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    """"ְׁשֵּתי ִמּדֹותְׁשֵּתי ִמּדֹותְׁשֵּתי ִמּדֹותְׁשֵּתי ִמּדֹות""""    ––––' ' ' ' ייייפרק פרק פרק פרק     מנחותמנחותמנחותמנחותמסכת מסכת מסכת מסכת 
            בבבב----פז, אפז, אפז, אפז, א . 1

   ַמְתִניִתין

ׁש  ְקּדָ ּמִ ל ָיֵבׁש ָהיּו ּבַ י ִמּדֹות ׁשֶ תֵּ רֹון  :ׁשְ ָ    ,ִעׂשּ
רֹון ָ    .ַוֲחִצי ִעׂשּ

י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ
רֹון ָ    ,ִעׂשּ
רֹון ָ    ,ִעׂשּ

רֹון ָ    .ַוֲחִצי ִעׂשּ
  

רֹון" ָ ׁש  - "ִעׂשּ ּמֵ    ?ֶמה ָהָיה ְמׁשַ
ָנחֹות ּבֹו ָהָיה מֹוֵדד ְלָכל ַהּמְ    .ׁשֶ

ה ְלַפר  לֹא ָהָיה מֹוֵדד  לֹׁשָ ׁשְ    ,לֹא ּבִ
ַנִים ְלַאִיל ל ׁשְ ׁשֶ    ,ְולֹא ּבְ

רֹונֹות א מֹוְדָדן ֶעׂשְ    .ֶאּלָ
  

רֹון" ָ ׁש  - "ֲחִצי ִעׂשּ ּמֵ    ?ֶמה ָהָיה ְמׁשַ
דֹול י ּכֵֹהן ּגָ ּבֹו ָהָיה מֹוֵדד ֲחִביתֵּ ּבֶֹקר ,ׁשֶ ִים ,ֶמֱחָצה ּבַ ין ָהַעְרּבַ   .ּוֶמֱחָצה ּבֵ

  

ָמָרא    ּגְ

ְנָיא    :ּתַ

י ֵמִאירָהָיה "    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְלמּוד לֹוַמר ֶבׂש ָהֶאָחד" :ַמה תַּ רֹון ַלּכֶ ָ רֹון ִעׂשּ ָ    ?כט), (במדבר כח  615615615615"ִעׂשּ

ׁש ְמ  ְקּדָ ּמִ רֹונֹות ָהיּו ּבַ י ֶעׂשְ תֵּ ְ ׁשּ ד ׁשֶ דּוׁש     :ַלּמֵ    ,ֶאָחד ּגָ
   .ְוֶאָחד ָמחּוק

דּוׁש " ָנחֹות - "ּגָ ּבֹו ָהָיה מֹוֵדד ְלָכל ַהּמְ   ,ׁשֶ
דֹול - "ָמחּוק"   ,בפז י ּכֵֹהן ּגָ ּבֹו ָהָיה מֹוֵדד ַלֲחִביתֵּ    .ׁשֶ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
 ָ א ִעׂשּ ם ֶאּלָ    ,רֹון ֶאָחדלֹא ָהָיה ׁשָ

ֱאַמר ּנֶ ֶבׂש ָהֶאָחד" :ׁשֶ רֹון ֶאָחד ַלּכֶ ָ    .ד), (במדבר כט  616616616616"ְוִעׂשּ
ן ְלמּוד לֹוַמר ִאם ּכֵ רֹון" :ַמה תַּ ָ רֹון ִעׂשּ ָ    ?"ִעׂשּ

רֹון ָ    ."ְלַרּבֹות ֲחִצי ִעׂשּ
  

י ֵמִאיר רֹון  ,ְוַרּבִ ָ    ?ְמָנא ֵליּה  -ֲחִצי ִעׂשּ
  

רֹון": ַנְפָקא ֵליּה ִמ  ָ    ."ְוִעׂשּ
  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  

י ְרׁשֵ    .ָוי"ו לֹא ּדָ
  

י ֵמִאיר ֶבׂש ָהֶאָחד"ַהאי  ,ְוַרּבִ רֹון ֶאָחד ַלכֶּ ָ    ?ַמאי ָעִביד ֵליּה  - "ְוִעׂשּ
  

ה ְלַפר לֹׁשָ ל ׁשְ ׁשֶ לֹא ִיְמּדֹוד לֹא ּבְ ַנִים ְלַאִיל ,ַההּוא ׁשֶ ל ׁשְ ׁשֶ    .ְולֹא ּבְ
  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  

ּקּודוֹ     .ַנְפָקא ְלהּו ִמּנִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י יֹוֵסיָאַמר "    :ַרּבִ

ֶאְמַצע ּבָ ה ָנקּוד ָוי"ו ׁשֶ רֹון" ָלּמָ ָ ל ַחג טו), (במדבר כט 617617617617"ִעׂשּ ל יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ רֹון ִראׁשֹון ׁשֶ ָ ל ִעׂשּ    ?ׁשֶ

                                                           
ֶבׂש ָהֶא  615 רֹון ַלּכֶ ָ רֹון ִעׂשּ ָ יםִעׂשּ ָבׂשִ ְבַעת ַהּכְ   ָחד ְלׁשִ
ים 616 ָבׂשִ ְבַעת ַהּכְ ֶבׂש ָהֶאָחד ְלׁשִ רֹון ֶאָחד ַלּכֶ ָ   ְוִעׂשּ
ים 617 ָבׂשִ ר ּכְ ָעה ָעׂשָ ֶבׂש ָהֶאָחד ְלַאְרּבָ רֹון ַלּכֶ ָ רֹון ִעׂשּ ָ   ְוִעׂשּ

 רש"י
  מתני' 

. ר''מ אומר עשרון שתי מדות
עשרון. דשני כלים היו שם כל 

   אחד מחזיק עשרון:
. לפר בכלי ולא היה מודד

שמחזיק שלש עשרונות אלא 
   מודד שלש פעמים בעשרון:

  
  גמ' 

. שלא היה בו עשרון אחד גדוש
   אא''כ גודשו:

. שהמחוק היה גדול ואחד מחוק
כל כך שכשהיה מחוק היה בו 

  עשרון:
היה מודד חביתי מחוק שבו 

. לפי שיש לו לחלק בשני כ''ג
חצאי עשרון ואם היה גדוש 
כשהיה מטלטלו לחצותו היה 
מתפזר על גבי קרקע: מוי''ו 

   דועשרון נפקא ליה:
. שאותו נקוד שעליו אתי מנקודו

  למעט דכל נקודה אתי למעוטי:
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ל  ׁשֶ לֹא ִיְמּדֹוד לֹא ּבְ הׁשֶ לֹׁשָ ַנִים ְלַאִיל ,ְלַפר ׁשְ ל ׁשְ ׁשֶ    ."ְולֹא ּבְ
  

י ֵמִא     ?ירְוַרּבִ
  

  .ִנּקּודֹו לֹא ָדִריׁש 
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            פז, בפז, בפז, בפז, ב . 2
דֹול" י ּכֵֹהן ּגָ ּבֹו ָהָיה מֹוֵדד ַלֲחִביתֵּ ׁש ׁשֶ ּמֵ רֹון ֶמה ָהָיה ְמׁשַ ָ    ."ֲחִצי ִעׂשּ
  
   ?!"מֹוֵדד"

   :ּוְרִמיְנִהי
ֵלם ְוחֹוֵצהוּ " רֹון ׁשָ ָ א ֵמִביא ִעׂשּ ִאין ֲחָצִאין ֶאּלָ דֹול לֹא ָהיּו ּבָ י ּכֵֹהן ּגָ    !"ֲחִביתֵּ
  

תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ֵני "מֹוֵדד"ַמאי  ָקּתָ י ּדְ    ?ַנּמִ

ק    .ְמַחּלֵ
  
  
  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ ר ָחָמאּבְ אֵמ  ָרִמי ּבַ    :ַרב ִחְסּדָ
י ֵמִאיר  רֹון ְלַרּבִ ָ דּוׁש ָהָיה -ֲחִצי ִעׂשּ    ,ּגָ

   :אוֹ 
   ?ָמחּוק ָהָיה

  
ְלָח"ן) "י ׁשֻ    (ִסיָמן ֲחִצ"י ֲחִביּתֵ

  
ֵעי ָלְך ְלַר  ָנןְוִתיּבָ    !ּבָ

  
ָנן ְעָיא ְלהוּ  ,ְלַרּבָ רֹון ּגּוֵפיּה ָקא ִמיּבַ ָ    :ִעׂשּ

דּוׁש ָהָיה    ,ּגָ
   :אוֹ 

   ?ָמחּוק ָהָיה
  

   :ָאַמר ֵליּה 
י ֵמִאיר ַמע ְלַרּבִ י ֵמִאיר ִנׁשְ ַרּבִ    ,ִמּדְ

ָנן ַמע ְלַרּבָ י ֵמִאיר ִנׁשְ ַרּבִ    .ּוִמּדְ
  

י ֵמִאיר ָאַמר ַרּבִ רֹון ָמחּוק" :ִמּדְ ָ י ָמחּוק - "ִעׂשּ רֹון ַנּמִ ָ    .ֲחִצי ִעׂשּ
י ֵמִאיר ַרּבִ י ָמחּוק - "ָמחּוק" :ִמּדְ ָנן ַנּמִ    .ְלַרּבָ

  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ ר ָחָמאּבְ אֵמ  ָרִמי ּבַ    :ַרב ִחְסּדָ
י  דֹולֲחִביּתֵ ָקן ְלַחּלֹות ,ּכֵֹהן ּגָ ה ְמַחּלְ ּמֶ    :ּבַ

ד ּיָ    ,ּבַ
   :אוֹ 

ְכִלי    ?ּבִ
  

ְבָיד יָטא ּדִ ׁשִ    ,ּפְ
ְכִלי ּדְ     ?!טּוְרָטֵני ַיְכִניס -ִאי ּבִ
  

   !ְוַיְכִניס
  

ִתיב ִבְקָלָלה ּכְ יָון ּדְ    .ַלאו אֹוַרח ַאְרָעא ,ּכֵ
  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ ר ָחָמאּבְ אֵמ  ָרִמי ּבַ    :ַרב ִחְסּדָ
ּלוֹ  גֹוֶדׁש ׁשֶ ׁש ְקָמִצים ּבְ ַקּדֵ ּיְ ְלָחן ַמהּו ׁשֶ    ?ׁשֻ

ׁש ֶלֶחם ְמַקּדֵ י ְמ  ,ִמּדִ ׁש ְקָמִצים ַנּמִ    ,ַקּדֵ
ְלָמא    :אֹו ּדִ
ֲחִזי ֵליּה  ׁש  – ּדַ לֹא ֲחִזי ֵליּה  ,ְמַקּדֵ ׁש  -ּדְ    ?לֹא ְמַקּדֵ

  

 רש"י
. שבו היה מודד חביתי כ''ג

השתא משמע שמודד חצי עשרון 
והיינו דקא פריך בביתו ומביא 

   מודד:
. שהיה מביאו מביתו שלם מחלק

לעזרה ואח''כ חוצהו בחצי 
   העשרון:

. דלדברי הכל ותיבעי לך לרבנן
צריך חצי עשרון: מדאמר ר''מ 
עשרון שבו מודד לחביתי כ''ג 
מחוק חצי עשרון נמי מחוק הוה. 

   דהא הוה נמי לחביתי כ''ג:
. דאמר שניהם מחוק ומדר''מ

רון של כ''ג והחצי היו אותו עש
עשרון נמי לרבנן נמי לא היה בו 
אלא עשרון אחד ובו היה מודד 
לחביתי כ''ג ה''נ דמחוק היה זה 
וזה דלדברי הכל של כ''ג מחוק 
היה דהכי פליגי בברייתא רבי 
מאיר ורבנן מחוק שבו היה מודד 
לחביתי כ''ג וחכמים אומרי' לא 

   היה בו אלא עשרון אחד מחוק:
. אותן שנים עשר חביתי כ''ג

חלות שעושה ששה בבקר וששה 
   בערב:

. לחלות ביד או בכלי במה מחלקן
   ישער בידו או יחלקם בכלי:

. אם היה צריך וכי טורטני יכניס
   להביא משקלות:

. והשיבו כיון דבקללה כתיב
   לחמכם במשקל (ויקרא כו):

שלחן מהו שיקדש קמצים 
. כגון שאם הניח בגודש שלו

או (של) לבונה  קומץ של מנחה
בלא בזיכין שהיה לו לקדשו 
בכלי והניחן על השולחן שבו 
לחם ולא קידשו בכלי אחר 
והיינו בגודש שלו שלא הניחו 
בבזיכין אלא למעלה בין לחם 
ללחם שהכל היה בגודש שלא 
הניחן בתוך כלי. ענין אחר בגודש 
שלו דשולחן לא היה לו בית 
קיבול כלל למעלה וכל מה 

ו הוי כמו שמונח שמניחין עלי
   בגודש כך שמעתי:

. כגון קומץ ולבונה דלא חזי ליה
  בלא בזיכין:
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   :ָאַמר ֵליּה 
ׁש     .ֵאינֹו ְמַקּדֵ

  
   ?!ֵאיִני

י יֹוָחָנןְוָהָאַמר     :ַרּבִ
ה ָעׂשָ  - ְטָפַחִיים ּוֶמֱחָצה קֹוֵפל :ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ָ ׁש ֲחִמׁשּ ְלָחן ְמַקּדֵ    ,ר ֶטַפח ְלַמְעָלהִנְמָצא ׁשֻ
ׁש  -ְטָפַחִיים קֹוֵפל  :ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ְלַחן ְמַקּדֵ רִנְמָצא ׁשֻ ֵנים ָעׂשָ    !ֶטַפח ְלַמְעָלה ׁשְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ֵרב ׁש ִליּקָ    ,ֵאינֹו ְמַקּדֵ
ֵסל: ׁש ִליּפָ   ֲאָבל ְמַקּדֵ

  
  

 רש"י
. שאין דרכו לקדש כי אינו מקדש

   אם לחם:
לדברי האומר טפחיים ומחצה 

. כדאמרינן בפרק שתי קופל
ארכו של  הלחם (לקמן צו.) נותן

כל לחם שהוא עשרה טפחים 
כנגד רחבו של שולחן שהוא 
חמשה טפחים נמצא ארכו של 
לחם יותר מרחבו של שולחן 
חמשה טפחים נמצא קופל כל 
לחם ולחם טפחיים ומחצה 
מכאן וטפחיים ומחצה מכאן 
נמצא ששה קיפולין של טפחיים 
ומחצה שכל מערכה של ששה 
לחם גבוה חמש עשרה טפחים 

חן מקדש חמש עשרה נמצא השל
טפחים למעלה כלומר דקידושו 
של שלחן היה עולה חמשה עשר 
טפחים והיה מקדש כל דבר בין 
לחם בין קמצים בחמש עשרה 
טפחים דהיינו גודש שלו ואמאי 

   אמרת אינו מקדש:
. הא דאמרי' אינו מקדש א''ל

מאי דלא חזי ליה היינו ליקרב 
שאין הקומץ מתקדש שם 

ו בכלי אחר שעדיין יש לו לקדש
קודם שיקטירנו אבל מקדש 
הקמצים ליפסל דקדשי ליפסל 
בלינה וביוצא. עניין אחר מ''ר 
ז''ל אבל מקדש ליפסל שפסולה 
המנחה הואיל ועשאן שלא 
כמצותן ושוב אין יכול להחזירן 

  לעשרון:
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            פח, אפח, אפח, אפח, א    ––––    פז, בפז, בפז, בפז, ב . 3
   ַמְתִניִתין

ּמִ  ל ַלח ָהיּו ּבַ ַבע ִמּדֹות ׁשֶ ׁש ׁשֶ    ,ִהין  :ְקּדָ
   ,ַוֲחִצי ִהין

ית ַהִהין ִליׁשִ    ,ּוׁשְ
   ,ּוְרִביִעית ַהִהין

   ,לֹוג
   ,ַוֲחִצי לֹוג

   .ּוְרִביִעית לֹוג
י ָצדֹוק ר ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבַ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִהין ָנתֹות ָהיּו ּבַ    ,ׁשְ
אן     ,ְלַפר –ַעד ּכָ

אן     ,ְלַאִיל –ְוַעד ּכָ
אן     .ְלֶכֶבשׂ  –ַעד ּכָ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ם ִהין    ,לֹא ָהָיה ׁשָ

ׁש  ּמֵ    ?ְוִכי ֶמה ָהָיה ִהין ְמׁשַ
ם ל לֹוג ּוֶמֱחָצה ָהְיָתה ׁשָ ה ְיֵתיָרה ׁשֶ א ִמּדָ    ,ֶאּלָ

ּה ָהָיה מֹוֵדד ְלִמְנַחת  ּבָ דֹולׁשֶ ּבֹוֶקר ּכֵֹהן ּגָ ִיםלוֹ  ,לֹוג ּוֶמֱחָצה ּבַ ין ָהַעְרּבַ   .ג ּוֶמֱחָצה ּבֵ
  

מָ     ָראּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ׁש " ְקּדָ ּמִ ל ַלח ָהיּו ּבַ ַבע ִמּדֹות ׁשֶ    ,ְרִביִעית לֹוג  :ׁשֶ

   ,ַוֲחִצי לֹוג
   ,ְולֹוג

   ,ּוְרִביִעית ַהִהין
ית ַהִהין ִליׁשִ    ,ּוׁשְ

   ,ַוֲחִצי ִהין
   – ְוִהין

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ
י ֵמִאיר    ,ִהין                          :אֹוֵמר ַרּבִ

   ,ִהיןַוֲחִצי 
ית ַהִהין ִליׁשִ    ,ּוׁשְ
   ,ּוְרִביִעית ַהִהין

   ,ְולֹוג
   ,ַוֲחִצי לֹוג

   .ּוְרִביִעית לֹוג
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ם ִהין    ,לֹא ָהָיה ׁשָ
ׁש  ּמֵ   ?ְוִכי ֶמה ָהָיה ִהין ְמׁשַ

יו   ,אפח ְחתָּ    ?ֶאת ִמי ָאִביא תַּ
ל לֹוג ּוֶמֱחָצה ָהיְ  ה ְיֵתיָרה ׁשֶ א ִמּדָ םֶאּלָ    ,ָתה ׁשָ

דֹול י ּכֵֹהן ּגָ ּבֹו ָהָיה מֹוֵדד ַלֲחִביתֵּ ּבֶֹקר ,ׁשֶ ִים ,לֹוג ּוֶמֱחָצה ּבַ ין ָהַעְרּבַ    .לֹוג ּוֶמֱחָצה ּבֵ
  

   :ָאְמרּו לוֹ 
ם ֲחִצי לֹוג ,ֲחִצי לֹוג ָהְיָתה ׁשָ ֵער ּבַ ר ְלׁשַ    !ְוֶאְפׁשָ

  
   :ָאַמר ָלֶהם

ה "ֲחִצי לֹוג" ,ַאף ְלִדְבֵריֶכם ם ,לֹא ַיֲעׂשֶ ְרִביִעית ,ְרִביִעית ָהְיָתה ׁשָ ֵער ּבִ ר ְלׁשַ    !ְוֶאְפׁשָ
ׁש  ְקּדָ ּמִ ָלל ָהָיה ּבַ א ֶזה ַהּכְ    :ֶאּלָ

ה ַאֶחֶרת ׁש ִמּדָ ּמֵ ה זֹו ֵאינֹו ְמׁשַ ׁש ִמּדָ ּמֵ ׁשַ ּמְ ִלי ׁשֶ    .ּכְ
  

י ָצדֹוק ר ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבַ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִהין ָנתֹות ָהיּו ּבַ    ,ׁשְ

אן     ,ְלַפר –ַעד ּכָ

 רש"י
  מתני' 

. רבי אליעזר ברבי צדוק אומר
לא היה שם ד' מדות אלא הין 
בלבד ושנתות סימנין היו בו עד 
כאן לפר כו' והכי נמי היו בו 

   שנתות ללוג וחצי לוג:
. והלא וכי מה היה הין משמש

לא הוצרכו לו מעולם אלא פעם 
מימי משה לשמן אחת היה 

המשחה דכתיב שמן זית הין 
   (שמות ל):

   . להשלים הז' מדות:מדה יתירה
שבו היה מודד שמן לחביתי כהן 

. שהיה צריכה שלשה לוגין גדול
כדאמרינן לעיל (דף נא.) בשמן 
להוסיף לה שמן: גמ' רבי יהודה 
קחשיב ממטה למעלה ורבי 

  מאיר קחשיב ממעלה למטה:
שלים . להאת מי אביא תחתיו

   שבעה מדות:
. שלשה ואפשר לשער בחצי לוג

חצאי לוגין בבוקר ושלשה 
   בערב:

. דד' ואפשר לשער ברביעית
. לפיכך לא אלא רביעית הוו לוג:

היה משער לחביתין בשלשה 
חצאי לוג ולא לחצי ברביעית 
דזה הכלל היה במקדש וכו' ור' 
אלעזר בר ר' צדוק לית ליה זה 

   הכלל:
דכשממלאים . בירוצי המדות

את הכלי ביותר נופל מן המשקה 
שבתוכו לדופני הכלי אילך 
ואילך וכשמערין אותו מהרה 
לתוך כלי אחר נופל המשקה 

  בתוכו ואם לאו נופל לארץ:
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אן     ,ְלַאִיל –ְוַעד ּכָ
אן    .618618618618"ְלֶכֶבשׂ  –ַעד ּכָ

  
י ְיהּוָדה י ֵמִאיר ְלַרּבִ ין ַרּבִ א ּבֵ    ?ַמאי ִאיּכָ

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

יַנְייהוּ  א ּבֵ ירּוֵצי ִמּדֹות ִאיּכָ    ,ּבֵ
ָאַמר ה ְלַמְעָלה  :ְלַמאן ּדְ ּטָ ּדֹות ִנְתַקּדְ  :ָקָסַבר –ִמּמַ ירּוֵצי ַהּמִ    ,ׁשוּ ּבֵ

ה ירּוִצין :ְוָאַמר ֵליּה  ,ּוְרִביִעית ָיִהיב ֵליּה ַרְחָמָנא ְלמֹׁשֶ ָקא ַעְייֵלי ְלהּו ּבֵ ֵער ּדְ    .ׁשַ
ָאַמר ה  :ְלַמאן ּדְ ְעָלה ְלַמּטָ ׁשוּ  :ָקָסַבר –ִמּמַ ירּוֵצי ִמּדֹות לֹא ִנְתַקּדְ    ,ּבֵ

ה ֵע  :ְוָאַמר ֵליּה  ,ְוִהין ָיִהיב ֵליּה ַרְחָמָנא ְלמֹׁשֶ ירּוִציןׁשַ ָקא ָנְפֵקי ּבֵ ָהא ּדְ    .ר ּבְ
  

י ּיֵ    :ָאַמר ַאּבַ
ּדֹות  ירּוֵצי ַהּמִ י ַעְלָמא ּבֵ כּוּלֵ ׁשוּ  -ּדְ א ְלֵמיַמר ִנְתַקּדְ ׁשוּ  ,ִאיּכָ א ְלֵמיַמר לֹא ִנְתַקּדְ    ,ְוִאיּכָ

ְמֵלִאים ָקא ִמיְפְלֵגי     –ְוָהָכא ּבִ
ָאַמר ה ָקא ָסַבר :ַמאן ּדְ לֹא יֹוִתיר :ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ ר ְוׁשֶ לֹא ְיַחּסֵ    ,ְמֵלִאים ׁשֶ

ָאַמר ה ְלַמְעָלה ְמֵלִאים  :ּוַמאן ּדְ ּטָ ר -ִמּמַ לֹא ְיַחּסֵ יּה  ,ׁשֶ    .ֲאָבל יֹוִתיר ְמֵלִאים ָקִריָנא ּבֵ
  
  

   :ָאַמר ַמר
ם ִהין" ְמעֹון אֹוֵמר לֹא ָהָיה ׁשָ י ׁשִ    ."ַרּבִ
  

יר ּפִ ְמעֹון ׁשַ י ׁשִ ָנןְלַר  ָקָאַמר ְלהּו ַרּבִ    .ּבָ
  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  

ָחה ׁשְ ֶמן ַהּמִ ה ְלׁשֶ ָעַבד מֹׁשֶ    ,ֲהָוה ִהין ּדְ
ְכִתיב ֶמן ַזִית ִהין" :ּדִ   .כד), (שמות ל  619619619619"ְוׁשֶ

  
ְלדֹורֹות לֹא ֲהָוה ָצִריךְ  :ַמר ָסַבר יָון ּדִ ַנז ,ּכֵ ַעְבֵדיּה ְוִאיּגְ ָעה הּוא ּדְ    .ְלִפי ׁשָ

ֲהָוה ֲהָוה :ְוִאיָדךְ  יָון ּדַ    .ּכֵ
  
  

   :ָאַמר ַמר
יו" ְחתָּ    ."ְוַאתְּ ִמי ָאִביא תַּ
  

יל לֹא ְמַעּיֵ    .לֹא ַסְגָיא ּדְ
  

ְדָאַמר     :ָרִביָנאּכִ
ִציּבּור י ְסִמיכֹות ּבְ ּתֵ ִמיֵרי ׁשְ    ,ּגְ

ׁש  ְקּדָ ּמִ ל ַלח ָהיּו ּבַ ַבע ִמּדֹות ׁשֶ ׁשֶ ִמיֵרי ּדְ י ּגְ    .ָהָכא ַנּמִ
  
  
י ִצּדּוק " ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ִהיןַרּבִ ָנתֹות ָהיּו ּבַ    ."אֹוֵמר ׁשְ
  

ַבע ִמּדֹות    ?ְוֵלית ֵליּה ׁשֶ
  

   .ֵלית ֵליּה 
  

ִעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
ַבע ִמּדֹות"ַמאי     ?"ׁשֶ

ַבע ְמִדידֹות   .ׁשֶ

                                                           
  ישנם כמה גירסאות לברייתא זו, והלכתי לפי שיטה מקובצת ועוד. 618
ׁשֶ  619 ה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ּבְ ֶמן ַזִית ִהיןְוִקּדָ   ֶקל ַהּקֶֹדׁש ְוׁשֶ

 רש"י
. לר' יהודה דאמר בינייהואיכא 

מלמטה למעלה קסבר בירוצי 
המדות נתקדשו כיצד דרביעית 
יהיב ליה רחמנא למשה מסיני 
ואמר ליה שער ברביעית את 
האחרים וימדוד שני רביעית 
ויעשה מהם חצי לוג ושוב לוג 
וכו' עד הין ושער אותו הין כ''כ 
גדול שיכנסו בירוצין של כל אלו 

ו מדות דבירוצין נתקדש
וכשאדם מערה שני כלים קטנים 
בכלי המחזיק שניהם יכול 
לשופכו לאלתר כולו בגדול עם 
הבירוצין וכן השני הלכך צריך 
הגדול המקבל שניהם להיות 
גדול כל כך שיקבל אותם ואת 
בירוציהם הילכך נתקדשו: ומ''ד 
ממעלה למטה קסבר בירוצי 
המדות לא נתקדשו והין יהיב 

יה ליה רחמנא למשה ואמר ל
שער ממנו את האחרים חצי 
ההין ושלישית ההין ורביעית 
ההין וכיון דצריך לשפוך ממדה 
גדולה לחלקם לשני כלים אין 
יכול לשפוך בבת אחת עם 
הבירוצים לפי שזה כלי גדול וזה 
כלי קטן וצריך לשפוך על יד 
ומתוך שממעטין נחסרין 
הבירוצין מה שצף על הכלי כל 

היינו שעה ולא היו שם בירוצין ו
דנפקי בירוצין וכיון דלא הוו 

   התם בירוצין לא נתקדשו:
איכא למימר נתקדשו ואיכא 

. למימר לא נתקדשו כו'
   כדמפרשינן התם:

. דכתיב במלאים קמיפלגי
(במדבר ז) שניהם מלאים סלת 
וה''ה בשאר כלי מאן דאמר 
ממעלה למטה קסבר מלאים 
דווקא דהאי קרא במזרק שהוא 

לא יותיר כלי לח שלא יחסר ו
אלא ההין מחלק בתוך שני חצאי 

   ההין מצומצמים וכן כולם:
ומאן דאמר ממטה למעלה 

. קסבר שלא יחסר אבל יותיר
שיעשה הגדול שיעור שני קטנים 
דבשני חצאין יש בו יותר כל 
שהוא מבשלם כדאמרי' (שקלים 
דף ב.) לענין שנים ששוקלין שקל 
שלם ביניהן שחייבין בקלבון 

   ני חצאי שקל:משום הכרע דש
. אבל אפשר לעשות ז' מדידות

  כולם בכלי אחד:
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            בבבב----פח, אפח, אפח, אפח, א . 4
   ַמְתִניִתין

ת - "ְרִביִעית" ׁשֶ ּמֶ    ?ֶמה ָהְיָתה ְמׁשַ
   ,ְרִביִעית ַמִים ִלְמצֹוָרע

ֶמן   .ְלָנִזיר ּוְרִביִעית ׁשֶ
  

ׁש  - "ֲחִצי לֹוג" ּמֵ    ?ֶמה ָהָיה ְמׁשַ
   ,ֲחִצי לֹוג ַמִים ְלסֹוָטה

ֶמן ְלתֹוָדה    .ַוֲחִצי לֹוג ׁשֶ
  

   "?ּלֹוג"ּוַב 
ָנחֹות    .ָהָיה מֹוֵדד ְלָכל ַהּמְ

ל  יםֲאִפיּלּו ִמְנָחה ׁשֶ ִ ׁשּ רֹון  ׁשִ ָ יםנֹוֵתן ָלּה  -ִעׂשּ ִ ׁשּ    .לֹוג ׁשִ
ן יַ  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :אֹוֵמר ֲעקֹבַרּבִ

ל  יםֲאִפיּלּו ִמְנָחה ׁשֶ ִ ׁשּ רֹון  ׁשִ ָ א לּוָגּה  -ִעׂשּ    ,ֵאין ָלּה ֶאּלָ
ֱאַמ  ּנֶ ֶמן" :רׁשֶ   . כא), (ויקרא יד  620620620620"ְלִמְנָחה ְולֹוג ׁשָ

  

ה  ָ ׁשּ    .ְלַפר –ׁשִ
ָעה     .ָלַאִיל –ְוַאְרּבָ
ה  לֹׁשָ    .ְלֶכֶבשׂ  –ּוׁשְ

ה ּוֶמֱחָצה  לֹׁשָ נֹוָרהַל    –ׁשְ    .ּמְ
  .ִצי לֹוג ְלָכל ֵנרֲח 

  

ָמָרא    ּגְ

יָיִתיב  ָיא ֵליּה  ַרּבִ ָחה - "ְרִביִעית" :ְוָקא ַקׁשְ ה ִנְמׁשְ    ?ָלּמָ
   !חּוץ הּוא^ - ִאי ְמצֹוָרע   פח,ב

ָקִדיׁש  -ְוִאי ָנִזיר  ִחיַטת ַאִיל הּוא ּדְ ׁשְ    !ֶלֶחם ָנִזיר ּבִ
  

יאָאַמר ֵליּה  י ִחּיָ    :ַרּבִ
ּה ָהָיה מֹוֵדד ַלֲח  ּבָ הׁשֶ ה ְוַחּלָ ֶמן ְלָכל ַחּלָ דֹול ְרִביִעית ׁשֶ י ּכֵֹהן ּגָ    .ִביּתֵ

  
  .יא), (ישעיה מו  621621621621"ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק ִאיׁש ֲעָצִתי" :ָקֵרי ֲעֵליּה 

  
  
  

                                                           
לוּ  620 רֹון סֶֹלת ֶאָחד ּבָ ָ ר ָעָליו ְוִעׂשּ ם ִלְתנּוָפה ְלַכּפֵ ֶבׂש ֶאָחד ָאׁשָ ֶגת ְוָלַקח ּכֶ ֶ ל הּוא ְוֵאין ָידֹו ַמׂשּ ֶמןְוִאם ּדַ ֶמן ְלִמְנָחה ְולֹג ׁשָ ֶ ׁשּ   ל ּבַ
ְזָרח ַעִיט ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק ִאיׁש ֲעָצִתי ַא  621 הקֵֹרא ִמּמִ ּנָ י ַאף ֶאֱעׂשֶ ה ָיַצְרתִּ י ַאף ֲאִביֶאּנָ ְרתִּ ּבַ   ף ּדִ

 רש"י
  מתני' 

. רביעית מה היתה משמשת
למעלה  השתא קחשיב ממטה
   (דכתיב בה מים חיים):

   . דהיינו ב' רביעיות:חצי לוג
. דכתיב רביעית מים למצורע

(ויקרא יד) על מים חיים במים 
שיהא דם צפור ניכר בהן שיערו 

   חכמים רביעית:
. משום דנזיר היתה שמן לנזיר

באה ב' ידות כמצה שבתודה 
חלות ורקיקין ולא הוה צריך 

   אלא רביעית לוג:
. הלכתא גמירי לסוטהחצי לוג 

   לה:
  

  גמ' 
. שכל כלי רביעית למה נמשחה

המקדש נמשחו בשמן המשחה: 
אם בשביל רביעית מים 

  למצורע:
. כל מעשיו בשער והלא בחוץ היו

נקנור ולא בעזרה: ואי בשביל 
רביעית שמן של נזיר שיתקדש 
השמן בכלי שרת וע''י השמן 
שהיה נבלל בלחם יהא הלחם 

היה צריך  מתקדש בשביל כך לא
דלחם נזיר בשחיטת איל 

   מתקדש:
. רביעית שמן לכל חלה וחלה

היה נותן רביעית משום דהוו 
שלשה לוגין שהם שנים עשר 
רביעיות והיינו דאמר במתני' לוג 
ומחצה בבוקר שהן ששה 

   רביעיות:
. שר' מארץ מרחק איש עצתי

  חייא עלה מבבל לא''י:
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            פח, בפח, בפח, בפח, ב . 5
ׁש " ּמֵ    ,ֲחִצי לֹוג ַמִים ְלסֹוָטה[ ?ֲחִצי לֹוג ֶמה ָהָיה ְמׁשַ

ֶמן ְלתֹוָדה   ]."ַוֲחִצי לֹוג ׁשֶ
  

יָיִתיב  ָיא ֵליּה  ְוָקא ַרּבִ ח - "ֲחִצי לֹוג" :ַקׁשְ ה ִנְמׁשַ    ?ָלּמָ
י -ִאי סֹוָטה  ְצִריֵכי ְלַקּדּוׁשֵ ין הּוא ּדִ ים" ?ְוִכי חּוּלִ ִתיב יז), (במדבר ה  622622622622"ַמִים ְקדֹוׁשִ    !ּכְ
י -ִאי ּתֹוָדה  ָקְדׁשֵ ִחיַטת ּתֹוָדה הּוא ּדְ ׁשְ    !ַלְחֵמי ּתֹוָדה ּבִ

  
ְמעֹון ּבְ ָאַמר ֵליּה  י ׁשִ יַרּבִ    :ַרּבִ

ֶמן ְלָכל ֵנר ְוֵנר ק ֲחִצי לֹוג ׁשֶ ּבֹו ָהָיה ְמַחלֵּ    .ׁשֶ
  

ָרֵאל " :ָאַמר לוֹ  ְך ָהָיה -ֵנר ִיׂשְ    !"ּכָ
  
  
  

                                                           
ח ַהּכֵֹהן ְוָנַתן 622 ן ִיּקַ ּכָ ׁשְ ַקְרַקע ַהּמִ ר ִיְהֶיה ּבְ ְכִלי ָחֶרׂש ּוִמן ֶהָעָפר ֲאׁשֶ ים ּבִ ִים ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַמִים ְקדֹׁשִ   ֶאל ַהּמָ

 רש"י
של מי סוטה חוץ  אי לחצי לוג

. שהיה משקה אותה בחוץ הוא
בשער נקנור ולא היה צריך 
להכניס המים בעזרה ולקדשם 

   בכלי:
אי למדוד בו חצי לוג שמן 

. כדי שיתקדש השמן לתודה
ויתקדשו החלות אגב השמן לכך 

   לא צריך דלחמי תודה וכו':
. שקילסו נר ישראל כך היה

  שיפה השיבו:
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            פח, בפח, בפח, בפח, ב . 6
י יֹוָחָנןָאַמר  יָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ְבָתה  ּכָ ֶמן -ֵנר ׁשֶ ֶ ן ַהׁשּ ֵ ׁשּ ִתיָלה ,ִניּדַ ָנה ַהּפְ ְ ׁשּ ה ,ִניּדַ יַצד עֹוׂשֶ    ?ּכֵ
ֶמן ּוַמְדִליָקּה ְמִטיָבּה  ּה ׁשֶ    . ְונֹוֵתן ּבָ

  
י ְזִריָקאָיִתיב  ְעָיא ֵליּה  ַרּבִ    :ְוָקא ִמיּבַ

ה ִראׁשֹוָנה ִמּדָ ֶמן ּכְ ּה ׁשֶ הּוא נֹוֵתן ּבָ ׁשֶ    ,ּכְ
   :אוֹ 

ָרּה  ִחּסְ מֹו ׁשֶ    ?ּכְ
  

י ִיְרְמָיהָאַמר     :ַרּבִ
ה ִראׁשֹוָנה ְכִמּדָ יָטא ּדִ ׁשִ    ,ּפְ

ִחּסְ  ה ׁשֶ ּמָ ִאי ּכַ ר -ָרּה ּדְ    ?ְמָנא ַיְדִעיַנן ַמאי ִחיּסֵ
יָמא ֵער ֵליּה  :ְוִכי ּתֵ ְמׁשַ ן -ּדִ ַבע ִמּדֹות" ִאם ּכֵ    !ְנִפיׁש ְלהּו ִמּדֹות טּוָבא "ׁשֶ

  
ַבר ֱאֶמת ְוַעְנָוה ֶצֶדק" :ָקֵרי ֲעֵליּה    .ה), (תהילים מה  623623623623"ַוֲהָדְרָך ְצַלח ְרַכב ַעל ּדְ

  
י ַמר ַנּמִ    ,ִאיּתְ

יָאַמר  הוּ  ַרּבִ י יֹוָחָנןָאַמר  ַאּבָ    ,ַרּבִ
אָאַמר  :ְוָאְמֵרי ָלּה  י ַאּבָ י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ יָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ְבָתה  ּכָ ֶמן -ֵנר ׁשֶ ֶ ן ַהׁשּ ֵ ׁשּ ִתיָלה ,ִניּדַ ָנה ַהּפְ ְ ׁשּ ה ,ִניּדַ יַצד עֹוׂשֶ    ?ּכֵ
ה ִראׁשֹוָנה ִמּדָ ֶמן ּכְ ּה ׁשֶ    .ָקּה ּוַמְדִלי ,ְמִטיָבּה ְונֹוֵתן ּבָ

  
  

                                                           
ַבר ֱאֶמת ְוַעְנָוה ֶצֶדק 623   ְותֹוְרָך נֹוָראֹות ְיִמיֶנךָ  ַוֲהָדְרָך ְצַלח ְרַכב ַעל ּדְ

 רש"י
. בחצי הלילה או שכבתהנר 

   קודם אור היום:
. נדשן השמן נדשנה הפתילה

האי נדשן השמן לאו דווקא אלא 
הכי קאמר כשם שהפתילה 
שכבתה אין לה תקנה שהרי היא 
כדשן כך השמן שנשאר בנר הרי 
הוא כדשן ואין לו תקנה הואיל 

   ונדשנה הפתילה נדשן השמן:
. כיצד הוא עושה מטיבה

לחוץ ונותן  שמשליך כל מה שבנר
בה שמן ופתילה אחרת 

   ומדליקה:
. חצי לוג כמו כמדה ראשונה

שנתן מתחלה או כמה שחסרה 
   במה שזורק לחוץ:

. לשער נפישי להו מדות טובא
כמה חסר הא לא ודאי אלא 
כמדה ראשונה היה נותן בה 
ולמחר כשמכבה המזרחית 

   מכבה נמי זו:
. והדרך צלח רכב על דבר אמת

שהשבתני  כלומר הצלחה הוא
  דבר אמת כזה:
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        פט, אפט, אפט, אפט, א    ––––    פח, בפח, בפח, בפח, ב . 7
ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ֵריּה ּדְ תָאַמר  ַרב הּוָנא ּבְ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ָרִקים ֲהָוה ל ּפְ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ּמִ ּבַ    .ֵנר ׁשֶ
  

ִתיב :ָקָסַבר י ּכְ ר" :ּכִ כַּ ה"וּ  לט), (שמות כה  624624624624"ּכִ ִתיב )אל, (שמות כה  625625625625"ִמְקׁשָ נֹוָרה ְוֵנרֹוֶתיָה ּכְ    ,ַאּמְ
ִמ  יָון ּדְ ְעָיא ֲהָטָבהּכֵ יָבא ֵליּה  ,יּבַ ְפָרִקים ֲהֵוי לֹא ֲהָוה ְמַטּיְ    .ִאי ַלאו ּדִ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ה" יַצד עֹוׂשֶ    ?ּכֵ
אֹוֶהל ָקן ּוְמִניָחן ּבָ    ,ְמַסּלְ

ְספֹוג ָחן ּבִ    ,ּוְמַקּנְ
ֶמן ּוַמְדִליָקן ֶהן ׁשֶ    !"ְונֹוֵתן ּבָ

  
א ּנָ י ַהאי ּתַ ָאַמר ּכִ    :הּוא ּדְ

ַתְנָיא    :ּדְ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמים"

קֹוָמּה     ."לֹא ָהיּו ְמִזיִזין אֹוָתּה ִמּמְ
  

ְעָיא ֵליּה ְלאֹוזּוָזּה ָמֵצי ֵמִזיז ָלּה  ִאיּבַ ָלל ּדְ    !ִמּכְ
א ֵאיָמא קֹוָמּה  :ֶאּלָ    .לֹא ָהְיָתה ָזָזה ִמּמְ

  
   ?ּוַמאן ֲחָכִמים

י ֶאְלָעָזר הּוא    ,ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ַר " י ֶאְלָעָזר ּבְ י ָצדֹוקַרּבִ    :אֹוֵמר ּבִ
ּה  ּבָ ל ָזָהב ָהָיה ָלּה ַעל ּגַ ִמין ַטס ׁשֶ    ,ּכְ

הּוא ְמִטיָבּה  ׁשֶ יָה  -ּכְ י ּפִ ַלּפֵ    ,ּדֹוֲחקֹו ּכְ
ֶמן  ּה ׁשֶ הּוא נֹוֵתן ּבָ ׁשֶ ּה  -ּכְ י רֹאׁשָ ַלּפֵ    ."ּדֹוֲחקֹו ּכְ

  
ֵאי ּנָ ָהֵני ּתַ א ּדְ    :ּוִבְפלּוְגּתָ

ַתְנָיא    :ּדְ
רְמנֹוָרה ְוֵנרֹוֶת " ּכָ אֹות ִמן ַהּכִ    ,ַמְלָקֶחיָה     :ְוֵאין ,יָה ּבָ

ר ּכָ    .ּוַמְחּתֹוֶתיָה ִמן ַהּכִ
י ְנֶחְמָיה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ר ּכָ ָאה ִמן ַהּכִ    ,ֵנרֹוֶתיָה   :ְולֹא ,ְמנֹוָרה ָהְיָתה ּבָ
   ,ּוַמְלָקֶחיָה 

ר ּכָ אֹות ִמן ַהּכִ    ."ּוַמְחּתֹוֶתיָה ּבָ
  

ַמאי ָקא ִמיְפְלֵגי    ?ּבְ
ַה     :אי ְקָראּבְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ה אֹוָתהּ "" ר ָזָהב ָטהֹור ַיֲעׂשֶ ּכַ ר - לט), (שמות כה  626626626626"ּכִ ּכָ ָאה ִמן ַהּכִ ּבָ    .ָלַמְדנּו ִלְמנֹוָרה ׁשֶ

ִין ְלַרּבֹות ֵנרֹוֶתיָה     ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ה" :תַּ ִלים ָהֵאּלֶ ל ַהּכֵ    .לט), (שמות כה "ֶאת ּכָ

ה ַאף ַמ  ֲאִני ְמַרּבֶ    ?ְלָקֶחיָה ּוַמְחּתֹוֶתיָה ָיכֹול ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר    ,"אֹוָתהּ " :תַּ

ְבֵרי  י ְנֶחְמָיהּדִ    .ַרּבִ
  

י ְנֶחְמָיה ַרּבִ י ְנֶחְמָיה ַאּדְ ַרּבִ ָיא ּדְ    !ַקׁשְ
  

י ְנֶחְמָיה ַרּבִ א ּדְ יּבָ ֵאי ְוַאּלִ ּנָ ֵרי ּתַ    .ּתְ
  

                                                           
ה 624 ִלים ָהֵאּלֶ ל ַהּכֵ ה אָֹתּה ֵאת ּכָ ר ָזָהב ָטהֹור ַיֲעׂשֶ ּכַ   ּכִ
ְפּתֶֹריָה ּוְפָרֶחיָה ִמּמֶ  625 ִביֶעיָה ּכַ נֹוָרה ְיֵרָכּה ְוָקָנּה ּגְ ה ַהּמְ יָעׂשֶ ה תֵּ יָת ְמנַֹרת ָזָהב ָטהֹור ִמְקׁשָ ה ִיְהיוּ ְוָעׂשִ   ּנָ
ר ָזָהב ָט  626 ּכַ הּכִ ִלים ָהֵאּלֶ ל ַהּכֵ ה אָֹתּה ֵאת ּכָ   הֹור ַיֲעׂשֶ

 רש"י
. נרות הקבועים נר של מקדש

במנורה שמדליק בהן שקורין 
   קרושוליי''ש:

. של חליות לא של פרקים היה
שהיה יכול ליטלן אלא מן המנורה 
עצמה היו הנרות כדכתיב מקשה 
אלא היינו של פרקים שהיו קנים 
שבהם הנרות קבועים דקים הרבה 
והיה יכול לכופפן ולהטותן למטה 
בשעת הטבה ולהשליך הדשן חוץ 
ולזוקפה בשעת הדלקה. ע''א של 

קבועות במנורה פרקים שהנרות היו 
אבל היה כסוי שלהן כסוי מלמעלה 
כמין טס שהיה יכול ליטלו כל שעה 
שירצה והיינו של פרקים אמנורה 
ואנרות כתיב (שם) נרותיה קרי 
למקום הנחת השמן וזהו ודאי הוה 
מקשה וכיון דבעיא הטבה אי לא 
דהוי הכיסוי של פרקים שיכול 
לסלקו לא מתייטבנא והיינו חכמים 

   לה לקמן וכן כולה. כ''ש:וכדמתרץ 
קסבר כי כתיב ככר ומקשה אמנורה 

. שהמנורה והנרות ונרותיה כתיב
היו מחתיכה אחת וכיון דבעי הטבה 
אי לאו דשל פרקים היתה שהיה 
יכול לכופפה ולנטות ולזוקפה 
   ולפנות את הדשן לא הוות מתייטב:

. הנרות בשעת הטבה מן מסלקן
המנורה ומניחן באהל אלמא דלא 

יתה מקשה אלא של פרקים ממש ה
היתה: רב הונא דאמר כי האי תנא 
חכמים אומרים לא היו מזיזין 
אותה לנר מן המנורה. דמחוברים 

   היו במנורה:
. א''כ לא הוה ליה מצי לאוזוזה

   מקשה:
. לא היתה הנר זזה ממקומה

   דמקשה היתה:
. על כל נר טס של זהב היתה על גבה

שעשויין ונר כעין כסוי כאותן 
מלבנים ובהאי טס לא עביד כלום 
אלא כמין כסוי הוא שמכסה את 

   הנר מקום שפתילה דולקת:
. לטס שעל גבי הנר כלפי פיה דוחקו

ודולפת השמן לחוץ וכשהוא נותן בה 
השמן ורוצה לזוקפה דוחק לטס 
שעל גבי הנר כלפי ראשה וזוקפה 

   אבל לא היה מזיזה ממקומה:
אף הן . שנרותיה באות מן הככר

מקשה והיינו כרב ששת דאמר ככר 
ומקשה אמנורה ואנרותיה כתיב ר' 
נחמיה אומר אין נרותיה באות מן 
הככר אלא שהיו מחוברין במנורה 
והיינו כי האי תנא דאמר מסלקן 

   ומניחן:
. דמנורה ונרותיה תלמוד לומר אותה

דכולה חדא היא באות מן הככר ולא 
מלקחיה ותנא קמא דפליג עליה 

נחמיה דריש לקרא הכי ככר  דרבי
זהב טהור יעשה אותה למדנו 
למנורה וכו' יכול שאני מרבה אף 
נרותיה ומלקחיה וכו' תלמוד לומר 
אותה ולא נרותיה כדדריש ליה רבי 

   יהושע בן קרחה לקמן:
. קשיא דרבי נחמיה לדרבי נחמיה

דלעיל אמר ואין נרותיה באות מן 
   הככר והכא אמר לרבות נרותיה:
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ן ָקְרָחה ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָאה ִמן ַה  רְמנֹוָרה ּבָ ּכָ    ,ַמְלָקֶחיָה     :ְוֵאין ,ּכִ

   ,ּוַמְחּתֹוֶתיָה 
ר ּכָ ָאה ִמן ַהּכִ    .ְוֵנרֹוֶתיָה ּבָ

ים א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ה" :ְוֶאּלָ ִלים ָהֵאּלֶ ל ַהּכֵ    ?"ֶאת ּכָ
ל ָזָהב ִלים ׁשֶ ָהיּו ּכֵ   ."ׁשֶ

  
ִתיב ּבוֹ  ֶהְדָיא ּכְ    :ָזָהב ּבְ

ְבָעה" יָת ֶאת ֵנרֹוֶתיָה ׁשִ ֶניהָ  ,ה ֶאת ֵנרֹוֶתיהָ ְוֶהֱעלָ  ,ְוָעׂשִ    .ְוֵהִאיר ֶאל ֵעֶבר ּפָ
  ! )לח-לז, (שמות כה "ּוַמְלָקֶחיָה ּוַמְחּתֹוֶתיָה ָזָהב ָטהֹור

  
א ְלִפי ֵנרֹות    .לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ

ךְ  ְעּתָ    :ֲאִמיָנא ַסְלָקא ּדַ
ַחר ַהּתֹוָרה ָחָסה ַעל ָממֹוָנן    פט,א חּוֵרי ַמׁשְ ָרֵאלהֹוִאיל ּוִפי ֵנרֹות ַאׁשְ ל ִיׂשְ הוּ , ׁשֶ ל ּדְ    ,ְוֶליֱעַבד ָזָהב ּכָ

ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ
  
  

 רש"י
. במקום שהפתילה לפי נרות

   דולקת:
לאותם פי . וליעבד זהב כל דהו

נרות ולא ליבעו זהב טהור קא 
  משמע לן דצריך זהב טהור:
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        פט, אפט, אפט, אפט, א . 8
ֶמן ְלתֹוָדה"   ."ֲחִצי לֹוג ׁשֶ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ֲעִקיָבא"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְלמּוד לֹוַמר ֶמן " :ַמה תַּ ֶ ׁשּ ֶמן... ּבַ ָ ׁשּ ָעִמים - (ויקרא ז, יב)  627627627627"ּבַ ֵני ּפְ    ?ׁשְ
א ֶמן" :ִאיּלּו לֹא ֶנֱאַמר ֶאּלָ ֶ ׁשּ ָנחֹות ְללֹוג -ֶאָחד  "ּבַ ָכל ַהּמְ    ,ָהִייִתי אֹוֵמר ֲהֵרי הּוא ּכְ

ַתב ּכָ יו ׁשֶ ֶמן" :ַעְכׁשָ ָ ׁשּ ֶמן ּבַ ֶ ׁשּ א ְלַמֵעט ,ִריּבּוי ָהֵוי ִריּבּוי ַאַחר "ּבַ    ,ְוֵאין ִריּבּוי ַאַחר ִריּבּוי ֶאּלָ
תּוב ַלֲחִצי לֹוג    .ִמיֲעטֹו ַהּכָ

  
   !ַחד ִריּבּוי הּוא ?!"ּבּויִריּבּוי ַאַחר ִרי"

  
א ר " :ֶאּלָ ל ִעיּקָ ֶמן ּכָ ֶ ׁשּ ָנחֹות ְללֹוג :ָהִייִתי אֹוֵמר -ִאיּלּו לֹא ֶנֱאַמר ּבַ ָכל ַהּמְ    ,ֲהֵרי הּוא ּכְ

ֱאַמר ּנֶ יו ׁשֶ ֶמן " :ַעְכׁשָ ֶ ׁשּ ֶמן... ּבַ ָ ׁשּ א ְלַמֵעטְוֵאין ִריּבּוי ַאַחר ִריּבּוי ֶא  ,ָהֵוי ִריּבּוי ַאַחר ִריּבּוי "ּבַ    ,ּלָ
תּוב ַלֲחִצי לֹוג    ".ִמיֲעטֹו ַהּכָ

  
ת ִמיִנין לֹׁשֶ ק ִלׁשְ    ,ְלַחּלֹות  :ָיכֹול ְיֵהא ֲחִצי לֹוג ֶזה ִמְתַחּלֵ

   ,ְוִלְרִקיִקין
   ?ְוִלְרִביָכה

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ֶמן" :ּכְ ָ ׁשּ ְרִביָכה ּבַ    ,ּבִ
ְלמּוד לֹוַמר ֵאין תַּ    ,ׁשֶ
ֶמן ִלְרִביָכה ה ׁשֶ    .ִריּבָ

יַצדָה     ?א ּכֵ
ֶמן ְוחֹוֵציהוּ     ,ֵמִביא ֲחִצי לֹוג ׁשֶ

   ,ְלַחּלֹות  - ְציוֹ ֶח 
   .ְוִלְרִקיִקין

   .ִלְרִביָכה –ְוֶחְציֹו 
ן ֲעַזְרָיהָאַמר לֹו  י ֶאְלָעָזר ּבֶ    :ַרּבִ
ל ַהּיֹום ּכּוּלוֹ  !ֲעִקיָבא ה ּכָ ה ְמַרּבֶ ֶמן " :ִאם ַאתָּ ֶ ׁשּ ֶמן... ּבַ ָ ׁשּ    !ךָ ֵאיִני ׁשֹוֵמַע ְל  "ּבַ

א ֶמן ְלתֹוָדה    :ֶאּלָ        ,ֲחִצי לֹוג ׁשֶ
ֶמן ְלָנִזיר    ,ּוְרִביִעית ׁשֶ

ה  ה ְלִנּדָ ין ִנּדָ ּבֵ ר יֹום ׁשֶ יַני -ְוַאַחד ָעׂשָ ה ִמסִּ    ."ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ
  
  
  

                                                           
לּולֹת  627 ֶמןִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות ַמּצֹות ּבְ ֶ ׁשּ ֶמןּבַ ֶ ׁשּ ֶמןּבַ ֶ ׁשּ ֶמןּבַ ֶ ׁשּ ִחים  ּבַ ֶמןּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשֻ ָ ׁשּ ֶמןּבַ ָ ׁשּ ֶמןּבַ ָ ׁשּ ֶמןּבַ ָ ׁשּ לּולֹת  ּבַ ֶכת ַחּלֹת ּבְ ֶמןְוסֶֹלת ֻמְרּבֶ ָ ׁשּ ֶמןּבַ ָ ׁשּ ֶמןּבַ ָ ׁשּ ֶמןּבַ ָ ׁשּ   ּבַ

 רש"י
. מת''ל בשמו בשמן שני פעמים

חלות מצות בלולות בשמן 
ורקיקי מצות משוחים בשמן 

   (ויקרא ז):
. דחד בשמן צריך חד ריבוי

לגופיה ואידך בשמן חד ריבויא 
   לחוד:

. דלא הרי הוא ככל המנחות ללוג
   מצינו חלות ורקיקין בלא שמן:
. עכשיו שנאמר בשמן בשמן

   דלא צריכי כלל:
. בשוה שיתן מתחלק לג' מינין

   ומין:כביצה לכל מין 
כשהוא אומר בשמן ברבוכה 

. שהרי מצינו שמן שאין ת''ל
ברבוכה בחביתין דכתיב על 
מחבת בשמן תעשה מורבכת 

   (ויקרא ו):
. שיתן בה ריבה שמן ברבוכה

   שמן יותר מבשאר המינין:
. הוא דחציו הלכה למשה מסיני

לחלות וחציו לרבוכה ולאו 
  מקרא אתי:
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        פט, אפט, אפט, אפט, א . 9
ּלֹוג ָהָיה מֹוֵדד"    ."ּבַ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִתיב" ְמצֹוָרע ָעִני ּכְ רֹון " :ּבִ ָ ל... ִעׂשּ    – כא), (ויקרא יד  628628628628"ְולֹוג... ּול ּבָ

עּון לֹוג טָּ רֹון ׁשֶ ָ ד ַעל ִעׂשּ    ,ִליּמֵ
ְבֵרי     .ֲחָכִמיםּדִ

י ְנֶחְמָיה י ֱאִליֶעֶזרוְ  ַרּבִ    :אֹוְמִרים ַרּבִ
רֹוִנים  ֲאִפילוּ  ים ֶעׂשְ ִ ׁשּ ל ׁשִ א לּוָגּה  -ִמְנָחה ׁשֶ    ,ֵאין ָלּה ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ ֶמן" :ׁשֶ    ."כא), (ויקרא יד "ְלִמְנָחה ְולֹוג ׁשָ
  

י ֱאִליֶעֶזר י ְנֶחְמָיה ְוַרּבִ רֹון "ַהאי   629629629629ְוַרּבִ ָ לּול ... ִעׂשּ    ?ַמאי ָעְבֵדי ֵליּה  - כא), (ויקרא יד "ְולֹוג... ּבָ
  

רֹון ,ַההּוא ְלגּוֵפיּה  ָ י ַחד ִעׂשּ ָקא ָאַמר ַרְחָמָנא ַלְייּתֵ    .ּדְ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

   ,ְלגּוֵפיּה לֹא ָצִריךְ 
גַ  י ְמצֹוָרע ִמּדְ ּבֵ י ַרְחָמָנא ּגַ הּלֵ לֹׁשָ נֹות ׁשְ הוּ  ,ָקְרּבָ לֹׁשָ רֹונֹות  ׁשְ ן -ֶעׂשְ ַחד ָקְרּבָ רֹון ,ָהָכא ּדְ ָ    .ַחד ִעׂשּ

  
   ?ְוִאיָדךְ 

  
   ,ִאיְצְטִריךְ 

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ַדּלּות  :ַסְלָקא ּדַ ָלל  630630630630הָח נְ ִמ ֵעי לֹא ִליּבָ  :ֵאיָמא -הֹוִאיל ְוָחס ַרְחָמָנא ֲעֵליּה ְלַאּתּוֵיי ּבְ    .ּכְ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ָחן ּכְ    .ְלַגְמֵרי לֹא ַאׁשְ
  

ָנן ַהאי  ֶמן"ְוַרּבָ    ?ַמאי ָעְבֵדי ֵליּה  - "ְלִמְנָחה ְולֹוג ׁשָ
  

עּון לֹוג ָבר ַהּטָ לֹא ִיְפחֹות ִמּדָ ב ִמְנָחה ׁשֶ    ,ַההּוא ְלִמְתַנּדֵ
רֹון ?ּוַמאי ִניהוּ  ָ    .ִעׂשּ

  
   ?ְוִאיָדךְ 

  
י ׁשָ  ְרּתֵ ּה ּתַ   .ְמַעּתְ ִמיּנָ

  
  

                                                           
ל הּוא וְ  628 ֶמן ְלִמ ְוִאם ּדַ ֶ ׁשּ לּול ּבַ רֹון סֶֹלת ֶאָחד ּבָ ָ ר ָעָליו ְוִעׂשּ ם ִלְתנּוָפה ְלַכּפֵ ֶבׂש ֶאָחד ָאׁשָ ֶגת ְוָלַקח ּכֶ ֶ ֶמןֵאין ָידֹו ַמׂשּ   ְנָחה ְולֹג ׁשָ
ן ַיֲעקֹב) וילנא: 629   (ּבֶ
ּה  גירסת שיטה מקובצת, גירסת וילנא: 630   ִמיּנָ

 רש"י
ת''ר ועשרון סלת אחד בלול 

. בשמן למנחה ולוג שמן וגו'
במצורע כתיב לימד על עשרון 
שיהא כל עשרון סלת טעון לוג 

   שמן:
אפילו מנחה של ששים עשרון 

. דבהכי אלא לוג של שמןאין לה 
נבללות כדאמר לקמן (דף קג:) 
ששים עשרון נבללין בכלי אחד 

   ששים ואחד אין נבללין:
. כלומר כמה שנאמר למנחה

שתהא המנחה גדולה אין לה 
   אלא לוג שמן:

. עשיר שמביא [שלש] מצורע
קרבנות מביא שלשה עשרונות 
למנחה הכי נמי בעני דלא מייתי 

חד עשרון אלא חד קרבן לאשם ב
סגי כי איצטריך קרא לכדאמרן 

   ללמד על עשרון שטעון לוג:
. רבי אליעזר בן יעקב ואידך

אומר אפי' הכי איצטריך לגופיה 
   ס''ד וכו':

. זבח בלא מנחה כלל לא לגמרי
אשכחן ולא מצית למימר דלהכי 

   איצטריך:
. דלית להו האי סברא ורבנן

דאפי' מנחה של ס' עשרון אין לה 
   אחד:אלא לוג 

. צריך דכל מנחה האי למנחה
  אינה פחותה מעשרון:
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ה ְלֶכֶבשׂ " לֹׁשָ ָעה ְלַאִיל ׁשְ ה ְלַפר ַאְרּבָ ָ ׁשּ    ."ׁשִ
  

   ?ְמָנָלן
  

ְכִתיב ר" :ּדִ יֶהם ֲחִצי ַהִהין ִיְהֶיה ַלּפָ    ,יד), (במדבר כח  631631631631"ְוִנְסכֵּ
י ַהְוָיין -ִהין  ֵריַסר לּוּגֵ    ,ּתְ

ְכִתיב ֶמן ַזִית ִהין" :ּדִ   ,כד), (שמות ל  632632632632"ׁשֶ
ַחת קֶֹדׁש ִיְהֶיה ֶזה ִלי ְלדֹורֹוֵתיֶכם" :ְכִתיבוּ  ֶמן ִמׁשְ   ,כד), (שמות ל    633"ׁשֶ
ֵריַסר ַהְוָיין - "ֶזה" א ּתְ ִגיַמְטִרּיָ   .ּבְ
  
  

                                                           
ר וּ  631 יֶהם ֲחִצי ַהִהין ִיְהֶיה ַלּפָ ָנהְוִנְסּכֵ ָ י ַהׁשּ ָחְדׁשֹו ְלָחְדׁשֵ ֶבׂש ָיִין זֹאת עַֹלת חֶֹדׁש ּבְ ת ַהִהין ָלַאִיל ּוְרִביִעת ַהִהין ַלּכֶ ִליׁשִ   ׁשְ
ֶמן ַזִית ִהין 632 ֶקל ַהּקֶֹדׁש ְוׁשֶ ׁשֶ ה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ּבְ   ְוִקּדָ
ַחת קֶֹדׁש ִיְהֶיה ֶזה לִ  633 ֶמן ִמׁשְ ר ֵלאמֹר ׁשֶ ַדּבֵ ָרֵאל תְּ ֵני ִיׂשְ  י ְלדֹרֵֹתיֶכםְוֶאל ּבְ

 רש"י
. דכתיב ששה לוגין יין ושמן לפר

חצי ההין יהיה לפר  (במדבר כח)
ושמן דכתיב (שם טו) בלול בשמן 
חצי ההין וארבעה לוגין יין ושמן 
לאיל דכתיב (שם כח) ושלישית 

   ההין לאיל והוא הדין לשמן:
. ואי זה בגמטריא תריסר הוי

קשיא לך אימא תריסר רביעית 
הא לא קשיא דלא אשכחן 
מדאורייתא מדה פחותה מלוג 

  להכי אמרי' י''ב לוג:
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        פט, אפט, אפט, אפט, א . 11
נֹוָרה ֲחִצי לֹוג ְלָכל ֵנר" ה ּוֶמֱחָצה ַלּמְ לֹׁשָ    ."ׁשְ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ָנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
ָתּה   - כא), (שמות כז  634634634634"ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר"" ן ָלּה ִמּדָ    ,תֵּ

ֵהא ּדֹוֶלֶקת ְוהֹוֶלֶכת ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר תְּ    .ׁשֶ
ָבר ַאֵחר    :ּדָ

יָרה ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר - "ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר" ׁשֵ ּכְ ְלַבד ,ֵאין ְלָך ֲעבֹוָדה ׁשֶ א זֹו ּבִ    ,ֶאּלָ

יֲערּו ֲחָכִמים א ְוַעד ַצ  :ְוׁשִ    ."ְפָראֲחִצי לֹוג ֵמאּוְרתָּ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
יֲערוּ  ה ׁשִ    .ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ

יֲערוּ  ה ְלַמְעָלה ׁשִ ּטָ    .ִמּמַ
  

ָאַמר יֲערוּ " :ַמאן ּדְ ה ְלַמְעָלה ׁשִ ּטָ ָרֵאל - "ִמּמַ ל ִיׂשְ    .ַהּתֹוָרה ָחָסה ַעל ָממֹוָנן ׁשֶ
ָאַמר ה ׁשִ " :ּוַמאן ּדְ ְעָלה ְלַמּטָ ירּות ֵאין - "יֲערוּ ִמּמַ ְמקֹום ֲעׁשִ   .ֲעִנּיּות ּבִ

  
  

                                                           
ר ַעל ָהֵעֻדת ַיֲערְֹך אֹתֹו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר ִלְפֵני  634 רֶֹכת ֲאׁשֶ אֶֹהל מֹוֵעד ִמחּוץ ַלּפָ ָרֵאל 'הּבְ ֵני ִיׂשְ ת עֹוָלם ְלדֹרָֹתם ֵמֵאת ּבְ   ֻחּקַ

 רש"י
. שתהא שכשר מערב ועד בקר

כשרה אחר תמיד בין הערבים 
   ואחר כל העבודות אלא זו:

ושיערו חכמים חצי לוג 
. והיכי שיערו איכא מאורתא

דאמרי מלמעלה למטה שיערו 
שבתחלה נתנו שמן בנר ונשתייר 
בבקר ובלילה השני פחתו עד 
ששיערו הדבר שלא היה צריך 
יותר מחצי לוג אפילו בליל ארוך 
וכן נותן אפילו בליל קצר ומה 
שנשתייר בבוקר זורק לחוץ 
ואיכא דאמר בקיץ היה עושה 
פתילה עבה ובחורף הוה פתילה 

מי בבקר דקה כדי שיכלה בקיץ נ
ולמ''ד ממטה למעלה שבתחלה 
נתנו רביעית ועמדו שם וראו 
שאין סיפוק ושוב הוסיפו עד חצי 

   לוג:
מאן דאמר ממטה למעלה 
התורה חסה על ממונן של 

. שאילו היה נותנין בו לוג ישראל
לכתחלה ומה שמשייר למחר היו 

   שופכין לחוץ איכא חסרון:
. אין אין עניות במקום עשירות

  מה ששופך לחוץ:חוששין ב
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  ַמְתִניִתין 

י ֵאיִלים  :ְמָעְרִבין ִנְסּכֵ ִרים ּבְ י ּפָ    ,ִנְסּכֵ
ים ָבׂשִ י ּכְ ִנְסּכֵ ים ּבְ ָבׂשִ י ּכְ    ,ִנְסּכֵ

ל ִציּבּור ׁשֶ ל ָיִחיד ּבְ   .ׁשֶ
ל ֶאֶמׁש                    ,בפט ׁשֶ ל יֹום ּבְ    .ׁשֶ

ים ּבְ  ְרִביןֲאָבל ֵאין ְמָע  ָבׂשִ י ּכְ יִנְסּכֵ ִרים  ִנְסּכֵ    ,ּפָ
   .ְוֵאיִלים

ְפֵני ַעְצָמן ְוִנְתָעְרבּו  ְפֵני ַעְצָמן ְוֵאּלּו ּבִ ָלָלן ֵאּלּו ּבִ ִרים –ְוִאם ּבְ ׁשֵ    ,ּכְ
ַלל  לֹא ּבָ סּול –ִאם ַעד ׁשֶ    .ּפָ

  
א ִעם ָהעֹוֶמר  ֶבׂש ַהּבָ י -ַהּכֶ פּוָל  ַאף ַעל ּפִ ְנָחתֹו ּכְ ּמִ פּוִלים ,הׁשֶ   .לֹא ָהיּו ְנָסָכיו ּכְ

  

ָמָרא    ּגְ

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ֲחָלִבים - יא), (ויקרא ג  635635635635"ְוִהְקִטירוֹ "" לֹא ְיָעֵרב ֲחָלִבים ּבַ    !"ׁשֶ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
   .ִאם ִנְתָעְרבּו ָקא ָאַמר

  
ִרי" ,ִאי ָהִכי י ּפָ ִנְסּכֵ ים ּבְ ָבׂשִ י ּכְ י לֹא ֲאִפילוּ וַ  "ם ְוֵאיִליםְוֵאין ְמָעְרִבין ִנְסּכֵ    ?!ִנְתָעְרבּו ַנּמִ

ֵני ֵסיָפא ָקּתָ ְפֵני ַעְצָמן ְוִנְתָעְרבּו " :ְוָהא ִמּדְ ְפֵני ַעְצָמן ְוֵאּלּו ּבִ ָלָלן ֵאּלּו ּבִ ִרין -ּבְ ׁשֵ    ,"ּכְ
ה ָקא ָאַמר ִחּלָ א ְלַכּתְ ֵריׁשָ ָלל ּדְ    !ִמּכְ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ְמָנן ,ין ֵייָנןְמָעְרִב  :י ָקָאַמרָהכִ  ן ְוׁשַ    .ִאם ִנְתָעֵרב ָסְלּתָ
  

ה לֹא ִחּלָ    ?!ְוֵייָנן ְלַכּתְ
   :ְוָהַתְנָיא

ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ ֶמן :ּבַ סֶֹלת ְוׁשֶ    ,ּבְ
   !"ְמָעְרִבין -ֲאָבל ַיִין 

  
א ָאַמר  יֶאּלָ ּיֵ    :ַאּבַ

ְמָנן  :י ָקָאַמרָהכִ  ן ְוׁשַ הּוְקַטר ָסְלּתָ הְמָע  -ֵהיָכא ּדְ ִחּלָ    ,ְרִבין ַיִין ְלַכּתְ
לֹא הּוְקַטר    :ֵהיָכא ּדְ

ְמָנן  ן ְוׁשַ י ֵייָנן -ִאם ִנְתָעֵרב ָסְלּתָ    ,ְמָעְרִבין ַנּמִ
   ,ֵאין ְמָעְרִבין -ְוִאם ַלאו 

ה ִחלָּ ֶמן ְלַכּתְ ְלָמא ָאֵתי ְלִאיָערּוֵבי סֶֹלת ְוׁשֶ   .ּדִ
  
  

                                                           
ה לַ  635 ֶ ָחה ֶלֶחם ִאׁשּ ְזּבֵ   'הְוִהְקִטירֹו ַהּכֵֹהן ַהּמִ

 רש"י
  מתני' 

. האי מיין ושמן מערבין נסכי פרים
קאמר והכי קאמר מערבין מיין נסכי 
פרים ביין נסכי אילים ואע''ג דלפר אית 
ליה שלשה עשרון סלת וחצי ההין יין 
ושמן ולאיל ב' עשרון סלת ושלישית ההין 
יין וכן שמן אעפ''כ מערבים זה בזה משום 
דשניהם בלילתן שוה דלתרוייהו איכא 

ישית שני לוגין לעשרון דבאיל כתיב של
ההין לאיל דהיינו ד' לוגין וה''ה לשמן 
[וכתיב שני עשרונים ובפרים כתיב חצי 
הין דהיינו ששה לוגין וה''ה שמן] וכתיב 
שלשה עשרונים לפר דהיינו ב' לוגין 
לעשרון וכיון דבלילתן שוה משום הכי 

   מערבין נסכיהן:
. ומערבין נמי נסכי כבשים בנסכי כבשים

דתרוייהו  כגון בנסכי מוספין משום
בלילתן רכה דבשניהן יש ג' לוגין שמן 
לעשרון דכתיב (שם כח) ועשרון לכבש 
וכתיב (שם) ורביעית ההין לכבש יין 
דהיינו ג' לוגין וכן שמן וכן נמי מערבין 
נסכי כבשים של יחיד בנסכי כבשים של 

וכן נמי מערבין נסכי כבשים של  צבור
היום בנסכי כבשים של אמש כדאמרינן 

דף טו:) מביא אדם זבחו היום  (לעיל
ונסכיו מכאן עד י' ימים: אבל אין מערבין 

. משום דהללו בלילתן רכה והללו וכו'
   בלילתן עבה:

. לנסכי פרים בפני עצמן ולנסכי בללן
כבשים בפני עצמן ושוב נתערבו כשרין 

   ואם נתערבו עד שלא בלל פסולה:
  

  גמ' 
. הכי נמי לא יערב שלא יערב חלבים

   נסכים:
. לא תימא מערבין אמר רבי יוחנן

לכתחלה אלא אם נתערבו קאמר והא 
דקתני והקטירו שלא יערב לכתחלה 

   מיירי:
. דקתני במתניתין אבל אין אי הכי

מערבין נסכי כבשים בנסכי פרים דאפי' 
   נתערבו דיעבד נמי לא:

. והא מדקתני סיפא נתערבו כשרות
   דהיינו דיעבד:

. וה''ה כתחלהמכלל דרישא אין מערבין ל
רישא דרישא נמי מערבין לכתחלה והדר 
קשיא לדוכתי' שלא יערב חלבים 

   בחלבים:
. ודאי רישא דמתניתין דתני אמר אביי

מערבין לכתחילה היא ולא תיקשי לך 
דנתערבו נסכים דמתני' ביינות קמיירי 
והכי קאמר מערבין יינן של נסכים פרים 
ואילים לכתחלה אם נתערב כבר סלתן 

נן מאיליהן הואיל והתחיל לערב ושמ
ליכא משום לא יערב חלבים והא דתני 
אבל אין מערבין נסכי כבשים בנסכי פרים 

   אפי' היכא דנתערב סלתן ושמנן:
. אפי' דאילים ופרים אם ויין לכתחלה לא

לא נתערב סלתן ושמנן והא תניא בד''א 
דאין מערבין נסכי כבשים בנסכי פרים 

יין מערבין ואילים בסלת ושמן אבל 
לכתחילה בין נתערב סלתו ושמנו בין לא 

   נתערב:
אלא אמר אביי היכא דהוקטר כבר סלתן 

   . של פרים ואילים כמצותן:ושמנן
. לכתחלה דליכא למיחש מערב נמי יין

דילמא אתי לערובי סלתן ושמנן דבני 
הקטרה נינהו ואיכא משום והקטירו שלא 
יערב חלבים בחלבים שהרי כבר מעורבין 
ועומדין ואם לאו דלא הוקטר סלתן 
ושמנן אין מערבין דחיישינן דלמא אתי 
לעירובי סלת ושמן לכתחלה דאסור שלא 
יערב חלבים בחלבים והא דקתני ברייתא 
אבל יין מערבין היינו אם הוקטר סלתן 
ושמנן והא דקתני מציעתא דמתניתין 
אבל אין מערבין היינו בשלא נתערבו 

  סלתן ושמנן:
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א ִעם ָהעֹוֶמר" ֶבׂש ַהּבָ פּוָלהַא  -[ ּכֶ ְנָחתֹו ּכְ ּמִ י ׁשֶ פּוִלים ,ף ַעל ּפִ   ]."לֹא ָהיּו ְנָסָכיו ּכְ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

רֹוִנים"" ֵני ֶעׂשְ א ִעם ָהעֹוֶמר   - יג), (ויקרא כג  636636636636"ּוִמְנָחתֹו ׁשְ ֶבׂש ַהּבָ ד ַעל ּכֶ    ,ִליּמֵ
פּוָלה ְנָחתֹו ּכְ ּמִ    .ׁשֶ

ְך יֵ  פּוָלה ּכָ ְנָחתֹו ּכְ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ פּולָיכֹול ּכְ    ?ינֹו ּכָ
ְלמּוד לֹוַמר    .יג), (ויקרא כג "ְוִנְסּכֹו ַיִין ְרִביִעית ַהִהין" :תַּ

ֵאינֹו ִנְבָלל ִעם ִמְנָחתוֹ  פּול ׁשֶ    ,ָיכֹול לֹא ְיֵהא ֵיינֹו ּכָ
ְבָלל ִעם ִמְנָחתוֹ  ּנִ פּול ׁשֶ ְמנֹו ּכָ    ?ֲאָבל ְיֵהא ׁשַ

ְלמּוד לֹוַמר ל ְנָסָכיו לֹ  - "ְוִנְסּכוֹ " :תַּ א ְרִביִעיתּכָ    ."א ְיהּו ֶאּלָ
  

ְלמּוָדא    ?ַמאי ּתַ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ִתיב הּ " :ּכְ    ".ְוִנְסּכוֹ "ְוָקִריַנן  "ְוִנְסּכָ
יַצד    ?ּכֵ

הּ " ִמְנָחה  "ִנְסּכָ ַיִין -ּדְ ִנְסּכֹו ּדְ    ,ּכְ
ִין ְרִביִעית  י ְרִביִעית -ַמה ּיַ ֶמן ַנּמִ    .ַאף ׁשֶ

  
  

יָאַמר     :ןיֹוָחנָ  ַרּבִ
מֹו ָטעּון ְנָסִכים לֹא ִלׁשְ ָחטֹו ׁשֶ ְ ׁשּ ם ְמצֹוָרע ׁשֶ    ,ֲאׁשַ

ן  ה אֹוֵמר ּכֵ ִאם ִאי ַאּתָ ַסְלּתוֹ  –ׁשֶ    .ּפְ
  

אַמְתִקיף ָלּה  ּדָ ר ּגַ ָיא ּבַ    :ַרב ְמַנׁשְ
פּולָ  ֵהא ִמְנָחתֹו ּכְ מֹו ּתְ לֹא ִלׁשְ ָחטֹו ׁשֶ ְ ׁשּ א ִעם ָהעֹוֶמר ׁשֶ ֶבׂש ַהּבָ ה ּכֶ א ֵמַעּתָ    ,הֶאּלָ

ן  ה אֹוֵמר ּכֵ ִאם ִאי ַאּתָ ַסְלּתוֹ  –ׁשֶ    .ּפְ
כֵֹהן ֶאָחד ִזיִרין ּבְ ֵני ּגְ מֹו ְיֵהא ָטעּון ׁשְ לֹא ִלׁשְ ָחטֹו ׁשֶ ְ ׁשּ ַחר ׁשֶ ל ׁשַ    ,ְוָתִמיד ׁשֶ

ן  ה אֹוֵמר ּכֵ ִאם ִאי ַאּתָ ַסְלּתוֹ  –ׁשֶ    .ּפְ
מוֹ  לֹא ִלׁשְ ָחטֹו ׁשֶ ְ ׁשּ ִים ׁשֶ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ֵני ּכֲֹהִנים ְוָתִמיד ׁשֶ ׁשְ ִזיִרין ּבִ ֵני ּגְ    ,ְיֵהא ָטעּון ׁשְ

ן  ה אֹוֵמר ּכֵ ִאם ִאי ַאּתָ ַסְלּתוֹ  –ׁשֶ    !ּפְ
  

יֵאין     ,ָהֵכי ַנּמִ
א יָאַמר  ,ֶאּלָ ּיֵ    :ַאּבַ

ְייהּו ָנַקט    .ֲחָדא ִמיּנַ
  
   :ָאַמר  637637637637אָב ָר 

ָלָמא ָהָנְך  ׁשְ   !עֹולֹות ִניְנהוּ  -ּבִ
   .ָקְרֵבי ְלעֹוַלת ְנָדָבה -ת חֹוָבה ִאי לֹא ֲחזּו ְלעֹולַ    ,אצ

א ָהָכא  ֵתיּה  -ֶאּלָ ִמיּלְ א ,ִאי לֹא מֹוְקִמית ֵליּה ּבְ ם ְנָדָבה ִמי ִאיּכָ    ?!ָאׁשָ
  

י יֹוָחָנן ַרּבִ ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ    :ּתַ
ם ְמצֹוָרע" מוֹ    :ֲאׁשַ לֹא ִלׁשְ ָחטֹו ׁשֶ ְ ׁשּ    ,ׁשֶ

י ּבְ  ּבֵ מֹו ַעל ּגַ לֹא ָנַתן ִמּדָ ַח    -הֹונֹות אֹו ׁשֶ י ִמְזּבֵ    ,ֲהֵרי זֹו עֹוֶלה ְלַגּבֵ
   ,ְוָטעּון ְנָסִכים

ירוֹ  ם ַאֵחר ְלַהתִּ   ."ְוָצִריְך ָאׁשָ
  
  

                                                           
ה לַ ּוִמְנָח  636 ֶ ֶמן ִאׁשּ ֶ לּוָלה ַבׁשּ רִֹנים סֶֹלת ּבְ ֵני ֶעׂשְ   ֵריַח ִניחַֹח ְוִנְסּכֹה ַיִין ְרִביִעת ַהִהין 'התֹו ׁשְ
א על פי מסורת הש"ס ועוד. גירסת וילנא: 637 י ַאּבָ   ַרּבִ

 רש"י
. דכתיב אע''פ שמנחתו כפולה

ומנחתם שני עשרונים ושאר 
עשרון כבשים אין להם אלא 

   לכבש:
. אלא ג' לא היו נסכיו כפולים
   לוגין יין וג' לוגין שמן:

. כלומר דלימד לימד על כבש
בזבח זה מה שלא לימד בכל 

   הזבחים:
. וסלתו כפולה שנבלל עם מנחתו

   היא כך יהא שמנו כפול:
. היכי משמע מן מאי תלמודא

   ונסכו שאין שמנו כפול:
. דהיינו שמן נסכה של מנחה

   ל כבש דהיינו יין:כנסכו ש
. כמו שאם שחטו טעון נסכים

לשמן ולהכי נקט אשם מצורע 
דאילו אשם דעלמא אם שחטו 
שלא לשמן קרב בלא נסכים 
כדמעיקרא אבל אשם מצורע 
דטעון נסכים איצטריך למימר 
דכי שחטו שלא לשמן טעון 

   נסכים:
. דטעון שאם אי אתה אומר כן

   נסכים אלא יקריב בלא נסכים:
מליקרב ע''ג המזבח  .פסלתו

דלמצורע לא חזי שהרי נשחט 
שלא לשמו ולעולה לא חזי שהרי 
לא ניתק לרעייה ואין ראוי 
לנדבה דאשם לא אתי בנדבה 
אבל נסכים אתו למזבח ואשם 
לכהנים וצריך אשם אחר 

   להכשירו:
. דומיא כבש הבא עם העומר

דאשם מצורע דכי היכי דאשם 
מצורע טעון נסכים ואין שאר 

ת טעונין נסכים כך כבש אשמו
הבא עם העומר נשתנית מנחתו 
משאר מנחות כבשים דאילו 
שאר כבשים אין טעונין אלא 
עשרון וזה טעון ב' עשרונות להכי 

   נקט כבש הבא עם העומר:
תמיד של שחר יהא טעון ב' 

. כדמפרש גזירין בכהן אחד
במסכת יומא (דף כו:) ובער עליה 
הכהן עצים אבל בין הערבים ב' 
גזירין בב' כהנים כדכתיב ובער 

   וערכו:
. דצריך למיעבד להו אין הכי נמי

דינייהו כאילו נשחטו לשמן כמו 
   אשם מצורע:

. הא דלא אמרי אלא אמר אביי
אלא באשם מצורע חדא מינייהו 

   נקט:
. כבשים דעומר בשלמא הנך

ותמיד ששחטן שלא לשמן 
לעולם אימא לך דלא צריכי 

גזירין הלכתייהו כדמעיקרא לא 
ולא מנחה כפולה ואפילו הכי לא 
מיפסלו למיקרב למזבח משום 

   דעולות נינהו
ואי לא חזו וכו': אשם נדבה מי 

. הילכך לא הותר ליקרב איכא
  למזבח אלא על ידי נסכים:
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   ַמְתִניִתין

ׁשֹות ׁש ָהיּו ִנְגּדָ ְקּדָ ּמִ ּבַ ל ִמּדֹות ׁשֶ    ,ּכָ
ּה ְלתֹוָכּה  ָהָיה ּגּוְדׁשָ דֹול ׁשֶ ל ּכֵֹהן ּגָ ֶ    .חּוץ ִמׁשּ

  
ח  ת ַהּלַ ירּוֵציֶהן קֶֹדׁש  -ִמּדַ    .ּבֵ

ֵבׁש  ת ַהּיָ ירּוֵציֶהן חֹול -ּוִמּדַ    .ּבֵ
  

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
ח  ת ַהּלַ ירּוֵציֶהן קֶֹדׁש  ,קֶֹדׁש  –ִמּדַ    .ְלִפיָכְך ּבֵ

ֵבׁש  ת ַהּיָ ירּוֵציֶהן חֹול ,חֹול –ִמּדַ    .ְלִפיָכְך ּבֵ
  

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּום ֶזה    ,לֹא ִמׁשּ

א ח    :ֶאּלָ ַהּלַ    ,ָקרֶנֱע  –ׁשֶ
ֵבׁש    .ֵאינֹו ֶנֱעָקר -ְוַהּיָ

  

ָמָרא    ּגְ

י    ?ַמּנִ
י ֵמִאיר  דּוׁש ֲהָוה -ִאי ַרּבִ    !ַחד ּגָ

ָנן     !ֲחָדא ּוָמחּוק ֲהָוה -ִאי ַרּבָ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
י ֵמִאיר    ,ְלעֹוָלם ַרּבִ

ל ִמּדֹות"ּוַמאי     ?"ּכָ
ל ְמִדידֹות   .ּכָ

  

 רש"י
  מתני' 

. שהיתה שהיה גודשה בתוכה
גדולה כל כך שכשהיתה נמחקת 

   היה בה עשרון:
מה  .מדת היבש בירוציהן חול

שנופל מן הכלי לאחר שנתמלא 
   היינו בירוצין:

. שהבירוצין אלא שהלח נעקר
נכנסו בכלי ונתקדשו בו ושוב 
נעקרו ממנו כשנפלו חוץ לפיכך 
הן קדש דנכנסו בכלי ונתקדשו 

   בו:
. ובירוצין של יבש אינו נעקר

מתוכו של כלי שלא נכנס בתוך 
הכלי ולא נתקדש בו לפיכך הוא 

   חול:
  

  גמ' 
הא דקתני כל המדות היו  .מני

   נגדשות:
. דאמר לעיל (ד' פז.) אי ר''מ

גדוש שבו היה מודד לכל 
המנחות מחוק מדה של כהן גדול 
שהיתה גדולה כ''כ שגודשה 

   בתוכה:
. ואפילו חד גדוש לא ומחוק הוי

   הוה:
. דלא תימא כל ומאי כל מדות

המדות שהיו שם היו גדושות 
  דלא היתה אלא אחת גדושה:



448                                      ָרהְסדּו ְּגָמָרא  

        צ, אצ, אצ, אצ, א . 15
ת ַה " ירּוֵציֶהן קֶֹדׁש ִמּדַ ח ּבֵ    .ּלַ
ֵבׁש [ ת ַהּיָ ירּוֵציֶהן חֹול -ּוִמּדַ    .ּבֵ
  

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
ח  ת ַהּלַ ירּוֵציֶהן קֶֹדׁש  ,קֶֹדׁש  –ִמּדַ    .ְלִפיָכְך ּבֵ

ֵבׁש  ת ַהּיָ ירּוֵציֶהן חֹול ,חֹול –ִמּדַ    .ְלִפיָכְך ּבֵ
  

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּום ֶזה    ,לֹא ִמׁשּ

ח    :אֶאּלָ  ַהּלַ    ,ֶנֱעָקר –ׁשֶ
ֵבׁש    ].ֵאינֹו ֶנֱעָקר -ְוַהּיָ

  
ַמאי ָקא ִמיְפְלֵגי    ?ּבְ

  
א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ ח   :ּתַ ת ַהּלַ חּוץ -ִמּדַ ין ִמּבַ ְפִנים ּבֵ ין ִמּבִ ָחה ּבֵ    .ִנְמׁשְ

ת ָיֵבׁש  חּוץ -ִמּדַ ָחה ִמּבַ ְפִנים ְולֹא ִנְמׁשְ ָחה ִמּבִ    .ִנְמׁשְ
י ֲעִקיָבא ח     :ָסַבר ְוַרּבִ ת ַהּלַ חּוץ -ִמּדַ ין ִמּבַ ְפִנים ּבֵ ין ִמּבִ ָחה ּבֵ    .ִנְמׁשְ

ת ָיֵבׁש  ר -ִמּדַ ל ִעיּקָ ָחה ּכָ    .לֹא ִנְמׁשְ
י יֹוֵסי ָסַבר ְפִנים: ְוַרּבִ ָחה ִמּבִ חּוץ ,ִאיִדי ְוִאיִדי ִנְמׁשְ ָחה ִמּבַ    .ְולֹא ִנְמׁשְ

ַלח   :ְוָהָכא ַהְיינּו ַטְעָמא ָמָנא ָקא ָאֵתיֶנֱעָקר ּוִמ  -ּדְ וּה ּדְ ּוָ    ,ּגַ
ֵבׁש     .ֵאינֹו ֶנֱעָקר -ְוַהּיָ

  
ין ?ַמאי ָהֵוי "ֶנֱעָקר"ְוִכי  ּוֵ ָצִריְך ָקא ִמּכַ ְבָרא ְלַמאי ּדְ    !ּגַ

  
ָנאָאַמר  יׁשְ ר ׁשִ יִמי ּבַ ֵמיּה ּדְ  ַרב ּדִ ְ    :ַרבִמׁשּ

ַעת :זֹאת אֹוֶמֶרת לֹא ִמּדַ ין ׁשֶ ׁשִ ֵרת ְמַקּדְ ֵלי ׁשָ    .ּכְ
  

   :ָאַמר יָנאָרִב 
ַעת :ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלךְ  א ִמּדַ ין ֶאּלָ ׁשִ ֵרת ֵאין ְמַקּדְ ֵלי ׁשָ    ,ּכְ

א יֹאְמרוּ  ּמָ ֵרת ְלחֹול :ּוְגֵזָרה ׁשֶ ֵלי ׁשָ    .מֹוִציִאין ִמּכְ
  

י ֵזיָראמֹוִתיב     :ַרּבִ
ת" ּבָ ַ ִזיִכין ְלַאַחר ַהׁשּ ֶחם ְוֶאת ַהּבָ ר ֶאת ַהּלֶ    ,ִסיּדֵ

ת ְוִהְקִטיר ֶאת ַהּבָ  ּבָ ׁשַ סּוָלה –ִזיִכין ּבְ    .ּפְ
ה יַצד ַיֲעׂשֶ    ?ּכֵ

ָאה ת ַהּבָ ּבָ ַ יֶחּנּו ַלׁשּ    ,ַיּנִ
ים  ְלָחן ָיִמים ַרּבִ ֲאִפיּלּו הּוא ַעל ׁשֻ לּום -ׁשֶ ָכְך ּכְ    מנחות ק.)( "ֵאין ּבְ

אי ֵרת ?ְוַאּמַ ְכֵלי ׁשָ א יֹאְמרּו ַמְפִקיִדין ּבִ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ י ֵליָמא ּגְ    !ָהָתם ַנּמִ
  

ִנים ַאחּוץ ָקא ָרִמית    ?!ּפְ
ִנים  י ָעְלָמא ָיְדֵעי -ּפְ    ,ַלאו ּכּוּלֵ
י ָעְלָמא ָיְדֵעי -חּוץ     .ּכּוּלֵ

  
  
  

 רש"י
אלא הכי קתני מתניתין כל 

. שהיו מודדין בה היו מדידות
  גדושות:

. לפיכך לא נמשחו בחוץ
   בירוציהן חול:

עקיבא סבר מדת יבש לא  רבי
. וחול היא נמשחה כל עיקר

לפיכך מה שבפנים בכלי קדושת 
פה הוא דמקדש ליה הילכך מה 
דאיצטריך ליה מקדש בירוצין 
דלא צריך ליה לא מקדש לפיכך 

   בירוציהן חול:
. דלח בירוציהן היינו טעמא

קודש שבירוציהן שלה נעקר 
   מתוך הכלי:

. מן הקדש ומגווה דמנא קאתי
   כי הוי קודש:לה

. למה שבתוך הכלי למאי דצריך
איכוין למיקדש ולא לבירוצין 

   ואמאי מיקדשי הבירוצין:
. שאף ע''פ שלא שלא מדעת

נתכוין להקדיש הבירוצין 
   קדושין כלי שרת:

. דמאן דחזי גזירה שמא יאמרו
דהנך בירוצין לא קדשי אע''ג 
דאתו מגוויה דמנא אמרי הכי 

לחול נמי מוציאין מכלי שרת 
אבל יבש דלא אתי מגופיה דמנא 
לא אתו למימר ביה מוציאין 

   מכלי שרת לחול:
סידר את הלחם ואת הבזיכין 

. שלא כמצותו לאחר השבת
   דמצותו היה לסדרו בשבת:

. לפי שצריך שיהא הלחם פסולה
   על השולחן ב' שבתות:

. שיהיו כשירין כיצד יעשה
   הלחם והבזיכין:

ין ולא . שלא יקטיר הבזיכיניחנו
יסלק הלחם עד לשבת שניה 
הבאה ונמצא הלחם והבזיכין על 
השולחן ט''ו ימים ושני ימי שבת 
שאפילו הוא על השולחן אותן ז' 
ימים שעד לשבת יותר מדינו אין 
בכך כלום הכא נמי ניגזור שלא 
יניחנו לשבת הבאה שמא יאמרו 
כשם שאלו אין נפסלין אע''פ 
ששהו שם יותר מדינן כך 

בכלי שרת כל זמן  מפקידים
   שרוצה ואין נפסל בלינה:

. לחם הפנים דהוא בהיכל פנים
   אמדות קרמית שהן חוץ בעזרה:

. שכן אירע פנים לאו כ''ע ידעי
בזה הלחם אלא הכהנים וכהנים 
ידעי טעמא דמילתא דכהנים 

   זריזין וליכא למיגזר:
. ואיכא למיגזר חוץ כ''ע ידעי

  שמא יאמרו וכו':
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ַנן ָהָתם    :ּתְ

ַח " ְזּבֵ   . (שקלים ד, ד) "מֹוַתר ְנָסִכים ְלֵקיץ ַהּמִ
  

   ?"מֹוַתר ְנָסִכים"ַמאי 
  

ר יֹוֵסף יא ּבַ י ִחּיָ    :ָאַמר ַרּבִ
ירוּ     .ֵצי ִמּדֹותּבֵ

  
י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ

ִנינוּ  ָ ׁשּ אֹוָתּה ׁשֶ ק ְס " :ּכְ ל ָעָליו ְלַסּפֵ לֹׁש   ָלתֹותַהְמַקּבֵ ׁשָ ע ְוָעְמדּו ּבְ ע -ֵמַאְרּבַ ק ֵמַאְרּבַ   .ְיַסּפֵ
ע                                                                        ,בצ לֹׁש ְוָעְמדּו ֵמַאְרּבַ ָ ע -ִמׁשּ ק ֵמַאְרּבַ    ,ְמַסּפֵ

יַּ  ׁש ַעל ָהֶעְליֹוָנהׁשֶ    ."ד ֶהְקּדֵ
  

ר יֹוֵסף יא ּבַ י ִחּיָ ַרּבִ ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ    ,ּתַ
י יֹוָחָנן ַרּבִ ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ    .ּתַ

  
ר יֹוֵסף" יא ּבַ י ִחּיָ ַרּבִ ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ    ":ּתַ
ֶהן" ין ּבָ לּו ֶמה ָהיּו עֹוׂשִ ירּוֵצי ִמיּדֹות ַהּלָ    ?ּבֵ

   ,ַיְקִריבּו ִעּמוֹ  -ח ַאֵחר ִאם ֵיׁש ֶזַב 
ִליָנה -ְוִאם ָלנּו  ְסלּו ּבְ    .ִיּפָ

ַח  -ְוִאם ָלאו  ְזּבֵ ֶהן ֶאת ַהּמִ ִצין ּבָ    .ְמַקּיְ
   ?ְוַקִיץ ֶזה ַמהוּ 

ר  ׂשָ ם –עֹולֹות ַהּבָ ֵ    ,ַלׁשּ
   ."ַלּכֲֹהִנים -ְועֹורֹות 

  
י יֹוָחָנן" ַרּבִ ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ    ":ּתַ
ל ָעָל " ק ְסָלתֹותיו ְל ַהְמַקּבֵ לֹׁש   ַסּפֵ ָ ע ְוָעְמדּו ִמׁשּ ע -ֵמַאְרּבַ ק ֵמַאְרּבַ    .ְמַסּפֵ

ע  לֹׁש ְוָעְמדּו ֵמַאְרּבַ ָ ע -ִמׁשּ ק ֵמַאְרּבַ    ,ְמַסּפֵ
ׁש ַעל ָהֶעְליֹוָנה ד ֶהְקּדֵ ּיַ    "ׁשֶ

ִנינוּ  ָ ׁשּ ַח " :ְוֶזהּו ׁשֶ ְזּבֵ   ."מֹוַתר ְנָסִכים ְלֵקיץ ַהּמִ
  

 רש"י
. שקונין מהן עולות לקיץ המזבח

בהן את המזבח כשאין  ומקייצין
שם קרבנות כדי שלא יהא 

   המזבח בטל:
. המקבל עליו לספק סלתות

שקבל מעות מן הגזבר כדי לספק 
סולת כל השנה וקיבל עליו לתת 

   ארבעה סאין בסלע והוקרו:
. נותן ועמדו שלשה סאין בסלע

   ד' סאין כמו שקיבל:
קיבל עליו לתת ג' סאין בסלע 

לע . ד' סאין בסועמדו והוזלו
מספק מארבע סאין ואותה סאה 
שנותן להקדש יותר ממה שקיבל 
עליו היינו מותר נסכים שהן 

   לקיץ המזבח:
. לפי שאין שם זבח ואם לנו

   אחר:
. הבשר לשם ועורות לכהנים

דמהו דתימא הואיל ולקיץ 
המזבח הוא יהא כולו עולה 
ואפי' עורה שיחזור ויקח מדמי 
עור הבהמה לצורך עולה ולא 

  רה לכהנים קמ''ל:יהא עו
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   יןַמְתִניִת 

ִחיד  יּבּור ְוַהּיָ נֹות ַהּצִ ל ָקְרּבְ    ,ְטעּוִנין ְנָסִכים -ּכָ
כֹור  :חּוץ ִמן    ,ַהּבְ

ר ֲעׂשֵ    ,ְוַהּמַ
ַסח    ,ְוַהּפֶ

את    ,ְוַהַחטָּ
ם    ,ְוָהָאׁשָ

ל ְמצֹוָרע אתֹו ׁשֶ ַחטָּ א ׁשֶ מֹו  ,ֶאּלָ   .ְטעּוִנין ְנָסִכים -ַוֲאׁשָ
  

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
יֶת "" ה ַלה'ַוֲעׂשִ ֶ ים ְיֵהא ָטעּון ְנָסִכים ֲאִפיּלּו ִמְנָחה - ג), (במדבר טו  638638638638"ם ִאׁשּ ל ָהעֹוֶלה ְלִאיׁשִ    ?ָיכֹול ּכָ

ְלמּוד לֹוַמר    .ג), (במדבר טו "עֹוָלה" :תַּ
ִין ָלִמים ִמּנַ    ?ׁשְ
ְלמּוד לֹוַמר    .ג), (במדבר טו "ֶזַבח" :תַּ

ִין    ?ּתֹוָדה ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר    ."ֶזַבחאֹו " :תַּ

ה ַאף ָיכֹול ֲאִני ְמַרּבֶ כֹור    :ׁשֶ    ,ּבְ
ר    ,ּוַמֲעׂשֵ

   ,ּוֶפַסח
את   ,ְוַחטָּ

ם    ?ְוָאׁשָ
ְלמּוד לֹוַמר ְנָדָבה" :תַּ א ֶנֶדר אֹו ּבִ    – ג), (במדבר טו "ְלַפּלֵ

ֶנֶדר ּוְנָדָבה  א ּבְ    ,ָטעּון ְנָסִכים -ּבָ
ֶנֶדר ּוְנָדָבה  א ּבְ ֵאינֹו ּבָ    .ָסִכיםֵאין ָטעּון נְ  -ׁשֶ

ַמע    .ְלהֹוִציא ֶאת ֵאּלוּ  :ַמׁשְ
ֶרֶגל אֹות ֵמֲחַמת ָהֶרֶגל ּבָ    ,אֹוִציא ֶאת חֹובֹות ַהּבָ

יה ?ּוַמאי ִניְנהוּ  ְלֵמי ֲחִגיָגה ,עֹולֹות ְרִאּיָ    ?ְוׁשַ
ְלמּוד לֹוַמר מֹוֲעֵדיֶכם" :תַּ מֹוֲעֵדיֶכם ָטעּון ְנָסִכים – ג), (במדבר טו "אֹו ּבְ א ּבְ ל ַהּבָ    ,ּכָ

ַמע    ,ְלָהִביא ֶאת ֵאּלוּ  :ַמׁשְ
ֶרֶגל את הֹוִאיל ּוָבִאין חֹוָבה ּבָ ִעיֵרי ַחטָּ   ?ָאִביא ׂשְ

ְלמּוד לֹוַמר ָקר" :תַּ ה ֶבן ּבָ    – (במדבר טו, ח)  639639639639"ְוִכי ַתֲעׂשֶ
ה ָיָצא ָלל ָהָיה ְוָלּמָ ּכְ ָקר ּבַ ן ּבָ    ?ּבֶ

ֶנֶד  א ּבְ ָקר ְמיּוָחד ּבָ ן ּבָ יׁש ֵאָליו ַמה ּבֶ ֶנֶדר ּוְנָדָבה -ר ּוְנָדָבה ְלַהּקִ א ּבְ ל ּבָ    .ַאף ּכָ
ָקר אֹו ִמן ַהּצֹאן" ְלמּוד לֹוַמר - ג), (במדבר טו "ַלֲעׂשֹות ֵריַח ִניחֹוַח ַלה' ִמן ַהּבָ    ?ַמה תַּ

ֱאַמר ּנֶ ַמע ֲאִפילוּ ׁשֹוֵמַע ֲאִני  ג), (במדבר טו "עֹוָלה" :ְלִפי ׁשֶ ַמׁשְ    ,עֹוַלת ָהעֹוף ּבְ
ְלמּוד לוֹ  ָקר אֹו ִמן ַהּצֹאן" :ַמרתַּ    ,ג), (במדבר טו "ִמן ַהּבָ

ְבֵרי  הּדִ ּיָ י יֹאׁשִ    .ַרּבִ
י יֹוָנָתן    :אֹוֵמר ַרּבִ

   ,ֵאינֹו ָצִריךְ 
   ,ְועֹוף ֵאינֹו ֶזַבח - "ֶזַבח" :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר

ְלמּוד לֹוַמר ן ַמה תַּ ָקר אֹו ִמן ַהּצֹאן" :ִאם ּכֵ    ?"ִמן ַהּבָ
ֱאַמר ּנֶ ָקר ּוִמן ַהּצֹאן" :ְלִפי ׁשֶ ֵהָמה ִמן ַהּבָ ן ַלה' ִמן ַהּבְ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ   .ב), (ויקרא א  640640640640"ָאָדם ּכִ
ֵניֶהם "ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה" :ָיכֹול ָהאֹוֵמר ְ    ?ָיִביא ִמׁשּ

ְלמּוד לֹוַמר ָקר אֹו ִמן ַהּצֹאן" :תַּ ַנִים ֵמִביא ,ָרָצה ֶאָחד ֵמִביא - "ִמן ַהּבָ    ."ָרָצה ׁשְ
  

י יֹוָנָתן ה ִלי ְקָרא ,ְוַרּבִ    ?ָלּמָ
תּוב :ָהָאַמר ְפרֹוט ְלָך ַהּכָ ּיִ ו" :ַעד ׁשֶ   !(דברים כב, י)  641641641641"ַיְחּדָ

  

                                                           
ה לַ  638 ֶ יֶתם ִאׁשּ מֲֹעֵדי 'הַוֲעׂשִ א ֶנֶדר אֹו ִבְנָדָבה אֹו ּבְ ָקר אֹו ִמן ַהּצֹאן 'הֶכם ַלֲעׂשֹות ֵריַח ִניחַֹח לַ עָֹלה אֹו ֶזַבח ְלַפּלֵ   ִמן ַהּבָ
ָלִמים לַ  639 א ֶנֶדר אֹו ׁשְ ָקר עָֹלה אֹו ָזַבח ְלַפּלֵ ה ֶבן ּבָ   'הְוִכי ַתֲעׂשֶ
ן לַ  640 ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ָאָדם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ הֵ  'הּדַ ְנֶכםִמן ַהּבְ ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ ָקר ּוִמן ַהּצֹאן תַּ   ָמה ִמן ַהּבָ
ו 641 ׁשֹור ּוַבֲחמֹר ַיְחּדָ   לֹא ַתֲחרֹׁש ּבְ

 רש"י
  מתני' 

. חוץ מן הבכור ומעשר ופסח
דהנך כולהו משום חובה 

משכחת  נינהו אבל חטאות
   בציבור נמי:

. ואע''ג אלא חטאת וכו'
דאמרינן חוץ מחטאת ואשם 
חטאתו ואשמו של מצורע 
טעונין נסכים משום דכתיבי 

   בהדיא:
  

  גמ' 
. הבאה בפני ואפילו מנחה

   עצמה בלא זבח:
. דמנחה הבאה ת''ל עולה

עם זבח טעונה נסכים ולא 
מנחה הבאה בפני עצמה 

   בלא זבח:
. משמע להוציא את אלו

בכור ומעשר ופסח וחטאת 
ואשם שאין באין בנדבה 
אלא חובה הן: (ומאי ניהו 
עולת ראייה ושלמי חגיגה) 
שאינם חובת הרגל אלא 
עולת ראיה ללא יראו פני 
ריקם וחגיגה לשלמים 
ומוספין וחובת היום לא מצי 
להוציא אע''ג דלא הוו בנדר 
ובנדבה דהא בהדיא כתב 

   בהו נסכים:
. ומשמע להביא את אל

עולות ראייה ושלמי שמחה 
משום דהויא דומיא דעולות 
ושאר עולות הבאין בנדר 

   ובנדבה שאינן חובת הרגל:
. אביא שעירי חטאת

דהואיל ובאין במועד יהו 
   טעונין נסכים:

. דהא בן בקר בכלל היה
כתיב ברישיה דקרא לעשות 
ריח ניחוח לה' מן הבקר או 
מן הצאן וכי תעשה בן בקר 

וב והקריב על למה לי ליכת
   בן הבקר וגו':

. טעון אף כל הבא בנדר
נסכים לאפוקי שעירי חטאת 
דלא מצינו חטאת שיהא בא 

   בנדר ונדבה:
מן הבקר או מן הצאן מה 

. והלא כבר תלמוד לומר
נאמר זבח וכולהו בכלל זבח 

   נינהו:
. יביא עמה אפילו עולת העוף

   נסכים:
   . בקר וצאן:יביא משניהם

. ה לי קראורבי יונתן למ
לחלק מן הבקר או מן הצאן 
הא גבי מקלל אביו ואמו 
אמר (סנהדרין דף סו.) כיון 
דלא כתיב בהו יחדו משמע 
נמי אחד אחד עד שיפרוט לך 

הכי נמי מן  הכתוב יחדו
הבקר ומן הצאן כיון דלא 
כתיב בהו יחדו משמע נמי 
כל אחד בפני עצמו ולא 

  איצטריך קרא לחלק:
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ְך ֲאִמיָנא ,ִאיְצְטִריךְ  ְעּתָ   :ַסְלָקא ּדַ
ְכִתיב (ויקרא א, ב) "ּוִמן ַהּצֹאן" :הֹוִאיל ּוְכִתיב   ,אצא ַמאן ּדִ ו" :ּכְ ֵמי "ַיְחּדָ   .ּדָ

  
הּוְלַרּבִ  ּיָ ָאַמר ,י יֹאׁשִ ב :ּדְ ִתיב  ַאף ַעל ּגַ לֹא ּכְ ו"ּדְ ֵמי ",ַיְחּדָ ו ּדָ ְכִתיב ַיְחּדָ ַמאן ּדִ ֵעי ְקָרא ,ּכְ    !ִליּבָ

  
ָקר"   :ָהְכִתיב נֹו ִמן ַהּבָ    .ג), (ויקרא א  642642642642"ִאם עֹוָלה ָקְרּבָ

נוֹ "   .י), (ויקרא א  643643643643"ְוִאם ִמן ַהּצֹאן ָקְרּבָ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

   ,ִאיְצְטִריךְ 
ךְ  ְעּתָ ְמָפֵרׁש  :ֲאִמיָנא ַסְלָקא ּדַ י ּבִ ְסָתָמא  ,ָהֵני ִמיּלֵ ְרַוְייהוּ  -ֲאָבל ּבִ י ִמּתַ    ,ַלְייּתֵ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  

                                                           
ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַיְקִריב אֹתֹו ִלְרצֹנֹו ִלְפֵני  642 ִמים ַיְקִריֶבּנּו ֶאל ּפֶ ָקר ָזָכר תָּ נֹו ִמן ַהּבָ   'הִאם עָֹלה ָקְרּבָ
ִמים ַיְקִריֶבּנוּ ְוִאם ִמן ַהּצֹאן ָקְר  643 ים ְלעָֹלה ָזָכר תָּ ִבים אֹו ִמן ָהִעּזִ ׂשָ נֹו ִמן ַהּכְ   ּבָ

 רש"י
. הצאן הואיל דכתיב בויקרא ומן

כיון דהוה ליה למיכתב מן הצאן 
וכתיב ומן כמו דכתיב יחדו דמי 
וגבי אביו ואמו אע''ג דכתיב 
ואמו לא משמע יחדו משום 
דהתם לא אפשר בלא וי''ו דהיכי 
ליכתוב ומקלל אביו אמו משמע 

   אביו קילל אמו:
ולר' יאשיה דאמר אע''ג דלא 

. כתיב יחדו כמאן דכתיב דמי
ן הצאן והאי מן הבקר או מ

   מיבעי ליה להוציא עולת העוף:
. לחלק דרצה אחד ליבעי קרא

   מביא:
   . קרא אחרינא לחלק:הא כתיב

אם עולה קרבנו מן הבקר ואם 
. דמשמע מן הצאן קרבנו וגו'

לחלק: ורבי יונתן אמר לך אף 
ע''ג דכתיב אם עולה קרבנו מן 
הבקר איצטריך ליה מן הבקר או 

   מן הצאן לחלק:
   בעי הך לייתי:. דאי ה''מ

. בשעת הנדר צאן או במפריש
  בקר:
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   :ָאַמר ַמר

ְלמּוד לֹוַמר" ִין תַּ    .""אֹו ֶזַבח" :ּתֹוָדה ִמּנַ
  

   ?הּוא "ֶזַבח"ַלאו  "ּתֹוָדה"ָאטּו 
  

ְך ֲאִמיָנאַסְלָק  ,ִאיְצְטִריךְ  ְעּתָ ֵעי ְנָסִכים :א ּדַ יּבָ ֲהָדּה לֹא ּתִ א ֶלֶחם ּבַ    .הֹוִאיל ְוִאיּכָ
  

ֲהֵדיּה ֶלֶחם ּוָבֵעי ְנָסִכים א ּבַ ִאיּכָ ָנא ֵמֵאיל ָנִזיר ּדְ    !ּוַמאי ׁשְ
  

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ֵני ִמיִנין -ָהָתם    :ַסְלָקא ּדַ    ,ׁשְ
ַעת ִמיִנין -ָהָכא     ,ַאְרּבַ

ַמע    .ָלן ָקא ַמׁשְ
  

א ֶנֶדר אֹו "ְוִלְכּתֹוב ַרְחָמָנא  ֵעי עֹוָלה - ג), (במדבר טו    644"ִבְנָדָבהְלַפּלֵ    !ְולֹא ּבָ
  

ַתב ַרְחָמָנא  ה ַלה'" :ֲהָוה ֲאִמיָנא "עֹוָלה"ִאי לֹא ּכָ ֶ יֶתם ִאׁשּ ָלל – "ַוֲעׂשִ    ,ּכְ
א ֶנֶדר אֹו " ָרט – "ִבְנָדָבהְלַפּלֵ    ,ּפְ
   ,ר ְוָכַללָחזַ  - "ְלֵריַח ִניחֹוַח "

ָרט ֵעין ַהּפְ א ּכְ ן ֶאּלָ ה ּדָ ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל ִאי ַאּתָ    ,ּכְ
ָרט ְמפֹוָרׁש  א ַעל ֵחְטא  :ָמה ַהּפְ ֵאינֹו ּבָ ָבר ׁשֶ א ַעל ֵחְטא -ּדָ ֵאין ּבָ ל ׁשֶ    ,ַאף ּכָ

ִאין ַעל ֵחְטא -אֹוִציא  ֵהן ּבָ ם ׁשֶ את ְוָאׁשָ    ,ַחּטָ
ר ּוֶפַס  -ָאִביא  כֹור ּוַמֲעׂשֵ ִאין ַעל ֵחְטאּבְ ֵאין ּבָ    !ח ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר    ."עֹוָלה" :ּתַ
  

ְכִתיב  א ּדִ ּתָ יּה  - "עֹוָלה"ַהׁשְ ית ּבֵ ָלל ּוְפָרט ַמה ְמַרּבִ    ?ּכְ
  

יב ְועֹוֵמד ֵאינֹו ְמחּוּיָ ָרט ְמפֹוָרׁש ׁשֶ    ,ָמה ַהּפְ
יב ְועֹוֵמד ֵאינֹו ְמחּוּיָ ל ׁשֶ    ,ַאף ּכָ

ים וּ  ָאה ִמן ַהּמֹוָתרֹות ,ְתמּוָרָתןְלָהִביא ַוְלדֹות ָקָדׁשִ ה ,ְועֹוָלה ַהּבָ ק ִלְרִעּיָ יּתַ ּנִ ם ׁשֶ    ,ְוָאׁשָ
ָמן לֹא ִלׁשְ חּו ׁשֶ ְזּבְ ּנִ ָבִחים ׁשֶ    .ְוָכל ַהזְּ

  
ָאְמַרּתְ  א ּדְ ּתָ א "אוֹ " :ְוַהׁשְ    ,ִלְדָרׁשָ

א ֶנֶדר אֹו " ָקם - "ִבְנָדָבהְלַפּלֵ ה ִלי ְלַחּלְ    ?ָלּמָ
  

ְך ֲאִמיָנאַסלְ  ,ִאיְצְטִריךְ  ְעּתָ ֵעי ְנָסִכים :ָקא ּדַ י ֶנֶדר ּוְנָדָבה לֹא ִליּבָ ַמְייּתֵ    ,ַעד ּדְ
ַמע ָלן ֵעי ְנָסִכים :ָקא ַמׁשְ י ֶנֶדר ְלחּוֵדיּה ִליּבָ ַאְייּתֵ    ,ּדְ

י ְנָסִכים י ְנָדָבה ְלחּוֵדיּה ַלְייּתֵ    .ְוִאי ַאְייּתֵ
  

ה ּיָ י יֹאׁשִ    ,ָהִניָחא ְלַרּבִ
י  א ְלַרּבִ ה ִליֶאּלָ    ?יֹוָנָתן ָלּמָ

  
ךְ  ְעּתָ י ֶנֶדר ְלחּוֵדיּה     :ֲאִמיָנא ַסְלָקא ּדַ ֵעי ְנָסִכים -ַאְייּתֵ    ,ִליּבָ

י ְנָדָבה ְלחּוֵדיּה  ֵעי ְנָסִכים -ַאְייּתֵ    ,ִליּבָ
י ֶנֶדר ּוְנָדָבה  ַחד -ַאְייּתֵ ְנָסִכים ּדְ י ּבִ יְסּגֵ    ,ּתִ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  
מֹוֲעֵדיֶכם" ה ִלי - "אֹו ּבְ    ?ָלּמָ
  

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ י :ַסְלָקא ּדַ י ִמיּלֵ ְנָדָבה ַהּנֵ ָלִמים ּבִ ֶנֶדר ּוׁשְ י עֹוָלה ּבְ ָקא ַמְייּתֵ    ,ּדְ
ָכא י ִאיּפְ    ,ִאי ַנּמִ

ֶנֶדר ָלִמים ּבְ י עֹוָלה ּוׁשְ ָקא ַמְייּתֵ    ,ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
ְנָדָבה ָלִמים ּבִ י עֹוָלה ּוׁשְ    ,ִאי ַנּמִ

                                                           
ה לַ  644 ֶ יֶתם ִאׁשּ מֲֹעֵדיֶכם ַלֲעׂשֹות ֵריַח ִניחַֹח לַ  'הַוֲעׂשִ א ֶנֶדר אֹו ִבְנָדָבה אֹו ּבְ ָקר אֹו ִמן ַהּצֹאן 'העָֹלה אֹו ֶזַבח ְלַפּלֵ   ִמן ַהּבָ



                 ""ְׁשֵּתי ִמּדֹות –חות פרק י' מסכת מנ
453

ם ֶנֶדר  ם ְנָדָבה ַאַחת ִהיאׁשֵ    ,ֶאָחד ְוׁשֵ
ַחד ְנָסִכים ּדְ י ֵליּה ּבִ    ,ְוִתיְסּגֵ

ַמע ָלן מֹוֲעֵדיֶכם" :ָקא ַמׁשְ    ."אֹו ּבְ
  
  
ָקר עֹוָלה אֹו ָזַבח" ה ֶבן ּבָ ה ִלי - ח), (במדבר טו  645645645645"ְוִכי ַתֲעׂשֶ    ?ָלּמָ
  

ְך ֲאִמיָנא ,ִאיְצְטִריךְ  ְעּתָ י ֵהיָכא :ַסְלָקא ּדַ ֶנֶדר ָהֵני ִמיּלֵ ָלִמים ּבְ י עֹוָלה ּוׁשְ ָקא ַמְייּתֵ    ,ּדְ
ְנָדָבה ָלִמים ּבִ י עֹוָלה ּוׁשְ    ,ִאי ַנּמִ

ְנָדָבה ֶנֶדר ַוֲחָדא ּבִ י עֹולֹות ֲחָדא ּבְ ּתֵ י ׁשְ ָקא ַמְייּתֵ    ,ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
ְנָדָבה  ֶנֶדר ְוֶאָחד ּבִ ָלִמים ֶאָחד ּבְ ֵני ׁשְ י ׁשְ    –ִאי ַנּמִ

לָ  :ֵאיָמא ם ׁשְ    ,ִמים ַאַחת ִהיאׁשֵ
ם עֹוָלה ַאַחת ִהיא    ,ׁשֵ

ַחד ְנָסִכים ּדְ י ֵליּה ּבִ    ,ְוִתיְסּגֵ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
ָלִמים" א ֶנֶדר אֹו ׁשְ ה ִלי - ח), (במדבר טו "ְלַפּלֵ    ?ָלּמָ
  

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ י עֹולֹות :ַסְלָקא ּדַ ּתֵ י ׁשְ ַמְייּתֵ י ֵהיָכא ּדְ ֶנֶד  ,ָהֵני ִמיּלֵ ְנָדָבה ,רֲחָדא ּבְ    ,ַוֲחָדא ּבִ
י ָלִמים ,ִאי ַנּמִ ֵני ׁשְ ְנָדָבה ,ׁשְ ֶנֶדר ַוֲחָדא ּבִ    ,ֲחָדא ּבְ

י ָקא ַמְייּתֵ ֶנֶדר ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ י עֹולֹות ּבְ ּתֵ ְנָדָבה ,ׁשְ י עֹולֹות ּבִ ּתֵ    ,ּוׁשְ
י ֶנֶדר ,ִאי ַנּמִ ָלִמים ּבְ ֵני ׁשְ ְנָדָבה ,ׁשְ ָלִמים ּבִ ֵני ׁשְ    ,ּוׁשְ
ם עוֹ  ם ֶנֶדר ֶאָחד הּוא ,ָלה ֶאָחד הּואׁשֵ    ,ְוׁשֵ

ַחד ְנָסִכים ּדְ י ֵליּה ּבִ    ,ְוִתיְסּגֵ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
  

ה ּיָ י יֹאׁשִ ָקר אֹו ִמן ַהּצֹאן"ַהאי  ,ְוַרּבִ ה ִלי - "ִמן ַהּבָ    ?ָלּמָ
  

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ י     :ַסְלָקא ּדַ ְתֵרי ִמיֵניָהֵני ִמילֵּ    ,ּבִ
ַחד ִמינָ  ַחד -א ֲאָבל ּבְ ְנָסִכים ּדְ י ֵליּה ּבִ ְסּגֵ    ,ּתִ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  
ֲעׂשּו ָלֶאָחד" ָכה ּתַ ה ִלי - יב), (במדבר טו  646646646646"ּכָ    ?ָלּמָ
  

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ י   :ַסְלָקא ּדַ ֶזה ַאַחר ֶזה ָהֵני ִמיּלֵ    ,ּבָ
ַבת ַאַחת  ַחד -ֲאָבל ּבְ ְנָסִכים ּדְ י ֵליּה ּבִ יְסּגֵ    ,ּתִ

ַמ     .ע ָלןָקא ַמׁשְ
  

                                                           
ה ֶבן בָּ  645 ָלִמים לַ ְוִכי ַתֲעׂשֶ א ֶנֶדר אֹו ׁשְ   'הָקר עָֹלה אֹו ָזַבח ְלַפּלֵ
ָרם 646 ִמְסּפָ ֲעׂשּו ָלֶאָחד ּכְ ָכה תַּ ֲעׂשּו ּכָ ר תַּ ר ֲאׁשֶ ְסּפָ ּמִ   ּכַ
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        צב, אצב, אצב, אצב, א    ––––    צא, אצא, אצא, אצא, א . 19
מֹו ָטעּון ְנָסִכים" ל ְמצֹוָרע ַוֲאׁשָ אתֹו ׁשֶ ַחטָּ א ׁשֶ   ."ֶאּלָ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  
ָנןּדְ  נּו ַרּבָ    :ּתָ
רֹוִנים סֶֹלת ִמְנָחה"" ה ֶעׂשְ לֹׁשָ ר - י), (ויקרא יד  647647647647"ּוׁשְ תּוב ְמַדּבֵ ַבח ַהּכָ ָאה ִעם ַהּזֶ ִמְנָחה ַהּבָ    .ּבְ

ה אוֹ  ַבחַאתָּ ָאה ִעם ַהּזֶ ִמְנָחה ַהּבָ    ,ֵמר ּבְ
   :אוֹ 

ְפֵני ַעְצָמּה  ָאה ּבִ ִמְנָחה ַהּבָ א ּבְ    ?ֵאינֹו ֶאּלָ
הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ְנָחה" :ּכְ    – )כ, (ויקרא יד  648648648648"ְוֶהֱעָלה ַהּכֵֹהן ֶאת ָהעֹוָלה ְוֶאת ַהּמִ

ר תּוב ְמַדּבֵ ַבח ַהּכָ ָאה ִעם ַהּזֶ ִמְנָחה ַהּבָ    ,ֱהֵוי אֹוֵמר ּבְ
   ?ַוֲעַדִיין ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ְטעּוָנה ְנָסִכים ְוִאם ַלאו

ְלמּוד לֹוַמר ֶבׂש ָהֶאָחד" :תַּ ַבח ַלּכֶ ה ַעל ָהעֹוָלה אֹו ַלּזָ ֲעׂשֶ ֶסְך ְרִביִעית ַהִהין ּתַ    ,ה), (במדבר טו "ְוַיִין ַלּנֶ
   ,זֹו עֹוַלת ְמצֹוָרע - "עֹוָלה"
את ְמצֹוָרע - "ָזַבח"    ,זֹו ַחטַּ
ַבח אוֹ " ם ְמצֹוָרע - "ַלּזָ    ."זֹו ֲאׁשַ
  

ְרַוְייהּו ִמ    !"ָזַבח"ְוֵתיּפּוק ֵליּה ּתַ
ָאַמר ַמר   ,בצא ִין" :ּדְ ם ִמּנַ את ְוָאׁשָ    ?ַחטָּ

ְלמּוד לֹוַמר    !""ֶזַבח" :תַּ
  

י ֲהָדֵדי ִניְנהוּ  ַתְרַוְייהּו ּכִ י ֵהיָכא ּדְ    ,ָהֵני ִמיּלֵ
יר ם ְלַהְכׁשִ ָאׁשָ ר וְ  ,ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ את ְלַכּפֵ ֵרי ְקָרֵאי -ַחּטָ ִעיַנן ּתְ    .ּבְ

  
את ְמצֹוָרע - "ָזַבח""    ."זֹו ַחטַּ
  

ָנִזיר :ְוֵאיָמא ם ּדְ את ְוָאׁשָ    !זֹו ַחּטָ
  

ךְ  ְעתָּ    ,לֹא ַסְלָקא ּדַ
ַתְנָיא    :ּדְ

יֶהם"" ר טו), (במדבר ו  649649649649"ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ תּוב ְמַדּבֵ ָלָמיו ַהּכָ עֹוָלתֹו ּוִבׁשְ    ,ּבְ
ָלָמיו עֹוָלתֹו ּוִבׁשְ ה אֹוֵמר ּבְ    ,ַאתָּ

  :אוֹ 
את א ֲאִפיּלּו ַחטָּ    ?ֵאינֹו ֶאּלָ

ְלמּוד לֹוַמר ָלִמים" :תַּ ה ֶזַבח ׁשְ   .יז), (במדבר ו  650650650650"ּוִמְנָחתֹו ְוִנְסּכוֹ  ... ְוֶאת ָהַאִיל ַיֲעׂשֶ
ָלל ָהָיה - "ַאִיל" ּכְ ה ָיָצא ,ּבַ    ?ְוָלּמָ

יׁש ֵאָליו ֶנֶדר ּוְנָדָבה ָמה ַאיִ  ,ְלַהּקִ א ּבְ ֶנֶדר ּוְנָדָבה -ל ְמיּוָחד ּבָ א ּבְ ל ּבָ    ."ַאף ּכָ
  
  
   ."זֹו עֹוַלת ְמצֹוָרע - "עֹוָלה""
  

   !ְוֵאיָמא זֹו עֹוַלת יֹוֶלֶדת
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ְקָרא ַנְפָקא ,עֹוַלת יֹוֶלֶדת יָפא ּדִ    .ִמּסֵ

ַתְנָיא    :ּדְ
י ָנָתן"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֶבשׂ "    .זֹו עֹוַלת יֹוֶלֶדת - ה), (במדבר טו "ַלּכֶ
ָלִמים - ה), (במדבר טו "ָהֶאָחד" ֵרב ׁשְ ּקָ ר ׁשֶ ל ַמֲעׂשֵ ר ׁשֶ    ,ֶזה ַאַחד ָעׂשָ

                                                           
רִֹנים  647 ה ֶעׂשְ לֹׁשָ ִמיָמה ּוׁשְ ָנָתּה תְּ ת ׁשְ ה ַאַחת ּבַ ִמיִמם ְוַכְבׂשָ ים תְּ ֵני ְכָבׂשִ ח ׁשְ ִמיִני ִיּקַ ְ ֶמןּוַבּיֹום ַהׁשּ ֶמן ְולֹג ֶאָחד ׁשָ ֶ לּוָלה ַבׁשּ   סֶֹלת ִמְנָחה ּבְ
ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ְוָטֵהר 648 ָחה ְוִכּפֶ ְזּבֵ ְנָחה ַהּמִ   ְוֶהֱעָלה ַהּכֵֹהן ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהּמִ
ֶמן ּוִמְנָחָתם ְונִ  649 ָ ׁשּ ִחים ּבַ ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשֻ ֶ ׁשּ לּולֹת ּבַ יֶהםְוַסל ַמּצֹות סֶֹלת ַחּלֹת ּבְ   ְסּכֵ
ָלִמים לַ  650 ה ֶזַבח ׁשְ ה ַהּכֵֹהן ֶאת ִמְנָחתֹו ְוֶאת ִנְסּכוֹ  'הְוֶאת ָהַאִיל ַיֲעׂשֶ ּצֹות ְוָעׂשָ   ַעל ַסל ַהּמַ
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ר ֵהא ָטֵפל ָחמּור ִמן ָהִעיּקָ ּיְ ָכל ַהּתֹוָרה ׁשֶ לֹא ָמִצינּו ָלּה ּבְ    ."ׁשֶ
  

   :ָאַמר ָרָבא
ה ִרּבּויִ  לֹׁשָ ִריְך ׁשְ ּצָ ָבר ׁשֶ    ?יןֵאיֶזהּו ּדָ

   .ֱהֵוי אֹוֵמר זֹו ְמצֹוָרע
  
  
ה ִלי - (במדבר טו, ו)  651651651651"ָלַאִיל"    ?ָלּמָ
  

תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ל ַאֲהרֹן   .ְלַרּבֹות ֵאילֹו ׁשֶ

  
ל ַאֲהרֹן" מֹוֲעֵדיֶכם"ִמ  "ֵאילֹו ׁשֶ    !ַנְפָקא (במדבר טו, ג)  652652652652"ּבְ
  

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ִצּבּור :ַסְלָקא ּדַ י ּדְ ָיִחיד ֲאָב  ,ָהֵני ִמיּלֵ    .לֹא –ל ּדְ
  

ָנא ֵמעֹוַלת יֹוֶלֶדת    ?ּוַמאי ׁשְ
  

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ֵאין ָקבּוַע לֹו ְזַמן :ַסְלָקא ּדַ ָבר ׁשֶ י ּדָ בּוַע לֹו ְזַמן  ,ָהֵני ִמיּלֵ ּקָ ָבר ׁשֶ    ,ֵאיָמא לֹא -ֲאָבל ּדָ
ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ

  
ה ִלי - (במדבר טו, ו) "אֹו ָלַאִיל"    ?ָלּמָ
  

סְלַרּבֹות  ְלּגָ    .ֶאת ַהּפַ
  

י יֹוָחָנן ָאַמר ,ָהִניָחא ְלַרּבִ ה הּוא :ּדְ ִרּיָ    ,ּבְ
ְתַנן    :ּדִ

ְבחוֹ " י ַאִיל ְוֵאינֹו עֹוֶלה לֹו ִמּזִ   . (פרה א, ג) "ִהְקִריבֹו ֵמִביא ָעָליו ִנְסּכֵ
יָאַמר וְ     :יֹוָחָנן ַרּבִ
ס - "אֹו ָלַאִיל" ְלּגָ    .ְלַרּבֹות ֶאת ַהּפַ

א ְלַבר ּפַ  אֶאּלָ ָאַמר ,ּדָ י :ּדְ ְסֵפיָקא הּוא ,ּוַמְתֵני ,ַמְייּתֵ    ,ּדִ
   ?!ִאְצְטִריְך ְקָרא ְלַרּבּוֵיי ְסֵפיָקא

  
אי ָיא ַוּדַ א ַקׁשְ ּדָ    .ְלַבר ּפַ

  
  
ים" ים אֹו ָבִעּזִ ָבׂשִ ה ַבּכְ ֶ ֹור ָהֶאָחד אֹו ָלַאִיל ָהֶאָחד אֹו ַלׂשּ ה ַלׁשּ ָכה ֵיָעׂשֶ   .יא), (במדבר טו "ּכָ
  
ֹור" ְלמּוד לֹוַמר - "ָהֶאָחד ַלׁשּ    ?ַמה ּתַ
  

ֶבשׂ  י ּכֶ י ַאִיל ְלִנְסּכֵ ין ִנְסּכֵ תּוב ּבֵ ק ַהּכָ ִחּלֵ ִצינּו ׁשֶ ּמָ    ,ְלִפי ׁשֶ
י ֵעֶגל ר ְלִנְסּכֵ י ּפַ ין ִנְסּכֵ ק ּבֵ    ,ָיכֹול ְנַחּלֵ

ְלמּוד לֹוַמר ֹור ָהֶאָחד" :ּתַ    ."ַלׁשּ
  
ְלמּוד לֹוַמר - "אֹו ָלַאִיל"    ?ַמה ּתַ
  

ִיםְלִפ  ּתַ ן ׁשְ י ּבֶ ָנה ְלִנְסּכֵ ן ׁשָ י ּבֶ ין ִנְסּכֵ תּוב ּבֵ ק ַהּכָ ִחּלֵ ִצינּו ׁשֶ ּמָ    ,י ׁשֶ
לֹׁש  ן ׁשָ י ּבֶ ִים ְלִנְסּכֵ תַּ ן ׁשְ י ּבֶ ין ִנְסּכֵ ק ּבֵ    ?ָיכֹול ְנַחּלֵ

ְלמּוד לֹוַמר    ."אֹו ָלַאִיל ָהֶאָחד" :ּתַ
  
ים" ָבׂשִ ה ַבּכְ ֶ ְלמּוד לֹוַמר - "אֹו ַלׂשּ    ?ַמה ּתַ
  

י ַאִיל ֶבׂש ְלִנְסּכֵ י ּכֶ ין ִנְסּכֵ תּוב ּבֵ ק ַהּכָ ִחּלֵ ִצינּו ׁשֶ ּמָ    ,ְלִפי ׁשֶ
י ְרֵחָלה ה ְלִנְסּכֵ ְבׂשָ י ּכִ ין ִנְסּכֵ    ,ָיכֹול ֶנְחָלק ּבֵ
                                                           

ית ַהִהין 651 ִלׁשִ ֶמן ׁשְ ֶ לּוָלה ַבׁשּ רִֹנים ּבְ ֵני ֶעׂשְ ה ִמְנָחה סֶֹלת ׁשְ ֲעׂשֶ   אֹו ָלַאִיל תַּ
ה לַ  652 ֶ יֶתם ִאׁשּ מֲֹעֵדיֶכם ַלֲעׂשֹות ֵריַח ִניחַֹח לַ עֹלָ  'הַוֲעׂשִ א ֶנֶדר אֹו ִבְנָדָבה אֹו ּבְ ָקר אֹו ִמן ַהּצֹאן 'הה אֹו ֶזַבח ְלַפּלֵ   ִמן ַהּבָ
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ְלמּוד לֹוַמר ים" :ּתַ ָבׂשִ ה ַבּכְ ֶ    ."אֹו ַלׂשּ
  
ים" ְלמּוד לֹוַמר - "אֹו ָבִעּזִ    ?ַמה תַּ
  

ִצינּו ׁשֶ  ּמָ י ַאִילְלִפי ׁשֶ ֶבׂש ְלִנְסּכֵ י ּכֶ ין ִנְסּכֵ תּוב ּבֵ ק ַהּכָ    ,ִחּלֵ
ִעיר י ׂשָ ִדי ְלִנְסּכֵ י ּגְ ין ִנְסּכֵ ק ּבֵ    ,ָיכֹול ְנַחּלֵ

ְלמּוד לֹוַמר ים" :ּתַ    ."אֹו ָבִעּזִ
  
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ִדיק ָלן    צב,א ה^ - ָרָבאּבָ ַכּמָ י ְרֵחָלה ּבְ    ?ִנְסּכֵ

ִטיָנא ֵליּה ִמַמ     :ְתִניִתיןּוַפׁשְ
ִדי"" י צֹאן  - "ּגְ ׁש ִנְסּכֵ ּמֵ ים  ְמׁשַ ל ְקַטּנִ דֹוִלים ְוׁשֶ ל ּגְ    ,ׁשֶ

ל ְנֵקבֹות ל ְזָכִרים ְוׁשֶ    ,ׁשֶ

ל ֵאיִלים ֶ   .(שקלים ה, ג)"חּוץ ִמׁשּ
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        צב, אצב, אצב, אצב, א . 20
   ַמְתִניִתין

ּבּור נֹות ַהּצִ ל ָקְרּבְ ֶהן ְסִמיָכה   :ּכָ    ,ֵאין ּבָ
א ַעל ּכָ   :חּוץ ִמן ר ַהּבָ ְצֹותַהּפָ    ,ל ַהּמִ

ַח  ּלֵ תַּ ׁשְ ִעיר ַהּמִ    .ְוׂשָ
  

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִעיר ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים    .ַאף ׂשְ

  
ִחיד נֹות ַהּיָ ל ָקְרּבְ    ,ְטעּוִנין ְסִמיָכה    :ּכָ

כֹור   :חּוץ ִמן    ,ַהּבְ
ר ֲעׂשֵ    ,ְוַהּמַ

ַסח    .ְוַהּפֶ
  

   ,סֹוֵמךְ    –ְוַהּיֹוֵרׁש 
   ,ּוֵמִביא ְנָסִכים

  .ּוֵמיַמר
  

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ּבּור" נֹות ַהּצִ ל ָקְרּבְ ֶהן ְסִמיָכה    :ּכָ    ,ֵאין ּבָ

ְצֹות  :חּוץ ִמ  ל ַהּמִ א ַעל ּכָ ר ַהּבָ    ,ּפַ
ִעיֵרי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים    ,ּוׂשְ

ְבֵרי  ְמעֹוןּדִ י ׁשִ    .ַרּבִ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִעיֵרי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים  ֶהן ְסִמיָכה -ׂשְ    .ֵאין ּבָ
יֶהם ְחתֵּ    ?ְוֶאת ִמי ָאִביא תַּ

ַח  ּלֵ תַּ ׁשְ ִעיר ַהּמִ    .ׂשָ
  

יל לֹא ְמַעּיֵ    !לֹא ַסְגָיא ּדְ
  

   :ָרִביָנאָאַמר 
ִצּבּור י ְסִמיכֹות ּבְ ּתֵ ִמיֵרי ׁשְ    .ּגְ

  
ְמעֹוןָאַמר לֹו  י ׁשִ    :ַרּבִ

ְבָעִלים א ּבִ    ,ַוֲהלֹא ֵאין ְסִמיָכה ֶאּלָ
   .רֹן ּוָבָניו סֹוְמִכין ּבוֹ ְוֶזה ַאֲה 

  
   :ָאַמר לוֹ 

ִרין ּבוֹ  ּפְ    ."ַאף ֶזה ַאֲהרֹן ּוָבָניו ִמְתּכַ
  

יָאַמר     :ִיְרְמָיה ַרּבִ
   .ְוָאְזדּו ְלַטְעַמְייהוּ 

ַתְנָיא    :ּדְ
ׁש ַהּקֶֹדׁש "" ר ֶאת ִמְקּדַ    .ֶזה ִלְפַני ְוִלְפִנים - לג), (ויקרא טז  653653653653"ְוִכּפֶ
   .ֶזה ֵהיַכל - "ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד"
ַח " ָמעוֹ  – "ִמְזּבֵ ַמׁשְ    .ּכְ
ר"    .ֵאּלּו ָהֲעָזרֹות - "ְיַכּפֵ
ָמָען – "ּכֲֹהִנים" ַמׁשְ    .ּכְ
ָהל" ל ַעם ַהּקָ ָרֵאל - "ַעל ּכָ    .ֵאּלּו ִיׂשְ
ר" ם - "ְיַכּפֵ    .ֵאּלּו ַהְלִוּיִ

ִעיר ַה  ׂשָ ִרין ּבְ ּפְ ְתּכַ ּמִ ָרה ַאַחת ׁשֶ ן ְלַכּפָ וּו ּכּוּלָ ַח הּוׁשְ ּלֵ תַּ ׁשְ    ,ּמִ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

                                                           
ָהל ְיכַ  653 ל ַעם ַהּקָ ר ְוַעל ַהּכֲֹהִנים ְוַעל ּכָ ַח ְיַכּפֵ ְזּבֵ ׁש ַהּקֶֹדׁש ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהּמִ ר ֶאת ִמְקּדַ רְוִכּפֶ   ּפֵ
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יו  ׁש ְוָקָדׁשָ ָרֵאל ַעל טּוְמַאת ִמְקּדָ ר ַעל ִיׂשְ ְפִנים ְמַכּפֵ ה ּבִ ֲעׂשֶ ִעיר ַהּנַ ם ׂשָ ּדַ ם ׁשֶ ׁשֵ    –ּכְ
ר ְמַכּפֵ  ם ַהּפָ ְך ּדַ יוּכָ ׁש ְוָקָדׁשָ    .ר ַעל ַהּכֲֹהִנים ַעל טּוְמַאת ִמְקּדָ

ָאר ֲעֵבירֹות  ׁשְ ָרֵאל ּבִ ר ַעל ִיׂשְ ַח ְמַכּפֵ ּלֵ תַּ ׁשְ ִעיר ַהּמִ ל ׂשָ יּדּוי ׁשֶ ּוִ ם ׁשֶ ׁשֵ    –ּכְ
ָאר ֲעֵבירֹות ׁשְ ר ַעל ַהּכֲֹהִנים ּבִ ר ְמַכּפֵ ל ּפַ ְך ִויּדּוי ׁשֶ    ."ּכָ

  
ְמעֹון י ׁשִ ווּ  ,ְוַרּבִ אי הּוׁשְ    !ָהא ַוּדַ

  
ָרה נִ ִא  ּפָ ְבֵני ּכַ וּו ּדִ    ,יְנהוּ ין הּוׁשְ

יּה  ְדַנְפׁשֵ ר ּבִ ּפַ ל ַחד ְוַחד ִמּכַ    .ִמיהּו ּכָ
  

י ְיהּוָדה     : ְלַרּבִ
יו ׁש ְוָקָדׁשָ ָרֵאל   :טּוְמַאת ִמְקּדָ ְפִנים -ִיׂשְ ה ּבִ ֲעׂשֶ ִעיר ַהּנַ ַדם ׂשָ ֵרי ּבְ ּפְ    ,ִמּכַ

ל ַאֲהרֹן -ְוכֲֹהִנים  ַפר ׁשֶ    .ּבְ
ָאר ֲעֵבירֹות ׁשְ ַח ִמכַּ  -ֵאּלּו ְוֵאּלּו  :ּבִ ּלֵ ּתַ ׁשְ ִעיר ַהּמִ ִויּדּוי ׂשָ ֵרי ּבְ    .ּפְ

  
ְמעֹון י ׁשִ    :ּוְלַרּבִ

ָאר ֲעֵבירֹות  ׁשְ ֵרי -ּבִ ּפְ ַפר ִמְתּכַ ִויּדּוי ּדְ י ּכֲֹהִנים ּבְ    ,ַנּמִ
  

ֵני ְדָקּתָ    :ּכִ
יַח " ָרֵאל ְוֶאָחד ּכֲֹהִנים ְוֶאָחד ּכֵֹהן ָמׁשִ    .ֶאָחד ִיׂשְ

ָרֵאל ְלכֲֹהִנים ין ִיׂשְ יַח  ,ַמה ּבֵ    ?ּוְלכֵֹהן ָמׁשִ
ר ַעל ַהּכֲֹהִנים ַעל  ר ְמַכּפֵ ם ַהּפָ ּדַ א ׁשֶ יוֶאּלָ ׁש ְוָקָדׁשָ    ,טּוְמַאת ִמְקּדָ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהזֹו ּדִ    .ַרּבִ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָרֵאל  ר ַעל ִיׂשְ ְפִנים ְמַכּפֵ ה ּבִ ֲעׂשֶ ִעיר ַהּנַ ָ ם ַהׂשּ ּדַ ם ׁשֶ ׁשֵ ם ַהּפָ  -ּכְ ְך ּדַ ר ַעל ַהּכֲֹהִניםּכָ    .ר ְמַכּפֵ
ָרֵאל  ר ַעל ִיׂשְ ַח ְמַכּפֵ ּלֵ תַּ ׁשְ ִעיר ַהּמִ ל ׂשָ יּדּויֹו ׁשֶ ּוִ ם ׁשֶ ׁשֵ ר ַעל ַהּכֲֹהִנים -ּכְ ר ְמַכּפֵ ל ּפַ ְך ִויּדּויֹו ׁשֶ    .(שבועות ב:) "ּכָ
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        בבבב----צב, אצב, אצב, אצב, א . 21
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

רְוָסְמכּו ִזְקֵני ָהֵעָדה ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש הַ ""    – טו), (ויקרא ד  654654654654"ּפָ
ר     ,ָטעּון ְסִמיָכה -ּפַ

ִעיֵרי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים     ,ְטעּוִנין ְסִמיָכה -ְוֵאין ׂשְ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ר  ְזֵקִנים -ּפַ    ,ָטעּון ְסִמיָכה ּבִ

ִעיֵרי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים  ְזֵקִניםָטעּון ְסִמיָכה  -ְוֵאין ׂשְ ַאֲהרֹן ,ּבִ א ּבְ    ."ֶאּלָ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
   ,ָטעּון ְסִמיָכה -ַהַחי    - (ויקרא טז, כא)  655655655655"ַהַחי""

ִעיֵרי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים    ,ְטעּוִנין ְסִמיָכה - ְוֵאין ׂשְ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ַאֲהרֹן -ַחי    ,ָטעּון ְסִמיָכה ּבְ

ִעיֵרי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים                                        ,בצב ַאֲהרֹן -ְוֵאין ׂשְ ְזֵקִנים ,ְטעּוִנין ְסִמיָכה ּבְ א ּבִ    !"ֶאּלָ
  

תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
א ִהיא ְייָתא ְמָתַרְצּתָ ַהְך ַקּמַ ָרא ּדְ    ?!ְוִתְסּבְ

יָהא  ְמעֹון ָאַמר ַרּבִ ִעיַנן :ׁשִ ְבָעִלים ּבְ    !ְסִמיָכה ּבִ
א ּתָ     : 656656656656ִריץ ָהִכיֶאּלָ

ר"" ר ָטעּון ְסִמיָכה - טו), (ויקרא ד "ַהּפָ    ,ּפַ
ִעיֵרי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ְטעּוִנין ְסִמיָכה    ,ְוֵאין ׂשְ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ַאֲהרֹן   - (ויקרא טז, כא) "ַהַחי"    ,ַחי ָטעּון ְסִמיָכה ּבְ
ִעיֵרי ֲע  ְזֵקִניםְוֵאין ׂשְ א ּבִ ַאֲהרֹן ֶאּלָ    ."בֹוַדת ּכֹוָכִבים ְטעּוִנין ְסִמיָכה ּבְ

  
י ְיהּוָדה ְמעֹון ְלַרּבִ י ׁשִ    :ְוָהִכי ָקא ָאַמר ֵליּה ַרּבִ

עּו ְסִמיָכה ִעיֵרי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּבָ    ,ׂשְ
עּו ְסִמיָכה  לֹא ּבָ ִמיַע ָלְך ּדְ ִמיַע ָלךְ  -ְוִאי ׁשְ ׁשְ ַאֲהרֹן הּוא ּדִ    ,ּבְ

   .הּוא "ַהַחי"ּוִמיעּוָטא ֵמ 
  

י ְיהּוָדה ָרא ,ְוַרּבִ ה ִלי ְלַמֲעִטיְנהּו ִמּקְ    ?ָלּמָ
ִצּבּור :ָרִביָנאְוָהא ָאַמר  י ְסִמיכֹות ּבְ ּתֵ ִמיֵרי ׁשְ    !ּגְ

  
ָעְלָמא יְרָסא ּבְ    .ּגִ

  
ְמעֹון י ׁשִ ָבֲעָיא ְסִמיָכה  ,ְוַרּבִ ִעיֵרי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּדְ    ?ָלןְמנָ  –ׂשְ

  
ַתְנָיא    :ַנְפָקא ָלן ִמּדְ

ִעיר"" ָ ִעיר ַנְחׁשֹון ִלְסִמיָכה - כד), (ויקרא ד  657657657657"ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהׂשּ    ,ְלַרּבֹות ׂשְ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִעיֵרי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ִלְסִמיָכה    ,ְלַרּבֹות ׂשְ

ָהָיה  י ׁשִ ׁשֶ ָמּה ִלְפִנים  :אֹוֵמר ְמעֹוןַרּבִ ְכָנס ּדָ ּנִ את ׁשֶ ל ַחטָּ    ."ְטעּוָנה ְסִמיָכה -ּכָ
  

ה ִלי ְלֵמיְמָרא ָהָיה" :ָלּמָ    ?"ׁשֶ
  

                                                           
ר ִלְפֵני  654 ר ִלְפֵני  'הְוָסְמכּו ִזְקֵני ָהֵעָדה ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ַהּפָ ַחט ֶאת ַהּפָ   'הְוׁשָ
ָרֵאל ְוֶאת כָּ  655 ֵני ִיׂשְ ל ֲעֹונֹת ּבְ ה ָעָליו ֶאת ּכָ ִעיר ַהַחי ְוִהְתַוּדָ ָ י ָיָדיו ַעל רֹאׁש ַהׂשּ תֵּ ֵעיֶהם ְלכָ ְוָסַמְך ַאֲהרֹן ֶאת ׁשְ ׁשְ ִעיר ל ּפִ ָ ל ַחּטֹאָתם ְוָנַתן אָֹתם ַעל רֹאׁש ַהׂשּ

ָרה ְדּבָ י ַהּמִ ַיד ִאיׁש ִעתִּ ח ּבְ ּלַ   ְוׁשִ
 שיטה מקובצת גורס: הכי קתני 656

ַחט ֶאת ָהעָֹלה ִלְפֵני  657 ר ִיׁשְ ְמקֹום ֲאׁשֶ ַחט אֹתֹו ּבִ ִעיר ְוׁשָ ָ את הּוא 'הְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהׂשּ   ַחּטָ
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ָעְלָמא    .ִסיָמָנא ּבְ
  

ְפִנים :ְוֵאיָמא ה ּבִ ֲעׂשֶ ִעיר ַהּנַ    !ׂשָ
  

יא ִעיר ָנׂשִ ׂשְ    ,ּדּוְמָיא ּדִ
ר ַעל ֲעֵבירֹות ִמְצָוה ְידּוָע  ְמַכּפֵ    .הּדִ

  
ָאַמר ִציּבּור  :ּוְלָרִביָנא ּדְ י ְסִמיכֹות ּבְ ּתֵ ִמיֵרי ׁשְ ה ִלי -ּגְ    ?ְקָרֵאי ָלּמָ

  
   ,ִאיְצְטִריְך ִהְלְכָתא

   .ְוִאיְצְטִריְך ְקָרֵאי
ָרא ִאי ִמּקְ ְלֵמי ִציּבּור :ֲהָוה ֲאִמיָנא ,ּדְ    ,ִזְבֵחי ׁשַ

ָכל יְרָקא ּדְ ַהְך ּפִ ָיא ַאַמְתִניִתין ּדְ י ַקׁשְ אֹות  ּכִ ָנחֹות ּבָ    –ַהּמְ
יָאַמר " ְמעֹון ַרּבִ לֹׁש ִמְצֹות :ׁשִ ה ִמיִנין ְטעּוִנין ׁשָ לֹׁשָ    (מנחות סא.) "ׁשְ

ל ְוחֹוֶמר  658658658658 ְלֵמי ִציּבּור ְטעּוִנין ְסִמיָכה ִמּקַ    :ִויהּו ִזְבֵחי ׁשַ
ְלֵמי ָיִחיד ַ ים ,ַמה ׁשּ נּוָפה ַחּיִ ֵאין ְטעּוִנין ּתְ ים ְוכּו'ְטעּוִנין ְסִמיכָ  ,ׁשֶ    ,ה ַחּיִ

   ,ִאיְצְטִריְך ִהְלְכָתא
   ,לֹא ַיְדִעיַנן ֵהי ִניְנהוּ   659659659659ְוִאי ֵמִהְלְכָתא

ַמע ָלן יא :ָקַמׁשְ ִעיר ָנׂשִ ׂשְ ר ַעל ֲעֵבירֹות ִמְצָוה ְידּוָעה ,ּדּוְמָיא ּדִ ְמַכּפֵ   .ּדִ
  
  

                                                           
ַקל ָוחֹוֶמר ק:הגהות הב"ח מוח 658 י ּבְ   ַלְיּתֵ
  (הוה אמינא) גירסת וילנא: 659
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        צג, אצג, אצג, אצג, א    ––––צב, ב צב, ב צב, ב צב, ב  . 22
ִחיד ְטעּוִנין ְסִמיָכה חּוץ ִמּבְ " נֹות ַהּיָ ל ָקְרּבְ ר ּוֶפַסחּכָ    ."כֹור ּוַמֲעׂשֵ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

נוֹ "" כֹור - (ויקרא פרק ג)  660660660660"ָקְרּבָ    .ְולֹא ַהּבְ
ין הּוא כֹול ַוֲהלֹא ּדִ ּיָ    :ׁשֶ

ָתן ֵמֶרֶחם ְטעּוִנין ְסִמיָכה  ָ ֵאין ְקדּוׁשּ ָלִמים ׁשֶ ְ עּון ְסִמיָכה -ּוַמה ׁשּ טָּ ין ׁשֶ תֹו ֵמֶרֶחם ֵאינֹו ּדִ ָ דּוׁשּ ּקְ כֹור ׁשֶ    ?ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר נוֹ " :תַּ כֹור - "ָקְרּבָ    .ְולֹא ַהּבְ

נוֹ " ר - "ָקְרּבָ    .ְולֹא ַמֲעׂשֵ
ין הּוא כֹול ַוֲהלֹא ּדִ ּיָ    :ׁשֶ

ין ִלְפֵניֶהם ּוְלַאֲחֵריֶהם ְטעּוִנין ְסִמיָכה  ׁשִ ֵאין ְמַקּדְ ָלִמים ׁשֶ ְ    –ּוַמה ׁשּ
טָּ  ין ׁשֶ ׁש ְלָפָניו ּוְלַאֲחָריו ֵאינֹו ּדִ ַקּדֵ ּמְ ר ׁשֶ    !?עּון ְסִמיָכהַמֲעׂשֵ

ְלמּוד לֹוַמר נוֹ " :תַּ ר - "ָקְרּבָ    .ְולֹא ַמֲעׂשֵ
נוֹ " ַסח - "ָקְרּבָ    .ְולֹא ּפֶ

ין הּוא כֹול ַוֲהלֹא ּדִ ּיָ    :ׁשֶ
ֲעמֹוד ְוָהֵבא ְטעּוִנין ְסִמיָכה  ֵאינֹו ּבַ ָלִמים ׁשֶ ְ    –ּוַמה ׁשּ

עּון ְסִמיָכה טָּ ין ׁשֶ ֲעמֹוד ְוָהֵבא ֵאינֹו ּדִ הּוא ּבַ ַסח ׁשֶ    !?ּפֶ

נוֹ " :ְלמּוד לֹוַמרתַּ  ַסח - "ָקְרּבָ    ."ְולֹא ּפֶ
  

א ְלִמיְפַרךְ  ן ְטעּוִנין ְנָסִכים ּוְתנּוַפת ָחֶזה ְוׁשֹוק :ִאיּכָ ּכֵ ָלִמים ׁשֶ ׁשְ    !ַמה ּלִ
  

ָעְלָמא א ּבְ    .ְקָרֵאי ַאְסַמְכּתָ
  

א    צג,א ה ִלי^ֶאּלָ    ?ְקָרֵאי ָלּמָ
  
נוֹ " ן ֲחֵבירוֹ  - "ָקְרּבָ    .ְולֹא ָקְרּבַ
נוֹ ָק " ן עֹוֵבד ּכֹוָכִבים - "ְרּבָ    .ְולֹא ָקְרּבַ
נוֹ " ן ִלְסִמיָכהְלַרּבֹות כָּ  - "ָקְרּבָ ֲעֵלי ָקְרּבָ    .ל ּבַ
  
  
  
  
  

                                                           
ָקר הּוא ַמְקִריב ִאם 	{א} 660 נֹו ִאם ִמן ַהּבָ ָלִמים ָקְרּבָ ִמים ַיְקִריֶבּנּו ִלְפֵני  ְוִאם ֶזַבח ׁשְ ַתח אֶֹהל 	{ב}: 'הָזָכר ִאם ְנֵקָבה תָּ ָחטֹו ּפֶ נֹו ּוׁשְ ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ָקְרּבָ

ַח ָסִביב: מֹוֵעד ְוָזְרק ְזּבֵ ם ַעל ַהּמִ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהּדָ ה לַ 	{ג}ּו ּבְ ֶ ָלִמים ִאׁשּ ְ ַבח ַהׁשּ ר ַעל ֶאת ַהֵחֶלב ַהְמ  'הְוִהְקִריב ִמּזֶ ל ַהֵחֶלב ֲאׁשֶ ֶרב ְוֵאת ּכָ ה ֶאת ַהּקֶ ַכּסֶ
ֶרב:  ָס 	{ד}ַהּקֶ ר ַעל ַהּכְ ר ֲעֵלֶהן ֲאׁשֶ ָליֹת ְוֶאת ַהֵחֶלב ֲאׁשֶ י ַהּכְ תֵּ ה: ְוֵאת ׁשְ ָליֹות ְיִסיֶרּנָ ֵבד ַעל ַהּכְ ְוִהְקִטירּו אֹתֹו ְבֵני ַאֲהרֹן 	{ה}ִלים ְוֶאת ַהּיֶֹתֶרת ַעל ַהּכָ

ר ַע  ָחה ַעל ָהעָֹלה ֲאׁשֶ ְזּבֵ ה ֵריַח ִניחַֹח לַ ַהּמִ ֵ ר ַעל ָהֵאׁש ִאׁשּ ָלִמים לַ 		{ו}: (פ) 'הל ָהֵעִצים ֲאׁשֶ נֹו ְלֶזַבח ׁשְ ִמים ַיְקִריֶבּנּו: ָזָכר אֹו נְ  'הְוִאם ִמן ַהּצֹאן ָקְרּבָ ֵקָבה תָּ
נֹו ְוִהְקִריב אֹתֹו ִלְפֵני 	{ז} ב הּוא ַמְקִריב ֶאת ָקְרּבָ ׂשֶ מֹו ַעל 	{ח}: 'הִאם ּכֶ ֵני ַאֲהרֹן ֶאת ּדָ ַחט אֹתֹו ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ְוָזְרקּו ּבְ נֹו ְוׁשָ ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁש ָקְרּבָ

ַח ָסִביב:  ְזּבֵ ה לַ 	{ט}ַהּמִ ֶ ָלִמים ִאׁשּ ְ ַבח ַהׁשּ ֶרב ְוֵאת כָּ  'הְוִהְקִריב ִמּזֶ ה ֶאת ַהּקֶ ה ְוֶאת ַהֵחֶלב ַהְמַכּסֶ ת ֶהָעֶצה ְיִסיֶרּנָ ר ֶחְלּבֹו ָהַאְלָיה ְתִמיָמה ְלֻעּמַ ל ַהֵחֶלב ֲאׁשֶ
ֶרב:  ָסִלים ְוֶאת ַהּיֶֹתֶרת ַעל ַהכָּ 	{י}ַעל ַהּקֶ ר ַעל ַהּכְ ר ֲעֵלֶהן ֲאׁשֶ ָליֹת ְוֶאת ַהֵחֶלב ֲאׁשֶ י ַהּכְ תֵּ ה: ְוֵאת ׁשְ ָליֹת ְיִסיֶרּנָ ָחה 		{יא}ֵבד ַעל ַהּכְ ְזּבֵ ְוִהְקִטירֹו ַהּכֵֹהן ַהּמִ

ה לַ  ֶ נֹו ְוִהְקִריבֹו ִלְפֵני 	{יב}: (פ) 'הֶלֶחם ִאׁשּ מֹו ַעל 	{יג}: 'הְוִאם ֵעז ָקְרּבָ ֵני ַאֲהרֹן ֶאת ּדָ ַחט אֹתֹו ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ְוָזְרקּו ּבְ ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁשֹו ְוׁשָ
ַח ָסִביב:  ְזּבֵ ה לַ 		{יד}ַהּמִ ֶ נֹו ִאׁשּ ּנּו ָקְרּבָ ֶרב:  'הְוִהְקִריב ִמּמֶ ר ַעל ַהּקֶ ל ַהֵחֶלב ֲאׁשֶ ֶרב ְוֵאת ּכָ ה ֶאת ַהּקֶ ָליֹת ְוֶאת ַהֵחֶלב 	{טו}ֶאת ַהֵחֶלב ַהְמַכּסֶ י ַהּכְ תֵּ ְוֵאת ׁשְ

ה:  ָליֹת ְיִסיֶרּנָ ֵבד ַעל ַהּכְ ָסִלים ְוֶאת ַהּיֶֹתֶרת ַעל ַהּכָ ר ַעל ַהּכְ ר ֲעֵלֶהן ֲאׁשֶ ל ֵחֶלב לַ 	{טז}ֲאׁשֶ ה ְלֵריַח ִניחַֹח ּכָ ֶ ָחה ֶלֶחם ִאׁשּ ְזּבֵ ת 	{יז}: 'הְוִהְקִטיָרם ַהּכֵֹהן ַהּמִ ֻחּקַ
ם לֹא תֹאֵכלּו: עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם בְּ  ל ֵחֶלב ְוָכל ּדָ בֵֹתיֶכם ּכָ  כֹל מֹוׁשְ


