
  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 'ג משנה

 

 

דֹול   ן גָּ י כֹּהֵּ מנחת הכהן הגדול, שהיה מקריב  בכל יום שתים עשרה חלות, מחציתן ֲחִבתֵּ

ן   -בבוקר ומחציתן בין הערבים  תָּ ן לישת הבצק ִלישָּ תָּ ן וגלגול הבצק ַוֲעִריכָּ ַוֲאִפיָּתָּ
חולקים בתוך העזרה, לפי שכלי המדידה של חצי עישרון, שבו היו ִבְפִנים והאפיה נעשית 

את העישרון שהיה מביא הכהן הגדול מחצית לבוקר ומחצית לבין הערבים, נמשח והתקדש 
בשמן המשחה, ולכן הוא גם מקדש את הסולת שמדדו בתוכו, לפיכך יש צורך לעשות את כל 

ת הפעולות במנחה בתוך העזרה* היינו את הלישה, עריכת הבצק , ְודֹוחֹות ֶאת ַהַשבָּ
בשבת, שהואיל והמנחה מתקדשת משעת עשייתה בכלי שרת, היא  והאפיה ניתן לעשות

תיפסל בלינה** אם יכינו אותה מערב שבת, על כן ניתן לעשות את כל המלאכות הנ"ל בשבת. 
ןברם  ןטחינת הקמח  ִטחּונָּ דָּ ת וניפוי הקמח  ְוֶהְרקֵּ ן ּדֹוחֹות ֶאת ַהַשבָּ ינָּ ולכן אסור אֵּ

ן בשבת, לפי שניתן לעשותן בערב שבת. וזאת עפ"י לטחון ולנפות את הקמח למנחת החביתי
א: - הכלל שאמר רבי עקיבא בעניין מלאכות שדוחות את השבת ַמר ַרִבי ֲעִקיבָּ ל אָּ ְכלָּ
ת  ֶעֶרב ַשבָּ שֹות מֵּ עָּ ּה לֵּ ר לָּ ה ֶשֶאְפשָּ אכָּ ל ְמלָּ כל מלאכה שניתן לעשות אותה כָּ

ּה ּדֹו - מערב שבת, כגון: טחינת וניפוי הקמח ינָּ ת אֵּ ה ֶאת ַהַשבָּ  ואסור לעשותן בשבתחָּ
ת  ֶעֶרב ַשבָּ שֹות מֵּ עָּ ּה לֵּ ר לָּ וכל מלאכה שלא ניתן לעשותה מערב שבת, ְוֶשִאי ֶאְפשָּ

ת  -כגון: הלישה, הגלגול והאפיה )כמו שביארנו לעיל( ה ֶאת ַהַשבָּ ניתן לעשותה ּדֹוחָּ
 בשבת.

 
והתקדשו בשמן המשחה, והואיל  *יש מבארים הטעם, לפי שלדעת כולם כלי הלח נמשחו

ולמנחת החביתין יוצקים שמן שהתקדש בכלי הלח, המנחה מקודשת כבר מזמן הלישה, 
 ולפיכך צריך לעשות את כל הפעולות במנחה בתוך העזרה.

  **שהרי כל דבר שהתקדש בכלי שרת ועובר עליו הלילה נפסל 'בלינה' ואסור להקריבו.
  
  

 
 
 
 

  

 בעזהשי"ת

 טבת ז"י
 "פתש

 מנחות מסכת:

 "אי פרק:
 'ד - 'ג :משנה

 ילוי נשמתהלימוד היומי לע
 הרב יהודה אריה ב"ר יעקב שכטר זצ"ל

 ע"ה  סופיה בת שרה 

 

 עובדיה מברטנורא רבינו

ל לישתן ועריכתן חביתי כהן גדו

לדברי הכל. שאותו חצי עשרון  -בפנים

שחולק בו עשרונו של כהן גדול נמשח 

 ונתקדש ומקדש את המנחה.

לפי שאי אפשר  -ודוחות את השבת

לעשות לישתו ועריכתו ואפייתו 

מאתמול, דכיוון דמיקדשא בכלי 

 מיפסלא בלינה.

  

 

  

  



 

 'ד משנה

 

ה ְכלִ  ֶהן ַמֲעשֵֹּּ חֹות יֵּש בָּ ל ַהְמנָּ כל הפעולות הנעשות במנחות בתוך י ִבְפִנים כָּ
העזרה, כגון: אפייתן של שתי הלחם ולחם הפנים, וכן לישתן, עריכתן ואפייתן של מנחת 

ה ְכִלי ַבחּוץ החביתין, נעשות בכלי שרת,  ֶהן ַמֲעשֵֹּּ ין בָּ אבל הפעולות שנעשות ְואֵּ
ם הפנים, וכן טחינת וניפוי במנחות מחוץ לעזרה, כגון: לישת וגלגול הבצק בשתי הלחם ולח

יַצד הקמח במנחת החביתין, אינן נעשות בכלי שרת עתה שואלת המשנה כיצד היו מכינים . כֵּ

ה  את שתי הלחם ולחם הפנים ן ִשְבעָּ ְרכָּ י ַהֶלֶחם אָּ אורך החלה בשתי הלחם הינו ְשתֵּ

ן סנטימטרים( 65שבעה טפחים )כ  ְחבָּ ה ַאְרבָּ  ורוחב חלת שתי הלחם, ְורָּ  37טפחים )כ עָּ

עֹות ס"מ(,  יֶהן ַאְרַבע ֶאְצבָּ רש"י מפרש שהיה מדביק בצק בארבע פינות החלה ְוַקְרנֹותֵּ
בגובה של ארבע אצבעות. והרמב"ם מפרש שמדובר על גובה החלה שהיה בגובה של ארבע 

ְרכֹו אצבעות* )ראה איור(.  ִנים אָּ ה  אורך לחם הפניםֶלֶחם ַהפָּ רָּ , ס"מ( 93טפחים )כ ֲעשָֹּּ
ה  ְחבֹו ֲחִמשָּ עֹות ס"מ(,  46טפחים כ)כ ְורָּ יו ֶשַבע ֶאְצבָּ כמו שביארנו בשתי ְוַקְרנֹותָּ

ר:הלחם, אך כאן הגובה הוא שבע אצבעות.  ה אֹומֵּ ֹּא ִתְטֶעה  ַרִבי ְיהּודָּ כדי לזכור ֶשל
ים בשתי הלחם זד"ד ז' טפח –את מידות שתי הלחם ולחם הפנים, רבי יהודה נתן סימנים 

אורך ד' טפחים רוחב ד' אצבעות גובה הקרן. ובלחם הפנים יה"ז י' טפחים אורך ה' טפחים 
ר: רוחב ז' אצבעות לגובה הקרן.  א אֹומֵּ ַתתָּ ַעל כתובֶבן זֹומָּ ן ֶלֶחם -"ְונָּ ְלחָּ ַהשֻּׁ

ִמיד"  ַני תָּ ִנים ְלפָּ א לֹו ומכאן למדים )שמות כה, ל( פָּ ִנים  ללחם הפניםֶשְיהֵּ  היינופָּ
שתי דפנות מקבילות כפי שיתבאר במשנה הבאה, ולפי רש"י הכוונה שיהיה על זויות החלה 

 קרניים כמו שביארנו.
 

 *סכמת שתי הלחם
 רוחב ארבעה טפחים       

 גובה )לפי הרמב"ם(
 ארבע אצבעות

         
  אורך שבעה טפחים

 
 
 

 הקרן שהיה מדביק  -עפ"י רש"י        
 בכל פינה בגובה ארבע אצבעות  

 
 
 
 

 **סכמת לחם הפנים
 
 

 רוחב חמישה טפחים
 גובה )לפי הרמב"ם(

 שבע אצבעות
         

  אורך עשרה טפחים
 
 
 

 הקרן שהיה מדביק  -עפ"י רש"י         
 בכל פינה בגובה שבע אצבעות  

 
 
 
 

 רבינו עובדיה מברטנורא

במלאכתן  -יש בהן מעשה כלי בפנים

שנעשה בהן בפנים טעונים כלי. לאפוקי 

על גבי טבלא. ובמלאכתן שנעשית 

בחוץ, כגון לישתו ועריכתו של לחם 

 הפנים, אינו טעון כלי.

שהוא מדביק בצק לכל  -וקרנותיהן

דופן כמין קרנים, ואורך הקרן יוצא 

 ארבע אצבעות.

בין  -רבי יהודה אומר שלא תטעה

שתי הלחם ללחם הפנים בין בשיעור 

רך ורוחב בין בשיעור הקרנות. בשתי או

הלחם ארכו שבעה ורחבו ארבעה 

וקרנותיו ד' אצבעות. וסימנך זד"ד. 

לחם הפנים ארכו עשרה ורחבו חמשה 

וקרנותיו שבע אצבעות. וסימנך יה"ז. 

ודרכו של רבי יהודה לתת סימנים, כמו 

 דצ"ך עד"ש באח"ב.

דפנות. שיהא לו פינים  -שיהא לו פנים

  הן הקרנים.זויות, והן 

  

 

  

  


