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

  ס: י ְיקָֹוק ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמן ַהִּמְנָחה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ֵמִאֵּׁש)ג(  :ֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק
  ס: ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמֻׁשִחים ַּבָּׁשֶמן סֶֹלת ַחּלֹות ַמּצֹת ְּבלּולֹת ַּבֶּׁשֶמן ִמְנָחה ַמֲאֵפה ַתּנּור ְוִכי ַתְקִרב ָקְרַּבן )ד(
  : ַמָּצה ִתְהֶיהסֶֹלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן  ָקְרָּבֶנָךַהַּמֲחַבת ְוִאם ִמְנָחה ַעל )ה(
  ס: ְוָיַצְקָּת ָעֶליָה ָׁשֶמן ִמְנָחה ִהוא ִּתיםָּפתֹות אָֹתּה ִּפ )ו(
  :סֶֹלת ַּבֶּׁשֶמן ֵּתָעֶׂשה ָקְרָּבֶנָך ִמְנַחת ַמְרֶחֶׁשת ְוִאם )ז(
  : ְוֵהֵבאָת ֶאת ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ֵמֵאֶּלה ַליקָֹוק ְוִהְקִריָבּה ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִהִּגיָׁשּה ֶאל ַהִּמְזֵּבַח)ח(
 :ּכֵֹהן ִמן ַהִּמְנָחה ֶאת ַאְזָּכָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק ְוֵהִרים ַה)ט(
  : ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמן ַהִּמְנָחה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ֵמִאֵּׁשי ְיקָֹוק)י(
  :ִּכי ָכל ְׂשאֹר ְוָכל ְּדַבׁש לֹא ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַליקָֹוקָּכל ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר ַּתְקִריבּו ַליקָֹוק לֹא ֵתָעֶׂשה ָחֵמץ  )יא(
  : ָקְרַּבן ֵראִׁשית ַּתְקִריבּו אָֹתם ַלְיקָֹוק ְוֶאל ַהִּמְזֵּבַח לֹא ַיֲעלּו ְלֵריַח ִניחַֹח)יב(
  ס: ֶהיָך ֵמַעל ִמְנָחֶתָך ַעל ָּכל ָקְרָּבְנָך ַּתְקִריב ֶמַלח ְולֹא ַתְׁשִּבית ֶמַלח ְּבִרית ֱאלְֹוָכל ָקְרַּבן ִמְנָחְתָך ַּבֶּמַלח ִּתְמָלח )יג(
  : ַליקָֹוק ָאִביב ָקלּוי ָּבֵאׁש ֶּגֶרׂש ַּכְרֶמל ַּתְקִריב ֵאת ִמְנַחת ִּבּכּוֶריָךִמְנַחת ִּבּכּוִרים ְוִאם ַּתְקִריב )יד(
  פ:  ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַאְזָּכָרָתּה ִמִּגְרָׂשּה ּוִמַּׁשְמָנּה ַעל ָּכל ְלבָֹנָתּה ִאֶּׁשה ַליקָֹוק)טז(  :וא ְוָנַתָּת ָעֶליָה ֶׁשֶמן ְוַׂשְמָּת ָעֶליָה ְלבָֹנה ִמְנָחה ִה)טו(
  

      מאפה תנור    
  מרחשת  מחבת  רקיקי מצות  חלות מצות  סלת  

  מביא את הסולת השמן והלבונה לבית המקדש ומקדש אותם בפיו קדושת דמים  קידוש המנחה
  ם אותו בכלי שרת ומקדשם קדושת הגוףכ שמי"ואח

  *נותן שמן לתוך הכלי ונותן הסולת עליו  הכנתן
  נותן שמן  נותן שמן  X  ן שאר השמןתנו  נותן שמן  מתן שמן השני

  בולל את השמן עם הסולת  בלילה
   ומערך אותו ומקטף פניו במיםלש את המנחה ומחלקו לעשר חלקים  X  עשייתן

  רקעית התנוראופה אותה מצות בק  X  אפיה
  )חלות עריכה עבה ורקיקין עריכה דקה(

מניח את המנחה 
 )כלי שטוח(במחבת 

ואופה אותה מצה 
  בתנור

מניח את המנחה 
) כלי עמוק(במרחשת 

ואופה אותה מצה 
  בתנור

מושחן בשמן כמין   X  X   שמןמשיחת
  X(**  X  X(י יווני "כ

 והולך) ומבדילן ( לארבעכופל אותה לשתים וחוזר וכופלה: פתות אותה פתים  X  פתיתה
   ונותנן בכלי שרתהיה כל חלק כזיתיופותת עד ש

הנשאר יוצק שמן   יציקת שמן
הנשאר יוצק שמן   X  X  על העיסה

  על העיסה
הנשאר יוצק שמן 

  על העיסה

  הקרבתן
  .ומגישה לקרן דרומית מערבית של המזבח, נותן על המנחה הלבונה
  .***חה מצד השני ונותן את הקומץ לכלי שרתכ קומץ המנ"מסלק את הלבונה לצד אחד ואח

  .מלקט את הלבונה מעל המנחה ושם אותה על הקומץ ומוליכן לראש המזבח
  מולחן ומקטיר אותן על האש

  א שחוזר ומושחן עד שיכלה השמן"א שהשמן הנשאר לכוהנים וי"י* *  ם אין מתן שמן בכלי במנחת מאפה תנור"לפי הרמב* 
  .וגם מולח את כולה ומקריבה כליל על המזבח.  ן כי קרבה כולה על גבי המזבחאין קומץ במנחת כה*** 

   ) שמןלוג עשרון סלת חטה וחצי 20 (לחמי תודה – ויקרא פרק ז
  : ְוָכל ִמְנָחה ֲאֶׁשר ֵּתָאֶפה ַּבַּתּנּור ְוָכל ַנֲעָׂשה ַבַּמְרֶחֶׁשת ְוַעל ַמֲחַבת ַלּכֵֹהן ַהַּמְקִריב אָֹתּה לֹו ִתְהֶיה)ט(
  פ:  ְוָכל ִמְנָחה ְבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ַוֲחֵרָבה ְלָכל ְּבֵני ַאֲהרֹן ִּתְהֶיה ִאיׁש ְּכָאִחיו)י(
  : ְוזֹאת ּתֹוַרת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ַיְקִריב ַליקָֹוק)יא(
  :ֶּׁשֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמֻׁשִחים ַּבָּׁשֶמן ְוסֶֹלת ֻמְרֶּבֶכת ַחּלֹת ְּבלּולֹת ַּבָּׁשֶמןִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות ַמּצֹות ְּבלּולֹת ַּב )יב(

  :ַעל ַחּלֹת ֶלֶחם ָחֵמץ ַיְקִריב ָקְרָּבנֹו ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ְׁשָלָמיו )יג(
  :ק ֶאת ַּדם ַהְּׁשָלִמים לֹו ִיְהֶיה ְוִהְקִריב ִמֶּמּנּו ֶאָחד ִמָּכל ָקְרָּבן ְּתרּוָמה ַליקָֹוק ַלּכֵֹהן ַהּזֵֹר)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   שמן לוג¼   לוג שמן⅛   לוג שמן⅛

  דומה למנחה מאפה תנור
   מצותרקיקי   מצותחלות

  דומה
      למנחת חביתין
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  חביצא
  

  תלמוד בבלי מסכת מנחות דף עה עמוד ב 
 -אי לית בה פירורין כזית ,  מברכינן עליה המוציא לחם מן הארץ-האי חביצא דאית בה פירורין כזית : אמר רב יוסף

ברוך : אומר, היה עומד ומקריב מנחות בירושלים: דתניא? מנא אמינא לה: אמר רב יוסף. א מיני מזונותמברכינן עליה בור
ולתנא דבי רבי ישמעאל , אמר ליה אביי. בכזית' וכולן פתיתי: ותנן, המוציא לחם מן הארץ: אומר, נטלן לאכלן; שהחיינו וקימנו

אם חמץ , ליקט מכולן כזית ואכלו: והתניא, וכי תימא הכי נמי! וציאהכי נמי דלא מברך המ, מפרכן עד שמחזירן לסלתן: דאמר
: היינו דקתני עלה, אי הכי.  בשעירסן-הכא במאי עסקינן !  אדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח-אם מצה הוא ,  ענוש כרת-הוא 

? מאי הוי עלה. לחם גדול בבא מ-אלא הכא במאי עסקינן ! שאכלו מיבעי ליה, ואי בשעירסן, והוא שאכלן בכדי אכילת פרס
  .והוא דאיכא תוריתא דנהמא עלייהו: אמר רבא. פירורין שאין בהן כזית' אפי: רב ששת אמר

  
  תוספות מסכת מנחות דף עה עמוד ב 

ק שמפררין בו פת וקשה מה ענין זה אצל מנחות שהבישול מבטלו כאן "בקונטרס תבשיל שקורין שלינקו' פי - חביצא
דטיגון דמנחה חשיבא כבישול דחביצא והא בסמוך מייתי עלה ליקט מכולן דליכא שום טיגון ועוד  ואי משום מתורת לחם

גבי חטה טחנה לשה אפאה ובשלה בזמן שהפרוסות קיימות מברך המוציא אין .) ברכות לז(אמרינן בפרק כיצד מברכין 
בהן כזית ועוד בסמוך דקאמר ולרבי ישמעאל הפרוסות קיימות מברך בורא מיני מזונות משמע אין הפרוסות קיימות אפילו יש 

ת "ומפרש רדמחזירן לסולתן הכי נמי דלא מברך המוציא היכי בעי למימר דמברך וכי יש לך אין פרוסות קיימות יותר מזה 
כעין חביצא ' דחביצא הן פתיתין דקין שמדביקין אותן על ידי דבש או על ידי חלב ושומן כעין טיגון של מנחה ובערוך פי

  .מרי שפירר הפת בקערה ושופך מרק עליהןדת
  

  וברכת המזון סימן קסח , סעודה, שולחן ערוך אורח חיים הלכות בציעת הפת
  סעיף י

אם כו יש בהם ) נג* (, אם כה נתבשל> יב<) נב(, יחד על ידי מרק) נא ( שנדבקיםכדדהיינו פירורי לחם ) נ(, א"חביצ) מט(
כז שנראה שיש בו ) נו(אף על פי , ואם אין בהם כזית* ; ז"מברך המוציא ובהמ, אר לחםאף על פי שאין בו תו) נה(כזית ) נד(

י דבש או "אלא שהוא מחובר ע, ואם אינו מבושל; אינו מברך אלא בורא מיני מזונות וברכה אחת מעין שלש) נז(, תואר לחם
אם יש בהם תואר ) נט(, ואם אין בהם כזית; אפילו אין לו תואר לחם, אם יש בפרוסות כזית מברך עליו המוציא) נח(, מרק
בורא ] כד[מברך , ואם אין בהם תואר לחם; מברך עליו המוציא וברכת המזון, דהיינו שהוא כח ניכר וידוע שהוא לחם, לחם

) ס(אף על פי שאין בו כזית , אלא מפורר דק דק> יג, <ואם אינו לא מבושל ולא מחובר; מיני מזונות וברכה אחת מעין שלש
  ). ד כמה שיעור אכילה לברך עליה ברכת המזון"קפ' ל סי"וע (.מ"מברך עליו המוציא ובה, לא תואר לחםו
  

  משנה ברורה סימן קסח 
פת שפירר לפירורין ובשלו ) א. אקדים לזה הסעיף הקדמה קצרה והוא דיש בזה שלשה אופנים -' א וכו" חביצ)מט(

י הבישול אזל מהם תואר לחם ואם " נתבטל מהם שם פת אפילו אם עתלוי בזה אם הפירורין גדולים שיש בהם כזית לא
אם לא בשלו רק שפירר )  ב.מ דשם תבשיל עליהם"אין בהם כזית אפילו אם נראה שיש עליהם תואר לחם מברך במ

י דבש או מרק אם יש עדיין עליהם תואר לחם מברך עליהם המוציא אפילו אם אין "בקערה ונתחברו הפירורין יחד ע
כשלא ) ג. ל לענין בישול"כ היה בהפירורין כזית וכנ"מ אא"פירורין כזית ואם אין בהם תואר לחם מברך עליהם במבה

 י משקה אפילו אם הפירורין דקין כסולת מברך עליהם המוציא דשם פת עליהם"בישל וגם לא נתחברו הפירורין יחד ע
  :י"ועתה נבאר את הסעיף בעזה

  :מ בין נדבקין או לא ונקט זה משום אופן השני דמיירי בלי בישול" בנתבשל אין נ-ים  דהיינו פירורי לחם שנדבק)נ(
  :א"ז דינו כמו נדבקין יחד וכדלקמיה בסי"עד שנתלבן המים עי] מו[רק שרוים בתוכו הרבה ] מה[ה אם היו " וה- יחד )נא(
לא ] מז[שהיה היד סולדת בו אבל בכלי שני פ " היינו שנתן הלחם בכלי ראשון כשעמד על האש או עכ-'  אם נתבשל וכו)נב(

י "ודוקא אם לא נתלבן המים ע[חשיב בישול ודינו כמו באופן השני דאם יש בו תואר לחם מברך המוציא אף בפחות מכזית 
ואם ] ז נחשב הפת כאין בו תואר לחם"א דעי"הלחם אבל אם נתלבן המים כדרך שמצוי כשנשרה פת במים חמין מבואר בסי

כ אם אין "רורין בקערה ועירה עליהם רותחין מכלי ראשון כתבו האחרונים דספק הוא אם יש לו דין בישול או לא ועהניח הפי
  :בפירורין כזית ויש בו תואר לחם יברך על פת אחר תחלה

 יכול ז וממילא"כ מברך עליה המוציא ובהמ"בחדא פרוסה ג] מח[ד בכולם אלא אפילו אם יש כזית " ל-'  אם יש בהם וכו)נג(
  :כ"לאכול השאר הקטנות ג

ולא ] נ[י הבישול "מקודם ולא נפחתה משיעור זה ע] מט[ל בהפרוסה עצמה שמברך עליה היה בה כזית " ר- כזית )נד(
  :י המשקה"או שנתפחה ע] נא[מצרפינן לה מה שנתדבקה עם חברותיה 

  :חם דכיון שיש בהם כזית לא נתבטל ממנה שם ל-'  אף על פי שאין בו וכו)נה(
א "ואם לא בשלם בקדרה אלא טיגנם במשקה במחבת משמע ממ.  דכיון שנתבשל אינו חשוב תואר לחם-'  שנראה וכו)נו(

אין הכרח לדבריו ] נב[ו דלא הוי כבישול ומהני ביה תואר לחם כמו לקמיה באופן השני ולפי דעת שארי האחרונים שם "סקל
ז בשאין בהם כזית אבל אם טיגן פרוסות שיש בהם כזית "וכ.  בתוך הסעודהא"והנכון שבטיגון לא יאכל בשיש בו תואר לחם כ

  :ש בזה"ל בבישול וכ"אפילו אזל ליה התואר לחם פשוט דמברך המוציא וכנ
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 דע דבכל הני שנזכר בסעיף זה ובסעיפים שאחריו אפילו קבע סעודתו עליהם ואכל כדי שביעה מברך -'  אינו מברך וכו)נז(
  :שלש משום דלא הוי בכלל לחם כלל רק כמיני קדירה בעלמאמ ואחריו מעין "במ

  :ל" היינו אפילו באחת מהן וכנ- אם יש בפרוסות )נח(
דכיון שלא נתבשל תואר לחם שלו חשיבא שהוא ניכר וידוע יותר '  הטעם דעדיף בזה מאופן הא-'  אם יש בהם וכו)נט(

כ חזר וגבלן בשומן "אם פירר הלחם עד שהחזירן לסולת ואח. זיתכ וברכת המזון היינו כשאכל כמה פירורין עד שיעור כ"ומש
הרבה אחרונים דאם בישלן ] נג [א מה שכתב בזה והסכמת"עיין במ] ך"ך או חרענזלי"שאנו קורין בלשוננו קניידלי[ב "וכיו

ם אכל ואפילו א [מ"בקדירה או טגנם במחבת במשקה דחשיב כבישול אף שיש בכל אחת כזית ויותר מברך עליהם במ
כ נילוש ברוב שומן או דבש דאז מברך "א בתוך הסעודה אלא א" ואם אפאן נכון שלא יאכלם כ וכן הוא מנהג העולם]הרבה

  :ה ואם גיבלן במים לבד ואפאן יש עליהם דין פת גמור"ז בהג"מ וכדלעיל בס"עליהם במ
ואר לחם והטעם דכיון שהוא פת בפני עצמו י שהוא מפורר דק דק כסולת לא מינכר עליו ת" היינו שע- ולא תואר לחם )ס(

ועיין באחרונים שהסכימו דאפילו שרה הפירורין במים כיון שלא נתחברו יחד ] נד[ואינו מחובר אינו יוצא לעולם מתורת לחם 
ז מבואר בסעיף שאחריו "אינו יוצא מתורת פת ודוקא אם שרה זמן מועט אבל אם שהו הפירורין בתוכם עד שנתלבנו המים עי

  :מ וברכה מעין שלש"דמברך עליו במ
   

  ביאור הלכה סימן קסח 
כ פיררו לפירורין קטנים אם "שמסתפק אם אחר בישול היה כזית ואחג "ב ועיין בפמ" עיין במ-'  אם יש בהם כזית וכו*

  : י מה שהמעיטו לפחות מכזית"נימא כיון שהיה בעת בישול כזית תו לא נפקע מיניה שם לחם ע
מ הפירורין הדקין שאין בהם "ל דאפילו אם ימצא שם איזה חתיכה שיש בהם כזית מ"נ -'  כזית וכו ואם אין בהם*

  : מ"כזית לא נגררו בתרייהו וכשאוכלם לבדם מברך עליהם במ
  

  כמין כי יווני
  

  משנה מסכת מנחות פרק ו 
דם לעשייתן והחלות בוללן דברי רבי כל המנחות הנעשות בכלי טעונות שלש מתנות שמן יציקה ובלילה ומתן שמן בכלי קו] ג[

  :  ושאר השמן נאכל לכהניםכיצד מושחן כמין כיוחכמים אומרים סלת החלות טעונות בלילה הרקיקים משוחים 
   

  ם על משנה מסכת מנחות פרק ו משנה ג "רמב
  / טוטבמקור יש שר/ואם היו רקיקין הרי זו מושח כל רקיק מהן בשמן זית כצורת הכף היוני והוא כך ...

  

  עובדיה מברטנורא מסכת מנחות פרק ו משנה ג ' ר
  /]:במקור יש שרטוט/כזה  [מן האצבע] של שמאל[כהפרשת גודל , שהיא כמין ט שלנו,  יונית- כיצד מושחן כמין כי

  

  תוספות יום טוב מסכת מנחות פרק ו משנה ג 
והתוספות כתבו כמין כי [שלנו ' ב כמין ט"ש הר"ומ. כ"י עי שבלשונינו קורין לכף שלהן כ"לשון רש. ב יונית" לשון הר- כמין כי

המלכים ] 'דף ה[ובערוך פירש דתניא בכריתות ' ן או כמין כ"מ כמין נו"ל וי"ובפירש חומש פירש גימ' צייר בקונטרס כמין ט
. כ"מרגליות וזה צורתו ע' ויורד אילך ואילך כמין ב] על ראש אהרן[י יוונית פירש יצק שמן "מושחין כמין נזר והכהנים כמין כ

ועיין עוד ]. 'אך בקטנה האות העשרים כזה ט' ואני ראיתי שתי האלפא ביתא של יונית המרובע ושם אין גם אחד כמין ט
  :ך דכלים"פ' מזה במשנה ז

  

  תלמוד בבלי מסכת מנחות דף עה עמוד א 
  . ן כי יווניכמי: אמר רב כהנא? מאי כמין כי. 'והשאר נאכל וכו, כמין כי? כיצד מושחן

 

  י מסכת מנחות דף עד עמוד ב "רש
  . כי שהיה נוטל מן השמן באצבעו כמין כי יווניף שלהן"שבלשונינו קורין לכ יווני -כמין כי 

  

  מסכת מנחות דף עד עמוד בי "כתי "רש
 :מאצבע לדגו כהפרשת טית כמין ועשויה יוונית אות - כי

  

  מסכת מנחות דף עד עמוד ברבינו גרשום 
  ט זה כעין היא אות ייוונ כי כאות - יווני' כ כמין

 

  י שמות פרק כט "רש
  :ן שלנו"שהיא עשויה כנו, כמין כי יונית אחר אפייתן מושחן -משחים בשמן 

  

  תוספות מסכת מנחות דף עה עמוד א 
 דתניא בכריתות  פירשובערוך 'גימל ויש מפרשים כמין נון או כמין כ' ת ובפירושי חומש פי"כמין טי' צייר בקונט - כמין כי

ויורד אילך ואילך כמין שני ] אהרן[פירוש יצק שמן על ראש המלכים מושחין כמין נזר והכהנים כמין כי יוונית :) דף ה(
  .מרגליות וזהו צורתו
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  ערוך ערך כי
כריתות ה  (א עד שיעשה כמין כי"רכה טהורה וחכומחצלת שעשה לה קנים לא) א"כלים פ (כמין כי? כיצד מושחן) מנחות עד(

יצק שמן ' פי. 'וניוכמין כי י: א בר גדאאמר רב מנשי. מאי כמין כי. והכהנים כמין כי,  מושחין את המלכים כמין נזרכיצד) ר"ובב
ב אות יונית שנים ועשרים "א( .)Πי "כת (C וזהו צורתו על זקנומרגליות טיפי י תעל ראש אהרן וירד אילך ואילך כמין ש

   מוסף הערוך – ) שני קוים באלכסון בוקעים אחד לאחד בתוךבסדר האותיות וצורתה
  

  תלמוד בבלי מסכת כריתות דף ה עמוד ב 
  . כמין כי יוני: אמר רב מנשיה. ואת הכהנים כמין כי, מושחין את המלכים כמין נזר: ר"ת
  

  י מסכת כריתות דף ה עמוד ב "רש
  .כ בין ריסי עיניו ומצרפן באצבעו דרך הפדחת"על ראשו ואחדמציק שמן ) Ωי "בכת( Xאות יוונית ועשוי כזה  -כמין כי 

  
  הלכה טם הלכות כלי המקדש פרק א "רמב

שנאמר ויצק משמן  )X או C( *כזהכי יוונית צק את השמן על ראשו וסך ממנו על גבי עיניו כמין , כיצד מושחין את הכהן
ולא ימשח במקומות אחרות ולא , ומלכי בית דוד מושחין אותן כמין נזר על ראשו, המשחה על ראש אהרן וימשח אותו לקדשו

  . ירבה בשמן
  
י המיוחס לרבנו "מ בכת"י ובספרים המוגהים ובפיה"י ובדפו"ה בכתה" כCכזה :  ם פרנקל"שינויי נוסחאות ברמב*
 על פי Xאמשטרדם וברוב הדפוסים שלאחריו שינו לצורת ' בד.  כתבו עוד מרבותינו הראשוניםוכך ). ג"ו מ"מנחות פ(

  .ס"בארוכה בילקוט שנו' וע.  הערת מוסף הערוך
  

  משנה מסכת כלים פרק כ משנה ז 
עשאם לרחבה ואין בין קנה לחבירו ארבעה טפחים א עד שיעשה כמין כי "וחכמחצלת שעשה לה קנים לארכה טהורה ] ח[

יהודה מטהר וכן המתיר ראשי המעדנין טהורה נחלקה לארכה ונשתיירו בה שלשה מעדנים של ' טהור נחלקה לרחבה ר
  : ששה טפחים טמאה מחצלת מאימתי מקבלת טומאה משתקנב והיא גמר מלאכתה

  
  ש מסכת כלים פרק כ משנה ז "ר

  :ף יונית וזה צורתו"גאון וכן ערוך כ' פי - כמין כי
  
  טנורא מסכת כלים פרק כ משנה ז עובדיה מבר' ר

  . הפוכה שלנו' שהיא כמין כ.  יונית- כמין כי
 

  משנה זתוספות יום טוב מסכת כלים פרק כ 
במנחות ] שהרי [ף פשוטה"ל כפופה וכלומר לאפוקי כ"ף הפוכה ולכאורה נראה שצ"כמין ככי יוונית ב "הר' פי - כמין כי

אבל ראיתי שתי אלפא ביתא של היוונים  [מין ט שלנו כהפרש גודל מן האצבעב כמין כי יוונית שהיא כ"ג כתב הר"ו מ"פ
ת שלנו שצורתה של האות "והאחת קטנה והאות העשרים שבקטנה היא קרובה בצורתה לטי. האחת גדולה ומרובעת

' אב אך שתי תשובות בדבר ה" היא כזה ח ולפי זה אין להגיה בלשון הרשש עשרהההיא כזה ט אך בהגדולה האות ה
דהשתא דבריו דהכא ודמנחות סתרי אהדדי שזו דלעיל יש לה כמו ' הב. ת"ל כמין חי"ף הפוכה הל"למה לו לומר כמין כ

ב לא היו "שולים מתחת ואין לה גג וזו דהכא יש לה גג ואין לה שולים ומיהו בתשובה הראשונה יכולני לומר שבימי הר
ת בזו הצורה "נו כשכותבין בכתב שקוראין כתיבה תמה עושין החיאלא כזה וכן עדיין סופרי זמני' נוהגין לכתוב הח

  ]:דוקא
  

  י מסכת פסחים דף ח עמוד ב "רש
   ועשויה כמין כף שלנו פתוחה, ל יוונית"היא גימ -גאם 

  
  י מסכת עירובין דף נה עמוד א "רש

  .עשוי כמין כף כפופה שלנו, גימל יווני -גאם או כמין 
  

  עמוד א י מסכת בבא מציעא דף כח "רש
  שלנו ' עשויה כמין ך, גאם יוונית -גמיו 

  
  י מסכת זבחים דף נג עמוד ב "רש

  .כמין גאם אות יונית עשויה ככף פשוטה זורק נגד הפינה מן הכלי והדם מתפשט לשתי רוחות הפינה והרי הוא -כמין גמא 
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Name Transliteration1 Pronunciation 

 Letter 
Corresponding 

Phoenician 
letter English Ancient

Greek 

Medieval
Greek 

(polytonic)

Modern
Greek 
(info) 

Ancient
Greek 

Modern 
Greek 

Classical 
Ancient 
Greek 

Modern
Greek 

Numeric
value 

1 Α α Aleph Alpha ἄλφα άλφα a [a] [aː] [a] 1 

2 Β β Beth Beta βῆτα βήτα b v [b] [v] 2 

3 Γ γ Gimel Gamma γάμμα γάμ(μ)α g gh, g, y [ɡ] [ɣ], [ʝ] 3 

4 Δ δ Daleth Delta δέλτα δέλτα d d, dh [d] [ð] 4 

5 Ε ε He Epsilon εἶ ἒ ψιλόν έψιλον e [e] 5 

6 Ζ ζ Zayin Zeta ζῆτα ζήτα z 
[zd, dz, 
zː] (?) 

[z] 7 

7 Η η Heth Eta ἦτα ήτα e, ē i [ɛː] [i] 8 

8 Θ θ Teth Theta θῆτα θήτα th [tʰ] [θ] 9 

9 Ι ι Yodh Iota ἰῶτα (γ)ιώτα i [i] [iː] [i], [ʝ] 10 

10 Κ κ Kaph Kappa κάππα κάπ(π)α k [k] [k], [c] 20 

11 Λ λ Lamedh Lambda λάβδα λάμβδα λάμ(β)δα l [l] 30 

12 Μ μ Mem Mu μῦ μι/μυ m [m] 40 

13 Ν ν Nun Nu νῦ νι/νυ n [n] 50 

14 Ξ ξ Samekh Xi ξεῖ ξῖ ξι x x, ks [ks] 60 

15 Ο ο 'Ayin Omicron οὖ ὂ μικρόν όμικρον o [o] 70 

16 Π π Pe Pi πεῖ πῖ πι p [p] 80 

17 Ρ ρ Resh Rho ῥῶ ρω r, rh r [r], [r̥] [r] 100 

18 
Σ σ 
ς 

Sin Sigma σῖγμα σίγμα s [s] 200 

19 Τ τ Taw Tau ταῦ ταυ t [t] 300 

20 Υ υ Waw Upsilon ὖ ὖ ψιλόν ύψιλον u, y y, v, f 
[ʉ(ː)], 
[y(ː)] 

[i] 400 

21 Φ φ Phi φεῖ φῖ φι ph f [pʰ] [f] 500 

22 Χ χ Chi χεῖ χῖ χι ch ch, kh [kʰ] [x], [ç] 600 

23 Ψ ψ 

origin disputed 
(see text) 

Psi ψεῖ ψῖ ψι ps [ps] 700 

24 Ω ω 'Ayin Omega ὦ ὦ μέγα ωμέγα o, ō o [ɔː] [o] 800 
Source: Wikipedia 


