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מנחות ד� צד. 
מה ה� חילוקי הדיני� בי� תנופה לסמיכה במשנתנו? 

 
בקרב� ציבור בקרב� השותפי�  

נוהגת תנופה1 אחד מני� לכול תנופה 
אינה נוהגת3 אי) אחד סומ' לכול2 סמיכה 

 
 

מה די� הקערות של השולח� ולמה היו משמשות4? [תוד"ה כשהוא]. 
 

הא� הקערות היו  
מקדשות? 

הא� הקערות ה� הדפוסי�? 
ה היו הדפוסי אינ מקדשות לתי' א' בתוס' 
למ"ד תנור מקדש: ה היו הדפוסי מקדשות לתי' ב' בתוס' 

 5למ"ד אי) תנור מקדש: ה לא היו הדפוסי
 
 

כיצד היתה לישת� ואפיית� של שתי הלח� ושל לח� הפני�? 
 

אפיית� לישת�  
אחת אחת אחת אחת (כל חלה עשרו) סולת) שתי הלח� 
שתי שתי (ואופה ו' פעמי - י"ב חלות) אחת אחת (כל חלה ב' עשרוני) לח� הפני� 

 

                                                            

1 מבואר במשנה, שתנופה נוהגת בקרבנות היחיד [כגו�: שלמי� שאימוריה� טעוני� תנופה], ובקרבנות ציבור 

שה� טעוני� ג� תנופה מחיי� [כגו�: ב' כבשי עצרת שמניפי� לה� מחיי� ע� הלח�], וג� שחוטי� [תנופת חזה 
ושוק של כבשי עצרת], וג� בדבר שאי� בו רוח חיי�  [כגו�: מנחת העומר ומנחת סוטה ולחמי תודה ונזיר].  

2 אלא צרי" שכל אחד ואחד יסמו", ולעיל (צג.) נחלקו שני תירוצי� בגמ' הא� ג� ר' יהודה אית ליה האי כללא 

"כל בעלי חוברי� לסמיכה" # שכל השותפי� צריכי� לסמו", או לית ליה.  
3 מלבד פר העל� דבר של ציבור ושעיר המשתלח # לר' יהודה, ולר' שמעו� חו% מפר העל� דבר ושעירי ע"ז # 

כמבואר לעיל (צב.).  
4 תוס' הביאו לפירש"י בחומש, שקערות ה� הדפוסי� שבה� נותני� את הלח� אחר האפייה, ולכאורה הקערות 

ה� ודאי כלי קודש, דהרי ה� מכלי השולח� ונמשחו עמו. וא"כ קשה, דבי� א� נאמר שתנור מקדש ובי� א� לא, 
עכ"פ הקערות שבה� נית� הלח� מיד אחר האפייה מקדשי� אותו [לפי' זה שהקערות ה� הדפוסי�] # ושיי" 
בלח� פסול לינה, ולפי"ז יוצא שודאי שאפיית לח� הפני� דוחה שבת כדי שלא יפסל בלינה, ואי" נחלקו בזה 

לקמ� (צה:).  
5 ולשיטתו הקערות משמשי� לית� בה� את הלח� בשולח� שהיה עשוי מכס& # קוד� שנותני� ללח� בשולח� 

הזהב.  
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מנחות ד� צד: 
מה ה� השינויי� בדיני השולח� ולח� הפני� דלהל� לר' חנינא ור' יוחנ�? 

 

לר' יוחנ� � כמי� ספינה רוקדת7 לרבי חנינא � כמי� תיבה פרוצה6  
מקו� היה חוקק לה� בדופ� הלח�8 מונחי� תו" התיבה בזיכי לבונה 

מדביק בצק על הראשי� לקבל הקני�10 מונחי� על ב' ראשיו של לח�9 הקני� 
עגולי� כדי לתפוס את הלח�11 מחזיקי� לצידי הלח� הסניפי� 

לתפוס את הלח� שלא ישבר הלח� משו� הכובד12 הצור� בסניפי� 
היו על השולח� היו על הרצפה13 מקו� הסניפי� 

                                                            

6 פירוש, צורת לח� הפני� היתה כמי� אות ח' הפוכה, והיה מונח אור" הלח� (שאחר הקיפול הוא ו' טפחי�), 

לרוחב השולח� שהוא ו' טפחי�.  
7 הנה בביאור דברי ר' יוחנ� צרי" להרחיב היריעה, ועיקר הדברי� שהיה נראה לח� הפני� ממש כצורת סירה / 

ספינה קטנה, וצורת הספינה היא שככל שהולכי� לצד ראש הספינה וכ� לצד זנבה כ� מצטמצ� רוחב הספינה עד 
שמתחברי� שתי הדפנות בראש ובזנב. וכ� ראשה וזנבה מורמי� וגבוהי� יותר מגובה דפנות הספינה שמימי� 
משמאל, כ", שהמתסכל על הספינה על צידה מרחוק היא נראית לו כמי� צורת אות V (# אלא שאינו מדוייק 
 .(V לגמרי כי יש ג� את הדפנות מימי� ומשמאל, אלא שהראש והזנב המורמי� ה� יוצרי� כאילו את האות
ומלבד זאת יש לספינה שתי דפנות משופעי� מימי� ומשמאל. וכ� היתה צורת לח� הפני� לשיטת ר' יוחנ� כצורת 
זו הספינה # שראשו וזנבו היו חדי� ע"י חיבור שתי הדפנות הימנית והשמאלית, וכ� היו גבוהי� הראש והזנב יותר 
מגובה שתי הדפנות. והיה הלח� מונח על השולח� באופ� שראשו וזנבו ה� לאורכו של שולח�, ודפנותיו מימי� 
ושמאל (שזהו באמיתות אורכו של הלח�) מונחי� לרחבו של השולח�. וכשיוב� זה היטב # יוב� כל מהל" הסוגיא.   

8 פי', כיו� שהיא כמי� ספינה ודפנותיה מימי� ומשמאל הולכי� וכלי� לתחתיתה עד עובי אצבע, נמצא שאי� ללח� 
שולי�, ואי" אפשר להניח תו" הלח� את בזיכי הלבונה. לזה מתר%, שהיה מתק� לה� בית מושב בעובי הדפנות.   

9 מבואר לקמ� (צו.) שהיה כ"ח קני� בי� הלחמי�. ר"ל, הלח� הראשו� שהוא כמי� תיבה פרוצה היה מונח ארכו 

לצד רחבו של שולח� ושני ראשי הלח� כפופי� כלפי מעלה, ועל הלח� מונחי� ג' קני� בימינו ובשמאלו ובאמצעו, 
ועל הקני� מונח הלח� הבא, ותפקיד הקני� הוא להפריד בי� לח� ללח� כדי שיכנס אויר ולא יתעפש.  

10 פירוש, דלשיטת ר"י כיו� שצורת הלח� היא כצורת ספינה מרקדת, אשר ראש הלח� וזנבו ה� חדי�, א"כ 

כשמונח הלח� לאורכו של שולח� והקני� ה� לרחבו, התינח הקנה האמצעי יכול לעמוד היות ששתי ראשי הקנה 
עומדי� על שתי דפנות הלח� הרחוקות זו מזו (כדוגמת המקו� שמונחי� המשוטי� על הדפנות באמצע הספינה), 
אול� שני הקני� הראשו� והשלישי אי" יעמדו על ראשו וזנבו של הלח� הרי ה� חדי� ודקי� ופוגעי� באמצע 
הקנה. ולזה מתר%, שנות� מעט בצק כדי לעבות את הראש וש� נתפס הקנה. [אלא שעל פירוש זה של רש"י הקשו 
תוס', דמילא הקני� יכולי� למעוד על הלח�, אבל אי" הלח� הבא יעמוד על הקני�, הרי ראשו וזנבו של הלח� 
הבא ג� כ� מורמי� לגוב משני הצדדי� כצורת V וכנ"ל. וכתבו תוס' שיש מפרשי� שג� זה כלול  בקושית הגמ' 
הנ"ל, ולתירו% הגמ' שמניח בצק # מיירי שג� מניח בצק תחת הראשי� כדי שיגיע עד הקני� שמעל הלח� 
התחתו�. אול� תוס' עצמ� חולקי� על רש"י, ומפרשי� ששני הראשי� אינ� מוגבהי� יותר מהדפנות (ואינ� 
כמעשה ספינה ממש) אלא ה� שוי� לגובה הדפנות ממש רק שהראשי� מסתיימי� כמו שפי% כדוגמת הספינה, 
ולכ" קשה אי" הקני� עומדי�, ומתר% שנות� בצק. אול� לגבי הלח� הבא אי" יעמוד על הקני�, לא קשה, כיו� 

שאי� ראשיו מוגבהי� יותר ממנו עצמו, ושפיר יכול לעמוד על הקני�].  
11 פי', בשלמא למ"ד כתיבה פרוצה א"כ דפנות הלח� בזוית ישרה ושפיר אוחזי� הסניפי� ללח�, אלא למ"ד 

כספינה רוקדת # שהדפנות של הלח� מימי� ושמאל הנתוני� לרוחב השולח� עומדי� בשיפוע # אי" יאחזו לה� 
הסניפי�. ולכ� מתר%, שהסניפי� מתעגלי� ונכנסי� מעט בי� לח� ללח� כדי לתופסו, וזה מה שאמר לקמ� 

שהלח� התחתו� תופס לסניפי� והסניפי� תופסי� ללח� שמעליו.   
12 פי', כי� שלהאי מ"ד הלח� תופס לקני� שמעליו והקני� ללח� הבא וכ� הלאה, א"כ למה צרי" את הסניפי�. 

ומתר%, שה� באי� לאחוז את הלח� מהצדדי� שלא ישבר מרוב הכובד של הלחמי� העליוני�. [וכ� ג� הקני� 
בעצמ� היו תפוסי� בראשיה� בסניפי�, כדי שלא יכביד מדי על הלח�].  

13 דכיו� שהיה אור" הלח� ששה טפחי� אחרי הקיפול בראשיו # הרי שהיה ממלא את כל רחבו של שולח� שג� 

היה רוחבו אמה, וא"כ אי� מקו� לתת את הסניפי� על השולח� # נתנו� על הריצפה, ועולי� מעל גובה השולח�. 
אול� למ"ד כספינה רוקדת # שדפנות הלח� הולכי� באלכסו�,  א"כ לא תפס הלח� כל רוחב השולח�, והיה אפשר 

להניח לסניפי� על השולח� ממש.  


