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 הרמה היא קמיצה

בעניין מנחות הנדבה, אחר ההגשה אל המזבח 

נאמר, "ְוֵהִרים ַהכֵֹּהן ִמן ַהִמְנָחה ֶאת ַאְזָכָרָתּה 

ְוִהְקִטיר", והכוונה להרמה בקומצו של כהן, ]ולא 

להרמה בכלי[, שכן נאמר לשון הרמה גם במקום 

אחר, "ְוֵהִרים ִמֶמּנּו ְבֻקְמצֹו ִמסֶֹּלת ַהִמְנָחה 

, ויש ללמוד בגזרה שווה, שכשם ששם ּוִמַשְמָנּה"

ההרמה היא בקמיצה, כך גם כאן ההרמה היא 

 בקמיצה.

 

 ]ולא הגשה[דברים הטעונים תנופה 

 .אשם מצורע. )ב( לוג שמן של מצורע. )א( ב-א

, יש להניף את שני הדברים הללו יחד, לכתחילה

"ְוָלַקח ַהכֵֹּהן ֶאת ַהֶכֶבׂש ָהֶאָחד ְוִהְקִריב אֹּתֹו שנאמר, 

ְוֵהִניף אָֹּתם ְתנּוָפה ִלְפֵני ה'", ְלָאָשם ְוֶאת ֹלג ַהָשֶמן 

 כלומר יחד.

, יצא, גם אם הניף כל אחד לעצמו, ומכל מקום

 שנאמר "אֹּתֹו".

, כי כל העזרה ותנופה זו כשרה בכל העזרה

מערב למזבח הסמוך בין מנקראת "ִלְפֵני ה'", ]

[, ובין ממזרח למזבח הרחוק מההיכל, להיכל

]ורק לעניין הגשה שיש להגיש במזבח במקום 

שיש בו יסוד לא יכלו להגיש בצד מזרחי כי לא 

 היה בו יסוד ולכן היתה בקרן דרומית מערבית[.

 .בכורים. ג

, שהבכורים דין זה –לדעת רבי אליעזר בן יעקב 

למד בגזרה התנופה,  טעונים תנופה, וכן אופן

נֶּא ", שנאמר בבכורים לשון יד, שווה ְוָלַקח ַהכֵֹּהן ַהטֶּ

ָך יָנה ָיָדיו ", וכן נאמר בשלמים לשון יד, "ִמָידֶּ ְתִביאֶּ

ֶאת ַהֵחֶלב ַעל ֶהָחֶזה ְיִביֶאּנּו ֵאת ֶהָחֶזה ְלָהִניף אֹּתֹו ֵאת ִאֵשי ה' 

ללמד, שכשם שהשלמים טעונים  ְתנּוָפה ִלְפֵני ה'",

תנופה, כך הבכורים טעונים תנופה, ומתוך 

שבבכורים נאמר לשון יד בבעלים, יש ללמוד 

שהבעלים מניפים אותם, ומתוך שבשלמים נאמר 

לשון יד בכהן, יש ללמוד שהכהן מניף אותם, 

שהכהן מניח ידו ומכאן ששניהם מניפים יחד, 

 .ומניפים יחד, תחת ידי הבעלים

יש מהכתוב האמור בבכורים  –דעת רבי יהודה ול

ללמוד שהם טעונים תנופה, שנאמר בהם, 

ְוִהַנְחתֹו ִלְפֵני ה' ...  "ְוִהִּניחֹו ִלְפֵני ִמְזַבח ה' לאֶֹּקיָך

יָך ", שאין לומר ששתי ההנחות האמורות לאֹּקֶּ

בכתוב הן מלשון הנחה ממש, כי אחרי שכבר 

ונח, ועל הניח, איך יניח שוב דבר שהוא כבר מ

כרחך, ההנחה השניה אינה לשון הנחה, אלא 

לשון הנחייה, שמניף את הבכורים למעלה 

 ולמטה ולצדדים.

ובמשנתנו הוזכר שמו של רבי אליעזר בן יעקב על 

הדין הזה, ולא נזכר שמו של רבי יהודה, אף 

 שלדעת שניהם הדין שווה.

רבא אמר, שהטעם שנזכר רבי אליעזר בן יעקב,  -

שממנו הוא דורש את הדין הזה, קודם  כי הכתוב

 לכתוב שממנו רבי יהודה דורש את הדין הזה.



 

ורב נחמן בר יצחק אמר, שהטעם שנזכר רבי  -

שהיה ]=כוחו גדול[, אליעזר בן יעקב, כי רב גובריה 

חכם ביותר, כמו שאמרו, משנת רבי אליעזר בן 

 יעקב קב ונקי.

של  חזה ושוק. )ה( אימורי שלמי יחיד. )ד( ה-ד

 .שלמי יחיד

אימורי שלמי יחיד העומדים להיות קרבים 

למזבח, וכן חזה ושוק של שלמי יחיד הניתנים 

, "ַדֵבר ֶאל ְבֵני שנאמרלכהנים, טעונים תנופה, 

ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹּר ַהַמְקִריב ֶאת ֶזַבח ְשָלָמיו ַלה' ... ָיָדיו 

חָ ְתִביֶאיָנה ֵאת ִאֵשי ה'  ב ַעל הֶּ ת ַהֵחלֶּ נּו אֶּ ה ְיִביאֶּ זֶּ

". ]ואף ְתנּוָפה ִלְפֵני ה'אֹּתֹו ְלָהִניף ֵאת ֶהָחֶזה 

 ]=האימורים[שבכתוב הזה נזכרו רק החלבים 

והחזה, גם השוק טעון תנופה, שנאמר בעניין 

ׁשֹוק שלמים שקרבו ביום שמיני למילואים, "

ַהְתרּוָמה ַוֲחֵזה ַהְתנּוָפה ַעל ִאֵשי ַהֲחָלִבים ָיִביאּו 

 "[.ָהִניף ְתנּוָפה ִלְפֵני ה'לְ 

ומתוך שנאמר "ַהַמְקִריב", משמע שהכהן 

, ומתוך שנאמר "ָיָדיו", משמע המקריב הוא מניף

הכהן מניח ידו שהבעלים הוא מניף, ולפיכך, 

 .ומניפים יחד, תחת יד הבעלים

מבואר, שמתוך שנאמרו שלושה ובדף ס"ב 

כתובים בעניין, מה למעלה ומה למטה, למדו 

חכמים, ששלושה כהנים מתעסקים בדבר, ]כי כך 

הדבר מכובד, שנאמר "ְבָרב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלְך"[, 

תחילה כהן אחד מביא את החלב עם החזה 

ואז היה החלב , והשוק מבית המטבחיים

, ]ועל זה נאמר, "ֶאת ַהֵחֶלב ַעל ֶהָחֶזה למעלה

וכשהוא נותן אותם על יד הבעלים וכהן ְיִביֶאּנּו"[, 

והחזה והשוק  ,החלב למטה, לתנופה]שני[ 

למעלה, ]ועל זה נאמר, "שֹוק ַהְתרּוָמה ַוֲחֵזה 

ולאחר ַהְתנּוָפה ַעל ִאֵשי ַהֲחָלִבים ָיִביאּו ְלָהִניף"[, 

, להקטיר את החלב, ]מכן כהן שלישי נוטל אותם

הם ואז שוב ולתת את החזה והשוק לכהנים[, 

השוק למטה, , והחזה והחלב למעלהמתהפכים, 

]ועל זה נאמר, "ַוָיִׂשימּו ֶאת ַהֲחָלִבים ַעל ֶהָחזֹות 

 ַוַיְקֵטר ַהֲחָלִבים ַהִמְזֵבָחה"[. 

אבל נשות , ודווקא זכרי ישראל מניפים עם הכהן

, אינם מניפים עם הכהן, או זכרי גוים, ישראל

שנאמר בכתוב, "ַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְׂשָרֵאל", ]ולא בנות 

לא בני עם אחר[, וכשנשים או גוים ישראל, ו

מביאים שלמים, הכהן לבדו מניף את האימורים 

ואת החזה והשוק. ]אבל אין לומר ששלמי נשים 

וגוים אינם טעונים תנופה כלל כשם שאינם 

טעונים סמיכה כי יש לחלק בין סמיכה הנעשית 

]וסברא היא שגוים ונשים לא יסמכו בבעלים בלבד 

ואין להם להיכנס לעזרה,  משום שהסמיכה בעזרה,

גוים משום שנאמר, "כֹּה ָאַמר ה' לאקים ָכל ֶבן ֵנָכר ֶעֶרל 

ֹּא ָיבֹוא ֶאל ִמְקָדִשי ְלָכל ֶבן ֵנָכר ֲאֶשר  ֵלב ְוֶעֶרל ָבָׂשר ל

ְבתֹוְך ְבֵני ִיְׂשָרֵאל", ונשים משום שאין דרך ארץ שיכנסו 

 מה שאין כן תנופה, שהכהן יכול להניף לעזרה[,

 עבורם בלא שיכנסו[.
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