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כריתות ד ה.

לעני #חלה
לעני #שינוי
לעני #מנחות

מה ה החילוקי שיש בי לח  ,קלי ,כרמל?
לח
חייב
נשתנה
כשר בלח הפני ושתי הלח

קלי יבשו בתנור
פטור
הוא בעינו
כשר במנחת העומר

כרמל רק מללו ביד
פטור
הוא בעינו
פסול

ממה היה עשוי שמ המשחה ,ומה היה משקל סממניו?
ָמר ְ)ר'ר
ִקָ ְ.מ,ֶ -ֶ #
2קנֵה ב ֶֹ,
ְ
ִק ָ)ה
שמ #זית
כריתות ד ה:

בראשו#
בב #של הקוד

כמה הכרעות 1עושה?
הכרעה אחת
3
שתי הכרעות
הכרעה אחת
הכרעה אחת

כמה שקלי משקלו?2
חמש מאות
חמש מאות
מאתי וחמשי
חמש מאות
הי #י"ב לוג
מי נמש בשמ המשחה?

מלכי בית דוד 4משיחת כמי #נזר
נמשח
כשיש מחלוקת :נמשח
כשיש שלו :אינו נמשח

כהני גדולי משיחת כמיִ #כי X
נמשח
נמשח

כיצד סדר היציקה והמשיחה של שמ המשחה במל וכה גדול?
למ"ד יציקה עדיפא
למ"ד משיחה עדיפא

בתחילה
יוצק על ראשו
נות #בי #ריסי עיניו ומושח

בסו
נות #בי #ריסי עיניו ומושח
יוצק על ראשו

 1אי להכרעה שיעור מסויי דרק "הקב"ה יודע בהכרעות"  דהיינו שלא היה שוקל את ההכרעות בפני
עצמ ,אלא שוקל אות כמות שה ,ואחר שהוא מכריע אינו יודע את משקל המדוייק בכמה היתה
ההכרעה אלא רק הקב"ה יודע.
 2כשהיה שוקל את הסממני היה שוקל לכל אחד כנגד ברזל המשקולת ,ולא היה עושה שאחר ששקל
פע אחת לאחד מ הסממני לתת כנגדו סממני מהמי השני להשוותו  .וילפינ זאת מדכתיב לגבי
הקטורת )שמות ל:לד( " ַ#ד ְַ #בד".
אתיִ " ,ומשמע שהשל שלו הוא חמש מאות,
*מ ָ
 3דכתיב )שמות ל:כג( "וְ ִק(ְ ָמ ֶַ &ֶ #מ ֲח ִציתֲ ,ח ִמ ִ+י ָ
ומה שאמר מחציתו ,לדרוש שישקלנו פעמי ,כדי לתת ב' הכרעות.
 4אול מלכי ישראל אינ נמשחי בשמ המשחה ,ומה שמצאנו שנמשחו  היה בשמ אפרסמו טהור,
מלבד שאול שא .שלא היה מבית דוד נמשח בשמ המשחה.

