מנחות ב הקדמה

בס"ד

טיב המנחה
משנה מסכת מנחות פרק יג
משנה יא
]יא[ נאמר בעולת הבהמה אשה ריח ניחוח ובעולת העוף אשה ריח ניחוח ובמנחה אשה ריח ניחוח ללמד שאחד המרבה
ואחד הממעיט ובלבד שיכוין אדם את דעתו לשמים:
תלמוד בבלי מסכת מנחות דף קי עמוד א
אמר ריש לקיש ,מאי דכתיב+ :ויקרא ז' +זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם? כל העוסק בתורה ,כאילו הקריב
עולה מנחה חטאת ואשם .אמר רבא :האי לעולה למנחה ,עולה ומנחה מיבעי ליה! אלא אמר רבא :כל העוסק בתורה ,אינו
צריך לא עולה )ולא חטאת( ולא מנחה ולא אשם .אמר רבי יצחק ,מאי דכתיב+ :ויקרא ו' +זאת תורת החטאת וזאת תורת
האשם? כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת ,וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם.
פירוש המשנה לרמב"ם מסכת מנחות פרק יג
]יא[ ועוד אמרו זאת התורה לעולה וכו' ,כל העוסק בתורה כאלו הקריב עולה ומנחה וחטאת ואשם .ואמרו תלמידי חכמים
העוסקין בהלכות עבודה מעלה עליהן הכתוב כאלו נבנה מקדש בימיהן .ולפיכך ראוי לאדם לעסוק בעניני הקרבנות
ולהתבונן בהן ,ואל יאמר שהם דברים שאין להן צורך היום כדרך שאומרים הרבה מבני אדם.
תלמוד בבלי מסכת מנחות דף קד עמוד ב
אמר ר' יצחק :מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה נפש? אמר הקדוש ברוך הוא :מי דרכו להביא מנחה? עני ,מעלה אני
עליו כאילו הקריב נפשו לפני .א"ר יצחק :מה נשתנית מנחה שנאמר בה חמשה מיני טיגון הללו? משל למלך בשר ודם
שעשה לו אוהבו סעודה ויודע בו שהוא עני ,אמר לו :עשה לי מן חמשה מיני טיגון כדי שאהנה ממך.

עבודות המנחה
רש"י מסכת זבחים דף יא עמוד א
שלא בכלי שרת  -שלא קדש הקומץ בכלי שרת פסולה שהמנחות הוקשו לזבחים ליטעון ארבע עבודות
 (1קמיצה כנגד שחיטה
 (2מתן קומץ בכלי שרת כנגד קבלת הדם
 (3הולכה כנגד הולכה
 (4הקטרה כנגד זריקה.

מחשבת קדשים
רש"י מסכת מנחות דף ב עמוד ב
אבל מחשבה דמינכרא  -לכל שהוא מכזב לא הוי מחשבה הך מחשבה דקדשים הוצאת דיבור בפה הוא כדאמרי' בבבא
מציעא )ד' מד( על כל דבר פשע לחייב על המחשבה כמעשה דאי לאו מוציאו בפה מחשבתו למאי נחייב לה.
רש"י מסכת זבחים דף מא עמוד ב
כגון שנתן את הקומץ במחשבה  -תחילה ואחר כך הלבונה בשתיקה וה"ה אם נתן לבונה במחשבה תחילה ואחר כך
קומץ בשתיקה וטעמא משום דעל דעת ראשונה עשה ונמצא מפגל בכל המתיר ורבנן סברי על דעת ראשונה לא אמרינן אלא
אם כן אמר אף בשני וכל מחשבה דקדשים מוציא בפה הוא אבל ראשונה בשתיקה ושניה במחשבה דאין כאן אלא מחשבת
חצי מתיר ]מודה ר"מ[ דלא פיגל אלא פסל.
תוספות מסכת זבחים דף ב עמוד א
כל הזבחים שנזבחו כו' ... -והשתא זביחה לשם ששה דברים והקטרה לשם חמשה אי נמי הא דקאמר זביחה לשם ששה
דברים לא שחישב בשעת שחיטה לשם ו' דברים אלא כלומר הזבח נעשה לשם ו' דברים וכל אחת בשעתה ובפ' המפקיד
)ב"מ דף מג (:פירשתי הא דמחשבה פוסלת בקדשים אי בדיבור הזבח נעשה ]שלא[ לשמה או אפילו במחשבה.
תוספות מסכת בבא מציעא דף מג עמוד ב
החושב לשלוח יד  -הך מחשבה הוי דבור כדיליף מעל כל דבר וכן מחשבת פגול נמי הוי בדבור ולא בלב כדמוכח בפרק
ב' דזבחים )ל (.ובפ"ק דמנחות )ג (:ובפרק תמיד נשחט )פסחים סג (.ובפרק הנזקין )גיטין נד (:ובמקומות אחרים פירשתי.
תוספות מסכת פסחים דף סג עמוד א
רבי מאיר סבר לא בעינן פיו ולבו שוין  -מכאן מדקדק ר"י דהא דקרי בכל דוכתי פיגול פסול מחשבה לאו דוקא דאינו
פיגול עד שיוציא בשפתיו דאי במחשבה תליא מילתא בשלא הספיק לומר למולים אמאי פסול לר' מאיר הלא גמר בלבו נמי
לומר למולים.
המתכוין לומר תרומה כו'  -אפילו אי דברים שבלב לא הוו דברים גבי ההוא דזבין לניכסי' אדעתא למיסק לארץ
ישראל ובעידנא דזבין לא אמר )קדושין דף מט (:התם אינו טועה בדיבורו אבל הכא דברים שבלב הם ומה שהוציא
בשפתיו אינו כלום לפי שטעה בדיבורו.
1

www.swdaf.com

מנחות ב הקדמה

בס"ד
תוספות מסכת חולין דף לט עמוד א

אלא זביחה דעבודת כוכבים דמיתסרא היכי משכחת לה  -תימה אי חשיב פיגול אף במחשבה בלא דיבור אם כן
משכחת זביחת עבודת כוכבים דמתסרא בדיבור שפירש בפירוש ששוחט לעבודת כוכבים.
תוספות מסכת זבחים דף ד עמוד ב
מחשבה בעלמא  -ואפי' יהא צריך דיבור כיון דליכא מעשה הוי כמחשבה בעלמא...

מנחות בתורה
ויקרא פרק ב – מנחת נדבת יחיד )מעשרון עד ששים עשרון סולת חטה ,לוג שמן לכל עשרון ,קומץ לבונה אחד(
יה ְלבֹנָה:
ָתן ָע ֶל ָ
יה ֶשׁ ֶמן וְ נ ַ
ָצק ָע ֶל ָ
ֶפשׁ ִכּי ַת ְק ִריב ָק ְר ַבּן ִמנְ ָחה ַליקֹוָק ס ֶֹלת יִ ְהיֶה ָק ְר ָבּנוֹ וְ י ַ
)א( וְ נ ֶ
אַז ָכּ ָר ָתהּ ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ִא ֵשּׁה
ָתהּ וְ ִה ְק ִטיר ַהכּ ֵֹהן ֶאת ְ
וּמ ַשּׁ ְמנָהּ ַעל ָכּל ְלבֹנ ָ
ֹהנִ ים וְ ָק ַמץ ִמ ָשּׁם ְמלֹא ֻק ְמצוֹ ִמ ָסּ ְל ָתּהּ ִ
אַהרֹן ַהכּ ֲ
ֶה ִביאָהּ ֶאל ְבּנֵי ֲ
)ב( ו ֱ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק:
ֵר ַ
וּל ָבנָיו ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים ֵמ ִא ֵשּׁי יְ קֹוָק :ס
אַהרֹן ְ
נּוֹת ֶרת ִמן ַה ִמּנְ ָחה ְל ֲ
)ג( וְ ַה ֶ
שׁ ִחים ַבּ ָשּׁ ֶמן :ס
יקי ַמצּוֹת ְמ ֻ
וּר ִק ֵ
)ד( וְ ִכי ַת ְק ִרב ָק ְר ַבּן ִמ ְנ ָחה ַמ ֲא ֵפה ַתנּוּר ס ֶֹלת ַחלּוֹת ַמצֹּת ְבּלוּלֹת ַבּ ֶשּׁ ֶמן ְ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ַמ ָצּה ִת ְהיֶה:
ֶך ס ֶֹלת ְבּ ָ
)ה( וְ ִאם ִמנְ ָחה ַעל ַה ַמּ ֲח ַבת ָק ְר ָבּנ ָ
יה ָשׁ ֶמן ִמנְ ָחה ִהוא :ס
ָצ ְק ָתּ ָע ֶל ָ
)ו( ָפּתוֹת א ָֹתהּ ִפּ ִתּים וְ י ַ
ֶך ס ֶֹלת ַבּ ֶשּׁ ֶמן ֵתּ ָע ֶשׂה:
)ז( וְ ִאם ִמ ְנ ַחת ַמ ְר ֶח ֶשׁת ָק ְר ָבּנ ָ
ישׁהּ ֶאל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
יבהּ ֶאל ַהכּ ֵֹהן וְ ִה ִגּ ָ
ֵע ֶשׂה ֵמ ֵא ֶלּה ַליקֹוָק וְ ִה ְק ִר ָ
את ֶאת ַה ִמּנְ ָחה ֲא ֶשׁר י ָ
)ח( וְ ֵה ֵב ָ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק:
אַז ָכּ ָר ָתהּ וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ִא ֵשּׁה ֵר ַ
)ט( וְ ֵה ִרים ַהכּ ֵֹהן ִמן ַה ִמּנְ ָחה ֶאת ְ
וּל ָבנָיו ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים ֵמ ִא ֵשּׁי יְ קֹוָק:
אַהרֹן ְ
נּוֹת ֶרת ִמן ַה ִמּנְ ָחה ְל ֲ
)י( וְ ַה ֶ
וְכל ְדּ ַבשׁ לֹא ַת ְק ִטירוּ ִמ ֶמּנּוּ ִא ֶשּׁה ַליקֹוָק:
)יא( ָכּל ַה ִמּ ְנ ָחה ֲא ֶשׁר ַתּ ְק ִריבוּ ַליקֹוָק לֹא ֵת ָע ֶשׂה ָח ֵמץ ִכּי ָכל ְשׂאֹר ָ
יח נִ יח ַֹח:
אשׁית ַתּ ְק ִריבוּ א ָֹתם ַליְ קֹוָק וְ ֶאל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח לֹא ַיעֲלוּ ְל ֵר ַ
)יב( ָק ְר ַבּן ֵר ִ
יך ֵמ ַעל ִמנְ ָח ֶת ָך ַעל ָכּל ָק ְר ָבּנְ ָך ַתּ ְק ִריב ֶמ ַלח :ס
וְכל ָק ְר ַבּן ִמ ְנ ָח ְת ָך ַבּ ֶמּ ַלח ִתּ ְמ ָלח וְ לֹא ַת ְשׁ ִבּית ֶמ ַלח ְבּ ִרית ֱאל ֶֹה ָ
)יג( ָ
יך:
כּוּר ָ
ֶרשׂ ַכּ ְר ֶמל ַתּ ְק ִריב ֵאת ִמנְ ַחת ִבּ ֶ
אָביב ָקלוּי ָבּ ֵאשׁ גּ ֶ
כּוּרים ַליקֹוָק ִ
)יד( וְ ִאם ַתּ ְק ִריב ִמ ְנ ַחת ִבּ ִ
יה ְלבֹנָה ִמנְ ָחה ִהוא:
יה ֶשׁ ֶמן וְ ַשׂ ְמ ָתּ ָע ֶל ָ
ָת ָתּ ָע ֶל ָ
)טו( וְ נ ַ
ָתהּ ִא ֶשּׁה ַליקֹוָק :פ
וּמ ַשּׁ ְמנָהּ ַעל ָכּל ְלבֹנ ָ
אַז ָכּ ָר ָתהּ ִמ ִגּ ְר ָשׂהּ ִ
)טז( וְ ִה ְק ִטיר ַהכּ ֵֹהן ֶאת ְ

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.
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ויקרא פרק ה  --מנחת חריבה – מנחת חוטא )עשרון סולת חטה ,ואין עמה שמן או לבונה(
ָשׂא עֲוֹנוֹ:
ָדע ִאם לוֹא י ִַגּיד וְ נ ָ
אָלה וְ הוּא ֵעד אוֹ ָראָה אוֹ י ָ
ֶפשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא וְ ָשׁ ְמ ָעה קוֹל ָ
)א( וְ נ ֶ
אָשׁם:
ֶע ַלם ִמ ֶמּנּוּ וְ הוּא ָט ֵמא וְ ֵ
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ִתּגַּע ְבּ ָכל ָדּ ָבר ָט ֵמא אוֹ ְבנִ ְב ַלת ַחיָּה ְט ֵמאָה אוֹ ְבּנִ ְב ַלת ְבּ ֵה ָמה ְט ֵמאָה אוֹ ְבּנִ ְב ַלת ֶשׁ ֶרץ ָט ֵמא וְ נ ְ
)ב( אוֹ נ ֶ
אָשׁם:
ָדע וְ ֵ
ֶע ַלם ִמ ֶמּנּוּ וְ הוּא י ַ
אָדם ְלכֹל ֻט ְמאָתוֹ ֲא ֶשׁר יִ ְט ָמא ָבּהּ וְ נ ְ
)ג( אוֹ ִכי יִ גַּע ְבּ ֻט ְמאַת ָ
אַחת ֵמ ֵא ֶלּה:
אָשׁם ְל ַ
ָדע וְ ֵ
ֶע ַלם ִמ ֶמּנּוּ וְ הוּא י ַ
ֻעה וְ נ ְ
אָדם ִבּ ְשׁב ָ
יטיב ְלכֹל ֲא ֶשׁר יְ ַב ֵטּא ָה ָ
ֶפשׁ ִכּי ִת ָשּׁ ַבע ְל ַב ֵטּא ִב ְשׂ ָפ ַתיִ ם ְל ָה ַרע אוֹ ְל ֵה ִ
)ד( אוֹ נ ֶ
יה:
ַדּה ֲא ֶשׁר ָח ָטא ָע ֶל ָ
אַחת ֵמ ֵא ֶלּה וְ ִה ְתו ָ
ֶא ַשׁם ְל ַ
)ה( וְ ָהיָה ִכי י ְ
ירת ִע ִזּים ְל ַח ָטּאת וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ֵמ ַח ָטּאתוֹ:
)ו( וְ ֵה ִביא ֶאת ֲא ָשׁמוֹ ַליקֹוָק ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא נְ ֵק ָבה ִמן ַהצֹּאן ִכּ ְשׂ ָבּה אוֹ ְשׂ ִע ַ
יע יָדוֹ ֵדּי ֶשׂה וְ ֵה ִביא ֶאת ֲא ָשׁמוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבנֵי יוֹנָה ַליקֹוָק ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת וְ ֶא ָחד ְלע ָֹלה:
)ז( וְ ִאם לֹא ַת ִגּ ַ
ַב ִדּיל:
וּמ ַלק ֶאת רֹאשׁוֹ ִממּוּל ָע ְרפּוֹ וְ לֹא י ְ
)ח( וְ ֵה ִביא א ָֹתם ֶאל ַהכֹּ ֵהן וְ ִה ְק ִריב ֶאת ֲא ֶשׁר ַל ַח ָטּאת ִראשׁוֹנָה ָ
)ט( וְ ִהזָּה ִמ ַדּם ַה ַח ָטּאת ַעל ִקיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ַהנִּ ְשׁאָר ַבּ ָדּם יִ ָמּ ֵצה ֶאל יְ סוֹד ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַח ָטּאת הוּא:
ֲשׂה ע ָֹלה ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ֵמ ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא וְ נִ ְס ַלח לוֹ :ס
)י( וְ ֶאת ַה ֵשּׁנִ י ַיע ֶ
יה ֶשׁ ֶמן
ָשׂים ָע ֶל ָ
ירת ָה ֵא ָפה ס ֶֹלת ְל ַח ָטּאת לֹא י ִ
ֲשׂ ִ
ְה ִביא ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ע ִ
)יא( וְ ִאם לֹא ַת ִשּׂיג יָדוֹ ִל ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ִל ְשׁנֵי ְבנֵי יוֹנָה ו ֵ
יה ְלבֹנָה ִכּי ַח ָטּאת ִהיא:
וְ לֹא ִי ֵתּן ָע ֶל ָ
אַז ָכּ ָר ָתהּ וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ַעל ִא ֵשּׁי יְ קֹוָק ַח ָטּאת ִהוא:
ֶה ִביאָהּ ֶאל ַהכּ ֵֹהן וְ ָק ַמץ ַהכּ ֵֹהן ִמ ֶמּנָּה ְמלוֹא ֻק ְמצוֹ ֶאת ְ
)יב( ו ֱ
אַחת ֵמ ֵא ֶלּה וְ נִ ְס ַלח לוֹ וְ ָהיְ ָתה ַלכּ ֵֹהן ַכּ ִמּנְ ָחה :ס
)יג( וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכֹּ ֵהן ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ֵמ ַ

ויקרא פרק ו – תורת המנחה
אַהרֹן ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֶאל ְפּנֵי ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
תּוֹרת ַה ִמּ ְנ ָחה ַה ְק ֵרב א ָֹתהּ ְבּנֵי ֲ
)ז( וְ זֹאת ַ
אַז ָכּ ָר ָתהּ ַליקֹוָק:
יח נִ יח ַֹח ְ
וּמ ַשּׁ ְמנָהּ וְ ֵאת ָכּל ַה ְלּבֹנָה ֲא ֶשׁר ַעל ַה ִמּנְ ָחה וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֵר ַ
)ח( וְ ֵה ִרים ִמ ֶמּנּוּ ְבּ ֻק ְמצוֹ ִמסּ ֶֹלת ַה ִמּנְ ָחה ִ
לוּה:
אכ ָ
מוֹעד יֹ ְ
אָכל ְבּ ָמקוֹם ָקדֹשׁ ַבּ ֲח ַצר א ֶֹהל ֵ
וּבנָיו ַמצּוֹת ֵתּ ֵ
אַהרֹן ָ
ֹאכלוּ ֲ
נּוֹת ֶרת ִמ ֶמּנָּה י ְ
וְה ֶ
)ט ( ַ
אָשׁם:
וְכ ָ
ָת ִתּי א ָֹתהּ ֵמ ִא ָשּׁי ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים ִהוא ַכּ ַח ָטּאת ָ
אָפה ָח ֵמץ ֶח ְל ָקם נ ַ
)י( לֹא ֵת ֶ
יכם ֵמ ִא ֵשּׁי יְ קֹוָק כֹּל ֲא ֶשׁר יִ גַּע ָבּ ֶהם יִ ְק ָדּשׁ :פ
עוֹלם ְלדֹר ֵֹת ֶ
ֲלנָּה ָחק ָ
אַהרֹן יֹאכ ֶ
ָכר ִבּ ְבנֵי ֲ
)יא( ָכּל ז ָ
מנחת חביתין )כ"ג כל יום מחציתה בבוקר ומחציתה בערב( וחינוך )כהן שעובד פעם ראשונה( )עשרון סולת חטה ,ג' לוגי שמן וקומץ לבונה(
)יב( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
יתהּ ָבּ ָע ֶרב:
וּמ ֲח ִצ ָ
יתהּ ַבּבּ ֶֹקר ַ
ירת ָה ֵא ָפה ס ֶֹלת ִמ ְנ ָחה ָתּ ִמיד ַמ ֲח ִצ ָ
ֲשׂ ִ
ַק ִריבוּ ַליקֹוָק ְבּיוֹם ִה ָמּ ַשׁח אֹתוֹ ע ִ
וּבנָיו ֲא ֶשׁר י ְ
אַהרֹן ָ
)יג( זֶה ָק ְר ַבּן ֲ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק:
יאנָּה ֻתּ ִפינֵי ִמנְ ַחת ִפּ ִתּים ַתּ ְק ִריב ֵר ַ
)יד( ַעל ַמ ֲח ַבת ַבּ ֶשּׁ ֶמן ֵתּ ָע ֶשׂה ֻמ ְר ֶבּ ֶכת ְתּ ִב ֶ
עוֹלם ַליקֹוָק ָכּ ִליל ָתּ ְק ָטר:
ֲשׂה א ָֹתהּ ָחק ָ
יח ַתּ ְח ָתּיו ִמ ָבּנָיו ַיע ֶ
וְהכּ ֵֹהן ַה ָמּ ִשׁ ַ
)טו( ַ
אָכל :פ
וְכל ִמ ְנ ַחת כּ ֵֹהן ָכּ ִליל ִתּ ְהיֶה לֹא ֵת ֵ
)טז( ָ
ויקרא פרק ז – לחמי תודה ) 20עשרון סלת חטה וחצי לוג שמן(
ֲשׂה ַב ַמּ ְר ֶח ֶשׁת וְ ַעל ַמ ֲח ַבת ַלכּ ֵֹהן ַה ַמּ ְק ִריב א ָֹתהּ לוֹ ִת ְהיֶה:
אָפה ַבּ ַתּנּוּר וְ ָכל ַנע ָ
)ט( וְ ָכל ִמנְ ָחה ֲא ֶשׁר ֵתּ ֶ
אָחיו :פ
אַהרֹן ִתּ ְהיֶה ִאישׁ ְכּ ִ
ַח ֵר ָבה ְל ָכל ְבּנֵי ֲ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ו ֲ
)י( וְ ָכל ִמנְ ָחה ְב ָ
ַק ִריב ַליקֹוָק:
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים ֲא ֶשׁר י ְ
תּוֹרת ז ַ
)יא( וְ זֹאת ַ
שׁ ִחים ַבּ ָשּׁ ֶמן ְוס ֶֹלת ֻמ ְר ֶבּ ֶכת ַחלֹּת ְבּלוּלֹת ַבּ ָשּׁ ֶמן:
יקי ַמצּוֹת ְמ ֻ
וּר ִק ֵ
תּוֹדה ַחלּוֹת ַמצּוֹת ְבּלוּלֹת ַבּ ֶשּׁ ֶמן ְ
ֶבח ַה ָ
יבנּוּ וְ ִה ְק ִריב ַעל ז ַ
ַק ִר ֶ
תּוֹדה י ְ
)יב( ִאם ַעל ָ
תּוֹדת ְשׁ ָל ָמיו:
ֶבח ַ
ַק ִריב ָק ְר ָבּנוֹ ַעל ז ַ
)יג( ַעל ַחלֹּת ֶל ֶחם ָח ֵמץ י ְ
רוּמה ַליקֹוָק ַלכּ ֵֹהן ַהזּ ֵֹרק ֶאת ַדּם ַה ְשּׁ ָל ִמים לוֹ יִ ְהיֶה:
)יד( וְ ִה ְק ִריב ִמ ֶמּנּוּ ֶא ָחד ִמ ָכּל ָק ְר ָבּן ְתּ ָ
חלות חמץ
חמץ
10חלות
10עשרון סלת
עשרון לכל חלה
אין שמן

חלות מצה
רבוכה
רקיקים
חלות
10חלות
10חלות
10חלות
10עשרון סלת
⅓ עשרון לכל חלה ⅓ עשרון לכל חלה ⅓ עשרון לכל חלה
¼ לוג שמן
⅛ לוג שמן
⅛ לוג שמן
דומה
דומה למנחה מאפה תנור
למנחת חביתין
רקיקי מצות
חלות מצות

לחמי תודה
 40חלות
 20עשרון סלת
חצי לוג שמן

ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים:
וּלז ַ
לּוּאים ְ
אָשׁם וְ ַל ִמּ ִ
תּוֹרה ָלע ָֹלה ַל ִמּנְ ָחה וְ ַל ַח ָטּאת וְ ָל ָ
)לז( זֹאת ַה ָ
ֵיהם ַליקֹוָק ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסינָי :פ
)לח( ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֶאת מ ֶֹשׁה ְבּ ַהר ִסינָי ְבּיוֹם ַצוֹּתוֹ ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ְבּנ ֶ
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בס"ד

ויקרא פרק כג – מנחת העומר )עשרון סלת שעורים מג' סאין של תבואה החדשה ,לוג שמן וקומץ לבונה(
)ט( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
יר ֶכם
אשׁית ְק ִצ ְ
אתם ֶאת ע ֶֹמר ֵר ִ
ַה ֵב ֶ
ירהּ ו ֲ
וּק ַצ ְר ֶתּם ֶאת ְק ִצ ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן ָל ֶכם ְ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ִכּי ָתבֹאוּ ֶאל ָה ֶ
)י( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
יפנּוּ ַהכּ ֵֹהן:
ֶאל ַהכּ ֵֹהן) :יא( וְ ֵהנִ יף ֶאת ָהע ֶֹמר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ִל ְרצֹנְ ֶכם ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּת יְ נִ ֶ
יפ ֶכם ֶאת ָהע ֶֹמר ֶכּ ֶבשׂ ָתּ ִמים ֶבּן ְשׁנָתוֹ ְלע ָֹלה ַליקֹוָק:
יתם ְבּיוֹם ֲהנִ ְ
ֲשׂ ֶ
)יב( ַוע ִ
יעת ַה ִהין:
יח נִ יח ַֹח וְ נִ ְסכֹּה יַיִ ן ְר ִב ִ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ִא ֶשּׁה ַליקֹוָק ֵר ַ
וּמנְ ָחתוֹ ְשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים ס ֶֹלת ְבּ ָ
)יג( ִ
יכם :ס
יכם ְבּכֹל מ ְֹשׁב ֵֹת ֶ
עוֹלם ְלדֹר ֵֹת ֶ
יכם ֻח ַקּת ָ
יא ֶכם ֶאת ָק ְר ַבּן ֱאל ֵֹה ֶ
ֹאכלוּ ַעד ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה ַעד ֲה ִב ֲ
)יד( וְ ֶל ֶחם וְ ָק ִלי וְ ַכ ְר ֶמל לֹא ת ְ
ושתי הלחם )חמץ( )ב' עשרונים סלת חיטים מג' סאין של תבואה החדשה ,ואין עמה שמן או לבונה(
נוּפה ֶשׁ ַבע ַשׁ ָבּתוֹת ְתּ ִמימֹת ִתּ ְהיֶינָה:
יא ֶכם ֶאת ע ֶֹמר ַה ְתּ ָ
וּס ַפ ְר ֶתּם ָל ֶכם ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּת ִמיּוֹם ֲה ִב ֲ
)טו( ְ
יעת ִתּ ְס ְפּרוּ ֲח ִמ ִשּׁים יוֹם וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ִמנְ ָחה ֲח ָד ָשׁה ַליקֹוָק:
)טז( ַעד ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּת ַה ְשּׁ ִב ִ
כּוּרים ַליקֹוָק:
אָפינָה ִבּ ִ
נוּפה ְשׁ ַתּיִ ם ְשׁנֵי ֶע ְשׂר ִֹנים ס ֶֹלת ִתּ ְהיֶינָה ָח ֵמץ ֵתּ ֶ
יכם ָתּ ִביאּוּ ֶל ֶחם ְתּ ָ
מּוֹשׁב ֵֹת ֶ
)יז( ִמ ְ
יח
יהם ִא ֵשּׁה ֵר ַ
וּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ילם ְשׁנָיִ ם יִ ְהיוּ ע ָֹלה ַליקֹוָק ִ
וּפר ֶבּן ָבּ ָקר ֶא ָחד וְ ֵא ִ
ימם ְבּנֵי ָשׁנָה ַ
)יח( וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ַעל ַה ֶלּ ֶחם ִשׁ ְב ַעת ְכּ ָב ִשׂים ְתּ ִמ ִ
ֶבח ְשׁ ָל ִמים:
וּשׁנֵי ְכ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְלז ַ
יתם ְשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת ְ
ֲשׂ ֶ
נִ יח ַֹח ַליקֹוָק) :יט( ַוע ִ
נוּפה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ַעל ְשׁנֵי ְכּ ָב ִשׂים קֹ ֶדשׁ יִ ְהיוּ ַליקֹוָק ַלכּ ֵֹהן:
כּוּרים ְתּ ָ
)כ( וְ ֵהנִ יף ַהכּ ֵֹהן א ָֹתם ַעל ֶל ֶחם ַה ִבּ ִ
יכם:
יכם ְלדֹר ֵֹת ֶ
מוֹשׁב ֵֹת ֶ
עוֹלם ְבּ ָכל ְ
אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ ֻח ַקּת ָ
אתם ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם ָכּל ְמ ֶל ֶ
וּק ָר ֶ
)כא( ְ
יכם :ס
יר ָך לֹא ְת ַל ֵקּט ֶל ָענִ י וְ ַלגֵּר ַתּ ֲעזֹב א ָֹתם ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
אַר ְצ ֶכם לֹא ְת ַכ ֶלּה ְפּאַת ָשׂ ְד ָך ְבּ ֻק ְצ ֶר ָך וְ ֶל ֶקט ְק ִצ ְ
וּב ֻק ְצ ְר ֶכם ֶאת ְק ִציר ְ
)כב( ְ
ויקרא פרק כד – לחם הפנים )כ"ד עשרונים סלת חיטים מכ"ד סאין של תבואה ,ואין עמה שמן או לבונה(
ית א ָֹתהּ ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ַחלּוֹת ְשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים ִי ְהיֶה ַה ַח ָלּה ָה ֶא ָחת:
אָפ ָ
)ה( וְ ָל ַק ְח ָתּ ס ֶֹלת וְ ִ
ֲר ֶכת ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן ַה ָטּהֹר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
ֲרכוֹת ֵשׁשׁ ַה ַמּע ָ
אוֹתם ְשׁ ַתּיִ ם ַמע ָ
)ו( וְ ַשׂ ְמ ָתּ ָ
אַז ָכּ ָרה ִא ֶשּׁה ַליקֹוָק:
ַכּה וְ ָהיְ ָתה ַל ֶלּ ֶחם ְל ְ
ֲר ֶכת ְלבֹנָה ז ָ
ָת ָתּ ַעל ַה ַמּע ֶ
)ז( וְ נ ַ
עוֹלם:
ַע ְר ֶכנּוּ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ָתּ ִמיד ֵמ ֵאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִרית ָ
)ח( ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת י ַ
עוֹלם :ס
ַא ָכלֻהוּ ְבּ ָמקוֹם ָקדֹשׁ ִכּי ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים הוּא לוֹ ֵמ ִא ֵשּׁי יְ קֹוָק ָחק ָ
וּל ָבנָיו ו ֲ
אַהרֹן ְ
)ט( וְ ָהיְ ָתה ְל ֲ
במדבר פרק ה – מנחת חריבה – מנחת קנאות )עשרון קמח שעורה מלאה ,ואין עמה שמן או לבונה(
יפה ֶק ַמח ְשׂע ִֹרים לֹא ִיצֹק ָע ָליו ֶשׁ ֶמן וְ לֹא ִי ֵתּן ָע ָליו ְלבֹנָה
ירת ָה ֵא ָ
ֲשׂ ִ
יה ע ִ
וְה ִביא ָה ִאישׁ ֶאת ִא ְשׁתּוֹ ֶאל ַהכּ ֵֹהן וְ ֵה ִביא ֶאת ָק ְר ָבּנָהּ ָע ֶל ָ
)טו( ֵ
ִכּי ִמ ְנ ַחת ְק ָנאֹת הוּא ִמ ְנ ַחת זִ ָכּרוֹן ַמ ְז ֶכּ ֶרת ָעוֹן:
ֱמ ָדהּ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
)טז( וְ ִה ְק ִריב א ָֹתהּ ַהכּ ֵֹהן וְ ֶהע ִ
ָתן ֶאל ַה ָמּיִ ם:
וּמן ֶה ָע ָפר ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ְבּ ַק ְר ַקע ַה ִמּ ְשׁ ָכּן יִ ַקּח ַהכּ ֵֹהן וְ נ ַ
)יז( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ַמיִ ם ְקד ִֹשׁים ִבּ ְכ ִלי ָח ֶרשׂ ִ
וּביַד ַהכּ ֵֹהן יִ ְהיוּ ֵמי
ָתן ַעל ַכּ ֶפּי ָה ֵאת ִמ ְנ ַחת ַה ִזּ ָכּרוֹן ִמ ְנ ַחת ְק ָנאֹת ִהוא ְ
וּפ ַרע ֶאת רֹאשׁ ָה ִא ָשּׁה וְ נ ַ
ֱמיד ַהכּ ֵֹהן ֶאת ָה ִא ָשּׁה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ָ
)יח( וְ ֶהע ִ
ֲרים:
ַה ָמּ ִרים ַה ְמאָר ִ
)כה( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ִמיַּד ָה ִא ָשּׁה ֵאת ִמנְ ַחת ַה ְקּ ָנאֹת וְ ֵהנִ יף ֶאת ַה ִמּנְ ָחה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ִה ְק ִריב א ָֹתהּ ֶאל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
ַשׁ ֶקה ֶאת ָה ִא ָשּׁה ֶאת ַה ָמּיִ ם:
אַחר י ְ
אַז ָכּ ָר ָתהּ וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה וְ ַ
)כו( וְ ָק ַמץ ַהכּ ֵֹהן ִמן ַה ִמּנְ ָחה ֶאת ְ

במדבר פרק טו – מנחת נסכים
יכם ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן ָל ֶכם:
מוֹשׁב ֵֹת ֶ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ִכּי ָתבֹאוּ ֶאל ֶא ֶרץ ְ
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר) :ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק ִמן ַה ָבּ ָקר אוֹ ִמן ַהצֹּאן:
יכם ַלעֲשׂוֹת ֵר ַ
ֲד ֶ
ֶדר אוֹ ִבנְ ָד ָבה אוֹ ְבּמֹע ֵ
ֶבח ְל ַפ ֵלּא נ ֶ
יתם ִא ֶשּׁה ַליקֹוָק ע ָֹלה אוֹ ז ַ
ֲשׂ ֶ
)ג( ַוע ִ
וְה ְק ִריב ַה ַמּ ְק ִריב ָק ְר ָבּנוֹ ַליקֹוָק ִמ ְנ ָחה ס ֶֹלת ִע ָשּׂרוֹן ָבּלוּל ִבּ ְר ִב ִעית ַה ִהין ָשׁ ֶמן:
)ד( ִ
ָבח ַל ֶכּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד:
ֲשׂה ַעל ָהע ָֹלה אוֹ ַלזּ ַ
יעית ַה ִהין ַתּע ֶ
ֶס ְך ְר ִב ִ
)ה( וְ יַיִ ן ַלנּ ֶ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ְשׁ ִל ִשׁית ַה ִהין:
ֲשׂה ִמ ְנ ָחה ס ֶֹלת ְשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים ְבּ ָ
אַיל ַתּע ֶ
)ו( אוֹ ָל ִ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק:
ֶס ְך ְשׁ ִל ִשׁית ַה ִהין ַתּ ְק ִריב ֵר ַ
)ז( וְ יַיִ ן ַלנּ ֶ
ֶדר אוֹ ְשׁ ָל ִמים ַליקֹוָק:
ָבח ְל ַפ ֵלּא נ ֶ
ֲשׂה ֶבן ָבּ ָקר ע ָֹלה אוֹ ז ַ
)ח( וְ ִכי ַתע ֶ
ֹשׁה ֶע ְשׂר ִֹנים ָבּלוּל ַבּ ֶשּׁ ֶמן ֲח ִצי ַה ִהין:
וְה ְק ִריב ַעל ֶבּן ַה ָבּ ָקר ִמנְ ָחה ס ֶֹלת ְשׁל ָ
)ט ( ִ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק:
ֶס ְך ֲח ִצי ַה ִהין ִא ֵשּׁה ֵר ַ
)י( וְ יַיִ ן ַתּ ְק ִריב ַלנּ ֶ
ֵע ֶשׂה ַלשּׁוֹר ָה ֶא ָחד אוֹ ָלאַיִ ל ָה ֶא ָחד אוֹ ַל ֶשּׂה ַב ְכּ ָב ִשׂים אוֹ ָב ִע ִזּים:
)יא( ָכּ ָכה י ָ
)יב( ַכּ ִמּ ְס ָפּר ֲא ֶשׁר ַתּעֲשׂוּ ָכּ ָכה ַתּעֲשׂוּ ָל ֶא ָחד ְכּ ִמ ְס ָפּ ָרם:
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק:
ֲשׂה ָכּ ָכה ֶאת ֵא ֶלּה ְל ַה ְק ִריב ִא ֵשּׁה ֵר ַ
)יג( ָכּל ָה ֶא ְז ָרח ַיע ֶ
ֲשׂה:
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק ַכּ ֲא ֶשׁר ַתּעֲשׂוּ ֵכּן ַיע ֶ
יכם וְ ָע ָשׂה ִא ֵשּׁה ֵר ַ
תוֹכ ֶכם ְלדֹר ֵֹת ֶ
)יד( וְ ִכי יָגוּר ִא ְתּ ֶכם גֵּר אוֹ ֲא ֶשׁר ְבּ ְ
יכם ָכּ ֶכם ַכּגֵּר יִ ְהיֶה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
עוֹלם ְלדֹר ֵֹת ֶ
אַחת ָל ֶכם וְ ַלגֵּר ַהגָּר ֻח ַקּת ָ
)טו( ַה ָקּ ָהל ֻח ָקּה ַ
וּמ ְשׁ ָפּט ֶא ָחד יִ ְהיֶה ָל ֶכם וְ ַלגֵּר ַהגָּר ִא ְתּ ֶכם:
אַחת ִ
תּוֹרה ַ
)טז( ָ
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