ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת מנחות

דפי עזר ללימוד דף היומי

29.5.8
61a (')משנה ו 62a ()ברב עם הדרת מלך
Note: even though ' משניות וand ' זare presented together, the analysis of ' משנה זfalls outside the purview of this  דףand the  משנהwill
presented with its analysis on p. 54

 כז, שמות כט:לְ בָ נָיו

הוּרם מֵ אֵ יל הַ ִמּלּ ִֻאים מֵ אֲ ֶשׁר לְ אַהֲ רֹן וּמֵ אֲ ֶשׁר
ָ רוּמה אֲ ֶשׁר הוּנַף וַ אֲ ֶשׁר
ָ וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ אֵ ת חֲ זֵה הַ ְתּנוּפָ ה וְ אֵ ת שׁוֹק הַ ְתּ
וְ ל ַָקח הַ כֹּהֵ ן אֶ ת הַ כֶּבֶ שׂ הָ אֶ ָחד וְ ִה ְק ִריב אֹ ת ֹו לְ אָ ָשׁם וְ אֶ ת ג הַ ָשּׁמֶ ן וְ הֵ נִיף א ָֹתם ְתּנוּפָ ה לִ פְ נֵי
 ד, דברים כו: וְ ל ַָקח הַ כֹּהֵ ן הַ טֶּ נֶא ִמיָּדֶ וְ ִה ִנּיח ֹו לִ ְפנֵי ִמזְבַּ ח ה' אֱ הֶ י
ָ ַדּבֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵאמֹ ר הַ מַּ ְק ִריב אֶ ת זֶבַ ח ְשׁל ָָמיו לַיקֹ וָ ק י ִָביא אֶ ת ָק ְרבָּ נ ֹו ַלה' ִמזֶּבַ ח ְשׁל
 כט, ויקרא ז:ָמיו
 ל, ויקרא ז:'שּׁי ה' אֶ ת הַ חֵ לֶב עַ ל הֶ חָ זֶה י ְִביאֶ נּוּ אֵ ת הֶ ָחזֶה לְהָ נִיף אֹת ֹו ְתּנוּפָ ה לִ ְפנֵי ה
ֵ י ָָדיו ְתּ ִביאֶ ינָה אֵ ת ִא
ָ ִאשׁית ְפּ ִרי הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר נ ַָת ָתּה לִּ י ה' וְ ִהנּ ְַחתּ ֹו לִ ְפנֵי ה' אֱ הֶ י וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ ו
ִ אתי אֶ ת ֵר
ִ ֵוְ עַ ָתּה ִהנֵּה הֵ ב
 י, דברים כו: ית לִ ְפנֵי ה' אֱ הֶ י
 טו, ויקרא י:'שׁר ִצוָּה ה
ֶ ֲשׁוֹק הַ ְתּרוּמָ ה וַ חֲ זֵה הַ ְתּנוּפָ ה עַ ל ִא ֵשּׁי הַ חֲ לָבִ ים יָבִ יאוּ לְ הָ נִ יף ְתּנוּפָ ה לִ ְפנֵי ה' וְ הָ יָה לְ וּלְ בָ נֶי ִא ְתּ לְ ָחק ע ֹולָם כַּא
ִ וַ יּ
 כ, ויקרא ט:ָשׂימוּ אֶ ת הַ חֲ לָבִ ים עַ ל הֶ חָ זוֹת וַ יּ ְַקטֵ ר הַ חֲ ל ִָבים הַ ִמּזְ בֵּ ָחה
ְ ְבּ ָרב עָ ם הַ ְד ַרת מֶ ֶל
 כח, משלי יד:וּבאֶ פֶ ס לְ אֹ ם ְמ ִח ַתּת ָרזוֹן
 יב, ויקרא יד:'ה
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'משנה ו: those  מנחותthat require  תנופהonly, both or neither תנופה והגשה
a those that require  תנופהalone:
i
מצורע:  לוגof oil and his ( אשםper v. 2)
1 however: if he raised them separately, valid – per והקריב אותו לאשם והניף
2 but: he needn’t perform three waves (each piece and then together) - per ( תנופהand not )תנופות
3 further on v2: ' – לפני הin the east
(a) challenge: we interpreted ' לפני הas the west side for the מנחה
(b) defense:  מנחהis called חטאת, requires proximity to ( יסודno  יסודon east side)
ii בכורים: only per  ראב"י- from vv. 3, 5 which associates  )בעלים( שלמיםwith  )כהן( ביכורים both require  כהןand בעלים
1 Question: why not identify ר' יהודה, who inferred from ( והניחוredundant with v. 5) as תנופה
(a) Answer1 ()רבא: since ’ראב"יs verse is earlier in the text
(b) Answer2 ()רנב"י:  ראב"יwas a greater חכם
iii אימורי שלמים: of an individual – plus the  חזה ושוקfrom them which are given to כהנים
1 whether: owned by men or women, Jews or non-Jews - but only a male  ישראלmay perform the תנופה
(a) ברייתא:  ר' יהודהclarifies the meaning of this ruling per the above
(b) ברייתא: women and non-Jews excluded from  תנופהper vv. 4-5
(i) ר' יוסי: we might have thought to exclude  קרבן נשיםand  קרבן גוייםfrom  – תנופהas we did for סמיכה
1. Rejection:  סמיכהis done by owner (women and  גוייםcannot do  סמיכה their  קרבןdoesn’t require)
2. But:  תנופהis done by כהנים
3. Therefore:  בני ישראלlimits who may do תנופה, but all קרבנות יחיד, regardless of owner, require תנופה
(c) ברייתא:  – בני ישראלbut extend to גרים ועבדים משוחריים, קרבן נשיםfrom ( המקריבv. 4)
(i) And:  המקריבdoes not mean כהן, but owner, per ( ידיו תביאנהv. 5)
(ii) Therefore:  כהןplaces his hands under ’בעליםs hands and they lift together
iv שתי הלחם וכבשי עצרת: loaves atop lambs, hands underneath and waving to and fro, up and down – per v. 1
(a) Order:  אימוריןare placed on the palm, and  חזה ושוקon top of them
(i) And: wherever there is bread,  לחםplaced atop זבח
1. Source: v. 7
a. Challenge: v. 5 counterdirects –  אימוריןare on top of the חזה ושוק
b. Defense: that is the order in which it is brought to  כהןthat does תנופה
i. Challenge: v. 8 also indicates that the  חלביםare on top
ii. Defense: that is directed to the third כהן, who is given the  אימוריןto burn
iii. Observation: we use 3  כהניםfor תנופה, per v. 9
b interjection:  תנופהcould even be on the east side of the  הגשה ;מזבחmust be on the south (SW corner of )מזבח
i
and:  תנופותprecede הגשות
c
requiring both:  מנחת סוטה,מנחת העומר
d requiring neither:  לחם הפניםand מנחת נסכים
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