יד ע"ב-טו ע"א .חותמות הנסכים
לחלק מהקורבנות בבית המקדש היה צריך המקריב להוסיף נסכים )יין ,שמן ,וסולת( ,ומכיוון שצריך להכינם על
טהרת הקודש ולא סמכו על טהרת המקריבים ,קבעו חכמים שהנסכים נרכשים בבית המקדש.
כך היו עושים :המקריב בהגיעו לבית המקדש רוכש בכסף נסכים כפי הראוי לקורבנו ,מיוחנן ,הממונה על
החותמות .יוחנן בתמורה לכסף היה מביא לו "חותם"  -קלף שחתום עליו סוג הנסכים שרכש

)בנוסף היה רשום על

הקלף גם שם היום ,שם השבוע בחודש ,שם החודש והמשמר שעבד באותו שבוע ,כדו' :ביום ראשון לשבוע הראשון לחודש ניסן ,במשמרת

של הכוהנים  -כדי שהרמאים לא יוכלו למצוא "חותם" שאבד לאדם אחר ולהשתמש בו( .המקריב היה ניגש לאחייה ,הממונה
על הנסכים ,מגיש את החותם ומקבל נסכים כפי הרשום

בחותם )בערב היו יוחנן ואחייה מתחשבנים ,אחייה היה מציג את

החותמות שקיבל ,ותמורתן היה יוחנן משלם לו .במידה וישנה אי התאמה בין מספר החותמות לסכום כסף בקופתו של יוחנן ,במידה של

חוסר  -יוחנן היה משלם את ההפרש מביתו ,במידה של יתר  -המעות העודפות להקדש ,שיד ההקדש על העליונה(.

הוכחה מהכתוב

משמש ל

חותם
לת"ק
עגל

חותם לבן
עזאי
עגל

כמות נסכים
שעליה שילם
 3עשרונים סולת
 1/2ההין יין ושמן

נסכי בקר גדולים
וקטנים זכרים ונקבות

זכר

דכר )זכר
בארמית(

 2עשורנים סולת
 1/3ההין יין ושמן

נסכי האייל )כבש בן
למעלה משנה( גדולים

גדי

גדי

 1עשרון סולת
 1/4ההין יין ושמן

נסכי הצאן )כבש ועז(
גדולים וקטנים )בעיזים,
אך בכבשים רוכש "אייל"(
זכרים ונקבות )ואף
רחלות(

)מביא
חותם
"גדי",
ולוג
שמן
מביתו(

חוטא דל

 1עשרון סולת
 1/4ההין יין ושמן

נסכי בהמת אשם )מביא
חטאת ועולה מהעופות
שאינם טעונים נסכים(
מצורע עני )כחותם "גדי",
והוספת לוג שמן לבהונות
ולתנוך .סך הכל הוא רוכש 4
לוגין שמן(.

חוטא

חוטא עשיר

 3עשרון סולת
 3/4ההין יין ושמן

"זֹאת ִתּ ְהיֶה תּו ַֹרת הַ ְמּצ ָֹרע בְּ יוֹם טָ הֳ ָרת ֹו...
נסכי שלוש בהמות של
ימים
וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִ י י ִַקּח ְשׁנֵי כְ בָ ִשׂים ְתּ ִמ ִ
מצורע :חטאת ,אשם
שׁה
ועולה )כשלוש פעמים חותם וְ כַבְ ָשׂה אַחַ ת בַּ ת ְשׁנ ָָתהּ ְתּ ִמימָ ה ו ְּשׁ ָ
"גדי" ,והוספת לוג שמן
עֶ ְשׂ ֹרנִים ֹסלֶת ִמנְחָ ה בְּ לוּלָה בַ שֶּׁ מֶ ן וְ ג
לבהונות ולתנוך.סך הכל הוא אֶ חָ ד ָשׁמֶ ן" )ויקרא יד,א.י(.
רוכש  10לוגין שמן(.

"וְ כִ י ַתעֲ ֶשׂה בֶ ן בָּ ָקר ֹעלָה א ֹו זָבַ ח לְ פַ לֵּא
נֶדֶ ר א ֹו ְשׁל ִָמים לַה' .וְ ִה ְק ִריב עַ ל בֶּ ן הַ בָּ ָקר
שׁה עֶ ְשׂ ֹרנִים בָּ לוּל בַּ ֶשּׁמֶ ן
ִמנְ חָ ה ֹסלֶת ְשׁ ָ
חֲ צִ י הַ ִהין .וְ ַייִן ַתּ ְק ִריב ַלנֶּסֶ  חֲ צִ י הַ ִהין
ִא ֵשּׁה ֵריחַ נִ יחֹחַ לַה'ָ ...כּכָה יֵעָ ֶשׂה לַשּׁוֹר
הָ אֶ חָ ד" )במדבר טו,ח-יא( ,משמע שלא
חילקו בשור בין עגל לבין שור )ולא כפי
שבכבשים חילקו בין כבש בן שנה לאייל בן יותר
משנה(.

)= 3לוגין(

"א ֹו לָאַיִל ַתּעֲ ֶשׂה ִמנְ חָ ה ֹסלֶת ְשׁנֵי עֶ ְשׂ ֹרנִים
בְּ לוּ ָלה בַ ֶשּׁמֶ ן ְשׁלִ ִשׁית הַ ִהין .וְ ַייִן ַלנֶּסֶ 
ְשׁ ִל ִשׁית הַ ִהין ַתּ ְק ִריב ֵריחַ נִ יחֹחַ ַלה' ...א ֹו
לָאַיִל הָ אֶ חָ ד" )במדבר טו,ו-ז .יא( ,משמע
שלא חילקו בין אייל בן שנתיים לאייל בן
שלוש )ולא כפי שחילקו בכבשים בין שנה
לשנתיים(.
"וְ ִה ְק ִריב הַ מַּ ְק ִריב ָק ְרבָּ נ ֹו ַלה' ִמנְ חָ ה ֹסלֶת
עִ ָשּׂרוֹן בָּ לוּל בִּ ְרבִ עִ ית הַ ִהין ָשׁמֶ ן .וְ ַייִן ַלנֶּסֶ 
ְרבִ יעִ ית הַ ִהין ַתּעֲ ֶשׂה עַ ל הָ ֹעלָה א ֹו ַלזָּבַ ח
ַשּׂה בַ כְּ בָ ִשׂים א ֹו
ַלכֶּבֶ שׂ הָ אֶ חָ ד ...א ֹו ל ֶ
בָ עִ זִּים" )במדבר טו,ד-ה.יא( ,משמע שלא
חילקו בין נקבה קטנה לנקבה גדולה ,ולא
חילקו בעיזים בין גדי לתייש )ולא כפי
שחילקו בכבשים בין שנה לשנתיים(.

)= 3לוגין(

 +לוג שמן.

)=תשע לוגין(

 +לוג שמן.

"וְ ִאם דַּ ל הוּא וְ אֵ ין יָד ֹו מַ ֶשּׂגֶת וְ ל ַָקח כֶּבֶ שׂ
אֶ חָ ד אָ ָשׁם לִ ְתנוּפָ ה לְ כַפֵּ ר עָ לָיו וְ עִ ָשּׂרוֹן
ֹסלֶת אֶ חָ ד בָּ לוּל בַּ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמנְ חָ ה וְ ג ָשׁמֶ ן.
וּשׁ ֵתּי ת ִֹרים א ֹו ְשׁנֵי בְּ נֵי י ֹונָה אֲ ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג
ְ
עלָה" )ויקרא
יָד ֹו וְ הָ יָה אֶ חָ ד חַ טָּ את וְ הָ אֶ חָ ד ֹ
יד,כא(

בבחינת "אַל ִתּ ְמנַע טוֹב ִמ ְבּעָ לָיו"  -אשמח לקבל הערות ותיקונים לדף 345mail@gmail.com

