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מסכת מנחות

דפי עזר ללימוד דף היומי
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 כ, ויקרא כג:ַלכֹּהֵ ן

'כּוּרים ְתּנוּפָ ה לִ ְפנֵי ה' עַ ל ְשׁנֵי כְּ בָ ִשׂים קֹ ֶדשׁ י ְִהיוּ ַלה
ִ וְ הֵ נִ יף הַ כֹּהֵ ן א ָֹתם עַ ל לֶחֶ ם הַ ִבּ
 ז, ויקרא כד:'שּׁה ַלה
ֶ וְ נ ַָת ָתּ עַ ל הַ ַמּעֲ ֶרכֶת לְ בֹ נָה ַזכָּה וְ הָ י ְָתה ַללֶּחֶ ם לְ אַזְ כּ ָָרה ִא
 ג, שמות מ:ֹת עַ ל הָ אָרֹן אֶ ת הַ פָּ ֹרכֶת
ָ וְ ַשׂ ְמ ָתּ ָשׁם אֵ ת אֲ רוֹן הָ עֵ דוּת וְ ַסכּ
ְ אֹתם לְ אַהֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן וּלְ בָ נָיו לְ חָ ק ע ֹולָם מֵ אֵ ת ְבּנֵי י
ָ רוּמה ל ַָק ְח ִתּי מֵ אֵ ת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמזִּ ְבחֵ י ַשׁלְ מֵ יהֶ ם וָ אֶ ֵתּן
ָ כִּ י אֶ ת חֲ זֵה הַ ְתּנוּפָ ה וְ אֵ ת שׁוֹק הַ ְתּ
 לד, ויקרא ז:ִשׂ ָראֵ ל
 ל, ויקרא ז:'שּׁי ה' אֶ ת הַ חֵ לֶב עַ ל הֶ ָחזֶה י ְִביאֶ נּוּ אֵ ת הֶ ָחזֶה לְ הָ נִ יף אֹת ֹו ְתּנוּפָ ה לִ ְפנֵי ה
ֵ י ָָדיו ְתּ ִביאֶ ינָה אֵ ת ִא
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 ברייתאassociated with ruling in  משנהof how to do “waving” of lambs and bread
a ת"ק: v. 1 indicates that the bread goes on the lambs – and the lambs go on the bread
i
Indicator: ( )ר"פfrom  – מילואיםbread is on top (per our )משנה
b ר' יוסי בן המשולם: lambs are on top;  על שני כבשיםexcludes the other 7 lambs
c
חנינא בן חכינאי: solution is to put loaves between thighs of animal (each is “on top” of the other)
i
Challenge ()רבי: this wouldn’t even be done for a human king,  ק"וfor ממ"ה הקב"ה
d רבי: " "עלmeans “in proximity of” (per his ruling about  – לבונהv. 2, based on v. 3) - loaves next to lambs
II Analysis of description of ( תנופהto and fro, up and down)
a ר' יוחנן: symbolizes God’s ownership of all four directions
b ר' יוסי בר חנינא: to stop bad winds and harmful dew
i
Inference:  תנופה( שירי מצוהis dispensible) can protect from punishment
ii רבא: same explanation for ’ר' אחא בר יעקב( לולבs statement to the  – שטןrejected, as we don’t provoke evil)
III Dispute חכמים/ רביabout how to raise  שלמי צבורafter שחיטה
a רבי: as is – full body
b חכמים: only lift חזה ושוק
i
Analysis1 ( ר"חor )ר' המנונא: in inferring, carrying model to applied or allowing applied to maintain own parameter
1 חכמים:  ;דון מינה ומינהinfer  תנופת שחוטfrom שלמי יחיד, just as there it is חזה ושוק, same for שלמי צבור
2 רבי:  – דון מינה ואוקי באתרהinfer from שלמי יחיד, but maintain “full body” for  תנופהof שלמי צבור
ii Analysis2 ()ר"פ: all agree to דון מינה ומינה
1 רבי: just as in  שלמי יחידit is the gift to  )חזה ושוק( כהניםthat is lifted, so too שלמי צבור, the gift (whole animal) מונף
iii Analysis3 ()רבינא: all agree to דון מינה ואוקי באתרה
1 רבנן: infer from ( שלמיהםv. 4; in re:  )שלמי יחידthat it extends ( )תנופת חזה ושוקto שלמי צבור
IV 'משנה ז: ’ר"שs “Venn diagram” of  תנופת שחוט, תנופת חיand סמיכה
a שלמי יחיד: has  סמיכהand  – תנופת שחוטbut no תנופת חי
b שלמי צבור: has  תנופת שחוטand  – תנופת חיbut no ( סמיכהpublic)
c
אשם מצורע: has  סמיכהand  – תנופת חיbut no תנופת שחוט
i
Challenge1:  שלמי יחידshould require  תנופת חייםvia  ק"וfrom שלמי צבור, which have no סמיכה
1 Rejection: v. 1 limits  תנופת חייםto שלמי צבור
ii Challenge2:  שלמי צבורshould require  סמיכהvia  ק"וfrom שלמי יחיד, which have no תנופת חיים
1 Rejection:  – רבינאwe have a tradition that only 2  קרבנות צבורhave פר העלם דש"צ( סמיכה, )שעיר המשתלח
iii Challenge3:  אשם מצורעshould require  תנופת שחוטvia  ק"וfrom  שלמי יחידthat doesn’t have תנופת חי
1 Rejection: v. 5 limits  תנופת חו"שto )"אותו"( שלמי יחיד
V  ברייתאre: " נשים ו"רחוק,תנופת שותפין
a If: five partners offer a קרבן, one of them performs  תנופהfor the rest
b If: a woman offers a קרבן, the ( כהןalone) performs תנופה
c
If: someone sends his  קרבןfrom overseas, the  כהןperforms תנופה
I
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