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 ]ולא הגשה[דברים הטעונים תנופה 

 המשך

כבשי . )ב( שתי הלחם הבאים בעצרת. )א( ז-ו

 .שלמי ציבור של עצרת

שתי הלחם הבאים בעצרת, וכבשי שלמי ציבור 

של עצרת, טעונים תנופה יחד בעוד הכבשים 

ה  נּופָּ ִביּאּו ֶלֶחם תְׁ ֹבֵתיֶכם תָּ חיים, שנאמר, "ִמּמֹושְׁ

ה ּוַפר ֶבן ...  נָּ ֵני שָּ ִמיִמם בְׁ ִשים תְׁ בָּ ַעת כְׁ ֶתם ַעל ַהֶלֶחם ִשבְׁ ַרבְׁ ִהקְׁ וְׁ

ִעיר ִעִזים  ה ַלה' ... ַוֲעִשיֶתם שְׁ יּו ֹעלָּ ִים ִיהְׁ נָּ ֵאיִלם שְׁ ד וְׁ ר ֶאחָּ קָּ בָּ

את  ַחטָּ ד לְׁ ים. ֶאחָּ ָלמִׂ ֶזַבח שְׁ ֵני ָשָנה לְׁ ים בְׁ ָבשִׂ ֵני כְׁ ּושְׁ

יף ַהכֵֹּהן אָֹּתם ֵהנִׂ ים  וְׁ כּורִׂ ֵני ַעל ֶלֶחם ַהבִׂ ה ִלפְׁ נּופָּ תְׁ

יּו ַלה' ַלֹכֵהן". ]ולהלן  ִשים ֹקֶדש ִיהְׁ בָּ ֵני כְׁ ה' ַעל שְׁ

יתבאר בעזה"י, שהכבשים טעונים תנופה נוספת, 

 אחר השחיטה[.

ונחלקו חכמים, איך היו מונחים שתי הלחם 

 והכבשים בשעה שהניפום יחד.

מתוך  אין ללמוד דין זה –לדעת תנא קמא 

הכתובים, כי כתוב אחד אומר, "ַעל ֶלֶחם 

ַהִבכּוִרים", משמע שהלחם למטה, וכתוב שני 

ִשים", משמע שהכבשים  בָּ ֵני כְׁ אומר, "ַעל שְׁ

שהלחם על , יש ללמוד בבניין אבלמטה, ולפיכך, 

, שכן מצינו גם בקרבנות המילואים, הכבשים

ַקח שנאמר בהם, "ּוִמַסל ַהַּמּצֹות ֲאֶשר ִלפְׁ  ֵני ה' לָּ

ד  ִקיק ֶאחָּ רָּ ַחַלת ֶלֶחם ֶשֶמן ַאַחת וְׁ ה ַאַחת וְׁ ַחַלת ַמּצָּ

ִמין". ]וכן דעת  ַעל שֹוק ַהיָּ ִבים וְׁ ַויֶָּשם ַעל ַהֲחלָּ

 התנא של משנתנו[.

הכבשים היו  – ולדעת רבי יוסי בן המשולם

יםשנאמר, " ,למעלה כּורִׂ ", ומה ַעל ֶלֶחם ַהבִׂ

ֵני כְׁ  ִשים", לא בא ללמד כיצד היו שנאמר "ַעל שְׁ בָּ

בשעת התנופה, אלא ללמד שהתנופה היתה רק 

על שני כבשי השלמים, ולא על שבעת כבשי 

 העולה.

יש לקיים את שני  –ולדעת חנינא בן חכינאי 

ֵני  הכתובים הללו, "ַעל ֶלֶחם ַהִבכּוִרים", ו"ַעל שְׁ

ִשים", באופן הזה,  בָּ שמשכיב את הכבשים על כְׁ

, באופן שירכותיהן זו על זו, ]שהשוכב על צידיהן

ונותן את צידו רגלו אחת מונחת על רגלו השניה[, 

, וכך נמצא שהלחם על הלחם בין ירכותיהן

הירכים התחתונות, והירכים העליונות על 

הלחם. ]ורבי חולק על כך כי אין זה דרך כבוד 

לתת את הלחם בין הירכים ואפילו לפני מלך בשר 

כן וכל שכן לפני מלך מלכי  ודם אין עושים

 המלכים הקב"ה[.

מניף את הלחם ואת הכבשים  –ולדעת רבי 

, כי לדעתו "על", פירושו סמוך, כשהם זה בצד זה

ֹרֶכת", ואין  ֹרן ֶאת ַהפָּ אָּ ַסֹכתָּ ַעל הָּ ]כמו שכתוב, "וְׁ

ואם כן,  הפרוכת על הארון, אלא סמוכה לו[,

 כשהלחם והכבשים זה בצד זה, מתקיימים שני

המקראות, שהלחם ]על=[ סמוך לכבשים, 

 והכבשים ]על=[ סמוכים ללחם.

 

 אופן התנופה

נאמר בקרבנות המילואים, "ֲאֶשר הּוַנף ַוֲאֶשר 

ם", מלמד שיש להניפם, כלומר להוליך  הּורָּ

וכן להרים, ]=לרחק מגופו ולחזור ולקרב[, ולהביא, 

ולהוריד. ומבואר ]=להגביה[ כלומר להעלות 

שמקום התנופה בכל העזרה ואפילו במשנה 

 במזרחה.

מוליך  –לדעת רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן 

ומביא למי שהרוחות שלו. מעלה ומוריד למי 

 שהשמים והארץ שלו. 

במערבא מתנו הכי אמר רב חמא בר עוקבא אמר 

 –רבי יוסי בר רבי חנינא 

כדי ]לצפון ודרום ומזרח ומערב[, מוליך ומביא 

מעלה ]הבאות מארבעה רוחות[, ת רעות לעצור רוחו

]הבאים מלמעלה רעים,  ומוריד כדי לעצור טללים

]ומכאן למד רבי יוסי בר אבין, ששיירי למטה[. 

מצווה מעכבים את הפורענות, שכן התנופה אינה 



 

אלא שיירי מצווה, שאינה מעכבת את הכשר 

הקרבן, והעושה אותה עוצר רוחות רעות וטללים 

 רעים[.

מפרש, שכן הדין בכל התנופות האמורות רש"י  -

 בסוגיה, שיש להוליך ולהביא להעלות ולהוריד.

אבל התוס' כתבו, שיתכן שלא בכל התנופות עושים  -

כן, אלא דווקא בתנופה של ]מנחת העומר[, ושתי 

הלחם של עצרת, ]וכן לולב[, משום ]שבפסח נידונים על 

ות על התבואה[, ובעצרת על פירות האילן ]ובחג הסוכ

 המים[.

 

 אופן נענוע הלולב

לדעת רבה, הנוטל את הלולב, צריך להניפו באופן 

 .הנ"ל, כלומר מוליך ומביא מעלה ומוריד

 וכן עשה רב אחא בר יעקב, והיה מורה באצבעו

ואומר, הרי אלו חיצים בעיניו של השטן, ]כי עוצר 

את הפורענות[, אולם אין לומר כן, כי האומר כן 

 גורם לשטן להתגרות בו.

 

 דון מינה ומינה או דון מינה ואוקי  באתרא

כשפרשה אחת למדה דבר מחבירתה, נחלקו 

חכמים, האם תעמיד את הדבר הלמד במקומו 

שלמדתו  החדש, בתורת מה שהיה עומד במקום

משם, כי מאחר שלמדתו ממנו, על כרחך ממנו 

או ]=דון מינה ומינה[. תחזור ותלמדנו לכל משפטו, 

לאחר שלמדתו משם והבאתו לכאן, העמידהו 

]=דון כאן בתורת שאר דברים המפורשים כאן 

 מינה ואוקי באתרה[.

 

 תנופת כבשי שלמי ציבור לאחר שחיטה

שיש להניף את כבשי  ז[,-]לעיל אות וכבר נתבאר 

שלמי ציבור בעודם חיים יחד עם שתי הלחם. 

שיש להניף את ה[ -]בדף ס"א אות דוכמו כו נתבאר 

 אימורי השלמים והחזה והשוק אחר שחיטתם.

ולדברי הכל יש ללמוד בבניין אב שכשם ששלמי 

יחיד טעונים תנופה אחר השחיטה גם שלמי 

שיש ציבור טעונים תנופה אחר השחיטה ]ונמצא 

בהם שתי תנופות אחת מחיים ואחת אחר 

 שחיטה[.

תנופת שלמי ציבור אחר שחיטה היא  –לדעת רבי 

 .כשהם שלמיםכתנופתם מחיים כלומר 

תנופת שלמי ציבור אחר  –ולדעת חכמים 

שחיטה, היא כתנופת שלמי יחיד אחר שחיטה, 

 .החלב והחזה והשוק בלבדכלומר 

בזה, נחלקו , לדברי רב חסדא או רב המנונא -

, דון מינה ואוקי באתראשלדעת רבי, הכלל הוא, 

כלומר אחר שלמדנו ששלמי ציבור טעונים תנופה 

אחר שחיטה כשלמי יחיד, תהא תנופה זו בשלמי 

ציבור כתנופה המפורשת בהם מחיים, כלומר 

דון כשהם שלמים. ולדעת חכמים, הכלל הוא, 

ציבור  , כלומר אחר שלמדנו ששלמימינה ומינה

טעונים תנופה אחר שחיטה כשלמי יחיד, תהא 

התנופה הזו ממש כתנופת שלמי יחיד, כלומר 

 חלבים וחזה ושוק.

דון שהכלל הוא הכל מודים , ולדברי רב פפא -

לדעת רבי תנופת , ואף על פי כן ,מינה ומינה

כי , והטעם לכך, שלמי ציבור היא כשהם שלמים

נופת רק באופן הזה תהא תנופתם דומה לת

, שמהם היא למדה, כי תנופת שלמי שלמי יחיד

, כל החלקים הניתנים לגבוה ולכהןיחיד היא 

והוא הדין לתנופת שלמי ציבור, שתהא בכל 

החלקים הניתנים לגבוה ולכהן, ולכן תהא 

תנופתם כשהם שלמים, כי הם ניתנים לכהן בלא 

חלק לבעלים, ]שלא כשלמי יחיד שרק החזה 

 .והשוק ניתנים לכהן[

הכל מודים שהכלל הוא דון , ולדברי רבינא -

לדעת חכמים , ואף על פי כן ,מינה ואוקי באתרא

אין תנופת שלמי ציבור אחר שחיטה אלא חלבים 

באמת אין התנופה הזו למדה כי , וחזה ושוק

בבניין אב משלמי יחיד, ]שאז יש לך לדון מינה, 

היא ולאוקי באתרא כתנופתם מחיים[, אלא 

י האמור בתנופת חלבים וחזה ושוק למדה מריבו

ה , ]של שלמי יחיד רּומָּ ֵאת שֹוק ַהתְׁ ה וְׁ נּופָּ "ִכי ֶאת ֲחֵזה ַהתְׁ

ֵחי  ֵאל ִמִזבְׁ רָּ ֵני ִישְׁ ִתי ֵמֵאת בְׁ ַקחְׁ ֵמיֶהם", נאמר לָּ ַשלְׁ

שלמים בלשון רבים, ללמד על שלמי ציבור, שגם 

מהם יש להניף חלבים חזה ושוק[, ואם כן, הרי 

מפורש בהם שתנופתם אחר שחיטה, זה כאילו 

 היא חלבים וחזה ושוק.

 



 

 ]וגם הגשה[דברים הטעונים תנופה 

 .מנחת העומר. ח

יף בה, "שנאמר מנחת העומר טעונה תנופה,  ֵהנִׂ וְׁ

ִניֶפּנּו ֶאת ָהעֶֹּמר  ת יְׁ ֳחַרת ַהַשבָּ ֶכם ִמּמָּ ֹצנְׁ ֵני ה' ִלרְׁ ִלפְׁ

 ַהֹכֵהן".

 .מנחת קנאות. ט

ַקח שנאמר פה, מנחת קנאות טעונה תנו לָּ בה, "וְׁ

ֹאת  נָּ ַחת ַהקְׁ ה ֵאת ִמנְׁ ִאשָּ יף ֶאת ַהֹכֵהן ִמַיד הָּ ֵהנִׂ וְׁ

ָחה  נְׁ ֵבַח".ַהמִׂ ּה ֶאל ַהִּמזְׁ ִריב ֹאתָּ ִהקְׁ ֵני ה' וְׁ  ִלפְׁ

, ומנחות אלו הטעונות גם תנופה וגם הגשה

, שנאמר במנחת סוטה, התנופה קודמת להגשה

ה", ואחר כך  חָּ ֵהִניף ֶאת ַהִּמנְׁ ּה ֶאל "וְׁ ִריב ֹאתָּ ִהקְׁ "וְׁ

ֵבַח".  ַהִּמזְׁ

 

לחם הפנים ומנחת נסכים אינם טעונים תנופה 

 ]ולא הגשה[.

 

 ]מחיים[עוד דברים הטעונים תנופה 

אשם מצורע טעון תנופה מחיים עם לוג . יא-י

 .השמן

אשם מצורע ולוג שמן שלו טעונים תנופה 

ִה שנאמר ד וְׁ ֶאחָּ ַקח ַהֹכֵהן ֶאת ַהֶכֶבש הָּ לָּ ִריב , "וְׁ קְׁ

ֶמן  ֶאת ֹלג ַהשָּ ם וְׁ שָּ אָּ ֵני ֹאתֹו לְׁ פְׁ נּוָפה לִׂ יף אָֹּתם תְׁ ֵהנִׂ וְׁ

 ". ה'

 

 שלושה מינים טעונים שלוש מצוות

לדברי רבי שמעון, בכל אחד משלושת הקרבנות 

הללו: )א( שלמי יחיד. )ב( שלמי ציבור. )ג( אשם 

מצורע. יש שתים מתוך שלוש המצוות הבאות: 

ה מחיים. )ג( תנופה אחר )א( סמיכה. )ב( תנופ

 שחיטה.

תנופה אחר . )ג( סמיכה)א(  –שלמי יחיד יש בהם 

. ]ואף תנופה מחיים)ב( ואין בהם . שחיטה

שלעניין סמיכה, שלמי יחיד חמורים משלמי 

ציבור, ששלמי יחיד טעונים סמיכה ככל קרבנות 

יחיד, ושלמי ציבור אינן טעונים סמיכה, אין 

שלמי יחיד טעונים ללמוד בקל וחומר, שיהיו 

תנופה מחיים כשלמי ציבור, כי נאמר בתנופת 

ם", אותם  ֵהִניף ַהֹכֵהן ֹאתָּ שלמי ציבור מחיים, "וְׁ

 דווקא יניף ולא אחרים, למעט שלמי יחיד[.

. )ג( תנופה מחיים)ב(  –שלמי ציבור יש בהם 

. ]ואף סמיכה)א( ואין בהם . תנופה אחר שחיטה

יבור חמורים שלעניין תנופה מחיים, שלמי צ

משלמי יחיד, ששלמי ציבור טעונים תנופה 

מחיים, ושלמי יחיד אינם טעונים תנופה מחיים, 

אין ללמוד בקל וחומר, שיהיו שלמי ציבור 

טעונים סמיכה כשלמי יחיד, כי הלכה למשה 

מסיני שרק בשני קרבנות ציבור יש סמיכה והם 

 פר העלם דבר של ציבור ושעיר המשתלח[.

תנופה . )ב( סמיכה)א(  –ש בו אשם מצורע י

. ]ואף תנופה אחר שחיטה)ג( ואין בו . מחיים

שלעניין תנופה מחיים, אשם מצורע חמור 

יחיד, שאשם מצורע טעון תנופה מחיים,  משלמי

ושלמי יחיד אינם טעונים תנופה מחיים, אין 

ללמוד בקל וחומר, שיהא אשם מצורע טעונים 

תנופה אחר שחיטה כשלמי יחיד, כי נאמר 

ִניף ֹאתֹו",  הָּ בתנופת שלמי יחיד אחר שחיטה, "לְׁ

אותו דווקא יניף ולא אחרים, למעט אשם 

 מצורע[.

 

 פים עליהםאלו שאחרים מני

, אחד מניף חמשה שהביאו קרבן אחדתנו רבנן: 

וכן , כהן מניף על ידה. והאשהעל ידי כולם. 

 ., כהן מניף על ידוהשולח קרבנותיו ממדינת הים
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