
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 מנחת חביתין
 

 הן גדול.וכ  המביא
הם לא את המנחה, ואם  מביאיםהן גדול שמת ולא מינו אחר תחתיו היורשים וכ

 אמתרומת הלשכה. את המנחה, מביאים הביאו
 

 בחובה.  הסיבה
 

 גבין הערביים. מקריבים בבוקר, ומחציתמקריבים בכל יום, מחצית מן המנחה   הזמן
 

 דסולת חיטים, שמן, לבונה.  המרכיבים
 

 המהארץ או מחוץ לארץ.  מהיכן מביאים
 

 ר"ח נאה –סמ"ק  2,488 עישרון:  כמות הסולת
 וחזו"א. –סמ"ק  4,300   

 
 שמן. םשלושה לוגי  כמות השמן

 ר"ח נאה. –סמ"ק  345לוג שמן:   
 זחזו"א. –סמ"ק  597           

 
 קומץ לבונה.  כמות הלבונה

 קומץ = שני זיתים.  
 ר"ח נאה. –סמ"ק  28.8זית =   
 חחזו"א. –סמ"ק  49.8                      

 
אם שתי הלחם. הבאת מביאים חיטים מהארץ או מחוץ לארץ, מתבואה חדשה לאחר   סוג החטים

מהתבואה החדשה לפני הקרבת מנחת העומר, המנחה  הביאו את מנחת החביתין
פסולה, ואם הביאו את מנחת החביתין אחרי הקרבת מנחת העומר ולפני הקרבת מנחת 

אפשר להביא חיטים גם מתבואה ישנה, ובלבד שיהיו שתי הלחם, המנחה כשרה.
 חיטים מובחרים.

                                                 
קורבנות פי"ב ה"ד, תמידין ומוספין פ"ג הכ"ב, עיין ברמב"ם הלכות שקלים פ"ד ה"ד שפסק שמביאים מתרומת רמב"ם מעשה ה א

הלשכה, עיין בלחם משנה לתמידין ומוספין פ"ג הכ"ב, ובחזו"א למנחות סימנים לד, ד, שמעיקר הדין החובה מוטלת על היורשים, ואם 
 לא הביאו, יביאו משל הציבור.

 רבנות פי"ב ה"ד, תמידין ומוספין פ"ג הי"ח.רמב"ם מעשה הקו ב
 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ג הי"ח. ג
 רמב"ם מעשה הקורבנות פי"ב ה"ב, ז. ד
 רמב"ם איסורי מזבח פ"ו הט"ו. ה
ה"ה, כוהן גדול שמת ולא מינו אחר תחתיו, מקריבים היורשים עישרון שלם בבוקר ועישרון שלם בין  רמב"ם מעשה הקורבנות פי"ב ו

 ב."הערביים, רמב"ם תמידין ומוספין פ"ג הכ
 רמב"ם מעשה הקורבנות פי"ב ה"ז. ז
 רמב"ם מעשה הקורבנות פי"ב ה"ז. ח
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 ודי"בהוצאת ישיבת "הרעיון היה
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 כ"א
 

 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

 



ואינה צריכה את החיטים מביאים לכתחילה משדה מובחרת: שמספיקים לה מי גשמים 
ה בידי אדם, שאינה צריכה זיבול, שאין נטועים בה אילנות, ושנזרעת רק יתוספת השק

 טכל שנתיים, שבעים יום לפני פסח.
 

 ילפני הטחינה מסירים את הקליפות מהגרעינים.  הסרת הקליפות
 

 יאטוחנים את הגרעינים ומנפים.  טחינה וניפוי
 

בחוץ לארץ, לכתחילה מביאים מהמקום מביאים שמן מזיתים שגדלו בארץ או  שמן
  יבהמובחר ביותר.

 
לכתחילה מביאים שמן מזיתים שגדלו במטע: שאינו צריך זיבול, שאינו צריך תוספת  מקום הגידול

 יגה בידי אדם, ושלא גדלו זרעים ליד עצי הזית.יהשק
 

שלא הגיעו לכתחילה מביאים שמן מזיתים שגדלו כל צרכם, אם הביאו שמן מזיתים  גודל הזיתים
 ידלשליש גידולם השמן כשר.

 
 השמנים הפסולים הם:   שמן פסול

 במים. ששרו אותםשמן מזיתים   
 שמן מזיתים כבושים או שלוקים.  
 שמן משמרים.  
 טושמן שריחו רע.  

 
השמן המובחר ביותר למנחות הוא השמן המובחר להדלקת הנרות במנורה, והוא  השמן המובחר

 טזמהזיתים הראשונים המקדימים להתבשל בראש הזית.השמן היוצא בכתישה 
 

הן מביא את הסולת, השמן והלבונה, כל אחד בפני עצמו בכלי מתכת הראוי לכלי והכ הבאה
 יזשרת.

 
 יחהן מקדש באמירה את הסולת השמן והלבונה, והם מתקדשים בקדושת דמים.והכ  הקדשה

 
ומתכוון שיקדשנה  שבמקדשהעישרון כלי מידת הן נותן את כל הסולת לתוך והכ  נתינה

הכלי, את שלושת לוגי השמן לכלי שרת ומתכוון שיקדשם הכלי, ואת קומץ הלבונה 
 יטלכלי שרת ומתכוון שיקדשנו הכלי, ובכך הם מתקדשים בקדושת הגוף.

 
מחלקים את העישרון לשנים בכלי שמידתו חצי עישרון. כל חצי עישרון מחלקים   חלוקת הסולת

 כם, כך שמקבלים שנים עשר חלקים של סולת לאפית שתים עשרה חלות.לשישה חלקי
 

 כאשמן לשנים עשר בכלי קודש שמידתו רביעית. םמחלקים את השלושה לוגי  חלוקת השמן
                                                 

 י"ז.רמב"ם איסורי מזבח פ"ו הי"ב, טו, פ"ז ה"ד, תמידין ומוספין פ"ז ה ט
 רמב"ם איסורי מזבח פ"ז ה"ה. י

 רמב"ם איסורי מזבח פ"ז ה"ה, מבואי הקדשים עמ' קמב. יא
 רמב"ם איסורי מזבח פ"ו הט"ו, פ"ז ה"ב. יב
 רמב"ם איסורי מזבח פ"ו הי"ד. יג
 רמב"ם איסורי מזבח פ"ו הי"ד. יד
 רמב"ם איסורי מזבח פ"ו הי"ד. טו
 יא.-רמב"ם איסורי מזבח פ"ז ה"ח טז
 רמב"ם מעשה הקורבנות פי"ג הי"ב. יז
ד "רמב"ם איסורי מזבח פ"ו ה"ה, יש אומרים שאפשר להקדיש בלב, עיין באחיעזר ח"ב סימן מט ס"ק ה, רמב"ם מעשה הקורבנות פי יח

הנסכים בקדושת דמים אינם יוצאים לחולין, אלא אם נטמאו או נפסלו פודים אותם והדמים קדושים, ולפני הפדיון  ב, משנתקדשו"הי
לשיטת רש"י בתמורה כג. ד"ה יאכלו, ולשיטת הר"ן בנדרים ט: ד"ה  יש בהם מעילה, רמב"ם איסורי מזבח פ"ו ה"ה, מעילה פ"ב ה"ז.

ולשיטת תוס' בתמורה כג. ד"ה אוכלין יכולים להקדיש את המנחה אחרי הכנסתה  ,זרהמביאה, יש להקדיש את המנחה לפני הכנסתה לע
 לעזרה.

יז, מעשה הקורבנות פ"ב ה"ח, פי"ג ה"ה, פסולי המוקדשין פ"ג הי"ח, כשנתקדשו בקדושת הגוף אין -רמב"ם כלי המקדש פ"א הט"ז יט
לינה, לשיטת רש"י בזבחים כ: נפסלים גם ביוצא, ולשיטת תוס' שם להם פדיון, ונפסלים במגע של טבול יום ומחוסר כיפורים, ונפסלים ב

הן וה, אבות הטומאות פי"א הי"ג. בזמן הנתינה לכלי שרת צריך הכ-נפסלים ביוצא רק לאחר קמיצה, רמב"ם איסורי מזבח פ"ו ה"ד
 תכוון שיקדשנה הכלי, רמב"ם פסולי המוקדשין פ"ג ה"כ.לה

 רמב"ם מעשה הקורבנות פי"ג ה"ב. כ
 רמב"ם מעשה הקורבנות פי"ג ה"ג. כא



 
 כבנותנים סולת של כל חלה בפני עצמה בכלי שרת, על הסולת נותנים שמן ובוללים.  בלילה

 
 כגחולטים כל עיסה בתוך מים רותחים.  חליטה

 
 כדכל עיסה לשים בנפרד.  לישה

 
 כהאופים את החלות מעט.  אפיה

 
 כואחרי האפיה מטגנים מעט כל חלה בשאר רביעית השמן שלה.  טיגון

 
 כז.בין הערבייםחצי חלה להקרבה בבוקר וחצי חלה להקרבה  מחלקים כל חלה לשנים,  חלוקה

 
 כחכל חצי חלה מקפלים לשנים בלי לחלק.  פתיתה

 
 כטונותנים עליהם חצי קומץ לבונה. ,את שנים עשר החצאים בכלי שרת אחדמניחים   לבונה

 
 להן מגיש את הכלי עם החלות לקרן דרומית מערבית של המזבח.והכ  הגשה

 
 לאהן מוליך את הכלי לראש המזבח ומולח את החלות.והכ  העלאה ומליחה

 
 לבהן מקטיר את החלות על אש המערכה.והכ  הקטרה

 
 לגם.יובערב עם תמיד של בין הערבי ,ם תמיד של שחרבבוקר ע  זמן ההקרבה

 
 לדמנחת חביתין דוחה שבת בלישתה אפייתה והקרבתה, וכן דוחה טומאת מת.  שבת וטומאה

 

                                                 
רמב"ם מעשה הקורבנות פי"ג ה"ב, י"א שאופים שש חלות בבוקר ושש חלות בין הערבים, רש"י מנחות פז:, תוס' שם, ראב"ד מעה"ק  כב

 פי"ג ה"ד.
 רמב"ם מעשה הקורבנות פי"ג ה"ב. כג
 יש צורך להוסיף מים בגלל שיש הרבה שמן.רמב"ם מעשה הקורבנות פי"ג ה"ב, עיין חזו"א כו ט, שכתב שיש לעיין אם  כד
 רמב"ם מעשה הקורבנות פי"ג ה"ג. כה
 רמב"ם מעשה הקורבנות פי"ג ה"ג. כו
 רמב"ם מעשה הקורבנות פי"ג ה"ד. כז
 רמב"ם מעשה הקורבנות פי"ג ה"ד. כח
 רמב"ם מעשה הקורבנות פי"ג ה"ד. כט

 רמב"ם מעשה הקורבנות פי"ב ה"ו.  ל
 יב.-י"ארמב"ם איסורי מזבח פ"ה ה לא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פי"ג ה"ד. לב
 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ג הי"ח. לג
 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ג הי"ח. לד

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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