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  .כריתות ד� ו

  ?המריח בקטורת מה הדי

  

    הריח בסממני� קוד� שתעלה תמרתו  הריח בעש" הקטורת אחר שעלתה תמרתו
  מדאורייתא  מעל  לא מעל

  מדרבנ"  $$$$  1אסור

  
  ?מה די
 דבר שנעשית מצותו הא� שיי� בו מעילה

  

    מה הדי"  מנל"
  בעלמא  אי" בו מעילה  2דאיכא מיעוט שני כתובי� הבאי� כאחד

 $ ְוֵהִרי� ֶאת ַה6ֶ7ֶ" ְו5ָמ3 ֵאֶצל ַה0ְִזֵ,ַח) ג:ויקרא ו(
  מלמד שטעוני� גניזה

תרומת   מועלי" בה�
  הדש" 

 $ 9ָפ6ַט ֶאת ִ,ְגֵדי ַהָ,ד ְוִה8ִיָח� �6ָ) כג:ויקרא טז(
  מלמד שטעוני� גניזה

  מועלי" בה�: לרבנ"

כ " בה" ליוהמלמד שלא ישתמש" ְוִה8ִיָח� �6ָ"ד
  אחר

 וכשרי" $אי" מועלי" : דוסא' לר
  לכה" הדיוט

  
בבגדי 
  כהונה

 ש� תהא $ ְוָעְרפ9 �6ָ ֶאת ָהֶעְגָלה) ד:דברי� כא(
  קבורתה לעול�

עגלה   מועלי� בה�
  ערופה

  
  :כריתות ד� ו

  ?מ בזה"ומה נפ, מה היא כמות הפחותה ביותר שאפשר לפט� בקטורת
  

    ?המה היא הכמות הפחות  ?מה די" יחיד שפיט�
  ג"לרשב  3לחצאי"  יחיד שפיט� לחצאי" חייב פחות מזה פטור

  לחכמי�  1חצי מנה  חצי מנה חייב' יחיד שפיט� אפי

                                                           
מ איסו ר "מ, ד מבואר ש� שא� דאמרינ"  שבקול מראה ו ריח  אי" ב ה� מעילה.) ד�  כו(פסחי� ' ע 1

  . באחר שעלתה תמרתו$ו הכא  אוקימנא לדי"  שבריח אי"  מעילה . דרבנ"  יש
תרומת הדש" ועגלה : דוס א ה�' ואליבא דר, תרומת הדש" ובגדי  כהונ ה: אליבא דרבנ"  ה� 2

משו� שכתוב  , כא" אי" מלמדי�, כתובי� הבאי � כאחד מלמדי�' ד בעלמא דב"למ' ואפי. ערופה
ב תרומת ,  לומר שד וקא  בה�  הדי"  כ" ול א בד בר א חר$כא"  בתרו מת ה דש" ו עגלה ערופה מי עוטי� 

וכ " בעלגה ערופה  ,  בו י ש די"  גניז ה ול א בשאר ד ברי� דה�  מות רי�  בהנא ה$" ו שמו"הדש" כתו ב 
  . די " גניז ה ולא בד בר א חר דוק א בה  יש$" ערופה"כתוב  

ומשו� (ל דמזה שמצינו  שאחת לששי� או שבעי� שנה שהיו  מפטמי� רק חצי מהכמו ת "ס 3
'  ג פחותי� מג"דהיינו  ממה שהיו החפניי� של הכה, שאחר זמ" כזה נשאר מהמותרו ת של כל שנה

ו   אול� שה י , ) מני� שהוא ממחצית כמות הקטורת184שיעור של , כ"מני� המיוחדי � ליוה
ל א  )   מני�246כלומר שהיו מ חכי� מאה שנה עד  שתצטר�  כמות של (מפטמי� לשליש מהכמות 

  .שמענו
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  :כריתות ד� ו  
  ?ג סממני הקטורת"מה ה� י

  

    2הכתובי� בתורה  השנויי� בברייתא  משקל הסממני�
  א  ָנָט�  הצרי   מנה70
  ב  6ְ9ֵחֶלת  הציפור"   מנה70
  ג  ְלְ,ָנהְוֶח  החלבנה   מנה70
  ד  9ְלבָֹנה ַזָ<ה  הלבונה   מנה70
  ה  מור   מנה16
  קציעה   מנה16

 לשו" $) קמא(ַס0ִי� 
  ו  רבי� משמע שני�

  ז  שבולת נרד   מנה16
  ח  כרכו�   מנה16
  ט  הקושט   מנה12
  י  קילופה   מני�3
  קנמו"   מני�9

  
 משמע $) בתרא (ַס0ִי�

שהוא כנגד החמשה 
  שכתובי� לפניו

  יא

  
  ?הס� משמ
 המשחה באופני� דלהל
 מה דינו

  

    למת, �"לעכו, כלי�, ס@ לבהמה  למלכי� ולכהני� גדולי� שכבר נמשחו
  מאיר' לר  3חייב

  5פטור

  4פטור

  יהודה' לר

  
  ?בכמה חייב, הס� או הנות
 משמ
 המשחה לזר

  

    הס@  הנות"
  מאיר' לר  כל שהוא  כל שהוא

  כזית: �"לרמב  כזית
  1כל שהוא: ד"לראב

  יהודה' לר

                                                                                                                                                                                                   
כ א�  " וא, ובכל  הקט רה ה יו מק טירי � חצ י מנה ,  ל  שיכול לפט� לקטורת כדי נה ב כ ל יו�  ויו�"ס 1

 . כ מהני"היה  מפט� כפי היח ס הנ כו" ש ל חצי מנה  ג
 מֶ%ה ַקח ְלָ) ַסִ"י� ָנָט& �ְ%ֵחֶלת ְוֶחְלְ�ָנה ַסִ"י� �ְלבָֹנה ַזָ�ה ַ�ד ֶאל' הַו�ֹאֶמר ) לד:שמות ל(לשו� הפסוק  2

  .ְ�ַבד ִיְהֶיה
  ".אשר ית� ממנו על זר" וה� בכלל -ל דמל) וכה� עכשיו ה� זרי� "ס 3
 לאפוקי ,ודרשינ� דוקא אד�,  לֹא ִייָסְ)�ָד�ַעל ְ�ַ/ר ) לב:שמות ל(דרשינ� מדכתיב , ומת, כלי�, בהמה 4

ורק ביחס לבהמה (דלא מיקרי אד� , ג� גוי שמעינ� מהאי קרא' ולתירו1 הראשו� בגמ. בהמה כלי� ומת
,  דכל שאסור לסו) עצמו אסור לסו) אותו-" ִייָסְ)"ובתירו1 השני למדו די� זה מדכתיב ). קוראי� לו אד�

 . יסי)� ודרשינ� לא"בתרי יודי" ִייָסְ)"דרשינ� לה מדכתיב .) ד& ז(ולקמ� 
  ".אשר ית� ממנו על זר"ל כל שאינו זר מתחילתו ועד סופו אינו בכלל "ס 5
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,  ד ש� "והשיג עליו הראב, שפסק דגבי סיכה נמי בעי כזית) 'א מכלי המקדש הלכה י"פ(� "רמב' ע 1

ולכאורה תלוי בנוסחאות . מ באור)"ש בכס"וע, יהודה לא בעינ� כזית' דבפשטות הסוגיא מבואר דא& לר
משמע , י אומר כזית"ש ר"מ אומר כ" ויהא חייב ריסו�כמה : אצלנו דלגירסא לפנינו שכתוב' הגמ

 .ד"משמע כהראב'  ויהא חייב וכוית	ולנוסחא אחרינא דגרסינ� כמה , �"כרמב


