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מנחות ד� סב. 
 ?היכ מקו� החלבי� (� האימורי�) והיכ החזה ושוק בכל ג' שלבי התנופה, ומנל

 
  ?ומנל? היכ מקומ

את החלב על החזה יביאו החלב על החזה ושוק שעל כפיו בכה הראשו המביא 
החלב על כפיו וחזה ושוק בכה השני המני�1 

 עליה
שוק התרומה וחזה התנופה על אשי 

 החלבי
בכה השלישי 

המקטיר 
וישימו את החלבי על החזות ויקטר החלב על החזה ושוק שעל כפיו 

 
 

כיצד היתה ההנפה של ב' כבשי עצרת (� שלמי ציבור) ע� הלח�, בתנופה הראשונה שמחיי�? 
 

מה היה עושה?  
כבשי למטה ולח למעלה2 לתנא קמא 

לח למטה וכבשי למעלה לר' יוסי ב המשול� 
לח באמצע בי( שתי הירכי לחנניא ב חכינאי 

לח וכבשי זה על יד זה לרבי 
 
 

מה היו מניפי� בשלמי ציבור ושלמי יחיד לאחר שחיטה? 
 

בשלמי יחיד בכבשי עצרת (שלמי ציבור)  
לחזה ושוק כמות שה( שלמי לרבי 

לחזה ושוק לחזה ושוק לחכמי� 
 

                                                            

1 הוא מקבל מהכה( הראשו(, וע"י שמקבל השני מהראשו( מתהפ* העליו( לתחתו( והתחתו( 
לעליו(. וכ( לקמ( כשנות( השני לשלישי מתהפ* שוב.  

2 הנה הפסוק (ויקרא כג:כ) אומר: "והני� הכה( אות [לב' הכבשי] על לח הבכורי תנופה 
לפני ה', על שני כבשי וגו'. וקשה דמרישא של הפסוק מבואר שהכבשי על הלח, ובסופו 

מבואר שהלח על שני הכבשי. ולכ( כל אחד מהתנאי מעמיד באופ( אחר.   
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מנחות ד� סב: 
מה היא סברת רבי וחכמי� הנ"ל כשדני�, הא� דני� מינה ומינה או דני� מינה ואוקי באתרא? 

 
אליבא דרבי אליבא דחכמי�  

דו( מינה ואוקי באתרא דו( מינה ומינה לרב חסדא / לרב המנונא3 
דו( מינה ומינה4 דו( מינה ומינה לרב פפא 
דו( מינה ואוקי באתרא דו( מינה ואוקי באתרא5 לרבינא 

 

                                                            

3 בשלמי ציבור נכתב רק תנופה מחיי, ותנופה שחוטי לא נכתב בה אלא ילפינ( לה משלמי 
יחיד. וחכמי ס"ל שדני מינה ומינה, וא"כ כמו ששלמי יחיד התנופה היא בחזה ושוק כ( 
בציבור. ורבי ס"ל דדני מינה ואוקי באתרא, ובשלמי ציבור התנופה שמצאנו בה היא רק 

   .כשה שלמי
4 וס"ל לרבי דכמו שבשלמי יחיד מה שנית( לכה( אותו מניפי [דהיינו לחזה ושוק], כ( בשלמי 

ציבור מה שנית( לכה( אותו מניפי 0 והיינו לכל השלמי 0 דהא בשלמי ציבור הכל לכה(.   
5 כלומר, דהג שבעלמא אוקי באתרא, מ"מ כא( הלימוד אינו במה מצינו שאז שיי* הכלל הנ"ל, 
אלא הוא מריבוי הכתוב בשלמי יחיד, דכתוב בה: "מזבחי שלמיה" לשו( רבי, וע"כ דלא קאי 

  .על שלמי יחיד אלא על שלמי ציבור לומר שיונ� החזה והשוק שלה


