not take together
) requires unity for forgiveness – v. 14עם ישראל – (a) Challenge: requirement to have them together (parallel
 is ideal but not vital, per v. 15אגד ,לרבנן ;אגד , who requiresר' יהודה (b) Answer: that is per
) (birds, hyssop, cedar, red threadטהרת המצורע iv 4 species for
 - per v. 11פרה אדומה  (of blood) ofהזאות v 7
) (v. 16פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים  (per v. 6) and forיוה"כ  onמזבח הזהב  and onפרוכת  onהזאות vi 7
, invalidא"מ  or not directly facingשלא לשמן  were doneהזאות : if theברייתא vii Related
 are invalid, but off-center – validשלא לשמן – חטאות פנימיות  andמצורע 1 But: for
עולה לבעלים  – valid, but notרבנן ) orחטאת::אשם( ר"א  may beלשמן  must beמצורע  ruling thatברייתא (a) Note:
פרה  also valid forהזאות  ruling that off-centerברייתא 2 Challenge:
ר' יהודה/רבנן ):ר' חסדא( 3 Resolution #1
) – any entranceרבנן( כפורת  facingקדק"ד  who goes intoזר  forמיתה בידי שמים ; holds that there is onlyר' יהודה )(a
 tightly, so too v. 18אל  readsר"י (b) Note: their dispute is where to divide injunctions/liability in v. 17; since
כפורת , where there is noמקדש שני  inהזאות (i) Challenge: if so, he should not allow for
(ii) Answer: v. 20 considers the locus as sanctified
): if he faces due N or S, invalid, but a bit off W is validרבא( 4 Resolution #2
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