מנחות עה עשיית מנחות

בס"ד

ויקרא פרק ב – מנחת נדבת יחיד )מעשרון עד ששים עשרון סולת חטה ,לוג שמן לכל עשרון ,קומץ לבונה אחד(
סלֶת יִ ְהיֶה ָק ְרבָּ נ ֹו וְ יָצַ ק עָ לֶיהָ ֶשׁמֶ ן וְ נָתַ ן עָ לֶיהָ לְ ֹבנָה:
)א( וְ נֶפֶ שׁ כִּ י תַ ְק ִריב ָק ְרבַּ ן ִמנְ חָ ה לַיקֹוָ ק ֹ
וּמ ַשּׁ ְמנָהּ עַ ל ָכּל לְ ֹבנָתָ הּ וְ ִה ְק ִטיר הַ כֹּהֵ ן אֶ ת אַזְ כּ ָָרתָ הּ הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה ִא ֵשּׁה
)ב( וֶ הֱ בִ יאָ הּ אֶ ל בְּ נֵי אַהֲ ֹרן הַ כֹּהֲ נִים וְ ָקמַ ץ ִמ ָשּׁם ְמ א קֻ ְמצ ֹו ִמסָּ לְ ָתּהּ ִ
קוָק) :ג( וְ הַ נּוֹתֶ ֶרת ִמן הַ ִמּנְחָ ה לְ אַהֲ רֹן וּלְ בָ נָיו ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים מֵ ִא ֵשּׁי יְ קֹוָ ק :ס
ֵריחַ נִיחֹחַ לַי ֹ
יקי מַ צּוֹת ְמשֻׁ ִחים בַּ ָשּׁמֶ ן :ס
סלֶת חַ לּוֹת מַ צֹּת בְּ לוּ ת בַּ ֶשּׁמֶ ן ְוּר ִק ֵ
)ד( וְ כִ י תַ ְק ִרב ָק ְרבַּ ן ִמנְ חָ ה מַ אֲ פֵ ה תַ נּוּר ֹ
סלֶת בְּ לוּלָה בַ ֶשּׁמֶ ן מַ צָּ ה ִת ְהיֶה:
)ה( וְ ִאם ִמנְחָ ה עַ ל הַ מַּ חֲ בַ ת ָק ְרבָּ ֶנ ֹ
)ו( פָּ תוֹת אֹתָ הּ ִפּ ִתּים וְ יָצַ ְק ָתּ עָ לֶיהָ ָשׁמֶ ן ִמנְ חָ ה ִהוא :ס
סלֶת בַּ ֶשּׁמֶ ן ֵתּעָ ֶשׂה:
)ז( וְ ִאם ִמנְ חַ ת מַ ְרחֶ ֶשׁת ָק ְרבָּ ֶנ ֹ
ישׁהּ אֶ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
)ח( וְ הֵ בֵ אתָ אֶ ת הַ ִמּנְחָ ה אֲ ֶשׁר יֵעָ ֶשׂה מֵ אֵ לֶּה לַיקֹוָ ק וְ ִה ְק ִריבָ הּ אֶ ל הַ כֹּהֵ ן וְ ִהגִּ ָ
)ט( וְ הֵ ִרים הַ כֹּהֵ ן ִמן הַ ִמּנְחָ ה אֶ ת אַזְ כָּ ָרתָ הּ וְ ִה ְק ִטיר הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה ִא ֵשּׁה ֵריחַ נִיחֹחַ לַיקֹוָ ק:
)י( וְ הַ נּוֹתֶ ֶרת ִמן הַ ִמּנְחָ ה לְ אַהֲ רֹן וּלְ בָ נָיו ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים מֵ ִא ֵשּׁי יְ קֹוָ ק:
קוָק:
קוָק א תֵ עָ ֶשׂה חָ מֵ ץ כִּ י כָ ל ְשׂאֹר וְ כָ ל ְדּבַ שׁ א תַ ְק ִטירוּ ִממֶּ נּוּ ִא ֶשּׁה לַי ֹ
)יא( כָּ ל הַ ִמּנְ חָ ה אֲ ֶשׁר ַתּ ְק ִריבוּ לַי ֹ
אשׁית ַתּ ְק ִריבוּ אֹתָ ם לַיְ קֹוָ ק וְ אֶ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ א ַיעֲלוּ לְ ֵריחַ נִיחֹחַ :
)יב( ָק ְרבַּ ן ֵר ִ
)יג( וְ כָ ל ָק ְרבַּ ן ִמנְ חָ ְת בַּ מֶּ לַח ִתּ ְמלָח וְ א תַ ְשׁבִּ ית מֶ לַח בְּ ִרית אֱ הֶ י מֵ עַ ל ִמנְחָ תֶ עַ ל כָּל ָק ְרבָּ ְנ ַתּ ְק ִריב מֶ לַח :ס
כּוּרי :
כּוּרים לַיקֹוָ ק אָבִ יב ָקלוּי בָּ אֵ שׁ גּ ֶֶרשׂ כּ ְַרמֶ ל ַתּ ְק ִריב אֵ ת ִמנְחַ ת בִּ ֶ
)יד( וְ ִאם ַתּ ְק ִריב ִמנְ חַ ת בִּ ִ
וּמ ַשּׁ ְמנָהּ עַ ל ָכּל לְ ֹבנָתָ הּ ִא ֶשּׁה לַיקֹוָ ק :פ
)טו( וְ נָתַ ָתּ עָ לֶיהָ ֶשׁמֶ ן וְ ַשׂ ְמ ָתּ עָ לֶיהָ לְ ֹבנָה ִמנְחָ ה ִהוא) :טז( וְ ִה ְק ִטיר הַ כֹּהֵ ן אֶ ת אַזְ כּ ָָרתָ הּ ִמגִּ ְר ָשׂהּ ִ

קידוש המנחה
הכנתן
מתן שמן השני
בלילה
עשייתן
אפיה
משיחת שמן
פתיתה
יציקת שמן
הקרבתן

מאפה תנור
מרחשת
מחבת
רקיקי מצות
חלות מצות
סלת
מביא את הסולת השמן והלבונה לבית המקדש ומקדש אותם בפיו קדושת דמים
ואח"כ שמים אותו בכלי שרת ומקדשם קדושת הגוף
נותן שמן לתוך הכלי ונותן הסולת עליו*
נותן שמן
נותן שמן
X
נותן שאר השמן
נותן שמן
בולל את השמן עם הסולת
לש את המנחה ומחלקו לעשר חלקים ומערך אותו ומקטף פניו במים
X
X

אופה אותה מצות בקרקעית התנור
)חלות עריכה עבה ורקיקין עריכה דקה(

מניח את המנחה
במחבת )כלי שטוח(
ואופה אותה מצה
בתנור

מניח את המנחה
במרחשת )כלי עמוק(
ואופה אותה מצה
בתנור

מושחן בשמן כמין
X
X
כ"י יווני )**(X
פתות אותה פתים :כופל אותה לשתים וחוזר וכופלה לארבע )ומבדילן( והולך
X
ופותת עד שיהיה כל חלק כזית ונותנן בכלי שרת
יוצק שמן הנשאר יוצק שמן הנשאר
יוצק שמן הנשאר
X
X
על העיסה
על העיסה
על העיסה
נותן על המנחה הלבונה ,ומגישה לקרן דרומית מערבית של המזבח.
מסלק את הלבונה לצד אחד ואח"כ קומץ המנחה מצד השני ונותן את הקומץ לכלי שרת***.
מלקט את הלבונה מעל המנחה ושם אותה על הקומץ ומוליכן לראש המזבח.
מולחן ומקטיר אותן על האש
X

X

* לפי הרמב"ם אין מתן שמן בכלי במנחת מאפה תנור ** י"א שהשמן הנשאר לכוהנים וי"א שחוזר ומושחן עד שיכלה השמן
*** אין קומץ במנחת כהן כי קרבה כולה על גבי המזבח .וגם מולח את כולה ומקריבה כליל על המזבח.

ויקרא פרק ז – לחמי תודה ) 20עשרון סלת חטה וחצי לוג שמן(
)ט( וְ ָכל ִמנְחָ ה אֲ ֶשׁר ֵתּאָפֶ ה בַּ ַתּנּוּר וְ ָכל ַנע ֲָשׂה בַ מַּ ְרחֶ ֶשׁת וְ עַ ל מַ חֲ בַ ת ַלכֹּהֵ ן הַ מַּ ְק ִריב אֹתָ הּ ל ֹו ִת ְהיֶה:
אָחיו :פ
)י( וְ כָ ל ִמנְחָ ה בְ לוּלָה בַ ֶשּׁמֶ ן ַוחֲ ֵרבָ ה לְ ָכל בְּ נֵי אַהֲ רֹן ִתּ ְהיֶה ִאישׁ כְּ ִ
)יא( וְ זֹאת תּו ַֹרת זֶ בַ ח הַ ְשּׁל ִָמים אֲ ֶשׁר י ְַק ִריב לַיקֹוָ ק:
סלֶת מֻ ְרבֶּ כֶ ת חַ ת בְּ לוּ ת בַּ ָשּׁמֶ ן:
יקי מַ צּוֹת ְמשֻׁ ִחים בַּ ָשּׁמֶ ן וְ ֹ
)יב( ִאם עַ ל תּו ָֹדה י ְַק ִריבֶ נּוּ וְ ִה ְק ִריב עַ ל זֶבַ ח הַ תּו ָֹדה חַ לּוֹת מַ צּוֹת בְּ לוּ ת בַּ ֶשּׁמֶ ן ְוּר ִק ֵ
)יג( עַ ל חַ ת לֶחֶ ם חָ מֵ ץ י ְַק ִריב ָק ְרבָּ נוֹ עַ ל זֶבַ ח תּו ַֹדת ְשׁלָמָ יו:
)יד( וְ ִה ְק ִריב ִממֶּ נּוּ אֶ חָ ד ִמ ָכּל ָק ְרבָּ ן ְתּרוּמָ ה לַיקֹוָ ק ַלכֹּהֵ ן הַ זּ ֵֹרק אֶ ת ַדּם הַ ְשּׁל ִָמים ל ֹו יִ ְהיֶה:

חלות מצה
רקיקים
חלות
10חלות
10חלות
10עשרון סלת
⅓ עשרון לכל
⅓ עשרון לכל
חלה
חלה
⅛ לוג שמן
⅛ לוג שמן
דומה למנחה מאפה תנור
רקיקי מצות
חלות מצות

חלות חמץ
חמץ
10חלות
10עשרון סלת

רבוכה
10חלות
⅓ עשרון לכל
חלה
¼ לוג שמן
דומה
למנחת חביתין

לחמי תודה
 40חלות
 20עשרון סלת

עשרון לכל חלה
אין שמן
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