
 

 פרק כ"ד | ויקרא  .ט

 ָ ה)ז( ְוָנַתת  ָ ֲעֶרֶכת ְלֹבָנה ַזכ  ַ ֶחם  ַעל ַהמ  ֶ ְוָהְיָתה ַלל 

ה לַ  ֶ ָרה ִאש   ָ  :ה'ְלַאְזכ 

 רש"י

שאין מן הלחם לגבוה כלום,  -ללחם לאזכרה 

אלא הלבונה נקטרת כשמסלקין אותו בכל שבת 

ושבת. והיא לזכרון ללחם, שעל ידה הוא נזכר 

 למעלה, כקומץ שהוא אזכרה למנחה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיעני כזיתה 
 ישיבת כרם ביבנה פסחים ג:

 

 

 הרב מנחם זמבא
 נ"ד חידושי הגרמ"ז, סי'

יש לנו ספר תורה קדוש אשר 

תמימה  נאמר עליו תורה ה׳

 ואם חסרה אות אחת הרי זה

יש לנו גם ארץ פסול מקדושתו. 

אשר גם עליה נאמר כי 

קדושתה היא כשכל ישראל 

ליה. ולכן רק אנשים כאלה ע

העוז המר לקרוע  אשר להם

גזרים מתורתינו התמימה 

בו יהקדושה הם הם אשר ירה

בנפשם לקרוע גם את ארצנו 

 לגזרים. 

אנחנו שומרי התורה  אבל

וחרדים על דבר ה׳ של תורה 

פה מראשו ועד  שבכתב ושבעל

סופו מוסרים את נפשנו על  כל  

אות ואות ועל  כל  מנהג 

שבישראל בשום אופן לא נוכל 

להסכים  לוותר אפילו על צעד 

 ושעל אחד מארצנו הקדושה.

ויותר יגדל כאב הלב ונשפך 

דם לבנו על האנשים קטני ערך 

אשר לא דעת להם ולא תבונה 

להם להבין את ערך דבריו של 

כסאו לא ישב זר הנביא 'על 

וכו'' ואיך ירהיבו בנפשם עוז 

להתכונן לכתר כזה שאינו 

הולמתו ולהיות מעפילים 

לעלות ולשבת בכורסא 

 מלכותא דנא בישראל.

 

 מץ ומצה פרק א'חהלכות  | רמב"ם  .יא

האוכל מן החמץ עצמו בפסח כל שהוא הרי זה אסור מן ז. 

לא יאכל חמץ, ואף על פי כן אינו  (שמות י"ג)התורה שנאמר 

חייב כרת או קרבן אלא על כשיעור שהוא כזית, והאוכל פחות 

 מכזית במזיד מכין אותו מכת מרדות.

 רק ד'תמידין ומוספין פהלכות  | רמב"ם  .יב

ואחר קרבן המוספין מקטירין שני הבזיכין, ושני כהנים יא. 

 מקריבין את שני הבזיכין.

 א'פרק  | מלאכי  .יג

ה ְכבֹוִדי ְוִאם ֲאדֹוִנים  ד ָאב ְוֶעֶבד ֲאֹדָניו ְוִאם ָאב ָאִני ַאי ֵּ ן ְיַכב ֵּ )ו( ב ֵּ

ה מֹוָרִאי ָאַמר  ם -צְ  ה'ָאִני ַאי ֵּ ֶ ִמי ַוֲאַמְרת  ֹוזֵּי ש ְ ֲֹהִנים ב  ָבאֹות ָלֶכם ַהכ 

ֶמָך: ה ָבִזינו  ֶאת ש ְ ֶ מ  ִחי ֶלֶחם ְמֹגָאל ַואֲ  ב ַ ים ַעל ִמְזב ְ יש ִ ם )ז( ַמג ִ ֶ ַמְרת 

ְלַחן  ֻׁ ֱאָמְרֶכם ש  ָך ב ֶ ַאְלנו  ה גֵּ ֶ מ   ִנְבֶזה הו א: ה'ב ַ

 רש"י

כלומר ואם תאמרון במה  -)ז( מגישים על מזבחי וגו' ואמרתם 

גאלנוך גאלנו לך את לחם מזבחך אני משיב לכם כי בזאת גאלתם 

נבזה הוא בוזים היו לחלוק איש באחיו  אותי באמרכם שלחן ה'

במנחות ובקדשים ואומר מאחר שהוא אסור לנו לחלוק מנחה כנגד 

מנחה וזבח כנגד זבח וטורח ועמל הוא לחלוק כל מנחה ומנחה בשביל 

 כזית או כפול המגיע לכל אחד ואחד:


