
 

 

 

 

 

 ולחם הפנים י הלחם,תש ,רבנותקול בקדימת כהן גד

 .ונוטל חלק בראש ,שכהן גדול מקריב חלק בראש (במשנהשנינו )

כיצד מקריב חלק בראש? אומר עולה זו אני מקריב, מנחה זו אני מקריב. כיצד נוטל חלק : רבנןתנו  )י"ז ב'(
 ני אוכל, אשם זה אני אוכל. בראש? אומר חטאת זו א

 .(שבועותהחג ב)ונוטל חלה משתי חלות 

 ממעשה לחם הפנים.  (ושבת בכל שבת) ארבע או חמש

ה ְוה  " 1שנאמר ,חמש לעולם רבי אומר: יו", )מנחת לחם הפנים(ְית  נ  , ומחצה )כהן גדול(מחצה לאהרון  ְלַאֲהרֹן ּוְלב 
 לבניו. 

ארבע  ,רבי היא, דאמר פלגא שקיל. אימא מציעתא ?נוטל חלה אחת משתי חלות. מני ,אמרת !הא גופה קשיא
בי אומר: לעולם חמש. אתאן לרבנן, דאמרי לא שקיל פלגא. אימא סיפא, ר ,או חמש ממעשה לחם הפנים

 רבי, ומציעתא רבנן?  רישא וסיפא

דשקיל לה  ,א לך חלה דשתי לחםודקשי). (אלא בציר מפלגא ,א שקיל פלגאדאמרי ל) אמר אביי: רישא ומציעתא רבנן

 2לאו אורח ארעא למיתבה לכהן גדול.ומודו רבנן בפרוסה, ד (כולה

  ?(מתי ארבע ומתי חמש) או חמש רבעומאי א (ח א'"י)

נכנס נוטל שש, ויוצא נוטל שש. ושכר הגפת דלתות ( משמר)דאמרי:  (ו א'"דפליגי עליה דרבי יהודה, סוכה נ) לרבנן
ומחצה ) משתים עשרה בעי מיפלג (ת, וכהן גדול חולק עם שתיהןנמצאו כולן באות ומחלקו), (שקיל משמר הנכנס) לא

 חמש שקיל.  ,, בציר חדא מפלגא(שלם אינו נוטל

מעשר בעי מיפלג, בציר חדא ם בשכר הגפת דלתות, ויוצא נוטל חמש. ילרבי יהודה דאמר נכנס נוטל שבע, שתי
 ושקיל ארבע.  ,מפלגא

הא חמש בעי למשקל! לא  , וסבר לה כרבי יהודה. ואלא מאי ארבע?(דאמר פלגא שקיל) היא רבא אמר: כולה רבי
נה בעי ומשמ ,ב. אי איכא משמר המתעכבמר המתעכדאיכא משמר המתעכב, הא דליכא מש הא ,קשיא

 מעשר בעי למפלג ושקיל חמש.  ,למפלג ושקיל ארבע. אי ליכא משמר המתעכב

 קשיא.  מאי רבי אומר לעולם חמש? ,אי הכי
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 שיטות הראשונים

דין זה בכל שו .ולא זרק את דמה ,שלא הקריבהפ "אע, שנוטל חלק בראש, המאיריכתב  :גדול נוטל חלק בראשכהן 
, שאוכל מן הקרבנות הנאכלין איזו כמות כתב ם"הרמב 3., הוא בהם כשאר כהניםקדשי הגבולבבל א .קדשי המקדש

 4.הוא קודם להםלא שלשאר כהנים, אשנוטל חלק בשווה , יהונתן מלונילרבינו דעת ושירצה. 

דרבי יהודה פלוגתא ולגבי  5בי, דלעולם כהן גדול נוטל מחצה.כר ם"הרמבפסק  :ותפחו א צהמחל וטנ ולגדן כהם הא
ממקרה שיש חוץ שש חלות לעולם. כ כהן גדול נוטל "ואכרבנן, דנכנס נוטל שש ויוצא נוטל שש.  ם"הרמבורבנן, פסק 

  6, אז כהן גדול נוטל חמש.לחלוקה עשר חלותו רק נשארונוטל שתי חלות, ההמתעכב,  משמר

 

                                                
   .(ש ה,יבדהמק הל' כלי)ם "סק ברמבפ וכן .המאירי צייןכפי שמ, ו(א,היומא )תוספתא בכמבואר  . 3
קדשים,  לפי שכל כהן גדול בכל השנה, מקריב חלק בראש, ראש הוא להקריב כל חלק שיבחר. ונוטל חלק בחלוקת אכילת :לשונוזה  . 4

ה "ז ב', ד"י)מאירי  :מקורות אלא שיש בני אדם שבוחר בחתיכה אחת מחברתה. ,היו שויןהחלקים  אבל. בראש, מנה יפה שיבחר לו
 .(ב בפירושו על משנה)רבינו יהונתן . (א,ב מ"פיה)ם "רמב .(כבר ביארנו

יו" :לשונוזה  . 5 נ  ה ְלַאֲהרֹן ּוְלב  ְית  ֱאַמר: "ְוה  ּנֶׁ ֶׁ ן, ש  הֶׁ ה ּב  כ  ּז  ֶׁ ר ֲחִצי ַהַחּלֹות ש  מ  ְ ל ִמש  ם נֹוֵטל ִמּכ  דֹול ְלעֹול  ה ְלַאֲהֹרן  -" )ויקרא כד,ט( ּכֵֹהן ּג  ֱחצ  מֶׁ
בֹודֹו. ה ּכְ ֵאין זֶׁ ֶׁ ס, ש  ר  דֹול נֹוֵטל ּפְ יו. ְוֵאין ּכֵֹהן ּג  נ  ה ְלב  ֱחצ  ג "בבא בתרא קמ) שבכמה סוגיותמשום  כרבישפסק  ,הלכותטי ליקובאר ובי "ּומֶׁ

אי פסק , כהן גדול נוטל פרס, הקשה הלחם משנה ןשאים "שכתב הרמבומה . מבואר כרבי (א א', עבודה זרה י' ב'"א', סנהדרין כ
שבסברא זו  ,הלכות כתבבליקוטי ו ש."עייו אם כן מנא ליה דאין כהן גדול נוטל פרס, הא אין זה אלא לפי האוקימתא של אביי. ,כרבא

 אין רבא חולק על אביי.
 .(; ח,יאיד-יבהל' תמידין ומוספין ד,)ם "רמב :מקורותלכות. הליקוטי  . 6
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