
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 מנחת שתי הלחם
 

 אציבור.  המביאים
 

 בחובה, מנחה זו מתירה להקריב מנחות מהתבואה החדשה.   הסיבה
 

 גשבועות.   הזמן
 

 דחיטים.  המרכיבים
 

 המביאים חיטים שגדלו בארץ ישראל.  מהיכן מביאים
 

 שני עשרונים.  כמות הסולת
 ר"ח נאה –סמ"ק  2,488עישרון:    
 וחזו"א. –סמ"ק  4,100      

 
מביאים חיטים חדשות שגדלו בארץ ישראל, ושהשרישו לפני ט"ז בניסן. את החיטים  סוג החיטים

מביאים לכתחילה משדה מובחרת: שמספיקים לה מי גשמים ואינה צריכה תוספת 
אילנות, ושנזרעת רק פעם  ה בידי אדם, שאינה צריכה זיבול, שאין נטועים בהיהשק

 זבשנתיים, שבעים יום לפני פסח.
 

 קונים שלשה סאים של חיטים.  כמות החיטים
 ר"ח נאה –סמ"ק  8,294סאה:    
 חחזו"א. –סמ"ק  14,333                               

 
על ידי הקניה מתחללת קדושת הדמים  את החיטים קונים מכספי תרומת הלשכה. הקדשה

 טוהחיטים מתקדשים בקדושת דמים.שבכסף 
 

 ילפני הטחינה מסירים את הקליפות מהגרעינים.  הסרת הקליפות
 
 

                                                 
א

 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"א. 
ב

 רמב"ם איסורי מזבח פ"ה ה"י. 
ג

 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"א. 
ד

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"יב ה"ב, תמידין ומוספין פ"ח ה"ג. 
ה

 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"ב. 
ו

 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"ג. 
ז

 רמב"ם איסורי מזבח פ"ו ה"יב, טו, פ"ז ה"ד. 
ח

 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"ג. 
ט

 רמב"ם שקלים פ"ד ה"א, חזו"א מנחות סי' מב ס"ק כא. 
י

 רמב"ם איסורי מזבח פ"ז ה"ה. 

 הרעיון היהודי
 משיעורי הרב יהודה קרויזר שליט"א

 ודי"בהוצאת ישיבת "הרעיון היה
 ירושלים 6918ת.ד.    11רח' שמריה 

02-5823540  

 כ
 

 לע"נ
 ז"ל בן יהודה הי"ושלמה 

 ז"ל בן יהודה הי"ו ישי

 ז"ל בן שלום הי"ו אחיה

 ז"ל בן ברוך הי"ו איתן יצחק

 ז"ל בת מטילדה הי"ו צופיה

 



הקמח היתר על שני העשרונים  .מנפים בשתים עשרה נפותטוחנים את הגרעינים ו טחינה וניפוי
 יאנפדה.

 
מחומץ מביאים שני כלים שכל אחד מהם מכיל עישרון, בכל כלי מדידה נותנים שאור  החמצה

 יבהיטב ועליו מוסיפים סולת עד שיעור עישרון, והסולת מתחמצת על ידי השאור.
 

 יגמוסיפים לכל עישרון מים, פושרים או חמים, ולשים. כל עישרון נילוש לבד.   לישה
 

עורכים את הבצק בצורת מלבן, אורכו שבעה טפחים, רוחבו ארבעה טפחים וגובהו  עריכה
 ידארבע אצבעות.

 
 טוהלישה והעריכה נעשים מחוץ לעזרה. והעריכה מקום הלישה

 
 טזאופים את שתי הלחם כל אחת בפני עצמה. האפיה נעשית בעזרה.   אפיה

 
הן בא למזרח המזבח, נוטל את הכבשים בעודם חיים ונותן לחם אחד בצד כבש זה והכ תנופה

ולחם אחד בצד כבש זה, ומניח שתי ידיו מלמטה, ומניף את שני הכבשים ושני 
הלחמים ביחד, מוליך ומביא לצפון דרום מזרח ומערב, מעלה ומוריד. שוחט את 
הכבשים, מפשיטם, ולוקח מכל אחד חזה ושוק ומניחם בצד שתי הלחם, מניח שתי 

 יזידיו מלמטה ומניף כפי שהניף בכבשים החיים.
 

ת הן הגדול נוטל אחומורי הכבשים אוכלים את מנחת שתי הלחם. הכיאחרי הקרבת א אכילה
הנים זכרים, טהורים וכ את המנחה אוכלים .מהן והשניה מתחלקת לכל המשמרות

 יחומולים.
 

 יטאת המנחה אוכלים בעזרה ביום ההקרבה ובלילה שאחריו עד חצות.  מקום וזמן
 

הן מברך: אשר קדשנו בקדושתו של אהרון ואכילת המנחה מצוות עשה ולכן הכ הברכה
 כוציוונו לאכול מנחה.

 
ן עשית שתי הלחם דוחה שבת ויום טוב ולכן אופים את שתי הלחם מערב יום אי שבת ויו"ט

 כאטוב.
 

מנחת שתי הלחם דוחה טומאת מת, אך אם באה בטומאה לא תאכל אלא תשרף  טומאה
 כבבעזרה.

 
 

                                                 
יא

 קמב.רמב"ם איסורי מזבח פ"ז ה"ה, תמידין ומוספין פ"ח ה"ג, מבואי הקדשים עמ'  
יב

 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"ט. 
יג

 א, מנחת שתי הלחם באה חמץ ולכן אפשר ללוש בחמים, רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"ו."ב הכ"רמב"ם מעשה הקורבנות פי 
יד

 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"י. 
טו

 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"ז. 
טז

 ז.-רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"ו 
יז

א, לחם משנה שם, לפי ביאור הגרי"ז הלוי בהלכות מעשה הקורבנות פ"ט, דעת הרמב"ם שמניפים רק "ומוספין פ"ח הי רמב"ם תמידין 
 אחרי השחיטה, ליקוטי הלכות למנחות סא אות ז.

יח
 א, מעשה הקורבנות פ"י ה"ט."רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח הי 
יט

 א."רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח הי 
כ

ה ווב, הלכות בכורים פ"א ה"ב, עיין במנחת חינוך מצ"פ"י ה"ב, מל"מ שם, רמב"ם הלכות תרומות פט"ו הכרמב"ם מעשה הקורבנות  
 קלד שרק באכילת כזית מקיימים מצוות עשה של אכילת מנחה.

כא
 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"ח. 
כב

 יא, מעשה הקורבנות פ"ז ה"ג.-רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"י 

לשאלות ובירורים נוספים בנושא הר הבית ניתן לכתוב למייל 
haraayon.hayehudi444@gmail.com  

  או להתקשר לרב יהודה קרויזר שליט"א, ראש ישיבת "הרעיון היהודי".
 המעונינים להפיץ גליון זה או לקבלו באופן קבוע,

02-5823540נא לפנות לטל':   
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