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  נסכיםהחותמות . א"טו ע- ב"יד ע

ומכיוון שצריך להכינם על , )וסולת, שמן, יין( לחלק מהקורבנות בבית המקדש היה צריך המקריב להוסיף נסכים

  . מים שהנסכים נרכשים בבית המקדשקבעו חכ, טהרת הקודש ולא סמכו על טהרת המקריבים

הממונה על , מיוחנן ,נסכים כפי הראוי לקורבנוכסף לבית המקדש רוכש ב בהגיעוהמקריב : כך היו עושים

בנוסף היה רשום על (חתום עליו סוג הנסכים שרכש שקלף  - " חותם"מביא לו  בתמורה לכסף היהיוחנן . החותמות

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

הממונה  ,המקריב היה ניגש לאחייה. )שאבד לאדם אחר ולהשתמש בו" חותם"כדי שהרמאים לא יוכלו למצוא  - םשל הכוהני

אחייה היה מציג את , ערב היו יוחנן ואחייה מתחשבניםב( שום בחותםמגיש את החותם ומקבל נסכים כפי הר, על הנסכים

במידה של , בקופתו של יוחנןכסף י התאמה בין מספר החותמות לסכום במידה וישנה א .ותמורתן היה יוחנן משלם לו, החותמות שקיבל

  .)שיד ההקדש על העליונה, להקדש העודפות המעות - במידה של יתר , מביתואת ההפרש יוחנן היה משלם  - חוסר 
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נסכי בקר גדולים 
  וקטנים זכרים ונקבות

 ְלַפֵּלא ָזַבח אוֹ  ֹעָלה ָּבָקר ֶבן ַתֲעֶׂשה ְוִכי"
 ָקרַהּבָ  ֶּבן ַעל ְוִהְקִריב .'ַלה ְׁשָלִמים אוֹ  ֶנֶדר

    ַּבֶּׁשֶמןַּבֶּׁשֶמןַּבֶּׁשֶמןַּבֶּׁשֶמן ָּבלּול ֶעְׂשֹרִניםֶעְׂשֹרִניםֶעְׂשֹרִניםֶעְׂשֹרִנים    ְׁשָׁשהְׁשָׁשהְׁשָׁשהְׁשָׁשה ֹסֶלת ִמְנָחה
 ַהִהיןַהִהיןַהִהיןַהִהין    ֲחִציֲחִציֲחִציֲחִצי ַלֶּנֶס ַּתְקִריב ְוַיִין .ַהִהיןַהִהיןַהִהיןַהִהין    ֲחִציֲחִציֲחִציֲחִצי

 ַלּׁשֹור ֵיָעֶׂשה ָּכָכה... 'ַלה ִניֹחחַ  ֵריחַ  ִאֵּׁשה
משמע שלא , )יא- ח,במדבר טו( "ָהֶאָחדָהֶאָחדָהֶאָחדָהֶאָחד

ולא כפי ( חילקו בשור בין עגל לבין שור
ם חילקו בין כבש בן שנה לאייל בן יותר שבכבשי

  .)משנה
זכר ( דכר  זכר

  )בארמית
  עשורנים סולת 2

  ההין יין ושמן  1/3
כבש בן ( נסכי האייל
  גדולים )למעלה משנה

 ֶעְׂשֹרִניםֶעְׂשֹרִניםֶעְׂשֹרִניםֶעְׂשֹרִנים    ְׁשֵניְׁשֵניְׁשֵניְׁשֵני    ֹסֶלתֹסֶלתֹסֶלתֹסֶלת ִמְנָחה ַּתֲעֶׂשה ָלַאִיל אוֹ "
    ַלֶּנֶסַלֶּנֶסַלֶּנֶסַלֶּנֶס    ְוַיִיןְוַיִיןְוַיִיןְוַיִין .ַהִהיןַהִהיןַהִהיןַהִהין    ְׁשִלִׁשיתְׁשִלִׁשיתְׁשִלִׁשיתְׁשִלִׁשית    ַבֶּׁשֶמןַבֶּׁשֶמןַבֶּׁשֶמןַבֶּׁשֶמן הְּבלּולָ 

 אוֹ ... 'הלַ  ִניֹחחַ  ֵריחַ  ַּתְקִריב    ַהִהיןַהִהיןַהִהיןַהִהין    ְׁשִלִׁשיתְׁשִלִׁשיתְׁשִלִׁשיתְׁשִלִׁשית
משמע  ,)יא. ז-ו,במדבר טו( "ָהֶאָחדָהֶאָחדָהֶאָחדָהֶאָחד ָלַאִיל

שלא חילקו בין אייל בן שנתיים לאייל בן 
ולא כפי שחילקו בכבשים בין שנה ( שלוש

  .)לשנתיים
  עשרון סולת 1  גדי  גדי

 ןההין יין ושמ 1/4
  )לוגין 3(=

) ועזכבש ( נסכי הצאן
, בעיזים( גדולים וקטנים

 ")אייל" רוכשאך בכבשים 
ואף ( זכרים ונקבות

  )רחלות

 ֹסֶלתֹסֶלתֹסֶלתֹסֶלת ִמְנָחה 'הלַ  ָקְרָּבנוֹ  ַהַּמְקִריב ְוִהְקִריב"
    ַלֶּנֶסַלֶּנֶסַלֶּנֶסַלֶּנֶס    ְוַיִיןְוַיִיןְוַיִיןְוַיִין .ָׁשֶמןָׁשֶמןָׁשֶמןָׁשֶמן    ַהִהיןַהִהיןַהִהיןַהִהין    ִּבְרִבִעיתִּבְרִבִעיתִּבְרִבִעיתִּבְרִבִעית    ָּבלּול    ִעָּׂשרֹוןִעָּׂשרֹוןִעָּׂשרֹוןִעָּׂשרֹון

 ַלָּזַבח אוֹ  ָהֹעָלה ַעל ַּתֲעֶׂשה    ַהִהיןַהִהיןַהִהיןַהִהין    ְרִביִעיתְרִביִעיתְרִביִעיתְרִביִעית
    אוֹ     ַבְּכָבִׂשיםַבְּכָבִׂשיםַבְּכָבִׂשיםַבְּכָבִׂשים ַלֶּׂשה אוֹ  ...ָהֶאָחד ַלֶּכֶבׂש
משמע שלא  ,)יא.ה- ד,מדבר טוב(" ָבִעִּזיםָבִעִּזיםָבִעִּזיםָבִעִּזים

ולא , גדולה לנקבה נקבה קטנה חילקו בין
ולא כפי ( חילקו בעיזים בין גדי לתייש
  .)שחילקו בכבשים בין שנה לשנתיים

מביא (
חותם 

, "יגד"
ולוג 
שמן 

  )מביתו
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   )לוגין 3(=
  .לוג שמן+ 

מביא (נסכי בהמת אשם 
חטאת ועולה מהעופות 

 )שאינם טעונים נסכים
, "גדי"כחותם ( מצורע עני

 לבהונות והוספת לוג שמן
 4סך הכל הוא רוכש . ולתנוך

  ). לוגין שמן

 ֶּכֶבׂש ְוָלַקח ַמֶּׂשֶגת וֹ ָיד ְוֵאין הּוא ַּדל ְוִאם"
    ְוִעָּׂשרֹוןְוִעָּׂשרֹוןְוִעָּׂשרֹוןְוִעָּׂשרֹון ָעָליו ְלַכֵּפר ִלְתנּוָפה ָאָׁשם ֶאָחד
. ָׁשֶמןָׁשֶמןָׁשֶמןָׁשֶמן    ְוגְוגְוגְוג ְלִמְנָחה ַּבֶּׁשֶמן ָּבלּול ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד ֹסֶלתֹסֶלתֹסֶלתֹסֶלת
 ַּתִּׂשיג ֲאֶׁשר יֹוָנה ְּבֵני ְׁשֵני אוֹ  ֹתִרים ּוְׁשֵּתי

ויקרא (" ֹעָלה ְוָהֶאָחד ַחָּטאת ֶאָחד ְוָהָיה ָידוֹ 
  )כא,יד

  עשרון סולת 3  חוטא עשיר  חוטא
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  )תשע לוגין(=
  .לוג שמן+ 

נסכי שלוש בהמות של 
אשם , חטאת: מצורע
 חותם שלוש פעמיםכ(ועולה 

 לוג שמןוהוספת , "גדי"
סך הכל הוא .ולתנוךלבהונות 

  .)לוגין שמן 10רוכש 

 ...ָטֳהָרתוֹ  ְּביֹום ַהְּמֹצָרע ּתֹוַרת ִּתְהֶיה ֹזאת"
 ְּתִמיִמים ְכָבִׂשים ְׁשֵני ִיַּקח ַהְּׁשִמיִני ּוַבּיֹום

     ְּׁשָׁשה ְּׁשָׁשה ְּׁשָׁשה ְּׁשָׁשהו ְּתִמיָמה ְׁשָנָתּה ַּבת ַאַחת ְוַכְבָׂשה
    ְוגְוגְוגְוג    ַבֶּׁשֶמןַבֶּׁשֶמןַבֶּׁשֶמןַבֶּׁשֶמן ְּבלּוָלה    ִמְנָחהִמְנָחהִמְנָחהִמְנָחה    ֹסֶלתֹסֶלתֹסֶלתֹסֶלת    ֶעְׂשֹרִניםֶעְׂשֹרִניםֶעְׂשֹרִניםֶעְׂשֹרִנים

  .)י.א,ידויקרא (" ָׁשֶמןָׁשֶמןָׁשֶמןָׁשֶמן    ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד

  

  

  

  

  


