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 היו משמשי� כסימ� שאותו אד� שיל� לגזבר � שה� חתיכות קטנות של קל ע� רישו� �החותמות  1
ואת החות� הזה היה , והיה מקבל ממנו חות�, את מחיר הנסכי�) כגו� יוחנ� שהיה ממונה על החותמות(

 .שהיה נות� לו כנגד החות� נסכי� כפי מה שצרי� וכדלהל�, )אחייה(נות� לממונה על הנסכי� 
לכל סוג בהמה , צרי� להביא עמה� מנחת נסכי�) אבל לא בקרבנות העו(בכל קרבנות הבהמה ', פי 2

כמות , מסולת יי� ושמ�, דברי�' מנחת הנסכי� היתה מג.  וכדלהל�נאמר בתורה שיעור אחר של נסכי�
  .היי� והשמ� תמיד היתה זהה זה לזה

רביעית ההי� ,  ההי� הוא ארבע לוגי�יתשליש, שש לוגי�וממילא חצי ההי� הוא , ב לוג"שיעור ההי� הוא י 3
  .לוגי�' הוא ג

 ".דכר"ולב� עזאי היה כתוב בארמית , ק"דעת תהיא כ�  4
בחודש [ .ועד גיל שנה הוא נקרא בש� כבש, ג חודש עד שנתי�"מב� י) בלבד(ממי� כבש זכר איל הוא  5

וא� קרב בכל אופ� יש . לא בדי� כבש ולא בדי� איל,  נקרא בש� פילגס ואינו כשר להקרבה�ג "הי
 .]:)ד צא(מחלוקת איזה נסכי� מביא כמבואר במנחות 

דהרי גבי כבש כשהוא יותר מב� שנה דינו , שיי� דוקא גבי עיזי�" גדולי� וקטני�"לשו� המשנה שאמרה  6
דא שכתוב במשנה בי� , דנה מה שיעור נסכיה' הגמ, )בת האיל שהיא בת שנתי�נק( לגבי רחל .בנסכי איל

 .שש� גדי כולל כל הכבשי� ג� לרחל, ומסיקה, גדולי� ובי� קטני� שמא זה מתייחס לגבי עזי� דוקא
וצרי� . וכבשה נקבה לחטאת, זכרי� אחד לעולה ואחד לאש�' כבשי� ב' מצורע עשיר צרי� להביא ג 7

כל (פעמי� עשרו� סולת ורביעית ההי� שמ� ורביעית ההי� יי� '  דהיינו ג,כי� בשביל שלשת�הוא להביא נס
. ועוד הוא צרי� לוג עשירי לבהונות, לוגי שמ�'  צרי� הוא טונמצא שלנסכי, )לוגי�' רביעית ההי� היא ג
י יונה וכבש כבשי� לחטאת ולעולה מביא שני תורי� או שני בנ' שבמקו� שיביא ב, ודי� מצורע עני הוא

  .ועוד צרי� לוג שמ� אחד לבהונות,  כבש אחדמביא כנסכי עני ,כיו� שכ�, אחד לאש�
דלמצורע עשיר יש באמת חות� מיוחד של , ק אי� צור� לחותמות שוני� בי� מצורע עשיר לעני"לת 8

כי משתמש ות� מיוחד ומצורע עני אי� צרי� ח. )ואת הלוג השמ� לבהונות מביא מביתו(, גדיי�' שיעור ג
 .ואת הלוג השמ� הנוס בי� כה מביא מביתו, כבש אחדרק  כיו� שמביא �  כול�בחות� גדי כמו 

וכיו� שכ� צרי� חות� לעשיר , לב� עזאי לא יכול להביא את הלוג מביתו אלא צרי� לקבל אותו מיוחנ� 9
� שצרי� כיו, ת� גדיומצורע עני לא יכול להשתמש בחו. ל"וכנ) לוגי שמ�' ומקבל י(להורות על נסכיו 

 .ולכ� עשו לו חות� מיוחד שהוא כגדי ועוד לוג שמ� אחד לבהונות, הוראה ג� ללוג שמ� הנוס


