
  הקדמה מנחות ב     ד"בס

  טיב המנחה
משנה מסכת מנחות פרק יג 

  משנה יא
נאמר בעולת הבהמה אשה ריח ניחוח ובעולת העוף אשה ריח ניחוח ובמנחה אשה ריח ניחוח ללמד שאחד המרבה ] יא[

  :ואחד הממעיט ובלבד שיכוין אדם את דעתו לשמים
  

תלמוד בבלי מסכת מנחות דף קי עמוד א 
כאילו הקריב , כל העוסק בתורה? זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם+ 'ויקרא ז: +מאי דכתיב, אמר ריש לקיש

אינו , כל העוסק בתורה: אלא אמר רבא! עולה ומנחה מיבעי ליה, האי לעולה למנחה: אמר רבא. עולה מנחה חטאת ואשם
החטאת וזאת תורת זאת תורת + 'ויקרא ו: +מאי דכתיב, אמר רבי יצחק. ולא מנחה ולא אשם) ולא חטאת(צריך לא עולה 

  . וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם, כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת? האשם
  

ם מסכת מנחות פרק יג"פירוש המשנה לרמב
ואמרו תלמידי חכמים . כל העוסק בתורה כאלו הקריב עולה ומנחה וחטאת ואשם', ועוד אמרו זאת התורה לעולה וכו] יא[

 ולפיכך ראוי לאדם לעסוק בעניני הקרבנות .עבודה מעלה עליהן הכתוב כאלו נבנה מקדש בימיהןהעוסקין בהלכות 
  .ואל יאמר שהם דברים שאין להן צורך היום כדרך שאומרים הרבה מבני אדם, ולהתבונן בהן

  
תלמוד בבלי מסכת מנחות דף קד עמוד ב 

מעלה אני , עני? מי דרכו להביא מנחה: ש ברוך הואאמר הקדו? מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה נפש: יצחק' אמר ר
משל למלך בשר ודם ? מה נשתנית מנחה שנאמר בה חמשה מיני טיגון הללו: ר יצחק"א. עליו כאילו הקריב נפשו לפני

  . עשה לי מן חמשה מיני טיגון כדי שאהנה ממך: אמר לו, שעשה לו אוהבו סעודה ויודע בו שהוא עני
  

  עבודות המנחה
סכת זבחים דף יא עמוד א י מ"רש

  שהמנחות הוקשו לזבחים ליטעון ארבע עבודות שלא קדש הקומץ בכלי שרת פסולה -שלא בכלי שרת 
  קמיצה כנגד שחיטה )1
  מתן קומץ בכלי שרת כנגד קבלת הדם) 2
  הולכה כנגד הולכה) 3
  .הקטרה כנגד זריקה )4
  

  מחשבת קדשים
י מסכת מנחות דף ב עמוד ב "רש

בבבא '  כדאמריהך מחשבה דקדשים הוצאת דיבור בפה הוא לכל שהוא מכזב לא הוי מחשבה -דמינכרא אבל מחשבה 
  .דאי לאו מוציאו בפה מחשבתו למאי נחייב להעל כל דבר פשע לחייב על המחשבה כמעשה ) מד' ד(מציעא 

  
י מסכת זבחים דף מא עמוד ב "רש

ה אם נתן לבונה במחשבה תחילה ואחר כך " בשתיקה וה תחילה ואחר כך הלבונה-כגון שנתן את הקומץ במחשבה 
קומץ בשתיקה וטעמא משום דעל דעת ראשונה עשה ונמצא מפגל בכל המתיר ורבנן סברי על דעת ראשונה לא אמרינן אלא 

 אבל ראשונה בשתיקה ושניה במחשבה דאין כאן אלא מחשבת  הואמחשבה דקדשים מוציא בפהוכל אם כן אמר אף בשני 
  .דלא פיגל אלא פסל] מ"מודה ר [חצי מתיר

  
תוספות מסכת זבחים דף ב עמוד א 

והשתא זביחה לשם ששה דברים והקטרה לשם חמשה אי נמי הא דקאמר זביחה לשם ששה ... - 'כל הזבחים שנזבחו כו
ד המפקי' ובפדברים וכל אחת בשעתה ' דברים אלא כלומר הזבח נעשה לשם ו' דברים לא שחישב בשעת שחיטה לשם ו

  .לשמה או אפילו במחשבה] שלא[פירשתי הא דמחשבה פוסלת בקדשים אי בדיבור הזבח נעשה :) מ דף מג"ב(
  

תוספות מסכת בבא מציעא דף מג עמוד ב 
 כדמוכח בפרק וכן מחשבת פגול נמי הוי בדבור ולא בלב כדיליף מעל כל דבר הך מחשבה הוי דבור - החושב לשלוח יד

  .ובמקומות אחרים פירשתי:) גיטין נד(ובפרק הנזקין .) פסחים סג(ובפרק תמיד נשחט :) ג(חות ק דמנ"ובפ.) ל(דזבחים ' ב
  

תוספות מסכת פסחים דף סג עמוד א 
י דהא דקרי בכל דוכתי פיגול פסול מחשבה לאו דוקא דאינו "מכאן מדקדק ר - רבי מאיר סבר לא בעינן פיו ולבו שוין

מאיר הלא גמר בלבו נמי ' תליא מילתא בשלא הספיק לומר למולים אמאי פסול לר דאי במחשבה פיגול עד שיוציא בשפתיו
  .לומר למולים

אדעתא למיסק לארץ ' אפילו אי דברים שבלב לא הוו דברים גבי ההוא דזבין לניכסי - 'המתכוין לומר תרומה כו
רים שבלב הם ומה שהוציא התם אינו טועה בדיבורו אבל הכא דב:) קדושין דף מט(ישראל ובעידנא דזבין לא אמר 

  .בשפתיו אינו כלום לפי שטעה בדיבורו
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תוספות מסכת חולין דף לט עמוד א 

תימה אי חשיב פיגול אף במחשבה בלא דיבור אם כן  - אלא זביחה דעבודת כוכבים דמיתסרא היכי משכחת לה
  .משכחת זביחת עבודת כוכבים דמתסרא בדיבור שפירש בפירוש ששוחט לעבודת כוכבים

  
תוספות מסכת זבחים דף ד עמוד ב 

  ...יהא צריך דיבור כיון דליכא מעשה הוי כמחשבה בעלמא' ואפי - מחשבה בעלמא
  

  מנחות בתורה
  ) קומץ לבונה אחד, לוג שמן לכל עשרון, מעשרון עד ששים עשרון סולת חטה (מנחת נדבת יחיד – ויקרא פרק ב

  :ה ַליקָֹוק סֶֹלת ִיְהֶיה ָקְרָּבנֹו ְוָיַצק ָעֶליָה ֶׁשֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלבָֹנה ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן ִמְנָח)א(
ָחה ִאֵּׁשה  ֶוֱהִביָאּה ֶאל ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ְוָקַמץ ִמָּׁשם ְמלֹא ֻקְמצֹו ִמָּסְלָּתּה ּוִמַּׁשְמָנּה ַעל ָּכל ְלבָֹנָתּה ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַאְזָּכָרָתּה ַהִּמְזֵּב)ב(

  :ֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק
  ס:  ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמן ַהִּמְנָחה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ֵמִאֵּׁשי ְיקָֹוק)ג(
  ס: ֶמןּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמֻׁשִחים ַּבָּׁש סֶֹלת ַחּלֹות ַמּצֹת ְּבלּולֹת ַּבֶּׁשֶמן ִמְנָחה ַמֲאֵפה ַתּנּור ְוִכי ַתְקִרב ָקְרַּבן )ד(
  : ָקְרָּבֶנָך סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ַמָּצה ִתְהֶיהַהַּמֲחַבת ְוִאם ִמְנָחה ַעל )ה(
  ס:  ָּפתֹות אָֹתּה ִּפִּתים ְוָיַצְקָּת ָעֶליָה ָׁשֶמן ִמְנָחה ִהוא)ו(
  : ָקְרָּבֶנָך סֶֹלת ַּבֶּׁשֶמן ֵּתָעֶׂשהִמְנַחת ַמְרֶחֶׁשת ְוִאם )ז(
  :ִּמְנָחה ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ֵמֵאֶּלה ַליקָֹוק ְוִהְקִריָבּה ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִהִּגיָׁשּה ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ְוֵהֵבאָת ֶאת ַה)ח(
  : ְוֵהִרים ַהּכֵֹהן ִמן ַהִּמְנָחה ֶאת ַאְזָּכָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק)ט(
  : ּוְלָבָניו קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ֵמִאֵּׁשי ְיקָֹוק ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמן ַהִּמְנָחה ְלַאֲהרֹן)י(
  :ָּכל ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר ַּתְקִריבּו ַליקָֹוק לֹא ֵתָעֶׂשה ָחֵמץ ִּכי ָכל ְׂשאֹר ְוָכל ְּדַבׁש לֹא ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַליקָֹוק )יא(
  :ַח לֹא ַיֲעלּו ְלֵריַח ִניחַֹח ָקְרַּבן ֵראִׁשית ַּתְקִריבּו אָֹתם ַלְיקָֹוק ְוֶאל ַהִּמְזֵּב)יב(
  ס:  ְולֹא ַתְׁשִּבית ֶמַלח ְּבִרית ֱאלֶֹהיָך ֵמַעל ִמְנָחֶתָך ַעל ָּכל ָקְרָּבְנָך ַּתְקִריב ֶמַלחְוָכל ָקְרַּבן ִמְנָחְתָך ַּבֶּמַלח ִּתְמָלח )יג(
  :ׂש ַּכְרֶמל ַּתְקִריב ֵאת ִמְנַחת ִּבּכּוֶריָך ַליקָֹוק ָאִביב ָקלּוי ָּבֵאׁש ֶּגֶרִמְנַחת ִּבּכּוִרים ְוִאם ַּתְקִריב )יד(
  : ְוָנַתָּת ָעֶליָה ֶׁשֶמן ְוַׂשְמָּת ָעֶליָה ְלבָֹנה ִמְנָחה ִהוא)טו(
  פ:  ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַאְזָּכָרָתּה ִמִּגְרָׂשּה ּוִמַּׁשְמָנּה ַעל ָּכל ְלבָֹנָתּה ִאֶּׁשה ַליקָֹוק)טז(
  

      מאפה תנור    
  מרחשת  מחבת  רקיקי מצות   מצותחלות  סלת  

  מביא את הסולת השמן והלבונה לבית המקדש ומקדש אותם בפיו קדושת דמים  קידוש המנחה
  כ שמים אותו בכלי שרת ומקדשם קדושת הגוף"ואח

  *נותן שמן לתוך הכלי ונותן הסולת עליו  הכנתן
  נותן שמן  נותן שמן  X  שאר השמןן תנו  נותן שמן  מתן שמן השני

  בולל את השמן עם הסולת  בלילה
   ומערך אותו ומקטף פניו במיםלש את המנחה ומחלקו לעשר חלקים  X  עשייתן

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

מניח את המנחה 
 )כלי שטוח(במחבת 

ואופה אותה מצה 
  בתנור

מניח את המנחה 
) כלי עמוק(במרחשת 

 מצה ואופה אותה
  בתנור

מושחן בשמן כמין   X  X   שמןמשיחת
  X(**  X  X(י יווני "כ

 והולך) ומבדילן (כופל אותה לשתים וחוזר וכופלה לארבע: פתות אותה פתים  X  פתיתה
   ונותנן בכלי שרתהיה כל חלק כזיתיופותת עד ש

הנשאר יוצק שמן   יציקת שמן
הנשאר יוצק שמן   X  X  על העיסה

  על העיסה
אר הנשיוצק שמן 

  על העיסה

  הקרבתן
  .ומגישה לקרן דרומית מערבית של המזבח, נותן על המנחה הלבונה
  ***.כ קומץ המנחה מצד השני ונותן את הקומץ לכלי שרת"מסלק את הלבונה לצד אחד ואח

  .מלקט את הלבונה מעל המנחה ושם אותה על הקומץ ומוליכן לראש המזבח
  מולחן ומקטיר אותן על האש

  ם אין מתן שמן בכלי במנחת מאפה תנור"לפי הרמב** 
  א שחוזר ומושחן עד שיכלה השמן"א שהשמן הנשאר לכוהנים וי"י* *

  .וגם מולח את כולה ומקריבה כליל על המזבח.  אין קומץ במנחת כהן כי קרבה כולה על גבי המזבח*** 
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  )מן או לבונהואין עמה ש, עשרון סולת חטה(  מנחת חוטא–מנחת חריבה  --ויקרא פרק ה 
  : ְוֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ְוָׁשְמָעה קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע ִאם לֹוא ַיִּגיד ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו)א(
  :ֶרץ ָטֵמא ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָטֵמא ְוָאֵׁשםאֹו ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתַּגע ְּבָכל ָּדָבר ָטֵמא אֹו ְבִנְבַלת ַחָּיה ְטֵמָאה אֹו ְּבִנְבַלת ְּבֵהָמה ְטֵמָאה אֹו ְּבִנְבַלת ֶׁש )ב(
  : אֹו ִכי ִיַּגע ְּבֻטְמַאת ָאָדם ְלכֹל ֻטְמָאתֹו ֲאֶׁשר ִיְטָמא ָּבּה ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאֵׁשם)ג(
  :ְיַבֵּטא ָהָאָדם ִּבְׁשֻבָעה ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאֵׁשם ְלַאַחת ֵמֵאֶּלה אֹו ֶנֶפׁש ִּכי ִתָּׁשַבע ְלַבֵּטא ִבְׂשָפַתִים ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב ְלכֹל ֲאֶׁשר )ד(
  : ְוָהָיה ִכי ֶיְאַׁשם ְלַאַחת ֵמֵאֶּלה ְוִהְתַוָּדה ֲאֶׁשר ָחָטא ָעֶליָה)ה(
  :ה אֹו ְׂשִעיַרת ִעִּזים ְלַחָּטאת ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחָּטאתֹו ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו ַליקָֹוק ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְנֵקָבה ִמן ַהּצֹאן ִּכְׂשָּב)ו(
  : ְוִאם לֹא ַתִּגיַע ָידֹו ֵּדי ֶׂשה ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה ַליקָֹוק ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלעָֹלה)ז(
  :ֵהן ְוִהְקִריב ֶאת ֲאֶׁשר ַלַחָּטאת ִראׁשֹוָנה ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ִמּמּול ָעְרּפֹו ְולֹא ַיְבִּדיל ְוֵהִביא אָֹתם ֶאל ַהּכֹ)ח(
  : ְוִהָּזה ִמַּדם ַהַחָּטאת ַעל ִקיר ַהִּמְזֵּבַח ְוַהִּנְׁשָאר ַּבָּדם ִיָּמֵצה ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח ַחָּטאת הּוא)ט(
  ס:  ַּכִּמְׁשָּפט ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו ְוֶאת ַהֵּׁשִני ַיֲעֶׂשה עָֹלה)י(
ָּטאת לֹא ָיִׂשים ָעֶליָה ֶׁשֶמן ְוִאם לֹא ַתִּׂשיג ָידֹו ִלְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ִלְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרָּבנֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ֲעִׂשיִרת ָהֵאָפה סֶֹלת ְלַח )יא(

  :ְולֹא ִיֵּתן ָעֶליָה ְלבָֹנה ִּכי ַחָּטאת ִהיא
  :ַחָּטאת ִהוא ֶוֱהִביָאּה ֶאל ַהּכֵֹהן ְוָקַמץ ַהּכֵֹהן ִמֶּמָּנה ְמלֹוא ֻקְמצֹו ֶאת ַאְזָּכָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ַעל ִאֵּׁשי ְיקָֹוק )יב(
  ס: ֵהן ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ֵמַאַחת ֵמֵאֶּלה ְוִנְסַלח לֹו ְוָהְיָתה ַלּכֵֹהן ַּכִּמְנָחה ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֹ)יג(
  

   תורת המנחה – ויקרא פרק ו
  : ַהְקֵרב אָֹתּה ְּבֵני ַאֲהרֹן ִלְפֵני ְיקָֹוק ֶאל ְּפֵני ַהִּמְזֵּבַחְוזֹאת ּתֹוַרת ַהִּמְנָחה )ז(
  :ֹו ִמּסֶֹלת ַהִּמְנָחה ּוִמַּׁשְמָנּה ְוֵאת ָּכל ַהְּלבָֹנה ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְנָחה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבַח ֵריַח ִניחַֹח ַאְזָּכָרָתּה ַליקָֹוק ְוֵהִרים ִמֶּמּנּו ְּבֻקְמצ)ח(
  :אְכלּוָהְוַהּנֹוֶתֶרת ִמֶּמָּנה יֹאְכלּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ַמּצֹות ֵּתָאֵכל ְּבָמקֹום ָקדֹׁש ַּבֲחַצר אֶֹהל מֹוֵעד יֹ )ט(
  :קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ִהוא ַּכַחָּטאת ְוָכָאָׁשם ֶחְלָקם ָנַתִּתי אָֹתּה ֵמִאָּׁשי  לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ)י(
  פ:  ָּכל ָזָכר ִּבְבֵני ַאֲהרֹן יֹאֲכֶלָּנה ָחק עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ֵמִאֵּׁשי ְיקָֹוק ּכֹל ֲאֶׁשר ִיַּגע ָּבֶהם ִיְקָּדׁש)יא(
  

  ) וקומץ לבונהלוגי שמן' ג ,עשרון סולת חטה( )כהן שעובד פעם ראשונה (וחינוך )מחציתה בבוקר ומחציתה בערבל יום כ ג"כ (מנחת חביתין
  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)יב(
  :ת ִמְנָחה ָּתִמיד ַמֲחִציָתּה ַּבּבֶֹקר ּוַמֲחִציָתּה ָּבָעֶרבֲעִׂשיִרת ָהֵאָפה סֶֹל ֶזה ָקְרַּבן ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ַליקָֹוק ְּביֹום ִהָּמַׁשח אֹתֹו )יג(
  : ְּתִביֶאָּנה ֻּתִפיֵני ִמְנַחת ִּפִּתים ַּתְקִריב ֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוקֻמְרֶּבֶכת ַעל ַמֲחַבת ַּבֶּׁשֶמן ֵּתָעֶׂשה )יד(
  : עֹוָלם ַליקָֹוק ָּכִליל ָּתְקָטר ַּתְחָּתיו ִמָּבָניו ַיֲעֶׂשה אָֹתּה ָחקְוַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח )טו(
  פ: ְוָכל ִמְנַחת ּכֵֹהן ָּכִליל ִּתְהֶיה לֹא ֵתָאֵכל )טז(
  

   ) שמןלוג עשרון סלת חטה וחצי 20 (לחמי תודה – ויקרא פרק ז
  :ִריב אָֹתּה לֹו ִתְהֶיה ְוָכל ִמְנָחה ֲאֶׁשר ֵּתָאֶפה ַּבַּתּנּור ְוָכל ַנֲעָׂשה ַבַּמְרֶחֶׁשת ְוַעל ַמֲחַבת ַלּכֵֹהן ַהַּמְק)ט(
  פ:  ְוָכל ִמְנָחה ְבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ַוֲחֵרָבה ְלָכל ְּבֵני ַאֲהרֹן ִּתְהֶיה ִאיׁש ְּכָאִחיו)י(
  : ְוזֹאת ּתֹוַרת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ַיְקִריב ַליקָֹוק)יא(
  :ֹות ַמּצֹות ְּבלּולֹת ַּבֶּׁשֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמֻׁשִחים ַּבָּׁשֶמן ְוסֶֹלת ֻמְרֶּבֶכת ַחּלֹת ְּבלּולֹת ַּבָּׁשֶמןִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּל )יב(

  :ַעל ַחּלֹת ֶלֶחם ָחֵמץ ַיְקִריב ָקְרָּבנֹו ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ְׁשָלָמיו )יג(
  :ַליקָֹוק ַלּכֵֹהן ַהּזֵֹרק ֶאת ַּדם ַהְּׁשָלִמים לֹו ִיְהֶיה ְוִהְקִריב ִמֶּמּנּו ֶאָחד ִמָּכל ָקְרָּבן ְּתרּוָמה )יד(
  

  חלות חמץ  חלות מצה
  לחמי תודה  חמץ  רבוכה  רקיקים  חלות

   חלות40  חלות10  חלות10  חלות10  חלות10
   עשרון סלת20  עשרון סלת10  עשרון סלת10

    עשרון לכל חלה  עשרון לכל חלה⅓  עשרון לכל חלה⅓  עשרון לכל חלה⅓
  חצי לוג שמן  אין שמן   לוג שמן¼   לוג שמן⅛   לוג שמן⅛

  דומה למנחה מאפה תנור
   מצותרקיקי   מצותחלות

  דומה
      למנחת חביתין

  
  
  : זֹאת ַהּתֹוָרה ָלעָֹלה ַלִּמְנָחה ְוַלַחָּטאת ְוָלָאָׁשם ְוַלִּמּלּוִאים ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים)לז(
  פ: ה ְּבַהר ִסיָני ְּביֹום ַצּוֹתֹו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאת ָקְרְּבֵניֶהם ַליקָֹוק ְּבִמְדַּבר ִסיָני ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֶאת מֶֹׁש)לח(
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  הקדמה מנחות ב     ד"בס
  
  

  )לוג שמן וקומץ לבונה, סאין של תבואה החדשה' עשרון סלת שעורים מג ( מנחת העומר – ויקרא פרק כג
  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)ט(
ּוְקַצְרֶּתם ֶאת ְקִציָרּה ַוֲהֵבאֶתם ֶאת עֶֹמר ֵראִׁשית ְקִציְרֶכם  ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם )י(

  :ָּבת ְיִניֶפּנּו ַהּכֵֹהן ְוֵהִניף ֶאת ָהעֶֹמר ִלְפֵני ְיקָֹוק ִלְרצְֹנֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁש)יא( :ֶאל ַהּכֵֹהן
  : ַוֲעִׂשיֶתם ְּביֹום ֲהִניְפֶכם ֶאת ָהעֶֹמר ֶּכֶבׂש ָּתִמים ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלעָֹלה ַליקָֹוק)יב(
  : ּוִמְנָחתֹו ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ִאֶּׁשה ַליקָֹוק ֵריַח ִניחַֹח ְוִנְסּכֹה ַיִין ְרִביִעת ַהִהין)יג(
  ס:  ְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא תֹאְכלּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ַעד ֲהִביֲאֶכם ֶאת ָקְרַּבן ֱאלֵֹהיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ְּבכֹל מְֹׁשבֵֹתיֶכם)יד(
  

  ) לבונהאושמן ואין עמה , סאין של תבואה החדשה'  מגחיטים סלת ניםעשרו' ב( )חמץ( ושתי הלחם
  :ם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹת ִּתְהֶייָנה ּוְסַפְרֶּת)טו(
  : ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַליקָֹוק)טז(
  :יּאּו ֶלֶחם ְּתנּוָפה ְׁשַּתִים ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת ִּתְהֶייָנה ָחֵמץ ֵּתָאֶפיָנה ִּבּכּוִרים ַליקָֹוקִמּמֹוְׁשבֵֹתיֶכם ָּתִב )יז(
ָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ִאֵּׁשה ֵריַח  ְוִהְקַרְבֶּתם ַעל ַהֶּלֶחם ִׁשְבַעת ְּכָבִׂשים ְּתִמיִמם ְּבֵני ָׁשָנה ּוַפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ְוֵאיִלם ְׁשָנִים ִיְהיּו עָֹלה ַליקָֹוק ּוִמְנ)יח(

  : ַוֲעִׂשיֶתם ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת ּוְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְלֶזַבח ְׁשָלִמים)יט( :ִניחַֹח ַליקָֹוק
  :ֶדׁש ִיְהיּו ַליקָֹוק ַלּכֵֹהן ְוֵהִניף ַהּכֵֹהן אָֹתם ַעל ֶלֶחם ַהִּבּכּוִרים ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיקָֹוק ַעל ְׁשֵני ְּכָבִׂשים קֹ)כ(
  : ּוְקָראֶתם ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו ֻחַּקת עֹוָלם ְּבָכל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם)כא(
  ס: ֻקְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלֵּקט ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעזֹב אָֹתם ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְדָך ְּב)כב(
  

  ) לבונהאושמן ואין עמה ,  סאין של תבואהד"כ מחיטים סלת ניםעשרוד "כ( לחם הפנים – ויקרא פרק כד
  :ת ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים ִיְהֶיה ַהַחָּלה ָהֶאָחתְוָלַקְחָּת סֶֹלת ְוָאִפיָת אָֹתּה ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַחּלֹו )ה(
  :ְוַׂשְמָּת אֹוָתם ְׁשַּתִים ַמֲעָרכֹות ֵׁשׁש ַהַּמֲעָרֶכת ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַהָּטהֹר ִלְפֵני ְיקָֹוק )ו(
  :ְוָנַתָּת ַעל ַהַּמֲעֶרֶכת ְלבָֹנה ַזָּכה ְוָהְיָתה ַלֶּלֶחם ְלַאְזָּכָרה ִאֶּׁשה ַליקָֹוק )ז(
  :ם ַהַּׁשָּבת ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַיַעְרֶכּנּו ִלְפֵני ְיקָֹוק ָּתִמיד ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלםְּביֹו )ח(
  ס: ְוָהְיָתה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ַוֲאָכֻלהּו ְּבָמקֹום ָקדֹׁש ִּכי קֶֹדׁש ָקָדִׁשים הּוא לֹו ֵמִאֵּׁשי ְיקָֹוק ָחק עֹוָלם )ט(
  

  )ואין עמה שמן או לבונה, שעורה מלאה קמחעשרון (  מנחת קנאות– חריבה מנחת – במדבר פרק ה
ְוֵהִביא ָהִאיׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו ֶאל ַהּכֵֹהן ְוֵהִביא ֶאת ָקְרָּבָנּה ָעֶליָה ֲעִׂשיִרת ָהֵאיָפה ֶקַמח ְׂשעִֹרים לֹא ִיצֹק ָעָליו ֶׁשֶמן ְולֹא ִיֵּתן ָעָליו ְלבָֹנה  )טו(

  :הּוא ִמְנַחת ִזָּכרֹון ַמְזֶּכֶרת ָעֹוןִּכי ִמְנַחת ְקָנאֹת 
  :ְיקָֹוקְוִהְקִריב אָֹתּה ַהּכֵֹהן ְוֶהֱעִמָדּה ִלְפֵני  )טז(
  :ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַמִים ְקדִֹׁשים ִּבְכִלי ָחֶרׂש ּוִמן ֶהָעָפר ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְּבַקְרַקע ַהִּמְׁשָּכן ִיַּקח ַהּכֵֹהן ְוָנַתן ֶאל ַהָּמִים )יז(
 ּוְבַיד ַהּכֵֹהן ִיְהיּו ֵמי ְקָנאֹת ִהוא ֵאת ִמְנַחת ַהִּזָּכרֹון ִמְנַחתָה  ְוֶהֱעִמיד ַהּכֵֹהן ֶאת ָהִאָּׁשה ִלְפֵני ְיקָֹוק ּוָפַרע ֶאת רֹאׁש ָהִאָּׁשה ְוָנַתן ַעל ַּכֶּפי)יח(

  :ַהָּמִרים ַהְמָאֲרִרים
  
  : ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמַּיד ָהִאָּׁשה ֵאת ִמְנַחת ַהְּקָנאֹת ְוֵהִניף ֶאת ַהִּמְנָחה ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוִהְקִריב אָֹתּה ֶאל ַהִּמְזֵּבַח)כה(
 :ָחה ְוַאַחר ַיְׁשֶקה ֶאת ָהִאָּׁשה ֶאת ַהָּמִים ְוָקַמץ ַהּכֵֹהן ִמן ַהִּמְנָחה ֶאת ַאְזָּכָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּב)כו(
 

  מנחת נסכים – במדבר פרק טו
  : ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ֶאֶרץ מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם)ב( : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)א(
  :ִמן ַהָּבָקר אֹו ִמן ַהּצֹאןה ַליקָֹוק עָֹלה אֹו ֶזַבח ְלַפֵּלא ֶנֶדר אֹו ִבְנָדָבה אֹו ְּבמֲֹעֵדיֶכם ַלֲעׂשֹות ֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק  ַוֲעִׂשיֶתם ִאֶּׁש)ג(
  :ְוִהְקִריב ַהַּמְקִריב ָקְרָּבנֹו ַליקָֹוק ִמְנָחה סֶֹלת ִעָּׂשרֹון ָּבלּול ִּבְרִבִעית ַהִהין ָׁשֶמן )ד(
  :ן ַלֶּנֶסְך ְרִביִעית ַהִהין ַּתֲעֶׂשה ַעל ָהעָֹלה אֹו ַלָּזַבח ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְוַיִי)ה(
  :אֹו ָלַאִיל ַּתֲעֶׂשה ִמְנָחה סֶֹלת ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְׁשִלִׁשית ַהִהין )ו(
  : ְוַיִין ַלֶּנֶסְך ְׁשִלִׁשית ַהִהין ַּתְקִריב ֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק)ז(
  : עָֹלה אֹו ָזַבח ְלַפֵּלא ֶנֶדר אֹו ְׁשָלִמים ַליקָֹוקֶבן ָּבָקר ְוִכי ַתֲעֶׂשה )ח(
  :ְוִהְקִריב ַעל ֶּבן ַהָּבָקר ִמְנָחה סֶֹלת ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים ָּבלּול ַּבֶּׁשֶמן ֲחִצי ַהִהין )ט(
  :יקָֹוק ְוַיִין ַּתְקִריב ַלֶּנֶסְך ֲחִצי ַהִהין ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַל)י(
  : ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ַלּׁשֹור ָהֶאָחד אֹו ָלַאִיל ָהֶאָחד אֹו ַלֶּׂשה ַבְּכָבִׂשים אֹו ָבִעִּזים)יא(
  : ַּכִּמְסָּפר ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו ָּכָכה ַּתֲעׂשּו ָלֶאָחד ְּכִמְסָּפָרם)יב(
  :חַֹח ַליקָֹוק ָּכל ָהֶאְזָרח ַיֲעֶׂשה ָּכָכה ֶאת ֵאֶּלה ְלַהְקִריב ִאֵּׁשה ֵריַח ִני)יג(
  : ְוִכי ָיגּור ִאְּתֶכם ֵּגר אֹו ֲאֶׁשר ְּבתֹוְכֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם ְוָעָׂשה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק ַּכֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו ֵּכן ַיֲעֶׂשה)יד(
  : ִלְפֵני ְיקָֹוק ַהָּקָהל ֻחָּקה ַאַחת ָלֶכם ְוַלֵּגר ַהָּגר ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ָּכֶכם ַּכֵּגר ִיְהֶיה)טו(
  :  ּתֹוָרה ַאַחת ּוִמְׁשָּפט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם ְוַלֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם)טז(
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