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הוכן ע"י ת"ח א' מיקירי ירושלים והופץ על ידי כולל עיון הדף 
 עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות] 

מיועד לאלו שלמדו הסוגיא לתועלת חזרה מקוצרת ושינו� 
 
מסכת מנחות  
 
 
 
 
 

כללי� לשימוש 
[ ]  =   מקור או טע� הדבר 

( )  =   הוספת פרט או תוספת ביאור 
להל'  =   להלכה (כמוב� לא למעשה) 

מדאו'  =   מדאורייתא 
לרש"י  =   שיטת רש"י כשתוס' חולקי� ! עי' בספר סיכומי גפ"ת את שיטת תוס' (וג� 

לעיקרי החידושי� שבתוס') 
 

בפע� הראשונה כדאי לדקדק מאד בדברי הסיכו� כדי לתפוס מלא המוב� לאור מה 
שלמדת בפני� הגמרא, ואח"כ לחזור בקלות הרבה פעמי� שיהיו מחודדי� בפי#. 

 
 

נא להכניס השמטות החשובות בעיני� 
נא להעיר הערות 

 
 

 
כל הזכויות שמורות 
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פי"א שתי הלח� 
גמ' צד. � צו. 

שתי הלח� נילושות ונאפות אחת אחת 
לח� הפני� נלושות א' א' (רש"י � בצק תו הדפוס) ונאפות ב' ב' 

לח� הפני� � ר' חנינא � כתיבה פרוצה וסניפי� ע"ג ארעא 
ר' יוחנ� � כספינה רוקדת ומקו� לבזיכי� בעובי א' הדפנות, וקני� ע"ג מורשא (בצק אצל הראשי�) 

וסניפי� מיעגל ע"ג שלח� לסמו� הלח� 
לחה"פ המסולק מע"ג שלח� בשעת מסעות נפסל ביוצא [(ככל קדשי�) כאשר יחנו כ� יסעו]  

(לרב דימי � מח' ר' יוחנ� וריב"ל (איתותב)) 
יש סילוק מסעות בלילה 

לר"א זבי� ומצורעי� מותרי� במחנות בשעת מסעות [דוגמת פסח בטומאה � שאי� טמאי מתי� 
משתלחי�] 

שתי הלח� ולחה"פ � ת"ק � לישה ועריכה בחו# ואפייה בפני� 
ר"י � הכל בפני� [מדת יבש נתקדשה (לרש"י � ואסור ביוצא)] 

ר"ש � הכל בחו# [א$ התנור לא נתקדשה] 
 חביתי� (ושאר מנחות) הכל בפני� [לרש"י � רק עשרו� של� חששו שיחיד יוציאו לחו�], דלישה בכלי הלח 

שיבלול בו ע� השמ� הנמדד] 
  ונ"מ לדחיית שבת [שלא יפסל בלינה] 

כל מנחה טעונה כלי (שרת) בפני� (רש"י � לישה ועריכה ואפייה) [היקש � דומיא דבישול אש� וחטאת] 
שתי הלח� � ז' x ד' טפחי� וקרנות ד' אצבעות 

 (6 x 12 דהשלח�) ז' אצבעות וכופל לר"י ½2, לר"מ 2 x 'ה x 'לחה"פ � י
לאבא שאול בזיכי� על השלח� בי� המערכות (כר"מ דהיה טפחיי� ריוח) ולא על המערכת 

רש"י צד: � צו. 
סניפי� מפוצלי� � לרש"י � לקבל קני� 

שלח� לא מקדש לבזיכי� 
גמ' צו: � ק: 

לר' יוסי דמסגרת למעלה � אי� סניפי�, המסגרת פרקד� ומעמדת הלח�, ספק אי טבלא המתהפכת 
מקבלת טומאה 

לחכמי� דמסגרתו למטה טבלא המתהפכת טמאה [השלח� "הטהור" � ועצי שיטי� לא בטלי לציפוי 
[לר"ל � דחשיבי, לר' יוחנ� � רחמנא קרייה "ע#"]] 

{כשאי� ביהמ"ק קיי� שולחנו מכפר} 
ר"מ � אמות ביהמ"ק ו' טפחי� חו# מגובה יסוד, כניסת סובב, גובה קר� (ואולי כניסתה), מזבח הזהב 

ר"י � אמות כלי� ה' טפחי� (ומזבח העולה ו' [בני�]) 
{צורת שוש� על שער מזרח � שידעו מהיכ� באו, אימת מלכות; עלהו לתרופה � להתיר פה 

שלמעלה/שלמטה} 
רבי � ז' � ז' לחה"פ כשר [רואי� העליונה כאילו אינה, וס"ל בזיכי� בסמו� למערכת] 

כלי המקדש מחצי היכל ולפני� 
ארו� צפו� ודרו� מונח [בדיו בולטי�] 

שלחנות ומנורות � רבי ומשנתנו � מזרח ומערב, ראבר"ש � צפו� ודרו� 
ר' אלעזר ב� שמוע � על כול� (רש"י � פע� זה פע� זה) מסדרי� ומדליקי� 

ר' יוסי ב"ר יהודה � על של משה 



{ת"ח ששכח תלמודו; ביטולה של תורה זהו יסודה, ת"ח שסרח אי� מבזי� אותו בפרהסיא,  
  המשכח מתלמודו עובר בלאוי�, המשמר תורתו נשמתו משתמרת} 

לחה"פ על שלח� ַשִיש/כס$ באול� בכניסתו,  
ועל זהב ביציאתו כשמקריב בזיכי� [מעלי� בקדש] 

לר' יוסי מותר לסלק לחה"פ שחרית ולסדר בי� הערבי� [="תמיד"] 
{לא ימוש ס"ת � לר"ש אפי' ק"ש שחרית וערבית, חכמת יונית בשעה שאינה יו� ולילה,  

לר' שמואל בר נחמני א"ר יונת� רק ברכה, אי אתה רשאי לפטור עצמ� מדב"ת; הקב"ה מסית האד� 
מדרכי מיתה (גיהנ�) לחיי�} 

סידר או הקטיר בזיכי� ביו� א' פסול ואי� פיגול נותר וטמא 
סידר הכל בא' בשבת, יחזור ויסדר בשבת הבאה 

לאבוה דר' אבי� כלי שרת מקדשי� שלא בזמנ� ליפסל בלינה ובמחוסר כיפורי� (איתותב � ורק בלילה 
מקדש [אי� מחוסר זמ�]) 

לרשב"ג בש� ר"ש ב� הסג� אפיית שתי הלח� ולחה"פ דוחה יו"ט (ולא יו"כ) 
רש"י צו: � ק: 

סידור ונטילת קני� לא דוחה שבת � רש"י � דמיחזי כבונה וסותר 
נר מערבי � לרבי � לרש"י � החיצו� של צד מערב, 

לראבר"ש � אמצעי � רש"י � פי הפתילה כלפי מערב 
ביהמ"ק משופע ולצד מערב גבוה יותר 

ביטולה זהו יסודה � מקבל שכר כאילו יושב ומייסדה ועוסק בה 
לחה"פ נפסל בלינה לאחר זמנו שנסתלק 

סידר לח� בשבת בלי בזיכי� א"א לתק� דהלח� יפסל בלינה אחר השבת ראשונה  
(לגי' שלנו � הואיל ול� בלא בזיכי�) 

קמיצת לילה א"א לאהדוריה � לרש"י � בשכבר נתקדש לש� קומ# 
לרש"י � לינה על השלח� � ח' ימי� 

צ"ק ברש"י � למחרת הקידוש א� ל� עליו ז' ימי� כבר 
 
 


