
  יט-יחמנחות      ד"בס

  ) קומץ לבונה אחד, לוג שמן לכל עשרון, מעשרון עד ששים עשרון סולת חטה (מנחת נדבת יחיד – ויקרא פרק ב
  : ְוָנַתן ָעֶליָה ְלבָֹנהְוָיַצק ָעֶליָה ֶׁשֶמן ִיְהֶיה ָקְרָּבנֹו סֶֹלתי ַתְקִריב ָקְרַּבן ִמְנָחה ַליקָֹוק  ְוֶנֶפׁש ִּכ)א(
ֶאת ַאְזָּכָרָתּה ַהִּמְזֵּבָחה  ִמָּסְלָּתּה ּוִמַּׁשְמָנּה ַעל ָּכל ְלבָֹנָתּה ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶוֱהִביָאּה ֶאל ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ְוָקַמץ ִמָּׁשם ְמלֹא ֻקְמצֹו )ב(

  :ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק
  ס:  ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמן ַהִּמְנָחה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ֵמִאֵּׁשי ְיקָֹוק)ג(
  ס: ֵקי ַמּצֹות ְמֻׁשִחים ַּבָּׁשֶמןּוְרִקי 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(
  :ֶׂשה ָקְרָּבֶנָך סֶֹלת ַּבֶּׁשֶמן ֵּתָעִמְנַחת ַמְרֶחֶׁשת ְוִאם )ז(
  : ְוֵהֵבאָת ֶאת ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ֵמֵאֶּלה ַליקָֹוק ְוִהְקִריָבּה ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִהִּגיָׁשּה ֶאל ַהִּמְזֵּבַח)ח(
  : ְוֵהִרים ַהּכֵֹהן ִמן ַהִּמְנָחה ֶאת ַאְזָּכָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק)ט(
  :ת ִמן ַהִּמְנָחה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ֵמִאֵּׁשי ְיקָֹוק ְוַהּנֹוֶתֶר)י(
  :ָּכל ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר ַּתְקִריבּו ַליקָֹוק לֹא ֵתָעֶׂשה ָחֵמץ ִּכי ָכל ְׂשאֹר ְוָכל ְּדַבׁש לֹא ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַליקָֹוק )יא(
  : ַלְיקָֹוק ְוֶאל ַהִּמְזֵּבַח לֹא ַיֲעלּו ְלֵריַח ִניחַֹח ָקְרַּבן ֵראִׁשית ַּתְקִריבּו אָֹתם)יב(
  ס:  ְולֹא ַתְׁשִּבית ֶמַלח ְּבִרית ֱאלֶֹהיָך ֵמַעל ִמְנָחֶתָך ַעל ָּכל ָקְרָּבְנָך ַּתְקִריב ֶמַלחְוָכל ָקְרַּבן ִמְנָחְתָך ַּבֶּמַלח ִּתְמָלח )יג(
  : ַּכְרֶמל ַּתְקִריב ֵאת ִמְנַחת ִּבּכּוֶריָךֶּגֶרׂש ָאִביב ָקלּוי ָּבֵאׁש  ַליקָֹוקִמְנַחת ִּבּכּוִרים ְוִאם ַּתְקִריב )יד(
  : ְוַׂשְמָּת ָעֶליָה ְלבָֹנה ִמְנָחה ִהואֶׁשֶמן ְוָנַתָּת ָעֶליָה )טו(
  פ: ַעל ָּכל ְלבָֹנָתּה ִאֶּׁשה ַליקָֹוקִמִּגְרָׂשּה ּוִמַּׁשְמָנּה  ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַאְזָּכָרָתּה )טז(
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  .ומגישה לקרן דרומית מערבית של המזבח, נותן על המנחה הלבונה
  .מלקט את הלבונה מעל המנחה ושם אותה על הקומץ ומוליכן לראש המזבחהקרבתן  ***.כ קומץ המנחה מצד השני ונותן את הקומץ לכלי שרת"מסלק את הלבונה לצד אחד ואח

ר אותן על האשמולחן ומקטי
  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*** 
  

  )ואין עמה שמן או לבונה, 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(
  : ְטֵמָאה אֹו ְּבִנְבַלת ֶׁשֶרץ ָטֵמא ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָטֵמא ְוָאֵׁשםאֹו ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתַּגע ְּבָכל ָּדָבר ָטֵמא אֹו ְבִנְבַלת ַחָּיה ְטֵמָאה אֹו ְּבִנְבַלת ְּבֵהָמה )ב(
  : אֹו ִכי ִיַּגע ְּבֻטְמַאת ָאָדם ְלכֹל ֻטְמָאתֹו ֲאֶׁשר ִיְטָמא ָּבּה ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאֵׁשם)ג(
  :אֹו ְלֵהיִטיב ְלכֹל ֲאֶׁשר ְיַבֵּטא ָהָאָדם ִּבְׁשֻבָעה ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאֵׁשם ְלַאַחת ֵמֵאֶּלה אֹו ֶנֶפׁש ִּכי ִתָּׁשַבע ְלַבֵּטא ִבְׂשָפַתִים ְלָהַרע )ד(
  : ְוָהָיה ִכי ֶיְאַׁשם ְלַאַחת ֵמֵאֶּלה ְוִהְתַוָּדה ֲאֶׁשר ָחָטא ָעֶליָה)ה(
  :ֵקָבה ִמן ַהּצֹאן ִּכְׂשָּבה אֹו ְׂשִעיַרת ִעִּזים ְלַחָּטאת ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחָּטאתֹו ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו ַליקָֹוק ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְנ)ו(
  : ְוִאם לֹא ַתִּגיַע ָידֹו ֵּדי ֶׂשה ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה ַליקָֹוק ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלעָֹלה)ז(
  : ְוֵהִביא אָֹתם ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִהְקִריב ֶאת ֲאֶׁשר ַלַחָּטאת ִראׁשֹוָנה ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ִמּמּול ָעְרּפֹו ְולֹא ַיְבִּדיל)ח(
  : ְוִהָּזה ִמַּדם ַהַחָּטאת ַעל ִקיר ַהִּמְזֵּבַח ְוַהִּנְׁשָאר ַּבָּדם ִיָּמֵצה ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח ַחָּטאת הּוא)ט(
  ס: ת ַהֵּׁשִני ַיֲעֶׂשה עָֹלה ַּכִּמְׁשָּפט ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו ְוֶא)י(
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  יט-יחמנחות      ד"בס
 ָיִׂשים ָעֶליָה ֶׁשֶמן ְוִאם לֹא ַתִּׂשיג ָידֹו ִלְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ִלְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרָּבנֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ֲעִׂשיִרת ָהֵאָפה סֶֹלת ְלַחָּטאת לֹא )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 ַהִּמְזֵּבַח ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהִּמְנָחה )ז(
  : ִמּסֶֹלת ַהִּמְנָחה ּוִמַּׁשְמָנּה ְוֵאת ָּכל ַהְּלבָֹנה ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְנָחה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבַח ֵריַח ִניחַֹח ַאְזָּכָרָתּה ַליקָֹוקֹוְּבֻקְמצ ְוֵהִרים ִמֶּמּנּו )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:  ֵמִאֵּׁשי ְיקָֹוק ּכֹל ֲאֶׁשר ִיַּגע ָּבֶהם ִיְקָּדׁשָּכל ָזָכר ִּבְבֵני ַאֲהרֹן יֹאֲכֶלָּנה ָחק עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם )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(
  

  )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(
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  יט-יחמנחות      ד"בס

  ) 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 
  :ְוִהְקִריב אָֹתּה ַהּכֵֹהן ְוֶהֱעִמָדּה ִלְפֵני ְיקָֹוק )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 ִמְנַחתֱעִמיד ַהּכֵֹהן ֶאת ָהִאָּׁשה ִלְפֵני ְיקָֹוק ּוָפַרע ֶאת רֹאׁש ָהִאָּׁשה ְוָנַתן ַעל ַּכֶּפיָה  ְוֶה)יח(

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

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