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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בעת רצון יזכירו כל אלה שכותבם עה"צ.

לכתבו ע"ד מדת הכעס - וראה אגה"ת פ"ב ואגה"ק סכ"ה - ומהעצות בזה להחליט בתוקף 

הדרוש שלכשיכעוס יתאפק מלדבר לכה"פ איזה דקות. ורואים במוחש שעי"ז פג הכעס.

לכתבו ע"ד אהבת ישראל כו' - יהי בקי )עכ"פ בתוכן( במאמר בסהמ"צ להצ"צ מצות אהבת 

ישראל. ויחזור ע"ז מזמן לזמן אליבי' דנפשי'.

בברכה לבשו"ט.



ד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי





כללי מפתח  

ב   .............................................   סדר הנחת תפילין)א

ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי )ב

  ה ואתה תצוה  "מאמר ד)ג

ה   ......................  ה"תשכ'ראשון ה-א אדר"י, שבת פרשת תצוה

טו  .......  ה"כתש'ה ראשון-אדר א"י, תצוהפ "ששיחת )ד

, פ תצוה"ושק "שעו) ליל ויום( ,'ג )יוםו  ליל(משיחות )ה

טז  .......................  ב"תשנ'ה ראשון- א אדר"ד וי"יו', ז

כח  .....  ב"תשנ'ראשון ה-א אדר"י, פ תצוה"משיחות ש)ו

  לז  ........................  זטכרך  פרשת תצוהשיחות -לקוטי)ז

המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט)ח

מא  ...................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

מג  .....................  פרשת תצוה –ילקוט גאולה ומשיח )ט

מד  ................  פרשת תצוה שבועליומי חומש  ישיעור)י

סו  ......................  פרשת תצוהלשבוע שיעורי תהלים )יא

   )מוגה(שיעורים בספר התניא )יב

סז  ............................................  פרשת תצוהלשבוע  

עד  ....................  פרשת תצוהלשבוע " היום יום"לוח )יג

עז  ................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב)יד

ם"שיעורי רמב

פ  .....................  פרשת תצוהלשבוע פרקים ליום ' ג –)טו

סגק   ................  פרשת תצוהלשבוע פרק אחד ליום  –)טז

קצ  ....................  פרשת תצוהלשבוע ות צוספר המ –)יז

  נביאים וכתובים )יח

קצה  ..................................................  גפרק  איכה, טפרק  הרמיי

  אבתרבבא מסכת  –משניות )יט

קצז  ........................................................ביאור קהתי

הר  .....................................................  מגילהמסכת  עקביעין )כ

  



  עם ביאורים חוליןמסכת )כא

ור  .......................................................  פאעד דף  עהמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת )כב

לור  ..........................................................  ר הזקן"אדמו

  ציציתת ערוך הלכושולחן )כג

לור  ........................................ר הזקן"אדמו לפי לוח רב יומי

  ועשית ציץ זהבה "ד אור תורה)כד

לטר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

   התשובשערי )כה

מהר  ....................................................  ר האמצעי"אדמו

  דרך מצותיך –צ "מאמרי הצ)כו

מור  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל)כז

מחר  ....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים )כח

מחר  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  קונטרסים –ם מאמריר הספ)כט

נר  .......................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה)ל

נאר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש )לא

נבר  ...................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נגר  .........................................חומש לקריאה בציבור)לב

סר  ........................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת)לג

בסר  .............................  פרשת תצוהלשבוע לוח זמנים )לד

גסר  ....................  לשבת קודשסדר מצות הדלקת נרות )לה
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  קונטרסים –ם מאמריר הספ)כט

נר  .......................................................  צ''ר מוהריי''אדמו
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‰z‡Â ׁשמן אלי ויקח ּו יׂשראל  ּבני את  ּתצ ּוה  ¿«»ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּתמיד  נר  להעל ֹות  ל ּמא ֹור  ּכתית  ז ,1זית  ְֲִִִֵַַַָָָָ

ֿ זה  ׁשּלאחרי ּבּפס ּוק  ג ֹו'2ּוממ ׁשי מ ֹועד  ּבאהל  ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ה ּדּיּוק  ויד ּוע  ג ֹו'. ּבקר  עד  מערב  אהרן את ֹו  ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹיער

נׂשיאינּו ר ּבֹותינּו ּבדר ּוׁשי ּדמאחר 3ּבזה  , ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָ

ה ּציּוּוי  ל ּמה  אהרן, ֿ ידי  על  היא  ה ּנר ֹות  ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשהדלקת 

אל  ה ּׁשמן ׁשּיביא ּו ּדמ ׁשמע  ,"אלי "ויקח ּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָה ּוא 

הרא ׁשֹון, ׁשּבּפס ּוק  מה  להבין צרי וגם  ְְִִִֶֶַַַָָָָֹמ ׁשה .

"להעלת  נאמר  מ ׁשה ), (אל  "אלי "ויקח ּו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹּגּבי

נאמר  אהרן, ּגּבי ה ּׁשני, ּוב ּפס ּוק  ּתמיד ", ֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹנר 

ּבקר ". עד  ֵֶֶֶַֹ"מערב 

הענין ÔÈ‰Ïeב ) ּכלל ּות  ּתחלה  לבאר  יׁש זה , ¿»ƒְְְְִִֵֵֶָָָָָ

המבאר  ֿ ּפי על  ּדה ּנה , זית '. ְְְִִִֵֶֶַַַָֹּד'ׁשמן

א ֹור ' (ּב'ת ֹורה  נׂשיאינּו ר ּבֹותינּו ְְְִִֵֵֵַָּבדר ּוׁשי

ׁשּלא  ּבכתבים  יֹותר  ּובאר ּוכה  ּתֹורה ', ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹּוב 'ל ּקּוטי

א ֹופ ּנים  ׁשני ּבזה  יׁש עדין) א ֹופן 4נד ּפס ּו . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ

ּכי  מה ּזית , יֹותר  נעלה  ה ּוא  ׁשה ּׁשמן ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהרא ׁשֹון,

ולכן  ׁשּבת ֹוכ ֹו, ה ּׁשמן על  ּומעלים  מס ּתיר  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָה ּזית 

את  מ ּמּנּו לה ֹוציא  ּכדי ה ּזית  ּבכתיׁשת   צ ֹור ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַיׁש

ה ּגּוף  על  מ ֹורה  ׁש'ּזית ' ּבעב ֹודה , וענינֹו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָה ּׁשמן.

ׁשּמעלימים  נג ּה, ׁשּמקליּפת  ה ּבהמית  ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹוה ּנפ ׁש

המל ּוּבׁשת  (ׁשמן) האלקית  ה ּנפ ׁש על  ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּומס ּתירים 

יעלימ ּו ׁשּלא  ּכדי כ ּו' לכת ׁשם  צרי ולכן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבהם ,

ה ּזהר  ּכמאמר  ה ּנׁשמה , א ֹור  נה ֹורא 5על  ּביּה סליק  ּדלא  ּדנׁשמתא ,ּגּופא  ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּומ ׁשּתל ׁשל  ׁשּנמ ׁש) ה ּזית  ׁשל  ה ּגׁשמי ּׁשה ּטעם  מה  ּגם  וזה ּו ליּה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָמב ּטׁשין

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּוכמאמר  מר , ה ּוא  הר ּוחני) ה ּפס ּוק 6מענינֹו זית 7על  עלה  וה ּנה  ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָ

מ ֹורה  זֹו ׁשּמריר ּות  כ ּו', ּכּזית  מר ֹורין מזֹונֹותי יהיּו יֹונה : אמרה  ּבפיה , ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָטרף 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

כ).1) (כז, פרשתנו כא.2)ריש אדמו"ר 3)שם, מאמרי  ב ). (קיא, פרשתנו סוף  לתו"א הוספות א). (פא, פרשתנו ריש תו"א

ועוד. סו. ע ' תקס "ז זה).4)הזקן (ממאמר ואילך 131 ע ' חי"א לקו"ש גם ראה - לקמן הובא 5)בהבא - א קסח , ח "ג

רפכ"ט . בתניא ב .6)ונתבאר יח , יא.7)עירובין ח , נח 

    
‰z‡Â רבינו ÈÊ˙משה ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆∆∆«ƒ

„ÈÓz  ˙BÏÚ‰Ï B‡nÏ ˙È˙k CÊ1,המקדש בית במנורת »»ƒ«»¿«¬≈»ƒ
‰ÊŒÈÁ‡lL ˜eÒta CÈLÓÓe2 הבא ‚B'בפסוק „ÚBÓ Ï‰‡a «¿ƒ«»∆¿«¬≈∆¿…∆≈

‰Êa ˜eic‰ Úe„ÈÂ .'B‚ ˜a „Ú ÚÓ Ô‰‡ B˙‡ CÚÈ«¬……«¬…≈∆∆«…∆¿»««ƒ»∆
על  בלשון השאלה דיוק ֿ פי  על  כך 

eÈ˙Baהכתוב  ÈLe„aƒ¿≈«≈
eÈ‡ÈN3, של חסידות מאמרי  ¿ƒ≈

חב"ד  Ï„‰L˜˙אדמו "רי  Á‡Óc¿≈««∆«¿»«
˙Bp‰ בפועל המקדש ‰È‡במנורת «≈ƒ

Ô‰‡ È„ÈŒÏÚ, הכהן‰nÏ «¿≈«¬…»»
,"EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ" ‡e‰ ÈeeÈv‰«ƒ¿ƒ¿≈∆
Ï‡ ÔÓM‰ e‡ÈiL ÚÓLÓc¿«¿«∆»ƒ«∆∆∆

?‰LÓ…∆
˜eÒtaL ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«∆«»
"EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ" Èab ,ÔBL‡‰»ƒ«≈¿ƒ¿≈∆
˙ÏÚ‰Ï" Ó‡ ,(‰LÓ Ï‡)∆…∆∆¡«¿«¬…
,ÈM‰ ˜eÒte ,"„ÈÓz ≈»ƒ«»«≈ƒ
„Ú ÚÓ" Ó‡ ,Ô‰‡ Èab«≈«¬…∆¡«≈∆∆«

"˜a שני של  שהמשמעות ואף …∆
הטעם  מהו  להבין  צריך  שווה, הזמנים

פנימיות  פי  על  הלשונות לשינוי 

העניינים?

‡Ï LÈ ,‰Ê ÔÈ‰Ïe (¿»ƒ∆≈¿»≈
ÔÓL'c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ‰ÏÁz¿ƒ»¿»»ƒ¿»¿∆∆

'˙ÈÊ חסידות ֿ פי  ŒÏÚעל  ,‰p‰c . «ƒ¿ƒ≈«
eÈ˙Ba ÈLe„a ‡Ó‰ Ètƒ«¿…»ƒ¿≈«≈
'B‡ ‰B˙'a) eÈ‡ÈN¿ƒ≈¿»

'‰Bz ÈËewÏ'e של ספרים ¿ƒ≈»
השבוע  פרשות על  חסידות מאמרי 

הזקן , האדמו "ר  מאת והמועדים

‡lL ÌÈ˙Îa ˙BÈ ‰Îe‡e«¬»≈ƒ¿»ƒ∆…
‰Êa LÈ (ÔÈ„Ú eÒt„ זית בשמן  ƒ¿¿¬«ƒ≈»∆
ÌÈpÙB‡ ÈL4. ¿≈«ƒ

ÔÓM‰L ,ÔBL‡‰ ÔÙB‡ היוצא ∆»ƒ∆«∆∆
Èf‰Ó˙מהזית  ˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰«¬∆≈≈««ƒ
ÌÈÏÚÓeעצמו  ÈzÒÓ ˙Èf‰ Èk ,ƒ««ƒ«¿ƒ«¿ƒ

LÈ ÔÎÏÂ ,BÎB˙aL ÔÓM‰ ÏÚ««∆∆∆¿¿»≈≈
˙Èf‰ ˙LÈ˙Îa CBˆ פעולה ∆ƒ¿ƒ«««ƒ

שהזית  וההסתר  ההעלם את המבטלת

השמן  על  ÈˆB‰Ï‡מעלים È„k¿≈¿ƒ
BÈÚÂ .ÔÓM‰ ˙‡ epnÓ של ƒ∆∆«∆∆¿ƒ¿»

זית  בשמן  זה כפי BÚa„‰אופן  »¬»

ה',שהוא  בעבודת ביטוי  לידי  LÙp‰Âבא Ûeb‰ ÏÚ ‰BÓ '˙Èf'L∆«ƒ∆««¿«∆∆
,d‚ ˙tÈÏ˜nL ˙ÈÓ‰a‰ והנפש שהגוף וחסידות בקבלה כמבואר  ««¬ƒ∆ƒ¿ƒ«…«

הקדושה) היפך  של  (כוח מ'קליפה' חיות מקבלים היהודי  של  הבהמית

מעורב  טוב מעט אך  רע רובה שאמנם 'קליפה זו  כי  אור , לשון  'נוגה' הנקראת

הפירות  שקליפות וכשם בתוכה.

לגבי  כך  הפרי  על  ומסתירות מעלימות

החיות  מקור  הרוחנית, נוגה' 'קליפת

הבהמית  והנפש הגוף של 

ÏÚ ÌÈÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚnL∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ«
(ÔÓL) ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ∆∆
CÈˆ ÔÎÏÂ ,Ì‰a ˙LaeÏÓ‰«¿∆∆»∆¿»≈»ƒ

ÌL˙ÎÏולהכניעם eÎ'לבטלם ¿»¿»
B‡ ÏÚ eÓÈÏÚÈ ‡lL È„k¿≈∆…«¿ƒ«

‰f‰ Ó‡Ók ,‰ÓLp‰5 אשר «¿»»¿«¬««…«
מחמת  בו  נאחזת האש שאין  שעץ כשם

לבקע  צריך  וכבד , גדול  דבר  שהוא

כך  לחתיכות, Ïc‡אותו  ‡Ùeb»¿»
,‡˙ÓLc ‡B‰ dÈa ˜ÈÏÒ»ƒ≈¿»¿ƒ¿»»

dÈÏ ÔÈLhÓ בו עולה שלא גוף ¿«¿ƒ≈
היינו  ל 'ביטוש', זקוק הנשמה אור 

והכנעה. ביטול 

Ìb e‰ÊÂ על הפנימי  Ó‰הביאור  ¿∆««
˙Èf‰ ÏL ÈÓLb‰ ÌÚh‰M∆«««««¿ƒ∆««ƒ
BÈÚÓ ÏLÏzLÓe CLÓpL)∆ƒ¿»ƒ¿«¿≈≈ƒ¿»

ÈÁe‰ בכמה בחסידות כמבואר  »»ƒ
הזה  בעולם שיש מה שכל  מקומות

משורשו  ומשתלשל  נמשך  הגשמי 

שבתפוח  המתיקות ולדוגמה הרוחני ,

כפי  החסד  במידת ומקורה שורשה

הזית  ואילו  האצילות, בעולם )שהיא
eÈ˙Ba Ó‡ÓÎe ,Ó ‡e‰«¿«¬««≈

Ï"Ê6˜eÒt‰ ÏÚ7 ביונה האמור  «««»
קלו  האם לראות מהתיבה שלח שנוח

חזרה  והיונה מהארץ ≈p‰Â¿ƒ‰המים
‰Ó‡ ,‰ÈÙa ÛË ˙ÈÊ ‰ÏÚ¬≈«ƒ»»¿ƒ»»¿»
ÔÈBÓ È˙BBÊÓ eÈ‰È :‰BÈ»ƒ¿¿«¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78



ו     

וזה ּו ֿ אחרא . ּדסטרא  ּומריר ּו ח ׁשֹוכא  ּבחינת  ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָעל 

ׁשבעים  ׁשל  ּתלמ ּוד ֹו מ ׁשּכח  ּׁשה ּזית  מה  ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַּגם 

עד 8ׁשנה  ה ּוא  ּד'זית ' וההס ּתר  ׁשההעלם  והינּו, , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ימי  ח ּייו, ימי ּכל  ּבמ ׁש ׁשּלמד  ׁשאף  ,ּכ ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכדי

ׁשנה  ׁשבעים  ּבהם  היה 9ׁשנֹותינּו ולימ ּוד ֹו , ְְְִִִֵֶָָָָָ

ׁשּלא  ּבּתֹורה  ּפנים  ּד"מג ּלה  ּבא ֹופן (לא  ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּכדבעי

יׁשּכח  אם  ח ּסר ֹון אין ׁשאז ֿ וׁשל ֹום ", חס  ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּכהלכה 

ּבׁשם  ּבּתֹורה  נקרא  ׁשּלכן וכ ּו', ל ׁשמ ּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹזאת ),

(העלם  ה ּזית  ׁשל  ּבכח ֹו ה ּנה  (ּתלמ ּוד ֹו), ְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹ"ּתלמ ּוד "

זאת , לה ׁשּכיח  ה ּבהמית ) וה ּנפ ׁש ה ּגּוף  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַֹוהס ּתר 

ה ּקליּפֹות  מע ֹולם  היא  ה ּׁשכחה  ולכן 10והרי . ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

ענין  (ׁשּזה ּו ה ּזית  ּכתיׁשת  להיֹות  ְְְְִִִִִֶֶַַַַָצריכה 

ֿ אחרא , סטרא  ּדאת ּכפיא  ענין ׁשּזה ּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּד"ּכתית "),

ועל ֿ כ ּו', ה ּבהמית  וה ּנפ ׁש ה ּגּוף  ּבר ּור  ֿ ידי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַעל 

מר , ׁשאינֹו ּבלבד  זֹו (ׁשּלא  ה ּׁשמן מת ּגּלה  ֿ זה  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹידי

המתיק ּות  ענין ּבֹו יׁש א ּדר ּבה , ׁשענינֹו11א ּלא  ,( ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

החכמה  ּבחינת  ה ּוא  מחזיר 12ּבּספיר ֹות  (ׁשּלכן ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

ׁשנה  ׁשבעים  ׁשל  להחזיר 8ּתלמ ּוד ֹו ׁשּבכח ֹו וכיון , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

לפי  מ ּמּנּו, למעלה  ׁשה ּוא  מ ּובן הרי ְְְְֲִִֵֶֶַַָָּתלמ ּוד ֹו,

חכמה  ּבחינת  רק  לא  ה ּוא  ה ּׁשמן ׁשל  ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשענינֹו

סתימאה ' 'חכמה  ּבחינת  ּגם  א ּלא  ),13ה ּגל ּויה , ְְְְִִֶַַַָָָָָָ

ה ּׁשני  וא ֹופן לאלק ּות . ה ּביט ּול  ענין ,14ׁשה ּוא  ְְֱִִִֵֶֶֶַַַֹ

מ ּצד  [והינּו מה ּׁשמן למעלה  ה ּוא  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשה ּזית 

ה ּוא  ׁשה ּזית  ּדכיון למעלה , הענינים  ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּפנימ ּיּות 

למעלה  ה ּוא  הרי ה ּׁשמן, ּבא  ׁשּמּמּנּו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָה ּמק ֹור 

ה 'ּפר ּדס ' ּׁשּכתב  מ ּמה  ּולהעיר  ּבענין 15מ ּמּנּו. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ה ּנה  ּבּתח ּתית , מק ֹומ ֹו ׁשּלמ ּטה  ׁשּמה  ּובנין, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָיס ֹוד 

ה ּוא  ׁשּלמ ּטה  ה ּיס ֹוד , ּכמ ֹו העליֹון. ה ּוא  ְְְְְְֶֶַַַָָָלמעלה 

מה ּבנין. למעלה  יֹותר , נעלית  ּבמדרגה  ה ּוא  למעלה  אבל  ה ּבנין, ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָּבתח ּתית 

ּכפי  הענינים  ׁשּבפ ׁשט ּות  ה ּׁשמן, (יס ֹוד ) מק ֹור  ׁשה ּוא  לזית  ּבנֹוגע  ֿ ּדר ֿזה  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָועל 
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ÔeÓ È‰ ,B„eÓÏz ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ«¿¬≈»
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ÈM‰ ÔÙB‡Â14, של עניינו  בביאור  ¿∆«≈ƒ
הוא  חסידות ֿ פי  על  זית Èf‰L∆««ƒ˙שמן 

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ במדריגהÔÓM‰Ó ¿«¿»≈«∆∆
vÓ eÈ‰Â]ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈt „ ¿«¿ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ

‰ÏÚÓÏ,ברוחניות˙Èf‰L ÔÂÈÎc ¿«¿»¿≈»∆««ƒ
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‡e‰ È‰ ,ÔÓM‰ הזית‰ÏÚÓÏ «∆∆¬≈¿«¿»
˙kM ‰nÓ ÈÚ‰Ïe .epnÓƒ∆¿»ƒƒ«∆»«

'Òct'‰15,ÔÈe „BÒÈ ÔÈÚa ««¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»
‰hÓlL ‰nL הזה בעולם ∆«∆¿«»
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‰hÓlL ,„BÒi‰ BÓk .ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿«¿∆¿«»
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עצמו , מהבניין  חשוב פחות ונראה

‰ÏÚÓÏ Ï‡ באלוקות‡e‰ ¬»¿«¿»
˙BÈ,היסוד  ˙ÈÏÚ ‰‚„Óa¿«¿≈»«¬≈≈

‰ÊŒCcŒÏÚÂ .ÔÈa‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«ƒ¿»¿«∆∆∆
B˜Ó ‡e‰L ˙ÈÊÏ Ú‚Ba¿≈«««ƒ∆¿
˙eËLÙaL ,ÔÓM‰ („BÒÈ)¿«∆∆∆¿«¿
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ז      

ּתח ּתֹונה  ּבמדרגה  ה ּוא  ה ּזית  למ ּטה , ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָׁשהם 

ׁשהם  ּכפי הענינים  ּבפנימ ּיּות  אבל  ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָמה ּׁשמן,

יֹותר  עליֹונה  ּבמדרגה  ה ּוא  ה ּזית  ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָלמעלה ,

ה ּׁשמן, מעלת  ׁשּגדלה  ׁשּככל  והינּו, ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמה ּׁשמן].

סתימאה ', 'חכמה  ּגם  (ּכֹולל  החכמה  ְְְְִִֵַַַָָָָָָּבחינת 

ה ּוא  ה ּׁשמן מק ֹור  ׁשה ּוא  ה ּזית  ה ּנה  ְִִֵֶֶֶַַַַַּכּנ"ל ),

ענין  ּגם  ֿ זה , ֿ ּפי  ועל  יֹותר . נעלית  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָּבמדרגה 

מדרגת ֹו על  ר ֹומז ׁשּבּזית  (הח ׁש) ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹה ּמריר ּות 

ׁשּלמעלה  ה ּכתר  מ ּבחינת  ׁשה ּוא  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָה ּנעלית ,

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו (ׁשמן), ח ׁש16מהחכמה  יׁשת  ְְֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּגדר  מ ּכל  מ ּופ ׁשט  להיֹות ֹו ח ׁש ׁשּנקרא  ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָֹסתר ֹו,

ּבגיל ּוי  ה ּבא  א ֹור  .17ׁשל  ְִֶַָ

ּד"ׁשמן LÈÂג ) ה ּפיר ּוׁש ּגם  ּתל ּוי ׁשּבזה  ל ֹומר  ¿≈ְֵֶֶֶֶַַַָָ

ה ּׁשמן, על  קאי "ז" אם  ,"ז ִִֵֶֶַַַָָָזית 

ז ה ּתֹורה ] ס ֹוד ֹות  ּגם  ּבֹו [ׁשּיׁש ר ׁש"י ְִֵֵֶַַַָָּכפיר ּוׁש

הא ּבןֿ ּכפיר ּוׁש ה ּזית , על  ׁשּקאי א ֹו ׁשמרים , ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּבלי

ּוכפי  ה ּתֹורה , ס ֹוד ֹות  יׁש ּבפיר ּוׁשֹו [ׁשּגם  ְְְִֵֵֶֶַַָָעזרא 

אלקים ֿ ּב'דברי ונת ּבאר  ה ּובא  ׁשּפיר ּוׁשֹו ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּמצינּו

עליו  ׁשּכתב  מ ּמה  (ּולהעיר  מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  ְְְִִִֶַַַַָָָָָח ּיים '

האמצעי  זה 18אדמ ֹו"ר  מצאתי לא  ֿ ע ּתה  (ּולעת  ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

אחר  ה ּׁשם )]19ּבמק ֹום  קד ּוׁש על  נפ ׁשֹו ׁשּמסר  ( ְְִֵֵֶַַַַַָָ

א ֹו ע ּפּוׁש ּבהם  ׁשאין ה ּגר ּגרים  לקחת  ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּצרי

כ ּו'. ה ּׁשמן יע ׂשּו ּומהם  קצתם , נאכלה  ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא 

ׁשה ּזית  הענינים , ּפׁשט ּות  ׁשּלפי ּבזה , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָוהענין

ה ּגּוף  על  מ ֹורה  ה ּׁשמן, על  ּומס ּתיר  ְְִִֶֶֶֶַַַַַַׁשּמעלים 

א ֹור  על  ּומס ּתירים  ׁשּמעלימים  ה ּבהמית  ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַוה ּנפ ׁש

ּבבחירת  מיּוחדת  זהיר ּות  להיֹות  צריכה  ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָה ּנׁשמה ,

הא ּבןֿ (ּכפיר ּוׁש ז יהיה  עצמ ֹו ׁשה ּזית  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָה ּזית ,

מזּוּככים  אינם  ה ּבהמית  וה ּנפ ׁש ׁשה ּגּוף  והינּו ,ז אינֹו ה ּזית  ּכא ׁשר  ּכי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעזרא ),

העצה  ׁשּגם  להיֹות  יכ ֹול  לפעמים  ה ּנה  החמר ּיּות , ּבת ֹוקף  הם  א ּלא  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכלל ,

ה ּבהמית . וה ּנפ ׁש ה ּגּוף  חמר ּיּות  על  להת ּגּבר  ּתֹועיל  לא  ליּה' ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹּד'מב ּטׁשין
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‰hÓÏ Ì‰L ÈÙk ÌÈÈÚ‰,בגשמיות‰‚„Óa ‡e‰ ˙Èf‰ »ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈¿«»««ƒ¿«¿≈»

ÔÓM‰Ó ‰BzÁz,מהזית יותר  נחשב eiÓÈÙa˙והשמן  Ï‡ «¿»≈«∆∆¬»ƒ¿ƒƒ
‰BÈÏÚ ‰‚„Óa ‡e‰ ˙Èf‰ ,‰ÏÚÓÏ Ì‰L ÈÙk ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈¿«¿»««ƒ¿«¿≈»∆¿»

.[ÔÓM‰Ó ˙BÈ≈≈«∆∆
˙ÏÚÓ ‰Ï„bL ÏÎkL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿»∆»¿»«¬«
ÏÏBk) ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ,ÔÓM‰«∆∆¿ƒ««»¿»≈

,'‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ' Ìb חכמה «»¿»¿ƒ»»
מגילוי  שלמעלה ונעלמת 'סתומה'

Ï"pk סתם מחכמה ‰p‰הנעלית ,( ««ƒ≈
‡e‰ ÔÓM‰ B˜Ó ‡e‰L ˙Èf‰««ƒ∆¿«∆∆

˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚„Óa שהרי ¿«¿≈»«¬≈≈
הבא  מהדבר  נעלה המקור  כלל  בדרך 

ÔÈÚמהמקור . Ìb ,‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆«ƒ¿«
˙ÈfaL (CLÁ‰) ˙eÈn‰ אינו «¿ƒ«…∆∆««ƒ

הראשון  האופן  לפי  שהוא (כפי  חסרון 

מר ש  הזית כי  מהזית, נעלה השמן 

אלא  לעיל ) כמבואר  מתוק, והשמן 

˙ÈÏÚp‰ B˙‚„Ó ÏÚ ÊÓB של ≈««¿≈»««¬≈
‰˙kהזית, ˙ÈÁaÓ ‡e‰L∆ƒ¿ƒ««∆∆

שלמעלה  עליון ' 'כתר  בחינת

ÓÎÁ‰Ó‰מהספירות  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»¿»
e˙kL BÓÎe ,(ÔÓL)16 על ∆∆¿∆»

שזהו  הכתר , בחינת זו , נעלית בחינה

נאמר  שעליו  נעלה אלוקי  ∆«LÈ˙אור 
CLÁ ‡˜pL ,B˙Ò CLÁ…∆ƒ¿∆ƒ¿»…∆
ÏL „b ÏkÓ ËLÙeÓ B˙BÈ‰Ïƒ¿¿»ƒ»∆∆∆

ÈeÏÈ‚a ‡a‰ B‡17' חשוך' והוא «»¿ƒ
ונסתר .

‰ÊaL ÓBÏ LÈÂ בשני ‚) ¿≈«∆»∆
לגבי  האמורים של האופנים היחס

יותר  נעלה מהם ומי  והשמן  הזית

˙ÈÊ ÔÓL"c LeÈt‰ Ìb ÈeÏz»««≈¿∆∆«ƒ
È‡˜ "CÊ" Ì‡ ,"CÊ מכווןÏÚ »ƒ»»≈«

LiL] È"L LeÈÙk ,ÔÓM‰«∆∆¿≈«ƒ∆≈
Ba בעיקר היותו  עם רש"י , בפירוש

מקרא של  B„BÒ˙פשוטו  Ìb«
‰Bz‰ רבות פעמים שמובא כפי  , «»

על  רש"י  שבפירוש הרבי  של  בשיחות

תורה  של  "יינה גם יש ]התורה
הוא שהשמן  היא נקי CÊשהכוונה »

È‡wLוצלול  B‡ ,ÌÈÓL ÈÏa¿ƒ¿»ƒ∆»≈
מכוון  ש"זך " ‰Èf˙,או  ÏÚ«««ƒ

,‰Bz‰ ˙B„BÒ LÈ BLeÈÙa ÌbL] ‡ÊÚŒÔa‡‰ LeÈÙk¿≈»ƒ¿∆¿»∆«¿≈≈«»
ŒÌÈ˜Ï‡ŒÈ„'a ‡a˙Â ‡e‰ BLeÈtL eÈˆnL ÈÙÎe¿ƒ∆»ƒ∆≈»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿≈¡…ƒ

'ÌÈiÁ החסידות ˙kLתורת ‰nÓ ÈÚ‰Ïe) ˙BÓB˜Ó ‰nÎa «ƒ¿«»¿¿»ƒƒ«∆»«
ÂÈÏÚעזרא ֿ האבן  ‰‡ÈÚˆÓעל  "BÓ„‡18‡Ï ‰zÚŒ˙ÚÏe) »»«¿»∆¿»ƒ¿≈«»…

Á‡ ÌB˜Óa ‰Ê È˙‡ˆÓ19( »»ƒ∆¿»«≈
Le„˜ ÏÚ BLÙ ÒnL∆»««¿«ƒ

˙Á˜Ï CÈvL [(ÌM‰ לשמן «≈∆»ƒ»««
המקדש בבית של ‰ÌÈbbלמאור  ««¿¿ƒ
"זכים" שהם Ì‰aהזית ÔÈ‡L∆≈»∆

‡ LetÚ‰ÏÎ‡ ‡lL B ƒ∆…∆∆¿»
ÔÓM‰ eNÚÈ Ì‰Óe ,Ì˙ˆ¿̃»»≈∆«¬«∆∆

.'eÎ
שני  בין  הקשר  את ומבאר  והולך 

האופנים  ושני  ב"זך " הפירושים

והזית. השמן  שבין  ביחס האמורים

˙eËLt ÈÙlL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ«¿
ÌÈÏÚnL ˙Èf‰L ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆««ƒ∆«¿ƒ

ÔÓM‰ ÏÚ ÈzÒÓe, בתוכו הנמצא «¿ƒ««∆∆
LÙp‰Â Ûeb‰ ÏÚ ‰BÓ∆««¿«∆∆
ÌÈÓÈÏÚnL ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆«¿ƒƒ
‰ÓLp‰ B‡ ÏÚ ÌÈÈzÒÓe«¿ƒƒ««¿»»
הבהמית, והנפש הגוף בתוך  המלובשת

˙eÈ‰Ê ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ
˙Èf‰ ˙ÈÁa ˙„ÁeÈÓ שממנו ¿∆∆ƒ¿ƒ«««ƒ

השמן , È‰È‰יבוא BÓˆÚ ˙Èf‰L∆««ƒ«¿ƒ¿∆
Èk ,(‡ÊÚŒÔa‡‰ LeÈÙk) CÊ»¿≈»ƒ¿∆¿»ƒ
eÈ‰Â ,CÊ BÈ‡ ˙Èf‰ L‡k«¬∆««ƒ≈»¿«¿
ÌÈ‡ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰Â Ûeb‰L∆«¿«∆∆««¬ƒ≈»

ÌÈÎkeÊÓ ומעודנים‡l‡ ,ÏÏk ¿»ƒ¿»∆»
˙eiÓÁ‰ Û˜B˙a Ì‰ ובמצב ≈¿∆«»¿ƒ

על  ביותר  גדול  והסתר  העלם ישנו  הזה

הנשמה, ÏBÎÈאור  ÌÈÓÚÙÏ ‰p‰ƒ≈ƒ¿»ƒ»
ÔÈLhÓ'c ‰ˆÚ‰ ÌbL ˙BÈ‰Ïƒ¿∆«»≈»ƒ¿«¿ƒ

'dÈÏ והנפש הגוף של  והכנעה ביטול  ≈
ÏÚהבהמית  ab˙‰Ï ÏÈÚBz ‡Ï…ƒ¿ƒ¿«≈«

LÙp‰Â Ûeb‰ ˙eiÓÁ»¿ƒ«¿«∆∆
.˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ
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ח     

ה ּיד ּוע   ּדר ֿ ׁשאין 20ועל  עמלק , לקליּפת  ּבנֹוגע  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

זֹוהי  ׁשבירת ֹו א ּלא  כ ּו', לזה  ה ּמֹועיל  ּדבר  ְְִִִֶֶַָָָָׁשּום 

ז,21ּתּקנת ֹו יהיה  עצמ ֹו ׁשה ּזית   צ ֹור יׁש ולכן . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכלי  לע ׂשֹות ֹו כ ּו' ה ּכתיׁשה  ּתֹועיל  ּבוּדאי ְְְְֲִִִַַַַָָואז

ׁשה ּזית  הענינים , ּפנימ ּיּות  מ ּצד  אבל  ְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹלאלק ּות .

למעלה  ׁשה ּוא  סתר ֹו", ח ׁש "יׁשת  ּבחינת  ְְְְִִֶֶֶַַָָֹה ּוא 

וה ּוא  הע ֹולמ ֹות , לה ׁשּתל ׁשל ּות  ה ּׁשּי מהא ֹור  ְְְְְִֵַַַַָָָָּגם 

ּבזהיר ּות   צ ֹור אין וה ּביט ּול , ה ּקד ּוׁשה  ְְְְִִִִֵֶַַַָּתכלית 

ּבׁשּיכ ּות  רק  א ּלא  עצמ ֹו, ל ּזית  ּבנֹוגע  ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָודק ּדּוק 

לבחינת  ההמ ׁשכה  ענין ׁשה ּוא  מ ּמּנּו, ה ּבא  ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָל ּׁשמן

ּבה ׁשּתל ׁשל ּות , ה ּגיל ּוי רא ׁשית  ׁשהיא  ְְְְְִִִִֵֶַַַָָהחכמה ,

להיֹות  צריכה  ולכן לע ֹולמ ֹות , ׁשּיכ ּות  ל ּה ְְְְִִֵֵַָָָָָָויׁש

מ ּכל  נקי יהיה  וה ּביט ּול  ׁשה ּׁשמן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָזהיר ּות 

ר ׁש"י, (ּכפיר ּוׁש ׁשמרים  ּבלי ז ְְְֲִִִֵַַָָּתער ֹוב ֹות ,

ּתֹורה  ׁשל  יינּה ה ּוא  ענין 22ׁשּפיר ּוׁשֹו ׁשה ּוא  , ְִֵֵֶֶֶַָָ

ולכן  ּגּופא , ה ּתֹורה  ּבפנימ ּיּות  וה ּפנימ ּיּות  ְְְְִִִִִֵַַַָָָה ּסֹוד 

הענינים ). ּפנימ ּיּות  ֿ ּפי על  ְְְִִִִִֵַָָָמפר ׁש

LÈÂ ה ּׁשמרים ענין ּבׁשלילת  ה ּדּיּוק  לבאר  ¿≈ְְְְִִִִִֵַַַַָָ

ּבאים  א ּלא  זר , ּדבר  ּתער ֹובת  ׁשאינם  ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּדוקא ,

החכמה  ספירת  ׁשּמּצד  לפי והינּו עצמ ֹו, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָמה ּזית 

(נפרד ) זר  ּדבר  ׁשל  למציא ּות  מק ֹום  אין ְְִִִֵֶֶֶָָָָָ(ׁשמן)

ה ּוא  ׁשּכלל ּות ֹו האציל ּות , ׁשּבע ֹולם  (וכ ּיד ּוע  ְְְֲִֶֶַַַָָָָָמ ּמׁש

החכמה  רע 23ּבחינת   יג ּור לא  ׁשּמאיר 24, ּכיון ,( ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

זּולת ֹו ואין ה ּוא  לב ּדֹו ׁשה ּוא  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ְְֵֵֶַָָּבּה

החכמה ) מדרגת  ׁשּיכ ּות ּה25(ׁשּזֹוהי ׁשּמּצד  א ּלא  , ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

 ּבער זר  ּדבר  ׁשהם  ׁשמרים , ּבּה ׁשּי - ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָלע ֹולמ ֹות 

(ּובמ ּכל ֿ עצמ ּה החכמה  מדרגת  ׁשּזֹוהי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָה ּׁשמן,

סתימאה ', ל 'חכמה  ּבנֹוגע  ׁשאפיל ּו מ ּזה  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּכן

ּבּזהר  ּכחמר 26איתא  ּבאתריּה, וא ׁשּתּכי ּדׁשקיט  ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ
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ובכ"מ .20) ואילך. רטז ס "ע  תרס "ה רפ "ב .21)סה"מ  כלים שבט .22)ע "פ  כט  יום" ח "ג 23)"היום בראשית אוה"ת ראה

קפא. ע ' תרל"ח  סה"מ  א. ג.24)תקסה, ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, בהגהה.25)תהלים פל"ה ב 26)תניא קכח , ח "ג

(אד"ר).

    
Úe„i‰ CcŒÏÚÂ20החסידות ÏÓÚ˜,בתורת ˙tÈÏ˜Ï Ú‚Ba ¿«∆∆«»«¿≈«ƒ¿ƒ«¬»≈

הקדושה  על  המעלימים הקדושה היפך  של  (כוחות אחרות ל 'קליפות' שבניגוד 

ולהעלותם  ולהפכם אותם לברר  דרכים שיש הפרי ) את מכסה שהקליפה כשם

במיוחד  קשה 'קליפה' היא עמלק 'קליפת' cלקדושה, ÌeL ÔÈ‡L∆≈»»
'eÎ ‰ÊÏ ÏÈÚBn‰ דרך שום ואין  «ƒ¿∆

אותה, ולהעלות «∆‡l‡לתקן 
B˙wz È‰BÊ B˙ÈL21 כשם ¿ƒ»ƒ«»»

איסור  בהם שנבלע כלים יש שלגבי 

ידי  על  אותם להכשיר  שאפשר  כלים

לו  אין  חרס כלי  אבל  ליבון  או  הגעלה

כך  תקנתו , היא שבירתו  אלא הכשר 

לתקן  אפשר  אי  רוחני , ותיקון  ב'הכשר '

'לשבור ' רק אלא עמלק קליפת את

לגמרי  אותה .ולבטל 
BÓˆÚ ˙Èf‰L CBˆ LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈∆∆««ƒ«¿

השמן  על  המסתיר  CÊהדבר  ‰È‰Èƒ¿∆»
ÏÈÚBzומעודן , È‡cÂa Ê‡Â¿»¿««ƒ

'eÎ ‰LÈ˙k‰ הגוף שכאשר  כאמור  «¿ƒ»
חומריים  לא הם הבהמית ונפש

והביטול  הכתישה אזי  במיוחד ,

הנשמה  אור  את בו  להאיר  מועילים

.˙e˜Ï‡Ï ÈÏk B˙BNÚÏ«¬¿ƒ∆¡…
,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈt „vÓ Ï‡¬»ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ

‡e‰ ˙Èf‰L על והסתר  העלם לא ∆««ƒ
להיפך  אלא "LÈ˙השמן  ˙ÈÁa¿ƒ«»∆
,"B˙Ò CLÁ שלמעלה חושך  …∆ƒ¿

וגילוי  Ìbמאור  ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»«
˙eÏLÏzL‰Ï CiM‰ B‡‰Ó≈»««»¿ƒ¿«¿¿

,˙BÓÏBÚ‰ היורד האלוקי  האור  »»
ומעולם  לדרגה מדרגה ומשתלשל 

מ'סדר e‰Â‡לעולם  שלמעלה ה'זית' ¿
‰Le„w‰השתלשלות' ˙ÈÏÎz«¿ƒ«¿»

˙eÈ‰Êa CBˆ ÔÈ‡ ,ÏeËÈa‰Â¿«ƒ≈∆ƒ¿ƒ
BÓˆÚ ˙ÈfÏ Ú‚Ba ˜ec˜„Â¿ƒ¿¿≈«««ƒ«¿
מדובר  שהרי  ומעודן  'זך ' שיהיה

ביותר , נעלית ˜בדרגא ‡l‡∆»«
,epnÓ ‡a‰ ÔÓMÏ ˙eÎiLa¿«»«∆∆«»ƒ∆

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L מהאור ∆ƒ¿«««¿»»
השתלשלות' מ'סדר  שלמעלה

,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁÏ מבין הראשונה ƒ¿ƒ««»¿»
השתלשלות' 'סדר  של  הספירות ‰ÈeÏÈbהחכמה È‰L‡עשר  ˙ÈL‡ ∆ƒ≈ƒ«ƒ

,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL dÏ LÈÂ ,˙eÏLÏzL‰a שהוא ה'זית' כמו  לא ¿ƒ¿«¿¿¿≈»«»»»

מהעולמות, שלמעלה ÔÓM‰Lבחינה ˙eÈ‰Ê ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»ƒ¿¿ƒ∆«∆∆
˙BBÚz ÏkÓ È˜ ‰È‰È ÏeËÈa‰Â דברים לביטול ,של  CÊהסותרים ¿«ƒƒ¿∆»ƒƒ»«¬»

ÌÈÓL ÈÏa עצמו השמן  על  BLeÈtLהנוספים ,È"L LeÈÙk) ¿ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ∆≈
‰Bz ÏL dÈÈ ‡e‰22‡e‰L מורה, יצא 'יין ' יין  "נכנס הסוד , על  ≈»∆»∆

eiÓÈt‰Â˙סוד ", „Bq‰ ÔÈÚƒ¿««¿«¿ƒƒ
‡Ùeb ‰Bz‰ ˙eiÓÈÙa,עצמה ƒ¿ƒƒ«»»

LÙÓ ÔÎÏÂ הפסוק את ŒÏÚרש"י  ¿»≈¿»≈«
.(ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈt Ètƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ

˜eic‰ ‡Ï LÈÂ רש"י בפירוש ¿≈¿»≈«ƒ
"שמן  על  זך "האמור  »ÏÈÏLaƒ¿ƒ˙זית

ÌÈ‡L ,‡˜Âc ÌÈÓM‰ ÔÈÚƒ¿««¿»ƒ«¿»∆≈»
Ê c ˙BÚz השמן לתוך  שבא «¬∆»»»

ÌÈ‡aהשמרים ‡l‡מבחוץ, ∆»»ƒ
BÓˆÚ ˙Èf‰Ó מציאותם זאת ובכל  ≈««ƒ«¿

וטהור , "זך " לשמן  סתירה ¿»¿eÈ‰Âהיא
הדברים  של  הפנימית במשמעות

שלמעלה  האלוקי  האור  הוא שה'זית'

הוא  וה'שמן ' השתלשלות', מ'סדר 

סדר  התחלת החכמה, ספירת

ÈÙÒ˙השתלשלות, „vnL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«¿ƒ«
ÌB˜Ó ÔÈ‡ (ÔÓL) ‰ÓÎÁ‰«»¿»∆∆≈»
(„Ù) Ê c ÏL ˙e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ∆»»»ƒ¿»

LnÓ אותו לשלול  צורך  ואין  «»
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaL Úe„iÎÂ)¿«»«∆¿»»¬ƒ
˙ÈÁa ‡e‰ B˙eÏÏkL∆¿»¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰23, בחסידות כמבואר  «»¿»
ארבעת  בין  כללית חלוקה שקיימת

האצילות  שעולם כך  הכללים העולמות

עשר  כל  את בו  יש שכמובן  (אף

(עולם  החכמה עניין  הוא הספירות)

– היצירה עולם בינה, – הבריאה

– העשייה עולם מלכות)מידות,

האצילות  Úובעולם Ee‚È ‡Ï24 …¿¿»
בטלה  שאיננה מציאות שום אין 

הביטול ), בתכלית «≈ÔÂÈkלאלוקות
da È‡nL החכמה ‡ŒBבספירת ∆≈ƒ»

‡e‰ BcÏ ‡e‰L ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«
B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â מציאות שום ואין  ¿≈»

מאלוקות  „Ó‚˙שנפרדת È‰BfL)∆ƒ«¿≈«
(‰ÓÎÁ‰25„vnL ‡l‡ , «»¿»∆»∆ƒ«

d˙eÎiL ספירת Ì‰Lהחכמה של  ,ÌÈÓL da CiL  ˙BÓÏBÚÏ «»»»»«»»¿»ƒ∆≈
,ÔÓM‰ CÚa Ê c זר דבר  אלא ממש, וחיצוני  זר  דבר  לא כלומר , »»»¿∆∆«∆∆
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ט      

ה ּׁשמרים ), ענין (ׁשּזה ּו כ ּו' ּדֹורדיא  על  ְְְִִֶֶַַַָָָָטב 

ׁשּי החכמה  ׁשּבבחינת  ֿ וכ ּמה  ֿ ּכּמה  ֿ אחת  ְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָועל 

ה ּׁשמן, ּבענין רק  ׁשּי זה  וכל  ׁשמרים . ׁשל  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָענין

ׁשה ּוא  ה ּזית  ּבענין ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  החכמה , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבחינת 

ׁשמרים ). ׁשל  ענין אפיל ּו ׁשּי לא  החכמה , ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹמק ֹור 

LÈÂ ר ׁש"י ּבל ׁשֹון ה ּדּיּוק  ּגם  ּולבאר  לה ֹוסיף  ¿≈ְְְִִִִֵַַַָ

סתם , הרא ׁשֹון (ולא  רא ׁשֹונה " ְְִִִָָָָֹ"ט ּפה 

ה ּמׁשנה  אינֹו28והרמ ּב"ם 27ּכל ׁשֹון ּדלכא ֹורה  ,( ְְְְְְִִִֵַַַָָָ

לפי  זה  אין ׁשהרי "ט ּפה ", ה ּלׁשֹון ּדּיּוק  ְֲִִִֵֵֶֶַָָָמ ּובן

ה ּמנֹורה  להדלקת  ה ּדר ּוׁש ה ּׁשמן ּכּמּות   ְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָער

ל ֹוג חצי ׁשּׁשיע ּור ֹו אחד  ללילה  ויּובן 29אפיל ּו . ְְְֲֲִִִֶֶַָָָ

ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי המבאר  ֿ ּפי ׁש30על  יע ּור ּבענין ְְְְִִִִֵַַַָָֹ

הוי' ּדׁשם  יּו"ד  ּבחינת  ה ּוא  ׁשּזית  ׁשאינֹו31ּכזית , , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

יׁשנה  "לע ֹולם   ּדר ֿ על  רק  א ּלא  ּגמ ּור  ְְְִִֶֶֶֶַַָָָצמצ ּום 

כ ּו' קצרה "  ּבדר לתלמיד ֹו ׁשּגם 32אדם  והינּו, , ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָ

ועד  כ ּו', הר ּבה  ּבת ֹוכ ֹו ּכֹולל  מ ּועט  ְְְִֵֵַַָׁשיע ּור 

ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי (ּכה ּלׁשֹון עצ ּומה  )30להמ ׁשכה  ְְְְֲִֵַַָָָָָ

מ ּסדר  מלמעלה  ה ּוא  ההמ ׁשכה  ׁשּׁשרש  לפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוהינּו

לד ּיּוק  ּבנֹוגע  ּגם  מ ּובן ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ְְְְְְִִִֵֶַַַַָה ׁשּתל ׁשל ּות .

ּכי  רא ׁשֹונה ", "ט ּפה  ּומד ּיק  "ט ּפה ". ְִִִִֵַַָָָָה ּלׁשֹון

ֿ יד ּה ׁשעל  ה 'ּיס ֹוד ' ט ּפת  מדרג ֹות . ׁשּתי יׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּבט ּפה 

מלכ ּות  לבחינת  ֿ אנּפין מ ּזעיר  ההמ ׁשכה  ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָהיא 

וט ּפת  למנח ֹות ), ׁשּכׁשר  ה ּׁשני ה ּׁשמן ענין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ(וזה ּו

מ ּבחינת  ההמ ׁשכה  ענין ׁשה ּוא  א ּבא ', ְְְְִִִֶַַַַַָָָ'יס ֹוד 

ׁשּכׁשר  הרא ׁשֹון ה ּׁשמן ענין (וזה ּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהחכמה 

רא ׁשֹונה ", "ט ּפה  ּבר ׁש"י ה ּדּיּוק  וזה ּו ְְְִִִִֶַַַָָָל ּמנֹורה ).

ההמ ׁשכה  על  (ולא  החכמה  המ ׁשכת  על  ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשר ֹומז

ה ּׁשנּיה ). ה ּטּפה  ׁשּזֹוהי ֿ אנּפין, ְְְִִִִִֵֶַַַָָמ ּזעיר 

נעלית p‰Â‰ד ) ה ּיֹותר  ל ּבחינה  לבא  ּכדי ¿ƒ≈ְְֲִֵֵֵַַַָָֹ
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ב .27) כד, אמור פירש"י  גם וראה א. פו, ה"ח .28)מנחות פ "ז מזבח  איסורי  פט ,29)הל' שם גמרא א. פח , מנחות משנה

ד.30)א. כז, שם.31)נשא לקו"ת - א) (ערב , עקב  ופ ' ב ) רמז, ב . (רמד, פנחס  פ ' א.32)רע "מ  סג, חולין ב . ג, פסחים

וידבר  ד"ה שסג). ע ' (ח "א הצ "צ  ולאדמו"ר ד) (עו, האמצעי  לאדמו"ר אחרי  פ ' הזהר ביאורי  א. א, בשלח  לקו"ת וראה

שכח ). ע ' סיון המאמרים ספר - מנחם (תורת פ "ג תשכ"ח  אכה"ד אלקים

    
לשמן  dÓˆÚיחסית ‰ÓÎÁ‰ ˙‚„Ó È‰BfL הכוונה וברוחניות ∆ƒ«¿≈««»¿»«¿»

לשלול  צריך  לעולמות, שייכות לה יש אופן  שבכל  בגלל  החכמה, שבספירת

דבר  של  תערובת בה תהיה שלא היינו  עצמה, החכמה לגבי  זר  דבר  של  עירוב

לגמרי  לאלוקות בטל  שאינו  eÏÈÙ‡Lכלשהו  ‰fÓ ÔkLŒÏkÓe)¿ƒ»∆≈ƒ∆∆¬ƒ
,'‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ'Ï Ú‚Ba¿≈«¿»¿»¿ƒ»»
הנעלית  ונעלמת 'סתומה' חכמה

סתם  ‰fa26מובא ‡È˙‡מחכמה ƒ»«…«
,dÈ˙‡a CÈkzL‡Â ËÈ˜Lc¿»ƒ¿∆¿«ƒ¿«¿≈
'eÎ ‡È„Bc ÏÚ Ë ÓÁk¿««»«¿»»
על  טוב כיין  במקומו  ונמצא שקט

שמריו " על  "שוקט ∆∆(e‰fLשמרים,
,(ÌÈÓM‰ ÔÈÚ ב'חכמא ואם ƒ¿««¿»ƒ

'שמרים' יש »»»¿Œ˙Á‡ŒÏÚÂסתימאה'
˙ÈÁaL ‰nÎÂŒ‰nk«»¿«»∆ƒ¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰ ראשית שהיא כפי  סתם, «»¿»
לעולמות  ושייכת הספירות «»CiLגילוי 

ÌÈÓL ÏL ÔÈÚ שהיא חכמה ורק ƒ¿»∆¿»ƒ
משמרים. וטהורה נקיה זך " זית כ "שמן 

,ÔÓM‰ ÔÈÚa ˜ CiL ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«»«¿ƒ¿««∆∆
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»«∆≈≈
B˜Ó ‡e‰L ˙Èf‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«««ƒ∆¿
ÔÈÚ eÏÈÙ‡ CiL ‡Ï ,‰ÓÎÁ‰«»¿»…«»¬ƒƒ¿»

ÌÈÓL ÏL להדגיש צורך  אין  ולכן  ∆¿»ƒ
כי  'זך ' להיות צריך  שהזית ולהזהיר 

של מלכתחילה  תערובת שום בו  אין 

אחרים  ).דברים
˜eic‰ Ìb ‡Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿»≈««ƒ

È"L ÔBLÏa הוא "זך " זית ששמן  ƒ¿«ƒ
"‰BL‡ ‰tË" מהזית היוצאת ƒ»ƒ»

ÔBLÏk ,Ì˙Ò ÔBL‡‰ ‡ÏÂ)¿…»ƒ¿»ƒ¿
‰Ln‰27Ì"aÓ‰Â28 בעניין «ƒ¿»¿»«¿«

ÔeÓזה  BÈ‡ ‰B‡ÎÏc ,(¿ƒ¿»≈»
È‰L ,"‰tË" ÔBLl‰ ˜eicƒ«»ƒ»∆¬≈

‰Ê ÔÈ‡ בלבד "טיפה" של  הכמות ≈∆
Lec‰ ÔÓM‰ ˙enk CÚ ÈÙÏ¿ƒ∆∆««∆∆«»
eÏÈÙ‡ ‰Bn‰ ˙˜Ï„‰Ï¿«¿»««¿»¬ƒ
ÈˆÁ BeÚÈML „Á‡ ‰ÏÈÏÏ¿«¿»∆»∆ƒ¬ƒ

‚BÏ29,בתורה נזכר  ה'לוג ' (שיעור 

חכמים  ושיערו  עני , מצורע קרבן  לגבי 

וכמות  ביצים, שש כשיעור  שהוא

לוג ). חצי  היא בוקר ' עד  'מערב תדלק שהמנורה כדי  הדרושה השמן 

'‰Bz ÈËewÏ'a ‡Ó‰ ÈtŒÏÚ ÔeÈÂ30 הזקן ÔÈÚaלאדמו "ר  ¿»«ƒ«¿…»¿ƒ≈»¿ƒ¿«
'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈ ˙ÈÁa ‡e‰ ˙ÈfL ,˙ÈÊk eÚÈL31BÈ‡L , ƒ¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ«¿≈¬»»∆≈

eÓb ÌeˆÓˆ האלוקי האור  ֿ סופי של  CcŒÏÚהאין  ˜ ‡l‡ ƒ¿»∆»««∆∆
'eÎ "‰ˆ˜ C„a B„ÈÓÏ˙Ï Ì„‡ ‰LÈ ÌÏBÚÏ"32, וכאשר ¿»ƒ¿∆»»¿«¿ƒ¿∆∆¿»»

בדרך  מסויים רעיון  לתלמיד  מוסר  הרב

לאורך  ביחס קיצור  אמנם זה קצרה

אבל  הרעיון  של  ולעומק ולרוחב

רק  וזה כולו  העניין  את מכיל  הקיצור 

צמצום  ולא ÌbLקיצור  ,eÈ‰Â¿«¿∆«
BÎB˙a ÏÏBk ËÚeÓ eÚÈLƒ»≈¿
‰ÎLÓ‰Ï „ÚÂ ,'eÎ ‰a‰«¿≈¿«¿«¿»»

‰ÓeˆÚ התוקף כל  שיש עם והערך  ¬»
הדברים  «»¿(ÔBLl‰kבאריכות
'‰Bz ÈËewÏ'a30ÈÙÏ eÈ‰Â ,( ¿ƒ≈»¿«¿¿ƒ

‰ÎLÓ‰‰ ˘ML יו "ד האות של  ∆…∆««¿»»
הוי ' שם ÏÚÓÏÓ‰של  ‡e‰ƒ¿«¿»

.˙eÏLÏzL‰ „qÓƒ≈∆ƒ¿«¿¿
Ú‚Ba Ìb ÔeÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«¿≈«
˜i„Óe ."‰tË" ÔBLl‰ ˜ei„Ï¿ƒ«»ƒ»¿«≈

כאמור , בפירושו , «tË"ƒ‰רש"י 
ÈzL LÈ ‰tËa Èk ,"‰BL‡ƒ»ƒ¿ƒ»≈¿≈
ŒÏÚL '„BÒi'‰ ˙tË .˙B‚„Ó«¿≈ƒ««¿∆«

fÓ ‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ d„ÈŒÈÚ »»ƒ««¿»»ƒ¿≈
ÔÈt‡ הנקראות) העליונות המידות «¿ƒ

המאיר  לאור  ביחס כי  קטנות' 'פנים

'קטן ' הוא המידות אור  במוחין ,

(e‰ÊÂומועט) ˙eÎÏÓ ˙ÈÁÏƒ¿ƒ««¿¿∆
LkL ÈM‰ ÔÓM‰ ÔÈÚƒ¿««∆∆«≈ƒ∆»≈

˙BÁÓÏ את בו  להדליק לא אך  ƒ¿»
‡a‡',המנורה  „BÒÈ' ˙tËÂ ,(¿ƒ«¿«»

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L אור של  ∆ƒ¿«««¿»»
(e‰ÊÂאלוקי  ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»¿∆

LkL ÔBL‡‰ ÔÓM‰ ÔÈÚƒ¿««∆∆»ƒ∆»≈
È"La ˜eic‰ e‰ÊÂ .(‰BnÏ«¿»¿∆«ƒ¿«ƒ
ÏÚ ÊÓBL ,"‰BL‡ ‰tË"ƒ»ƒ»∆≈«
ÏÚ ‡ÏÂ) ‰ÓÎÁ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««»¿»¿…«
,ÔÈt‡ŒÈÚfÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿≈«¿ƒ

‰iM‰ ‰th‰ È‰BfL והיא ∆ƒ«ƒ»«¿ƒ»
יותר  נמוכה ).בדרגה

‰ÈÁaÏ ‡Ï È„k ‰p‰Â („¿ƒ≈¿≈»…«¿ƒ»
,"CÊ ˙ÈÊ ÔÓL"c ˙ÈÏÚ ˙Bi‰, לעיל האמורים הפירושים כל  לפי  «≈«¬≈¿∆∆«ƒ»
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י     

ּד"ּכתית ", הענין להיֹות  צרי ,"ז זית  ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָּד"ׁשמן

רק  לא  ה ּוא  זה  וענין ה ּזית . ּכתיׁשת  ענין ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹׁשה ּוא 

ה ּתח ּתֹונה , ּבּמדרגה  ׁשה ּוא  ּכפי ל ּזית  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָּבנֹוגע 

ח ׁשֹוכא  ּבחינת  על  מ ֹורה  ה ּזית  ׁשל  ְְֲִִִֶֶַַַַַָָׁשה ּמריר ּות 

ענין  ה ּוא  ה ּזית  ּוכתיׁשת  ֿ אחרא , ּדסטרא  ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָּומריר ּו

ּגם  א ּלא  ב ), סעיף  (ּכּנ"ל  סטרא ֿאחרא  ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּדאת ּכפיא 

ה ּׁשמן, מק ֹור  העליֹונה , ּבּמדרגה  ה ּוא  ׁשה ּזית  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכפי

ח ׁש "יׁשת  ּבחינת  על  מ ֹורה  ׁשּבֹו ְְְִִֶֶֶַַַָָֹוה ּמריר ּות 

ּבֹו ׁשּי לא  מעלת ֹו ּגֹודל  ׁשּמּצד  ועד  ְְֲִִֶֶַַַַָָֹסתר ֹו",

(ּכּנ"ל ), ּבּׁשמן ּכמ ֹו ׁשמרים  ׁשל  ענין ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָאפיל ּו

ׁשה ּוא  ּכתיׁשה , ׁשל  ענין להיֹות  צרי ֿ מק ֹום  ְְְִִִִִֶֶָָָָָמ ּכל 

לא  ה ּוא  ּד"ּכתית " הענין (ואדר ּבה , ה ּביט ּול  ְְְְְִִִִַַַַָָָָֹענין

והענין  ּדוקא ). ל ּזית  ּבנֹוגע  א ּלא  ל ּׁשמן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבנֹוגע 

ּתכלית  היא  (ׁשמן) החכמה  ׁשּמדרגת  ׁשאף  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבזה ,

ֿ ּכּמה ֿ ֿ אחת  ועל  החכמה ה ּביט ּול , מק ֹור  וכ ּמה  ְְְְִַַַַַַַָָָָ

את  להביא  ה ּוצרכ ּו ׁשּלאחריֿזה  ּובפרט  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ(זית ),

ׁשענינֹו ג ֹו'), "אלי ("ויקח ּו מ ׁשה  אל  ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹה ּׁשמן

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּביט ּול , ּתכלית  מה ,33ה ּוא  ונחנּו ְְְְִִֶַַַָָ

ּד"ּכתית " ה ּביט ּול  ּגם  להיֹות  צרי ֿ מק ֹום  ְְִִִִִַַָָָָמ ּכל 

ּכפי  ּדת ׁשּובה , ה ּביט ּול  ׁשה ּוא  ׁשני), ְְִִִִִֵֶַָ(ּביט ּול 

ענין  להיֹות   ה ּוצר ר ּבנּו מ ׁשה  אצל  ׁשּגם  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּמצינּו

ּתׁשּובה  ּבתיּוב ּתא 34ׁשל  צ ּדיקיא  לאתבא  ּכי 35, , ְְְְִִִֶַַַָָָָָ

לאלק ּות , ה ּביט ּול  ּבתכלית  היֹות ֹו עם  - ְְֱֱִִִִֶַַַַֹה ּצּדיק 

ה ּביט ּול  ּגם  הרי - יׁשּות  ׁשל  לענין ׁשּי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָואינֹו

ּבעצמ ֹו לפע ֹול  צרי ולכן צ ּיּור , ּבאיזה  ה ּוא  ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּלֹו

ער ׁשט  זיך  דארף  (ער  ּד"ּכתית " ְְְִִִֶֶַָָָהענין

ענין  ׁשּזה ּו צ ּיּור , ׁשל  ענין מ ּכל  ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָצע ׁשט ֹויסן)

הע ּדר  ׁשל  ּתנּועה  ׁשּזֹוהי ּדת ׁשּובה , ְְְִִִֵֶֶֶַָָה ּביט ּול 

ׁשם " להתקרב  מ ּכאן "אס ּורה  רצ ֹון, .36ׂשביע ּות  ְְְִִִֵָָָָָָ

ֿ עדן  נׁשמת ֹו (מה ֹור ׁש"ּב) אדמ ֹו"ר  כ "ק  מאמר  ּגם  לבאר  יׁש ֿ זה  ֿ ּפי א ֹוד ֹות 37ועל  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּכׁשּכֹות ׁשין  ה ּזה  ה ּזית  מה  ּפטר ּבּורג , לאחרי ּבעקר  ׁשהתחיל  החסיד ּות  ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּגיל ּוי
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˙Èf‰ ˙LÈ˙k ÔÈÚ ‡e‰L ,"˙È˙k"c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï CÈˆ כדי »ƒƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«««ƒ

השמן . את ממנו  Ê‰להוציא ÔÈÚÂהזית את לכתוש ˜הצורך  ‡Ï ‡e‰ ¿ƒ¿»∆…«
ÏL ˙eÈn‰L ,‰BzÁz‰ ‰‚„na ‡e‰L ÈÙk ˙ÈfÏ Ú‚Ba¿≈«««ƒ¿ƒ∆««¿≈»««¿»∆«¿ƒ∆
,‡Á‡Œ‡ËÒc eÈÓe ‡ÎBLÁ ˙ÈÁa ÏÚ ‰BÓ ˙Èf‰««ƒ»«¿ƒ«¬»¿ƒ¿ƒ¿»«¬»

ֿ אחרא, הסטרא של  והמרירות החושך 

והוא  הקדושה צד  שאינו  האחר  הצד 

האלוקי , האור  על  ומסתיר  מעלים

ÔÈÚ ‡e‰ ˙Èf‰ ˙LÈ˙Îe¿ƒ«««ƒƒ¿«
‡Á‡Œ‡ËÒ ‡ÈÙk˙‡c כפייה ¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»

הקדושה  היפך  של  »»(Ï"pkוהכנעה
ÈÙk Ìb ‡l‡ ,( ÛÈÚÒ¿ƒ∆»«¿ƒ
‰‚„na ‡e‰ ˙Èf‰L∆««ƒ««¿≈»

ÔÓM‰ B˜Ó ,‰BÈÏÚ‰ ולכן »∆¿»¿«∆∆
עצמו , מהשמן  נעלה eÈn‰Â¿«¿ƒ˙הוא

˙LÈ" ˙ÈÁa ÏÚ ‰BÓ BaL∆»«¿ƒ«»∆
,"B˙Ò CLÁ והסתר העלם …∆ƒ¿

מגילוי , שלמעלה העלם למעליותא,

B˙ÏÚÓ Ï„Bb „vnL „ÚÂ של ¿«∆ƒ«∆«¬»
ÔÈÚהזית  eÏÈÙ‡ Ba CiL ‡Ï…«»¬ƒƒ¿»

Ï"pk) ÔÓMa BÓk ÌÈÓL ÏL∆¿»ƒ¿«∆∆««
זה  מטעם רש"י  פירוש אין שלפי 

לזית  ביחס השמרים את שוללת התורה

לשמן  ביחס ÌB˜ÓŒÏkÓאלא ,(ƒ»»
˙BÈ‰Ï CÈˆ בדרגה ב'זית' גם »ƒƒ¿

זו  LÈ˙k‰,נעלית ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¿ƒ»
ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««ƒ
"˙È˙k"c ÔÈÚ‰ ,‰a„‡Â)¿«¿«»»ƒ¿»¿»ƒ
‡l‡ ,ÔÓMÏ Ú‚Ba ‡Ï ‡e‰…¿≈««∆∆∆»

.(‡˜Âc ˙ÈfÏ Ú‚Ba¿≈«««ƒ«¿»
של  עניינו  משמעות את ומבאר  והולך 

ברוחניות  וביטול  כתישה "כתית",

בכך  צורך  בה יש ומדוע העניינים,

אור  ה'זית', כמו  נעלית כה בדרגה

השתלשלות. מסדר  שלמעלה

˙‚„nL Û‡L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«∆«¿≈«
˙ÈÏÎz ‡È‰ (ÔÓL) ‰ÓÎÁ‰«»¿»∆∆ƒ«¿ƒ
Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,ÏeËÈa‰«ƒ¿««««»
,(˙ÈÊ) ‰ÓÎÁ‰ B˜Ó ‰nÎÂ¿«»¿«»¿»«ƒ
eÎˆe‰ ‰ÊŒÈÁ‡lL ËÙeƒ¿»∆¿«¬≈∆¿¿
‰LÓ Ï‡ ÔÓM‰ ˙‡ ‡È‰Ï¿»ƒ∆«∆∆∆…∆
BÈÚL ,('B‚ "EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ")¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»
BÓk ,ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎz ‡e‰«¿ƒ«ƒ¿

e˙kL33עצמם על  אמרו  ואהרן  Ó‰שמשה eÁÂ אנחנו מה כלומר  , ∆»¿«¿»
לאלוקות, מוחלט ביטול  של  במדריגות מדובר  שמלכתחילה ונמצא חשובים,

ÏeËÈa) "˙È˙k"c ÏeËÈa‰ Ìb ˙BÈ‰Ï CÈˆ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒƒ¿««ƒ¿»ƒƒ
Ïˆ‡ ÌbL eÈˆnL ÈÙk ,‰eL˙c ÏeËÈa‰ ‡e‰L ,(ÈL≈ƒ∆«ƒƒ¿»¿ƒ∆»ƒ∆«≈∆

ea ‰LÓ מעלתו גודל  עם שביחד  …∆«≈
שלו  המוחלט »¿‰Cˆeוהביטול 

‰eLz ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï34, ƒ¿ƒ¿»∆¿»
כדי  בא שהמשיח הזוהר  ובלשון 

‡zeÈ˙a ‡È˜Ècˆ ‡˙‡Ï35, ¿«»»«ƒ«»ƒ¿¿»
כלל  שייכים (שלא צדיקים להשיב

בתשובה, ועוון ) לחטא ˜Ècv‰ Èkƒ««ƒ
ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a B˙BÈ‰ ÌÚƒ¡¿«¿ƒ«ƒ
ÔÈÚÏ CiL BÈ‡Â ,˙e˜Ï‡Ï∆¡…¿≈«»¿ƒ¿»

˙eLÈ ÏL- מאלוקות ‰Èופירוד  ∆≈¬≈
‰ÊÈ‡a ‡e‰ BlL ÏeËÈa‰ Ìb««ƒ∆¿≈∆

,eiˆ,מסויימת והגדרה תבנית ƒ
BÓˆÚa ÏBÚÙÏ CÈˆ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒƒ¿¿«¿
Û‡„ Ú) "˙È˙k"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»ƒ∆«

ÔÒÈBËLÚˆ ËLÚ ÍÈÊ עליו ƒ∆¿∆¿¿
עצמו ' את 'לכתוש ÏkÓדווקא (ƒ»

,eiˆ ÏL ÔÈÚ שלו שהביטול  ƒ¿»∆ƒ
והגדרה 'ציור ' כל  מעל  ∆∆e‰fLיהיה

È‰BfL ,‰eL˙c ÏeËÈa‰ ÔÈÚƒ¿»«ƒƒ¿»∆ƒ
˙eÚÈN cÚ‰ ÏL ‰Úez¿»∆∆¿≈¿ƒ

ÔBˆ והגדרה פרט כל  וביטול  עצמית »
האישית, המציאות ««"‡eÒ‰של 

"ÌL ˜˙‰Ï Ô‡kÓ36, ƒ»¿ƒ¿»≈»
רבנו  משה דברי  על  רש"י  כפירוש

נשרף, ולא בוער  הסנה את כשראה

התרחקות  היינו  ואראה....", נא "אסורה

אחר , למצב ומעבר  הנוכחי  מהמצב

התשובה. ענין 

Ìb ‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
"BÓ„‡ ˜"Î Ó‡Ó«¬««¿
Ô„ÚŒB˙ÓL (a"LB‰Ó)37 ¿»«ƒ¿»≈∆

˙e„ÈÒÁ‰ ÈeÏÈb ˙B„B‡ ידי ֿ על  ƒ«¬ƒ
חב"ד , חסידות מייסד  הזקן , אדמו "ר 

ÈÁ‡Ï ˜Úa ÏÈÁ˙‰L יציאתו ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«¬≈
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יי      

כ ּו' ׁשמנֹו מ ֹוציא  ה ּוא  הגם 38א ֹות ֹו ּומק ּדים , . ְְֲִִַַַ

ולכא ֹורה , ּכן. ה ּוא  האמת  אבל  ּכן, ל ֹומר  ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּקׁשה 

ל ֹומר  ֿ אפ ׁשר  אי א ּלא  ּכן, ל ֹומר  ׁשּקׁשה  רק  ְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלא 

ּמעלים  ׁשה ּוא  ּבגלל  היא  ה ּזית  ּכתיׁשת  ׁשהרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַּכן,

נה ֹורא  ּביּה סליק  ּדלא  אעא   ּדר ֿ ועל  ה ּׁשמן, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעל 

ליּה ּבנֹוגע 5מב ּטׁשין  זאת  ל ֹומר  ׁשּי ואי , ְְְְִֵֵֵַַַַָֹ

ּבזה  ׁשה ּכּונה  ה ּוא , הענין  א ה ּזקן. ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלר ּבנּו

ּבדר ּגא  ּגם  להיֹות  ׁשּצרי ּד"ּכתית " ְְְְִִִִֶַַַָָָלביט ּול 

ה ּביט ּול  ׁשּזה ּו ה ּׁשמן, מק ֹור  ּדזית , עליֹונה  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָה ּיֹותר 

ה ּיּסּורים  ענין ה ּוא  (ׁשּדּוגמת ֹו ְְְִִִִֶַַָָּדת ׁשּובה 

ּגם וה 'מסיר ּו להיֹות  ׁשּצרי ׁשּבּמאסר ) נפ ׁש' ת  ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּדברי  ּבכונת  ל ֹומר  ויׁש כ ּו'. ר ּבנּו מ ׁשה  ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹאצל 

ׁשּזה ּו ּכן", ל ֹומר  "ׁשּקׁשה  ֿ עדן נׁשמת ֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאדמ ֹו"ר 

(לאתבא  זֹו עב ֹודה  על  לע ֹורר  רצה  ׁשּבדבריו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָלפי

 צ ֹור יׁש לזה  לבא  ּכדי והרי ּבתיּוב ּתא ), ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹצדיקיא 

ּכל  לעב ֹודת  ּבנֹוגע  ּגם  מ ּובן [ּומ ּזה  ק ׁשה  ְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָּבעב ֹודה 

 ׁשה ּצֹור לח ׁשֹוב  ׁשאין מ ּיׂשראל , ואחד  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאחד 

ההתע ּסק ּות  ּבגלל  רק  ה ּוא  ּד"ּכתית " ְְְְְְִִִִַַַַָָּבענין

ּוׁשאר  ּוׁשת ּיה  אכילה  ּבמסחר , הע ֹולם , ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָָּבעניני

קד ּוׁשה , ּבעניני ּבעסק ֹו ּגם  א ּלא  הר ׁשּות , ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָעניני

מצוה  וק ּיּום  ּבּתפלה  הת ּבֹוננּות  ה ּתֹורה , ְְְְְִִִִִַַָָָלימ ּוד 

ה ּביט ּול  ּד"ּכתית ", הענין להיֹות  צרי ְְְְִִִִִִַָָָָּבהיד ּור ,

זאת , ול ּולי ּדקד ּוׁשה , לצ ּיּור  ּבנֹוגע  ּגם  ְְְְְִִִֵֵַַָָֹּדת ׁשּובה 

לבחינת  ּגם  לבא  יכ ֹול  הה ׁשּתל ׁשל ּות  ּבריּבּוי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹה ּנה 

כ ּו']. ּומס ּתיר  ׁשּמעלים  ְְִִִֶַַַַה ּזית 

ה ּזית ‡ÌÓה ) ּדכתיׁשת  הענין ּכלל ּות  »¿»ְְְִִִִַַַָָָ

צריכים  ּכא ׁשר  רק  ה ּוא  ְֲִִִֶַַָ("ּכתית ")

ל ּמא ֹור ", "ּכתית  להאיר , ּכדי ׁשמן מ ּמּנּו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָלה ֹוציא 

היא  ּבזה  ׁשה ּכּונה  ה ּמנֹורה , הדלקת  ענין ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּזה ּו

ר ּבֹותינּו ּכמאמר  הע ֹולם , את  להאיר  ְְְֲִִִֵֶַַַָָָּבׁשביל 

ּבבית 39ֿז"ל  היּו ולכן ,צרי אני לא ֹור ּה לא  ְְְֲִִֵֵַָָָָֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

רפל"ו.38) שמו"ר סע "ב . נג, מנחות ב .39)ראה פו, מנחות

    
בעיר  שהיה ‡B˙Bמהמאסר  ÔÈL˙BkLk ‰f‰ ˙Èf‰ ‰Ó ,‚eaËt∆∆¿¿«««ƒ«∆¿∆¿ƒ

'eÎ BÓL ‡ÈˆBÓ ‡e‰38 החסידות מעינות והפצת הגילוי  עיקר  כך  ƒ«¿
שהם  הזקן  אדמו "ר  על  שעברו  והייסורים המאסר  לאחר  בעיקר  התחיל  'חוצה',

'כתישה'. בבחינת

ÌÈc˜Óe,הרש"ב ‰‚Ìהרבי  «¿ƒ¬«
Ôk ÓBÏ ‰LwL לומר קשה כי  ∆»∆«≈

ל 'כתישה' זקוק היה הזקן  שאדמו "ר 

Ôk.וביטול , ‡e‰ ˙Ó‡‰ Ï‡¬»»¡∆≈
‰LwL ˜ ‡Ï ,‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»…«∆»∆

LÙ‡ŒÈ‡ ‡l‡ ,Ôk ÓBÏ לא «≈∆»ƒ∆¿»
LÈ˙k˙ייתכן  È‰L ,Ôk ÓBÏ«≈∆¬≈¿ƒ«

‡È‰ ˙Èf‰נחוץ ÏÏ‚aדבר  ««ƒƒƒ¿«
,ÔÓM‰ ÏÚ ÌÈÏÚn ‡e‰L היינו ∆«¿ƒ««∆∆

האור , על  ‡Ú‡מסתיר  CcŒÏÚÂ¿«∆∆»»
‡B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc¿»»ƒ≈¿»

dÈÏ ÔÈLhÓ5, בו עולה שלא עץ ¿«¿ƒ≈
לעיל , כמבואר  אותו , מבקעין  אור 

ÓBÏ CiL CÈ‡ÂÚ‚Ba ˙‡Ê  ¿≈«»«…¿≈«
Ô˜f‰ eaÏ ושלום ֿ חס בו  היה וכי  ¿«≈«»≈

זקוק  היה לתקנו  שכדי  חיסרון 

כך ! לומר  יתכן  לא והרי  ל 'ביטוש'

‰Êa ‰ek‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆««»»»∆
CÈvL "˙È˙k"c ÏeËÈÏ¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ
˙Bi‰ ‡b„a Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«««¿»«≈
,ÔÓM‰ B˜Ó ,˙ÈÊc ‰BÈÏÚ∆¿»¿«ƒ¿«∆∆
רבנו  משה לגבי  לעיל  המבואר  ֿ דרך  על 

אצל  שהוא כפי  התשובה ובעניין 

‰ÏeËÈaהצדיקים, e‰fL∆∆«ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ B˙Ó‚ecL) ‰eL˙cƒ¿»∆¿»ƒ¿«
'LÙ ˙eÈÒÓ'‰Â ÌÈeqi‰«ƒƒ¿«¿ƒ∆∆

Ò‡naL הזקן רבנו  CÈvLשל  ( ∆««¬»∆»ƒ
˙BÈ‰Ïכזה באופן  Ìb"כתית" ƒ¿«
eÎ'.אפילו  ea ‰LÓ Ïˆ‡≈∆…∆«≈

Èc ˙ÂÎa ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«»«ƒ¿≈
"BÓ„‡הרש"ב ŒB˙ÓLהרבי  «¿ƒ¿»

,"Ôk ÓBÏ ‰LwL" Ô„Ú≈∆∆»∆«≈
‰ˆ ÂÈ„aL ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆ƒ¿»»»»

BÚÏ שיחתו את השומעים ÏÚאת ¿≈«
‡È˜È„ˆ ‡˙‡Ï) BÊ ‰„BÚ¬»¿«»»«ƒ«»

‡zeÈ˙a התשובה לעבודת לעורר  ƒ¿¿»
'צדיק' במדריגת שנמצא מי  את ),גם

‰ÊÏ ‡Ï È„k È‰Â לתשובה «¬≈¿≈»…¿∆
הביטול ) של  ה'ציור ' את אפילו  (לבטל  כזו  BÚa„‰בדרגה CBˆ LÈ≈∆«¬»

„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„BÚÏ Ú‚Ba Ìb ÔeÓ ‰fÓe] ‰L»̃»ƒ∆»«¿≈««¬«»∆»¿∆»
,Ï‡NiÓ"כתית" של  העבודה ואצלו  זו , גבוהה למדריגה הגיע שלא מי  גם ƒƒ¿»≈

פשוטה  יותר  ברמה והכנעה בביטול  היא BLÁÏו "כתישה" ÔÈ‡L בטעות ∆≈«¿
"˙È˙k"c ÔÈÚa CBv‰Lהאישית וה'ישות' המציאות ‰e‡התבטלות ∆«∆¿ƒ¿»¿»ƒ

ÈÈÚa ˙e˜qÚ˙‰‰ ÏÏ‚a ˜«ƒ¿««ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈
‰ÏÈÎ‡ ,ÁÒÓa ,ÌÏBÚ‰»»¿ƒ¿»¬ƒ»
˙eL‰ ÈÈÚ ‡Le ‰i˙Le¿ƒ»¿»ƒ¿¿≈»¿
בהעלם  הם והאלוקות הקדושה שבהם

יכולים  הם ביטול  תחושת וללא והסתר 

העידון  והיפך  לישות האדם את לגרור 

ÈÈÚaוהזיכוך , B˜ÒÚa Ìb ‡l‡∆»«¿»¿¿ƒ¿¿≈
,‰Bz‰ „eÓÈÏ ,‰Le„¿̃»ƒ«»
Ìei˜Â ‰ÏÙza ˙eBa˙‰ƒ¿¿«¿ƒ»¿ƒ

a ‰ÂˆÓ,e„È‰ קדושה ענייני  ƒ¿»¿ƒ
ומזכך  מעדן  בהם העיסוק שלכאורה

להיפך  ‰ÔÈÚולא ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿»ƒ¿»
‰eL˙c ÏeËÈa‰ ,"˙È˙k"c¿»ƒ«ƒƒ¿»

,‰Le„˜c eiˆÏ Ú‚Ba Ìb וגם «¿≈«¿ƒƒ¿»
קדושה  בענייני  אישית ותבנית דמות

קשור  זה גם כי  לבטל  נדרש האדם

שלו  האישית המציאות ≈¿ÈÏeÏÂלגדרי 
ÈeaÈa ‰p‰ ,˙‡Ê…ƒ≈¿ƒ

˙eÏLÏzL‰‰ מדרגה וירידה «ƒ¿«¿¿
ÈÁÏ˙לדרגה Ìb ‡Ï ÏBÎÈ»»…«ƒ¿ƒ«

.['eÎ ÈzÒÓe ÌÈÏÚnL ˙Èf‰««ƒ∆«¿ƒ«¿ƒ
ÌÓ‡ העניין ‰) שבפרטיות אף »¿»

בעבודת  קיים הזית כתישת של  הרוחני 

לעיל  כמבואר  המדריגות, בכל  ה'

‰ÔÈÚבאריכות, ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»
("˙È˙k") ˙Èf‰ ˙LÈ˙Îcƒ¿ƒ«««ƒ»ƒ

בתורה זו  בפרשה מדובר  ‰e‡שעליו 
‡ÈˆB‰Ï ÌÈÎÈˆ L‡k ˜««¬∆¿ƒƒ¿ƒ

epnÓ מהזית,È‡‰Ï È„k ÔÓL ƒ∆∆∆¿≈¿»ƒ
הכתוב  B‡nÏ",כלשון  ˙È˙k"»ƒ«»

כדי  "כתית" ∆∆e‰fLלהאיר ,היינו 
,‰Bn‰ ˙˜Ï„‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««¿»
ÏÈLa ‡È‰ ‰Êa ‰ek‰L∆««»»»∆ƒƒ¿ƒ

ÌÏBÚ‰ ˙‡ È‡‰Ï,ברוחניות ¿»ƒ∆»»
אלוקות,להביא  גילוי  »¬»¿Ó‡Ókלתוכו 

Ï"Ê eÈ˙Ba39 הדלקת לגבי  «≈«
‡Èהמנורה dB‡Ï ‡Ï ֿ הקדוש …¿»¬ƒ

ֿ הוא ‰eÈברוך  ÔÎÏÂ ,CÈ»̂ƒ¿»≈»
ÌÈÓeË‡ ÌÈÙe˜L ÈBlÁ Lc˜n‰Œ˙Èa40‡ÈˆB‰Ï È„k , ¿≈«ƒ¿»«≈¿ƒ¬ƒ¿≈¿ƒ
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יב     

אט ּומים  ׁשק ּופים  ח ּלֹוני לה ֹוציא 40ה ּמק ּדׁש ּכדי , ְְְְֲִִִִֵֵַַָ

לע ֹולם  עצמ ֹו,41א ֹור ּה מ ּצד  ׁשה ּזית  ּבזה , והענין . ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

ּד"ּכתית " לענין זק ּוק  אינֹו מעלת ֹו ּגֹודל  ְְֲִִִֵֶַַָָָָָמ ּצד 

ּכיון  ּד"ּכתית ", להענין לה ּגיע  יכ ֹול  אינֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ(וגם 

ה ּביט ּול  ּבֹו לפע ֹול  ׁשּיּוכל  ּדבר   ל ְְִִֵֶֶַַָָׁשאין

מ ּמּנּו לה ֹוציא  צריכים  ּכא ׁשר  ורק  ְְְְֲִִִִִֶֶַַָּד"ּכתית ").

לע ֹולם , להאיר  ּכדי ֿ ה ּמק ּדׁש ּדבית  ל ּמנֹורה  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשמן

מח ּוץ  ׁשה ּוא  הע ֹולם  לצ ּיּור  ה ּׁשּיכ ּות  מ ּצד  ְִִִִֵֶַַַָָָה ּנה 

(ׁשּזה ּו ּד"ּכתית " ּבענין  צ ֹור ּיׁש ְְְִִֵֶֶֶַָָָָל ּקד ּוׁשה ,

את  להאיר  ּכדי ׁשּלֹו מה ּצּיּור  לצאת  ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָה ּביט ּול 

ׁש ה ּנׁשמה , ּוכמ ֹו למ ּטה הע ֹולם ). ּבירידת ּה ּדוקא  ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ

זק ּוקה  היא  הרי ה ּבהמית , וה ּנפ ׁש ה ּגּוף  את  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָלברר 

היא  הרי ֿ זה  ֿ ידי על  ודוקא  ה ּתׁשּובה , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָלענין

ׁשּלמעלה  ֿ ּתׁשּובה  ּדבעלי להעיל ּוי ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָמ ּגעת 

ִִִַמ ּצּדיקים .

אליÊŒÈtŒÏÚÂ‰ו) ויקח ּו ּׁשּכת ּוב  מה  יּובן ¿«ƒ∆ְְִֵֶֶַָָ

ׁשהדלקת  אף  מ ׁשה , אל  ְֶֶֶַַַָֹג ֹו',

ולא  אהרן, ֿ ידי על  להיֹות  ה ּוצרכה  ְְְְְְֲִֵַַַָָֹֹה ּמנֹורה 

יכ ֹול  היה  לא  ׁשה ּׁשמן (ּובפרט  מ ׁשה  ֿ ידי ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעל 

להיֹות   ה ּוצר א ּלא  מ ׁשה , ׁשל  ממ ֹונֹו ְְְִִֶֶֶַָָֹלהיֹות 

דוקא  צ ּבּור  את 42ממ ֹון להדליק  ּבכדי ּכי ,( ְְְְְִִִִֵֶַַָ

 צ ֹור יׁש הע ֹולם , את  להאיר  ּבׁשביל  ְְְִִִֵֶֶַָָָָה ּמנֹורה 

אצל ֹו ׁשּנע ׂשה  לאחרי ּדמ ׁשה , ה ּביט ּול  ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבמדרגת 

לאהרן  ּכח ' ה 'ּנתינת  וזֹוהי ּד"ּכתית ", ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹהענין

ה ּמנֹורה  הדלקת  ֿ ידי על  הע ֹולם  את  ְְְְִֵֶַַַַָָָָָלהאיר 

ולא  אהרן, ֿ ידי על  ּבפ ֹועל  להיֹות  ְְְְְְֲִֵֶַַַָֹֹ(ׁשה ּוצרכה 

מ ׁשה ). ֿ ידי ְֵֶַֹעל 

ÔÈÚ‰Â ּבדר ּוׁשים ּבאר ּוכה  ּכמבאר  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְֲִֶַַַָָָֹ

הדלקת  ענין על  ּכח ' ְְְִִֶַַַַַַַָֹׁשה 'ּנתינת 

ז"ל  ר ּבֹותינּו מ ּמאמר  ּגם  [ּולהעיר  ּדוקא  מ ׁשה  ֿ ידי על  היא  על 43ה ּמנֹורה  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

נתמ ּלא 44ה ּפס ּוק  - ׁשּנֹולד  ׁשּבׁשעה  ּבמ ׁשה ), (ׁשּנאמר  ה ּוא  ט ֹוב  ּכי א ֹות ֹו וּתרא  ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

יח ּוד ֹו ּגיל ּוי ה ּוא  ׁשענינּה ה ּתֹורה , המ ׁשכת  היא  ֿ יד ֹו ׁשעל  א ֹורה ], ּכּול ֹו ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָה ּבית 
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ד.40) ו, ובפירש"י .41)מלכיםֿא שם ב .42)מנחות ג, יומא א.43)ראה יב , ב .44)סוטה ב , שמות

    
ÌÏBÚÏ dB‡41 לתוך מבחוץ האור  את להביא שנועד  רגיל  מחלון  בשונה »»»

(ובלשון  החוצה אורו  את להביא נועדו  המקדש בית של  החלונות הבית,

לא  אלעזר , ר ' אמר  זריקא ר ' אמר  בדרום. ומנורה בצפון  "שולחן  הגמרא:

לאורה  ולא צריך  אני  חלוני לאכילה לבית המלך ] [שלמה ויעש צריך . אני 

שקופין  תנא אטומים, שקופים

לא  [מבחוץ], ואטומים [מבפנים]

העדות  לפרוכת מחוץ צריך , אני  לאורה

עולם  באי  לכל  הוא עדות מועד , באהל 

בישראל "). שורה שהשכינה

„vÓ ˙Èf‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆««ƒƒ«
BÈ‡ B˙ÏÚÓ Ï„Bb „vÓ ,BÓˆÚ«¿ƒ«∆«¬»≈

"˙È˙k"c ÔÈÚÏ ˜e˜Ê ובעצם »»ƒ¿»¿»ƒ
אותו  לכתוש צורך  ‡BÈאין  Ì‚Â)¿«≈

ÔÈÚ‰Ï ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ»¿«ƒ«¿»ƒ¿»
c EÏ ÔÈ‡L ÔÂÈk ,"˙È˙k"c¿»ƒ≈»∆≈¿»»
ÏeËÈa‰ Ba ÏBÚÙÏ ÏÎeiL∆«ƒ¿«ƒ

,"˙È˙k"c אין מעלתו  מפני  כי  ¿»ƒ
עליו  השפעה דבר  Â˜לשום .(¿«

epnÓ ‡ÈˆB‰Ï ÌÈÎÈˆ L‡k«¬∆¿ƒƒ¿ƒƒ∆
Lc˜n‰Œ˙Èc ‰BnÏ ÔÓL∆∆«¿»¿≈«ƒ¿»
„vÓ ‰p‰ ,ÌÏBÚÏ È‡‰Ï È„k¿≈¿»ƒ»»ƒ≈ƒ«
‡e‰L ÌÏBÚ‰ eiˆÏ ˙eÎiM‰««»¿ƒ»»∆

,‰Le„wÏ ıeÁÓ להאיר כדי  שהרי  ƒ«¿»
מסויימת  בשייכות צורך  יש העולם את

ÔÈÚaלעולם CBˆ Li≈∆»ƒ¿»
ÏeËÈa‰ e‰fL) "˙È˙k"c¿»ƒ∆∆«ƒ

BlL eiv‰Ó ˙‡ˆÏ עצמו שמצד  »≈≈«ƒ∆
בעולם, להאיר  מכדי  נעלה הוא

זה, פירוש לפי  שהזית, לעיל  כמבואר 

מהעולם, שלמעלה אלוקי  אור  מסמל 

ÌÏBÚ‰ ˙‡ È‡‰Ï È„k ולאחר ¿≈¿»ƒ∆»»
צריך  לו  יש לעולם, שייכות לו  שיש

יציאה  במובן  וביטול , כתיבה ב"כתית",

שלו  ).מה'ציור '
,‰ÓLp‰ BÓÎe של האלוקית הנפש ¿«¿»»

hÓÏ‰יהודי , d˙„ÈÈa ‡˜ÂcL∆«¿»ƒƒ»»¿«»
LÙp‰Â Ûeb‰ ˙‡ Ï¿»≈∆«¿«∆∆

,˙ÈÓ‰a‰ והרע הטוב בין  להפריד  ««¬ƒ
לקדושה, הטוב את ולהעלות שבהם

ÔÈÚÏ ‰˜e˜Ê ‡È‰ È‰¬≈ƒ¿»¿ƒ¿«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â ,‰eLz‰«¿»¿«¿»«¿≈∆

הירידה ÚbÓ˙בכוח ‡È‰ È‰¬≈ƒ«««
‰eLzŒÈÏÚc ÈeÏÈÚ‰Ï¿»ƒ¿«¬≈¿»

ÌÈ˜ÈcvÓ ‰ÏÚÓlL הנשמה למטה הירידה ֿ ידי  שעל  בחסידות כמבואר  ∆¿«¿»ƒ«ƒƒ
הירידה. קודם שהייתה מכפי  יותר  ונעלה גבוה ומצב למעמד  לעלייה מגיעה

eÁ˜ÈÂ e˙kM ‰Ó ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Â הזית שמן  ‚B',את EÈÏ‡ ¿«ƒ∆»«∆»¿ƒ¿≈∆
ˆe‰ ‰Bn‰ ˙˜Ï„‰L Û‡ ,‰LÓ Ï‡È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰Î ∆…∆«∆«¿»««¿»¿¿»ƒ¿«¿≈

‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‡ÏÂ ,Ô‰‡«¬…¿…«¿≈…∆
‰È‰ ‡Ï ÔÓM‰L ËÙe)ƒ¿»∆«∆∆…»»
,‰LÓ ÏL BBÓÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿»∆…∆
ÔBÓÓ ˙BÈ‰Ï Cˆe‰ ‡l‡∆»¿«ƒ¿¿

‡˜Â„ eaˆ42 מתחזקת כן  ואם ƒ«¿»
את  להביא צריך  היה מה לשם השאלה

דווקא  משה אל  È„Îaהשמן  Èk ,(ƒƒ¿≈
ÏÈLa ‰Bn‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ
CBˆ LÈ ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ È‡‰Ï¿»ƒ∆»»≈∆
,‰LÓc ÏeËÈa‰ ˙‚„Óa¿«¿≈««ƒ¿…∆
ÔÈÚ‰ BÏˆ‡ ‰NÚpL ÈÁ‡Ï¿«¬≈∆«¬»∆¿»ƒ¿»

,"˙È˙k"c נעלה ביטול  שהוא ¿»ƒ
שהוא  כפי  התשובה עניין  ביותר ,

לעיל , כמבואר  הצדיקים, במדריגת

È‰BÊÂמשה של  ‰'È˙p˙הביטול  ¿ƒ«¿ƒ«
˙‡ È‡‰Ï Ô‰‡Ï 'Ák…«¿«¬…¿»ƒ∆
˙˜Ï„‰ È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚ‰»»«¿≈«¿»«
˙BÈ‰Ï ‰Îˆe‰L) ‰Bn‰«¿»∆¿¿»ƒ¿
‡ÏÂ ,Ô‰‡ È„ÈŒÏÚ ÏÚBÙa¿««¿≈«¬…¿…

.(‰LÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈…∆
של  פעולתו  מהי  זה, לפי  ומבאר , והולך 

בעניין  אהרן  של  פעולתו  ומהי  משה

המנורה:

‰Îe‡a ‡Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿…»«¬»
ÌÈLe„a חסידות מאמרי  «¿ƒ

ÔÈÚ ÏÚ 'Ák ˙È˙p'‰L∆«¿ƒ«…««ƒ¿«
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰Bn‰ ˙˜Ï„‰«¿»««¿»ƒ«¿≈
Ìb ÈÚ‰Ïe] ‡˜Âc ‰LÓ…∆«¿»¿»ƒ«

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡nÓ43ÏÚ ƒ«¬««≈««
˜eÒt‰44BË Èk B˙B‡ ‡zÂ «»«≈∆ƒ

,(‰LÓa Ó‡pL) ‡e‰∆∆¡«¿…∆
‡lÓ˙  „ÏBpL ‰ÚLaL∆¿»»∆«ƒ¿«≈

,‰B‡ BÏek ˙Èa‰ חכמינו ומדברי  ««ƒ»
הקשר  על  ללמוד  יש אלה ז "ל 
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יג      

ׁשּגּבי  מה  ּגם  וזה ּו למעלה . ּכמ ֹו למ ּטה   ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָית ּבר

ה ּגיל ּוי  ּכי ּתמיד ", נר  "להעל ֹות  נאמר  ְֱֲִִִֵֶֶַַַָֹמ ׁשה 

ׁשּלמעלה  ּבא ֹופן ה ּוא  ה ּתֹורה  ֿ ידי ְְְְֵֶֶֶַַַָָׁשעל 

ה ּוא  ּבעב ֹודה  (וענינֹו כ ּו' ולילה  ּדיֹום  ְְְְֲִִִֵַַַָָָָמהחל ּוקים 

 ית ּבר א ּתֹו ּבאמנה  ּתמיד  היא  ׁשה ּנׁשמה  ).45מה  ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּבפ ֹוע  ה ּמנֹורה  הדלקת  את אבל  ּולברר  להאיר  ל , ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ

אהרן  א ֹות ֹו  יער" נאמר  זה  על  ה ּנה  ֱֲֲִֵֶֶַַַַָָֹֹהע ֹולם ,

ח ׁשֹוכא  ׁש"ּבריׁשא  ּבא ֹופן ׁשּזה ּו ּבקר ", עד  ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹמערב 

נה ֹורא " ּברמ ׁשא 46והדר  רננה  ּבענין וכ ּיד ּוע  , ְְְְְְְֲִַַַַַַָָָָָ

ּבצפרא  .47וׂשמחה  ְְְְִַָָ

˙eiËÙe ה ּביכלא ּבאחד  ּכמבאר  יֹותר , ƒ¿»ƒְְְִֵַַַַָָֹ

עדין  נד ּפס ּו ה ּוא 48ׁשּלא  ׁשאהרן , ְְֲֲִִֶֶַַֹֹ

ּדמטר ֹוניתא  ּדּבּור 49ׁשֹוׁשבינא  ּבחינת  ׁשה ּוא  , ְְְְִִִִֶַַָָ

ֿ ידי  על  הע ֹולמ ֹות  ח ּיּות  נמ ׁש ׁשּמּׁשם  ְְְִִֵֶֶַַָָָָָהעליֹון

ׁשֹוׁשבינא  ה ּוא  מ ׁשה  אבל  מאמר ֹות , ְֲֲֲִֶַָָָָָֹע ׂשרה 

לא ׁשּתעי 49ּדמל ּכא  ּדמל ּכא  א ֹורחא  לאו והרי , ְְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָ

ּדהדיֹוטא  הע ֹולמ ֹות ,50ּבמיּלי ח ּיּות  ענין ׁשה ּוא  , ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּגם  ׁשּזה ּו ׁשם , וכ ּמבאר  ּדוקא . ּתֹורה  ּבדברי ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹא ּלא 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּׁשאמר ּו ׁשּתֹורת ֹו51מה  ׁשּמי ְִֵֶֶֶַַַָָ

ה ּתפלה  מן ּפט ּור  ׁשמ ֹונה 52ֿא ּומנּות ֹו ענין ּכי , ְְְִִִִֶַַָָָ

אלק ּות  להמ ׁשי ה ּוא  ּדתפלה  ּברכ ֹות  ְְְְְֱִִִֵֶַָָֹע ׂשרה 

ׁשעה  ח ּיי ּגׁשמי, וׁשפע  א ֹור  ּגם 53ּבבחינת  והרי , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָ

אלק ּות , המ ׁשכת  ה ּוא  ה ּתֹורה  לימ ּוד  ְְֱִִַַַַָָֹענין

ע ֹולם  ח ּיי יֹותר , נעלה  ּבא ֹופן ולכן,53ואדר ּבה , , ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ה ּתפלה , מן ּפט ּור  ה ּוא  הרי א ּומנּות ֹו ׁשּתֹורת ֹו ְֲִִִֵֶַָָָָמי

ממ ׁשי ה ּוא  הרי ה ּתֹורה  עסק  ֿ ידי על  ׁשּגם  ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיון

יֹותר , נעלה  ּובא ֹופן למ ּטה , מ ּלמעלה  ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָֹאלק ּות 
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ספכ"ד.45) ב .46)תניא עז, ואילך.47)שבת א לז, מקץ  תו"א וראה ב . רכט , הזקן 48)זח "א אדמו"ר במאמרי  לאח "ז נדפס 

א'תקעב . ע ' פרשתנו באוה"ת - והקיצור עא. ע ' ב .49)תקס "ז נג, (ברע "מ ). א כ, ח "ג ב . מט , ח "ב  ב . רסו, ח "א זהר ראה

ואילך. א פא, פרשתנו תו"א ב . ב .50)ערה, קמט , א.51)זח "ג יא, רע "א.52)שבת פב , פרשתנו תו"א גם שבת 53)ראה

א. יו"ד,

    
את  המדליק הוא שאין  אף האור , לעניין  דוקא משה של  המיוחדת והשייכות

בפועל  ‰Bz‰,המנורה ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ B„ÈŒÏÚL המשנה ], כמאמר  ∆«»ƒ«¿»««»
ומסרה..", מסיני  תורה קיבל  התורה dÈÚL"משה ÈeÏÈbשל  ‡e‰ ∆ƒ¿»»ƒ

‰ÏÚÓÏ BÓk ‰hÓÏ Ca˙È B„eÁÈ'ה שאחדות כך  לידי  להביא ƒƒ¿»≈¿«»¿¿«¿»
גלוייה  שהיא כפי  למטה תתגלה

בעולמות  עליונים.למעלה,

‰LÓ ÈabL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆«≈…∆
Ó‡ הזמן משך  שהמנורה לגבי  ∆¡«

ולהאיר  לדלוק צריכה ˙BÏÚ‰Ï"¿«¬≈
ÈeÏÈb‰ Èk ,"„ÈÓz אלוקות »ƒƒ«ƒ

‰e‡בעולם  ‰Bz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»
ÌÈ˜eÏÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿»≈«ƒƒ

'eÎ ‰ÏÈÏÂ ÌBÈc מושגים שהם ¿»«¿»
העולם  BÚa„‰מגדרי  BÈÚÂ)¿ƒ¿»«¬»

„ÈÓz ‡È‰ ‰ÓLp‰L ‰Ó ‡e‰«∆«¿»»ƒ»ƒ
Ca˙È Bz‡ ‰Ó‡a45 כמבואר ¿»¿»ƒƒ¿»≈

נשארת  עצמה שהנשמה התניא בספר 

אפילו  תמיד , ֿ הוא ֿ ברוך  בקדוש דבוקה

 ֿ חס עבירה עובר  שהאדם בשעה

).ושלום 
,ÏÚBÙa ‰Bn‰ ˙˜Ï„‰ Ï‡¬»«¿»««¿»¿«

ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ïe È‡‰Ï תוך ¿»ƒ¿»≈∆»»
העולם, בגדרי  ÏÚהתלבשות ‰p‰ƒ≈«

Ô‰‡ B˙B‡ CÚÈ" Ó‡ ‰Ê∆∆¡««¬…«¬…
ÔÙB‡a e‰fL ,"˜a „Ú ÚÓ≈∆∆«…∆∆∆¿∆
„‰Â ‡ÎBLÁ ‡LÈa"L∆¿≈»¬»«¬«

"‡B‰46, כך ואחר  חושך  בתחילה ¿»
השחורות  שהעזים, הגמרא (כדברי  אור 

העדר  בראש מהלכות כלל , בדרך 

מהלכות  כלל  בדרך  הלבנות והכבשים,

שנברא  כדרך  העולם אחריהן 

ערב, ויהי  – חושך  היה שבתחילה

אור  נהיה ֿ כך  בוקר Yואחר  )ויהי 
ÔÈÚa Úe„iÎÂ הזוהר לשון  ¿«»«¿ƒ¿«

ציון " בת ושמחי  "רני  לפסוק בשייכות

‡LÓa ‰ בלילה‰ÁÓNÂ ¿»»¿«¿»¿ƒ¿»
‡Ùˆa שהתחלת 47בבוקר , ¿«¿»

על  וכשמתגברים 'רינה'. רק יש ואז  והסתר , העלם יש כשעדיין  היא העבודה

'רינה'. לגבי  גילוי  שהיא 'שמחה' יש ואור , בוקר  ויש החושך 

C‡ÏÎÈa‰ „Á‡a ‡Ók ,˙BÈ ˙eiËÙe מאמרי של  כרכים ƒ¿»ƒ≈«¿…»¿«««ƒ¿»
ֿ יד  בכתב ÔÈ„Úחסידות eÒt„ ‡lL48‡ÈLBL ‡e‰ Ô‰‡L , ∆…ƒ¿¿¬«ƒ∆«¬…¿ƒ»

‡˙ÈBËÓc49, המשמעות ועל  המלכה, הגבירה, של  השושבין  (מילולית: ¿«¿ƒ»
שושבינא  "אהרן  השבוע: בפרשת אור ' ב'תורה מבואר  הדבר  של  הרוחנית

להם  השושבין  הוא ואהרן  ישראל ... נשמות מקור  הוא מטרוניתא דמטרוניתא,

ֿ אפשר  שאי  לפי  עמהם לילך  שושבין  שצריכין  וכלה חתן  ֿ משל  ֿ דרך  על  כמו 

הבושה  מחמת בעצמם לילך  להם

להיות  כך  לתמכם. סעד  וצריכין 

באור  במקורם ישראל  נשמות התכללות

מצד  כח להם אין  ֿ הוא ברוך  ֿ סוף אין 

שהוא  אהרן  בחינת ֿ ידי  על  רק עצמם

דלהון ...") עניין e‰L‡שושבינא ∆
דמטרוניתא" »ÈÁa¿ƒ˙"שושבינא

CLÓ ÌMnL ÔBÈÏÚ‰ eacƒ»∆¿∆ƒ»ƒ¿»
‰NÚ È„ÈŒÏÚ ˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÁ«»»«¿≈¬»»
‡e‰ ‰LÓ Ï‡ ,˙BÓ‡Ó«¬»¬»…∆

‡kÏÓc ‡ÈLBL49, השושבין ¿ƒ»¿«¿»
ֿ הוא) ֿ ברוך  הקדוש (החתן , המלך  של 

‡kÏÓc ‡ÁB‡ Â‡Ï È‰Â«¬≈»¿»¿«¿»
‡ËBÈ„‰c ÈlÈÓa ÈÚzL‡Ï50, ¿∆¿»≈¿ƒ≈¿∆¿»

ולהתעסק  לדבר  המלך  של  דרכו  אין 

הדיוטות eiÁ˙בדברי  ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««
‰Bz È„a ‡l‡ ,˙BÓÏBÚ‰»»∆»¿ƒ¿≈»

‡˜Âc שושבין רבינו  משה ולכן  «¿»
ואהרן  התורה, המשכת את פועל  המלך 

לעולם. האלוקות המשכת את פועל 

,ÌL ‡nÎÂ, הנזכר במאמר  ¿«¿…»»
eÈ˙Ba eÓ‡M ‰Ó Ìb e‰fL∆∆««∆»¿«≈

Ï"Ê51B˙eÓe‡ B˙BzL ÈnL «∆ƒ∆»»
לאף  התורה מלימוד  מפסיק ואינו 

אחר , ‰ÏÙz‰עיסוק ÔÓ eËt52, »ƒ«¿ƒ»
˙BÎa ‰NÚŒ‰BÓL ÔÈÚ Èkƒƒ¿«¿∆∆¿≈¿»
˙e˜Ï‡ CÈLÓ‰Ï ‡e‰ ‰ÏÙ˙cƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¡…
תרד  שההמשכה עד  למטה מלמעלה

הזה ÚÙLÂלעולם B‡ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿∆«
‰ÚL ÈiÁ ,ÈÓLb53, דברים «¿ƒ«≈»»

ועוברים, שחולפים Ìbגשמיים È‰Â«¬≈«
‡e‰ ‰Bz‰ „eÓÈÏ ÔÈÚƒ¿«ƒ«»
,‰a„‡Â ,˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«¡…¿«¿«»

ÌÏBÚ ÈiÁ ,˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a53,,נצח של  ÈÓחיים ,ÔÎÏÂ ¿∆«¬∆≈«≈»¿»≈ƒ
ÌbL ÔÂÈk ,‰ÏÙz‰ ÔÓ eËt ‡e‰ È‰ B˙eÓe‡ B˙BzL∆»»¬≈»ƒ«¿ƒ»≈»∆«

‰Bz‰ ˜ÒÚ È„ÈŒÏÚהתפילה ללא ‡e˜Ï˙וגם CÈLÓÓ ‡e‰ È‰ «¿≈≈∆«»¬≈«¿ƒ¡…
˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡e ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ על הנפעלת ההמשכה מאשר  ƒ¿«¿»¿«»¿∆«¬∆≈
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מנה  מאתים  ּבכלל  ּגם 54והרי ה ּנה  ֿ מק ֹום , ּומ ּכל  . ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ֿ ׁשמע  לקריאת  מפסיק  א ּומנּות ֹו ׁשּתֹורת ֹו ּכי 51מי , ְְְִִִִִֶַַַָָ

ּתחלה . העלאה  ּבלא  המ ׁשכה  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹאי

ר ּבי  ּכמ ֹו ה ּוא  א ּומנּות ֹו ּדת ֹורת ֹו ׁשהענין ְְְְִִֶַַָָָָואף 

קטירא  ּבחד  ׁשאמר  יֹוחאי ּבן ְְְִִִֶֶַַָָָׁשמע ֹון

העלאה 55נא אתקטר  ּבבחינת  ּתמיד  ׁשה ּוא  הינּו , ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

ׁשעל ֿ להתע ֹורר ּות  צרי ׁשאינֹו רק  זה  הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָכ ּו',

ה ּוא  ּגם  אבל  ּבזה , וכ ּיֹוצא  ֿ ּדזמרה  ּפס ּוקי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָידי

ֿ ׁשמע  ּדקריאת  להעלאה  ׁשם 56צרי ּומ ֹוסיף  .57: ְְְֲִִִִַַַָָָָ

יר ּוׁשלמי  ֿ ק ּמא 58וע ּיין ּפרק  ריׁש ּב'מא ֹור ' ה ּובא  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

לקריאת 59ּֿדׁשּבת  ּגם  מפסיק  היה  ׁשּלא  מ ׁשמע  , ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ

כ ּו'. קטירא  ּבחד  ּׁשּכת ּוב  מה  לפי יּתכן ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשמע ,

תרס "ו  ּבהמ ׁש המבאר  ֿ ּפי על  זה  לבאר  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹויׁש

לסע ּוד ֹות  (וׁשּיכ ּותן ֿ לבא  ּדלעתיד  העל ּיֹות  ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹּבענין

(לאחרי  ֿ לבא  ּדלעתיד  העל ּיה  ׁשּׁשלמ ּות  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּדׁשּבת ),

ה ּיע ּוד  מן 60ׁשּיק ּוים  אעביר  ה ּטּומאה  ר ּוח  את  ְְֲִִִֶֶַַַַַָ

ּבעצם  מנּוחה  ּבבחינת  היא  לא 61הארץ ) ׁשאז , ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

כ ּו' ועל ּיֹות  יריד ֹות  ׁשל  ענין ענין 62יהיה  וה ּוא  , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָ

הע ֹולמים  לח ּיי ּומנּוחה  ׁשּבת  ׁשּכּול ֹו .63יֹום  ְְִֵֶַַָָָָ

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

א.54) עד, א.55)ב "ק  רפח , (אד"ז) זח "ג א'תקמח .56)ראה ע ' שם גם וראה א'תקנג. ע ' פרשתנו אוה"ת גם אוה"ת 57)ראה

.48 ה"ב .58)שבהערה פ "א ירושלמי ).59)שבת (ד"ה ב  ב .60)ט , יג, ואילך.61)זכרי ' תקמג ע ' תרס "ו המשך ראה

קה.62) ע ' יב . ע ' תרס "ו בסופה.63)המשך תמיד

    
התפילה, Ó‰ידי  ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa È‰Â54 כוללים שמאתיים כשם «¬≈ƒ¿»»«ƒ»∆

כולל  התורה, ֿ ידי  שעל  ההמשכה יותר , הגדול  הדבר  כך  מאה, גם בתוכם

תפילה. ֿ ידי  שעל  ההמשכה יותר , הקטן  הדבר  את בתוכו 

˜ÈÒÙÓ B˙eÓe‡ B˙BzL ÈÓ Ìb ‰p‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ≈«ƒ∆»»«¿ƒ
ÚÓLŒ˙‡È˜Ï51ŒÈ‡ Èk , ƒ¿ƒ«¿«ƒƒ

LÙ‡ יכולה BÈ‰Ï˙לא ∆¿»ƒ¿
‰ÎLÓ‰ מלמעלה אלוקי  אור  של  «¿»»

האדם  אל  ֿ הוא ֿ ברוך  מהקדוש למטה,

‰ÏÁz ‰‡ÏÚ‰ ‡Ïa מלמטה ¿…«¬»»¿ƒ»
מצד  לאלוקות התקרבות למעלה,

B˙B˙cהאדם. ÔÈÚ‰L Û‡Â¿«∆»ƒ¿»¿»
B˙eÓe‡ לאמיתוÈa BÓk ‡e‰ »¿«ƒ

„Áa Ó‡L È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ∆»«¿«
‡Ë˜˙‡ ‡ÈË˜55, אחד בקשר  ¿ƒ»ƒ¿««¿»

קשור  ÈÓz„הנני  ‡e‰L eÈ‰«¿∆»ƒ
‰‡ÏÚ‰ ˙ÈÁa למעלה מלמטה ƒ¿ƒ««¬»»

,'eÎ להפסיק ולמה זקוק הוא כן  אם

והרי  שמע קריאת לקרוא כדי  מתלמודו 

של  ב'תנועה' תמיד  הוא זאת לולי 

BÈ‡Lהעלאה, ˜ ‰Ê È‰¬≈∆«∆≈
˙‰Ï CÈˆÈ„ÈŒÏÚL ˙eBÚ »ƒ¿ƒ¿¿∆«¿≈

,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰ÓÊcŒÈ˜eÒt¿≈¿ƒ¿»¿«≈»∆
נמצא  הוא הזו  ההתעוררות ללא וגם

'העלאה' של  נפשית «¬‡Ïב'תנועה'
‰‡ÏÚ‰Ï CÈˆ ‡e‰ Ìb«»ƒ¿«¬»»

ÚÓLŒ˙‡È˜c56 התעוררות שהיא ƒ¿ƒ«¿«
נעלה  באופן  לאלוקות והתקרבות

ללא  אליה להגיע אפשר  ואי  במיוחד 

וקורא  מלימודו  מפסיק אמנותו  שתורתו  מי  גם זו  העלאה ולצורך  שמע, קריאת

שמע. ÌLקריאת ÛÈÒBÓe57: הנזכר ÈÓÏLeÈבמאמר  ÔÈiÚÂ58 ƒ»¿«≈¿«¿ƒ

'B‡Ó'a ‡e‰ הרי "ף על  המאור  n˜Œ˜t‡ספר  LÈ פרק תחילת »«»≈∆∆«»
‰aLc59‰È˙ראשון  ‡lL ÚÓLÓ עצמו , יוחאי  בר  שמעון  רבי  ¿«»«¿«∆…»»

˜ÈÒÙÓ מלימודוÌb אפילו‰Ó ÈÙÏ ÔÎzÈ ,ÚÓLŒ˙‡È˜Ï «¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿«ƒ»≈¿ƒ«
'eÎ ‡ÈË˜ „Áa e˙kM לכאורה סותרים אלה האמור ודברים את ∆»¿«¿ƒ»

היה  כן  יוחאי  בר  שמעון  שרבי  לעיל 

שמע. לקריאת מפסיק

‰Ê ‡Ï LÈÂ הסתירה את וליישב ¿≈¿»≈∆
CLÓ‰a ‡Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿∆¿≈

˙BiÏÚ‰ ÔÈÚa Â"Ò˙ מדרגה ¿ƒ¿«»¬ƒ
(Ô˙eÎiLÂלדרגה  ‡ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…¿«»»

˙eÓÏML ,(˙aLc ˙B„eÚÒÏƒ¿¿«»∆¿≈
ÈÁ‡Ï) ‡ÏŒ„È˙ÚÏc ‰iÏÚ‰»¬ƒ»ƒ¿»ƒ»…¿«¬≈

„eÚi‰ ÌÈe˜iL60Áe ˙‡ ∆¿««ƒ∆«
(ı‡‰ ÔÓ ÈÚ‡ ‰‡Óeh‰«¿»«¬ƒƒ»»∆

ÌˆÚa ‰ÁeÓ ˙ÈÁa ‡È‰61, ƒƒ¿ƒ«¿»¿∆∆
מסויימת  מטרה לשם שאינה מנוחה

אחרי  הכוחות את להשיב כדי  (כמו 

לקראת  כהכנה או  מייגעת מלאכה

והעונג עבודה) המעלה בגלל  אלא

כשלעצמה  זה Ê‡Lשבמנוחה בשלב ∆»
תהיה  העלייה כאשר  ֿ לבוא לעתיד  של 

לא  ÏLמושלמת ÔÈÚ ‰È‰È ֹƒ¿∆ƒ¿»∆
˙B„ÈÈ'eÎ ˙BiÏÚÂ62‡e‰Â , ¿ƒ«¬ƒ¿

‰ÁeÓe ˙aL BÏekL ÌBÈ ÔÈÚƒ¿«∆«»¿»
ÌÈÓÏBÚ‰ ÈiÁÏ63,,נצחית מנוחה ¿«≈»»ƒ

הכרח  אין  כבר  זה לשלב וכשבאים

מלמטה  העלאה של  בדרך  בעבודה

מלמעלה  ההמשכה את שתביא למעלה

לקריאת  גם מתלמודו  הפסיק לא יוחאי  בר  שמעון  רבי  זו  ובמדריגה למטה,

שמע.
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מנה  מאתים  ּבכלל  ּגם 54והרי ה ּנה  ֿ מק ֹום , ּומ ּכל  . ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ֿ ׁשמע  לקריאת  מפסיק  א ּומנּות ֹו ׁשּתֹורת ֹו ּכי 51מי , ְְְִִִִִֶַַַָָ

ּתחלה . העלאה  ּבלא  המ ׁשכה  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹאי

ר ּבי  ּכמ ֹו ה ּוא  א ּומנּות ֹו ּדת ֹורת ֹו ׁשהענין ְְְְִִֶַַָָָָואף 

קטירא  ּבחד  ׁשאמר  יֹוחאי ּבן ְְְִִִֶֶַַָָָׁשמע ֹון

העלאה 55נא אתקטר  ּבבחינת  ּתמיד  ׁשה ּוא  הינּו , ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

ׁשעל ֿ להתע ֹורר ּות  צרי ׁשאינֹו רק  זה  הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָכ ּו',

ה ּוא  ּגם  אבל  ּבזה , וכ ּיֹוצא  ֿ ּדזמרה  ּפס ּוקי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָידי

ֿ ׁשמע  ּדקריאת  להעלאה  ׁשם 56צרי ּומ ֹוסיף  .57: ְְְֲִִִִַַַָָָָ

יר ּוׁשלמי  ֿ ק ּמא 58וע ּיין ּפרק  ריׁש ּב'מא ֹור ' ה ּובא  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

לקריאת 59ּֿדׁשּבת  ּגם  מפסיק  היה  ׁשּלא  מ ׁשמע  , ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ

כ ּו'. קטירא  ּבחד  ּׁשּכת ּוב  מה  לפי יּתכן ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשמע ,

תרס "ו  ּבהמ ׁש המבאר  ֿ ּפי על  זה  לבאר  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹויׁש

לסע ּוד ֹות  (וׁשּיכ ּותן ֿ לבא  ּדלעתיד  העל ּיֹות  ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹּבענין

(לאחרי  ֿ לבא  ּדלעתיד  העל ּיה  ׁשּׁשלמ ּות  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּדׁשּבת ),

ה ּיע ּוד  מן 60ׁשּיק ּוים  אעביר  ה ּטּומאה  ר ּוח  את  ְְֲִִִֶֶַַַַַָ

ּבעצם  מנּוחה  ּבבחינת  היא  לא 61הארץ ) ׁשאז , ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

כ ּו' ועל ּיֹות  יריד ֹות  ׁשל  ענין ענין 62יהיה  וה ּוא  , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָ

הע ֹולמים  לח ּיי ּומנּוחה  ׁשּבת  ׁשּכּול ֹו .63יֹום  ְְִֵֶַַָָָָ
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א.54) עד, א.55)ב "ק  רפח , (אד"ז) זח "ג א'תקמח .56)ראה ע ' שם גם וראה א'תקנג. ע ' פרשתנו אוה"ת גם אוה"ת 57)ראה

.48 ה"ב .58)שבהערה פ "א ירושלמי ).59)שבת (ד"ה ב  ב .60)ט , יג, ואילך.61)זכרי ' תקמג ע ' תרס "ו המשך ראה

קה.62) ע ' יב . ע ' תרס "ו בסופה.63)המשך תמיד

    
התפילה, Ó‰ידי  ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa È‰Â54 כוללים שמאתיים כשם «¬≈ƒ¿»»«ƒ»∆

כולל  התורה, ֿ ידי  שעל  ההמשכה יותר , הגדול  הדבר  כך  מאה, גם בתוכם

תפילה. ֿ ידי  שעל  ההמשכה יותר , הקטן  הדבר  את בתוכו 

˜ÈÒÙÓ B˙eÓe‡ B˙BzL ÈÓ Ìb ‰p‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ≈«ƒ∆»»«¿ƒ
ÚÓLŒ˙‡È˜Ï51ŒÈ‡ Èk , ƒ¿ƒ«¿«ƒƒ

LÙ‡ יכולה BÈ‰Ï˙לא ∆¿»ƒ¿
‰ÎLÓ‰ מלמעלה אלוקי  אור  של  «¿»»

האדם  אל  ֿ הוא ֿ ברוך  מהקדוש למטה,

‰ÏÁz ‰‡ÏÚ‰ ‡Ïa מלמטה ¿…«¬»»¿ƒ»
מצד  לאלוקות התקרבות למעלה,

B˙B˙cהאדם. ÔÈÚ‰L Û‡Â¿«∆»ƒ¿»¿»
B˙eÓe‡ לאמיתוÈa BÓk ‡e‰ »¿«ƒ

„Áa Ó‡L È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ∆»«¿«
‡Ë˜˙‡ ‡ÈË˜55, אחד בקשר  ¿ƒ»ƒ¿««¿»

קשור  ÈÓz„הנני  ‡e‰L eÈ‰«¿∆»ƒ
‰‡ÏÚ‰ ˙ÈÁa למעלה מלמטה ƒ¿ƒ««¬»»

,'eÎ להפסיק ולמה זקוק הוא כן  אם

והרי  שמע קריאת לקרוא כדי  מתלמודו 

של  ב'תנועה' תמיד  הוא זאת לולי 

BÈ‡Lהעלאה, ˜ ‰Ê È‰¬≈∆«∆≈
˙‰Ï CÈˆÈ„ÈŒÏÚL ˙eBÚ »ƒ¿ƒ¿¿∆«¿≈

,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰ÓÊcŒÈ˜eÒt¿≈¿ƒ¿»¿«≈»∆
נמצא  הוא הזו  ההתעוררות ללא וגם

'העלאה' של  נפשית «¬‡Ïב'תנועה'
‰‡ÏÚ‰Ï CÈˆ ‡e‰ Ìb«»ƒ¿«¬»»

ÚÓLŒ˙‡È˜c56 התעוררות שהיא ƒ¿ƒ«¿«
נעלה  באופן  לאלוקות והתקרבות

ללא  אליה להגיע אפשר  ואי  במיוחד 

וקורא  מלימודו  מפסיק אמנותו  שתורתו  מי  גם זו  העלאה ולצורך  שמע, קריאת

שמע. ÌLקריאת ÛÈÒBÓe57: הנזכר ÈÓÏLeÈבמאמר  ÔÈiÚÂ58 ƒ»¿«≈¿«¿ƒ

'B‡Ó'a ‡e‰ הרי "ף על  המאור  n˜Œ˜t‡ספר  LÈ פרק תחילת »«»≈∆∆«»
‰aLc59‰È˙ראשון  ‡lL ÚÓLÓ עצמו , יוחאי  בר  שמעון  רבי  ¿«»«¿«∆…»»

˜ÈÒÙÓ מלימודוÌb אפילו‰Ó ÈÙÏ ÔÎzÈ ,ÚÓLŒ˙‡È˜Ï «¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿«ƒ»≈¿ƒ«
'eÎ ‡ÈË˜ „Áa e˙kM לכאורה סותרים אלה האמור ודברים את ∆»¿«¿ƒ»

היה  כן  יוחאי  בר  שמעון  שרבי  לעיל 

שמע. לקריאת מפסיק

‰Ê ‡Ï LÈÂ הסתירה את וליישב ¿≈¿»≈∆
CLÓ‰a ‡Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿∆¿≈

˙BiÏÚ‰ ÔÈÚa Â"Ò˙ מדרגה ¿ƒ¿«»¬ƒ
(Ô˙eÎiLÂלדרגה  ‡ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…¿«»»

˙eÓÏML ,(˙aLc ˙B„eÚÒÏƒ¿¿«»∆¿≈
ÈÁ‡Ï) ‡ÏŒ„È˙ÚÏc ‰iÏÚ‰»¬ƒ»ƒ¿»ƒ»…¿«¬≈

„eÚi‰ ÌÈe˜iL60Áe ˙‡ ∆¿««ƒ∆«
(ı‡‰ ÔÓ ÈÚ‡ ‰‡Óeh‰«¿»«¬ƒƒ»»∆

ÌˆÚa ‰ÁeÓ ˙ÈÁa ‡È‰61, ƒƒ¿ƒ«¿»¿∆∆
מסויימת  מטרה לשם שאינה מנוחה

אחרי  הכוחות את להשיב כדי  (כמו 

לקראת  כהכנה או  מייגעת מלאכה

והעונג עבודה) המעלה בגלל  אלא

כשלעצמה  זה Ê‡Lשבמנוחה בשלב ∆»
תהיה  העלייה כאשר  ֿ לבוא לעתיד  של 

לא  ÏLמושלמת ÔÈÚ ‰È‰È ֹƒ¿∆ƒ¿»∆
˙B„ÈÈ'eÎ ˙BiÏÚÂ62‡e‰Â , ¿ƒ«¬ƒ¿

‰ÁeÓe ˙aL BÏekL ÌBÈ ÔÈÚƒ¿«∆«»¿»
ÌÈÓÏBÚ‰ ÈiÁÏ63,,נצחית מנוחה ¿«≈»»ƒ

הכרח  אין  כבר  זה לשלב וכשבאים

מלמטה  העלאה של  בדרך  בעבודה

מלמעלה  ההמשכה את שתביא למעלה

לקריאת  גם מתלמודו  הפסיק לא יוחאי  בר  שמעון  רבי  זו  ובמדריגה למטה,

שמע.
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המשך ביאור למס' חולין ליום חמישי עמ' ב 



טו

             

  
      

       
        

       
         

      















       
מוגה  בלתי

 מגרגרו 1נתבאר במנחות  ששנינו כמו שמרים , בלי זך , תצוה , "ואתה  פרשתנו, ריש  רש "י פירוש 
"שמן שנאמר  דכיון - וכו'" הזית  בראש   לומר צריך  זך "), כתית  זית  "שמן (ולא  צריך כתית "

ולכן  קצתם "; נאכלה  שלא  או עיפוש  בהם  שאין "הגרגרים  ליקח  שצריך  ֿ עזרא  האבן כפירוש  זך , להיות 
על  קאי ש "זך " רש "י דכיון מחדש  תצוה ", "ואתה  שנאמר  ממה  - לזה  וההוכחה  שמרים ). (בלי

אלא  צו ("אין מיד  שקיומו לומר , צריך  כן ועל  זיתים , גדלים  אין ששם  במדבר , היה  זה  שציווי
ממצרים  עמהם  שלקחו ֿ זה  ֿ ידי על  היה  שלקחו ולדורות ") לומר  ואין השמן. על  "זך " קאי ֿ כן, ואם  ,

"מגרגרוממצרים  במנחות  שנינו כי קצתם ", נאכלה  היא "שלא  הזית " "ראש  ומעלת  הזית ",
אלא ) הזיתים , מן האוכלים  עופות  יותר  מצויים  הזית  בראש  אדרבה : שהרי קצתם , שנאכלה  לשלול  (לא 

בנוגע   בנ להלכה , ֿ מינה  הנפקא  לה '"; חלב  ד "כל  לחיוב  והטוב "2וגע  הנאה  "מן שלדעת 3, ,
) ֿ עזרא  (האבן רש "י ולדעת  ההכנה , משעת  החיוב  מתחיל  זך ) להיות  זך )צריך  להיות  צריך 

י"א  חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - הנתינה  בעת  רק  זה  הרי
ואילך . 127 עמוד 

***

.'גו זך  זית  שמן אליך  ויקחו גו' תצוה  ואתה  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 בלבד הללו לדברים  מקודש  "המזבח  הוא ", קדשים  "קודש  פרשתנו, בסוף  רש "י פירוש  נתבאר 
החיצון, ממזבח  ֿ שכן במכל  הוא ", קדשים  ש "קודש  מעצמו מובן הרי דלכאורה  - אחרת " לעבודה  ולא 

מבאר  שהכתוב  הללו אלא , לדברים  מקודש  ש "המזבח  כיון וגו'", זרה  קטורת  עליו תעלו ש "לא 
חינוך ' ה 'מנחת  קושיית  תתורץ  ֿ זה  ֿ פי ועל  מקדושתו. המזבח  להוריד  ואסור  "קטורת 4בלבד ", נכללו מדוע 

תירוש  דגן, של  שני מעשר  אכילת  באיסור  כמו ולא  ריבית , באיסור  (כמו אחד  בלאו ונסך " ומנחה  עולה 
על  אינו שהאיסור  כיון - שלילת ויצהר ) על  אלא  וניסוך ), העלאה  או גו', עולה  (קטורת  הענינים 

"  לנצל יש  הפנימי) (מזבח  הלב  שפנימיות  בעבודה , וענינו מקדושתו. המזבח  את  שמורידה  "
ה  עניני ואילו קדושה , לעניני בדרך רק  שמושללת  אחרת " "עבודה  הם  שמים , לשם  שנעשים  אף  רשות ,

ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - הלב ) נקודת  (עצמיות  היחידה  בחינת  מצד  ממילא 
ואילך . 179 עמוד  ו חלק  שיחות  בלקוטי
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(באמרו,1) שליט "א אדמו"ר כ "ק הפסיק השיחה במהלך 
כאלו שישנם למצוא שרואה ינסו שבינתיים  ואמר , שישנים ...),

פירוש תירוץ  על  שהתייגע לעצמו, בנוגע (והוסיף הקושיות על 
במהירות  זאת יעשו הקהל  ואולי  נאכט ", גאנצע "א זה ַַַרש"י 

יותר...).
טז.2) ג , ויקרא
בסופן.3) מזבח  איסורי  הל ' רמב"ם
קד .4) מצוה

       
מוגה  בלתי

 מגרגרו 1נתבאר במנחות  ששנינו כמו שמרים , בלי זך , תצוה , "ואתה  פרשתנו, ריש  רש "י פירוש 
"שמן שנאמר  דכיון - וכו'" הזית  בראש   לומר צריך  זך "), כתית  זית  "שמן (ולא  צריך כתית "

ולכן  קצתם "; נאכלה  שלא  או עיפוש  בהם  שאין "הגרגרים  ליקח  שצריך  ֿ עזרא  האבן כפירוש  זך , להיות 
על  קאי ש "זך " רש "י דכיון מחדש  תצוה ", "ואתה  שנאמר  ממה  - לזה  וההוכחה  שמרים ). (בלי

אלא  צו ("אין מיד  שקיומו לומר , צריך  כן ועל  זיתים , גדלים  אין ששם  במדבר , היה  זה  שציווי
ממצרים  עמהם  שלקחו ֿ זה  ֿ ידי על  היה  שלקחו ולדורות ") לומר  ואין השמן. על  "זך " קאי ֿ כן, ואם  ,

"מגרגרוממצרים  במנחות  שנינו כי קצתם ", נאכלה  היא "שלא  הזית " "ראש  ומעלת  הזית ",
אלא ) הזיתים , מן האוכלים  עופות  יותר  מצויים  הזית  בראש  אדרבה : שהרי קצתם , שנאכלה  לשלול  (לא 

בנוגע   בנ להלכה , ֿ מינה  הנפקא  לה '"; חלב  ד "כל  לחיוב  והטוב "2וגע  הנאה  "מן שלדעת 3, ,
) ֿ עזרא  (האבן רש "י ולדעת  ההכנה , משעת  החיוב  מתחיל  זך ) להיות  זך )צריך  להיות  צריך 

י"א  חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - הנתינה  בעת  רק  זה  הרי
ואילך . 127 עמוד 

***

.'גו זך  זית  שמן אליך  ויקחו גו' תצוה  ואתה  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 בלבד הללו לדברים  מקודש  "המזבח  הוא ", קדשים  "קודש  פרשתנו, בסוף  רש "י פירוש  נתבאר 
החיצון, ממזבח  ֿ שכן במכל  הוא ", קדשים  ש "קודש  מעצמו מובן הרי דלכאורה  - אחרת " לעבודה  ולא 

מבאר  שהכתוב  הללו אלא , לדברים  מקודש  ש "המזבח  כיון וגו'", זרה  קטורת  עליו תעלו ש "לא 
חינוך ' ה 'מנחת  קושיית  תתורץ  ֿ זה  ֿ פי ועל  מקדושתו. המזבח  להוריד  ואסור  "קטורת 4בלבד ", נכללו מדוע 

תירוש  דגן, של  שני מעשר  אכילת  באיסור  כמו ולא  ריבית , באיסור  (כמו אחד  בלאו ונסך " ומנחה  עולה 
על  אינו שהאיסור  כיון - שלילת ויצהר ) על  אלא  וניסוך ), העלאה  או גו', עולה  (קטורת  הענינים 

"  לנצל יש  הפנימי) (מזבח  הלב  שפנימיות  בעבודה , וענינו מקדושתו. המזבח  את  שמורידה  "
ה  עניני ואילו קדושה , לעניני בדרך רק  שמושללת  אחרת " "עבודה  הם  שמים , לשם  שנעשים  אף  רשות ,

ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - הלב ) נקודת  (עצמיות  היחידה  בחינת  מצד  ממילא 
ואילך . 179 עמוד  ו חלק  שיחות  בלקוטי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

(באמרו,1) שליט "א אדמו"ר כ "ק הפסיק השיחה במהלך 
כאלו שישנם למצוא שרואה ינסו שבינתיים  ואמר , שישנים ...),

פירוש תירוץ  על  שהתייגע לעצמו, בנוגע (והוסיף הקושיות על 
במהירות  זאת יעשו הקהל  ואולי  נאכט ", גאנצע "א זה ַַַרש"י 

יותר...).
טז.2) ג , ויקרא
בסופן.3) מזבח  איסורי  הל ' רמב"ם
קד .4) מצוה

             

   
         

          
          

        
        

         
      

         
         

         
       

























המשך ביאור למס' חולין ליום רביעי עמ' א



טז

          
     

בתורה א . היחידה  הפרשה  היא  תצוה  פרשת 

באדר  בשבעה  משה  לידת  שלא (ראשון לאחרי (
משה . של  שמו בה  נתפרש 

שבשבעה  כיון (א ) בדבר : טעמים  שתי ומצינו
(ראשון  הסתלקותו משה (באדר  זמן נרמז ,

שקריאתה  בתורה  בפרשה  שמו נזכר  שלא  בכך 
הסתלקותו  לזמן משה בסמיכות  שאמר  כיון (ב ) .

אין מספרך ""ואם  אפילו נא  חכם  ו"קללת  ,
באה " התנאי) נתקיים  (ולא  תנאי אף על  לכן, ,

נתקיים  לא  (ובמילא  לבקשתו נענה  שהקב "ה 
אחת  מפרשה  ה "מחני" נתקיים  מ "מ , התנאי),

.בתורה 

והסבר  ביאור  דרוש  - הטעמים  :ובשתי

- באדר  בשבעה  משה  דמיתת  להטעם  בנוגע  א )
באדר  ובשבעה  מת  באדר  ש "בשבעה  ",כיון

יום  (הוא  הלידה "כדאי (" המיתה על 

כו') (וגזירתו המן שמחת  בביטול  [כמודגש 
. ש "לא כש "נפל  כיון משה ", בו שמת  בירח  פור  .

באדר  ובשבעה  מת  באדר  שבשבעה  יודע  הי'
על נולד " הרמז בתורה  נקבע  למה  ,[  של

על  ולא  שמו) נתפרש  שלא  (ע "י משה  
המיתה  על  ?שמכפר 

מספרך " נא  "מחני דאמירת  להטעם  בנוגע  ב )

תמוז  י"ז לאחרי (היתה  זו שאמירה  כיון -,
בפרשת  בתורה  פרשת ו)נכתבה  (שלאחרי

באדר , לשבעה  (בסמיכות  קיומה  נרמז למה  תצוה ),
להדעות ו)בפרשת  תצוה (ובפרט  שפרשת 

העגל )? חטא  לפני נאמרה 

דב ' והשייכות  הקשר  להבין צריך  גם  ג )
ענין, אותו על  טעמים  שלהיותם  זל "ז, הטעמים 

ביניהם  ושייכות  קשר  שיש  לומר  ,מסתבר 
כדלקמן.

דלידת ב . העילוי בגודל  הביאור  בהקדים  ויובן
משה   שמחה כל (יום  על  שפועל  (

 :

בגמרא  איתא  - אדר  לחודש  שנפל בנוגע  "כיון
פור   אמר גדולה , שמחה  (המן) שמח 

פור  לי יודע נפל  הי' ולא  משה , בו שמת 
מת  באדר  שבשבעה   ,היינו ,"

(עקב,1) פרשיות שבכמה הרא"ש), (פי ' תורה" משנה "עד 
לומר, ויש משה. של  שמו נזכר לא ונצבים) תצא שופטים, ראה,
הדברים  "אלה אחד , והמשך  אחד  הו"ע תורה" ש"משנה שכיון
חזר  למיתתו, סמוך  הארבעים שנת שבסוף גו'" משה דבר אשר
ובאופן  הספרים) שבד ' הפרשיות (בכל  התורה דברי  כל  על 
שלפנ"ז  כבספרים המדבר" כ "שלישי  (ולא עצמו" בעד  ש"מדבר

כמו זה) (בענין נחשב ה"ז - עה"ת)) הרמב"ן (פתיחת 
ע' ח "ב לקו"ש (ראה משה של  שמו נזכר ובראשיתה שבתחילתה

.(675
ב.2) יג , מגילה
מעוברת 3) משה) (שנולד  שנה "אותה ב: יב, סוטה ראה

(פרטי 204 ע' חכ "ו לקו"ש וראה ראשון). באדר (ונולד  היתה"
בזה). והשקו"ט  הדעות

(ומת 4) היתה" עיבור "שנת לה: טז, בשלח  מכילתא ראה
והשקו"ט  הדעות (פרטי  342 ע' חט "ז לקו"ש וראה ראשון). באדר

בזה).
ועוד .5) פרשתנו. עינים מאור
לב.6) לב, תשא
ובפרש"י .7) סע"א יא, מכות
בעה"ת 8) ברבותינו וכ "ה פרשתנו. ריש ובעה"ט  הרא"ש פי '

א. רמו, זח "ג  וראה ג ). (ס, בתחלתו שה"ש זו"ח  שם. תשא ובחיי 
הגמרא:9) (ובלשון הטעמים בב' צורך  יש שלכן לומר, ויש

בזה. שאין מה בזה דיש "וצריכא"),
שבע"י .10) רש"י  גירסת כ "ה
חכ "ו 11) לקו"ש בארוכה וראה ובפרש"י . שם מגילה

בתחלתו.

לקביעת 12) בנוגע - ואילך  343 ע' חט "ז לקו"ש עד "ז ראה
(בגלל  שמחה ליום ולא משה), מיתת (בגלל  תענית ליום אדר ז'

משה). לידת
שם .13) ובהערות  ,173 ע ' חכ"א  לקו "ש גם  ראה 
ודן 14) העגל  את שרף ובי "ח  הלוחות, נשתברו בתמוז "בי "ז

ל ) לב, (תשא שנאמר רחמים), (לבקש עלה ובי "ט  החוטאים, את
- יא) לג , שם (פרש"י  וגו'" העם אל  משה ויאמר ממחרת ויהי 
נא". מחני  אין ואם חטאתם תשא אם "ועתה אמר לזה ובהמשך 

(15.17 הערה לקמן ראה
משמע 16) וכן ויקהל . ר"פ רמב"ן א. רכד , א. קצה, זח "ב

תרומה. ר"פ וראב"ע מרמב"ן
היא 17) שביניהם שהשייכות לומר, יש ראשונה בהשקפה

  בסמיכות שקורין בפרשה הוא ד "מחני " שהקיום -
בפרשת  נקבע למה השאלה תתורץ (ועפ"ז משה* מיתת לזמן
ושייכות  קשר גם שיש לומר יותר מסתבר אבל , דוקא). תצוה

 ואמירתו באדר, בשבעה משה מיתת - הטעמים ב' של 
נא". "מחני 

שם.18) הרא"ש בפי ' ועד "ז אמר. ובתוד "ה א, יד , נזיר ראה
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והפיכת  ביטול  פועלת  באדר  בשבעה  משה  שלידת 
ש " באופן אדר , בחודש  המן נהפך גזירת  גו'

לשמחה" "גו' ולכן , מרבין
ו"בשמחה " , תקיף) מזלי'"(ד )בריא  (-

דוגמתה  מצינו שלא  אדר  בחודש  מיוחדת  מעלה 
השנה . חדשי בשאר 

להבין: וצריך 

משה  שלידת  רק  מוכח  הגמרא  דברי מפשטות 
אדר העניןבחודש על) (ומכפרת

הי' זה  (שבגלל  זה  בחודש  שבמיתתו ֿ רצוי הבלתי
ראי' אין ולכאורה  גדולה "), שמחה  "שמח  המן

זה  שבגלל   זה חודש  שאר של  מכל 
השנה ? חדשי

במדרשי  המבואר  ע "פ  יותר  מתחזקת  זו שאלה 
דהמן: דהגורל  הענינים  פרטי חז"ל 

אמר "כשאמר  ישראל  את  לאבד  הרשע  המן
. גורלות  מפיל  הריני בהן שולט  אני התחיל היאך  .

פסח  זכות  באייר  פסח , זכות  בו ועלה  ניסן בחודש 
חדשי  י"א  כל  של  הזכויות  ומונה  והולך  וכו'", קטן

אדר  חודש  ראש  ש "עלה  עד  השנה ,   
. פסח  זכות  טלה  במזלות , ובדק  "חזר  שור ", .

המזלות  זכות  ומונה  והולך  וכו'", יוסף  זכות  נמצא 
דגים  מזל  לו ש "בא  עד  השנה , חדשי י "א  דכל 

אדר  בחודש  משמש  שהוא    ,
ואמר , מיד  ושמח        ,

רבן  משה  מת  שבאדר  אלא  עוד  לא ולא  והוא  ,
שבאחד  ובאחד ידע  משה  מת  באדר באדר 

אני  כך  בולעין שהדגים  כשם  ואמר  משה , נולד 
פעמים  דגים  רשע , הקב "ה , לו אמר  אותן, בולע 
נבלע  האיש  אותו ועכשיו בולעין, ופעמים  נבלעין

הבולעין". מן

שלידת  (לכאורה ) יותר  מודגש  רק ובזה  משה 
בדוגמת  שבמיתתו, ֿ רצוי הבלתי הענין מבטלת 
ש "פעמים  כיון אותן" בולע  ד "אני האפשרות  ביטול 

בולעין", "עכשיו") ובמיוחד  החודש (כולל  אבל 
ומצב  במעמד  נשאר  אין עצמו ומזלו זכות  לו ש "אין

וזכות  מעלה  בו שיש  באופן לא  ובודאי זכות ", לו
השנה ? חדשי שאר  לגבי יתירה 

בזה :ג . הביאור  לומר  ויש 

הידוע  "המזל ע "פ  אדם  של  הולדתו שביום 
לו" עוזר  ההוא  ביום  שהמזל השולט  היינו, ,

ש " להאדם  עוזר  האדם )דהיום  "(של 
הכתוב  שביום (כלשון לומר , יש  ישראל "), "וגבר 

ישראל  הוא  "משה  - משה  של  וישראל הולדתו
. משה  הנשיא הם  כי הדור  ככל  הוא  הדור  נשיא  .
הכל " דרא הוא  בכל  דמשה  ש "אתפשטותא  (וכיון

כל ודרא " סוף  עד  בנ"י כל  את  משה  כולל  ,
- הדורות )   .

להמזל  בנוגע  גם  מובן -ומזה 
עוזר  ישראל ") ("הוא  משה  בו שנולד  שבחודש 
ולכן  דישראל , המזל  להתגברות  החודש  של  המזל 
משה  שלידת  היינו, מזלי'", ותקיף  דבריא  "אדר 
כל  על  פועלת  באדר  בשבעה  ישראל ") ("הוא 

של החודש  מזלם  ותקיף ) (בריא  גובר  שבו
ישראל .
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ש"כל 19) למדים זה שמפסוק ולהעיר, - כב. ט , אסתר
הובא  - ה"א פ"א מגילה (ירושלמי  המגילה" לקריאת כשר החודש

שם).בשו  וברמ "א ס"ז סתרפ"ח  או"ח  "ע
לישראל 20) היו נסים "ימי  ובפרש"י : סע"א. כט , תענית
בלידת פורים היא (יצי "מ ) דפסח  הנס וסיבת שהתחלת - "

344 ע' חט "ז לקו"ש בארוכה (ראה אדר בז' ישראל  של  מושיען
ואילך ).
הרא"ש.21) גירסת
רע"ב.22) שם,
(23.(168 להערה שוה"ג  לקמן (וראה יא פ"ז, אסת"ר
כ ,24) (ברכות וארז"ל  הארץ", בקרב לרוב "וידגו ומ "ש

הרע  עין ואין עליהם מכסין מים שבים דגים "מה וש"נ) סע"א.
הערה  לקמן ראה - שם) ענף היפה (כקושיית וכו'" בהם שולטת

.75
ש"חושבו 25) - בו" שמתה אמנו שרה זכות "מרחשון ושאני 

מצער שמתה לזכות  יפה ופי ' הרד "ל  (חידושי  "
שם). ענף

יפה 26) ובפי ' שלפנינו. באסת"ר הגירסא ("באחד ") כ "ה
וילפינן  כצ"ל , נולד  באדר ובשביעי  משה מת באדר "בשביעי  ענף:

.34 הערה לקמן וראה ע"א". ל "ח  בקדושין מקראי  זה
ע'27) ח "ג  ואילך , 460 ע' ח "ב תשמ "ח  התוועדויות ראה

שם. ובהנסמן ואילך , 152
שם.28) ובקה"ע ה"ח , פ"ג  ר"ה ירושלמי 
יא.29) יז, בשלח 
רגלי30) אלף מאות "שש כא) יא, (בהעלותך  ממ "ש ולהעיר

ב. לג , ד . לא, בהעלותך  לקו"ת (ראה בקרבו" אנכי  אשר העם
מבחי ' בה יש ישראל  מבית ונפש נפש ש"כל  וכידוע ובכ "מ ),

רפמ "ב). (תניא משרע"ה"
כא.31) כא, חוקת פרש"י 
פנ"ו,32) ב"ר וראה רע"א). קיד , רע"א. (קיב, תס"ט  תקו"ז

א. רעג , זח "ג  ז.
ידו33) משה ירים כאשר "והי ' שם) (בשלח  מ "ש וע"ד 
קורין זה שפסוק ולהעיר, - ." בשבעה שהתחלתו ,

הו"ע  דפורים להנס ֿ כח  שהנתינת מרומז שבזה לומר, ויש באדר,
משה. בלידת ישראל " של ) (מזלם "וגבר

(34" באסת"ר הדיוק לבאר יש נולד ועפ"ז באדר
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לא  "והוא  המדרש  דברי שסיום  לומר , יש  ועפ "ז
. באדר  שבשבעה  .ידע   גם תשובה  הוא  "

א  ש "אדר  זה  -על  זכות " לו אין ומזלו זכות  לו ין
  של בהזכות  , החדשים (כבשאר 

"זכות  שלו, והמזל  החודש  של  בזכות  צורך  שיש 
יותר  נעלה  ענין שישנו בגלל  וכיו"ב ), פסח "

(התגברות ) - ומזלו החודש  של  מהזכות 
כיון ,  בחודש ישראל ") ("הוא 

זכות ) לו שאין (אף  החודש  דמזל  העזר  פועלת  אדר 
  .

של ד . מזלם  שהתגברות  לומר , ישראל ויש
משה ) לידת  (בגלל  אדר  בכך בחודש  גם  ניכרת 

העיבור  חודש  הוא  אדר  (ב 'שחודש  כפול  חודש  ,
החסרון  נשלם  דוקא  ידו ועל  יום ), ששים  חדשים ,

החמה  שנת  לגבי הלבנה  של דשנת  לאופן ועד  ,
תמימה " ("שנה  ותמימות  משנת שלימות  יותר  (

חדשי החמה  (ש )הם  השנה  "חדשי מכל  כי, -
ללבנה הלבנה " ש "דומין לישראל  השייכים 

ללבנה " כמותה "ומונין להתחדש  ו"עתידים 

לחמה  ומונין שדומין אוה "ע  גדלה (משא "כ  ,(

חודש  של  שבו מעלתו מזלי'") ותקיף  ("בריא 
ישראל . של  מזלם  גובר 

בזה : פרטים  וכמה 

- חדשים  שני כולל  העיבור  דשנת  אדר  א )
החידוש  על  שרומז הלבנה , דמולד  שהחידוש 

(לתושי')" ד "כפלים  באופן הוא  .דישראל ,

שרומז  - יום  ששים  יש  העיבור  דשנת  באדר  ב )
לביטול  ֿ כח  נתינת  היינו, בששים , דביטול  הענין על 

ֿ רצויים  בלתי ענינים  ועד כל  לטוב , והפיכתם 
ובשר  דם  להיות  ישראל  של  לאכילתם  שראויים 
רק  חמוצים  או חריפים  "דברים  כמשל  כבשרם ,
מעדנים  שנעשו עד  היטב  ומתוקנים  מתובלים  שהם 

הנפש " .להשיב 

דכל  השלימות  נעשית  ידו על  ועיקר : ועוד  ג )
על  שרומז - החמה  לשנת  שמשתווים  הלבנה  חדשי

היעוד  כ קיום  הלבנה  אור  וגו'"והי' החמה  אור 
לבוא , לעתיד  הימים ", שבעת  כאור  שבעתיים 

כמותה ". להתחדש  כש "עתידים 

שר "ח  זו שנה  בקביעות  יותר  מודגש  זה  וכל 
ביום  חל  ראשון :וביום אדר 

טוב  כי בו שהוכפל  שלישי "כפליים יום  -
שני  דיום  ֿ רצוי הבלתי הענין גם  ומתקן לתושי'",

מחלוקת  בו מלאכת (שנבראת  לגמר  "אחד  ,(
היום " מלאכת  לגמר  ואחד  ,השני

המאורות  "שני נתלו שבו - רביעי ויום 
כאור הגדולים " הלבנה  אור  "שיהי' שרומז ,

קודם  שהיתה  כמו בראשית , ימי שבעת  כאור  החמה 
המאורות  שני את  אלקים  ויעש  שנאמר  מיעוטה 

.הגדולים "

אדר  דר "ח  הימים  ב ' צירוף  - ועיקר  ועוד 
(שלישי) דג ' הצירוף  וד ': ג ' ורביעי, שלישי ראשון,

" הוא  (רביעי) טוב ""וד ' "מזל  שפירושו ,,
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מקראי שילפינן בקידושין המפורש על  פליג  לא (שבודאי  משה"
משה ולידת שהכוונה שמיתת - (26 הערה כנ"ל  באדר,

ימי כל  שכולל  באדר, מאחד  החודש, כל  על  הפעולה להדגיש היא
החודש.
כשם 35) (המן) "אמר המדרש דברי  המשך  לבאר יש ועפ"ז

דגים  רשע, הקב"ה, לו אמר אותן, בולע אני  כך  בולעין שהדגים
ועכש  בולעין, ופעמים נבלעין מן פעמים נבלע האיש אותו יו

ופעמים  נבלעין פעמים ש"דגים כיון (דלכאורה, הבולעין"
הבולעין") מן נבלע האיש אותו ש"עכשיו ההכרח  מהו בולעין",
ולכאן  לכאן אפשרות ישנה דגים) (מזל  אדר של  מזלו שמצד  -
("הוא  משה שלידת אלא, בולעין"), ופעמים נבלעין ("פעמים
של  מזלם להתגברות עוזר דאדר שהמזל  פועלת באדר ישראל ")

הבולעין"). מן נבלע האיש אותו ("עכשיו ישראל 
בשנה 36) ראשון, באדר היתה משה שלידת יומתק ועפ"ז

.(3 הערה (כנ"ל  מעוברת
עשר 37) מאחד  קרוב הלבנה שנת על  החמה שנת ש"יתירה

פ"י ה"ד . פ"ו שם וראה ה"ב. פ"א קידוה"ח  הל ' (רמב"ם יום"
ה"א).

פי "ב 38) ויובל  שמיטה הל ' רמב"ם במשנה. - א לא, ערכין
ה"ה.

העיבור 39) ובשנת ימים, שס"ה ישנם החמה בשנת שהרי ,
של  יתרון - ימים שפ"ה ישנם מלאים) וכסלו שחשון (שלימה,
גם  בו יש יום, די "א החסרון מילוי  על  שנוסף יום, עשרים
שם). קידוה"ח  הל ' הרמב"ם מפרשי  (ראה הבאה לשנה "מקדמה"

קידוה"ח .40) הל ' ריש רמב"ם
סע"ב 41) ד , בראשית אוה"ת ג . פ"ו, ב"ר א. כט , סוכה ראה

ועוד . ואילך .
א).42) מב, (סנהדרין לבנה קידוש נוסח 

רפמ "ו.43) שמו"ר וראה ו. יא, איוב - הכ ' ל '
ל )44) ב"(כפלים התשת ומרומז על  קאי  ש"תושי '" - "

ובכ "מ ). ב. סז, יתרו (תו"א כו' הסט "א כח 
פכ "ז.תנ 45) יא
כו.46) ל , ישעי '
ו).47) פ"ד , (מב"ר ז א, בראשית פרש"י 
שם.48) ב"ר
יד .49) שם, פרש"י  טז. א, בראשית
דגים).50) (מזל  אדר חודש של  מזלו - "דג " וגם
ובפרש"י .51) יא ל , ויצא
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ותקיף  ד "בריא  הענין יותר  עוד  מודגש  שבזה 
משה  לידת  עם  קשור  זה  וענין מזלי'".

יחדיו  וד ' ג ' המספרים  בצירוף  כמרומז - באדר 
משה שעולים  שלידת  היינו, , באדר
פועלת   בכל מזלי'") ותקיף  ("בריא 

וד ', ג ' חודש , דראש  הימים  בב ' שנכלל  אדר , חודש 
ותקיף ). (בריא  טוב " "מזל  "גד ",

של ה . מזלם  דהתגברות  הענין תוכן לבאר  ויש 
בעומק  - אדר  בחודש  משה ) לידת  (מצד  ישראל 

יותר :

למעלה , הנשמה  שרש  על  קאי - דישראל  "מזל "
היא כידוע  בגוף  להתלבש  למטה  הנשמה  שירידת 

ומקורה  הנשמה  עיקר  אבל  בלבד , מהנשמה  הארה 
לי' (ד )אית  ("אדם  "מזל " ונקראת  למעלה , נשאר 

במזל "מזלא " תלוי "נוזל ",ו"הכל  מלשון ,(
ל  המקור  ורוח שהוא  ההשפעה  ממנו נוזל  היות 

חיים .

חז"ל  שאמרו קאי וזה  - לישראל " מזל  "אין
לכל  חלק  אשר  וכוכבים  השרים  מזלות  על 

אבל העמים  אלו, ממזלות  למעלה  הם  שישראל  ,
הוא  דישראל  המזל  ואדרבה , מזל , יש  לישראל  גם 
המזל  כי, המזלות , משאר  ֿ ערוך  באין יותר  נעלה 

מ "ש  (ע "ד  "אין" מבחי' הוא  "והחכמה שלהם  ִַ
ענין  בהם  יש  (ולכן מושג  שאינו אין תמצא "), מאין

מהשכל ). שלמעלה  המס "נ

אדר ) (בחודש  משה  בלידת  מודגש  זה  וענין
- ישראל ") הוא  ("משה  דישראל  הלידה  גם  שהיא 

המציאות כי, עצם  עם  קשורה  
בשם ) נקרא  אינו הלידה  בעת  על (שהרי ורומז ,

  (ש )נקראו שמות  מ "חמשה  שלמעלה 
"שם "לה " היא  שגם  מ "יחידה " אפילו (למעלה 

הנשמה  דהתגברות לעצם  הענין תוכן וזהו ,(
" בחינת  הנשמה , עצם  ישראל , (בחודש של  "

אדר ).

משה  דלידת  והשייכות  הקשר  לבאר  יש  ועפ "ז
נולד  באדר  שבשבעה  יודע  הי' לא  (שהמן לפורים 
בנ"י  שהיו הימים  שכל  רואים  "אנו כי, - משה )

. המן גזירת  מפני בבחי'בסכנה  כולם  היו .
. למסור מוכנים  היו ושעה  שעה  בכל  כי .

" ח "ו", דת  לעבור  ולא  להריגה  נפשם   
  המן הי' לא  דתם  להמיר  רצו אם  שהרי ,

אלא  היהודים , על  אלא  גזר  שלא  כלום , להם  עושה 
עלה  ולא  כולה , השנה  כל  למות  עצמן מסרו שהם 

ח "ו" חוץ  מחשבת  ע "י להם  הוא  לזה  והכח  ,
  הענין תוכן שזהו , 

אדר  גילוי)(בחודש  מלשון גם  (לידה  גילוי ,(
דישראל . העצם 

חז"ל  בלשון גם  מרומז זה  שענין לומר , ויש 
ש "אדר   של באופן הוא  שהמזל  - מזלי'"

 " ישראל "):(ע "ד 

ב  ישראל , של  מזלם  מתגבר  שבאדר  חינת כיון
מתגלה  אזי - הנשמה  עצם  "אין", 

נקודת ("בריא  ("מזלי'"), הנשמה  דעצם  ותקיף ")
בו שיש  מישראל , שבכאו"א  היהדות  

ית '. שמו קדושת  על  נפשו למסור 

החודש  של  בשמו גם  מרומז זה  שענין ולהוסיף ,
שפירושו - "אדר " -  כמארז"ל ,

שנאמר  אדר , בהם  יטע  נכסיו שיתקיימו "הרוצה 

 וחוזק קיום  לשון שאדר  "כלומר  ה '", במרום 
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(52" על  שרומז הימים".כאורוי "ל 
ובכ "מ .53) האזינו. ר"פ לקו"ת
וש"נ.54) ב. נג , שבת
רע"ב.55) קפט , רע"א. קלד , זח "ג 
א.56) קנו, שבת
יט .57) ד , ואתחנן - הכתוב כלשון
יב.58) כח , איוב
וש"נ.59) .205 ע' חכ "ו לקו"ש ראה
לז.60) פ"ב, דב"ר ט . פי "ד , ב"ר
וש"נ.61) .56 ס"ע תרצ"ו סה"מ  ראה

(62" המגילה בכל  נקראים זה שם ע"ש ועל  - "
א. צז, מג "א תו"א (ראה היהדות נקודת שמצד  והמס"נ ההודאה

ובכ "מ ). א. צט ,
ובכ "מ .63) (בהוספות). ד  קכ , א. צז, שם תו"א
לימים 64) קראו כן ו"על  אדר, חודש על  הגורל  נפל  ולכן

הוא "הפור כו), ט , (אסתר הפור" שם על  פורים "האלה
ש"גו  - כד ) ט , ז. ג , שהתקשרותה (שם הנשמה, עצם על  רומז רל "

נפש, מסירת ודעת, מטעם שלמעלה באופן היא הקב"ה עם
ג קכג , א. קכא, שם תו"א (ראה הפורים בימי  בגלוי  שהיתה

ובכ "מ ). ואילך .
הוא65) ש"בריא" - הרמז ע"ד  וי "ל   על רומז - י "א :

הוא  "אנת (י "א), עשר" "אחד  בחי ' עם שקשור דישראל  העצם
בחינת  מצד  ספירות, מעשר שלמעלה "אחד " בחושבן", ולא חד 
- י "א ו"בר" כחות. מעשר שלמעלה הנשמה עצם ה"יחידה",
ועוד  די "א. המציאות היא שמציאותו חורין") "בן (כמו פירושו
הוספות  כש"ט  ב. מג , חולין (ראה גילוי  מלשון הוא ש"בר" י "ל ,

בגילוי . היא הי "א שבחי ' היינו, וש"נ), ואילך . ס"ד 
צט .66) ע' ריש ומחז"ל  פסוקים על  לוי "צ לקוטי 
סע"ב.67) טו, ביצה
ד .68) צג , תהלים
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אדר " נקרא  מודגש ולכן זה  שבחודש  היינו, ,
דישראל, והתוקף "החוזק ",שנקראו

ישראל "אדירים כמארז "ל  שנאמר אלו ,

ואומץ  חוזק  מלשון "אדיר  בם ", חפצי כל  ואדירי
בוראם ". בעבודת  להתחזק  . ובמיוחד כולל  ,

שלמעלה באחד למס"נ והאומץ "החוזק
.מהשכל "

בדברי  הרמז) (ע "ד  הפירוש  לבאר  יש  ועפ "ז
"אדר  ומזלוהמדרש  זכות  -לו זכות " לו

. ש "באדר  הידיעה  שמצד שלאחרי משה ", נולד  .
גובר  זה    מתגלה אזי אדר , בחודש 

" של שבחינת  הזכות  הוא  לישראל ") (ה "מזל  "
ומזלו  .אדר 

משה ו. דלידת  השייכות  ולבאר  להוסיף  ויש 
: דוקא באדר 

- אדר  דחודש  השלימות  על  מורה  באדר  שבעה 
ימי  שבעת  כל  שכוללים  רצופים  ימים  שבעה 
(כללות  הבנין ימי בראשית , ימי שבעת  השבוע ,

מרומז העולם ) שבזה  אדר , בחודש  שהם  כפי ,
במרום  ("אדיר  אדר  דחודש  והשלימות  שהמעלה 

ומתגל ה '") וחודרת  העולם .נמשכת  בגדרי  ה 

- "אדר " - החודש  של  בשמו ומרומז ,
המשכת  על  עולם )וגילוישרומז של  (אלופו

ית 'בעולם  לו ובהדגשה בתחתונים להיות  .
הדירה  עשיית  על  שרומז - באדר  בשבעה  יתירה 

הבנין. ימי בשבעת  (א ') עולם  של  לאלופו (דר )

(בשבעה  משה  בלידת  גם  מודגש  זה  וענין
כמארז"ל  - נתמלא באדר ) משה  שנולד  ש "בשעה 

פעלה  משה  שלידת  היינו, אור ", כולו הבית 
אלקות ) (גילוי .( העולם (גדרי

ימי  במשך  ופעולתו בעבודתו יותר  עוד  ומודגש 
ידי  שעל  - באדר ) בשבעה  בלידתו (שנכללים  חייו
ושלימות  עיקר  נעשה  המשכן בהקמת  פעולתו

אלקות  וגילוי במדרש המשכת  כדאיתא  ,

את  להקים  הקב "ה  וצוה  ניסן ר "ח  "כשהגיע 
ע "י להם  שלח  יראים המשכן, אתם  מה 

מתי  המשכן עשינו הרי אומרים  ישראל  (ש "היו
כבר  ידינו"), מעשה  בתוך  ותשרה  השכינה  תבוא 

כלה  אחותי  לגני  ישמעאל באתי  א "ר  יוסי , ב "ר 

שהוא  למקום  לגנוני, לגני, אלא  כאן כתיב  אין לגן
אינה  שכינה  עיקר  וכי מתחילה , בתחתונים עיקרי

. (בתמי') שחטא היתה  כיון השכינה . נסתלקה  אדם 
לרקיע  נסתלקה  מצריים  חטאו וכו' הראשון לרקיע 

עמדו וכנגדן את השביעי, והורידו צדיקים 
. לתחתונים  העליונים  מן הורידה השכינה  אברהם  .

וכו' לששי השביעי וכל מן השביעי, (שהוא 

חביבין  העליונים השביעין מן הורידה  (
והורידה  משה  )".(עמד 

) המשכן הקמת  שהתחלת  ימי ולהוסיף ,
ומפרקו  המשכן את  מקים  משה  שהי' )המילואים 

אחר היתה  הולך  ("הכל  האחרונים  הימים 
דחודש החיתום " ( לסיומו עד  באדר  (מכ "ג 

אדר ) חודש  .של 

יותר  מודגש  אדר  חודש  שבהתחלת  לומר , ויש 
תיבת  והתחלת  (ראש  דהאל "ף  ("אדיר ") התוקף 

("אדיר  מהעולם  שלמעלה  ה '"),"אדר ")
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שם.69) ביצה פרש"י 
סע"א.70) נג , מנחות
י "א 71) שבחי ' דר, י "א אותיות ש"אדיר" - הרמז ע"ד  וי "ל 

לקמן  וראה ובהתיישבות). (בגלוי  דירה של  באופן היא (יחידה)
.86 הערה

ג .72) טז, תהלים
שם.73) מנחות מהרש"א חדא"ג 
שמא.74) ס"ע אור) (יהל  לתהלים הצ"צ רשימות
דגים,75) דמזל  הזכות הזכיר שלא הטעם לבאר יש ועפ"ז

מכסין  מים שבים הדגים "מה הארץ", בקרב לרוב "וידגו כמ "ש
על  קאי  שדגים כיון - וכו'" בהם שולטת הרע עין ואין עליהם

"אין". בחינת זכות, של  מגדר שלמעלה דישראל * העצם
ס"ט .76) ח "א הרשב"א שו"ת ראה
א'תקכז.77) ע' תרומה אוה"ת

         
         

     

רע"א).78) יג , שם (וראה א יב, סוטה
א.79) פ"ה, שהש"ר וראה ב. פי "ג , במדב"ר
א.80) ה, שה"ש
ר'81) "אמר שם: בר ובשהש"ר אלעזר דר' חתני '

על  שרומז לומר, דיש - יוסנה" בר' שמעון ר' בשם אבונה
הוא  (ראשון "גואל  ע"י  למטה השכינה דהשראת הענין שלימות

ש" אחרון" ב).גואל ) צח , (סנהדרין שמו"
יא.82) פכ "ט , ויק"ר
תש"י .83) לגני  באתי  רד "ה
ועוד .84) טו. פי "ב, במדב"ר א. ז, נשא ספרי 
א.85) יב, ברכות
"אנת 86) עשר, אחד  בחינת - (דר) י "א ב"אדיר", גם ומרומז

נשתלשלו  שמהם ספירות מעשר שלמעלה בחושבן", ולא חד  הוא
העולם. נברא שבהם מאמרות עשרה



כי                

נולד  שבו באדר  בשבעה  (ובעיקר  החודש  ובהמשך 
שבו  האחרון (בשבוע  לסיומו קרוב  ועאכו"כ  משה )
יותר  מודגשת  המשכן) בהקמת  משה  התחיל 

וההתגלות  ד )ההמשכה  והתכלית  (הכוונה 
המשכן.(א ' ע "י "אדר ") תיבת  וסיום  המשך  ,

התחילה  שבו אדר  חודש  של  בסיומו גם  אבל ,
בו  ושמש  למשכן משה  "העמידו המשכן, הקמת 
המילואים ), ימי שבעת  (במשך  יום " בכל  ופרקו

שכינה " בו שרתה  היתה ו"לא  לא  שעדיין היינו, ,
באופן  אלא  למטה , בעולם  וההתגלות  ההמשכה 

היא ד "אדיר  והגילוי שההמשכה  כיון ה '",
מהעולם  למעלה  .עדיין

ע "י  למטה  בעולם  וההתגלות  ההמשכה  ועיקר 
השכינה  והשראת  קביעות  של  באופן המשכן הקמת 

היתה  - בו  השמיני ,למילואים )(יום 
ישראל  נשיאי י"ב  ע "י המשכן בחנוכת  והמשכו
("נשיא  בו י"ב  עד  ניסן מר "ח  הימים  י "ב  במשך 

ליום " וגילוי אחד  המשכת  יותר  מודגשת  שבזה  ,(
הוי' שם  צירופי י"ב  - העולם  בגדרי אלקות 
י"ב  הזמן, התהות  נעשית  ידם  שעל  מהוה ) (מלשון
גבולי י"ב המקום, והתהוות השנה, חדשי

נמשכת אלכסון  (י"ב ) העולם  בגדרי שגם  היינו, ,
מהעולם  שלמעלה  האלקות  דרגת  שזהו ומתגלה  ,

"נס " מלשון ניסן, חודש  של  ל "נסי ענינו ועד  ,
.נסים "

דישראל ז. המזל  להתגברות  בנוגע  ועד "ז
עם  שקשור  - מזלי'" בריא  "אדר  אדר , בחודש 

ב ) משה  באדר :(לידת 

בחודש  ישראל  של  מזלם  "מזלי'התגברות  אדר ,
למעלה , הנשמה  לשורש  בנוגע  רק  לא  היא , בריא ",
להמשכה  בנוגע  ובעיקר  גם  אלא  ה "מזל ", בחינת 

הנשמה  בהארת  וגילוי , בגוף ונתלבשה 
שהוא  נוזל , מלשון הוא  ש "מזל " בכך  גם  כמודגש 

חיים  ורוח  ההשפעה  ממנו נוזל  להיות  המקור 
אדר  בחודש  המזל  התגברות  ובמילא , ס "ה ), (כנ"ל 
נשמות  למטה , בהיותם  דבנ"י ההתגברות  פועלת 
כמודגש  העולם , בעניני בהתעסקותם  וגם  בגופים ,
הדירה  עשיית  על  שרומז באדר , שבעה  של  בענינו

הבנין. ימי בשבעת  (א ') עולם  של  לאלופו (דר )

הנשמה , עצם  על  קאי ש "מזל " אע "פ  כלומר :
(בריא  והתוקף  החוזק  שהו"ע  מושג , שאינו "אין"
אין  מ "מ , מהשכל , שלמעלה  דמס "נ מזלי') ותקיף 

של  באופן זה   אלא כפשוטה ), (מס "נ
ומתגלה  נמשך  דמס "נ והתוקף  שהחוזק  אדרבה ,

העבודה  עניני דירה בכל  ית ' לו לעשות 
בגמרא  כמפורש  - לי'בתחתונים  דאית  "מאן

. נכרי בהדי דבריא דינא  באדר  נפשי' לימצי .
("בריא המזל דהתגברות שהפעולה מזלי'",
עניני  הנשמה , לעניני ביחס  רק  (לא  היא  מזלי'")
העולם , לעניני בנוגע  גם ) אלא  ומצוותי', התורה 

נכרי" בהדי דינא  לי' ד "אית  ומצב  למעמד  .ועד 

הוא  דפורים  שהנס  - הפורים  בימי גם  וכמודגש 
המן גזירת    נפשם למסור 

ואדרבה : דת , על  לעבור  שלא  כדי ח "ו להריגה 
המה היהודים ישלטו אשר הוא "ונהפוך

פחד בשונאיהם " נפל  "כי עליהם ", ,היהודים 
יכולים  היו  בקיום ובמילא , לעסוק  להמשיך 
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כג .87) ט , שמיני  פרש"י 
ש 88) זו, שנה בקביעות יותר ביום ומודגש חל  אדר

ב  שחל  הש"ק ביום ושלימותו בשבוע, דיש השלישי  - אדר
עדיין  היא (ז') בעולם והגילוי  ההמשכה שגם מרומז שבזה לומר,

אחר). (באופן 168 הערה לקמן וראה (י "א). מהעולם למעלה
"יום89) דרגת ונקרא וגילוי  המשכת על  להורות - "

כלי שם. הרשב"א (שו"ת ההיקף ימי  משבעת שלמעלה האלקות
שמיני ). ר"פ יקר

(90.(168 להערה שוה"ג  לקמן (וראה יא ז, נשא
ועוד .91) ואילך . סע"ב ו, בראשית אוה"ת ראה
המשכן 92) חנוכת בגמר יותר מודגש זה שענין לומר, ויש

לאחרי  ניסן, בי "ב  ד נעלית הכי  הדרגא שגם - בו
("בחושבן ולא חד  הוא נמשכת ("אנת נסים") ("נסי 

גבולי וי "ב חדשים י "ב הי "ב, (ביום העולם בגדרי  ומתגלה
אלכסון).

ב.93) יב, בא ולק"ט  פס"ז ראה
שם.94) מהרש"א וחדא"ג  ובפרש"י  רע"א נז, ברכות ראה

ידיעה95) הגיעה פרטית שבהשגחה זהולהעיר, ש"ק  בערב
נכרי ". בהדי  ב"דינא שזכה יהודי  של ע "ד במאורע שמדובר ואף

מצד  מ "מ , פרטי , (וכמודגשאיש כמוך " לרעך  "ואהבת הציווי 
של  מקבל בסידורו הריני  התפלה  קודם לומר "נכון הזקן: רבינו

שייך  ה"ז כמוך "), לרעך ואהבת של עשה  מצות בנ"י ,עלי  לכל  גם
והן בשמחתו, להשתתפות בנוגע בני הן בהצלחת  להוספה * בנוגע 

העולם  בעניני  הרחבהישראל מתוך מזלי '", ד"בריא  אדר  בחודש
ו.ועשירות , יז, ֿ ב הימים (דברי  ה'" בדרכי  לבו ד "ויגבה באופן

וש"נ). ואילך . 159 ע' חכ "ב לקו"ש וראה
א.96) ט , אסתר
יז.97) ח , שם

          
          





כב               

מתוך  וששון התומ "צ  ושמחה  "אורה  -
חז"ל ויקר " כדרשת  והן כפשוטו, ),(הן

טוב ""שמחה  ויום  קכ "ז ומשתה  בכל  -
היהודי  ש "מרדכי ומצב  ובמעמד  המלך , מדינות 

אחשורוש " למלך  .משנה 

שבחודש  פורים  נס  אעפ "כ , הוא אבל 
אנ  אחשורוש  עבדי ש "אכתי היינו,ן"באופן ,

לאחרי בנ "ישגם  נמצאים  פורים  [ולא גאולת 
ואריכות  שני בית  חורבן הי' שלאח "ז אלא  עוד 

כל  עם  הזה , והקשה  המר  הגלות  ,
צרה  פעמיים  תקום  לא  היל "ת , שהיו רח "ל  ,

שרבבות  זה , אחרון לדור  עד  הדורות  במשך 
שנמצאים  השם ], קדושת  על  נפשם  מסרו מישראל 
דעצם  ותוקף  בחוזק  צורך  שיש  ומצב  במעמד 
- באחד  למס "נ מזלי'") ותקיף  ("בריא  הנשמה 
במרום  ("אדיר  מהעולם  למעלה  עלי' של  תנועה 

ד "אדר "). א ' ה '",

בעולם  למטה  והגילוי ההמשכה  ושלימות  ועיקר 
ביהמ "ק  בנין ע "י כוננו- ֿ י  אדנ ("מקדש  השלישי 

השלישי ידיך " ("ביום  השלישית  בגאולה  (
לפניו" ונחי' נצחי יקימנו בית  ,( וגאולה ,

גלות  אחרי' שאין לחודש נצחית  שייך  -,
שנאמר  להגאל , עתידין ובניסן נגאלו "בניסן

נפלאות "כימי אראנו  מצרים  מארץ  ובו צאתך  ,
השלישי  ביהמ "ק  גם  (שכולל  "המשכן" )הוקם 

ס "ו). (כנ"ל  השכינה  ושרתה 

הקשרח. לבאר יש לעיל האמור ע"פ
שענינו  - תצוה  לפרשת  באדר  דשבעה  והשייכות 
ישראל ", "הוא  משה , (לידת  באדר  שבעה  של 
מזלי'", ותקיף  "בריא  ישראל , של  מזלם  והתגברות 

דעצם  והחוזק  מרומזהתוקף  באחד) למס "נ  הנשמה 
בני בהתחלת  את  תצוה  "ואתה  - תצוה  פרשת 

למאור  כתית  זך  זית  שמן אליך  ויקחו ישראל 
תמיד ": נר  להעלות 

", הנשמה (עצם  דמשה  העצמות  על  קאי - "
ד " והוא "ו משם , שלמעלה  מורה "מזל ") - אתה "

וא "ו  דאות  בציור  (שמרומזת  ההמשכה  )על 
" להיות  דמשה  ("מזל ") מהעצמות   

) וחיבור  צוותא  של  באופן מלשון ", תצוה 
התגברות צוותא  להיות  בנ"י, עם  של ) מזלם 

מזלי '", ותקיף  "בריא  החוזק ישראל, אצלם  שיתגלה 
הנשמה . דעצם  והתוקף 

אליך  "ויקחו (ועי "ז)    "
ענין על  שרומז כמארז "ל - מסר המס "נ , ש"הזית 

"נפשו וזהו"ע  הקב "ה ", קדושת  למאור ",על 
. לזית  ישראל  "נמשלו מוציא כמארז"ל  (ש )אינו .

כתיתה " ע "י אלא  באים שמנו ישראל  "כך  ,
כו'" למקום  ממקום  אותם  וחובטין ,עכו"ם 

החוזק  מתגלה  הגלות  ויסורי צער  שע "י היינו,
והתוקף  'גו זך  גו' "שמן שזהו"ע  ,

" ש "אפילו למאור ": ," בכל מערבו אתה 
מהן" למעלה  נתון הוא  שבעולם  "המשקין ,,"

" שמרים , מ "אור ".בלי שלמעלה  ,"

" כדי) זה  (וכל    כשם" - "
העולם  לכל  מאיר  ביהמ "ק  כך  מאיר  שהשמן
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טז.98) שם,
ב.99) טז, מגילה

יט .100) ט , אסתר
הכפורים 101) יום לגבי  דפורים המעלה מודגשת זה ובענין

") קשורים ששניהם - ב)) נז, - תכ "א (תקו"ז פורים כמו פורים",
בפורים  יתירה מעלה יש מ "מ , הנשמה, עצם הגורל , בחי ' עם

נמשכת הגורל  "שמחה שבחי ' הגוף, בעניני  למטה ומתגלה
את  "ועניתם שצ"ל  הכפורים ביום משא"כ  טוב", ויום ומשתה
ואילך . סע"ד  צה, מג "א תו"א וראה לא. טז, (אחרי  נפשותיכם"

ובכ "מ ).
בסופו.102) אסתר
א.103) יד , מגילה
לקו"ש 104) וראה  ט . א , נחום  - הכתוב  306לשון  ע' חכ "ג 

וש"נ. שם. ובשוה"ג  55 הערה
ובפרש"י .105) יז טו, בשלח 
ובפרש"י .106) ב ו, הושע
א.107) כח , זח "א ראה
ועוד .108) א. טו, בשלח  מכילתא
טו.109) ז, מיכה
יא.110) פט "ו, שמו"ר רע"א. יא, ר"ה
ט ,111) סוטה (ראה דהמשכן בהנצחיות ביותר ומודגש

השלישי . דביהמ "ק הנצחיות ודוגמת מעין - סע"א)
ובכ "מ .112) רע"ד . פה, מטות לקו"ת ראה
ובכ "מ .113) א. פב, פרשתנו תו"א
על 114) מרמז הזית שענין ודורש מיותר, אליך  "תיבת

ריש  לשמו"ר מהרז"ו (פי ' אליך " וזהו ישראל , הוא ומשה ישראל ,
פרשתנו).
אמור 115) פ' מרבות - א'תקעה ע' פרשתנו באוה"ת כ "ה

(ל "א), ע'ס"פ שם (אוה"ת כו'" נפשו מסר שהזית שם ש"פירשו
א'תקמז).
סע"ב.116) נג , מנחות
פרשתנו.117) ריש שמו"ר
ישראל 118) אף נושרין עליו אין זית "מה שם: מנחות וראה

תוקף - עולמית" בטילה להם .אין
פ"א 119) כלאים (ירושלמי  הרכבה בו שאין - בזית ודוגמתו

ג ). קכח , תהלים מדרש ה"ז.



כג                

אבותינו שנאמר  נקראו לכן לאורך , גוים  והלכו
לכל " מאירים  שהם  רענן שתכלית זית  היינו, ,

בענין (לא  היא  יציאה הכוונה  של  באופן המס "נ
אלא  משה מהעולם , של  שמציאותם  אדרבה )

עצם  ישראל "), בני את  תצוה  ("ואתה  וישראל 
תומשך  למאור "), גו' זך  גו' ("שמן הנשמה 
משה  בלידת  כמודגש  - בעולם  ותאיר  ותתגלה 

, הנשמה )באדר (עצם  המזל  שהתגברות 
ומתגלה דמשה  שנמשך  באופן הוא  וישראל 

ֿ ז). ס "ו (כנ"ל  הבנין ימי בשבעת 

הפרשה  בסיום  "ועשית ועד "ז : מזבח
סמים  קטורת  אהרן עליו והקטיר  וגו' קטורת  מקטר 
ובהעלות  יקטירנה  הנרות  את  בהטיבו בבוקר  בבוקר 

יקטירנה " הערביים  בין  הנרות  את  שענין אהרן -
דעצם  והתחברות  התקשרות  על  שמורה  הקטורת ,
קטירא ש"בחד באופן הקב"ה עם הנשמה

ומתג נמשך  ע "י אתקטרנא ", בעולם , ומאיר  לה 
.הנרות 

שבפרשת ט . הטעמים  ב ' גם  לבאר  יש  עפ "ז
משה  (מיתת  משה  של  שמו נתפרש  לא  תצוה 

באדר , מספרך ")בשבעה  נא  "מחני  ואמירתו
זל "ז:ושייכותם 

בפרשת  משה  של  שמו נתפרש  שלא  הטעם 
רק  לא  הוא , באדר , לשבעה  סמיכותה  בגלל  תצוה 

באדר  שבשבעה  בסילוק בגלל  (שמרומז משה 
גם  אלא  מהפרשה ), שבשבעה שמו בגלל 

הלידה באדר  ("כדאי על משה 
כי, - על המיתה ") קאי באדר ) (בשבעה  משה 

מציאותו עצם  התגלות   אינו שלכן ,
שמו), נזכר  לא  הפרשה  (שבכל  משה  בשם  נקרא 

" עצמותך "אלא  "מהות  ,"" ל "אתה ועד  ,
ית ' ומהותו עצמותו .האמיתי,

שלמעלה  שלו (העצמות  משה  שלידת  וכיון
("משה  בנ"י כל  עם  קשורה  באדר  בשבעה  משם )

ישראל "), של הוא  הנשמה ) (עצם  מזלם  שגובר 
שה "אתה "ישראל  הפרשה  בהתחלת  [וכמודגש 

ומהותו לעצמותו ועד  דמשה , הוא (העצמות  ית ')
("ואתה ") המשכה  של וחיבור באופן לצוותא  ועד 

- זך ")] זית  ("שמן דבנ"י העצמות  עם  ("תצוה ")
לשבעה  בסמיכות  שקורין בפרשה  מרומזת  לכן,

בנ"י  עבור  משה  של  ֿ נפש  המסירת  באדר 

"מחני  באמרו מהתורה ) שלמעלה  שלהם  (העצמות 
" אלא  שמו, נזכר  שלא  עי"ז מספרך ", ",נא 

שלו העצמות   מודגש זה  שענין -
התגלות  משה , נולד  שבו באדר  בשבעה  בגלוי

והעצמות  דמשה  חד העצמות  שהם  כפי דישראל 
ית '. עצמותו  עם 

נא  "מחני דאמירת  הטעם  שגם  מובן ועפ "ז
באדר  שבעה  של  ענינו לתוכן שייך  מספרך "

יום  - תצוה ) לפרשת  בסמיכות  (שקורין
עם משה , הקשורה  דישראל ,שלו,
באמירת שזוהי בנ"י עבור  שלו להמס "נ

שמו  נזכר  לא  מזה  וכתוצאה  מספרך ", נא  "מחני
לידתו) ליום  בסמיכות  (שקורין תצוה  ,בפרשת 

" אדרבה : שלמעלה אלא  שלו העצמות  ,"
משם .

* * *

הנקודה י. ע "ד  לעיל  דלידת האמור  המשותפת 
באדר ) (בשבעה  שבשניהם משה  תצוה , ופרשת 

מודגש   והתוקף החוזק  בהם  שיש 
ביותר  מודגש  - ית ' שמו קדושת  על  נפשם  למסור 
הי' האחרונים  שבימים  גרמא , שהזמן בענין
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ג .120) ס, ישעי '
(פרשתנו 121) הפסוק על  ברש"י  הפירושים מב' גם להעיר

שתשרה  בכבודי  המשכן "ונקדש (א) בכבודי ": "ונקדש מג ) כט ,
רמז  כאן שלי , במכובדים אלא בכבודי  תקרי  "אל  (ב) בו", שכינתי 
וימותו"). ה' לפני  "בקרבתם המס"נ, (ענין כו'" אהרן בני  מיתת  לו

ואילך .122) א ל ,
י "א 123) תצוה ש"פ משיחות קונטרס בארוכה ראה

ואילך ). 316 ע' (לקמן זו שנה ֿ ראשון, אדר
פרשתנו.124) ריש יקר כלי 
(סה "מ 125) תרפ "ט  הבית  תורת  זאת  סד"ה  ע'ראה  תרפ"ט 

וש"נ. .178 ע' חכ "א לקו"ש .(177

תצוה)126) ב"(ואתה מרומז זה שענין לומר, (בניויש
באופן  היא ישראל  עם דמשה וחיבור שהצוותא - ישראל )"

לישראל . הטפל ") ("את טפל  שמשה
ואילך .127) 175 ע' שם לקו"ש ראה
ד "מחני 128) שענין בפשטות שנראה כפי  מספרך"ולא נא

אחרת בפרשה להתקיים  יכול יותר כשלעצמו מתאים (ואדרבה:
שלאחרי  בפרשה שמצדשיתקיים אלא  מספרך "), נא  "מחני  אמירת 

טעם  תצוה.צירוף  בפרשת נקבע באדר) בשבעה משה (מיתת אחר
משה 129) שאמר מספרך " נא ד "מחני  שהקיום יומתק ועפ"ז

תצוה בפרשת נרמז תשא "בפרשת שבתיבת כיון -
גם  מודגשת מספרך ") נא "מחני  אמירתו נתקיימה (שבה (תצוה)"

" מספרך נא "מחני  אמירת לאח "ז באה ממנה שכתוצאה
וישראל ). דמשה העצמות ההתקשרות (מצד 



כד               

זו אשה בשכונה  ע "י ברבים  השם  קידוש  של מאורע 
.מישראל 

מה " עד  יודע  אתנו גו' ש "אין - ,ובהקדמה 
כלל  להבין) יכול  (ואינו מבין אינו מאתנו אחד  אף 
ככה ?!... ה ' עשה  למה  הדברים , פשר  וכלל 

אמא  צעירה , באשה  כשמדובר  לילדים ועאכו "כ 
אלא  אחרי'... ויתגעגעו לאמם  שצריכים  קטנים 
כלפי  ומענות  טענות  של  בענינים  להאריך  שאין

דברים  "ברוב  הכתוב  ובלשון "על וגו'"הקב "ה , ,
מעטים " דבריך יהיו  .כן

דקידוש  הענין גודל  את  להדגיש  יש  ואעפ "כ ,
לזעוק  ועיקר , ועוד  זה , שבמאורע  ברבים  השם 
ולבקש  מתי"... "עד  הגלות , אריכות  על  להקב "ה 
ומיד  שתיכף  שאפשר  מה  כל  ולעשות  ולדרוש 

האמיתית  הגאולה  משיח תבוא  ע "י  והשלימה 
יקויים  שאז שוכני צדקנו , ורננו "הקיצו היעוד 

מיד ,עפר " לתחי' שקמים  מצדיקים  ,ומתחיל
על  שנהרגה  צדקנית  האשה  ובתחילתם  וביניהם 
עם  בגוף  נשמה  תיפגש  ומיד  שתיכף  השם , קידוש 
לתורה  ולגדלם  לחנכם  ותמשיך  וילדי', משפחתה 
לבב . וטוב  שמחה  מתוך  טובים , ולמעשים  לחופה 

השם יא . דקידוש  הענין גודל  - לראש  ולכל 
זה : שבמאורע  ברבים 

מקומות  בכו"כ  חז"ל  בדברי המבואר  ידוע 

והשכר  והזכות  וההפלאה  העילוי גודל  ע "ד 
 השם קידוש  ובפרט  , יתירה ובהדגשה  ,

ברבים  השם  בקידוש   בית נמצא  שבה  ,
בית  טובים , מעשים  ובית  המדרש  ובית  הכנסת 

אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק  משולש ,  שעל ,

וביתר  שאת  ביתר  ברבים  השם  קידוש  נעשה  זה  ידי
עוז.

דקידוש  וההפלאה  העילוי בגודל  להוסיף  ויש 
שמצינו  - אצל השם   גודל שמצד 

שהקב "ה  ראוי הי' ומדרגתו מעלתו  
    ענין) סיבה  היתה  שאח "כ  אלא  ,

שבגללה  ומצבו) מעמדו ֿ ערך  לפי מתאים  הי' שלא 
נענש    שלאח "ז אף  לעונש , זה  ונחשב  ,
" ה את  ולהיות לחבר  "

     - שהזכות מובן שמזה 
ה "שולחן ֿ הזכות דחיבור  לגודל  מגעת  אינה  ערוך "

השם ! קידוש  על  נפש  דמסירת 

נא  "מחני משה  לאמירת  מהשייכות  ולהעיר 
רבינו  משה  של  שהמס "נ מודגש  שבזה  - מספרך "

היא  ישראל  כפי בשביל  משה  של  ממציאותו
על  רבינו משה  מוותר  שלכן התורה , עם  שקשור 
נא  "מחני (באמרו בתורה  כתוב  להיות  הזכות 

כולה " התורה  "מכל  בגלל מספרך ", המס "נ )
אינה  השו"ע  דחיבור  שהזכות  (כשם  ישראל  בשביל 
השם ). קידוש  על  נפש  דמסירת  הזכות  לגודל  מגעת 

השם  דקידוש  וההפלאה  העילוי גודל  על  ונוסף 
בהדגשה  ה "ז נפש , דמסירת  הענין שבכללות  ברבים 
לילדים  אמא  צעירה  אשה  של  נפש  במסירת  יתירה 

מסירת  מלבד  כי, - גם קטנים  "מוסרת " ה "ה  ,
את   אותם ומפקירה  שעוזבת  בכך  ,

אלי'), הילדים  של  הגעגועים  גודל  (בידעה  לבדם 
גידולם  את  מזה ,ומשאירה  ויתירה  לאחרים , וחינוכם 

מס "נשמסירת  היא  ילדי'  שאת ביתר
ובמילא  שלה , מהמס "נ עוז  ה "זוביתר  

  !

העילויים יב . כל  לאחרי וההפלאות אבל 
כיון ברבים , השם  ("די שבקידוש י"ח  יצאו שכבר 

הגזירות  ע "י השם  קידוש  על  נפש  מסירת  והותר ")
עד  והארוך , המר  הגלות  במשך  שהיו ושמדות 

" להקב "ה : בנ"י זועקים  - זה  לדורנו ...!?"
עדיין היתכ  זקוקים  המר  הגלות  אריכות  שלאחרי ן
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הי "ד 130) לאפיין הלוי  פייבל  שרגא ר' בת לאה פעשא מרת
וסיום  ראשון, אדר ב' תרומה, פ' ה' ביום השם קידוש על  שנהרגה

(המו"ל ). ראשון אדר ט ' תצוה, פ' ה' ביום ה"שבעה"
ט .131) עד , תהלים
יט .132) יו"ד , משלי 
א.133) ה, קהלת
יט .134) כו, ישעי '
א.135) קמ , זח "א ראה
נ,136) (פסחים במחיצתן" לעמוד  יכול  אדם "אין ולדוגמא:

התורה) כל  לגבי  קדה"ש על  מס"נ (במעלת בארוכה וראה א).
להצ"צ  דא"ח  הליקוטים ספר בתחלתו. לאדהאמ "צ האמונה שער

וש"נ. ואילך ). תתצ (ע' מס"נ ערך 
(137.335 ע' (לקמן ס"ח  תשמ "א תצוה ואתה ד "ה ראה

המס"נ  כח  והתעוררות שגילוי  קלד ), ע' ח "ו מלוקט  סה"מ 
הדור. נשיא הגלות, שבזמן דמשה אתפשטותא ע"י  נעשה בישראל 

שם 138) לקו"ש - בכ "ז וראה פרשתנו. ריש מישרים מגיד 
וש"נ. שם. ובהערות ואילך , 176 ע'

ה"ה 139) - הרמ "א שבהגהות ֿ דינים הפסקי  גם שישנם ואף
עצמו  ֿ ערוך  והשולחן ֿ ערוך , השולחן גבי  שעל  ה"מפה" בדוגמת

ֿ יוסף. הבית של  חיבורו הוא
עה"פ.140) פרש"י 



כה                

אמא  צעירה  אשה  של  השם  קידוש  על  נפש  למסירת 
קטנים ?!... לילדים 

ממסירת  רוח " ב "נחת  הקב "ה  של  רצונו אם  גם 
במשך  מס "נ י"ח  יצאו שכבר  לכך  נוסף  הרי, - נפש 

נפש כל  המסירת  מספיקה  שלפנ"ז, בנ"י הדורות  של 
בכך     !

בגלות  כבר  נמצאים  בנ"י   
 כל סיימו כבר  בא !... לא  עדיין צדקנו ומשיח 

כל  נעשו וכבר  הגלות , דזמן העבודה  עניני
ובמיוחד  (כולל  האפשריים  האופנים  בכל  הפעולות 
ולא  יום ), ששים  במשך  אדר  בחודש  השמחה  ע "י

עובר  ואעפ "כ , עוד , לעשות  ניתן מה  יודעים 
     הגאולה באה  לא  ועדיין ,

אלא  עוד  ולא  ממש ! בפועל  והשלימה  האמיתית 
בזמן  להיות  שיכול  חמור  הכי מאורע  שניתוסף 

לילדים  ואם  בישראל  שאשה  - צריכה הגלות  קטנים 
השם ! קידוש  על  נפשה  למסור 

זה  שמאורע  בכך  להתנחם  אלא  לנו נותר  לא 
קידוש  על  נפש  מסירת  של  האחרון המאורע  הוא 
הצדקנית  האשה  של  שבזכותה  ועיקר , ועוד  השם ,
זכותן  עם  ביחד  השם , קדושת  על  נפשה  שמסרה 
לנשי  עד  הדורות , שבכל  הצדקניות  ישראל  נשי של 
זה , שבדורנו בריא  בגוף  נשמות  הצדקניות  ישראל 

להגאולה  ממש  ומיד  תיכף  האמיתית זוכים 
מארץ  צאתך  "כימי ש"בשכר והשלימה , מצרים ",

שהיו צדקניות  ישראל נשים  נגאלו  הדור  באותו
תיכף ,ממצרים " לבוא  העתידה  בהגאולה  ועד "ז

בדור " שיש  צדקניות  נשים  "בשכר  ממש , .ומיד 

הענין ושלימות  אמיתת  יהי' ואז -
ענין כללות  השם ,שהרי קידוש  היפך  הוא  הגלות 

בגוים ",בקרא כמפורש  המחולל  הגדול  "שמי
עליהם  אויביהם  באמור  החילול , אלה "ומהו  ה ' עם 

יכולת  הי' ולא  יצאו עמו ומארצו את  להציל  בידו
ארצו" ע "י ואת  נעשה  ית ' שמו וקידוש  ,

הכתוב  כהמשך  שמי הגאולה , את  "וקדשתי
. ה ' אני כי הגוים  וידעו גו' בכם .הגדול  בהקדשי 

ש )ולקחתי (עי"ז וקבצתי לעיניכם  הגוים  מן אתכם 

אל  אתכם  והבאתי הארצות  מכל  אדמתכם ",אתכם 
גוים והתקדשתי"והתגדלתי לעיני ונודעתי

ה '". אני כי וידעו רבים 

* * *

לעבודה יג . בנוגע  לעיל  מהאמור  ההוראה 
בפועל :

בפרשת  שחל  באדר  משבעה  תצוה ,בבואנו 
התגברות  מודגשת  ישראל ,שבשניהם  של  מזלם 

דעצם  והתוקף  כפיהחוזק  ("ואתה ") הנשמה 
ומתגלה  ופעולתם שנמשך  בעבודתם  

נשמות  אלא  וח "ו, ח "ו מהעולם  ויציאה  מס "נ (לא 
יש  וטובות ), בריאות  ושנים  ימים  לאורך  בגופים 
החיות , ובתגבורת  עוז, וביתר  שאת  ביתר  להוסיף 

התורה  בלימוד  ועבודתינו  מעשינו וקיום בכל 
והיהדות  התורה  בהפצת  ובמיוחד  כולל  המצוות ,

להביא  כדי חוצה , המעיינות  והפצת  
משיח את  ע"י והשלימה  האמיתית  צדקנו,הגאולה 

דישראל , דהעצם  ההתגלות  שלימות  תהי' שאז
חד  כולא  וקוב "ה  כולו,ישראל  העולם  בכל  ,

בתחתונים . ית ' לו דירה  שנעשה 

דחודש  העבודה  קצת : אחר  אדר בסגנון
להביא  היא  מזלי '" ותקיף  ובגלוי ש"בריא  בפועל 

צדקנו, משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  הגאולה  את 
ממנו" אדירו ("והי' "אדיר " שאז שנקרא  ,(

שנקראו  ישראל , של  מזלם  כולו העולם  בכל  יתגלה 
ד "אדיר  הגילוי שלימות  עם  ביחד  "אדירים ",
ית '. לו דירה  שנעשה  כולו, העולם  בכל  ה '" במרום 

בתורה יד . שקורין שהפרשיות  - יותר  ויומתק 
קשורות  אדר ) חדשי בשני זו, (ובשנה  אדר  בחודש 
ביהמ "ק  בבנין ששלימותו המשכן, עשיית  עם 

יוצאה  אורה  שממנו העולם השלישי, ועד לכל  ,
נעשה  כולו בית שהעולם  כמו ית ', לו דירה 
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רע"ב.141) יא, סוטה
בסופו.142) תרו רמז רות יל "ש
כג .143) לו, יחזקאל 
כ .144) שם, פרש"י 
ֿ כד .145) כג  שם,

כג .146) לח , שם
(טואו "ח147) קדיש  לאמירת  מהשייכות  אחרלהעיר נו) ר "ס 

מודגש  זה  שענין  לומר, ויש  - אחר נפטר. קדיש באמירת ביותר
" נתקיים ידו שעל  ית', שמו קידוש על  נפשו בתוך המוסר

עצמך  "מסור לב), כב, (אמור ישראל " את בני  להקדיש
ואילך . 167 ע' חכ "ז לקו"ש בארוכה וראה עה"פ. (פס"ז שמי "

וש"נ).
א.148) עג , זח "ג  ראה
סע"ב.149) צח , סנהדרין וראה כא. ל , ירמי '
ועוד .150) סה"ה. פ"ד  ברכות ירושלמי 



כו               

  הציווי אודות  מדובר  שבהם  -
דימי  והחינוך  כהונה  בגדי המשכן, דמלאכת 
לי  ד "ועשו ההקדמה  ובמיוחד  (כולל  המילואים 

בתוכם "מקדש  ד"ונקדש ושכנתי  ֿ הכל והסך  ,
. בתוכם "בכבודי לשכני ..(

 בני ראש  את  תשא  "כי ,ישראל "-
תכלי על  השלימות שרומז נשיאת ת  דבנ"י, בהעלי'

שתהי' משיח ראש , ע "י והשלימה  האמיתית  בגאולה 
והגלות ). דהחורבן הירידה  גודל  (לאחרי צדקנו

  המשכן דמלאכת  הציווי קיום  -
בפועל , במעשה  המשכן להקמת  ועד  כהונה  ובגדי
- השלישי דביהמ "ק  השלימות  גם  מרומזת  ובזה 

משכן המשכן למקדש "פקודי "רמז  העדות ",
בשני "משכון"חורבנין"שנתמשכן  בדוגמת  ,

השלישי  שביהמ "ק  כיון בשלימות , לבעליו שחוזר 
דבית  השלימות  גם  בו שתהי' משולש , גם  הוא 

(ודהמשכן) שני ודבית  גם ראשון תהי' ואז ,
גואל  הוא  ראשון "גואל  ע "י בנ"י דכל  ההקהלה 

בני אחרון" עדת  כל  את  משה  ("ויקהל 
העשירי ישראל " והמנין ,( דכל ("פקודי")

בנ"י.

"'גו אליו ה ' וידבר  משה  אל  "ויקרא  -

לכאו"א  דהקב "ה  והדיבור  (גילוי) הקריאה  -
אותי" ידעו ש "כולם  באופן .מישראל 

" מיד זירוז לשון אלא  צו "אין - שתיכף -
צו  שבפרשת  הענינים  פרטי כל  נעשים  ממש  ומיד 
(שהתחלתם  המילואים  ימי דשבעת  החינוך  ע "ד 

אדר ). בכ "ג 

 נתקיימה שבו למילואים , השמיני יום  -
עלינו  אלקינו ה ' נועם  "ויהי ואהרן משה  ,תפלת 

ידיכם "יהי במעשה  שכינה  שתשרה  .רצון

מודגשת  העיבור  שבשנת  לומר , השלימות ויש 
בפרשיות  גם  השנה  חדשי שאר  לגבי אדר  דחודש 

שמיניבתורה שקורין פרשת  קריאת  שגם  שבה -
ביום  השכינה  השראת  אודות  מדובר 

למילואים ,  בחודש היא  , שכבר היינו, ,
לו  דירה  דר , דא ' השלימות  מודגשת  אדר  בחודש 

בתחתונים . ית '

יצטרכו טו. שלא  - העיקר  והוא  - ויה "ר 
נגאלו  ש "בניסן ניסן, לחודש  עד  חדשים  ב ' להמתין

חודש ובניסן שבהתחלת  כיון  להגאל ", אדר עתידין 
מש  ובפרט  באדר ,ראשון, ביום בעה  ושלימותו

באדר , עשר  אחד  האמיתית הש "ק הגאולה  תהי'
ובנין וחנוכתווהשלימה  השלישי ביהמ "ק 

.

חדשי  ב ' שישנם  העיבור  שבשנת  ולהוסיף ,
יותר  עוד  ניתוסף  יום , ששים  אדר ,

 עתידין ובו נגאלו (שבו ניסן לחודש 
ומזרזים  ממהרים  שעי"ז יום , ששים  במשך  להגאל )
בהתחלת  עוד  ניסן חודש  דעניני הגילוי יותר  עוד 

אדר . חודש 

- זו בשנה  מיוחד  עילוי ניתוסף  זה  ובכל 
הצדי"ק  שנת  מסתיימת  בניסן עשר  שבאחד 
מזמור  לאחרי (שבא  צדי"ק  מזמור  עם  הקשורה 
קדשי  בשמן עבדי דוד  "מצאתי נאמר  שבו פ "ט 

ה 'משחתיו" "ברוך  המזמור  וחותם  לסיום  עד  ,
נועם  ב "ויהי וחותמו שסיומו ואמן"), אמן לעולם 

כוננהו" ידינו ומעשה  בשלימות גו' שקאי ,
השלישי  בביהמ "ק  השכינה  גמר השראת  ע "י ,

דור זה, בדור ועבודתינו מעשינו ושלימות
 רבינו משה  של  פעולתו נשלמת  שבו ,

וגילוי  בהמשכת  אחרון") גואל  הוא  ראשון ("גואל 
בתחתונים . דירה  ית ' לו לעשות  בעולם , אלקות 

יום  (ששים  באדר  עשר  שבאחד  - לנו  תהי' וכן
דאחד  הענין כבר  יושלם  בניסן) עשר  אחד  לפני

בניסן  נשיא עשר  יום  עשר  עשתי "ביום  לבני,
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ח .151) כה,
ֿ מו.152) מג  כט ,
יב.153) ל ,
ובפרש"י .154) כא לז,
וש"נ.155) .262 ע' חכ "א לקו"ש וראה א. רכא, זח "ג  ראה
וש"נ.156) ואילך . 8 ע' חי "א לקו"ש ד . פ"ב, שמו"ר ראה
א.לה,157)
ועוד .158) ט . תשא תנחומא
א.159) א,
לג .160) לא, ירמי '
ב.161) ו, פרש"י 
יז.162) צ, תהלים
כג .163) ט , פרש"י 

ד '.164) בסעיף לעיל  המבואר על  נוסף
כא.165) פסוק
עה"פ.166) תהלים מדרש
ח "א 167) מלוקט  (סה"מ  תשי "א דשנת לגני  באתי  ד "ה ראה

בתחלתו).
באדר 168) עשר שבאחד  זו שנה בקביעות מיוחדת כח  ונתינת

שהשלימות  - באדר דשבעה השלימות נעשית בשבת) (שחל 

             

         
           
           

         
 

        
          

        
          

         
          

         
          



























             

          
       

       
          
           

    
       
      

          
         

        
        
         

           
       

        
      

         
 









































כז                

"מאשר אשר " ,"לחמו וטובל" ,
"ויקחו רגלו" תצוה : פרשת  בהתחלת  כמודגש  -

זך " זית  שמן תשא אליך  פרשת  בהתחלת  וכן ,
שבה  תשא ) פ ' ש "ק  במנחת  לקרוא  (שמתחילין

המשחה  שמן אודות  עבדי מדובר  דוד  "מצאתי -
   הענין ושלימות  עיקר  שזהו ,"

של  המשיחה  ע "י ישראל ", בני ראש  את  תשא  ד "כי
הוא  ראשון גואל  רבינו, (משה  ישראל " בני "ראש 
ויגאלנו  שיבוא  המשיח , למלך  אחרון) גואל 

ממש . ומיד  תיכף  לארצנו, קוממיות  ויוליכנו
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10

 ומתגלה העולם),נמשכת (גדרי  הבנין ימי  *
ס"ו  (כנ"ל  מהעולם למעלה הוא (שמצ"ע אדר בחודש שגם

ניסן. שבחודש השלימות כבר נעשית ((88 ובהערה
עב.169) ז, נשא
כ .170) מט , ויחי 
כד .171) לג , ברכה

         
        

       
          

   

אתם 172) תמיד  נר להעלות "בזכות יא: פל "א, ויק"ר וראה
המשיח ". מלך  של  נרו פני  להקביל  זוכים

ואילך .173) כב ל ,

             

         
           
           

         
 

        
          

        
          

         
          

         
          



























המשך ביאור למס' חולין ליום חמישי עמ' א

             

          
       

       
          
           

    
       
      

          
         

        
        
         

           
       

        
      

         
 







































המשך ביאור למס' חולין ליום ראשון עמ' ב 

             

        
        

      
      

    
        
        

       
         

         

        
       

  
       

        
        

     
       

 







































המשך ביאור למס' חולין ליום שלישי עמ' א



כח

      
אודות א . מדובר  תצוה  פרשת  וסיום  בהתחלת 

המנורה : נרות  הדלקת 

זך  זית  שמן אליך  "ויקחו - הפרשה  בהתחלת 
יערוך  גו' מועד  "באוהל  תמיד ", נר  להעלות  גו'

גו'" בוקר  עד  מערב  ובניו אהרן ובסיום אותו .
בהטיבו בבוקר  "בבוקר  - גו'הפרשה  הנרות  את 

הנרות  את  אהרן הערביים "ובהעלות  .בין

- הפרשה  שבסיום  החידוש  שהדלקת ועיקר 
עם  קשורה  מקטר הנרות  מזבח  "ועשית  :

וגו'" סמים קטורת  קטורת  אהרן עליו "והקטיר  ,
ובהעלות  יקטירנה  הנרות  את  בהטיבו בבוקר  בבוקר 

יקטירנה " הערביים  בין הנרות  את  היינו,אהרן ,
הטבת  בזמן היא  הקטורת  והעלאת שהקטרת 

"בעידן  קטורת ", מקטר  תהא  הטבה  ("בעידן הנרות 
קטורת " מקטר  תהא  ).הדלקה 

היא  שהקטורת  - מזה  הטבת ויתירה 
הנרות :

חכמים  (שבע לדעת  הנרות  את  ייטיב  "לא  -
יקטיר  אלא  יקטיר  ואח "כ  חמש ) רק  אלא  נרות ,
שתים )", הטבת  (יגמור  ייטיב  ואח "כ  (באמצע )
להטבת  נרות  חמש  הטבת  בין שמפסיקין היינו,

נרות  ש "מטיב שתי שאול  אבא  כדעת  (דלא 
. מקטיר  ואח "כ  בבוקר (כולן) בבוקר  דכתיב  .

הנרות  את  בין יקטירנה "בהטיבו ומפסיקין ,
דם  בזריקת  נרות  שתי להטבת  נרות  חמש  הטבת 

התמיד ).

כחכמים  הרמב "ם והלכה  כפס "ד  - אחר"
שבהיכל  זה  מטיב  (דהתמיד ) הדם  את  שזורקין

. ההיכל  מן שניהם  ויוצאין נרות  ואח "כ חמש  .
. ומקטיר ,מפיסין ונכנס  שזכה  מי בקטורת  וזוכה  .

שתי  ומטיב  המנורה  בדישון שזכה  זה  נכנס  ואח "כ 
.הנרות "

הקטורת  של  ענינם  תוכן לבאר  והדלקת ויש 
בעבודת  זל "ז ושייכותם  כידוע האדם הנרות  -
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ֿ כא.1) כ  כז,
ֿ ח .2) ז ל ,
הכתוב 3) שאמר "זהו (בתחלתו): טו פרשתנו תנחומא ראה

ט ) כז, (משלי  .רע"א רל , (ח "א ובזהר כו'". לב ישמח 
רע"א) קנ, א. יא, בפרשתנוח "ג  מ"ש  ע "ד הוא  זה  שפסוק  מפרש 

את "והקטיר בהטיבו בבוקר בבוקר סמים קטורת אהרן עליו
בין הנרות את אהרן ובהעלות יקטירנה יקטירנה ",הנרות הערביים 

על  קאי  וקטורת " ש"שמן הטבתהיינו, בזמן הקטורת עבודת 
(בשמן*), הנרות  ריש והדלקת  בחיי  וראה הערביים**. ובין בבוקר

המנורה  שמן לב, ישמח  וקטורת שמן "במדרש*** פרשתנו:
ובהעלות  שנאמר  הקטורת , בזמן מתקרב **** את שהי ' אהרן

יקטירנה". הערביים בין הנרות
א.4) ל ,
נתינת 5) המנורה, (דישון הנרות הטבת בפירוש הדעות פרטי 

נסמנו  - וכו' זמנה המנורה), הדלקת או חדשים, ושמן פתילה
הנרות). הדלקת ערך  גם שם (וראה בערכו תלמודית באנציק'

א.6) טו, יומא

        
         

         
    

        
  

          
    

(ובמראה 7) ה"א סוף פ"ב שם ירושלמי  גם וראה ב. יד , שם
בפלוגתא  פליגי  דהכא ור"ל  דר"י  לפרש צריך  ש"לא שם, פנים
דכ "ע  אלא הנרות, הטבת בין הפסקה בענין ורבנן שאול  דאבא

עיי "ש). כו'", להו מפסיק בקטורת נמי  ולר"י  ס"ל , כרבנן
לחכמים 8) שאול  אבא מודה הערביים שבין ולהעיר,

דכתיב  התם ד "שאני  קטורת", מקטר תהא הדלקה ש"בעידן
"יערוך  בוקר אותו", עד  מערב "אותו בוקר", עד  מערב גו'

אחר  כשירה יום עבודת לך  "אין בוקר", עד  מערב אחר ולא
וראה  ובפרש"י . א נט , פסחים ובפרש"י . א טו, (יומא הדלקתן"

ב). רפ, חנוכה אוה"ת
אליבא 9) כו' מסדר הוה "אביי  יום בכל  שאומרים והטעם

ש  ס"ט .דאבא לקמן ראה - אול "
קצב.10) עשין סמ "ג  וראה ֿ ד . ה"ג  פ"ו ומוספין תמידין הל '
ש "הדלקת 11) הי "ב ) פ "ג  (שם  הרמב "ם  היא ולדעת  הנרות

באמצע היא הקטורת שעשיית י "ל  - (בין הטבתם" הנרות
כס"מ  (ראה להדעות וגם נרות). שתי  להדלקת נרות חמש הדלקת

שהטבהשם. וש"נ) הנרות. הדלקת ערך תלמודית  אינה אנציק '
בין רק היא הנרות והדלקת הנרות, שגםהדלקת כיון  - הערביים 

בין הפסקה צ "ל הערביים  בארוכהבין (ראה  נרות  לשתי  נרות חמש
הרשב "א אישו "ת  שאול ) לאבא (גם ולכו"ע ֿ שט ), עט  סי ' ח "א

הערה  (כנ"ל  המנורה הדלקת לאחרי  הערביים בין להקטיר אפשר
הטיב  ואם נרות, לשתי  נרות חמש בין בקטורת מפסיקים ,(8

ההפסקה צ"ל  כבויים) (כשמצאן גם בבוקר (ראה עצמה
ואכ "מ . ועצ"ע. תשנ)). (ע' שם תלמודית אנציק'

שער 12) אורה שערי  ואילך . א כט , וישב תו"א גם ראה
בראשית  אדהאמ "צ מאמרי  ואילך . פ"ז בכסלו בכ "ה ד "ה החנוכה
אבא  דעת (ע"פ ואילך  ב רפ, חנוכה אוה"ת ואילך . שכב ע'
שמן  ד "ה ואילך . פר"י  ח "א תער"ב המשך  גם וראה שאול ).

ועוד . עזר"ת. וקטורת



כט      

בעבודת  ישנם  ובמקדש  שבמשכן הענינים  שכל 
ומקדש  במשכן ויום  יום  בכל  (כמ "ש האדם  שבו

ושכנתי מקדש  לי נאמר "ועשו לא  "בתוכו בתוכם ",
בתוכם , כאו"א "אלא  ),בתוך 

פרים ("ונשלמה באמירתנו וכמודגש
תרומת שפתינו" פרשת  התפלה : בהתחלת  (

ל "אביי  ועד  הקטורת , ופרשת  התמיד , פרשת  הדשן,
כו'". המערכה  סדר  מסדר  הוה 

יתירה  ובהדגשה   שמלבד -
דתרומת  (כבפרשיות  בתושב "כ  הפרשה  אמירת 

תשא  דפרשת  ודהתמיד ), סמים הדשן לך  "קח  :
[כולל  גו'" ממנה  ונתת  גו' קטורת  אותה  ועשית  גו'
כפי הנרות, להדלקת שייכותה הדגשת גם
גו' קטורת  אהרן עליו והקטיר  "ונאמר  שממשיכים 
הנרות  את  אהרן ובהעלות  גו' הנרות  את  בהטיבו
הקטורת  הכנת  בפרטי גם  ומאריכים  מוסיפים  גו'"],

"תנו  בברייתא : הקטורת שנתבארו פטום  רבנן
וכו'" בה  היו סממנים  עשר  ואחד  וכו' ,כיצד 

כדלקמן.

לפרשת ב . בנוגע  ותמיהה  שאלה  ובהקדם 
וסיום  שבהתחלת  הקטורת  מזבח  ופרשת  הנרות 

תצוה : פרשת 

נתבארו שבה  תרומה  פרשת  פרטילאחרי
מתחילה  המשכן, דמלאכת  תצוה הענינים  פרשת 

    לאחרי") אליך  הקרב  "ואתה  -
ואת  אחיך  אהרן את  המשכן") מלאכת  שתגמור 

לי" לכהנו גו' ע "יבניו כהונה , בגדי  עשיית 
קודש  בגדי  לי"("ועשית  לכהנו לקדשו ,גו'

לי" כהן שיהא  הבגדים  ע "י לכהונה  ),"להכניסו
(עד  הפרשה  בהמשך  בפרטיות  ועד כמבואר  רביעי);

) לכהונה  ידיהם  תעשה למילוי אשר  הדבר  "וזה 
אהרן יד  ומלאת  וגו' לי לכהן אותם  לקדש  ויד להם 

דשבעת בניו" הענינים  פרטי ע "י המילואים ) ימי
ידיהם  נתמלאו הללו המילואים  ידי ("שעל 

לכהונה " הפרשה ונתקדשו בהמשך  שנתבארו (
ששי  עד  ).(מרביעי

וכיון  עוסקת תצוה  פרשת  של 
   הטעם מהו להבין: צריך  -

בפרשת  בפרשת שהתחלתה  וסיומה 
?

הנרות  (פרשת  אלו פרשיות  שתי - מזו ויתירה 
שלא  לכאורה  נכתבו הקטורת ) מזבח  ופרשת 

במקומם :

נאמרה  ש"לא  כיון  - הנרות  אלא פרשת  (כאן)
המנורה " צורך  לפרש  המשכן מלאכת  סדר  ,על 

המשכן", מלאכת  ב "סדר  (לכאורה ) בהמשך מקומה 
תרומה  בפרשת  המנורה  שבסיום לעשיית  (ובפרט 

נאמר  המנורה  נרותי'")מעשה  את  ולא "והעלה  ,
כהונת  אודות  מדובר  שבה  תצוה  פרשת  בהתחלת 

אהרן?

כפי - הקטורת מזבח שהקשוופרשת
(לכאורה )המפרשים  שמקומה   ביחד ,

המנורה  השולחן, (הארון, המשכן כלי כל  עם 
החיצון) פרשת ומזבח  בסוף  ולא  לאחרי, תצוה ,

דהמשכן הענינים  פרטי כהונה כל בגדי וכליו,
והמילואים ?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

ח .13) כה, תרומה
ועוד .14) א. סט , של "ה עה"פ. אלשיך  ראה
סוס"א.15) (מהדו"ב) או"ח  אדה"ז שו"ע וראה ג . יד , הושע
תשא 16) דפרשת הקריאה שהתחלת ולהעיר, - ואילך . לד  ל ,

בפרשת  וחותמה לסיומה (בהמשך  תצוה פ' שבת במנחת  היא
הקטורת). מזבח 

ואילך .17) א ו, כריתות
"פטום 18) - כאלקינו") (ב"אין התפלה בסיום ועד "ז

וכו'". והצפורן הצרי  הקטורת
דפרשת19) ראשונים פסוקים  ב' הקדמת הנרות.לאחרי 
ובפרש"י .20) א כח ,
ֿ ג .21) ב שם,
ג .22) שם, פרש"י 

ֿ ט .23) א כט ,
לג .24) שם, פרש"י 
התמידין 25) שני  הקרבת ע"ד ) דששי  (ההמשך  גם כולל 

- ֿ מב)) לח  (שם, תמיד " עולת וגו' המזבח  על  תעשה אשר ("וזה
לדורות הציווי  זה לימישאין "אזהרה  אלא  פינחס ), בפ ' (שמקומו

ד ).המילואים" כח , פינחס (פרש"י 
והפירוש ו"פרשת26) ב), (כד , אמור בפ' היא הנרות"

ש" הוא תצוה" ד "ואתה " כך על  ישראל  בני  את
שם). אמור (פרש"י 

לז.27) כה,
למאור "28) כתית  זך זית  ד"שמן  הענינים  על ופרטי  (נוסף -

הענינים  פרטי  עם ביחד  להתבאר יכולים אמור) בפ' אמירתם
בהתחלת  שנזכרו הסמים", ולקטורת המשחה לשמן ד "בשמים
תשא  בפ' בפרטיות ונתבארו למאור"), "שמן (כמו תרומה פרשת

ואילך ). כב (ל ,
תו"ש 29) וראה ועוד . כאן. אוה"ח  ש"ך , ספורנו, רמב"ן,

וש"נ. עה"פ.
השולחן,30) הארון, - ויקהל ) (בפרשת בפועל  כבעשייתם

העולה. ומזבח  הקטורת מזבח  המנורה,



ל     

בזה :ג . הביאור  לומר  ויש 

במקומה , (שלא  הקטורת  מזבח  פרשת  כתיבת 
אלא ) תרומה , בפרשת  המשכן כלי כל  עם  ביחד 

, היא והמילואים , כהונה  בגדי וכליו, המשכן
להדגיש  כדי    ,

("תחלת  המשכן כוונת  עיקר  נשלמת  ידה  שעל  כיון
המעשה " סוף  במדרש המחשבה  כדאיתא  ,(

הקרבנות  את  ושחט  כליו וכל  המשכן שכ "שנעשה 
הקטורת ". את  שהקריבו עד  שכינה  ירדה  לא  וכו'

בזה  לקונו:ומהביאורים  האדם  בעבודת  -

חז"ל  זהב אמרו של  אחד  היו מזבחות  "שתי
הפנימי  כנגד (מזבח  ( של ואחד  אדם , של 

החיצון  (מזבח  .נחושת  אדם  של  גופו כנגד  (.
קרבנותיו  הנחושת  מזבח  כך  אוכל  שהגוף  כשם 
הריח  מן אלא  נהנות  אינן שהנשמות  וכשם  למאכל ,
קטורת  אלא  הזהב  במזבח  נקרב  הי' לא  לכך 

לריח ".סמים  העשוי דבר  ,

- תליא  בהא  והא  - לזה  הקרבנות ונוסף  שע "י 
הנחושת ) מזבח  להקב "ה נעשה (שע "ג

קירוב  מלשון נעשה (קרבן הקטורת  ע "י ואילו ,(
מזה ) יתירה  אלא  קירוב , רק  (לא  

מלשון וחיבור (קטורת  שנעשים קישור  ועד  ,(
הזהר מציאות  כלשון קטירא אחת , "בחד 

אתקטרנא ".

לי  "ועשו - המשכן כוונת  שעיקר  מובן ומזה 
מקדש  ע "י נעשית  - " שבה ,

הקב "ה  עם  ההתקשרות  ושלימות  עיקר  מודגשת 
ממש . חד  שנעשים 

פרשת  בכתיבת  מודגש  זה  הקטורת וענין מזבח 
מלאכת  לאחרי - כהונה בפ"ע  בגדי המשכן,

והמילואים :

המשכן, דמלאכת  הענינים  פרטי כל  וגמר  בסיום 
וברובה  תרומה , (בפרשת  והמילואים  כהונה  בגדי
הכתוב  וחותם  מסיים  - תצוה ) פרשת  של  ככולה 

 לבני שמה  "ונועדתי המשכן: דכללות 
שכינתי  (שתשרה  בכבודי (המשכן) ונקדש  ישראל 
לשכני  גו' ישראל  בני בתוך  ושכנתי גו' בו)

.בתוכם "

מזבח  "ועשית  בפ "ע ) (בפרשה  מוסיף  ולאח "ז
שיעשו  להם  יתייחד  עוד  כי "אמר  קטורת ", מקטר 

קטורת " מקטר  יותר מזבח  נעלה  שזהו"ע  -
נעשה  הקטורת  שע "י כיון בתוכם ", ב "לשכני

השלימות . בתכלית  הקב "ה  עם  והחיבור  הקישור 

סיום  הוא  הקטורת  שמזבח  יותר  ויומתק 
צוותא וחותם  מלשון "תצוה ", כי, - תצוה  פרשת 
עם וחיבור  דישראל  וחיבור  הצוותא  על  מורה  ,

(קישור  הקטורת  במזבח  ושלימותו שעיקרו הקב "ה ,
גמר תצוה, פרשת וחותם שבסיום וחיבור)

הקב "ה . עם  דישראל  וחיבור  הצוותא  ושלימות 

מודגשת ד . הקטורת  במזבח  - יותר  ובעומק 
וקוב "ה  ("ישראל  הקב "ה  עם  דישראל  ההתקשרות 

חד " בחינת כולא  הנשמה , עצם  מצד  (,
לייחדך " ועצמותו "יחידה  מהותו עם  שמיוחדת  ,

ד "לשכני  הענין ושלימות  עיקר  נעשה  ידה  ועל  ית ',
"לשכון ממש .בתוכם "בתוכם ", "אני" ,

מרומז: זה  וענין

"אמה  המזבח , במדות  ואמה א ) ארכו
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ועוד .31) המור. צרור ש"ך , רמב"ן, ראה
כאן.32) המור צרור
(בסופו).33) טו פרשתנו תנחומא
זח "ב 34) גם ראה - הקרבנות שאר לגבי  הקטורת במעלת

א'תשנט  ע' פרשתנו אוה"ת וראה א. סח , שה"ש ז"ח  א. ריט ,
קסב  ע' תרנ"ז סה"מ  ואילך . ה' ע' ח "א תרל "ה סה"מ  ואילך .
ח "ג מלוקט  סה"מ  וראה ואילך . פרי "ב ח "א תער"ב המשך  ואילך .

וש"נ. קנב. ע'
כאן.35) יקר כלי  בארוכה וראה פי "א. תדשא מדרש
ומזבח 36) הלב, פנימיות על  רומז הפנימי  שמזבח  להעיר,

ריש  עח , סוכות  דרושי  (לקו"ת הלב חיצוניות על  רומז החיצון
ובכ "מ ). ע"ד .

ועולה 37) גו' עליו תעלו "לא ט ) (ל , פרשתנו בסוף כמ "ש
ש"על  כב) (כה, תרומה ראב"ע (וראה עליו" תסכו לא ונסך  ומנחה
בעבור  העולה* מזבח  אחר רק הקטורת מזבח  הזכיר לא כן

ונסך "). ומנחה עולה עליו תעלו לא שיזהיר
ועוד .38) (קט ). מו סי ' הבהיר ס' ראה
וש"נ.39) שם. מלוקט  סה"מ  שם. המור צרור ראה
א.40) רפח , (אדר"ז) ח "ג 

         


ובפרש"י .41) ֿ מו מג  כט ,
כאן.42) רמב"ן
א).43) יב, (ברכות החיתום" אחר הולך  "הכל 
ובכ "מ .44) א. פב, פרשתנו תו"א
א.45) עג , זח "ג  ראה
דחגה"ס.46) ג ' דיום הושענות נוסח 
מו.47) שם, פרש"י 
ב.48) ל ,



לי      

"אמות רחבו" -. הנשמה על  (שרומז) .
היא  כך  אחד  שהקב "ה  כמו יחידה  שנקראת 

,יחידה "

תשא, (שבפרשת הקטורת בסממני ב)
הקטורת ) דפטום  בברייתא  בתושבע "פ  ובפירושה 

ש " " בה היו שרומז סממנים  - על
מחורב " יום  עשר  שלמעלה "אחד  עשר  אחד  ,

בחינת  בחורב , שניתנו  הדברות  הוא מעשרת  "אנת 
בחושבן " ולא  עצמותוחד  שלמעלה , ית ' ומהותו

היחידה , בחי' בנשמה , ודוגמתו ספירות , מעשר 
פנימיים , כחות  מעשר  שלמעלה 

ש "בעת  - הקטורת  בעבודת  שמקטירין ג )
ההיכל  מן העם  כל  פורשין יום  בכל  בהיכל  הקטורת 
שיצא  עד  אדם  שם  יהי' לא  ולמזבח  האולם  ומבין

. הקטורת  שהקטיר  שנאמר זה  . עבודת (בסדר 
וגו'"יוהכ "פ  מועד  באוהל  יהי' לא  אדם  וכל  (,

נמצא  שהכהן באופן היא  הקטורת  שעבודת  היינו,
 שמצד ההתקשרות  על  שרומז הקב "ה , עם 

היחידה . בחי'

בסיום  במ "ש  גם  מרומז זה  שענין לומר , ויש 
תצוה וח  (ופרשת  הקטורת  מזבח  פרשת  )ותם 

חטאת  מדם  בשנה  אחת  קרנותיו על  אהרן "וכפר 
קודש  לדורותיהם  עליו יכפר  בשנה  אחת  הכיפורים 

לה '" הוא  יוהכ "פ קדשים  לעבודת  ששייך  (אף 

אחרי שמקומה  שעבודת בפרשת  מרומז שבזה  - (
היא  יום  שבכל  הקטורת   עבודת

גדול  דכהן בקדש הקטורת  הכיפורים  ביום 
דבחי' ההתאחדות  שלימות  מודגשת  שבה  הקדשים ,
("אחת  שבזמן היחידה  עם  (כה "ג ) שבנפש  היחידה 
שנקראת היחידה בחי' על שרומז בשנה",

הקדשים )."אחת " (קדש  שבמקום  והיחידה  (

הברייתא  באמירת  שגם  - יותר  דפטום ויומתק 
ביוהכ "פ : דהכה "ג  הקטורת  ע "ד  מזכירים  הקטורת 

. כה "ג  מכניס  שמהם  יתרים  מנים  ביום "ושלשה  .
המוכרח  על  שנוסף  אלא  עוד  ולא  הכפורים ",
ד "שלש  להחשבון בנוגע  דיוהכ "פ  מנים  הג ' להזכיר 
(לשס "ה  בה " (ש )היו מנים  ושמונה  וששים  מאות 
ומדגישים  מוסיפים  ליוהכ "פ ), מנים  ג ' ועוד  ימים ,
"ומחזירן  דיוהכ "פ : להקטורת  המיוחדת  ההכנה  גם 

. הכיפורים  יום  בערב  דקה למכתשת  שתהא  כדי .
הקטורת  של  שייכותה  מודגשת  שבזה  - הדקה " מן

יום . לכל  דיוהכ "פ 

-ה . הקטורת  בעבודת  עיקרי ענין ועוד 
בבוקר  בבוקר  סמים  קטורת  אהרן עליו "והקטיר 

   יקטירנה   
יקטירנה " הערביים  :בין

הוי' "נר  ישראל , נשמות  על  קאי - "נרות "
אדם " התורה נשמת  ע "י היא  והדלקתן שהטבתן ,
"נר  אור "ומצוות , ותורה  .מצוה 
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אולי49) אמה, חצי  השולחן על  "גבוה - קומתו" "ואמתיים

כנפים  פורשים שהם הכרובים כנגד  והי ' המנורה, על  גבוה הי ' כן
זה  מעורין שהיו שבהכרובים ולהעיר, עה"פ). (ראב"ע למעלה"
יומא  (ראה וכנס"י  דהקב"ה והיחוד  החיבור שלימות נרמז בזה

א). נד ,
כאן.50) יקר כלי 
שבסוף 51) גו'" אהרן עליו "והקטיר בפסוק גם ומרומז

.64 הערה כדלקמן פרשתנו,
ועוד .52) ב. רפב, חנוכה א'תשסב. ע' פרשתנו אוה"ת
ב.53) א, דברים
א).54) (יז, בהקדמה תקו"ז
בין 55) (של  התמיד  אחר מקטירין שהיו ש"הקטורת להעיר,

. ב הערביים) כלה הי ' .' הל משנה (לחם רביע" חסר שעות
ה"ב). פ"ג  תפלה

יז.56) טז, אחרי 
הקטורת57) ש"הקטרת שביוהכ "פ אלא  כל

האולם  מבין פורשים ואינם בלבד  ההיכל  מן פורשים העם
הקטרה  בשעת אלא ולמזבח  האולם מבין פורשין שאין ולמזבח ,

.(ה"ב פ"ד  יוהכ "פ עבודת (הל ' יום" בכל 
ה"ג .58) פ"ג  ומוספין תמידין הל ' רמב"ם
(59" נקראת שבכ "מ  בלקו"ש ולהעיר, (נסמן תצוה"

שע"י שלמעלה, העצם על  רומז ש"אתה" ,(9 הערה 342 ע' חט "ז
") דישראל .הוא"ו העצם עם ומתחבר נמשך  אתה")

(פרש"י ).60) הכיפורים" "ביום - בשנה" "אחת
אשר 61) המזבח  אל  ויצא יח ) (יז, מות באחרי  שנאמר "הוא

(פרש"י ). עליו" וכפר ה' לפני 
ממלכת 62) לי  תהיו "ואתם - מישראל  בכאו"א ודוגמתו

רמב"ם  וראה ובבעה"ט ). ו יט , (יתרו גדולים" "כהנים כהנים",
ואיש  איש כל  אלא בלבד  לוי  שבט  "לא ויובל : שמיטה הל ' סוף

קדשים". קדש נתקדש ה"ז כו' אותו רוחו נדבה אשר כו'
א.63) יח , מנחות - אחת עד  תוד "ה
י "א 64) בו יש זה "פסוק א'תשסב: ע' פרשתנו אוה"ת ראה

. כו' הקטורת סממני  עשר לאחד  רמז י "ל  גלויתיבות, להמשיך  .
הע"ס". בכל  יחיד  אדון

דקטורת השייכות ע"ד  הפסוק שבתוכן להוסיף, ויש
הקטורת) סממני  (י "א עשר" ד "אחד  והגילוי  שההמשכה מרומז

הנרות. ע"י  נעשה (בעולם) הע"ס בכל 
כז.65) כ , משלי 
כג .66) ו, שם
מלוקט 67) סה"מ  גם וראה ג . פל "ו, פרשתנו שמו"ר ראה

וש"נ. ואילך . רצה ע' ח "ה
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נמשך  הנרות  הדלקת  ע"י לזה , ומתגלה ונוסף 
גם  הקדושה  חז"ל אור  כדרשת  , על

.הפסוק  זך  זית  שמן אליך  ולא "ויקחו אליך  .
. צריך  אני לאורה  לא  חלוני לי, לבית  ויעש  .

אטומים  מבחוץ שקופים  (רחבים ) שקופים  תנא  ,
מבפנים  (קצר  מבפנים  וקצר ) אטום  (פיהם  ואטומים 

שתהא  כדי חוץ , לצד  והולך  ומרחיב  
   מחוץ צריך . אני לאורה  לא  כי) ,

הוא  עדות  מועד , באוהל  העדות  לפרוכת  
 עיקרי שזהו"ע  - בישראל " שורה  שהשכינה 

השראת  תהי' ידו שעל  כדי המשכן בעשיית 
וחיבור השכינה  הקישור  נשלם  ועי"ז ,

 ֿ ן במת יל שהתח ים נ ו ותחת ים נ ו דעלי
.תורה 

בזמן  הקטורת  דעבודת  הענין לבאר  יש  ועפ "ז
"בעידן  הטבה ", ("בעידן הנרות  והעלאת  הטבת 

וההתחברות הדלקה ") ההתקשרות  ששלימות  עם -
שבעבודת  היחידה ) בחי' (מצד  הקב "ה 

ע "י ומאירה  ומתגלה  פרטי נמשכת  בכל 
בכחות  (גם  אדם " נשמת  הוי' ד "נר  הדרגות 
ותורה  מצוה  ד "נר  העבודה  פרטי ובכל  פנימיים )

בעולם  גם  והגילוי להמשכה  ועד  .אור ",

הקטורת  שעבודת  בכך  יותר  מודגש  זה  וענין
בין היתה  מפסיקין היו שבה  הנרות , הטבת 

חכמים  כדעת  נרות , שתי להטבת  נרות  חמש  הטבת 
שמפסיקין שמפסיקין שאול  כאבא  ולא  ,

עילוי  ניתוסף  שעי"ז - ס "א ) (כנ"ל  התמיד  בדם 
נרות  שתי הקטורת ,בהטבת  לאחרי שלהיותה  ,

דרגת  וההתגלות  המשכת  ביותר  בה  מודגש 
קרבן שכללותם הקרבנות מדרגת (שלמעלה

התמיד ), בדם  שמפסיקין שאול  אבא  כדעת  התמיד ,
דכחות  בעבודה  ותתגלה  תומשך  זו דרגא  שגם 

בעולם  גם  ועד  .הגלויים 

הרמב "ם  מ "ש  ע "פ  יותר  שלאחרי ויומתק 
בקטורת ) שזכה  (מי "נכנס  נרות  חמש  הטבת 
המנורה  בדישון שזכה  זה  נכנס  ואח "כ  ומקטיר ,

הנרות  שתי ומטיב     
 המשנה לשון על  שמוסיף  - " ועמדו "באו

שהכה  שלאחרי ומדגיש  מסיים כו'", המקטיר  ן
עד  בפנים  נשאר  אלא  מיד , יוצא  אינו עבודתו,
גמר  לאחרי ורק  הנרות , שתי להטיב  הכהן שנכנס 
לומר , דיש  - יחדיו שניהם  יוצאים  הנרות  הטבת 

גם  ישנו הנרות  שתי שבהטבת  מרומז שבזה 
   כדי ,  תומשך

וההתחברות  ההתקשרות  דרגת  גם  ותתגלה 
.

פרשת ו. שהתחלת  הטעם  גם  לבאר  יש  עפ "ז
הנרות : בפרשת  היא  תצוה 

הצוותא  על  רומז ש "תצוה " (ס "ג ) לעיל  נתבאר 
במזבח  ושלימותה  שעיקרה  הקב "ה , עם  וחיבור 

הפרשה . וחותם  שבסיום  הקטורת 

וחותם  שבסיום  הקטורת  שבפרשת  וכשם 
וחיבור ) (קישור  דקטורת  שהדרגא  מודגש  הפרשה 

מודגש  כך  הנרות , ע "י בעולם  ומתגלה  גם נמשכת 
שהדרגא  הפרשה  בהתחלת  ד "תצוה "(ובעיקר )

ומתגלה  נמשכת  "קטורת ") כמו וחיבור , (צוותא 
היא  תצוה  פרשת  שהתחלת  - הנרות  ע "י ומאירה 

  ויקחו ישראל  בני את  תצוה  "ואתה  :
"באוהל  תמיד ", נר  להעלות  גו' זך  זית  שמן אליך 
- וגו'" העדות  על  אשר  לפרוכת  מחוץ  מועד 

ד "תצוה ". הדרגא  וגילוי המשכת 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

ובפרש"י .68) ב פו, מנחות
ֿ ג .69) ב כד , אמור
ובפרש"י .70) ד  ו, ֿ א מלכים
המשכן"71) שהוקם ביום בארץ השכינה שרתה "אימתי 

ב). פי "ג , (במדב"ר
ועוד .72) ג . פי "ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
(73. הקטורת "מזבח  כאן: המור צרור גם מקשר ראה .

בתחתונים". והעליונים בעליונים התחתונים הדברים
(לעיל 74) והבחיי  הזהר לשון בדיוק הרמז לבאר יש ועפ"ז

בזמנא אלא מתקרב לא "קטורת (3 הערה " ,"
שהי ' ביחסהמנורה רגיל שאינו  קרבן  (לשון הקטורת " בזמן

נעשה לשמן ) הנרות הטבת באמצע הקטורת הקרבת שע"י  -
 ) ה)נרות הטבת ד (פעולת ל (המשכת (קרבן) (
ה) דרגת .וגילוי 

רומזים 75) הקטורת) לאחרי  (שהטבתם נרות ששתי  ולהעיר,
ע' בהעלותך  ואילך . א'תשסג  ע' פרשתנו (אוה"ת ומלכות ליסוד 
חנוכה  (אוה"ת בבי "ע והגילוי  ההמשכה נעשה ידם ועל  שמו),

והגילוי  ההמשכה יותר מודגש שבהם - סע"א) *.רפו,
ה"ד .76) פ"ו ומוספין תמידין הל '
מ "ב.77) פ"ז תמיד 
מזבח 78) בפרשת אגב) (כבדרך  הנרות הזכרת רק לא

הפרשה. כבסיום הקטורת), עבודת לזמן (בשייכות הקטורת

         
  



לג      

קצת : אחר  בסגנון

ע "ד  הוא  ככולה ) (רובה  תצוה  פרשת  של  תוכנה 
"ונקדש  שעי"ז במשכן, לעבודה  ובניו אהרן כהונת 

שכינתי (שתשרה  בכבודי" ולכן,(המשכן) בו).
בעבודה  היא  הפרשה  ובניו פתיחת  דאהרן העיקרית 

השכינה  השראת  נעשית  ידה  פרשת שעל  -
וחותמה  וסיומה  השכינה הנרות ; השראת  בשלימות 

עבודת  ע "י שע "י  והתגלותה  (והמשכה  הקטורת 
הקטורת  מזבח  בפרשת  - (שבסיומה הנרות )

הטבת  ע "ד  גם  נזכר  הנרות ).וחותמה  והעלאת 

יום :ז. בכל  האדם  בעבודת  הענין וביאור 

חדשה " "ברי' האדם  נעשה  יום  שבכל  ,כיון
יהיו  יום  ("בכל  עבודתו עניני בכל  חידוש  צ "ל 

חדשים " "לשכני בעיניך  ותוכנם  שנקודתם  ,(
מהחידוש  ומתחיל  בתוכם ", אני) (לשכון

" בבוקר "בבוקר  היום , ),(בהתחלת 
בחי' מצד  בתוכם ", ד "לשכני ושלימות  עיקר  שהיא 

היחידה .

בכל  הקטורת  פרשת  באמירת  מודגש  זה  וענין
יום :

אודות  מדובר  שבהם  הפסוקים  אמירת  על  נוסף 
    קטורת אהרן עליו ("והקטיר 
. בבוקר  בבוקר  יקטירנה "),סמים  הערביים  (ו)בין .

 מדובר שבהם  הפסוקים  גם  ואומרים 
ולאח "ז אודות  וגו'"), סמים  לך  ("קח  הקטורת 

הקטורת  דהכנת  הענינים  פרטי גם  מוסיפים 
אע "פ  - הקטורת  דפטום  בברייתא  שנתבארו

הקטורת  כמות  כל  הכנת  אודות  הדרושה שהמדובר 
בבת  מכינים  (שהיו  השנה  יום לכל  בכל  ולא  אחת 

וששים בפ "ע ) מאות  "שלש  בברייתא  כמ "ש  ,
וששים  מאות  שלש  בה , היו מנים  וחמשה ושמונה 

החמה  ימות  ושלשה .כמניין שמהם . יתרים  מנים 
כו '" כה "ג .מכניס 

עבודת  על  שנוסף  מרומז שבזה  לומר , ויש 
יום  בכל  צ "ל  זה , ליום  השייכת  הקטורת  

 - והחיבור הקישור  כללות 
ידה  שעל  הקב "ה , עם  היחידה , בחי' הנשמה , דעצם 

בתוכם ". ד "לשכני הענין ושלימות  עיקר  נעשה 

היא ח . הקטורת  שעבודת  - ועיקר  ועוד 
הנרות ", את  אהרן ובהעלות  גו' הנרות  את  "בהטיבו
(הקישור  הקטורת  שבעשיית  שההתחדשות  היינו,
נמשכת  הקב "ה ) עם  הנשמה  דעצם  והחיבור 
וגם  היום , עבודת  עניני בכל  ומאירה  ומתגלה 

העולם כשעוסק  לשם בעניני  יהיו מעשיך  ("כל 
דעהו"שמים " דרכיך  ):ו"בכל 

עם  הנשמה  דעצם  והחיבור  הקישור  התחדשות 
שהו"ע  ותפלה , ק "ש  בשעת  נעשה  יום  בכל  הקב "ה 

לפניבאחד המס "נ דעמידה  הביטול  ותכלית  ,
העמידה  שבתפלת  .המלך 

העבודה  גמר  לאחרי גם  ומתגלה  נמשך  זה  וענין
בשעה  שגם  - כולו היום  כל  במשך  ותפלה , דק "ש 
דרך  מנהג  בהם  "הנהג  העולם , בעניני שעוסק 

העסק ארץ " בעניני ולדבר  להרהר  צריך  שאז ,
באמו  ומתנו ד "משאו שיסיח נה "באופן ובהכרח  ,
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ס"ו.79) סמ "ו שם וראה ורס"ו. רס"ד , או"ח  אדה"ז שו"ע
ס"ב.80) סס"א שם
רמב"ם 81) א. כו, (יומא לקטורת" ד "חדשים מהענין להעיר

ה"ז). פ"ד  ומוספין תמידין הל '
(באשים)82) דבר לך  "אין (ובפרש"י ): א נט , פסחים ראה

בבוקר  בה שנאמר בלבד , קטורת אלא שחר של  לתמיד  שקודם
ב). רפ, חנוכה א'תשסג . ע' פרשתנו אוה"ת (וראה בבוקר"

כלי83) הל ' (רמב"ם ושנה" שנה בכל  נעשית "הקטורת
(הל ' חדשה מתרומה להביאה שצריך  מפני  רפ"ב), המקדש
למכתשת, אותו מחזירין היו בשנה ו"פעמיים הי "ב). פ"ד  שקלים
ובימות  תתעפש, שלא כדי  אותה מפזרים היו החמה בימות
המקדש  כלי  (הל ' ריחה" יפוג  שלא כדי  אותה צוברין הגשמים

ה"ז). שם

בשנה 84) חסר שהי ' לפי  הלבנה, ימות כנגד  עושין היו ולא
הערה  וראה שם). כריתות בשטמ "ק הובא - הרא"ש (פי ' מעוברת

הבאה.
המקדש 85) וכלי  שקלים (הל ' הקטורת" מותר הוא "והשאר

שנ"ד  אלא שאינה פשוטה בשנה שנשארו המנים י "א וגם שם).
מ "ה). פ"ד  לשקלים (רע"ב הקטורת מותר בכלל  הם ימים

הוא 86) (81 הערה (כנ"ל  לקטורת" ד "חדשים שהטעם להעיר
הקשר  מרומז שבזה לומר, דיש שם), (יומא שמעשרת" "מפני 

כפשוטה). (עשירות העולם לעניני  והשייכות 
ספ"ג .87) דעות הל ' רמב"ם וראה מי "ב. פ"ב אבות
סקנ"ו 88) או"ח  אדה"ז שו"ע שם. רמב"ם וראה ו. ג , משלי 

ס"ב.
רפב,89) חנוכה ואילך . א'תשסד  (ס"ע פרשתנו אוה"ת ראה

דק"ש השייכות שעות,ב) ג ' סוף עד  ק"ש בזמן (כמודגש
התמיד כמו הקרבת קודם שעות, בג ' בבוקר, בבוקר הקטורת

לריח  שמניך , לריח  ריח , בחי ' הוא שק"ש - שעות) בד ' שזמנו
הינוקא  הבין (ולכן דק"ש תיבין רמ "ח  היינו רמ "ח  בגימטריא

ק"ש). קראו שלא דלבושייהו בריחא
קמא,90) (תהלים כמ "ש - לקטורת דתפלה מהשייכות להעיר

.(3 שבהערה זח "א (וראה לפניך " קטורת תפלתי  "תכון ב)
ב.91) לה, ברכות
א.92) פו, יומא
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ותפלה  ק "ש  שבשעת  מהדביקות  ומחשבתו דעתו

] התניא בספר  הזקן רבינו שיחוד מ "ש  ש "אף 
"זה  מ "מ , ועד ", לעולם  נצחי הוא הוא 

שעוסק  לבדה  שעה  ובאותה  הזמן  בתורה תחת  בה 
נפרד  אחר  בדבר  עוסק  אם  אח "כ  כי במצוה , או

למטה " העליון אצלו מהיחוד  ניכרת  מ "מ , ,[
 ההתקשרות הנשמה , עצם  שמצד  היהדות 

בתכלית  הקב "ה  עם  "בחד וההתחברות  היחוד ,
שבכל  אתקטרנא ", עד קטירא  ("מערב  ומצב  מעמד 

עולם "). ("חוקת  נצחי ותוקף  בקיום  ה "ה  בוקר ")

בכל ט . שאומרים  הטעם  ולבאר  להוסיף  ויש 
"אביי  משמא יום  המערכה  סדר  מסדר  הוה 

ואליבא  דגמרא  . נרות חמש  הטבת  .
שתי  להטבת  קודם  התמיד  ודם  התמיד , לדם  קודמת 
אף  - לקטורת " קודמת  נרות  שתי והטבת  נרות ,

חמש שהלכה  הטבת  בין היא  שהקטורת 
נרות : שתי להטבת  נרות 

.הב "י  שהרמב "ם  ש "אע "פ  פסק כותב  .
מפסיק  קטורת  ואמרי שאול  אאבא  דפליגי כרבנן
התמיד  ושחיטת  שתים  להטבת  חמש  הטבת  בין
הסמ "ג דעת  נראה  וכן חמש , להטבת  קודם  וזריקתו

.. כך  לסדר  ראוי הי' ולפ "ז קודם . התמיד  דם  .
קודם  נרות  חמש  והטבת  נרות  חמש  להטבת 

. נרות  שתי להטבת  קודם  וקטורת  מאחר לקטורת  .
דאבא  אליבא  הסדר  סדר  שאביי העולם  שמצאו
רצו  לא  ולכן הלכתא , דהכי דס "ל  משמע  שאול ,

ההוא " הסדר  .לשנות 

להבין: צריך  ולכאורה 

סדר  שאביי ידעו והסמ "ג  הרמב "ם  גם  הרי א )
דס "ל  משמע  שמזה  שאול  דאבא  אליבא  הסדר 
ומה  כחכמים , שהלכה  פסקו ואעפ "כ  הלכתא , דהכי

" חידוש  ," שאול כאבא  סדר  שאביי
ההוא ", הסדר  לשנות  רצו "לא  פסק שלכן

כחכמים ? שהלכה  והסמ "ג  הרמב "ם 

אומרים  יוהכ "פ  עבודת  בסדר  ועיקר : ב )

קטורת  ולהקטיר  נרות  חמש  להטיב  יכנס  "לפנים 
כדעת הבוק  - הנשארות " הנרות  שתי את  ולהטיב  ר 

הסדר  שסדר  כאביי ולא  כמותם , שהלכה  חכמים 
שאול  עבודת כאבא  בסדר  אם  ֿ נפשך : וממה  .

למה יוהכ "פ  שאול , כאבא  שפסק  אביי מדברי
 ? יום שבכל  המערכה  בסדר 

הענינים : בפנימיות  - בזה  הביאור  לומר  ויש 

(והסתר )"(מצאו) העלם  מלשון ,",
"בנים  הגלות , ומצב  מעמד  על  מעל מורה 

אביהם " ומצב שולחן במעמד  הם  שאז ,
"ד " ר "ת  "אביי", של  בשמו כמרומז ," שר

 ך רוחם" תום במקום נמצא  שאביהם  כיון ,
" של  בשמו כמרומז (כביכול ), אחר  ,"

ממקום  האבא  את  (כביכול ) "להשאיל " שצריכים 
אחר .

לאמירת  בנוגע  יום ולכן, בכל  המערכה  סדר 
אליבא  אביי שסידר  ההוא " הסדר  לשנות  רצו "לא 

קודמת  נרות  שתי ש"הטבת  שאול לקטורת "דאבא 
לא  הגלות  דזמן והסתר  העלם  של  במצב  כי, -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54
התורה 93) ש"עסק התורה, בלימוד  כשעוסק גם מזה: ויתירה

.. הגוף מן בצאתה כמו ממש נפש מסירת ענין ג "כ  הוא שאינה . .
הרי , ספמ "א), (תניא העולם)" (בעניני  הגוף בצרכי  מהרהרת
היותר  (ולכל  הלימוד  בהתחלת הכנה רק היא דמס"נ ההתבוננות
ומחשבתו  דעתו צ"ל  עצמו הלימוד  בעת אבל  (שם)), שעה בכל 
בעניני שנתלבשה כפי  בתורה שלומד  הענינים בפרטי  מונחת
בקיום  כשעוסק ועד "ז וכיו"ב. בחמור", פרה "המחליף העולם,
המצוות), כל  (כללות וגמ "ח  צדקה במצות ובפרט  המצוות,
חבירו  של  בטובתו בההשתדלות מונחים צ"ל  ומחשבתו שדעתו

וכיו"ב. גשמיים, בענינים
א).94) (לב, פכ "ה
בהם 95) שאין לגמרי  בטלים בדברים כשעוסק "והיינו ושם:

בעניני שההתעסקות בנדו"ד , משא"כ  ה'", לעבודת כלל  צורך 
"לשם  העולם בעניני  כשעוסק גם אבל , שמים". "לשם היא העולם

בהכרח  דעהו ", דרכיך ש"בכל באופן ואפילו  דעתו שמים ", שיסיח 
ותפלה. ק"ש שבשעת מהדביקות

א.96) לג , יומא
נוהגין).97) ויש (ד "ה סמ "ח  או"ח 
שכולל 98) מפני לאמרו "תקנו  האשכול: העבודות ובספר כל 

ופרשיותיהן". במקדש שהיו

תכנת".99) "אתה בפיוט 
וראה 100) שם*. (ובהערתי  כ  אות פ"ג  הכולל  שער גם ראה

.(110 הערה לקמן
ובכ "מ .101) ד . לז, שלח  לקו"ת
סע"א.102) ג , ברכות
ד .103) יד , הושע
אמו,104) מתה שנולד  ואחר אביו, מת שנולד  שקודם דכיון

(אף  "אביי " נקרא ועש"ז יתום", ירוחם בך  "אשר עליו אמרו
בערכו. סדה"ד  - נחמני ) ששמו

שפתינו",105) פרים ד "ונשלמה באופן הגלות בזמן אמירה
קאי זה שעל  קיים, שביהמ "ק בזמן בפועל  לעבודה בנוגע משא"כ 

כחכמים. שהלכה והסמ "ג  הרמב"ם פסק

        




לה      

תומשךשייך היחידה שבחינת (כ"כ)
לההמשכה ותתגלה  ועד פנימיים  בכחות  בעבודה 

שמרומז בעולם  להטבת והגילוי  הקטורת  בהקדמת 
(שהרי נרות  אינה שתי הקטורת  שאול אבא  לדעת 

בפ "ע ).הקדמה  עבודה  אלא  נרות , שתי להטבת 

העבודה  סדר  לאמירת  בנוגע  כיון אבל  -
נמצאים  בדרגא שביוהכ "פ  הגלות ) בזמן  (גם  בנ "י 

בדוגמת נעלית  הוא  מישראל  שכאו"א  ועד  ,
ולפנים  לפני שנכנס  אומרים הכה "ג , לפנים"

הבוקר  קטורת  ולהקטיר  נרות  חמש  להטיב  יכנס 
את  כדעת ולהטיב  כההלכה  הנשארות ", הנרות  שתי

שרומז  נרות , שתי להטבת  קודמת  שקטורת  חכמים 
והגילוי ההמשכה  בעבודה על  היחידה  דבחינת 

בעולם  והגילוי לההמשכה  ועד  פנימיים  .בכחות 

ביוהכ "פ  העבודה  סדר  שמאמירת  לומר , ויש 
[כמרומז  כולה  השנה  כל  על  נמשך  בשנה ") ("אחת 
מנים  "ושלשה  הקטורת : דפטום  הברייתא  באמירת 

. גדול  כהן מכניס  שמהם  הכיפורים יתרים  ביום  .
. הכיפורים  יום  בערב  למכתשת  כדי ומחזירן .

יהי' יום  בכל  שגם  הדקה "], מן דקה  שתהא 
 היא שהקטורת  דיוהכ "פ  השלימות 

הנרות . הטבת 

המיוחד י. בזמן - בכהנ"ל  מיוחדת  ֿ כח  ונתינת 
(בציבור  בתורה  שקורין בשנה ") ("אחת  בשנה 

תצוה : פרשת  ולאחרי') לפני' ובברכה 

בפרשת  וחותמה  שסיומה  - תצוה  פרשת 
  לאחרי) תשא  בפרשת  והמשכה  ,

השקל ) דמחצית  ההקדמה   לך "קח  ,
לעולם  קורין - גו'" קטורת  אותה  ועשית  וגו' סמים 

אדר  .בחודש 

משמיעין  באדר  ש "באחד  כיון - לזה  ומהטעמים 
מחצית  ואחד  אחד  כל  שיכין כדי השקלים  על 

ליתן" עתיד  ויהי' שלו ל "תרומת השקל 
יום הלשכה " כל  של  תמידין ממנה  ש "לוקחין ,

עשייתה "וכו' ראש ושכר  "משיגיע  ,
. ניסן מתרומה חודש  מהן הקטורת  את  לוקחין .

חדשה " תרומה  ממעות  להקריבה  כדי .חדשה 

(בסוף  הקטורת  פרשת  שקריאת  לומר , יש  ועפ "ז
בחודש  תשא ) פרשת  ובהתחלת  תצוה  ,פרשת 

ֿ כח  נתינת  דעשיית היא  העבודה  כללות 
) והקרבתה  הקטורת   השנה כל  על  (

שבה כולה  העבודה , ושלימות  עיקר  מודגש 
שההתקשרותבמשכן, בתוכם", "לשכני

עצם  מצד  הקב "ה  עם  בחי'וההתחברות  הנשמה ,
נמשכת  (קטורת ), בכחות היחידה  ומאירה  ומתגלה 

ל  ועד  העבודה , עניני ובכל  בעניני הפנימיים , עבודה 
) ).העולם 

וקטורת  (שמן) דנרות  בהשייכות  להוסיף  ויש 
וקטורת  "שמן - אדר  ,לב "לחודש 

אדר  ו"משנכנס  ".

שיום  - זו שנה  בקביעות  יותר  מודגש  זה  וכל 
ביום  חל  תצוה  פרשת  שבת השבת  וערב  אדר ,
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בד106) הביאורים שרוב יומתק חסידותועפ"ז רושי
כחכמים  שהלכה אף שאול , אבא בדעת הם (12 (שבהערה
הענין  תוכן נתבאר לא ואעפ"כ , שם, באוה"ת וכמ "פ (כמודגש

האדם). בעבודת לשתים חמש הטבת בין בקטורת דההפסק
נרות  "ה' מגוכתי "ק): - א'תשסב (ע' פרשתנו אוה"ת וראה

. אירוסין המשכה בחי ' וכמ "כ  נשואה, הלב פנימי ' קטורת אח "כ  .
שייך  זה שענין - נישואין" זהו ומל ' יסוד  יחוד  (שלאח "ז) נרות ב'

(בעיקר)  שמו"ר) נישואין" יהיו המשיח  "לימות ,
ספט "ו).
שהו"ע 107) בפ"ע, שהיא כפי  (קטורת) היחידה בחי ' אבל 

הגלות בזמן מודגש - לומר,המס"נ ויש הבית. בזמן מאשר
הגלות) (בזמן שאול  דאבא אליבא דאביי  בסדר מרומז זה שענין
היחידה  (המשכת נרות שתי  להטבת הקדמה אינה שהקטורת -

בטהרתה. מס"נ בפ"ע, עבודה היא אלא הגילויים), בדרגת
ס"ט .108) סתרי "ט  ס"ט . סתר"י  או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
הכה"ג ,109) עבודת סדר כל  מישראל  כאו"א אומר שלכן

כה"ג תפלת ששמעת "כמו ומסיים: הכה"ג , של  תפלתו גם כולל 
תשמע".. מפינו כן כמו .

ליוהכ "פ110) יום כל  בין שהחילוק גםלהעיר מרומז 
שבמסכת - משנה  בסתם יום)בהחילוק  בכל  התמידי  (הסדר

שתי ומצא נכנס המנורה בדישון שזכה ("מי  שאול  כאבא נקט 
וראה  ֿ ג . מ "א (פ"ו כו'" בקטורת שזכה "מי  (ואח "כ ) כו'" נרות

ובמסכת שם)), להרמב"ם נקט פיהמ "ש דיוהכ"פ ) (הסדר
הקטורת את  ("מקטיר מי "ב),כחכמים (פ"א הנרות" את ומטיב

מ "ד )). (פ"ג  הנרות" את ולהיטיב הקטורת את להקטיר "נכנס

"ראשון"111) ראשון , באדר - העיבור במעלהובשנת גם 
ענינים שבכמה  בהלכה ומצינו אדר וחשיבות, ראשון אדר נקרא

חו"מ  טושו"ע סתכ "ז. שם רמ "א סתכ "ח . טואו"ח  (ראה סתם
סכ "ח ). סמ "ג 

ה"ט .112) פ"א שקלים הל ' רמב"ם
ה"ד .113) פ"ב שם
רפ"ד .114) שם
ספ"ד .115) שם
יהיו 116) יום שבכל  הפרטי  להחידוש כח  לוקחים ומזה
חדשים.

(117.3 הערה לעיל  ראה
סע"א.118) כט , תענית



לו     

בשבת " יאכל  שבת  בערב  שטרח  ביום ("מי (
אדר :

בחי' עם  קשור  השבת  -יום  שבישראל 
רבש "ע כמארז"ל  הקב "ה  לפני שבת  "אמרה 

בן  אין ולי זוג , בן יש  השבוע ) ימי (ששת  לכולן
) בן זוג  היא  ישראל  כנסת  הקב "ה  א "ל  ,(

"יחידה ", היא  ישראל  כנסת  שגם  כיון זוגך ",
האותיות "כמ "ש  "כל  ישכון", לבדד  עם 

. (ה "ן) אלו אותיות  מב ' חוץ  (ש )אינן מזדווגין .
. אינן ישראל  כך  לעצמן, לעצמן"אלא  אלא  .,

היחידה  השבת בחי' ביום  יתירה  ובהדגשה  .
ביום  יום בחודש שחל  -  אנת" ,

היחידה . בחי' עם  שקשור  בחושבן", ולא  חד  הוא 

ביום  שחל  שבת , מורה וערב  - בחודש 
ללבנה  (שדומין דישראל  העבודה  שלימות  על 

ללבנה  כחות ומונין הנפש , כחות  בעשר  (
פנימיים .

יאכל  שבת  בערב  שטרח  "מי - יחד  וחיבורם 
היחידה  בחי' וגילוי המשכת  על  מורה  - בשבת "

(עשר ). פנימיים  בכחות  עשר ) (אחד 

זו  בקביעות  תצוה  פרשת  שכשקורין לומר , ויש 
שע "י - הפרשה  תוכן יותר  נעשה מודגש 

וגילוי עניני המשכת  בכל  עשר ) (אחד 
(עשר ) הפנימיים  הכחות  שמצד  .העבודה 

ֿ כח יא . הנתינת  ינצל  מישראל  שכאו"א  ויה "ר 
וי"א  יו"ד  תצוה , פרשת  הש "ק  ויום  שבת  דערב 
הקטורת  בעבודת  החידוש  בעצמו לפעול  אד "ר ,

כל והמ  על  העבודה  עניני בכל  והתגלותה  שכתה 
כולה . השנה 

צריך  בעצמו הפעולה  על  שנוסף  - ועיקר  ועוד 
על  - טוב  ומה  הזולת , על  גם  כהנ"ל  לפעול 

קדושה  עדה  השלימות מישראל , נכללת  שבזה  ,
עשרה  "אחד  הזימון ברכת  מנוסח  (כמובן בנ"י דכל 

ריבוא " עשרה  ).ואחד 

ביותר  מודגשת  הזולת  על  שהפעולה  ולהוסיף ,
של  פעולתו - תצוה  שבפרשת  המנורה  בהדלקת 

דבנ"י  הסוגים  שבעת  בכל  הכהן "להעלות אהרן ,
עולה  שלהבת  שתהא  עד  "מדליק  תמיד ", נר 

ב "נר מאלי'" יאיר  אדם " נשמת  הוי' ש "נר  ,
כאו"א  עבודת  גם  שזוהי אור ", ותורה  מצוה 

המשנה  כהוראת  של מישראל , מתלמידיו "הוי :
לתורה ". ומקרבן הבריות  את  אוהב  כו' אהרן

והלימוד  שמהקריאה  - העיקרים  כל  ועיקר 
הקטורת בתורה  והקטרת  הנרות  הדלקת  בענין

ומיד  תיכף  הנרות נזכה  הדלקת  מצות 
הכה "ג  ע "י הקטורת  והקטרת  ,

השמים " מן ויבוא  יגלה  ומשוכלל  -ש "בנוי
בסמיכות  אד "ר , י"א  הש "ק  דיום  המנחה  בזמן
נר  "להעלות  תצוה : בפרשת  הקריאה  ולאחרי

הנרות  את  אהרן "ובהעלות  תמיד ", 
בקטורת  אלא  הזהב  מזבח  מחנכין "אין - יקטירנה "

הערביים " בין המנורה של  את  מחנכין ו"אין ,
הערביים " בין נרותי' שבעה  בהדלקת  -אלא 

ממש . ומיד  תיכף 
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סע"א.119) ג , ע"ז
פ'120) ח .ב"ר ,
ט .121) כג , בלק
ז.122) פט "ו, שמו"ר
ֿ חב"ד 123) הערכים ספר וראה בסופו. שה"ש לקו"ת ראה

וש"נ. בסופו. אותיות מערכת
השלימות124) כבר שישנה - אדר בחודש ובפרט  

שבט ). עד  (מניסן השנה חדשי 
סע"ב )125 ד , בראשית אוה"ת ג . פ"ו, ב"ר א. כט , סוכה ראה

ועוד . ואילך .
המקדש 126) לנרות (ששייכים שבת לנרות מהשייכות להעיר

- השבת כניסת היא שהדלקתן בהעלותך )) ר"פ יל "ש (ראה
(שבת). עשר אחד  יום עם שבת) (ערב העשירי  דיום החיבור

ויום)127) (ליל  משיחות קונטרס גם ראה - הענין לשלימות
ֿ ראשון  אדר וי "א יו"ד  ז', תצוה, פ' וש"ק ועש"ק ויום) (ליל  ג ',

ואילך ). 308 ע' (לעיל 

וש"נ.128) ב. כא, ברכות ראה
במשנה.129) - ב מט , שם
ובכ "מ .130) בהעלותך . ר"פ לקו"ת ראה
ובפרש"י .131) פרשתנו ריש
מי "ב.132) פ"א אבות
הכתוב133) ובלשון  , מג ):(יחזקאל 

וכל  גו' ותכונתו הבית צורת גו' הבית את ישראל  בית את "הגד 
יד ) צו (תנחומא במדרש וכמבואר גו'", אותם הודע תורתיו

. (ליחזקאל ) הקב"ה צורת ש"א"ל  לקרות ויתעסקו להם אמור לך  .
עוסקין  הם כאילו עליהם מעלה אני  קרייתה ובשכר בתורה, הבית
ע' חי "ח  לקו"ש (ראה בטל  ביתי  בנין שאין ועד  הבית", בבנין

וש"נ). ואילך . 412
(134- הקדשים בקדש הכה"ג  ע"י  הקטורת עבודת גם כולל 

(ויק"ר  הזה" בסדר שיכנס רק יכנס ליכנס רוצה שהוא שעה "בכל 
ועוד ). ז. פכ "א,

ועוד .135) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י 
רפ"ג .136) ומוספין תמידין הל ' רמב"ם
הלכה137) .שם
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הקודש ללשון מתורגם 

.‡

ÏÈÚÓ‰ ÈÂÓ ÏÚ Ô"ÓÂ È"˘

בתורה  נאמר  הגדול  הכהן  של  המעיל  "ועשית 1על 
זהב  ופעמוני סביב שוליו  על  תכלת... רמוני שוליו  על 

סביב". בתוכם

"עגולים  היו  הרמונים שאמנם, מסביר , רש"י
"2 זהב "ופעמוני המילים משמעות אך  ,
היו בתוכם" שהפעמונים ,הרמונים

" דבוק 3אלא אחד  פעמון  רמונים שני בין  סביב,
המעיל ". בשולי ותלוי

כך  על  שואל  יוצא 4הרמב"ן  רש"י פירוש לפי :
כלום" משמשין  הרמונים היו  היו 5ש"לא הם ואם .

חלולים, כרמונים עשויים היו  "למה – בלבד  "לנוי"
עונה  והרא"ם זהב"? תפוחי כמין  ידעתי 6יעשם לא :

הרמונים. מן  יותר  התפוחים בחר  למה

המסבירים  הפרט 7יש לגבי היא הרמב"ן  ששאלת ,
הרמונים,8"חלולים" בחלל  תלו  לא הפעמונים אם :

חלולים? הרמונים היו  מדוע

רק  היתה הרמב"ן  שאלת אם מובן : לא עדיין  אך 
ומשנה  מזכיר  הוא מדוע "חלולים", של  הפרט  לגבי

"תפוחים"? – "רמונים" 9במקום

.

ÈÂÏ ÌÈÁÂÙ˙ ÔÈÚÎ ÌÈÂ˙ÙÎ

גביעים, היו  במנורה גם להסביר : ניתן  לכאורה
ופרחים  "כמין 10כפתורים היו  והכפתורים .

רש"י,11"תפוחים" לפי שמשו , המעיל  שרמוני וכיוון  .
תפוחים", "כמין  להיות צריכים היו  הם בלבד , "לנוי"

המנורה. אצל  פרי שבצורת לנוי בדומה

מובן : אינו  זאת, בכל 

דוקא  "נוי" קשור  מדוע הדבר : עצם א)
ל "תפוחים"?

היו  שבמעיל  לכך  הסיבה מהי – רש"י לפי ב)
תפוחים? – ובמנורה לנוי, רמונים

.‚

ÏÈÚÓ‰ ÈÂÓÚÙ „È˜Ù˙

בתורה  נאמר  המעיל  פעמוני תפקיד  "ונשמע 12על  :
עד  הדבר , היה חשוב כך  וכל  הקודש", אל  בבואו  קולו 

קולו " ("ונשמע זאת הגדול 13שבאמצעות הכהן  ניצל  (
ש"מכלל  ימות", הן "14מ "ולא שומע אתה .15לאו 

צלצול  – ב"ונשמע" צורך  יש מדוע להבין : וצריך 
להיפך : לכאורה, הקודש"? אל  "בבואו  – הפעמונים

דקה" דממה "בקול  אלא ה'", ברעש רואים 16"לא ואף .
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לג .1) כח, פרשתנו 
רמוני .2) ד"ה רש "י  לשון 
בת"א 3) וכ"ה לד). פסוק בפרש "י  (ועד"ז  סביב בתוכם ד"ה רש "י 

ועוד. ז "ל") "קדמונינו  (בשם ראב"ע רשב"ם, כאן *.
לא.4) פסוק
ולא 5) – שבתוכם" ענבלין  עם "זגין  הם הפעמונים רש "י  לדעת כי 

המעיל בשולי  תלוין  היו  שהרמונים שאע"פ קנים) (סוף התוס' כדעת
הרמונים  אל הפעמונים שנוגפים עי "ז  יצא הקול רש "י ), (כדעת הפעמונים
רשב"ם  כאן . טוב לקח ומדרש  חזקוני  וראה עצמם). מהפעמונים (ולא

לה. פסוק
כאן .6) בפרש "י 
שמואל.7) נמוקי 
וראה 8) שברמב"ן . "חלולים" תיבת העתיק לא שהרא"ם ולהעיר

הבאה. הערה
חלולים 9) עשויים היו  בימיהם רמונים בדמות תכשיטים כי  י "ל ואולי 

– היא כו '" בחר "למה בקושייתו  הרא"ם כוונת וגם תפוחים). (משא"כ
(רמונים). חלל מתכשיט יותר (תפוחים) מלא תכשיט בחר למה

להרמב"ן  לי ' למה כי  צרכו , כל (=חלק) גלאטיק אינו  עדיין  ַאבל

במש "כ  הסתפק ולא זהב" תפוחי  כמין  "יעשם התיבות להוסיף בכלל
חלולים". כרמונים עשויים היו  "למה

גביעי ').10) ד"ה שם (וברש "י  לא כה, תרומה
כפתורי '.11) ד"ה שם רש "י 
לה.12) פסוק לקמן 
קולו "13) ד"ונשמע פירוש  מביא כאן  ובחיי  הקצר) (בפי ' הראב"ע

(כפי ' הפעמונים קול על קאי  בפשטות אבל אהרן . של תפלתו  קול על קאי 
מג ) (פסוק רמב"ן  "ולא הרשב"ם, שהתיבות לפרש "י  וגם עה"פ).

הם  קולו " "ונשמע התיבות מ"מ, – בגדים מחוסר הנכנס על קאי  ימות"
הבאה. הערה וראה רש "י . במפרשי  כמ"ש  הפעמונים, על טעם

הנכנס 14) על קאי  ימות" ש "ולא שם, ברש "י  – עה"פ. רש "י  לשון 
עם  דבוק ימות" "ולא שלרש "י  שם, (וגו "א) רא"ם וראה בגדים. מחוסר
ובהמשך  המעיל, גבי  זו  אזהרה שנאמרה מזה אבל לשרת. מלת
להמעיל  בנוגע הוא בהציווי  החידוש  שעיקר מובן , – להפעמונים
מעכבים  הפעמונים אין  כי  תאמר ולא כאן : בגו "א וכמ"ש  ופעמונים,

כו '. מיתה חייב פעמונים בלא במעיל נכנס ואם כו ' לנוי  רק שאינם
עה"פ.15) ועוד אוה"ח בחיי , רקאנטי , מג ). פסוק (לקמן  רמב"ן  ראה
ֿ יב.16) יא יט, מ"א

              



לח   

לפני  הכפורים ביום שכניסתו  עצמו , הגדול  הכהן  אצל 
היתה הזהב ולפנים המעיל ,17(בגדי בלי ובמילא

הפעמונים  קול  .18ללא)

חייב 19הרמב"ן  פתאום מלך  בהיכל  ש"הבא מסביר ,
רשות" כ "נטילת הוא הפעמונים וצלצול  20מיתה",

ולעבוד . להכנס

ל "נטילת  זקוק אינו  הגדול  שהכהן  לכך  (והסיבה
היא  ולפנים לפני ביוםֿהכפורים  בהכנסו  ,21רשות"

מעלת  את הקדושֿברוך ֿהוא מגלה הכפורים שביום
לשליח " הכתוב הצריכן  "שלא הם 22ישראל  אין  –

שליח  ששולח  כאדם קול  "להשמיע לפעמונים זקוקים
בא" שהוא ).23להודיע

זה  פירוש של 24לפי קולו " ש"ונשמע יוצא,
והכנה  הקדמה אלא העבודה, מן  חלק איננו  הפעמונים

בלבד .

הגדול  הכהן  לעבודת הקשור  פרט  שכל  כיון  אך 
לעונש  הקשור  פרט  ובודאי לחלוטין , מדוייק הוא
בשעת  גם קולם השמיעו  והפעמונים כדלעיל , מיתה,

ממש  הוא 25העבודה קולו " ש"ונשמע מסתבר , הרי ,
עצמה  בעבודה הכרוך  .26ענין 

.„

"˘Ú" Y È„Â‰È ÏÎ ˙„ÂÚ

הוא: לכך  ההסברים מן  אחד 

ישראל , כלל  של  כשליח  עבודתו  ביצע הגדול  הכהן 
כל  את אתו  ביחד  "מכניס" הוא הקודש" אל  ו "בבואו 

הקודש". "אל  ישראל 

בהרחבה  מקומות במספר  בעלי 27מוסבר  שעבודת ,
נעשית  הרע, מן  בריחה – "ריחוק" שהיא התשובה,

ובסערה. בצעקה – מוות מסכנת שבורח  כמי ברעש,

כלל  לו  שאין  מי גם יהודי, כל  של  בעבודתו  גם וכך 
מאלקות  הוא "רחוק" כמה מתבונן  הוא כאשר  עבירות:

בתוקפה  עדיין  שלו  הבהמית שהנפש מפני אם –28

" הוא מכך  מאלקות,וכתוצאה נפרדת ומציאות "
הנפש  של  שבו , הטוב של  המציאות הרגשת מפני ואם
הרגשת  בכל ֿזאת זוהי אך  קדושה, אכן  שהיא האלקית,

נפרדת  רעש 29מציאות בקול  מתעורר  הוא אז  הרי –
זה.30גדול  ממצב "לברוח " כדי

כך  על  הבעל ֿשםֿטוב את שאלו  [כאשר 
תפ  בעת וכו ' להתנועע נוהגים הוא שהחסידים ילתם,

שונות 31ענה  תנועות ועושה בים הטובע כאדם שזה ,
ובודאי  שיצילוהו , כדי כוחותיו  בכל  וצועק להנצל  כדי

ולזעקותיו ]. לתנועותיו  לועג אחד  אף אין 

בו  שהדיוק ה'", ברעש "לא לפסוק סותר  זה ואין 
ברעש "לא לקליטת :"32הוא ראוי כלי להיות כדי

יש  העולמות, מן  שלמעלה "הוי'" משם אלקית השפעה
התבטלות  – דקה" דממה "קול  שבבחינת בעבודה צורך 

מן 33מוחלטת  בבריחה קשורה שעדיין  העבודה אבל  .
הקשורה  לדרגה המגיעה העצמית, המציאות ה"ישות",

"אלקים" רעש 34לשם מתוך  דוקא להיעשות צריכה ,
.35וכדומה 

הכהן  עבודת היתה השנה שבכל  לכך  הסיבה וזוהי
קולו ..." "ונשמע של  באופן  נעשית הוא 36הגדול  כי –

הקודש", "אל  ישראל  כל  את עמו " "להכניס צריך 
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ועוד.17) א. כו , ר"ה עה"פ. (ורש "י ) תו "כ ד. טז , אחרי 
מ 18) להעיר "טבעת..אבל הי ' דביוהכ"פ סע"ב) (מד, יומא

תוס' ר"ח, וראה וגו '". בבואו  קולו  ונשמע משום קול ומשמיע שמקשקש 
שם. ותו "י 

רע"א.19) נב, יומא ותו "י  ר"ח וראה שם. ובחיי  רקאנטי  שם. פרשתנו 
ועוד. ח. פכ"א, ויק"ר וראה

שם.20) ובחיי  הרקאנטי  לשון 
שם.21) יומא ותו "י ) הר"ח (פי ' ע"פ והוא שם. בחיי 
שם.22) יומא
שם.23) בר"ח) (ועד"ז  התו "י  לשון 
שבאברבנאל 24) הטעם שם. וכו ' שברמב"ן  הב' לטעם ועד"ז 

ועוד. פרשתנו .
פירושו 25) ובצאתו " גו ' הקודש  אל ד"בבואו  שם, מגו "א להעיר

העבודה. זמן  כל היינו  צאתו , עד מביאתו 
ענין 26) (כללות) על קאי  קולו " ד"ונשמע כאן , מבעה"ט גם להעיר

העבודה.
סה"מ 27) ואילך. 3 ע' תש "ב סה"מ ואילך. 2 ע' תרצ"ט סה"מ

ואילך. 4 ע' ה'שי "ת
פי "ג .28) תניא ראה

לקו "ש 29) – ובארוכה ואילך). סע"א (מד, פל"ה תניא ראה
ואילך. 217 ע' ח"ט [המתורגם]

הן 30) גדול בקול שהמלאכים.. תתכה): (רמז  ואתחנן  מיל"ש  להעיר
כו '. הקב"ה מן  רחוקים שהן  למה מקלסין ..

רטו .31) סי ' טוב שם כתר גם ראה
שצט.32) פרק תער"ב המשך
קודש 33) העמידה, תפלת שהו "ע – ב) (ג , בהקדמה תקו "ז  ראה

שם. ואתחנן  מיל"ש  ולהעיר הקדשים.
דעיקר 34) יו "ד באות ולא הו "ה, באותיות רק – עצמו  הוי ' ובשם

שם). תער"ב המשך שם. (תקו "ז  היו "ד הוא הוי ' שם
דגם35) ,(22 (ע' תש "ח סה"מ דוקא.ראה ברעש  הוא היש  של
שעליו 36) ה"רעש " הוא דהכה"ג  קולו " שה "ונשמע לומר אין  אבל

רעש  "אית לנ "ך איתא אוה"ת ב). (לה, תי "ח (תקו "ז  תמן " (הוי ')
היא  הקדשים בקודש  יוהכ"פ שעבודת [אלא שם) תער"ב המשך תא. ע'
– [(33 הערה (ראה דקה דממה בקול היא ולכן  זה, מרעש  (גם) למעלה

פנימאה קלא בחי ' הוא זה רעש  תער"ב כי  (המשך אשתמע
" נאמר וכאן  (ח"ב שם), בזהר כמפורש  דאשתמע, קלא בחי ' קולו ",

א). רלא,



לט    

זה  דבר  וכו '. רעש בקול  היא ישראל  כל  של  ועבודתם
היו  שהפעמונים בכך  הענין נרמז  כלומר , המעיל ,

הנמוכות  לדרגות קשור  קולו " "ונשמע של 37של 
הרע  מן  ריחוק עבודת היא שעבודתם ישראל ,

העצמית. והמציאות

קולו ... "ונשמע האזהרה קיימת ולפיכך  ,"
תלויה שבכך   אין אם הגדול : הכהן  של 

לכלול  רוצה הוא אין  אם קולו ", "ונשמע של  ענין  אצלו 
יהודים  אותם עבודת את בבחינת 38בעבודתו  שהם

לעבוד  שברצונו  מפני זה אם ואפילו  – המעיל " "שולי
הרי  – דקה" דממה "קול  של  יותר  נעלית בדרגה
ישראל  כלל  שלימות כי בטלות. ועבודתו  מציאותו 

ישראל  רבוא שישים כל  בעבודת מ "ראשיכ 39תלויה ם ,
מימיך ". ושואב עציך  "חוטב ועד  שבטיכם"...

.‰
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השנה  במשך  הגדול  הכהן  בעבודת רק זהו  אך 
– ב"קודש" רק היא עבודתו  כאשר  מקום כולה, יש

ועד  שבטיכם" מ "ראשיכם ישראל , בין  הדרגות להבדלי
– "ונשמע" ולכן  – מימיך " ושואב עציך  "חוטב

ברעש. נעשית העבודה

 ֿ בקודש הכפורים ביום הגדול  הכהן  עבודת ואילו 
ברעש  נעשית אינה אז 18הקדשים כי הם 40, ישראל 

כל 41כמלאכים  שבין  העצמותית ההתקשרות ומתגלה ,
ברוך ֿהוא  לקדושֿ וכיוון 42ישראל  ,  ואפילו ,

" וההתאחדות הקרבה בשיא אז  שרויים המעיל ",
כניסתם  גם הרי – ליחדך " "יחידה – אלקות עם

איננה הגדול , הכהן  ידי על  לקודשֿהקדשים,
מוחלטת, התבטלות מתוך  אלא (ברעש), קרוב שנעשה

דקה. דממה בקול 

.Â
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שיטת  בין  ההבדל  גם מובן  לעיל , האמור  כל  לפי
כמין  יעשם לנוי..." ש"אם לבין הרמב"ן , זהב",

"רמונים": להיות צריכים זה שבמקרה רש"י, שיטת

ל "תפוח " גם משולים ל "רמון ".43ישראל  וגם
מתאימה  לתפוח  ההשוואה הוא: ביניהם ההבדל 

המעלה  ברום הם כאשר  "רמון "44ליהודים ובחינת ,
רקתך  הרמון  "כפלח  שפל , שבמצב יהודים לגבי היא

שב  ריקנין  ובקדושה,45ך "– בטוב מלאים הם גם אבל  ,
"אפילו  חז "ל  מאמר  מצוות כהמשך  מלאים שבך 

כרמון ".

רש"י, שהיהודים בפירוש כפי מקרא, של 
שב" היהודים את רואים בחיצוניותם, נראים

להיות  צריכים היו  לפיכך  "ריקנין ". של  בדרגה המעיל "
"רמונים" ה"ריקנין ",46דוקא שגם להראות, כדי –

ישראל " פושעי "אפילו  – יותר  הנמוכים –47ואפילו 
חלק  הם גם הקודש", "אל  הגדול  הכהן  עם נכנסים

מצוות מלאים – מכך  ויותר  ישראל , .מכלל 

גם  אלא "פשט " רק כולל  שאינו  הרמב"ן , בפירוש
חן " ליודעים נעימים.. מודגשת48"דברים ,

ועמך  לחטא, קשר  שום ליהודי אין  שמצדה היהודים
צדיקים  –49כולם

רק  היא קולו " ש"ונשמע הרמב"ן  מפרש [ולפיכך 
 הגדול הכהן  העבודה 50לעבודת מן  חלק ואיננה ,

ישראל , כלל  של  כשליח  גם לקודש, כניסתו  כי ממש,
דקה  דממה בקול  הצדיקים, עבודת של  בדרגה ],51היא

"ואם פירושו : לפי הקושי כמין וזהו  יעשם ...
  כדי אלא לשימוש, אינם ה"רמונים" אם – "

צריך  אין  ישראל , בני של  ומעלתם יופיים את להראות
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ישרון 37) וברכאן  דאשתמע קלא דאיצטריך שם, מזהר להעיר
.שם לזהר החמה אור וראה .

בתפלתו 38) אדם כל שיוציא צריך רסתקפ"א): (או "ח מרמ"א להעיר
כו '. גם כו ' ואם

ח.39) פ"ז , דב"ר ראה
סתרי "ט,40) אדה"ז ) (ושו "ע שם פמ"ו ). (מפדר"א סתר"ו  טאו "ח

דב"ר  (וראה תרי  סו "ס שם אדה"ז  ושו "ע רמ"א לו ). פ"ב, (מדב"ר ס"ט
ליבערמאן ). הוצאת – שם

משבחים 41) כו ' גדול ברעש  הקודש  וחיות האופנים – במלאכים וגם
שהיא) (בחוץ, עבודה ישנה ביוהכ"פ גם לכן  – (30 הערה לעיל (וראה כו '

קולו . ונשמע במעיל
ואילך.42) 133 ע' ח"ד [המתורגם] לקו "ש  בארוכה ראה
פ"ב,43) שהש "ר אתרוג ). דהיינו  שם בתוס' (אבל סע"א פח, שבת

ועוד. ב. קכ, (רע"מ) זח"ב (א). ג 
ועוד.44) וש "נ ). ֿ ב. א (נח, נח אוה"ת ד. מט, בחוקותי  לקו "ת ראה
ג ')45) (כרך בראשית אוה"ת וראה וש "נ . א. נז , ברכות ג . ד, שה"ש 

ועוד. קכב. ע' במדבר ב. תפג ,
סע"ג .46) פ, מתו "א להעיר
בתו "א 47) מ"ש  וצע"ק בסופה. חגיגה א. יט, עירובין  – חז "ל כלשון 

הערה  467 ע' לקמן  וראה ח"ו ". ומורדים פושעים פי ' אין  ד"ריקנים שם
5.2

בסופה.48) עה"ת לפירושו  בה"פתיחה" הרמב"ן  לשון 
כא.49) ס, ישעי '
וכיו "ב),50) הדם (דהולכת העבודה שבאמצע קולו " ה"ונשמע וגם

ולהזריקה). (דההולכה שלאח"ז  העבודה לחלק ההכנה דכוונתו  י "ל
(51.36 הערה כנ "ל – או 



מ   

שבך  ("ריקנין  ב"רמון " הרמוזה הדרגה את להדגיש
כרמון " מצוות שמצד 52מלאים המעלה את אלא ,(

 כ "תפוח הוא יהודי שכל  היהודים, של 
"ריקן ",53זהב" ח "ו , ולא, ,

לשבעת  רומזים נרותיה, ששבעת למנורה, בדומה
של  הדרגות 54 כמין" נר  בכל  היה שבה ,

ב). בסעיף (כדלעיל  תפוחים"

.Ê
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של  באופן  העבודה ובחיצוניות, בפשטות אמנם,
דממה  שב"קול  העבודה מן  פחותה היא קולו " "ונשמע
על ֿפני  יתרון  שברעש בעבודה יש זאת בכל  אך  דקה",

שבהתבטלות: העבודה

אמנם, מוגבלת. היא דקה" דממה ב"קול  העבודה
"אור  של  באופן  זאת אבל  בהתבטלות, שרוי העובד 

הדעת. בישוב וכלי",

הגדול  הרעש הרי קולו " "ונשמע של  בעבודה ואילו 
מגבלות  ממגבלותיו , יצא שהעובד  הוכחה, הוא עצמו 
את  ולצמצם להגביל  יכול  הוא אין  ה"כלים".

וקול  בצעקה מתבטאת היא ולפיכך  .55התפעלותו ,
שבעליֿתשובה  ש"במקום לכך  הסיבות אחת וזוהי

בו " לעמוד  יכולין  גמורים צדיקים אין  כי 56עומדין  ,
חוסר  מתבטא התשובה עבודת של  ב"רעש" דוקא

הנשמה. של  ההגבלה

.Á
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זה  לדורנו  מיוחדת הוראה נובעת לעיל  האמור  מכל 
דמשיחא: דעקבתא דרא –

דורנו  של  המצב מפני אמנם, הטוענים: יש
היהדות, והפצת התורה בהרבצת להתעסק מוכרחים
האישיות, האמות בארבע בישיבה להסתפק אפשר  ואי
שיבואו  עד  ולחכות תורה, של  אמות ארבע ואפילו 
לצאת  צריך  אלא תורתו , את שיפיץ ולהתחנן  לבקש

ולהפכם  ה"נידחים", היהודים את ולמצוא "החוצה"
– תשובה" ל "בעלי

גדול ? רעש בקול  זו  עבודה לעשות יש מדוע אבל 
רם, בקול  שם ולזעוק לרחוב לצאת נחוץ מדוע
בתיהם, בפתחי מזוזות יקבעו  תפילין , יניחו  שיהודים
בסערה  נעשתה שלא התנהגות – וכדומה צדקה יתנו 

הקודמים?! בדורות כזאת

מסכת  שבסוף הסימנים כל  לפי היא: לכך  התשובה
דמשיחא  דעקבתא בדרא נמצאים שאנו  רואים סוטה,
איפוא  צריך  המעיל ". "שולי – ביותר  הנמוכה בדרגה –

ה"פעמונים" להיות צריכים המעיל  שבשולי 57לדעת,

הקודש", "אל  הזה הסוג מן  יהודים של  שהכניסה –
" של  באופן  מתבצעת השכינה, כנפי תחת אל 

 התשובה עבודת של  ה"רעש" דוקא ואדרבא: ."
כדלעיל . ההתעלות, שיא הוא

.Ë
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בכך : נוסף ענין 

"קול  נשמע רצונו " "עוברי שאצל  רואים כאשר 
רומי" של  נעשים 58המונה אינם הטומאה עניני כל  –

– ביותר  גדול  וברעש בפרסום אלא חדרים, בחדרי

היא  סטראֿאחרא של  הסערה את לבטל  הדרך  הרי
ביה  לשדי אבא וביה מיניה ודוגמתה.. "במינה –

כדי 59נרגא" הגרזן  לידית העץ נלקח  עצמו  היער  (=מן 
"עושי  עבודת שגם ידי על  כלומר , – היער ) את לכרות
במקום  דוקא קולו " "ונשמע של  באופן  נעשית רצונו "

רומי". של  המונה "קול  שנשמע

רצונו  לעושי כך , רצונו  לעוברי "מה לידי יביא זה
"יושבין 54על ֿאחתֿכמהֿוכמה" יתקיים ישראל  שאצל  ,

והשקט " "יתקע 54בטח  באמצעות ודוקא אדמתם, על 
גדול " "60בשופר  באמצעות ," ואומר מבשר  מבשר 

ממש. בקרוב הגאולה מבשר  –
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רמונים52) לעשותם מקום שאין  ד ומכש "כ היפך –
כרמון . מצות

"(תפוחי )53) הרמב"ן  הוספת תומתק משנה עפ"ז  בזה וגם ,"
יא)) (כה, משלי  דקרא לישנא דנקיט לומר (ודוחק גו '" תכלת מ"(רמוני )

דבנ "י . וחשיבות העילוי  להדגיש  –
בהעלותך.54) ר"פ לקו "ת
עבודת 55) לגבי  גדול ברעש  שהיא האופנים עבודת במעלת וכמבואר

(מצ"ע) נה"א אהבת לגבי  נה"ב של בהאהבה העילוי  הוא ועד"ז  השרפים,
דעבודת  העילוי  שזהו  פ"ד, (ושם ֿ ד פ"א (הג ') האזינו  ד"ה לקו "ת ראה –

.התשובה).
ה"ד.56) פ"ז  תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות
והוא 57) הקיצה  הצריכים הנרדמים :(7 ע' (ריש  תש "ב סה"מ וראה

כו '. וקול רעש  ע"י 
מכות.58) סוף – הגמרא לשון 
רפל"א.59) תניא
א 60) (נח, ההוא ביום והי ' ד"ה ר"ה לקו "ת וראה יג . כז , ישעי '

ואילך. א כב, ר"ה שער ראש  עטרת ואילך).



מי

בראשית לז, ג – וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי 
בן זקנים הוא לו ועשה לו כתנת פסים

יד

המעלה דכתנת פסים דיוסף שהוא בחי' "כתנות אור" 
באלף – פסי"ם + י"ז )טו"ב( שנים בגי' "אור" – ורמזים 

בזה

בא',  אור1  כתנות  בחי'  הוא  דיוסף  פסים  הכתנת 

ובתורתו של רבי מאיר2 הי' כתוב כתנות אור3 באלף.

יוסף הוא על שם5  רבי מאיר שייך ליוסף4, כי שמו 

מאיר  ר'  על  רומז  י"ל  אחר  בן  אחר.  בן  לי  ה'  יוסף 

הנקרא6 אחרים, שקיבל7 תורה מאחר.

רבי מאיר שמו מאיר מלשון אור8, ובתורתו של רבי 

1( ראה אור התורה פרשת וישב עמוד ערב. תולדות עמוד קמט ואילך.

2( בראשית רבה פ"כ, יב "ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור 

וילבישם )בראשית ג, כא(, בתורתו של רבי מאיר כתוב כתנות אור 

נהוראי  יג, ב "תנא לא רבי מאיר שמו אלא רבי  ובעירובין  באלף". 

שמו ולמה נקרא שמו ר"מ שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה... נהורא 

שמו שמנהיר עיני חכמים בהלכה, ע"ש. ראה תורת מנחם התוועדויות 

במגלה  מ"ש  להעיר   .3 בהערה  כאן  הנסמן   .19 ע'  ח"א  ה'תנש"א 

"זקנים" בגימטריא   – לו"  זקנים הוא  בן  "כי  עמוקות דאח"כ כתוב 

"אור", ע"ש.

3( ראה תורה אור פרשת בראשית ה, א. מאמרי אדמו"ר הזקן פרשיות 

חלק א' עמוד נ' ואילך. רשימות חוברת יב )סיום הש"ס ריגא תרצ"ג(. 

יצחק  לוי  ילקוט  וראה   .15 הערה   58 עמוד  כד  חלק  שיחות  לקוטי 

עה"ת חלק א' סימן כט.

4( מבאר הקשר דרבי מאיר לבחי' יוסף, בכמה אופנים:

נק'  ור"מ  אחר",  בן  לי  ה'  "יוסף  כד(  ל,  )בראשית  כתוב  ביוסף  א( 

אחרים )הוריות יג:(, שקיבל תורה מאחר )חגיגה טו, א(. וראה תוס' 

ד"ה אחרים בסוטה י"ב ע"א: "שמועות שקיבל מאלישע בן אבויה 

קבעום בשם אחרים מפני שהיה שמו אחר."

כתוב  הי'  ר"מ  של  ובתורתו  "אור",  בחי'  הוא  יסוד,  בחי'  יוסף  ב( 

כתנות אור באלף )ב"ר פ"כ, יב(.

ג( ביוסף הי' כתנת פסים, הוא בחי' כתנות אור הנ"ל.

המשנה  במרכבת  אותו  "וירכב  מג(  מא,  )בראשית  כתיב  ביוסף  ד( 

אשר לו", וסתם משנה רבי מאיר )עירובין צו, ב(.

ה( ראה גם לקמן סוף סימן פג, דתלמידו של רבי מאיר הי' "אפרים 

ם "אפרים" הוא ע"ד אפרים בן יוסף, דכל המלמד חבירו  מקשאה", ׁשֵ

ם "מקשאה" הוא בחי' יסוד מלשון קישוי אבר וד"ל  כאילו ילדו, והׁשֵ

ע"ש.

ראה בכל זה בתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס סוף עמוד 

רלח-רלט. ספר הערכים חלק ג' עמוד תנז. חלק ב' עמוד תקו-תקז.

שמט,  עמוד  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק,  לוי  מתורת  ]ולהעיר 

מ"ש בברכת יוסף דוקא )בראשית מט, כד( "משם רעה אבן ישראל" 

ר"ת מאיר ע"ש.[

5( בראשית ל, כד.

6(  ראה הוריות יג, ב.

7( ראה חגיגה טו, א.

8( ראה גם לקמן סימן קיא.

ז"א,  יסוד9  בחי'  הוא  בא'  אור  כתנות  כתוב  הי'  מאיר 

המאיר  דיוסף,  אור  הבקר11  בחי'  לצדיק  זרוע  אור10 

לארץ12 מלכות.

ואצלו הי' כתוב כתנות אור בא'. הוא, כמו הכתנת 

דיוסף,  הפסים  דכתונת  המעלה  והיינו  דיוסף.  פסים 

שהוא בחי' כתנות אור בא', ולא עור בע'.

"יוסף  ב  נט,  דף  א'  חלק  זהר  ראה  יסוד.  בחי'  הוא  יוסף  יסוד:   )9

בגין דנטיר לי' לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים 

עם  נסיון  לו  הי'  יסוד,   – "יוסף  וז"ל:  רנג,  עמוד  בש"ס  וביאורים 

על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי'  והנסיון  פוטיפר, 

ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי 

הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

ע"ש".  ועוד  ואילך.  א  תתשכא  ואילך.  א  תתקצא  ויחי  התורה  אור 

תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט ב' עמוד רז. רטו. חלק ד' עמוד 

קז ואילך.

10( תהלים צז, יא. ראה תורה אור פרשת ויגש עמוד מד, ג. תהלים 

יהל אור עמוד שנב ואילך.

ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת נח דף ה, א )ד"ה ר' חייא פתח 

גוף האור השפע  יסוד שהוא  וז"ל: הנה בחי' צדיק הוא בחי'  וכו'( 

הנשפע מלמעלה למטה, וזהו הנקרא צדיק להיותו ממשיך שפע זאת, 

נק' צדיק שמשפיע צדקות  כמו הצדקה שהוא ההשפעה, והמשפיע 

רעיא  ע"י בחי' השפעתו בתמידות כמו משה  . שנק' צדיק באמת   .

המשפיע  בחי'  דור  בכל  וכן  לישראל,  התורה  כל  להשפיע  מהימנא 

לישראל נק' צדיק וע"ז נאמר וצדיק יסוד עולם, ע"ש.

מה  וז"ל:  רד  דף  בלק  פרשת  ח"ג  זוהר  ראה  ג.  מד,  בראשית   )11

שכתוב )תהלים ה, ד( יהו"ה בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה. 

שואל תרי בקר אמאי )למה כתוב ב' פעמים מלת "בקר", ומשיב( 

כמ"ש  אברהם,  של  החסד  הוא  אחד  )אלא  דאברהם  בקר  חד  אלא 

)ואחד  דיוסף  בקר  וחד  בבקר(,  אברהם  וישכם  כז(  יט,  )בראשית 

אור,  הבקר  ג(  מד,  )בראשית  דכתיב  ביסוד(,  שהוא  יוסף  של  הוא 

ומתרגמינן צפרא נהיר, )פי' התרגום על אור נהיר, הבקר האיר מצד 

החסד, נהיר ודאי אור ודאי, ור"ל כי בין בחסד ובין ביסוד כלולים כל 

הז' חסדים, כי מהחסד נמשכים החסדים ליסוד, בסוד חסד דשריא 

בפום אמה, לכן האור שלהם גדול מאד וכל אחד נקרא בקר( )שע"ר 

ומפרשים( ע"ש. ראה לקמן סימן פד. פה. פו. פז. פח.

תורת מנחם התוועדויות ה'תשט"ז ח"ג עמוד 93. לקוטי שיחות חלק 

לט ביאורים על אגרת התשובה ע' 51 ובהערה 30 שם.

12( מצינו בחז"ל ד"ארץ", "שדה" נמשלה לאשה – נקבה, וכמארז"ל 

ב(  עד,  )סנהדרין  וכן  הוא",  דארעא  בעלה  "מיטרא  ב(  ו,  )תענית 

"אסתר קרקע עולם הוא", דכמו הארץ מקבל הגשם ועי"ז מצמיח, כן 

האשה מקבל מהזכר ועי"ז מוליד )ועיין פירוש המשניות להרמב"ם 

פאה פרק ח משנה א(.

ספר המאמרים מלוקט  תורת מנחם  )ראה  וחסידות  ובלשון הקבלה 

ד.  עמוד  ה'תשכ"א  ספר המאמרים  מנחם  תורת  רעא.  עמוד  א  חלק 

מספירות  שמקבלת   – ושדה  לאשה  נמשלה   – מלכות  בחי'  ועוד( 

העליונות, וכמו"כ "דיבור" שמקבל מהשכל ומדות וכו'. וראה לקמן 

סימן קיא. סוף סימן קעא.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מב

וכשתצרף מספר פסי"ם למספר טו"ב13 שנה דיוסף 

13( רמז למ"ש "יוסף בן שבע עשרה שנה", י"ז בגימטריא טו"ב. עיין 

גם לעיל סימן ט.

אדמו"ר  מאמרי  ספר   – "יסוד"  לבחי'  "טוב"  בשייכות   – וראה 

האמצעי נביאים וכתובים עמוד קסו ואילך, וז"ל: ידוע שבחי' יסוד 

שנקרא צ"ע נקרא טוב כמ"ש אמרו צדיק כי טוב וכן האור נקרא טוב 

כמ"ש וירא אלקים את האור כי טוב וגם החסד נקרא טוב כמ"ש כי 

בחי'  לפי שכל  והוא  א'  וכ"ז מטעם  כו',  וחסד  טוב  אך  חסדך  טוב 

הטוב  שמטבע  כמו  טוב  נקרא  לנמוך  מגבוה  עצמו  וירידת  השפלה 

טוב  ריבוי  שיומשך  לזולתו  בטובות  יחפוץ  בעצם  טוב  שהוא  מפני 

לזולתו והיינו ענין טבע הטוב להטיב יותר מכפי המדה, ע"ש.

)בחי' אמרו14 צדיק כי טוב( יעלה מספר15 או"ר במכוון 

וכו'.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד עז

תתפט,  עמוד  ב'  חלק  התורה  פרשיות  הזקן  אדמו"ר  מאמרי  וראה 

ובהנסמן שם. לקוטי שיחות חלק לט, עמוד 51 ואילך בביאור מ"ש 

"מדת חסדו וטובו" ע"ש. לקמן סוף סימן לז.

14( ישעי' ג, י. ארז"ל ביומא דף ל"ח ע"ב: אפילו בזכות צדיק אחד 

אלא  טוב  ואין  טוב  כי  האור  את  אלקים  וירא  נברא שנאמר  העולם 

צדיק שנאמר אמרו צדיק כי טוב.

15( פסי"ם )בגי' 190( + טו"ב )17( = 207. וכן מספר "אור".

             

           
    

         
            

      
         

           
          

         
        

       
         

         
         

     
         

          
       

      
          

         
          
         

      
        

         
          

     
        

       
     

          
         
         

    







































































המשך ביאור למס' חולין ליום שישי עמ' א

             

        
        

        
       
        
      

       
         
         

     
         

       
        

          
       

        
       

         

          
            

     
       

  
        
       

      
         

       
          

       
       

       
      

     
        

      









































































המשך ביאור למס' חולין ליום שני עמ' א

ילקוט לוי יצחק על התורה



מג

חושן  יעשו  אשר  הבגדים  ואלה   – ד  כח, 
ואבנט  מצנפת  תשבץ  וכתנת  ומעיל  ואפוד 
ולבניו לכהנו  בגדי קודש לאהרן אחיך  ועשו 

לי

על  זיע"א  מאסטרופולי  מהר"ש  הקדוש  הרב  כתב  א. 
מדרש הנעלם וז"ל כד ישראל חייבין אתקיים בהון )ישעי' 
הוא  דא  אמחץ  ואשתאר  אמכם  שולחה  ובפשעכם  א(  נ, 
בתיובתא  ישראל  אתהדרו  וכד  אויביכם  ראש  אמחץ 
שמונה  אשתלימו  דא  בשעתא  לאתרה  אמכם  אתהדר 
בגדים דלביש כהנא רבא ביומא דכפורי ע"כ לשון המדרש 

הנעלם.

יש  כן  למטה  גדול  כהן  שיש  דכמו  זלה"ה  הרב  ופירש 
בחינת כ"ג למעלה1, והנה הבגדים שמשתמש בהם כ"ג הם 
שמונה אבנט מצנפת כתונת מכנסים אפוד מעיל חשן ציץ, 
שיש  כמו  וא"כ  דוקא  בגדים  בד'  משמש  הדיוט  כהן  אבל 
שמונה בגדים לכ"ג למטה כמו כן יש בחינת ח' בגדים הנז' 

ברוחניות ואורות בבחינת הכ"ג שיש למעלה2.

בגדים  ד'  בחי'  יחסרו  אז  ח"ו  חוטאים  והנה כשישראל 
מכנסים  כתונת  מצנפת  אבנט  אמכ"ם  ר"ת  והם  למעלה 
וישאר רק ד' בגדים היתרים שהם ר"ת אמח"ץ והם אפוד 
וכמו  גרעון,  עושים  החטא  שע"י  והכוונה  ציץ  חשן  מעיל 
בשמונה  משמש  שהכ"ג  למטה  מכ"ג  גרוע  הדיוט  שכהן 
וכהן הדיוט בארבעה כן הבחינה שלמעלה הרמוזה לזה לא 

ישאר בה כ"א ארבעה.

והגם שאפוד ומעיל וחשן וציץ הנשארים אינם של כהן 
הדיוט מכל מקום נשתוה הבחינה לכהן הדיוט בענין שלא 

ישאר כי אם ד'.

והמדרש הנז' הכי פירושו כד ישראל חייבין אתקיים בהון 
שולח  אנכי  פשעכם  מכח  ר"ל  אמכם  שולחה  ובפשעכם 
ומסיר ד' בגדים הרמוזים במלת אמכ"ם ונשארים ד' בגדים 
ראש  מוחץ  שהקב"ה  בזה  ומרמז  אמח"ץ  בר"ת  הנרמזים 
שונאי ישראל מחץ ראש על ארץ רבה וכד יחזרון בתיובתא 
אז יתחזר אמכם לאתרה פי' כאשר יחזרו בתשובה אזי הד' 
בגדים המרומזים במלת אמכ"ם יחזרו למקומם וארמון על 
בגדים דלביש  ח'  ישב אז בשעתא דא אשתלימו  משפטו 
זכאים  יהיו  שישראל  דבשעה  דכפורא  ביומא  רבא  כהנא 
וצדיקים ממילא יחזרו ד' בגדים המרומזים במלת אמכ"ם 
ותהי'  אמח"ץ  במלת  המרומזים  בגדים  ד'  עם  ויתחברו 
זלה"ה  גמורה ע"כ מהות דברי הרב  אז הבחינה בשלימות 

בקיצור קצת ע"ש.
ר' שמשון אסטרפולי ז"ל – ניצוצי שמשון – אדרת 

אליהו

1( עיין סנהדרין לט. אלקיכם כהן הוא. ועיין לקוטי שיחות חלק ז עמוד 153 ואילך.

2( עיין זוהר ויקרא עמוד שכא וברקנטי פרשתנו.

הקדמוני.  נחש   – "נחש"  אותיות  ש"חשן"  ארז"ל3  ב. 
)מבעהתו"ס(4,  אפרים  ר'  בשם  מבואר  גיסא  ולאידך 
מפני  )שבא  הגלות  בזמן  והנה  "משיח".  בגי'  ש"חשן" 
חטאינו – שסיבתם התגברות המשכא דחויא5 על נפה"א( 
משיח(  )בגימטריא  והחשן  בגילוי,  הוא  ה"נחש"  ענין  הרי 
אלא  הגלות  בזמן  גם  ה"חשן"  שישנו  והיינו  בהעלם;  הוא 
הגלות  בזמן  עבודתינו  היא  וזאת   – בהעלם  נמצא  שהוא 
לפענח ולגלות את החשן )בגי' משיח( מהעלמו, עד שיהי' 

בבחי' "חשן משפט" – שתתגלה פעולתו וענינו בעולם.
ועי"ז הנה "חשן" הוא בגי' "משיח" שגילוי החשן )בבחי' 

"חשן משפט"( מביא לידי גילוי המשיח – ובקרוב ממש.
לקוטי שיחות חלק י"א תצוה עמוד 138

להם  תעשה  אשר  הדבר  וזה   – א  כט, 
בן בקר  לי לקח פר אחד  לקדש אותם לכהן 

ואילים שנים תמימים

לי.  לכהן  אותם  לקדש  להם  תעשה  אשר  הדבר  וזה  ג. 
לקדשם בעולם הזה בז' ימי המלואים, לכהן לי בעוה"ב.

שפתי כהן

לדורותיכם  תמיד  עולת   – מב-מג  כט, 
פתח אהל מועד לפני ה' אשר אועד לכם שמה 
ישראל  לבני  ונועדתי שמה  לדבר אליך שם. 

ונקדש בכבודי

ד. עולת תמיד לדורותיכם פתח אהל מועד לפני ה' אשר 
אועד לכם שמה לדבר אליך שם. ונועדתי שמה לבני ישראל 
ונקדש בכבודי. צריך לבאר אלו הב' כתובים הבאים כאחד 

כפולים ומכופלים גם השינוי שמה שם שמה לא בחנם.
בית  מקדשים  ושלשה  המשכן  על  ירמוז  רמז  דרך  ועל 

ראשון ובית שני ובית הג' המקווה.
שבמדבר  משכן  כנגד  מועד  אהל  פתח  תמיד  עולת  זהו 
שעשה משה שלא הי' אלא לפי שעה, אשר אועד לכם שמה 
נאמר  ועליו  וועד  שהי'  אועד  כתב  ולזה  ראשון  בית  כנגד 
הרמב"ם  כמ"ש  עד  עדי  מנוחתי  זאת  יד(  קלב,  )תהלים 
ז"ל פ"א הל' בית הבחירה, ולזה כתב שמה על דרך שאמרו 
בגמרא )יומא כא:( כתיב )חגי א, ח( ואכבדה רמז לה' דברים 
שהי' בבית מקדש א' יותר מן הב', וזהו שמה בה"א רמז לה' 

דברים, לדבר אליך שם כנגד בית שני שחסרו ה' דברים.
דברים  החמשה  שיבואו  הג'  הבית  כנגד  שמה  ונועדתי 
בכבודי  ונקדש  נאמר  זה  ועל  בו בשלמות,  וימצאו  שחסרו 
כי הבית הג' לא יתקדש ע"י בשר ודם רק ע"י הב"ה עתיד 

לבנותה.
שמע שלמה6

3( שער המצות וטעמי המצות להרח"ו פ' תצוה.

4( מאורי אור בערכו. חומת אנך בפרשתנו.

5( תניא פל"א. ובכ"מ.

6( ר' שלמה אלגאזי ז"ל, נדפס אמסטרדם ת"ע.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תצוה
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‰eˆz ‰z‡Â∑CÊ∑, ׁשמרים ׁשּׁשנינּוּבלי ּכמ ֹו ¿«»¿«∆»ְְְִִִֶָָ
פו)ּב'מנח ֹות ': וכ ּו'''מגר ּגר ֹו(דף  ה ּזית  ∑È˙k˙.ּברא ׁש ְְְְְְִִַַַָֹ»ƒ

ּבריחים , ט ֹוחנן ואינֹו ּבמכ ּתׁשת  ּכֹות ׁש היה  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָה ּזיתים 
יהיה  ׁשּלא  ט ּפה ּכדי ׁשה ֹוציא  ואחר  ׁשמרים , ּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּפס ּול רא ׁשֹונה , ה ּׁשני וה ּׁשמן וט ֹוחנן, לריחים  מכניסן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ולא  ל ּמא ֹור " "ּכתית  ׁשּנאמר : למנח ֹות , וכ ׁשר  ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָֹלמנֹורה 

למנח ֹות  ÈÓz„.ּכתית   ˙ÏÚ‰Ï∑ ׁשּתהא עד  מדליק  ְִִָָ¿«¬…≈»ƒְְִֵֶַַ

מאליה ׁשלהבת  כא)ע ֹולה  לילה ∑ÈÓz„.(שבת ּכל  ְֵֵֶֶֶַָָ»ƒְַָָ
ּתמיד , קר ּוי א ֹומר ולילה  ׁשא ּתה  כח)ּכמ ֹו "ע ֹולת (במדבר ְְְִֵֶַַַָָָָ

ּבמנח  וכן ליֹום , מ ּיֹום  א ּלא  ואינּה חביּתין ּתמיד " ת  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ
ו)נאמר  ּבּבקר (ויקרא מחצית ּה א ּלא  ואינּה "ּתמיד " ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ה ּפנים  ּבלחם  האמ ּור  "ּתמיד " אבל  ּבערב , ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּומחצית ּה
ה ּוא  ל ׁשּבת  .מ ּׁשּבת  ְִַַָָ

         

לבחינת   יעי מ עצמית, כתי ה  התלת  'תית' ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָעל־ידי 
רה . ֶַָָ'מא ר'

ה מד , ל ת עצמ וה חת ב ל להי ת  צרי ה רה  ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָלד 
;רית נרצ חכמת את למד  ה א  וה רה  ידיעה   ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָמ
את  ס ק  א א  קידה , התמדה  מד  לבד  ז ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹולא 

ה ' תרת ורק   א יהיה  חפצ ל אמי י  ס ק   ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָעצמ
וכל. מ ל לגמרי  כל וי ע ד  ,רית ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹוחכמת

עפר  "ונפי   פה   מרי א אנ  זה : סי לה  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָוי
."רתת לי  תח  (ועל־ידי ־זה ) היה , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹלל

          

ההתק רת, עני ה א  וחי ר צותא  ה א  (צה ) ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָצי 
נמ ת  מח ר מק ר ה  ה א  צה " "וא ה  פירְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
על־ידי ־זה  והינ מיד , נר להעלת ח   לה תונ ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹי ראל

ח ק  האמ נה , עני י ראל את מפרנס  רעה  ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה א 
.' כ ה י ' נתנ אמ תנ ֱֲֵֶַָָָָא

         

 מרי מרי מרי מרי כ)לי לי לי לי  כז, והרי(רש"י זה ,  מח מה  לאל,  י ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
א  למר,  וי זר. בר מ ערבת נקי  ר '' ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹיד ע 
לא  ,( מרי לי  צלל, מ) מ ה על קאי  '' דנְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלל

לבני נאמר זה  צי  : ע  קונ ויפה ). נקי  (זית ה ית ְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָעל
,( צרי מ  הביא) מ  תר היה    ד ר, ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָי ראל

זית. עצי  אי ד ר הרי  , זיתי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹולא 

     §´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ
       ©«£ŸÁŸ¸©«£Ÿ¨¨²¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®

      ª©³¨Æ§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«
˜aŒ„Ú ÚÓ∑,מ ּדת ּה ל ּה ּדֹולקת ּתן ׁשּתהא  ≈∆∆«…∆ְִֵֵֶֶֶָָָ

טבת  ללילי ל ֹוג  חצי חכמים  וׁשער ּו ּבקר , עד  ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹמערב 
 ּבכ אין יּותר  ואם  ה ּליל ֹות , לכל  וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻהאר ּכין,

.ּכל ּום  ְ

CÏכ  ÔeqÈÂ Ï‡NÈ Èa ˙È „wÙz z‡Â¿«¿¿«≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»
‡‰‡Ï ‡LÈ˙k ‡ÈÎ„ ‡˙ÈÊ ‡ÁLÓƒ¿»≈»«¿»»ƒ»¿«¿»»

:‡È„z ‡iÈˆB ‡˜Ï„‡Ï¿«¿»»ƒ«»¿ƒ»

ÏÚcכא  ‡zÎÙÏ ‡aÓ ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»»¿»À¿»ƒ«
‡LÓÓ È‰Be Ô‰‡ d˙È cÒÈ ‡˙e„‰Ò«¬»¿««»≈«¬…¿ƒ≈«¿»
Èa ÔÓ ÔB‰È„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÈÈ Ì„˜ ‡Ùˆ „Ú««¿»√»¿»¿»»»¿»≈ƒ¿≈

:Ï‡NÈƒ¿»≈



    
      
     
    

      

      
    
   

    
     
     
      

  
     

      
     

     
   

   
    

     

    

 



מה                

      §©¿̈©§¥´¥¤ÁÁ¤©«£¸Ÿ¨¦¹§¤
       ̈¨´¦À¦²§¥¬¦§¨¥−§©«£¦®©«£¾Ÿ¨¨

    ©«£¦²¤§¨¨¬§¦«¨−̈§¥¬©«£«Ÿ
EÈÏ‡ ˜‰ ‰z‡Â∑ ה ּמׁשּכן מלאכת  ׁשּתגמר  .לאחר  ¿«»«¿≈≈∆ְְְְִִֶֶֶַַַָֹ

     §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
§¦§¨«¤

    §©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½£¤¬¦¥¦−
      ́©¨§¨®§¨º¤¦§¥©«£²Ÿ§©§−§©«£¦«

ÈÏŒB‰ÎÏ BLc˜Ï∑ ׁשר ּות "ּכה ּנה ", ּול ׁשֹון לי. ּכהן ׁשּיהא  ה ּבגדים , ֿ ידי על  ּבכה ּנה  להכניס ֹו לק ּדׁשֹו, ¿«¿¿«¬ƒְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻֻ
ּבלע "ז  שנטריא "ה  .ה ּוא , ְַַ

      §¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À³¤§¥Æ§¦½
     §¬Ÿ¤©§¥−¦§¤´¤§©§¥®§¨¸¦§¥¹Ÿ¤

    §©«£¬Ÿ¨¦²§¨−̈§©«£¦«
ÔLÁ∑ ה ּלב ּכנגד  ׁשמע ּתי ∑BÙ‡Â„.ּתכ ׁשיט  לא  …∆ְְִֵֶֶַַ¿≈ְִַָֹ

לבוש) ול ּבי (שהוא ּתבנית ֹו. ּפר ּוׁש ּבּבריתא  מצאתי ולא  ,ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ
ּגב  ּכרחב  רח ּבֹו מאח ֹוריו, ל ֹו חג ּור  ׁשה ּוא  לי ְְֲִֵֵֶַַָָָֹא ֹומר 
ה ּׂשר ֹות  ׁשח ֹוגר ֹות  פרצינ"ט , ׁשּקֹורין סינר  ּכמין ְְִִִִֶֶַָָאיׁש,

מע ׂשה ּו ּכ ה ּסּוסים . על  מ ּלמ ּטה ,ּכׁשר ֹוכב ֹות  ְְְֲִִֵֶַַַַָָ
ו)ׁשּנאמר : ב  למדנּו,(שמואל  ּבד ". אפ ֹוד  חג ּור  "ודוד  ְְֱִֵֶֶַַָָָָ

ּבֹו ׁשאין ל ֹומר  ֿ אפ ׁשר  ואי היא . חג ֹורה  ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהאפ ֹוד 
נאמר : ׁשהרי לב ּדּה, חג ֹורה  ח)א ּלא  עליו (ויקרא "וּיּתן ְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

האפ ֹוד ", ּבח ׁשב  א ֹות ֹו "וּיח ּגר  ּכ ֿ ואחר  האפ ֹוד ", ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאת 
ׁשהח ׁשב  למדנּו, אפ ֹודא '. 'ּבהמין א ּונקל ֹוס : ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָותר ּגם 
ֿ אפ ׁשר  ואי לב ּדֹו. ּתכ ׁשיט  ׁשם  והאפ ֹוד  החג ֹור , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָה ּוא 
אפ ֹוד , קר ּוי ה ּוא  ׁשּבֹו ה ּכתפ ֹות  ׁשּתי ׁשם  ׁשעל  ְְֵֵֵֵֶֶַַַָל ֹומר 

ׁשהאפ ֹוד  למדנּו האפ ֹוד , ּכתפ ֹות  ׁשּתי נאמר  ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
לבד . ׁשם  והח ׁשב  לבד , ׁשם  וה ּכתפ ֹות  לבד , ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשם 
קר ּוי  מ ּטה  ׁשל  ה ּסינר  ׁשם  ׁשעל  א ֹומר  אני  ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָלכ

ׁשם  על  ׁשּנאמר :אפ ֹוד , ּכמ ֹו ּבֹו, ּומק ּׁשט ֹו ׁשא ֹופד ֹו ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַ
ׁשּלמעלה (שם) חג ֹור  ה ּוא  והח ׁשב  ּבֹו". ל ֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַַָֹ"וּיא ּפד 

ל ּבי, לי א ֹומר  וע ֹוד  ּבֹו. קב ּוע ֹות  וה ּכתפ ֹות  ְְְְִִִֵֵֵֶַהימ ּנּו,
"ודוד  יֹונתן ׁשּתר ּגם  לב ּוׁש, מין ׁשה ּוא  ראיה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשּיׁש
כן: ּכמ ֹו ותר ּגם  דב ּוץ '. 'ּכרד ֹוט  ּבד ", אפ ֹוד  ְְְְְִֵֵֵַָָחג ּור 

אב ׁשל ֹום :"מעילים ", אח ֹות  ּתמר  ּבמע ׂשה  ּכר ּדֹוטין, ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָ
יג ) ב  ה ּבת ּול ֹות (שמואל   ה ּמל ּבנֹות  ּתל ּבׁשן כן ְְְְִִֵֶֶַַַָ"ּכי
ה ּכּתנת ,∑ÏÈÚÓe.מעילים " וכן חל ּוק , ּכמין ה ּוא  ְִִ¿ƒְְִֵֶַָֹֻ

חל ּוק  קר ּוי ּומעיל  לב ׂשר ֹו, סמ ּו ׁשה ּכּתנת  ְְִִֶֶֶַָָָָָֹֻא ּלא 

È‰Baא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô‰‡ ˙È C˙ÂÏ ˜ z‡Â¿«¿»≈¿»»»«¬…»¿»¿ƒ
Ô‰‡ ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Ï‡NÈ Èa BbÓ dnÚƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»√»»«¬…
:Ô‰‡ Èa Ó˙È‡Â ÊÚÏ‡ ‡e‰È‡Â „»»«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»¿≈«¬…

˜ÈÏב  CeÁ‡ Ô‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLeÏ „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿»¿«¬…»ƒ»
:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

ÈÓÏL‡c˙ג  ‡aÏ ÈÓÈkÁ Ïk ÌÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»«ƒ≈ƒ»ƒ«¿≈ƒ
Ô‰‡ ÈLeÏ ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ Áe dnÚƒ≈«»¿¿»¿«¿¿»¿≈«¬…

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ d˙eLc˜Ï¿«»≈¿«»»√»»

BÙ‡Â„‡ד  ‡LeÁ Ôe„aÚÈ Èc ‡iLeÏ ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«»ƒ«¿¿¿»¿≈»
‡ÈÓ‰Â ‡zÙˆÓ ‡ˆnÓ ‡ezÎÂ ‡ÏÈÚÓe¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»ƒ¿∆¿»¿∆¿»»
CeÁ‡ Ô‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLeÏ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈¿»¿«¬…»

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ È‰BÏÂ¿ƒ¿ƒ¿«»»√»»



     
     


   

 
   

    
      

       

        
     

      

      
      

      
      
    
     

     
  

   
     

     
 

    
     

       



מו               
וה ּמׁשּבצ ֹות ∑ıaLz.העליֹון  לנֹוי, מ ׁשּבצ ֹות  ע ׂשּויין ְֶָ«¿≈ְְְְְְֲִִִַ

למ ֹוׁשב  זהב , ּבתכ ׁשיטי הע ׂשּויֹות  ּגּמֹות  ּכמין ְְְְֲִִֵֵַַָָָֻהם 
ּבאבני  ׁשּנאמר  ּכמ ֹו ּומר ּגל ּיֹות , ט ֹוב ֹות  אבנים  ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָקביעת 
ק ֹוראין  ּובלע "ז זהב ", מ ׁשּבצ ֹות  "מ ּוס ּבֹות  ְְְְִִֵַַַָָָהאפ ֹוד :

ק ׁשטונ"ש  ּכּפת ∑ÙˆÓ˙.א ֹות ֹו ׁשּקֹורין ּכמין ּכֹובע  ƒ¿∆∆ְִִִֶַַ
'מג ּבע ֹות ' להם  ק ֹורא  אחר  ּבמק ֹום  ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָקופי"א ,

כה)ּכֹובעיןּומתרגמינן  יומא חג ֹורה ∑Ë‡Â.(עיין היא  ְְְִִַָָ¿«¿≈ֲִָ
ּכמ ֹו ה ּמעיל , על  חג ֹורה  היא  והאפ ֹוד  ה ּכּתנת , ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻעל 
ה ּכּתנת  את  עליו "וּיּתן לביׁשתן: ּבסדר  ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּמצינּו
וּיּתן  ה ּמעיל  את  א ֹות ֹו וּיל ּבׁש ּבאבנט  א ֹות ֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹוּיח ּגר 

האפ ֹוד " את  המק ּדׁשת ∑L„˜ŒÈ„‚a.עליו מ ּתר ּומה  ֵֶָָָƒ¿≈…∆ְְִֶֶַָֻ
א ֹותם ל ׁשמי, .יע ׂשּו ְֲִִַָ

    §¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤§¤¨«©§¨¨®
   §¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

eÁ˜È Ì‰Â∑ לב חכמי לע ׂשֹות א ֹותם  ה ּתכלת , ואת  ה ּזהב  את  ה ּמתנּדבים  מן יק ּבל ּו ה ּבגדים , ׁשּיע ׂשּו ¿≈ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
ה ּבגדים  את  .מהן ְִֵֶֶַָ

     §¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©©
    ̈¦²§¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«

„Ù‡‰Œ˙‡ eNÚÂ∑ מע ׂשה לפר ׁש ּבאתי אם  ¿»∆»≈…ְֲִִֵֵַָָ
ּפרקים , ּפר ּוׁשן הרי ה ּמקרא ֹות , סדר  על  והח ׁשן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאפ ֹוד 
ּכמ ֹות  מע ׂשיהם  ּכֹותב  אני  לכ ּבצר ּופן. ה ּקֹורא  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָויׁשּגה 
על  אפר ׁש ּכ ֿ ואחר  ּבֹו, ה ּקֹורא  יר ּוץ  למען ְְֲֵֵֶַַַַַַָָָׁשה ּוא ,
נׁשים  ׁשל  סינר  ּכמין ע ׂשּוי האפ ֹוד  ה ּמקרא ֹות . ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסדר 
ל ּבֹו ּכנגד  מאח ֹוריו, א ֹות ֹו וח ֹוגר  ס ּוסים , ְְְֲִִֵֵֶֶָר ֹוכב ֹות 

ּכמ ּדת  רח ּבֹו מא ּציליו. אדם למ ּטה  ׁשל  ּגּבֹו רחב  ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
על  ּברא ׁשֹו מח ּבר  והח ׁשב  עקביו, עד  ּומ ּגיע  ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻויֹותר 
ּכדי  ּולכאן, לכאן ּומארי א ֹורג  מע ׂשה  רח ּבֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָּפני
אחת  ּבח ׁשב , מח ּבר ֹות  וה ּכתפ ֹות  ּבֹו, ולח ּגר  ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָֹֻלה ּקיף 
הב ּדלת  ׁשע ּור  מ ּזֹו זֹו מרחק ֹות  ל ׂשמאל  ואחת  ְְְְְִִִִַַַַָָָֹֻלימין
סינר . ׁשל  רח ּבֹו קצ ֹות  ל ׁשני ה ּכהן, מאח ֹורי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּכתפים ,
ׁשּתי  ּכמין והן ּכתפיו ׁשני על  ל ֹו ע ֹומד ֹות  ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָּוכ ׁשּזֹוקפן,
ׁשע ּור  ּכדי אר ּכֹות  האפ ֹוד , מ ּמין ע ׂשּויֹות  ְְֲֲִִִֵֵָֻרצ ּוע ֹות 
לפניו  ונק ּפל ֹות  ּומ ּכאן, מ ּכאן צ ּואר ֹו אצל  ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָלזקפן
ּבהם , קב ּוע ֹות  ה ּׁשהם  ואבני מעט , מ ּכתפיו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹלמ ּטה 
וה ּמׁשּבצ ֹות  ׂשמאל , ּכתף  על  ואחת  ימין ּכתף  על  ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹאחת 

לפני  ּברא ׁשיהם  ה ּזהב נת ּונֹות  עב ֹות ֹות  ּוׁשּתי ּכתפיו, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָ
רח ּבֹו קצ ֹות  ּבׁשני ׁשּבח ׁשן ט ּבע ֹות  ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹּתח ּוב ֹות 
רא ׁשי  ּוׁשני ל ׂשמאל , ואחת  לימין אחת  ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹהעליֹון,
רא ׁשי  ׁשני וכן לימין, ּבמ ׁשּבצ ֹות  ּתק ּועים  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָה ּׁשר ׁשר ֹות 
ׁשּבכתף  ּבמ ׁשּבצ ֹות  ּתק ּועין ה ּׂשמאל ּיֹות  ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָה ּׁשר ׁשר ֹות 

על  האפ ֹוד  ּבמ ׁשּבצ ֹות  ּתל ּוי הח ׁשן נמצא , ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹׂשמאל .
הח ׁשן  קצ ֹות  ּבׁשני ט ּבע ֹות  ׁשּתי וע ֹוד  מ ּלפניו, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹל ּבֹו
האפ ֹוד  ּכתפ ֹות  ּבׁשּתי ט ּבע ֹות  ׁשּתי ּוכנג ּדם  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבתח ּתית ֹו,
וט ּבע ֹות  ּבח ׁשב , המח ּבר  ה ּתח ּתֹון ּברא ׁשֹו ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָֹֻמ ּלמ ּטה 
זה  על  זה  ׁשֹוכבים  האפ ֹוד , ט ּבע ֹות  מ ּול  אל  ְְִֵֶֶֶֶַַַָֹהח ׁשן
והח ׁשן, האפ ֹוד  ּבט ּבע ֹות  ּתח ּוב  ּתכלת  ּבפתיל  ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומר ּכסן
יהא  ולא  האפ ֹוד  לח ׁשב  ּדב ּוק  הח ׁשן ּתח ּתית  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּיהא 

וח ֹוזר   ה ֹול ונב ּדל , ÚÏBz˙.נד  ÔÓb‡Â ˙ÏÎz ‰Ê ְְְִֵֵָָ»»¿≈∆¿«¿»»««
ÊLÓ LLÂ ÈL∑ ּבכל ׁשזּורין ה ּלל ּו מינים  חמ ׁשת  »ƒ¿≈»¿»ְְֲִִִֵֶַָָ

ּדּקים  ט ּסים  ּכמין ה ּזהב  את  מר ּדדין היּו וח ּוט . ְְְְִִִִֶַַַַָָָח ּוט 
זהב  ׁשל  ח ּוט  א ֹותן: וט ֹווין מהם , ּפתילים  ְְְְִִִִֵֶֶָָָוק ֹוצצין
ׁשׁש עם  זהב  ׁשל  וח ּוט  ּתכלת , ׁשל  ח ּוטין ׁשׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָעם 
ׁשּכל  ּבּׁשׁש. וכן ׁשני, ּבת ֹולעת  וכן אר ּגמן ׁשל  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָח ּוטין
אחד  ּכל  עם  זהב  ׁשל  וח ּוט  ׁשּׁשה  ּכפ ּול  ח ּוטן ְִִִִֶֶַָָָָָָָה ּמינין

את  ׁשֹוזר  ּכ ֿ ואחר  ח ּוטן ואחד , נמצא  ּכאחד , ּכּלם  ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
יֹומא , ּבמ ּסכת  מפר ׁש וכן ּוׁשמ ֹונה , ע ׂשרים  ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹּכפ ּול 
וק ּצץ  ה ּזהב , ּפחי את  "ויר ּקע ּו ה ּזה : ה ּמקרא  מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָולמד 
ה ּתכלת  ּבת ֹו ה ּזהב ) ּפתילי (את  לע ׂשֹות  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּפתילים 
ׁשזּור  זהב  ׁשל  ׁשח ּוט  למדנּו, וג ֹו'". האר ּגמן ְְְְֶֶַַָָָָָָָּובת ֹו

ּומין  מין ּכל  LÁ.עם  ‰NÚÓ∑ ׁשהיא ּפר ׁשּתי ּכבר  ִִִָ«¬≈…≈ְְִִֵֶַָ
ּדֹומ ֹות  עבריה  ׁשני צ ּורת  ׁשאין קיר ֹות , ׁשּתי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָאריגת 

לזֹו .זֹו ָ

ÈÂ˙ה  ‡ÏÎz ˙ÈÂ ‡‰c ˙È ÔeqÈ Ôep‡Â¿ƒƒ¿»«¬»¿»ƒ¿»¿»
:‡ˆea ˙ÈÂ ÈB‰Ê Úˆ ˙ÈÂ ‡Âb‡«¿¿»»¿»¿«¿ƒ¿»»

Âb‡Â‡ו ‡ÏÎz ‡‰c ‡„BÙ‡ ˙È Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:ÔÓ‡ „BÚ ÈÊL ıee ÈB‰Ê Ú¿̂«¿ƒ¿ƒ«√»



            



מז                
וה ּמׁשּבצ ֹות ∑ıaLz.העליֹון  לנֹוי, מ ׁשּבצ ֹות  ע ׂשּויין ְֶָ«¿≈ְְְְְְֲִִִַ

למ ֹוׁשב  זהב , ּבתכ ׁשיטי הע ׂשּויֹות  ּגּמֹות  ּכמין ְְְְֲִִֵֵַַָָָֻהם 
ּבאבני  ׁשּנאמר  ּכמ ֹו ּומר ּגל ּיֹות , ט ֹוב ֹות  אבנים  ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָקביעת 
ק ֹוראין  ּובלע "ז זהב ", מ ׁשּבצ ֹות  "מ ּוס ּבֹות  ְְְְִִֵַַַָָָהאפ ֹוד :

ק ׁשטונ"ש  ּכּפת ∑ÙˆÓ˙.א ֹות ֹו ׁשּקֹורין ּכמין ּכֹובע  ƒ¿∆∆ְִִִֶַַ
'מג ּבע ֹות ' להם  ק ֹורא  אחר  ּבמק ֹום  ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָקופי"א ,

כה)ּכֹובעיןּומתרגמינן  יומא חג ֹורה ∑Ë‡Â.(עיין היא  ְְְִִַָָ¿«¿≈ֲִָ
ּכמ ֹו ה ּמעיל , על  חג ֹורה  היא  והאפ ֹוד  ה ּכּתנת , ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻעל 
ה ּכּתנת  את  עליו "וּיּתן לביׁשתן: ּבסדר  ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּמצינּו
וּיּתן  ה ּמעיל  את  א ֹות ֹו וּיל ּבׁש ּבאבנט  א ֹות ֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹוּיח ּגר 

האפ ֹוד " את  המק ּדׁשת ∑L„˜ŒÈ„‚a.עליו מ ּתר ּומה  ֵֶָָָƒ¿≈…∆ְְִֶֶַָֻ
א ֹותם ל ׁשמי, .יע ׂשּו ְֲִִַָ

    §¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤§¤¨«©§¨¨®
   §¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

eÁ˜È Ì‰Â∑ לב חכמי לע ׂשֹות א ֹותם  ה ּתכלת , ואת  ה ּזהב  את  ה ּמתנּדבים  מן יק ּבל ּו ה ּבגדים , ׁשּיע ׂשּו ¿≈ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
ה ּבגדים  את  .מהן ְִֵֶֶַָ

     §¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©©
    ̈¦²§¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«

„Ù‡‰Œ˙‡ eNÚÂ∑ מע ׂשה לפר ׁש ּבאתי אם  ¿»∆»≈…ְֲִִֵֵַָָ
ּפרקים , ּפר ּוׁשן הרי ה ּמקרא ֹות , סדר  על  והח ׁשן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאפ ֹוד 
ּכמ ֹות  מע ׂשיהם  ּכֹותב  אני  לכ ּבצר ּופן. ה ּקֹורא  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָויׁשּגה 
על  אפר ׁש ּכ ֿ ואחר  ּבֹו, ה ּקֹורא  יר ּוץ  למען ְְֲֵֵֶַַַַַַָָָׁשה ּוא ,
נׁשים  ׁשל  סינר  ּכמין ע ׂשּוי האפ ֹוד  ה ּמקרא ֹות . ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסדר 
ל ּבֹו ּכנגד  מאח ֹוריו, א ֹות ֹו וח ֹוגר  ס ּוסים , ְְְֲִִֵֵֶֶָר ֹוכב ֹות 

ּכמ ּדת  רח ּבֹו מא ּציליו. אדם למ ּטה  ׁשל  ּגּבֹו רחב  ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
על  ּברא ׁשֹו מח ּבר  והח ׁשב  עקביו, עד  ּומ ּגיע  ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻויֹותר 
ּכדי  ּולכאן, לכאן ּומארי א ֹורג  מע ׂשה  רח ּבֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָּפני
אחת  ּבח ׁשב , מח ּבר ֹות  וה ּכתפ ֹות  ּבֹו, ולח ּגר  ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָֹֻלה ּקיף 
הב ּדלת  ׁשע ּור  מ ּזֹו זֹו מרחק ֹות  ל ׂשמאל  ואחת  ְְְְְִִִִַַַַָָָֹֻלימין
סינר . ׁשל  רח ּבֹו קצ ֹות  ל ׁשני ה ּכהן, מאח ֹורי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּכתפים ,
ׁשּתי  ּכמין והן ּכתפיו ׁשני על  ל ֹו ע ֹומד ֹות  ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָּוכ ׁשּזֹוקפן,
ׁשע ּור  ּכדי אר ּכֹות  האפ ֹוד , מ ּמין ע ׂשּויֹות  ְְֲֲִִִֵֵָֻרצ ּוע ֹות 
לפניו  ונק ּפל ֹות  ּומ ּכאן, מ ּכאן צ ּואר ֹו אצל  ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָלזקפן
ּבהם , קב ּוע ֹות  ה ּׁשהם  ואבני מעט , מ ּכתפיו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹלמ ּטה 
וה ּמׁשּבצ ֹות  ׂשמאל , ּכתף  על  ואחת  ימין ּכתף  על  ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹאחת 

לפני  ּברא ׁשיהם  ה ּזהב נת ּונֹות  עב ֹות ֹות  ּוׁשּתי ּכתפיו, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָ
רח ּבֹו קצ ֹות  ּבׁשני ׁשּבח ׁשן ט ּבע ֹות  ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹּתח ּוב ֹות 
רא ׁשי  ּוׁשני ל ׂשמאל , ואחת  לימין אחת  ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹהעליֹון,
רא ׁשי  ׁשני וכן לימין, ּבמ ׁשּבצ ֹות  ּתק ּועים  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָה ּׁשר ׁשר ֹות 
ׁשּבכתף  ּבמ ׁשּבצ ֹות  ּתק ּועין ה ּׂשמאל ּיֹות  ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָה ּׁשר ׁשר ֹות 

על  האפ ֹוד  ּבמ ׁשּבצ ֹות  ּתל ּוי הח ׁשן נמצא , ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹׂשמאל .
הח ׁשן  קצ ֹות  ּבׁשני ט ּבע ֹות  ׁשּתי וע ֹוד  מ ּלפניו, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹל ּבֹו
האפ ֹוד  ּכתפ ֹות  ּבׁשּתי ט ּבע ֹות  ׁשּתי ּוכנג ּדם  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבתח ּתית ֹו,
וט ּבע ֹות  ּבח ׁשב , המח ּבר  ה ּתח ּתֹון ּברא ׁשֹו ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָֹֻמ ּלמ ּטה 
זה  על  זה  ׁשֹוכבים  האפ ֹוד , ט ּבע ֹות  מ ּול  אל  ְְִֵֶֶֶֶַַַָֹהח ׁשן
והח ׁשן, האפ ֹוד  ּבט ּבע ֹות  ּתח ּוב  ּתכלת  ּבפתיל  ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומר ּכסן
יהא  ולא  האפ ֹוד  לח ׁשב  ּדב ּוק  הח ׁשן ּתח ּתית  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּיהא 

וח ֹוזר   ה ֹול ונב ּדל , ÚÏBz˙.נד  ÔÓb‡Â ˙ÏÎz ‰Ê ְְְִֵֵָָ»»¿≈∆¿«¿»»««
ÊLÓ LLÂ ÈL∑ ּבכל ׁשזּורין ה ּלל ּו מינים  חמ ׁשת  »ƒ¿≈»¿»ְְֲִִִֵֶַָָ

ּדּקים  ט ּסים  ּכמין ה ּזהב  את  מר ּדדין היּו וח ּוט . ְְְְִִִִֶַַַַָָָח ּוט 
זהב  ׁשל  ח ּוט  א ֹותן: וט ֹווין מהם , ּפתילים  ְְְְִִִִֵֶֶָָָוק ֹוצצין
ׁשׁש עם  זהב  ׁשל  וח ּוט  ּתכלת , ׁשל  ח ּוטין ׁשׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָעם 
ׁשּכל  ּבּׁשׁש. וכן ׁשני, ּבת ֹולעת  וכן אר ּגמן ׁשל  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָח ּוטין
אחד  ּכל  עם  זהב  ׁשל  וח ּוט  ׁשּׁשה  ּכפ ּול  ח ּוטן ְִִִִֶֶַָָָָָָָה ּמינין

את  ׁשֹוזר  ּכ ֿ ואחר  ח ּוטן ואחד , נמצא  ּכאחד , ּכּלם  ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
יֹומא , ּבמ ּסכת  מפר ׁש וכן ּוׁשמ ֹונה , ע ׂשרים  ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹּכפ ּול 
וק ּצץ  ה ּזהב , ּפחי את  "ויר ּקע ּו ה ּזה : ה ּמקרא  מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָולמד 
ה ּתכלת  ּבת ֹו ה ּזהב ) ּפתילי (את  לע ׂשֹות  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּפתילים 
ׁשזּור  זהב  ׁשל  ׁשח ּוט  למדנּו, וג ֹו'". האר ּגמן ְְְְֶֶַַָָָָָָָּובת ֹו

ּומין  מין ּכל  LÁ.עם  ‰NÚÓ∑ ׁשהיא ּפר ׁשּתי ּכבר  ִִִָ«¬≈…≈ְְִִֵֶַָ
ּדֹומ ֹות  עבריה  ׁשני צ ּורת  ׁשאין קיר ֹות , ׁשּתי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָאריגת 

לזֹו .זֹו ָ

ÈÂ˙ה  ‡ÏÎz ˙ÈÂ ‡‰c ˙È ÔeqÈ Ôep‡Â¿ƒƒ¿»«¬»¿»ƒ¿»¿»
:‡ˆea ˙ÈÂ ÈB‰Ê Úˆ ˙ÈÂ ‡Âb‡«¿¿»»¿»¿«¿ƒ¿»»

Âb‡Â‡ו ‡ÏÎz ‡‰c ‡„BÙ‡ ˙È Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:ÔÓ‡ „BÚ ÈÊL ıee ÈB‰Ê Ú¿̂«¿ƒ¿ƒ«√»



            

               

     §¥§¥´Ÿ«Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈
§ª¨«

'B‚Â ˙Ù˙Î ÈzL∑ האפ ֹוד וח ׁשב  מ ּלמ ּטה , ה ּסינר  ¿≈¿≈…¿ְְִִֵֵֶַַָָָ
סינר  ּדגמת  מלמעלה , ל ֹו ּוצמ ּודה  החג ֹורה  ְְְְֲִִִַַַַָָָֻהיא 
ׁשּתי  ּבח ׁשב  מח ּבר ֹות  היּו ּכהן ׁשל  ּומ ּגּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻה ּנׁשים ,
ּכל  ּכנגד  אחת  רחב ֹות , רצ ּוע ֹות  ׁשּתי ּכמין ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָחתיכ ֹות 
ׁשּנק ּפל ֹות  עד  ּכתפ ֹותיו ׁשּתי על  וזֹוקפן וכתף , ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּכתף 
הח ׁשן  לט ּבע ֹות  ח ּבּורן ֿ ידי ועל  החזה , ּכנגד  ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלפניו
ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו נֹופל ֹות , ׁשאין ל ּבֹו, ּכנגד  מ ּלפניו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹנאחזין
אבני  ּוׁשּתי ּכתפיו, ּכנגד  וה ֹולכ ֹות  זק ּופ ֹות  והיּו ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּבענין,

אחת  ּבכל  אחת  ּבהן, קב ּוע ֹות  ‡ÈLŒÏ.ׁשהם  ְְֶַַַַַָָֹ∆¿≈

ÂÈ˙Bˆ˜∑ א ּלא רח ּבֹו היה  ׁשּלא  אפ ֹוד , ׁשל  רח ּבֹו אל  ¿»ְְֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ׁשּקֹורין  הא ּצילים  ּכנגד  עד  וגבה ֹו ּכהן, ׁשל  ּגּבֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכנגד 

ׁשּנאמר  מד )קודי "ׁש, אין (יחזקאל  ּבּיזע ", יח ּגר ּו "לא  : ְְֱֵֶֶַַַַָֹ
ולא  מא ּציליהם  למעלה  לא  זיעה , ּבמק ֹום  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹח ֹוגרין

א ּציליהם  ּכנגד  א ּלא  מ ּמתניהם , ∑aÁÂ.למ ּטה  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ¿À»
א ֹותם  יח ּבר  האפ ֹוד  ּכתפ ֹות  ׁשּתי א ֹותן עם  ְְְִִֵֵֵֵַָָָָהאפ ֹוד 

א ֹור ּג א ּלא  ע ּמֹו, יאר ּגם  ולא  ּבח ׁשב , למ ּטה  ם ּבמחט  ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
מח ּברם  ּכ ֿ ואחר  .לבד  ְְְְַַַַָָ

      §¥³¤£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®
      ̈À̈§¥¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

B˙cÙ‡ LÁÂ∑מא ּפד ֹו ה ּוא  ֿ יד ֹו ׁשעל  וחג ֹור  ¿≈∆¬À»ְְֲֶַַַָ
ּומק ּׁשט ֹו ל ּכהן ÂÈÏÚ.ּומת ּקנה ּו L‡∑ ּבׂשפת למעלה  ְְְְֵֵַַַֹ¬∆»»ְְְִַַָ

החג ֹורה  היא  ה ּסינר ,∑e‰NÚÓk.ה ּסינר , ּכאריגת  ֲִִַַָָ¿«¬≈ֲִִַַַָ

הח ׁשב , אריגת  ּכ מינים , ּומחמ ׁשת  ח ֹוׁשב  ֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמע ׂשה 
ה ּמינים  ּומחמ ׁשת  ח ֹוׁשב  È‰È‰.מע ׂשה  epnÓ∑ע ּמֹו ֲֲִִֵֵֵֵֶַַƒ∆ƒ¿∆ִ

ויח ּבר ּנּו לבד  יאר ּגּנּו ולא  אר ּוג , .יהיה  ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ

    §¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½
  §−§¥¬¦§¨¥«

     ¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−¨¤´¤¨«¤¨®§¤§º
    ©¦¨©«¨¦²©¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«

˙kÌ˙B„ÏB∑:ׁשּנֹולד ּו ׁשמע ֹון,ּכּסדר  רא ּובן, ¿¿»ְְְִֵֵֶֶַ
ּגד  ה ּׁשנּיה : ועל  האחת . על  ונפ ּתלי ּדן יה ּודה , ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָלוי,

ה ּוא  ׁשּכן מלא , ּובנימין יֹוסף , זב ּולן, יׂששכר , ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻוא ׁשר ,
ואחת  אחת  ּבכל  א ֹות ּיֹות  כ "ה  ּתֹולד ּתֹו, ּבמק ֹום  .ּכת ּוב  ְְְְִִַַַַַָָ

      ©«£¥´¨©»¤¼¤¼¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´
     ̈«£¨¦½©§−Ÿ§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬

  ̈−̈©«£¤¬Ÿ¨«
Ô‡ LÁ ‰NÚÓ∑. אבנים ׁשל  אמן מע ׂשה  «¬≈»«∆∆ֲֲֳִֵֶַָָ

ה ּוא   ּולפיכ ׁשּלאחריו, ל ּתיבה  ה ּוא  ּדב ּוק  זה , ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ'חר ׁש'
וכן: ּבס ֹופ ֹו, ּפּתח  מד )נק ּוד  נטה (ישעיה עצים  "חר ׁש ְְִֵֵַַָָָָָ

וכן: עצים . ׁשל  חר ׁש יב )קו", מעצד ",(שם ּברזל  "חר ׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּופת ּוחים  ּדב ּוקים  א ּלה  Ì˙Á.ּכל  ÈÁezt∑:ּכתר ּגּומ ֹו ְְִִֵֶָƒ≈…»ְְַ

ּכגלף  מפר ׁש ּבת ֹוכן ּכתב  הא ֹות ּיֹות  חר ּוצ ֹות  דעזקא , ְְְְְְֲִִִַַָָָָֹ

ÔÈzז ÏÚ dÏ ÔB‰È ÔÙtÏÓ ÔÈt˙k ÔÈzz«¿≈«¿ƒ¿«¿»¿≈«¿≈
:ÛÙÏ˙ÈÂ È‰BËÒƒ¿ƒ¿ƒ¿»«

È‰Èח  dpÓ È‰B„BÚk È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒ¿»ƒƒ≈¿≈
ıee ÈB‰Ê Úˆe ‡Âb‡Â ‡ÏÎz ‡‰c«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:ÈÊL¿ƒ

ÛBÏ‚˙Âט  ‡Ïe È‡ ÔÈzz ˙È q˙Â¿ƒ«»«¿≈«¿≈¿»¿ƒ¿
:Ï‡NÈ Èa ˙‰ÓL Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»«¿≈ƒ¿»≈

ÈÂ˙י  ‡„Á ‡‡ ÏÚ ÔB‰˙‰ÓMÓ ‡zLƒ»ƒ¿»»¿««¿»¬»¿»
‡˙È˙ ‡‡ ÏÚ e‡zL‡„ ‡zL ˙‰ÓL¿»«ƒ»¿ƒ¿»»««¿»ƒ¿≈»

:ÔB‰˙„Ïe˙k¿¿»¿

ÛÏ‚kיא  LÙÓ ˙k ‡Ë Ô‡ ÔÓ‡ „BÚ«√«∆∆»»¿«¿»«ƒ¿…
˙‰ÓL ÏÚ ‡i‡ ÔÈzz ˙È ÛBÏ‚z Ô˜ÊÚc¿ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿«»«¿»«
„aÚz ‰„c ÔˆnÓ ÔÚwLÓ Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿««¿≈

:ÔB‰˙È»¿



      
        

      
       

     

     
    
     

    
    

     
  

    
    

    



מח               
א ּגר ֹות  לח ּתם  ׁשהם  ט ּבע ֹות , ח ֹותמי ׁשח ֹורצין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹּכמ ֹו

ּומפר ׁש נּכר  aÒÓ˙.ּבׁשמ ֹות ּכמ ֹו∑ÓLŒÏÚ˙.ּכתב  ְְִָָָֹ«¿…ְְִÀ«…
˙BˆaLÓ∑, זהב ּבמ ׁשּבצ ֹות  האבנים  ׁשע ֹוׂשה מ ּקפ ֹות  ƒ¿¿ְְְֲִִֶֶָָָָָֻ

ּומ ׁשּקע ּה האבן למ ּדת  ּגּמא  ּכמין ּבזהב , האבן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמ ֹוׁשב 
סביב , האבן את  ס ֹובבת  ה ּמׁשּבצת  נמצאת  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבּמׁשּבצ ֹות .

האפ ֹוד  ּבכתפ ֹות  ה ּמׁשּבצ ֹות  .ּומח ּבר  ְְְְְִִֵֵַַָ

      §©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬
      ¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈¦§¥

    §Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ
ÔkÊÏ∑,לפניו ּכת ּובים  ה ּׁשבטים  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ר ֹואה  צדקתם ׁשּיהא  .ויזּכר  ¿ƒ»…ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

      

  §¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«
˙ˆaLÓ ˙ÈNÚÂ∑ ּובפר ׁשת צר ּכן, מקצת  א ּלא  זֹו ּבפר ׁשה  ע ּתה   ל ּפר ׁש ולא  ׁשּתים . מ ׁשּבצ ֹות , מע ּוט  ¿»ƒ»ƒ¿¿…ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּפר ּוׁשן   ל ּגֹומר  .הח ׁשן ְֵֵֶַָֹ

      §¥³©§§ŸÆ¨¨´¨½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈
     ©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©

 ©¦§§«Ÿ
‰Ê ˙LL∑ ׁשל ׁשלא ֹות.˙Ïa‚Ó∑ לס ֹוף «¿¿…»»ְְַָƒ¿»…ְ

א ֹותם  ּתע ׂשה  הח ׁשן Ú˙.ּגב ּול  ‰NÚÓ∑ מע ׂשה ְֲֶֶַַָֹ«¬≈¬…ֲֵַ
ּכא ֹותן  ּוכפלים , נקבים  מע ׂשה  ולא  ח ּוטין ְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹקליעת 

לער ּדסקא ֹות ,ׁשע ֹוׂשין ׁשע ֹוׂשין ּכא ֹותן א ּלא  לב ֹור ֹות , ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ
אינשינשייר "ׁש כב )ׁשּקֹורין LL˙.(ביצה ˙‡ ‰z˙Â∑ ִֶ¿»«»∆«¿¿…

מ ׁשּבצ ֹות  על  עבת , מע ׂשה  הע ׂשּויֹות  עב ֹות ֹות , ְְֲֲֲֲִֵֶַַָֹׁשל 
ׁשר ׁשר ֹות  ׁשל  ע ׂשּיתן צ ּואת  מק ֹום  ה ּוא  זה  ולא  ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹה ּלל ּו,

וא  קביע ּותן. צ ּואת  ל ׁשֹון ולא  ּכאן האמ ּור  "ּתע ׂשה " ין ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ

א ּלא  צ ּוּוי, ל ׁשֹון ּכאן האמ ּור  "ונת ּתה " ואין ְְְִִֵֶַָָָָָָצ ּוּוי,
על  ּומצ ּוה ּו ח ֹוזר  הח ׁשן ּבפר ׁשת  ּכי עתיד , ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹל ׁשֹון
 לה ֹודיע א ּלא  ּכאן נכ ּתב  ולא  קביע ּותן, ועל  ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֹע ׂשּיתן
האפ ֹוד . עם  לע ׂשֹות  ׁשּצּוה  ה ּמׁשּבצ ֹות   צר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמקצת 
 ל יזקק ּו ה ּלל ּו ה ּמׁשּבצ ֹות  , ל ל ֹומר  זאת   ל ְְְְְְְְִַַַַָָֹֻוכתב 
על  ּתּתנם  הח ׁשן, על  מג ּבלת  ׁשר ׁשר ֹות  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹלכ ׁשּתע ׂשה 

ה ּלל ּו .ה ּמׁשּבצ ֹות  ְְִַַָ

      §¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬¥−Ÿ
      ©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©©¨¦²§¥¬

  ̈§−̈©«£¤¬Ÿ«
ËtLÓ ÔLÁ∑ ּדבר ה ּדין. קלק ּול  על  ׁשּמכ ּפר  …∆ƒ¿»ְְִִֵֶַַַָָ

אמת , והבטחת ֹו - ּדבריו ׁשּמברר  מ ׁשּפט , ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָאחר :
ל ׁשֹונֹות : ג ' מ ׁשּמׁש ׁשה ּמׁשּפט  ּבלע "ז, ְְְְִֵֶַַַַָדרישנמ "ט 
אם  ה ּדין, וענׁש ה ּדין ּוגמר  ה ּדין, ּבעלי טענֹות  ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַֹּדברי

וזה , ממ ֹון. ענׁש אם  מ ּכֹות , ענׁש אם  מיתה , ְִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹענׁש
ּדברים , ּבר ּור  ל ׁשֹון ּדבריו מ ׁשּמׁש ּומברר  .ׁשּמפר ׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָ

„Ù‡ ‰NÚÓk∑ מינין ּומחמ ׁשת  ח ֹוׁשב  .מע ׂשה  ¿«¬≈≈…ֲֲִִֵֵֵֵֶַ

‡BÙ„‡יב  Èt˙k ÏÚ ‡È‡ ÔÈzz ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»«¿≈«¿«»«ƒ¿≈≈»
˙È Ô‰‡ ÏBhÈÂ Ï‡NÈ ÈÏ ‡Î„ È‡«¿≈»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«¬…»
È‰Bt˙k ÔÈz ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙‰ÓL¿»»¿√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ

:‡Î„Ï¿»¿»»

‰„c:יג  ÔˆnÓ „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿»

aÚz„יד  ÔÓÁ˙Ó ÈÎc ‰c ÔÈkz ÔÈz˙Â¿«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿«¿»«¿≈
‡˙ÏÈ„‚ ‡ikz ˙È Ôz˙Â eÏÈ„b „BÚ ÔB‰˙È»¿«¿ƒ¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ»»

:‡˙ˆnÓ ÏÚ«¿«¿»»

BÚk„טו ÔÓ‡ „BÚ ‡Èc ÔLÁ „aÚ˙Â¿«¿≈∆ƒ»«√»¿«
Úˆe ‡Âb‡Â ‡ÏÎz ‡‰c dp„aÚz ‡„BÙ‡≈»«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«

:d˙È „aÚz ÈÊL ıee ÈB‰Ê¿ƒ¿ƒ«¿≈»≈



    
    

    

      
    

       
    



מט                
א ּגר ֹות  לח ּתם  ׁשהם  ט ּבע ֹות , ח ֹותמי ׁשח ֹורצין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹּכמ ֹו

ּומפר ׁש נּכר  aÒÓ˙.ּבׁשמ ֹות ּכמ ֹו∑ÓLŒÏÚ˙.ּכתב  ְְִָָָֹ«¿…ְְִÀ«…
˙BˆaLÓ∑, זהב ּבמ ׁשּבצ ֹות  האבנים  ׁשע ֹוׂשה מ ּקפ ֹות  ƒ¿¿ְְְֲִִֶֶָָָָָֻ

ּומ ׁשּקע ּה האבן למ ּדת  ּגּמא  ּכמין ּבזהב , האבן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמ ֹוׁשב 
סביב , האבן את  ס ֹובבת  ה ּמׁשּבצת  נמצאת  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבּמׁשּבצ ֹות .

האפ ֹוד  ּבכתפ ֹות  ה ּמׁשּבצ ֹות  .ּומח ּבר  ְְְְְִִֵֵַַָ

      §©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬
      ¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈¦§¥

    §Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ
ÔkÊÏ∑,לפניו ּכת ּובים  ה ּׁשבטים  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ר ֹואה  צדקתם ׁשּיהא  .ויזּכר  ¿ƒ»…ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

      

  §¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«
˙ˆaLÓ ˙ÈNÚÂ∑ ּובפר ׁשת צר ּכן, מקצת  א ּלא  זֹו ּבפר ׁשה  ע ּתה   ל ּפר ׁש ולא  ׁשּתים . מ ׁשּבצ ֹות , מע ּוט  ¿»ƒ»ƒ¿¿…ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּפר ּוׁשן   ל ּגֹומר  .הח ׁשן ְֵֵֶַָֹ

      §¥³©§§ŸÆ¨¨´¨½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈
     ©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©

 ©¦§§«Ÿ
‰Ê ˙LL∑ ׁשל ׁשלא ֹות.˙Ïa‚Ó∑ לס ֹוף «¿¿…»»ְְַָƒ¿»…ְ

א ֹותם  ּתע ׂשה  הח ׁשן Ú˙.ּגב ּול  ‰NÚÓ∑ מע ׂשה ְֲֶֶַַָֹ«¬≈¬…ֲֵַ
ּכא ֹותן  ּוכפלים , נקבים  מע ׂשה  ולא  ח ּוטין ְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹקליעת 

לער ּדסקא ֹות ,ׁשע ֹוׂשין ׁשע ֹוׂשין ּכא ֹותן א ּלא  לב ֹור ֹות , ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ
אינשינשייר "ׁש כב )ׁשּקֹורין LL˙.(ביצה ˙‡ ‰z˙Â∑ ִֶ¿»«»∆«¿¿…

מ ׁשּבצ ֹות  על  עבת , מע ׂשה  הע ׂשּויֹות  עב ֹות ֹות , ְְֲֲֲֲִֵֶַַָֹׁשל 
ׁשר ׁשר ֹות  ׁשל  ע ׂשּיתן צ ּואת  מק ֹום  ה ּוא  זה  ולא  ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹה ּלל ּו,

וא  קביע ּותן. צ ּואת  ל ׁשֹון ולא  ּכאן האמ ּור  "ּתע ׂשה " ין ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ

א ּלא  צ ּוּוי, ל ׁשֹון ּכאן האמ ּור  "ונת ּתה " ואין ְְְִִֵֶַָָָָָָצ ּוּוי,
על  ּומצ ּוה ּו ח ֹוזר  הח ׁשן ּבפר ׁשת  ּכי עתיד , ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹל ׁשֹון
 לה ֹודיע א ּלא  ּכאן נכ ּתב  ולא  קביע ּותן, ועל  ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֹע ׂשּיתן
האפ ֹוד . עם  לע ׂשֹות  ׁשּצּוה  ה ּמׁשּבצ ֹות   צר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמקצת 
 ל יזקק ּו ה ּלל ּו ה ּמׁשּבצ ֹות  , ל ל ֹומר  זאת   ל ְְְְְְְְִַַַַָָֹֻוכתב 
על  ּתּתנם  הח ׁשן, על  מג ּבלת  ׁשר ׁשר ֹות  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹלכ ׁשּתע ׂשה 

ה ּלל ּו .ה ּמׁשּבצ ֹות  ְְִַַָ

      §¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬¥−Ÿ
      ©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©©¨¦²§¥¬

  ̈§−̈©«£¤¬Ÿ«
ËtLÓ ÔLÁ∑ ּדבר ה ּדין. קלק ּול  על  ׁשּמכ ּפר  …∆ƒ¿»ְְִִֵֶַַַָָ

אמת , והבטחת ֹו - ּדבריו ׁשּמברר  מ ׁשּפט , ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָאחר :
ל ׁשֹונֹות : ג ' מ ׁשּמׁש ׁשה ּמׁשּפט  ּבלע "ז, ְְְְִֵֶַַַַָדרישנמ "ט 
אם  ה ּדין, וענׁש ה ּדין ּוגמר  ה ּדין, ּבעלי טענֹות  ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַֹּדברי

וזה , ממ ֹון. ענׁש אם  מ ּכֹות , ענׁש אם  מיתה , ְִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹענׁש
ּדברים , ּבר ּור  ל ׁשֹון ּדבריו מ ׁשּמׁש ּומברר  .ׁשּמפר ׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָ

„Ù‡ ‰NÚÓk∑ מינין ּומחמ ׁשת  ח ֹוׁשב  .מע ׂשה  ¿«¬≈≈…ֲֲִִֵֵֵֵֶַ

‡BÙ„‡יב  Èt˙k ÏÚ ‡È‡ ÔÈzz ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»«¿≈«¿«»«ƒ¿≈≈»
˙È Ô‰‡ ÏBhÈÂ Ï‡NÈ ÈÏ ‡Î„ È‡«¿≈»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«¬…»
È‰Bt˙k ÔÈz ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙‰ÓL¿»»¿√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ

:‡Î„Ï¿»¿»»

‰„c:יג  ÔˆnÓ „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿»

aÚz„יד  ÔÓÁ˙Ó ÈÎc ‰c ÔÈkz ÔÈz˙Â¿«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿«¿»«¿≈
‡˙ÏÈ„‚ ‡ikz ˙È Ôz˙Â eÏÈ„b „BÚ ÔB‰˙È»¿«¿ƒ¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ»»

:‡˙ˆnÓ ÏÚ«¿«¿»»

BÚk„טו ÔÓ‡ „BÚ ‡Èc ÔLÁ „aÚ˙Â¿«¿≈∆ƒ»«√»¿«
Úˆe ‡Âb‡Â ‡ÏÎz ‡‰c dp„aÚz ‡„BÙ‡≈»«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«

:d˙È „aÚz ÈÊL ıee ÈB‰Ê¿ƒ¿ƒ«¿≈»≈



    
    

    

      
    

       
    

               
    

: דימנ  רמזי ני  ' ח' ְְְִִִֵֶַָָָֹֻה 
.' נח' א תת  ח מ בא  האריז"ל כתבי  ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹא )

ה ספת, מ עלי   אפרי רי  ל  מ מ נאמר  ספרי ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָב )
'מ יח '. גימטרא   חְְִִִֶֶַַָָֹ

ל  ר ע=) חויא ' 'מ כא  נקרא  ה א  י  , לנח רמז   ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָה
ה א   ח ה עני ה לת זמ למ יח . רמזת פ וה ,( ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָנח

 ה התרת הינ , החטאי היא  ה לת ס ת י  ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָגלי ,
   ק ה א   א ה יח , עני יסא ,  לאיד .פ ה ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָעל

. העל ְְֵֶה א 
לה ציא  למר, .  ה על פ ה הגרת  היא  אפא  דתנ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָעב

'מ יח '. גימטרא  ' ה 'ח את  מהעלמ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלגת

      ̈¬©¦«§¤−¨®¤¬¤¨§−§¤¬¤¨§«
BaÁ ˙ÊÂ Bk‡ ˙Ê∑ לפניו ל ֹו ּומ ּטל  ּכפ ּול , ∆∆»¿¿∆∆»¿ְָָָָֻ

ּתל ּוי ּכנגד  אהרן", לב  על  "והיּו ׁשּנאמר : ל ּבֹו, ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ונק ּפל ֹות  ּכתפיו, על  מאח ֹוריו ה ּבא ֹות  האפ ֹוד  ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָּבכתפ ֹות 

ּבׁשר ׁשר ֹות  ּבהן ּתל ּוי והח ׁשן מעט , לפניו ְְְְְְְְֶֶַַַָָָָֹויֹורד ֹות 
ּבענין  ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו .וט ּבע ֹות , ְְְְִֶַָָָָֹ

       ¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤©§¨−̈¦´¨®¤À
    ³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«

B ˙‡lÓe∑" מ ּלּואים" ּבל ׁשֹון א ֹותן ק ֹורא  להן, המת ּקנֹות  ה ּמׁשּבצ ֹות  ּגּמֹות  ממ ּלא ֹות  ׁשהאבנים  ׁשם  .על  ƒ≈»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ

    §©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

     §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

     §©Æ¨«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬
  ̈¨²¦«§−§¦«Ÿ¨«

‰Ê ÌÈˆaLÓ∑, ּבמ ּלּואתם ה ּטּורים  יהיּו ¿À»ƒ»»ְְִִִַָֹ
ּבעבי  ׁשּיתמ ּלא  ׁשע ּור  ּבעמק  זהב  מ ׁשּבצ ֹות  ְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻמ ּקפים 

ׁשל  עבין מ ּלּוי ּכׁשע ּור  "ּבמ ּלּואתם ", ל ׁשֹון זה ּו ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָֹהאבן,
יֹותר  ולא  ּפח ֹות  לא  המ ׁשּבצ ֹות , עמק  יהיה  .אבנים  ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹֹ

    §Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§Ÿ§¥«¦§¨¥²§¥¬
     ¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³¨Æ¦´©§½

    ¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤
BÓLŒÏÚ LÈ‡∑, ּתֹולד ֹותם ּכּלם ּכסדר  וכן ל ׁשמע ֹון, ּפטדה  לרא ּובן, אדם  האבנים : .סדר  ƒ«¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ

     §¨¦¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
 ̈−̈¨«

dÈ˙Ù:טז ‡zÊÂ dk‡ ‡zÊ ÛÈÚ È‰È ÚaÓ¿««¿≈ƒ∆¿»À¿≈¿∆¿»¿»≈

ÔÈ„Òיז ‡Úa‡ ‡‡ ˙eÓÏL‡ da ÌÏL˙Â¿«¿≈≈«¿»«¿»«¿¿»ƒ¿ƒ
Ô˜e Ô˜È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡„Ò ‡Ë Ô‡∆∆»»ƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»

:„Á ‡„Òƒ¿»«

ÊÈÊLÂיח  ÔÈc‚ÓÊ‡ ‡Èz ‡„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÌBÏ‰ÒÂ¿ƒ¿¬

ÔÈÚÂיט  ‡È˜Ë ÈÈk˜ ‰‡˙ÈÏz ‡„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

ÈËÙeכ  ‡Ïee ‡nÈ Ìek ‰‡ÚÈ ‡„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»«¿≈≈
:ÔB‰˙eÓÏL‡a ÔB‰È ‰„c ÔˆnÓ¿«¿«ƒ¿«¿¿«¿»¿

Ï‡NÈכא  Èa ˙‰ÓL ÏÚ ÔÈÂ‰È ‡i‡Â¿«¿«»¿∆¿»«¿»«¿≈ƒ¿»≈
LÙÓ ˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ ÈÒÚ Èzz«¿≈∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«
ÔÈ˙Ï ÔÈÂ‰z dÓL ÏÚ b ‡˜ÊÚc ÛBÏ‚kƒ¿¿ƒ¿»¿««¿≈¿∆¿»ƒ¿≈

:ÔÈËL ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

BÚ„כב  ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈



     
      
    
      

     
      
      
     

      
       

   
    



נ               
ÔLÁ‰ ÏÚ∑,ּבט ּבע ֹותיו לקבעם  הח ׁשן, ּבׁשביל  ««…∆ְְְְְִִֶַַָָָֹ

ּבענין  למ ּטה  ׁשּמפר ׁש ׁשר ׁשי ∑LL˙.ּכמ ֹו ל ׁשֹון ְְְְִֶַָָָָֹ«¿…ְְֵָ
אף  ּבארץ . ּולה ּתקע  להאחז לאילן ה ּמאחיזין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאילן
ּבאפ ֹוד , ּתל ּוי יהיה  ׁשּבהם  לח ׁשן, מאחיזין יהיּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹא ּלּו
ּבענין  למעלה , האמ ּור ֹות  ׁשר ׁשר ֹות  ׁשּתי ְְְְְְְְֲִֵֵַַַָָוהן
סר ּוק  ּבן מנחם  ּפתר  "ׁשר ׁשר ֹות ", ואף  ְְְְְְִֵֶַַַַַָָה ּמׁשּבצ ֹות .

מ "ם  ּכמ ֹו יתרה  ׁשהרי"ׁש ואמר  ׁשר ׁשים , ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָל ׁשֹון
ּדבריו, את  ר ֹואה  ואיני ׁשּבריקם . ּומ "ם  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּבׁשל ׁשם 

ּכׁשל ׁשלת  עברית  ּבל ׁשֹון ׁשר ׁשרת  מ ׁשנה א ּלא  .ּבל ׁשֹון ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
˙Ïb∑ ׁשּתתקעם למעלה , האמ ּור  מג ּבל ֹות  ה ּוא  «¿Àְְְְִִֵֶַָָָָָ

קצה , ל ׁשֹון "ּגב ּול " וכל  הח ׁשן, ּבגב ּול  ׁשּיהיּו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹּבּטּבע ֹות 
ּבלע "ז  Ú˙.אשומי"ל  ‰NÚÓ∑ קליעה .מע ׂשה  ְַַ«¬≈¬…ְֲִֵַָ

     §¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´¨¨®§¨«©À̈
    ¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬©«¤

ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ולא ּבֹו, לקבעם  ּכדי הח ׁשן,  לצר ««…∆ְְְְְֵֶֶַָָֹֹֹ
מה ּו ֿ ּכן ׁשאם  עליו, ע ׂשּיתן ּתח ּלת  ׁשּתהא  ל ֹומר  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיּתכן
ּכבר  והלא  ה ּטּבע ֹות ", ׁשּתי את  "ונת ּת וא ֹומר : ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשח ֹוזר 
'וע ׂשית  ה ּמקרא : ּבתח ּלת  לכ ּתב  ל ֹו היה  ּבֹו? ְְְְְִִִִִִַַָָָָָֹנת ּונים 

הח ׁשן  קצ ֹות  ואף על  זהב '?! ט ּבע ֹות  ׁשּתי ְְְְֵֶַַַַָָֹ
א ּתה  צרי ּכן ּב"ׁשר ׁשר ֹות " ˜ˆB˙.לפ ּתר  ÈLŒÏÚ ְְְְִִֵַַָָֹ«¿≈¿

ÔLÁ‰∑ ל ּימנית ה ּצּואר , ׁשּכנגד  ּפא ֹות  ל ׁשּתי «…∆ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
האפ ֹוד  ּכתפ ֹות  מ ּול  ה ּבאים  .ול ּׂשמאלית  ְְְִִִֵַַָָָ

     §¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
 ¤§−©«¤

‰f‰ ˙˙Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙Â∑ ׁשר ׁשת" הן הן ¿»«»∆¿≈¬……«»»ְֵֵַֹ
ק ּבּוען  מק ֹום  ּפר ׁש ולא  למעלה , ה ּכת ּוב ֹות  ְְְְְְִֵַַַַָָֹֻּגבלת "
ּבּטּבע ֹות , א ֹותן ּתֹוחב  ׁשּיהא   ל מפר ׁש עכ ׁשו, ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבח ׁשן.

"א ּלה  ּבפר ׁשת  ׁשהרי הרא ׁשֹונֹות , הן ׁשהן  ל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָותדע 
הכ ּפל ּו לא  .פק ּודי" ְְְֵֹֻ

      §¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´
     ©¦§§®§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

˙Bˆ˜ ÈzL ˙‡Â∑ ׁשני העב ֹות ֹות , ׁשּתי ׁשל  ¿≈¿≈¿ְְֲֵֵֶָ
ואחת  אחת  ּכל  ׁשל  ÈzLŒÏÚ.רא ׁשיהם  Ôzz ְֵֶֶַַַַָָƒ≈«¿≈

˙BˆaLn‰∑ ּפר ׁשת ּבין למעלה , ה ּכת ּוב ֹות  הן הן «ƒ¿¿ְְְֵֵֵַַַָָָ
ואת  צר ּכן את  ּפר ׁש ולא  האפ ֹוד , ּופר ׁשת  ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהח ׁשן
העב ֹות ֹות  רא ׁשי ּבהן ׁשּיתקע  מפר ׁש עכ ׁשו, ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָמק ֹומן.
אצל  ול ׂשמאל  לימין הח ׁשן, ּבט ּבע ֹות  ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹה ּתח ּוב ֹות 
ּתֹוקע  הימנית  ׁשר ׁשר ֹות : רא ׁשי ׁשני ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָה ּצּואר ,
רא ׁשי  ׁשני ׂשמאל , ּבׁשל  וכן ימין, ׁשל  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹּבּמׁשּבצ ֹות 

ה ּׂשמאלית  ÏÚ.ה ּמׁשּבצ ֹות ∑z˙Â‰.ׁשר ׁשר ֹות  ְְְִַַָ¿»«»ְְִַ«

„BÙ‡‰ ˙BÙ˙k∑ ּכתפ ֹות נמצא ּו ּבזֹו. ואחת  ּבזֹו אחת  ƒ¿»≈ְְְְְְִִַַַַ
ה ּוא  ּובהן יּפל , ׁשּלא  הח ׁשן את  מחזיקין ֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹהאפ ֹוד 
ּובאה  ה ֹולכת  ה ּתח ּתֹונה  הח ׁשן ׂשפת  ועדין ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתל ּוי.
 הצר  לכ יפה , ל ֹו ּדב ּוקה  ואינּה ּכרס ֹו, על  ְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָונֹוק ׁשת 
 וה ֹול ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו לתח ּתית ֹו ט ּבע ֹות  ׁשּתי .ע ֹוד  ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָ

ÂÈt ÏeÓ Ï‡∑ ּבעבר ה ּמׁשּבצ ֹות  יּתן ׁשּלא  אפ ֹוד , ׁשל  ∆»»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַֹ
ׁשּכל ּפי  העליֹון ּבעבר  א ּלא  ה ּמעיל , ׁשּכל ּפי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה ּכתפ ֹות 
א ֹות ֹו ּכי אפ ֹוד , ׁשל  ּפניו" "מ ּול  קר ּוי וה ּוא  ְִֵֶַָָָהח ּוץ ,

ּפנים  קר ּוי אינֹו נראה , ׁשאינֹו .עבר  ְִִֵֵֵֶֶֶָָ

      §¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
      §´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−¨«§¨

ÔLÁ‰ ˙Bˆ˜ ÈL ÏÚ∑ ּפא ֹותיו ׁשּתי הן «¿≈¿«…∆ְֵֵֵָ
ול ׂשמאל  לימין ‡Ï.ה ּתח ּתֹונֹות , L‡ B˙ÙN ÏÚ ְְְְִִַַָֹ«¿»¬∆∆

‰˙Èa „BÙ‡‰ Ú∑ האחד סימנין: ׁשני  ל הרי ≈∆»≈»¿»ְְֲִִֵֵֶָָָ
האפ ֹוד , ּכנגד  ׁשה ּוא  ּתח ּתית ֹו, ׁשל  קצוֹות  ּבׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּיּתנם 
ה ּוא , ל ּצּואר  סמ ּו ׁשהרי האפ ֹוד , ּכנגד  אינֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשעליֹונֹו
יק ּבעם  ׁשּלא  סימן נתן וע ֹוד  מתניו. על  נת ּון ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹוהאפ ֹוד 

ּפנים , ׁשּכל ּפי ּבעבר  א ּלא  הח ּוץ , ׁשּכל ּפי הח ׁשן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבעבר 
האפ ֹוד , לצד  ה ּוא  העבר  וא ֹות ֹו "ּביתה ", ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר :
ה ּכהן  לפני ה ּסינר  ונק ּפל  ל ּכהן ח ֹוגר ֹו האפ ֹוד  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשח ׁשב 
קצ ֹות  ּכנגד  עד  ּומ ּכאן, מ ּכאן ּכרס ֹו ּוקצת  מתניו, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָעל 

עליו  ׁשֹוכבין ּוקצ ֹותיו .הח ׁשן, ְְִֶַָָָֹ

‰„cכג  Ô˜ÊÚ ÔÈzz ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»
ÈËÒ ÔÈz ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈzz ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈ƒ¿»»«¿≈ƒ¿≈

:‡LeÁ¿»

ÔÈzכד  ÏÚ ‰„c ÔÏÈ„b ÔÈzz ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈¿ƒ»ƒ¿««¿≈
:‡LeÁ ÈËÒÏ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»¿ƒ¿≈¿»

Ôzzכה  È‰BËÒ ÔÈzz ÏÚc ÔÏÈ„b ÔÈzz ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»¿««¿≈ƒ¿ƒƒ≈
‡„BÙ‡ Èt˙k ÏÚ Ôz˙Â ‡˙ˆnÓ ÔÈzz ÏÚ««¿≈¿«¿»»¿ƒ≈«ƒ¿≈≈»

:È‰Bt‡ Ï˜Ï»√≈«ƒ

ÔB‰˙Èכו ÈeL˙e ‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈzz „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ»¿
‡ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ ÈËÒ ÔÈz ÏÚ«¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»



ני                
ÔLÁ‰ ÏÚ∑,ּבט ּבע ֹותיו לקבעם  הח ׁשן, ּבׁשביל  ««…∆ְְְְְִִֶַַָָָֹ

ּבענין  למ ּטה  ׁשּמפר ׁש ׁשר ׁשי ∑LL˙.ּכמ ֹו ל ׁשֹון ְְְְִֶַָָָָֹ«¿…ְְֵָ
אף  ּבארץ . ּולה ּתקע  להאחז לאילן ה ּמאחיזין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאילן
ּבאפ ֹוד , ּתל ּוי יהיה  ׁשּבהם  לח ׁשן, מאחיזין יהיּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹא ּלּו
ּבענין  למעלה , האמ ּור ֹות  ׁשר ׁשר ֹות  ׁשּתי ְְְְְְְְֲִֵֵַַַָָוהן
סר ּוק  ּבן מנחם  ּפתר  "ׁשר ׁשר ֹות ", ואף  ְְְְְְִֵֶַַַַַָָה ּמׁשּבצ ֹות .

מ "ם  ּכמ ֹו יתרה  ׁשהרי"ׁש ואמר  ׁשר ׁשים , ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָל ׁשֹון
ּדבריו, את  ר ֹואה  ואיני ׁשּבריקם . ּומ "ם  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּבׁשל ׁשם 

ּכׁשל ׁשלת  עברית  ּבל ׁשֹון ׁשר ׁשרת  מ ׁשנה א ּלא  .ּבל ׁשֹון ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
˙Ïb∑ ׁשּתתקעם למעלה , האמ ּור  מג ּבל ֹות  ה ּוא  «¿Àְְְְִִֵֶַָָָָָ

קצה , ל ׁשֹון "ּגב ּול " וכל  הח ׁשן, ּבגב ּול  ׁשּיהיּו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹּבּטּבע ֹות 
ּבלע "ז  Ú˙.אשומי"ל  ‰NÚÓ∑ קליעה .מע ׂשה  ְַַ«¬≈¬…ְֲִֵַָ

     §¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´¨¨®§¨«©À̈
    ¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬©«¤

ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ולא ּבֹו, לקבעם  ּכדי הח ׁשן,  לצר ««…∆ְְְְְֵֶֶַָָֹֹֹ
מה ּו ֿ ּכן ׁשאם  עליו, ע ׂשּיתן ּתח ּלת  ׁשּתהא  ל ֹומר  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיּתכן
ּכבר  והלא  ה ּטּבע ֹות ", ׁשּתי את  "ונת ּת וא ֹומר : ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשח ֹוזר 
'וע ׂשית  ה ּמקרא : ּבתח ּלת  לכ ּתב  ל ֹו היה  ּבֹו? ְְְְְִִִִִִַַָָָָָֹנת ּונים 

הח ׁשן  קצ ֹות  ואף על  זהב '?! ט ּבע ֹות  ׁשּתי ְְְְֵֶַַַַָָֹ
א ּתה  צרי ּכן ּב"ׁשר ׁשר ֹות " ˜ˆB˙.לפ ּתר  ÈLŒÏÚ ְְְְִִֵַַָָֹ«¿≈¿

ÔLÁ‰∑ ל ּימנית ה ּצּואר , ׁשּכנגד  ּפא ֹות  ל ׁשּתי «…∆ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
האפ ֹוד  ּכתפ ֹות  מ ּול  ה ּבאים  .ול ּׂשמאלית  ְְְִִִֵַַָָָ

     §¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
 ¤§−©«¤

‰f‰ ˙˙Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙Â∑ ׁשר ׁשת" הן הן ¿»«»∆¿≈¬……«»»ְֵֵַֹ
ק ּבּוען  מק ֹום  ּפר ׁש ולא  למעלה , ה ּכת ּוב ֹות  ְְְְְְִֵַַַַָָֹֻּגבלת "
ּבּטּבע ֹות , א ֹותן ּתֹוחב  ׁשּיהא   ל מפר ׁש עכ ׁשו, ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבח ׁשן.

"א ּלה  ּבפר ׁשת  ׁשהרי הרא ׁשֹונֹות , הן ׁשהן  ל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָותדע 
הכ ּפל ּו לא  .פק ּודי" ְְְֵֹֻ

      §¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´
     ©¦§§®§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

˙Bˆ˜ ÈzL ˙‡Â∑ ׁשני העב ֹות ֹות , ׁשּתי ׁשל  ¿≈¿≈¿ְְֲֵֵֶָ
ואחת  אחת  ּכל  ׁשל  ÈzLŒÏÚ.רא ׁשיהם  Ôzz ְֵֶֶַַַַָָƒ≈«¿≈

˙BˆaLn‰∑ ּפר ׁשת ּבין למעלה , ה ּכת ּוב ֹות  הן הן «ƒ¿¿ְְְֵֵֵַַַָָָ
ואת  צר ּכן את  ּפר ׁש ולא  האפ ֹוד , ּופר ׁשת  ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהח ׁשן
העב ֹות ֹות  רא ׁשי ּבהן ׁשּיתקע  מפר ׁש עכ ׁשו, ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָמק ֹומן.
אצל  ול ׂשמאל  לימין הח ׁשן, ּבט ּבע ֹות  ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹה ּתח ּוב ֹות 
ּתֹוקע  הימנית  ׁשר ׁשר ֹות : רא ׁשי ׁשני ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָה ּצּואר ,
רא ׁשי  ׁשני ׂשמאל , ּבׁשל  וכן ימין, ׁשל  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹּבּמׁשּבצ ֹות 

ה ּׂשמאלית  ÏÚ.ה ּמׁשּבצ ֹות ∑z˙Â‰.ׁשר ׁשר ֹות  ְְְִַַָ¿»«»ְְִַ«

„BÙ‡‰ ˙BÙ˙k∑ ּכתפ ֹות נמצא ּו ּבזֹו. ואחת  ּבזֹו אחת  ƒ¿»≈ְְְְְְִִַַַַ
ה ּוא  ּובהן יּפל , ׁשּלא  הח ׁשן את  מחזיקין ֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹהאפ ֹוד 
ּובאה  ה ֹולכת  ה ּתח ּתֹונה  הח ׁשן ׂשפת  ועדין ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתל ּוי.
 הצר  לכ יפה , ל ֹו ּדב ּוקה  ואינּה ּכרס ֹו, על  ְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָונֹוק ׁשת 
 וה ֹול ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו לתח ּתית ֹו ט ּבע ֹות  ׁשּתי .ע ֹוד  ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָ

ÂÈt ÏeÓ Ï‡∑ ּבעבר ה ּמׁשּבצ ֹות  יּתן ׁשּלא  אפ ֹוד , ׁשל  ∆»»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַֹ
ׁשּכל ּפי  העליֹון ּבעבר  א ּלא  ה ּמעיל , ׁשּכל ּפי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה ּכתפ ֹות 
א ֹות ֹו ּכי אפ ֹוד , ׁשל  ּפניו" "מ ּול  קר ּוי וה ּוא  ְִֵֶַָָָהח ּוץ ,

ּפנים  קר ּוי אינֹו נראה , ׁשאינֹו .עבר  ְִִֵֵֵֶֶֶָָ

      §¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
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ÔLÁ‰ ˙Bˆ˜ ÈL ÏÚ∑ ּפא ֹותיו ׁשּתי הן «¿≈¿«…∆ְֵֵֵָ
ול ׂשמאל  לימין ‡Ï.ה ּתח ּתֹונֹות , L‡ B˙ÙN ÏÚ ְְְְִִַַָֹ«¿»¬∆∆

‰˙Èa „BÙ‡‰ Ú∑ האחד סימנין: ׁשני  ל הרי ≈∆»≈»¿»ְְֲִִֵֵֶָָָ
האפ ֹוד , ּכנגד  ׁשה ּוא  ּתח ּתית ֹו, ׁשל  קצוֹות  ּבׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּיּתנם 
ה ּוא , ל ּצּואר  סמ ּו ׁשהרי האפ ֹוד , ּכנגד  אינֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשעליֹונֹו
יק ּבעם  ׁשּלא  סימן נתן וע ֹוד  מתניו. על  נת ּון ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹוהאפ ֹוד 

ּפנים , ׁשּכל ּפי ּבעבר  א ּלא  הח ּוץ , ׁשּכל ּפי הח ׁשן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבעבר 
האפ ֹוד , לצד  ה ּוא  העבר  וא ֹות ֹו "ּביתה ", ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר :
ה ּכהן  לפני ה ּסינר  ונק ּפל  ל ּכהן ח ֹוגר ֹו האפ ֹוד  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשח ׁשב 
קצ ֹות  ּכנגד  עד  ּומ ּכאן, מ ּכאן ּכרס ֹו ּוקצת  מתניו, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָעל 

עליו  ׁשֹוכבין ּוקצ ֹותיו .הח ׁשן, ְְִֶַָָָֹ

‰„cכג  Ô˜ÊÚ ÔÈzz ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»
ÈËÒ ÔÈz ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈzz ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈ƒ¿»»«¿≈ƒ¿≈

:‡LeÁ¿»

ÔÈzכד  ÏÚ ‰„c ÔÏÈ„b ÔÈzz ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈¿ƒ»ƒ¿««¿≈
:‡LeÁ ÈËÒÏ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»¿ƒ¿≈¿»

Ôzzכה  È‰BËÒ ÔÈzz ÏÚc ÔÏÈ„b ÔÈzz ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»¿««¿≈ƒ¿ƒƒ≈
‡„BÙ‡ Èt˙k ÏÚ Ôz˙Â ‡˙ˆnÓ ÔÈzz ÏÚ««¿≈¿«¿»»¿ƒ≈«ƒ¿≈≈»

:È‰Bt‡ Ï˜Ï»√≈«ƒ

ÔB‰˙Èכו ÈeL˙e ‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈzz „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ»¿
‡ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ ÈËÒ ÔÈz ÏÚ«¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»
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‰hÓlÓ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙Î ÈzL ÏÚ∑ «¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»

העליֹונים  האפ ֹוד  ּכתפ ֹות  ּברא ׁשי נת ּונֹות  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשה ּמׁשּבצ ֹות 
ויֹורד ֹות  ונק ּפל ֹות  ּגר ֹונֹו, ּכנגד  ּכתפיו על  ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָה ּבאים 
מח ּבר  ׁשה ּוא  ה ּׁשני ּברא ׁשן ליּתן צ ּוה  וה ּטּבע ֹות  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻלפניו,
סמ ּו מח ּבר ּתֹו", "לע ּמת  ׁשּנאמר : וה ּוא  ְְְְֱֵֶֶַַַַָָֻלאפ ֹוד ,
מעט , החג ֹורה  מן למעלה  ּבאפ ֹוד , ח ּבּורן ְְְְֲִִִֵַַַָָָָלמק ֹום 

ּבגב ּהׁשה ּמח ּברת  מעט  נת ּונים  וא ּלּו החג ֹורה , לע ּמת  ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻ

לח ׁשב  "מ ּמעל  ׁשּנאמר : ה ּוא  ה ּכתפ ֹות , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַזקיפת 
ּתכלת  ּפתיל  ונֹותן הח ׁשן, ס ֹוף  ּכנגד  והן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹהאפ ֹוד ",
ּבא ֹות ֹו ור ֹוכסן הח ׁשן, ּובט ּבע ֹות  ה ּטּבע ֹות  ְְְְְְֶַַַַָָָֹּבא ֹותן
 ה ֹול הח ׁשן ּתח ּתית  יהא  ׁשּלא  ול ׂשמאל , לימין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹּפתיל 
מיּׁשב  ונמצא  ּכרס ֹו, על  ונֹוק ׁש לאח ֹור  וח ֹוזר  ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֻלפנים 

יפה  ה ּמעיל  ÂÈt.על  ÏenÓ∑ החיצ ֹון .ּבעבר  ְִֶַַָƒ»»ִֵֶַָ

  §¦§§´¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈
     ¤©§³Ÿ¨«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤
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eÒkÈÂ∑וכן ח ּבּור , לא)ל ׁשֹון "מרכסי (תהלים ¿ƒ¿¿ְְְִֵֵֵֻ

וכן ר ׁשעים , חבלי ח ּבּורי מד )איׁש", "והרכסים (ישעיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ
לירד  ֿ אפ ׁשר  ׁשאי לזה , זה  ה ּסמ ּוכים  הרים  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלבקעה ",
סמיכתן  ׁשּמּתֹו ּגד ֹול , ּבק ׁשי א ּלא  ׁשּביניהם  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹל ּגיא 

ונֹוחה  מיׁשֹור  לבקעת  יהיּו ועמ ּקה , זק ּופה  ְְְְְְֲִִִַַַַָָָֻה ּגיא 
 ליל.„BÙ‡‰ LÁŒÏÚ ˙BÈ‰Ï∑ ּדב ּוק הח ׁשן להיֹות  ֵֵƒ¿«≈∆»≈ְִֶַָֹ

האפ ֹוד  ח ׁשב  ÁfÈ.אל  ‡ÏÂ∑ ול ׁשֹון נּתּוק , ל ׁשֹון ֵֵֶֶָ¿…ƒ«ְְִָ
לברט  ּבן ּדּונׁש ּכדברי ה ּוא , .ערבי ְְְְִִֵֶַַַָ

    §¨¨´©«Â£ÂŸ¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¤
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ÌÈnz‰Œ˙‡Â ÌÈe‡‰Œ˙‡∑ ׁשם ּכתב  ה ּוא  ∆»ƒ¿∆«Àƒְֵַ

ֿ יד ֹו ׁשעל  הח ׁשן, ּכפלי ּבת ֹו נֹותנֹו ׁשהיה  ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹה ּמפר ׁש
ּדבריו את  ּומת ּמם  ּדבריו, מאיר  עג )ה ּוא  ּובמק ּדׁש(יומא . ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

מח ּסר  להיֹות  ּגד ֹול  לכהן ֿ אפ ׁשר  ׁשאי הח ׁשן, היה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשני
ׁשם  ועל  ּבת ֹוכ ֹו, היה  לא  ה ּׁשם  א ֹות ֹו אבל  ְְְֲִֵֵַַָָָָֹּבגדים ,

ׁשּנאמר  מ ׁשּפט , קר ּוי ה ּוא  ה ּכתב  כז)א ֹות ֹו :(במדבר ְְֱִֶֶַַָָָ

הא ּורים " ּבמ ׁשּפט  ל ֹו ŒÈa."וׁשאל  ËtLÓŒ˙‡ ְְְִִַַָָ∆ƒ¿«¿≈
Ï‡NÈ∑ אם ֿ יד ֹו, על  ונֹוכחים  נׁשּפטים  ׁשהם  ּדבר  ƒ¿»≈ְְְִִִִֵֶַָָָָ

א ּגדה ' ה 'מדר ׁש ּולפי לע ׂשֹות . לא  א ֹו ּדבר  ְְֲֲִִַַַַַָָָָֹלע ׂשֹות 
ׁשם  על  מ ׁשּפט  נקרא  ה ּדין, מע ּותי על  מכ ּפר  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשהח ׁשן

ה ּמׁשּפט  .סליחת  ְְִִַַָ

         

היה היה היה היה  לא לא לא לא      הההה תתתת א א א א אבל אבל אבל אבל  .... ....      הח הח הח הח היההיההיההיה ני ני ני ני   במק במק במק במקְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ָָָָָָָָֹֹ
 כ כ כ כתתתת(ל כח, וי (ר "י זה . בר מזיר מ ע  לאל,  י ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

מ א   על־יד  , מהח חלק  היה    ה ה ה  ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלבאר,
מע ה  י מפריד  ה תב  מ ה  , אמנ . פקיד את  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהח

ÏÚכז ÔB‰˙È Ôz˙Â ‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈzz „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈»¿«
È‰Bt‡ Ï˜lÓ ÚlÓ ‡„BÙ‡ Èt˙k ÔÈzz«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

ÊÚÏ˜˙‡כח  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È ÔecÁÈÂ¿∆¿»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
:‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

ÔLÁaכט  Ï‡NÈ Èa ˙‰ÓL ˙È Ô‰‡ ÏBhÈÂ¿ƒ«¬…»¿»«¿≈ƒ¿»≈¿∆
‡Îe„Ï ‡L„e˜Ï dÏÚÓa daÏ ÏÚ ‡Ècƒ»«ƒ≈¿≈¬≈¿¿»¿¿»»

:‡È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»

inz‡ל  ˙ÈÂ ‡ie‡ ˙È ‡Èc ÔLÁa Ôz˙Â¿ƒ≈¿∆ƒ»»«»¿»À«»
ÏBhÈÂ ÈÈ Ì„˜ dÏÚÓa Ô‰‡„ ‡aÏ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ«ƒ»¿«¬…¿≈¬≈√»¿»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ daÏ ÏÚ Ï‡NÈ È„ ‡Èc ˙È Ô‰‡«¬…»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ≈√»¿»

:‡È„z¿ƒ»



  
  

  
    

   
  



נב               
חלק   אינ מ מע  , מיות  רי הא נתינת בי  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהח

תר , עצמ  הח , רח ועל . ה ה ה ה מהח ה ה ה ה אינגד גד גד גד  – ְְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻֻֻֻ
 פקיד  וא ני ; מ ית ר"י  מס ע   ועל ,  ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָלי 

 ח ט ט ט ט מ מ מ מ.  לי   – ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

      

    §¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
„BÙ‡‰ ÏÈÚÓŒ˙‡∑עליו נּתן ÏÎz˙.לחג ֹורה ׁשהאפ ֹוד  ÏÈÏk∑ּבֹו מערב  אחר  מין ׁשאין ּתכלת , .ּכּלֹו ∆¿ƒ»≈ֲִֵֶַָָָָָ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֵֵֶֶַָֹֻ

      §¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹
      ©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©

BL‡ŒÈÙ ‰È‰Â∑ ּפתיחת ה ּוא  ּבגבה ֹו, ה ּמעיל  ּפי ¿»»ƒ…ְְְְִִִַַָ
ה ּצּואר  ּכפ ּול ∑BÎB˙a.ּבית  לג ּוּה", "ּכפיל  ּכתר ּגּומ ֹו: ֵַַָ¿ְְְִֵַַָָ

א ֹורג מע ׂשה  והיה  ּכפילת ֹו, ל ׂשפה  ל ֹו להיֹות  ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָלת ֹוכ ֹו,
ּבמחט  ˙Á‡.ולא  ÈÙk∑ ׁשּלהם ׁשה ּׁשריֹונים  למדנּו, ְְַַֹ¿ƒ«¿»ְְִִֶֶֶַַָָ

לת ֹוכן  ּכפ ּול  ÚwÈ.ּפיהם  ‡Ï∑. יּקרע ׁשּלא  ּכדי ְִֶָָ…ƒ»≈«ְִֵֶַָֹ
ׁשּבּתֹורה , לאוין מ ּמנין ׁשּזה  ּבלאו, ע ֹובר  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוה ּקֹורע ֹו
ה ּנאמר  מ ּמּנּו", יס ּור ּו "לא  וכן הח ׁשן", יּזח  "ולא  ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹוכן:

האר ֹון  .ּבב ּדי ְֵַָָ

     §¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©
      ̈¦½©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«

Èn∑ ר ּמֹונים ּכמין היּו וחל ּולים  עג ּלים  ƒ…≈ְֲֲִִִִִַָֻ
ּתרנגלת  ּכביצת  ‰Ê.הע ׂשּויים  ÈÓÚÙe∑ עם זגין ְְְֲִֵֶַַָֹ«¬…≈»»ִִָ

ׁשּבת ֹוכם  ÈÒ.ענּבלים  ÌÎB˙a∑, סביב ּביניהם  ְְִִֶָָ¿»»ƒִֵֵֶָ

ּבׁשּולי  ותל ּוי ּדב ּוק  אחד  ּפעמ ֹון ר ּמֹונים  ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּבין
.ה ּמעיל  ְִַ

              

     

סביבסביבסביבסביב על על על על ־ ־ ־ ־ ליו ליו ליו ליו  .... .... כלתכלתכלתכלת ררררני ני ני ני  על על על על ־ ־ ־ ־ ליו ליו ליו ליו  ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוע וע וע וע יתיתיתית ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
סביב סביב סביב סביב ::::  כ כ כ כתתתת זהב זהב זהב זהב  לג )פעמני פעמני פעמני פעמני  (כח, ֲֲֲֲַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ

ניר ני  י סביב ,  יניה – סביב   כת" ר"י : פירְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָ
ב ק ". אחד   עמֲֶַָָ

 י מ  ניהר  הי לא  ־ א" " הרמ על־זה  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹוהק ה 
 יע , ליחל  ניר  יי ע  הי לה  לני ,  וא . לְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָ
ה ני טמ  ני עמ וה" מפר ולכ זהב ", חי  מיְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

."( ניר)ִִָ
להי ת   צרי היה  מה  לני ,  הי  ניהר  א  נחלק ְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָונמצא ,
א " הרמ ולפי  , הי  ליחל  ניהר ר"י  לפי  . רתְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָצ

זהב ". "חי   ת לע  צריכי  הי לני ,  י נע  ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָהי
היה  ה ה־גד ל ה ה  ,נ לק  האד עב דת לבאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונראה 

בני ה חינת ל נרמז בבגדיו  י ראל, לל ל  חלְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָ
הכי ה רה  ל  מעלת נרמזה  המעיל' ב 'לי  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָי ראל,

." ריקני" י ראל בני  ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָח נה 
זימר המעיל' 'לי   מקרא " ל ט"  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָלר"י 
מצת   מלאי  ריקני אפיל"  ה ה "ני " ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמעלת

. ניר צרת "ה "ריקני נרמז ולכ "רְְְְְִִִִִֵֵַָָָ
לי דעי . .  נעימי  ברי"    נ י פר ," לרמ  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָא

"רה )ח ה על  לפיר "פתיחה " " הרמ כלית (ל  א ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ
צריכי  הי ,"ריקני" וה "ני " ה פי  לגת  ניְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹהר
ת פנימ יה די  ל להרא ת זהב , חי  צרת  ת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָלע
ה א  ת מציא ל אלא  מצת") "מלא  (ורק  "ריק" ְְְִִֵֵֵֶַָָָָאינ

ה '. ע בד  זהב ", ֵַַָָ"ח 

ÏÎz‡:לא  ÈÓb ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ¿»

È‰Èלב  ‡Bz de‚Ï ÏÈÙk dLÈ ÌeÙ È‰ÈÂƒ≈≈≈»ƒ¿«≈»¿≈
ÌeÙk ÈÁÓ „BÚ BÁÒ BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ««¿≈¿¿«»≈¿

:ÚÊa˙È ‡Ï dÏ È‰È ÔÈLƒ¿»¿≈≈»ƒ¿¿»

ÏÎz‡לג  ÈBn È‰BÏBÙÈL ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«ƒƒƒ≈ƒ¿»
BÁÒ È‰BÏBÙÈL ÏÚ ÈB‰Ê Úˆe ‡Âb‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«ƒƒ¿
:BÁÒ BÁÒ ÔB‰ÈÈa ‡‰„c ÔÈbÊÂ BÁÒ¿¿«ƒ¿«¬»≈≈¿¿



  
   

    
      

      
      

     
     

     
     

    



נג                
חלק   אינ מ מע  , מיות  רי הא נתינת בי  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהח

תר , עצמ  הח , רח ועל . ה ה ה ה מהח ה ה ה ה אינגד גד גד גד  – ְְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻֻֻֻ
 פקיד  וא ני ; מ ית ר"י  מס ע   ועל ,  ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָלי 

 ח ט ט ט ט מ מ מ מ.  לי   – ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

      

    §¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
„BÙ‡‰ ÏÈÚÓŒ˙‡∑עליו נּתן ÏÎz˙.לחג ֹורה ׁשהאפ ֹוד  ÏÈÏk∑ּבֹו מערב  אחר  מין ׁשאין ּתכלת , .ּכּלֹו ∆¿ƒ»≈ֲִֵֶַָָָָָ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֵֵֶֶַָֹֻ

      §¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹
      ©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©

BL‡ŒÈÙ ‰È‰Â∑ ּפתיחת ה ּוא  ּבגבה ֹו, ה ּמעיל  ּפי ¿»»ƒ…ְְְְִִִַַָ
ה ּצּואר  ּכפ ּול ∑BÎB˙a.ּבית  לג ּוּה", "ּכפיל  ּכתר ּגּומ ֹו: ֵַַָ¿ְְְִֵַַָָ

א ֹורג מע ׂשה  והיה  ּכפילת ֹו, ל ׂשפה  ל ֹו להיֹות  ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָלת ֹוכ ֹו,
ּבמחט  ˙Á‡.ולא  ÈÙk∑ ׁשּלהם ׁשה ּׁשריֹונים  למדנּו, ְְַַֹ¿ƒ«¿»ְְִִֶֶֶַַָָ

לת ֹוכן  ּכפ ּול  ÚwÈ.ּפיהם  ‡Ï∑. יּקרע ׁשּלא  ּכדי ְִֶָָ…ƒ»≈«ְִֵֶַָֹ
ׁשּבּתֹורה , לאוין מ ּמנין ׁשּזה  ּבלאו, ע ֹובר  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוה ּקֹורע ֹו
ה ּנאמר  מ ּמּנּו", יס ּור ּו "לא  וכן הח ׁשן", יּזח  "ולא  ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹוכן:

האר ֹון  .ּבב ּדי ְֵַָָ

     §¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©
      ̈¦½©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«

Èn∑ ר ּמֹונים ּכמין היּו וחל ּולים  עג ּלים  ƒ…≈ְֲֲִִִִִַָֻ
ּתרנגלת  ּכביצת  ‰Ê.הע ׂשּויים  ÈÓÚÙe∑ עם זגין ְְְֲִֵֶַַָֹ«¬…≈»»ִִָ

ׁשּבת ֹוכם  ÈÒ.ענּבלים  ÌÎB˙a∑, סביב ּביניהם  ְְִִֶָָ¿»»ƒִֵֵֶָ

ּבׁשּולי  ותל ּוי ּדב ּוק  אחד  ּפעמ ֹון ר ּמֹונים  ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּבין
.ה ּמעיל  ְִַ

              

     

סביבסביבסביבסביב על על על על ־ ־ ־ ־ ליו ליו ליו ליו  .... .... כלתכלתכלתכלת ררררני ני ני ני  על על על על ־ ־ ־ ־ ליו ליו ליו ליו  ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוע וע וע וע יתיתיתית ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
סביב סביב סביב סביב ::::  כ כ כ כתתתת זהב זהב זהב זהב  לג )פעמני פעמני פעמני פעמני  (כח, ֲֲֲֲַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ

ניר ני  י סביב ,  יניה – סביב   כת" ר"י : פירְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָ
ב ק ". אחד   עמֲֶַָָ

 י מ  ניהר  הי לא  ־ א" " הרמ על־זה  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹוהק ה 
 יע , ליחל  ניר  יי ע  הי לה  לני ,  וא . לְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָ
ה ני טמ  ני עמ וה" מפר ולכ זהב ", חי  מיְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

."( ניר)ִִָ
להי ת   צרי היה  מה  לני ,  הי  ניהר  א  נחלק ְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָונמצא ,
א " הרמ ולפי  , הי  ליחל  ניהר ר"י  לפי  . רתְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָצ

זהב ". "חי   ת לע  צריכי  הי לני ,  י נע  ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָהי
היה  ה ה־גד ל ה ה  ,נ לק  האד עב דת לבאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונראה 

בני ה חינת ל נרמז בבגדיו  י ראל, לל ל  חלְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָ
הכי ה רה  ל  מעלת נרמזה  המעיל' ב 'לי  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָי ראל,

." ריקני" י ראל בני  ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָח נה 
זימר המעיל' 'לי   מקרא " ל ט"  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָלר"י 
מצת   מלאי  ריקני אפיל"  ה ה "ני " ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמעלת

. ניר צרת "ה "ריקני נרמז ולכ "רְְְְְִִִִִֵֵַָָָ
לי דעי . .  נעימי  ברי"    נ י פר ," לרמ  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָא

"רה )ח ה על  לפיר "פתיחה " " הרמ כלית (ל  א ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ
צריכי  הי ,"ריקני" וה "ני " ה פי  לגת  ניְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹהר
ת פנימ יה די  ל להרא ת זהב , חי  צרת  ת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָלע
ה א  ת מציא ל אלא  מצת") "מלא  (ורק  "ריק" ְְְִִֵֵֵֶַָָָָאינ

ה '. ע בד  זהב ", ֵַַָָ"ח 

ÏÎz‡:לא  ÈÓb ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ¿»

È‰Èלב  ‡Bz de‚Ï ÏÈÙk dLÈ ÌeÙ È‰ÈÂƒ≈≈≈»ƒ¿«≈»¿≈
ÌeÙk ÈÁÓ „BÚ BÁÒ BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ««¿≈¿¿«»≈¿

:ÚÊa˙È ‡Ï dÏ È‰È ÔÈLƒ¿»¿≈≈»ƒ¿¿»

ÏÎz‡לג  ÈBn È‰BÏBÙÈL ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«ƒƒƒ≈ƒ¿»
BÁÒ È‰BÏBÙÈL ÏÚ ÈB‰Ê Úˆe ‡Âb‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«ƒƒ¿
:BÁÒ BÁÒ ÔB‰ÈÈa ‡‰„c ÔÈbÊÂ BÁÒ¿¿«ƒ¿«¬»≈≈¿¿
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'B‚Â ÔBnÂ ‰Ê ÔÓÚt∑אצל ֹו ור ּמֹון זהב , .ּפעמ ֹון «¬…»»¿ƒ¿ְְֲִֶַָָ

      §¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸
      ¤©¹Ÿ¤¦§¥§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ¨«

˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ מן אחד  מח ּסר  יּכנס  אם  הא  מיתה . יתח ּיב  לא  ל ֹו, יהיּו אם  הן: ׁשֹומע  א ּתה  לאו מ ּכלל  ¿…»ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשמים  ּבידי מיתה  ח ּיב  ה ּלל ּו, .ה ּבגדים  ְִִִִֵַַַַָָָָָ

              

   

 לב היה  , לקד ה ה־ד ל כנס  , ה נה  ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻכל
ל ק "ונמע  היה  די  , ני עמ  הי ליו  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָמעיל

" ד ה אל  בא( לה כח, ה רי ,(תרומה    י ־אימה ־ . ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹֹ
ה  הי א  ,לב בגדי   י ד ־ה לקד ה ה־ד ל ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹנכנס 

. ני עמֲִַ
נאי ה א  "ל ק "ונמע  ה נה  כל כיו  זה   לע  ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוי
אל   בא ל ק ("ונמע   דל כניסת מע ב  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹעי רי 
 אי  רי ה   י טעמא  מאי   ימ ת") ולא  . .  ד ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹה

לזה ?  ְִֶָצרי
:ר ה דר  לבאר  ְְְְֵֵֶֶַָוי

החסיד ת תרת ואיל ,מבאר 2 עמ ' תרצ "ט המאמרי (ספר  ְְֲִַַָֹ
רע ובכ"מ ) "לא  אפ היא  ה ' עב דת לל, דר  א ,ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ

יא)ה '" יט, היא (מלכי־א עלי־בה  עב דת   ל־מק מ ,ְֲֲִִֵַַָָָ
וה מאה , ה ות   מק  הרע  מ ה א  רח  יו י  . רעְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
רח  מ נה , ה רח  כדגמת , רע היא  דת עב ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻלכ

ד ל. בק ל זעקה  ְְִָָָה א 
 ד ה אל ה ה־ד ל ניסת מה  לבאר,  י זה  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹועל־י 
ה א  מ ני  זה  הרי  ,"ל ק "ונמע  אפ היא  ה נה ) ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ(כל
נמ כ ת  דרגת  ה  א   י ראל, ל ל  חל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנכנס 
להרא ת  " ד ה אל  בא ל ק "ונמע  היה   צרי ולכ ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
נכנסי עלי ־בה ,  ד ל  רע  דת עב  א  ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

. ִע
וע נת,  לחטאי   מק  ,ל ה נה  כל  זה  ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָא
בריחה  , רע היא   דת עב  א  י אזי  ,ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָרחמנא ־ליצל
אחד כל מתית  , רי ה   י  ל א הרע . ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָמ
לל  וע נת  חטאי  ג אי  ,מתנ  עצ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ ראל
אז  י  , רע לא   ד ה אל ה ה־ד ל נכנס  אזי   ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹכלל
"ק ל   לה "ה  ה ל תכלית י ראל ני  ל   מדי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָע

ה ". ְַָָָממה 

      §¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´
  Ÿ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

ıÈˆ∑(ה לאזן (סוכה מאזן ה ּמצח  על  מ ּקיף  אצ ּבע ֹות , ׁשני רחב  היה , זהב  ׁשל  טס  .ּכמין ƒְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

      §©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨−̈©©¦§¨®¤
  ¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«

BÓÂ‡לד  ‡‰„„ ‡‚Ê ‡BnÂ ‡‰„„ ‡bÊ«»¿«¬»¿ƒ»«»¿«¬»¿ƒ»
:BÁÒ BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBÙÈL ÏÚ«ƒ≈¿ƒ»¿¿

˜dÏלה  ÚÓzLÈÂ ‡LnLÏ Ô‰‡ ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¬…¿«»»¿ƒ¿¿«»≈
‡ÏÂ d˜tÓe ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜Ï dÏÚÓa¿≈¬≈¿¿»√»¿»¿ƒ¿≈¿»

:˙eÓÈ¿

È‰BÏÚלו ÛBÏ‚˙Â ÈÎc ‰„c ‡ˆÈˆ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿¬ƒ
:ÈÈÏ L„˜ LÙÓ ˙k¿«¿»«…∆«»

ÏÚלז È‰ÈÂ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁ ÏÚ d˙È ÈeL˙e¿«ƒ»≈«»ƒ¿∆¿»ƒ≈«
:È‰È ‡zÙˆÓ Èt‡ Ï˜Ï ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»»√≈«≈ƒ¿∆¿»¿≈



    
    

  
    

      

       

     

     
     
     

     
    
    
     

      
     

     
      

    
   



נד               
˙ÏÎz ÏÈ˙t ÏÚ∑ א ֹומר ה ּוא  אחר  (שמות ּובמק ֹום  «¿ƒ¿≈∆ְֵֵַָ

ּכאן:לט) ּכתיב  וע ֹוד  ּתכלת ", ּפתיל  עליו "וּיּתנּו :ְְְְְִִִֵֶַָָָ
על  "והיה  א ֹומר : ה ּוא  ּולמ ּטה  ה ּמצנפת ", על  ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ"והיה 

קד ׁשים ' ּוב 'ׁשחיטת  אהרן", יט)מצח  ׁשנינּו:(זבחים , ְֲִִִִֵַַַָָָֹ
מ ּניח  ׁשּׁשם  – ל ּמצנפת  ציץ  ּבין נראה  היה  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ'ׂשער ֹו
הרא ׁש, ּבגב ּה למעלה  ׁשה ּמצנפת  למדנּו, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּתפ ּלין'.
וה ּציץ  ה ּמצח , עד  הרא ׁש ּכל  ּבּה לה ּכנס  עמ ּקה  ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֻואינּה
ּבׁשני  ּבֹו ּותל ּויין ּבּנקבים  היּו וה ּפתילים  ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָמ ּלמ ּטה 

ׁשּׁשה , ּובאמצע ֹו. ה ּלל ּו.רא ׁשים  מק ֹומ ֹות  ּבׁשל ׁשה  ְְְְִִִֶַָָָָָֹ
ּכנג ּדֹו, מ ּבפנים  ואחד  מ ּבח ּוץ  אחד  מלמעלה , ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָּפתיל 

ׁשל ׁשּתן, הערף  מאח ֹורי ה ּפתילים  רא ׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹוק ֹוׁשר 
את  מ ּקיפין רא ׁשיו, ּופתילי ה ּטס   אר ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹונמצא ּו
רא ׁשי  עם  ק ׁשּור  ׁשּברא ׁשֹו האמצעי ּופתיל  ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹה ּקדקד ,
נמצא  מלמעלה . הרא ׁש רחב  ּפני על   וה ֹול ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹֹה ּׁשנים 
א ֹומר  ה ּוא  האמצעי ּפתיל  ועל  ּכֹובע , ּכמין ְְְְִִִֵֶַַָָָע ׂשּוי
רא ׁשֹו על  ה ּציץ  נֹותן והיה  ה ּמצנפת ", על  ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ"והיה 
מחזיק ֹו האמצעי וה ּפתיל  ה ּמצנפת , על  ּכֹובע  ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכמין
ּכל  ונתק ּימ ּו מצח ֹו, ּכנגד  ּתל ּוי וה ּטס  נֹופל , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
ּופתיל  ה ּפתיל  על  וציץ  ה ּציץ , על  ּפתיל  ְְְְְִִִִִִַַַַַָה ּמקרא ֹות :

מלמעלה  ה ּמצנפת  .על  ְְְִִֶֶַַַָ

     §¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ
     ©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ
      ̈§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬

§Ÿ̈«
Ô‰‡ ‡NÂ∑אינֹו ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  סליחה , ל ׁשֹון ¿»»«¬…ְְְִִֵֵַַָ

נמצא  עון. ׁשל  ה ּמּׂשא  את  נֹוׂשא  אהרן מ ּמׁשמע ֹו: ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹזז
ה ּקד ׁשים  מן העון ‰ÌÈL„w.מס ּלק  ÔÂÚŒ˙‡∑ לר ּצֹות ְִִֶַָָָָֹֻ∆¬…«√»ƒְַ

ׁשּׁשנינּו ּכמ ֹו ּבטמאה , ׁשּקרב ּו החלב  ועל  ה ּדם  ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻעל 
הרי כה)(מנחות  ּפּגּול , עון אם  נֹוׂשא ? ה ּוא  עון זה  אי :ֲֲִִֵֵֵֶָֹֹ

נאמר : הרי נֹותר , עון ואם  ירצה ". "לא  נאמר : ְְֱֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכבר 
ׁשהקריב  ה ּכהן עון על  ׁשּיכ ּפר  ל ֹומר  ואין יח ׁשב ". ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ"לא 
עון  ולא  נאמר , ה ּקד ׁשים " "עון ׁשהרי ְֱֲֲֲֳִֵֵֶֶַַָָֹֹֹטמא ,

ה ּקר ּבן  להכ ׁשיר  א ּלא  מר ּצה , אינֹו הא  .ה ּמקריבים . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
„ÈÓz BÁˆÓŒÏÚ ‰È‰Â∑ על ׁשּיהא  ל ֹומר  ֿ אפ ׁשר  אי ¿»»«ƒ¿»ƒְְִֵֶֶַַָ

העב ֹודה , ּבׁשעת  א ּלא  עליו אינֹו ׁשהרי ּתמיד , ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָמצח ֹו
ׁשּלא  מצח ֹו, על  אינֹו אפ ּלּו להם  לר ּצֹות  'ּתמיד ', ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹא ּלא 
הא ֹומר : ּולדברי ׁשעה . ּבא ֹות ּה ע ֹובד  ּגד ֹול  ּכהן ְְְִֵֵֵֵָָָָָָָֹהיה 
אינֹו לאו, ואם  ּומר ּצה , מכ ּפר  מצח ֹו, על  ְְְְִִֵֵֵֶַַַָע ֹודה ּו
ׁשּממ ׁשמ ׁש מל ּמד  ּתמיד ", מצח ֹו "על  נדר ׁש: ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמר ּצה ,

מ ּמּנּו ּדע ּתֹו יסיח  ׁשּלא  מצח ֹו, על  ּבע ֹוד ֹו .ּבֹו ְְְִִִֶֶַַַָֹ

      §¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬
  ©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«

zˆaLÂ∑ׁשׁש ׁשל  וכ ּלם  מ ׁשּבצ ֹות , מ ׁשּבצ ֹות  א ֹותם  .ע ׂשה  ¿ƒ«¿»ְְְְְֲִִֵֵֶָָֻ

      §¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−©§¥¦®
    ¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−§¦§¨«¤

˙zÎ ‰NÚz Ô‰‡ ÈÏÂ∑ יֹותר :אר ּבעה ולא  ה ּלל ּו מצנפת ,ּבגדים  היא  – ּומג ּבע ֹות  ואבנט  ּכּתנת  ¿ƒ¿≈«¬…«¬∆À√…ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ּבּפר ׁשה  למ ּטה  ה ּכת ּובים  .ּומכנסים  ְְְִִִַַַַָָָָָ
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נה                
˙ÏÎz ÏÈ˙t ÏÚ∑ א ֹומר ה ּוא  אחר  (שמות ּובמק ֹום  «¿ƒ¿≈∆ְֵֵַָ

ּכאן:לט) ּכתיב  וע ֹוד  ּתכלת ", ּפתיל  עליו "וּיּתנּו :ְְְְְִִִֵֶַָָָ
על  "והיה  א ֹומר : ה ּוא  ּולמ ּטה  ה ּמצנפת ", על  ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ"והיה 

קד ׁשים ' ּוב 'ׁשחיטת  אהרן", יט)מצח  ׁשנינּו:(זבחים , ְֲִִִִֵַַַָָָֹ
מ ּניח  ׁשּׁשם  – ל ּמצנפת  ציץ  ּבין נראה  היה  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ'ׂשער ֹו
הרא ׁש, ּבגב ּה למעלה  ׁשה ּמצנפת  למדנּו, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּתפ ּלין'.
וה ּציץ  ה ּמצח , עד  הרא ׁש ּכל  ּבּה לה ּכנס  עמ ּקה  ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֻואינּה
ּבׁשני  ּבֹו ּותל ּויין ּבּנקבים  היּו וה ּפתילים  ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָמ ּלמ ּטה 

ׁשּׁשה , ּובאמצע ֹו. ה ּלל ּו.רא ׁשים  מק ֹומ ֹות  ּבׁשל ׁשה  ְְְְִִִֶַָָָָָֹ
ּכנג ּדֹו, מ ּבפנים  ואחד  מ ּבח ּוץ  אחד  מלמעלה , ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָּפתיל 

ׁשל ׁשּתן, הערף  מאח ֹורי ה ּפתילים  רא ׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹוק ֹוׁשר 
את  מ ּקיפין רא ׁשיו, ּופתילי ה ּטס   אר ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹונמצא ּו
רא ׁשי  עם  ק ׁשּור  ׁשּברא ׁשֹו האמצעי ּופתיל  ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹה ּקדקד ,
נמצא  מלמעלה . הרא ׁש רחב  ּפני על   וה ֹול ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹֹה ּׁשנים 
א ֹומר  ה ּוא  האמצעי ּפתיל  ועל  ּכֹובע , ּכמין ְְְְִִִֵֶַַָָָע ׂשּוי
רא ׁשֹו על  ה ּציץ  נֹותן והיה  ה ּמצנפת ", על  ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ"והיה 
מחזיק ֹו האמצעי וה ּפתיל  ה ּמצנפת , על  ּכֹובע  ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכמין
ּכל  ונתק ּימ ּו מצח ֹו, ּכנגד  ּתל ּוי וה ּטס  נֹופל , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
ּופתיל  ה ּפתיל  על  וציץ  ה ּציץ , על  ּפתיל  ְְְְְִִִִִִַַַַַָה ּמקרא ֹות :

מלמעלה  ה ּמצנפת  .על  ְְְִִֶֶַַַָ

     §¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ
     ©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ
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§Ÿ̈«
Ô‰‡ ‡NÂ∑אינֹו ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  סליחה , ל ׁשֹון ¿»»«¬…ְְְִִֵֵַַָ

נמצא  עון. ׁשל  ה ּמּׂשא  את  נֹוׂשא  אהרן מ ּמׁשמע ֹו: ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹזז
ה ּקד ׁשים  מן העון ‰ÌÈL„w.מס ּלק  ÔÂÚŒ˙‡∑ לר ּצֹות ְִִֶַָָָָֹֻ∆¬…«√»ƒְַ

ׁשּׁשנינּו ּכמ ֹו ּבטמאה , ׁשּקרב ּו החלב  ועל  ה ּדם  ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻעל 
הרי כה)(מנחות  ּפּגּול , עון אם  נֹוׂשא ? ה ּוא  עון זה  אי :ֲֲִִֵֵֵֶָֹֹ

נאמר : הרי נֹותר , עון ואם  ירצה ". "לא  נאמר : ְְֱֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכבר 
ׁשהקריב  ה ּכהן עון על  ׁשּיכ ּפר  ל ֹומר  ואין יח ׁשב ". ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ"לא 
עון  ולא  נאמר , ה ּקד ׁשים " "עון ׁשהרי ְֱֲֲֲֳִֵֵֶֶַַָָֹֹֹטמא ,

ה ּקר ּבן  להכ ׁשיר  א ּלא  מר ּצה , אינֹו הא  .ה ּמקריבים . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
„ÈÓz BÁˆÓŒÏÚ ‰È‰Â∑ על ׁשּיהא  ל ֹומר  ֿ אפ ׁשר  אי ¿»»«ƒ¿»ƒְְִֵֶֶַַָ

העב ֹודה , ּבׁשעת  א ּלא  עליו אינֹו ׁשהרי ּתמיד , ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָמצח ֹו
ׁשּלא  מצח ֹו, על  אינֹו אפ ּלּו להם  לר ּצֹות  'ּתמיד ', ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹא ּלא 
הא ֹומר : ּולדברי ׁשעה . ּבא ֹות ּה ע ֹובד  ּגד ֹול  ּכהן ְְְִֵֵֵֵָָָָָָָֹהיה 
אינֹו לאו, ואם  ּומר ּצה , מכ ּפר  מצח ֹו, על  ְְְְִִֵֵֵֶַַַָע ֹודה ּו
ׁשּממ ׁשמ ׁש מל ּמד  ּתמיד ", מצח ֹו "על  נדר ׁש: ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמר ּצה ,

מ ּמּנּו ּדע ּתֹו יסיח  ׁשּלא  מצח ֹו, על  ּבע ֹוד ֹו .ּבֹו ְְְִִִֶֶַַַָֹ

      §¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬
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zˆaLÂ∑ׁשׁש ׁשל  וכ ּלם  מ ׁשּבצ ֹות , מ ׁשּבצ ֹות  א ֹותם  .ע ׂשה  ¿ƒ«¿»ְְְְְֲִִֵֵֶָָֻ

      §¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−©§¥¦®
    ¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−§¦§¨«¤

˙zÎ ‰NÚz Ô‰‡ ÈÏÂ∑ יֹותר :אר ּבעה ולא  ה ּלל ּו מצנפת ,ּבגדים  היא  – ּומג ּבע ֹות  ואבנט  ּכּתנת  ¿ƒ¿≈«¬…«¬∆À√…ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ּבּפר ׁשה  למ ּטה  ה ּכת ּובים  .ּומכנסים  ְְְִִִַַַַָָָָָ
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Ô‰‡Œ˙‡ Ì˙‡ zLaÏ‰Â∑" האמ ּורים א ֹותם " ¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…ֲִָָ

מצנפת  ֿ ּתׁשּבץ , ּוכתנת  ּומעיל  ואפ ֹוד  ח ׁשן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹּבאהרן:
ּבכ ּלם  למ ּטה  ה ּכת ּובים  ּומכנסים  וציץ , .ואבנט  ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻ

Bz‡ ÂÈaŒ˙‡Â∑ ּבהם א ֹותם zÁLÓe.ה ּכת ּובים  ¿∆»»ƒְִֶַָָ»«¿»
Ì˙‡∑,ּבניו ואת  אהרן ה ּמׁשחה את  lÓe‡˙.ּבׁשמן …»ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹƒ≈»

Ì„ÈŒ˙‡∑ ּכׁשה ּוא ה ּוא , ח ּנּו ל ׁשֹון ידים , מ ּלּוי ּכל  ∆»»ְְִִִֶַָָ

והלאה . יֹום  מא ֹות ֹו ּבֹו מחזק  להיֹות  לדבר  ְְְְְִִֵָָָָָָָֻנכנס 
נֹותן  ּדבר , ּפקידת  על  אדם  ּכׁשּממ ּנין לע "ז, ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּובל ׁשֹון
גוואנט "ו  ׁשּקֹורין ע ֹור , ׁשל  יד  ּבית  ּביד ֹו ְִִֵֶֶַַָָה ּׁשּליט 

לא ֹות ּה(האנדשו"ה) וק ֹורין ּבּדבר , מחזיק ֹו ה ּוא  ֿ יד ֹו ועל  ,ְְְֲִִַַַָָָָ
ווירסטי"ר  ידים מסירה  מ ּלּוי .וה ּוא  ְְִִִַָָ

     ©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈§©−§©´¤§¨®
  ¦¨§©¬¦§©§¥©−¦¦«§«

Ì‰Ï ‰NÚÂ∑ ּולבניו הדיֹוט ∑ŒÈÒÎÓ„.לאהרן לכהן ואר ּבעה  ּגד ֹול , לכהן ּבגדים  ׁשמ ֹונה  .הרי «¬≈»∆ְְֲַָָֹƒ¿¿≈»ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ

     §¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤¥À
      ´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬

       ̈−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−§©§¬©«£¨«
Ô‰‡ŒÏÚ eÈ‰Â∑ אהרן על  הא ּלה , ה ּבגדים  ּכל  ¿»««¬…ְֲִֵֶַַַָָָֹ

ל ֹו ּבהם ∑ÂÈaŒÏÚÂ.הרא ּויין Ì‡a.האמ ּורים  ְִָ¿«»»ֲִֶָָ¿…»
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ ל ּמׁשּכן וכן הא ∑e˙ÓÂ.להיכל , ∆…∆≈ְְִֵֵַַָָ»≈ָ

ּבמיתה  ּבגדים  מח ּסר  ׁשהמ ׁשּמׁש ÌÏBÚŒ˙wÁ.למד ּת, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻÀ«»
BÏ∑ מ ּיד ּגזרה  ה ּוא  ע ֹולם ", "ח ּקת  ׁשּנאמר : מק ֹום  ְֱִֵֶֶַַָָָָָֻּכל 

ּבֹו לע ּכב  .ּולד ֹור ֹות , ְְֵַ

      

      §¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²§©¥¬Ÿ−̈
       §©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¤¨¨²§¥¦¬§©−¦

§¦¦«
Á˜Ï∑ אחד ּפתר ֹון ולהן לקיחה , ׁשל  ואחת  קיחה  ׁשל  אחת  הן: ּגזר ֹות  ּוׁשּתי קח , ‡Á„.ּכמ ֹו t∑ ¿«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ«∆»

ה  מע ׂשה  על  ּפר עגל ,לכ ּפר  .ׁשה ּוא  ְֲֵֵֵֶֶַַַַָ

      §¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
      ©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«

˙BvÓ È˜È˜e ˙vÓ ˙lÁÂ ˙BvÓ ÌÁÏÂ∑ הרי ¿∆∆«¿«…«…¿ƒ≈«ֲֵ
מ ּצֹות ' 'לחם  ּורקיקין, וח ּלֹות  רב ּוכה , מינין: ג ' ְְְִִִִֵֶֶַַָא ּלּו

לחם  'ח ּלת  ּבענין למ ּטה  ה ּקר ּויה  ׁשם היא  על  ׁשמן', ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
וכל  והרקיקין, הח ּלֹות  ּכנגד  ּברב ּוכה  ׁשמן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנֹותן

ח ּלֹות  ע ׂשר  ע ׂשר  ּבאים  עו)ה ּמינין ÏeÏa˙.(מנחות ִִִֶֶֶֶַַָ¿…
ÔÓMa∑, קמח ּוב ֹוללןּכׁשהן ׁשמן ּבהן עה)יֹוצק  .(שם «∆∆ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ÔÓMa ÌÈÁLÓ∑, יונית ּכ"ף  ּכמין מ ֹוׁשחן אפ ּיתן אחר  ¿Àƒ«»∆ְְְֲִִִַַָָָָָ
ׁשּלנּו ּכנּו"ן ע ׂשּויה  .(שם)ׁשהיא  ְֲִֶֶָָ

ıecמב  ÔÈÒÎÓ ÔB‰Ï „ÚÂNa ‰‡qÎÏ ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿«»»¿«
:ÔB‰È ÔkÈ „ÚÂ ÔˆÁÓ ‡˙ÈÚ∆¿¿»≈«¿»¿««¿»¿

ÔB‰ÏÚÓaמג  È‰Ba ÏÚÂ Ô‰‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ««¬…¿«¿ƒ¿≈«¿
‡Áa„ÓÏ ÔB‰˜Ó B‡ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿«¿¿»
‡BÁ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ‡L„e˜ ‡LnLÏ¿«»»¿¿»¿»¿«¿»
:È‰B˙ È‰BÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe˙eÓÈÂƒ¿»»»≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ

Lc˜Ï‡א  ÔB‰Ï „aÚ˙ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿»»ƒ«¿≈¿¿«»»
ÈBz a „Á Bz Ò ÈÓ„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È»¿¿«»»√»»«»«≈

:ÔÈÓÏL ÔÈz ÔÈÎ„Â¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ

ÁLÓaב  ÔÏÈÙc ÔÈÈht ÔÈˆÈ‚e Èht ÌÁÏe¿≈«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈÈht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»À¿»

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÈhÁƒƒ«¿≈»¿



    
      

    


     
      

    

 

    
    

     

      

        

    
     
    
    

      



נו               
         

יוניתיוניתיוניתיונית """"  מי מי מי מי  ח ח ח ח ב )מ מ מ מ כט, למר (רש"י ל היה  לכא רה  ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִַָָָָָָָָָָָָָָָ
 מארי מה   ל ,"נ א ת צרת היא  ה יחה  ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָק ר
 מי היא  ה יחה  למר,  וי יונית".  " מי" מפרְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

    """"' ה כה' 'ה'  י ה  ה ה ה , על לרמז די  יונית ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻֻ
 מי" היא  ה יחה   י מד ולכ ; " א ת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמתחילת

    """" וקא ז)יונית" פסוק אברבנאל .(וראה  ְְִַָָָָָָ

      §¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®
   §¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«

Ì˙‡ z˜‰Â∑,ה ּמׁשּכן חצר  הקמת ֹואל  .ּביֹום  ¿ƒ¿«¿»…»ְְֲֲִֶַַָָָ

    §¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤
   ¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

zˆÁÂ∑ טבילת ה ּגּוף זֹו .ּכל  ¿»«¿»ְִַַָ

    §¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤
     ©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤

   §¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ
z„Ù‡Â∑ סביב ֹותיו וה ּסינר  החג ֹורה  ות ּקן .ק ּׁשט  ¿»«¿»ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

     §©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤
©©¦§¨«¤

L„w‰ Ê∑ ה ּציץ ּכמ ֹו∑Ùˆn‰ŒÏÚ˙.זה  ≈∆«…∆ִֶַ««ƒ¿»∆ְ
ּוׁשני  האמצעי ה ּפתיל  ֿ ידי על  למעלה , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּפר ׁשּתי

הערף , מאח ֹורי ׁשל ׁשּתן ה ּקׁשּורין ׁשּברא ׁשֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּפתילין
ּכֹובע  ּכמין ה ּמצנפת  על  נֹותנֹו .ה ּוא  ְְְִִֶֶַַַ

    §¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®
 ¨«©§−̈Ÿ«

B˙‡ zÁLÓe∑(כהנים יונית (תורת ּכ"ף  ּכמין זֹו מ ׁשיחה  ׁשמןאף  נֹותן ּומח ּברן . עיניו ריסי ּובין רא ׁשֹו על  »«¿»…ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
.ּבאצ ּבע ֹו ְְֶָ

   §¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

      §¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
      ¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®¦¥¨¬

 ©©«£−Ÿ§©¨¨«

ÔB‰˙Èג  ˜˙e „Á ‡lÒ ÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»¿««»«¿»≈»¿
:ÔÈÎc ÔÈz ˙ÈÂ ‡Bz ˙ÈÂ ‡lÒa¿«»¿»»¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÔkLÓד  Ú˙Ï ˜z È‰Ba ˙ÈÂ Ô‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡Ófƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

È˙ה  Ô‰‡ ˙È LaÏ˙Â ‡iLeÏ ˙È q˙Â¿ƒ«»¿«»¿«¿≈»«¬…»
˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ÏÈÚÓ ˙ÈÂ ‡ezkƒ»¿»¿ƒ≈»¿»≈»¿»

:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a dÏ Ô˜˙˙Â ‡LeÁ¿»¿«¿≈≈¿∆¿«≈»

ÏÈÏk‡ו ˙È Ôz˙Â dLÈ ÏÚ ‡zÙˆÓ ÈeL˙e¿«ƒƒ¿∆¿»«≈≈¿ƒ≈»¿ƒ»
:‡zÙˆÓ ÏÚ ‡L„e˜c¿¿»«ƒ¿∆¿»

dLÈז ÏÚ ˜È˙e ‡˙e„ ‡ÁLÓ ˙È q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«≈≈
:d˙È Èa˙e¿«ƒ»≈

ÔÈezk:ח  ÔepLaÏ˙Â ˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈ƒƒƒ

Ô˜˙˙Âט  È‰Be Ô‰‡ ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È ÊÊ˙e¿»≈»¿∆¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«¿«
ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ‡z‰k ÔB‰Ï È‰˙e ÔÈÚBk ÔB‰Ï¿»ƒ¿≈¿¿À¿»ƒ¿»»»
:È‰B„ ‡a˜Â Ô‰‡„ ‡a˜ ˜˙e¿»≈À¿»»¿«¬…¿À¿»»ƒ¿ƒ



  
   

      

      
    
     

   
    

   



נז                
         

יוניתיוניתיוניתיונית """"  מי מי מי מי  ח ח ח ח ב )מ מ מ מ כט, למר (רש"י ל היה  לכא רה  ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִַָָָָָָָָָָָָָָָ
 מארי מה   ל ,"נ א ת צרת היא  ה יחה  ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָק ר
 מי היא  ה יחה  למר,  וי יונית".  " מי" מפרְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

    """"' ה כה' 'ה'  י ה  ה ה ה , על לרמז די  יונית ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻֻ
 מי" היא  ה יחה   י מד ולכ ; " א ת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמתחילת

    """" וקא ז)יונית" פסוק אברבנאל .(וראה  ְְִַָָָָָָ

      §¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®
   §¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«

Ì˙‡ z˜‰Â∑,ה ּמׁשּכן חצר  הקמת ֹואל  .ּביֹום  ¿ƒ¿«¿»…»ְְֲֲִֶַַָָָ

    §¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤
   ¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

zˆÁÂ∑ טבילת ה ּגּוף זֹו .ּכל  ¿»«¿»ְִַַָ

    §¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤
     ©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤

   §¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ
z„Ù‡Â∑ סביב ֹותיו וה ּסינר  החג ֹורה  ות ּקן .ק ּׁשט  ¿»«¿»ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

     §©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤
©©¦§¨«¤

L„w‰ Ê∑ ה ּציץ ּכמ ֹו∑Ùˆn‰ŒÏÚ˙.זה  ≈∆«…∆ִֶַ««ƒ¿»∆ְ
ּוׁשני  האמצעי ה ּפתיל  ֿ ידי על  למעלה , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּפר ׁשּתי

הערף , מאח ֹורי ׁשל ׁשּתן ה ּקׁשּורין ׁשּברא ׁשֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּפתילין
ּכֹובע  ּכמין ה ּמצנפת  על  נֹותנֹו .ה ּוא  ְְְִִֶֶַַַ

    §¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®
 ¨«©§−̈Ÿ«

B˙‡ zÁLÓe∑(כהנים יונית (תורת ּכ"ף  ּכמין זֹו מ ׁשיחה  ׁשמןאף  נֹותן ּומח ּברן . עיניו ריסי ּובין רא ׁשֹו על  »«¿»…ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
.ּבאצ ּבע ֹו ְְֶָ

   §¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

      §¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
      ¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®¦¥¨¬

 ©©«£−Ÿ§©¨¨«

ÔB‰˙Èג  ˜˙e „Á ‡lÒ ÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»¿««»«¿»≈»¿
:ÔÈÎc ÔÈz ˙ÈÂ ‡Bz ˙ÈÂ ‡lÒa¿«»¿»»¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÔkLÓד  Ú˙Ï ˜z È‰Ba ˙ÈÂ Ô‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡Ófƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

È˙ה  Ô‰‡ ˙È LaÏ˙Â ‡iLeÏ ˙È q˙Â¿ƒ«»¿«»¿«¿≈»«¬…»
˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ÏÈÚÓ ˙ÈÂ ‡ezkƒ»¿»¿ƒ≈»¿»≈»¿»

:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a dÏ Ô˜˙˙Â ‡LeÁ¿»¿«¿≈≈¿∆¿«≈»

ÏÈÏk‡ו ˙È Ôz˙Â dLÈ ÏÚ ‡zÙˆÓ ÈeL˙e¿«ƒƒ¿∆¿»«≈≈¿ƒ≈»¿ƒ»
:‡zÙˆÓ ÏÚ ‡L„e˜c¿¿»«ƒ¿∆¿»

dLÈז ÏÚ ˜È˙e ‡˙e„ ‡ÁLÓ ˙È q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«≈≈
:d˙È Èa˙e¿«ƒ»≈

ÔÈezk:ח  ÔepLaÏ˙Â ˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈ƒƒƒ

Ô˜˙˙Âט  È‰Be Ô‰‡ ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È ÊÊ˙e¿»≈»¿∆¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«¿«
ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ‡z‰k ÔB‰Ï È‰˙e ÔÈÚBk ÔB‰Ï¿»ƒ¿≈¿¿À¿»ƒ¿»»»
:È‰B„ ‡a˜Â Ô‰‡„ ‡a˜ ˜˙e¿»≈À¿»»¿«¬…¿À¿»»ƒ¿ƒ



  
   

      

      
    
     

   
    

   

               
Ì‰Ï ‰˙È‰Â∑ ע ֹולם לכה ּנת  זה , ידים  ֿ ידי ∑lÓe‡˙.מ ּלּוי הא ּלה על  ÂÈaŒ„ÈÂ.ה ּדברים  Ô‰‡Œ„È∑ ¿»¿»»∆ְִִִֶַַָָֻƒ≈»ְְִֵֵֶַַָָ««¬…¿«»»

ה ּכה ּנה ּבמ ּלּוי  .ּופק ּדת  ְְְִַַָֻֻ

      §¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧©«£Ÿ
   ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ©¨«

      §¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®¤−©¬Ÿ¤¥«
„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ ה ּפתח ּבחצר ׁשּלפני .ה ּמׁשּכן ∆«…∆≈ְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

     §¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²©©§¬Ÿ©¦§¥−©
    §¤§¨¤®§¤¨©¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

˙˜ŒÏÚ∑( נג מ ּמׁש(זבחים ּבּקרנֹות  .למעלה  ««¿…ְְְַַַָָָ
Ìc‰ŒÏkŒ˙‡Â∑ ה ּדם ‰ÁaÊn.ׁשירי „BÒÈŒÏ‡∑ פרק) ¿∆»«»ְֵַָָ∆¿«ƒ¿≈«

דמדות) סביב ,ג ' סביב  ל ֹו ע ׂשּוי ק ּבּול  ּבית  ּבליטת  ְְִִִִִֵַָָָּכמין
הארץ  מן א ּמה  ׁשעלה  .לאחר  ְִֶֶַַַָָָָָ

    §¨«©§À̈¤¨©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À
     ©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤

   £¤´£¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨
w‰Œ˙‡ ‰qÎÓ‰ ÏÁ‰∑ ׁשעל ה ּקר ּום  ה ּוא  «≈∆«¿«∆∆«∆∆ְֶַַ

טיל "א  ׁשּקֹורין ‰˙i˙.ה ּכרס , ˙‡Â∑ טר ּפׁשא ה ּוא  ִֵֶַָ¿≈«…∆∆ְְַָ
אובר "ׁש ׁשּקֹורין ה ּכבד ∑k‰ŒÏÚ„.דכבדא , מן אף  ְְִֶַָ««»≈ִֵַַָ

ע ּמּה כהנים)יּטל  .(תורת ִִָֹ

    §¤§©³©¨Æ§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ
    ̈¥½¦−©©«£¤®©−̈«

L‡a ÛNz∑זֹו א ּלא  נׂשרפת , חיצ ֹונה  ח ּטאת  מצינּו .לא  ƒ¿…»≈ְִִִֶֶֶַָָָָֹ

     §¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£Ÿ¨¨²
  ¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

    §¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
 ©©¦§¥−©¨¦«

z˜ÊÂ∑( נב ּכנגד ּבכלי,(זבחים וזֹורק  ּבּמזרק  א ֹוחז ¿»«¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶַַ
טע ּון  קר ּבן ואין ּולכאן, לכאן ׁשּיראה  ּכדי ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָה ּקרן
זבחים  ׁשאר  אבל  ּבלבד , ח ּטאת  א ּלא  ּבאצ ּבע  ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָמ ּתנה 
מחצי  ּדמם  ׁשּמּתן אצ ּבע , ולא  קרן טע ּונין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאינן
ּבארץ  ע ֹומד  א ּלא  ּבּכב ׁש, ע ֹולה  ואינֹו ּולמ ּטה , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה ּמזּבח 

ׁשאין ∑ÈÒ.וזֹורק  קד ׁשים ', ּב'ׁשחיטת  מפר ׁש ּכ ְֵ»ƒְְִִִֵֶַָָָָֹ
ּבקרן  האחת , אר ּבע : ׁשהן מ ּתנֹות  ׁשּתי א ּלא  ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ'סביב '
מ ּתנה  וכל  ּבאלכס ֹון, ׁשּכנג ּדּה ּבּקרן והאחת , זֹו, ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָזוית 

ואי   איל ה ּקרן צ ּדי ּבׁשני ה ּדם נראית  נמצא , . ל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
'סביב ' קר ּוי  לכ סביב , ר ּוח ֹות  ּבאר ּבע  .נת ּון ְְְִִַַָָָָָ

ÓÊ‡י  ÔkLÓ Ì„˜Ï ‡Bz ˙È ˜˙e¿»≈»»ƒ√»«¿«ƒ¿»
LÈ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰Be Ô‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡Bz»

ÔkLÓיא  Ú˙Ï ÈÈ Ì„˜ ‡Bz ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»»√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓÊƒ¿»

˜˙יב  ÏÚ Ôz˙Â ‡B˙„ ‡ÓcÓ q˙Â¿ƒ«ƒ¿»¿»¿ƒ≈««¿«
„BLÈ˙ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ CÚaˆ‡a ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ¿»»¿»»¿»≈

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»

ÈÂ˙יג  ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡az Ïk ˙È q˙Â¿ƒ«»»«¿»¿»≈»«»¿»
˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈzz ˙ÈÂ ‡ck ÏÚc ‡ˆÁƒ¿»ƒ««¿»¿»«¿≈»¿»¿»

:‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â Ô‰ÈÏÚ Èc ‡az«¿»ƒ¬≈∆¿«≈¿«¿¿»

‡dÏÎeיד  ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡B˙„ ‡Òa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»¿»«¿≈¿»¿≈
‡˙‡hÁ ‡˙ÈLÓÏ ‡aÓ ‡ea „È˜Bzƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«»»

:‡e‰

‡‰Ôטו ÔeÎÓÒÈÂ qz „Á ‡Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿¿«¬…
LÈ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰Be:‡Îc ¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

BÊ˙Â˜טז dÓc ˙È q˙Â ‡Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«»¿≈¿ƒ¿
:BÁÒ BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿



    
    

      

      
   
    

   
     

   



נח               

     §¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨¨®§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈
  §¨«©¨¬©§¨−̈§©Ÿ«

ÂÈÁ˙ŒÏÚ∑,נתחיו ה ּנתחים עם  ׁשאר  על  .מ ּוסף  «¿»»ְְְִִַַָָָָָ

    §¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬−
     ©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«

ÁBÁÈ ÁÈ∑,לפני ר ּוח  רצ ֹוני נחת  ונע ׂשה  א ׁש,∑‡M‰.ׁשאמר ּתי ׁשעל ל ׁשֹון אברים  הקטרת  והיא  ≈«ƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָƒ∆ְְְִִֵֵֶַַַָָ
.הא ׁש ֵָ

      

      §¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£Ÿ¨¨²
  ¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

     §¨«©§¨´¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©
       §Á¸Ÿ¤©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤
      ̈¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¤

  ©¨²©©¦§¥−©¨¦«
Cez∑(צו פרשת כהנים, טנדרו"ס (תורת ׁשּקֹורין האזן, ׁשּבת ֹו האמצעי ּגדר  ה ּסח ּוס , ה ּוא  :.Ì„È Ô‰a∑, ה ּגּודל ¿ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ…∆»»ַָ

.האמצעי ּוב ּפרק  ְִֶֶֶַָָ

    §¨«©§º̈¦©¨̧£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤
    ©¦§¨¼§¦¥¨³©©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²
       §©¦§¥¬¨−̈¦®§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬

 ̈−̈¦«

     §¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤©¥´¤
      ©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ§¥´§¥´

      ©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½§¥−´©¨¦®
   ¦²¥¬¦ª¦−«

debיז ÏÈlÁ˙e È‰B‡Ï ‚lÙz ‡Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿«≈¿≈»ƒ¿«ƒ«≈
:dLÈ ÏÚÂ È‰B‡ ÏÚ Ôz˙Â È‰BÚÎe¿»ƒ¿ƒ≈«≈»ƒ¿«≈≈

‰e‡יח  ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡Îc Ïk ˙È ˜Èq˙Â¿«≈»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ ‡ÂÚ ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

:‡e‰

‡‰Ôיט  CBÓÒÈÂ ‡È˙ ‡Îc ˙È q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿«¬…
:‡Îc LÈ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰Be¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

ÏÚכ  Ôz˙Â dÓ„Ó q˙Â ‡Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ≈«
È‰B„ ‡„e‡ Ìe ÏÚÂ Ô‰‡„ ‡„e‡ Ìe¿»¿«¬…¿«¿»ƒ¿ƒ
ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«
ÏÚ ‡Óc ˙È ˜BÊ˙Â ‡ÈnÈc ÔB‰ÈÏ‚ ÔBÈÏ‡ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»¿»«

:BÁÒ BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

ÁLnÓe‡כא  ‡Áa„Ó ÏÚ Èc ‡Óc ÔÓ q˙Â¿ƒ«ƒ¿»ƒ««¿¿»ƒƒ¿»
ÏÚÂ È‰BLeÏ ÏÚÂ Ô‰‡ ÏÚ Èc˙Â ‡˙e„ƒ¿»¿«≈««¬…¿«¿ƒ¿«
‡e‰ Lc˜˙ÈÂ dnÚ È‰B ÈLeÏ ÏÚÂ È‰Ba¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿««

:dnÚ È‰B ÈLeÏe È‰Be È‰BLeÏe¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈

az‡כב  ˙ÈÂ ‡˙Èl‡Â ‡az ‡Îc ÔÓ q˙Â¿ƒ«ƒƒ¿»«¿»¿«ƒ»¿»«¿»
ÔÈÏk ÔÈzz ˙ÈÂ ‡ck ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁ„¿»≈»«»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»
È‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰ÈÏÚ Èc ‡az ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¬≈∆¿»»¿«ƒ»¬≈

:‡e‰ ‡a˜ Îc¿«À¿»»



    
      

      
       

    
    
      
     

    
    

     
   



נט                

     §¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨¨®§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈
  §¨«©¨¬©§¨−̈§©Ÿ«

ÂÈÁ˙ŒÏÚ∑,נתחיו ה ּנתחים עם  ׁשאר  על  .מ ּוסף  «¿»»ְְְִִַַָָָָָ

    §¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬−
     ©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«

ÁBÁÈ ÁÈ∑,לפני ר ּוח  רצ ֹוני נחת  ונע ׂשה  א ׁש,∑‡M‰.ׁשאמר ּתי ׁשעל ל ׁשֹון אברים  הקטרת  והיא  ≈«ƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָƒ∆ְְְִִֵֵֶַַַָָ
.הא ׁש ֵָ

      

      §¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£Ÿ¨¨²
  ¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

     §¨«©§¨´¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©
       §Á¸Ÿ¤©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤
      ̈¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¤

  ©¨²©©¦§¥−©¨¦«
Cez∑(צו פרשת כהנים, טנדרו"ס (תורת ׁשּקֹורין האזן, ׁשּבת ֹו האמצעי ּגדר  ה ּסח ּוס , ה ּוא  :.Ì„È Ô‰a∑, ה ּגּודל ¿ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ…∆»»ַָ

.האמצעי ּוב ּפרק  ְִֶֶֶַָָ

    §¨«©§º̈¦©¨̧£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤
    ©¦§¨¼§¦¥¨³©©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²
       §©¦§¥¬¨−̈¦®§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬

 ̈−̈¦«

     §¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤©¥´¤
      ©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ§¥´§¥´

      ©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½§¥−´©¨¦®
   ¦²¥¬¦ª¦−«

debיז ÏÈlÁ˙e È‰B‡Ï ‚lÙz ‡Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿«≈¿≈»ƒ¿«ƒ«≈
:dLÈ ÏÚÂ È‰B‡ ÏÚ Ôz˙Â È‰BÚÎe¿»ƒ¿ƒ≈«≈»ƒ¿«≈≈

‰e‡יח  ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡Îc Ïk ˙È ˜Èq˙Â¿«≈»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ ‡ÂÚ ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

:‡e‰

‡‰Ôיט  CBÓÒÈÂ ‡È˙ ‡Îc ˙È q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿«¬…
:‡Îc LÈ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰Be¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

ÏÚכ  Ôz˙Â dÓ„Ó q˙Â ‡Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ≈«
È‰B„ ‡„e‡ Ìe ÏÚÂ Ô‰‡„ ‡„e‡ Ìe¿»¿«¬…¿«¿»ƒ¿ƒ
ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«
ÏÚ ‡Óc ˙È ˜BÊ˙Â ‡ÈnÈc ÔB‰ÈÏ‚ ÔBÈÏ‡ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»¿»«

:BÁÒ BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

ÁLnÓe‡כא  ‡Áa„Ó ÏÚ Èc ‡Óc ÔÓ q˙Â¿ƒ«ƒ¿»ƒ««¿¿»ƒƒ¿»
ÏÚÂ È‰BLeÏ ÏÚÂ Ô‰‡ ÏÚ Èc˙Â ‡˙e„ƒ¿»¿«≈««¬…¿«¿ƒ¿«
‡e‰ Lc˜˙ÈÂ dnÚ È‰B ÈLeÏ ÏÚÂ È‰Ba¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿««

:dnÚ È‰B ÈLeÏe È‰Be È‰BLeÏe¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈

az‡כב  ˙ÈÂ ‡˙Èl‡Â ‡az ‡Îc ÔÓ q˙Â¿ƒ«ƒƒ¿»«¿»¿«ƒ»¿»«¿»
ÔÈÏk ÔÈzz ˙ÈÂ ‡ck ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁ„¿»≈»«»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»
È‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰ÈÏÚ Èc ‡az ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¬≈∆¿»»¿«ƒ»¬≈

:‡e‰ ‡a˜ Îc¿«À¿»»



    
      

      
       

    
    
      
     

    
    

     
   

               
ÏÁ‰∑ ה ּקיבה א ֹו ה ּדּקים , חלב  מט)זה  .(חולין «≈∆ִֵֵֶֶַַַָ

‰ÈÏ‡‰Â∑' ּב'וּיקרא ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו ּולמ ּטה , ה ּכליֹות  מן ¿»«¿»ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹ
ט) ׁשה ּכליֹות (ג  מק ֹום  יסיר ּנה ", העצה  "לע ּמת  ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּנאמר :

אליה  ׁשאין 'אליה ', נאמר  לא  ה ּפר  ּובאמ ּורי ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיֹועצ ֹות .
אין  ועז ׁשֹור  אבל  ואיל , וכב ׂשה  ּבכב ׂש א ּלא  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקרבה 

אליה  ‰ÔÈÓi.טע ּונים  ˜BL ˙‡Â∑ הקטרה מצינּו לא  ְְִַָ¿≈«»ƒְִַָָָֹ
ה ּימין  ּבלבד עם ּבׁשֹוק  זֹו א ּלא  ‡ÏÈ.האמ ּורים , Èk ְְִִִִֵֶַָָָָƒ≈

‡e‰ ÌÈ‡lÓ∑. ּבּכל ׁשה ׁשלם  ׁשלמ ּות , ל ׁשֹון ׁשלמים  ƒÀƒְְְְִֵֶַַָֹֻ
ׁשל ֹום  ׁשּמׂשימים  ׁשלמים , ׁשה ּמּלּואים  ה ּכת ּוב  ְְִִִִִִֶֶַַַָָָמ ּגיד 
מצריכ ֹו אני  לכ ול ּבעלים . העב ֹודה  ּולע ֹובד  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָל ּמזּבח ,
מ ׁשה  וזה ּו למנה , העב ֹודה  לע ֹובד  ל ֹו להיֹות  ְְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָֹהחזה 
ׁשהם  ּובניו, אהרן אכל ּו וה ּׁשאר  ּבּמּלּואים , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשּמׁש

ּבענין  ּכּמפר ׁש .ּבעלים  ְְְִִַָָָָֹ

       §¦©̧¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´
     ¤¨®¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

ÌÁÏ kÎÂ∑ הח ּלֹות ÔÓL.מן ÌÁÏ ˙lÁÂ∑ ¿ƒ«∆∆ִַַ¿««∆∆∆∆
כהנים)הרב ּוכה מ ּמין עה)∑È˜Â˜.(תורת הרקיקין,(מנחות מן ְִִָָ¿»ƒְִִִָ

לחם  ּתר ּומת  מצינּו ולא  ומין. מין ׁשּבכל  מע ׂשר  ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאחד 

לחמי  ׁשּתר ּומת  ּבלבד , זֹו א ּלא  נקטרת  זבח  עם  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָה ּבא 
ּומ ּזה  וׁשֹוק , חזה  עם  ל ּכהנים  נת ּונה  נזיר  ואיל  ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּתֹודה 

ּבלבד  חזה  א ּלא  למנה , למ ׁשה  היה  .לא  ְְְִֶֶֶַָָָָָָֹֹ

        §©§¨´©½Ÿ©©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬
   Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

zÙ‰Â 'B‚Â Ô‰‡ Ètk ÏÚ∑ עס ּוקין ׁשניהם  ««≈«¬…¿¿≈«¿»ְֲִֵֶ
יד ֹו מ ּניח  ּכהן ּכיצד ? הא  וה ּכהן, ה ּבעלים  ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּבתנּופה ,
ּובניו  אהרן היּו ּובזה  ּומניף , ה ּבעלים  יד  ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹּתחת 

ּכהן  ּומ ׁשה  סב )∑Ùez‰.ּבעלים , ּומביא (מנחות מ ֹולי ְִֵֶָֹֹ¿»ִִֵ

מע ּכבת  ּותנּופה  ׁשּלֹו, הע ֹולם  ר ּוח ֹות  ׁשאר ּבע  ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָלמי
מעלה  ּתר ּומה , רע ֹות . ור ּוח ֹות  ּפרענּיֹות  ְְְְֲֶֶֶַַָָָֻֻּומב ּטלת 
טללים  ּומע ּכבת  ׁשּלֹו, והארץ  ׁשה ּׁשמים  למי ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּומ ֹוריד 

.רעים  ִָ

         

 ה ה ה ה מ מ מ מ הההה ,,,, עלי עלי עלי עלי בניו בניו בניו בניו   אהר אהר אהר כד )אהר כט, פרת (רש"י  וא ֲֲֲֲַַַַֹֹ ְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְִֵֵֵֵַָָֹֹ
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ּכמ ֹו ׂשררה , יח)ל ׁשֹון למ ׁשחה ",(במדבר נת ּתים   ל" : ְְְְְְְִַָָָָ
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ÂÈaÓ.כהנים) ÂÈzÁz Ô‰k‰∑ ל ׁשֹון ּכל  ראיה : מ ּכאן  «…≈«¿»ƒ»»ְְִָָָָ
'ּתביר ' נּגּון , לפיכ מ ּמׁש. ע ֹובד  ּפֹועל , ל ׁשֹון ְְְִִִֵֵֵַָָֹ"ּכהן"

לפניו  נמ ׁש. ְְִָָָ
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:‡L„e˜¿¿»

dÒaלא  ˙È ÏM˙e qz ‡ia˜ Îc ˙ÈÂ¿»¿«À¿»«»ƒ»¿«≈»ƒ¿≈
:LÈc˜ ˙‡a«¬««ƒ

ÈÂ˙לב  ‡Îc Òa ˙È È‰Be Ô‰‡ ÏeÎÈÂ¿≈«¬…¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú˙Ï ‡lÒ Èc ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»ƒ¿««¿«ƒ¿»

È˙לג  ‡˜Ï ÔB‰a tk˙È Èc ÔB‰˙È ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿»¿ƒƒ¿««¿¿»»»»
ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBlÁÂ ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰aÀ̃¿»¿¿«»»»¿¿ƒ«»≈

:Ôep‡ ‡L„e˜ È‡¬≈¿»ƒ



                 
       

               
Ì˙‡ eÏÎ‡Â∑ ּבעליהם ׁשהם  לפי ּובניו, .אהרן ¿»¿…»ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ
‡Ì‰a tk L∑ זר ּות ּכל  lÓÏ‡.ותע ּוב להם , ¬∆À«»∆ְִֶָָָ¿«≈

Ì„ÈŒ˙‡∑ ולחם ‡˙Ì.ה ּלל ּוּבאיל  Lc˜Ï∑ ידי ֿ ׁשעל  ∆»»ְְִֶֶַַָ¿«≈…»ְֵֶַ
לכה ּנה  ונתק ּדׁשּו ידיהם  נתמ ּלא ּו ה ּלל ּו .ה ּמּלּואים  ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֻ

Ì‰ L„˜ Èk∑ אזהרה למדנּו ּומ ּכאן קד ׁשים , קד ׁשי ƒ…∆≈ְְְִִֵַַָָָָָָָ
קד ׁשים , קד ׁשי הא ֹוכל  ל ּדבר לזר  טעם  ה ּמקרא  ׁשּנתן ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

הם " ד "קד ׁש .מ ּׁשּום  ְִֵֶֹ

    §¦¦¨¥º¦§©©¦ª¦²¦©¤−¤©
      ©®Ÿ¤§¨«©§¨³¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤

«

     §¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦
    Ÿ¨®¨¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«

‰Îk ÂÈÏe Ô‰‡Ï ˙ÈNÚÂ∑ ה ּכת ּוב ׁשנה  ¿»ƒ»¿«¬…¿»»»»ַָָָ
ּבענין, האמ ּור  מ ּכל  אחד  ּדבר  ח ּסר  ׁשאם  לע ּכב , ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָוכפל ,
ּפס ּולה  ועב ֹודתם  ּכהנים , להיֹות  ידיהם  נתמ ּלא ּו .לא  ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ

‰Î˙‡∑ א ֹות lÓz‡.ּכמ ֹו ÌÈÓÈ ˙ÚL'B‚Â∑ …»»ְְƒ¿«»ƒ¿«≈¿
ה ּלל ּו, ּוב ּקר ּבנֹות  ה ּזה  יֹום ּבענין .ּבכל  ְְְִֶַַַָָָָָָ

     ©̧©¹̈©«£¤³©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ
     ©©¦§¥½©§©¤§−¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«

ÌÈtk‰ ÏÚ∑ על לכ ּפר  ה ּכּפּורים , ּבׁשביל  ««ƒÀƒְְִִִִֵַַַ
"ׁשבעת  ׁשּנאמר : ּולפי ותע ּוב , זר ּות  מ ּכל  ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָה ּמזּבח 
ּבׁשבילם , ה ּבא  ּדבר  א ּלא  לי אין ידם ", ּתמ ּלא  ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָימים 
ּכג ֹון  ה ּמזּבח , ּבׁשביל  ה ּבא  אבל  וה ּלחם , האילים  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכג ֹון
 הצר  לכ ׁשמענּו, לא  - ה ּמזּבח  לח ּטּוי ׁשה ּוא  ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֻּפר 

ה ּמזּבח  ּכּפרת  א ֹומר : ּכהנים ' 'ּתֹורת  ּומדר ׁש זה . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמקרא 
ה ּמׁשּכן  ּבמלאכת  ּגזּול  ּדבר  איׁש התנּדב  ׁשּמא  , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהצר

ּדמים "∑hÁÂ‡˙.וה ּמזּבח  מ ּתנת  ל ׁשֹון ּותד ּכי", ְְִֵַַ¿ƒ≈»ְְְִֵַַַָ
ח ּטּוי  קר ּוי ּבאצ ּבע , ‡˙B.ה ּנת ּונים  zÁLÓe∑ ּבׁשמן ְְְִִֶַַָ»«¿»…ְֶֶ

ּכ"ף  ּכמין ה ּמׁשיח ֹות  וכל  .יונית ה ּמׁשחה , ְְְְְִִִִַַָָָָ

     ¦§©´¨¦À§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®
     §¨¨³©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©

 ¦§¨«
L„˜ ÁaÊn‰ ‰È‰Â∑ ּכל" קד ּׁשת ֹו? היא  ּומה  ¿»»«ƒ¿≈«…∆ְִַָָֻ

ׁשעלה  ּפס ּול  קר ּבן אפ ּלּו יק ּדׁש", ּבּמזּבח  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָה ּנֹוגע 
מ ּתֹו ירד . ׁשּלא  להכ ׁשיר ֹו ה ּמזּבח  ק ּדׁשֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹעליו,
ּבין  אני ׁשֹומע  יק ּדׁש", ּבּמזּבח  ה ּנֹוגע  "ּכל  ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר :
ּפס ּול ֹו היה  ׁשּלא  ּדבר  ּכג ֹון רא ּוי, ׁשאינֹו ּבין ְְֵֵֶֶָָָָָָֹרא ּוי
ונעבד  ּומקצה  וה ּנר ּבע , הר ֹובע  ּכג ֹון: ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבּקד ׁש,

א ׁשר  "וזה  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּבהן? וכ ּיֹוצא  ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָוה ּטרפה 
אחריו ה ּסמ ּו צו)ּתע ׂשה " פרשת כהנים ע ֹולה (תורת מה  , ֲֲֶַַַָָָָ

מ ּׁשּבא  ונפסל  ּכבר  ל ֹו ׁשּנראה  רא ּויה , ּכל  אף  ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָרא ּויה ,
וׁשּנׁשחט  וה ּטמא  וה ּיֹוצא  ה ּלן ּכג ֹון: ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָלעזרה ,

לזמ ּנֹו ח ּוץ  ּבהן ּבמח ׁשבת  וכ ּיֹוצא  למק ֹומ ֹו וח ּוץ  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ
נז) .(זבחים

      

     §¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦§¥«¨¨²
  §©¬¦©−¨¦«

Ú„לד  ‡ÓÁÏ ÔÓe ‡ia˜ ÒaÓ ‡zLÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿«À¿»«»ƒ«¿»«
‡Ï ‡ea ‡zL‡c ˙È „È˜B˙Â ‡Ù«̂¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«¿»»

:‡e‰ ‡L„e˜ È‡ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬≈¿»

Ècלה  ÏÎk ÔÈ„k È‰BÏÂ Ô‰‡Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿…ƒ
:ÔB‰a˜ ˜z ÔÈÓBÈ ˙ÚL C˙È ˙È„wÙ«≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»≈À¿»¿

ietk‡לו ÏÚ ‡ÓBÈÏ „aÚz ‡˙‡hÁ„ ‡B˙Â¿»¿«»»«¿≈¿»«ƒ«»
Èa˙e È‰BÏÚ C˙etÎa ‡Áa„Ó ÏÚ Èk„˙e¿«≈««¿¿»¿«»»¬ƒ¿«≈

:d˙eLc˜Ï d˙È»≈¿«»≈

Lc˜˙eלז ‡Áa„Ó ÏÚ tÎz ÔÈÓBÈ ˙ÚLƒ¿«ƒ¿««««¿¿»¿«≈
˜Èc Ïk ‡iL„e˜ L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ d˙È»≈ƒ≈«¿¿»…∆¿«»»¿ƒ¿«

:Lc˜˙È ‡Áa„Óa¿«¿¿»ƒ¿«»

Èaלח  ÔÈn‡ ‡Áa„Ó ÏÚ „aÚ˙ Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈««¿¿»ƒ¿ƒ¿≈
:‡È„z ‡ÓBÈÏ ÔÈz ‡L¿»¿≈¿»¿ƒ»



    
 

    
     

     
     



סב               

     ¤©¤¬¤¨«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤
   ©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

       §¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©©¦½§¥¾¤
    §¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«

˙ÏÒ ÔOÚÂ∑ ּביצים מ "ג  האיפה , ע ׂשירית  ¿ƒ»……∆ֲִִִֵֵָָ
È˙k˙.ּביצה וחמ ׁש ÔÓLa∑ נאמר לח ֹובה  לא  ְֵֶָֹ¿∆∆»ƒְֱֶַָֹ

ל ּמא ֹור ", "ּכתית  ׁשּנאמר  לפי להכ ׁשיר , א ּלא  ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָ"ּכתית ",
למנח ֹות ? לפסל ֹו יכ ֹול  למנח ֹות , ולא  למא ֹור  ְְְְְְְִִַַָָָָָֹּומ ׁשמע 
ל ּמא ֹור " "ּכתית  נאמר  ולא  "ּכתית ", ּכאן ל ֹומר  ְְֱִִֶַַַַָָָָֹּתלמ ּוד 
ה ּטח ּון  ׁשאף  "ּכתית ", צרי ׁשאין מנח ֹות  למעט  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָא ּלא 

ּבהן ּכׁשר  פו)ּבריחים  ‰‰ÔÈ.(מנחות Ú∑ ׁשל ׁשה ִֵֵֶַָָָ∆««ƒְָֹ

ס ּכה :לספלים ,∑CÒÂ.ל ֹוגין  ּבמ ּסכת  ׁשּׁשנינּו ּכמ ֹו ִ¿≈∆ְְְִִִֶֶֶַָָָֻ
ּומנּקבים  ה ּמזּבח  ּברא ׁש היּו ּכסף  ׁשל  ספלים  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשני
מק ּלח  וה ּוא  לת ֹוכ ֹו, ה ּיין נֹותן ּדּקים . חטמין ׁשני ְְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַַָּכמין
יֹורד  ּומ ּׁשם  ה ּמזּבח  ּגג  על  ונֹופל  החטם   ּדר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹויֹוצא 

יֹורד ל ּׁשיתין  ה ּנח ׁשת  ּובמזּבח  ע ֹולמים , ּבית  ּבמזּבח  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹ
לארץ  ה ּמזּבח  .מן ְִִֵֶַַָָ

      §¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧
      ©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

ÁÁÈ ÁÈÏ∑ּכ ֿ ואחר  ּבתח ּלה , האברים  הקרבתם : וסדר  ּכליל , ּכּלּה נסכים  ׁשּמנחת  נאמר , ה ּמנחה  על  ¿≈«ƒ…«ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר  כג )ה ּמנחה , ּומנחה "(ויקרא "ע ֹולה  :. ְְֱִִֶֶַַָָָ

     Ÿ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´
        §Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«

„ÈÓz∑, יֹום אל  ּבנּתים מ ּיֹום  יֹום  יפסיק  .ולא  »ƒְְְִִִֵֶַַֹ
ÌÎÏ „Úe‡ L‡∑ ׁשם ,אלי לד ּבר  מ ֹועד  ּכׁשאק ּבע  ¬∆ƒ»≈»∆ְְְֵֵֵֶֶֶַַָ

ׁשּמעל אק ּבע ּנּו מ ּכאן, למדים  מר ּבֹותינּו ויׁש לבא . ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מ ׁשה  עם  מד ּבר  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש היה  ה ּנח ׁשת  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹמזּבח 

ּכמ ֹו ה ּכּפרת ", "מעל  א ֹומרים : ויׁש ה ּמׁשּכן. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמ ּׁשה ּוקם 
כה)ׁשּנאמר  ו"א ׁשר (שמות ה ּכּפרת ", מעל  א ּת "וד ּבר ּתי : ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹ

א ּלא  ה ּמזּבח , על  אמ ּור  אינֹו ּכאן האמ ּור  לכם " ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָא ּועד 
ּבּמקרא  ה ּנזּכר  ֿ מ ֹועד  אהל  .על  ְְִִֵֶַַַָָֹ

     §«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«

‡Ó‡לט  ˙ÈÂ ‡Ùˆa „aÚz „Á ‡n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

LÈ˙k‡מ  ÁLÓ ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ‡BÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»
‡ÓÁ ‡È‰ ˙eÚ ‡kÒÂ ‡È‰ ˙eÚ«¿ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿»

:„Á ‡Ó‡Ï¿ƒ¿»»

iLÓL‡מא  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡Ó‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
‡Ïa˜˙‡Ï dÏ „aÚz dkÒÎe ‡Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿∆«¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ ‡ÂÚ¿«¬»À¿»»√»¿»

ÓÊ‡מב  ÔkLÓ Ú˙a ÔBÎÈ„Ï ‡È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»
‡ÏlÓÏ Ônz ÔBÎÏ ÈÓÈÓ ÔnÊ‡c ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ¿«»¿«»»

:Ônz CnÚƒ»«»

Lc˜˙ÈÂמג  Ï‡NÈ ÈÏ Ôn˙ ÈÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««
:È˜Èaƒ»ƒ



     
    

  
     

    
   

   

     
    
    
     
   

   
    

  
     

    
    

   
     

    
     

   

    

     
   
    

         

   
     

     
  

     
     

  



סג                

     ¤©¤¬¤¨«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤
   ©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

       §¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©©¦½§¥¾¤
    §¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«

˙ÏÒ ÔOÚÂ∑ ּביצים מ "ג  האיפה , ע ׂשירית  ¿ƒ»……∆ֲִִִֵֵָָ
È˙k˙.ּביצה וחמ ׁש ÔÓLa∑ נאמר לח ֹובה  לא  ְֵֶָֹ¿∆∆»ƒְֱֶַָֹ

ל ּמא ֹור ", "ּכתית  ׁשּנאמר  לפי להכ ׁשיר , א ּלא  ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָ"ּכתית ",
למנח ֹות ? לפסל ֹו יכ ֹול  למנח ֹות , ולא  למא ֹור  ְְְְְְְִִַַָָָָָֹּומ ׁשמע 
ל ּמא ֹור " "ּכתית  נאמר  ולא  "ּכתית ", ּכאן ל ֹומר  ְְֱִִֶַַַַָָָָֹּתלמ ּוד 
ה ּטח ּון  ׁשאף  "ּכתית ", צרי ׁשאין מנח ֹות  למעט  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָא ּלא 

ּבהן ּכׁשר  פו)ּבריחים  ‰‰ÔÈ.(מנחות Ú∑ ׁשל ׁשה ִֵֵֶַָָָ∆««ƒְָֹ

ס ּכה :לספלים ,∑CÒÂ.ל ֹוגין  ּבמ ּסכת  ׁשּׁשנינּו ּכמ ֹו ִ¿≈∆ְְְִִִֶֶֶַָָָֻ
ּומנּקבים  ה ּמזּבח  ּברא ׁש היּו ּכסף  ׁשל  ספלים  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשני
מק ּלח  וה ּוא  לת ֹוכ ֹו, ה ּיין נֹותן ּדּקים . חטמין ׁשני ְְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַַָּכמין
יֹורד  ּומ ּׁשם  ה ּמזּבח  ּגג  על  ונֹופל  החטם   ּדר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹויֹוצא 

יֹורד ל ּׁשיתין  ה ּנח ׁשת  ּובמזּבח  ע ֹולמים , ּבית  ּבמזּבח  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹ
לארץ  ה ּמזּבח  .מן ְִִֵֶַַָָ

      §¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧
      ©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

ÁÁÈ ÁÈÏ∑ּכ ֿ ואחר  ּבתח ּלה , האברים  הקרבתם : וסדר  ּכליל , ּכּלּה נסכים  ׁשּמנחת  נאמר , ה ּמנחה  על  ¿≈«ƒ…«ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר  כג )ה ּמנחה , ּומנחה "(ויקרא "ע ֹולה  :. ְְֱִִֶֶַַָָָ

     Ÿ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´
        §Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«

„ÈÓz∑, יֹום אל  ּבנּתים מ ּיֹום  יֹום  יפסיק  .ולא  »ƒְְְִִִֵֶַַֹ
ÌÎÏ „Úe‡ L‡∑ ׁשם ,אלי לד ּבר  מ ֹועד  ּכׁשאק ּבע  ¬∆ƒ»≈»∆ְְְֵֵֵֶֶֶַַָ

ׁשּמעל אק ּבע ּנּו מ ּכאן, למדים  מר ּבֹותינּו ויׁש לבא . ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מ ׁשה  עם  מד ּבר  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש היה  ה ּנח ׁשת  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹמזּבח 

ּכמ ֹו ה ּכּפרת ", "מעל  א ֹומרים : ויׁש ה ּמׁשּכן. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמ ּׁשה ּוקם 
כה)ׁשּנאמר  ו"א ׁשר (שמות ה ּכּפרת ", מעל  א ּת "וד ּבר ּתי : ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹ

א ּלא  ה ּמזּבח , על  אמ ּור  אינֹו ּכאן האמ ּור  לכם " ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָא ּועד 
ּבּמקרא  ה ּנזּכר  ֿ מ ֹועד  אהל  .על  ְְִִֵֶַַַָָֹ

     §«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«

‡Ó‡לט  ˙ÈÂ ‡Ùˆa „aÚz „Á ‡n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

LÈ˙k‡מ  ÁLÓ ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ‡BÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»
‡ÓÁ ‡È‰ ˙eÚ ‡kÒÂ ‡È‰ ˙eÚ«¿ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿»

:„Á ‡Ó‡Ï¿ƒ¿»»

iLÓL‡מא  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡Ó‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
‡Ïa˜˙‡Ï dÏ „aÚz dkÒÎe ‡Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿∆«¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ ‡ÂÚ¿«¬»À¿»»√»¿»

ÓÊ‡מב  ÔkLÓ Ú˙a ÔBÎÈ„Ï ‡È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»
‡ÏlÓÏ Ônz ÔBÎÏ ÈÓÈÓ ÔnÊ‡c ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ¿«»¿«»»

:Ônz CnÚƒ»«»

Lc˜˙ÈÂמג  Ï‡NÈ ÈÏ Ôn˙ ÈÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««
:È˜Èaƒ»ƒ



     
    

  
     

    
   

   

     
    
    
     
   

   
    

  
     

    
    

   
     

    
     

   

    

     
   
    

         

   
     

     
  

     
     

  

               
‰nL Èz„ÚBÂ∑, ּבד ּבּור ע ּמם  ּכמל אתועד  ¿«¿ƒ»»ְְְִִֵֶֶֶַָ

ׁשם  עבדיו עם  לד ּבר  מ ּועד  מק ֹום  ∑Lc˜Â.ה ּקֹובע  ְֲִֵֵַַַָָָָָ¿ƒ¿«
ּומדר ׁש∑È„Îa.ה ּמׁשּכן  ּבֹו, ׁשכינתי ׁשּתׁשרה  ְִַָƒ¿…ƒְְְִִִִֶֶַָ

ּבמכ ּבדים  ּבמכ ּבדי, א ּלא  ּבכבדי, ּתקרי אל  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻא ּגדה :

הקמת ֹו, ּביֹום  אהרן ּבני מיתת  ל ֹו רמז ּכאן ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלי.
מ ׁשה  ׁשאמר  י )וזה ּו לאמר (ויקרא ה ' ּדּבר  א ׁשר  "ה ּוא  : ְֲִֵֶֶֶֶֶַָֹֹ

ּבכבדי" "ונק ּדׁש ּדּבר ? והיכן א ּקד ׁש", .ּבקר ֹובי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

             

   

י י י י ראלראלראלראל לבני לבני לבני לבני  הההה ְְְְֹֹֽֽֽֽונעד ונעד ונעד ונעד י י י י  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ע לד ר מ עד    מק ה בע  מל ד ר   ע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ"אתעד 

"  ר "י)עבדיו   פיר מג . (כט, ְֲִֵַָָָ

 ק ה היה  מ עד  אהל לכא רה  ר"י  ל לד ק   ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹוי
"אתעד ר"י  נקט ולה  י ראל, ני  אל ה "ה  ר  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
 ר   מ מע  עבדיו "  ע לד ר . . ד ר   ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָע

ה "ה ? אל י ראל ְְִֵֵֶַָָָני 

" למי ע "ית  כמ ר"י , מיענ מ פא  הא  למר  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָוי
ה ב ע   ק ה היה  פה " ית "יתי    ת ב  ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָנקרא 
 ק ה היה  מ עד  האהל כ  מ ה "ה , אל י ראל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלתפת
לתפה    אלא  י ראל ני  אל ה "ה  לד ר רק  לא  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹה ב ע 

להק "ה  י ראל ני  ל לאב־עזרא לד ר הקצר  פירוש (וראה  ְְְִִֵֵֶַָָָ
הפסוק) .על

    §¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©§¤
    ©«£Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬¦«

      §¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«

       §¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¦Ÿ¨²
        ¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

ÌÎB˙ ÈÎLÏ∑ ּבת ֹוכם אני ל ׁשּכן ֿ מנת  .על  ¿»¿ƒ¿»ְְְֲִִַַָֹ

      

      §¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−©«£¤¬
Ÿ«

˙Ë˜ Ë˜Ó∑ ס ּמים ע ׁשן קיט ֹור  עליו .להעל ֹות  ƒ¿«¿…∆ְֲֲִִַַַָָ

               

   

קטרת" מקטר מזח  "וע ית תב  תנר   ס(א ,(ל, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
.ת ע סדר ְֲִֵֵֶָָמפרט

 יהמפר  ועוד )והק .כא 'החיי 'אור  , "ש ספורנו , ," רמב) ְְְְִִַָ
ולא  צה , רת   ס רק  ה טרת מזח  הזר ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻמ ע 

? לי ה אר  ע יחד  רמה  ְְְְִִֵַַַַָָָָפרת
למ   אר וי עב ד ת י ח ק  מצינ ה ה  ,ר ה דר ר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

 ה ה עבד   לי ה ב אר ה הב . מזח  לעב דת  לי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹה
 ־אימה ־ מ עד . אהל לבד  היה  לא  , ה דת ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעב
לאד אס ר ה טרת, הקטרת היא  ה הב , מזח  ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹעב דת
להקטרת  נגע  תב   כמ הע בד , ה ה  ע ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנס 

אהל  יהיה  לא   אד "וכל ה ה  מ מ עד , אהל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹה טרת
"'וג יז)מ עד  טז, .(אחרי ְֵ

ב )ב 'ירלמי ' הלכה   סו ה  פרק מ (יומא יתירה  איתא  ְְִִִִֵַָָ
 יהי לא  , אד ני   ניה דמ ת ה תב  ת א אפיל"ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ
עת  מ עד  אהל  הי לא   לאכי ה אפיל מ עד ", ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹאהל

ה טרת. ְְֶַַַָֹהקטרת
מזח  עב דת י  , לי ה מ אר ה הב  מזח  הב ל ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻולכ
מ עד . אהל  הי העב ד ת ועי ר כלית היתה  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹה הב 
את   בדי ע    ק עה  היא  נעלית הכי  ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָהעב דה 
הע בד ה ה רק  א א   אחרי  יאנ  נמצאי אי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹה "ה ,

ÈÂ˙מד  ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È Lc˜‡Â∆¡«≈»«¿«ƒ¿»¿»«¿¿»¿»
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Lc˜‡ È‰Ba ˙ÈÂ Ô‰‡«¬…¿»¿ƒ¡«≈¿«»»√»»

ÈÂ‰‡Âמה  Ï‡NÈ Èa B‚a ÈzÎL ÈL‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿∆¡≈
:dÏ‡Ï ÔB‰Ï¿∆¡»

‡È˜t˙מו Èc ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È‡ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ
ÈzÎL ‰‡L‡Ï ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰ÈÈa≈≈¬»¿»¡»¬

˜Ë˙א  È‰BÏÚ ‡Ë˜‡Ï ‡Áa„Ó „aÚ˙Â¿«¿≈«¿¿»¿«¿»»¬ƒ¿…∆
:d˙È „aÚz ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÓÒea¿«»¿»≈ƒƒ«¿≈»≈



סד               
ְַָָוה "ה .

ע ית  אינ ה ' עב דת ה למ ת ה תב , מיענ מ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָוזה 
רק  היא  העב דה   ח  י אז י  , אחרי  יאנ ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלפני 

צנעה  ע ית א א  זה , וכ צא    רס  א ב ד  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָביל
. עצמ ה '  ל ורק  ְְְְֵֵֶַַַב תר 

      ©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½§©¨©−¦
  «Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«

      §¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©§¤¦«Ÿ¨²¨¦−
     §¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

Bbb חנּיתם ∑‡˙ ּבכל  אדמה  חלל ֹו ממ ּלאים  א ּלא  ּגג , ל ֹו היה  לא  הע ֹולה  מזּבח  אבל  ּגג , ל ֹו היה  .זה  ∆«ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
‰Ê Ê∑ ּכה ּנה לכתר  ה ּוא  .סימן ≈»»ְְִֶֶָָֻ

      §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À©
      §¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ§¨¦´

   §©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨
ÂÈ˙ÚÏˆ∑, זוּיֹות ל ׁשֹון היא  לפי ּכאן ּכתר ּגּומ ֹו, «¿…»ְְְְִִִַָָ

ׁשּבׁשני  זוּיֹותיו ׁשּתי על  צ ּדיו", ׁשני "על  ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר :
ה ּטּבע ֹות ∑È‰Â‰.צ ּדיו  ÌÈzÏ.הא ּלה מע ׂשה  ִָ¿»»ֲֵֵֶַַַָָ¿»ƒ

ÌÈcÏ∑ ה ּטּבעת ּתהיה  ּבית  .לבד לכל  ¿«ƒְְְִִֶַַַַַָָ

      §¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«

      §¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®
      ¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−

̈«¨
˙Ît‰ ÈÙÏ∑," ה ּכּפרת "לפני ל ֹומר : ּתלמ ּוד  לדר ֹום ? א ֹו לצפ ֹון האר ֹון מ ּכנגד  מ ׁשּו ּתאמר : ׁשּמא  ƒ¿≈«»…∆ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

מ ּבח ּוץ  האר ֹון ּכנגד  .מכ ּון ְְִֶֶַָָָֻ

      §¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤
  §¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨
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סה                
ְַָָוה "ה .

ע ית  אינ ה ' עב דת ה למ ת ה תב , מיענ מ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָוזה 
רק  היא  העב דה   ח  י אז י  , אחרי  יאנ ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלפני 

צנעה  ע ית א א  זה , וכ צא    רס  א ב ד  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָביל
. עצמ ה '  ל ורק  ְְְְֵֵֶַַַב תר 

      ©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½§©¨©−¦
  «Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«

      §¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©§¤¦«Ÿ¨²¨¦−
     §¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

Bbb חנּיתם ∑‡˙ ּבכל  אדמה  חלל ֹו ממ ּלאים  א ּלא  ּגג , ל ֹו היה  לא  הע ֹולה  מזּבח  אבל  ּגג , ל ֹו היה  .זה  ∆«ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
‰Ê Ê∑ ּכה ּנה לכתר  ה ּוא  .סימן ≈»»ְְִֶֶָָֻ

      §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À©
      §¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ§¨¦´

   §©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨
ÂÈ˙ÚÏˆ∑, זוּיֹות ל ׁשֹון היא  לפי ּכאן ּכתר ּגּומ ֹו, «¿…»ְְְְִִִַָָ

ׁשּבׁשני  זוּיֹותיו ׁשּתי על  צ ּדיו", ׁשני "על  ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר :
ה ּטּבע ֹות ∑È‰Â‰.צ ּדיו  ÌÈzÏ.הא ּלה מע ׂשה  ִָ¿»»ֲֵֵֶַַַָָ¿»ƒ

ÌÈcÏ∑ ה ּטּבעת ּתהיה  ּבית  .לבד לכל  ¿«ƒְְְִִֶַַַַַָָ

      §¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«

      §¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®
      ¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−

̈«¨
˙Ît‰ ÈÙÏ∑," ה ּכּפרת "לפני ל ֹומר : ּתלמ ּוד  לדר ֹום ? א ֹו לצפ ֹון האר ֹון מ ּכנגד  מ ׁשּו ּתאמר : ׁשּמא  ƒ¿≈«»…∆ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

מ ּבח ּוץ  האר ֹון ּכנגד  .מכ ּון ְְִֶֶַָָָֻ

      §¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤
  §¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨
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     §©«£¸Ÿ©«£Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨
    §Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«

˙ÏÚ‰e∑ להב ּתן להעל ֹות  הער ּבים ∑pÈË˜È‰.ּכׁשּידליקם  ּבין מקטיר  ּופרס  ׁשחרית  מקטיר  ּפרס  יֹום , .ּבכל  ¿«¬…ְְְְֲִֵֶַַַַָ«¿ƒ∆»ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ

      Ÿ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤
  ¬Ÿ¦§−¨¨«

ÂÈÏÚ eÏÚ˙Œ‡Ï∑ מזּבח Ê‰.זה על  ˙Ë˜∑ …«¬»»ְִֵֶַַ¿…∆»»
מ ּזֹו ח ּוץ  ל ֹו זר ֹות  ּכּלן נדבה , ׁשל  קטרת  ÏÚÂ‰.ׁשּום  ְְִֶֶָָָָֹֻ¿…»

‰ÁÓe∑ ע ֹולה וע ֹוף ,ולא  ּבהמה  ׁשל  ע ֹולה  ּומנחה . ƒ¿»ְְְְִֵֶָָָָֹ
לחם  ׁשל  היא  .ּומנחה  ְִִֶֶֶָ

              

      

מנחהמנחהמנחהמנחה ועלהועלהועלהועלה .... .... עליו עליו עליו עליו   ט)לא לא לא לא ־ ־ ־ ־ תעל תעל תעל תעל (ל, ֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִָָָָָָָָֹֹ
 י הקד  ספרי תב  מה  שער יד ע  חכמה  ראשית (ראה  ְְִִֶַַַַָָָ

ועוד ) ל. אות האותיות ש' של"ה  פ"ו . מ ראל האהבה  אחד  ְִִֵֶֶָָָל
ל  ונמצא  .רית  בל  מכ  מ ל לע ת  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָצרי

ה '. עב דת    נ י   הי ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָהעב ד ת
החסיד ת תרת שמות מבאר האמצעי, לאדמו "ר  חיי תורת (ראה  ְְֲִַַָֹ

ועוד ) . ואיל א היא תמג , ואחד  אחד  כל ה רנת ְְְֲִֶֶַַַָָָָָעב דת
תלהעל , מי  ל ע ל ־הזה  עניני   ע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָההתע ק ת
המה   קחי ה רנת על־דר ה א  ,רית ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלקד

לה '". ניח ח  "ריח  להי ת ת א  מעלי ְְֲִִִִֵַַַַַָמית,
 הקד ה הר ל היא  ה טרת א)ועב דת רפח, ג  (חלק ְְֲִִֶַַַַַַָֹֹ

הינ הקב "ה ,  ע ההתק רת אתקטרנא ", קטירא  ְְְְְְְִִִִַַַַַַָָ"חד 

כ ת  ל ואי , לב ה "ה   ע ק ר  האד  ְְֲִֵַַַָָָָָָָָָָהעב דה 
ה רה ). לד  ג) ע ל ־הזה  עניני   ְְְִִִֵֶַַָָע

לבד , החיצ מזח  על היא  ה רנת עב דת ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָוה ה 
מנחה " ע לה  'ג עליו  תעל "לא  ה נימי  מזח  ־איְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמה ־

ה טרת. ביל רק  ְְְִִֶַַֹוה א 
ה זח  ,נ לק  האד עב דת נפלאה  ה ראה  ללמד   י ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹמ ה 
פנימ ת   האד רג ה א  מ ראל, אחד  כל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָה נימי 
עניני התערב ת לי  , לב להקב "ה  רק  להי ת  צרי ,ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָל
צריכה  , י מ ה  ברי ה העלאת והעב דה  ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָע ל ־הזה .
י ,ל חיצנת ה א  ,"החיצ "מזח   ע רק  ְְִִִִִִִִֵֶַַַלהי ת

לבד . להקב "ה  ורק   א  ה ורגתיו  ל ְְְְְִִִִִֵַַַַָנימ ת

      §¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´
      ©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½«Ÿ¤

   ̈«¨¦¬−©«Ÿ̈«
Ô‰‡ tÎÂ∑ ּדמים Ma‰.מ ּתן ˙Á‡∑ ּביֹום ¿ƒ∆«¬…ִַַָ«««»»ְ

מ ֹות " ּב"אחרי ׁשּנאמר  ה ּוא  יז)ה ּכּפּורים , "ויצא (ויקרא : ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָ
עליו" וכ ּפר  ה ' לפני א ׁשר  ה ּמזּבח  hÁ‡˙.אל  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ««

ÌÈtk‰∑ המכ ּפרים ה ּכּפּורים  יֹום  ׁשל  וׂשעיר  ּפר  הם  «ƒÀƒְְְִִִִֵֶַַַַָ
וקד ׁשיו  מק ּדׁש טמאת  ˜„ÌÈL.על  L„˜∑ ה ּמזּבח ְְְִַַָָָָֻ…∆»»ƒְִֵַַ

אחרת : לעב ֹודה  ולא  ּבלבד  ה ּלל ּו ל ּדברים  ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹֻמק ּדׁש
         

אחרת אחרת אחרת אחרת  לעב לעב לעב לעב דהדהדהדה ולא ולא ולא ולא  לבד לבד לבד לבד ,,,,  ל ל ל להההה  ברי ברי ברי ברי ל ל ל ל  מק מק מק מק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻההההז ז ז ז ח ח ח ח  ֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
י) ל, מי ,(רש"י דבר  ה את מס לת קר ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָהקרבת

ועב דה  ה '. עב דת לצר , מי  ל תה , אכילה  גְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
מזח  על להע ת צריכה  ז ב ',החיצ החיצ החיצ החיצ ה 'ח נת היינ , ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָ

לד פה  ג רחנית, עב דה   וא יתרה . התלהב ת ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָלי 
'נימ ת'  ע ה נימי , ה זח  על לע ת  י ה צת,   ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַוק

בהתלהב ת. להט היינ ְְְְֲִֵַַַַַה ב ,

.סימ מיכא"ל ,פסוקי תצוה ק"א פרשת חסלת

iLÓL‡ח  ÔÈa ‡iÈˆBa ˙È Ô‰‡ ˙e˜Ï„‡e¿«¿»«¬…»ƒ«»≈ƒ¿«»
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סו

יום ראשון - ה' אדר א'
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום רביעי - ח' אדר א'
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום שני - ו' אדר א'
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום חמישי - ט' אדר א'
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שלישי - ז' אדר א'
פרק לט

עד סוף פרק מג

יום שישי - י' אדר א'
מפרק נה

עד סוף פרק נט

שבת קודש - י"א אדר א'
פרק כ

מפרק ס עד סוף פרק סה

לשבוע פרשת תצוה תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 



סז               

א' אדר ה' ראשון  יום 
יום ראשון ֿ שני ה 'ֿ ו 'אדר א '           

א' אדר ו ' שני יום 
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ז.6. כז, ד .7.בראשית טז, משלי 



סח              

א' אדר ז' שלישי יום 
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א.8. י , ב.9.שבת לט , 10.יומא     בעבודתו שיש מפני  כו' לבבו ירע שלא נתבאר כאן) (עד  "ע"כ  :
- הוא שהנ"ל  מוסיף ולזה טוב-) ֿ ועשה (ד  דועש"ט  בקו גם להיות) (צריר צ"ל  היתרון הרי  אבל  בצדיקים, שאין מה רוח ) (נחת נח "ר

וכו'". עשה) (מצות מ "ע שמקיים מה לבד 



סט               

א' אדר ז' שלישי יום 
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א.8. י , ב.9.שבת לט , 10.יומא     בעבודתו שיש מפני  כו' לבבו ירע שלא נתבאר כאן) (עד  "ע"כ  :
- הוא שהנ"ל  מוסיף ולזה טוב-) ֿ ועשה (ד  דועש"ט  בקו גם להיות) (צריר צ"ל  היתרון הרי  אבל  בצדיקים, שאין מה רוח ) (נחת נח "ר

וכו'". עשה) (מצות מ "ע שמקיים מה לבד 

              

א' אדר ח' רביעי יום 
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ועוד .1. קעא, סי ' טוב שם כתר
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הזרה 2. במחשבה אין אז - שבתפילה האלקי  בענין העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל  כתוב, כן, פי  על  אף אלא,
הוכחה  משום בכך  יש - הענין בעומק נתון כשהוא ההתבוננות, של  בעיצומה אך  להיות. שצריך  כמו ה"מתפלל " שאין הוכחה משום
שקוע  כולו המוח  היה לו אחד . אותו הרי  הוא המוח  אך  נפשות, שתי  כאן פועלות אכן שכן, ההתבוננות; של  המלאה ֿ ההצלחה אי  על 

זרה. מחשבה בו שתעלה במוח  אז מקום כל  אין - שבתפילה התבוננות באותה
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הזרה 2. במחשבה אין אז - שבתפילה האלקי  בענין העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל  כתוב, כן, פי  על  אף אלא,
הוכחה  משום בכך  יש - הענין בעומק נתון כשהוא ההתבוננות, של  בעיצומה אך  להיות. שצריך  כמו ה"מתפלל " שאין הוכחה משום
שקוע  כולו המוח  היה לו אחד . אותו הרי  הוא המוח  אך  נפשות, שתי  כאן פועלות אכן שכן, ההתבוננות; של  המלאה ֿ ההצלחה אי  על 

זרה. מחשבה בו שתעלה במוח  אז מקום כל  אין - שבתפילה התבוננות באותה

              

א' אדר ט ' חמישי יום 
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ד .3. כו, ט .4.משלי  לב, יג .1.דברים יא, דברים רש"י  ספרי ,



עב              

א' אדר י' שישי יום 
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א.2. קסח , ג  הוא 3.חלק כאן ואילו בלבד , בלב הוא שהטמטום הזקן, רבנו אמר הפרק שמתחילת אף שמענו: החסידים זקני  מפי 
להיות, שצריך  כמו אינו שהלב ממה אלא והמוח ? הלב של  שניהם, של  ולגסות לחומריות מזיק שזה וגסותן, חומריותן מחמת מסיים,
הכלל  כפי  הלב. על  ישפיע שזה ההכרח  מן - כראוי  ההתבוננות את מקבל  המוח  אם כראוי . ההתבוננות נתקבלה לא במוח  שגם הוכחה
השכל  ביכולת אין אם - ולכן ממילא . בדרך  המסובב  בא קיימת וכשהסיבה ומסובב, סיבה ועלול ", "עילה הם ומדות ששכל  הידוע,

- אלה דברים על  המוח . וגסות מחומריות נובע וזה עצמו, במוח  כראוי  מאיר אינו שהשכל  לומר, ההכרח  מן הלב, על  להשפיע
   מוחו תמיד  ובינוני  בבינונים, קאי  בר"פ הנ"ל  על  התירוץ אולי  - המוח ? ע"ד  בר"פ גם אמר לא למה "א"כ 

דמדבר פשיטא ובזהר הזהר, מפרש כאן משא"כ  פי "ז). (עיין כו' בנדו"ז)".ברשותו הביאו שלכן קאי , בבינונים שגם - (אף ברשעים
ד .4. טו, נשבר.5.תהלים לב נשברה רוח  יט : נא, תהלים

               

א' אדר י"א קודש  שבת יום 
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ב.6. ס, ברכות השחר: לב.7.ברכות ל , ג .8.שמות לד , רבה ויקרא
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המשך ביאור למס' חולין ליום ראשון עמ' א



היום יום . . . עד

ה'תש"גה אדר איום רביעי

חומש: תרומה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ושני . . . 68 דקב"ה לעילא.

ף ַרְגֵלינּו, ַהּכֹל הּוא ְלַזּכֹות ּוְלַטֵהר ֶאת  ָכל ְמקֹום ִמְדַרְך ּכַ ה ּבְ ִלי ׁשּום ֵצל ָסֵפק ּוְסֵפק ְסֵפָקא, ִהּנֵ ּבְ
ְזָרה  ר ּגָ ֲאׁשֶ ַרֲחָמָנא ָאנּו, ִאיׁש ִאיׁש ּכַ לּוֵחי ּדְ ָרֵאל ׁשְ ל ִיׂשְ ה, ַוֲאַנְחנּו ּכָ ִפּלָ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְוַהּתְ ָהָאֶרץ ּבְ

ְכֵמנּו. ר ָהֳעְמָסה ַעל ׁשִ י ֵמֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש, ֲאׁשֶ ָחה ָהֶעְליֹוָנה, ֵאין ָחְפׁשִ ּגָ ָעָליו ַהׁשְ

ה'תש"גו אדר איום חמישי

חומש: תרומה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ולא עוד . . . 68 לעילא הרבה.

משיחות אאמו"ר: עס איז א מעלה נפלאה, ווָאס דער אויבערשטער ב"ה איז מזכה 
און מען קריגט א חוש מיט א געשמַאק א אידען ַא טובה טָאן, ביז אז יענער ווערט 
בא אים טייערער ווי ער בא זיך, ווארום אויף זיך קען ער געפינען כמה טעמים פאר 
ווָאס עס קומט איהם זָאל, ח"ו, זיין ניט גוט, ָאבער אויף דעם ַאנדערען איז דָאס ניט 

שייך כלל.

יִגים  ה, ּוַמּשִׂ רּוְך־הּוא ְמַזּכֶ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ "ּב[: זֹו ַמֲעָלה ִנְפָלָאה, ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ן ַעל ַעְצמֹו  ּכֵ ֵעיֵני ַעְצמֹו. ׁשֶ הּוא ּבְ ֵעיָניו ָיָקר יֹוֵתר ִמׁשֶ ַהּזּוַלת ּבְ ת טֹוָבה ִליהּוִדי, ַעד ׁשֶ ּיַ ֲעׂשִ חּוׁש ְוֹעֶנג ּבַ
ָלל  לֹום, לֹא טֹוב, ַאְך ַעל ַהּזּוַלת ֶזה ּכְ ְהֶיה לֹו, ַחס־ְוׁשָ ּיִ יַע ׁשֶ ה ִנּמּוִקים ַמּדּוַע ַמּגִ ּמָ ָיכֹול הּוא ִלְמֹצא ּכַ

ְך. ּיָ לֹא ׁשַ

ה'תש"גז אדר איום ששי

חומש: תרומה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ומקדושה זו . . . מעט מעט.

הּוא –  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ִליַח ֲאדֹון ּכֹל, ְלַמַען ָהִביא ְלֹפַעל – ּבְ י הּוא ׁשְ ָרֵאל ָעָליו ָלַדַעת, ּכִ ִיׂשְ ל ִאיׁש ּבְ ּכָ
אֹור ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה, ְוהּוא ַעל ְיֵדי  ֵהם ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ְבִריַאת ָהעֹוָלם, ׁשֶ ָנתֹו ּבִ ֵרְך ְוַכּוָ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

ת ִמּדֹות טֹובֹות. ָרׁשַ ּיֹות ְוַהׁשְ ִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעׂשִ

ה'תש"גח אדר אשבת

חומש: תרומה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק כח. ואפילו . . . ממש עמו.

דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל אריינגערופען א יונגערמַאן פון דעם מגיד'ס תלמידים, 
און הָאט איהם געזָאגט - מיט א ניגון, כדרכו - : "איך הָאב א מצוה פון ולמדתם 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



עה היום יום . . . 
אותם את בניכם, דו הָאסט א מצוה פון זן ומפרנס בני ביתו, לָאמיר זיך בייטען: איך 
וועל דיר געבען דו זָאלסט קענען מקיים זיין דיין מצוה, און דו לערען מיט מיין זון 
- דָאס איז געווען דער מיטעלער רבי - און הָאט איהם מבאר געווען סדר הלימוד: 
דָאס ערשטע לערענט מען אותיות א. ב . . . ווָאס איז אן אלף - א ּפינטעלע פון 
אויבען, א ּפינטעלע פון אונטען, א קו באמצע - דָאס איז אן אלף. א קינד מוז וויסען, 
אז דער אלף פון תורה איז דער יוד פון אויבען דער יוד פון אונטען מיט דעם קו פון 
אמונה ווָאס באהעפט זיי. נָאך א נוסחא איז דָא: "א יוד למעלה דָאס איז די נשמה, 

א איד למטה דָאס איז דער גוף און א קו של יראת שמים באמצע".

ַדְרּכֹו – "ָעַלי ֵיׁש ִמְצַות  ִנּגּון, ּכְ יד, ְוָאַמר לֹו – ּבְ ּגִ ְלִמיֵדי ַהּמַ ַעם ַאְבֵרְך ִמּתַ ן ֵאָליו ּפַ ֵקן ִזּמֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ֵדי  ן ְלָך ּכְ ף: ֲאִני ֶאּתֵ יתֹו, ָהָבה ִנְתַחּלֵ ֵני ּבֵ ֵניֶכם", ָעֶליָך ֵיׁש ִמְצַות ָלזּון ּוְלַפְרֵנס ּבְ ם ֹאָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ "ְוִלּמַ
ִני – ָהָיה ֶזה ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי, – ּוֵבֵאר לֹו ֵסֶדר  ּבְ ה ְלַמד ִעם  ְוַאּתָ ָך,  ּלְ ׁשֶ ְצָוה  ם ֶאת ַהּמִ ּתּוַכל ְלַקּיֵ ׁשֶ
ֶאְמַצע –  ַחת, ַקו ּבָ ה ִמּתַ ַעל, ְנֻקּדָ ה ִמּמַ ית לֹוְמִדים אֹוִתּיֹות א־ב... ַמִהי "ָאֶלף"? – ְנֻקּדָ ּמּוד: ֵראׁשִ ַהּלִ
ַחת, ִעם ַקו  ּתַ ּמִ ַעל, ַה"ּיּוד" ׁשֶ ּמַ ּמִ ל ּתֹוָרה הּוא ַה"ּיּוד" ׁשֶ ָה"ָאֶלף" ׁשֶ ב ָלַדַעת, ׁשֶ זֹוִהי "ָאֶלף". ֶיֶלד ַחּיָ

ָרם". ַחּבְ ּמְ ָהֱאמּוָנה ׁשֶ

ל ִיְרַאת  ה – ֶזהּו ַהּגּוף, ְוַקו ׁשֶ ָמה, "ְיהּוִדי" ְלַמּטָ ׁשָ ְרָסה נֹוֶסֶפת: ""יּוד" ְלַמְעָלה זֹוִהי ַהּנְ ּגִ ָנּה  ֶיׁשְ
ֶאְמַצע". ַמִים ּבָ ׁשָ

ה'תש"גט אדר איום ראשון

חומש: תצוה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: פרק כט. אך . . . לו וגסותן.

אז מען געהט אין גאס און מען טרַאכט משניות תניא, און מ'זיצט אין קרָאם )סטָאר( 
מיט א חומש, א תהלים, איז איצט איז דָאס טייערער, ווי אין דער צייט, ווען אין 
גאס )סטריט( איז געווען ליכטיג באור תורה. מ'טָאר ניט געהן אין גאס אליבא רקניא, 

מען דארף הָאבען תורה, מיט ווָאס צו געהן אין גאס.

ֶזה  ה  ַעּתָ ֲהֵרי  ים  ִהּלִ ּתְ ׁש,  ֻחּמָ ֲחנּות ִעם  ּבַ ִבים  ְויֹוׁשְ ְנָיא,  ּתַ ָניֹות,  ִמׁשְ ִבים  ְוחֹוׁשְ ְרחֹוב  ּבָ הֹוְלִכים  ׁשֶ ּכְ
ְרחֹוב "ַעל ֵלב ֵריָקן".  ְך ּבָ אֹור ּתֹוָרה. ָאסּור ְלַהּלֵ ָהְרחֹוב ָהָיה מּוָאר ּבְ ְזַמן ׁשֶ ָהָיה ּבִ ִפי ׁשֶ ָיָקר יֹוֵתר ִמּכְ

ְרחֹוב. כּו ּבָ ּה ִיְתַהּלְ תֹוָרה, ִעּמָ ד ּבְ ֵיׁש ְלִהְצַטּיֵ

ה'תש"גי אדר איום שני

חומש: תצוה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: והסיבה . . . לו בשר אדם.

ְנִגינֹות, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ַח ּבִ ֶבל, ַלְמַנּצֵ זֹון ֹקֶדם ַמִים ַאֲחרֹוִנים אֹוְמִרים ַעל ַנֲהרֹות ּבָ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ
ׁשּוב, ִלְבֵני ֹקַרח, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ֲעלֹות ּבְ יר ַהּמַ ֲחנּון: ׁשִ ֵאין אֹוְמִרים ּבֹו ּתַ יֹום ׁשֶ ּבְ

ר ֵאַלי. ַאַחר ַמִים ַאֲחרֹוִנים ַוְיַדּבֵ

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . עו

ה'תש"גיא אדר איום שלישי

חומש: תצוה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: וכמאמר הלל . . . לו האדם עצמו.

ר ַהְיִדיָעה אֹו  ֵני ֶהְעּדֵ ן, ִמּפְ ם ָיָפה ְלַכּוֵ ְעּתָ ֵאין ּדַ ר ֵאּלּו ׁשֶ ה, ֲאׁשֶ ִפּלָ ּתְ ּבַ נֹות ׁשֶ ּוָ ִעְנַין ַהּכַ ל ּבְ ָידּוַע ּוְמֻקּבָ
תֹו  ִפּלָ ָלִלית: ִלְהיֹות ּתְ ָנה ּכְ ּוָ נּו ּכַ ַכּוְ ּיְ יק ׁשֶ ה, ַמְסּפִ ִפּלָ ֵעת ַהּתְ ָרִטּיֹות ּבְ נֹות ַהּפְ ּוָ ֹכָחם ִלְזּכֹר ּכַ ֵאין ּבְ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ָלה. ִסְפֵרי ַקּבָ נֹות ַהְמֹבָארֹות ּבְ ּוָ ל ַהּכַ ֵרְך ִעם ּכָ ַמַעת ְלָפָניו ִיְתּבָ ִנׁשְ

שבת
קודש
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המשך ביאור למס' חולין ליום שבת קודש עמ' ב 



עז             

ה'תשע''ט  א' אדר ה' ראשון יום       

:È ‰ÎÏ‰ „È ˜Ù ˙Â˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰
         
          

    
אבן' ה'טורי  א)והקשה י , שהם, אבני  :(חגיגה,

ח)שנינו  ג, ואמר(תרומות 'תרומה' לומר  "המתכוון

שיהיו  עד כלום, אמר לא 'שלמים'... ואמר 'עולה ' 'מעשר '...

שהבהמה היתה  לבו כוונת הרי  להבין: וצריך שוין". ולבו פיו

היתה עת ובאותה תרומה  תהא שהתבואה  או  עולה קרבן תהא

את נבטל  - אחרת שאמר בכך ומה  בלבו, דעת גמירות 

ובתרומה בהקדש  והרי  לבו, מחשבת  ותישאר בטעות האמירה 

הלב ? במחשבת  די  אלא  בפיו להוציא  צורך אין

ומבאר:

גמר כאשר  אך  הלב , בכוונת די  וקדשים בתרומה אמנם

בלבו  יחולו והקדשים שהתרומה  דעתו  היתה לא

או  'תרומה' בפיו לומר  התכוון ואם  בלבד, מחשבה ידי  על

אמר "לא  - הלב  לכוונת שווה היתה לא  והאמירה  'עולה '

הלב . בכוונת  גם חסרון זה  הרי  אמירה  אין וכאשר כלום ",

זה הרי  עולה ... שזו בלבו "גמר  הרמב "ם  דברי  זה , ולפי 

אבל בפיו, להוציא התכוון  לא  אם  רק  אמורים  להביא" חייב 

הלב . בכוונת  די  לא בפיו גם להוציא בלבו גמר אם

ים' 'אפיקי  ממינסק')ובספר  ה'גדול  בשם כד , סי ' הוכיח (ח"א

רש "י  שכן )מדברי ד "ה ב, מא, די(קדושין  ותרומה  שבקדשים 

הוציא . ולא בשפתיו  להוציא התכוון  אם אפילו הלב  בגמירות

בלבו  גמר במחשבה; איתנהו  נמי  "קדשים רש "י : לשון  וזה 

גמר אם שגם כלומר עולה ", הוא הרי - לעולה זה  שור לומר

בקדשים . מחשבתו מועילה  בפיו, לומר בלבו

לומר שהמתכוון מהמשנה, אבן' ה'טורי של ההוכחה  ואת 

את להקריב  מחשבתו הועילה  לא 'שלמים ' ואמר  'עולה '

בפה והאמירה  הלב  כוונת  כאשר ליישב : יש  לעולה, הבהמה

זו את זו שלמים)סותרות - והאמירה עולה, - יכולה(הכוונה לא אכן

- לדיבור המחשבה  בין סתירה אין אם  אבל לחול, המחשבה

ולא בדיבור  להוציא  בלבו גמר אם  אף  שבלב  המחשבה  חלה

הוציא .

ה'תשע''ט  א' אדר ו' שני יום      

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜Ù ˙Â˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰
      

אלו  הלכות פתח לא מדוע  הרמב "ם : בלשון לדייק  יש 

כל להקריב  "מצות ֿעשה  כתב  ולא  האדם , מעשה בתיאור

הקרבנות על  בדגש  פתח  אלא הבחירה ", בבית  הקרבנות 

" עצמם :  בבית להקריבן מצות ֿעשה ...

הבחירה "?

בהם הפסוקים  בלשונות להתבונן יש  הדברים  ולהבנת

פעמיים: זה  ציווי  מופיע 

הראשון ואילך )בפסוק  ד  יב, לה '(ראה כן תעשון "לא  נאמר 

מקום)אלוקיכם  בכל  קרבנות יבחר(להקריב אשר  המקום אל  אם כי  ,

וגו'". וזבחיכם עולותיכם  שמה והבאתם  אלוקיכם... ה '

השני  ואילך )ובפסוק  י  ה '(שם, יבחר אשר  המקום  "והיה :

אנוכי אשר  כל  את  תביאו  שמה  שם , שמו לשכן  אלוקיכם 

וגו'". אתכם מצוה 

בספרי  נאמר הפסוקים, כפל יא)ובביאור שם, ברש "י  כי(הובא

אמו  הראשון ביתהכתוב  לגבי  והשני  שילה , משכן לגבי  ר 

בירושלים . המקדש 

הראשון בפסוק  לדייק : שילה)ויש  על(לגבי  הציווי  מופיע 

הקרבנות הקרבת לאיסור בהמשך  הנבחר, במקום ההקרבה 

באה הבחירה  כלומר: מקום. בכל    
שילה . נבחרה ולכך לה המיוחד במקום להיעשות  שעליה 

הקרבת לצורך אינה  ביסודה  בירושלים הבחירה  אך 

לצורך  אלא  הקרבנות , אשר" הפסוק  כלשון ,

אלוקיכם  ה ' יבחר   להקרבת המקום  זה  ולפיכך  "

עצמו המקום  על הוא בפסוק  הדגש  ולכן על הקרבנות. (ולא

האדם) של  ההקרבה "והיה מעשה :  שמה ...

את הגורמת  היא עצמו מצד המקום חשיבות  כי  תביאו...",

הקרבנות . את  אליו להביא הציווי 

כולן... הקרבנות "כל  לשונו: בדיוק  הרמב "ם שרמז וזהו

הקרבת כלומר: הבחירה ". בבית להקריבן מצותֿעשה

ההקרבה מצות  קיום  מצד רק  איננה הבחירה  בבית  הקרבנות 

הבחירה ובית  מאחר  עצמם. הקרבנות  מצד אלא האדם של

הקרבנות את  להקריב  חיוב  יש  השכינה , השראת מקום  הוא 

עצמם . הקרבנות מצד זה , במקום

    

ה'תשע''ט  א' אדר ז' שלישי יום     

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰ 
         
         
         

 

נוספים , קרבנות  מקריבים אין הערבים  בין של  תמיד אחר

ולמדו  השלמים ", חלבי  עליה  "והקטיר  היא  מצותֿעשה כי 

הקרבנות" כל השלם "עליה  שם)מכאן, קרבן (פסחים לגבי  אך .

קודם הפסח את שוחטים  היו אם כי  זה , 'עשה ' נפקע  פסח 

שעות  שתי  רק  נשארות  היו ומחצה)התמיד שמונה עד  ומחצה ,(משש 



עח            

אך שעות , בשתי  פסחיהם  את כולם שיקריבו אפשר ואי 

שעות שלש  יש  התמיד, לאחר הפסח את מקריבים כאשר 

הערב)ומחצה עד  וחצי  .(משמונה

בגמרא משנה ': ה'לחם א)והקשה נט, מבואר(פסחים

רק  נאמר בתמיד כי  התמיד, קרבן לאחר פסח קרבן שהקריבו

הערבים ' הערבים")'בין  בין  תעשה השני  הכבש  בפסח ("את ואילו

'בערב ' גם  בערב")נאמר הפסח את הערבים '("תזבח 'בין וגם

הערבים") בין  אותו ... ובין ("ושחטו  בערב  בו שנאמר דבר ו"יאוחר ,

הערבים '(הפסח)הערבים 'בין אלא  'בערב ' בו נאמר שלא לדבר

אפשר(התמיד ).בלבד" אי  כי  הוא  שהטעם הרמב "ם כתב  ומדוע 

שעות ? בשתי  הפסח  את להקריב 

תורה ' ה 'כתר הקדוש )ומבאר  לוי  :(להג"ר 

הקרבת הרמב "ם , לדעת   בין של תמיד קודם  היא 

כתב  ראשון פסח בהקרבת  שרק  מכך כמובן (כאן הערבים ,

ה"ד ) פ"א ק"פ ואילו ובהל ' הערבים , בין של תמיד אחר ששחיטתו

שני  פ"ה)בפסח ריש  זאת .(שם הזכיר לא 

פסח  אם  והרי  מראשון, שני  פסח  נשתנה  מה  להבין: וצריך

'בערב ' גם  נאמר  פסח שבקרבן משום  התמיד אחר  בא  ראשון

ובין  בערב  בו שנאמר דבר  ו"יאוחר  הערבים' 'בין וגם

שני  בפסח  גם כך  הדין להיות  צריך  – 'תדירהערבים" מדין  (וגם

התמיד ) קרבן  את להקדים יש  קודם', תדיר  – תדיר  ?ושאינו 

"שאי היות כי ראשון, בפסח  כאן, הרמב "ם כתב  לכן

שיקריבו אפשר  הוצרכו שעות" בשתי  פסחיהן

הפסח  את  ולהקריב  השלם' 'עליה  של ה 'עשה ' את  לבטל

ואין  אותו מקריבים  יחידים  שרק  שני  בפסח אך התמיד , לאחר

של הדין בתוקפו עומד – התמיד קודם  יקריבו שכולם  מניעה 

התמיד . קודם הפסח  את  להקריב  ויש  השלם' 'עליה

ה'תשע''ט  א' אדר ח' רביעי יום  ?         

:ÈŒÈ ˙ÂÎÏ‰ ,‚ ˜Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰
         
          
       

     
המקדש : בבית  המנורה  הדלקת בסדר  ראשונים נחלקו

והרמב "ן רש "י  ב),לדעת  כב, נעשתה(שבת הנרות הדלקת

היינו  הנרות ', 'הטבת בבוקר נעשתה  לכך וכהקדמה  בערב 

לצורך חדשים  נרות והכנת  הקודמים , והפתילה השמן הסרת 

בערב . ההדלקה

בבוקר הנרות  והטבת המנורה  "דישון כתב  הרמב "ם  אך 

הטבתם". היא הנרות ו"הדלקת  מצות ֿעשה", הערבים ובין

יום בכל פעמיים  נעשתה  עצמה שההדלקה  מדבריו ומבואר

ובערב . בבוקר  –

והרמב "ן  רש "י  כשיטת  מורה  הפסוק  לשון ולכאורה 

ז ֿח)שנאמר  ל , סמים (שמות קטורת אהרן עליו "והקטיר
   , יקטירנה   

 ' הטבה' לשון נאמרה שבבוקר הרי  יקטירנה",

'העלאה'. נאמרה הערבים  ובין

בבוקר ההדלקה  חלוקה הרמב "ם לדעת גם  כי  נראה  אך 

ונר שכבה ... נר "מדליק  כתב  שהרי  הערביים , בין מהדלקת 

רק  שזהו  משנה' ה 'לחם  וביאר מתקנו". כבה  שלא שמצאו

כבו  שלא  הנרות את  מכבה  אף  הוא הערבים  בין אך בבוקר,

בין  היא ההדלקה מצות עיקר כי  ונמצא  מחדש. ומדליקם 

להדלקת והשלמה  המשך מהווה  הבוקר והדלקת הערביים ,

טו )הערב  סי ' במדבר  אשר  .(מנחת

ולכן  ההדלקה , בעצם הוא  החיוב  בערב  שביארו: ויש 

את לקיים  כדי  לכבותם  צריך  דולקים  הנרות  היו אם  אפילו

נרותיה שיהיו המנורה כלפי  הוא  החיוב  בבוקר אך  ההדלקה,

הפנים)דולקים לחם תמיד  מונח להיות צריך  שבשולחן  היא(כפי  וההדלקה

בפעולה צורך  אין דולקים היו כבר  אם  ולכן לכך, אמצעי  רק 

נוספת .

לדעת המתעוררת השאלה  מיושבת  האמור פי  ועל

המקדש לנרות  כזכר  שנתקנו חנוכה  בנרות  מדוע  הרמב "ם:

האמור ולפי  במקדש ? כמו בבוקר, גם  להדליק  תיקנו לא 

חיוב  כנגד נתקנה  חנוכה  נרות  הדלקת כי נרותמובן,

חיוב  רק  אלא  הדלקה  חיוב  היה לא  בבוקר ואילו המנורה,

ההיכל  במנורת רק  שייך וזה דולקים, הנרות  קדם שיהיו (הררי 

קעח) סי ' .א

ה'תשע''ט  א' אדר ט' חמישי יום  ?    '   '   

: ‰ÎÏ‰ ,Á ˜Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰ 
           

במשנה  ב)שנינו פג, באין(מנחות אינן הלחם  שתי  : 
 מהנאמר הוא והלימוד טז ), כג , חדשה(ויקרא "מנחה

הלחם "שתי  ואומרת החולקת ברייתא  הובאה  ובגמרא לה '".

את לעשות  יש  לכתחילה ורק  כשרות" הישן מן הבאות 

החדש . מן ולהביאן כתיקונה המצוה

הברייתא כדברי  הרמב "ם  פסק  מדוע  משנה ': ה'כסף  ותמה

ולא בעליה , הנמצאת  ישנה  מתבואה  להביא  שאפשר

פסולות ? הישן מן שבאו הלחם  ששתי המשנה  כמשמעות

על בהשגתו הכותב  הראב "ד כוונת  כנראה  שזו והוסיף 

בהיפך "! זו  "הלכה  הרמב "ם

אחרונים  המוריה)וכתבו הר  המשנה, :(מרכבת

ב)הגמרא סט, בעבים",(שם שירדו "חטים  דין מה  מסתפקת

לארץ  בחוץ  העננים לתוך שנשאבו חטים של  דינם מה  היינו

העננים מן מכן לאחר  הגשמים)והושלכו ישראל ,(בירידת בארץ 

מ'מושבותיכם ' להביא שצריך הלחם' 'שתי  ("ממושבותיכם לענין

תנופה") לחם אבלתביאו  לארץ , חוץ  של חטים רק  ממעטים האם  :



עט             

אך שעות , בשתי  פסחיהם  את כולם שיקריבו אפשר ואי 

שעות שלש  יש  התמיד, לאחר הפסח את מקריבים כאשר 

הערב)ומחצה עד  וחצי  .(משמונה

בגמרא משנה ': ה'לחם א)והקשה נט, מבואר(פסחים

רק  נאמר בתמיד כי  התמיד, קרבן לאחר פסח קרבן שהקריבו

הערבים ' הערבים")'בין  בין  תעשה השני  הכבש  בפסח ("את ואילו

'בערב ' גם  בערב")נאמר הפסח את הערבים '("תזבח 'בין וגם

הערבים") בין  אותו ... ובין ("ושחטו  בערב  בו שנאמר דבר ו"יאוחר ,

הערבים '(הפסח)הערבים 'בין אלא  'בערב ' בו נאמר שלא לדבר

אפשר(התמיד ).בלבד" אי  כי  הוא  שהטעם הרמב "ם כתב  ומדוע 

שעות ? בשתי  הפסח  את להקריב 

תורה ' ה 'כתר הקדוש )ומבאר  לוי  :(להג"ר 

הקרבת הרמב "ם , לדעת   בין של תמיד קודם  היא 

כתב  ראשון פסח בהקרבת  שרק  מכך כמובן (כאן הערבים ,

ה"ד ) פ"א ק"פ ואילו ובהל ' הערבים , בין של תמיד אחר ששחיטתו

שני  פ"ה)בפסח ריש  זאת .(שם הזכיר לא 

פסח  אם  והרי  מראשון, שני  פסח  נשתנה  מה  להבין: וצריך

'בערב ' גם  נאמר  פסח שבקרבן משום  התמיד אחר  בא  ראשון

ובין  בערב  בו שנאמר דבר  ו"יאוחר  הערבים' 'בין וגם

שני  בפסח  גם כך  הדין להיות  צריך  – 'תדירהערבים" מדין  (וגם

התמיד ) קרבן  את להקדים יש  קודם', תדיר  – תדיר  ?ושאינו 

"שאי היות כי ראשון, בפסח  כאן, הרמב "ם כתב  לכן

שיקריבו אפשר  הוצרכו שעות" בשתי  פסחיהן

הפסח  את  ולהקריב  השלם' 'עליה  של ה 'עשה ' את  לבטל

ואין  אותו מקריבים  יחידים  שרק  שני  בפסח אך התמיד , לאחר

של הדין בתוקפו עומד – התמיד קודם  יקריבו שכולם  מניעה 

התמיד . קודם הפסח  את  להקריב  ויש  השלם' 'עליה

ה'תשע''ט  א' אדר ח' רביעי יום  ?         

:ÈŒÈ ˙ÂÎÏ‰ ,‚ ˜Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰
         
          
       

     
המקדש : בבית  המנורה  הדלקת בסדר  ראשונים נחלקו

והרמב "ן רש "י  ב),לדעת  כב, נעשתה(שבת הנרות הדלקת

היינו  הנרות ', 'הטבת בבוקר נעשתה  לכך וכהקדמה  בערב 

לצורך חדשים  נרות והכנת  הקודמים , והפתילה השמן הסרת 

בערב . ההדלקה

בבוקר הנרות  והטבת המנורה  "דישון כתב  הרמב "ם  אך 

הטבתם". היא הנרות ו"הדלקת  מצות ֿעשה", הערבים ובין

יום בכל פעמיים  נעשתה  עצמה שההדלקה  מדבריו ומבואר

ובערב . בבוקר  –

והרמב "ן  רש "י  כשיטת  מורה  הפסוק  לשון ולכאורה 

ז ֿח)שנאמר  ל , סמים (שמות קטורת אהרן עליו "והקטיר
   , יקטירנה   

 ' הטבה' לשון נאמרה שבבוקר הרי  יקטירנה",

'העלאה'. נאמרה הערבים  ובין

בבוקר ההדלקה  חלוקה הרמב "ם לדעת גם  כי  נראה  אך 

ונר שכבה ... נר "מדליק  כתב  שהרי  הערביים , בין מהדלקת 

רק  שזהו  משנה' ה 'לחם  וביאר מתקנו". כבה  שלא שמצאו

כבו  שלא  הנרות את  מכבה  אף  הוא הערבים  בין אך בבוקר,

בין  היא ההדלקה מצות עיקר כי  ונמצא  מחדש. ומדליקם 

להדלקת והשלמה  המשך מהווה  הבוקר והדלקת הערביים ,

טו )הערב  סי ' במדבר  אשר  .(מנחת

ולכן  ההדלקה , בעצם הוא  החיוב  בערב  שביארו: ויש 

את לקיים  כדי  לכבותם  צריך  דולקים  הנרות  היו אם  אפילו

נרותיה שיהיו המנורה כלפי  הוא  החיוב  בבוקר אך  ההדלקה,

הפנים)דולקים לחם תמיד  מונח להיות צריך  שבשולחן  היא(כפי  וההדלקה

בפעולה צורך  אין דולקים היו כבר  אם  ולכן לכך, אמצעי  רק 

נוספת .

לדעת המתעוררת השאלה  מיושבת  האמור פי  ועל

המקדש לנרות  כזכר  שנתקנו חנוכה  בנרות  מדוע  הרמב "ם:

האמור ולפי  במקדש ? כמו בבוקר, גם  להדליק  תיקנו לא 

חיוב  כנגד נתקנה  חנוכה  נרות  הדלקת כי נרותמובן,

חיוב  רק  אלא  הדלקה  חיוב  היה לא  בבוקר ואילו המנורה,

ההיכל  במנורת רק  שייך וזה דולקים, הנרות  קדם שיהיו (הררי 

קעח) סי ' .א

ה'תשע''ט  א' אדר ט' חמישי יום  ?    '   '   

: ‰ÎÏ‰ ,Á ˜Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰ 
           

במשנה  ב)שנינו פג, באין(מנחות אינן הלחם  שתי  : 
 מהנאמר הוא והלימוד טז ), כג , חדשה(ויקרא "מנחה

הלחם "שתי  ואומרת החולקת ברייתא  הובאה  ובגמרא לה '".

את לעשות  יש  לכתחילה ורק  כשרות" הישן מן הבאות 

החדש . מן ולהביאן כתיקונה המצוה

הברייתא כדברי  הרמב "ם  פסק  מדוע  משנה ': ה'כסף  ותמה

ולא בעליה , הנמצאת  ישנה  מתבואה  להביא  שאפשר

פסולות ? הישן מן שבאו הלחם  ששתי המשנה  כמשמעות

על בהשגתו הכותב  הראב "ד כוונת  כנראה  שזו והוסיף 

בהיפך "! זו  "הלכה  הרמב "ם

אחרונים  המוריה)וכתבו הר  המשנה, :(מרכבת

ב)הגמרא סט, בעבים",(שם שירדו "חטים  דין מה  מסתפקת

לארץ  בחוץ  העננים לתוך שנשאבו חטים של  דינם מה  היינו

העננים מן מכן לאחר  הגשמים)והושלכו ישראל ,(בירידת בארץ 

מ'מושבותיכם ' להביא שצריך הלחם' 'שתי  ("ממושבותיכם לענין

תנופה") לחם אבלתביאו  לארץ , חוץ  של חטים רק  ממעטים האם  :

            

וחטים דוקא" "ממושבותיכם או כשרות , מעננים שירדו חטים

''ממושבותיכם "? אינן מעננים שירדו

ויתכן  לעננים  נשאבו חטים  איזה  לדעת  אין  הרי  ולכאורה :

מכאן  אלא  לפסלם! צריך  כך ומשום ישנות חטים  אלה  שהיו

כשרות . - הישן מן שהביאו חטים שגם  הברייתא  כדברי ראיה 

שביארו מרכבת ויש  אית. ד "ה תודה זבח ב פג, מנחות הלכות (לקוטי 

השני ) בבאור  :המשנה

הלחם ' 'שתי  הביא  שאם  המשנה  כדברי  סובר הרמב "ם

כאשר רק  זהו  אך  בדיעבד, אף  פסולות הן הרי  ישנה , מתבואה

אבל הישן, מן הביאו זאת  ובכל חדשה תבואה  להשיג אפשר

כדי הישן מן להביא יש  החדש , מן להשיג אפשרות  אין אם 

חדש מצאו "לא  הרמב "ם שכתב  וזהו המצוה. תתבטל  שלא 

הישן  החדש , מן  בנמצא יש  אם  אבל  העליה ", מן יביאו –

בדיעבד . אף  פסול 

ה'תשע''ט  א' אדר י' שישי יום  ?       

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰ 
        

      
לכפר , באה  היא  כי  לעולה קודמת החטאת  הדם , בזריקת

הגמרא  ב)כדברי ז , ריצה(זבחים למלך, שנכנס  לפרקליט 'משל :

המכפרת , היא  החטאת  כלומר, אחריו'. דורון נכנס  הפרקליט ,

הכפרה . שלאחר כ 'דורון' באה  העולה  ואילו

העולה של  הכפרה  כוח גדול  מצוותֿעשה לגבי  ואמנם

כרת איסורי  של  עבירות  על אך בגמרא , כמבואר מהחטאת,

העולה  ולא החטאת  מכפרת יותר, שם)החמורות  .(תוספות

לגבי אך לעולה , קודם החטאת דם  בפועל שבהקרבה  ואף 

ערוך' ב 'שלחן נאמר הקרבנות פרשת ס"ה)אמירת א סי ' ,(א"ח

פרשת  לומר "טוב  זה סדר  ולכאורה  ואשם ",

העולה ! לדם  קודם  החטאת  שדם כאן מהמבואר הפוך 

אברהם ' ה 'מגן את(שם)ומבאר אומר אחד כל הזה  בזמן :

חטאת , התחייב  אם יודע  אינו שהרי  מספק , הקרבנות  פרשת 

בגמרא נאמר ֿ עשה  מצוות לגבי  א),אך  ז , אדם(זבחים לך  'אין

ֿ עשה מצוות שלגבי  ומאחר  עשה'. מחויב  שאינו מישראל

את להקדים יש  החטאת, משל העולה של הכפרה  כוח  גדול

לחטאת  העולה  סק"ח)פרשת שם אברהם .(מגן 

קודם החטאת  דם זריקת אמנם  אחר: באופן מיישבים  ויש 

לחטאת , קודמים  העולה  אברי  הקרבת מאידך  אך  העולה , לדם 

הדם בזריקת רק  היא  הכפרה מעלת  המכפרת)שכן ולא(שהיא

עולה בקרבן מעלה  יש  בהקרבה ואילו האימורים , בהקטרת 

קרבים . האימורים  רק  ובחטאת לה ', שכולו

במקום  באה הקרבנות פרשת  ואמירת  מאחר ולכן,
 גבי על  והחלב  הדם  את  הקריבו  וכאילו 

ההקרבה כסדר  לעשות אפשר אי  אופן שבכל נמצא המזבח,

העולה בהקרבה  ואילו קודמת , החטאת  הדם בזריקת  שהרי 

היינו  בתורה, כסדרן הפרשיות  את לקרוא  עדיף  ולכן  קודמת ,

חטאת  כך ואחר  עולה  א)קודם  ס' שלמה בנין  .(שו "ת

ה'תשע''ט  א' אדר י"א קודש  שבת         

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ 
   

תלוי ' 'אשם  קרבן חטא)הביא  ספק הדם(על  שנזרק  ולאחר

כשר הקרבן חטא , במעשהו היה שלא  לו נודע  המזבח על

נאכל  כשר "והבשר תלוי  אשם ליה "והוה קיים הספק היה הזריקה בשעת (כי 

רש "י ) עדיין- ואם  . נפסל הקרבן חכמים לדעת  הדם,

מיותר ) הקרבן  חטא שלא מאחר  אך(כי  יישרף , והבשר יישפך והדם 

יאכל והבשר יזרק  הדם  יוסי, רבי ב)לדעת  כג, כלי(כריתות כי 

לזריקה כשר  ונעשה שבתוכו הדם את מקדש  ב)שרת  כד , .(שם

יוסי  כרבי  הרמב "ם  משנה)ופסק  .(כסף

אחרונים  סק"ב)והקשו קכד  סי ' אבהע"ז  שמואל  בית משנה, :(לחם

הי "ט)להלן ונודע (פ"ד  תלוי  אשם  "המביא  הרמב "ם : כתב 

ככל לכהנים  יאכל  הבשר  – הדם שנזרק  אחר חטא ... שלא לו

לו נודע  אם  שרק  ומשמע  הדםהאשמות ". זריקת

לו נודע  אם אבל לכהנים , יאכל אף הבשר - הזריקה

כתב  כאן ואילו יישרף , הבשר  – שרת בכלי  נמצא  שהדם 

הפסול! דם  מקדשים שרת  שכלי

אמת ' ה 'שפת פז ,ותירץ  זבחים הקדש ' ב'טהרת הוא וכן  שם. (כריתות

:ב)

המשנה  בפירוש  מ"א)הרמב "ם פ"ו  (ממשמעות ביאר(כריתות

משניהגמרא) יאכל  והבשר ייזרק  הדם  יוסי  רבי  שלדעת 

הנמצא הדם כלומר, כזרוק '. - להיזרק  העומד  'כל  א. טעמים .

באה חטא  שלא והידיעה כנזרק , הוא  הרי  להיזרק  וראוי בכלי 

וצריך להיקרב . הפסול את  מקדש  שרת  כלי  ב . הזריקה. אחר

כאשר הרי  להיזרק ...' העומד 'כל  משום  כי  הטעמים , שני  את 

שכלי משום  ורק  להיזרק , עומד אינו  הדם  חטא  שלא  נודע 

שנודע  לאחר  גם  להיזרק  הוא עומד  הדם, את  מקדשים שרת

בכלי  מתקדש  שהדם  הטעם  מצד ואילו חטא . אין שלא  (אם

להיזרק...') העומד  ש 'כל  בזריקהאומרים אך  ייזרק , הדם אמנם  –

להיזרק  ש 'העומד משום ורק  נאכל, הבשר אין  כפרה  בה שאין

והבשר כשר שהקרבן הכפרה  לאחר כנודע  זה הרי  – כזרוק '

נאכל .

הפסול הדם את  מקדש  שרת  שכלי  להלכה  נקט והרמב "ם

כאן ) שכתב העומד(כפי  ש 'כל  סובר אינו אבל ייזרק , והדם 

כז  אף להיזרק  – חטא שלא הזריקה קודם כשנודע  ולכן  רוק ',

ייזרק  קידשו )שהדם  הכלי  מתירה(כי  ואינה  מכפרת  אינה  הזריקה ,

כתב  ולכן לאכילה , הבשר בפ"ד )את  לו (להלן  "נודע  אם  שרק 

,הדם שנזרק  לו בנודע  כי  ", הזריקה

הבשר .



פ                 
         

       

ה'תשע"ט  א' אדר ה' ראשון  יום 

  





    1 
ומעשה 1) נעשות, הן וכיצד המנחות, עשיית מצות בו מבאר

הקמיצה.

.‡‰eÓ‡‰ d˙ÂˆÓk ‰ÁÓ Ïk ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬»ƒ¿»¿ƒ¿»»»¬»
‰Bza2. «»

לה'2) מנחה קרבן תקריב  כי  "ונפש אֿז) ב , (ויקרא שנאמר
מרחשת", מנחת ואם וגו' קרבנך המחבת על מנחה ואם וגו'

המנחה". תורת "וזאת ז) ו, (שם המעשה להשלמת ואמר

.ÔBOÚ ‡ÈÓ ?ÏB„b Ô‰k ÈzÁ ˙iOÚ „ˆÈÎÂ¿≈«¬ƒ«¬ƒ≈…≈»≈ƒƒ»
ÌÏL3BLÈc˜Óe4;Lc˜naL ÔBOÚ ÈˆÁ e‰ˆBÁÂ , »≈«¿ƒ¿≈«¬ƒƒ»∆«ƒ¿»

˙Lc˜˙Ó dÈ‡  ÔÈÈˆÁ ‰˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆ƒ¿≈»¬»ƒ≈»ƒ¿«∆∆
ÔÈÈˆÁÏ5bÏ ˙LÏL dnÚ ‡ÈÓe .:Ó‡pL .ÔÓL ÔÈ «¬»ƒ≈ƒƒ»¿∆Àƒ∆∆∆∆¡«

.Ok‰ ÈkÒk ÔÓL dÏ ÛÈÒB‰Ï  ‰OÚz ÔÓMa«∆∆≈»∆¿ƒ»∆∆¿ƒ¿≈«∆∆
dËÏBÁÂ ,ÔÓMa ˙Ïq‰ ÏÏBe6ÔÈÁ˙Ba7ÏkÓ LÏÂ , ≈«…∆«∆∆¿¿»¿¿ƒ¿»ƒ»

˙BlÁ ‰OÚ ÌÈzL e‡ˆÓ .˙BlÁ LL ÔBOÚ ÈˆÁ8. ¬ƒƒ»≈«ƒ¿¿¿≈∆¿≈«

סולת.3) העשרון 4)של מדת לתוך הסולת נתינת ידי  על
נאמר 5)שבמקדש. "אילו שם: ובגמרא נ: שם משנה

שחרית  מביתו עשרון חצי  מביא אומר הייתי  מחצית מנחה
לומר  תלמוד ומקריב , ערבית מביתו עשרון חצי  ומקריב ,
משלם  מחצה בערב , ומחציתה בבקר מחציתה יג) (שם,
מנחה) סלת האיפה עשירית שם שנאמר שלם (=מעשרון
ומקריב  וחוצהו, שלם עשרון מביא כיצד הא מקריב , הוא

הערביים". בין ומחצה בבקר, וכו'6)מחצה "כשנותנין
חליטה". אותו קורין הקמח  על "תעשה 7)הרותחים

ובפירוש  צרכה". כל ברותחין שנעשית מלמד מרבכת,
הספרא  דברי  על רבינו כתב  ג משנה ט  פרק  למנחות המשנה
עימה  שעושין שמן כל שיהא הוא הזה "והעניין הנ"ל:
יט  הלכה ט  פרק  ולמעלה כאן רבינו מדברי  אבל רותח .
הראב "ד  פירש וכן רותחים במים היא חליטה כי  נראה

שם. עשר 8)בספרא באות המנחות "כל עו. מנחות משנה
שתים  באות שהם גדול כהן וחביתי  הפנים מלחם חוץ  עשר,
שווה  בגזירה גדול כהן חביתי  נלמדו שם ובגמרא עשרה".
טו) ו, (ויקרא בחביתין נאמר הפנים: מלחם חוקה" - "חוקה
"מאשי ט ) כד, (שם הפנים בלחם ונאמר לה'" עולם "חק 
שנאמר  חלות, עשרה שתים הפנים בלחם מה עולם" חק  ה'
כהן  חביתי  אף  חלות", עשרה שתים אותה "ואפית ה) (שם,

חלות. עשרה שתים גדול

.‚˜lÁÓ ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .˙BOÚ eÈ‰ ˙Á‡ ˙Á‡Â¿««««»«¬¿≈«∆¿«≈
ÏÎÏ ˙ÈÚÈ ,Lc˜naL ˙ÈÚÈa ÔÈbÏ ‰LÏM‰«¿»Àƒ»¿ƒƒ∆«ƒ¿»¿ƒƒ¿»

‰ÏB˜ Ck Á‡Â ËÚÓ ‰lÁ‰ ‰ÙB‡Â ,‰lÁ9ÏÚ d˙B‡ «»¿∆««»¿«¿««»∆»«

˙Án‰10dÏMÓ BÈ‡Â .dlL ÔÓM‰ ˙ÈÚÈ ‡La ««¬«ƒ¿»¿ƒƒ«∆∆∆»¿≈¿«¿»
‰a‰11.‡Â ÏLa ÔÈa  ÈÈÙz :Ó‡pL , «¿≈∆∆¡«Àƒ≈≈»≈»»

בשמן.9) "על 10)מטגן יד) ו, (שם בהם נאמר שהרי 
נאמר  וגם בשמן, טיגון שצריכים הרי  תעשה", בשמן מחבת

בתנ  אפייה גם שצריך הרי  "תופיני ", כלומר,11)ור.(שם)
כך  אחר לטגנה שצריך "כיוון הרבה, אותה אופה אינו

במחבת".

.„ÌÈLÏ ‰lÁÂ ‰lÁ Ïk ˜ÏBÁ Ck Á‡Â¿««»≈»«»¿«»ƒ¿«ƒ
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CepÁ ˙ÁÓ ‰˙È‰ Ì‡Â15‡l‡ ,dˆBÁ BÈ‡  ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ≈»∆»

‰BÏ ıÓ˜ ÌÚ ˙Á‡k dlk dÈ˜Ó16Ô‰ÈzLe . «¿ƒ»À»¿««ƒ…∆¿»¿≈∆
.ÌÈM‡Ï ÏÈÏk»ƒ»ƒƒ

"בעא 12) פז: במנחות הוא וכן בכלי . ולא ביד כלומר,
במה  גדול כהן חביתי  חסדא מרב  חמא בר רמי  מיניה
וכי בכלי , דאי  דביד, פשיטא בכלי , או ביד לחלות, מחלקן
דבקללה  כיוון ויכניס , (=בעזרה), יכניס  (=משקולת) טורטני 
אורח  לאו כו), כו, שם - במשקל" לחמכם (והשיבו כתבי 

לא 13)ארעא". משיח  כהן "מנחת במשנה: עה: במנחות
לארבעה  מקפלה אינו רבה "אמר שם: ובגמרא מקפלה" היה

לשניים". מקפלה נב .14)אבל במנחות חכמים כדעת
בין  קומץ  וחצי  שחרית קומץ  חצי  אחד, קומץ  לה שמפריש

כהן,15)הערביים. כל כי  ד הלכה י "ב  פרק  למעלה ראה
חינוך. מנחת מקריב  בתחילה, לעבודה כן 16)כשיכנס 

מביא  אהרן "מה ו): הלכה ד פרק  צו (פרשת בספרא הוא
זה" לומר תלמוד חצאים, מביאים יהיו בניו אף  חצאים

למלך). (משנה

.‰ÔBOÚ ‡ÈÓ ?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ˙Ïq‰ ˙ÁÓƒ¿««…∆≈«»¿»«¬≈≈ƒƒ»
˙ÏÒ17˙BBOÚ ‰nk B‡ ,18B„ ÈÙk B‡ ,19ÔÓLÂ , …∆«»∆¿¿ƒƒ¿¿∆∆

dÏ Èe‡‰20Lc˜Ó ÏL ÔBOÚa „„BÓe .21Ô˙BÂ . »»»≈»ƒ»∆ƒ¿»¿≈
˙Ïq‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙B Ck Á‡Â ,ÈÏÎa ÔÓL22Á‡Â , ∆∆ƒ¿ƒ¿««»≈»»∆«…∆¿««

Ba ˙Ïq‰ ÏÏBe ˙Ïq‰ ÏÚ Á‡ ÔÓL Ô˙B Ck23, »≈∆∆«≈««…∆≈«…∆
ÔÓL dÎB˙Ï ˜ˆÂ ˙L ÈÏÎa d˙B Ck Á‡Â24. ¿««»¿»ƒ¿ƒ»≈¿»¿»∆∆

ÔÓL ÌÚ ÏeÏa‰ ÔÓM‰ ÌÚ ‰lÁz Ô˙pL ÔÓLÂ¿∆∆∆»«¿ƒ»ƒ«∆∆«»ƒ∆∆
d˙BÏ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ .ÔBOÚÏ ‚Ï Ïk‰  ˜ˆiL25. ∆»««……¿ƒ»¿≈»∆»¿»»

מהן 17) אחד כל אין המזבח  לגבי  הקריבות המנחות "כל
מעשרון". על 18)פחותה שמביא נסכים, במנחת כגון

שמן. לוגים שלושה ועליהם עשרונים שלושה הכבש
אחת 19) סולת (ומנחת ונדבה בנדר הבאות מנחות "חמש כי 

אלף  אפילו שירצה מה כל מהן ולנדור להתנדב  לו יש מהן),
עשרון.20)עשרון". לכל  שמן לוג מנחות 21)דהיינו
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ה'תשע"ט  א' אדר ה' ראשון  יום 

  





    1 
ומעשה 1) נעשות, הן וכיצד המנחות, עשיית מצות בו מבאר

הקמיצה.

.‡‰eÓ‡‰ d˙ÂˆÓk ‰ÁÓ Ïk ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬»ƒ¿»¿ƒ¿»»»¬»
‰Bza2. «»

לה'2) מנחה קרבן תקריב  כי  "ונפש אֿז) ב , (ויקרא שנאמר
מרחשת", מנחת ואם וגו' קרבנך המחבת על מנחה ואם וגו'

המנחה". תורת "וזאת ז) ו, (שם המעשה להשלמת ואמר

.ÔBOÚ ‡ÈÓ ?ÏB„b Ô‰k ÈzÁ ˙iOÚ „ˆÈÎÂ¿≈«¬ƒ«¬ƒ≈…≈»≈ƒƒ»
ÌÏL3BLÈc˜Óe4;Lc˜naL ÔBOÚ ÈˆÁ e‰ˆBÁÂ , »≈«¿ƒ¿≈«¬ƒƒ»∆«ƒ¿»

˙Lc˜˙Ó dÈ‡  ÔÈÈˆÁ ‰˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆ƒ¿≈»¬»ƒ≈»ƒ¿«∆∆
ÔÈÈˆÁÏ5bÏ ˙LÏL dnÚ ‡ÈÓe .:Ó‡pL .ÔÓL ÔÈ «¬»ƒ≈ƒƒ»¿∆Àƒ∆∆∆∆¡«

.Ok‰ ÈkÒk ÔÓL dÏ ÛÈÒB‰Ï  ‰OÚz ÔÓMa«∆∆≈»∆¿ƒ»∆∆¿ƒ¿≈«∆∆
dËÏBÁÂ ,ÔÓMa ˙Ïq‰ ÏÏBe6ÔÈÁ˙Ba7ÏkÓ LÏÂ , ≈«…∆«∆∆¿¿»¿¿ƒ¿»ƒ»

˙BlÁ ‰OÚ ÌÈzL e‡ˆÓ .˙BlÁ LL ÔBOÚ ÈˆÁ8. ¬ƒƒ»≈«ƒ¿¿¿≈∆¿≈«

סולת.3) העשרון 4)של מדת לתוך הסולת נתינת ידי  על
נאמר 5)שבמקדש. "אילו שם: ובגמרא נ: שם משנה

שחרית  מביתו עשרון חצי  מביא אומר הייתי  מחצית מנחה
לומר  תלמוד ומקריב , ערבית מביתו עשרון חצי  ומקריב ,
משלם  מחצה בערב , ומחציתה בבקר מחציתה יג) (שם,
מנחה) סלת האיפה עשירית שם שנאמר שלם (=מעשרון
ומקריב  וחוצהו, שלם עשרון מביא כיצד הא מקריב , הוא

הערביים". בין ומחצה בבקר, וכו'6)מחצה "כשנותנין
חליטה". אותו קורין הקמח  על "תעשה 7)הרותחים

ובפירוש  צרכה". כל ברותחין שנעשית מלמד מרבכת,
הספרא  דברי  על רבינו כתב  ג משנה ט  פרק  למנחות המשנה
עימה  שעושין שמן כל שיהא הוא הזה "והעניין הנ"ל:
יט  הלכה ט  פרק  ולמעלה כאן רבינו מדברי  אבל רותח .
הראב "ד  פירש וכן רותחים במים היא חליטה כי  נראה

שם. עשר 8)בספרא באות המנחות "כל עו. מנחות משנה
שתים  באות שהם גדול כהן וחביתי  הפנים מלחם חוץ  עשר,
שווה  בגזירה גדול כהן חביתי  נלמדו שם ובגמרא עשרה".
טו) ו, (ויקרא בחביתין נאמר הפנים: מלחם חוקה" - "חוקה
"מאשי ט ) כד, (שם הפנים בלחם ונאמר לה'" עולם "חק 
שנאמר  חלות, עשרה שתים הפנים בלחם מה עולם" חק  ה'
כהן  חביתי  אף  חלות", עשרה שתים אותה "ואפית ה) (שם,

חלות. עשרה שתים גדול

.‚˜lÁÓ ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .˙BOÚ eÈ‰ ˙Á‡ ˙Á‡Â¿««««»«¬¿≈«∆¿«≈
ÏÎÏ ˙ÈÚÈ ,Lc˜naL ˙ÈÚÈa ÔÈbÏ ‰LÏM‰«¿»Àƒ»¿ƒƒ∆«ƒ¿»¿ƒƒ¿»

‰ÏB˜ Ck Á‡Â ËÚÓ ‰lÁ‰ ‰ÙB‡Â ,‰lÁ9ÏÚ d˙B‡ «»¿∆««»¿«¿««»∆»«

˙Án‰10dÏMÓ BÈ‡Â .dlL ÔÓM‰ ˙ÈÚÈ ‡La ««¬«ƒ¿»¿ƒƒ«∆∆∆»¿≈¿«¿»
‰a‰11.‡Â ÏLa ÔÈa  ÈÈÙz :Ó‡pL , «¿≈∆∆¡«Àƒ≈≈»≈»»

בשמן.9) "על 10)מטגן יד) ו, (שם בהם נאמר שהרי 
נאמר  וגם בשמן, טיגון שצריכים הרי  תעשה", בשמן מחבת

בתנ  אפייה גם שצריך הרי  "תופיני ", כלומר,11)ור.(שם)
כך  אחר לטגנה שצריך "כיוון הרבה, אותה אופה אינו

במחבת".

.„ÌÈLÏ ‰lÁÂ ‰lÁ Ïk ˜ÏBÁ Ck Á‡Â¿««»≈»«»¿«»ƒ¿«ƒ
„Ó‡a12.Úa ÈˆÁ‰Â ˜aa ÈˆÁ‰ È˜iL È„k , ¿…∆¿≈∆«¿ƒ«≈ƒ«…∆¿«≈ƒ»∆∆

ÌÈLÏ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÙBÎÂ ÌÈÈˆÁ‰ Á˜BÏÂ¿≈««¬»ƒ¿≈»∆»≈∆ƒ¿«ƒ
ÌÈLÏ ‰ÏeÙk ‰˙È˙t Ïk ‡ˆnzL „Ú ,˙˙BÙe13. ≈«∆ƒ»≈»¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
˜aa ‰BÏ ıÓ˜ ÈˆÁ ÌÚ ÔÈÈˆÁ‰ È˜Óe14, «¿ƒ«¬»ƒƒ¬ƒ…∆¿»«…∆

.Úa  ‰BÏ ıÓ˜ ÈˆÁ ÌÚ ‡Lp‰ ÈˆÁ‰Â¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ¬ƒ…∆¿»»∆∆
CepÁ ˙ÁÓ ‰˙È‰ Ì‡Â15‡l‡ ,dˆBÁ BÈ‡  ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ≈»∆»

‰BÏ ıÓ˜ ÌÚ ˙Á‡k dlk dÈ˜Ó16Ô‰ÈzLe . «¿ƒ»À»¿««ƒ…∆¿»¿≈∆
.ÌÈM‡Ï ÏÈÏk»ƒ»ƒƒ

"בעא 12) פז: במנחות הוא וכן בכלי . ולא ביד כלומר,
במה  גדול כהן חביתי  חסדא מרב  חמא בר רמי  מיניה
וכי בכלי , דאי  דביד, פשיטא בכלי , או ביד לחלות, מחלקן
דבקללה  כיוון ויכניס , (=בעזרה), יכניס  (=משקולת) טורטני 
אורח  לאו כו), כו, שם - במשקל" לחמכם (והשיבו כתבי 

לא 13)ארעא". משיח  כהן "מנחת במשנה: עה: במנחות
לארבעה  מקפלה אינו רבה "אמר שם: ובגמרא מקפלה" היה

לשניים". מקפלה נב .14)אבל במנחות חכמים כדעת
בין  קומץ  וחצי  שחרית קומץ  חצי  אחד, קומץ  לה שמפריש

כהן,15)הערביים. כל כי  ד הלכה י "ב  פרק  למעלה ראה
חינוך. מנחת מקריב  בתחילה, לעבודה כן 16)כשיכנס 

מביא  אהרן "מה ו): הלכה ד פרק  צו (פרשת בספרא הוא
זה" לומר תלמוד חצאים, מביאים יהיו בניו אף  חצאים

למלך). (משנה

.‰ÔBOÚ ‡ÈÓ ?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ˙Ïq‰ ˙ÁÓƒ¿««…∆≈«»¿»«¬≈≈ƒƒ»
˙ÏÒ17˙BBOÚ ‰nk B‡ ,18B„ ÈÙk B‡ ,19ÔÓLÂ , …∆«»∆¿¿ƒƒ¿¿∆∆

dÏ Èe‡‰20Lc˜Ó ÏL ÔBOÚa „„BÓe .21Ô˙BÂ . »»»≈»ƒ»∆ƒ¿»¿≈
˙Ïq‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙B Ck Á‡Â ,ÈÏÎa ÔÓL22Á‡Â , ∆∆ƒ¿ƒ¿««»≈»»∆«…∆¿««

Ba ˙Ïq‰ ÏÏBe ˙Ïq‰ ÏÚ Á‡ ÔÓL Ô˙B Ck23, »≈∆∆«≈««…∆≈«…∆
ÔÓL dÎB˙Ï ˜ˆÂ ˙L ÈÏÎa d˙B Ck Á‡Â24. ¿««»¿»ƒ¿ƒ»≈¿»¿»∆∆

ÔÓL ÌÚ ÏeÏa‰ ÔÓM‰ ÌÚ ‰lÁz Ô˙pL ÔÓLÂ¿∆∆∆»«¿ƒ»ƒ«∆∆«»ƒ∆∆
d˙BÏ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ .ÔBOÚÏ ‚Ï Ïk‰  ˜ˆiL25. ∆»««……¿ƒ»¿≈»∆»¿»»

מהן 17) אחד כל אין המזבח  לגבי  הקריבות המנחות "כל
מעשרון". על 18)פחותה שמביא נסכים, במנחת כגון

שמן. לוגים שלושה ועליהם עשרונים שלושה הכבש
אחת 19) סולת (ומנחת ונדבה בנדר הבאות מנחות "חמש כי 

אלף  אפילו שירצה מה כל מהן ולנדור להתנדב  לו יש מהן),
עשרון.20)עשרון". לכל  שמן לוג מנחות 21)דהיינו
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וחצי עשרון במקדש, היו יבש של מדות "שתי  במשנה: פז.
לכל  מודד היה שבו משמש היה מה עשרון וכו', עשרון

הנעשות 22)המנחות". המנחות "כל עד: במנחות משנה
המשנה  בפירוש ורבינו רש"י  - ומרחשת מחבת (=כגון בכלי 
שמן  ומתן ובלילה יציקה שמן, מתנות שלש(ה) טעונות שם)

לעשייתן". קודם "כיצד 23)בכלי  בברייתא: עה. שם
קודם  בכלי  שמן נותן רש"י ) - המנחות בכל (המדובר עושה
וכו'". ובוללה עליה שמן ונותן (לסולת) ונותנה לעשייתן

ובוללה 24) עליה שמן ונותן כו' שמן "נותן בברייתא: שם
יד: בסוטה שאמרו וממה וכו'". שמן עליה ונותן וכו'
עליה  ונותן שרת בכלי  ומקדשה שרת כלי  לתוך "ונותנה
בכלי אותה נותן היציקה שקודם נראה ולבונתה", שמנה

ונתן 25)שרת. שמן עליה "ויצק  א) ב , (ויקרא שנאמר
לבונה. קומץ  והיינו לבונה". עליה

.ÂÔÓM‰ Ô˙B ?„ˆÈk ˙LÁn‰Â ˙Án‰ ˙ÁÓƒ¿«««¬«¿««¿∆∆≈«≈«∆∆
Á‡ ÔÓL ˙Ïq‰ ÏÚ Ô˙BÂ ,˙Ïq‰ ÂÈÏÚ Ô˙BÂ ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈»»«…∆¿≈««…∆∆∆«≈

ÔÈLBÙa dLÏ Ck Á‡Â ,˙Ïq‰ ÏÏBe26‰ÙB‡Â ≈«…∆¿««»»»¿¿ƒ¿∆
„pL BÓk ˙LÁÓa B‡ ˙ÁÓa d˙B‡27˙˙BÙe , »¿«¬«¿«¿∆∆¿∆»«≈

ÌÈzt d˙B‡28˙L ÈÏÎa d˙BÂ29‡L ‰ÈÏÚ ˜ˆBÈÂ , »ƒƒ¿¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»¿»
ÔÓM‰30d˙BÏ Ô˙BÂ ,31. «∆∆¿≈¿»»

ומשמרן 26) בפושרין נילושות המנחות "כל נה. שם משנה
יחמיצו". -27)שלא מחבת ואם מרחשת, - מרחשת אם

בכלי28)מחבת. הנעשות המנחות "כל עה. שם משנה
אותה  "פתות ו) ב , (שם במחבת שנאמר פתיתה". טעונות
בברייתא  שם ואמרו היא", מנחה שמן עליה ויצקת  פתים
תנור. מאפה אפילו לפתיתה", המנחות כל "לרבות

צריך 29) אבל שרת, בכלי  היה לא כאן שעד נראה לכאורה
שרת. כלי  הן ומרחשת מחבת הרי  נאמר 30)עיון, שכן

מנחות  וראה שמן". עליה ויצקת פתים אותה "פתות (שם)
פתיתה. אחר יוצק  כולם, שלדעת מנחות 31)עה. משנה

והמחבת  הסולת מנחת ולבונה, שמן טעונות "ואלו נט .
"ונפש  סולת, במנחת א) ב , (שם שנאמר משום והמרחשת",
שמן  עליה ויצק  קרבנו יהיה סלת לה' מנחה קרבן תקריב  כי 
כל  לרבות "נפש" שם בגמרא ודרשו לבונה", עליה ונתן
נותן  סולת שבמנחת וכשם לבונה, שטעונה יחיד מנחת

ומרחשת. במחבת כן השמן, יציקת אחר הלבונה

.Ê‰ÙO dÏ LÈ ˙LÁÓ ?˙LÁÓÏ ˙ÁÓ ÔÈa ‰Ó32, «≈«¬«¿«¿∆∆«¿∆∆≈»»»
‰ÙO dÏ LÈ È‰L ,C ‰ÈÏÚ B˙B‡ ÔÈÙB‡L ˜ˆa‰Â¿«»≈∆ƒ»∆»«∆¬≈≈»»»
ÔÈÙB‡L ˜ˆa‰Â ,‰ÙO dÏ ÔÈ‡ ˙ÁÓe .‡ˆBÈ BÈ‡Â¿≈≈«¬«≈»»»¿«»≈∆ƒ

.Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆÈ ‡lL È„k ,‰L˜ da B˙B‡»»∆¿≈∆…≈≈ƒ»ƒ»

"מרחשת 32) סג.) במנחות (במשנה חנינא ר' וכדברי  סביב .
קשין". ומעשיה צפה מחבת ורכין, רוחשין ומעשיה עמוקה
והעיסה  שפה לו שיש עמוק  כלי  "מרחשת כלומר,
ומעשיה  שאמר מה עניין הוא מאד, וניגר רך בה שמבשלים
קשה  העיסה תהיה ולפיכך שפה לו שאין כלי  ומחבת רכין,

קשין". מעשיה שאמר העניין וזה תגר, שלא כדי 

.Á‡È‰ ˙BlÁ Ì‡ ?„ˆÈk epz ‰Ù‡Ó ˙ÁÓ33 ƒ¿««¬≈«≈«ƒ«ƒ
ÏÏBa34˙˙BÙe ,‰ÙB‡Â ÔÈLBÙa LÏÂ ,ÔÓMa ˙Ïq‰35 ≈«…∆«∆∆¿»¿¿ƒ¿∆≈

da ÔÈ‡Â .d˙BÏ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,˙L ÈÏÎa Ô˙BÂ¿≈ƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»¿»»¿≈»
ÔÓL ˙˜ÈˆÈ36ÔÓMa ˙ÏeÏa ˙vÓ ˙BlÁ :Ó‡pL ,37. ¿ƒ«∆∆∆∆¡«««…¿…«∆∆
˜È˜ Ì‡ÂÔÈLBÙa ˙Ïq‰ ˙‡ LÏ  ‡È‰ ÔÈ38ÁLBÓe ¿ƒ¿ƒƒƒ»∆«…∆¿¿ƒ≈«

ÌÈÁLÓ ˙BvÓ È˜È˜e :Ó‡pL ,ÔÓMa ÔÈ˜È˜‰ ˙‡∆»¿ƒƒ«∆∆∆∆¡«¿ƒ≈«¿Àƒ
Ì˙B‡ ÁLBÓ ‰iÙ‡ Á‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .ÔÓMa39. «»∆¿≈»∆ƒ∆««¬ƒ»≈«»

וגו'33) תנור מאפה וגו' תקריב  "וכי  ד) (שם, נאמר שכן
וגו'". מצות ורקיקי  וגו' מצות עד:34)חלות מנחות ראה

עה. ושם משיחה". ורקיקין בלילה טעונות "החלות במשנה:
ואין  משוחין רקיקין בלולין, רקיקין ואין בלולות "חלות

משוחות". המנחות 35)חלות "כל במשנה: עה. שם
(שם  מחבת במנחת שנאמר פתיתה", טעונות בכלי  הנעשות
היא", מנחה שמן, עליה ויצקת פתים אותה "פתות ו) ב ,
אפילו  לפתיתה", המנחות כל "לרבות שם בברייתא ואמרו

תנור. שמן.36)מאפה מיציקת מאפה מנחת שנתמעטה
בלילה.37) צריכה עשיית 38)לפיכך מתחיל בזה כלומר,

בלילה. בה אין כי  רבי39)המנחה, שאמר ממה נראה כן
הדין  הוא כן ואם האפייה, אחר בוללן חלות עה.) (שם
אחר  שמושחן - מושחן" "רקיקים הכל שלדברי  לרקיקין,

האפייה.

.ËÔBOÚ ÏÎÏ ÔÓL ‚Ï ‡ÈÓ ?ÔÁLBÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿»≈ƒ…∆∆¿»ƒ»
.‚laL ÔÓM‰ Ïk ‰ÏÎiL „Ú ÔÁLBÓe ÊBÁÂ ÔÁLBÓe¿»¿≈¿»«∆ƒ¿∆»«∆∆∆«…

.È˙BÈeÙ‡‰ el‡ ˙BÁÓ Úa‡ Ïk40Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Lk , »«¿«¿»≈»¬¿∆ƒ»
˙BlÁ OÚ ÔBOÚ Ïk ÔÈÙB‡ 41˙BlÁa ‰a Ì‡Â . ƒ»ƒ»∆∆«¿ƒƒ»¿«

‰Lk  qÁ B‡42Ô˙B‡ ÔÈ˙˙Bt „ˆÈÎÂ .43ÏÙBk ? ƒ≈¿≈»¿≈«¿ƒ»≈
ÏÈcÓe ,‰Úa‡Ï ÌÈM‰Â ,ÌÈLÏ ‰lÁ‰44Ì‡Â . ««»ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ¿«¿»»«¿ƒ¿ƒ

‰p‰k ÈÎÊ ÏL ‰Án‰ ‰˙È‰45ÏÈcÓ BÈ‡  »¿»«ƒ¿»∆ƒ¿≈¿À»≈«¿ƒ
˙˙BÙe46ÔlÎÂ .47ÌÈ˙ÈÊk ÔÈ˙È˙t48ÏÈc‚‰ Ì‡Â . ≈¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈLk  Ô˙B‡ ÔÈË˜‰ B‡ ÔÈ˙È˙t‰49. «¿ƒƒƒ¿ƒ»¿≈ƒ

רקיקין.40) תנור ומאפה חלות, תנור מאפה מרחשת, מחבת,
אותה  שמחלקים לפני  נאפית הייתה לא סולת מנחת אבל

חלות. בעשר צורך לה ואין שם 41)לכהנים, ובגמרא
מין  (=לכל עשר תודה לחמי  "מה תודה מלחמי  כן למדו

עשר". כאן אף  תודה 42)עשר), שהרי  נותן הדין וכן
ארבעים  בה נאמר לא - המנחות לכל למדו שממנה עצמה

למצוה. אלא מנחת 43)חלות אבל הללו, מנחות לארבע 
וזו  קמיצה, לפני  אלא פתיתה שאין פתיתה, בה אין סולת

סולת. בעודה החלה 44)נקמצה את מקפל כלומר,
מן  אחד החלקים ארבעת כל את (=מנתק ) ומבדיל לארבע ,

המזבח .45)השני . על כליל כולה אלא נקמצת, שאינה
כדין  דינן ונקמצת, שנאכלת הכהנים, מן נקבות מנחת אבל

גדול. כהן חביתי  מנחת ולעניין ישראל. כלומר,46)מנחת
אחד  הפתיתים את מבדיל אינו אבל לארבע ), (=כופל פותת
אחד  קופל כהנים "מנחת שם: במשנה הוא וכן השני , מן
בעי דלא משום מבדיל", ואינו לארבעה ושניים לשנים

ומבדיל.47)קמיצה. שפותתן אלו שם:48)אף  משנה
רחמנא  "אמר שם: רבינו ופירש כזיתים" פותתן "וכולן
פיתיה  ולא פתים אותה [בגמרא] ואמרו פתים, אותה פתות
פחות  יהו לא רק  בפתיתה, מפליג שאינו לומר רוצה פתיתין,
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פתת 49)מכזית". ולא וכו' יצק  "לא יח . במנחות משנה
(שם  ובגמרא כשרה", וכו' מרובות פתים שפתתן או וכו'

מר  פתין "מאי  שכל יח :) (=באופן בפתיתין שריבה ובות,
אימא  ואיבעית כזית), משיעור פחותה ופתיתה פתיתה
שכל  באופן בפתיתין, (=שמיעט  ממש מרובות פתים לעולם

כזית)". משיעור יותר גדולה הייתה ופתיתה פתיתה

.‡ÈÏÏa ‡Ï50˙˙t ‡Ï ,51LÈb‰ ‡Ï ,52˙‡ ÁLÓ ‡Ï , …»«…»«…ƒƒ…»«∆
 ÔÈ˜È˜‰‰Lk53el‡‰ ÌÈc‰ Ïk eÓ‡ ‡Ï ; »¿ƒƒ¿≈»…∆∆¿»«¿»ƒ»≈

.d˙ÂˆÓ ‡È‰ CkL ,‰ÂˆÓÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿»∆»ƒƒ¿»»

השמן.50) עם הסולת שאפילו 51)את נראה רבינו מדברי 
אלא  פתת "לא שם רש"י  שכתב  ומה כשר. כלל פתת לא

קומץ . שיעור פתת שבקמיצתו היינו קמיצה" את 52)כדי 
מערבית. דרומית לקרן יצק 53)המנחה "לא שם: במשנה

ולא  וכו' הגיש לא הניף  ולא מלח  ולא פתת ולא בלל לא
שם  שאמרו משום יצק " "לא השמיט  ורבינו כשרה" משחן
אלא  פסול, - כן שאם כלל, יצק  שלא הכוונה שאין בגמרא,

זר". אלא כהן יצק  "לא

.È˙ÏÒ Ì„‡ ‡ÈÓ ?„ˆÈk ‰Án‰ ˙‡‰ „Ò≈∆¬»««ƒ¿»≈«≈ƒ»»…∆
ÏL B‡ ‰Ê ÏL B‡ ÛÒk ÏL ˙B˙Ï˜a B˙Èa CBzÓƒ≈ƒ¿»∆∆∆∆»»∆

˙L ÈÏÎÏ Èe‡ ‡e‰L ÈÏk ,˙BÎzÓ ÈÈÓ ‡L54. ¿»ƒ≈«»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ»≈
˙Ïq‰ ˙ÁÓ ‰˙È‰ Ì‡Â55˙L ÈÏÎÏ d˙B 56 ¿ƒ»¿»ƒ¿««…∆¿»ƒ¿ƒ»≈

˙L ÈÏÎa dLc˜Óe57˙BÁn‰ ÔÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»¿»ƒ«¿»
BÓk ˙˙BÙe ,Lc˜na ÌL d˙B‡ ‰ÙB‡  ˙BÙ‡p‰«∆¡∆»»«ƒ¿»≈¿
‰ÈÏÚ Ô˙BÂ .˙L ÈÏÎÏ ÔÈ˙È˙t‰ Ô˙BÂ ,e‡aL∆≈«¿¿≈«¿ƒƒƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»

Ô‰k Ïˆ‡ dÎÈÏBÓe d˙BÏe dÓL58dÎÈÏBÓ Ô‰k‰Â . «¿»¿»»ƒ»≈∆…≈¿«…≈ƒ»
ÁaÊn‰ Ïˆ‡59„‚k ˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc Ô˜a dLÈbÓe ≈∆«ƒ¿≈««ƒ»¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ¿∆∆

„ˆÏ d˙BÏ Ïk ˙‡ ˜lÒÓe .Bi„Â Ô˜ ÏL dcÁÀ»∆∆∆¿«¿«≈∆»¿»»¿«
„Á‡60:Ó‡pL ;dÓL ‰a˙pL ÌB˜nÓ ıÓB˜Â , ∆»¿≈ƒ»∆ƒ¿«»«¿»∆∆¡«

BLc˜Óe ˙L ÈÏÎÏ ıÓw‰ Ô˙BÂ .dÓMÓe dzÏqÓƒ»¿»ƒ«¿»¿≈«…∆ƒ¿ƒ»≈¿«¿
˙L ÈÏÎa61BÈ‡  ÌÈÏk ÈLa B˜lÁL ıÓ˜Â . ƒ¿ƒ»≈¿…∆∆ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ≈

LB„˜62Lc˜Óe ÊBÁÂ ,63d˙BÏ Ïk ˙‡ ËwÏÓe . »¿≈¿«≈¿«≈∆»¿»»
ÁaÊn‰ ÏÚ e‰ÏÚÓe ÈÏkaL ıÓw‰ ÏÚ d˙BÂ¿¿»««…∆∆«¿ƒ«¬≈««ƒ¿≈«

BÁÏBÓe64˙L ÈÏkÓ ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ B˙BÂ ,65Ì‡Â . ¿¿¿««≈»ƒƒƒ¿ƒ»≈¿ƒ
ıÓB˜ BÈ‡  ‡È‰ ÌÈ‰k ˙ÁÓ66ÁÏÓ Ô˙B ‡l‡ , ƒ¿«…¬ƒƒ≈≈∆»≈∆«

dlk ÏÚ67.ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ Ïk‰ CÈÏLÓe «À»«¿ƒ«…««≈»ƒƒ

ובקלתות 54) כסף  של "בקלתות אמרו: שם סוטה בגמרא
כלי דתניא וכו' שרת לכלי  הראויין בכלים וכו', זהב  של
למעלה  רבינו פסק  וכן פוסל" רבי  עץ  של שעשאן שרת
שרת  כלי  "וכל יח ): הלכה הבחירה בית מהלכות א (פרק 
עצים  של עשאן ואם לבד המתכת מן אלא אותן עושין אין

פסולין". זכוכית של או אבן או עצם של למעט 55)או
תנור. היציקה.56)מאפה לפני  הבלילה, לאחר והיינו

מקדשין,57) שרת כלי  שאין לפי  לקדשה, שמכווין היינו,
מדעת. בני58)אלא אל "והביאה ב ) ב , (ויקרא "דכתיב 
וגו'". המזבח ".59)אהרן אל והגישה ח ) (שם, דכתיב 

כדתנן 60) מנחה, בהדי  תקמוץ  דלא היכי  "כי  שם: ובגמרא
פסול". לבונה קורט  או מלח  גרגר או צרור בידו ועלה קמץ 

אף 61) דם - זימנא חדא קדשה הא לי , "למה שם: בגמרא
מק  הדר בהמה, בצוואר סכין דקדישתיה גב  ליה על דיש

שנא". לא נמי  הכא שרת, "איתמר 62)בכלי  ז: במנחות
ורבא  קדוש אינו אמר נחמן רב  כלים בשני  שחלקו קומץ 
מדעתו, בו חזר (=רבא מההיא רבא ביה הדר קדוש, אמר

קדוש)". שאינו נחמן, רב  לדעת על 63)והסכים כלומר,
דומה  זה [ואין למלך). (משנה אחד בכלי  ונתינתן עירובן ידי 
שכיוון  - שפסול ואספו", הבהמה מצוואר הדם ל"נשפך
נפסל, אינו לחצאין, שנתנו פי  על אף  שרת, לכלי  שנתנו
משיעור  פחות בזה כלים בשני  שנתקבל לדם הדין והוא
כולו  ומערב  חוזר כן שגם הזאה, משיעור פחות ובזה הזאה
קומץ  שאמרו ממה רבינו דברי  ומקור וכשר. אחד, בכלי 
ולא  דם) גבי  הלשון (וכן קדוש אינו - כלים בשני  שחלקו

פסול]. זה הרי  קרבן 64)אמרו: "וכל יג) ב , (שם שנאמר
ה  בפרק  למעלה וראה שם). (סוטה תמלח " במלח  מנחתך
היו  מקומות "בשלושה יג: הלכה מזבח  איסורי  מהלכות
מולחין  מזבח  של ובראשו וכו' המלח  בלשכת המלח , נותנין

וכו'". והלבונה "ומקטירו 65)הקומץ  טו.) (שם בגמרא
בכלי מעלהו אימא אלא ליה? מקטיר שרת בכלי  שרת, בכלי 

להקטירו". שאינה 66)שרת כהונה זכרי  ממנחת "חוץ 
כהן  מנחת וכל שנאמר כולה, אותה מקטירין אלא נקמצת

תהיה". איסורי67)כליל מהלכות ה בפרק  למעלה ראה
הקומץ  מולחין מזבח  של ש"בראשו יג הלכה מזבח 
כהן  ומנחת כהנים. (=מנחת הנשרפות ומנחות והלבונה

כא:)" מנחות - נסכים ומנחת משיח 

.‚ÈıÓBwL C„k ?˙BˆÓ˜p‰ ˙BÁÓ ÔÈˆÓB˜ „ˆÈk≈«¿ƒ¿»«ƒ¿»¿∆∆∆≈
Ì„‡‰ Ïk68ıÓB˜Â B„È Òt ÏÚ ÂÈ˙BÚaˆ‡ ËLBt :69. »»»»≈∆¿¿»««»¿≈

ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡a ıÓ˜70ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡71‡Ï  »«¿»≈∆¿¿»ƒ«¿»ƒ…
‰ˆ‰  ÈË˜‰ Ì‡Â ,ÈË˜È72,ıÓwa ÛÈÒB‰ Ì‡Â . «¿ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ¿»¿ƒƒ«…∆

ÏeÒt ‰Ê È‰  ıÓ˜Â ÂÈ˙BÚaˆ‡ ˜ÈÁ‰L ÔB‚k73. ¿∆ƒ¿ƒ∆¿¿»¿»«¬≈∆»

קומצו,68) מלוא לי  פשיטא פפא רב  "אמר יא. מנחות
אינשי ". ידו.69)כדקמצי  כף  פירושו ידו ופס  במשנה. שם

בקמח , אצבעותיו שיתחב  קודם הקמיצה: עבודת היא ו"כך
בין  ריווח  ומניח  ידו, פס  על אצבעותיו ופושט  כופף 
זה  ידי  ועל בקמח , ידו פסת צד ומכניס  היד, לפס  האצבעות
הכפופים  האצבעות שבין הרווח  לתוך ונכנס  נדחק  הקמח 

מהקמח ". ידו ומוציא היד, ראשי70)לפס  "שהכניס 
קומצו  מלא וקומץ  הקמח  כלפי  ידו ופס  בקמח  אצבעותיו

ידו". פס  עד 71)עד ידו והוליך הקמח  על ידו גב  "שנתן
לשון  אצבעותיו). (=דרך ידו לתוך צידו דרך הקמח  שנכנס 
הכלי ". באמצע  קמץ  שלא הכלי  מצידי  הצדדין מן אחר:

ונשארו 72) פפא, רב  של בעיות הן שם וביומא במנחות
יקטיר, לא שלכתחילה רבינו פסק  ולפיכך ב "תיקו". כולן

הורצה. היתר 73)ובדיעבד "הקומץ  ו. במנחות משנה
הוא  ומבורץ  מבורץ ", שקמצו היתר ואיזהו פסול, והחסר,
כ) ב , (ויקרא קומצו" "מלא שנאמר ממה כן ולמדו גדוש.
לך  "שאין בקומצו, ח ) ו, (שם לומר תלמוד מבורץ , יכול

הקומץ ". שבתוך מה אלא כשר

.„ÈıÓw‰ ˙ˆ˜Óe .ÌÈ˙ÈÊ ÈLkÓ ˙BÁt ıÓ˜ ÔÈ‡≈…∆»ƒƒ¿≈≈ƒƒ¿»«…∆
Blk ˙‡ kÚÓ74˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ‰Bl‰Â ıÓw‰Â . ¿«≈∆À¿«…∆¿«¿»¿«¿ƒ∆∆
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פתת 49)מכזית". ולא וכו' יצק  "לא יח . במנחות משנה
(שם  ובגמרא כשרה", וכו' מרובות פתים שפתתן או וכו'

מר  פתין "מאי  שכל יח :) (=באופן בפתיתין שריבה ובות,
אימא  ואיבעית כזית), משיעור פחותה ופתיתה פתיתה
שכל  באופן בפתיתין, (=שמיעט  ממש מרובות פתים לעולם

כזית)". משיעור יותר גדולה הייתה ופתיתה פתיתה

.‡ÈÏÏa ‡Ï50˙˙t ‡Ï ,51LÈb‰ ‡Ï ,52˙‡ ÁLÓ ‡Ï , …»«…»«…ƒƒ…»«∆
 ÔÈ˜È˜‰‰Lk53el‡‰ ÌÈc‰ Ïk eÓ‡ ‡Ï ; »¿ƒƒ¿≈»…∆∆¿»«¿»ƒ»≈

.d˙ÂˆÓ ‡È‰ CkL ,‰ÂˆÓÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿»∆»ƒƒ¿»»

השמן.50) עם הסולת שאפילו 51)את נראה רבינו מדברי 
אלא  פתת "לא שם רש"י  שכתב  ומה כשר. כלל פתת לא

קומץ . שיעור פתת שבקמיצתו היינו קמיצה" את 52)כדי 
מערבית. דרומית לקרן יצק 53)המנחה "לא שם: במשנה

ולא  וכו' הגיש לא הניף  ולא מלח  ולא פתת ולא בלל לא
שם  שאמרו משום יצק " "לא השמיט  ורבינו כשרה" משחן
אלא  פסול, - כן שאם כלל, יצק  שלא הכוונה שאין בגמרא,

זר". אלא כהן יצק  "לא

.È˙ÏÒ Ì„‡ ‡ÈÓ ?„ˆÈk ‰Án‰ ˙‡‰ „Ò≈∆¬»««ƒ¿»≈«≈ƒ»»…∆
ÏL B‡ ‰Ê ÏL B‡ ÛÒk ÏL ˙B˙Ï˜a B˙Èa CBzÓƒ≈ƒ¿»∆∆∆∆»»∆

˙L ÈÏÎÏ Èe‡ ‡e‰L ÈÏk ,˙BÎzÓ ÈÈÓ ‡L54. ¿»ƒ≈«»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ»≈
˙Ïq‰ ˙ÁÓ ‰˙È‰ Ì‡Â55˙L ÈÏÎÏ d˙B 56 ¿ƒ»¿»ƒ¿««…∆¿»ƒ¿ƒ»≈

˙L ÈÏÎa dLc˜Óe57˙BÁn‰ ÔÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»¿»ƒ«¿»
BÓk ˙˙BÙe ,Lc˜na ÌL d˙B‡ ‰ÙB‡  ˙BÙ‡p‰«∆¡∆»»«ƒ¿»≈¿
‰ÈÏÚ Ô˙BÂ .˙L ÈÏÎÏ ÔÈ˙È˙t‰ Ô˙BÂ ,e‡aL∆≈«¿¿≈«¿ƒƒƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»

Ô‰k Ïˆ‡ dÎÈÏBÓe d˙BÏe dÓL58dÎÈÏBÓ Ô‰k‰Â . «¿»¿»»ƒ»≈∆…≈¿«…≈ƒ»
ÁaÊn‰ Ïˆ‡59„‚k ˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc Ô˜a dLÈbÓe ≈∆«ƒ¿≈««ƒ»¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ¿∆∆

„ˆÏ d˙BÏ Ïk ˙‡ ˜lÒÓe .Bi„Â Ô˜ ÏL dcÁÀ»∆∆∆¿«¿«≈∆»¿»»¿«
„Á‡60:Ó‡pL ;dÓL ‰a˙pL ÌB˜nÓ ıÓB˜Â , ∆»¿≈ƒ»∆ƒ¿«»«¿»∆∆¡«

BLc˜Óe ˙L ÈÏÎÏ ıÓw‰ Ô˙BÂ .dÓMÓe dzÏqÓƒ»¿»ƒ«¿»¿≈«…∆ƒ¿ƒ»≈¿«¿
˙L ÈÏÎa61BÈ‡  ÌÈÏk ÈLa B˜lÁL ıÓ˜Â . ƒ¿ƒ»≈¿…∆∆ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ≈

LB„˜62Lc˜Óe ÊBÁÂ ,63d˙BÏ Ïk ˙‡ ËwÏÓe . »¿≈¿«≈¿«≈∆»¿»»
ÁaÊn‰ ÏÚ e‰ÏÚÓe ÈÏkaL ıÓw‰ ÏÚ d˙BÂ¿¿»««…∆∆«¿ƒ«¬≈««ƒ¿≈«

BÁÏBÓe64˙L ÈÏkÓ ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ B˙BÂ ,65Ì‡Â . ¿¿¿««≈»ƒƒƒ¿ƒ»≈¿ƒ
ıÓB˜ BÈ‡  ‡È‰ ÌÈ‰k ˙ÁÓ66ÁÏÓ Ô˙B ‡l‡ , ƒ¿«…¬ƒƒ≈≈∆»≈∆«

dlk ÏÚ67.ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ Ïk‰ CÈÏLÓe «À»«¿ƒ«…««≈»ƒƒ

ובקלתות 54) כסף  של "בקלתות אמרו: שם סוטה בגמרא
כלי דתניא וכו' שרת לכלי  הראויין בכלים וכו', זהב  של
למעלה  רבינו פסק  וכן פוסל" רבי  עץ  של שעשאן שרת
שרת  כלי  "וכל יח ): הלכה הבחירה בית מהלכות א (פרק 
עצים  של עשאן ואם לבד המתכת מן אלא אותן עושין אין

פסולין". זכוכית של או אבן או עצם של למעט 55)או
תנור. היציקה.56)מאפה לפני  הבלילה, לאחר והיינו

מקדשין,57) שרת כלי  שאין לפי  לקדשה, שמכווין היינו,
מדעת. בני58)אלא אל "והביאה ב ) ב , (ויקרא "דכתיב 
וגו'". המזבח ".59)אהרן אל והגישה ח ) (שם, דכתיב 

כדתנן 60) מנחה, בהדי  תקמוץ  דלא היכי  "כי  שם: ובגמרא
פסול". לבונה קורט  או מלח  גרגר או צרור בידו ועלה קמץ 

אף 61) דם - זימנא חדא קדשה הא לי , "למה שם: בגמרא
מק  הדר בהמה, בצוואר סכין דקדישתיה גב  ליה על דיש

שנא". לא נמי  הכא שרת, "איתמר 62)בכלי  ז: במנחות
ורבא  קדוש אינו אמר נחמן רב  כלים בשני  שחלקו קומץ 
מדעתו, בו חזר (=רבא מההיא רבא ביה הדר קדוש, אמר

קדוש)". שאינו נחמן, רב  לדעת על 63)והסכים כלומר,
דומה  זה [ואין למלך). (משנה אחד בכלי  ונתינתן עירובן ידי 
שכיוון  - שפסול ואספו", הבהמה מצוואר הדם ל"נשפך
נפסל, אינו לחצאין, שנתנו פי  על אף  שרת, לכלי  שנתנו
משיעור  פחות בזה כלים בשני  שנתקבל לדם הדין והוא
כולו  ומערב  חוזר כן שגם הזאה, משיעור פחות ובזה הזאה
קומץ  שאמרו ממה רבינו דברי  ומקור וכשר. אחד, בכלי 
ולא  דם) גבי  הלשון (וכן קדוש אינו - כלים בשני  שחלקו

פסול]. זה הרי  קרבן 64)אמרו: "וכל יג) ב , (שם שנאמר
ה  בפרק  למעלה וראה שם). (סוטה תמלח " במלח  מנחתך
היו  מקומות "בשלושה יג: הלכה מזבח  איסורי  מהלכות
מולחין  מזבח  של ובראשו וכו' המלח  בלשכת המלח , נותנין

וכו'". והלבונה "ומקטירו 65)הקומץ  טו.) (שם בגמרא
בכלי מעלהו אימא אלא ליה? מקטיר שרת בכלי  שרת, בכלי 

להקטירו". שאינה 66)שרת כהונה זכרי  ממנחת "חוץ 
כהן  מנחת וכל שנאמר כולה, אותה מקטירין אלא נקמצת

תהיה". איסורי67)כליל מהלכות ה בפרק  למעלה ראה
הקומץ  מולחין מזבח  של ש"בראשו יג הלכה מזבח 
כהן  ומנחת כהנים. (=מנחת הנשרפות ומנחות והלבונה

כא:)" מנחות - נסכים ומנחת משיח 

.‚ÈıÓBwL C„k ?˙BˆÓ˜p‰ ˙BÁÓ ÔÈˆÓB˜ „ˆÈk≈«¿ƒ¿»«ƒ¿»¿∆∆∆≈
Ì„‡‰ Ïk68ıÓB˜Â B„È Òt ÏÚ ÂÈ˙BÚaˆ‡ ËLBt :69. »»»»≈∆¿¿»««»¿≈

ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡a ıÓ˜70ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡71‡Ï  »«¿»≈∆¿¿»ƒ«¿»ƒ…
‰ˆ‰  ÈË˜‰ Ì‡Â ,ÈË˜È72,ıÓwa ÛÈÒB‰ Ì‡Â . «¿ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ¿»¿ƒƒ«…∆

ÏeÒt ‰Ê È‰  ıÓ˜Â ÂÈ˙BÚaˆ‡ ˜ÈÁ‰L ÔB‚k73. ¿∆ƒ¿ƒ∆¿¿»¿»«¬≈∆»

קומצו,68) מלוא לי  פשיטא פפא רב  "אמר יא. מנחות
אינשי ". ידו.69)כדקמצי  כף  פירושו ידו ופס  במשנה. שם

בקמח , אצבעותיו שיתחב  קודם הקמיצה: עבודת היא ו"כך
בין  ריווח  ומניח  ידו, פס  על אצבעותיו ופושט  כופף 
זה  ידי  ועל בקמח , ידו פסת צד ומכניס  היד, לפס  האצבעות
הכפופים  האצבעות שבין הרווח  לתוך ונכנס  נדחק  הקמח 

מהקמח ". ידו ומוציא היד, ראשי70)לפס  "שהכניס 
קומצו  מלא וקומץ  הקמח  כלפי  ידו ופס  בקמח  אצבעותיו

ידו". פס  עד 71)עד ידו והוליך הקמח  על ידו גב  "שנתן
לשון  אצבעותיו). (=דרך ידו לתוך צידו דרך הקמח  שנכנס 
הכלי ". באמצע  קמץ  שלא הכלי  מצידי  הצדדין מן אחר:

ונשארו 72) פפא, רב  של בעיות הן שם וביומא במנחות
יקטיר, לא שלכתחילה רבינו פסק  ולפיכך ב "תיקו". כולן

הורצה. היתר 73)ובדיעבד "הקומץ  ו. במנחות משנה
הוא  ומבורץ  מבורץ ", שקמצו היתר ואיזהו פסול, והחסר,
כ) ב , (ויקרא קומצו" "מלא שנאמר ממה כן ולמדו גדוש.
לך  "שאין בקומצו, ח ) ו, (שם לומר תלמוד מבורץ , יכול

הקומץ ". שבתוך מה אלא כשר

.„ÈıÓw‰ ˙ˆ˜Óe .ÌÈ˙ÈÊ ÈLkÓ ˙BÁt ıÓ˜ ÔÈ‡≈…∆»ƒƒ¿≈≈ƒƒ¿»«…∆
Blk ˙‡ kÚÓ74˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ‰Bl‰Â ıÓw‰Â . ¿«≈∆À¿«…∆¿«¿»¿«¿ƒ∆∆
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ÔÓM‰ ˙ˆ˜Óe ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ÔÓM‰Â ˙Ïq‰ .‰Ê∆«…∆¿«∆∆¿«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»«∆∆
Blk ˙‡ kÚÓ75BÓk ,ÔBOÚÏ ‚lÓ ˙BÁt ÔÈ‡ . ¿«≈∆À≈»ƒ…¿ƒ»¿

.e‡aL∆≈«¿

"שאם 74) רובו", את מעכב  מיעוטו "הקומץ  כז. שם משנה
טעמא, "מאי  שם: ובגמרא (רש"י ) פסול" שהוא כל חיסר

קומצו". מלא ב ) ב , (שם קרא במשנה:75)אמר שם
קרא  "אמר שם: ובגמרא רובו". את מעכב  מיעוטו "השמן

פסולה". שהוא כל חסר שאם ומשמנה, ב ) ב , (שם

     1 
אחת 1) או שלמים או עולה ומביא אדם שמתנדב  בו יבאר

בנדבה. הבאות מנחות מיני  מחמשה

.‡ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚ „BÂ Ì„‡ c˙Ó2ÔÈÓ ÏÎÂ ƒ¿«≈»»¿≈»¿»ƒ¿»ƒ
‰„e „a ÔÈ‡a‰ ˙BÁÓ ÈÈÓ ‰MÓÁÓ ‰ˆiL3. ∆ƒ¿∆≈¬ƒ»ƒ≈¿»«»ƒ¿∆∆¿»»

ÌÈÎÒ ˙ÁnÓ ‰ÁÓ „B B‡ c˙Óe4dcÏ5È‡Ó ƒ¿«≈≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿»ƒ¿«»≈≈
ÌÈÎÒ ˙BÁÓ ÈÈÓ ‰LÏMÓ ÔÈÓ ‰Ê6e‡aL BÓk ,7. ∆ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿¿»ƒ¿∆≈«¿
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ „B B‡ c˙Óe8ÈÙa ‰BÏ B‡ , ƒ¿«≈≈«ƒƒ¿≈«¿¿»ƒ¿≈

dÓˆÚ9BÓˆÚ ÈÙa ÔÓL B‡ ,10‰ÎÚnÏ ÌÈˆÚ B‡ ,11, «¿»∆∆ƒ¿≈«¿≈ƒ««¬»»
Ôa˜k Ô‰L ÈtÓ12ÌÈˆÚ‰ Ôa˜Ïe :Ó‡pL ,13. ƒ¿≈∆≈¿»¿»∆∆¡«¿À¿«»≈ƒ

לה'2) קרבן מכם יקריב  כי  "אדם ב ֿג) א, (ויקרא שנאמר
(ספרא  נדבה בקרבן והמדובר וגו'", קרבנו עולה אם וגו'

שם). ורש"י  ד, הלכה ב  פרשה הסולת,3)שם מנחת כגון
חלות  תנור, מאפה מנחת המחרשת, מנחת המחבת, מנחת
ד. הלכה פי "ב  למעלה ראה רקיקין, תנור מאפה ומנחת

עם 4) שמביאים והסולת היין כי  א, הלכה פ "ב  למעלה ראה
"מנחת  נקראת לבדה והסולת "נסכים", הנקראים הם הקרבן,

נסכים 5)נסכים". מנחת לנדב  או לנדר אפשר כלומר,
דברי קו. קד: ומנחות פד. בזבחים וראה קרבן, בלי  אפילו

פר.6)רבא. ונסכי  איל נסכי  כבש, שם 7)נסכי  למעלה
ד. פי "ב ,8)הלכה מנחות תוספתא קד: מנחות משנה

זבחים  וראה ה. הלכה ח  פרשה דנדבה דבורא ויקרא וספרא
להלן  גם וראה עצמו, בפני  היין את מקריב  היה כיצד צא:

הי "ב . ופי "ז יד, הלכה שם 9)פט "ז וספרא קו: מנחות
שם. פט "ז להלן וראה ד. במשנה 10)הלכה טרפון כרבי 

משום  עקיבא, כרבי  ולא ז. הלכה שם ובספרא קד: שם
לא  שמן, עלי  "הרי  טרפון: כר' קז.) (שם משנה שסתם
ואחרֿכך  ומחלוקת לוגין". שלשה אומר, רבי  מלוג. יפחות
כי ועוד, קורקוס ). ר"י  בשם (כסף ֿמשנה כסתם הלכה סתם,
פט "ז  להלן וראה (כסף ֿמשנה). כמותו סובר הנ"ל רבי  גם

פ "ו 11)שם. למעלה וראה שם. וספרא קו: כ: שם
ז. הלכה שם ובפ "ח  ט ֿי , הלכות המקדש כלי  מהלכות

שם.12) וספרא הפסוק 13)מנחות מובא שם, במנחות
לה). י , (נחמיה העצים" קרבן על הפלנו "והגורלות

.ÌÈL14B‡ ‰ÏBÚ „Á‡ Ôa˜ ÔÈ„B B‡ ÔÈc˙Ó ¿«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»∆»»
‰„Èt elÙ‡ ,ÌÈÓÏL15‰BÈ Èa B‡ ÌÈBz ÏL ˙Á‡ ¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿≈»

˙eÙzLa d˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ16‰‡a dÈ‡ ‰Án‰ Ï‡ . ¿ƒƒ»¿À»¬»«ƒ¿»≈»»»
˙eÙzLa17‰Ïa˜ Èc Ô‰ el‡ ÌÈ„e .18. ¿À»¿»ƒ≈≈ƒ¿≈«»»

שם.14) פ "ג 16)יחידה.15)מנחות למעלה ראה

א. הלכה הקרבנות מעשה וספרא 17)מהלכות קד: מנחות
"סולת  א) ב , (שם במנחה שנאמר ו. גֿ הלכות י  פרק  שם
השותפים  ואין נדבה, מנחת מביא היחיד קרבנו", יהיה
יין  מביאים שנים אם רבינו הזכיר ולא נדבה. מנחת מביאין
ובפירוש  ו, הלכה שם ספרא ועיין עצים, או לבונה או

שם. לר"ש אבל 18)המיוחס  מסיני . למשה הלכה כלומר,
למעלה. ראה "קרבנו", הפסוק  מן כן למדו הרי  כי  עיון, צריך

.‚˙ÓÂ ÂÈa ÈLÏ ‰ÁÓ ÁÈp‰19ÔÈ‡ÈÓ el‡ È‰  ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿≈»»»≈¬≈≈¿ƒƒ
d˙B‡20. »

שמת.19) עד להקריבה הספיק  ולא מנחה הפריש כלומר,
בניו 20) לשני  מנחה "הניח  ה: בזבחים יוחנן ר' של מימרא

בפ "א  רבינו שכתב  ומה שותפות". בו ואין קריבה ומת,
הרי ומת, בניו לשני  בהמה "הניח  ה הלכה תמורה מהלכות
והשותפין  שותפין, בה הם שהרי  בה, ממירין ואין קרבה זו
ואינם  במקצת, שותפין שהם הכוונה - תמורה", עושין אין
שם  (ראה מקופיא רק  בה שמתכפרים לפי  לגמרי , שותפים
כי (=נפש מקרי  דנפש משום קרבה הקרבה, ולענין ו.),
 ֿ (לחם לגמרי  שותפין שאינם כיון ה:) שם ראה תקריב ,

כאן). משנה

.„?‰„ ‡È‰ BÊ È‡Â „ ‡e‰ ‰Ê È‡21È‰ :ÓB‡‰ ≈∆∆∆¿≈ƒ¿»»»≈¬≈
‰ÏBÚ ÈÏÚ22ÈÏÚ È‰ B‡ ,ÌÈÓÏL ÈÏÚ È‰ B‡ , »«»¬≈»«¿»ƒ¬≈»«

BÊ ‰Ó‰a ÈÓ„ È‰ B‡ ,‰ÁÓ23ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ ÈÏÚ ƒ¿»¬≈¿≈¿≈»»«»¿»ƒ
ÈÓ„ B‡ BÊ ‰Ó‰a È‰ :ÓB‡‰ Ï‡ .„p‰ e‰Ê ∆«∆∆¬»»≈¬≈¿≈»¿≈
‰f‰ ÔBOÚ‰ È‰ B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a¿≈»»¿»ƒ¬≈»ƒ»«∆

.‰„ BÊ È‰  ‰ÁÓƒ¿»¬≈¿»»

ב .21) הלכה נדרים מהלכות בפ "א א 22)ראה פרק  קינין
קלט . וחולין ח . מגילה ו. השנה ראש גם  וראה א. משנה
בשעת  לכך ייחד ולא קרבן, להביא התחייבות קבלת והיינו

אחרת. או זו בהמה ו.23)ההתחייבות הלכה להלן ראה

.‰?˙B„Ï ÌÈ„ ÔÈa ‰Ó24LÈÙ‰ Ì‡ ,„Bp‰L «≈¿»ƒƒ¿»∆«≈ƒƒ¿ƒ
„‡Â Ba˜25B˙eÈÁ‡a iÁ  ‚ B‡26„Ú »¿»¿»«ƒ¿««»¿«¬»«

„pL BÓk È˜iL27˙Ó Ì‡ ,'BÊ' ÓB‡Â c˙n‰Â ; ∆«¿ƒ¿∆»«¿«ƒ¿«≈¿≈ƒ≈
.B˙eÈÁ‡a iÁ BÈ‡  ‚ B‡ƒ¿«≈«»¿«¬»

שם.24) נדרים בהלכות גם מת,25)ראה אם הואֿהדין
זו. הרי  בדין להלן רבינו כתב  וכן הנ"ל. במקורות הוא וכן

ורוצה 26) שם. וחולין ומגילה השנה וראש קינין ראה
אחר. להביא חייב  על 27)לומר: שיקריבו עד כלומר,

באחריות, חייב  המזבח , על הקריב  שלא זמן וכל המזבח .
(בכל  לשמו שלא שהקריב  אלא הקריב , אם אפילו שהרי 
לבעלים, עלה ולא כשר ופסח ), מחטאת חוץ  הקרבנות
פט "ו  ולהלן ב . בזבחים כמפורש אחר, להביא וצריך
וראה  (משנהֿלמלך). א הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות

כו). יב , (לדברים ראה פ ' בספרי 

.ÂÈÏÚ ‰Ê ˙Èa ÈÓ„e ‰ÏBÚ ÈÏÚ ‰Ê BL ÈÓc :ÓB‡‰»≈¿≈∆»«»¿≈«ƒ∆»«
ÌlLÏ iÁ  ˙Èa‰ ÏÙÂ BM‰ ˙Óe ,Ôa˜28:Ó‡ . »¿»≈«¿»«««ƒ«»¿«≈»«

 d˙eÈÁ‡a iÁ˙‡ ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰ÏBÚ ÈÏÚ È‰¬≈»«»«¿»∆…∆¿«≈¿«¬»»
d˙eÈÁ‡a iÁ BÈ‡29. ≈«»¿«¬»»
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עלי28) זה ובית עולה, עלי  זה "שור במשנה: כ: בערכין
שם, ובגמרא לשלם", חייב  - הבית ונפל השור מת קרבן,
זה  שור דמי  דאמר אלא שנו לא אבא, בר חייא ר' "אמר
אינו  - ומת זה דאמר כיון עולה, זה שור אמר אבל עלי .
"דמי אמר אם כלומר, קאמר". להביאו עלי  באחריות, חייב 
"עלי " שאמר במה הכוונה כי  אומרים אנו עלי ", זה שור
"דמי " אמר לא אם אבל מת, או נאבד אם אחריות לקבלת
להתחייב  "עלי ", שאמר במה כוונתו עלי ", זה "שור אלא
או  נאבד אם באחריות להתחייב  לא אבל "זה", שור להביא

חייב 29)מת. אינו "עלי " שאמר ואף  קט . מנחות
באחריותה. יתחייב  שלא שכוונתו שפירש כיון באחריות,

.Êe‡a k30È˜‰Ï Lc˜nÏ ıeÁ ˙Èa ‰OBÚ‰L , ¿»≈«¿∆»∆«ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ
˙Ba˜ Ba31È‰ :ÓB‡‰Â .‰Ê ‰„BÚ ˙Èk BÈ‡  »¿»≈¿≈¬»»»¿»≈¬≈
‰ÏBÚ ÈÏÚ32Lc˜na ‰pÈ˜‡L33˙Èa dÈ˜‰Â , »«»∆«¿ƒ∆»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ

‡ˆÈ ‡Ï  ‰Ê34‰Ê ˙Èa ‰pÈ˜‡L .35dÈ˜‰Â , ∆…»»∆«¿ƒ∆»¿«ƒ∆¿ƒ¿ƒ»
‡ˆÈ  Lc˜na36.‡ˆÈ  ˙Èa‰ B˙B‡a dÈ˜‰ Ì‡Â ; «ƒ¿»»»¿ƒƒ¿ƒ»¿««ƒ»»

iÁ˙È ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰ÏBÚ „pL ÈÓk ‡e‰ È‰¬≈¿ƒ∆»«»«¿»∆…ƒ¿«≈
d˙eÈÁ‡a37˙ÈÏÚ‰ ÏÚ ˙k LeÚÂ .ıeÁa d38ÔÎÂ . ¿«¬»»¿»»≈««¬»»»«¿≈

‰Ê ˙Èa Ál‚‡L ˙Ó ÏÚ ÈÊ ÈÈ‰ :Ó‡ Ì‡39, ƒ»«¬≈ƒ»ƒ«¿»∆¬««¿«ƒ∆
‡ˆÈ  ÌL Álb Ì‡40ÚˆÏ „pL ÈÓk ‡e‰ È‰ . ƒƒ«»»»¬≈¿ƒ∆»«¿«≈

˙eÈÊ dÈ‡Â ,BÓˆÚ Úˆ È‰Â ,BÓˆÚ41. «¿«¬≈ƒ≈«¿¿≈»¿ƒ

  

        


ה 'מרדכי ', כדעת היא   " הרמב שדעת לומר אפשר לכאורה 
בכלל  הוא  בית־כנסת שבני  האחרוני הוכיחו  שמדבריו 
כ ') (מצוה  המצוות במניי וכלשונו  מקדש ", לי  "ועשו 
ג להשתמע  שיכול לעבודה ", הבחירה  בית לבנות "ציוונו 
בית־הבחירה  בהלכות שכתב   וא התפילה , עבודת על
המקומות  כל נאסרו  , בירושלי המקדש  שנבנה  כיו"
בית  שרק  היינו  קרבנות", בה ולהקריב  לה ' בית בה לבנות

לא . בית־כנסת אבל לבנות, נאסר לקרבנות
כלל  הזכיר לא  שהרי  , " הרמב בדעת כ לומר קשה  אבל
בית־הכנסת. בניית חיוב  דבר על הנ"ל כ ' במצות־עשה 
מהפסוק  בית־כנסת בניית מצות שלמדו  שיש  ולהעיר
כו '". באו  אשר בארצות מעט למקדש   לה "ואהי  בנביא 

       

יד.30) הלכה המקדש ביאת מהלכות ט  פרק  למעלה
מצרים.31) של באלכסנדריא אשר חוניו, בית מקדש כגון
במשנה.32) עולה,33)שם עלי  "הרי  שם: במשנה

הרי יצא". לא חוניו, בבית הקריבה ואם במקדש. יקריבנה
פירש  שלא אע "פ  עולה", עלי  "הרי  סתם באומר שהמדובר
המוריה). (הר עיון צריכים רבינו ודברי  במקדש. שיקריבה

עלי ,34) הרי  אמר שאם נגנב , או כמת זה שהרי  שם. משנה
באחריותו. עולה 35)חייב  עלי  הרי  אמר כלומר,

חוניו. בבית תנאֿקמא.36)שאקריבנה כדברי  במשנה שם
הוא  שהרי  כלל, לקרבן נחשב  אינו הזה הקרבן כי  ואף 

באחריות. חייב  אינו – חוץ  למעלה 37)שחוטי  ראה
שם. בגמרא המנונא רב  דברי  והם ו. כלומר,38)הלכה

יוחנן, ור' המנונא רב  דברי  והם למקדש. חוץ  שחוטי  על
שם. בברייתא הוא קרבנות 39)וכן שאביא ע "מ  כלומר,

זה. בבית כי40)התגלחת אף  כלומר, במשנה. שם
קרבנות  להביא מחוייב  אינו כלל, נחשבים אינם אלו קרבנות
בחוץ , העלאה על כרת וחייב  במקדש. אחרות תגלחת

למעלה. התחייב 41)כמבואר לא כלומר, בגמרא. שם
בקרבנות  חייב  אינו כן, ואם עצמו. לצער רק  אלא בנזירות,
אלא  תגלחת, קרבנות אינם – שהביא והקרבנות נזיר,
בבית  להביא אפשר אם שאמר: בעלמא, לדורון התכוון

יטרח . לא מזה יותר להביא, יטרח  חוניו,

.ÁÔÈ‡Â ,‡ËÁ ÏÚ ‡l‡ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌL‡Â ˙‡hÁ«»¿»»≈»»ƒ∆»«≈¿¿≈»
‰„e „a ÔÈ‡a42B‡ ˙‡hÁ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰ . »ƒ¿∆∆¿»»»≈¬≈»««»

Ó‡ ‡Ï  ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ BÊ È‰ :Ó‡L B‡ ,ÌL‡»»∆»«¬≈«»»»…»«
ÌeÏk43BÊ È‰ :Ó‡Â ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ iÁÓ ‰È‰ . ¿»»¿À»«»»»¿»«¬≈

È˙‡hÁÏ el‡‰ ˙BÚn‰ È‰ B‡ ,ÈÓL‡Ï B‡ È˙‡hÁÏ¿«»ƒ«¬»ƒ¬≈«»»≈¿«»ƒ
ÌÈÓi˜ ÂÈc  ÈÓL‡Ï B‡44. «¬»ƒ¿»»«»ƒ

בהם 42) נאמר שהרי  ב .) זבחים גם (וראה מא: חולין משנה
מהלכות  בפ "א וראה תחטא". כי  "נפש יז) – א ה, (ויקרא

י . הלכה חטאת 43)נדרים זו "הרי  פ "ג: תמורה תוספתא
עבירה  עבר כלומר, =) שחייב  אף ֿעלֿפי  אשם, זו והרי 
אמר  שלא כיון כלום". אמר לא אשם) או חטאת בה שחייב 

"ל  "לחטאתי ", שם.מפורש בחולין וראה שם 44)אשמי ".
היה  אם לאשמי , אלו והרי  לחטאתי  אלו "הרי  בתוספתא:

כלום". אמר לא לאו ואם קיימין, דבריו חייב 

.ËÌ‡ ,ÈÏÚ BÊ ˙„ÏBÈ B‡ ‰Ê ÚˆÓ Ôa˜ :ÓB‡‰»≈»¿«¿…»∆∆∆»«ƒ
„Bp‰ ‡ÈÓ  ÌÈiÚ ˙„ÏBi‰ B‡ ÚˆÓ B˙B‡ ‰È‰»»¿…»«∆∆¬ƒƒ≈ƒ«≈

ÈÚ Ôa˜45Ôa˜ „Bp‰ ‡ÈÓ  ÌÈÈLÚ eÈ‰ Ì‡Â ; »¿«»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ≈ƒ«≈»¿«
ÈÚ „Bp‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈLÚ46. »ƒ««ƒ∆«≈»ƒ

מחוסרי45) מהלכות פ "א להלן וראה יז. בערכין משנה
ובן  לעולה כבש הוא: היולדת של קרבנה כי  ג, הלכה כפרה
שתי מביאה משגת, ידה אין ואם לחטאת. תור או יונה
לחטאת. ואחד לעולה אחד יונה, בני  שני  או תורים
ואחד  לעולה אחד כבשים, שני  שלשה: קרבנו והמצורע 
אחד  קן: מביא משגת, ידו אין ואם לחטאת. וכבשה לאשם,
הוא  הנודר אם זה וכל לאשם. וכבש לחטאת ואחד לעולה
היולדת  או שהמצורע  אף  עשיר, הוא הנודר אם אבל עני ,
מחוסרי מהלכות בפ "ה להלן ראה עשיר, קרבן מביא עניים,

יא. הלכה מחוסרי46)כפרה בהלכות הוא וכן שם, משנה
שם. כפרה

.ÈÈBÏt ÏL ÂÈÓÏLe BÓL‡Â B˙ÏBÚÂ B˙‡hÁ :ÓB‡‰»≈«»¿»«¬»¿»»∆¿ƒ
ÈÏÚ47ÔÈ˜‰Ï BÁÈpÓ ‰Ê È‰  ÈBÏt B˙B‡ ‰ˆ Ì‡ , »«ƒ»»¿ƒ¬≈∆«ƒ¿«¿ƒ»

BÏ tk˙Óe B„È ÏÚ48‰ˆ ‡ÏÂ ‰LÙ‰ ˙ÚLa ‰ˆ . «»ƒ¿«≈»»ƒ¿««¿»»¿…»»
 ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚa :Ba ÊÁ ‡l‡ ,‰˜‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»»∆»»«¿»ƒ¿»ƒ
‰ˆB BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a BÏ tk˙Óe ÔÈÈ˜Ó«¿ƒƒƒ¿«≈»∆««ƒ∆≈∆

‰LÙ‰ ˙ÚLa ‰ˆ È‰L ,‰zÚ49˙‡hÁa Ï‡ ; «»∆¬≈»»ƒ¿««¿»»¬»¿«»
ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰ˆiL „Ú BÏ tk˙ ‡Ï ÌL‡Â50. ¿»»…ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿«
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עלי28) זה ובית עולה, עלי  זה "שור במשנה: כ: בערכין
שם, ובגמרא לשלם", חייב  - הבית ונפל השור מת קרבן,
זה  שור דמי  דאמר אלא שנו לא אבא, בר חייא ר' "אמר
אינו  - ומת זה דאמר כיון עולה, זה שור אמר אבל עלי .
"דמי אמר אם כלומר, קאמר". להביאו עלי  באחריות, חייב 
"עלי " שאמר במה הכוונה כי  אומרים אנו עלי ", זה שור
"דמי " אמר לא אם אבל מת, או נאבד אם אחריות לקבלת
להתחייב  "עלי ", שאמר במה כוונתו עלי ", זה "שור אלא
או  נאבד אם באחריות להתחייב  לא אבל "זה", שור להביא

חייב 29)מת. אינו "עלי " שאמר ואף  קט . מנחות
באחריותה. יתחייב  שלא שכוונתו שפירש כיון באחריות,

.Êe‡a k30È˜‰Ï Lc˜nÏ ıeÁ ˙Èa ‰OBÚ‰L , ¿»≈«¿∆»∆«ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ
˙Ba˜ Ba31È‰ :ÓB‡‰Â .‰Ê ‰„BÚ ˙Èk BÈ‡  »¿»≈¿≈¬»»»¿»≈¬≈
‰ÏBÚ ÈÏÚ32Lc˜na ‰pÈ˜‡L33˙Èa dÈ˜‰Â , »«»∆«¿ƒ∆»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ

‡ˆÈ ‡Ï  ‰Ê34‰Ê ˙Èa ‰pÈ˜‡L .35dÈ˜‰Â , ∆…»»∆«¿ƒ∆»¿«ƒ∆¿ƒ¿ƒ»
‡ˆÈ  Lc˜na36.‡ˆÈ  ˙Èa‰ B˙B‡a dÈ˜‰ Ì‡Â ; «ƒ¿»»»¿ƒƒ¿ƒ»¿««ƒ»»

iÁ˙È ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰ÏBÚ „pL ÈÓk ‡e‰ È‰¬≈¿ƒ∆»«»«¿»∆…ƒ¿«≈
d˙eÈÁ‡a37˙ÈÏÚ‰ ÏÚ ˙k LeÚÂ .ıeÁa d38ÔÎÂ . ¿«¬»»¿»»≈««¬»»»«¿≈

‰Ê ˙Èa Ál‚‡L ˙Ó ÏÚ ÈÊ ÈÈ‰ :Ó‡ Ì‡39, ƒ»«¬≈ƒ»ƒ«¿»∆¬««¿«ƒ∆
‡ˆÈ  ÌL Álb Ì‡40ÚˆÏ „pL ÈÓk ‡e‰ È‰ . ƒƒ«»»»¬≈¿ƒ∆»«¿«≈

˙eÈÊ dÈ‡Â ,BÓˆÚ Úˆ È‰Â ,BÓˆÚ41. «¿«¬≈ƒ≈«¿¿≈»¿ƒ

  

        


ה 'מרדכי ', כדעת היא   " הרמב שדעת לומר אפשר לכאורה 
בכלל  הוא  בית־כנסת שבני  האחרוני הוכיחו  שמדבריו 
כ ') (מצוה  המצוות במניי וכלשונו  מקדש ", לי  "ועשו 
ג להשתמע  שיכול לעבודה ", הבחירה  בית לבנות "ציוונו 
בית־הבחירה  בהלכות שכתב   וא התפילה , עבודת על
המקומות  כל נאסרו  , בירושלי המקדש  שנבנה  כיו"
בית  שרק  היינו  קרבנות", בה ולהקריב  לה ' בית בה לבנות

לא . בית־כנסת אבל לבנות, נאסר לקרבנות
כלל  הזכיר לא  שהרי  , " הרמב בדעת כ לומר קשה  אבל
בית־הכנסת. בניית חיוב  דבר על הנ"ל כ ' במצות־עשה 
מהפסוק  בית־כנסת בניית מצות שלמדו  שיש  ולהעיר
כו '". באו  אשר בארצות מעט למקדש   לה "ואהי  בנביא 

       

יד.30) הלכה המקדש ביאת מהלכות ט  פרק  למעלה
מצרים.31) של באלכסנדריא אשר חוניו, בית מקדש כגון
במשנה.32) עולה,33)שם עלי  "הרי  שם: במשנה

הרי יצא". לא חוניו, בבית הקריבה ואם במקדש. יקריבנה
פירש  שלא אע "פ  עולה", עלי  "הרי  סתם באומר שהמדובר
המוריה). (הר עיון צריכים רבינו ודברי  במקדש. שיקריבה

עלי ,34) הרי  אמר שאם נגנב , או כמת זה שהרי  שם. משנה
באחריותו. עולה 35)חייב  עלי  הרי  אמר כלומר,

חוניו. בבית תנאֿקמא.36)שאקריבנה כדברי  במשנה שם
הוא  שהרי  כלל, לקרבן נחשב  אינו הזה הקרבן כי  ואף 

באחריות. חייב  אינו – חוץ  למעלה 37)שחוטי  ראה
שם. בגמרא המנונא רב  דברי  והם ו. כלומר,38)הלכה

יוחנן, ור' המנונא רב  דברי  והם למקדש. חוץ  שחוטי  על
שם. בברייתא הוא קרבנות 39)וכן שאביא ע "מ  כלומר,

זה. בבית כי40)התגלחת אף  כלומר, במשנה. שם
קרבנות  להביא מחוייב  אינו כלל, נחשבים אינם אלו קרבנות
בחוץ , העלאה על כרת וחייב  במקדש. אחרות תגלחת

למעלה. התחייב 41)כמבואר לא כלומר, בגמרא. שם
בקרבנות  חייב  אינו כן, ואם עצמו. לצער רק  אלא בנזירות,
אלא  תגלחת, קרבנות אינם – שהביא והקרבנות נזיר,
בבית  להביא אפשר אם שאמר: בעלמא, לדורון התכוון

יטרח . לא מזה יותר להביא, יטרח  חוניו,

.ÁÔÈ‡Â ,‡ËÁ ÏÚ ‡l‡ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌL‡Â ˙‡hÁ«»¿»»≈»»ƒ∆»«≈¿¿≈»
‰„e „a ÔÈ‡a42B‡ ˙‡hÁ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰ . »ƒ¿∆∆¿»»»≈¬≈»««»

Ó‡ ‡Ï  ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ BÊ È‰ :Ó‡L B‡ ,ÌL‡»»∆»«¬≈«»»»…»«
ÌeÏk43BÊ È‰ :Ó‡Â ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ iÁÓ ‰È‰ . ¿»»¿À»«»»»¿»«¬≈

È˙‡hÁÏ el‡‰ ˙BÚn‰ È‰ B‡ ,ÈÓL‡Ï B‡ È˙‡hÁÏ¿«»ƒ«¬»ƒ¬≈«»»≈¿«»ƒ
ÌÈÓi˜ ÂÈc  ÈÓL‡Ï B‡44. «¬»ƒ¿»»«»ƒ

בהם 42) נאמר שהרי  ב .) זבחים גם (וראה מא: חולין משנה
מהלכות  בפ "א וראה תחטא". כי  "נפש יז) – א ה, (ויקרא

י . הלכה חטאת 43)נדרים זו "הרי  פ "ג: תמורה תוספתא
עבירה  עבר כלומר, =) שחייב  אף ֿעלֿפי  אשם, זו והרי 
אמר  שלא כיון כלום". אמר לא אשם) או חטאת בה שחייב 

"ל  "לחטאתי ", שם.מפורש בחולין וראה שם 44)אשמי ".
היה  אם לאשמי , אלו והרי  לחטאתי  אלו "הרי  בתוספתא:

כלום". אמר לא לאו ואם קיימין, דבריו חייב 

.ËÌ‡ ,ÈÏÚ BÊ ˙„ÏBÈ B‡ ‰Ê ÚˆÓ Ôa˜ :ÓB‡‰»≈»¿«¿…»∆∆∆»«ƒ
„Bp‰ ‡ÈÓ  ÌÈiÚ ˙„ÏBi‰ B‡ ÚˆÓ B˙B‡ ‰È‰»»¿…»«∆∆¬ƒƒ≈ƒ«≈

ÈÚ Ôa˜45Ôa˜ „Bp‰ ‡ÈÓ  ÌÈÈLÚ eÈ‰ Ì‡Â ; »¿«»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ≈ƒ«≈»¿«
ÈÚ „Bp‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈLÚ46. »ƒ««ƒ∆«≈»ƒ

מחוסרי45) מהלכות פ "א להלן וראה יז. בערכין משנה
ובן  לעולה כבש הוא: היולדת של קרבנה כי  ג, הלכה כפרה
שתי מביאה משגת, ידה אין ואם לחטאת. תור או יונה
לחטאת. ואחד לעולה אחד יונה, בני  שני  או תורים
ואחד  לעולה אחד כבשים, שני  שלשה: קרבנו והמצורע 
אחד  קן: מביא משגת, ידו אין ואם לחטאת. וכבשה לאשם,
הוא  הנודר אם זה וכל לאשם. וכבש לחטאת ואחד לעולה
היולדת  או שהמצורע  אף  עשיר, הוא הנודר אם אבל עני ,
מחוסרי מהלכות בפ "ה להלן ראה עשיר, קרבן מביא עניים,

יא. הלכה מחוסרי46)כפרה בהלכות הוא וכן שם, משנה
שם. כפרה

.ÈÈBÏt ÏL ÂÈÓÏLe BÓL‡Â B˙ÏBÚÂ B˙‡hÁ :ÓB‡‰»≈«»¿»«¬»¿»»∆¿ƒ
ÈÏÚ47ÔÈ˜‰Ï BÁÈpÓ ‰Ê È‰  ÈBÏt B˙B‡ ‰ˆ Ì‡ , »«ƒ»»¿ƒ¬≈∆«ƒ¿«¿ƒ»

BÏ tk˙Óe B„È ÏÚ48‰ˆ ‡ÏÂ ‰LÙ‰ ˙ÚLa ‰ˆ . «»ƒ¿«≈»»ƒ¿««¿»»¿…»»
 ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚa :Ba ÊÁ ‡l‡ ,‰˜‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»»∆»»«¿»ƒ¿»ƒ
‰ˆB BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a BÏ tk˙Óe ÔÈÈ˜Ó«¿ƒƒƒ¿«≈»∆««ƒ∆≈∆

‰LÙ‰ ˙ÚLa ‰ˆ È‰L ,‰zÚ49˙‡hÁa Ï‡ ; «»∆¬≈»»ƒ¿««¿»»¬»¿«»
ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰ˆiL „Ú BÏ tk˙ ‡Ï ÌL‡Â50. ¿»»…ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿«
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הפל 47) עבור להביא התחייב  שהפלוניכלומר הקרבנות וני ,
בהם. כא:48)מחוייב  כדעת 49)ערכין שם ערכין

חטא  על באים שאינם כיון לדעתו, צריך שאינו שמואל,
מאי ). ד"ה שם וצריכין 50)(תוספות חטא על באים שהם

שם). (תוספות כפרה בשעת גם דעת צריכים ולכן להתוודות,

.‡ÈÓB‡‰51ÌÈÚL È„k ÈÏÚ È‰ :52Ô‰È„pnL »≈¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒƒ¿≈∆
‰ÚeLe Ôa˜Â ÈÊ53ÔlÎa iÁ 54ÔÈLk È„k . »ƒ¿»¿»¿»«»¿À»¿ƒ¿≈¿≈ƒ

ÌeÏk iÁ˙ ‡Ï 55ÔÈLk ˙B„k ÈÏÚ È‰ .56È‰  …ƒ¿«≈¿¬≈»«¿ƒ¿¿≈ƒ¬≈
Ôa˜e ÈÊa „ ‰Ê57ÈÈepk ÏÎÂ .58 Ôa˜ ∆»«¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»¿»

Ôa˜k59. ¿»¿»

במשנה.51) ט . בנזיר 52)נדרים כעסם בעת הנודרים
כג) כג, (דברים שכתוב  משום כך ונקראו ושבועה, ובקרבן
(נדרים  שמואל ואמר חטא", בך יהיה לא לנדור תחדל "וכי 

רשע . נקרא שמקיימו אף ֿעלֿפי  – הנודר כלומר,53)כב .)
מדברי הוא זה וכל ושבועה. וקרבן בנזיר נודרים שהרשעים

ובקרבן 54)הנודר. בנזיר נדר רשעים "כנדרי  שם: משנה
אמר 55)ובשבועה". לא כשרים "כנדרי  במשנה: שם

(רבינו  וכעס " איסור בדרך נודרים הכשרים "שאין כלום",
מחייבין  אינם "שהחסידים כב ) הלכה נדרים מהלכות בפ "א
מה  והוא לעבירה, עצמם יכינו שלא מפני  בנדר, עצמן
בפירוש  (רבינו לשלמו" תאחר לא כב ) (שם, הכתוב  שאמר

שם). ואי56)המשנה נדר זהו אי  ד, הלכה למעלה ראה
נדבה. (של 57)זוהי  "כנדבותם שם: נדרים במשנה

החסידים, כנדבת כלומר, ובקרבן". בנזיר נדר – הכשרים)
נדבה, ואפילו בקרבן, מתנדבים אינם כן גם "והחסידים
תאחר  לא (שם) שנאמר מה על ויעברו יתאחרו שלא מפני 
העזרה, עד חולין והוא הקרבן מביאין היו ואמנם לשלמו,
וכל  שם). המשנה (פירוש שירצה" מה כל בו יתנדב  ושם
נשבעין. החסידים אין כי  בשבועה, לא אבל וקרבן, בנזיר זה
הלכה  נדרים מהלכות ובפ "א שם, ור"ן ורא"ש ברש"י  וראה

קונח ,58)כה. "קונם, כגון לקרבן, לואי  שמות כלומר,
טז). הלכה נדרים מהלכות (פ "א משנה 59)קונז" ראה

שם. בנדרים

.ÈBaÏÂ ÂÈt ‡‰iL „Ú iÁ c˙n‰ ‡ÏÂ „Bp‰ ÔÈ‡≈«≈¿…«ƒ¿«≈«»«∆¿≈ƒ¿ƒ
ÔÈÂL60Ó‡Â '‰ÏBÚ ÈÏÚ È‰' ÓBÏ Ôek˙n‰ ?„ˆÈk . »ƒ≈««ƒ¿«≈«¬≈»«»¿»«

Ó‡Â '‰ÏBÚ BÊ È‰' ÓBÏ Ôek˙pL B‡ ,'ÌÈÓÏL'¿»ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈»¿»«
Ó‡Â ‰ÏBÚa cÏ Ôek˙ .ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  'ÌÈÓÏL'¿»ƒ…»«¿ƒ¿«≈ƒ¿…¿»¿»«

ÌÁa cÏ ,'Ôa˜'61ÂÈc  'Lc˜‰' Ó‡Â »¿»ƒ¿…¿≈∆¿»«∆¿≈¿»»
ÌÈÓi˜62Ïk ÔÎÂ .Lc˜‰ ÌÁ‰Â ,Ôa˜ ‰ÏBÚ‰L ; «»ƒ∆»»»¿»¿«≈∆∆¿≈¿≈…

‡ÈˆB‰Ï CÈˆ BÈ‡ ˙B„e ÌÈ„a .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ
‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ BaÏa Ób Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿∆»ƒ»«¿ƒ¿…ƒ
‰ÏBÚ BfL BaÏa Ób ?„ˆÈk .iÁ  ÌeÏk ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿«»≈«»«¿ƒ∆»
Ïk :Ó‡pL ;‡È‰Ï iÁ ‰Ê È‰  ‰ÏBÚ ‡ÈiL B‡∆»ƒ»¬≈∆«»¿»ƒ∆∆¡«…

‡È‰Ï iÁ˙È Ï ˙eÈ„a  ‰‡ÈÈ Ï È„63ÔÎÂ . ¿ƒ≈¿ƒ∆»ƒ¿ƒ≈ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈
.Ô˙B„Â ÌÈL„˜ È„pÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆ƒƒ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»

  

         
 

לאהבו , לייחדו , שבלב :  דברי על  ג מצוה  שהתורה  כמו 
ידי על מתקדשת שבהמה  קבעה  כ וכו ' אותו  ליראה 

. אד של מחשבתו 
    

שפתיך 60) "מוצא כד) (שם, שנאמר ח . משנה פ "ג תרומות
ונאמר  בשפתים", "לבטא ד) ה, (ויקרא ונאמר תשמור",
בלב  גמר גם שצריך הרי  – לבו" נדיב  "כל ה) לה, (שמות
זה  וכל כו:). ושבועות סג. פסחים (ראה בשפתיים ומבטא
שפתיו  אין אם אבל לבו, את מכחישות כששפתיו אלא אינו
אלא  כלום, בשפתיו הוציא שלא כגון לבו, את מכחישות
להביא, חייב  הוא הרי  – שלמים או עולה שזו בלבו גמר רק 

ההלכה. בהמשך להלן חרמי61)ראה ואף  הבית. לבדק 
שאמרו  כמו הקדש, הם הבעלים, ביד שהם זמן כל כהנים,
(הר  ערכין ד"ה ה: השנה ראש בתוספות וראה לב . בבכורות

(הוצאת 62)המוריה). פ "א נדרים בתוספתא מפורש כן
וראה  במילואים. אורֿשמח  – (2 281 עמ ' צוקרמנדל
מפיו  והוציא חטים פת יאכל שלא בלבו שגמר שם, שבועות
(ראה  שמה פת חטים, שפת חטים. בפת אסור סתם, פת
שאין  כיון כאן, והואֿהדין יד), הלכה פ "ב  שבועות בהלכות
כאן). שמח  ואור המוריה הר (ראה לבו את מכחישין שפתיו

גמר 63) בשפתיו. שהוציא אלא לי  "אין שם: בשבועות
לבו". נדיב  כל ה) לה, (שמות תלמודֿלומר מנין, בלבו

.‚ÈÌ„‡L ÌÈc‰ ‡L ÌÚ ˙B„e ÌÈ„ „Á‡∆»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿»ƒ∆»»
ÔÈÎÚÓ Ô‰a iÁ64ÌÈÓ„Â65˙BOÚÓe66˙BzÓe «»»∆≈¬»ƒ¿»ƒ««¿«¿

ÌÈiÚ67Ï‚a Ïk‰ ‡ÈiL ‰Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ , ¬ƒƒƒ¿«¬≈ƒ«»∆»ƒ«…»∆∆
‰lÁz Ba Ú‚tL68Ì˙‡‰Â ‰nM ˙‡e :Ó‡pL . ∆»«¿ƒ»∆∆¡«»»»»«¬≈∆

ÓB‚Â ‰nL69Ïk ‡Èz  ‚ÁÏ ‡BzL ˙Úa ,ÓBÏk . »»¿≈¿«»≈∆»»…»ƒ»
.ÌMÏ EÈÏÚL BÁ Ïk Ôz˙Â ,Ba iÁ ‰z‡M ‰Ó«∆«»«»¿ƒ≈»∆»∆«≈

‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha ‰Ê È‰  ‡È‰ ‡ÏÂ Ï‚‰ ÚÈb‰70. ƒƒ«»∆∆¿…≈ƒ¬≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈
ÌÈÏ‚ ‰LÏL ÂÈÏÚ eÚ71ÂÈ˙Ba˜ ‡È‰ ‡ÏÂ »¿»»¿»¿»ƒ¿…≈ƒ»¿¿»

c˙‰ B‡ „pL72ÌÈÓÁ‰Â ÌÈÎÚ‰ Ô˙ ‡lL B‡73 ∆»«ƒ¿«≈∆…»«»¬»ƒ¿«¬»ƒ
‡Ï :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa Ú ‰Ê È‰  ÌÈÓc‰Â¿«»ƒ¬≈∆»«¿…«¬∆∆∆¡«…
eÚiL „Ú ‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ BÈ‡ .BÓlLÏ Á‡¿̇«≈¿«¿≈≈¿…«¬∆«∆««¿

dlk ‰M‰ ÈÏ‚ ÂÈÏÚ74ÈÙÏ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â . »»«¿≈«»»À»¿≈ƒ««∆¿ƒ
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L75. ∆≈«¬∆

(ראה 64) עלי  פלוני  ערך או עלי  זה ערך או עלי  ערכי  שאמר
ב ). הלכה ערכין מהלכות דמי65)פ "א או עלי  דמי  שאמר

בן  קטן פלוני  אותו היה אפילו עלי , פלוני  דמי  או עלי  זה
ט ). הלכה (שם וכו' בהמה.66)יומו ומעשר דגן מעשר

פ "ח 67) למעלה ראה צדקה, אבל ופאה. שכחה לקט  כגון
חייב  עניים, מצויין שאם א, הלכה עניים מתנות מהלכות
הרי עבר ואם הראשון, לרגל עד ימתין ולא מיד, להם ליתן

המוריה). (הר תאחר בבל חייב  אחד 68)זה דהיינו
בספר  וראה וסוכות. שבועות פסח , הרגלים: משלושת

פג. עשה יב ,69)המצוות, (לדברים ראה פ ' ספרי  ראה
יהא  שלא חובה, לקבעם שמה. והבאתם שמה "ובאת הֿו):
ו. השנה ובראש וכו'". בו ושפגע  שקבע  ראשון ברגל אלא
תשמור, מצותֿעשה. זו כד) כג, (דברים שפתיך מוצא ת"ר
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שיעשוך. לביתֿדין אזהרה ועשית, לאֿתעשה. מצות זו
ואשמות, חטאות אלו אלקיך, לה' נדר. זה נדרת, כאשר
קדשי אלו דברת, אשר כמשמעו. נדבה, ושלמים. עולות
זו  שפתיך מוצא מר: אמר צדקה. זו בפיך, הבית. בדק 
נפקא. שמה, והבאתם שמה מובאת לי , למה מצותֿעשה,
לשלמו  תאחר מלא לי , למה לאֿתעשה, מצות זו תשמור
מיקריב  לי , למה שיעשוך, לביתֿדין אזהרה ועשית נפקא.
ולא  אפריש וחד אפריש, ולא דאמר חד וכו'. נפקא אותו
מה  כל למדו שמה" והבאתם שמה מ "ובאת כי  הרי  אקריב ",
ומתנות  הבית בדק  שגם הרי  תשמור, שפתיך ממוצא שלמדו

רוקח ). (מעשה זו עשה בכלל בראש 70)עניים הוא כן
רגל  עליו שעבר כיון רבא, "אמר יח . ובתמורה שם, השנה

בעשה". עובר שעברו 71)אחד שכל נראה, כאן מדבריו
שבועות  (פסח , כסדרן שלא אפילו רגלים שלשה עליו
בספר  מדבריו נראה וכן תאחר. בבל עובר – וסוכות)
הוא  וכן לעם, בסה"מ  הנדפס  (כפי  קנה לאוין המצוות
על  עובר שאינו בקבלה "ובא שכתב  הלר) הגר"ח  בהוצאת

של  עליו שיעברו עד זה המצוות לאו בספר (אבל רגלים" שה
כסדרן"). רגלים שלשה עליו שיעברו "עד ישנים: בדפוסים
שם  שמעון כר' ולא ד: השנה בראש תנאֿקמא כדעת והוא
הרגלים  שלשת היו אלאֿאםֿכן תאחר בבל מחייב  שאינו
המשנה  בפירוש רבינו כתב  וכן תחילה, המצות וחג כסדרן
תחילה  המצות וחג אומר שמעון "ור' השנה: ראש בתחילת
ואינה  לרגלים, בכאן אמרו ענין והוא הסדר, על שיהיו כדי 

עובר 72)הלכה". הנדבה על כי  ט : בנדרים הר"ן דעת כן
כי כתב , שם לרש"י  המיוחס  בפירוש אבל תאחר, בבל

תאחר. בל על עובר אינו "תנו 73)בנדבה ד. השנה  בראש
חטאות  וההקדשות והחרמין והערכין הדמין חייבי  רבנן,
ומעשר  בכור ומעשרות צדקות ושלמים עולות ואשמות
רגלים  שלשה עליהן שעברו כיון ופאה, שכחה לקט  ופסח 
גבוה", חרמי  "והחרמין רש"י  ומפרש תאחר". בבל עובר
ובין  גבוה חרמי  בין החרמין, כתבו: שם התוספות אבל

כהנים. "יכול 74)חרמי  הֿו): יב , (לדברים ראה פ ' ספרי 
משום  עליו עובר יהיה יכול הביא, ולא אחד רגל עבר אם
עובר  אין הא במועדיכם. לה' תעשו אלה ת"ל תאחר, בל
כולה". שנה רגלי  עליו שיעבדו עד תאחר בל משום עליו

עובר 75) וכו' במוקדשין "המאחר פ "ד: מכות תוספתא
בהן  שאין לפי  הארבעים את לוקה אינו אבל בלאֿתעשה,

מעשה".
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הוא 76) לשלמו, תאחר לא וכו' רבנן "תנו ה: השנה בראש
חילופי למעוטי  לעולם ששת, רב  אמר וכו'. חילופיו ולא
שני עליו שעברו כגון עסקינן במאי  והכא ושלמים, עולה
אחד, רגל עליו ועבר אחר על וחיללו והומם רגלים
דעברו  כמאן קאתי , קמא ומכח  הואיל סלקאֿדעתךֿאמינא
שם  ירושלמי  וראה לן". משמע  קא דמי , רגלים שלשה עליו

א. הלכה היא 77)פ "א מה אשה זירא, ר' "בעי  ו: שם
דילמא  או בראיה, מיחייבא לא הא אמרינן מי  תאחר, בבל
איתא  דהא ליה ותיפוק  אביי  ליה אמר בשמחה. איתא היא
בעלה  אשה אביי  והאמר הכי , אביי  אמר ומי  בשמחה.
(פ "א  רבינו שפסק  ולפי  קאמר", זירא דר' לדבריו משמחה,
זו  במצוה חייבות שהנשים זירא כר' ה"א), חגיגה מהלכות
בל  של הלאו שייך באשה שגם כאן פסק  שמחה), של =)

שם. הגמרא כדברי  כיון 78)תאחר, אביו, של נדרו על
יורש  זירא, ר' "בעי  שם: זה וגם נדר. לא (=היורש) שהוא
כב ) כג, (דברים רחמנא אמר נדר תדור כי  תאחר. בבל מהו
והבאתם  שמה ובאת דילמא או נדר, לא (=היורש) והא
אף  ולהביא לרגל (=לבוא מיחייב  והא הֿו) יב , (שם שמה
נדר  תדור (="כי  מעמך חייא, ר' דתני  שמע , תא אביו). של
אלקיך  ה' ידרשנו דרוש כי  לשלמו תאחר לא אלוקיך לה'

ליורש". פרט  כב ) כג, שם מעמך"
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"ואם 79) =) אותו אומר, עזאי  בן "דתניא, ו. שם ברייתא
ירצה  לא השלישי  ביום שלמיו זבח  מבשר יאכל האכל
לפי לומר, תלמוד מה יח ) ז, ויקרא – אותו" המקריב 
אף  אני  שומע  לשלמו, תאחר לא כב ) כג, (דברים שנאמר
ירצה, בלא אותו אותו. תלמודֿלומר ירצה, בבל נדרו מאחר
ותמורה  כט . זבחים גם וראה ירצה", בלא נדרו מאחר ואין

עליהן 80)כא: שעברו כיון רבא, "אמר ו: השנה ראש 
תאחר". בבל עובר ויום יום בכל רגלים, שלשה

ברגל 81) שיביא אותו להכריח  הוזהרו ביתֿדין כלומר,
ועשית  תשמור שפתיך "מוצא כד) (שם, שכתב  הראשון,
אזהרה  זו – "ועשית ו. שם בברייתא ואמרו נדרת". כאשר
"דחזינן  יקריב , ד"ה שם בתוספות וראה שיעשוך". לב "ד
כדי לצורך שלא חינם הוצאות ומוציא להביא מתעצל שהוא
אין  ואם ממשכנין, ולהכי  לקנות, מה בידו ישאר שלא
מיד  אותו שכופין ומסתבר כופין", אז למשכנו במה מוצאין
המצוה  את שיקיים העשה) על שעבר לפני  (עוד שנדר
במצותֿעשה, כי  פו: פו. כתובות ראה הראשון, רגל בהגיע 
ואינו  לולב  עושה, ואינו סוכה עשה לו שאומרים כגון
אותו  מכין רש"י : ומפרש נפשו, שתצא עד אותו מכין עושה,

לקיים. בידו ויש העשה, על שעבר קודם
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ה'".82) לפני  לרצונו אותו שם,83)"יקריב  השנה ראש
אותו  "יקריב  כא. ערכין מח . ב "ב  מט : קדושין קו. יבמות
תלמודֿלומר  כרחו, בעל יכול אותו. שכופין מלמד (שם),
אני ". רוצה שיאמר עד אותו כופין כיצד, הא לרצונו. (שם)

כ. הלכה גירושין מהלכות בפ "ב  השנה 84)וראה ראש
מיקריב  לי , למה שיעשוך. לביתֿדין אזהרה "ועשית, שם:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



פז                  
         

שיעשוך. לביתֿדין אזהרה ועשית, לאֿתעשה. מצות זו
ואשמות, חטאות אלו אלקיך, לה' נדר. זה נדרת, כאשר
קדשי אלו דברת, אשר כמשמעו. נדבה, ושלמים. עולות
זו  שפתיך מוצא מר: אמר צדקה. זו בפיך, הבית. בדק 
נפקא. שמה, והבאתם שמה מובאת לי , למה מצותֿעשה,
לשלמו  תאחר מלא לי , למה לאֿתעשה, מצות זו תשמור
מיקריב  לי , למה שיעשוך, לביתֿדין אזהרה ועשית נפקא.
ולא  אפריש וחד אפריש, ולא דאמר חד וכו'. נפקא אותו
מה  כל למדו שמה" והבאתם שמה מ "ובאת כי  הרי  אקריב ",
ומתנות  הבית בדק  שגם הרי  תשמור, שפתיך ממוצא שלמדו

רוקח ). (מעשה זו עשה בכלל בראש 70)עניים הוא כן
רגל  עליו שעבר כיון רבא, "אמר יח . ובתמורה שם, השנה

בעשה". עובר שעברו 71)אחד שכל נראה, כאן מדבריו
שבועות  (פסח , כסדרן שלא אפילו רגלים שלשה עליו
בספר  מדבריו נראה וכן תאחר. בבל עובר – וסוכות)
הוא  וכן לעם, בסה"מ  הנדפס  (כפי  קנה לאוין המצוות
על  עובר שאינו בקבלה "ובא שכתב  הלר) הגר"ח  בהוצאת

של  עליו שיעברו עד זה המצוות לאו בספר (אבל רגלים" שה
כסדרן"). רגלים שלשה עליו שיעברו "עד ישנים: בדפוסים
שם  שמעון כר' ולא ד: השנה בראש תנאֿקמא כדעת והוא
הרגלים  שלשת היו אלאֿאםֿכן תאחר בבל מחייב  שאינו
המשנה  בפירוש רבינו כתב  וכן תחילה, המצות וחג כסדרן
תחילה  המצות וחג אומר שמעון "ור' השנה: ראש בתחילת
ואינה  לרגלים, בכאן אמרו ענין והוא הסדר, על שיהיו כדי 

עובר 72)הלכה". הנדבה על כי  ט : בנדרים הר"ן דעת כן
כי כתב , שם לרש"י  המיוחס  בפירוש אבל תאחר, בבל

תאחר. בל על עובר אינו "תנו 73)בנדבה ד. השנה  בראש
חטאות  וההקדשות והחרמין והערכין הדמין חייבי  רבנן,
ומעשר  בכור ומעשרות צדקות ושלמים עולות ואשמות
רגלים  שלשה עליהן שעברו כיון ופאה, שכחה לקט  ופסח 
גבוה", חרמי  "והחרמין רש"י  ומפרש תאחר". בבל עובר
ובין  גבוה חרמי  בין החרמין, כתבו: שם התוספות אבל

כהנים. "יכול 74)חרמי  הֿו): יב , (לדברים ראה פ ' ספרי 
משום  עליו עובר יהיה יכול הביא, ולא אחד רגל עבר אם
עובר  אין הא במועדיכם. לה' תעשו אלה ת"ל תאחר, בל
כולה". שנה רגלי  עליו שיעבדו עד תאחר בל משום עליו

עובר 75) וכו' במוקדשין "המאחר פ "ד: מכות תוספתא
בהן  שאין לפי  הארבעים את לוקה אינו אבל בלאֿתעשה,

מעשה".
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הוא 76) לשלמו, תאחר לא וכו' רבנן "תנו ה: השנה בראש
חילופי למעוטי  לעולם ששת, רב  אמר וכו'. חילופיו ולא
שני עליו שעברו כגון עסקינן במאי  והכא ושלמים, עולה
אחד, רגל עליו ועבר אחר על וחיללו והומם רגלים
דעברו  כמאן קאתי , קמא ומכח  הואיל סלקאֿדעתךֿאמינא
שם  ירושלמי  וראה לן". משמע  קא דמי , רגלים שלשה עליו

א. הלכה היא 77)פ "א מה אשה זירא, ר' "בעי  ו: שם
דילמא  או בראיה, מיחייבא לא הא אמרינן מי  תאחר, בבל
איתא  דהא ליה ותיפוק  אביי  ליה אמר בשמחה. איתא היא
בעלה  אשה אביי  והאמר הכי , אביי  אמר ומי  בשמחה.
(פ "א  רבינו שפסק  ולפי  קאמר", זירא דר' לדבריו משמחה,
זו  במצוה חייבות שהנשים זירא כר' ה"א), חגיגה מהלכות
בל  של הלאו שייך באשה שגם כאן פסק  שמחה), של =)

שם. הגמרא כדברי  כיון 78)תאחר, אביו, של נדרו על
יורש  זירא, ר' "בעי  שם: זה וגם נדר. לא (=היורש) שהוא
כב ) כג, (דברים רחמנא אמר נדר תדור כי  תאחר. בבל מהו
והבאתם  שמה ובאת דילמא או נדר, לא (=היורש) והא
אף  ולהביא לרגל (=לבוא מיחייב  והא הֿו) יב , (שם שמה
נדר  תדור (="כי  מעמך חייא, ר' דתני  שמע , תא אביו). של
אלקיך  ה' ידרשנו דרוש כי  לשלמו תאחר לא אלוקיך לה'

ליורש". פרט  כב ) כג, שם מעמך"
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"ואם 79) =) אותו אומר, עזאי  בן "דתניא, ו. שם ברייתא
ירצה  לא השלישי  ביום שלמיו זבח  מבשר יאכל האכל
לפי לומר, תלמוד מה יח ) ז, ויקרא – אותו" המקריב 
אף  אני  שומע  לשלמו, תאחר לא כב ) כג, (דברים שנאמר
ירצה, בלא אותו אותו. תלמודֿלומר ירצה, בבל נדרו מאחר
ותמורה  כט . זבחים גם וראה ירצה", בלא נדרו מאחר ואין

עליהן 80)כא: שעברו כיון רבא, "אמר ו: השנה ראש 
תאחר". בבל עובר ויום יום בכל רגלים, שלשה

ברגל 81) שיביא אותו להכריח  הוזהרו ביתֿדין כלומר,
ועשית  תשמור שפתיך "מוצא כד) (שם, שכתב  הראשון,
אזהרה  זו – "ועשית ו. שם בברייתא ואמרו נדרת". כאשר
"דחזינן  יקריב , ד"ה שם בתוספות וראה שיעשוך". לב "ד
כדי לצורך שלא חינם הוצאות ומוציא להביא מתעצל שהוא
אין  ואם ממשכנין, ולהכי  לקנות, מה בידו ישאר שלא
מיד  אותו שכופין ומסתבר כופין", אז למשכנו במה מוצאין
המצוה  את שיקיים העשה) על שעבר לפני  (עוד שנדר
במצותֿעשה, כי  פו: פו. כתובות ראה הראשון, רגל בהגיע 
ואינו  לולב  עושה, ואינו סוכה עשה לו שאומרים כגון
אותו  מכין רש"י : ומפרש נפשו, שתצא עד אותו מכין עושה,

לקיים. בידו ויש העשה, על שעבר קודם
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È˜iL „Ú B˙B‡ ÔÈÙBk  È˜‰ ‡ÏÂ LÈÙ‰L84. ∆ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒƒ«∆«¿ƒ

ה'".82) לפני  לרצונו אותו שם,83)"יקריב  השנה ראש
אותו  "יקריב  כא. ערכין מח . ב "ב  מט : קדושין קו. יבמות
תלמודֿלומר  כרחו, בעל יכול אותו. שכופין מלמד (שם),
אני ". רוצה שיאמר עד אותו כופין כיצד, הא לרצונו. (שם)

כ. הלכה גירושין מהלכות בפ "ב  השנה 84)וראה ראש
מיקריב  לי , למה שיעשוך. לביתֿדין אזהרה "ועשית, שם:
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וכו', אותו שכופין מלמד אותו, יקריב  דתניא, נפקא, אותו
כלומר, אקריב ", ולא אפריש וחד אפריש, ולא דאמר חד
לא  ועדיין נדר אם אותו שכופין לומר בא אחד פסוק 
כבר  אם אותו כופין כי  לומר בא אחד ופסוק  הפריש,

הקריב . לא ועדיין הפריש,

.ÊÈÈiÁ Ïk85˙BÏBÚ86Ì˙B‡ ÔÈkLÓÓ  ÌÈÓÏLe87. »«»≈¿»ƒ¿«¿¿ƒ»
‰ˆiL „Ú BÏ tk˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡88Ó‡pL , ««ƒ∆≈ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆∆∆¡«

Ï‡ .È‡ ‰ˆB Ó‡iL „Ú B˙B‡ ÔÈÙBk  'BˆÏ'ƒ¿…ƒ«∆…«∆¬ƒ¬»
Ô˙B‡ ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡  ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ÈiÁ89; «»≈«»«¬»≈¿«¿¿ƒ»

‡nL Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,‰tk ÈkÚÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿À¿≈«»»≈¿ƒ»∆∆»
ÏÈ‡B‰ ,ÈÊ ˙‡hÁÓ ıeÁ .Ô‰È˙Ba˜ e‰LÈÂ eÚLÙÈƒ¿¿¿«¿»¿¿≈∆≈««»ƒƒ

ezkÚÓ dÈ‡Â90,d˙B‡ Á‡È ‡nL  ÔÈÈ ˙BzLlÓ ¿≈»¿«¿«ƒƒ¿«ƒ∆»¿«≈»
ÈkLÓÓ CÎÈÙÏ‰ÈÏÚ B˙B‡ Ô91. ¿ƒ»¿«¿¿ƒ»∆»

במשנה.85) כא. גם 86)ערכין זה בכלל כי  מזה, נראה
פעמים  פפא, רב  "אמר שם שאמרו ואף ֿעלֿפי  מצורע . עולת
מצורע , בעולת וכו' אותן ממשכנין אין עולות חייבי  וכו'
ואשמו  שחטאתו כשם אומר וכו' ישמעאל ר' דתניא
המשנה  פירוש כתב  וכך מעכבתו", עולתו כך מעכבתו,
מחוסרי מהלכות פ "א להלן רבינו פסק  הרי  – שם בערכין
והר  כסף ֿמשנה (ועיין מעכבת אינה שעולה ה"ה, כפרה

ערכין 87)המוריה). מהלכות בפ "ג וראה שם. משנה
מה  כרחן בעל מהן ולוקחין אותן "ממשכנין יד הלכה
בלילה, או ביום המשכון להם להחזיר חייבין ואינן שנדרו,
מכסות  המטלטלין, ומן הקרקע  מן להם הנמצא כל ומוכרין
הכל". מן ונפרעין ובהמה ועבדים הבית תשמיש וכלי 
לפעמים  כפרה, ושלמים) (בעולות בהן ואין "והואיל
המשנה  (פירוש אותן" ממשכנין ולפיכך בהן, מתעצלין

בערכין.88)שם). במשנה.89)שם ראה 90)שם
ט . הלכה פי "ח  פפא,91)להלן רב  "אמר בגמרא: שם

נזיר, בחטאת וכו' אותן ממשכנין חטאות שחייבי  פעמים
נזרק  ואם יצא, משלשתן אחד על גילח  אם מר, דאמר דכיון
וליטמא  יין לשתות הנזיר הותר הדמים מן אחד עליו

מייתי ". ולא בה פשע  למתים,

     1 
ודין 1) שלמים, והיא עולה זו של ולדה האומר דין בו יבאר

דיבור. כדי  תוך בהקדש חזרה

.‡ÓB‡‰2ÌÈÓÏL ‡È‰Â ‰ÏBÚ BÊ ÏL d„ÏÂ :3 »≈¿»»∆»¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÓi˜ ÂÈc4CÎÏ Ì‡ :‰ÏBÚ d„ÏÂe ÌÈÓÏL ‡È‰ . ¿»»«»ƒƒ¿»ƒ¿»»»ƒ¿»

ÌÈÓi˜ ÂÈc  Ôek˙5BaÏa ÓbL Á‡ Ì‡Â ;6 ƒ¿«≈¿»»«»ƒ¿ƒ««∆»«¿ƒ
a ÊÁ ÌÈÓÏL ‰È‰zL ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰ÂÓ‡Â B ¿ƒƒ¿»»∆ƒ¿∆¿»ƒ»«¿»«

ea„ È„k CB˙a Ba ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,'‰ÏBÚ d„ÏÂe'¿»»»««ƒ∆»«¿¿≈ƒ
elÙ‡Â Lc˜‰a ‰ÊÁ ÔÈ‡L ;ÌÈÓÏL d„ÏÂ È‰ ¬≈¿»»¿»ƒ∆≈¬»»¿∆¿≈«¬ƒ

ea„ È„k CB˙a7. ¿¿≈ƒ

א.2) כה, תמורה חולין 3)משנה, בהמת לו היתה כלומר,
תהיה  עצמה והבהמה לעולה, יהיה הוולד כי  ואמר מעוברת,

ואחרֿכך 4)לשלמים. הוולד, את הקדיש שמקודם כיון
בסמוך. להלן ראה האם, את בשעה 5)הקדיש אם כלומר,

על  ואילו עליה, רק  כוונתו היתה שלמים", "היא  שאמר

דבריו  – עולה שיהיה אחרי ֿכן לומר כוונתו היתה הוולד
כאחד, דברים שני  לדבר יכול הפה ואין הואיל קיימים,
שם. במשנה, מאיר רבי  על החולק  יוסי  רבי  וכדברי 

חייב 6) המתנדב  ולא הנודר אין כי  הי "ב , פי "ד למעלה ראה
שוין. ולבו פיו שיהא פפא,7)עד רב  דברי  - ב  כה, שם

רבינו  כתב  וכן ה"ד. תמורה מהל' פ "ב  להלן הוא וכן
כדי תוך בידינו "שהעיקר שם: בתמורה המשנה בפירוש
ועובד  ומגדף  ומימר במקדיש זולתי  דמי , כדיבור דיבור
דברים  (הארבעה) (הששה) ואלו ומגרש, ומקדש עבודהֿזרה
ומימר  מקדיש אבל פז.), (נדרים הגמרא בגוף  אותן הוציא
וראה  כה:)". (תמורה הזה במקום שנתבאר כמו הוא הרי 
רבינו  דברי  על שהקשה ה, ס "ק  רנה סי ' חו"מ  בש"ך
מגמרא  דיבור, כדי  בתוך אפילו חזרה אין שבהקדש
דברי יישב  למלך' ה'משנה אבל ב . עג, בבבאֿקמא מפורשת
ספר' ב 'קרית וכתב  בזה. חלוקות שסוגיות וכתב  רבינו,
שהוא  אחרת, חומרא בו שיש משום בהקדש שהחמירו

הי "ב ). פי "ד (למעלה מחשבה ידי  על גם נתפס 

.‰ÏBÚ BÊ ÏL dÏ‚ B‡ ‰ÏBÚ BÊ ÏL d„È :ÓB‡‰»≈»»∆»«¿»∆»
B˙B‡ ÈÓcÓ ıeÁ ÔÈlÁ ‰ÈÓ„Â ,˙BÏBÚ ÈiÁÏ Înz ƒ»≈¿«»≈¿»∆»Àƒƒ¿≈

‡8d˙B‡ ‰wL ‰ÏBÚ iÁÓ‰ ‰Ê ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈∆¿∆ƒ¿∆∆«¿À»»∆»»»
ÌÈeˆ˜ ÌÈÓ„a ‰ÏBÚ „9dL‡ B‡ daÏ :ÓB‡‰ . »«»¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ»…»

‡e‰ Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L „Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÏBÚ BÊ ÏL∆»ƒ¿»»∆«¿»»¿»
‰ÏBÚ dlk 10È‰  ÛBÚ‰ ÔÓ „Á‡ ‡ LÈc˜‰ . À»»ƒ¿ƒ≈∆∆»ƒ»¬≈

Lc˜˙ ‡Ï B‡ Blk Lc˜˙ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê11. ∆»≈ƒƒ¿«≈À…ƒ¿«≈

ורבי8) מאיר כרבי  הקדש. דמיו ולפיכך הקדש, של שהוא
האומר  "יכול האומרים - ב  יא, בתמורה בברייתא יהודה
(ויקרא  תלמודֿלומר עולה, כולה תהא עולה, זו של רגלה
לה' ממנו – קודש" יהיה לה' ממנו יתן אשר "כל ט ) כז,
קודש, יהיה תלמודֿלומר לחולין, תצא יכול לה'. כולו ולא
אבר  מדמי  חוץ  חולין ודמיה עולות, לצרכי  תמכר כיצד: הא

ידי9)שבה". ויצא שקצב , הדמים כפי  זו בעולה יש והרי 
והא  עולות, לצרכי  תמכר מר, "אמר בגמרא: שם חובתו.
הוא  (כן לדידיה לכולה ליתא כי  גופה דמקדיש בהמה מייתי 
ופירש  'ירושלמי ', ל"א בשם וברש"י  מקובצת', ב 'שיטה
שלו). הגוף  כל שאין בהמה מייתי  הא לוקח  האי  רש"י :
('שיטה  לעולה בהמה הדא מן בזוזא דאמר כגון רבא, אמר
לעולה, זו מבהמה זוז שוה פירוש: שם, ורש"י  מקובצת'
שלימה). עולה נדר לא דהא יצא הילכך בזוז, קנה והרי 

משנה'. ב 'כסף  נראין 10)וראה רבי , "אמר בגמרא: שם
שאף  בו, תלויה שהנשמה בדבר יהודה לרבי  יוסי  רבי  דברי 
תלויה  הנשמה שאין בדבר אלא עליו נחלק  לא  יהודה רבי 
נחלקו  ושם ליה". מודי  - בו תלויה שהנשמה בדבר אבל בו,
רבא  טריפה. אותה עושה שהוא דבר אמר, חסדא רב  בזה:
בדבר  אמר, ששת ורב  נבילה. אותה עושה שהוא דבר אמר,
משנה'. ב 'לחם וראה ששת, כרב  פסק  ורבינו מתה. שהיא

(בפסוק 11) רחמנא אמר בהמה מהו, מעוף  רבא, "בעי  שם:
אשר  בהמה "ואם נאמר לה'", ממנו יתן אשר "כל הנ"ל
רחמנא  אמר קרבן דילמא או היא, בהמה לאו והא יקריבו"),
לה'"), קרבן ממנה יקריבו "אשר נאמר הנ"ל בפסוק  (שם
לדעת  היא זו בעיא כי  רבינו, וסובר תיקו". קרבן, נמי  והאי 
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משנה' ה'כסף  דעת ולפי  שם). ברש"י , (וראה יהודה רבי 
הוא  והספק  בו, תלויה שהנשמה אבר במקדיש רבינו כוונת
משנה' ה'לחם אבל לא. או בבהמה, כמו כולו, קדש אם
במקדיש  מדובר כי  כתב  הי "ד), וחרמין ערכין מהל' (פ "ה
אם  אפילו שמא הוא והספק  בו, תלויה הנשמה שאין אבר

ב  תלויה הנשמה שאין אבר בכל הקדיש קדושה פשטה ו,
כאן. המוריה' 'הר פירש וכן העוף ,

.‚ ÌÈÓÏL dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ BÊ ‰Ó‰a :ÓB‡‰»≈¿≈»∆¿»»¿∆¿»¿»ƒ
‰˜ dÈ‡Â ,‰L„˜12da ÏtiL „Ú ‰Úz ‡l‡ , »¿»¿≈»¿≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…»

‰ÈÓ„ ÈˆÁe ‰ÏBÚ ‰ÈÓ„ ÈˆÁa ‡ÈÈÂ ,În˙Â ÌeÓ¿ƒ»≈¿»ƒ«¬ƒ»∆»»«¬ƒ»∆»
ÌÈÓÏL13˙‡hÁ dÈˆÁ :Ó‡Â ˙‡hÁ iÁÓ ‰È‰ . ¿»ƒ»»¿À»«»¿»«∆¿»«»

B‡ ‰ÏBÚ dÈˆÁ :Ó‡L B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ dÈˆÁÂ¿∆¿»»¿»ƒ∆»«∆¿»»
˙eÓz ‡È‰ È‰  ˙‡hÁ dÈˆÁÂ ÌÈÓÏL14BÓk , ¿»ƒ¿∆¿»«»¬≈ƒ»¿

˙B˙n‰ ˙B‡hÁa ‡a˙iL15. ∆ƒ¿»≈««»«≈

עולה 12) חציה זו בהמה אמר אידך, "תניא א: כו, תמורה
בה  שמעורבים ומשום קרבה", ואינה קדשה שלמים, וחציה

קדושות. הנ"ל 13)שתי  הברייתא על אמרו בגמרא שם
לכך  "אי  שאמר יוסי  רבי  כלומר, היא", יוסי  רבי  "מני ,
כאחת  שמות שני  להוציא אפשר ואי  הואיל מתחילה, נתכוין

ה"א. למעלה ראה קיימין", שם:14)דבריו בתמורה,
דברי עולה תקרב  כולה חטאת, וחציה עולה חציה "בהמה
חטאת  חציה באומר ושוין תמות. אומר, יוסי  רבי  מאיר. רבי 
מחויב  שאינו "כיון רש"י  ופירש שתמות", עולה וחציה
ממה  מקשים שם וב 'תוספות' תמות". הילכך – חטאת
הרי ואמר חטאת מחויב  שאינו שמי  - א ו, בנדרים שאמרו
ורבינו  שתירצו. מה עיי "ש כלום, אמר לא – לחטאתי  זו
חטאת  מחויב  שהיה כגון לזה ומפרש יוסי . כרבי  פוסק 
חציה  שאמר הכוונה חטאת, חציה שאמר ומה (כסף ֿמשנה).
המשנה'). ('מרכבת ה"ח  פי "ד למעלה ראה לחטאתי .

למה 15) היא והכוונה ה"א, המוקדשין פסולי  מהל' בפ "ד
כיון  כאן וגם תמות, בעליה שנתכפרו חטאת שם שאמר
היא  תישאר אחרת, חטאת להביא וצריך קריבה אינה שהיא

המשנה'). 'מרכבת (ראה בעליה שנתכפרו כחטאת

.„,BlL dÈˆÁ Ô‰Ó „Á‡ LÈc˜‰L ÔÈÙzM‰ ˙Ó‰a∆¡««À»ƒ∆ƒ¿ƒ∆»≈∆∆¿»∆
‰L„˜ BÊ È‰  BLÈc˜‰Â Á‡‰ dÈˆÁ Á˜ÏÂ ÊÁÂ¿»«¿»«∆¿»»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈»¿»

‰˜e16‰˙È‰ ‰ÈeÁc d˙lÁznL Èt ÏÚ Û‡ .17 ¿≈»««ƒ∆ƒ¿ƒ»»¿»»¿»
ÈeÁc BwÚÓ ÈeÁc‰ ÔÈ‡  dÈˆÁ LÈc˜‰Lk18Û‡Â . ¿∆ƒ¿ƒ∆¿»≈«ƒ≈ƒ»ƒ¿«

ÌÈÓc ˙M„˜ ‡e‰L Èt ÏÚ19ÌÈiÁ ÈÏÚa ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , «ƒ∆¿À«»ƒƒ¿ƒ«¬≈«ƒ
ÌÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡ 20dlk ˙È‡ È‰Â . ≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ«¬≈ƒ¿≈À»

‰eÓz ‰OBÚÂ ,˜z CÎÈÙÏ ,‰˜‰Ï21. ¿«¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»

בהמה 16) יוחנן, רבי  "אמר נסמן: ושם א. יב , זבחים ראה
והקדישה, חציה ולקח  וחזר חציה הקדיש שותפין, שני  של
נראה  לא הקדשה ובתחילת (הואיל קריבה ואינה קדושה
הלכך  הוא, מעיקרו ודחוי  חולין, היתה דחצייה להקריב 
רש"י ) – אחרת בדמיה ולוקחין ותרעה עוד קריבה אינה
בגמרא: שם ואמרו בה". כיוצא ותמורתה תמורה ועושה
ושמע ֿמינה  נדחין, חיים בעלי  שמע ֿמינה תלת, "שמע ֿמינה
אבל  בדמים", דחוי  יש ושמע ֿמינה דחוי , הוי  מעיקרא דחוי 
חיים  "בעלי  וסובר: יוחנן, רבי  על החולק  כרב  פוסק  רבינו

להלן. וראה נט .) (זבחים נדחים" כוונת 17)אינם אין
זה, דיחוי  אדרבא שהרי  ה"מתחילתה", את להדגיש רבינו
להדגיש  בא אלא דיחוי , אינו כי  אומרים יש מעיקרו, שהוא
כל  ועל דיחוי . כאן יש סוף  סוף  שהרי  הדיחוי , עצם את
הוא  הרי  מעיקרו שדיחוי  רבינו, דעת מכאן נראה פנים,
ואילו  יוחנן), רבי  על חולקים מצאנו לא זה (שבדבר דיחוי 
דחוי ". אינו מעיקרו ש"דחוי  כתב  הי "ג, שגגות מהל' בפ "י 
חיים, בעלי  שהיא משום כאן שכתב  מה על שם סמך ואולי 
צריך  אבל כאן). משנה' 'לחם (ראה נידחים חיים בעלי  ואין
בנראה  שאף  רבינו, פסק  ה"ח  שגגות מהל' בפ "ג שהרי  עיון,
פ "י ) (שם לומר הוצרך ולמה נידחין. חיים בעלי  אין ונדחה

דיחוי ". אינו מעיקרו שהיא 18)ש"דיחוי  שלפנינו, בנידון
למעלה. וראה כדלהלן. חיים, אין 19)בעלי  כאן גם

אומרים  יש אדרבה שהרי  דמים", "קדושת על ההדגשה
שכתבנו  כמו הכוונה, אלא מדחה, אינה דמים שקדושת
נראה  פנים, כל ועל דיחוי . כאן יש סוף  סוף  שהרי  למעלה,
מצאנו  לא בזה (שגם בדמים דיחוי  יש כי  רבינו דעת  מכאן
שם. שגגות, מהל' בפ "י  פסק  וכן יוחנן), רבי  על חולקים

למעלה.20) וראה א. נט , בזבחים שם 21)כרב , בזבחים
– קריבה" "אינה שאמר יוחנן, לרבי  שאפילו עושה אמרו

שוודאי שקריבה, רבינו פסק  לפי  כלֿשכן כן, ואם תמורה,
תמורה. עושה

.‰,‰ÏBÚÏ BÊ È‰ B‡ ,‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :ÓB‡‰»≈¿≈¿≈»»¬≈¿»
‰˙È‰ Ì‡‰ÏBÚ wÏ ‰Èe‡22˙M„˜ ‰Lc˜˙  ƒ»¿»¿»ƒ»≈»ƒ¿«¿»¿À«

‰ÏBÚ ˜z dÓˆÚ ‡È‰Â ,Ûeb‰23‰Èe‡ dÈ‡ Ì‡Â ;24 «¿ƒ«¿»ƒ¿«»¿ƒ≈»¿»
‰ÏBÚ ‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ Înz 25. ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»»

ותמים.22) זכר שהוא אמר 23)כגון אם רק  לא כלומר,
אמר  אם אפילו אלא הגוף , קדושת נתקדשה לעולה, זו הרי 
הדברים  ומקור הגוף , נתקדשה כן גם עולה", זו בהמה "דמי 
"איתמר, שם שאמרו - ב  יט , דתמורה הסוגיא מן הוא
רבא  הגוף , קדושת קדוש אמר כהנא רב  לדמיו, זכר הקדיש
רבא  בו) חזר =) ביה והדר הגוף , קדושת קדוש אינו אמר
דנחתא  "מיגו שם (שאמר רב  אמר יהודה מדרב  כהנא, לדרב 
זאת  רבא, אמר הגוף ", קדושת נמי  נחתא דמים, קדושת לה
ומפרש  הגוף , קדושת קדוש לדמיו זכר הקדיש אומרת:
מהל' פ "ה למעלה וראה עולה). לדמי  זכר שהקדיש רש"י 
אמר, ד"ה - ב  כ, ערכין וב 'תוספות' הי "ד. וחרמין ערכין
אבל  לדמיו", זה שור "יקדש כשאמר כאן שמדובר כתבו
בו  ואין חולין, השור גוף  – לעולה זו בהמה דמי  אומר אם

כן. אינה רבינו דעת אבל בעל 24)קדושה, שהוא כגון
נקבה. שהיא או במשנה,25)מום שם תמורה ראה

ויביא  ותימכר שתסתאב  עד תרעה לאשם נקבה "המפריש
נקבה  המפריש כי  כז: תמורה גם (וראה וכו' אשם בדמיה
שלא  תימכר אומר, שמעון רבי  מומא). בעיין לעולה,
(ראה  שתסתאב  עד שתרעה כאן רבינו הזכיר ולא במום",
ש"אינה  לפי  הט "ז), המוקדשין פסולי  מהל' פ "ד להלן
(ראה  מום בעלת היא אם גם כולל רבינו שכתב  ראויה"
מהל' בפ "א למעלה וראה משנה'. ב 'כסף  ועי ' למעלה).
זו  הרי  וכו' למזבח  מום בעל ש"המקדיש ה"י , מזבח  איסורי 
בדמיה  ויביא לחולין ותצא הכהן בערך ותפדה נתקדשה,

קרבן".
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משנה' ה'כסף  דעת ולפי  שם). ברש"י , (וראה יהודה רבי 
הוא  והספק  בו, תלויה שהנשמה אבר במקדיש רבינו כוונת
משנה' ה'לחם אבל לא. או בבהמה, כמו כולו, קדש אם
במקדיש  מדובר כי  כתב  הי "ד), וחרמין ערכין מהל' (פ "ה
אם  אפילו שמא הוא והספק  בו, תלויה הנשמה שאין אבר

ב  תלויה הנשמה שאין אבר בכל הקדיש קדושה פשטה ו,
כאן. המוריה' 'הר פירש וכן העוף ,

.‚ ÌÈÓÏL dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ BÊ ‰Ó‰a :ÓB‡‰»≈¿≈»∆¿»»¿∆¿»¿»ƒ
‰˜ dÈ‡Â ,‰L„˜12da ÏtiL „Ú ‰Úz ‡l‡ , »¿»¿≈»¿≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…»

‰ÈÓ„ ÈˆÁe ‰ÏBÚ ‰ÈÓ„ ÈˆÁa ‡ÈÈÂ ,În˙Â ÌeÓ¿ƒ»≈¿»ƒ«¬ƒ»∆»»«¬ƒ»∆»
ÌÈÓÏL13˙‡hÁ dÈˆÁ :Ó‡Â ˙‡hÁ iÁÓ ‰È‰ . ¿»ƒ»»¿À»«»¿»«∆¿»«»

B‡ ‰ÏBÚ dÈˆÁ :Ó‡L B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ dÈˆÁÂ¿∆¿»»¿»ƒ∆»«∆¿»»
˙eÓz ‡È‰ È‰  ˙‡hÁ dÈˆÁÂ ÌÈÓÏL14BÓk , ¿»ƒ¿∆¿»«»¬≈ƒ»¿

˙B˙n‰ ˙B‡hÁa ‡a˙iL15. ∆ƒ¿»≈««»«≈

עולה 12) חציה זו בהמה אמר אידך, "תניא א: כו, תמורה
בה  שמעורבים ומשום קרבה", ואינה קדשה שלמים, וחציה

קדושות. הנ"ל 13)שתי  הברייתא על אמרו בגמרא שם
לכך  "אי  שאמר יוסי  רבי  כלומר, היא", יוסי  רבי  "מני ,
כאחת  שמות שני  להוציא אפשר ואי  הואיל מתחילה, נתכוין

ה"א. למעלה ראה קיימין", שם:14)דבריו בתמורה,
דברי עולה תקרב  כולה חטאת, וחציה עולה חציה "בהמה
חטאת  חציה באומר ושוין תמות. אומר, יוסי  רבי  מאיר. רבי 
מחויב  שאינו "כיון רש"י  ופירש שתמות", עולה וחציה
ממה  מקשים שם וב 'תוספות' תמות". הילכך – חטאת
הרי ואמר חטאת מחויב  שאינו שמי  - א ו, בנדרים שאמרו
ורבינו  שתירצו. מה עיי "ש כלום, אמר לא – לחטאתי  זו
חטאת  מחויב  שהיה כגון לזה ומפרש יוסי . כרבי  פוסק 
חציה  שאמר הכוונה חטאת, חציה שאמר ומה (כסף ֿמשנה).
המשנה'). ('מרכבת ה"ח  פי "ד למעלה ראה לחטאתי .

למה 15) היא והכוונה ה"א, המוקדשין פסולי  מהל' בפ "ד
כיון  כאן וגם תמות, בעליה שנתכפרו חטאת שם שאמר
היא  תישאר אחרת, חטאת להביא וצריך קריבה אינה שהיא

המשנה'). 'מרכבת (ראה בעליה שנתכפרו כחטאת

.„,BlL dÈˆÁ Ô‰Ó „Á‡ LÈc˜‰L ÔÈÙzM‰ ˙Ó‰a∆¡««À»ƒ∆ƒ¿ƒ∆»≈∆∆¿»∆
‰L„˜ BÊ È‰  BLÈc˜‰Â Á‡‰ dÈˆÁ Á˜ÏÂ ÊÁÂ¿»«¿»«∆¿»»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈»¿»

‰˜e16‰˙È‰ ‰ÈeÁc d˙lÁznL Èt ÏÚ Û‡ .17 ¿≈»««ƒ∆ƒ¿ƒ»»¿»»¿»
ÈeÁc BwÚÓ ÈeÁc‰ ÔÈ‡  dÈˆÁ LÈc˜‰Lk18Û‡Â . ¿∆ƒ¿ƒ∆¿»≈«ƒ≈ƒ»ƒ¿«

ÌÈÓc ˙M„˜ ‡e‰L Èt ÏÚ19ÌÈiÁ ÈÏÚa ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , «ƒ∆¿À«»ƒƒ¿ƒ«¬≈«ƒ
ÌÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡ 20dlk ˙È‡ È‰Â . ≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ«¬≈ƒ¿≈À»

‰eÓz ‰OBÚÂ ,˜z CÎÈÙÏ ,‰˜‰Ï21. ¿«¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»

בהמה 16) יוחנן, רבי  "אמר נסמן: ושם א. יב , זבחים ראה
והקדישה, חציה ולקח  וחזר חציה הקדיש שותפין, שני  של
נראה  לא הקדשה ובתחילת (הואיל קריבה ואינה קדושה
הלכך  הוא, מעיקרו ודחוי  חולין, היתה דחצייה להקריב 
רש"י ) – אחרת בדמיה ולוקחין ותרעה עוד קריבה אינה
בגמרא: שם ואמרו בה". כיוצא ותמורתה תמורה ועושה
ושמע ֿמינה  נדחין, חיים בעלי  שמע ֿמינה תלת, "שמע ֿמינה
אבל  בדמים", דחוי  יש ושמע ֿמינה דחוי , הוי  מעיקרא דחוי 
חיים  "בעלי  וסובר: יוחנן, רבי  על החולק  כרב  פוסק  רבינו

להלן. וראה נט .) (זבחים נדחים" כוונת 17)אינם אין
זה, דיחוי  אדרבא שהרי  ה"מתחילתה", את להדגיש רבינו
להדגיש  בא אלא דיחוי , אינו כי  אומרים יש מעיקרו, שהוא
כל  ועל דיחוי . כאן יש סוף  סוף  שהרי  הדיחוי , עצם את
הוא  הרי  מעיקרו שדיחוי  רבינו, דעת מכאן נראה פנים,
ואילו  יוחנן), רבי  על חולקים מצאנו לא זה (שבדבר דיחוי 
דחוי ". אינו מעיקרו ש"דחוי  כתב  הי "ג, שגגות מהל' בפ "י 
חיים, בעלי  שהיא משום כאן שכתב  מה על שם סמך ואולי 
צריך  אבל כאן). משנה' 'לחם (ראה נידחים חיים בעלי  ואין
בנראה  שאף  רבינו, פסק  ה"ח  שגגות מהל' בפ "ג שהרי  עיון,
פ "י ) (שם לומר הוצרך ולמה נידחין. חיים בעלי  אין ונדחה

דיחוי ". אינו מעיקרו שהיא 18)ש"דיחוי  שלפנינו, בנידון
למעלה. וראה כדלהלן. חיים, אין 19)בעלי  כאן גם

אומרים  יש אדרבה שהרי  דמים", "קדושת על ההדגשה
שכתבנו  כמו הכוונה, אלא מדחה, אינה דמים שקדושת
נראה  פנים, כל ועל דיחוי . כאן יש סוף  סוף  שהרי  למעלה,
מצאנו  לא בזה (שגם בדמים דיחוי  יש כי  רבינו דעת  מכאן
שם. שגגות, מהל' בפ "י  פסק  וכן יוחנן), רבי  על חולקים

למעלה.20) וראה א. נט , בזבחים שם 21)כרב , בזבחים
– קריבה" "אינה שאמר יוחנן, לרבי  שאפילו עושה אמרו

שוודאי שקריבה, רבינו פסק  לפי  כלֿשכן כן, ואם תמורה,
תמורה. עושה

.‰,‰ÏBÚÏ BÊ È‰ B‡ ,‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :ÓB‡‰»≈¿≈¿≈»»¬≈¿»
‰˙È‰ Ì‡‰ÏBÚ wÏ ‰Èe‡22˙M„˜ ‰Lc˜˙  ƒ»¿»¿»ƒ»≈»ƒ¿«¿»¿À«

‰ÏBÚ ˜z dÓˆÚ ‡È‰Â ,Ûeb‰23‰Èe‡ dÈ‡ Ì‡Â ;24 «¿ƒ«¿»ƒ¿«»¿ƒ≈»¿»
‰ÏBÚ ‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ Înz 25. ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»»

ותמים.22) זכר שהוא אמר 23)כגון אם רק  לא כלומר,
אמר  אם אפילו אלא הגוף , קדושת נתקדשה לעולה, זו הרי 
הדברים  ומקור הגוף , נתקדשה כן גם עולה", זו בהמה "דמי 
"איתמר, שם שאמרו - ב  יט , דתמורה הסוגיא מן הוא
רבא  הגוף , קדושת קדוש אמר כהנא רב  לדמיו, זכר הקדיש
רבא  בו) חזר =) ביה והדר הגוף , קדושת קדוש אינו אמר
דנחתא  "מיגו שם (שאמר רב  אמר יהודה מדרב  כהנא, לדרב 
זאת  רבא, אמר הגוף ", קדושת נמי  נחתא דמים, קדושת לה
ומפרש  הגוף , קדושת קדוש לדמיו זכר הקדיש אומרת:
מהל' פ "ה למעלה וראה עולה). לדמי  זכר שהקדיש רש"י 
אמר, ד"ה - ב  כ, ערכין וב 'תוספות' הי "ד. וחרמין ערכין
אבל  לדמיו", זה שור "יקדש כשאמר כאן שמדובר כתבו
בו  ואין חולין, השור גוף  – לעולה זו בהמה דמי  אומר אם

כן. אינה רבינו דעת אבל בעל 24)קדושה, שהוא כגון
נקבה. שהיא או במשנה,25)מום שם תמורה ראה

ויביא  ותימכר שתסתאב  עד תרעה לאשם נקבה "המפריש
נקבה  המפריש כי  כז: תמורה גם (וראה וכו' אשם בדמיה
שלא  תימכר אומר, שמעון רבי  מומא). בעיין לעולה,
(ראה  שתסתאב  עד שתרעה כאן רבינו הזכיר ולא במום",
ש"אינה  לפי  הט "ז), המוקדשין פסולי  מהל' פ "ד להלן
(ראה  מום בעלת היא אם גם כולל רבינו שכתב  ראויה"
מהל' בפ "א למעלה וראה משנה'. ב 'כסף  ועי ' למעלה).
זו  הרי  וכו' למזבח  מום בעל ש"המקדיש ה"י , מזבח  איסורי 
בדמיה  ויביא לחולין ותצא הכהן בערך ותפדה נתקדשה,

קרבן".
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.Â‡Ôa˜ Èeq‡Ó da ‡ˆBiÎÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÚ Ó»««¿≈»¿≈»¿«≈»≈ƒ≈»¿»
Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„˜ ÔÈ‡L26‡Ï  ‰ÏBÚ el‡ È‰ : ∆≈¿À»»»¬≈∆¬≈≈»…

ÌeÏk Ó‡27ÁaÊÓ Èeq‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,28. »«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«
‰ÏBÚÏ el‡ È‰ :Ó‡29Ô‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ eÎnÈ  »«¬≈≈¿»ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈∆

‰ÏBÚ30. »

דופן.26) ויוצא וכלאים וטריפה ואנדרוגינוס  טומטום כגון
ב .27) כז, תמורה שייכת 28)משנה, זו שפיסקא  נראה

שם: שכתב  ה"י  שם לפ "ג והכוונה ההלכה, בסוף  להלן
כמקדיש  זה הרי  למזבח  וכו' ואנדרוגינוס  טומטום "המקדיש
הן  והרי  גופן, על חלה קדושה שאין לפי  ואבנים, עצים
שירצה", קרבן כל בדמיהן ויביאו וימכרו דבר לכל חולין
שבדמיהם  שהכוונה למזבח ", אלו "הרי  שאמר באופן והיינו

שם). הראב "ד השגת (ראה קרבן תמורה 29)יביא משנה,
ויביא 30)שם. ימכרו לעולה, אלו "הרי  במשנה: שם

משמע  לעולה, אלו "הרי  רש"י : ומפרש עולה", בדמיהם
אמר  הוה לאקרובי , בעי  הוא גופייהו אינהו דאי  עולה, לדמי 

למד). (בלא עולה" אלו הרי 

.ÊÓB‡‰31ÈÓc :32‰t33ÌÈLÏL Ïk ‰ÏBÚÏ BÊ »≈¿≈»»¿»»¿ƒ
:Ó‡L B‡ ,ÌÈÓÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ïe ÌBÈ¿««¿ƒƒ¿»ƒ∆»«
ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ïe ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ÌÈÓÏLÏ ‰ÈÓc»∆»ƒ¿»ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ
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.„pL BÓk ‡ÈÓ  ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï¿««¿ƒ≈ƒ¿∆»«

א.31) כט , נדרים נחלקו 32)ברייתא, א . כט , ב . כח , שם
אם  קבוע , לזמן עד לדמיו דבר במקדיש ועולא, פפא רב 
שצריכה  או הקבוע , הזמן בבוא מעצמה פקעה דמים קדושת
שפקעה  כעולא, הי "א) מעילה מהל' (פ "ד רבינו ופסק  פדיון.
עולא  גם מודה הגוף  שבקדושת אמרו ושם מעצמה.
שור  שהאומר הברייתא שם פירשו ולפיכך פדיון, שצריכה
דבריו  – שלמים יום שלשים לאחר יום, שלשים כל עולה זה
"דמי ". רבינו כתב  ולכן דמים. בהקדש קיימין,

היתה 33) רבינו שלפני  ונראה זה". "שור שם: בברייתא
להלן. וראה "פרה". שם הראשונה 34)גירסא והקדושה

ובין  וכו'", לעולה זו פרה "דמי  באומר בין מעצמה, נפקעת
זו  פרה "דמי  באומר והנה, וכו'". לשלמים "דמיה באומר
(שהרי עולה של הגוף  קדושת עליה חלה לא וכו'", לעולה
וקדושת  דמים, קדושת אלא לעולה), ראויה אינה נקיבה
"דמיה  באומר אבל למעלה), (ראה מעצמה פקעה דמים
עליה  חלה כן אם לשלמים, היא שראויה וכו'", לשלמים
נפקעת  היא והיאך ה"ה), למעלה (ראה הגוף  קדושת
הקדישה  שלא שכיון לומר וצריך למעלה). (ראה מעצמה?
לכל  הזאת הגוף  קדושת דומה אינה הגוף , קדושת במפורש

משנה'. ב 'כסף  ראה מעצמה, נפקעת והיא הגוף  קדושת

.Á˙aÚÓ ‰Ó‰a BÏ ‰˙È‰35 ÎÊ „Ïz Ì‡ :Ó‡Â »¿»¿≈»¿À∆∆¿»«ƒ≈≈»»
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da41LB„˜ ‰Ê È‰ 42. »¬≈∆»

אומר 35) מעוברת, שהיתה "מבכרת ב : כד, תמורה משנה,
עולה, יקרב  זכר ילדה עולה, זכר אם זו של שבמעיה מה
שלמים". תקרב  נקבה ילדה שלמים, זבחי  נקבה ואם
"נקבה, – שלמים" זבחי  נקבה "אם על הקשו שם ובגמרא
לבהמה  אתיא "סיפא ותירצו: בבכורה", קדשה קא מי 
שלא  להערים ורוצה ונתעברה, היא חטאת "שאם דהקדש",
לקדושה  ישנהו אזיל, למיתה חטאת שוולד למיתה, ילך
הן  בלידתן) =) בהווייתן קדשים וולדות וקמשמע ֿלן אחרת,

שפוסק  ורבינו (רש"י ), אמן" במעי  ולא קדושים
הקדש  בהמת וולדות כי  ה"ג), תמורה מהל' פ "ד (להלן
הסיפא  לפרש אי ֿאפשר ואםֿכן קדושים, הם אמן במעי 
הרישא  אבל חולין. בבהמת אלא שלמים" זבחי  נקבה "ואם
הבכור  שהרי  במבכרת, גם לפרש אפשר זכר", תלד "אם
הי "ב . שם תמורה בהל' וראה רובו. ביציאת אלא קדוש אינו

כאן. המוריה' ב 'הר במשנה.36)ועי ' שם 37)שם
דהא  עולה, קדושת חלה שניהם על רש"י : ומפרש במשנה.
הלכך  אחד, אלא נדר לא ומיהו עולה, יהא זכר אם קאמר
חולין. ודמיו עולה, לצרכי  ימכר והשני  לנדרו, האחד יקריב 

במשנה.38) טומטום 39)שם "ילדה במשנה: שם ראה
חלה  קדושה אין אומר, גמליאל בן שמעון רבן ואנרדוגינוס ,
טומטום  שאמר "ומה שם: המשנה, בפירוש וראה עליהן".
שרבן  המחלוקת, חוזרת קדשים בהמת על ואנדרוגינוס ,
תקדש, שיולד משעה קדשים ולד אומר גמליאל בן שמעון
להקרבה, ראוי  שאין ואנדרוגינוס  טומטום היה אם ולפיכך
קדשים  ולד אומרים, וחכמים עליו. חלה קדושה אין
זה  ולענין קדוש, ולדה יהיה ולפיכך קאי , דאמיה בקדושתה
חולין  בבהמת אבל הקדש, בבהמת זה וכל כחכמים". הלכה
שיהיה  שאומר הפה, קדושת אלא אמן, קדושת כאן שאין
טומטום  על חלה פה קדושת אין – קדוש העובר

לחםֿמשנה). וראה המוריה', ('הר פ "ג 40)ואנדרוגינוס 
"שימכרו  רבינו שם שאומר ומה ה"י . מזבח  איסורי  מהל'
זה  אין לחםֿמשנה) (ראה שירצה" קרבן כל בדמיהם ויביא
יביא  שבדמיהם שהכוונה למזבח ", אלו "הרי  שאמר באופן
שפירש  שלפנינו בנידון אבל הראב "ד) השגת (ראה קרבן
בכלל, ואנדרוגינוס  טומטום אין נקבה, או זכר בהקדישו:

לחםֿמשנה. ראה חולין, הם דמיהם מהדברים 41)ואפילו
למזבח . כבר 42)הפסולים ולא א. יא, בתמורה יוחנן כרבי 

פדא.

ה'תשע"ט  א' אדר ו ' שני יום 
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‡ˆÈ  ÏB„‚3B‡ ‰ÏBÚ ÈÏÚ È‰' Ó‡ ?„ˆÈk . »»»≈«»«¬≈»«»
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BL8È„b ,9ÈÚO ‡È‰Â10‡ˆÈ 11. ¿ƒ¿≈ƒ»ƒ»»

כמו 2) הביא שלא משום הכל. לדברי  קז: במנחות משנה
בכלל 3)שנדר. [=יש מועט . מרובה בכלל שיש משום

מנה]. - כי4)מאתיים אֿח , הלכות י "ד פרק  למעלה ראה
ואשם. חטאת ולא ונדבה, בנדר באים ושלמים עולה רק 

שנה.5) בן שנתיים.6)שהוא בן בן 7)שהוא שהוא
שתיים.8)שנה. בן בן 9)שהוא שהוא עזים, שעיר הוא
שתיים.10)שנה. בן הביא 11)שהוא שאם ולהיפך,

יצא. לא גדול, במקום קטן

.‰ÏBÚ „12ÌÈÏÈ‡‰ ÔÓ B‡ ÌÈOk‰ ÔÓ13‡È‰Â »«»ƒ«¿»ƒƒ»≈ƒ¿≈ƒ
ÒbÏt14‡Ï B‡ B„ È„È ‡ˆÈ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  «¿»¬≈∆»≈ƒ»»¿≈ƒ¿…
‡ˆÈ15ÛBÚ ˙ÏBÚ „Bp‰ ÔÎÂ .16Èa ÔÓ B‡ ÌÈBz‰ ÔÓ »»¿≈«≈«ƒ«ƒƒ¿≈

‰Bi‰17e‰v‰ ˙lÁz ‡È‰Â18‰ÊaLÂ ‰ÊaL19È‰  «»¿≈ƒ¿ƒ««ƒ∆»∆¿∆»∆¬≈
˜ÙÒ ‰Ê20,BÁL ‡È‰Â ÔÏ ,ÔÏ ‡È‰Â BÁL „ . ∆»≈»«»¿≈ƒ»»»»¿≈ƒ»

ÎÊ ‡È‰Â ‰˜ ,‰˜ ‡È‰Â ÎÊ21.‡ˆÈ ‡Ï  »»¿≈ƒ¿≈»¿≈»¿≈ƒ»»…»»

שלמים.12) נדר אם הדין נדר 13)הוא אם בין כלומר,
מאיזה  עולה עלי  הרי  ואמר נדר אם ובין איל רק  או כבש רק 

האילים. מן אם הכבשים מן אם מקום 14)שארצה "כל כי 
שנה, בני  אלו הרי  כבשים או כבשה או כבש בתורה שנאמר
שנתיים  בני  הזכרים הם אילים או איל שנאמר מקום וכל
אבל  יום, ל"א שנייה בשנה משייכנס  איל נקרא ומאימתי 
הנקרא  והוא לאיל ולא לכבש לא כשר אינו למ "ד, ביום

עולת 15)פלגס ". עלי  האומר זירא ר' "בעי  שם: בחולין
דר' אליבא מהו, פלגס  והביא הכבש מן או האיל מן בהמה
לך  תיבעי  כי  וכו'. הוי  ברייה דאמר לך תיבעי  לא יוחנן
בתנאי ) נסכים (מביא ומתני  מייתי  דאמר פדא דבר אליבא
או  כבש הוא אם הוא (שספק  מתנה וכבש איל אמרינן מי 
עצמו), בפני  ברייה אינו (שוודאי  מתנה לא בברייה איל),
כולה  ליהוי  הוה בריה אי  דאמר מתנה, נמי  בברייה דלמא או
במה  היא זירא ר' בעיית כלומר, תיקו". נדבה, הנסכים) (כל
כבש  לספק  כוונתו אם ספק , הוא הפלגס  כי  פדא בר שאמר
שארצה, מאיזה עולה עלי  "הרי  אמר אם זה ולפי  איל, ספק 
ממה  פלגס , להביא יכול האילים", מן ואם הכבשים מן אם
בפני ברייה הוא אם שלישי  ספק  גם יש  אולי  או נפשך,
אינו  שמא פלגס , להביא יכול אינו זה ולפי  לא, או עצמו,
שנשאר  ומכיוון עצמו, בפני  ברייה אלא איל, ולא כבש לא
נדרו  ידי  יצא אם ספק  זה הרי  כי  רבינו פסק  בתיקו, הדבר

לא. העוף .16)או מן באים אינם שלמים ואילו
היונה.כלומ 17) בני  מן או התורים מן שירצה: מאיזה ר,

כי ב  הלכה מזבח  איסורי  מהלכות ג פרק  למעלה וראה
קטנים  ואילו גדולים, להביא צריך התורים ממין המביא
ואילו  קטנים, להביא צריך היונים ממין והמביא פסולים,

פסולים. בבני18)גדולים וגם בתורים גם פסול שהוא
גדלו  לא או יונה) בני  (לעניין גדלו כבר שמא מספק  יונה,
נוסף : ספק  שישנו להלן עוד וראה תורים). (לעניין עדיין
הוא  הציהוב  ותחילת עצמה. בפני  ברייה הם אולי 
לצוואר. סביב  צהובה יפה נוצה להביא כשמתחילים

בני19) וגם ציהוב  בתחילת תורים גם שניהם: הביא כלומר,
גדולים  הם שמא הרגיל מהספק  וחוץ  ציהוב , בתחילת יונה
נפשך, ממה נדרו, ידי  יוצא היה זה שלפי  קטנים, הם ושמא
ידי יוצא הוא הרי  גדלות, סימן הוא ציהוב  תחילת אם
אבל  והקריב , הכהן שעבר וכגון היונים. בבני  חובתו
מהם  אחד נפשך ממה שהרי  להקריבם אסור לכתחילה

ולפיכך 20)פסול. נפשטה. ולא זירא ר' בעיית כב : חולין
ספקות, שלושה בו יש מספק  כלומר, ספק , זה שהרי  פסק 

לבן".21)כנ"ל. והביא משחור וחומר בקל "נלמד

.‚ÌÈÏB„b‰ ÔÓ ‡ÈÓ  Ì˙Ò „Bp‰22ÔÈnaL «≈¿»≈ƒƒ«¿ƒ∆«ƒ
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ÈÏÚ È‰ :Ó‡ .BL ‡ÈÈ  ˜a‰ ÔÓ ‰ÏBÚ „»«»ƒ«»»»ƒ»«¬≈»«
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.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BL ‡ÈÈ  ˜a ˙ÏBÚÏ24 ¿«»»»ƒ¿≈…«≈»∆

הגדול 22) שניים, לו והיו וכו' הקדש מכבשיי  אחד "האומר
- שלושה שם יש אם הרי  עיון: צריך [אבל הקדש". שבהן

לבינוני ]. יביא 23)חוששין עולה עלי  "הרי  במשנה: שם
ובגמרא  יונה". בן או תור או אומר עזריה בן אלעזר ר' כבש,
ומפרש  אתריה" כי  ומר אתריה כי  מר פליגי  "ולא קז:) (שם
דר' ובאתריה מעוף  כבש גריעא קמא דתנא "באתריה רש"י 
המשנה  בפירוש שם רבינו וכתב  מכבש", עוף  גריע  אלעזר
מוחלט  עולה שם קורין היו לא קמא תנא של "במקומו כי 
עזריה  בן אלעזר ר' של ובמקומו וכו' בהמה עולת אלא
אמר  כן ועל העוף  לעולת אפילו מוחלט  עולה שם קורין
הבקר  מן בנודר למה עיון, צריך אבל יונה". בן או תור
מן  מביא עולה", עלי  זה "הרי  ובאומר הגדולים, מן מביא
משנה. לחם ועיין עולה, נקראים הם אם שבו, הקטנים

כבש.24) יביא - לכבש רק  עולה קוראים אם

.„‡ˆBiÎÂ Ï‚Ú B‡ Ok B‡ ÏÈ‡ B‡ BL „pL ÈÓƒ∆»««ƒ∆∆≈∆¿«≈
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B„ È„È ‡ˆÈ  LeÁk‰ ‡È‰ Ì‡Â27. ¿ƒ≈ƒ«»»»¿≈ƒ¿

כחוש 25) ומביא שמן לו יש אם רק  הוא זה כל כלומר,
אינו  הכחוש להבאת הסיבה אם אבל המועט , ערכו בגלל
יותר  להשיג לו ואין אחר, לו שאין בגלל אלא כך, משום

לכתחילה. הכחוש מביא שאז מנחות 26)משובח , במשנה
הוא  יביא עגל במנה, ונסכיו הוא יביא שור עלי  "הרי  קז:
יביא  כבש בשתיים, ונסכיו הוא יביא איל בחמש, ונסכיו
דמי הם אלו שדמים לרבינו בסלע "."ומשמע  ונסכיו הוא

מין" שבכל מהפסוק 27)הבינוני  לרבינו לו יצא זה דבר
וזובח  ונודר זכר בעדרו ויש נוכל "וארור האומר במלאכי 
"נודר  נקרא הוא לה' משחת המביא שגם הרי  לה'", משחת

בכחוש. גם נדרו ידי  שיצא מכאן למדנו וזובח "
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‡ˆÈ  ÏB„‚3B‡ ‰ÏBÚ ÈÏÚ È‰' Ó‡ ?„ˆÈk . »»»≈«»«¬≈»«»
ÌÈÓÏL4'Ok5ÏÈ‡ ‡È‰Â6Ï‚Ú „pL B‡ ,7‡È‰Â ¿»ƒ∆∆¿≈ƒ«ƒ∆»«≈∆¿≈ƒ

BL8È„b ,9ÈÚO ‡È‰Â10‡ˆÈ 11. ¿ƒ¿≈ƒ»ƒ»»

כמו 2) הביא שלא משום הכל. לדברי  קז: במנחות משנה
בכלל 3)שנדר. [=יש מועט . מרובה בכלל שיש משום

מנה]. - כי4)מאתיים אֿח , הלכות י "ד פרק  למעלה ראה
ואשם. חטאת ולא ונדבה, בנדר באים ושלמים עולה רק 

שנה.5) בן שנתיים.6)שהוא בן בן 7)שהוא שהוא
שתיים.8)שנה. בן בן 9)שהוא שהוא עזים, שעיר הוא
שתיים.10)שנה. בן הביא 11)שהוא שאם ולהיפך,

יצא. לא גדול, במקום קטן

.‰ÏBÚ „12ÌÈÏÈ‡‰ ÔÓ B‡ ÌÈOk‰ ÔÓ13‡È‰Â »«»ƒ«¿»ƒƒ»≈ƒ¿≈ƒ
ÒbÏt14‡Ï B‡ B„ È„È ‡ˆÈ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  «¿»¬≈∆»≈ƒ»»¿≈ƒ¿…
‡ˆÈ15ÛBÚ ˙ÏBÚ „Bp‰ ÔÎÂ .16Èa ÔÓ B‡ ÌÈBz‰ ÔÓ »»¿≈«≈«ƒ«ƒƒ¿≈

‰Bi‰17e‰v‰ ˙lÁz ‡È‰Â18‰ÊaLÂ ‰ÊaL19È‰  «»¿≈ƒ¿ƒ««ƒ∆»∆¿∆»∆¬≈
˜ÙÒ ‰Ê20,BÁL ‡È‰Â ÔÏ ,ÔÏ ‡È‰Â BÁL „ . ∆»≈»«»¿≈ƒ»»»»¿≈ƒ»

ÎÊ ‡È‰Â ‰˜ ,‰˜ ‡È‰Â ÎÊ21.‡ˆÈ ‡Ï  »»¿≈ƒ¿≈»¿≈»¿≈ƒ»»…»»

שלמים.12) נדר אם הדין נדר 13)הוא אם בין כלומר,
מאיזה  עולה עלי  הרי  ואמר נדר אם ובין איל רק  או כבש רק 

האילים. מן אם הכבשים מן אם מקום 14)שארצה "כל כי 
שנה, בני  אלו הרי  כבשים או כבשה או כבש בתורה שנאמר
שנתיים  בני  הזכרים הם אילים או איל שנאמר מקום וכל
אבל  יום, ל"א שנייה בשנה משייכנס  איל נקרא ומאימתי 
הנקרא  והוא לאיל ולא לכבש לא כשר אינו למ "ד, ביום

עולת 15)פלגס ". עלי  האומר זירא ר' "בעי  שם: בחולין
דר' אליבא מהו, פלגס  והביא הכבש מן או האיל מן בהמה
לך  תיבעי  כי  וכו'. הוי  ברייה דאמר לך תיבעי  לא יוחנן
בתנאי ) נסכים (מביא ומתני  מייתי  דאמר פדא דבר אליבא
או  כבש הוא אם הוא (שספק  מתנה וכבש איל אמרינן מי 
עצמו), בפני  ברייה אינו (שוודאי  מתנה לא בברייה איל),
כולה  ליהוי  הוה בריה אי  דאמר מתנה, נמי  בברייה דלמא או
במה  היא זירא ר' בעיית כלומר, תיקו". נדבה, הנסכים) (כל
כבש  לספק  כוונתו אם ספק , הוא הפלגס  כי  פדא בר שאמר
שארצה, מאיזה עולה עלי  "הרי  אמר אם זה ולפי  איל, ספק 
ממה  פלגס , להביא יכול האילים", מן ואם הכבשים מן אם
בפני ברייה הוא אם שלישי  ספק  גם יש  אולי  או נפשך,
אינו  שמא פלגס , להביא יכול אינו זה ולפי  לא, או עצמו,
שנשאר  ומכיוון עצמו, בפני  ברייה אלא איל, ולא כבש לא
נדרו  ידי  יצא אם ספק  זה הרי  כי  רבינו פסק  בתיקו, הדבר

לא. העוף .16)או מן באים אינם שלמים ואילו
היונה.כלומ 17) בני  מן או התורים מן שירצה: מאיזה ר,

כי ב  הלכה מזבח  איסורי  מהלכות ג פרק  למעלה וראה
קטנים  ואילו גדולים, להביא צריך התורים ממין המביא
ואילו  קטנים, להביא צריך היונים ממין והמביא פסולים,

פסולים. בבני18)גדולים וגם בתורים גם פסול שהוא
גדלו  לא או יונה) בני  (לעניין גדלו כבר שמא מספק  יונה,
נוסף : ספק  שישנו להלן עוד וראה תורים). (לעניין עדיין
הוא  הציהוב  ותחילת עצמה. בפני  ברייה הם אולי 
לצוואר. סביב  צהובה יפה נוצה להביא כשמתחילים

בני19) וגם ציהוב  בתחילת תורים גם שניהם: הביא כלומר,
גדולים  הם שמא הרגיל מהספק  וחוץ  ציהוב , בתחילת יונה
נפשך, ממה נדרו, ידי  יוצא היה זה שלפי  קטנים, הם ושמא
ידי יוצא הוא הרי  גדלות, סימן הוא ציהוב  תחילת אם
אבל  והקריב , הכהן שעבר וכגון היונים. בבני  חובתו
מהם  אחד נפשך ממה שהרי  להקריבם אסור לכתחילה

ולפיכך 20)פסול. נפשטה. ולא זירא ר' בעיית כב : חולין
ספקות, שלושה בו יש מספק  כלומר, ספק , זה שהרי  פסק 

לבן".21)כנ"ל. והביא משחור וחומר בקל "נלמד

.‚ÌÈÏB„b‰ ÔÓ ‡ÈÓ  Ì˙Ò „Bp‰22ÔÈnaL «≈¿»≈ƒƒ«¿ƒ∆«ƒ
Ì˙Òa ˙B˜Ï ÔÈÏÈ‚ ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡Â .„pL∆»«¿ƒ«»¿ƒƒƒ¿ƒ¿»
?„ˆÈk .ÌB˜n‰ ÈL‡k ‡ÈÓ  ÔÈÈn‰ ÔÓ „Á‡Ï¿∆»ƒ«ƒƒ≈ƒ¿«¿≈«»≈«
ÈÏÚ È‰ :Ó‡ .BL ‡ÈÈ  ˜a‰ ÔÓ ‰ÏBÚ „»«»ƒ«»»»ƒ»«¬≈»«
Ì˙Ò ‰ÏBÚ ˙B˜Ï ÌB˜n‰ ÈL‡ Cc Ì‡ ,‰ÏBÚ»ƒ∆∆«¿≈«»ƒ¿»¿»
B‡ Bz ˙Á‡ ‰„Èt ‡ÈÓ  ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÏ elÙ‡¬ƒ¿«»≈ƒ¿ƒ»««

‰BÈ Ôa23‡l‡ Ì˙Ò ‰ÏBÚ ÔÈB˜ ÔÈ‡L Ôkc Ì‡Â ; ∆»¿ƒ«¿»∆≈ƒ»¿»∆»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BL ‡ÈÈ  ˜a ˙ÏBÚÏ24 ¿«»»»ƒ¿≈…«≈»∆

הגדול 22) שניים, לו והיו וכו' הקדש מכבשיי  אחד "האומר
- שלושה שם יש אם הרי  עיון: צריך [אבל הקדש". שבהן

לבינוני ]. יביא 23)חוששין עולה עלי  "הרי  במשנה: שם
ובגמרא  יונה". בן או תור או אומר עזריה בן אלעזר ר' כבש,
ומפרש  אתריה" כי  ומר אתריה כי  מר פליגי  "ולא קז:) (שם
דר' ובאתריה מעוף  כבש גריעא קמא דתנא "באתריה רש"י 
המשנה  בפירוש שם רבינו וכתב  מכבש", עוף  גריע  אלעזר
מוחלט  עולה שם קורין היו לא קמא תנא של "במקומו כי 
עזריה  בן אלעזר ר' של ובמקומו וכו' בהמה עולת אלא
אמר  כן ועל העוף  לעולת אפילו מוחלט  עולה שם קורין
הבקר  מן בנודר למה עיון, צריך אבל יונה". בן או תור
מן  מביא עולה", עלי  זה "הרי  ובאומר הגדולים, מן מביא
משנה. לחם ועיין עולה, נקראים הם אם שבו, הקטנים

כבש.24) יביא - לכבש רק  עולה קוראים אם

.„‡ˆBiÎÂ Ï‚Ú B‡ Ok B‡ ÏÈ‡ B‡ BL „pL ÈÓƒ∆»««ƒ∆∆≈∆¿«≈
ÈtÓ ,ÔÈn‰ B˙B‡aL ˙BÈa LeÁk ‡ÈÈ ‡Ï  Ì‰a»∆…»ƒ»¿≈∆¿«ƒƒ¿≈

ÔÈËÚeÓ ÂÈÓcL25ÔÓM‰ ‰Ùi‰ ‡È‰Ï iÁ BÈ‡Â ; ∆»»»ƒ¿≈«»¿»ƒ«»∆«»≈
epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÌL ÔÈ‡L ˙BÈa26.ÈBÈa‰ ‡ÈÈ ‡l‡ , ¿≈∆≈»¿«¿»ƒ∆∆»»ƒ«≈ƒ

B„ È„È ‡ˆÈ  LeÁk‰ ‡È‰ Ì‡Â27. ¿ƒ≈ƒ«»»»¿≈ƒ¿

כחוש 25) ומביא שמן לו יש אם רק  הוא זה כל כלומר,
אינו  הכחוש להבאת הסיבה אם אבל המועט , ערכו בגלל
יותר  להשיג לו ואין אחר, לו שאין בגלל אלא כך, משום

לכתחילה. הכחוש מביא שאז מנחות 26)משובח , במשנה
הוא  יביא עגל במנה, ונסכיו הוא יביא שור עלי  "הרי  קז:
יביא  כבש בשתיים, ונסכיו הוא יביא איל בחמש, ונסכיו
דמי הם אלו שדמים לרבינו בסלע "."ומשמע  ונסכיו הוא

מין" שבכל מהפסוק 27)הבינוני  לרבינו לו יצא זה דבר
וזובח  ונודר זכר בעדרו ויש נוכל "וארור האומר במלאכי 
"נודר  נקרא הוא לה' משחת המביא שגם הרי  לה'", משחת

בכחוש. גם נדרו ידי  שיצא מכאן למדנו וזובח "
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ÌÈL ‡È‰ .ÂÈÎÒpÓ ıeÁ ÌB˜Ó B˙B‡a ‰Ó ‰ÂML∆»∆»∆¿»ƒ¿»»≈ƒ¿«ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï  ‰Óa¿»∆…»»

.Â,‰ˆ Ì‡  ÌeÓ Ba ÏÙÂ ,‰ÏBÚ ‰Ê BL :ÓB‡‰»≈∆»¿»«ƒ»»
ÌÈL ÂÈÓ„a ‡ÈÈ28 „Á‡ ÏÈ‡ ÂÈÓ„a ‡È‰ elÙ‡Â ; »ƒ¿»»¿«ƒ«¬ƒ≈ƒ¿»»«ƒ∆»

‡ˆÈ29 ÌeÓ Ì‰a ÏÙÂ ,‰ÏBÚ el‡ ÌÈÂL ÈL :Ó‡ . »»»«¿≈¿»ƒ≈»¿»«»∆
Ba ÏÙÂ ,‰ÏBÚ ‰Ê ÏÈ‡ .„Á‡ Ì‰ÈÓ„a ‡ÈÈ ,‰ˆ Ì‡ƒ»»»ƒƒ¿≈∆∆»«ƒ∆»¿»«
Ok „ Ì‡ ÔÎÂ .Ok ÂÈÓ„a ‡ÈÈ ,‰ˆ Ì‡  ÌeÓƒ»»»ƒ¿»»∆∆¿≈ƒ»«∆∆

ÏÒÙÂ30.ÏÈ‡ ÂÈÓ„a ‡ÈÈ ,‰ˆ Ì‡  ¿ƒ¿«ƒ»»»ƒ¿»»«ƒ

יביא 28) רצה אם ונסתאב  עולה זה "שור במשנה: קח . שם
מנה  שווה שור עלי  הרי  באומר כי  ואף  שניים", בדמיו
עלי " "הרי  שאמר משום היינו יצא, לא במנה שניים והביא
"שור  באומר כן שאין מה שיביאנו, עד באחריותו שחייב 

באחריותו. חייב  שאינו עולה" שם:29)זה בגמרא
אם  שנסתאב  שור (כגון מאי ? למינא ממינא להו "איבעיא
לא  ונסתאב  עולה זה שור שמע  תא איל), להביא לו אפשר
שמע  וכו' אילים שתי  בדמיו מביא אבל איל, בדמיו יביא
תנאי תרי  וכו' נמי  חד אפילו תרי  איריא מאי  הכי  אי  מינה.
אפילו  המתיר התנא כדעת רבינו ופסק  דרבנן", ואליבא
אם  אלא זה אין - באחריות, חייב  אינו בנדבה כי  ואם אחד.
מוכרו  - מום בו נפל אם אבל ברשותו, שאינו נאבד, או נגנב 

אחר. בדמיו מום.30)ומביא בו שנפל

.Ê‰ÏBÚ ÈÏÚ È‰ :Ó‡31 ‚Â BL LÈÙ‰Â , »«¬≈»«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«
‰Oa BÓˆÚ ËBt32‰ÏBÚ ÈÏÚ ÂÈÓ„Â ‰Ê BL :Ó‡ . ≈«¿¿∆»«∆¿»»»«»

Úa˜‰ 33ÏÒÙ Ì‡Â ,34‡l‡ ÂÈÓ„a ‡ÈÈ ‡Ï  À¿«¿ƒƒ¿«…»ƒ¿»»∆»
BL35.

והמדובר 31) שנדר. כמו שיקריב  עד באחריותו שחייב 
רצה  שאם בכבש, גם סתם, עולה לקרוא אדם בני  כשדרך

כבש. עצמו.32)מביא פוטר הנודר במנחות 33)כלומר
ונסתאב  עולה זה "שור א: עמוד שם המשנה דברי  על קח :
זביד  בר מנשה רב  "אמר - שניים" בדמיו יביא רצה אם
שור  אמר נמי  אי  עולה זה שור דאמר אלא שנו לא רב  אמר
הוקבע ", עולה עלי  ודמיו זה שור אמר אבל עולה, עלי  זה
ולא  אחת עולה להביאו עליו אחריותו "הוקבע  רש"י : וכתב 

עולות". מום.34)לשתי בו שמכיוון 35)נפל שה, ולא
להביא  גם הוקבע  שתיים ולא אחת עולה להביא שהוקבע 

שה. ולא שור

.ÁÈÂMÓ „Á‡Â Lc˜‰ ÈOkÓ „Á‡ :ÓB‡‰»≈∆»ƒ¿»«∆¿≈¿∆»ƒ¿»«
Lc˜‰ Ô‰aL ÏB„b‰  ÌÈL BÏ eÈ‰Â ,Lc˜‰36eÈ‰ . ∆¿≈¿»¿«ƒ«»∆»∆∆¿≈»

ÈBÈaÏ ÔÈLLBÁÂ ,Lc˜‰ Ô‰aL ÏB„b‰  ‰LÏL37. ¿»«»∆»∆∆¿≈¿¿ƒ«≈ƒ
‰OÚÈ „ˆÈk38,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ÈBÈaÏ ÔÈzÓÈ ? ≈««¬∆«¿ƒ«≈ƒ«∆ƒ…

BcÏ ÏB„b‰ ÏÚ ‰M„w‰ ÏeÁ˙Â39BL :Ó‡ Ì‡Â . ¿»«¿À»««»¿«¿ƒ»«
ÔÈ‡Â ,Lc˜‰ Ì‰aL ÏB„b‰  Lc˜‰ ÈÂLaL∆ƒ¿»«∆¿≈«»∆»∆∆¿≈¿≈

ÈBÈaÏ ÔÈLLBÁ40. ¿ƒ«≈ƒ

מקדיש.36) הוא יפה בעין המקדיש שכל משום
מכבשי37) "אחד שם: במשנה וראה לבינוני . אף  כלומר,

בינוני שלושה וכו' לו והיו הקדש משורי  ואחד הקדש

אם  אמרו, הרי  זה: על הקשו שם ובגמרא הקדש", שבהם
יפה  בעין מקדיש אלמא הקדש, שבהם הגדול - שניים היו
בעין  מקדיש אלמא הקדש, שבהן בינוני  סיפא אימא מקדיש,
קטן  שלגבי  לבינוני , אף  חוששין שמואל אמר מקדיש, רעה

הוא. יפה חייא 38)עין רבי  אמר עביד, "היכי  בגמרא: שם
בגדול". לקדושתיה לה ומחיל שי ּומם עד לו ממתין רב  ֶָבר

ואומר 39) הגדול, על הבינוני  של הקדושה מחלל כלומר,
הגדול, על מחולל יהא הבינוני , את הקדשתי  אם כך:
הבינוני הרי  הגדול, את הקדשתי  ואם הקדש, יהיה והגדול

מלכתחילה. אבוה 40)חולין בר רבה "אמר בגמרא: שם
משוורי אחד דאמר אלא לבינוני ) אף  (דחוששין שנו לא
הקדש, שבהם הגדול הקדש, בשוורי  שור אמר אבל הקדש,
קאמר)", שבשוורי  החשוב  (=שור קאמר בתוראי  תורא
משוורי " "שור אמר אבל שבשוורי ", "שור אמר אם ודווקא

לכולם. חוששין -

.ËÔ‰Ó „Á‡ Lt41ÂÈ‡ BÏ Ó‡L B‡ ,ÁÎLÂ42 ≈≈∆»≈∆¿»«∆»«»ƒ
Lc˜‰ Ô‰Ó „Á‡43LÈc˜Ó ‰Ê È‰ 44Ô‰aL ÏB„b45 ∆»≈∆∆¿≈¬≈∆«¿ƒ»∆»∆

‰ÏBÚ „Bp‰ ÔÎÂ .B˙BÁ È„È ‡ˆÈ Ck Á‡Â46ÔÓ ¿««»»»¿≈»¿≈«≈»ƒ
Ï‚Ú Ì‡ BL Ì‡ ,Úw ‰Ó ÁÎLÂ B„ Ú˜Â ˜a‰«»»¿»«ƒ¿¿»««»«ƒƒ≈∆

BL ‡ÈÈ ‰Ê È‰ 47ÁÎLÂ ÌÈOka Ú˜ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆»ƒ¿≈ƒ»««¿»ƒ¿»«
‡ÈÈ  ÁÎLÂ ÌÈfÚa Ú˜ .ÏÈ‡ ‡ÈÈ  Úw ‰Ó«»«»ƒ«ƒ»«»ƒƒ¿»«»ƒ

B˙ÏBÚ Ú˜ ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈÓ ‰ÊÈ‡a ÁÎL .ÈÚO48 »ƒ»«¿≈∆ƒƒ«¿≈»»«»
ÏÈ‡Â BL ‡ÈÈÈÚOÂ49Ú˜ ‡nL BÏ ˜tzÒ Ì‡Â . »ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈∆»»«

‰BÈ Ôe Bz ÛÈÒBÈ  ÛBÚa B˙ÏBÚ50. »¿ƒ∆»

מהם,41) אחד ובירר בעדרו, שלושה לו היו כלומר,
מיתתו.42)והקדישו. אחד 43)בשעת בירר כלומר,

והקדישו. השוורים שצריך 44)משלושת הכוונה אין
מחזיקו  אלא אביו, או הוא הקדישו כבר שהרי  להקדישו,

הקדש. מה 45)בתורת יודע  ואיני  "פירשתי  במשנה: שם
שבהן  הגדול מה? יודע  ואיני  אבא לי  שאמר או פירשתי 
נאמר  שכן הקדיש, שבהם הגדול הסתם שמן הקדש",
ומה  שם). (רש"י  נדריכם" מבחר "וכל יא) יב , (דברים
משום  הוא הקדש משוורי  אחד אמר אם לבינוני  שחוששין
מינייהו  אהי  ידענא ולא הקדש מהן אחד שאמר "שכיוון
לגבי יפה עין דהווי  אבינוני , אי  אגדול, אי  ההקדש, חייל
אלא  למזבח  קרב  לא ומיהו חייל, אתרווייהו הלכך הקטן,
דוודאי לספוקי  ליכא פירשתי , דאמר היכא אבל מינייהו, חד

שם). (רש"י  פירש" נקבה.46)גדול ולא זכר אלא שאינה
מה 47) יודע  ואיני  הבקר מן "פירשתי  במשנה: קז. שם ראה

מני "הא אמרו: קז:) (שם ובגמרא ועגל", פר יביא פירשתי 
לדעת  כן, ואם יצא". לא גדול והביא קטן דאמר היא רבי 
- יצא גדול והביא קטן שהנודר א) הלכה (למעלה רבינו

בלבד. שור אלא להביא צריך אם 48)אינו הבקר מן אם
העזים. מן אם הכבשים מין 49)מן שבכל הגדולים שהם

הבהמה  "מן אמרו: (קז:) שם שבמשנה פי  על ואף  ומין,
גדי ושעיר ואיל ועגל פר יביא פירשתי  מה יודע  ואיני 
של  דעתו לפי  היא זו שמשנה אמרו שם בגמרא הרי  וטלה".
מביא  - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר רבי 
וראה  רבינו. פסק  וכן ויצא, הבהמה, ממיני  מין שבכל הגדול

הראב "ד. גם 50)בהשגת שיביא לומר ורוצה שם. משנה
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צב                 
         

כבשים  כמו נפרדים מינים שני  הם שהרי  יונה, בן וגם תור
בבהמה. ובקר

.È‰„Bz „51ÌÈÓÏL B‡52B„ Ú˜Â53˜aa54 »«»¿»ƒ¿»«ƒ¿«»»
BÚ˜ ÈÓa ÁÎLÂ55‰Ùe t ‡ÈÈ 56Ì‡ ÔÎÂ . ¿»«¿ƒ¿»»ƒ«»»¿≈ƒ

BÏ ˜tzÒ .ÏÁÂ ÏÈ‡ ‡ÈÈ  ÌÈOka BÏ ˜tzÒƒ¿«≈«¿»ƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒ¿«≈
Ú˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ÁÎL .‰ÈÚOe ÈÚO ‡ÈÈ  ÌÈfÚa»ƒƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»»«¿≈∆ƒ»«

B„57ÈÚO ,ÏÁÂ ÏÈ‡ ,‰Ùe t ‡ÈÓ  ƒ¿≈ƒ«»»«ƒ¿»≈»ƒ
‰ÈÚOe58Bz ‡ÈÓ  ÛBÚ ˙ÏBÚ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰ . ¿ƒ»»≈¬≈»««≈ƒ

 B„ Ú˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ÁÎLÂ Lt .‰BÈ Ôa B‡∆»≈≈¿»«¿≈∆ƒ»«ƒ¿
.‰BÈ Ôe Bz ‡ÈÓ≈ƒ∆»

תודה.51) הם הלחם עם הבאים השלמים 52)שלמים כי 
ונקבות. מזכרים או 53)באים תודה עלי  הרי  שאמר

מזה. או מזה הבקר.54)שלמים, אם 55)במין זכר אם
מה 56)נקבה. יודע  ואיני  בקר מן "פירשתי  שם: במשנה

רבי , דעת לפי  והוא ועגלה". עגל ופרה פר יביא פירשתי 
בפר  די  - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר
או  לנקבה מזכר המשנה שהרי  שניהם, וצריך בלבד, ופרה

יצא. לא - אם 57)להיפך העזים מן אם הכבשים מן אם
נקבה. אם זכר אם קבעו במי  שכח  כן וכמו הבקר, מן

מין 58) מכל מביא ומספק  ומין, מין שבכל הגדולים שהם
ונקבה. זכר ומין,

.‡È;‰BÏ ıÓ˜ ‡ÈÈ  ÁaÊnÏ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰»≈¬≈»««ƒ¿≈«»ƒ…∆¿»
‡l‡ ‡e‰L ˙BÓk ÁaÊnÏ Blk wL c EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»»∆»≈À«ƒ¿≈«¿∆∆»

‰BÏ59c ÏkÓ ‡ÈÈ  Lt ‰Ó ÁÎLÂ B„ Lt . ¿»≈≈ƒ¿¿»««≈≈»ƒƒ»»»
,‰Ó‰a ˙ÏBÚ ‡ÈÓ CÎÈÙÏ .ÁaÊnÏ Blk wL∆»≈À«ƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ«¿≈»

ÌÈÎÒ ˙ÁÓe ,ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ60ÈÙa ÔÈÈÂ ,‰BÏe , ¿«»ƒ¿«¿»ƒ¿»¿«ƒƒ¿≈
BÓˆÚ61. «¿

כליל),59) (שהיא עולה איכא "והא הקשו: שם ובגמרא
מוראה  איכא העוף , עולת איכא והא לכהנים. עורה איכא
לשיתין  נסכים, והאיכא הדשן), לבית (שמשליכן ונוצה
כולה  והיא שבה הסולת (היינו נסכים מנחת והאיכא אזלי ,
פסיקא  לא - מינה כהנים דאכלי  מנחה דאיכא כיוון כליל),

אין 60)ליה". למזבח ", עלי  "הרי  אמר שאם פי  על אף 
מה  יודע  ואינו בפירש - בכלל נסכים ומנחת העוף  עולת
העוף  עולת עלי  "הרי  מפורש אמר אולי  להסתפק  יש פירש,
גבי על נקטרים ועורה בשרה כל סוף  סוף  שהרי  למזבח ",
בשרה  כל שהרי  למזבח , בהמה עולת עלי  הרי  או המזבח ,
ממש  שכולה נסכים במנחת כן וכמו המזבח , גבי  על נקטר
עולת  אלא הזכיר שלא שם ברש"י  וראה המזבח . גבי  על
אינה  בהמה שעולת מדבריו ונראה נסכים, ומנחת העוף 

לכהנים. עורה שהרי  היין 61)בכלל, מן חוץ  כלומר,
על  [ואף  מנחה בלי  יין גם מביא - נסכים במנחת שמביא
- לשיתין אלא לאישים, אינו עצמו בפני  הבא יין שגם פי 
בכלל  הוא הרי  למזבח ", עלי  "הרי  בכלל שאינו פי  על אף 

משנה)]. (כסף  פירש מה יודע  ואינו המפרש

È.Ok ‡ÈÈ  ÁaÊnÏ ÚÏÒa ÈÏÚ È‰ :Ó‡62; »«¬≈»«¿∆««ƒ¿≈«»ƒ∆∆
Lt .Ok ‡l‡ ÁaÊnÏ ÚÏÒa wL c EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»»∆»≈¿∆««ƒ¿≈«∆»∆∆≈≈

LtM ‰Ó ÁÎLÂ63„Â c ÏkÓ ÚÏÒa ‡ÈÈ  ¿»««∆≈≈»ƒ¿∆«ƒ»»»¿»»
ÁaÊnÏ wL64. ∆»≈«ƒ¿≈«

"ממאי ,62) שם: ובכריתות י : וכריתות קז: במנחות ברייתא
שקלים  בכסף  אשם, איל טא) ה, (ויקרא רחמנא מדאמר
בסלע ". שנה בן דכבש מכלל סלעים) שני  (דהיינו

ושכח .63) מסויים דבר בסלע  עלי  הרי  אמר כלומר,
בסלע ".64) שלם דבר לקנות שיוכל "ובלבד שם. מנחות

.‚ÈıÓwÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï  ‰BÏ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰65. »≈¬≈»«¿»…ƒ¿…ƒ…∆
ÔÈÚ ,ÌÈÊ‚ ÈMÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï  ÌÈˆÚ ÈÏÚ È‰¬≈»«≈ƒ…ƒ¿…ƒ¿≈¿»ƒ»¿»

˙B˜BÁÓk66‰n‡ Ôk‡Â67Ê‚ ‡ÈÓ  ıÚ ÈÏÚ È‰ . ¿»¿»¿»«»¬≈»«≈≈ƒ∆∆
 ÌÈˆÚ‰ ÈÓ„ ‡È‰Ï ‰ˆ Ì‡Â .‰n‡ Bk‡ „Á‡∆»»¿«»¿ƒ»»¿»ƒ¿≈»≈ƒ

‡ÈÈ68. »ƒ

מסולת 65) בקומצו ממנו והרים ח ) ו, (שם דכתיב  "מנלן
להרמה  לבונה מקיש הלבונה, כל ואת ומשמנה המנחה
קומץ ". נמי  לבונה אף  קומץ , דמנחה הרמה מה דמנחה

ג:66) הלכה מזבח  איסורי  מהלכות ז פרק  למעלה ראה
ועוביין  רוחבן ואמה אורכן אמה משה שעשה "והגזרין
כעובי היינו, לדורות", עושין וכמותן סאה של גודש כמחק 
למעלה, מחוקה אבל וגדושה, מלאה כשהיא סאה מדת

הכלי . פי  עם ישרה אמה.67)כלומר, רחבן כן וכמו
מביא 68) עצים עלי  הרי  "האומר ג: פרק  שקלים תוספתא

עצים  בם לוקחים וכהנים לשופר ונותן עצים גיזרי  שני  דמי 
המזבח ". לגבי  אותן ומקריבין

.„ÈÔÓL c˙‰ B‡ „pL ÈÓ69?Ba ÔÈOBÚ „ˆÈk  ƒ∆»«ƒ¿«≈∆∆≈«ƒ
ÁÏÓ ÂÈÏÚ Ô˙BÂ ıÓ˜ epnÓ ıÓB˜70Èab ÏÚ B˜BÊÂ ≈ƒ∆…∆¿≈»»∆«¿¿««≈

„ˆÈÎÂ .˙BÁÓ ÈÈLk ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ‡M‰Â ,ÌÈM‡‰»ƒƒ¿«¿»∆¡»«…¬ƒƒ¿»≈¿»¿≈«
ÁÏÓ ÂÈÏÚ Ô˙B ?BÓˆÚ ÈÙa ‡a‰ ÔÈÈa ÔÈOBÚ71 ƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈«¿≈»»∆«

ÔÈ˙ÈM‰ Èab ÏÚ Blk BÎqÓe72ÌÈÎÒp‰ ÏÎk73. ¿«¿À««≈«ƒƒ¿»«¿»ƒ
dÓˆÚ ÈÙa ‰‡a‰ ‰Bl‰Â74ÁÏÓ ‰ÈÏÚ Ô˙B 75 ¿«¿»«»»ƒ¿≈«¿»≈»∆»∆«

.ÌÈM‡Ï dlÎÂ¿À»»ƒƒ

נודר,69) או אדם, שמתנדב  א, הלכה י "ד פרק  למעלה ראה
עצמו. בפני  הקרבנות 70)שמן כל למלוח  עשה "מצות כי 

מלח ". תקריב  קרבנך כל על שנאמר למזבח , שיעלו קודם
אין 71) - מלח  בלא קרב  הנסכים יין כי  רבינו שכתב  ואף 

עצמו  בפני  הבא יין אבל הנסכים, עם הבא ביין אלא זה
זה, דבר עיקר שכל פי  על [ואף  משנה). (כסף  מלח  טעון
שאינו  משום הוא, מלח , טעון אינו הנסכים עם הבא שיין
אינו  עצמו בפני  הבא יין גם והרי  כא.), (מנחות האישים על

(למ  כתבנו כבר - האישים גבי  על ובפרק בא יא הלכה עלה
הבא  יין של שעיקרו יא) הלכה מזבח  איסורי  מהלכות ה
לו]. גרם אחר שאיסור אלא האישים, על לבוא עצמו, בפני 

האש 72) לכבות שאסור מפני  האש, גבי  על מזלפו ואינו
פסיק  זה הרי  - לכך מתכוון שאינו פי  על ואף  המזבח , שעל

הנסכים.73)רישיה. עם הבא היין כמו כי74)כלומר,
עצמה. בפני  לבונה נודר או של 75)מתנדב  "בראשו כי 

וכו'". והלבונה הקומץ  מולחין מזבח 

.ÂË;ÈL OÚÓ ˙BÚnÓ ep‡ÈÈ ‡Ï  „ „pL ÈÓƒ∆»«∆∆…¿ƒ∆ƒ»«¬≈≈ƒ
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צג                  
         

כבשים  כמו נפרדים מינים שני  הם שהרי  יונה, בן וגם תור
בבהמה. ובקר

.È‰„Bz „51ÌÈÓÏL B‡52B„ Ú˜Â53˜aa54 »«»¿»ƒ¿»«ƒ¿«»»
BÚ˜ ÈÓa ÁÎLÂ55‰Ùe t ‡ÈÈ 56Ì‡ ÔÎÂ . ¿»«¿ƒ¿»»ƒ«»»¿≈ƒ

BÏ ˜tzÒ .ÏÁÂ ÏÈ‡ ‡ÈÈ  ÌÈOka BÏ ˜tzÒƒ¿«≈«¿»ƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒ¿«≈
Ú˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ÁÎL .‰ÈÚOe ÈÚO ‡ÈÈ  ÌÈfÚa»ƒƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»»«¿≈∆ƒ»«

B„57ÈÚO ,ÏÁÂ ÏÈ‡ ,‰Ùe t ‡ÈÓ  ƒ¿≈ƒ«»»«ƒ¿»≈»ƒ
‰ÈÚOe58Bz ‡ÈÓ  ÛBÚ ˙ÏBÚ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰ . ¿ƒ»»≈¬≈»««≈ƒ

 B„ Ú˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ÁÎLÂ Lt .‰BÈ Ôa B‡∆»≈≈¿»«¿≈∆ƒ»«ƒ¿
.‰BÈ Ôe Bz ‡ÈÓ≈ƒ∆»

תודה.51) הם הלחם עם הבאים השלמים 52)שלמים כי 
ונקבות. מזכרים או 53)באים תודה עלי  הרי  שאמר

מזה. או מזה הבקר.54)שלמים, אם 55)במין זכר אם
מה 56)נקבה. יודע  ואיני  בקר מן "פירשתי  שם: במשנה

רבי , דעת לפי  והוא ועגלה". עגל ופרה פר יביא פירשתי 
בפר  די  - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר
או  לנקבה מזכר המשנה שהרי  שניהם, וצריך בלבד, ופרה

יצא. לא - אם 57)להיפך העזים מן אם הכבשים מן אם
נקבה. אם זכר אם קבעו במי  שכח  כן וכמו הבקר, מן

מין 58) מכל מביא ומספק  ומין, מין שבכל הגדולים שהם
ונקבה. זכר ומין,

.‡È;‰BÏ ıÓ˜ ‡ÈÈ  ÁaÊnÏ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰»≈¬≈»««ƒ¿≈«»ƒ…∆¿»
‡l‡ ‡e‰L ˙BÓk ÁaÊnÏ Blk wL c EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»»∆»≈À«ƒ¿≈«¿∆∆»

‰BÏ59c ÏkÓ ‡ÈÈ  Lt ‰Ó ÁÎLÂ B„ Lt . ¿»≈≈ƒ¿¿»««≈≈»ƒƒ»»»
,‰Ó‰a ˙ÏBÚ ‡ÈÓ CÎÈÙÏ .ÁaÊnÏ Blk wL∆»≈À«ƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ«¿≈»

ÌÈÎÒ ˙ÁÓe ,ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ60ÈÙa ÔÈÈÂ ,‰BÏe , ¿«»ƒ¿«¿»ƒ¿»¿«ƒƒ¿≈
BÓˆÚ61. «¿

כליל),59) (שהיא עולה איכא "והא הקשו: שם ובגמרא
מוראה  איכא העוף , עולת איכא והא לכהנים. עורה איכא
לשיתין  נסכים, והאיכא הדשן), לבית (שמשליכן ונוצה
כולה  והיא שבה הסולת (היינו נסכים מנחת והאיכא אזלי ,
פסיקא  לא - מינה כהנים דאכלי  מנחה דאיכא כיוון כליל),

אין 60)ליה". למזבח ", עלי  "הרי  אמר שאם פי  על אף 
מה  יודע  ואינו בפירש - בכלל נסכים ומנחת העוף  עולת
העוף  עולת עלי  "הרי  מפורש אמר אולי  להסתפק  יש פירש,
גבי על נקטרים ועורה בשרה כל סוף  סוף  שהרי  למזבח ",
בשרה  כל שהרי  למזבח , בהמה עולת עלי  הרי  או המזבח ,
ממש  שכולה נסכים במנחת כן וכמו המזבח , גבי  על נקטר
עולת  אלא הזכיר שלא שם ברש"י  וראה המזבח . גבי  על
אינה  בהמה שעולת מדבריו ונראה נסכים, ומנחת העוף 

לכהנים. עורה שהרי  היין 61)בכלל, מן חוץ  כלומר,
על  [ואף  מנחה בלי  יין גם מביא - נסכים במנחת שמביא
- לשיתין אלא לאישים, אינו עצמו בפני  הבא יין שגם פי 
בכלל  הוא הרי  למזבח ", עלי  "הרי  בכלל שאינו פי  על אף 

משנה)]. (כסף  פירש מה יודע  ואינו המפרש

È.Ok ‡ÈÈ  ÁaÊnÏ ÚÏÒa ÈÏÚ È‰ :Ó‡62; »«¬≈»«¿∆««ƒ¿≈«»ƒ∆∆
Lt .Ok ‡l‡ ÁaÊnÏ ÚÏÒa wL c EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»»∆»≈¿∆««ƒ¿≈«∆»∆∆≈≈

LtM ‰Ó ÁÎLÂ63„Â c ÏkÓ ÚÏÒa ‡ÈÈ  ¿»««∆≈≈»ƒ¿∆«ƒ»»»¿»»
ÁaÊnÏ wL64. ∆»≈«ƒ¿≈«

"ממאי ,62) שם: ובכריתות י : וכריתות קז: במנחות ברייתא
שקלים  בכסף  אשם, איל טא) ה, (ויקרא רחמנא מדאמר
בסלע ". שנה בן דכבש מכלל סלעים) שני  (דהיינו

ושכח .63) מסויים דבר בסלע  עלי  הרי  אמר כלומר,
בסלע ".64) שלם דבר לקנות שיוכל "ובלבד שם. מנחות

.‚ÈıÓwÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï  ‰BÏ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰65. »≈¬≈»«¿»…ƒ¿…ƒ…∆
ÔÈÚ ,ÌÈÊ‚ ÈMÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï  ÌÈˆÚ ÈÏÚ È‰¬≈»«≈ƒ…ƒ¿…ƒ¿≈¿»ƒ»¿»

˙B˜BÁÓk66‰n‡ Ôk‡Â67Ê‚ ‡ÈÓ  ıÚ ÈÏÚ È‰ . ¿»¿»¿»«»¬≈»«≈≈ƒ∆∆
 ÌÈˆÚ‰ ÈÓ„ ‡È‰Ï ‰ˆ Ì‡Â .‰n‡ Bk‡ „Á‡∆»»¿«»¿ƒ»»¿»ƒ¿≈»≈ƒ

‡ÈÈ68. »ƒ

מסולת 65) בקומצו ממנו והרים ח ) ו, (שם דכתיב  "מנלן
להרמה  לבונה מקיש הלבונה, כל ואת ומשמנה המנחה
קומץ ". נמי  לבונה אף  קומץ , דמנחה הרמה מה דמנחה

ג:66) הלכה מזבח  איסורי  מהלכות ז פרק  למעלה ראה
ועוביין  רוחבן ואמה אורכן אמה משה שעשה "והגזרין
כעובי היינו, לדורות", עושין וכמותן סאה של גודש כמחק 
למעלה, מחוקה אבל וגדושה, מלאה כשהיא סאה מדת

הכלי . פי  עם ישרה אמה.67)כלומר, רחבן כן וכמו
מביא 68) עצים עלי  הרי  "האומר ג: פרק  שקלים תוספתא

עצים  בם לוקחים וכהנים לשופר ונותן עצים גיזרי  שני  דמי 
המזבח ". לגבי  אותן ומקריבין

.„ÈÔÓL c˙‰ B‡ „pL ÈÓ69?Ba ÔÈOBÚ „ˆÈk  ƒ∆»«ƒ¿«≈∆∆≈«ƒ
ÁÏÓ ÂÈÏÚ Ô˙BÂ ıÓ˜ epnÓ ıÓB˜70Èab ÏÚ B˜BÊÂ ≈ƒ∆…∆¿≈»»∆«¿¿««≈

„ˆÈÎÂ .˙BÁÓ ÈÈLk ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ‡M‰Â ,ÌÈM‡‰»ƒƒ¿«¿»∆¡»«…¬ƒƒ¿»≈¿»¿≈«
ÁÏÓ ÂÈÏÚ Ô˙B ?BÓˆÚ ÈÙa ‡a‰ ÔÈÈa ÔÈOBÚ71 ƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈«¿≈»»∆«

ÔÈ˙ÈM‰ Èab ÏÚ Blk BÎqÓe72ÌÈÎÒp‰ ÏÎk73. ¿«¿À««≈«ƒƒ¿»«¿»ƒ
dÓˆÚ ÈÙa ‰‡a‰ ‰Bl‰Â74ÁÏÓ ‰ÈÏÚ Ô˙B 75 ¿«¿»«»»ƒ¿≈«¿»≈»∆»∆«

.ÌÈM‡Ï dlÎÂ¿À»»ƒƒ

נודר,69) או אדם, שמתנדב  א, הלכה י "ד פרק  למעלה ראה
עצמו. בפני  הקרבנות 70)שמן כל למלוח  עשה "מצות כי 

מלח ". תקריב  קרבנך כל על שנאמר למזבח , שיעלו קודם
אין 71) - מלח  בלא קרב  הנסכים יין כי  רבינו שכתב  ואף 

עצמו  בפני  הבא יין אבל הנסכים, עם הבא ביין אלא זה
זה, דבר עיקר שכל פי  על [ואף  משנה). (כסף  מלח  טעון
שאינו  משום הוא, מלח , טעון אינו הנסכים עם הבא שיין
אינו  עצמו בפני  הבא יין גם והרי  כא.), (מנחות האישים על

(למ  כתבנו כבר - האישים גבי  על ובפרק בא יא הלכה עלה
הבא  יין של שעיקרו יא) הלכה מזבח  איסורי  מהלכות ה
לו]. גרם אחר שאיסור אלא האישים, על לבוא עצמו, בפני 

האש 72) לכבות שאסור מפני  האש, גבי  על מזלפו ואינו
פסיק  זה הרי  - לכך מתכוון שאינו פי  על ואף  המזבח , שעל

הנסכים.73)רישיה. עם הבא היין כמו כי74)כלומר,
עצמה. בפני  לבונה נודר או של 75)מתנדב  "בראשו כי 

וכו'". והלבונה הקומץ  מולחין מזבח 

.ÂË;ÈL OÚÓ ˙BÚnÓ ep‡ÈÈ ‡Ï  „ „pL ÈÓƒ∆»«∆∆…¿ƒ∆ƒ»«¬≈≈ƒ
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‡Ï  Ôa˜a iÁÓ‰ ÏÎÂ ,‰Ê Ôa˜a iÁ˙ È‰L∆¬≈ƒ¿«≈¿»¿»∆¿»«¿À»¿»¿»…
‡ÈÈÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ Ba˜76. »ƒ»¿»∆»ƒ«Àƒ

יביא 76) שלא תודה עלי  הרי  לאומר "מנין פב . שם במשנה
פסח  וזבחת ב ) טז, (דברים לומר תלמוד החולין, מן אלא
הכבשים  מן אלא בא אין פסח  והלא ובקר, צאן אלוקיך לה'
כל  להקיש ובקר, צאן לומר תלמוד מה כן אם העזים, ומן
שבחובה, דבר פסח  מה לפסח , הבקר ומן הצאן מן הבא
לא  שאז מצרים מפסח  (שנלמד החולין מן אלא בא ואין
דבר  כל אף  שם), ורש"י  גמרא - שני  מעשר עוד היה
עלי הרי  האומר לפיכך החולין. מן אלא בא אין שבחובה
אלא  יביאו לא חובה ובאין הואיל שלמים עלי  הרי  תודה

החולין". מן

.ÊËÔÓ dÓÁÏÂ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‰„Bz ÈÏÚ È‰ :Ó‡»«¬≈»«»ƒ«Àƒ¿«¿»ƒ
È‰L ;ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ dÓÁÏ ‡ÈÈ ‡Ï  OÚn‰««¬≈…»ƒ«¿»∆»ƒ«Àƒ∆¬≈
ÌÚ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡ ‰„Bz‰Â ,‰„Bz Ôa˜a „»«¿»¿«»¿«»≈»»»∆»ƒ

ÌÁl‰77.ÔÈlÁ‰ ÔÓ «∆∆ƒ«Àƒ

נתחייב 77) החולין מן תודה עלי  הרי  שאמר כיוון כלומר,
מיד  ונתחייב  הלחם, עם לבוא תודה של ודינה בתודה, מיד
בא  ואינו שבחובה, דבר הוא הלחם גם כן ואם בלחם, גם

החולין. מן אלא

.ÊÈ˙BÚnÓ ‰„Bz ‡È‰Ï ÈÏÚ È‰ :Ó‡Â Lt≈≈¿»«¬≈»«¿»ƒ»ƒ»
BÓk ‡È‰Ï BÏ LÈ  ÔÈlÁ‰ ÔÓ dÓÁÏÂ ÈL OÚÓ«¬≈≈ƒ¿«¿»ƒ«Àƒ≈¿»ƒ¿

„pL78‡ˆÈ  ÔÈlÁ‰ ÔÓ Ïk‰ ‡È‰ Ì‡Â .79Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«¿ƒ≈ƒ«…ƒ«Àƒ»»¿≈ƒ
OÚn‰ ÔÓ dÓÁÏÂ ‡È‰ ‰„Bz ÈÏÚ È‰ :Ó‡Â Lt≈≈¿»«¬≈»«»ƒ¿«¿»ƒ««¬≈

‡ÈÈ 80‡l‡ ,ÈL OÚÓ ÈhÁÓ dÓÁÏ ‡ÈÈ ‡ÏÂ . »ƒ¿…»ƒ«¿»≈ƒ≈«¬≈≈ƒ∆»
˙BÚnÓ ‡È‰L ‰Ó‰a‰ BÓk ,ÈL OÚÓ ˙BÚnÓƒ»«¬≈≈ƒ¿«¿≈»∆ƒƒ»
ÔÓ dÓÁÏ ‡ÈiL LtL Èt ÏÚ Û‡Â .ÈL OÚÓ«¬≈≈ƒ¿««ƒ∆≈≈∆»ƒ«¿»ƒ
ÔÈ‡L ;ÈL OÚÓ ˙BÚnÓ ‰ÈÎÒ ‡ÈÈ ‡Ï  OÚn‰««¬≈…»ƒ¿»∆»ƒ»«¬≈≈ƒ∆≈
,e‡aL BÓk ,ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈ‡a ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ»ƒ¿»∆»ƒ«Àƒ¿∆≈«¿
„Ú  Ba˜ È˜n‰ È˜‰Â :Ô‰a Ó‡pL ÈÙÏ¿ƒ∆∆¡«»∆¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿»«

.ÏÏk dBbÏ „ˆ Ô‰a ‰È‰È ‡ÏÂ BlMÓ eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ∆¿…ƒ¿∆»∆««»«¿»

החולין,78) מן ולחמה המעשר מן "תודה במשנה: שם
מן  לחם גם להביא לחייבו מקום ואין כלומר, יביא".
והוא  החולין מן להביא הוא המצוה ועיקר שהואיל המעשר,
הלחם  נגרר לא - כמצוותו החולין מן הזבח  את מביא לא

הזבח . "מה 79)אחר שם: המשנה בפירוש רבינו כתב  כן
כמו  להביא לו שמותר לומר, רוצה יביא, (במשנה) שאמר
משובח ". זה הרי  החולין מן הכל הביא ואם שאמר,

"יביא,80) שם רבינו כתב  זה על גם המעשר. מן שניהם
החולין  מן הביא ואם שאמר, כמו להביא מותר לומר, רוצה

משובח ". זה הרי 

    1 
מנחה.1) בקרבן הנ"ל מהפרק  המשך

.‡epz ‰Ù‡Ó ‰ÁÓ „Bp‰2‰Ù‡Ó ‡ÈÈ ‡Ï  «≈ƒ¿»«¬≈«…»ƒ«¬≈
Átk3ÌÈÙÚ ‰Ù‡Ó ‡ÏÂ ,4˙BBÈ ‰Ù‡Ó ‡ÏÂ , À»¿…«¬≈¿»ƒ¿…«¬≈

ÌÈiÚ‰5. »«¿ƒƒ

שנאמר 2) ממה כן למדו שם וברייתא סג. במנחות משנה
מאפה  ולא כופח  מאפה ולא תנור", "מאפה ד) ב , (ויקרא
פ ' בספרא גם וראה הערביים. יורות מאפה ולא רעפים

ג. הלכה י  פרשה דנדבה דבורא שם 3)ויקרא כתנאֿקמא
אחר  קדרה שפיתת "מקום הוא וכופח  יהודה. כרבי  ולא
והיא  העיסה שם ונותנין המוקד, מאותו האש שמסירין
חרס  ושברי  קשה אבן שמחממין הוא התנור ומעשה נאפת,
כלי עליה וכופין העיסה עליהם ומשליכים שיתלבנו עד

שם). המשנה (פירוש בו" שהוסקו.4)ונאפת לאחר
האש 5) ומסיקין קדרה, כמו בטיט  טוחה בארץ  "גומא

המשנה  (פירוש העיסה" בה ומשליכין שתלבן עד בתוכה
שם).

.ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰6;˙LÁÓa ‡È‰Â ,˙ÁÓa »≈¬≈»«¿«¬«¿≈ƒ¿«¿∆∆
‡È‰ ‡È‰M ‰Ó  ˙ÁÓa ‡È‰Â ,˙LÁÓa7È„ÈÂ , ¿«¿∆∆¿≈ƒ¿«¬««∆≈ƒ≈ƒƒ≈

B˙BÁ8‡ˆÈ ‡Ï9,˙LÁÓa ‡È‰Ï BÊ :Ó‡ Ì‡Â . »…»»¿ƒ»«¿»ƒ¿«¿∆∆
 ˙LÁÓa d‡È‰Â ,˙ÁÓa B‡ ;˙ÁÓa d‡È‰Â∆¡ƒ»¿«¬«¿«¬«∆¡ƒ»¿«¿∆∆

‰ÏeÒt BÊ È‰10‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .11:ÓB‡‰ ÔÎÂ . ¬≈¿»¿≈…«≈»∆¿≈»≈
„Á‡ ÈÏÎa Ô‡È‰Ï ˙BBOÚ ÈL ÈÏÚ È‰12Ô‡È‰Â , ¬≈»«¿≈∆¿«¬ƒ»ƒ¿ƒ∆»∆¡ƒ»

‰Ó  „Á‡ ÈÏÎa Ô‡È‰Â ,ÌÈÏk ÈLa ;ÌÈÏk ÈLaƒ¿≈≈ƒƒ¿≈≈ƒ∆¡ƒ»ƒ¿ƒ∆»«
‡ˆÈ ‡Ï B˙BÁ È„ÈÂ ,‡È‰ ‡È‰M13:Ó‡pL . ∆≈ƒ≈ƒƒ≈»…»»∆∆¡«

ÈÈÏ z„ L‡k14. «¬∆»«¿»«»

סג.6) שם עוד ועיין במשנה. קב : כלומר,7)מנחות
מחבת, מנחת ומביא אדם מתנדב  שהרי  כשרה, היא המנחה

ד. הלכה פי "ב  למעלה ראה מרחשת, מנחת כלומר,8)או
נדרו. והביא 9)חובת מחבת נדר הוא נדרו. קיים לא שהרי 

מחבת. והביא מרחשת במשנה.10)מרחשת, קב : שם
אחר" לכלי  לשנותה יכול ואין בה, שהזכיר כלי "דקבעה

שם). שם)11)(רש"י  פי "ב  למעלה (ראה אחרות במנחות
לזו. מזו שינה כי12)אם ה, הלכה פי "ב  למעלה ראה

ולנדור  להתנדב  לו יש ונדבה, בנדר הבאות מנחות חמש
עשרון. אלף  אפילו שירצה, מה כל במשנה.13)מהן שם

בגמרא.14) קג. שם

.‚„Á‡ ÈÏÎa ‡È‰Ï el‡ :Ó‡15ÈLa ‡È‰Â , »«≈¿»ƒƒ¿ƒ∆»¿≈ƒƒ¿≈
 „Á‡ ÈÏÎa ‡È‰Â ,ÌÈÏk ÈLa ‡È‰Ï B‡ ;ÌÈÏk≈ƒ¿»ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆»
:Ó‡ ‡l‡ ,„p‰ ˙ÚLa ÔÚ˜ ‡Ï .ÔÈÏeÒt el‡ È‰¬≈≈¿ƒ…¿»»ƒ¿««∆∆∆»»«
ÔÚ˜ ‰LÙ‰ ˙ÚLe ,˙BBOÚ ÈL ÈÏÚ È‰¬≈»«¿≈∆¿ƒ¿««¿»»¿»»
È‰  „Á‡ ÈÏÎa Ô‡È‰Â ÊÁÂ ,ÌÈÏk ÈLa ÔLÈÙ‰Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿»«∆¡ƒ»ƒ¿ƒ∆»¬≈
L‡k' ‡ÏÂ ,'z„ L‡k' Ó‡pL ;ÌÈLk el‡≈¿≈ƒ∆∆¡««¬∆»«¿»¿…«¬∆

'zLÙ‰16‡È‰Ï ˙BBOÚ ÈL ÈÏÚ È‰ :Ó‡ . ƒ¿«¿»»«¬≈»«¿≈∆¿¿»ƒ
ÈÏÎa :BÏ eÓ‡ ,ÌÈÏk ÈLa Ô‡È‰Â ,„Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ∆»∆¡ƒ»ƒ¿≈≈ƒ»¿ƒ¿ƒ
el‡ È‰  ÌÈÏk ÈLa ÌÈ˜‰ ,z„ „Á‡∆»»«¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈

ÔÈÏeÒt17ÌÈLk el‡ È‰  „Á‡ ÈÏÎa ÌÈ˜‰ ;18. ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ∆»¬≈≈¿≈ƒ

ואחת 15) אחת מכל לקמוץ  יכול שאינו באופן והמדובר
ד. הלכה סוף  להלן וראה שם). (רש"י  עצמה בפני 

שם.16) בגמרא יוחנן ור' אביי  במשנה.17)דברי  שם
זה  ובאופן אחד", בכלי  להביא "אלו אמר שלא ואף ֿעלֿפי 
 ֿ בשיטה ועיין ב  הלכה (למעלה הביא" שהביא "מה –
לא  כי  אומרים שאנו משום אלא זה אין – שם). מקובצת
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צד                 
         

"בכלי לו: שאמרו כאן אבל לנדבה, אלא זה, לנדר נתכוון
מוכח  מביא, אני  לנדבה לשם להם: השיב  ולא נדרת", אחד
והואֿהדין  פסול, – ששינה וכיון הביא, הנדר שלשם מזה
אמרו  שאם ב ) הלכה למעלה (ראה ומרחשת מחבת לענין
רש"י (עיין פוסל זה הרי  לכך, חש ולא נדרת וכך כך לו

שם). טוב ' יום כמו 18)ו'תוספות והקריב  חזר שהרי 
כלום. זה אין – שהביא בעת ששינה ומה שנדר,

.„,ÌÈÏk ÈLa ‡È‰Ï ˙BBOÚ ÈL ÈÏÚ È‰ :Ó‡»«¬≈»«¿≈∆¿¿»ƒƒ¿≈≈ƒ
„Á‡ ÈÏÎa ‡È‰Â19,z„ ÌÈÏk ÈLa :BÏ eÓ‡ , ¿≈ƒƒ¿ƒ∆»»¿ƒ¿≈≈ƒ»«¿»

ÔÈ˜‰ ;ÌÈLk el‡ È‰  ÌÈÏk ÈLa ÔÈ˜‰ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ»
eÚ˙pL ˙BÁÓ ÈzLk el‡ È‰  „Á‡ ÈÏÎa20. ƒ¿ƒ∆»¬≈≈ƒ¿≈¿»∆ƒ¿»¿

שם.19) עצמה 20)משנה  בפני מזה לקמוץ  יכול שאם
ראה  פסולות, – לאו ואם כשירות, – עצמה בפני  ומזו

כט . הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות בפי "א

.‰‰ÁÓ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰21˙LÓÁÓ ˙Á‡ ‡ÈÈ  »≈¬≈»«ƒ¿»»ƒ««≈¬≈∆
‰„e „a ˙B‡a‰ ˙BÁÓ ÈÈÓ22ÈÏÚ È‰ :Ó‡ . ƒ≈¿»«»¿∆∆¿»»»«¬≈»«

˙BÁÓ23(ÈÈÓ) ÈL ‡ÈÈ 24.ÔzLÓÁÓ ˙BÁÓ ¿»»ƒ¿≈ƒ≈¿»≈¬ƒ¿»
˙BÁÓ ÔÈÓ ÈÏÚ È‰ :Ó‡25˙BÁÓ ÈzL ‡ÈÈ  »«¬≈»«ƒ¿»»ƒ¿≈¿»

„Á‡ ÔÈnÓ26ÈzL ‡ÈÈ  ˙BÁÓ ÈÈÓ ÈÏÚ È‰ . ƒƒ∆»¬≈»«ƒ≈¿»»ƒ¿≈
ÌÈÈÓ ÈMÓ ˙BÁÓ27 ‰ÁÓ ÈÈÓ :Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ¿≈ƒƒ¿≈ƒ»«ƒ≈ƒ¿»

ÔÈÈÓ ÈL ‡ÈÈ28 BÁÎLe Ô‰Ó ÔÈÓa B„ Ú˜ . »ƒ¿≈ƒƒ»«ƒ¿¿ƒ≈∆¿≈
ÔzLÓÁ ‡ÈÓ29. ≈ƒ¬ƒ¿»

מנחה.21) איזו פירש ולא קד:22)סתם שם משנה
ד  הלכה פי "ב  למעלה וראה יהודה. כר' שלא וכתנאֿקמא

ונדבה. בנדר הבאות המנחות חמש בלשון 23)פירוט 
שם). (משנה כי24)רבים זו, מילה מחק  הכסף ֿמשנה

אחד. ממין אפילו מנחות שתי  להביא יכול הוא
רבים.25) בלשון ו"מנחות" יחיד, בלשון "מין" כלומר,
גם 26) וראה פי "ב , מנחות ובתוספתא קה. שם ברייתא

קד: שם דוקא 27)במשנה והיינו שם. ובתוספתא קה. שם
שניהם  מנחות", "מיני  שאמר כיון מינים, ומשני  מנחות שתי 

רבים. מהו,28)בלשון מנחה מיני  פפא, רב  "בעי  קה. שם
מנחות  דכולא מנחה, ומאי  קאמר, תרתי  "מיני ", דאמר כיון
המנחה. תורת וזאת ז) ו, (ויקרא דכתיב  מקריין, מנחה נמי 
ומאי קאמר, מנחה חדא "מנחה", דאמר כיון דילמא, או
וכתב  עלי ". מנחה חדא מנחה ממיני  קאמר, הכי  מנחה ? מיני 
רבינו, שכתב  ומה הבעיא. נפשטה שלא הכסף ֿמשנה,
ואם  ספק , מחמת לחומרא אלא אינו מינים, משני  שמביא
השניה  תהא אחת, אלא חייב  אינו שאם להתנות, צריך כן
חכמים  שדעת שנראה כתב , המשנה במרכבת אבל לנדבה.
להעמיד  שם דחקו שהרי  מינים, שני  להביא לחייב  נוטה
הנ"ל. השיטה לפי  ליישבה בכדי  שמעון, כר' הברייתא

פירשתי ,29) מהן איזה יודע  ואיני  "פירשתי  במשנה: שם
חמשתן". יביא

.Â„ÈÁi‰ ÔÈ‡30ÌÈMMÓ ˙BÈ „Á‡ ÈÏÎa ‰ÁÓ ‡ÈÓ ≈«»ƒ≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆»≈ƒƒƒ
ÔBOÚ31ÌÈML ‡ÈÓ  ÌÈMMÓ ˙BÈ „ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ»«≈ƒƒƒ≈ƒƒƒ

ÈL ÈÏÎa ‡M‰Â ,„Á‡ ÈÏÎa32ÏÏa‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L . ƒ¿ƒ∆»¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ»≈
ÔÈ‡ ÌÈML ÏÚ ˙È Ï‡ ,ÌÈML ‡l‡ „Á‡k¿∆»∆»ƒƒ¬»»≈«ƒƒ≈

ÔÈÏÏ33BÓk ,˙kÚÓ ‰ÏÈÏa‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿»ƒ««ƒ∆≈«¿ƒ»¿«∆∆¿
e‡aL34ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ,35‰ÏÈÏ Èe‡‰ Ïk :36ÔÈ‡  ∆≈«¿»¿¬»ƒ»»»¿ƒ»≈

‰ÏÈÏ Èe‡ BÈ‡L ÏÎÂ ,Ba ˙kÚÓ ‰ÏÈa‰37 «ƒ»¿«∆∆¿…∆≈»¿ƒ»
.Ba ˙kÚÓ ‰ÏÈa‰«ƒ»¿«∆∆

המנחות 30) אלא מביאין אינם הציבור אבל דווקא, יחיד
הפנים  ולחם הלחם ושתי  העומר מנחת כגון הקבועות,
המוריה, (הר להביא כמה שיעור בהם ויש הנסכים, ומנחת

כסף ֿמשנה). קג:31)וראה שם במשנה,32)משנה שם
ואחד  אחד, בכלי  ששים ודווקא ז. הלכה פי "ב  למעלה וראה
ואחד  ושלשים אחד, בכלי  שלשים יביא לא אבל שני . בכלי 

ז. הלכה להלן ראה וכדומה, שני , במשנה.33)בכלי  שם
עשרון  לכל לוג שמן, לוגי  ששים שם שנותן אף ֿעלֿפי 
במנחות  טוב ' יום 'תוספות ועיין ז). הלכה פי "ב  (למעלה

ד. משנה יא.34)פי "ב  הלכה פי "ג יח :35)למעלה שם
זירא. ר' דברי  ועוד. פא: בתרא בבא לבלילה,36)קג:

אחד. בכלי  להבלל שראויים עשרונים ששים כגון
עשרונים.37) ואחד ששים

.Ê38 ÔBOÚ „Á‡Â ÌÈOÚÂ ‰‡Ó ÈÏÚ È‰ :Ó‡»«¬≈»«≈»¿∆¿ƒ¿∆»ƒ»
,ÈÏk ÏÎa ÌÈML ,ÌÈÏk ÈLa ÌÈOÚÂ ‰‡Ó ‡ÈÓ≈ƒ≈»¿∆¿ƒƒ¿≈≈ƒƒƒ¿»¿ƒ

ÈLÈÏM‰ ÈÏka „Á‡ ÔBOÚ ‡ÈÓe39.40È‰ :Ó‡ ≈ƒƒ»∆»«¿ƒ«¿ƒƒ»«¬≈
˙BBOÚ ÈÏÚ È‰ ;„Á‡ ÔBOÚ ‡ÈÈ  ÔBOÚ ÈÏÚ»«ƒ»»ƒƒ»∆»¬≈»«∆¿

ÌÈL ‡ÈÈ 41Lt ÔBOÚ ‰nk ÁÎLÂ B„ Lt . »ƒ¿«ƒ≈≈ƒ¿¿»««»ƒ»≈≈
„Á‡ ÈÏÎa ÔBOÚ ÌÈML ‡ÈÈ 42ÔBOÚ ‰nk ÁÎL . »ƒƒƒƒ»ƒ¿ƒ∆»»««»ƒ»

ÌÈML ‡ÈÓ ‰Ê È‰  BÚ˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡e Lt≈≈¿≈∆ƒ¿»¬≈∆≈ƒƒƒ
ÔzLÓÁÓ ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ÔBOÚ43. ƒ»ƒ»ƒ»ƒ≈¬ƒ¿»

עשרון"38) עלי  הרי  "אמר עד שמכאן נראה, בכסף ֿמשנה
הקודמת. להלכה שייך כלים 39)- לשלשה מחלקן ואינם

לו  ויצא ואחד, וארבעים וארבעים ארבעים בשוה: שוה
ו) הלכה למעלה (הובא קג: שם מהמשנה זה דין לרבינו
ואחד  אחד, בכלי  ששים מביא ואחד, ששים עלי  הרי  "אמר
אמרו: פי "ב  מנחות ובתוספתא המוריה). (הר אחר" בכלי 
אותו  כופין אחד, בכלי  להביא עשרונות מאה עלי  "הרי 
הביא  ואם אחד, בכלי  וארבעים אחד בכלי  ששים ומביא
כלים  בשני  יצא, לא אחר בכלי  ומחצה אחד בכלי  מחצה
כלים), בשני  להביא עשרונות מאה עלי  הרי  אמר (=כלומר,
ששים  הביא ואם אחר. בכלי  ומחצה אחד בכלי  מחצה מביא

יצא". – אחר בכלי  ומאה אחד, למעלה 40)בכלי  ראה
ז. הלכה מתחילה מכאן כי  לז, קד 41)הערה :שם

הרי42)במשנה: מששים, פחות נדר ואם וקו. שם, כרבנן
למעלה  (ראה גדול והביא קטן כנדר זה והרי  נדבה, השאר
אין  שהרי  בכך, ספק  אין יותר על ואילו א). הלכה פט "ז
ספר). (קרית עשרון מששים יתירה יחיד של מנחה

פירשתי43) מה יודע  ואיני  "פירשתי  חכמים: כדברי  קו. שם
חמש  יביא פירשתי , כמה יודע  ואיני  פירשתי  מהן ואיזו

מאות". שלש שהן עשרונים ששים ששים של מנחות

.ÁÌÈÏk ‰nÎe „ ˙BBOÚ ‰nk ÁÎLÂ B„ Ú»̃«ƒ¿¿»««»∆¿»«¿«»≈ƒ
„44ÌÈMLa ÌÈML „ÚÂ „Á‡Ó ‡ÈÓ ‰Ê È‰  »«¬≈∆≈ƒ≈∆»¿«ƒƒ¿ƒƒ

ÌÈÏk45,ÔBL‡ ÈÏÎa „Á‡ ÔBOÚ ‡ÈÓ ?„ˆÈk . ≈ƒ≈«≈ƒƒ»∆»ƒ¿ƒƒ
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צה                  
         

"בכלי לו: שאמרו כאן אבל לנדבה, אלא זה, לנדר נתכוון
מוכח  מביא, אני  לנדבה לשם להם: השיב  ולא נדרת", אחד
והואֿהדין  פסול, – ששינה וכיון הביא, הנדר שלשם מזה
אמרו  שאם ב ) הלכה למעלה (ראה ומרחשת מחבת לענין
רש"י (עיין פוסל זה הרי  לכך, חש ולא נדרת וכך כך לו

שם). טוב ' יום כמו 18)ו'תוספות והקריב  חזר שהרי 
כלום. זה אין – שהביא בעת ששינה ומה שנדר,

.„,ÌÈÏk ÈLa ‡È‰Ï ˙BBOÚ ÈL ÈÏÚ È‰ :Ó‡»«¬≈»«¿≈∆¿¿»ƒƒ¿≈≈ƒ
„Á‡ ÈÏÎa ‡È‰Â19,z„ ÌÈÏk ÈLa :BÏ eÓ‡ , ¿≈ƒƒ¿ƒ∆»»¿ƒ¿≈≈ƒ»«¿»

ÔÈ˜‰ ;ÌÈLk el‡ È‰  ÌÈÏk ÈLa ÔÈ˜‰ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ»
eÚ˙pL ˙BÁÓ ÈzLk el‡ È‰  „Á‡ ÈÏÎa20. ƒ¿ƒ∆»¬≈≈ƒ¿≈¿»∆ƒ¿»¿

שם.19) עצמה 20)משנה  בפני מזה לקמוץ  יכול שאם
ראה  פסולות, – לאו ואם כשירות, – עצמה בפני  ומזו

כט . הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות בפי "א

.‰‰ÁÓ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰21˙LÓÁÓ ˙Á‡ ‡ÈÈ  »≈¬≈»«ƒ¿»»ƒ««≈¬≈∆
‰„e „a ˙B‡a‰ ˙BÁÓ ÈÈÓ22ÈÏÚ È‰ :Ó‡ . ƒ≈¿»«»¿∆∆¿»»»«¬≈»«

˙BÁÓ23(ÈÈÓ) ÈL ‡ÈÈ 24.ÔzLÓÁÓ ˙BÁÓ ¿»»ƒ¿≈ƒ≈¿»≈¬ƒ¿»
˙BÁÓ ÔÈÓ ÈÏÚ È‰ :Ó‡25˙BÁÓ ÈzL ‡ÈÈ  »«¬≈»«ƒ¿»»ƒ¿≈¿»

„Á‡ ÔÈnÓ26ÈzL ‡ÈÈ  ˙BÁÓ ÈÈÓ ÈÏÚ È‰ . ƒƒ∆»¬≈»«ƒ≈¿»»ƒ¿≈
ÌÈÈÓ ÈMÓ ˙BÁÓ27 ‰ÁÓ ÈÈÓ :Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ¿≈ƒƒ¿≈ƒ»«ƒ≈ƒ¿»

ÔÈÈÓ ÈL ‡ÈÈ28 BÁÎLe Ô‰Ó ÔÈÓa B„ Ú˜ . »ƒ¿≈ƒƒ»«ƒ¿¿ƒ≈∆¿≈
ÔzLÓÁ ‡ÈÓ29. ≈ƒ¬ƒ¿»

מנחה.21) איזו פירש ולא קד:22)סתם שם משנה
ד  הלכה פי "ב  למעלה וראה יהודה. כר' שלא וכתנאֿקמא

ונדבה. בנדר הבאות המנחות חמש בלשון 23)פירוט 
שם). (משנה כי24)רבים זו, מילה מחק  הכסף ֿמשנה

אחד. ממין אפילו מנחות שתי  להביא יכול הוא
רבים.25) בלשון ו"מנחות" יחיד, בלשון "מין" כלומר,
גם 26) וראה פי "ב , מנחות ובתוספתא קה. שם ברייתא

קד: שם דוקא 27)במשנה והיינו שם. ובתוספתא קה. שם
שניהם  מנחות", "מיני  שאמר כיון מינים, ומשני  מנחות שתי 

רבים. מהו,28)בלשון מנחה מיני  פפא, רב  "בעי  קה. שם
מנחות  דכולא מנחה, ומאי  קאמר, תרתי  "מיני ", דאמר כיון
המנחה. תורת וזאת ז) ו, (ויקרא דכתיב  מקריין, מנחה נמי 
ומאי קאמר, מנחה חדא "מנחה", דאמר כיון דילמא, או
וכתב  עלי ". מנחה חדא מנחה ממיני  קאמר, הכי  מנחה ? מיני 
רבינו, שכתב  ומה הבעיא. נפשטה שלא הכסף ֿמשנה,
ואם  ספק , מחמת לחומרא אלא אינו מינים, משני  שמביא
השניה  תהא אחת, אלא חייב  אינו שאם להתנות, צריך כן
חכמים  שדעת שנראה כתב , המשנה במרכבת אבל לנדבה.
להעמיד  שם דחקו שהרי  מינים, שני  להביא לחייב  נוטה
הנ"ל. השיטה לפי  ליישבה בכדי  שמעון, כר' הברייתא

פירשתי ,29) מהן איזה יודע  ואיני  "פירשתי  במשנה: שם
חמשתן". יביא

.Â„ÈÁi‰ ÔÈ‡30ÌÈMMÓ ˙BÈ „Á‡ ÈÏÎa ‰ÁÓ ‡ÈÓ ≈«»ƒ≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆»≈ƒƒƒ
ÔBOÚ31ÌÈML ‡ÈÓ  ÌÈMMÓ ˙BÈ „ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ»«≈ƒƒƒ≈ƒƒƒ

ÈL ÈÏÎa ‡M‰Â ,„Á‡ ÈÏÎa32ÏÏa‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L . ƒ¿ƒ∆»¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ»≈
ÔÈ‡ ÌÈML ÏÚ ˙È Ï‡ ,ÌÈML ‡l‡ „Á‡k¿∆»∆»ƒƒ¬»»≈«ƒƒ≈

ÔÈÏÏ33BÓk ,˙kÚÓ ‰ÏÈÏa‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿»ƒ««ƒ∆≈«¿ƒ»¿«∆∆¿
e‡aL34ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ,35‰ÏÈÏ Èe‡‰ Ïk :36ÔÈ‡  ∆≈«¿»¿¬»ƒ»»»¿ƒ»≈

‰ÏÈÏ Èe‡ BÈ‡L ÏÎÂ ,Ba ˙kÚÓ ‰ÏÈa‰37 «ƒ»¿«∆∆¿…∆≈»¿ƒ»
.Ba ˙kÚÓ ‰ÏÈa‰«ƒ»¿«∆∆

המנחות 30) אלא מביאין אינם הציבור אבל דווקא, יחיד
הפנים  ולחם הלחם ושתי  העומר מנחת כגון הקבועות,
המוריה, (הר להביא כמה שיעור בהם ויש הנסכים, ומנחת

כסף ֿמשנה). קג:31)וראה שם במשנה,32)משנה שם
ואחד  אחד, בכלי  ששים ודווקא ז. הלכה פי "ב  למעלה וראה
ואחד  ושלשים אחד, בכלי  שלשים יביא לא אבל שני . בכלי 

ז. הלכה להלן ראה וכדומה, שני , במשנה.33)בכלי  שם
עשרון  לכל לוג שמן, לוגי  ששים שם שנותן אף ֿעלֿפי 
במנחות  טוב ' יום 'תוספות ועיין ז). הלכה פי "ב  (למעלה

ד. משנה יא.34)פי "ב  הלכה פי "ג יח :35)למעלה שם
זירא. ר' דברי  ועוד. פא: בתרא בבא לבלילה,36)קג:

אחד. בכלי  להבלל שראויים עשרונים ששים כגון
עשרונים.37) ואחד ששים

.Ê38 ÔBOÚ „Á‡Â ÌÈOÚÂ ‰‡Ó ÈÏÚ È‰ :Ó‡»«¬≈»«≈»¿∆¿ƒ¿∆»ƒ»
,ÈÏk ÏÎa ÌÈML ,ÌÈÏk ÈLa ÌÈOÚÂ ‰‡Ó ‡ÈÓ≈ƒ≈»¿∆¿ƒƒ¿≈≈ƒƒƒ¿»¿ƒ

ÈLÈÏM‰ ÈÏka „Á‡ ÔBOÚ ‡ÈÓe39.40È‰ :Ó‡ ≈ƒƒ»∆»«¿ƒ«¿ƒƒ»«¬≈
˙BBOÚ ÈÏÚ È‰ ;„Á‡ ÔBOÚ ‡ÈÈ  ÔBOÚ ÈÏÚ»«ƒ»»ƒƒ»∆»¬≈»«∆¿

ÌÈL ‡ÈÈ 41Lt ÔBOÚ ‰nk ÁÎLÂ B„ Lt . »ƒ¿«ƒ≈≈ƒ¿¿»««»ƒ»≈≈
„Á‡ ÈÏÎa ÔBOÚ ÌÈML ‡ÈÈ 42ÔBOÚ ‰nk ÁÎL . »ƒƒƒƒ»ƒ¿ƒ∆»»««»ƒ»

ÌÈML ‡ÈÓ ‰Ê È‰  BÚ˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡e Lt≈≈¿≈∆ƒ¿»¬≈∆≈ƒƒƒ
ÔzLÓÁÓ ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ÔBOÚ43. ƒ»ƒ»ƒ»ƒ≈¬ƒ¿»

עשרון"38) עלי  הרי  "אמר עד שמכאן נראה, בכסף ֿמשנה
הקודמת. להלכה שייך כלים 39)- לשלשה מחלקן ואינם

לו  ויצא ואחד, וארבעים וארבעים ארבעים בשוה: שוה
ו) הלכה למעלה (הובא קג: שם מהמשנה זה דין לרבינו
ואחד  אחד, בכלי  ששים מביא ואחד, ששים עלי  הרי  "אמר
אמרו: פי "ב  מנחות ובתוספתא המוריה). (הר אחר" בכלי 
אותו  כופין אחד, בכלי  להביא עשרונות מאה עלי  "הרי 
הביא  ואם אחד, בכלי  וארבעים אחד בכלי  ששים ומביא
כלים  בשני  יצא, לא אחר בכלי  ומחצה אחד בכלי  מחצה
כלים), בשני  להביא עשרונות מאה עלי  הרי  אמר (=כלומר,
ששים  הביא ואם אחר. בכלי  ומחצה אחד בכלי  מחצה מביא

יצא". – אחר בכלי  ומאה אחד, למעלה 40)בכלי  ראה
ז. הלכה מתחילה מכאן כי  לז, קד 41)הערה :שם

הרי42)במשנה: מששים, פחות נדר ואם וקו. שם, כרבנן
למעלה  (ראה גדול והביא קטן כנדר זה והרי  נדבה, השאר
אין  שהרי  בכך, ספק  אין יותר על ואילו א). הלכה פט "ז
ספר). (קרית עשרון מששים יתירה יחיד של מנחה

פירשתי43) מה יודע  ואיני  "פירשתי  חכמים: כדברי  קו. שם
חמש  יביא פירשתי , כמה יודע  ואיני  פירשתי  מהן ואיזו

מאות". שלש שהן עשרונים ששים ששים של מנחות

.ÁÌÈÏk ‰nÎe „ ˙BBOÚ ‰nk ÁÎLÂ B„ Ú»̃«ƒ¿¿»««»∆¿»«¿«»≈ƒ
„44ÌÈMLa ÌÈML „ÚÂ „Á‡Ó ‡ÈÓ ‰Ê È‰  »«¬≈∆≈ƒ≈∆»¿«ƒƒ¿ƒƒ

ÌÈÏk45,ÔBL‡ ÈÏÎa „Á‡ ÔBOÚ ‡ÈÓ ?„ˆÈk . ≈ƒ≈«≈ƒƒ»∆»ƒ¿ƒƒ
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ÌÈBOÚ ‰LÏLe ,ÈL ÈÏÎa ÌÈBOÚ ÈLe¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿»∆¿ƒ
.ÔBÁ‡‰ ÈÏka ÔBOÚ ÌÈML „Ú eÈ‰iL „Ú ,ÈLÈÏLaƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿«ƒƒƒ»«¿ƒ»«¬
‰Ê „Ò ÏÚ ‡ÈÓ  Ú˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a Û‡ ÁÎL Ì‡Â¿ƒ»««¿≈∆ƒ»«≈ƒ«≈∆∆

ÔÈÓ ÏkÓ ÌÈÏk ÌÈML46ÛÏ‡ ÔÈÓ ÏkÓ ‡ÈÓ ‡ˆÓÂ . ƒƒ≈ƒƒ»ƒ¿ƒ¿»≈ƒƒ»ƒ∆∆
BÓLeÔBOÚ ÌÈLÏLe ˙B‡Ó ‰47. ¿∆≈¿ƒƒ»

ששים 44) (שמביא פירש עשרונות כמה לספק  נוסף  כלומר,
נדר, כלים בכמה גם שכח  ז), הלכה למעלה ראה עשרון,
בשני והביא אחד בכלי  נדר שאם ב ֿג הלכות למעלה וראה
יצא. לא – אחד בכלי  והביא כלים בשני  נדר או כלים,

(לחם 45) עליו חולקים חכמים ואין רבי . דברי  שם, משנה
ונדבה.46)משנה). בנדר הבאות המנחות מיני  מחמשת

וחמשים.47) ומאה אלפים תשעה ביחד שהם

.ËÓB‡‰48ÌÈBÚO ˙ÁÓ ÈÏÚ È‰ :49˙ÁÓ B‡ , »≈¬≈»«ƒ¿«¿ƒƒ¿«
ÔBOÚ ÈˆÁ50˙ÁÓ B‡ ,51‰BÏe ÔÓL ‡Ïa52È‰  ¬ƒƒ»ƒ¿«¿…∆∆¿»¬≈

ÔÈÈ˜Ó e‰BÓkL c c˙‰ ‡lL ;eËt ‰Ê53. ∆»∆…ƒ¿«≈»»∆»«¿ƒƒ
ÔÓ B‡ ÌÈBÚO‰ ÔÓ ‰ÁÓ ÈÏÚ È‰ :Ó‡»«¬≈»«ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

ÌÈL„Ú‰54‰ÁÓ B‡ ,‰BÏe ÔÓL ‡Ïa ‰ÁÓ B‡ , »¬»ƒƒ¿»¿…∆∆¿»ƒ¿»
ÔBOÚ ÈˆÁ55Èz„ ‡Ï :Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈÏ‡BL  ¬ƒƒ»¬ƒƒ»«…»«¿ƒ

ÔÈ‡L ÈzÚ„È el‡Â ,‰Êk È˜‰Ï znL ˙Úc ÏÚ ‡l‡∆»«««∆À»¿«¿ƒ»∆¿ƒ»«¿ƒ∆≈
‡Ï ‰BÏe ÔÓLa ˙ÏÒ ÌÏL ÔBOÚ ‡l‡ ÔÈÈ˜Ó«¿ƒƒ∆»ƒ»»≈…∆¿∆∆¿»…
È˙ÈÈ‰ el‡ :Ó‡ Ì‡Â ;eËt ‰Ê È‰  „B È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈¬≈∆»¿ƒ»«ƒ»ƒƒ
iÁ ‰Ê È‰  ÔÈÈ˜nL C„k „B È˙ÈÈ‰ Ú„BÈ≈«»ƒƒ≈¿∆∆∆«¿ƒƒ¬≈∆«»

.ÔÈÈ˜nL C„k È˜‰Ï¿«¿ƒ¿∆∆∆«¿ƒƒ

שמעון.48) רבי  וכדעת במשנה, קג. למעלה 49)שם ראה
ממנחת  חוץ  חיטין, סולת המנחות "כל כי  ב , הלכה פי "ב 

השעורים". מן שהם התנופה ועומר ראה 50)סוטה
לגבי (הקרבות המנחות "כל כי  ה. הלכה שם  למעלה

מעשרון". פחותה מהן אחת כל אין צריך 51)המזבח ) כן
לשון  זו שאין אף ֿעלֿפי  (כסף ֿמשנה), בסמיכות להיות
להלן. וראה שנו, לא ד"ה בתוספות שם עיין מתוקנת,

הקריבות 52) המנחות "כל כי  ז, הלכה שם למעלה ראה
ולבונה". שמן טעונות המזבח , קג.53)לגבי  במנחות

קמח  החטים. מן יביא השעורים, מן מנחה עלי  הרי  "האומר
ולבונה. שמן יביא - לבונה ובלא שמן בלא סולת. יביא -
יביא  - ומחצה עשרון שלם. עשרון יביא - עשרון חצי 
היא, שמאי  בית מני  הא חזקיה, "אמר שם: ובגמרא שנים".
בית  תימא אפילו יוחנן ר' וכו'. ראשון לשון תפוס  דאמרי 
יודע  הייתי  אילו באומר אחרון), לשון תפוס  (דאמרי  הלל
הסוגיא  ובסוף  כך", אלא כך נודר הייתי  לא כך, נודרין שאין
אמר  אבל מנחה, דאמר אלא שנו לא זעירי , "אמר קג:) (שם

שם, ברש"י  הוא (כן בשם מנחת שנו לא ד"ה שם ובתוספות
לפרש  בא שזעירי  רבינו, מדברי  ונראה לא". דגרסי ), אית
זעירי : אמר זה ועל וכו'. תימא אפילו שאמר: יוחנן ר' דברי 
מנחת  אמר אם אבל (בנפרד), מנחה שאמר אלא שנו לא
[וסובר  וקריתֿספר). (כסף ֿמשנה הוא כלום לאו (בסמיכות)
תפוס  הלל בית כאן אמרו שלא יוחנן ר' של שטעמו רבינו
זה  כן ואם בטעות. הוא האחרון שהלשון מפני  אחרון, לשון
"מנחת" אמר אם אבל "מנחה", באומר אלא אינו

כלל]. ראשון לשון כאן אין הכסף ֿמשנה 54)(בסמיכות),
אין  בעדשים כי  שמשמע  שם, מנחות הגמרא מדברי  העיר
שהמדובר  בדוחק , פירש והלחםֿמשנה טועה. אדם
ניכר  זה ומתוך עדשים, וגם שעורים גם בנדרו כשהזכיר

בכך. טועה הלכה 55)שהוא להלן הקריתֿספר דברי  לפי 
לשליש  אבל עשרון, חצי  דוקא שם) בדברינו (מובא יד

המוריה). (הר שמענו לא ולרביע 

.È‰ˆÁÓe ÔBOÚ „56Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :Ó‡Â ,57 »«ƒ»∆¡»¿»«ƒ»ƒƒ≈«
ÌÈL ‡ÈÓ ‰Ê È‰  ÔÈc˙n‰ C„k „B È˙ÈÈ‰58. »ƒƒ≈¿∆∆«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆≈ƒ¿«ƒ

ÁÓ˜ ÈÏÚ È‰ :Ó‡59‡ÏÂ ,ÔBOÚ ÈˆÁ ÈÏÚ È‰ B‡ , »«¬≈»«∆«¬≈»«¬ƒƒ»¿…
„ ‡lL ÈÓk eËt ‰Ê È‰  ‰ÁÓ ÌL ÈkÊ‰ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¬≈∆»¿ƒ∆…»«

ÌÏBÚÓ60,ÌÁÏ ‡Ïa ‰„Bz ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰ ÔÎÂ . ≈»¿≈»≈¬≈»«»¿…∆∆
eËt ‰Ê È‰  ÌÈÎÒ ‡Ïa ÁÊÂ61el‡ :Ó‡ Ì‡Â . ¿∆«¿…¿»ƒ¬≈∆»¿ƒ»«ƒ

Ú„BÈ È˙ÈÈ‰62C„k „B È˙ÈÈ‰ Ck ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡L »ƒƒ≈«∆≈«¿ƒƒ»»ƒƒ≈¿∆∆
.ÔÈÈ˜n‰ C„k È˜‰Ï iÁ ‰Ê È‰  ÔÈ„Bp‰«¿ƒ¬≈∆«»¿«¿ƒ¿∆∆««¿ƒƒ

לא 56) אם אבל ומחצה, עשרון מנחה עלי  הרי  אמר כלומר,
להלן), (ראה ומחצה עשרון עלי  הרי  אמר אלא מנחה אמר
אלא  מביא אינו - ומחצה עשרון מנחת עלי  הרי  שאמר או

(כסף ֿמשנה). אחד אותו 57)עשרון ששואלין כלומר,
 ֿ (כסף  ט  בהלכה למעלה וכמו השאלה, על עונה והוא

הייתי58)משנה). אילו באומר והמדובר במשנה. שם
יכול  ולא כך", אלא כך נודר הייתי  לא כך, נודרין שאין יודע 
שצריך  ספק  אין השלם על דהרי  אחד, בעשרון עצמו לפטור
הייתי אילו שאומר הוא החצי  ועל נודרים. כך כי  להביא,

בקריתֿספר. ראה שנים, מביא כך משום ראה 59)יודע ,
סולת. המנחות כל כי  ב , הלכה פי "ב  שם 60)למעלה ראה

סולת  יביא - קמח  וכו' מנחה עלי  הרי  "האומר במשנה:
קג:): (שם ובגמרא שלם", עשרון יביא - עשרון חצי  וכו''
מנחת  אמר אבל מנחה, דאמר אלא שנו לא זעירי , "אמר
כלל  אמר לא שאם נראה ושם ט ), הלכה למעלה (ראה לא"

"מנחת". לאומר דומה הוא הרי  פא:61)מנחה, במנחות
כופין  - נסכים בלא וזבח  לחם, בלא תודה עלי  הרי  "האומר
הא  חזקיה, אמר וכו', ונסכים זבח  ולחמה תודה ומביא אותו
רבי וכו'. ראשון לשון תפוס  דאמרי  היא, שמאי  בית מני 
יודע  הייתי  אילו באומר הלל, בית תימא אפילו אמר יוחנן
רבינו  ופסק  כך". אלא כך נודר הייתי  לא כך נודרין שאין

יוחנן. לפני62)כר' אותו ששואלין שאלה ידי  על היינו
(כסף ֿמשנה). ט  בהלכה וכמו לשאלה, עונה והוא זה,

.‡È‰„Bz ‡ÈÈ  ‰„Bz ÈÓÁÏ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰»≈¬≈»««¿≈»»ƒ»
‡Ïa ÌÁÏ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡L Úe„È c‰L ;dÓÁÏÂ¿«¿»∆«»»»«∆≈«¿ƒƒ∆∆¿…

ÈkÊ‰ Ôaw‰ ÛBÒÂ ,‰„Bz63ÌÁÏ ÈÏÚ È‰ :Ó‡ . »¿«»¿»ƒ¿ƒ»«¬≈»«∆∆
ÈBÏt ÏL B˙„Bz ËÙÏ64ÌÚ ‰„Bz ÌÁÏ ‡ÈÈ  ƒ¿…»∆¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ

BÁ ˙„Bz65. «¬≈

הרי63) "האומר כג: ובחולין פא: במנחות הונא רב  דברי 
מידע  טעמא? מאי  ולחמה, תודה מביא תודה, לחמי  עלי 
תודה  והאי  איקריב , לא תודה בלא דלחם גברא האי  ידע 
נקט ". מילתא סוף  תודה, לחמי  דקאמר והאי  קאמר. ולחמה
"וכי כת"י ). (רש"י  לחם" ואח "כ תחילה תודה לנדור "כיון
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(רש"י ). ולחמה" תודה דאמר כמאן הוי  תודה, לחמי  אמר
שצריך 64) תודה, קרבן להביא עצמו על קיבל שראובן כגון

את  להביא עצמו על וקיבל שמעון ובא לחם, גם להביא
ראובן. עבור שם.65)הלחם וחולין מנחות

.ÈBÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ Ì„‡ „B B‡ c˙Ó66ÔÈ‡Â . ƒ¿«≈≈»»«ƒƒ¿≈«¿¿≈
‚Ï ‡Ï ÌÈÎÒpa ÔÈ‡L ,ÔÈbÏ ÈL ‡ÏÂ ÔÈÈ ‚Ï ÔÈc˙Óƒ¿«¿ƒ…«ƒ¿…¿≈Àƒ∆≈«¿»ƒ……

‰MÓÁ ÔÈc˙Ó ÔÈ‡Â .ÌÈL ‡ÏÂ67˙LÓÁ ÔÈ‡L , ¿…¿«ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»∆≈¬≈∆
ÈzL ÈkÒÏ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰Ó‰a ÈkÒÏ ‡Ï ÔÈÈe‡ ÔÈbÏÀƒ¿ƒ…¿ƒ¿≈¿≈»««¿…¿ƒ¿≈¿≈

Ó‰a‰MLÂ ‰Úa‡Â ‰LÏL ÔÈc˙Ó Ï‡ .˙B ¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿»»¿ƒ»
‰ÏÚÓÂ ‰MMÓe68.˙BÓ‰a ÈkÒÏ ÔÈÈe‡ Ô‰L ÈtÓ , ƒƒ»»«¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈

ובפט "ז 66) ה"א, פי "ד למעלה וראה קד: במנחות משנה
שלשה 67)הי "ד. כבש "שנסכי  משום קד. שם משנה

 ֿ אי  ולפיכך ששה, שור ונסכי  ארבעה, איל ונסכי  לוגין,
שיעור  בידינו שאין שנים, לא לוג נדבה שיביא לאדם אפשר
לפי לוגין, חמשה כן גם יתנדב  ולא המזבח . לגבי  במצות זה
אבל  בהמות, שתי  לנסכי  ראויין ואינן שור מנסכי  פחות שהן
שם). המשנה (פירוש שור" נסכי  כדי  הן לוגין ששה

שם.68) משנה

.‚ÈÏÈ‡Â Ok ÈkÒk Ô‰ È‰  ‰ÚL „ ?„ˆÈk69. ≈«»«ƒ¿»¬≈≈¿ƒ¿≈∆∆»«ƒ
 ‰ÚLz .ÌÈÏÈ‡ ÈL ÈkÒk el‡ È‰  ‰BÓL „»«¿»¬≈≈¿ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ¿»
„ .ÌÈOk ‰LÏL ÈkÒk B‡ ,OÎÂ BL ÈkÒk¿ƒ¿≈»∆∆¿ƒ¿≈¿»¿»ƒ»«
ÌÈOk ÈL B‡ ,ÏÈ‡Â BL ÈkÒk el‡ È‰  ‰OÚ¬»»¬≈≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈¿»ƒ

ÌÏBÚÏ „Ú ÔÎÂ .ÏÈ‡Â70. »«ƒ¿≈«¿»

שם.69) המשנה בפירוש רבינו כתב  תמיד 70)כן "תמצא
מכוין  שאפשר למה עולה בדעתך שיעלה חשבון איזה

המשנה). (פירוש שהמשלנו דרך על בהמות מספר לנסכי 

.„È„71ÔÈbÏ ‰MÓÁ72;‰ML ÌÏL‰ BÏ ÔÈÓB‡  »«¬ƒ»Àƒ¿ƒ«¿≈ƒ»
Ôa˜Ï ÔÚ˜ È‰L73 ÌÈL B‡ ‚Ï „ Ì‡ Ï‡ . ∆¬≈¿»»¿»¿»¬»ƒ»«…¿«ƒ

Ô˙ˆ˜Ó ‡ÏÂ Ô‰ ‡Ï ,ÏÏk ÔÈÈe‡ ÔÈ‡ È‰L ;eËt74. »∆¬≈≈»¿ƒ¿»…≈¿…ƒ¿»»
ÔÓL ‚lÓ ˙BÁt ÔÈ„B ‡ÏÂ ÔÈc˙Ó ÔÈ‡Â75ÔÈ‡L ; ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ»ƒ…∆∆∆≈

ÔBOÚÓ ‰˙eÁt ‰ÁÓ EÏ76„Á‡ ‚Ï ‰ÎÈˆ ‡È‰Â , ¿ƒ¿»¿»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»…∆»
ÔÓL77. ∆∆

להלן.71) וראה שם , אבל 72)גמרא בדיעבד. כלומר,
יב . הלכה למעלה כמפורש חמשה, מתנדבין אין לכתחילה

אות 73) קבע  שהוא מכיון יכול כלומר, אינו לקרבן, ן
לוגין, חמשת בנסכים שאין ומכיון ביחד. אם כי  להקריבן
בהמות  שתי  לנסכי  ולא אחת בהמה לנסכי  לא ראויין שאין
לששה  שישלים עד קרבים אינם לכך הי "ב ), למעלה (ראה
"איבעיא  שם: בגמרא שור. לנסכי  ראויין הם שאז לוגין,
הרי אמר ("אם לנסכים קבע  אין או לנסכים קבע  יש להו,
להקריבם  יכול שאין קבע , הוי  מי  לנסכים לוגין וכך כך עלי 
ויכול  קבע  אין או אחד, בקרבן קרבי  דהוו ביחד, הכל אלא
דמי , היכי  שם). רש"י  – נפשיה" באפי  דחזי  מה להקריבם
משיך  לנסכים קבע  אין אמרת אי  חמשה, דאייתי  כגון
ואי נדבה. הוי  ואידך לאיל, דחזי  מינייהו ארבעה ומקריב 
וכו'", מאי  קרבי , לא להו דממלי  עד לנסכים קבע  יש אמרת
(כסף ֿמשנה). לחומרא רבינו ופסקה הבעיא, נפשטה ולא

שהרי בנסכים, ישנם מהם שמקצת חמשה, בנדר זה וכל
בנדר  אבל איל. לנסכי  וארבעה כבש לנסכי  ראויים שלשה

להלן. ראה אחד, לוג או לוגים מדברי74)שני  נשמע  כך
מלמד  יג), טו, (במדבר "האזרח  וקז. שם מנחות הברייתא
רצה  שאם ומנין לוגין. שלשת וכמה? נסכים, שמתנדבין
יפחות, יכול יהיה. טו) (שם, תלמודֿלומר יוסיף , להוסיף 
בהר  וראה (כסף ֿמשנה, ככה" יג) (שם, תלמודֿלומר
הרי אמר שאם ט , הלכה למעלה רבינו שכתב  ומה המוריה).
משום  היינו שלם, עשרון מביא – עשרון חצי  מנחה עלי 
וחציו  בבוקר חציו גדול, כהן בחביתי  קרב  עשרון שחצי 
או  אחד לוג אבל כֿד), הלכות פי "ג למעלה (ראה בערב 
וראה  ספר, (קרית מקצתן ולא הן לא כלל, ראויין אינם שנים

ומשנהֿלמלך). מנחות 75)לחםֿמשנה במשנה הוא כן
יפחות  לא שמן וכו' עלי  "הרי  הט "ו) להלן (הובאה קז.
נדר  ואם כתנאֿקמא. ופסק  לוגין" שלשה אומר רבי  מלוג,

המוריה). (הר ביין כמו פטור, – לוג למעלה 76)חצי  ראה
ה. הלכה ופי "ג 77)פי "ב  ז, הלכה פי "ב  למעלה ראה

יד. והלכה ה הלכה
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‡ÈÈ  ÔÓM‰ ÔÓ B‡ ÔÈi‰ ÔÓ „ ‚Ï ‰nk ÁÎLÂ¿»««»…»«ƒ««ƒƒ«∆∆»ƒ
Ba ÔÈÈ˜nL ÌBÈ EÏ ÔÈ‡L ;‚Ï ‰‡Óe ÌÈÚa‡«¿»ƒ≈»…∆≈¿∆«¿ƒƒ
ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBiÓ ˙BÈ ˙BaÓ ˙Ba˜ eav‰«ƒ»¿»¿À≈ƒ»ƒ∆

‚Á80˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL81‰‡Ó Ba ÌÈÎÒp‰ eÈ‰Â , «∆»ƒ¿¿«»¿»«¿»ƒ≈»
ÔÈÈ Ì˙BÓÎe ÔÓL ‚Ï ÌÈÚa‡Â82‡a˙iL BÓk , ¿«¿»ƒ…∆∆¿»«ƒ¿∆ƒ¿»≈

ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰83. ¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ

הם 78) בנסכים שהפחות משום הכל, לדברי  שם במשנה
לוגין. שלשה שהם כבש, תנאֿקמא 79)נסכי  כדברי 

שבשמן  הפחות שזהו יד, הלכה למעלה וראה שם. במשנה
נדבה. הסוכות.80)במנחת חג במשנה:81)של שם

מרובה", כיום יביא - פירשתי  מה יודע  ואיני  "פירשתי 
(הסוכות) חג של הראשון טוב  כיום "תנא, שם: ובגמרא
בהמות  ושלש שלשים בו שמקריבים בשבת", להיות שחל

להלן. ראה אחת, וחטאת בו 82)עולות, מקריבים שהרי 
ההין, חצי  נותנים פר לכל החג, למוסף  פרים עשר שלשה
הלכה  פ "ה (למעלה יין לוגים וששה שמן, לוגין ששה היינו
כמו  יין. וכן שמן, לוגים ושמונה שבעים בסךֿהכל הרי  ד),
ההין, שלישית מהם אחד שלכל אילים, שני  מקריבים כן
כן  כמו שמונה. הרי  יין, וכן שמן, לוגים ארבעה היינו
ההין, רביעית אחד שלכל כבשים, עשר ארבעה מקריבים
ושנים  ארבעים עוד הרי  יין, וכן שמן, לוגים שלשה היינו
לוגים. ששה ביחד תמידים, כבשים שני  מקריבין עוד לוגים.
ששה  שוב  הרי  שבת, למוסף  כבשים שני  מקריבים עוד

וארבעים. מאה יהיו הנ"ל כל וכשתחבר פרק 83)לוגים.
משעיר  חוץ  בהמות ותשע  עשרים בו שמקריבים ג, הלכה י 
מוספים. שני  גם ישנם הרי  ובשבת תמידים. ושני  לחטאת,

     1 
ודיני1) הבחירה, בבית הקרבנות כל הקרבת מצות בו יבאר
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צז                  
         

(רש"י ). ולחמה" תודה דאמר כמאן הוי  תודה, לחמי  אמר
שצריך 64) תודה, קרבן להביא עצמו על קיבל שראובן כגון

את  להביא עצמו על וקיבל שמעון ובא לחם, גם להביא
ראובן. עבור שם.65)הלחם וחולין מנחות

.ÈBÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ Ì„‡ „B B‡ c˙Ó66ÔÈ‡Â . ƒ¿«≈≈»»«ƒƒ¿≈«¿¿≈
‚Ï ‡Ï ÌÈÎÒpa ÔÈ‡L ,ÔÈbÏ ÈL ‡ÏÂ ÔÈÈ ‚Ï ÔÈc˙Óƒ¿«¿ƒ…«ƒ¿…¿≈Àƒ∆≈«¿»ƒ……

‰MÓÁ ÔÈc˙Ó ÔÈ‡Â .ÌÈL ‡ÏÂ67˙LÓÁ ÔÈ‡L , ¿…¿«ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»∆≈¬≈∆
ÈzL ÈkÒÏ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰Ó‰a ÈkÒÏ ‡Ï ÔÈÈe‡ ÔÈbÏÀƒ¿ƒ…¿ƒ¿≈¿≈»««¿…¿ƒ¿≈¿≈

Ó‰a‰MLÂ ‰Úa‡Â ‰LÏL ÔÈc˙Ó Ï‡ .˙B ¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿»»¿ƒ»
‰ÏÚÓÂ ‰MMÓe68.˙BÓ‰a ÈkÒÏ ÔÈÈe‡ Ô‰L ÈtÓ , ƒƒ»»«¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈

ובפט "ז 66) ה"א, פי "ד למעלה וראה קד: במנחות משנה
שלשה 67)הי "ד. כבש "שנסכי  משום קד. שם משנה

 ֿ אי  ולפיכך ששה, שור ונסכי  ארבעה, איל ונסכי  לוגין,
שיעור  בידינו שאין שנים, לא לוג נדבה שיביא לאדם אפשר
לפי לוגין, חמשה כן גם יתנדב  ולא המזבח . לגבי  במצות זה
אבל  בהמות, שתי  לנסכי  ראויין ואינן שור מנסכי  פחות שהן
שם). המשנה (פירוש שור" נסכי  כדי  הן לוגין ששה

שם.68) משנה

.‚ÈÏÈ‡Â Ok ÈkÒk Ô‰ È‰  ‰ÚL „ ?„ˆÈk69. ≈«»«ƒ¿»¬≈≈¿ƒ¿≈∆∆»«ƒ
 ‰ÚLz .ÌÈÏÈ‡ ÈL ÈkÒk el‡ È‰  ‰BÓL „»«¿»¬≈≈¿ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ¿»
„ .ÌÈOk ‰LÏL ÈkÒk B‡ ,OÎÂ BL ÈkÒk¿ƒ¿≈»∆∆¿ƒ¿≈¿»¿»ƒ»«
ÌÈOk ÈL B‡ ,ÏÈ‡Â BL ÈkÒk el‡ È‰  ‰OÚ¬»»¬≈≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈¿»ƒ

ÌÏBÚÏ „Ú ÔÎÂ .ÏÈ‡Â70. »«ƒ¿≈«¿»

שם.69) המשנה בפירוש רבינו כתב  תמיד 70)כן "תמצא
מכוין  שאפשר למה עולה בדעתך שיעלה חשבון איזה

המשנה). (פירוש שהמשלנו דרך על בהמות מספר לנסכי 

.„È„71ÔÈbÏ ‰MÓÁ72;‰ML ÌÏL‰ BÏ ÔÈÓB‡  »«¬ƒ»Àƒ¿ƒ«¿≈ƒ»
Ôa˜Ï ÔÚ˜ È‰L73 ÌÈL B‡ ‚Ï „ Ì‡ Ï‡ . ∆¬≈¿»»¿»¿»¬»ƒ»«…¿«ƒ

Ô˙ˆ˜Ó ‡ÏÂ Ô‰ ‡Ï ,ÏÏk ÔÈÈe‡ ÔÈ‡ È‰L ;eËt74. »∆¬≈≈»¿ƒ¿»…≈¿…ƒ¿»»
ÔÓL ‚lÓ ˙BÁt ÔÈ„B ‡ÏÂ ÔÈc˙Ó ÔÈ‡Â75ÔÈ‡L ; ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ»ƒ…∆∆∆≈

ÔBOÚÓ ‰˙eÁt ‰ÁÓ EÏ76„Á‡ ‚Ï ‰ÎÈˆ ‡È‰Â , ¿ƒ¿»¿»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»…∆»
ÔÓL77. ∆∆

להלן.71) וראה שם , אבל 72)גמרא בדיעבד. כלומר,
יב . הלכה למעלה כמפורש חמשה, מתנדבין אין לכתחילה

אות 73) קבע  שהוא מכיון יכול כלומר, אינו לקרבן, ן
לוגין, חמשת בנסכים שאין ומכיון ביחד. אם כי  להקריבן
בהמות  שתי  לנסכי  ולא אחת בהמה לנסכי  לא ראויין שאין
לששה  שישלים עד קרבים אינם לכך הי "ב ), למעלה (ראה
"איבעיא  שם: בגמרא שור. לנסכי  ראויין הם שאז לוגין,
הרי אמר ("אם לנסכים קבע  אין או לנסכים קבע  יש להו,
להקריבם  יכול שאין קבע , הוי  מי  לנסכים לוגין וכך כך עלי 
ויכול  קבע  אין או אחד, בקרבן קרבי  דהוו ביחד, הכל אלא
דמי , היכי  שם). רש"י  – נפשיה" באפי  דחזי  מה להקריבם
משיך  לנסכים קבע  אין אמרת אי  חמשה, דאייתי  כגון
ואי נדבה. הוי  ואידך לאיל, דחזי  מינייהו ארבעה ומקריב 
וכו'", מאי  קרבי , לא להו דממלי  עד לנסכים קבע  יש אמרת
(כסף ֿמשנה). לחומרא רבינו ופסקה הבעיא, נפשטה ולא

שהרי בנסכים, ישנם מהם שמקצת חמשה, בנדר זה וכל
בנדר  אבל איל. לנסכי  וארבעה כבש לנסכי  ראויים שלשה

להלן. ראה אחד, לוג או לוגים מדברי74)שני  נשמע  כך
מלמד  יג), טו, (במדבר "האזרח  וקז. שם מנחות הברייתא
רצה  שאם ומנין לוגין. שלשת וכמה? נסכים, שמתנדבין
יפחות, יכול יהיה. טו) (שם, תלמודֿלומר יוסיף , להוסיף 
בהר  וראה (כסף ֿמשנה, ככה" יג) (שם, תלמודֿלומר
הרי אמר שאם ט , הלכה למעלה רבינו שכתב  ומה המוריה).
משום  היינו שלם, עשרון מביא – עשרון חצי  מנחה עלי 
וחציו  בבוקר חציו גדול, כהן בחביתי  קרב  עשרון שחצי 
או  אחד לוג אבל כֿד), הלכות פי "ג למעלה (ראה בערב 
וראה  ספר, (קרית מקצתן ולא הן לא כלל, ראויין אינם שנים

ומשנהֿלמלך). מנחות 75)לחםֿמשנה במשנה הוא כן
יפחות  לא שמן וכו' עלי  "הרי  הט "ו) להלן (הובאה קז.
נדר  ואם כתנאֿקמא. ופסק  לוגין" שלשה אומר רבי  מלוג,

המוריה). (הר ביין כמו פטור, – לוג למעלה 76)חצי  ראה
ה. הלכה ופי "ג 77)פי "ב  ז, הלכה פי "ב  למעלה ראה

יד. והלכה ה הלכה

.ÂË‰LÏMÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï  ÔÈÈ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰»≈¬≈»««ƒ…ƒ¿…ƒ¿»
ÔÈbÏ78‚lÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï  ÔÓL ÈÏÚ È‰ .79B„ Lt . Àƒ¬≈»«∆∆…ƒ¿…ƒ…≈≈ƒ¿

‡ÈÈ  ÔÓM‰ ÔÓ B‡ ÔÈi‰ ÔÓ „ ‚Ï ‰nk ÁÎLÂ¿»««»…»«ƒ««ƒƒ«∆∆»ƒ
Ba ÔÈÈ˜nL ÌBÈ EÏ ÔÈ‡L ;‚Ï ‰‡Óe ÌÈÚa‡«¿»ƒ≈»…∆≈¿∆«¿ƒƒ
ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBiÓ ˙BÈ ˙BaÓ ˙Ba˜ eav‰«ƒ»¿»¿À≈ƒ»ƒ∆

‚Á80˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL81‰‡Ó Ba ÌÈÎÒp‰ eÈ‰Â , «∆»ƒ¿¿«»¿»«¿»ƒ≈»
ÔÈÈ Ì˙BÓÎe ÔÓL ‚Ï ÌÈÚa‡Â82‡a˙iL BÓk , ¿«¿»ƒ…∆∆¿»«ƒ¿∆ƒ¿»≈

ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰83. ¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ

הם 78) בנסכים שהפחות משום הכל, לדברי  שם במשנה
לוגין. שלשה שהם כבש, תנאֿקמא 79)נסכי  כדברי 

שבשמן  הפחות שזהו יד, הלכה למעלה וראה שם. במשנה
נדבה. הסוכות.80)במנחת חג במשנה:81)של שם

מרובה", כיום יביא - פירשתי  מה יודע  ואיני  "פירשתי 
(הסוכות) חג של הראשון טוב  כיום "תנא, שם: ובגמרא
בהמות  ושלש שלשים בו שמקריבים בשבת", להיות שחל

להלן. ראה אחת, וחטאת בו 82)עולות, מקריבים שהרי 
ההין, חצי  נותנים פר לכל החג, למוסף  פרים עשר שלשה
הלכה  פ "ה (למעלה יין לוגים וששה שמן, לוגין ששה היינו
כמו  יין. וכן שמן, לוגים ושמונה שבעים בסךֿהכל הרי  ד),
ההין, שלישית מהם אחד שלכל אילים, שני  מקריבים כן
כן  כמו שמונה. הרי  יין, וכן שמן, לוגים ארבעה היינו
ההין, רביעית אחד שלכל כבשים, עשר ארבעה מקריבים
ושנים  ארבעים עוד הרי  יין, וכן שמן, לוגים שלשה היינו
לוגים. ששה ביחד תמידים, כבשים שני  מקריבין עוד לוגים.
ששה  שוב  הרי  שבת, למוסף  כבשים שני  מקריבים עוד

וארבעים. מאה יהיו הנ"ל כל וכשתחבר פרק 83)לוגים.
משעיר  חוץ  בהמות ותשע  עשרים בו שמקריבים ג, הלכה י 
מוספים. שני  גם ישנם הרי  ובשבת תמידים. ושני  לחטאת,

     1 
ודיני1) הבחירה, בבית הקרבנות כל הקרבת מצות בו יבאר
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.‡ÔÈa ÛBÚÂ ‰Ó‰a ˙Ba˜ ÔÈa ,Ôlk ˙Baw‰ Ïk»«»¿»À»≈»¿¿¿≈»»≈
˙Èa ÔÈ˜‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ,˙BÁÓ ˙Ba»̃¿¿¿»ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»¿≈

;‰ÈÁa‰‰OÚz ÌLÂ :Ó‡pLÈÎ‡ L‡ Ïk «¿ƒ»∆∆¡«¿»«¬∆…¬∆»…ƒ
jeˆÓ2ÏthÓ Ì„‡ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÎÂ . ¿«∆»¿≈ƒ¿«¬≈ƒ¿»»»ƒ«≈

‰Ó‰a ˙Ba˜ ‡ÈÓe3‰ˆeÁÓ ÔÈ˜‰Ï iÁ˙pL ≈ƒ»¿¿¿≈»∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»ƒ»
EÏ eÈ‰È L‡ EÈL„˜ :Ó‡pL .‰ÈÁa‰ ˙ÈÏ ı‡Ï»»∆¿≈«¿ƒ»∆∆¡«»»∆¬∆ƒ¿¿

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;ÓB‚Â ‡Oz EÈ„e4BÈ‡L , ¿»∆ƒ»¿≈ƒƒ«¿»»¿∆≈
Ì‰a ÏthÓ ‡e‰L ,ı‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„˜a ‡l‡ a„Ó¿«≈∆»¿»¿≈»»»∆∆ƒ«≈»∆

.‰ÈÁa‰ ˙ÈÏ Ì‡ÈiL „Ú«∆¿ƒ≈¿≈«¿ƒ»

המקום)2) (אל אם "כי  יד): יב , (דברים ראה פ ' ב 'ספרי '
עולותיך, תעלה שם שבטיך באחד ה' יבחר אשר (במקום)
ושם  תלמודֿלומר מנין, קרבנות שאר עולות, אלא לי  אין
המצוות' ב 'ספר וראה מצוך". אנכי  אשר כל (את) תעשה
קיב : קו: (זבחים שלמדו ומה פט . ולאֿתעשה פד, עשה
זו  לה'", "והביאום ה) יז, (ויקרא שנאמר ממה וקיט :)
היתר  בשעת שהקדישום בקרבנות המדובר – מצותֿעשה
שם  שמבואר כמו הבמות, איסור בשעת והקריבם הבמות
נלמד  הבמות איסור בשעת שהקדיש באופן ואילו ב . קו,
המוריה'). ('הר מצוך" אנכי  אשר כל תעשה "ושם מהפסוק 

ועופות 3) שמנחות נראה בהמה, קרבנות כאן שפירט  ממה
זה  דבר מקור כי  ויתכן כסף ֿמשנה). (ראה זה בכלל אינם
קדשיך", "רק  הנ"ל שהפסוק  - ב  יז, בתמורה שאמרו ממה
ובעופות, במנחות תמורה אין והרי  בתמורות, מדבר
אולם  המוריה'). ('הר הי "א תמורה מהל' בפ "א כמפורש
כא) (אות הקרבנות מעשה להל' רבינו שהקדים במצוות
שכל  הרי  הבחירה", לבית חוצהֿלארץ  קדשי  "להביא כתב 
ההלכות", סדר על המצוות ב "מנין סתם וכן בכלל. הקדשים

פה. עשה המצוות' וב 'ספר פה, (דברים 4)אות שם 'ספרי '
כו). יב ,

.‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha  ‰ÊÚÏ ıeÁ Ôa˜ È˜n‰5, ««¿ƒ»¿»»¬»»ƒ≈ƒ¿«¬≈
‰ÏÚz Ôt EÏ ÓM‰ :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ÚÂ¿»««…«¬∆∆∆¡«ƒ»∆¿∆«¬∆

‰‡z L‡ ÌB˜Ó ÏÎa EÈ˙ÏÚ6„ÈÊÓa :È˜‰ Ì‡Â . ……∆¿»»¬∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ
˙k iÁ 7Ï‡Â ÁÊ B‡ ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ L‡ :Ó‡pL , «»»≈∆∆¡«¬∆«¬∆…»»«¿∆

ÂÈnÚÓ ˙ÎÂ B‡È‰ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t8‚‚BLa ; ∆«…∆≈…¡ƒ¿ƒ¿«≈«»¿≈
‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ 9. ≈ƒ«»¿»

בהלכה 5) ראה מצוך", אנכי  אשר כל תעשה "ושם של
הוא 6)הקודמת. וכן יג). יב , (דברים ראה פ ' 'ספרי '

לאֿתעשה", אלא אינו ואל, פן "השמר שהרי  א. קו, בזבחים
"האזהרה  רבינו: כתב  פט ), (לאֿתעשה המצוות' ב 'ספר ראה
לעזרה, חוץ  כלומר, בחוץ , קרבן שום מלהקריב  שהוזהרנו
לך  השמר (שם) יתעלה אמרו והוא בחוץ , מעלה נקרא וזה
'ספרי ': ולשון תראה, אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן
(שם, תלמודֿלומר מנין, קדשים שאר עולות, אלא לי  אין
עולה  אומר אני  ועדיין מצוך, אנכי  אשר כל תעשה ושם יד)
בעשה, אלא יהו לא קדשים שאר ולאֿתעשה, בעשה
היתה, בכלל עולה עולותיך, תעלה שם (שם) תלמודֿלומר
שהיא  מיוחדת שהיא עולה מה אליה, להקיש יצאת, ולמה
 ֿ בלא הוא הרי  בעשה, שהוא כל כך ולאֿתעשה, בעשה

חייב 7)תעשה". – בו התרו ואם א. ב , כריתות ראה

הי "ג. להלן ראה מועד 8)מלקות, אהל פתח  "ואל צ "ל:
מעמיו". וגו' ונכרת וגו' יביאנו וראה 9)לא שם. משנה,

מן  הבאה היא קבועה "חטאת כי  ה"ד, שגגות מהל' פ "א
קבוע  שאינו קרבן הוא ויורד עולה וקרבן בלבד, הבהמה

וכו'".

.‚‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÊÚÏ ıeÁ ÌÈL„˜ ËÁBM‰ ÔÎÂ¿≈«≈»»ƒ»¬»»««ƒ∆…
ÌÏÚ‰10˙k iÁ  „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ :11L‡ :Ó‡pL , ∆¡»ƒ»»≈ƒ«»»≈∆∆¡«¬∆

LÈ‡Ï LÁÈ Ìc ,ÓB‚Â ÊÚ B‡ OÎ B‡ BL ËÁLÈƒ¿«∆∆≈¿≈»≈»≈»ƒ
‡ÈÓ  ‚‚BLa ËÁL Ì‡Â ;˙ÎÂ CÙL Ìc ‡e‰‰«»»»¿ƒ¿«¿ƒ»«¿≈≈ƒ

‰Úe˜ ˙‡hÁ12. «»¿»

הקריבם.10) מונה 11)שלא שהמשנה שם, כריתות ראה
וראה  א. קו, בזבחים גם ועי ' דברים, לשני  והמעלה השוחט 
ה"ד  שגגות מהל' פ "א ולהלן צ , לאֿתעשה המצוות' ב 'ספר

יגֿיד. שגגות 12)אות מהל' ופ "א במשנה, שם כריתות
שם.

.„?ıeÁa ‰ËÈÁM‰ ÏÚ È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â13Lw‰a14. ¿≈»ƒ¿ƒ««¿ƒ»«¿∆≈
Ó‡Â ,EÈ˙ÏÚ ‰ÏÚz ÌL :Ó‡15Ïk ‰OÚz ÌLÂ : ∆¡«»«¬∆……∆¿∆¡«¿»«¬∆…

,‰ÈÏÚ LÚL ,ıeÁa ‰ÈÏÚ‰ ‰Ó ;jeˆÓ ÈÎ‡ L‡¬∆»…ƒ¿«∆»»«¬»»«∆»«»∆»
‰ÏÚz Ôt EÏ ÓM‰ :Ó‡pL ,LeÙa ‰ÈÏÚ È‰Ê‰ƒ¿ƒ»∆»¿≈∆∆¡«ƒ»∆¿∆«¬∆

‰ËÈÁM‰ ÏÏÎaL ,‰iOÚ Û‡ ;EÈ˙ÏÚ16‰ÈÏÚ LÚL , ……∆«¬ƒ»∆ƒ¿»«¿ƒ»∆»«»∆»
e˙k‰ LÚ ‡lL .‰ÈÏÚ ‰ÊÓ ‡e‰ È‰ ,LeÙa¿≈¬≈À¿»»∆»∆…»««»

È‰Ê‰ Ôk Ì‡ ‡l‡17. ∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

מזהירין.13) אלאֿאםֿכן עונשין אין סמיכות 14)שהרי 
ב 'ספר  גם וראה א. קז, בזבחים יונה כרבי  להעלאה. שחיטה

שם. פסוק .15)המצוות' גם 16)באותו כלומר,
העשיה. בכלל שם.17)השחיטה זבחים,

.‰˙Á‡ :ÌÈzL iÁ  ıeÁa ÌÏÚ‰Â ÌÈL„˜ ËÁBM‰«≈»»ƒ¿∆¡»««»¿«ƒ««
‰iÏÚ‰ ÏÚ ˙Á‡Â ‰ËÈÁM‰ ÏÚ18ÌÈÙa ËÁL . ««¿ƒ»¿«««»¬ƒ»»«ƒ¿ƒ
‰iÏÚ‰ ÏÚ iÁ  ıeÁa ‰ÏÚ‰Â19ËÁL Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆¡»««»«»¬ƒ»¿≈ƒ»«

‰ËÈÁM‰ ÏÚ iÁ  ÌÈÙa ‰ÏÚ‰Â ıeÁa20. «¿∆¡»ƒ¿ƒ«»««¿ƒ»

כתנאֿקמא.18) א. קו, זבחים במשנה 19)משנה, שם
הכל. הקודמת.20)לדברי  בהערה ראה

.ÂÌÈL„˜ ˙ËÈÁL ÏÚ ‡l‡ iÁ BÈ‡21ÔÈÈe‡‰ ≈«»∆»«¿ƒ«»»ƒ»¿ƒ
„Á‡ ıeÁa ËÁBM‰ Ï‡ ;ÁaÊÓ Èa‚Ï wÏƒ»≈¿«≈ƒ¿≈«¬»«≈«∆»

ÁaÊÓ Èeq‡Ó22˙B˙n‰ ˙B‡hÁÓ B‡23‰Ê È‰  ≈ƒ≈ƒ¿≈«≈«»«≈¬≈∆
eËt24BÈ‡L ÏÎÂ ;'‰ ÔkLÓ ÈÙÏ :Ó‡pL . »∆∆¡«ƒ¿≈ƒ¿«¿…∆≈

ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  '‰ ÔkLÓ Ï‡ ‡BÏ Èe‡25. »»∆ƒ¿«≈«»ƒ»»

להלן 21) ראה למזבח , ראוי  שאינו בדבר העלאה ודין בחוץ .
ה"ב . ופי "ט  והמוקצה 22)ה"י , והנרבע  הרובע  כגון

(שם  דופן ויוצא והטריפה והכלאים והאתנן והמחיר והנעבד
במשנה). פ "ד 23)קיב . להלן וראה א. קיב , ב . קיא, שם

המתות. החטאות הן מה ה"א, המוקדשין פסולי  מהל'
הי "ג].24) להלן ראה אסור, אבל שם 25)[פטור, משנה,

א. קיב ,

.ÊBÙe‚a ÔÓÊ qÁÓ ıeÁa ËÁL26ÌÈÏÚaa B‡27, »««¿À«¿«¿«¿»ƒ
eËt  ÌÈÙa ‡BÏ ‰zÚ Èe‡ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰28. ƒ¿≈»«»»ƒ¿ƒ»
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צח                 
         

בגופו.26) זמן מחוסר איזהו ה"ח , להלן כלומר,27)ראה
זמן  מחוסר איזהו ה"ט  להלן וראה בבעלים. זמן מחוסר

גם 28)בבעלים. וראה וכתנאֿקמא. - ב  קיב , זבחים
א. סג, ביומא

.Á˙ÚL CB˙a ‰Ó‰a ?BÙe‚a ÔÓÊ qÁÓ e‰Ê È‡≈∆¿À«¿«¿¿≈»¿ƒ¿«
‰„l‰ ÈÓÈ29ÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ÔÈB˙Â ;30˙‡Â B˙B‡Â ; ¿≈«≈»¿ƒ∆…ƒƒ«¿«»¿¿∆

„Ú Èe‡ ÈM‰ ÔÈ‡L ,ÌBi‰ Ì‰Ó „Á‡ ËÁLpL Ba¿∆ƒ¿«∆»≈∆«∆≈«≈ƒ»«
ÁÓÏ31. ¿»»

(29 ֿ "מצות כי  ה"ח , מזבח  איסורי  מהל' פ "ג למעלה ראה
שנאמר  והלאה, השמיני  מיום הקרבנות כל להקריב  עשה
ירצה, והלאה השמיני  ומיום אמו תחת ימים שבעת והיה
מיום  אלא חייב  ואינו זמן". מחוסר נקרא הימים שבעת וכל
שבלילה  לפי  חייב  אינו שמיני  בליל אבל והלאה, השמיני 
ה"ד). כפרה מחוסרי  מהל' (פ "ג זמן כמחוסר דינו זה

איסורי30) בהל' וראה כתנאֿקמא. במשנה, שם זבחים
משיזהיבו. הוא התורים של זמנן כי  ה"ב , שם  מזבח 
מזבח , איסורי  (הל' שפסולים זמנם, לאחר יונה בני  וכלֿשכן
הכל). לדברי  - שם (משנה, עליהם פטור שוודאי  שם),

שחיטה,31) מהל' בפי "ב  וראה כתנאֿקמא. במשנה, שם
ה"אֿב .

.Ëe‰Ê È‡Â32‡Ï ÔÈ„ÚL Ôa˜ ?ÌÈÏÚaa ÔÓÊ qÁÓ ¿≈∆¿À«¿««¿»ƒ»¿»∆¬«ƒ…
‰f‰Â f‰ ?„ˆÈk .BÈ˜‰Ï ÂÈÏÚa ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿»»¿«¿ƒ≈««»¿«»»

Ì˙‡hÁ eËÁML ˙„ÏBi‰Â33ÈÓÈ [CB˙a] ıeÁa ¿«∆∆∆»¬«»»«¿¿≈
‰ÈÙÒ34B˙‡hÁ ËÁML ÚˆÓ ÔÎÂ .ÔÈeËt  ¿ƒ»¿ƒ¿≈¿…»∆»««»
BÓL‡Â35‰ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a ıeÁa36ÔÈ„ÚL .eËt  «¬»«¿¿≈«¿ƒ»»∆¬«ƒ

Ì‡ Ï‡ .‰tÎÏ el‡‰ ˙Baw‰ ÈÏÚa e‡ ‡Ï…ƒ¿«¬≈«»¿»»≈¿«»»¬»ƒ
;ÔÈiÁ  ‰ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a ıeÁa Ô‰È˙BÏBÚ eËÁL»¬≈∆«¿¿≈«¿ƒ»«»ƒ

‡È‰ ÔBBc ‰ÏBÚ‰L37wÚ ‡È‰ ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰Â , ∆»»ƒ¿««»¿»»»ƒƒ«
B˙‡hÁ ËÁML ÈÊ ÔÎÂ .‰tk‰38ÈÓÈ CB˙a ıeÁa ««»»¿≈»ƒ∆»««»«¿¿≈

 ıeÁa ÂÈÓÏL B‡ B˙ÏBÚ È˜‰ ,eËt  B˙eÈÊ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»»«
iÁ39ezkÚÓ‰ ‡È‰ ˙‡hÁ‰L ;40wÚ ‡È‰Â , «»∆««»ƒ«¿««¿¿ƒƒ«

.˙eÈÊp‰«¿ƒ

שם.32) כפרה 33)משנה, מחוסרי  מהל' פ "א להלן ראה
וחטאת. עולה הוא והיולדת והזבה הזב  של קרבנם כי  ה"ג,

ימי34) ובתוך והזבה, הזב  של הספירה ימי  בתוך כלומר,
סופרים  והזבה הזב  כי  ה"ד, שם ראה היולדת, של מלאת
וראה  קרבנותיהם, מקריבים השמיני  וביום טהרה, ימי  שבעת
לזכר  ואחד ארבעים ביום קרבנה מביאה היולדת כי  ה"ה שם

לנקבה. ואחד שמונים קרבנו 35)וביום כי  ה"ג, שם ראה
וחטאת. ואשם עולה הוא המצורע  ה"ד,36)של שם ראה

מקריב  ובשמיני  טהרה, ימי  שבעת סופר המצורע  כי 
בחוץ ,37)קרבנותיו. ושלמיהן "עולותיהן במשנה: שם

א"י נוסח  (לפי  המשנה בפירוש רבינו שכתב  וכמו חייבין",
ראויין  "ואין מ "ג): פי "ד שם, יוםֿטוב ' ה'תוספות שהביא
דורון, היא העולה אבל הספירה, ימי  שישלימו עד להקרבה
שם. רש"י  פירש וכן הספירה". ימי  בתוך הוקרבה אפילו

כשגומר 38) הנזיר כי  ה"א, נזירות מהל' פ "ח  למעלה ראה
ושלמים. וחטאת עולה מביא במשנה:39)נזירותו שם

קיד:) (שם ובגמרא חייבין", בחוץ , ושלמיהם "עולותיהן
וזבה  זב  הלא (כלומר, נינהו שלמים בני  "והני  שאלו:
תני ששת: רב  אמר שלמים), מביאים אינם ומצורע  ויולדת
שאם  נזיר, על הוא שלמים של הזה הדין (כלומר, נזיר
ואילו  חייב , השלמים את התגלחת ימי  שבעת בתוך הקריב 

חייב )". אינו חטאת שמעכבתו 40)הקריב  הכוונה אין
החטאת  שאין כתב  הי "ז פי "ד למעלה שהרי  יין, מלשתות
 ֿ (לחם בחטאת היא הכפרה שעיקר הכוונה אלא מעכבתו,

ה"י ). נזירות מהל' פ "ח  משנה

.ÈÏz ÌL‡Èe41˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ42 »»»¿««»«»»««»≈
ıeÁa ÔÈ˜‰L43eq‡‰ Úa˜ ‡Ï È‰L ;eËt 44. ∆ƒ¿ƒ»«»∆¬≈…ƒ¿«»ƒ

ÚˆÓ ÌL‡45ıeÁa BËÁML46BÓLÏ ‡lL47 ¬«¿…»∆¿»«∆…ƒ¿
iÁ48BÓk ,LÎÂ ÌÈÙa Èe‡ BÓLÏ ‡lLÂ ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿∆…ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈¿

‡a˙iL49B˙ËÈÁL ÏÚ eËt ‡e‰L Ôa˜ ÏÎÂ . ∆ƒ¿»≈¿»»¿»∆»«¿ƒ»
B˙‡ÏÚ‰ ÏÚ eËt ‡e‰ Ck  ıeÁa50. «»»««¬»»

לפניו 41) היו אם כי  ה"אֿב , שגגות מהל' פ "ח  להלן ראה
אחת  ואכל שומן, של ואחת חלב  של אחת חתיכות, שתי 
תלוי . אשם מביא זה הרי  – אכל מהן איזו יודע  ואינו מהן

האשה 42) כי  ה"ז, כפרה מחוסרי  מהל' פ "א להלן ראה
זו  הרי  הפילה, מה ידעה ולא והפילה עוברה, הוחזקה שלא

מספק . העוף , חטאת ומביאה יולדת, כדעת 43)ספק 
בחוץ  תלוי  אשם שהשוחט  א. יח , כריתות בברייתא חכמים

פטור. איסור 44)– ספק  על רק  בא הקרבן כל כלומר,
טעמו  כי  שם שאמרו ממה רבינו כן ולמד לא, או חטא שמא
דאיסורא, קביעותא בעי  דלא משום המחייב , מאיר רבי  של
הוא  הפוטרים חכמים של טעמם כי  רבינו למד זה ומתוך
וראה  האיסור, נקבע  לא וכאן האיסור, קביעות שצריך מפני 
נוקפו, שלבו ש"מתוך סובר רבינו כי  ואף  שם. ברש"י  גם
המוקדשין  פסולי  מהל' פ "ד (ראה ומקדיש" גומר הוא
מספק , אלא מוודאי  האיסור" "נקבע  של דין לו אין – הי "ט )

– שחיטה קודם נודע  אם עד שהרי  רועה אלא קרב , אינו
(הל' ישפך הדם – שחיטה לאחר נודע  ואם מום, בו שיפול
לא  מועד אוהל פתח  "ואל ומהפסוק  שם), המוקדשין פסולי 
להקרבה  בוודאי  הראוי  לדבר רק  למדין אנו הביאו",
רוקח ') ו'מעשה משנה' 'לחם וראה המשנה'. ('מרכבת
תלוי , אשם מדין נלמדה הספק  על הבאה העוף  וחטאת
האיסור, נקבע  שלא משום פטור, תלוי  שבאשם שכשם

הספ  על הבאה העוף  לחטאת הטעם והוא ק הואֿהדין
קורקוס ). ר"י  בשם א.45)(כסף ֿמשנה קיד, זבחים

להלן.46) וראה שם). (זבחים, זמנו בתוך אפילו
ולא 47) מצורע  אשם ודוקא וכדומה. עולה לשם כלומר,

בסמוך. להלן ראה מצורע , שאמרנו 48)חטאת ומה
ימי בתוך בחוץ  מצורע  אשם השוחט  כי  ה"ט ) (למעלה
אם  אבל לשמו, שחטו אם אלא זה אין פטור, הוא הספירה
שם). (זבחים, הספירה ימי  בתוך אף  חייב  – שמו שינה

הזבחים 49) "כל ה"א: המוקדשין פסולי  מהל' בפט "ו להלן
בין  יחיד בקרבנות בין השם שינוי  במחשבת שנשחטו
חובה, לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים ציבור, בקרבנות
- השם שינוי  במחשבת נעשו שאם והפסח  החטאת מן חוץ 

ראה 50)פסולין". לזה, זה הוקשו והעלאה שחיטה שהרי 
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בגופו.26) זמן מחוסר איזהו ה"ח , להלן כלומר,27)ראה
זמן  מחוסר איזהו ה"ט  להלן וראה בבעלים. זמן מחוסר

גם 28)בבעלים. וראה וכתנאֿקמא. - ב  קיב , זבחים
א. סג, ביומא

.Á˙ÚL CB˙a ‰Ó‰a ?BÙe‚a ÔÓÊ qÁÓ e‰Ê È‡≈∆¿À«¿«¿¿≈»¿ƒ¿«
‰„l‰ ÈÓÈ29ÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ÔÈB˙Â ;30˙‡Â B˙B‡Â ; ¿≈«≈»¿ƒ∆…ƒƒ«¿«»¿¿∆

„Ú Èe‡ ÈM‰ ÔÈ‡L ,ÌBi‰ Ì‰Ó „Á‡ ËÁLpL Ba¿∆ƒ¿«∆»≈∆«∆≈«≈ƒ»«
ÁÓÏ31. ¿»»

(29 ֿ "מצות כי  ה"ח , מזבח  איסורי  מהל' פ "ג למעלה ראה
שנאמר  והלאה, השמיני  מיום הקרבנות כל להקריב  עשה
ירצה, והלאה השמיני  ומיום אמו תחת ימים שבעת והיה
מיום  אלא חייב  ואינו זמן". מחוסר נקרא הימים שבעת וכל
שבלילה  לפי  חייב  אינו שמיני  בליל אבל והלאה, השמיני 
ה"ד). כפרה מחוסרי  מהל' (פ "ג זמן כמחוסר דינו זה

איסורי30) בהל' וראה כתנאֿקמא. במשנה, שם זבחים
משיזהיבו. הוא התורים של זמנן כי  ה"ב , שם  מזבח 
מזבח , איסורי  (הל' שפסולים זמנם, לאחר יונה בני  וכלֿשכן
הכל). לדברי  - שם (משנה, עליהם פטור שוודאי  שם),

שחיטה,31) מהל' בפי "ב  וראה כתנאֿקמא. במשנה, שם
ה"אֿב .

.Ëe‰Ê È‡Â32‡Ï ÔÈ„ÚL Ôa˜ ?ÌÈÏÚaa ÔÓÊ qÁÓ ¿≈∆¿À«¿««¿»ƒ»¿»∆¬«ƒ…
‰f‰Â f‰ ?„ˆÈk .BÈ˜‰Ï ÂÈÏÚa ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿»»¿«¿ƒ≈««»¿«»»

Ì˙‡hÁ eËÁML ˙„ÏBi‰Â33ÈÓÈ [CB˙a] ıeÁa ¿«∆∆∆»¬«»»«¿¿≈
‰ÈÙÒ34B˙‡hÁ ËÁML ÚˆÓ ÔÎÂ .ÔÈeËt  ¿ƒ»¿ƒ¿≈¿…»∆»««»
BÓL‡Â35‰ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a ıeÁa36ÔÈ„ÚL .eËt  «¬»«¿¿≈«¿ƒ»»∆¬«ƒ

Ì‡ Ï‡ .‰tÎÏ el‡‰ ˙Baw‰ ÈÏÚa e‡ ‡Ï…ƒ¿«¬≈«»¿»»≈¿«»»¬»ƒ
;ÔÈiÁ  ‰ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a ıeÁa Ô‰È˙BÏBÚ eËÁL»¬≈∆«¿¿≈«¿ƒ»«»ƒ

‡È‰ ÔBBc ‰ÏBÚ‰L37wÚ ‡È‰ ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰Â , ∆»»ƒ¿««»¿»»»ƒƒ«
B˙‡hÁ ËÁML ÈÊ ÔÎÂ .‰tk‰38ÈÓÈ CB˙a ıeÁa ««»»¿≈»ƒ∆»««»«¿¿≈

 ıeÁa ÂÈÓÏL B‡ B˙ÏBÚ È˜‰ ,eËt  B˙eÈÊ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»»«
iÁ39ezkÚÓ‰ ‡È‰ ˙‡hÁ‰L ;40wÚ ‡È‰Â , «»∆««»ƒ«¿««¿¿ƒƒ«

.˙eÈÊp‰«¿ƒ

שם.32) כפרה 33)משנה, מחוסרי  מהל' פ "א להלן ראה
וחטאת. עולה הוא והיולדת והזבה הזב  של קרבנם כי  ה"ג,

ימי34) ובתוך והזבה, הזב  של הספירה ימי  בתוך כלומר,
סופרים  והזבה הזב  כי  ה"ד, שם ראה היולדת, של מלאת
וראה  קרבנותיהם, מקריבים השמיני  וביום טהרה, ימי  שבעת
לזכר  ואחד ארבעים ביום קרבנה מביאה היולדת כי  ה"ה שם

לנקבה. ואחד שמונים קרבנו 35)וביום כי  ה"ג, שם ראה
וחטאת. ואשם עולה הוא המצורע  ה"ד,36)של שם ראה

מקריב  ובשמיני  טהרה, ימי  שבעת סופר המצורע  כי 
בחוץ ,37)קרבנותיו. ושלמיהן "עולותיהן במשנה: שם

א"י נוסח  (לפי  המשנה בפירוש רבינו שכתב  וכמו חייבין",
ראויין  "ואין מ "ג): פי "ד שם, יוםֿטוב ' ה'תוספות שהביא
דורון, היא העולה אבל הספירה, ימי  שישלימו עד להקרבה
שם. רש"י  פירש וכן הספירה". ימי  בתוך הוקרבה אפילו

כשגומר 38) הנזיר כי  ה"א, נזירות מהל' פ "ח  למעלה ראה
ושלמים. וחטאת עולה מביא במשנה:39)נזירותו שם

קיד:) (שם ובגמרא חייבין", בחוץ , ושלמיהם "עולותיהן
וזבה  זב  הלא (כלומר, נינהו שלמים בני  "והני  שאלו:
תני ששת: רב  אמר שלמים), מביאים אינם ומצורע  ויולדת
שאם  נזיר, על הוא שלמים של הזה הדין (כלומר, נזיר
ואילו  חייב , השלמים את התגלחת ימי  שבעת בתוך הקריב 

חייב )". אינו חטאת שמעכבתו 40)הקריב  הכוונה אין
החטאת  שאין כתב  הי "ז פי "ד למעלה שהרי  יין, מלשתות
 ֿ (לחם בחטאת היא הכפרה שעיקר הכוונה אלא מעכבתו,

ה"י ). נזירות מהל' פ "ח  משנה

.ÈÏz ÌL‡Èe41˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ42 »»»¿««»«»»««»≈
ıeÁa ÔÈ˜‰L43eq‡‰ Úa˜ ‡Ï È‰L ;eËt 44. ∆ƒ¿ƒ»«»∆¬≈…ƒ¿«»ƒ

ÚˆÓ ÌL‡45ıeÁa BËÁML46BÓLÏ ‡lL47 ¬«¿…»∆¿»«∆…ƒ¿
iÁ48BÓk ,LÎÂ ÌÈÙa Èe‡ BÓLÏ ‡lLÂ ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿∆…ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈¿

‡a˙iL49B˙ËÈÁL ÏÚ eËt ‡e‰L Ôa˜ ÏÎÂ . ∆ƒ¿»≈¿»»¿»∆»«¿ƒ»
B˙‡ÏÚ‰ ÏÚ eËt ‡e‰ Ck  ıeÁa50. «»»««¬»»

לפניו 41) היו אם כי  ה"אֿב , שגגות מהל' פ "ח  להלן ראה
אחת  ואכל שומן, של ואחת חלב  של אחת חתיכות, שתי 
תלוי . אשם מביא זה הרי  – אכל מהן איזו יודע  ואינו מהן

האשה 42) כי  ה"ז, כפרה מחוסרי  מהל' פ "א להלן ראה
זו  הרי  הפילה, מה ידעה ולא והפילה עוברה, הוחזקה שלא

מספק . העוף , חטאת ומביאה יולדת, כדעת 43)ספק 
בחוץ  תלוי  אשם שהשוחט  א. יח , כריתות בברייתא חכמים

פטור. איסור 44)– ספק  על רק  בא הקרבן כל כלומר,
טעמו  כי  שם שאמרו ממה רבינו כן ולמד לא, או חטא שמא
דאיסורא, קביעותא בעי  דלא משום המחייב , מאיר רבי  של
הוא  הפוטרים חכמים של טעמם כי  רבינו למד זה ומתוך
וראה  האיסור, נקבע  לא וכאן האיסור, קביעות שצריך מפני 
נוקפו, שלבו ש"מתוך סובר רבינו כי  ואף  שם. ברש"י  גם
המוקדשין  פסולי  מהל' פ "ד (ראה ומקדיש" גומר הוא
מספק , אלא מוודאי  האיסור" "נקבע  של דין לו אין – הי "ט )

– שחיטה קודם נודע  אם עד שהרי  רועה אלא קרב , אינו
(הל' ישפך הדם – שחיטה לאחר נודע  ואם מום, בו שיפול
לא  מועד אוהל פתח  "ואל ומהפסוק  שם), המוקדשין פסולי 
להקרבה  בוודאי  הראוי  לדבר רק  למדין אנו הביאו",
רוקח ') ו'מעשה משנה' 'לחם וראה המשנה'. ('מרכבת
תלוי , אשם מדין נלמדה הספק  על הבאה העוף  וחטאת
האיסור, נקבע  שלא משום פטור, תלוי  שבאשם שכשם

הספ  על הבאה העוף  לחטאת הטעם והוא ק הואֿהדין
קורקוס ). ר"י  בשם א.45)(כסף ֿמשנה קיד, זבחים

להלן.46) וראה שם). (זבחים, זמנו בתוך אפילו
ולא 47) מצורע  אשם ודוקא וכדומה. עולה לשם כלומר,

בסמוך. להלן ראה מצורע , שאמרנו 48)חטאת ומה
ימי בתוך בחוץ  מצורע  אשם השוחט  כי  ה"ט ) (למעלה
אם  אבל לשמו, שחטו אם אלא זה אין פטור, הוא הספירה
שם). (זבחים, הספירה ימי  בתוך אף  חייב  – שמו שינה

הזבחים 49) "כל ה"א: המוקדשין פסולי  מהל' בפט "ו להלן
בין  יחיד בקרבנות בין השם שינוי  במחשבת שנשחטו
חובה, לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים ציבור, בקרבנות
- השם שינוי  במחשבת נעשו שאם והפסח  החטאת מן חוץ 

ראה 50)פסולין". לזה, זה הוקשו והעלאה שחיטה שהרי 
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שלענין  הי "ב , פי "ט  להלן וראה ספר'). ('קרית ה"ד למעלה
שווים. אינם שעשו שנים

.‡ÈÌÈetk‰ ÌBÈ ÈÈÚO ÈL51:ıeÁa ÌËÁML ¿≈¿ƒ≈«ƒƒ∆¿»»«
Ì‰ÈÏÚ ‰cÂ˙‰ ‡lL „Ú Ì‡52ÏÚ ˙k iÁ  ƒ«∆…ƒ¿«»¬≈∆«»»≈«

Ô‰ÈL53;ÈecÂÏ ÌM‰ ÈÙÏ ‡BÏ ÔÈÈe‡e ÏÈ‡B‰ , ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«≈¿ƒ
È‰L ,ÁlzLn‰ ÏÚ eËt  ‰cÂ˙‰L Á‡ Ì‡Â¿ƒ««∆ƒ¿«»»««ƒ¿«≈«∆¬≈

.ÌM‰ ÈÙÏ ‡BÏ Èe‡ BÈ‡≈»»ƒ¿≈«≈

(51– והשני  ונשרף , בפנים הנעשית חטאת – מהם שאחד
הכיפורים  יום עבודת מהל' פ "א (להלן לעזאזל המשתלח 

אלא 52)ה"א). מתודה היה לא שהרי  דוקא, לאו עליהם
להלן  וראה כא), טז, (ויקרא בתורה כמפורש המשתלח , על

ה"ב . הכיפורים יום עבודת מהל' זבחים 53)פ "ד במשנה
שנאמר  פטור, בחוץ  שהקריב  המשתלח  שעיר "וכן א: קיב ,
ראוי שאין כל הביאו, לא מועד אוהל פתח  ואל ד) יז, (שם
שם  ובגמרא עליו". חייבין אין מועד אוהל פתח  אל לבא
כאן  קשיא: לא מני , רב  אמר "אלא במסקנא: אמרו - ב  קיג,
הגמרא  שכוונת רבינו, וסובר וידוי ", לאחר כאן וידוי , קודם
לפני אבל הווידוי , לאחר אלא פטרה לא המשנה כי  היא
המוריה'). ('הר ו'תוספות' ברש"י  ועיי "ש חייב , – הווידוי 

שם. לר"ח , המיוחס  זבחים מסכת בפירוש וראה

.È˙B˙Ï„ eÁ˙tiL Ì„˜ ıeÁa ÌÈÓÏL ËÁBM‰«≈¿»ƒ«…∆∆ƒ»¿«¿
eËt  ÏÎÈ‰‰54‰L ;Á‡Â ‰OÚÓ ÌÈqÁÓ Ô‰ È «≈»»∆¬≈≈¿À»ƒ«¬∆¿««

e‡aL BÓk ,ÌM‰ ÈÙÏ wÏ ÔÈÈe‡ eÈ‰È Ck55. »ƒ¿¿ƒƒ»≈ƒ¿≈«≈¿∆≈«¿
,‰M‰ ˙BÓÈ ‡La elÙ‡ ,ıeÁa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰Â¿«≈∆«∆««¬ƒƒ¿»¿«»»

BÓLÏ ‡lL ÔÈa BÓLÏ ÔÈa56iÁ 57‡La ÁÒt‰L ; ≈ƒ¿≈∆…ƒ¿«»∆«∆«ƒ¿»
‡e‰ ÌÈÓÏL ‰M‰ ˙BÓÈ58. ¿«»»¿»ƒ

וכו'54) שלמים שמואל, אמר יהודה רב  "אמר ב : סב , יומא
מאי פטור, - ההיכל דלתות שנפתחו קודם בחוץ  ששחטן

דמי ". מעשה כמחוסר פתיחה מחוסר למעלה 55)טעמא,
ההיכל  דלתות שיפתחו קודם ששחטן "שלמים כי  ה"ה, פ "ה
ונחלקו  שפתוח ". בזמן מועד, אוהל פתח  שנאמר פסולין, -
אלא  נאמר לא זה כי  אומרים יש הראשונים: גדולי  בזה
שנפתחו  לפני  שנשחטו אחרים קדשים אבל בלבד, בשלמים
ויש  וחד). ד"ה סא. זבחים (רש"י  כשרים – ההיכל דלתות
אחרים  לקדשים והואֿהדין דוקא, לאו שלמים כי  אומרים
הכרע . אין רבינו ובדעת קודם). ד"ה שם 'תוספות' (ראה

בשאר 56) אלא אינו לשמו" שלא בין לשמו "בין שכתב  מה
חייב  אינו חצות, אחר הפסח  בערב  בזמנו, אבל השנה, ימות
אלא  שחטו אם אבל לשמו, שחטו אם אלא בחוץ , שחטו אם
לשמו  שלא בפנים אז שחטו אם שהרי  פטור, – לשמו שלא
מהל' ופ "ד ה"א, המוקדשין פסולי  מהל' (פט "ו נפסל –
ששחטו  מצורע  "אשם כי  ה"י  למעלה וראה ה"א, פסח  קרבן
בפנים  ראוי  לשמו ושלא הואיל חייב , לשמו שלא בחוץ 
שלא  ראוי  שאינו הפסח , ואםֿכן חטאת. משא"כ וכשר",
ואם  כאן). ספר' 'קרית וראה בחוץ . פטור בפנים, לשמו
ובין  לשמו, שחטו אם בין פטור, בחוץ , חצות קודם שחטו
להקרב  כלל ראוי  אינו אז שהרי  לשמו, שלא שחטו אם
וראה  ה"ד, פסח  קרבן מהל' בפ "א רבינו שכתב  כמו בפנים,

כאן. משנה' יוחנן.57)'כסף  רבי  בשם כרבין א. סג, יומא
ה"ז.58) פסח  קרבן מהל' פ "ד ראה

.‚ÈÁaÊÓ ÈL„˜ daÚL ÔÈlÁ ˙Ó‰a59eÒ‡  ∆¡«Àƒ∆À»»»¿≈ƒ¿≈«»
dËÁLÏ60‰˜BÏ BÈ‡  dËÁL Ì‡Â .ıeÁa61ÈtÓ , ¿»√»«¿ƒ¿»»≈∆ƒ¿≈

ÌM‰ ÈÙÏ ‡BÏ ‰Èe‡ dÈ‡L62. ∆≈»¿»»ƒ¿≈«≈

למזבח .59) – חולין בהמת של עובר הקדיש כלומר,
שהוא 60) שבה, העובר משום החולין, בהמת את כלומר,

רבינו, סובר כדלהלן, מלקות, חייב  שאינו ואף ֿעלֿפי  קודש.
וראה  אסור, אבל פטור היינו "פטור", זה בענין שאמרו שכל

ה"ו. סנהדרין 61)למעלה מהל' בפי "ט  ראה בו, התרו אם
יזֿיח . אות והרי62)ה"א נולדה, לא שעדיין כיון כלומר,

ראה  השמיני , היום עד לקרבן ראויה אינה נולדה אם גם
הואיל  בגופו, זמן מחוסר בחוץ  "שחט  ואם ה"ח . למעלה
ומקור  ה"ז). (למעלה פטור" לפנים לבוא עתה ראוי  ואינו
היא  יוסף , מרב  אביי  מיניה "בעי  א: יב , בתמורה רבינו דברי 
עליה  מיחייב  מי  מהו, בחוץ  ושחטה שלמים, וולדה חולין
ח ) יז, (ויקרא ביה קרינא מי  א"ל לא, או חוץ  שחוטי  משום
באותן  אלא חוץ  שחוטי  משום מיחייב  (דלא לה'" והביאום
רש"י ). – לקרבן השתא חזי  לא עובר והאי  לקרבן, דראויין

.„ÈLÈc˜‰Â b63iÁ  ıeÁa ËÁL Ck Á‡Â64. »«¿ƒ¿ƒ¿««»»«««»
?˙k ‰ÈÏÚ BiÁÏ È„k B˙eLa ‰e„ÈÓÚ‰ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«∆¡ƒ»ƒ¿¿≈¿«¿»∆»»≈

dLÈc˜‰L ‰ÚMÓ65;Le‡È Á‡ dËÁML ‡e‰Â . ƒ»»∆ƒ¿ƒ»¿∆¿»»««≈
‰LB„˜ dÈ‡  Le‡È ÈÙÏ Ï‡66. ¬»ƒ¿≈≈≈»¿»

הבהמה.63) והקדיש 64)את "גנב  ב : נה, גיטין ברייתא
משלם  ואינו כפל תשלומי  משלם ומכר, טבח  ואחרֿכך

אר  גוונא תשלומי  האי  כי  בחוץ  עלה, ותני  וחמשה. בעה
כרת". ענוש – בחוץ ) ושחט  והקדיש גנב  אם (כלומר,

הוא 65) הגנב , של ברשותו הגניבה העמדת עצם כלומר,
חיוב  לענין הבדל ואין חוץ , שחוטי  על כרת לחייבו משום
או  גניבה משעת ברשותו הבהמה את העמידו אם כרת
וולדות  גיזות לענין אלא אינו ההבדל וכל שהקדישה, משעה
העמידוה  "ומאימתי  באמרו רבינו וכוונת שם), גיטין (ראה
וולדות, גיזות לענין אלא כרת, חיוב  לענין אינו ברשותו",
טעם  נתינת אלא אינה כרת", עליה לחייבו "כדי  שאמר ומה
(לחםֿמשנה). ברשותו להעמידה חכמים הוצרכו למה

"הגונב 66) כי  ה"ז, מזבח  איסורי  מהל' פ "ה למעלה ראה
שנאמר  שונאו, והקב "ה פסול, הקרבן – והקריב  הגוזל או
ואם  מתקבל, שאינו לומר צורך ואין בעולה, גזל שונא
רבינו  לשון ומדקדוק  כשר". הקרבן הבעלים, נתייאשו
לפני שהקדיש אף ֿעלֿפי  היאוש, אחר שחט  שאם משמע ,

ספר'). ב 'קרית וראה המוריה', ('הר חייב  – היאוש

.ÂËËÁLÂ ÌÈÙa d‡eˆÂ ıeÁa dlk ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»À»«¿«»»ƒ¿ƒ¿»«
iÁ 67ÊÚ B‡ OÎ B‡ BL ËÁLÈ L‡ :Ó‡pL ; «»∆∆¡«¬∆ƒ¿«∆∆≈

‰ÁnÏ ıeÁÓ ËÁLÈ L‡ B‡ ,‰Ána68„Á‡ . ««¬∆¬∆ƒ¿»ƒ««¬∆∆»
‰Ó‰a‰ Ûeb ‡Le ÌÈÙa d‡eˆÂ Lc˜na ËÁBM‰«≈«ƒ¿»¿«»»ƒ¿ƒ¿»«¿≈»
,iÁ  ıeÁa d‡eˆÂ ÌÈÙa dÙe‚ ‰È‰L B‡ ,ıeÁa«∆»»»ƒ¿ƒ¿«»»««»

‰ ‰È‰zL „ÚÏ‡Â :Ó‡pL ;Lc˜na dlk ‰Ó‰a «∆ƒ¿∆«¿≈»À»«ƒ¿»∆∆¡«¿∆
ep‡ÈÈ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t69ÏL Bb‚a ËÁBM‰ Ï‡ . ∆«…∆≈…¿ƒ∆¬»«≈¿«∆
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ÏÏk ‰ÁÈÊÏ Èe‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÎÈ‰70È‰  ≈»««ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»¿»¬≈
eËt ‰Ê71. ∆»

חוץ .67) שחוטי  על מלקות או ב .68)כרת קז, זבחים
שכתב 69) "ומה ד. שם, בויקרא והוא הביאו", "לא צ "ל:

שנאמר  וכו', בפנים וצווארה במקדש השוחט  אחד רבינו,
מהאי דהא לי . נוח  אינו יביאנו, לא מועד אוהל פתח  ואל
היכל, של גגו למעוטי  אלא שם) (זבחים ילפינן לא קרא
של  בגגו השוחט  אבל ולכתוב : להגיה שצריך לי  ונראה
פטור, זה הרי  כלל, לשחיטה ראוי  שאינו אע "פ  היכל
(כסף ֿמשנה). יביאנו" לא מועד אוהל פתח  ואל שנאמר

ה"ד:70) פ "ה למעלה וראה רומי . בדפוס  אינו המוקף , כל
ראויות  הגגות שאין פסולין, היכל של בגגו שחטן "אם

העזרה". בקרקע  אלא כלל, שם,71)לשחיטה זבחים
שם) (ויקרא בחוץ  בשוחט  שנאמר משום והטעם כרבא.
גג  על השוחט  ואילו הביאו", לא מועד אוהל פתח  "ואל
שוחט  נקרא זה אין שם, ראויה הזביחה אין כי  אם ההיכל,

מועד. אהל פתח  אל הביאו שהרי  בחוץ ,

.ÊËÔÈeËt  ıeÁa eËÁLÂ ÔÈkÒa eÊÁ‡L ÌÈL72; ¿«ƒ∆»¬¿«ƒ¿»¬«¿ƒ
‡ÏÂ „Á‡  ËÁLÈ L‡ B‡ ,ËÁLÈ L‡ :Ó‡pL∆∆¡«¬∆ƒ¿«¬∆ƒ¿»∆»¿…

ÌÈL73Ôek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ıeÁa ËÁML „Á‡Â . ¿«ƒ¿∆»∆»««««ƒ∆…ƒ¿«≈
iÁ ‰Ê È‰  '‰Ï el‡ ÌÈL„˜ ËÁLÏ74:Ó‡pL . ƒ¿…»»ƒ≈«¬≈∆«»∆∆¡«

LÁÈ Ìc75‰fL Èt ÏÚ Û‡ ;CÙL Ìc ‡e‰‰ LÈ‡Ï »≈»≈»ƒ«»»»««ƒ∆∆
CtLp‰ Ìck BzLÁÓa Ìc‰76‰Ê È‰  Ôa˜k ‡Ï , «»¿«¬«¿«»«ƒ¿»…¿»¿»¬≈∆
iÁ77. «»

(72- ושחטו בסכין שאחזו "שנים א: קח , זבחים משנה,
אחרי פ ' וב 'סיפרא' א. מג, בקידושין הוא וכן פטורים".
– שהעלו ששנים הי "ב  בפי "ט  להלן וראה ה"א). (פ "ט 

(זבחים 73)חייבים. המשנה בפירוש גם רבינו כתב  כן
"ההוא" שנאמר ממה כן למדו שם בגמרא אולם מ "ג). פי "ג
שנים. ולא אחד שם) ויקרא – ההוא" האיש "ונכרת =)
וראה  שפך" "דם ד) (שם, שנאמר ממה למדו שם וב 'סיפרא'

שם. יוםֿטוב ' וב 'תוספות משנה' במשנה:74)ב 'כסף  שם
והמעלה  חייב , - (בחוץ ) להדיוט  שהשוחט  בשחיטה, "חומר

ה"א. פי "ט  להלן וראה פטור". - בזבחים 75)להדיוט 
איש" "איש המלים שדרשו חכמים, שלדעת - אמרו שם,
גם  כן כמו דרשו הי "ב ), פי "ט  להלן (ראה בהעלאה
שאינו  יוסי  רבי  לדעת ורק  להדיוט , שוחט  לרבות בשחיטה
בני בלשון תורה "דיברה שסובר לפי  איש", "איש דורש
אבל  וגו'". יחשב  מ "דם קח :) (שם ללמוד הוצרכו אדם",
ביותר  הפשוטה הדרשה להביא רבינו של מדרכו כי  ידוע 

(לחםֿמשנה). ההלכה לפי  שאינה בזבחים 76)אף ֿעלֿפי 
לאיש" יחשב  "דם הפסוק  מתחילת אלא כן למדו לא שם,
המשנה  בפירוש רבינו כתב  וכן לאיש", השוחט  "אפילו –

המוריה'. ב 'הר וראה כדברי77)שם. - ב  קיא, זבחים
בלילה  בחוץ  "שחט  שם: וראה זעירי  חייב " - בחוץ  והעלה

א. ופה, ב . פד, שם עוד

.ÊÈ‰ËÈÁM‰Â ÏÈ‡B‰ ,iÁ  ‰ÏÈla ıeÁa ËÁBM‰«≈«««¿»«»ƒ¿«¿ƒ»
ıeÁa ‰LÎ ‰ÏÈla78‰ÏÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .79‰fÓ ‰ÏÈla ««¿»¿≈»«¿≈ƒ∆¡»««¿»ƒ∆

‰‡ÏÚ‰ ÏÚ iÁ  ‰ÏÈla ıeÁa ËÁML80Ì‡ Ï‡ . ∆»««««¿»«»««¬»»¬»ƒ

eËt  ıeÁa ‰ÏÚ‰Â ‰ÏÈla ÌÈÙa ËÁL81ÈÙÏ , »«ƒ¿ƒ««¿»¿∆¡»«»¿ƒ
ÏeÒt „ ‡l‡ ‰ÏÚ‰ ‡lL82‰ËÈÁL EÏ ÔÈ‡L ; ∆…∆¡»∆»»»»∆≈¿¿ƒ»

Lc˜na ‰ÏÈla ‰LÎ83Ïa˜ Ì‡ ÔÎÂ .84ÏÁ ÈÏÎa ¿≈»««¿»«ƒ¿»¿≈ƒƒ≈ƒ¿ƒ…
ÌÈÙa85eËt  ıeÁa ˜ÊÂ86. ƒ¿ƒ¿»««»

חוץ 78) "דבשחיטת בלילה כשרה חולין שחיטת כלומר,
מועד  אוהל פתח  אל לבא ראוי  דהא מיום, לילה לאֿשנא

שם). (רש"י , הנ"ל:80)בחוץ .79)למחר" זעירי  כדברי 
שם: וברש"י  חייב ", - בחוץ  והעלה בלילה בחוץ  "שחט 
ואליהם  ח ) יז, (שם כתיב  דהא חייב , נמי  "ובהעלאתו
כזו, העלאה על אף  חייבה התורה כלומר, תאמר".
וקיט , א. קז, בדף  שם ראה בחוץ , בלילה היתה שהשחיטה

הראב "ד. בהשגת וראה של 81)ב . תנאֿקמא כדעת שם
בחוץ . ביום העלה אפילו והיינו זעירי , דברי  לפי  שמעון רבי 
בהמה  השוחט  כי  פד:) (שם אמר יוחנן שרבי  ואף ֿעלֿפי 
חייא  רבי  לו השיב  הרי  חייב , - בחוץ  והעלה בלילה בפנים

(כסף ֿמשנה). בתיובתא ונשאר אבין, אף 82)בר שהרי 
פסולי מהל' פ "ג להלן ראה תרד, בפנים העלה אם

ה"ו. זבחכם"83)המוקדשין "ביום ו) יט , (שם שנאמר
את  צוותו "ביום לח ) ז, (שם שנאמר משום או כ:), (מגילה

ה"א). פ "ד (למעלה ישראל" ראה 85)הדם.84)בני 
שרת. בכלי  דמן קיבול – הזבחים כל כי  ה"א, פ "ה למעלה

איכא 86) חול, בכלי  קיבלה אמר, "רבא ב : קיא, זבחים
וכ  קאמר: והכי  והעלה בינייהו. בפנים חול בכלי  המקבל ן

חייב . - בחוץ  והעלה בחוץ  חול בכלי  המקבל פטור, - בחוץ 
כיוצא  על חייבין בחוץ , עליו שחייבין כל אומר, שמעון רבי 
ואף ֿעלֿפי כתנאֿקמא. רבינו ופסק  בחוץ ", והעלו בפנים בו
שם, במשנה שמעון רבי  דברי  פירשו שם המסקנא שלפי 
למעלה) (ראה שזעירי  כיון – בחוץ  והעלה בחוץ  במלק 
כן  סוברים שהם נראה תנאֿקמא, בדברי  כן פירשו ורבא

(כסף ֿמשנה). להלכה

.ÁÈeËt  ıeÁa ÛBÚ‰ ˙‡ ˜ÏBn‰ ÔÎÂ87Ì‡Â . ¿≈«≈∆»«»¿ƒ
eËt  e‰ÏÚ‰88iÁ  ıeÁa ‰ÏÚ‰Â ÌÈÙa ˜ÏÓ . ∆¡»»»«ƒ¿ƒ¿∆¡»««»

‰‡ÏÚ‰ ÏÚ89;eËt  ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ÌÈÙa ËÁL . ««¬»»»«ƒ¿ƒ¿∆¡»«»
wÏ Èe‡ BÈ‡L „ ‡l‡ ‰ÏÚ‰ ‡lL90ËÁL . ∆…∆¡»∆»»»∆≈»ƒ»≈»«

ÌÈzL iÁ  ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ıeÁa ÛBÚ‰ ˙‡91; ∆»«¿∆¡»««»¿«ƒ
‰˜ÈÏÓk ‡È‰ È‰Â ,‰Lk ıeÁa ‰ËÈÁM‰L∆«¿ƒ»«¿≈»«¬≈ƒƒ¿ƒ»

ÌÈÙa92. ƒ¿ƒ

(ויקרא 87) שנאמר ממה זאת ולמדו במשנה. - א קיא, שם
חייב  הוא השוחט  על למחנה", מחוץ  ישחט  אשר "או ג) יז,
רבי לדעת קז. (זבחים המולק " על חייב  ואינו (בחוץ ),

בר 88)עקיבא). דשמואל אבוה דברי  ולפי  במשנה. שם
רבינו  ופסק  שמעון, ורבי  תנאֿקמא בזה נחלקו יצחק , רב 
הרי ובחוץ  בעזרה, אלא אינה שמליקה שכיון כתנאֿקמא.
ראה  ופטור, – בחוץ  נבילה כמעלה הוא הרי  נבילה, היא

שם. בהמה 89)רש"י  שחט  כמו הוא שהרי  במשנה, שם
ה"ה. למעלה ראה ההעלאה. על שחייב  בחוץ , והעלה בפנים

"ואם 90) שם. משנה, ראה נמלק . ולא שנשחט  משום
השוחט  וכל ביציאתן, נפסלין בחוץ , העולין כל הלא תאמר:
רבייה, רחמנא התם – העלאתו על וחייבין הוא, פסול בחוץ 
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ÏÏk ‰ÁÈÊÏ Èe‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÎÈ‰70È‰  ≈»««ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»¿»¬≈
eËt ‰Ê71. ∆»

חוץ .67) שחוטי  על מלקות או ב .68)כרת קז, זבחים
שכתב 69) "ומה ד. שם, בויקרא והוא הביאו", "לא צ "ל:

שנאמר  וכו', בפנים וצווארה במקדש השוחט  אחד רבינו,
מהאי דהא לי . נוח  אינו יביאנו, לא מועד אוהל פתח  ואל
היכל, של גגו למעוטי  אלא שם) (זבחים ילפינן לא קרא
של  בגגו השוחט  אבל ולכתוב : להגיה שצריך לי  ונראה
פטור, זה הרי  כלל, לשחיטה ראוי  שאינו אע "פ  היכל
(כסף ֿמשנה). יביאנו" לא מועד אוהל פתח  ואל שנאמר

ה"ד:70) פ "ה למעלה וראה רומי . בדפוס  אינו המוקף , כל
ראויות  הגגות שאין פסולין, היכל של בגגו שחטן "אם

העזרה". בקרקע  אלא כלל, שם,71)לשחיטה זבחים
שם) (ויקרא בחוץ  בשוחט  שנאמר משום והטעם כרבא.
גג  על השוחט  ואילו הביאו", לא מועד אוהל פתח  "ואל
שוחט  נקרא זה אין שם, ראויה הזביחה אין כי  אם ההיכל,

מועד. אהל פתח  אל הביאו שהרי  בחוץ ,

.ÊËÔÈeËt  ıeÁa eËÁLÂ ÔÈkÒa eÊÁ‡L ÌÈL72; ¿«ƒ∆»¬¿«ƒ¿»¬«¿ƒ
‡ÏÂ „Á‡  ËÁLÈ L‡ B‡ ,ËÁLÈ L‡ :Ó‡pL∆∆¡«¬∆ƒ¿«¬∆ƒ¿»∆»¿…

ÌÈL73Ôek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ıeÁa ËÁML „Á‡Â . ¿«ƒ¿∆»∆»««««ƒ∆…ƒ¿«≈
iÁ ‰Ê È‰  '‰Ï el‡ ÌÈL„˜ ËÁLÏ74:Ó‡pL . ƒ¿…»»ƒ≈«¬≈∆«»∆∆¡«

LÁÈ Ìc75‰fL Èt ÏÚ Û‡ ;CÙL Ìc ‡e‰‰ LÈ‡Ï »≈»≈»ƒ«»»»««ƒ∆∆
CtLp‰ Ìck BzLÁÓa Ìc‰76‰Ê È‰  Ôa˜k ‡Ï , «»¿«¬«¿«»«ƒ¿»…¿»¿»¬≈∆
iÁ77. «»

(72- ושחטו בסכין שאחזו "שנים א: קח , זבחים משנה,
אחרי פ ' וב 'סיפרא' א. מג, בקידושין הוא וכן פטורים".
– שהעלו ששנים הי "ב  בפי "ט  להלן וראה ה"א). (פ "ט 

(זבחים 73)חייבים. המשנה בפירוש גם רבינו כתב  כן
"ההוא" שנאמר ממה כן למדו שם בגמרא אולם מ "ג). פי "ג
שנים. ולא אחד שם) ויקרא – ההוא" האיש "ונכרת =)
וראה  שפך" "דם ד) (שם, שנאמר ממה למדו שם וב 'סיפרא'

שם. יוםֿטוב ' וב 'תוספות משנה' במשנה:74)ב 'כסף  שם
והמעלה  חייב , - (בחוץ ) להדיוט  שהשוחט  בשחיטה, "חומר

ה"א. פי "ט  להלן וראה פטור". - בזבחים 75)להדיוט 
איש" "איש המלים שדרשו חכמים, שלדעת - אמרו שם,
גם  כן כמו דרשו הי "ב ), פי "ט  להלן (ראה בהעלאה
שאינו  יוסי  רבי  לדעת ורק  להדיוט , שוחט  לרבות בשחיטה
בני בלשון תורה "דיברה שסובר לפי  איש", "איש דורש
אבל  וגו'". יחשב  מ "דם קח :) (שם ללמוד הוצרכו אדם",
ביותר  הפשוטה הדרשה להביא רבינו של מדרכו כי  ידוע 

(לחםֿמשנה). ההלכה לפי  שאינה בזבחים 76)אף ֿעלֿפי 
לאיש" יחשב  "דם הפסוק  מתחילת אלא כן למדו לא שם,
המשנה  בפירוש רבינו כתב  וכן לאיש", השוחט  "אפילו –

המוריה'. ב 'הר וראה כדברי77)שם. - ב  קיא, זבחים
בלילה  בחוץ  "שחט  שם: וראה זעירי  חייב " - בחוץ  והעלה

א. ופה, ב . פד, שם עוד

.ÊÈ‰ËÈÁM‰Â ÏÈ‡B‰ ,iÁ  ‰ÏÈla ıeÁa ËÁBM‰«≈«««¿»«»ƒ¿«¿ƒ»
ıeÁa ‰LÎ ‰ÏÈla78‰ÏÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .79‰fÓ ‰ÏÈla ««¿»¿≈»«¿≈ƒ∆¡»««¿»ƒ∆

‰‡ÏÚ‰ ÏÚ iÁ  ‰ÏÈla ıeÁa ËÁML80Ì‡ Ï‡ . ∆»««««¿»«»««¬»»¬»ƒ

eËt  ıeÁa ‰ÏÚ‰Â ‰ÏÈla ÌÈÙa ËÁL81ÈÙÏ , »«ƒ¿ƒ««¿»¿∆¡»«»¿ƒ
ÏeÒt „ ‡l‡ ‰ÏÚ‰ ‡lL82‰ËÈÁL EÏ ÔÈ‡L ; ∆…∆¡»∆»»»»∆≈¿¿ƒ»

Lc˜na ‰ÏÈla ‰LÎ83Ïa˜ Ì‡ ÔÎÂ .84ÏÁ ÈÏÎa ¿≈»««¿»«ƒ¿»¿≈ƒƒ≈ƒ¿ƒ…
ÌÈÙa85eËt  ıeÁa ˜ÊÂ86. ƒ¿ƒ¿»««»

חוץ 78) "דבשחיטת בלילה כשרה חולין שחיטת כלומר,
מועד  אוהל פתח  אל לבא ראוי  דהא מיום, לילה לאֿשנא

שם). (רש"י , הנ"ל:80)בחוץ .79)למחר" זעירי  כדברי 
שם: וברש"י  חייב ", - בחוץ  והעלה בלילה בחוץ  "שחט 
ואליהם  ח ) יז, (שם כתיב  דהא חייב , נמי  "ובהעלאתו
כזו, העלאה על אף  חייבה התורה כלומר, תאמר".
וקיט , א. קז, בדף  שם ראה בחוץ , בלילה היתה שהשחיטה

הראב "ד. בהשגת וראה של 81)ב . תנאֿקמא כדעת שם
בחוץ . ביום העלה אפילו והיינו זעירי , דברי  לפי  שמעון רבי 
בהמה  השוחט  כי  פד:) (שם אמר יוחנן שרבי  ואף ֿעלֿפי 
חייא  רבי  לו השיב  הרי  חייב , - בחוץ  והעלה בלילה בפנים

(כסף ֿמשנה). בתיובתא ונשאר אבין, אף 82)בר שהרי 
פסולי מהל' פ "ג להלן ראה תרד, בפנים העלה אם

ה"ו. זבחכם"83)המוקדשין "ביום ו) יט , (שם שנאמר
את  צוותו "ביום לח ) ז, (שם שנאמר משום או כ:), (מגילה

ה"א). פ "ד (למעלה ישראל" ראה 85)הדם.84)בני 
שרת. בכלי  דמן קיבול – הזבחים כל כי  ה"א, פ "ה למעלה

איכא 86) חול, בכלי  קיבלה אמר, "רבא ב : קיא, זבחים
וכ  קאמר: והכי  והעלה בינייהו. בפנים חול בכלי  המקבל ן

חייב . - בחוץ  והעלה בחוץ  חול בכלי  המקבל פטור, - בחוץ 
כיוצא  על חייבין בחוץ , עליו שחייבין כל אומר, שמעון רבי 
ואף ֿעלֿפי כתנאֿקמא. רבינו ופסק  בחוץ ", והעלו בפנים בו
שם, במשנה שמעון רבי  דברי  פירשו שם המסקנא שלפי 
למעלה) (ראה שזעירי  כיון – בחוץ  והעלה בחוץ  במלק 
כן  סוברים שהם נראה תנאֿקמא, בדברי  כן פירשו ורבא

(כסף ֿמשנה). להלכה

.ÁÈeËt  ıeÁa ÛBÚ‰ ˙‡ ˜ÏBn‰ ÔÎÂ87Ì‡Â . ¿≈«≈∆»«»¿ƒ
eËt  e‰ÏÚ‰88iÁ  ıeÁa ‰ÏÚ‰Â ÌÈÙa ˜ÏÓ . ∆¡»»»«ƒ¿ƒ¿∆¡»««»

‰‡ÏÚ‰ ÏÚ89;eËt  ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ÌÈÙa ËÁL . ««¬»»»«ƒ¿ƒ¿∆¡»«»
wÏ Èe‡ BÈ‡L „ ‡l‡ ‰ÏÚ‰ ‡lL90ËÁL . ∆…∆¡»∆»»»∆≈»ƒ»≈»«

ÌÈzL iÁ  ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ıeÁa ÛBÚ‰ ˙‡91; ∆»«¿∆¡»««»¿«ƒ
‰˜ÈÏÓk ‡È‰ È‰Â ,‰Lk ıeÁa ‰ËÈÁM‰L∆«¿ƒ»«¿≈»«¬≈ƒƒ¿ƒ»

ÌÈÙa92. ƒ¿ƒ

(ויקרא 87) שנאמר ממה זאת ולמדו במשנה. - א קיא, שם
חייב  הוא השוחט  על למחנה", מחוץ  ישחט  אשר "או ג) יז,
רבי לדעת קז. (זבחים המולק " על חייב  ואינו (בחוץ ),

בר 88)עקיבא). דשמואל אבוה דברי  ולפי  במשנה. שם
רבינו  ופסק  שמעון, ורבי  תנאֿקמא בזה נחלקו יצחק , רב 
הרי ובחוץ  בעזרה, אלא אינה שמליקה שכיון כתנאֿקמא.
ראה  ופטור, – בחוץ  נבילה כמעלה הוא הרי  נבילה, היא

שם. בהמה 89)רש"י  שחט  כמו הוא שהרי  במשנה, שם
ה"ה. למעלה ראה ההעלאה. על שחייב  בחוץ , והעלה בפנים

"ואם 90) שם. משנה, ראה נמלק . ולא שנשחט  משום
השוחט  וכל ביציאתן, נפסלין בחוץ , העולין כל הלא תאמר:
רבייה, רחמנא התם – העלאתו על וחייבין הוא, פסול בחוץ 
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שם). (רש"י , בעינן" בפנים מתקבל פסולין, שאר לענין אבל
שם.91) במשנה, העוף 92)כתנאֿקמא שחיטת שנתרבה

אשר  "או ג) יז, (שם שנאמר ממה - א קז, שם בגמ ' בחוץ 
ולפי ישמעאל, רבי  לפי  בחוץ , העוף  שחיטת לרבות ישחט "
יחשב ". "דם ב ) (שם, שנאמר ממה נתרבה עקיבא רבי 
ח ) (שם, שנאמר ממה קיט :) (שם למדו העלאה, על והחיוב 
שחיטתו  על שמחויב  שכל פרשיות, לערב  תאמר" "ואליהם

שם). (רש"י  העלאתו על גם חייב  בחוץ ,

ה'תשע"ט  א' אדר ז' שלישי יום 

    1 
ראוי1) אם אלא חייב  שאינו בחוץ , המעילה דין בו יבאר

בפנים. לבוא

.‡ÁaÊn‰ L‡Ï ‰ÏÚiL „Ú iÁ ıeÁa ‰ÏÚn‰ ÔÈ‡≈««¬∆««»«∆«¬∆¿…«ƒ¿≈«
ıeÁa ‰OÚiL2ÏÚ B‡ ÚÏq‰ ÏÚ ‰ÏÚ‰ Ì‡ Ï‡ ; ∆«¬∆«¬»ƒ∆¡»««∆««

,ÁaÊn‰ ÏÚ ‡l‡ Ôa˜ Èe˜ ÔÈ‡L .eËt  Ô‡‰»∆∆»∆≈»»¿»∆»««ƒ¿≈«
ÁaÊÓ Á ÔiÂ :Ó‡pL ,ıeÁa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â3. ¿««ƒ∆«∆∆¡««ƒ∆…«ƒ¿≈«

ÌMÏ ‰ÏÚiL „Ú iÁ BÈ‡Â4B˙‡ ˙BOÚÏ :Ó‡pL ; ¿≈«»«∆«¬∆«≈∆∆¡««¬…
'‰Ï5.ÌMÏ Ôek˙iL „Ú  ««∆ƒ¿«≈«≈

נוסף 2) שם ובתוספתא יוסי . ר' כדעת קח . בזבחים משנה
המערכה". את "ויסדר יוסי  ר' בדברי  קח :3)עוד שם

אלמא  מזבח , נח  "ויבן שם: וברש"י  הונא. רב  בדברי  בגמרא
ומה  מזבח ", בלא העלאה אינה בחוץ , שהיא יחיד, במת
גדי את מנוח  "ויקח  יט ) יג, (שופטים מנוח  אצל שנאמר
הייתה. שעה הוראת לה'", הצור על ויעל המנחה ואת העזים

וראה 4) חייב . אינו - הדיוט  לשם המעלה אבל להקב "ה.
כיוון  אם אף  חייב  בשחיטה כי  טז, הלכה י "ח  פרק  למעלה

לעשות 5)להדיוט . יביאנו לא מועד אוהל פתח  "ואל
בגמרא. שם לה'". אותו

.ÌÈM‡Ï Èe‡‰ c ˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ‡l‡ iÁ BÈ‡≈«»∆»««¬»«»»»»»ƒƒ
ÁaÊnÏÂ6‰ÏBÚ‰ ÔB‚k ,7B‡ ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ L‡ :Ó‡pL ; ¿«ƒ¿≈«¿»»∆∆¡«¬∆«¬∆…»

Èe‡L Ïk Û‡ ,ÌÈM‡Ï ‰Èe‡L ‰ÏBÚ ‰Ó  ÁÊ»«»»∆¿»»ƒƒ«…∆»
.ıeÁa B˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ÔÈiÁL ‡e‰ ÌÈM‡Ï»ƒƒ∆«»ƒ««¬»»«

הראוי6) דבר ולא המזבח , על לשריפה הראוי  דבר כלומר,
המזבח . על שלא לשריפה הראוי  דבר ולא לאכילה

המזבח .7) על להקרבה ראוייה שכולה

.‚Ìc‰ ˙‡ ˜Bf‰ :eÓ‡ Ô‡kÓ8ÈÈ‡ ÈË˜n‰ B‡ , ƒ»»¿«≈∆«»««¿ƒ≈¿≈
‰ÏBÚ9ÔÈeÓ‡ B‡10‰BÏ B‡ ıÓ˜ B‡ ,11˙Ë˜ B‡12, »≈ƒ…∆¿»¿…∆

ÌÈ‰k ˙ÁÓ B‡13ÌÈÎÒ ˙ÁÓ B‡14CqÓ‰ B‡ , ƒ¿«…¬ƒƒ¿«¿»ƒ«¿«≈
ÔÈÈ ÔÈbÏ ‰LÏL15ÌÈÓ B‡16iÁ  ıeÁa17:Ó‡pL ; ¿»Àƒ«ƒ«ƒ««»∆∆¡«

ÔÈiÁ ÌÈÙa Ïa˜˙n‰ Ïk  B˙‡ ˙BOÚÏ ep‡ÈÈ ‡Ï…¿ƒ∆«¬…»«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»ƒ
.ıeÁa ÂÈÏÚ»»«

מדתניא 8) "מנלן, קז.): (שם ובברייתא קי . בזבחים משנה
ישמעאל. ר' דברי  הזורק , לרבות ד) יז, (ויקרא  ייחשב  דם
הזורק ". את לרבות ח ) (שם, זבח  או אומר עקיבא רבי 

שאר 9) איברי  לא אבל עולה, איברי  ודווקא קט . שם

לאכילה. שהם שאר 10)קרבנות, של ובין עולה של בין
בבר  או הקרבנות. עולה יעלה אשר רבנן "תנו שם: ייתא

ואימורי אשם אימורי  לרבות מנין עולה, אלא לי  אין זבח ,
תלמוד  קלים, קדשים ואימורי  קדשים קדשי  ואימורי  חטאת
ומנחת  והקטורת והלבונה הקומץ  לרבות מנין זבח . לומר
ושלושת  יין לוגין שלושת והמנסך משיח  כהן ומנחת כהנים
הבא  כל מועד, אוהל פתח  ואל לומר, תלמוד מים, לוגין

בחוץ ". עליו חייבין מועד אוהל על 11)לפתח  שנקרבים
המזבח . בכל 12)גבי  הזהב  מזבח  על אותם שמקטירין

המזבח .13)יום. גבי  על כולה הסולת 14)שקריבה כי 
ונשרפת  נסכים", "מנחת נקראת הקרבן, עם שמביאין לבד,

המזבח . גבי  על או 15)כולה יין לוגין שלושה ודווקא
פחות. ולא מים לוגין לוגין 16)שלושה שלושה כלומר,

משנה).17)מים. (כסף  הסוכות בחג אלא חייב  אינו במים
ימות  בשאר בין בחג "בין שכתב  ד, הלכה להלן וראה
ותוספות  וברש"י  קי : בזבחים וראה עיון. וצריך השנה",

שם.

.„Ù‡ ,ıeÁa Ìc‰ ÈÈL ˜Bf‰ Ï‡ÌÈÓ„ ÈÈL el ¬»«≈¿»≈«»«¬ƒ¿»≈»ƒ
ÌÈÓÈt‰18‰ÂˆÓ ÈÈL Ìc‰ ÈÈL ˙˜ÈfL ;eËt  «¿ƒƒ»∆¿ƒ«¿»≈«»¿»≈ƒ¿»

ÔÈkÚÓ ÔÈ‡Â Ì‰19˙BÁt ÌÈÓ B‡ ÔÈÈ CqÓ‰ ÔÎÂ . ≈¿≈»¿«¿ƒ¿≈«¿«≈«ƒ«ƒ»
eËt  ıeÁa ÔÈbÏ ‰LÏMÓ20‡La ÔÈa ‚Áa ÔÈa , ƒ¿»Àƒ«»≈∆»≈ƒ¿»

eÚM‰ ÒÁÂ ÏÈ‡B‰ ;‰M‰ ˙BÓÈ21ÔÈÈe‡ ÔÈ‡ È‰ ¿«»»ƒ¿»≈«ƒ¬≈≈»¿ƒ
˙‡hÁ OaÓ ‰ÏÚn‰ ÔÎÂ .ÌÈÙa Ïa˜˙‰Ï22OaÓ , ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿≈««¬∆ƒ¿««»ƒ¿«

,eaˆ ÏL ÔÈa „ÈÁÈ ÏL ÔÈa ,ÌÈÓÏL OaÓ ,ÌL‡»»ƒ¿«¿»ƒ≈∆»ƒ≈∆ƒ
ıeÁa ,ÌÈt‰ ÌÁlÓ ,ÌÁl‰ È˙MÓ ,˙BÁÓ ÈÈMÓƒ¿»≈¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ∆∆«»ƒ«

ÌÈM‡Ï ‡Ï ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡ el‡ ÏkL ;eËt 23. »∆»≈¿ƒ«¬ƒ»…»ƒƒ

הנשרפות,18) החטאות והן הפנימיות, חטאות של כלומר,
הדם  ושיירי  הזהב  מזבח  על בהיכל לפנים דמן שזריקת

החיצון. מזבח  של מערבי  יסוד על כר'19)שופך שלא
בחוץ , שהקריבם הפנימיים שיריים שאמר קי :) (שם נחמיה
קיא.) (שם עקיבא כר' אלא מעכבים, שהם לפי  חייב ,

מעכבים. אינם הפנימיים השיריים הוא 20)שאפילו כן
ופחות  יין לוגין מג' פחות המנסך "יכול קט :) (שם בברייתא
על  לעשות, (שם) לומר תלמוד חייב , יהא מים לוגין מג'

החסר". על חייב  ואינו חייב  יין 21)השלם לוגין שלושה
בהם  שמנסכים המים שיעור כן וכמו שבנסכים. הפחות הם

לוגין. שלושה שבשרה 22)הוא חיצונה, חטאת כלומר,
לכהנים. על 23)נאכל להעלאה ראויים אינם כלומר,

המזבח .

.‰ÈtÓ iÁ  ıeÁa dlk ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰ÏÚn‰««¬∆∆«¿≈»À»««»ƒ¿≈
Oa ÔÈ‡  ÔLÈÙ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈeÓ‡‰»≈ƒ¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ»≈¿«

ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈeÓ‡‰ ÈË˜‰ el‡Îe ,ıˆBÁ Áf‰24. «∆«≈¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒƒ¿≈«¿»
eËt  ‰ˆÓ˜ ‡lL ‰ÁÓ ‰ÏÚn‰ Ï‡25ÔÈ‡L ; ¬»««¬∆ƒ¿»∆…ƒ¿¿»»∆≈

ÏcÓe ea ıÓw‰26dÎB˙Ï dˆÓ˜ ÊÁÂ dˆÓ˜ .27 «…∆»À¿»¿»»¿»«À¿»¿»
iÁ  ıeÁa dlk È˜‰Â28. ¿ƒ¿ƒÀ»««»

(בין 24) חציצה האיכא "אמאי , קי .): (שם בגמרא
אמר  רב  וכו', כשהפכן שמואל אמר למערכה), האימורים

כרב . ופסק  חוצץ ", אינו במינו חוץ .25)מין העלאת על
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קב                 
         

ומובדלים,26) ברורים האימורים אבל הקמיצה, לאחר אלא
ההפרשה. קודם הסולת.27)אף  שאר עם ונתערב 

ברוב .28) בטל הקומץ  ואין

.Â˜ˆBi‰29ÏÏBa‰Â30˙˙Bt‰Â ,31ÁÏBn‰Â32, «≈¿«≈¿«≈¿«≈«
ÛÈn‰Â33LÈbn‰Â34ÔÁÏM‰ ˙‡ cÒÓ‰Â ,35ÈËn‰Â ¿«≈ƒ¿««ƒ¿«¿«≈∆«À¿»¿«≈ƒ

˙Bp‰ ˙‡36ıÓBw‰Â ,37 ıeÁa ÌÈÓc Ïa˜Ó‰Â ∆«≈¿«≈¿«¿«≈»ƒ«
,‰„BÚ Ó‚ BÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL ÈÙÏ ;eËt»¿ƒ∆»∆»≈≈≈¿«¬»
‰‡ÏÚ‰ ‰Ó  ÁÊ B‡ ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ L‡ :Ó‡Â¿∆¡«¬∆«¬∆…»»«««¬»»
ÔÈiÁ ‰„BÚ Ó‚ ‡e‰L Ïk Û‡ ,‰„BÚ Ó‚ ‡È‰L∆ƒ¿«¬»«…∆¿«¬»«»ƒ

.ÂÈÏÚ»»

והוא 29) המנחות על השמן שיוצק  "והוא קיב : שם משנה
שמן". עליה ויצקת ו) (שם, שנאמר שבולל 30)מה

בשמן. כמו 31)הסולת המנחות, לחם הפותת "הוא
פתים". אותה פתות (שם) המלח 32)שנאמר נותן "הוא

מלח ". תקריב  קרבנך כל על יג) (שם, שנאמר למנחה,
תנופה".33) אותם והניף  כ) ו, (במדבר שנאמר מה "הוא
והגישה"34) ח ) (שם , שנאמר מה "הוא 35)"הוא

השולחן". על הפנים לחם את הכוונה 36)המסדר [אין
הנרות  "הדלקת רבינו לדעת שהרי  בבוקר, הנרות להטבת
הכוונה  אלא עבודה, גמר היא הרי  כן ואם הטבתם". היא
גמר  אינה והיא דישונם, שהיא בערב , הנרות להטבת

להדלקה]. הכנה אלא מנה 37)עבודה, לא למה עיון צריך
וכו'. ובולל יוצק  המנחה, עבודות כל עם ביחד הקומץ 

.Êd˙ÙO ÌB˜nÓ ıeÁ dÙOL ‰n„‡ ‰t38ÔÎÂ , »»¬À»∆¿»»ƒ¿¿≈»»¿≈
ÂÈÏÚ ‰cÂ˙‰L Á‡ ıeÁa BÈ˜‰L ÁlzLn‰ ÈÚO»ƒ«ƒ¿«≈«∆ƒ¿ƒ«««∆ƒ¿«»»»
ep‡ÈÈ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t Ï‡Â :Ó‡pL ;eËt »∆∆¡«¿∆∆«…∆≈…¿ƒ∆
ÔÈ‡ „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t Ï‡ ‡BÏ Èe‡ BÈ‡L Ïk …∆≈»»∆∆«…∆≈≈
ÔÏeqt ‰È‰L ÔÈÏeÒt ÌÈL„˜ Ï‡ .ÂÈÏÚ ÔÈiÁ«»ƒ»»¬»»»ƒ¿ƒ∆»»ƒ»
ÔB‚k ?„ˆÈk .iÁ  ıeÁa Ô‰Ó ‰ÏÚ‰ Ì‡ ,L„wa«…∆ƒ∆¡»≈∆««»≈«¿

Ôl‰39‡ˆBi‰Â40‡Óh‰Â41˙LÁÓa ÏÒÙpLÂ «»¿«≈¿«»≈¿∆ƒ¿«¿«¬∆∆
„BÚ‰42˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ÔÈÙO ÔlkL , »≈∆À»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

 ıeÁa Ì‰Ó ‰ÏÚ‰Â Ú Ì‡ ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt¿≈«À¿»ƒƒ»«¿∆¡»≈∆«
iÁ43'‰Ï ‰OÚp‰ Ïk  '‰Ï B˙‡ ˙BOÚÏ :Ó‡pL ; «»∆∆¡««¬…«…««¬∆«

ÌMÏ eOÚ el‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈiÁ44. «»ƒ»»¿≈«¬«≈

ששחטוה 38) מערכתה ממקום חוץ  והיינו קיב . שם משנה
הדם,39)שם. את זרקו ולא הלילה, עליו עבר כלומר,

גבי על האימורים את או הבשר את הקריבו שלא או
לעזרה.40)המזבח . חוץ  הזבח  בשר שנטמא 41)שיצא
או 42)הקרבן. מקום, מחשבת או זמן, מחשבת כגון

בעלים. ושינוי  השם שינוי  שם:43)מחשבת בברייתא
חוץ  ושנשחט  והטמא והיוצא הלן כגון פסולין לרבות "מנין
לעשות, יביאנו (שם) לומר תלמוד וכו', למקומו וחוץ  לזמנו
בחוץ ". עליו חייבין מועד אוהל בפתח  המתקבל כל

ירדו.44) לא למזבח , עלו אם אלו שכל

.Á‰ÏÚ‰L ÔÂÈk ,ıeÁa B˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ÔÈiÁL c Ïk»»»∆«»ƒ««¬»»«≈»∆∆¡»
‰lÁz ÌÈÙa ‰ÏÚ‰L ÔÈa .iÁ  ıeÁa ˙Èfk epnÓƒ∆««ƒ««»≈∆∆¡»ƒ¿ƒ¿ƒ»

ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ˙Èfk epnÓ iLÂ45Ïk‰ ÁÈp‰L ÔÈa , ¿ƒ≈ƒ∆««ƒ¿∆¡»«≈∆ƒƒ««…

ÌÈÙa46ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ˙Èfk epnÓ Á˜ÏÂ47Ì‡ Ï‡ . ƒ¿ƒ¿»«ƒ∆««ƒ¿∆¡»«¬»ƒ
w‰ „ B˙B‡ ÒÁ48‡e‰L Ïk49ÌÈÙa50‰ÏÚ‰Â , »«»»«»≈»∆ƒ¿ƒ¿∆¡»

.eËt  ıeÁa B˙È‡L¿≈ƒ«»

הכל.45) לדברי  קט : שם קרבו.46)במשנה ולא
והלכה 47) אליעזר, ור' קמא תנא מחלוקת במשנה שם

קמא. הדבר 48)כתנא ולא השיריים, חסרו אם אבל
שהרי חייב , - בחוץ  בשלימותו, הקרב  הדבר והקריב  הקרב ,

הקומץ . עליהם מקטיר שחסרו שנאבד 49)שיריים כגון
נשרף . ספק .50)או הדבר בחוץ , נחסר אם אבל

.ËıÓw‰ ? „ˆÈk51‰Bl‰ B‡52ÔÈeÓ‡‰Â ≈««…∆«¿»¿»≈ƒ
‰ÏBÚ‰Â53˙ÙOp‰ ‰ÁÓe54ÔÈÎÒp‰Â55eÒÁL ¿»»ƒ¿»«ƒ¿∆∆¿«¿»ƒ∆»¿

;eËt  ıeÁa Ô˙È‡L È˜‰Â ÌÈÙa Ì˙ˆ˜Óƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«»
,iÁ ‡e‰ ÌÏM‰ ÏÚ  B˙‡ ˙BOÚÏ :Ó‡ È‰L∆¬≈∆¡««¬…««»≈«»
ıeÁa ÒÁÂ ÌÏL B‡ÈˆB‰ .ÒÁ‰ ÏÚ iÁ BÈ‡Â¿≈«»«∆»≈ƒ»≈¿»««

˜ÙÒ ‰Ê È‰  e‰ÏÚ‰Â56.‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏ , ¿∆¡»¬≈∆»≈¿ƒ»≈∆

כולו.51) את מעכב  הקומץ  מקצת שהתנדב 52)כי  וכגון
או  פסול. שהוא כל חסר שאם עצמו, בפני  לבונה קומץ 
קורט  אלא בה נשאר ולא וחסרה, המנחה, עם הבאה בלבונה

פסולה. שהיא שאמרו 53)אחד, מה כי  רבינו, דעת
בחוץ  והקריבו שהוא כל שחסרו "וכולן שם: במשנה
במשנה  המוזכרים ועולה אימורים על גם מוסב  פטור",
בחוץ  האימורים ומן העולה מן כזית "המעלה הקודמת

נסכים.54)חייב ". ומנחת משיח  כהן ומנחת כהנים מנחת
לכהנים. נאכל והשאר נקמצות - המנחות שאר אבל

והמים.55) חיסרון 56)היין להו "איבעיא קי . שם בגמרא
שמיה  לא או חיסרון שמיה בחוץ ) וחסר שלם (הוציאו דחוץ 

נפשטה. ולא חיסרון",

.ÈÌˆÚ‰ ‰È‰Â Oa ˙Èfk Ba ÔÈ‡L ‡ ‰ÏÚ‰∆¡»≈∆∆≈««ƒ»»¿»»»∆∆
aÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ,iÁ  ˙ÈfÎÏ BÓÈÏLÓ57‰È‰ . «¿ƒƒ««ƒ«»ƒ¿≈∆¿À»»»

BÈ‡ CÎÈÙÏ ,˜ÙÒ ‰Ê È‰  ˙ÈfÎÏ BÓÈÏLÓ ÁÏÓ∆««¿ƒƒ««ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»≈
‰˜BÏ58˙ÈfÎÏ ÔÈÙËˆÓ ‰ÈeÓ‡Â ‰ÏBÚÂ .59. ∆¿»¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ««ƒ

משלימו 57) ועצם כזית בו ואין המעלה "איתמר קז: שם
יוחנן  ר' פטור. אמר לקיש וריש חייב  אומר יוחנן ר' לכזית,
וכו', כעולין המזבח ) על (=הקרבים עולין חיבורי  חייב  אמר

יוחנן. כר' יונה 58)ופסק  בן ראש המעלה רבא "בעי  שם:
תיקו". וכו', מהו לכזית משלימו ומלח  כזית בו שאין

ומן 59) העולה מן כזית "המעלה במשנה: קט . שם
שם). (רש"י  כליל כולה שהרי  חייב ", בחוץ  האימורים

.‡È‡Â ‡ Ïk ÏÚ iÁ  ‰ÏÚ‰Â ÊÁÂ ‰ÏÚ‰60. ∆¡»¿»«¿∆¡»«»«»≈∆¿≈∆
ÌÈzL iÁ  ÌÈÈ‡‰ ‰ÏÚ‰Â Ìc‰ ˜Ê61È‰L , »««»¿∆¡»»≈»ƒ«»¿«ƒ∆¬≈

L‡ :Ó‡ È‰L ;‰OBÚÏ ‰ÏÚÓ ÔÈa e˙k‰ ˜ÏÁ»««»≈«¬∆¿∆∆¬≈∆¡«¬∆
ÒÁ ‡ ‰ÏÚ‰ .B˙‡ ˙BOÚÏ :Ó‡Â ,‰ÏÚ ‰ÏÚÈ«¬∆…»¿∆¡««¬…∆¡»≈∆»≈

eËt 62‡e‰ ÌÏM‰ ÏÚ  B˙‡ ˙BOÚÏ :Ó‡pL ; »∆∆¡««¬…««»≈
.iÁ«»

חייב 60) והעלה, וחזר והעלה וחזר העלה קח . שם במשנה
אלא  חייב  אינו אומר יוסי  ר' שמעון. ר' דברי  עלייה כל על
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ומובדלים,26) ברורים האימורים אבל הקמיצה, לאחר אלא
ההפרשה. קודם הסולת.27)אף  שאר עם ונתערב 

ברוב .28) בטל הקומץ  ואין

.Â˜ˆBi‰29ÏÏBa‰Â30˙˙Bt‰Â ,31ÁÏBn‰Â32, «≈¿«≈¿«≈¿«≈«
ÛÈn‰Â33LÈbn‰Â34ÔÁÏM‰ ˙‡ cÒÓ‰Â ,35ÈËn‰Â ¿«≈ƒ¿««ƒ¿«¿«≈∆«À¿»¿«≈ƒ

˙Bp‰ ˙‡36ıÓBw‰Â ,37 ıeÁa ÌÈÓc Ïa˜Ó‰Â ∆«≈¿«≈¿«¿«≈»ƒ«
,‰„BÚ Ó‚ BÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL ÈÙÏ ;eËt»¿ƒ∆»∆»≈≈≈¿«¬»
‰‡ÏÚ‰ ‰Ó  ÁÊ B‡ ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ L‡ :Ó‡Â¿∆¡«¬∆«¬∆…»»«««¬»»
ÔÈiÁ ‰„BÚ Ó‚ ‡e‰L Ïk Û‡ ,‰„BÚ Ó‚ ‡È‰L∆ƒ¿«¬»«…∆¿«¬»«»ƒ

.ÂÈÏÚ»»

והוא 29) המנחות על השמן שיוצק  "והוא קיב : שם משנה
שמן". עליה ויצקת ו) (שם, שנאמר שבולל 30)מה

בשמן. כמו 31)הסולת המנחות, לחם הפותת "הוא
פתים". אותה פתות (שם) המלח 32)שנאמר נותן "הוא

מלח ". תקריב  קרבנך כל על יג) (שם, שנאמר למנחה,
תנופה".33) אותם והניף  כ) ו, (במדבר שנאמר מה "הוא
והגישה"34) ח ) (שם , שנאמר מה "הוא 35)"הוא

השולחן". על הפנים לחם את הכוונה 36)המסדר [אין
הנרות  "הדלקת רבינו לדעת שהרי  בבוקר, הנרות להטבת
הכוונה  אלא עבודה, גמר היא הרי  כן ואם הטבתם". היא
גמר  אינה והיא דישונם, שהיא בערב , הנרות להטבת

להדלקה]. הכנה אלא מנה 37)עבודה, לא למה עיון צריך
וכו'. ובולל יוצק  המנחה, עבודות כל עם ביחד הקומץ 

.Êd˙ÙO ÌB˜nÓ ıeÁ dÙOL ‰n„‡ ‰t38ÔÎÂ , »»¬À»∆¿»»ƒ¿¿≈»»¿≈
ÂÈÏÚ ‰cÂ˙‰L Á‡ ıeÁa BÈ˜‰L ÁlzLn‰ ÈÚO»ƒ«ƒ¿«≈«∆ƒ¿ƒ«««∆ƒ¿«»»»
ep‡ÈÈ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t Ï‡Â :Ó‡pL ;eËt »∆∆¡«¿∆∆«…∆≈…¿ƒ∆
ÔÈ‡ „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t Ï‡ ‡BÏ Èe‡ BÈ‡L Ïk …∆≈»»∆∆«…∆≈≈
ÔÏeqt ‰È‰L ÔÈÏeÒt ÌÈL„˜ Ï‡ .ÂÈÏÚ ÔÈiÁ«»ƒ»»¬»»»ƒ¿ƒ∆»»ƒ»
ÔB‚k ?„ˆÈk .iÁ  ıeÁa Ô‰Ó ‰ÏÚ‰ Ì‡ ,L„wa«…∆ƒ∆¡»≈∆««»≈«¿

Ôl‰39‡ˆBi‰Â40‡Óh‰Â41˙LÁÓa ÏÒÙpLÂ «»¿«≈¿«»≈¿∆ƒ¿«¿«¬∆∆
„BÚ‰42˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ÔÈÙO ÔlkL , »≈∆À»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

 ıeÁa Ì‰Ó ‰ÏÚ‰Â Ú Ì‡ ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt¿≈«À¿»ƒƒ»«¿∆¡»≈∆«
iÁ43'‰Ï ‰OÚp‰ Ïk  '‰Ï B˙‡ ˙BOÚÏ :Ó‡pL ; «»∆∆¡««¬…«…««¬∆«

ÌMÏ eOÚ el‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈiÁ44. «»ƒ»»¿≈«¬«≈

ששחטוה 38) מערכתה ממקום חוץ  והיינו קיב . שם משנה
הדם,39)שם. את זרקו ולא הלילה, עליו עבר כלומר,

גבי על האימורים את או הבשר את הקריבו שלא או
לעזרה.40)המזבח . חוץ  הזבח  בשר שנטמא 41)שיצא
או 42)הקרבן. מקום, מחשבת או זמן, מחשבת כגון

בעלים. ושינוי  השם שינוי  שם:43)מחשבת בברייתא
חוץ  ושנשחט  והטמא והיוצא הלן כגון פסולין לרבות "מנין
לעשות, יביאנו (שם) לומר תלמוד וכו', למקומו וחוץ  לזמנו
בחוץ ". עליו חייבין מועד אוהל בפתח  המתקבל כל

ירדו.44) לא למזבח , עלו אם אלו שכל

.Á‰ÏÚ‰L ÔÂÈk ,ıeÁa B˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ÔÈiÁL c Ïk»»»∆«»ƒ««¬»»«≈»∆∆¡»
‰lÁz ÌÈÙa ‰ÏÚ‰L ÔÈa .iÁ  ıeÁa ˙Èfk epnÓƒ∆««ƒ««»≈∆∆¡»ƒ¿ƒ¿ƒ»

ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ˙Èfk epnÓ iLÂ45Ïk‰ ÁÈp‰L ÔÈa , ¿ƒ≈ƒ∆««ƒ¿∆¡»«≈∆ƒƒ««…

ÌÈÙa46ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ˙Èfk epnÓ Á˜ÏÂ47Ì‡ Ï‡ . ƒ¿ƒ¿»«ƒ∆««ƒ¿∆¡»«¬»ƒ
w‰ „ B˙B‡ ÒÁ48‡e‰L Ïk49ÌÈÙa50‰ÏÚ‰Â , »«»»«»≈»∆ƒ¿ƒ¿∆¡»

.eËt  ıeÁa B˙È‡L¿≈ƒ«»

הכל.45) לדברי  קט : שם קרבו.46)במשנה ולא
והלכה 47) אליעזר, ור' קמא תנא מחלוקת במשנה שם

קמא. הדבר 48)כתנא ולא השיריים, חסרו אם אבל
שהרי חייב , - בחוץ  בשלימותו, הקרב  הדבר והקריב  הקרב ,

הקומץ . עליהם מקטיר שחסרו שנאבד 49)שיריים כגון
נשרף . ספק .50)או הדבר בחוץ , נחסר אם אבל

.ËıÓw‰ ? „ˆÈk51‰Bl‰ B‡52ÔÈeÓ‡‰Â ≈««…∆«¿»¿»≈ƒ
‰ÏBÚ‰Â53˙ÙOp‰ ‰ÁÓe54ÔÈÎÒp‰Â55eÒÁL ¿»»ƒ¿»«ƒ¿∆∆¿«¿»ƒ∆»¿

;eËt  ıeÁa Ô˙È‡L È˜‰Â ÌÈÙa Ì˙ˆ˜Óƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«»
,iÁ ‡e‰ ÌÏM‰ ÏÚ  B˙‡ ˙BOÚÏ :Ó‡ È‰L∆¬≈∆¡««¬…««»≈«»
ıeÁa ÒÁÂ ÌÏL B‡ÈˆB‰ .ÒÁ‰ ÏÚ iÁ BÈ‡Â¿≈«»«∆»≈ƒ»≈¿»««

˜ÙÒ ‰Ê È‰  e‰ÏÚ‰Â56.‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏ , ¿∆¡»¬≈∆»≈¿ƒ»≈∆

כולו.51) את מעכב  הקומץ  מקצת שהתנדב 52)כי  וכגון
או  פסול. שהוא כל חסר שאם עצמו, בפני  לבונה קומץ 
קורט  אלא בה נשאר ולא וחסרה, המנחה, עם הבאה בלבונה

פסולה. שהיא שאמרו 53)אחד, מה כי  רבינו, דעת
בחוץ  והקריבו שהוא כל שחסרו "וכולן שם: במשנה
במשנה  המוזכרים ועולה אימורים על גם מוסב  פטור",
בחוץ  האימורים ומן העולה מן כזית "המעלה הקודמת

נסכים.54)חייב ". ומנחת משיח  כהן ומנחת כהנים מנחת
לכהנים. נאכל והשאר נקמצות - המנחות שאר אבל

והמים.55) חיסרון 56)היין להו "איבעיא קי . שם בגמרא
שמיה  לא או חיסרון שמיה בחוץ ) וחסר שלם (הוציאו דחוץ 

נפשטה. ולא חיסרון",

.ÈÌˆÚ‰ ‰È‰Â Oa ˙Èfk Ba ÔÈ‡L ‡ ‰ÏÚ‰∆¡»≈∆∆≈««ƒ»»¿»»»∆∆
aÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ,iÁ  ˙ÈfÎÏ BÓÈÏLÓ57‰È‰ . «¿ƒƒ««ƒ«»ƒ¿≈∆¿À»»»

BÈ‡ CÎÈÙÏ ,˜ÙÒ ‰Ê È‰  ˙ÈfÎÏ BÓÈÏLÓ ÁÏÓ∆««¿ƒƒ««ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»≈
‰˜BÏ58˙ÈfÎÏ ÔÈÙËˆÓ ‰ÈeÓ‡Â ‰ÏBÚÂ .59. ∆¿»¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ««ƒ

משלימו 57) ועצם כזית בו ואין המעלה "איתמר קז: שם
יוחנן  ר' פטור. אמר לקיש וריש חייב  אומר יוחנן ר' לכזית,
וכו', כעולין המזבח ) על (=הקרבים עולין חיבורי  חייב  אמר

יוחנן. כר' יונה 58)ופסק  בן ראש המעלה רבא "בעי  שם:
תיקו". וכו', מהו לכזית משלימו ומלח  כזית בו שאין

ומן 59) העולה מן כזית "המעלה במשנה: קט . שם
שם). (רש"י  כליל כולה שהרי  חייב ", בחוץ  האימורים

.‡È‡Â ‡ Ïk ÏÚ iÁ  ‰ÏÚ‰Â ÊÁÂ ‰ÏÚ‰60. ∆¡»¿»«¿∆¡»«»«»≈∆¿≈∆
ÌÈzL iÁ  ÌÈÈ‡‰ ‰ÏÚ‰Â Ìc‰ ˜Ê61È‰L , »««»¿∆¡»»≈»ƒ«»¿«ƒ∆¬≈

L‡ :Ó‡ È‰L ;‰OBÚÏ ‰ÏÚÓ ÔÈa e˙k‰ ˜ÏÁ»««»≈«¬∆¿∆∆¬≈∆¡«¬∆
ÒÁ ‡ ‰ÏÚ‰ .B˙‡ ˙BOÚÏ :Ó‡Â ,‰ÏÚ ‰ÏÚÈ«¬∆…»¿∆¡««¬…∆¡»≈∆»≈

eËt 62‡e‰ ÌÏM‰ ÏÚ  B˙‡ ˙BOÚÏ :Ó‡pL ; »∆∆¡««¬…««»≈
.iÁ«»

חייב 60) והעלה, וחזר והעלה וחזר העלה קח . שם במשנה
אלא  חייב  אינו אומר יוסי  ר' שמעון. ר' דברי  עלייה כל על
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באבר  אלא נחלקו לא כי  קח :) (שם יוחנן ר' ואמר אחת",
על  חייב  הכל לדברי  - אברים וחמשה בארבעה אבל אחד,

ואבר. אבר וכו'61)כל אבהו ר' "אמר קז: שם בגמרא
רבי לדברי  שתיים, חייב  ישמעאל ר' לדברי  והעלה זרק 
רבי לדברי  אפילו אמר אביי  אחת, אלא חייב  אינו עקיבא
שם  יד) יב , (דברים קרא פלגינהו להכי  שתיים, חייב  עקיבא

תעשה". ושם ר'62)תעלה של פירושו לפי  יוסי  כרבי 
פטור. (ר"י ) סבר ומר חייב  בחוץ  קח :) (שם יוחנן

.È‡a eÊÁ‡L ÌÈL .ÌÈeËt  eËÁML ÌÈL¿«ƒ∆»¬¿ƒ¿«ƒ∆»¬¿≈∆
L‡ LÈ‡ LÈ‡ :Ó‡pL ;ÔÈiÁ  ıeÁa e‰eÏÚ‰Â¿∆¡««»ƒ∆∆¡«ƒƒ¬∆

.ÔÈiÁ eÏÚ‰L LÈ‡Â LÈ‡ elÙ‡  ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ«¬∆…»¬ƒƒ»ƒ∆∆¡«»ƒ

.‚È˙BzÓ ˙ˆ˜Ó ˜Bf‰63Ìc Ïa˜Ó‰ .iÁ  ıeÁa «≈ƒ¿»«»««»«¿«≈«
˙‡hÁ64Ô˙Â ÊÁÂ ıeÁa epnÓ Ô˙ ,„Á‡ ÒBÎa65 «»¿∆»»«ƒ∆«¿»«¿»«
ÌÈÙa66Èe‡ Blk È‰L ,ıeÁa Ôzp‰ ÏÚ iÁ  ƒ¿ƒ«»««ƒ»«∆¬≈À»

ÌÈÙa epnÓ Ô˙ Ì‡Â ;ÌÈÙa wÏ67Ô˙Â ÊÁÂ ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿ƒ¿»«¿»«
ÌÈÈL Ô‰L ÈtÓ ,eËt  ıeÁa68Ïa˜ Ì‡ Ï‡ . «»ƒ¿≈∆≈ƒ«ƒ¬»ƒƒ≈

ıeÁa Ô‰ÈL Ô˙pL ÔÈa ,˙BÒBk ÈLa69„Á‡ B‡ , ƒ¿≈≈∆»«¿≈∆«∆»
ÌÈÙa „Á‡Â ıeÁa70„Á‡Â ÌÈÙa „Á‡ B‡ , «¿∆»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿∆»

ıeÁa71.iÁ ‰Ê È‰  «¬≈∆«»

זה,63) בכלל הפנימיים, מדמים דם של ראשונה מתנה אף 
כל  קיים כן אם אלא בפנים, כשר הקרבן שאין פי  על אף 

לו: זבחים במשנה כמפורש קיא:64)המתנות שם משנה
הדין  שהוא פי  על אף  המשנה, כלשון "חטאת" רבינו ונקט 
שהרי דווקא, "חטאת" נקטה והמשנה אחרים, לקרבנות
וכדעת  חייב , - בחוץ  ונתן וחזר בפנים נתן שאם בה מפורש
בדמים  אלא אינו וזה מעכבים" "שיריים הסובר נחמיה ר'
חטאת  בקרבן אלא פנימיים דמים שאין ומכיוון הפנימיים,

"חטאת". המשנה נקטה אחר 65)- נתן לא אם הדין הוא
בפנים  "נתן הבא הדין אגב  בפנים" "ונתן ונקט  בפנים, כך

בחוץ ". ונתן המזבח .66)וחזר כל 67)על היינו,
שבפנים. פי68)המתנות על ואף  מעכבים. ואינם

אמרו  הרי  - חייב , זה באופן שגם מפורש שם שבמשנה
לר' אבל נחמיה, כר' היא זו משנה כי  קיב .) (שם בגמרא
רבינו  ופסק  מעכבים, אינם הפנימיים שיריים גם - עקיבא

שתיים.69)כמותו. חייב  - בינתיים ידיעה לו הייתה ואם
מכפר".70) והפנימי  החיצון על "חייב  במשנה: שם
קיב .71) שם ובגמרא פטור, שהוא מפורש שם במשנה

מודה  מעכבים", "שיריים שאומר נחמיה ר' אפילו כי  אמרו,
אבל  הכוס  באותו אלא שיריים שאין משום שפטור, בזה

דיחוי . מחבירו עושה האחד - השני  הכוס 

.„È‰Bl‰Â ıÓw‰72Ô‰Ó „Á‡ È˜‰L ‰ÁÓ ÏL «…∆¿«¿»∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ∆»≈∆
ıeÁa73M‰Â ÌÈÙa „Á‡‰ È˜‰ B‡ , ıeÁa È «ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«
iÁ74ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ‰BÏ ÈÎÈÊa ÈL ÔÎÂ .75 «»¿≈¿≈»ƒ≈¿»∆∆∆«»ƒ

ıeÁa Ô‰Ó „Á‡ È˜‰L76ÈM‰Â ÌÈÙa „Á‡ B‡ , ∆ƒ¿ƒ∆»≈∆«∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
iÁ  ıeÁa77. ««»

זה.72) את זה קי .73)שמעכבים (שם קמא כתנא

מעכבים  שהם מכיוון כי  הסובר אליעזר כר' ולא במשנה)
שניהם. שיקריב  עד חייב  אינו - זה את שם 74)זה

הראשון  הקריב  שכבר כיוון מודה, אליעזר ר' ובזה במשנה,
חלות 75)בפנים. שש סדרים: בשני  ערוך היה הפנים לחם

קומץ  בו שיש כלי  נותנים מערכה כל ובצד סדר, בכל
לבונה  קומצי  שני  נמצאו בזך, הנקרא הוא זה וכלי  לבונה,
עד  הפנים לחם אוכלים הכהנים ואין הבזיכין. בשני 

האש. על לבונה בזיכי  שני  שני76)שיקטירו כי  ואף 
שיק  צריך אין זה, את זה מעכבים שניהם הבזיכין את ריב 

במשנה) (שם קמא וכתנא חוץ , העלאת על להתחייב  כדי 
את  זה מעכבים ששניהם מכיוון כי  הסובר אליעזר כר' ולא

שניהם. שיקריב  עד חייב  אינו - אליעזר 77)זה ר' וגם
בזה. מודה

.ÂËıeÁ ÌÏÚ‰Â ‰f‰ ÔÓfa ÌÈL„˜ ËÁML ÈÓƒ∆»«»»ƒ«¿««∆¿∆¡»
‰ÊÚÏ78;ÌÈÙa wÏ Èe‡ ‡e‰L ÈtÓ ,iÁ  »¬»»«»ƒ¿≈∆»ƒ»≈ƒ¿ƒ

ÈtÓ ,˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ È˜‰Ï zÓ È‰L∆¬≈À»¿«¿ƒ««ƒ∆≈«ƒƒ¿≈
„È˙ÚÏ ‰Lc˜Â d˙ÚLÏ ‰L„˜ ‰BL‡ ‰M„wL∆¿À»ƒ»»¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ

.‡BÏ»

הזה,78) בזמן "המעלה אמרו: ושם קז: בזבחים יוחנן כרבי 
לשעתה  קידשה ראשונה קדושה - חייב  אמר יוחנן רבי 
אלא  בחוץ , שחיטה נזכרה ולא לבוא". לעתיד וקידשה
עד) המתחיל דיבור נט . (שם התוספות וכתבו בלבד, העלאה

שחיטה  מועד,שעל אהל לפתח  ראוי  שאינו לפי  פטור,
שכתב  מה כן ואם מזבח , יש אם אלא מקריבין אין שהרי 
אלא  השחיטה, על גם לחייבו כוונתו אין ששחט " "מי  רבינו
אי שהרי  ולהקריב , לשחוט  הדרך: הוא שכן לפי  כן, כתב 

למלך. משנה ועיין מחיים, להקריב  אפשר

.ÊËÌÈÎ ÈL„˜ ËÁBM‰79ÔÎÂ .iÁ  ıeÁa «≈»¿≈»¿ƒ««»¿≈
ıeÁa Ô˙B‡ ‰ÏÚn‰80È˜‰Ï ÔÈzÓ ÌÈÎp‰Â . ««¬∆»«¿«»¿ƒÀ»ƒ¿«¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÌMÏ ˙BÏBÚ81‰Óa eÈ˜iL ‡e‰Â . «≈¿»»¿∆«¿ƒ«»»
eiL82ÔÚiÒÏ eÒ‡Â .83Ô˙eÁÈÏL ˙BOÚÏÂ84È‰L , ∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬¿ƒ»∆¬≈

Ì‰Ï ˙BB‰Ï zÓe .ıeÁa È˜‰Ï eÈÏÚ Ò‡∆¡«»≈¿«¿ƒ«À»¿»∆
eÈ˜È C‡È‰ Ì„nÏÏe85.‡e‰ Cea Ï‡‰ ÌLÏ ¿«¿»≈««¿ƒ¿≈»≈»

למזבח .79) להקריבן עולות מהגויים מקבלים כי 
ושחיטה.80) העלאה הושוו שהרי  שם 81)חייב , ברייתא

מצווין  ישראל בני  ב ), יז, (ויקרא ישראל בני  אל "דבר קטז:
חוץ ". שחוטי  על מצווין הגויים ואין חוץ  שחוטי  על

לעצמו 82) במה בונה ואחד אחד כל "לפיכך בברייתא: שם
ולמעלה  קח : שם וראה שירצה". מה כל עליה ומקריב 
כ) ח , (בראשית שנאמר בנין, בלא העלאה אין כי  א, הלכה

לה'". מזבח  נח  אחא 83)"ויבן בר יעקב  רב  "אמר שם:
שליחותן". ולעשות לסייען אסור אסי  רב  אף 84)אמר

דיבור  שם (תוספות בחוץ  עליה חייבים שאין כזו בעבודה
אסור). שרי ".85)המתחיל ולאורינהו רבה "אמר שם:

‡zÚiÒa ˙Baw‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈«»¿»¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»
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˙BˆÓ ‰OÚ ‰BÓL .˙BˆÓ ‰OÚ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿«∆¿≈ƒ¿¿∆∆¿≈ƒ¿
(‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰OÚ¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»
˜ÈÏ„‰Ï ( .˙BÏBÚ ÌBÈ ÏÎa ÌÈOk ÈL È˜‰Ï¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿«¿ƒ
(„ .d˙BaÎÏ ‡lL (‚ .ÌBÈ ÏÎa ÁaÊn‰ ÏÚ L‡≈««ƒ¿≈«¿»∆…¿«»
ÏÎa ˙Ë˜ ÈË˜‰Ï (‰ .ÌBÈ ÏÎa ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï¿»ƒ∆«∆∆¿»¿«¿ƒ¿…∆¿»
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יש  כמה  עד  הוראה  לימוד  ישנו  התמיד , זמ מאיחור והנה 
יחיד , ואפילו  מישראל ואחד  אחד  כל של במצבו  להתחשב 
הקרבנות  מפני  שהוא   " הרמב כתב  האיחור בסיבת שהרי 
רוב שכ לציבור,  יחידי  והקדי ציבור, של או   יחידי של
כי , יחידי של  ה התמיד  נדחה   שבגלל הקרבנות
כמה  עד  בעצמ והגע  , קבועי  זמני יש  הציבור לקרבנות
את   דוחי שבשבילו  יחיד , יהודי  כל של מעלתו  גדלה 
כל  על לכפר שעניינו  , הערביי בי של התמיד  קרב
בני כלל כפרת תלויה  ובו  , היו במהל שנעשו  העוונות
בהבאת  לאחר עלול יחידי   שאד כיו אעפ"כ  ישראל,
יו כל התמיד  קרב את  דוחי אחת, שעה  במש קרבנו 
יאחר  לא  שהיחיד  להבטיח  כדי   שעתיי במש  ויו

קרבנו . את להקריב 
לבדו ", פסח  מקרב  חו" פסח  בקרב שיי זה  שאי ומה 
הוא  הפסח  של עניינו  שהרי   הענייני בפנימיות לבאר  יש 
מסדר  למעלה  התשובה  עבודת היינו  ודילוג, קפיצה 
כי יאחר" "שמא  החשש  אי כזה  שבמצב  ומוב והדרגה ,
חדא ". וברגעא  חדא  ב "שעתא  הוא  התשובה  עניי כללות
      

הצל 9) נוטה מזרח , בצד שהמש הצהרים, לפני  שהרי 
הצל  למערב , נוטה שהשמש הצהרים, אחר ואילו למערב .
ולא  לכאן לא נוטה הצל אין היום ובאמצע  למזרח . נוטה
מתחיל  שהצל ומשעה המיצל. של תחתיו הוא אלא לכאן
לכל  ונראה מזרח , לצד לנטות שמתחיל כלומר, להאריך,
וכן  הערביים. בין של התמיד שחיטת זמן הוא אז שהאריך

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35



קה                  
         


 





˙BˆÓ ‰OÚ ‰BÓL .˙BˆÓ ‰OÚ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿«∆¿≈ƒ¿¿∆∆¿≈ƒ¿
(‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰OÚ¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»
˜ÈÏ„‰Ï ( .˙BÏBÚ ÌBÈ ÏÎa ÌÈOk ÈL È˜‰Ï¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿«¿ƒ
(„ .d˙BaÎÏ ‡lL (‚ .ÌBÈ ÏÎa ÁaÊn‰ ÏÚ L‡≈««ƒ¿≈«¿»∆…¿«»
ÏÎa ˙Ë˜ ÈË˜‰Ï (‰ .ÌBÈ ÏÎa ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï¿»ƒ∆«∆∆¿»¿«¿ƒ¿…∆¿»
Ô‰k È˜iL (Ê .ÌBÈ ÏÎa ˙B ˜ÈÏ„‰Ï (Â .ÌBÈ¿«¿ƒ≈¿»∆«¿ƒ…≈
(Á .ÔÈzÁ ˙‡˜p‰ ‡È‰Â ,ÌBÈ ÏÎa ‰ÁÓ ÏB„b»ƒ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿≈¬ƒƒ
ÌÁÏ ˙BOÚÏ (Ë .˙aLa ˙BÏBÚ ÌÈOk ÈL ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿≈¿»ƒ¿«»«¬∆∆
.ÁÒt‰ ÛÒeÓ (‡È .ÌÈL„Á ÈL‡ ÛÒeÓ (È .ÌÈt‰«»ƒ«»≈√»ƒ««∆«
(„È .˙ˆÚ ÛÒeÓ (‚È .‰Ùez‰ ÓÚ È˜‰Ï (È¿«¿ƒ…∆«¿»«¬∆∆
ÏÏ‚a ˙B‡a‰ ˙Baw‰ ÌÚ ÌÁl‰ ÈzL ‡È‰Ï¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ«»¿»«»ƒ¿«
(ÊË .‰M‰ L‡ ÛÒeÓ (ÂË .˙ˆÚ ÌBÈa ÌÁl‰«∆∆¿¬∆∆«…«»»
ÈÈÓL ÛÒeÓ (ÁÈ .‚Á‰ ÛÒeÓ (ÊÈ .ÌBˆ ÌBÈ ÛÒeÓ««∆»«¿ƒƒ
˙BÚeL ‰ÚL LÈ‡Â LÈ‡ Ïk tÒÏ (ËÈ .˙ˆÚ¬∆∆ƒ¿…»ƒ»ƒƒ¿»»

.ÓÚ‰ ˙˜‰ ÌBiÓƒ«¿»«»…∆
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

   1 
ואימתי1) יום, בכל תמידים שני  הקרבת מצות בו תתבאר

הקרבתם. זמן

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÏÎa ˙BÏBÚ ÌÈOk ÈL È˜‰Ï ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»
ÌBÈ3˜aa „Á‡ ,ÔÈ„ÈÓz ÌÈ‡˜p‰ Ì‰Â ,4ÔÈa „Á‡Â ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»«…∆¿∆»≈

ÌÈaÚ‰5ÓB‚Â „ÈÓ˙ ‰ÏÚ ÌBiÏ ÌÈL :Ó‡pL ;6. »«¿«ƒ∆∆¡«¿«ƒ«…»»ƒ¿≈

וראה 2) רוקח ). (מעשה זו מצוה על שמברכין אומרים יש
רש"י (ועיין א. הלכה פ "א הקרבנות מעשה במשנהֿלמלך

מעשר). והרי  ד"ה נ. עשה 3)עירובין המצוות, בספר ראה
שחיטתו.4)לט . זמן אימתי  ב , הלכה להלן ראה 5)ראה

שחיטתו. זמן ג, הלכה תעשה 6)להלן אחד הכבש "את
ד). (שם, הערבים" בין תעשה השני  הכבש ואת בבוקר

.B˙B‡ ÔÈËÁBL ˜a ÏL ?Ô˙ËÈÁL ÔÓÊ È˙ÓÈ‡Â¿≈»«¿«¿ƒ»»∆…∆¬ƒ
ÁÊÓ Ïk Èt B‡iMÓ ,‰nÁ‰ ‰ÏÚzL Ì„˜7ÌÚÙe . …∆∆«¬∆««»ƒ∆≈¿≈»ƒ¿»««

ÈL ˙Èa eav‰ ˙‡ ‰ÚM‰ ‰˜Ác ˙Á‡8eÈ˜‰Â , ««»¬»«»»∆«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ
.ÌBia ˙BÚL Úa‡a ÁL ÏL „ÈÓz»ƒ∆««¿«¿«»«

"האיר 7) – שאומר ל.) ותמיד כח . (יומא שמואל בן כמתיא
"כלומר, הן", אומר והוא בחברון, שהוא עד המזרח  כל פני 
ולפיכך  ממנו, בנקודה האור שיתחיל לא המזרח  כל שיאיר
ראות  לפי  האור הגיע  העזרה, בקרקע  העומדים לו אומרים
וכו' התמיד שוחטין ואז הין, להם אמר חברון עד עיניך
(פירוש  שמואל" בן מתיא כרבי  שהלכה וכו' הקדמנו וכבר
אין  שהרי  פסולה, השחיטה כן לפני  אבל בתמיד). המשנה
ה"א  פ "ד שם למעלה (ראה ביום אלא זבחים שוחטין
(ראה  למצוות" מקדימין "זריזין ומשום כ:). ובמגילה
הכשר. הזמן הגיע  עם מיד אותו מקריבין היו – ד.) פסחים

העיד 8) בבא בן יהודה "רבי  א משנה פ "ו עדיות ראה
של  תמיד ועל וכו' הקטנות את שממאנים דברים, חמשה
שהיו  יון, מלכות "בימי  היה וזה שעות", בארבע  שקרב  שחר

טליים. שני  להם והעלו זהב  של קופות שתי  להם משלשלים
מעלין  והיו זהב , של קופות שתי  להם שלשלו אחת פעם
עיניהם  את הקב "ה האיר שעה באותה גדיים, שני  להם
אותה  על הטלאים, בלשכת מבוקרים טליים שני  ומצאו
שקרב  שחר של תמיד על בבא בר יודה ר' העיד שעה
ועיין  א, הלכה פ "ד ברכות (ירושלמי  שעות" בארבע 

שם). בעדיות המשנה בפירוש

.‚CÈ‡iMÓ B˙B‡ ÔÈËÁBL ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz»ƒ∆≈»«¿«ƒ¬ƒƒ∆«¬ƒ
kÏ ‰‡ÈÂ Ïv‰CÈ‡‰L Ï9‰ˆÁÓe LMÓ ‡e‰Â ,10 «≈¿≈»∆«…∆∆¡ƒ¿ƒ≈∆¡»

ÌBi‰ ÛBÒ „Ú ,‰ÏÚÓÂ11ÏÎa B˙B‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ ‡ÏÂ . »«¿»««¿…»¬ƒ¿»
ÚL˙a ˜Â ,‰ˆÁÓe ˙BÚL ‰BÓLa ‡l‡ ÌBÈ∆»ƒ¿∆»∆¡»¿»≈¿≈«

‰ˆÁÓe12Á‡ ˙BÚL ÈzL B˙B‡ ÔÈÁ‡Ó ‰nÏÂ . ∆¡»¿»»¿«¬ƒ¿≈»««
B‡ ÌÈ„ÈÁÈ ÏL ˙Baw‰ ÈtÓ ?B˙ËÈÁL ÔÓÊ ˙lÁz¿ƒ«¿«¿ƒ»ƒ¿≈«»¿»∆¿ƒƒ

eaˆ ÏL13È˜‰Ï eÒ‡L ÈÙÏ .14Ì„˜ ÏÏk Ôa˜ ∆ƒ¿ƒ∆»¿«¿ƒ»¿»¿»…∆
ÁL ÏL „ÈÓz15ÏL „ÈÓz Á‡ Ôa˜ ÔÈËÁBL ‡ÏÂ , »ƒ∆««¿…¬ƒ»¿»««»ƒ∆
ÌÈaÚ‰ ÔÈa16BcÏ ÁÒt ÔawÓ ıeÁ ;17È‡L , ≈»«¿«ƒƒ»¿«∆«¿«∆ƒ

.˙BÚL ÈzLa Ô‰ÈÁÒt Ï‡OÈ Ïk eÈ˜iL LÙ‡∆¿»∆«¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈»

  

         
         



יש  כמה  עד  הוראה  לימוד  ישנו  התמיד , זמ מאיחור והנה 
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לבדו ", פסח  מקרב  חו" פסח  בקרב שיי זה  שאי ומה 
הוא  הפסח  של עניינו  שהרי   הענייני בפנימיות לבאר  יש 
מסדר  למעלה  התשובה  עבודת היינו  ודילוג, קפיצה 
כי יאחר" "שמא  החשש  אי כזה  שבמצב  ומוב והדרגה ,
חדא ". וברגעא  חדא  ב "שעתא  הוא  התשובה  עניי כללות
      

הצל 9) נוטה מזרח , בצד שהמש הצהרים, לפני  שהרי 
הצל  למערב , נוטה שהשמש הצהרים, אחר ואילו למערב .
ולא  לכאן לא נוטה הצל אין היום ובאמצע  למזרח . נוטה
מתחיל  שהצל ומשעה המיצל. של תחתיו הוא אלא לכאן
לכל  ונראה מזרח , לצד לנטות שמתחיל כלומר, להאריך,
וכן  הערביים. בין של התמיד שחיטת זמן הוא אז שהאריך
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משינטו  דתמיד מצוותו רבא, אמר "אלא נח . בפסחים הוא
מעידנא  הערביים, בין קרא דאמר טעמא אי  ערב , צללי 
בשש  אדינא ליה מוקמינן וכו' למערב  שמשא דמתחיל
גם  וראה רבא, אמר אלא ד"ה שם רש"י  וראה ומחצה".

שם. פסחים לרבינו, המשנה כו:10)בפירוש ברכות
הערב ,11) עד מנחה תפלת אמרו מה "ומפני  שם: בברכות

הערב ". עד והולך קרב  הערביים בין של תמיד שהרי 
ומחצה,12) בשמונה נשחט  "תמיד שם: בפסחים משנה

ומחצה". בתשעה רבא,13)וקרב  "אמר בגמרא: שם
ימות  בשאר הילכך וכו' ערב  צללי  משינטו דתמיד מצוותו

(וי אמר דרחמנא ונדבות, נדרים דאיכא ה)השנה ו, קרא
ואמר  השלמים, חלבי  שחר) של תמיד (=על עליה והקטיר
ליה  מאחרינן כולם, הקרבנות כל השלם עליה נט :) (שם מר

ומחצה". בשמונה ליה ועבדינן שעי , לגבי14)תרתי  להלן
וכאן  שוחטין". "ולא כתב  הערביים", בין של תמיד "אחר
של  תמיד "קודם שלגבי  להקריב ", "שאסור וכתב  דקדק 
תמיד  אחר אבל עבודה, שאינה שחיטה נאסרה לא שחר"
ויבוא  לזרוק , יוכל שלא לפי  לשחוט , גם אסור – שחר של

(משנהֿלמלך). פסול מנין 15)לידי  רבנן, "תנו נח : שם
(ויקרא  תלמודֿלומר שחר, של לתמיד קודם דבר יהא שלא
מאי העולה. שחר) של תמיד על =) עליה וערך שם)
טעם  זה ואין ראשונה". עולה העולה רבא, אמר תלמודא,
למעלה  שכתב  למה אלא אותו, שמאחרים כאן, שכתב  למה
המזרח  כל פני  משיאור לשחטו שמקדימים ב ) (הלכה

רוקח ). קרב 16)(מעשה דבר שאין "ומנין בפסחים: שם
והקטיר  (שם) תלמודֿלומר הערביים, בין של תמיד אחר
השלם  שחר) של תמיד על =) עליה השלמים, חלבי  עליה

כולן". הקרבנות וזה 17)כל לבדו", פסח  "מערב  צ "ל
שמונה  עד התמיד את שמאחרים למעלה, שאמר למה מוסב 
אלא  כן, אינו פסח  שבערב  אמר זה ועל ומחצה, שעות
שוחטים  שאין לפי  ה), הלכה (כדלהלן התמיד את מקדימים
התמיד  ישחטו ואם שם). (להלן התמיד אחר אלא הפסח  את
כל  יספיקו לא ומחצה, בתשע  ויקריבוהו ומחצה בשמונה
בלחםֿמשנה  וראה המוריה. (הר פסחיהם לעשות ישראל

נט .). לפסחים ובצל"ח 

.„ÔÈa ÏL „ÈÓz Á‡ ‡l‡ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡≈¬ƒ∆«∆«∆»««»ƒ∆≈
ÌÈaÚ‰18ÌÈetk ÈqÁÓ ÔÎÂ .19Ô˙tk ÔÈÈ˜Ó »«¿«ƒ¿≈¿À¿≈ƒƒ«¿ƒƒ«»»»

OÚ ‰Úa‡ ÌBÈa ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz Á‡20, ««»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿«¿»»»»
.ÚÏ Ô‰ÈÁÒt ÏÎ‡Ï ÔÈB‰Ë eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿¿ƒ∆¡…ƒ¿≈∆»∆∆

קודם 18) "תמיד נט . נח : שם ובברייתא במשנה. נח . פסחים
הפסח  את ("תזבח  בערב  בו שנאמר דבר יאוחר וכו', לפסח 
לדבר  ו), יב , (שמות הערבים ובין ו) טז, דברים בערב ",
ד) כח , (במדבר הערבים בין אלא ערב  בו נאמר שלא

מהן 19)בלבד". אחד שכל והמצורע . היולדת הזבה, הזב ,
הוא  עדיין שמשו, והעריב  וטבל מטומאתו שטהר אע "פ 
שיביא  עד בקדשים, לאכול כדי  טהרתו גמרה ולא חסר
בקדשים" לאכול הוא אסור כפרתו שיביא וקודם קרבנו,
ביום  ששכחו וכגון א). הלכה כפרה מחוסרי  מהלכות (פ "א
בין  של התמיד שהקריבו עד קרבנם להביא השמיני 

ביום 20)הערביים. רק  כי  נט . שם בברייתא כתנאֿקמא
קרבנו  להקריב  כפרה למחוסר הותר בניסן עשר ארבעה

של  שמצותֿעשה הערביים, בין של תמיד הקרבת לאחר
כפרתו) שיביא לאחר אלא להביאו (שאי ֿאפשר פסח  קרבן
(=עליה  השלמה של ה'עשה' את דוחה כרת בה שיש
בשאר  אבל כרת. בה שאין ג) הלכה למעלה ראה השלם,
של  תמיד לאחר מקריב  אינו כרת, שם שאין השנה, ימות

הערביים. בין

.‰„ÈÓz‰ ‰È‰ ,˙aLa ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,ÌÈÁÒt ÈÚ«¿≈¿»ƒ≈¿…≈¿«»»»«»ƒ
‰ˆÁÓe ‰BÓLa ˜Â ‰ˆÁÓe ÚLa ËÁL21È„k , ƒ¿»¿∆«∆¡»¿»≈ƒ¿∆∆¡»¿≈

Ì‰ÈÁÒt ËÁLÏ È‡t Ì‰Ï ‰È‰iL22Ú ÏÁ Ì‡Â . ∆ƒ¿∆»∆¿«ƒ¿…ƒ¿≈∆¿ƒ»∆∆
LLa B˙B‡ ÔÈËÁBL eÈ‰  ˙aL Ú ˙BÈ‰Ï ÁÒt∆«ƒ¿∆∆«»»¬ƒ¿≈

‰ˆÁÓe23BpÓÊ ˙lÁ˙a ,24È„k ,‰ˆÁÓe ÚLa ˜Â , ∆¡»ƒ¿ƒ«¿«¿»≈¿∆«∆¡»¿≈
˙aL ÒkiL Ì„˜ ˙BÏˆÏ ÁÂ Ì‰Ï ‰È‰iL25. ∆ƒ¿∆»∆∆«ƒ¿…∆∆ƒ»≈«»

במשנה.21) נח . בגמרא.22)שם שם.23)שם משנה
ג.24) הלכה למעלה פסח 25)ראה ערב  "חל בגמרא: שם

שבת, דחי  דלא צלייתו נמי  דאיכא שבת, ערב  להיות
ומחצה". בשש אדיניה ליה מוקמינן

.Â26ÔÈa ÏL „ÈÓz Á‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¬ƒ««»ƒ∆≈
,ÌÈaÚ‰27Ïk ‰Ë˜‰Ï Èe‡‰ c Ïk ÔÈÈË˜Ó »«¿«ƒ«¿ƒƒ»»»»»¿«¿»»»

ÌBi‰28ÔÈeÓ‡‰Â ˙BÏBÚ ÈÈ‡ ÔÈÈË˜Óe .29ÈˆÁ „Ú ««¿ƒƒ≈¿≈¿»≈ƒ«¬ƒ
˙Baw‰ ‰OÚÓa e‡aL BÓk ,‰ÏÈl‰30ÔÈÈ‡Â . ««¿»¿∆≈«¿¿«¬≈«»¿»¿≈»ƒ

eÏk‡˙ ‡lL ÔÈeÓ‡Â31‡MÓ ÔÈa „ÈÓz‰ ÔÓ ÔÈa , ¿≈ƒ∆…ƒ¿«¿≈ƒ«»ƒ≈ƒ¿»
˜a‰ „Ú ‰ÏÈl‰ Ïk Ô‰a ÔÈÎt‰Ó  ˙Baw‰32; «»¿»¿«¿ƒ»∆»««¿»««…∆

.˜a‰ „Ú ‰ÏÈl‰ Ïk :Ó‡pL∆∆¡«»««¿»««…∆

בדפוס 26) אבל ו, הלכה כאן מתחילה חדשים, בדפוסים
שאין  "אע "פ  שהמלים ונראה הפסק . סימן כאן אין רומי 
וזה  ה. להלכה שייכות הערבים" בין של תמיד אחר שוחטין
אם  כן ואם הערביים, בין וכו' שוחטין שאין אע "פ  פירושם:
אחריו  לשחוט  יוכלו לא ומחצה לשש התמיד מקדימים
בזה, התחשבו לא – ג) הלכה למעלה (ראה ונדבות נדרים
המוריה, (הר השבת קודם הפסח  לצלות שהות לתת  בכדי 

להלן). שהרי27)וראה נכון. וכן ו. הלכה מתחילה כאן
השלמה, של 'עשה' אין שבהקטרה יוצא שלנו הנוסחא לפי 
בהקטרה, אלא אינו הפסוק  עיקר כל שהרי  יתכן, לא וזה
התוספות  כתבו וכן השלמים", חלבי  עליה "והקטיר שנאמר

המוריה. בהר וראה . מט : לאחר 28)במנחות היינו
השלמה, של ה'עשה' ישנה כן, לא שאם התמיד, שהקטירו

למעלה. ראה 29)ראה הלילה, כל אותן מעלין הדין שמן
ב . הלכה הקרבנות מעשה מהלכות "כדי30)בפ "ד שם:

הפשיעה". מן באש.31)להרחיק  נשרפו לא כלומר,
מלפני32) המזבח  על היו שכבר וכיון כ: כ. יומא עיין

חצות. אחר חכמים עליהם גזרו לא חצות,

.Ê‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈÁBc „ÈÓz ÏL ÌÈÈ‡33ÔÈÁBc ÔÈ‡Â , ≈»ƒ∆»ƒƒ∆«À¿»¿≈ƒ
˙aM‰ ˙‡34„Ïa ˙aL Úa ‡l‡ .35ÔÈÈË˜Ó ∆««»∆»¿∆∆«»ƒ¿««¿ƒƒ

‰ÁBc B˙lÁz  „ÈÓz‰L .˙aL Ú ÏL „ÈÓz ÈÈ‡≈¿≈»ƒ∆∆∆«»∆«»ƒ¿ƒ»∆
˙aL36‰ÁB„ BÈ‡ BÙBÒÂ ,37˙aL ÈÏÁ .38ÔÈ˜ «»¿≈∆∆¿≈«»¿≈ƒ

È‡ˆBÓa ˙BÈ‰Ï BË ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ,BË ÌBÈ ÈÏÈÏa¿≈≈ƒ»ƒ¿¿»≈
˙aL39ÌÈetk‰ ÌBÈ ÈÏÈÏa ÔÈ˜ ÔÈ‡ Ï‡ ,40; «»¬»≈¿≈ƒ¿≈≈«ƒƒ
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BÊ ˙aL ˙ÏBÚ ‡ÏÂ  BzaLa ˙aL ˙ÏÚ :Ó‡pL∆∆¡«…««»¿««¿…««»
˙Á‡ ˙aLa41BË ÌBÈa ÏÁ ˙ÏBÚ ‡ÏÂ ,42. ¿«»«∆∆¿…«…¿

שנעשה 33) שכיון מו.), (יומא הונא רב  לדעת כרבא
מו:). (שם הטומאה את דוחה הקטרתו אף  בטומאה,

אותן 34) מקריבין אין שבת ערב  של התמיד איברי  כלומר,
שהרי השבת, את דחה לא שתחילתו שכיון שבת, בליל
(יומא  השבת את דוחה אינה הקטרתו גם שבת, בערב  נעשה

רבא). לדעת שבת.35)שם בליל ולא כלומר,
בשבת.36) ונקרב  בשבת נשחט  שבת של תמיד כלומר,
(37- שבת בערב  נקרב  שלא שבת ערב  של תמיד כלומר,

בשבת. להקריבו הקרבנות 38)אסור של החלבים
בשבת. נט :39)שהקריבו ופסחים קיד. כד: שבת ראה

והמדובר 40) ישמעאל. כרבי  ולא עקיבא, כרבי  קיד: שבת
על  שמקדשים ובזמן בשבת, א' ביום הכיפורים יום כשחל
י . הלכה עירובין מהלכות בפ "ח  כמפורש הראיה, פי 

על 41) לימד בשבתו, שבת עולת אומר, עקיבא "רבי  שם:
הכיפורים, ביום אף  יכול ביוםֿטוב . שקרבים שבת חלבי 
הוא, מיעוטא "וי "ו רש"י  ומפרש בשבתו", תלמודֿלומר

אחרת". בשבת ולא נט :42)בשבתו ופסחים כד: שבת
עולת  ולא בשבתו, שבת "עולת (שם) קרא אמר אמר, "אביי 

ביוםֿטוב ". חול עולת ולא בשבת, חול

.ÁOÚ ‰Úa‡43ÔÈÈË˜Ó  ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL «¿»»»»∆»ƒ¿¿«»«¿ƒƒ
ÈÏÁk Ì‰L ÈtÓ ,BË ÌBÈ ÈÏÈÏa ÌÈÁÒt‰ ÈÏÁ∆¿≈«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆≈¿∆¿≈

˙aL44. «»

מהלכות 44)בניסן.43) בפ "א גם כתב  וכן נט : פסחים
וכו' הלילה כל פסחים חלבי  "ומקטירין ח : הלכה פסח  קרבן
קרבין  שבת חלבי  שהרי  בשבת, להיות עשר ארבעה כשחל
אין  בחול, להיות עשר ארבעה חל אם אבל ביוםֿטוב ,

ביוםֿטוב ". חול חלבי  מקטירין

.ËÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡45ÌÈ‡ÏË ‰MMÓ46ÔÈwÓ‰47 ≈¬ƒƒƒ»¿»ƒ«¿À»ƒ
ÌÈ‡Ïh‰ ˙kLÏa48Ì„˜ ÌÈÎeÓ eÈ‰ÈÂ .Lc˜naL ¿ƒ¿««¿»ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ…∆

ÌÈÓÈ ‰Úa‡a ‰˜‰ ÌBÈ49eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»»¿«¿»»»ƒ¿««ƒ∆»
„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ ‡Ï ,‰lÁzÓ B˙B‡ ÔÈwÓ¿«¿ƒƒ¿ƒ»…»¬ƒ∆«»ƒ
B‡Ï ‰ËÈÁL Ì„˜ ‰iL B˙B‡ ÔÈwnL „Ú«∆¿«¿ƒ¿ƒ»…∆¿ƒ»¿

˙B˜e‡‰50‰Ê ÏL ÒBÎa ÌÈÓ B˙B‡ ÔÈ˜LÓe .51È„k , »¬«¿ƒ«ƒ¿∆»»¿≈
ËLÙ‰Ï ÁB ‰È‰iL52. ∆ƒ¿∆«¿∆¿≈

יג.45) בערכין התמידים.46)משנה "ר"ל 47)לצורך
(רבינו  לשחיטה" אותן להכין במומין ופשפשו אותן שבקרו

שם). המשנה המוקד,48)בפירוש בבית היו לשכות ארבע 
הבחירה  בית מהלכות (פ "ה הטלאים לשכת מהן ואחת

י ). קודם 49)הלכה ימים ארבעה ביקור טעון התמיד כי 
להקריב  "תשמרו ב ) כח , (במדבר בתמיד שנאמר השחיטה,
לכם  "והיה ו) יב , (שמות בפסח  ונאמר במועדו", לי 
טעון  להלן מה לחודש", יום עשר ארבעה עד למשמרת
ביקור  טעון כאן אף  שחיטה, קודם ימים ארבעה ביקור
בפירוש  וראה שם). (ברייתא שחיטה קודם ימים ארבעה
מלבד  ימים ארבעה צריך כי  דבריו מסוף  שנראה שם המשנה

לחםֿמשנה). ועיין המוריה, (הר השחיטה משנה 50)יום

ל: בכוס 51)בתמיד אותו משקין "והיו שם. תמיד במשנה
במקום  עניות אין (כי ) ויכולת עשירות להראות זהב , של

שם). המשנה בפירוש (רבינו גם 52)עשירות" כתב  כן
כמו  להפשיטו ממהר שזה "לפי  שם: המשנה בפירוש
את  ושוחטין "משקין במשנה: מ . (דף  בביצה" שנתבאר
כלומר, דמשכא", סירכא "משום שם ובגמרא הבייתות",
המשנה  בפירוש אבל שם). (רש"י  להפשיטה נוחה שתהא
יתיר  שחיטה קודם ההשקאה "כי  רבינו: כתב  שם, לביצה
וראה  ונכרתת". נשמטת חלושה, סירכא שם יש ואם ריאתה.

כאן). המוריה בהר

.ÈÔÈa ÏL „ÈÓz ‰OÚÓ Ck ,ÁL ÏL „ÈÓz ‰OÚÓk¿«¬≈»ƒ∆««»«¬≈»ƒ∆≈
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נאמר 53) שהרי  המוריה). (הר מקומות בכמה פשוט  כן
הכבש  ואת בבוקר, תעשה אחד הכבש את ד) שם, (במדבר
(קרית  שווים ששניהם משמע  – הערביים בין תעשה השני 

(קרית 54)ספר). תמיד" "עולת בה נאמר שהרי  בפ "ו.
איש  שמעון כר' ודלא דתמיד, בפ "ד מבואר וכן ספר).
התמיד  דם בזריקת משנה שהיה יד:), (יומא המצפה

שמח ). (אור העולה שם.55)מבזריקת תמיד משנה
משום 56) אמר חד חסדא: ורב  הונא "רב  לא: תמיד בגמרא

(כן  העמים" בחוקי  דמהלך משום אמר וחד קדשים, בזיון
הביא  וכן המינים", "בחוקי  גרס  רבינו אבל לפנינו, הוא

יצחק 57)הכסף ֿמשנה). כעקידת ורגל יד "תנא, שם בגמ '
קצב , עשין הסמ "ג (וכן שם המפרש וכתב  אברהם". בן
ארבע  אותו כפתו שלא הראב "ד) ובפי ' גרשום ברבינו וכ"ה
היו  שלא מפרש רבינו אבל בלבד. ורגל יד אלא רגלים,
והוא  בלבד, ורגלו ידו אוחזין היו אבל וכו' אותו כופתין
(פירוש  אברהם בן כיצחק  ורגל יד עקידת שאמרו מה
המשנה  מלשון נראה וכן כאן) כוונתו וכן שם, המשנה
יום  ('תוספות בו" אוחזים באברים שזכו "מי  שם) (תמיד

שם). הוא 58)טוב ' וכן במשנה. שם תמיד המזבח . לדרום
לא  כי  לז.) (שם בגמרא ואמרו במשנה. לו: ביומא
גללים  ירביץ  שמא למערב , וראשו למזרח  כשזנבו העמידוהו

המזבח . אותו 59)לצד ושחט  יא) א, (ויקרא שנאמר לפי 
שם). בתמיד (המפרש ה' לפני 

.‡È˙ÈBÙˆ Ô˜ ÏÚ ËÁL ‰È‰ ÁL ÏL „ÈÓz»ƒ∆««»»ƒ¿»«∆∆¿ƒ
‰iL ˙ÚaË ÏÚ ÌÈÁaËn‰ ˙Èa ÏL ˙ÈÚÓ60ÏLÂ ; «¬»ƒ∆≈«ƒ¿»«ƒ««««¿ƒ»¿∆

ÏÚ ‰pnÓ ˙ÈÁÊÓ ˙ÈBÙˆ Ô˜ ÏÚ  ÌÈaÚ‰ ÔÈa≈»«¿«ƒ«∆∆¿ƒƒ¿»ƒƒ∆»«
‰iL ˙ÚaË61‰ „‚k ‰È‰iL È„k ,LÓM62Èc . «««¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆¿∆∆«∆∆ƒ¿≈

.LÓM‰ „‚k ÔÈËÁL eÈ‰iL ,Ô‰ ‰Ïa«̃»»≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿∆∆«∆∆

בית 60) מהלכות פ "ה למעלה וראה א. משנה פ "ד תמיד
הטבעות  מקום השולחנות מקום "בצד כי  יד, הלכה הבחירה
ושחטוהו  הקדשים". את שוחטין ושם אמה, וארבע  עשרים
מפני הראשונה, הטבעת על ולא השניה הטבעת על
שקעה  ולא מזרחית, צפונית בקרן חמה יצאה לא שמעולם
שהחמה  כשם לפיכך, נו.) (עירובין צפונית מערבית בקרן
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BÊ ˙aL ˙ÏBÚ ‡ÏÂ  BzaLa ˙aL ˙ÏÚ :Ó‡pL∆∆¡«…««»¿««¿…««»
˙Á‡ ˙aLa41BË ÌBÈa ÏÁ ˙ÏBÚ ‡ÏÂ ,42. ¿«»«∆∆¿…«…¿

שנעשה 33) שכיון מו.), (יומא הונא רב  לדעת כרבא
מו:). (שם הטומאה את דוחה הקטרתו אף  בטומאה,

אותן 34) מקריבין אין שבת ערב  של התמיד איברי  כלומר,
שהרי השבת, את דחה לא שתחילתו שכיון שבת, בליל
(יומא  השבת את דוחה אינה הקטרתו גם שבת, בערב  נעשה

רבא). לדעת שבת.35)שם בליל ולא כלומר,
בשבת.36) ונקרב  בשבת נשחט  שבת של תמיד כלומר,
(37- שבת בערב  נקרב  שלא שבת ערב  של תמיד כלומר,

בשבת. להקריבו הקרבנות 38)אסור של החלבים
בשבת. נט :39)שהקריבו ופסחים קיד. כד: שבת ראה

והמדובר 40) ישמעאל. כרבי  ולא עקיבא, כרבי  קיד: שבת
על  שמקדשים ובזמן בשבת, א' ביום הכיפורים יום כשחל
י . הלכה עירובין מהלכות בפ "ח  כמפורש הראיה, פי 

על 41) לימד בשבתו, שבת עולת אומר, עקיבא "רבי  שם:
הכיפורים, ביום אף  יכול ביוםֿטוב . שקרבים שבת חלבי 
הוא, מיעוטא "וי "ו רש"י  ומפרש בשבתו", תלמודֿלומר

אחרת". בשבת ולא נט :42)בשבתו ופסחים כד: שבת
עולת  ולא בשבתו, שבת "עולת (שם) קרא אמר אמר, "אביי 

ביוםֿטוב ". חול עולת ולא בשבת, חול

.ÁOÚ ‰Úa‡43ÔÈÈË˜Ó  ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL «¿»»»»∆»ƒ¿¿«»«¿ƒƒ
ÈÏÁk Ì‰L ÈtÓ ,BË ÌBÈ ÈÏÈÏa ÌÈÁÒt‰ ÈÏÁ∆¿≈«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆≈¿∆¿≈

˙aL44. «»

מהלכות 44)בניסן.43) בפ "א גם כתב  וכן נט : פסחים
וכו' הלילה כל פסחים חלבי  "ומקטירין ח : הלכה פסח  קרבן
קרבין  שבת חלבי  שהרי  בשבת, להיות עשר ארבעה כשחל
אין  בחול, להיות עשר ארבעה חל אם אבל ביוםֿטוב ,

ביוםֿטוב ". חול חלבי  מקטירין

.ËÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡45ÌÈ‡ÏË ‰MMÓ46ÔÈwÓ‰47 ≈¬ƒƒƒ»¿»ƒ«¿À»ƒ
ÌÈ‡Ïh‰ ˙kLÏa48Ì„˜ ÌÈÎeÓ eÈ‰ÈÂ .Lc˜naL ¿ƒ¿««¿»ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ…∆

ÌÈÓÈ ‰Úa‡a ‰˜‰ ÌBÈ49eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»»¿«¿»»»ƒ¿««ƒ∆»
„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ ‡Ï ,‰lÁzÓ B˙B‡ ÔÈwÓ¿«¿ƒƒ¿ƒ»…»¬ƒ∆«»ƒ
B‡Ï ‰ËÈÁL Ì„˜ ‰iL B˙B‡ ÔÈwnL „Ú«∆¿«¿ƒ¿ƒ»…∆¿ƒ»¿

˙B˜e‡‰50‰Ê ÏL ÒBÎa ÌÈÓ B˙B‡ ÔÈ˜LÓe .51È„k , »¬«¿ƒ«ƒ¿∆»»¿≈
ËLÙ‰Ï ÁB ‰È‰iL52. ∆ƒ¿∆«¿∆¿≈

יג.45) בערכין התמידים.46)משנה "ר"ל 47)לצורך
(רבינו  לשחיטה" אותן להכין במומין ופשפשו אותן שבקרו

שם). המשנה המוקד,48)בפירוש בבית היו לשכות ארבע 
הבחירה  בית מהלכות (פ "ה הטלאים לשכת מהן ואחת

י ). קודם 49)הלכה ימים ארבעה ביקור טעון התמיד כי 
להקריב  "תשמרו ב ) כח , (במדבר בתמיד שנאמר השחיטה,
לכם  "והיה ו) יב , (שמות בפסח  ונאמר במועדו", לי 
טעון  להלן מה לחודש", יום עשר ארבעה עד למשמרת
ביקור  טעון כאן אף  שחיטה, קודם ימים ארבעה ביקור
בפירוש  וראה שם). (ברייתא שחיטה קודם ימים ארבעה
מלבד  ימים ארבעה צריך כי  דבריו מסוף  שנראה שם המשנה

לחםֿמשנה). ועיין המוריה, (הר השחיטה משנה 50)יום

ל: בכוס 51)בתמיד אותו משקין "והיו שם. תמיד במשנה
במקום  עניות אין (כי ) ויכולת עשירות להראות זהב , של

שם). המשנה בפירוש (רבינו גם 52)עשירות" כתב  כן
כמו  להפשיטו ממהר שזה "לפי  שם: המשנה בפירוש
את  ושוחטין "משקין במשנה: מ . (דף  בביצה" שנתבאר
כלומר, דמשכא", סירכא "משום שם ובגמרא הבייתות",
המשנה  בפירוש אבל שם). (רש"י  להפשיטה נוחה שתהא
יתיר  שחיטה קודם ההשקאה "כי  רבינו: כתב  שם, לביצה
וראה  ונכרתת". נשמטת חלושה, סירכא שם יש ואם ריאתה.

כאן). המוריה בהר
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ÔÈÈn‰ ˙‡56Ô‰È„Èa ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ÔÈÊÁB‡ ‡l‡ ,57CÎÂ . ∆«ƒƒ∆»¬ƒ»»¿«¿»ƒ≈∆¿»
ÌB„Ï BL‡ :B˙„È˜Ú ‰˙È‰58ÚÓÏ ÂÈÙe59. »¿»¬ƒ»…¿»»»¿«¬»

נאמר 53) שהרי  המוריה). (הר מקומות בכמה פשוט  כן
הכבש  ואת בבוקר, תעשה אחד הכבש את ד) שם, (במדבר
(קרית  שווים ששניהם משמע  – הערביים בין תעשה השני 

(קרית 54)ספר). תמיד" "עולת בה נאמר שהרי  בפ "ו.
איש  שמעון כר' ודלא דתמיד, בפ "ד מבואר וכן ספר).
התמיד  דם בזריקת משנה שהיה יד:), (יומא המצפה

שמח ). (אור העולה שם.55)מבזריקת תמיד משנה
משום 56) אמר חד חסדא: ורב  הונא "רב  לא: תמיד בגמרא

(כן  העמים" בחוקי  דמהלך משום אמר וחד קדשים, בזיון
הביא  וכן המינים", "בחוקי  גרס  רבינו אבל לפנינו, הוא

יצחק 57)הכסף ֿמשנה). כעקידת ורגל יד "תנא, שם בגמ '
קצב , עשין הסמ "ג (וכן שם המפרש וכתב  אברהם". בן
ארבע  אותו כפתו שלא הראב "ד) ובפי ' גרשום ברבינו וכ"ה
היו  שלא מפרש רבינו אבל בלבד. ורגל יד אלא רגלים,
והוא  בלבד, ורגלו ידו אוחזין היו אבל וכו' אותו כופתין
(פירוש  אברהם בן כיצחק  ורגל יד עקידת שאמרו מה
המשנה  מלשון נראה וכן כאן) כוונתו וכן שם, המשנה
יום  ('תוספות בו" אוחזים באברים שזכו "מי  שם) (תמיד

שם). הוא 58)טוב ' וכן במשנה. שם תמיד המזבח . לדרום
לא  כי  לז.) (שם בגמרא ואמרו במשנה. לו: ביומא
גללים  ירביץ  שמא למערב , וראשו למזרח  כשזנבו העמידוהו

המזבח . אותו 59)לצד ושחט  יא) א, (ויקרא שנאמר לפי 
שם). בתמיד (המפרש ה' לפני 

.‡È˙ÈBÙˆ Ô˜ ÏÚ ËÁL ‰È‰ ÁL ÏL „ÈÓz»ƒ∆««»»ƒ¿»«∆∆¿ƒ
‰iL ˙ÚaË ÏÚ ÌÈÁaËn‰ ˙Èa ÏL ˙ÈÚÓ60ÏLÂ ; «¬»ƒ∆≈«ƒ¿»«ƒ««««¿ƒ»¿∆

ÏÚ ‰pnÓ ˙ÈÁÊÓ ˙ÈBÙˆ Ô˜ ÏÚ  ÌÈaÚ‰ ÔÈa≈»«¿«ƒ«∆∆¿ƒƒ¿»ƒƒ∆»«
‰iL ˙ÚaË61‰ „‚k ‰È‰iL È„k ,LÓM62Èc . «««¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆¿∆∆«∆∆ƒ¿≈

.LÓM‰ „‚k ÔÈËÁL eÈ‰iL ,Ô‰ ‰Ïa«̃»»≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿∆∆«∆∆

בית 60) מהלכות פ "ה למעלה וראה א. משנה פ "ד תמיד
הטבעות  מקום השולחנות מקום "בצד כי  יד, הלכה הבחירה
ושחטוהו  הקדשים". את שוחטין ושם אמה, וארבע  עשרים
מפני הראשונה, הטבעת על ולא השניה הטבעת על
שקעה  ולא מזרחית, צפונית בקרן חמה יצאה לא שמעולם
שהחמה  כשם לפיכך, נו.) (עירובין צפונית מערבית בקרן
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מפליגין  כך ובשקיעתה, בזריחתה מהקרנות קצת מופלגת
סב : ביומא (רז"ה המזבח  צפון של מקרנות התמיד שחיטת

שם). לתמיד ישראל בתפארת שם 61)וראה זה גם
כי להיפך, אמרו ג), כ, (לבמדבר פנחס  בספרי  אבל בתמיד,
תמיד  ואילו מזרחית, צפונית קרן על נשחט  שחר של תמיד
מערבית. צפונית קרן על נשחט  הערביים בין של

אמר 62) מילי , הני  "מנא במשנה: דברי  על לא: תמיד בגמ '
היום  כנגד ליום, שנים שם) (במדבר קרא דאמר חסדא, רב 
ובתחפנחס  יח , ל, ביחזקאל שנאמר "כמו השמש, (=נגד
הכי , נמי  תניא שם), תמיד בפיה"מ  רבינו – היום" חשך
אלא  אינו או היום נגד אומר אתה היום, כנגד ליום שנים
אחד  הכבש את ד) שם (במדבר אומר כשהוא היום, חובת
הרי הערביים, בין תעשה השני  הכבש ואת בבוקר, תעשה
היום. נגד ליום, שנים מקיים אני  מה הא אמור. היום חובת
צפונית  קרן על נשחט  היה שחר של תמיד כיצד, הא
המזרח  וכותלי  ממזרח  זורחת החמה (שבבוקר מערבית
על  למערב ) המזרח  מן להרחיק  צריך היה לכך מאפילים,
צפונית  קרן על נשחט  היה הערביים בין ושל שניה. טבעת
וכותלי מערב  בצד חמה (שבערב  שניה טבעת על מזרחית
למזרח  המערב  מן להרחיק  צריך לכך מאפילין, מערב 

השמש). נגד שיהיה

.È„ÈÓz eÈ˜‰ ‡ÏÂ ,e„ÈÊ‰ elÙ‡ ,e‚‚L B‡ eÚË»»¿¬ƒ≈ƒ¿…ƒ¿ƒ»ƒ
ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz eÈ˜È  ÁL ÏL63‰na . ∆«««¿ƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ«∆

ÁaÊÓ ‰È‰ Ï‡ ;ÁaÊn‰ CpÁ˙pLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¬»»»ƒ¿≈«
ÂÈÏÚ eÈ˜È ‡Ï  ÌeÏk ÂÈÏÚ ˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL L„Á»»∆¬«ƒ…»«»»¿…«¿ƒ»»

ÌÈaÚ‰ ÔÈa ‰lÁz64‰ÏBÚ‰ ÁaÊÓ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡L ; ¿ƒ»≈»«¿«ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿«»»
ÁL ÏL „ÈÓ˙a ‡l‡65. ∆»¿»ƒ∆««

שמעון 63) כר' ולא תנאֿקמא, וכדעת במשנה מט . מנחות
בערב . להקריב  יכולים אינם שהזידו שאלו האומר

הוא 64) שאף  שמעון, ר' של תנאֿקמא לדעת גם נ. מנחות
(שם). המזבח  בשנתחנך אלא נחלק  משנה 65)לא

שם. במנחות

   1 
על 1) תמיד יקודה אש להיות שמצותֿעשה רבינו בו יבאר

של  תמיד עם עצים גזרי  שני  העלאת ומצות המזבח , גבי 
שחר.

.‡‰„e˜È L‡ ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÁaÊn‰ ÏÚ ƒ¿«¬≈ƒ¿≈¿»««ƒ¿≈«
„ÈÓz3ÁaÊn‰ ÏÚ „˜ez „ÈÓz L‡ :Ó‡pL ,4Û‡ . »ƒ∆∆¡«≈»ƒ«««ƒ¿≈««

ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰„È L‡‰L Èt ÏÚ5L‡ ‡È‰Ï ‰ÂˆÓ , «ƒ∆»≈»¿»ƒ«»«ƒƒ¿»¿»ƒ≈
ËBÈ„‰‰ ÔÓ6ÌÈ‰k‰ Ô‰‡ Èa e˙Â :Ó‡pL ,7L‡ ƒ«∆¿∆∆¡«¿»¿¿≈«¬…«…¬ƒ≈

.ÁaÊn‰ ÏÚ««ƒ¿≈«

בוערת.2) כט .3)יוקדת, עשה המצוות' ב 'ספר ראה
להלן 4) ראה האש, לקיום שהיא שלישית מערכה וזוהי 

- א מה, ביומא אולם שם. המצוות' ב 'ספר הוא וכן ה"ד.
ה) שם, (שם שנאמר ממה האש קיום של מערכה למדו
ה"ה  להלן רבינו כתב  וכן בו", תוקד המזבח  על "והאש

מלפני5)(לחםֿמשנה). אש "ותצא כד) ט , (שם שנאמר
('קרית  החלבים" ואת העולה את המזבח  על ותאכל ה'

ב .6)ספר'). כא, יומא הזה, בעולם שנבראה אש כלומר,
פ "ה  דנדבה דיבורא ויקרא, ו'סיפרא' ב . סג, עירובין א. נג,

"הכהן".7)ה"י . צ "ל

.ÌÈˆÚ ÔÈÎBÚ ˜aa8ÁaÊn‰ L‡a ÔÈÎBÚÂ , «…∆¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿…«ƒ¿≈«
L‡ ÏL ‰ÏB„‚ ‰ÎÚÓ9Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ Úe :Ó‡pL , «¬»»¿»∆≈∆∆¡«ƒ≈»∆»«…≈

˜aa ˜aa ÌÈˆÚ10ÌÈÊ‚ ÈL ˙BÏÚ‰Ï ‰ÂˆÓ ÔÎÂ .11 ≈ƒ«…∆«…∆¿≈ƒ¿»¿«¬¿≈¿»ƒ
‰ÎÚn‰ ÈˆÚ ÏÚ ˙BÈ ÁL ÏL „ÈÓz ÌÚ ıÚ ÏL12, ∆≈ƒ»ƒ∆««≈«¬≈««¬»»

ÔÈÙÈÒBÓ ÔÎÂ .˜aa ÌÈˆÚ Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ Úe :Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈»∆»«…≈≈ƒ«…∆¿≈ƒƒ
ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz ÌÚ ÌÈÊ‚ ÈL13:Ó‡pL , ¿≈¿»ƒƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;L‡‰ ÏÚ ÌÈˆÚ eÎÚÂ14, ¿»¿≈ƒ«»≈ƒƒ«¿»»¿
a„Ó e˙k‰ ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓ˙aL15. ∆¿»ƒ∆≈»«¿«ƒ«»¿«≈

ביומא 8) אבל בבוקר. המזבח  בראש עצים מסדרים כלומר,
למדוהו  שהרי  בלילה, כשר המערכה שסידור מפורש - ב  כז,
מוקדה  על העולה "היא ב ) ו, (ויקרא שנאמר ממה לג.) (שם
להלן  וראה גדולה", מערכה "זו – הלילה" כל המזבח  על

ובה"ה. זו הנ"ל 9)בהלכה העצים מבערים כלומר,
ראשונה, מערכה היא וזו אש, של גדולה מערכה ועושים

ה"ד. להלן סידור 10)ראה זה מפסוק  למדו - ב  כו, ביומא
מערכה  ואילו בסמוך), להלן רבינו (וכדברי  עצים גזרי  שני 

וגו'". העולה "היא הנ"ל מהפסוק  למדו שתי11)גדולה
גדיש  כמחק  ועוביין רחבן, ואמה אורכן אמה עצים, בקיעות
יום  ועבודת ה"ג), מזבח  איסורי  מהל' פ "ז (למעלה סאה של
בו  שנאמר הנ"ל מהפסוק  למדוהו שהרי  כז:), (יומא היא

איכא). ד"ה שם ('תוספות' האש 12)"בבוקר" להרבות
זוכה  שהיה הכהן כי  ה"ה, פ "ד להלן וראה ה"א). פ "ו (להלן
מעלה  והוא המערכה, את המסדר הוא המזבח  את לתרום

עצים. גזרי ב .13)שני  כו, ו'סיפרא'14)יומא שם,
הי "א). פ "ה דנדבה (דיבורא שם:15)ויקרא ביומא,

שטעון  הערביים בין של לתמיד מנין אומר: רשב "י  "תניא,
וערכו  שם) (ויקרא שנאמר כהנים, בשני  עצים גזרי  שני 
ה) ו, (שם דכתיב  שחר, של לתמיד ענין אינו אם עצים.
ענין  תניהו עליה, וערך בבוקר עצים הכהן עליה ובער

הערביים". בין של לתמיד

.‚ÈL Ô˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL ÌÈÊ‚ ÈL¿≈¿»ƒ∆≈»«¿«ƒ«¬ƒ»¿≈
ÌÈ‰k16Èa È„ÈÁÈ ıÚa „Á‡Â „Á‡ Ïk ,:Ó‡pL ;B„ …¬ƒ»∆»¿∆»¿≈¿ƒƒ¿»∆∆¡«

Ô‰Îa  ÁL ÏL Ï‡ .ÌÈL Ô‡k È‰  eÎÚÂ¿»¿¬≈»¿«ƒ¬»∆««¿…≈
„Á‡17. ∆»

כלומר,17)שם.16) הכהן", עליה "ובער (שם) בו שנאמר
שם). (יומא, אחד כהן

.„ÏÎa ÁaÊn‰ L‡a ÔÈOBÚ L‡ ÏL ˙BÎÚÓ LÏL»«¬»∆≈ƒ¿…«ƒ¿≈«¿»
ÌBÈ18ÔÈÈ˜Ó ‰ÈÏÚL ,‰ÏB„‚ ‰ÎÚÓ  ‰BL‡ .ƒ»«¬»»¿»∆»∆»«¿ƒƒ

,‰pË˜ ,dcˆa  ‰iL .˙Baw‰ ‡L ÌÚ „ÈÓz‰«»ƒƒ¿»«»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿«»
ÏÎa ˙Ë˜ ÈË˜‰Ï ‰zÁÓa L‡ ÔÈÁ˜BÏ ‰pnnL∆ƒ∆»¿ƒ≈¿«¿»¿«¿ƒ¿…∆¿»
˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ‡l‡ ,ÌeÏk ‰ÈÏÚ ÔÈ‡  ˙ÈLÈÏL .ÌBÈ¿ƒƒ≈»∆»¿∆»¿«≈ƒ¿«

L‡‰19„˜ez „ÈÓz L‡ :Ó‡pL ,20. »≈∆∆¡«≈»ƒ«

א.18) מה, שם וברייתא ב . מג, יומא במשנה יוסי , כרבי 
שם. המשנה, בפירוש גם ה"א,19)וראה למעלה ראה
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קח                 
         

כאן. משנה' וב 'ספר 20)ו'לחם ה"א, למעלה הוא כן
יוסי רבי  למד - א מה, ביומא אבל כט . עשה המצוות'
"והאש  ה) (שם, שנאמר ממה האש, לקיום שלישית מערכה
(ראה  ה"ה להלן רבינו שהביא כמו בו", תוקד המזבח  על

ה"א). למעלה לחםֿמשנה

.‰e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ21‰„˜BÓ ÏÚ :Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««¿»
‰ÏB„‚ ‰ÎÚÓ BÊ  ÁaÊn‰ ÏÚ22„˜ez ÁaÊn‰ L‡Â ; ««ƒ¿≈««¬»»¿»¿≈«ƒ¿≈««

˙Ë˜ ÏL ‰iL ‰ÎÚÓ BÊ  Ba23ÏÚ L‡‰Â ; «¬»»¿ƒ»∆¿…∆¿»≈«
˙ÈLÈÏL ‰ÎÚÓ BÊ  Ba „˜ez ÁaÊn‰24Ìei˜ ÏL «ƒ¿≈«««¬»»¿ƒƒ∆ƒ

 ÚaÓ eÏk‡˙ ‡lL ÌÈ„Ùe ÌÈÈ‡ Ï‡ .L‡‰»≈¬»≈»ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿«¿ƒ»∆∆
‰ÏB„‚ ‰ÎÚÓ Ècˆa Ô˙B‡ ÔÈ˙B25. ¿ƒ»¿ƒ≈«¬»»¿»

א.21) מה, מהפסוק 22)יומא כן למד ה"ב , למעלה
עיי "ש. וגו'", עליה שממנה 23)"ובער לפי  כן נקראת

ובין  בוקר בכל שמקטירין לקטורת במחתה אש נוטלין
ה"א 24)הערביים. למעלה וראה יוסי , לרבי  שם יומא

כט . עשה המצוות' וב 'ספר אותן 25)וה"ד, נותן כלומר,
המערכה  על ומחזירן גדולה מערכה שיעשה עד שם
יהודה: ורבי  יוסי  רבי  לדעת שם ביומא הוא וכן הגדולה.
שסודרן  מבערב  נתעכלו שלא ופדרים לאיברים מנין "דתניא,
על  או הכבש על שסודרן מחזיקן אין ואם מזבח , גבי  על
תלמודֿלומר  וסודרן, גדולה מערכה שיעשה עד סובב , גבי 
המזבח ". על העולה את האש תאכל "אשר ג) ו, (ויקרא

הי "ג. להלן וראה

.Â‰˜BÏ  ÁaÊn‰ L‡ ‰aÎÓ‰26‡Ï :Ó‡pL , «¿«∆≈«ƒ¿≈«∆∆∆¡«…
‰aÎ˙27˙Á‡ ˙ÏÁ‚ elÙ‡ .28ÏÚÓ d„ÈB‰ elÙ‡Â , ƒ¿∆¬ƒ«∆∆«««¬ƒƒ»≈«

ÁaÊn‰29‰zÁÓ L‡ Ï‡ .‰˜BÏ  daÎÂ30L‡Â «ƒ¿≈«¿ƒ»∆¬»≈«¿»¿≈
‰BÓ31Èt ÏÚ Û‡ ,‰pnÓ ˜ÈÏ„‰Ï ÁaÊna dÈÎ‰L ¿»∆¡ƒ»«ƒ¿≈«¿«¿ƒƒ∆»««ƒ

ÁaÊn‰ L‡a Ô˙B‡ ‰akL32d˜z È‰L ;eËt  ∆ƒ»»¿…«ƒ¿≈«»∆¬≈ƒ¿»
.ÁaÊn‰ L‡ Ô‰a ‡B˜ È‡ ÔÈ‡Â ,˙Á‡ ‰ÂˆÓÏ¿ƒ¿»«∆∆¿≈¬ƒ≈»∆≈«ƒ¿≈«

וראה 26) ה"ז. פ "ב  צו ו'סיפרא' ב . צא, וזבחים ב . מו, יומא
פא. ל"ת המצוות' שהוא 27)ב 'ספר נראה שם ב 'סיפרא'

נראה  וכן תכבה", לא בו תוקד המזבח  על "והאש הפסוק 
הפסוק  רבינו הביא שם המצוות' ב 'ספר אבל שם. ביומא,
רש"י ועי ' תכבה". לא המזבח  על תוקד תמיד  "אש השני 

שם. אבוה 28)בזבחים בר רבה אמר נחמן רב  כדברי 
וכיבה  המזבח  גבי  מעל גחלת "המוריד שם) וזבחים, (יומא
היו  אם שאפילו שם, בזבחים השני  התירוץ  וכדברי  חייב ". -
זה  וכל אחת. גחלת כיבוי  על הוא חייב  גחלים, עוד שם
יוקדה  אש להיות ה'עשה' לענין אבל הלאו, לענין אלא  אינו
מקצת, בכיבוי  עבר לא – ה"א) (למעלה תמיד המזבח  על

כאן). שמח ' 'אור (ראה הכל כיבה אם כדי29)אלא
נחשבת  היא ולכן אחרת, מצוה בה לעשות ולא לכבותה,
שם). יומא, (ראה שהורידה לאחר אף  המזבח , לאש עוד

שממנה 30) מיוחדת מערכה היתה כי  ה"ד, למעלה ראה
ה"ה, פ "ג להלן גם וראה לקטורת, במחתה אש לוקחים
ומוריד  במחתה שחותה הדשן הרמת מצות היתה כן וכמו

הי "ב . להלן ראה הגחלים, את פ "ג 31)לרצפה להלן ראה
דישונו  אחר אותו מדליקין אין שכבה מערבי  שנר הי "ג,

החיצון. ממזבח  השניה 32)אלא וכהלשון רבא, כדעת
שם. ביומא,

.Ê‰ÏB„‚ ‰ÎÚÓ ÈˆÚ cÒnLk33ÁÊÓa dcÒÓ  ¿∆¿«≈¬≈«¬»»¿»¿«¿»¿ƒ¿«
ÁaÊn‰34ÁÊn‰ ÔÓ cÒÏ ÏÈÁ˙‰L ‰‡Ó ‰È‰ÈÂ ,35. «ƒ¿≈«¿ƒ¿∆«¿∆∆ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿»

ÌÈÊb‰ ÔÈa ‰È‰ ÁÂÂ36ÌÈiÓÈt‰ ÌÈÊb‰ ÈL‡Â . ¿∆«»»≈«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ«¿ƒƒƒ
‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡aL ÔLca ÔÈÚ‚B eÈ‰»¿ƒ«∆∆∆¿∆¿««ƒ¿≈«¿«ƒ¿»

Áetz37. ««

גדולה,33) מערכה עצי  מסדר היה המזבח , את שתרם זה
ה"ה. פ "ד להלן ובגמרא 34)ראה א. כט , תמיד משנה,

אותה  סידר למה (כלומר, טעמא "מאי  אמרו: – א ל, שם
לחםֿמשנה) – כהמפרש ודלא רבינו, לדעת הוא כן במזרח ,
הבאה  =) הרוח  שתהא כדי  אמר, חד חסדא: ורב  הונא רב 
את  מציתין שיהיו כדי  אמר, וחד בה. מנשבת מזרח ) משער
של  שניה מערכה בה שמסיקין הגחלת (היא האילתא"
הכוונה  כאן ואף  שם). המשנה, בפירוש רבינו – קטורת
להדלקתה  דאגו שלא אלא בה, מנשבת הרוח  שתהא
של  המהירה להדלקתה אלא עצמה, המערכה של המהירה

לחםֿמשנה). – הקטורת במשנה:35)מערכת שם
אות  העצים מערכת על נותנין כלומר, מזרחה". "וחזיתה
לצד  בבאֿבתרא) מסכת בתחילת הנזכרת "חזית" (כמו
(פירוש  מערכה לסדר מתחילין המזרח  שמצד שיורה מזרח ,

שם). המערכה 36)המשנה, של העצים סדרי  בין כלומר,
היה  "וריוח  במשנה: שם שם). (המפרש, ריוח  מניחים היו
"שהיו  משם". האילתא את מציתין שהיו הגזירים בין
למערב , ואחת למזרח  אחת גיזרה בריבוע  העצים מסדרין
לדרום, ואחד לצפון אחד גזירין שני  עליהן ומניחין וחוזרין
כמה  ועוד כנ"ל, אחר, ריבוע  ומסדרין חוזרין זה ריבוע  ועל
ריבוע  בין נושבת והרוח  ריבוע  גבי  על ריבוע  ריבועים

שם). ישראל' ('תפארת "וראשי37)לריבוע " במשנה: שם
כי רבינו, ומפרש בתפוח ". נוגעין היו הפנימיים הגזירים
שאליו  המזבח  באמצע  אשר הדשן מקום הוא התפוח 
ובפירוש  הי "ג להלן (ראה הצדדין מכל הדשן גורפים
כשלש  ד"ה - ב  צ , בחולין רש"י  פירש וכן שם) המשנה,
ונקרא  שם. תמיד, – המפרש מדברי  נראה וכן כור, מאות
מן  עושין היו המזבח  לאמצע  האפר שמגרפין שאחרי  תפוח ,
(רבינו  תפוח  בדמות המערכה מקום באמצע  כרי  כמין הכל

שם). המשנה, בפירוש

.ÁÈˆÚ Be ÊBÁ ‰ÏB„‚ ‰ÎÚÓ cÒnL Á‡Â¿««∆¿«≈«¬»»¿»≈≈¬≈
ÌÈÙÈ ‰‡z38˙Ë˜ ÏL ‰iL ‰ÎÚÓ cÒÓe39 ¿≈»»ƒ¿«≈«¬»»¿ƒ»∆¿…∆

LÓ ,˙ÈÓBc ˙ÈÚÓ Ô˜ „‚kÓÈtÏk Ôw‰ ÔÓ ‰Îe ƒ¿∆∆∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆∆¿«≈
˙Bn‡ Úa‡ ÔBÙˆ40ÌÈÏÁb ÔÈ‡Ò LÓÁ BÓk de ,41. »«¿««»¿»≈¿ƒ∆»ƒ

ÈtÓ ,ÌÈÏÁb ÔÈ‡Ò ‰BÓL BÓk da ÔÈOBÚ ˙aLe¿«»ƒ»¿¿∆¿ƒ∆»ƒƒ¿≈
ÏL ‰BÏ ÈÎÈÊa ÈL ˙aL ÏÎa ÔÈÈË˜Ó ‰ÈÏÚL∆»∆»«¿ƒƒ¿»«»¿≈»ƒ≈¿»∆

ÌÈt‰ ÌÁÏ42. ∆∆«»ƒ

מהל'38) פ "ז למעלה וראה א. נח , וזבחים שם, תמיד
לגחלים  עכשיו צריכים שהיו "ולפי  ה"ג. מזבח  איסורי 
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כאן. משנה' וב 'ספר 20)ו'לחם ה"א, למעלה הוא כן
יוסי רבי  למד - א מה, ביומא אבל כט . עשה המצוות'
"והאש  ה) (שם, שנאמר ממה האש, לקיום שלישית מערכה
(ראה  ה"ה להלן רבינו שהביא כמו בו", תוקד המזבח  על

ה"א). למעלה לחםֿמשנה

.‰e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ21‰„˜BÓ ÏÚ :Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««¿»
‰ÏB„‚ ‰ÎÚÓ BÊ  ÁaÊn‰ ÏÚ22„˜ez ÁaÊn‰ L‡Â ; ««ƒ¿≈««¬»»¿»¿≈«ƒ¿≈««

˙Ë˜ ÏL ‰iL ‰ÎÚÓ BÊ  Ba23ÏÚ L‡‰Â ; «¬»»¿ƒ»∆¿…∆¿»≈«
˙ÈLÈÏL ‰ÎÚÓ BÊ  Ba „˜ez ÁaÊn‰24Ìei˜ ÏL «ƒ¿≈«««¬»»¿ƒƒ∆ƒ

 ÚaÓ eÏk‡˙ ‡lL ÌÈ„Ùe ÌÈÈ‡ Ï‡ .L‡‰»≈¬»≈»ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿«¿ƒ»∆∆
‰ÏB„‚ ‰ÎÚÓ Ècˆa Ô˙B‡ ÔÈ˙B25. ¿ƒ»¿ƒ≈«¬»»¿»

א.21) מה, מהפסוק 22)יומא כן למד ה"ב , למעלה
עיי "ש. וגו'", עליה שממנה 23)"ובער לפי  כן נקראת

ובין  בוקר בכל שמקטירין לקטורת במחתה אש נוטלין
ה"א 24)הערביים. למעלה וראה יוסי , לרבי  שם יומא

כט . עשה המצוות' וב 'ספר אותן 25)וה"ד, נותן כלומר,
המערכה  על ומחזירן גדולה מערכה שיעשה עד שם
יהודה: ורבי  יוסי  רבי  לדעת שם ביומא הוא וכן הגדולה.
שסודרן  מבערב  נתעכלו שלא ופדרים לאיברים מנין "דתניא,
על  או הכבש על שסודרן מחזיקן אין ואם מזבח , גבי  על
תלמודֿלומר  וסודרן, גדולה מערכה שיעשה עד סובב , גבי 
המזבח ". על העולה את האש תאכל "אשר ג) ו, (ויקרא

הי "ג. להלן וראה

.Â‰˜BÏ  ÁaÊn‰ L‡ ‰aÎÓ‰26‡Ï :Ó‡pL , «¿«∆≈«ƒ¿≈«∆∆∆¡«…
‰aÎ˙27˙Á‡ ˙ÏÁ‚ elÙ‡ .28ÏÚÓ d„ÈB‰ elÙ‡Â , ƒ¿∆¬ƒ«∆∆«««¬ƒƒ»≈«

ÁaÊn‰29‰zÁÓ L‡ Ï‡ .‰˜BÏ  daÎÂ30L‡Â «ƒ¿≈«¿ƒ»∆¬»≈«¿»¿≈
‰BÓ31Èt ÏÚ Û‡ ,‰pnÓ ˜ÈÏ„‰Ï ÁaÊna dÈÎ‰L ¿»∆¡ƒ»«ƒ¿≈«¿«¿ƒƒ∆»««ƒ

ÁaÊn‰ L‡a Ô˙B‡ ‰akL32d˜z È‰L ;eËt  ∆ƒ»»¿…«ƒ¿≈«»∆¬≈ƒ¿»
.ÁaÊn‰ L‡ Ô‰a ‡B˜ È‡ ÔÈ‡Â ,˙Á‡ ‰ÂˆÓÏ¿ƒ¿»«∆∆¿≈¬ƒ≈»∆≈«ƒ¿≈«

וראה 26) ה"ז. פ "ב  צו ו'סיפרא' ב . צא, וזבחים ב . מו, יומא
פא. ל"ת המצוות' שהוא 27)ב 'ספר נראה שם ב 'סיפרא'

נראה  וכן תכבה", לא בו תוקד המזבח  על "והאש הפסוק 
הפסוק  רבינו הביא שם המצוות' ב 'ספר אבל שם. ביומא,
רש"י ועי ' תכבה". לא המזבח  על תוקד תמיד  "אש השני 

שם. אבוה 28)בזבחים בר רבה אמר נחמן רב  כדברי 
וכיבה  המזבח  גבי  מעל גחלת "המוריד שם) וזבחים, (יומא
היו  אם שאפילו שם, בזבחים השני  התירוץ  וכדברי  חייב ". -
זה  וכל אחת. גחלת כיבוי  על הוא חייב  גחלים, עוד שם
יוקדה  אש להיות ה'עשה' לענין אבל הלאו, לענין אלא  אינו
מקצת, בכיבוי  עבר לא – ה"א) (למעלה תמיד המזבח  על

כאן). שמח ' 'אור (ראה הכל כיבה אם כדי29)אלא
נחשבת  היא ולכן אחרת, מצוה בה לעשות ולא לכבותה,
שם). יומא, (ראה שהורידה לאחר אף  המזבח , לאש עוד

שממנה 30) מיוחדת מערכה היתה כי  ה"ד, למעלה ראה
ה"ה, פ "ג להלן גם וראה לקטורת, במחתה אש לוקחים
ומוריד  במחתה שחותה הדשן הרמת מצות היתה כן וכמו

הי "ב . להלן ראה הגחלים, את פ "ג 31)לרצפה להלן ראה
דישונו  אחר אותו מדליקין אין שכבה מערבי  שנר הי "ג,

החיצון. ממזבח  השניה 32)אלא וכהלשון רבא, כדעת
שם. ביומא,

.Ê‰ÏB„‚ ‰ÎÚÓ ÈˆÚ cÒnLk33ÁÊÓa dcÒÓ  ¿∆¿«≈¬≈«¬»»¿»¿«¿»¿ƒ¿«
ÁaÊn‰34ÁÊn‰ ÔÓ cÒÏ ÏÈÁ˙‰L ‰‡Ó ‰È‰ÈÂ ,35. «ƒ¿≈«¿ƒ¿∆«¿∆∆ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿»

ÌÈÊb‰ ÔÈa ‰È‰ ÁÂÂ36ÌÈiÓÈt‰ ÌÈÊb‰ ÈL‡Â . ¿∆«»»≈«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ«¿ƒƒƒ
‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡aL ÔLca ÔÈÚ‚B eÈ‰»¿ƒ«∆∆∆¿∆¿««ƒ¿≈«¿«ƒ¿»

Áetz37. ««

גדולה,33) מערכה עצי  מסדר היה המזבח , את שתרם זה
ה"ה. פ "ד להלן ובגמרא 34)ראה א. כט , תמיד משנה,

אותה  סידר למה (כלומר, טעמא "מאי  אמרו: – א ל, שם
לחםֿמשנה) – כהמפרש ודלא רבינו, לדעת הוא כן במזרח ,
הבאה  =) הרוח  שתהא כדי  אמר, חד חסדא: ורב  הונא רב 
את  מציתין שיהיו כדי  אמר, וחד בה. מנשבת מזרח ) משער
של  שניה מערכה בה שמסיקין הגחלת (היא האילתא"
הכוונה  כאן ואף  שם). המשנה, בפירוש רבינו – קטורת
להדלקתה  דאגו שלא אלא בה, מנשבת הרוח  שתהא
של  המהירה להדלקתה אלא עצמה, המערכה של המהירה

לחםֿמשנה). – הקטורת במשנה:35)מערכת שם
אות  העצים מערכת על נותנין כלומר, מזרחה". "וחזיתה
לצד  בבאֿבתרא) מסכת בתחילת הנזכרת "חזית" (כמו
(פירוש  מערכה לסדר מתחילין המזרח  שמצד שיורה מזרח ,

שם). המערכה 36)המשנה, של העצים סדרי  בין כלומר,
היה  "וריוח  במשנה: שם שם). (המפרש, ריוח  מניחים היו
"שהיו  משם". האילתא את מציתין שהיו הגזירים בין
למערב , ואחת למזרח  אחת גיזרה בריבוע  העצים מסדרין
לדרום, ואחד לצפון אחד גזירין שני  עליהן ומניחין וחוזרין
כמה  ועוד כנ"ל, אחר, ריבוע  ומסדרין חוזרין זה ריבוע  ועל
ריבוע  בין נושבת והרוח  ריבוע  גבי  על ריבוע  ריבועים

שם). ישראל' ('תפארת "וראשי37)לריבוע " במשנה: שם
כי רבינו, ומפרש בתפוח ". נוגעין היו הפנימיים הגזירים
שאליו  המזבח  באמצע  אשר הדשן מקום הוא התפוח 
ובפירוש  הי "ג להלן (ראה הצדדין מכל הדשן גורפים
כשלש  ד"ה - ב  צ , בחולין רש"י  פירש וכן שם) המשנה,
ונקרא  שם. תמיד, – המפרש מדברי  נראה וכן כור, מאות
מן  עושין היו המזבח  לאמצע  האפר שמגרפין שאחרי  תפוח ,
(רבינו  תפוח  בדמות המערכה מקום באמצע  כרי  כמין הכל

שם). המשנה, בפירוש

.ÁÈˆÚ Be ÊBÁ ‰ÏB„‚ ‰ÎÚÓ cÒnL Á‡Â¿««∆¿«≈«¬»»¿»≈≈¬≈
ÌÈÙÈ ‰‡z38˙Ë˜ ÏL ‰iL ‰ÎÚÓ cÒÓe39 ¿≈»»ƒ¿«≈«¬»»¿ƒ»∆¿…∆

LÓ ,˙ÈÓBc ˙ÈÚÓ Ô˜ „‚kÓÈtÏk Ôw‰ ÔÓ ‰Îe ƒ¿∆∆∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆∆¿«≈
˙Bn‡ Úa‡ ÔBÙˆ40ÌÈÏÁb ÔÈ‡Ò LÓÁ BÓk de ,41. »«¿««»¿»≈¿ƒ∆»ƒ

ÈtÓ ,ÌÈÏÁb ÔÈ‡Ò ‰BÓL BÓk da ÔÈOBÚ ˙aLe¿«»ƒ»¿¿∆¿ƒ∆»ƒƒ¿≈
ÏL ‰BÏ ÈÎÈÊa ÈL ˙aL ÏÎa ÔÈÈË˜Ó ‰ÈÏÚL∆»∆»«¿ƒƒ¿»«»¿≈»ƒ≈¿»∆

ÌÈt‰ ÌÁÏ42. ∆∆«»ƒ
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ה"ד). (למעלה "לסדר 40)קטורת במשנה: שם, בתמיד
דרומית  מערבית מכנגד לקטורת (ה)שניה המערכה (את)
המפרש, וכתב  אמות". ארבע  צפון כלפי  הקרן מן משוך
המזבח  מן ואין בצפון מזבח  כוליה תנא, האי  "קסבר שם:
ועומד  ממוצע  ההיכל שהרי  אמות, חמש אלא הפתח  נגד
עשר  מאותן יש היכל, של פתחו אמות ועשר העזרה באמצע 
מן  אמות חמש הרי  הצפון, מן וחמש הדרום מן חמש אמות
וארבע  היכל, של פתחו צפונית אמות חמש נגד המזבח 
ורוצה  מערבית (דרומית) הקרן מן להרחיק  שרוצה אמות
אמות  ארבע  שבאותן לפי  דרומית, קרן על אותו להמשיך
ואמה  יסוד אמה שהם לפי  המערכה, לסדר יכול אתה אי 
ולימדך  וכו' כהנים רגלי  הילוך ואמה קרנות ואמה סובב 
נגד  עדיין היא האמה אותה שגם תסדר החמישית שבאמה
ההיכל  פתח  נגד המערכה שיעשה בעינן ואנן וכו' הפתח 
רבינו  מדברי  שמבואר ולפי  ב . נח , בזבחים הוא וכן וכו'".
היה  המזבח  כי  הי "גֿטו) הבחירה בית מהל' פ "ה (למעלה
ושתי הפתח , כנגד אמות עשר דרום, בצד אמה עשרים
אין  כי  כרחנו, על לומר, צריך – הפתח  מן צפונית אמות
בזבחים  שאמרו ומה הפתח , כנגד המערכה לעשות צורך
להרחיק  שהוצרכו ומה (לחםֿמשנה), הכל לדברי  אינו שם,
יסוד  של אמה שם: המפרש, שכתב  כמו היינו אמות, ארבע 
להילוך  מקום ואמה קרנות של אמה סובב , של ואמה
מ "ה. פ "ב  תמיד יוםֿטוב ' ב 'תוספות וראה הכהנים.

במדה 41) עצים שם נותן שהיה לומר, ורוצה במשנה. שם
שיוכל  כדי  גחלים, סאים חמש שם ישארו שכשישרפו כזו,

בריוח . בהן הניטל 42)לחתות דבר שכל במשנה. שם
קרן  באותה אלא ניתן אינו החיצון, במזבח  ליתנו מבפנים
ממנה  סמוך יותר קרן לו ושאין לפנים, יותר סמוכה שהיא

נח :). (זבחים

.Ëd˙B‡ ‰OBÚ L‡‰ Ìei˜ ÏL ˙ÈLÈÏL ‰ÎÚÓ«¬»»¿ƒƒ∆ƒ»≈∆»
ÁaÊn‰ ÔÓ ‰ˆiL ÌB˜Ó ÏÎa43˙‡ da ˙ÈvÓe , ¿»»∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿≈««ƒ»∆

‰hÓÏ L‡‰ ˙ÈvÈ ‡ÏÂ .L‡‰44,ÁaÊnÏ d˙B‡ ‰ÏÚÈÂ »≈¿…«ƒ»≈¿«»¿«¬∆»«ƒ¿≈«
ÁaÊn‰ L‡Â :Ó‡pL ;ÔÈ˙ÈvÓ BÓˆÚ ÁaÊna ‡l‡∆»«ƒ¿≈««¿«ƒƒ∆∆¡«¿≈«ƒ¿≈«

Ba „˜ez45BL‡a ‡l‡ ‰È‰z ‡lL ‰˙v‰Ï Ô‡kÓ , «ƒ»««»»∆…ƒ¿∆∆»¿…
.ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈«

שום 43) חז"ל בדברי  מצינו שלא ממה ללמוד יש כן
המוריה'). ('הר לזה מקום -44)קביעות ב  מה, ביומא

על  לימד תכבה. לא המזבח  על תוקד תמיד "אש בברייתא:
המזבח  על אלא תהא שלא קטורת של שניה מערכה
קיום  של השלישית המערכה על דיברו שלא הרי  החיצון",
ועי ' להלן. וראה קטורת, של שניה מערכה על אלא האש,

המוריה'. שם.45)ב 'הר חננאל' 'רבינו בפירוש הוא כן
של  שניה מערכה על נאמר זה פסוק  כי  ה"ה למעלה וראה

עיון. וצריך למעלה, וראה קטורת,

.ÈÔLc‰ ˙Ó‰46ÌBÈ ÏÎa ÁaÊn‰ ÏÚÓ47˙ÂˆÓ  ¬»««∆∆≈««ƒ¿≈«¿»ƒ¿«
‰OÚ48‰„BÚ ‡È‰Â .ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ‰Â :Ó‡pL ,49 ¬≈∆∆¡«¿≈ƒ∆«∆∆¿ƒ¬»

‰p‰k ˙B„BÚÓ50ÔLc‰ Ô‰a ÌBzL ‰p‰k È„‚e .51 ≈¬¿À»ƒ¿≈¿À»∆≈»∆«∆∆
‡La Ì‰a LnLnL ÌÈ„‚a‰ ÔÓ ÔÈ˙eÁt eÈ‰Èƒ¿¿ƒƒ«¿»ƒ∆¿«≈»∆ƒ¿»
ÌÈ„‚a LÏÂ ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe :Ó‡pL ;˙B„BÚ¬∆∆¡«»«∆¿»»¿»«¿»ƒ

ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ‰Â ÌÈÁ‡52'ÌÈÁ‡' ÓB‡ BÈ‡ . ¬≈ƒ¿≈ƒ∆«∆∆≈≈¬≈ƒ
ÔÓ ÔÈ˙eÁt eÈ‰iL ‡l‡ ,ÏÁ È„‚a eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿≈…∆»∆ƒ¿¿ƒƒ

ÌÈBL‡‰53ı‡ C„ BÈ‡L ÈÙÏ .54ÒBk ‚ÊÓiL »ƒƒ¿ƒ∆≈∆∆∆∆∆ƒ¿…
.BaÏ ‰„˜ Ì‰a ÏMaL ÌÈ„‚aa BaÏ¿««¿»ƒ∆ƒ≈»∆¿≈»¿«

כיצד 46) הי "ב  להלן וראה המזבח . גבי  מעל הדשן הסרת
יום 47)תורמין. "בכל כי  א. כ, יומא במשנה מפורש כן

המזבח ". את ותמיד 48)תורמין א. וכב , שם, יומא ראה
ל. עשה המצוות' ו'ספר ב . וכח , א. ב :49)כח , כג, יומא

הדשן" "הוצאת אבל היא", עבודה דברי ֿהכל "בהרמה
הט "ו. להלן ראה עבודה, אינה – כהונה 50)לחוץ  וצריכה

ה"ח ). מקדש ביאת מהל' פ "ט  ולמעלה שם, ותמיד (יומא
בד  ומכנסי  בד מדו הכהן "ולבש (שם) שנאמר כהונה ובגדי 
- ב  כג, ביומא וראה הדשן". את והרים בשרו על ילבש

רבינו. בדברי  שאמרו 51)ולהלן מה מפרש (רבינו
פחותין  אחרים וכו' ולבש "ופשט  שם) (יומא, בברייתא
דברי לפי  שהרי  הדשן, בהוצאת ולא הדשן בתרומת – מהן"
רבינו  פסק  (וכן עבודה אינה הדשן" "הוצאת תנאֿקמא
הרי וכאן כהונה, בגדי  צריכה אינה כן ואם הט "ו), להלן
שלובש  בגדים התורה הקישה ולבש", "ופשט  מפורש
עלֿכרחינו  אלא כהונה, בגדי  ששניהם שפשט , לבגדים
(שם) אלעזר כרבי  ולא הדשן. בהרמת מדבר שהפסוק 
סוף  הוא ולבש ופשט  אלא והוציא", "אחרים שדרש
אלא  להלן. וראה וגו'", הדשן את "והרים הקודם מהפסוק 
יוחנן  ורבי  רב  בפלוגתת - א ט , במעילה כי  לציין שיש
ששם  לומר ודוחק  כהונה. בגדי  צריכה שהוצאה מפורש

אליעזר  דרבי  אליבא לרבימדבר אלא כן אמרו שלא ויתכן .
להלן  ראה כרב , פסק  ורבינו כן, אמרו לא לרב  אבל יוחנן,

הפרק ). הדשן",52)בסוף  את "והוציא מפורש (בפסוק 
וכמו  הקודם, שבפסוק  הדשן" את ל"והרים רבינו כוונת אבל

למעלה). שם.53)שכתבנו בברייתא כתנאֿקמא
שם.54) יומא ישמעאל, רבי  של ברייתא

.‡ÈÈ˙ÓÈ‡55‰ÏÚiMÓ  ÌBÈ ÏÎa ?ÔLc‰ ÔÈÓBz ≈»«¿ƒ«∆∆¿»ƒ∆«¬∆
ÁM‰ „enÚ56ÈÚˆÓ‡ LÈÏL ˙lÁzÓ  ÌÈÏ‚e ; ««««»¿»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿»ƒ
‰ÏÈÏ ÏL57‰ÏÈl‰ ˙BˆÁÓ  ÌÈetk‰ ÌBÈe ;58. ∆«¿»¿«ƒƒ≈¬««¿»

במשנה.55) - א כ, יום 56)יומא "בכל שם: במשנה,
מלפניו  בין לו סמוך או הגבר, בקריאת המזבח  את תורמין
רבי גברא. קרא אמר, "רב  כ:) (שם ובגמרא מלאחריו". בין
לדברי (שהרי  כרב  רבינו ופסק  תרנגולא". קרא אמר, שילא
נראה  (וכן שם). 'מאירי ' – מוקדם זמן הוא שילא רבי 
שם: אמרו שהרי  השחר, עלות אחר שהוא (כ.), בזבחים
לקדש", צריך אין למחר הדשן לתרומת ורגליו ידיו "קידש
ידים  בקידוש פוסלת שלינה רבי , לדעת שאפילו שם, וביארו
ועד  הגבר שמקרות רבי  שמודה כאן, נפסל אינו – ורגלים
הנץ  אחר עד השחר מעלות והיינו לינה, פסלה לא צפרא
קידוש  זמן היה ואם ה"ט ) המקדש ביאת מהל' (פ "ה החמה
השחר  עמוד שהרי  לינה, פסלה בוודאי  – השחר עלות לפני 
כב .) (יומא שאמרו ומה מקום. בכל לינה שעושה הוא
גם  שכשרה היינו – היא לילה עבודת הדשן שתרומת
- ב  כז, יומא 'תוספות' ועי ' כשרה, ביום גם אבל בלילה,
ברכות  למסכת ר"י  תוספות בהשלמת וראה איכא. ד"ה
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ה"א). פ "ד ולהלן ,107 הערה צב  עמ ' לז כרך "סיני "
שרבים 57) משום כ:) (שם בגמרא וביארו שם. משנה,

ההרמה. הקדימו לכן ברגל, קרבנות משנה,58)המביאים
היינו  גדול", דכהן "חולשא משום שם: בגמרא וביארו שם.
לנוח  מבלי  עבודתו ולמהר ביום בהול להיות יצטרך שלא

לעבודה. עבודה בין

.ÈÌ˙Ï ‰ÎfL ÈÓ ?ÔÈÓBz „ˆÈk59ÏBË 60 ≈«¿ƒƒ∆»»ƒ¿…≈
LBÏÂ61‰Ó‰ È„‚a62Ï‚Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,ÂÈ63. ¿≈ƒ¿≈¬»»¿«≈»»¿«¿»

BÏ ÌÈÓB‡Â64Lc˜zL „Ú ÈÏka Úbz ‡nL ‰f‰ : ¿¿ƒƒ»≈∆»ƒ««¿ƒ«∆¿«≈
EÈÏ‚Â EÈ„È65ÛÒk ÏLÂ ,‰zÁn‰ Á˜BÏ Ck Á‡Â . »∆¿«¿∆¿««»≈«««¿»¿∆∆∆

‰˙È‰66ÚBˆ˜na ‰e˙ ‰˙È‰ ‡È‰Â .67Lk ÔÈa , »¿»¿ƒ»¿»¿»«ƒ¿«≈∆∆
Lk ÏL BÚÓa ,ÁaÊnÏ68‰zÁn‰ ˙‡ ÏËBÂ . «ƒ¿≈«¿«¬»∆∆∆¿≈∆««¿»

CÏÈ‡ ÌÈÏÁb‰ ˙‡ ‰pÙÓe ,ÁaÊn‰ L‡Ï ‰ÏBÚÂ¿∆¿…«ƒ¿≈«¿«∆∆«∆»ƒ≈«
CÏÈ‡Â69‰˙BÁÂ ,70Ïa eÏk‡˙pL ÌÈÏÁb‰ ÔÓ ¿≈«¿∆ƒ«∆»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈
L‡‰71ı‡Ï ‰hÓÏ „BÈÂ ,72ÔBÙˆÏ ÂÈt CÙB‰Â .73, »≈¿≈¿«»»»∆¿≈»»¿»

ÈtÏk ˙Bn‡ OÚ BÓk Lk‰ ÁÊÓÏ ı‡a Cl‰Óe¿«≈»»∆¿ƒ¿««∆∆¿∆∆«¿«≈
ÔBÙv‰74‰tˆ‰ Èab ÏÚ ‰˙ÁL ÌÈÏÁb‰ ˙‡ BˆÂ , «»¿≈∆«∆»ƒ∆»»««≈»ƒ¿»

Lk‰ ÔÓ ˜BÁ75ÌÈÁÙË ‰LÏL76ÌÈ˙BpL ÌB˜na , »ƒ«∆∆¿»¿»ƒ«»∆¿ƒ
ÛBÚ‰ ˙‡Ó77‰Bn‰Â ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeM„Â78. À¿«»¿ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»

Ïˆ‡ ‰tˆÏ „ÈBÓe ‰zÁna ‰˙BÁL BÊ ‰i˙ÁÂ«¬ƒ»∆∆««¿»ƒ»ƒ¿»≈∆
ÌBÈ Ïk ÏL ‰Âˆn‰ ‡È‰ ÁaÊn‰79. «ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿»∆»

להלן 59) ראה לתרום, בגורל) =) בפיס  שזכה מי  כלומר,
ה"ה. תמיד 60)פ "ד משנה ראה הפיס , לפני  טובל כלומר,

וטובל  משכים המזבח , את לתרום רוצה שהוא "מי  א: כו,
מי להן אמר וכו' הממונה בא וכו' הממונה יבא שלא עד
(לחםֿמשנה  בו" זכה שזכה מי  הפיסו ויפיס , יבא שטבל
ה"ד, מקדש ביאת מהל' פ "ה למעלה וראה המוריה'), ו'הר
טובל. שהוא עד וכו' לעבודה לעזרה נכנס  אדם אין כי 
טובל  בגדיו, כשמחליף  הכיפורים, שביום כשם כי  (ויתכן
לא:), (יומא מקודם טבל שכבר אע "פ  הלבישה, לפני  הוא
בגדים  ולובש כהונה בגדי  כשפושט  שלפנינו בנידון כן כמו

הכהנים 61)פחותים). כי  ה"א, פ "ד להלן ראה
כהונה. בגדי  הפיס  לפני  לובשים היו בפיס  המשתתפים

ה"י .62) למעלה ממי63)ראה ורגליו ידיו רוחץ  כלומר,
מן  ורגליו ידיו "קידש ב : כח , תמיד משנה  ראה הכיור,
תורה  "דבר כי  כתב : שם, לרבינו המשנה ובפירוש הכיור".
אלא  העבודות מן דבר לשום ולא למזבח  קרבים שאין הוא
יח ֿכ) ל, (שמות רחמנא אמר ורגלים, ידים קידוש לאחר
ורחצו  וכו' נחושת כיור ועשית =) מועד אהל אל בבואם
אהל  אל בבואם רגליהם ואת ידיהם את ממנו ובניו אהרן
לשרת  המזבח  אל בגשתם או ימותו ולא מים ירחצו מועד
המקדש  ביאת מהל' פ "ה וראה וכו')", לה' אשה להקטיר
ה"י , שם וראה קידוש". מצות "כיצד ביאר הט "ז ושם ה"א.
השרת, מכלי  מאחד קידש ואם הכיור, ממי  לקדש מצוה כי 

כשר  זה ('תפארת 64).הרי  כך" הזהירוהו אב  בית "ראשי 
שם). תמיד, "ואע "פ 65)ישראל' א: כח , שם משנה,

יחיד  הולך היה שהוא להזהירו צריך בדבר יודע  שהוא
נזהר" הוא אותו שמזהירין ומתוך ויגע  ישכח  ושמא

שם). מחתת 66)(המפרש, "נטל (כח :) במשנה שם

בפירוש 67)הכסף ". (רבינו זוית" קרן היא "מקצוע 
שם). תמיד "והרי68)המשנה, א: כח , במשנה שם

של  במערבו למזבח  הכבש בין במקצוע  נתונה המחתה
כבש  בין ממוצעת נתונה היא באלכסון "כלומר, כבש",
(המפרש  הכבש" שתכלה מקום אצל הכבש בזוית למזבח 

במשנה.69)שם). למתחת 70)שם המחתה תוחב 
הגחלים. מן מתמלאה והיא במשנה:71)הגחלים, שם

המאוכלות  הגחלים "הן הפנימיות", המאוכלות את "חותה
בפירוש  (רבינו האש" באמצע  הם שהרי  שבמזבח , היטב 
את  "והרים ג) ו, (ויקרא נאמר שכן בדשן, והם המשנה),

(המפרש). האש" תאכל אשר לצד 72)הדשן, כשפניו
של  בדרומו הכבש שהרי  צפון, לצד ואחוריו העזרה דרום

העזרה.73)המזבח . הגיע 74)לצפון "ירד במשנה: שם
כעשר  כבש של במזרחו הולך לצפון פניו הפך לרצפה
חוץ  ויוצא מזרח  דרך בדרכו מהלך היה לא כלומר, אמות",
המזבח  דרום דהיינו העזרה, לצפון פניו הופך אלא לעזרה,
סמוך  העזרה בקרקע  הכבש אצל כבש של במזרחו והולך
מקום  הוא רחוק  ועדיין הכבש מן אמות כעשר והלך לכבש,
היה  אמה שלשים שהרי  אמה, עשרים המזבח  מן הדשן
בית  מהל' פ "ב  למעלה כמפורש העזרה, בקרקע  תופס  הכבש
המזבח " "אצל ג) ו, (ויקרא שנאמר ואע "פ  הי "ג. הבחירה
אמה, עשרים המזבח  מן רחוק  שיהא שצריך כן, למדו –
בנוצתה  מוראתו את "והסיר טז) א, (שם שנאמר ממה
וקים  הדשן", מקום אל קדמה המזבח  אצל אותה והשליך
שמקום  הרי  אמה, מעשרים פחותה השלכה שאין לרבנן להו
(המפרש). אמה עשרים המזבח  מן רחוק  הדשן

במשנה.76)רח .למז 75) למעלה 77)שם וראה שם,
הכ"א. הקרבנות מעשה מהל' להלן 78)פ "ו וראה שם,

הי "ב . ה"י .79)פ "ג למעלה ראה

.‚ÈÌzL ‰Ê „iL Á‡80ÌÈˆ81ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡82 ««∆»«∆∆»«»ƒ∆»«…¬ƒ
Ì‰ÈÏ‚Â Ì‰È„È ÔÈLc˜Óe83‰‰Óa84˙‡ ÔÈÏËBÂ , ¿«¿ƒ¿≈∆¿«¿≈∆ƒ¿≈»¿¿ƒ∆

˙BÙ‚n‰85˙BBpv‰ ˙‡Â86,ÁaÊn‰ L‡Ï ÔÈÏBÚÂ ««¿≈¿∆«ƒ¿ƒ¿…«ƒ¿≈«
eÏk‡˙ ‡lL ˙Baw‰ ÈeÓ‡Â ˙BÏBÚ‰ ÈÈ‡ ÏÎÂ¿»≈¿≈»¿≈≈«»¿»∆…ƒ¿«¿

ÁaÊn‰ È„„ˆÏ Ì˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ ‰ÏÈl‰ Ïk87ÔÈ‡ Ì‡ . »««¿»«¬ƒƒ»¿ƒ¿≈«ƒ¿≈«ƒ≈
„‚k Lka Ì˙B‡ ÌÈ„BÒ  ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ„„v‰«¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿∆∆

Bq‰88˙BÙ‚na ÔLc‰ ˙‡ ÔÈÙBb Ck Á‡Â . «≈¿««»¿ƒ∆«∆∆««¿≈
ÁaÊn‰ È„„ˆ ÏkÓ89Èab ÏÚ ‰ÓÚ B˙B‡ ÔÈÏÚÓe , ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿≈««¬ƒ¬≈»««≈

Áetz‰90‡e‰Â ,zÎÒÙa ‰ÓÚ‰ d˙B‡ ÔÈÙB‚Â . «««¿¿ƒ»»¬≈»ƒ¿«¿≈¿
C˙Ï ˜ÈÊÁnL ÏB„‚ ÈÏk91‰hÓÏ B˙B‡ ÔÈ„ÈBÓe ,92. ¿ƒ»∆«¬ƒ∆∆ƒƒ¿«»

ÌÈÏ‚e93ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ„ÈBÓ eÈ‰ ‡Ï »¿»ƒ…»ƒƒ∆»«ƒƒ
ÈB ‡e‰L ÈtÓ ,ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡a ‰‰B‚ ‰ÓÚ‰»¬≈»¿»¿∆¿««ƒ¿≈«ƒ¿≈∆

ÁaÊnÏ94. «ƒ¿≈«

ב .80) כח , שם ישהו 81)משנה, שלא כדי  רצים לכך
קידוש  בלי  ולמזבח , האולם בין שהוא הכיור, ליד הרבה
פ "ז  למעלה (ראה בכך איסור שאין אף ֿעלֿפי  ורגלים, ידים

ישראל'. 'תפארת – ה"כֿכא) הבחירה בית הם 82)מהל'
פיס , בזה היה ולא כן. לפני  וטבלו בפיס , אתו שעמדו אלה
לכמה  אלא אחד לכהן רק  מוגבלת זו עבודה שאין כיון

הי "ד. להלן המוריה' ב 'הר וראה שנאמר 83)כהנים,
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ה"א). פ "ד ולהלן ,107 הערה צב  עמ ' לז כרך "סיני "
שרבים 57) משום כ:) (שם בגמרא וביארו שם. משנה,

ההרמה. הקדימו לכן ברגל, קרבנות משנה,58)המביאים
היינו  גדול", דכהן "חולשא משום שם: בגמרא וביארו שם.
לנוח  מבלי  עבודתו ולמהר ביום בהול להיות יצטרך שלא

לעבודה. עבודה בין

.ÈÌ˙Ï ‰ÎfL ÈÓ ?ÔÈÓBz „ˆÈk59ÏBË 60 ≈«¿ƒƒ∆»»ƒ¿…≈
LBÏÂ61‰Ó‰ È„‚a62Ï‚Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,ÂÈ63. ¿≈ƒ¿≈¬»»¿«≈»»¿«¿»

BÏ ÌÈÓB‡Â64Lc˜zL „Ú ÈÏka Úbz ‡nL ‰f‰ : ¿¿ƒƒ»≈∆»ƒ««¿ƒ«∆¿«≈
EÈÏ‚Â EÈ„È65ÛÒk ÏLÂ ,‰zÁn‰ Á˜BÏ Ck Á‡Â . »∆¿«¿∆¿««»≈«««¿»¿∆∆∆

‰˙È‰66ÚBˆ˜na ‰e˙ ‰˙È‰ ‡È‰Â .67Lk ÔÈa , »¿»¿ƒ»¿»¿»«ƒ¿«≈∆∆
Lk ÏL BÚÓa ,ÁaÊnÏ68‰zÁn‰ ˙‡ ÏËBÂ . «ƒ¿≈«¿«¬»∆∆∆¿≈∆««¿»

CÏÈ‡ ÌÈÏÁb‰ ˙‡ ‰pÙÓe ,ÁaÊn‰ L‡Ï ‰ÏBÚÂ¿∆¿…«ƒ¿≈«¿«∆∆«∆»ƒ≈«
CÏÈ‡Â69‰˙BÁÂ ,70Ïa eÏk‡˙pL ÌÈÏÁb‰ ÔÓ ¿≈«¿∆ƒ«∆»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈
L‡‰71ı‡Ï ‰hÓÏ „BÈÂ ,72ÔBÙˆÏ ÂÈt CÙB‰Â .73, »≈¿≈¿«»»»∆¿≈»»¿»

ÈtÏk ˙Bn‡ OÚ BÓk Lk‰ ÁÊÓÏ ı‡a Cl‰Óe¿«≈»»∆¿ƒ¿««∆∆¿∆∆«¿«≈
ÔBÙv‰74‰tˆ‰ Èab ÏÚ ‰˙ÁL ÌÈÏÁb‰ ˙‡ BˆÂ , «»¿≈∆«∆»ƒ∆»»««≈»ƒ¿»

Lk‰ ÔÓ ˜BÁ75ÌÈÁÙË ‰LÏL76ÌÈ˙BpL ÌB˜na , »ƒ«∆∆¿»¿»ƒ«»∆¿ƒ
ÛBÚ‰ ˙‡Ó77‰Bn‰Â ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeM„Â78. À¿«»¿ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»

Ïˆ‡ ‰tˆÏ „ÈBÓe ‰zÁna ‰˙BÁL BÊ ‰i˙ÁÂ«¬ƒ»∆∆««¿»ƒ»ƒ¿»≈∆
ÌBÈ Ïk ÏL ‰Âˆn‰ ‡È‰ ÁaÊn‰79. «ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿»∆»

להלן 59) ראה לתרום, בגורל) =) בפיס  שזכה מי  כלומר,
ה"ה. תמיד 60)פ "ד משנה ראה הפיס , לפני  טובל כלומר,

וטובל  משכים המזבח , את לתרום רוצה שהוא "מי  א: כו,
מי להן אמר וכו' הממונה בא וכו' הממונה יבא שלא עד
(לחםֿמשנה  בו" זכה שזכה מי  הפיסו ויפיס , יבא שטבל
ה"ד, מקדש ביאת מהל' פ "ה למעלה וראה המוריה'), ו'הר
טובל. שהוא עד וכו' לעבודה לעזרה נכנס  אדם אין כי 
טובל  בגדיו, כשמחליף  הכיפורים, שביום כשם כי  (ויתכן
לא:), (יומא מקודם טבל שכבר אע "פ  הלבישה, לפני  הוא
בגדים  ולובש כהונה בגדי  כשפושט  שלפנינו בנידון כן כמו

הכהנים 61)פחותים). כי  ה"א, פ "ד להלן ראה
כהונה. בגדי  הפיס  לפני  לובשים היו בפיס  המשתתפים

ה"י .62) למעלה ממי63)ראה ורגליו ידיו רוחץ  כלומר,
מן  ורגליו ידיו "קידש ב : כח , תמיד משנה  ראה הכיור,
תורה  "דבר כי  כתב : שם, לרבינו המשנה ובפירוש הכיור".
אלא  העבודות מן דבר לשום ולא למזבח  קרבים שאין הוא
יח ֿכ) ל, (שמות רחמנא אמר ורגלים, ידים קידוש לאחר
ורחצו  וכו' נחושת כיור ועשית =) מועד אהל אל בבואם
אהל  אל בבואם רגליהם ואת ידיהם את ממנו ובניו אהרן
לשרת  המזבח  אל בגשתם או ימותו ולא מים ירחצו מועד
המקדש  ביאת מהל' פ "ה וראה וכו')", לה' אשה להקטיר
ה"י , שם וראה קידוש". מצות "כיצד ביאר הט "ז ושם ה"א.
השרת, מכלי  מאחד קידש ואם הכיור, ממי  לקדש מצוה כי 

כשר  זה ('תפארת 64).הרי  כך" הזהירוהו אב  בית "ראשי 
שם). תמיד, "ואע "פ 65)ישראל' א: כח , שם משנה,

יחיד  הולך היה שהוא להזהירו צריך בדבר יודע  שהוא
נזהר" הוא אותו שמזהירין ומתוך ויגע  ישכח  ושמא

שם). מחתת 66)(המפרש, "נטל (כח :) במשנה שם

בפירוש 67)הכסף ". (רבינו זוית" קרן היא "מקצוע 
שם). תמיד "והרי68)המשנה, א: כח , במשנה שם

של  במערבו למזבח  הכבש בין במקצוע  נתונה המחתה
כבש  בין ממוצעת נתונה היא באלכסון "כלומר, כבש",
(המפרש  הכבש" שתכלה מקום אצל הכבש בזוית למזבח 

במשנה.69)שם). למתחת 70)שם המחתה תוחב 
הגחלים. מן מתמלאה והיא במשנה:71)הגחלים, שם

המאוכלות  הגחלים "הן הפנימיות", המאוכלות את "חותה
בפירוש  (רבינו האש" באמצע  הם שהרי  שבמזבח , היטב 
את  "והרים ג) ו, (ויקרא נאמר שכן בדשן, והם המשנה),

(המפרש). האש" תאכל אשר לצד 72)הדשן, כשפניו
של  בדרומו הכבש שהרי  צפון, לצד ואחוריו העזרה דרום

העזרה.73)המזבח . הגיע 74)לצפון "ירד במשנה: שם
כעשר  כבש של במזרחו הולך לצפון פניו הפך לרצפה
חוץ  ויוצא מזרח  דרך בדרכו מהלך היה לא כלומר, אמות",
המזבח  דרום דהיינו העזרה, לצפון פניו הופך אלא לעזרה,
סמוך  העזרה בקרקע  הכבש אצל כבש של במזרחו והולך
מקום  הוא רחוק  ועדיין הכבש מן אמות כעשר והלך לכבש,
היה  אמה שלשים שהרי  אמה, עשרים המזבח  מן הדשן
בית  מהל' פ "ב  למעלה כמפורש העזרה, בקרקע  תופס  הכבש
המזבח " "אצל ג) ו, (ויקרא שנאמר ואע "פ  הי "ג. הבחירה
אמה, עשרים המזבח  מן רחוק  שיהא שצריך כן, למדו –
בנוצתה  מוראתו את "והסיר טז) א, (שם שנאמר ממה
וקים  הדשן", מקום אל קדמה המזבח  אצל אותה והשליך
שמקום  הרי  אמה, מעשרים פחותה השלכה שאין לרבנן להו
(המפרש). אמה עשרים המזבח  מן רחוק  הדשן

במשנה.76)רח .למז 75) למעלה 77)שם וראה שם,
הכ"א. הקרבנות מעשה מהל' להלן 78)פ "ו וראה שם,

הי "ב . ה"י .79)פ "ג למעלה ראה
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ב .80) כח , שם ישהו 81)משנה, שלא כדי  רצים לכך
קידוש  בלי  ולמזבח , האולם בין שהוא הכיור, ליד הרבה
פ "ז  למעלה (ראה בכך איסור שאין אף ֿעלֿפי  ורגלים, ידים

ישראל'. 'תפארת – ה"כֿכא) הבחירה בית הם 82)מהל'
פיס , בזה היה ולא כן. לפני  וטבלו בפיס , אתו שעמדו אלה
לכמה  אלא אחד לכהן רק  מוגבלת זו עבודה שאין כיון

הי "ד. להלן המוריה' ב 'הר וראה שנאמר 83)כהנים,
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בגשתם  או וגו' ירחצו מועד אהל אל "בבואם כ) ל, (שמות
ורגליהם  ידיהם שקידשו אמרו, שם ובמשנה המזבח ", אל
מאחד  קידש שאם לפי  "כיור", הזכיר לא ורבינו הכיור. מן
ה"י . מקדש ביאת מהל' פ "ה למעלה ראה כשר, השרת מכלי 

פ .84) הערה למעלה הדשן 85)ראה את להסיר "יעים
שם). (המפרש, לתפוח " (רבינו 86)ולפנותו שפודין

שם). (המפרש, האברים" את "להסיר שם) המשנה, בפירוש
עד 87) להקטירן יכולין שאין בלינה, יפסלו שלא "כדי 

סודרן  שהיו לא ואם שחרית, של תמיד אברי  שיקטירו לאחר
אינם  המזבח  בראש אבל בלינה, נפסלין היו המזבח , על

שם). (המפרש, בלינה" אין 88)נפסלים "אם במשנה שם
רבינו  וכתב  הכבש", על בסובב  אותן סודרים מחזיקן, צדדים
על  ענינו הכבש, על בסובב  שאמר "מה כי  המשנה, בפירוש
כתב : המפרש אבל כאן. כתב  וכן הסובב ", כנגד הכבש

ביו  הוא וכן הכבש". גבי  על או בסובב  ב ."סודרין מה, מא
בלינה  נפסלין אין הכבש על וגם ה"ד. פ "ב  צו וב 'סיפרא'
את  שיסדרו ולאחר דבר. לכל כמזבח  הוא הרי  שהכבש
אחר  הגדולה, המערכה אל האברים יחזירו המערכות
למעלה  וראה שם) (המפרש, שחר של תמיד אברי  שהקריבו

במשנה.89)ה"ה. למעלה 90)שם וראה במשנה, שם
גדול 91)ה"ז. כלי  היתה "ופסכתר מ "ה: פ "ה בתמיד

כופין  משמשת היתה דברים ושלושה וכו' לתוך מחזקת
את  בה ומורידין בשבת, השרץ  ועל גחלים גבי  על אותה
הפסוק  ועל ה"ו). פ "ג להלן (ראה המזבח " גבי  מעל הדשן
"פסכתרותיה". אונקלוס : תרגם "סירותיו", ג) כז, (שמות
שם) המשנה, בפירוש (רבינו סאה" ט "ו מחזקת מדה "ולתך
לרבינו, המשנה פירוש (ראה קבין ששה היא סאה וכל
חצי שהם קבים, תשעים הוא "לתך" כן ואם עו:) מנחות

שם). ורע "ב  הרא"ש בפירוש (ראה נקרא 92)כור וזה
ואילו  כח :). תמיד המשנה, פירוש (ראה מזבח " "דישון
לעיר  מחוץ  אל מלמטה שמוציא מה הוא הדשן" "הוצאת
ה"ז) (למעלה בהשגות הראב "ד ודעת הי "ד). להלן (ראה
צ .) (חולין רש"י  אבל ויום, יום בכל היא הדשן שהוצאת
(תמיד  והמפרש דאמרי ) איכא ד"ה כז: (יומא וה'תוספות'
כי סוברים שם, להראב "ד המיוחס  בפירוש וכן כח :) פ "ב 
רק  כי ֿאם המזבח  מעל הדשן את מוציאין היו יום בכל לא
 ֿ משנה ראה רבינו, וכדעת התפוח . גבי  על הדשן כשרבה

כאן. להלן).93)למלך וראה המשנה, (פירוש במועדים
מפני94) אותו, מדשנין היו לא "וברגלים שם: תמיד משנה,

כדאמרן  הרבה דשן עליו "כשיש = למזבח " נוי  שהוא
עד  שמהלכין אהרן לבני  הוא שבח  סה:) (פסחים בעלמא
ונראה  הרבה דשן עליו כשיש שבח  כך בדם, ארכובותיהם
שם  והראב "ד שם). (המפרש, בטל" המזבח  עומד שלא
עם  בידים, אלא ברגלים הדשן מורידים היו שלא פירש

המגרפות.

.„ÈÌÈ‰k‰ ÔÓ ‰ˆiL ÈÓ Ïk95ÔLc‰ ÔÓ ‡lÓÓ »ƒ∆ƒ¿∆ƒ«…¬ƒ¿«≈ƒ«∆∆
ÔLc‰ CÙLÏ ÈÚÏ ıeÁ ‡ÈˆBÓe ‰hÓÏ e„ÈB‰L96. ∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿∆∆«∆∆

Òeit ıeÁÏ ÔLc‰ ˙‡ˆB‰Ï ÔÈ‡Â97.‰ˆB‰ Ïk ‡l‡ , ¿≈¿»««∆∆«ƒ∆»»»∆
ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰lÓ Ô‰k ÏvÚ˙ ‡Ï ÌÏBÚÓe98. ≈»…ƒ¿«≈…≈ƒ¿ƒ∆«∆∆

ולא95) בפיס , עמדו שלא אלו שאין אפילו מה כי  טבלו.
נכנס  אם אלא אינו טבל, אלאֿאםֿכן לעזרה נכנס  כהן
ואילו  ה"ד), המקדש ביאת מהל' פ "ה למעלה (ראה לעבודה
(ראה  עבודה אינה לעיר מחוץ  אל מלמטה הדשן הוצאת

הט "ו). הדשן 96)להלן את "והוציא ד) ו, (ויקרא שכתוב 
לירושלים  שמחוץ  הדשן בית והוא למחנה", מחוץ  אל
משיח  כהן פר אצל שנאמר הנשרפות, החטאות שם ושורפין
אל  למחנה מחוץ  אל הפר כל את "והוציא יב ) ד, (ויקרא

ישרף ". וכו' הדשן זו 97)שפך מלאכה כי  אף  כלומר,
"והוציא  ד) ו, (שם נאמר שהרי  אחד, כהן ידי  על נעשתה
שהוצאת  כיון פיס , זה על היה לא – יחיד בלשון הדשן" את
מלהוציא  כהן נתעצל לא מעולם כי  ואם עבודה. אינה הדשן
כדי עד רבים קופצים זה על היו לא בסמוך) (ראה הדשן
בסמוך. להלן ראה זה, דין ומקור כב .). יומא (ראה סכנה
להודיע  רבינו הוצרך לא המזבח  דישון גבי  הי "ג ולמעלה
עושים  היו מהכהנים שרבים מאחר פיס , שם היה לא כי 

כאן. המוריה' וב 'הר שם, למעלה ראה משנה,98)זאת,
ומכאן  להלן. ראה עבודה, אינה כי  אף  כלומר, א. כט , תמיד

פיס . זה על היה שלא

.ÂË‰„BÚ ıeÁÏ B˙‡ˆB‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â99ÔÈ‡ , ¿««ƒ∆≈»»«¬»≈
ÚaB˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈÓeÓ ÈÏ100B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBnLÎe . «¬≈ƒƒƒ¿∆ƒƒ

˙BÁe‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ  ÈÚÏ ıeÁÏ¿»ƒ«ƒƒ¿»∆≈»
‰˜ÊÁa Ba ˙BMÓ101ÌÈÈÊÁ ‡ÏÂ ,102.B˙B‡ ÌÈÙBb ¿«¿¿»¿»¿…¬ƒƒ¿ƒ

˙Áa epÁÈpiL  BÓOÂ :Ó‡pL ,ÌL epfÙÈ ‡ÏÂ103. ¿…¿«¿∆»∆∆¡«¿»∆«ƒ∆¿««
Ba ˙B‰Ï eÒ‡Â104. ¿»≈»

ה"י .99) למעלה רבי100)ראה כדברי  שלא ב . כג, יומא
שם. למעלה ראה שנאמר 101)אליעזר, ממה כן למד

יפזר". שלא "ושמו, "הזרמים",102)להלן רומי : בדפוס 
ושמו  "ואמרו, תמיד: מסכת בסוף  המשנה בפירוש הוא וכן
שלא  לומר רוצה יתפזר, שלא - ושמו כולו, – ושמו בנחת, -
שכתב  מה (וראה השטף " בפני  או הרוח  בפני  אותו יתן
רומי , דפוס  לרמב "ם במבוא זצ "ל מיימון הכהן הגרי "ל

.(10ֿ11 עמ ' קוק  הרב  מוסד בפסחים 103)הוצאת הוא כן
הדשן  בתרומת נאמר זה פסוק  שהרי  עיון, צריך אבל ב . כז,
על  העיר וכבר שם, בפסחים הוא וכן הדשן, בהוצאת ולא

הראב "ד. יוחנן,104)זה ורבי  רב  נחלקו - א ט , במעילה
אין  אמר רב  המזבח , גבי  שעל תפוח  מאפר נהנה בענין
בגמרא: שם וביארו בו. מועלין אמר יוחנן ורבי  בו, מועלין
כהונה  בגדי  שצריך כיון יוחנן ולרבי  מצוותו, נעשה לרב 
נעשה  שזהו כרב , רבינו ופסק  בו. מועלין – בהוצאה
בו" ליהנות "ואסור כתב  ולפיכך ה"י . למעלה ראה מצוותו,
מהל' בפי "ט  דבריו מדוקדקים וכן בו. שמועלים כתב  ולא
אפרם  כו' הנשרפין "וכל שכתב : הי "ג המוקדשין פסולי 
איסור  אלא שם שאין הרי  – המזבח " מדשן חוץ  מותר,
כתב  הדשן, תרומת לגבי  מעילה מהל' בפ "ב  ואילו בלבד,
הרמת  קודם בין החיצון המזבח  "דשן יג), הלכה (שם

בו". מועלין - הרמה אחר בין הדשן,
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קיב                 
         

ה'תשע"ט  א' אדר ח' רביעי יום 

   1 
הזהב ,1) מזבח  על הקטורת הקטרת מצות רבינו יבאר בו

ממנה. מקטירים וכמה

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ˙Ëw‰ ÈË˜‰Ï3 ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ«¿…∆«ƒ¿««»»
,ÌÈaÚ‰ ÔÈe ˜aa :ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt ÏÎÈ‰aL∆«≈»«¬«ƒ¿»«…∆≈»«¿«ƒ

ÌÈnÒ ˙Ë˜ Ô‰‡ ÂÈÏÚ ÈË˜‰Â :Ó‡pL4‡Ï . ∆∆¡«¿ƒ¿ƒ»»«¬…¿…∆«ƒ…
ÌÈaÚ‰ ÔÈa epÈË˜È  ˜aa BÈË˜‰5eÈ‰ elÙ‡ , ƒ¿ƒ«…∆«¿ƒ∆≈»«¿«ƒ¬ƒ»

ÔÈ„ÈÊÓ6ÏL ˙Ëwa ‡l‡ ‰f‰ ÁaÊÓ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒƒ¿««»»∆»«¿…∆∆
ÌÈaÚ‰ ÔÈa7.


≈»«¿«ƒ


הכהנים.2) מזבח 3)על "ועשית אֿג) ל, (שמות שנאמר

המזבח  והוא וגו'". טהור זהב  אותו וצפית וגו' קטורת מקטר
שבהיכל. את 4)הפנימי  בהיטיבו בבוקר "בבוקר וגומר:

הערביים  בין הנרות את אהרן ובהעלות יקטירנה, הנרות
הערביים 5)יקטירנה". בין של קטורת יקטיר כלומר,

כר' ודלא במשנה. מט . במנחות שמעון ר' של קמא וכתנא
הערביים. בין ושל הבוקר של בערב  שמקטיר (שם), שמעון

בין 6) של הקטורת את מעכבת הבוקר של הקטורת אין
ולא  מזידין היו "אם שאמר: (שם) שמעון לר' ואף  הערביים,
אלא  זה אין - הערביים" בין יקריבו לא בבוקר כבש הקריבו
חכמים  גזרו לכן במקדש עולות ומצויות עולה שהוא בתמיד
אבל  עוד, יקריבו ולא יפשעו שמא חששו יקריבו, שלא
שהיא  ועוד ביום פעמיים אלא מצוייה שאינה בקטורת
קטורת. יביאו ולא יפשעו שמא חששו לא - מעשרת

ז)7) שם, (שמות שנאמר ממה זאת למדו (נ.) שם ובגמרא
רבינו  כי  ואף  יקטירנה". הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר
אין  הדלקתם, היא הנרות הטבת כי  יב , הלכה להלן סובר
אין  והדליקו מעולם דלק  שלא נר אבל שכבה, בנר אלא זה
כתב : שהרי  שם, רבינו בדברי  נשמע  וכן הטבה, נחשב  זה
וראה  הטבתם". היא הנרות והדלקת שכבה נר "ומדליק 

שם. משנה בלחם

.‰‡Ó Ï˜LÓ ?ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓ ÔÈÈË˜Ó ‰nk«»«¿ƒƒƒ∆»¿»ƒ¿«≈»
ÔÈÈ„8ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÌÈMÓÁÂ ˜aa ÌÈMÓÁ .9ÁaÊÓ . ƒ»ƒ¬ƒƒ«…∆«¬ƒƒ≈»«¿«ƒƒ¿≈«
˜ÚpL10BÓB˜Óa ˙Ëw‰ ÔÈÈË˜Ó 11˙Ë˜e . ∆∆¡««¿ƒƒ«¿…∆ƒ¿¿…∆
‰Ú˜tL12daL ÔÈË˜ elÙ‡ ,ÁaÊn‰ ÏÚÓ13ÔÈ‡  ∆»¿»≈««ƒ¿≈«¬ƒ»»ƒ∆»≈

Ô˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ14. «¬ƒƒ»

מאות 8) שלוש הוא שנה בכל הקטורת כל משקל כי 
שהם  מנה, יום בכל ממנה ומקטיר מנה, ושמונה ושישים
שמהם  מנים שלושה ונשארו החמה, ימות כנגד מנים שס "ה

הכיפורים. ביום חפניו מלוא גדול כהן משנה 9)מכניס 
ופרס  בשחרית מנה) (=חצי  פרס  מקריב  יום "בכל מג: יומא
בבוקר  "בבוקר שם) (שמות שנאמר משום הערביים", בין
הערביים  בין וגו' ובהעלות יקטירנה, הנרות את בהיטיבו
הערביים. בין וחציו בבוקר חציו כן אם יקטירנה",

והם 11)שנהרס .10) קיים, המזבח  שהיה במקום כלומר,
הכל  דמים שלעניין פי  על אף  נט . בזבחים גידל רב  דברי 

מזבח . שצריך כו:12)מודים מנחות האש, בכח  שקפצה
שם).13) במנחות (רש"י  שבה" וחשובים שלמים

האש 14) תאכל "אשר ג) ו, (ויקרא שנאמר משום למזבח .
מה: יומא שם, (מנחות ודרשו המזבח ", על העולה את
מחזיר  אתה ואי  מחזיר אתה עולה "עיכולי  פג:) וזבחים

ממנו. ופקעו הזהב  מזבח  על שהיו קטורת", עיכולי 

.‚ÌBÈ ÏÎa ÏÎÈ‰a ˙Ëw‰ ÔÈÈË˜nL ˙Úa15 »≈∆«¿ƒƒ«¿…∆«≈»¿»
ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓe ÏÎÈ‰‰ ÔÓ ÌÚ‰ Ïk ÔÈLBt16, ¿ƒ»»»ƒ«≈»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«
˙Ëw‰ ÈË˜‰L ‰Ê ‡ˆiL „Ú Ì„‡ ÌL ‰È‰È ‡Ï17. …ƒ¿∆»»»«∆≈≈∆∆ƒ¿ƒ«¿…∆
ÌÈÙa ˙BOÚp‰ ˙B‡hÁ Ì„a ÒkiL ‰ÚLa ÔÎÂ18 ¿≈¿»»∆ƒ»≈¿««»««¬ƒ¿ƒ

.‡ˆiL „Ú ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ Ïk‰ ÌÈLBt¿ƒ«…ƒ≈»»¿«ƒ¿≈««∆≈≈
tÎÏ B‡a „ÚBÓ Ï‰‡a ‰È‰È ‡Ï Ì„‡ ÏÎÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿»»»…ƒ¿∆¿…∆≈¿…¿«≈
‡lL L„waL ‰tk ÏÎÏ ‡ ÔÈa  ÓB‚Â L„wa«…∆¿≈ƒ¿«»¿»«»»∆«…∆∆…

.Ì„‡ ÌL ‡‰È¿≈»»»

ולפנים,15) לפני  שהיא הכיפורים יום של בקטורת אבל
אלא  לפרוש צריך שאין בברייתא אמרו הקדשים, בקודש
האולם  מבין אבל הקדשים, לקודש קרוב  שהוא מההיכל

משנה). (כסף  לפרוש צריך אין זאת 16)ולמזבח  ולמדו
באוהל  יהיה לא אדם "וכל יז) טז, (ויקרא שנאמר ממה
יהיה  לא אדם "וכל - צאתו", עד בקודש לכפר בבואו מועד
באוהל  לומר תלמוד בעזרה, אפילו יכול מועד, באוהל
ובית  שילה שבמדבר, מועד באוהל אלא לי  אין מועד,
בשעת  אלא לי  אין בקודש, לומר תלמוד מנין, עולמים
לכפר". בבואו לומר תלמוד מנין, דמים מתן בשעת הקטרה,

תלמוד 17) מנין, ביציאתו בכניסתו, אלא לי  "אין שם: יומא
צאתו". עד שם) (ויקרא פר 18)לומר דם והוא בהיכל,

זרה. עבודה ושעירי  ציבור של דבר העלם ופר משיח  כהן

.„‰ÎfL ÈÓ ?ÌBÈ ÏÎa ˙Ëw‰ ˙Ë˜‰ „Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿»««¿…∆¿»ƒ∆»»
ÒÎ ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeM„a19‰È‰ ÈËe ,L„˜ ÈÏÎa ¿ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ…∆¿ƒ»»

BÓL20ÁÈpÓ .ÈˆÁÂ ÌÈa˜ ˜ÈÊÁÓe ,‰È‰ ‰Ê ÏLÂ , ¿¿∆»»»»«¬ƒ««ƒ»≈ƒ«ƒ«
ÌÁt‰Â Ù‡‰ ÂÈ„Èa ÔÙBÁÂ ,ÂÈÙÏ ı‡a Èh‰«¿ƒ»»∆¿»»¿≈¿»»»≈∆¿«∆»
‰BÁ‡e ,Èh‰ CB˙Ï Ô˙BÂ ÁaÊn‰ CB˙aL21 ∆¿«ƒ¿≈«¿≈¿«∆ƒ»«¬»

„aÎÓ22BÎB˙Ï ‡M‰ ˙‡23BÁÈpÓe ,24ÏÎÈ‰a ÌL ¿«≈∆«¿»¿«ƒ»«≈»
‡ˆBÈÂ25˙Ë˜ ‡ÏÓ ÈÏk ÏËB ˙Ëwa ‰ÎfL ÈÓe . ¿≈ƒ∆»»«¿…∆≈¿ƒ»≈¿…∆

BÏ ‰È‰ ÈeqÎÂ .Le„b26BÓL ‰È‰ CÊe ,27CÊa‰ Ô˙BÂ . »¿ƒ»»»≈»»¿¿≈«»≈
BÓL ‰È‰ ÛÎÂ ,Á‡ ÈÏk CB˙a28Ûk‰ ˙‡ ‰qÎÓe . ¿¿ƒ«≈¿«»»¿¿«∆∆««

ÔË˜ „‚a29„Á‡ BnÚ ÒÎÂ ,B„Èa Ûk‰ ÊÁB‡Â , ¿∆∆»»¿≈««¿»¿ƒ¿»ƒ∆»
B„Èa L‡ ÏL ‰zÁÓa30. ¿«¿»∆≈¿»

ופיו 20)להיכל.19) לסל דומה בטנא, ושמת "לשון
שאפשר 21)רחב ". החפינה, כל שגמר אחרי  כלומר,

בחפניו. לקבלו ניתן שאינו קצת רק  כלומר,22)שנשאר
לכך. המיוחד בדבר אותם הטני .23)מטאטא לתוך

והניחו 25)לטני .24) הטני  את ונטל "נכנס  ט : משנה שם
השאר  את כיבד ובאחרונה לתוכו, ונותן חופן והיה לפניו
ודישון  התמיד דם זריקת ואחרי  ויצא". והניחו לתוכו
במקום  החיצון המזבח  אצל ומניחו מוציאו היה המנורה,
הפנימי מזבח  שדישון בזה, שהיה הנס  מפני  כן ועשו הדשן.
להטריח , שלא ובכדי  במקומם, נבלעים היו המנורה ודישון
שניהם  את כרכו פעמיים, הנס  לעשות מעלה, כלפי  כביכול

ב 26)ביחד. משנה ז בפרק  שם ששנינו ומה כלי . לאותו
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קיג                  
         

ה'תשע"ט  א' אדר ח' רביעי יום 

   1 
הזהב ,1) מזבח  על הקטורת הקטרת מצות רבינו יבאר בו

ממנה. מקטירים וכמה

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ˙Ëw‰ ÈË˜‰Ï3 ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ«¿…∆«ƒ¿««»»
,ÌÈaÚ‰ ÔÈe ˜aa :ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt ÏÎÈ‰aL∆«≈»«¬«ƒ¿»«…∆≈»«¿«ƒ

ÌÈnÒ ˙Ë˜ Ô‰‡ ÂÈÏÚ ÈË˜‰Â :Ó‡pL4‡Ï . ∆∆¡«¿ƒ¿ƒ»»«¬…¿…∆«ƒ…
ÌÈaÚ‰ ÔÈa epÈË˜È  ˜aa BÈË˜‰5eÈ‰ elÙ‡ , ƒ¿ƒ«…∆«¿ƒ∆≈»«¿«ƒ¬ƒ»

ÔÈ„ÈÊÓ6ÏL ˙Ëwa ‡l‡ ‰f‰ ÁaÊÓ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒƒ¿««»»∆»«¿…∆∆
ÌÈaÚ‰ ÔÈa7.


≈»«¿«ƒ


הכהנים.2) מזבח 3)על "ועשית אֿג) ל, (שמות שנאמר

המזבח  והוא וגו'". טהור זהב  אותו וצפית וגו' קטורת מקטר
שבהיכל. את 4)הפנימי  בהיטיבו בבוקר "בבוקר וגומר:

הערביים  בין הנרות את אהרן ובהעלות יקטירנה, הנרות
הערביים 5)יקטירנה". בין של קטורת יקטיר כלומר,

כר' ודלא במשנה. מט . במנחות שמעון ר' של קמא וכתנא
הערביים. בין ושל הבוקר של בערב  שמקטיר (שם), שמעון

בין 6) של הקטורת את מעכבת הבוקר של הקטורת אין
ולא  מזידין היו "אם שאמר: (שם) שמעון לר' ואף  הערביים,
אלא  זה אין - הערביים" בין יקריבו לא בבוקר כבש הקריבו
חכמים  גזרו לכן במקדש עולות ומצויות עולה שהוא בתמיד
אבל  עוד, יקריבו ולא יפשעו שמא חששו יקריבו, שלא
שהיא  ועוד ביום פעמיים אלא מצוייה שאינה בקטורת
קטורת. יביאו ולא יפשעו שמא חששו לא - מעשרת

ז)7) שם, (שמות שנאמר ממה זאת למדו (נ.) שם ובגמרא
רבינו  כי  ואף  יקטירנה". הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר
אין  הדלקתם, היא הנרות הטבת כי  יב , הלכה להלן סובר
אין  והדליקו מעולם דלק  שלא נר אבל שכבה, בנר אלא זה
כתב : שהרי  שם, רבינו בדברי  נשמע  וכן הטבה, נחשב  זה
וראה  הטבתם". היא הנרות והדלקת שכבה נר "ומדליק 

שם. משנה בלחם

.‰‡Ó Ï˜LÓ ?ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓ ÔÈÈË˜Ó ‰nk«»«¿ƒƒƒ∆»¿»ƒ¿«≈»
ÔÈÈ„8ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÌÈMÓÁÂ ˜aa ÌÈMÓÁ .9ÁaÊÓ . ƒ»ƒ¬ƒƒ«…∆«¬ƒƒ≈»«¿«ƒƒ¿≈«
˜ÚpL10BÓB˜Óa ˙Ëw‰ ÔÈÈË˜Ó 11˙Ë˜e . ∆∆¡««¿ƒƒ«¿…∆ƒ¿¿…∆
‰Ú˜tL12daL ÔÈË˜ elÙ‡ ,ÁaÊn‰ ÏÚÓ13ÔÈ‡  ∆»¿»≈««ƒ¿≈«¬ƒ»»ƒ∆»≈

Ô˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ14. «¬ƒƒ»

מאות 8) שלוש הוא שנה בכל הקטורת כל משקל כי 
שהם  מנה, יום בכל ממנה ומקטיר מנה, ושמונה ושישים
שמהם  מנים שלושה ונשארו החמה, ימות כנגד מנים שס "ה

הכיפורים. ביום חפניו מלוא גדול כהן משנה 9)מכניס 
ופרס  בשחרית מנה) (=חצי  פרס  מקריב  יום "בכל מג: יומא
בבוקר  "בבוקר שם) (שמות שנאמר משום הערביים", בין
הערביים  בין וגו' ובהעלות יקטירנה, הנרות את בהיטיבו
הערביים. בין וחציו בבוקר חציו כן אם יקטירנה",

והם 11)שנהרס .10) קיים, המזבח  שהיה במקום כלומר,
הכל  דמים שלעניין פי  על אף  נט . בזבחים גידל רב  דברי 

מזבח . שצריך כו:12)מודים מנחות האש, בכח  שקפצה
שם).13) במנחות (רש"י  שבה" וחשובים שלמים

האש 14) תאכל "אשר ג) ו, (ויקרא שנאמר משום למזבח .
מה: יומא שם, (מנחות ודרשו המזבח ", על העולה את
מחזיר  אתה ואי  מחזיר אתה עולה "עיכולי  פג:) וזבחים

ממנו. ופקעו הזהב  מזבח  על שהיו קטורת", עיכולי 

.‚ÌBÈ ÏÎa ÏÎÈ‰a ˙Ëw‰ ÔÈÈË˜nL ˙Úa15 »≈∆«¿ƒƒ«¿…∆«≈»¿»
ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓe ÏÎÈ‰‰ ÔÓ ÌÚ‰ Ïk ÔÈLBt16, ¿ƒ»»»ƒ«≈»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«
˙Ëw‰ ÈË˜‰L ‰Ê ‡ˆiL „Ú Ì„‡ ÌL ‰È‰È ‡Ï17. …ƒ¿∆»»»«∆≈≈∆∆ƒ¿ƒ«¿…∆
ÌÈÙa ˙BOÚp‰ ˙B‡hÁ Ì„a ÒkiL ‰ÚLa ÔÎÂ18 ¿≈¿»»∆ƒ»≈¿««»««¬ƒ¿ƒ

.‡ˆiL „Ú ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ Ïk‰ ÌÈLBt¿ƒ«…ƒ≈»»¿«ƒ¿≈««∆≈≈
tÎÏ B‡a „ÚBÓ Ï‰‡a ‰È‰È ‡Ï Ì„‡ ÏÎÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿»»»…ƒ¿∆¿…∆≈¿…¿«≈
‡lL L„waL ‰tk ÏÎÏ ‡ ÔÈa  ÓB‚Â L„wa«…∆¿≈ƒ¿«»¿»«»»∆«…∆∆…

.Ì„‡ ÌL ‡‰È¿≈»»»

ולפנים,15) לפני  שהיא הכיפורים יום של בקטורת אבל
אלא  לפרוש צריך שאין בברייתא אמרו הקדשים, בקודש
האולם  מבין אבל הקדשים, לקודש קרוב  שהוא מההיכל

משנה). (כסף  לפרוש צריך אין זאת 16)ולמזבח  ולמדו
באוהל  יהיה לא אדם "וכל יז) טז, (ויקרא שנאמר ממה
יהיה  לא אדם "וכל - צאתו", עד בקודש לכפר בבואו מועד
באוהל  לומר תלמוד בעזרה, אפילו יכול מועד, באוהל
ובית  שילה שבמדבר, מועד באוהל אלא לי  אין מועד,
בשעת  אלא לי  אין בקודש, לומר תלמוד מנין, עולמים
לכפר". בבואו לומר תלמוד מנין, דמים מתן בשעת הקטרה,

תלמוד 17) מנין, ביציאתו בכניסתו, אלא לי  "אין שם: יומא
צאתו". עד שם) (ויקרא פר 18)לומר דם והוא בהיכל,

זרה. עבודה ושעירי  ציבור של דבר העלם ופר משיח  כהן

.„‰ÎfL ÈÓ ?ÌBÈ ÏÎa ˙Ëw‰ ˙Ë˜‰ „Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿»««¿…∆¿»ƒ∆»»
ÒÎ ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeM„a19‰È‰ ÈËe ,L„˜ ÈÏÎa ¿ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ…∆¿ƒ»»

BÓL20ÁÈpÓ .ÈˆÁÂ ÌÈa˜ ˜ÈÊÁÓe ,‰È‰ ‰Ê ÏLÂ , ¿¿∆»»»»«¬ƒ««ƒ»≈ƒ«ƒ«
ÌÁt‰Â Ù‡‰ ÂÈ„Èa ÔÙBÁÂ ,ÂÈÙÏ ı‡a Èh‰«¿ƒ»»∆¿»»¿≈¿»»»≈∆¿«∆»
‰BÁ‡e ,Èh‰ CB˙Ï Ô˙BÂ ÁaÊn‰ CB˙aL21 ∆¿«ƒ¿≈«¿≈¿«∆ƒ»«¬»

„aÎÓ22BÎB˙Ï ‡M‰ ˙‡23BÁÈpÓe ,24ÏÎÈ‰a ÌL ¿«≈∆«¿»¿«ƒ»«≈»
‡ˆBÈÂ25˙Ë˜ ‡ÏÓ ÈÏk ÏËB ˙Ëwa ‰ÎfL ÈÓe . ¿≈ƒ∆»»«¿…∆≈¿ƒ»≈¿…∆

BÏ ‰È‰ ÈeqÎÂ .Le„b26BÓL ‰È‰ CÊe ,27CÊa‰ Ô˙BÂ . »¿ƒ»»»≈»»¿¿≈«»≈
BÓL ‰È‰ ÛÎÂ ,Á‡ ÈÏk CB˙a28Ûk‰ ˙‡ ‰qÎÓe . ¿¿ƒ«≈¿«»»¿¿«∆∆««

ÔË˜ „‚a29„Á‡ BnÚ ÒÎÂ ,B„Èa Ûk‰ ÊÁB‡Â , ¿∆∆»»¿≈««¿»¿ƒ¿»ƒ∆»
B„Èa L‡ ÏL ‰zÁÓa30. ¿«¿»∆≈¿»

ופיו 20)להיכל.19) לסל דומה בטנא, ושמת "לשון
שאפשר 21)רחב ". החפינה, כל שגמר אחרי  כלומר,

בחפניו. לקבלו ניתן שאינו קצת רק  כלומר,22)שנשאר
לכך. המיוחד בדבר אותם הטני .23)מטאטא לתוך

והניחו 25)לטני .24) הטני  את ונטל "נכנס  ט : משנה שם
השאר  את כיבד ובאחרונה לתוכו, ונותן חופן והיה לפניו
ודישון  התמיד דם זריקת ואחרי  ויצא". והניחו לתוכו
במקום  החיצון המזבח  אצל ומניחו מוציאו היה המנורה,
הפנימי מזבח  שדישון בזה, שהיה הנס  מפני  כן ועשו הדשן.
להטריח , שלא ובכדי  במקומם, נבלעים היו המנורה ודישון
שניהם  את כרכו פעמיים, הנס  לעשות מעלה, כלפי  כביכול

ב 26)ביחד. משנה ז בפרק  שם ששנינו ומה כלי . לאותו
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למטוטלת. הכוונה וכסויו", הנ"ל.27)"והכף  הכלי  של
ומשל 28) קבין, שלושה ומחזיק  גדול לתרקב  דומה והוא

היה. וכמין 29)זהב  לו היה "וכיסוי  שם: במשנה
"שהיו  שם: רבינו ופירש מלמעלן", עליו היה מטוטלת
המכסה  על ונותנין במכסה, ומכסים קטורת, הבזך ממלאין
האחד, היו: כיסויים ששני  הרי  קטנה". מפה מלמעלה

המטוטלת. והשני  לבזך, לו שהיה זה 30)הכיסוי  הוא
בזה. גם שזוכה הדשן, בתרומת שזכה

.‰‰zÁna ‰ÎfL ‰Ê ?‰˙BÁ „ˆÈÎÂ31Á˜BÏ ¿≈«∆∆∆»»««¿»≈«
ÛÒk ÏL ‰zÁÓ32ÁaÊn‰ L‡Ï ‰ÏBÚÂ33‰pÙÓe , «¿»∆∆∆¿∆¿…«ƒ¿≈«¿«∆

ÌÈÏÁb‰ ÔÓ ÏËBÂ ,CÏÈ‡Â CÏÈ‡ ÌÈÏÁb‰ ˙‡34 ∆«∆»ƒ≈«¿≈«¿≈ƒ«∆»ƒ
„BÈÂ ,‰iL ‰ÎÚÓa eÏk‡˙pL35ÔÚÓe36CB˙Ï ∆ƒ¿«¿¿«¬»»¿ƒ»¿≈¿»»¿

‰Ê ÏL ‰zÁÓ37BÓk ÌÈÏÁb‰ ÔÓ eft˙ Ì‡ . «¿»∆»»ƒƒ¿«¿ƒ«∆»ƒ¿
˙BÁt B‡ ˜38‰n‡Ï Ô„aÎÓ 39˙aLe .40‰ÙBk «»¿«¿»»«»¿«»∆

zÎÒt‰ Ô‰ÈÏÚ41. ˜ ÏÚ ˙È ft˙ Ì‡Â ¬≈∆«¿«¿≈¿ƒƒ¿«≈»≈««
‰˙BÁÂ ÊBÁ42. ≈¿∆

הדשן.31) בתרומת שזכה זה קבין.32)כלומר, ארבעה של
גחלים.34)החיצון.33) קבים שלושה מעל 35)היינו

קבין 37)מריקן.36)המזבח . שלושת בת זהב  של מחתה
מעלה. של כבוד שזהו מלאה, שתהא במשנה). מג: (יומא
על  חסה והתורה תתקלקל, שמא זהב  בשל חותה היה ולא
בהיותו  זהב , של לתוך מריקה היה ולא ישראל. של ממונן
מלאה, הייתה זהב  של שהמחתה לפי  המזבח , גבי  על למעלה

הכבש. בשיפוע  ברדתו יתפזרו שמא משנה 38)וחששו
לאמה". מכבדן (ו)היה גחלים כקב  ממנו "נתפזר שם: בתמיד

הכהנים,39) בהן ייכוו שלא שבעזרה המים לאמת כלומר,
- המזבח  של גחלת כיבוי  איסור כאן ואין יחפין שהולכין

אחרת. למצוה שניתקה לכבות.40)כיוון שאסור
לתך.41) שמחזיק  גדול כלי  מלשון 42)והוא נראה כן

שם  עדיין כקב  נתפזרו אם שרק  הרי  "כקב ", המשנה
מליאה. זו אין מכן, ביתר אבל עליה, "מליאה"

.ÂB˙B‡ ÔÈÙBk :LnLÓ zÎÒt‰ ‰È‰ ÌÈ„ ‰LÏL¿»¿»ƒ»»«¿«¿≈¿«≈ƒ
˙aLa ıM‰ ÏÚÂ ÌÈÏÁb‰ ÏÚ43˙‡ Ba ÔÈ„ÈBÓe , ««∆»ƒ¿««∆∆¿«»ƒƒ∆

.ÁaÊn‰ ÏÚÓ ÔLc‰«∆∆≈««ƒ¿≈«

כופין 43) אדם, בו יגע  שמא וחוששין בעזרה שנמצא השרץ 
איסור  משום בשבת אותו מוציאין ואין הפסכתר, עליו
גבי שאמרו כמו במקדש, גם שאסרוהו שבות שיש מוקצה,

הפנים. לחם

.ÊÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔMcL ‰Ê Ì‰ÈÙÏ ÌÈc˜Óe44 «¿ƒƒ¿≈∆∆∆ƒ≈«ƒ¿≈««¿ƒƒ
ÁaÊn‰ ÔeM„ BaL Èh‰ ÏËBÂ45‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe46. ¿≈«¿ƒ∆ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿«¬∆¿≈

Èab ÏÚ ÌÈÏÁb‰ ˙‡ Bˆ ‰zÁn‰ B„ÈaL ‰ÊÂ¿∆∆¿»««¿»≈∆«∆»ƒ««≈
Ô„cÓe ,ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰47,‰zÁn‰ ÈÏeLa «ƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»¿≈««¿»

‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe48CÊa‰ ˙‡ ÏËB Ûk‰ B„ÈaL ‰ÊÂ . ƒ¿«¬∆¿≈¿∆∆¿»««≈∆«»»
Ûk‰ CBzÓ49B˙BÂ50BB˜Ï B‡ B‰B‡Ï51,‰‡BÂ . ƒ««¿¿¿¬ƒ¿¿∆

BB˜ B‡ B‰B‡  Ûka ËÚÓ ˙Ëw‰ ÔÓ ft˙ Ì‡ƒƒ¿«≈ƒ«¿…∆¿«««¬¿
BÏ Ô˙B52˙Ëw‰ ÌÚ ft˙pL ‰Ê ÂÈÙÁ CB˙Ï ≈¿»¿»∆∆ƒ¿«≈ƒ«¿…∆

CÊaaL53‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe ,54. ∆«»»ƒ¿«¬∆¿≈

במעלות 44) עולים "החלו א: משנה ו פרק  שם ראה
היו  והמנורה הפנימי  מזבח  בדישון שזכו מי  האולם,
שזכה  זה את כאן הזכיר לא ורבינו לפניהם". מקדימים
שעל  בעבודה אלא כאן מדבר שאינו מפני  המנורה, בדישון

הפנימי . ונוטל 45)מזבח  להיכל נכנס  כלומר, במשנה. שם
המזבח . את שדישן לאחר כשיצא שם שהשאיר הטני  את

רשות 46) ונוטל עבודתו וגמר רבו את שמשמש "כעבד
שלא 47)ויוצא". המזבח  על אותם ופורש מציע  כלומר,

שיניחם. אחר הקטורת יפול שלא כדי  משופעים יהיו
עבודתו.48) גמר עתה הכף .49)כי  בתוך היה הבזך כי 
כך".51)לבזך.50) לצורך עימו לשם "שבא
למקטיר.52) לו, נותן וקרובו, אוהבו שם 53)כלומר,

מתוך  הבזך את נוטל היה בקטורת שזכה "מי  ג: במשנה
לו  נותנו ממנו נתפזר לקרובו, או לאוהבו ונותנו הכף 
המקטיר  של בחפניו נותן וקרובו אוהבו כלומר, בחפניו".
לתוך  שנתפזר מה וגם בבזך שנשאר מה גם הקטורת, כל את

אבל 54)הכף . ויוצא, שמשתחווה כאן הוזכר לא במשנה
ובין  בהיכל שם להיות אסור אדם שכל לפי  הוא, פשוט 
לכן  המקטיר, שיצא עד שמקטיר בשעה למזבח  אולם

ויצא. השתחווה מעשהו כשגמר

.ÁÈË˜n‰ ‰ÊÏ ÔÈÓB‡Â55ÏÈÁ˙z ‡lL ‰f‰ : ¿¿ƒ»∆««¿ƒƒ»≈∆…«¿ƒ
‰Âkz ‡lL ,EÈÙlÓ56˙Ëw‰ CÈÏLÓe ÏÈÁ˙Óe . ƒ¿»∆∆…ƒ»∆«¿ƒ«¿ƒ«¿…∆

„c˙zL „Ú ˙ÏÒ „wnL ÈÓk ˙Áa L‡‰ ÏÚ«»≈¿««¿ƒ∆¿«≈…∆«∆ƒ¿«≈
.L‡‰ Ïk ÏÚ«»»≈

  

       


בפני מתחיל מזבח , של במזרחו  עומד  שהמקטיר כיו
 וימשי במזרח  יתחיל  שא למזרח , וממשי (במערב )

יכווה . למערב ,  בפני
קמ "ל, טובה  עצה  בבחינת היא  הזהירות ,להבי וצרי
הדיני לפסקי  זה  שיי ומה  המציאות, מצד  המוכרחת
צריכה  הלכה  של עניי זהו   א ולאיד הקטורת, בעבודת
גבי על הקרבנות הקרבת בעת  ג מוזכרת להיות זו  זהירות
 לכה שיאמרו  הלכה  מצינו  לא  ואעפ"כ  ,החיצו המזבח 

תכווה ". שלא  "הזהר... המקריב 
זהירות  מצד  המוכרח  דבר  שג ראיה  שמכא לומר ויש 
ההלכה  את להדגיש  וצרי הלכה , של עני נעשה  כפשוטה ,
(ממזרח ) מלפניו  להתחיל שצר סברא  שיש  כיו שבדבר,

המצוות". על מעבירי אי" מצד 
זהירות  נדרשת הקטורת בעבודת שדווקא  לומר יש  ועוד 
, יו בכל בהיכל הקטורת שמקטירי ש "בעת כיו מיוחדת,
יהיה  לא  ולמזבח   לאול ומבי ההיכל, מ  הע כל פורשי
וכל  שנאמר הקטורת, שהקטיר זה  שיצא  עד   אד  ש
גו '". בקודש  לכפר בבואו  מועד  באוהל יהיה  לא   אד
לסייעו , שיוכל המקטיר הכה ליד  שיעמוד  מי  שאי ומכיו
במזבח  הכה של בעבודתו  מאשר יתירה  בזהירות צור יש 
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במקרה  לסייעו  ויוכלו   הכהני אחיו   נמצאי  ש כי  ,החיצו
.הצור

      

למדוהו 55) להקטיר שנכנס  לפני  לכך מעולם, הקטיר שלא
המזבח 56)להיזהר. של במזרחו עומד המקטיר כלומר,

למזרח , ולהמשיך במערב , בפנים, להתחיל אותו ומלמדים
ייכווה. - למערב  בפנים וימשיך במזרח , לפניו יתחיל שאם

.Ë‰pÓÓ‰L „Ú ÈË˜Ó ÈË˜n‰ ÔÈ‡Â57BÏ ÓB‡ ¿≈««¿ƒ«¿ƒ«∆«¿À∆≈
‡e‰ ÏB„b Ô‰k Ì‡Â .Ë˜‰58:‰pÓÓ‰ BÏ ÓB‡  «¿≈¿ƒ…≈»≈«¿À∆

Ë˜‰ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡59Ïk eLÙÈ ÓB‡L Á‡Â . ƒƒ…≈»«¿≈¿««∆≈ƒ¿¿»
ÌÚ‰60.‡ˆÈÂ ‰ÂÁzLÈÂ ÈË˜n‰ ÈË˜ÈÂ , »»¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿«¬∆¿≈≈

התוספות 57) ולדעת הסגן, הוא כח .) (יומא רש"י  לדעת
הפייסות. על הממונה הוא אמר, המתחיל דיבור ק . מנחות

כבוד.59)המקטיר.58) של דרך ההיכל 60)משום מן
ולמזבח . האולם ומבין

.ÈÌÈaÚ‰ ÔÈe ˜aa ˙Bp‰ ˙Ë‰Â ‰Bn‰ ÔeMcƒ«¿»«¬»««≈«…∆≈»«¿«ƒ
ÂÈe Ô‰‡ B˙‡ CÚÈ :Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ 61. ƒ¿«¬≈∆∆¡««¬……«¬…»»

˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙Bp‰ ˙˜Ï„‰Â62‰‡Óh‰ ˙‡Â63 ¿«¿»««≈»∆««»¿∆«À¿»
 ˙ÏÚ‰Ï :Ó‡pL ,ÔÓÊ Ô‰Ï ÚewL ˙Ba˜k¿»¿»∆»«»∆¿«∆∆¡«¿«¬…≈

.„ÈÓz»ƒ

  

      
  

 בי רק  אינה  המנורה  הדלקת שמצות  " הרמב שיטת
בהטיבו  בבוקר "בבוקר שנאמר בבוקר,  ג אלא   הערביי
על  חולקות ( בכלל (ורש "י  הדעות רוב   אמנ הנרות". את
וי "ל  . הערביי בי רק  הדליקו  הנרות שאת וסוברות ,כ
"שרגא   ביו אבל בלילה , היא  האור שתועלת כיו , בטעמ
 שצרי שכיו סבר  " הרמב אבל אהני ". מאי  בטיהרא 
המעת־לעת. כל  להדליק שצרי הרי  תמיד " "נר להיות
קרוי ולילה  לילה  ש "כל עליו   החולקי יסברו  ולאיד
התמידיות   ש על כ קרוי  התמיד  שקרב  כש תמיד ",

ורגע . רגע  בכל שקרב  ולא  בהקרבתו  היו ־יומית
האד שבנפש  שבעבודה  , להוסי יש   הענייני ובפנימיות
שיש  היינו  בוקר", עד  "מערב  הוא  האחד  . אופני שני  יש 
 חוש שהוא  וערב  , גילויי של זמ שהוא  בוקר בי  שינויי
והדר  חשיכא  ש "ברישא  בצורה  היא  שעבודתו  והסתרה ,
."החוש מתו מעט מעט ה ' אור בנפשו  שמאיר נהורא "
ללא  תמידי  באופ העבודה  שהיא  תמיד " "נר הוא  והשני 
דבוק  להיותו  וגילוי  אור של במצב  תמיד  שנמצא  , שינויי
 ה , הענייני שני  שיהיו  היא  והכוונה  בתמידיות, במקורו 

בוקר". עד  "מערב  של הגילוי וה תמיד " "נר של הגילוי 
      

לדורותם 61) עולם חוקת ה', לפני  בוקר עד "מערב  וגומר:

ישראל". בני  בשבת.62)מאת להדליק  שמותר
או 63) הנרות שנטמאו וכגון בטומאה, גם להדליקם שמותר

הכהנים.

.‡È.ÔÓL ‚Ï ÈˆÁ ? ÏÎÏ Ô˙B ‡e‰ ÔÓL ‰nÎÂ¿«»∆∆≈¿»≈¬ƒ…∆∆
˜a „Ú ÚÓ :Ó‡pL64‰È‰iL ‰cnk BÏ Ôz  ∆∆¡«≈∆∆«…∆≈«ƒ»∆ƒ¿∆

‡l‡ ‰Bn‰ ˙‡ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡Â .˜a „Ú ÚÓ ˜ÏB„≈≈∆∆«…∆¿≈¿«¿ƒ∆«¿»∆»
ÌÈaÚ‰ ÔÈa ‰È˙B ‰ÚL ˙˜Ï„‰a65. ¿«¿»«ƒ¿»≈∆»≈»«¿«ƒ

שתהא 64) מידתה לה תן בוקר, עד "מערב  פט . שם ברייתא
לוג  חצי  חכמים ושיערו וכו' בוקר עד מערב  והולכת דולקת
אפילו  כלומר, (=בוקר)", צפרא ועד (=מערב ) מאורתא
יותר  צריך שאין חכמים, שיערו טבת, כלילי  ארוך בלילה

בוקר. עד מערב  לוג שנאמר 65)מחצי  ממה זאת ולמדו
יקטירנה", הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר ז) ל, (שמות
מהיכא?" בצפרא הטבה מאורתא, הדלקה דעבד לאו ו"אי  -

הערביים. בין - המנורה שחינוך הרי 

.ÈÈÒÓ  ‰kL  Ïk ?‰Bn‰ ÔeM„ e‰Ó«ƒ«¿»»≈∆»»≈ƒ
paL ÔÓM‰ ÏÎÂ ‰ÏÈ˙t‰66BÁp˜Óe67Ba Ô˙BÂ , «¿ƒ»¿»«∆∆∆«≈¿«¿¿≈

‚Ï ÈˆÁ ‡e‰Â ,‰cÓa Á‡ ÔÓLÂ ˙Á‡ ‰ÏÈ˙t68. ¿ƒ»«∆∆¿∆∆«≈¿ƒ»¿¬ƒ…
ÌÚ ÁaÊn‰ Ïˆ‡ ÔLc‰ ÌB˜Óa BÎÈÏLÓ ÈÒ‰L ‰ÊÂ¿∆∆≈ƒ«¿ƒƒ¿«∆∆≈∆«ƒ¿≈«ƒ

ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeMc69.‰kL  ˜ÈÏ„Óe ,ÔBˆÈÁ‰Â ƒ«ƒ¿≈««¿ƒ≈¿«ƒ«¿ƒ≈∆»»
‰k ‡lL B‡ˆnL Â .Ì˙Ë‰ ‡È‰ ˙Bp‰ ˙˜Ï„‰Â¿«¿»««≈ƒ¬»»»¿≈∆¿»∆…»»

Bw˙Ó 70. ¿«¿

עוד.66) ראויים ואינם כדשן, הם הרי  שכבו, שכיוון
כשהוא 68)לנר.67) זריקא, ר' ליה "איבעיא בגמרא: שם

כמי או לוג) חצי  (דהיינו ראשונה כמדה שמן בה נותן
כמה  דאי  ראשונה, דכמידה פשיטא ירמיה ר' אמר שחסרה.

חיסר". מאי  ידעינן מנא היו 69)שחסרה דשנין בתי  "שני 
זה  מזבח , של במזרחו ואחד כבש של במזרחו אחד שם
ודישון  העוף  מוראת נותנין היו שם כבש, של שבמזרחו

והמנורה". הפנימי  הדלקת 70)מזבח  היא "הטבה" כלומר,
שלא  נר הדלקת אבל כבה, שלא נר תיקון או שכבה, נר

להדלקה. אם כי  להטבה, נחשב  זה אין מעולם, הודלק 

.‚ÈÈÚÓ 71Á‡ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡  ‰kL ≈«¬»ƒ∆»»≈«¿ƒƒ««
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊnÓ ‡l‡ BeMc72Ïk ,˙Bp‰ ‡L Ï‡ ; ƒ∆»ƒƒ¿≈««ƒ¬»¿»«≈»

BÁ pÓ B˜ÈÏ„Ó  Ô‰Ó ‰kL 73. ≈∆»»≈∆«¿ƒƒ≈¬≈

ברוחב 71) עמדה והמנורה שבמנורה האמצעי  הנר הוא
בפירוש  רבינו שכתב  ומה הדרום. ובין הצפון בין הבית,
הנר  הוא מערבי  נר כי  ט ) משנה ג פרק  (תמיד המשנה
כמאן  הסוברת זו משנה דעת לפי  אלא כן כתב  לא - הראשון
והמערב , המזרח  בין הבית לאורך עמדה שהמנורה דאמר
הצפון  בין שעמדה יב ) הלכה (שם רבינו שפסק  מה לפי  אבל
כאן. משנה לחם וראה האמצעי , הוא המערבי  נר - והדרום

"אש 72) ו) ו, (ויקרא שנאמר ממה מה: ביומא כן ולמדו
תוקד לך תמיד שאמרתי  תמיד" "אש תכבה" לא המזבח  על

נר  "להעלות כ) כז, (שמות בה שנאמר מנורה, של (הוא
ומה  החיצון" מזבח  של בראשו אלא תהא לא תמיד"),
הדולקים" מן "שמדליקן ט  משנה ג פרק  בתמיד שאמרו
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קטו                  
         

במקרה  לסייעו  ויוכלו   הכהני אחיו   נמצאי  ש כי  ,החיצו
.הצור

      

למדוהו 55) להקטיר שנכנס  לפני  לכך מעולם, הקטיר שלא
המזבח 56)להיזהר. של במזרחו עומד המקטיר כלומר,

למזרח , ולהמשיך במערב , בפנים, להתחיל אותו ומלמדים
ייכווה. - למערב  בפנים וימשיך במזרח , לפניו יתחיל שאם

.Ë‰pÓÓ‰L „Ú ÈË˜Ó ÈË˜n‰ ÔÈ‡Â57BÏ ÓB‡ ¿≈««¿ƒ«¿ƒ«∆«¿À∆≈
‡e‰ ÏB„b Ô‰k Ì‡Â .Ë˜‰58:‰pÓÓ‰ BÏ ÓB‡  «¿≈¿ƒ…≈»≈«¿À∆

Ë˜‰ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡59Ïk eLÙÈ ÓB‡L Á‡Â . ƒƒ…≈»«¿≈¿««∆≈ƒ¿¿»
ÌÚ‰60.‡ˆÈÂ ‰ÂÁzLÈÂ ÈË˜n‰ ÈË˜ÈÂ , »»¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿«¬∆¿≈≈

התוספות 57) ולדעת הסגן, הוא כח .) (יומא רש"י  לדעת
הפייסות. על הממונה הוא אמר, המתחיל דיבור ק . מנחות

כבוד.59)המקטיר.58) של דרך ההיכל 60)משום מן
ולמזבח . האולם ומבין

.ÈÌÈaÚ‰ ÔÈe ˜aa ˙Bp‰ ˙Ë‰Â ‰Bn‰ ÔeMcƒ«¿»«¬»««≈«…∆≈»«¿«ƒ
ÂÈe Ô‰‡ B˙‡ CÚÈ :Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ 61. ƒ¿«¬≈∆∆¡««¬……«¬…»»

˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙Bp‰ ˙˜Ï„‰Â62‰‡Óh‰ ˙‡Â63 ¿«¿»««≈»∆««»¿∆«À¿»
 ˙ÏÚ‰Ï :Ó‡pL ,ÔÓÊ Ô‰Ï ÚewL ˙Ba˜k¿»¿»∆»«»∆¿«∆∆¡«¿«¬…≈

.„ÈÓz»ƒ

  

      
  

 בי רק  אינה  המנורה  הדלקת שמצות  " הרמב שיטת
בהטיבו  בבוקר "בבוקר שנאמר בבוקר,  ג אלא   הערביי
על  חולקות ( בכלל (ורש "י  הדעות רוב   אמנ הנרות". את
וי "ל  . הערביי בי רק  הדליקו  הנרות שאת וסוברות ,כ
"שרגא   ביו אבל בלילה , היא  האור שתועלת כיו , בטעמ
 שצרי שכיו סבר  " הרמב אבל אהני ". מאי  בטיהרא 
המעת־לעת. כל  להדליק שצרי הרי  תמיד " "נר להיות
קרוי ולילה  לילה  ש "כל עליו   החולקי יסברו  ולאיד
התמידיות   ש על כ קרוי  התמיד  שקרב  כש תמיד ",

ורגע . רגע  בכל שקרב  ולא  בהקרבתו  היו ־יומית
האד שבנפש  שבעבודה  , להוסי יש   הענייני ובפנימיות
שיש  היינו  בוקר", עד  "מערב  הוא  האחד  . אופני שני  יש 
 חוש שהוא  וערב  , גילויי של זמ שהוא  בוקר בי  שינויי
והדר  חשיכא  ש "ברישא  בצורה  היא  שעבודתו  והסתרה ,
."החוש מתו מעט מעט ה ' אור בנפשו  שמאיר נהורא "
ללא  תמידי  באופ העבודה  שהיא  תמיד " "נר הוא  והשני 
דבוק  להיותו  וגילוי  אור של במצב  תמיד  שנמצא  , שינויי
 ה , הענייני שני  שיהיו  היא  והכוונה  בתמידיות, במקורו 

בוקר". עד  "מערב  של הגילוי וה תמיד " "נר של הגילוי 
      

לדורותם 61) עולם חוקת ה', לפני  בוקר עד "מערב  וגומר:

ישראל". בני  בשבת.62)מאת להדליק  שמותר
או 63) הנרות שנטמאו וכגון בטומאה, גם להדליקם שמותר

הכהנים.

.‡È.ÔÓL ‚Ï ÈˆÁ ? ÏÎÏ Ô˙B ‡e‰ ÔÓL ‰nÎÂ¿«»∆∆≈¿»≈¬ƒ…∆∆
˜a „Ú ÚÓ :Ó‡pL64‰È‰iL ‰cnk BÏ Ôz  ∆∆¡«≈∆∆«…∆≈«ƒ»∆ƒ¿∆

‡l‡ ‰Bn‰ ˙‡ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡Â .˜a „Ú ÚÓ ˜ÏB„≈≈∆∆«…∆¿≈¿«¿ƒ∆«¿»∆»
ÌÈaÚ‰ ÔÈa ‰È˙B ‰ÚL ˙˜Ï„‰a65. ¿«¿»«ƒ¿»≈∆»≈»«¿«ƒ

שתהא 64) מידתה לה תן בוקר, עד "מערב  פט . שם ברייתא
לוג  חצי  חכמים ושיערו וכו' בוקר עד מערב  והולכת דולקת
אפילו  כלומר, (=בוקר)", צפרא ועד (=מערב ) מאורתא
יותר  צריך שאין חכמים, שיערו טבת, כלילי  ארוך בלילה

בוקר. עד מערב  לוג שנאמר 65)מחצי  ממה זאת ולמדו
יקטירנה", הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר ז) ל, (שמות
מהיכא?" בצפרא הטבה מאורתא, הדלקה דעבד לאו ו"אי  -

הערביים. בין - המנורה שחינוך הרי 

.ÈÈÒÓ  ‰kL  Ïk ?‰Bn‰ ÔeM„ e‰Ó«ƒ«¿»»≈∆»»≈ƒ
paL ÔÓM‰ ÏÎÂ ‰ÏÈ˙t‰66BÁp˜Óe67Ba Ô˙BÂ , «¿ƒ»¿»«∆∆∆«≈¿«¿¿≈

‚Ï ÈˆÁ ‡e‰Â ,‰cÓa Á‡ ÔÓLÂ ˙Á‡ ‰ÏÈ˙t68. ¿ƒ»«∆∆¿∆∆«≈¿ƒ»¿¬ƒ…
ÌÚ ÁaÊn‰ Ïˆ‡ ÔLc‰ ÌB˜Óa BÎÈÏLÓ ÈÒ‰L ‰ÊÂ¿∆∆≈ƒ«¿ƒƒ¿«∆∆≈∆«ƒ¿≈«ƒ

ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeMc69.‰kL  ˜ÈÏ„Óe ,ÔBˆÈÁ‰Â ƒ«ƒ¿≈««¿ƒ≈¿«ƒ«¿ƒ≈∆»»
‰k ‡lL B‡ˆnL Â .Ì˙Ë‰ ‡È‰ ˙Bp‰ ˙˜Ï„‰Â¿«¿»««≈ƒ¬»»»¿≈∆¿»∆…»»

Bw˙Ó 70. ¿«¿

עוד.66) ראויים ואינם כדשן, הם הרי  שכבו, שכיוון
כשהוא 68)לנר.67) זריקא, ר' ליה "איבעיא בגמרא: שם

כמי או לוג) חצי  (דהיינו ראשונה כמדה שמן בה נותן
כמה  דאי  ראשונה, דכמידה פשיטא ירמיה ר' אמר שחסרה.

חיסר". מאי  ידעינן מנא היו 69)שחסרה דשנין בתי  "שני 
זה  מזבח , של במזרחו ואחד כבש של במזרחו אחד שם
ודישון  העוף  מוראת נותנין היו שם כבש, של שבמזרחו

והמנורה". הפנימי  הדלקת 70)מזבח  היא "הטבה" כלומר,
שלא  נר הדלקת אבל כבה, שלא נר תיקון או שכבה, נר

להדלקה. אם כי  להטבה, נחשב  זה אין מעולם, הודלק 

.‚ÈÈÚÓ 71Á‡ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡  ‰kL ≈«¬»ƒ∆»»≈«¿ƒƒ««
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊnÓ ‡l‡ BeMc72Ïk ,˙Bp‰ ‡L Ï‡ ; ƒ∆»ƒƒ¿≈««ƒ¬»¿»«≈»

BÁ pÓ B˜ÈÏ„Ó  Ô‰Ó ‰kL 73. ≈∆»»≈∆«¿ƒƒ≈¬≈

ברוחב 71) עמדה והמנורה שבמנורה האמצעי  הנר הוא
בפירוש  רבינו שכתב  ומה הדרום. ובין הצפון בין הבית,
הנר  הוא מערבי  נר כי  ט ) משנה ג פרק  (תמיד המשנה
כמאן  הסוברת זו משנה דעת לפי  אלא כן כתב  לא - הראשון
והמערב , המזרח  בין הבית לאורך עמדה שהמנורה דאמר
הצפון  בין שעמדה יב ) הלכה (שם רבינו שפסק  מה לפי  אבל
כאן. משנה לחם וראה האמצעי , הוא המערבי  נר - והדרום

"אש 72) ו) ו, (ויקרא שנאמר ממה מה: ביומא כן ולמדו
תוקד לך תמיד שאמרתי  תמיד" "אש תכבה" לא המזבח  על

נר  "להעלות כ) כז, (שמות בה שנאמר מנורה, של (הוא
ומה  החיצון" מזבח  של בראשו אלא תהא לא תמיד"),
הדולקים" מן "שמדליקן ט  משנה ג פרק  בתמיד שאמרו
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משנה). (לחם מערבי  בנר שם המדובר אין בראב "ד) (ראה
בזיון.73) משום אחר בנר להדליקו יכול ואינו

.„Èd˜ÈÏ„nL „Ú ‰ÏÈ˙t‰ CLBÓ ?B˜ÈÏ„Ó „ˆÈÎÂ¿≈««¿ƒ≈«¿ƒ»«∆«¿ƒ»
dÈÊÁÓe74BÈ‡Â ,‰Bna ÌÈÚe˜ ˙Bp‰L ÈÙÏ . «¬ƒ»¿ƒ∆«≈¿ƒ«¿»¿≈

Á‡ a ˜ÈÏ„‰Ï ÏBÎÈ75ÔBÈfa ÌeMÓ76. »¿«¿ƒ¿≈«≈ƒƒ»

ארוכות.74) היו הפתילות מנר 75)כי  נר להדליק  כלומר,
חולין. של נר ידי  של 76)על מנר חולין של נר שמדליק 

מנורה.

.ÂË˙BÏÈ˙t‰ Ïk77 ˙aLa Ô‰a ˜ÈÏ„‰Ï eÒ‡L »«¿ƒ∆»¿«¿ƒ»∆¿«»
‰Bna Lc˜na Ô‰a ˜ÈÏ„‰Ï eÒ‡78:Ó‡pL ; »¿«¿ƒ»∆«ƒ¿»«¿»∆∆¡«

‰ÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ ˙‰ÏL ‡‰zL  „ÈÓz  ˙ÏÚ‰Ï79. ¿«¬…≈»ƒ∆¿≈«¿∆∆»≈≈∆»

  

    

לאד אי  שלעול הוראה , ללמוד  יש   הענייני ובפנימיות
להיות  צרי אלא  ומקבל, תלמיד  של במצב  להישאר
שקיבל  אמיתי  תלמיד  כמו  מאליה , העולה  שלהבת בבחינת
וכמו  בעצמו . ללמוד  אח "כ  שיכול באופ הרב  של שכלו 
ה ', בעבודת דר בלימוד  הוא  כ תורה , של בקו  שהוא 
 בעניי הוא  וכ עצמו . בכח  ה ' את שעובד  היא  שהשלימות
הוא  "מה  הקב "ה  של תלמידו  להיות צרי שבזה  גמ "ח ,
, חסדי גומל הוא  "מה  ," רחו היה  אתה   א , רחו נקרא 
"שלהבת  להיות צריכה  בזה   שג ," חסדי גמול אתה   א
רוצה   ש "אד העניי  ג בזה  יהיה   ובנוס מאליה ", עולה 

כו '". שלו  בקב 
      

אין 77) חכמים שאמרו פתילות חמא בר רמי  "תני  כא. בשבת
משום  במקדש, בהן מדליקין אין בשבת, בהן מדליקין
והוא  לה תני  הוא תמיד, נר להעלות כ) כז, (שמות שנאמר
עולה  שתהא ולא מאליה עולה שלהבת שתהא כדי  לה אמר

אחר". דבר ידי  בשמחת 78)על כגון במנורה, שלא אבל
כהנים  מכנסי  בלאי  של בפתילות להדליק  מותר השואבה בית
אסור  שבשבת פי  על אף  צמר, הרבה בהם שיש ומהמייניהם

צמר. של בפתילות עולות 79)להשתמש שאינן לאלה פרט 
תיקון. ידי  על אלא

.ÊË‡l‡ ,˙Á‡ ÌÚÙa ˙Bp‰ Ïk ÈËÓ ‰È‰ ‡Ï…»»≈ƒ»«≈¿««««∆»
,˙Á‡ ‰„BÚ ÔÈOBÚÂ ,˜ÈÒÙÓe ˙B ‰MÓÁ ÈËÓ≈ƒ¬ƒ»≈«¿ƒ¿ƒ¬»«∆∆
Ïk ˙‡ LÈb‰Ï È„k ,ÌÈM‰ ÈËÓe ÒÎ Ck Á‡Â¿««»ƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»

.‰ÊÚ‰»¬»»

.ÊÈ,Ô‰Ó Á‡ pÓ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÏ„Ó  ‰kL  Ïk»≈∆»»«¿ƒƒƒ≈«≈≈∆
ÔeM„a ‰ÎfL ‰Ê ?‰Ë‰‰ „Ò „ˆÈÎÂ .e‡aL BÓk¿∆≈«¿¿≈«≈∆«¬»»∆∆»»¿ƒ

ÒÎ ‰Bn‰80,‰È‰ ‰Ê ÏLÂ ,BÓL ÊeÎÂ ,B„Èa ÈÏÎe «¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿¿∆»»»»
ekL ˙BÏÈ˙t‰ ˙‡ Ba ÔM„Ó .ÏB„b ÔB˙È˜Ï ‰ÓBc∆¿ƒ»¿«≈∆«¿ƒ∆»
ÁÈpÓe ,˙B ‰MÓÁ ÈËÓe ,pa ‡Lp‰ ÔÓM‰ ˙‡Â¿∆«∆∆«ƒ¿««≈≈ƒ¬ƒ»≈«ƒ«
LÏMÓ ‰iL ‰ÏÚÓ ÏÚ ‰Bn‰ ÈÙÏ ÌL Êek‰«»ƒ¿≈«¿»««¬»¿ƒ»ƒ»

‰ÈÙlL ˙BÏÚÓ81Ck Á‡Â .‡ˆBÈÂ ,82ÈËÓe ÒÎ «¬∆¿»∆»¿≈¿««»ƒ¿»≈ƒ
.‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe B„Èa Êek‰ ÏËBÂ ,˙Bp‰ ÈL¿≈«≈¿≈«¿»ƒ¿«¬∆¿≈

וכאן 80) הפנימי , מזבח  בדישון שזכה זה עם ביחד נכנס  כי 
המנורה. לעבודת ששייך מה אלא הזכיר "אבן 81)לא כי 

שעליה  (=דרגות) מעלות שלוש ובה המנורה לפני  הייתה
ומלקחיה  שמנה כלי  עליה ומניח  הנרות את ומטיב  עומד כהן

הטבה". בשעת העבודות,82)ומחתותיה שנעשו אחר
גֿד. הלכות ו פרק  להלן המפורטות

.ÁÈÏB„b Ô‰k ÈzÁ83ÏÎa ÔÈ˜‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ  ¬ƒ≈…≈»ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»¿»
ÁL ÏL „ÈÓz ÌÚ ˜aa ‰ˆÁÓ ÌBÈ84ÔÈa ‰ˆÁÓe ∆¡»«…∆ƒ»ƒ∆««∆¡»≈

ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz ÌÚ ÌÈaÚ‰85Ô˙LÈÏÂ . »«¿«ƒƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿ƒ»»
˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc Ô˙iÙ‡Â86‰‡Óh‰ ˙‡Â87ÏÎk , «¬ƒ»»ƒ∆««»¿∆«À¿»¿»

‰‡ ‡‰zL  ÈÈÙz :Ó‡pL ;ÔÓÊ BÏ ÚewL Ôa»̃¿»∆»«¿«∆∆¡«Àƒ≈∆¿≈»»
ÚaÓ ‰Ù‡z ‡ÏÂ88 ÚaÓ ‰Ù‡z Ì‡ ,„BÚÂ . ¿…≈»∆ƒ»∆∆»ƒ≈»∆ƒ»∆∆

‰ÈÏa ÏÒtz89BÓk ,‡È‰ L„w‰ ÈÏkÓ ˙LÁn‰L ; ƒ»≈¿ƒ»∆««¿∆∆ƒ¿≈«…∆ƒ¿
.e‡aL∆≈«¿

חביתין.83) נקראת יום בכל גדול כהן שמקריב  המנחה
התמיד,84) איברי  את שמקריבים לא: יומא במשנה שנינו

מנחת  (של היין את כן ואחרי  החביתין, את כן ואחרי 
וחביתין  לחביתין ומנחה למנחה [קודמים] "ואברים התמיד),

שהחב  הרי  שחר.לנסכים". של תמיד עם קרבים יתין
שהוא 85) שחר, של תמיד שהם בוקר, של מחביתין נלמד

הערביים. בין של תמיד עם שהם ערב , של לחביתין הדין
עקיבא 86) רבי  אמר כלל וכו' השבת את "ודוחות צו. משנה

אפשר  ושאי  וכו' שבת מערב  לעשותה שאפשר מלאכה כל
השבת". את דוחה שבת, מערב  לעשותה נ:87)לה מנחות

ואפילו  תעשה בשבת, ואפילו תעשה תנא ישמעאל ר' "דברי 
או  אחרת, סולת ואין הסולת, כל כשנטמאה והיינו בטומאה"
החביתים  של הסולת רק  נטמא אם אבל הכהנים, כל שנטמאו
כהן  וממנין אחר עשרון מביאים - הגדול, הכהן רק  נטמא או

הונא 88)אחר. רב  אמר מילי , הני  מנא שם: במנחות
לה  אינשפה מאתמול לה אפי  ואי  נאה תאפינה תופיני 

רש"י ). - ברוח  מחבת 89)(=נפוחה על אמר "רבא נא. שם
ליה  איפסל מאתמול לה אפי  ואי  כלי , שטעונה מלמד (שם)

בלינה".

.ËÈıeÁa  Ô„˜‰Â ÔzÏÒ ˙ÈÁË90ÔÈÁBc ÔÈ‡Â , ¿ƒ«»¿»¿∆¿≈»«¿≈»ƒ
˙aM‰ ˙‡91. ∆««»

ואפייתן 90) ועריכתן לישתן אבל המנחות. ככל לעזרה
העזרה. והרקדתן 91)בפנים "טחינתן צו. מנחות משנה

מלאכה  כל עקיבא רבי  אמר כלל השבת, את דוחה אינו
ושאי השבת את דוחה אינה שבת מערב  לעשותה שאפשר

וכו'". אפשר

.ÎÔ‰k92‡ÓË B‡ ˙Óe ,˙ÈÁLa ‰ˆÁÓ È˜‰L …≈∆ƒ¿ƒ∆¡»¿«¬ƒ≈ƒ¿»
‡ÈÈ ‡Ï  ÂÈzÁz Á‡ Ô‰k epÓe ,ÌeÓ BÏ „ÏB B‡«ƒ…≈«≈«¿»…»ƒ
;ÔBL‡ ÏL ÔBOÚ ÈˆÁ ‡ÏÂ B˙ÈaÓ ÔBOÚ ÈˆÁ¬ƒƒ»ƒ≈¿…¬ƒƒ»∆ƒ

‡ÈÓ ‡l‡93‰ˆÁÓ È˜Óe ,e‰ˆBÁÂ ÌÏL ÔBOÚ94 ∆»≈ƒƒ»»≈¿≈«¿ƒ∆¡»
„‡ ‰ˆÁÓe95. ∆¡»»≈
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קטז                 
         

גדול.92) ו,94)מביתו.93)כהן (ויקרא שנאמר משום
של  היתירה ומהאות בערב " ומחציתה בבוקר "מחציתה יג)
הא  ומקריב , מביא הוא משלם ש"מחצה למדו "ו"מחציתה,
עוד  מביא מזה וחוץ  וחוצהו". שלם עשרון מביא כיצד?

לחינוכו. שלם לכלום,95)עשרון ראוי  שאינו היינו "אבד"
אחרת. להשתמשות ולא להקרבה לא

.(‡Î)ÔÈ˜ ÌÈ‡ˆÁ ÈL e‡ˆÓ96ÔÈ‡ˆÁ ÈLe , ƒ¿¿¿≈¬»ƒ¿≈ƒ¿≈¬»ƒ
ÔÈ„B‡97ÔÈÁÈpÓ  ÌÈ„B‡‰ ÔÈ‡ˆÁ‰ ÈL el‡Â . ¿ƒ¿≈¿≈«¬»ƒ»¿ƒ«ƒƒ
Ô˙B‡98Ô˙eˆ aÚzL „Ú99˙ÈÏ ÔÈ‡ˆBÈÂ , »«∆¿À«»»¿¿ƒ¿≈

‰ÙO‰100ÔÈa ÏL ÈˆÁ‰ ‡ÓË B‡ „‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿≈»¿≈ƒ»«ƒ¿»«¬ƒ∆≈
ÌÈaÚ‰101.‰ÊÚa ?Ô˙B‡ ÔÈÙBO ÔÎÈ‰Â . »«¿«ƒ¿≈»¿ƒ»»¬»»

אחריו.96) שבא הכהן של ומחצית הקודם הכהן של מחצית
הנשארת 97) והמחצית הראשון הכהן של הנשארת המחצית

במקומו. שבא הכהן קמיה 98)של תנא "תני  שם: מנחות
ויצאו  צורתן תעובר שני  ומחצה ראשון מחצה נחמן דרב 

השריפה". או 99)לבית שיתקלקלו עד אותן יניח  כלומר,
צורה  עיבור בלי  אבל יישרפו, כך ואחר בלינה, שייפסלו עד
אם  הרי  עצמה, בסולת אינו שהפסול שמכיוון לשרפן, אסור
הרי צורתם שעובר אחר אבל קדשים, מבזה הוא ישרפן
בגמרא  וביארו קדשים. מבזה זה ואין עצמו הסולת גם נפסל
טעונה  בוודאי  הראשון הכהן מן הנשארת שהמחצה שם:
אלא  להקרבה, ראוייה הייתה מקודם שהרי  צורה, עיבור
הופרשה  שלכתחילה השני  מהכהן הנשארת המחצית אפילו
ידוע  היה לא שהרי  צורה, עיבור צריכה היא גם - לשריפה
ותישרף . תישאר ואיזו תקרב  מחצית איזו בתחילה

בעזרה.100) שלם 101)היינו, עשרון הגדול הכהן מביא
כן  וכמו השנייה והמחצה מחצה, ומקריב  וחוצהו מביתו
השנייה  שזו אלא השריפה, לבית יצאו שנטמאה המחצה
תישרף  בגופה, שפסולה שנטמאה, זו אבל צורתה. תעובר

מיד.

.ÎÈˆÁ È˜‰L Á‡ ˙ÈÁLa ÏB„b Ô‰k ˙Ó≈…≈»¿«¬ƒ««∆ƒ¿ƒ¬ƒ
ÔÈLBi‰ ÔÈ‡ÈÓ  Á‡ Ô‰k epÓ ‡ÏÂ ÔBOÚ‰»ƒ»¿…ƒ…≈«≈¿ƒƒ«¿ƒ

ÌÏL ÔBOÚ102B˙tk eÚ103,ÔÈzÁ B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ƒ»»≈¬«»»¿ƒ¬ƒƒ
‰˜ ‰˙È‰ ‰ÓÏLe104BÈ˜iL Ì„˜ ÏB„b Ô‰k ˙Ó . ¿≈»»¿»¿≈»≈…≈»…∆∆«¿ƒ

ÔBOÚ B˙B‡ ÔÈÈ˜Ó  Á‡ Ô‰k epÓ ‡ÏÂ ˜aa«…∆¿…ƒ…≈«≈«¿ƒƒƒ»
ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÌÏL ÔBOÚÂ ˜aa ÌÏL105ÔÈ‡Â . »≈«…∆¿ƒ»»≈≈»«¿«ƒ¿≈

;˙Ïq‰ ‰ÏtÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,d˙BÏe dÓL ÔÈÏÙBk¿ƒ«¿»¿»»««ƒ∆ƒ¿¿»«…∆
,‰BÏ ıÓ˜Â ÔÓL ÈbÏ ‰LÏL Ì‰Ï ÔÈLÈÙÓ ‡l‡∆»«¿ƒƒ»∆¿»À≈∆∆¿…∆¿»
ÏL ÔBOÚÏ  ‰BÏ ıÓ˜ ÈˆÁÂ ÔÓL ‰ˆÁÓe ‚Ï…∆¡»∆∆«¬ƒ…∆¿»»ƒ»∆
ÔBOÚÏ  ‰BÏ ıÓ˜ ÈˆÁÂ ÔÓL ‰ˆÁÓe ‚ÏÂ ,˜a…∆¿…∆¡»∆∆«¬ƒ…∆¿»»ƒ»

.ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL∆≈»«¿«ƒ

המשיח 102) "והכהן טו) ו, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
אותה". יעשה מבניו מה 103)תחתיו במקומו, כלומר,

תחתיו. יורשיו מביאים להביא, צריך היה שם 104)שהוא
תלמוד  חצאין יקריבנה "יכול בברייתא שם ואמרו במשנה.
יהודה". רבי  דברי  חצייה, ולא כולה "אותה", (שם) לומר

בין 105) קריבה הייתה דשלימה הטעם בתוספתא וראה
תקטר". "כליל (שם) שנאמר בערביים בין בבוקר

   1 
הפייסות.1) דיני  בו יבאר

.‡ÔÈOBÚL el‡‰ ˙B„BÚ‰ Ïk2ÌBÈ ÏÎa3ÒÈÙa 4 »»¬»≈∆ƒ¿»¿«ƒ
Èza È‰k Ïk ?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ .Ô˙B‡ ÔÈOBÚ eÈ‰»ƒ»¿≈«»ƒ»…¬≈»≈

˙B‡5ÌBÈ ÏL6ÔÈÒÎ7˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ8‰ÏÚiL Á‡ »∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ««∆«¬∆
ÁM‰ „enÚ9‰p‰k È„‚a Ô‰ ÔÈLaÏÓe ,10‰pÓÓ‰Â , ««««¿À»ƒ≈¿ƒ¿≈¿À»¿«¿À∆

Ô‰nÚ ˙BÒÈt‰ ÏÚL11‰Ùw‰a ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â ,12, ∆««¿»ƒ»∆¿≈¿ƒ¿«»»
Ô‰Ó „Á‡ ÏL BL‡ ÏÚÓ ˙ÙˆÓ ÏËB ‰pÓÓ‰Â¿«¿À∆≈ƒ¿∆∆≈«…∆∆»≈∆

ÈÊÁÓed13epnÓ ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙nL LÈ‡‰ ‡e‰Â , «¬ƒ»¿»ƒ∆«¿ƒƒƒ¿ƒ∆
‡a˙iL BÓk ÔÈÒÈÙÓe14. ¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

יום.3)הכהנים.2) בכל הקבועים ציבור קרבנות כלומר,
ד"ה  כו: ביומא (רש"י  פייס  בהם היה לא יחיד, קרבנות אבל
המוריה. והר ט , הלכה להלן משנהֿלמלך וראה רצה). אם

מי4) כל "בראשונה במשנה כב . ביומא הדבר ומקור בגורל.
שהן  ובזמן תורם, המזבח  את לתרום שרוצה כהן) כל =)
בארבע  חבירו את הקודם כל בכבש, ועולין רצין מרובין,
והצביעו  להן אמר הממונה שוין, שניהם היו ואם זכה, אמות
ודחף  בכבש, ועולין ורצין שוין שניהן שהיו מעשה וכו'
שראו  וכיון רגלו, ונשברה ונפל חבירו, את מהן אחד
את  תורמין יהיו שלא התקינו סכנה, לידי  שבאין ביתֿדין

בפייס ". אלא כלי5)המזבח  מהלכות פ "ד למעלה ראה
הוא  (לכהנים) חלקם שמואל "בימי  כי  ג, הלכה המקדש
משמר  ראש ו"כל משמר". ועשרים לארבעה המלך ודוד
ואנשיו  אב  בית כל שיהיה עד אבות, לבתי  משמרו מחלק 
ביום  והאחד השבוע ), =) השבת מימות אחד ביום עובד

יא). הלכה (שם אחריו" לומר 6)של רבינו כוונת אין
בתוספתא  (כמפורש אחד ביום יעבדו אבות בתי  ששני 
ואחד  אחד כל אבות, בתי  ז' בו שיש משמר "כל פ "ב  תענית
ו' מקריבין ו' אבות, בתי  ח ' בו שיש ומשמר א'. יום מקריב 
שהרי אחד"), יום מקריבין ושנים אחד, יום אחד כל ימים,
אב  בית כל כי  רבינו כתב  שם המקדש כלי  בהלכות למעלה

ביום  והאחר השבת, מימות אחד יום אלא עובד אחריו, של
אחד  ביום אבל ויום, יום כל של אבות בתי  לכהני  הכוונה

המוריה. בהר ראה אחד, אב  בית אלא כה.7)אין יומא
פ "ד. סוכה ותוספתא פ "א, שם בתוספתא וראה בברייתא.

יז. הלכה הבחירה בית מהלכות פ "ה שהיתה 8)וראה
היתה  ובה בחול, וחציה בקודש וחציה העזרה. בצפון
ולא  שם). הבחירה בית מהלכות (פ "ה יושבת גדולה סנהדרי 
אפילו  לעמוד הוא שגנאי  לפי  עצמה, בעזרה הפייס  את עשו
שם  יומא תוספות ועיין מגולה. בראש בעזרה קלה שעה

והא. שהפייס 9)ד"ה הדשן, תרומת של זמנה מתחיל שאז
פ "ב  למעלה וראה ה). הלכה (להלן עליה היה הראשון

יא. לפי10)הלכה נחמן, כרב  ולא כד: ביומא ששת כרב 
(לחםֿמשנה). נחמן רב  לגבי  באיסורים ששת כרב  שהלכה
בבגדי אמרת "דאי  בגמרא שם נאמר ששת, רב  של וטעמו
חול, בבגדי  (עבודה ועבדי " מיקרו חביבותיה אגב  חול,
לתמיד  המשנה בפירוש וראה רש"י ). – לפייס  שזכו אותן

ג. משנה שם:11)פ "ה וסוכה יומא ותוספתא כה. יומא
– עלייה שעל גבוה (=בית בסילקי  כמין הגזית "לשכת
במערבה, יושב  וזקן במזרחה פייס  היתה, גדולה רש"י )
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קיז                  
         

גדול.92) ו,94)מביתו.93)כהן (ויקרא שנאמר משום
של  היתירה ומהאות בערב " ומחציתה בבוקר "מחציתה יג)
הא  ומקריב , מביא הוא משלם ש"מחצה למדו "ו"מחציתה,
עוד  מביא מזה וחוץ  וחוצהו". שלם עשרון מביא כיצד?

לחינוכו. שלם לכלום,95)עשרון ראוי  שאינו היינו "אבד"
אחרת. להשתמשות ולא להקרבה לא

.(‡Î)ÔÈ˜ ÌÈ‡ˆÁ ÈL e‡ˆÓ96ÔÈ‡ˆÁ ÈLe , ƒ¿¿¿≈¬»ƒ¿≈ƒ¿≈¬»ƒ
ÔÈ„B‡97ÔÈÁÈpÓ  ÌÈ„B‡‰ ÔÈ‡ˆÁ‰ ÈL el‡Â . ¿ƒ¿≈¿≈«¬»ƒ»¿ƒ«ƒƒ
Ô˙B‡98Ô˙eˆ aÚzL „Ú99˙ÈÏ ÔÈ‡ˆBÈÂ , »«∆¿À«»»¿¿ƒ¿≈

‰ÙO‰100ÔÈa ÏL ÈˆÁ‰ ‡ÓË B‡ „‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿≈»¿≈ƒ»«ƒ¿»«¬ƒ∆≈
ÌÈaÚ‰101.‰ÊÚa ?Ô˙B‡ ÔÈÙBO ÔÎÈ‰Â . »«¿«ƒ¿≈»¿ƒ»»¬»»

אחריו.96) שבא הכהן של ומחצית הקודם הכהן של מחצית
הנשארת 97) והמחצית הראשון הכהן של הנשארת המחצית

במקומו. שבא הכהן קמיה 98)של תנא "תני  שם: מנחות
ויצאו  צורתן תעובר שני  ומחצה ראשון מחצה נחמן דרב 

השריפה". או 99)לבית שיתקלקלו עד אותן יניח  כלומר,
צורה  עיבור בלי  אבל יישרפו, כך ואחר בלינה, שייפסלו עד
אם  הרי  עצמה, בסולת אינו שהפסול שמכיוון לשרפן, אסור
הרי צורתם שעובר אחר אבל קדשים, מבזה הוא ישרפן
בגמרא  וביארו קדשים. מבזה זה ואין עצמו הסולת גם נפסל
טעונה  בוודאי  הראשון הכהן מן הנשארת שהמחצה שם:
אלא  להקרבה, ראוייה הייתה מקודם שהרי  צורה, עיבור
הופרשה  שלכתחילה השני  מהכהן הנשארת המחצית אפילו
ידוע  היה לא שהרי  צורה, עיבור צריכה היא גם - לשריפה
ותישרף . תישאר ואיזו תקרב  מחצית איזו בתחילה

בעזרה.100) שלם 101)היינו, עשרון הגדול הכהן מביא
כן  וכמו השנייה והמחצה מחצה, ומקריב  וחוצהו מביתו
השנייה  שזו אלא השריפה, לבית יצאו שנטמאה המחצה
תישרף  בגופה, שפסולה שנטמאה, זו אבל צורתה. תעובר

מיד.

.ÎÈˆÁ È˜‰L Á‡ ˙ÈÁLa ÏB„b Ô‰k ˙Ó≈…≈»¿«¬ƒ««∆ƒ¿ƒ¬ƒ
ÔÈLBi‰ ÔÈ‡ÈÓ  Á‡ Ô‰k epÓ ‡ÏÂ ÔBOÚ‰»ƒ»¿…ƒ…≈«≈¿ƒƒ«¿ƒ

ÌÏL ÔBOÚ102B˙tk eÚ103,ÔÈzÁ B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ƒ»»≈¬«»»¿ƒ¬ƒƒ
‰˜ ‰˙È‰ ‰ÓÏLe104BÈ˜iL Ì„˜ ÏB„b Ô‰k ˙Ó . ¿≈»»¿»¿≈»≈…≈»…∆∆«¿ƒ

ÔBOÚ B˙B‡ ÔÈÈ˜Ó  Á‡ Ô‰k epÓ ‡ÏÂ ˜aa«…∆¿…ƒ…≈«≈«¿ƒƒƒ»
ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÌÏL ÔBOÚÂ ˜aa ÌÏL105ÔÈ‡Â . »≈«…∆¿ƒ»»≈≈»«¿«ƒ¿≈

;˙Ïq‰ ‰ÏtÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,d˙BÏe dÓL ÔÈÏÙBk¿ƒ«¿»¿»»««ƒ∆ƒ¿¿»«…∆
,‰BÏ ıÓ˜Â ÔÓL ÈbÏ ‰LÏL Ì‰Ï ÔÈLÈÙÓ ‡l‡∆»«¿ƒƒ»∆¿»À≈∆∆¿…∆¿»
ÏL ÔBOÚÏ  ‰BÏ ıÓ˜ ÈˆÁÂ ÔÓL ‰ˆÁÓe ‚Ï…∆¡»∆∆«¬ƒ…∆¿»»ƒ»∆
ÔBOÚÏ  ‰BÏ ıÓ˜ ÈˆÁÂ ÔÓL ‰ˆÁÓe ‚ÏÂ ,˜a…∆¿…∆¡»∆∆«¬ƒ…∆¿»»ƒ»

.ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL∆≈»«¿«ƒ

המשיח 102) "והכהן טו) ו, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
אותה". יעשה מבניו מה 103)תחתיו במקומו, כלומר,

תחתיו. יורשיו מביאים להביא, צריך היה שם 104)שהוא
תלמוד  חצאין יקריבנה "יכול בברייתא שם ואמרו במשנה.
יהודה". רבי  דברי  חצייה, ולא כולה "אותה", (שם) לומר

בין 105) קריבה הייתה דשלימה הטעם בתוספתא וראה
תקטר". "כליל (שם) שנאמר בערביים בין בבוקר

   1 
הפייסות.1) דיני  בו יבאר

.‡ÔÈOBÚL el‡‰ ˙B„BÚ‰ Ïk2ÌBÈ ÏÎa3ÒÈÙa 4 »»¬»≈∆ƒ¿»¿«ƒ
Èza È‰k Ïk ?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ .Ô˙B‡ ÔÈOBÚ eÈ‰»ƒ»¿≈«»ƒ»…¬≈»≈

˙B‡5ÌBÈ ÏL6ÔÈÒÎ7˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ8‰ÏÚiL Á‡ »∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ««∆«¬∆
ÁM‰ „enÚ9‰p‰k È„‚a Ô‰ ÔÈLaÏÓe ,10‰pÓÓ‰Â , ««««¿À»ƒ≈¿ƒ¿≈¿À»¿«¿À∆

Ô‰nÚ ˙BÒÈt‰ ÏÚL11‰Ùw‰a ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â ,12, ∆««¿»ƒ»∆¿≈¿ƒ¿«»»
Ô‰Ó „Á‡ ÏL BL‡ ÏÚÓ ˙ÙˆÓ ÏËB ‰pÓÓ‰Â¿«¿À∆≈ƒ¿∆∆≈«…∆∆»≈∆

ÈÊÁÓed13epnÓ ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙nL LÈ‡‰ ‡e‰Â , «¬ƒ»¿»ƒ∆«¿ƒƒƒ¿ƒ∆
‡a˙iL BÓk ÔÈÒÈÙÓe14. ¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

יום.3)הכהנים.2) בכל הקבועים ציבור קרבנות כלומר,
ד"ה  כו: ביומא (רש"י  פייס  בהם היה לא יחיד, קרבנות אבל
המוריה. והר ט , הלכה להלן משנהֿלמלך וראה רצה). אם

מי4) כל "בראשונה במשנה כב . ביומא הדבר ומקור בגורל.
שהן  ובזמן תורם, המזבח  את לתרום שרוצה כהן) כל =)
בארבע  חבירו את הקודם כל בכבש, ועולין רצין מרובין,
והצביעו  להן אמר הממונה שוין, שניהם היו ואם זכה, אמות
ודחף  בכבש, ועולין ורצין שוין שניהן שהיו מעשה וכו'
שראו  וכיון רגלו, ונשברה ונפל חבירו, את מהן אחד
את  תורמין יהיו שלא התקינו סכנה, לידי  שבאין ביתֿדין

בפייס ". אלא כלי5)המזבח  מהלכות פ "ד למעלה ראה
הוא  (לכהנים) חלקם שמואל "בימי  כי  ג, הלכה המקדש
משמר  ראש ו"כל משמר". ועשרים לארבעה המלך ודוד
ואנשיו  אב  בית כל שיהיה עד אבות, לבתי  משמרו מחלק 
ביום  והאחד השבוע ), =) השבת מימות אחד ביום עובד

יא). הלכה (שם אחריו" לומר 6)של רבינו כוונת אין
בתוספתא  (כמפורש אחד ביום יעבדו אבות בתי  ששני 
ואחד  אחד כל אבות, בתי  ז' בו שיש משמר "כל פ "ב  תענית
ו' מקריבין ו' אבות, בתי  ח ' בו שיש ומשמר א'. יום מקריב 
שהרי אחד"), יום מקריבין ושנים אחד, יום אחד כל ימים,
אב  בית כל כי  רבינו כתב  שם המקדש כלי  בהלכות למעלה

ביום  והאחר השבת, מימות אחד יום אלא עובד אחריו, של
אחד  ביום אבל ויום, יום כל של אבות בתי  לכהני  הכוונה

המוריה. בהר ראה אחד, אב  בית אלא כה.7)אין יומא
פ "ד. סוכה ותוספתא פ "א, שם בתוספתא וראה בברייתא.

יז. הלכה הבחירה בית מהלכות פ "ה שהיתה 8)וראה
היתה  ובה בחול, וחציה בקודש וחציה העזרה. בצפון
ולא  שם). הבחירה בית מהלכות (פ "ה יושבת גדולה סנהדרי 
אפילו  לעמוד הוא שגנאי  לפי  עצמה, בעזרה הפייס  את עשו
שם  יומא תוספות ועיין מגולה. בראש בעזרה קלה שעה

והא. שהפייס 9)ד"ה הדשן, תרומת של זמנה מתחיל שאז
פ "ב  למעלה וראה ה). הלכה (להלן עליה היה הראשון

יא. לפי10)הלכה נחמן, כרב  ולא כד: ביומא ששת כרב 
(לחםֿמשנה). נחמן רב  לגבי  באיסורים ששת כרב  שהלכה
בבגדי אמרת "דאי  בגמרא שם נאמר ששת, רב  של וטעמו
חול, בבגדי  (עבודה ועבדי " מיקרו חביבותיה אגב  חול,
לתמיד  המשנה בפירוש וראה רש"י ). – לפייס  שזכו אותן

ג. משנה שם:11)פ "ה וסוכה יומא ותוספתא כה. יומא
– עלייה שעל גבוה (=בית בסילקי  כמין הגזית "לשכת
במערבה, יושב  וזקן במזרחה פייס  היתה, גדולה רש"י )
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רש"י ) – עיגול =) בכוליאר כמין ועומדין מוקפין וכהנים
ויודעין  מהן, אחד של מראשו מצנפת ונוטל בא והממונה
יושב  "וזקן שאמרו מה השמיט  ורבינו מתחיל". פייס  שממנו

בלחםֿמשנה. וראה מיד,13)בעיגול.12)במערבה",
ד"ה  שם יומא תוספות ועיין מצנפת, בלא הוא שגנאי  לפי 

שם. לתמיד המשנה בפירוש וראה הלכה 14)והא. להלן
ג.

.Ba ÔÈ„BÚL ÌÈL‡ ‰„BÚÏ ÔÈ‡ˆBÈÂ15‡Le . ¿¿ƒ»¬»¬»ƒ∆¿ƒ¿»
ÌÈ‰k‰16ÔÈfÁÏ Ô˙B‡ ÔÈÒBÓ17Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓe , «…¬ƒ¿ƒ»««»ƒ«¿ƒƒ»

L„w‰ È„‚a ˙‡18‡l‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡ÏÂ , ∆ƒ¿≈«…∆¿…»«ƒƒ¬≈∆∆»
„Ïa ÌÈÒÎn‰19ÔÈÊBÁÂ ,ÏÁ È„‚a ÔÈLBlL „Ú , «ƒ¿»«ƒƒ¿««∆¿ƒƒ¿≈…¿¿ƒ

L„˜ ÏL ÌÈÒÎn‰ ˙‡ ÔÈËLBÙe20ÌÈÈÊÁÓe , ¿ƒ∆«ƒ¿»«ƒ∆…∆«¬ƒƒ
˙BBlÁÏ ÌÈÏk‰ ˙‡ ÌÈfÁ‰21. ««»ƒ∆«≈ƒ««

עבודת 15) לעבוד יוצאין בפייס , שזכו הכהנים אלו כלומר,
בהם. הלבושים הקודש בבגדי  זכו 16)הקודש שלא

המקדש 17)בפייס . של השמשים והם שם. בתמיד משנה
(רא"ש  הכהנים את להלביש הממונים שם), המשנה (פירוש

א. משנה פ "ה שקלים וראה שם:18)שם). בתמיד
ראה  כה. (יומא ששת רב  דברי  ולפי  בלבד". "מסרום
כוונת  הפייס , בעת קודש בגדי  מלובשים שהיו למעלה),
לבושים  שהיו הקודש בגדי  את שהפשיטום המשנה דברי 

שם).19)בהם. (רא"ש צניעות רבינו 20)משום כתב  כן
הרא"ש  של פירושו לפי  הוא וכן שם. המשנה בפירוש גם
שלא  אלא אינו הפייס , לאחר במכנסים השאירם עיקר שכל
עליהם  חול, בגדי  שלבשו לאחר כן, ואם ערומים. יעמדו

הנ"ל. המכנסים את "וחלונות 21)לפשוט  שם: בתמיד
פ "ח  למעלה וראה הכלים". תשמיש עליהם וכתוב  שם, היו
חלונות  ותשעים ששה כי  ח ֿט  הלכות המקדש כלי  מהלכות
ארבעה  היו משמר ולכל הבגדים, בהן להניח  במקדש היו
כל  ועל ולכותנות, למצנפת ולאבנטים למכנסים חלונות:

שם. הנמצא הבגד ושם המשמר שם כתוב  היה אחד

.‚Ûw‰a ÔÈ„ÓBÚ ?ÔÈÒÈÙÓ „ˆÈk22ÏÚ ÔÈÓÈkÒÓe , ≈«¿ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿ƒƒ«
ÔÈÓ Ïk B‡ ,ÛÏ‡ B‡ ,‰‡Ó ,ÌÈBÓL  ÔÈÓƒ¿«¿ƒ≈»∆∆»ƒ¿»

ÂÈÏÚ eÓÈkÒiL23eÚÈaˆ‰ Ì‰Ï ÓB‡ ‰pÓÓ‰Â .24Ô‰Â , ∆«¿ƒ»»¿«¿À∆≈»∆«¿ƒ¿≈
ÌÈzL B‡ ˙Á‡ Ô‰È˙BÚaˆ‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ25‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ƒƒ∆¿¿≈∆««¿«ƒ¿ƒƒ

LÏL26LÏL BÏ ÔÈBÓ 27Ï„eb ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . »ƒ»¿≈ƒƒ»
ÌÈ‡n‰ ÈtÓ ,Lc˜na28ÁBÂ ˆ˜ Ï„eb‰L ; «ƒ¿»ƒ¿≈»«»ƒ∆«»»»¿«

B˙BtÎÏÂ B‡ÈˆB‰Ï29ÔÈBÓ ÔÈ‡  Ï„e‚ ‡ÈˆBn‰Â . ¿ƒ¿ƒ¿¿«ƒ»≈ƒ
BÏ B˙B‡30Úe„i‰ LÈ‡‰ ÔÓ ˙BÓÏ ‰pÓÓ‰ ÏÈÁ˙Óe .«¿ƒ«¿À∆ƒ¿ƒ»ƒ«»«

‰lÁz BzÙˆÓ ÈÒ‰L31Ô‰È˙BÚaˆ‡ ÏÚ ‰BÓe ,32, ∆≈ƒƒ¿«¿¿ƒ»∆«∆¿¿≈∆
.ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ÔÈn‰ ÌÈÏLiL „Ú ,‰ÏÈÏÁ ÊBÁÂ¿≈¬ƒ»«∆«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»»
ÒÈta ‡ˆiL ‡e‰ BÚaˆ‡ Ïˆ‡ ÔÈn‰ ÌÏML LÈ‡‰Â¿»ƒ∆»««ƒ¿»≈∆∆¿»∆»»««ƒ

.‰„BÚÏ ÔBL‡ƒ»¬»

וראה 22) שם, וסוכה יומא ותוספתא שם, יומא ברייתא
א. הלכה כב .23)למעלה ביומא רש"י  כתב  כן

ויסכימו 24) שורה, שיעמידם אחר "וזה שם. ביומא משנה
שם). המשנה (פירוש המנין" יתחיל ממי  שם 25)ביניהם

אלא  מוציא אינו שבריא אמרו כג.) (שם ובגמרא במשנה.

עיין  בזה, חילק  לא ורבינו שתים, מוציא וחולה אחת
להלן. וראה "אין 26)לחםֿמשנה, שם בברייתא ראה

ומפרש  לו", מונין שליש הוציא ואם וכו' שליש לא מוציאין
וכן  "שלש", גורס  רבינו אבל שלישי . אצבע  שליש, רש"י 
לומר  ורוצה שם, חננאל וברבינו מינכן בכ"י  הגירסא

אצבעות. שלש שם 27)שהוציא שאמרו מה מפרש רבינו
לו" מונין אין גודל – לו מונין שלש הוציא "ואם בברייתא
ואילו  השלישי , גם לו מונים שלש שהמוציא היינו –
רבינו  דברי  אבל הגודל. את לו מונים אין גודל, המוציא

ב  שאמרו מה כי  אמרו שם בגמרא שהרי  ברייתא תמוהים,
לדברי ואף  אחת. לו מונין היינו מונין, שליש הוציא שאם
"אחת  שם) בר"ח  והובא א, הלכה פ "ב  (יומא הירושלמי 
לו  מונין אין שלש (שתים), לו מונין שתים (אחת), לו מונין
וראה  שלש. לו שמונין כותב  רבינו ואילו היתירה", את וכו'
במקום  "ב " רבינו בלשון מגיהים שיש כאן, המוריה בהר
פריימן  (הוצאת בתשובתו מתבארת רבינו שיטת (אבל "ג".
"אחת  שם: וזהֿלשונו קכו) סימן בלוי  והוצאת שמח , סימן
ואין  שתים, מוציאים ויחידים מוציאין, אין שתים מוציאין,
ולא  שלש לא מוציאין אין והתניא וכו' אחת אלא להם  מונין
לו. מונין שלש, הוציא ואם הרמאין, מפני  במקדש  גודל
גירסת  (כן אגודל אחת לו מונין מאי  לו, מונין אין גודל
מונין  שתים שהמוציא הברייתא שמאמר לומר רוצה רבינו),
לשון  כאן עד גודל". השתים, מן אחת אם הוא, אחת לו
בשלש  וגם בשתים גם כי  הנ"ל, מהדברים היוצא שם. רבינו
מונין  שאין ראשונה בברייתא שאמרו ומה כולם, לו מונין
מיושבים  זה ולפי  בלבד. בגודל אלא זה אין אחת, אלא לו
רבינו  השמיט  למה מובן לא שעדיין אלא כאן, רבינו דברי 
שתים, שמצביע  לחולה אחת, שמצביע  בריא בין ההבדל
להלכות  ליברמן הגר"ש של במבוא ועיין בלחםֿמשנה. ראה

.(84 הערה יא עמ ' להרמב "ם שם 28)הירושלמי  במשנה
הטעם  כג. שם ובברייתא במקדש", אגודל מוציאין "אין כב .

הרמאין. ושמא 29)מפני  ולקפצו, לפשטו "נוח  כלומר,
שיבא  כדי  לצאת המנין כשיקרב  אותו יקפוץ  או אותו יפשוט 
שם  מפרש רש"י  אבל שם). המשנה (פירוש אצלו" הפייס 
כאילו  שיראה הרמאין", "מפני  הברייתא דברי  את במשנה,
יכלה, למי  ויביט  לכלות המנין כשיקרב  אדם, בני  שני  הוא
בני בשני  שימנה כדי  אצבעות שתי  לפניו העומד זה יוציא
שהאדם  לפי  יבין לא והממונה בו, לכלות המנין וימהר אדם,
ב ' כאצבעות ונראין הרבה, האצבע  מן אגודל להרחיק  יכול
מוציא  שאם סובר שהוא משום כן פי ' ורש"י  אדם. בני 
שתים  הוציא שאם שסובר רבינו אבל אחת, לו מונין שתים
המוריה). (הר אחר באופן לפרש הוכרח  – שתים לו מונין

שהוציא 30) האצבע  אבל האגודל, את מונין אין כלומר,
הובא  בתשובה, שכתב  למה מתאים זה [וגם לו . מונין – אתו
מוציאין  שאין ראשונה, בברייתא שאמרו שמה למעלה,
היינו  אחת, אלא לו מונין אין שתים, הוציא ואם שתים,
גודל). ולא אצבע , אלא מונין שאין ואצבע , אגודל במוציא

א.31) הלכה למעלה פ "ב 32)ראה (יומא בירושלמי 
וראה  הידוע , האיש של לימינו מהלך שהוא אמרו ב ) הלכה

ו. הלכה להלן
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ÈÙÏ ?ÔÓˆÚ ÌÈL‡‰ ÏÚ ‰BÓ ‰È‰ ‡ÏÂ ,e‡ÈˆB‰L∆ƒ¿…»»∆«»¬»ƒ«¿»¿ƒ
Á‡ „ È„È ÏÚ ‡l‡ Ï‡OÈ ˙BÓÏ eÒ‡L33, ∆»ƒ¿ƒ¿»≈∆»«¿≈»»«≈

.ÌÈ‡Ïha Ì„˜ÙiÂ :Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿¿≈«¿»ƒ

יצחק ,33) לרבי  ליה מסייע  לדידהו. "ונמנינהו כב : שם
מצוה, לדבר אפילו ישראל את למנות אסור יצחק  רבי  דאמר

בטלאים". ויפקדם העם את שאול וישמע  וכו' דכתיב 

.‰ÌBÈ ÏÎa ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ ˙BÒÈt ‰Úa‡34˙ÈÁLa35. «¿»»¿»»¿ƒƒ¿»¿«¬ƒ
ÁaÊn‰ ˙‡ ÌBz ÈÓ  ÔBL‡‰ ÒÈt‰36‰ÎÊÂ eÒÈÙ‰ . ««ƒ»ƒƒ≈∆«ƒ¿≈«≈ƒ¿»»

‡e‰Â ,‰ÎÚn‰ ˙‡ cÒÓ ‡e‰Â ,Ì˙Ï ‰ÎfL ÈÓƒ∆»»ƒ¿…¿¿«≈∆««¬»»¿
ÌÈˆÚ ÈÊ‚ ÈL ‰ÏÚÓ37‰zÁÓ ÒÈÎÓ ‡e‰Â ,ÁaÊnÏ «¬∆¿≈ƒ¿≈≈ƒ«ƒ¿≈«¿«¿ƒ«¿»

ÈË˜‰Ï ‰f‰ ÁaÊÓÏ ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊn‰ ÔÓ L‡ ‰‡ÏÓ¿≈»≈ƒ«ƒ¿≈««ƒ¿ƒ¿««»»¿«¿ƒ
˙Ë˜ ‰ÈÏÚ38. »∆»¿…∆

כה.34) שם וראה כב . שם בין 35)משנה של בתמיד אבל
מן  בעבודה שזכה כהן כל אלא מפייסין, היו לא הערביים
הלכה  להלן ראה הערביים, בין בה יזכה שחרית, העבודות

(ראה 36)ח . המזבח  מן הדשן את מרים מי  כלומר,
כב . שם במשנה וראה תורמין). כיצד יב  הלכה פי "ב  למעלה

סתם,37) "מערכה" שנאמר ומכיון כח . כז: כב . שם ברייתא
ומערכה  גדולה, מערכה המערכות: לשתי  שהכוונה נראה
א. הלכה פ "ו להלן מפורש וכן קטורת. של שניה

רבי38) נחלקו כו. כה: ביומא שהרי  תמוהים, רבינו דברי 
היה  לא כי  סובר יהודה ר' יעקב , בן אליעזר ורבי  יהודה
שעמו, לזה אומר בקטורת שזכה כהן אלא במחתה, פייס 
במחתה, פייס  יש יעקב  בן אליעזר ולר' במחתה. עמי  זכה
במחתה, זכה – הדשן בתרומת שזוכה שמי  שפוסק  ורבינו
של  מקורו כי  ויתכן (לחםֿמשנה). כמר ולא כמר לא זה אין
נטל  במחתה, שזכה "מי  ה: משנה פ "ה בתמיד הוא רבינו
במחתה, שזכה "מי  ב : משנה פ "ו ושם וכו'". הכסף  מחתת
רבינו, וסובר (=הפנימי )". המזבח  גבי  על הגחלים את צבר
הוא  הדשן, בתרומת שזכה מי  היינו במחתה, שזכה מי  כי 
(הר  הפנימי  המזבח  על אש להכניס  הכסף  מחתת נוטל

ה. הלכה פ "ג למעלה וראה המוריה).

.ÂOÚ ‰LÏL Ba ÔÈÎBÊ ÈM‰ ÒÈt‰39„Ò ÏÚ ««ƒ«≈ƒƒ¿»»»«≈∆
Ô˙„ÈÓÚ40,eÚÈaˆ‰ Ì‰Ï ÓB‡ ‰pÓÓ‰ ?„ˆÈk . ¬ƒ»»≈««¿À∆≈»∆«¿ƒ

‡e‰ ÔBL‡ ÒÈta ‡ˆiL ‰ÊÂ .e‡aL C„k ‰BÓe∆¿∆∆∆≈«¿¿∆∆»»««ƒƒ
Bcˆa „ÓBÚL ÈM‰Â .ÁL ÏL „ÈÓz ËÁBL41‡e‰ ≈»ƒ∆««¿«≈ƒ∆≈¿ƒ

B˜BÊ ‡e‰Â „ÈÓz‰ Ìc ˙‡ Ïa˜Ó42ÈLÈÏM‰Â . ¿«≈∆««»ƒ¿¿¿«¿ƒƒ
ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔM„Ó ÈMÏ CeÓq‰43ÁaÊÓ ‡e‰L , «»«≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈««¿ƒƒ∆ƒ¿«

‰Bn‰ ˙‡ ÔM„Ó BcˆaL ÈÚÈ‰Â .˙Ëw‰44 «¿…∆¿»¿ƒƒ∆¿ƒ¿«≈∆«¿»
˙Bp‰ ˙‡ ÈËÈÓe45„ÈÓz‰ L‡ ‰ÏÚÓ ÈLÈÓÁ‰Â . ≈ƒ∆«≈¿«¬ƒƒ«¬∆…«»ƒ

BÏ‚Â46LkÏ47ÌÈ„i‰ ÈzL ‰ÏÚÓ ÈMM‰Â .48. ¿«¿«∆∆¿«ƒƒ«¬∆¿≈«»«ƒ
ı˜Ú‰ ‰ÏÚÓ ÈÚÈM‰Â49Ï‚‰Â50‰ÏÚÓ ÈÈÓM‰Â . ¿«¿ƒƒ«¬∆»…∆¿»∆∆¿«¿ƒƒ«¬∆

‰ÊÁ‰51‰b‰Â52.˙BÙc‰ ÈzL ‰ÏÚÓ ÈÚÈLz‰Â . ∆»∆¿«≈»¿«¿ƒƒ«¬∆¿≈«¿»
ÌÈw‰ ‰ÏÚÓ ÈÈOÚ‰Â53˙ÏÒ ‰ÏÚÓ OÚ „Á‡‰Â . ¿»¬ƒƒ«¬∆«¿»«ƒ¿»««»»«¬∆…∆

ÌÈÎÒp‰54ÔÈzÁ‰ ‰ÏÚÓ OÚ ÌÈM‰Â .55‰LÏM‰Â . «¿»ƒ¿«¿≈»»«¬∆«¬ƒƒ¿«¿»
ÌÈÎÒ ÏL ÔÈi‰ ‰ÏÚÓ OÚ56. »»«¬∆««ƒ∆¿»ƒ

בו 39) זוכים שבחג כו: שם וראה כה. שם משנה כהנים,

– החג שבתוך ובשבת עשר, חמשה ובשבת עשר, ארבעה
וראה  ב , הלכה פ "ב  יומא בירושלמי  הוא וכן עשר, ששה

פ "א. שם לכל 40)בתוספתא לא חייא, ר' "דתני  כה: שם
שחיטת  =) בתמיד שזכה כהן אלא מפיסין, ועבודה עבודה
עמו". נמשכים הכהנים אחיו עשר שנים התמיד),

ג,41) הלכה למעלה ראה לימינו, מהלך הפייס  [במנין
לימין]. הולך כאן גם הגמרא 42)ובוודאי  מסקנת היא כן

משנה  פ "ד, בתמיד ששנינן ממה זאת והוכיחו שם), (יומא
לזרוק ". לו ובא המקבל וקיבל השוחט , "שחט  שם 43)א
הדישון. סדר ד הלכה פ "ג למעלה וראה שם 44)במשנה,

המנורה. דישון מהו יב  הלכה פ "ג למעלה וראה במשנה,
שם.45) למעלה ראה הנרות, את מדליק  כלומר,
הקרבנות 46) מעשה מהלכות פ "ו למעלה ראה הימנית.

במשנה. לא: ובתמיד יא, המזבח .47)הלכה כבש
שם 48) הקרבנות מעשה בהלכות וראה שם, ותמיד יומא

יב . (תמיד 49)הלכה והראב "ד שם), (יומא רש"י  לדעת
הכסף ֿמשנה  כתב  וכן לא.). בדף  וכן (שם והמפרש  לג.),
טוב ' יום ב 'תוספות (מובא הערוך ולדעת ח . הלכה שם
ט ) (ג, בויקרא הנזכר העצה הוא א) משנה פ "ג תמיד
השדרה  סוף  הוא לא:) (שם הרא"ש ולדעת העצה", "לעומת

שם. פ "ג רע "ב  וראה לאליה. שמאלית,50)הסמוך רגל
שם. ויומא ובתמיד שם, הקרבנות מעשה בהלכות ראה

מהלכות 51) (פ "ט  הצואר עד למעלה הקרקע  את הרואה כל
י ). הלכה הקרבנות ונקרא 52)מעשה הצוואר, הוא גרה

הלכה  שם פ "ו (כסף ֿמשנה בצוואר גרה מעלה הוא כי  גרה
הלכה 53)ח ). שם קרבנות מעשה בהלכות וראה המעיים,

שם. ויומא ובתמיד אברי54)טו, הקטרת "שלאחר
ויומא  תמיד ראה סולת", דהיינו מנחתו, מקטירין התמיד,
כח , (במדבר שנאמר כמו שם, הקרבנות מעשה והלכות שם,

למנחה". סולת האיפה "ועשירית גדול שכהן 55)ה)
עשרון  וחצי  שחר, של תמיד עם בבוקר עשרון חצי  מקריב :
פ "ג  למעלה ראה הערביים, בין של תמיד עם הערביים בין
ופ "ו  ד. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ופי "ג יח , הלכה

שם. ויומא תמיד וראה טז. הלכה תמיד 56)שם ראה
שם, (שם, שנאמר שם. הקרבנות מעשה והלכות שם, ויומא
הסך  בקודש האחד, לכבש ההין רביעית (=יין) "ונסכו ז)

לה'". שכר נסך

.ÊÈL‡ ÏÎÏ ‰pÓÓ‰ Ô‰Ï ÓB‡  ÈLÈÏM‰ ÒÈt‰««ƒ«¿ƒƒ≈»∆«¿À∆¿»«¿≈
˙Ë˜ ÈË˜‰ ‡lL ÈÓ :ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ‡ ˙Èa≈»∆«ƒ∆…ƒ¿ƒ¿…∆

ÒÈÙÈÂ ‡BÈ ÂÈÓiÓ57,eÒÈÙÈÂ ‰pÓÓ‰ Ïˆ‡ eˆa˜˙ÈÂ . ƒ»»»¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈∆«¿À∆¿»ƒ
ÈË˜‰Ï ‰kÊiL ‡e‰ ÔBL‡ ‰Ê ÒÈÙa ‡ˆiL ÈÓeƒ∆≈≈¿«ƒ∆ƒ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ

.˙Ë¿̃…∆

שלא 57) מי  =) חדשים השלישי , "הפייס  במשנה כו. ביומא
הוא  וכן והפיסו". בואו לקטורת מימיו) קטורת הקטיר
הכריזו  למה אמרו, שם יומא ובגמרא ב . משנה פ "ה בתמיד
מתברכים  הכהנים שהיו משום הקטירו, שלא לאלו דוקא
היה  קטורת שמקטיר מי  כל אומרים והיו הקטורת, בהקטרת
לג, (דברים יתברך השם למאמרו מתרבה, וממונו מתעשר
חילו  ה' ברך יא) שם, (שם, וכתיב  באפך, קטורה ישימו י )
להקטיר  אותו מניחין היו לא שהקטיר מי  כל ולפיכך וגו'.
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Á‡ „ È„È ÏÚ ‡l‡ Ï‡OÈ ˙BÓÏ eÒ‡L33, ∆»ƒ¿ƒ¿»≈∆»«¿≈»»«≈

.ÌÈ‡Ïha Ì„˜ÙiÂ :Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿¿≈«¿»ƒ

יצחק ,33) לרבי  ליה מסייע  לדידהו. "ונמנינהו כב : שם
מצוה, לדבר אפילו ישראל את למנות אסור יצחק  רבי  דאמר

בטלאים". ויפקדם העם את שאול וישמע  וכו' דכתיב 

.‰ÌBÈ ÏÎa ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ ˙BÒÈt ‰Úa‡34˙ÈÁLa35. «¿»»¿»»¿ƒƒ¿»¿«¬ƒ
ÁaÊn‰ ˙‡ ÌBz ÈÓ  ÔBL‡‰ ÒÈt‰36‰ÎÊÂ eÒÈÙ‰ . ««ƒ»ƒƒ≈∆«ƒ¿≈«≈ƒ¿»»

‡e‰Â ,‰ÎÚn‰ ˙‡ cÒÓ ‡e‰Â ,Ì˙Ï ‰ÎfL ÈÓƒ∆»»ƒ¿…¿¿«≈∆««¬»»¿
ÌÈˆÚ ÈÊ‚ ÈL ‰ÏÚÓ37‰zÁÓ ÒÈÎÓ ‡e‰Â ,ÁaÊnÏ «¬∆¿≈ƒ¿≈≈ƒ«ƒ¿≈«¿«¿ƒ«¿»

ÈË˜‰Ï ‰f‰ ÁaÊÓÏ ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊn‰ ÔÓ L‡ ‰‡ÏÓ¿≈»≈ƒ«ƒ¿≈««ƒ¿ƒ¿««»»¿«¿ƒ
˙Ë˜ ‰ÈÏÚ38. »∆»¿…∆

כה.34) שם וראה כב . שם בין 35)משנה של בתמיד אבל
מן  בעבודה שזכה כהן כל אלא מפייסין, היו לא הערביים
הלכה  להלן ראה הערביים, בין בה יזכה שחרית, העבודות

(ראה 36)ח . המזבח  מן הדשן את מרים מי  כלומר,
כב . שם במשנה וראה תורמין). כיצד יב  הלכה פי "ב  למעלה

סתם,37) "מערכה" שנאמר ומכיון כח . כז: כב . שם ברייתא
ומערכה  גדולה, מערכה המערכות: לשתי  שהכוונה נראה
א. הלכה פ "ו להלן מפורש וכן קטורת. של שניה

רבי38) נחלקו כו. כה: ביומא שהרי  תמוהים, רבינו דברי 
היה  לא כי  סובר יהודה ר' יעקב , בן אליעזר ורבי  יהודה
שעמו, לזה אומר בקטורת שזכה כהן אלא במחתה, פייס 
במחתה, פייס  יש יעקב  בן אליעזר ולר' במחתה. עמי  זכה
במחתה, זכה – הדשן בתרומת שזוכה שמי  שפוסק  ורבינו
של  מקורו כי  ויתכן (לחםֿמשנה). כמר ולא כמר לא זה אין
נטל  במחתה, שזכה "מי  ה: משנה פ "ה בתמיד הוא רבינו
במחתה, שזכה "מי  ב : משנה פ "ו ושם וכו'". הכסף  מחתת
רבינו, וסובר (=הפנימי )". המזבח  גבי  על הגחלים את צבר
הוא  הדשן, בתרומת שזכה מי  היינו במחתה, שזכה מי  כי 
(הר  הפנימי  המזבח  על אש להכניס  הכסף  מחתת נוטל

ה. הלכה פ "ג למעלה וראה המוריה).

.ÂOÚ ‰LÏL Ba ÔÈÎBÊ ÈM‰ ÒÈt‰39„Ò ÏÚ ««ƒ«≈ƒƒ¿»»»«≈∆
Ô˙„ÈÓÚ40,eÚÈaˆ‰ Ì‰Ï ÓB‡ ‰pÓÓ‰ ?„ˆÈk . ¬ƒ»»≈««¿À∆≈»∆«¿ƒ

‡e‰ ÔBL‡ ÒÈta ‡ˆiL ‰ÊÂ .e‡aL C„k ‰BÓe∆¿∆∆∆≈«¿¿∆∆»»««ƒƒ
Bcˆa „ÓBÚL ÈM‰Â .ÁL ÏL „ÈÓz ËÁBL41‡e‰ ≈»ƒ∆««¿«≈ƒ∆≈¿ƒ

B˜BÊ ‡e‰Â „ÈÓz‰ Ìc ˙‡ Ïa˜Ó42ÈLÈÏM‰Â . ¿«≈∆««»ƒ¿¿¿«¿ƒƒ
ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔM„Ó ÈMÏ CeÓq‰43ÁaÊÓ ‡e‰L , «»«≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈««¿ƒƒ∆ƒ¿«

‰Bn‰ ˙‡ ÔM„Ó BcˆaL ÈÚÈ‰Â .˙Ëw‰44 «¿…∆¿»¿ƒƒ∆¿ƒ¿«≈∆«¿»
˙Bp‰ ˙‡ ÈËÈÓe45„ÈÓz‰ L‡ ‰ÏÚÓ ÈLÈÓÁ‰Â . ≈ƒ∆«≈¿«¬ƒƒ«¬∆…«»ƒ

BÏ‚Â46LkÏ47ÌÈ„i‰ ÈzL ‰ÏÚÓ ÈMM‰Â .48. ¿«¿«∆∆¿«ƒƒ«¬∆¿≈«»«ƒ
ı˜Ú‰ ‰ÏÚÓ ÈÚÈM‰Â49Ï‚‰Â50‰ÏÚÓ ÈÈÓM‰Â . ¿«¿ƒƒ«¬∆»…∆¿»∆∆¿«¿ƒƒ«¬∆

‰ÊÁ‰51‰b‰Â52.˙BÙc‰ ÈzL ‰ÏÚÓ ÈÚÈLz‰Â . ∆»∆¿«≈»¿«¿ƒƒ«¬∆¿≈«¿»
ÌÈw‰ ‰ÏÚÓ ÈÈOÚ‰Â53˙ÏÒ ‰ÏÚÓ OÚ „Á‡‰Â . ¿»¬ƒƒ«¬∆«¿»«ƒ¿»««»»«¬∆…∆

ÌÈÎÒp‰54ÔÈzÁ‰ ‰ÏÚÓ OÚ ÌÈM‰Â .55‰LÏM‰Â . «¿»ƒ¿«¿≈»»«¬∆«¬ƒƒ¿«¿»
ÌÈÎÒ ÏL ÔÈi‰ ‰ÏÚÓ OÚ56. »»«¬∆««ƒ∆¿»ƒ

בו 39) זוכים שבחג כו: שם וראה כה. שם משנה כהנים,

– החג שבתוך ובשבת עשר, חמשה ובשבת עשר, ארבעה
וראה  ב , הלכה פ "ב  יומא בירושלמי  הוא וכן עשר, ששה

פ "א. שם לכל 40)בתוספתא לא חייא, ר' "דתני  כה: שם
שחיטת  =) בתמיד שזכה כהן אלא מפיסין, ועבודה עבודה
עמו". נמשכים הכהנים אחיו עשר שנים התמיד),

ג,41) הלכה למעלה ראה לימינו, מהלך הפייס  [במנין
לימין]. הולך כאן גם הגמרא 42)ובוודאי  מסקנת היא כן

משנה  פ "ד, בתמיד ששנינן ממה זאת והוכיחו שם), (יומא
לזרוק ". לו ובא המקבל וקיבל השוחט , "שחט  שם 43)א
הדישון. סדר ד הלכה פ "ג למעלה וראה שם 44)במשנה,

המנורה. דישון מהו יב  הלכה פ "ג למעלה וראה במשנה,
שם.45) למעלה ראה הנרות, את מדליק  כלומר,
הקרבנות 46) מעשה מהלכות פ "ו למעלה ראה הימנית.

במשנה. לא: ובתמיד יא, המזבח .47)הלכה כבש
שם 48) הקרבנות מעשה בהלכות וראה שם, ותמיד יומא

יב . (תמיד 49)הלכה והראב "ד שם), (יומא רש"י  לדעת
הכסף ֿמשנה  כתב  וכן לא.). בדף  וכן (שם והמפרש  לג.),
טוב ' יום ב 'תוספות (מובא הערוך ולדעת ח . הלכה שם
ט ) (ג, בויקרא הנזכר העצה הוא א) משנה פ "ג תמיד
השדרה  סוף  הוא לא:) (שם הרא"ש ולדעת העצה", "לעומת

שם. פ "ג רע "ב  וראה לאליה. שמאלית,50)הסמוך רגל
שם. ויומא ובתמיד שם, הקרבנות מעשה בהלכות ראה

מהלכות 51) (פ "ט  הצואר עד למעלה הקרקע  את הרואה כל
י ). הלכה הקרבנות ונקרא 52)מעשה הצוואר, הוא גרה

הלכה  שם פ "ו (כסף ֿמשנה בצוואר גרה מעלה הוא כי  גרה
הלכה 53)ח ). שם קרבנות מעשה בהלכות וראה המעיים,

שם. ויומא ובתמיד אברי54)טו, הקטרת "שלאחר
ויומא  תמיד ראה סולת", דהיינו מנחתו, מקטירין התמיד,
כח , (במדבר שנאמר כמו שם, הקרבנות מעשה והלכות שם,

למנחה". סולת האיפה "ועשירית גדול שכהן 55)ה)
עשרון  וחצי  שחר, של תמיד עם בבוקר עשרון חצי  מקריב :
פ "ג  למעלה ראה הערביים, בין של תמיד עם הערביים בין
ופ "ו  ד. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ופי "ג יח , הלכה

שם. ויומא תמיד וראה טז. הלכה תמיד 56)שם ראה
שם, (שם, שנאמר שם. הקרבנות מעשה והלכות שם, ויומא
הסך  בקודש האחד, לכבש ההין רביעית (=יין) "ונסכו ז)

לה'". שכר נסך

.ÊÈL‡ ÏÎÏ ‰pÓÓ‰ Ô‰Ï ÓB‡  ÈLÈÏM‰ ÒÈt‰««ƒ«¿ƒƒ≈»∆«¿À∆¿»«¿≈
˙Ë˜ ÈË˜‰ ‡lL ÈÓ :ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ‡ ˙Èa≈»∆«ƒ∆…ƒ¿ƒ¿…∆

ÒÈÙÈÂ ‡BÈ ÂÈÓiÓ57,eÒÈÙÈÂ ‰pÓÓ‰ Ïˆ‡ eˆa˜˙ÈÂ . ƒ»»»¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈∆«¿À∆¿»ƒ
ÈË˜‰Ï ‰kÊiL ‡e‰ ÔBL‡ ‰Ê ÒÈÙa ‡ˆiL ÈÓeƒ∆≈≈¿«ƒ∆ƒ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ

.˙Ë¿̃…∆

שלא 57) מי  =) חדשים השלישי , "הפייס  במשנה כו. ביומא
הוא  וכן והפיסו". בואו לקטורת מימיו) קטורת הקטיר
הכריזו  למה אמרו, שם יומא ובגמרא ב . משנה פ "ה בתמיד
מתברכים  הכהנים שהיו משום הקטירו, שלא לאלו דוקא
היה  קטורת שמקטיר מי  כל אומרים והיו הקטורת, בהקטרת
לג, (דברים יתברך השם למאמרו מתרבה, וממונו מתעשר
חילו  ה' ברך יא) שם, (שם, וכתיב  באפך, קטורה ישימו י )
להקטיר  אותו מניחין היו לא שהקטיר מי  כל ולפיכך וגו'.
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היו  ולא יקטירו, שלא הכהנים מן זולתו שישאר שניה, פעם
מימיו  קטורת הקטיר שלא למי  אלא הקטורת לפייס  אוספים

שם). ביומא המשנה (פירוש

.ÁÔlk ÔÈˆa˜˙Ó  ÈÚÈ‰ ÒÈt‰58Ú„ÈÏ ÔÈÒÈÙÓe ««ƒ»¿ƒƒƒ¿«¿ƒÀ»¿ƒƒ≈«
ÁaÊnÏ Lk‰ ÔÓ ÌÈÈ‡ ‰ÏÚÓ ÈÓ59‰ÎÊÂ eÒÈÙ‰ . ƒ«¬∆≈»ƒƒ«∆∆«ƒ¿≈«≈ƒ¿»»

‰ÎfL ÈÓ60BÏ ÔÈÒÈÙÓ ÔÈ‡ ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz . ƒ∆»»»ƒ∆≈»«¿«ƒ≈¿ƒƒ
˙B„BÚ‰ ÔÓ ‰„BÚa ‰ÎfL Ô‰k Ïk ‡l‡ ,Á‡ ÒÈt«ƒ«≈∆»»…≈∆»»«¬»ƒ»¬

ÌÈaÚ‰ ÔÈa ‰kÊÈ ˙ÈÁL61˙Ëw‰ ÔÓ ıeÁ ;62Ô‰L , «¬ƒƒ¿∆≈»«¿«ƒƒ«¿…∆∆≈
ÈÓ Ïk ‡BÈÂ ,ÌÈaÚ‰ ÔÈa Á‡ ÒÈt dÏ ÔÈÒÈÙÓ¿ƒƒ»«ƒ«≈≈»«¿«ƒ¿»»ƒ

ÌÏBÚÓ ˙Ë˜ ÈË˜‰ ‡lL‡ ˙Èa B˙B‡ ÈL‡Ó ∆…ƒ¿ƒ¿…∆≈»≈«¿≈≈»
 Ô‰ÈÓÈÓ ÔlÎ eÈË˜‰ k Ì‡Â .‰ÈÏÚ eÒÈÙÈÂ¿»ƒ»∆»¿ƒ¿»ƒ¿ƒÀ»ƒ≈∆

˙ÈÁLa Ôlk Ô‰Ï ÔÈÒÈÙÓ63‰ÎfL ‰ÊÂ ,ÈLÈÏL ÒÈÙa ¿ƒƒ»∆À»¿«¬ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿∆∆»»
.ÌÈaÚ‰ ÔÈa dÈË˜Ó ˙ÈÁL d»«¬ƒ«¿ƒ»≈»«¿«ƒ

ישנים,58) ולא חדשים רק  שהפיסו לקטורת בניגוד כלומר,
הכבש  מן האברים פעם העלו שכבר ישנים, גם הפיסו כאן
ישנים, עם חדשים "והרביעי , במשנה שם אמרו וכן למזבח .
שם. בתמיד הוא וכן למזבח ", הכבש מן אברים מעלה מי 

שם)59) (תמיד האומר יעקב , בן אליעזר רבי  כדעת ולא
וראה  למזבח ". אותן המעלה הוא לכבש אברים "המעלה

בגמרא. שם כל 60)יומא את המעלה הוא אחד כהן
ד"ה  שם יומא תוספות ראה למזבח , הכבש מן האברים

גזרים 61)דתנן. ששני  ואע "פ  שם. ביומא יוחנן ר' דברי 
כהנים  בשני  היו הערביים בין ושל אחד, בכהן היו שחר של
שמי הריטב "א כתב  כבר – ג) הלכה פ "ב  למעלה (ראה
שני בעץ  עמי  זכה לחבירו בערב  אומר בבוקר, בהם שזכה

שם.62)(כסף ֿמשנה). יומא בגמרא הערבים. בין של
פ "ו. סוף  לתמיד המשנה בפירוש גם פשוט ,63)וראה זה

שייך  שלא וכולם שכיון והפיסו" באו לקטורת "חדשים בזה
המוריה). (הר דברים לשאר קטורת שוה – בזה שוים

.ËÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ÌL LiL ,˙aLa64ÈÎÈÊa ÈLe ¿«»∆≈»¿ƒƒ»ƒ¿≈»ƒ≈
‰BÏ65ÈL‡ ÁMa ÔÈÒÈÙÓ ?ÔÈ„BÚ Ì‰ „ˆÈk  ¿»≈«≈¿ƒ¿ƒƒ««««¿≈

‡ ˙Èa B˙B‡66‡ˆBi‰ ÓLÓ ÏL67„ÈÓz ÔÈÈ˜Óe , ≈»∆ƒ¿»«≈«¿ƒƒ»ƒ
ÔÈÙÒeÓ ÏL ‰ÏBÚ ÈOk ÈLe ÁL ÏL68‰ÎfL ÏÎÂ . ∆««¿≈ƒ¿≈»∆»ƒ¿…∆»»

da ‰ÎBÊ ‡e‰ ÁL ÏL „ÈÓz‰ ˙„BÚÓ ‰„BÚa«¬»≈««»ƒ∆««∆»
ÛÒeÓ ÈOk ÈLa69˙aLa ÒÎpL Á‡‰ ÓLn‰Â . ƒ¿≈ƒ¿≈»¿«ƒ¿»»«≈∆ƒ¿»¿«»

ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓzÏ ˙BÁ‡ ˙BÒÈt ÔÈÒÈÙÓ70. ¿ƒƒ¿»¬≈«»ƒ∆≈»«¿«ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏa ÔÈ˜ÏBÁ el‡Â el‡Â71. ¿≈»≈¿ƒ¿∆∆«»ƒ

בני64) כבשים שני  השבת "וביום ט ֿי ) כח , (במדבר שנאמר
בשמן  בלולה מנחה סולת עשרונים ושני  תמימים שנה
ונסכה". התמיד עולת על בשבתו שבת עולת ונסכו.

ב .65) הלכה פ "ה להלן שגם 66)ראה רבינו, מדברי  נראה
אב , בתי  לשבעה נחלק  המשמר כן ואם אב , בית היה בשבת
שהיו  מבואר קז: במנחות אבל . טו: בתענית פירש"י  וכן
הוא  וכן שוין. אב  בתי  כל היו ובשבת אב , בתי  ששה רק 
נז. בפסחים רש"י  כתב  וכן ד. הלכה פ "ו, שקלים בירושלמי 
פ "ב , תענית תוספתא וראה מנ"ח ). לבעל ומקורים (חידושים

ה"א. למעלה מהלכות 67)שהובאה בפ "ד למעלה ראה
ביום  מתחלפות היו המשמרות כי  ג, הלכה המקדש  כלי 

בשחרית  גם מפייסין היו בשבת כי  כו. ביומא וראה השבת,
פייס  והיה מתחדשות, שהמשמרות כיון בערבית, וגם
ובערבית, היוצא. המשמר מן האב  בית אנשי  עבור בבוקר,

הנכנס . המשמר מן האב  בית אנשי  ברייתא 68)עבור
שחר  של תמיד עושה היוצאת, "משמרה נו: בסוכה

בשבת 69)ומוספין". פייס  מצאנו לא שהרי  פשוט , זה
(כמבואר  הערביים בין של ובתמיד שחר של בתמיד אלא
מוסף  בקרבן אבל ה"ב ). פ "ב  שם ובירושלמי  שם, ביומא
מעבודת  בעבודה שזוכה שזה ועלֿכרחינו פייס , מצאנו לא
(הר  המוספין בעבודת גם בה זוכה שחר, של  התמיד

הבזיכין,70)המוריה). שני  את הקריב  מי  רבינו כתב  לא
יא. הלכה להלן להלן 71)וראה וראה נו. בסוכה משנה

חולקין. כיצד יב  הלכה

.ÈÈÎÈÊa ÈL eÈË˜iL „Ú ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆«∆∆«∆«¿ƒ¿≈»ƒ≈
L‡‰ ÏÚ ‰BÏ72ÁÏÓ ‰eÚË ‰Bl‰Â .73‡Lk ¿»«»≈¿«¿»¿»∆«ƒ¿»

˙Baw‰74. «»¿»

כאן 72) נאמר לאזכרה, ללחם והיתה ז) כד, (ויקרא שנאמר
אצל  מה אזכרה, ח ) ו, (שם מנחה אצל ונאמר אזכרה,
את  מתרת לבונה אף  השיריים, את מתיר הקומץ  המנחה
מעשה  מהלכות פי "ט  למעלה ספר, קרית (ראה הלחם
"הקטירו  במשנה: צט : מנחות וראה הי "ד). הקרבנות
וכן  (כסף ֿמשנה). לכהנים" מתחלקות והחלות הבזיכים,
ללחם, "והיתה ו) הלכה יח  פרק  אמור (פ ' בספרא מפורש

הלחם". את וכו' מעכבת שהיתה כ.73)מלמד במנחות
הבאה  ולבונה עצמה בפני  הבאה לבונה לרבות "מנין
קרבנך  כל על יג) ב , (ויקרא תלמודֿלומר וכו' בבזיכין
מזבח  איסורי  מהלכות פ "ה למעלה וראה מלח ". תקריב 
יד. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ובפט "ז יג, הלכה

יא.74) הלכה שם מזבח  איסורי  בהלכות ראה

.‡ÈÔÈÎÈÊa‰ ÈL ÔÈÈË˜Ó ÔÈÙÒen‰ Ôa˜ Á‡Â75. ¿««»¿««»ƒ«¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔÈÎÈÊa‰ ÈL ˙‡ ÔÈÈ˜Ó ÌÈ‰k ÈLe76. ¿≈…¬ƒ«¿ƒƒ∆¿≈«¿ƒƒ

ש"מערכה 75) שאול דאבא ואליבא דגמרא, משמיה כאביי 
וכו'" לבזיכין ומוספין וכו' שניה למערכה קודמת גדולה
הלכה  פ "ו להלן וראה נח . בפסחים ישמעאל וכר' לג.) (יומא
קודם  המוספין, עם לבונה בזיכי  שני  את ש"מקטירין יא,
היוצא, המשמר מן הכהנים כן, ואם מוספין", של היין ניסוך
את  המקריבים הם והמוספין, שחר של בתמיד שזכו

שם. עיין מנחות 76)הבזיכין, ומשנה כו: יומא משנה
יא. פרק  מנחות תוספתא וראה צט :

.È?‰M‰ ˙B˙aL ÏÎa ÌÈt‰ ÌÁÏ ÔÈ˜ÏBÁ „ˆÈk≈«¿ƒ∆∆«»ƒ¿»«¿«»»
ÏËB ‡ˆBi‰ ÓLÓe ,˙BlÁ LL ÏËB ÒÎp‰ ÓLÓƒ¿»«ƒ¿»≈≈«ƒ¿»«≈≈

LL77ÔBÙva Ì‰ÈÈa ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈÒÎp‰ .78Ô‰ È‰L , ≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈≈∆«»∆¬≈≈
‰„BÚÏ ÌÈÎeÓ79ÌBca ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ˆBi‰Â ,80ÔÓÊe . »ƒ»¬»¿«¿ƒ¿ƒ«»ƒ¿«

ÌÈÏ‚ LÏMÓ „Á‡ ÏL BË ÌBÈ ‰È‰iL81,˙aLa ∆ƒ¿∆∆∆»ƒ»¿»ƒ¿«»
‚Á‰ CB˙aL ˙aMa ÔÎÂ82˙BÓLn‰ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ  ¿≈««»∆¿∆»¿ƒ»«ƒ¿»

ÌÈt‰ ÌÁÏa ‰ÂLa83ÔBL‡‰ BË ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»∆¿∆∆«»ƒ¿≈ƒ»»ƒ
„Á‡a ‚Á ÏL84˙BÓLn‰ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ  ˙aLa ∆«¿∆»¿«»¿ƒ»«ƒ¿»

aL ‡e‰L BË ÌBÈ ÚÓ ‰ÂLa˙85,ÌÈt‰ ÌÁÏa ¿»∆≈∆∆∆«»¿∆∆«»ƒ
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‚Á‰87ÌÈ‰k‰ eÁ‡˙iL È„k ,‰wz ‰Ê „Â . ∆»¿»»∆«»»¿≈∆ƒ¿«¬«…¬ƒ
ÈÏÚaÓ „Á‡ Á‡˙ Ì‡Â ;ÌÈt‰ ÌÁÏ ˜elÁ ÏÈLaƒ¿ƒƒ∆∆«»ƒ¿ƒƒ¿«≈∆»ƒ«¬≈

Á‡ ‡ˆnÈ  ‡a ‡ÏÂ ÓLÓ88. ƒ¿»¿…»ƒ»≈«≈

להלן 77) וראה יהודה. כר' ולא כתנאֿקמא נו. סוכה משנה
חלות. עשרה שתים היו הפנים לחם כי  ב , הלכה פ "ה
שחר  של תמיד זה בשבת, עובדים המשמרות ששתי  ומשום
בלחם  ביניהם חולקים לכך הערביים, בין של תמיד וזה

שם.78)הפנים. בסוכה הוא 79)משנה עבודתם ומקום
למעלה  ראה בצפון, היא הקדשים שחיטת שהרי  בצפון,
שם  בגמרא וראה ג. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות  פ "ה
נכנסין". שהן שיראו כדי  בצפון, חולקים "הנכנסים נו:
הפנים  לחם חולקים מה "ומפני  שם: המשנה ובפירוש
זה  בשבוע  העבודה כי  שידעו כדי  העזרה, בצפון הנכנסים

בצפון". היא השחיטה כי  שלהם, במשנה.80)– שם
שהן  שיראו כדי  בדרום, חולקים והיוצאים שם: ובגמרא
והולכין  יוצאין שהן שיראו "כדי  נו.) (שם וברש"י  יוצאין".

עיקר". שאינו רוח  אצל מקומן שינו לפיכך פסח ,81)להן,
סוכות. או שבועות חו 82)או של או שבת פסח  המועד ל

ראה 83)סוכות. שבוע , אותו של המשמר אנשי  רק  ולא
מהלכות  פ "ד למעלה וראה נו. שם וגמרא נה: שם משנה
לחם  באכילת אלא אינו זה וכל דֿה. הלכות המקדש כלי 
הקבוע , המשמר ידי  על היא הפנים לחם עבודת אבל הפנים,

ו. הלכה שם המקדש כלי  בהלכות צריך 84)ראה כן
בטעות. זו מילה נשמטה חדשים ובדפוסים להיות.

נו.85) שם וגמרא להלן 86)משנה וראה בגמרא, שם
זו. הלכה שם.87)בסוף  וגמרא כלומר,88)משנה

שהכהנים  כדי  הפנים, בלחם שיתחלקו תיקנו כך משום
שיהיו  כדי  החג, שאחרי  בשבת גם לעבוד וישארו יתאחרו
הנכנס  המשמר מאנשי  אחד ואם לעבודה, מצויים כהנים
שהתעכבו  מאלו אחד מקומו את ימלא יופיע , ולא יתאחר
הסמוך  "יוםֿטוב  אמרו: שם בגמרא והנה הפנים. לחם בגלל
אחרון, טוב  יום לפניה – לאחריה בין מלפניה בין לשבת,
והני מקדמי  דהני  כיון טעמא, מאי  ראשון. טוב  יום לאחריה
הדדי ". בהדי  דניכלו היכי  כי  מילתא רבנן תיקון מאחרי ,
אחרון  ועל ראשון ראשון על כאן ענו לא כי  רבינו, וסבור
שלאחר  ראשון יוםֿטוב  בדין כן, ואם להיפך. אלא אחרון,
שלפני אחרון יוםֿטוב  ובדין מקדמי '", "הני  אמרו: השבת,
"הני פירושו: זהו כן ואם מאחרי ", "הני  אמרו השבת,
זיכו  ולכן היוםֿטוב , לפני  לבוא מקדימים שהם מקדמי "
היינו  מאחרי " ו"הני  החג. שלפני  בשבת הפנים בלחם אותם
בני כלומר מאחרים, הם השבת, שלפני  אחרון ביוםֿטוב 
כלומר  יתאחר, היוצא שהמשמר ותיקנו הנכנס , המשמר
לאחרי אף  הפנים בלחם אותו זיכו ולכן במקדש. יתעכב 

ראב "ד. ועיין החג.

.‚È˜ÈÒÙ‰Ï „Á‡ ÌBÈ ÏÁ89,BË ÌBÈ ÔÈe ˙aM‰ ÔÈa »∆»¿«¿ƒ≈««»≈
ÌBÈ B‡ ,ÈMa ‚Á ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBÈ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»»ƒ∆««≈ƒ

˙ˆÚ ÏL ÌBÈ B‡ ,ÈLÈÓÁa ÔBÁ‡‰ BË90ÏÁL »«¬«¬ƒƒ∆¬∆∆∆»

Úe˜ BpÓfL ÓLÓ  ÈLÈÓÁa B‡ ÈMa ˙BÈ‰Ï91 ƒ¿«≈ƒ«¬ƒƒƒ¿»∆¿«»«
ÒÎp‰ ‰ÊÂ ,˙BlÁ OÚ ÏËB ˙aL d˙B‡a92ÏËB ¿»«»≈∆∆«¿∆«ƒ¿»≈

ÌcÏ Ì‰ ‰„BÚÏ Ì‰Ï ‡L ‡Ï È‰L .ÌÈzL¿«ƒ∆¬≈…ƒ¿«»∆»¬»≈¿«»
,˙aLa „Á‡ B‡ ˙aL Ú ‡e‰L ,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡∆»∆»∆∆∆«»∆»¿«»

ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈ‡a ÔÈ‡Â ÔÈÏvÚ˙Óe93. ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ≈∆∆»¿«

בינתיים,89) להפסיק  אחד יום להיות "חל שם: במשנה
נוטל  והמתעכב  חלות, עשר נוטל היה קבוע  שזמנו משמר
יוםֿטוב  שהיה "הוא המשנה בפירוש רבינו וכתב  שתים".
חמישי , יום האחרון יוםֿטוב  או שני  יום חג של הראשון
ישאר  לא חמישי ) ביום האחרון (=יוםֿטוב  כן וכשאירע 
ויבוא  בלבד, אחד יום עבודת אלא הנכנס , השני  למשמר
יום  הראשון יוםֿטוב  יחול אם בעבודה. כולם וישתתפו החג
האחרון  יוםֿטוב  יחול אם שבת יום שני  משמר יכנס  או שני 
שמתחלפין  היום הוא שבת יום שכל לפי  חמישי , יום
הפנים, לחם ומחלקין השנית, ותיכנס  אחת תצא המשמרות:
לו  ישאר שלא המשמר זה המשמרות לאחת וכשיזדמן
ותרגום  מלבוא, ויתעכב  בדבר יתעצל אחד, יום אלא לעבוד
שיקח  לו תיקנו לפיכך ויתעכב , טז) יט , (בראשית ויתמהמה
זה, לפירוש "נמצא ע "ש. בלבד", ככרות שתי  הפנים מלחם
משמר  יוםֿטוב , שקודם בשבת שני  ביום יוםֿטוב  כשחל
יוםֿטוב  וכשחל שתים, נוטל והנכנס  עשר נוטל היוצא
נוטל  הנכנס  משמר המועד, שאחר בחמישי  להיות האחרון
ברש"י וראה (כסף ֿמשנה). שנים" נוטל והיוצא עשר

אחר. באופן המשנה שמפרשים כתב 90)ובראב "ד להלן
יום  אלא לבדם, הם לעבודה להם נשאר לא "שהרי  רבינו
אחד  יום אלא שאינה בעצרת, שייך לא וזה וכו'", אחד
שם, באים ואינם מתעצלים הם העצרת שביום כיון – בלבד
אחד  יום בשביל באים אינם אחרֿכך גם אחרים, שיש מפני 
לעצרת  באו שלא שכיון חמישי , ביום עצרת כשחל שנשאר,
בשני , עצרת כשחל כן וכמו אחריה. גם הם מתעצלים
אותו  אלא להם שאין מפני  הראשון, ביום הם מתעצלים
לא  העצרת לאחר כי  ואף  עצרת, חל למחרת כי  לבד היום
ביום  הם מתעצלים לעבודה, ימים ארבעה שנשארו יתעצלו

(לחםֿמשנה). בכל 91)הראשון לבדו שעבד המשמר הוא
חג  של הראשון יוםֿטוב  היה שאם באופן השבוע . ימות

בשב  היוצא בשני  המשמר החג, שלפני  בשבת וחולקים ת,
הוא  והנכנס  חלות. עשר שמקבל קבוע  שזמנו המשמר הוא
להיות  האחרון יוםֿטוב  חל ואם בלבד, חלות שתי  שמקבל
הקבוע , המשמר הוא הנכנס  המשמר בשבת, בחמישי 
חלות  שתי  שמקבל הוא היוצא והמשמר חלות, עשר המקבל

חג 92)בלבד. של הראשון יוםֿטוב  שחל באופן היינו
של  האחרון יוםֿטוב  שחל באופן שהרי  בשבת. בשני  להיות
שתי רק  המקבל הוא היוצא – בשבת בחמישי  להיות חג

למעלה). (ראה בלבד מקבלים 93)חלות אינם ולפיכך
בלבד. חלות שתי  אלא

.„È˙BlÁ‰ ÈˆÁ ÓLÓ ÏkÓ ÏËB ÌÏBÚÏ ÏB„b Ô‰k…≈»¿»≈ƒ»ƒ¿»¬ƒ««
Ô‰a ‰ÎfL94 ÂÈÏe Ô‰‡Ï ‰˙È‰Â :Ó‡pL ; ∆»»»∆∆∆¡«¿»¿»¿«¬…¿»»

ÏËB ÏB„b Ô‰k ÔÈ‡Â .ÂÈÏ ‰ˆÁÓe Ô‰‡Ï ‰ˆÁÓ∆¡»¿«¬…∆¡»¿»»¿≈…≈»≈
Òt95B„Bk ‰Ê ÔÈ‡L ,96. ¿»∆≈∆¿
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‚Á‰87ÌÈ‰k‰ eÁ‡˙iL È„k ,‰wz ‰Ê „Â . ∆»¿»»∆«»»¿≈∆ƒ¿«¬«…¬ƒ
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Á‡ ‡ˆnÈ  ‡a ‡ÏÂ ÓLÓ88. ƒ¿»¿…»ƒ»≈«≈

להלן 77) וראה יהודה. כר' ולא כתנאֿקמא נו. סוכה משנה
חלות. עשרה שתים היו הפנים לחם כי  ב , הלכה פ "ה
שחר  של תמיד זה בשבת, עובדים המשמרות ששתי  ומשום
בלחם  ביניהם חולקים לכך הערביים, בין של תמיד וזה

שם.78)הפנים. בסוכה הוא 79)משנה עבודתם ומקום
למעלה  ראה בצפון, היא הקדשים שחיטת שהרי  בצפון,
שם  בגמרא וראה ג. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות  פ "ה
נכנסין". שהן שיראו כדי  בצפון, חולקים "הנכנסים נו:
הפנים  לחם חולקים מה "ומפני  שם: המשנה ובפירוש
זה  בשבוע  העבודה כי  שידעו כדי  העזרה, בצפון הנכנסים

בצפון". היא השחיטה כי  שלהם, במשנה.80)– שם
שהן  שיראו כדי  בדרום, חולקים והיוצאים שם: ובגמרא
והולכין  יוצאין שהן שיראו "כדי  נו.) (שם וברש"י  יוצאין".

עיקר". שאינו רוח  אצל מקומן שינו לפיכך פסח ,81)להן,
סוכות. או שבועות חו 82)או של או שבת פסח  המועד ל

ראה 83)סוכות. שבוע , אותו של המשמר אנשי  רק  ולא
מהלכות  פ "ד למעלה וראה נו. שם וגמרא נה: שם משנה
לחם  באכילת אלא אינו זה וכל דֿה. הלכות המקדש כלי 
הקבוע , המשמר ידי  על היא הפנים לחם עבודת אבל הפנים,

ו. הלכה שם המקדש כלי  בהלכות צריך 84)ראה כן
בטעות. זו מילה נשמטה חדשים ובדפוסים להיות.

נו.85) שם וגמרא להלן 86)משנה וראה בגמרא, שם
זו. הלכה שם.87)בסוף  וגמרא כלומר,88)משנה

שהכהנים  כדי  הפנים, בלחם שיתחלקו תיקנו כך משום
שיהיו  כדי  החג, שאחרי  בשבת גם לעבוד וישארו יתאחרו
הנכנס  המשמר מאנשי  אחד ואם לעבודה, מצויים כהנים
שהתעכבו  מאלו אחד מקומו את ימלא יופיע , ולא יתאחר
הסמוך  "יוםֿטוב  אמרו: שם בגמרא והנה הפנים. לחם בגלל
אחרון, טוב  יום לפניה – לאחריה בין מלפניה בין לשבת,
והני מקדמי  דהני  כיון טעמא, מאי  ראשון. טוב  יום לאחריה
הדדי ". בהדי  דניכלו היכי  כי  מילתא רבנן תיקון מאחרי ,
אחרון  ועל ראשון ראשון על כאן ענו לא כי  רבינו, וסבור
שלאחר  ראשון יוםֿטוב  בדין כן, ואם להיפך. אלא אחרון,
שלפני אחרון יוםֿטוב  ובדין מקדמי '", "הני  אמרו: השבת,
"הני פירושו: זהו כן ואם מאחרי ", "הני  אמרו השבת,
זיכו  ולכן היוםֿטוב , לפני  לבוא מקדימים שהם מקדמי "
היינו  מאחרי " ו"הני  החג. שלפני  בשבת הפנים בלחם אותם
בני כלומר מאחרים, הם השבת, שלפני  אחרון ביוםֿטוב 
כלומר  יתאחר, היוצא שהמשמר ותיקנו הנכנס , המשמר
לאחרי אף  הפנים בלחם אותו זיכו ולכן במקדש. יתעכב 

ראב "ד. ועיין החג.

.‚È˜ÈÒÙ‰Ï „Á‡ ÌBÈ ÏÁ89,BË ÌBÈ ÔÈe ˙aM‰ ÔÈa »∆»¿«¿ƒ≈««»≈
ÌBÈ B‡ ,ÈMa ‚Á ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBÈ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»»ƒ∆««≈ƒ

˙ˆÚ ÏL ÌBÈ B‡ ,ÈLÈÓÁa ÔBÁ‡‰ BË90ÏÁL »«¬«¬ƒƒ∆¬∆∆∆»

Úe˜ BpÓfL ÓLÓ  ÈLÈÓÁa B‡ ÈMa ˙BÈ‰Ï91 ƒ¿«≈ƒ«¬ƒƒƒ¿»∆¿«»«
ÒÎp‰ ‰ÊÂ ,˙BlÁ OÚ ÏËB ˙aL d˙B‡a92ÏËB ¿»«»≈∆∆«¿∆«ƒ¿»≈

ÌcÏ Ì‰ ‰„BÚÏ Ì‰Ï ‡L ‡Ï È‰L .ÌÈzL¿«ƒ∆¬≈…ƒ¿«»∆»¬»≈¿«»
,˙aLa „Á‡ B‡ ˙aL Ú ‡e‰L ,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡∆»∆»∆∆∆«»∆»¿«»

ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈ‡a ÔÈ‡Â ÔÈÏvÚ˙Óe93. ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ≈∆∆»¿«

בינתיים,89) להפסיק  אחד יום להיות "חל שם: במשנה
נוטל  והמתעכב  חלות, עשר נוטל היה קבוע  שזמנו משמר
יוםֿטוב  שהיה "הוא המשנה בפירוש רבינו וכתב  שתים".
חמישי , יום האחרון יוםֿטוב  או שני  יום חג של הראשון
ישאר  לא חמישי ) ביום האחרון (=יוםֿטוב  כן וכשאירע 
ויבוא  בלבד, אחד יום עבודת אלא הנכנס , השני  למשמר
יום  הראשון יוםֿטוב  יחול אם בעבודה. כולם וישתתפו החג
האחרון  יוםֿטוב  יחול אם שבת יום שני  משמר יכנס  או שני 
שמתחלפין  היום הוא שבת יום שכל לפי  חמישי , יום
הפנים, לחם ומחלקין השנית, ותיכנס  אחת תצא המשמרות:
לו  ישאר שלא המשמר זה המשמרות לאחת וכשיזדמן
ותרגום  מלבוא, ויתעכב  בדבר יתעצל אחד, יום אלא לעבוד
שיקח  לו תיקנו לפיכך ויתעכב , טז) יט , (בראשית ויתמהמה
זה, לפירוש "נמצא ע "ש. בלבד", ככרות שתי  הפנים מלחם
משמר  יוםֿטוב , שקודם בשבת שני  ביום יוםֿטוב  כשחל
יוםֿטוב  וכשחל שתים, נוטל והנכנס  עשר נוטל היוצא
נוטל  הנכנס  משמר המועד, שאחר בחמישי  להיות האחרון
ברש"י וראה (כסף ֿמשנה). שנים" נוטל והיוצא עשר

אחר. באופן המשנה שמפרשים כתב 90)ובראב "ד להלן
יום  אלא לבדם, הם לעבודה להם נשאר לא "שהרי  רבינו
אחד  יום אלא שאינה בעצרת, שייך לא וזה וכו'", אחד
שם, באים ואינם מתעצלים הם העצרת שביום כיון – בלבד
אחד  יום בשביל באים אינם אחרֿכך גם אחרים, שיש מפני 
לעצרת  באו שלא שכיון חמישי , ביום עצרת כשחל שנשאר,
בשני , עצרת כשחל כן וכמו אחריה. גם הם מתעצלים
אותו  אלא להם שאין מפני  הראשון, ביום הם מתעצלים
לא  העצרת לאחר כי  ואף  עצרת, חל למחרת כי  לבד היום
ביום  הם מתעצלים לעבודה, ימים ארבעה שנשארו יתעצלו

(לחםֿמשנה). בכל 91)הראשון לבדו שעבד המשמר הוא
חג  של הראשון יוםֿטוב  היה שאם באופן השבוע . ימות

בשב  היוצא בשני  המשמר החג, שלפני  בשבת וחולקים ת,
הוא  והנכנס  חלות. עשר שמקבל קבוע  שזמנו המשמר הוא
להיות  האחרון יוםֿטוב  חל ואם בלבד, חלות שתי  שמקבל
הקבוע , המשמר הוא הנכנס  המשמר בשבת, בחמישי 
חלות  שתי  שמקבל הוא היוצא והמשמר חלות, עשר המקבל

חג 92)בלבד. של הראשון יוםֿטוב  שחל באופן היינו
של  האחרון יוםֿטוב  שחל באופן שהרי  בשבת. בשני  להיות
שתי רק  המקבל הוא היוצא – בשבת בחמישי  להיות חג

למעלה). (ראה בלבד מקבלים 93)חלות אינם ולפיכך
בלבד. חלות שתי  אלא

.„È˙BlÁ‰ ÈˆÁ ÓLÓ ÏkÓ ÏËB ÌÏBÚÏ ÏB„b Ô‰k…≈»¿»≈ƒ»ƒ¿»¬ƒ««
Ô‰a ‰ÎfL94 ÂÈÏe Ô‰‡Ï ‰˙È‰Â :Ó‡pL ; ∆»»»∆∆∆¡«¿»¿»¿«¬…¿»»

ÏËB ÏB„b Ô‰k ÔÈ‡Â .ÂÈÏ ‰ˆÁÓe Ô‰‡Ï ‰ˆÁÓ∆¡»¿«¬…∆¡»¿»»¿≈…≈»≈
Òt95B„Bk ‰Ê ÔÈ‡L ,96. ¿»∆≈∆¿
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ושלש 94) מזה חלות שלש והיינו יז: ביומא רבי , כדעת
חמש  אלא נוטל שאינו אמרו, שם ביומא כי  ואף  מזה. חלות
חמש, נוטל היוצא שמשמר הסובר יהודה לר' אלא זה אין –
שכר  ושתים היוצא, כמשמר חמש שבע . – הנכנס  ומשמר
אבל  מעשר. אלא מחצה לו אין גדול וכהן דלתות, הגפת
(ראה  שש נוטל והיוצא שש, נוטל הנכנס  רבינו, לדעת

יב ). הלכה (=חתוכה).95)למעלה פרוסה חלה כלומר,
בזה.96) עליו חולק  שום מצאנו ולא שם, ביומא כאביי 

   1 
השולחן 1) על הפנים לחם סידור של מצותֿעשה בו תתבאר

שבת. בכל

.‡ÌÈt‰ ÌÁÏ cÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙aL ÌBÈ ÏÎa ƒ¿«¬≈¿«≈∆∆«»ƒ¿»«»
ÏÎÈ‰a '‰ ÈÙÏ ÔÁÏM‰ ÏÚ3˙aM‰ ÌBÈa :Ó‡pL , ««À¿»ƒ¿≈«≈»∆∆¡«¿««»

Ô‰k‰ epÎÚÈ ˙aM‰ ÌBÈa4.ÓB‚Â ¿««»««¿∆«…≈¿≈

כז.2) עשה המצוות' 'ספר "ונתת 3)ראה ל: כה, שמות
"ושמת  ו כד, ובויקרא תמיד". לפני  פנים לחם השולחן על
בית  מהל' בפ "א וראה ד'". לפני  הטהור השולחן על וגו'

ה"ז. "הכהן".4)הבחירה המלה אין במקרא

.Ïk ,˙BlÁ ‰OÚ ÌÈzL ‡e‰L ‰Bza ea „Â¿»»»«»∆¿≈∆¿≈«»
ÌÈBOÚ ÈL ‰lÁ5LL ,ÌÈ„Ò ÈL B˙B‡ ÔÈÎBÚÂ . «»¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿»ƒ≈

„Ò ÏÎa ˙BlÁ6‰lÁ Èab ÏÚ ‰lÁ ,7ÈzL Ïk ÔÈe , «¿»≈∆«»««≈«»≈»¿≈
‰Ê ÏL ÌÈ˜ ‰LÏL ˙BlÁ8Áe‰ ‰È‰zL È„k , «¿»»ƒ∆»»¿≈∆ƒ¿∆»«

Ba ˙MÓ9˙BÂO˜ ÈzLa ‰ÎÚÓ Ïk CÓBÒÂ .10. ¿«∆∆¿≈»«¬»»ƒ¿≈¿»
‰ÎÚÓ Ïk „ˆa ÔÈ˙BÂ11kıÓ˜ Ba LiL ÈÏ ¿¿ƒ¿«»«¬»»¿ƒ∆≈…∆

‰BÏ12‰kÊ ‰Ï ˙ÎÚn‰ ÏÚ z˙Â :Ó‡pL ,13. ¿»∆∆¡«¿»«»«««¬∆∆¿…»«»
‰BÏ ÈˆÓ˜ ÈL e‡ˆÓ .CÊa ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÈÏÎe¿ƒ∆«ƒ¿»»»ƒ¿¿¿≈À¿≈¿»

ÔÈÎÈÊa‰ ÈLa14ÔÈÎÈÊaÏ eÈ‰ ÌÈÏeLÂ .15È„k , ƒ¿≈«¿ƒƒ¿«ƒ»«¿ƒƒ¿≈
ÔÁÏM‰ ÏÚ ÌeÁÈpiL16. ∆«ƒ««À¿»

שתים 5) אותה ואפית סולת "ולקחת ה) שם, (ויקרא שנאמר
האחת". החלה יהיה עשרונים שני  חלות, עשרה

שש 6) מערכות שתים אותם "ושמת ו) שם, (שם, שכתוב 
וגו'". השולחן על א.7)המערכת צז, מנחות ראה

וכפותיו 8) קערותיו "ועשית כט ) כה, (שמות שנאמר
תעשה  טהור זהב  בהן, יוסך אשר ומנקיותיו וקשותיו
הקנים. הם "מנקיותיו" כי  שם, במנחות ואמרו אותם",
שם  במשנה וראה הלחם. את שמסככין בהן" יוסך "אשר
לסדר  עשר ארבעה היו, קנים ושמונה עשרים כי  א. צו,
אמרו, – א צז, שם ובגמרא שני . לסדר עשר וארבעה אחד,
צריכה  אינה העליונה קנים, שלשה צריכות חלות ארבע  כי 
צריכה  אינה התחתונה משאוי , עליה שאין לפי  שנים, אלא
רבינו  כתב  וכן שולחן, של טהרו על שמונחת לפי  עיקר כל
שם, המשנה ובפירוש הט "ו. הבחירה בית מהל' פ "ג למעלה
עליו  יהיו ואח "כ וכו' השולחן על אחת החלה "נותנין כתב :
קנים  ג' ואח "כ שניה) ֿ) אחרת חלה הקנים ועל קנים ג'
רביעית, חלה ועליהן קנים ג' אח "כ שלישית, חלה ועליהן
קנים  ב ' אח "כ חמישית, חלה ועליהן וכו' קנים ג' ואח "כ

הששית". החלה הקנים שני  ועל לפיכך 9)וכו' כלומר,
הרוח  שתהיה כדי  חלולים, קנים לעשות התורה ציוותה

שנעשה  ואף ֿעלֿפי  צז.). (שם החלות יתעפשו ולא מנשבת
– כא:) (יומא סידורו כביום סילוקו ביום חם שהיה נס  בו
ב 'תוספות' וראה רוקח '). ('מעשה הנס  על סומכין אין

אחד. ד"ה - ב  צט , בארץ 10)מנחות עומדות זהב  יתדות
שמות  רש"י  (ראה הרבה השולחן מן למעלה עד וגבוהים
(שם) שכתוב  עיי "ש), ישראל" מחכמי  "יש ולפי  שם,
- א צז, שם ובגמ ' וקשותיו". וכו' קערותיו "ועשית
"וארבעה  במשנה - א צו, שם וראה סניפים, אלו "קשותיו"
סומכים  שהיו מראשיהן מפוצלין שם היו זהב  של סניפים
פ "ג  למעלה וראה זה", לסדר ושנים זה לסדר שנים בהם

הי "ג. הבחירה בית הסדרים,11)מהל' שני  בין כלומר,
ריוח  טפחים שני  שהיו שם, במשנה מאיר רבי  וכדעת
ממש, המערכה גבי  על ולא ה"ט ), להלן (ראה באמצע 
שכתוב  שמה שאומר במשנה, - א צו, שם שאול וכאבא
שנאמר  כמו למערכת, סמוך הכוונה המערכת" על "ונתת
צח , שם רבי , דעת וכן מנשה", מטה "ועליו כ) ב , (במדבר

אמור 12)א. ב 'סיפרא' וראה במשנה. - א  צו, שם ראה
ז) כד, (ויקרא כאן נאמר אומר, שמעון "רבי  ה"ז: פי "ח 
(צ "ל: להלן ונאמר לאזכרה"), ללחם "והיתה =) אזכרה
את  הכהן והקטיר =) אזכרה טז) ב , (שם למעלה)
מלא  כאן אף  הקומץ , מלא להלן אזכרה מה אזכרתה"),

במשנה.13)הקומץ ". - א צו, שם.14)שם 'סיפרא',
פי "א. מנחות בתוספתא גם תחתית 15)וראה כלומר,

היו  כי ֿאם המקדש בזיכי  ככל עגולים היו לא הבזיכין
ותוספתא  ה"ו, שם 'סיפרא' א. סד, פסחים ראה שטוחים.

יבצעו 16)שם. שלא משום הלחם, גבי  על הניחם ולא
שם). ('סיפרא' הלחם את

.‚‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ÌÈ„q‰ ÈL17ÔÈÎÈÊa‰ ÈLe , ¿≈«¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆∆¿≈«¿ƒƒ
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ18‰Ê ÔÈkÚÓ ÔÈÎÈÊa‰Â ÔÈ„q‰Â , ¿«¿ƒ∆∆∆¿«¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆

‰Ê ˙‡19ÌÁÏa ‡l‡ ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡Â . ∆∆¿≈¿«¿ƒ∆«À¿»∆»¿∆∆
˙aLa ÌÈt‰20ÔÈ‡ÈˆBÓ ˙aM‰ ÌBÈÏ ˙aM‰ ÌBiÓ . «»ƒ¿«»ƒ««»¿««»ƒƒ

‰ÚL ˙aMÓ ÔÁÏM‰ ÏÚ ÌL ‡e‰L ÌÁl‰ ˙‡∆«∆∆∆»««À¿»ƒ«»∆»¿»
Á‡ ÌÁÏ ÔÈcÒÓe21ÔÈ˜ÏBÁL ‡e‰ ÔÈ‡ÈˆBnL ‰ÊÂ . ¿«¿ƒ∆∆«≈¿∆∆ƒƒ∆¿ƒ

˙BÓLn‰ ÈzL22˙‡ˆBi‰Â ˙ÒÎp‰ ,23Ô‰k ÌÚ , ¿≈«ƒ¿»«ƒ¿∆∆¿«≈ƒ…≈
ÏB„b24.B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â , »¿¿ƒ

הסדרים,17) שני  עשו לא אם כלומר א. כז, מנחות משנה,
הפנים. לחם מצות קיימו שם.18)לא משנה,

בגמרא 19) נלמדו וכולם ה"ו, שם וב 'סיפרא' שם. משנה,
עו  חק  ה' "מאשי  ט ), כד, (ויקרא שנאמר ממה וכל שם לם",

לעיכוב . הוא "חוקה" שנאמר מט ,20)מקום שם משנה,
והטעם  ח ). כח , (במדבר פנחס  ו'ספרי ' פ "ז, שם ותוספתא א.
ח ) שם (ויקרא שכתוב  משום הוא בחול ולא בשבת שדווקא
דבר  שכל אומר הרגל חינוך "וענין יערכנו". השבת "ביום
שחר, של עולה היא בראשונה החיצון המזבח  על שיקרב 
וכו' השבת ביום אלא אינו השולחן על שנותנים הלחם וכן
המעשים  לתחילת האלה בדברים מושאל שם חינוך ולשון
משל) =) דומיא דרך בעבודה אותו מרגילים הכלי  שזה לפי 
מדה  שום או חכמה שום אותו שמלמדים בתחילה, לאדם
המשנה). (פירוש בו" קבועה שתהא עד בה עצמו להרגיל

ותוספתא 21) ב . קלג, ושבת ב . צט , במנחות מבואר זה כל
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כיצד  ה"ד להלן וראה שם. אמור, ו'סיפרא' פי "א, מנחות
הלחם. את יח ,22)מסדרין ויומא א. נו, ובסוכה ושם. שם

ה"ט ֿיב .23)א. פ "ד למעלה שם 24)ראה למעלה ראה
הי "ד.

.„?ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈcÒÓ „ˆÈÎÂ25ÌÈ‰k ‰Úa‡ ¿≈«¿«¿ƒ∆«∆∆«¿»»…¬ƒ
ÔÈ„Ò ÈL Ô„Èa ÌÈL ,ÌÈÒÎ26ÈL Ì„Èa ÌÈLe ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»»¿≈¿»ƒ¿«ƒ¿»»¿≈

ÔÈÎÈÊ27Ì‰ÈÙÏ ÔÈÓÈc˜Ó ‰Úa‡Â .28ÏhÏ ÌÈL , ¿ƒƒ¿«¿»»«¿ƒƒƒ¿≈∆¿«ƒƒ…
ÏÚ ÌL eÈ‰L ÔÈÎÈÊ ÈL ÏhÏ ÌÈLe ÌÈ„Ò ÈL¿≈¿»ƒ¿«ƒƒ…¿≈¿ƒƒ∆»»«

ÔÁÏM‰29ÔBÙva ÔÈ„ÓBÚ ÔÈÒÎp‰ .30Ì‰ÈÙe «À¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»¿≈∆
ÌB„Ï31.ÔBÙvÏ Ì‰ÈÙe ÌBca ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ‡ˆBi‰Â , «»¿«¿ƒ¿ƒ«»¿≈∆«»

ÔÈÎLBÓ el‡32ÔÈÁÈpÓ el‡Â33CB˙a ‰Ê ÏL BÁÙËÂ , ≈¿ƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ¿∆∆¿
‰Ê ÏL BÁÙË34„ÈÓz ÈÙÏ :Ó‡pL ;35. ƒ¿∆∆∆∆¡«¿»«»ƒ

ב .25) צט , מנחות במשנה זה של 26)כל מערכות שתי 
מערכת.לח  לכל שש הפנים, לבונה.27)ם עם
עוד 28) מקדימים הנ"ל, הכהנים לארבעה נוסף  כלומר

לפניהם. ונכנסים כהנים שעברה.29)ארבעה משבת
יהיו 30) העבודה המסדרין דאותן מילתא, שפיר "דהכי 

קדשים  קדשי  דשחיטת =) חמירא" צפון דקדושת בצפון,
הי "ב . פ "ד למעלה וראה שם, במשנה רש"י  – בצפון)"

מונחין,31) ומערב  מזרח  שולחנות כמאןֿדאמר "וסתמא
פ "ג  למעלה רבינו פסק  וכן שם). (רש"י  ודרום" צפון ורוחבן

הי "ב . הבחירה בית שעברה.32)מהל' בשבת הלחם את
החדש.33) ועד 34)הלחם אחת, ובעונה בעת כלומר,

אלו, מניחים מיד אלו השולחן מן המושכים יגביהו שלא
קלה. לשעה אף  לחם, בלי  השולחן ישאר שם 35)שלא 
יוסי . רבי  כדברי  ולא תנאֿקמא, וכדברי  במשנה,

.‰‰Ê ÔÁÏL ÏÚ e‡ÈˆB‰L ÌÁl‰ ˙‡ e˙Â e‡ˆÈ»¿¿»¿∆«∆∆∆ƒ«À¿»»»
ÌÏe‡a ‰È‰L Á‡36Ck Á‡Â ,ÔÈÎÈÊa‰ eÈË˜‰Â , «≈∆»»»»¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿««»

˙BlÁ‰ ÔÈ˜lÁÓ37˙BÈ‰Ï ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â . ¿«¿ƒ««¿ƒ»«ƒƒƒ¿
˙aLa38ÚÏ ˙B˜lÁ˙Ó ˙BlÁ‰ 39. ¿«»««ƒ¿«¿»∆∆

על 36) מבפנים באולם היו שולחנות "שני  במשנה: שם
שיש  של על זהב , של ואחד שיש של אחד הבית, פתח 
שמעלין  ביציאתו, זהב  של ועל בכניסתו, הפנים לחם נותנים
לחם  שעליו מבפנים זהב  של ואחד מורידין, ולא בקודש
בית  מהל' פ "ג למעלה זה כל רבינו והביא תמיד". הפנים
חינוך'). 'מנחת מבעל ומקורים' ('חידושים הט "ז הבחירה
בשבת, שנעשה במה מדובר שכאן לפי  כאן, הביאו ולא
שבת, בערב  היה שיש של שולחן על הלחם הנחת ואילו

.(16 530 עמ ' פי "א (מנחות בתוספתא שם 37)כמפורש
לכהנים", מתחלקות והחלות הבזיכים, "הקטירו במשנה:
עד  הלחם את אוכלין "אין כי  ה"י , פ "ד למעלה וראה

האש". על לבונה בזיכי  שני  שאי ֿאפשר 38)שיקטירו
ביום. למחרת,39)לאכלו ולא דווקא ולערב  במשנה, שם

שם. רש"י  ראה בלינה, נפסל הוא שהרי 
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ÌÈ‡Ò40ÌÈhÁ41˙BÁÓÏ ÔÈÈe‡‰42Ì˙B‡ ÔÈÙLÂ ,43 ¿ƒƒƒ»¿ƒƒ¿»¿»ƒ»

Ô‰a ÔÈËÚBe44˙BÁÓ ÈhÁ ‡Lk45ÔÈÁBËÂ , ¬ƒ»∆ƒ¿»ƒ≈¿»¿¬ƒ
‰Úa‡ ‰Ù ‰OÚ ˙Á‡a Ô‰Ó ÔÈtÓe ,Ô˙B‡»¿«ƒ≈∆¿««∆¿≈»»«¿»»

˙ÏÒ ÔBOÚ ÌÈOÚÂ46‰OÚ ÌÈzL Ì‰Ó ÔÈOBÚÂ , ¿∆¿ƒƒ»…∆¿ƒ≈∆¿≈∆¿≈
˙BlÁ47˙BvÓ48,‰Ù ‰OÚ ˙Á‡a Ì˙B‡ ‰t ‡Ï . ««…ƒ»»¿««∆¿≈»»

ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ‡Ò Úa‡Â ÌÈOÚÓ Ô‡ÈˆB‰ ‡lL B‡∆…ƒ»≈∆¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ
˙BLk  ÌB˜Ó ÏkÓ ˙ÏÒ eOÚÂ49eÓ‡ ‡Ï ; ¿«¬…∆ƒ»»¿≈…∆∆¿
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טעמא,40) "מאי  אמרו: שם, ובגמרא ב . עו, במנחות משנה
עשרון  ישנה), מתבואה =) אתו ומישן אתו דמחיטים כיון
ארבעה  הרי  ה"ד), פ "ח  להלן (וראה מסאה" נפק  מובחר
שני היא אחת שכל חלות, עשרה לשתים עשרונים ועשרים

ה"ב . למעלה ראה כד,41)עשרונים, (ויקרא נאמר כי  ואף 
(מנחות  כן ולמדו חטים, גם ניקחת – סולת" "ולקחת ה)
ואע "פ  מכלֿמקום". "ולקחת "ולקחת", שנאמר ממה עו:)
הפנים, בלחם – סולת אלא באות אינן המנחות ששאר
חסה  שבוע , בכל עשרונות וארבעה מעשרים בא שהוא
כשהוא  לקנותו והתירה ישראל, של ממונם על התורה
היה  סולת, אותו קנו ואילו יותר, בזול שמחירו חיטים,

שם). (גמרא, איסורי42)ביוקר מהל' פ "ז למעלה ראה
ה"ד. ראש"43)מזבח  "ישופך מן גזור הוא "שיפה

עד (בראש  בכח  בידים החיטה שיכו ועניינו טו), ג, ית
עו:). מנחות המשנה, (פירוש העפר" מעליה שמעביר

נשברת"44) שהיא עד ברגל אותה שדורסים "בעיטה
שם). המשנה, שיפה 45)(פירוש מאות שלש הטעונות

הל' למעלה וראה במשנה. עו. (שם בעיטה מאות וחמש
ה"ה). שם מזבח  לחם 46)איסורי  במשנה: שם הוא כן

וכו' סאין וארבע  מעשרים עשרונים וארבע  עשרים הפנים
שתהיה  עד הקמח  את מנפה כלומר נפה. בי "א מנופה והיה
יותר  דקה היתה הנפות, מאלו ונפה נפה וכל מובחרת, סולת

שם. המשנה בפירוש ראה למעלה 47)מחברתה, ראה
עקיבא,48)ה"ב . רבי  בדברי  - א נז, במנחות כמפורש

אשר  המנחה "כל יא) ב , (ויקרא התורה שאמרה שממה
לרבות  תקריבו, "אשר למדו חמץ ", תעשה לא לה' תקריבו
למעלה  וראה להחמיצו. שאסור היינו לחימוץ ", הפנים לחם

הי "ט . פ "ו 49)פי "ב  מנחות המשנה בפירוש רבינו כתב  כן
מעשרים  יותר או בפחות שאפילו הדבר, ומקור מ "ז.
"תנו  שם: במנחות בברייתא הוא כשר, - סאין וארבעה
במדת  שמיעט  או עשרונן במדת שריבה המנחות כל רבנן,
סאין  במדת שמיעט  או סאין במדת ריבה פסולות, - עשרון
הדין  אבל פ "ח . מנחות בתוספתא וכ"ה כשרות". - שלהן
לא  כשרים, – נפה באחתֿעשרה אותם נפה לא שאם הזה
לא  הלחם, ושתי  עומר גבי  ה"ה, פ "ח  ולהלן מקורו. מצאנו

שם. יוםֿטוב ' ב 'תוספות ועי ' זאת. הביא

.ÊıeÁa  Ô˙ÎÈÚÂ Ô˙LÈÏ50ÌÈÙa  Ô˙iÙ‡Â , ƒ»»«¬ƒ»»««¬ƒ»»ƒ¿ƒ
‰ÊÚa51˙BÁn‰ ‡Lk ,52˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈLÏÂ . »¬»»ƒ¿»«¿»¿»ƒ»««

˙Á‡53ÌÈzL ÌÈzL Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â ,54. ««¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ

היה כלומר,50) בית במשנה. - ב  צה, מנחות לעזרה, חוץ 
(ראה  שמו פגי  ובית המנחות, לבישול המיועד לעזרה מחוץ 

מ "ב ). פי "א מנחות המשנה, מנחות 51)בפירוש משנה,
פ "ח  להלן וראה ה"י . פי "ח  אמור ב 'סיפרא' הוא וכן שם.
ולא  לעזרה חוץ  אותם ללוש מותר שמחמתה ו"הסיבה ה"ז.
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קכג                  
         

כיצד  ה"ד להלן וראה שם. אמור, ו'סיפרא' פי "א, מנחות
הלחם. את יח ,22)מסדרין ויומא א. נו, ובסוכה ושם. שם

ה"ט ֿיב .23)א. פ "ד למעלה שם 24)ראה למעלה ראה
הי "ד.

.„?ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈcÒÓ „ˆÈÎÂ25ÌÈ‰k ‰Úa‡ ¿≈«¿«¿ƒ∆«∆∆«¿»»…¬ƒ
ÔÈ„Ò ÈL Ô„Èa ÌÈL ,ÌÈÒÎ26ÈL Ì„Èa ÌÈLe ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»»¿≈¿»ƒ¿«ƒ¿»»¿≈

ÔÈÎÈÊ27Ì‰ÈÙÏ ÔÈÓÈc˜Ó ‰Úa‡Â .28ÏhÏ ÌÈL , ¿ƒƒ¿«¿»»«¿ƒƒƒ¿≈∆¿«ƒƒ…
ÏÚ ÌL eÈ‰L ÔÈÎÈÊ ÈL ÏhÏ ÌÈLe ÌÈ„Ò ÈL¿≈¿»ƒ¿«ƒƒ…¿≈¿ƒƒ∆»»«

ÔÁÏM‰29ÔBÙva ÔÈ„ÓBÚ ÔÈÒÎp‰ .30Ì‰ÈÙe «À¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»¿≈∆
ÌB„Ï31.ÔBÙvÏ Ì‰ÈÙe ÌBca ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ‡ˆBi‰Â , «»¿«¿ƒ¿ƒ«»¿≈∆«»

ÔÈÎLBÓ el‡32ÔÈÁÈpÓ el‡Â33CB˙a ‰Ê ÏL BÁÙËÂ , ≈¿ƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ¿∆∆¿
‰Ê ÏL BÁÙË34„ÈÓz ÈÙÏ :Ó‡pL ;35. ƒ¿∆∆∆∆¡«¿»«»ƒ

ב .25) צט , מנחות במשנה זה של 26)כל מערכות שתי 
מערכת.לח  לכל שש הפנים, לבונה.27)ם עם
עוד 28) מקדימים הנ"ל, הכהנים לארבעה נוסף  כלומר

לפניהם. ונכנסים כהנים שעברה.29)ארבעה משבת
יהיו 30) העבודה המסדרין דאותן מילתא, שפיר "דהכי 

קדשים  קדשי  דשחיטת =) חמירא" צפון דקדושת בצפון,
הי "ב . פ "ד למעלה וראה שם, במשנה רש"י  – בצפון)"

מונחין,31) ומערב  מזרח  שולחנות כמאןֿדאמר "וסתמא
פ "ג  למעלה רבינו פסק  וכן שם). (רש"י  ודרום" צפון ורוחבן

הי "ב . הבחירה בית שעברה.32)מהל' בשבת הלחם את
החדש.33) ועד 34)הלחם אחת, ובעונה בעת כלומר,

אלו, מניחים מיד אלו השולחן מן המושכים יגביהו שלא
קלה. לשעה אף  לחם, בלי  השולחן ישאר שם 35)שלא 
יוסי . רבי  כדברי  ולא תנאֿקמא, וכדברי  במשנה,
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˙BlÁ‰ ÔÈ˜lÁÓ37˙BÈ‰Ï ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â . ¿«¿ƒ««¿ƒ»«ƒƒƒ¿
˙aLa38ÚÏ ˙B˜lÁ˙Ó ˙BlÁ‰ 39. ¿«»««ƒ¿«¿»∆∆

על 36) מבפנים באולם היו שולחנות "שני  במשנה: שם
שיש  של על זהב , של ואחד שיש של אחד הבית, פתח 
שמעלין  ביציאתו, זהב  של ועל בכניסתו, הפנים לחם נותנים
לחם  שעליו מבפנים זהב  של ואחד מורידין, ולא בקודש
בית  מהל' פ "ג למעלה זה כל רבינו והביא תמיד". הפנים
חינוך'). 'מנחת מבעל ומקורים' ('חידושים הט "ז הבחירה
בשבת, שנעשה במה מדובר שכאן לפי  כאן, הביאו ולא
שבת, בערב  היה שיש של שולחן על הלחם הנחת ואילו

.(16 530 עמ ' פי "א (מנחות בתוספתא שם 37)כמפורש
לכהנים", מתחלקות והחלות הבזיכים, "הקטירו במשנה:
עד  הלחם את אוכלין "אין כי  ה"י , פ "ד למעלה וראה

האש". על לבונה בזיכי  שני  שאי ֿאפשר 38)שיקטירו
ביום. למחרת,39)לאכלו ולא דווקא ולערב  במשנה, שם

שם. רש"י  ראה בלינה, נפסל הוא שהרי 
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˙ÏÒ ÔBOÚ ÌÈOÚÂ46‰OÚ ÌÈzL Ì‰Ó ÔÈOBÚÂ , ¿∆¿ƒƒ»…∆¿ƒ≈∆¿≈∆¿≈
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טעמא,40) "מאי  אמרו: שם, ובגמרא ב . עו, במנחות משנה
עשרון  ישנה), מתבואה =) אתו ומישן אתו דמחיטים כיון
ארבעה  הרי  ה"ד), פ "ח  להלן (וראה מסאה" נפק  מובחר
שני היא אחת שכל חלות, עשרה לשתים עשרונים ועשרים

ה"ב . למעלה ראה כד,41)עשרונים, (ויקרא נאמר כי  ואף 
(מנחות  כן ולמדו חטים, גם ניקחת – סולת" "ולקחת ה)
ואע "פ  מכלֿמקום". "ולקחת "ולקחת", שנאמר ממה עו:)
הפנים, בלחם – סולת אלא באות אינן המנחות ששאר
חסה  שבוע , בכל עשרונות וארבעה מעשרים בא שהוא
כשהוא  לקנותו והתירה ישראל, של ממונם על התורה
היה  סולת, אותו קנו ואילו יותר, בזול שמחירו חיטים,

שם). (גמרא, איסורי42)ביוקר מהל' פ "ז למעלה ראה
ה"ד. ראש"43)מזבח  "ישופך מן גזור הוא "שיפה

עד (בראש  בכח  בידים החיטה שיכו ועניינו טו), ג, ית
עו:). מנחות המשנה, (פירוש העפר" מעליה שמעביר

נשברת"44) שהיא עד ברגל אותה שדורסים "בעיטה
שם). המשנה, שיפה 45)(פירוש מאות שלש הטעונות

הל' למעלה וראה במשנה. עו. (שם בעיטה מאות וחמש
ה"ה). שם מזבח  לחם 46)איסורי  במשנה: שם הוא כן

וכו' סאין וארבע  מעשרים עשרונים וארבע  עשרים הפנים
שתהיה  עד הקמח  את מנפה כלומר נפה. בי "א מנופה והיה
יותר  דקה היתה הנפות, מאלו ונפה נפה וכל מובחרת, סולת

שם. המשנה בפירוש ראה למעלה 47)מחברתה, ראה
עקיבא,48)ה"ב . רבי  בדברי  - א נז, במנחות כמפורש

אשר  המנחה "כל יא) ב , (ויקרא התורה שאמרה שממה
לרבות  תקריבו, "אשר למדו חמץ ", תעשה לא לה' תקריבו
למעלה  וראה להחמיצו. שאסור היינו לחימוץ ", הפנים לחם

הי "ט . פ "ו 49)פי "ב  מנחות המשנה בפירוש רבינו כתב  כן
מעשרים  יותר או בפחות שאפילו הדבר, ומקור מ "ז.
"תנו  שם: במנחות בברייתא הוא כשר, - סאין וארבעה
במדת  שמיעט  או עשרונן במדת שריבה המנחות כל רבנן,
סאין  במדת שמיעט  או סאין במדת ריבה פסולות, - עשרון
הדין  אבל פ "ח . מנחות בתוספתא וכ"ה כשרות". - שלהן
לא  כשרים, – נפה באחתֿעשרה אותם נפה לא שאם הזה
לא  הלחם, ושתי  עומר גבי  ה"ה, פ "ח  ולהלן מקורו. מצאנו

שם. יוםֿטוב ' ב 'תוספות ועי ' זאת. הביא
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˙Á‡53ÌÈzL ÌÈzL Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â ,54. ««¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ

היה כלומר,50) בית במשנה. - ב  צה, מנחות לעזרה, חוץ 
(ראה  שמו פגי  ובית המנחות, לבישול המיועד לעזרה מחוץ 

מ "ב ). פי "א מנחות המשנה, מנחות 51)בפירוש משנה,
פ "ח  להלן וראה ה"י . פי "ח  אמור ב 'סיפרא' הוא וכן שם.
ולא  לעזרה חוץ  אותם ללוש מותר שמחמתה ו"הסיבה ה"ז.
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(פירוש  בגמרא" נתבארה לא בעזרה, אלא לאפות מותר יהא
הגמרא  ובקושיית רוקח '). ב 'מעשה וראה שם, המשנה
וכיון  נתקדשו, בעזרה, שאפייתם כיון שם), (מנחות
תירץ  בלינה? פסולים אינם למה שבת, בערב  שאפייתן
כלי שאין ה"ג) הקרבנות מעשה מהל' (פ "ז שמח ' ב 'אור
וה'חתם  א. ק , במנחות כמפורש בזמנם, שלא מקדשין שרת
מח .) (מנחות רבי  דברי  לפי  תירץ  קכה) סי ' (או"ח  סופר'
נשחטו  שלא זמן וכל הלחם, את מקדשת הכבשים ששחיטת
בלינה. נפסלת שאינה דמים, קדושת אלא כאן אין

לישתן 52) אבל המנחות, כשאר בפנים אפייתו כלומר,
לישתן  גם המנחות שאר שהרי  המנחות, כשאר אינן ועריכתן
הקרבנות  מעשה מהל' פי "ב  למעלה ראה בפנים. ועריכתן

רוקח '. 'מעשה וראה א.53)הכ"אֿכג. צד, מנחות משנה,
עשרונים  שני  רבנן, דתנו מילי : הני  "מנא אמרו שם ובגמ '
אחת  שנילושת מלמד ה), כד, (ויקרא האחת החלה יהיה

"ומנין 54)אחת". אמרו שם ובגמרא במשנה. שם
ושמת  ו) שם, (שם תלמודֿלומר שתים, שתים שאפייתן
בתנור, דהיינו מהם, עושה שאתה ראשונה "שימה אותם".
דפוסין  בשני  שתים נותן שהיה שמשמע  אותם, בלשון תהא

שם). (רש"י  בתנור" יחד

.ÁÔÈÒeÙ„ ‰LÏLe55‰Ê ÏL56„Á‡ :Ì‰Ï eÈ‰ ¿»¿ƒ∆»»»»∆∆»
d˙B‡ ÔÈÙB‡L ÈM‰Â ;˜ˆa ‡È‰Â ‰lÁ‰ Ba ÔÈ˙BpL∆¿ƒ««»¿ƒ»≈¿«≈ƒ∆ƒ»

Ba57ÔÓ d˙B‡ ‰„BLk Ba d˙B‡ ÔÈ˙BpL ÈLÈÏM‰Â ;¿«¿ƒƒ∆¿ƒ»¿∆∆»ƒ
Ï˜Ï˜˙z ‡lL È„k ,epz‰58. ««¿≈∆…ƒ¿«¿≈

שם,55) פי "א ותוספתא שם, ברייתא תבניות. שלש כלומר,
ה"ב . שם כט )56)ו'סיפרא' כה, (שמות בתורה הוא כך

בחומש  רש"י  אבל זהב , של היו הדפוסים שהם שהקערות
('הר  ברזל של היו בהם אותו שאופין שהדפוסים כתב  (שם)

כאן. רוקח ' 'מעשה וראה מעט 57)המוריה'). גדול "והוא
מן  גבוה כלומר שם), גרשום' ('רבינו הראשון" הדפוס  מן
השני הדפוס  כי  הגמרא מדברי  נשמע  בגדלו ואילו הראשון,
לדפוס  "וליהדרה מקשה מה כן, לא שאם כראשון, היה

לא 58)קמא". אם דקה, שהיא ולפי  ובגמרא. במשנה שם
ומכיון  גרשום'). ('רבינו מתקלקלת היתה בדפוס , נותנה היה
לדפוס  להחזירה יכול ולא מתנפחת היא האפיה שלאחר
יותר  גדול שהוא שלישי , בדפוס  צורך היה – הראשון

בגמרא). (שם, הקודמים מהדפוסים

.Ë˙ÚaÓ Ô‰Ó ‰lÁ Ïk59 ÌÈt‰ ÌÁÏ :Ó‡pL , »«»≈∆¿À««∆∆¡«∆∆«»ƒ
ÌÈa ÌÈt BÏ eÈ‰iL60‰OÚ Ô‰Ó ‰lÁ Ïk C‡ . ∆ƒ¿»ƒ«ƒ…∆»«»≈∆¬»»

ÌÈÁÙË ‰MÓÁ daÁÂ ,ÌÈÁÙË61dÓeÂ ,62ÚL ¿»ƒ¿»¿»¬ƒ»¿»ƒ¿»∆«
˙BÚaˆ‡63BaÁÂ ,ÁÙË OÚ ÌÈL Bk‡ ÔÁÏM‰Â . ∆¿»¿«À¿»»¿¿≈»»∆«¿»¿

ÌÈÁÙË ‰ML64ÔÁÏM‰ Á ÏÚ ‰lÁ‰ C‡ Ô˙B .65, ƒ»¿»ƒ≈…∆««»«…««À¿»
ÈLe Ô‡kÓ ÌÈÁÙË ÈL ˙‡ˆBÈ ‰lÁ‰ ˙‡ˆÓƒ¿≈««»≈¿≈¿»ƒƒ»¿≈
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆBi‰ ˙‡ ÏÙBÎÂ .Ô‡kÓ ÌÈÁÙË¿»ƒƒ»¿≈∆«≈ƒ»ƒ»

ÚˆÓ‡a ÁÂ ˙BÂˆw‰ ÈL ÔÈa ‡MÈÂ66ÁÈpÓ ÔÎÂ . ¿ƒ»≈≈¿≈«¿»∆«»∆¿«¿≈«ƒ«
‰lÁ Èab ÏÚ ‰lÁ67˙BlÁ LL CBÚL „Ú ,68ÔÎÂ . «»««≈«»«∆≈≈«¿≈

.˙BlÁ LL ‰iL ‰ÎÚn‰ „ˆa ‰OBÚ∆¿«««¬»»¿ƒ»≈«

שהרי59) ממש, מרובעת היתה לא אבל עגולה. לא כלומר,

('תוספות  להלן ראה חמשה, ורחבה טפחים עשרה ארכה
א: צה, שם בברייתא ומקורו מ "ד). פי "א מנחות יוםֿטוב '

כמי ודומה בתנור, לה היה כוורת מרובעת"."כמין טבלא ן
ולא  למטה. גם מרובעת שהיא משמע  הלשון ומפשטות
שצרה  ספינה, כמין שהיתה שאמר צד:) (שם יוחנן כרבי 
קשיש  שהיה (שם) חנינא כרבי  אלא למעלה, ורחבה למטה

(כסף ֿמשנה). יוחנן "לחם 60)מרבי  א: צו, שם במשנה,
לו  "שיהיו שם: המשנה ובפירוש פנים". לו שיהא פנים,

הרבה". שם 61)פנים נחלקו ולא הכל, לדברי  שם במשנה
השולחן. במידת רבינו 63)גבוהה.62)אלא פירש כן

כלומר  אצבעות", שבע  "וקרנותיו במשנה שם ששנינו מה
באופן  פירש שם ורש"י  (כסף ֿמשנה). אצבעות שבע  גבוהה
- א לו, בפסחים שאמרו ממה שם הרש"ש והעיר אחר.
אלא  אינו וטפח  טפח , (=גובהו) עוביו היה הפנים שלחם
מא:). (מנחות בזרת אצבעות ושש באגודל אצבעות ארבע 
עצב . מטפח  גדול שהוא שוחק  לטפח  שהכוונה ואפשר
שם) (מנחות, זומא בן לדעת היא בפסחים הסוגיא כי  (ויתכן
על  לחלוק  וכוונתו פנים", לו "שיהא – פנים" "לחם שאמר
אמר  זה ועל אצבעות, שבע  שגבהו תנאֿקמא שאמר מה
ורבינו  ה:), (סוכה מטפח  פחותים פנים ואין פנים לו שיהיו
האפיה, לאחר כאן רבינו כוונת אולי  או כתנאֿקמא. פסק 
לפני היינו - שם ובפסחים אצבעות, שבע  גבהו היה שאז

רוקח '). ב 'מעשה וראה במנחות 64)האפיה. מאיר כרבי 
עצי שולחן "ועשית חג) כה, (שמות שנאמר שמה א. צו,
ששה  בת באמה הוא רחבו", ואמה ארכו אמתיים שטים,
בת  לאמה שהכוונה שאמר (שם) יהודה כרבי  ולא טפחים
(שם  שאול אבא שגם משום כמותו והלכה טפחים, חמשה
(כסף ֿמשנה). ה"ב  למעלה ראה כן, סובר במשנה)

כאורך 65) כמעט  החלה שאורך ומשום במשנה. שם
שתי שהיו ומכיון השולחן, כרוחב  כמעט  ורחבו השולחן,
לרוחב  החלה אורך כי ֿאם להניחם אפשר היה לא מערכות

ז"ל). דוראן הרב  בשם ספר' ('קרית כלומר,66)השולחן
בין  ריוח  נשאר ומכאן, מכאן הטפחים את כופל שהוא אחר
"כופל  שם: במשנה, וראה כ). כ"ף  כמין (והוא הכפלים שני 
באמצע ", ריוח  וטפחיים מכאן, וטפחיים מכאן טפחיים
שני בין ריוח  טפחיים היו כי  גרשום' ו'רבינו רש"י  ופירשו
ורוחב  טפחים, עשר שנים השולחן אורך שהרי  הסדרים,
עשרה  היו יחד הסדרים ובשני  טפחים, חמשה החלה
הסדרים, שני  בין טפחים שני  של ריוח  שנשאר הרי  טפחים,
באמצע " ריוח  "וטפחיים גרס  שלא נראה רבינו מדברי  אבל
הכפלים. שבין ריוח  והיינו באמצע ". "וריוח  כי ֿאם

ה"ב .67) למעלה שם.68)ראה למעלה, ראה

.È˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ÌÈt‰ ÌÁÏ ˙iÙ‡ ÔÈ‡69 ≈¬ƒ«∆∆«»ƒ»∆««»
BË ÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ70ÔÈÙB‡ ˙aL Úa ‡l‡ ; ¿…∆∆»¿∆∆«»ƒ

ÁÓÏ Ô˙B‡ ÔÈÎBÚÂ ,Ô˙B‡71ÈL eÏÁ Ì‡Â . »¿¿ƒ»¿»»¿ƒ»¿≈
˙BÈ‰Ï ‰M‰ L‡ ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈÈLÈÓÁa »ƒƒ∆…«»»ƒ¿«¬ƒƒ

˙aL Úe72ÈÚÈ ÌBiÓ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡ 73. ¿∆∆«»ƒ»ƒ¿ƒƒ

ב .69) צה, שם ו',70)משנה, ביום יו"ט  חל אם כלומר,
ק : (שם יוםֿטוב  בערב  אלא ביוםֿטוב  אותן אופין אין
שאוכל  מה אלא ביוםֿטוב  ומבשלים אופין שאין במשנה),
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שם). המשנה, (פירוש בלבד היום להשלים 71)באותו יש
בערב  אותו אופין – שבת בערב  טוב  יום חל ואם כאן:

שם. במשנה, הוא וכן עדים 72)יוםֿטוב . באו שלא כגון
ולמחר  קודש יום באותו שנוהגים אלול, של שלשים ביום

ה"ח ). החודש קידוש מהל' (פ "ה במשנה.73)קודש שם

.‡ÈÌÈw‰ ecÒ ‡Ï74˙‡ ‰ÁBc Ô˙ÏÈË ‡ÏÂ …ƒ«»ƒ¿…¿ƒ»»∆∆
˙aM‰75Ô˙BÂ ÔËÓBLÂ ÒÎ ˙aL ÚÓ ‡l‡ ; ««»∆»≈∆∆«»ƒ¿»¿¿»¿¿»

ÔÁÏM‰ C‡Ï76˙aLa „Á‡e ,77˙‡ ÒÈÎÓe ÒÎ ¿…∆«À¿»¿∆»¿«»ƒ¿»«¿ƒ∆
.˙BlÁ‰ ÔÈa ÌÈw‰«»ƒ≈««

שלושה 74) היו חלות שתי  כל בין כי  ה"ב , למעלה ראה
בו. מנשבת הרוח  שתהיה כדי  זהב  של משנה,75)קנים

בין  הקנים לתת אמרה שהתורה ואף ֿעלֿפי  א. צו, שם
עקיבא  רבי  שאמר שכשם השבת, את דוחים אינם – החלות
דוחה  אינה שבת מערב  לעשותה לה שאפשר מלאכה "כל
דוחה  אינה בלעדה, שאפשר מלאכה כן כמו – השבת" את
מנשבת  הרוח  שתהא כדי  הוא הקנים סידור והרי  השבת, את
יום  של הזה הזמן ובשיעור החלות, יתעפשו ולא ביניהם
ד"ה  שם רש"י  וראה צז.). שם (גמרא לכך חשש אין השבת,
שנראה  מחמת הוא זה איסור כי  שכתב  שבת, דחי  לא אמאי 
אלא  שאינו כתבו לא, ד"ה שם וה'תוספות' וסותר, כבונה
עליהם  שגזרו השבותים מן והוא מוקצה, טלטול משום
זאת  הסמיכו ה"ח ) פי "ח  (אמור וב 'סיפרא' עיי "ש. במקדש,
קנים  עמו עורך אין יערכנו, ודרשו: "יערכנו", לפסוק 
מא, אות מ "ו שם פי "א ישראל' ב 'תפארת וראה בשבת.

איגר. עקיבא רבי  להגאון הרמב "ם הוא 76)ובגליון כן
ה"ט  למעלה ראה הסדרים. שני  בין והיינו שם . במשנה,
לא  כי  כתבו לאורכו, ד"ה - א צז, שם וה'תוספות' וה"ב .
לאורך  הרצפה על אלא מניחו היה ממש השולחן על

שם. יוםֿטוב ' 'תוספות וראה צז,77)השולחן. שם בגמ '
איתא  - פי "א מנחות ובתוספתא שבת", "במוצאי  איתא  - א
ליום  אור רבינו: כוונת גם שכן לומר וצריך שבת", "אחר

המוריה'). ('הר בשבת אחד

.ÈcÒ78BnÚ ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,B˙ÂˆÓk ˙aLa ÌÁl‰ ƒ≈«∆∆¿«»¿ƒ¿»¿…ƒƒ«ƒ
ÁÓÏ „Ú ‰BÏ ÈÎÈÊa79ÈË˜‰ ‰‡a‰ ˙aMÏÂ , »ƒ≈¿»«¿»»¿««»«»»ƒ¿ƒ

ÔÈÎÈÊa‰80ÌÁl‰ ÏÒÙ 81LB„˜ BÈ‡Â82Ì‡ ÔÎÂ . «»ƒƒƒ¿««∆∆¿≈»¿≈ƒ
˙aLa „Á‡a ÔÈÎÈÊa‰Â ÌÁl‰ cÒ83ÈË˜‰Â ƒ≈«∆∆¿«»ƒƒ¿∆»¿«»¿ƒ¿ƒ

LB„˜ BÈ‡ ÌÁl‰  ‰‡a‰ ˙aL Á‡Ï ÔÈÎÈÊa‰«»ƒƒ¿«««»«»»«∆∆≈»
˙aLa ÔÈÎÈÊa‰ ÈË˜‰ Ì‡ Ï‡ .ÏÒÙÂ84[‡Ï] 85 ¿ƒ¿»¬»ƒƒ¿ƒ«»ƒƒ¿«»…

ÌÁl‰ ÏÒÙ86. ƒ¿««∆∆

ראשונה.78) בבבא - א ק , מנחות כלומר,79)משנה,
הבזיכין  את סידר לא אבל כמצוותו הלחם את רק  סידר
לאחר  סידרם אלא ה"ד), למעלה (ראה בשבת כמצוותם

פחות 80)השבת. השולחן על מונחים הבזיכין היו והרי 
ימים. וכאן 81)משבעה כמצוותו. המתיר קרב  שלא לפי 

כדין  הונח  שהלחם כיון הבאה, השבת עד להניח  מועיל לא
שם). (רש"י  כמצוותו השולחן על חייבין 82)ושהה ואין

ראה  אבל במשנה. שם ראה וטמא, נותר פיגול משום עליהן
חייבין  שאין ומה קדוש, הוא הלחם כי  שמפרש שם רש"י 
הלחם  מן לאכול עלֿמנת הקטירן (אם פיגול משום עליהן

על  נותר חל שלא ומה כמצוותו. המתיר קרב  שלא למחר)
חייב  אינו כן וכמו לאכילה. ראוי  אינו שהלחם משום הלחם,
עליו  חייבים לטהורים הניתר שרק  משום שאכלו, הטמא
לטהורים. ניתר לא זה לחם ואילו טומאה, משום

את 83) "סידר שם: השניה, בבבא רבינו גרס  שכן נראה
את  והקטיר בשבת) (באחד (בשבת) הבזיכין ואת הלחם
ועי ' שם). יוםֿטוב ' ('תוספות פסול" - שבת לאחר הבזיכין

שם. המשנה, שעכשיו 84)בפירוש שניה, בשבת כלומר
לשבת  משבת דהיינו להם, הצריך הזמן עליהם עבר

(כסף ֿמשנה)85)(לחםֿמשנה). ישן בספר הוא כן
רוקח '). ('מעשה קדמון עליהם 86)ובכתב ֿיד עבר שהרי 

כנ"ל. להם, הצריך הזמן

.‚È‰OÚÈ „ˆÈk87Á‡Ï ÔcqL ÔÈÎÈÊe ÌÁÏa ≈««¬∆¿∆∆»ƒƒ∆ƒ¿»¿««
ÌÁÈpÈ ?˙aM‰88Ô‰ÈÏÚ ÚiL „Ú ÔÁÏM‰ ÏÚ ÌL ««»«ƒ≈»««À¿»«∆«¬…¬≈∆

ÔÈÎÈÊa‰ ÈË˜È Ck Á‡Â ,ÔÈcÒÓ Ô‰Â ˙aM‰ ÌBÈ««»¿≈¿À»ƒ¿««»«¿ƒ«»ƒƒ
Ô‰Â Ô‰ÈÏÚ ‰ÚL ˙aM‰ Á‡ ‰‡a‰ ˙aMÏ««»«»»««««»∆»¿»¬≈∆¿≈
ÏÚ ÔÈÎÈÊa‰ ÌÚ ÌÁl‰ ‡L elÙ‡L .ÔÈcÒÓ¿À»ƒ∆¬ƒƒ¿««∆∆ƒ«»ƒƒ«

˙B˙aL ‰nk ÔÁÏM‰89.ÌeÏk CÎa ÔÈ‡  «À¿»«»«»≈¿»¿

אין 87) הלחם", נפסל "שלא למעלה שכתבנו מה כלומר,
כן  עושה לכתחילה גם אלא בלבד, דיעבד של דין זה

וכנוסחת 88)(לחםֿמשנה). שם, במשנה שלישית בבא
שם  גרסו שלא שם) נוסחאות שנויי  (ראה מקורות כמה

נראה 89)"פסול". כן אבל רבים". "ימים שם: במשנה
כשם  שולחן, של בראשו פוסלת לינה אין כי  א. פז, בזבחים

(לחםֿמשנה). מזבח  של בראשו פסלה שלא

.„È,Ô˙ÂˆÓk ˙aLa ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡Â ÌÁl‰ ˙‡ cÒƒ≈∆«∆∆¿∆«»ƒƒ¿«»¿ƒ¿»»
˙aL Á‡Ï ÔÈa ,˙aM‰ Á‡Ï ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ ÈË˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆«»ƒƒ¿««««»≈¿«««»
È‰Â .ÌÁl‰ ÏÒÙ  ‰‡a‰ ˙Á‡ ˙aL Á‡Ï ÔÈa BÊ≈¿«««»«∆∆«»»ƒ¿««∆∆«¬≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁL ,eÏÒÙpL ÌÈL„˜k ‡e‰90Ïebt ÌeMÓ ¿»»ƒ∆ƒ¿¿∆«»ƒ¬≈∆ƒƒ
‡a˙iL BÓk ,‡ÓËÂ ˙BÂ91. ¿»¿»≈¿∆ƒ¿»≈

ואין 90) יוםֿטוב '). ('תוספות פי "א סוף  מנחות תוספתא
הלחם  את "סידר שם: במשנה השניה הבבא מן סתירה לזה
- שבת לאחר הבזיכין את והקטיר בשבת, הבזיכין ואת
שהרי וטמא", ונותר פיגול משום עליהן חייבין ואין פסול,
באחד  הבזיכין ואת הלחם את "סידר שם: גרס  רבינו
שצריך  כתב  איש' 'חזון ובעל הי "ב . למעלה ראה  בשבת",
אין  מתירין לו שיש "כל שהרי  עליהן", חייבין "שאין להגיה
עד  טמא משום או נותר משום או פיגול משום עליו חייבין
המוקדשין  פסולי  מהל' (פי "ח  כהלכתן" מתיריו שיקרבו

שם.91)הט "ז). המוקדשין, פסולי  בהל'

.ÂË‰ÒÙ92‡lL „Ú Ì‡ :ÌÁl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰lÁ ƒ¿¿»«»««ƒ«∆∆ƒ«∆…
ÏM‰ ÏÚÓ ÌÁl‰ ÈÒ‰ÏeÒt ÌÁl‰  ‰ÒÙ ÔÁ93, ≈ƒ«∆∆≈««À¿»ƒ¿¿»«∆∆»

ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÈË˜Ó BÈ‡Â94ÈÒ‰L Á‡ Ì‡Â ; ¿≈«¿ƒ»»∆«»ƒƒ¿ƒ««∆≈ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ ÈË˜Óe ,ÏeÒt ÌÁl‰  ‰ÒÙ ÌÁl‰«∆∆ƒ¿¿»«∆∆»«¿ƒ»»∆

ÔÈÎÈÊa‰95. «»ƒƒ

שם 93)נחסרה.92) ותוספתא ב . ט , א. ח , מנחות ברייתא
ט ) כד, (ויקרא שנאמר ממה יב :) (שם זאת ולמדו פי "א.
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קכה                  
         

שם). המשנה, (פירוש בלבד היום להשלים 71)באותו יש
בערב  אותו אופין – שבת בערב  טוב  יום חל ואם כאן:

שם. במשנה, הוא וכן עדים 72)יוםֿטוב . באו שלא כגון
ולמחר  קודש יום באותו שנוהגים אלול, של שלשים ביום

ה"ח ). החודש קידוש מהל' (פ "ה במשנה.73)קודש שם

.‡ÈÌÈw‰ ecÒ ‡Ï74˙‡ ‰ÁBc Ô˙ÏÈË ‡ÏÂ …ƒ«»ƒ¿…¿ƒ»»∆∆
˙aM‰75Ô˙BÂ ÔËÓBLÂ ÒÎ ˙aL ÚÓ ‡l‡ ; ««»∆»≈∆∆«»ƒ¿»¿¿»¿¿»

ÔÁÏM‰ C‡Ï76˙aLa „Á‡e ,77˙‡ ÒÈÎÓe ÒÎ ¿…∆«À¿»¿∆»¿«»ƒ¿»«¿ƒ∆
.˙BlÁ‰ ÔÈa ÌÈw‰«»ƒ≈««

שלושה 74) היו חלות שתי  כל בין כי  ה"ב , למעלה ראה
בו. מנשבת הרוח  שתהיה כדי  זהב  של משנה,75)קנים

בין  הקנים לתת אמרה שהתורה ואף ֿעלֿפי  א. צו, שם
עקיבא  רבי  שאמר שכשם השבת, את דוחים אינם – החלות
דוחה  אינה שבת מערב  לעשותה לה שאפשר מלאכה "כל
דוחה  אינה בלעדה, שאפשר מלאכה כן כמו – השבת" את
מנשבת  הרוח  שתהא כדי  הוא הקנים סידור והרי  השבת, את
יום  של הזה הזמן ובשיעור החלות, יתעפשו ולא ביניהם
ד"ה  שם רש"י  וראה צז.). שם (גמרא לכך חשש אין השבת,
שנראה  מחמת הוא זה איסור כי  שכתב  שבת, דחי  לא אמאי 
אלא  שאינו כתבו לא, ד"ה שם וה'תוספות' וסותר, כבונה
עליהם  שגזרו השבותים מן והוא מוקצה, טלטול משום
זאת  הסמיכו ה"ח ) פי "ח  (אמור וב 'סיפרא' עיי "ש. במקדש,
קנים  עמו עורך אין יערכנו, ודרשו: "יערכנו", לפסוק 
מא, אות מ "ו שם פי "א ישראל' ב 'תפארת וראה בשבת.

איגר. עקיבא רבי  להגאון הרמב "ם הוא 76)ובגליון כן
ה"ט  למעלה ראה הסדרים. שני  בין והיינו שם . במשנה,
לא  כי  כתבו לאורכו, ד"ה - א צז, שם וה'תוספות' וה"ב .
לאורך  הרצפה על אלא מניחו היה ממש השולחן על

שם. יוםֿטוב ' 'תוספות וראה צז,77)השולחן. שם בגמ '
איתא  - פי "א מנחות ובתוספתא שבת", "במוצאי  איתא  - א
ליום  אור רבינו: כוונת גם שכן לומר וצריך שבת", "אחר

המוריה'). ('הר בשבת אחד

.ÈcÒ78BnÚ ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,B˙ÂˆÓk ˙aLa ÌÁl‰ ƒ≈«∆∆¿«»¿ƒ¿»¿…ƒƒ«ƒ
ÁÓÏ „Ú ‰BÏ ÈÎÈÊa79ÈË˜‰ ‰‡a‰ ˙aMÏÂ , »ƒ≈¿»«¿»»¿««»«»»ƒ¿ƒ

ÔÈÎÈÊa‰80ÌÁl‰ ÏÒÙ 81LB„˜ BÈ‡Â82Ì‡ ÔÎÂ . «»ƒƒƒ¿««∆∆¿≈»¿≈ƒ
˙aLa „Á‡a ÔÈÎÈÊa‰Â ÌÁl‰ cÒ83ÈË˜‰Â ƒ≈«∆∆¿«»ƒƒ¿∆»¿«»¿ƒ¿ƒ

LB„˜ BÈ‡ ÌÁl‰  ‰‡a‰ ˙aL Á‡Ï ÔÈÎÈÊa‰«»ƒƒ¿«««»«»»«∆∆≈»
˙aLa ÔÈÎÈÊa‰ ÈË˜‰ Ì‡ Ï‡ .ÏÒÙÂ84[‡Ï] 85 ¿ƒ¿»¬»ƒƒ¿ƒ«»ƒƒ¿«»…

ÌÁl‰ ÏÒÙ86. ƒ¿««∆∆

ראשונה.78) בבבא - א ק , מנחות כלומר,79)משנה,
הבזיכין  את סידר לא אבל כמצוותו הלחם את רק  סידר
לאחר  סידרם אלא ה"ד), למעלה (ראה בשבת כמצוותם

פחות 80)השבת. השולחן על מונחים הבזיכין היו והרי 
ימים. וכאן 81)משבעה כמצוותו. המתיר קרב  שלא לפי 

כדין  הונח  שהלחם כיון הבאה, השבת עד להניח  מועיל לא
שם). (רש"י  כמצוותו השולחן על חייבין 82)ושהה ואין

ראה  אבל במשנה. שם ראה וטמא, נותר פיגול משום עליהן
חייבין  שאין ומה קדוש, הוא הלחם כי  שמפרש שם רש"י 
הלחם  מן לאכול עלֿמנת הקטירן (אם פיגול משום עליהן

על  נותר חל שלא ומה כמצוותו. המתיר קרב  שלא למחר)
חייב  אינו כן וכמו לאכילה. ראוי  אינו שהלחם משום הלחם,
עליו  חייבים לטהורים הניתר שרק  משום שאכלו, הטמא
לטהורים. ניתר לא זה לחם ואילו טומאה, משום

את 83) "סידר שם: השניה, בבבא רבינו גרס  שכן נראה
את  והקטיר בשבת) (באחד (בשבת) הבזיכין ואת הלחם
ועי ' שם). יוםֿטוב ' ('תוספות פסול" - שבת לאחר הבזיכין

שם. המשנה, שעכשיו 84)בפירוש שניה, בשבת כלומר
לשבת  משבת דהיינו להם, הצריך הזמן עליהם עבר

(כסף ֿמשנה)85)(לחםֿמשנה). ישן בספר הוא כן
רוקח '). ('מעשה קדמון עליהם 86)ובכתב ֿיד עבר שהרי 

כנ"ל. להם, הצריך הזמן

.‚È‰OÚÈ „ˆÈk87Á‡Ï ÔcqL ÔÈÎÈÊe ÌÁÏa ≈««¬∆¿∆∆»ƒƒ∆ƒ¿»¿««
ÌÁÈpÈ ?˙aM‰88Ô‰ÈÏÚ ÚiL „Ú ÔÁÏM‰ ÏÚ ÌL ««»«ƒ≈»««À¿»«∆«¬…¬≈∆

ÔÈÎÈÊa‰ ÈË˜È Ck Á‡Â ,ÔÈcÒÓ Ô‰Â ˙aM‰ ÌBÈ««»¿≈¿À»ƒ¿««»«¿ƒ«»ƒƒ
Ô‰Â Ô‰ÈÏÚ ‰ÚL ˙aM‰ Á‡ ‰‡a‰ ˙aMÏ««»«»»««««»∆»¿»¬≈∆¿≈
ÏÚ ÔÈÎÈÊa‰ ÌÚ ÌÁl‰ ‡L elÙ‡L .ÔÈcÒÓ¿À»ƒ∆¬ƒƒ¿««∆∆ƒ«»ƒƒ«

˙B˙aL ‰nk ÔÁÏM‰89.ÌeÏk CÎa ÔÈ‡  «À¿»«»«»≈¿»¿

אין 87) הלחם", נפסל "שלא למעלה שכתבנו מה כלומר,
כן  עושה לכתחילה גם אלא בלבד, דיעבד של דין זה

וכנוסחת 88)(לחםֿמשנה). שם, במשנה שלישית בבא
שם  גרסו שלא שם) נוסחאות שנויי  (ראה מקורות כמה

נראה 89)"פסול". כן אבל רבים". "ימים שם: במשנה
כשם  שולחן, של בראשו פוסלת לינה אין כי  א. פז, בזבחים

(לחםֿמשנה). מזבח  של בראשו פסלה שלא

.„È,Ô˙ÂˆÓk ˙aLa ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡Â ÌÁl‰ ˙‡ cÒƒ≈∆«∆∆¿∆«»ƒƒ¿«»¿ƒ¿»»
˙aL Á‡Ï ÔÈa ,˙aM‰ Á‡Ï ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ ÈË˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆«»ƒƒ¿««««»≈¿«««»
È‰Â .ÌÁl‰ ÏÒÙ  ‰‡a‰ ˙Á‡ ˙aL Á‡Ï ÔÈa BÊ≈¿«««»«∆∆«»»ƒ¿««∆∆«¬≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁL ,eÏÒÙpL ÌÈL„˜k ‡e‰90Ïebt ÌeMÓ ¿»»ƒ∆ƒ¿¿∆«»ƒ¬≈∆ƒƒ
‡a˙iL BÓk ,‡ÓËÂ ˙BÂ91. ¿»¿»≈¿∆ƒ¿»≈

ואין 90) יוםֿטוב '). ('תוספות פי "א סוף  מנחות תוספתא
הלחם  את "סידר שם: במשנה השניה הבבא מן סתירה לזה
- שבת לאחר הבזיכין את והקטיר בשבת, הבזיכין ואת
שהרי וטמא", ונותר פיגול משום עליהן חייבין ואין פסול,
באחד  הבזיכין ואת הלחם את "סידר שם: גרס  רבינו
שצריך  כתב  איש' 'חזון ובעל הי "ב . למעלה ראה  בשבת",
אין  מתירין לו שיש "כל שהרי  עליהן", חייבין "שאין להגיה
עד  טמא משום או נותר משום או פיגול משום עליו חייבין
המוקדשין  פסולי  מהל' (פי "ח  כהלכתן" מתיריו שיקרבו

שם.91)הט "ז). המוקדשין, פסולי  בהל'

.ÂË‰ÒÙ92‡lL „Ú Ì‡ :ÌÁl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰lÁ ƒ¿¿»«»««ƒ«∆∆ƒ«∆…
ÏM‰ ÏÚÓ ÌÁl‰ ÈÒ‰ÏeÒt ÌÁl‰  ‰ÒÙ ÔÁ93, ≈ƒ«∆∆≈««À¿»ƒ¿¿»«∆∆»

ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÈË˜Ó BÈ‡Â94ÈÒ‰L Á‡ Ì‡Â ; ¿≈«¿ƒ»»∆«»ƒƒ¿ƒ««∆≈ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ ÈË˜Óe ,ÏeÒt ÌÁl‰  ‰ÒÙ ÌÁl‰«∆∆ƒ¿¿»«∆∆»«¿ƒ»»∆

ÔÈÎÈÊa‰95. «»ƒƒ

שם 93)נחסרה.92) ותוספתא ב . ט , א. ח , מנחות ברייתא
ט ) כד, (ויקרא שנאמר ממה יב :) (שם זאת ולמדו פי "א.
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בלשון  החלות שתיםֿעשרה את כלל הוא", קדשים "קודש
ואם  שלימות. תהיינה שכולן שצריך לך לומר "הוא", יחיד

פסולות. – קודם 94)לאו שחסרה כמנחה לה דהויא
לשחסרה  פרט  המנחה", "מן ט ) ב , (שם בה שנאמר קמיצה,
כי ואם כאן. ספר' 'קרית ראה ט :), (שם קמיצה קודם
וימלאנה  ביתו מתוך מביא קמיצה קודם שחסרה במנחה
בלחם  – הט "ז) המוקדשין פסולי  מהל' פי "א להלן (ראה
שיהא  צריך שהרי  ביתו, מתוך להביא יכול אינו הפנים
מקובצת' ב 'שיטת וראה שעברה, מהשבת השולחן על הלחם

א. אות - א ח , ומשום 95)שם שם. ותוספתא ברייתא
להקטרה, קמיצה בין שחסרו מנחה של לשיריים דומה שזה
(שם  באכילה אסורים ושיריים עלייהו קומץ  שמקטיר
שאם  שם, בתוספתא וראה כאן). ספר' 'קרית וראה בגמרא,

כשר. הלחם – הלחם נפרס  ואחרֿכך הבזיכים הוקטרו

.ÊËÈÓk ‰Ê È‰  BÈÒ‰Ï ÌÁl‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿««∆∆«¬ƒ¬≈∆¿ƒ
BÈÒ‰L96ÒÙ Ì‡Â ,Û‡Â ÔÈÎÈÊa‰ ÈË˜Ó  ÌÁl‰ ∆¡ƒ¿ƒƒ¿««∆∆«¿ƒ«»ƒƒ¿«

ÔÓ „Á‡ ‡ÓË .‰ÎÚn‰ ˜Ù ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…≈≈««¬»»ƒ¿»∆»ƒ
ÔÈ„q‰97B‡ ,‰Ë˜‰ Á‡Ï ÔÈa ‰Ë˜‰ ÈÙÏ ÔÈa , «¿»ƒ≈ƒ¿≈«¿»»≈¿«««¿»»

ÔÈÎÈÊa‰ ÔÓ „Á‡ ‡ÓËpL98B˙‡ÓËa ‡Óh‰  ∆ƒ¿»∆»ƒ«»ƒƒ«»≈¿À¿»
.B˙‰Ëa B‰h‰Â¿«»¿»√»

אלא 96) ממש פרקה לא אליעזר, רבי  "אמר בגמרא: שם
שפירקה  כמי  פירקה, שלא אע "פ  לפרק  זמנם שהגיע  כיון

כרבי97)דמיא". ולא כחכמים - ב  יד, מנחות משנה,
יהודה.98)יהודה. כרבי  ולא כחכמים א. טו, שם ברייתא

ה'תשע"ט  א' אדר ט ' חמישי יום 

   1 
היו 1) מה ועל יום, בכל התמידיות העבודות סדר בו יבאר

שירה. אומרים

.‡CeÓÒ :‡e‰ Ck ÌBÈ ÏÎa ˙B„ÈÓz‰ ˙B„BÚ „Ò≈∆¬«¿ƒ¿»»»
ÁM‰ ˙BÏÚÏ2˙BÒÈt‰ ÏÚL ‰pÓÓ‰ ‡BÈ3LÈwÈÂ «¬«««»«¿À∆∆««¿»¿«ƒ

‰ÊÚ‰ ÏÚ4BÏ ÔÈÁ˙BÙe5‰ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈLlÓe .6. «»¬»»¿ƒ¿«¿ƒ∆»»¬»»
ÔÈzÁ ÈOBÚ ÔÈ„ÈÓÚÓe7ÏÎÂ .ÔÈzÁ‰ ˙BOÚÏ «¬ƒƒ≈¬ƒƒ«¬«¬ƒƒ¿»

eLÏÂ ‰pÓÓ‰ ‡BiL Ì„˜ eÏË k ÌML ÌÈ‰k‰«…¬ƒ∆»¿»»¿…∆∆»«¿À∆¿»¿
˙ÈÊb‰ ˙kLÏa e„ÓÚÈÂ e‡BÈÂ ,‰p‰k È„‚a8eÒÈÙÈÂ ƒ¿≈¿À»¿»¿««¿¿ƒ¿««»ƒ¿»ƒ

ÈLÂ ÔBL‡ ÒÈt9BÓk ,BzÎ‡ÏÓa „Á‡ Ïk ‰kÊÈÂ «ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆»ƒ¿«¿¿
ÔLc‰ ˙Óe˙a ‰ÎfL ‰Ê ÏÈÁ˙Óe .e‡aL10ÌB˙Â ∆≈«¿«¿ƒ∆∆»»ƒ¿««∆∆¿≈

‰ÎÚÓ cÒÓ Ck Á‡Â ,eÓ‡L „q‰ ÏÚ««≈∆∆»«¿¿««»¿«≈«¬»»
‰ÏB„‚11‰iL ‰ÎÚÓ cÒÓ Ck Á‡Â ,12Ck Á‡Â , ¿»¿««»¿«≈«¬»»¿ƒ»¿««»

‚ ÈL ‰ÏÚÓ‰ÏB„‚ ‰ÎÚÓ ÏÚ ÔÁÈpÓe ÌÈˆÚ ÈÊ «¬∆¿≈ƒ¿≈≈ƒ«ƒ»««¬»»¿»
ÌÈÏk‰ ˙kLÏÏ ÔÈÒÎ Ck Á‡Â .L‡‰ ˙Ba‰Ï13 ¿«¿»≈¿««»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««≈ƒ
ÌBi‰ Ïk Ô‰Ï ÔÈÎÈv‰ ˙M‰ ÈÏk Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓe14. ƒƒ»¿≈«»≈«¿ƒƒ»∆»«

ÌÈÓ „ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓe15B˙ËÈÁLa ‰ÎfL ‰ÊÂ , «¿ƒ∆«»ƒ«ƒ¿∆∆»»ƒ¿ƒ»
ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÔÈÎÏB‰Â ,ÌÈÁaËn‰ ˙ÈÏ BÎLBÓ¿¿≈«ƒ¿»«ƒ¿¿ƒ«¬»«…¬ƒ

ÌÈÈ‡‰ ˙BÏÚ‰Ï eÎfL16ÔÈÁ˙BtL „Ú ÌL ÔÈ‰BLÂ , ∆»¿«¬»≈»ƒ¿ƒ»«∆¿ƒ
ÏB„b‰ ÏÎÈ‰‰ ÚL17ÚM‰ ˙ÁÈ˙t ˙ÚLe , «««≈»«»ƒ¿«¿ƒ««««

„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈËÁBL18ÈL ÏÎÈ‰Ï ÔÈÒÎ Ck Á‡Â . ¬ƒ∆«»ƒ¿««»ƒ¿»ƒ«≈»¿≈

ÌÈ‰k19,ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeMca ‰ÎfL „Á‡‰ : …¬ƒ»∆»∆»»¿ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒ
.‰Bn‰ ÔeM„a ‰ÎfL ÈM‰Â¿«≈ƒ∆»»¿ƒ«¿»

לא 2) הממונה בא שעה באיזה "וכי  כו. תמיד משנה ראה
סמוך  או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות, העתים כל
"וקריאת  שם: המשנה ובפירוש מאחריו", או מלפניו לו
לומר  רוצה השחר בעלות במקדש מכריז שהיה וכו' הגבר

השחר". לעלות הבחירה 3)קרוב  בית בהלכות למעלה
מקדש". של הממונה "יבוא רבינו: כתב  שם 4)שם

שם: המשנה ובפירוש עליהן", ודפק  בא "הממונה במשנה
דודי קול כמו בנחת, בפתח  המקיש על מורה דופק  "ולשון
בית  בהלכות למעלה וראה ב ), ה, השירים (שיר דופק "
וכן  המוקד", שבבית הכהנים על דופק  "היה כי  שם הבחירה
בית  של שחציו "ומשום כח . שם המשנה מדברי  נשמע 
עזרה". רבינו, לו קורא לכך בקדש, בנוי  היה המוקד

בית 5) בהלכות ולמעלה במשנה כח . שם וראה במשנה. שם
המוקד  בית את הכהנים לו שפתחו אחרי  כי  שם, הבחירה
הקטן) (=השער הפשפש את ופתח  המפתח  את נוטל היה
ונכנס  לעזרה המוקד בית שבין הגדול השער אצל שהיה

ובהלכות 6)לשם. שם במשנה ראה העזרה. את בודקין
ושתי הכהנים נכנסים היו הממונה אחר כי  שם, הבחירה בית
הולכת  אחת כת כתות, לשתי  ונחלקו בידם אור של אבוקות
העזרה  כל את בודקים והיו למערב , הולכת אחת וכת למזרח 
ימצאו  אם לראות חביתין, עושי  בית למקום שמגיעים עד

יפה. שמורים ושיהיו במקומם, המקדש כלומר,7)כלי 
(תמיד  ואמרו שם. המשנה פירוש ראה גדול, כהן חביתי 
אחר  הייתה היא שהרי  ההקטרה, אינה זו עשייה כי  כח :)
לא  זו הכנה ועל לרבוכה החמין הכנת אלא שחר, של תמיד

פייס . על 8)היה שאף  השחר, עמוד שיעלה אחר היה וזה
כולם  שנכנסו עד השחר, עלות קודם בא היה שהממונה פי 

השחר. עלה כבר הגזית, ללשכת ובאו נראה 9)ובדקו
תמוה  וזה לזה, זה תכופים היו והשני  הראשון הפיס  כי  מכאן

כ  (יומא במשנה הייתה שהרי  כי  מבואר כד: שם ובגמרא ב .)
ופיס . פיס  כל בין והפסק  החיצוני .10)שהות המזבח  מעל

והוא 11) המערכה את מסדר הוא לתרום שזכה "מי  כי 
אש  מלאה מחתה מכניס  והוא למזבח  עצים גזרי  שני  מעלה
קטורת". עליה להקטיר הזהב  למזבח  החיצון המזבח  מן

לקיום 12) שלישית מערכה גם מסדר היה כי  אומרים ויש
אבל 13)האש. השני , הפיס  כאן היה המשנה סדר לפי 

הפיס  היה רבינו לדעת כי  זו, בהלכה למעלה, כתבנו כבר
מבואר  לא הכלים ולשכת הראשון. הפיס  אחרי  מיד השני 
היכן  הבחירה) בית בהלכות רבינו בדברי  כן (וכמו במשנה
ירושלמי וראה מדות, במסכת נזכרת לא כן וכמו מקומה,
אחת  במקדש היו לשכות שתי  כי  ד הלכה ה פרק  שקלים
הראב "ד  פירוש וראה הכלים, לשכת ואחת חשאין לשכת
במקדש  דווקא אי  ידענא "ולא לשונו וזה שכתב  שם תמיד
אין  בעלמא וכדאמר בעזרה או למקדש סניף  כגון קאמר

וכו'". העזרה נמי  דהיינו במקדש תמיד 14)שבות במשנה
ושלושה  תשעים משם והוציאו הכלים ללשכת "נכנסו שם:
"מנין  כתב : שם המשנה בפירוש ורבינו זהב ", וכלי  כסף  כלי 
הכלים, מן היום לעבודת שצריכין מה כנגד שהוא אפשר זה
אזכרות  ושלוש תשעים כנגד אמרו ירושלמי  חגיגה ובגמרא
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קכו                 
         

ומלאכי ". זכריה חגי  בפרשת שם 15)שכתוב  תמיד
להפשט . נוח  שיהא כדי  כדי16)במשנה, במשנה. שם

כופתין  היו "לא שהרי  השחיטה בשעת התמיד את שיאחזו
בו". אוחזין באברים שזכו מי  אותו, עוקדין אלא הטלה את

ההיכל.17) של הגדול השער שם 18)כלומר תמיד
שנפתח ". הגדול שער ששומע  עד השוחט  היה "לא במשנה:

שבהיכל.19) הגדול השער את שפתחו הם

.ËÁBM‰L ‰ÚLa BM„Ó ÁaÊn‰ ˙‡ ÔM„Ó‰Â¿«¿«≈∆«ƒ¿≈«¿«¿¿»»∆«≈
Ìc‰ ˜BÊ Ck Á‡Â .„ÈÓz‰ ˙‡ ËÁBL20.BÏawL ‰Ê ≈∆«»ƒ¿««»≈«»∆∆ƒ¿

נרות 20) חמש בין מפסיק  הוא שבקטורת הסוברים כחכמים
שבשחיטת  לג.) (שם האומר שאול כאבא ולא נרות, לשתי 

ביניהם. מפסיק  הוא ובזריקתו התמיד

.‚ÈËÓ Ìc‰ ˙‡ ÔÈ˜BfL Á‡Â21ÏÎÈ‰aL ‰Ê ¿««∆¿ƒ∆«»≈ƒ∆∆«≈»
ÏÎÈ‰‰ ÔÓ Ô‰ÈL ÔÈ‡ˆBÈÂ ,˙B LÓÁ22el‡Â . »≈≈¿¿ƒ¿≈∆ƒ«≈»¿≈

„Á‡ ÏÎÂ ,ÔÈÁzÓe ÔÈËÈLÙÓ ÌÈÁaËn‰ ˙ÈaL∆¿≈«ƒ¿»«ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»∆»
„Á‡Â23ÔÈ˙BÂ .LkÏ Ba ‰ÎfL ‡ ‰ÏÚÓ ¿∆»«¬∆≈∆∆»»«∆∆¿¿ƒ

ÔÈÙÒeÓ ÏLÂ .BÚÓa ‰hÓÏe Lk ÈˆÁÓ ÌÈÈ‡‰»≈»ƒ≈¬ƒ∆∆¿«»¿«¬»¿∆»ƒ
ÏLÂ .BÁÊÓa ‰hÓÏe Lk ÈˆÁÓ Ô˙B‡ ÔÈ˙B eÈ‰»¿ƒ»≈¬ƒ∆∆¿«»¿ƒ¿»¿∆

ÌÈL„Á ÈL‡24Ô˜ ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓ ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈ˙B »≈√»ƒ¿ƒ««ƒ¿≈«ƒ¿«¿»≈∆∆
ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚ Cel‰ ÌB˜Óa Ô˜Ï25BÓÒÙÏ È„k , ¿∆∆ƒ¿ƒ«¿≈«…¬ƒ¿≈¿«¿¿

L„Á L‡ ‡e‰L26.ÌÈÈ‡‰ ˙‡ ÌL ÔÈÁÏBÓe . ∆……∆¿ƒ»∆»≈»ƒ
‡lL È„k ,˙aLa elÙ‡ ,Lk‰ Èab ÏÚ ÁÏÓ ÔÈ˜BÊÂ¿¿ƒ∆«««≈«∆∆¬ƒ¿«»¿≈∆…

ÌL ÌÈ‰k‰ eÏtÈÂ ˜ÈÏÁÈ27ÌÈˆÚa Ô˙ÎÈÏ‰ ˙Úa «¬ƒ¿ƒ¿«…¬ƒ»¿≈¬ƒ»»»≈ƒ
‰ÎÚnÏ28Ì‰ÈÏ‚ ÔÈa ıˆBÁ ÁÏn‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ««¬»»¿««ƒ∆«∆«≈≈«¿≈∆

˙‡f‰ ‰ÎÏB‰‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Lk‰ ÔÈe29 ‰„BÚ ≈«∆∆ƒ¿≈«»»«…¬»
.ÔÈLLBÁ ÔÈ‡≈»¿ƒ

מדליק .21) עבודתם.22)כלומר, גמרו מאלו 23)שהרי 
בפיס . חדשים.24)שזכו ראשי  מוספי  כלומר

כרכוב 25) על ניתנין חדשים ראשי  "של שם: שקלים
המזבח  כרכוב  "איזהו שם: ובירושלמי  מלמעלן", המזבח 
הכהנים". רגלי  הילוך מקום לקרן קרן בין אמה

יוחנן 26) ר' "אמר נה. סוכה בבלי  וכן שם שקלים ירושלמי 
סוכה  רש"י  ומפרש בזמנו". חודש ראש שהוקבע  לידע  כדי 
שהן  להראות אברים משאר למעלה אותן סודרין "לכך שם

בזמנו". החדש שהוקבע  ולהודיע  משנה 27)חשובין
שלא  בשביל (בשבת) כבש גבי  על מלח  "בוזקין קד . עירובין
מפני הכבש על ומכתתין "מפזרין רש"י : ומפרש יחליקו".

מחליק ". הוא עליו נופלין וכשהגשמים הוא כן 28)שחלק 
בעת  אלא אינם הנ"ל המשנה דברי  כי  שם בגמרא הוא
הולכת  בשעת אבל עבודה, זו שאין למערכה, עצים הולכת
הכהנים  רגלי  בין חוצץ  המלח  עבודה, שהיא האברים,

העצים.29)לכבש. של

.„Ôlk ÔÈÒpk˙Ó LkÏ ÌÈÈ‡‰ ÔÈÏÚnL Á‡Â¿««∆«¬ƒ»≈»ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒÀ»
˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ30‰Îa eÎa :Ì‰Ï ÓB‡ ‰pÓÓ‰Â , ¿ƒ¿««»ƒ¿«¿À∆≈»∆»¿¿»»

˙OÚÂ ,ÌÏBÚ ˙‰‡ ÔÈB˜Â ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â .˙Á‡««¿≈¿ƒ¿ƒ«¬«»«¬∆∆
˙Bac‰31ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â ,ÚÓLe ,32˙Ó‡Â ,Ó‡iÂ , «ƒ¿¿«¿»»ƒ»««…∆∆¡∆

ÈvÈÂ33ÌBÏL ÌÈOÂ ,‰ˆe ,34˙aLe .35ÔÈÙÈÒBÓ ¿«ƒ¿≈¿ƒ»¿«»ƒƒ

‡ˆBi‰ ÓLÓ ÈL‡ eÓ‡iL ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰Îa¿»»««¿ƒ∆…¿«¿≈ƒ¿»«≈
‰f‰ ˙Èaa BÓL ˙‡ ÔkML ÈÓ :ÒÎp‰ ÓLÓ ÈL‡Ï¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆¿««ƒ«∆

˙eÚÂ ÌBÏL ‰ÂÁ‡ ‰‰‡ ÌÎÈÈa ÔÈkLÈ36Ck Á‡Â . «¿ƒ≈≈∆«¬»«¬»»¿≈¿««»
ÈLÈÏL ÒÈt ÔÈÒÈÙÓ37ÈÚÈe38ÈÓ ˙Ëwa ‰ÎBÊÂ , ¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«¿…∆ƒ

‰ÎfL ‰Ê ÒÎ Ck Á‡Â .ÈË˜Óe ÒÎÂ ,‰ÎBfL∆∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿««»ƒ¿»∆∆»»
˙Bp‰ ÈzL ÈËÓe ‰Bn‰ ÔeM„a39ˆBÈÂ .‰Ê ‡ ¿ƒ«¿»≈ƒ¿≈«≈¿≈∆

˙BÏÚÓ ÏÚ „ÓBÚÂ ,‰Bn‰ ÔM„Ó ÌÚ ÈË˜‰L∆ƒ¿ƒƒ¿«≈«¿»¿≈««¬
ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡Â ‡e‰ ÌÏe‡‰40. »»¿∆»«…¬ƒ

  

        
     

חכמי כדעת שפסק  עולה  מדבריו  :להבי וצרי
אבא  כדעת ולא  נרות, שתי  להטבת קודמת שהקטורת
שתי להטבת  קוד התמיד   שד דאביי , משמיה  שאול
דאביי הברייתא  נסדרה  הבוקר בתפילת מדוע  וא "כ  נרות,
 אי הרי  שאול, דאבא  אליבא  המערכה ... סדר מסדר הוה 

כמותו . הלכה 
כחכמי פסק   " שהרמב שאע "פ ' יוס ה 'בית וכתב 
מאחר  הסמ "ג... דעת נראה  וכ שאול... אאבא  דפליגי 
שאול, דאבא  אליבא  הסדר סידר שאביי   העול שמצאו 
לשנות  רצו  לא  ולכ הלכתא , דהכי  לי ' דסבירא  משמע 
ידעו  והסמ "ג  " הרמב  ג הרי  ,להבי וצרי ההוא . הסדר
פסקו  ואעפ"כ  שאול, דאבא  אליבא  הסדר סידר שאביי 
סדר  סידר שאביי   העול מצאו  חידוש  ומה  , כחכמי
דיוה "כ העבודה  שבסדר קשה  ועוד  שאול. כאבא  המערכה 
לפני"  אומרי אנו  שהרי  שאול, כאבא  שלא  הסדר  נסדר
ולהטיב הבוקר קטורת ולהקטיר נרות חמש  להטיב  יכנס 

הנרות". שתי  את
היא  הנרות והדלקת הקטורת שייכות בזה : והביאור
 מקרב יותר עוד  לקב "ה  וקישור חיבור פועלת שהקטורת

קירו  קטירא (לשו "בחד  אחת מציאות  שנעשי עד  ב ),
– המשכ של עניינו  שעיקר מוב ומזה  אתקטרנא ".
אחד כמו ־כ הקטורת. על־ידי  נעשה  – השכינה ' 'השראת
מחורב ",  יו עשר "אחד  על  מרמזי הקטורת סממני  עשר
ומהותו  עצמותו  – בחורב  שניתנו  הדברות מעשרת למעלה 
שהיא  בנשמה  ודוגמתו  ספירות, מעשר שלמעלה  ית'

שבנפש . יחידה  בחינת
 שהטבת ," אד נשמת ה ' "נר ישראל נשמות  ה הנרות
ותורה  מצוה  "נר – והמצוות התורה  על־ידי  היא  והדלקת
ומתגלה  נמש הנרות הדלקת על־ידי  לזה   ובנוס אור".

. בעול  ג הקדושה  אור
 מלשו  עול – " העול "מצאו  ' יוס ה 'בית שכתב  וזה 
 אי הגלות, שבזמ  וההעל החוש שבזמ היינו  –  העל
בגילוי יאיר הקטורת של הנעלה  שהעניי אפשרות
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קכז                  
         

ומלאכי ". זכריה חגי  בפרשת שם 15)שכתוב  תמיד
להפשט . נוח  שיהא כדי  כדי16)במשנה, במשנה. שם

כופתין  היו "לא שהרי  השחיטה בשעת התמיד את שיאחזו
בו". אוחזין באברים שזכו מי  אותו, עוקדין אלא הטלה את

ההיכל.17) של הגדול השער שם 18)כלומר תמיד
שנפתח ". הגדול שער ששומע  עד השוחט  היה "לא במשנה:

שבהיכל.19) הגדול השער את שפתחו הם

.ËÁBM‰L ‰ÚLa BM„Ó ÁaÊn‰ ˙‡ ÔM„Ó‰Â¿«¿«≈∆«ƒ¿≈«¿«¿¿»»∆«≈
Ìc‰ ˜BÊ Ck Á‡Â .„ÈÓz‰ ˙‡ ËÁBL20.BÏawL ‰Ê ≈∆«»ƒ¿««»≈«»∆∆ƒ¿

נרות 20) חמש בין מפסיק  הוא שבקטורת הסוברים כחכמים
שבשחיטת  לג.) (שם האומר שאול כאבא ולא נרות, לשתי 

ביניהם. מפסיק  הוא ובזריקתו התמיד

.‚ÈËÓ Ìc‰ ˙‡ ÔÈ˜BfL Á‡Â21ÏÎÈ‰aL ‰Ê ¿««∆¿ƒ∆«»≈ƒ∆∆«≈»
ÏÎÈ‰‰ ÔÓ Ô‰ÈL ÔÈ‡ˆBÈÂ ,˙B LÓÁ22el‡Â . »≈≈¿¿ƒ¿≈∆ƒ«≈»¿≈

„Á‡ ÏÎÂ ,ÔÈÁzÓe ÔÈËÈLÙÓ ÌÈÁaËn‰ ˙ÈaL∆¿≈«ƒ¿»«ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»∆»
„Á‡Â23ÔÈ˙BÂ .LkÏ Ba ‰ÎfL ‡ ‰ÏÚÓ ¿∆»«¬∆≈∆∆»»«∆∆¿¿ƒ

ÔÈÙÒeÓ ÏLÂ .BÚÓa ‰hÓÏe Lk ÈˆÁÓ ÌÈÈ‡‰»≈»ƒ≈¬ƒ∆∆¿«»¿«¬»¿∆»ƒ
ÏLÂ .BÁÊÓa ‰hÓÏe Lk ÈˆÁÓ Ô˙B‡ ÔÈ˙B eÈ‰»¿ƒ»≈¬ƒ∆∆¿«»¿ƒ¿»¿∆

ÌÈL„Á ÈL‡24Ô˜ ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓ ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈ˙B »≈√»ƒ¿ƒ««ƒ¿≈«ƒ¿«¿»≈∆∆
ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚ Cel‰ ÌB˜Óa Ô˜Ï25BÓÒÙÏ È„k , ¿∆∆ƒ¿ƒ«¿≈«…¬ƒ¿≈¿«¿¿

L„Á L‡ ‡e‰L26.ÌÈÈ‡‰ ˙‡ ÌL ÔÈÁÏBÓe . ∆……∆¿ƒ»∆»≈»ƒ
‡lL È„k ,˙aLa elÙ‡ ,Lk‰ Èab ÏÚ ÁÏÓ ÔÈ˜BÊÂ¿¿ƒ∆«««≈«∆∆¬ƒ¿«»¿≈∆…

ÌL ÌÈ‰k‰ eÏtÈÂ ˜ÈÏÁÈ27ÌÈˆÚa Ô˙ÎÈÏ‰ ˙Úa «¬ƒ¿ƒ¿«…¬ƒ»¿≈¬ƒ»»»≈ƒ
‰ÎÚnÏ28Ì‰ÈÏ‚ ÔÈa ıˆBÁ ÁÏn‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ««¬»»¿««ƒ∆«∆«≈≈«¿≈∆

˙‡f‰ ‰ÎÏB‰‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Lk‰ ÔÈe29 ‰„BÚ ≈«∆∆ƒ¿≈«»»«…¬»
.ÔÈLLBÁ ÔÈ‡≈»¿ƒ

מדליק .21) עבודתם.22)כלומר, גמרו מאלו 23)שהרי 
בפיס . חדשים.24)שזכו ראשי  מוספי  כלומר

כרכוב 25) על ניתנין חדשים ראשי  "של שם: שקלים
המזבח  כרכוב  "איזהו שם: ובירושלמי  מלמעלן", המזבח 
הכהנים". רגלי  הילוך מקום לקרן קרן בין אמה

יוחנן 26) ר' "אמר נה. סוכה בבלי  וכן שם שקלים ירושלמי 
סוכה  רש"י  ומפרש בזמנו". חודש ראש שהוקבע  לידע  כדי 
שהן  להראות אברים משאר למעלה אותן סודרין "לכך שם

בזמנו". החדש שהוקבע  ולהודיע  משנה 27)חשובין
שלא  בשביל (בשבת) כבש גבי  על מלח  "בוזקין קד . עירובין
מפני הכבש על ומכתתין "מפזרין רש"י : ומפרש יחליקו".

מחליק ". הוא עליו נופלין וכשהגשמים הוא כן 28)שחלק 
בעת  אלא אינם הנ"ל המשנה דברי  כי  שם בגמרא הוא
הולכת  בשעת אבל עבודה, זו שאין למערכה, עצים הולכת
הכהנים  רגלי  בין חוצץ  המלח  עבודה, שהיא האברים,

העצים.29)לכבש. של

.„Ôlk ÔÈÒpk˙Ó LkÏ ÌÈÈ‡‰ ÔÈÏÚnL Á‡Â¿««∆«¬ƒ»≈»ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒÀ»
˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ30‰Îa eÎa :Ì‰Ï ÓB‡ ‰pÓÓ‰Â , ¿ƒ¿««»ƒ¿«¿À∆≈»∆»¿¿»»

˙OÚÂ ,ÌÏBÚ ˙‰‡ ÔÈB˜Â ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â .˙Á‡««¿≈¿ƒ¿ƒ«¬«»«¬∆∆
˙Bac‰31ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â ,ÚÓLe ,32˙Ó‡Â ,Ó‡iÂ , «ƒ¿¿«¿»»ƒ»««…∆∆¡∆

ÈvÈÂ33ÌBÏL ÌÈOÂ ,‰ˆe ,34˙aLe .35ÔÈÙÈÒBÓ ¿«ƒ¿≈¿ƒ»¿«»ƒƒ

‡ˆBi‰ ÓLÓ ÈL‡ eÓ‡iL ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰Îa¿»»««¿ƒ∆…¿«¿≈ƒ¿»«≈
‰f‰ ˙Èaa BÓL ˙‡ ÔkML ÈÓ :ÒÎp‰ ÓLÓ ÈL‡Ï¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆¿««ƒ«∆

˙eÚÂ ÌBÏL ‰ÂÁ‡ ‰‰‡ ÌÎÈÈa ÔÈkLÈ36Ck Á‡Â . «¿ƒ≈≈∆«¬»«¬»»¿≈¿««»
ÈLÈÏL ÒÈt ÔÈÒÈÙÓ37ÈÚÈe38ÈÓ ˙Ëwa ‰ÎBÊÂ , ¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«¿…∆ƒ

‰ÎfL ‰Ê ÒÎ Ck Á‡Â .ÈË˜Óe ÒÎÂ ,‰ÎBfL∆∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿««»ƒ¿»∆∆»»
˙Bp‰ ÈzL ÈËÓe ‰Bn‰ ÔeM„a39ˆBÈÂ .‰Ê ‡ ¿ƒ«¿»≈ƒ¿≈«≈¿≈∆

˙BÏÚÓ ÏÚ „ÓBÚÂ ,‰Bn‰ ÔM„Ó ÌÚ ÈË˜‰L∆ƒ¿ƒƒ¿«≈«¿»¿≈««¬
ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡Â ‡e‰ ÌÏe‡‰40. »»¿∆»«…¬ƒ

  

        
     

חכמי כדעת שפסק  עולה  מדבריו  :להבי וצרי
אבא  כדעת ולא  נרות, שתי  להטבת קודמת שהקטורת
שתי להטבת  קוד התמיד   שד דאביי , משמיה  שאול
דאביי הברייתא  נסדרה  הבוקר בתפילת מדוע  וא "כ  נרות,
 אי הרי  שאול, דאבא  אליבא  המערכה ... סדר מסדר הוה 

כמותו . הלכה 
כחכמי פסק   " שהרמב שאע "פ ' יוס ה 'בית וכתב 
מאחר  הסמ "ג... דעת נראה  וכ שאול... אאבא  דפליגי 
שאול, דאבא  אליבא  הסדר סידר שאביי   העול שמצאו 
לשנות  רצו  לא  ולכ הלכתא , דהכי  לי ' דסבירא  משמע 
ידעו  והסמ "ג  " הרמב  ג הרי  ,להבי וצרי ההוא . הסדר
פסקו  ואעפ"כ  שאול, דאבא  אליבא  הסדר סידר שאביי 
סדר  סידר שאביי   העול מצאו  חידוש  ומה  , כחכמי
דיוה "כ העבודה  שבסדר קשה  ועוד  שאול. כאבא  המערכה 
לפני"  אומרי אנו  שהרי  שאול, כאבא  שלא  הסדר  נסדר
ולהטיב הבוקר קטורת ולהקטיר נרות חמש  להטיב  יכנס 

הנרות". שתי  את
היא  הנרות והדלקת הקטורת שייכות בזה : והביאור
 מקרב יותר עוד  לקב "ה  וקישור חיבור פועלת שהקטורת

קירו  קטירא (לשו "בחד  אחת מציאות  שנעשי עד  ב ),
– המשכ של עניינו  שעיקר מוב ומזה  אתקטרנא ".
אחד כמו ־כ הקטורת. על־ידי  נעשה  – השכינה ' 'השראת
מחורב ",  יו עשר "אחד  על  מרמזי הקטורת סממני  עשר
ומהותו  עצמותו  – בחורב  שניתנו  הדברות מעשרת למעלה 
שהיא  בנשמה  ודוגמתו  ספירות, מעשר שלמעלה  ית'

שבנפש . יחידה  בחינת
 שהטבת ," אד נשמת ה ' "נר ישראל נשמות  ה הנרות
ותורה  מצוה  "נר – והמצוות התורה  על־ידי  היא  והדלקת
ומתגלה  נמש הנרות הדלקת על־ידי  לזה   ובנוס אור".

. בעול  ג הקדושה  אור
 מלשו  עול – " העול "מצאו  ' יוס ה 'בית שכתב  וזה 
 אי הגלות, שבזמ  וההעל החוש שבזמ היינו  –  העל
בגילוי יאיר הקטורת של הנעלה  שהעניי אפשרות
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כזה  באופ הסדר שאול אבא  סידר ולכ ישראל, בנשמות
 בתו ולא  בפני ־עצמה  עבודה  היא  הקטורת שהקטרת
יהודי , של נפשו   עצ מאירה  שבו  ביוה "כ  אבל הנרות.

ישראל. בנשמות הקטורת עניי  ג ומאיר מתגלה 
      

הגזית 30) ללשכת להן "ובאו (לא:) ד פרק  תמיד משנה
שיתפללו  הדבר נכון "והכי  שם: וברש"י  שמע ", את לקרות
ניחוח ". לריח  קרבנם ויעלה הקטר שום שיקטירו קודם

וראשיתו".31) הדת עיקר שהם "ולפי  במשנה. שם
שמע 32) קריאת זמן הגיע  שלא פי  על ואף  במשנה. שם

לא  משמר אנשי  עם שמע  הקורא לז: ביומא שאמרו (כמו
הכהנים, מקדימים משכימין), משמר שאנשי  מפני  יצא,
תימשך  שמא היום, קודם לקרותה עליהם, מוטלת שהעבודה

לקרות. ויימנעו העבודה הציצית.33)עליהן פרשת כלומר
ויציב 34) אמת ברכות שלוש העם את "ברכו במשנה: שם

כי שם המשנה בפירוש רבינו וכתב  כהנים", וברכת ועבודה
שכולן  ולפי  שלום", "שים לברכת הכוונה כהנים ברכת
ועליהם  ישראל על תפלה שלום) ושים רצה ויציב , (=אמת
והוא  הידועה כהנים ברכת אבל העם, את וברכו אמרו
מעלות  על אלא הגזית, בלשכת הייתה לא ה'", "יברכך

העבודה. גמר אחר המשמרות.35)האולם מתחלפין שאז
למשמר 36) אחת ברכה מוסיפין "ובשבת במשנה: שם

רבי אמר אחת? ברכה "מאי  אמרו: יב . ובברכות היוצא",
שמו  את ששיכן מי  הנכנס  למשמר אומר היוצא משמר חלבו
וריעות". ושלום ואחווה אהבה ביניכם ישכין הוא הזה בבית

הקטורת.37) מקטיר הכבש 38)מי  מן אברים מעלה מי 
כך 39)למזבח . ואחר קטורת שמקטיר יד:) (יומא כרבנן

שתי שהטבת לג.) (שם שאול כאבא ולא נרות, שתי  מטיב 
לקטורת. קודמת "באו 40)נרות ב : משנה ז פרק  תמיד

אחיהם  לדרום הראשונים עמדו האולם מעלות על ועמדו
הכהנים".

.‰ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa ÚÈbiLk41„Á‡ ÏË , ¿∆«ƒ«≈»»¿«ƒ¿≈«»«∆»
ÁaÊnÏ ÌÏe‡‰ ÔÈa d˜Êe ‰Ù‚n‰42ÏB˜ dÏ ‰È‰Â , ««¿≈»¿»»≈»»«ƒ¿≈«¿»»»

ÏB„b43ÚÓBM‰ :Ô‰a ˙LnLÓ ‰˙È‰ ÌÈ„ ‰LÏLe . »¿»¿»ƒ»¿»¿«∆∆»∆«≈«
ÔÈÒÎ ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡L Ú„BÈ ‰È‰ dÏB˜ ˙‡∆»»»≈«∆∆»«…¬ƒƒ¿»ƒ

‡e ı ‡e‰Â ˙BÂÁzL‰Ï44˙‡ ÚÓBM‰ ÈÂÏ Ôe . ¿ƒ¿«¬¿»»∆≈ƒ«≈«∆
ÈLa a„Ï ÔÈÒÎ ÌiÂÏ‰ ÂÈÁ‡L Ú„BÈ ‰È‰ dÏB˜»»»≈«∆∆»«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ

‡e ı ‡e‰Â45˙‡ ÚÓBL ‰È‰Lk ,„ÓÚn‰ L‡Â . ¿»»¿…««¬»¿∆»»≈«∆
ÌÈ‡Óh‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ‰È‰ ,dÏB˜46ÚL ÏÚ »»»«¬ƒ∆«¿≈ƒ«««

ÁÊn‰47‡Ï ÔÈ„ÚL Ïk‰ eÚ„iL ,„LÁ‰ ÈtÓ , «ƒ¿»ƒ¿≈«¬»∆≈¿«…∆¬«ƒ…
Ô˙tÎ e‡È‰48ÌÈÈ‡a ‰ÎfL ‰Ê ‰ÏÚÓ Ck Á‡Â . ≈ƒ«»»»¿««»«¬∆∆∆»»»≈»ƒ

ÁaÊnÏ Lk‰ ÔÓ ÌÈÈ‡‰ ˙‡49˙‡ ÔÈÏÚnL Á‡Â . ∆»≈»ƒƒ«∆∆«ƒ¿≈«¿««∆«¬ƒ∆
ÌÏe‡‰ ˙BÏÚÓ ÏÚL el‡ ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÌÈÈ‡‰50 »≈»ƒ«¿ƒƒ≈∆««¬»»

ÌÈ‰k ˙ka ÔÈÎÓe51,LÙÓ‰ ÌMa ˙Á‡ ‰Îa ¿»¿ƒƒ¿«…¬ƒ¿»»«««≈«¿…»
dÓB˜Óa e‡aL BÓk52˙ÏÒ ÔÈÏÚÓ Ck Á‡Â . ¿∆≈«¿ƒ¿»¿««»«¬ƒ…∆

ÌÈÎÒp‰53‰ Á‡Â .Á‡Â .ÔÈzÁ‰ ÈË˜Ó ˙Ïq «¿»ƒ¿«««…∆«¿ƒ«¬ƒƒ¿««
Ceqp‰ ˙ÚLe .CeqÏ ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈzÁ‰«¬ƒƒ«¬ƒ∆««ƒ¿ƒƒ¿««ƒ

Ôeb ÈÈÓa ÔÈBLÓ‰ ÔÈkÓe ,ÈM‰ ÌiÂÏ‰ ÔÈÓB‡¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ
.ÈM‰ È˜t ÏÚ ˙BÚÈ˜z ÚLz ÔÈÚ˜B˙Â ,Lc˜naL∆«ƒ¿»¿¿ƒ≈«¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ

כמבואר 41) הקטורת, להקטיר שנכנסו בשעה היה זה
על  שעמדו לפני  היה זה כן ואם ו. משנה ה פרק  בתמיד
הסדר  לפי  נכתבו לא אלו שדברים באופן האולם. מעלות

משנה). בתוספות 42)(כסף  וראה במשנה. שם תמיד
בה  שגורפים אחת מגרפות, שלוש שהיו שכתב  שם יוםֿטוב 
(שם  שיר כלי  שהיא השנייה א), משנה ב  פרק  (שם הדשן
בשעה  קול שמשמיעה זו מגריפה ושלישית, ח ) משנה ג פרק 

אותה.ש  שומע 43)זורקין אדם "אין כי  במשנה שם ראה
המגריפה. מקול בירושלים חבירו הכוונה 44)קול ואין

התמיד. עבודת גמר לאחר אלא השתחוו, שם.45)שמיד
לשיר, עצמם מכינים אלא מיד, שרים שהיו הכוונה  ואין
היין. ניסוך בשעת העבודות, כל גמר אחר היה השיר שהרי 

עוד 46) שצריך אלא מצרעתם, טהרו שכבר המצורעים
האשם. דם עליהם ניקנור.47)לזרוק  פסחים 48)שער

נכנסים  שאינם יחשדום שלא לומר ורוצה רבא. כדעת פב .
עומדים  אלא המקודש. המקום בעיניהם נכבד שאין לפי 

ההזאות. את ולקבל זה בשער להיכנס  ביומא 49)ומחכים
קודם  נרות שתי  "הטבת שאול אבא שלדעת אמרו לג.
יד:) (שם רבנן ולדעת לאברים". קודם וקטורת לקטורת
קודמת  נרות שתי  והטבת נרות שתי  להטבת קודמת  קטורת

למעלה 50)לאברים. רבינו שכתב  שמה מוכח  מכאן
לפי נכתב  לא וכו', האולם בין "כשיגיע  ההלכה) (בתחילת
ממעלות  ירדו כבר הרי  כן אם הסדר, לפי  זהו שאם הסדר,

למדנו 51)האולם. הסדר, סתמה שהמשנה פי  על "אף 
העומדים  שאלו יומא, שבמסכת וההלכות המקראות מתוך
שהעלה, עד כפיהן את נושאין היו לא האולם מעלות על
שנאמר  למזבח  הכבש מן האברים את באברים, שזכה מי 

וכו'". ידיו את אהרן וישא וכו' מעשות בפרק 52)וירד
י . הלכה תפילה מהלכות "אביי53)י "ד שם יומא ראה

וחביתין  לחביתין ומנחה למנחה ואברים וכו', מסדר
תמיד, של נסכו מנחת "למנחה, רש"י : ומפרש לנסכים".

ועשי ה) כח , (במדבר וכו'.דכתיב  למנחה סולת האיפה רית
תמיד". של יינו לנסך לנסכין,

.ÂCqÓÏ ÔÈi‰ ÔÈ˙B eÈ‰Lk54ÌÈ‰k ÈL eÈ‰ , ¿∆»¿ƒ««ƒ«¿«≈»¿≈…¬ƒ
ÌÈÏÁ‰ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ55,Ô„Èa ˙BˆBˆÁ ÈzLe ¿ƒ«À¿««¬»ƒ¿≈¬¿¿»»

Ô‚q‰Â56ÁaÊn‰ Ô˜ ÏÚ „ÓBÚ57ÔÈ„eq‰Â58,B„Èa ¿«¿»≈«∆∆«ƒ¿≈«¿«»ƒ¿»
‰pÓÓ‰ ‰Ê Ïˆ‡ e„ÓÚÂ e‡e .eÚ˜˙Â eÚÈ‰Â eÚ˜˙Â¿»¿¿≈ƒ¿»¿»¿»¿≈∆∆«¿À∆

ÏˆÏv‰ ÏÚ59BÏ‡ÓOÓ „Á‡Â BÈÓÈÓ „Á‡ ,60. ««ƒ¿≈∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿…

רבינו 54) של לשונו מסתימות ונראה ג. משנה ז פרק  תמיד
וכן  גדול. בכהן דווקא ולאו הכהנים, בכל היא זו משנה כי 
להקיף  לו "בא המשנה דברי  על שם המשנה בפירוש הוא
הוא  כי  מזרחית", דרומית מקרן מתחיל מהיכן המזבח  את
מעשה  מהלכות ז בפרק  למעלה גם דעתו וכן הכהנים, בכל
שם  הרא"ש אבל בסמוך. להלן וראה יב . הלכה הקרבנות
רש"י דעת (וכן גדול בכהן דווקא היא זו משנה כי  כתב 

סד.). בששי55)בזבחים נתבאר "כבר שם. משנה
בית  מהלכות ב  פרק  למעלה וראה ד. (משנה משקלים
שולחנות  שתי  כבש של במערבו שהיו טו) הלכה הבחירה
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קכח                 
         

נותנין  שיש של ואחד שרת כלי  עליו נותנין כסף  של אחד
כאן". הנזכר החלבים שולחן והוא האברים ראה 56)עליו

אחד  כהן "ממנין כי  טז הלכה המקדש כלי  מהלכות ד פרק 
והוא  סגן הנקרא והוא למלך המשנה כמו גדול לכהן יהיה
עם  אלא מופיע  אינו הסגן כי  הדבר וברור ממונה". הנקרא
כהן  עומד - המנסך הוא הדיוט  כהן אם אבל הגדול הכהן
(סוף  הראב "ד בפירוש וראה הסגן. ולא הקרן על הדיוט 
אחר  כהן אם שהסתפק  אלא כנ"ל, דעתו שגם תמיד) מסכת
ומנסך. מניף  היה עצמו שהמנסך או הסודרים, את מחזיק 

אמה.57) על אמה דגלים".58)שהיא שם 59)"הם
ארזא  בן והקיש וכו' ארזא בן אצל ועמדו "באו במשנה:
בזה" זה שמכין נחושת קערות שתי  הן "והצלצל בצלצל".

לתקוע .60)(ערוך). כדי 

.ÊCqÏ CqÓ‰ ‰‰L61ÔÈ„eqa Ô‚q‰ ÛÈÓ ,62, »»«¿«≈¿«≈≈ƒ«¿»«»ƒ
ÏˆÏva ‰Ê LÈw‰63˙BˆBˆÁa el‡ eÚ˜˙Â ,64ea„Â , ƒƒ∆«ƒ¿≈¿»¿≈«¬¿¿ƒ¿

eÚ˜z  ˜tÏ eÚÈb‰ .ÈMa ÌiÂÏ‰65Ïk eÂÁzL‰Â , «¿ƒƒ«ƒƒƒ«∆∆»¿¿ƒ¿«¬»
‰ÚÈ˜z Ïk ÏÚÂ ,‰ÚÈ˜z ˜t Ïk ÏÚ .‰ÊÚaL ÌÚ‰»»∆»¬»»«»∆∆¿ƒ»¿«»¿ƒ»
BÓk ,ÚLz „ÈÓz‰ ÏÚL ˙BÚÈ˜z‰ ÏÎÂ .‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿»«¿ƒ∆««»ƒ≈«¿

.e‡aL∆≈«¿

(מלאכת 61) מניף " היה לנסך לו שהיה מה "כל כלומר
שוהה  היה המנסך לומר: [רוצה ראב "ד). בשם שלמה
ש"אין  מפני  אחת, בבת ולא לאט  לאט  מנסך והיה בניסוכו
"בעת  היינו, לה.). (ברכות היין" על אלא שירה אומרים
ב ). הלכה המקדש כלי  מהלכות ג פרק  (למעלה היין" ניסוך
בכדי הניסוך, פעולת בעת יניף  שהמניף  דקדקו ולפיכך
אחריו]. ולא ממש, הניסוך בעת תתחיל היא אף  שהשירה

להתחיל 62) שידעו הדוכן, על שעומדים ללויים לסימן
הניסוך. בשעת כי63)בשיר ה הלכה למעלה ראה

זמר  כלי  היה שהצלצל "אלא ניגון, במיני  מכים המשוררים
והוא  לו היה גדול וקול הוא אלא שם שאין מיוחד

הנפת 64)המתחיל". יראה שלא ללוי  שאפשר לפי 
בתוך  שהיו אפשר וגם לדבר, לבו כשיפנה הסודרים
בעת  רואים (שאינם בעזרה לא הבית, בהר או הלשכות
שלא  אפשר אי  התקיעות קול אבל הסודרים), שמניף 
הסודרים  בהנפת לראות שיפנו כדי  תקעו ולפיכך ישמעו,

היא. הסודרים הנפת התקנה ועיקר "פרקים 65)הואיל
היו  הפיסוק  אותו ובתוך שם, מפסיקין שהיו בשיר להם היה
שהן  בשיר היה פרקים "ושלושה (הראב "ד). תוקעין"
וכו' ותקיעה תרועה תקיעה, ופרק  פרק  כל ועל מפסיקין,
תקיעות  ואחת מעשרים פוחתין אין נג:) (סוכה דתנן והיינו
וכו' שחר של לתמיד ותשע  שערים לפתיחת שלוש במקדש,
פרק " כל על ותקיעה, ותרועה תקיעה תקיעות, שלוש והיינו

שם). (הרא"ש

.ÁÈÁÊÂ eav‰ ˙BÏBÚ ÏÚ ‡l‡ ‰ÈL ÔÈÓB‡ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»∆»««ƒ¿ƒ¿≈
‰„ ˙BÏBÚ Ï‡ ;‰Bza ÔÈeÓ‡‰ Ì‰ÈÓÏL«¿≈∆»¬ƒ«»¬»¿»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰kLl‰ ˙Óez ˙BnÓ ÔÈÈ˜nL∆«¿ƒƒƒ«¿««ƒ¿»««ƒ∆≈
ÌÈÎÒ ÔÎÂ .Ô‰ÈÏÚ ‰ÈL ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  eaˆ ÏL∆ƒ≈¿ƒƒ»¬≈∆¿≈¿»ƒ

‰ÈÏÚ ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰.‰ÈL Ô «»ƒƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¬≈∆ƒ»

.ËeÈ‰ ÔBL‡‰ ÌBia :ÔÈÓB‡ ÌiÂÏ‰ eÈ‰L ÈM‰«ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ«»ƒ»
d‡BÏÓe ı‡‰ '‰Ï :ÔÈÓB‡66:ÔÈÓB‡ eÈ‰ ÈMa . ¿ƒ«»»∆¿»«≈ƒ»¿ƒ

BL„˜ ‰ eÈ‰Ï‡ ÈÚa „‡Ó Ïl‰Óe '‰ ÏB„b»¿À»¿…¿ƒ¡…≈«»¿
ÓB‚Â67˙„Úa v ÌÈ‰Ï‡ :ÔÈÓB‡ eÈ‰ ÈLÈÏMa . ¿≈«¿ƒƒ»¿ƒ¡…ƒƒ»«¬«

ËtLÈ ÌÈ‰Ï‡ ˜a ,Ï‡68Ï‡ :ÔÈÓB‡ eÈ‰ ÈÚÈa . ≈¿∆∆¡…ƒƒ¿…»¿ƒƒ»¿ƒ≈
ÚÈÙB‰ ˙BÓ˜ Ï‡ ,'‰ ˙BÓ˜69eÈ‰ ÈLÈÓÁa . ¿»≈¿»ƒ««¬ƒƒ»

È‰Ï‡Ï eÚÈ‰ ,efeÚ ÌÈ‰Ï‡Ï eÈ‰ :ÔÈÓB‡¿ƒ«¿ƒ≈…ƒ≈»ƒ≈…≈
˜ÚÈ70,LÏ ˙e‡b CÏÓ '‰ :ÔÈÓB‡ eÈ‰ ÈMMa . «¬…«ƒƒ»¿ƒ»»≈»≈

ÓB‚Â f‡˙‰ ÊÚ ,'‰ LÏ71:ÔÈÓB‡ eÈ‰ ˙aLa . »≈…ƒ¿«»¿≈¿«»»¿ƒ
˙aM‰ ÌBÈÏ ÈL BÓÊÓ72ÌÈÓB‡ ˙aL ÈÙÒeÓa . ƒ¿ƒ¿««»¿¿≈«»¿ƒ

Â"Èf‰ ,ÌÈ˜t ‰MLÏ d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ .eÈÊ‡‰ ˙ÈLƒ««¬ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»¿»ƒ«ƒ
C"Ï73,˙Òk‰ ˙Èa ‰ML d˙B‡ ÔÈ‡BwL C„k , »¿∆∆∆¿ƒ»ƒ»¿≈«¿∆∆

‰MLa ‰ÈM‰ eÓb .˙aL ÏÎa ˜t ÔÈÓB‡Â¿¿ƒ∆∆¿»«»»¿«ƒ»¿ƒ»
Ê‡ ÓB‡ ˙aL ÏL ‰ÁÓa .L‡Ï ÔÈÊBÁ  ˙B˙aL«»¿ƒ»…¿ƒ¿»∆«»≈»

‰LÓ ÈLÈ74‰ÎÓÎ ÈÓe75ÓB‚Â76L‡ ÏL ÛÒeÓa . »ƒ∆ƒ»…»¿≈¿»∆…
efeÚ ÌÈ‰Ï‡Ï eÈ‰ :ÔÈÓB‡ eÈ‰ ‰M‰77ÏÁ Ì‡Â . «»»»¿ƒ«¿ƒ≈…ƒ≈¿ƒ»

ÈLÈÓÁa ˙BÈ‰Ï78ÓB‡ 79BÓÎL ÏqÓ È˙BÈÒ‰ : ƒ¿«¬ƒƒ≈¬ƒƒƒ≈∆ƒ¿
ÓB‚Â80ÏB˜ :ÌÈÓB‡ eÈ‰ ‰M‰ L‡ ÏL ‰ÁÓa . ¿≈¿ƒ¿»∆…«»»»¿ƒ

ÓB‚Â a„Ó ÏÈÁÈ '‰81. »ƒƒ¿»¿≈

שיום 66) משום הוא ראשון ביום זה פרק  לאמירת וטעם
(ראש  הגמרא ולשון בראשית. מעשה תחילת הוא ראשון
בעולמו". ושליט  והקנה שקנה שם "על לא.) השנה

תחתיהם 67) השמים והיו המים נחלקו שני  שביום "משום
שם  "על שם ראשֿהשנה הגמרא ולשון ה'. גדול אומר

עליהן". ומלך מעשיו שלישי68)שחילק  שביום משום
ניצב  א' אומר והדיינין, הדין יהיה שעליה הארץ  נראתה
שגילה  שם "על שם: הגמרא ולשון שם). (רבינו אֿל בעדת

לעדתו". תבל והכין בחכמתו נבראו 69)ארץ  שבו משום
התועים  מן נוקם שהוא ה' נקמות אֿל אומר והירח , השמש

(רב  עבודתם שברא אחר שם "על שם הגמרא ולשון שם). ינו
מעובדיהן". ליפרע  ועתיד ולבנה שבו 70)חמה משום

החילוק  מפני  פלאים בזה ויש חיים, בעלי  מיני  נבראו
בבעלי שיש אחרים ופלאים מעצמם ותנועתם שבמיניהם
אותן  שרואים שבשעה לפי  עוזינו, לא' הרנינו אומר חיים,
שם  "על שם הגמרא ולשון אותו, ומגדלים הבורא משבחים

שמו". לשבח  ודגים עופות נשלמו 71)שברא שבו משום
הבורא  גדולת שמבין כן, גם האדם ונברא בראשית, מעשי 
"על  שם הגמרא ולשון לבש. גאות מלך ה' אומר יתעלה,

עליהן". ומלך מלאכתו שגמר ששבת".72)שם שם "על
ו'ירא 73) ארץ , במתי  על י 'רכבהו עולם, ימות ז'כור ה'אזינו,

י "ג  בפרק  (ראה שמים אל אשא כ'י  חכמו, ל'ו וינאץ , ה'
ה). הלכה תפילה "מי74)מהלכות עד הים שירת

השירה.75)כמוכה". כל סוף  עד יא בגמרא 76)שם,
באר  עלי  [ישראל ישיר ואז כמוכה, ומי  ישיר, אז אמרו: שם
ישיר  "אז אלא שם גרס  לא שרבינו וכנראה יז] כא, במדבר -

כמוכה". ומי  שופר".77)משה בחודש "תקעו נאמר שבו
כנ"ל.78) הרנינו, תמיד בשחרית בו שאומרים
את 80)במוסף .79) ולכפול לחזור שלא כדי  בזה והטעם
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קכט                  
         

נותנין  שיש של ואחד שרת כלי  עליו נותנין כסף  של אחד
כאן". הנזכר החלבים שולחן והוא האברים ראה 56)עליו

אחד  כהן "ממנין כי  טז הלכה המקדש כלי  מהלכות ד פרק 
והוא  סגן הנקרא והוא למלך המשנה כמו גדול לכהן יהיה
עם  אלא מופיע  אינו הסגן כי  הדבר וברור ממונה". הנקרא
כהן  עומד - המנסך הוא הדיוט  כהן אם אבל הגדול הכהן
(סוף  הראב "ד בפירוש וראה הסגן. ולא הקרן על הדיוט 
אחר  כהן אם שהסתפק  אלא כנ"ל, דעתו שגם תמיד) מסכת
ומנסך. מניף  היה עצמו שהמנסך או הסודרים, את מחזיק 

אמה.57) על אמה דגלים".58)שהיא שם 59)"הם
ארזא  בן והקיש וכו' ארזא בן אצל ועמדו "באו במשנה:
בזה" זה שמכין נחושת קערות שתי  הן "והצלצל בצלצל".

לתקוע .60)(ערוך). כדי 

.ÊCqÏ CqÓ‰ ‰‰L61ÔÈ„eqa Ô‚q‰ ÛÈÓ ,62, »»«¿«≈¿«≈≈ƒ«¿»«»ƒ
ÏˆÏva ‰Ê LÈw‰63˙BˆBˆÁa el‡ eÚ˜˙Â ,64ea„Â , ƒƒ∆«ƒ¿≈¿»¿≈«¬¿¿ƒ¿

eÚ˜z  ˜tÏ eÚÈb‰ .ÈMa ÌiÂÏ‰65Ïk eÂÁzL‰Â , «¿ƒƒ«ƒƒƒ«∆∆»¿¿ƒ¿«¬»
‰ÚÈ˜z Ïk ÏÚÂ ,‰ÚÈ˜z ˜t Ïk ÏÚ .‰ÊÚaL ÌÚ‰»»∆»¬»»«»∆∆¿ƒ»¿«»¿ƒ»
BÓk ,ÚLz „ÈÓz‰ ÏÚL ˙BÚÈ˜z‰ ÏÎÂ .‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿»«¿ƒ∆««»ƒ≈«¿

.e‡aL∆≈«¿

(מלאכת 61) מניף " היה לנסך לו שהיה מה "כל כלומר
שוהה  היה המנסך לומר: [רוצה ראב "ד). בשם שלמה
ש"אין  מפני  אחת, בבת ולא לאט  לאט  מנסך והיה בניסוכו
"בעת  היינו, לה.). (ברכות היין" על אלא שירה אומרים
ב ). הלכה המקדש כלי  מהלכות ג פרק  (למעלה היין" ניסוך
בכדי הניסוך, פעולת בעת יניף  שהמניף  דקדקו ולפיכך
אחריו]. ולא ממש, הניסוך בעת תתחיל היא אף  שהשירה

להתחיל 62) שידעו הדוכן, על שעומדים ללויים לסימן
הניסוך. בשעת כי63)בשיר ה הלכה למעלה ראה

זמר  כלי  היה שהצלצל "אלא ניגון, במיני  מכים המשוררים
והוא  לו היה גדול וקול הוא אלא שם שאין מיוחד

הנפת 64)המתחיל". יראה שלא ללוי  שאפשר לפי 
בתוך  שהיו אפשר וגם לדבר, לבו כשיפנה הסודרים
בעת  רואים (שאינם בעזרה לא הבית, בהר או הלשכות
שלא  אפשר אי  התקיעות קול אבל הסודרים), שמניף 
הסודרים  בהנפת לראות שיפנו כדי  תקעו ולפיכך ישמעו,

היא. הסודרים הנפת התקנה ועיקר "פרקים 65)הואיל
היו  הפיסוק  אותו ובתוך שם, מפסיקין שהיו בשיר להם היה
שהן  בשיר היה פרקים "ושלושה (הראב "ד). תוקעין"
וכו' ותקיעה תרועה תקיעה, ופרק  פרק  כל ועל מפסיקין,
תקיעות  ואחת מעשרים פוחתין אין נג:) (סוכה דתנן והיינו
וכו' שחר של לתמיד ותשע  שערים לפתיחת שלוש במקדש,
פרק " כל על ותקיעה, ותרועה תקיעה תקיעות, שלוש והיינו

שם). (הרא"ש

.ÁÈÁÊÂ eav‰ ˙BÏBÚ ÏÚ ‡l‡ ‰ÈL ÔÈÓB‡ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»∆»««ƒ¿ƒ¿≈
‰„ ˙BÏBÚ Ï‡ ;‰Bza ÔÈeÓ‡‰ Ì‰ÈÓÏL«¿≈∆»¬ƒ«»¬»¿»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰kLl‰ ˙Óez ˙BnÓ ÔÈÈ˜nL∆«¿ƒƒƒ«¿««ƒ¿»««ƒ∆≈
ÌÈÎÒ ÔÎÂ .Ô‰ÈÏÚ ‰ÈL ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  eaˆ ÏL∆ƒ≈¿ƒƒ»¬≈∆¿≈¿»ƒ

‰ÈÏÚ ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰.‰ÈL Ô «»ƒƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¬≈∆ƒ»

.ËeÈ‰ ÔBL‡‰ ÌBia :ÔÈÓB‡ ÌiÂÏ‰ eÈ‰L ÈM‰«ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ«»ƒ»
d‡BÏÓe ı‡‰ '‰Ï :ÔÈÓB‡66:ÔÈÓB‡ eÈ‰ ÈMa . ¿ƒ«»»∆¿»«≈ƒ»¿ƒ

BL„˜ ‰ eÈ‰Ï‡ ÈÚa „‡Ó Ïl‰Óe '‰ ÏB„b»¿À»¿…¿ƒ¡…≈«»¿
ÓB‚Â67˙„Úa v ÌÈ‰Ï‡ :ÔÈÓB‡ eÈ‰ ÈLÈÏMa . ¿≈«¿ƒƒ»¿ƒ¡…ƒƒ»«¬«

ËtLÈ ÌÈ‰Ï‡ ˜a ,Ï‡68Ï‡ :ÔÈÓB‡ eÈ‰ ÈÚÈa . ≈¿∆∆¡…ƒƒ¿…»¿ƒƒ»¿ƒ≈
ÚÈÙB‰ ˙BÓ˜ Ï‡ ,'‰ ˙BÓ˜69eÈ‰ ÈLÈÓÁa . ¿»≈¿»ƒ««¬ƒƒ»

È‰Ï‡Ï eÚÈ‰ ,efeÚ ÌÈ‰Ï‡Ï eÈ‰ :ÔÈÓB‡¿ƒ«¿ƒ≈…ƒ≈»ƒ≈…≈
˜ÚÈ70,LÏ ˙e‡b CÏÓ '‰ :ÔÈÓB‡ eÈ‰ ÈMMa . «¬…«ƒƒ»¿ƒ»»≈»≈

ÓB‚Â f‡˙‰ ÊÚ ,'‰ LÏ71:ÔÈÓB‡ eÈ‰ ˙aLa . »≈…ƒ¿«»¿≈¿«»»¿ƒ
˙aM‰ ÌBÈÏ ÈL BÓÊÓ72ÌÈÓB‡ ˙aL ÈÙÒeÓa . ƒ¿ƒ¿««»¿¿≈«»¿ƒ

Â"Èf‰ ,ÌÈ˜t ‰MLÏ d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ .eÈÊ‡‰ ˙ÈLƒ««¬ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»¿»ƒ«ƒ
C"Ï73,˙Òk‰ ˙Èa ‰ML d˙B‡ ÔÈ‡BwL C„k , »¿∆∆∆¿ƒ»ƒ»¿≈«¿∆∆

‰MLa ‰ÈM‰ eÓb .˙aL ÏÎa ˜t ÔÈÓB‡Â¿¿ƒ∆∆¿»«»»¿«ƒ»¿ƒ»
Ê‡ ÓB‡ ˙aL ÏL ‰ÁÓa .L‡Ï ÔÈÊBÁ  ˙B˙aL«»¿ƒ»…¿ƒ¿»∆«»≈»

‰LÓ ÈLÈ74‰ÎÓÎ ÈÓe75ÓB‚Â76L‡ ÏL ÛÒeÓa . »ƒ∆ƒ»…»¿≈¿»∆…
efeÚ ÌÈ‰Ï‡Ï eÈ‰ :ÔÈÓB‡ eÈ‰ ‰M‰77ÏÁ Ì‡Â . «»»»¿ƒ«¿ƒ≈…ƒ≈¿ƒ»

ÈLÈÓÁa ˙BÈ‰Ï78ÓB‡ 79BÓÎL ÏqÓ È˙BÈÒ‰ : ƒ¿«¬ƒƒ≈¬ƒƒƒ≈∆ƒ¿
ÓB‚Â80ÏB˜ :ÌÈÓB‡ eÈ‰ ‰M‰ L‡ ÏL ‰ÁÓa . ¿≈¿ƒ¿»∆…«»»»¿ƒ

ÓB‚Â a„Ó ÏÈÁÈ '‰81. »ƒƒ¿»¿≈

שיום 66) משום הוא ראשון ביום זה פרק  לאמירת וטעם
(ראש  הגמרא ולשון בראשית. מעשה תחילת הוא ראשון
בעולמו". ושליט  והקנה שקנה שם "על לא.) השנה

תחתיהם 67) השמים והיו המים נחלקו שני  שביום "משום
שם  "על שם ראשֿהשנה הגמרא ולשון ה'. גדול אומר

עליהן". ומלך מעשיו שלישי68)שחילק  שביום משום
ניצב  א' אומר והדיינין, הדין יהיה שעליה הארץ  נראתה
שגילה  שם "על שם: הגמרא ולשון שם). (רבינו אֿל בעדת

לעדתו". תבל והכין בחכמתו נבראו 69)ארץ  שבו משום
התועים  מן נוקם שהוא ה' נקמות אֿל אומר והירח , השמש

(רב  עבודתם שברא אחר שם "על שם הגמרא ולשון שם). ינו
מעובדיהן". ליפרע  ועתיד ולבנה שבו 70)חמה משום

החילוק  מפני  פלאים בזה ויש חיים, בעלי  מיני  נבראו
בבעלי שיש אחרים ופלאים מעצמם ותנועתם שבמיניהם
אותן  שרואים שבשעה לפי  עוזינו, לא' הרנינו אומר חיים,
שם  "על שם הגמרא ולשון אותו, ומגדלים הבורא משבחים

שמו". לשבח  ודגים עופות נשלמו 71)שברא שבו משום
הבורא  גדולת שמבין כן, גם האדם ונברא בראשית, מעשי 
"על  שם הגמרא ולשון לבש. גאות מלך ה' אומר יתעלה,

עליהן". ומלך מלאכתו שגמר ששבת".72)שם שם "על
ו'ירא 73) ארץ , במתי  על י 'רכבהו עולם, ימות ז'כור ה'אזינו,

י "ג  בפרק  (ראה שמים אל אשא כ'י  חכמו, ל'ו וינאץ , ה'
ה). הלכה תפילה "מי74)מהלכות עד הים שירת

השירה.75)כמוכה". כל סוף  עד יא בגמרא 76)שם,
באר  עלי  [ישראל ישיר ואז כמוכה, ומי  ישיר, אז אמרו: שם
ישיר  "אז אלא שם גרס  לא שרבינו וכנראה יז] כא, במדבר -

כמוכה". ומי  שופר".77)משה בחודש "תקעו נאמר שבו
כנ"ל.78) הרנינו, תמיד בשחרית בו שאומרים
את 80)במוסף .79) ולכפול לחזור שלא כדי  בזה והטעם
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הפרק . תורה 81)כל מתן של שופר קול זכות להזכיר כדי 
(רש"י ).

.ÈÏL ‰ÈL  ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„Á L‡……∆∆»ƒ¿¿«»ƒ»∆
ÌÒÙÏ È„k ,˙aL ÏL ‰ÈL ˙‡ ‰ÁBc L„Á L‡……∆»∆ƒ»∆«»¿≈¿«¿≈

.L„Á L‡ ÌBi‰L∆«……∆

.‡ÈÌÚ ‰BÏ ÈÎÈÊa ÈL ˙‡ ÔÈÈË˜Ó ˙aLa¿«»«¿ƒƒ∆¿≈»ƒ≈¿»ƒ
ÔÈÙÒen‰82„qÎÂ .ÔÈÙÒeÓ ÏL ÔÈi‰ Ceq Ì„˜ , «»ƒ…∆ƒ««ƒ∆»ƒ¿«≈∆

;ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÔÈOBÚ Ck ,˜aa ÌBÈ ÏÎa ÔÈOBÚL∆ƒ¿»«…∆»ƒ≈»«¿«ƒ
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊnÓ ÔLc‰ ˙Ó‰Ó ıeÁ83ecÒÂ ≈¬»««∆∆ƒƒ¿≈««ƒ¿ƒ

˙BÒÈt‰Â ˙BÎÚn‰84‡l‡ el‡ ÌÈc ÔÈOBÚ ÔÈ‡L , ««¬»¿«¿»∆≈ƒ¿»ƒ≈∆»
e‡aL BÓk ,„Ï ÁMa ÌBÈ ÏÎa85. ¿»«««¿«¿∆≈«¿

המוספין.82) הקרבת אחר אלא 83)כלומר, שאינה
גם  היו המנורה ודישון הפנימי  המזבח  דישון אבל בבוקר.

של 84)בערב . שלישי  פיס  אבל ורביעי , ושני  ראשון פיס 
בערב . גם מפיסין - לעניין 85)קטורת שם ד פרק  למעלה

מערכות. סידור לעניין ב  הלכה ב  פרק  ולמעלה פייסות,

   1 
שני1) ביום העומר מנחת הקרבת של מצותֿעשה תבואר בו

פסח . של

.‡L„Á L‡ ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó ÌÈL„Á ÈL‡a2Á‡ ¿»≈√»ƒ«¿ƒƒ«……∆««
ÁL ÏL „ÈÓz3ÌÈt ?L„Á L‡ ÛÒeÓ ‡e‰ ‰nÎÂ . »ƒ∆««¿«»«……∆»ƒ

ÌÈLk ‰ÚLÂ „Á‡ ÏÈ‡Â ÌÈL4˙BÏBÚ Ïk‰ ,5, ¿«ƒ¿«ƒ∆»¿ƒ¿»¿»ƒ«…
˙‡hÁ ÌÈfÚ ÈÚOe6. ¿ƒƒƒ«»

וגו'".2) תקריבו חדשיכם "ובראשי  יא) כח , (במדבר שנאמר
פט .3) זבחים ראה חבירו, את קודם מחבירו התדיר כל כי 

למוסף , שחר של תמיד בין קרב  דבר שום אין כן וכמו
קודמין  "תמידין לג.) (יומא אביי  של המערכה וכסדר

ואיל 4)למוספין". שנים בקר בני  "פרים (שם) שנאמר
תמימים". שבעה שנה בני  כבשים (שם 5)אחד, שנאמר

בחדשו". חודש עולת "זאת יד) שם,6)שם, (שם שנאמר
התמיד". עולת על לה', לחטאת אחד עזים "ושעיר טו)

.„ÈÓz‰ ‰OÚÓk ‡e‰ „Á‡ ˙BÏBÚ‰ Ïk ‰OÚÓ7, «¬≈»»∆»¿«¬≈«»ƒ
 ˙B„ÚBÓ ÏLÂ ÌÈL„Á ÈL‡ ÏL ˙B‡hÁ‰ ‰OÚÓe«¬≈««»∆»≈√»ƒ¿∆¬

˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ‰ ‰OÚÓk8e‡aL9. ¿«¬≈««»«∆¡∆∆∆≈«¿

"כבשים 7) ג) שם, (שם שנאמר כמו עולה, הוא אף  שהרי 
למעלה  וראה תמיד". עולה ליום שנים תמימים, שנה בני 

הקרבנות. מעשה מהלכות –8)פ "ו חטאת שהן שכיון
בתוספתא  וראה ספר). (קרית הנאכלת חטאת כסתם דינן
וכל  נאכלות, החיצונות החטאות שכל פ "א, שבועות
הקרבנות  ממעשה פ "ה למעלה ראה נשרפות. הפנימיות

זֿיא. מעשה 9)הלכות כיצד א, הלכה פ "ז שם למעלה
הנאכלת. החטאת

.‚ÌBiÓ ,ÌBÈ ÏÎa ÛÒeÓ Ôa˜ ÔÈÈ˜Ó ÁÒÙa¿∆««¿ƒƒ»¿«»¿»ƒ
ÈÚÈM‰ ÌBÈ „Ú ÔBL‡‰10ÌÈL„Á ÈL‡ ÛÒeÓk ,11: »ƒ««¿ƒƒ¿«»≈√»ƒ

Ïk‰ ,ÌÈOk ‰ÚLÂ „Á‡ ÏÈ‡Â ÌÈL ÌÈt»ƒ¿«ƒ¿«ƒ∆»¿ƒ¿»¿»ƒ«…
˙BÏBÚ12˙‡hÁ ÈÚOe ,13˙ÏÎ‡p‰14L ÌBÈa .ÏL È ¿ƒ«»«∆¡∆∆¿≈ƒ∆

ÏÚ ˙È ÔÈÈ˜Ó ,ÔÒÈa OÚ ‰ML ÌBÈ ‡e‰L ,ÁÒt∆«∆ƒ»»»¿ƒ»«¿ƒƒ»≈«
‰Ùez‰ ÓÚ ÌÚ ‰ÏBÚÏ Ok ÌBÈ Ïk ÏL ÛÒeÓ15. »∆»∆∆¿»ƒ…∆«¿»

e‡aL BÓk ,eaˆ ÏL ‰ÁÓ ‡È‰Â16. ¿ƒƒ¿»∆ƒ¿∆≈«¿

עולה 10) אשה "והקרבתם יט ֿכד) שם, (שם שנאמר כמו
ימים". שבעת ליום תעשו כאלה למעלה 11)וגו' ראה

לה',12)ה"א. עולה אשה "והקרבתם (שם) נאמר שכן
שנה". בני  כבשים ושבעה אחד, ואיל שנים בקר בני  פרים

אחד".13) חטאת "ושעיר כב ) שם, (שם ראה 14)שנאמר
ב . הלכה את 15)למעלה "והניף  יא) כג, (ויקרא שנאמר

הכהן. יניפנו השבת ממחרת לרצונכם, ה' לפני  העומר
שנתו  בן תמים כבש העומר את הניפכם ביום ועשיתם

) במנחות וראה לה'". =לעולה השבת ממחרת סז.) סו:
עשירית  הוא ו"עומר" פסח ). של (ראשון יו"ט  ממחרת
"וימודו  יח ) טז, (שמות שנאמר כמו שמה, היה וכך האיפה,

שם). ויקרא (רש"י  ממעשה 16)בעומר" פי "ב  למעלה
ג. הלכה הקרבנות

.„BpÓÊe17˙‡Â ˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc CÎÈÙÏe ,Úe˜ ¿«»«¿ƒ»∆∆««»¿∆
‰‡Óh‰18. «À¿»

למעלה.17) ראה השבת, בתוספתא 18)ממחרת ראה
התורה, מן קבוע  זמן להן שיש המנחות כל כי  פי "א, מנחות
ממה  כן למדו עב . ובמנחות הטומאה. ואת השבת את דוחות
(=עומר) ביכורים מנחת תקריב  "ואם יד) ב , (ויקרא שנאמר
וראה  בטומאה". ואפי ' תקריב  בשבת, ואפי ' "תקריב  – לה'"
השבת" את "ודוחה עא.) (שם המשנה דברי  כי  עב : שם
משה  וידבר אומר, "רבי  שם: הברייתא וכן להקרבה, הוא
שלא  לפי  תלמודֿלומר, מה מד), כג, (שם ה' מועדי  את
במועדו  במועדו, בהן שנאמר ופסח , לתמיד אלא למדנו
והקרב  עומר וכו' בטומאה ואפילו במועדו בשבת, ואפילו
מועד  קבע  הכתוב  ה', מועדי  את משה וידבר ת"ל וכו' עמו

וכו'". להקרבה עומר וכו' לכולן

.‰Ï‡OÈ ı‡Ó ‡l‡ BÊ ‰ÁÓ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡19, ≈¿ƒƒƒ¿»∆»≈∆∆ƒ¿»≈
Ï‡ ÌÎÈˆ˜ ˙ÈL‡ ÓÚ ˙‡ Ì˙‡‰Â :Ó‡pL∆∆¡««¬≈∆∆…∆≈ƒ¿ƒ¿∆∆

Ô‰k‰20Bw‰ ÔÓ ‡BÏ B˙ÂˆÓ .21Bw‰ ÔÓ ‡a ‡Ï . «…≈ƒ¿»»ƒ«»…»ƒ«»
Ï‡OÈ ı‡Ó ÌB˜Ó ÏkÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ 22. ¿ƒƒ»ƒ»»≈∆∆ƒ¿»≈

משנה 19) פ "ב  ופרה ו, משנה פ "א כלים פג: במנחות משנה
הלכות  פ "א שביעית בירושלמי  וראה פ "ט . שם ותוספתא א,

א. הלכה פ "ד ושקלים הפסוק :20)אֿב , לתחילת הכוונה
וכן  (לחםֿמשנה). בסמ "ג מבואר וכן הארץ ", אל תבואו "כי 
שם. במנחות המשנה בפירוש רבינו בדברי  הוא

עמא,21) "מאי  שם: ובגמרא סד: במנחות משנה לירושלים.
יביאוהו  ואם ומלא, רך (=שיהא כרמל משום אימא בעית אי 
אימא  בעית ואי  שם). רש"י  – מלא יהיה ולא יתייבש מרחוק 
האחרון  הזה והטעם המצוות". על מעבירין דאין משום

שם. המשנה בפירוש רבינו "לא 22)הביא במשנה: שם
– לירושלים הקרוב  רש"י ) – צרכו כל בישל (=לא ביכר

מקום". מכל אותו מביאין

.ÂOÚ ‰ML ÏÈÏa ,‰ÏÈla ˆw‰Ï B˙ÂˆÓ23ÔÈa , ƒ¿»¿ƒ»≈««¿»¿≈ƒ»»»≈
˙aLa ÔÈa ÏÁa24. ¿…≈¿«»
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בגמרא 23) ואמרו בלילה". לקצור "מצוותו עא. שם משנה
לומר  תלמוד ביום, ויביא ויספור יקצור "יכול סו.) (שם
שאתה  בזמן וכו'. תהיינה" תמימות שבתות "שבע  טו) (שם,
לילו, מתחילת היום שתחילת לפי  : מבערב " לימנות מתחיל
ראיה  וזו וכו', בקמה חרמש מהחל ט ) טז, (דברים ונאמר
סה.). מנחות המשנה בפירוש (ראה בלילה" העומר שקצירת

ד,24) הלכה למעלה וראה ספר). (קרית קבוע " שזמנו "כיון
בגמרא  כי  ואף  השבת". את "ודוחה שם: במשנה הוא כן
פסק  – בקצירה ולא בהקרבה, זו משנה פירשו עב :) (שם
ומגילה  ח , הלכה פ "א השנה ראש הירושלמי  כדברי  רבינו

ז. הלכה להלן המובאים ז, הלכה פ "ב 

.ÊÓÚ‰ ˙Èˆ˜Ï Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ25e‰eˆ˜ Ì‡Â . ¿»««¿»»≈ƒ¿ƒ«»…∆¿ƒ¿»
ÌBia26Lk 27. «»≈

וכו'25) העומר לקצירת כשר הלילה "כל כ: במגילה משנה
שמצוותו  דבר היום, כל כשר ביום שמצוותו דבר הכלל זה

הלילה". כל כשר - או 26)בלילה יוםֿטוב  מערב 
אף ). ד"ה עב . מנחות תוספות (עיין הוא 27)ביוםֿטוב  כן

(שם  בגמרא כי  ואף  כשר", ביום "נקצר עא. מנחות במשנה
(ראה  שבת דוחה אינו כשר, ביום נקצר הסובר כי  אמרו עב .)
השנה  ראש הירושלמי  כדברי  רבינו פסק  – כאן) לחםֿמשנה
מהו  העומר קצירת בעי , "רשב "ל שאמרו: שם, ומגילה
והא  אביי , רבי  התיב  טז). (=ביום ביום השבת את שתדחה
השבת, ודוחה כשר ביום, נקצר בלילה. לקצור מצוותו תנינן
כיון  הדא, מן רשב "ל חזר אחא, ר' אמר קיבלה. ולא
השמש, בא הין. אומר השמש, בא להן: אמר שחשיכה
אלא  אומר, הוא כבר ללילה אם קיימין, אנן מה הין. אומר
מזה  מבואר הרי  ליום", עניין תניהו ללילה, ענין אינו אם
השבת  את דוחה היא כשרה, ט "ז ביום קצירה הסובר שאף 
קרבן  ושירי  קסו, סימן צבי  וחכם כאן, המוריה הר (ראה

שם). השנה בראש

.Á‰Ów‰ ÔÓ ‡BÏ B˙ÂˆÓ28e‡ˆÓ ‡Ï .29e‡ÈÈ  ƒ¿»»ƒ«»»…»¿»ƒ
ÌÈÓÚ‰ ÔÓ30. ƒ»√»ƒ

לקרקע .28) המחוברת התבואה מן העומר שיקצור כלומר,
וברש"י הקמח ". מן לבוא העומר "מצות במשנה עא. שם
(דברים  כדכתיב  לשמה, קצירה שתהא הקמה, מן ד"ה שם

בקמה". חרמש "מהחל ט ) כל 29)טז, נקצרה שכבר
מצא,30)התבואה. "לא במשנה שם התלוש, מן כלומר

ואם  רבנן, "תנו עב .) (שם ובגמרא העמרים". מן יביא
לפי תלמודֿלומר, מה יד) ב , (ויקרא ביכורים מנחת תקריב 
מן  מצא לא שאם מנין הקמה, מן לבוא העומר שמצות

תקריב ". תלמודֿלומר העומרים, מן יביא - הקמה

.ËÁl‰ ÔÓ ‡BÏ B˙ÂˆÓ31e‡ˆÓ ‡Ï .32ÔÓ e‡ÈÈ  ƒ¿»»ƒ««…»¿»ƒƒ
Li‰33. «»≈

ופירש"י31) הלח ", מן לבוא "מצוותו שם: במנחות משנה
שהקמה  היינו ומל". רך – "כרמל יד) כג, (שם דכתיב 
ישתדל  העומרים, מן מביא אם ואף  לחה, תהיה המחוברת
העומד  "מצות פ "י  שם בתוספתא הוא וכן לחים, שיהיו
– לו אין העומרים, מן יביא – לו אין הקמה, מן להביא

לו  אין הלח , מן יביא – לו אין הקצור, ומן האצור מן יביא
שם. ישראל בתפארת וראה במשנה.32)וכו'", שם

מן  יביא הלח , מן מצא לא שאם "ומנין עב . שם ובברייתא
תקריב ". "ואם יד) ב , (שם תלמודֿלומר היבש,

מן 33) אלא העומר את מביאין "אין פה: פה. מנחות
שאז  דרום, לצד "מושפעות כלומר המודרמות", השדות

מודרמות). ד"ה פה. שם (תוספות יותר" בהן זורחת חמה

.ÈÌBcaL ˙B„OÓ ‡È‰Ï ‰È‰ Ôkc34ÈˆÁ  ‰È‰ . «¿»»»¿»ƒƒ»∆«»»»»¬ƒ
BÊ ‰La dÈˆÁ ÚBÊÂ ‰„O‰35ÈˆÁ  ˙Á‡ ‰Le , «»∆¿≈«∆¿»¿»»¿»»«∆∆»¬ƒ

.epnÓ ‡ÈÓe pL ÈˆÁ‰ ÚBÊÂ ÚfL ‰„O‰«»∆∆»«¿≈««¬ƒ∆»≈ƒƒ∆

זרע .34) ולא נחרשת 35)חרש שכשהקרקע  פה: שם
עיין  יפה, תבואה להוציא בכוחה אין שנה, בכל ונזרעת
הלכה  מזבח  איסורי  מהלכות פ "ז למעלה וראה שם. רש"י 

כאן. ובלחםֿמשנה ד,

.‡ÈÊ ÓÚ‡a ‰È‰ ÌÈBÚO‰ ÔÓ ‰36‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â . …∆∆ƒ«¿ƒ»»»¿»»∆¬»»
ea ‰LnÓ37?‰OÚ ‰È‰ „ˆÈÎÂ .38BË ÌBÈ ÚÓ ƒ∆«≈¿≈«»»«¬∆≈∆∆

˙BÎÈk B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÔÈ‡ˆBÈ39 ¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ
˙BÈÚ‰ Ïk .ˆ˜Ï ÁB ‰È‰iL È„k ,Ú˜wÏ aÁÓaƒ¿À»««¿«¿≈∆ƒ¿∆«ƒ¿…»»¬»
˜ÒÚa ˆ˜ ‰È‰iL È„k ,˙BÒpk˙Ó ÌLÏ ˙BÎeÓq‰«¿¿»ƒ¿«¿¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»¿≈∆

ÏB„b40ÔÈ‡Ò LÏL ÔÈˆB˜Â .41‰LÏLa ÔÈBÚO »¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙Bt˜ LÏLe ,ÌÈL‡42˙BÏbÓ ‰LÏLe ,43ÔÂÈk . ¬»ƒ¿»Àƒ¿»«»≈»

‰ÎLÁL44ˆBw‰ Ì‰Ï ÓB‡ ,45:ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰ ÏÎÏ ∆»¿»≈»∆«≈¿»»¿ƒ»
BÏ ÔÈÓB‡ ?LÓM‰ ‡a46ÔÈÓB‡ ?LÓM‰ ‡a !Ô‰ : »«∆∆¿ƒ≈»«∆∆¿ƒ

?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡ ?LÓM‰ ‡a !Ô‰ :BÏ≈»«∆∆¿ƒ≈«»∆
?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡ ?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡¿ƒ≈«»∆¿ƒ≈«»∆
?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡ ?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡¿ƒ≈À»¿ƒ≈À»
‰È‰ Ì‡Â !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡ ?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡¿ƒ≈À»¿ƒ≈¿ƒ»»
!Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL :Ô‰Ï ÓB‡  ˙aL«»≈»∆«»«¿ƒ≈
ÔÈÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL«»«¿ƒ≈«»«¿ƒ
ÔÈÓB‡ Ô‰Â ?ˆ˜‡ :Ô‰Ï ÓB‡ Ck Á‡Â !Ô‰ :BÏ≈¿««»≈»∆∆¿…¿≈¿ƒ
?ˆ˜‡ !ˆ˜ :BÏ ÌÈÓB‡ Ì‰Â ?ˆ˜‡ !ˆ˜ :BÏ¿…∆¿…¿≈¿ƒ¿…∆¿…
c Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL !ˆ˜ :BÏ ÌÈÓB‡ Ì‰Â¿≈¿ƒ¿…»¿»ƒ«»»»

ÌÈÚBh‰ el‡ ÈtÓ ?‰nÏ Ck ÏÎÂ .„Â47e‡ˆiL ¿»»¿»»»»ƒ¿≈≈«ƒ∆»¿
ÈL ˙Èa Ï‡OÈ ÏÏkÓ48‰fL ,ÔÈÓB‡ Ô‰L . ƒ¿«ƒ¿»≈¿«ƒ≈ƒ∆≈¿ƒ∆∆

˙aL ‡e‰ '˙aM‰ ˙ÁnÓ' ‰Bza Ó‡pL∆∆¡««»ƒ»√«««»««
˙ÈL‡a49e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ;50,˙aL dÈ‡L ¿≈ƒƒƒ«¿»»¿∆≈»«»

ÔÈ„‰q‰Â ÌÈ‡Èp‰ „ÈÓz e‡ ÔÎÂ .BË ÌBÈ ‡l‡51 ∆»¿≈»»ƒ«¿ƒƒ¿««¿∆¿ƒ
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‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚ „Ú eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÓÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ52; ¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆……¿«∆∆««∆
ÁÒt‰ ˙ÁnÓ ı‡‰ eÚÓ eÏÎ‡iÂ :Ó‡Â53˙BvÓ ¿∆¡««…¿≈¬»»∆ƒ»√««∆««

ÈeÏ˜Â54Ì‡Â .,Ú‡ ˙aLa ÁÒt‰ B˙B‡L ,Ó‡z ¿»¿ƒ…«∆«∆«¿«»≈«
ÌÈLth‰ encL BÓk55z‰ e˙k‰ ‰Ïz C‡È‰  ¿∆ƒ«ƒ¿ƒ≈«»»«»∆≈

‰aq‰ ‡ÏÂ wÚ‰ BÈ‡L „a L„ÁÏ Ì˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»∆»»¿»»∆≈»ƒ»¿…«ƒ»
c‰ ‰ÏzL Á‡Ó ‡l‡ ?‰˜ ‰˜ ‡l‡∆»ƒ¿…ƒ¿»∆»≈««∆»»«»»
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קלי                  
         

בגמרא 23) ואמרו בלילה". לקצור "מצוותו עא. שם משנה
לומר  תלמוד ביום, ויביא ויספור יקצור "יכול סו.) (שם
שאתה  בזמן וכו'. תהיינה" תמימות שבתות "שבע  טו) (שם,
לילו, מתחילת היום שתחילת לפי  : מבערב " לימנות מתחיל
ראיה  וזו וכו', בקמה חרמש מהחל ט ) טז, (דברים ונאמר
סה.). מנחות המשנה בפירוש (ראה בלילה" העומר שקצירת

ד,24) הלכה למעלה וראה ספר). (קרית קבוע " שזמנו "כיון
בגמרא  כי  ואף  השבת". את "ודוחה שם: במשנה הוא כן
פסק  – בקצירה ולא בהקרבה, זו משנה פירשו עב :) (שם
ומגילה  ח , הלכה פ "א השנה ראש הירושלמי  כדברי  רבינו

ז. הלכה להלן המובאים ז, הלכה פ "ב 

.ÊÓÚ‰ ˙Èˆ˜Ï Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ25e‰eˆ˜ Ì‡Â . ¿»««¿»»≈ƒ¿ƒ«»…∆¿ƒ¿»
ÌBia26Lk 27. «»≈

וכו'25) העומר לקצירת כשר הלילה "כל כ: במגילה משנה
שמצוותו  דבר היום, כל כשר ביום שמצוותו דבר הכלל זה

הלילה". כל כשר - או 26)בלילה יוםֿטוב  מערב 
אף ). ד"ה עב . מנחות תוספות (עיין הוא 27)ביוםֿטוב  כן

(שם  בגמרא כי  ואף  כשר", ביום "נקצר עא. מנחות במשנה
(ראה  שבת דוחה אינו כשר, ביום נקצר הסובר כי  אמרו עב .)
השנה  ראש הירושלמי  כדברי  רבינו פסק  – כאן) לחםֿמשנה
מהו  העומר קצירת בעי , "רשב "ל שאמרו: שם, ומגילה
והא  אביי , רבי  התיב  טז). (=ביום ביום השבת את שתדחה
השבת, ודוחה כשר ביום, נקצר בלילה. לקצור מצוותו תנינן
כיון  הדא, מן רשב "ל חזר אחא, ר' אמר קיבלה. ולא
השמש, בא הין. אומר השמש, בא להן: אמר שחשיכה
אלא  אומר, הוא כבר ללילה אם קיימין, אנן מה הין. אומר
מזה  מבואר הרי  ליום", עניין תניהו ללילה, ענין אינו אם
השבת  את דוחה היא כשרה, ט "ז ביום קצירה הסובר שאף 
קרבן  ושירי  קסו, סימן צבי  וחכם כאן, המוריה הר (ראה

שם). השנה בראש

.Á‰Ów‰ ÔÓ ‡BÏ B˙ÂˆÓ28e‡ˆÓ ‡Ï .29e‡ÈÈ  ƒ¿»»ƒ«»»…»¿»ƒ
ÌÈÓÚ‰ ÔÓ30. ƒ»√»ƒ

לקרקע .28) המחוברת התבואה מן העומר שיקצור כלומר,
וברש"י הקמח ". מן לבוא העומר "מצות במשנה עא. שם
(דברים  כדכתיב  לשמה, קצירה שתהא הקמה, מן ד"ה שם

בקמה". חרמש "מהחל ט ) כל 29)טז, נקצרה שכבר
מצא,30)התבואה. "לא במשנה שם התלוש, מן כלומר

ואם  רבנן, "תנו עב .) (שם ובגמרא העמרים". מן יביא
לפי תלמודֿלומר, מה יד) ב , (ויקרא ביכורים מנחת תקריב 
מן  מצא לא שאם מנין הקמה, מן לבוא העומר שמצות

תקריב ". תלמודֿלומר העומרים, מן יביא - הקמה

.ËÁl‰ ÔÓ ‡BÏ B˙ÂˆÓ31e‡ˆÓ ‡Ï .32ÔÓ e‡ÈÈ  ƒ¿»»ƒ««…»¿»ƒƒ
Li‰33. «»≈

ופירש"י31) הלח ", מן לבוא "מצוותו שם: במנחות משנה
שהקמה  היינו ומל". רך – "כרמל יד) כג, (שם דכתיב 
ישתדל  העומרים, מן מביא אם ואף  לחה, תהיה המחוברת
העומד  "מצות פ "י  שם בתוספתא הוא וכן לחים, שיהיו
– לו אין העומרים, מן יביא – לו אין הקמה, מן להביא

לו  אין הלח , מן יביא – לו אין הקצור, ומן האצור מן יביא
שם. ישראל בתפארת וראה במשנה.32)וכו'", שם

מן  יביא הלח , מן מצא לא שאם "ומנין עב . שם ובברייתא
תקריב ". "ואם יד) ב , (שם תלמודֿלומר היבש,

מן 33) אלא העומר את מביאין "אין פה: פה. מנחות
שאז  דרום, לצד "מושפעות כלומר המודרמות", השדות

מודרמות). ד"ה פה. שם (תוספות יותר" בהן זורחת חמה

.ÈÌBcaL ˙B„OÓ ‡È‰Ï ‰È‰ Ôkc34ÈˆÁ  ‰È‰ . «¿»»»¿»ƒƒ»∆«»»»»¬ƒ
BÊ ‰La dÈˆÁ ÚBÊÂ ‰„O‰35ÈˆÁ  ˙Á‡ ‰Le , «»∆¿≈«∆¿»¿»»¿»»«∆∆»¬ƒ

.epnÓ ‡ÈÓe pL ÈˆÁ‰ ÚBÊÂ ÚfL ‰„O‰«»∆∆»«¿≈««¬ƒ∆»≈ƒƒ∆

זרע .34) ולא נחרשת 35)חרש שכשהקרקע  פה: שם
עיין  יפה, תבואה להוציא בכוחה אין שנה, בכל ונזרעת
הלכה  מזבח  איסורי  מהלכות פ "ז למעלה וראה שם. רש"י 

כאן. ובלחםֿמשנה ד,

.‡ÈÊ ÓÚ‡a ‰È‰ ÌÈBÚO‰ ÔÓ ‰36‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â . …∆∆ƒ«¿ƒ»»»¿»»∆¬»»
ea ‰LnÓ37?‰OÚ ‰È‰ „ˆÈÎÂ .38BË ÌBÈ ÚÓ ƒ∆«≈¿≈«»»«¬∆≈∆∆

˙BÎÈk B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÔÈ‡ˆBÈ39 ¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ
˙BÈÚ‰ Ïk .ˆ˜Ï ÁB ‰È‰iL È„k ,Ú˜wÏ aÁÓaƒ¿À»««¿«¿≈∆ƒ¿∆«ƒ¿…»»¬»
˜ÒÚa ˆ˜ ‰È‰iL È„k ,˙BÒpk˙Ó ÌLÏ ˙BÎeÓq‰«¿¿»ƒ¿«¿¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»¿≈∆

ÏB„b40ÔÈ‡Ò LÏL ÔÈˆB˜Â .41‰LÏLa ÔÈBÚO »¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙Bt˜ LÏLe ,ÌÈL‡42˙BÏbÓ ‰LÏLe ,43ÔÂÈk . ¬»ƒ¿»Àƒ¿»«»≈»

‰ÎLÁL44ˆBw‰ Ì‰Ï ÓB‡ ,45:ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰ ÏÎÏ ∆»¿»≈»∆«≈¿»»¿ƒ»
BÏ ÔÈÓB‡ ?LÓM‰ ‡a46ÔÈÓB‡ ?LÓM‰ ‡a !Ô‰ : »«∆∆¿ƒ≈»«∆∆¿ƒ

?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡ ?LÓM‰ ‡a !Ô‰ :BÏ≈»«∆∆¿ƒ≈«»∆
?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡ ?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡¿ƒ≈«»∆¿ƒ≈«»∆
?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡ ?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡¿ƒ≈À»¿ƒ≈À»
‰È‰ Ì‡Â !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡ ?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡¿ƒ≈À»¿ƒ≈¿ƒ»»
!Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL :Ô‰Ï ÓB‡  ˙aL«»≈»∆«»«¿ƒ≈
ÔÈÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL !Ô‰ :BÏ ÔÈÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL«»«¿ƒ≈«»«¿ƒ
ÔÈÓB‡ Ô‰Â ?ˆ˜‡ :Ô‰Ï ÓB‡ Ck Á‡Â !Ô‰ :BÏ≈¿««»≈»∆∆¿…¿≈¿ƒ
?ˆ˜‡ !ˆ˜ :BÏ ÌÈÓB‡ Ì‰Â ?ˆ˜‡ !ˆ˜ :BÏ¿…∆¿…¿≈¿ƒ¿…∆¿…
c Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL !ˆ˜ :BÏ ÌÈÓB‡ Ì‰Â¿≈¿ƒ¿…»¿»ƒ«»»»

ÌÈÚBh‰ el‡ ÈtÓ ?‰nÏ Ck ÏÎÂ .„Â47e‡ˆiL ¿»»¿»»»»ƒ¿≈≈«ƒ∆»¿
ÈL ˙Èa Ï‡OÈ ÏÏkÓ48‰fL ,ÔÈÓB‡ Ô‰L . ƒ¿«ƒ¿»≈¿«ƒ≈ƒ∆≈¿ƒ∆∆

˙aL ‡e‰ '˙aM‰ ˙ÁnÓ' ‰Bza Ó‡pL∆∆¡««»ƒ»√«««»««
˙ÈL‡a49e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ;50,˙aL dÈ‡L ¿≈ƒƒƒ«¿»»¿∆≈»«»

ÔÈ„‰q‰Â ÌÈ‡Èp‰ „ÈÓz e‡ ÔÎÂ .BË ÌBÈ ‡l‡51 ∆»¿≈»»ƒ«¿ƒƒ¿««¿∆¿ƒ
OÚ ‰MLa ÓÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈÓ eÈ‰L ,B„Â Bc ÏÎa¿»»∆»¿ƒƒ∆»…∆¿ƒ»»»
:‰Bza Ó‡ È‰Â .˙aLa ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,ÔÒÈa¿ƒ»≈¿…≈¿«»«¬≈∆¡««»

‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚ „Ú eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÓÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ52; ¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆……¿«∆∆««∆
ÁÒt‰ ˙ÁnÓ ı‡‰ eÚÓ eÏÎ‡iÂ :Ó‡Â53˙BvÓ ¿∆¡««…¿≈¬»»∆ƒ»√««∆««

ÈeÏ˜Â54Ì‡Â .,Ú‡ ˙aLa ÁÒt‰ B˙B‡L ,Ó‡z ¿»¿ƒ…«∆«∆«¿«»≈«
ÌÈLth‰ encL BÓk55z‰ e˙k‰ ‰Ïz C‡È‰  ¿∆ƒ«ƒ¿ƒ≈«»»«»∆≈

‰aq‰ ‡ÏÂ wÚ‰ BÈ‡L „a L„ÁÏ Ì˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»∆»»¿»»∆≈»ƒ»¿…«ƒ»
c‰ ‰ÏzL Á‡Ó ‡l‡ ?‰˜ ‰˜ ‡l‡∆»ƒ¿…ƒ¿»∆»≈««∆»»«»»
‡È‰ ÁÒt‰ ˙ÁnL ea c‰ ,ÁÒt‰ ˙ÁÓa¿»√««∆««»»»∆»√««∆«ƒ
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L„Á‰ ˙‡ ˙zn‰ ‰lÚ‰56ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â , »ƒ»««∆∆∆∆»»¿≈«¿ƒƒ«
.ÚeM‰ ÈÓÈÓ ‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡≈∆ƒ≈«»«

ה"ב .36) הקרבנות מעשה מהלכות פי "ב  למעלה ראה
בתורה.37) מפורש ואינו מסיני , למשה הלכה כלומר,

אתה  השעורין, מן באה "מהיכן אמרו: ופד. סח : ובמנחות
אליעזר  רבי  החיטין. מן אלא אינו או השעורין מן אומר
אביב  מה לדורות. אביב  ונאמר במצרים, אביב  נאמר אומר,
האמור  אביב  אף  שעורין, לא), ט , (שמות במצרים האמור
שמביא  יחיד מצינו אומר, עקיבא ורבי  שעורין. לדורות
שמביאין  וציבור השעורין, מן וחובתו החיטין מן חובתו
אתה  ואם השעורים. מן חובתן מביאין החיטין, מן חובתן
חובתו  שמביא ציבור מצינו לא החיטין, מן בא (עומר) אומר
אין  החיטין, מן בא עומר אומר אתה אם ד"א, השעורין. מן
דבורא  ויקרא בסיפרא גם וראה ביכורים". הלחם שתי 

דֿה. הלכות יג, פרשה סה.38)דנדבה במנחות משנה
(רש"י39) אגרוף " מלוא שבלים ראשי  וקושרים "כורכים

יוםֿטוב 40)שם). שבמוצאי  הדבר לפרסם גדולה המולה
כי שאומרים בייתוסין של מלבם להוציא אותו, קוצרים
רבינו. בדברי  להלן ראה קוצרין, בראשית שבת ממחרת

סג:).41) (שם במשנה סלים 42)כחכמים שלשה
ראה  שקוצרים, בשעה ושבלים תבן בהן להכניס  שרגילים

קכו. מפני43)שבת הדבר לפרסם כדי  במשנה, שם
להלן. ראה יוםֿטוב .44)הבייתוסין, היינו 45)מוצאי 

שנתקבצו. העיירות לבני  אומר הקוצרים, משלושת אחת כל
אומר.46) הקוצרים משלושת אחד כל כלומר,
והבייתוסים.47) המשנה 48)הצדוקים בפירוש ראה

ב . משנה פ "א למה,49)לאבות כך "כל במשנה סה. שם
שהיו  והבייתוסים) הצדוקים גרס : (והרע "ב  הבייתוסין מפני 
במוצאי (אלא יוםֿטוב  במוצאי  העומר קצירת אין אומרים

רש"י )". – בגמרא כדמפרש סו.50)שבת, סה: שם
מפי51) איש והסנהדרין מהנביאים בידינו קבלה כלומר

העומר.52)איש. הבאת יום יום 53)הוא ממחרת היינו
בניסן. טז שהוא פסח , של את 54)ראשון שהביאו הרי 

טז. יום שהוא הפסח  למחרת הצדוקים 55)העומר
של  א' יו"ט  אז היה שלנו, מסורת לפי  אבל והבייתוסים.
שנחלקו  הדעות שתי  כפי  שני . ביום או ראשון ביום פסח 
אם  משה, בו שמת אדר ז' יום חל השבוע  מימי  יום באיזה
מכאן, ד"ה ל. מנחות תוספות ראה שבת. בערב  או בשבת

המוריה). (הר יג סימן דפסחים פ "י  זו 56)ורא"ש ראיה
גם  כתובה והיא כאן, לחםֿמשנה ראה הסמ "ג, גם הביא
עזרא  בן אברהם והר"ר שם. יהושע  לספר הרלב "ג בפירוש
והשיג  מרומי , אחד חכם בשם זו ראיה הביא שם) (ויקרא

(יהושע  הרד"ק  בפירוש גם וראה המוריה עליו. ובהר שם),
כאן.

.È‰ÊÚÏ e‰e‡È‰Â ,˙Btwa e‰e˙e e‰eˆ˜57 ¿»¿»«À∆¡ƒ»¬»»
e‰eËÁÂ58ÔÈBe ÔÈBÊÂ ,59ÔÈBÚO‰ ˙‡ ÔÈÁ˜BÏÂ . «¬»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆«¿ƒ

e‡a B˙B‡ ÔÈ‰‰Óe60ea‡a61‰È‰iL È„k ,wÓ ¿«¿¬ƒ»¿«¿À»¿≈∆ƒ¿∆
ÔlÎa ËÏBL L‡‰62Ob L‡a ÈeÏ˜ È‡ :Ó‡pL . »≈≈¿À»∆∆¡«»ƒ»»≈∆∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;ÏÓk63‡l‡ a„Ó BÈ‡L , «¿∆ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈∆»
ÔÈÁËBL B˙B‡ ÔÈÏBwL Á‡Â .„Ïa ÓÚ‰ ˙ÁÓa¿ƒ¿«»…∆ƒ¿«¿««∆ƒ¿ƒ

Ba ˙MÓ Áe‰Â ‰ÊÚa B˙B‡64B˙B‡ ÔÈ˙BÂ . »¬»»¿»«¿«∆∆¿¿ƒ
ÔÈÁBËÂ ,˙BÒBb ÏL ÌÈÁÈÏ65ÔÈ‡Ò LÏM‰ ˙‡66, ¿≈«ƒ∆»¿¬ƒ∆«»¿ƒ

ÔBOÚ Ïk‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe67LÏLa ‰tÓ ‡e‰L ƒƒƒ«…ƒ»∆¿À∆ƒ¿
‰Ù ‰OÚ68‰cÙ ‡M‰Â .69iÁÂ ,Ì„‡ ÏÎÏ ÏÎ‡Â ∆¿≈»»¿«¿»ƒ¿∆¿∆¡»¿»»»¿«»

‰lÁa70˙BOÚn‰ ÔÓ eËÙe71e‡aL BÓk ,72. ¿«»»ƒ«««¿¿∆≈«¿
ÌÈBÚO‰ ˙ÏÒ ÏL ÔBOÚ‰ ‰Ê ÔÈÁ˜BÏÂ73ÔÈÏÏBe , ¿¿ƒ∆»ƒ»∆…∆«¿ƒ¿ƒ

ÔÓL ‚Ïa B˙B‡74ÔÒÈa OÚ ‰MLa75ÂÈÏÚ ÔÈ˙BÂ , ¿…∆∆¿ƒ»»»¿ƒ»¿¿ƒ»»
‰Ï ıÓ˜76˙BÁn‰ ‡Lk77BÙÈÓe .78ÁÊÓa79, …∆¿…»ƒ¿»«¿»¿ƒ¿ƒ¿»

„ÈBÓe ‰ÏÚÓ ‡ÈÓe CÈÏBÓ80BLÈbÓe ,81dcÁ „‚k ƒ≈ƒ«¬∆ƒ«ƒ¿∆∆À»
˙BÁn‰ ‡Lk ˙ÈÓBc ˙ÈÚÓ Ô˜ ÏL82ıÓB˜Â . ∆∆∆«¬»ƒ¿ƒƒ¿»«¿»¿≈

ÈË˜Óe83ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ‡M‰Â ,84Ïk ÈÈLk «¿ƒ¿«¿»∆¡»«…¬ƒƒ¿»≈»
˙BÁn‰85ÔÈÈ˜nL Á‡Ï ?B˙B‡ ÔÈˆÓB˜ È˙ÓÈ‡Â . «¿»¿≈»«¿ƒ¿««∆«¿ƒƒ

ÌBi‰ ÛÒeÓ86‰ÏBÚ‰ OÎÂ87ÔÈa ÏL „ÈÓz Ì„˜ , ««¿∆∆»»…∆»ƒ∆≈
ÌÈaÚ‰88. »«¿«ƒ

י )57) כג, (ויקרא שנאמר משום סו. במנחות משנה
אל  קצירכם ראשית עומר את והבאתם קצירה את "וקצרתם
ספר). (קרית לעזרה יביאוהו קצירה שמשעת הרי  הכהן",

היו 58) כי  הסובר מאיר כר' ולא שם, במשנה כחכמים
והסביר  החביטה. לפני  שבלים בעודם באש אותם מהבהבין
קודם  באש אותן יגישו "שלא שם המשנה בפירוש רבינו
יתפרד  הדישה ובשעת מתלחלח , שהוא לפי  אותן, שידוש

בלא 59)ויפסד". אי ֿאפשר הרי  אבל במשנה, נזכר לא זה
המוריה). (הר וכו' ירבה ואל ד"ה סג: שם רש"י  וראה זה,

במשנה).60) שם (ראה קלי  מצות בו לקיים כלי61)כדי 
דבורא  ויקרא בסיפרא גם וראה שם. כחכמים לקליה. מיוחד

ו. הלכה יג, פרשה מנחות 62)דנדבה וגמרא שם סיפרא
ד.63)סו: הלכה שם כדי64)סיפרא במשנה. שם

ישראל  (תפארת באבוב  שהזיעו מהגרעינין הזיעה שתתייבש
גרוסות,65)שם). "של שם רש"י  ופירש במשנה. שם

ואין  הסולת, דרך שכן עבה, אלא דק  טחונות היו שלא
יטחנו  שאם בעצמן, מהגרעינין בנפה הקליפה אלא מוציאה
נקראת  כך שם ועל הסולת, עם בנפה הקליפה כל יעבור יפה
ויגרס  כמו – וטחינה שבירה לשון ו"גרש כרמל". גרש
– יט  קיט , (תהלים נפשי " גרסה וכן, טז). ג, (איכה בחצץ 

יד). ב , בויקרא יא.66)רש"י  הלכה למעלה ראה
במשנה 67) הוא וכן עשרון", ממנו "והוציאו במשנה: שם

את  "והבאתם י ) כג, (ויקרא שנאמר משום והיינו עו: שם
לעשירית  הכוונה כי  שם רש"י  וראה קצירכם", ראשית עומר
יח ) טז, (שמות שנאמר כמו נקראת, היתה שכך האיפה,
מעשה  מהלכות פי "ב  למעלה גם וראה בעומר", "וימודו
יצא  לא משעורים, בא שהעומר ולפי  ה. הלכה  הקרבנות
הלחם, משתי  אבל בלבד. אחד עשרון אלא סאין משלשה
שם  (גמרא סאין משלושה עשרונים שני  יצאו מחיטים, שהן

כל 68)עו:). היתה נפות, הי "ג "ואילו במשנה. ושם שם
בניפוי הפליגו לא שאם ודע  הסדר, על מחבירתה דקה אחת
מב ' עשרון הוציא (אלא סאין משלושה הוציא שלא או
למצוה" אלא אלו כל ואין פסל, לא סאין) מד' או סאים

עו:). שם בפיה"מ  על 69)(רבינו יותר שנשאר מה כלומר,
במשנה). סו. (שם לחולין ויוצא נפדה שם 70)העשרון,
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קלב                 
         

זו  של וגלגול דעיסה, גלגול היינו חלה שחיוב  לפי  במשנה.
(רש"י ). שנפדה" לאחר הוא, הדיוט  כחכמים 71)ביד

חל  מעשר שחיוב  הסוברים במשנה, שם ר"ע ) על (החולקים
הקדש  ומירוח  הקדש, ביד היה זה של ומירוח  מירוח , בשעת

המעשרות. מן כה,72)פוטר הלכה מעשר מהלכות בפ "ג
ג. הלכה ביכורים מהלכות יד.73)ופ "ו סוטה משנה ראה

היא  השעורים, מן באה שהיא אף ֿעלֿפי  העומר "מנחת
שבו  מובחר "בשעורין רש"י  ומפרש גרש", באה היתה

חיטים". סולת כעין נפה, עשרה בשלוש ראה 74)מנופה
עליה  "ונתת טו) ב , (ויקרא שנאמר משום סז: מנחות משנה
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות פי "ב  למעלה וראה שמן",

אחד. לוג צריך עשרון לכל ח , הלכה ופ "ב  כלומר 75)ז,
שם). המשנה (פירוש במשנה.76)ביום שם מנחות ראה

היא". מנחה לבונה עליה "ושמת (שם) שנאמר משום
כל 77) כי  שם, הקרבנות מעשה מהלכות בפי "ב  ראה

לבונה. קומץ  טעונות סז:78)המנחות שם במשנה ראה
לפני העומר את "והניף  יא) כג, (שם שנאמר משום וסא.
ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פי "ב  למעלה וראה ה'",

למעלה 79) ראה במזרח , שהוא ה'" "לפני  (שם) שנאמר
הלכה  פ "ח  ולהלן ו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ "ט 

סא.80)יא. מנחות וראה ז. הלכה שם פ "ט  למעלה ראה
מעשה 81)במשנה. מהלכות ופי "ב  שם, מנחות ראה

ו. הלכה שם.82)הקרבנות קרבנות מעשה בהלכות ראה
"והקטיר 83) טז) ב , (שם שנאמר משום במשנה, סז: שם

קומץ . זו ואזכרה אזכרתה", את במשנה.84)הכהן שם
ט .85) הלכה שם הקרבנות מעשה בהלכות ראה
(כסף ֿמשנה).86) קודם דתדיר מתחיל 87)משום כאן

"העומר  שהרי  שלמעלה, למה מוסב  זה ואין חדש, ענין
באופן  ט ), הלכה פ "ט  (להלן עמו" הבא לכבש קודם
התמיד  ולפני  העומר אחרי  והכבש המוסף , אחר שהעומר
ולחםֿמשנה. בכסף ֿמשנה וראה הערבים. בין של

אחר 88) קרבן שוחטין אין כי  ג, הלכה פ "א למעלה ראה
בין  של תמיד אצל שנאמר לפי  הערביים, בין של תמיד
ודרשו  השלמים, חלבי  עליה והקטיר ה) ו, (ויקרא הערביים

כולם". הקרבנות כל השלם "עליה חכמים:

.‚Èˆ˜Ï eÒ‡89Ï‡OÈ ı‡a90ÈÈÓ ˙LÓÁÓ ÔÈÓ »ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»≈ƒ≈¬≈∆ƒ≈
‰‡ez91ÓÚ‰ ˙Èˆ˜Ï Ì„˜92˙ÈL‡ :Ó‡pL , ¿»…∆ƒ¿ƒ«»…∆∆∆¡«≈ƒ

ÌÈˆ˜p‰ ÏÎÏ ‰lÁz ‰È‰iL  ÌÎÈˆ˜93‰na . ¿ƒ¿∆∆ƒ¿∆¿ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ«∆
;ÓÚ epnÓ ‡È‰Ï Èe‡L Èˆ˜a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆»¿»ƒƒ∆…∆

ÔÈÁÏM‰ ˙Èa Ï‡94ÌÈ˜ÓÚaL95Èe‡ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ¬»≈«¿»ƒ∆»¬»ƒƒ¿≈»
epnÓ ‡È‰Ï96ÓÚ‰ ÈÙlÓ B˙B‡ ÔÈˆB˜ 97Ï‡ , ¿»ƒƒ∆¿ƒƒƒ¿≈»…∆¬»

Lc‚È ‡Ï98. …ƒ¿

א.89) משנה פ "א ובחלה ע . במנחות אבל 90)משנה
למעלה  (ראה משם מביאין שאין לפי  מותר, לארץ  בחוץ 
שבעמקים, השלחין בבית גם כי  להלן, וראה ה). הלכה

המוריה). (הר לקצור שעורים,91)מותר חיטים, שהם
ושיפון. שועל שיבולת שבענין 92)כוסמין, אף ֿעלֿפי 

אסורות  מאכלות מהלכות (פ "י  רבינו כתב  חדש, אכילת
אסורה  אינה קצירה – העומר שיקרב  עד שאסור ב ) הלכה
ולחםֿמשנה  כסף ֿמשנה וראה העומר, קצירת לפי  אלא

שם. בחלה טוב ' יום י93)ו'תוספות פרשה אמור סיפרא
ג. גדלה 94)הלכה והתבואה למים, שצמאה יבשה ארץ 

בהשקאה. היא 95)בה צמאה, ארץ  להיותה נוסף  כלומר,
משובחת. אינה בה הגדלה שהתבואה בעמק , גם

פה.96) מנחות ראה ממנו, מביאין אין לכתחלה כלומר,
הביא  ואם – השלחין מבית ולא וכו' מביאין "אין במשנה
הלכה  מזבח  איסורי  מהלכות פ "ו למעלה גם וראה כשר".
השלחין", מבית – מביאין "אין שנינו ששם ואע "פ  יב .
אלא  התירו לא כאן ואילו בעמקים, שאינם אלה אף  ומשמע 
אפילו  מותר התורה מן כי  יתכן – שבעמקים השלחין בית
ממנו, מביאין שאין מאחר בעמקים, שאינו השלחין בבית
מנחות  תוספות ראה בעמקים, אינו אם גם אסרו חכמים אבל

קוצרים. ד"ה בית 97)סח . "קוצרים עא. שם משנה
אומר, בנימין ר' "תניא, שם ובגמרא שבעמקים". השלחין
והבאתם  קצירה את וקצרתם שם) (ויקרא אומר אחד כתוב 
כיצד, הא הכהן. אל קצירכם ראשית (שם) וכתיב  עומר, את
מביא  אתה שאי  ממקום קוצר, אתה אי  מביא שאתה ממקום
ג  הלכה י  פרשה אמור בסיפרא גם וראה קוצר", אתה
ממה  הוא שבעמקים השלחין מבית מביאים שאין שהטעם
ספר  קרית וראה כולכם", של "קצירכם – "קצירכם" שנאמר

(פירוש 98)כאן. דישה לצורך גדיש יעשה לא כלומר
מיד  יקצרוה לא שאם התירו קצירה שדווקא שם). המשנה
ימתין  אם הפסד שום שאין להגדיש, אבל שתיפסד. אפשר
ישראל  ותפארת רע "ב  (ראה התירו לא – הפסח  אחר עד

ח ). משנה פ "י  מנחות

.„È‰LÈL‰L ‰‡ez99ÓÚ‰ Ì„˜100ÓÚ‰  ¿»∆ƒ¿ƒ»…∆»…∆»…∆
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סימן 99) יורהֿדעה בשו"ע  וראה נשרשה. וגם נזרעה כלומר
ארבעה  הוא השרשה זמן כי  שם, ובמפרשים ג סעיף  רצג

יום. בבבא 100)עשר (רש"י  העומר הבאת קודם היינו
ויש  ז). משנה פ "י  במנחות ישראל ותפארת נו: מציעא
בתוספות  וראה שם. (רע "ב  העומר קצירת קודם מפרשים

להלן. וראה ע : במנחות ועיין שם). משנה 101)הגרע "א
מותרת  – העומר קצירת לפני  השרישה אם [היינו ע . שם
– ההבאה ולפני  הקצירה אחרי  השרישה ואם בקצירה, אף 

להלן]. וראה באכילה. רק  השרישו 102)מותרת שלא
העומר. לאחר כג,103)אלא (שמות שנאמר משום שם.

(שם  בשדה ונשרש שנזרע  משעה בשדה", תזרע  "אשר טז)
שפירש  באורֿשמח  וראה ספר) ובקרית ברע "ב  וראה עא.
לפני נשרשה ואם אכילה, באיסור תלוי  שהכל רבינו דעת
גם  מותרת – באכילה שמותרת – הקצירה ואחר ההקרבה

למעלה. וראה הקצירה,

.ÂËLÈÏL ‰‡È‰ ‡lL ‰‡ez104ˆ˜Ï zÓ  ¿»∆…≈ƒ»¿ƒÀ»ƒ¿…
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זו  של וגלגול דעיסה, גלגול היינו חלה שחיוב  לפי  במשנה.
(רש"י ). שנפדה" לאחר הוא, הדיוט  כחכמים 71)ביד

חל  מעשר שחיוב  הסוברים במשנה, שם ר"ע ) על (החולקים
הקדש  ומירוח  הקדש, ביד היה זה של ומירוח  מירוח , בשעת

המעשרות. מן כה,72)פוטר הלכה מעשר מהלכות בפ "ג
ג. הלכה ביכורים מהלכות יד.73)ופ "ו סוטה משנה ראה

היא  השעורים, מן באה שהיא אף ֿעלֿפי  העומר "מנחת
שבו  מובחר "בשעורין רש"י  ומפרש גרש", באה היתה

חיטים". סולת כעין נפה, עשרה בשלוש ראה 74)מנופה
עליה  "ונתת טו) ב , (ויקרא שנאמר משום סז: מנחות משנה
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות פי "ב  למעלה וראה שמן",

אחד. לוג צריך עשרון לכל ח , הלכה ופ "ב  כלומר 75)ז,
שם). המשנה (פירוש במשנה.76)ביום שם מנחות ראה

היא". מנחה לבונה עליה "ושמת (שם) שנאמר משום
כל 77) כי  שם, הקרבנות מעשה מהלכות בפי "ב  ראה

לבונה. קומץ  טעונות סז:78)המנחות שם במשנה ראה
לפני העומר את "והניף  יא) כג, (שם שנאמר משום וסא.
ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פי "ב  למעלה וראה ה'",

למעלה 79) ראה במזרח , שהוא ה'" "לפני  (שם) שנאמר
הלכה  פ "ח  ולהלן ו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ "ט 

סא.80)יא. מנחות וראה ז. הלכה שם פ "ט  למעלה ראה
מעשה 81)במשנה. מהלכות ופי "ב  שם, מנחות ראה

ו. הלכה שם.82)הקרבנות קרבנות מעשה בהלכות ראה
"והקטיר 83) טז) ב , (שם שנאמר משום במשנה, סז: שם

קומץ . זו ואזכרה אזכרתה", את במשנה.84)הכהן שם
ט .85) הלכה שם הקרבנות מעשה בהלכות ראה
(כסף ֿמשנה).86) קודם דתדיר מתחיל 87)משום כאן

"העומר  שהרי  שלמעלה, למה מוסב  זה ואין חדש, ענין
באופן  ט ), הלכה פ "ט  (להלן עמו" הבא לכבש קודם
התמיד  ולפני  העומר אחרי  והכבש המוסף , אחר שהעומר
ולחםֿמשנה. בכסף ֿמשנה וראה הערבים. בין של

אחר 88) קרבן שוחטין אין כי  ג, הלכה פ "א למעלה ראה
בין  של תמיד אצל שנאמר לפי  הערביים, בין של תמיד
ודרשו  השלמים, חלבי  עליה והקטיר ה) ו, (ויקרא הערביים

כולם". הקרבנות כל השלם "עליה חכמים:

.‚Èˆ˜Ï eÒ‡89Ï‡OÈ ı‡a90ÈÈÓ ˙LÓÁÓ ÔÈÓ »ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»≈ƒ≈¬≈∆ƒ≈
‰‡ez91ÓÚ‰ ˙Èˆ˜Ï Ì„˜92˙ÈL‡ :Ó‡pL , ¿»…∆ƒ¿ƒ«»…∆∆∆¡«≈ƒ

ÌÈˆ˜p‰ ÏÎÏ ‰lÁz ‰È‰iL  ÌÎÈˆ˜93‰na . ¿ƒ¿∆∆ƒ¿∆¿ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ«∆
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Lc‚È ‡Ï98. …ƒ¿

א.89) משנה פ "א ובחלה ע . במנחות אבל 90)משנה
למעלה  (ראה משם מביאין שאין לפי  מותר, לארץ  בחוץ 
שבעמקים, השלחין בבית גם כי  להלן, וראה ה). הלכה

המוריה). (הר לקצור שעורים,91)מותר חיטים, שהם
ושיפון. שועל שיבולת שבענין 92)כוסמין, אף ֿעלֿפי 

אסורות  מאכלות מהלכות (פ "י  רבינו כתב  חדש, אכילת
אסורה  אינה קצירה – העומר שיקרב  עד שאסור ב ) הלכה
ולחםֿמשנה  כסף ֿמשנה וראה העומר, קצירת לפי  אלא

שם. בחלה טוב ' יום י93)ו'תוספות פרשה אמור סיפרא
ג. גדלה 94)הלכה והתבואה למים, שצמאה יבשה ארץ 

בהשקאה. היא 95)בה צמאה, ארץ  להיותה נוסף  כלומר,
משובחת. אינה בה הגדלה שהתבואה בעמק , גם

פה.96) מנחות ראה ממנו, מביאין אין לכתחלה כלומר,
הביא  ואם – השלחין מבית ולא וכו' מביאין "אין במשנה
הלכה  מזבח  איסורי  מהלכות פ "ו למעלה גם וראה כשר".
השלחין", מבית – מביאין "אין שנינו ששם ואע "פ  יב .
אלא  התירו לא כאן ואילו בעמקים, שאינם אלה אף  ומשמע 
אפילו  מותר התורה מן כי  יתכן – שבעמקים השלחין בית
ממנו, מביאין שאין מאחר בעמקים, שאינו השלחין בבית
מנחות  תוספות ראה בעמקים, אינו אם גם אסרו חכמים אבל

קוצרים. ד"ה בית 97)סח . "קוצרים עא. שם משנה
אומר, בנימין ר' "תניא, שם ובגמרא שבעמקים". השלחין
והבאתם  קצירה את וקצרתם שם) (ויקרא אומר אחד כתוב 
כיצד, הא הכהן. אל קצירכם ראשית (שם) וכתיב  עומר, את
מביא  אתה שאי  ממקום קוצר, אתה אי  מביא שאתה ממקום
ג  הלכה י  פרשה אמור בסיפרא גם וראה קוצר", אתה
ממה  הוא שבעמקים השלחין מבית מביאים שאין שהטעם
ספר  קרית וראה כולכם", של "קצירכם – "קצירכם" שנאמר

(פירוש 98)כאן. דישה לצורך גדיש יעשה לא כלומר
מיד  יקצרוה לא שאם התירו קצירה שדווקא שם). המשנה
ימתין  אם הפסד שום שאין להגדיש, אבל שתיפסד. אפשר
ישראל  ותפארת רע "ב  (ראה התירו לא – הפסח  אחר עד

ח ). משנה פ "י  מנחות

.„È‰LÈL‰L ‰‡ez99ÓÚ‰ Ì„˜100ÓÚ‰  ¿»∆ƒ¿ƒ»…∆»…∆»…∆
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סימן 99) יורהֿדעה בשו"ע  וראה נשרשה. וגם נזרעה כלומר
ארבעה  הוא השרשה זמן כי  שם, ובמפרשים ג סעיף  רצג

יום. בבבא 100)עשר (רש"י  העומר הבאת קודם היינו
ויש  ז). משנה פ "י  במנחות ישראל ותפארת נו: מציעא
בתוספות  וראה שם. (רע "ב  העומר קצירת קודם מפרשים

להלן. וראה ע : במנחות ועיין שם). משנה 101)הגרע "א
מותרת  – העומר קצירת לפני  השרישה אם [היינו ע . שם
– ההבאה ולפני  הקצירה אחרי  השרישה ואם בקצירה, אף 

להלן]. וראה באכילה. רק  השרישו 102)מותרת שלא
העומר. לאחר כג,103)אלא (שמות שנאמר משום שם.

(שם  בשדה ונשרש שנזרע  משעה בשדה", תזרע  "אשר טז)
שפירש  באורֿשמח  וראה ספר) ובקרית ברע "ב  וראה עא.
לפני נשרשה ואם אכילה, באיסור תלוי  שהכל רבינו דעת
גם  מותרת – באכילה שמותרת – הקצירה ואחר ההקרבה

למעלה. וראה הקצירה,
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שם). ישראל בתפארת וראה שם, המשנה בפירוש (רבינו
העומר.105) ר'106)לפני  דברי  לפי  עא. שם משנה

קציר  לאו בהמה) (=לאכילת לשחת שכל ומשום יהודה.
(רע "ב ). העומר.107)הוא משנה 108)לפני  האילנות.

בשעת  שיכוון והוא הנטיעות", מפני  "וקוצרין עא. שם
[יפסידו] (יפסיק ) שלא כדי  מהאילנות להתרחק  קצירה
אינה  זו שתבואה משום כן והתירו שם). המשנה (פירוש
לא  מביאין שאין פה. מנחות במשנה ראה לעומר. ראויה
מביא  אתה שאי  וממקום אילן, משדה ולא השלחין מבית
לפי שם ברש"י  ועיין יג. הלכה למעלה (ראה קוצר אתה –
כלאים. איסור יהא שלא הנטיעות מפני  שקוצר אחד, פירוש
איסור, זה שאין ו הלכה כלאים מהלכות פ "א רבינו ולדעת

כנ"ל). אחר, פירוש לפרש במשנה.109)הוכרח  שם
רחבה  ברכת לברך ברחבה לישב  פנוי  מקום לעשות והיינו
(רש"י וכו' המיוגעים אחינו (ח :) כתובות במסכת הנזכרת

בית 110)שם). ביטול מפני  וכו' "וקוצרין במשנה: שם
(רש"י ). התלמידים" לישב  מקום להם "לעשות המדרש",

האבל 111) בית לטובת לקצור התירו ולכן בגמרא, עב . שם
מצוה. קציר שהוא המדרש, ובית

.ÊËˆ˜Ï znL Èt ÏÚ Û‡Â112Ô˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï  ¿««ƒ∆À»ƒ¿……«¬∆»
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ÌÈ˙ˆ114. ¿»ƒ

טו.112) הלכה למעלה גדולות.113)כמבואר אלומות
אותן 114) יעשה "לא במשנה עא. שם קטנות. אגודות

המשנה  בפירוש רבינו וכתב  צבתים", מניחן אבל כריכות,
לקצתם  קצתם ומקבצין הקטנות, האגודות הן "וצבתים שם:
זה  ולפי  כריכות". נקראין והן גדולות, אלומות מהן ועושין
כי שם רש"י  דעת אבל קשורות, היו כריכות וגם צבתים גם
שאינן  אלומות הם וצבתים קשורות, אלומות הם כריכות
לא  דאפשר דכמה טעמא, "מאי  עב . שם ובגמרא קשורות,

טרחינן".

.ÊÈe‡a k115˙ÁÓ ‡ÏÂ ˙BÁÓ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈¿ƒƒ¿»¿…ƒ¿«
ÌÈÎÒ116ÌÈeka ‡ÏÂ117˙‡‰ Ì„˜ L„Á‰ ÔÓ ¿»ƒ¿…ƒƒƒ∆»»…∆¬»«

‡ÈÈ ‡ÏÂ .ÏeÒt  ‡È‰ Ì‡Â ,ÓÚ‰118˙‡‰Ï Ì„˜ »…∆¿ƒ≈ƒ»¿…»ƒ…∆«¬»«
Lk  ‡È‰ Ì‡Â ,ÌÁl‰ ÈzL119. ¿≈«∆∆¿ƒ≈ƒ»≈

ט .115) הלכה מזבח  איסורי  מהלכות פ "ה למעלה
מעשה 116) מהלכות פ "ב  למעלה (ראה הסולת [היינו

אינו  הרי  היין אבל חדש. מחמת האסורה א) הלכה הקרבנות
שם.117)אסור]. מזבח  איסורי  בהלכות נזכרו לא ביכורים

שם). רוקח  (מעשה מנחות בכלל רבינו כללם כי  ויתכן

חדש. איסור מחמת שאסורים דגן, ביכורי  היינו וביכורים

הרש"ש. וחידושי  ובהגהות וברש"י  שם בגמרא ראה
החדש.118) מן מזבח 119)כלומר, איסורי  בהלכות ראה

"אין  סה: מנחות במשנה היא זו הלכה וכל י . הלכה שם
ואם  לעומר, קודם בהמה ומנחת וביכורים מנחות מביאין
כשר". הביא ואם יביא, לא הלחם לשתי  קודם פסול. הביא

.ÁÈCÓ  ‰lÁz L„Á‰ ÔÓ ‰ÁÓ È˜n‰ ÏÎÂ¿»««¿ƒƒ¿»ƒ∆»»¿ƒ»¿»≈
eÈÁ‰L120. ∆∆¡»

ומקריב 120) עומד "היה לז: ובברכות עה: במנחות ברייתא
ומפרש  וקיימנו", שהחיינו ברוך אומר בירושלים, מנחות
מנחות  עדיין זה כהן הקריב  שלא "כגון שם מנחות רש"י 
אומר  העומר, מנחת כגון חדשה מנחה שהקריב  או מימיו,

שהחיינו". כהן

.ËÈÁ‡ dˆ˜e ÓÚ‰ wL Á‡ dÚfL ‰‡ez¿»∆¿»»««∆»«»…∆¿»»««
˜ÙÒ BÊ È‰  ‰‡a‰ ‰L ÏL ÓÚ‰ wL121Ì‡ ∆»«»…∆∆»»«»»¬≈»≈ƒ

ÈzL ˙‡‰ ÌË ‰lÁzÎÏ ˙BÁÓ ‰pnÓ ÔÈ‡ÈÓ¿ƒƒƒ∆»¿»¿«¿ƒ»∆∆¬»«¿≈
ÈzL ˙‡‰ ‰ÈÏÚ Ú BÊ ‰‡e˙e ÏÈ‡B‰ ,ÌÁl‰«∆∆ƒ¿»»«»∆»¬»«¿≈
e‡ÈiL „Ú ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ B‡ ,ÓÚ‰ ˙Èˆ˜e ÌÁl‰«∆∆¿ƒ«»…∆≈¿ƒƒ«∆»ƒ

.˙Á‡ ‰L ÏL ÓÚ‰ ˙‡‰ Á‡ ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆««¬»«»…∆∆»»««

(121. סח : במנחות נפשטה שלא בעיא זוהי 

.ÎÔÎÂ122‰‡ez123Ú˜wa ‰˙È‰L124‰ÈÏÚ eËÁÂ ¿≈¿»∆»¿»««¿«¿»¿»∆»
‰Ê È‰  ÌÁl‰ ÈzL e‡È‰Lk dlL ÌÈÏÚ eˆ‰ B‡≈≈»ƒ∆»¿∆≈ƒ¿≈«∆∆¬≈∆

‰LL‰ BÓk Ô˙ËÁ B‡ ÔÈÏÚ‰ ˙ˆ‰ Ì‡ ,˜ÙÒ125 »≈ƒ¬ƒ«∆»ƒ¬»»»¿«¿»»
‰eLÁ dÈ‡ B‡ ,˙BÁÓ ‰pnÓ ‡È‰Ï ‰z‰Â¿À¿»¿»ƒƒ∆»¿»≈»¬»

‡ÈÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .‰LL‰126‰ˆ‰  ‡È‰ Ì‡Â ,127. «¿»»¿ƒ»…»ƒ¿ƒ≈ƒÀ¿»

נפשטה,122) ולא סט . במנחות חמא בר רמי  של בעיא
במה  בגמרא שנסתפקו כשם לומר, ורוצה בתיקו. ועלתה
שלפנינו. במה נסתפקו כן כמו יט , הלכה שלמעלה

ולענין 123) האילן, בפירות שהמדובר פירש שם רש"י 
ולענין  דגן, מיני  בחמשת מפרשה רבינו אבל ביכורים.

להלן. וראה בלי124)מנחות, בקרקע  מונחת [כלומר,
ה, הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפ "י  וראה השרשה,
והשרישה  העומר לפני  כשזרעה והמדובר שם. ובכסף ֿמשנה
שרשיה  עם הארץ  מן יצאה ושוב  התירה, שהעומר אז,
ראה  שלה, בעלים הנצה או חניטה סימני  נראו בשכבר

הקרקע ,125)להלן]. מן שיציאתה נאמר אם [כלומר,
ביטלה  – מניצה או חונטת להיות ממשיכה כשהיא
היא  הרי  ולהניץ , לחנוט  ממשיכה שהיא מכיון או ההשרשה,

להלן]. וראה מושרשת. להיות גם [לענין 126)כממשיכה
יציאתה  שאם ספק , כאן יש כן גם במדינה, חדש איסור
עד  מותרת ואינה נאסרה, שהיא בוודאי  השרשתה, ביטלה
אסורות  מאכלות בהלכות נראה (וכן הבא העומר שיבוא
ועקרה  העומר, לפני  שליש בהביאה אלא נסתפקו שלא שם,
לפני לבד בהשרשה אבל העומר, לאחר מחדש ושתלה
מחדש), ושתלה העומר אחר נעקרה אם נאסרה – העומר
מעמידים  – ההשרשה בטלה אם בידינו שספק  שכיון אלא
הבאת  עם היתר שם עליה היה שהרי  היתר, בחזקת אותה
בהלכות  צ "ע  (אבל מספק  לאסרה יכול אתה ואין העומר,
עליה  היה שלא מנחות לענין אבל שם). אסורות מאכלות
הלחם  שתי  הבאת לפני  נתעורר הספק  שהרי  היתר, שם עוד

מספק ]. להתירה אין מנחות 127)– שלענין [אף ֿעלֿפי 
לענין  מספק  לאסרה לנו היה כן ואם היתר, עוד לה היה לא
זאת  ובכל למעלה), (ראה העומר שלפני  חדש מטעם גם זה,
בדיני הספקות בכל רבינו פסק  שכן בדיעבד, הורצה
מהלכות  פ "ד ולמעלה ג, הלכה פ "ח  להלן ראה הקרבנות,
במרכבת  וראה יג. הלכה שם ופ "ו יב , הלכה מזבח  איסורי 
שאול  חנניה להרב  שאול ובגן האזל, באבן המשנה,
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קלד                 
         

שהאריכו  מה ע "ב , ט  דף  שאלוניקי  דפוס  הרמב "ם בלשונות
בזה].

.‡ÎÓÚ‰ ˙Èˆ˜ Ì„˜ ˆBw‰Â128‰˜BÏ BÈ‡ 129, ¿«≈…∆¿ƒ«»…∆≈∆
Lk Èˆw‰Â130. ¿«»ƒ»≈

קודם 128) וכו' לקצור ש"אסור יג הלכה למעלה ראה
העומר". לאו 129)לקצירת אלא מפורש, לאו בזה שאין

המוריה). (הר קצירכם" "ראשית בלבד: עשה מכלל הבא
ר"ש 130) שאמר ממה מוכח  כן העומר. שיקריב  אחר לאכלו

לשמה, שלא שקמצה העומר "מנחת ה.) (מנחות לקיש בן
עד  רש"י ), חדש. איסור (משום נאכלין אין ושיריה כשרה,
הנקצר  שדבר הרי  – ותתירנה" אחרת, העומר מנחת שתביא
זה  שעומר נתברר שהרי  באכילה, אסור אינו – העומר לפני 
הכשר  העומר קצירת לפני  נקצר הרי  כן ואם עומר, היה לא

שמח ). (אור

.ÎÌBiÓ ˙BÓÈÓz ˙B˙aL ÚL tÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…∆««»¿ƒƒ
ÓÚ‰ ˙‡‰131˙ÁnÓ ÌÎÏ ÌzÙÒe :Ó‡pL , ¬»«»…∆∆∆¡«¿«¿∆»∆ƒ»√«

ÌÚ ÌÈÓi‰ ˙BÓÏ ‰ÂˆÓe .˙B˙aL ÚL ˙aM‰««»∆««»ƒ¿»ƒ¿«»ƒƒ
˙BÚeM‰132˙lÁzÓe .ÌBÈ ÌÈMÓÁ etÒz :Ó‡pL , «»∆∆¡«ƒ¿¿¬ƒƒƒ¿ƒ«

OÚ ‰ML ÏÈlÓ ‰ÏÈla ‰BÓ CÎÈÙÏ ,ÔÈBÓ ÌBi‰«ƒ¿ƒ»∆««¿»ƒ≈ƒ»»»
ÔÒÈa133. ¿ƒ»

קסא.131) עשה המצוות, בספר סו.132)ראה מנחות
ומצוה  יומא, למימני  "מצוה יז: וחגיגה ה. השנה  ראש
כי רבינו שמבאר שם המצוות בספר וראה שבועי ", למימני 
ומצוה  ימים, למנות אחת (=מצוה נפרדות מצוות שתי  אינן

שבועות), למנות הימים אחרת למנות אחת, מצוה הן אלא
השבועות. "תמימות 133)עם טו) כג, (ויקרא שנאמר

שבע  מוצא אתה "אימתי  שם: מנחות וראה תהיינה",
וכן  מבערב ". לימנות מתחיל שאתה בזמן תמימות, שבתות

כא. במגילה וראה ו, הלכה יב  פרק  אמור בסיפרא הוא

.‚ÎÌBia ‰BÓ  ‰ÏÈla ‰Ó ‡ÏÂ ÁÎL134ÔÈ‡Â . »«¿…»»««¿»∆«¿≈
„ÓÚÓ ‡l‡ ÔÈBÓ135‡ˆÈ  LiÓ ‰Ó Ì‡Â ,136. ƒ∆»≈…∆¿ƒ»»ƒ∆»»

"מצוותו 134) עא. במנחות המשנה מן ללמוד שיש נראה
סו. שם ובגמרא כשר", ביום נקצר ואם בלילה, לקצור
פסק  וכן רוקח ). (מעשה לקצירה" ספירה "איתקש אמרו:
גם  וראה למקדש, זכר ד"ה סו. שם תוספות ראה בה"ג,
תפט  סימן או"ח  ושו"ע  הלילה, כל ד"ה כ: מגילה תוספות

כאן. שמח  ובאור ז, שזה 135)סעיף  גיאת בן הר"י  כתב 
טז, (דברים שנאמר מה על והסמיכוהו רבותינו, מפי  קבלת
אלא  "בקמה" תקרא אל בקמה", חרמש "מהחל ט )
צריך  למה הדבר, סוד כתב  תצוה פרשת ובזוהר "בקומה".
סימן  פ "י  פסחים ברא"ש וראה (כסף ֿמשנה). מעומד למנות
שם. טוב  לקח  בספר הדבר ומקור שם. הגרי "ב  ובהגהות מא,

סמך 136) למצוא כרכרו כרכורים כמה שהרי  פשוט , זה
המוריה). (הר מעומד לכתחילה שצריך

.„ÎBÊ ‰ÂˆÓ137Ï‡OiÓ LÈ‡ Ïk ÏÚ138ÌB˜Ó ÏÎe , ƒ¿»«»ƒƒƒ¿»≈¿»»
ÔÓÊ ÏÎe139‰pnÓ ÔÈeËt ÌÈ„ÚÂ ÌÈLÂ .140. ¿»¿»¿»ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ∆»

ויובלות,137) שמיטין לספירת בניגוד העומר, ספירת של

ויובל  שמיטה מהלכות בפ "י  ראה ביתֿדין, על אלא שאינה
א. לכם",138)הלכה "וספרתם טו) כג, (ויקרא שנאמר

ואחד". אחד לכל ספירה "שתהא סה:) (שם בברייתא ואמרו
תלה 139) "שלא התורה מן מצוה היא הזה בזמן ואף 

סו. שם נשמע  וכן ספר). (קרית העומר" בהקרבת הספירה
לש  אבל למקדש, זכר שהיא סובר אמימר החכמים שרק  אר

כאן). המוריה והר כסף ֿמשנה (ראה מדאורייתא שהיא נראה
ועבדים 140) ונשים גרמא, שהזמן מצותֿעשה שהיא משום

ב 'ספר  (וראה גרמא שהזמן מצותֿעשה מכל פטורים
קג). ובהערה שם, לעם' המצוות

.‰Î‰ÏÈÏ ÏÎa CÏ CÈˆÂ141ÈÈ ‰z‡ Cea : ¿»ƒ¿»≈¿»«¿»»«»¿»
ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«
,‡ˆÈ  Ca ‡ÏÂ ‰Ó .tÒiL Ì„˜  ÓÚ‰ ˙ÈÙÒ¿ƒ«»…∆…∆∆ƒ¿…»»¿…≈≈»»

CÓe ÊBÁ BÈ‡Â142. ¿≈≈¿»≈

כל 141) על שמברכין כדרך עליה, שמברכין הוא "פשוט 
(כסף ֿמשנה). אינן 142)המצוות" שברכות הוא, "פשוט 
(כסף ֿמשנה). מעכבות"

   1 
השבועות,1) בחג מקריבים קרבנות כמה רבינו בו ביאר

הלחם. שתי  וסדר

.‡˙BÚeM‰ ‚Á ‡e‰ ÓÚ‰ ˙ÈÙqÓ ÌÈMÓÁ ÌBÈa2, ¿¬ƒƒƒ¿ƒ«»…∆««»
˙ˆÚ ‡e‰Â3ÛÒeÓ BÓk ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó ‰f‰ ÌBie . ¿¬∆∆««∆«¿ƒƒ»¿«
L„Á L‡4Ìlk ,ÌÈOÎ ‰ÚLÂ ÏÈ‡Â ÌÈt ÈL : ……∆¿≈»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»

˙BÏBÚ5˙‡hÁ ÈÚOe ,6˙BeÓ‡‰ ˙Baw‰ Ô‰ el‡Â . ¿ƒ«»¿≈≈«»¿»»¬
ÌÈ„e˜t‰ LÓeÁa7ÔÈ‡ÈÓ „BÚÂ .ÌBi‰ ÛÒeÓ Ì‰Â , ¿««¿ƒ¿≈««¿¿ƒƒ

ÈzL  ‰L„Á ‰ÁÓ ‰f‰ ÌBia ÛÒen‰ ÏÚ ˙È»≈««»««∆ƒ¿»¬»»¿≈
ÌÁl‰8‰ÚLÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe t ÌÁl‰ ÌÚ ÔÈÈ˜Óe ; «∆∆«¿ƒƒƒ«∆∆«¿≈≈ƒ¿ƒ¿»

˙BÏBÚ Ïk‰ ,ÌÈOk9ÌÈOk ÈLe ,˙‡hÁ ÈÚOe , ¿»ƒ«…¿ƒ«»¿≈¿»ƒ
ÌÈÓÏL ÁÊ10LnÁa ˙BeÓ‡‰ ˙Baw‰ Ô‰ el‡Â . ∆«¿»ƒ¿≈≈«»¿»»¬¿À«

‡˜iÂ11ÈL ÏÚ ˙È ‰Ê ÌBÈa w‰ ‡ˆÓ . «ƒ¿»ƒ¿»«»≈¿∆»≈«¿≈
‰Úa‡Â ÌÈÏÈ‡ ‰LÏLe ÌÈt ‰LÏL :ÔÈ„ÈÓz‰«¿ƒƒ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿«¿»»
ÈLe ,˙BÏBÚ ‰Ó‰a ÌÈOÚ Ïk‰ ,ÌÈOk OÚ»»¿»ƒ«…∆¿ƒ¿≈»¿≈

ÌÈÏÎ‡ ˙B‡hÁ ÈÈÚO12ÌÈÓÏL ÌÈOk ÈLe ,13 ¿ƒ≈«»∆¡»ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏÎ‡14. ∆¡»ƒ

השבת 2) ממחרת לכם "וספרתם טוֿכא) כג, (ויקרא שנאמר
תמימות  שבתות שבע  התנופה עומר את הביאכם מיום
יום, חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת עד תהיינה,
הזה  היום בעצם וקראתם וגו' לה' חדשה מנחה והקרבתם
ונאמר  תעשו", לא עבודה מלאכת כל לכם יהיה קודש מקרא
חרמש  מהחל לך תספר שבועות "שבעה ט ֿי ) טז, ָ(דברים
לה' שבועות חג ועשית שבועות, שבעה לספור תחל בקמה

מגילה 3)וגו'". כגון במשנה, פעמים כמה נקרא הוא כן
כח , בבמדבר אונקלוס  תרגם וכן א. יט , קטן ומועד ב . ל,

"בעצרתיכון". – "בשבועותיכם" - פ "ז 4)כו למעלה ראה
לריח 5)ה"א. עולה "והקרבתם כז) כח , (במדבר שנאמר

בני כבשים שבעה אחד איל שנים בקר בני  פרים לה ', ניחוח 
לכפר 6)שנה". אחד עזים "שעיר ל) שם, (שם, שנאמר
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קלה                  
         

שהאריכו  מה ע "ב , ט  דף  שאלוניקי  דפוס  הרמב "ם בלשונות
בזה].

.‡ÎÓÚ‰ ˙Èˆ˜ Ì„˜ ˆBw‰Â128‰˜BÏ BÈ‡ 129, ¿«≈…∆¿ƒ«»…∆≈∆
Lk Èˆw‰Â130. ¿«»ƒ»≈

קודם 128) וכו' לקצור ש"אסור יג הלכה למעלה ראה
העומר". לאו 129)לקצירת אלא מפורש, לאו בזה שאין

המוריה). (הר קצירכם" "ראשית בלבד: עשה מכלל הבא
ר"ש 130) שאמר ממה מוכח  כן העומר. שיקריב  אחר לאכלו

לשמה, שלא שקמצה העומר "מנחת ה.) (מנחות לקיש בן
עד  רש"י ), חדש. איסור (משום נאכלין אין ושיריה כשרה,
הנקצר  שדבר הרי  – ותתירנה" אחרת, העומר מנחת שתביא
זה  שעומר נתברר שהרי  באכילה, אסור אינו – העומר לפני 
הכשר  העומר קצירת לפני  נקצר הרי  כן ואם עומר, היה לא

שמח ). (אור

.ÎÌBiÓ ˙BÓÈÓz ˙B˙aL ÚL tÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…∆««»¿ƒƒ
ÓÚ‰ ˙‡‰131˙ÁnÓ ÌÎÏ ÌzÙÒe :Ó‡pL , ¬»«»…∆∆∆¡«¿«¿∆»∆ƒ»√«

ÌÚ ÌÈÓi‰ ˙BÓÏ ‰ÂˆÓe .˙B˙aL ÚL ˙aM‰««»∆««»ƒ¿»ƒ¿«»ƒƒ
˙BÚeM‰132˙lÁzÓe .ÌBÈ ÌÈMÓÁ etÒz :Ó‡pL , «»∆∆¡«ƒ¿¿¬ƒƒƒ¿ƒ«

OÚ ‰ML ÏÈlÓ ‰ÏÈla ‰BÓ CÎÈÙÏ ,ÔÈBÓ ÌBi‰«ƒ¿ƒ»∆««¿»ƒ≈ƒ»»»
ÔÒÈa133. ¿ƒ»

קסא.131) עשה המצוות, בספר סו.132)ראה מנחות
ומצוה  יומא, למימני  "מצוה יז: וחגיגה ה. השנה  ראש
כי רבינו שמבאר שם המצוות בספר וראה שבועי ", למימני 
ומצוה  ימים, למנות אחת (=מצוה נפרדות מצוות שתי  אינן

שבועות), למנות הימים אחרת למנות אחת, מצוה הן אלא
השבועות. "תמימות 133)עם טו) כג, (ויקרא שנאמר

שבע  מוצא אתה "אימתי  שם: מנחות וראה תהיינה",
וכן  מבערב ". לימנות מתחיל שאתה בזמן תמימות, שבתות

כא. במגילה וראה ו, הלכה יב  פרק  אמור בסיפרא הוא

.‚ÎÌBia ‰BÓ  ‰ÏÈla ‰Ó ‡ÏÂ ÁÎL134ÔÈ‡Â . »«¿…»»««¿»∆«¿≈
„ÓÚÓ ‡l‡ ÔÈBÓ135‡ˆÈ  LiÓ ‰Ó Ì‡Â ,136. ƒ∆»≈…∆¿ƒ»»ƒ∆»»

"מצוותו 134) עא. במנחות המשנה מן ללמוד שיש נראה
סו. שם ובגמרא כשר", ביום נקצר ואם בלילה, לקצור
פסק  וכן רוקח ). (מעשה לקצירה" ספירה "איתקש אמרו:
גם  וראה למקדש, זכר ד"ה סו. שם תוספות ראה בה"ג,
תפט  סימן או"ח  ושו"ע  הלילה, כל ד"ה כ: מגילה תוספות

כאן. שמח  ובאור ז, שזה 135)סעיף  גיאת בן הר"י  כתב 
טז, (דברים שנאמר מה על והסמיכוהו רבותינו, מפי  קבלת
אלא  "בקמה" תקרא אל בקמה", חרמש "מהחל ט )
צריך  למה הדבר, סוד כתב  תצוה פרשת ובזוהר "בקומה".
סימן  פ "י  פסחים ברא"ש וראה (כסף ֿמשנה). מעומד למנות
שם. טוב  לקח  בספר הדבר ומקור שם. הגרי "ב  ובהגהות מא,

סמך 136) למצוא כרכרו כרכורים כמה שהרי  פשוט , זה
המוריה). (הר מעומד לכתחילה שצריך

.„ÎBÊ ‰ÂˆÓ137Ï‡OiÓ LÈ‡ Ïk ÏÚ138ÌB˜Ó ÏÎe , ƒ¿»«»ƒƒƒ¿»≈¿»»
ÔÓÊ ÏÎe139‰pnÓ ÔÈeËt ÌÈ„ÚÂ ÌÈLÂ .140. ¿»¿»¿»ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ∆»

ויובלות,137) שמיטין לספירת בניגוד העומר, ספירת של

ויובל  שמיטה מהלכות בפ "י  ראה ביתֿדין, על אלא שאינה
א. לכם",138)הלכה "וספרתם טו) כג, (ויקרא שנאמר

ואחד". אחד לכל ספירה "שתהא סה:) (שם בברייתא ואמרו
תלה 139) "שלא התורה מן מצוה היא הזה בזמן ואף 

סו. שם נשמע  וכן ספר). (קרית העומר" בהקרבת הספירה
לש  אבל למקדש, זכר שהיא סובר אמימר החכמים שרק  אר

כאן). המוריה והר כסף ֿמשנה (ראה מדאורייתא שהיא נראה
ועבדים 140) ונשים גרמא, שהזמן מצותֿעשה שהיא משום

ב 'ספר  (וראה גרמא שהזמן מצותֿעשה מכל פטורים
קג). ובהערה שם, לעם' המצוות

.‰Î‰ÏÈÏ ÏÎa CÏ CÈˆÂ141ÈÈ ‰z‡ Cea : ¿»ƒ¿»≈¿»«¿»»«»¿»
ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«
,‡ˆÈ  Ca ‡ÏÂ ‰Ó .tÒiL Ì„˜  ÓÚ‰ ˙ÈÙÒ¿ƒ«»…∆…∆∆ƒ¿…»»¿…≈≈»»

CÓe ÊBÁ BÈ‡Â142. ¿≈≈¿»≈

כל 141) על שמברכין כדרך עליה, שמברכין הוא "פשוט 
(כסף ֿמשנה). אינן 142)המצוות" שברכות הוא, "פשוט 
(כסף ֿמשנה). מעכבות"

   1 
השבועות,1) בחג מקריבים קרבנות כמה רבינו בו ביאר

הלחם. שתי  וסדר

.‡˙BÚeM‰ ‚Á ‡e‰ ÓÚ‰ ˙ÈÙqÓ ÌÈMÓÁ ÌBÈa2, ¿¬ƒƒƒ¿ƒ«»…∆««»
˙ˆÚ ‡e‰Â3ÛÒeÓ BÓk ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó ‰f‰ ÌBie . ¿¬∆∆««∆«¿ƒƒ»¿«
L„Á L‡4Ìlk ,ÌÈOÎ ‰ÚLÂ ÏÈ‡Â ÌÈt ÈL : ……∆¿≈»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»

˙BÏBÚ5˙‡hÁ ÈÚOe ,6˙BeÓ‡‰ ˙Baw‰ Ô‰ el‡Â . ¿ƒ«»¿≈≈«»¿»»¬
ÌÈ„e˜t‰ LÓeÁa7ÔÈ‡ÈÓ „BÚÂ .ÌBi‰ ÛÒeÓ Ì‰Â , ¿««¿ƒ¿≈««¿¿ƒƒ

ÈzL  ‰L„Á ‰ÁÓ ‰f‰ ÌBia ÛÒen‰ ÏÚ ˙È»≈««»««∆ƒ¿»¬»»¿≈
ÌÁl‰8‰ÚLÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe t ÌÁl‰ ÌÚ ÔÈÈ˜Óe ; «∆∆«¿ƒƒƒ«∆∆«¿≈≈ƒ¿ƒ¿»

˙BÏBÚ Ïk‰ ,ÌÈOk9ÌÈOk ÈLe ,˙‡hÁ ÈÚOe , ¿»ƒ«…¿ƒ«»¿≈¿»ƒ
ÌÈÓÏL ÁÊ10LnÁa ˙BeÓ‡‰ ˙Baw‰ Ô‰ el‡Â . ∆«¿»ƒ¿≈≈«»¿»»¬¿À«

‡˜iÂ11ÈL ÏÚ ˙È ‰Ê ÌBÈa w‰ ‡ˆÓ . «ƒ¿»ƒ¿»«»≈¿∆»≈«¿≈
‰Úa‡Â ÌÈÏÈ‡ ‰LÏLe ÌÈt ‰LÏL :ÔÈ„ÈÓz‰«¿ƒƒ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿«¿»»
ÈLe ,˙BÏBÚ ‰Ó‰a ÌÈOÚ Ïk‰ ,ÌÈOk OÚ»»¿»ƒ«…∆¿ƒ¿≈»¿≈

ÌÈÏÎ‡ ˙B‡hÁ ÈÈÚO12ÌÈÓÏL ÌÈOk ÈLe ,13 ¿ƒ≈«»∆¡»ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏÎ‡14. ∆¡»ƒ

השבת 2) ממחרת לכם "וספרתם טוֿכא) כג, (ויקרא שנאמר
תמימות  שבתות שבע  התנופה עומר את הביאכם מיום
יום, חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת עד תהיינה,
הזה  היום בעצם וקראתם וגו' לה' חדשה מנחה והקרבתם
ונאמר  תעשו", לא עבודה מלאכת כל לכם יהיה קודש מקרא
חרמש  מהחל לך תספר שבועות "שבעה ט ֿי ) טז, ָ(דברים
לה' שבועות חג ועשית שבועות, שבעה לספור תחל בקמה

מגילה 3)וגו'". כגון במשנה, פעמים כמה נקרא הוא כן
כח , בבמדבר אונקלוס  תרגם וכן א. יט , קטן ומועד ב . ל,

"בעצרתיכון". – "בשבועותיכם" - פ "ז 4)כו למעלה ראה
לריח 5)ה"א. עולה "והקרבתם כז) כח , (במדבר שנאמר

בני כבשים שבעה אחד איל שנים בקר בני  פרים לה ', ניחוח 
לכפר 6)שנה". אחד עזים "שעיר ל) שם, (שם, שנאמר
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שם.7)עליכם". במדבר, שם 8)ספר (ויקרא שנאמר
לה', חדשה מנחה והקרבתם יום חמשים "תספרו טזֿיז)
סולת  עשרונים שני  שתים תנופה לחם תביאו ממושבותיכם

לה'". ביכורים וגו' יח )9)תהיינה שם, (שם שנאמר
ופר  שנה, בני  תמימים כבשים שבעת הלחם על "והקרבתם

לה'". עולה יהיו שנים, ואילים אחד בקר שנאמר 10)בן
ושני לחטאת, אחד עזים שעיר "ועשיתם יט ) שם, (שם

שלמים". לזבח  שנה בני  ראה 12)שם.11)כבשים
ה"ב . פ "ז ז 13)למעלה ראה שהם ציבור, שלמי  בחי 

ה"ד. הקרבנות מעשה מהל' פ "א למעלה 14)למעלה ראה
וכו' שוחט  ציבור שלמי  מעשה "כיצד ה"ד: פ "ט  שם

כהונה". לזכרי  נאכל והשאר

.ÔÓe ı‡‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆≈»»ƒ∆»ƒ»»∆ƒ
L„Á‰15‰Ùez ÌÁÏ e‡Èz ÌÎÈ˙LBnÓ :Ó‡pL , ∆»»∆∆¡«ƒ¿…≈∆»ƒ∆∆¿»

ÓB‚Â16‰iÏÚ‰ ÔÓ e‡ÈÈ  L„Á e‡ˆÓ ‡Ï .17. ¿≈…»¿»»»ƒƒ»¬ƒ»

באין 15) והיחיד הציבור קרבנות "כל ב : פג, מנחות משנה,
מן  חוץ  הישן, ומן החדש מן לארץ , ומחוצה הארץ  מן
הארץ ". ומן החדש מן אלא באין שאינן הלחם, ושתי  העומר
ה"ה. פ "ז למעלה וראה פ "ט , שם תוספתא גם וראה

מן 16) ולא תביאו, "ממושבותיכם בברייתא שם מנחות
מנחה  "והקרבתם טז) כג, (ויקרא ונאמר לארץ ". חוצה
הביכורים  "וביום כו) כח , (במדבר גם ונאמר חדשה",
טז), כג, (שמות עוד ונאמר לה'", חדשה מנחה בהקריבכם

מעשיך". בכורי  הקציר ישנות 17)וחג מחיטים כלומר,
שם) (ויקרא קרא "אמר בברייתא: שם הגג. בעליית לו שיש
וראה  העלייה". מן ואפילו תביאו) ממושבותיכם =) תביאו
הלחם  שתי  אמרו, עקיבא ורבי  נתן "רבי  אחרת: ברייתא שם
=) חדשה מקיים אני  ומה כשרות, הישן מן הבאות
המנחות", לכל חדשה שתהא חדשה) מנחה והקרבתם
מן  מנחה שום שיביאו קודם הלחם שתי  שיביאו כלומר
בהשגת  וראה הישן. מן אפילו באות הן אבל החדש,

ולחםֿמשנה. בכסף ֿמשנה הראב "ד,

.‚ÌÈÚa e„iL ÌÈhÁ18È‡ Ì‡ ,˜ÙÒ Ì‰a LÈ  ƒƒ∆»¿∆»ƒ≈»∆»≈ƒ¬ƒ
'ÌÎÈ˙LBnÓ' ÌÈ‡ B‡ 'ÌÎÈ˙LBnÓ' Ì‰a ‡B˜19; ≈»∆ƒ¿…≈∆≈»ƒ¿…≈∆

Lk  ‡È‰ Ì‡Â ,‡ÈÈ ‡Ï CÎÈÙÏ20eÈ‰ „ˆÈÎÂ . ¿ƒ»…»ƒ¿ƒ≈ƒ»≈¿≈«»
˙BL„Á ÔÈhÁ ÔÈ‡Ò LÏL ÔÈ‡ÈÓ ?ÔÈOBÚ21ÔÈÙLÂ , ƒ¿ƒƒ»¿ƒƒƒ¬»¿»ƒ
˙BÁn‰ Ïk C„k Ì‰a ÔÈËÚBe Ô˙B‡22ÔÈÁBËÂ , »¬ƒ»∆¿∆∆»«¿»¿¬ƒ

˙BBOÚ ÈL Ô‰Ó ÔÈtÓe ,˙ÏÒ Ô˙B‡23‰tÓ »…∆¿«ƒ≈∆¿≈∆¿¿À∆
‰Ù ‰OÚ ÌÈzLa24ÏÎÏ ÏÎ‡Â ‰cÙ ‡M‰Â . ƒ¿≈∆¿≈»»¿«¿»ƒ¿∆¿∆¡»¿»

BÓk ,˙BOÚn‰ ÔÓ eËÙe ‰lÁa iÁÂ ,Ì„‡»»¿«»¿«»»ƒ«««¿¿
e‡aL25. ∆≈«¿

('תוספות'18) בעבים ירדו נס  עלֿידי  כלומר ב . סט , מנחות
חיטין). ד"ה חיטין 19)שם זירא, רבי  "בעי  שם: במנחות

אמר  ממושבותיכם מאי . הלחם לשתי  וכו' בעבים שירדו
דמי שפיר דעבים אבל דלא, לארץ  דחוץ  לאפוקי  רחמנא,
אינם), לארץ  חוצה גם – ארץ ֿישראל שאינם (שאף ֿעלֿפי 
ולא  לא". נמי  דעבים ואפילו דוקא, ממושבותיכם דילמא או

הבעיא. רבינו 20)נפשטה דעת כי  ה"כ, פ "ז למעלה ראה
כשר. הביא ואם יביא, שלא נפשטה, שלא בעיא בכל

ב .21) עו, מנחות מזבח 22)משנה, איסורי  מהל' פ "ז ראה
ה"ו. פ "ה ולמעלה "שני23)ה"ה, יז) שם (ויקרא שנאמר

הי "ב . פ "ז למעלה וראה תהיינה". סולת שם 24)עשרונים
פ "ח . ובתוספתא הי "ב .25)במשנה פ "ז למעלה

.„L„Á‰ ÔÓ Ô‰L ,ÌÁl‰ ÈzL26‡BÏ ÔÈÎÈˆ  ¿≈«∆∆∆≈ƒ∆»»¿ƒƒ»
ÌÈzLa Ô˙B‡ ÔÈtÓe ,‰ˆÁÓe ‰‡Ò ÏkÓ ÔBOÚƒ»ƒ»¿»∆¡»¿«ƒ»ƒ¿≈

‰Ù ‰OÚ27ÔLi‰ ÔÓ ‡a ‡e‰L ,ÌÈt‰ ÌÁÏÂ .28 ∆¿≈»»¿∆∆«»ƒ∆»ƒ«»»
ÏkÓ ÔBOÚ ‡a ‡e‰Â ,‰Ù ‰OÚ ˙Á‡a BÏ Èc«¿««∆¿≈»»¿»ƒ»ƒ»

‰‡Ò29˙BL„Á ÌÈBÚO‰ ÔÓ ‡a ‡e‰L ,ÓÚ‰ Ï‡ . ¿»¬»»…∆∆»ƒ«¿ƒ¬»
LÏLe ÔÈ‡Ò LÏMÓ ‡l‡ ,Án‰ ÔÓ ‡a BÈ‡ ≈»ƒ«À¿»∆»ƒ»¿ƒƒ¿

‰Ù ‰OÚ30. ∆¿≈»»

בישן.26) מאשר סובין יותר בחדש במשנה:27)ויש שם
שתי שם: ובגמרא סאין". משלש עשרונים שני  הלחם, "שתי 
כיון  טעמא מאי  סאין, משלש עשרונות שתי  הלחם,
עשרונות  שתי  אתיין, דמחדש אף ֿעלֿגב  אתיין דמחיטין
משעורים, שהוא לעומר (בניגוד סאין משלש אתו מובחרים,

סאין). משלש אחד עשרון מן 28)שבא בא כן וכמו
"לחם 29)החיטים. שם: ובמשנה ה"ו. פ "ה למעלה ראה

סאין". וארבע  מעשרים עשרונים וארבע  עשרים הפנים,
אתו, ומישן אתו, דמחיטין כיון טעמא, "מאי  שם ובגמרא

מסאה". אתי  מובחר הי "ב ,30)עשרון פ "ז למעלה ראה
שם. וגמרא ובמשנה

.‰B‡ Ô‰Ó ÔÈ‡aL ÔÈ‡q‰ ˙cÓa ‰a Ì‡ ,ÔlÎÂ¿À»ƒƒ»¿ƒ««¿ƒ∆»ƒ≈∆
ËÚÓ31Lk 32. ƒ≈»≈

סאין.31) מפחות או מיותר, עשרון הוציא כלומר
ושם 32) ה"ו, פ "ה למעלה וראה שם. במנחות ברייתא

בנפות. מיעט  אם גם רבינו מזכיר

.Â˙Á‡ ˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈLÏÂ ˙BBOÚ‰ ÈL ÔÈÁ˜BÏÂ33, ¿¿ƒ¿≈»∆¿¿»ƒ»««««
.˙Á‡ ˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â¿ƒ»««««

אחת 33) אחת נילושות הלחם "שתי  א: צד, מנחות משנה,
ונאפות  אחת אחת נילושות הפנים לחם אחת, אחת ונאפות
שני רבנן: דתנו מילי , הני  מנא שם, ובגמרא שתים". שתים
לחם  לענין ה. כד, (ויקרא האחת החלה יהיה עשרונים
הלחם  שתי  שאף  מנין אחת, אחת שנילושות מלמד הפנים)
הפנים) לחם (של שאפייתן ומנין יהיה, תלמודֿלומר כך,
יכול  אותם", "ושמת ו) שם, (שם תלמודֿלומר שתים, שתים
ולא  הפנים (לחם אותם תלמודֿלומר כן, הלחם שתי  אף 
פ "ה  למעלה וראה אחת). אחת נילושות שאלו הלחם, שתי 

ה"ז.

.ÊıeÁa  Ô˙ÎÈÚÂ Ô˙LÈÏÂ34ÌÈÙa Ô˙iÙ‡Â ,35ÏÎk , ¿ƒ»»«¬ƒ»»««¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿»
˙BÁn‰36. «¿»

המנחות,34) לבישול המיועד לעזרה מחוץ  היה בית לעזרה.
צה:). מנחות לרבינו, המשנה בפירוש (ראה שמו פגי ובית

ואחת 35) הלחם שתי  "אחת שם: מנחות משנה, בעזרה.
וראה  בפנים". ואפייתן בחוץ  ועריכתן לישתן הפנים, לחם
ו"הסיבה  ה"ז. פ "ה ולמעלה ה"י , פי "ח  אמור ב 'סיפרא'
מותר  יהא ולא לעזרה חוץ  אותן ללוש מותר שמחמתה
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קלו                 
         

בפירוש  (רבינו בגמרא" נתבארה לא בעזרה, אלא לאפות
שם. פ "ה למעלה וראה שם). אפייתן 36)המשנה, כלומר

כשאר  אינן ועריכתן לישתן אבל המנחות. ככל בפנים
ראה  בפנים, ועריכתן לישתן המנחות כל שהרי  המנחות,

הכ"ג. הקרבנות מעשה מהל' פי "ב  למעלה

.ÁBË ÌBÈ ‰ÁBc Ô˙iOÚ ÔÈ‡Â37ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ¿≈¬ƒ»»»¿≈»ƒ«
˙aL38BË ÌBÈ ÚÓ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡ ‡l‡ ,39:Ó‡pL . «»∆»ƒ»≈∆∆∆∆¡«

dBbÏ ‡ÏÂ  'ÌÎÏ' ;ÌÎÏ ‰OÚÈ BcÏ ‡e‰40. ¿«≈»∆»∆»∆¿…«»«

ב .37) ק , מנחות ב .38)משנה, וצה, שם, משנה
ה"י .39) פ "ה למעלה וראה ב . ק , פסחים 40)שם ראה

א. מז,

.ËÚÓ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡  ˙aL BË ÌBÈ Ú ‰È‰»»∆∆«»ƒ»≈∆∆
BË ÌBÈ ‡e‰L ,Ô˙iÙ‡Ï ÈLÈÏMa ˙BÏÎ‡Â ;˙aL41. «»¿∆¡»«¿ƒƒ«¬ƒ»»∆

È‰Â42ıÓÁ Ì‰L ‰Bza LÙÓ43?‰OBÚ „ˆÈÎÂ , «¬≈¿…»«»∆≈»≈¿≈«∆
,ÔBOÚ‰ CB˙Ï B˙BÂ Á‡ ÌB˜nÓ B‡O ‡ÈÓ≈ƒ¿ƒ»«≈¿¿¿»ƒ»

B‡O‰ B˙B‡a BˆnÁÓe ˙ÏÒ ÔBOÚ‰ ‡lÓÓe44. ¿«≈»ƒ»…∆¿«¿¿«¿

שם.41) כן,42)מנחות, לפני  שכתב  מה על מוסב  זה אין
עצמו. בפני  דיבור הוא יז)43)אלא כג, (ויקרא שנאמר

המנחות  "כל במשנה: - ב  נב , ובמנחות תאפינה", "חמץ 
באות  שהן הלחם, ושתי  שבתודה מחמץ  חוץ  מצה באות

פ "ט 44)חמץ ". למעלה וראה שם, במשנה יהודה כרבי 
הי "ח . הקרבנות מעשה מהל'

.ÈÔ‰ ˙BÚaÓe45,ÌÈÁÙË ‰ÚL ‰lÁ Ïk C‡ . ¿À»≈…∆»«»ƒ¿»¿»ƒ
ÌÈÁÙË ‰Úa‡ daÁÂ46˙BÚaˆ‡ Úa‡ d‰‚Â ,47. ¿»¿»«¿»»¿»ƒ¿»¿»«¿«∆¿»

היה 45) זה, ולפי  ה"ט . פ "ה למעלה ראה עגולות. ולא
צפון, דרום, מזרח , מערב , (=פנים) שטחים ששה לחלה
משנה' ה'כסף  וכתב  שם. המשנה בפירוש ראה ומטה, מעלה

הפנים. מלחם הלחם שתי  למד שרבינו שם 46)שאפשר
אצבעות".47)במשנה. ד' "וקרנותיהם במשנה שם

ולא  אצבעות, ארבע  גובהם כלומר, קרנותיהם, רבינו ומפרש
שם. משנה' וב 'כסף  שם למעלה וראה רש"י , כפירוש

.‡È?ÌÈÓÏM‰ ÈOk ÈL ÌÚ ÌÁl‰ ˙Ù‰ „ˆÈk48 ≈«¬»««∆∆ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»ƒ
ÌÈiÁ Ô„BÚa ÌÙÈÓe ÌÈOk‰ ÈL ‡ÈÓ49:Ó‡pL , ≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿»«ƒ∆∆¡«

‰Ùez Ì˙‡ ÛÈ‰Â50‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÛÈ‰ Ì‡Â . ¿≈ƒ…»¿»¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆
BÓˆÚ ÈÙa51‡ˆÈ 52Ô˙B‡ ÔÈËÁBL Ck Á‡Â . ƒ¿≈«¿»»¿««»¬ƒ»

ËÈLÙÓe53Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏkÓ ˜BLÂ ‰ÊÁ Á˜BÏÂ ,54 «¿ƒ¿≈«»∆»ƒ»∆»ƒ¿≈∆
ÔÁÈpÓe55ÌÁl‰ ÈzL „ˆa56ÁÈpÓe ,57ÂÈ„È ÈzL «ƒ»¿«¿≈«∆∆«ƒ«¿≈»»
ÔhÓlÓ58ÁÊna „Á‡k Ïk‰ ÛÈÓe59Ïk ÌB˜Óa ƒ¿«»≈ƒ«…¿∆»«ƒ¿»ƒ¿»

„ÈBÓe ‰ÏÚÓ ‡ÈÓe CÈÏBÓ ,˙BÙez‰60ÔÙÈ‰ Ì‡Â . «¿ƒ≈ƒ«¬∆ƒ¿ƒ¡ƒ»
‡ˆÈ  „Á‡ „Á‡61ÈL ÈeÓ‡ ÈË˜Ó Ck Á‡Â . ∆»∆»»»¿««»«¿ƒ≈≈¿≈

ÌÈOk‰62ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ Oa‰ ‡Le ,63Â .ÈzL ÔÎ «¿»ƒ¿»«»»∆¡»«…¬ƒ¿≈¿≈
˙BlÁ‰64Ô‰Ó ˙Á‡ ÏB„b Ô‰k ÏËB 65‰iM‰Â , ««≈…≈»««≈∆¿«¿ƒ»

˙BÓLn‰ ÏÎÏ ˙˜lÁ˙Ó66B˙B‡ ˙BÏÎ‡ Ô‰ÈzLe . ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿»¿≈∆∆¡»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ok ,‰ÏÈl‰ ÈˆÁÂ ÌBi‰67. ««¬ƒ««¿»ƒ¿«»¿≈»»ƒ

לחם 48) על אותם הכהן "והניף  כ) שם, (ויקרא שנאמר

כבשים". שני  על ה' לפני  תנופה שתי49)הביכורים ומניף 
(לחםֿמשנה), א סא, שם במשנה כמפורש עמהם, הלחם

להלן. מנחות 50)וראה ראה חיים. תנופה שטעונין מלמד
טעונים  עצרת) כבשי  =) ציבור שלמי  "זבחי  במשנה שם

ושחוטין". חיים בפני51)תנופה וכבש כבש כל כלומר
להלן. וראה עצמו, בפני  ולחם לחם כל וגם  עצמו,

יד,52) (שם שנאמר שמן, ולוג באשם כן אמרו שם בגמרא
ואת  לאשם אותו והקריב  האחד הכבש את הכהן "ולקח  יב )
השמן  ולוג שהאשם ה'", לפני  תנופה אותם והניף  השמן לוג
זה  הניף  שאם "ומנין אמרו: זה ועל כאחד. תנופה טעונים
לאשם  אותו והקריב  תלמודֿלומר יצא, – בעצמו וזה בעצמו
עצרת" כבשי  לשני  משם ללמוד שיש "ונראה והניף ",
רבים  בלשון נאמר עצרת שבכבשי  ואף ֿעלֿפי  (כסף ֿמשנה).
סב :) (שם אחרת לדרשה בא הנ"ל "אותם" – אותם" "והניף 
('קרית  חיים תנופה טעונין שאין יחיד, שלמי  זבחי  למעט 

מעשה 53)ספר'). מהל' פ "ה למעלה ראה עורן, את
ה"ד. ופ "ט  הי "ח , וכחכמים.54)הקרבנות - א סב , שם

תנופה 55) על וגם שחיטה, שלאחר תנופה על גם מוסב  זה
למעלה). וראה (לחםֿמשנה, שם 56)שמחיים רבי , כדברי 

רבינו  סובר מחיים, בתנופה מדובר ששם ואף ֿעלֿפי  א. סב ,
(לחםֿמשנה). שחיטה שלאחר לתנופה הואֿהדין כי 

א.58)הכהן.57) סא, שם משנה, במשנה.59)ראה שם
ה"ו. הקרבנות מעשה מהל' ופ "ט  ה"י , פ "ז למעלה וראה

שם.60) הקרבנות, מעשה ובהל' שם, למעלה ראה
כבסמוך"61) השמן ולוג מאשם נלמד שהוא "אפשר

אחד  הניפן "ואם שכתב  ספר' ב 'קרית וראה (כסף ֿמשנה).
כלומר, התנופה", וחזה התרומה שוק  כדכתיב  יצא, אחד
אחת  חלה עם וחזה עצמו, בפני  אחת חלה עם שוק  שהניף 
ושתי עצמו, בפני  ושוק  חזה מניף  אם אבל עצמו, בפני 
המוריה'. ב 'הר וראה יצא. שלא אפשר עצמם, בפני  הלחם

את 62) תביאנה "ידיו לֿלא) ז, (ויקרא בשלמים שנאמר
וגו  החזה על החלב  את ה', לפניאשי  תנופה אותו להניף  '

 ֿ ואחר שמניף  הרי  המזבחה", החלב  את הכהן והקטיר ה',
הי "א. הקרבנות מעשה מהל' פ "ט  למעלה וראה מקטיר. כך

ה"ד.63) שם למעלה שגם 64)ראה נראה זה מלשון
האימורין  הקטרת לאחר אלא לאכילה מותרות אינן החלות

שמח '). גדול 65)('אור כהן כי  הי "ד, פ "ד למעלה ראה
בהן. שזכה החלות חצי  משמר מכל לעולם נוטל

המקדש 66) כלי  מהל' פ "ד וראה במשנה. – ב  נה, סוכה
צוקרמנדל 67)ה"דֿה. (הוצאת פ "ו סוף  זבחים תוספתא

.(5 589 עמ '

.ÈËÁL68˙BlÁ Úa‡ ÏÚ ÌÈOk ÈL69Ó‡ Ì‡ : »«¿≈¿»ƒ««¿««ƒ»«
Ô‰Ó ÌÈzL CLBÓ  Úa‡ CBzÓ ÌÈzL eLc˜Èƒ¿¿¿«ƒƒ«¿«≈¿«ƒ≈∆

ÔÙÈÓe70‡M‰Â ,71ÌÈÙa Ô˙B‡ ÔÈ„Bt72ÔÈÏÎ‡Â ¿ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ
L„˜ ‡Ï  ‰˙‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÔÈlÁ‰ ‡Lk ıeÁa«ƒ¿»«Àƒ¿ƒ…ƒ¿»…»«

ÌÁl‰73. «∆∆

ב .68) מז, יז)69)מנחות כג, (ויקרא אמרה התורה והרי 
שתים". תנופה רבי70)"לחם לדעת מח .) (שם אמרו כן

הנשארות.71)יוחנן. החלות כרבי72)שתי  שם, מנחות
צריך  לרבי  כי  שם בגמ ' ואמרו ללחם, מקדשת ששחיטה -
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קלז                  
         

בפירוש  (רבינו בגמרא" נתבארה לא בעזרה, אלא לאפות
שם. פ "ה למעלה וראה שם). אפייתן 36)המשנה, כלומר

כשאר  אינן ועריכתן לישתן אבל המנחות. ככל בפנים
ראה  בפנים, ועריכתן לישתן המנחות כל שהרי  המנחות,

הכ"ג. הקרבנות מעשה מהל' פי "ב  למעלה

.ÁBË ÌBÈ ‰ÁBc Ô˙iOÚ ÔÈ‡Â37ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ¿≈¬ƒ»»»¿≈»ƒ«
˙aL38BË ÌBÈ ÚÓ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡ ‡l‡ ,39:Ó‡pL . «»∆»ƒ»≈∆∆∆∆¡«

dBbÏ ‡ÏÂ  'ÌÎÏ' ;ÌÎÏ ‰OÚÈ BcÏ ‡e‰40. ¿«≈»∆»∆»∆¿…«»«

ב .37) ק , מנחות ב .38)משנה, וצה, שם, משנה
ה"י .39) פ "ה למעלה וראה ב . ק , פסחים 40)שם ראה

א. מז,

.ËÚÓ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡  ˙aL BË ÌBÈ Ú ‰È‰»»∆∆«»ƒ»≈∆∆
BË ÌBÈ ‡e‰L ,Ô˙iÙ‡Ï ÈLÈÏMa ˙BÏÎ‡Â ;˙aL41. «»¿∆¡»«¿ƒƒ«¬ƒ»»∆

È‰Â42ıÓÁ Ì‰L ‰Bza LÙÓ43?‰OBÚ „ˆÈÎÂ , «¬≈¿…»«»∆≈»≈¿≈«∆
,ÔBOÚ‰ CB˙Ï B˙BÂ Á‡ ÌB˜nÓ B‡O ‡ÈÓ≈ƒ¿ƒ»«≈¿¿¿»ƒ»

B‡O‰ B˙B‡a BˆnÁÓe ˙ÏÒ ÔBOÚ‰ ‡lÓÓe44. ¿«≈»ƒ»…∆¿«¿¿«¿

שם.41) כן,42)מנחות, לפני  שכתב  מה על מוסב  זה אין
עצמו. בפני  דיבור הוא יז)43)אלא כג, (ויקרא שנאמר

המנחות  "כל במשנה: - ב  נב , ובמנחות תאפינה", "חמץ 
באות  שהן הלחם, ושתי  שבתודה מחמץ  חוץ  מצה באות

פ "ט 44)חמץ ". למעלה וראה שם, במשנה יהודה כרבי 
הי "ח . הקרבנות מעשה מהל'

.ÈÔ‰ ˙BÚaÓe45,ÌÈÁÙË ‰ÚL ‰lÁ Ïk C‡ . ¿À»≈…∆»«»ƒ¿»¿»ƒ
ÌÈÁÙË ‰Úa‡ daÁÂ46˙BÚaˆ‡ Úa‡ d‰‚Â ,47. ¿»¿»«¿»»¿»ƒ¿»¿»«¿«∆¿»

היה 45) זה, ולפי  ה"ט . פ "ה למעלה ראה עגולות. ולא
צפון, דרום, מזרח , מערב , (=פנים) שטחים ששה לחלה
משנה' ה'כסף  וכתב  שם. המשנה בפירוש ראה ומטה, מעלה

הפנים. מלחם הלחם שתי  למד שרבינו שם 46)שאפשר
אצבעות".47)במשנה. ד' "וקרנותיהם במשנה שם

ולא  אצבעות, ארבע  גובהם כלומר, קרנותיהם, רבינו ומפרש
שם. משנה' וב 'כסף  שם למעלה וראה רש"י , כפירוש

.‡È?ÌÈÓÏM‰ ÈOk ÈL ÌÚ ÌÁl‰ ˙Ù‰ „ˆÈk48 ≈«¬»««∆∆ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»ƒ
ÌÈiÁ Ô„BÚa ÌÙÈÓe ÌÈOk‰ ÈL ‡ÈÓ49:Ó‡pL , ≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿»«ƒ∆∆¡«

‰Ùez Ì˙‡ ÛÈ‰Â50‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÛÈ‰ Ì‡Â . ¿≈ƒ…»¿»¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆
BÓˆÚ ÈÙa51‡ˆÈ 52Ô˙B‡ ÔÈËÁBL Ck Á‡Â . ƒ¿≈«¿»»¿««»¬ƒ»

ËÈLÙÓe53Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏkÓ ˜BLÂ ‰ÊÁ Á˜BÏÂ ,54 «¿ƒ¿≈«»∆»ƒ»∆»ƒ¿≈∆
ÔÁÈpÓe55ÌÁl‰ ÈzL „ˆa56ÁÈpÓe ,57ÂÈ„È ÈzL «ƒ»¿«¿≈«∆∆«ƒ«¿≈»»
ÔhÓlÓ58ÁÊna „Á‡k Ïk‰ ÛÈÓe59Ïk ÌB˜Óa ƒ¿«»≈ƒ«…¿∆»«ƒ¿»ƒ¿»

„ÈBÓe ‰ÏÚÓ ‡ÈÓe CÈÏBÓ ,˙BÙez‰60ÔÙÈ‰ Ì‡Â . «¿ƒ≈ƒ«¬∆ƒ¿ƒ¡ƒ»
‡ˆÈ  „Á‡ „Á‡61ÈL ÈeÓ‡ ÈË˜Ó Ck Á‡Â . ∆»∆»»»¿««»«¿ƒ≈≈¿≈

ÌÈOk‰62ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ Oa‰ ‡Le ,63Â .ÈzL ÔÎ «¿»ƒ¿»«»»∆¡»«…¬ƒ¿≈¿≈
˙BlÁ‰64Ô‰Ó ˙Á‡ ÏB„b Ô‰k ÏËB 65‰iM‰Â , ««≈…≈»««≈∆¿«¿ƒ»

˙BÓLn‰ ÏÎÏ ˙˜lÁ˙Ó66B˙B‡ ˙BÏÎ‡ Ô‰ÈzLe . ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿»¿≈∆∆¡»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ok ,‰ÏÈl‰ ÈˆÁÂ ÌBi‰67. ««¬ƒ««¿»ƒ¿«»¿≈»»ƒ

לחם 48) על אותם הכהן "והניף  כ) שם, (ויקרא שנאמר

כבשים". שני  על ה' לפני  תנופה שתי49)הביכורים ומניף 
(לחםֿמשנה), א סא, שם במשנה כמפורש עמהם, הלחם

להלן. מנחות 50)וראה ראה חיים. תנופה שטעונין מלמד
טעונים  עצרת) כבשי  =) ציבור שלמי  "זבחי  במשנה שם

ושחוטין". חיים בפני51)תנופה וכבש כבש כל כלומר
להלן. וראה עצמו, בפני  ולחם לחם כל וגם  עצמו,

יד,52) (שם שנאמר שמן, ולוג באשם כן אמרו שם בגמרא
ואת  לאשם אותו והקריב  האחד הכבש את הכהן "ולקח  יב )
השמן  ולוג שהאשם ה'", לפני  תנופה אותם והניף  השמן לוג
זה  הניף  שאם "ומנין אמרו: זה ועל כאחד. תנופה טעונים
לאשם  אותו והקריב  תלמודֿלומר יצא, – בעצמו וזה בעצמו
עצרת" כבשי  לשני  משם ללמוד שיש "ונראה והניף ",
רבים  בלשון נאמר עצרת שבכבשי  ואף ֿעלֿפי  (כסף ֿמשנה).
סב :) (שם אחרת לדרשה בא הנ"ל "אותם" – אותם" "והניף 
('קרית  חיים תנופה טעונין שאין יחיד, שלמי  זבחי  למעט 

מעשה 53)ספר'). מהל' פ "ה למעלה ראה עורן, את
ה"ד. ופ "ט  הי "ח , וכחכמים.54)הקרבנות - א סב , שם

תנופה 55) על וגם שחיטה, שלאחר תנופה על גם מוסב  זה
למעלה). וראה (לחםֿמשנה, שם 56)שמחיים רבי , כדברי 

רבינו  סובר מחיים, בתנופה מדובר ששם ואף ֿעלֿפי  א. סב ,
(לחםֿמשנה). שחיטה שלאחר לתנופה הואֿהדין כי 

א.58)הכהן.57) סא, שם משנה, במשנה.59)ראה שם
ה"ו. הקרבנות מעשה מהל' ופ "ט  ה"י , פ "ז למעלה וראה

שם.60) הקרבנות, מעשה ובהל' שם, למעלה ראה
כבסמוך"61) השמן ולוג מאשם נלמד שהוא "אפשר

אחד  הניפן "ואם שכתב  ספר' ב 'קרית וראה (כסף ֿמשנה).
כלומר, התנופה", וחזה התרומה שוק  כדכתיב  יצא, אחד
אחת  חלה עם וחזה עצמו, בפני  אחת חלה עם שוק  שהניף 
ושתי עצמו, בפני  ושוק  חזה מניף  אם אבל עצמו, בפני 
המוריה'. ב 'הר וראה יצא. שלא אפשר עצמם, בפני  הלחם

את 62) תביאנה "ידיו לֿלא) ז, (ויקרא בשלמים שנאמר
וגו  החזה על החלב  את ה', לפניאשי  תנופה אותו להניף  '

 ֿ ואחר שמניף  הרי  המזבחה", החלב  את הכהן והקטיר ה',
הי "א. הקרבנות מעשה מהל' פ "ט  למעלה וראה מקטיר. כך

ה"ד.63) שם למעלה שגם 64)ראה נראה זה מלשון
האימורין  הקטרת לאחר אלא לאכילה מותרות אינן החלות

שמח '). גדול 65)('אור כהן כי  הי "ד, פ "ד למעלה ראה
בהן. שזכה החלות חצי  משמר מכל לעולם נוטל

המקדש 66) כלי  מהל' פ "ד וראה במשנה. – ב  נה, סוכה
צוקרמנדל 67)ה"דֿה. (הוצאת פ "ו סוף  זבחים תוספתא

.(5 589 עמ '

.ÈËÁL68˙BlÁ Úa‡ ÏÚ ÌÈOk ÈL69Ó‡ Ì‡ : »«¿≈¿»ƒ««¿««ƒ»«
Ô‰Ó ÌÈzL CLBÓ  Úa‡ CBzÓ ÌÈzL eLc˜Èƒ¿¿¿«ƒƒ«¿«≈¿«ƒ≈∆

ÔÙÈÓe70‡M‰Â ,71ÌÈÙa Ô˙B‡ ÔÈ„Bt72ÔÈÏÎ‡Â ¿ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ
L„˜ ‡Ï  ‰˙‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÔÈlÁ‰ ‡Lk ıeÁa«ƒ¿»«Àƒ¿ƒ…ƒ¿»…»«

ÌÁl‰73. «∆∆

ב .68) מז, יז)69)מנחות כג, (ויקרא אמרה התורה והרי 
שתים". תנופה רבי70)"לחם לדעת מח .) (שם אמרו כן

הנשארות.71)יוחנן. החלות כרבי72)שתי  שם, מנחות
צריך  לרבי  כי  שם בגמ ' ואמרו ללחם, מקדשת ששחיטה -
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הרי יפדם, ושם לעזרה לחוץ  יוציאן שאם בפנים, לפדותן
ויצאו  בפנים יפדם שאם לחשוש ואין ביוצא. נפסל זה
שהכניסם  שבשעה משום בעזרה, חולין יהיו הרי  לחולין
זה  בעזרה, חולין אח "כ נהיים שהם ומה קודש, היו בפנים
מה  לחםֿמשנה וראה לכך. לחשוש ואין ממילא, הוא

קושיות. וכמה כמה רבינו על באיל 73)שמקשה דכתיב 
על  לה' שלמים זבח  יעשה האיל "ואת יז) ו, (במדבר נזיר
אמרינן  ומיניה לסל, מקדשא איל זביחת אלמא המצות". סל
דבאיל  היכי  וכי  הלחם, שתי  מקדש דזביחתן עצרת לכבשי 
בשתי נמי  הכי  וניכר, ידוע  שהוא המצות סל על כתיב  נזיר
(ראה  ארבע  מתוך שתים שיתנה מיהא בעינן דעצרת הלחם

ספר'). 'קרית

.‚ÈÌÈOk ‰Úa‡ ËÁL74CLBÓ  ˙BlÁ ÈzL ÏÚ »««¿»»¿»ƒ«¿≈«≈
ÔÓLÏ ‡lL ÔÓc ˜BÊÂ Ì‰Ó ÌÈL75ÌÈM‰ ÛÈÓe , ¿«ƒ≈∆¿≈»»∆…ƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ

ÌÈ‡Lp‰76.ÌÁl‰ ÈzL ÌÚ ÌÈLk‰ «ƒ¿»ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«∆∆

כבשים".74) שני  "על כ) כג, (ויקרא אמרה התורה והרי 
השנים 75) וממילא לחובתן, עולין לא נפסלו שלא אף 

א. מח , מנחות עצרת. לכבשי  הם אם 76)הנשארים אבל
שלא  לזרוק  אחרֿכך יכול אינו תחילה, לשמה דמן זורק  היה
הראשונים  ששחט  שמכיון הנשארים, השנים את לשמן
שאינם  ומכיון לשמן. האחרונים ראויים לא שוב  לשמן,
זורק  כך ומשום לשמן, שלא גם כשרים אינם לשמן, ראויים
בגמ '). (שם לשמה הנשארים את ואח "כ לשמה שלא תחילה

.„ÈBÊ ˙‡ BÊ ˙BkÚÓ ˙BlÁ‰ ÈzL77ÌÈOk‰ ÈLe , ¿≈««¿«¿∆¿≈«¿»ƒ
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ78B‡ Áa B‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙Ó . ¿«¿ƒ∆∆∆≈∆»ƒ¿≈∆»«

ÈMÏ ‚eÊ ÁwÈ  ‰ÙË ‰OÚ79BÓLÏ „Á‡ ËÁL .80 «¬»¿≈»ƒ««≈ƒ»«∆»ƒ¿
‚eÊ BÏ ÁwÈ 81. ƒ«

יביא,77) לא אחת אלא לו אין שאם א. כז, מנחות משנה,
שנאמר  מקום וכל יז) (שם תהיינה" "סולת בהם שנאמר

בגמרא). (שם לעיכובא הוא - שם,78)"הויה" משנה
"הויה" נאמרה בהם שגם ומשום פ "ה, תחילת שם ותוספתא
(שם  הוא ולעיכובא כ) שם, שם, – יהיו" "קודש =)

שם.79)בגמרא). מת 80)תוספתא, ואחרֿכך כלומר,
להלן  וראה (כסף ֿמשנה). טריפה נעשה או ברח  או השני ,

הסמוכה. ב 'אור 81)בהערה ראה אבל בתוספתא. שם
לשמו  (שלא) אחד "שחט  ובתוספתא כאן שמגיה כאן שמח '

שם. דוד' ב 'חסדי  הוא וכן (לשני ), זוג לו יקח 

.ÂËÌÁl‰ ÈzL82ÌÈOk‰ ˙‡ ÌÈkÚÓ83ÈLe , ¿≈«∆∆¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿≈
ÌÁl‰ ˙‡ ÌÈkÚÓ ÔÈ‡ ÌÈOk‰84ÌÚ eÙe‰ Ì‡Â . «¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆«∆∆¿ƒ¿ƒ

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ  ÌÈOk‰85 ÌÁl‰ „‡ Ì‡Â ; «¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆∆¿ƒ»««∆∆
,ÌÁl‰ „‡È  ÌÈOk‰ e„‡ Ì‡Â ,ÌÈOk‰ e„‡È…¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ…««∆∆

.ÌÈÁ‡ ÌÈOÎe Á‡ ÌÁÏ e‡ÈÈÂ¿»ƒ∆∆«≈¿»ƒ¬≈ƒ

בן 82) שמעון כרבי  ולא עקיבא, רבי  כדברי  - ב  מה , מנחות
הס  שסוף  לפי  שמעון, כרבי  ולא עקיבא ננס  כרבי  וגיא

לא 83)(כסף ֿמשנה). – הלחם שתי  לו היו לא שאם
הכבשים. שני  את גם עקיבא.84)יקריב  כרבי  שם משנה

(ראה  הלחם שתי  מביאין כבשים, שני  היו שלא שאף  והיינו
עקיבא  שרבי  בגמרא) (שם ואמרו שם). המשנה, פירוש

ולא  ללחם, הכוונה יהיו", "קודש (שם) שנאמר שמה סובר,
יז) שם, (שם שנאמר ממה שוה', ב 'גזירה כן ולמד לכבשים,
"הויה" כן כמו בלחם, זו ש"הויה" כשם תהיינה", "סולת
הלחם  ולפיכך בכבשים, ולא בלחם, היא יהיו" "קודש של

כנ"ל. מעכבים, אינם והכבשים אף 85)מעכב  כלומר,
"בעו  מו.) (שם בגמרא כי  ואף  הלחם. מעכבים הכבשים
עושה  אינו או יחד), חיבור =) זיקה עושה תנופה במערבא
שהוא  לכתוב  לרבינו לו והיה בתיקו, הדבר ונשאר זיקה",
עושה  שתנופה רבינו פוסק  – הראב "ד) השגת (ראה ספק 
"מ "ש  לרבא אביי  שאמר ממה - ב  מו, שם נשמע  שכך זיקה,
דלא  וכו' כבשים שבעה שנא ומאי  לחם, דמעכבי  כבשים ב '
לזה  זה והוזקקו הואיל ליה, אמר לחם. מעכבי  ולא מקדשי 

(כסף ֿמשנה). זיקה עושה שתנופה הרי  בתנופה",

.ÊËÌÈOk ‡Ïa ÔÓˆÚ ÈÙa ˙B‡a‰ ÌÁl‰ ÈzL86 ¿≈«∆∆«»ƒ¿≈«¿»¿…¿»ƒ
?Ô‰a ÔÈOBÚ „ˆÈk 87Ô˙eˆ aÚ˙e eÙeÈ88e‡ˆÈÂ ≈«ƒ»∆¿¿À«»»¿≈¿

‰ÙO‰ ˙ÈÏ89‰MÏ ÌÈOk e‡ˆÓÈ ‡nL ‰Êb . ¿≈«¿≈»¿≈»∆»ƒ¿¿¿»ƒ«»»
ÌÈOk ‡Ïa ÌÁÏ e‡ÈÈÂ ‰‡a‰90ÈLe t‰ . «»»¿»ƒ∆∆¿…¿»ƒ«»¿≈

ÌÈOk‰ ˙ÚLÂ ÌÈÏÈ‡‰91ÈÚO‰Â92ÌBÈa ÌÈ‡a‰ »≈ƒ¿ƒ¿««¿»ƒ¿«»ƒ«»ƒ¿
‰Ê93‡ÏÂ ,ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ ÌÁl‰ ÏÏ‚a ∆ƒ¿««∆∆≈»¿«¿ƒ∆«∆∆¿…

ÔkÚÓ ÌÁl‰94. «∆∆¿«¿»

את 86) מעכבים אינם הכבשים שני  כי  (הט "ו) למעלה ראה
ב .87)הלחם. מו, שם בלינה"88)ברייתא "יפסלו

שם.89)(רש"י ). לא 90)ברייתא אשתקד "ויאמרו:
ידעי , לא ואינהו ניכול. נמי  עכשיו כבשים, בלא לחם אכלנו
השתא  נפשייהו, שריין אינהו כבשים, הוו לא דאשתקד
ורבא  רבה דברי  להו". דשרו הוא כבשים כבשים, דאיכא
כי שם, המשנה בפירוש שכתב  ממה רבינו בה וחזר שם.

אותם. שיאכלו הלחם שתי  של עולות.91)דינן שהם
ה"א.93)לחטאת.92) למעלה מה,94)ראה שם משנה,

ב .

.ÊÈÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÌÈt ÈL95ÏÏ‚a ‡a‰ Ùe ¿≈»ƒ∆««««»ƒ¿«
ÌÁl‰96‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ 97. «∆∆≈»¿«¿ƒ∆∆∆

כז):95) כח , (במדבר הפקודים בחומש המפורשים
איל  שנים בקר בני  פרים לה', ניחוח  לריח  עולה "והקרבתם

שנה". בני  כבשים שבעה (כג,96)אחד, בויקרא המפורש
שנה, בני  תמימים כבשים שבעת הלחם על "והקרבתם יח ):
למעלה  ראה עולה". יהיו שנים, ואילים אחד בקר בן ופר

את 97)ה"א. מעכבים המוסף  של הפרים שני  לא כלומר,
הפרים  שני  את מעכב  הלחם של הפר ולא הלחם, של הפר
"הפרים  ב : מד, מנחות במשנה הוא זה ודבר המוספין. של
שם  ואמרו זה", את זה מעכבים אינם והכבשים והאילים
שתי של את מעכבים מוסף  של הפרים אין כי  בגמרא,
כן  וכמו מוספין, של את הלחם שתי  של  ולא הלחם,

ה"כ. להלן וראה זה, את זה מעכבין אין בעצמן המוספין

.ÁÈÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÏÈ‡98ÏÏ‚a ÔÈ‡a‰ ÌÈÏÈ‡ ÈLe «ƒ∆««¿≈≈ƒ«»ƒƒ¿«
ÌÁl‰99ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ 100(‰Ê ˙‡ ‰Ê)101. «∆∆≈»¿«¿ƒ∆∆∆

(שם).98) למעלה 99)שבמדבר ראה (שם). שבויקרא
שם.100)ה"א. מנחות האיל 101)משנה, לא כלומר,
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שני ולא הלחם, של האילים שני  את מעכב  המוסף  של
שני אבל המוסף , של האיל את מעכבים הלחם של האילים
שם) (ויקרא שנאמר זה, את זה מעכבים הלחם של האילים
"יהיו" מה.) (שם בגמרא ואמרו יהיו". שנים "אילים

הוא. לעיכובא

.ËÈÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÌÈOk ‰ÚL102‰ÚLÂ ƒ¿»¿»ƒ∆««¿ƒ¿»
ÌÁl‰ ÏÏ‚a ÌÈ‡a‰ ÌÈOk103˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ÔÈ‡  ¿»ƒ«»ƒƒ¿««∆∆≈»¿«¿ƒ∆∆

‰Ê104‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ  Ôlk eËÁL Ì‡Â .105. ∆¿ƒƒ¿¬À»¿«¿ƒ∆∆∆

שם.102) למעלה 103)שבבמדבר, ראה שם. שבויקרא,
הכבשים 104)ה"א. שבעת כן וכמו ובגמרא. במשנה שם

אבל  ה"כ. להלן ראה עצמן, את מעכבין אינם המוספין של
זה  מעכבים שהם אומרים יש הלחם, של הכבשים שבעת
למעלה  (ראה זה את זה מעכבים האילים ששני  כשם זה, את
שני על לעיכובא שלמדו "יהיו", הפסוק  שמאותו הי "ח ),
שם: נאמר שכן הכבשים, לשבעת גם ללמוד יש האילים,
וגו' בקר בן ופר וגו' כבשים שבעת הלחם על "והקרבתם
מנחות  יוםֿטוב ' ('תוספות וגו'" עולה יהיו שנים, ואילים

ככסף ֿמשנה). ודלא מ "ב , ששבעת 105)פ "ב  כלומר
ז' לו היו לא אם רק  זה אין עצמן מעכבים אינם הכבשים
ושחטם, כבשים שבעה לו היו אבל פחות, אלא כבשים
א: מו, ב . מה, שם ראה עצמן. הם מעכבין נאבדו, ואחרֿכך
שמעכבין  לזה זה הוזקקו שאם מודים הכל יוחנן, רבי  "אמר
"שאם  רש"י : ופירש שחיטה", שלהם זיקה ואיזו זה, את זה
כבשים  או לחם אבד ואח "כ ביחד שהיו לזה זה הוזקקו
דנדחה  השריפה לבית יצא לפנינו, והנותר לזה, זה שמעכבין
שחיטה, יחד, הקובעתן שלהן זיקה ואיזו חבירו, באיבוד
או  לחם או אבד ואחרֿכך שחיטה בשעת לחם היה שאם
משנה' ו'כסף  הראב "ד השגת וראה הכל". אבד – כבשים

כאן. המוריה' ו'הר

.Î‡ÏÂ ,ÔÈÙÒen‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ ÌÈ‡ ÔÈ„ÈÓz‰«¿ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆«»ƒ¿…
ÔÈ„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ ÔÈÙÒen‰106ÔÈÙÒen‰ ‡ÏÂ ; «»ƒ¿«¿ƒ∆«¿ƒƒ¿…«»ƒ

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ107.kÚÓ Ôlk ˙BÏBÚ‰ ÔÈÓ ‡ÏÂ , ¿«¿ƒ∆∆∆¿…ƒ¿«»À»¿«≈
 ÌÈOk ‰ML ‡l‡ e‡ˆÓ ‡lL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆…»¿∆»ƒ»¿»ƒ

‰ML ÔÈÈ˜Ó108 „Á‡ ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï elÙ‡ . «¿ƒƒƒ»¬ƒ…»¿∆»∆»
B˙B‡ ÔÈÈ˜Ó109ÈÓÈa ÔÈa ÌÈL„Á ÈL‡a ÔÈa . «¿ƒƒ≈¿»≈√»ƒ≈ƒ≈

˙B˙aM‰Â ˙B„ÚBn‰110‡M‰ È˜‰Ï ÔÈiÁ ÔÈ‡Â . «¬¿««»¿≈»«»ƒ¿«¿ƒ«¿»
ÚL eaˆ Ôa˜ Ïk ‡l‡ ,Á‡ „ÚBÓÏ B‡ ÁÓÏ¿»»¿≈«≈∆»»»¿«ƒ∆»«

Ba˜ ÏËa  BpÓÊ111,ÌÈOk ÈL ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï . ¿«»«»¿»…»¿∆»¿≈¿»ƒ
ÔÈ„ÈÓz Ô‰Ï ÔÈ‡ ÌBi‰ ÛÒeÓÏ Ô˙B‡ eÈ˜È Ì‡ƒ«¿ƒ»¿««≈»∆¿ƒƒ
ÛÒeÓÏ ÌeÈ˜‰ Ì‡ ;Ïe˜L c‰ È‰  ÁÓÏ¿»»¬≈«»»»ƒƒ¿ƒ¿«
 ÔÈ„ÈÓ˙Ï ÁÓÏ ÌÁÈp‰Ï eˆ Ì‡Â ,eÈ˜‰  ÌBi‰«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ»¿»»ƒ¿ƒƒ

eÁÈpÈ112. «ƒ

קדימה,106) לענין פירשוה שם ובגמרא א. מט , שם משנה,
למוספין  קודם הערביים בין של תמיד הקריב  אם כלומר:
שמה  כשרים, הקרבנות שחר, של לתמיד קודם המוספין או
אלא  זה אין קודם, תדיר תדיר, ושאינו תדיר שאמרו
של  לתמיד קודם נקרב  דבר אין שאמרו מה וכן לכתחילה,
רק  זה אין הערביים, בין של לתמיד מאוחר או שחר

כשר. הכל – בדיעבד אבל ולמצוה, שם 107)לכתחילה
קודם  שבמוסף  העולות הקריב  דאפילו כלומר, במשנה.
לעולה  קודמת שחטאת שאע "פ  כשר, – שבמוסף  לחטאות
בו  שיש ביום או לכתחילה. רק  זהו ה"ו), פ "ט  להלן (ראה
בדיעבד, כשר – קודם תדיר שאינו והקריב  מוספין, מיני  שני 

ישראל'). ('תפארת ה"ד פ "ט  להלן ב 108)ראה מד, שם
זה  מעכבים והאילים והכבשים הפרים שאין אמרו במשנה -
והאיל  והכבשים הפרים כי  אמרו מה.) (שם ובגמרא זה, את
והכבשים  והאילים, הפר את מעכבים אינם שבבמדבר,
את  מעכבים אינם שבבמדבר הפרים כן וכמו שבויקרא,
את  מעכבים אינם עצמן הכבשים שבעת כן וכמו עצמן,
בקר  בן פר החודש "וביום ו) מו, (יחזקאל שנאמר עצמן,
מה  "פר, יהיו", תמימים ואיל כבשים וששת תמימים
עצרת, ולענין ר"ח  (לענין בתורה שנאמר לפני  תלמודֿלומר,
מביא  שנים מצא לא שאם ומנין פרים, יאֿכז) כח , במדבר
לפי תלמודֿלומר, מה כבשים ששה פר, תלמודֿלומר אחד,
שבעה, מצא לא שאם ומנין שבעה, (שם) בתורה שכתב 

ששה". תלמודֿלומר ששה, שאם 109)יביא "ומנין שם:
ארבעה, יביא – חמשה חמשה, יביא – ששה מצא לא
– שנים שנים, יביא – שלשה שלשה, יביא – ארבעה
כאשר  ולכבשים ז) שם, (יחזקאל תלמודֿלומר אחד, ואפילו

ידו". ראש 110)תשיג לענין שמדובר שם, יחזקאל ראה
ומועדות. שבתות לענין וגם א.111)חודש, יד, תמורה

הקרבנות  מעשה מהל' פ "א למעלה וראה א. כו, וברכות
א 112)ה"ז. בר חייא רבי  בעיית א. מט , מרב מנחות בין

דילמא  או תדיר, הם שהרי  קודמים תמידין אם חסדא,
ולא  ליוםֿטוב , שהם מקודשין הם שהרי  קודמים מוספין

הבעיא. נפשטה

ה'תשע"ט  א' אדר י' שישי יום 

    
ואם 1) בתשרי , באחד שמקריבים הקרבנות רבינו ביאר בו

תדיר  ודין תדיר, ושאינו תדיר ודין דינו, מה בשבת חל
ומקודש.

.‡ÈL˙a „Á‡a2ÌBi‰ ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó3ÏÈ‡Â t ¿∆»¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«««¿«ƒ
˙BÏBÚ Ïk‰ ,ÌÈOk ‰ÚLÂ4˙‡hÁ ÈÚOe ,5 ¿ƒ¿»¿»ƒ«…¿ƒ«»

p‰L‡ ÛÒeÓ ÏÚ ˙È ÌBi‰ ÛÒeÓ ‰ÊÂ .˙ÏÎ‡ «∆¡∆∆¿∆««»≈««…
L„Á L‡ ÏÎa w‰ L„Á6ÏÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . …∆«»≈¿»……∆¿ƒ»ƒ»

ÛÒeÓ :ÔÈÙÒeÓ ‰LÏL ÌL eÈ‰  ˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»»»¿»»ƒ«
.ÌBi‰ ÛÒeÓe ,L„Á L‡ ÛÒeÓe ,˙aL«»«……∆««

השנה.2) ראש גם 3)שהוא עושים היו שלפעמים ואף 
אחד. יום אם כי  מוסף  מקריבין היו לא - ימים שני  במקדש

לחודש 4) באחד השביעי  "ובחודש אֿב ) (במדבר, שנאמר
בקר  בן פר לה' ניחוח  לריח  עולה ועשיתם וגו' קודש מקרא
תמימים". שבעה שנה בני  כבשים אחד איל אחד

לכפר 5) חטאת אחד עזים "ושעיר ה) שם, (שם שנאמר
החודש 6)עליכם. עולת "מלבד ו) שם, (שם שנאמר

וגו'". ומנחתה

.,‰lÁz ˙aL ÛÒeÓ ?Ô˙˜‰ ecÒ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿»»»««»¿ƒ»
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קלט                  
         

שני ולא הלחם, של האילים שני  את מעכב  המוסף  של
שני אבל המוסף , של האיל את מעכבים הלחם של האילים
שם) (ויקרא שנאמר זה, את זה מעכבים הלחם של האילים
"יהיו" מה.) (שם בגמרא ואמרו יהיו". שנים "אילים

הוא. לעיכובא

.ËÈÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÌÈOk ‰ÚL102‰ÚLÂ ƒ¿»¿»ƒ∆««¿ƒ¿»
ÌÁl‰ ÏÏ‚a ÌÈ‡a‰ ÌÈOk103˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ÔÈ‡  ¿»ƒ«»ƒƒ¿««∆∆≈»¿«¿ƒ∆∆

‰Ê104‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ  Ôlk eËÁL Ì‡Â .105. ∆¿ƒƒ¿¬À»¿«¿ƒ∆∆∆

שם.102) למעלה 103)שבבמדבר, ראה שם. שבויקרא,
הכבשים 104)ה"א. שבעת כן וכמו ובגמרא. במשנה שם

אבל  ה"כ. להלן ראה עצמן, את מעכבין אינם המוספין של
זה  מעכבים שהם אומרים יש הלחם, של הכבשים שבעת
למעלה  (ראה זה את זה מעכבים האילים ששני  כשם זה, את
שני על לעיכובא שלמדו "יהיו", הפסוק  שמאותו הי "ח ),
שם: נאמר שכן הכבשים, לשבעת גם ללמוד יש האילים,
וגו' בקר בן ופר וגו' כבשים שבעת הלחם על "והקרבתם
מנחות  יוםֿטוב ' ('תוספות וגו'" עולה יהיו שנים, ואילים

ככסף ֿמשנה). ודלא מ "ב , ששבעת 105)פ "ב  כלומר
ז' לו היו לא אם רק  זה אין עצמן מעכבים אינם הכבשים
ושחטם, כבשים שבעה לו היו אבל פחות, אלא כבשים
א: מו, ב . מה, שם ראה עצמן. הם מעכבין נאבדו, ואחרֿכך
שמעכבין  לזה זה הוזקקו שאם מודים הכל יוחנן, רבי  "אמר
"שאם  רש"י : ופירש שחיטה", שלהם זיקה ואיזו זה, את זה
כבשים  או לחם אבד ואח "כ ביחד שהיו לזה זה הוזקקו
דנדחה  השריפה לבית יצא לפנינו, והנותר לזה, זה שמעכבין
שחיטה, יחד, הקובעתן שלהן זיקה ואיזו חבירו, באיבוד
או  לחם או אבד ואחרֿכך שחיטה בשעת לחם היה שאם
משנה' ו'כסף  הראב "ד השגת וראה הכל". אבד – כבשים

כאן. המוריה' ו'הר

.Î‡ÏÂ ,ÔÈÙÒen‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ ÌÈ‡ ÔÈ„ÈÓz‰«¿ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆«»ƒ¿…
ÔÈ„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ ÔÈÙÒen‰106ÔÈÙÒen‰ ‡ÏÂ ; «»ƒ¿«¿ƒ∆«¿ƒƒ¿…«»ƒ

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ107.kÚÓ Ôlk ˙BÏBÚ‰ ÔÈÓ ‡ÏÂ , ¿«¿ƒ∆∆∆¿…ƒ¿«»À»¿«≈
 ÌÈOk ‰ML ‡l‡ e‡ˆÓ ‡lL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆…»¿∆»ƒ»¿»ƒ

‰ML ÔÈÈ˜Ó108 „Á‡ ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï elÙ‡ . «¿ƒƒƒ»¬ƒ…»¿∆»∆»
B˙B‡ ÔÈÈ˜Ó109ÈÓÈa ÔÈa ÌÈL„Á ÈL‡a ÔÈa . «¿ƒƒ≈¿»≈√»ƒ≈ƒ≈

˙B˙aM‰Â ˙B„ÚBn‰110‡M‰ È˜‰Ï ÔÈiÁ ÔÈ‡Â . «¬¿««»¿≈»«»ƒ¿«¿ƒ«¿»
ÚL eaˆ Ôa˜ Ïk ‡l‡ ,Á‡ „ÚBÓÏ B‡ ÁÓÏ¿»»¿≈«≈∆»»»¿«ƒ∆»«

Ba˜ ÏËa  BpÓÊ111,ÌÈOk ÈL ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï . ¿«»«»¿»…»¿∆»¿≈¿»ƒ
ÔÈ„ÈÓz Ô‰Ï ÔÈ‡ ÌBi‰ ÛÒeÓÏ Ô˙B‡ eÈ˜È Ì‡ƒ«¿ƒ»¿««≈»∆¿ƒƒ
ÛÒeÓÏ ÌeÈ˜‰ Ì‡ ;Ïe˜L c‰ È‰  ÁÓÏ¿»»¬≈«»»»ƒƒ¿ƒ¿«
 ÔÈ„ÈÓ˙Ï ÁÓÏ ÌÁÈp‰Ï eˆ Ì‡Â ,eÈ˜‰  ÌBi‰«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ»¿»»ƒ¿ƒƒ

eÁÈpÈ112. «ƒ

קדימה,106) לענין פירשוה שם ובגמרא א. מט , שם משנה,
למוספין  קודם הערביים בין של תמיד הקריב  אם כלומר:
שמה  כשרים, הקרבנות שחר, של לתמיד קודם המוספין או
אלא  זה אין קודם, תדיר תדיר, ושאינו תדיר שאמרו
של  לתמיד קודם נקרב  דבר אין שאמרו מה וכן לכתחילה,
רק  זה אין הערביים, בין של לתמיד מאוחר או שחר

כשר. הכל – בדיעבד אבל ולמצוה, שם 107)לכתחילה
קודם  שבמוסף  העולות הקריב  דאפילו כלומר, במשנה.
לעולה  קודמת שחטאת שאע "פ  כשר, – שבמוסף  לחטאות
בו  שיש ביום או לכתחילה. רק  זהו ה"ו), פ "ט  להלן (ראה
בדיעבד, כשר – קודם תדיר שאינו והקריב  מוספין, מיני  שני 

ישראל'). ('תפארת ה"ד פ "ט  להלן ב 108)ראה מד, שם
זה  מעכבים והאילים והכבשים הפרים שאין אמרו במשנה -
והאיל  והכבשים הפרים כי  אמרו מה.) (שם ובגמרא זה, את
והכבשים  והאילים, הפר את מעכבים אינם שבבמדבר,
את  מעכבים אינם שבבמדבר הפרים כן וכמו שבויקרא,
את  מעכבים אינם עצמן הכבשים שבעת כן וכמו עצמן,
בקר  בן פר החודש "וביום ו) מו, (יחזקאל שנאמר עצמן,
מה  "פר, יהיו", תמימים ואיל כבשים וששת תמימים
עצרת, ולענין ר"ח  (לענין בתורה שנאמר לפני  תלמודֿלומר,
מביא  שנים מצא לא שאם ומנין פרים, יאֿכז) כח , במדבר
לפי תלמודֿלומר, מה כבשים ששה פר, תלמודֿלומר אחד,
שבעה, מצא לא שאם ומנין שבעה, (שם) בתורה שכתב 

ששה". תלמודֿלומר ששה, שאם 109)יביא "ומנין שם:
ארבעה, יביא – חמשה חמשה, יביא – ששה מצא לא
– שנים שנים, יביא – שלשה שלשה, יביא – ארבעה
כאשר  ולכבשים ז) שם, (יחזקאל תלמודֿלומר אחד, ואפילו

ידו". ראש 110)תשיג לענין שמדובר שם, יחזקאל ראה
ומועדות. שבתות לענין וגם א.111)חודש, יד, תמורה

הקרבנות  מעשה מהל' פ "א למעלה וראה א. כו, וברכות
א 112)ה"ז. בר חייא רבי  בעיית א. מט , מרב מנחות בין

דילמא  או תדיר, הם שהרי  קודמים תמידין אם חסדא,
ולא  ליוםֿטוב , שהם מקודשין הם שהרי  קודמים מוספין

הבעיא. נפשטה

ה'תשע"ט  א' אדר י' שישי יום 

    
ואם 1) בתשרי , באחד שמקריבים הקרבנות רבינו ביאר בו

תדיר  ודין תדיר, ושאינו תדיר ודין דינו, מה בשבת חל
ומקודש.

.‡ÈL˙a „Á‡a2ÌBi‰ ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó3ÏÈ‡Â t ¿∆»¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«««¿«ƒ
˙BÏBÚ Ïk‰ ,ÌÈOk ‰ÚLÂ4˙‡hÁ ÈÚOe ,5 ¿ƒ¿»¿»ƒ«…¿ƒ«»

p‰L‡ ÛÒeÓ ÏÚ ˙È ÌBi‰ ÛÒeÓ ‰ÊÂ .˙ÏÎ‡ «∆¡∆∆¿∆««»≈««…
L„Á L‡ ÏÎa w‰ L„Á6ÏÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . …∆«»≈¿»……∆¿ƒ»ƒ»

ÛÒeÓ :ÔÈÙÒeÓ ‰LÏL ÌL eÈ‰  ˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»»»¿»»ƒ«
.ÌBi‰ ÛÒeÓe ,L„Á L‡ ÛÒeÓe ,˙aL«»«……∆««

השנה.2) ראש גם 3)שהוא עושים היו שלפעמים ואף 
אחד. יום אם כי  מוסף  מקריבין היו לא - ימים שני  במקדש

לחודש 4) באחד השביעי  "ובחודש אֿב ) (במדבר, שנאמר
בקר  בן פר לה' ניחוח  לריח  עולה ועשיתם וגו' קודש מקרא
תמימים". שבעה שנה בני  כבשים אחד איל אחד

לכפר 5) חטאת אחד עזים "ושעיר ה) שם, (שם שנאמר
החודש 6)עליכם. עולת "מלבד ו) שם, (שם שנאמר

וגו'". ומנחתה

.,‰lÁz ˙aL ÛÒeÓ ?Ô˙˜‰ ecÒ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿»»»««»¿ƒ»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

                 
         

BË ÌBÈ ÛÒeÓ ÂÈÁ‡Â ,L„Á‰ ÛÒeÓ ÂÈÁ‡Â7ÏkL ; ¿«¬»««…∆¿«¬»«∆»
BÁ ˙‡ Ì„B˜  BÁÓ È„z‰8Lc˜Ó‰ Ïk ÔÎÂ . «»ƒ≈¬≈≈∆¬≈¿≈»«¿À»

BÁ ˙‡ Ì„B˜  BÁÓ9È„z ÂÈÙÏ ‰È‰ . ≈¬≈≈∆¬≈»»¿»»»ƒ
Lc˜Óe10.‰ˆiL Ì‰Ó ‰ÊÈ‡ ÌÈc˜È  ¿À»«¿ƒ≈∆≈∆∆ƒ¿∆

מוספי7) לכהן יביאו שלא והיינו במשנה שם ראשֿהשנה.
יביאו  לא כן וכמו שבת, מוספי  שהקריבו לפני  חודש ראש
שאם  חודש ראש מוספי  שהקריבו לפני  טוב  יום מוספי  לכהן
גם  ישנן חודש, וראש טוב  יום במוספי  הרי  תחילה, הביאום
טוב  ויום חודש ראש של חטאת להקריב  ויצטרך חטאות
חטאות  שהרי  חודש, ראש ושל שבת של העולות לפני 

לעולות. עולת 8)קודמות "מלבד שנאמר ממה כן ולמדו
קרא  לימא אלה" את תעשו התמיד לעולת אשר הבקר
התמיד" לעולת ו"אשר ולשתוק , הבקר" עולת "מלבד
יותר  תדירה ושבת קודם. שהוא תדיר כל על ללמד מיותר,
השנה. מראש יותר תדיר חודש וראש חודש, מראש

לעניין 9) חדש, דין הוא אלא שלמעלה, ממה המשך זה אין
לאימורי קודמים עולה ואברי  עולה לדם קודם חטאת שדם

וכו'. ודם 10)חטאת תדיר, שהוא תמיד, עולת דם כגון
מקודש. שהוא חטאת,

.‚È„z BÈ‡L ˙‡ ËÁLÂ ÁÎL B‡ Ú11˙eÁt‰ B‡ »«»«¿»«∆∆≈»ƒ«»
‰lÁz ‰M„˜a12˙‡ ËÁBL Ck Á‡Â ,BÈ˜Ó  ƒ¿À»¿ƒ»«¿ƒ¿««»≈∆

Lc˜Ó‰ ˙‡ B‡ È„z‰13. «»ƒ∆«¿À»

תדיר.11) שהוא זה יותר.12)לפני  המקודש לפני  כלומר,
או 13) התדיר את ישחוט  אלא דמו, יזרוק  ולא ימתין שאם

הדם  יקרוש שמא חשש יש דמו, יזרק  וגם המקודש את
בינתיים.

.„„Á‡k Ì‰ÈL eËÁL Ì‡Â14ÒÓÓ ‰Ê ‰È‰È  ¿ƒƒ¿¬¿≈∆¿∆»ƒ¿∆∆¿»≈
Ìca15.Lc˜Ó‰ Ì„ B‡ È„z‰ Ìc ˜fiL „Ú «»«∆ƒ»≈««»ƒ««¿À»

או 14) התדיר ושחט  עבר אם אפילו אלא כאחד, דווקא לאו
לפני מקודש, ושאינו תדיר שאינו ששחט  אחר המקודש

הדם. את שלא 15)שזרק  כדי  ומניעו בו ממשמש "פירוש
יקרוש".

.‰‰ÏBÚ‰ Ì„Ï Ì„B˜ ˙‡hÁ‰ Ìc16ÌcL ÈtÓ , «««»≈¿«»»ƒ¿≈∆«
tÎÓ ˙‡hÁ‰17ÈeÓ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ‰ÏBÚ ÈÈ‡ . ««»¿«≈≈¿≈»¿ƒ¿≈≈

˙‡hÁ18ÌÈM‡Ï dlk ‰ÏBÚ‰L ÈtÓ ,19˙‡hÁ Ìc . «»ƒ¿≈∆»»À»»ƒƒ««»
ÌÈc˜È ‰ˆiL ‰Ê È‡  ‰ÏBÚ ÈÈ‡Â20Ìc ÔÎÂ . ¿≈¿≈»≈∆∆ƒ¿∆«¿ƒ¿≈«

˙‡hÁ ÈeÓ‡Â ‰ÏBÚ21ÌL‡ Ì„Â ‰ÏBÚ Ì„ B‡ ,22 »¿≈≈«»«»¿«»»
.ÌÈc˜È ‰ˆiL ‰Ê È‡≈∆∆ƒ¿∆«¿ƒ

  

        

כפי הוא   הטע כי  השנה , כל בקרבנות הוא  זה  כל והנה 
לאחר  שהוא  עולה  קרב של בעניינו  אדמוה "ז שכותב 
ומנחה  דורו שולח  העונש ... לו  ונמחל תשובה  שעשה 
 שיי שלא  ומוב ,המל פני  לראות לו  שיתרצה  לפניו 

לחטאת. עולה  קרב  להקדי

וקדמו  חטאת  שהשעירי ,כ אינו  החג בקרבנות אבל
הוא  שאז יוה "כ  לאחר מיד  בא  הסוכות חג כי  לעולה ,
מיד  מתחילי זה   ומטע והסליחה , המחילה  שלימות

עולה . בקרב
      

קודם 16) שחט  ואפילו ליזרק . ועומדין שחוטין שניהם אם
לזריקה. קודם החטאת דם אינה 17)העולה, העולה ואילו

לה'. דורון זבחים 18)אלא שניהם. דם נזרקו אם כלומר
דם  חברו. את קודם מחברו המקודש כל במשנה: פט .
כלומר, מרצה", שהוא מפני  העולה לדם קודם החטאת

ריצוי  הצריך כריתות חייבי  על שם)."מכפר (רש"י  גדול"
המזבח 19) על נקטרים האימורים רק  בחטאת ואילו

ומצד  קדושה. ריבוי  צד בעולה יש ולפיכך נאכל והבשר
ולא  בדם אלא כפרה אין שהרי  קודמת, החטאת אין כפרה

אימורים. מעלה 20)בהקטרת לו יש חטאת שדם
לאישים. כליל שהם מעלה להם יש עולה ואיברי  שמכפר,

מכח 21) באים הם אלא עצמית, מעלה בהם אין ששניהם
כליל, מכח  בא הוא אבל מכפר אינו העולה דם מעלה:
הם  אלא כליל ואינם מכפרים אינם הם אף  חטאת ואימורי 

נפשטה. ולא שם בעיא זו ואף  מכפר מכח  גם 22)באים
שבא  קודם, עולה דם שמא נפשטה, שלא שם בעיא זו
וגם  כליל מכח  בא אינו אשם דם זה ולעומת כליל, מכח 
נזרק  דמו אין שהרי  חטאת, דם ככפרת אינה שלו הכפרה

מת  דם ארבע  אולי  או חטאת, כדם קרנות ארבע  על נות
עולה. מבדם יותר כפרה בו יש סוף  שסוף  קודם, האשם

.Â‰ÏBÚÏ ˙Ó„B˜ ˙‡hÁ23ÛBÚ‰ ˙‡hÁ elÙ‡ , «»∆∆¿»¬ƒ««»
˙‡hÁÏ L‡ ˙‡ :Ó‡pL ;‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙Ó„B˜∆∆¿«¿≈»∆∆¡«∆¬∆««»
˙Ó„B˜ ‡È‰L ˙‡hÁ ÏÎÏ ‡ ÔÈa  ‰BL‡ƒ»ƒ¿«»¿»«»∆ƒ∆∆

‰ÏBÚÏ24LÈÙÓ  ‰LÙ‰ ˙ÚLa ÔÎÂ .dnÚ ‡a‰ ¿»«»ƒ»¿≈ƒ¿««¿»»«¿ƒ
‰ÏBÚ‰ Ck Á‡Â ‰lÁz ˙‡hÁ‰25. ««»¿ƒ»¿««»»»

עולה.23) לשחיטת קודמת חטאת שחיטת כלומר,
מה 24) ראשונה לחטאת אשר את "והקריב  אמרו: צ . שם

ראשונה  שתקרב  ללמד לומר תלמוד שאין לומר תלמוד
עולה, יעשה השני  ואת י ) שם, (שם, נאמר כבר שהרי 
הבאות  לעולות שיקדמו חטאות לכל אב  בנה זה אלא
בהמה  חטאת בין העוף  לעולת העוף  חטאת בין עמהן
בהמה". לעולת העוף  חטאת בין ואפילו בהמה לעולת

העוף ,25) לעולת קודמת העוף  "חטאת במשנה פט . שם
קרבנותיו  שיפריש בשעה כי  לומר "רוצה בהקדשה", וכן
וכן  עולה". זו הרי  אומר כך ואחר חטאת זו הרי  אומר

העוף הוא לעולת קודמת העוף  "חטאת י  פרק  שם בתוספתא
לחטאתי , וזה לעולתי  זה יאמר לא בהפרשה אף  בהקרבה,

לעולתי ". וזה לחטאתי  זה אומר אלא

.Ê‚Á‰ ˙Ba˜a26„Ò ÏÚ ÔÈ˜ ‡l‡ ,Ôk BÈ‡ ¿»¿¿∆»≈≈∆»¿≈ƒ«≈∆
ÌËtLÓk :Ó‡pL ,e˙k‰27,ÌÈt ‰lÁza ?„ˆÈk . «»∆∆¡«¿ƒ¿»»≈««¿ƒ»»ƒ

Ì‰ÈÁ‡Â ,ÌÈOk Ì‰ÈÁ‡Â ,ÌÈÏÈ‡ Ì‰ÈÁ‡Â¿«¬≈∆≈ƒ¿«¬≈∆¿»ƒ¿«¬≈∆
el‡ ÏÎÂ ˙‡hÁ ÌÈÈÚO‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÈÚO¿ƒƒ««ƒ∆«¿ƒƒ«»¿»≈
‰„BÚa eaˆ ˙‚‚La ÔÎÂ .˙BÏBÚ Ô˙B‡ eÓ„wL∆»¿»¿≈¿ƒ¿«ƒ«¬»
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קמ                 
         

˙‡hÁ ÈÚOe ‰ÏBÚ t ÔÈ‡ÈÓ Ô‰L ,‰Ê28t‰  »»∆≈¿ƒƒ«»¿ƒ«»«»
ÁÈLÓ Ô‰k Ùe .ËtLnk :Ba Ó‡pL ,Ì„B˜29Ì„B˜ ≈∆∆¡««ƒ¿»«…≈»ƒ«≈

eaˆ ÏL c ÌÏÚ‰ ÙÏ30ÌÏÚ‰ Ùe .31ÙÏ Ì„B˜ ¿«∆¿≈»»∆ƒ«∆¿≈≈¿«
‰Ê ‰„BÚ32,dlL ÈÚOÏ Ì„B˜ ‰Ê ‰„BÚ Ùe . ¬»»»«¬»»»≈«»ƒ∆»

‡e‰ CkL ,˙‡hÁ ÈÚO‰Â ‰ÏBÚ t‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»»¿«»ƒ«»∆»
‰Ê ‰„BÚ ÈÚO .‰Bza e˙k‰ „Ò33Ì„B˜ ≈∆«»«»¿ƒ¬»»»≈

‡ÈO ÈÚOÏ34„ÈÁÈ ‡ÈOp‰L ,35Ì„B˜ ‡ÈO ÈÚOe . ƒ¿ƒ»ƒ∆«»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ≈
„ÈÁÈ ˙ÈÚOÏ36‰OÎÏ ˙Ó„B˜ „ÈÁÈ ˙ÈÚOe .37, ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ«»ƒ∆∆¿ƒ¿»

‡BÏ ‰Èe‡ ‰ÈÚO‰L ;˙‡hÁ Ì‰ÈML Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿≈∆«»∆«¿ƒ»¿»»
˙B˙Èk‰ ÏÚ38‰Ok‰Â ,˙‡hÁ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡ÈnL ««¿ƒ∆¿ƒƒ¬≈∆«»¿«ƒ¿»

‰Ê ‰„BÚ ˙‚‚L ÏÚ ‰‡a dÈ‡39. ≈»»»«ƒ¿«¬»»»

הסוכות.26) לאילים 27)חג  לפרים ונסכיהם  "ומנחתם
כמשפטם". במספרם טו,28)ולכבשים (במדבר שנאמר

העדה  כל ועשו לשגגה נעשתה העדה מעיני  אם "והיה כד)
ונסכו  ומנחתו לה' ניחוח  לריח  לעולה אחד בקר בן פר

לחטאת". אחד עזים ושעיר המשיח 29)כמשפט  כהן כי 
זרה) מעבודה (חוץ  כריתות מחייבי  אחת על בשגגה שעבר

לחטאת. פר מביא הלכה 30)- י "ב  פרק  שם להלן ראה
העם  ושגגו בהוראה, הגדול דין בית שגגו אם כי  א,
מעבודה  (חוץ  כריתות מחייבי  אחת העם ועשו בהוראתן
לחטאת, פרים עשר שנים ביחד השבטים כל מביאין זרה),

ציבור. של דבר העלם פר נקרא מהן פר של 31)וכל דבר
חטאת. שהיא עולה.32)ציבור, כלומר 33)שהיא

ושעיר  לעולה פר שמביאים זרה, בעבודה ששגגו ציבור
לחטאת. ד,34)עזים הלכה שגגות מהלכות א בפרק  ראה

מעבודה  (חוץ  כריתות מחייבי  באחת בשגגה שחטא נשיא כי 
לחטאת. שעיר מביא של 35)זרה) הוא זרה עבודה ושעיר

ששגג 36)ציבור. הדיוט  כי  שם שגגות בהלכות ראה
בשאר  ובין זרה בעבודה בין כריתות חייבי  מכל באחת
"שעיר  שם בהוריות וראה עזים. שעירת מביא - מצוות
והאי מלך האי  טעמא מאי  יחיד לשעירת קודם נשיא

שעירה 37)הדיוט ". הביא ואחד ששגגו שניים כלומר,
שגגות  בהלכות ראה קודמת. הכבשה - כבשה הביא  ואחד
זרה) מעבודה (חוץ  המצוות מכל באחת שגג אם כי  שם

שעירה. או כבשה כל 38)מביא על לבוא ראוייה כלומר,
זרה, עבודה שגגת על גם ובכללם ששגגו, הכריתות חייבי 
מביא  זרה עבודה שגגת על כי  שם שגגות הלכות ראה

עזים. שעירת המצוות.39)היחיד כל שאר שגגת על אלא

.ÁdOÎÏ ˙Ó„B˜ ˙„ÏBÈ ÏL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ elÙ‡40. ¬ƒ««»∆∆∆∆∆¿ƒ¿»
Úa‡ ÏÚ Ôz dÓcL ÈtÓ ,ÌL‡Ï ˙Ó„B˜ ˙‡hÁ«»∆∆¿»»ƒ¿≈∆»»ƒ»««¿«

„BÒÈ‰ ÏÚÂ ˙B˜41ÔÈÓ„B˜ ‰BzaL ˙B‡hÁ ÏÎÂ . ¿»¿««¿¿»«»∆«»¿ƒ
ÚˆÓ ÌL‡Ó ıeÁ ,˙BÓL‡‰ ÏÎÏ42‡a ‡e‰L ÈtÓ , ¿»»¬»≈¬«¿…»ƒ¿≈∆»

LÎ‰ È„È ÏÚ43,ÈÊ ÏÈ‡Ïe ‰„BzÏ Ì„B˜ ÌL‡‰ . «¿≈∆¿≈»»»≈«»¿≈»ƒ
ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„Bz .ÌÈL„˜ ÈL„˜ ‡e‰L ÈtÓ44 ƒ¿≈∆»¿≈»»ƒ»¿≈»ƒ

ÌÈÓÏLÏ ÌÈÓ„B˜45„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡ Ô‰L ÈtÓ , ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ¿∆»
ÌÁÏ ÔÈeÚËe46ÈtÓ ,ÈÊ ÏÈ‡Ï ˙Ó„B˜ ‰„Bz‰Â ; ¿ƒ∆∆¿«»∆∆¿≈»ƒƒ¿≈

‰ÁÓ ÈÈÓ ‰Úa‡ da LiL47ÔÈÓ„B˜ ÌÈÓÏL . ∆≈»«¿»»ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ
,Úa‡k Ô‰L ÌÈzL ÔzÓ ÔÈeÚË Ô‰L ÈtÓ ,BÎÏƒ¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ««¿«ƒ∆≈¿«¿«

ÌÈÎÒe ‰Ùe˙e ‰ÎÈÓÒ ÔÈeÚËe48Ì„B˜ BÎa‰ . ¿ƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ«¿≈
ÏÎ‡Â ,ÌÁÓ B˙M„wL ÈtÓ ,‰Ó‰a OÚÓÏ¿«¿«¿≈»ƒ¿≈∆¿À»≈∆∆¿∆¡»

„Ïa ÌÈ‰kÏ49OÚn‰ .50˙BÙBÚÏ Ì„B˜51ÈtÓ , «…¬ƒƒ¿«««¬≈≈¿ƒ¿≈
ÁÊ ‡e‰L52BÓc  ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ba LÈÂ , ∆∆«¿≈»¿≈»»ƒ»

ÂÈeÓ‡Â53Ô‰L ÈtÓ ,˙BÁÓÏ ÔÈÓ„B˜ ˙BÙBÚ‰Â . ¿≈»¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆≈
ÌÈÓ„ ÈÈÓ54OÚÓe ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÂÈÙÏ eÈ‰L È‰ . ƒ≈»ƒ¬≈∆»¿»»««»«¬≈

˙‡hÁ ÌL eÈ‰ .ÁÊ ‡e‰L ÈtÓ ,Ì„B˜ OÚn‰ ««¬≈≈ƒ¿≈∆∆«»»««
˙Ó„B˜ ‰ÏBÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ OÚÓe ÛBÚ‰»«¬≈¿«¿≈»ƒ¿»∆∆

OÚÓÏ55 ‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙Ó„B˜ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ¿«¬≈¿««»∆∆¿«¿≈»
Á‡Â ,‰ÏBÚ‰ Ck Á‡Â ,‰lÁz ÛBÚ‰ ˙‡hÁ È˜Ó«¿ƒ««»¿ƒ»¿««»»»¿««

.OÚn‰ Ck»««¬≈

שלה.40) (זכר) לכבש דמה 41)כלומר, החטאת כלומר,
שהשיריים  בתורה בה ומפורש המזבח . קרנות ארבע  על ניתן
מתנות  שתי  ניתן דמו האשם ואילו המזבח  יסוד על נשפכים
ליסוד, נשפכים ששייריו מפורש בו נאמר ולא ארבע , שהן

מדרשה. נלמד שני42)אלא הם: המצורע  קרבנות כי 
לחטאת. וכבשה לאשם, ואחד לעולה אחד כבשים,

קודמות 43) שבתורה החטאות "כל צ : בזבחים משנה
הכשר", על בא שהוא מפני  מצורע  מאשם חוץ  לאשמות
והוא  טהרתו ומשלים האדם מתקן שהוא להכשיר "ועניין
תנוך". על ונתן האשם מדם הכהן ולקח  שנאמר מה

מפני44) נזיר ואיל לתודה קודם "אשם פט . שם משנה
קדשים, קדשי  הוא האשם כלומר קדשים". קדשי  שהוא
קדשים  וקדשי  קלים. קדשים שניהם נזיר, ואיל התודה ואילו

קלים. מקדשים שלושה 45)עדיפים ישנם יחיד בשלמי  כי 
ושלמי חגיגה שלמי  כגון לחם בלא הבא הוא האחד מינים:
לחם  עם הבאים שלמים השני , שלמים. הנקרא וזהו שמחה
שלמים  והשלישי , תודה. הנקרא וזהו נדבה או בנדר
וזהו  לחם עם באים והם נזרו מלאת ביום הנזיר שמקריב 

נזיר. איל עם 46)הנקרא באים אינם השלמים כלומר,
נזיר  ואיל התודה ואילו אחד, ולילה ימים שני  ונאכלין לחם
הם  כן וכמו השלמים, על עדיפות בזה שיש  לחם, טעונין
דומים  הם כי  עדיפות בזה גם ויש ולילה, ליום רק  נאכלין
קדשים  קדשי  שהם צבור ושלמי  ואשם לחטאת בכך

ולילה. ליום עשר 47)ונאכלים חלות, מיני  ארבעה כלומר,
עשר  תנור, מאפה מהם עשר והם: מצה ושלושים חמץ ,
מיני שני  רק  מביא נזיר איל ואילו מורבכת, ועשר רקיקים
לותת  חלות ועשר בשמן משוחין רקיקין עשרה חלות,

בשמן. שלהן מעשה 48)הסולת מהלכות ה בפרק  וראה
אחת  שפיכה אלא טעון אינו שהבכור יז הלכה הקרבנות
פרק  ושם סמיכה, בו שאין ו הלכה ג פרק  ושם היסוד, כנגד
בלבד. ושלמים עולה אלא נסכים טעונים שאינם ב  הלכה ב 

מרחם.49) קדושתו ואין לבעלים נאכל בהמה מעשר ואילו
בהמה.50) קדשי51)מעשר הוא העוף  שקרבן פי  על ואף 

קודם  הבהמה מעשר - עולה או חטאת הוא שהרי  קדשים,
זבח . שהוא עוף 52)מפני  ואילו בסכין, שנזבח  כלומר

נעשה  הוא שהרי  יותר חשובה בסכין וזביחה בצפורן, נמלק 
ב  אף  הקרבנות מפניבכל חשובים וזבחים קדשים, קדשי 

שם  (רש"י  מהן באין הקרבנות שכל מרובה, שמצוותם
קדשי53)במשנה). שהם דברים שני  במעשר יש כלומר,
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קמי                  
         

˙‡hÁ ÈÚOe ‰ÏBÚ t ÔÈ‡ÈÓ Ô‰L ,‰Ê28t‰  »»∆≈¿ƒƒ«»¿ƒ«»«»
ÁÈLÓ Ô‰k Ùe .ËtLnk :Ba Ó‡pL ,Ì„B˜29Ì„B˜ ≈∆∆¡««ƒ¿»«…≈»ƒ«≈

eaˆ ÏL c ÌÏÚ‰ ÙÏ30ÌÏÚ‰ Ùe .31ÙÏ Ì„B˜ ¿«∆¿≈»»∆ƒ«∆¿≈≈¿«
‰Ê ‰„BÚ32,dlL ÈÚOÏ Ì„B˜ ‰Ê ‰„BÚ Ùe . ¬»»»«¬»»»≈«»ƒ∆»

‡e‰ CkL ,˙‡hÁ ÈÚO‰Â ‰ÏBÚ t‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»»¿«»ƒ«»∆»
‰Ê ‰„BÚ ÈÚO .‰Bza e˙k‰ „Ò33Ì„B˜ ≈∆«»«»¿ƒ¬»»»≈

‡ÈO ÈÚOÏ34„ÈÁÈ ‡ÈOp‰L ,35Ì„B˜ ‡ÈO ÈÚOe . ƒ¿ƒ»ƒ∆«»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ≈
„ÈÁÈ ˙ÈÚOÏ36‰OÎÏ ˙Ó„B˜ „ÈÁÈ ˙ÈÚOe .37, ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ«»ƒ∆∆¿ƒ¿»

‡BÏ ‰Èe‡ ‰ÈÚO‰L ;˙‡hÁ Ì‰ÈML Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿≈∆«»∆«¿ƒ»¿»»
˙B˙Èk‰ ÏÚ38‰Ok‰Â ,˙‡hÁ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡ÈnL ««¿ƒ∆¿ƒƒ¬≈∆«»¿«ƒ¿»

‰Ê ‰„BÚ ˙‚‚L ÏÚ ‰‡a dÈ‡39. ≈»»»«ƒ¿«¬»»»

הסוכות.26) לאילים 27)חג  לפרים ונסכיהם  "ומנחתם
כמשפטם". במספרם טו,28)ולכבשים (במדבר שנאמר

העדה  כל ועשו לשגגה נעשתה העדה מעיני  אם "והיה כד)
ונסכו  ומנחתו לה' ניחוח  לריח  לעולה אחד בקר בן פר

לחטאת". אחד עזים ושעיר המשיח 29)כמשפט  כהן כי 
זרה) מעבודה (חוץ  כריתות מחייבי  אחת על בשגגה שעבר

לחטאת. פר מביא הלכה 30)- י "ב  פרק  שם להלן ראה
העם  ושגגו בהוראה, הגדול דין בית שגגו אם כי  א,
מעבודה  (חוץ  כריתות מחייבי  אחת העם ועשו בהוראתן
לחטאת, פרים עשר שנים ביחד השבטים כל מביאין זרה),

ציבור. של דבר העלם פר נקרא מהן פר של 31)וכל דבר
חטאת. שהיא עולה.32)ציבור, כלומר 33)שהיא

ושעיר  לעולה פר שמביאים זרה, בעבודה ששגגו ציבור
לחטאת. ד,34)עזים הלכה שגגות מהלכות א בפרק  ראה

מעבודה  (חוץ  כריתות מחייבי  באחת בשגגה שחטא נשיא כי 
לחטאת. שעיר מביא של 35)זרה) הוא זרה עבודה ושעיר

ששגג 36)ציבור. הדיוט  כי  שם שגגות בהלכות ראה
בשאר  ובין זרה בעבודה בין כריתות חייבי  מכל באחת
"שעיר  שם בהוריות וראה עזים. שעירת מביא - מצוות
והאי מלך האי  טעמא מאי  יחיד לשעירת קודם נשיא

שעירה 37)הדיוט ". הביא ואחד ששגגו שניים כלומר,
שגגות  בהלכות ראה קודמת. הכבשה - כבשה הביא  ואחד
זרה) מעבודה (חוץ  המצוות מכל באחת שגג אם כי  שם

שעירה. או כבשה כל 38)מביא על לבוא ראוייה כלומר,
זרה, עבודה שגגת על גם ובכללם ששגגו, הכריתות חייבי 
מביא  זרה עבודה שגגת על כי  שם שגגות הלכות ראה

עזים. שעירת המצוות.39)היחיד כל שאר שגגת על אלא

.ÁdOÎÏ ˙Ó„B˜ ˙„ÏBÈ ÏL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ elÙ‡40. ¬ƒ««»∆∆∆∆∆¿ƒ¿»
Úa‡ ÏÚ Ôz dÓcL ÈtÓ ,ÌL‡Ï ˙Ó„B˜ ˙‡hÁ«»∆∆¿»»ƒ¿≈∆»»ƒ»««¿«

„BÒÈ‰ ÏÚÂ ˙B˜41ÔÈÓ„B˜ ‰BzaL ˙B‡hÁ ÏÎÂ . ¿»¿««¿¿»«»∆«»¿ƒ
ÚˆÓ ÌL‡Ó ıeÁ ,˙BÓL‡‰ ÏÎÏ42‡a ‡e‰L ÈtÓ , ¿»»¬»≈¬«¿…»ƒ¿≈∆»

LÎ‰ È„È ÏÚ43,ÈÊ ÏÈ‡Ïe ‰„BzÏ Ì„B˜ ÌL‡‰ . «¿≈∆¿≈»»»≈«»¿≈»ƒ
ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„Bz .ÌÈL„˜ ÈL„˜ ‡e‰L ÈtÓ44 ƒ¿≈∆»¿≈»»ƒ»¿≈»ƒ

ÌÈÓÏLÏ ÌÈÓ„B˜45„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡ Ô‰L ÈtÓ , ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ¿∆»
ÌÁÏ ÔÈeÚËe46ÈtÓ ,ÈÊ ÏÈ‡Ï ˙Ó„B˜ ‰„Bz‰Â ; ¿ƒ∆∆¿«»∆∆¿≈»ƒƒ¿≈

‰ÁÓ ÈÈÓ ‰Úa‡ da LiL47ÔÈÓ„B˜ ÌÈÓÏL . ∆≈»«¿»»ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ
,Úa‡k Ô‰L ÌÈzL ÔzÓ ÔÈeÚË Ô‰L ÈtÓ ,BÎÏƒ¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ««¿«ƒ∆≈¿«¿«

ÌÈÎÒe ‰Ùe˙e ‰ÎÈÓÒ ÔÈeÚËe48Ì„B˜ BÎa‰ . ¿ƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ«¿≈
ÏÎ‡Â ,ÌÁÓ B˙M„wL ÈtÓ ,‰Ó‰a OÚÓÏ¿«¿«¿≈»ƒ¿≈∆¿À»≈∆∆¿∆¡»

„Ïa ÌÈ‰kÏ49OÚn‰ .50˙BÙBÚÏ Ì„B˜51ÈtÓ , «…¬ƒƒ¿«««¬≈≈¿ƒ¿≈
ÁÊ ‡e‰L52BÓc  ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ba LÈÂ , ∆∆«¿≈»¿≈»»ƒ»

ÂÈeÓ‡Â53Ô‰L ÈtÓ ,˙BÁÓÏ ÔÈÓ„B˜ ˙BÙBÚ‰Â . ¿≈»¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆≈
ÌÈÓ„ ÈÈÓ54OÚÓe ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÂÈÙÏ eÈ‰L È‰ . ƒ≈»ƒ¬≈∆»¿»»««»«¬≈

˙‡hÁ ÌL eÈ‰ .ÁÊ ‡e‰L ÈtÓ ,Ì„B˜ OÚn‰ ««¬≈≈ƒ¿≈∆∆«»»««
˙Ó„B˜ ‰ÏBÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ OÚÓe ÛBÚ‰»«¬≈¿«¿≈»ƒ¿»∆∆

OÚÓÏ55 ‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙Ó„B˜ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ¿«¬≈¿««»∆∆¿«¿≈»
Á‡Â ,‰ÏBÚ‰ Ck Á‡Â ,‰lÁz ÛBÚ‰ ˙‡hÁ È˜Ó«¿ƒ««»¿ƒ»¿««»»»¿««

.OÚn‰ Ck»««¬≈

שלה.40) (זכר) לכבש דמה 41)כלומר, החטאת כלומר,
שהשיריים  בתורה בה ומפורש המזבח . קרנות ארבע  על ניתן
מתנות  שתי  ניתן דמו האשם ואילו המזבח  יסוד על נשפכים
ליסוד, נשפכים ששייריו מפורש בו נאמר ולא ארבע , שהן

מדרשה. נלמד שני42)אלא הם: המצורע  קרבנות כי 
לחטאת. וכבשה לאשם, ואחד לעולה אחד כבשים,

קודמות 43) שבתורה החטאות "כל צ : בזבחים משנה
הכשר", על בא שהוא מפני  מצורע  מאשם חוץ  לאשמות
והוא  טהרתו ומשלים האדם מתקן שהוא להכשיר "ועניין
תנוך". על ונתן האשם מדם הכהן ולקח  שנאמר מה

מפני44) נזיר ואיל לתודה קודם "אשם פט . שם משנה
קדשים, קדשי  הוא האשם כלומר קדשים". קדשי  שהוא
קדשים  וקדשי  קלים. קדשים שניהם נזיר, ואיל התודה ואילו

קלים. מקדשים שלושה 45)עדיפים ישנם יחיד בשלמי  כי 
ושלמי חגיגה שלמי  כגון לחם בלא הבא הוא האחד מינים:
לחם  עם הבאים שלמים השני , שלמים. הנקרא וזהו שמחה
שלמים  והשלישי , תודה. הנקרא וזהו נדבה או בנדר
וזהו  לחם עם באים והם נזרו מלאת ביום הנזיר שמקריב 

נזיר. איל עם 46)הנקרא באים אינם השלמים כלומר,
נזיר  ואיל התודה ואילו אחד, ולילה ימים שני  ונאכלין לחם
הם  כן וכמו השלמים, על עדיפות בזה שיש  לחם, טעונין
דומים  הם כי  עדיפות בזה גם ויש ולילה, ליום רק  נאכלין
קדשים  קדשי  שהם צבור ושלמי  ואשם לחטאת בכך

ולילה. ליום עשר 47)ונאכלים חלות, מיני  ארבעה כלומר,
עשר  תנור, מאפה מהם עשר והם: מצה ושלושים חמץ ,
מיני שני  רק  מביא נזיר איל ואילו מורבכת, ועשר רקיקים
לותת  חלות ועשר בשמן משוחין רקיקין עשרה חלות,

בשמן. שלהן מעשה 48)הסולת מהלכות ה בפרק  וראה
אחת  שפיכה אלא טעון אינו שהבכור יז הלכה הקרבנות
פרק  ושם סמיכה, בו שאין ו הלכה ג פרק  ושם היסוד, כנגד
בלבד. ושלמים עולה אלא נסכים טעונים שאינם ב  הלכה ב 

מרחם.49) קדושתו ואין לבעלים נאכל בהמה מעשר ואילו
בהמה.50) קדשי51)מעשר הוא העוף  שקרבן פי  על ואף 

קודם  הבהמה מעשר - עולה או חטאת הוא שהרי  קדשים,
זבח . שהוא עוף 52)מפני  ואילו בסכין, שנזבח  כלומר

נעשה  הוא שהרי  יותר חשובה בסכין וזביחה בצפורן, נמלק 
ב  אף  הקרבנות מפניבכל חשובים וזבחים קדשים, קדשי 

שם  (רש"י  מהן באין הקרבנות שכל מרובה, שמצוותם
קדשי53)במשנה). שהם דברים שני  במעשר יש כלומר,
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ממנה  למזבח  אין העוף  חטאת אבל ואימוריו. דמו קדשים:
דמה. שם)54)אלא (רש"י  מרובה כפרתן דמים ומיני 

ודמיון  החי  נפש בו כי  וגם הקרבנות, מכל שבאין "דהיינו
האדם". לנפש לגבוה.55)יתר כולה שהעולה

.Ë„Á‡ Ôa˜ ÔÈnÓ ‰a‰ ‰Ó‰a ÈÈÓ eÈ‰L È‰56 ¬≈∆»ƒ≈¿≈»«¿≈ƒƒ»¿»∆»
ÔkL ,ÌÈÏÈ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÌÈt‰ ?ÔÈ˜ Ô‰ „ˆÈk ≈«≈¿≈ƒ«»ƒ¿ƒ»≈ƒ∆≈

ÌÈÎÒp ea˙57ÔkL ,ÌÈOÎÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÈ‡Â . ƒ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ∆≈
ÌÈÎÒp ea˙58ÔkL ,ÌÈÈÚOÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈOÎe . ƒ¿««¿»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ∆≈

,‰ÈÏ‡‰ ÌÈOk ÈeÓ‡ ÏÏÎaL ;ÌÈeÓ‡a ea˙ƒ¿«¿≈ƒ∆ƒ¿«≈≈¿»ƒ»«¿»
,BnÚ ‡a‰ OkÏ Ì„B˜ ÓÚ‰ .‰ÈÏ‡ ÌÈÈÚOa ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿ƒƒ«¿»»…∆≈«∆∆«»ƒ
c :ÏÏk‰ ‰Ê .ÌÈOÎ ÈLÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÁl‰ ÈzLe¿≈«∆∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ∆«¿»»»

ÌBi‰ ÏÏ‚a ‡a‰59ÌÁl‰ ÏÏ‚a ‡a‰ „Ï Ì„B˜60. «»ƒ¿««≈¿»»«»ƒ¿««∆∆

וכו'.56) חטאות כולם או עולות, כולם שהרי57)שהיו
שמן  ההין בחצי  בלול סולת עשרונים שלושה מביא לפר
בלול  סלת עשרונים שני  לאיל ואילו לנסך, יין ההין וחצי 

ההין. שלישית לנסך ויין שמן ההין שהרי58)בשלישית
שמן, ההין בשלישית בלול סולת עשרונים שני  מביא לאיל
סולת  עשרון מביא לכבש ואילו ההין. שלישית לנסך ויין
ההין. רביעית לנסך ויין שמן ההין ברביעית בלול

הלחם.59) ושתי  העומר עם 60)שהם הבא הכבש שהם
הלחם. שתי  עם הבאים והכבשים העומר

.È‰M‡‰ ˙ÁÓÏ ˙Ó„B˜ LÈ‡‰ ˙ÁÓ61˙ÁÓ . ƒ¿«»ƒ∆∆«ƒ¿«»ƒ»ƒ¿«
ÌÈhÁ62ÌÈBÚO ˙ÁÓÏ ˙Ó„B˜63‡ËBÁ ˙ÁÓ . ƒƒ∆∆¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«≈

.‡ËÁ ÏÚ ‰‡a ‡È‰L ÈtÓ ,‰„ ˙ÁÓÏ ˙Ó„B˜∆∆¿ƒ¿«¿»»ƒ¿≈∆ƒ»»«≈¿
Ì‰Ó ‰ˆiL BÊ È‡  ‰ËBÒ ˙ÁÓe ‰„ ˙ÁÓƒ¿«¿»»ƒ¿«»≈∆ƒ¿∆≈∆

ÌÈc˜È64. «¿ƒ

משובח 61) האשה קרבן אם אבל שווים, שהקרבנות וכגון
קרבן  - איל מביא והאיש פר מביאה שהאשה כגון יותר

קודם. נדבה 62)האשה מנחת כי  חוטא, מנחת כגון
יקדים. שירצה זו אי  סוטה, מקור 63)ומנחת סוטה. מנחת

בכל  ישנן שחטים משום בזה והטעם שם, בתוספתא זה דבר
סוטה. ובמנחת בעומר אלא אינן שעורים ואילו המנחות,

קודמת 64) נדבה מנחת אם נפשטה, שלא בעייא צ . שם
קודמת, סוטה שמנחת או ולבונה, שמן טעונה שהיא מפני 
ח  ובפרק  ב ֿה, הלכה למעלה וראה עוון. לברר באה שהיא
שירצה  איזה כי  נפשטה, שלא בבעייא רבינו שדעת כ הלכה

יקדים.

.‡ÈÔÈÈÏ ÔÈÓ„B˜ ˙BÁÓ65ÔÓMÏ Ì„B˜ ÔÈi‰Â ,66, ¿»¿ƒ¿«ƒ¿««ƒ≈«∆∆
‰BlÏ Ì„B˜ ÔÓM‰Â67ÁÏnÏ ˙Ó„B˜ ‰BÏe ,68, ¿«∆∆≈«¿»¿»∆∆«∆«
ÌÈˆÚÏ Ì„B˜ ÁÏÓe69Ôlk e‡aL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ . ∆«≈»≈ƒ≈»«ƒ¿«∆»À»

‡a‰Â ,ÔBL‡ ˜  ÔBL‡ ‡a‰ Ï‡ ;„Á‡k¿∆»¬»«»ƒ»≈ƒ¿«»
ÔBÁ‡ ˜  ÔBÁ‡70. «¬»≈«¬

עצמו.65) בפני  לחוד יין אדם מתנדב  אם 66)שהרי 
גבי על כולו מנסכו שיין משום עצמו. בפני  שמן התנדב 

כשמ  פסק  שמן ואילו נאכל השיתין, והשאר דקומצו ואל
עצמה.67)לכהנים. בפני  לבונה אדם שמתנדב 

הבאים 68) ושמן שיין שכשם עצמו בפני  מלח  התנדב  היינו,
נדבה. בא בחובה הבא מלח  כן כמו נדבה באים בחובה

תקריב 69) קרבנך כל (=על בתורה קרבן נקרא שמלח  משום
אלא  קרבן נקראו לא עצים ואילו יג) ב , ויקרא מלח ,
העצים". קרבן "על לה) י , (נחמיה דנאמר בכתובים

גם 70) זה ובכלל שלמעלה, מה כל על מוסב  שזה ונראה
והאשה. האיש מנחת

.È‰ÏÈÎ‡a Ì„B˜  ‰˜‰a Ì„Bw‰ Ïk71. »«≈¿«¿»»≈»¬ƒ»

חטאת 71) כגון אכילה, בני  שהם אלה כל על מוסב  וזה
לבכור. ושלמים לשלמים ותודה לתודה אשם לאשם,

.‚ÈLÓ‡ ÏL ÌÈÓÏL ÂÈÙÏ eÈ‰72ÌBÈ ÏL ÌÈÓÏLe73 »¿»»¿»ƒ∆∆∆¿»ƒ∆
ÔÈÓ„B˜ LÓ‡ ÏL 74ÔpÓÊ ˜ È‰L ,75ÏL ÌÈÓÏL . ∆∆∆¿ƒ∆¬≈»≈¿«»¿»ƒ∆

ÌL‡Â ˙‡hÁ  ÌBÈ ÏL ÌL‡ B‡ ˙‡hÁÂ LÓ‡∆∆¿«»»»∆«»¿»»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÓ„B˜76.e‡aL BÓk , ¿ƒƒ¿≈∆≈»¿≈»»ƒ¿∆≈«¿

אתמול.72) שנקרבו היום.73)כלומר, שנקרבו
לאכילה.74) שקודמין והיינו שם , כלומר,75)משנה

היום  של ואילו היום, אלא אינו באכילה, אמש של זמנם
המחרת. ביום וגם שלאחריו בלילה וגם היום גם נאכלין

קודמין. אמש של לזכרי76)ולכך אלא נאכלים ואינם
לבוא  יותר עלולים הם ולפיכך הקלעים, מן ולפנים כהונה,
שלמים  אבל ולילה, ליום נאכלים שהם פי  על אף  נותר לידי 
עלולים  אינם הלילה, עד מוגבל שזמנם פי  על אף  אמש, של
אדם. ולכל העיר בכל נאכלים שהם לפי  נותר, לידי  לבוא

   1 
ובחג 1) הכיפורים ביום שמקריבין הקרבנות בו יבאר

המזבח . גבי  על מים מנסכים הסוכות חג ימי  ושכל הסוכות,

.‡L‡ ÛÒeÓk ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó ÌÈetk‰ ÌBÈa¿«ƒƒ«¿ƒƒ»¿«…
‰M‰2ÏÈ‡Â t :3ÌÚ‰ ÏÈ‡ ‡˜ ‰Ê ÏÈ‡Â ,4, «»»«»«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈»»

˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈOk ‰ÚLÂ5˙‡hÁ ÈÚOe ,6‡e‰Â , ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿ƒ«»¿
ÏÎ‡7ÚÏ8. ∆¡»»∆∆

א.2) הלכה פ "ט  למעלה כט ,3)ראה (במדבר שנאמר
לה' עולה והקרבתם וגו' הזה השביעי  לחודש "ובעשור זֿח )
שנה  בני  כבשים אחד, איל אחד בקר בן פר ניחוח , ריח 

תמימים". עדת 4)שבעה "ומאת ה) טז, (ויקרא שנאמר
לעולה". אחד ואיל לחטאת עזים שעירי  שני  יקח  ישראל בני 
האמור  ציבור משל הבא שאיל ע :) (יומא רבי  וכדעת
בחומש  האמור האיל הוא שם) (ויקרא אחרי ֿמות בפרשת
(שם) שמעון בר' אלעזר כר' ולא שם), (במדבר הפקודים
מהלכות  בפ "א להלן כתב  וכן הם. אילים ששני  הסובר
ציבור  משל הבא "ואיל א: הלכה יוםֿהכיפורים עבודת
בחומש  האמור האיל והוא אחרי ֿמות, בפרשת האמור

העם". איל הנקרא והוא המוסף . בכל במדבר 5)הפקודים
חטאת"6)שם. אחד עזים "שעיר יא) שם, (שם, שנאמר

שם. יוםֿהכיפורים עבודת בהלכות ראה בחוץ , נעשה והוא
ובהלכות 7) א, הלכה ופ "ח  ב , הלכה פ "ז למעלה ראה

שם. יוםֿהכיפורים יוםֿכיפור.8)עבודת במוצאי  כלומר
שם. יוה"כ עבודת בהלכות גם וראה . צט : במנחות משנה

.˙‡hÁ ÈÚO eav‰ ÔÈÈ˜Ó „BÚÂ9‡e‰Â , ¿«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ«»¿
ÛO10B‚eÊ ÔaL ,11ÁlzLn‰ ÈÚO12. ƒ¿»∆∆»ƒ«ƒ¿«≈«
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קמב                 
         

למעלה 9) המוזכר הנאכל, מוסף , של החטאת לשעיר נוסף 
עדת  "ומאת הֿט ) שם, (ויקרא שנאמר מה והוא א. הלכה
שני על ונתן וגו' לחטאת עזים שעירי  שני  יקח  ישראל בני 
לעזאזאל". אחד וגורל לה' אחד גורל גורלות, השעירים

שעיר 10) ואת החטאת פר "ואת כז) שם, (שם שנאמר
וראה  באש", ושרפו למחנה מחוץ  אל יוציא וגו' החטאת
ולהלן  טז. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ "א למעלה

שם. יוםֿהכיפורים עבודת למה 11)הלכות טעם זה אין
מקריבין  "ועוד הדברים התחלת על מוסב  הוא אלא נשרף ,
הציבור  מקריבין "ועוד כתוב : היה וכאילו חטאת", שעיר
וראה  נשרף ". והוא המשתלח , שעיר זוגו שבן חטאת, שעיר

שם. הקרבנות מעשה שנאמר 12)בהלכות כמו לעזאזל,
יעמד  לעזאזל, הגורל עליו עלה אשר "והשעיר י ) שם, (שם

המדברה". לעזאזל אותו לשלח  וגו' ה' לפני  חי 

.‚ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó ˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔBL‡‰ ÌBia«»ƒ∆««À«¿ƒƒ«
OÚ ‰Úa‡Â ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt OÚ ‰LÏL ÌBi‰«¿»»»»ƒ¿≈≈ƒ¿«¿»»»»

˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈOk13˙‡hÁ ÈÚOe ,14˙ÏÎ‡15ÔÎÂ . ¿»ƒÀ»¿ƒ«»∆¡∆∆¿≈
ÌÈÏ‡ ÈL ÔÈÈ˜Ó ‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÚMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk»»ƒƒ¿«¿≈∆»«¿ƒƒ¿≈≈ƒ

˙‡hÁ ÈÚOe ÌÈOk OÚ ‰Úa‡Â16. ¿«¿»»»»¿»ƒ¿ƒ«»

לחודש 13) יום עשר "ובחמשה יב ֿיג) כט , (במדבר שנאמר
ו  קודש מקרא ניחוח השביעי  ריח  אשה עולה והקרבתם גו'

בני כבשים שנים, אילים עשר, שלשה בקר בני  פרים לה',
יהיו". תמימים עשר ארבעה שם,14)שנה (שם שנאמר
חטאת". אחד עזים "ושעיר פ "ז 15)טז) למעלה ראה

א. הלכה ופ "ח  ב , שם,16)הלכה (שם בתורה כמפורש
יזֿלד).

.„ÌBÈ ÏÎa „Á‡ „Á‡ ÔÈ˙ÁBt ÌÈt‰ Ï‡17ÈMa : ¬»«»ƒ¬ƒ∆»∆»¿»«≈ƒ
„Ú ,OÚ „Á‡ ÈLÈÏMa ,OÚ ÌÈL ÔÈÈ˜Ó«¿ƒƒ¿≈»»«¿ƒƒ««»»«
ÌÈÏÈ‡ ,‰ÚL ÌÈt :ÈÚÈL ÌBÈ Ôa˜ ‡ˆniL∆ƒ»≈»¿«¿ƒƒ»ƒƒ¿»≈ƒ
ÈÚOe ,˙BÏBÚ Ïk‰ ,OÚ ‰Úa‡ ÌÈOk ,ÌÈL¿«ƒ¿»ƒ«¿»»»»«…¿ƒ

.˙‡hÁ«»

שם.17) בתורה כמפורש

.‰ÏÈ‡Â t ÌBi‰ ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó ˙ˆÚ ÈÈÓL ÌBÈa¿¿ƒƒ¬∆∆«¿ƒƒ«««»«ƒ
˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈOk ‰ÚLÂ18˙‡hÁ ÈÚOe ,19‰ÊÂ . ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿ƒ«»¿∆

BÓˆÚ ÈÙa ÛÒeÓ20. »ƒ¿≈«¿

תהיה 18) עצרת השמיני  "ביום להֿלו) שם, (שם שנאמר
ריח  אשה עולה והקרבתם תעשו לא עבודה מלאכת כל לכם,
שבעה  שנה בני  כבשים אחד איל אחד פר לה', ניחוח 

חטאת 19)תמימים". "ושעיר לח ) שם, (שם שנאמר
(ראש 20)אחד". אמרו וכן הסוכות. מחג כהמשך ולא

"שמיני כי  יז.) וחגיגה מח . מז. סוכה ג. יומא ד: השנה
"פז"ר  לענין בפני ֿעצמו (=חג) רגל עצרת) (=שמיני 
קרבן, הוא קש"ב , של והקו"ף  הסוכות. כחג ואינו קש"ב ",

החג. קרבנות כשאר קרבנותיו אין כלומר

.ÂÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÎqÓ ‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÚL Ïk21Èab ÏÚ »ƒ¿«¿≈∆»¿«¿ƒ∆««ƒ««≈
ÁaÊn‰22ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â .23Íeq ÌÚÂ . «ƒ¿≈«¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«¿ƒƒ¿

ÁL ÏL „ÈÓz ÏL ÔÈi‰24BcÏ ÌÈn‰ CqÓ ‰È‰25. ««ƒ∆»ƒ∆««»»¿«≈««ƒ¿«

מח :)21) (שם שאמר יהודה כר' ולא מב : סוכה משנה
עצרת. בשמיני  גם סג.22)שמנסך זבחים משנה ראה

פ "ג. סוכה ועוד.23)ותוספתא לד. בסוכה יוחנן כרבי 
מים 24) מנסכין "אין שאמר: כו: ביומא יוחנן ר' כדברי 

נראה  מח : מח . סוכה ובמשנה שחר". של בתמיד אלא בחג
(לחםֿמשנה). היין מנסך שהוא בשעה המים מנסך שהיה
לא  אם אף  יצא בדיעבד אבל לכתחילה, אלא אינו זה וכל
המים  ניסוך הקדים אם שהרי  כאחת, והמים היין ניסך
של  היין ניסוך ואילו ז), הלכה להלן (ראה יצא בלילה

מהלכות  פ "ד למעלה ראה ביום, אלא אינו מעשה הקרבנות
רוקח . מעשה ועיין ה, הלכה לא 25)הקרבנות כלומר

ליין  אחד מיוחדים, ספלים בשני  אלא ומים, יין אחד בספל
ז. הלכה להלן וראה למים. ואחד

.Ê‰Ú Ì‡Â26ÌÈn‰ CB˙Ï ÔÈi‰ B‡ ÔÈi‰ CB˙Ï ÌÈn‰ ¿ƒ≈»««ƒ¿««ƒ««ƒ¿««ƒ
‡ˆÈ  „Á‡ ÈÏkÓ Ì‰ÈL CqÂ27Ceq ÌÈc˜‰ Ì‡Â . ¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿ƒ∆»»»¿ƒƒ¿ƒƒ

‡ˆÈ  ‰ÏÈla ÔÎq elÙ‡ ,ÁfÏ ÌÈn‰28Ô˜e . ««ƒ«∆«¬ƒƒ¿»««¿»»»¿∆∆
ÁaÊn‰ ÈˆÁÓ ‰ÏÚÓÏ CqÓ ‰È‰ ˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc29, ¿ƒ«¬»ƒ»»¿«≈¿«¿»≈¬ƒ«ƒ¿≈«

e‡aL BÓk ,ÔÈ˙ÈMÏ „BÈ Ïk‰Â30eÈ‰ „ˆÈk . ¿«…≈«ƒƒ¿∆≈«¿≈«»
?ÔÈOBÚ31‰È‰ ÔÈbÏ ‰LÏL ˙˜ÊÁÓ ‰Ê ÏL ˙ÈÁBÏˆ ƒ¿ƒ∆»»«¬∆∆¿»Àƒ»»

ÁBÏÈM‰ ÔÓ d˙B‡ ‡lÓÓ32ÌÈn‰ ÚLÏ eÚÈb‰ .33 ¿«≈»ƒ«ƒ«ƒƒ¿««««ƒ
eÚ˜˙Â eÚÈ‰Â eÚ˜z34LkÏ ‰ÏÚ .35‰Ùe »¿¿≈ƒ¿»¿»»«∆∆»»

BÏ‡ÓOÏ36ÏÙq‰ CB˙Ï ˙ÈÁBÏv‰ ÔÓ ÌÈn‰ Ô˙BÂ ƒ¿…¿≈««ƒƒ«¿ƒ¿«≈∆
ÌL ‰È‰L37ÈÚÓ ,ÌL eÈ‰ ÛÒk ÏL ÌÈÏÙÒ ÈLe . ∆»»»¿≈¿»ƒ∆∆∆»»«¬»ƒ

CÒ ÏL ÔÈi‰ Ba ‰È‰ ÈÁÊÓe ,ÌÈn‰ Ba ‰È‰38eÈ‰Â . »»««ƒƒ¿»ƒ»»««ƒ∆∆∆¿»
ÔÈwc ÔÈÓËÁ ÈL ÔÈÓk ÔÈwÓ39˜ ‰È‰ ÌÈÓ ÏLÂ . ¿À»ƒ¿ƒ¿≈√»ƒ«ƒ¿∆«ƒ»»∆∆

ÔÈi‰ ÌÚ ÌÈn‰ ‰ÏÎiL È„k ,ÔÈÈ ÏMÓ ˜„ BlL∆«ƒ∆«ƒ¿≈∆ƒ¿∆««ƒƒ««ƒ
„Á‡k40. ¿∆»

לתוך 27)ערבב .26) מים של "עירה מח : בסוכה משנה
שנתן  רבינו ומפרש יצא". מים, של לתוך יין ושל יין, של
ואף  אחד, מכלי  ונסכן המים לתוך היין או היין לתוך מים
אבל  שם. עיין , צז: בתרא בבבא (כמפורש פסול מזוג יין כי 
פסול  אינו בחיבורו), זה דבר הביא לא רבינו כי  לציין יש
יין  ונסכו שכתוב  יין רביעית דליכא מזוג, ההין רביעית אלא
הכא  אבל המזוג, את ולא מנסך אתה ההין רביעית רביעית,
אבל  ספר). (קרית ומים יין ניסוך ידי  יצא יין, רביעית דאיכא
שמפרש  נראה לאשחורי ) אתי  (ד"ה שם רש"י  של מלשונו
הקבוע  הספל לתוך שפך המים כלומר הספלים, שהחליף 
שעירב  ולא המים, של הקבוע  לספל שפך והיין היין, של
פ "ד  סוכה טוב ' יום ב 'תוספות וראה אחד, בכלי  והמים היין

כאן. המוריה והר ט , ניסוך 28)משנה "מה ב : תענית גמ '
ספרים  "ויש שמביא שם רש"י  וראה מאורתא", המים
אפילו  בלילה ונסכיהם ומנחתם מר דאמר בהו, דכתיב 
להביא  יכולין ביום, הקרבנות מקריבין דאע "פ  בלילה,
יכול  המים ניסוך נמי  האי  ואף  בלילה, והנסכים המנחות
בחג  מים מנסכין אין כו: ביומא שאמרו ומה בלילה", לנסך
שאינו  היינו ו), הלכה למעלה (ראה שחר של בתמיד אלא
בלילה  כן עשה אם אבל שחר, של בתמיד אלא לנסך חייב 
נסכים  שדווקא איבעיא). ד"ה שם (תוס ' חובתו ידי  יצא –
ולשלמיכם, ולנסכיכם שנאמר ממה נתרבו הזבח , עם הבאים
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קמג                  
         

למעלה 9) המוזכר הנאכל, מוסף , של החטאת לשעיר נוסף 
עדת  "ומאת הֿט ) שם, (ויקרא שנאמר מה והוא א. הלכה
שני על ונתן וגו' לחטאת עזים שעירי  שני  יקח  ישראל בני 
לעזאזאל". אחד וגורל לה' אחד גורל גורלות, השעירים

שעיר 10) ואת החטאת פר "ואת כז) שם, (שם שנאמר
וראה  באש", ושרפו למחנה מחוץ  אל יוציא וגו' החטאת
ולהלן  טז. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ "א למעלה

שם. יוםֿהכיפורים עבודת למה 11)הלכות טעם זה אין
מקריבין  "ועוד הדברים התחלת על מוסב  הוא אלא נשרף ,
הציבור  מקריבין "ועוד כתוב : היה וכאילו חטאת", שעיר
וראה  נשרף ". והוא המשתלח , שעיר זוגו שבן חטאת, שעיר

שם. הקרבנות מעשה שנאמר 12)בהלכות כמו לעזאזל,
יעמד  לעזאזל, הגורל עליו עלה אשר "והשעיר י ) שם, (שם

המדברה". לעזאזל אותו לשלח  וגו' ה' לפני  חי 

.‚ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó ˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔBL‡‰ ÌBia«»ƒ∆««À«¿ƒƒ«
OÚ ‰Úa‡Â ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt OÚ ‰LÏL ÌBi‰«¿»»»»ƒ¿≈≈ƒ¿«¿»»»»

˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈOk13˙‡hÁ ÈÚOe ,14˙ÏÎ‡15ÔÎÂ . ¿»ƒÀ»¿ƒ«»∆¡∆∆¿≈
ÌÈÏ‡ ÈL ÔÈÈ˜Ó ‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÚMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk»»ƒƒ¿«¿≈∆»«¿ƒƒ¿≈≈ƒ

˙‡hÁ ÈÚOe ÌÈOk OÚ ‰Úa‡Â16. ¿«¿»»»»¿»ƒ¿ƒ«»

לחודש 13) יום עשר "ובחמשה יב ֿיג) כט , (במדבר שנאמר
ו  קודש מקרא ניחוח השביעי  ריח  אשה עולה והקרבתם גו'

בני כבשים שנים, אילים עשר, שלשה בקר בני  פרים לה',
יהיו". תמימים עשר ארבעה שם,14)שנה (שם שנאמר
חטאת". אחד עזים "ושעיר פ "ז 15)טז) למעלה ראה

א. הלכה ופ "ח  ב , שם,16)הלכה (שם בתורה כמפורש
יזֿלד).

.„ÌBÈ ÏÎa „Á‡ „Á‡ ÔÈ˙ÁBt ÌÈt‰ Ï‡17ÈMa : ¬»«»ƒ¬ƒ∆»∆»¿»«≈ƒ
„Ú ,OÚ „Á‡ ÈLÈÏMa ,OÚ ÌÈL ÔÈÈ˜Ó«¿ƒƒ¿≈»»«¿ƒƒ««»»«
ÌÈÏÈ‡ ,‰ÚL ÌÈt :ÈÚÈL ÌBÈ Ôa˜ ‡ˆniL∆ƒ»≈»¿«¿ƒƒ»ƒƒ¿»≈ƒ
ÈÚOe ,˙BÏBÚ Ïk‰ ,OÚ ‰Úa‡ ÌÈOk ,ÌÈL¿«ƒ¿»ƒ«¿»»»»«…¿ƒ

.˙‡hÁ«»

שם.17) בתורה כמפורש

.‰ÏÈ‡Â t ÌBi‰ ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó ˙ˆÚ ÈÈÓL ÌBÈa¿¿ƒƒ¬∆∆«¿ƒƒ«««»«ƒ
˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈOk ‰ÚLÂ18˙‡hÁ ÈÚOe ,19‰ÊÂ . ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿ƒ«»¿∆

BÓˆÚ ÈÙa ÛÒeÓ20. »ƒ¿≈«¿

תהיה 18) עצרת השמיני  "ביום להֿלו) שם, (שם שנאמר
ריח  אשה עולה והקרבתם תעשו לא עבודה מלאכת כל לכם,
שבעה  שנה בני  כבשים אחד איל אחד פר לה', ניחוח 

חטאת 19)תמימים". "ושעיר לח ) שם, (שם שנאמר
(ראש 20)אחד". אמרו וכן הסוכות. מחג כהמשך ולא

"שמיני כי  יז.) וחגיגה מח . מז. סוכה ג. יומא ד: השנה
"פז"ר  לענין בפני ֿעצמו (=חג) רגל עצרת) (=שמיני 
קרבן, הוא קש"ב , של והקו"ף  הסוכות. כחג ואינו קש"ב ",

החג. קרבנות כשאר קרבנותיו אין כלומר

.ÂÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÎqÓ ‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÚL Ïk21Èab ÏÚ »ƒ¿«¿≈∆»¿«¿ƒ∆««ƒ««≈
ÁaÊn‰22ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â .23Íeq ÌÚÂ . «ƒ¿≈«¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«¿ƒƒ¿

ÁL ÏL „ÈÓz ÏL ÔÈi‰24BcÏ ÌÈn‰ CqÓ ‰È‰25. ««ƒ∆»ƒ∆««»»¿«≈««ƒ¿«

מח :)21) (שם שאמר יהודה כר' ולא מב : סוכה משנה
עצרת. בשמיני  גם סג.22)שמנסך זבחים משנה ראה

פ "ג. סוכה ועוד.23)ותוספתא לד. בסוכה יוחנן כרבי 
מים 24) מנסכין "אין שאמר: כו: ביומא יוחנן ר' כדברי 

נראה  מח : מח . סוכה ובמשנה שחר". של בתמיד אלא בחג
(לחםֿמשנה). היין מנסך שהוא בשעה המים מנסך שהיה
לא  אם אף  יצא בדיעבד אבל לכתחילה, אלא אינו זה וכל
המים  ניסוך הקדים אם שהרי  כאחת, והמים היין ניסך
של  היין ניסוך ואילו ז), הלכה להלן (ראה יצא בלילה

מהלכות  פ "ד למעלה ראה ביום, אלא אינו מעשה הקרבנות
רוקח . מעשה ועיין ה, הלכה לא 25)הקרבנות כלומר

ליין  אחד מיוחדים, ספלים בשני  אלא ומים, יין אחד בספל
ז. הלכה להלן וראה למים. ואחד

.Ê‰Ú Ì‡Â26ÌÈn‰ CB˙Ï ÔÈi‰ B‡ ÔÈi‰ CB˙Ï ÌÈn‰ ¿ƒ≈»««ƒ¿««ƒ««ƒ¿««ƒ
‡ˆÈ  „Á‡ ÈÏkÓ Ì‰ÈL CqÂ27Ceq ÌÈc˜‰ Ì‡Â . ¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿ƒ∆»»»¿ƒƒ¿ƒƒ

‡ˆÈ  ‰ÏÈla ÔÎq elÙ‡ ,ÁfÏ ÌÈn‰28Ô˜e . ««ƒ«∆«¬ƒƒ¿»««¿»»»¿∆∆
ÁaÊn‰ ÈˆÁÓ ‰ÏÚÓÏ CqÓ ‰È‰ ˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc29, ¿ƒ«¬»ƒ»»¿«≈¿«¿»≈¬ƒ«ƒ¿≈«

e‡aL BÓk ,ÔÈ˙ÈMÏ „BÈ Ïk‰Â30eÈ‰ „ˆÈk . ¿«…≈«ƒƒ¿∆≈«¿≈«»
?ÔÈOBÚ31‰È‰ ÔÈbÏ ‰LÏL ˙˜ÊÁÓ ‰Ê ÏL ˙ÈÁBÏˆ ƒ¿ƒ∆»»«¬∆∆¿»Àƒ»»

ÁBÏÈM‰ ÔÓ d˙B‡ ‡lÓÓ32ÌÈn‰ ÚLÏ eÚÈb‰ .33 ¿«≈»ƒ«ƒ«ƒƒ¿««««ƒ
eÚ˜˙Â eÚÈ‰Â eÚ˜z34LkÏ ‰ÏÚ .35‰Ùe »¿¿≈ƒ¿»¿»»«∆∆»»

BÏ‡ÓOÏ36ÏÙq‰ CB˙Ï ˙ÈÁBÏv‰ ÔÓ ÌÈn‰ Ô˙BÂ ƒ¿…¿≈««ƒƒ«¿ƒ¿«≈∆
ÌL ‰È‰L37ÈÚÓ ,ÌL eÈ‰ ÛÒk ÏL ÌÈÏÙÒ ÈLe . ∆»»»¿≈¿»ƒ∆∆∆»»«¬»ƒ

CÒ ÏL ÔÈi‰ Ba ‰È‰ ÈÁÊÓe ,ÌÈn‰ Ba ‰È‰38eÈ‰Â . »»««ƒƒ¿»ƒ»»««ƒ∆∆∆¿»
ÔÈwc ÔÈÓËÁ ÈL ÔÈÓk ÔÈwÓ39˜ ‰È‰ ÌÈÓ ÏLÂ . ¿À»ƒ¿ƒ¿≈√»ƒ«ƒ¿∆«ƒ»»∆∆

ÔÈi‰ ÌÚ ÌÈn‰ ‰ÏÎiL È„k ,ÔÈÈ ÏMÓ ˜„ BlL∆«ƒ∆«ƒ¿≈∆ƒ¿∆««ƒƒ««ƒ
„Á‡k40. ¿∆»

לתוך 27)ערבב .26) מים של "עירה מח : בסוכה משנה
שנתן  רבינו ומפרש יצא". מים, של לתוך יין ושל יין, של
ואף  אחד, מכלי  ונסכן המים לתוך היין או היין לתוך מים
אבל  שם. עיין , צז: בתרא בבבא (כמפורש פסול מזוג יין כי 
פסול  אינו בחיבורו), זה דבר הביא לא רבינו כי  לציין יש
יין  ונסכו שכתוב  יין רביעית דליכא מזוג, ההין רביעית אלא
הכא  אבל המזוג, את ולא מנסך אתה ההין רביעית רביעית,
אבל  ספר). (קרית ומים יין ניסוך ידי  יצא יין, רביעית דאיכא
שמפרש  נראה לאשחורי ) אתי  (ד"ה שם רש"י  של מלשונו
הקבוע  הספל לתוך שפך המים כלומר הספלים, שהחליף 
שעירב  ולא המים, של הקבוע  לספל שפך והיין היין, של
פ "ד  סוכה טוב ' יום ב 'תוספות וראה אחד, בכלי  והמים היין

כאן. המוריה והר ט , ניסוך 28)משנה "מה ב : תענית גמ '
ספרים  "ויש שמביא שם רש"י  וראה מאורתא", המים
אפילו  בלילה ונסכיהם ומנחתם מר דאמר בהו, דכתיב 
להביא  יכולין ביום, הקרבנות מקריבין דאע "פ  בלילה,
יכול  המים ניסוך נמי  האי  ואף  בלילה, והנסכים המנחות
בחג  מים מנסכין אין כו: ביומא שאמרו ומה בלילה", לנסך
שאינו  היינו ו), הלכה למעלה (ראה שחר של בתמיד אלא
בלילה  כן עשה אם אבל שחר, של בתמיד אלא לנסך חייב 
נסכים  שדווקא איבעיא). ד"ה שם (תוס ' חובתו ידי  יצא –
ולשלמיכם, ולנסכיכם שנאמר ממה נתרבו הזבח , עם הבאים
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בשחיטת  מתקדשים שאינם עצמן, בפני  הבאים נסכים אבל
מהלכות  בפ "ד וראה ספר). (קרית בלילה נקרבין – הזבח 

ה. הלכה הקרבנות מהלכות 29)מעשה פ "ז למעלה ראה
ובתמיד  סג. זבחים במשנה וראה י , הלכה קרבנות מעשה

ג. משנה הקרבנות 30)פ "ז מעשה מהלכות פ "ב  למעלה
א. מח .31)הלכה סוכה סמוך 32)משנה הוא "מעיין

"ושאבתם  ג) יב , (ישעיה שנאמר שם), (רש"י  לירושלים"
פירוש  לפי  מח : שם (גמרא הישועה" ממעייני  בששון מים

מילי ). הני  מנא ד"ה העזרה 33)התוספות משערי  "אחד
מים  של צלוחית (=דרכו) בו שמכניסין שם על כן, נקרא

שם). (רש"י  בחג" ניסוך אמרו 34)של מח : שם הגמרא
רש"י – המים בשאיבת ומריעין (שתוקעין מילי  הני  "מנא
השילוח ) מי  דבעי  מנה"מ  מפרשים שם התוספות אבל שם,
מים  ושאבתם שם) (ישעיה קרא דאמר עינא, רב  אמר
שמחה). שתהיה כדי  והריעו תקעו (לכך בששון"

של 35) מדרומו שהוא בכבש עלה הצלוחית נושא כלומר,
ימין 36)המזבח . דרך עולין למזבח  העולין כל כי  אף 

היה  העוף ) ועולת היין בניסוך (וכן המים בניסוך ומקיפין,
שאם  מערבית. דרומית בקרן מיד שיפגע  כדי  לשמאל, פונה
לקרן  שיגיע  עד המזבח  כל את ומקיף  לימין פונה היה
(ראה  המים יתעשנו שמא חשש יש מערבית, דרומית
יא). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ "ז למעלה

כי37) האומר יהודה כר' ולא במשנה, שם כתנאֿקמא
סיד. של היו במשנה.38)הספלים במשנה.39)שם שם

בגמרא 40) ואמרו דק ", ואחד מעובה "ואחד במשנה: שם
מאותו  יותר דק  היה המים, של בספל שהיה החוטם כי  שם
גם  (ראה המים מן יותר עב  היין כי  היין, בספל שהיה

שם). המשנה בפירוש

.ÁBÏ ÔÈÓB‡ eÈ‰ ÌÈn‰ CqnL ‰Ê41E„È da‚‰ :42. ∆∆¿«≈««ƒ»¿ƒ«¿«»¿
ÌÚ‰ Ïk e‰eÓ‚e ,ÂÈÏ‚ ÏÚ „Á‡ Cq ˙Á‡ ÌÚtL∆««««ƒ≈∆»««¿»¿»»»»

Ô‰È‚B˙‡a43ÔÈ‡ ÔÈÓB‡ Ô‰L ,‡e‰ È˜B„ˆ eÓ‡L . ¿∆¿≈∆∆»¿¿ƒ∆≈¿ƒ≈
ÌÈÓ ÔÈÎqÓ44. ¿«¿ƒ«ƒ

שם.41) המים 42)משנה מנסך שהוא איך יראו שכולם
הספל. (ראה 43)לתוך בשחרית היה הניסוך שהרי 

ישראל). (תפארת האתרוג נטילת בשעת ו) הלכה למעלה
וניסוך 44) שבעלֿפה, בתורה מאמינים אינם שהצדוקים

הוא  מסיני  למשה הלכה אלא בתורה מפורש אינו המים
ו). הלכה למעלה (ראה

.Ë˙aLa e‰OÚÓ Ck ÏÁa e‰OÚÓk45‰È‰L ‡l‡ . ¿«¬≈¿…»«¬≈¿«»∆»∆»»
˙aL ÚÓ ‡lÓÓ46ÈÏkÓ dÈ‡Â ,‰Ê ÏL ˙ÈÁ ¿«≈≈∆∆«»»ƒ∆»»¿≈»ƒ¿≈

˙M‰47ÁÓÏe ,‰kLla dÁÈpÓe ,.‰pnÓ ‡lÓÓ  «»≈«ƒ»«ƒ¿»¿»»¿«≈ƒ∆»

במשנה.45) שם זו הלכה השילוח .46)כל שאם 47)מן
לקידוש  יאמרו שמא גזירה שרת, מכלי  שהיא בחבית ימלאו
נ. (סוכה בלינה ונפסלו קדשו כן ואם מלאום, ורגלים ידים

ינאי ). ר' דברי 

.È‰ÎtL Ì‡48‰˙lb˙ B‡49Bik‰ ÔÓ ‡lÓÓ  ƒƒ¿¿»ƒ¿«¿»¿«≈ƒ«ƒ
.CqÓe¿«≈

המים.48) נשפכו המגולים 49)כלומר, והמים והיין

מזבח  איסורי  מהלכות ופ "ו שם, (משנה למזבח  פסולים
בהם  והכניס  נחש מהם שתה שמא חשש שיש לפי  י ), הלכה
נפסלו  – סכנה חשש משום בשתיה שאסורים ומכיון ארסו,
נא  הקריבהו ח ) א, (מלאכי  שנאמר משום למזבח , גם
בגמרא, (שם צבאות ה' אמר פניך, הישא או הירצך לפחתך

צז:). בתרא בבבא עוד וראה

.‡È‰ÈL ÌÈÓB‡ eÈ‰ ‚Á‰ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ≈∆»»¿ƒƒ»
ÌBi‰ ÛÒeÓ ÏÚ dÓˆÚ ÈÙa50BlÁ ÈÓÈÓ ÔBL‡a . ƒ¿≈«¿»«««»ƒƒ≈À

ÌÈÏ‡ Èa '‰Ï e‰ :ÔÈÓB‡ eÈ‰ „ÚBÓ ÏL51ÈMa .52 ∆≈»¿ƒ»«¿≈≈ƒ«≈ƒ
ÓB‚Â ÌÈ‰Ï‡ Ó‡ ÚLÏÂ 53ÈLÈÏMa .Ìe˜È ÈÓ  ¿»»»»«¡…ƒ¿≈«¿ƒƒƒ»

ÌÈÚÓ ÌÚ ÈÏ54ÓB‚Â ÌÚa ÌÈÚa eÈa  ÈÚÈa .55. ƒƒ¿≈ƒ»¿ƒƒƒ…¬ƒ»»¿≈
BÓÎL ÏqÓ È˙BÈÒ‰  ÈLÈÓÁa56eËBnÈ  ÈMMa . «¬ƒƒ¬ƒƒƒ≈∆ƒ¿«ƒƒƒ

ÓB‚Â ı‡ È„ÒBÓ Ïk57„Á‡a ˙BÈ‰Ï ˙aL ÏÁ Ì‡Â . »¿≈»∆¿≈¿ƒ»«»ƒ¿¿∆»
‰ÁcÈ eËBnÈ  Ô‰Ó58. ≈∆ƒƒ»∆

  

         
 

פותח  דחוה "מ  שני   יו של ששירו  גדול, פלא  הוא  ולכאורה 
כבר   שנמצאי ובפרט כו '",  אלקי אמר "ולרשע  בפסוק 
במילי לפתוח  ומדוע  יוה "כ , של והסליחה  הכפרה  אחרי 
 ה כיבושי דברי  המזמור "כל מבאר שרש "י  ומצינו  אלו .
החג, שמחת  ושמחי החג למצוות לעזרה   לנאספי
לבית  לבוא  ל למה  כלומר, חוקי , לספר ל מה   ומוכיח
לדברי מה  מוב אינו  ועדיי בתשובה ". חוזר אינ  א זה 

יוה "כ . אחרי  ובפרט ביו "ט, כיבושי
לדייק  שאפשר לומר מסתבר שלא   א בזה : והביאור
פותחי ולא  המזמור כל  שאומרי שכוונתו  רש "י  מלשו
עצמה  הגמרא  ־כ א כי  כו '",  אלקי אמר "ולרשע   במילי
הגמ ' בהמש אופ בכל בפירוש , זאת להזכיר צריכה  היתה 
," אר מוסדי  כל "ימוטו   אומרי הששי   שביו איתא   ש
א ־ל, בעדת נצב   אלקי "במזמור  ש מפרש  ורש "י 
שאמר  מה   שג לומר, יש  ועפ"ז המזמור". כל  ואומרי
כל  לאמירת כוונתו  השני ,  ליו בנוגע  המזמור" "כל

המזמור.
      

ב ,50) הלכה המקדש כלי  מהלכות פ "ג למעלה ראה
עולות  כל על היין ניסוך בשעת שירה אומרים היו שהלויים
אלו  מהלכות פ "ו למעלה גם וראה חובה, הבאים הציבור

הֿז. היא 51)הלכות ההלכה סוף  עד מכאן כט . תהלים
שהיום  שם על המזמור "כל והיינו נה. בסוכה ברייתא
ובאותו  ועוז. כבוד דהיינו השואבה, בית שמחת תחילת
שם). (רש"י  המים" ניסוך שם על המים, על ה' קול מזמור

המועד.52) חול דברי53)של המזמור "כל נ. תהלים
בשמחת  ושמחים החג למצות לעזרה לנאספין הן כבושין
לבוא  לך למה כלומר חוקי , לספר לך מה ומוכיחם החג,
(רש"י וכו'" בתשובה חוזר אינך אם עמי , שאר עם זה לבית
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טז 54)שם) פסוק  שהוא יקום, מי  מהפסוק  צד. תהלים
צרותן  על מדברת לי , יקום מי  שפרשת "מפני  הפרק . סוף  עד
ומלכי יון ומלכי  פרס  מלכי  תחת שני  בבית משועבדין שהיו
מלכם, שמחת מלשמח  נמנעים אינם ואף ֿעלֿפי ֿכן רומי ,
לולי האלה, המריעים מן להצילנו לנו יקום מי  ומתפללין
רגלי מטה אמרתי  אם נפשי , דומה שכנה כמעט  לי  עזרתה ה'
לפי אף  כלומר, ישעשעו, תנחומיך בקרבי  שרעפי  וגו'
וכו' בתנחומיך להשתעשע  מלבוא נמנעים אנו אין צרותינו

שם). (רש"י  המזמור" סוף  פסוק 55)עד עד צד, תהלים
הוא  בוערים" "בינו כי  ואף  שם), (סוכה ספרא וכרב  טז.
הוא  מרעים" עם לי  יקום ו"מי  המזמור, של הראשון החלק 
את  ומאחרים השני  החלק  את מקדימים – השני  החלק 
זמן  שהוא עניים מתנות זמן שעכשיו "מפני  הראשון, החלק 
ימים  וכשמגיעין עני , ומעשר ופאה שכחה לקט  זמן אסיף ,
קורין  לבתיהם, ולשוב  לפרוש קרובים שהן האחרונים
שהמעשרות  ואף ֿעלֿפי  כראוי , שיעשרו להוכיחם לפניהם
"בינו  אומר לכך יודיענו, ומי  רואנו מי  יאמרו ולא בצנעה,
אוזן  הנוטע  מעשינו, יגיד מי  בלבם שאומרים בעם", בוערים
יוכיח  הלא גוים היוסר יביט , הלא עין יוצר אם ישמע , הלא

שם). (רש"י  לי " יקום מי  עד "דברי56)וגו' פא. תהלים
בסתר  אענך ואחלצך קראת בצרה תזכו, אם הן, תנחומים
עליהן  שנידונין המים על וגו' מריבה מי  על אבחנך רעם,
שמתפללין  שם על לך, אפסוק  בוחנך שאני  מה לפי  בחג,
אלקיך  ה' אנכי  זה במזמור וכתיב  להן, וצריכים הגשמים על
לכם  שאשלח  ואמלאהו, פיך הרחב  מצרים, מארץ  המעלך
שם). (רש"י  וגו'" חטה מחלב  ויאכילהו המזמור וסוף  ברכה,

ואומרים 57) אֿל, בעדת נצב  אֿלקים במזמור, פב . תהלים
אלו  הצדיקו, ורש עני  בו שכתוב  שם על המזמור כל
בפ ' לו, ותן משלך צדק  בחולין, נדרש הוא  שכך מעשרות,
לבו  נותן שאינו ומי  יבינו. ולא ידעו לא קלד.) (חולין הזרוע 
(פ "ה  באבות כדתנן מיתה, זו יתהלכו בחשכה לכך, להבין
החג  במוצאי  כו' מתרבה הדבר פרקים בארבעה ט ) משנה
לעולם  קללה וגורם עניים, מתנות גזל מפני  שנה שבכל

שם). (רש"י  ארץ " אפסי  כל שימוטו כלומר,58)ורעבון
חל  המועד חול של הראשונים הימים מששת אחד אם
שבת, של שיר מפני  נדחה יום אותו של שיר הרי  בשבת,
מפני נדחה האחרון, שהוא "ימוטו", כי  יוצא וממילא
שאין  אתמול, לומר ראוי  שהיה שיר בשבת באחד שאמרו
נמצא  בשבת אחד של שיר ובשני  השיר, סדר  מדלגין

שם). (רש"י  נדחה האחרון

.Èe‡a k59ÌÈOÚ ‰p‰k ˙BÓLÓ ÏkL , ¿»≈«¿∆»ƒ¿¿¿À»∆¿ƒ
ÌÈÏ‚a ‰ÂLa ÔÈ„BÚ ÔlÎÂ ,‰Úa‡Â60˙Bkq‰ ‚Áe . ¿«¿»»¿À»¿ƒ¿»∆»¿»ƒ¿««À

B‡ „Á‡ ÏÈ‡ B‡ „Á‡ t È˜Ó ÓLÓ Ïk ‰È‰»»»ƒ¿»«¿ƒ«∆»«ƒ∆»
È˜nL ÓLÓ LÈ  ÌÈOk‰ Ï‡ .˙‡hÁ‰ ÈÚO¿ƒ««»¬»«¿»ƒ≈ƒ¿»∆«¿ƒ
.„Á‡ Ok È˜nL ÓLÓ LÈÂ ,ÌÈOk ÈL Ô‰Ó≈∆¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»∆«¿ƒ∆∆∆»

?„ˆÈk61‰LÏL ÌL eÈ‰ ‚Á ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBÈa ≈«¿»ƒ∆«»»¿»
ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt OÚ62È˜Ó ÓLÓ Ïk . »»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ

ÌÈOk OÚ ‰Úa‡ ÌL e‡L .Ì‰Ó ˙Á‡ ‰Ó‰a¿≈»««≈∆ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒ
ÌÈL ÔÈÈ˜Ó ˙BÓLÓ ‰ML .˙BÓLÓ ‰BÓLÏƒ¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ¿«ƒ
eÈ‰ ÈMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈÈ˜Ó ˙BÓLÓ ÈLe ,ÌÈL¿«ƒ¿≈ƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«≈ƒ»

ÌÈt OÚ ÌÈL ÌL63Ïk .ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe »¿≈»»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»
ÌÈOk OÚ ‰Úa‡ ÌL e‡L .„Á‡ È˜Ó ÓLÓƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒ
,ÌÈL ÌÈL ÔÈÈ˜Ó ‰MÓÁ .˙BÓLÓ ‰ÚL˙Ï¿ƒ¿»ƒ¿»¬ƒ»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
„Á‡ ÌL eÈ‰ ÈLÈÏMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈÈ˜Ó ‰Úa‡Â¿«¿»»«¿ƒƒ∆»∆»«¿ƒƒ»»««
È˜Ó ÓLÓ Ïk .ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt OÚ»»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ
.˙BÓLÓ ‰OÚÏ ÌÈOk OÚ ‰Úa‡ e‡L .„Á‡∆»ƒ¿¬«¿»»»»¿»ƒ«¬»»ƒ¿»
„Á‡ ÔÈÈ˜Ó ‰MLÂ ,ÌÈL ÌÈL ÔÈÈ˜Ó ‰Úa‡«¿»»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«¿ƒƒ∆»
ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt ‰OÚ ÌL eÈ‰ ÈÚÈa .„Á‡∆»»¿ƒƒ»»¬»»»ƒ¿≈≈ƒ
‰Úa‡ ÌL e‡L .„Á‡ È˜Ó ÓLÓ Ïk .ÈÚOÂ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»
ÔÈÈ˜Ó ‰LÏL .ÓLÓ OÚ „Á‡Ï ÌÈOk OÚ»»¿»ƒ¿««»»ƒ¿»¿»«¿ƒƒ
ÈLÈÓÁa .„Á‡ „Á‡ ÔÈÈ˜Ó ‰BÓLe ,ÌÈL ÌÈL¿«ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«¬ƒƒ
ÓLÓ Ïk .ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt ‰ÚLz ÌL eÈ‰»»ƒ¿»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»
ÌÈLÏ ÌÈOk OÚ ‰Úa‡ ÌL e‡L .„Á‡ È˜Ó«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒƒ¿≈

L .ÓLÓ OÚ,ÌÈL ÌÈL ÔÈÈ˜Ó ˙BÓLÓ È »»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
ÌÈt ‰BÓL eÈ‰ ÈMMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈÈ˜Ó ‰OÚÂ«¬»»«¿ƒƒ∆»∆»«ƒƒ»¿»»ƒ
e‡L .„Á‡ È˜Ó ÓLÓ Ïk .ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬
.ÓLÓ OÚ ‰LÏLÏ ÌÈOk OÚ ‰Úa‡ ÌL»«¿»»»»¿»ƒƒ¿»»»ƒ¿»
OÚ ÌÈLe ,ÌÈOk ÈL È˜Ó Ô‰Ó „Á‡ ÓLÓƒ¿»∆»≈∆«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»»
‰ÚL ÌL eÈ‰ ÈÚÈMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈÈ˜Ó ÓLÓƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«¿ƒƒ»»ƒ¿»
ÌÈOk OÚ ‰Úa‡Â .ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ¿«¿»»»»¿»ƒ
‰Ó‰a È˜Ó ÓLÓ Ïk ‡ˆÓ .˙BÓLn‰ ÔÈÓk¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿≈»

.˙Á‡««

ג.59) הלכה המקדש כלי  מהלכות פ "ד למעלה
עובד 60) לעבוד, ורצה ברגל הכהנים מן שיבוא "כל כלומר

(שם  משמרך" שיגיע  עד לך לו אומרים ואין עמהם, וחולק 
ד). בסוכה 61)הלכה משנה היא ההלכה סוף  ועד מכאן

ג.62)נה: הלכה למעלה הלכה 63)ראה למעלה ראה
יום. בכל אחד אחד פוחתין הפרים כי  ד,

.‚ÈÈ˜Ó ‰È‰ ‡Ï  ÌBi‰ t È˜Ó ‰È‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆»»«¿ƒ««…»»«¿ƒ
ÁÓÏ t64‰ÏÈÏÁ ÔÈÊBÁ ‡l‡ ,65ÈÈÓMa .66ÔÈÊBÁ «¿»»∆»¿ƒ¬ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈÏ‚‰ ‡Lk „Á‡k Ôlk ÒiÙÏ67e‡aL BÓk ,68. ¿«≈À»¿∆»ƒ¿»»¿»ƒ¿∆≈«¿

אתמול 64) כבשים שהקריבו המשמרות "שאין במשנה. שם
שם). (רש"י  אותם" המשמרות 65)מניחים שסדרו כסדר

וגו', ידעיה ואחריו ראשון יהויריב  כד) (א, הימים בדברי 
חוץ  פרים, בהקרבת ומשלשות שונות המשמרות כל ונמצאו
בגמרא). (שם משלשות ואין ששונות משמרות משני 

כבשים 66) ושבעה ואיל פר אלא שם שאין עצרת. בשמיני 
ה. הלכה למעלה ראה חטאת, מפיסין 67)ושעיר כלומר

שלשו  שלא המשמרות שתי  בין רק  ולא המשמרות, כל בן
ופסק  כברגלים", לפיס  חזרו "בשמיני  במשנה שם ראה בחג,
המשמרות, כל בין מפיסין היו כי  הסובר (שם) כרבי  רבינו
שתי בין מפיסין בשמיני  הבא פר כי  האומרים כחכמים ולא
הוא  בפיס  העולה ומשמר החג, בפרי  שלשו שלא המשמרות
רבינו. של פסקו טעם לחםֿמשנה וראה הפר. העושה

המקדש 68) כלי  מהלכות ופ "ד יב , הלכה התחלת למעלה
ברגלים. שוות המשמרות כל כי  שם.
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טז 54)שם) פסוק  שהוא יקום, מי  מהפסוק  צד. תהלים
צרותן  על מדברת לי , יקום מי  שפרשת "מפני  הפרק . סוף  עד
ומלכי יון ומלכי  פרס  מלכי  תחת שני  בבית משועבדין שהיו
מלכם, שמחת מלשמח  נמנעים אינם ואף ֿעלֿפי ֿכן רומי ,
לולי האלה, המריעים מן להצילנו לנו יקום מי  ומתפללין
רגלי מטה אמרתי  אם נפשי , דומה שכנה כמעט  לי  עזרתה ה'
לפי אף  כלומר, ישעשעו, תנחומיך בקרבי  שרעפי  וגו'
וכו' בתנחומיך להשתעשע  מלבוא נמנעים אנו אין צרותינו

שם). (רש"י  המזמור" סוף  פסוק 55)עד עד צד, תהלים
הוא  בוערים" "בינו כי  ואף  שם), (סוכה ספרא וכרב  טז.
הוא  מרעים" עם לי  יקום ו"מי  המזמור, של הראשון החלק 
את  ומאחרים השני  החלק  את מקדימים – השני  החלק 
זמן  שהוא עניים מתנות זמן שעכשיו "מפני  הראשון, החלק 
ימים  וכשמגיעין עני , ומעשר ופאה שכחה לקט  זמן אסיף ,
קורין  לבתיהם, ולשוב  לפרוש קרובים שהן האחרונים
שהמעשרות  ואף ֿעלֿפי  כראוי , שיעשרו להוכיחם לפניהם
"בינו  אומר לכך יודיענו, ומי  רואנו מי  יאמרו ולא בצנעה,
אוזן  הנוטע  מעשינו, יגיד מי  בלבם שאומרים בעם", בוערים
יוכיח  הלא גוים היוסר יביט , הלא עין יוצר אם ישמע , הלא

שם). (רש"י  לי " יקום מי  עד "דברי56)וגו' פא. תהלים
בסתר  אענך ואחלצך קראת בצרה תזכו, אם הן, תנחומים
עליהן  שנידונין המים על וגו' מריבה מי  על אבחנך רעם,
שמתפללין  שם על לך, אפסוק  בוחנך שאני  מה לפי  בחג,
אלקיך  ה' אנכי  זה במזמור וכתיב  להן, וצריכים הגשמים על
לכם  שאשלח  ואמלאהו, פיך הרחב  מצרים, מארץ  המעלך
שם). (רש"י  וגו'" חטה מחלב  ויאכילהו המזמור וסוף  ברכה,

ואומרים 57) אֿל, בעדת נצב  אֿלקים במזמור, פב . תהלים
אלו  הצדיקו, ורש עני  בו שכתוב  שם על המזמור כל
בפ ' לו, ותן משלך צדק  בחולין, נדרש הוא  שכך מעשרות,
לבו  נותן שאינו ומי  יבינו. ולא ידעו לא קלד.) (חולין הזרוע 
(פ "ה  באבות כדתנן מיתה, זו יתהלכו בחשכה לכך, להבין
החג  במוצאי  כו' מתרבה הדבר פרקים בארבעה ט ) משנה
לעולם  קללה וגורם עניים, מתנות גזל מפני  שנה שבכל

שם). (רש"י  ארץ " אפסי  כל שימוטו כלומר,58)ורעבון
חל  המועד חול של הראשונים הימים מששת אחד אם
שבת, של שיר מפני  נדחה יום אותו של שיר הרי  בשבת,
מפני נדחה האחרון, שהוא "ימוטו", כי  יוצא וממילא
שאין  אתמול, לומר ראוי  שהיה שיר בשבת באחד שאמרו
נמצא  בשבת אחד של שיר ובשני  השיר, סדר  מדלגין

שם). (רש"י  נדחה האחרון

.Èe‡a k59ÌÈOÚ ‰p‰k ˙BÓLÓ ÏkL , ¿»≈«¿∆»ƒ¿¿¿À»∆¿ƒ
ÌÈÏ‚a ‰ÂLa ÔÈ„BÚ ÔlÎÂ ,‰Úa‡Â60˙Bkq‰ ‚Áe . ¿«¿»»¿À»¿ƒ¿»∆»¿»ƒ¿««À

B‡ „Á‡ ÏÈ‡ B‡ „Á‡ t È˜Ó ÓLÓ Ïk ‰È‰»»»ƒ¿»«¿ƒ«∆»«ƒ∆»
È˜nL ÓLÓ LÈ  ÌÈOk‰ Ï‡ .˙‡hÁ‰ ÈÚO¿ƒ««»¬»«¿»ƒ≈ƒ¿»∆«¿ƒ
.„Á‡ Ok È˜nL ÓLÓ LÈÂ ,ÌÈOk ÈL Ô‰Ó≈∆¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»∆«¿ƒ∆∆∆»

?„ˆÈk61‰LÏL ÌL eÈ‰ ‚Á ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBÈa ≈«¿»ƒ∆«»»¿»
ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt OÚ62È˜Ó ÓLÓ Ïk . »»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ

ÌÈOk OÚ ‰Úa‡ ÌL e‡L .Ì‰Ó ˙Á‡ ‰Ó‰a¿≈»««≈∆ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒ
ÌÈL ÔÈÈ˜Ó ˙BÓLÓ ‰ML .˙BÓLÓ ‰BÓLÏƒ¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ¿«ƒ
eÈ‰ ÈMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈÈ˜Ó ˙BÓLÓ ÈLe ,ÌÈL¿«ƒ¿≈ƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«≈ƒ»

ÌÈt OÚ ÌÈL ÌL63Ïk .ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe »¿≈»»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»
ÌÈOk OÚ ‰Úa‡ ÌL e‡L .„Á‡ È˜Ó ÓLÓƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒ
,ÌÈL ÌÈL ÔÈÈ˜Ó ‰MÓÁ .˙BÓLÓ ‰ÚL˙Ï¿ƒ¿»ƒ¿»¬ƒ»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
„Á‡ ÌL eÈ‰ ÈLÈÏMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈÈ˜Ó ‰Úa‡Â¿«¿»»«¿ƒƒ∆»∆»«¿ƒƒ»»««
È˜Ó ÓLÓ Ïk .ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt OÚ»»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ
.˙BÓLÓ ‰OÚÏ ÌÈOk OÚ ‰Úa‡ e‡L .„Á‡∆»ƒ¿¬«¿»»»»¿»ƒ«¬»»ƒ¿»
„Á‡ ÔÈÈ˜Ó ‰MLÂ ,ÌÈL ÌÈL ÔÈÈ˜Ó ‰Úa‡«¿»»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«¿ƒƒ∆»
ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt ‰OÚ ÌL eÈ‰ ÈÚÈa .„Á‡∆»»¿ƒƒ»»¬»»»ƒ¿≈≈ƒ
‰Úa‡ ÌL e‡L .„Á‡ È˜Ó ÓLÓ Ïk .ÈÚOÂ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»
ÔÈÈ˜Ó ‰LÏL .ÓLÓ OÚ „Á‡Ï ÌÈOk OÚ»»¿»ƒ¿««»»ƒ¿»¿»«¿ƒƒ
ÈLÈÓÁa .„Á‡ „Á‡ ÔÈÈ˜Ó ‰BÓLe ,ÌÈL ÌÈL¿«ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«¬ƒƒ
ÓLÓ Ïk .ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt ‰ÚLz ÌL eÈ‰»»ƒ¿»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»
ÌÈLÏ ÌÈOk OÚ ‰Úa‡ ÌL e‡L .„Á‡ È˜Ó«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒƒ¿≈

L .ÓLÓ OÚ,ÌÈL ÌÈL ÔÈÈ˜Ó ˙BÓLÓ È »»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
ÌÈt ‰BÓL eÈ‰ ÈMMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈÈ˜Ó ‰OÚÂ«¬»»«¿ƒƒ∆»∆»«ƒƒ»¿»»ƒ
e‡L .„Á‡ È˜Ó ÓLÓ Ïk .ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬
.ÓLÓ OÚ ‰LÏLÏ ÌÈOk OÚ ‰Úa‡ ÌL»«¿»»»»¿»ƒƒ¿»»»ƒ¿»
OÚ ÌÈLe ,ÌÈOk ÈL È˜Ó Ô‰Ó „Á‡ ÓLÓƒ¿»∆»≈∆«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»»
‰ÚL ÌL eÈ‰ ÈÚÈMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈÈ˜Ó ÓLÓƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«¿ƒƒ»»ƒ¿»
ÌÈOk OÚ ‰Úa‡Â .ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ¿«¿»»»»¿»ƒ
‰Ó‰a È˜Ó ÓLÓ Ïk ‡ˆÓ .˙BÓLn‰ ÔÈÓk¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿≈»

.˙Á‡««

ג.59) הלכה המקדש כלי  מהלכות פ "ד למעלה
עובד 60) לעבוד, ורצה ברגל הכהנים מן שיבוא "כל כלומר

(שם  משמרך" שיגיע  עד לך לו אומרים ואין עמהם, וחולק 
ד). בסוכה 61)הלכה משנה היא ההלכה סוף  ועד מכאן

ג.62)נה: הלכה למעלה הלכה 63)ראה למעלה ראה
יום. בכל אחד אחד פוחתין הפרים כי  ד,

.‚ÈÈ˜Ó ‰È‰ ‡Ï  ÌBi‰ t È˜Ó ‰È‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆»»«¿ƒ««…»»«¿ƒ
ÁÓÏ t64‰ÏÈÏÁ ÔÈÊBÁ ‡l‡ ,65ÈÈÓMa .66ÔÈÊBÁ «¿»»∆»¿ƒ¬ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈÏ‚‰ ‡Lk „Á‡k Ôlk ÒiÙÏ67e‡aL BÓk ,68. ¿«≈À»¿∆»ƒ¿»»¿»ƒ¿∆≈«¿

אתמול 64) כבשים שהקריבו המשמרות "שאין במשנה. שם
שם). (רש"י  אותם" המשמרות 65)מניחים שסדרו כסדר

וגו', ידעיה ואחריו ראשון יהויריב  כד) (א, הימים בדברי 
חוץ  פרים, בהקרבת ומשלשות שונות המשמרות כל ונמצאו
בגמרא). (שם משלשות ואין ששונות משמרות משני 

כבשים 66) ושבעה ואיל פר אלא שם שאין עצרת. בשמיני 
ה. הלכה למעלה ראה חטאת, מפיסין 67)ושעיר כלומר

שלשו  שלא המשמרות שתי  בין רק  ולא המשמרות, כל בן
ופסק  כברגלים", לפיס  חזרו "בשמיני  במשנה שם ראה בחג,
המשמרות, כל בין מפיסין היו כי  הסובר (שם) כרבי  רבינו
שתי בין מפיסין בשמיני  הבא פר כי  האומרים כחכמים ולא
הוא  בפיס  העולה ומשמר החג, בפרי  שלשו שלא המשמרות
רבינו. של פסקו טעם לחםֿמשנה וראה הפר. העושה

המקדש 68) כלי  מהלכות ופ "ד יב , הלכה התחלת למעלה
ברגלים. שוות המשמרות כל כי  שם.

.„È˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‚Á ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBÈa¿»ƒ∆«∆»ƒ¿¿«»
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ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ÌL ‰È‰69ÔÈ„ÈÓz ÏLÂ ÔÈÙÒeÓ ÏL »»»ƒ¿«¿»ƒ∆»ƒ¿∆¿ƒƒ
ÔBOÚ „Á‡Â ÌÈML70ÔÈÚÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,71B˙B‡72. ƒƒ¿∆»ƒ»¿…»¿»¿ƒ

הקרבנות 69) מעשה מהלכות פ "ב  למעלה ראה הסולת, היא
טוֿיז. הלכות להלן וראה א, עשר 70)הלכה שלשה שהרי 

היה  ג) הלכה למעלה (ראה הראשון ביום שמקריבים הפרים
היו  פר לכל שהרי  סולת, עשרונים ותשע  בשלשים צורך
מעשה  מהלכות פ "ב  למעלה (ראה עשרונים שלשה
ג) הלכה למעלה (ראה האילים ולשני  ד). הלכה הקרבנות
שני מביא איל לכל שהרי  עשרונים, בארבעה צורך היה
(ראה  הכבשים עשרה ולארבע  שם). (מעה"ק  עשרונים
כבש  לכל עשרון עשרונים, עשר ארבעה מביא ה"ג) למעלה
עשרונים, ושבעה חמשים ביחד הרי  שם), (מעה"ק  וכבש
טעון  אין שהרי  נסכים מביא אינו החטאת שעיר על ואילו
ה"ב ), שם מעה"ק  (ראה בלבד ושלמים עולות אלא נסכים
מוסף  של הכבשים שני  על עשרונים שני  מביא לזה ונוסף 
שני לזה נוסף  ועוד כבש, לכל אחד עשרון שבת של
ואחד  ששים ביחד הרי  התמידין, כבשי  לשני  עשרונים
פי "ב . שם ותוספתא קג: במנחות משנה ראה עשרונים,

מששים 71) שיותר משום הוא והטעם שם. ותוספתא משנה
מהלכות  בפי "ז למעלה ראה אחד, בכלי  נבללים אינם עשרון
בפחות  שאפילו להלן עוד וראה ו. הלכה הקרבנות מעשה

כאן. לבלול אין ואחד אותם.72)מששים בכסף ֿמשנה:

.ÂËÌÏBÚÏe73ÔÈÚÓ ÔÈ‡74ÌÈÎÒ75ÈkÒ ‡l‡ , ¿»≈¿»¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈
ÌÈOk ÈkÒÂ ,ÌcÏ ÌÈÏÈ‡‰ ÈkÒÂ ,ÌcÏ ÌÈt‰«»ƒ¿«»¿ƒ¿≈»≈ƒ¿«»¿ƒ¿≈¿»ƒ

ÌcÏ76„ÈÁÈ ˙Ba˜a ÔÈa eaˆ ˙Ba˜a ÔÈa ,77. ¿«»≈¿»¿¿ƒ≈¿»¿¿»ƒ

עשרון.73) ואחד מששים בפחות אפילו כלומר,
פט :74) שם וגמרא קג: במנחות היין 75)משנה כולל

הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות פ "ב  למעלה (ראה והסולת
אף ֿעלֿפי76)א). לערב , אסור – ביחד ואילים פרים אבל

סולת  עשרונים שלשה מביא הוא בפר שהרי  שוה, שבלילתם
לוגין  שני  הרי  שמן, לוגין ששה היינו שמן, ההין חצי  על
עליהם  מביא שהרי  כן, באילים וגם סולת, עשרון על שמן
ארבעה  היינו שמן ההין שלישית על סולת עשרונים שני 
שנאמר  ממה כן ולמדו – עשרון על לוגין שני  הרי  לוגין,
זה  של חלביו יערב  שלא "והקטירו", יא) ג, (ויקרא בחלבים
לסולת  והואֿהדין טז). הלכה להלן וראה פט : (מנחות בזה
גבי על נקטר שלהם הקומץ  הם, שאף  מנחה, של ושמן
או  אילים בשל כבשים נסכי  יערב  שלא וקלֿוחומר המזבח .
והאילים  שהפרים שוה, בלילתם אין שהרי  פרים, בשל
בכבשים  ואילו סולת, עשרון כל על שמן לוגין שני  נבללים
והן  שמן, לוגין שלשה על סולת עשרון יותר, רכה בלילתם
במנחות  (רש"י  יתירה וזו חסירה זו ונמצאת מזו זו בולעות
אילים  בפרים, פרים שנסכי  רבינו, מדברי  [ונראה קג:).
מדברי נראה וכן איסור, אין – בכבשים וכבשים באילים
רק  שהכוונה לפרש וצריך (שם), במנחות והגמרא המשנה
על  אינם שהרי  התורה, מן בתערובת, נאסרו שלא יין, לנסכי 
הקרבנות  מעשה מהלכות (פ "ב  שיתין גבי  על אלא  האש,
תערובת  אסרו חכמים ורק  יד), הלכה פט "ז ושם א, הלכה
אלא  גזרו לא פט :) (מנחות ושמן סולת לערב  יבוא שמא יין
בשני יש שהרי  וכו'), באילים (פרים מינו בשאינו במין

כבשים  כגון בדיעבד, אפילו פוסלת שתערובת אופן מינים
בפרים  גם גזרו ולפיכך במשנה), (שם יחד שבללם בפרים

גזרו,ו  לא – וכו' בפרים פרים כגון אחד במין אבל אילים,
סימן  ליורהֿדעה בט "ז וראה בדיעבד. פסול בו אין שלעולם
ששנינו  מה על פט :) (שם אביי  שאמר ומה א, ס "ק  צא
נסכי אילים, בנסכי  פרים נסכי  "מערבין פט .) (שם  במשנה
סלתן  נתערב  אם יינו "מערבין – כבשים" בנסכי  כבשים
התירו  לא שבהם באילים, פרים על מוסב  לא זה ושמנן",
לעולם, מותר בכבשים בכבשים אבל נתערב , כבר אם אלא
ועיין  יט . הלכה להלן וראה כנ"ל. שנתערבו, לפני  אפילו

המוריה]. נסכי77)בהר "מערבין פט . שם במשנה ראה
בשל  יחיד כבשים, בנסכי  כבשים נסכי  אילים, בנסכי  פרים
דין  כי  בגמרא פט : שם וראה אמש". בשל יום של ציבור,
והסולת  השמן נתערבו כבר אם ורק  דוקא, יין לענין הוא זה
ולא  אסור, – אחר באופן אבל יח ), הלכה להלן (ראה

לציבור. יחיד בין הבדילו

.ÊËÔÈa eaˆ ˙Ba˜ ÔÈa ,˙Ba˜ ÏL ÌÈÏÁ‰ ÏÎÂ¿»«¬»ƒ∆»¿»≈»¿¿ƒ≈
„ÈÁÈ ˙Ba˜78‡l‡ ,‰Êa ‰Ê Ô˙B‡ ÔÈÚÓ ÔÈ‡  »¿¿»ƒ≈¿»¿ƒ»∆»∆∆»

BÓˆÚ ÈÙa Ôa˜Â Ôa˜ Ïk ÈeÓ‡ ÔÈÈË˜Ó79Ì‡Â . «¿ƒƒ≈≈»»¿»¿»¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ
„Á‡k Ïk‰ ÈË˜Ó  eÚ˙80. ƒ¿»¿«¿ƒ«…¿∆»

טו.78) הלכה למעלה וראה שם, במנחות נראה כן
ויקרא 79) ובסיפרא פט : ובמנחות סד: בפסחים ברייתא

יא) ג, (ויקרא שנאמר י , הלכה יד פרשה דנדבה דבורא
להלן  גם וראה בזה. זה של חלביו יערב  שלא "והקטירו",

ו. הלכה פסח  קרבן מהלכות במנחות 80)פ "א מבואר כן
הרי אמר". קא נתערבו "אם יוחנן ר' שמתרץ  ממה שם,
– נדחה הזה התירוץ  כי  ואף  ביחד. מקטירם נתערבו, שאם
אמת  דין הדין אבל אחר, מטעם אלא נדחה זה מטעם לא

המוריה). (הר

.ÊÈÌÈÎÒ ÏL ˙BÁÓ81Á‡ BÊa BÊ eÚ˙pL ¿»∆¿»ƒ∆ƒ¿»¿»««
˙BLk  BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏÏpL82. ∆ƒ¿«»ƒ»ƒƒ¿≈«¿¿≈

הקרבנות 81) מעשה מהלכות פ "ב  למעלה ראה סולת, היינו
א. כבשים 82)הלכה או ופרים כבשים היינו במינו, [מין

רכה  בלילתם שכבשים בבלילה, מינים שני  שהם ואילים,
הלכה  למעלה ראה סולת. עשרון על שמן לוגים (=שלשה
על  לוגים (=שני  עבה בלילתם ואילים פרים ואילו טו),
אחד  מין הם ואילים פרים אבל שם). למעלה ראה עשרון,
אין  ובהם שם), למעלה (ראה שווה בלילתם שהרי  זה, לענין
כשרות, – ביחד נבללו אם אלא לחוד, תהא שבלילתם צורך
נסכי מערבין "אין (פט :) שם במשנה הוא וכן להלן. וראה
וכו' עצמן בפני  אלו בללם ואם ואילים, פרים בנסכי  כבשים

להלן]. וראה פסול". בלל שלא עד אם כשירים, ונתערבו

.ÁÈeÏÏpL ÔÂÈÎÂ83˙BÁn‰84ÔzÏÒÂ ÔÓL Ú˙Â ¿≈»∆ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿»≈«¿»¿»¿»
‰ ‰lÁzÎÏ Ô‰lL ÔÈÈ ÚÏ zÓ ‰Ê È85Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆À»¿»≈«ƒ∆»∆¿«¿ƒ»¿≈ƒ

ÈÙa ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÌÈÎÒ ÏL ˙BÁÓ ÈË˜‰ƒ¿ƒ¿»∆¿»ƒ»««¿««ƒ¿≈
dÓˆÚ86Ô‰lL ÔÈi‰ ÚÏ zÓ ‰Ê È‰ 87. «¿»¬≈∆À»¿»≈««ƒ∆»∆

שם.83) המשנה בפירוש שם, במנחות היינו 84)כאבי 
יט . הלכה להלן ראה באילים, לא 85)פרים אם אבל
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קמו                 
         

היין  לערב  אסור והאילים, הפרים של וסולתן שמנן נתערבו
כ). הלכה להלן (ראה נתערבו.86)לכתחילה שלא כלומר

יינן 87) מערבין קאמר הכי  אביי , "אמר פט : במנחות שם
במה  והתניא לא, לכתחלה ויינן ושמנן. סלתן נתערב  אם
אמר  אלא מערבין. יין אבל ושמן, בסולת אמורים דברים
יין  מערבין ושמנן סלתן דהוקטר היכא קאמר, הכי  אביי ,
ושמנן  סלתן נתערב  אם הוקטר, דלא היכא לכתחילה.
אתי דילמא מערבין, אין לאו ואם יינן, נמי  מערבין

לכתחילה". ושמן סולת לאיערובי 
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בפני88) שהוקטרו או וסולתן, שמנן כשנתערב  כלומר,
יח . הלכה למעלה ראה פט .89)עצמן, שם משנה

בנסכי כבשים נסכי  אילים, בנסכי  פרים נסכי  "מערבין
וכמו  אמש". בשל יום של ציבור, ושל יחיד של כבשים,
שכתב  ומה למעלה). דבריו הובאו פט : (שם אביי  שפירשה
של  בקרבן נסכים הביא לא אם כלומר יום, בשל אמש של
מעשה  מהלכות פ "ב  למעלה (ראה היום והביאן אמש
לאחר  ונסכיו היום, קרבנו אדם מביא כי  יב , הלכה הקרבנות

שם). במנחות המשנה פירוש ראה ימים, היינו 90)עשרה
כנ"ל. הוקטרו, או ובהם 91)כשנתערבו שוה. שבלילתן

אותם  תפסול וסלתם שמנם שתערובת אופן שום אין עצמם
יש  שבהם וכבשים, פרים מחמת בהם שגזרו אלא בדיעבד,
כגון  בדיעבד, אפילו פוסלת וסולת שמן שתערובת אופן
ממש, אחד [ובמין יז). הלכה למעלה (ראה ביחד שנבללו
(וראה  בכבשים וכבשים באילים אילים בפרים, פרים כגון
וכבשים  ובפרים שנתערבו. לפני  אפילו אסרו לא בסמוך),
לאחר  אפילו התירו לא בדיעבד, פסול יש עצמם  שבהם

להלן]. ראה מה 92)שנתערבו, כל סותרים אלו [דברים
אחד  שבמין טו), הלכה ולמעלה (בסמוך למעלה שכתבנו

שנת  לפני  אפילו אסרו לא רומ ממש בדפוסי  אולם יערבו.
נסכי ביין אילים, נסכי  ביין פרים נסכי  "מערב  וויניציאה
ביין  פרים נסכי  (יין) "מערב  תיקן: והכסף ֿמשנה כבשים".
יש  אבל כבשים". נסכי  ביין כבשים) נסכי  (יין אילים נסכי 
אילים  נסכי  ביין פרים נסכי  (יין) "מערב  אחר: באופן לתקן
היינו  כבשים", נסכי  ביין כבשים) נסכי  יין לומר צורך (ואין
בלא  אף  מותר כבשים, נסכי  ביין כבשים נסכי  שיין לפי 

כנ"ל]. אפילו 93)נתערבו, שפסול אופן יש שבזה שכיון
מערבין, ד"ה שם בפירש"י  הוא וכן יותר. גזרו – בדיעבד
מערבין  אין אבל דמתיניתן מציעתא דקתני  "והא וז"ל:
להיות) צריך (כן אפילו היינו פרים], בנסכי  כבשים [נסכי 
א' זה: בענין אופנים ששלשה נמצא ושמנן". סלתן נתערבו
לפני אף  יין לערב  מותר בכבשים, וכבשים בפרים פרים
אפילו  בכבשים, ואילים פרים ב ' וסולת. שמן שעירבו
אם  באילים, פרים ג' יין. לערב  אסור וסולת שמן נתערבו

אסור. – לאו ואם יין, לערב  מותר וסולת שמן נתערבו
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כנ"ל.94) ואילים, בפרים יח ,95)היינו הלכה למעלה
המוריה. בהר וראה
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:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

   1 
קדשים 1) לשחוט  מותרין אם לעבודה הפסולין יבאר

שלא  והשוחטם קדשים, בשחיטת כוונה צריך אם לכתחילה,
במקומם.

.‡Ïk2ÔÈÏeÒt‰3‰„BÚÏ4ÌÈL„˜ ËÁLÏ ÔÈzÓ »«¿ƒ»¬»À»ƒƒ¿…»»ƒ
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ב .2) לא, זבחים אהרן 3)משנה, מזרע  (שאינו זר כגון
מקדש  ביאת מהל' בפ "ט  טמא. ערל מום, בעל הכהן),
שם. ראה לעבודה, פסולים שמונהֿעשר רבינו מונה הט "ו,

אבל 4) בהמה, קרבנות המקדש. בבית קרבנות הקרבת
(ויקרא  שנאמר בצפון, נמלקים אלא נשחטים אינם עופות
(לקמן  כשר כהן טעונה ומליקה ראשו" את "ומלק  טו): א,

ה"א). ומשמע 5)פ "ז "ששחטו", כתוב : אמנם במשנה,
בגמרא  אולם ישחוט , לא לכתחילה אבל כשר, בדיעבד שרק 
לשון  המשנה נקטה טמאים, שמשום פירשו, לב .) (שם
יגעו  שמא לכתחילה לשחוט  אסורים שטמאים דיעבד,

רבינו. כאן מסיים וכן ויטמאוהו, הקרבנות 6)בבשר
ושלמי עולות, אשמות, חטאות, והם: ביותר, המקודשים
שתי עם השבועות בחג שהקריבו כבשים שני  היינו ציבור,

נשים,7)הלחם. עזרת המקדש: בבית היו עזרות שלש
עזרת  פירושה עזרה וסתם כהנים, ועזרת ישראל עזרת
וכל  שכינה", "מחנה נקרא מערב  ולצד שממנה ישראל,

התורה. מן לה להכנס  אסורים העזרה,8)הטמאים לפנים
ביאת  מהל' בפי "ג פסק  רבינו אמנם קדשים, שחיטת מקום
הטמא  מגוף  חלק  הכנסת אסרו שחכמים הי "ח , המקדש
מדובר  ביאה), שמה במקצת ביאה התלמוד: (בלשון לעזרה
לשחוט  לו אסור ידו, והכניס  דרבנן איסור על כשעבר כאן
לעזרה  ידו שהכניס  לפני  גם אגב , היד. הוצאת אגב  אפילו
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קמז                  
         

היין  לערב  אסור והאילים, הפרים של וסולתן שמנן נתערבו
כ). הלכה להלן (ראה נתערבו.86)לכתחילה שלא כלומר

יינן 87) מערבין קאמר הכי  אביי , "אמר פט : במנחות שם
במה  והתניא לא, לכתחלה ויינן ושמנן. סלתן נתערב  אם
אמר  אלא מערבין. יין אבל ושמן, בסולת אמורים דברים
יין  מערבין ושמנן סלתן דהוקטר היכא קאמר, הכי  אביי ,
ושמנן  סלתן נתערב  אם הוקטר, דלא היכא לכתחילה.
אתי דילמא מערבין, אין לאו ואם יינן, נמי  מערבין

לכתחילה". ושמן סולת לאיערובי 
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בפני88) שהוקטרו או וסולתן, שמנן כשנתערב  כלומר,
יח . הלכה למעלה ראה פט .89)עצמן, שם משנה

בנסכי כבשים נסכי  אילים, בנסכי  פרים נסכי  "מערבין
וכמו  אמש". בשל יום של ציבור, ושל יחיד של כבשים,
שכתב  ומה למעלה). דבריו הובאו פט : (שם אביי  שפירשה
של  בקרבן נסכים הביא לא אם כלומר יום, בשל אמש של
מעשה  מהלכות פ "ב  למעלה (ראה היום והביאן אמש
לאחר  ונסכיו היום, קרבנו אדם מביא כי  יב , הלכה הקרבנות

שם). במנחות המשנה פירוש ראה ימים, היינו 90)עשרה
כנ"ל. הוקטרו, או ובהם 91)כשנתערבו שוה. שבלילתן

אותם  תפסול וסלתם שמנם שתערובת אופן שום אין עצמם
יש  שבהם וכבשים, פרים מחמת בהם שגזרו אלא בדיעבד,
כגון  בדיעבד, אפילו פוסלת וסולת שמן שתערובת אופן
ממש, אחד [ובמין יז). הלכה למעלה (ראה ביחד שנבללו
(וראה  בכבשים וכבשים באילים אילים בפרים, פרים כגון
וכבשים  ובפרים שנתערבו. לפני  אפילו אסרו לא בסמוך),
לאחר  אפילו התירו לא בדיעבד, פסול יש עצמם  שבהם

להלן]. ראה מה 92)שנתערבו, כל סותרים אלו [דברים
אחד  שבמין טו), הלכה ולמעלה (בסמוך למעלה שכתבנו

שנת  לפני  אפילו אסרו לא רומ ממש בדפוסי  אולם יערבו.
נסכי ביין אילים, נסכי  ביין פרים נסכי  "מערב  וויניציאה
ביין  פרים נסכי  (יין) "מערב  תיקן: והכסף ֿמשנה כבשים".
יש  אבל כבשים". נסכי  ביין כבשים) נסכי  (יין אילים נסכי 
אילים  נסכי  ביין פרים נסכי  (יין) "מערב  אחר: באופן לתקן
היינו  כבשים", נסכי  ביין כבשים) נסכי  יין לומר צורך (ואין
בלא  אף  מותר כבשים, נסכי  ביין כבשים נסכי  שיין לפי 

כנ"ל]. אפילו 93)נתערבו, שפסול אופן יש שבזה שכיון
מערבין, ד"ה שם בפירש"י  הוא וכן יותר. גזרו – בדיעבד
מערבין  אין אבל דמתיניתן מציעתא דקתני  "והא וז"ל:
להיות) צריך (כן אפילו היינו פרים], בנסכי  כבשים [נסכי 
א' זה: בענין אופנים ששלשה נמצא ושמנן". סלתן נתערבו
לפני אף  יין לערב  מותר בכבשים, וכבשים בפרים פרים
אפילו  בכבשים, ואילים פרים ב ' וסולת. שמן שעירבו
אם  באילים, פרים ג' יין. לערב  אסור וסולת שמן נתערבו

אסור. – לאו ואם יין, לערב  מותר וסולת שמן נתערבו
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כנ"ל.94) ואילים, בפרים יח ,95)היינו הלכה למעלה
המוריה. בהר וראה
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   1 
קדשים 1) לשחוט  מותרין אם לעבודה הפסולין יבאר

שלא  והשוחטם קדשים, בשחיטת כוונה צריך אם לכתחילה,
במקומם.
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ב .2) לא, זבחים אהרן 3)משנה, מזרע  (שאינו זר כגון
מקדש  ביאת מהל' בפ "ט  טמא. ערל מום, בעל הכהן),
שם. ראה לעבודה, פסולים שמונהֿעשר רבינו מונה הט "ו,

אבל 4) בהמה, קרבנות המקדש. בבית קרבנות הקרבת
(ויקרא  שנאמר בצפון, נמלקים אלא נשחטים אינם עופות
(לקמן  כשר כהן טעונה ומליקה ראשו" את "ומלק  טו): א,

ה"א). ומשמע 5)פ "ז "ששחטו", כתוב : אמנם במשנה,
בגמרא  אולם ישחוט , לא לכתחילה אבל כשר, בדיעבד שרק 
לשון  המשנה נקטה טמאים, שמשום פירשו, לב .) (שם
יגעו  שמא לכתחילה לשחוט  אסורים שטמאים דיעבד,

רבינו. כאן מסיים וכן ויטמאוהו, הקרבנות 6)בבשר
ושלמי עולות, אשמות, חטאות, והם: ביותר, המקודשים
שתי עם השבועות בחג שהקריבו כבשים שני  היינו ציבור,

נשים,7)הלחם. עזרת המקדש: בבית היו עזרות שלש
עזרת  פירושה עזרה וסתם כהנים, ועזרת ישראל עזרת
וכל  שכינה", "מחנה נקרא מערב  ולצד שממנה ישראל,

התורה. מן לה להכנס  אסורים העזרה,8)הטמאים לפנים
ביאת  מהל' בפי "ג פסק  רבינו אמנם קדשים, שחיטת מקום
הטמא  מגוף  חלק  הכנסת אסרו שחכמים הי "ח , המקדש
מדובר  ביאה), שמה במקצת ביאה התלמוד: (בלשון לעזרה
לשחוט  לו אסור ידו, והכניס  דרבנן איסור על כשעבר כאן
לעזרה  ידו שהכניס  לפני  גם אגב , היד. הוצאת אגב  אפילו
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ביאת  הל' (ראה נשים לעזרת בכניסתו דרבנן איסור על עבר
שרץ  בנגיעת שנטמא באדם נאמר זה וכל ה"ו). פ "ג מקדש
הוא  הרי  במת, נטמא אם אבל כלים מטמא שאינו וכדומה
הקרבן  ונפסל הבשר את מטמאה והיא הסכין את מטמא

במשנה). שם (רש"י  בדיעבד לשאול:9)אפילו ויש
שנשחטים  ודומיהם) תודה (שלמים, קלים בקדשים בשלמא
יד  על נשחט  כשהקרבן לנגוע , לו אפשר בעזרה, מקום בכל
המזבח  של בצפונו נשחטים קדשים קדשי  אבל ממש, השער
צפונה") המזבח  ירך על אותו "ושחט  יא: א, (ויקרא
וכיצד  אמות, ושתים עשרים המזרח  מכותל רחוק  והמזבח 
נגיעה  אבל ארוכה, בסכין אפשר לשחוט  בבשר? יגע 
בית  מהל' בפ "ה רבינו לשיטת אולם ממש. בידו רק  מטמאה
שכל  שם, כתב  רבינו זו. לקושיה מקום אין הט "ו הבחירה
בשטח  העזרה של הצפוני  בחלק  הנמצא העזרה חלק 
המזבח , צפון נקרא הצפוני  והכותל המזבח  שבין המרחק 

כ  שעד מזה לשחוט ויוצא ואפשר צפון, נקרא המזרח  ותל
(אמנם  ובטמאים. ד"ה שם 'תוספות' ראה קדשים. קדשי  שם
אמות  שתי  במרחק  נמצא שהשער יוצא רבינו לדעת גם
יכול  - קצת ארוכות שידיו אדם בן אבל מזבח , של מצפונו

להגיע ).

.ÏB„b Ô‰k t ÔÎÂ .Lk Áf‰  ËÁLÂ Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿»««∆«»≈¿≈«…≈»
ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL10ËÁLÂ :Ba Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ , ∆«ƒƒ««ƒ∆∆¡«¿»«

Ô‰‡11‰n„‡ ‰t Û‡ .Lk  Ê BËÁL Ì‡ ,12 «¬…ƒ¿»»»≈«»»¬À»
‰ÏeÒt ‰ËÈÁL EÏ ÔÈ‡L .‰Lk  Ê dËÁML∆¿»»»¿≈»∆≈¿¿ƒ»¿»

Êa13. ¿»

שהלכה 10) כרב  ופסק  ושמואל, רב  מחלוקת א. מב , יומא
דעתו  (מג:) שם יוחנן רבי  וגם והיתר, איסור בדיני  כמותו

והקריב 11)כרב . למעלה: הכתוב  על הסתמך רבינו
לו. אשר החטאת פר את יוחנן 12)"אהרן" ורבי  כשמואל

כרבי הלכה יוחנן, ורבי  רב  - בידינו כלל רב . דעת נגד שם,
"יכול 13)יוחנן. שנינו: ד, פרשתא ויקרא כהנים' ב 'תורת

בן  את ושחט  תלמודֿלומר: כשר)? כהן (צריך לשחיטה אף 
– הדם את הכהנים אהרן בני  והקריבו ה' לפני  הבקר
כהונה". מצוות ואילך שרת) בכלי  הדם (קבלת מקבלה
ובהקרבה  "ושחט ", סתם נאמר שבשחיטה מפני  כלומר,
וכל  בזר. גם כשרה ששחיטה משמע  אהרן", "בני  כתוב 

לב .). שם בגמרא (מובא כזר דינם האחרים, הפסולים

.‚‡l‡ ,‰ËÈÁLÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ÌÈL„w‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«√»ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»∆»
˜qÚ˙Ók14ÔÈÏeÒt el‡ È‰ 15Ôek˙iL „Ú , ¿ƒ¿«≈¬≈≈¿ƒ«∆ƒ¿«≈

.‰ËÈÁLÏƒ¿ƒ»

(שם 14) אחר במשהו כעוסק  אלא לזביחה מתכוון אינו
שם.15)מז.). ו'תוספות' רש"י  ראה שם. שנפתרה בעיה

.„ÌÈL‡ ÈL ËÁLÈ ‡ÏÂ16Ì‡Â .ÌÈL„˜a „Á‡k ¿…ƒ¿«¿≈»ƒ¿∆»¿»»ƒ¿ƒ
ÌÈLk el‡ È‰  ËÁL17. »«¬≈≈¿≈ƒ

ארוכה.16) שני17)בסכין "השוחט  ב : ל, חולין משנה,
אסור. לכתחילה כלומר, כשרה" שחיטתו כאחד, ראשים
מותר  בחולין כי  בקדשים, שמדובר אמרו - א כט , ושם

לכתחילה. אפילו

.‰ÔÈËÁBL ÌÈL Ï‡18ÌÈL„˜a ˙Á‡ ‰Ó‰a ¬»¿«ƒ¬ƒ¿≈»««¿»»ƒ
.ÔÈlÁk¿Àƒ

אפילו 18) ומותר ושוחטים. אחת בסכין אוחזים שנים
ל.). שם (כחכמים לכתחילה

.ÂÏB„b‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈL„˜ ËÁBL BÈ‡ ÔËw‰«»»≈≈»»ƒ««ƒ∆«»
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ19ÔË˜Â ,‰LÁÓ ÔÈÎÈˆ ÌÈL„w‰L ; ≈««»∆«√»ƒ¿ƒƒ«¬»»¿»»

CBzÓ ˙k BzLÁÓ ‰˙È‰ elÙ‡ .‰LÁÓ BÏ ÔÈ‡≈«¬»»¬ƒ»¿»«¬«¿ƒ∆∆ƒ
ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ,Ï˜‰Ï ‰LÁÓ dÈ‡  ÂÈOÚÓ20. «¬»≈»«¬»»¿»≈∆»¿«¿ƒ

ÌB„a ˙„ÓBÚ ‰ÏBÚ ‰˙È‰ ?„ˆÈk21ÔËw‰ dÎLÓe , ≈«»¿»»∆∆¿»¿»»«»»
k ÂÈOÚnÓ È‰L ,dËÁLe ÔBÙˆÏ d‡È‰Â∆¡ƒ»¿»¿»»∆¬≈ƒ«¬»ƒ»
.‰ÏeÒt BÊ È‰  ÌÈL„˜ ˙ËÈÁLÏ BzLÁnL∆«¬«¿ƒ¿ƒ«»»ƒ¬≈¿»

אם 19) כשרה בחולין קטן ששחיטת אמרו, - ב  יב , בחולין
כוונה. צריכה אינה ששחיטה משום גביו, על עומד גדול
שחיטת  בשחיטה, כוונה שצריכים שבקדשים מזה, ומשמע 

גביו. על עומד כשגדול אפילו פסולה, שם 20)קטן
אין  מעשיו, מתוך ניכרת שמחשבתו שאפילו אמרו, במסקנה
שחכמים  כלומר מדרבנן, אלא התורה מן מחשבה לקטן
קולא, ולא חומרא תצא שעלֿידי ֿזה במקרה בדבר, החמירו
למחר  הדם את לזרוק  שכוונתו ויאמר ישחוט  הקטן אם כגון

כך. שאמר גדול כמו מדרבנן, פסול הזבח  בדרומו 21)–
ה"ז. לקמן בצפונו, רק  נשחטת ועולה המזבח , של

.ÊÌBc eËÁLpL ÌÈL„˜ ÈL„˜ÌÓc Ïa˜˙pL B‡ »¿≈»»ƒ∆ƒ¿¬«»∆ƒ¿«≈»»
ÔÈÏeÒt  ÌBca22. «»¿ƒ

בכלי22) דמן וקיבול בצפון "שחיטתן א: מז, זבחים משנה,
שגם  המקרא מן דרשו - א מח , שם  ובגמרא בצפון". שרת

בצפון. נשחטו לא אם פסולים, בדיעבד

.Á ËÁLÂ ÔBÙvÏ B„È ËÈLB‰Â ÌBc „ÓBÚ ‰È‰»»≈«»¿ƒ»«»¿»«
‰Lk B˙ËÈÁL23. ¿ƒ»¿≈»

וגו'23) אותו "ושחט  מהכתוב : זה דין למדו - ב  מח , שם
ראה  בצפון. שוחט  ולא בצפון אותו יא) א, (ויקרא צפונה"

אותו. ד"ה שם 'תוספות'

.ËÔBÙva Ìc‰ Ïa˜Â B„È ËÈLB‰Â ÌBca „ÓBÚ ‰È‰»»≈«»¿ƒ»¿ƒ≈«»«»
‰ÏeÒt B˙Ïa˜ 24. «»»¿»

את 24) גם כלומר, יקח , לו – הכהן" "ולקח  א: מח , שם
לצפון. יקח  עצמו

.È„ÓBÚk ‡e‰ È‰  ÔBÙvÏ BaÂ BL‡ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ…¿À«»¬≈¿≈
ÔBÙva25. «»

ככולו.25) רובו א. כו, שם ברייתא,

.‡ÈÔBÙva dËÁL26ÌBcÏ ˙‡ˆÈÂ ‰ÒkÙe27elÙ‡ , ¿»»«»ƒ¿¿»¿»»«»¬ƒ
‰Lk  ÌBcÏ d‡ÈˆB‰28ÌBcÏ ˙‡ˆÈÂ ‰Òkt . ƒ»«»¿≈»ƒ¿¿»¿»»«»

‰Lk  ÔBÙva dÓc Ïa˜ Ck Á‡Â ,ÔBÙvÏ ‰ÊÁÂ29. ¿»¿»«»¿««»ƒ≈»»«»¿≈»
ÔÎÂ30ÌÈl˜ ÌÈL„˜31ıeÁ „ÓÚÂ ÌÈÙa eÈ‰L ¿≈»»ƒ«ƒ∆»ƒ¿ƒ¿»«

‰ÊÚÏ32B˙ËÈÁL  ËÁLÂ ÌÈÙÏ B„È ÒÈÎ‰Â »¬»»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ»
‰Lk33. ¿≈»
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ב .27)שם.26) צב , לדרום 28)שם כשיצאה מדובר
כי ביוצא, נפסל לא שהזבח  ומשמיענו, הדם, קבלת אחר
קדשים, בקדשי  העזרה לחומת מחוץ  ביצא נאמר יוצא פסול

קלים. בקדשים ירושלים לחומת מחוץ  רבינו 29)או
הכוונה  כשרה", "וחזרה א: כו, שם שאמרו שמה מפרש,
אע "פ  כשירה – לצפון שחזרה אחרי  הדם את קיבל שאם
שם  ורש"י  (כסף ֿמשנה). בדרום היתה לקבלה שחיטה שבין

אחרת. בכ"מ ,30)פירש הוא כן יב . הלכה מתחילה כאן
ר"מ . רומי  בדפוס  גם נראה יחיד,31)וכן שלמי  תודה,

ופסח . בהמה מעשר (ראה 32)בכור ישראל לעזרת מחוץ 
בלבד, העזרה בתוך נשחטים קלים וקדשים ו), אות למעלה
אהל  פתח  "ושחטו ב ) ג, (ויקרא שלמים בדין שנאמר
ולא  מועד אהל פתח  היא ישראל עזרת ורק  מועד",

לחומותיה. שמחוץ  המקדש בבית לב ,33)המקומות שם
שוחט  ולא ה) א, (שם ה'" לפני הבקר בן את "ושחט  ב :

ה'. לפני 

.È‰ÏeÒt B˙Ïa˜  Ïa˜Â B„È ÒÈÎ‰34ÒÈÎ‰ elÙ‡ . ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«»»¿»¬ƒƒ¿ƒ
BaÂ BL‡35B˙ˆÈˆÂ ÌÈÙa Blk „BÚ‰ ‰È‰ elÙ‡ ,36 …¿À¬ƒ»»»≈Àƒ¿ƒ¿ƒ»

ÌÎ‡a :Ó‡pL ;‰ÏeÒt B˙„BÚ  ıeÁa37Ï‰‡ Ï‡ «¬»¿»∆∆¡«¿…¬∆∆…∆
.Ôlk e‡BiL „Ú  „ÚBÓ≈«∆»À»

למדנו 34) לשרתו", ה' לפני  "לעמוד ח ) י , (דברים מהכתוב 
העזרה, בפנים היינו ה', לפני  להיות צריכה שירות שכל
קדשים  בקדשי  כמו הדם קבלת במקום להיות צריך והמקבל

ה"ט ). ורובו,35)(למעלה ראשו "הכניס  בברייתא: שם
נכנס ". לא (יחזקאל 36)כאילו הנביא מלשון ראשו, שער

ראשי . בציצת ויקחני  ג): מובא 37)ח , שם בגמרא
ולפלא  מג). כח , (שמות מועד" אהל אל "בבואם הפסוק :

המאוחר. המקרא את להביא העדיף  שרבינו

.‚È‰Ó‰a‰ ‰Òkt38ıeÁÏ ˙‡ˆÈÂ39˙Ïa˜ Á‡ ƒ¿¿»«¿≈»¿»»««««»«
dÓc40‰Lk 41Oa‰Â ÔÈeÓ‡‰ e‡ˆÈ elÙ‡L ; »»¿≈»∆¬ƒ»¿»≈ƒ¿«»»

BÓk ,Lk Áf‰  ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ‰˜ÈÊ Ì„…̃∆¿ƒ»¿»»ƒ«ƒ«∆«»≈¿
‡a˙iL42. ∆ƒ¿»≈

קלים.38) בקדשים העזרה.39)מדובר לחומת חוץ 
הנפש 40) דם נפסל – הדם קבלת לפני  כולה יצאה אבל

ויצאה  "פירכסה הי "א למעלה מדבריו משמע  וכן ביוצא.
כשירה". – בצפון דמה קיבל ואחרֿכך לצפון וחזרה לדרום
שהשחיטה  מפני  פסולה, – לחוץ  יצאה שאם ומשמע 
שהסכין  דעתו, ג) (חולין (והריטב "א הבשר את מקדשת
כדי גמור קידוש מקדשת אינה שרת, כלי  שהיא אע "פ 
בזר, וכשירה עבודה אינה שהשחיטה מפני  ביוצא, ליפסול
לפני לחוץ  יצאה אפילו ולכן המקדשת, היא הדם וקבלת

כשירה). – והבשר 41)קבלה האימורים את מקטירים
הזריקה  כי  כשרה, ולפיכך זריקה לפני  בחזרה מדובר נאכל.
קדשים  הם כן ולפני  קדשים, קדשי  האימורים את עושה
וראה  ספר'). ב 'קרית (מבי "ט  ביוצא נפסלים ואינם קלים
עושה  שזריקה שכתב : הדין", "הוא ד"ה פט : שם רש"י 

קדשים. קדשי  הל"ב ֿלג.42)אותן לקמן

.„ÈÂ ÌÈÙa dlk ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰dËÁLe ıeÁa ‰ÈÏ‚ »¿»«¿≈»À»ƒ¿ƒ¿«¿∆»«¿»»

ÏeÒt Áf‰ 43„Ú  '‰Ï Ìe‡È‰Â :Ó‡pL ; «∆«»∆∆¡«∆¡ƒ««
ÌÈÙa dlk ‰È‰zL44. ∆ƒ¿∆À»ƒ¿ƒ

שבדיעבד 43) חתך, ד"ה שם ה'תוספות' (דעת  א. כו, שם
שבכל  שם, שמואל של מלשונו להוכיח  יש וכדבריהם כשר,
"פסולה". בפירוש אמר שם, האיבעיות שבמכלול הדינים
שתהא  "עד וברש"י  הפסוק . את הביא זה בדין מהֿשאיןֿכן
רבינו  פסק  למה וצ "ע  פסולה. אמר ולא בפנים", כולה

שהרי44)פסולה). קלים, בקדשים מדבר זה פסוק  שם.
ומובן, אותם", לה' שלמים זבחי  "וזבחו מסתיים: הכתוב 

כןֿשכן. לא קדשים שקדשי 

.ÂËdËÁL45‰‡ÈˆB‰ Ck Á‡Â ,ÌÈÙa dlk ‡È‰Â ¿»»¿ƒÀ»ƒ¿ƒ¿««»ƒ»
ÌˆÚÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú Oa‰ C˙BÁ  ıeÁÏ dÏ‚46 «¿»«≈«»»«∆«ƒ«»∆∆

Ìc‰ Ïa˜Ó Ck Á‡Â47 C˙Á Ck Á‡Â Ïa˜ Ì‡Â . ¿««»¿«≈«»¿ƒƒ≈¿««»»«
˙ÈeÓL ÈtÓ ,ÏeÒt48ÌÈL„˜e .ıeÁaL Oa‰ »ƒ¿≈«¿ƒ«»»∆«¿»»ƒ

dÏ‚ ÈÊÁÓ ‡l‡ ,CzÁÏ CÈˆ ÔÈ‡ ÌÈl˜49ÌÈÙÏ «ƒ≈»ƒ«¿…∆»«¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ
‰˜ÈÊ Ì„˜ ‡ˆiL [ÌÈl˜] ÌÈL„˜ OaL ;Ïa˜Óe50 ¿«≈∆¿«»»ƒ«ƒ∆»»…∆¿ƒ»

.Lk »≈

אבימי .45) לדעת אלעזר רבי  של מימרא א. כו, ב . כה, שם
מום 46) בעלת תהיה יחתוך שאם העצם, את חותך ואינו

שחיטה  בין מום פוסל (שם) זירא ורבי  הדם, קבלת בשעת
אינו 47)לקבלה. ואם ביוצא, נפסל לחוץ  שיצא מה

שמנוניתו  מתערבת הרי  שיצא, הבשר את קבלה לפני  מפריד
בהערה  (ראה כולו את ופוסלת שרת בכלי  המתקבל בדם

אינו 48)הבאה). האיברים מבשר שיוצא הדם פירוש,
על  כרת חייבים ואין המזבח , על זריקה לענין דם נקרא
ולפיכך  ה"ד), אסורות מאכלות מהל' פ "ו (רבינו אכילתו
שהרי היוצא כבשר לפוסלו אין וגם כדם, ביוצא נפסל אינו
דינה  שמנונית אבל (כסף ֿמשנה). כמים ודינו בשר אינו
גמרא  כולו. ונפסל בדם ומתערבת ביוצא ונפסלה כבשר,

שם. נאמר 49)ורש"י  לה'" "והביאום שהכתוב  אע "פ 
לפני הרגלים להחזיר צריך יד) הלכה (ראה בלבד בשחיטה

אינם זרי קלים קדשים שהרי  יוצא, פסול מפני  ולא קה,
אינה  הדם שזריקת מפני  אלא לעזרה, חוץ  כשיוצא נפסלים
כמו  בפנים, שעה באותה שהוא מה אלא באכילה מתירה
לשרפו, ליוצא מועלת "והזריקה בהל"ב : לקמן רבינו שכתב 
שהכוונה  לפרש נדחק  אמנם (בכסף ֿמשנה לאכלו". לא אבל
 ֿ בכסף  הובא קורקוס , הר"י  אבל לירושלים, חוץ  ליוצא
חוץ  ביצא אפילו רבינו דברי  מפרש ה"ג פי "ט  לקמן משנה

ולג). לב  בהלכות הערותינו וראה פירוש,50)לעזרה.
ולאחר  ב . פט , שם יוחנן כרבי  כשר, זריקה קודם אפילו
כותב  הראב "ד העיר. בכל נאכל שהרי  שכשר, פשוט  זריקה
אם  אפילו לומר שהתכוון נראה זריקה". לאחר "אפילו כאן:
לשיטתו  מתאים וזה כשר, זריקה אחר עד בחוץ  נשאר
בעל  של תמיהתו מסולקת ובזה בהל"ב , לקמן בהשגותיו
כמו  אלא כן, אינה רבינו דעת אבל עליו. משנה' 'לחם

שכתבנו.

.ÊË‰ÏeÒt  ‰ÊÚ‰ ÈÂ‡a dËÁLe ‰Ó‰a‰ ‰Ïz51; »»«¿≈»¿»»«¬ƒ»¬»»¿»
.ı‡a ËBÁLiL „Ú  ÁaÊn‰ CÈ ÏÚ :Ó‡pL∆∆¡««∆∆«ƒ¿≈««∆ƒ¿»»∆
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ב .27)שם.26) צב , לדרום 28)שם כשיצאה מדובר
כי ביוצא, נפסל לא שהזבח  ומשמיענו, הדם, קבלת אחר
קדשים, בקדשי  העזרה לחומת מחוץ  ביצא נאמר יוצא פסול

קלים. בקדשים ירושלים לחומת מחוץ  רבינו 29)או
הכוונה  כשרה", "וחזרה א: כו, שם שאמרו שמה מפרש,
אע "פ  כשירה – לצפון שחזרה אחרי  הדם את קיבל שאם
שם  ורש"י  (כסף ֿמשנה). בדרום היתה לקבלה שחיטה שבין

אחרת. בכ"מ ,30)פירש הוא כן יב . הלכה מתחילה כאן
ר"מ . רומי  בדפוס  גם נראה יחיד,31)וכן שלמי  תודה,

ופסח . בהמה מעשר (ראה 32)בכור ישראל לעזרת מחוץ 
בלבד, העזרה בתוך נשחטים קלים וקדשים ו), אות למעלה
אהל  פתח  "ושחטו ב ) ג, (ויקרא שלמים בדין שנאמר
ולא  מועד אהל פתח  היא ישראל עזרת ורק  מועד",

לחומותיה. שמחוץ  המקדש בבית לב ,33)המקומות שם
שוחט  ולא ה) א, (שם ה'" לפני הבקר בן את "ושחט  ב :

ה'. לפני 

.È‰ÏeÒt B˙Ïa˜  Ïa˜Â B„È ÒÈÎ‰34ÒÈÎ‰ elÙ‡ . ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«»»¿»¬ƒƒ¿ƒ
BaÂ BL‡35B˙ˆÈˆÂ ÌÈÙa Blk „BÚ‰ ‰È‰ elÙ‡ ,36 …¿À¬ƒ»»»≈Àƒ¿ƒ¿ƒ»

ÌÎ‡a :Ó‡pL ;‰ÏeÒt B˙„BÚ  ıeÁa37Ï‰‡ Ï‡ «¬»¿»∆∆¡«¿…¬∆∆…∆
.Ôlk e‡BiL „Ú  „ÚBÓ≈«∆»À»

למדנו 34) לשרתו", ה' לפני  "לעמוד ח ) י , (דברים מהכתוב 
העזרה, בפנים היינו ה', לפני  להיות צריכה שירות שכל
קדשים  בקדשי  כמו הדם קבלת במקום להיות צריך והמקבל

ה"ט ). ורובו,35)(למעלה ראשו "הכניס  בברייתא: שם
נכנס ". לא (יחזקאל 36)כאילו הנביא מלשון ראשו, שער

ראשי . בציצת ויקחני  ג): מובא 37)ח , שם בגמרא
ולפלא  מג). כח , (שמות מועד" אהל אל "בבואם הפסוק :

המאוחר. המקרא את להביא העדיף  שרבינו

.‚È‰Ó‰a‰ ‰Òkt38ıeÁÏ ˙‡ˆÈÂ39˙Ïa˜ Á‡ ƒ¿¿»«¿≈»¿»»««««»«
dÓc40‰Lk 41Oa‰Â ÔÈeÓ‡‰ e‡ˆÈ elÙ‡L ; »»¿≈»∆¬ƒ»¿»≈ƒ¿«»»

BÓk ,Lk Áf‰  ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ‰˜ÈÊ Ì„…̃∆¿ƒ»¿»»ƒ«ƒ«∆«»≈¿
‡a˙iL42. ∆ƒ¿»≈

קלים.38) בקדשים העזרה.39)מדובר לחומת חוץ 
הנפש 40) דם נפסל – הדם קבלת לפני  כולה יצאה אבל

ויצאה  "פירכסה הי "א למעלה מדבריו משמע  וכן ביוצא.
כשירה". – בצפון דמה קיבל ואחרֿכך לצפון וחזרה לדרום
שהשחיטה  מפני  פסולה, – לחוץ  יצאה שאם ומשמע 
שהסכין  דעתו, ג) (חולין (והריטב "א הבשר את מקדשת
כדי גמור קידוש מקדשת אינה שרת, כלי  שהיא אע "פ 
בזר, וכשירה עבודה אינה שהשחיטה מפני  ביוצא, ליפסול
לפני לחוץ  יצאה אפילו ולכן המקדשת, היא הדם וקבלת

כשירה). – והבשר 41)קבלה האימורים את מקטירים
הזריקה  כי  כשרה, ולפיכך זריקה לפני  בחזרה מדובר נאכל.
קדשים  הם כן ולפני  קדשים, קדשי  האימורים את עושה
וראה  ספר'). ב 'קרית (מבי "ט  ביוצא נפסלים ואינם קלים
עושה  שזריקה שכתב : הדין", "הוא ד"ה פט : שם רש"י 

קדשים. קדשי  הל"ב ֿלג.42)אותן לקמן

.„ÈÂ ÌÈÙa dlk ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰dËÁLe ıeÁa ‰ÈÏ‚ »¿»«¿≈»À»ƒ¿ƒ¿«¿∆»«¿»»

ÏeÒt Áf‰ 43„Ú  '‰Ï Ìe‡È‰Â :Ó‡pL ; «∆«»∆∆¡«∆¡ƒ««
ÌÈÙa dlk ‰È‰zL44. ∆ƒ¿∆À»ƒ¿ƒ

שבדיעבד 43) חתך, ד"ה שם ה'תוספות' (דעת  א. כו, שם
שבכל  שם, שמואל של מלשונו להוכיח  יש וכדבריהם כשר,
"פסולה". בפירוש אמר שם, האיבעיות שבמכלול הדינים
שתהא  "עד וברש"י  הפסוק . את הביא זה בדין מהֿשאיןֿכן
רבינו  פסק  למה וצ "ע  פסולה. אמר ולא בפנים", כולה

שהרי44)פסולה). קלים, בקדשים מדבר זה פסוק  שם.
ומובן, אותם", לה' שלמים זבחי  "וזבחו מסתיים: הכתוב 

כןֿשכן. לא קדשים שקדשי 

.ÂËdËÁL45‰‡ÈˆB‰ Ck Á‡Â ,ÌÈÙa dlk ‡È‰Â ¿»»¿ƒÀ»ƒ¿ƒ¿««»ƒ»
ÌˆÚÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú Oa‰ C˙BÁ  ıeÁÏ dÏ‚46 «¿»«≈«»»«∆«ƒ«»∆∆

Ìc‰ Ïa˜Ó Ck Á‡Â47 C˙Á Ck Á‡Â Ïa˜ Ì‡Â . ¿««»¿«≈«»¿ƒƒ≈¿««»»«
˙ÈeÓL ÈtÓ ,ÏeÒt48ÌÈL„˜e .ıeÁaL Oa‰ »ƒ¿≈«¿ƒ«»»∆«¿»»ƒ

dÏ‚ ÈÊÁÓ ‡l‡ ,CzÁÏ CÈˆ ÔÈ‡ ÌÈl˜49ÌÈÙÏ «ƒ≈»ƒ«¿…∆»«¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ
‰˜ÈÊ Ì„˜ ‡ˆiL [ÌÈl˜] ÌÈL„˜ OaL ;Ïa˜Óe50 ¿«≈∆¿«»»ƒ«ƒ∆»»…∆¿ƒ»

.Lk »≈

אבימי .45) לדעת אלעזר רבי  של מימרא א. כו, ב . כה, שם
מום 46) בעלת תהיה יחתוך שאם העצם, את חותך ואינו

שחיטה  בין מום פוסל (שם) זירא ורבי  הדם, קבלת בשעת
אינו 47)לקבלה. ואם ביוצא, נפסל לחוץ  שיצא מה

שמנוניתו  מתערבת הרי  שיצא, הבשר את קבלה לפני  מפריד
בהערה  (ראה כולו את ופוסלת שרת בכלי  המתקבל בדם

אינו 48)הבאה). האיברים מבשר שיוצא הדם פירוש,
על  כרת חייבים ואין המזבח , על זריקה לענין דם נקרא
ולפיכך  ה"ד), אסורות מאכלות מהל' פ "ו (רבינו אכילתו
שהרי היוצא כבשר לפוסלו אין וגם כדם, ביוצא נפסל אינו
דינה  שמנונית אבל (כסף ֿמשנה). כמים ודינו בשר אינו
גמרא  כולו. ונפסל בדם ומתערבת ביוצא ונפסלה כבשר,

שם. נאמר 49)ורש"י  לה'" "והביאום שהכתוב  אע "פ 
לפני הרגלים להחזיר צריך יד) הלכה (ראה בלבד בשחיטה

אינם זרי קלים קדשים שהרי  יוצא, פסול מפני  ולא קה,
אינה  הדם שזריקת מפני  אלא לעזרה, חוץ  כשיוצא נפסלים
כמו  בפנים, שעה באותה שהוא מה אלא באכילה מתירה
לשרפו, ליוצא מועלת "והזריקה בהל"ב : לקמן רבינו שכתב 
שהכוונה  לפרש נדחק  אמנם (בכסף ֿמשנה לאכלו". לא אבל
 ֿ בכסף  הובא קורקוס , הר"י  אבל לירושלים, חוץ  ליוצא
חוץ  ביצא אפילו רבינו דברי  מפרש ה"ג פי "ט  לקמן משנה

ולג). לב  בהלכות הערותינו וראה פירוש,50)לעזרה.
ולאחר  ב . פט , שם יוחנן כרבי  כשר, זריקה קודם אפילו
כותב  הראב "ד העיר. בכל נאכל שהרי  שכשר, פשוט  זריקה
אם  אפילו לומר שהתכוון נראה זריקה". לאחר "אפילו כאן:
לשיטתו  מתאים וזה כשר, זריקה אחר עד בחוץ  נשאר
בעל  של תמיהתו מסולקת ובזה בהל"ב , לקמן בהשגותיו
כמו  אלא כן, אינה רבינו דעת אבל עליו. משנה' 'לחם

שכתבנו.

.ÊË‰ÏeÒt  ‰ÊÚ‰ ÈÂ‡a dËÁLe ‰Ó‰a‰ ‰Ïz51; »»«¿≈»¿»»«¬ƒ»¬»»¿»
.ı‡a ËBÁLiL „Ú  ÁaÊn‰ CÈ ÏÚ :Ó‡pL∆∆¡««∆∆«ƒ¿≈««∆ƒ¿»»∆
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.ÊÈÈeÏ˙ ‡e‰Â ËÁLÂ ‰Ï˙Â ı‡a ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»»»∆¿ƒ¿»¿»«¿»
ÈÂ‡a52 ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ,ÏeÒt  ÌÈL„˜ ÈL„˜a : »¬ƒ¿»¿≈»»ƒ»¿»»ƒ«ƒ

.Lk»≈

וגורס 52) מגיה משנה' וה'כסף  כאן, נפלה טעותֿסופר
העזרה, באויר ושחטה הבהמה תלה כשירה, – "באויר
קלים  בקדשים הקודמת) הלכה (ראה פסול קדשים בקדשי 
קדשים  בקדשי  כתוב  ירך" ש"על מפני  והטעם, כשר".
נתלה  כמו בכך, שירות דרך שאין מפני  לפוסלו ואין בלבד.
כשירה  שהרי  שירות, אינה ששחיטה משום בהי "ט , וקיבל

בזר.

.ÁÈÌÈÙa ÔÓ‚e ıeÁa ÌÈÓÈÒ ËeÚÓ ËÁL53B‡ , »«ƒƒ»ƒ«¿»»ƒ¿ƒ
ÔBÙva ÔÓ‚e ÌBca ÔËeÚÓ ËÁML54;ÔÈÏeÒt  ∆»«ƒ»«»¿»»«»¿ƒ

ÛBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓ ‰ËÈÁMÏ dLiL55. ∆∆¿»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¿«

קלים.53) קדשים.54)בקדשים אע "פ 55)בקדשי 
אין  הסימנים, רוב  שחיטת עם אלא ניתרת אינה שהבהמה
הוא  והרי  השחיטה הוא האחרון המעשה שרק  אומרים אנו
צריכה  סופה ועד מתחילתה השחיטה כל אלא בהכשר, היה

כט :). יוחנן (כרבי  כדינה להיות

.ËÈÌc‰ Ïa˜Â ‰Ï˙56˙Ápn‰ ‰Ó‰a ‡evÓ ƒ¿»¿ƒ≈«»ƒ««¿≈»«À««
ÏeÒt  Ú˜wa57.CÎa ˙eL Cc ÔÈ‡L ; ««¿«»∆≈∆∆≈¿»

באויר.56) בקדשים 57)כשהוא בין קדשים בקדשי  בין
לפני שירות דרך זו ואין שירות, היא שקבלה מפני  קלים.

נ. הערה למעלה ראה ה'.

.Î˜Ên‰ ‰Ï˙Â ‰ÊÚa „ÓBÚ ‰È‰58Ìc‰ Ïa˜Â B„Èa »»≈»¬»»¿»»«ƒ¿»¿»¿ƒ≈«»
ÈÂ‡a59 ÈÂ‡a Ìc‰ Ïa˜Â ‰Ó‰a‰ dÈa‚‰L B‡ , »¬ƒ∆ƒ¿ƒ««¿≈»¿ƒ≈«»»¬ƒ

.ÌB˜nk ÌB˜n‰ ÈÂ‡L ;Lk»≈∆¬ƒ«»«»

גדול.58) ספל שמניח 59)אגן: היא הרגילה הקבלה
לתוכו, מקלח  והדם הבהמה לצואר סמוך הקרקע  על המזרק 
דומה  ואינו כשר, גםֿכן באויר קיבל שאם רבינו ומשמיענו
ירך" "על תורה אמרה לא בקבלה כי  ט "ז, בהלכה לשחיטה

כו.). (זבחים

.‡ÎÏa˜Â ˜ÊÓ CB˙Ï ˜ÊÓ Ô˙60ÔÈÓ ;Lk  »«ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈»≈ƒ
ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa61ÈÒ ÁÈp‰ .62Ïa˜Â ˜Ên‰ CB˙a ¿ƒ≈≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ≈

Lk ÏeÏÁ Èq‰L ÈtÓ ;63CB˙Ï „BÈ Ìc‰ È‰Â , »≈ƒ¿≈∆«ƒ»«¬≈«»≈¿
˙ˆÈÓ˜a Ôk ‰OÚ Ì‡ Ï‡ .‰ˆÈˆÁ Ô‡k ÔÈ‡Â ,˜Ên‰«ƒ¿»¿≈»¬ƒ»¬»ƒ»»≈ƒ¿ƒ«

‰Án‰64‰ÏeÒt  Èq‰ CBzÓ ıÓ˜Â65. «ƒ¿»¿»«ƒ«ƒ¿»

בו,60) שהדם למזרק  הכהן יד בין חוצץ  החיצון והמזרק 
כהן. ביד קבלה שאין בר 61)ונמצא רמי  של בעיה

מסתמך  רבינו אבל נפתרה, לא ושם א. נח , יומא יחזקאל,
דקל  של בסיב  לאוגדו שהתיר בלולב  לא.) (סוכה רבא על

כסף ֿמשנה. חוצץ . אינו במינו שמין חוט 62)מפני  כעין
הדקל. סביב  ונכרך ומתפצל בדקל כלומר,63)הגדל

שם, סופג. הוא ולפיכך דקים, חלולים הרבה בו יש נקבובי ,
שנפשטה. נספגת.64)בעיה ואינה כ'יש 65)סולת, שם,

אומרים'.

.ÎÔÎÂ ,B˙˜ÈÊe ÁaÊnÏ B˙ÎÏB‰Â Ìc‰ ˙Ïa«̃»««»¿»»«ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈

ÌÈÈ‡ ˙ÎÏB‰66LkÏ67dÈ‡ el‡Ó ˙Á‡ Ïk  »«≈»ƒ«∆∆»««≈≈≈»
‰„BÚÏ Lk‰ Ô‰Îa ‡l‡ ‰Lk68e‡aL BÓk , ¿≈»∆»¿…≈«»≈»¬»¿∆≈«¿

‰Án‰ ˙ˆÈÓ˜a69.ÛBÚ‰ ˙˜ÈÏÓe ƒ¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿ƒ«»

המזבח .66) על אותם שמקטירים הקרבן קרש 67)חלקי 
מגיע  והשני  הרצפה על אחד ראשו אמות, עשרה שש רחב 
המזבח . לראש בו עולים והכהנים המזבח , לראש

ב .68) יד, הי "ב :69)זבחים הקרבנות מעשה מהל' בפי "ג
מוליכה". "והכהן

.‚ÎÏ‚a ‡lL ‰ÎÏB‰Â70‰ÎÏB‰ dÈ‡ 71,CÎÈÙÏ . ¿»»∆…»∆∆≈»»»¿ƒ»
ÏB„b Ô‰k72B˜Êe BÓB˜Óa „ÓÚÂ Ìc‰ ˙‡ ÏawL …≈»∆ƒ≈∆«»¿»«ƒ¿¿»

.Áf‰ ÏÒÙ  ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«ƒ¿««∆«

בכוח 70) שבמזרק  הדם את שפך אלא ממקומו זז שלא
המזבח . לקיר א.71)והגיע  טו, זו 72)שם מילה
למחקה. ויש מיותרת,

.„ÎBÈÓÈa Ïa˜73BÈÓÈÏ ÈÊÁÈ  BÏ‡ÓOÏ Ô˙Â74. ƒ≈ƒƒ¿»«ƒ¿…«¬ƒƒƒ
Ô˙Â L„˜ ÈÏÎa Ïa˜ .Áf‰ ÏÒÙ  ÏÁ ÈÏÎa Ïaƒ̃≈ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆«ƒ≈ƒ¿ƒ…∆¿»«

L„˜ ÈÏÎÏ ÈÊÁÈ  ÏÁ ÈÏÎÏ75. ƒ¿ƒ…«¬ƒƒ¿ƒ…∆

תקנה 73) לו ואין הזבח  נפסל בשמאלו קיבל אם אבל כדין,
שם). א.74)(משנה, לב , שם שם.75)משנה,

.‰ÎLk  BÙÒ‡Â ‰tˆ‰ ÏÚ ÈÏk‰ ÔÓ CtL76. ƒ¿«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿»«¬»»≈
BÙÒ‡Â ‰tˆ‰ ÏÚ ‰Ó‰a‰ ‡evÓ CtL Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿«ƒ«««¿≈»«»ƒ¿»«¬»

Áf‰ ÏÒÙ  ˙M‰ ÈÏÎÏ B˙e77. ¿»ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿««∆«

כהלכתה.76) בכלי  קבלה מצוות כבר שנתקיימה מפני  שם.
נלמד 77) זה שדין פירשו שם ובגמרא א. כה, שם משנה,

מהפר  דם הפר" מדם "ולקח ... ה) ד, (ויקרא הכתוב  מן
למילה  מדם מהמילה ה"מם" את מעבירים כלומר יקבלנו,

הפר.

.ÂÎ‡ÏÂ ı‡‰ ÏÚ ‰Ó‰a ‡evÓ Ìc‰ ˙ˆ˜Ó CtLƒ¿«ƒ¿»«»ƒ««¿≈»«»»∆¿…
Lk ‰Ê È‰  ‰Ó‰a ‡evÓ B˙ˆ˜Ó Ïa˜Â ,BÙÒ‡78; ¬»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ««¿≈»¬≈∆»≈

LÙp‰ Ìc Ïa˜˙pL Ìc‰ ‰Ê ‰È‰iL „Ïe79Ìc ‡Ï , ƒ¿«∆ƒ¿∆∆«»∆ƒ¿«≈««∆∆…«
˙ÈˆÓz‰80.BÚ‰ Ìc ‡ÏÂ ««¿ƒ¿…«»

זה 78) פר", של דמו כל שיקבל "צריך שם: שאמרו ומה
כולו. קיבל לא אפילו כשר בדיעבד אבל לכתחילה, רק 
הדם  "נשפך המשנה: לשון מדיוק  זה דין הוציא רבינו
לא  שאם משמע , פסול", ואספו הרצפה על הבהמה) (מצואר
כשר. – הבהמה מצואר שנשאר מה קיבל אלא אספו

אדמימות"79) בו שיש זמן כל שחיטה, בשעת היוצא "דם
ה"ג). פ "ו אסורות מאכלות בהל' רבינו דם 80)(לשון

שם). (ברייתא, שונים מאיברים המתמצה

.ÊÎÁf‰ ÏkÌÈ81ÌÓc ÏawL82ÔÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ »«¿»ƒ∆ƒ≈»»∆»ƒ«¿ƒ
B˜fL B‡ ,ÁaÊnÏ Ìc‰ ˙‡ CÈÏB‰L B‡ ,‰„BÚÏ»¬»∆ƒ∆«»«ƒ¿≈«∆¿»

B˙ÎÏ‰k ÁaÊnÏ83Ô˙Â Lk‰ Ïa˜ .Áf‰ ÏÒÙ  «ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿««∆«ƒ≈«»≈¿»«
 BÓB˜Óa „ÓÚ ‡l‡ ÏeÒt‰ Ba CÏ‰ ‡ÏÂ ,ÏeÒtÏ«»¿…»««»∆»»«ƒ¿

LkÏ ÈÊÁÈ84‰„BÚÏ ÏeÒt‰ BÎÈÏB‰L Ìc Ï‡ . «¬ƒ«»≈¬»»∆ƒ«»»¬»
BÎÈÏB‰Â LkÏ BÈÊÁ‰Â85‰lÁz Ô‰k‰ BÎÈÏB‰L B‡ , ¿∆¡ƒ«»≈¿ƒ∆ƒ«…≈¿ƒ»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39



קנ                 
         

BÎÈÏB‰Â ÏeÒtÏ B˙e BÈÊÁ‰Â86BÎÈÏB‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿∆¡ƒ¿»«»¿ƒƒ¿ƒ
È‰L ,Áf‰ ÏÒÙ  ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa ÏeÒt‰«»≈«¿ƒ»≈«ƒ¿««∆«∆¬≈

‰Ê c Ôw˙Ï LÙ‡ È‡87. ƒ∆¿»¿«≈»»∆

ב .81) יד, שיכול 82)שם הנפש דם בבהמה נשאר ולא
כח . הלכה ראה לקבלו. דם 83)כשר נשאר אם ואפילו

זריקה  שאחרי  מפני  המזבח , על לזרקו אסור במזרק ,
לזרוק  ואסור שיריים, שבמזרק  הדם שאר נעשה כהלכתה
אינם  לעבודה שפסולים ואע "פ  המזבח . על הדם שיירי 
שנשאר  בדם רק  נאמר זה הכ"ח ), לקמן (ראה שיריים עושים
הדם  אבל זריקה, מעשה בו נעשה שלא בהמה בצואר
(סברא  שיריים נעשה – הפסול זרק  שממנו במזרק , שנשאר
דברים  במה ושיקבלו). ד"ה צב . שם ה'תוספות' כתבו זו
זה  הרי  כהלכתו שלא זרק  אם אבל כהלכתו, כשזרק  אמורים
שנשאר  הדם גם ולפיכך הרצפה, על הדם מקצת שפך כאילו
וראה  בהערות, ה"ב  פי "ד לקמן (ראה לזריקה כשר במזרק 
התכוון  השני  שבפירושו ומסתבר, כאן. כסף ֿמשנה
דם  נשאר אם ממהֿנפשך: קשה כן לא שאם לביאורנו,
שיריים, עושה אינו שפסול מפני  לזרקו, כשר יכול במזרק 
זריקה). בלי  כשר כהלכתו שלא למה – נשאר לא ואם

לא 84) הכ"ג) (למעלה הולכה אינה ברגל שהולכה מכיון
זו. הולכה ע "י  הקרבן בני85)נפסל מחלוקת א. טו, שם

לחומרא. ופסק  ינאי , ורבי  חמא שם.86)רבי  רבא, דעת
הכשר. ע "י  הולכה מצוות נתקיימה שכבר ואף ֿעלֿפי 
להוליכו, צריך המזבח  מן רחוק  שהדם מאחר והטעם,
כשר. כהן וטעונה עבודה ג"כ היא זו שניה והולכה

ומה 87) לתקנה, אי ֿאפשר בפסול שנעשתה ההולכה פירוש,
אחרת. עבודה היא הכשר הכהן שמוליך

.ÁÎÏa˜88ÊBÁ  LÙp‰ Ìc ‡L Ì‡ ,ÏeÒt‰ ƒ≈«»ƒƒ¿«««∆∆≈
˜BÊÂ CÈÏBÓe Ïa˜Óe Lk‰89ÔÈÏeÒt‰ ÔÈ‡L ; «»≈¿«≈ƒ¿≈∆≈«¿ƒ

ÌÈÈL ‡Lp‰ Ìc‰ ÔÈOBÚ ‰„BÚÏ90ÔÓ ıeÁ . »¬»ƒ«»«ƒ¿»ƒ«ƒƒ
‡Óh‰91‡a‰ Ôa˜a ‰„BÚÏ Èe‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , «»≈ƒ¿»»¬»¿»¿»«»

Ïa˜ ?„ˆÈk .ÌÈÈL ‰OBÚ  e‡aL BÓk ,‰‡ÓËa¿À¿»¿∆≈«¿∆ƒ«ƒ≈«ƒ≈
‡Óh‰92LÙp‰ Ìc Lk‰ ÂÈÁ‡ ÏawL Èt ÏÚ Û‡ , «»≈««ƒ∆ƒ≈«¬»«»≈««∆∆

‰BÁ‡a Lk‰ ÏawL ‰fL ;Áf‰ ÏÒÙ  B˜Êe¿»ƒ¿««∆«∆∆∆ƒ≈«»≈»«¬»
.ÌeÏk BÈ‡Â ‡e‰ ÌÈÈLƒ«ƒ¿≈¿

עושה 88) אינה בכשר לבדה קבלה כי  וזרק , קיבל פירוש
(כסף ֿמשנה). א.89)שיריים לב , שם הדם 90)משנה,

סתם  או הדם" "שיירי  נקרא כשרה זריקה אחרי  שנשאר
זריקה  אינה פסול זריקת אבל לזריקה, ראוי  ואינו "שיריים"

לזריקה. ראוי  שנשאר הדם ולהיפך ה,91)כלל, מעילה
אפילו 92)א. שיריים עושים אינם אחרים פסולים אבל

פא. הערה למעלה ראה וזרקו. בקיבלו

.ËÎ‡e‰L Ïk ‰ÈÈ‡Ó ÒÁL ‰Ó‰a93Á‡ ¿≈»∆»«≈≈»∆»»∆««
Ìˆ elÙ‡ .‰ÏÒÙ  Ìc‰ ˙Ïa˜ Ì„˜ ‰ËÈÁL¿ƒ»…∆«»««»ƒ¿¿»¬ƒ»«
:Ó‡pL .Ïa˜È ‡Ï ‰Ê È‰  ‰Ïa˜ Ì„˜ dÊ‡a¿»¿»…∆«»»¬≈∆…¿«≈∆∆¡«
.‰Ïaw‰ ˙ÚLa Blk ÌÏL ‰È‰iL  t‰ ÌcÓ Á˜ÏÂ¿»«ƒ««»∆ƒ¿∆»≈Àƒ¿«««»»

.ÏeÒt ‰Ê È‰  ˜ÊÂ ‰ÒÁ‰ ÔÓ Ïa˜ Ì‡Â¿ƒƒ≈ƒ«¬≈»¿»«¬≈∆»

ביאת 93) הל' (ראה מום בעלת הבהמה את שעושה במקום

ב . כה, שם זירא רבי  המומים). דיני  פרטי  פ "ז המקדש
ב . לט , בכורות

.ÏelÙ‡ ,‰˜ÈÊ Ì„˜ ‰Ïa˜ Á‡ ‰ÒÁ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿»«««»»…∆¿ƒ»¬ƒ
izL Ì‡ :ÛO B‡ Ìc‰ ˙˜ÈÊ Ì„˜ Oa‰ „‡»««»»…∆¿ƒ««»ƒ¿«ƒƒ¿«≈
˙‡ ˜BÊ  ÔÈeÓ‡‰ ÔÓ ˙ÈÊk B‡ Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«»»¿«ƒƒ»≈ƒ≈∆

Ìc‰94˜BÊ BÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,95elÙ‡  ‰ÏBÚe . «»¿ƒ»≈≈¿»¬ƒ
ÈtÓ ,ÔÈeÓ‡‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒƒ«»»«¬ƒ«ƒƒ»≈ƒƒ¿≈

ÌÈM‡Ï dlkL96. ∆À»»ƒƒ

מהם 94) שנשתייר שבתורה הזבחים כל אומר: יהושע  "רבי 
פסחים  תוספתא הדם", את זורק  – חלב  כזית או בשר כזית
הגר"א). גירסת (לפי  ה"ל פ "ד זבחים ותוספתא ה"ד, פ "ו
הכתוב  מן זה ולמד מקומות. ובכמה ב . נח , זבחים ובבבלי 
בשר  אין אם והדם", הבשר עולותיך "ועשית כז) יב , (דברים

דם. אין זית 95)- וחצי  בשר זית חצי  נשאר אם ואפילו
אדם  לאכילת לא כזית כאן אין כי  כזית, יש וביחד חלב ,

למזבח . כזית 96)ולא יש כן ואם כליל, כולה שעולה
עט . פסחים וגמרא שם, (תוספתא מזבח  לאכילת שלם

מקומות). ובכמה

.‡Ï˜ÊÈ ‡Ï  ˙ÈÊkÓ ˙eÁt ‡L97 ˜Ê Ì‡Â , ƒ¿«»ƒ¿«ƒ…ƒ¿…¿ƒ»«
‰ˆ‰ ‡Ï98Oa‰ ÏÒÙ .99Ê Ì„˜‡ˆiL B‡ ‰˜È …À¿»ƒ¿««»»…∆¿ƒ»∆»»

‰ˆ‰  ˜Ê Ì‡Â ,Ìc‰ ˜ÊÈ ‡Ï  ‰ÊÚÏ ıeÁ100. »¬»»…ƒ¿…«»¿ƒ»«À¿»

הקודמת.97) הלכה עלה 98)ראה לא הקרבן כלומר,
או  "נפסל לד:) (פסחים בברייתא ופסול, ה' לפני  לרצון
ובנשתייר  הורצה". זרק  שאם יהושע  רבי  ומודה שיצא...
רבינו  למד ומזה מודה, יהושע  שרבי  אמרו לא מכזית פחות

א. עז, שם וראה הורצה, לא הנזכרת.99)שכאן ברייתא
אם  שהרי  והאימורים, הבשר כל יצא או כשנפסל ומדובר,
לד. הלכה ראה לכתחילה. זורק  נפסלו לא האימורים
(דברים  הכתוב  על שמסתמכת משום בשר, כתבה והברייתא
הבדל  אין ובעולה והדם", הבשר עולותיך "ועשית כז) יב ,
לכל  מתכוון שהוא אע "פ  ורבינו, אימורים. ובין בשר בין
לשנות  שלא כדרכו הברייתא, לשון נקט  קדשים, קדשי 

הגמרא. רבי100)מלשון צה. בהערה המובאה ברייתא
ליוצא  מועילה שזריקה תלמידו, עקיבא כרבי  סובר יהושע 
להרצאה  שמועילה והואֿהדין מעילה, מידי  להוציא
 ֿ ולחם הל"ב , לקמן וראה שאם) ד"ה לד: שם ('תוספות'

כאן. משנה

.ÏÌ„˜ ‰ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oa¿«»»ƒ«ƒ∆»»»¬»»…∆
ıeÁa Oa‰Â Ìc‰ ˜ÊpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc ˙˜ÈÊ¿ƒ«»ƒ««ƒ∆ƒ¿««»¿«»»«

Lk Áf‰ 101˙‡ˆÏ Oa‰ ÛBqL ÈtÓ ,102. «∆«»≈ƒ¿≈∆«»»»≈
˙ÏÚBÓ ‰˜Èf‰Â103BÙOÏ ‡ˆBiÏ104‡Ï Ï‡ , ¿«¿ƒ»∆∆«≈¿»¿¬»…

BÏÎ‡Ï105. ¿»¿

מלהביא 101) פטורים והבעלים האימורים, את מקטירים
ב . פט , זבחים יוחנן, כרבי  אחר. לעזרה 102)קרבן חוץ 

ירושלים. בכל נאכלים קלים קדשים שהרי  הזריקה, אחרי 

הדם. זריקת בשעת בחוץ  נמצא אם אפילו נפסל לא ולפיכך
מוגבלת.103) שריפה,104)תועלת דין לענין פירוש,

פסול  אירע  הכלל: "זה ה"ו) פ "ו פסחים (תוספתא ששנינו
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BÎÈÏB‰Â ÏeÒtÏ B˙e BÈÊÁ‰Â86BÎÈÏB‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿∆¡ƒ¿»«»¿ƒƒ¿ƒ
È‰L ,Áf‰ ÏÒÙ  ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa ÏeÒt‰«»≈«¿ƒ»≈«ƒ¿««∆«∆¬≈

‰Ê c Ôw˙Ï LÙ‡ È‡87. ƒ∆¿»¿«≈»»∆

ב .81) יד, שיכול 82)שם הנפש דם בבהמה נשאר ולא
כח . הלכה ראה לקבלו. דם 83)כשר נשאר אם ואפילו

זריקה  שאחרי  מפני  המזבח , על לזרקו אסור במזרק ,
לזרוק  ואסור שיריים, שבמזרק  הדם שאר נעשה כהלכתה
אינם  לעבודה שפסולים ואע "פ  המזבח . על הדם שיירי 
שנשאר  בדם רק  נאמר זה הכ"ח ), לקמן (ראה שיריים עושים
הדם  אבל זריקה, מעשה בו נעשה שלא בהמה בצואר
(סברא  שיריים נעשה – הפסול זרק  שממנו במזרק , שנשאר
דברים  במה ושיקבלו). ד"ה צב . שם ה'תוספות' כתבו זו
זה  הרי  כהלכתו שלא זרק  אם אבל כהלכתו, כשזרק  אמורים
שנשאר  הדם גם ולפיכך הרצפה, על הדם מקצת שפך כאילו
וראה  בהערות, ה"ב  פי "ד לקמן (ראה לזריקה כשר במזרק 
התכוון  השני  שבפירושו ומסתבר, כאן. כסף ֿמשנה
דם  נשאר אם ממהֿנפשך: קשה כן לא שאם לביאורנו,
שיריים, עושה אינו שפסול מפני  לזרקו, כשר יכול במזרק 
זריקה). בלי  כשר כהלכתו שלא למה – נשאר לא ואם

לא 84) הכ"ג) (למעלה הולכה אינה ברגל שהולכה מכיון
זו. הולכה ע "י  הקרבן בני85)נפסל מחלוקת א. טו, שם

לחומרא. ופסק  ינאי , ורבי  חמא שם.86)רבי  רבא, דעת
הכשר. ע "י  הולכה מצוות נתקיימה שכבר ואף ֿעלֿפי 
להוליכו, צריך המזבח  מן רחוק  שהדם מאחר והטעם,
כשר. כהן וטעונה עבודה ג"כ היא זו שניה והולכה

ומה 87) לתקנה, אי ֿאפשר בפסול שנעשתה ההולכה פירוש,
אחרת. עבודה היא הכשר הכהן שמוליך

.ÁÎÏa˜88ÊBÁ  LÙp‰ Ìc ‡L Ì‡ ,ÏeÒt‰ ƒ≈«»ƒƒ¿«««∆∆≈
˜BÊÂ CÈÏBÓe Ïa˜Óe Lk‰89ÔÈÏeÒt‰ ÔÈ‡L ; «»≈¿«≈ƒ¿≈∆≈«¿ƒ

ÌÈÈL ‡Lp‰ Ìc‰ ÔÈOBÚ ‰„BÚÏ90ÔÓ ıeÁ . »¬»ƒ«»«ƒ¿»ƒ«ƒƒ
‡Óh‰91‡a‰ Ôa˜a ‰„BÚÏ Èe‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , «»≈ƒ¿»»¬»¿»¿»«»

Ïa˜ ?„ˆÈk .ÌÈÈL ‰OBÚ  e‡aL BÓk ,‰‡ÓËa¿À¿»¿∆≈«¿∆ƒ«ƒ≈«ƒ≈
‡Óh‰92LÙp‰ Ìc Lk‰ ÂÈÁ‡ ÏawL Èt ÏÚ Û‡ , «»≈««ƒ∆ƒ≈«¬»«»≈««∆∆

‰BÁ‡a Lk‰ ÏawL ‰fL ;Áf‰ ÏÒÙ  B˜Êe¿»ƒ¿««∆«∆∆∆ƒ≈«»≈»«¬»
.ÌeÏk BÈ‡Â ‡e‰ ÌÈÈLƒ«ƒ¿≈¿

עושה 88) אינה בכשר לבדה קבלה כי  וזרק , קיבל פירוש
(כסף ֿמשנה). א.89)שיריים לב , שם הדם 90)משנה,

סתם  או הדם" "שיירי  נקרא כשרה זריקה אחרי  שנשאר
זריקה  אינה פסול זריקת אבל לזריקה, ראוי  ואינו "שיריים"

לזריקה. ראוי  שנשאר הדם ולהיפך ה,91)כלל, מעילה
אפילו 92)א. שיריים עושים אינם אחרים פסולים אבל

פא. הערה למעלה ראה וזרקו. בקיבלו

.ËÎ‡e‰L Ïk ‰ÈÈ‡Ó ÒÁL ‰Ó‰a93Á‡ ¿≈»∆»«≈≈»∆»»∆««
Ìˆ elÙ‡ .‰ÏÒÙ  Ìc‰ ˙Ïa˜ Ì„˜ ‰ËÈÁL¿ƒ»…∆«»««»ƒ¿¿»¬ƒ»«
:Ó‡pL .Ïa˜È ‡Ï ‰Ê È‰  ‰Ïa˜ Ì„˜ dÊ‡a¿»¿»…∆«»»¬≈∆…¿«≈∆∆¡«
.‰Ïaw‰ ˙ÚLa Blk ÌÏL ‰È‰iL  t‰ ÌcÓ Á˜ÏÂ¿»«ƒ««»∆ƒ¿∆»≈Àƒ¿«««»»

.ÏeÒt ‰Ê È‰  ˜ÊÂ ‰ÒÁ‰ ÔÓ Ïa˜ Ì‡Â¿ƒƒ≈ƒ«¬≈»¿»«¬≈∆»

ביאת 93) הל' (ראה מום בעלת הבהמה את שעושה במקום

ב . כה, שם זירא רבי  המומים). דיני  פרטי  פ "ז המקדש
ב . לט , בכורות

.ÏelÙ‡ ,‰˜ÈÊ Ì„˜ ‰Ïa˜ Á‡ ‰ÒÁ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿»«««»»…∆¿ƒ»¬ƒ
izL Ì‡ :ÛO B‡ Ìc‰ ˙˜ÈÊ Ì„˜ Oa‰ „‡»««»»…∆¿ƒ««»ƒ¿«ƒƒ¿«≈
˙‡ ˜BÊ  ÔÈeÓ‡‰ ÔÓ ˙ÈÊk B‡ Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«»»¿«ƒƒ»≈ƒ≈∆

Ìc‰94˜BÊ BÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,95elÙ‡  ‰ÏBÚe . «»¿ƒ»≈≈¿»¬ƒ
ÈtÓ ,ÔÈeÓ‡‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒƒ«»»«¬ƒ«ƒƒ»≈ƒƒ¿≈

ÌÈM‡Ï dlkL96. ∆À»»ƒƒ

מהם 94) שנשתייר שבתורה הזבחים כל אומר: יהושע  "רבי 
פסחים  תוספתא הדם", את זורק  – חלב  כזית או בשר כזית
הגר"א). גירסת (לפי  ה"ל פ "ד זבחים ותוספתא ה"ד, פ "ו
הכתוב  מן זה ולמד מקומות. ובכמה ב . נח , זבחים ובבבלי 
בשר  אין אם והדם", הבשר עולותיך "ועשית כז) יב , (דברים

דם. אין זית 95)- וחצי  בשר זית חצי  נשאר אם ואפילו
אדם  לאכילת לא כזית כאן אין כי  כזית, יש וביחד חלב ,

למזבח . כזית 96)ולא יש כן ואם כליל, כולה שעולה
עט . פסחים וגמרא שם, (תוספתא מזבח  לאכילת שלם

מקומות). ובכמה

.‡Ï˜ÊÈ ‡Ï  ˙ÈÊkÓ ˙eÁt ‡L97 ˜Ê Ì‡Â , ƒ¿«»ƒ¿«ƒ…ƒ¿…¿ƒ»«
‰ˆ‰ ‡Ï98Oa‰ ÏÒÙ .99Ê Ì„˜‡ˆiL B‡ ‰˜È …À¿»ƒ¿««»»…∆¿ƒ»∆»»

‰ˆ‰  ˜Ê Ì‡Â ,Ìc‰ ˜ÊÈ ‡Ï  ‰ÊÚÏ ıeÁ100. »¬»»…ƒ¿…«»¿ƒ»«À¿»

הקודמת.97) הלכה עלה 98)ראה לא הקרבן כלומר,
או  "נפסל לד:) (פסחים בברייתא ופסול, ה' לפני  לרצון
ובנשתייר  הורצה". זרק  שאם יהושע  רבי  ומודה שיצא...
רבינו  למד ומזה מודה, יהושע  שרבי  אמרו לא מכזית פחות

א. עז, שם וראה הורצה, לא הנזכרת.99)שכאן ברייתא
אם  שהרי  והאימורים, הבשר כל יצא או כשנפסל ומדובר,
לד. הלכה ראה לכתחילה. זורק  נפסלו לא האימורים
(דברים  הכתוב  על שמסתמכת משום בשר, כתבה והברייתא
הבדל  אין ובעולה והדם", הבשר עולותיך "ועשית כז) יב ,
לכל  מתכוון שהוא אע "פ  ורבינו, אימורים. ובין בשר בין
לשנות  שלא כדרכו הברייתא, לשון נקט  קדשים, קדשי 

הגמרא. רבי100)מלשון צה. בהערה המובאה ברייתא
ליוצא  מועילה שזריקה תלמידו, עקיבא כרבי  סובר יהושע 
להרצאה  שמועילה והואֿהדין מעילה, מידי  להוציא
 ֿ ולחם הל"ב , לקמן וראה שאם) ד"ה לד: שם ('תוספות'

כאן. משנה

.ÏÌ„˜ ‰ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oa¿«»»ƒ«ƒ∆»»»¬»»…∆
ıeÁa Oa‰Â Ìc‰ ˜ÊpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc ˙˜ÈÊ¿ƒ«»ƒ««ƒ∆ƒ¿««»¿«»»«

Lk Áf‰ 101˙‡ˆÏ Oa‰ ÛBqL ÈtÓ ,102. «∆«»≈ƒ¿≈∆«»»»≈
˙ÏÚBÓ ‰˜Èf‰Â103BÙOÏ ‡ˆBiÏ104‡Ï Ï‡ , ¿«¿ƒ»∆∆«≈¿»¿¬»…

BÏÎ‡Ï105. ¿»¿

מלהביא 101) פטורים והבעלים האימורים, את מקטירים
ב . פט , זבחים יוחנן, כרבי  אחר. לעזרה 102)קרבן חוץ 

ירושלים. בכל נאכלים קלים קדשים שהרי  הזריקה, אחרי 

הדם. זריקת בשעת בחוץ  נמצא אם אפילו נפסל לא ולפיכך
מוגבלת.103) שריפה,104)תועלת דין לענין פירוש,

פסול  אירע  הכלל: "זה ה"ו) פ "ו פסחים (תוספתא ששנינו
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תעובר  בבעלים או בדם מיד, ישרף  הקרבן) (בגוף  בגופו
ויצא בלינה) שיפסל כדי  אותו ילינו (פירוש, לבית צורתו

ישרף  שלא הועילה שהזריקה רבינו ומשמיענו השריפה".
מפני והטעם, צורה. עיבור טעון אלא בגופו פסולו כדין מיד
שנתבאר  כמו באכילה, הותר שלא אלא נפסל לא שהבשר
עקיבא  רבי  דעת זוהי  הבאה. ובהערה טו בהלכה למעלה
ו'רבינו  רש"י  (ראה ז: שם שנתפרשה כפי  ז. ו: (מעילה
הגמרא. לשון נקט  ורבינו כאן) וכסף ֿמשנה שם, גרשום'

הדם,105) זריקת לפני  באכילה אסור קלים קדשים בשר
זריקה  בשעת בעזרה היה שלא זה ובשר מתירתו, והזריקה
קורקוס  הר"י  דעת על מסתמך זה (פירושנו הותר. לא
אחרת. פירש הכסף ֿמשנה אולם בהט "ו. למעלה שהבאנו

שם). ראה

.‚Ï˙˜ÈÊ ÈÙÏ e‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÈeÓ‡ ÔÎÂ¿≈≈≈»»ƒ«ƒ∆»¿ƒ¿≈¿ƒ«
ÏÒÙ ‡Ï  ıeÁa Ì‰Â Ìc‰ ˜ÊÂ ÌÈÓc106Áf‰107, »ƒ¿ƒ¿««»¿≈«…ƒ¿««∆«

ÔÈÊÁ‰ Ì‡Â108‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .Ô˙B‡ ÔÈÈË˜Ó  ¿ƒ∆¡ƒ»«¿ƒƒ»¿««ƒ∆…
‡ÓËÂ ˙BÂ Ïebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ  ÔÈÊÁ‰109. ∆¡ƒ»«»ƒ¬≈∆ƒƒ¿»¿»≈

קדשי106) היינו למחיצתו, חוץ  יוצא א. יוצא: סוגי  שני  יש
לחומת  מחוץ  קלים וקדשים העזרה, לחומת מחוץ  קדשים
ובין  אימורים בין למחיצתו, חוץ  שיצא מה וכל ירושלים.
ב . נפסלו. – קלים קדשים ובין קדשים קדשי  בין בשר,
יש  כאן הדם. זריקת לפני  לעזרה חוץ  שיצאו קלים קדשים
המזבח  על הקרבים האימורים כי  לבשר, אימורים בין הבדל
חלה  זו קדושתם אבל קדשים, כקדשי  חמורה קדושתם
על  להקטרה אותם המתירה הדם, זריקת אחרי  רק  עליהם
(מבי "ט  הבשר כקדושת קדושתם זריקה לפני  אבל המזבח ,
רש"י דעת וכן המוקדשין, פסולי  מהל' פ "א ספר' ב 'קרית
אותן  עושה "שזריקה שכתב  הואֿהדין, ד"ה פט . זבחים
אם  לדון יש אבל ביוצא, נפסלו לא ולפיכך קדשים") קדשי 
להקטרה  להתירם מועילה בחוץ  כשהאימורים הזריקה
אנו  בזה, רבינו ושיטת חמורה. קדושה עליהם ולהעלות
הקודמת  בהלכה מלשונו זו בהלכה לשונו משינוי  למדים
לגמרי , כשר משמע  כשר", "הזבח  כתב  שם בשר, ביצא
פטורים  והבעלים כלומר, הזבח ", נפסל "לא כתב  וכאן
(ראה  האיברים את מקטירים אין אבל אחר, קרבן מלהביא
הרי כך, תפרש לא אם א). השגה סוף  הט "ו למעלה ראב "ד

הבדל  כל ולמה אין אימורים, לדין שיצא בשר דין בין
מפני נימק  בשר דין ועוד, הלכות? לשתי  רבינו חילקם
הזבח  ולמה לצאת, סופם אין אימורים והרי  לצאת", "שסופו
זו. בהלכה רבינו דברי  נבין זה בירור אחרי  כשר?

את 107) להקטיר אסור אבל חובתם, ידי  יצאו והבעלים
הזריקה  הועילה אם ממהֿנפשך: לאימורים האימורים

חלה  הרי  להקטרה, אותם והכשירה לעזרה מחוץ  הנמצאים
ואם  להקטירם, ואסור ביוצא ונפסלו חמורה קדושה עליהם

להקטרה. הותרו לא הרי  לקדשם, הועילה לפני108)לא
ל'יד  שנספחו בהגהות איש' ו'חזון שמח ' ('אור זריקה
כאן). כסף ֿמשנה וראה המקורות". "אל הוצאת החזקה'

ונותר 109) פיגול איסורי  קובעת הדם שזריקת הוא, הדין
בחוץ  היו שהאימורים שאע "פ  כאן, רבינו ומלמדנו וטמא.

א  צ , זבחים פפא, כרב  אלה, איסורים נקבעו זריקה, בשעת
עקיבא. רבי  לדעת -

.„ÏÏÁ‰Â Oa ‡ÓËpL ÔÈa ,„ÈÁÈ ÏL ÌÈÁf‰ Ïk»«¿»ƒ∆»ƒ≈∆ƒ¿»»»¿«≈∆
˙‡ ˜BÊ  Ìi˜ Oa‰Â ÏÁ ‡ÓËpL ÔÈa Ìi«̃»≈∆ƒ¿»≈∆¿«»»«»≈∆

Ìc‰110˜ÊÈ ‡Ï  Ô‰ÈL e‡ÓË .111 ˜Ê Ì‡Â , «»ƒ¿¿¿≈∆…ƒ¿…¿ƒ»«
‰ˆ‰112ıÈv‰L ;113‰vÓ114ÔÎÂ .‰‡Óh‰ ÏÚ À¿»∆«ƒ¿«∆««À¿»¿≈

ıÈv‰  ÔÈË˜‰Â e‡ÓËpL ‰ÏBÚ ÈÈ‡ B‡ ÔÈeÓ‡≈ƒ≈¿≈»∆ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»«ƒ
e‡aL BÓk ,‰vÓ115‡ÓËpL eav‰ ˙Ba˜ ÏÎÂ . ¿«∆¿∆≈«¿¿»»¿¿«ƒ∆ƒ¿»

Ìc‰ ˙‡ ˜BÊ ‰Ê È‰  Blk ÏÁ‰Â Oa‰116. «»»¿«≈∆À¬≈∆≈∆«»

ב .110) עז, פסחים יהושע  כרבי  גמרא,111)לכתחילה,
הגדול.113)שם.112)שם. הכהן מצח  שעל הזהב  ציץ 

אהרן 114) מצח  על "והיה לח ) כח , (שמות בתורה כתוב 
על  שמרצה חכמים ודרשו הקדשים", עוון את אהרן ונשא

הקדשים. ה"ז.115)טומאת פ "ד המקדש ביאת הל'
שביחיד 116) אמרו, יהושע  רבי  לדעת במסקנה א. עח , שם

זורקים  – ובציבור הורצה, זרק  ואם לכתחילה אסור
על  מרצה אינו שהציץ  כתב  שם שרבינו ואע "פ  לכתחילה,
יחיד, בקרבנות זה האימורים, על אלא הנאכלים הדברים
ההלכה  מסיום משמע  וכן מרצה. – ציבור בקרבנות  אבל
 ֿ (לחם בציבור הדחויה הטומאה היתה אלאֿאםֿכן שם:

משנה).

.‰ÏÏÒÙ  ‰ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈL„˜ Ìc117,Áf‰ «»»ƒ∆»»»¬»»ƒ¿««∆«
‡Ï  ÁaÊn‰ ÏÚ B˜Êe BÒÈÎ‰Â ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿»««ƒ¿≈«…

‰ˆ118. ƒ¿»

לג 117) הלכה למעלה ראה אחר, קרבן להביא וצריך
(הציץ )118)בהערות. "שאינו ב : פב , זבחים משנה,

היוצא". (הדם) על מרצה

.ÂÏÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ÌÈL„w‰ Ìc ÏÎÂ119. ¿»««√»ƒ≈¿«≈À¿»¿»
ÌÈnk epÎtLz ı‡‰ ÏÚ :Ìca Ó‡pL120Ìc  ∆∆¡««»«»»∆ƒ¿¿∆««ƒ»

;‰‡ÓË Ïa˜Óe ÌÈnk LÁp‰ ‡e‰ ÌÈnk CtLpL∆ƒ¿»««ƒ«∆¿»««ƒ¿«≈À¿»
Ïa˜Ó BÈ‡ ,ÌÈnk CtL BÈ‡L ,ÌÈL„˜ Ìc Ï‡¬»«»»ƒ∆≈ƒ¿»««ƒ≈¿«≈

.‰‡ÓËÀ¿»

איש 119) יועזר בן יוסי  "העיד מ "ד: פ "ח  עדיות משנה,
פירוש  דכן", דאינון מטבחייא בית משקה ועל צרידה...

כלל. טומאה מקבלים למדו 120)שאינם שם, בגמרא
טומאה  לקבל האוכלין את מכשיר אינו קדשים שדם מכאן
באחד  מעולם נרטבו לא אם טומאה מקבלים אינם (אוכלין
אינו  קדשים דם שאם סובר, ורבינו המשקין). משבעת
(ובהל' טומאה מקבל שאינו מכלֿשכן אוכלין מכשיר
הקבלה, מפי  הוא זה שדין כתב  הט "ז, פ "י  אוכלין טומאת
היא  בעלמא" "אסמכתא כאן המובא שהלימוד ברור

לדעתו).

.ÊÏÏÒÙ  ˜Ê ‡ÏÂ ‰nÁ ÂÈÏÚ ‰Ú˜ML Ì„Â¿»∆»¿»»»«»¿…ƒ¿«ƒ¿«
‰ˆ‰ ‡Ï  B˜Ê Ì‡Â ,Áf‰121. «∆«¿ƒ¿»…À¿»

א.121) נו, זבחים
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קנב                 
         

ה'תשע"ט  א' אדר י"א ש "ק יום 

   1 
אחת 1) מתנה ונתן החיצון מזבח  על הניתנין דמים יבאר

כיפר. אם

.‡ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk2Ô˙ Ì‡ , »«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒƒ»«
˙‡hÁa elÙ‡Â .tk  „Ïa ˙Á‡ ‰zÓ3‰zÓ  «»»««ƒ¿«ƒ≈«¬ƒ¿«»«»»

Úa‡‰ ‡Le ,wÚ‰ ‡È‰ ˙Á‡4.‰ÂˆÓÏ ˙BzÓ ««ƒ»ƒ»¿»»«¿««»¿ƒ¿»
 EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ ÏÚ CÙMÈ EÈÁÊ Ì„Â :Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»∆ƒ»≈«ƒ¿«¡…∆

.wÚ‰ ‡È‰ ÁaÊn‰ ÏÚ Ìc‰ ˙ÎÈÙL¿ƒ««»««ƒ¿≈«ƒ»ƒ»

הקרבנות 2) את עליו שמקטירים הכהנים, שבעזרת המזבח 
דמם. את שם 3)וזורקין ובגמרא שם זבחים הלל כבית

שתי חטאת בדיני  בתורה כתוב  כי  נימוקם, מבואר לז:
קרנות  אחת ופעם יחיד, לשון ומשמע  ואו בלי  קרנת פעמים
שלוש  ארבע , וביחד שתיים עוד הרי  וא"ו], [=עם מלא
דבר  שכל בידינו, כלל הקרבנות (בדיני  לעכב  ואחת למצוה
בדיעבד  אבל למצוה, רק  נאמר אחת פעם התורה שציוותה
שם  שכתובה או פעם עוד נצטוו כן אם אלא מעכב , אינו
זריקת  בלי  לכפרה אפשר שאי  מפני  עיכוב ), על המורה מלה

מחטאת. נלמדים הקרבנות ושאר כלל. מה 4)דם כלומר,
האחת. שנתן אחרי  מהארבע  שנשתייר

.‰˜ÈÊa ÔÈzp‰ ÏÎÂ5;‡ˆÈ  ‰ÎÈÙLa Ô˙pL ¿»«ƒ»ƒƒ¿ƒ»∆¿»»ƒ¿ƒ»»»
.CÙMÈ EÈÁÊ Ì„Â :Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»∆ƒ»≈

  

        
 

רבי בי מחלוקת את הגמ ' תלתה   פסחי מסכת  בסיו
של  את פוטרת הפסח  ברכת  הא עקיבא , ורבי  ישמעאל
זו  את פוטרת זו  ולא  זו  את פוטרת זו  שלא  או  (ר"י ) זבח 
הזבח ) (מעשה  זריקה  ישמעאל רבי  שלדעת וקבעה  (ר"ע ),
זו  בכלל זו  לא  ר"ע  ולדעת הפסח ), (מעשה  שפיכה  בכלל
" הרמב כא שהרי  משנה '  ב 'כס והקשה  זו . בכלל זו  ולא 
בהלכות  אבל זריקה , בכלל ששפיכה  ישמעאל כרבי  פסק 
הפסח  ברכת שאי כר"ע  פסק  ה "ז) (פ"ח  ומצה   חמ
ותיר פסח . של את פוטרת זבח  של ולא  זבח  של פוטרת
שהביאו  ,כה  חיי רבינו  כפירוש  סובר  " שהרמב הצל"ח 
טפל, והזבח  עיקר שהפסח  הוא  ר"י  של שטעמו  התוספות,
,להבי צרי אבל זבח . של את פוטרת הפסח  ברכת ולכ
אינה  הפסח  שברכת  " והרמב ר"ע  סברת מהי  זה  לפי 
שהזבח  כירושלמי  לכו "ע  פשוט והרי  זבח , של את פוטרת

לפסח . טפל
במצוות   הא  חלוקי ור"ע  ישמעאל רבי  בזה : הביאור וי "ל
או  הנות בגדרי  לפרש יש  ,גדר התפרש  שלא  התורה 
בפירוש  במכילתא   מחלוקת ולדוגמא  המקבל. בגדרי 
ר"י לאמר", האלה   הדברי כל את  אלקי "וידבר הפסוק 
אומר  ר"ע  לאו , לאו  ועל ה ה על עוני שהיו  מלמד  אומר:

הבדל  ישנו  המקבל גדרי  מצד  כי  .ה לאו  ועל ה ה על
ואת  עושה  הוא  אלה  שאת ללא ־תעשה , מצוות־עשה  בי
לאו  ועל ה ה על אמרו  לר"י  ולכ עושה , אינו  הוא  אלה 
ומצד ,הנות בגדרי   מתחשבי ר"ע  לשיטת אבל לאו ,
שהוא  או  מצוות־עשה  הוא  בי ציווי  כל הרי  הקב "ה 
על  ענו  ולכ הקב "ה , של רצונו   קיו הוא  עניינו  לא ־תעשה ,
מכוונת   תשובת היתה  בלאו   שג היינו  ,ה לאו  ועל ה ה
מחלוקות  חמש  בעוד   ־שועיי) הקב "ה . של רצונו   לקיו

זו ). בשיטה  המתבארות  שביניה
ר"י לדעת והזבח , הפסח  בעניי  מחלוקת תוב ומעתה 
ומתחשבי המקבל, בגדרי   מתחשבי אנו  הרשות בענייני 
בענייני אבל טפל. ומה  אצלו  עיקר מה  להחליט ברצונו 
מחויב שהוא   כי ־א ברצונו  תלויות שאינ המצוות
התורה  אותה  שעשתה  במה  רק  טפלה  היא  הרי  ,לעשות
אינו   שלפעמי בזה  רק  טפל הזבח   ג כ לא . ותו  טפל
נעשה  כשקרב  אבל ובמועט, בטהרה  בחול רק  ובא  קרב 
פסח , של על ביר" לר"י   ג ולכ לפסח , טפל ואינו  חשוב 

בדיעבד . רק  זבח " של את פטר
       

בכוח 5) וזורק  מהמזבח  רחוק  עומד שהכהן פירושה, זריקה
בצד  שעומד היינו ושפיכה שבמזרק . הדם את למזבח 

וש  עולה אשם, הדם. את עליו ושופך ניתנים המזבח  למים
באצבע . ניתנת וחטאת בשפיכה ופסח  מעשר בכור, בזריקה,

.‚ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk6qÁ Ì‡ , »«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒƒƒ«
;‰tk‰ wÚ Ô‰ Ôlk ‡l‡ ,tk ‡Ï  Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆…ƒ≈∆»À»≈ƒ«««»»
ÚL :Ó‡pL ,ÔÈÓ ÏÚ „Èt˜‰ e˙k‰ È‰L∆¬≈«»ƒ¿ƒ«ƒ¿»»∆∆¡«∆«

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

את 6) יום בכל מקטירים ועליו בהיכל שעמד הזהב  מזבח 
ושל  הכיפורים יום של ושעיר פר דם עליו ומזים הקטורת
אלא  נאכל ואינו מוקטר אינו שבשרם ושעירים פרים שאר

נשרף .

.„ ÌÈÏÚa‰ e˙Óe ˙Á‡ ‰zÓ epnÓ Ô˙pL ˙‡hÁ«»∆»«ƒ∆«»»««≈«¿»ƒ
‰˙Èn‰ Á‡Ï ˙BzÓ Úa‡ ÌÈÏLÈ7. «¿ƒ«¿««»¿«««ƒ»

רק 7) הן הנותרות והשלוש כיפרה שהראשונה מפני  והטעם,
שמתו  חטאת דין לה אין לפיכך מעכבות, ואינן למצוה

המצוה. את וגומרים בעליה,

.‰LÏM‰ ÔzÈ ‡Ï  ÌBia ˙Á‡‰ Ô˙ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«»«««…ƒ≈«»
‰ÏÈla8. ««¿»

החמה.8) בשקיעת נפסל שהדם מפני 

.ÂiÁ  ıeÁa ÔÓÈÏL‰Â ÌÈÙa ˙Á‡ Ô˙ Ì‡Â9 ¿ƒ»«««ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»««»
ıeÁa ‰ÏÚÓ ÌeMÓ10. ƒ«¬∆«

בפנים,10)כרת.9) לעשותן מצוה אלו מתנות שהרי 
מועד  אוהל פתח  "ואל ט ) יז, (ויקרא בה קוראים אנו לפיכך
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קנג                  
         

ה'תשע"ט  א' אדר י"א ש "ק יום 

   1 
אחת 1) מתנה ונתן החיצון מזבח  על הניתנין דמים יבאר

כיפר. אם

.‡ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk2Ô˙ Ì‡ , »«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒƒ»«
˙‡hÁa elÙ‡Â .tk  „Ïa ˙Á‡ ‰zÓ3‰zÓ  «»»««ƒ¿«ƒ≈«¬ƒ¿«»«»»

Úa‡‰ ‡Le ,wÚ‰ ‡È‰ ˙Á‡4.‰ÂˆÓÏ ˙BzÓ ««ƒ»ƒ»¿»»«¿««»¿ƒ¿»
 EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ ÏÚ CÙMÈ EÈÁÊ Ì„Â :Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»∆ƒ»≈«ƒ¿«¡…∆

.wÚ‰ ‡È‰ ÁaÊn‰ ÏÚ Ìc‰ ˙ÎÈÙL¿ƒ««»««ƒ¿≈«ƒ»ƒ»

הקרבנות 2) את עליו שמקטירים הכהנים, שבעזרת המזבח 
דמם. את שם 3)וזורקין ובגמרא שם זבחים הלל כבית

שתי חטאת בדיני  בתורה כתוב  כי  נימוקם, מבואר לז:
קרנות  אחת ופעם יחיד, לשון ומשמע  ואו בלי  קרנת פעמים
שלוש  ארבע , וביחד שתיים עוד הרי  וא"ו], [=עם מלא
דבר  שכל בידינו, כלל הקרבנות (בדיני  לעכב  ואחת למצוה
בדיעבד  אבל למצוה, רק  נאמר אחת פעם התורה שציוותה
שם  שכתובה או פעם עוד נצטוו כן אם אלא מעכב , אינו
זריקת  בלי  לכפרה אפשר שאי  מפני  עיכוב ), על המורה מלה

מחטאת. נלמדים הקרבנות ושאר כלל. מה 4)דם כלומר,
האחת. שנתן אחרי  מהארבע  שנשתייר

.‰˜ÈÊa ÔÈzp‰ ÏÎÂ5;‡ˆÈ  ‰ÎÈÙLa Ô˙pL ¿»«ƒ»ƒƒ¿ƒ»∆¿»»ƒ¿ƒ»»»
.CÙMÈ EÈÁÊ Ì„Â :Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»∆ƒ»≈

  

        
 

רבי בי מחלוקת את הגמ ' תלתה   פסחי מסכת  בסיו
של  את פוטרת הפסח  ברכת  הא עקיבא , ורבי  ישמעאל
זו  את פוטרת זו  ולא  זו  את פוטרת זו  שלא  או  (ר"י ) זבח 
הזבח ) (מעשה  זריקה  ישמעאל רבי  שלדעת וקבעה  (ר"ע ),
זו  בכלל זו  לא  ר"ע  ולדעת הפסח ), (מעשה  שפיכה  בכלל
" הרמב כא שהרי  משנה '  ב 'כס והקשה  זו . בכלל זו  ולא 
בהלכות  אבל זריקה , בכלל ששפיכה  ישמעאל כרבי  פסק 
הפסח  ברכת שאי כר"ע  פסק  ה "ז) (פ"ח  ומצה   חמ
ותיר פסח . של את פוטרת זבח  של ולא  זבח  של פוטרת
שהביאו  ,כה  חיי רבינו  כפירוש  סובר  " שהרמב הצל"ח 
טפל, והזבח  עיקר שהפסח  הוא  ר"י  של שטעמו  התוספות,
,להבי צרי אבל זבח . של את פוטרת הפסח  ברכת ולכ
אינה  הפסח  שברכת  " והרמב ר"ע  סברת מהי  זה  לפי 
שהזבח  כירושלמי  לכו "ע  פשוט והרי  זבח , של את פוטרת

לפסח . טפל
במצוות   הא  חלוקי ור"ע  ישמעאל רבי  בזה : הביאור וי "ל
או  הנות בגדרי  לפרש יש  ,גדר התפרש  שלא  התורה 
בפירוש  במכילתא   מחלוקת ולדוגמא  המקבל. בגדרי 
ר"י לאמר", האלה   הדברי כל את  אלקי "וידבר הפסוק 
אומר  ר"ע  לאו , לאו  ועל ה ה על עוני שהיו  מלמד  אומר:

הבדל  ישנו  המקבל גדרי  מצד  כי  .ה לאו  ועל ה ה על
ואת  עושה  הוא  אלה  שאת ללא ־תעשה , מצוות־עשה  בי
לאו  ועל ה ה על אמרו  לר"י  ולכ עושה , אינו  הוא  אלה 
ומצד ,הנות בגדרי   מתחשבי ר"ע  לשיטת אבל לאו ,
שהוא  או  מצוות־עשה  הוא  בי ציווי  כל הרי  הקב "ה 
על  ענו  ולכ הקב "ה , של רצונו   קיו הוא  עניינו  לא ־תעשה ,
מכוונת   תשובת היתה  בלאו   שג היינו  ,ה לאו  ועל ה ה
מחלוקות  חמש  בעוד   ־שועיי) הקב "ה . של רצונו   לקיו

זו ). בשיטה  המתבארות  שביניה
ר"י לדעת והזבח , הפסח  בעניי  מחלוקת תוב ומעתה 
ומתחשבי המקבל, בגדרי   מתחשבי אנו  הרשות בענייני 
בענייני אבל טפל. ומה  אצלו  עיקר מה  להחליט ברצונו 
מחויב שהוא   כי ־א ברצונו  תלויות שאינ המצוות
התורה  אותה  שעשתה  במה  רק  טפלה  היא  הרי  ,לעשות
אינו   שלפעמי בזה  רק  טפל הזבח   ג כ לא . ותו  טפל
נעשה  כשקרב  אבל ובמועט, בטהרה  בחול רק  ובא  קרב 
פסח , של על ביר" לר"י   ג ולכ לפסח , טפל ואינו  חשוב 

בדיעבד . רק  זבח " של את פטר
       

בכוח 5) וזורק  מהמזבח  רחוק  עומד שהכהן פירושה, זריקה
בצד  שעומד היינו ושפיכה שבמזרק . הדם את למזבח 

וש  עולה אשם, הדם. את עליו ושופך ניתנים המזבח  למים
באצבע . ניתנת וחטאת בשפיכה ופסח  מעשר בכור, בזריקה,

.‚ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk6qÁ Ì‡ , »«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒƒƒ«
;‰tk‰ wÚ Ô‰ Ôlk ‡l‡ ,tk ‡Ï  Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆…ƒ≈∆»À»≈ƒ«««»»
ÚL :Ó‡pL ,ÔÈÓ ÏÚ „Èt˜‰ e˙k‰ È‰L∆¬≈«»ƒ¿ƒ«ƒ¿»»∆∆¡«∆«

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

את 6) יום בכל מקטירים ועליו בהיכל שעמד הזהב  מזבח 
ושל  הכיפורים יום של ושעיר פר דם עליו ומזים הקטורת
אלא  נאכל ואינו מוקטר אינו שבשרם ושעירים פרים שאר

נשרף .

.„ ÌÈÏÚa‰ e˙Óe ˙Á‡ ‰zÓ epnÓ Ô˙pL ˙‡hÁ«»∆»«ƒ∆«»»««≈«¿»ƒ
‰˙Èn‰ Á‡Ï ˙BzÓ Úa‡ ÌÈÏLÈ7. «¿ƒ«¿««»¿«««ƒ»

רק 7) הן הנותרות והשלוש כיפרה שהראשונה מפני  והטעם,
שמתו  חטאת דין לה אין לפיכך מעכבות, ואינן למצוה

המצוה. את וגומרים בעליה,

.‰LÏM‰ ÔzÈ ‡Ï  ÌBia ˙Á‡‰ Ô˙ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«»«««…ƒ≈«»
‰ÏÈla8. ««¿»

החמה.8) בשקיעת נפסל שהדם מפני 

.ÂiÁ  ıeÁa ÔÓÈÏL‰Â ÌÈÙa ˙Á‡ Ô˙ Ì‡Â9 ¿ƒ»«««ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»««»
ıeÁa ‰ÏÚÓ ÌeMÓ10. ƒ«¬∆«

בפנים,10)כרת.9) לעשותן מצוה אלו מתנות שהרי 
מועד  אוהל פתח  "ואל ט ) יז, (ויקרא בה קוראים אנו לפיכך
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שינה  רבינו שם. מעמיו". ההוא האיש ונכרת וגו' יביאנו לא
ורבינו  חוץ . מיתה, לילה, הסדר: שם שבגמרא, הסדר את
נותן  - מיתה דיניהם: חומרת לפי  חוץ , לילה, מיתה, סידר:
כרת; חייב  אינו נתן אם אבל יתן, לא - לילה לכתחילה;

כרת. ענוש - חוץ 

.Ê‰fÓ ‰È‰11B„È ‰ÚË˜Â12ÚÈbiL Ì„˜ ‰fÓ ÏL »»«∆¿ƒ¿¿»»∆«∆…∆∆«ƒ«
‰Èf‰ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï  ÁaÊn‰ ÈÂ‡Ï Ìc13. »«¬ƒ«ƒ¿≈«…»¿»«»»

ושעירים 11) (פרים הפנימיות ובחטאות העוף  בחטאת
באצבע  מזה היינו הזאה, לשון בתורה כתוב  הנשרפים)

לעבודה.12)מרחוק . ופסול מום בעל ונעשה
היה 13) המזה ואז במזבח  נוגע  כשהדם נגמרת שההזייה

מום. בעל

.Á˙Ba˜ ÔzÓ ‰pL14˙‡hÁa ÔÈa ,˙‡hÁa ƒ»««»¿»¿«»≈¿«»
ÌÈÙa ˙ÈOÚp‰15eÁa ˙ÈOÚp‰ ˙‡hÁa ÔÈaı16 ««¬≈ƒ¿ƒ≈¿«»««¬≈«

ÔÈLk  ÌÈL„˜ ‡La Ï‡ .ÏÒÙ17. ƒ¿»¬»ƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ

דרומית 14) בקרן להתחיל הוא, בחטאות הנכון הסדר
ולבסוף  מערבית, צפונית צפונית, מזרחית ואחריה מזרחית
הקרבן. נפסל זה מסדר שינה ואם דרומית מערבית

שבהיכל.15) הזהב  מזבח  ועל הפרוכת על דמה את שמזים
להיכל.16) חוץ  שהיא שבעזרה, המזבח  על נזרק  שדמה
קרבנות.17) לשאר חטאת בין ההבדל של טעמו נתבאר ולא

.ËÌÈÙÏÂ Ôw‰ ÔÓ Ìc‰ Ô˙18˙‡hÁa ÔÈa , »««»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ≈¿«»
ÔÈa ÈÓÈt‰ ÁaÊna ÔÈa ,ÌÈL„˜ ‡La ÔÈa≈ƒ¿»»»ƒ≈«ƒ¿≈««¿ƒƒ≈

.ÏeÒt  ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna«ƒ¿≈««ƒ»

ורחבן 18) אמה ארכן החיצון, מזבח  שבפינות הקרנות ארבע 
של  העליון בחציו כנגדן הכהן נותן החטאות ודם אמה
נגד  ניתנות הקרבנות שאר של המתנות שתי  וכן המזבח .
של  התחתון בחציו מכאן ואמה מכאן אמה היינו הקרנות
שהוא  בשטח  הדם נתן שאם כאן, רבינו ומלמדנו המזבח .
במזבח  בין פסול, - הקרן כנגד שלא היינו הקרן, מן לפנים

בפנימי . ובין החיצון

.ÈÁaÊn‰ ÈˆÁÓ ‰ÏÚÓÏ B˙B‡ ÔzÏ B˙ÂˆnL Ìc19 »∆ƒ¿»ƒ≈¿«¿»≈¬ƒ«ƒ¿≈«
‰hÓÏ BzÏ B˙ÂˆnL B‡ ,‰hÓÏ B˙pL20B˙e ∆¿»¿«»∆ƒ¿»ƒ¿¿«»¿»
ÏÎÈ‰a ÌÈÙa BzÏ B˙ÂˆnL B‡ ,‰ÏÚÓÏ21B˙e ¿«¿»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«≈»¿»

ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ B‡ ,ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ«ƒ¿≈««ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒ
ıeÁa ÔÈzp‰ Ìc Ô˙pL B‡ ,ÏÎÈ‰a ÌÈÙÏ Ô˙pL∆¿»»ƒ¿ƒ«≈»∆»«««ƒ»ƒ«

Lk‰ ÏÚ22„BÒÈ‰ „‚k ‡lL23Áf‰ Oa È‰  ««∆∆∆…¿∆∆«¿¬≈¿««∆«
ÏeÒt24ÌÈÏÚa‰ etk˙ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .25;Ba »¿««ƒ≈ƒ¿«¿«¿»ƒ

‡lL ÚÈb‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁaÊnÏ Ìc ÚÈb‰L ÔÂÈk≈»∆ƒƒ«»«ƒ¿≈«««ƒ∆ƒƒ«∆…
.tÎÏ BÓB˜ÓÏ ÚÈb‰L BÓk ‡e‰ È‰  BÓB˜ÓÏƒ¿¬≈¿∆ƒƒ«ƒ¿¿«≈

ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na26Lk ˜Bf‰ ‰Ê ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆«≈»≈
‰„BÚÏ27Lk‰ Ïa˜ Ì‡ Ï‡ ;28ÏeÒtÏ Ô˙Â29, »¬»¬»ƒƒ≈«»≈¿»««»

˙‡Â ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡ ÏeÒt‰ Ô˙Â¿»««»∆«ƒ»ƒ¿«¿»¿«»¿∆
B‡ ,ÌÈÙa ıeÁa ÔÈzp‰ ˙‡Â ,ıeÁa ÌÈÙa ÔÈzp‰«ƒ»ƒƒ¿ƒ«¿∆«ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ
ÏÒÙ ‡Ï  „BÒÈ‰ „‚k ‡lL Lk‰ ÏÚ Ô˙pL∆»«««∆∆∆…¿∆∆«¿…ƒ¿«

LÙp‰ Ìc ‡L Ì‡ ,Áf‰ Oa30ÊÁÈ ‡l‡ , ¿««∆«ƒƒ¿«««∆∆∆»«¬…

Ïa˜ÈÂ Lk‰31Ìc‰ ˜ÊÈÂ LÙp‰ Ìc ‡L «»≈ƒ«≈¿»««∆∆¿ƒ¿…«»
.BÓB˜Óaƒ¿

העוף .19) ועולת בהמה הקרבנות 20)חטאת שאר
בחוץ . ופרים 21)הנעשים הכיפורים, יום של ושעיר פר

הקרבנות  מעשה בהלכות המבוארים הנשרפים ושעירים
ירושלים. לחומת שמחוץ  הדשן בבית נשרף  ובשרם

ממש.22) המזבח  על כנגד 23)ולא שלא או פירוש,
"והיסוד  שנינו: א ג, פרק  מדות במשנה ממש. במזבח  היסוד
פני ועל הצפון כל פני  על מהלך היה החיצון) מזבח  (של
אמה  ובמזרח  אחת אמה בדרום (תופס ) ואוכל המערב . כל
ואם  יסוד היה לא מזרחית דרומית שבקרן מזה ויוצא אחת".
הקרבן  המזבח  מחצי  למטה הניתנים דם את זו בקרן זרק 
ז) ד, (ויקרא מהכתוב  זה דין למדו ונז: נו: בזבחים פסול.

העולה". מזבח  יסוד פסולים.24)"אל האימורים וגם
אחר.25) קרבן להביא חייב  נפסל 26)ואינו הזבח  שבשר

תקנה. לו שנשאר 27)ואין הדם ולפיכך כיפר ובדיעבד
לזריקה. ופסול שיריים קיבל 28)נעשה אם אפילו כלומר,

שיריים  עושה אינה בוודאי  פסול כהן קבלת שהרי  הכשר,
משנה). שיריים.29)(לחם שעושה טמא פסול אפילו

הבהמה.30) פי31)בצוואר על אף  הראשונה הדם קבלת
מפני הנשאר, הדם את שיריים עשתה לא כשר שקיבל
הייתה  והזריקה שיריים עושה אינה זריקה בלי  שקבלה

פסולה.

.‡ÈÌ„a Ìc ÔÈa ,eÚ˙pL ÌÈL„˜ ÈÓc32˙BÒBk ÔÈa ¿≈»»ƒ∆ƒ¿»¿≈»¿»≈
˙BÒBÎa33˙Á‡ ‰zÓ ÔÈzp‰ eÚ˙ Ì‡ :34ÔÈza ¿ƒƒ¿»¿«ƒ»ƒ«»»««¿ƒ»ƒ

ÔzÓ ÔÈzp‰ ÔÎÂ .˙Á‡ ‰zÓ Ïk‰ ÔzÈ  ˙Á‡ ‰zÓ«»»««ƒ≈«…«»»««¿≈«ƒ»ƒ««
Úa‡35.Úa‡ ÔzÓ Ïk‰ ÔzÈ  Úa‡ ÔzÓ ÔÈza «¿«¿ƒ»ƒ«««¿«ƒ≈«…«««¿«

Ô‰L ÌÈzL ÔzÓ ÔÈza ˙Á‡ ‰zÓ ÔÈzp‰ eÚ˙ƒ¿»¿«ƒ»ƒ«»»««¿ƒ»ƒ««¿«ƒ∆≈
˙Á‡ ‰zÓ Ïk‰ ÔzÈ  Úa‡36ÔÈzp‰ eÚ˙ . «¿«ƒ≈«…«»»««ƒ¿»¿«ƒ»ƒ

‰n‡Ï Ïk‰ CÙMÈ  ‰hÓÏ ÔÈza ‰ÏÚÓÏ37, ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»≈«…»«»
˙‡hÁ‰ ÈÈL eÚ˙ elÙ‡ .ÔÈÏeÒt ÌÈÁf‰Â38ÌÚ ¿«¿»ƒ¿ƒ¬ƒƒ¿»¿¿»≈««»ƒ

Ïk‰ CÙMÈ  ‰hÓÏ Ïk‰ ÌB˜nL ,‰ÏBÚ‰ Ìc«»»∆¿«…¿«»ƒ»≈«…
‰n‡Ï39. »«»

קרבנות.32) שני  של דם נתקבל אחד כוס 33)בכלי  בכל
הכוסות. שנתערבו אלא אחד מקרבן דם דם 34)יש כגון

מעשר. בדם ארבע ,35)בכור מתן ניתן בלבד חטאות דם
חטאות. שתי  של דמן בתערובת כאן "כל 36)והמדובר

בלבד  אחת מתנה נתן אם החיצון, מזבח  על הניתנים הדמים
כדי אחת ממתנה יותר התערובת מן ליתן ואסור כיפר".
פחות  נותן אם אבל תוסיף ", "לא על במעשה יעבור שלא

מעשה. עושה אינו הרי  תגרע " "בל על כעין 37)ועובר
ומים  לחוץ  ופתוח  העזרה רצפת כל פני  על עובר היה מרזב 

בו. וטעונין 38)עוברים במקומן, המתנות ארבע  שנתן
למטה. שהוא המזבח  יסוד על פי39)שפיכה על אף 

על  זריקה טעון העולה שדם מפני  למטה. מקומם ששניהם
ואסור  היסוד על ישר נשפכים חטאת ושיירי  המזבח  קיר
יוחנן  כר' היסוד, על שיזובו כדי  הקיר, על אותם לשפוך

פא. שם יהודה ורב 

.È‰ÏÚÓÏ ˙BBÚz‰ ÔÓ Ô˙ ‡l‡ ,Ï‡L ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«∆»»«ƒ««¬¿«¿»
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ÔzÈ  Ï‡LÂ ‰ÏÚÓÏ Ô˙ .Lk ‰Ê È‰  ‰hÓÏe¿«»¬≈∆»≈»«¿«¿»¿»«ƒ≈
‰hÓÏ40.BÏ eÏÚ el‡Â el‡Â , ¿«»¿≈»≈»

(רבי40) ואלו אלו נמלך, ולא למעלה "נתן פא: שם ברייתא
למטה". ויתן שיחזור מודים וחכמים) אליעזר

.‚ÈCtLÈ  ıeÁa ÔÈzpa ÌÈÙa ÔÈzp‰ eÚ˙ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ¿ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿…
˙Úz‰ Ìc Á˜ÏÂ Ï‡L ‡Ï Ì‡Â .‰n‡Ï Ïk‰«…»«»¿ƒ…»«¿»««««¬…∆
ÊÁÂ ÌÈÙa Ô˙pL ÔÈa ,ıeÁe ÌÈÙa epnÓ Ô˙Â¿»«ƒ∆ƒ¿ƒ«≈∆»«ƒ¿ƒ¿»«
Ïk‰  ÌÈÙa Ô˙Â ÊÁÂ ıeÁa B‡ ıeÁa Ô˙Â¿»«««¿»«¿»«ƒ¿ƒ«…

Lk41ÌÈÓc ‡La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . »≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»ƒ
˙‡hÁ Ìc Ï‡ ;˙‡hÁ‰ ÔÓ ıeÁ ,ıeÁa ÌÈzp‰«ƒ»ƒ«ƒ««»¬»««»
˙ÈOÚp‰ ˙‡hÁ Ì„a Ú˙pL ıeÁa ˙ÈOÚp‰««¬≈«∆ƒ¿»≈¿««»««¬≈

Lk  ÌÈÙa Ô˙Â ÊÁÂ ıeÁa Ô˙ Ì‡ :ÌÈÙa42, ƒ¿ƒƒ»««¿»«¿»«ƒ¿ƒ»≈
ÌcL .‰ÏeÒt  ıeÁa Ô˙Â ÊÁÂ ÌÈÙa Ô˙»«ƒ¿ƒ¿»«¿»««¿»∆«
„ÈÁÈ ˙‡hÁ elÙ‡ ,ÏÎÈ‰Ï ÒÎpL ˙‡hÁ«»∆ƒ¿««≈»¬ƒ««»ƒ

˙ÏÎ‡p‰43L‡ ˙‡hÁ ÏÎÂ :Ó‡pL ;‰eÒ‡  «∆¡∆∆¬»∆∆¡«¿»«»¬∆
‡e‰Â .ÓB‚Â dÓcÓ ‡eÈ44ÚL C„ ‡BiL »ƒ»»¿≈¿∆»∆∆««

‰‡Èa Cc  ‡eÈ :Ó‡pL ,ÏÎÈ‰‰45Ì‡ Ï‡ ; «≈»∆∆¡«»∆∆ƒ»¬»ƒ
LtLÙa BÒÈÎ‰46BÈ‡  ‚‚ B‡ ÔBlÁ C„ B‡ ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆∆««≈

.ÏÒÙƒ¿»

המחלוקת 41) אליעזר, ור' עקיבא רבי  דעת נגד שם כחכמים
יובא  אשר חטאת "וכל כג): ו, (ויקרא הכתוב  בפירוש היא
תשרף ". באש תאכל לא בקודש לכפר מועד אהל אל מדמה
אינם  קרבנות שאר אבל דווקא, חטאת סוברים חכמים
אות  כל לדרוש ששיטתו עקיבא, ורבי  בכך, נפסלים
פב .). (שם הקרבנות כל את "וכל" מהמלה מרבה שבתורה,

הבעלים.42) נתכפרו בפנים נתן לא פשוטו 43)ואפילו כי 
הזייה  טעון שדמן ציבור בחטאות לפרש אפשר מקרא של

בשריפה. ומצוותן נאמר.44)בפנים רגילה.45)וזה
קטנה.46) צדדית דלת

.„ÈÌÏÚ‰ t47ÒÎ ÌÓcL ,‰Ê ‰„BÚ ÈÚOe «∆¿≈¿ƒ¬»»»∆»»ƒ¿»
ÏÎÈ‰Ï48;ÏÒÙ  ÌÈL„w‰ L„˜Ï BÒÈÎ‰ Ì‡ , «≈»ƒƒ¿ƒ¿…∆«√»ƒƒ¿«

‰ÓÈt ‰Ê ÌB˜ÓaL49‡e‰ ÔÓB˜Ó ÏL50t ÔÎÂ . ∆¿»∆¿ƒ»∆¿»¿≈«
L„˜Ï ÒÎ ÌÓcL ,ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL ÈÚOÂ¿»ƒ∆«ƒƒ∆»»ƒ¿»¿…∆
‰f‰Â ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÌÓc ÒÈÎ‰ Ì‡ ,ÌÈL„w‰«√»ƒƒƒ¿ƒ»»¿…∆«√»ƒ¿ƒ»

epnÓ51L„˜Ï BÒÈÎ‰Â ÊÁÂ ,ÏÎÈ‰Ï B‡ÈˆB‰Â ƒ∆¿ƒ«≈»¿»«¿ƒ¿ƒ¿…∆
ÏÒÙ  ÌÈL„w‰52˙BÈf‰ epnÓ ÓB‚ BÈ‡Â , «√»ƒƒ¿«¿≈≈ƒ∆«»

‡ˆiL ÔÂÈk ;ÌÈL„w‰ L„˜aL53‡ˆÈ54Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿…∆«√»ƒ≈»∆»»»»¿≈ƒ
,ÏÎÈ‰Ï Ô‡ÈˆB‰Â ÌÈL„w‰ L„˜aL ˙BÈf‰ Ób»««»∆¿…∆«√»ƒ¿ƒ»«≈»

ÏÎÈ‰Ï ıeÁ Ô‡ÈˆB‰Â ˙BÈf‰ ˙ˆ˜Ó ‰f‰Â55ÊÁÂ , ¿ƒ»ƒ¿»«»¿ƒ»«≈»¿»«
;ÏÎÈ‰aL ˙BÈf‰ ÓB‚ BÈ‡  ÏÎÈ‰Ï ÔÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ»«≈»≈≈«»∆«≈»

ÏÒÙ BÓB˜ÓÏ ıeÁ Ìc‰ ‡ˆiL ÔÂÈkL56. ∆≈»∆»»«»ƒ¿ƒ¿»

הציבור 47) ועשה מותר וכדומה שחלב  והורו דין בית שגגו
בהיכל  הזייה טעון ודמו לחטאת פר מביאים הוראתם, פי  על
מביאים  הציבור, ועשה זרה בעבודה טעו ואם הפרוכת. על

לחטאת. בכך.48)שעיר (שם 49)מצוותם בתורה כתוב 
משמע  פנימה", הקודש אל דמה את הובא לא "הן יח ),

הקדשים. קודש זה - ופנימה הקרבן, נפסל הובא שאם
ההיכל.50) מן לפני  הוא הקדשים וקודש בהיכל, מקומם
הכל.51) גמר ולא הזיות על 52)מקצת אף  יוצא, פסול

כמצוותו. בהיכל מקומו זה שדם לקדש 53)פי  מחוץ 
הזיותיו. גמר לפני  פי54)הקדשים על ואף  ביוצא, נפסל

הקדשים. בקודש מקומו עכשיו - להיכל לצאת שסופו
וודאי .56)לעזרה.55) פסול

.ÂËÌ‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ˙BÒBk ÈLa dÓc ÏawL ˙‡hÁ«»∆ƒ≈»»ƒ¿≈¿»»∆»≈∆
Lk ÈÓÈt‰  ıeÁÏ57Ì‰Ó „Á‡ ÒÎ .epnÓ ‰fÈÂ ««¿ƒƒ»≈¿«∆ƒ∆ƒ¿«∆»≈∆

ÏeÒt ÔBˆÈÁ‰ Û‡  ÌL epnÓ ‰f‰Â ÏÎÈ‰Ï58. «≈»¿ƒ»ƒ∆»««ƒ»
Ì‡ dÓc ˙ˆ˜Ó elÙ‡ ;dÓcÓ ‡eÈ L‡ :Ó‡pL∆∆¡«¬∆»ƒ»»¬ƒƒ¿»»»ƒ

.‰ÏÒÙ  L„wa tÎÏ ÒÎƒ¿«¿«≈«…∆ƒ¿¿»

יובא 57) "אשר כג) ו, (שם מהכתוב  זה דין למדו ובגמרא
ואין  נכנס ) שלא מה (גם פוסל הנכנס  תאכל"; לא וגומר

יצא. שלא החלק  את פוסל שם 58)היוצא כחכמים
דמה, מקצת ואפילו "מדמה" יובא (שם) הכתוב  את שדרשו

"דמה". התורה כתבה שלא מכיוון

.ÊË,tk ‡ÏÂ ÌÈÙa Ba tÎÏ BÒÈÎ‰L ˙‡hÁ Ìc««»∆ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ≈
k ÌÈÙa epnÓ ‰f‰ ‡ÏÂ B‡ÈˆB‰ ‡l‡Ì‡ :ÌeÏ ∆»ƒ¿…ƒ»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ

,ıeÁa epnÓ ‰fÓe ,Lk ‰Ê È‰  ‚‚BLa BÒÈÎ‰ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆»≈«∆ƒ∆«
ÏeÒt  „ÈÊÓa BÒÈÎ‰ Ì‡Â ;L„wa tk ‡Ï È‰L59. ∆¬≈…ƒ≈«…∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ»

פסול.59) - בשוגג בין במזיד בין ובכיפר

.ÊÈÒÈÎ‰60;‰Lk  ÏÎÈ‰Ï dÓˆÚ ˙‡hÁ‰ ƒ¿ƒ««»«¿»«≈»¿≈»
.dOa ‡ÏÂ  dÓcÓ ‡eÈ L‡ :Ó‡pL∆∆¡«¬∆»ƒ»»¿…¿»»

כשרה.60) - הדם קבלת קודם הכניסה ואפילו צב : שם

.ÁÈ ÏÎÈ‰Ï ‰ÒÎÂ ‰ÒktL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»∆ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»«≈»
‰Lk61. ¿≈»

והתורה 61) מאליה, נכנסה אלא הובאה שלא מפני  שם,
יובא. אשר אמרה:

.ËÈÈ‰  d‡eˆa ÏÎÈ‰Ï ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ«««»«≈»¿«»»¬≈
ÈÏÎk eLÁ ‡ev‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê62. ∆»≈ƒ««»»ƒ¿ƒ

הדם 62) שגם פי  על אף  שכשרה יז בהלכה אמרנו בבהמה
דמה  שאין מפני  אבין, ר' שואל העוף  בחטאת אבל נכנס ,
לומר  אפשר מהצוואר ישר מזה הכהן אלא בכלי  קבלה טעון

בכלי . הדם הכניס  כאילו שזה

.ÎCtL63BÙÒ‡Â ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc64‰Ê È‰  ƒ¿««««»«¬»¬≈∆
˜ÙÒ65CÎÈÙÏ ;ÏÒBt BÈ‡ B‡ dÓ„a ÏÒBt ÈÏk‰ Ì‡ »≈ƒ«¿ƒ≈¿»»≈≈¿ƒ»

ÛOz66.˜ÙÒ ‡e‰L ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÏÎk , ƒ»≈¿»««»∆»≈

הרצפה.63) על מהצוואר בעייא 65)לכלי .64)ישר
העוף  חטאת שגם היא התורה כוונת אם שם, נפתרה שלא
התורה  או מהצוואר, ישר להזותו ומותר כלי  טעון אינו

בכלי . להשתמש שבהלכה 66)אוסרת הדין אל גם מוסב 
שלא  כדי  אחר, קרבן מלהביא פטורים הבעלים אבל יט .
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קנה                  
         

ÔzÈ  Ï‡LÂ ‰ÏÚÓÏ Ô˙ .Lk ‰Ê È‰  ‰hÓÏe¿«»¬≈∆»≈»«¿«¿»¿»«ƒ≈
‰hÓÏ40.BÏ eÏÚ el‡Â el‡Â , ¿«»¿≈»≈»

(רבי40) ואלו אלו נמלך, ולא למעלה "נתן פא: שם ברייתא
למטה". ויתן שיחזור מודים וחכמים) אליעזר

.‚ÈCtLÈ  ıeÁa ÔÈzpa ÌÈÙa ÔÈzp‰ eÚ˙ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ¿ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿…
˙Úz‰ Ìc Á˜ÏÂ Ï‡L ‡Ï Ì‡Â .‰n‡Ï Ïk‰«…»«»¿ƒ…»«¿»««««¬…∆
ÊÁÂ ÌÈÙa Ô˙pL ÔÈa ,ıeÁe ÌÈÙa epnÓ Ô˙Â¿»«ƒ∆ƒ¿ƒ«≈∆»«ƒ¿ƒ¿»«
Ïk‰  ÌÈÙa Ô˙Â ÊÁÂ ıeÁa B‡ ıeÁa Ô˙Â¿»«««¿»«¿»«ƒ¿ƒ«…

Lk41ÌÈÓc ‡La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . »≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»ƒ
˙‡hÁ Ìc Ï‡ ;˙‡hÁ‰ ÔÓ ıeÁ ,ıeÁa ÌÈzp‰«ƒ»ƒ«ƒ««»¬»««»
˙ÈOÚp‰ ˙‡hÁ Ì„a Ú˙pL ıeÁa ˙ÈOÚp‰««¬≈«∆ƒ¿»≈¿««»««¬≈

Lk  ÌÈÙa Ô˙Â ÊÁÂ ıeÁa Ô˙ Ì‡ :ÌÈÙa42, ƒ¿ƒƒ»««¿»«¿»«ƒ¿ƒ»≈
ÌcL .‰ÏeÒt  ıeÁa Ô˙Â ÊÁÂ ÌÈÙa Ô˙»«ƒ¿ƒ¿»«¿»««¿»∆«
„ÈÁÈ ˙‡hÁ elÙ‡ ,ÏÎÈ‰Ï ÒÎpL ˙‡hÁ«»∆ƒ¿««≈»¬ƒ««»ƒ

˙ÏÎ‡p‰43L‡ ˙‡hÁ ÏÎÂ :Ó‡pL ;‰eÒ‡  «∆¡∆∆¬»∆∆¡«¿»«»¬∆
‡e‰Â .ÓB‚Â dÓcÓ ‡eÈ44ÚL C„ ‡BiL »ƒ»»¿≈¿∆»∆∆««

‰‡Èa Cc  ‡eÈ :Ó‡pL ,ÏÎÈ‰‰45Ì‡ Ï‡ ; «≈»∆∆¡«»∆∆ƒ»¬»ƒ
LtLÙa BÒÈÎ‰46BÈ‡  ‚‚ B‡ ÔBlÁ C„ B‡ ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆∆««≈

.ÏÒÙƒ¿»

המחלוקת 41) אליעזר, ור' עקיבא רבי  דעת נגד שם כחכמים
יובא  אשר חטאת "וכל כג): ו, (ויקרא הכתוב  בפירוש היא
תשרף ". באש תאכל לא בקודש לכפר מועד אהל אל מדמה
אינם  קרבנות שאר אבל דווקא, חטאת סוברים חכמים
אות  כל לדרוש ששיטתו עקיבא, ורבי  בכך, נפסלים
פב .). (שם הקרבנות כל את "וכל" מהמלה מרבה שבתורה,

הבעלים.42) נתכפרו בפנים נתן לא פשוטו 43)ואפילו כי 
הזייה  טעון שדמן ציבור בחטאות לפרש אפשר מקרא של

בשריפה. ומצוותן נאמר.44)בפנים רגילה.45)וזה
קטנה.46) צדדית דלת

.„ÈÌÏÚ‰ t47ÒÎ ÌÓcL ,‰Ê ‰„BÚ ÈÚOe «∆¿≈¿ƒ¬»»»∆»»ƒ¿»
ÏÎÈ‰Ï48;ÏÒÙ  ÌÈL„w‰ L„˜Ï BÒÈÎ‰ Ì‡ , «≈»ƒƒ¿ƒ¿…∆«√»ƒƒ¿«

‰ÓÈt ‰Ê ÌB˜ÓaL49‡e‰ ÔÓB˜Ó ÏL50t ÔÎÂ . ∆¿»∆¿ƒ»∆¿»¿≈«
L„˜Ï ÒÎ ÌÓcL ,ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL ÈÚOÂ¿»ƒ∆«ƒƒ∆»»ƒ¿»¿…∆
‰f‰Â ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÌÓc ÒÈÎ‰ Ì‡ ,ÌÈL„w‰«√»ƒƒƒ¿ƒ»»¿…∆«√»ƒ¿ƒ»

epnÓ51L„˜Ï BÒÈÎ‰Â ÊÁÂ ,ÏÎÈ‰Ï B‡ÈˆB‰Â ƒ∆¿ƒ«≈»¿»«¿ƒ¿ƒ¿…∆
ÏÒÙ  ÌÈL„w‰52˙BÈf‰ epnÓ ÓB‚ BÈ‡Â , «√»ƒƒ¿«¿≈≈ƒ∆«»

‡ˆiL ÔÂÈk ;ÌÈL„w‰ L„˜aL53‡ˆÈ54Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿…∆«√»ƒ≈»∆»»»»¿≈ƒ
,ÏÎÈ‰Ï Ô‡ÈˆB‰Â ÌÈL„w‰ L„˜aL ˙BÈf‰ Ób»««»∆¿…∆«√»ƒ¿ƒ»«≈»

ÏÎÈ‰Ï ıeÁ Ô‡ÈˆB‰Â ˙BÈf‰ ˙ˆ˜Ó ‰f‰Â55ÊÁÂ , ¿ƒ»ƒ¿»«»¿ƒ»«≈»¿»«
;ÏÎÈ‰aL ˙BÈf‰ ÓB‚ BÈ‡  ÏÎÈ‰Ï ÔÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ»«≈»≈≈«»∆«≈»

ÏÒÙ BÓB˜ÓÏ ıeÁ Ìc‰ ‡ˆiL ÔÂÈkL56. ∆≈»∆»»«»ƒ¿ƒ¿»

הציבור 47) ועשה מותר וכדומה שחלב  והורו דין בית שגגו
בהיכל  הזייה טעון ודמו לחטאת פר מביאים הוראתם, פי  על
מביאים  הציבור, ועשה זרה בעבודה טעו ואם הפרוכת. על

לחטאת. בכך.48)שעיר (שם 49)מצוותם בתורה כתוב 
משמע  פנימה", הקודש אל דמה את הובא לא "הן יח ),

הקדשים. קודש זה - ופנימה הקרבן, נפסל הובא שאם
ההיכל.50) מן לפני  הוא הקדשים וקודש בהיכל, מקומם
הכל.51) גמר ולא הזיות על 52)מקצת אף  יוצא, פסול

כמצוותו. בהיכל מקומו זה שדם לקדש 53)פי  מחוץ 
הזיותיו. גמר לפני  פי54)הקדשים על ואף  ביוצא, נפסל

הקדשים. בקודש מקומו עכשיו - להיכל לצאת שסופו
וודאי .56)לעזרה.55) פסול

.ÂËÌ‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ˙BÒBk ÈLa dÓc ÏawL ˙‡hÁ«»∆ƒ≈»»ƒ¿≈¿»»∆»≈∆
Lk ÈÓÈt‰  ıeÁÏ57Ì‰Ó „Á‡ ÒÎ .epnÓ ‰fÈÂ ««¿ƒƒ»≈¿«∆ƒ∆ƒ¿«∆»≈∆

ÏeÒt ÔBˆÈÁ‰ Û‡  ÌL epnÓ ‰f‰Â ÏÎÈ‰Ï58. «≈»¿ƒ»ƒ∆»««ƒ»
Ì‡ dÓc ˙ˆ˜Ó elÙ‡ ;dÓcÓ ‡eÈ L‡ :Ó‡pL∆∆¡«¬∆»ƒ»»¬ƒƒ¿»»»ƒ

.‰ÏÒÙ  L„wa tÎÏ ÒÎƒ¿«¿«≈«…∆ƒ¿¿»

יובא 57) "אשר כג) ו, (שם מהכתוב  זה דין למדו ובגמרא
ואין  נכנס ) שלא מה (גם פוסל הנכנס  תאכל"; לא וגומר

יצא. שלא החלק  את פוסל שם 58)היוצא כחכמים
דמה, מקצת ואפילו "מדמה" יובא (שם) הכתוב  את שדרשו

"דמה". התורה כתבה שלא מכיוון

.ÊË,tk ‡ÏÂ ÌÈÙa Ba tÎÏ BÒÈÎ‰L ˙‡hÁ Ìc««»∆ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ≈
k ÌÈÙa epnÓ ‰f‰ ‡ÏÂ B‡ÈˆB‰ ‡l‡Ì‡ :ÌeÏ ∆»ƒ¿…ƒ»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ

,ıeÁa epnÓ ‰fÓe ,Lk ‰Ê È‰  ‚‚BLa BÒÈÎ‰ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆»≈«∆ƒ∆«
ÏeÒt  „ÈÊÓa BÒÈÎ‰ Ì‡Â ;L„wa tk ‡Ï È‰L59. ∆¬≈…ƒ≈«…∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ»

פסול.59) - בשוגג בין במזיד בין ובכיפר

.ÊÈÒÈÎ‰60;‰Lk  ÏÎÈ‰Ï dÓˆÚ ˙‡hÁ‰ ƒ¿ƒ««»«¿»«≈»¿≈»
.dOa ‡ÏÂ  dÓcÓ ‡eÈ L‡ :Ó‡pL∆∆¡«¬∆»ƒ»»¿…¿»»

כשרה.60) - הדם קבלת קודם הכניסה ואפילו צב : שם

.ÁÈ ÏÎÈ‰Ï ‰ÒÎÂ ‰ÒktL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»∆ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»«≈»
‰Lk61. ¿≈»

והתורה 61) מאליה, נכנסה אלא הובאה שלא מפני  שם,
יובא. אשר אמרה:

.ËÈÈ‰  d‡eˆa ÏÎÈ‰Ï ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ«««»«≈»¿«»»¬≈
ÈÏÎk eLÁ ‡ev‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê62. ∆»≈ƒ««»»ƒ¿ƒ

הדם 62) שגם פי  על אף  שכשרה יז בהלכה אמרנו בבהמה
דמה  שאין מפני  אבין, ר' שואל העוף  בחטאת אבל נכנס ,
לומר  אפשר מהצוואר ישר מזה הכהן אלא בכלי  קבלה טעון

בכלי . הדם הכניס  כאילו שזה

.ÎCtL63BÙÒ‡Â ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc64‰Ê È‰  ƒ¿««««»«¬»¬≈∆
˜ÙÒ65CÎÈÙÏ ;ÏÒBt BÈ‡ B‡ dÓ„a ÏÒBt ÈÏk‰ Ì‡ »≈ƒ«¿ƒ≈¿»»≈≈¿ƒ»

ÛOz66.˜ÙÒ ‡e‰L ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÏÎk , ƒ»≈¿»««»∆»≈

הרצפה.63) על מהצוואר בעייא 65)לכלי .64)ישר
העוף  חטאת שגם היא התורה כוונת אם שם, נפתרה שלא
התורה  או מהצוואר, ישר להזותו ומותר כלי  טעון אינו

בכלי . להשתמש שבהלכה 66)אוסרת הדין אל גם מוסב 
שלא  כדי  אחר, קרבן מלהביא פטורים הבעלים אבל יט .
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.‡Î˙‡hÁ67Ô˙Â ,˙BÒBk ‰Úa‡a dÓc ÏawL «»∆ƒ≈»»¿«¿»»¿»«
CtL ÔzÚa‡ ÈÈL  ÒBÎÂ ÒBk ÏkÓ ˙Á‡ ‰zÓ«»»««ƒ»»¿»≈«¿«¿»ƒ¿»
Úa‡ Ô˙ .CtLÈ dÓc Ïk ˙‡Â :Ó‡pL ,„BÒÈ‰ ÏÚ««¿∆∆¡«¿∆»»»ƒ¿…»««¿«
ÏÚ CtL ÒBk‰ B˙B‡ ÈÈL  „Á‡ ÒBkÓ ˙Bzn‰««»ƒ∆»¿»≈«ƒ¿»«

‰n‡Ï ÔÈÎtL ˙BÒBk‰ ‡Le ,„BÒÈ‰68. «¿¿»«ƒ¿»ƒ»«»

מתנות.67) ארבע  שיריים 68)שמצוותה דין זה לדם שאין
מהכתוב  זה ולמדו המזבח . ליסוד להישפך שמצוותם
וההיגיון  דמו. כל ולא ישפוך" דמו "ואת כו) ד, (ויקרא
כוסות  מד' בנתן דמו" "כל הכתוב  את להעמיד מחייב 

אחת. בכוס  דמו" "ואת והכתוב 

.Î ÔÈlÁ ÈÓc CB˙Ï B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙpL Ìc»∆»«¿««ƒ¿¿≈Àƒ
ÏeÒt  ‰f‰ Ì‡Â ,epnÓ ‰fÈ ‡Ï69CB˙Ï ÌÈÓ ÏÙ . …«∆ƒ∆¿ƒƒ»»»««ƒ¿

ÏÙ .Lk  Ì„ ‰‡Ó Ba LÈ Ì‡ ,˜ÊnaL Ìc‰«»∆«ƒ¿»ƒ≈«¿≈»»≈»«
eÈ‰ el‡ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡  ÔÈlÁ Ì„ B‡ ÔÈÈ BÎB˙Ï¿«ƒ«Àƒ¿ƒƒ»
eÈ‰È ‡lL „Ú ˜ÊnaL Ìc ÏhÏ ÔÈÈe‡ Ì‡ :ÌÈÓ«ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆«ƒ¿»«∆…ƒ¿
Ì‡Â ;epnÓ ‰fÈ ‡Ï ‰Ê È‰  Ì„ ‰‡Ó ÂÈ‡Ó«¿»«¿≈»¬≈∆…«∆ƒ∆¿ƒ

.epnÓ ‰fÈ  ÂÈ‡Ó ÏhÏ ÔÈÈe‡ ÌÈ‡≈»¿ƒ¿«≈«¿»«∆ƒ∆

"דם 69) שנינו: במשנה דם. מראה בו יש אם אפילו
יוחנן  ר' ואמר כשר". דם מראית בו יש אם במים שנתערב 
לתוך  דם נפל אבל דם, לתוך מים שנפלו אלא שנו "לא שם:
בטלה  שנפלה טיפה כל פירוש בטל", ראשון ראשון מים

"דיחוי ". נקרא זה לכשרותה. חוזרת ואינה ונפסלה במים

.‚ÎÁaÊn‰ ÈÏeÒt Ì„a Ú˙pL ÌÈL„w‰ Ìc70B‡ ««√»ƒ∆ƒ¿»≈¿«¿≈«ƒ¿≈«
‰ËÈÁMa eÏÒÙpL ÌÈL„w‰ Ì„a71Ïk‰ CÙMÈ  ¿««√»ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ»≈«…

CÙMÈ  „Á‡Ó ıeÁ ˙BÒBk‰ Ïk e˜ elÙ‡Â .‰n‡Ï»«»«¬ƒ»¿»«≈∆»ƒ»≈
‰n‡Ï72Ì„a Ú˙ .ÌÈÏeÒt ÌÈÁf‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ . »«»¿»»«¿»ƒ¿ƒƒ¿»≈¿«

˙ÈˆÓz‰73‰n‡Ï CÙMÈ 74 Ô˙Â Ï‡L ‡Ï Ì‡Â ; ««¿ƒƒ»≈»«»¿ƒ…»«¿»«
.Lk»≈

כאליל.70) ונעבד ונרבע  רובע  מומים, בעלי  כגון
כהלכתה.71) נעשתה לא שאין 72)השחיטה פי  על ואף 

חכמים  שגזרו והטעם, הכשר, את לבטל כדי  הפסול בדם
הכשרים. על הפסולים דמי  כשרבו גם להתיר יבואו שמא
מפני כב ), הלכה (ראה חולין בדם תערובת על גזרו ולא
גזרו  לא וחכמים בעזרה חולין דם שימצא שכיח  שלא
גזרו  לא שכיחא דלא "מילתא - שכיחים שאינם במקרים

רבנן". על 73)ביה לזריקה ופסול הנפש, דם שאינו דם
בו.74)המזבח . וגזרו שכיח  כן גם התמצית דם

.„ÎÔÈeÓ‡‰75˙BÏBÚ‰ ÈÈ‡Â76ÌÈˆÓw‰Â ,77 »≈ƒ¿≈¿≈»¿«¿»ƒ
‰Bl‰Â78˙BÙOp‰ ˙BÁÓe79ÈÏÎa eLc˜˙pL Á‡ ¿«¿»¿»«ƒ¿»««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

˙L80ÔÈa ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ el‡ ÏkÓ „Á‡ ˜Ê Ì‡ , »≈ƒ»«∆»ƒ»≈««≈»ƒƒ≈
„ia81el‡ È‰  Ï‡ÓOa ÔÈa ÔÈÓÈa ÔÈa ,ÈÏÎa ÔÈa «»≈ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿…¬≈≈

Lk.ÌÈ ¿≈ƒ

המזבח .75) על אותם שמקטירים הבהמה כל 76)חלקי 
כול  שעולה המזבח .איבריהן, על נשרפת מנחה 77)ה

על  ומקטיר חפניו מלא ממנה קומץ  והכהן הקמח  מן באה
למנחת 78)המזבח . חוץ  מנחה, כל רוחני . סממן מין

עם  נקטרת והיא לבונה עליה נותנים חוטא, ומנחת סוטה
שנאמר 79)הקומץ . נשרפת שכולה כהן מנחת כגון

תהיה. כליל כהן מנחת וכל טז): ו, אחר 80)(ויקרא
על 81)הקמיצה. ביד וזרקם השרת מכלי  שהוציאם
המזבח .

.‰ÎÌÈn‰Â ÔÈi‰82ÔÈ‰a ÔÈa ‰Ú˜a ÔÈa ÔÎqpL83ÔÈa ««ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»»≈¿ƒ≈
˙M‰ ÈÏk ‡La84B‡ ÏÁ ÈÏÎa ÔÎq .ÌÈLk  ƒ¿»¿≈«»≈¿≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ…

.ÔÈÏeÒt  B„Èa¿»¿ƒ

  

         
       

 עניי הוא  היי ניסו הרי  ,להבי צרי  הענייני ובפנימיות
 לניסו בשלמה  החכמה . עניי הוא   המי וניסו הבינה ,
השכל  המשכת  הבינה  של עניינה  הוא  כי  כלי , צרי  המי
מה  חכמה , בחינת –  המי לניסו בנוגע  אבל , בכלי
בידו  ש "ניסכ אלא  עוד  ולא  דווקא , בכלי  שתבוא  ההכרח 

."פסולי
שוני ,והב  ענייני  אמנ  ה ובינה  חכמה  בזה : יאור

ביטול, עניינה  חכמה  כי  מזה , זה   הפכי  ג  ולפעמי
הנהר  (רחובות הרחבה  עניינה  ובינה  (מיצר), בלבד  נקודה 
כי , ביניה ושייכות קשר ישנו  זאת,  ע יחד  מרחב ). –
 ניסו ולכ בינה , ללא  אמיתית להתגלות באה  אינה  החכמה 
אור  המשכת כלומר דווקא , בכלי  להיות צרי  המי

הבינה . בכלי  החכמה 
      

המזבח .82) על שנתקדש.83)שמנסכים מדה כלי 
להם.84) המיוחדים בכלים שלא

.ÂÎÌÈˆÚ‰ cÒÂ ,BcqL ıÓ˜ ÔÎÂ ,ÔcqL ÌÈÈ‡≈»ƒ∆ƒ¿»¿≈…∆∆ƒ¿¿ƒ≈»≈ƒ
Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‰ÎÚÓ ÏL85ÌÈˆÚ‰ ÈcvÓ ÔcqL B‡ , ∆«¬»»¿«¿»≈∆∆ƒ¿»ƒƒ≈»≈ƒ

CÎa ‰Ë˜‰ Cc Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰ 86Cc ÔÈ‡ B‡ ¬≈∆»≈ƒ∆∆«¿»»¿»≈∆∆
Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ Ôk ‰OÚÈ ‡Ï CÎÈÙÏ ;CÎa ‰Ë˜‰«¿»»¿»¿ƒ»…«¬∆≈¿«¿ƒ»¿ƒ

.‰ˆ‰  ‰OÚ»»À¿»

עליהם.85) רק 86)כלומר, זה נימוק  נאמר שם בגמרא
שנאמר  העצים" "על אם היא הבעייה באיברים אבל בקומץ ,
שתאחז  כדי  לעצים, סמוך או ממש "על" הכוונה בתורה

משנה). (לחם האש בהם

   1 
שאם 1) הדברים העולה, לשחיטת ראוי  המזבח  כל אם יבאר

יעלו. לא ירדו ואם ירדו לא יעלו

.‡ ÁaÊn‰ L‡a ÔËÁML ÌÈL„˜ ÈL„»̃¿≈»»ƒ∆¿»»¿…«ƒ¿≈«
ÔBÙva ÔËÁL el‡k2˙‡ ÂÈÏÚ zÁÊÂ :Ó‡pL ; ¿ƒ¿»»«»∆∆¡«¿»«¿»»»∆

Èe‡ ÁaÊn‰ ÏkL ,„nÏÓ  EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙ÏÚ……∆¿∆¿»∆¿«≈∆»«ƒ¿≈«»
.ÌÈÓÏM‰ ˙ËÈÁLe ‰ÏBÚ‰ ˙ËÈÁLÏƒ¿ƒ«»»¿ƒ««¿»ƒ

יוסי .2) כר' ופסק  נח . זבחים במשנה תנאים מחלוקת
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קנו                 
         

.‰ÏBÚ3dËÁML B‡ ,ÁaÊn‰ L‡a dËÁML »∆¿»»¿…«ƒ¿≈«∆¿»»
d˙B‡ ËÈLÙÈ  ÁaÊn‰ L‡Ï d˙B‡ ‰ÏÚ‰Â ‰hÓÏ¿«»¿∆¡»»¿…«ƒ¿≈««¿ƒ»

dÓB˜Óa ‰pÁzÈÂ4‰hÓÏ ÔÁÈ„Óe ÌÈw‰ „ÈBÓe ,5 ƒ«¿∆»ƒ¿»ƒ«¿»«ƒ¿ƒ»¿«»
ÌÈ‰kÏ B˙BÂ BÚ‰ „ÈBÓe ,Ô˙B‡ ‰ÏÚÓe ÊBÁÂ6. ¿≈«¬∆»ƒ»¿¿«…¬ƒ

פד.3) שם אם 4)משנה מחלוקת פה. שם ובגמרא שם
לא, או כשרים בקרבנות מזבח  של בראשו וניתוח  הפשט  יש
ירדו, לא עלו שאם בפסולים, המשנה את מעמיד והאוסר
במקומם. ומנתח  מפשיט  לכן להעלותם, יוכל לא יוריד ואם
ומנתח  מפשיט  כשרים שגם שסובר וברור סתם, ורבינו
הראוי שכל המשנה, על בפירושו כתב  וכן המזבח . בראש
לצורך. שלא אותו מורידים אין למזבח  עלה אם למזבח 

שם.5) מדיח  אינו המזבח  של כבודו משום שם. ברייתא
"עור 6) ח ) ז, (ויקרא שנאמר לכהנים, ניתן עולה עור כי 

קדשים  קדשי  עורות וכן יהיה", לו לכהן הקריב  אשר העולה
קג.). שם (משנה אחרים

.‚ÌÈÁÊ ÔÎÂ7ÌÈËeÁL8 ÁaÊn‰ Èa‚Ï eÏÚL ¿≈¿»ƒ¿ƒ∆»¿«≈«ƒ¿≈«
ÔÁÈ„Óe ÌÈw‰ „ÈBÓe ,ÔÓB˜Óa ÔÁzÓe ÔËÈLÙÓ«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»ƒ«¿»«ƒ¿ƒ»

Ô˙B‡ ‰ÏÚÓe ÊBÁÂ ÌÈna9˙‡Â BÚ‰ ˙‡ „ÈBÓe , ««ƒ¿≈«¬∆»ƒ∆»¿∆
.‡M‰ ˙‡ ÈË˜Óe ÊBÁÂ ,ÌÈÏÚaÏ B˙BÂ Oa‰«»»¿¿«¿»ƒ¿≈«¿ƒ∆«¿»

È ‡Ï ‰Ó ÈtÓeÁzÈÂ ËÈLÙÈ ‡l‡ ,Ïk‰ „ÈB ƒ¿≈»…ƒ«…∆»«¿ƒƒ««
ÌÈM‡Ï Èe‡‰ ÏkL ?ÁaÊn‰ L‡a10‰ÏÚ Ì‡ , ¿…«ƒ¿≈«∆»»»»ƒƒƒ»»

„È ‡Ï  ÁaÊn‰ L‡Ï11Ú‚p‰ Ïk :Ó‡pL ; ¿…«ƒ¿≈«…≈≈∆∆¡«»«…≈«
?Èe‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÏBÎÈ .Lc˜È ÁaÊna12 «ƒ¿≈«ƒ¿»»««ƒ∆≈»

,‰ÏBÚ ‰Ó .‰„˜BÓ ÏÚ ‰ÏÚ‰ ‡È‰ :ÓBÏ „eÓÏz«¿«ƒ»…»«¿»»»
ÌÈM‡Ï ‰Èe‡ ‡È‰L13Û‡ ;„z ‡Ï  ‰˙ÏÚ Ì‡ , ∆ƒ¿»»ƒƒƒ»¿»…≈≈«

.„È ‡Ï  ‰ÏÚ Ì‡ ,ÌÈM‡Ï Èe‡‰ Ïk»»»»ƒƒƒ»»…≈≈

המזבח .8)שלמים.7) בראש נשחטו אם וכלֿשכן
המזבח .9) על אותו שמקטירים שעליהם החלב  את פירוש,

לה'".10) "אשה המזבח  על שבשעה 11)להקטירו אע "פ 
להקטרה. עדיין מוכן אינו העומד 12)שעלה קדשים בשר

ראוי ". "אינו כן גם נקרא להקטרה, ולא לאכילה
גמליאל 13) כרבן ולא פג. שם במשנה יהושע  ר' כדעת

ומחלוקתם  ירד". לא עלה אם למזבח  הראוי  "כל שאומר:
לאשים  לא אבל למזבח , ראויים שהם ונסכים, בדם

האש). על (להקטרה

.„„z  ÁaÊn‰ L‡Ï ‰iÁ dÏÚ‰L ‰ÏBÚ14, »∆∆¡»«»¿…«ƒ¿≈«≈≈
‰Èe‡ dÈ‡ ÔÈ„ÚL15. ∆¬«ƒ≈»¿»

פד.14) שם ראויה,15)משנה נקראה כשנשחטה אבל
הכנה. שמחוסרת אלא

.‰ıÓ˜ ÔÎÂ16ÏÎÂ .˙L ÈÏÎa Lc˜˙ ‡lL ‰Án‰ ¿≈…∆«ƒ¿»∆…ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈¿»
ÁaÊn‰ Èeq‡17ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,e„È  eÏÚL ƒ≈«ƒ¿≈«∆»≈¿¿ƒ∆≈»¿ƒ

Ô˙lÁzÓ18. ƒ¿ƒ»»

פג:16) נעבד 17)שם כגון להקרבה, האסורים חיים בעלי 
ונרבע . רובע  טריפה, שעה 18)כאליל, אף  ראויים היו לא
המזבח . על להעלותם אחת

.ÂCtL B‡ ‰ÏÈla ‰ËÁLpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ¿≈∆¡«»»ƒ∆ƒ¿¬»««¿»ƒ¿«
˙‡ˆiL B‡ dÓc19‰ÊÚÏ ıeÁ20„z  ‰˙ÏÚ Ì‡ ,21. »»∆»»»¬»»ƒ»¿»≈≈

וצ "ל 19) כאן, שטעותֿסופר נראה דמה", "ויצא שם במשנה
לדברי ירדו לא עלו אם אימורים יצאו אבל דם, היינו שיצא,
רבינו  כתב  וכן מקומות), ובכמה סח : שם (ברייתא הכל

ירדו. לא לעזרה... חוץ  שיצא וזבח  ז: ונפסל 20)בהלכה
ופסק 21)ביוצא. שמעון, ור' יהודה ר' מחלוקת פה. שם

יהודה. כר'

.ÊÌÈL„˜ Ï‡22B‡ elL23Ìc‰ ÔlL24Oa‰ B‡25 ¬»»»ƒ∆»∆»«»«»»
ÌÈeÓ‡‰ B‡26‡ÓËpL B‡ ,‰ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÁÊÂ , »≈ƒ¿∆«∆»»»¬»»∆ƒ¿»

ÔÓf‰ ˙LÁÓa ÏÒÙ B‡27ÌB˜Ó ˙LÁÓa B‡28B‡ ƒ¿«¿«¬∆∆«¿«¿«¬∆∆»
ÈepL ˙LÁÓa29˙‡ e˜ÊÂ ÌÈ‡Óh‰ eÏawL B‡ , ¿«¬∆∆ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»¿∆

‰‡ÓËa ‡a‰ Ôa˜ ˙„BÚa ÔÈÈe‡e ÏÈ‡B‰ ,BÓc30, »ƒ¿ƒ«¬«»¿»«»¿À¿»
eËÁLpL ÌÈL„˜ ÈL„˜ B‡ ,BÓB˜ÓÏ ıeÁ BÓc Ô˙pLÂ¿∆»«»ƒ¿»¿≈»»ƒ∆ƒ¿¬

ÌBca31ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBca ÌÓc Ïa˜˙pL B‡ «»∆ƒ¿«≈»»«»««ƒ∆»
.e„È ‡Ï  ÁaÊn‰ L‡Ï eÏÚ Ì‡ ,ÌÈÏeÒt el‡≈¿ƒƒ»¿…«ƒ¿≈«…≈¿

פד.22) שם כגון.23)משנה נפסל 24)פירוש, דם
ה"א, הקרבנות מעשה מהלכות (פ "ד החמה בשקיעת

הל"ה). פ "א עולה.25)ולמעלה נפסלים 26)בשר
ב ). הלכה (שם השחר עמוד וחישב 27)בעליית שחט 

זמנו. אחרי  הדם את את 28)לזרוק  לזרוק  בשחיטה חישב 
תורה. שקבעה במקום שלא קרבן 29)הדם לשם שחטו

שלא  שפסולים ב .) (שם ששנינו ופסח , חטאת ואפילו אחר,
ציבור.30)לשמם. מתפלא,31)בקרבן הכסף ֿמשנה

נשחטה  האומר יהודה ר' שלדעת אמרו ב : במעילה שהרי 
נשחטו  שגם מודים הכל ירדו, עלו אם דמה ונשפך בלילה
למה  ואםֿכן יהודה, כר' ו בהלכה פוסק  ורבינו ירדו, בדרום
על  הסתמך שרבינו ונראה ירדו. לא עלו שאם כאן פסק 
"קדשי שם: התוספות כגירסת וגרס  קכ. זבחים הגמרא
לא  עלו ואם בהם. מועלים אין בדרום, ששחטם קדשים

האזל). (אבן וכו'" שיעלו מהו ירדו להו, ואיבעיא ירדו.

.ÁL ÏkL„wa BÏeqt32BÏa˜Ó L„w‰ 33ÌLÎe . …∆ƒ«…∆«…∆¿«¿¿≈
eÏÚÈ ‡Ï  e„È Ì‡ Ck ,e„È ‡Ï  eÏÚ Ì‡L34 ∆ƒ»…≈¿»ƒ»¿…«¬

‰iL35.Ì‰ ÔÈÏeÒt È‰L , ¿ƒ»∆¬≈¿ƒ≈

שנשחט 32) אחר או שם) (רש"י  לעזרה שנכנס  אחר שנפסל
כל). ד"ה שם (תוספות במשנה 33)ונתקדש שמעון ר'

מן  ולמדוהו הוא, הכל דברי  זה שכלל סובר, רבינו שם.
ג), הלכה למעלה (ראה יקדש" במזבח  הנוגע  "כל הכתוב :
יצא  או דמה נשפך בלילה, בנשחטה רק  חולק  יהודה ור'
היא  "זאת... ב ) ו, (ויקרא מהכתוב  שנתמעטו מפני  דמה,

שם). (ברייתא שם.34)העולה" שנית.35)משנה

.Ë‰ÏLÓ Ì‡Â36 e„iL Èt ÏÚ Û‡ ,e‡‰ Ì‰a ¿ƒ»¿»»∆»««ƒ∆»¿
eÏÚÈ37.Ô˙Ë˜‰ ÌÈÏLÈÂ ‰iL «¬¿ƒ»¿«¿ƒ«¿»»»

ונותר 36) פיגול בדין כא הלכה יח  בפרק  לקמן אחזה.
שגם  ונראה ברובם", האור "משמשלה רבינו: כתב  וטמא,
ראה  מקצתה, פירש כאן ורש"י  כן, הדין לינה בפסול
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קנז                  
         

.‰ÏBÚ3dËÁML B‡ ,ÁaÊn‰ L‡a dËÁML »∆¿»»¿…«ƒ¿≈«∆¿»»
d˙B‡ ËÈLÙÈ  ÁaÊn‰ L‡Ï d˙B‡ ‰ÏÚ‰Â ‰hÓÏ¿«»¿∆¡»»¿…«ƒ¿≈««¿ƒ»

dÓB˜Óa ‰pÁzÈÂ4‰hÓÏ ÔÁÈ„Óe ÌÈw‰ „ÈBÓe ,5 ƒ«¿∆»ƒ¿»ƒ«¿»«ƒ¿ƒ»¿«»
ÌÈ‰kÏ B˙BÂ BÚ‰ „ÈBÓe ,Ô˙B‡ ‰ÏÚÓe ÊBÁÂ6. ¿≈«¬∆»ƒ»¿¿«…¬ƒ

פד.3) שם אם 4)משנה מחלוקת פה. שם ובגמרא שם
לא, או כשרים בקרבנות מזבח  של בראשו וניתוח  הפשט  יש
ירדו, לא עלו שאם בפסולים, המשנה את מעמיד והאוסר
במקומם. ומנתח  מפשיט  לכן להעלותם, יוכל לא יוריד ואם
ומנתח  מפשיט  כשרים שגם שסובר וברור סתם, ורבינו
הראוי שכל המשנה, על בפירושו כתב  וכן המזבח . בראש
לצורך. שלא אותו מורידים אין למזבח  עלה אם למזבח 

שם.5) מדיח  אינו המזבח  של כבודו משום שם. ברייתא
"עור 6) ח ) ז, (ויקרא שנאמר לכהנים, ניתן עולה עור כי 

קדשים  קדשי  עורות וכן יהיה", לו לכהן הקריב  אשר העולה
קג.). שם (משנה אחרים

.‚ÌÈÁÊ ÔÎÂ7ÌÈËeÁL8 ÁaÊn‰ Èa‚Ï eÏÚL ¿≈¿»ƒ¿ƒ∆»¿«≈«ƒ¿≈«
ÔÁÈ„Óe ÌÈw‰ „ÈBÓe ,ÔÓB˜Óa ÔÁzÓe ÔËÈLÙÓ«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»ƒ«¿»«ƒ¿ƒ»

Ô˙B‡ ‰ÏÚÓe ÊBÁÂ ÌÈna9˙‡Â BÚ‰ ˙‡ „ÈBÓe , ««ƒ¿≈«¬∆»ƒ∆»¿∆
.‡M‰ ˙‡ ÈË˜Óe ÊBÁÂ ,ÌÈÏÚaÏ B˙BÂ Oa‰«»»¿¿«¿»ƒ¿≈«¿ƒ∆«¿»

È ‡Ï ‰Ó ÈtÓeÁzÈÂ ËÈLÙÈ ‡l‡ ,Ïk‰ „ÈB ƒ¿≈»…ƒ«…∆»«¿ƒƒ««
ÌÈM‡Ï Èe‡‰ ÏkL ?ÁaÊn‰ L‡a10‰ÏÚ Ì‡ , ¿…«ƒ¿≈«∆»»»»ƒƒƒ»»

„È ‡Ï  ÁaÊn‰ L‡Ï11Ú‚p‰ Ïk :Ó‡pL ; ¿…«ƒ¿≈«…≈≈∆∆¡«»«…≈«
?Èe‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÏBÎÈ .Lc˜È ÁaÊna12 «ƒ¿≈«ƒ¿»»««ƒ∆≈»

,‰ÏBÚ ‰Ó .‰„˜BÓ ÏÚ ‰ÏÚ‰ ‡È‰ :ÓBÏ „eÓÏz«¿«ƒ»…»«¿»»»
ÌÈM‡Ï ‰Èe‡ ‡È‰L13Û‡ ;„z ‡Ï  ‰˙ÏÚ Ì‡ , ∆ƒ¿»»ƒƒƒ»¿»…≈≈«

.„È ‡Ï  ‰ÏÚ Ì‡ ,ÌÈM‡Ï Èe‡‰ Ïk»»»»ƒƒƒ»»…≈≈

המזבח .8)שלמים.7) בראש נשחטו אם וכלֿשכן
המזבח .9) על אותו שמקטירים שעליהם החלב  את פירוש,

לה'".10) "אשה המזבח  על שבשעה 11)להקטירו אע "פ 
להקטרה. עדיין מוכן אינו העומד 12)שעלה קדשים בשר

ראוי ". "אינו כן גם נקרא להקטרה, ולא לאכילה
גמליאל 13) כרבן ולא פג. שם במשנה יהושע  ר' כדעת

ומחלוקתם  ירד". לא עלה אם למזבח  הראוי  "כל שאומר:
לאשים  לא אבל למזבח , ראויים שהם ונסכים, בדם

האש). על (להקטרה

.„„z  ÁaÊn‰ L‡Ï ‰iÁ dÏÚ‰L ‰ÏBÚ14, »∆∆¡»«»¿…«ƒ¿≈«≈≈
‰Èe‡ dÈ‡ ÔÈ„ÚL15. ∆¬«ƒ≈»¿»

פד.14) שם ראויה,15)משנה נקראה כשנשחטה אבל
הכנה. שמחוסרת אלא

.‰ıÓ˜ ÔÎÂ16ÏÎÂ .˙L ÈÏÎa Lc˜˙ ‡lL ‰Án‰ ¿≈…∆«ƒ¿»∆…ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈¿»
ÁaÊn‰ Èeq‡17ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,e„È  eÏÚL ƒ≈«ƒ¿≈«∆»≈¿¿ƒ∆≈»¿ƒ

Ô˙lÁzÓ18. ƒ¿ƒ»»

פג:16) נעבד 17)שם כגון להקרבה, האסורים חיים בעלי 
ונרבע . רובע  טריפה, שעה 18)כאליל, אף  ראויים היו לא
המזבח . על להעלותם אחת

.ÂCtL B‡ ‰ÏÈla ‰ËÁLpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ¿≈∆¡«»»ƒ∆ƒ¿¬»««¿»ƒ¿«
˙‡ˆiL B‡ dÓc19‰ÊÚÏ ıeÁ20„z  ‰˙ÏÚ Ì‡ ,21. »»∆»»»¬»»ƒ»¿»≈≈

וצ "ל 19) כאן, שטעותֿסופר נראה דמה", "ויצא שם במשנה
לדברי ירדו לא עלו אם אימורים יצאו אבל דם, היינו שיצא,
רבינו  כתב  וכן מקומות), ובכמה סח : שם (ברייתא הכל

ירדו. לא לעזרה... חוץ  שיצא וזבח  ז: ונפסל 20)בהלכה
ופסק 21)ביוצא. שמעון, ור' יהודה ר' מחלוקת פה. שם

יהודה. כר'

.ÊÌÈL„˜ Ï‡22B‡ elL23Ìc‰ ÔlL24Oa‰ B‡25 ¬»»»ƒ∆»∆»«»«»»
ÌÈeÓ‡‰ B‡26‡ÓËpL B‡ ,‰ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÁÊÂ , »≈ƒ¿∆«∆»»»¬»»∆ƒ¿»

ÔÓf‰ ˙LÁÓa ÏÒÙ B‡27ÌB˜Ó ˙LÁÓa B‡28B‡ ƒ¿«¿«¬∆∆«¿«¿«¬∆∆»
ÈepL ˙LÁÓa29˙‡ e˜ÊÂ ÌÈ‡Óh‰ eÏawL B‡ , ¿«¬∆∆ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»¿∆

‰‡ÓËa ‡a‰ Ôa˜ ˙„BÚa ÔÈÈe‡e ÏÈ‡B‰ ,BÓc30, »ƒ¿ƒ«¬«»¿»«»¿À¿»
eËÁLpL ÌÈL„˜ ÈL„˜ B‡ ,BÓB˜ÓÏ ıeÁ BÓc Ô˙pLÂ¿∆»«»ƒ¿»¿≈»»ƒ∆ƒ¿¬

ÌBca31ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBca ÌÓc Ïa˜˙pL B‡ «»∆ƒ¿«≈»»«»««ƒ∆»
.e„È ‡Ï  ÁaÊn‰ L‡Ï eÏÚ Ì‡ ,ÌÈÏeÒt el‡≈¿ƒƒ»¿…«ƒ¿≈«…≈¿

פד.22) שם כגון.23)משנה נפסל 24)פירוש, דם
ה"א, הקרבנות מעשה מהלכות (פ "ד החמה בשקיעת

הל"ה). פ "א עולה.25)ולמעלה נפסלים 26)בשר
ב ). הלכה (שם השחר עמוד וחישב 27)בעליית שחט 

זמנו. אחרי  הדם את את 28)לזרוק  לזרוק  בשחיטה חישב 
תורה. שקבעה במקום שלא קרבן 29)הדם לשם שחטו

שלא  שפסולים ב .) (שם ששנינו ופסח , חטאת ואפילו אחר,
ציבור.30)לשמם. מתפלא,31)בקרבן הכסף ֿמשנה

נשחטה  האומר יהודה ר' שלדעת אמרו ב : במעילה שהרי 
נשחטו  שגם מודים הכל ירדו, עלו אם דמה ונשפך בלילה
למה  ואםֿכן יהודה, כר' ו בהלכה פוסק  ורבינו ירדו, בדרום
על  הסתמך שרבינו ונראה ירדו. לא עלו שאם כאן פסק 
"קדשי שם: התוספות כגירסת וגרס  קכ. זבחים הגמרא
לא  עלו ואם בהם. מועלים אין בדרום, ששחטם קדשים

האזל). (אבן וכו'" שיעלו מהו ירדו להו, ואיבעיא ירדו.

.ÁL ÏkL„wa BÏeqt32BÏa˜Ó L„w‰ 33ÌLÎe . …∆ƒ«…∆«…∆¿«¿¿≈
eÏÚÈ ‡Ï  e„È Ì‡ Ck ,e„È ‡Ï  eÏÚ Ì‡L34 ∆ƒ»…≈¿»ƒ»¿…«¬

‰iL35.Ì‰ ÔÈÏeÒt È‰L , ¿ƒ»∆¬≈¿ƒ≈

שנשחט 32) אחר או שם) (רש"י  לעזרה שנכנס  אחר שנפסל
כל). ד"ה שם (תוספות במשנה 33)ונתקדש שמעון ר'

מן  ולמדוהו הוא, הכל דברי  זה שכלל סובר, רבינו שם.
ג), הלכה למעלה (ראה יקדש" במזבח  הנוגע  "כל הכתוב :
יצא  או דמה נשפך בלילה, בנשחטה רק  חולק  יהודה ור'
היא  "זאת... ב ) ו, (ויקרא מהכתוב  שנתמעטו מפני  דמה,

שם). (ברייתא שם.34)העולה" שנית.35)משנה

.Ë‰ÏLÓ Ì‡Â36 e„iL Èt ÏÚ Û‡ ,e‡‰ Ì‰a ¿ƒ»¿»»∆»««ƒ∆»¿
eÏÚÈ37.Ô˙Ë˜‰ ÌÈÏLÈÂ ‰iL «¬¿ƒ»¿«¿ƒ«¿»»»

ונותר 36) פיגול בדין כא הלכה יח  בפרק  לקמן אחזה.
שגם  ונראה ברובם", האור "משמשלה רבינו: כתב  וטמא,
ראה  מקצתה, פירש כאן ורש"י  כן, הדין לינה בפסול
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כאן. המזבח .37)משנהֿלמלך אש של לחמו נעשו
פה: שם עולא של מימרה

.ÈıÓ˜38Ïbt˙pL39‰ÏLÓ B˙ˆ˜Óe ı‡a B˙ˆ˜Óe …∆∆ƒ¿«≈ƒ¿»»»∆ƒ¿»»¿»
Blk ‰ÏÚÈ  e‡‰ Ba40. »«¬∆À

מג:38) לאכול 39)שם או להקטירו חישב  קמיצה בשעת
למחר. לא 40)שיריים למטה שמונח  החלק  אם ואפילו

אחאי רב  שלם. כדבר חשוב  הקומץ  שכל והטעם, כלל. עלה
עולא. דעת לפי  שם

.‡ÈÏL BL‡a elL ÌÈˆÓ˜e ÌÈÏÁÂ ÌÈÈ‡≈»ƒ«¬»ƒ¿»ƒ∆»¿…∆
‰ÊÚa eÏ el‡k  ÁaÊÓ41;eÏÚÈ ‡Ï  e„È Ì‡Â , ƒ¿≈«¿ƒ»»¬»»¿ƒ»¿…«¬

ÌÏBÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÈË˜Ó  e„È ‡Ï Ì‡ Ï‡42. ¬»ƒ…»¿«¿ƒƒ»¿»

בראשו 41) מועלת "לינה פז. שם כרבא פסק  בלינה, ונפסלו
מזבח ". והעלה 42)של הרצפה על מלן גרע  לא שהרי 

למזבח .

.ÈÁaÊÓ ÈÂ‡Â43ÁaÊnk 44ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÈeÓ‡Â . «¬ƒƒ¿≈««ƒ¿≈«¿≈≈»»ƒ«ƒ
ÌÈÓc ˙˜ÈÊ Ì„˜ ÔÏÚ‰L45e„È ‡Ï 46eOÚ È‰L , ∆∆¡»…∆¿ƒ«»ƒ…≈¿∆¬≈«¬

ÁaÊÓ ÏL BÓÁÏ47. «¿∆ƒ¿≈«

ופח .43) פז: ומפרש 44)שם שם. לקיש ריש של בעיא
את  בידו ואוחז המזבח  על עומד אדם שאם אשי , רב 
והבעיא  כמזבח . שהאויר הדבר, ברור הפסולים, הקדשים
באוירו  קנה בראש והפסול הרצפה, על עומד הכהן אם היא
אם  בספק  שגם רבינו ודעת נפשטה, לא הבעיא המזבח . של

ירד. לא אימורי45)עלה של קדושתם קובעת הזריקה
זריקה  לפני  אבל להקטרה, ומתירתם קלים קדשים

להקטרה. פסולים שם 46)האימורים עולא של מימרא
בגופם.47)פג: מעשה כל בלי  להקטרה שסופם מכיון

.‚ÈLÈÙ‰48˙BÓL‡ ÈL49˙eÈÁ‡Ï50˙‡ ËÁLÂ , ƒ¿ƒ¿≈¬»¿«¬»¿»«∆
Ì„˜ Ì‰Ó „Á‡ ÏL ÌÈeÓ‡ ‰ÏÚ‰Â Ì„˜Â ,Ì‰ÈL¿≈∆¿»«¿∆¡»≈ƒ∆∆»≈∆…∆

‰˜ÈÊ51e„È el‡ È‰ 52. ¿ƒ»¬≈≈≈¿

ז:48) (כ"מ ).49)מעילה בחטאות שאם 50)הואֿהדין
בשני . יתכפר האחד של 51)יאבד דמו את זרק  ואחרֿכך

כאן). ראב "ד וראה שם, (רש"י  של 52)השני  דמו שזריקת
השני . של אימוריו את מתירה אינה זה

.„ÈÌÈÎÒp‰Â ÏeÒt‰ Áf‰53ÁaÊnÏ eÏÚL ÌÈÏeÒt‰ «∆««»¿«¿»ƒ«¿ƒ∆»«ƒ¿≈«
Èe‡ ‡e‰L ÈtÓ ,e‡aL BÓk ,„È ‡Ï Áf‰ «∆«…≈≈¿∆≈«¿ƒ¿≈∆»

e„È ÌÈÎÒp‰Â ,ÌÈM‡Ï54ÈÙa ÌÈ‡a‰ ÌÈÎÒ ÔÎÂ . »ƒƒ¿«¿»ƒ≈¿¿≈¿»ƒ«»ƒƒ¿≈
ÔÓˆÚ55e„È  eÏÚÂ eÏÒÙpL56. «¿»∆ƒ¿¿¿»≈¿

מפורטים 53) דיניהם קרבנות, כשמביאים שמנסכים היין
הקרבנות. מעשה מהל' שמעון 54)בפ "ב  ור' יהושע  כר'

פג.). נסכים.55)(שם להביא  שהתנדב  שם 56)אדם
שמעון. ור' גמליאל רבן דעת נגד יהושע , כר' פסק  פד.

.ÂËÛBÚ57„È ‡Ï  ‰ÏÚÂ Ê B˜ÏnL58ıÓ˜Â ; ∆¿»»¿»»…≈≈¿…∆
„È  ‰ÏÚÂ Ê BˆÓwL ‰Án‰59‰fL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ¿»∆¿»»¿»»≈≈««ƒ∆∆

„Á‡Â .ÏÏk Lc˜˙ ‡Ï el‡k ‰Ê  ÏeÒt ‰ÊÂ ÏeÒt»¿∆»∆¿ƒ…ƒ¿«≈¿»¿∆»
ÌÈÏeÒt‰ ‡L „Á‡Â f‰60. «»¿∆»¿»«¿ƒ

סט .57) (לפני58)שם בבמה בזר כשרה שמליקה מפני 
בית  שנבנה עד חורבנו אחר וכן בשילה, המשכן שנבנה
במה  לבנות אדם לכל היה מותר בירושלים, המקדש
לא  במקדש לפיכך לכתחילה, לה') קרבנות עליה ולהקריב 

תרד.59)תרד. במקדש בזר, היא בבמה שקמיצה ואע "פ 
היתה  לא שרת בכלי  קמיצה כי  למליקה, דומה זה ואין

שם. גמרא אין 60)בבמה. אבל בזר, המדובר בגמרא
מום, בעל כגון אחרים, פסולים ובין זר בין להבדיל נימוק 

כסף ֿמשנה. ראה אונן. או חלל

.ÊË.ÌÈM‡Ï Èe‡ BÈ‡L Ïk :e„È  eÏÚÈ Ì‡ el‡Â¿≈ƒ«¬≈¿…∆≈»»ƒƒ
˙BÓ ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oe ÌÈL„˜ ÈL„˜ Oa¿«»¿≈»»ƒ¿«»»ƒ«ƒ«

ÓÚ‰61ÌÁl‰ ÈzLe ˙BÁÓ ÈÈLe62ÌÈt‰ ÌÁÏÂ63 »…∆¿»≈¿»¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ
Ô˜ÊaL ÚOÂ ÌÈOk ÈL‡aL ÓˆÂ ,˙Ëw‰Â¿«¿…∆¿∆∆∆¿»≈¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿«
ÌÈÙÏh‰Â ÌÈw‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰Â ÌÈLÈz‰«¿»ƒ¿»¬»¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ

ÌÈaÁÓ ÔÈ‡L ÔÓÊa64.e„È  eÏÚ Ì‡ , ƒ¿«∆≈»¿À»ƒƒ»≈¿

שעורים 61) מסולת מנחה מקריבים בניסן, עשר ששה ביום
לאכילת  והמותר הקומץ , את מקטירים חדשה, מתבואה
ומוספין. תמידין בהלכות ז בפרק  עומר דיני  ראה כהנים.

שהם 62) שלמים, כבשי  שני  עם השבועות בחג שמביאים
אותם. אוכלים והכהנים ציבור עשרה 63)קרבנות שתים

שבת, יום בכל שבהיכל השולחן על שמניחים חלות
שלאחריו. שבת ביום לכהנים לכל 64)ונאכלות נמשך זה

כבשים. שבראשי  מצמר החל למעלה, המפורטים הדברים

.ÊÈıÓ˜65BÓL ‰vnL66ÌˆÚ‰ ÏÚ67 ÌˆÚ‰ „ÈÂ …∆∆ƒ»«¿«»∆∆¿»«»∆∆
BÈÊÁÈ68˜ÙÒ c‰L ;69ÔÈÏBÚ ÈeaÁ ‡nL , «¬ƒ∆«»»»≈∆»ƒ≈ƒ

ÔÈÏBÚk70.ÔÈeLÁ Ì‰ ¿ƒ≈¬ƒ

כג.65) המנחה.66)מנחות שבסולת השמן מן קצת
גורסים 67) וראב "ד (רש"י  שם רבינו גירסת היא כך

(למעלה 68)"עצים"). תעלה לא שירדה לבדה עצם
מעלים  הקומץ , מן שמן עליה מזה אם אבל טז), הלכה

שעליה. השמן מפני  שלא 69)אותה רבא של בעיא
השמן 70)נפשטה. גם ולפיכך יעלה, ירד אם הקומץ 

עמו  ביחד עולה נשפך שעליה והעצם עולה, אליו המחובר
(לחםֿמשנה).

.ÁÈÔÈa BÏ ÔÈÈe‡ ÔÈa ÔÈÏeÒt Lc˜Ó ÈÓÈt‰ ÁaÊÓƒ¿≈««¿ƒƒ¿«≈¿ƒ≈¿ƒ≈
Lc˜Ó BÈ‡ ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ Ï‡ ;BÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ¬»ƒ¿≈««ƒ≈¿«≈
?„ˆÈk .e‡aL BÓk ,BÏ ÔÈÈe‡‰ ÔÈÏeÒt ‡l‡∆»¿ƒ»¿ƒ¿∆≈«¿≈«
.e„È ‡Ï  eÏÒÙpL ÌÈÁÊ BÏ eÏÚL ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓƒ¿≈««ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ¿¿…≈¿

‰Ê ˙Ë˜ BÏ ‰˙ÏÚ71‰Ê ˙Ëw‰ ÔÈ‡L ,„z 72 »¿»¿…∆»»≈≈∆≈«¿…∆»»
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊnÏ ‰Èe‡73‰ÏÚL ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ Ï‡ . ¿»«ƒ¿≈««ƒ¬»ƒ¿≈««¿ƒƒ∆»»

„È ‡Ï  ÏeÒt ÔÈa Lk ÔÈa ,‰ÁÓ ıÓ˜ BÏ74ÔÎÂ . …∆ƒ¿»≈»≈≈»…≈≈¿≈
,BÏ Èe‡‰ ˙‡ Lc˜Ó ÁaÊn‰L ÌLk .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¿≈∆«ƒ¿≈«¿«≈∆»»

Lk‰ Ck75˙M‰ ÈÏk ‡Le76Èe‡‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó »«∆∆¿»¿≈«»≈¿«¿ƒ∆»»
.Lc˜È Ì‰a Ú‚p‰ Ïk :ÌÈÏka Ó‡ È‰L ,Ì‰Ï»∆∆¬≈∆¡««≈ƒ»«…≈«»∆ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡Â ,„È ‡Ï  BÏ Èe‡‰ c LkÏ ÚÈbiMÓƒ∆«ƒ««∆∆»»»»…≈≈¿««ƒ
BÏ Èe‡‰ c Ïk ˙L ÈÏÎÏ ÚÈbiLk ÔÎÂ .ÏÒÙpL∆ƒ¿«¿≈¿∆«ƒ«ƒ¿ƒ»≈»»»»»

ÌÏBÚÏ ‰„tÈ ‡ÏÂ ,Lc˜˙Ó 77,ÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿«≈¿…ƒ»∆¿»¿««ƒ∆ƒ¿«
ÁaÊn‰ Èeq‡a e‡aL BÓk78. ¿∆≈«¿¿ƒ≈«ƒ¿≈«
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קנח                 
         

קטורת 71) מקטירים אין שהרי  החיצון, למזבח  זרה שהיא
למחקה.72)לעולם. ויש מיותרת, זרה המלה

עלתה 73) אם ולכן החיצון, במזבח  כלל קטורת אין כלומר,
בקרבנות  החיצון מזבח  על קטורת מצאנו (אמנם תרד
מהוראת  ללמוד ואין היתה שעה הוראת זו אבל הנשיאים,
(ראה  תרד לא – הפנימי  במזבח  אבל נ:), מנחות שעה.
שאם  אלה בין סתם קטורת רבינו מנה טז בהלכה למעלה
על  שמקומה מפני  ציבור, קטורת אפילו ומשמע  ירדו, עלו
"זרה" כאן לפרש נדחקנו ולפיכך בלבד, הפנימי  המזבח 
יחיד, נדבת "זרה" פירש אמנם רש"י  זה. למזבח  זרה היינו
הפנימי . במזבח  שהמדובר שם, שנדחה לפירוש והתכוון

הפנימי74) שמזבח  מפני  שם, אמרו והטעם כג: זבחים
שרת  שכלי  ואע "פ  שרת. כלי  בקדושת ונתקדש נמשח 
זו), הלכה המשך (ראה בלבד להם הראוי  את מקדשים
כלי ושל מזבח  של קדושות, שתי  בו שיש מפני  עדיף , מזבח 

שם). (שיטהֿמקובצת "מוליכים 75)שרת פו. שם משנה
ו  פרק  (רבינו שם" אותם ומולחים לכבש, האיברים כל את

ד). הלכה הקרבנות מעשה כתב 76)מהלכות למעלה
כאן  כתב  ולפיכך שרת. כלי  שהוא הפנימי , מזבח  דין רבינו

השרת. כלי  ק :77)ושאר מנחות ו 78)משנה פרק 
ד. הלכה

.ËÈÔÈ‡79Ál‰ ÈÏk80ÈÏk ‡ÏÂ ,Li‰ ˙‡ ˙BLc˜Ó ≈¿≈««¿«¿∆«»≈¿…¿≈
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .Ál‰ ˙‡ ˙BLc˜Ó Li‰«»≈¿«¿∆«««∆¿»ƒ¬ƒ

˙BcÓa81‰Â Ál‰e‡aL BÓk ,Lc˜na eÈ‰L Li ¿ƒ««¿«»≈∆»«ƒ¿»¿∆≈«¿
Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰a82˙B˜Ên‰ Ï‡ ;83˙BLc˜Ó ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¬»«ƒ¿»¿«¿

Li‰Â Ál‰84ÏeÒt‰ Ìc ÔÈLc˜Ó ˙L ÈÏÎe . ««¿«»≈¿≈»≈¿«¿ƒ»«»
wÏ85. ƒ»≈

פח .79) זבחים בהם 80)משנה שנותנים שבמקדש  כלים
נוזלים. היינו 81)דברים בהם, למדוד כדי  שנעשו כלים

ליבש. מדות ושתי  ללח  מדות הלכה 82)שבע  א פרק 
רק  ונתקדשו נמשחו אלה שכלים מפני  והטעם, טזֿיז.
ולפיכך  ליבש, אחרות ומדות ללח  מיוחדות מדות למדידה,

למדידה. שלא בנתינה מקדשים גדולות,83)אין קערות
מפני84)אגנים. והטעם, שם. שמואל, של מימרא

שהם  ומתוך – בלבד למדידה ולא – דם לקבל שנמשחו
דברים  לקדש גם ראויים הם נוזלים, בהם לקבל ראויים

שם). (רש"י  יוחנן 85)יבשים וכר' כח : בכריתות יוסי  כר'
סותרים  כאן שדבריו מעיר, כאן (בלחםֿמשנה פז. זבחים
ישפך  הדם שפסק : יט  הלכה רביעי  בפרק  עצמו דברי  את

שם). ראה ישרף . והבשר

.ÎLc˜na ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ ˙M‰ ÈÏk Ïk86ÔÈ‡Â , »¿≈«»≈≈¿«¿ƒ∆»«ƒ¿»¿≈
˙ÚcÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó87ÔÎBzÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,88, ¿«¿ƒ∆»ƒ««¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ»

ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ Ì‡ ,ew .ÌÈÓÏL ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ∆»¿≈ƒƒ¿ƒƒ≈≈
ÌÈÓÏL Ì‰Â ÔÈOBÚ eÈ‰L ÔzÎ‡ÏÓ89Ì‡Â ,ÔÈLc˜Ó  ¿«¿»∆»ƒ¿≈¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÈ‡ÏÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡  Â‡Ï90. »≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»¿≈ƒ
BzÚc Ì‡ ‡l‡ ˙BÒÁ ˙BLc˜Ó ÔÈ‡ ˙Bcn‰ Ï‡¬»«ƒ≈¿«¿¬≈∆»ƒ«¿

Ô˙‡lÓÏ91˙BLc˜Ó  Ô˙‡lÓÏ BzÚc ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿«…»¿ƒ≈«¿¿«…»¿«¿
ÏÒt‰Ï92wÏ ‡Ï Ï‡ ,93. ¿ƒ»≈¬»…ƒ»≈

פח .86) זבחים משנה לעזרה. חוץ  לא שהכהן 87)אבל

יוחנן  כר' שרת. לכלי  שנותן הדבר את לקדש מתכוון
ז. הסולת 88)במנחות מן שחלק  עד הגדיש אם אבל

הגודש  נתקדש לא הכלי , מדפנות למעלה נמצא וכדומה
רבינו  חילק  הי "ט  המקדש כלי  מהלכות בפ "א פח .). (זבחים
את  מקדשים הלח  שכלי  ופסק  לח , לכלי  יבש כלי  בין
וכאן  מבחוץ , הכלי  דופן על שנשפך (הגודש הבירוצים

לחםֿמשנה. ראה היבש), לכלי  כשהם 89)הכוונה כלומר,
אז,90)שלמים. לו שצריכים המלא השיעור בהם כשיש

וכדומה. לאיל עשרונים שני  או לכבש סולת עשרון כגון
שם.91) בברייתא יוסי  אחרי92)ר' רק  חל שהוא פסול

נפסלו. לא נתקדשו ואילמלא ויוצא, לן כגון בכלי , קידוש
פסק 93) בדם לקמצים. דם בין מחלק  רבינו ז. מנחות

וכאן  ליקרב , מקדשים שרת שכלי  יט , בהלכה למעלה
כאן). (לחםֿמשנה בקמצים המדובר

.‡Î˙L ÈÏk94Ï‡ ,ÏÒt‰Ï ÔpÓÊa ‡lL ÔÈLc˜Ó ¿≈»≈¿«¿ƒ∆…ƒ¿«»¿ƒ»≈¬»
Lc˜˙pL ÌBia B˙ÂˆnL c ?„ˆÈk .w‰Ï ‡Ï…¿ƒ»≈≈«»»∆ƒ¿»«∆ƒ¿«≈

ÏÒÙ  ‰ÏÈla ˙L ÈÏÎa95.˜ BÈ‡ Ï‡ ,ÛOÈÂ ƒ¿ƒ»≈««¿»ƒ¿«¿ƒ»≈¬»≈»≈
 ˙L ÈÏÎÏ dˆÓ˜ Ô˙Â ‰ÏÈla ‰ÁÓ ıÓwL ÔB‚k¿∆»«ƒ¿»««¿»¿»«À¿»ƒ¿ƒ»≈

˙ÙO BÊ È‰96. ¬≈ƒ¿∆∆

ק .94) ומועיל 95)מנחות נפסל, היה לא נתקדש אלמלא
שייפסל. כדי  בזמנו, שלא שנעשה במקום 96)הקידוש

ממעשה  פ "ו (ראה שנפסלו קדשים לשריפת המיוחד
ה"ג). הקרבנות

.ÎÌbÙpL ÁaÊÓ97ÌL eÈ‰L ÌÈL„w‰ Ïk eÏÒÙ  ƒ¿≈«∆ƒ¿«ƒ¿¿»«√»ƒ∆»»
ÔÈËeÁL98ÔÈ‡ È‰L ;ÌÓc ˜Ê ‡Ï ÔÈ„ÚL Lc˜na ¿ƒ«ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿«»»∆¬≈≈

˙‡ ÂÈÏÚ zÁÊÂ :Ó‡Â ,ÂÈÏÚ ˜ÊÏ ÁaÊÓ ÌL»ƒ¿≈«ƒ¿…»»¿∆¡«¿»«¿»»»∆
„ÓBÚ ‡e‰Â ÁaÊz ,ÓBÏk .EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙ÏÚ……∆¿∆¿»∆¿«ƒ¿«¿≈

Ìe‚t ‡Ï ,Bew˙a99. ¿ƒ…»

נט .97) והיה 98)זבחים המזבח , שנפגם לפני  שנשחטו
מזריקה, הדם נדחה וכשנפגם עליו, להיזרק  ראוי  דמם
נשחטו  אם אבל ונראה. חוזר אינו אחד רגע  שנדחה ומכיון
(ראה  מעיקרו" "דיחוי  שזה מפני  נפסלו, לא שנפגם אחר

כד). את 99)הלכה תיקנו אם אפילו דמם את זורקים ואין
יוסי בר' ישמעאל ר' של מימרא החמה. שקיעת לפני  הפגם

שם.

.‚ÎÌbÙpLk ‰ÊÚa ÌL eÈ‰L ÌÈiÁ ÌÈL„˜ Ï‡¬»»»ƒ«ƒ∆»»»¬»»¿∆ƒ¿«
‰aiLk ‡l‡ ,eÏÒÙ ‡Ï 100;e˜È ÁaÊn‰ …ƒ¿¿∆»¿∆ƒ»∆«ƒ¿≈«ƒ¿¿

ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L101. ∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ

  

        
         
        

 

להקריב אי ־אפשר כי  המזבח   ע קשור שהקרב כלומר,
תמי להיות צרי שהקרב  וכש מזבח , ללא  קרב
 כ , מו בעל שיהיה  אסור המקריב  שהכה  וכש ומובחר,
שהיו   חיי  קדשי אבל . פגו שיהיה  אסור המזבח   ג
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קנט                  
         

קטורת 71) מקטירים אין שהרי  החיצון, למזבח  זרה שהיא
למחקה.72)לעולם. ויש מיותרת, זרה המלה

עלתה 73) אם ולכן החיצון, במזבח  כלל קטורת אין כלומר,
בקרבנות  החיצון מזבח  על קטורת מצאנו (אמנם תרד
מהוראת  ללמוד ואין היתה שעה הוראת זו אבל הנשיאים,
(ראה  תרד לא – הפנימי  במזבח  אבל נ:), מנחות שעה.
שאם  אלה בין סתם קטורת רבינו מנה טז בהלכה למעלה
על  שמקומה מפני  ציבור, קטורת אפילו ומשמע  ירדו, עלו
"זרה" כאן לפרש נדחקנו ולפיכך בלבד, הפנימי  המזבח 
יחיד, נדבת "זרה" פירש אמנם רש"י  זה. למזבח  זרה היינו
הפנימי . במזבח  שהמדובר שם, שנדחה לפירוש והתכוון

הפנימי74) שמזבח  מפני  שם, אמרו והטעם כג: זבחים
שרת  שכלי  ואע "פ  שרת. כלי  בקדושת ונתקדש נמשח 
זו), הלכה המשך (ראה בלבד להם הראוי  את מקדשים
כלי ושל מזבח  של קדושות, שתי  בו שיש מפני  עדיף , מזבח 

שם). (שיטהֿמקובצת "מוליכים 75)שרת פו. שם משנה
ו  פרק  (רבינו שם" אותם ומולחים לכבש, האיברים כל את

ד). הלכה הקרבנות מעשה כתב 76)מהלכות למעלה
כאן  כתב  ולפיכך שרת. כלי  שהוא הפנימי , מזבח  דין רבינו

השרת. כלי  ק :77)ושאר מנחות ו 78)משנה פרק 
ד. הלכה

.ËÈÔÈ‡79Ál‰ ÈÏk80ÈÏk ‡ÏÂ ,Li‰ ˙‡ ˙BLc˜Ó ≈¿≈««¿«¿∆«»≈¿…¿≈
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .Ál‰ ˙‡ ˙BLc˜Ó Li‰«»≈¿«¿∆«««∆¿»ƒ¬ƒ

˙BcÓa81‰Â Ál‰e‡aL BÓk ,Lc˜na eÈ‰L Li ¿ƒ««¿«»≈∆»«ƒ¿»¿∆≈«¿
Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰a82˙B˜Ên‰ Ï‡ ;83˙BLc˜Ó ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¬»«ƒ¿»¿«¿

Li‰Â Ál‰84ÏeÒt‰ Ìc ÔÈLc˜Ó ˙L ÈÏÎe . ««¿«»≈¿≈»≈¿«¿ƒ»«»
wÏ85. ƒ»≈

פח .79) זבחים בהם 80)משנה שנותנים שבמקדש  כלים
נוזלים. היינו 81)דברים בהם, למדוד כדי  שנעשו כלים

ליבש. מדות ושתי  ללח  מדות הלכה 82)שבע  א פרק 
רק  ונתקדשו נמשחו אלה שכלים מפני  והטעם, טזֿיז.
ולפיכך  ליבש, אחרות ומדות ללח  מיוחדות מדות למדידה,

למדידה. שלא בנתינה מקדשים גדולות,83)אין קערות
מפני84)אגנים. והטעם, שם. שמואל, של מימרא

שהם  ומתוך – בלבד למדידה ולא – דם לקבל שנמשחו
דברים  לקדש גם ראויים הם נוזלים, בהם לקבל ראויים

שם). (רש"י  יוחנן 85)יבשים וכר' כח : בכריתות יוסי  כר'
סותרים  כאן שדבריו מעיר, כאן (בלחםֿמשנה פז. זבחים
ישפך  הדם שפסק : יט  הלכה רביעי  בפרק  עצמו דברי  את

שם). ראה ישרף . והבשר

.ÎLc˜na ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ ˙M‰ ÈÏk Ïk86ÔÈ‡Â , »¿≈«»≈≈¿«¿ƒ∆»«ƒ¿»¿≈
˙ÚcÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó87ÔÎBzÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,88, ¿«¿ƒ∆»ƒ««¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ»

ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ Ì‡ ,ew .ÌÈÓÏL ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ∆»¿≈ƒƒ¿ƒƒ≈≈
ÌÈÓÏL Ì‰Â ÔÈOBÚ eÈ‰L ÔzÎ‡ÏÓ89Ì‡Â ,ÔÈLc˜Ó  ¿«¿»∆»ƒ¿≈¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÈ‡ÏÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡  Â‡Ï90. »≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»¿≈ƒ
BzÚc Ì‡ ‡l‡ ˙BÒÁ ˙BLc˜Ó ÔÈ‡ ˙Bcn‰ Ï‡¬»«ƒ≈¿«¿¬≈∆»ƒ«¿

Ô˙‡lÓÏ91˙BLc˜Ó  Ô˙‡lÓÏ BzÚc ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿«…»¿ƒ≈«¿¿«…»¿«¿
ÏÒt‰Ï92wÏ ‡Ï Ï‡ ,93. ¿ƒ»≈¬»…ƒ»≈

פח .86) זבחים משנה לעזרה. חוץ  לא שהכהן 87)אבל

יוחנן  כר' שרת. לכלי  שנותן הדבר את לקדש מתכוון
ז. הסולת 88)במנחות מן שחלק  עד הגדיש אם אבל

הגודש  נתקדש לא הכלי , מדפנות למעלה נמצא וכדומה
רבינו  חילק  הי "ט  המקדש כלי  מהלכות בפ "א פח .). (זבחים
את  מקדשים הלח  שכלי  ופסק  לח , לכלי  יבש כלי  בין
וכאן  מבחוץ , הכלי  דופן על שנשפך (הגודש הבירוצים

לחםֿמשנה. ראה היבש), לכלי  כשהם 89)הכוונה כלומר,
אז,90)שלמים. לו שצריכים המלא השיעור בהם כשיש

וכדומה. לאיל עשרונים שני  או לכבש סולת עשרון כגון
שם.91) בברייתא יוסי  אחרי92)ר' רק  חל שהוא פסול

נפסלו. לא נתקדשו ואילמלא ויוצא, לן כגון בכלי , קידוש
פסק 93) בדם לקמצים. דם בין מחלק  רבינו ז. מנחות

וכאן  ליקרב , מקדשים שרת שכלי  יט , בהלכה למעלה
כאן). (לחםֿמשנה בקמצים המדובר

.‡Î˙L ÈÏk94Ï‡ ,ÏÒt‰Ï ÔpÓÊa ‡lL ÔÈLc˜Ó ¿≈»≈¿«¿ƒ∆…ƒ¿«»¿ƒ»≈¬»
Lc˜˙pL ÌBia B˙ÂˆnL c ?„ˆÈk .w‰Ï ‡Ï…¿ƒ»≈≈«»»∆ƒ¿»«∆ƒ¿«≈

ÏÒÙ  ‰ÏÈla ˙L ÈÏÎa95.˜ BÈ‡ Ï‡ ,ÛOÈÂ ƒ¿ƒ»≈««¿»ƒ¿«¿ƒ»≈¬»≈»≈
 ˙L ÈÏÎÏ dˆÓ˜ Ô˙Â ‰ÏÈla ‰ÁÓ ıÓwL ÔB‚k¿∆»«ƒ¿»««¿»¿»«À¿»ƒ¿ƒ»≈

˙ÙO BÊ È‰96. ¬≈ƒ¿∆∆

ק .94) ומועיל 95)מנחות נפסל, היה לא נתקדש אלמלא
שייפסל. כדי  בזמנו, שלא שנעשה במקום 96)הקידוש

ממעשה  פ "ו (ראה שנפסלו קדשים לשריפת המיוחד
ה"ג). הקרבנות

.ÎÌbÙpL ÁaÊÓ97ÌL eÈ‰L ÌÈL„w‰ Ïk eÏÒÙ  ƒ¿≈«∆ƒ¿«ƒ¿¿»«√»ƒ∆»»
ÔÈËeÁL98ÔÈ‡ È‰L ;ÌÓc ˜Ê ‡Ï ÔÈ„ÚL Lc˜na ¿ƒ«ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿«»»∆¬≈≈

˙‡ ÂÈÏÚ zÁÊÂ :Ó‡Â ,ÂÈÏÚ ˜ÊÏ ÁaÊÓ ÌL»ƒ¿≈«ƒ¿…»»¿∆¡«¿»«¿»»»∆
„ÓBÚ ‡e‰Â ÁaÊz ,ÓBÏk .EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙ÏÚ……∆¿∆¿»∆¿«ƒ¿«¿≈

Ìe‚t ‡Ï ,Bew˙a99. ¿ƒ…»

נט .97) והיה 98)זבחים המזבח , שנפגם לפני  שנשחטו
מזריקה, הדם נדחה וכשנפגם עליו, להיזרק  ראוי  דמם
נשחטו  אם אבל ונראה. חוזר אינו אחד רגע  שנדחה ומכיון
(ראה  מעיקרו" "דיחוי  שזה מפני  נפסלו, לא שנפגם אחר

כד). את 99)הלכה תיקנו אם אפילו דמם את זורקים ואין
יוסי בר' ישמעאל ר' של מימרא החמה. שקיעת לפני  הפגם

שם.

.‚ÎÌbÙpLk ‰ÊÚa ÌL eÈ‰L ÌÈiÁ ÌÈL„˜ Ï‡¬»»»ƒ«ƒ∆»»»¬»»¿∆ƒ¿«
‰aiLk ‡l‡ ,eÏÒÙ ‡Ï 100;e˜È ÁaÊn‰ …ƒ¿¿∆»¿∆ƒ»∆«ƒ¿≈«ƒ¿¿

ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L101. ∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ

  

        
         
        

 

להקריב אי ־אפשר כי  המזבח   ע קשור שהקרב כלומר,
תמי להיות צרי שהקרב  וכש מזבח , ללא  קרב
 כ , מו בעל שיהיה  אסור המקריב  שהכה  וכש ומובחר,
שהיו   חיי  קדשי אבל . פגו שיהיה  אסור המזבח   ג
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חיי בעלי  אי" כי  נפסלו , לא   המזבח   כשנפג בעזרה 
."נידחי

 קרב להיות היא  עבודתו  שכללות , האד בעבודת ועניינו 
 חיסרו איזה  יש  כאשר  שג נפלאה  הוראה  ישנה  וכא לה ',
'בעלי הוא  מישראל אחר כל ."נידחי  חיי בעלי  אי"
 ומוב ממש ", ממעל אלקה  "חלק  היא  נשמתו  כי  ,' חיי
ע קשור היותו   בתוק  החיי עניי מהות את בו  שיש 
,"נידחי  אינ" ומצב  מעמד  בכל ולכ , החיי מקור הקב "ה 
במחשבה   אד של מציאותו  כל את  ג חודר זה  ועניי
ומקיי תורה  לומד  מתפלל, יהודי  כאשר ומעשה  דיבור
ממעל" אלקה  ה "חלק  פעולת בפועל נראית אז מצוות,
ההלכה  של הפנימי  התוכ וזהו  ממשות. של באופ שבו ,
ואת" נאמר ישראל על כי  ,"נידחי אינ  חיי "בעלי 
ג מצב  ובכל ," היו  כולכ  חיי , אלקיכ בה '  הדבקי

."נידחי אינ"  פגו כשהמזבח 
      

הפגם.100) כשיתוקן דעת 101)כלומר, נגד שם כרב  פסק 
מפני יוחנן, כר' הלכה יוחנן ור' רב  הכלל נגד יוחנן, ר'
לר' וברייתא לרב , מסייעת שהמשנה רבא אמר סח : שביומא

מברייתא. עדיפה ומשנה יוחנן,

.„Î ÁaÊn‰ ‰ ‡lL „Ú ˙BÓ‰a LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿≈«∆…ƒ¿»«ƒ¿≈«
BwÚÓ ÈeÁc‰L ;Ô˙B‡ ÔÈÈ˜Ó ‰aiLk102BÈ‡ ¿∆ƒ»∆«¿ƒƒ»∆«»≈ƒ»≈

ÈeÁ„103. »

ודיחוי102) למזבח , מעולם ראוי  היה לא הזה הקרבן
ראוי . פעם שהיה במה רק  הוא רבינו 103)הפוסל שם.

בהלכה  שאמר הנימוק  היה ומספיק  זה, לטעם צריך היה לא
הנימוק  שנקט  אלא נדחים, חיים בעלי  שאין הקודמת
ראה  יוחנן. ר' לדעת גם שהוא בגמרא, שם שנאמר

לחםֿמשנה.

.‰ÎÔÎÂ104,Ìe‚t ÁaÊn‰Â ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ¿≈≈¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿≈«»
ÁaÊn‰ Ïˆ‡ ˙BvÓ ‰eÏÎ‡Â :Ó‡pL105ÔÈc‰ ‡e‰Â . ∆∆¡«¿ƒ¿»«≈∆«ƒ¿≈«¿«ƒ

ÌÈl˜ ÌÈL„˜Ï106ÌÈÏLeÈa Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L , ¿»»ƒ«ƒ∆≈¿ƒ»ƒ»«ƒ
.‰aiL „Ú Ìe‚t ÁaÊn‰Â¿«ƒ¿≈«»«∆ƒ»∆

ס .104) בזמן 105)זבחים "המזבח ", דורש: שם אלעזר ר'
חסר. שהוא בזמן ולא שלם, שנאכלים 106)שהוא אע "פ 

שם. אביי  המזבח ". "אצל באכילתם נאמר ולא העיר, בכל

   1 
שמתו 1) ציבור של או יחיד של חטאת ותמורת חטאת יבאר

ונמצאת. שאבדה וחטאת בעליה

.‡˙‡hÁ „ÏÂ2‰ÈÏÚa e˙nL ˙‡hÁÂ ˙‡hÁ ˙eÓ˙e ¿««»¿««»¿«»∆≈¿»∆»
È‰  ÌÈÏÚa‰ etkL Á‡ ˙‡ˆÓÂ ‰„‡L ˙‡hÁÂ¿«»∆»¿»¿ƒ¿»««∆ƒ¿«¿»ƒ¬≈

e˙eÓÈ el‡3‰iM‰ ˙‡hÁ‰ ‰ËÁLpL Á‡ ˙‡ˆÓ . ≈»ƒ¿»««∆ƒ¿¬»««»«¿ƒ»
˜ÙÒ BÊ È‰  dÓc ˜fiL Ì„˜ LÈÙ‰L4˙eÓz Ì‡ ∆ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈»»¬≈»≈ƒ»

˙eÓz CÎÈÙÏ ,ÌeÓ da ÏBtiL „Ú ‰Úz Ì‡5„ˆÈÎÂ . ƒƒ¿∆«∆ƒ»¿ƒ»»¿≈«
ÌÒÈÎÈ ‡l‡ ,B„Èa B‡ ÈÏÎa Ì‚‰iL ‡Ï ?˙B˙Ó Ô‰≈≈…∆««¿≈ƒ¿ƒ¿»∆»«¿ƒ≈

Ì‰ÈÏÚ ÏÚBÂ ˙ÈaÏ6Ìlk el‡ ÌÈ„e .e˙eÓiL „Ú ¿«ƒ¿≈¬≈∆«∆»¿»ƒ≈À»
eÚÓL ea ‰LÓ ÈtÓ7ÌÈeÓ‡ ÌÈc‰ Ïk ÔÈ‡ . ƒƒ∆«≈ƒ¿¿≈»«¿»ƒ¬ƒ

„Ïa „ÈÁÈ ˙‡hÁa ‡l‡8eaˆ ˙‡hÁ Ï‡ ; ∆»¿««»ƒƒ¿«¬»««ƒ
‰tk Á‡ ˙‡ˆÓÂ ‰„‡L9‰Èe‡ ÔÈa ,10dÈ‡ ÔÈa ∆»¿»¿ƒ¿»«««»»≈¿»≈≈»

‰Èe‡11ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Úz 12eÏtÈÂ În˙Â , ¿»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ»≈¿ƒ¿
‰„Ï ‰ÈÓ„13ÓBÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .14˙‡hÁa »∆»ƒ¿»»¿≈«»»«¿««

˙Ba˜ ÏkL ,‰ÈÏÚa e˙nL B‡ ‰eÓz B‡ „ÏÂ eaƒ̂¿«¿»∆≈¿»∆»∆»»¿¿
BÓk ,‰eÓz ÔÈOBÚ eav‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈÎÊ eav‰«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿»¿

‡a˙iL15.ÌÈ˙Ó Ï‡OÈ Ïk ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈≈ƒ

ב .2) כא, תמורה חטאת 3)משנה מונה אינו רבינו
שנה) מבת למעלה והיא שהזדקנה (פירוש, שנתה שעברה
כריש  ה"ז לקמן פוסק  שהוא מפני  המתות, החטאות  בין
כרבא  המשנה את ומפרש מתה, אינה שנתה שעברה לקיש,

בהערות. ה"ח  לקמן ראה א. כב , בעיה 4)שם ב . כב , שם
מאי ? בכוס , אבודה פפא, רב  ספק 5)של להקריב  שאסור

א.6)פסולים. כה, ונזיר ב . יז, א:7)שם טז, בכורות
לה". גמירי  הילכתא מתות כתנאֿקמא 8)"חטאות

א. טו, תמורה שהקריבו 9)במשנה, לאחר אפילו כלומר,
במקומה. המזבח .10)אחרת על נמצאת 11)להקרבה

שנתה. שעברה או מום לו 12)בעלת אין תמים קרבן
מכירתו. ידי  על נפקעת קדושתו ואין לקנות 13)פדיון,

יהיה  כשהמזבח  ציבור נדבת עולות להקריבן בהמות בהם
בא  שהוא כל הכלל: זה מ "ו: פ "ו בשקלים שנינו פנוי .

וכו'. עולות בהם ילקח  אשם ומשום חטאת רבי14)משום
א. טז, שם בברייתא ה"א.15)שמעון פ "א תמורה בהל'

.ÈÚOÂ t16LÈÙ‰Â e„‡L ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL «¿»ƒ∆«ƒƒ∆»¿¿ƒ¿ƒ
‰Ê ‰„BÚ ÈÈÚO ÔÎÂ ,Ô‰ÈzÁz ÌÈÁ‡17e„‡L ¬≈ƒ«¿≈∆¿≈¿ƒ≈¬»»»∆»¿

Ô‰a ÏtiL „Ú eÚÈ  Ô‰ÈzÁz ÌÈÁ‡ LÈÙ‰Â¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ«¿≈∆ƒ¿«∆ƒ…»∆
˙‡hÁ ÔÈ‡L ;‰„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ eÎnÈÂ ,ÌeÓ¿ƒ»¿¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»∆≈««

‰˙Ó eav‰18,‰„ ÔÓˆÚ e˜È ‡Ï ‰nÏÂ . «ƒ≈»¿»»…ƒ¿¿«¿»¿»»
ÈÙÏ ÌeMÓ ‰tk Á‡Ï ‰Êb ?Ì‰ ÌÈÎÊ È‰L∆¬≈¿»ƒ≈¿≈»¿«««»»ƒƒ¿≈

.‰tk«»»

כרבים.16) ופסק  תנאים, של מחלוקת א. סה, יומא
הציבור 17) ועשו עבודהֿזרה איסור והתירו שטעו ביתֿדין

הל' (ראה לעולה ופר לחטאת שעיר מביאים כהוראתם,
ה"א). פי "ב  לפר 18)שגגות עצמה בפני  הלכה קבע  רבינו

שכל  מפני  הקודמת, בהלכה כבר שנכללו אע "פ  ושעירים
ולפיכך  עולה, לקרבן ופסולות נקבות הן מאלו חוץ  החטאות
ואפשר  זכרים הם אלה אבל מום, ע "י  אלא תקנה להן אין
רעייה, צריכים ואינם נדבה לעולת להקריבם שמותר לחשוב 
טעונים  למה ההלכה בסוף  ומנמק  שנית, דינם כתב  ולפיכך

רעייה.

.‚LÈÙn‰19˙Á‡ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â B˙‡hÁ ««¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆
:˙B„ÓBÚ Ì‰ÈzL È‰Â ‰BL‡‰ ˙‡ˆÓÂ ,‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ¿»»ƒ»«¬≈¿≈∆¿

˙eÓz ˙Á‡‰  da tk˙Â Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ CLÓ20; »«««ƒ¿≈∆¿ƒ¿«≈»»«∆∆»
CÏn‰Ï ‡a21LÈÙ‰L BÊa tk˙iL BÏ ÔÈÓB‡  »¿ƒ»≈¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿ƒ
‰BL‡a22‰Úz ‰iM‰Â ,23,ÌeÓ da ÏtiL „Ú »ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿∆«∆ƒ…»

˙Á‡Â ‰ÓÈÓz Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ .‰„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»»¿»««≈∆¿ƒ»¿««
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‰„tz ÌeÓ ˙ÏÚe ,˜z ‰ÓÈÓz  ÌeÓ ˙ÏÚa24. «¬«¿ƒ»ƒ¿««¬«ƒ»∆
‰ËÁL25‰ÓÈÓz‰ Ìc ˜fiL Ì„˜ ÌeÓ ˙ÏÚa26 ƒ¿¬»«¬«…∆∆ƒ»≈««¿ƒ»

ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰ÈzL eÈ‰ .‰‡‰a ‰eÒ‡ BÊ È‰27 ¬≈¬»«¬»»»¿≈∆«¬≈ƒ
ÏtÈ ‡M‰Â ,˙‡hÁ Ì‰ÈÓcÓ ‡ÈÈÂ Ô‰ÈzL eÎnÈƒ»¿¿≈∆¿»ƒƒ¿≈∆«»¿«¿»ƒ…

‰„Ï28. ƒ¿»»»

ב .19) כב , א:20)תמורה כג, שם רב , בשם הונא כרב 
מתה". שהשניה והקריבה אחת משך שאם מודים, "הכל
הקרבת  ע "י  השניה את בידים דחו שהבעלים מפני  והטעם,

שאין 21)האחרת. הוכיחו, ובזה לעשות. מה בביתֿדין
תקנה. למצוא מעוניינים אלא לדחות, היינו 22)דעתם

"שאין 23)האבודה. וסוברים רבי , על החולקים כרבנן
(שם  הבעלים" שכיפרו מאחר שנמצאת אלא מתה, חטאת

בידים. דחוה לא אם א.24)כב :), כד, שם ברייתא,
פדיונה.25) –26)לאחר "התמימה וצ "ל כאן, יש חסרון

רבי מחלוקת בהנאה", אסורה דמה שנזרק  אחר מותרת,
ולחםֿמשנה). (כסף ֿמשנה כרבים ופסק  שם, ורבנן אלעזר
הרי התמימה של הדם נזרק  שאם הוא, רבנן של נימוקם
– ודינה באחרת, בעליה שכיפרו חטאת היא המום בעלת
נאסרת  אינה - לאכילה והותרה נשחטה כבר אם אבל מיתה,

האחרת. הקרבת ב .27)ע "י  כב , שם ראה 28)משנה,
יב . הערה למעלה

.„LÈÙ‰29‰ÈzÁz ˙Á‡ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â B˙‡hÁ ƒ¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»
È‰Â ˙B„B‡‰ e‡ˆÓÂ ˙Á‡ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ¿¿»¿«¬≈
,‰˙Ó ‰iL  ‰BL‡a tk˙Â ˙B„ÓBÚ ÔzLÏL¿»¿»¿¿ƒ¿«≈»ƒ»¿ƒ»≈»

‰ÚB ˙ÈLÈÏLe30,‰˙Ó ‰iL  ˙ÈLÈÏMa tk˙ ; ¿ƒƒ»ƒ¿«≈«¿ƒƒ¿ƒ»≈»
‰ÚB ‰BL‡Â31Ì‰ÈzL  ˙ÈÚˆÓ‡a tk˙ ; ¿ƒ»»ƒ¿«≈»∆¿»ƒ¿≈∆

.˙B˙Ó≈

ב .29) פ , אביי30)מנחות לדעת בניגוד שם. זירא, כרבי 
שהשלישית  מפני  דבר, של וטעמו מתות. שתיהן – שסובר

עמה. ישר קשר לה ואין הראשונה חליפי  מאותו 31)אינה
עצמו. הנימוק 

.‰LÈÙn‰32È‡a tk˙Ó  ˙eÈÁ‡Ï ˙B‡hÁ ÈzL ««¿ƒ¿≈«»¿«¬»ƒ¿«≈¿≈
eÏtÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Úz ‰iM‰Â ,‰ˆiL BÊ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ¿

.‰„Ï ‰ÈÓ„»∆»ƒ¿»»

אושעיא.32) רבי  של מימרא א. כד, שם

.ÂLÈÙ‰33d„ÏÂe ‡È‰ È‰  ‰„ÏÈÂ ˙aÚÓ ˙‡hÁ ƒ¿ƒ«»¿À∆∆¿»¿»¬≈ƒ¿»»
.˙eÈÁ‡Ï eLt˙pL ˙B‡hÁ ÈzLkƒ¿≈«»∆ƒ¿»¿¿«¬»

יוחנן.33) רבי  של מימרא א. כה, שם

.Êd˙L ‰ÚÂ B˙‡hÁ LÈÙn‰34„Ú ‰Úz  ««¿ƒ«»¿»¿»¿»»ƒ¿∆«
Ì‡ ÔÎÂ .˙Á‡ ‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ În˙Â ,ÌeÓ da ÏtiL∆ƒ…»¿ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»«∆∆¿≈ƒ

ÌeÓ da ÏÙÂ B˙‡hÁ LÈÙ‰35‰ÈÓ„a ‡ÈÈ  ƒ¿ƒ«»¿»«»»ƒ¿»∆»
.˙Á‡«∆∆

לקיש.34) ריש של מימרא א. כב , כב ,35)שם שם משנה,
ב .

.Á˙‡hÁ Ïk36Û‡) ,‰tk Ì„˜ ˙‡ˆÓÂ ‰„‡L »«»∆»¿»¿ƒ¿»…∆«»»«

Èt ÏÚ37ˆÓpL B‡ ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡ˆÓpLÁ‡ ˙‡ «ƒ∆ƒ¿»«¬«∆ƒ¿»««
ÏtiL „Ú ‰Úz ‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡  (d˙L ‰ÚL∆»¿»¿»»≈»≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…
,‰tk Á‡ ˙‡ˆÓ .‰„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,ÌeÓ da»¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»ƒ¿»«««»»

Èt ÏÚ Û‡38,d˙L ‰Ú B‡ ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡ˆÓpL ««ƒ∆ƒ¿»«¬«»¿»¿»»
.˙eÓz BÊ È‰  ‰tk ˙ÚLa ‰„e‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»¬»ƒ¿««»»¬≈»

ריש 36) על הגמרא קושיות ליישב  שם, רבא של מסקנה
ו'תוספות' רש"י  שם ונחלקו הקודמת). הלכה (ראה לקיש
דעת  דינים. חילוקי  לכמה תוצאות וממנה עקרונית, מחלוקת
ועם  למיתתה. גורם בקרבן (מגרעות) ריעותות שריבוי  רש"י 
ושיטת  לרעייה. הדין נוטה הריעותות מספר התמעטות
הריעותות  היינו הקצה, אל הקצה מן מנוגדת ה'תוספות'
למזבח  ראוי  הקרבן אם שהרי  ונימוקם, לרעייה. מכריעות
אבל  מתה, – שנדחתה וחטאת דיחוי , זה הרי  הקריבוהו, ולא
היא  אלא נדחתה לא הרי  לומר: מקום יש ראויה אינה אם
קודם  נמצאה אם יוצא, רש"י  לשיטת תרעה. ולכן פסולה,
אפילו  תמות – שנתה שעברה או מום בעלת והיא כפרה
או  ומום אבודה – ריעותיות שתי  בה שיש מפני  לרבנן,
לפני נמצאה אם ה'תוספות' ולשיטת שנתה. ועברה אבודה
ורבינו  תרעה. – שנתה עברה שבינתיים מום בה ויש כפרה

ה'תוספות'. שיטת את 37)נקט  מוחק  משנה' ה'לחם בעל
שלפנינו  (בספרים "שנתה" עד "אע "פ " מן המשפט , כל
לשיטת  שהרי  וטעמו, מעוגלים). בסוגריים זה משפט  הכניסו
– ריעותות כמה בה שיש "אע "פ " לומר מקום אין רבינו
את  לקיים אפשר אולם לרעייה. מכריעות ריעותות כי  תרעה,
– רש"י  מדעת להוציא היא רבינו וכוונת שלפנינו, הגירסה
או  מום בעלת נמצאת שאם האומר – עליה שמע  שאולי 
במקרה  שגם רבינו וקובע  תמות. – כפרה לפני  שנתה עברה
כפרה. קודם נמצאה אם רבנן לדעת תרעה שכזה

כאן 38) אומר לרעיה, מכריעות שריעותות לשיטתו בהתאם
בה  כשיש אפילו תמות, - כפרה אחר נמצאה שאם רבינו,
שכיפרה  חטאת היא: מסיני  למשה שהלכה ריעותות, כמה

מתה. – בעליה

.Ë‰e‚ ‰˙È‰39Ck Á‡Â ‰tk ˙ÚLa ‰ÏeÊ‚ B‡ »¿»¿»¿»ƒ¿««»»¿««»
‰LnÓ eÚÓL ‡Ï .‰Úz ‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡  ‰ÊÁ»¿»≈»≈»∆»ƒ¿∆…»¿ƒ∆

‰„e‡ ‡l‡ ea40‰ÏÈla d˙„‡ wÚ ‰˙È‰ .41Û‡ , «≈∆»¬»»¿»ƒ«¬≈»»««¿»«
,‰˙Ó dÈ‡  ‰tk ˙ÚLa ‰„e‡ ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»¬»ƒ¿««»»≈»≈»

‰Úz ‡l‡42. ∆»ƒ¿∆

אביי .39) של מימרא ב . סב , מדעתנו 40)שם להוסיף  ואין
מסיני . למשה שנאמר מה א.41)על כב , שם רבא,

שאין 42) להקרבה, ראויה היתה לא שנאבדה בשעה כי 
בלילה. קרבנות מקריבים

.È‰„‡43epnÓ44‰ÚB‰ ÔÓ ‡ÏÂ45ÔÓ ‰„‡L B‡ , »¿»ƒ∆¿…ƒ»∆∆»¿»ƒ
‰ÚB‰46‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡  ‰ÈÏÚaÓ ‰„e‡ dÈ‡Â »∆¿≈»¬»ƒ¿»∆»≈»≈»∆»

.‰ÚB»

שם.43) פפא, רב  של יודעים 44)מימרא אינם הבעלים
החטאת. של היא.45)מקומה איפה יודע  הרועה

ממש,46) לאבודה התכוונה מסיני  למשה שההלכה מפני 
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קסי                  
         

‰„tz ÌeÓ ˙ÏÚe ,˜z ‰ÓÈÓz  ÌeÓ ˙ÏÚa24. «¬«¿ƒ»ƒ¿««¬«ƒ»∆
‰ËÁL25‰ÓÈÓz‰ Ìc ˜fiL Ì„˜ ÌeÓ ˙ÏÚa26 ƒ¿¬»«¬«…∆∆ƒ»≈««¿ƒ»

ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰ÈzL eÈ‰ .‰‡‰a ‰eÒ‡ BÊ È‰27 ¬≈¬»«¬»»»¿≈∆«¬≈ƒ
ÏtÈ ‡M‰Â ,˙‡hÁ Ì‰ÈÓcÓ ‡ÈÈÂ Ô‰ÈzL eÎnÈƒ»¿¿≈∆¿»ƒƒ¿≈∆«»¿«¿»ƒ…

‰„Ï28. ƒ¿»»»

ב .19) כב , א:20)תמורה כג, שם רב , בשם הונא כרב 
מתה". שהשניה והקריבה אחת משך שאם מודים, "הכל
הקרבת  ע "י  השניה את בידים דחו שהבעלים מפני  והטעם,

שאין 21)האחרת. הוכיחו, ובזה לעשות. מה בביתֿדין
תקנה. למצוא מעוניינים אלא לדחות, היינו 22)דעתם

"שאין 23)האבודה. וסוברים רבי , על החולקים כרבנן
(שם  הבעלים" שכיפרו מאחר שנמצאת אלא מתה, חטאת

בידים. דחוה לא אם א.24)כב :), כד, שם ברייתא,
פדיונה.25) –26)לאחר "התמימה וצ "ל כאן, יש חסרון

רבי מחלוקת בהנאה", אסורה דמה שנזרק  אחר מותרת,
ולחםֿמשנה). (כסף ֿמשנה כרבים ופסק  שם, ורבנן אלעזר
הרי התמימה של הדם נזרק  שאם הוא, רבנן של נימוקם
– ודינה באחרת, בעליה שכיפרו חטאת היא המום בעלת
נאסרת  אינה - לאכילה והותרה נשחטה כבר אם אבל מיתה,

האחרת. הקרבת ב .27)ע "י  כב , שם ראה 28)משנה,
יב . הערה למעלה

.„LÈÙ‰29‰ÈzÁz ˙Á‡ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â B˙‡hÁ ƒ¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»
È‰Â ˙B„B‡‰ e‡ˆÓÂ ˙Á‡ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ¿¿»¿«¬≈
,‰˙Ó ‰iL  ‰BL‡a tk˙Â ˙B„ÓBÚ ÔzLÏL¿»¿»¿¿ƒ¿«≈»ƒ»¿ƒ»≈»

‰ÚB ˙ÈLÈÏLe30,‰˙Ó ‰iL  ˙ÈLÈÏMa tk˙ ; ¿ƒƒ»ƒ¿«≈«¿ƒƒ¿ƒ»≈»
‰ÚB ‰BL‡Â31Ì‰ÈzL  ˙ÈÚˆÓ‡a tk˙ ; ¿ƒ»»ƒ¿«≈»∆¿»ƒ¿≈∆

.˙B˙Ó≈

ב .29) פ , אביי30)מנחות לדעת בניגוד שם. זירא, כרבי 
שהשלישית  מפני  דבר, של וטעמו מתות. שתיהן – שסובר

עמה. ישר קשר לה ואין הראשונה חליפי  מאותו 31)אינה
עצמו. הנימוק 

.‰LÈÙn‰32È‡a tk˙Ó  ˙eÈÁ‡Ï ˙B‡hÁ ÈzL ««¿ƒ¿≈«»¿«¬»ƒ¿«≈¿≈
eÏtÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Úz ‰iM‰Â ,‰ˆiL BÊ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ¿

.‰„Ï ‰ÈÓ„»∆»ƒ¿»»

אושעיא.32) רבי  של מימרא א. כד, שם

.ÂLÈÙ‰33d„ÏÂe ‡È‰ È‰  ‰„ÏÈÂ ˙aÚÓ ˙‡hÁ ƒ¿ƒ«»¿À∆∆¿»¿»¬≈ƒ¿»»
.˙eÈÁ‡Ï eLt˙pL ˙B‡hÁ ÈzLkƒ¿≈«»∆ƒ¿»¿¿«¬»

יוחנן.33) רבי  של מימרא א. כה, שם

.Êd˙L ‰ÚÂ B˙‡hÁ LÈÙn‰34„Ú ‰Úz  ««¿ƒ«»¿»¿»¿»»ƒ¿∆«
Ì‡ ÔÎÂ .˙Á‡ ‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ În˙Â ,ÌeÓ da ÏtiL∆ƒ…»¿ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»«∆∆¿≈ƒ

ÌeÓ da ÏÙÂ B˙‡hÁ LÈÙ‰35‰ÈÓ„a ‡ÈÈ  ƒ¿ƒ«»¿»«»»ƒ¿»∆»
.˙Á‡«∆∆

לקיש.34) ריש של מימרא א. כב , כב ,35)שם שם משנה,
ב .

.Á˙‡hÁ Ïk36Û‡) ,‰tk Ì„˜ ˙‡ˆÓÂ ‰„‡L »«»∆»¿»¿ƒ¿»…∆«»»«

Èt ÏÚ37ˆÓpL B‡ ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡ˆÓpLÁ‡ ˙‡ «ƒ∆ƒ¿»«¬«∆ƒ¿»««
ÏtiL „Ú ‰Úz ‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡  (d˙L ‰ÚL∆»¿»¿»»≈»≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…
,‰tk Á‡ ˙‡ˆÓ .‰„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,ÌeÓ da»¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»ƒ¿»«««»»

Èt ÏÚ Û‡38,d˙L ‰Ú B‡ ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡ˆÓpL ««ƒ∆ƒ¿»«¬«»¿»¿»»
.˙eÓz BÊ È‰  ‰tk ˙ÚLa ‰„e‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»¬»ƒ¿««»»¬≈»

ריש 36) על הגמרא קושיות ליישב  שם, רבא של מסקנה
ו'תוספות' רש"י  שם ונחלקו הקודמת). הלכה (ראה לקיש
דעת  דינים. חילוקי  לכמה תוצאות וממנה עקרונית, מחלוקת
ועם  למיתתה. גורם בקרבן (מגרעות) ריעותות שריבוי  רש"י 
ושיטת  לרעייה. הדין נוטה הריעותות מספר התמעטות
הריעותות  היינו הקצה, אל הקצה מן מנוגדת ה'תוספות'
למזבח  ראוי  הקרבן אם שהרי  ונימוקם, לרעייה. מכריעות
אבל  מתה, – שנדחתה וחטאת דיחוי , זה הרי  הקריבוהו, ולא
היא  אלא נדחתה לא הרי  לומר: מקום יש ראויה אינה אם
קודם  נמצאה אם יוצא, רש"י  לשיטת תרעה. ולכן פסולה,
אפילו  תמות – שנתה שעברה או מום בעלת והיא כפרה
או  ומום אבודה – ריעותיות שתי  בה שיש מפני  לרבנן,
לפני נמצאה אם ה'תוספות' ולשיטת שנתה. ועברה אבודה
ורבינו  תרעה. – שנתה עברה שבינתיים מום בה ויש כפרה

ה'תוספות'. שיטת את 37)נקט  מוחק  משנה' ה'לחם בעל
שלפנינו  (בספרים "שנתה" עד "אע "פ " מן המשפט , כל
לשיטת  שהרי  וטעמו, מעוגלים). בסוגריים זה משפט  הכניסו
– ריעותות כמה בה שיש "אע "פ " לומר מקום אין רבינו
את  לקיים אפשר אולם לרעייה. מכריעות ריעותות כי  תרעה,
– רש"י  מדעת להוציא היא רבינו וכוונת שלפנינו, הגירסה
או  מום בעלת נמצאת שאם האומר – עליה שמע  שאולי 
במקרה  שגם רבינו וקובע  תמות. – כפרה לפני  שנתה עברה
כפרה. קודם נמצאה אם רבנן לדעת תרעה שכזה

כאן 38) אומר לרעיה, מכריעות שריעותות לשיטתו בהתאם
בה  כשיש אפילו תמות, - כפרה אחר נמצאה שאם רבינו,
שכיפרה  חטאת היא: מסיני  למשה שהלכה ריעותות, כמה

מתה. – בעליה

.Ë‰e‚ ‰˙È‰39Ck Á‡Â ‰tk ˙ÚLa ‰ÏeÊ‚ B‡ »¿»¿»¿»ƒ¿««»»¿««»
‰LnÓ eÚÓL ‡Ï .‰Úz ‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡  ‰ÊÁ»¿»≈»≈»∆»ƒ¿∆…»¿ƒ∆

‰„e‡ ‡l‡ ea40‰ÏÈla d˙„‡ wÚ ‰˙È‰ .41Û‡ , «≈∆»¬»»¿»ƒ«¬≈»»««¿»«
,‰˙Ó dÈ‡  ‰tk ˙ÚLa ‰„e‡ ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»¬»ƒ¿««»»≈»≈»

‰Úz ‡l‡42. ∆»ƒ¿∆

אביי .39) של מימרא ב . סב , מדעתנו 40)שם להוסיף  ואין
מסיני . למשה שנאמר מה א.41)על כב , שם רבא,

שאין 42) להקרבה, ראויה היתה לא שנאבדה בשעה כי 
בלילה. קרבנות מקריבים

.È‰„‡43epnÓ44‰ÚB‰ ÔÓ ‡ÏÂ45ÔÓ ‰„‡L B‡ , »¿»ƒ∆¿…ƒ»∆∆»¿»ƒ
‰ÚB‰46‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡  ‰ÈÏÚaÓ ‰„e‡ dÈ‡Â »∆¿≈»¬»ƒ¿»∆»≈»≈»∆»

.‰ÚB»

שם.43) פפא, רב  של יודעים 44)מימרא אינם הבעלים
החטאת. של היא.45)מקומה איפה יודע  הרועה

ממש,46) לאבודה התכוונה מסיני  למשה שההלכה מפני 
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ואחרים  הבהמה מקום יודע  אינו זה או שזה למקרה לא אבל
ודעים.י

.‡ÈÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú ˙BÚB  ˙BÚBL el‡ ÏÎÂ47, ¿»≈∆«∆ƒ…»∆
‰„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ48. ¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»

ב .47) יט , ה"א.48)תמורה למעלה ראה

.ÈdÈkÓ Á‡Â ‰ÚB‰ ÔÓe epnÓ ‰„e‡ ‰˙È‰»¿»¬»ƒ∆ƒ»∆¿«≈«ƒ»
˜ÙÒ BÊ È‰  ÌÏBÚ‰ ÛBÒa elÙ‡49˙eÓz CÎÈÙÏ ,50. ¬ƒ¿»»¬≈»≈¿ƒ»»

ב .49) כב , שם נפתרה, שלא על 50)בעיה להקריב  שאין
פסולים. ספק  המזבח 

.‚È˙Ïc‰ ÈBÁ‡ ˙‡aÁ ‰˙È‰51˙Òa B‡ »¿»∆¿≈¬≈«∆∆¿≈∆
‰‚„n‰52‰‡B Ì„‡ ÔÈ‡ È‰L ,‰„e‡ BÊ È‰  ««¿≈»¬≈¬»∆¬≈≈»»∆

Ì‚‡a B‡ ‰„Oa ‰˙È‰ .‰tk ˙ÚLa d˙B‡53È‰  »ƒ¿««»»»¿»«»∆»¬«¬≈
˜ÙÒ BÊ54d˙B‡ ‰‡B Ì„‡ ÌL LÈ ‡nL ,‰„e‡ ¿≈¬»∆»≈»»»∆»

.˜ÙqÓ ˙eÓz CÎÈÙÏ ,‰tk ˙ÚLaƒ¿««»»¿ƒ»»ƒ»≈

יוחנן.51) רבי של מימרא (שיר 52)שם. המקרא  לשון
מסתירה  שהמדריגה במקום עמדה פירוש, יד), ב , השירים
לחםֿמשנה. ראה הדלת, אחורי  כמו וזה נראית, ואינה אותה

העיר.53) מן רחוק  מרעה את 54)מקום כך מפרש רבינו
 ֿ כסף  ראה אחרת, פירש ורש"י  "אבראי ". של האיבעיה

ולחםֿמשנה. משנה

.„ÈB˙‡hÁ ÁÏBM‰55Ìi‰ ˙È„nÓ56ÔÈÈ˜Ó  «≈««»ƒ¿ƒ««»«¿ƒƒ
Ìi˜ ‡e‰L ˙˜ÊÁa d˙B‡57?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . »¿∆¿«∆«»«∆¿»ƒ¬ƒ

ÛBÚ‰ ˙‡hÁa58,‰M‡ ÏL ‰Ó‰a ˙‡hÁa B‡ , ¿««»¿««¿≈»∆ƒ»
‰ÎÈÓÒ ˙a dÈ‡L59e‡aL BÓk ,60ÌL‡ Ï‡ .61 ∆≈»«¿ƒ»¿∆≈«¿¬»»»

È‡cÂ62‰ÚÈ  ÂÈÏÚa etkLÂ ÂÈÏÚa e˙nL63„Ú ««∆≈¿»»¿∆ƒ¿¿»»ƒ¿∆«
ÏkL .‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL∆ƒ…¿ƒ»≈¿ƒ¿»»ƒ¿»»∆…

‰ÚÈ ÌL‡a  ˙eÓz ˙‡hÁaL64,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ∆««»»»»»ƒ¿∆«∆ƒ…
.‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»»

ב .55) כח , גיטין חי56)משנה, הוא אם יודעים אנו ואין
המקדש. לבית הגיעה שהחטאת חוששים 57)בשעה אין

בינתיים. מת יחיד,58)שמא של בהמה הקרבנות כל
אבל  שחיטתם, לפני  בעזרה עליהם ידיהם סומכים הבעלים
פ "ד). ג פרשתא כהנים' ('תורת סמיכה טעונים אינם עופות

א.59) צג, מנחות הקרבנות 60)משנה, מעשה מהל' בפ "ג
יכול  כשאינו מקריבים אין גבר, של בהמה חטאת אבל ה"ה.

סמי בלי  כשר שבדיעבד ואע "פ  כסף ֿמשנה לסמוך (ראה כה
ד"ה  שם גיטין ו'תוספות' הי "ב , המקדש ביאת מהל' פי "ב 

והא). ד"ה עד: וזבחים דין 61)והא, עם קשר לזה אין
הדין  לעיקר נמשך זה אלא הים, ממדינת חטאתו השולח 
שני על כאן דילג שהמעתיק  להניח , (יש המתות חטאות של
בהמה  חטאת "אבל צ "ל: וכך "אבל". מן משפטים, חצאי 
אשם  אבל בחטאת, אמורים דברים במה לא. – איש של
בפיסקה: טו הלכה מתחילה (ר"מ ) רומא ובדפוס  וכו'".

לפירושנו). סיוע  ומכאן אשם". על 62)"אבל הבא אשם
מצורע  נזירות, כגון מסוימים, מקרים לרגל או ודאי  חטא
תלוי , אשם ונקרא הספק , על הבא אשם גם ויש שנתרפא.

פ "ח . שגגות בהל' מפורשים כ,63)ודיניו תמורה משנה,
א.64)ב . יח , שם

.ÂË‰iÚÏ ˜zpL ÌL‡ Ïk65‰ÏBÚ BÈ˜‰ Ì‡ ,66 »»»∆ƒ«ƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»
‰Êb ?‰lÁzÎÏ ‰ÏBÚ BÓˆÚa ˜È ‡Ï ‰nÏÂ .Lk»≈¿»»…ƒ¿«¿«¿»¿«¿ƒ»¿≈»

.‰tÎ ÈÙÏ ÌeMÓ ‰tk Á‡Ï¿«««»»ƒƒ¿≈«»»

למרעה 65) העבירוהו בעצמם או לרועה מסרוהו שבעליו
עג, א. עג, פסחים ב . ה, שם מום. בו שיפול עד שירעה כדי 

בלשון 66)ב . עולה. לשם בפירוש הקריבו כלומר,
פסול. – סתם שחטו שאם משמע  "עקירה", הגמרא:
– הוא" "אשם יט ): ה, (ויקרא מהכתוב  דרשו שם, בזבחים
שאין  ואע "פ  שהיה, כמו אשם יישאר פירוש, יהא. בהוויתו
אשם  שם בפירוש עוקר אלאֿאםֿכן להקריבו אפשרות

ממנו.

.ÊËLÈÙn‰67BÓL‡Ï ‰˜68ÏtiL „Ú ‰Úz  ««¿ƒ¿≈»«¬»ƒ¿∆«∆ƒ…
È˜‰ Ì‡ .ÌL‡ ‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ În˙Â ,ÌeÓ da»¿ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»»»ƒƒ¿ƒ

d„ÏÂ ÔÎÂ .‰„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈ  BÓL‡69. ¬»ƒ¿»∆»ƒ¿»»¿≈¿»»

ופסק 67) ורבנן, שמעון רבי  מחלוקת ב . יט , תמורה משנה,
בלבד.68)כרבים. הזכרים מן בא "אמר 69)אשם שם:

לאשם, נקבה במפריש אליעזר רבי  מודה חנינא, בן יוסי  רבי 
הסמוכה. הלכה ראה אשם". קרב  בנה (שאין) דאין

.ÊÈLÈÙ‰70„Ú ‰ÚÈ  ÎÊ ‰„ÏÈÂ B˙ÏBÚÏ ‰˜ ƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»¿»»»ƒ¿∆«
.‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡ÈÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL∆ƒ…¿»ƒ¿»»»

אליעזר 70) רבי  ורבנן, אליעזר רבי  מחלוקת - ב  יח , שם
עד  ירעה אומרים וחכמים עולה, יקרב  עצמו הולד אומר
אינה  שאמו מפני  והטעם עולה. בדמיו וימכר מום בו שיפול
אינו  - האם מכח  שקדושתו הולד גם עולה, להקרב  ראויה

כרבנן. ופסק  עולה. קרב 

.ÁÈËBÈ„‰ Ï‡71˙‡hÁÏ ÎÊ LÈÙ‰L72‡ÈOÂ , ¬»∆¿∆ƒ¿ƒ»»¿«»¿»ƒ
˙‡hÁÏ ‰ÈÚO LÈÙ‰L73LÈÙ‰L ÁÈLÓ Ô‰ÎÂ , ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«»¿…≈»ƒ«∆ƒ¿ƒ

˙‡hÁÏ ‰t74ÔÈLc˜˙Ó ÔÈ‡ el‡ È‰ 75˙M„˜ ‡Ï »»¿«»¬≈≈≈ƒ¿«¿ƒ…¿À«
.ÌeÓa ‡lL eÎnÈ CÎÈÙÏ ,ÌÈÓc ˙M„˜ ‡ÏÂ Ûeb‰«¿…¿À«»ƒ¿ƒ»ƒ»¿∆…¿

גדול.71) כהן ולא נשיא לא פשוט , אדם כלומר,
נקבה.72) באה יחיד שעיר 73)חטאת מביא שחטא נשיא

כג). ד, (ויקרא ד).74)זכר (שם, פר להקריב  ומצוותו
לאותו 75) ראויים שאינם מפני  כלל, קדושה עליהם חלה לא

כלל" נתקדשה לא בחטאות, המשנה "כל שהקדישו דבר
חטאות  בין זה בדין מחלק  רבינו הכ"א). תמורה מהל' (פ "א
נקבה  שהמפריש פסק , טז בהלכה למעלה שהרי  לאשמות,
מסוגיית  זה דין ולמד מום, בה שיפול עד תרעה לאשם
אינם  אלה שלושה למה שם ששאלו א. כ, תמורה הגמרא
קדושים  שאינם להם היה שפשוט  ומשמע  כלל, קדושים

ולחםֿמשנה). כסף ֿמשנה (ראה

.ËÈ‡È‰76ÈeÏz ÌL‡77B‡ ‡ËÁ ‡lL BÏ Ú„BÂ ≈ƒ»»»¿«∆…»»
È‡cÂ ‡ËÁL78ÏtiL „Ú ‰ÚÈ  ËÁL ‡lL „Ú Ì‡ : ∆»»««ƒ«∆…ƒ¿«ƒ¿∆«∆ƒ…

ÌeÓ Ba79Ì„‡ ÏL BalL ÈtÓ ;‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ,¿ƒ¿»»ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ∆»»
Ób  BLÈÙ‰ ˜ÙÒ ÏÚÂ ÏÈ‡B‰Â ,ÂÈ˙BBÚ ÏÚ ‰Âc»∆«¬»¿ƒ¿«»≈ƒ¿ƒ»«
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קסב                 
         

LÈc˜‰Ï BaÏa80ÌÈ„Ú Èt ÏÚ elÙ‡ BLÈÙ‰ .81 ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ«ƒ≈ƒ
enÊe‰Â82ËÁLpL Á‡ Ì‡Â .‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈ  ¿«ƒ¿»»ƒ¿»»¿ƒ««∆ƒ¿«

ÈÏeÒt ‡Lk ,ÛOÈ Oa‰Â CÙMÈ Ìc‰  BÏ Ú„B««»ƒ»≈¿«»»ƒ»≈ƒ¿»¿≈
Lc˜n‰ÔÈ83Oa‰  Ìc‰ ˜ÊpL Á‡ BÏ Ú„B . «À¿»ƒ«««∆ƒ¿««»«»»

˙BÓL‡‰ ÏÎk ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡È84. ≈»≈«…¬ƒ¿»»¬»

ב .76) כג, כריתות בהערות.77)משנה, יד הלכה ראה
חטאת.78) להביא חלה 79)וחייב  שקדושה חכמים כדעת

להביא  חייבים אינם בעליו שהרי  אי ֿאפשר, ולהקריבו עליו,
תלוי . חטא 80)אשם לא אם אפילו ולפיכך, הספק . מפני 

ה"כ). לקמן (ראה טעות הקדש זה העידו 81)אין עדים
ספק  שאכל כלום יודע  אינו עצמו והוא חלב , ספק  שאכל

ורבי82)איסור. רב  נגד יוחנן כרבי  פוסק  א. כד, שם
בפי "ט 83)אלעזר. לקמן שיתבאר כמו נשרפים, שכולם

כשר 84)ה"א. וקרבן כפרתו וגמר הספק  על בא שהרי 
הוא.

.ÎÔk BÈ‡ È‡cÂ ÌL‡85Ú„B ËÁL ‡lL „Ú Ì‡ . »»««≈≈ƒ«∆…ƒ¿««
ÔÈlÁ‰ ‡Lk „Ú ‰ÚÈÂ ‡ˆÈ  ‡ËÁ ‡lL BÏ86, ∆…»»≈≈¿ƒ¿∆»≈∆ƒ¿»«Àƒ

‰Ê È‰  ËÁLpMÓ Ì‡Â ;ÏÏk ‰M„˜ Ba ÔÈ‡Â¿≈¿À»¿»¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈∆
wÈ87˙ÈÏ ‡ˆÈ Oa‰  Ìc‰ ˜ÊpMÓ Ì‡Â ; ƒ»≈¿ƒƒ∆ƒ¿««»«»»≈≈¿≈

‰ÙO‰88ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ‡Lk ,89. «¿≈»ƒ¿»¿≈«À¿»ƒ

ב .85) כג, שם לר'86)משנה, חכמים מודים ודאי  באשם
שלא  כשנודע  ולכן שחטא, מנת על אלא הקדיש שלא מאיר
שגמר  תלוי  באשם מהֿשאיןֿכן טעות, הקדש זה הרי  חטא

הספק . על להקדישו באשם 87)בלבו כמו נשרף  אינו
שנשחטו  חולין ככל ודינו כלל, קדושה בו שאין מפני  תלוי ,

כקדשים 89)שם.88)בעזרה. נראה הדם שנזרק  כיון
כד, אשי , רב  של סברא שיישרף . חכמים גזרו ולכן פסולים,

ב .

.‡ÎÌÈL LÈÙ‰Â ÈeÏz ÌL‡a iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÏtiL „Ú ‰ÚÈ ÈM‰Â ,„Á‡a tk˙Ó  ˙eÈÁ‡Ï¿«¬»ƒ¿«≈¿∆»¿«≈ƒƒ¿∆«∆ƒ…

‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ,ÌeÓ Ba90ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿»»ƒ¿»»¿≈»ƒ«
Ôk ‡e‰L È‡cÂ ÌL‡a91. ¿»»««∆≈

ששת,90) רב  "אמר ב : כג, שם ה"ה. למעלה בחטאת, כמו
וירעה  שיצא דעתו חטא, שלא לו (שבנודע  מאיר רבי  מודה
ונתכפר  לאחריות חטאות שני  במפריש לחכמים בעדר)
דמיו  ויפלו וימכר שיסתאב  עד ירעה השני  מהם, באחד

דין 91)לנדבה. יותר פשוט  ודאי  באשם למה נתברר לא
משנהֿלמלך. ראה תלוי . מבאשם זה

.ÎÌÈzL Èa ÔÈ‡a ‰BzaL ˙BÓL‡‰ Ïk92ÌÈ‡e »»¬»∆«»»ƒ¿≈¿«ƒ»ƒ
ÌÈÏ˜L ÛÒÎa93,ÈÊ ÌL‡Â ÚˆÓ ÌL‡Ó ıeÁ ; ¿∆∆¿»ƒ≈¬«¿…»«¬«»ƒ
‰L Èa Ì‰L94‰aˆ˜ Ì‰ÈÓ„Ï ÔÈ‡Â95ÈeÏz ÌL‡ . ∆≈¿≈»»¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿»»»»

ÌÈÏB„b‰ ÔÓ B‡ ÌÈpËw‰ ÔÓ ‡a96‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .97 »ƒ«¿«ƒƒ«¿ƒƒƒ«¿»
ÌÈÏ˜L ÛÒÎa ‡l‡ ‡a BÈ‡L ,e„ÓÏ98. »¿∆≈»∆»¿∆∆¿»ƒ

חודש 92) שלשהֿעשר מבן היינו שנים, שתי  בין איל
ב . צ , זבחים משנה, ומעלה. שני93)מלאים שמחירו

כסף , דינרי  ארבעה = המשנה בזמן סלע  = שקל שקלים,

המקרא. מן זה דין למדו - ב  כב , כריתות ובגמרא שם.
שנה 94) בן הוא וכבש לאשם, כבש מביאים ומצורע  נזיר

פ "א). פרה (ויקרא 95)(משנה, נאמר שקלים", "בערכך
בכבש. ולא באיל טז) ובדפוס 96)ה, קושטא, בדפוס 

מן  שהוא בפירוש תלוי  "אשם הגירסה: (ר"מ ) רומא
בכסף  אלא בא שאינו למדו השמועה ומפי  הגדולים,
וילנא  במהדורת והגירסה נכונה. זו שגירסה ברור שקלים".
שבא  בפירוש כתוב  ודאי  באשם הדברים: ופירוש משובשת.
אבל  שקלים, משני  פחות לא ושמחירו (איל) הגדולים מן
אבל  הגדולים, מן שבא בתורה בפירוש נאמר תלוי באשם
השמועה. מפי  למדו אלא בפירוש נאמר לא שקלים שני  דין

רבינו.97) משה עד מרבו ורבו רבו, מפי  תלמיד
והרי98) השמועה, לפי  זה דין מייחס  שרבינו היא, פליאה

נפש". "ואם יז) (שם, הכתוב  מן זאת למדו הנזכרת בגמרא

.‚Î ÌÈÚÏÒ ÈzLa ÏÈ‡ ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ÌÈÏÈ‡ eÏÊe‰¿≈ƒ¿…ƒ»≈«ƒƒ¿≈¿»ƒ
‰wz BÏ ÔÈ‡99ÈzLa ‡ÈÈÂ e˜eiL „Ú ‰‰LÈ ‡l‡ , ≈«»»∆»ƒ¿∆«∆¿¿»ƒƒ¿≈

‰˙Â ÂÈÓc ÏÚ ‰Bz ‰„Èt˜‰ È‰L ;ÌÈÚÏÒ100BÏ ¿»ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»»«»»¿»¿»
.‰aˆƒ̃¿»

א.99) כז, ונתנה.100)שם (ר"מ ): רומא בדפוס 

.„ÎLÈÙ‰101‰ÙÈ ‰LÙ‰ ˙ÚLa ‰È‰Â ,BÓL‡ ƒ¿ƒ¬»¿»»ƒ¿««¿»»»∆
Lk  ÌÈzL ‰ÙÈ ‰tk ˙ÚLe ,ÚÏÒ102ÈeÁc‰L ; ∆«ƒ¿««»»»∆¿«ƒ»≈∆«»

BwÚÓ103‰‡ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÈeÁ„ BÈ‡104‰OÚpL „Ú ≈ƒ»≈»«¬«ƒ…ƒ¿»«∆«¬»
ÂÈÏ‡Ó ÁÈaL‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈzL ‰ÂL105Ì„‡  »∆¿«ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ«≈≈»»»

‰ÙÈ ‰LÙ‰ ˙ÚLa ‰È‰ .Lc˜‰ ÁLa tk˙Óƒ¿«≈¿∆«∆¿≈»»ƒ¿««¿»»»∆
ÏeÒt ‰Ê È‰  ÚÏÒ ‰ÙÈ ‰tk ˙ÚLe ,ÌÈzL106. ¿«ƒƒ¿««»»»∆∆«¬≈∆»

ÔÈ‡L ;B˙eLÎÏ ÊÁÈ  ÌÈzL ‰ÙÈ ‰OÚÂ ÊÁ»«¿«¬»»∆¿«ƒ«¬…¿«¿∆≈
ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa107e‡aL BÓk ,108c‰ ‰ÓÏ . «¬≈«ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿¿»«»»

.ÚÂ ÏÙpL ÌeÓÏ ?‰ÓBc∆¿∆»«¿»«

בשבח 102)שם.101) מתכפר אדם אם שם, איבעיא
מפורשת. מברייתא ונפשטה שמעולם 103)הקדש, דבר

שאינו  אמרו שעליו נדחה, בגדר אינה להקרבה ראוי  היה לא
ראוי . להיות ראוי .104)חוזר היה מפני105)לא לא

אם  כתב  ולא סתם רבינו עלה. האילים מחיר אלא שפיטמו
שבח  ידי  על שהרויח  הסלע  את להקדש להחזיר מחויב  הוא
 ֿ ולחם שם, גמרא ראה פטור. שהוא משמע  ומזה הקדש,

כאן. "כסף 106)משנה כאן אין הקרבה, שבשעת מפני 
רבי107)שקלים". ובכמה דעת א. ז, בקידושין יוחנן

ונדחו  להקרבה ראויים שהיו חיים, שבעלי  מקומות.
הפסול, עבר אם אפילו ראויים להיות חוזרים אינם מהקרבה
(חטאות  נדחים אינם חיים בעלי  סד.) (יומא סובר רב  אבל
לדחויים  ממנה למדים ואין מסיני , למשה הלכה המתות
הלכה  - יוחנן ורבי  שרב  ואע "פ  כרב , רבינו ופסק  אחרים).
שהמשנה  רבא אמר שם יומא שבגמרא מפני  יוחנן, כרבי 
ישמעאל  שרבי  אמרו - א נט , ובזבחים רב , כדעת מוכיחה

רב . של בשיטתו נוקט  יוסי  מהל'108)ברבי  בפט "ו
ה"ד. הקרבנות מעשה

.‰ÎLÈÙ‰109ÈL Ì‰a Á˜ÏÂ ,ÌL‡Ï ÌÈÚÏÒ ÈzL ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»»¿»«»∆¿≈
ÌÈÚÏÒ ÈzL ‰ÙÈ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÌL‡Ï ÌÈÏÈ‡≈ƒ¿»»ƒ»»∆»≈∆»∆¿≈¿»ƒ
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קסג                  
         

LÈc˜‰Ï BaÏa80ÌÈ„Ú Èt ÏÚ elÙ‡ BLÈÙ‰ .81 ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ«ƒ≈ƒ
enÊe‰Â82ËÁLpL Á‡ Ì‡Â .‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈ  ¿«ƒ¿»»ƒ¿»»¿ƒ««∆ƒ¿«

ÈÏeÒt ‡Lk ,ÛOÈ Oa‰Â CÙMÈ Ìc‰  BÏ Ú„B««»ƒ»≈¿«»»ƒ»≈ƒ¿»¿≈
Lc˜n‰ÔÈ83Oa‰  Ìc‰ ˜ÊpL Á‡ BÏ Ú„B . «À¿»ƒ«««∆ƒ¿««»«»»

˙BÓL‡‰ ÏÎk ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡È84. ≈»≈«…¬ƒ¿»»¬»

ב .76) כג, כריתות בהערות.77)משנה, יד הלכה ראה
חטאת.78) להביא חלה 79)וחייב  שקדושה חכמים כדעת

להביא  חייבים אינם בעליו שהרי  אי ֿאפשר, ולהקריבו עליו,
תלוי . חטא 80)אשם לא אם אפילו ולפיכך, הספק . מפני 

ה"כ). לקמן (ראה טעות הקדש זה העידו 81)אין עדים
ספק  שאכל כלום יודע  אינו עצמו והוא חלב , ספק  שאכל

ורבי82)איסור. רב  נגד יוחנן כרבי  פוסק  א. כד, שם
בפי "ט 83)אלעזר. לקמן שיתבאר כמו נשרפים, שכולם

כשר 84)ה"א. וקרבן כפרתו וגמר הספק  על בא שהרי 
הוא.

.ÎÔk BÈ‡ È‡cÂ ÌL‡85Ú„B ËÁL ‡lL „Ú Ì‡ . »»««≈≈ƒ«∆…ƒ¿««
ÔÈlÁ‰ ‡Lk „Ú ‰ÚÈÂ ‡ˆÈ  ‡ËÁ ‡lL BÏ86, ∆…»»≈≈¿ƒ¿∆»≈∆ƒ¿»«Àƒ

‰Ê È‰  ËÁLpMÓ Ì‡Â ;ÏÏk ‰M„˜ Ba ÔÈ‡Â¿≈¿À»¿»¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈∆
wÈ87˙ÈÏ ‡ˆÈ Oa‰  Ìc‰ ˜ÊpMÓ Ì‡Â ; ƒ»≈¿ƒƒ∆ƒ¿««»«»»≈≈¿≈

‰ÙO‰88ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ‡Lk ,89. «¿≈»ƒ¿»¿≈«À¿»ƒ

ב .85) כג, שם לר'86)משנה, חכמים מודים ודאי  באשם
שלא  כשנודע  ולכן שחטא, מנת על אלא הקדיש שלא מאיר
שגמר  תלוי  באשם מהֿשאיןֿכן טעות, הקדש זה הרי  חטא

הספק . על להקדישו באשם 87)בלבו כמו נשרף  אינו
שנשחטו  חולין ככל ודינו כלל, קדושה בו שאין מפני  תלוי ,

כקדשים 89)שם.88)בעזרה. נראה הדם שנזרק  כיון
כד, אשי , רב  של סברא שיישרף . חכמים גזרו ולכן פסולים,

ב .

.‡ÎÌÈL LÈÙ‰Â ÈeÏz ÌL‡a iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÏtiL „Ú ‰ÚÈ ÈM‰Â ,„Á‡a tk˙Ó  ˙eÈÁ‡Ï¿«¬»ƒ¿«≈¿∆»¿«≈ƒƒ¿∆«∆ƒ…

‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ,ÌeÓ Ba90ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿»»ƒ¿»»¿≈»ƒ«
Ôk ‡e‰L È‡cÂ ÌL‡a91. ¿»»««∆≈

ששת,90) רב  "אמר ב : כג, שם ה"ה. למעלה בחטאת, כמו
וירעה  שיצא דעתו חטא, שלא לו (שבנודע  מאיר רבי  מודה
ונתכפר  לאחריות חטאות שני  במפריש לחכמים בעדר)
דמיו  ויפלו וימכר שיסתאב  עד ירעה השני  מהם, באחד

דין 91)לנדבה. יותר פשוט  ודאי  באשם למה נתברר לא
משנהֿלמלך. ראה תלוי . מבאשם זה

.ÎÌÈzL Èa ÔÈ‡a ‰BzaL ˙BÓL‡‰ Ïk92ÌÈ‡e »»¬»∆«»»ƒ¿≈¿«ƒ»ƒ
ÌÈÏ˜L ÛÒÎa93,ÈÊ ÌL‡Â ÚˆÓ ÌL‡Ó ıeÁ ; ¿∆∆¿»ƒ≈¬«¿…»«¬«»ƒ
‰L Èa Ì‰L94‰aˆ˜ Ì‰ÈÓ„Ï ÔÈ‡Â95ÈeÏz ÌL‡ . ∆≈¿≈»»¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿»»»»

ÌÈÏB„b‰ ÔÓ B‡ ÌÈpËw‰ ÔÓ ‡a96‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .97 »ƒ«¿«ƒƒ«¿ƒƒƒ«¿»
ÌÈÏ˜L ÛÒÎa ‡l‡ ‡a BÈ‡L ,e„ÓÏ98. »¿∆≈»∆»¿∆∆¿»ƒ

חודש 92) שלשהֿעשר מבן היינו שנים, שתי  בין איל
ב . צ , זבחים משנה, ומעלה. שני93)מלאים שמחירו

כסף , דינרי  ארבעה = המשנה בזמן סלע  = שקל שקלים,

המקרא. מן זה דין למדו - ב  כב , כריתות ובגמרא שם.
שנה 94) בן הוא וכבש לאשם, כבש מביאים ומצורע  נזיר

פ "א). פרה (ויקרא 95)(משנה, נאמר שקלים", "בערכך
בכבש. ולא באיל טז) ובדפוס 96)ה, קושטא, בדפוס 

מן  שהוא בפירוש תלוי  "אשם הגירסה: (ר"מ ) רומא
בכסף  אלא בא שאינו למדו השמועה ומפי  הגדולים,
וילנא  במהדורת והגירסה נכונה. זו שגירסה ברור שקלים".
שבא  בפירוש כתוב  ודאי  באשם הדברים: ופירוש משובשת.
אבל  שקלים, משני  פחות לא ושמחירו (איל) הגדולים מן
אבל  הגדולים, מן שבא בתורה בפירוש נאמר תלוי באשם
השמועה. מפי  למדו אלא בפירוש נאמר לא שקלים שני  דין

רבינו.97) משה עד מרבו ורבו רבו, מפי  תלמיד
והרי98) השמועה, לפי  זה דין מייחס  שרבינו היא, פליאה

נפש". "ואם יז) (שם, הכתוב  מן זאת למדו הנזכרת בגמרא

.‚Î ÌÈÚÏÒ ÈzLa ÏÈ‡ ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ÌÈÏÈ‡ eÏÊe‰¿≈ƒ¿…ƒ»≈«ƒƒ¿≈¿»ƒ
‰wz BÏ ÔÈ‡99ÈzLa ‡ÈÈÂ e˜eiL „Ú ‰‰LÈ ‡l‡ , ≈«»»∆»ƒ¿∆«∆¿¿»ƒƒ¿≈

‰˙Â ÂÈÓc ÏÚ ‰Bz ‰„Èt˜‰ È‰L ;ÌÈÚÏÒ100BÏ ¿»ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»»«»»¿»¿»
.‰aˆƒ̃¿»

א.99) כז, ונתנה.100)שם (ר"מ ): רומא בדפוס 

.„ÎLÈÙ‰101‰ÙÈ ‰LÙ‰ ˙ÚLa ‰È‰Â ,BÓL‡ ƒ¿ƒ¬»¿»»ƒ¿««¿»»»∆
Lk  ÌÈzL ‰ÙÈ ‰tk ˙ÚLe ,ÚÏÒ102ÈeÁc‰L ; ∆«ƒ¿««»»»∆¿«ƒ»≈∆«»

BwÚÓ103‰‡ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÈeÁ„ BÈ‡104‰OÚpL „Ú ≈ƒ»≈»«¬«ƒ…ƒ¿»«∆«¬»
ÂÈÏ‡Ó ÁÈaL‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈzL ‰ÂL105Ì„‡  »∆¿«ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ«≈≈»»»

‰ÙÈ ‰LÙ‰ ˙ÚLa ‰È‰ .Lc˜‰ ÁLa tk˙Óƒ¿«≈¿∆«∆¿≈»»ƒ¿««¿»»»∆
ÏeÒt ‰Ê È‰  ÚÏÒ ‰ÙÈ ‰tk ˙ÚLe ,ÌÈzL106. ¿«ƒƒ¿««»»»∆∆«¬≈∆»

ÔÈ‡L ;B˙eLÎÏ ÊÁÈ  ÌÈzL ‰ÙÈ ‰OÚÂ ÊÁ»«¿«¬»»∆¿«ƒ«¬…¿«¿∆≈
ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa107e‡aL BÓk ,108c‰ ‰ÓÏ . «¬≈«ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿¿»«»»

.ÚÂ ÏÙpL ÌeÓÏ ?‰ÓBc∆¿∆»«¿»«

בשבח 102)שם.101) מתכפר אדם אם שם, איבעיא
מפורשת. מברייתא ונפשטה שמעולם 103)הקדש, דבר

שאינו  אמרו שעליו נדחה, בגדר אינה להקרבה ראוי  היה לא
ראוי . להיות ראוי .104)חוזר היה מפני105)לא לא

אם  כתב  ולא סתם רבינו עלה. האילים מחיר אלא שפיטמו
שבח  ידי  על שהרויח  הסלע  את להקדש להחזיר מחויב  הוא
 ֿ ולחם שם, גמרא ראה פטור. שהוא משמע  ומזה הקדש,

כאן. "כסף 106)משנה כאן אין הקרבה, שבשעת מפני 
רבי107)שקלים". ובכמה דעת א. ז, בקידושין יוחנן

ונדחו  להקרבה ראויים שהיו חיים, שבעלי  מקומות.
הפסול, עבר אם אפילו ראויים להיות חוזרים אינם מהקרבה
(חטאות  נדחים אינם חיים בעלי  סד.) (יומא סובר רב  אבל
לדחויים  ממנה למדים ואין מסיני , למשה הלכה המתות
הלכה  - יוחנן ורבי  שרב  ואע "פ  כרב , רבינו ופסק  אחרים).
שהמשנה  רבא אמר שם יומא שבגמרא מפני  יוחנן, כרבי 
ישמעאל  שרבי  אמרו - א נט , ובזבחים רב , כדעת מוכיחה

רב . של בשיטתו נוקט  יוסי  מהל'108)ברבי  בפט "ו
ה"ד. הקרבנות מעשה

.‰ÎLÈÙ‰109ÈL Ì‰a Á˜ÏÂ ,ÌL‡Ï ÌÈÚÏÒ ÈzL ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»»¿»«»∆¿≈
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‰ÚÈ ÈM‰Â ,BÓL‡Ï ˜È 110,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ƒ¿««¬»¿«≈ƒƒ¿∆«∆ƒ…
.‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»»

ב .109) כו, כריתות שנים 110)משנה, הפריש כמו
הכ"א. למעלה לאחריות,

.ÂÎiÁ ‰È‰111B‡ ,ÌÈzL Ôa ‡È‰Â ‰L Ôa ÌL‡a »»«»¿»»∆»»¿≈ƒ∆¿«ƒ
ÔÓÊ qÁÓ BËÁML B‡ ,‰L Ôa ‡È‰Â ÌÈzL Ôa¿∆¿«ƒ¿≈ƒ∆»»∆¿»¿À«¿«

ÌÈÏÚaa112B˙eˆ aÚ˙e ,ÏeÒt 113˙ÈÏ ‡ˆÈÂ «¿»ƒ»¿À«»¿≈≈¿≈
ÏÏk‰ ‰Ê .‰ÙO‰114ÏeÒt  ˙‡hÁa ÏeÒt‰ Ïk : «¿≈»∆«¿»»«»¿«»»

BÓLÏ ‡lL BËÁML ÌL‡‰ ÔÓ ıeÁ ;ÌL‡a115, ¿»»ƒ»»»∆¿»∆…ƒ¿
Lk ‡e‰L116‡a˙iL BÓk ,117. ∆»≈¿∆ƒ¿»≈

ב .111) מח , מנחות וגמרא פ "א, זבחים תוספתא
האשם,112) את להקריב  הבעלים של זמנם הגיע  שטרם

יום  לפני  מצורע  או טומאתו ימי  שבעת בתוך טמא נזיר כגון
עצמו, בקרבן זמן מחוסר ויש הכהן. ידי  על לטהרתו השמיני 

ללידתו. ימים שמונת שעברו לפני  אותו,113)כגון ילינו
פסול  נפסלו שלא קדשים שורפים שאין בלינה, שייפסל כדי 

יישרף  בגופו שפסולו כל הכלל, "זה קרבן). של (גופו הגוף 
השריפה" לבית ויצאו צורתן תעובר ובבעלים בדם מיד,
להיפך, או איל במקום כבש הביא אם וגם לד:). (פסחים
להביא  חייבים שהבעלים אלא הקרבן, בגוף  פסול זה אין

אחרת. שם.114)בהמה קרבן 115)תוספתא לשם אלא
פסול.116)אחר. ה"א.117)ובחטאת פט "ו לקמן

.ÊÎÈÊ ˙ÏBÚ118,ÚˆÓ ˙ÏBÚ ,˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ , «»ƒ«∆∆«¿…»
ÈqÁÓ B‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ L„Á OÚ ÌÈL Èa ÔËÁML∆¿»»¿≈¿≈»»…∆¿∆»¿À¿≈

ÌÈLk  ÌÈÏÚaa ÔÓÊ119ÌÈÎÒ ÔÈeÚËe120‰Ê . ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆
ÏÒBt BÈ‡  ‰„ ˙ÏBÚa ÏÒBt BÈ‡L Ïk :ÏÏk‰«¿»…∆≈≈¿«¿»»≈≈
‰˙ÏÚ ‡lL ÔÈa ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ÔÈa ,‰BÁ ˙ÏBÚa¿«»≈»¿»«¿»ƒ≈∆…»¿»

.Ì‰Ï»∆

שם.118) בעולת 119)מנחות, הכשר כל הכלל, "זה שם:
הפסול  וכל (בדיעבד), חובה בעולת כשר (לכתחילה) נדבה
מסיימים: פ "א, זבחים ובתוספתא באשם". פסול – בחטאת
מחוייבים  כלומר חובה", לשם לבעלים עלו שלא "אלא

אחר. קרבן הכשרות.120)להביא העולות כל



       

ה'תשע"ט  א' אדר ה' ראשון  יום 


  

    
ואם 1) בתשרי , באחד שמקריבים הקרבנות רבינו ביאר בו

תדיר  ודין תדיר, ושאינו תדיר ודין דינו, מה בשבת חל
ומקודש.

.‡ÈL˙a „Á‡a2ÌBi‰ ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó3ÏÈ‡Â t ¿∆»¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«««¿«ƒ
˙BÏBÚ Ïk‰ ,ÌÈOk ‰ÚLÂ4˙‡hÁ ÈÚOe ,5 ¿ƒ¿»¿»ƒ«…¿ƒ«»

p‰L‡ ÛÒeÓ ÏÚ ˙È ÌBi‰ ÛÒeÓ ‰ÊÂ .˙ÏÎ‡ «∆¡∆∆¿∆««»≈««…
L„Á L‡ ÏÎa w‰ L„Á6ÏÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . …∆«»≈¿»……∆¿ƒ»ƒ»

ÛÒeÓ :ÔÈÙÒeÓ ‰LÏL ÌL eÈ‰  ˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»»»¿»»ƒ«
.ÌBi‰ ÛÒeÓe ,L„Á L‡ ÛÒeÓe ,˙aL«»«……∆««

השנה.2) ראש גם 3)שהוא עושים היו שלפעמים ואף 
אחד. יום אם כי  מוסף  מקריבין היו לא - ימים שני  במקדש

לחודש 4) באחד השביעי  "ובחודש אֿב ) (במדבר, שנאמר
בקר  בן פר לה' ניחוח  לריח  עולה ועשיתם וגו' קודש מקרא
תמימים". שבעה שנה בני  כבשים אחד איל אחד

לכפר 5) חטאת אחד עזים "ושעיר ה) שם, (שם שנאמר
החודש 6)עליכם. עולת "מלבד ו) שם, (שם שנאמר

וגו'". ומנחתה

.,‰lÁz ˙aL ÛÒeÓ ?Ô˙˜‰ ecÒ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿»»»««»¿ƒ»
BË ÌBÈ ÛÒeÓ ÂÈÁ‡Â ,L„Á‰ ÛÒeÓ ÂÈÁ‡Â7ÏkL ; ¿«¬»««…∆¿«¬»«∆»

BÁ ˙‡ Ì„B˜  BÁÓ È„z‰8Lc˜Ó‰ Ïk ÔÎÂ . «»ƒ≈¬≈≈∆¬≈¿≈»«¿À»
BÁ ˙‡ Ì„B˜  BÁÓ9È„z ÂÈÙÏ ‰È‰ . ≈¬≈≈∆¬≈»»¿»»»ƒ

Lc˜Óe10.‰ˆiL Ì‰Ó ‰ÊÈ‡ ÌÈc˜È  ¿À»«¿ƒ≈∆≈∆∆ƒ¿∆

מוספי7) לכהן יביאו שלא והיינו במשנה שם ראשֿהשנה.
יביאו  לא כן וכמו שבת, מוספי  שהקריבו לפני  חודש ראש
שאם  חודש ראש מוספי  שהקריבו לפני  טוב  יום מוספי  לכהן
גם  ישנן חודש, וראש טוב  יום במוספי  הרי  תחילה, הביאום
טוב  ויום חודש ראש של חטאת להקריב  ויצטרך חטאות
חטאות  שהרי  חודש, ראש ושל שבת של העולות לפני 

לעולות. עולת 8)קודמות "מלבד שנאמר ממה כן ולמדו
קרא  לימא אלה" את תעשו התמיד לעולת אשר הבקר
התמיד" לעולת ו"אשר ולשתוק , הבקר" עולת "מלבד
יותר  תדירה ושבת קודם. שהוא תדיר כל על ללמד מיותר,
השנה. מראש יותר תדיר חודש וראש חודש, מראש

לעניין 9) חדש, דין הוא אלא שלמעלה, ממה המשך זה אין
לאימורי קודמים עולה ואברי  עולה לדם קודם חטאת שדם

וכו'. ודם 10)חטאת תדיר, שהוא תמיד, עולת דם כגון
מקודש. שהוא חטאת,

.‚È„z BÈ‡L ˙‡ ËÁLÂ ÁÎL B‡ Ú11˙eÁt‰ B‡ »«»«¿»«∆∆≈»ƒ«»
‰lÁz ‰M„˜a12˙‡ ËÁBL Ck Á‡Â ,BÈ˜Ó  ƒ¿À»¿ƒ»«¿ƒ¿««»≈∆

Lc˜Ó‰ ˙‡ B‡ È„z‰13. «»ƒ∆«¿À»

תדיר.11) שהוא זה יותר.12)לפני  המקודש לפני  כלומר,
או 13) התדיר את ישחוט  אלא דמו, יזרוק  ולא ימתין שאם

הדם  יקרוש שמא חשש יש דמו, יזרק  וגם המקודש את
בינתיים.
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או 14) התדיר ושחט  עבר אם אפילו אלא כאחד, דווקא לאו
לפני מקודש, ושאינו תדיר שאינו ששחט  אחר המקודש

הדם. את שלא 15)שזרק  כדי  ומניעו בו ממשמש "פירוש
יקרוש".

.‰‰ÏBÚ‰ Ì„Ï Ì„B˜ ˙‡hÁ‰ Ìc16ÌcL ÈtÓ , «««»≈¿«»»ƒ¿≈∆«
tÎÓ ˙‡hÁ‰17ÈeÓ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ‰ÏBÚ ÈÈ‡ . ««»¿«≈≈¿≈»¿ƒ¿≈≈

˙‡hÁ18ÌÈM‡Ï dlk ‰ÏBÚ‰L ÈtÓ ,19˙‡hÁ Ìc . «»ƒ¿≈∆»»À»»ƒƒ««»
ÌÈc˜È ‰ˆiL ‰Ê È‡  ‰ÏBÚ ÈÈ‡Â20Ìc ÔÎÂ . ¿≈¿≈»≈∆∆ƒ¿∆«¿ƒ¿≈«

˙‡hÁ ÈeÓ‡Â ‰ÏBÚ21ÌL‡ Ì„Â ‰ÏBÚ Ì„ B‡ ,22 »¿≈≈«»«»¿«»»
.ÌÈc˜È ‰ˆiL ‰Ê È‡≈∆∆ƒ¿∆«¿ƒ

  

        

כפי הוא   הטע כי  השנה , כל בקרבנות הוא  זה  כל והנה 
לאחר  שהוא  עולה  קרב של בעניינו  אדמוה "ז שכותב 
ומנחה  דורו שולח  העונש ... לו  ונמחל תשובה  שעשה 
 שיי שלא  ומוב ,המל פני  לראות לו  שיתרצה  לפניו 

לחטאת. עולה  קרב  להקדי
וקדמו  חטאת  שהשעירי ,כ אינו  החג בקרבנות אבל
הוא  שאז יוה "כ  לאחר מיד  בא  הסוכות חג כי  לעולה ,
מיד  מתחילי זה   ומטע והסליחה , המחילה  שלימות

עולה . בקרב
      

קודם 16) שחט  ואפילו ליזרק . ועומדין שחוטין שניהם אם
לזריקה. קודם החטאת דם אינה 17)העולה, העולה ואילו

לה'. דורון זבחים 18)אלא שניהם. דם נזרקו אם כלומר
דם  חברו. את קודם מחברו המקודש כל במשנה: פט .
כלומר, מרצה", שהוא מפני  העולה לדם קודם החטאת

ריצוי  הצריך כריתות חייבי  על שם)."מכפר (רש"י  גדול"
המזבח 19) על נקטרים האימורים רק  בחטאת ואילו

ומצד  קדושה. ריבוי  צד בעולה יש ולפיכך נאכל והבשר
ולא  בדם אלא כפרה אין שהרי  קודמת, החטאת אין כפרה

אימורים. מעלה 20)בהקטרת לו יש חטאת שדם
לאישים. כליל שהם מעלה להם יש עולה ואיברי  שמכפר,

מכח 21) באים הם אלא עצמית, מעלה בהם אין ששניהם
כליל, מכח  בא הוא אבל מכפר אינו העולה דם מעלה:
הם  אלא כליל ואינם מכפרים אינם הם אף  חטאת ואימורי 

נפשטה. ולא שם בעיא זו ואף  מכפר מכח  גם 22)באים
שבא  קודם, עולה דם שמא נפשטה, שלא שם בעיא זו
וגם  כליל מכח  בא אינו אשם דם זה ולעומת כליל, מכח 
נזרק  דמו אין שהרי  חטאת, דם ככפרת אינה שלו הכפרה

מת  דם ארבע  אולי  או חטאת, כדם קרנות ארבע  על נות
עולה. מבדם יותר כפרה בו יש סוף  שסוף  קודם, האשם

.Â‰ÏBÚÏ ˙Ó„B˜ ˙‡hÁ23ÛBÚ‰ ˙‡hÁ elÙ‡ , «»∆∆¿»¬ƒ««»
˙‡hÁÏ L‡ ˙‡ :Ó‡pL ;‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙Ó„B˜∆∆¿«¿≈»∆∆¡«∆¬∆««»

˙Ó„B˜ ‡È‰L ˙‡hÁ ÏÎÏ ‡ ÔÈa  ‰BL‡ƒ»ƒ¿«»¿»«»∆ƒ∆∆
‰ÏBÚÏ24LÈÙÓ  ‰LÙ‰ ˙ÚLa ÔÎÂ .dnÚ ‡a‰ ¿»«»ƒ»¿≈ƒ¿««¿»»«¿ƒ

‰ÏBÚ‰ Ck Á‡Â ‰lÁz ˙‡hÁ‰25. ««»¿ƒ»¿««»»»

עולה.23) לשחיטת קודמת חטאת שחיטת כלומר,
מה 24) ראשונה לחטאת אשר את "והקריב  אמרו: צ . שם

ראשונה  שתקרב  ללמד לומר תלמוד שאין לומר תלמוד
עולה, יעשה השני  ואת י ) שם, (שם, נאמר כבר שהרי 
הבאות  לעולות שיקדמו חטאות לכל אב  בנה זה אלא
בהמה  חטאת בין העוף  לעולת העוף  חטאת בין עמהן
בהמה". לעולת העוף  חטאת בין ואפילו בהמה לעולת

העוף ,25) לעולת קודמת העוף  "חטאת במשנה פט . שם
קרבנותיו  שיפריש בשעה כי  לומר "רוצה בהקדשה", וכן
וכן  עולה". זו הרי  אומר כך ואחר חטאת זו הרי  אומר

העוף הוא לעולת קודמת העוף  "חטאת י  פרק  שם בתוספתא
לחטאתי , וזה לעולתי  זה יאמר לא בהפרשה אף  בהקרבה,

לעולתי ". וזה לחטאתי  זה אומר אלא

.Ê‚Á‰ ˙Ba˜a26„Ò ÏÚ ÔÈ˜ ‡l‡ ,Ôk BÈ‡ ¿»¿¿∆»≈≈∆»¿≈ƒ«≈∆
ÌËtLÓk :Ó‡pL ,e˙k‰27,ÌÈt ‰lÁza ?„ˆÈk . «»∆∆¡«¿ƒ¿»»≈««¿ƒ»»ƒ

Ì‰ÈÁ‡Â ,ÌÈOk Ì‰ÈÁ‡Â ,ÌÈÏÈ‡ Ì‰ÈÁ‡Â¿«¬≈∆≈ƒ¿«¬≈∆¿»ƒ¿«¬≈∆
el‡ ÏÎÂ ˙‡hÁ ÌÈÈÚO‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÈÚO¿ƒƒ««ƒ∆«¿ƒƒ«»¿»≈
‰„BÚa eaˆ ˙‚‚La ÔÎÂ .˙BÏBÚ Ô˙B‡ eÓ„wL∆»¿»¿≈¿ƒ¿«ƒ«¬»

˙‡hÁ ÈÚOe ‰ÏBÚ t ÔÈ‡ÈÓ Ô‰L ,‰Ê28t‰  »»∆≈¿ƒƒ«»¿ƒ«»«»
ÁÈLÓ Ô‰k Ùe .ËtLnk :Ba Ó‡pL ,Ì„B˜29Ì„B˜ ≈∆∆¡««ƒ¿»«…≈»ƒ«≈

eaˆ ÏL c ÌÏÚ‰ ÙÏ30ÌÏÚ‰ Ùe .31ÙÏ Ì„B˜ ¿«∆¿≈»»∆ƒ«∆¿≈≈¿«
‰Ê ‰„BÚ32,dlL ÈÚOÏ Ì„B˜ ‰Ê ‰„BÚ Ùe . ¬»»»«¬»»»≈«»ƒ∆»

‡e‰ CkL ,˙‡hÁ ÈÚO‰Â ‰ÏBÚ t‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»»¿«»ƒ«»∆»
‰Ê ‰„BÚ ÈÚO .‰Bza e˙k‰ „Ò33Ì„B˜ ≈∆«»«»¿ƒ¬»»»≈

‡ÈO ÈÚOÏ34„ÈÁÈ ‡ÈOp‰L ,35Ì„B˜ ‡ÈO ÈÚOe . ƒ¿ƒ»ƒ∆«»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ≈
„ÈÁÈ ˙ÈÚOÏ36‰OÎÏ ˙Ó„B˜ „ÈÁÈ ˙ÈÚOe .37, ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ«»ƒ∆∆¿ƒ¿»

‡BÏ ‰Èe‡ ‰ÈÚO‰L ;˙‡hÁ Ì‰ÈML Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿≈∆«»∆«¿ƒ»¿»»
˙B˙Èk‰ ÏÚ38‰Ok‰Â ,˙‡hÁ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡ÈnL ««¿ƒ∆¿ƒƒ¬≈∆«»¿«ƒ¿»

‰Ê ‰„BÚ ˙‚‚L ÏÚ ‰‡a dÈ‡39. ≈»»»«ƒ¿«¬»»»

הסוכות.26) לאילים 27)חג  לפרים ונסכיהם  "ומנחתם
כמשפטם". במספרם טו,28)ולכבשים (במדבר שנאמר

העדה  כל ועשו לשגגה נעשתה העדה מעיני  אם "והיה כד)
ונסכו  ומנחתו לה' ניחוח  לריח  לעולה אחד בקר בן פר

לחטאת". אחד עזים ושעיר המשיח 29)כמשפט  כהן כי 
זרה) מעבודה (חוץ  כריתות מחייבי  אחת על בשגגה שעבר

לחטאת. פר מביא הלכה 30)- י "ב  פרק  שם להלן ראה
העם  ושגגו בהוראה, הגדול דין בית שגגו אם כי  א,
מעבודה  (חוץ  כריתות מחייבי  אחת העם ועשו בהוראתן
לחטאת, פרים עשר שנים ביחד השבטים כל מביאין זרה),

ציבור. של דבר העלם פר נקרא מהן פר של 31)וכל דבר
חטאת. שהיא עולה.32)ציבור, כלומר 33)שהיא

ושעיר  לעולה פר שמביאים זרה, בעבודה ששגגו ציבור
לחטאת. ד,34)עזים הלכה שגגות מהלכות א בפרק  ראה

מעבודה  (חוץ  כריתות מחייבי  באחת בשגגה שחטא נשיא כי 
לחטאת. שעיר מביא של 35)זרה) הוא זרה עבודה ושעיר
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או 14) התדיר ושחט  עבר אם אפילו אלא כאחד, דווקא לאו
לפני מקודש, ושאינו תדיר שאינו ששחט  אחר המקודש

הדם. את שלא 15)שזרק  כדי  ומניעו בו ממשמש "פירוש
יקרוש".

.‰‰ÏBÚ‰ Ì„Ï Ì„B˜ ˙‡hÁ‰ Ìc16ÌcL ÈtÓ , «««»≈¿«»»ƒ¿≈∆«
tÎÓ ˙‡hÁ‰17ÈeÓ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ‰ÏBÚ ÈÈ‡ . ««»¿«≈≈¿≈»¿ƒ¿≈≈

˙‡hÁ18ÌÈM‡Ï dlk ‰ÏBÚ‰L ÈtÓ ,19˙‡hÁ Ìc . «»ƒ¿≈∆»»À»»ƒƒ««»
ÌÈc˜È ‰ˆiL ‰Ê È‡  ‰ÏBÚ ÈÈ‡Â20Ìc ÔÎÂ . ¿≈¿≈»≈∆∆ƒ¿∆«¿ƒ¿≈«

˙‡hÁ ÈeÓ‡Â ‰ÏBÚ21ÌL‡ Ì„Â ‰ÏBÚ Ì„ B‡ ,22 »¿≈≈«»«»¿«»»
.ÌÈc˜È ‰ˆiL ‰Ê È‡≈∆∆ƒ¿∆«¿ƒ

  

        

כפי הוא   הטע כי  השנה , כל בקרבנות הוא  זה  כל והנה 
לאחר  שהוא  עולה  קרב של בעניינו  אדמוה "ז שכותב 
ומנחה  דורו שולח  העונש ... לו  ונמחל תשובה  שעשה 
 שיי שלא  ומוב ,המל פני  לראות לו  שיתרצה  לפניו 

לחטאת. עולה  קרב  להקדי
וקדמו  חטאת  שהשעירי ,כ אינו  החג בקרבנות אבל
הוא  שאז יוה "כ  לאחר מיד  בא  הסוכות חג כי  לעולה ,
מיד  מתחילי זה   ומטע והסליחה , המחילה  שלימות

עולה . בקרב
      

קודם 16) שחט  ואפילו ליזרק . ועומדין שחוטין שניהם אם
לזריקה. קודם החטאת דם אינה 17)העולה, העולה ואילו

לה'. דורון זבחים 18)אלא שניהם. דם נזרקו אם כלומר
דם  חברו. את קודם מחברו המקודש כל במשנה: פט .
כלומר, מרצה", שהוא מפני  העולה לדם קודם החטאת

ריצוי  הצריך כריתות חייבי  על שם)."מכפר (רש"י  גדול"
המזבח 19) על נקטרים האימורים רק  בחטאת ואילו

ומצד  קדושה. ריבוי  צד בעולה יש ולפיכך נאכל והבשר
ולא  בדם אלא כפרה אין שהרי  קודמת, החטאת אין כפרה

אימורים. מעלה 20)בהקטרת לו יש חטאת שדם
לאישים. כליל שהם מעלה להם יש עולה ואיברי  שמכפר,

מכח 21) באים הם אלא עצמית, מעלה בהם אין ששניהם
כליל, מכח  בא הוא אבל מכפר אינו העולה דם מעלה:
הם  אלא כליל ואינם מכפרים אינם הם אף  חטאת ואימורי 

נפשטה. ולא שם בעיא זו ואף  מכפר מכח  גם 22)באים
שבא  קודם, עולה דם שמא נפשטה, שלא שם בעיא זו
וגם  כליל מכח  בא אינו אשם דם זה ולעומת כליל, מכח 
נזרק  דמו אין שהרי  חטאת, דם ככפרת אינה שלו הכפרה

מת  דם ארבע  אולי  או חטאת, כדם קרנות ארבע  על נות
עולה. מבדם יותר כפרה בו יש סוף  שסוף  קודם, האשם

.Â‰ÏBÚÏ ˙Ó„B˜ ˙‡hÁ23ÛBÚ‰ ˙‡hÁ elÙ‡ , «»∆∆¿»¬ƒ««»
˙‡hÁÏ L‡ ˙‡ :Ó‡pL ;‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙Ó„B˜∆∆¿«¿≈»∆∆¡«∆¬∆««»

˙Ó„B˜ ‡È‰L ˙‡hÁ ÏÎÏ ‡ ÔÈa  ‰BL‡ƒ»ƒ¿«»¿»«»∆ƒ∆∆
‰ÏBÚÏ24LÈÙÓ  ‰LÙ‰ ˙ÚLa ÔÎÂ .dnÚ ‡a‰ ¿»«»ƒ»¿≈ƒ¿««¿»»«¿ƒ

‰ÏBÚ‰ Ck Á‡Â ‰lÁz ˙‡hÁ‰25. ««»¿ƒ»¿««»»»

עולה.23) לשחיטת קודמת חטאת שחיטת כלומר,
מה 24) ראשונה לחטאת אשר את "והקריב  אמרו: צ . שם

ראשונה  שתקרב  ללמד לומר תלמוד שאין לומר תלמוד
עולה, יעשה השני  ואת י ) שם, (שם, נאמר כבר שהרי 
הבאות  לעולות שיקדמו חטאות לכל אב  בנה זה אלא
בהמה  חטאת בין העוף  לעולת העוף  חטאת בין עמהן
בהמה". לעולת העוף  חטאת בין ואפילו בהמה לעולת

העוף ,25) לעולת קודמת העוף  "חטאת במשנה פט . שם
קרבנותיו  שיפריש בשעה כי  לומר "רוצה בהקדשה", וכן
וכן  עולה". זו הרי  אומר כך ואחר חטאת זו הרי  אומר

העוף הוא לעולת קודמת העוף  "חטאת י  פרק  שם בתוספתא
לחטאתי , וזה לעולתי  זה יאמר לא בהפרשה אף  בהקרבה,

לעולתי ". וזה לחטאתי  זה אומר אלא

.Ê‚Á‰ ˙Ba˜a26„Ò ÏÚ ÔÈ˜ ‡l‡ ,Ôk BÈ‡ ¿»¿¿∆»≈≈∆»¿≈ƒ«≈∆
ÌËtLÓk :Ó‡pL ,e˙k‰27,ÌÈt ‰lÁza ?„ˆÈk . «»∆∆¡«¿ƒ¿»»≈««¿ƒ»»ƒ

Ì‰ÈÁ‡Â ,ÌÈOk Ì‰ÈÁ‡Â ,ÌÈÏÈ‡ Ì‰ÈÁ‡Â¿«¬≈∆≈ƒ¿«¬≈∆¿»ƒ¿«¬≈∆
el‡ ÏÎÂ ˙‡hÁ ÌÈÈÚO‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÈÚO¿ƒƒ««ƒ∆«¿ƒƒ«»¿»≈
‰„BÚa eaˆ ˙‚‚La ÔÎÂ .˙BÏBÚ Ô˙B‡ eÓ„wL∆»¿»¿≈¿ƒ¿«ƒ«¬»

˙‡hÁ ÈÚOe ‰ÏBÚ t ÔÈ‡ÈÓ Ô‰L ,‰Ê28t‰  »»∆≈¿ƒƒ«»¿ƒ«»«»
ÁÈLÓ Ô‰k Ùe .ËtLnk :Ba Ó‡pL ,Ì„B˜29Ì„B˜ ≈∆∆¡««ƒ¿»«…≈»ƒ«≈

eaˆ ÏL c ÌÏÚ‰ ÙÏ30ÌÏÚ‰ Ùe .31ÙÏ Ì„B˜ ¿«∆¿≈»»∆ƒ«∆¿≈≈¿«
‰Ê ‰„BÚ32,dlL ÈÚOÏ Ì„B˜ ‰Ê ‰„BÚ Ùe . ¬»»»«¬»»»≈«»ƒ∆»

‡e‰ CkL ,˙‡hÁ ÈÚO‰Â ‰ÏBÚ t‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»»¿«»ƒ«»∆»
‰Ê ‰„BÚ ÈÚO .‰Bza e˙k‰ „Ò33Ì„B˜ ≈∆«»«»¿ƒ¬»»»≈

‡ÈO ÈÚOÏ34„ÈÁÈ ‡ÈOp‰L ,35Ì„B˜ ‡ÈO ÈÚOe . ƒ¿ƒ»ƒ∆«»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ≈
„ÈÁÈ ˙ÈÚOÏ36‰OÎÏ ˙Ó„B˜ „ÈÁÈ ˙ÈÚOe .37, ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ«»ƒ∆∆¿ƒ¿»

‡BÏ ‰Èe‡ ‰ÈÚO‰L ;˙‡hÁ Ì‰ÈML Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿≈∆«»∆«¿ƒ»¿»»
˙B˙Èk‰ ÏÚ38‰Ok‰Â ,˙‡hÁ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡ÈnL ««¿ƒ∆¿ƒƒ¬≈∆«»¿«ƒ¿»

‰Ê ‰„BÚ ˙‚‚L ÏÚ ‰‡a dÈ‡39. ≈»»»«ƒ¿«¬»»»

הסוכות.26) לאילים 27)חג  לפרים ונסכיהם  "ומנחתם
כמשפטם". במספרם טו,28)ולכבשים (במדבר שנאמר

העדה  כל ועשו לשגגה נעשתה העדה מעיני  אם "והיה כד)
ונסכו  ומנחתו לה' ניחוח  לריח  לעולה אחד בקר בן פר

לחטאת". אחד עזים ושעיר המשיח 29)כמשפט  כהן כי 
זרה) מעבודה (חוץ  כריתות מחייבי  אחת על בשגגה שעבר

לחטאת. פר מביא הלכה 30)- י "ב  פרק  שם להלן ראה
העם  ושגגו בהוראה, הגדול דין בית שגגו אם כי  א,
מעבודה  (חוץ  כריתות מחייבי  אחת העם ועשו בהוראתן
לחטאת, פרים עשר שנים ביחד השבטים כל מביאין זרה),

ציבור. של דבר העלם פר נקרא מהן פר של 31)וכל דבר
חטאת. שהיא עולה.32)ציבור, כלומר 33)שהיא

ושעיר  לעולה פר שמביאים זרה, בעבודה ששגגו ציבור
לחטאת. ד,34)עזים הלכה שגגות מהלכות א בפרק  ראה

מעבודה  (חוץ  כריתות מחייבי  באחת בשגגה שחטא נשיא כי 
לחטאת. שעיר מביא של 35)זרה) הוא זרה עבודה ושעיר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                 
         

ששגג 36)ציבור. הדיוט  כי  שם שגגות בהלכות ראה
בשאר  ובין זרה בעבודה בין כריתות חייבי  מכל באחת
"שעיר  שם בהוריות וראה עזים. שעירת מביא - מצוות
והאי מלך האי  טעמא מאי  יחיד לשעירת קודם נשיא

שעירה 37)הדיוט ". הביא ואחד ששגגו שניים כלומר,
שגגות  בהלכות ראה קודמת. הכבשה - כבשה הביא  ואחד
זרה) מעבודה (חוץ  המצוות מכל באחת שגג אם כי  שם

שעירה. או כבשה כל 38)מביא על לבוא ראוייה כלומר,
זרה, עבודה שגגת על גם ובכללם ששגגו, הכריתות חייבי 
מביא  זרה עבודה שגגת על כי  שם שגגות הלכות ראה

עזים. שעירת המצוות.39)היחיד כל שאר שגגת על אלא

.ÁdOÎÏ ˙Ó„B˜ ˙„ÏBÈ ÏL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ elÙ‡40. ¬ƒ««»∆∆∆∆∆¿ƒ¿»
Úa‡ ÏÚ Ôz dÓcL ÈtÓ ,ÌL‡Ï ˙Ó„B˜ ˙‡hÁ«»∆∆¿»»ƒ¿≈∆»»ƒ»««¿«

„BÒÈ‰ ÏÚÂ ˙B˜41ÔÈÓ„B˜ ‰BzaL ˙B‡hÁ ÏÎÂ . ¿»¿««¿¿»«»∆«»¿ƒ
ÚˆÓ ÌL‡Ó ıeÁ ,˙BÓL‡‰ ÏÎÏ42‡a ‡e‰L ÈtÓ , ¿»»¬»≈¬«¿…»ƒ¿≈∆»

LÎ‰ È„È ÏÚ43,ÈÊ ÏÈ‡Ïe ‰„BzÏ Ì„B˜ ÌL‡‰ . «¿≈∆¿≈»»»≈«»¿≈»ƒ
ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„Bz .ÌÈL„˜ ÈL„˜ ‡e‰L ÈtÓ44 ƒ¿≈∆»¿≈»»ƒ»¿≈»ƒ

ÌÈÓÏLÏ ÌÈÓ„B˜45„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡ Ô‰L ÈtÓ , ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ¿∆»
ÌÁÏ ÔÈeÚËe46ÈtÓ ,ÈÊ ÏÈ‡Ï ˙Ó„B˜ ‰„Bz‰Â ; ¿ƒ∆∆¿«»∆∆¿≈»ƒƒ¿≈

‰ÁÓ ÈÈÓ ‰Úa‡ da LiL47ÔÈÓ„B˜ ÌÈÓÏL . ∆≈»«¿»»ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ
,Úa‡k Ô‰L ÌÈzL ÔzÓ ÔÈeÚË Ô‰L ÈtÓ ,BÎÏƒ¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ««¿«ƒ∆≈¿«¿«

ÌÈÎÒe ‰Ùe˙e ‰ÎÈÓÒ ÔÈeÚËe48Ì„B˜ BÎa‰ . ¿ƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ«¿≈
ÏÎ‡Â ,ÌÁÓ B˙M„wL ÈtÓ ,‰Ó‰a OÚÓÏ¿«¿«¿≈»ƒ¿≈∆¿À»≈∆∆¿∆¡»

„Ïa ÌÈ‰kÏ49OÚn‰ .50˙BÙBÚÏ Ì„B˜51ÈtÓ , «…¬ƒƒ¿«««¬≈≈¿ƒ¿≈
ÁÊ ‡e‰L52BÓc  ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ba LÈÂ , ∆∆«¿≈»¿≈»»ƒ»

ÂÈeÓ‡Â53Ô‰L ÈtÓ ,˙BÁÓÏ ÔÈÓ„B˜ ˙BÙBÚ‰Â . ¿≈»¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆≈
ÌÈÓ„ ÈÈÓ54OÚÓe ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÂÈÙÏ eÈ‰L È‰ . ƒ≈»ƒ¬≈∆»¿»»««»«¬≈

˙‡hÁ ÌL eÈ‰ .ÁÊ ‡e‰L ÈtÓ ,Ì„B˜ OÚn‰ ««¬≈≈ƒ¿≈∆∆«»»««
˙Ó„B˜ ‰ÏBÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ OÚÓe ÛBÚ‰»«¬≈¿«¿≈»ƒ¿»∆∆

OÚÓÏ55 ‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙Ó„B˜ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ¿«¬≈¿««»∆∆¿«¿≈»
Á‡Â ,‰ÏBÚ‰ Ck Á‡Â ,‰lÁz ÛBÚ‰ ˙‡hÁ È˜Ó«¿ƒ««»¿ƒ»¿««»»»¿««

.OÚn‰ Ck»««¬≈

שלה.40) (זכר) לכבש דמה 41)כלומר, החטאת כלומר,
שהשיריים  בתורה בה ומפורש המזבח . קרנות ארבע  על ניתן
מתנות  שתי  ניתן דמו האשם ואילו המזבח  יסוד על נשפכים
ליסוד, נשפכים ששייריו מפורש בו נאמר ולא ארבע , שהן

מדרשה. נלמד שני42)אלא הם: המצורע  קרבנות כי 
לחטאת. וכבשה לאשם, ואחד לעולה אחד כבשים,

קודמות 43) שבתורה החטאות "כל צ : בזבחים משנה
הכשר", על בא שהוא מפני  מצורע  מאשם חוץ  לאשמות
והוא  טהרתו ומשלים האדם מתקן שהוא להכשיר "ועניין
תנוך". על ונתן האשם מדם הכהן ולקח  שנאמר מה

מפני44) נזיר ואיל לתודה קודם "אשם פט . שם משנה
קדשים, קדשי  הוא האשם כלומר קדשים". קדשי  שהוא
קדשים  וקדשי  קלים. קדשים שניהם נזיר, ואיל התודה ואילו

קלים. מקדשים שלושה 45)עדיפים ישנם יחיד בשלמי  כי 
ושלמי חגיגה שלמי  כגון לחם בלא הבא הוא האחד מינים:
לחם  עם הבאים שלמים השני , שלמים. הנקרא וזהו שמחה

שלמים  והשלישי , תודה. הנקרא וזהו נדבה או בנדר
וזהו  לחם עם באים והם נזרו מלאת ביום הנזיר שמקריב 

נזיר. איל עם 46)הנקרא באים אינם השלמים כלומר,
נזיר  ואיל התודה ואילו אחד, ולילה ימים שני  ונאכלין לחם
הם  כן וכמו השלמים, על עדיפות בזה שיש  לחם, טעונין
דומים  הם כי  עדיפות בזה גם ויש ולילה, ליום רק  נאכלין
קדשים  קדשי  שהם צבור ושלמי  ואשם לחטאת בכך

ולילה. ליום עשר 47)ונאכלים חלות, מיני  ארבעה כלומר,
עשר  תנור, מאפה מהם עשר והם: מצה ושלושים חמץ ,
מיני שני  רק  מביא נזיר איל ואילו מורבכת, ועשר רקיקים
לותת  חלות ועשר בשמן משוחין רקיקין עשרה חלות,

בשמן. שלהן מעשה 48)הסולת מהלכות ה בפרק  וראה
אחת  שפיכה אלא טעון אינו שהבכור יז הלכה הקרבנות
פרק  ושם סמיכה, בו שאין ו הלכה ג פרק  ושם היסוד, כנגד
בלבד. ושלמים עולה אלא נסכים טעונים שאינם ב  הלכה ב 

מרחם.49) קדושתו ואין לבעלים נאכל בהמה מעשר ואילו
בהמה.50) קדשי51)מעשר הוא העוף  שקרבן פי  על ואף 

קודם  הבהמה מעשר - עולה או חטאת הוא שהרי  קדשים,
זבח . שהוא עוף 52)מפני  ואילו בסכין, שנזבח  כלומר

נעשה  הוא שהרי  יותר חשובה בסכין וזביחה בצפורן, נמלק 
ב  אף  הקרבנות מפניבכל חשובים וזבחים קדשים, קדשי 

שם  (רש"י  מהן באין הקרבנות שכל מרובה, שמצוותם
קדשי53)במשנה). שהם דברים שני  במעשר יש כלומר,

ממנה  למזבח  אין העוף  חטאת אבל ואימוריו. דמו קדשים:
דמה. שם)54)אלא (רש"י  מרובה כפרתן דמים ומיני 

ודמיון  החי  נפש בו כי  וגם הקרבנות, מכל שבאין "דהיינו
האדם". לנפש לגבוה.55)יתר כולה שהעולה

.Ë„Á‡ Ôa˜ ÔÈnÓ ‰a‰ ‰Ó‰a ÈÈÓ eÈ‰L È‰56 ¬≈∆»ƒ≈¿≈»«¿≈ƒƒ»¿»∆»
ÔkL ,ÌÈÏÈ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÌÈt‰ ?ÔÈ˜ Ô‰ „ˆÈk ≈«≈¿≈ƒ«»ƒ¿ƒ»≈ƒ∆≈

ÌÈÎÒp ea˙57ÔkL ,ÌÈOÎÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÈ‡Â . ƒ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ∆≈
ÌÈÎÒp ea˙58ÔkL ,ÌÈÈÚOÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈOÎe . ƒ¿««¿»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ∆≈

,‰ÈÏ‡‰ ÌÈOk ÈeÓ‡ ÏÏÎaL ;ÌÈeÓ‡a ea˙ƒ¿«¿≈ƒ∆ƒ¿«≈≈¿»ƒ»«¿»
,BnÚ ‡a‰ OkÏ Ì„B˜ ÓÚ‰ .‰ÈÏ‡ ÌÈÈÚOa ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿ƒƒ«¿»»…∆≈«∆∆«»ƒ
c :ÏÏk‰ ‰Ê .ÌÈOÎ ÈLÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÁl‰ ÈzLe¿≈«∆∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ∆«¿»»»

ÌBi‰ ÏÏ‚a ‡a‰59ÌÁl‰ ÏÏ‚a ‡a‰ „Ï Ì„B˜60. «»ƒ¿««≈¿»»«»ƒ¿««∆∆

וכו'.56) חטאות כולם או עולות, כולם שהרי57)שהיו
שמן  ההין בחצי  בלול סולת עשרונים שלושה מביא לפר
בלול  סלת עשרונים שני  לאיל ואילו לנסך, יין ההין וחצי 

ההין. שלישית לנסך ויין שמן ההין שהרי58)בשלישית
שמן, ההין בשלישית בלול סולת עשרונים שני  מביא לאיל
סולת  עשרון מביא לכבש ואילו ההין. שלישית לנסך ויין
ההין. רביעית לנסך ויין שמן ההין ברביעית בלול

הלחם.59) ושתי  העומר עם 60)שהם הבא הכבש שהם
הלחם. שתי  עם הבאים והכבשים העומר

.È‰M‡‰ ˙ÁÓÏ ˙Ó„B˜ LÈ‡‰ ˙ÁÓ61˙ÁÓ . ƒ¿«»ƒ∆∆«ƒ¿«»ƒ»ƒ¿«
ÌÈhÁ62ÌÈBÚO ˙ÁÓÏ ˙Ó„B˜63‡ËBÁ ˙ÁÓ . ƒƒ∆∆¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«≈

.‡ËÁ ÏÚ ‰‡a ‡È‰L ÈtÓ ,‰„ ˙ÁÓÏ ˙Ó„B˜∆∆¿ƒ¿«¿»»ƒ¿≈∆ƒ»»«≈¿
Ì‰Ó ‰ˆiL BÊ È‡  ‰ËBÒ ˙ÁÓe ‰„ ˙ÁÓƒ¿«¿»»ƒ¿«»≈∆ƒ¿∆≈∆

ÌÈc˜È64. «¿ƒ
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משובח 61) האשה קרבן אם אבל שווים, שהקרבנות וכגון
קרבן  - איל מביא והאיש פר מביאה שהאשה כגון יותר

קודם. נדבה 62)האשה מנחת כי  חוטא, מנחת כגון
יקדים. שירצה זו אי  סוטה, מקור 63)ומנחת סוטה. מנחת

בכל  ישנן שחטים משום בזה והטעם שם, בתוספתא זה דבר
סוטה. ובמנחת בעומר אלא אינן שעורים ואילו המנחות,

קודמת 64) נדבה מנחת אם נפשטה, שלא בעייא צ . שם
קודמת, סוטה שמנחת או ולבונה, שמן טעונה שהיא מפני 
ח  ובפרק  ב ֿה, הלכה למעלה וראה עוון. לברר באה שהיא
שירצה  איזה כי  נפשטה, שלא בבעייא רבינו שדעת כ הלכה

יקדים.

.‡ÈÔÈÈÏ ÔÈÓ„B˜ ˙BÁÓ65ÔÓMÏ Ì„B˜ ÔÈi‰Â ,66, ¿»¿ƒ¿«ƒ¿««ƒ≈«∆∆
‰BlÏ Ì„B˜ ÔÓM‰Â67ÁÏnÏ ˙Ó„B˜ ‰BÏe ,68, ¿«∆∆≈«¿»¿»∆∆«∆«
ÌÈˆÚÏ Ì„B˜ ÁÏÓe69Ôlk e‡aL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ . ∆«≈»≈ƒ≈»«ƒ¿«∆»À»

‡a‰Â ,ÔBL‡ ˜  ÔBL‡ ‡a‰ Ï‡ ;„Á‡k¿∆»¬»«»ƒ»≈ƒ¿«»
ÔBÁ‡ ˜  ÔBÁ‡70. «¬»≈«¬

עצמו.65) בפני  לחוד יין אדם מתנדב  אם 66)שהרי 
גבי על כולו מנסכו שיין משום עצמו. בפני  שמן התנדב 

כשמ  פסק  שמן ואילו נאכל השיתין, והשאר דקומצו ואל
עצמה.67)לכהנים. בפני  לבונה אדם שמתנדב 

הבאים 68) ושמן שיין שכשם עצמו בפני  מלח  התנדב  היינו,
נדבה. בא בחובה הבא מלח  כן כמו נדבה באים בחובה

תקריב 69) קרבנך כל (=על בתורה קרבן נקרא שמלח  משום
אלא  קרבן נקראו לא עצים ואילו יג) ב , ויקרא מלח ,
העצים". קרבן "על לה) י , (נחמיה דנאמר בכתובים

גם 70) זה ובכלל שלמעלה, מה כל על מוסב  שזה ונראה
והאשה. האיש מנחת

.È‰ÏÈÎ‡a Ì„B˜  ‰˜‰a Ì„Bw‰ Ïk71. »«≈¿«¿»»≈»¬ƒ»

חטאת 71) כגון אכילה, בני  שהם אלה כל על מוסב  וזה
לבכור. ושלמים לשלמים ותודה לתודה אשם לאשם,

.‚ÈLÓ‡ ÏL ÌÈÓÏL ÂÈÙÏ eÈ‰72ÌBÈ ÏL ÌÈÓÏLe73 »¿»»¿»ƒ∆∆∆¿»ƒ∆
ÔÈÓ„B˜ LÓ‡ ÏL 74ÔpÓÊ ˜ È‰L ,75ÏL ÌÈÓÏL . ∆∆∆¿ƒ∆¬≈»≈¿«»¿»ƒ∆

ÌL‡Â ˙‡hÁ  ÌBÈ ÏL ÌL‡ B‡ ˙‡hÁÂ LÓ‡∆∆¿«»»»∆«»¿»»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÓ„B˜76.e‡aL BÓk , ¿ƒƒ¿≈∆≈»¿≈»»ƒ¿∆≈«¿

אתמול.72) שנקרבו היום.73)כלומר, שנקרבו
לאכילה.74) שקודמין והיינו שם , כלומר,75)משנה

היום  של ואילו היום, אלא אינו באכילה, אמש של זמנם
המחרת. ביום וגם שלאחריו בלילה וגם היום גם נאכלין

קודמין. אמש של לזכרי76)ולכך אלא נאכלים ואינם
לבוא  יותר עלולים הם ולפיכך הקלעים, מן ולפנים כהונה,
שלמים  אבל ולילה, ליום נאכלים שהם פי  על אף  נותר לידי 
עלולים  אינם הלילה, עד מוגבל שזמנם פי  על אף  אמש, של
אדם. ולכל העיר בכל נאכלים שהם לפי  נותר, לידי  לבוא

ה'תשע"ט  א' אדר ו ' שני יום 

   1 
ובחג 1) הכיפורים ביום שמקריבין הקרבנות בו יבאר

המזבח . גבי  על מים מנסכים הסוכות חג ימי  ושכל הסוכות,

.‡L‡ ÛÒeÓk ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó ÌÈetk‰ ÌBÈa¿«ƒƒ«¿ƒƒ»¿«…
‰M‰2ÏÈ‡Â t :3ÌÚ‰ ÏÈ‡ ‡˜ ‰Ê ÏÈ‡Â ,4, «»»«»«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈»»

˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈOk ‰ÚLÂ5˙‡hÁ ÈÚOe ,6‡e‰Â , ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿ƒ«»¿
ÏÎ‡7ÚÏ8. ∆¡»»∆∆

א.2) הלכה פ "ט  למעלה כט ,3)ראה (במדבר שנאמר
לה' עולה והקרבתם וגו' הזה השביעי  לחודש "ובעשור זֿח )
שנה  בני  כבשים אחד, איל אחד בקר בן פר ניחוח , ריח 

תמימים". עדת 4)שבעה "ומאת ה) טז, (ויקרא שנאמר
לעולה". אחד ואיל לחטאת עזים שעירי  שני  יקח  ישראל בני 
האמור  ציבור משל הבא שאיל ע :) (יומא רבי  וכדעת
בחומש  האמור האיל הוא שם) (ויקרא אחרי ֿמות בפרשת
(שם) שמעון בר' אלעזר כר' ולא שם), (במדבר הפקודים
מהלכות  בפ "א להלן כתב  וכן הם. אילים ששני  הסובר
ציבור  משל הבא "ואיל א: הלכה יוםֿהכיפורים עבודת
בחומש  האמור האיל והוא אחרי ֿמות, בפרשת האמור

העם". איל הנקרא והוא המוסף . בכל במדבר 5)הפקודים
חטאת"6)שם. אחד עזים "שעיר יא) שם, (שם, שנאמר

שם. יוםֿהכיפורים עבודת בהלכות ראה בחוץ , נעשה והוא
ובהלכות 7) א, הלכה ופ "ח  ב , הלכה פ "ז למעלה ראה

שם. יוםֿהכיפורים יוםֿכיפור.8)עבודת במוצאי  כלומר
שם. יוה"כ עבודת בהלכות גם וראה . צט : במנחות משנה

.˙‡hÁ ÈÚO eav‰ ÔÈÈ˜Ó „BÚÂ9‡e‰Â , ¿«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ«»¿
ÛO10B‚eÊ ÔaL ,11ÁlzLn‰ ÈÚO12. ƒ¿»∆∆»ƒ«ƒ¿«≈«

למעלה 9) המוזכר הנאכל, מוסף , של החטאת לשעיר נוסף 
עדת  "ומאת הֿט ) שם, (ויקרא שנאמר מה והוא א. הלכה
שני על ונתן וגו' לחטאת עזים שעירי  שני  יקח  ישראל בני 
לעזאזאל". אחד וגורל לה' אחד גורל גורלות, השעירים

שעיר 10) ואת החטאת פר "ואת כז) שם, (שם שנאמר
וראה  באש", ושרפו למחנה מחוץ  אל יוציא וגו' החטאת
ולהלן  טז. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ "א למעלה

שם. יוםֿהכיפורים עבודת למה 11)הלכות טעם זה אין
מקריבין  "ועוד הדברים התחלת על מוסב  הוא אלא נשרף ,
הציבור  מקריבין "ועוד כתוב : היה וכאילו חטאת", שעיר
וראה  נשרף ". והוא המשתלח , שעיר זוגו שבן חטאת, שעיר

שם. הקרבנות מעשה שנאמר 12)בהלכות כמו לעזאזל,
יעמד  לעזאזל, הגורל עליו עלה אשר "והשעיר י ) שם, (שם

המדברה". לעזאזל אותו לשלח  וגו' ה' לפני  חי 

.‚ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó ˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔBL‡‰ ÌBia«»ƒ∆««À«¿ƒƒ«
OÚ ‰Úa‡Â ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt OÚ ‰LÏL ÌBi‰«¿»»»»ƒ¿≈≈ƒ¿«¿»»»»

˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈOk13˙‡hÁ ÈÚOe ,14˙ÏÎ‡15ÔÎÂ . ¿»ƒÀ»¿ƒ«»∆¡∆∆¿≈
ÌÈÏ‡ ÈL ÔÈÈ˜Ó ‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÚMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk»»ƒƒ¿«¿≈∆»«¿ƒƒ¿≈≈ƒ

˙‡hÁ ÈÚOe ÌÈOk OÚ ‰Úa‡Â16. ¿«¿»»»»¿»ƒ¿ƒ«»

לחודש 13) יום עשר "ובחמשה יב ֿיג) כט , (במדבר שנאמר
ו  קודש מקרא ניחוח השביעי  ריח  אשה עולה והקרבתם גו'

בני כבשים שנים, אילים עשר, שלשה בקר בני  פרים לה',
יהיו". תמימים עשר ארבעה שם,14)שנה (שם שנאמר
חטאת". אחד עזים "ושעיר פ "ז 15)טז) למעלה ראה

א. הלכה ופ "ח  ב , שם,16)הלכה (שם בתורה כמפורש
יזֿלד).
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משובח 61) האשה קרבן אם אבל שווים, שהקרבנות וכגון
קרבן  - איל מביא והאיש פר מביאה שהאשה כגון יותר

קודם. נדבה 62)האשה מנחת כי  חוטא, מנחת כגון
יקדים. שירצה זו אי  סוטה, מקור 63)ומנחת סוטה. מנחת

בכל  ישנן שחטים משום בזה והטעם שם, בתוספתא זה דבר
סוטה. ובמנחת בעומר אלא אינן שעורים ואילו המנחות,

קודמת 64) נדבה מנחת אם נפשטה, שלא בעייא צ . שם
קודמת, סוטה שמנחת או ולבונה, שמן טעונה שהיא מפני 
ח  ובפרק  ב ֿה, הלכה למעלה וראה עוון. לברר באה שהיא
שירצה  איזה כי  נפשטה, שלא בבעייא רבינו שדעת כ הלכה

יקדים.

.‡ÈÔÈÈÏ ÔÈÓ„B˜ ˙BÁÓ65ÔÓMÏ Ì„B˜ ÔÈi‰Â ,66, ¿»¿ƒ¿«ƒ¿««ƒ≈«∆∆
‰BlÏ Ì„B˜ ÔÓM‰Â67ÁÏnÏ ˙Ó„B˜ ‰BÏe ,68, ¿«∆∆≈«¿»¿»∆∆«∆«
ÌÈˆÚÏ Ì„B˜ ÁÏÓe69Ôlk e‡aL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ . ∆«≈»≈ƒ≈»«ƒ¿«∆»À»

‡a‰Â ,ÔBL‡ ˜  ÔBL‡ ‡a‰ Ï‡ ;„Á‡k¿∆»¬»«»ƒ»≈ƒ¿«»
ÔBÁ‡ ˜  ÔBÁ‡70. «¬»≈«¬

עצמו.65) בפני  לחוד יין אדם מתנדב  אם 66)שהרי 
גבי על כולו מנסכו שיין משום עצמו. בפני  שמן התנדב 

כשמ  פסק  שמן ואילו נאכל השיתין, והשאר דקומצו ואל
עצמה.67)לכהנים. בפני  לבונה אדם שמתנדב 

הבאים 68) ושמן שיין שכשם עצמו בפני  מלח  התנדב  היינו,
נדבה. בא בחובה הבא מלח  כן כמו נדבה באים בחובה

תקריב 69) קרבנך כל (=על בתורה קרבן נקרא שמלח  משום
אלא  קרבן נקראו לא עצים ואילו יג) ב , ויקרא מלח ,
העצים". קרבן "על לה) י , (נחמיה דנאמר בכתובים

גם 70) זה ובכלל שלמעלה, מה כל על מוסב  שזה ונראה
והאשה. האיש מנחת

.È‰ÏÈÎ‡a Ì„B˜  ‰˜‰a Ì„Bw‰ Ïk71. »«≈¿«¿»»≈»¬ƒ»

חטאת 71) כגון אכילה, בני  שהם אלה כל על מוסב  וזה
לבכור. ושלמים לשלמים ותודה לתודה אשם לאשם,

.‚ÈLÓ‡ ÏL ÌÈÓÏL ÂÈÙÏ eÈ‰72ÌBÈ ÏL ÌÈÓÏLe73 »¿»»¿»ƒ∆∆∆¿»ƒ∆
ÔÈÓ„B˜ LÓ‡ ÏL 74ÔpÓÊ ˜ È‰L ,75ÏL ÌÈÓÏL . ∆∆∆¿ƒ∆¬≈»≈¿«»¿»ƒ∆

ÌL‡Â ˙‡hÁ  ÌBÈ ÏL ÌL‡ B‡ ˙‡hÁÂ LÓ‡∆∆¿«»»»∆«»¿»»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÓ„B˜76.e‡aL BÓk , ¿ƒƒ¿≈∆≈»¿≈»»ƒ¿∆≈«¿

אתמול.72) שנקרבו היום.73)כלומר, שנקרבו
לאכילה.74) שקודמין והיינו שם , כלומר,75)משנה

היום  של ואילו היום, אלא אינו באכילה, אמש של זמנם
המחרת. ביום וגם שלאחריו בלילה וגם היום גם נאכלין

קודמין. אמש של לזכרי76)ולכך אלא נאכלים ואינם
לבוא  יותר עלולים הם ולפיכך הקלעים, מן ולפנים כהונה,
שלמים  אבל ולילה, ליום נאכלים שהם פי  על אף  נותר לידי 
עלולים  אינם הלילה, עד מוגבל שזמנם פי  על אף  אמש, של
אדם. ולכל העיר בכל נאכלים שהם לפי  נותר, לידי  לבוא

ה'תשע"ט  א' אדר ו ' שני יום 

   1 
ובחג 1) הכיפורים ביום שמקריבין הקרבנות בו יבאר

המזבח . גבי  על מים מנסכים הסוכות חג ימי  ושכל הסוכות,

.‡L‡ ÛÒeÓk ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó ÌÈetk‰ ÌBÈa¿«ƒƒ«¿ƒƒ»¿«…
‰M‰2ÏÈ‡Â t :3ÌÚ‰ ÏÈ‡ ‡˜ ‰Ê ÏÈ‡Â ,4, «»»«»«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈»»

˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈOk ‰ÚLÂ5˙‡hÁ ÈÚOe ,6‡e‰Â , ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿ƒ«»¿
ÏÎ‡7ÚÏ8. ∆¡»»∆∆

א.2) הלכה פ "ט  למעלה כט ,3)ראה (במדבר שנאמר
לה' עולה והקרבתם וגו' הזה השביעי  לחודש "ובעשור זֿח )
שנה  בני  כבשים אחד, איל אחד בקר בן פר ניחוח , ריח 

תמימים". עדת 4)שבעה "ומאת ה) טז, (ויקרא שנאמר
לעולה". אחד ואיל לחטאת עזים שעירי  שני  יקח  ישראל בני 
האמור  ציבור משל הבא שאיל ע :) (יומא רבי  וכדעת
בחומש  האמור האיל הוא שם) (ויקרא אחרי ֿמות בפרשת
(שם) שמעון בר' אלעזר כר' ולא שם), (במדבר הפקודים
מהלכות  בפ "א להלן כתב  וכן הם. אילים ששני  הסובר
ציבור  משל הבא "ואיל א: הלכה יוםֿהכיפורים עבודת
בחומש  האמור האיל והוא אחרי ֿמות, בפרשת האמור

העם". איל הנקרא והוא המוסף . בכל במדבר 5)הפקודים
חטאת"6)שם. אחד עזים "שעיר יא) שם, (שם, שנאמר

שם. יוםֿהכיפורים עבודת בהלכות ראה בחוץ , נעשה והוא
ובהלכות 7) א, הלכה ופ "ח  ב , הלכה פ "ז למעלה ראה

שם. יוםֿהכיפורים יוםֿכיפור.8)עבודת במוצאי  כלומר
שם. יוה"כ עבודת בהלכות גם וראה . צט : במנחות משנה

.˙‡hÁ ÈÚO eav‰ ÔÈÈ˜Ó „BÚÂ9‡e‰Â , ¿«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ«»¿
ÛO10B‚eÊ ÔaL ,11ÁlzLn‰ ÈÚO12. ƒ¿»∆∆»ƒ«ƒ¿«≈«

למעלה 9) המוזכר הנאכל, מוסף , של החטאת לשעיר נוסף 
עדת  "ומאת הֿט ) שם, (ויקרא שנאמר מה והוא א. הלכה
שני על ונתן וגו' לחטאת עזים שעירי  שני  יקח  ישראל בני 
לעזאזאל". אחד וגורל לה' אחד גורל גורלות, השעירים

שעיר 10) ואת החטאת פר "ואת כז) שם, (שם שנאמר
וראה  באש", ושרפו למחנה מחוץ  אל יוציא וגו' החטאת
ולהלן  טז. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ "א למעלה

שם. יוםֿהכיפורים עבודת למה 11)הלכות טעם זה אין
מקריבין  "ועוד הדברים התחלת על מוסב  הוא אלא נשרף ,
הציבור  מקריבין "ועוד כתוב : היה וכאילו חטאת", שעיר
וראה  נשרף ". והוא המשתלח , שעיר זוגו שבן חטאת, שעיר

שם. הקרבנות מעשה שנאמר 12)בהלכות כמו לעזאזל,
יעמד  לעזאזל, הגורל עליו עלה אשר "והשעיר י ) שם, (שם

המדברה". לעזאזל אותו לשלח  וגו' ה' לפני  חי 

.‚ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó ˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔBL‡‰ ÌBia«»ƒ∆««À«¿ƒƒ«
OÚ ‰Úa‡Â ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt OÚ ‰LÏL ÌBi‰«¿»»»»ƒ¿≈≈ƒ¿«¿»»»»

˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈOk13˙‡hÁ ÈÚOe ,14˙ÏÎ‡15ÔÎÂ . ¿»ƒÀ»¿ƒ«»∆¡∆∆¿≈
ÌÈÏ‡ ÈL ÔÈÈ˜Ó ‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÚMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk»»ƒƒ¿«¿≈∆»«¿ƒƒ¿≈≈ƒ

˙‡hÁ ÈÚOe ÌÈOk OÚ ‰Úa‡Â16. ¿«¿»»»»¿»ƒ¿ƒ«»

לחודש 13) יום עשר "ובחמשה יב ֿיג) כט , (במדבר שנאמר
ו  קודש מקרא ניחוח השביעי  ריח  אשה עולה והקרבתם גו'

בני כבשים שנים, אילים עשר, שלשה בקר בני  פרים לה',
יהיו". תמימים עשר ארבעה שם,14)שנה (שם שנאמר
חטאת". אחד עזים "ושעיר פ "ז 15)טז) למעלה ראה

א. הלכה ופ "ח  ב , שם,16)הלכה (שם בתורה כמפורש
יזֿלד).
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.„ÌBÈ ÏÎa „Á‡ „Á‡ ÔÈ˙ÁBt ÌÈt‰ Ï‡17ÈMa : ¬»«»ƒ¬ƒ∆»∆»¿»«≈ƒ
„Ú ,OÚ „Á‡ ÈLÈÏMa ,OÚ ÌÈL ÔÈÈ˜Ó«¿ƒƒ¿≈»»«¿ƒƒ««»»«
ÌÈÏÈ‡ ,‰ÚL ÌÈt :ÈÚÈL ÌBÈ Ôa˜ ‡ˆniL∆ƒ»≈»¿«¿ƒƒ»ƒƒ¿»≈ƒ
ÈÚOe ,˙BÏBÚ Ïk‰ ,OÚ ‰Úa‡ ÌÈOk ,ÌÈL¿«ƒ¿»ƒ«¿»»»»«…¿ƒ

.˙‡hÁ«»

שם.17) בתורה כמפורש

.‰ÏÈ‡Â t ÌBi‰ ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Ó ˙ˆÚ ÈÈÓL ÌBÈa¿¿ƒƒ¬∆∆«¿ƒƒ«««»«ƒ
˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈOk ‰ÚLÂ18˙‡hÁ ÈÚOe ,19‰ÊÂ . ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿ƒ«»¿∆

BÓˆÚ ÈÙa ÛÒeÓ20. »ƒ¿≈«¿

תהיה 18) עצרת השמיני  "ביום להֿלו) שם, (שם שנאמר
ריח  אשה עולה והקרבתם תעשו לא עבודה מלאכת כל לכם,
שבעה  שנה בני  כבשים אחד איל אחד פר לה', ניחוח 

חטאת 19)תמימים". "ושעיר לח ) שם, (שם שנאמר
(ראש 20)אחד". אמרו וכן הסוכות. מחג כהמשך ולא

"שמיני כי  יז.) וחגיגה מח . מז. סוכה ג. יומא ד: השנה
"פז"ר  לענין בפני ֿעצמו (=חג) רגל עצרת) (=שמיני 
קרבן, הוא קש"ב , של והקו"ף  הסוכות. כחג ואינו קש"ב ",

החג. קרבנות כשאר קרבנותיו אין כלומר

.ÂÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÎqÓ ‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÚL Ïk21Èab ÏÚ »ƒ¿«¿≈∆»¿«¿ƒ∆««ƒ««≈
ÁaÊn‰22ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â .23Íeq ÌÚÂ . «ƒ¿≈«¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«¿ƒƒ¿

ÁL ÏL „ÈÓz ÏL ÔÈi‰24BcÏ ÌÈn‰ CqÓ ‰È‰25. ««ƒ∆»ƒ∆««»»¿«≈««ƒ¿«

מח :)21) (שם שאמר יהודה כר' ולא מב : סוכה משנה
עצרת. בשמיני  גם סג.22)שמנסך זבחים משנה ראה

פ "ג. סוכה ועוד.23)ותוספתא לד. בסוכה יוחנן כרבי 
מים 24) מנסכין "אין שאמר: כו: ביומא יוחנן ר' כדברי 

נראה  מח : מח . סוכה ובמשנה שחר". של בתמיד אלא בחג
(לחםֿמשנה). היין מנסך שהוא בשעה המים מנסך שהיה
לא  אם אף  יצא בדיעבד אבל לכתחילה, אלא אינו זה וכל
המים  ניסוך הקדים אם שהרי  כאחת, והמים היין ניסך
של  היין ניסוך ואילו ז), הלכה להלן (ראה יצא בלילה

מהלכות  פ "ד למעלה ראה ביום, אלא אינו מעשה הקרבנות
רוקח . מעשה ועיין ה, הלכה לא 25)הקרבנות כלומר

ליין  אחד מיוחדים, ספלים בשני  אלא ומים, יין אחד בספל
ז. הלכה להלן וראה למים. ואחד

.Ê‰Ú Ì‡Â26ÌÈn‰ CB˙Ï ÔÈi‰ B‡ ÔÈi‰ CB˙Ï ÌÈn‰ ¿ƒ≈»««ƒ¿««ƒ««ƒ¿««ƒ
‡ˆÈ  „Á‡ ÈÏkÓ Ì‰ÈL CqÂ27Ceq ÌÈc˜‰ Ì‡Â . ¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿ƒ∆»»»¿ƒƒ¿ƒƒ

‡ˆÈ  ‰ÏÈla ÔÎq elÙ‡ ,ÁfÏ ÌÈn‰28Ô˜e . ««ƒ«∆«¬ƒƒ¿»««¿»»»¿∆∆
ÁaÊn‰ ÈˆÁÓ ‰ÏÚÓÏ CqÓ ‰È‰ ˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc29, ¿ƒ«¬»ƒ»»¿«≈¿«¿»≈¬ƒ«ƒ¿≈«

e‡aL BÓk ,ÔÈ˙ÈMÏ „BÈ Ïk‰Â30eÈ‰ „ˆÈk . ¿«…≈«ƒƒ¿∆≈«¿≈«»
?ÔÈOBÚ31‰È‰ ÔÈbÏ ‰LÏL ˙˜ÊÁÓ ‰Ê ÏL ˙ÈÁBÏˆ ƒ¿ƒ∆»»«¬∆∆¿»Àƒ»»

ÁBÏÈM‰ ÔÓ d˙B‡ ‡lÓÓ32ÌÈn‰ ÚLÏ eÚÈb‰ .33 ¿«≈»ƒ«ƒ«ƒƒ¿««««ƒ
eÚ˜˙Â eÚÈ‰Â eÚ˜z34LkÏ ‰ÏÚ .35‰Ùe »¿¿≈ƒ¿»¿»»«∆∆»»

BÏ‡ÓOÏ36ÏÙq‰ CB˙Ï ˙ÈÁBÏv‰ ÔÓ ÌÈn‰ Ô˙BÂ ƒ¿…¿≈««ƒƒ«¿ƒ¿«≈∆
ÌL ‰È‰L37ÈÚÓ ,ÌL eÈ‰ ÛÒk ÏL ÌÈÏÙÒ ÈLe . ∆»»»¿≈¿»ƒ∆∆∆»»«¬»ƒ

CÒ ÏL ÔÈi‰ Ba ‰È‰ ÈÁÊÓe ,ÌÈn‰ Ba ‰È‰38eÈ‰Â . »»««ƒƒ¿»ƒ»»««ƒ∆∆∆¿»
ÔÈwc ÔÈÓËÁ ÈL ÔÈÓk ÔÈwÓ39˜ ‰È‰ ÌÈÓ ÏLÂ . ¿À»ƒ¿ƒ¿≈√»ƒ«ƒ¿∆«ƒ»»∆∆

ÔÈi‰ ÌÚ ÌÈn‰ ‰ÏÎiL È„k ,ÔÈÈ ÏMÓ ˜„ BlL∆«ƒ∆«ƒ¿≈∆ƒ¿∆««ƒƒ««ƒ
„Á‡k40. ¿∆»

לתוך 27)ערבב .26) מים של "עירה מח : בסוכה משנה
שנתן  רבינו ומפרש יצא". מים, של לתוך יין ושל יין, של
ואף  אחד, מכלי  ונסכן המים לתוך היין או היין לתוך מים
אבל  שם. עיין , צז: בתרא בבבא (כמפורש פסול מזוג יין כי 
פסול  אינו בחיבורו), זה דבר הביא לא רבינו כי  לציין יש
יין  ונסכו שכתוב  יין רביעית דליכא מזוג, ההין רביעית אלא
הכא  אבל המזוג, את ולא מנסך אתה ההין רביעית רביעית,
אבל  ספר). (קרית ומים יין ניסוך ידי  יצא יין, רביעית דאיכא
שמפרש  נראה לאשחורי ) אתי  (ד"ה שם רש"י  של מלשונו
הקבוע  הספל לתוך שפך המים כלומר הספלים, שהחליף 
שעירב  ולא המים, של הקבוע  לספל שפך והיין היין, של
פ "ד  סוכה טוב ' יום ב 'תוספות וראה אחד, בכלי  והמים היין

כאן. המוריה והר ט , ניסוך 28)משנה "מה ב : תענית גמ '
ספרים  "ויש שמביא שם רש"י  וראה מאורתא", המים
אפילו  בלילה ונסכיהם ומנחתם מר דאמר בהו, דכתיב 
להביא  יכולין ביום, הקרבנות מקריבין דאע "פ  בלילה,
יכול  המים ניסוך נמי  האי  ואף  בלילה, והנסכים המנחות
בחג  מים מנסכין אין כו: ביומא שאמרו ומה בלילה", לנסך
שאינו  היינו ו), הלכה למעלה (ראה שחר של בתמיד אלא
בלילה  כן עשה אם אבל שחר, של בתמיד אלא לנסך חייב 
נסכים  שדווקא איבעיא). ד"ה שם (תוס ' חובתו ידי  יצא –
ולשלמיכם, ולנסכיכם שנאמר ממה נתרבו הזבח , עם הבאים
בשחיטת  מתקדשים שאינם עצמן, בפני  הבאים נסכים אבל
מהלכות  בפ "ד וראה ספר). (קרית בלילה נקרבין – הזבח 

ה. הלכה הקרבנות מהלכות 29)מעשה פ "ז למעלה ראה
ובתמיד  סג. זבחים במשנה וראה י , הלכה קרבנות מעשה

ג. משנה הקרבנות 30)פ "ז מעשה מהלכות פ "ב  למעלה
א. מח .31)הלכה סוכה סמוך 32)משנה הוא "מעיין

"ושאבתם  ג) יב , (ישעיה שנאמר שם), (רש"י  לירושלים"
פירוש  לפי  מח : שם (גמרא הישועה" ממעייני  בששון מים

מילי ). הני  מנא ד"ה העזרה 33)התוספות משערי  "אחד
מים  של צלוחית (=דרכו) בו שמכניסין שם על כן, נקרא

שם). (רש"י  בחג" ניסוך אמרו 34)של מח : שם הגמרא
רש"י – המים בשאיבת ומריעין (שתוקעין מילי  הני  "מנא
השילוח ) מי  דבעי  מנה"מ  מפרשים שם התוספות אבל שם,
מים  ושאבתם שם) (ישעיה קרא דאמר עינא, רב  אמר
שמחה). שתהיה כדי  והריעו תקעו (לכך בששון"

של 35) מדרומו שהוא בכבש עלה הצלוחית נושא כלומר,
ימין 36)המזבח . דרך עולין למזבח  העולין כל כי  אף 

היה  העוף ) ועולת היין בניסוך (וכן המים בניסוך ומקיפין,
שאם  מערבית. דרומית בקרן מיד שיפגע  כדי  לשמאל, פונה
לקרן  שיגיע  עד המזבח  כל את ומקיף  לימין פונה היה
(ראה  המים יתעשנו שמא חשש יש מערבית, דרומית
יא). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ "ז למעלה

כי37) האומר יהודה כר' ולא במשנה, שם כתנאֿקמא
סיד. של היו במשנה.38)הספלים במשנה.39)שם שם

בגמרא 40) ואמרו דק ", ואחד מעובה "ואחד במשנה: שם
מאותו  יותר דק  היה המים, של בספל שהיה החוטם כי  שם
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קסח                 
         

גם  (ראה המים מן יותר עב  היין כי  היין, בספל שהיה
שם). המשנה בפירוש

.ÁBÏ ÔÈÓB‡ eÈ‰ ÌÈn‰ CqnL ‰Ê41E„È da‚‰ :42. ∆∆¿«≈««ƒ»¿ƒ«¿«»¿
ÌÚ‰ Ïk e‰eÓ‚e ,ÂÈÏ‚ ÏÚ „Á‡ Cq ˙Á‡ ÌÚtL∆««««ƒ≈∆»««¿»¿»»»»

Ô‰È‚B˙‡a43ÔÈ‡ ÔÈÓB‡ Ô‰L ,‡e‰ È˜B„ˆ eÓ‡L . ¿∆¿≈∆∆»¿¿ƒ∆≈¿ƒ≈
ÌÈÓ ÔÈÎqÓ44. ¿«¿ƒ«ƒ

שם.41) המים 42)משנה מנסך שהוא איך יראו שכולם
הספל. (ראה 43)לתוך בשחרית היה הניסוך שהרי 

ישראל). (תפארת האתרוג נטילת בשעת ו) הלכה למעלה
וניסוך 44) שבעלֿפה, בתורה מאמינים אינם שהצדוקים

הוא  מסיני  למשה הלכה אלא בתורה מפורש אינו המים
ו). הלכה למעלה (ראה

.Ë˙aLa e‰OÚÓ Ck ÏÁa e‰OÚÓk45‰È‰L ‡l‡ . ¿«¬≈¿…»«¬≈¿«»∆»∆»»
˙aL ÚÓ ‡lÓÓ46ÈÏkÓ dÈ‡Â ,‰Ê ÏL ˙ÈÁ ¿«≈≈∆∆«»»ƒ∆»»¿≈»ƒ¿≈

˙M‰47ÁÓÏe ,‰kLla dÁÈpÓe ,.‰pnÓ ‡lÓÓ  «»≈«ƒ»«ƒ¿»¿»»¿«≈ƒ∆»

במשנה.45) שם זו הלכה השילוח .46)כל שאם 47)מן
לקידוש  יאמרו שמא גזירה שרת, מכלי  שהיא בחבית ימלאו
נ. (סוכה בלינה ונפסלו קדשו כן ואם מלאום, ורגלים ידים

ינאי ). ר' דברי 

.È‰ÎtL Ì‡48‰˙lb˙ B‡49Bik‰ ÔÓ ‡lÓÓ  ƒƒ¿¿»ƒ¿«¿»¿«≈ƒ«ƒ
.CqÓe¿«≈

המים.48) נשפכו המגולים 49)כלומר, והמים והיין
מזבח  איסורי  מהלכות ופ "ו שם, (משנה למזבח  פסולים
בהם  והכניס  נחש מהם שתה שמא חשש שיש לפי  י ), הלכה
נפסלו  – סכנה חשש משום בשתיה שאסורים ומכיון ארסו,
נא  הקריבהו ח ) א, (מלאכי  שנאמר משום למזבח , גם
בגמרא, (שם צבאות ה' אמר פניך, הישא או הירצך לפחתך

צז:). בתרא בבבא עוד וראה

.‡È‰ÈL ÌÈÓB‡ eÈ‰ ‚Á‰ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ≈∆»»¿ƒƒ»
ÌBi‰ ÛÒeÓ ÏÚ dÓˆÚ ÈÙa50BlÁ ÈÓÈÓ ÔBL‡a . ƒ¿≈«¿»«««»ƒƒ≈À

ÌÈÏ‡ Èa '‰Ï e‰ :ÔÈÓB‡ eÈ‰ „ÚBÓ ÏL51ÈMa .52 ∆≈»¿ƒ»«¿≈≈ƒ«≈ƒ
ÓB‚Â ÌÈ‰Ï‡ Ó‡ ÚLÏÂ 53ÈLÈÏMa .Ìe˜È ÈÓ  ¿»»»»«¡…ƒ¿≈«¿ƒƒƒ»

ÌÈÚÓ ÌÚ ÈÏ54ÓB‚Â ÌÚa ÌÈÚa eÈa  ÈÚÈa .55. ƒƒ¿≈ƒ»¿ƒƒƒ…¬ƒ»»¿≈
BÓÎL ÏqÓ È˙BÈÒ‰  ÈLÈÓÁa56eËBnÈ  ÈMMa . «¬ƒƒ¬ƒƒƒ≈∆ƒ¿«ƒƒƒ

ÓB‚Â ı‡ È„ÒBÓ Ïk57„Á‡a ˙BÈ‰Ï ˙aL ÏÁ Ì‡Â . »¿≈»∆¿≈¿ƒ»«»ƒ¿¿∆»
‰ÁcÈ eËBnÈ  Ô‰Ó58. ≈∆ƒƒ»∆

  

         
 

פותח  דחוה "מ  שני   יו של ששירו  גדול, פלא  הוא  ולכאורה 
כבר   שנמצאי ובפרט כו '",  אלקי אמר "ולרשע  בפסוק 
במילי לפתוח  ומדוע  יוה "כ , של והסליחה  הכפרה  אחרי 
 ה כיבושי דברי  המזמור "כל מבאר שרש "י  ומצינו  אלו .
החג, שמחת  ושמחי החג למצוות לעזרה   לנאספי
לבית  לבוא  ל למה  כלומר, חוקי , לספר ל מה   ומוכיח

לדברי מה  מוב אינו  ועדיי בתשובה ". חוזר אינ  א זה 
יוה "כ . אחרי  ובפרט ביו "ט, כיבושי

לדייק  שאפשר לומר מסתבר שלא   א בזה : והביאור
פותחי ולא  המזמור כל  שאומרי שכוונתו  רש "י  מלשו
עצמה  הגמרא  ־כ א כי  כו '",  אלקי אמר "ולרשע   במילי
הגמ ' בהמש אופ בכל בפירוש , זאת להזכיר צריכה  היתה 
," אר מוסדי  כל "ימוטו   אומרי הששי   שביו איתא   ש
א ־ל, בעדת נצב   אלקי "במזמור  ש מפרש  ורש "י 
שאמר  מה   שג לומר, יש  ועפ"ז המזמור". כל  ואומרי
כל  לאמירת כוונתו  השני ,  ליו בנוגע  המזמור" "כל

המזמור.
      

ב ,50) הלכה המקדש כלי  מהלכות פ "ג למעלה ראה
עולות  כל על היין ניסוך בשעת שירה אומרים היו שהלויים
אלו  מהלכות פ "ו למעלה גם וראה חובה, הבאים הציבור

הֿז. היא 51)הלכות ההלכה סוף  עד מכאן כט . תהלים
שהיום  שם על המזמור "כל והיינו נה. בסוכה ברייתא
ובאותו  ועוז. כבוד דהיינו השואבה, בית שמחת תחילת
שם). (רש"י  המים" ניסוך שם על המים, על ה' קול מזמור

המועד.52) חול דברי53)של המזמור "כל נ. תהלים
בשמחת  ושמחים החג למצות לעזרה לנאספין הן כבושין
לבוא  לך למה כלומר חוקי , לספר לך מה ומוכיחם החג,
(רש"י וכו'" בתשובה חוזר אינך אם עמי , שאר עם זה לבית

טז 54)שם) פסוק  שהוא יקום, מי  מהפסוק  צד. תהלים
צרותן  על מדברת לי , יקום מי  שפרשת "מפני  הפרק . סוף  עד
ומלכי יון ומלכי  פרס  מלכי  תחת שני  בבית משועבדין שהיו
מלכם, שמחת מלשמח  נמנעים אינם ואף ֿעלֿפי ֿכן רומי ,
לולי האלה, המריעים מן להצילנו לנו יקום מי  ומתפללין
רגלי מטה אמרתי  אם נפשי , דומה שכנה כמעט  לי  עזרתה ה'
לפי אף  כלומר, ישעשעו, תנחומיך בקרבי  שרעפי  וגו'
וכו' בתנחומיך להשתעשע  מלבוא נמנעים אנו אין צרותינו

שם). (רש"י  המזמור" סוף  פסוק 55)עד עד צד, תהלים
הוא  בוערים" "בינו כי  ואף  שם), (סוכה ספרא וכרב  טז.
הוא  מרעים" עם לי  יקום ו"מי  המזמור, של הראשון החלק 
את  ומאחרים השני  החלק  את מקדימים – השני  החלק 
זמן  שהוא עניים מתנות זמן שעכשיו "מפני  הראשון, החלק 
ימים  וכשמגיעין עני , ומעשר ופאה שכחה לקט  זמן אסיף ,
קורין  לבתיהם, ולשוב  לפרוש קרובים שהן האחרונים
שהמעשרות  ואף ֿעלֿפי  כראוי , שיעשרו להוכיחם לפניהם
"בינו  אומר לכך יודיענו, ומי  רואנו מי  יאמרו ולא בצנעה,
אוזן  הנוטע  מעשינו, יגיד מי  בלבם שאומרים בעם", בוערים
יוכיח  הלא גוים היוסר יביט , הלא עין יוצר אם ישמע , הלא

שם). (רש"י  לי " יקום מי  עד "דברי56)וגו' פא. תהלים
בסתר  אענך ואחלצך קראת בצרה תזכו, אם הן, תנחומים
עליהן  שנידונין המים על וגו' מריבה מי  על אבחנך רעם,
שמתפללין  שם על לך, אפסוק  בוחנך שאני  מה לפי  בחג,
אלקיך  ה' אנכי  זה במזמור וכתיב  להן, וצריכים הגשמים על
לכם  שאשלח  ואמלאהו, פיך הרחב  מצרים, מארץ  המעלך
שם). (רש"י  וגו'" חטה מחלב  ויאכילהו המזמור וסוף  ברכה,
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גם  (ראה המים מן יותר עב  היין כי  היין, בספל שהיה
שם). המשנה בפירוש

.ÁBÏ ÔÈÓB‡ eÈ‰ ÌÈn‰ CqnL ‰Ê41E„È da‚‰ :42. ∆∆¿«≈««ƒ»¿ƒ«¿«»¿
ÌÚ‰ Ïk e‰eÓ‚e ,ÂÈÏ‚ ÏÚ „Á‡ Cq ˙Á‡ ÌÚtL∆««««ƒ≈∆»««¿»¿»»»»

Ô‰È‚B˙‡a43ÔÈ‡ ÔÈÓB‡ Ô‰L ,‡e‰ È˜B„ˆ eÓ‡L . ¿∆¿≈∆∆»¿¿ƒ∆≈¿ƒ≈
ÌÈÓ ÔÈÎqÓ44. ¿«¿ƒ«ƒ

שם.41) המים 42)משנה מנסך שהוא איך יראו שכולם
הספל. (ראה 43)לתוך בשחרית היה הניסוך שהרי 

ישראל). (תפארת האתרוג נטילת בשעת ו) הלכה למעלה
וניסוך 44) שבעלֿפה, בתורה מאמינים אינם שהצדוקים

הוא  מסיני  למשה הלכה אלא בתורה מפורש אינו המים
ו). הלכה למעלה (ראה

.Ë˙aLa e‰OÚÓ Ck ÏÁa e‰OÚÓk45‰È‰L ‡l‡ . ¿«¬≈¿…»«¬≈¿«»∆»∆»»
˙aL ÚÓ ‡lÓÓ46ÈÏkÓ dÈ‡Â ,‰Ê ÏL ˙ÈÁ ¿«≈≈∆∆«»»ƒ∆»»¿≈»ƒ¿≈

˙M‰47ÁÓÏe ,‰kLla dÁÈpÓe ,.‰pnÓ ‡lÓÓ  «»≈«ƒ»«ƒ¿»¿»»¿«≈ƒ∆»

במשנה.45) שם זו הלכה השילוח .46)כל שאם 47)מן
לקידוש  יאמרו שמא גזירה שרת, מכלי  שהיא בחבית ימלאו
נ. (סוכה בלינה ונפסלו קדשו כן ואם מלאום, ורגלים ידים

ינאי ). ר' דברי 

.È‰ÎtL Ì‡48‰˙lb˙ B‡49Bik‰ ÔÓ ‡lÓÓ  ƒƒ¿¿»ƒ¿«¿»¿«≈ƒ«ƒ
.CqÓe¿«≈

המים.48) נשפכו המגולים 49)כלומר, והמים והיין
מזבח  איסורי  מהלכות ופ "ו שם, (משנה למזבח  פסולים
בהם  והכניס  נחש מהם שתה שמא חשש שיש לפי  י ), הלכה
נפסלו  – סכנה חשש משום בשתיה שאסורים ומכיון ארסו,
נא  הקריבהו ח ) א, (מלאכי  שנאמר משום למזבח , גם
בגמרא, (שם צבאות ה' אמר פניך, הישא או הירצך לפחתך

צז:). בתרא בבבא עוד וראה

.‡È‰ÈL ÌÈÓB‡ eÈ‰ ‚Á‰ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ≈∆»»¿ƒƒ»
ÌBi‰ ÛÒeÓ ÏÚ dÓˆÚ ÈÙa50BlÁ ÈÓÈÓ ÔBL‡a . ƒ¿≈«¿»«««»ƒƒ≈À

ÌÈÏ‡ Èa '‰Ï e‰ :ÔÈÓB‡ eÈ‰ „ÚBÓ ÏL51ÈMa .52 ∆≈»¿ƒ»«¿≈≈ƒ«≈ƒ
ÓB‚Â ÌÈ‰Ï‡ Ó‡ ÚLÏÂ 53ÈLÈÏMa .Ìe˜È ÈÓ  ¿»»»»«¡…ƒ¿≈«¿ƒƒƒ»

ÌÈÚÓ ÌÚ ÈÏ54ÓB‚Â ÌÚa ÌÈÚa eÈa  ÈÚÈa .55. ƒƒ¿≈ƒ»¿ƒƒƒ…¬ƒ»»¿≈
BÓÎL ÏqÓ È˙BÈÒ‰  ÈLÈÓÁa56eËBnÈ  ÈMMa . «¬ƒƒ¬ƒƒƒ≈∆ƒ¿«ƒƒƒ

ÓB‚Â ı‡ È„ÒBÓ Ïk57„Á‡a ˙BÈ‰Ï ˙aL ÏÁ Ì‡Â . »¿≈»∆¿≈¿ƒ»«»ƒ¿¿∆»
‰ÁcÈ eËBnÈ  Ô‰Ó58. ≈∆ƒƒ»∆

  

         
 

פותח  דחוה "מ  שני   יו של ששירו  גדול, פלא  הוא  ולכאורה 
כבר   שנמצאי ובפרט כו '",  אלקי אמר "ולרשע  בפסוק 
במילי לפתוח  ומדוע  יוה "כ , של והסליחה  הכפרה  אחרי 
 ה כיבושי דברי  המזמור "כל מבאר שרש "י  ומצינו  אלו .
החג, שמחת  ושמחי החג למצוות לעזרה   לנאספי
לבית  לבוא  ל למה  כלומר, חוקי , לספר ל מה   ומוכיח

לדברי מה  מוב אינו  ועדיי בתשובה ". חוזר אינ  א זה 
יוה "כ . אחרי  ובפרט ביו "ט, כיבושי

לדייק  שאפשר לומר מסתבר שלא   א בזה : והביאור
פותחי ולא  המזמור כל  שאומרי שכוונתו  רש "י  מלשו
עצמה  הגמרא  ־כ א כי  כו '",  אלקי אמר "ולרשע   במילי
הגמ ' בהמש אופ בכל בפירוש , זאת להזכיר צריכה  היתה 
," אר מוסדי  כל "ימוטו   אומרי הששי   שביו איתא   ש
א ־ל, בעדת נצב   אלקי "במזמור  ש מפרש  ורש "י 
שאמר  מה   שג לומר, יש  ועפ"ז המזמור". כל  ואומרי
כל  לאמירת כוונתו  השני ,  ליו בנוגע  המזמור" "כל

המזמור.
      

ב ,50) הלכה המקדש כלי  מהלכות פ "ג למעלה ראה
עולות  כל על היין ניסוך בשעת שירה אומרים היו שהלויים
אלו  מהלכות פ "ו למעלה גם וראה חובה, הבאים הציבור

הֿז. היא 51)הלכות ההלכה סוף  עד מכאן כט . תהלים
שהיום  שם על המזמור "כל והיינו נה. בסוכה ברייתא
ובאותו  ועוז. כבוד דהיינו השואבה, בית שמחת תחילת
שם). (רש"י  המים" ניסוך שם על המים, על ה' קול מזמור

המועד.52) חול דברי53)של המזמור "כל נ. תהלים
בשמחת  ושמחים החג למצות לעזרה לנאספין הן כבושין
לבוא  לך למה כלומר חוקי , לספר לך מה ומוכיחם החג,
(רש"י וכו'" בתשובה חוזר אינך אם עמי , שאר עם זה לבית

טז 54)שם) פסוק  שהוא יקום, מי  מהפסוק  צד. תהלים
צרותן  על מדברת לי , יקום מי  שפרשת "מפני  הפרק . סוף  עד
ומלכי יון ומלכי  פרס  מלכי  תחת שני  בבית משועבדין שהיו
מלכם, שמחת מלשמח  נמנעים אינם ואף ֿעלֿפי ֿכן רומי ,
לולי האלה, המריעים מן להצילנו לנו יקום מי  ומתפללין
רגלי מטה אמרתי  אם נפשי , דומה שכנה כמעט  לי  עזרתה ה'
לפי אף  כלומר, ישעשעו, תנחומיך בקרבי  שרעפי  וגו'
וכו' בתנחומיך להשתעשע  מלבוא נמנעים אנו אין צרותינו

שם). (רש"י  המזמור" סוף  פסוק 55)עד עד צד, תהלים
הוא  בוערים" "בינו כי  ואף  שם), (סוכה ספרא וכרב  טז.
הוא  מרעים" עם לי  יקום ו"מי  המזמור, של הראשון החלק 
את  ומאחרים השני  החלק  את מקדימים – השני  החלק 
זמן  שהוא עניים מתנות זמן שעכשיו "מפני  הראשון, החלק 
ימים  וכשמגיעין עני , ומעשר ופאה שכחה לקט  זמן אסיף ,
קורין  לבתיהם, ולשוב  לפרוש קרובים שהן האחרונים
שהמעשרות  ואף ֿעלֿפי  כראוי , שיעשרו להוכיחם לפניהם
"בינו  אומר לכך יודיענו, ומי  רואנו מי  יאמרו ולא בצנעה,
אוזן  הנוטע  מעשינו, יגיד מי  בלבם שאומרים בעם", בוערים
יוכיח  הלא גוים היוסר יביט , הלא עין יוצר אם ישמע , הלא

שם). (רש"י  לי " יקום מי  עד "דברי56)וגו' פא. תהלים
בסתר  אענך ואחלצך קראת בצרה תזכו, אם הן, תנחומים
עליהן  שנידונין המים על וגו' מריבה מי  על אבחנך רעם,
שמתפללין  שם על לך, אפסוק  בוחנך שאני  מה לפי  בחג,
אלקיך  ה' אנכי  זה במזמור וכתיב  להן, וצריכים הגשמים על
לכם  שאשלח  ואמלאהו, פיך הרחב  מצרים, מארץ  המעלך
שם). (רש"י  וגו'" חטה מחלב  ויאכילהו המזמור וסוף  ברכה,
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ואומרים 57) אֿל, בעדת נצב  אֿלקים במזמור, פב . תהלים
אלו  הצדיקו, ורש עני  בו שכתוב  שם על המזמור כל
בפ ' לו, ותן משלך צדק  בחולין, נדרש הוא  שכך מעשרות,
לבו  נותן שאינו ומי  יבינו. ולא ידעו לא קלד.) (חולין הזרוע 
(פ "ה  באבות כדתנן מיתה, זו יתהלכו בחשכה לכך, להבין
החג  במוצאי  כו' מתרבה הדבר פרקים בארבעה ט ) משנה
לעולם  קללה וגורם עניים, מתנות גזל מפני  שנה שבכל

שם). (רש"י  ארץ " אפסי  כל שימוטו כלומר,58)ורעבון
חל  המועד חול של הראשונים הימים מששת אחד אם
שבת, של שיר מפני  נדחה יום אותו של שיר הרי  בשבת,
מפני נדחה האחרון, שהוא "ימוטו", כי  יוצא וממילא
שאין  אתמול, לומר ראוי  שהיה שיר בשבת באחד שאמרו
נמצא  בשבת אחד של שיר ובשני  השיר, סדר  מדלגין

שם). (רש"י  נדחה האחרון

.Èe‡a k59ÌÈOÚ ‰p‰k ˙BÓLÓ ÏkL , ¿»≈«¿∆»ƒ¿¿¿À»∆¿ƒ
ÌÈÏ‚a ‰ÂLa ÔÈ„BÚ ÔlÎÂ ,‰Úa‡Â60˙Bkq‰ ‚Áe . ¿«¿»»¿À»¿ƒ¿»∆»¿»ƒ¿««À

B‡ „Á‡ ÏÈ‡ B‡ „Á‡ t È˜Ó ÓLÓ Ïk ‰È‰»»»ƒ¿»«¿ƒ«∆»«ƒ∆»
È˜nL ÓLÓ LÈ  ÌÈOk‰ Ï‡ .˙‡hÁ‰ ÈÚO¿ƒ««»¬»«¿»ƒ≈ƒ¿»∆«¿ƒ
.„Á‡ Ok È˜nL ÓLÓ LÈÂ ,ÌÈOk ÈL Ô‰Ó≈∆¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»∆«¿ƒ∆∆∆»

?„ˆÈk61‰LÏL ÌL eÈ‰ ‚Á ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBÈa ≈«¿»ƒ∆«»»¿»
ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt OÚ62È˜Ó ÓLÓ Ïk . »»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ

ÌÈOk OÚ ‰Úa‡ ÌL e‡L .Ì‰Ó ˙Á‡ ‰Ó‰a¿≈»««≈∆ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒ
ÌÈL ÔÈÈ˜Ó ˙BÓLÓ ‰ML .˙BÓLÓ ‰BÓLÏƒ¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ¿«ƒ
eÈ‰ ÈMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈÈ˜Ó ˙BÓLÓ ÈLe ,ÌÈL¿«ƒ¿≈ƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«≈ƒ»

ÌÈt OÚ ÌÈL ÌL63Ïk .ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe »¿≈»»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»
ÌÈOk OÚ ‰Úa‡ ÌL e‡L .„Á‡ È˜Ó ÓLÓƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒ
,ÌÈL ÌÈL ÔÈÈ˜Ó ‰MÓÁ .˙BÓLÓ ‰ÚL˙Ï¿ƒ¿»ƒ¿»¬ƒ»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
„Á‡ ÌL eÈ‰ ÈLÈÏMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈÈ˜Ó ‰Úa‡Â¿«¿»»«¿ƒƒ∆»∆»«¿ƒƒ»»««
È˜Ó ÓLÓ Ïk .ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt OÚ»»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ
.˙BÓLÓ ‰OÚÏ ÌÈOk OÚ ‰Úa‡ e‡L .„Á‡∆»ƒ¿¬«¿»»»»¿»ƒ«¬»»ƒ¿»
„Á‡ ÔÈÈ˜Ó ‰MLÂ ,ÌÈL ÌÈL ÔÈÈ˜Ó ‰Úa‡«¿»»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«¿ƒƒ∆»
ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt ‰OÚ ÌL eÈ‰ ÈÚÈa .„Á‡∆»»¿ƒƒ»»¬»»»ƒ¿≈≈ƒ
‰Úa‡ ÌL e‡L .„Á‡ È˜Ó ÓLÓ Ïk .ÈÚOÂ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»
ÔÈÈ˜Ó ‰LÏL .ÓLÓ OÚ „Á‡Ï ÌÈOk OÚ»»¿»ƒ¿««»»ƒ¿»¿»«¿ƒƒ
ÈLÈÓÁa .„Á‡ „Á‡ ÔÈÈ˜Ó ‰BÓLe ,ÌÈL ÌÈL¿«ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«¬ƒƒ
ÓLÓ Ïk .ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt ‰ÚLz ÌL eÈ‰»»ƒ¿»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»
ÌÈLÏ ÌÈOk OÚ ‰Úa‡ ÌL e‡L .„Á‡ È˜Ó«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒƒ¿≈

L .ÓLÓ OÚ,ÌÈL ÌÈL ÔÈÈ˜Ó ˙BÓLÓ È »»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
ÌÈt ‰BÓL eÈ‰ ÈMMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈÈ˜Ó ‰OÚÂ«¬»»«¿ƒƒ∆»∆»«ƒƒ»¿»»ƒ
e‡L .„Á‡ È˜Ó ÓLÓ Ïk .ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬
.ÓLÓ OÚ ‰LÏLÏ ÌÈOk OÚ ‰Úa‡ ÌL»«¿»»»»¿»ƒƒ¿»»»ƒ¿»
OÚ ÌÈLe ,ÌÈOk ÈL È˜Ó Ô‰Ó „Á‡ ÓLÓƒ¿»∆»≈∆«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»»
‰ÚL ÌL eÈ‰ ÈÚÈMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈÈ˜Ó ÓLÓƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«¿ƒƒ»»ƒ¿»
ÌÈOk OÚ ‰Úa‡Â .ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈt»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ¿«¿»»»»¿»ƒ
‰Ó‰a È˜Ó ÓLÓ Ïk ‡ˆÓ .˙BÓLn‰ ÔÈÓk¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿≈»

.˙Á‡««

ג.59) הלכה המקדש כלי  מהלכות פ "ד למעלה

עובד 60) לעבוד, ורצה ברגל הכהנים מן שיבוא "כל כלומר
(שם  משמרך" שיגיע  עד לך לו אומרים ואין עמהם, וחולק 

ד). בסוכה 61)הלכה משנה היא ההלכה סוף  ועד מכאן
ג.62)נה: הלכה למעלה הלכה 63)ראה למעלה ראה

יום. בכל אחד אחד פוחתין הפרים כי  ד,

.‚ÈÈ˜Ó ‰È‰ ‡Ï  ÌBi‰ t È˜Ó ‰È‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆»»«¿ƒ««…»»«¿ƒ
ÁÓÏ t64‰ÏÈÏÁ ÔÈÊBÁ ‡l‡ ,65ÈÈÓMa .66ÔÈÊBÁ «¿»»∆»¿ƒ¬ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈÏ‚‰ ‡Lk „Á‡k Ôlk ÒiÙÏ67e‡aL BÓk ,68. ¿«≈À»¿∆»ƒ¿»»¿»ƒ¿∆≈«¿

אתמול 64) כבשים שהקריבו המשמרות "שאין במשנה. שם
שם). (רש"י  אותם" המשמרות 65)מניחים שסדרו כסדר

וגו', ידעיה ואחריו ראשון יהויריב  כד) (א, הימים בדברי 
חוץ  פרים, בהקרבת ומשלשות שונות המשמרות כל ונמצאו
בגמרא). (שם משלשות ואין ששונות משמרות משני 

כבשים 66) ושבעה ואיל פר אלא שם שאין עצרת. בשמיני 
ה. הלכה למעלה ראה חטאת, מפיסין 67)ושעיר כלומר

שלשו  שלא המשמרות שתי  בין רק  ולא המשמרות, כל בן
ופסק  כברגלים", לפיס  חזרו "בשמיני  במשנה שם ראה בחג,
המשמרות, כל בין מפיסין היו כי  הסובר (שם) כרבי  רבינו
שתי בין מפיסין בשמיני  הבא פר כי  האומרים כחכמים ולא
הוא  בפיס  העולה ומשמר החג, בפרי  שלשו שלא המשמרות
רבינו. של פסקו טעם לחםֿמשנה וראה הפר. העושה

המקדש 68) כלי  מהלכות ופ "ד יב , הלכה התחלת למעלה
ברגלים. שוות המשמרות כל כי  שם.

.„È˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‚Á ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBÈa¿»ƒ∆«∆»ƒ¿¿«»
ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ÌL ‰È‰69ÔÈ„ÈÓz ÏLÂ ÔÈÙÒeÓ ÏL »»»ƒ¿«¿»ƒ∆»ƒ¿∆¿ƒƒ
ÔBOÚ „Á‡Â ÌÈML70ÔÈÚÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,71B˙B‡72. ƒƒ¿∆»ƒ»¿…»¿»¿ƒ

הקרבנות 69) מעשה מהלכות פ "ב  למעלה ראה הסולת, היא
טוֿיז. הלכות להלן וראה א, עשר 70)הלכה שלשה שהרי 

היה  ג) הלכה למעלה (ראה הראשון ביום שמקריבים הפרים
היו  פר לכל שהרי  סולת, עשרונים ותשע  בשלשים צורך
מעשה  מהלכות פ "ב  למעלה (ראה עשרונים שלשה
ג) הלכה למעלה (ראה האילים ולשני  ד). הלכה הקרבנות
שני מביא איל לכל שהרי  עשרונים, בארבעה צורך היה
(ראה  הכבשים עשרה ולארבע  שם). (מעה"ק  עשרונים
כבש  לכל עשרון עשרונים, עשר ארבעה מביא ה"ג) למעלה
עשרונים, ושבעה חמשים ביחד הרי  שם), (מעה"ק  וכבש
טעון  אין שהרי  נסכים מביא אינו החטאת שעיר על ואילו
ה"ב ), שם מעה"ק  (ראה בלבד ושלמים עולות אלא נסכים
מוסף  של הכבשים שני  על עשרונים שני  מביא לזה ונוסף 
שני לזה נוסף  ועוד כבש, לכל אחד עשרון שבת של
ואחד  ששים ביחד הרי  התמידין, כבשי  לשני  עשרונים
פי "ב . שם ותוספתא קג: במנחות משנה ראה עשרונים,

מששים 71) שיותר משום הוא והטעם שם. ותוספתא משנה
מהלכות  בפי "ז למעלה ראה אחד, בכלי  נבללים אינם עשרון
בפחות  שאפילו להלן עוד וראה ו. הלכה הקרבנות מעשה

כאן. לבלול אין ואחד אותם.72)מששים בכסף ֿמשנה:

.ÂËÌÏBÚÏe73ÔÈÚÓ ÔÈ‡74ÌÈÎÒ75ÈkÒ ‡l‡ , ¿»≈¿»¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈
ÌÈOk ÈkÒÂ ,ÌcÏ ÌÈÏÈ‡‰ ÈkÒÂ ,ÌcÏ ÌÈt‰«»ƒ¿«»¿ƒ¿≈»≈ƒ¿«»¿ƒ¿≈¿»ƒ

ÌcÏ76„ÈÁÈ ˙Ba˜a ÔÈa eaˆ ˙Ba˜a ÔÈa ,77. ¿«»≈¿»¿¿ƒ≈¿»¿¿»ƒ
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קע                 
         

עשרון.73) ואחד מששים בפחות אפילו כלומר,
פט :74) שם וגמרא קג: במנחות היין 75)משנה כולל

הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות פ "ב  למעלה (ראה והסולת
אף ֿעלֿפי76)א). לערב , אסור – ביחד ואילים פרים אבל

סולת  עשרונים שלשה מביא הוא בפר שהרי  שוה, שבלילתם
לוגין  שני  הרי  שמן, לוגין ששה היינו שמן, ההין חצי  על
עליהם  מביא שהרי  כן, באילים וגם סולת, עשרון על שמן
ארבעה  היינו שמן ההין שלישית על סולת עשרונים שני 
שנאמר  ממה כן ולמדו – עשרון על לוגין שני  הרי  לוגין,
זה  של חלביו יערב  שלא "והקטירו", יא) ג, (ויקרא בחלבים
לסולת  והואֿהדין טז). הלכה להלן וראה פט : (מנחות בזה
גבי על נקטר שלהם הקומץ  הם, שאף  מנחה, של ושמן
או  אילים בשל כבשים נסכי  יערב  שלא וקלֿוחומר המזבח .
והאילים  שהפרים שוה, בלילתם אין שהרי  פרים, בשל
בכבשים  ואילו סולת, עשרון כל על שמן לוגין שני  נבללים
והן  שמן, לוגין שלשה על סולת עשרון יותר, רכה בלילתם
במנחות  (רש"י  יתירה וזו חסירה זו ונמצאת מזו זו בולעות
אילים  בפרים, פרים שנסכי  רבינו, מדברי  [ונראה קג:).
מדברי נראה וכן איסור, אין – בכבשים וכבשים באילים
רק  שהכוונה לפרש וצריך (שם), במנחות והגמרא המשנה
על  אינם שהרי  התורה, מן בתערובת, נאסרו שלא יין, לנסכי 
הקרבנות  מעשה מהלכות (פ "ב  שיתין גבי  על אלא  האש,
תערובת  אסרו חכמים ורק  יד), הלכה פט "ז ושם א, הלכה
אלא  גזרו לא פט :) (מנחות ושמן סולת לערב  יבוא שמא יין
בשני יש שהרי  וכו'), באילים (פרים מינו בשאינו במין
כבשים  כגון בדיעבד, אפילו פוסלת שתערובת אופן מינים
בפרים  גם גזרו ולפיכך במשנה), (שם יחד שבללם בפרים

גזרו,ו  לא – וכו' בפרים פרים כגון אחד במין אבל אילים,
סימן  ליורהֿדעה בט "ז וראה בדיעבד. פסול בו אין שלעולם
ששנינו  מה על פט :) (שם אביי  שאמר ומה א, ס "ק  צא
נסכי אילים, בנסכי  פרים נסכי  "מערבין פט .) (שם  במשנה
סלתן  נתערב  אם יינו "מערבין – כבשים" בנסכי  כבשים
התירו  לא שבהם באילים, פרים על מוסב  לא זה ושמנן",
לעולם, מותר בכבשים בכבשים אבל נתערב , כבר אם אלא
ועיין  יט . הלכה להלן וראה כנ"ל. שנתערבו, לפני  אפילו

המוריה]. נסכי77)בהר "מערבין פט . שם במשנה ראה
בשל  יחיד כבשים, בנסכי  כבשים נסכי  אילים, בנסכי  פרים
דין  כי  בגמרא פט : שם וראה אמש". בשל יום של ציבור,
והסולת  השמן נתערבו כבר אם ורק  דוקא, יין לענין הוא זה
ולא  אסור, – אחר באופן אבל יח ), הלכה להלן (ראה

לציבור. יחיד בין הבדילו

.ÊËÔÈa eaˆ ˙Ba˜ ÔÈa ,˙Ba˜ ÏL ÌÈÏÁ‰ ÏÎÂ¿»«¬»ƒ∆»¿»≈»¿¿ƒ≈
„ÈÁÈ ˙Ba˜78‡l‡ ,‰Êa ‰Ê Ô˙B‡ ÔÈÚÓ ÔÈ‡  »¿¿»ƒ≈¿»¿ƒ»∆»∆∆»

BÓˆÚ ÈÙa Ôa˜Â Ôa˜ Ïk ÈeÓ‡ ÔÈÈË˜Ó79Ì‡Â . «¿ƒƒ≈≈»»¿»¿»¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ
„Á‡k Ïk‰ ÈË˜Ó  eÚ˙80. ƒ¿»¿«¿ƒ«…¿∆»

טו.78) הלכה למעלה וראה שם, במנחות נראה כן
ויקרא 79) ובסיפרא פט : ובמנחות סד: בפסחים ברייתא

יא) ג, (ויקרא שנאמר י , הלכה יד פרשה דנדבה דבורא
להלן  גם וראה בזה. זה של חלביו יערב  שלא "והקטירו",

ו. הלכה פסח  קרבן מהלכות במנחות 80)פ "א מבואר כן
הרי אמר". קא נתערבו "אם יוחנן ר' שמתרץ  ממה שם,

– נדחה הזה התירוץ  כי  ואף  ביחד. מקטירם נתערבו, שאם
אמת  דין הדין אבל אחר, מטעם אלא נדחה זה מטעם לא

המוריה). (הר

.ÊÈÌÈÎÒ ÏL ˙BÁÓ81Á‡ BÊa BÊ eÚ˙pL ¿»∆¿»ƒ∆ƒ¿»¿»««
˙BLk  BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏÏpL82. ∆ƒ¿«»ƒ»ƒƒ¿≈«¿¿≈

הקרבנות 81) מעשה מהלכות פ "ב  למעלה ראה סולת, היינו
א. כבשים 82)הלכה או ופרים כבשים היינו במינו, [מין

רכה  בלילתם שכבשים בבלילה, מינים שני  שהם ואילים,
הלכה  למעלה ראה סולת. עשרון על שמן לוגים (=שלשה
על  לוגים (=שני  עבה בלילתם ואילים פרים ואילו טו),
אחד  מין הם ואילים פרים אבל שם). למעלה ראה עשרון,
אין  ובהם שם), למעלה (ראה שווה בלילתם שהרי  זה, לענין
כשרות, – ביחד נבללו אם אלא לחוד, תהא שבלילתם צורך
נסכי מערבין "אין (פט :) שם במשנה הוא וכן להלן. וראה
וכו' עצמן בפני  אלו בללם ואם ואילים, פרים בנסכי  כבשים

להלן]. וראה פסול". בלל שלא עד אם כשירים, ונתערבו

.ÁÈeÏÏpL ÔÂÈÎÂ83˙BÁn‰84ÔzÏÒÂ ÔÓL Ú˙Â ¿≈»∆ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿»≈«¿»¿»¿»
‰ ‰lÁzÎÏ Ô‰lL ÔÈÈ ÚÏ zÓ ‰Ê È85Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆À»¿»≈«ƒ∆»∆¿«¿ƒ»¿≈ƒ

ÈÙa ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÌÈÎÒ ÏL ˙BÁÓ ÈË˜‰ƒ¿ƒ¿»∆¿»ƒ»««¿««ƒ¿≈
dÓˆÚ86Ô‰lL ÔÈi‰ ÚÏ zÓ ‰Ê È‰ 87. «¿»¬≈∆À»¿»≈««ƒ∆»∆

שם.83) המשנה בפירוש שם, במנחות היינו 84)כאבי 
יט . הלכה להלן ראה באילים, לא 85)פרים אם אבל

היין  לערב  אסור והאילים, הפרים של וסולתן שמנן נתערבו
כ). הלכה להלן (ראה נתערבו.86)לכתחילה שלא כלומר

יינן 87) מערבין קאמר הכי  אביי , "אמר פט : במנחות שם
במה  והתניא לא, לכתחלה ויינן ושמנן. סלתן נתערב  אם
אמר  אלא מערבין. יין אבל ושמן, בסולת אמורים דברים
יין  מערבין ושמנן סלתן דהוקטר היכא קאמר, הכי  אביי ,
ושמנן  סלתן נתערב  אם הוקטר, דלא היכא לכתחילה.
אתי דילמא מערבין, אין לאו ואם יינן, נמי  מערבין

לכתחילה". ושמן סולת לאיערובי 

.ËÈÌÈÎÒ ÏL ÔÈi‰ ÌÈÚnLk88ÔÈÈ ÚÏ BÏ LÈ  ¿∆¿»¿ƒ««ƒ∆¿»ƒ≈¿»≈≈
eaˆ ÏLa „ÈÁÈ ÏLÂ ,ÌBÈ ÏLa LÓ‡ ÏL ÌÈÎÒ89. ¿»ƒ∆∆∆¿∆¿∆»ƒ¿∆ƒ

ÚnLÎe90ÈkÒ ÔÈÈa ÌÈt ÈkÒ ÔÈÈ ÚÓ  ¿∆¿»≈¿»≈≈ƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈
ÌÈÏ‡91ÌÈOk ÈkÒ ÔÈÈ ,92Ï‡ ;ÌÈOk ÈkÒ ÔÈÈa ≈ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ¬»

ÌÈt ÈkÒ ÔÈÈa ÌÈOk ÈkÒ ÔÈÈ ÔÈÚÓ ÔÈ‡≈¿»¿ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ
ÌÈÏÈ‡Â93. ¿≈ƒ

בפני88) שהוקטרו או וסולתן, שמנן כשנתערב  כלומר,
יח . הלכה למעלה ראה פט .89)עצמן, שם משנה

בנסכי כבשים נסכי  אילים, בנסכי  פרים נסכי  "מערבין
וכמו  אמש". בשל יום של ציבור, ושל יחיד של כבשים,
שכתב  ומה למעלה). דבריו הובאו פט : (שם אביי  שפירשה
של  בקרבן נסכים הביא לא אם כלומר יום, בשל אמש של
מעשה  מהלכות פ "ב  למעלה (ראה היום והביאן אמש
לאחר  ונסכיו היום, קרבנו אדם מביא כי  יב , הלכה הקרבנות

שם). במנחות המשנה פירוש ראה ימים, היינו 90)עשרה
כנ"ל. הוקטרו, או ובהם 91)כשנתערבו שוה. שבלילתן

אותם  תפסול וסלתם שמנם שתערובת אופן שום אין עצמם
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עשרון.73) ואחד מששים בפחות אפילו כלומר,
פט :74) שם וגמרא קג: במנחות היין 75)משנה כולל

הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות פ "ב  למעלה (ראה והסולת
אף ֿעלֿפי76)א). לערב , אסור – ביחד ואילים פרים אבל

סולת  עשרונים שלשה מביא הוא בפר שהרי  שוה, שבלילתם
לוגין  שני  הרי  שמן, לוגין ששה היינו שמן, ההין חצי  על
עליהם  מביא שהרי  כן, באילים וגם סולת, עשרון על שמן
ארבעה  היינו שמן ההין שלישית על סולת עשרונים שני 
שנאמר  ממה כן ולמדו – עשרון על לוגין שני  הרי  לוגין,
זה  של חלביו יערב  שלא "והקטירו", יא) ג, (ויקרא בחלבים
לסולת  והואֿהדין טז). הלכה להלן וראה פט : (מנחות בזה
גבי על נקטר שלהם הקומץ  הם, שאף  מנחה, של ושמן
או  אילים בשל כבשים נסכי  יערב  שלא וקלֿוחומר המזבח .
והאילים  שהפרים שוה, בלילתם אין שהרי  פרים, בשל
בכבשים  ואילו סולת, עשרון כל על שמן לוגין שני  נבללים
והן  שמן, לוגין שלשה על סולת עשרון יותר, רכה בלילתם
במנחות  (רש"י  יתירה וזו חסירה זו ונמצאת מזו זו בולעות
אילים  בפרים, פרים שנסכי  רבינו, מדברי  [ונראה קג:).
מדברי נראה וכן איסור, אין – בכבשים וכבשים באילים
רק  שהכוונה לפרש וצריך (שם), במנחות והגמרא המשנה
על  אינם שהרי  התורה, מן בתערובת, נאסרו שלא יין, לנסכי 
הקרבנות  מעשה מהלכות (פ "ב  שיתין גבי  על אלא  האש,
תערובת  אסרו חכמים ורק  יד), הלכה פט "ז ושם א, הלכה
אלא  גזרו לא פט :) (מנחות ושמן סולת לערב  יבוא שמא יין
בשני יש שהרי  וכו'), באילים (פרים מינו בשאינו במין
כבשים  כגון בדיעבד, אפילו פוסלת שתערובת אופן מינים
בפרים  גם גזרו ולפיכך במשנה), (שם יחד שבללם בפרים

גזרו,ו  לא – וכו' בפרים פרים כגון אחד במין אבל אילים,
סימן  ליורהֿדעה בט "ז וראה בדיעבד. פסול בו אין שלעולם
ששנינו  מה על פט :) (שם אביי  שאמר ומה א, ס "ק  צא
נסכי אילים, בנסכי  פרים נסכי  "מערבין פט .) (שם  במשנה
סלתן  נתערב  אם יינו "מערבין – כבשים" בנסכי  כבשים
התירו  לא שבהם באילים, פרים על מוסב  לא זה ושמנן",
לעולם, מותר בכבשים בכבשים אבל נתערב , כבר אם אלא
ועיין  יט . הלכה להלן וראה כנ"ל. שנתערבו, לפני  אפילו

המוריה]. נסכי77)בהר "מערבין פט . שם במשנה ראה
בשל  יחיד כבשים, בנסכי  כבשים נסכי  אילים, בנסכי  פרים
דין  כי  בגמרא פט : שם וראה אמש". בשל יום של ציבור,
והסולת  השמן נתערבו כבר אם ורק  דוקא, יין לענין הוא זה
ולא  אסור, – אחר באופן אבל יח ), הלכה להלן (ראה

לציבור. יחיד בין הבדילו

.ÊËÔÈa eaˆ ˙Ba˜ ÔÈa ,˙Ba˜ ÏL ÌÈÏÁ‰ ÏÎÂ¿»«¬»ƒ∆»¿»≈»¿¿ƒ≈
„ÈÁÈ ˙Ba˜78‡l‡ ,‰Êa ‰Ê Ô˙B‡ ÔÈÚÓ ÔÈ‡  »¿¿»ƒ≈¿»¿ƒ»∆»∆∆»

BÓˆÚ ÈÙa Ôa˜Â Ôa˜ Ïk ÈeÓ‡ ÔÈÈË˜Ó79Ì‡Â . «¿ƒƒ≈≈»»¿»¿»¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ
„Á‡k Ïk‰ ÈË˜Ó  eÚ˙80. ƒ¿»¿«¿ƒ«…¿∆»

טו.78) הלכה למעלה וראה שם, במנחות נראה כן
ויקרא 79) ובסיפרא פט : ובמנחות סד: בפסחים ברייתא

יא) ג, (ויקרא שנאמר י , הלכה יד פרשה דנדבה דבורא
להלן  גם וראה בזה. זה של חלביו יערב  שלא "והקטירו",

ו. הלכה פסח  קרבן מהלכות במנחות 80)פ "א מבואר כן
הרי אמר". קא נתערבו "אם יוחנן ר' שמתרץ  ממה שם,

– נדחה הזה התירוץ  כי  ואף  ביחד. מקטירם נתערבו, שאם
אמת  דין הדין אבל אחר, מטעם אלא נדחה זה מטעם לא

המוריה). (הר

.ÊÈÌÈÎÒ ÏL ˙BÁÓ81Á‡ BÊa BÊ eÚ˙pL ¿»∆¿»ƒ∆ƒ¿»¿»««
˙BLk  BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏÏpL82. ∆ƒ¿«»ƒ»ƒƒ¿≈«¿¿≈

הקרבנות 81) מעשה מהלכות פ "ב  למעלה ראה סולת, היינו
א. כבשים 82)הלכה או ופרים כבשים היינו במינו, [מין

רכה  בלילתם שכבשים בבלילה, מינים שני  שהם ואילים,
הלכה  למעלה ראה סולת. עשרון על שמן לוגים (=שלשה
על  לוגים (=שני  עבה בלילתם ואילים פרים ואילו טו),
אחד  מין הם ואילים פרים אבל שם). למעלה ראה עשרון,
אין  ובהם שם), למעלה (ראה שווה בלילתם שהרי  זה, לענין
כשרות, – ביחד נבללו אם אלא לחוד, תהא שבלילתם צורך
נסכי מערבין "אין (פט :) שם במשנה הוא וכן להלן. וראה
וכו' עצמן בפני  אלו בללם ואם ואילים, פרים בנסכי  כבשים

להלן]. וראה פסול". בלל שלא עד אם כשירים, ונתערבו

.ÁÈeÏÏpL ÔÂÈÎÂ83˙BÁn‰84ÔzÏÒÂ ÔÓL Ú˙Â ¿≈»∆ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿»≈«¿»¿»¿»
‰ ‰lÁzÎÏ Ô‰lL ÔÈÈ ÚÏ zÓ ‰Ê È85Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆À»¿»≈«ƒ∆»∆¿«¿ƒ»¿≈ƒ

ÈÙa ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÌÈÎÒ ÏL ˙BÁÓ ÈË˜‰ƒ¿ƒ¿»∆¿»ƒ»««¿««ƒ¿≈
dÓˆÚ86Ô‰lL ÔÈi‰ ÚÏ zÓ ‰Ê È‰ 87. «¿»¬≈∆À»¿»≈««ƒ∆»∆

שם.83) המשנה בפירוש שם, במנחות היינו 84)כאבי 
יט . הלכה להלן ראה באילים, לא 85)פרים אם אבל

היין  לערב  אסור והאילים, הפרים של וסולתן שמנן נתערבו
כ). הלכה להלן (ראה נתערבו.86)לכתחילה שלא כלומר

יינן 87) מערבין קאמר הכי  אביי , "אמר פט : במנחות שם
במה  והתניא לא, לכתחלה ויינן ושמנן. סלתן נתערב  אם
אמר  אלא מערבין. יין אבל ושמן, בסולת אמורים דברים
יין  מערבין ושמנן סלתן דהוקטר היכא קאמר, הכי  אביי ,
ושמנן  סלתן נתערב  אם הוקטר, דלא היכא לכתחילה.
אתי דילמא מערבין, אין לאו ואם יינן, נמי  מערבין

לכתחילה". ושמן סולת לאיערובי 

.ËÈÌÈÎÒ ÏL ÔÈi‰ ÌÈÚnLk88ÔÈÈ ÚÏ BÏ LÈ  ¿∆¿»¿ƒ««ƒ∆¿»ƒ≈¿»≈≈
eaˆ ÏLa „ÈÁÈ ÏLÂ ,ÌBÈ ÏLa LÓ‡ ÏL ÌÈÎÒ89. ¿»ƒ∆∆∆¿∆¿∆»ƒ¿∆ƒ

ÚnLÎe90ÈkÒ ÔÈÈa ÌÈt ÈkÒ ÔÈÈ ÚÓ  ¿∆¿»≈¿»≈≈ƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈
ÌÈÏ‡91ÌÈOk ÈkÒ ÔÈÈ ,92Ï‡ ;ÌÈOk ÈkÒ ÔÈÈa ≈ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ¬»

ÌÈt ÈkÒ ÔÈÈa ÌÈOk ÈkÒ ÔÈÈ ÔÈÚÓ ÔÈ‡≈¿»¿ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ
ÌÈÏÈ‡Â93. ¿≈ƒ

בפני88) שהוקטרו או וסולתן, שמנן כשנתערב  כלומר,
יח . הלכה למעלה ראה פט .89)עצמן, שם משנה

בנסכי כבשים נסכי  אילים, בנסכי  פרים נסכי  "מערבין
וכמו  אמש". בשל יום של ציבור, ושל יחיד של כבשים,
שכתב  ומה למעלה). דבריו הובאו פט : (שם אביי  שפירשה
של  בקרבן נסכים הביא לא אם כלומר יום, בשל אמש של
מעשה  מהלכות פ "ב  למעלה (ראה היום והביאן אמש
לאחר  ונסכיו היום, קרבנו אדם מביא כי  יב , הלכה הקרבנות

שם). במנחות המשנה פירוש ראה ימים, היינו 90)עשרה
כנ"ל. הוקטרו, או ובהם 91)כשנתערבו שוה. שבלילתן
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

                 
         

יש  שבהם וכבשים, פרים מחמת בהם שגזרו אלא בדיעבד,
כגון  בדיעבד, אפילו פוסלת וסולת שמן שתערובת אופן
ממש, אחד [ובמין יז). הלכה למעלה (ראה ביחד שנבללו
(וראה  בכבשים וכבשים באילים אילים בפרים, פרים כגון
וכבשים  ובפרים שנתערבו. לפני  אפילו אסרו לא בסמוך),
לאחר  אפילו התירו לא בדיעבד, פסול יש עצמם  שבהם

להלן]. ראה מה 92)שנתערבו, כל סותרים אלו [דברים
אחד  שבמין טו), הלכה ולמעלה (בסמוך למעלה שכתבנו

שנת  לפני  אפילו אסרו לא רומ ממש בדפוסי  אולם יערבו.
נסכי ביין אילים, נסכי  ביין פרים נסכי  "מערב  וויניציאה
ביין  פרים נסכי  (יין) "מערב  תיקן: והכסף ֿמשנה כבשים".
יש  אבל כבשים". נסכי  ביין כבשים) נסכי  (יין אילים נסכי 
אילים  נסכי  ביין פרים נסכי  (יין) "מערב  אחר: באופן לתקן
היינו  כבשים", נסכי  ביין כבשים) נסכי  יין לומר צורך (ואין
בלא  אף  מותר כבשים, נסכי  ביין כבשים נסכי  שיין לפי 

כנ"ל]. אפילו 93)נתערבו, שפסול אופן יש שבזה שכיון
מערבין, ד"ה שם בפירש"י  הוא וכן יותר. גזרו – בדיעבד
מערבין  אין אבל דמתיניתן מציעתא דקתני  "והא וז"ל:
להיות) צריך (כן אפילו היינו פרים], בנסכי  כבשים [נסכי 
א' זה: בענין אופנים ששלשה נמצא ושמנן". סלתן נתערבו
לפני אף  יין לערב  מותר בכבשים, וכבשים בפרים פרים
אפילו  בכבשים, ואילים פרים ב ' וסולת. שמן שעירבו
אם  באילים, פרים ג' יין. לערב  אסור וסולת שמן נתערבו

אסור. – לאו ואם יין, לערב  מותר וסולת שמן נתערבו

.ÎÌÏBÚÏe94Á‡ ‡l‡ ,‰lÁzÎÏ ÔÈi‰ ÔÈÚÓ ÔÈ‡ ¿»≈¿»¿ƒ««ƒ¿«¿ƒ»∆»««
e‡aL BÓk ,eÈË˜‰L Á‡ B‡ ˙Ïq‰ ‰Ú˙pL95. ∆ƒ¿»¿»«…∆««∆ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

כנ"ל.94) ואילים, בפרים יח ,95)היינו הלכה למעלה
המוריה. בהר וראה

‡zÚiÒa ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

ה'תשע"ט  א' אדר ז' ג' יום 

 
ספרעבודה-הל'פסוליהמוקדשין


LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…∆¡…
‡lL ( .ÌeÓ Ì‰a ÏËe‰L B‡ eÏÒÙpL ÌÈL„»̃»ƒ∆ƒ¿¿∆«»∆∆…
(„ .ÌpÓÊ Á‡Ï ÌÈL„˜ È˙BÈ ‡lL (‚ .Ïebt ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ∆…ƒ»»ƒ¿««¿«»
.e‡ÓËpL ÌÈL„˜ ÏÎ‡È ‡lL (‰ .˙B ÏÎ‡È ‡lL∆……«»∆……«»»ƒ∆ƒ¿¿
ÛOÏ (Ê .ÌÈL„w‰ ‡ÓËpL Ì„‡ ÏÎ‡È ‡lL (Â∆……«»»∆ƒ¿»«√»ƒƒ¿…

.‡Óh‰ ÛOÏ (Á .˙Bp‰«»ƒ¿…«»≈
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

   1 
קדשים 1) לשחוט  מותרין אם לעבודה הפסולין יבאר

שלא  והשוחטם קדשים, בשחיטת כוונה צריך אם לכתחילה,
במקומם.

.‡Ïk2ÔÈÏeÒt‰3‰„BÚÏ4ÌÈL„˜ ËÁLÏ ÔÈzÓ »«¿ƒ»¬»À»ƒƒ¿…»»ƒ
‰lÁzÎÏ5ÌÈL„˜ ÈL„˜ elÙ‡Â ,6,‡Óh‰ ÔÓ ıeÁ ; ¿«¿ƒ»«¬ƒ»¿≈»»ƒƒ«»≈

ıeÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰lÁzÎÏ ËÁBL BÈ‡L∆≈≈¿«¿ƒ»¿««ƒ∆
‰ÊÚÏ7ÂÈ„È ËLÙe8ÚbÈ ‡nL ‰Êb ,‰ÊÚa ËÁLÂ »¬»»»«»»¿»«»¬»»¿≈»∆»ƒ«

Oaa9. «»»

ב .2) לא, זבחים אהרן 3)משנה, מזרע  (שאינו זר כגון
מקדש  ביאת מהל' בפ "ט  טמא. ערל מום, בעל הכהן),
שם. ראה לעבודה, פסולים שמונהֿעשר רבינו מונה הט "ו,

אבל 4) בהמה, קרבנות המקדש. בבית קרבנות הקרבת
(ויקרא  שנאמר בצפון, נמלקים אלא נשחטים אינם עופות
(לקמן  כשר כהן טעונה ומליקה ראשו" את "ומלק  טו): א,

ה"א). ומשמע 5)פ "ז "ששחטו", כתוב : אמנם במשנה,
בגמרא  אולם ישחוט , לא לכתחילה אבל כשר, בדיעבד שרק 
לשון  המשנה נקטה טמאים, שמשום פירשו, לב .) (שם
יגעו  שמא לכתחילה לשחוט  אסורים שטמאים דיעבד,

רבינו. כאן מסיים וכן ויטמאוהו, הקרבנות 6)בבשר
ושלמי עולות, אשמות, חטאות, והם: ביותר, המקודשים
שתי עם השבועות בחג שהקריבו כבשים שני  היינו ציבור,

נשים,7)הלחם. עזרת המקדש: בבית היו עזרות שלש
עזרת  פירושה עזרה וסתם כהנים, ועזרת ישראל עזרת
וכל  שכינה", "מחנה נקרא מערב  ולצד שממנה ישראל,

התורה. מן לה להכנס  אסורים העזרה,8)הטמאים לפנים
ביאת  מהל' בפי "ג פסק  רבינו אמנם קדשים, שחיטת מקום
הטמא  מגוף  חלק  הכנסת אסרו שחכמים הי "ח , המקדש
מדובר  ביאה), שמה במקצת ביאה התלמוד: (בלשון לעזרה
לשחוט  לו אסור ידו, והכניס  דרבנן איסור על כשעבר כאן
לעזרה  ידו שהכניס  לפני  גם אגב , היד. הוצאת אגב  אפילו
ביאת  הל' (ראה נשים לעזרת בכניסתו דרבנן איסור על עבר
שרץ  בנגיעת שנטמא באדם נאמר זה וכל ה"ו). פ "ג מקדש
הוא  הרי  במת, נטמא אם אבל כלים מטמא שאינו וכדומה
הקרבן  ונפסל הבשר את מטמאה והיא הסכין את מטמא

במשנה). שם (רש"י  בדיעבד לשאול:9)אפילו ויש
שנשחטים  ודומיהם) תודה (שלמים, קלים בקדשים בשלמא
יד  על נשחט  כשהקרבן לנגוע , לו אפשר בעזרה, מקום בכל
המזבח  של בצפונו נשחטים קדשים קדשי  אבל ממש, השער
צפונה") המזבח  ירך על אותו "ושחט  יא: א, (ויקרא
וכיצד  אמות, ושתים עשרים המזרח  מכותל רחוק  והמזבח 
נגיעה  אבל ארוכה, בסכין אפשר לשחוט  בבשר? יגע 
בית  מהל' בפ "ה רבינו לשיטת אולם ממש. בידו רק  מטמאה
שכל  שם, כתב  רבינו זו. לקושיה מקום אין הט "ו הבחירה
בשטח  העזרה של הצפוני  בחלק  הנמצא העזרה חלק 
המזבח , צפון נקרא הצפוני  והכותל המזבח  שבין המרחק 

כ  שעד מזה לשחוט ויוצא ואפשר צפון, נקרא המזרח  ותל
(אמנם  ובטמאים. ד"ה שם 'תוספות' ראה קדשים. קדשי  שם
אמות  שתי  במרחק  נמצא שהשער יוצא רבינו לדעת גם
יכול  - קצת ארוכות שידיו אדם בן אבל מזבח , של מצפונו

להגיע ).

.ÏB„b Ô‰k t ÔÎÂ .Lk Áf‰  ËÁLÂ Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿»««∆«»≈¿≈«…≈»
ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL10ËÁLÂ :Ba Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ , ∆«ƒƒ««ƒ∆∆¡«¿»«

Ô‰‡11‰n„‡ ‰t Û‡ .Lk  Ê BËÁL Ì‡ ,12 «¬…ƒ¿»»»≈«»»¬À»
‰ÏeÒt ‰ËÈÁL EÏ ÔÈ‡L .‰Lk  Ê dËÁML∆¿»»»¿≈»∆≈¿¿ƒ»¿»
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שהלכה 10) כרב  ופסק  ושמואל, רב  מחלוקת א. מב , יומא
דעתו  (מג:) שם יוחנן רבי  וגם והיתר, איסור בדיני  כמותו

והקריב 11)כרב . למעלה: הכתוב  על הסתמך רבינו
לו. אשר החטאת פר את יוחנן 12)"אהרן" ורבי  כשמואל

כרבי הלכה יוחנן, ורבי  רב  - בידינו כלל רב . דעת נגד שם,
"יכול 13)יוחנן. שנינו: ד, פרשתא ויקרא כהנים' ב 'תורת

בן  את ושחט  תלמודֿלומר: כשר)? כהן (צריך לשחיטה אף 
– הדם את הכהנים אהרן בני  והקריבו ה' לפני  הבקר
כהונה". מצוות ואילך שרת) בכלי  הדם (קבלת מקבלה
ובהקרבה  "ושחט ", סתם נאמר שבשחיטה מפני  כלומר,
וכל  בזר. גם כשרה ששחיטה משמע  אהרן", "בני  כתוב 

לב .). שם בגמרא (מובא כזר דינם האחרים, הפסולים

.‚‡l‡ ,‰ËÈÁLÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ÌÈL„w‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«√»ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»∆»
˜qÚ˙Ók14ÔÈÏeÒt el‡ È‰ 15Ôek˙iL „Ú , ¿ƒ¿«≈¬≈≈¿ƒ«∆ƒ¿«≈

.‰ËÈÁLÏƒ¿ƒ»

(שם 14) אחר במשהו כעוסק  אלא לזביחה מתכוון אינו
שם.15)מז.). ו'תוספות' רש"י  ראה שם. שנפתרה בעיה

.„ÌÈL‡ ÈL ËÁLÈ ‡ÏÂ16Ì‡Â .ÌÈL„˜a „Á‡k ¿…ƒ¿«¿≈»ƒ¿∆»¿»»ƒ¿ƒ
ÌÈLk el‡ È‰  ËÁL17. »«¬≈≈¿≈ƒ

ארוכה.16) שני17)בסכין "השוחט  ב : ל, חולין משנה,
אסור. לכתחילה כלומר, כשרה" שחיטתו כאחד, ראשים
מותר  בחולין כי  בקדשים, שמדובר אמרו - א כט , ושם

לכתחילה. אפילו

.‰ÔÈËÁBL ÌÈL Ï‡18ÌÈL„˜a ˙Á‡ ‰Ó‰a ¬»¿«ƒ¬ƒ¿≈»««¿»»ƒ
.ÔÈlÁk¿Àƒ

אפילו 18) ומותר ושוחטים. אחת בסכין אוחזים שנים
ל.). שם (כחכמים לכתחילה

.ÂÏB„b‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈL„˜ ËÁBL BÈ‡ ÔËw‰«»»≈≈»»ƒ««ƒ∆«»
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ19ÔË˜Â ,‰LÁÓ ÔÈÎÈˆ ÌÈL„w‰L ; ≈««»∆«√»ƒ¿ƒƒ«¬»»¿»»

CBzÓ ˙k BzLÁÓ ‰˙È‰ elÙ‡ .‰LÁÓ BÏ ÔÈ‡≈«¬»»¬ƒ»¿»«¬«¿ƒ∆∆ƒ
ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ,Ï˜‰Ï ‰LÁÓ dÈ‡  ÂÈOÚÓ20. «¬»≈»«¬»»¿»≈∆»¿«¿ƒ

ÌB„a ˙„ÓBÚ ‰ÏBÚ ‰˙È‰ ?„ˆÈk21ÔËw‰ dÎLÓe , ≈«»¿»»∆∆¿»¿»»«»»
k ÂÈOÚnÓ È‰L ,dËÁLe ÔBÙˆÏ d‡È‰Â∆¡ƒ»¿»¿»»∆¬≈ƒ«¬»ƒ»
.‰ÏeÒt BÊ È‰  ÌÈL„˜ ˙ËÈÁLÏ BzLÁnL∆«¬«¿ƒ¿ƒ«»»ƒ¬≈¿»

אם 19) כשרה בחולין קטן ששחיטת אמרו, - ב  יב , בחולין
כוונה. צריכה אינה ששחיטה משום גביו, על עומד גדול
שחיטת  בשחיטה, כוונה שצריכים שבקדשים מזה, ומשמע 

גביו. על עומד כשגדול אפילו פסולה, שם 20)קטן
אין  מעשיו, מתוך ניכרת שמחשבתו שאפילו אמרו, במסקנה
שחכמים  כלומר מדרבנן, אלא התורה מן מחשבה לקטן
קולא, ולא חומרא תצא שעלֿידי ֿזה במקרה בדבר, החמירו
למחר  הדם את לזרוק  שכוונתו ויאמר ישחוט  הקטן אם כגון

כך. שאמר גדול כמו מדרבנן, פסול הזבח  בדרומו 21)–
ה"ז. לקמן בצפונו, רק  נשחטת ועולה המזבח , של

.ÊÌBc eËÁLpL ÌÈL„˜ ÈL„˜ÌÓc Ïa˜˙pL B‡ »¿≈»»ƒ∆ƒ¿¬«»∆ƒ¿«≈»»
ÔÈÏeÒt  ÌBca22. «»¿ƒ

בכלי22) דמן וקיבול בצפון "שחיטתן א: מז, זבחים משנה,
שגם  המקרא מן דרשו - א מח , שם  ובגמרא בצפון". שרת

בצפון. נשחטו לא אם פסולים, בדיעבד

.Á ËÁLÂ ÔBÙvÏ B„È ËÈLB‰Â ÌBc „ÓBÚ ‰È‰»»≈«»¿ƒ»«»¿»«
‰Lk B˙ËÈÁL23. ¿ƒ»¿≈»

וגו'23) אותו "ושחט  מהכתוב : זה דין למדו - ב  מח , שם
ראה  בצפון. שוחט  ולא בצפון אותו יא) א, (ויקרא צפונה"

אותו. ד"ה שם 'תוספות'

.ËÔBÙva Ìc‰ Ïa˜Â B„È ËÈLB‰Â ÌBca „ÓBÚ ‰È‰»»≈«»¿ƒ»¿ƒ≈«»«»
‰ÏeÒt B˙Ïa˜ 24. «»»¿»

את 24) גם כלומר, יקח , לו – הכהן" "ולקח  א: מח , שם
לצפון. יקח  עצמו

.È„ÓBÚk ‡e‰ È‰  ÔBÙvÏ BaÂ BL‡ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ…¿À«»¬≈¿≈
ÔBÙva25. «»

ככולו.25) רובו א. כו, שם ברייתא,

.‡ÈÔBÙva dËÁL26ÌBcÏ ˙‡ˆÈÂ ‰ÒkÙe27elÙ‡ , ¿»»«»ƒ¿¿»¿»»«»¬ƒ
‰Lk  ÌBcÏ d‡ÈˆB‰28ÌBcÏ ˙‡ˆÈÂ ‰Òkt . ƒ»«»¿≈»ƒ¿¿»¿»»«»

‰Lk  ÔBÙva dÓc Ïa˜ Ck Á‡Â ,ÔBÙvÏ ‰ÊÁÂ29. ¿»¿»«»¿««»ƒ≈»»«»¿≈»
ÔÎÂ30ÌÈl˜ ÌÈL„˜31ıeÁ „ÓÚÂ ÌÈÙa eÈ‰L ¿≈»»ƒ«ƒ∆»ƒ¿ƒ¿»«

‰ÊÚÏ32B˙ËÈÁL  ËÁLÂ ÌÈÙÏ B„È ÒÈÎ‰Â »¬»»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ»
‰Lk33. ¿≈»

ב .27)שם.26) צב , לדרום 28)שם כשיצאה מדובר
כי ביוצא, נפסל לא שהזבח  ומשמיענו, הדם, קבלת אחר
קדשים, בקדשי  העזרה לחומת מחוץ  ביצא נאמר יוצא פסול

קלים. בקדשים ירושלים לחומת מחוץ  רבינו 29)או
הכוונה  כשרה", "וחזרה א: כו, שם שאמרו שמה מפרש,
אע "פ  כשירה – לצפון שחזרה אחרי  הדם את קיבל שאם
שם  ורש"י  (כסף ֿמשנה). בדרום היתה לקבלה שחיטה שבין

אחרת. בכ"מ ,30)פירש הוא כן יב . הלכה מתחילה כאן
ר"מ . רומי  בדפוס  גם נראה יחיד,31)וכן שלמי  תודה,

ופסח . בהמה מעשר (ראה 32)בכור ישראל לעזרת מחוץ 
בלבד, העזרה בתוך נשחטים קלים וקדשים ו), אות למעלה
אהל  פתח  "ושחטו ב ) ג, (ויקרא שלמים בדין שנאמר
ולא  מועד אהל פתח  היא ישראל עזרת ורק  מועד",

לחומותיה. שמחוץ  המקדש בבית לב ,33)המקומות שם
שוחט  ולא ה) א, (שם ה'" לפני הבקר בן את "ושחט  ב :

ה'. לפני 

.È‰ÏeÒt B˙Ïa˜  Ïa˜Â B„È ÒÈÎ‰34ÒÈÎ‰ elÙ‡ . ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«»»¿»¬ƒƒ¿ƒ
BaÂ BL‡35B˙ˆÈˆÂ ÌÈÙa Blk „BÚ‰ ‰È‰ elÙ‡ ,36 …¿À¬ƒ»»»≈Àƒ¿ƒ¿ƒ»

ÌÎ‡a :Ó‡pL ;‰ÏeÒt B˙„BÚ  ıeÁa37Ï‰‡ Ï‡ «¬»¿»∆∆¡«¿…¬∆∆…∆
.Ôlk e‡BiL „Ú  „ÚBÓ≈«∆»À»

למדנו 34) לשרתו", ה' לפני  "לעמוד ח ) י , (דברים מהכתוב 
העזרה, בפנים היינו ה', לפני  להיות צריכה שירות שכל
קדשים  בקדשי  כמו הדם קבלת במקום להיות צריך והמקבל

ה"ט ). ורובו,35)(למעלה ראשו "הכניס  בברייתא: שם
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קעג                  
         

שהלכה 10) כרב  ופסק  ושמואל, רב  מחלוקת א. מב , יומא
דעתו  (מג:) שם יוחנן רבי  וגם והיתר, איסור בדיני  כמותו

והקריב 11)כרב . למעלה: הכתוב  על הסתמך רבינו
לו. אשר החטאת פר את יוחנן 12)"אהרן" ורבי  כשמואל

כרבי הלכה יוחנן, ורבי  רב  - בידינו כלל רב . דעת נגד שם,
"יכול 13)יוחנן. שנינו: ד, פרשתא ויקרא כהנים' ב 'תורת

בן  את ושחט  תלמודֿלומר: כשר)? כהן (צריך לשחיטה אף 
– הדם את הכהנים אהרן בני  והקריבו ה' לפני  הבקר
כהונה". מצוות ואילך שרת) בכלי  הדם (קבלת מקבלה
ובהקרבה  "ושחט ", סתם נאמר שבשחיטה מפני  כלומר,
וכל  בזר. גם כשרה ששחיטה משמע  אהרן", "בני  כתוב 

לב .). שם בגמרא (מובא כזר דינם האחרים, הפסולים

.‚‡l‡ ,‰ËÈÁLÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ÌÈL„w‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«√»ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»∆»
˜qÚ˙Ók14ÔÈÏeÒt el‡ È‰ 15Ôek˙iL „Ú , ¿ƒ¿«≈¬≈≈¿ƒ«∆ƒ¿«≈

.‰ËÈÁLÏƒ¿ƒ»

(שם 14) אחר במשהו כעוסק  אלא לזביחה מתכוון אינו
שם.15)מז.). ו'תוספות' רש"י  ראה שם. שנפתרה בעיה

.„ÌÈL‡ ÈL ËÁLÈ ‡ÏÂ16Ì‡Â .ÌÈL„˜a „Á‡k ¿…ƒ¿«¿≈»ƒ¿∆»¿»»ƒ¿ƒ
ÌÈLk el‡ È‰  ËÁL17. »«¬≈≈¿≈ƒ

ארוכה.16) שני17)בסכין "השוחט  ב : ל, חולין משנה,
אסור. לכתחילה כלומר, כשרה" שחיטתו כאחד, ראשים
מותר  בחולין כי  בקדשים, שמדובר אמרו - א כט , ושם

לכתחילה. אפילו

.‰ÔÈËÁBL ÌÈL Ï‡18ÌÈL„˜a ˙Á‡ ‰Ó‰a ¬»¿«ƒ¬ƒ¿≈»««¿»»ƒ
.ÔÈlÁk¿Àƒ

אפילו 18) ומותר ושוחטים. אחת בסכין אוחזים שנים
ל.). שם (כחכמים לכתחילה

.ÂÏB„b‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈL„˜ ËÁBL BÈ‡ ÔËw‰«»»≈≈»»ƒ««ƒ∆«»
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ19ÔË˜Â ,‰LÁÓ ÔÈÎÈˆ ÌÈL„w‰L ; ≈««»∆«√»ƒ¿ƒƒ«¬»»¿»»

CBzÓ ˙k BzLÁÓ ‰˙È‰ elÙ‡ .‰LÁÓ BÏ ÔÈ‡≈«¬»»¬ƒ»¿»«¬«¿ƒ∆∆ƒ
ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ,Ï˜‰Ï ‰LÁÓ dÈ‡  ÂÈOÚÓ20. «¬»≈»«¬»»¿»≈∆»¿«¿ƒ

ÌB„a ˙„ÓBÚ ‰ÏBÚ ‰˙È‰ ?„ˆÈk21ÔËw‰ dÎLÓe , ≈«»¿»»∆∆¿»¿»»«»»
k ÂÈOÚnÓ È‰L ,dËÁLe ÔBÙˆÏ d‡È‰Â∆¡ƒ»¿»¿»»∆¬≈ƒ«¬»ƒ»
.‰ÏeÒt BÊ È‰  ÌÈL„˜ ˙ËÈÁLÏ BzLÁnL∆«¬«¿ƒ¿ƒ«»»ƒ¬≈¿»

אם 19) כשרה בחולין קטן ששחיטת אמרו, - ב  יב , בחולין
כוונה. צריכה אינה ששחיטה משום גביו, על עומד גדול
שחיטת  בשחיטה, כוונה שצריכים שבקדשים מזה, ומשמע 

גביו. על עומד כשגדול אפילו פסולה, שם 20)קטן
אין  מעשיו, מתוך ניכרת שמחשבתו שאפילו אמרו, במסקנה
שחכמים  כלומר מדרבנן, אלא התורה מן מחשבה לקטן
קולא, ולא חומרא תצא שעלֿידי ֿזה במקרה בדבר, החמירו
למחר  הדם את לזרוק  שכוונתו ויאמר ישחוט  הקטן אם כגון

כך. שאמר גדול כמו מדרבנן, פסול הזבח  בדרומו 21)–
ה"ז. לקמן בצפונו, רק  נשחטת ועולה המזבח , של

.ÊÌBc eËÁLpL ÌÈL„˜ ÈL„˜ÌÓc Ïa˜˙pL B‡ »¿≈»»ƒ∆ƒ¿¬«»∆ƒ¿«≈»»
ÔÈÏeÒt  ÌBca22. «»¿ƒ

בכלי22) דמן וקיבול בצפון "שחיטתן א: מז, זבחים משנה,
שגם  המקרא מן דרשו - א מח , שם  ובגמרא בצפון". שרת

בצפון. נשחטו לא אם פסולים, בדיעבד

.Á ËÁLÂ ÔBÙvÏ B„È ËÈLB‰Â ÌBc „ÓBÚ ‰È‰»»≈«»¿ƒ»«»¿»«
‰Lk B˙ËÈÁL23. ¿ƒ»¿≈»

וגו'23) אותו "ושחט  מהכתוב : זה דין למדו - ב  מח , שם
ראה  בצפון. שוחט  ולא בצפון אותו יא) א, (ויקרא צפונה"

אותו. ד"ה שם 'תוספות'

.ËÔBÙva Ìc‰ Ïa˜Â B„È ËÈLB‰Â ÌBca „ÓBÚ ‰È‰»»≈«»¿ƒ»¿ƒ≈«»«»
‰ÏeÒt B˙Ïa˜ 24. «»»¿»

את 24) גם כלומר, יקח , לו – הכהן" "ולקח  א: מח , שם
לצפון. יקח  עצמו

.È„ÓBÚk ‡e‰ È‰  ÔBÙvÏ BaÂ BL‡ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ…¿À«»¬≈¿≈
ÔBÙva25. «»

ככולו.25) רובו א. כו, שם ברייתא,

.‡ÈÔBÙva dËÁL26ÌBcÏ ˙‡ˆÈÂ ‰ÒkÙe27elÙ‡ , ¿»»«»ƒ¿¿»¿»»«»¬ƒ
‰Lk  ÌBcÏ d‡ÈˆB‰28ÌBcÏ ˙‡ˆÈÂ ‰Òkt . ƒ»«»¿≈»ƒ¿¿»¿»»«»

‰Lk  ÔBÙva dÓc Ïa˜ Ck Á‡Â ,ÔBÙvÏ ‰ÊÁÂ29. ¿»¿»«»¿««»ƒ≈»»«»¿≈»
ÔÎÂ30ÌÈl˜ ÌÈL„˜31ıeÁ „ÓÚÂ ÌÈÙa eÈ‰L ¿≈»»ƒ«ƒ∆»ƒ¿ƒ¿»«

‰ÊÚÏ32B˙ËÈÁL  ËÁLÂ ÌÈÙÏ B„È ÒÈÎ‰Â »¬»»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ»
‰Lk33. ¿≈»

ב .27)שם.26) צב , לדרום 28)שם כשיצאה מדובר
כי ביוצא, נפסל לא שהזבח  ומשמיענו, הדם, קבלת אחר
קדשים, בקדשי  העזרה לחומת מחוץ  ביצא נאמר יוצא פסול

קלים. בקדשים ירושלים לחומת מחוץ  רבינו 29)או
הכוונה  כשרה", "וחזרה א: כו, שם שאמרו שמה מפרש,
אע "פ  כשירה – לצפון שחזרה אחרי  הדם את קיבל שאם
שם  ורש"י  (כסף ֿמשנה). בדרום היתה לקבלה שחיטה שבין

אחרת. בכ"מ ,30)פירש הוא כן יב . הלכה מתחילה כאן
ר"מ . רומי  בדפוס  גם נראה יחיד,31)וכן שלמי  תודה,

ופסח . בהמה מעשר (ראה 32)בכור ישראל לעזרת מחוץ 
בלבד, העזרה בתוך נשחטים קלים וקדשים ו), אות למעלה
אהל  פתח  "ושחטו ב ) ג, (ויקרא שלמים בדין שנאמר
ולא  מועד אהל פתח  היא ישראל עזרת ורק  מועד",

לחומותיה. שמחוץ  המקדש בבית לב ,33)המקומות שם
שוחט  ולא ה) א, (שם ה'" לפני הבקר בן את "ושחט  ב :

ה'. לפני 

.È‰ÏeÒt B˙Ïa˜  Ïa˜Â B„È ÒÈÎ‰34ÒÈÎ‰ elÙ‡ . ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«»»¿»¬ƒƒ¿ƒ
BaÂ BL‡35B˙ˆÈˆÂ ÌÈÙa Blk „BÚ‰ ‰È‰ elÙ‡ ,36 …¿À¬ƒ»»»≈Àƒ¿ƒ¿ƒ»

ÌÎ‡a :Ó‡pL ;‰ÏeÒt B˙„BÚ  ıeÁa37Ï‰‡ Ï‡ «¬»¿»∆∆¡«¿…¬∆∆…∆
.Ôlk e‡BiL „Ú  „ÚBÓ≈«∆»À»

למדנו 34) לשרתו", ה' לפני  "לעמוד ח ) י , (דברים מהכתוב 
העזרה, בפנים היינו ה', לפני  להיות צריכה שירות שכל
קדשים  בקדשי  כמו הדם קבלת במקום להיות צריך והמקבל

ה"ט ). ורובו,35)(למעלה ראשו "הכניס  בברייתא: שם
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נכנס ". לא (יחזקאל 36)כאילו הנביא מלשון ראשו, שער
ראשי . בציצת ויקחני  ג): מובא 37)ח , שם בגמרא

ולפלא  מג). כח , (שמות מועד" אהל אל "בבואם הפסוק :
המאוחר. המקרא את להביא העדיף  שרבינו

.‚È‰Ó‰a‰ ‰Òkt38ıeÁÏ ˙‡ˆÈÂ39˙Ïa˜ Á‡ ƒ¿¿»«¿≈»¿»»««««»«
dÓc40‰Lk 41Oa‰Â ÔÈeÓ‡‰ e‡ˆÈ elÙ‡L ; »»¿≈»∆¬ƒ»¿»≈ƒ¿«»»

BÓk ,Lk Áf‰  ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ‰˜ÈÊ Ì„…̃∆¿ƒ»¿»»ƒ«ƒ«∆«»≈¿
‡a˙iL42. ∆ƒ¿»≈

קלים.38) בקדשים העזרה.39)מדובר לחומת חוץ 
הנפש 40) דם נפסל – הדם קבלת לפני  כולה יצאה אבל

ויצאה  "פירכסה הי "א למעלה מדבריו משמע  וכן ביוצא.
כשירה". – בצפון דמה קיבל ואחרֿכך לצפון וחזרה לדרום
שהשחיטה  מפני  פסולה, – לחוץ  יצאה שאם ומשמע 
שהסכין  דעתו, ג) (חולין (והריטב "א הבשר את מקדשת
כדי גמור קידוש מקדשת אינה שרת, כלי  שהיא אע "פ 
בזר, וכשירה עבודה אינה שהשחיטה מפני  ביוצא, ליפסול
לפני לחוץ  יצאה אפילו ולכן המקדשת, היא הדם וקבלת

כשירה). – והבשר 41)קבלה האימורים את מקטירים
הזריקה  כי  כשרה, ולפיכך זריקה לפני  בחזרה מדובר נאכל.
קדשים  הם כן ולפני  קדשים, קדשי  האימורים את עושה
וראה  ספר'). ב 'קרית (מבי "ט  ביוצא נפסלים ואינם קלים
עושה  שזריקה שכתב : הדין", "הוא ד"ה פט : שם רש"י 

קדשים. קדשי  הל"ב ֿלג.42)אותן לקמן

.„ÈÂ ÌÈÙa dlk ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰dËÁLe ıeÁa ‰ÈÏ‚ »¿»«¿≈»À»ƒ¿ƒ¿«¿∆»«¿»»
ÏeÒt Áf‰ 43„Ú  '‰Ï Ìe‡È‰Â :Ó‡pL ; «∆«»∆∆¡«∆¡ƒ««

ÌÈÙa dlk ‰È‰zL44. ∆ƒ¿∆À»ƒ¿ƒ

שבדיעבד 43) חתך, ד"ה שם ה'תוספות' (דעת  א. כו, שם
שבכל  שם, שמואל של מלשונו להוכיח  יש וכדבריהם כשר,
"פסולה". בפירוש אמר שם, האיבעיות שבמכלול הדינים
שתהא  "עד וברש"י  הפסוק . את הביא זה בדין מהֿשאיןֿכן
רבינו  פסק  למה וצ "ע  פסולה. אמר ולא בפנים", כולה

שהרי44)פסולה). קלים, בקדשים מדבר זה פסוק  שם.
ומובן, אותם", לה' שלמים זבחי  "וזבחו מסתיים: הכתוב 

כןֿשכן. לא קדשים שקדשי 

.ÂËdËÁL45‰‡ÈˆB‰ Ck Á‡Â ,ÌÈÙa dlk ‡È‰Â ¿»»¿ƒÀ»ƒ¿ƒ¿««»ƒ»
ÌˆÚÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú Oa‰ C˙BÁ  ıeÁÏ dÏ‚46 «¿»«≈«»»«∆«ƒ«»∆∆

Ìc‰ Ïa˜Ó Ck Á‡Â47 C˙Á Ck Á‡Â Ïa˜ Ì‡Â . ¿««»¿«≈«»¿ƒƒ≈¿««»»«
˙ÈeÓL ÈtÓ ,ÏeÒt48ÌÈL„˜e .ıeÁaL Oa‰ »ƒ¿≈«¿ƒ«»»∆«¿»»ƒ

dÏ‚ ÈÊÁÓ ‡l‡ ,CzÁÏ CÈˆ ÔÈ‡ ÌÈl˜49ÌÈÙÏ «ƒ≈»ƒ«¿…∆»«¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ
‰˜ÈÊ Ì„˜ ‡ˆiL [ÌÈl˜] ÌÈL„˜ OaL ;Ïa˜Óe50 ¿«≈∆¿«»»ƒ«ƒ∆»»…∆¿ƒ»

.Lk »≈

אבימי .45) לדעת אלעזר רבי  של מימרא א. כו, ב . כה, שם
מום 46) בעלת תהיה יחתוך שאם העצם, את חותך ואינו

שחיטה  בין מום פוסל (שם) זירא ורבי  הדם, קבלת בשעת
אינו 47)לקבלה. ואם ביוצא, נפסל לחוץ  שיצא מה

שמנוניתו  מתערבת הרי  שיצא, הבשר את קבלה לפני  מפריד
בהערה  (ראה כולו את ופוסלת שרת בכלי  המתקבל בדם

אינו 48)הבאה). האיברים מבשר שיוצא הדם פירוש,
על  כרת חייבים ואין המזבח , על זריקה לענין דם נקרא
ולפיכך  ה"ד), אסורות מאכלות מהל' פ "ו (רבינו אכילתו
שהרי היוצא כבשר לפוסלו אין וגם כדם, ביוצא נפסל אינו
דינה  שמנונית אבל (כסף ֿמשנה). כמים ודינו בשר אינו
גמרא  כולו. ונפסל בדם ומתערבת ביוצא ונפסלה כבשר,

שם. נאמר 49)ורש"י  לה'" "והביאום שהכתוב  אע "פ 
לפני הרגלים להחזיר צריך יד) הלכה (ראה בלבד בשחיטה

אינם זרי קלים קדשים שהרי  יוצא, פסול מפני  ולא קה,
אינה  הדם שזריקת מפני  אלא לעזרה, חוץ  כשיוצא נפסלים
כמו  בפנים, שעה באותה שהוא מה אלא באכילה מתירה
לשרפו, ליוצא מועלת "והזריקה בהל"ב : לקמן רבינו שכתב 
שהכוונה  לפרש נדחק  אמנם (בכסף ֿמשנה לאכלו". לא אבל
 ֿ בכסף  הובא קורקוס , הר"י  אבל לירושלים, חוץ  ליוצא
חוץ  ביצא אפילו רבינו דברי  מפרש ה"ג פי "ט  לקמן משנה

ולג). לב  בהלכות הערותינו וראה פירוש,50)לעזרה.
ולאחר  ב . פט , שם יוחנן כרבי  כשר, זריקה קודם אפילו
כותב  הראב "ד העיר. בכל נאכל שהרי  שכשר, פשוט  זריקה
אם  אפילו לומר שהתכוון נראה זריקה". לאחר "אפילו כאן:
לשיטתו  מתאים וזה כשר, זריקה אחר עד בחוץ  נשאר
בעל  של תמיהתו מסולקת ובזה בהל"ב , לקמן בהשגותיו
כמו  אלא כן, אינה רבינו דעת אבל עליו. משנה' 'לחם

שכתבנו.

.ÊË‰ÏeÒt  ‰ÊÚ‰ ÈÂ‡a dËÁLe ‰Ó‰a‰ ‰Ïz51; »»«¿≈»¿»»«¬ƒ»¬»»¿»
.ı‡a ËBÁLiL „Ú  ÁaÊn‰ CÈ ÏÚ :Ó‡pL∆∆¡««∆∆«ƒ¿≈««∆ƒ¿»»∆

ונימוקו.51) דשמואל אבוה דעת א. כו, שם

.ÊÈÈeÏ˙ ‡e‰Â ËÁLÂ ‰Ï˙Â ı‡a ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»»»∆¿ƒ¿»¿»«¿»
ÈÂ‡a52 ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ,ÏeÒt  ÌÈL„˜ ÈL„˜a : »¬ƒ¿»¿≈»»ƒ»¿»»ƒ«ƒ

.Lk»≈

וגורס 52) מגיה משנה' וה'כסף  כאן, נפלה טעותֿסופר
העזרה, באויר ושחטה הבהמה תלה כשירה, – "באויר
קלים  בקדשים הקודמת) הלכה (ראה פסול קדשים בקדשי 
קדשים  בקדשי  כתוב  ירך" ש"על מפני  והטעם, כשר".
נתלה  כמו בכך, שירות דרך שאין מפני  לפוסלו ואין בלבד.
כשירה  שהרי  שירות, אינה ששחיטה משום בהי "ט , וקיבל

בזר.

.ÁÈÌÈÙa ÔÓ‚e ıeÁa ÌÈÓÈÒ ËeÚÓ ËÁL53B‡ , »«ƒƒ»ƒ«¿»»ƒ¿ƒ
ÔBÙva ÔÓ‚e ÌBca ÔËeÚÓ ËÁML54;ÔÈÏeÒt  ∆»«ƒ»«»¿»»«»¿ƒ

ÛBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓ ‰ËÈÁMÏ dLiL55. ∆∆¿»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¿«

קלים.53) קדשים.54)בקדשים אע "פ 55)בקדשי 
אין  הסימנים, רוב  שחיטת עם אלא ניתרת אינה שהבהמה
הוא  והרי  השחיטה הוא האחרון המעשה שרק  אומרים אנו
צריכה  סופה ועד מתחילתה השחיטה כל אלא בהכשר, היה

כט :). יוחנן (כרבי  כדינה להיות

.ËÈÌc‰ Ïa˜Â ‰Ï˙56˙Ápn‰ ‰Ó‰a ‡evÓ ƒ¿»¿ƒ≈«»ƒ««¿≈»«À««
ÏeÒt  Ú˜wa57.CÎa ˙eL Cc ÔÈ‡L ; ««¿«»∆≈∆∆≈¿»

באויר.56) בקדשים 57)כשהוא בין קדשים בקדשי  בין
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לפני שירות דרך זו ואין שירות, היא שקבלה מפני  קלים.
נ. הערה למעלה ראה ה'.

.Î˜Ên‰ ‰Ï˙Â ‰ÊÚa „ÓBÚ ‰È‰58Ìc‰ Ïa˜Â B„Èa »»≈»¬»»¿»»«ƒ¿»¿»¿ƒ≈«»
ÈÂ‡a59 ÈÂ‡a Ìc‰ Ïa˜Â ‰Ó‰a‰ dÈa‚‰L B‡ , »¬ƒ∆ƒ¿ƒ««¿≈»¿ƒ≈«»»¬ƒ

.ÌB˜nk ÌB˜n‰ ÈÂ‡L ;Lk»≈∆¬ƒ«»«»

גדול.58) ספל שמניח 59)אגן: היא הרגילה הקבלה
לתוכו, מקלח  והדם הבהמה לצואר סמוך הקרקע  על המזרק 
דומה  ואינו כשר, גםֿכן באויר קיבל שאם רבינו ומשמיענו
ירך" "על תורה אמרה לא בקבלה כי  ט "ז, בהלכה לשחיטה

כו.). (זבחים

.‡ÎÏa˜Â ˜ÊÓ CB˙Ï ˜ÊÓ Ô˙60ÔÈÓ ;Lk  »«ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈»≈ƒ
ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa61ÈÒ ÁÈp‰ .62Ïa˜Â ˜Ên‰ CB˙a ¿ƒ≈≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ≈

Lk ÏeÏÁ Èq‰L ÈtÓ ;63CB˙Ï „BÈ Ìc‰ È‰Â , »≈ƒ¿≈∆«ƒ»«¬≈«»≈¿
˙ˆÈÓ˜a Ôk ‰OÚ Ì‡ Ï‡ .‰ˆÈˆÁ Ô‡k ÔÈ‡Â ,˜Ên‰«ƒ¿»¿≈»¬ƒ»¬»ƒ»»≈ƒ¿ƒ«

‰Án‰64‰ÏeÒt  Èq‰ CBzÓ ıÓ˜Â65. «ƒ¿»¿»«ƒ«ƒ¿»

בו,60) שהדם למזרק  הכהן יד בין חוצץ  החיצון והמזרק 
כהן. ביד קבלה שאין בר 61)ונמצא רמי  של בעיה

מסתמך  רבינו אבל נפתרה, לא ושם א. נח , יומא יחזקאל,
דקל  של בסיב  לאוגדו שהתיר בלולב  לא.) (סוכה רבא על

כסף ֿמשנה. חוצץ . אינו במינו שמין חוט 62)מפני  כעין
הדקל. סביב  ונכרך ומתפצל בדקל כלומר,63)הגדל

שם, סופג. הוא ולפיכך דקים, חלולים הרבה בו יש נקבובי ,
שנפשטה. נספגת.64)בעיה ואינה כ'יש 65)סולת, שם,

אומרים'.

.ÎÔÎÂ ,B˙˜ÈÊe ÁaÊnÏ B˙ÎÏB‰Â Ìc‰ ˙Ïa«̃»««»¿»»«ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈
ÌÈÈ‡ ˙ÎÏB‰66LkÏ67dÈ‡ el‡Ó ˙Á‡ Ïk  »«≈»ƒ«∆∆»««≈≈≈»

‰„BÚÏ Lk‰ Ô‰Îa ‡l‡ ‰Lk68e‡aL BÓk , ¿≈»∆»¿…≈«»≈»¬»¿∆≈«¿
‰Án‰ ˙ˆÈÓ˜a69.ÛBÚ‰ ˙˜ÈÏÓe ƒ¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿ƒ«»

המזבח .66) על אותם שמקטירים הקרבן קרש 67)חלקי 
מגיע  והשני  הרצפה על אחד ראשו אמות, עשרה שש רחב 
המזבח . לראש בו עולים והכהנים המזבח , לראש

ב .68) יד, הי "ב :69)זבחים הקרבנות מעשה מהל' בפי "ג
מוליכה". "והכהן

.‚ÎÏ‚a ‡lL ‰ÎÏB‰Â70‰ÎÏB‰ dÈ‡ 71,CÎÈÙÏ . ¿»»∆…»∆∆≈»»»¿ƒ»
ÏB„b Ô‰k72B˜Êe BÓB˜Óa „ÓÚÂ Ìc‰ ˙‡ ÏawL …≈»∆ƒ≈∆«»¿»«ƒ¿¿»

.Áf‰ ÏÒÙ  ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«ƒ¿««∆«

בכוח 70) שבמזרק  הדם את שפך אלא ממקומו זז שלא
המזבח . לקיר א.71)והגיע  טו, זו 72)שם מילה
למחקה. ויש מיותרת,

.„ÎBÈÓÈa Ïa˜73BÈÓÈÏ ÈÊÁÈ  BÏ‡ÓOÏ Ô˙Â74. ƒ≈ƒƒ¿»«ƒ¿…«¬ƒƒƒ
Ô˙Â L„˜ ÈÏÎa Ïa˜ .Áf‰ ÏÒÙ  ÏÁ ÈÏÎa Ïaƒ̃≈ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆«ƒ≈ƒ¿ƒ…∆¿»«

L„˜ ÈÏÎÏ ÈÊÁÈ  ÏÁ ÈÏÎÏ75. ƒ¿ƒ…«¬ƒƒ¿ƒ…∆

תקנה 73) לו ואין הזבח  נפסל בשמאלו קיבל אם אבל כדין,
שם). א.74)(משנה, לב , שם שם.75)משנה,

.‰ÎLk  BÙÒ‡Â ‰tˆ‰ ÏÚ ÈÏk‰ ÔÓ CtL76. ƒ¿«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿»«¬»»≈

BÙÒ‡Â ‰tˆ‰ ÏÚ ‰Ó‰a‰ ‡evÓ CtL Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿«ƒ«««¿≈»«»ƒ¿»«¬»
Áf‰ ÏÒÙ  ˙M‰ ÈÏÎÏ B˙e77. ¿»ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿««∆«

כהלכתה.76) בכלי  קבלה מצוות כבר שנתקיימה מפני  שם.
נלמד 77) זה שדין פירשו שם ובגמרא א. כה, שם משנה,

מהפר  דם הפר" מדם "ולקח ... ה) ד, (ויקרא הכתוב  מן
למילה  מדם מהמילה ה"מם" את מעבירים כלומר יקבלנו,

הפר.

.ÂÎ‡ÏÂ ı‡‰ ÏÚ ‰Ó‰a ‡evÓ Ìc‰ ˙ˆ˜Ó CtLƒ¿«ƒ¿»«»ƒ««¿≈»«»»∆¿…
Lk ‰Ê È‰  ‰Ó‰a ‡evÓ B˙ˆ˜Ó Ïa˜Â ,BÙÒ‡78; ¬»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ««¿≈»¬≈∆»≈

LÙp‰ Ìc Ïa˜˙pL Ìc‰ ‰Ê ‰È‰iL „Ïe79Ìc ‡Ï , ƒ¿«∆ƒ¿∆∆«»∆ƒ¿«≈««∆∆…«
˙ÈˆÓz‰80.BÚ‰ Ìc ‡ÏÂ ««¿ƒ¿…«»

זה 78) פר", של דמו כל שיקבל "צריך שם: שאמרו ומה
כולו. קיבל לא אפילו כשר בדיעבד אבל לכתחילה, רק 
הדם  "נשפך המשנה: לשון מדיוק  זה דין הוציא רבינו
לא  שאם משמע , פסול", ואספו הרצפה על הבהמה) (מצואר
כשר. – הבהמה מצואר שנשאר מה קיבל אלא אספו

אדמימות"79) בו שיש זמן כל שחיטה, בשעת היוצא "דם
ה"ג). פ "ו אסורות מאכלות בהל' רבינו דם 80)(לשון

שם). (ברייתא, שונים מאיברים המתמצה

.ÊÎÁf‰ ÏkÌÈ81ÌÓc ÏawL82ÔÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ »«¿»ƒ∆ƒ≈»»∆»ƒ«¿ƒ
B˜fL B‡ ,ÁaÊnÏ Ìc‰ ˙‡ CÈÏB‰L B‡ ,‰„BÚÏ»¬»∆ƒ∆«»«ƒ¿≈«∆¿»

B˙ÎÏ‰k ÁaÊnÏ83Ô˙Â Lk‰ Ïa˜ .Áf‰ ÏÒÙ  «ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿««∆«ƒ≈«»≈¿»«
 BÓB˜Óa „ÓÚ ‡l‡ ÏeÒt‰ Ba CÏ‰ ‡ÏÂ ,ÏeÒtÏ«»¿…»««»∆»»«ƒ¿

LkÏ ÈÊÁÈ84‰„BÚÏ ÏeÒt‰ BÎÈÏB‰L Ìc Ï‡ . «¬ƒ«»≈¬»»∆ƒ«»»¬»
BÎÈÏB‰Â LkÏ BÈÊÁ‰Â85‰lÁz Ô‰k‰ BÎÈÏB‰L B‡ , ¿∆¡ƒ«»≈¿ƒ∆ƒ«…≈¿ƒ»

BÎÈÏB‰Â ÏeÒtÏ B˙e BÈÊÁ‰Â86BÎÈÏB‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿∆¡ƒ¿»«»¿ƒƒ¿ƒ
È‰L ,Áf‰ ÏÒÙ  ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa ÏeÒt‰«»≈«¿ƒ»≈«ƒ¿««∆«∆¬≈

‰Ê c Ôw˙Ï LÙ‡ È‡87. ƒ∆¿»¿«≈»»∆

ב .81) יד, שיכול 82)שם הנפש דם בבהמה נשאר ולא
כח . הלכה ראה לקבלו. דם 83)כשר נשאר אם ואפילו

זריקה  שאחרי  מפני  המזבח , על לזרקו אסור במזרק ,
לזרוק  ואסור שיריים, שבמזרק  הדם שאר נעשה כהלכתה
אינם  לעבודה שפסולים ואע "פ  המזבח . על הדם שיירי 
שנשאר  בדם רק  נאמר זה הכ"ח ), לקמן (ראה שיריים עושים
הדם  אבל זריקה, מעשה בו נעשה שלא בהמה בצואר
(סברא  שיריים נעשה – הפסול זרק  שממנו במזרק , שנשאר
דברים  במה ושיקבלו). ד"ה צב . שם ה'תוספות' כתבו זו
זה  הרי  כהלכתו שלא זרק  אם אבל כהלכתו, כשזרק  אמורים
שנשאר  הדם גם ולפיכך הרצפה, על הדם מקצת שפך כאילו
וראה  בהערות, ה"ב  פי "ד לקמן (ראה לזריקה כשר במזרק 
התכוון  השני  שבפירושו ומסתבר, כאן. כסף ֿמשנה
דם  נשאר אם ממהֿנפשך: קשה כן לא שאם לביאורנו,
שיריים, עושה אינו שפסול מפני  לזרקו, כשר יכול במזרק 
זריקה). בלי  כשר כהלכתו שלא למה – נשאר לא ואם

לא 84) הכ"ג) (למעלה הולכה אינה ברגל שהולכה מכיון
זו. הולכה ע "י  הקרבן בני85)נפסל מחלוקת א. טו, שם

לחומרא. ופסק  ינאי , ורבי  חמא שם.86)רבי  רבא, דעת
הכשר. ע "י  הולכה מצוות נתקיימה שכבר ואף ֿעלֿפי 
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קעה                  
         

לפני שירות דרך זו ואין שירות, היא שקבלה מפני  קלים.
נ. הערה למעלה ראה ה'.

.Î˜Ên‰ ‰Ï˙Â ‰ÊÚa „ÓBÚ ‰È‰58Ìc‰ Ïa˜Â B„Èa »»≈»¬»»¿»»«ƒ¿»¿»¿ƒ≈«»
ÈÂ‡a59 ÈÂ‡a Ìc‰ Ïa˜Â ‰Ó‰a‰ dÈa‚‰L B‡ , »¬ƒ∆ƒ¿ƒ««¿≈»¿ƒ≈«»»¬ƒ

.ÌB˜nk ÌB˜n‰ ÈÂ‡L ;Lk»≈∆¬ƒ«»«»

גדול.58) ספל שמניח 59)אגן: היא הרגילה הקבלה
לתוכו, מקלח  והדם הבהמה לצואר סמוך הקרקע  על המזרק 
דומה  ואינו כשר, גםֿכן באויר קיבל שאם רבינו ומשמיענו
ירך" "על תורה אמרה לא בקבלה כי  ט "ז, בהלכה לשחיטה

כו.). (זבחים

.‡ÎÏa˜Â ˜ÊÓ CB˙Ï ˜ÊÓ Ô˙60ÔÈÓ ;Lk  »«ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈»≈ƒ
ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa61ÈÒ ÁÈp‰ .62Ïa˜Â ˜Ên‰ CB˙a ¿ƒ≈≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ≈

Lk ÏeÏÁ Èq‰L ÈtÓ ;63CB˙Ï „BÈ Ìc‰ È‰Â , »≈ƒ¿≈∆«ƒ»«¬≈«»≈¿
˙ˆÈÓ˜a Ôk ‰OÚ Ì‡ Ï‡ .‰ˆÈˆÁ Ô‡k ÔÈ‡Â ,˜Ên‰«ƒ¿»¿≈»¬ƒ»¬»ƒ»»≈ƒ¿ƒ«

‰Án‰64‰ÏeÒt  Èq‰ CBzÓ ıÓ˜Â65. «ƒ¿»¿»«ƒ«ƒ¿»

בו,60) שהדם למזרק  הכהן יד בין חוצץ  החיצון והמזרק 
כהן. ביד קבלה שאין בר 61)ונמצא רמי  של בעיה

מסתמך  רבינו אבל נפתרה, לא ושם א. נח , יומא יחזקאל,
דקל  של בסיב  לאוגדו שהתיר בלולב  לא.) (סוכה רבא על

כסף ֿמשנה. חוצץ . אינו במינו שמין חוט 62)מפני  כעין
הדקל. סביב  ונכרך ומתפצל בדקל כלומר,63)הגדל

שם, סופג. הוא ולפיכך דקים, חלולים הרבה בו יש נקבובי ,
שנפשטה. נספגת.64)בעיה ואינה כ'יש 65)סולת, שם,

אומרים'.

.ÎÔÎÂ ,B˙˜ÈÊe ÁaÊnÏ B˙ÎÏB‰Â Ìc‰ ˙Ïa«̃»««»¿»»«ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈
ÌÈÈ‡ ˙ÎÏB‰66LkÏ67dÈ‡ el‡Ó ˙Á‡ Ïk  »«≈»ƒ«∆∆»««≈≈≈»

‰„BÚÏ Lk‰ Ô‰Îa ‡l‡ ‰Lk68e‡aL BÓk , ¿≈»∆»¿…≈«»≈»¬»¿∆≈«¿
‰Án‰ ˙ˆÈÓ˜a69.ÛBÚ‰ ˙˜ÈÏÓe ƒ¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿ƒ«»

המזבח .66) על אותם שמקטירים הקרבן קרש 67)חלקי 
מגיע  והשני  הרצפה על אחד ראשו אמות, עשרה שש רחב 
המזבח . לראש בו עולים והכהנים המזבח , לראש

ב .68) יד, הי "ב :69)זבחים הקרבנות מעשה מהל' בפי "ג
מוליכה". "והכהן

.‚ÎÏ‚a ‡lL ‰ÎÏB‰Â70‰ÎÏB‰ dÈ‡ 71,CÎÈÙÏ . ¿»»∆…»∆∆≈»»»¿ƒ»
ÏB„b Ô‰k72B˜Êe BÓB˜Óa „ÓÚÂ Ìc‰ ˙‡ ÏawL …≈»∆ƒ≈∆«»¿»«ƒ¿¿»

.Áf‰ ÏÒÙ  ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«ƒ¿««∆«

בכוח 70) שבמזרק  הדם את שפך אלא ממקומו זז שלא
המזבח . לקיר א.71)והגיע  טו, זו 72)שם מילה
למחקה. ויש מיותרת,

.„ÎBÈÓÈa Ïa˜73BÈÓÈÏ ÈÊÁÈ  BÏ‡ÓOÏ Ô˙Â74. ƒ≈ƒƒ¿»«ƒ¿…«¬ƒƒƒ
Ô˙Â L„˜ ÈÏÎa Ïa˜ .Áf‰ ÏÒÙ  ÏÁ ÈÏÎa Ïaƒ̃≈ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆«ƒ≈ƒ¿ƒ…∆¿»«

L„˜ ÈÏÎÏ ÈÊÁÈ  ÏÁ ÈÏÎÏ75. ƒ¿ƒ…«¬ƒƒ¿ƒ…∆

תקנה 73) לו ואין הזבח  נפסל בשמאלו קיבל אם אבל כדין,
שם). א.74)(משנה, לב , שם שם.75)משנה,

.‰ÎLk  BÙÒ‡Â ‰tˆ‰ ÏÚ ÈÏk‰ ÔÓ CtL76. ƒ¿«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿»«¬»»≈

BÙÒ‡Â ‰tˆ‰ ÏÚ ‰Ó‰a‰ ‡evÓ CtL Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿«ƒ«««¿≈»«»ƒ¿»«¬»
Áf‰ ÏÒÙ  ˙M‰ ÈÏÎÏ B˙e77. ¿»ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿««∆«

כהלכתה.76) בכלי  קבלה מצוות כבר שנתקיימה מפני  שם.
נלמד 77) זה שדין פירשו שם ובגמרא א. כה, שם משנה,

מהפר  דם הפר" מדם "ולקח ... ה) ד, (ויקרא הכתוב  מן
למילה  מדם מהמילה ה"מם" את מעבירים כלומר יקבלנו,

הפר.

.ÂÎ‡ÏÂ ı‡‰ ÏÚ ‰Ó‰a ‡evÓ Ìc‰ ˙ˆ˜Ó CtLƒ¿«ƒ¿»«»ƒ««¿≈»«»»∆¿…
Lk ‰Ê È‰  ‰Ó‰a ‡evÓ B˙ˆ˜Ó Ïa˜Â ,BÙÒ‡78; ¬»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ««¿≈»¬≈∆»≈

LÙp‰ Ìc Ïa˜˙pL Ìc‰ ‰Ê ‰È‰iL „Ïe79Ìc ‡Ï , ƒ¿«∆ƒ¿∆∆«»∆ƒ¿«≈««∆∆…«
˙ÈˆÓz‰80.BÚ‰ Ìc ‡ÏÂ ««¿ƒ¿…«»

זה 78) פר", של דמו כל שיקבל "צריך שם: שאמרו ומה
כולו. קיבל לא אפילו כשר בדיעבד אבל לכתחילה, רק 
הדם  "נשפך המשנה: לשון מדיוק  זה דין הוציא רבינו
לא  שאם משמע , פסול", ואספו הרצפה על הבהמה) (מצואר
כשר. – הבהמה מצואר שנשאר מה קיבל אלא אספו

אדמימות"79) בו שיש זמן כל שחיטה, בשעת היוצא "דם
ה"ג). פ "ו אסורות מאכלות בהל' רבינו דם 80)(לשון

שם). (ברייתא, שונים מאיברים המתמצה

.ÊÎÁf‰ ÏkÌÈ81ÌÓc ÏawL82ÔÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ »«¿»ƒ∆ƒ≈»»∆»ƒ«¿ƒ
B˜fL B‡ ,ÁaÊnÏ Ìc‰ ˙‡ CÈÏB‰L B‡ ,‰„BÚÏ»¬»∆ƒ∆«»«ƒ¿≈«∆¿»

B˙ÎÏ‰k ÁaÊnÏ83Ô˙Â Lk‰ Ïa˜ .Áf‰ ÏÒÙ  «ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿««∆«ƒ≈«»≈¿»«
 BÓB˜Óa „ÓÚ ‡l‡ ÏeÒt‰ Ba CÏ‰ ‡ÏÂ ,ÏeÒtÏ«»¿…»««»∆»»«ƒ¿

LkÏ ÈÊÁÈ84‰„BÚÏ ÏeÒt‰ BÎÈÏB‰L Ìc Ï‡ . «¬ƒ«»≈¬»»∆ƒ«»»¬»
BÎÈÏB‰Â LkÏ BÈÊÁ‰Â85‰lÁz Ô‰k‰ BÎÈÏB‰L B‡ , ¿∆¡ƒ«»≈¿ƒ∆ƒ«…≈¿ƒ»

BÎÈÏB‰Â ÏeÒtÏ B˙e BÈÊÁ‰Â86BÎÈÏB‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿∆¡ƒ¿»«»¿ƒƒ¿ƒ
È‰L ,Áf‰ ÏÒÙ  ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa ÏeÒt‰«»≈«¿ƒ»≈«ƒ¿««∆«∆¬≈

‰Ê c Ôw˙Ï LÙ‡ È‡87. ƒ∆¿»¿«≈»»∆

ב .81) יד, שיכול 82)שם הנפש דם בבהמה נשאר ולא
כח . הלכה ראה לקבלו. דם 83)כשר נשאר אם ואפילו

זריקה  שאחרי  מפני  המזבח , על לזרקו אסור במזרק ,
לזרוק  ואסור שיריים, שבמזרק  הדם שאר נעשה כהלכתה
אינם  לעבודה שפסולים ואע "פ  המזבח . על הדם שיירי 
שנשאר  בדם רק  נאמר זה הכ"ח ), לקמן (ראה שיריים עושים
הדם  אבל זריקה, מעשה בו נעשה שלא בהמה בצואר
(סברא  שיריים נעשה – הפסול זרק  שממנו במזרק , שנשאר
דברים  במה ושיקבלו). ד"ה צב . שם ה'תוספות' כתבו זו
זה  הרי  כהלכתו שלא זרק  אם אבל כהלכתו, כשזרק  אמורים
שנשאר  הדם גם ולפיכך הרצפה, על הדם מקצת שפך כאילו
וראה  בהערות, ה"ב  פי "ד לקמן (ראה לזריקה כשר במזרק 
התכוון  השני  שבפירושו ומסתבר, כאן. כסף ֿמשנה
דם  נשאר אם ממהֿנפשך: קשה כן לא שאם לביאורנו,
שיריים, עושה אינו שפסול מפני  לזרקו, כשר יכול במזרק 
זריקה). בלי  כשר כהלכתו שלא למה – נשאר לא ואם

לא 84) הכ"ג) (למעלה הולכה אינה ברגל שהולכה מכיון
זו. הולכה ע "י  הקרבן בני85)נפסל מחלוקת א. טו, שם

לחומרא. ופסק  ינאי , ורבי  חמא שם.86)רבי  רבא, דעת
הכשר. ע "י  הולכה מצוות נתקיימה שכבר ואף ֿעלֿפי 
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להוליכו, צריך המזבח  מן רחוק  שהדם מאחר והטעם,
כשר. כהן וטעונה עבודה ג"כ היא זו שניה והולכה

ומה 87) לתקנה, אי ֿאפשר בפסול שנעשתה ההולכה פירוש,
אחרת. עבודה היא הכשר הכהן שמוליך

.ÁÎÏa˜88ÊBÁ  LÙp‰ Ìc ‡L Ì‡ ,ÏeÒt‰ ƒ≈«»ƒƒ¿«««∆∆≈
˜BÊÂ CÈÏBÓe Ïa˜Óe Lk‰89ÔÈÏeÒt‰ ÔÈ‡L ; «»≈¿«≈ƒ¿≈∆≈«¿ƒ

ÌÈÈL ‡Lp‰ Ìc‰ ÔÈOBÚ ‰„BÚÏ90ÔÓ ıeÁ . »¬»ƒ«»«ƒ¿»ƒ«ƒƒ
‡Óh‰91‡a‰ Ôa˜a ‰„BÚÏ Èe‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , «»≈ƒ¿»»¬»¿»¿»«»

Ïa˜ ?„ˆÈk .ÌÈÈL ‰OBÚ  e‡aL BÓk ,‰‡ÓËa¿À¿»¿∆≈«¿∆ƒ«ƒ≈«ƒ≈
‡Óh‰92LÙp‰ Ìc Lk‰ ÂÈÁ‡ ÏawL Èt ÏÚ Û‡ , «»≈««ƒ∆ƒ≈«¬»«»≈««∆∆

‰BÁ‡a Lk‰ ÏawL ‰fL ;Áf‰ ÏÒÙ  B˜Êe¿»ƒ¿««∆«∆∆∆ƒ≈«»≈»«¬»
.ÌeÏk BÈ‡Â ‡e‰ ÌÈÈLƒ«ƒ¿≈¿

עושה 88) אינה בכשר לבדה קבלה כי  וזרק , קיבל פירוש
(כסף ֿמשנה). א.89)שיריים לב , שם הדם 90)משנה,

סתם  או הדם" "שיירי  נקרא כשרה זריקה אחרי  שנשאר
זריקה  אינה פסול זריקת אבל לזריקה, ראוי  ואינו "שיריים"

לזריקה. ראוי  שנשאר הדם ולהיפך ה,91)כלל, מעילה
אפילו 92)א. שיריים עושים אינם אחרים פסולים אבל

פא. הערה למעלה ראה וזרקו. בקיבלו

.ËÎ‡e‰L Ïk ‰ÈÈ‡Ó ÒÁL ‰Ó‰a93Á‡ ¿≈»∆»«≈≈»∆»»∆««
Ìˆ elÙ‡ .‰ÏÒÙ  Ìc‰ ˙Ïa˜ Ì„˜ ‰ËÈÁL¿ƒ»…∆«»««»ƒ¿¿»¬ƒ»«
:Ó‡pL .Ïa˜È ‡Ï ‰Ê È‰  ‰Ïa˜ Ì„˜ dÊ‡a¿»¿»…∆«»»¬≈∆…¿«≈∆∆¡«
.‰Ïaw‰ ˙ÚLa Blk ÌÏL ‰È‰iL  t‰ ÌcÓ Á˜ÏÂ¿»«ƒ««»∆ƒ¿∆»≈Àƒ¿«««»»

.ÏeÒt ‰Ê È‰  ˜ÊÂ ‰ÒÁ‰ ÔÓ Ïa˜ Ì‡Â¿ƒƒ≈ƒ«¬≈»¿»«¬≈∆»

ביאת 93) הל' (ראה מום בעלת הבהמה את שעושה במקום
ב . כה, שם זירא רבי  המומים). דיני  פרטי  פ "ז המקדש

ב . לט , בכורות

.ÏelÙ‡ ,‰˜ÈÊ Ì„˜ ‰Ïa˜ Á‡ ‰ÒÁ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿»«««»»…∆¿ƒ»¬ƒ
izL Ì‡ :ÛO B‡ Ìc‰ ˙˜ÈÊ Ì„˜ Oa‰ „‡»««»»…∆¿ƒ««»ƒ¿«ƒƒ¿«≈
˙‡ ˜BÊ  ÔÈeÓ‡‰ ÔÓ ˙ÈÊk B‡ Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«»»¿«ƒƒ»≈ƒ≈∆

Ìc‰94˜BÊ BÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,95elÙ‡  ‰ÏBÚe . «»¿ƒ»≈≈¿»¬ƒ
ÈtÓ ,ÔÈeÓ‡‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒƒ«»»«¬ƒ«ƒƒ»≈ƒƒ¿≈

ÌÈM‡Ï dlkL96. ∆À»»ƒƒ

מהם 94) שנשתייר שבתורה הזבחים כל אומר: יהושע  "רבי 
פסחים  תוספתא הדם", את זורק  – חלב  כזית או בשר כזית
הגר"א). גירסת (לפי  ה"ל פ "ד זבחים ותוספתא ה"ד, פ "ו
הכתוב  מן זה ולמד מקומות. ובכמה ב . נח , זבחים ובבבלי 
בשר  אין אם והדם", הבשר עולותיך "ועשית כז) יב , (דברים

דם. אין זית 95)- וחצי  בשר זית חצי  נשאר אם ואפילו
אדם  לאכילת לא כזית כאן אין כי  כזית, יש וביחד חלב ,

למזבח . כזית 96)ולא יש כן ואם כליל, כולה שעולה
עט . פסחים וגמרא שם, (תוספתא מזבח  לאכילת שלם

מקומות). ובכמה

.‡Ï˜ÊÈ ‡Ï  ˙ÈÊkÓ ˙eÁt ‡L97 ˜Ê Ì‡Â , ƒ¿«»ƒ¿«ƒ…ƒ¿…¿ƒ»«
‰ˆ‰ ‡Ï98Oa‰ ÏÒÙ .99Ê Ì„˜‡ˆiL B‡ ‰˜È …À¿»ƒ¿««»»…∆¿ƒ»∆»»

‰ˆ‰  ˜Ê Ì‡Â ,Ìc‰ ˜ÊÈ ‡Ï  ‰ÊÚÏ ıeÁ100. »¬»»…ƒ¿…«»¿ƒ»«À¿»

הקודמת.97) הלכה עלה 98)ראה לא הקרבן כלומר,
או  "נפסל לד:) (פסחים בברייתא ופסול, ה' לפני  לרצון
ובנשתייר  הורצה". זרק  שאם יהושע  רבי  ומודה שיצא...
רבינו  למד ומזה מודה, יהושע  שרבי  אמרו לא מכזית פחות

א. עז, שם וראה הורצה, לא הנזכרת.99)שכאן ברייתא
אם  שהרי  והאימורים, הבשר כל יצא או כשנפסל ומדובר,
לד. הלכה ראה לכתחילה. זורק  נפסלו לא האימורים
(דברים  הכתוב  על שמסתמכת משום בשר, כתבה והברייתא
הבדל  אין ובעולה והדם", הבשר עולותיך "ועשית כז) יב ,
לכל  מתכוון שהוא אע "פ  ורבינו, אימורים. ובין בשר בין
לשנות  שלא כדרכו הברייתא, לשון נקט  קדשים, קדשי 

הגמרא. רבי100)מלשון צה. בהערה המובאה ברייתא
ליוצא  מועילה שזריקה תלמידו, עקיבא כרבי  סובר יהושע 
להרצאה  שמועילה והואֿהדין מעילה, מידי  להוציא
 ֿ ולחם הל"ב , לקמן וראה שאם) ד"ה לד: שם ('תוספות'

כאן. משנה

.ÏÌ„˜ ‰ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oa¿«»»ƒ«ƒ∆»»»¬»»…∆
ıeÁa Oa‰Â Ìc‰ ˜ÊpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc ˙˜ÈÊ¿ƒ«»ƒ««ƒ∆ƒ¿««»¿«»»«

Lk Áf‰ 101˙‡ˆÏ Oa‰ ÛBqL ÈtÓ ,102. «∆«»≈ƒ¿≈∆«»»»≈
˙ÏÚBÓ ‰˜Èf‰Â103BÙOÏ ‡ˆBiÏ104‡Ï Ï‡ , ¿«¿ƒ»∆∆«≈¿»¿¬»…

BÏÎ‡Ï105. ¿»¿

מלהביא 101) פטורים והבעלים האימורים, את מקטירים
ב . פט , זבחים יוחנן, כרבי  אחר. לעזרה 102)קרבן חוץ 

ירושלים. בכל נאכלים קלים קדשים שהרי  הזריקה, אחרי 

הדם. זריקת בשעת בחוץ  נמצא אם אפילו נפסל לא ולפיכך
מוגבלת.103) שריפה,104)תועלת דין לענין פירוש,

פסול  אירע  הכלל: "זה ה"ו) פ "ו פסחים (תוספתא ששנינו
תעובר  בבעלים או בדם מיד, ישרף  הקרבן) (בגוף  בגופו

ויצא בלינה) שיפסל כדי  אותו ילינו (פירוש, לבית צורתו
ישרף  שלא הועילה שהזריקה רבינו ומשמיענו השריפה".
מפני והטעם, צורה. עיבור טעון אלא בגופו פסולו כדין מיד
שנתבאר  כמו באכילה, הותר שלא אלא נפסל לא שהבשר
עקיבא  רבי  דעת זוהי  הבאה. ובהערה טו בהלכה למעלה
ו'רבינו  רש"י  (ראה ז: שם שנתפרשה כפי  ז. ו: (מעילה
הגמרא. לשון נקט  ורבינו כאן) וכסף ֿמשנה שם, גרשום'

הדם,105) זריקת לפני  באכילה אסור קלים קדשים בשר
זריקה  בשעת בעזרה היה שלא זה ובשר מתירתו, והזריקה
קורקוס  הר"י  דעת על מסתמך זה (פירושנו הותר. לא
אחרת. פירש הכסף ֿמשנה אולם בהט "ו. למעלה שהבאנו

שם). ראה

.‚Ï˙˜ÈÊ ÈÙÏ e‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÈeÓ‡ ÔÎÂ¿≈≈≈»»ƒ«ƒ∆»¿ƒ¿≈¿ƒ«
ÏÒÙ ‡Ï  ıeÁa Ì‰Â Ìc‰ ˜ÊÂ ÌÈÓc106Áf‰107, »ƒ¿ƒ¿««»¿≈«…ƒ¿««∆«

ÔÈÊÁ‰ Ì‡Â108‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .Ô˙B‡ ÔÈÈË˜Ó  ¿ƒ∆¡ƒ»«¿ƒƒ»¿««ƒ∆…
‡ÓËÂ ˙BÂ Ïebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ  ÔÈÊÁ‰109. ∆¡ƒ»«»ƒ¬≈∆ƒƒ¿»¿»≈

קדשי106) היינו למחיצתו, חוץ  יוצא א. יוצא: סוגי  שני  יש
לחומת  מחוץ  קלים וקדשים העזרה, לחומת מחוץ  קדשים
ובין  אימורים בין למחיצתו, חוץ  שיצא מה וכל ירושלים.
ב . נפסלו. – קלים קדשים ובין קדשים קדשי  בין בשר,
יש  כאן הדם. זריקת לפני  לעזרה חוץ  שיצאו קלים קדשים
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קעו                 
         

המזבח  על הקרבים האימורים כי  לבשר, אימורים בין הבדל
חלה  זו קדושתם אבל קדשים, כקדשי  חמורה קדושתם
על  להקטרה אותם המתירה הדם, זריקת אחרי  רק  עליהם
(מבי "ט  הבשר כקדושת קדושתם זריקה לפני  אבל המזבח ,
רש"י דעת וכן המוקדשין, פסולי  מהל' פ "א ספר' ב 'קרית
אותן  עושה "שזריקה שכתב  הואֿהדין, ד"ה פט . זבחים
אם  לדון יש אבל ביוצא, נפסלו לא ולפיכך קדשים") קדשי 
להקטרה  להתירם מועילה בחוץ  כשהאימורים הזריקה
אנו  בזה, רבינו ושיטת חמורה. קדושה עליהם ולהעלות
הקודמת  בהלכה מלשונו זו בהלכה לשונו משינוי  למדים
לגמרי , כשר משמע  כשר", "הזבח  כתב  שם בשר, ביצא
פטורים  והבעלים כלומר, הזבח ", נפסל "לא כתב  וכאן
(ראה  האיברים את מקטירים אין אבל אחר, קרבן מלהביא
הרי כך, תפרש לא אם א). השגה סוף  הט "ו למעלה ראב "ד

הבדל  כל ולמה אין אימורים, לדין שיצא בשר דין בין
מפני נימק  בשר דין ועוד, הלכות? לשתי  רבינו חילקם
הזבח  ולמה לצאת, סופם אין אימורים והרי  לצאת", "שסופו
זו. בהלכה רבינו דברי  נבין זה בירור אחרי  כשר?

את 107) להקטיר אסור אבל חובתם, ידי  יצאו והבעלים
הזריקה  הועילה אם ממהֿנפשך: לאימורים האימורים

חלה  הרי  להקטרה, אותם והכשירה לעזרה מחוץ  הנמצאים
ואם  להקטירם, ואסור ביוצא ונפסלו חמורה קדושה עליהם

להקטרה. הותרו לא הרי  לקדשם, הועילה לפני108)לא
ל'יד  שנספחו בהגהות איש' ו'חזון שמח ' ('אור זריקה
כאן). כסף ֿמשנה וראה המקורות". "אל הוצאת החזקה'

ונותר 109) פיגול איסורי  קובעת הדם שזריקת הוא, הדין
בחוץ  היו שהאימורים שאע "פ  כאן, רבינו ומלמדנו וטמא.
א  צ , זבחים פפא, כרב  אלה, איסורים נקבעו זריקה, בשעת

עקיבא. רבי  לדעת -

.„ÏÏÁ‰Â Oa ‡ÓËpL ÔÈa ,„ÈÁÈ ÏL ÌÈÁf‰ Ïk»«¿»ƒ∆»ƒ≈∆ƒ¿»»»¿«≈∆
˙‡ ˜BÊ  Ìi˜ Oa‰Â ÏÁ ‡ÓËpL ÔÈa Ìi«̃»≈∆ƒ¿»≈∆¿«»»«»≈∆

Ìc‰110˜ÊÈ ‡Ï  Ô‰ÈL e‡ÓË .111 ˜Ê Ì‡Â , «»ƒ¿¿¿≈∆…ƒ¿…¿ƒ»«
‰ˆ‰112ıÈv‰L ;113‰vÓ114ÔÎÂ .‰‡Óh‰ ÏÚ À¿»∆«ƒ¿«∆««À¿»¿≈

ıÈv‰  ÔÈË˜‰Â e‡ÓËpL ‰ÏBÚ ÈÈ‡ B‡ ÔÈeÓ‡≈ƒ≈¿≈»∆ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»«ƒ
e‡aL BÓk ,‰vÓ115‡ÓËpL eav‰ ˙Ba˜ ÏÎÂ . ¿«∆¿∆≈«¿¿»»¿¿«ƒ∆ƒ¿»

Ìc‰ ˙‡ ˜BÊ ‰Ê È‰  Blk ÏÁ‰Â Oa‰116. «»»¿«≈∆À¬≈∆≈∆«»

ב .110) עז, פסחים יהושע  כרבי  גמרא,111)לכתחילה,
הגדול.113)שם.112)שם. הכהן מצח  שעל הזהב  ציץ 

אהרן 114) מצח  על "והיה לח ) כח , (שמות בתורה כתוב 
על  שמרצה חכמים ודרשו הקדשים", עוון את אהרן ונשא

הקדשים. ה"ז.115)טומאת פ "ד המקדש ביאת הל'
שביחיד 116) אמרו, יהושע  רבי  לדעת במסקנה א. עח , שם

זורקים  – ובציבור הורצה, זרק  ואם לכתחילה אסור
על  מרצה אינו שהציץ  כתב  שם שרבינו ואע "פ  לכתחילה,
יחיד, בקרבנות זה האימורים, על אלא הנאכלים הדברים
ההלכה  מסיום משמע  וכן מרצה. – ציבור בקרבנות  אבל
 ֿ (לחם בציבור הדחויה הטומאה היתה אלאֿאםֿכן שם:

משנה).

.‰ÏÏÒÙ  ‰ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈL„˜ Ìc117,Áf‰ «»»ƒ∆»»»¬»»ƒ¿««∆«

‡Ï  ÁaÊn‰ ÏÚ B˜Êe BÒÈÎ‰Â ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿»««ƒ¿≈«…
‰ˆ118. ƒ¿»

לג 117) הלכה למעלה ראה אחר, קרבן להביא וצריך
(הציץ )118)בהערות. "שאינו ב : פב , זבחים משנה,

היוצא". (הדם) על מרצה

.ÂÏÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ÌÈL„w‰ Ìc ÏÎÂ119. ¿»««√»ƒ≈¿«≈À¿»¿»
ÌÈnk epÎtLz ı‡‰ ÏÚ :Ìca Ó‡pL120Ìc  ∆∆¡««»«»»∆ƒ¿¿∆««ƒ»

;‰‡ÓË Ïa˜Óe ÌÈnk LÁp‰ ‡e‰ ÌÈnk CtLpL∆ƒ¿»««ƒ«∆¿»««ƒ¿«≈À¿»
Ïa˜Ó BÈ‡ ,ÌÈnk CtL BÈ‡L ,ÌÈL„˜ Ìc Ï‡¬»«»»ƒ∆≈ƒ¿»««ƒ≈¿«≈

.‰‡ÓËÀ¿»

איש 119) יועזר בן יוסי  "העיד מ "ד: פ "ח  עדיות משנה,
פירוש  דכן", דאינון מטבחייא בית משקה ועל צרידה...

כלל. טומאה מקבלים למדו 120)שאינם שם, בגמרא
טומאה  לקבל האוכלין את מכשיר אינו קדשים שדם מכאן
באחד  מעולם נרטבו לא אם טומאה מקבלים אינם (אוכלין
אינו  קדשים דם שאם סובר, ורבינו המשקין). משבעת
(ובהל' טומאה מקבל שאינו מכלֿשכן אוכלין מכשיר
הקבלה, מפי  הוא זה שדין כתב  הט "ז, פ "י  אוכלין טומאת
היא  בעלמא" "אסמכתא כאן המובא שהלימוד ברור

לדעתו).

.ÊÏÏÒÙ  ˜Ê ‡ÏÂ ‰nÁ ÂÈÏÚ ‰Ú˜ML Ì„Â¿»∆»¿»»»«»¿…ƒ¿«ƒ¿«
‰ˆ‰ ‡Ï  B˜Ê Ì‡Â ,Áf‰121. «∆«¿ƒ¿»…À¿»

א.121) נו, זבחים

ה'תשע"ט  א' אדר ח' רביעי יום 

   1 
אחת 1) מתנה ונתן החיצון מזבח  על הניתנין דמים יבאר

כיפר. אם

.‡ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk2Ô˙ Ì‡ , »«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒƒ»«
˙‡hÁa elÙ‡Â .tk  „Ïa ˙Á‡ ‰zÓ3‰zÓ  «»»««ƒ¿«ƒ≈«¬ƒ¿«»«»»

Úa‡‰ ‡Le ,wÚ‰ ‡È‰ ˙Á‡4.‰ÂˆÓÏ ˙BzÓ ««ƒ»ƒ»¿»»«¿««»¿ƒ¿»
 EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ ÏÚ CÙMÈ EÈÁÊ Ì„Â :Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»∆ƒ»≈«ƒ¿«¡…∆

.wÚ‰ ‡È‰ ÁaÊn‰ ÏÚ Ìc‰ ˙ÎÈÙL¿ƒ««»««ƒ¿≈«ƒ»ƒ»

הקרבנות 2) את עליו שמקטירים הכהנים, שבעזרת המזבח 
דמם. את שם 3)וזורקין ובגמרא שם זבחים הלל כבית

שתי חטאת בדיני  בתורה כתוב  כי  נימוקם, מבואר לז:
קרנות  אחת ופעם יחיד, לשון ומשמע  ואו בלי  קרנת פעמים
שלוש  ארבע , וביחד שתיים עוד הרי  וא"ו], [=עם מלא
דבר  שכל בידינו, כלל הקרבנות (בדיני  לעכב  ואחת למצוה
בדיעבד  אבל למצוה, רק  נאמר אחת פעם התורה שציוותה
שם  שכתובה או פעם עוד נצטוו כן אם אלא מעכב , אינו
זריקת  בלי  לכפרה אפשר שאי  מפני  עיכוב ), על המורה מלה

מחטאת. נלמדים הקרבנות ושאר כלל. מה 4)דם כלומר,
האחת. שנתן אחרי  מהארבע  שנשתייר

.‰˜ÈÊa ÔÈzp‰ ÏÎÂ5;‡ˆÈ  ‰ÎÈÙLa Ô˙pL ¿»«ƒ»ƒƒ¿ƒ»∆¿»»ƒ¿ƒ»»»
.CÙMÈ EÈÁÊ Ì„Â :Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»∆ƒ»≈
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קעז                  
         

המזבח  על הקרבים האימורים כי  לבשר, אימורים בין הבדל
חלה  זו קדושתם אבל קדשים, כקדשי  חמורה קדושתם
על  להקטרה אותם המתירה הדם, זריקת אחרי  רק  עליהם
(מבי "ט  הבשר כקדושת קדושתם זריקה לפני  אבל המזבח ,
רש"י דעת וכן המוקדשין, פסולי  מהל' פ "א ספר' ב 'קרית
אותן  עושה "שזריקה שכתב  הואֿהדין, ד"ה פט . זבחים
אם  לדון יש אבל ביוצא, נפסלו לא ולפיכך קדשים") קדשי 
להקטרה  להתירם מועילה בחוץ  כשהאימורים הזריקה
אנו  בזה, רבינו ושיטת חמורה. קדושה עליהם ולהעלות
הקודמת  בהלכה מלשונו זו בהלכה לשונו משינוי  למדים
לגמרי , כשר משמע  כשר", "הזבח  כתב  שם בשר, ביצא
פטורים  והבעלים כלומר, הזבח ", נפסל "לא כתב  וכאן
(ראה  האיברים את מקטירים אין אבל אחר, קרבן מלהביא
הרי כך, תפרש לא אם א). השגה סוף  הט "ו למעלה ראב "ד

הבדל  כל ולמה אין אימורים, לדין שיצא בשר דין בין
מפני נימק  בשר דין ועוד, הלכות? לשתי  רבינו חילקם
הזבח  ולמה לצאת, סופם אין אימורים והרי  לצאת", "שסופו
זו. בהלכה רבינו דברי  נבין זה בירור אחרי  כשר?

את 107) להקטיר אסור אבל חובתם, ידי  יצאו והבעלים
הזריקה  הועילה אם ממהֿנפשך: לאימורים האימורים

חלה  הרי  להקטרה, אותם והכשירה לעזרה מחוץ  הנמצאים
ואם  להקטירם, ואסור ביוצא ונפסלו חמורה קדושה עליהם

להקטרה. הותרו לא הרי  לקדשם, הועילה לפני108)לא
ל'יד  שנספחו בהגהות איש' ו'חזון שמח ' ('אור זריקה
כאן). כסף ֿמשנה וראה המקורות". "אל הוצאת החזקה'

ונותר 109) פיגול איסורי  קובעת הדם שזריקת הוא, הדין
בחוץ  היו שהאימורים שאע "פ  כאן, רבינו ומלמדנו וטמא.
א  צ , זבחים פפא, כרב  אלה, איסורים נקבעו זריקה, בשעת

עקיבא. רבי  לדעת -

.„ÏÏÁ‰Â Oa ‡ÓËpL ÔÈa ,„ÈÁÈ ÏL ÌÈÁf‰ Ïk»«¿»ƒ∆»ƒ≈∆ƒ¿»»»¿«≈∆
˙‡ ˜BÊ  Ìi˜ Oa‰Â ÏÁ ‡ÓËpL ÔÈa Ìi«̃»≈∆ƒ¿»≈∆¿«»»«»≈∆

Ìc‰110˜ÊÈ ‡Ï  Ô‰ÈL e‡ÓË .111 ˜Ê Ì‡Â , «»ƒ¿¿¿≈∆…ƒ¿…¿ƒ»«
‰ˆ‰112ıÈv‰L ;113‰vÓ114ÔÎÂ .‰‡Óh‰ ÏÚ À¿»∆«ƒ¿«∆««À¿»¿≈

ıÈv‰  ÔÈË˜‰Â e‡ÓËpL ‰ÏBÚ ÈÈ‡ B‡ ÔÈeÓ‡≈ƒ≈¿≈»∆ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»«ƒ
e‡aL BÓk ,‰vÓ115‡ÓËpL eav‰ ˙Ba˜ ÏÎÂ . ¿«∆¿∆≈«¿¿»»¿¿«ƒ∆ƒ¿»

Ìc‰ ˙‡ ˜BÊ ‰Ê È‰  Blk ÏÁ‰Â Oa‰116. «»»¿«≈∆À¬≈∆≈∆«»

ב .110) עז, פסחים יהושע  כרבי  גמרא,111)לכתחילה,
הגדול.113)שם.112)שם. הכהן מצח  שעל הזהב  ציץ 

אהרן 114) מצח  על "והיה לח ) כח , (שמות בתורה כתוב 
על  שמרצה חכמים ודרשו הקדשים", עוון את אהרן ונשא

הקדשים. ה"ז.115)טומאת פ "ד המקדש ביאת הל'
שביחיד 116) אמרו, יהושע  רבי  לדעת במסקנה א. עח , שם

זורקים  – ובציבור הורצה, זרק  ואם לכתחילה אסור
על  מרצה אינו שהציץ  כתב  שם שרבינו ואע "פ  לכתחילה,
יחיד, בקרבנות זה האימורים, על אלא הנאכלים הדברים
ההלכה  מסיום משמע  וכן מרצה. – ציבור בקרבנות  אבל
 ֿ (לחם בציבור הדחויה הטומאה היתה אלאֿאםֿכן שם:

משנה).

.‰ÏÏÒÙ  ‰ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈL„˜ Ìc117,Áf‰ «»»ƒ∆»»»¬»»ƒ¿««∆«

‡Ï  ÁaÊn‰ ÏÚ B˜Êe BÒÈÎ‰Â ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿»««ƒ¿≈«…
‰ˆ118. ƒ¿»

לג 117) הלכה למעלה ראה אחר, קרבן להביא וצריך
(הציץ )118)בהערות. "שאינו ב : פב , זבחים משנה,

היוצא". (הדם) על מרצה

.ÂÏÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ÌÈL„w‰ Ìc ÏÎÂ119. ¿»««√»ƒ≈¿«≈À¿»¿»
ÌÈnk epÎtLz ı‡‰ ÏÚ :Ìca Ó‡pL120Ìc  ∆∆¡««»«»»∆ƒ¿¿∆««ƒ»

;‰‡ÓË Ïa˜Óe ÌÈnk LÁp‰ ‡e‰ ÌÈnk CtLpL∆ƒ¿»««ƒ«∆¿»««ƒ¿«≈À¿»
Ïa˜Ó BÈ‡ ,ÌÈnk CtL BÈ‡L ,ÌÈL„˜ Ìc Ï‡¬»«»»ƒ∆≈ƒ¿»««ƒ≈¿«≈

.‰‡ÓËÀ¿»

איש 119) יועזר בן יוסי  "העיד מ "ד: פ "ח  עדיות משנה,
פירוש  דכן", דאינון מטבחייא בית משקה ועל צרידה...

כלל. טומאה מקבלים למדו 120)שאינם שם, בגמרא
טומאה  לקבל האוכלין את מכשיר אינו קדשים שדם מכאן
באחד  מעולם נרטבו לא אם טומאה מקבלים אינם (אוכלין
אינו  קדשים דם שאם סובר, ורבינו המשקין). משבעת
(ובהל' טומאה מקבל שאינו מכלֿשכן אוכלין מכשיר
הקבלה, מפי  הוא זה שדין כתב  הט "ז, פ "י  אוכלין טומאת
היא  בעלמא" "אסמכתא כאן המובא שהלימוד ברור

לדעתו).

.ÊÏÏÒÙ  ˜Ê ‡ÏÂ ‰nÁ ÂÈÏÚ ‰Ú˜ML Ì„Â¿»∆»¿»»»«»¿…ƒ¿«ƒ¿«
‰ˆ‰ ‡Ï  B˜Ê Ì‡Â ,Áf‰121. «∆«¿ƒ¿»…À¿»

א.121) נו, זבחים

ה'תשע"ט  א' אדר ח' רביעי יום 

   1 
אחת 1) מתנה ונתן החיצון מזבח  על הניתנין דמים יבאר

כיפר. אם

.‡ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk2Ô˙ Ì‡ , »«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒƒ»«
˙‡hÁa elÙ‡Â .tk  „Ïa ˙Á‡ ‰zÓ3‰zÓ  «»»««ƒ¿«ƒ≈«¬ƒ¿«»«»»

Úa‡‰ ‡Le ,wÚ‰ ‡È‰ ˙Á‡4.‰ÂˆÓÏ ˙BzÓ ««ƒ»ƒ»¿»»«¿««»¿ƒ¿»
 EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ ÏÚ CÙMÈ EÈÁÊ Ì„Â :Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»∆ƒ»≈«ƒ¿«¡…∆

.wÚ‰ ‡È‰ ÁaÊn‰ ÏÚ Ìc‰ ˙ÎÈÙL¿ƒ««»««ƒ¿≈«ƒ»ƒ»

הקרבנות 2) את עליו שמקטירים הכהנים, שבעזרת המזבח 
דמם. את שם 3)וזורקין ובגמרא שם זבחים הלל כבית

שתי חטאת בדיני  בתורה כתוב  כי  נימוקם, מבואר לז:
קרנות  אחת ופעם יחיד, לשון ומשמע  ואו בלי  קרנת פעמים
שלוש  ארבע , וביחד שתיים עוד הרי  וא"ו], [=עם מלא
דבר  שכל בידינו, כלל הקרבנות (בדיני  לעכב  ואחת למצוה
בדיעבד  אבל למצוה, רק  נאמר אחת פעם התורה שציוותה
שם  שכתובה או פעם עוד נצטוו כן אם אלא מעכב , אינו
זריקת  בלי  לכפרה אפשר שאי  מפני  עיכוב ), על המורה מלה

מחטאת. נלמדים הקרבנות ושאר כלל. מה 4)דם כלומר,
האחת. שנתן אחרי  מהארבע  שנשתייר

.‰˜ÈÊa ÔÈzp‰ ÏÎÂ5;‡ˆÈ  ‰ÎÈÙLa Ô˙pL ¿»«ƒ»ƒƒ¿ƒ»∆¿»»ƒ¿ƒ»»»
.CÙMÈ EÈÁÊ Ì„Â :Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»∆ƒ»≈
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רבי בי מחלוקת את הגמ ' תלתה   פסחי מסכת  בסיו
של  את פוטרת הפסח  ברכת  הא עקיבא , ורבי  ישמעאל
זו  את פוטרת זו  ולא  זו  את פוטרת זו  שלא  או  (ר"י ) זבח 
הזבח ) (מעשה  זריקה  ישמעאל רבי  שלדעת וקבעה  (ר"ע ),
זו  בכלל זו  לא  ר"ע  ולדעת הפסח ), (מעשה  שפיכה  בכלל
" הרמב כא שהרי  משנה '  ב 'כס והקשה  זו . בכלל זו  ולא 
בהלכות  אבל זריקה , בכלל ששפיכה  ישמעאל כרבי  פסק 
הפסח  ברכת שאי כר"ע  פסק  ה "ז) (פ"ח  ומצה   חמ
ותיר פסח . של את פוטרת זבח  של ולא  זבח  של פוטרת
שהביאו  ,כה  חיי רבינו  כפירוש  סובר  " שהרמב הצל"ח 
טפל, והזבח  עיקר שהפסח  הוא  ר"י  של שטעמו  התוספות,
,להבי צרי אבל זבח . של את פוטרת הפסח  ברכת ולכ
אינה  הפסח  שברכת  " והרמב ר"ע  סברת מהי  זה  לפי 
שהזבח  כירושלמי  לכו "ע  פשוט והרי  זבח , של את פוטרת

לפסח . טפל
במצוות   הא  חלוקי ור"ע  ישמעאל רבי  בזה : הביאור וי "ל
או  הנות בגדרי  לפרש יש  ,גדר התפרש  שלא  התורה 
בפירוש  במכילתא   מחלוקת ולדוגמא  המקבל. בגדרי 
ר"י לאמר", האלה   הדברי כל את  אלקי "וידבר הפסוק 
אומר  ר"ע  לאו , לאו  ועל ה ה על עוני שהיו  מלמד  אומר:
הבדל  ישנו  המקבל גדרי  מצד  כי  .ה לאו  ועל ה ה על
ואת  עושה  הוא  אלה  שאת ללא ־תעשה , מצוות־עשה  בי
לאו  ועל ה ה על אמרו  לר"י  ולכ עושה , אינו  הוא  אלה 
ומצד ,הנות בגדרי   מתחשבי ר"ע  לשיטת אבל לאו ,
שהוא  או  מצוות־עשה  הוא  בי ציווי  כל הרי  הקב "ה 
על  ענו  ולכ הקב "ה , של רצונו   קיו הוא  עניינו  לא ־תעשה ,
מכוונת   תשובת היתה  בלאו   שג היינו  ,ה לאו  ועל ה ה
מחלוקות  חמש  בעוד   ־שועיי) הקב "ה . של רצונו   לקיו

זו ). בשיטה  המתבארות  שביניה
ר"י לדעת והזבח , הפסח  בעניי  מחלוקת תוב ומעתה 
ומתחשבי המקבל, בגדרי   מתחשבי אנו  הרשות בענייני 
בענייני אבל טפל. ומה  אצלו  עיקר מה  להחליט ברצונו 
מחויב שהוא   כי ־א ברצונו  תלויות שאינ המצוות
התורה  אותה  שעשתה  במה  רק  טפלה  היא  הרי  ,לעשות
אינו   שלפעמי בזה  רק  טפל הזבח   ג כ לא . ותו  טפל
נעשה  כשקרב  אבל ובמועט, בטהרה  בחול רק  ובא  קרב 
פסח , של על ביר" לר"י   ג ולכ לפסח , טפל ואינו  חשוב 

בדיעבד . רק  זבח " של את פטר
       

בכוח 5) וזורק  מהמזבח  רחוק  עומד שהכהן פירושה, זריקה
בצד  שעומד היינו ושפיכה שבמזרק . הדם את למזבח 

וש  עולה אשם, הדם. את עליו ושופך ניתנים המזבח  למים
באצבע . ניתנת וחטאת בשפיכה ופסח  מעשר בכור, בזריקה,

.‚ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk6qÁ Ì‡ , »«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒƒƒ«
;‰tk‰ wÚ Ô‰ Ôlk ‡l‡ ,tk ‡Ï  Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆…ƒ≈∆»À»≈ƒ«««»»
ÚL :Ó‡pL ,ÔÈÓ ÏÚ „Èt˜‰ e˙k‰ È‰L∆¬≈«»ƒ¿ƒ«ƒ¿»»∆∆¡«∆«

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

את 6) יום בכל מקטירים ועליו בהיכל שעמד הזהב  מזבח 
ושל  הכיפורים יום של ושעיר פר דם עליו ומזים הקטורת
אלא  נאכל ואינו מוקטר אינו שבשרם ושעירים פרים שאר

נשרף .

.„ ÌÈÏÚa‰ e˙Óe ˙Á‡ ‰zÓ epnÓ Ô˙pL ˙‡hÁ«»∆»«ƒ∆«»»««≈«¿»ƒ
‰˙Èn‰ Á‡Ï ˙BzÓ Úa‡ ÌÈÏLÈ7. «¿ƒ«¿««»¿«««ƒ»

רק 7) הן הנותרות והשלוש כיפרה שהראשונה מפני  והטעם,
שמתו  חטאת דין לה אין לפיכך מעכבות, ואינן למצוה

המצוה. את וגומרים בעליה,

.‰LÏM‰ ÔzÈ ‡Ï  ÌBia ˙Á‡‰ Ô˙ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«»«««…ƒ≈«»
‰ÏÈla8. ««¿»

החמה.8) בשקיעת נפסל שהדם מפני 

.ÂiÁ  ıeÁa ÔÓÈÏL‰Â ÌÈÙa ˙Á‡ Ô˙ Ì‡Â9 ¿ƒ»«««ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»««»
ıeÁa ‰ÏÚÓ ÌeMÓ10. ƒ«¬∆«

בפנים,10)כרת.9) לעשותן מצוה אלו מתנות שהרי 
מועד  אוהל פתח  "ואל ט ) יז, (ויקרא בה קוראים אנו לפיכך
שינה  רבינו שם. מעמיו". ההוא האיש ונכרת וגו' יביאנו לא
ורבינו  חוץ . מיתה, לילה, הסדר: שם שבגמרא, הסדר את
נותן  - מיתה דיניהם: חומרת לפי  חוץ , לילה, מיתה, סידר:
כרת; חייב  אינו נתן אם אבל יתן, לא - לילה לכתחילה;

כרת. ענוש - חוץ 

.Ê‰fÓ ‰È‰11B„È ‰ÚË˜Â12ÚÈbiL Ì„˜ ‰fÓ ÏL »»«∆¿ƒ¿¿»»∆«∆…∆∆«ƒ«
‰Èf‰ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï  ÁaÊn‰ ÈÂ‡Ï Ìc13. »«¬ƒ«ƒ¿≈«…»¿»«»»

ושעירים 11) (פרים הפנימיות ובחטאות העוף  בחטאת
באצבע  מזה היינו הזאה, לשון בתורה כתוב  הנשרפים)

לעבודה.12)מרחוק . ופסול מום בעל ונעשה
היה 13) המזה ואז במזבח  נוגע  כשהדם נגמרת שההזייה

מום. בעל

.Á˙Ba˜ ÔzÓ ‰pL14˙‡hÁa ÔÈa ,˙‡hÁa ƒ»««»¿»¿«»≈¿«»
ÌÈÙa ˙ÈOÚp‰15eÁa ˙ÈOÚp‰ ˙‡hÁa ÔÈaı16 ««¬≈ƒ¿ƒ≈¿«»««¬≈«

ÔÈLk  ÌÈL„˜ ‡La Ï‡ .ÏÒÙ17. ƒ¿»¬»ƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ

דרומית 14) בקרן להתחיל הוא, בחטאות הנכון הסדר
ולבסוף  מערבית, צפונית צפונית, מזרחית ואחריה מזרחית
הקרבן. נפסל זה מסדר שינה ואם דרומית מערבית

שבהיכל.15) הזהב  מזבח  ועל הפרוכת על דמה את שמזים
להיכל.16) חוץ  שהיא שבעזרה, המזבח  על נזרק  שדמה
קרבנות.17) לשאר חטאת בין ההבדל של טעמו נתבאר ולא

.ËÌÈÙÏÂ Ôw‰ ÔÓ Ìc‰ Ô˙18˙‡hÁa ÔÈa , »««»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ≈¿«»
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קעח                 
         

ÔÈa ÈÓÈt‰ ÁaÊna ÔÈa ,ÌÈL„˜ ‡La ÔÈa≈ƒ¿»»»ƒ≈«ƒ¿≈««¿ƒƒ≈
.ÏeÒt  ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna«ƒ¿≈««ƒ»

ורחבן 18) אמה ארכן החיצון, מזבח  שבפינות הקרנות ארבע 
של  העליון בחציו כנגדן הכהן נותן החטאות ודם אמה
נגד  ניתנות הקרבנות שאר של המתנות שתי  וכן המזבח .
של  התחתון בחציו מכאן ואמה מכאן אמה היינו הקרנות
שהוא  בשטח  הדם נתן שאם כאן, רבינו ומלמדנו המזבח .
במזבח  בין פסול, - הקרן כנגד שלא היינו הקרן, מן לפנים

בפנימי . ובין החיצון

.ÈÁaÊn‰ ÈˆÁÓ ‰ÏÚÓÏ B˙B‡ ÔzÏ B˙ÂˆnL Ìc19 »∆ƒ¿»ƒ≈¿«¿»≈¬ƒ«ƒ¿≈«
‰hÓÏ BzÏ B˙ÂˆnL B‡ ,‰hÓÏ B˙pL20B˙e ∆¿»¿«»∆ƒ¿»ƒ¿¿«»¿»
ÏÎÈ‰a ÌÈÙa BzÏ B˙ÂˆnL B‡ ,‰ÏÚÓÏ21B˙e ¿«¿»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«≈»¿»

ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ B‡ ,ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ«ƒ¿≈««ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒ
ıeÁa ÔÈzp‰ Ìc Ô˙pL B‡ ,ÏÎÈ‰a ÌÈÙÏ Ô˙pL∆¿»»ƒ¿ƒ«≈»∆»«««ƒ»ƒ«

Lk‰ ÏÚ22„BÒÈ‰ „‚k ‡lL23Áf‰ Oa È‰  ««∆∆∆…¿∆∆«¿¬≈¿««∆«
ÏeÒt24ÌÈÏÚa‰ etk˙ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .25;Ba »¿««ƒ≈ƒ¿«¿«¿»ƒ

‡lL ÚÈb‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁaÊnÏ Ìc ÚÈb‰L ÔÂÈk≈»∆ƒƒ«»«ƒ¿≈«««ƒ∆ƒƒ«∆…
.tÎÏ BÓB˜ÓÏ ÚÈb‰L BÓk ‡e‰ È‰  BÓB˜ÓÏƒ¿¬≈¿∆ƒƒ«ƒ¿¿«≈

ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na26Lk ˜Bf‰ ‰Ê ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆«≈»≈
‰„BÚÏ27Lk‰ Ïa˜ Ì‡ Ï‡ ;28ÏeÒtÏ Ô˙Â29, »¬»¬»ƒƒ≈«»≈¿»««»

˙‡Â ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡ ÏeÒt‰ Ô˙Â¿»««»∆«ƒ»ƒ¿«¿»¿«»¿∆
B‡ ,ÌÈÙa ıeÁa ÔÈzp‰ ˙‡Â ,ıeÁa ÌÈÙa ÔÈzp‰«ƒ»ƒƒ¿ƒ«¿∆«ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ
ÏÒÙ ‡Ï  „BÒÈ‰ „‚k ‡lL Lk‰ ÏÚ Ô˙pL∆»«««∆∆∆…¿∆∆«¿…ƒ¿«

LÙp‰ Ìc ‡L Ì‡ ,Áf‰ Oa30ÊÁÈ ‡l‡ , ¿««∆«ƒƒ¿«««∆∆∆»«¬…
Ïa˜ÈÂ Lk‰31Ìc‰ ˜ÊÈÂ LÙp‰ Ìc ‡L «»≈ƒ«≈¿»««∆∆¿ƒ¿…«»

.BÓB˜Óaƒ¿

העוף .19) ועולת בהמה הקרבנות 20)חטאת שאר
בחוץ . ופרים 21)הנעשים הכיפורים, יום של ושעיר פר

הקרבנות  מעשה בהלכות המבוארים הנשרפים ושעירים
ירושלים. לחומת שמחוץ  הדשן בבית נשרף  ובשרם

ממש.22) המזבח  על כנגד 23)ולא שלא או פירוש,
"והיסוד  שנינו: א ג, פרק  מדות במשנה ממש. במזבח  היסוד
פני ועל הצפון כל פני  על מהלך היה החיצון) מזבח  (של
אמה  ובמזרח  אחת אמה בדרום (תופס ) ואוכל המערב . כל
ואם  יסוד היה לא מזרחית דרומית שבקרן מזה ויוצא אחת".
הקרבן  המזבח  מחצי  למטה הניתנים דם את זו בקרן זרק 
ז) ד, (ויקרא מהכתוב  זה דין למדו ונז: נו: בזבחים פסול.

העולה". מזבח  יסוד פסולים.24)"אל האימורים וגם
אחר.25) קרבן להביא חייב  נפסל 26)ואינו הזבח  שבשר

תקנה. לו שנשאר 27)ואין הדם ולפיכך כיפר ובדיעבד
לזריקה. ופסול שיריים קיבל 28)נעשה אם אפילו כלומר,

שיריים  עושה אינה בוודאי  פסול כהן קבלת שהרי  הכשר,
משנה). שיריים.29)(לחם שעושה טמא פסול אפילו

הבהמה.30) פי31)בצוואר על אף  הראשונה הדם קבלת
מפני הנשאר, הדם את שיריים עשתה לא כשר שקיבל
הייתה  והזריקה שיריים עושה אינה זריקה בלי  שקבלה

פסולה.

.‡ÈÌ„a Ìc ÔÈa ,eÚ˙pL ÌÈL„˜ ÈÓc32˙BÒBk ÔÈa ¿≈»»ƒ∆ƒ¿»¿≈»¿»≈

˙BÒBÎa33˙Á‡ ‰zÓ ÔÈzp‰ eÚ˙ Ì‡ :34ÔÈza ¿ƒƒ¿»¿«ƒ»ƒ«»»««¿ƒ»ƒ
ÔzÓ ÔÈzp‰ ÔÎÂ .˙Á‡ ‰zÓ Ïk‰ ÔzÈ  ˙Á‡ ‰zÓ«»»««ƒ≈«…«»»««¿≈«ƒ»ƒ««

Úa‡35.Úa‡ ÔzÓ Ïk‰ ÔzÈ  Úa‡ ÔzÓ ÔÈza «¿«¿ƒ»ƒ«««¿«ƒ≈«…«««¿«
Ô‰L ÌÈzL ÔzÓ ÔÈza ˙Á‡ ‰zÓ ÔÈzp‰ eÚ˙ƒ¿»¿«ƒ»ƒ«»»««¿ƒ»ƒ««¿«ƒ∆≈

˙Á‡ ‰zÓ Ïk‰ ÔzÈ  Úa‡36ÔÈzp‰ eÚ˙ . «¿«ƒ≈«…«»»««ƒ¿»¿«ƒ»ƒ
‰n‡Ï Ïk‰ CÙMÈ  ‰hÓÏ ÔÈza ‰ÏÚÓÏ37, ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»≈«…»«»

˙‡hÁ‰ ÈÈL eÚ˙ elÙ‡ .ÔÈÏeÒt ÌÈÁf‰Â38ÌÚ ¿«¿»ƒ¿ƒ¬ƒƒ¿»¿¿»≈««»ƒ
Ïk‰ CÙMÈ  ‰hÓÏ Ïk‰ ÌB˜nL ,‰ÏBÚ‰ Ìc«»»∆¿«…¿«»ƒ»≈«…

‰n‡Ï39. »«»

קרבנות.32) שני  של דם נתקבל אחד כוס 33)בכלי  בכל
הכוסות. שנתערבו אלא אחד מקרבן דם דם 34)יש כגון

מעשר. בדם ארבע ,35)בכור מתן ניתן בלבד חטאות דם
חטאות. שתי  של דמן בתערובת כאן "כל 36)והמדובר

בלבד  אחת מתנה נתן אם החיצון, מזבח  על הניתנים הדמים
כדי אחת ממתנה יותר התערובת מן ליתן ואסור כיפר".
פחות  נותן אם אבל תוסיף ", "לא על במעשה יעבור שלא

מעשה. עושה אינו הרי  תגרע " "בל על כעין 37)ועובר
ומים  לחוץ  ופתוח  העזרה רצפת כל פני  על עובר היה מרזב 

בו. וטעונין 38)עוברים במקומן, המתנות ארבע  שנתן
למטה. שהוא המזבח  יסוד על פי39)שפיכה על אף 

על  זריקה טעון העולה שדם מפני  למטה. מקומם ששניהם
ואסור  היסוד על ישר נשפכים חטאת ושיירי  המזבח  קיר
יוחנן  כר' היסוד, על שיזובו כדי  הקיר, על אותם לשפוך

פא. שם יהודה ורב 

.È‰ÏÚÓÏ ˙BBÚz‰ ÔÓ Ô˙ ‡l‡ ,Ï‡L ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«∆»»«ƒ««¬¿«¿»
ÔzÈ  Ï‡LÂ ‰ÏÚÓÏ Ô˙ .Lk ‰Ê È‰  ‰hÓÏe¿«»¬≈∆»≈»«¿«¿»¿»«ƒ≈

‰hÓÏ40.BÏ eÏÚ el‡Â el‡Â , ¿«»¿≈»≈»

(רבי40) ואלו אלו נמלך, ולא למעלה "נתן פא: שם ברייתא
למטה". ויתן שיחזור מודים וחכמים) אליעזר

.‚ÈCtLÈ  ıeÁa ÔÈzpa ÌÈÙa ÔÈzp‰ eÚ˙ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ¿ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿…
˙Úz‰ Ìc Á˜ÏÂ Ï‡L ‡Ï Ì‡Â .‰n‡Ï Ïk‰«…»«»¿ƒ…»«¿»««««¬…∆
ÊÁÂ ÌÈÙa Ô˙pL ÔÈa ,ıeÁe ÌÈÙa epnÓ Ô˙Â¿»«ƒ∆ƒ¿ƒ«≈∆»«ƒ¿ƒ¿»«
Ïk‰  ÌÈÙa Ô˙Â ÊÁÂ ıeÁa B‡ ıeÁa Ô˙Â¿»«««¿»«¿»«ƒ¿ƒ«…

Lk41ÌÈÓc ‡La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . »≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»ƒ
˙‡hÁ Ìc Ï‡ ;˙‡hÁ‰ ÔÓ ıeÁ ,ıeÁa ÌÈzp‰«ƒ»ƒ«ƒ««»¬»««»
˙ÈOÚp‰ ˙‡hÁ Ì„a Ú˙pL ıeÁa ˙ÈOÚp‰««¬≈«∆ƒ¿»≈¿««»««¬≈

Lk  ÌÈÙa Ô˙Â ÊÁÂ ıeÁa Ô˙ Ì‡ :ÌÈÙa42, ƒ¿ƒƒ»««¿»«¿»«ƒ¿ƒ»≈
ÌcL .‰ÏeÒt  ıeÁa Ô˙Â ÊÁÂ ÌÈÙa Ô˙»«ƒ¿ƒ¿»«¿»««¿»∆«
„ÈÁÈ ˙‡hÁ elÙ‡ ,ÏÎÈ‰Ï ÒÎpL ˙‡hÁ«»∆ƒ¿««≈»¬ƒ««»ƒ

˙ÏÎ‡p‰43L‡ ˙‡hÁ ÏÎÂ :Ó‡pL ;‰eÒ‡  «∆¡∆∆¬»∆∆¡«¿»«»¬∆
‡e‰Â .ÓB‚Â dÓcÓ ‡eÈ44ÚL C„ ‡BiL »ƒ»»¿≈¿∆»∆∆««

‰‡Èa Cc  ‡eÈ :Ó‡pL ,ÏÎÈ‰‰45Ì‡ Ï‡ ; «≈»∆∆¡«»∆∆ƒ»¬»ƒ
LtLÙa BÒÈÎ‰46BÈ‡  ‚‚ B‡ ÔBlÁ C„ B‡ ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆∆««≈

.ÏÒÙƒ¿»

המחלוקת 41) אליעזר, ור' עקיבא רבי  דעת נגד שם כחכמים
יובא  אשר חטאת "וכל כג): ו, (ויקרא הכתוב  בפירוש היא
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קעט                  
         

ÔÈa ÈÓÈt‰ ÁaÊna ÔÈa ,ÌÈL„˜ ‡La ÔÈa≈ƒ¿»»»ƒ≈«ƒ¿≈««¿ƒƒ≈
.ÏeÒt  ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna«ƒ¿≈««ƒ»

ורחבן 18) אמה ארכן החיצון, מזבח  שבפינות הקרנות ארבע 
של  העליון בחציו כנגדן הכהן נותן החטאות ודם אמה
נגד  ניתנות הקרבנות שאר של המתנות שתי  וכן המזבח .
של  התחתון בחציו מכאן ואמה מכאן אמה היינו הקרנות
שהוא  בשטח  הדם נתן שאם כאן, רבינו ומלמדנו המזבח .
במזבח  בין פסול, - הקרן כנגד שלא היינו הקרן, מן לפנים

בפנימי . ובין החיצון

.ÈÁaÊn‰ ÈˆÁÓ ‰ÏÚÓÏ B˙B‡ ÔzÏ B˙ÂˆnL Ìc19 »∆ƒ¿»ƒ≈¿«¿»≈¬ƒ«ƒ¿≈«
‰hÓÏ BzÏ B˙ÂˆnL B‡ ,‰hÓÏ B˙pL20B˙e ∆¿»¿«»∆ƒ¿»ƒ¿¿«»¿»
ÏÎÈ‰a ÌÈÙa BzÏ B˙ÂˆnL B‡ ,‰ÏÚÓÏ21B˙e ¿«¿»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«≈»¿»

ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ B‡ ,ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ«ƒ¿≈««ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒ
ıeÁa ÔÈzp‰ Ìc Ô˙pL B‡ ,ÏÎÈ‰a ÌÈÙÏ Ô˙pL∆¿»»ƒ¿ƒ«≈»∆»«««ƒ»ƒ«

Lk‰ ÏÚ22„BÒÈ‰ „‚k ‡lL23Áf‰ Oa È‰  ««∆∆∆…¿∆∆«¿¬≈¿««∆«
ÏeÒt24ÌÈÏÚa‰ etk˙ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .25;Ba »¿««ƒ≈ƒ¿«¿«¿»ƒ

‡lL ÚÈb‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁaÊnÏ Ìc ÚÈb‰L ÔÂÈk≈»∆ƒƒ«»«ƒ¿≈«««ƒ∆ƒƒ«∆…
.tÎÏ BÓB˜ÓÏ ÚÈb‰L BÓk ‡e‰ È‰  BÓB˜ÓÏƒ¿¬≈¿∆ƒƒ«ƒ¿¿«≈

ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na26Lk ˜Bf‰ ‰Ê ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆«≈»≈
‰„BÚÏ27Lk‰ Ïa˜ Ì‡ Ï‡ ;28ÏeÒtÏ Ô˙Â29, »¬»¬»ƒƒ≈«»≈¿»««»

˙‡Â ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡ ÏeÒt‰ Ô˙Â¿»««»∆«ƒ»ƒ¿«¿»¿«»¿∆
B‡ ,ÌÈÙa ıeÁa ÔÈzp‰ ˙‡Â ,ıeÁa ÌÈÙa ÔÈzp‰«ƒ»ƒƒ¿ƒ«¿∆«ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ
ÏÒÙ ‡Ï  „BÒÈ‰ „‚k ‡lL Lk‰ ÏÚ Ô˙pL∆»«««∆∆∆…¿∆∆«¿…ƒ¿«

LÙp‰ Ìc ‡L Ì‡ ,Áf‰ Oa30ÊÁÈ ‡l‡ , ¿««∆«ƒƒ¿«««∆∆∆»«¬…
Ïa˜ÈÂ Lk‰31Ìc‰ ˜ÊÈÂ LÙp‰ Ìc ‡L «»≈ƒ«≈¿»««∆∆¿ƒ¿…«»

.BÓB˜Óaƒ¿

העוף .19) ועולת בהמה הקרבנות 20)חטאת שאר
בחוץ . ופרים 21)הנעשים הכיפורים, יום של ושעיר פר

הקרבנות  מעשה בהלכות המבוארים הנשרפים ושעירים
ירושלים. לחומת שמחוץ  הדשן בבית נשרף  ובשרם

ממש.22) המזבח  על כנגד 23)ולא שלא או פירוש,
"והיסוד  שנינו: א ג, פרק  מדות במשנה ממש. במזבח  היסוד
פני ועל הצפון כל פני  על מהלך היה החיצון) מזבח  (של
אמה  ובמזרח  אחת אמה בדרום (תופס ) ואוכל המערב . כל
ואם  יסוד היה לא מזרחית דרומית שבקרן מזה ויוצא אחת".
הקרבן  המזבח  מחצי  למטה הניתנים דם את זו בקרן זרק 
ז) ד, (ויקרא מהכתוב  זה דין למדו ונז: נו: בזבחים פסול.

העולה". מזבח  יסוד פסולים.24)"אל האימורים וגם
אחר.25) קרבן להביא חייב  נפסל 26)ואינו הזבח  שבשר

תקנה. לו שנשאר 27)ואין הדם ולפיכך כיפר ובדיעבד
לזריקה. ופסול שיריים קיבל 28)נעשה אם אפילו כלומר,

שיריים  עושה אינה בוודאי  פסול כהן קבלת שהרי  הכשר,
משנה). שיריים.29)(לחם שעושה טמא פסול אפילו

הבהמה.30) פי31)בצוואר על אף  הראשונה הדם קבלת
מפני הנשאר, הדם את שיריים עשתה לא כשר שקיבל
הייתה  והזריקה שיריים עושה אינה זריקה בלי  שקבלה

פסולה.

.‡ÈÌ„a Ìc ÔÈa ,eÚ˙pL ÌÈL„˜ ÈÓc32˙BÒBk ÔÈa ¿≈»»ƒ∆ƒ¿»¿≈»¿»≈

˙BÒBÎa33˙Á‡ ‰zÓ ÔÈzp‰ eÚ˙ Ì‡ :34ÔÈza ¿ƒƒ¿»¿«ƒ»ƒ«»»««¿ƒ»ƒ
ÔzÓ ÔÈzp‰ ÔÎÂ .˙Á‡ ‰zÓ Ïk‰ ÔzÈ  ˙Á‡ ‰zÓ«»»««ƒ≈«…«»»««¿≈«ƒ»ƒ««

Úa‡35.Úa‡ ÔzÓ Ïk‰ ÔzÈ  Úa‡ ÔzÓ ÔÈza «¿«¿ƒ»ƒ«««¿«ƒ≈«…«««¿«
Ô‰L ÌÈzL ÔzÓ ÔÈza ˙Á‡ ‰zÓ ÔÈzp‰ eÚ˙ƒ¿»¿«ƒ»ƒ«»»««¿ƒ»ƒ««¿«ƒ∆≈

˙Á‡ ‰zÓ Ïk‰ ÔzÈ  Úa‡36ÔÈzp‰ eÚ˙ . «¿«ƒ≈«…«»»««ƒ¿»¿«ƒ»ƒ
‰n‡Ï Ïk‰ CÙMÈ  ‰hÓÏ ÔÈza ‰ÏÚÓÏ37, ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»≈«…»«»

˙‡hÁ‰ ÈÈL eÚ˙ elÙ‡ .ÔÈÏeÒt ÌÈÁf‰Â38ÌÚ ¿«¿»ƒ¿ƒ¬ƒƒ¿»¿¿»≈««»ƒ
Ïk‰ CÙMÈ  ‰hÓÏ Ïk‰ ÌB˜nL ,‰ÏBÚ‰ Ìc«»»∆¿«…¿«»ƒ»≈«…

‰n‡Ï39. »«»

קרבנות.32) שני  של דם נתקבל אחד כוס 33)בכלי  בכל
הכוסות. שנתערבו אלא אחד מקרבן דם דם 34)יש כגון

מעשר. בדם ארבע ,35)בכור מתן ניתן בלבד חטאות דם
חטאות. שתי  של דמן בתערובת כאן "כל 36)והמדובר

בלבד  אחת מתנה נתן אם החיצון, מזבח  על הניתנים הדמים
כדי אחת ממתנה יותר התערובת מן ליתן ואסור כיפר".
פחות  נותן אם אבל תוסיף ", "לא על במעשה יעבור שלא

מעשה. עושה אינו הרי  תגרע " "בל על כעין 37)ועובר
ומים  לחוץ  ופתוח  העזרה רצפת כל פני  על עובר היה מרזב 

בו. וטעונין 38)עוברים במקומן, המתנות ארבע  שנתן
למטה. שהוא המזבח  יסוד על פי39)שפיכה על אף 

על  זריקה טעון העולה שדם מפני  למטה. מקומם ששניהם
ואסור  היסוד על ישר נשפכים חטאת ושיירי  המזבח  קיר
יוחנן  כר' היסוד, על שיזובו כדי  הקיר, על אותם לשפוך

פא. שם יהודה ורב 

.È‰ÏÚÓÏ ˙BBÚz‰ ÔÓ Ô˙ ‡l‡ ,Ï‡L ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«∆»»«ƒ««¬¿«¿»
ÔzÈ  Ï‡LÂ ‰ÏÚÓÏ Ô˙ .Lk ‰Ê È‰  ‰hÓÏe¿«»¬≈∆»≈»«¿«¿»¿»«ƒ≈

‰hÓÏ40.BÏ eÏÚ el‡Â el‡Â , ¿«»¿≈»≈»

(רבי40) ואלו אלו נמלך, ולא למעלה "נתן פא: שם ברייתא
למטה". ויתן שיחזור מודים וחכמים) אליעזר

.‚ÈCtLÈ  ıeÁa ÔÈzpa ÌÈÙa ÔÈzp‰ eÚ˙ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ¿ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿…
˙Úz‰ Ìc Á˜ÏÂ Ï‡L ‡Ï Ì‡Â .‰n‡Ï Ïk‰«…»«»¿ƒ…»«¿»««««¬…∆
ÊÁÂ ÌÈÙa Ô˙pL ÔÈa ,ıeÁe ÌÈÙa epnÓ Ô˙Â¿»«ƒ∆ƒ¿ƒ«≈∆»«ƒ¿ƒ¿»«
Ïk‰  ÌÈÙa Ô˙Â ÊÁÂ ıeÁa B‡ ıeÁa Ô˙Â¿»«««¿»«¿»«ƒ¿ƒ«…

Lk41ÌÈÓc ‡La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . »≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»ƒ
˙‡hÁ Ìc Ï‡ ;˙‡hÁ‰ ÔÓ ıeÁ ,ıeÁa ÌÈzp‰«ƒ»ƒ«ƒ««»¬»««»
˙ÈOÚp‰ ˙‡hÁ Ì„a Ú˙pL ıeÁa ˙ÈOÚp‰««¬≈«∆ƒ¿»≈¿««»««¬≈

Lk  ÌÈÙa Ô˙Â ÊÁÂ ıeÁa Ô˙ Ì‡ :ÌÈÙa42, ƒ¿ƒƒ»««¿»«¿»«ƒ¿ƒ»≈
ÌcL .‰ÏeÒt  ıeÁa Ô˙Â ÊÁÂ ÌÈÙa Ô˙»«ƒ¿ƒ¿»«¿»««¿»∆«
„ÈÁÈ ˙‡hÁ elÙ‡ ,ÏÎÈ‰Ï ÒÎpL ˙‡hÁ«»∆ƒ¿««≈»¬ƒ««»ƒ

˙ÏÎ‡p‰43L‡ ˙‡hÁ ÏÎÂ :Ó‡pL ;‰eÒ‡  «∆¡∆∆¬»∆∆¡«¿»«»¬∆
‡e‰Â .ÓB‚Â dÓcÓ ‡eÈ44ÚL C„ ‡BiL »ƒ»»¿≈¿∆»∆∆««

‰‡Èa Cc  ‡eÈ :Ó‡pL ,ÏÎÈ‰‰45Ì‡ Ï‡ ; «≈»∆∆¡«»∆∆ƒ»¬»ƒ
LtLÙa BÒÈÎ‰46BÈ‡  ‚‚ B‡ ÔBlÁ C„ B‡ ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆∆««≈

.ÏÒÙƒ¿»

המחלוקת 41) אליעזר, ור' עקיבא רבי  דעת נגד שם כחכמים
יובא  אשר חטאת "וכל כג): ו, (ויקרא הכתוב  בפירוש היא
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תשרף ". באש תאכל לא בקודש לכפר מועד אהל אל מדמה
אינם  קרבנות שאר אבל דווקא, חטאת סוברים חכמים
אות  כל לדרוש ששיטתו עקיבא, ורבי  בכך, נפסלים
פב .). (שם הקרבנות כל את "וכל" מהמלה מרבה שבתורה,

הבעלים.42) נתכפרו בפנים נתן לא פשוטו 43)ואפילו כי 
הזייה  טעון שדמן ציבור בחטאות לפרש אפשר מקרא של

בשריפה. ומצוותן נאמר.44)בפנים רגילה.45)וזה
קטנה.46) צדדית דלת

.„ÈÌÏÚ‰ t47ÒÎ ÌÓcL ,‰Ê ‰„BÚ ÈÚOe «∆¿≈¿ƒ¬»»»∆»»ƒ¿»
ÏÎÈ‰Ï48;ÏÒÙ  ÌÈL„w‰ L„˜Ï BÒÈÎ‰ Ì‡ , «≈»ƒƒ¿ƒ¿…∆«√»ƒƒ¿«

‰ÓÈt ‰Ê ÌB˜ÓaL49‡e‰ ÔÓB˜Ó ÏL50t ÔÎÂ . ∆¿»∆¿ƒ»∆¿»¿≈«
L„˜Ï ÒÎ ÌÓcL ,ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL ÈÚOÂ¿»ƒ∆«ƒƒ∆»»ƒ¿»¿…∆
‰f‰Â ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÌÓc ÒÈÎ‰ Ì‡ ,ÌÈL„w‰«√»ƒƒƒ¿ƒ»»¿…∆«√»ƒ¿ƒ»

epnÓ51L„˜Ï BÒÈÎ‰Â ÊÁÂ ,ÏÎÈ‰Ï B‡ÈˆB‰Â ƒ∆¿ƒ«≈»¿»«¿ƒ¿ƒ¿…∆
ÏÒÙ  ÌÈL„w‰52˙BÈf‰ epnÓ ÓB‚ BÈ‡Â , «√»ƒƒ¿«¿≈≈ƒ∆«»

‡ˆiL ÔÂÈk ;ÌÈL„w‰ L„˜aL53‡ˆÈ54Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿…∆«√»ƒ≈»∆»»»»¿≈ƒ
,ÏÎÈ‰Ï Ô‡ÈˆB‰Â ÌÈL„w‰ L„˜aL ˙BÈf‰ Ób»««»∆¿…∆«√»ƒ¿ƒ»«≈»

ÏÎÈ‰Ï ıeÁ Ô‡ÈˆB‰Â ˙BÈf‰ ˙ˆ˜Ó ‰f‰Â55ÊÁÂ , ¿ƒ»ƒ¿»«»¿ƒ»«≈»¿»«
;ÏÎÈ‰aL ˙BÈf‰ ÓB‚ BÈ‡  ÏÎÈ‰Ï ÔÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ»«≈»≈≈«»∆«≈»

ÏÒÙ BÓB˜ÓÏ ıeÁ Ìc‰ ‡ˆiL ÔÂÈkL56. ∆≈»∆»»«»ƒ¿ƒ¿»

הציבור 47) ועשה מותר וכדומה שחלב  והורו דין בית שגגו
בהיכל  הזייה טעון ודמו לחטאת פר מביאים הוראתם, פי  על
מביאים  הציבור, ועשה זרה בעבודה טעו ואם הפרוכת. על

לחטאת. בכך.48)שעיר (שם 49)מצוותם בתורה כתוב 
משמע  פנימה", הקודש אל דמה את הובא לא "הן יח ),
הקדשים. קודש זה - ופנימה הקרבן, נפסל הובא שאם

ההיכל.50) מן לפני  הוא הקדשים וקודש בהיכל, מקומם
הכל.51) גמר ולא הזיות על 52)מקצת אף  יוצא, פסול

כמצוותו. בהיכל מקומו זה שדם לקדש 53)פי  מחוץ 
הזיותיו. גמר לפני  פי54)הקדשים על ואף  ביוצא, נפסל

הקדשים. בקודש מקומו עכשיו - להיכל לצאת שסופו
וודאי .56)לעזרה.55) פסול

.ÂËÌ‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ˙BÒBk ÈLa dÓc ÏawL ˙‡hÁ«»∆ƒ≈»»ƒ¿≈¿»»∆»≈∆
Lk ÈÓÈt‰  ıeÁÏ57Ì‰Ó „Á‡ ÒÎ .epnÓ ‰fÈÂ ««¿ƒƒ»≈¿«∆ƒ∆ƒ¿«∆»≈∆

ÏeÒt ÔBˆÈÁ‰ Û‡  ÌL epnÓ ‰f‰Â ÏÎÈ‰Ï58. «≈»¿ƒ»ƒ∆»««ƒ»
Ì‡ dÓc ˙ˆ˜Ó elÙ‡ ;dÓcÓ ‡eÈ L‡ :Ó‡pL∆∆¡«¬∆»ƒ»»¬ƒƒ¿»»»ƒ

.‰ÏÒÙ  L„wa tÎÏ ÒÎƒ¿«¿«≈«…∆ƒ¿¿»

יובא 57) "אשר כג) ו, (שם מהכתוב  זה דין למדו ובגמרא
ואין  נכנס ) שלא מה (גם פוסל הנכנס  תאכל"; לא וגומר

יצא. שלא החלק  את פוסל שם 58)היוצא כחכמים
דמה, מקצת ואפילו "מדמה" יובא (שם) הכתוב  את שדרשו

"דמה". התורה כתבה שלא מכיוון

.ÊË,tk ‡ÏÂ ÌÈÙa Ba tÎÏ BÒÈÎ‰L ˙‡hÁ Ìc««»∆ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ≈
k ÌÈÙa epnÓ ‰f‰ ‡ÏÂ B‡ÈˆB‰ ‡l‡Ì‡ :ÌeÏ ∆»ƒ¿…ƒ»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ

,ıeÁa epnÓ ‰fÓe ,Lk ‰Ê È‰  ‚‚BLa BÒÈÎ‰ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆»≈«∆ƒ∆«
ÏeÒt  „ÈÊÓa BÒÈÎ‰ Ì‡Â ;L„wa tk ‡Ï È‰L59. ∆¬≈…ƒ≈«…∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ»

פסול.59) - בשוגג בין במזיד בין ובכיפר

.ÊÈÒÈÎ‰60;‰Lk  ÏÎÈ‰Ï dÓˆÚ ˙‡hÁ‰ ƒ¿ƒ««»«¿»«≈»¿≈»
.dOa ‡ÏÂ  dÓcÓ ‡eÈ L‡ :Ó‡pL∆∆¡«¬∆»ƒ»»¿…¿»»

כשרה.60) - הדם קבלת קודם הכניסה ואפילו צב : שם

.ÁÈ ÏÎÈ‰Ï ‰ÒÎÂ ‰ÒktL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»∆ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»«≈»
‰Lk61. ¿≈»

והתורה 61) מאליה, נכנסה אלא הובאה שלא מפני  שם,
יובא. אשר אמרה:

.ËÈÈ‰  d‡eˆa ÏÎÈ‰Ï ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ«««»«≈»¿«»»¬≈
ÈÏÎk eLÁ ‡ev‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê62. ∆»≈ƒ««»»ƒ¿ƒ

הדם 62) שגם פי  על אף  שכשרה יז בהלכה אמרנו בבהמה
דמה  שאין מפני  אבין, ר' שואל העוף  בחטאת אבל נכנס ,
לומר  אפשר מהצוואר ישר מזה הכהן אלא בכלי  קבלה טעון

בכלי . הדם הכניס  כאילו שזה

.ÎCtL63BÙÒ‡Â ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc64‰Ê È‰  ƒ¿««««»«¬»¬≈∆
˜ÙÒ65CÎÈÙÏ ;ÏÒBt BÈ‡ B‡ dÓ„a ÏÒBt ÈÏk‰ Ì‡ »≈ƒ«¿ƒ≈¿»»≈≈¿ƒ»

ÛOz66.˜ÙÒ ‡e‰L ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÏÎk , ƒ»≈¿»««»∆»≈

הרצפה.63) על מהצוואר בעייא 65)לכלי .64)ישר
העוף  חטאת שגם היא התורה כוונת אם שם, נפתרה שלא
התורה  או מהצוואר, ישר להזותו ומותר כלי  טעון אינו

בכלי . להשתמש שבהלכה 66)אוסרת הדין אל גם מוסב 
שלא  כדי  אחר, קרבן מלהביא פטורים הבעלים אבל יט .

בעזרה. חולין יקריב 

.‡Î˙‡hÁ67Ô˙Â ,˙BÒBk ‰Úa‡a dÓc ÏawL «»∆ƒ≈»»¿«¿»»¿»«
CtL ÔzÚa‡ ÈÈL  ÒBÎÂ ÒBk ÏkÓ ˙Á‡ ‰zÓ«»»««ƒ»»¿»≈«¿«¿»ƒ¿»
Úa‡ Ô˙ .CtLÈ dÓc Ïk ˙‡Â :Ó‡pL ,„BÒÈ‰ ÏÚ««¿∆∆¡«¿∆»»»ƒ¿…»««¿«
ÏÚ CtL ÒBk‰ B˙B‡ ÈÈL  „Á‡ ÒBkÓ ˙Bzn‰««»ƒ∆»¿»≈«ƒ¿»«

‰n‡Ï ÔÈÎtL ˙BÒBk‰ ‡Le ,„BÒÈ‰68. «¿¿»«ƒ¿»ƒ»«»

מתנות.67) ארבע  שיריים 68)שמצוותה דין זה לדם שאין
מהכתוב  זה ולמדו המזבח . ליסוד להישפך שמצוותם
וההיגיון  דמו. כל ולא ישפוך" דמו "ואת כו) ד, (ויקרא
כוסות  מד' בנתן דמו" "כל הכתוב  את להעמיד מחייב 

אחת. בכוס  דמו" "ואת והכתוב 

.Î ÔÈlÁ ÈÓc CB˙Ï B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙpL Ìc»∆»«¿««ƒ¿¿≈Àƒ
ÏeÒt  ‰f‰ Ì‡Â ,epnÓ ‰fÈ ‡Ï69CB˙Ï ÌÈÓ ÏÙ . …«∆ƒ∆¿ƒƒ»»»««ƒ¿

ÏÙ .Lk  Ì„ ‰‡Ó Ba LÈ Ì‡ ,˜ÊnaL Ìc‰«»∆«ƒ¿»ƒ≈«¿≈»»≈»«
eÈ‰ el‡ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡  ÔÈlÁ Ì„ B‡ ÔÈÈ BÎB˙Ï¿«ƒ«Àƒ¿ƒƒ»
eÈ‰È ‡lL „Ú ˜ÊnaL Ìc ÏhÏ ÔÈÈe‡ Ì‡ :ÌÈÓ«ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆«ƒ¿»«∆…ƒ¿
Ì‡Â ;epnÓ ‰fÈ ‡Ï ‰Ê È‰  Ì„ ‰‡Ó ÂÈ‡Ó«¿»«¿≈»¬≈∆…«∆ƒ∆¿ƒ

.epnÓ ‰fÈ  ÂÈ‡Ó ÏhÏ ÔÈÈe‡ ÌÈ‡≈»¿ƒ¿«≈«¿»«∆ƒ∆

"דם 69) שנינו: במשנה דם. מראה בו יש אם אפילו
יוחנן  ר' ואמר כשר". דם מראית בו יש אם במים שנתערב 
לתוך  דם נפל אבל דם, לתוך מים שנפלו אלא שנו "לא שם:
בטלה  שנפלה טיפה כל פירוש בטל", ראשון ראשון מים

"דיחוי ". נקרא זה לכשרותה. חוזרת ואינה ונפסלה במים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42



קפ                 
         

.‚ÎÁaÊn‰ ÈÏeÒt Ì„a Ú˙pL ÌÈL„w‰ Ìc70B‡ ««√»ƒ∆ƒ¿»≈¿«¿≈«ƒ¿≈«
‰ËÈÁMa eÏÒÙpL ÌÈL„w‰ Ì„a71Ïk‰ CÙMÈ  ¿««√»ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ»≈«…

CÙMÈ  „Á‡Ó ıeÁ ˙BÒBk‰ Ïk e˜ elÙ‡Â .‰n‡Ï»«»«¬ƒ»¿»«≈∆»ƒ»≈
‰n‡Ï72Ì„a Ú˙ .ÌÈÏeÒt ÌÈÁf‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ . »«»¿»»«¿»ƒ¿ƒƒ¿»≈¿«

˙ÈˆÓz‰73‰n‡Ï CÙMÈ 74 Ô˙Â Ï‡L ‡Ï Ì‡Â ; ««¿ƒƒ»≈»«»¿ƒ…»«¿»«
.Lk»≈

כאליל.70) ונעבד ונרבע  רובע  מומים, בעלי  כגון
כהלכתה.71) נעשתה לא שאין 72)השחיטה פי  על ואף 

חכמים  שגזרו והטעם, הכשר, את לבטל כדי  הפסול בדם
הכשרים. על הפסולים דמי  כשרבו גם להתיר יבואו שמא
מפני כב ), הלכה (ראה חולין בדם תערובת על גזרו ולא
גזרו  לא וחכמים בעזרה חולין דם שימצא שכיח  שלא
גזרו  לא שכיחא דלא "מילתא - שכיחים שאינם במקרים

רבנן". על 73)ביה לזריקה ופסול הנפש, דם שאינו דם
בו.74)המזבח . וגזרו שכיח  כן גם התמצית דם

.„ÎÔÈeÓ‡‰75˙BÏBÚ‰ ÈÈ‡Â76ÌÈˆÓw‰Â ,77 »≈ƒ¿≈¿≈»¿«¿»ƒ
‰Bl‰Â78˙BÙOp‰ ˙BÁÓe79ÈÏÎa eLc˜˙pL Á‡ ¿«¿»¿»«ƒ¿»««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

˙L80ÔÈa ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ el‡ ÏkÓ „Á‡ ˜Ê Ì‡ , »≈ƒ»«∆»ƒ»≈««≈»ƒƒ≈
„ia81el‡ È‰  Ï‡ÓOa ÔÈa ÔÈÓÈa ÔÈa ,ÈÏÎa ÔÈa «»≈ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿…¬≈≈

Lk.ÌÈ ¿≈ƒ

המזבח .75) על אותם שמקטירים הבהמה כל 76)חלקי 
כול  שעולה המזבח .איבריהן, על נשרפת מנחה 77)ה

על  ומקטיר חפניו מלא ממנה קומץ  והכהן הקמח  מן באה
למנחת 78)המזבח . חוץ  מנחה, כל רוחני . סממן מין

עם  נקטרת והיא לבונה עליה נותנים חוטא, ומנחת סוטה
שנאמר 79)הקומץ . נשרפת שכולה כהן מנחת כגון

תהיה. כליל כהן מנחת וכל טז): ו, אחר 80)(ויקרא
על 81)הקמיצה. ביד וזרקם השרת מכלי  שהוציאם
המזבח .

.‰ÎÌÈn‰Â ÔÈi‰82ÔÈ‰a ÔÈa ‰Ú˜a ÔÈa ÔÎqpL83ÔÈa ««ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»»≈¿ƒ≈
˙M‰ ÈÏk ‡La84B‡ ÏÁ ÈÏÎa ÔÎq .ÌÈLk  ƒ¿»¿≈«»≈¿≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ…

.ÔÈÏeÒt  B„Èa¿»¿ƒ

  

         
       

 עניי הוא  היי ניסו הרי  ,להבי צרי  הענייני ובפנימיות
 לניסו בשלמה  החכמה . עניי הוא   המי וניסו הבינה ,
השכל  המשכת  הבינה  של עניינה  הוא  כי  כלי , צרי  המי
מה  חכמה , בחינת –  המי לניסו בנוגע  אבל , בכלי
בידו  ש "ניסכ אלא  עוד  ולא  דווקא , בכלי  שתבוא  ההכרח 

."פסולי
שוני ,והב  ענייני  אמנ  ה ובינה  חכמה  בזה : יאור

ביטול, עניינה  חכמה  כי  מזה , זה   הפכי  ג  ולפעמי
הנהר  (רחובות הרחבה  עניינה  ובינה  (מיצר), בלבד  נקודה 
כי , ביניה ושייכות קשר ישנו  זאת,  ע יחד  מרחב ). –
 ניסו ולכ בינה , ללא  אמיתית להתגלות באה  אינה  החכמה 

אור  המשכת כלומר דווקא , בכלי  להיות צרי  המי
הבינה . בכלי  החכמה 

      

המזבח .82) על שנתקדש.83)שמנסכים מדה כלי 
להם.84) המיוחדים בכלים שלא

.ÂÎÌÈˆÚ‰ cÒÂ ,BcqL ıÓ˜ ÔÎÂ ,ÔcqL ÌÈÈ‡≈»ƒ∆ƒ¿»¿≈…∆∆ƒ¿¿ƒ≈»≈ƒ
Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‰ÎÚÓ ÏL85ÌÈˆÚ‰ ÈcvÓ ÔcqL B‡ , ∆«¬»»¿«¿»≈∆∆ƒ¿»ƒƒ≈»≈ƒ

CÎa ‰Ë˜‰ Cc Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰ 86Cc ÔÈ‡ B‡ ¬≈∆»≈ƒ∆∆«¿»»¿»≈∆∆
Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ Ôk ‰OÚÈ ‡Ï CÎÈÙÏ ;CÎa ‰Ë˜‰«¿»»¿»¿ƒ»…«¬∆≈¿«¿ƒ»¿ƒ

.‰ˆ‰  ‰OÚ»»À¿»

עליהם.85) רק 86)כלומר, זה נימוק  נאמר שם בגמרא
שנאמר  העצים" "על אם היא הבעייה באיברים אבל בקומץ ,
שתאחז  כדי  לעצים, סמוך או ממש "על" הכוונה בתורה

משנה). (לחם האש בהם

ה'תשע"ט  א' אדר ט ' חמישי יום 

   1 
שאם 1) הדברים העולה, לשחיטת ראוי  המזבח  כל אם יבאר

יעלו. לא ירדו ואם ירדו לא יעלו

.‡ ÁaÊn‰ L‡a ÔËÁML ÌÈL„˜ ÈL„»̃¿≈»»ƒ∆¿»»¿…«ƒ¿≈«
ÔBÙva ÔËÁL el‡k2˙‡ ÂÈÏÚ zÁÊÂ :Ó‡pL ; ¿ƒ¿»»«»∆∆¡«¿»«¿»»»∆

Èe‡ ÁaÊn‰ ÏkL ,„nÏÓ  EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙ÏÚ……∆¿∆¿»∆¿«≈∆»«ƒ¿≈«»
.ÌÈÓÏM‰ ˙ËÈÁLe ‰ÏBÚ‰ ˙ËÈÁLÏƒ¿ƒ«»»¿ƒ««¿»ƒ

יוסי .2) כר' ופסק  נח . זבחים במשנה תנאים מחלוקת

.‰ÏBÚ3dËÁML B‡ ,ÁaÊn‰ L‡a dËÁML »∆¿»»¿…«ƒ¿≈«∆¿»»
d˙B‡ ËÈLÙÈ  ÁaÊn‰ L‡Ï d˙B‡ ‰ÏÚ‰Â ‰hÓÏ¿«»¿∆¡»»¿…«ƒ¿≈««¿ƒ»

dÓB˜Óa ‰pÁzÈÂ4‰hÓÏ ÔÁÈ„Óe ÌÈw‰ „ÈBÓe ,5 ƒ«¿∆»ƒ¿»ƒ«¿»«ƒ¿ƒ»¿«»
ÌÈ‰kÏ B˙BÂ BÚ‰ „ÈBÓe ,Ô˙B‡ ‰ÏÚÓe ÊBÁÂ6. ¿≈«¬∆»ƒ»¿¿«…¬ƒ

פד.3) שם אם 4)משנה מחלוקת פה. שם ובגמרא שם
לא, או כשרים בקרבנות מזבח  של בראשו וניתוח  הפשט  יש
ירדו, לא עלו שאם בפסולים, המשנה את מעמיד והאוסר
במקומם. ומנתח  מפשיט  לכן להעלותם, יוכל לא יוריד ואם
ומנתח  מפשיט  כשרים שגם שסובר וברור סתם, ורבינו
הראוי שכל המשנה, על בפירושו כתב  וכן המזבח . בראש
לצורך. שלא אותו מורידים אין למזבח  עלה אם למזבח 

שם.5) מדיח  אינו המזבח  של כבודו משום שם. ברייתא
"עור 6) ח ) ז, (ויקרא שנאמר לכהנים, ניתן עולה עור כי 

קדשים  קדשי  עורות וכן יהיה", לו לכהן הקריב  אשר העולה
קג.). שם (משנה אחרים
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Ô˙B‡ ‰ÏÚÓe ÊBÁÂ ÌÈna9˙‡Â BÚ‰ ˙‡ „ÈBÓe , ««ƒ¿≈«¬∆»ƒ∆»¿∆
.‡M‰ ˙‡ ÈË˜Óe ÊBÁÂ ,ÌÈÏÚaÏ B˙BÂ Oa‰«»»¿¿«¿»ƒ¿≈«¿ƒ∆«¿»
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.‚ÎÁaÊn‰ ÈÏeÒt Ì„a Ú˙pL ÌÈL„w‰ Ìc70B‡ ««√»ƒ∆ƒ¿»≈¿«¿≈«ƒ¿≈«
‰ËÈÁMa eÏÒÙpL ÌÈL„w‰ Ì„a71Ïk‰ CÙMÈ  ¿««√»ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ»≈«…

CÙMÈ  „Á‡Ó ıeÁ ˙BÒBk‰ Ïk e˜ elÙ‡Â .‰n‡Ï»«»«¬ƒ»¿»«≈∆»ƒ»≈
‰n‡Ï72Ì„a Ú˙ .ÌÈÏeÒt ÌÈÁf‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ . »«»¿»»«¿»ƒ¿ƒƒ¿»≈¿«

˙ÈˆÓz‰73‰n‡Ï CÙMÈ 74 Ô˙Â Ï‡L ‡Ï Ì‡Â ; ««¿ƒƒ»≈»«»¿ƒ…»«¿»«
.Lk»≈

כאליל.70) ונעבד ונרבע  רובע  מומים, בעלי  כגון
כהלכתה.71) נעשתה לא שאין 72)השחיטה פי  על ואף 

חכמים  שגזרו והטעם, הכשר, את לבטל כדי  הפסול בדם
הכשרים. על הפסולים דמי  כשרבו גם להתיר יבואו שמא
מפני כב ), הלכה (ראה חולין בדם תערובת על גזרו ולא
גזרו  לא וחכמים בעזרה חולין דם שימצא שכיח  שלא
גזרו  לא שכיחא דלא "מילתא - שכיחים שאינם במקרים

רבנן". על 73)ביה לזריקה ופסול הנפש, דם שאינו דם
בו.74)המזבח . וגזרו שכיח  כן גם התמצית דם

.„ÎÔÈeÓ‡‰75˙BÏBÚ‰ ÈÈ‡Â76ÌÈˆÓw‰Â ,77 »≈ƒ¿≈¿≈»¿«¿»ƒ
‰Bl‰Â78˙BÙOp‰ ˙BÁÓe79ÈÏÎa eLc˜˙pL Á‡ ¿«¿»¿»«ƒ¿»««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

˙L80ÔÈa ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ el‡ ÏkÓ „Á‡ ˜Ê Ì‡ , »≈ƒ»«∆»ƒ»≈««≈»ƒƒ≈
„ia81el‡ È‰  Ï‡ÓOa ÔÈa ÔÈÓÈa ÔÈa ,ÈÏÎa ÔÈa «»≈ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿…¬≈≈

Lk.ÌÈ ¿≈ƒ

המזבח .75) על אותם שמקטירים הבהמה כל 76)חלקי 
כול  שעולה המזבח .איבריהן, על נשרפת מנחה 77)ה

על  ומקטיר חפניו מלא ממנה קומץ  והכהן הקמח  מן באה
למנחת 78)המזבח . חוץ  מנחה, כל רוחני . סממן מין

עם  נקטרת והיא לבונה עליה נותנים חוטא, ומנחת סוטה
שנאמר 79)הקומץ . נשרפת שכולה כהן מנחת כגון

תהיה. כליל כהן מנחת וכל טז): ו, אחר 80)(ויקרא
על 81)הקמיצה. ביד וזרקם השרת מכלי  שהוציאם
המזבח .

.‰ÎÌÈn‰Â ÔÈi‰82ÔÈ‰a ÔÈa ‰Ú˜a ÔÈa ÔÎqpL83ÔÈa ««ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»»≈¿ƒ≈
˙M‰ ÈÏk ‡La84B‡ ÏÁ ÈÏÎa ÔÎq .ÌÈLk  ƒ¿»¿≈«»≈¿≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ…

.ÔÈÏeÒt  B„Èa¿»¿ƒ

  

         
       

 עניי הוא  היי ניסו הרי  ,להבי צרי  הענייני ובפנימיות
 לניסו בשלמה  החכמה . עניי הוא   המי וניסו הבינה ,
השכל  המשכת  הבינה  של עניינה  הוא  כי  כלי , צרי  המי
מה  חכמה , בחינת –  המי לניסו בנוגע  אבל , בכלי
בידו  ש "ניסכ אלא  עוד  ולא  דווקא , בכלי  שתבוא  ההכרח 

."פסולי
שוני ,והב  ענייני  אמנ  ה ובינה  חכמה  בזה : יאור

ביטול, עניינה  חכמה  כי  מזה , זה   הפכי  ג  ולפעמי
הנהר  (רחובות הרחבה  עניינה  ובינה  (מיצר), בלבד  נקודה 
כי , ביניה ושייכות קשר ישנו  זאת,  ע יחד  מרחב ). –
 ניסו ולכ בינה , ללא  אמיתית להתגלות באה  אינה  החכמה 

אור  המשכת כלומר דווקא , בכלי  להיות צרי  המי
הבינה . בכלי  החכמה 

      

המזבח .82) על שנתקדש.83)שמנסכים מדה כלי 
להם.84) המיוחדים בכלים שלא

.ÂÎÌÈˆÚ‰ cÒÂ ,BcqL ıÓ˜ ÔÎÂ ,ÔcqL ÌÈÈ‡≈»ƒ∆ƒ¿»¿≈…∆∆ƒ¿¿ƒ≈»≈ƒ
Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‰ÎÚÓ ÏL85ÌÈˆÚ‰ ÈcvÓ ÔcqL B‡ , ∆«¬»»¿«¿»≈∆∆ƒ¿»ƒƒ≈»≈ƒ

CÎa ‰Ë˜‰ Cc Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰ 86Cc ÔÈ‡ B‡ ¬≈∆»≈ƒ∆∆«¿»»¿»≈∆∆
Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ Ôk ‰OÚÈ ‡Ï CÎÈÙÏ ;CÎa ‰Ë˜‰«¿»»¿»¿ƒ»…«¬∆≈¿«¿ƒ»¿ƒ

.‰ˆ‰  ‰OÚ»»À¿»

עליהם.85) רק 86)כלומר, זה נימוק  נאמר שם בגמרא
שנאמר  העצים" "על אם היא הבעייה באיברים אבל בקומץ ,
שתאחז  כדי  לעצים, סמוך או ממש "על" הכוונה בתורה

משנה). (לחם האש בהם

ה'תשע"ט  א' אדר ט ' חמישי יום 

   1 
שאם 1) הדברים העולה, לשחיטת ראוי  המזבח  כל אם יבאר

יעלו. לא ירדו ואם ירדו לא יעלו

.‡ ÁaÊn‰ L‡a ÔËÁML ÌÈL„˜ ÈL„»̃¿≈»»ƒ∆¿»»¿…«ƒ¿≈«
ÔBÙva ÔËÁL el‡k2˙‡ ÂÈÏÚ zÁÊÂ :Ó‡pL ; ¿ƒ¿»»«»∆∆¡«¿»«¿»»»∆

Èe‡ ÁaÊn‰ ÏkL ,„nÏÓ  EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙ÏÚ……∆¿∆¿»∆¿«≈∆»«ƒ¿≈«»
.ÌÈÓÏM‰ ˙ËÈÁLe ‰ÏBÚ‰ ˙ËÈÁLÏƒ¿ƒ«»»¿ƒ««¿»ƒ

יוסי .2) כר' ופסק  נח . זבחים במשנה תנאים מחלוקת

.‰ÏBÚ3dËÁML B‡ ,ÁaÊn‰ L‡a dËÁML »∆¿»»¿…«ƒ¿≈«∆¿»»
d˙B‡ ËÈLÙÈ  ÁaÊn‰ L‡Ï d˙B‡ ‰ÏÚ‰Â ‰hÓÏ¿«»¿∆¡»»¿…«ƒ¿≈««¿ƒ»

dÓB˜Óa ‰pÁzÈÂ4‰hÓÏ ÔÁÈ„Óe ÌÈw‰ „ÈBÓe ,5 ƒ«¿∆»ƒ¿»ƒ«¿»«ƒ¿ƒ»¿«»
ÌÈ‰kÏ B˙BÂ BÚ‰ „ÈBÓe ,Ô˙B‡ ‰ÏÚÓe ÊBÁÂ6. ¿≈«¬∆»ƒ»¿¿«…¬ƒ

פד.3) שם אם 4)משנה מחלוקת פה. שם ובגמרא שם
לא, או כשרים בקרבנות מזבח  של בראשו וניתוח  הפשט  יש
ירדו, לא עלו שאם בפסולים, המשנה את מעמיד והאוסר
במקומם. ומנתח  מפשיט  לכן להעלותם, יוכל לא יוריד ואם
ומנתח  מפשיט  כשרים שגם שסובר וברור סתם, ורבינו
הראוי שכל המשנה, על בפירושו כתב  וכן המזבח . בראש
לצורך. שלא אותו מורידים אין למזבח  עלה אם למזבח 

שם.5) מדיח  אינו המזבח  של כבודו משום שם. ברייתא
"עור 6) ח ) ז, (ויקרא שנאמר לכהנים, ניתן עולה עור כי 

קדשים  קדשי  עורות וכן יהיה", לו לכהן הקריב  אשר העולה
קג.). שם (משנה אחרים

.‚ÌÈÁÊ ÔÎÂ7ÌÈËeÁL8 ÁaÊn‰ Èa‚Ï eÏÚL ¿≈¿»ƒ¿ƒ∆»¿«≈«ƒ¿≈«
ÔÁÈ„Óe ÌÈw‰ „ÈBÓe ,ÔÓB˜Óa ÔÁzÓe ÔËÈLÙÓ«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»ƒ«¿»«ƒ¿ƒ»

Ô˙B‡ ‰ÏÚÓe ÊBÁÂ ÌÈna9˙‡Â BÚ‰ ˙‡ „ÈBÓe , ««ƒ¿≈«¬∆»ƒ∆»¿∆
.‡M‰ ˙‡ ÈË˜Óe ÊBÁÂ ,ÌÈÏÚaÏ B˙BÂ Oa‰«»»¿¿«¿»ƒ¿≈«¿ƒ∆«¿»

È ‡Ï ‰Ó ÈtÓeÁzÈÂ ËÈLÙÈ ‡l‡ ,Ïk‰ „ÈB ƒ¿≈»…ƒ«…∆»«¿ƒƒ««
ÌÈM‡Ï Èe‡‰ ÏkL ?ÁaÊn‰ L‡a10‰ÏÚ Ì‡ , ¿…«ƒ¿≈«∆»»»»ƒƒƒ»»
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„È ‡Ï  ÁaÊn‰ L‡Ï11Ú‚p‰ Ïk :Ó‡pL ; ¿…«ƒ¿≈«…≈≈∆∆¡«»«…≈«
?Èe‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÏBÎÈ .Lc˜È ÁaÊna12 «ƒ¿≈«ƒ¿»»««ƒ∆≈»

,‰ÏBÚ ‰Ó .‰„˜BÓ ÏÚ ‰ÏÚ‰ ‡È‰ :ÓBÏ „eÓÏz«¿«ƒ»…»«¿»»»
ÌÈM‡Ï ‰Èe‡ ‡È‰L13Û‡ ;„z ‡Ï  ‰˙ÏÚ Ì‡ , ∆ƒ¿»»ƒƒƒ»¿»…≈≈«

.„È ‡Ï  ‰ÏÚ Ì‡ ,ÌÈM‡Ï Èe‡‰ Ïk»»»»ƒƒƒ»»…≈≈

המזבח .8)שלמים.7) בראש נשחטו אם וכלֿשכן
המזבח .9) על אותו שמקטירים שעליהם החלב  את פירוש,

לה'".10) "אשה המזבח  על שבשעה 11)להקטירו אע "פ 
להקטרה. עדיין מוכן אינו העומד 12)שעלה קדשים בשר

ראוי ". "אינו כן גם נקרא להקטרה, ולא לאכילה
גמליאל 13) כרבן ולא פג. שם במשנה יהושע  ר' כדעת

ומחלוקתם  ירד". לא עלה אם למזבח  הראוי  "כל שאומר:
לאשים  לא אבל למזבח , ראויים שהם ונסכים, בדם

האש). על (להקטרה

.„„z  ÁaÊn‰ L‡Ï ‰iÁ dÏÚ‰L ‰ÏBÚ14, »∆∆¡»«»¿…«ƒ¿≈«≈≈
‰Èe‡ dÈ‡ ÔÈ„ÚL15. ∆¬«ƒ≈»¿»

פד.14) שם ראויה,15)משנה נקראה כשנשחטה אבל
הכנה. שמחוסרת אלא

.‰ıÓ˜ ÔÎÂ16ÏÎÂ .˙L ÈÏÎa Lc˜˙ ‡lL ‰Án‰ ¿≈…∆«ƒ¿»∆…ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈¿»
ÁaÊn‰ Èeq‡17ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,e„È  eÏÚL ƒ≈«ƒ¿≈«∆»≈¿¿ƒ∆≈»¿ƒ

Ô˙lÁzÓ18. ƒ¿ƒ»»

פג:16) נעבד 17)שם כגון להקרבה, האסורים חיים בעלי 
ונרבע . רובע  טריפה, שעה 18)כאליל, אף  ראויים היו לא
המזבח . על להעלותם אחת

.ÂCtL B‡ ‰ÏÈla ‰ËÁLpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ¿≈∆¡«»»ƒ∆ƒ¿¬»««¿»ƒ¿«
˙‡ˆiL B‡ dÓc19‰ÊÚÏ ıeÁ20„z  ‰˙ÏÚ Ì‡ ,21. »»∆»»»¬»»ƒ»¿»≈≈

וצ "ל 19) כאן, שטעותֿסופר נראה דמה", "ויצא שם במשנה
לדברי ירדו לא עלו אם אימורים יצאו אבל דם, היינו שיצא,
רבינו  כתב  וכן מקומות), ובכמה סח : שם (ברייתא הכל

ירדו. לא לעזרה... חוץ  שיצא וזבח  ז: ונפסל 20)בהלכה
ופסק 21)ביוצא. שמעון, ור' יהודה ר' מחלוקת פה. שם

יהודה. כר'

.ÊÌÈL„˜ Ï‡22B‡ elL23Ìc‰ ÔlL24Oa‰ B‡25 ¬»»»ƒ∆»∆»«»«»»
ÌÈeÓ‡‰ B‡26‡ÓËpL B‡ ,‰ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÁÊÂ , »≈ƒ¿∆«∆»»»¬»»∆ƒ¿»

ÔÓf‰ ˙LÁÓa ÏÒÙ B‡27ÌB˜Ó ˙LÁÓa B‡28B‡ ƒ¿«¿«¬∆∆«¿«¿«¬∆∆»
ÈepL ˙LÁÓa29˙‡ e˜ÊÂ ÌÈ‡Óh‰ eÏawL B‡ , ¿«¬∆∆ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»¿∆

‰‡ÓËa ‡a‰ Ôa˜ ˙„BÚa ÔÈÈe‡e ÏÈ‡B‰ ,BÓc30, »ƒ¿ƒ«¬«»¿»«»¿À¿»
eËÁLpL ÌÈL„˜ ÈL„˜ B‡ ,BÓB˜ÓÏ ıeÁ BÓc Ô˙pLÂ¿∆»«»ƒ¿»¿≈»»ƒ∆ƒ¿¬

ÌBca31ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBca ÌÓc Ïa˜˙pL B‡ «»∆ƒ¿«≈»»«»««ƒ∆»
.e„È ‡Ï  ÁaÊn‰ L‡Ï eÏÚ Ì‡ ,ÌÈÏeÒt el‡≈¿ƒƒ»¿…«ƒ¿≈«…≈¿

פד.22) שם כגון.23)משנה נפסל 24)פירוש, דם
ה"א, הקרבנות מעשה מהלכות (פ "ד החמה בשקיעת

הל"ה). פ "א עולה.25)ולמעלה נפסלים 26)בשר
ב ). הלכה (שם השחר עמוד וחישב 27)בעליית שחט 

זמנו. אחרי  הדם את את 28)לזרוק  לזרוק  בשחיטה חישב 

תורה. שקבעה במקום שלא קרבן 29)הדם לשם שחטו
שלא  שפסולים ב .) (שם ששנינו ופסח , חטאת ואפילו אחר,

ציבור.30)לשמם. מתפלא,31)בקרבן הכסף ֿמשנה
נשחטה  האומר יהודה ר' שלדעת אמרו ב : במעילה שהרי 
נשחטו  שגם מודים הכל ירדו, עלו אם דמה ונשפך בלילה
למה  ואםֿכן יהודה, כר' ו בהלכה פוסק  ורבינו ירדו, בדרום
על  הסתמך שרבינו ונראה ירדו. לא עלו שאם כאן פסק 
"קדשי שם: התוספות כגירסת וגרס  קכ. זבחים הגמרא
לא  עלו ואם בהם. מועלים אין בדרום, ששחטם קדשים

האזל). (אבן וכו'" שיעלו מהו ירדו להו, ואיבעיא ירדו.

.ÁL ÏkL„wa BÏeqt32BÏa˜Ó L„w‰ 33ÌLÎe . …∆ƒ«…∆«…∆¿«¿¿≈
eÏÚÈ ‡Ï  e„È Ì‡ Ck ,e„È ‡Ï  eÏÚ Ì‡L34 ∆ƒ»…≈¿»ƒ»¿…«¬

‰iL35.Ì‰ ÔÈÏeÒt È‰L , ¿ƒ»∆¬≈¿ƒ≈

שנשחט 32) אחר או שם) (רש"י  לעזרה שנכנס  אחר שנפסל
כל). ד"ה שם (תוספות במשנה 33)ונתקדש שמעון ר'

מן  ולמדוהו הוא, הכל דברי  זה שכלל סובר, רבינו שם.
ג), הלכה למעלה (ראה יקדש" במזבח  הנוגע  "כל הכתוב :
יצא  או דמה נשפך בלילה, בנשחטה רק  חולק  יהודה ור'
היא  "זאת... ב ) ו, (ויקרא מהכתוב  שנתמעטו מפני  דמה,

שם). (ברייתא שם.34)העולה" שנית.35)משנה

.Ë‰ÏLÓ Ì‡Â36 e„iL Èt ÏÚ Û‡ ,e‡‰ Ì‰a ¿ƒ»¿»»∆»««ƒ∆»¿
eÏÚÈ37.Ô˙Ë˜‰ ÌÈÏLÈÂ ‰iL «¬¿ƒ»¿«¿ƒ«¿»»»

ונותר 36) פיגול בדין כא הלכה יח  בפרק  לקמן אחזה.
שגם  ונראה ברובם", האור "משמשלה רבינו: כתב  וטמא,
ראה  מקצתה, פירש כאן ורש"י  כן, הדין לינה בפסול

כאן. המזבח .37)משנהֿלמלך אש של לחמו נעשו
פה: שם עולא של מימרה

.ÈıÓ˜38Ïbt˙pL39‰ÏLÓ B˙ˆ˜Óe ı‡a B˙ˆ˜Óe …∆∆ƒ¿«≈ƒ¿»»»∆ƒ¿»»¿»
Blk ‰ÏÚÈ  e‡‰ Ba40. »«¬∆À

מג:38) לאכול 39)שם או להקטירו חישב  קמיצה בשעת
למחר. לא 40)שיריים למטה שמונח  החלק  אם ואפילו

אחאי רב  שלם. כדבר חשוב  הקומץ  שכל והטעם, כלל. עלה
עולא. דעת לפי  שם

.‡ÈÏL BL‡a elL ÌÈˆÓ˜e ÌÈÏÁÂ ÌÈÈ‡≈»ƒ«¬»ƒ¿»ƒ∆»¿…∆
‰ÊÚa eÏ el‡k  ÁaÊÓ41;eÏÚÈ ‡Ï  e„È Ì‡Â , ƒ¿≈«¿ƒ»»¬»»¿ƒ»¿…«¬

ÌÏBÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÈË˜Ó  e„È ‡Ï Ì‡ Ï‡42. ¬»ƒ…»¿«¿ƒƒ»¿»

בראשו 41) מועלת "לינה פז. שם כרבא פסק  בלינה, ונפסלו
מזבח ". והעלה 42)של הרצפה על מלן גרע  לא שהרי 

למזבח .

.ÈÁaÊÓ ÈÂ‡Â43ÁaÊnk 44ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÈeÓ‡Â . «¬ƒƒ¿≈««ƒ¿≈«¿≈≈»»ƒ«ƒ
ÌÈÓc ˙˜ÈÊ Ì„˜ ÔÏÚ‰L45e„È ‡Ï 46eOÚ È‰L , ∆∆¡»…∆¿ƒ«»ƒ…≈¿∆¬≈«¬

ÁaÊÓ ÏL BÓÁÏ47. «¿∆ƒ¿≈«

ופח .43) פז: ומפרש 44)שם שם. לקיש ריש של בעיא
את  בידו ואוחז המזבח  על עומד אדם שאם אשי , רב 
והבעיא  כמזבח . שהאויר הדבר, ברור הפסולים, הקדשים
באוירו  קנה בראש והפסול הרצפה, על עומד הכהן אם היא
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קפב                 
         

אם  בספק  שגם רבינו ודעת נפשטה, לא הבעיא המזבח . של
ירד. לא אימורי45)עלה של קדושתם קובעת הזריקה

זריקה  לפני  אבל להקטרה, ומתירתם קלים קדשים
להקטרה. פסולים שם 46)האימורים עולא של מימרא

בגופם.47)פג: מעשה כל בלי  להקטרה שסופם מכיון

.‚ÈLÈÙ‰48˙BÓL‡ ÈL49˙eÈÁ‡Ï50˙‡ ËÁLÂ , ƒ¿ƒ¿≈¬»¿«¬»¿»«∆
Ì„˜ Ì‰Ó „Á‡ ÏL ÌÈeÓ‡ ‰ÏÚ‰Â Ì„˜Â ,Ì‰ÈL¿≈∆¿»«¿∆¡»≈ƒ∆∆»≈∆…∆

‰˜ÈÊ51e„È el‡ È‰ 52. ¿ƒ»¬≈≈≈¿

ז:48) (כ"מ ).49)מעילה בחטאות שאם 50)הואֿהדין
בשני . יתכפר האחד של 51)יאבד דמו את זרק  ואחרֿכך

כאן). ראב "ד וראה שם, (רש"י  של 52)השני  דמו שזריקת
השני . של אימוריו את מתירה אינה זה

.„ÈÌÈÎÒp‰Â ÏeÒt‰ Áf‰53ÁaÊnÏ eÏÚL ÌÈÏeÒt‰ «∆««»¿«¿»ƒ«¿ƒ∆»«ƒ¿≈«
Èe‡ ‡e‰L ÈtÓ ,e‡aL BÓk ,„È ‡Ï Áf‰ «∆«…≈≈¿∆≈«¿ƒ¿≈∆»

e„È ÌÈÎÒp‰Â ,ÌÈM‡Ï54ÈÙa ÌÈ‡a‰ ÌÈÎÒ ÔÎÂ . »ƒƒ¿«¿»ƒ≈¿¿≈¿»ƒ«»ƒƒ¿≈
ÔÓˆÚ55e„È  eÏÚÂ eÏÒÙpL56. «¿»∆ƒ¿¿¿»≈¿

מפורטים 53) דיניהם קרבנות, כשמביאים שמנסכים היין
הקרבנות. מעשה מהל' שמעון 54)בפ "ב  ור' יהושע  כר'

פג.). נסכים.55)(שם להביא  שהתנדב  שם 56)אדם
שמעון. ור' גמליאל רבן דעת נגד יהושע , כר' פסק  פד.

.ÂËÛBÚ57„È ‡Ï  ‰ÏÚÂ Ê B˜ÏnL58ıÓ˜Â ; ∆¿»»¿»»…≈≈¿…∆
„È  ‰ÏÚÂ Ê BˆÓwL ‰Án‰59‰fL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ¿»∆¿»»¿»»≈≈««ƒ∆∆

„Á‡Â .ÏÏk Lc˜˙ ‡Ï el‡k ‰Ê  ÏeÒt ‰ÊÂ ÏeÒt»¿∆»∆¿ƒ…ƒ¿«≈¿»¿∆»
ÌÈÏeÒt‰ ‡L „Á‡Â f‰60. «»¿∆»¿»«¿ƒ

סט .57) (לפני58)שם בבמה בזר כשרה שמליקה מפני 
בית  שנבנה עד חורבנו אחר וכן בשילה, המשכן שנבנה
במה  לבנות אדם לכל היה מותר בירושלים, המקדש
לא  במקדש לפיכך לכתחילה, לה') קרבנות עליה ולהקריב 

תרד.59)תרד. במקדש בזר, היא בבמה שקמיצה ואע "פ 
היתה  לא שרת בכלי  קמיצה כי  למליקה, דומה זה ואין

שם. גמרא אין 60)בבמה. אבל בזר, המדובר בגמרא
מום, בעל כגון אחרים, פסולים ובין זר בין להבדיל נימוק 

כסף ֿמשנה. ראה אונן. או חלל

.ÊË.ÌÈM‡Ï Èe‡ BÈ‡L Ïk :e„È  eÏÚÈ Ì‡ el‡Â¿≈ƒ«¬≈¿…∆≈»»ƒƒ
˙BÓ ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oe ÌÈL„˜ ÈL„˜ Oa¿«»¿≈»»ƒ¿«»»ƒ«ƒ«

ÓÚ‰61ÌÁl‰ ÈzLe ˙BÁÓ ÈÈLe62ÌÈt‰ ÌÁÏÂ63 »…∆¿»≈¿»¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ
Ô˜ÊaL ÚOÂ ÌÈOk ÈL‡aL ÓˆÂ ,˙Ëw‰Â¿«¿…∆¿∆∆∆¿»≈¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿«
ÌÈÙÏh‰Â ÌÈw‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰Â ÌÈLÈz‰«¿»ƒ¿»¬»¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ

ÌÈaÁÓ ÔÈ‡L ÔÓÊa64.e„È  eÏÚ Ì‡ , ƒ¿«∆≈»¿À»ƒƒ»≈¿

שעורים 61) מסולת מנחה מקריבים בניסן, עשר ששה ביום
לאכילת  והמותר הקומץ , את מקטירים חדשה, מתבואה
ומוספין. תמידין בהלכות ז בפרק  עומר דיני  ראה כהנים.

שהם 62) שלמים, כבשי  שני  עם השבועות בחג שמביאים
אותם. אוכלים והכהנים ציבור עשרה 63)קרבנות שתים

שבת, יום בכל שבהיכל השולחן על שמניחים חלות
שלאחריו. שבת ביום לכהנים לכל 64)ונאכלות נמשך זה

כבשים. שבראשי  מצמר החל למעלה, המפורטים הדברים

.ÊÈıÓ˜65BÓL ‰vnL66ÌˆÚ‰ ÏÚ67 ÌˆÚ‰ „ÈÂ …∆∆ƒ»«¿«»∆∆¿»«»∆∆
BÈÊÁÈ68˜ÙÒ c‰L ;69ÔÈÏBÚ ÈeaÁ ‡nL , «¬ƒ∆«»»»≈∆»ƒ≈ƒ

ÔÈÏBÚk70.ÔÈeLÁ Ì‰ ¿ƒ≈¬ƒ

כג.65) המנחה.66)מנחות שבסולת השמן מן קצת
גורסים 67) וראב "ד (רש"י  שם רבינו גירסת היא כך

(למעלה 68)"עצים"). תעלה לא שירדה לבדה עצם
מעלים  הקומץ , מן שמן עליה מזה אם אבל טז), הלכה

שעליה. השמן מפני  שלא 69)אותה רבא של בעיא
השמן 70)נפשטה. גם ולפיכך יעלה, ירד אם הקומץ 

עמו  ביחד עולה נשפך שעליה והעצם עולה, אליו המחובר
(לחםֿמשנה).

.ÁÈÔÈa BÏ ÔÈÈe‡ ÔÈa ÔÈÏeÒt Lc˜Ó ÈÓÈt‰ ÁaÊÓƒ¿≈««¿ƒƒ¿«≈¿ƒ≈¿ƒ≈
Lc˜Ó BÈ‡ ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ Ï‡ ;BÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ¬»ƒ¿≈««ƒ≈¿«≈
?„ˆÈk .e‡aL BÓk ,BÏ ÔÈÈe‡‰ ÔÈÏeÒt ‡l‡∆»¿ƒ»¿ƒ¿∆≈«¿≈«
.e„È ‡Ï  eÏÒÙpL ÌÈÁÊ BÏ eÏÚL ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓƒ¿≈««ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ¿¿…≈¿

‰Ê ˙Ë˜ BÏ ‰˙ÏÚ71‰Ê ˙Ëw‰ ÔÈ‡L ,„z 72 »¿»¿…∆»»≈≈∆≈«¿…∆»»
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊnÏ ‰Èe‡73‰ÏÚL ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ Ï‡ . ¿»«ƒ¿≈««ƒ¬»ƒ¿≈««¿ƒƒ∆»»

„È ‡Ï  ÏeÒt ÔÈa Lk ÔÈa ,‰ÁÓ ıÓ˜ BÏ74ÔÎÂ . …∆ƒ¿»≈»≈≈»…≈≈¿≈
,BÏ Èe‡‰ ˙‡ Lc˜Ó ÁaÊn‰L ÌLk .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¿≈∆«ƒ¿≈«¿«≈∆»»

Lk‰ Ck75˙M‰ ÈÏk ‡Le76Èe‡‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó »«∆∆¿»¿≈«»≈¿«¿ƒ∆»»
.Lc˜È Ì‰a Ú‚p‰ Ïk :ÌÈÏka Ó‡ È‰L ,Ì‰Ï»∆∆¬≈∆¡««≈ƒ»«…≈«»∆ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡Â ,„È ‡Ï  BÏ Èe‡‰ c LkÏ ÚÈbiMÓƒ∆«ƒ««∆∆»»»»…≈≈¿««ƒ
BÏ Èe‡‰ c Ïk ˙L ÈÏÎÏ ÚÈbiLk ÔÎÂ .ÏÒÙpL∆ƒ¿«¿≈¿∆«ƒ«ƒ¿ƒ»≈»»»»»

ÌÏBÚÏ ‰„tÈ ‡ÏÂ ,Lc˜˙Ó 77,ÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿«≈¿…ƒ»∆¿»¿««ƒ∆ƒ¿«
ÁaÊn‰ Èeq‡a e‡aL BÓk78. ¿∆≈«¿¿ƒ≈«ƒ¿≈«

קטורת 71) מקטירים אין שהרי  החיצון, למזבח  זרה שהיא
למחקה.72)לעולם. ויש מיותרת, זרה המלה

עלתה 73) אם ולכן החיצון, במזבח  כלל קטורת אין כלומר,
בקרבנות  החיצון מזבח  על קטורת מצאנו (אמנם תרד
מהוראת  ללמוד ואין היתה שעה הוראת זו אבל הנשיאים,
(ראה  תרד לא – הפנימי  במזבח  אבל נ:), מנחות שעה.
שאם  אלה בין סתם קטורת רבינו מנה טז בהלכה למעלה
על  שמקומה מפני  ציבור, קטורת אפילו ומשמע  ירדו, עלו
"זרה" כאן לפרש נדחקנו ולפיכך בלבד, הפנימי  המזבח 
יחיד, נדבת "זרה" פירש אמנם רש"י  זה. למזבח  זרה היינו
הפנימי . במזבח  שהמדובר שם, שנדחה לפירוש והתכוון

הפנימי74) שמזבח  מפני  שם, אמרו והטעם כג: זבחים
שרת  שכלי  ואע "פ  שרת. כלי  בקדושת ונתקדש נמשח 
זו), הלכה המשך (ראה בלבד להם הראוי  את מקדשים
כלי ושל מזבח  של קדושות, שתי  בו שיש מפני  עדיף , מזבח 

שם). (שיטהֿמקובצת "מוליכים 75)שרת פו. שם משנה
ו  פרק  (רבינו שם" אותם ומולחים לכבש, האיברים כל את

ד). הלכה הקרבנות מעשה כתב 76)מהלכות למעלה
כאן  כתב  ולפיכך שרת. כלי  שהוא הפנימי , מזבח  דין רבינו

השרת. כלי  ק :77)ושאר מנחות ו 78)משנה פרק 
ד. הלכה

.ËÈÔÈ‡79Ál‰ ÈÏk80ÈÏk ‡ÏÂ ,Li‰ ˙‡ ˙BLc˜Ó ≈¿≈««¿«¿∆«»≈¿…¿≈
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .Ál‰ ˙‡ ˙BLc˜Ó Li‰«»≈¿«¿∆«««∆¿»ƒ¬ƒ
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קפג                  
         

אם  בספק  שגם רבינו ודעת נפשטה, לא הבעיא המזבח . של
ירד. לא אימורי45)עלה של קדושתם קובעת הזריקה

זריקה  לפני  אבל להקטרה, ומתירתם קלים קדשים
להקטרה. פסולים שם 46)האימורים עולא של מימרא

בגופם.47)פג: מעשה כל בלי  להקטרה שסופם מכיון

.‚ÈLÈÙ‰48˙BÓL‡ ÈL49˙eÈÁ‡Ï50˙‡ ËÁLÂ , ƒ¿ƒ¿≈¬»¿«¬»¿»«∆
Ì„˜ Ì‰Ó „Á‡ ÏL ÌÈeÓ‡ ‰ÏÚ‰Â Ì„˜Â ,Ì‰ÈL¿≈∆¿»«¿∆¡»≈ƒ∆∆»≈∆…∆

‰˜ÈÊ51e„È el‡ È‰ 52. ¿ƒ»¬≈≈≈¿

ז:48) (כ"מ ).49)מעילה בחטאות שאם 50)הואֿהדין
בשני . יתכפר האחד של 51)יאבד דמו את זרק  ואחרֿכך

כאן). ראב "ד וראה שם, (רש"י  של 52)השני  דמו שזריקת
השני . של אימוריו את מתירה אינה זה

.„ÈÌÈÎÒp‰Â ÏeÒt‰ Áf‰53ÁaÊnÏ eÏÚL ÌÈÏeÒt‰ «∆««»¿«¿»ƒ«¿ƒ∆»«ƒ¿≈«
Èe‡ ‡e‰L ÈtÓ ,e‡aL BÓk ,„È ‡Ï Áf‰ «∆«…≈≈¿∆≈«¿ƒ¿≈∆»

e„È ÌÈÎÒp‰Â ,ÌÈM‡Ï54ÈÙa ÌÈ‡a‰ ÌÈÎÒ ÔÎÂ . »ƒƒ¿«¿»ƒ≈¿¿≈¿»ƒ«»ƒƒ¿≈
ÔÓˆÚ55e„È  eÏÚÂ eÏÒÙpL56. «¿»∆ƒ¿¿¿»≈¿

מפורטים 53) דיניהם קרבנות, כשמביאים שמנסכים היין
הקרבנות. מעשה מהל' שמעון 54)בפ "ב  ור' יהושע  כר'

פג.). נסכים.55)(שם להביא  שהתנדב  שם 56)אדם
שמעון. ור' גמליאל רבן דעת נגד יהושע , כר' פסק  פד.

.ÂËÛBÚ57„È ‡Ï  ‰ÏÚÂ Ê B˜ÏnL58ıÓ˜Â ; ∆¿»»¿»»…≈≈¿…∆
„È  ‰ÏÚÂ Ê BˆÓwL ‰Án‰59‰fL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ¿»∆¿»»¿»»≈≈««ƒ∆∆

„Á‡Â .ÏÏk Lc˜˙ ‡Ï el‡k ‰Ê  ÏeÒt ‰ÊÂ ÏeÒt»¿∆»∆¿ƒ…ƒ¿«≈¿»¿∆»
ÌÈÏeÒt‰ ‡L „Á‡Â f‰60. «»¿∆»¿»«¿ƒ

סט .57) (לפני58)שם בבמה בזר כשרה שמליקה מפני 
בית  שנבנה עד חורבנו אחר וכן בשילה, המשכן שנבנה
במה  לבנות אדם לכל היה מותר בירושלים, המקדש
לא  במקדש לפיכך לכתחילה, לה') קרבנות עליה ולהקריב 

תרד.59)תרד. במקדש בזר, היא בבמה שקמיצה ואע "פ 
היתה  לא שרת בכלי  קמיצה כי  למליקה, דומה זה ואין

שם. גמרא אין 60)בבמה. אבל בזר, המדובר בגמרא
מום, בעל כגון אחרים, פסולים ובין זר בין להבדיל נימוק 

כסף ֿמשנה. ראה אונן. או חלל

.ÊË.ÌÈM‡Ï Èe‡ BÈ‡L Ïk :e„È  eÏÚÈ Ì‡ el‡Â¿≈ƒ«¬≈¿…∆≈»»ƒƒ
˙BÓ ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oe ÌÈL„˜ ÈL„˜ Oa¿«»¿≈»»ƒ¿«»»ƒ«ƒ«

ÓÚ‰61ÌÁl‰ ÈzLe ˙BÁÓ ÈÈLe62ÌÈt‰ ÌÁÏÂ63 »…∆¿»≈¿»¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ
Ô˜ÊaL ÚOÂ ÌÈOk ÈL‡aL ÓˆÂ ,˙Ëw‰Â¿«¿…∆¿∆∆∆¿»≈¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿«
ÌÈÙÏh‰Â ÌÈw‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰Â ÌÈLÈz‰«¿»ƒ¿»¬»¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ

ÌÈaÁÓ ÔÈ‡L ÔÓÊa64.e„È  eÏÚ Ì‡ , ƒ¿«∆≈»¿À»ƒƒ»≈¿

שעורים 61) מסולת מנחה מקריבים בניסן, עשר ששה ביום
לאכילת  והמותר הקומץ , את מקטירים חדשה, מתבואה
ומוספין. תמידין בהלכות ז בפרק  עומר דיני  ראה כהנים.

שהם 62) שלמים, כבשי  שני  עם השבועות בחג שמביאים
אותם. אוכלים והכהנים ציבור עשרה 63)קרבנות שתים

שבת, יום בכל שבהיכל השולחן על שמניחים חלות
שלאחריו. שבת ביום לכהנים לכל 64)ונאכלות נמשך זה

כבשים. שבראשי  מצמר החל למעלה, המפורטים הדברים

.ÊÈıÓ˜65BÓL ‰vnL66ÌˆÚ‰ ÏÚ67 ÌˆÚ‰ „ÈÂ …∆∆ƒ»«¿«»∆∆¿»«»∆∆
BÈÊÁÈ68˜ÙÒ c‰L ;69ÔÈÏBÚ ÈeaÁ ‡nL , «¬ƒ∆«»»»≈∆»ƒ≈ƒ

ÔÈÏBÚk70.ÔÈeLÁ Ì‰ ¿ƒ≈¬ƒ

כג.65) המנחה.66)מנחות שבסולת השמן מן קצת
גורסים 67) וראב "ד (רש"י  שם רבינו גירסת היא כך

(למעלה 68)"עצים"). תעלה לא שירדה לבדה עצם
מעלים  הקומץ , מן שמן עליה מזה אם אבל טז), הלכה

שעליה. השמן מפני  שלא 69)אותה רבא של בעיא
השמן 70)נפשטה. גם ולפיכך יעלה, ירד אם הקומץ 

עמו  ביחד עולה נשפך שעליה והעצם עולה, אליו המחובר
(לחםֿמשנה).

.ÁÈÔÈa BÏ ÔÈÈe‡ ÔÈa ÔÈÏeÒt Lc˜Ó ÈÓÈt‰ ÁaÊÓƒ¿≈««¿ƒƒ¿«≈¿ƒ≈¿ƒ≈
Lc˜Ó BÈ‡ ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ Ï‡ ;BÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ¬»ƒ¿≈««ƒ≈¿«≈
?„ˆÈk .e‡aL BÓk ,BÏ ÔÈÈe‡‰ ÔÈÏeÒt ‡l‡∆»¿ƒ»¿ƒ¿∆≈«¿≈«
.e„È ‡Ï  eÏÒÙpL ÌÈÁÊ BÏ eÏÚL ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓƒ¿≈««ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ¿¿…≈¿

‰Ê ˙Ë˜ BÏ ‰˙ÏÚ71‰Ê ˙Ëw‰ ÔÈ‡L ,„z 72 »¿»¿…∆»»≈≈∆≈«¿…∆»»
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊnÏ ‰Èe‡73‰ÏÚL ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ Ï‡ . ¿»«ƒ¿≈««ƒ¬»ƒ¿≈««¿ƒƒ∆»»

„È ‡Ï  ÏeÒt ÔÈa Lk ÔÈa ,‰ÁÓ ıÓ˜ BÏ74ÔÎÂ . …∆ƒ¿»≈»≈≈»…≈≈¿≈
,BÏ Èe‡‰ ˙‡ Lc˜Ó ÁaÊn‰L ÌLk .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¿≈∆«ƒ¿≈«¿«≈∆»»

Lk‰ Ck75˙M‰ ÈÏk ‡Le76Èe‡‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó »«∆∆¿»¿≈«»≈¿«¿ƒ∆»»
.Lc˜È Ì‰a Ú‚p‰ Ïk :ÌÈÏka Ó‡ È‰L ,Ì‰Ï»∆∆¬≈∆¡««≈ƒ»«…≈«»∆ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡Â ,„È ‡Ï  BÏ Èe‡‰ c LkÏ ÚÈbiMÓƒ∆«ƒ««∆∆»»»»…≈≈¿««ƒ
BÏ Èe‡‰ c Ïk ˙L ÈÏÎÏ ÚÈbiLk ÔÎÂ .ÏÒÙpL∆ƒ¿«¿≈¿∆«ƒ«ƒ¿ƒ»≈»»»»»

ÌÏBÚÏ ‰„tÈ ‡ÏÂ ,Lc˜˙Ó 77,ÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿«≈¿…ƒ»∆¿»¿««ƒ∆ƒ¿«
ÁaÊn‰ Èeq‡a e‡aL BÓk78. ¿∆≈«¿¿ƒ≈«ƒ¿≈«

קטורת 71) מקטירים אין שהרי  החיצון, למזבח  זרה שהיא
למחקה.72)לעולם. ויש מיותרת, זרה המלה

עלתה 73) אם ולכן החיצון, במזבח  כלל קטורת אין כלומר,
בקרבנות  החיצון מזבח  על קטורת מצאנו (אמנם תרד
מהוראת  ללמוד ואין היתה שעה הוראת זו אבל הנשיאים,
(ראה  תרד לא – הפנימי  במזבח  אבל נ:), מנחות שעה.
שאם  אלה בין סתם קטורת רבינו מנה טז בהלכה למעלה
על  שמקומה מפני  ציבור, קטורת אפילו ומשמע  ירדו, עלו
"זרה" כאן לפרש נדחקנו ולפיכך בלבד, הפנימי  המזבח 
יחיד, נדבת "זרה" פירש אמנם רש"י  זה. למזבח  זרה היינו
הפנימי . במזבח  שהמדובר שם, שנדחה לפירוש והתכוון

הפנימי74) שמזבח  מפני  שם, אמרו והטעם כג: זבחים
שרת  שכלי  ואע "פ  שרת. כלי  בקדושת ונתקדש נמשח 
זו), הלכה המשך (ראה בלבד להם הראוי  את מקדשים
כלי ושל מזבח  של קדושות, שתי  בו שיש מפני  עדיף , מזבח 

שם). (שיטהֿמקובצת "מוליכים 75)שרת פו. שם משנה
ו  פרק  (רבינו שם" אותם ומולחים לכבש, האיברים כל את

ד). הלכה הקרבנות מעשה כתב 76)מהלכות למעלה
כאן  כתב  ולפיכך שרת. כלי  שהוא הפנימי , מזבח  דין רבינו

השרת. כלי  ק :77)ושאר מנחות ו 78)משנה פרק 
ד. הלכה

.ËÈÔÈ‡79Ál‰ ÈÏk80ÈÏk ‡ÏÂ ,Li‰ ˙‡ ˙BLc˜Ó ≈¿≈««¿«¿∆«»≈¿…¿≈
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .Ál‰ ˙‡ ˙BLc˜Ó Li‰«»≈¿«¿∆«««∆¿»ƒ¬ƒ
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˙BcÓa81‰Â Ál‰e‡aL BÓk ,Lc˜na eÈ‰L Li ¿ƒ««¿«»≈∆»«ƒ¿»¿∆≈«¿
Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰a82˙B˜Ên‰ Ï‡ ;83˙BLc˜Ó ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¬»«ƒ¿»¿«¿

Li‰Â Ál‰84ÏeÒt‰ Ìc ÔÈLc˜Ó ˙L ÈÏÎe . ««¿«»≈¿≈»≈¿«¿ƒ»«»
wÏ85. ƒ»≈

פח .79) זבחים בהם 80)משנה שנותנים שבמקדש  כלים
נוזלים. היינו 81)דברים בהם, למדוד כדי  שנעשו כלים

ליבש. מדות ושתי  ללח  מדות הלכה 82)שבע  א פרק 
רק  ונתקדשו נמשחו אלה שכלים מפני  והטעם, טזֿיז.
ולפיכך  ליבש, אחרות ומדות ללח  מיוחדות מדות למדידה,

למדידה. שלא בנתינה מקדשים גדולות,83)אין קערות
מפני84)אגנים. והטעם, שם. שמואל, של מימרא

שהם  ומתוך – בלבד למדידה ולא – דם לקבל שנמשחו
דברים  לקדש גם ראויים הם נוזלים, בהם לקבל ראויים

שם). (רש"י  יוחנן 85)יבשים וכר' כח : בכריתות יוסי  כר'
סותרים  כאן שדבריו מעיר, כאן (בלחםֿמשנה פז. זבחים
ישפך  הדם שפסק : יט  הלכה רביעי  בפרק  עצמו דברי  את

שם). ראה ישרף . והבשר

.ÎLc˜na ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ ˙M‰ ÈÏk Ïk86ÔÈ‡Â , »¿≈«»≈≈¿«¿ƒ∆»«ƒ¿»¿≈
˙ÚcÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó87ÔÎBzÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,88, ¿«¿ƒ∆»ƒ««¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ»

ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ Ì‡ ,ew .ÌÈÓÏL ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ∆»¿≈ƒƒ¿ƒƒ≈≈
ÌÈÓÏL Ì‰Â ÔÈOBÚ eÈ‰L ÔzÎ‡ÏÓ89Ì‡Â ,ÔÈLc˜Ó  ¿«¿»∆»ƒ¿≈¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÈ‡ÏÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡  Â‡Ï90. »≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»¿≈ƒ
BzÚc Ì‡ ‡l‡ ˙BÒÁ ˙BLc˜Ó ÔÈ‡ ˙Bcn‰ Ï‡¬»«ƒ≈¿«¿¬≈∆»ƒ«¿

Ô˙‡lÓÏ91˙BLc˜Ó  Ô˙‡lÓÏ BzÚc ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿«…»¿ƒ≈«¿¿«…»¿«¿
ÏÒt‰Ï92wÏ ‡Ï Ï‡ ,93. ¿ƒ»≈¬»…ƒ»≈

פח .86) זבחים משנה לעזרה. חוץ  לא שהכהן 87)אבל
יוחנן  כר' שרת. לכלי  שנותן הדבר את לקדש מתכוון

ז. הסולת 88)במנחות מן שחלק  עד הגדיש אם אבל
הגודש  נתקדש לא הכלי , מדפנות למעלה נמצא וכדומה
רבינו  חילק  הי "ט  המקדש כלי  מהלכות בפ "א פח .). (זבחים
את  מקדשים הלח  שכלי  ופסק  לח , לכלי  יבש כלי  בין
וכאן  מבחוץ , הכלי  דופן על שנשפך (הגודש הבירוצים

לחםֿמשנה. ראה היבש), לכלי  כשהם 89)הכוונה כלומר,
אז,90)שלמים. לו שצריכים המלא השיעור בהם כשיש

וכדומה. לאיל עשרונים שני  או לכבש סולת עשרון כגון
שם.91) בברייתא יוסי  אחרי92)ר' רק  חל שהוא פסול

נפסלו. לא נתקדשו ואילמלא ויוצא, לן כגון בכלי , קידוש
פסק 93) בדם לקמצים. דם בין מחלק  רבינו ז. מנחות

וכאן  ליקרב , מקדשים שרת שכלי  יט , בהלכה למעלה
כאן). (לחםֿמשנה בקמצים המדובר

.‡Î˙L ÈÏk94Ï‡ ,ÏÒt‰Ï ÔpÓÊa ‡lL ÔÈLc˜Ó ¿≈»≈¿«¿ƒ∆…ƒ¿«»¿ƒ»≈¬»
Lc˜˙pL ÌBia B˙ÂˆnL c ?„ˆÈk .w‰Ï ‡Ï…¿ƒ»≈≈«»»∆ƒ¿»«∆ƒ¿«≈

ÏÒÙ  ‰ÏÈla ˙L ÈÏÎa95.˜ BÈ‡ Ï‡ ,ÛOÈÂ ƒ¿ƒ»≈««¿»ƒ¿«¿ƒ»≈¬»≈»≈
 ˙L ÈÏÎÏ dˆÓ˜ Ô˙Â ‰ÏÈla ‰ÁÓ ıÓwL ÔB‚k¿∆»«ƒ¿»««¿»¿»«À¿»ƒ¿ƒ»≈

˙ÙO BÊ È‰96. ¬≈ƒ¿∆∆

ק .94) ומועיל 95)מנחות נפסל, היה לא נתקדש אלמלא
שייפסל. כדי  בזמנו, שלא שנעשה במקום 96)הקידוש

ממעשה  פ "ו (ראה שנפסלו קדשים לשריפת המיוחד
ה"ג). הקרבנות

.ÎÌbÙpL ÁaÊÓ97ÌL eÈ‰L ÌÈL„w‰ Ïk eÏÒÙ  ƒ¿≈«∆ƒ¿«ƒ¿¿»«√»ƒ∆»»
ÔÈËeÁL98ÔÈ‡ È‰L ;ÌÓc ˜Ê ‡Ï ÔÈ„ÚL Lc˜na ¿ƒ«ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿«»»∆¬≈≈

˙‡ ÂÈÏÚ zÁÊÂ :Ó‡Â ,ÂÈÏÚ ˜ÊÏ ÁaÊÓ ÌL»ƒ¿≈«ƒ¿…»»¿∆¡«¿»«¿»»»∆
„ÓBÚ ‡e‰Â ÁaÊz ,ÓBÏk .EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙ÏÚ……∆¿∆¿»∆¿«ƒ¿«¿≈

Ìe‚t ‡Ï ,Bew˙a99. ¿ƒ…»

נט .97) והיה 98)זבחים המזבח , שנפגם לפני  שנשחטו
מזריקה, הדם נדחה וכשנפגם עליו, להיזרק  ראוי  דמם
נשחטו  אם אבל ונראה. חוזר אינו אחד רגע  שנדחה ומכיון
(ראה  מעיקרו" "דיחוי  שזה מפני  נפסלו, לא שנפגם אחר

כד). את 99)הלכה תיקנו אם אפילו דמם את זורקים ואין
יוסי בר' ישמעאל ר' של מימרא החמה. שקיעת לפני  הפגם

שם.

.‚ÎÌbÙpLk ‰ÊÚa ÌL eÈ‰L ÌÈiÁ ÌÈL„˜ Ï‡¬»»»ƒ«ƒ∆»»»¬»»¿∆ƒ¿«
‰aiLk ‡l‡ ,eÏÒÙ ‡Ï 100;e˜È ÁaÊn‰ …ƒ¿¿∆»¿∆ƒ»∆«ƒ¿≈«ƒ¿¿

ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L101. ∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ

  

        
         
        

 

להקריב אי ־אפשר כי  המזבח   ע קשור שהקרב כלומר,
תמי להיות צרי שהקרב  וכש מזבח , ללא  קרב
 כ , מו בעל שיהיה  אסור המקריב  שהכה  וכש ומובחר,
שהיו   חיי  קדשי אבל . פגו שיהיה  אסור המזבח   ג
חיי בעלי  אי" כי  נפסלו , לא   המזבח   כשנפג בעזרה 

."נידחי
 קרב להיות היא  עבודתו  שכללות , האד בעבודת ועניינו 
 חיסרו איזה  יש  כאשר  שג נפלאה  הוראה  ישנה  וכא לה ',
'בעלי הוא  מישראל אחר כל ."נידחי  חיי בעלי  אי"
 ומוב ממש ", ממעל אלקה  "חלק  היא  נשמתו  כי  ,' חיי
ע קשור היותו   בתוק  החיי עניי מהות את בו  שיש 
,"נידחי  אינ" ומצב  מעמד  בכל ולכ , החיי מקור הקב "ה 
במחשבה   אד של מציאותו  כל את  ג חודר זה  ועניי
ומקיי תורה  לומד  מתפלל, יהודי  כאשר ומעשה  דיבור
ממעל" אלקה  ה "חלק  פעולת בפועל נראית אז מצוות,
ההלכה  של הפנימי  התוכ וזהו  ממשות. של באופ שבו ,
ואת" נאמר ישראל על כי  ,"נידחי אינ  חיי "בעלי 
ג מצב  ובכל ," היו  כולכ  חיי , אלקיכ בה '  הדבקי

."נידחי אינ"  פגו כשהמזבח 
      

הפגם.100) כשיתוקן דעת 101)כלומר, נגד שם כרב  פסק 
מפני יוחנן, כר' הלכה יוחנן ור' רב  הכלל נגד יוחנן, ר'
לר' וברייתא לרב , מסייעת שהמשנה רבא אמר סח : שביומא

מברייתא. עדיפה ומשנה יוחנן,
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BwÚÓ ÈeÁc‰L ;Ô˙B‡ ÔÈÈ˜Ó ‰aiLk102BÈ‡ ¿∆ƒ»∆«¿ƒƒ»∆«»≈ƒ»≈

ÈeÁ„103. »

ודיחוי102) למזבח , מעולם ראוי  היה לא הזה הקרבן
ראוי . פעם שהיה במה רק  הוא רבינו 103)הפוסל שם.

בהלכה  שאמר הנימוק  היה ומספיק  זה, לטעם צריך היה לא
הנימוק  שנקט  אלא נדחים, חיים בעלי  שאין הקודמת
ראה  יוחנן. ר' לדעת גם שהוא בגמרא, שם שנאמר

לחםֿמשנה.

.‰ÎÔÎÂ104,Ìe‚t ÁaÊn‰Â ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ¿≈≈¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿≈«»
ÁaÊn‰ Ïˆ‡ ˙BvÓ ‰eÏÎ‡Â :Ó‡pL105ÔÈc‰ ‡e‰Â . ∆∆¡«¿ƒ¿»«≈∆«ƒ¿≈«¿«ƒ

ÌÈl˜ ÌÈL„˜Ï106ÌÈÏLeÈa Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L , ¿»»ƒ«ƒ∆≈¿ƒ»ƒ»«ƒ
.‰aiL „Ú Ìe‚t ÁaÊn‰Â¿«ƒ¿≈«»«∆ƒ»∆

ס .104) בזמן 105)זבחים "המזבח ", דורש: שם אלעזר ר'
חסר. שהוא בזמן ולא שלם, שנאכלים 106)שהוא אע "פ 

שם. אביי  המזבח ". "אצל באכילתם נאמר ולא העיר, בכל

ה'תשע"ט  א' אדר י' שישי יום 

   1 
שמתו 1) ציבור של או יחיד של חטאת ותמורת חטאת יבאר

ונמצאת. שאבדה וחטאת בעליה

.‡˙‡hÁ „ÏÂ2‰ÈÏÚa e˙nL ˙‡hÁÂ ˙‡hÁ ˙eÓ˙e ¿««»¿««»¿«»∆≈¿»∆»
È‰  ÌÈÏÚa‰ etkL Á‡ ˙‡ˆÓÂ ‰„‡L ˙‡hÁÂ¿«»∆»¿»¿ƒ¿»««∆ƒ¿«¿»ƒ¬≈

e˙eÓÈ el‡3‰iM‰ ˙‡hÁ‰ ‰ËÁLpL Á‡ ˙‡ˆÓ . ≈»ƒ¿»««∆ƒ¿¬»««»«¿ƒ»
˜ÙÒ BÊ È‰  dÓc ˜fiL Ì„˜ LÈÙ‰L4˙eÓz Ì‡ ∆ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈»»¬≈»≈ƒ»

˙eÓz CÎÈÙÏ ,ÌeÓ da ÏBtiL „Ú ‰Úz Ì‡5„ˆÈÎÂ . ƒƒ¿∆«∆ƒ»¿ƒ»»¿≈«
ÌÒÈÎÈ ‡l‡ ,B„Èa B‡ ÈÏÎa Ì‚‰iL ‡Ï ?˙B˙Ó Ô‰≈≈…∆««¿≈ƒ¿ƒ¿»∆»«¿ƒ≈

Ì‰ÈÏÚ ÏÚBÂ ˙ÈaÏ6Ìlk el‡ ÌÈ„e .e˙eÓiL „Ú ¿«ƒ¿≈¬≈∆«∆»¿»ƒ≈À»
eÚÓL ea ‰LÓ ÈtÓ7ÌÈeÓ‡ ÌÈc‰ Ïk ÔÈ‡ . ƒƒ∆«≈ƒ¿¿≈»«¿»ƒ¬ƒ

„Ïa „ÈÁÈ ˙‡hÁa ‡l‡8eaˆ ˙‡hÁ Ï‡ ; ∆»¿««»ƒƒ¿«¬»««ƒ
‰tk Á‡ ˙‡ˆÓÂ ‰„‡L9‰Èe‡ ÔÈa ,10dÈ‡ ÔÈa ∆»¿»¿ƒ¿»«««»»≈¿»≈≈»

‰Èe‡11ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Úz 12eÏtÈÂ În˙Â , ¿»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ»≈¿ƒ¿
‰„Ï ‰ÈÓ„13ÓBÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .14˙‡hÁa »∆»ƒ¿»»¿≈«»»«¿««

˙Ba˜ ÏkL ,‰ÈÏÚa e˙nL B‡ ‰eÓz B‡ „ÏÂ eaƒ̂¿«¿»∆≈¿»∆»∆»»¿¿
BÓk ,‰eÓz ÔÈOBÚ eav‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈÎÊ eav‰«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿»¿

‡a˙iL15.ÌÈ˙Ó Ï‡OÈ Ïk ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈≈ƒ

ב .2) כא, תמורה חטאת 3)משנה מונה אינו רבינו
שנה) מבת למעלה והיא שהזדקנה (פירוש, שנתה שעברה
כריש  ה"ז לקמן פוסק  שהוא מפני  המתות, החטאות  בין
כרבא  המשנה את ומפרש מתה, אינה שנתה שעברה לקיש,

בהערות. ה"ח  לקמן ראה א. כב , בעיה 4)שם ב . כב , שם
מאי ? בכוס , אבודה פפא, רב  ספק 5)של להקריב  שאסור

א.6)פסולים. כה, ונזיר ב . יז, א:7)שם טז, בכורות
לה". גמירי  הילכתא מתות כתנאֿקמא 8)"חטאות

א. טו, תמורה שהקריבו 9)במשנה, לאחר אפילו כלומר,
במקומה. המזבח .10)אחרת על נמצאת 11)להקרבה

שנתה. שעברה או מום לו 12)בעלת אין תמים קרבן
מכירתו. ידי  על נפקעת קדושתו ואין לקנות 13)פדיון,

יהיה  כשהמזבח  ציבור נדבת עולות להקריבן בהמות בהם
בא  שהוא כל הכלל: זה מ "ו: פ "ו בשקלים שנינו פנוי .

וכו'. עולות בהם ילקח  אשם ומשום חטאת רבי14)משום
א. טז, שם בברייתא ה"א.15)שמעון פ "א תמורה בהל'

.ÈÚOÂ t16LÈÙ‰Â e„‡L ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL «¿»ƒ∆«ƒƒ∆»¿¿ƒ¿ƒ
‰Ê ‰„BÚ ÈÈÚO ÔÎÂ ,Ô‰ÈzÁz ÌÈÁ‡17e„‡L ¬≈ƒ«¿≈∆¿≈¿ƒ≈¬»»»∆»¿

Ô‰a ÏtiL „Ú eÚÈ  Ô‰ÈzÁz ÌÈÁ‡ LÈÙ‰Â¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ«¿≈∆ƒ¿«∆ƒ…»∆
˙‡hÁ ÔÈ‡L ;‰„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ eÎnÈÂ ,ÌeÓ¿ƒ»¿¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»∆≈««

‰˙Ó eav‰18,‰„ ÔÓˆÚ e˜È ‡Ï ‰nÏÂ . «ƒ≈»¿»»…ƒ¿¿«¿»¿»»
ÈÙÏ ÌeMÓ ‰tk Á‡Ï ‰Êb ?Ì‰ ÌÈÎÊ È‰L∆¬≈¿»ƒ≈¿≈»¿«««»»ƒƒ¿≈

.‰tk«»»

כרבים.16) ופסק  תנאים, של מחלוקת א. סה, יומא
הציבור 17) ועשו עבודהֿזרה איסור והתירו שטעו ביתֿדין

הל' (ראה לעולה ופר לחטאת שעיר מביאים כהוראתם,
ה"א). פי "ב  לפר 18)שגגות עצמה בפני  הלכה קבע  רבינו

שכל  מפני  הקודמת, בהלכה כבר שנכללו אע "פ  ושעירים
ולפיכך  עולה, לקרבן ופסולות נקבות הן מאלו חוץ  החטאות
ואפשר  זכרים הם אלה אבל מום, ע "י  אלא תקנה להן אין
רעייה, צריכים ואינם נדבה לעולת להקריבם שמותר לחשוב 
טעונים  למה ההלכה בסוף  ומנמק  שנית, דינם כתב  ולפיכך

רעייה.

.‚LÈÙn‰19˙Á‡ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â B˙‡hÁ ««¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆
:˙B„ÓBÚ Ì‰ÈzL È‰Â ‰BL‡‰ ˙‡ˆÓÂ ,‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ¿»»ƒ»«¬≈¿≈∆¿

˙eÓz ˙Á‡‰  da tk˙Â Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ CLÓ20; »«««ƒ¿≈∆¿ƒ¿«≈»»«∆∆»
CÏn‰Ï ‡a21LÈÙ‰L BÊa tk˙iL BÏ ÔÈÓB‡  »¿ƒ»≈¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿ƒ
‰BL‡a22‰Úz ‰iM‰Â ,23,ÌeÓ da ÏtiL „Ú »ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿∆«∆ƒ…»

˙Á‡Â ‰ÓÈÓz Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ .‰„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»»¿»««≈∆¿ƒ»¿««
‰„tz ÌeÓ ˙ÏÚe ,˜z ‰ÓÈÓz  ÌeÓ ˙ÏÚa24. «¬«¿ƒ»ƒ¿««¬«ƒ»∆

‰ËÁL25‰ÓÈÓz‰ Ìc ˜fiL Ì„˜ ÌeÓ ˙ÏÚa26 ƒ¿¬»«¬«…∆∆ƒ»≈««¿ƒ»
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰ÈzL eÈ‰ .‰‡‰a ‰eÒ‡ BÊ È‰27 ¬≈¬»«¬»»»¿≈∆«¬≈ƒ

ÏtÈ ‡M‰Â ,˙‡hÁ Ì‰ÈÓcÓ ‡ÈÈÂ Ô‰ÈzL eÎnÈƒ»¿¿≈∆¿»ƒƒ¿≈∆«»¿«¿»ƒ…
‰„Ï28. ƒ¿»»»

ב .19) כב , א:20)תמורה כג, שם רב , בשם הונא כרב 
מתה". שהשניה והקריבה אחת משך שאם מודים, "הכל
הקרבת  ע "י  השניה את בידים דחו שהבעלים מפני  והטעם,

שאין 21)האחרת. הוכיחו, ובזה לעשות. מה בביתֿדין
תקנה. למצוא מעוניינים אלא לדחות, היינו 22)דעתם

"שאין 23)האבודה. וסוברים רבי , על החולקים כרבנן
(שם  הבעלים" שכיפרו מאחר שנמצאת אלא מתה, חטאת

בידים. דחוה לא אם א.24)כב :), כד, שם ברייתא,
פדיונה.25) –26)לאחר "התמימה וצ "ל כאן, יש חסרון

רבי מחלוקת בהנאה", אסורה דמה שנזרק  אחר מותרת,
ולחםֿמשנה). (כסף ֿמשנה כרבים ופסק  שם, ורבנן אלעזר
הרי התמימה של הדם נזרק  שאם הוא, רבנן של נימוקם
– ודינה באחרת, בעליה שכיפרו חטאת היא המום בעלת
נאסרת  אינה - לאכילה והותרה נשחטה כבר אם אבל מיתה,
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ודיחוי102) למזבח , מעולם ראוי  היה לא הזה הקרבן
ראוי . פעם שהיה במה רק  הוא רבינו 103)הפוסל שם.

בהלכה  שאמר הנימוק  היה ומספיק  זה, לטעם צריך היה לא
הנימוק  שנקט  אלא נדחים, חיים בעלי  שאין הקודמת
ראה  יוחנן. ר' לדעת גם שהוא בגמרא, שם שנאמר

לחםֿמשנה.
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חסר. שהוא בזמן ולא שלם, שנאכלים 106)שהוא אע "פ 

שם. אביי  המזבח ". "אצל באכילתם נאמר ולא העיר, בכל
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שמתו 1) ציבור של או יחיד של חטאת ותמורת חטאת יבאר

ונמצאת. שאבדה וחטאת בעליה

.‡˙‡hÁ „ÏÂ2‰ÈÏÚa e˙nL ˙‡hÁÂ ˙‡hÁ ˙eÓ˙e ¿««»¿««»¿«»∆≈¿»∆»
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˙eÓz CÎÈÙÏ ,ÌeÓ da ÏBtiL „Ú ‰Úz Ì‡5„ˆÈÎÂ . ƒƒ¿∆«∆ƒ»¿ƒ»»¿≈«
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Ì‰ÈÏÚ ÏÚBÂ ˙ÈaÏ6Ìlk el‡ ÌÈ„e .e˙eÓiL „Ú ¿«ƒ¿≈¬≈∆«∆»¿»ƒ≈À»
eÚÓL ea ‰LÓ ÈtÓ7ÌÈeÓ‡ ÌÈc‰ Ïk ÔÈ‡ . ƒƒ∆«≈ƒ¿¿≈»«¿»ƒ¬ƒ

„Ïa „ÈÁÈ ˙‡hÁa ‡l‡8eaˆ ˙‡hÁ Ï‡ ; ∆»¿««»ƒƒ¿«¬»««ƒ
‰tk Á‡ ˙‡ˆÓÂ ‰„‡L9‰Èe‡ ÔÈa ,10dÈ‡ ÔÈa ∆»¿»¿ƒ¿»«««»»≈¿»≈≈»

‰Èe‡11ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Úz 12eÏtÈÂ În˙Â , ¿»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ»≈¿ƒ¿
‰„Ï ‰ÈÓ„13ÓBÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .14˙‡hÁa »∆»ƒ¿»»¿≈«»»«¿««

˙Ba˜ ÏkL ,‰ÈÏÚa e˙nL B‡ ‰eÓz B‡ „ÏÂ eaƒ̂¿«¿»∆≈¿»∆»∆»»¿¿
BÓk ,‰eÓz ÔÈOBÚ eav‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈÎÊ eav‰«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿»¿

‡a˙iL15.ÌÈ˙Ó Ï‡OÈ Ïk ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈≈ƒ

ב .2) כא, תמורה חטאת 3)משנה מונה אינו רבינו
שנה) מבת למעלה והיא שהזדקנה (פירוש, שנתה שעברה
כריש  ה"ז לקמן פוסק  שהוא מפני  המתות, החטאות  בין
כרבא  המשנה את ומפרש מתה, אינה שנתה שעברה לקיש,

בהערות. ה"ח  לקמן ראה א. כב , בעיה 4)שם ב . כב , שם
מאי ? בכוס , אבודה פפא, רב  ספק 5)של להקריב  שאסור

א.6)פסולים. כה, ונזיר ב . יז, א:7)שם טז, בכורות
לה". גמירי  הילכתא מתות כתנאֿקמא 8)"חטאות

א. טו, תמורה שהקריבו 9)במשנה, לאחר אפילו כלומר,
במקומה. המזבח .10)אחרת על נמצאת 11)להקרבה

שנתה. שעברה או מום לו 12)בעלת אין תמים קרבן
מכירתו. ידי  על נפקעת קדושתו ואין לקנות 13)פדיון,

יהיה  כשהמזבח  ציבור נדבת עולות להקריבן בהמות בהם
בא  שהוא כל הכלל: זה מ "ו: פ "ו בשקלים שנינו פנוי .

וכו'. עולות בהם ילקח  אשם ומשום חטאת רבי14)משום
א. טז, שם בברייתא ה"א.15)שמעון פ "א תמורה בהל'

.ÈÚOÂ t16LÈÙ‰Â e„‡L ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL «¿»ƒ∆«ƒƒ∆»¿¿ƒ¿ƒ
‰Ê ‰„BÚ ÈÈÚO ÔÎÂ ,Ô‰ÈzÁz ÌÈÁ‡17e„‡L ¬≈ƒ«¿≈∆¿≈¿ƒ≈¬»»»∆»¿

Ô‰a ÏtiL „Ú eÚÈ  Ô‰ÈzÁz ÌÈÁ‡ LÈÙ‰Â¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ«¿≈∆ƒ¿«∆ƒ…»∆
˙‡hÁ ÔÈ‡L ;‰„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ eÎnÈÂ ,ÌeÓ¿ƒ»¿¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»∆≈««

‰˙Ó eav‰18,‰„ ÔÓˆÚ e˜È ‡Ï ‰nÏÂ . «ƒ≈»¿»»…ƒ¿¿«¿»¿»»
ÈÙÏ ÌeMÓ ‰tk Á‡Ï ‰Êb ?Ì‰ ÌÈÎÊ È‰L∆¬≈¿»ƒ≈¿≈»¿«««»»ƒƒ¿≈

.‰tk«»»

כרבים.16) ופסק  תנאים, של מחלוקת א. סה, יומא
הציבור 17) ועשו עבודהֿזרה איסור והתירו שטעו ביתֿדין

הל' (ראה לעולה ופר לחטאת שעיר מביאים כהוראתם,
ה"א). פי "ב  לפר 18)שגגות עצמה בפני  הלכה קבע  רבינו

שכל  מפני  הקודמת, בהלכה כבר שנכללו אע "פ  ושעירים
ולפיכך  עולה, לקרבן ופסולות נקבות הן מאלו חוץ  החטאות
ואפשר  זכרים הם אלה אבל מום, ע "י  אלא תקנה להן אין
רעייה, צריכים ואינם נדבה לעולת להקריבם שמותר לחשוב 
טעונים  למה ההלכה בסוף  ומנמק  שנית, דינם כתב  ולפיכך

רעייה.

.‚LÈÙn‰19˙Á‡ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â B˙‡hÁ ««¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆
:˙B„ÓBÚ Ì‰ÈzL È‰Â ‰BL‡‰ ˙‡ˆÓÂ ,‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ¿»»ƒ»«¬≈¿≈∆¿

˙eÓz ˙Á‡‰  da tk˙Â Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ CLÓ20; »«««ƒ¿≈∆¿ƒ¿«≈»»«∆∆»
CÏn‰Ï ‡a21LÈÙ‰L BÊa tk˙iL BÏ ÔÈÓB‡  »¿ƒ»≈¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿ƒ
‰BL‡a22‰Úz ‰iM‰Â ,23,ÌeÓ da ÏtiL „Ú »ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿∆«∆ƒ…»

˙Á‡Â ‰ÓÈÓz Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ .‰„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»»¿»««≈∆¿ƒ»¿««
‰„tz ÌeÓ ˙ÏÚe ,˜z ‰ÓÈÓz  ÌeÓ ˙ÏÚa24. «¬«¿ƒ»ƒ¿««¬«ƒ»∆

‰ËÁL25‰ÓÈÓz‰ Ìc ˜fiL Ì„˜ ÌeÓ ˙ÏÚa26 ƒ¿¬»«¬«…∆∆ƒ»≈««¿ƒ»
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰ÈzL eÈ‰ .‰‡‰a ‰eÒ‡ BÊ È‰27 ¬≈¬»«¬»»»¿≈∆«¬≈ƒ

ÏtÈ ‡M‰Â ,˙‡hÁ Ì‰ÈÓcÓ ‡ÈÈÂ Ô‰ÈzL eÎnÈƒ»¿¿≈∆¿»ƒƒ¿≈∆«»¿«¿»ƒ…
‰„Ï28. ƒ¿»»»

ב .19) כב , א:20)תמורה כג, שם רב , בשם הונא כרב 
מתה". שהשניה והקריבה אחת משך שאם מודים, "הכל
הקרבת  ע "י  השניה את בידים דחו שהבעלים מפני  והטעם,

שאין 21)האחרת. הוכיחו, ובזה לעשות. מה בביתֿדין
תקנה. למצוא מעוניינים אלא לדחות, היינו 22)דעתם

"שאין 23)האבודה. וסוברים רבי , על החולקים כרבנן
(שם  הבעלים" שכיפרו מאחר שנמצאת אלא מתה, חטאת

בידים. דחוה לא אם א.24)כב :), כד, שם ברייתא,
פדיונה.25) –26)לאחר "התמימה וצ "ל כאן, יש חסרון

רבי מחלוקת בהנאה", אסורה דמה שנזרק  אחר מותרת,
ולחםֿמשנה). (כסף ֿמשנה כרבים ופסק  שם, ורבנן אלעזר
הרי התמימה של הדם נזרק  שאם הוא, רבנן של נימוקם
– ודינה באחרת, בעליה שכיפרו חטאת היא המום בעלת
נאסרת  אינה - לאכילה והותרה נשחטה כבר אם אבל מיתה,
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האחרת. הקרבת ב .27)ע "י  כב , שם ראה 28)משנה,
יב . הערה למעלה

.„LÈÙ‰29‰ÈzÁz ˙Á‡ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â B˙‡hÁ ƒ¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»
È‰Â ˙B„B‡‰ e‡ˆÓÂ ˙Á‡ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ¿¿»¿«¬≈
,‰˙Ó ‰iL  ‰BL‡a tk˙Â ˙B„ÓBÚ ÔzLÏL¿»¿»¿¿ƒ¿«≈»ƒ»¿ƒ»≈»

‰ÚB ˙ÈLÈÏLe30,‰˙Ó ‰iL  ˙ÈLÈÏMa tk˙ ; ¿ƒƒ»ƒ¿«≈«¿ƒƒ¿ƒ»≈»
‰ÚB ‰BL‡Â31Ì‰ÈzL  ˙ÈÚˆÓ‡a tk˙ ; ¿ƒ»»ƒ¿«≈»∆¿»ƒ¿≈∆

.˙B˙Ó≈

ב .29) פ , אביי30)מנחות לדעת בניגוד שם. זירא, כרבי 
שהשלישית  מפני  דבר, של וטעמו מתות. שתיהן – שסובר

עמה. ישר קשר לה ואין הראשונה חליפי  מאותו 31)אינה
עצמו. הנימוק 

.‰LÈÙn‰32È‡a tk˙Ó  ˙eÈÁ‡Ï ˙B‡hÁ ÈzL ««¿ƒ¿≈«»¿«¬»ƒ¿«≈¿≈
eÏtÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Úz ‰iM‰Â ,‰ˆiL BÊ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ¿

.‰„Ï ‰ÈÓ„»∆»ƒ¿»»

אושעיא.32) רבי  של מימרא א. כד, שם

.ÂLÈÙ‰33d„ÏÂe ‡È‰ È‰  ‰„ÏÈÂ ˙aÚÓ ˙‡hÁ ƒ¿ƒ«»¿À∆∆¿»¿»¬≈ƒ¿»»
.˙eÈÁ‡Ï eLt˙pL ˙B‡hÁ ÈzLkƒ¿≈«»∆ƒ¿»¿¿«¬»

יוחנן.33) רבי  של מימרא א. כה, שם

.Êd˙L ‰ÚÂ B˙‡hÁ LÈÙn‰34„Ú ‰Úz  ««¿ƒ«»¿»¿»¿»»ƒ¿∆«
Ì‡ ÔÎÂ .˙Á‡ ‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ În˙Â ,ÌeÓ da ÏtiL∆ƒ…»¿ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»«∆∆¿≈ƒ

ÌeÓ da ÏÙÂ B˙‡hÁ LÈÙ‰35‰ÈÓ„a ‡ÈÈ  ƒ¿ƒ«»¿»«»»ƒ¿»∆»
.˙Á‡«∆∆

לקיש.34) ריש של מימרא א. כב , כב ,35)שם שם משנה,
ב .

.Á˙‡hÁ Ïk36Û‡) ,‰tk Ì„˜ ˙‡ˆÓÂ ‰„‡L »«»∆»¿»¿ƒ¿»…∆«»»«
Èt ÏÚ37ˆÓpL B‡ ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡ˆÓpLÁ‡ ˙‡ «ƒ∆ƒ¿»«¬«∆ƒ¿»««

ÏtiL „Ú ‰Úz ‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡  (d˙L ‰ÚL∆»¿»¿»»≈»≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…
,‰tk Á‡ ˙‡ˆÓ .‰„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,ÌeÓ da»¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»ƒ¿»«««»»

Èt ÏÚ Û‡38,d˙L ‰Ú B‡ ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡ˆÓpL ««ƒ∆ƒ¿»«¬«»¿»¿»»
.˙eÓz BÊ È‰  ‰tk ˙ÚLa ‰„e‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»¬»ƒ¿««»»¬≈»

ריש 36) על הגמרא קושיות ליישב  שם, רבא של מסקנה
ו'תוספות' רש"י  שם ונחלקו הקודמת). הלכה (ראה לקיש
דעת  דינים. חילוקי  לכמה תוצאות וממנה עקרונית, מחלוקת
ועם  למיתתה. גורם בקרבן (מגרעות) ריעותות שריבוי  רש"י 
ושיטת  לרעייה. הדין נוטה הריעותות מספר התמעטות
הריעותות  היינו הקצה, אל הקצה מן מנוגדת ה'תוספות'
למזבח  ראוי  הקרבן אם שהרי  ונימוקם, לרעייה. מכריעות
אבל  מתה, – שנדחתה וחטאת דיחוי , זה הרי  הקריבוהו, ולא
היא  אלא נדחתה לא הרי  לומר: מקום יש ראויה אינה אם
קודם  נמצאה אם יוצא, רש"י  לשיטת תרעה. ולכן פסולה,
אפילו  תמות – שנתה שעברה או מום בעלת והיא כפרה
או  ומום אבודה – ריעותיות שתי  בה שיש מפני  לרבנן,
לפני נמצאה אם ה'תוספות' ולשיטת שנתה. ועברה אבודה
ורבינו  תרעה. – שנתה עברה שבינתיים מום בה ויש כפרה

ה'תוספות'. שיטת את 37)נקט  מוחק  משנה' ה'לחם בעל
שלפנינו  (בספרים "שנתה" עד "אע "פ " מן המשפט , כל
לשיטת  שהרי  וטעמו, מעוגלים). בסוגריים זה משפט  הכניסו
– ריעותות כמה בה שיש "אע "פ " לומר מקום אין רבינו
את  לקיים אפשר אולם לרעייה. מכריעות ריעותות כי  תרעה,
– רש"י  מדעת להוציא היא רבינו וכוונת שלפנינו, הגירסה
או  מום בעלת נמצאת שאם האומר – עליה שמע  שאולי 
במקרה  שגם רבינו וקובע  תמות. – כפרה לפני  שנתה עברה
כפרה. קודם נמצאה אם רבנן לדעת תרעה שכזה

כאן 38) אומר לרעיה, מכריעות שריעותות לשיטתו בהתאם
בה  כשיש אפילו תמות, - כפרה אחר נמצאה שאם רבינו,
שכיפרה  חטאת היא: מסיני  למשה שהלכה ריעותות, כמה

מתה. – בעליה

.Ë‰e‚ ‰˙È‰39Ck Á‡Â ‰tk ˙ÚLa ‰ÏeÊ‚ B‡ »¿»¿»¿»ƒ¿««»»¿««»
‰LnÓ eÚÓL ‡Ï .‰Úz ‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡  ‰ÊÁ»¿»≈»≈»∆»ƒ¿∆…»¿ƒ∆

‰„e‡ ‡l‡ ea40‰ÏÈla d˙„‡ wÚ ‰˙È‰ .41Û‡ , «≈∆»¬»»¿»ƒ«¬≈»»««¿»«
,‰˙Ó dÈ‡  ‰tk ˙ÚLa ‰„e‡ ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»¬»ƒ¿««»»≈»≈»

‰Úz ‡l‡42. ∆»ƒ¿∆

אביי .39) של מימרא ב . סב , מדעתנו 40)שם להוסיף  ואין
מסיני . למשה שנאמר מה א.41)על כב , שם רבא,

שאין 42) להקרבה, ראויה היתה לא שנאבדה בשעה כי 
בלילה. קרבנות מקריבים

.È‰„‡43epnÓ44‰ÚB‰ ÔÓ ‡ÏÂ45ÔÓ ‰„‡L B‡ , »¿»ƒ∆¿…ƒ»∆∆»¿»ƒ
‰ÚB‰46‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡  ‰ÈÏÚaÓ ‰„e‡ dÈ‡Â »∆¿≈»¬»ƒ¿»∆»≈»≈»∆»

.‰ÚB»

שם.43) פפא, רב  של יודעים 44)מימרא אינם הבעלים
החטאת. של היא.45)מקומה איפה יודע  הרועה

ממש,46) לאבודה התכוונה מסיני  למשה שההלכה מפני 
ואחרים  הבהמה מקום יודע  אינו זה או שזה למקרה לא אבל

ודעים.י

.‡ÈÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú ˙BÚB  ˙BÚBL el‡ ÏÎÂ47, ¿»≈∆«∆ƒ…»∆
‰„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ48. ¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»

ב .47) יט , ה"א.48)תמורה למעלה ראה

.ÈdÈkÓ Á‡Â ‰ÚB‰ ÔÓe epnÓ ‰„e‡ ‰˙È‰»¿»¬»ƒ∆ƒ»∆¿«≈«ƒ»
˜ÙÒ BÊ È‰  ÌÏBÚ‰ ÛBÒa elÙ‡49˙eÓz CÎÈÙÏ ,50. ¬ƒ¿»»¬≈»≈¿ƒ»»

ב .49) כב , שם נפתרה, שלא על 50)בעיה להקריב  שאין
פסולים. ספק  המזבח 

.‚È˙Ïc‰ ÈBÁ‡ ˙‡aÁ ‰˙È‰51˙Òa B‡ »¿»∆¿≈¬≈«∆∆¿≈∆
‰‚„n‰52‰‡B Ì„‡ ÔÈ‡ È‰L ,‰„e‡ BÊ È‰  ««¿≈»¬≈¬»∆¬≈≈»»∆

Ì‚‡a B‡ ‰„Oa ‰˙È‰ .‰tk ˙ÚLa d˙B‡53È‰  »ƒ¿««»»»¿»«»∆»¬«¬≈
˜ÙÒ BÊ54d˙B‡ ‰‡B Ì„‡ ÌL LÈ ‡nL ,‰„e‡ ¿≈¬»∆»≈»»»∆»

.˜ÙqÓ ˙eÓz CÎÈÙÏ ,‰tk ˙ÚLaƒ¿««»»¿ƒ»»ƒ»≈

יוחנן.51) רבי של מימרא (שיר 52)שם. המקרא  לשון
מסתירה  שהמדריגה במקום עמדה פירוש, יד), ב , השירים
לחםֿמשנה. ראה הדלת, אחורי  כמו וזה נראית, ואינה אותה
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העיר.53) מן רחוק  מרעה את 54)מקום כך מפרש רבינו
 ֿ כסף  ראה אחרת, פירש ורש"י  "אבראי ". של האיבעיה

ולחםֿמשנה. משנה

.„ÈB˙‡hÁ ÁÏBM‰55Ìi‰ ˙È„nÓ56ÔÈÈ˜Ó  «≈««»ƒ¿ƒ««»«¿ƒƒ
Ìi˜ ‡e‰L ˙˜ÊÁa d˙B‡57?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . »¿∆¿«∆«»«∆¿»ƒ¬ƒ

ÛBÚ‰ ˙‡hÁa58,‰M‡ ÏL ‰Ó‰a ˙‡hÁa B‡ , ¿««»¿««¿≈»∆ƒ»
‰ÎÈÓÒ ˙a dÈ‡L59e‡aL BÓk ,60ÌL‡ Ï‡ .61 ∆≈»«¿ƒ»¿∆≈«¿¬»»»

È‡cÂ62‰ÚÈ  ÂÈÏÚa etkLÂ ÂÈÏÚa e˙nL63„Ú ««∆≈¿»»¿∆ƒ¿¿»»ƒ¿∆«
ÏkL .‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL∆ƒ…¿ƒ»≈¿ƒ¿»»ƒ¿»»∆…

‰ÚÈ ÌL‡a  ˙eÓz ˙‡hÁaL64,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ∆««»»»»»ƒ¿∆«∆ƒ…
.‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»»

ב .55) כח , גיטין חי56)משנה, הוא אם יודעים אנו ואין
המקדש. לבית הגיעה שהחטאת חוששים 57)בשעה אין

בינתיים. מת יחיד,58)שמא של בהמה הקרבנות כל
אבל  שחיטתם, לפני  בעזרה עליהם ידיהם סומכים הבעלים
פ "ד). ג פרשתא כהנים' ('תורת סמיכה טעונים אינם עופות

א.59) צג, מנחות הקרבנות 60)משנה, מעשה מהל' בפ "ג
יכול  כשאינו מקריבים אין גבר, של בהמה חטאת אבל ה"ה.

סמי בלי  כשר שבדיעבד ואע "פ  כסף ֿמשנה לסמוך (ראה כה
ד"ה  שם גיטין ו'תוספות' הי "ב , המקדש ביאת מהל' פי "ב 

והא). ד"ה עד: וזבחים דין 61)והא, עם קשר לזה אין
הדין  לעיקר נמשך זה אלא הים, ממדינת חטאתו השולח 
שני על כאן דילג שהמעתיק  להניח , (יש המתות חטאות של
בהמה  חטאת "אבל צ "ל: וכך "אבל". מן משפטים, חצאי 
אשם  אבל בחטאת, אמורים דברים במה לא. – איש של
בפיסקה: טו הלכה מתחילה (ר"מ ) רומא ובדפוס  וכו'".

לפירושנו). סיוע  ומכאן אשם". על 62)"אבל הבא אשם
מצורע  נזירות, כגון מסוימים, מקרים לרגל או ודאי  חטא
תלוי , אשם ונקרא הספק , על הבא אשם גם ויש שנתרפא.

פ "ח . שגגות בהל' מפורשים כ,63)ודיניו תמורה משנה,
א.64)ב . יח , שם

.ÂË‰iÚÏ ˜zpL ÌL‡ Ïk65‰ÏBÚ BÈ˜‰ Ì‡ ,66 »»»∆ƒ«ƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»
‰Êb ?‰lÁzÎÏ ‰ÏBÚ BÓˆÚa ˜È ‡Ï ‰nÏÂ .Lk»≈¿»»…ƒ¿«¿«¿»¿«¿ƒ»¿≈»

.‰tÎ ÈÙÏ ÌeMÓ ‰tk Á‡Ï¿«««»»ƒƒ¿≈«»»

למרעה 65) העבירוהו בעצמם או לרועה מסרוהו שבעליו
עג, א. עג, פסחים ב . ה, שם מום. בו שיפול עד שירעה כדי 

בלשון 66)ב . עולה. לשם בפירוש הקריבו כלומר,
פסול. – סתם שחטו שאם משמע  "עקירה", הגמרא:
– הוא" "אשם יט ): ה, (ויקרא מהכתוב  דרשו שם, בזבחים
שאין  ואע "פ  שהיה, כמו אשם יישאר פירוש, יהא. בהוויתו
אשם  שם בפירוש עוקר אלאֿאםֿכן להקריבו אפשרות

ממנו.

.ÊËLÈÙn‰67BÓL‡Ï ‰˜68ÏtiL „Ú ‰Úz  ««¿ƒ¿≈»«¬»ƒ¿∆«∆ƒ…
È˜‰ Ì‡ .ÌL‡ ‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ În˙Â ,ÌeÓ da»¿ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»»»ƒƒ¿ƒ

d„ÏÂ ÔÎÂ .‰„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈ  BÓL‡69. ¬»ƒ¿»∆»ƒ¿»»¿≈¿»»

ופסק 67) ורבנן, שמעון רבי  מחלוקת ב . יט , תמורה משנה,
בלבד.68)כרבים. הזכרים מן בא "אמר 69)אשם שם:

לאשם, נקבה במפריש אליעזר רבי  מודה חנינא, בן יוסי  רבי 
הסמוכה. הלכה ראה אשם". קרב  בנה (שאין) דאין

.ÊÈLÈÙ‰70„Ú ‰ÚÈ  ÎÊ ‰„ÏÈÂ B˙ÏBÚÏ ‰˜ ƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»¿»»»ƒ¿∆«
.‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡ÈÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL∆ƒ…¿»ƒ¿»»»

אליעזר 70) רבי  ורבנן, אליעזר רבי  מחלוקת - ב  יח , שם
עד  ירעה אומרים וחכמים עולה, יקרב  עצמו הולד אומר
אינה  שאמו מפני  והטעם עולה. בדמיו וימכר מום בו שיפול
אינו  - האם מכח  שקדושתו הולד גם עולה, להקרב  ראויה

כרבנן. ופסק  עולה. קרב 

.ÁÈËBÈ„‰ Ï‡71˙‡hÁÏ ÎÊ LÈÙ‰L72‡ÈOÂ , ¬»∆¿∆ƒ¿ƒ»»¿«»¿»ƒ
˙‡hÁÏ ‰ÈÚO LÈÙ‰L73LÈÙ‰L ÁÈLÓ Ô‰ÎÂ , ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«»¿…≈»ƒ«∆ƒ¿ƒ

˙‡hÁÏ ‰t74ÔÈLc˜˙Ó ÔÈ‡ el‡ È‰ 75˙M„˜ ‡Ï »»¿«»¬≈≈≈ƒ¿«¿ƒ…¿À«
.ÌeÓa ‡lL eÎnÈ CÎÈÙÏ ,ÌÈÓc ˙M„˜ ‡ÏÂ Ûeb‰«¿…¿À«»ƒ¿ƒ»ƒ»¿∆…¿

גדול.71) כהן ולא נשיא לא פשוט , אדם כלומר,
נקבה.72) באה יחיד שעיר 73)חטאת מביא שחטא נשיא

כג). ד, (ויקרא ד).74)זכר (שם, פר להקריב  ומצוותו
לאותו 75) ראויים שאינם מפני  כלל, קדושה עליהם חלה לא

כלל" נתקדשה לא בחטאות, המשנה "כל שהקדישו דבר
חטאות  בין זה בדין מחלק  רבינו הכ"א). תמורה מהל' (פ "א
נקבה  שהמפריש פסק , טז בהלכה למעלה שהרי  לאשמות,
מסוגיית  זה דין ולמד מום, בה שיפול עד תרעה לאשם
אינם  אלה שלושה למה שם ששאלו א. כ, תמורה הגמרא
קדושים  שאינם להם היה שפשוט  ומשמע  כלל, קדושים

ולחםֿמשנה). כסף ֿמשנה (ראה

.ËÈ‡È‰76ÈeÏz ÌL‡77B‡ ‡ËÁ ‡lL BÏ Ú„BÂ ≈ƒ»»»¿«∆…»»
È‡cÂ ‡ËÁL78ÏtiL „Ú ‰ÚÈ  ËÁL ‡lL „Ú Ì‡ : ∆»»««ƒ«∆…ƒ¿«ƒ¿∆«∆ƒ…

ÌeÓ Ba79Ì„‡ ÏL BalL ÈtÓ ;‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ,¿ƒ¿»»ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ∆»»
Ób  BLÈÙ‰ ˜ÙÒ ÏÚÂ ÏÈ‡B‰Â ,ÂÈ˙BBÚ ÏÚ ‰Âc»∆«¬»¿ƒ¿«»≈ƒ¿ƒ»«

LÈc˜‰Ï BaÏa80ÌÈ„Ú Èt ÏÚ elÙ‡ BLÈÙ‰ .81 ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ«ƒ≈ƒ
enÊe‰Â82ËÁLpL Á‡ Ì‡Â .‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈ  ¿«ƒ¿»»ƒ¿»»¿ƒ««∆ƒ¿«

ÈÏeÒt ‡Lk ,ÛOÈ Oa‰Â CÙMÈ Ìc‰  BÏ Ú„B««»ƒ»≈¿«»»ƒ»≈ƒ¿»¿≈
Lc˜n‰ÔÈ83Oa‰  Ìc‰ ˜ÊpL Á‡ BÏ Ú„B . «À¿»ƒ«««∆ƒ¿««»«»»

˙BÓL‡‰ ÏÎk ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡È84. ≈»≈«…¬ƒ¿»»¬»

ב .76) כג, כריתות בהערות.77)משנה, יד הלכה ראה
חטאת.78) להביא חלה 79)וחייב  שקדושה חכמים כדעת

להביא  חייבים אינם בעליו שהרי  אי ֿאפשר, ולהקריבו עליו,
תלוי . חטא 80)אשם לא אם אפילו ולפיכך, הספק . מפני 

ה"כ). לקמן (ראה טעות הקדש זה העידו 81)אין עדים
ספק  שאכל כלום יודע  אינו עצמו והוא חלב , ספק  שאכל

ורבי82)איסור. רב  נגד יוחנן כרבי  פוסק  א. כד, שם
בפי "ט 83)אלעזר. לקמן שיתבאר כמו נשרפים, שכולם

כשר 84)ה"א. וקרבן כפרתו וגמר הספק  על בא שהרי 
הוא.

.ÎÔk BÈ‡ È‡cÂ ÌL‡85Ú„B ËÁL ‡lL „Ú Ì‡ . »»««≈≈ƒ«∆…ƒ¿««
ÔÈlÁ‰ ‡Lk „Ú ‰ÚÈÂ ‡ˆÈ  ‡ËÁ ‡lL BÏ86, ∆…»»≈≈¿ƒ¿∆»≈∆ƒ¿»«Àƒ

‰Ê È‰  ËÁLpMÓ Ì‡Â ;ÏÏk ‰M„˜ Ba ÔÈ‡Â¿≈¿À»¿»¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈∆
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קפז                  
         

העיר.53) מן רחוק  מרעה את 54)מקום כך מפרש רבינו
 ֿ כסף  ראה אחרת, פירש ורש"י  "אבראי ". של האיבעיה

ולחםֿמשנה. משנה

.„ÈB˙‡hÁ ÁÏBM‰55Ìi‰ ˙È„nÓ56ÔÈÈ˜Ó  «≈««»ƒ¿ƒ««»«¿ƒƒ
Ìi˜ ‡e‰L ˙˜ÊÁa d˙B‡57?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . »¿∆¿«∆«»«∆¿»ƒ¬ƒ

ÛBÚ‰ ˙‡hÁa58,‰M‡ ÏL ‰Ó‰a ˙‡hÁa B‡ , ¿««»¿««¿≈»∆ƒ»
‰ÎÈÓÒ ˙a dÈ‡L59e‡aL BÓk ,60ÌL‡ Ï‡ .61 ∆≈»«¿ƒ»¿∆≈«¿¬»»»

È‡cÂ62‰ÚÈ  ÂÈÏÚa etkLÂ ÂÈÏÚa e˙nL63„Ú ««∆≈¿»»¿∆ƒ¿¿»»ƒ¿∆«
ÏkL .‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL∆ƒ…¿ƒ»≈¿ƒ¿»»ƒ¿»»∆…

‰ÚÈ ÌL‡a  ˙eÓz ˙‡hÁaL64,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ∆««»»»»»ƒ¿∆«∆ƒ…
.‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»»

ב .55) כח , גיטין חי56)משנה, הוא אם יודעים אנו ואין
המקדש. לבית הגיעה שהחטאת חוששים 57)בשעה אין

בינתיים. מת יחיד,58)שמא של בהמה הקרבנות כל
אבל  שחיטתם, לפני  בעזרה עליהם ידיהם סומכים הבעלים
פ "ד). ג פרשתא כהנים' ('תורת סמיכה טעונים אינם עופות

א.59) צג, מנחות הקרבנות 60)משנה, מעשה מהל' בפ "ג
יכול  כשאינו מקריבים אין גבר, של בהמה חטאת אבל ה"ה.

סמי בלי  כשר שבדיעבד ואע "פ  כסף ֿמשנה לסמוך (ראה כה
ד"ה  שם גיטין ו'תוספות' הי "ב , המקדש ביאת מהל' פי "ב 

והא). ד"ה עד: וזבחים דין 61)והא, עם קשר לזה אין
הדין  לעיקר נמשך זה אלא הים, ממדינת חטאתו השולח 
שני על כאן דילג שהמעתיק  להניח , (יש המתות חטאות של
בהמה  חטאת "אבל צ "ל: וכך "אבל". מן משפטים, חצאי 
אשם  אבל בחטאת, אמורים דברים במה לא. – איש של
בפיסקה: טו הלכה מתחילה (ר"מ ) רומא ובדפוס  וכו'".

לפירושנו). סיוע  ומכאן אשם". על 62)"אבל הבא אשם
מצורע  נזירות, כגון מסוימים, מקרים לרגל או ודאי  חטא
תלוי , אשם ונקרא הספק , על הבא אשם גם ויש שנתרפא.

פ "ח . שגגות בהל' מפורשים כ,63)ודיניו תמורה משנה,
א.64)ב . יח , שם

.ÂË‰iÚÏ ˜zpL ÌL‡ Ïk65‰ÏBÚ BÈ˜‰ Ì‡ ,66 »»»∆ƒ«ƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»
‰Êb ?‰lÁzÎÏ ‰ÏBÚ BÓˆÚa ˜È ‡Ï ‰nÏÂ .Lk»≈¿»»…ƒ¿«¿«¿»¿«¿ƒ»¿≈»

.‰tÎ ÈÙÏ ÌeMÓ ‰tk Á‡Ï¿«««»»ƒƒ¿≈«»»

למרעה 65) העבירוהו בעצמם או לרועה מסרוהו שבעליו
עג, א. עג, פסחים ב . ה, שם מום. בו שיפול עד שירעה כדי 

בלשון 66)ב . עולה. לשם בפירוש הקריבו כלומר,
פסול. – סתם שחטו שאם משמע  "עקירה", הגמרא:
– הוא" "אשם יט ): ה, (ויקרא מהכתוב  דרשו שם, בזבחים
שאין  ואע "פ  שהיה, כמו אשם יישאר פירוש, יהא. בהוויתו
אשם  שם בפירוש עוקר אלאֿאםֿכן להקריבו אפשרות

ממנו.

.ÊËLÈÙn‰67BÓL‡Ï ‰˜68ÏtiL „Ú ‰Úz  ««¿ƒ¿≈»«¬»ƒ¿∆«∆ƒ…
È˜‰ Ì‡ .ÌL‡ ‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ În˙Â ,ÌeÓ da»¿ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»»»ƒƒ¿ƒ

d„ÏÂ ÔÎÂ .‰„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈ  BÓL‡69. ¬»ƒ¿»∆»ƒ¿»»¿≈¿»»

ופסק 67) ורבנן, שמעון רבי  מחלוקת ב . יט , תמורה משנה,
בלבד.68)כרבים. הזכרים מן בא "אמר 69)אשם שם:

לאשם, נקבה במפריש אליעזר רבי  מודה חנינא, בן יוסי  רבי 
הסמוכה. הלכה ראה אשם". קרב  בנה (שאין) דאין

.ÊÈLÈÙ‰70„Ú ‰ÚÈ  ÎÊ ‰„ÏÈÂ B˙ÏBÚÏ ‰˜ ƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»¿»»»ƒ¿∆«
.‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡ÈÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL∆ƒ…¿»ƒ¿»»»

אליעזר 70) רבי  ורבנן, אליעזר רבי  מחלוקת - ב  יח , שם
עד  ירעה אומרים וחכמים עולה, יקרב  עצמו הולד אומר
אינה  שאמו מפני  והטעם עולה. בדמיו וימכר מום בו שיפול
אינו  - האם מכח  שקדושתו הולד גם עולה, להקרב  ראויה

כרבנן. ופסק  עולה. קרב 

.ÁÈËBÈ„‰ Ï‡71˙‡hÁÏ ÎÊ LÈÙ‰L72‡ÈOÂ , ¬»∆¿∆ƒ¿ƒ»»¿«»¿»ƒ
˙‡hÁÏ ‰ÈÚO LÈÙ‰L73LÈÙ‰L ÁÈLÓ Ô‰ÎÂ , ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«»¿…≈»ƒ«∆ƒ¿ƒ

˙‡hÁÏ ‰t74ÔÈLc˜˙Ó ÔÈ‡ el‡ È‰ 75˙M„˜ ‡Ï »»¿«»¬≈≈≈ƒ¿«¿ƒ…¿À«
.ÌeÓa ‡lL eÎnÈ CÎÈÙÏ ,ÌÈÓc ˙M„˜ ‡ÏÂ Ûeb‰«¿…¿À«»ƒ¿ƒ»ƒ»¿∆…¿

גדול.71) כהן ולא נשיא לא פשוט , אדם כלומר,
נקבה.72) באה יחיד שעיר 73)חטאת מביא שחטא נשיא

כג). ד, (ויקרא ד).74)זכר (שם, פר להקריב  ומצוותו
לאותו 75) ראויים שאינם מפני  כלל, קדושה עליהם חלה לא

כלל" נתקדשה לא בחטאות, המשנה "כל שהקדישו דבר
חטאות  בין זה בדין מחלק  רבינו הכ"א). תמורה מהל' (פ "א
נקבה  שהמפריש פסק , טז בהלכה למעלה שהרי  לאשמות,
מסוגיית  זה דין ולמד מום, בה שיפול עד תרעה לאשם
אינם  אלה שלושה למה שם ששאלו א. כ, תמורה הגמרא
קדושים  שאינם להם היה שפשוט  ומשמע  כלל, קדושים

ולחםֿמשנה). כסף ֿמשנה (ראה

.ËÈ‡È‰76ÈeÏz ÌL‡77B‡ ‡ËÁ ‡lL BÏ Ú„BÂ ≈ƒ»»»¿«∆…»»
È‡cÂ ‡ËÁL78ÏtiL „Ú ‰ÚÈ  ËÁL ‡lL „Ú Ì‡ : ∆»»««ƒ«∆…ƒ¿«ƒ¿∆«∆ƒ…

ÌeÓ Ba79Ì„‡ ÏL BalL ÈtÓ ;‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ,¿ƒ¿»»ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ∆»»
Ób  BLÈÙ‰ ˜ÙÒ ÏÚÂ ÏÈ‡B‰Â ,ÂÈ˙BBÚ ÏÚ ‰Âc»∆«¬»¿ƒ¿«»≈ƒ¿ƒ»«

LÈc˜‰Ï BaÏa80ÌÈ„Ú Èt ÏÚ elÙ‡ BLÈÙ‰ .81 ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ«ƒ≈ƒ
enÊe‰Â82ËÁLpL Á‡ Ì‡Â .‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈ  ¿«ƒ¿»»ƒ¿»»¿ƒ««∆ƒ¿«

ÈÏeÒt ‡Lk ,ÛOÈ Oa‰Â CÙMÈ Ìc‰  BÏ Ú„B««»ƒ»≈¿«»»ƒ»≈ƒ¿»¿≈
Lc˜n‰ÔÈ83Oa‰  Ìc‰ ˜ÊpL Á‡ BÏ Ú„B . «À¿»ƒ«««∆ƒ¿««»«»»

˙BÓL‡‰ ÏÎk ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡È84. ≈»≈«…¬ƒ¿»»¬»

ב .76) כג, כריתות בהערות.77)משנה, יד הלכה ראה
חטאת.78) להביא חלה 79)וחייב  שקדושה חכמים כדעת

להביא  חייבים אינם בעליו שהרי  אי ֿאפשר, ולהקריבו עליו,
תלוי . חטא 80)אשם לא אם אפילו ולפיכך, הספק . מפני 

ה"כ). לקמן (ראה טעות הקדש זה העידו 81)אין עדים
ספק  שאכל כלום יודע  אינו עצמו והוא חלב , ספק  שאכל

ורבי82)איסור. רב  נגד יוחנן כרבי  פוסק  א. כד, שם
בפי "ט 83)אלעזר. לקמן שיתבאר כמו נשרפים, שכולם

כשר 84)ה"א. וקרבן כפרתו וגמר הספק  על בא שהרי 
הוא.

.ÎÔk BÈ‡ È‡cÂ ÌL‡85Ú„B ËÁL ‡lL „Ú Ì‡ . »»««≈≈ƒ«∆…ƒ¿««
ÔÈlÁ‰ ‡Lk „Ú ‰ÚÈÂ ‡ˆÈ  ‡ËÁ ‡lL BÏ86, ∆…»»≈≈¿ƒ¿∆»≈∆ƒ¿»«Àƒ
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wÈ87˙ÈÏ ‡ˆÈ Oa‰  Ìc‰ ˜ÊpMÓ Ì‡Â ; ƒ»≈¿ƒƒ∆ƒ¿««»«»»≈≈¿≈
‰ÙO‰88ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ‡Lk ,89. «¿≈»ƒ¿»¿≈«À¿»ƒ

ב .85) כג, שם לר'86)משנה, חכמים מודים ודאי  באשם
שלא  כשנודע  ולכן שחטא, מנת על אלא הקדיש שלא מאיר
שגמר  תלוי  באשם מהֿשאיןֿכן טעות, הקדש זה הרי  חטא

הספק . על להקדישו באשם 87)בלבו כמו נשרף  אינו
שנשחטו  חולין ככל ודינו כלל, קדושה בו שאין מפני  תלוי ,

כקדשים 89)שם.88)בעזרה. נראה הדם שנזרק  כיון
כד, אשי , רב  של סברא שיישרף . חכמים גזרו ולכן פסולים,

ב .

.‡ÎÌÈL LÈÙ‰Â ÈeÏz ÌL‡a iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÏtiL „Ú ‰ÚÈ ÈM‰Â ,„Á‡a tk˙Ó  ˙eÈÁ‡Ï¿«¬»ƒ¿«≈¿∆»¿«≈ƒƒ¿∆«∆ƒ…

‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ,ÌeÓ Ba90ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿»»ƒ¿»»¿≈»ƒ«
Ôk ‡e‰L È‡cÂ ÌL‡a91. ¿»»««∆≈

ששת,90) רב  "אמר ב : כג, שם ה"ה. למעלה בחטאת, כמו
וירעה  שיצא דעתו חטא, שלא לו (שבנודע  מאיר רבי  מודה
ונתכפר  לאחריות חטאות שני  במפריש לחכמים בעדר)
דמיו  ויפלו וימכר שיסתאב  עד ירעה השני  מהם, באחד

דין 91)לנדבה. יותר פשוט  ודאי  באשם למה נתברר לא
משנהֿלמלך. ראה תלוי . מבאשם זה

.ÎÌÈzL Èa ÔÈ‡a ‰BzaL ˙BÓL‡‰ Ïk92ÌÈ‡e »»¬»∆«»»ƒ¿≈¿«ƒ»ƒ
ÌÈÏ˜L ÛÒÎa93,ÈÊ ÌL‡Â ÚˆÓ ÌL‡Ó ıeÁ ; ¿∆∆¿»ƒ≈¬«¿…»«¬«»ƒ
‰L Èa Ì‰L94‰aˆ˜ Ì‰ÈÓ„Ï ÔÈ‡Â95ÈeÏz ÌL‡ . ∆≈¿≈»»¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿»»»»

ÌÈÏB„b‰ ÔÓ B‡ ÌÈpËw‰ ÔÓ ‡a96‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .97 »ƒ«¿«ƒƒ«¿ƒƒƒ«¿»
ÌÈÏ˜L ÛÒÎa ‡l‡ ‡a BÈ‡L ,e„ÓÏ98. »¿∆≈»∆»¿∆∆¿»ƒ

חודש 92) שלשהֿעשר מבן היינו שנים, שתי  בין איל
ב . צ , זבחים משנה, ומעלה. שני93)מלאים שמחירו

כסף , דינרי  ארבעה = המשנה בזמן סלע  = שקל שקלים,
המקרא. מן זה דין למדו - ב  כב , כריתות ובגמרא שם.

שנה 94) בן הוא וכבש לאשם, כבש מביאים ומצורע  נזיר
פ "א). פרה (ויקרא 95)(משנה, נאמר שקלים", "בערכך

בכבש. ולא באיל טז) ובדפוס 96)ה, קושטא, בדפוס 
מן  שהוא בפירוש תלוי  "אשם הגירסה: (ר"מ ) רומא
בכסף  אלא בא שאינו למדו השמועה ומפי  הגדולים,
וילנא  במהדורת והגירסה נכונה. זו שגירסה ברור שקלים".
שבא  בפירוש כתוב  ודאי  באשם הדברים: ופירוש משובשת.
אבל  שקלים, משני  פחות לא ושמחירו (איל) הגדולים מן
אבל  הגדולים, מן שבא בתורה בפירוש נאמר תלוי באשם
השמועה. מפי  למדו אלא בפירוש נאמר לא שקלים שני  דין

רבינו.97) משה עד מרבו ורבו רבו, מפי  תלמיד
והרי98) השמועה, לפי  זה דין מייחס  שרבינו היא, פליאה

נפש". "ואם יז) (שם, הכתוב  מן זאת למדו הנזכרת בגמרא

.‚Î ÌÈÚÏÒ ÈzLa ÏÈ‡ ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ÌÈÏÈ‡ eÏÊe‰¿≈ƒ¿…ƒ»≈«ƒƒ¿≈¿»ƒ
‰wz BÏ ÔÈ‡99ÈzLa ‡ÈÈÂ e˜eiL „Ú ‰‰LÈ ‡l‡ , ≈«»»∆»ƒ¿∆«∆¿¿»ƒƒ¿≈

‰˙Â ÂÈÓc ÏÚ ‰Bz ‰„Èt˜‰ È‰L ;ÌÈÚÏÒ100BÏ ¿»ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»»«»»¿»¿»
.‰aˆƒ̃¿»

א.99) כז, ונתנה.100)שם (ר"מ ): רומא בדפוס 

.„ÎLÈÙ‰101‰ÙÈ ‰LÙ‰ ˙ÚLa ‰È‰Â ,BÓL‡ ƒ¿ƒ¬»¿»»ƒ¿««¿»»»∆
Lk  ÌÈzL ‰ÙÈ ‰tk ˙ÚLe ,ÚÏÒ102ÈeÁc‰L ; ∆«ƒ¿««»»»∆¿«ƒ»≈∆«»

BwÚÓ103‰‡ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÈeÁ„ BÈ‡104‰OÚpL „Ú ≈ƒ»≈»«¬«ƒ…ƒ¿»«∆«¬»
ÂÈÏ‡Ó ÁÈaL‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈzL ‰ÂL105Ì„‡  »∆¿«ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ«≈≈»»»

‰ÙÈ ‰LÙ‰ ˙ÚLa ‰È‰ .Lc˜‰ ÁLa tk˙Óƒ¿«≈¿∆«∆¿≈»»ƒ¿««¿»»»∆
ÏeÒt ‰Ê È‰  ÚÏÒ ‰ÙÈ ‰tk ˙ÚLe ,ÌÈzL106. ¿«ƒƒ¿««»»»∆∆«¬≈∆»

ÔÈ‡L ;B˙eLÎÏ ÊÁÈ  ÌÈzL ‰ÙÈ ‰OÚÂ ÊÁ»«¿«¬»»∆¿«ƒ«¬…¿«¿∆≈
ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa107e‡aL BÓk ,108c‰ ‰ÓÏ . «¬≈«ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿¿»«»»

.ÚÂ ÏÙpL ÌeÓÏ ?‰ÓBc∆¿∆»«¿»«

בשבח 102)שם.101) מתכפר אדם אם שם, איבעיא
מפורשת. מברייתא ונפשטה שמעולם 103)הקדש, דבר

שאינו  אמרו שעליו נדחה, בגדר אינה להקרבה ראוי  היה לא
ראוי . להיות ראוי .104)חוזר היה מפני105)לא לא

אם  כתב  ולא סתם רבינו עלה. האילים מחיר אלא שפיטמו
שבח  ידי  על שהרויח  הסלע  את להקדש להחזיר מחויב  הוא
 ֿ ולחם שם, גמרא ראה פטור. שהוא משמע  ומזה הקדש,

כאן. "כסף 106)משנה כאן אין הקרבה, שבשעת מפני 
רבי107)שקלים". ובכמה דעת א. ז, בקידושין יוחנן

ונדחו  להקרבה ראויים שהיו חיים, שבעלי  מקומות.
הפסול, עבר אם אפילו ראויים להיות חוזרים אינם מהקרבה
(חטאות  נדחים אינם חיים בעלי  סד.) (יומא סובר רב  אבל
לדחויים  ממנה למדים ואין מסיני , למשה הלכה המתות
הלכה  - יוחנן ורבי  שרב  ואע "פ  כרב , רבינו ופסק  אחרים).
שהמשנה  רבא אמר שם יומא שבגמרא מפני  יוחנן, כרבי 
ישמעאל  שרבי  אמרו - א נט , ובזבחים רב , כדעת מוכיחה

רב . של בשיטתו נוקט  יוסי  מהל'108)ברבי  בפט "ו
ה"ד. הקרבנות מעשה

.‰ÎLÈÙ‰109ÈL Ì‰a Á˜ÏÂ ,ÌL‡Ï ÌÈÚÏÒ ÈzL ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»»¿»«»∆¿≈
ÌÈÚÏÒ ÈzL ‰ÙÈ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÌL‡Ï ÌÈÏÈ‡≈ƒ¿»»ƒ»»∆»≈∆»∆¿≈¿»ƒ

‰ÚÈ ÈM‰Â ,BÓL‡Ï ˜È 110,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ƒ¿««¬»¿«≈ƒƒ¿∆«∆ƒ…
.‰„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»»

ב .109) כו, כריתות שנים 110)משנה, הפריש כמו
הכ"א. למעלה לאחריות,

.ÂÎiÁ ‰È‰111B‡ ,ÌÈzL Ôa ‡È‰Â ‰L Ôa ÌL‡a »»«»¿»»∆»»¿≈ƒ∆¿«ƒ
ÔÓÊ qÁÓ BËÁML B‡ ,‰L Ôa ‡È‰Â ÌÈzL Ôa¿∆¿«ƒ¿≈ƒ∆»»∆¿»¿À«¿«

ÌÈÏÚaa112B˙eˆ aÚ˙e ,ÏeÒt 113˙ÈÏ ‡ˆÈÂ «¿»ƒ»¿À«»¿≈≈¿≈
ÏÏk‰ ‰Ê .‰ÙO‰114ÏeÒt  ˙‡hÁa ÏeÒt‰ Ïk : «¿≈»∆«¿»»«»¿«»»

BÓLÏ ‡lL BËÁML ÌL‡‰ ÔÓ ıeÁ ;ÌL‡a115, ¿»»ƒ»»»∆¿»∆…ƒ¿
Lk ‡e‰L116‡a˙iL BÓk ,117. ∆»≈¿∆ƒ¿»≈

ב .111) מח , מנחות וגמרא פ "א, זבחים תוספתא
האשם,112) את להקריב  הבעלים של זמנם הגיע  שטרם

יום  לפני  מצורע  או טומאתו ימי  שבעת בתוך טמא נזיר כגון
עצמו, בקרבן זמן מחוסר ויש הכהן. ידי  על לטהרתו השמיני 

ללידתו. ימים שמונת שעברו לפני  אותו,113)כגון ילינו
פסול  נפסלו שלא קדשים שורפים שאין בלינה, שייפסל כדי 
יישרף  בגופו שפסולו כל הכלל, "זה קרבן). של (גופו הגוף 
השריפה" לבית ויצאו צורתן תעובר ובבעלים בדם מיד,
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להיפך, או איל במקום כבש הביא אם וגם לד:). (פסחים
להביא  חייבים שהבעלים אלא הקרבן, בגוף  פסול זה אין

אחרת. שם.114)בהמה קרבן 115)תוספתא לשם אלא
פסול.116)אחר. ה"א.117)ובחטאת פט "ו לקמן

.ÊÎÈÊ ˙ÏBÚ118,ÚˆÓ ˙ÏBÚ ,˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ , «»ƒ«∆∆«¿…»
ÈqÁÓ B‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ L„Á OÚ ÌÈL Èa ÔËÁML∆¿»»¿≈¿≈»»…∆¿∆»¿À¿≈

ÌÈLk  ÌÈÏÚaa ÔÓÊ119ÌÈÎÒ ÔÈeÚËe120‰Ê . ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆
ÏÒBt BÈ‡  ‰„ ˙ÏBÚa ÏÒBt BÈ‡L Ïk :ÏÏk‰«¿»…∆≈≈¿«¿»»≈≈
‰˙ÏÚ ‡lL ÔÈa ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ÔÈa ,‰BÁ ˙ÏBÚa¿«»≈»¿»«¿»ƒ≈∆…»¿»

.Ì‰Ï»∆

שם.118) בעולת 119)מנחות, הכשר כל הכלל, "זה שם:
הפסול  וכל (בדיעבד), חובה בעולת כשר (לכתחילה) נדבה
מסיימים: פ "א, זבחים ובתוספתא באשם". פסול – בחטאת
מחוייבים  כלומר חובה", לשם לבעלים עלו שלא "אלא

אחר. קרבן הכשרות.120)להביא העולות כל

ה'תשע"ט  א' אדר י"א ש "ק יום 

   1 
והקריב 1) אבדו או ומת לחטאתו מעות המפריש יבאר

תחתיהן. חטאת

.‡˙BÚn‰ eÎÏÈ  ˙ÓÂ B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈÙn‰««¿ƒ»¿«»»≈≈¿«»
ÁÏn‰ ÌÈÏ2,e„‡Â B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈÙn‰ ÔÎÂ . ¿»«∆«¿≈««¿ƒ»¿«»¿»¿

‰tk Á‡ ˙BÚn‰ e‡ˆÓÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙‡hÁ È˜‰Â¿ƒ¿ƒ«»«¿≈∆¿ƒ¿¿«»«««»»
ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ 3. ≈¿¿»«∆«

בני2) בהם ייכשלו שלא וכדי  בעליה, שמתו כחטאת דינם
המלח . לים אותם משליכים שכיפרו 3)אדם כחטאת

בעליה.

.BÚÓ LÈÙ‰˙BÚÓ LÈÙ‰Â ,e„‡Â B˙‡hÁÏ ˙ ƒ¿ƒ»¿«»¿»¿¿ƒ¿ƒ»
˙‡hÁ Ô‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙BÁ‡¬≈«¿≈∆¿…ƒ¿ƒƒ«»∆«»
el‡Â el‡Ó ‡ÈÈ  ˙BBL‡‰ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿¿»»ƒ»ƒ≈≈»≈

‰„Ï eÏtÈ ‡M‰Â ,˙‡hÁÏ4. ¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

ציבור.4) לעולות

.‚˙‡hÁ LÈÙ‰Â ,e„‡Â B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈÙ‰ƒ¿ƒ»¿«»¿»¿¿ƒ¿ƒ«»
e‡ˆÓpL „Ú dÈ˜‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz«¿≈∆¿…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»«∆ƒ¿¿
‡ÈÈÂ ,Înz  ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡hÁ‰ È‰Â ,˙BÚn‰«»«¬≈««»«¬«ƒ»≈¿»ƒ

.‰„Ï eÏtÈ ‡M‰Â ,˙‡hÁ el‡Â el‡Ó≈≈»≈«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

.„˙BÚÓ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â B˙‡hÁ LÈÙ‰ƒ¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ»
˙‡ˆÓpL „Ú Ì‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰ÈzÁz«¿∆»¿…ƒ¿ƒƒ«»∆«∆ƒ¿»
‡ÈÈÂ ,Înz  ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ È‰Â ,B˙‡hÁ«»«¬≈ƒ«¬«ƒ»≈¿»ƒ

.‰„Ï eÏtÈ ‡M‰Â ,˙‡hÁ el‡Â el‡Ó≈≈»≈«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

.‰LÈÙ‰5tk˙Ó  ˙eÈÁ‡Ï ˙BÚÓ Èeaˆ ÈL ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈»¿«¬»ƒ¿«≈
‰„Ï ÏtÈ ÈM‰Â ,Ì‰Ó „Á‡a6. ¿∆»≈∆¿«≈ƒƒ…ƒ¿»»

בניגוד 5) מזה, וקצת זה מציבור קצת לקחת אסור אבל

ומאלו". מאלו "יביא בהם שנאמר ב ֿד שבהלכות לדינים
הלכה 6) ד פרק  למעלה לאחריות, חטאות שתי  בהפריש כמו
ה.

.Â‡e‰L eÒÎe ,B˙‡hÁ ÈÓ„ B‡ B˙‡hÁ LÈÙn‰««¿ƒ«»¿≈«»¿»∆
ÔÈlÁ el‡ È‰  iÁ BÈ‡L ‡ˆÓÂ iÁ7‡ÏÂ «»¿ƒ¿»∆≈«»¬≈≈Àƒ¿…

eÒÎe ,ÌÈzL ÈÓ„ B‡ ÌÈzL LÈÙ‰ .eLc˜˙ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈¿«ƒ¿»
 ˙Á‡ ‡l‡ iÁ BÈ‡L ‡ˆÓÂ ÌÈzL iÁ ‡e‰L∆«»¿«ƒ¿ƒ¿»∆≈«»∆»««

‡M‰Â ,˙Á‡ ‡ÈÈ8‰„Ï eÏtÈ9. »ƒ««¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

הקדישו.7) לא כן מנת ועל טעות הקדש בהפריש 8)שזה
עד  שירעו הכוונה בהמות ובהפריש כפשוטו, המובן דמים
יפול  הכסף  ושאר אחת חטאת ויקנו וימכרן מום בהן שיפול

קדושה.9)לנדבה. עליהם שחלה מפני 

.ÊB„Èa ˙BÚÓ Á˜Bl‰10ËwÏÓ ‰È‰L B‡11:Ó‡Â «≈«»¿»∆»»¿«≈¿»«
ÔÈlÁ ˙Bn‰  È˙‡hÁ Ì‰Ó ‡È‡ el‡12‰‡È ÔÎÂ . ≈»ƒ≈∆«»ƒ«»Àƒ¿≈≈»∆
˙Baw‰ ‡La ÓÁÂ Ï˜ c‰L ,ÈÏ13˙Bn‰L ƒ∆«»»«»…∆ƒ¿»«»¿»∆«»

.ÔÈlÁÀƒ

מטבעות.10) כמה אחת בבת בידו פרוטה 11)לקח  מצרף 
גדול. סכום שנתלקט  עד בהמה 12)לפרוטה בהם קנה אם

אביא  שאמר, מפני  חולין, הוא הרי  מותר, ונשאר לחטאת
הקרבן. של מחירו כדי  אלא כולם הקדיש לא חטאתי , מהם
לחטאת", "אלו כשאמר אבל מהם", "אביא כשאמר זה וכל

כולן. שהקדיש מפני  נדבה, המותר באה 13)- חטאת
מפני מחובתו, יותר לתת התכוון ואולי  חטא, על לכפרה
וחומר  קל ולפיכך נדבה בקרבנות כן שאין מה נוקפו, שלבו

חולין. שהמותר הוא

.ÁÌ‰Ó ‡È‰Â ‡ËBÁ ˙ÁÓÏ ˙BÚÓ LÈÙn‰««¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ≈∆
B˙ÁÓ14‰È˙B‰Â ‡ËBÁ ˙ÁÓ LÈÙ‰L B‡ ,15 ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»

‰„ ˙ÁÓ ‡ÈÈ ˙Bn‰16˙ÈÈOÚ ˙BÓ Ï‡ . «»»ƒƒ¿«¿»»¬»«¬ƒƒ
ÔÈzÁ‰ ‡È‰L ,ÏB„b Ô‰k ÏL ‰ÙÈ‡‰17.˜È  »≈»∆…≈»∆ƒ«¬ƒƒƒ¿«

 ÈÊ ÏL BÓÁÏ ˙BÓe ‰„Bz ÈÓÁÏ ˙BÓ ÔÎÂ¿≈««¿≈»««¿∆»ƒ
e˜È18‰„Ï eÏtÈ  ÂÈÎÒ ÈÓc ˙BÓe .19k . ƒ¿¿«¿≈¿»»ƒ¿ƒ¿»»¿»

.ÔÈlÁ  ÌÈÏ˜M‰ ˙BnL ,ÌÈÏ˜La e‡a≈«¿ƒ¿»ƒ∆««¿»ƒÀƒ

מהכסף .14) חלק  שהיה 15)ונשאר ממה יותר קמח  הביא
להביא. במשנה 16)צריך נדבה. שקרב  חטאת מותר ככל

הכהן  יהוידע  דרש מדרש זה שנינו: ד הלכה ז פרק  שקלים
עולות. בהם יקח  אשמה, ושום חטאת משום הבא כל וכו'
המותר  את מקריב  שהחוטא משמע  רבינו של מלשונו
החטאת  כמותר שזה אמרו שם בגמרא אבל נדבה, כמנחת
לעולות  המזבח  לקיץ  הוא חטאת שמותר שם, שנינו והרי 

עשירית 17)ציבור. מנחה יום בכל מקריב  גדול כהן
חביתין. מנחת נקראת והיא סולת והטעם,18)האיפה

כתוספת  אלא עצמו, בפני  קרב  לחם מצאנו שלא מפני 
הנזיר  כי  אחר, נזיר של לקרבנו זה מותר לצרף  ואין לקרבן,
ואינו  בתורה כמפורש משלו, נזיר לחמי  להביא חייב  האחר
כי ירקבו, תודה לחמי  גם הטעם ומזה עליהם. להוסיף  יכול

תקנה. להם כמותר 19)אין ודינם הם קדשים קדשי  נסכים
ואשם. חטאת
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להיפך, או איל במקום כבש הביא אם וגם לד:). (פסחים
להביא  חייבים שהבעלים אלא הקרבן, בגוף  פסול זה אין

אחרת. שם.114)בהמה קרבן 115)תוספתא לשם אלא
פסול.116)אחר. ה"א.117)ובחטאת פט "ו לקמן

.ÊÎÈÊ ˙ÏBÚ118,ÚˆÓ ˙ÏBÚ ,˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ , «»ƒ«∆∆«¿…»
ÈqÁÓ B‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ L„Á OÚ ÌÈL Èa ÔËÁML∆¿»»¿≈¿≈»»…∆¿∆»¿À¿≈

ÌÈLk  ÌÈÏÚaa ÔÓÊ119ÌÈÎÒ ÔÈeÚËe120‰Ê . ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆
ÏÒBt BÈ‡  ‰„ ˙ÏBÚa ÏÒBt BÈ‡L Ïk :ÏÏk‰«¿»…∆≈≈¿«¿»»≈≈
‰˙ÏÚ ‡lL ÔÈa ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ÔÈa ,‰BÁ ˙ÏBÚa¿«»≈»¿»«¿»ƒ≈∆…»¿»

.Ì‰Ï»∆

שם.118) בעולת 119)מנחות, הכשר כל הכלל, "זה שם:
הפסול  וכל (בדיעבד), חובה בעולת כשר (לכתחילה) נדבה
מסיימים: פ "א, זבחים ובתוספתא באשם". פסול – בחטאת
מחוייבים  כלומר חובה", לשם לבעלים עלו שלא "אלא

אחר. קרבן הכשרות.120)להביא העולות כל

ה'תשע"ט  א' אדר י"א ש "ק יום 

   1 
והקריב 1) אבדו או ומת לחטאתו מעות המפריש יבאר

תחתיהן. חטאת

.‡˙BÚn‰ eÎÏÈ  ˙ÓÂ B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈÙn‰««¿ƒ»¿«»»≈≈¿«»
ÁÏn‰ ÌÈÏ2,e„‡Â B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈÙn‰ ÔÎÂ . ¿»«∆«¿≈««¿ƒ»¿«»¿»¿

‰tk Á‡ ˙BÚn‰ e‡ˆÓÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙‡hÁ È˜‰Â¿ƒ¿ƒ«»«¿≈∆¿ƒ¿¿«»«««»»
ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ 3. ≈¿¿»«∆«

בני2) בהם ייכשלו שלא וכדי  בעליה, שמתו כחטאת דינם
המלח . לים אותם משליכים שכיפרו 3)אדם כחטאת

בעליה.

.BÚÓ LÈÙ‰˙BÚÓ LÈÙ‰Â ,e„‡Â B˙‡hÁÏ ˙ ƒ¿ƒ»¿«»¿»¿¿ƒ¿ƒ»
˙‡hÁ Ô‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙BÁ‡¬≈«¿≈∆¿…ƒ¿ƒƒ«»∆«»
el‡Â el‡Ó ‡ÈÈ  ˙BBL‡‰ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿¿»»ƒ»ƒ≈≈»≈

‰„Ï eÏtÈ ‡M‰Â ,˙‡hÁÏ4. ¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

ציבור.4) לעולות

.‚˙‡hÁ LÈÙ‰Â ,e„‡Â B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈÙ‰ƒ¿ƒ»¿«»¿»¿¿ƒ¿ƒ«»
e‡ˆÓpL „Ú dÈ˜‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz«¿≈∆¿…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»«∆ƒ¿¿
‡ÈÈÂ ,Înz  ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡hÁ‰ È‰Â ,˙BÚn‰«»«¬≈««»«¬«ƒ»≈¿»ƒ

.‰„Ï eÏtÈ ‡M‰Â ,˙‡hÁ el‡Â el‡Ó≈≈»≈«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

.„˙BÚÓ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â B˙‡hÁ LÈÙ‰ƒ¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ»
˙‡ˆÓpL „Ú Ì‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰ÈzÁz«¿∆»¿…ƒ¿ƒƒ«»∆«∆ƒ¿»
‡ÈÈÂ ,Înz  ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ È‰Â ,B˙‡hÁ«»«¬≈ƒ«¬«ƒ»≈¿»ƒ

.‰„Ï eÏtÈ ‡M‰Â ,˙‡hÁ el‡Â el‡Ó≈≈»≈«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

.‰LÈÙ‰5tk˙Ó  ˙eÈÁ‡Ï ˙BÚÓ Èeaˆ ÈL ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈»¿«¬»ƒ¿«≈
‰„Ï ÏtÈ ÈM‰Â ,Ì‰Ó „Á‡a6. ¿∆»≈∆¿«≈ƒƒ…ƒ¿»»

בניגוד 5) מזה, וקצת זה מציבור קצת לקחת אסור אבל

ומאלו". מאלו "יביא בהם שנאמר ב ֿד שבהלכות לדינים
הלכה 6) ד פרק  למעלה לאחריות, חטאות שתי  בהפריש כמו
ה.

.Â‡e‰L eÒÎe ,B˙‡hÁ ÈÓ„ B‡ B˙‡hÁ LÈÙn‰««¿ƒ«»¿≈«»¿»∆
ÔÈlÁ el‡ È‰  iÁ BÈ‡L ‡ˆÓÂ iÁ7‡ÏÂ «»¿ƒ¿»∆≈«»¬≈≈Àƒ¿…

eÒÎe ,ÌÈzL ÈÓ„ B‡ ÌÈzL LÈÙ‰ .eLc˜˙ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈¿«ƒ¿»
 ˙Á‡ ‡l‡ iÁ BÈ‡L ‡ˆÓÂ ÌÈzL iÁ ‡e‰L∆«»¿«ƒ¿ƒ¿»∆≈«»∆»««

‡M‰Â ,˙Á‡ ‡ÈÈ8‰„Ï eÏtÈ9. »ƒ««¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

הקדישו.7) לא כן מנת ועל טעות הקדש בהפריש 8)שזה
עד  שירעו הכוונה בהמות ובהפריש כפשוטו, המובן דמים
יפול  הכסף  ושאר אחת חטאת ויקנו וימכרן מום בהן שיפול

קדושה.9)לנדבה. עליהם שחלה מפני 

.ÊB„Èa ˙BÚÓ Á˜Bl‰10ËwÏÓ ‰È‰L B‡11:Ó‡Â «≈«»¿»∆»»¿«≈¿»«
ÔÈlÁ ˙Bn‰  È˙‡hÁ Ì‰Ó ‡È‡ el‡12‰‡È ÔÎÂ . ≈»ƒ≈∆«»ƒ«»Àƒ¿≈≈»∆
˙Baw‰ ‡La ÓÁÂ Ï˜ c‰L ,ÈÏ13˙Bn‰L ƒ∆«»»«»…∆ƒ¿»«»¿»∆«»

.ÔÈlÁÀƒ

מטבעות.10) כמה אחת בבת בידו פרוטה 11)לקח  מצרף 
גדול. סכום שנתלקט  עד בהמה 12)לפרוטה בהם קנה אם

אביא  שאמר, מפני  חולין, הוא הרי  מותר, ונשאר לחטאת
הקרבן. של מחירו כדי  אלא כולם הקדיש לא חטאתי , מהם
לחטאת", "אלו כשאמר אבל מהם", "אביא כשאמר זה וכל

כולן. שהקדיש מפני  נדבה, המותר באה 13)- חטאת
מפני מחובתו, יותר לתת התכוון ואולי  חטא, על לכפרה
וחומר  קל ולפיכך נדבה בקרבנות כן שאין מה נוקפו, שלבו

חולין. שהמותר הוא

.ÁÌ‰Ó ‡È‰Â ‡ËBÁ ˙ÁÓÏ ˙BÚÓ LÈÙn‰««¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ≈∆
B˙ÁÓ14‰È˙B‰Â ‡ËBÁ ˙ÁÓ LÈÙ‰L B‡ ,15 ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»

‰„ ˙ÁÓ ‡ÈÈ ˙Bn‰16˙ÈÈOÚ ˙BÓ Ï‡ . «»»ƒƒ¿«¿»»¬»«¬ƒƒ
ÔÈzÁ‰ ‡È‰L ,ÏB„b Ô‰k ÏL ‰ÙÈ‡‰17.˜È  »≈»∆…≈»∆ƒ«¬ƒƒƒ¿«

 ÈÊ ÏL BÓÁÏ ˙BÓe ‰„Bz ÈÓÁÏ ˙BÓ ÔÎÂ¿≈««¿≈»««¿∆»ƒ
e˜È18‰„Ï eÏtÈ  ÂÈÎÒ ÈÓc ˙BÓe .19k . ƒ¿¿«¿≈¿»»ƒ¿ƒ¿»»¿»

.ÔÈlÁ  ÌÈÏ˜M‰ ˙BnL ,ÌÈÏ˜La e‡a≈«¿ƒ¿»ƒ∆««¿»ƒÀƒ

מהכסף .14) חלק  שהיה 15)ונשאר ממה יותר קמח  הביא
להביא. במשנה 16)צריך נדבה. שקרב  חטאת מותר ככל

הכהן  יהוידע  דרש מדרש זה שנינו: ד הלכה ז פרק  שקלים
עולות. בהם יקח  אשמה, ושום חטאת משום הבא כל וכו'
המותר  את מקריב  שהחוטא משמע  רבינו של מלשונו
החטאת  כמותר שזה אמרו שם בגמרא אבל נדבה, כמנחת
לעולות  המזבח  לקיץ  הוא חטאת שמותר שם, שנינו והרי 

עשירית 17)ציבור. מנחה יום בכל מקריב  גדול כהן
חביתין. מנחת נקראת והיא סולת והטעם,18)האיפה

כתוספת  אלא עצמו, בפני  קרב  לחם מצאנו שלא מפני 
הנזיר  כי  אחר, נזיר של לקרבנו זה מותר לצרף  ואין לקרבן,
ואינו  בתורה כמפורש משלו, נזיר לחמי  להביא חייב  האחר
כי ירקבו, תודה לחמי  גם הטעם ומזה עליהם. להוסיף  יכול

תקנה. להם כמותר 19)אין ודינם הם קדשים קדשי  נסכים
ואשם. חטאת
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.ËÌÈÊ Èp˜ ˙BÓ20,˙B„ÏBÈ Èp˜ ,˙BÊ Èp˜ , «ƒ≈»ƒƒ≈»ƒ≈¿
‰„Ï eÏtÈ Ì‰È˙BÓ  ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ21 «»«¬»¿≈∆ƒ¿ƒ¿»»

‰ÏBÚ ˙BÓ .e‡aL BÓk ,˙BÏBÚ e˜ÈÂ22 ¿ƒ¿¿¿∆≈«¿«»
‰ÁÓ ˙BÓ .ÌÈÓÏLÏ  ÌÈÓÏL ˙BÓ .‰ÏBÚÏ¿»«¿»ƒƒ¿»ƒ«ƒ¿»

ÌÈÓÏLÏ  ÁÒt ˙BÓ .‰ÁÓÏ 23˙BÓ . ¿ƒ¿»«∆«ƒ¿»ƒ«
ÌÈÈÊ24ÈÊ B˙B‡Ï  ÈÊ ˙BÓ .ÌÈÈÊÏ 25. ¿ƒƒƒ¿ƒƒ«»ƒ¿»ƒ

‰„Ï ˙‡hÁ ˙BnL ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na? «∆¿»ƒ¬ƒ∆««»ƒ¿»»
‰Úe˜ ˙‡hÁa26Ôa˜a iÁ ‡e‰L ÈÓ Ï‡ ; ¿«»¿»¬»ƒ∆«»¿»¿»

„BÈÂ ‰ÏBÚ27‰Ó‰a ˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈÙ‰L ∆¿≈∆ƒ¿ƒ»¿««¿≈»
ÈÚ‰Â28ÔÏlÁÓe ÛBÚ Ì‰ÈzÁz ‡ÈÓ 29ÏÚ ¿∆¡ƒ≈ƒ«¿≈∆¿«¿»«

Ì‰Ó ‰‰ÈÂ ÛBÚ‰30ÛBÚ‰ ÈÓc LÈÙ‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈»∆≈∆¿≈ƒƒ¿ƒ¿≈»
ÈÚ‰Â31ÏlÁÈÂ ‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ Ì‰ÈzÁz ‡ÈÓ  ¿∆¡ƒ≈ƒ«¿≈∆¬ƒƒ»≈»ƒ«≈

.Ì‰a ‰‰ÈÂ ‰ÈÏÚ ˙BÚn‰«»»∆»¿≈»∆»∆

הוא 20) כך ואחר זיבה מראיית נקיים ימים שבעה סופר זב 
טו, (ויקרא יונה בני  שני  או תורים שתי  קרבן להביא חייב 

קן. נקרא זה עופות זוג התלמוד ובלשון לנדבות 21)יד)
בהמה 22)ציבור. מהם וקנה נדבה לעולת מעות שהפריש

נדבת  היא השנייה וגם עולה עוד בהן יקנה מעות, ונשארו
ציבור. לנדבת שנופל ואשם חטאת למותר בניגוד יחיד

הצאן 23) מן "ואם מהכתוב  זה דין למדו שם בירושלמי 
מן  אלא בא שאינו דבר ו) ג, (שם שלמים" לזבח  קרבנו
מן  ולא הצאן מן אלא בא שאינו הוא ומה שלמים. - הצאן

פסח . זה קרבנות 24)הבקר? לקנות כספים גבו אם
בהן  יקנו מעות, נשארו שקנו ואחרי  נזירים כמה בשביל

אחרים. נזירים בשביל מיוחד 25)קרבנות היה הכסף 
הוא  אלא אחר, נזיר קרבן בו לקנות אין ולפיכך נזיר לאותו
"מותר  בפירוש: כתוב  במשנה נדבה. קרבן זה במותר מביא

לנדבה". - קרבן.26)נזיר אותו מביא עשיר בין עני  בין
הן. קבועות החטאות בהמה 27)רוב  חטאת מביא עשיר

מדוכא  עני  הוא ואם יונה בני  שני  או תורים שתי  מביא ועני 
"דלי התלמוד: בלשון למנחה. סולת האיפה עשירית מביא
אכל  או למקדש שנכנס  טמא או שבועה על העובר דלות".
בהמה, דררגות: (שלוש ויורד עולה קרבן חייב  קודש
עופות. כבש, דרגות: (שתי  ויולדת ה). ויקרא סולת. עופות,

זֿח ). יב , מנכסיו.28)שם על 29)ירד קדושתן מעביר
לחולין. יוצאות והן חולין.30)העופות דלי31)כמכסף 

דלות.

.È‡ÈÈÂ Înz  ÌeÓ da ÏÙÂ ‰Ó‰a LÈÙ‰ƒ¿ƒ¿≈»¿»«»ƒ»≈¿»ƒ
‡ÈÈ ‡Ï  ÏÒÙÂ ÛBÚ LÈÙ‰ Ì‡ Ï‡ .ÛBÚ ‰ÈÓ„a¿»∆»¬»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«…»ƒ
BÓk ,ÔBÈ„t ÛBÚÏ ÔÈ‡L ;‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ ÂÈÓ„a¿»»¬ƒƒ»≈»∆≈»ƒ¿¿

ÁaÊn‰ Èeq‡a e‡aL32. ∆≈«¿¿ƒ≈«ƒ¿≈«

כמו 32) חילול להן יש עוף  בהן לקנות שהפריש מעות אבל
ט . בהלכה שנתבאר

.‡ÈÔÈp˜ ÈiÁ Ïk33˙BÚÓ eLÈÙ‰L ‰BzaL »«»≈ƒƒ∆«»∆ƒ¿ƒ»
ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ˙BÚn‰ ÏÎa ‡È‰Ï ‰ˆ ,Ô‰Èp˜Ï¿ƒ≈∆»»¿»ƒ¿»«»««»

‡ÈÈ  dcÏ34dcÏ ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ Ô‰a ‡È‰Ï ‰ˆ , ¿«»»ƒ»»¿»ƒ»∆«»¿«»
ÈÓc el‡Â È˙‡hÁ ÈÓc el‡ :Ó‡ elÙ‡ .‡ÈÈ »ƒ¬ƒ»«≈¿≈«»ƒ¿≈¿≈

BÏ LÈ  È˙ÏBÚ35„Á‡k Ô‰a ÁwÏÂ ˙BÚn‰ ÚÏ »ƒ≈¿»≈«»¿ƒ«»∆¿∆»
;‰ÏBÚ B‡ ˙‡hÁ Ïka ÁwÏ B‡ ,B˙ÏBÚÂ B˙‡hÁ«»¿»ƒ««…«»»

˙BLt˙Ó ÔÈw‰ ÔÈ‡L36ÌÈÏÚa‰ ˙ÁÈ˜Ïa ‡l‡37B‡ ∆≈«ƒƒƒ¿»¿∆»ƒ¿ƒ««¿»ƒ
Ô‰k ˙iOÚa38. «¬ƒ«…≈

לעולה.33) ואחד לחטאת אחד עופות. שני  פירושו קן סתם
לעולה.34) אחר עוף  לו.35)ויקנה נקבעות 36)מותר

לעולה. ואיזהו לחטאת בפירוש 37)איזהו קנו כשהבעלים
ואחר  סתם זוג קנה אם אבל לעולה, זה ועוף  לחטאת זה עוף 
לשנות. לו מותר עולה, וזה חטאת יהיה זה אמר כך

לעולה,38) או לחטאת שירצה איזה להקריב  רשאי  הכהן
בין  שקבעו פי  על ואף  לקיחה בשעת קבעו לא הבעלים אם

להקרבה. לקיחה

.ÈCÎÈÙÏ39 ˙ÓÂ Ì˙Ò ÔÈp˜Ï ˙BÚÓ LÈÙ‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿»»≈
‰„Ï ÔÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ Ô˙B‡ Ïk eÏtÈ40Ôlk È‰L , ƒ¿»»«»«¿ƒƒ¿»»∆¬≈À»

.‰ÏBÚ ‡BÏ ÔÈÈe‡¿ƒ»»

עולה.39) הדמים בכל לקנות רשאי  שהוא ואין 40)מפני 
לים  להשליכם שצריך הבעלים שמתו חטאת כדמי  דינם

המלח .

.‚È‰ÏBÚ ÈÏÚ È‰ :Ó‡Â ˙‡hÁ iÁÓ ‰È‰L ÈÓ41, ƒ∆»»¿À»«»¿»«¬≈»«»
È˙BÁÏ el‡ :Ó‡Â ˙BÚÓ LÈÙ‰Â42‡È‰Ï ‰ˆ , ¿ƒ¿ƒ»¿»«≈¿»ƒ»»¿»ƒ

˙Ó .‡ÈÈ  ‰Ó‰a ˙ÏBÚ ,‡ÈÈ  ‰Ó‰a ˙‡hÁ Ô‰a»∆««¿≈»»ƒ«¿≈»»ƒ≈
ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ  ˙BÚn‰ ÁÈp‰Â43. ¿ƒƒ««»≈¿¿»«∆«

עולה.41) להביא חובה עליו אם 42)ומוטלת פירש ולא
עליו. חובה שתיהן והרי  לעולה או לא 43)לחטאת ולמה

זה  דומים הדברים שני  אין יב ? בהלכה כמו לנדבה יפלו
לחטאת  אלו אומרים הבעלים אם אפילו יב  בהלכה לזה.
"כולן  ולפיכך לעולה כולן לעשות הם רשאים לעולה ואלו
שמסופקים  זו בהלכה כן שאין מה לעולה", לבוא ראויים
לים  ילכו הספק  ומפני  לעולה או לחטאת התכוון אם אנו
אבל  התכוון, למה דעתו גילה ולא כשמת זה וכל המלח ,
מגלה  הוא הרי  עולה או חטאת אלו מדמים מביא כשהוא

משנה). (לחם "לחובתי " באמירתו כוונתו את
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ה'תשע"ט  א' אדר ה' ראשון  יום 

פח. עשה מצות קכד. תעשה לא מצות
קנה. תעשה לא מצות פג.

― הקכ"ד ׁשיריהּמצוה מּלאפֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
מנחֹות  אמרֹו והּוא חמץ, ― ְְְֵָָָ

מאּׁשי" אתּה נתּתי חלקם חמץ תאפה "לא יתעּלה: ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
 יאפה לא הּמנחה ׁשירי ׁשהּוא ׁשחלקם אמר ּכאּלּו ,ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּב ּכמֹו מלקּות, חּיב ― חמץ אֹותֹו ׁשאפה ּומי ארהחמץ. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
הּמׁשנה    על וחּיבין ואמרה: , ְְְְִִַַַָָָָ

מּמנחֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָָָאפּיתּה.
.

― הפ"ח ׁשיריהּמצוה לאכל הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
 מּמּנה "והּנֹותרת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָמנחֹות,

ּתאכל" מּצֹות ּובניו אהרן יאכלּו  ספרא ּולׁשֹון . ְְְֲִֵֵַַָָָָֹֹ
 יבמּה ּבֹו: ּכּיֹוצא מצוה. ― ּתאכל "מּצֹות :ְְִֵֵֵַַָָָָ

עליה יבֹוא  ׁשאכילת ּכלֹומר: מצוה", ― ְְֲִִֶֶַַָָָָ
עׂשה מצות ׁשהיא היבמה ּביאת ּכמֹו היא מנחֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשירי
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. רׁשּות ׁשל ּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹלא

מנחֹות ּבמּסכת ׁשּמצוהּבמקֹומם הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון : ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
ּבבני ֿ זכר "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּזכרים, מיחדת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻזֹו

יאכלּנה" אהרן  . ֲֲֶַָֹֹ

― הפ"ג ֿ הּמצוה ּכל ידי לצאת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
עלינּו ׁשּיעבר הראׁשֹון ּברגל עלינּו הּמּטלים ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות
רגלים, מּׁשלׁשה רגל יחלף ׁשּלא ּכדי רגלים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹמּׁשלׁשה
והּוא עליו. הּמּטל ֿ קרּבן ּכל הקריב ּכבר ֿ ּכן ֿ אם ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֻאּלא
ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת תדרׁשּו "לׁשכנֹו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָאמרֹו

עלתיכם"  ׁשהּוא הּוא, זה צּוּוי ענין . ְִִֵֶֶֶַֹֹ
מּׁשלׁשה ֿ רגל ּבכל והּוא ― ׁשּמה ׁשּתבֹוא ּבזמן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:

רגלים    אּתה חּיב ― ְִַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון .עלי הּמּטל ֿ קרּבן ּכל להביא : ְְְְִִֵֶַָָָָָָֻ

לקבעם נאמר? לּמה ― ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה, ְְֱֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָ"ּובאת
נאמר: וׁשם ּבֹו". ׁשּפגע הראׁשֹון ּברגל ׁשּיביאּו ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָחֹובה
עליו ׁשּיעברּו עד ּתאחר' 'ּבל מּׁשּום עליו עֹובר ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ"אינֹו
רגלים ׁשלׁשה עליו עברּו אם ּכלֹומר: ּכּלּה", ׁשנה ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָֻרגלי
עליו עבר אם אבל לאו; על עֹובר יהא אז הביא, ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹולא
ראׁש ּובגמרא ּבלבד. עׂשה על עבר זה הרי ― אחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹרגל

עֹוברהּׁשנה אחד רגל עליו ׁשעבר ּכיון רבא: אמר : ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ּבּתלמּוד ואמרּו ּבעׂשה. ּדרּבי טעמיּה "מאי : ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָ

מאיר?        ִֵ
ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת ּדכתיב:  ְֲִִֵֶַָָָָָָ
אתית ּכי ―   איּתי ְִֵֵַָ

נתּבאר הּנה ּדאתא, הּוא לעׂשה אמרי: ורּבנן .ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ

עׂשה, מצות ― ׁשּמה" "והבאתם ׁשּנאמר ׁשּזה ,ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָל
ידי ויצא עליו. הּמּטלֹות לה' ֿ החֹובֹות ּכל ׁשּיביא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻוהּוא:
ּובין הּקרּבנֹות מּמיני הם ׁשאּלה ּבין ֿ רגל, ּבכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחֹובתֹו

ּדמים ׁשהם  וערכים   ֲִִֵֶַָָ
וחרמים    ולקט והקּדׁשֹות ְְְֲִֵֶֶֶַָ

ּופאה וׁשכחה  לצאת היא עׂשה ּומצות . ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבֹו, ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל הּללּו החֹובֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָידי

הּׁשנה. ראׁש ְִַָָָָֹּבגמרא

― הקנ"ה ֿ הּמצוה את מּלאחר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבהם, חּיבים ׁשאנּו הּקרּבנֹות ּוׁשאר והּנדבֹות ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָהּנדרים
תאחר לא אלהי לה' נדר ֿ תּדר "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹוהּוא

לׁשּלמֹו"  ּבּקּבלה ּובא ,  ׁשאינֹו ְְֵֶַַַָָָ
ּוכבר רגלים. ׁשלׁשה עליו ׁשּיעברּו עד זה, לאו על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָעֹובר

הּׁשנה ראׁש ּבתחּלת זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ

ה'תשע"ט  א' אדר ו ' שני יום 

פה. פד. עשה מצות
יום ראשון ֿ שני ה 'ֿ ו 'אדר א '
צ. תעשה לא מצות

― הפ"ד ֿ הּמצוה ּכל להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
"וׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, הּבחירה ּבבית ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהּקרּבנֹות

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה  רצּו וכאׁשר , ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
קרּבן איזה ׁשל ּבחּוץ הקרבה על ֿ האזהרה את ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלקּים
 ֿ "ּפן יתעּלה: מאמרֹו ראיה הביאּו ֿ הּקרּבנֹות, מּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

ֿ מקֹום" ּבכל עלתי ּתעלה ּבספרי אמרּו . ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹ
ּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי "אין :ְְִִִִֵֶַַָָָָ

אני ועדין מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹלֹומר:
יהיּו לא קדׁשים ׁשאר ֿ תעׂשה, ולא ּבעׂשה עֹולה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
ּכמֹו וגֹו'", ּתעׂשה וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ּבעׂשה? ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָאּלא

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר  וענין הּלאו. על ּכׁשּנדּבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
עֹולה ׁשהּמקריב הּוא: ֿ תעׂשה" ולא ּבעׂשה "עֹולה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹאמרם
מצות על ֿ תעׂשה, לא ּומצות עׂשה מצות על עֹובר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַֹּבחּוץ
עׂשה, מצות ועל ;"עלֹותי ֿ ּתעלה "ּפן ׁשּנאמר ֿ תעׂשה ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹלא
לא וזה ― מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּכלֹומר: ּבעׂשה, אּלא יהיּו לא קדׁשים ּוׁשאר ׁשם. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹעׂשה
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹו ֿ ּׁשאמר מה על ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשעבר

ׁשם ונתּבאר ּבלבד. הםמצּוּך" קדׁשים ׁשאר ׁשּגם , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּסכת ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר העׂשה. על נֹוסף ֿ תעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלא

אּלּוזבחים הרי ― ּבחּוץ ׁשהקריבם ֿ הּקדׁשים ׁשּכל , ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מּכל נתּבאר הּנה ּכרת. עליהם וחּיבים ֿ תעׂשה ולא ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבעׂשה
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר ׁשּזה ֿ ּׁשאמרנּו, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמה

ּגמּורה. עׂשה מצות ― ְְְֲִֵֶַַָָמצּוּך"
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קצי          
  

      

ה'תשע"ט  א' אדר ה' ראשון  יום 

פח. עשה מצות קכד. תעשה לא מצות
קנה. תעשה לא מצות פג.

― הקכ"ד ׁשיריהּמצוה מּלאפֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
מנחֹות  אמרֹו והּוא חמץ, ― ְְְֵָָָ

מאּׁשי" אתּה נתּתי חלקם חמץ תאפה "לא יתעּלה: ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
 יאפה לא הּמנחה ׁשירי ׁשהּוא ׁשחלקם אמר ּכאּלּו ,ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּב ּכמֹו מלקּות, חּיב ― חמץ אֹותֹו ׁשאפה ּומי ארהחמץ. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
הּמׁשנה    על וחּיבין ואמרה: , ְְְְִִַַַָָָָ

מּמנחֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָָָאפּיתּה.
.

― הפ"ח ׁשיריהּמצוה לאכל הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
 מּמּנה "והּנֹותרת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָמנחֹות,

ּתאכל" מּצֹות ּובניו אהרן יאכלּו  ספרא ּולׁשֹון . ְְְֲִֵֵַַָָָָֹֹ
 יבמּה ּבֹו: ּכּיֹוצא מצוה. ― ּתאכל "מּצֹות :ְְִֵֵֵַַָָָָ

עליה יבֹוא  ׁשאכילת ּכלֹומר: מצוה", ― ְְֲִִֶֶַַָָָָ
עׂשה מצות ׁשהיא היבמה ּביאת ּכמֹו היא מנחֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשירי
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. רׁשּות ׁשל ּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹלא

מנחֹות ּבמּסכת ׁשּמצוהּבמקֹומם הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון : ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
ּבבני ֿ זכר "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּזכרים, מיחדת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻזֹו

יאכלּנה" אהרן  . ֲֲֶַָֹֹ

― הפ"ג ֿ הּמצוה ּכל ידי לצאת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
עלינּו ׁשּיעבר הראׁשֹון ּברגל עלינּו הּמּטלים ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות
רגלים, מּׁשלׁשה רגל יחלף ׁשּלא ּכדי רגלים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹמּׁשלׁשה
והּוא עליו. הּמּטל ֿ קרּבן ּכל הקריב ּכבר ֿ ּכן ֿ אם ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֻאּלא
ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת תדרׁשּו "לׁשכנֹו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָאמרֹו

עלתיכם"  ׁשהּוא הּוא, זה צּוּוי ענין . ְִִֵֶֶֶַֹֹ
מּׁשלׁשה ֿ רגל ּבכל והּוא ― ׁשּמה ׁשּתבֹוא ּבזמן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:

רגלים    אּתה חּיב ― ְִַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון .עלי הּמּטל ֿ קרּבן ּכל להביא : ְְְְִִֵֶַָָָָָָֻ

לקבעם נאמר? לּמה ― ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה, ְְֱֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָ"ּובאת
נאמר: וׁשם ּבֹו". ׁשּפגע הראׁשֹון ּברגל ׁשּיביאּו ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָחֹובה
עליו ׁשּיעברּו עד ּתאחר' 'ּבל מּׁשּום עליו עֹובר ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ"אינֹו
רגלים ׁשלׁשה עליו עברּו אם ּכלֹומר: ּכּלּה", ׁשנה ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָֻרגלי
עליו עבר אם אבל לאו; על עֹובר יהא אז הביא, ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹולא
ראׁש ּובגמרא ּבלבד. עׂשה על עבר זה הרי ― אחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹרגל

עֹוברהּׁשנה אחד רגל עליו ׁשעבר ּכיון רבא: אמר : ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ּבּתלמּוד ואמרּו ּבעׂשה. ּדרּבי טעמיּה "מאי : ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָ

מאיר?        ִֵ
ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת ּדכתיב:  ְֲִִֵֶַָָָָָָ
אתית ּכי ―   איּתי ְִֵֵַָ

נתּבאר הּנה ּדאתא, הּוא לעׂשה אמרי: ורּבנן .ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ

עׂשה, מצות ― ׁשּמה" "והבאתם ׁשּנאמר ׁשּזה ,ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָל
ידי ויצא עליו. הּמּטלֹות לה' ֿ החֹובֹות ּכל ׁשּיביא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻוהּוא:
ּובין הּקרּבנֹות מּמיני הם ׁשאּלה ּבין ֿ רגל, ּבכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחֹובתֹו

ּדמים ׁשהם  וערכים   ֲִִֵֶַָָ
וחרמים    ולקט והקּדׁשֹות ְְְֲִֵֶֶֶַָ

ּופאה וׁשכחה  לצאת היא עׂשה ּומצות . ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבֹו, ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל הּללּו החֹובֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָידי

הּׁשנה. ראׁש ְִַָָָָֹּבגמרא

― הקנ"ה ֿ הּמצוה את מּלאחר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבהם, חּיבים ׁשאנּו הּקרּבנֹות ּוׁשאר והּנדבֹות ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָהּנדרים
תאחר לא אלהי לה' נדר ֿ תּדר "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹוהּוא

לׁשּלמֹו"  ּבּקּבלה ּובא ,  ׁשאינֹו ְְֵֶַַַָָָ
ּוכבר רגלים. ׁשלׁשה עליו ׁשּיעברּו עד זה, לאו על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָעֹובר

הּׁשנה ראׁש ּבתחּלת זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ

ה'תשע"ט  א' אדר ו ' שני יום 

פה. פד. עשה מצות
יום ראשון ֿ שני ה 'ֿ ו 'אדר א '
צ. תעשה לא מצות

― הפ"ד ֿ הּמצוה ּכל להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
"וׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, הּבחירה ּבבית ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהּקרּבנֹות

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה  רצּו וכאׁשר , ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
קרּבן איזה ׁשל ּבחּוץ הקרבה על ֿ האזהרה את ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלקּים
 ֿ "ּפן יתעּלה: מאמרֹו ראיה הביאּו ֿ הּקרּבנֹות, מּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

ֿ מקֹום" ּבכל עלתי ּתעלה ּבספרי אמרּו . ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹ
ּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי "אין :ְְִִִִֵֶַַָָָָ

אני ועדין מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹלֹומר:
יהיּו לא קדׁשים ׁשאר ֿ תעׂשה, ולא ּבעׂשה עֹולה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
ּכמֹו וגֹו'", ּתעׂשה וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ּבעׂשה? ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָאּלא

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר  וענין הּלאו. על ּכׁשּנדּבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
עֹולה ׁשהּמקריב הּוא: ֿ תעׂשה" ולא ּבעׂשה "עֹולה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹאמרם
מצות על ֿ תעׂשה, לא ּומצות עׂשה מצות על עֹובר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַֹּבחּוץ
עׂשה, מצות ועל ;"עלֹותי ֿ ּתעלה "ּפן ׁשּנאמר ֿ תעׂשה ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹלא
לא וזה ― מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּכלֹומר: ּבעׂשה, אּלא יהיּו לא קדׁשים ּוׁשאר ׁשם. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹעׂשה
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹו ֿ ּׁשאמר מה על ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשעבר

ׁשם ונתּבאר ּבלבד. הםמצּוּך" קדׁשים ׁשאר ׁשּגם , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּסכת ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר העׂשה. על נֹוסף ֿ תעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלא

אּלּוזבחים הרי ― ּבחּוץ ׁשהקריבם ֿ הּקדׁשים ׁשּכל , ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מּכל נתּבאר הּנה ּכרת. עליהם וחּיבים ֿ תעׂשה ולא ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבעׂשה
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר ׁשּזה ֿ ּׁשאמרנּו, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמה

ּגמּורה. עׂשה מצות ― ְְְֲִֵֶַַָָמצּוּך"
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― הפ"ה ּכלהּמצוה להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָֹ
― ּוׁשלמים ואׁשם ועֹולה חּטאת ― ֿ ּׁשּנתחּיבנּו ְְְְְִִֶַַַַָָָָָמה
ּכלֹומר: לארץ, ּבחּוצה ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ֿ הּבחירה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָלבית
נצטּוינּו הרי לארץ, ּבחּוצה ּבהם ׁשּנתחּיבנּו ֿ ּפי ֿ על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאף
רחּוק אף על להעלֹותם וחֹובה הּבחירה. לבית ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָלהביאם

הּדר  רק" יתעּלה: אמרֹו והּוא , ְְְִֶֶֶַַַָ
ֿ הּמקֹום" אל ּובאת ּתּׂשא ּונדרי ל ֿ יהיּו אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָקדׁשי

 ספרי ּולׁשֹון . ― "קדׁשי "רק : ְְִֵֶַָָ
― ּובאת" "ּתּׂשא לארץ, חּוצה ּבקדׁשי אּלא מדּבר ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאינֹו

ׁשיביאּנ עד הבאתֹו ּבטּפּול ׁשחּיב הּבחירה.מלּמד לבית ּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ועֹולה ואׁשם ּבחּטאת אּלא מדּבר אינֹו ׁשּזה ׁשם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר

האדם. ׁשּנתחּיב ְְִִֵֶַָָָָּוׁשלמים

― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהאזהרההּמצוה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ׁשֹוחט נקרא: וזה ּבחּוץ, ֿ הּקדׁשים מן ּדבר ׁשּום ְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָמּלׁשחֹוט

ּכרתֹות ּבריׁש ּוכׁשּמנּו ּבחּוץ",   מחּיבי ֿ ּכל ְְְְְֵֵֵֶַָָֻ
ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט וזה ׁשנים. ― והּמעלה הּׁשֹוחט מנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכרת,

העלה ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף ּכרת חּיב  אּלא , ֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לׁשֹון הּוא ּבלבד, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָמּׁשּׁשחט
יׁשחט אׁשר אֹו ּבּמחנה ֿ עז אֹו ֿ כׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַ"אׁשר
להקריב הביאֹו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח ואל לּמחנה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹמחּוץ

ונכרת" ׁשפ ּדם ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם לה' קרּבן ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָ
 ׁשחיטת על האזהרה ּכלֹומר: ׁשּלֹו, והאזהרה .ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָ

ענׁש "לא ּבדין: נלמדת אבל ּבפרּוׁש, אינּה ּבחּוץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹקדׁשים
ׁשּקבענּו הּכללים ּכפי הזהיר", ֿ ּכן ֿ אם אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

אּלּו למצות ׁשהקּדמנּו ּבהקּדמֹות ּגמרא לׁשֹון וזה . ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
הּׁשחיטהזבחים על חּיב ― ּבחּוץ והּמעלה הּׁשֹוחט : ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָ

ּוכתיב ענׁש ּכתיב 'העלאה' ּבׁשלמא ההעלאה. על ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹוחּיב
ונכרת" יבאּנּו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח "ואל ― ענׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאזהרה;

."עלתי ֿ ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ― אזהרה ; ְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
 :לּיא רב אמר אבין רּבי ּדאמר אבין, ְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָוכדרּבי

אּלא אינֹו ― ו"אל" "ּפן" "הּׁשמר", ׁשּנאמר: ֿ מקֹום ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכל
ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ׁשחיטה אּלא ֿ תעׂשה; לא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹמצות
אזהרה אּלא ונכרת", הביאֹו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ"ואל
זה, ּבלׁשֹון הּדבר החלט מרּבה ּומּתן מּׂשא ואחר לן? ְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻמנא

רּואמ מּקיׁש ― ּתעׂשה" וׁשם ּתעלה "ׁשם : ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
ענׁש עׂשּיה אף והזהיר, ענׁש עלּיה מה לעׂשּיה: ְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָָעלּיה
אמרֹו על ּתעׂשה" וׁשם ּתעלה "ׁשם ּבאמרם יֹורּו ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָוהזהיר.

"עלֹותי ּתעלה "ׁשם יתעּלה: היא וזֹו ― ְְֲִִֶֶֶַַָֹ
"ׁשם ואמר: האׁש; ּגּבי על ההקטרה ּכלֹומר: ְְְְֵֵַַַַַַַַָָָָָָָההקרבה,

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ההקרבהּתעׂשה ּכֹולל זה ― ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשהּׁשֹוחט ודע ּבׁשחיטה. צּוה ּגם ׁשהּוא לפי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּׁשחיטה,
 ֿ ּומּמה קבּועה. חּטאת הּוא ּגם חּיב ― ּבׁשֹוגג ְְִֵַַַַַָָָּבחּוץ
חּוץ הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשהּמקריב לדעת, צרי ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָּׁשאּתה

אמרּו ּובפרּוׁש ּכרת. חּיב ― העזרה למקֹום : ְְְֲִֵֵַָָָָָָ
וכן חּיב". אֹומר: יֹוחנן רּבי הּזה ּבּזמן ּבחּוץ ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ"הּמעלה
אצלנּו: הּנכֹון ׁשהּכלל לפי לּקרב, ראּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהלכה,

ּבית ׁשאין ֿ ּפי ֿ על אף ּגםמקריבין נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה .ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

ה'תשע"ט  א' אדר ז' שלישי יום 

פט. תעשה לא מצות
כט. לט. עשה מצות

ל. עשה מצות פא. תעשה לא מצות
― הפ"ט ׁשּוםהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

"מעלה נקרא: וזה לעזרה, חּוץ ּכלֹומר: ּבחּוץ, ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָקרּבן
עלתי ֿ ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּבחּוץ",

ּתראה" אׁשר ֿ מקֹום ּבכל ספרי ּולׁשֹון . ְְְְֲִִֵֶֶָָ
 ?מּנין קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי "אין :ְִִִִֵֶַָָָָ

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשאר ֿ תעׂשה, ולא ּבעׂשה עֹולה אֹומר: אני ועדין ,ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹ

"וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ― ּבעׂשה אּלא יהיּו לא ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹקדׁשים
"עלתי ּבּכללּתעלה עלה .     ְֲֶֶַַָָֹֹֹ

יצאת ולּמה היתה,  :אליה להּקׁש ? ְְְִֵֶַָָָָָָָ
ּכל ּכ ֿ תעׂשה, ולא ּבעׂשה ׁשהיא מיחדת ׁשהיא עֹולה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻמה
ל אבאר ואני ֿ תעׂשה". ּבלא הּוא הרי ּבעׂשה ְְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשהּוא
ׁשּיתּבאר ּכדי ― ּפׁשּוט ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף ― זה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּפסּוק
על להזהיר ּפסּוק עליה נאמר ׁשהעֹולה והּוא: ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָהענין.
,"עלתי ֿ ּתעלה "ּפן יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחּוץ, ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהקרבתּה
והּוא ּבפנים ֿ העֹולה את להקריב לצּוֹות אחר ּפסּוק ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּובא
עׂשה מצות וזֹו ― "עלתי ּתעלה "ׁשם יתעּלה: ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹאמרֹו
קדׁשים ׁשאר אבל ה'. יבחר אׁשר ּבּמקֹום העֹולה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּתקריב
"וׁשם אמרֹו: והּוא ּבפנים, ׁשּיקרבּו ּבלבד, ּבעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻּבאּו
"ׁשם ֿ ּׁשאמר: ׁשּמּמה אּלא מצּוּך"; אנכי אׁשר ּכל ְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּתעׂשה
אצלנּו: הּוא ּוכלל ― ֿ תעׂשה לא ׁשּבחּוץ מׁשמע ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָֹּתעׂשה"

ּכאן אמרם וזהּו הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא לאו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
אּלא יהיּו לא קדׁשים ׁשאר אֹומר אני "ועדין :ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

עֹובר ּבחּוץ קדׁשים ׁשאר הּמקריב ׁשּיהא ּכלֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבעׂשה",
"וׁשם אמר ּולפיכ ― ּבלבד עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָעל
קרּבנֹות ׁשאר ויהיּו ההּקׁש ׁשּיּׂשג ּכדי "עלתי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻּתעלה
ׁשאר ּכ ֿ תעׂשה, ּבלא ּבחּוץ עֹולה ׁשּמקריב ּכׁשם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּכעֹולה:
ענּוׁש ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ֿ תעׂשה. ּבלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹקרּבנֹות
הּכרת ּולׁשֹון קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ְְְֵֵֵַַַָָָָָּכרת;
עלה ֿ יעלה "אׁשר ּבחּוץ: ּבמעלה אמר מֹות אחרי ְְֲֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבפרׁשת
לה' אתֹו לעׂשֹות יביאּנּו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח ואל ֿ זבח ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאֹו

מעּמיו" ההּוא האיׁש ונכרת  :ּובּספרא . ְְְִִִֵַַַַָָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― מעּמיו" ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ"ונכרת
ּגמרא ּולׁשֹון ."עלתי ֿ ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹלֹומר:

ענׁשזבחים אזהרה; ּוכתיב ענׁש ּכתיב "העלאה, : ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹ
אזהרה ונכרת"; וגֹו' מֹועד אהל ֿ ּפתח "ואל ּכתיב: ―ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
נתּבארּו ּוכבר ."עלתי ֿ ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ּדכתיב: ―ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹ

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה .ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ
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קצב         
  

― הל"ט ּבּמקּדׁשהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָ
והּוא "ּתמידין", נקראים ואּלה ֿ יֹום, ּבכל ּכבׂשים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָׁשני

תמיד" עלה לּיֹום "ׁשנים יתעּלה: אמרֹו  . ְְְִִִֶַַַָָָֹ
ועׂשּיתם הקרבתם וסדר זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּוכבר

מּיֹומא ב' ּתמיד.ּבפרק ּובמּסכת ְְִִֶֶֶֶַָָ

― הכ"ט עלהּמצוה אׁש להבעיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
ּתּוקד ּתמיד "אׁש אמרֹו: והּוא ּתמיד, ֿ יֹום ּבכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּמזּבח

תכּבה" לא ֿ הּמזּבח על  אּלא יּתכן לא וזה ― ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּובין ֿ ּבקר ּבכל ֿ העצים את ולׂשים להתמיד ׁשּצּוה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבּמה

מּיֹומא ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּובמּסכתהערּבים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּתמיד אמרּו ּובפרּוׁש . ּפי ֿ ֿ על "אף : ְְִִֵַַָָ

ֿ ההדיֹוט". מן להביא מצוה ֿ הּׁשמים, מן יֹורדת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהאׁש
מּכּפּורים ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָ

האׁש מערכֹות מצות לֹומר רצֹוני מּתמיד, ב' ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּובפרק
ּבּמזּבח. ֿ יֹום ּבכל ְְֲִֵֵַַַַָהּנעׂשית

― הפ"א אׁשהּמצוה מּלכּבֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
 ֿ על ּתּוקד ּתמיד "אׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהּמזּבח,

תכּבה" לא ּובספראהּמזּבח . תכּבה "לא : ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹ
ֿ העֹובר וכל ֿ תעׂשה"; ּבלא עֹובר ֿ המכּבה ׁשּכל מלּמד ―ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
― הּמזּבח מּגחלי אחת ּגחלת אפּלּו וכּבה זה לאו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעל
מּזבחים י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָלֹוקה.

.

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹ
ֿ הּדׁשן את להסיר ּגּביהּכהנים מעל ֿ יֹום ּבכל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא הּדׁשן", "ּתרּומת ׁשּקֹוראים: וזֹוהי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָהּמזּבח
והרים וגֹו' ֿ בד ּומכנסי בד מּדֹו הּכהן "ולבׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹיתעּלה:

ֿ הּדׁשן" את ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּתמיד ּבמּסכת מקֹומֹות   וכּפּורים. ְְְִִִֶֶַָ

ה'תשע"ט  א' אדר ח' רביעי יום 

מא. מ. כה. כח. עשה מצות
מב. כז.

― הכ"ח ֿ הּמצוה את לּתן הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
אמרֹו והּוא הּזהב, מזּבח על ּפעמים ֿ יֹום ּבכל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּקטרת
ּבּבקר ּבּבקר סּמים קטרת אהרן עליו "והקטיר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹיתעּלה:
ּבין ֿ הּנרת את אהרן ּובהעלת יקטירּנה ֿ הּנרת את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹּבהיטיבֹו

יקטירּנה" הערּבים  ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבריׁש ֿ יֹום ּבכל ּבּה ההקטרה ותאּור ועׂשּיתּה זֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹקטרת

ּתמידּכרתֹות ּבמּסכת ּובמקֹומֹות    . ְְְִִֵֶֶַָ

― הכ"ה להדליקהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה:הּנרֹות אמרֹו והּוא ה', לפני ּתמיד ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

אתֹו יער ֿ העדת על אׁשר לּפרכת מחּוץ מֹועד ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻ"ּבאהל
ּובניו" אהרן  הּנרֹות הטבת מצות וזֹוהי ―. ְְֲֲִִֵַַַַָָָֹ

מּמנחֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ
מּיֹומא א' ּתמיד.ּובפרק ּבמּסכת ּובמקֹומֹות ְְְִִִֶֶֶֶַָָ

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
ּובין ּבּבקר מנחה ּתמיד, ֿ יֹום ּבכל ּגדֹול ּכהן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּיקריב

ּגדֹול ּכהן חבּתי הּנקראת: והיא הערּבים,  ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹ
אמרֹו והּוא מׁשיח. ּכהן מנחת ּגם: ונקראת ,ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹ

לה'" ֿ יקריבּו אׁשר ּובניו אהרן קרּבן "זה יתעּלה:  ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
קרבה ואי קרבה ּומתי זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

ו' ט'ּבפרק ּביֹומאּובפרק ּובמקֹומֹות מּמנחֹות ְְְְְִִֶֶֶֶָָ
.ְִָותמיד

― המ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
מּוסף וזהּו ― ֿ יֹום ּכל ׁשל ּתמיד על נֹוסף ֿ ׁשּבת ֿ יֹום ְְִֶֶַַַָָָָָּבכל
ֿ כבׂשים" ׁשני הּׁשּבת "ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָׁשּבת.

  'ב ּבפרק הקרבתֹו סדר נתּבאר ּוכבר .ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּובתמיד.מּיֹומא ְִִָָ

― הכ"ז הּפניםהּמצוה לחם לׂשים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
     והּוא ּתמיד, ה' ְְִִֵָלפני

ּתמיד" לפני ּפנים לחם ֿ הּׁשלחן על "ונתּת יתעּלה: ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻאמרֹו
  חדׁש לחם ּבנתינת הּתֹורה לׁשֹון ידעּת ּוכבר .ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

 ֿ מה הּכהנים וׁשּיאכלּו לבֹונה, עּמֹו וׁשיהא ֿ ׁשּבת, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכל
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּקֹודמת. ּבּׁשּבת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּנעׂשה

מּמנחֹות י"א .ּבפרק ְְִֶֶָ

― המ"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
וזהּו ― ֿ יֹום ּכל ׁשל ּתמיד על נֹוסף ֿ חדׁש ֿ ראׁש ְְִֶֶֶַָָָָֹֹּבכל
חדׁשיכם "ּובראׁשי יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ חדׁש. ראׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמּוסף

וגֹו'"  . ְ

ה'תשע"ט  א' אדר ט ' חמישי יום 

מד. מג. עשה מצות
יום רביעי ֿ חמישי ח 'ֿ ט 'אדר א '

נא. נ. מח. מז. מו. מה.
― המ"ג קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

מּוסף וזהּו ― הּפסח ימי ֿ ׁשבעת ּבכל הּתמיד על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָנֹוסף
ּתקריבּו ימים "ׁשבעת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמּצֹות. ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָחג

לה'" אּׁשה  . ִֶַ

― המ"ד העמרהּמצוה מנחת היא    ְְִִִֶַַַָָֹ
   להקריב ׁשּנצטּוינּו הּמצוה והיא ,ְְְְְִִִִִֶַַַָ

ּכבׂש עּמּה ונקריב ּבניסן, ט"ז ּביֹום ׂשעֹורים ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָמנחת
ֿ עמר את "והבאתם יתעּלה: אמרֹו והּוא לעֹולה. ֿ ׁשנתֹו ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבן

ֿ הּכהן אל קצירכם ראׁשית היא זֹו ּומנחה . ְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
יתעּלה: ּבאמרֹו הרמז ועליה ּבּכּורים", "מנחת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנקראת:
ּגרׂש ּבאׁש קלּוי אביב לה' ּבּכּורים מנחת ֿ ּתקריב ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ"ואם

ּכרמל"  הּמכלּתא ּולׁשֹון . אם ֿ "ּכל : ְְְְִִֶַַָָ
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קצג          
  

― הל"ט ּבּמקּדׁשהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָ
והּוא "ּתמידין", נקראים ואּלה ֿ יֹום, ּבכל ּכבׂשים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָׁשני

תמיד" עלה לּיֹום "ׁשנים יתעּלה: אמרֹו  . ְְְִִִֶַַַָָָֹ
ועׂשּיתם הקרבתם וסדר זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּוכבר

מּיֹומא ב' ּתמיד.ּבפרק ּובמּסכת ְְִִֶֶֶֶַָָ

― הכ"ט עלהּמצוה אׁש להבעיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
ּתּוקד ּתמיד "אׁש אמרֹו: והּוא ּתמיד, ֿ יֹום ּבכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּמזּבח

תכּבה" לא ֿ הּמזּבח על  אּלא יּתכן לא וזה ― ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּובין ֿ ּבקר ּבכל ֿ העצים את ולׂשים להתמיד ׁשּצּוה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבּמה

מּיֹומא ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּובמּסכתהערּבים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּתמיד אמרּו ּובפרּוׁש . ּפי ֿ ֿ על "אף : ְְִִֵַַָָ

ֿ ההדיֹוט". מן להביא מצוה ֿ הּׁשמים, מן יֹורדת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהאׁש
מּכּפּורים ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָ

האׁש מערכֹות מצות לֹומר רצֹוני מּתמיד, ב' ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּובפרק
ּבּמזּבח. ֿ יֹום ּבכל ְְֲִֵֵַַַַָהּנעׂשית

― הפ"א אׁשהּמצוה מּלכּבֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
 ֿ על ּתּוקד ּתמיד "אׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהּמזּבח,

תכּבה" לא ּובספראהּמזּבח . תכּבה "לא : ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹ
ֿ העֹובר וכל ֿ תעׂשה"; ּבלא עֹובר ֿ המכּבה ׁשּכל מלּמד ―ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
― הּמזּבח מּגחלי אחת ּגחלת אפּלּו וכּבה זה לאו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעל
מּזבחים י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָלֹוקה.

.

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹ
ֿ הּדׁשן את להסיר ּגּביהּכהנים מעל ֿ יֹום ּבכל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא הּדׁשן", "ּתרּומת ׁשּקֹוראים: וזֹוהי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָהּמזּבח
והרים וגֹו' ֿ בד ּומכנסי בד מּדֹו הּכהן "ולבׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹיתעּלה:

ֿ הּדׁשן" את ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּתמיד ּבמּסכת מקֹומֹות   וכּפּורים. ְְְִִִֶֶַָ

ה'תשע"ט  א' אדר ח' רביעי יום 

מא. מ. כה. כח. עשה מצות
מב. כז.

― הכ"ח ֿ הּמצוה את לּתן הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
אמרֹו והּוא הּזהב, מזּבח על ּפעמים ֿ יֹום ּבכל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּקטרת
ּבּבקר ּבּבקר סּמים קטרת אהרן עליו "והקטיר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹיתעּלה:
ּבין ֿ הּנרת את אהרן ּובהעלת יקטירּנה ֿ הּנרת את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹּבהיטיבֹו

יקטירּנה" הערּבים  ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבריׁש ֿ יֹום ּבכל ּבּה ההקטרה ותאּור ועׂשּיתּה זֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹקטרת

ּתמידּכרתֹות ּבמּסכת ּובמקֹומֹות    . ְְְִִֵֶֶַָ

― הכ"ה להדליקהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה:הּנרֹות אמרֹו והּוא ה', לפני ּתמיד ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

אתֹו יער ֿ העדת על אׁשר לּפרכת מחּוץ מֹועד ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻ"ּבאהל
ּובניו" אהרן  הּנרֹות הטבת מצות וזֹוהי ―. ְְֲֲִִֵַַַַָָָֹ

מּמנחֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ
מּיֹומא א' ּתמיד.ּובפרק ּבמּסכת ּובמקֹומֹות ְְְִִִֶֶֶֶַָָ

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
ּובין ּבּבקר מנחה ּתמיד, ֿ יֹום ּבכל ּגדֹול ּכהן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּיקריב

ּגדֹול ּכהן חבּתי הּנקראת: והיא הערּבים,  ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹ
אמרֹו והּוא מׁשיח. ּכהן מנחת ּגם: ונקראת ,ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹ

לה'" ֿ יקריבּו אׁשר ּובניו אהרן קרּבן "זה יתעּלה:  ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
קרבה ואי קרבה ּומתי זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

ו' ט'ּבפרק ּביֹומאּובפרק ּובמקֹומֹות מּמנחֹות ְְְְְִִֶֶֶֶָָ
.ְִָותמיד

― המ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
מּוסף וזהּו ― ֿ יֹום ּכל ׁשל ּתמיד על נֹוסף ֿ ׁשּבת ֿ יֹום ְְִֶֶַַַָָָָָּבכל
ֿ כבׂשים" ׁשני הּׁשּבת "ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָׁשּבת.

  'ב ּבפרק הקרבתֹו סדר נתּבאר ּוכבר .ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּובתמיד.מּיֹומא ְִִָָ

― הכ"ז הּפניםהּמצוה לחם לׂשים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
     והּוא ּתמיד, ה' ְְִִֵָלפני

ּתמיד" לפני ּפנים לחם ֿ הּׁשלחן על "ונתּת יתעּלה: ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻאמרֹו
  חדׁש לחם ּבנתינת הּתֹורה לׁשֹון ידעּת ּוכבר .ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

 ֿ מה הּכהנים וׁשּיאכלּו לבֹונה, עּמֹו וׁשיהא ֿ ׁשּבת, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכל
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּקֹודמת. ּבּׁשּבת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּנעׂשה

מּמנחֹות י"א .ּבפרק ְְִֶֶָ

― המ"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
וזהּו ― ֿ יֹום ּכל ׁשל ּתמיד על נֹוסף ֿ חדׁש ֿ ראׁש ְְִֶֶֶַָָָָֹֹּבכל
חדׁשיכם "ּובראׁשי יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ חדׁש. ראׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמּוסף

וגֹו'"  . ְ

ה'תשע"ט  א' אדר ט ' חמישי יום 

מד. מג. עשה מצות
יום רביעי ֿ חמישי ח 'ֿ ט 'אדר א '

נא. נ. מח. מז. מו. מה.
― המ"ג קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

מּוסף וזהּו ― הּפסח ימי ֿ ׁשבעת ּבכל הּתמיד על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָנֹוסף
ּתקריבּו ימים "ׁשבעת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמּצֹות. ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָחג

לה'" אּׁשה  . ִֶַ

― המ"ד העמרהּמצוה מנחת היא    ְְִִִֶַַַָָֹ
   להקריב ׁשּנצטּוינּו הּמצוה והיא ,ְְְְְִִִִִֶַַַָ

ּכבׂש עּמּה ונקריב ּבניסן, ט"ז ּביֹום ׂשעֹורים ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָמנחת
ֿ עמר את "והבאתם יתעּלה: אמרֹו והּוא לעֹולה. ֿ ׁשנתֹו ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבן

ֿ הּכהן אל קצירכם ראׁשית היא זֹו ּומנחה . ְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
יתעּלה: ּבאמרֹו הרמז ועליה ּבּכּורים", "מנחת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנקראת:
ּגרׂש ּבאׁש קלּוי אביב לה' ּבּכּורים מנחת ֿ ּתקריב ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ"ואם

ּכרמל"  הּמכלּתא ּולׁשֹון . אם ֿ "ּכל : ְְְְִִֶַַָָ
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ואחד חֹובה, ׁשהן מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות, ― ׁשּבּתֹורה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹואם
"חֹובה. אמרּו: ּבּכּורים". מנחת ּתקריב ואם הּוא: ְְְְִִִִִֵֶַַָָמהם
לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו חֹובה, אֹומר ְְֵֵֶַַַָָָאּתה
ּוכבר רׁשּות". ולא חֹובה ― ּבּכּורי מנחת את ְְְְְִִִֵֶַַָָֹּתקריב
מּמנחֹות. י' ּבפרק ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻנתּבארּו

― המ"ה קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ט"ז יֹום ׁשהּוא העמר הקרבת מּיֹום חמּׁשים ּביֹום ּגם ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹמּוסף

וז עצרתּבניסן, מּוסף הּו ּבספר הּנזּכר והּוא , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָ
ּבהקריבכם הּבּכּורים "ּוביֹום אמרֹו: והּוא ֿ סיני". ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָ"ּבמדּבר
ניחח" לריח עֹולה והקרבּתם וגֹו' לה' חדׁשה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמנחה

  .

― המ"ו לחםהּמצוה ׁשּתי להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּבגלל ּבאים ׁשהם הּכתּובים הּקרּבנֹות עם לּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָחמץ

הּקבּוע עצרת ּביֹום הּלחם  , ְֲֶֶֶֶַַַָ
ּבוּיקרא הּכתּוב ׁשּפרׁש ּכמֹו הּקרּבנֹות ּולהקריב ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

עם הנפתן אחר הּלחם ׁשּתי הּכהנים ואֹוכלים .ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתביאּו "מּמֹוׁשבתיכם יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשלמים. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכבׂשי

עׂשרנים" ׁשני ׁשּתים ּתנּופה לחם  ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֹ
מּמנחֹות ד' ּבפרק ּבגללנתּבאר הּבא זה ׁשּקרּבן , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

זּולת וׁשּזה הּיֹום מּמּוסף חלּוק הּלחם  .זה ְִֶֶֶֶֶַַַַָ
מנחֹות ּבמּסכת מסּפיק ּבאּור ֿ זה את ּבארנּו ּוכבר  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

 ּופרק ד' ּבפרק נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה ֿ ּדיני וכל ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָ
ח' ּופרק מּמנחֹות.ה' י"א ּופרק ְִֶֶֶֶָ

― המ"ז קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
נֹוסף     והּוא ּבתׁשרי, א' ּביֹום ְְְְִֵָ

הּׁשביעי "ּובחדׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשנה. ראׁש ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמּוסף
לה'" ניחח לריח עלה ועׂשיתם וגֹו' לחדׁש ּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

 .

― המ"ח קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, העׂשירי ּבּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָנֹוסף
ריח לה' עלה והקרבּתם וגֹו' הּׁשביעי לחדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ"ּובעׂשֹור

ניחח" . ִַֹ

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ
יתעּל אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ּבימי נֹוסף קרּבן ה:להקריב ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ

לה'" ניחח ריח אּׁשה עלה "והקרבּתם וזהּו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
החג. ֶַָמּוסף

― הנ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ׁשמיני מּוסף וזהּו הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום ְְְִִִִֶֶַַַַַָֻנֹוסף
עצמֹו, ּבפני זה מּוסף למנֹות אֹותנּו ֿ ּׁשחּיב ּומה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעצרת.
עצרת ׁשמיני אצלנּו: ׁשהּכלל הּוא סּכֹות, ֿ ימי מּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻנבּדל

אמרּו ּובפרּוׁש עצמֹו. ּבפני רגל רגל" ׁשהּוא , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָ
קרּבן עצמֹו, ראיהּבפני זֹו הּנה עצמֹו". ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

הּפׁשטּות. ּבתכלית ּפׁשּוט וזה חלּוק. ְְְְְִֶֶַַַָָָָׁשּקרּבנֹו

ה'תשע"ט  א' אדר י' שישי יום 

קסא. עשה מצות
יום שישי ֿ שבת קודש י 'ֿ י "א אדר א '

קמ. תעשה לא מצות
― הקס"א העמר,הּמצוה ּבספירת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹ

הּׁשּבת" מּמחרת לכם "ּוספרּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֳִִֶֶֶַַַַַָָָָ
 ׁשנה יֹובל, ׁשני לסּפֹור ּדין ּבית ׁשחּיב ׁשּכמֹו ּדע, .ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשמּטה, ּוׁשמּטה ׁשנה  , ְְְְְִִֵֵֶַָָָָ
יֹום יֹום העמר, ימי לסּפר מאּתנּו ואחד ֿ אחד ּכל חּיב ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹּכ

יֹום" חמּׁשים "ּתסּפרּו אמר: ׁשהרי ׁשבּוע, וׁשבּוע , ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ
"ל ֿ ּתסּפר ׁשבעת "ׁשבעה ואמר:  ּכׁשם , ְְְְִִֵַָָָָָֹֻ

ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו אחת, מצוה והּׁשמּטים הּׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּמנין
ֿ ׁשּקדמני ֿ מי ּכל אֹותּה מנה וכ אחת, מצוה העמר ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹספירת

ּבז ּׁשעׁשּו מה הּוא ונכֹון אחת, ּכמצוה ―יטע ואל ה. ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָ
אמרם      לממני "מצוה : ְְְְִִֵָָָ

ׁשּתי ׁשהן ׁשּתחׁשֹוב עד ׁשבּועי" לממני ּומצוה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיֹומי
לּה ׁשּיׁש מצוה איזֹו מחלקי ֿ וחלק ֿ חלק ׁשּכל לפי ― ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמצות
נעׂשֹות היּו אבל מּמּנה. החלק אֹותֹו לעׂשֹות מצוה ְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָחלקים,

אמרּו אּלּו מצות ׁשּתי ,מצוה הּימים מנין : ְְְְְִִִִִֵַַָָָֹ
ׁשמדקּדק מּמי יעלם ׁשּלא ּדבר וזה מצוה. הּׁשבּועֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומנין
לׁשֹון אין ,וכ ּכ לעׂשֹות חֹובה ּתאמר: אם ׁשהרי ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבדברים,
ּוראיה עצמּה. ּבפני מצוה הּפעּלה אֹותּה ׁשּתהא מחּיב ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻזה

זה על ּברּורה    ׁשאנּו זה , ְֶֶֶַָָ
וכ ּכ ׁשהם ּבאמרנּו, ֿ לילה ּבכל ֿ הּׁשבּועֹות את ּגם ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמֹונים
ּבפני מצוה הּׁשבּועֹות היּו ואּלּו ימים, וכ וכ ְְְְִִִִֵַָָָָָָָָׁשבּועֹות
ּבלבד, הּׁשבּועֹות ּבלילי אּלא מנינם מתקינים היּו לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹעצמּה,
על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו "אׁשר ּברכֹות: ׁשּתי להן היּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹואז
הּדבר ואין העמר", ׁשבּועי ספירת ו"על העמר" ימי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹספירת
ּכמֹו וׁשבּועיו, ימיו ― העמר ספירת היא הּמצוה אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּכן,

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ְְְִִִֵֶַַָָָָׁשּצּוה.

― וארּבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ
והּוא לאכלם, ׁשאסּור הּמקּדׁשין ּפסּולי מּלאכֹול ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהזהרנּו
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבכּונה, ּבהם ׁשעׂשינּוהּו מּום ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיהיה

ּבכֹורֹות אחרּבמּסכת הּקרּבן אֹותֹו ׁשּנפסל אֹו , ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
והּוא אכילתֹו, הּמֹונעים הּפסּול מּדרכי ּבדר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָׁשחיטתֹו

ֿ ּתֹועבה" ּכל תאכל "לא ׁשּנאמר:  ספרי ּולׁשֹון . ְְֱִֵֵֶֶַַָָֹֹ
  ּבפסּולי ֿ ּתֹועבה" ּכל תאכל "לא :ְִֵֵַָָֹֹ

אליעזר "רּבי אמרּו: וׁשם מדּבר. הּכתּוב ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּמקּדׁשין
לּצֹורם מּנין אֹומר: ֿ יעקב ואכלּבן הּבכֹור ּבאזן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

תאכל "לא לֹומר: ּתלמּוד ֿ תעׂשה? ּבלא ׁשעֹובר ְְֲִֵֶֶֶַַַַֹֹֹמּמּנּו
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ׁשאכל ּומי ֿ ּתֹועבה"; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכל

ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ְְֶֶַזֹו

ה'תשע"ט  א' אדר י"א ש "ק יום 

קלב. תעשה לא מצות
― הקל"ב ֿ הּמצוה את מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
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קצד         
  

הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה הּקרּבן הּוא והּפּגּול ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָהּפּגּול.
ׁשעסק האיׁש ׁשחׁשב הקרבתֹו, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטתֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשעת
ּׁשראּוי מה יקטיר אֹו זמּנֹו אחר מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבהקרבתֹו

ּובררנּו ׁשּבארנּו ּכמֹו זמּנֹו, אחר מּמּנּו להקטיר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ
ּפּגּול אכילת על והאזהרה מּזבחים. ב' ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּבפרק

הם". ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא אמרֹו: היא זה  , ְִִֵֶֶַָֹֹֹ
זֹו ׁשּלפני ּבּמצוה ׁשּבארנּו ֿ הענׁשּכמֹו את אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

"ואם ֿ אהרן: את צו ּבפרׁשת ּבּפּגּול ּׁשּנאמר מּמה ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמדנּו
ירצה לא הּׁשליׁשי ּבּיֹום ׁשלמיו ֿ זבח מּבׂשר יאכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהאכל
מּמּנּו האכלת והּנפׁש יהיה ּפּגּול לֹו יחׁשב לא אתֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּמקריב

ּתּׂשא" עונּה  ,זה ּפסּוק ּבפרּוׁש הּקּבלה ּובאה . ְֲִֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבׁשעת הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה ּבקרּבן מדּבר ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
אין יאכל" "האכל וׁשאמרֹו ּפּגּול, הּנקרא: והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהקרבתֹו
הּׁשליׁשי. ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל עליו חׁשב אם אּלא ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּכּונתֹו

אמרּו ּכף" :על ּבמחּׁשב לׁשמֹוע, אזנ ְְְְְִִֵַַַָָֹ

ׁשהּוא מדּבר", הּכתּוב הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹזבחֹו
― זֹו מחׁשבה אחר מּמּנּו והאֹוכל זֹו, ּבמחׁשבה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָמתקלקל
ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹחּיב
חּלל ה' ֿ קדׁש ֿ את ּכי יּׂשא עונֹו "ואכליו ּבּנֹותר: ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹואמר

ונכרתה"  ּכרתֹות ּובגמרא .ּתהי "אל אמרּו: ְְְְְְְִִִֵַָָָָ
ולא ּתֹורה מּגּופי אחד ּפּגּול ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּגזרה

ּדילף ׁשוה ּבגזרה אּלא הּכתּוב עוןלּמדֹו עון ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹ
הכא ּכתיב עונּהמּנֹותר: מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
התם ּוכתיב מהּתּׂשא", ― יּׂשא" עונֹו "ואכליו ְְְֲִִִָָָָָָֹֹ

― ּבׁשגגה ּפּגּול האֹוכל וגם ּכרת", ּכאן אף ּכרת ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָלהּלן
והּנֹותר הּפּגּול ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָיביא

קדׁשים. ּבסדר ׁשֹונים ְְִִִֵֶָָּבמקֹומֹות
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השלישי ובמענה לשאלתו אם בלימודו פרק תניא בכל יום, די לצאת בזה 

חיוב לימוד פנימיות התורה.

ולפלא הספק בכגון זה, שהרי כלל הוא בכל מצות התורה, שצ"ל "כמאן דבעי לו למיעבד", 

ובודאי שיכול ללמוד ולהבין ולהשכיל בעוד ספרים דתורת החסידות ובפרט ע"פ המבואר ברשימת 

כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל )נדפס בספר קיצורים והערות לספר התניא(, שספר התניא לגבי שאר 

שלו,  באגה"ק  הזקן  רבנו  ובלשון  בזה  שמהנקודות  לתושבע"פ,  תושב"כ  כענין  הוא  החסידות  ספרי 

שהענינים שבתורה שבכתב ואפילו מצותי' אינן גלויות וידועות ומפורשות אלא ע"י תורה שבע"פ )עיין 

שם סי' כ"ט בארוכה(.

שעד"ז הוא גם בנוגע לתורת החסידות, וק"ל.

ת"ו  ירושלים  בעיה"ק  אנ"ש  בתוככי  הוא  דר  הרי   - וכו'  ת"י  הנמצאים  הספרים  ולכתבו 

ומפורסם מאמר חז"ל, במעלת זה שיש לו ספרים ומשאילן לאחרים.

ומהו  התורה,  פנימיות  מכונים  ג"כ  האריז"ל  וכתבי  הזהר  שהרי  מכתבו,  בסיום  ולכתבו 

ההדגשה שפנימיות התורה נתגלתה בתורת החסידות.

גם שאלה זו תמוה, שהרי הנראה במוחש אין צריך עדות וביאור, כוונתי, שכשמדמים הבנת 

בנוגע  ועד"ז  בתורת החסידות,  כפי שהוא מבואר  הבנתו  זה  ולאחרי  בזהר  אותו  כפי שלומדים  ענין 

לכתבי האריז"ל ]ולדוגמא ילמוד ענין המבואר בביאורי הזהר ולפני זה בזהר עצמו, ו[הוא בדוגמת דבר 

שילמוד רק המשנה בלי הגמרא ומפרשי', ואין להאריך בדבר הפשוט.

שמסר  בשבט,  עשירי  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  של  ההילולא  דיום  בהתועדות  שהשתתף  התקוה 

נפשו על הפצת לימוד האמור אף שאינו מזכיר במכתבו עד"ז.

בברכה לבשו"ט.
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(‡) :בוגדים לשון ()כנסיות

הי' וקשת חץ לירות הקשת בהזמנת נופל  זה
קורא  לכך  אותה דורכין  וברגלים בלע"ז , ארבלישט "א
שדרכו  שקר  לקשת לשונם המשיל  והנביא דריכה אותה

בשקר : קשת לשונם   אל מעבירה
(‚)עבירה: :יארוב („)ארוב 

דרכם: את לעוות וטרחו  לבו יגעו  את הכבד  כמו 
ח ) (‰)להעוות:(שמות   כשהן

החליפו  ובמרמה מרמה מחשבות חושבין  יושבים
אותי: דעת ומאנו  המרמה:יראתי בשביל 

(Â) : ביסורין   חובי קדם מן 
דישראל : (Ê)כנישתא   כמו משוך 

שחוט  י)זהב א שטים(מלכים ושחטה ה)וכן  (הושע 

ממש  שחיטה ל ' אחרינא לישנא בלע"ז , טריי"ט 
די  כגיר  ת"י וכן  מנחם חברו  וכן  בלעז  טראנקא"ט 

ובמעוהי:מחריף: ת"י

 
(‡).„Ó È˙È ÈÓ מקום במדבר  להיות לצרכי לי יתן מי

אורח : להולכי ללכת ÊÚ‡Â‰.מלון  עמי  את עוזב  הייתי אז
המדבר : מלון  אל בוגדים:ˆÚ˙.מאתם אנשים קבוצת
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עליו: ‡Ï‰.(Á)מארב  ÏÚ‰:מהם להפרע בם אשגיח  לא כאלה מעשים על  ÈÂ‚.וכי Ì‡:'וכו אשר  בגוי וכי

 
(‡).ÔÂÏÓ: ללון אורח :‡ÌÈÁÂ.מקום קבוצת ˆÚ˙.הולכי 

עצרה קראו  ב)וכן  על ÂÎ„ÈÂ.():(יואל  ברגל לדרוך הדרך 
למרחוק : לירות היטב  למתחו ˜ÚÈ.(‚)הקשת Â˜Ú ענין

למישור העקוב  והיה וכן ועיוות , מ)עיקום ÂÏ˙‰È.(„):(ישעיה
בי  התלת  הנה  כמו  לעג  וז )ענין ההרגל Â„ÓÏ.:(שופטים ענין 

מדבר  למד  פרה ב)כמו ועיקום :‰ÂÚ‰.:(לעיל  עיוות Â‡Ï.מל '
כלכל ונלאתי כמו  יגיעה  כ )ענין זיקוק :ˆÌÙÂ.(Â):(לקמן  ענין 

.ÌÈ˙ÁÂ:בחינה שחוט ˘ËÂÁ.(Ê)מל ' זהב כמו  (מ"א משוך 

מארב.‡Â.י ) מל ' .(Á).„˜Ù‡ נא פקדו כמו  השגחה ענין 
יד )וראו  :(ש "א



קצה          
  

הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה הּקרּבן הּוא והּפּגּול ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָהּפּגּול.
ׁשעסק האיׁש ׁשחׁשב הקרבתֹו, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטתֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשעת
ּׁשראּוי מה יקטיר אֹו זמּנֹו אחר מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבהקרבתֹו

ּובררנּו ׁשּבארנּו ּכמֹו זמּנֹו, אחר מּמּנּו להקטיר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ
ּפּגּול אכילת על והאזהרה מּזבחים. ב' ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּבפרק

הם". ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא אמרֹו: היא זה  , ְִִֵֶֶַָֹֹֹ
זֹו ׁשּלפני ּבּמצוה ׁשּבארנּו ֿ הענׁשּכמֹו את אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

"ואם ֿ אהרן: את צו ּבפרׁשת ּבּפּגּול ּׁשּנאמר מּמה ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמדנּו
ירצה לא הּׁשליׁשי ּבּיֹום ׁשלמיו ֿ זבח מּבׂשר יאכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהאכל
מּמּנּו האכלת והּנפׁש יהיה ּפּגּול לֹו יחׁשב לא אתֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּמקריב

ּתּׂשא" עונּה  ,זה ּפסּוק ּבפרּוׁש הּקּבלה ּובאה . ְֲִֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבׁשעת הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה ּבקרּבן מדּבר ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
אין יאכל" "האכל וׁשאמרֹו ּפּגּול, הּנקרא: והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהקרבתֹו
הּׁשליׁשי. ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל עליו חׁשב אם אּלא ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּכּונתֹו

אמרּו ּכף" :על ּבמחּׁשב לׁשמֹוע, אזנ ְְְְְִִֵַַַָָֹ

ׁשהּוא מדּבר", הּכתּוב הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹזבחֹו
― זֹו מחׁשבה אחר מּמּנּו והאֹוכל זֹו, ּבמחׁשבה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָמתקלקל
ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹחּיב
חּלל ה' ֿ קדׁש ֿ את ּכי יּׂשא עונֹו "ואכליו ּבּנֹותר: ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹואמר

ונכרתה"  ּכרתֹות ּובגמרא .ּתהי "אל אמרּו: ְְְְְְְִִִֵַָָָָ
ולא ּתֹורה מּגּופי אחד ּפּגּול ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּגזרה

ּדילף ׁשוה ּבגזרה אּלא הּכתּוב עוןלּמדֹו עון ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹ
הכא ּכתיב עונּהמּנֹותר: מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
התם ּוכתיב מהּתּׂשא", ― יּׂשא" עונֹו "ואכליו ְְְֲִִִָָָָָָֹֹ

― ּבׁשגגה ּפּגּול האֹוכל וגם ּכרת", ּכאן אף ּכרת ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָלהּלן
והּנֹותר הּפּגּול ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָיביא

קדׁשים. ּבסדר ׁשֹונים ְְִִִֵֶָָּבמקֹומֹות
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המדבר : מלון  אל בוגדים:ˆÚ˙.מאתם אנשים קבוצת

().ÂÎ„ÈÂלהרוג לקשת להם שהיא לשונם  את  הזמינו 
שקר לדבר  הזמינו אותם בקשת שהורגין  כמו ממרחק  אנשים

בקשת: הנופל הדרכה  לשון אמר  לקשת שהמשילם  ÏÂ‡ולפי 
.ı‡ Â‚ ‰ÂÓ‡Ï אין קצתם על מתגברים שמקצתן  מה

אמונה: לעשות ידם  תחזק  למען ÂÎÂ'.דעתם  ‰ÚÓ ÈÎכי
לדעת  לב נותנים ואינם שנית עבירה  אל אחת מעבירה  יוצאים

אמונה: ולעשות לבל ‰˘ÂÓ.(‚)אותי מזה זה נשמרים היו 
לבבו : מסתרי ‡Á.הגלות ÏÎ ÏÚÂ: אח שום ˜ÚÈ.על Â˜Ú

אחיו: מול דרכו ויעוות  ÍÂÏ‰È.יעקם ÏÈÎ:רעהו על רכילות  ברעהו:È‡Â˘.(„)מדבר ומלעיג מהתל  איש  הרגילו Â„ÓÏ.כל
בזה: מתמידים כי שקר  לדבר  לשונם Â‡Ï.את  ‰ÂÚ‰:מליציי ענין  והוא  עשו עיוות הרבה כי  דרכם לעוות נתייגעו כאילו

(‰).‰ÓÓ ÍÂ˙ Í˙˘ לדעת ממאנים במרמה עסקם ובעבור  ממנו  להפרד  לך א"א וכאילו  מסביב  אותך  מקפת המרמה ר "ל
ה': את מלדעת להם נוח  המרמה כי  ÌÈ˙ÁÂ.(Â)אותי ÌÙÂˆהכסף ולבחון  הסיג  להסיר  בכור  אותו שצורפים הכסף  כדרך

העון : סיגי מהם  ולהסיר למרק  פורעניות עליהם  אביא  כן  רע  אם הוא ÂÎÂ'.הטוב ‰˘Ú‡ ÍÈ‡ ÈÎ משוקעים להיות אניחם אם  ר "ל 
אצרפם  ולכן  עליהם ורחמי  עמי  עדת המה הלא  כלייה  עמהם  אעשה  אם  קדוש  עם להיות המה וראוים עמי עדת  המה  הלא בעון

מעון : מנוקים ישארו  למען  העון מהם למרק ÌÂ˘Ï.(Ê)ביסורים ËÂÁ˘ ıÁכי הקשת יתר על הנמשך לחץ  לשונם נדמה
הקשת : חצי  כמו  למרחוק  הורגים „.בלה"ר  ‰ÓÓ ישים לבו  ובקרב  רעהו  עם שלום ידבר  בפיו כי  מרמה מדבר  אחד  כל 

עליו: ‡Ï‰.(Á)מארב  ÏÚ‰:מהם להפרע בם אשגיח  לא כאלה מעשים על  ÈÂ‚.וכי Ì‡:'וכו אשר  בגוי וכי

 
(‡).ÔÂÏÓ: ללון אורח :‡ÌÈÁÂ.מקום קבוצת ˆÚ˙.הולכי 

עצרה קראו  ב)וכן  על ÂÎ„ÈÂ.():(יואל  ברגל לדרוך הדרך 
למרחוק : לירות היטב  למתחו ˜ÚÈ.(‚)הקשת Â˜Ú ענין

למישור העקוב  והיה וכן ועיוות , מ)עיקום ÂÏ˙‰È.(„):(ישעיה
בי  התלת  הנה  כמו  לעג  וז )ענין ההרגל Â„ÓÏ.:(שופטים ענין 

מדבר  למד  פרה ב)כמו ועיקום :‰ÂÚ‰.:(לעיל  עיוות Â‡Ï.מל '
כלכל ונלאתי כמו  יגיעה  כ )ענין זיקוק :ˆÌÙÂ.(Â):(לקמן  ענין 

.ÌÈ˙ÁÂ:בחינה שחוט ˘ËÂÁ.(Ê)מל ' זהב כמו  (מ"א משוך 

מארב.‡Â.י ) מל ' .(Á).„˜Ù‡ נא פקדו כמו  השגחה ענין 
יד )וראו  :(ש "א



קצו    
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(‡)    אני לומר  ירמיה מתאונן  היה

שנתנבאו  הנביאים מכל  עוני ראה אשר  עני ראה הגבר 
כיֿאם  הבית נחרב לא שבימיהם הבית חורבן  על 

בימי: רודה הקב"ה:של  הוא ומכה
(‚)   תשובות כל  כי תמיד  לוקה לבדי אני

עלי: („)מכותיו   מ )כמו עץ,(ישעיה לבול 
כמו  ועורי בשרי בלה נא)ד "א כבגד (ישעיה  והארץ

היה  לא וזקן  נער  חוצות לארץ שכבו  כלומר  תבלה,
גולים: כשהם בשרם ובלה וכסת כר  (‰)להם

הקיפני:  כט )כמו ולענה,(דברים ראש
יהויכין , לגלות נבוכדנצר  זה ראש אגדה ומדרש
והלאני: צדקיהו  בימי המכה שגמר  נבוזראדן  ותלאה

(Ê) :כלוא להיות לנגדי חומה עשה
:אורבים של  וגייסות מחנות סביבותי הושיב

  שלא כבדים נחושתים לרגלי עשה
בלעז : פיר 'ייש לילך  (Á)אוכל   סתם

בפניה: הרקיע (Ë)חלונות  באתי אם
מפני  ישרה בדרך  הסלולים בדרכים יוצאה איני לצאת

עקלתון : דרך  ואצא (È)האויבים   
אורב: לדוב לי נהפך  (È‡)הקב'ה  לשון

בדרכי: קוצים מפזר  אותם קווץ סורר  קוצים סירים
 הדרכים על  שהעובר  הרגלים פיסוק לשון  .

בלשון  דוגמא ויש צעדיו  להרחיב צריך  מופנים שאין 
דיקלא: דפשח  מאן  האי (È)גמרא 

בלעז : אשניי'לא כמטרא בי לירות חציו  לנגד  העמידני
(‚È)  שקורין אשפה בתוך  שנותנין  חצים

ודוגמתו (ÊË)קויכ 'רא: קיט )וישבר , (תהלים

וכן  נפשי ב )גרסה כרמל :(ויקרא  אבנים גרש
בתוך  הגולי' עיסתן  לשין  שהיו  העפר  שבתוך  דקים

כשאמר  לתוכה נכנס והחצץ בקרקע שחופרים הגומות
ליחזקאל  יב )הקב"ה גולה (יחזקאל  כלי לך  עשה

הם  שילמדו  כדי קטנה חרדה בתוכו  ללוש בו  לשתות
שנאמר  כענין  כן  כ'ד)ויעשו  לכם (שם  יחזקאל  והיה

לסוף  כן  עשו  ולא עליו  משחקים היו  והם  למופת
שיניהם: ככלי נשתברו  באפר  אותי כפה

במשנה דומה ויש בלעז  ארנ 'טיר  פיו  על  (יבמות הכפוי

מדד :ק'ו ) הכפושה במדה הגמל  (ÁÈ)פישון 
  עולמי אבד  צרותי ברוב בלבי אמרתי

בלעז :(ËÈ)וסברי: (Î)קומפלויי'נט 
 ותש ומרודי עניי את הוא נפשי כך  עלי וח 

תזכור  זכור  ומ "א המקרא, שיטת ענין  לפי פשוטו 
עלי  תשוח  אבל  לי העשוי את לזכור  שסופך  ידעתי
הפייט  ייסד  ומכאן  הזכירה, זמן  עד  להמתין  נפשי
נפשי  עלי תשוח  אבל  לזכור  לך  יש כי ידעתי בזאת

שתזכור : (Î‡)עד     שאמר אחר 
ואוחיל  ללבי זאת אשיב מה', תוחלתי אבדה לבי לי

לבי: אל  שאשיב זאת היא ומה (Î)עוד  
  :' וגו יתאונן  מה עד  הענין  וכל  

 כמו תמנו  לא כי מפרשים ויש תמו , לא כי כמו 
טז ) לא (במדבר  אשר  הם ה' חסדי לגוע, תמנו  האם

בעונינו : כלינו  ולא (Î‚)תמנו  
יום: אל  מיום חסדיך  הם מתחדשים 

בך  להאמין  הוא גדול  ודבר  הבטחתך  היא גדולה
לנו : שהבטחת מה ותשמור  (Î„)שתקיים 

 : לו שאוחיל  הוא ודין  חלקי, מנת ה'
(ÂÎ)   וי'ו כמו  יתירה ויחיל  של  וי'ו 

ל 'ו )של  וידום (בראשית אדם שיחול  טוב וענה, ואיה
ה': לתשועות ויצפה
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‡øöça ävçî úBNòì eöøL ïéôzMä–òöîàa ìúkä úà ïéðBa.ìéåb úBðáì eâäpL íB÷î,úéæb,ïéñéôk, ©ª¨¦¤¨©£§¦¨¤¨¥¦¤©Ÿ¤¨¤§©§¤¨£¦§¨¦¨¦§¦¦
íéðáì–íéðBa;äðéãnä âäðîk ìkä.ìéåba–GL ïúBð äæíéçôè äL,GL ïúBð äæåíéçôè äL;úéæba–äæ §¥¦¦©Ÿ§¦§©©§¦¨©¨¦¤¥§¨§¨¦§¤¥§¨§¨¦©¨¦¤

äöçîe íéçôè ïúBð,äöçîe íéçôè ïúBð äæå;ïéñéôka–íéçôè ïúBð äæ,íéçôè ïúBð äæå;íéðála–äæ ¥¦§©¦¤¡¨§¤¥¦§©¦¤¡¨©§¦¦¤¥¦§©¦§¤¥¦§©¦©§¥¦¤
äöçîe çôè ïúBð,äöçîe çôè ïúBð äæå.ìúkä ìôð íà Cëéôì–íäéðL ìL íéðáàäå íB÷nä. ¥¤©¤¡¨§¤¥¤©¤¡¨§¦¨¦¨©©Ÿ¤©¨§¨£¨¦¤§¥¤

·äpba ïëå,øBcâì eâäpL íB÷î–BúBà ïéáiçî;äò÷aa ìáà,øBcâì àHL eâäpL íB÷î–BúBà ïéáiçî ïéà; §¥©¦¨§¤¨£¦§§©§¦£¨©¦§¨§¤¨£¤¦§¥§©§¦

``̀̀̀.dvign zeyrl evxy oitzeydòîùîã åöøù éðú÷ éëäì .ïéôúåùä ïî ãçà ìëì úåîà òáøà éãë äá ïéàù ,éøééî ä÷åìç ïéã äá ïéàù øöçá
ïðéòåîùà àúùäå .÷åìçì åøéáç úà óåëì ìåëé ãçà ìë ,ä÷åìç ïéã äá ùéù øöçá åìéàã .åøéáç úà óåëì ìåëé íäî ãçà ïéà ìáà .íéöåø íäéðù à÷åã

,åøùôúðù äî éôë åì òéâîä çåøá íäî ãçà ìë ÷éæçäå ÷åìçì åöøù ïåéëã.rvn`a lzekd z` oipea:äæ ïëå ìúåëä éáåò íå÷î éöç å÷ìçî ïúåð äæù
.lieb:úåð÷åúîå úåôåùî íðéàù íéðáà.zifb:äøéâîá úåøøåâîå úåôåùî íéðáà.oiqitkäùìù äðéáìäå .äöçîå çôè àåäå ,äðáì éöç àåäù .çéøà

:íéçôè.dpicnd bdpnk lkdàìù äáò äöéçîä àäúù ãáìáå .âäðîä éôë íéùåòù ,íéöò éôðòå íéðôâ éáìåìá äöéçî úåùòì éâéäðã àøúà ééåúàì ìëä
:úåîà òáøàî úåçô ïéà äöéçîäå ìúåëä äáåâå .÷æéä äéîù äéàø ÷æéäã ,åøéáç ìùá èéáäì íäî ãçà ìëåé.migth dyly ozep dfêéøö ìéåâä ìúåëù

:úå÷ìç ïðéàù õåçì úåèìåáù íéðáàä éùàø ìéáùá úéæâä ìúåëî øúåé çôè.miigth ozep df miqitkaeìúåë éáåòî øúåé çôè íéñéôëä ìúåë éáåòù
éáåòì äîéìù äðéáì ïúåð íéðéáìî éåùòä ìúåëå .ïøáçì èéè íù ïúåðù òöîàá çôèå íéçôè äùìù íäù ,ïàëî çéøàå ïàëî çéøà íéùîù éôì ,íéðáìä

:òöîàá èéè êéøö ïéàå íéçôè äùìù àéäù ìúåëä.mdipy ly mipa`de mewndéîð éà ,åäééðéî ãçã àúåùøì íéðáàä åìôðã â"òàã ïì òîùî÷ àä
:ì"î÷ .äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîä êãéà éåäì àîéúã åäî äéúåùøì åäðéðôå ãç íéã÷ã

aaaa.dpiba oke:øåãâì íù íå÷î ç÷ìù åúåà íéáééçîå ,àåä øåãâì åâäðù íå÷îë íúñ äðéâá ïëå ,øîà÷ éëä.drwaa la`åâäðù íå÷îë àåä éøä ,íúñ
:åìù êåúá ñðåë ,øåãâì åøéáç äöø íà àìà .åúåà íéáééçî ïéàå ,øåãâì àìù.zifg el dyereçèù ,àøîâá ùøôî ïîéñäå .åìù ìúåëäù øëéäì ,ïîéñ
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אחדים, במקומות הזכרנו וכבר  בתיהם; שלפני  בחצר בשותפים עוסקת משנתנו
משותפת  לרוב שהיתה חצר , לתוך אלא לרחוב פתוחים הבתים היו  לא שבימיהם
כזאת, חצר השונים. לתשמישיהם בחצר השתמשו  הבתים ודיירי בתים, לכמה

נקראת יותר , או בתים בעלי לשני  שייכת mitzeyd";שהיתה xvg"לכל בה יש ואם
אמות  ארבע מלבד השותפים, מן אחד  לכל אמות ארבע על אמות ארבע הפחות

זו  הרי  פתח, כל  dwelg",לפני  oic da yiy xvg" מהשותפים אחד שרשאי  כלומר
זו הרי  הנ"ל, כשיעור  בה אין אם אבל  ביניהם. החצר חלוקת oi`yלתבוע xvg"

."dwelg oic da כמבואר) ביניהם החצר חלוקת לתבוע יכול מהם אחד שאין כלומר
נתרצו אם חלוקה, דין בה שאין  בחצר שאפילו  ללמד , באה משנתנו ו ). משנה להלן 
שאינם  באופן בחלקו , מהם אחד כל והחזיק החצר, את ביניהם לחלק השותפים
החצר , באמצע מחיצה להעמיד  זה את זה כופים הם הרי בהם, לחזור יכולים
ובלבד וכדומה, מעצים או  מלבנים או מאבנים – המדינה כמנהג – היא והמחיצה
שמו ראייה שהיזק לפי  חברו , ברשות הנעשה את לראות מהם אחד יוכל שלא

אמות. ארבע הפחות לכל  הוא המחיצה גובה היזק.

ïéôzMä פתוחים שניהם ובתי  בשותפות, חצר  להם שיש  אנשים שני  – ÇËÈÄ
לעיל , שבארנו  כמו  חלוקה, דין  בה ואין l`úBNòì`לתוכה, eöøLÆÈÇÂ

øöça ävçîהחצר את ביניהם לחלק זה עם זה שהסכימו כלומר  – ÀÄÈÆÈÅ
)"dvign"(גמרא – חלוקה מובנה òöîàaכאן ìúkä úà ïéðBaÄÆÇÙÆÈÆÀÇ

הכותל . עובי  למחצית מקום מחלקו נותן  אחד שכל  –eâäpL íB÷îÀÆÈÂ
חצר, ביניהם כשחולקים השותפים, –ìéåb úBðáìכותל להקים – ÄÀÈÄ

אבני  אוlieb,משל מסותתות, שאינן אבנים אבנים úéæbהיינו – ÈÄ
או  או ïéñéôkמסותתות, לבנים, חצאי –íéðáì,שלמות –íéðBa ÀÄÄÀÅÄÄ

אלא  החצר לחלוקת נתרצה שלא לומר, יכול מהשותפים אחד  ואין –
לחלוקת  ביניהם והסכימו  שהואיל דקה, נסרים מחיצת שיעשו  דעת על 

ביניהם, שנתפשרו כפי לו  המגעת ברוח החזיק מהם אחד  וכל החצר ,
לבנות  זה את זה כופים הם הרי בהם, לחזור יכולים שאינם באופן 

מקום; באותו שנוהגים כמו המחיצה äðéãnäאת âäðîk ìkä– ÇÙÀÄÀÇÇÀÄÈ
לעשות  שנוהגים שבמקום לרבות, באה זו שפיסקה מבואר, בגמרא

ובלבד המנהג, כפי עושים עצים, בענפי או גפנים בלולבי  מחיצה
היזק  שכן רעהו, בשל  להסתכל איש  יוכל  שלא עבה, המחיצה שתהא

לעיל. שבארנו  כמו היזק, שמו את ìéåbaראייה בונים הם אם – ÇÈÄ
גויל , באבני GLהכותל ïúBð äæGL ïúBð äæå ,íéçôè äLäL ÆÅÀÈÀÈÄÀÆÅÀÈ

íéçôè שלושה הכותל בנין  בשביל  בחצר  מחלקו נותן אחד  כל  – ÀÈÄ
ויש הואיל טפחים, ששה גויל  של  אבנים כותל שרוחב לפי  טפחים,

בליטות; שאין úéæbaלהן  מסותתות באבנים הכותל  את בונים אם – ÇÈÄ
בליטות; íéçôèלהם ïúBð äæå ,äöçîe íéçôè ïúBð äæÆÅÄÀÇÄÆÁÈÀÆÅÄÀÇÄ

äöçîe;טפחים חמישה אלא אינו גזית של כותל שרוחב –ïéñéôka ÆÁÈÇÀÄÄ
לבנים, חצאי  של בכותל –íéçôè ïúBð äæå ,íéçôè ïúBð äæÆÅÄÀÇÄÀÆÅÄÀÇÄ

לבנה חצי שכן טפחים, שני נותן אחד  כל  –(gix`),ומחצה טפח הוא

ונמצא  ביניהם, טיט טפח שנותנים ידי על לבנים חצאי שני ומחברים
טפחים; ארבעה הכותל שלמות,íéðálaרוחב לבנים של בכותל  – ÇÀÅÄ

äöçîe çôè ïúBð äæå ,äöçîe çôè ïúBð äæ נותן אחד כל – ÆÅÆÇÆÁÈÀÆÅÆÇÆÁÈ
טפחים. שלושה לבנים של  הכותל שרוחב בלבד , ומחצה טפח מחלקו 

Cëéôìהכותל את לבנות השותפים את חכמים וחייבו  הואיל – ÀÄÈ
שניהם, משל  ìLבאמצע íéðáàäå íB÷nä ,ìúkä ìôð íàÄÈÇÇÙÆÇÈÀÈÂÈÄÆ

íäéðLאחד של  לרשותו האבנים נפלו  שאפילו מבואר, בגמרא – ÀÅÆ
לו  שמכר וטען לרשותו  האבנים כל את מהם אחד  שפינה או  מהם,

ברשותם  הם הרי אלא נאמן, אינו  במתנה, לו  נתנו  או חלקו את חברו 
לדבריו  ראיה שיביא עד שניהם יח יח יח יח ).).).).של יד יד יד יד ;;;; בבבב,,,, שכניםשכניםשכניםשכנים הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם
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משנתנו באה השותפים, בחצר  מחיצה הקמת דין הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
בבקעה או  בגינה גדר הקמת דין d`eaz).ללמד dcy) דבר שאמנם מבואר בגמרא

גינותיהם  בין  גדר להקים השדות בעלי או  הגינות בעלי  שנהגו  שבמקום הוא, ברור
שיתן היינו הגדר , בהקמת להשתתף חברו את לכוף האחד  יכול שדותיהם, או 
שלא  במקום ואילו בניינה. בהוצאות וישתתף הגדר, עובי  למחצית מחלקו  מקום
במקום  דנה משנתנו  אבל גדר. להקים זה את זה לכוף יכולים אין  לגדור, נהגו
ללמד משנתנו  ובאה גודרים, שאינם ויש גודרים שיש  זה, בענין קבוע מנהג שאין 

לבקעה גינה בין הבדל (xnb`).שיש

äpba ïëå משותפת שהיתה גינה או  חברו, לגינת סמוכה שגינתו  מי  – ÀÅÇÄÈ
מנהג  בו  שאין היינו  "סתם", מקום זה אם ביניהם, וחילקוה לשניים

כדין  דינו  הרי הגינות, בגידור øBcâìקבוע eâäpL íB÷î בין – ÀÆÈÂÄÀ
ולכן BúBàהגינות, ïéáiçî,לגדור רוצה מהם אחד שאם כלומר – ÀÇÀÄ

הגדר, בהקמת להשתתף חברו את לכוף הוא äò÷aaיכול  ìáà– ÂÈÇÄÀÈ
כדין  "סתם" מקום של דינו  תבואה, àHLבשדה eâäpL íB÷îÀÆÈÂÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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(‡)    אני לומר  ירמיה מתאונן  היה

שנתנבאו  הנביאים מכל  עוני ראה אשר  עני ראה הגבר 
כיֿאם  הבית נחרב לא שבימיהם הבית חורבן  על 

בימי: רודה הקב"ה:של  הוא ומכה
(‚)   תשובות כל  כי תמיד  לוקה לבדי אני

עלי: („)מכותיו   מ )כמו עץ,(ישעיה לבול 
כמו  ועורי בשרי בלה נא)ד "א כבגד (ישעיה  והארץ

היה  לא וזקן  נער  חוצות לארץ שכבו  כלומר  תבלה,
גולים: כשהם בשרם ובלה וכסת כר  (‰)להם

הקיפני:  כט )כמו ולענה,(דברים ראש
יהויכין , לגלות נבוכדנצר  זה ראש אגדה ומדרש
והלאני: צדקיהו  בימי המכה שגמר  נבוזראדן  ותלאה

(Ê) :כלוא להיות לנגדי חומה עשה
:אורבים של  וגייסות מחנות סביבותי הושיב

  שלא כבדים נחושתים לרגלי עשה
בלעז : פיר 'ייש לילך  (Á)אוכל   סתם

בפניה: הרקיע (Ë)חלונות  באתי אם
מפני  ישרה בדרך  הסלולים בדרכים יוצאה איני לצאת

עקלתון : דרך  ואצא (È)האויבים   
אורב: לדוב לי נהפך  (È‡)הקב'ה  לשון

בדרכי: קוצים מפזר  אותם קווץ סורר  קוצים סירים
 הדרכים על  שהעובר  הרגלים פיסוק לשון  .

בלשון  דוגמא ויש צעדיו  להרחיב צריך  מופנים שאין 
דיקלא: דפשח  מאן  האי (È)גמרא 

בלעז : אשניי'לא כמטרא בי לירות חציו  לנגד  העמידני
(‚È)  שקורין אשפה בתוך  שנותנין  חצים

ודוגמתו (ÊË)קויכ 'רא: קיט )וישבר , (תהלים

וכן  נפשי ב )גרסה כרמל :(ויקרא  אבנים גרש
בתוך  הגולי' עיסתן  לשין  שהיו  העפר  שבתוך  דקים

כשאמר  לתוכה נכנס והחצץ בקרקע שחופרים הגומות
ליחזקאל  יב )הקב"ה גולה (יחזקאל  כלי לך  עשה

הם  שילמדו  כדי קטנה חרדה בתוכו  ללוש בו  לשתות
שנאמר  כענין  כן  כ'ד)ויעשו  לכם (שם  יחזקאל  והיה

לסוף  כן  עשו  ולא עליו  משחקים היו  והם  למופת
שיניהם: ככלי נשתברו  באפר  אותי כפה

במשנה דומה ויש בלעז  ארנ 'טיר  פיו  על  (יבמות הכפוי

מדד :ק'ו ) הכפושה במדה הגמל  (ÁÈ)פישון 
  עולמי אבד  צרותי ברוב בלבי אמרתי

בלעז :(ËÈ)וסברי: (Î)קומפלויי'נט 
 ותש ומרודי עניי את הוא נפשי כך  עלי וח 

תזכור  זכור  ומ "א המקרא, שיטת ענין  לפי פשוטו 
עלי  תשוח  אבל  לי העשוי את לזכור  שסופך  ידעתי
הפייט  ייסד  ומכאן  הזכירה, זמן  עד  להמתין  נפשי
נפשי  עלי תשוח  אבל  לזכור  לך  יש כי ידעתי בזאת

שתזכור : (Î‡)עד     שאמר אחר 
ואוחיל  ללבי זאת אשיב מה', תוחלתי אבדה לבי לי

לבי: אל  שאשיב זאת היא ומה (Î)עוד  
  :' וגו יתאונן  מה עד  הענין  וכל  

 כמו תמנו  לא כי מפרשים ויש תמו , לא כי כמו 
טז ) לא (במדבר  אשר  הם ה' חסדי לגוע, תמנו  האם

בעונינו : כלינו  ולא (Î‚)תמנו  
יום: אל  מיום חסדיך  הם מתחדשים 

בך  להאמין  הוא גדול  ודבר  הבטחתך  היא גדולה
לנו : שהבטחת מה ותשמור  (Î„)שתקיים 

 : לו שאוחיל  הוא ודין  חלקי, מנת ה'
(ÂÎ)   וי'ו כמו  יתירה ויחיל  של  וי'ו 

ל 'ו )של  וידום (בראשית אדם שיחול  טוב וענה, ואיה
ה': לתשועות ויצפה
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‡øöça ävçî úBNòì eöøL ïéôzMä–òöîàa ìúkä úà ïéðBa.ìéåb úBðáì eâäpL íB÷î,úéæb,ïéñéôk, ©ª¨¦¤¨©£§¦¨¤¨¥¦¤©Ÿ¤¨¤§©§¤¨£¦§¨¦¨¦§¦¦
íéðáì–íéðBa;äðéãnä âäðîk ìkä.ìéåba–GL ïúBð äæíéçôè äL,GL ïúBð äæåíéçôè äL;úéæba–äæ §¥¦¦©Ÿ§¦§©©§¦¨©¨¦¤¥§¨§¨¦§¤¥§¨§¨¦©¨¦¤

äöçîe íéçôè ïúBð,äöçîe íéçôè ïúBð äæå;ïéñéôka–íéçôè ïúBð äæ,íéçôè ïúBð äæå;íéðála–äæ ¥¦§©¦¤¡¨§¤¥¦§©¦¤¡¨©§¦¦¤¥¦§©¦§¤¥¦§©¦©§¥¦¤
äöçîe çôè ïúBð,äöçîe çôè ïúBð äæå.ìúkä ìôð íà Cëéôì–íäéðL ìL íéðáàäå íB÷nä. ¥¤©¤¡¨§¤¥¤©¤¡¨§¦¨¦¨©©Ÿ¤©¨§¨£¨¦¤§¥¤

·äpba ïëå,øBcâì eâäpL íB÷î–BúBà ïéáiçî;äò÷aa ìáà,øBcâì àHL eâäpL íB÷î–BúBà ïéáiçî ïéà; §¥©¦¨§¤¨£¦§§©§¦£¨©¦§¨§¤¨£¤¦§¥§©§¦

``̀̀̀.dvign zeyrl evxy oitzeydòîùîã åöøù éðú÷ éëäì .ïéôúåùä ïî ãçà ìëì úåîà òáøà éãë äá ïéàù ,éøééî ä÷åìç ïéã äá ïéàù øöçá
ïðéòåîùà àúùäå .÷åìçì åøéáç úà óåëì ìåëé ãçà ìë ,ä÷åìç ïéã äá ùéù øöçá åìéàã .åøéáç úà óåëì ìåëé íäî ãçà ïéà ìáà .íéöåø íäéðù à÷åã

,åøùôúðù äî éôë åì òéâîä çåøá íäî ãçà ìë ÷éæçäå ÷åìçì åöøù ïåéëã.rvn`a lzekd z` oipea:äæ ïëå ìúåëä éáåò íå÷î éöç å÷ìçî ïúåð äæù
.lieb:úåð÷åúîå úåôåùî íðéàù íéðáà.zifb:äøéâîá úåøøåâîå úåôåùî íéðáà.oiqitkäùìù äðéáìäå .äöçîå çôè àåäå ,äðáì éöç àåäù .çéøà

:íéçôè.dpicnd bdpnk lkdàìù äáò äöéçîä àäúù ãáìáå .âäðîä éôë íéùåòù ,íéöò éôðòå íéðôâ éáìåìá äöéçî úåùòì éâéäðã àøúà ééåúàì ìëä
:úåîà òáøàî úåçô ïéà äöéçîäå ìúåëä äáåâå .÷æéä äéîù äéàø ÷æéäã ,åøéáç ìùá èéáäì íäî ãçà ìëåé.migth dyly ozep dfêéøö ìéåâä ìúåëù

:úå÷ìç ïðéàù õåçì úåèìåáù íéðáàä éùàø ìéáùá úéæâä ìúåëî øúåé çôè.miigth ozep df miqitkaeìúåë éáåòî øúåé çôè íéñéôëä ìúåë éáåòù
éáåòì äîéìù äðéáì ïúåð íéðéáìî éåùòä ìúåëå .ïøáçì èéè íù ïúåðù òöîàá çôèå íéçôè äùìù íäù ,ïàëî çéøàå ïàëî çéøà íéùîù éôì ,íéðáìä

:òöîàá èéè êéøö ïéàå íéçôè äùìù àéäù ìúåëä.mdipy ly mipa`de mewndéîð éà ,åäééðéî ãçã àúåùøì íéðáàä åìôðã â"òàã ïì òîùî÷ àä
:ì"î÷ .äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîä êãéà éåäì àîéúã åäî äéúåùøì åäðéðôå ãç íéã÷ã

aaaa.dpiba oke:øåãâì íù íå÷î ç÷ìù åúåà íéáééçîå ,àåä øåãâì åâäðù íå÷îë íúñ äðéâá ïëå ,øîà÷ éëä.drwaa la`åâäðù íå÷îë àåä éøä ,íúñ
:åìù êåúá ñðåë ,øåãâì åøéáç äöø íà àìà .åúåà íéáééçî ïéàå ,øåãâì àìù.zifg el dyereçèù ,àøîâá ùøôî ïîéñäå .åìù ìúåëäù øëéäì ,ïîéñ
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אחדים, במקומות הזכרנו וכבר  בתיהם; שלפני  בחצר בשותפים עוסקת משנתנו
משותפת  לרוב שהיתה חצר , לתוך אלא לרחוב פתוחים הבתים היו  לא שבימיהם
כזאת, חצר השונים. לתשמישיהם בחצר השתמשו  הבתים ודיירי בתים, לכמה

נקראת יותר , או בתים בעלי לשני  שייכת mitzeyd";שהיתה xvg"לכל בה יש ואם
אמות  ארבע מלבד השותפים, מן אחד  לכל אמות ארבע על אמות ארבע הפחות

זו  הרי  פתח, כל  dwelg",לפני  oic da yiy xvg" מהשותפים אחד שרשאי  כלומר
זו הרי  הנ"ל, כשיעור  בה אין אם אבל  ביניהם. החצר חלוקת oi`yלתבוע xvg"

."dwelg oic da כמבואר) ביניהם החצר חלוקת לתבוע יכול מהם אחד שאין כלומר
נתרצו אם חלוקה, דין בה שאין  בחצר שאפילו  ללמד , באה משנתנו ו ). משנה להלן 
שאינם  באופן בחלקו , מהם אחד כל והחזיק החצר, את ביניהם לחלק השותפים
החצר , באמצע מחיצה להעמיד  זה את זה כופים הם הרי בהם, לחזור יכולים
ובלבד וכדומה, מעצים או  מלבנים או מאבנים – המדינה כמנהג – היא והמחיצה
שמו ראייה שהיזק לפי  חברו , ברשות הנעשה את לראות מהם אחד יוכל שלא

אמות. ארבע הפחות לכל  הוא המחיצה גובה היזק.

ïéôzMä פתוחים שניהם ובתי  בשותפות, חצר  להם שיש  אנשים שני  – ÇËÈÄ
לעיל , שבארנו  כמו  חלוקה, דין  בה ואין l`úBNòì`לתוכה, eöøLÆÈÇÂ

øöça ävçîהחצר את ביניהם לחלק זה עם זה שהסכימו כלומר  – ÀÄÈÆÈÅ
)"dvign"(גמרא – חלוקה מובנה òöîàaכאן ìúkä úà ïéðBaÄÆÇÙÆÈÆÀÇ

הכותל . עובי  למחצית מקום מחלקו נותן  אחד שכל  –eâäpL íB÷îÀÆÈÂ
חצר, ביניהם כשחולקים השותפים, –ìéåb úBðáìכותל להקים – ÄÀÈÄ

אבני  אוlieb,משל מסותתות, שאינן אבנים אבנים úéæbהיינו – ÈÄ
או  או ïéñéôkמסותתות, לבנים, חצאי –íéðáì,שלמות –íéðBa ÀÄÄÀÅÄÄ

אלא  החצר לחלוקת נתרצה שלא לומר, יכול מהשותפים אחד  ואין –
לחלוקת  ביניהם והסכימו  שהואיל דקה, נסרים מחיצת שיעשו  דעת על 

ביניהם, שנתפשרו כפי לו  המגעת ברוח החזיק מהם אחד  וכל החצר ,
לבנות  זה את זה כופים הם הרי בהם, לחזור יכולים שאינם באופן 

מקום; באותו שנוהגים כמו המחיצה äðéãnäאת âäðîk ìkä– ÇÙÀÄÀÇÇÀÄÈ
לעשות  שנוהגים שבמקום לרבות, באה זו שפיסקה מבואר, בגמרא

ובלבד המנהג, כפי עושים עצים, בענפי או גפנים בלולבי  מחיצה
היזק  שכן רעהו, בשל  להסתכל איש  יוכל  שלא עבה, המחיצה שתהא

לעיל. שבארנו  כמו היזק, שמו את ìéåbaראייה בונים הם אם – ÇÈÄ
גויל , באבני GLהכותל ïúBð äæGL ïúBð äæå ,íéçôè äLäL ÆÅÀÈÀÈÄÀÆÅÀÈ

íéçôè שלושה הכותל בנין  בשביל  בחצר  מחלקו נותן אחד  כל  – ÀÈÄ
ויש הואיל טפחים, ששה גויל  של  אבנים כותל שרוחב לפי  טפחים,

בליטות; שאין úéæbaלהן  מסותתות באבנים הכותל  את בונים אם – ÇÈÄ
בליטות; íéçôèלהם ïúBð äæå ,äöçîe íéçôè ïúBð äæÆÅÄÀÇÄÆÁÈÀÆÅÄÀÇÄ

äöçîe;טפחים חמישה אלא אינו גזית של כותל שרוחב –ïéñéôka ÆÁÈÇÀÄÄ
לבנים, חצאי  של בכותל –íéçôè ïúBð äæå ,íéçôè ïúBð äæÆÅÄÀÇÄÀÆÅÄÀÇÄ

לבנה חצי שכן טפחים, שני נותן אחד  כל  –(gix`),ומחצה טפח הוא

ונמצא  ביניהם, טיט טפח שנותנים ידי על לבנים חצאי שני ומחברים
טפחים; ארבעה הכותל שלמות,íéðálaרוחב לבנים של בכותל  – ÇÀÅÄ

äöçîe çôè ïúBð äæå ,äöçîe çôè ïúBð äæ נותן אחד כל – ÆÅÆÇÆÁÈÀÆÅÆÇÆÁÈ
טפחים. שלושה לבנים של  הכותל שרוחב בלבד , ומחצה טפח מחלקו 

Cëéôìהכותל את לבנות השותפים את חכמים וחייבו  הואיל – ÀÄÈ
שניהם, משל  ìLבאמצע íéðáàäå íB÷nä ,ìúkä ìôð íàÄÈÇÇÙÆÇÈÀÈÂÈÄÆ

íäéðLאחד של  לרשותו האבנים נפלו  שאפילו מבואר, בגמרא – ÀÅÆ
לו  שמכר וטען לרשותו  האבנים כל את מהם אחד  שפינה או  מהם,

ברשותם  הם הרי אלא נאמן, אינו  במתנה, לו  נתנו  או חלקו את חברו 
לדבריו  ראיה שיביא עד שניהם יח יח יח יח ).).).).של יד יד יד יד ;;;; בבבב,,,, שכניםשכניםשכניםשכנים הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם
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משנתנו באה השותפים, בחצר  מחיצה הקמת דין הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
בבקעה או  בגינה גדר הקמת דין d`eaz).ללמד dcy) דבר שאמנם מבואר בגמרא

גינותיהם  בין  גדר להקים השדות בעלי או  הגינות בעלי  שנהגו  שבמקום הוא, ברור
שיתן היינו הגדר , בהקמת להשתתף חברו את לכוף האחד  יכול שדותיהם, או 
שלא  במקום ואילו בניינה. בהוצאות וישתתף הגדר, עובי  למחצית מחלקו  מקום
במקום  דנה משנתנו  אבל גדר. להקים זה את זה לכוף יכולים אין  לגדור, נהגו
ללמד משנתנו  ובאה גודרים, שאינם ויש גודרים שיש  זה, בענין קבוע מנהג שאין 

לבקעה גינה בין הבדל (xnb`).שיש

äpba ïëå משותפת שהיתה גינה או  חברו, לגינת סמוכה שגינתו  מי  – ÀÅÇÄÈ
מנהג  בו  שאין היינו  "סתם", מקום זה אם ביניהם, וחילקוה לשניים

כדין  דינו  הרי הגינות, בגידור øBcâìקבוע eâäpL íB÷î בין – ÀÆÈÂÄÀ
ולכן BúBàהגינות, ïéáiçî,לגדור רוצה מהם אחד שאם כלומר – ÀÇÀÄ

הגדר, בהקמת להשתתף חברו את לכוף הוא äò÷aaיכול  ìáà– ÂÈÇÄÀÈ
כדין  "סתם" מקום של דינו  תבואה, àHLבשדה eâäpL íB÷îÀÆÈÂÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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äöBø íà àlà,BlL CBúì ñðBkäðBáe,äNBòåõeçaî úéæç;ìúkä ìôð íà Cëéôì–BlL íéðáàäå íB÷nä. ¤¨¦¤¥§¤¤§¤¨¦¦©§¦¨¦¨©©Ÿ¤©¨§¨£¨¦¤
ïäéðL úòcî eNò íà–òöîàa ìúkä úà ïéðBa,ïàkîe ïàkî úéæç ïéNBòå;ìúkä ìôð íà Cëéôì–íB÷nä ¦¨¦©©§¥¤¦¤©Ÿ¤¨¤§©§¦¨¦¦¨¦¨§¦¨¦¨©©Ÿ¤©¨

íäéðL ìL íéðáàäå. §¨£¨¦¤§¥¤
‚éwnäGMî Bøáç úà óåéúBçeø L,úéLéìMä úàå äiðMä úàå äðBLàøä úà øãâå–BúBà ïéáiçî ïéà.éaø ©©¦¤£¥¦§¨§¨©¤¨¦¨§¤©§¦¨§¤©§¦¦¥§©§¦©¦

éñBéîBàø:úéòéáøä úà øãâå ãîò íà–ìkä úà åéìò ïéìbìâî. ¥¥¦¨©§¨©¤¨§¦¦§©§§¦¨¨¤©Ÿ
„ìôpL øöç ìúk–úBnà òaøà ãò BúBðáì BúBà ïéáiçî.ïúpL ú÷æça,ïúð àHL äéàø àéáiL ãò.òaøàî Ÿ¤¨¥¤¨©§©§¦¦§©©§©©§¤§©¤¨©©¤¨¦§¨¨¤¨©¥©§©

äìòîìe úBnà–BúBà ïéáiçî ïéà.Cîñøçà ìúk Bì,äø÷zä úà åéìò ïúð àHL ét ìò óà–ïéìbìâî ©§©§¨¥§©§¦¨©Ÿ¤©¥©©¦¤¨©¨¨¤©¦§¨§©§§¦

çè åðéàå åøéáç ãöì çèùë ìáà .àåä íäéðù ìù ìúåëäù øîàéå ,åìù ãöä ïî åøéáç íâ çåèé àîù ,åìù ãöì àìå .åøéáç ãöì ãéñá äîà ìúåëä ùàø
:òéãé òãéî äôåì÷ ,åøéáç åðôì÷é íàå .åìù ìúåëäù ïîéñ éåä ,åìù êåúì.o`kne o`kn zifg oiyere:åúåà åùò íäéðùù òéãåäì

bbbb.eze` oiaiign oi`äöçî íìùì åúåà ïéáééçî ,äéì éðäà éàãå àúùäã ,úéòéáøä úà øãâ íà ìáà .äçåúô åìù ò÷ø÷ ïééãòù ,éãéî äéì éðäà àì àäã
:íéðáà øãâ ìù äàéöéá éùôà éàå íéð÷ ìù äöéçîá éì éâñ éãéãì äéì øîàã ,åéúåàéöé éöç àì ìáà .ìåæá íéð÷ éîã.lkd z` eilr oilblbnåéúåàéöé úéöçî

äîá äéì àçéðã äéúòã éìâã ,úéòéáø çåø øãâù àåä ó÷éðä íà øîåì êéøö ïéàå .éñåé éáøë äëìäå .éñåé éáøì àî÷ àðú ïéá àëéàã åðééäå .øãâù äî éôë
:åéúåàéöé éöç åøéáçì íìùîå ìëä úà åéìò ïéìâìâîù ,åøéáç øãâù

cccc.xvg lzek:ïéôúåù ìù.zen` rax` cr:äéàø ÷æéäì äéì éâñ éëäáã.ozpy zwfgaåòáåú äæùëãò ,ïîàð ,é÷ìç éúúð øáë øîåà äæå äàéöéä éöç

`xephxa yexit

,øBcâìלפיכךBúBà ïéáiçî ïéà אינו מהם אחד שאם כלומר  – ÄÀÅÀÇÀÄ
הגדר , בבנין להשתתף אותו  לכוף יכול חברו  אין  לגדור , àlàÆÈרוצה

äöBø íà, שדהו לגדור  חברו  –BlL CBúì ñðBk את מכניס – ÄÆÅÀÆ
תחומו, לתוך משלו äðBáeהגדר אותה úéæçבלבד ,– äNBòå– ÆÀÆÈÄ

אמה, על  אמה סיד  של מסגרת כגון  הגדר , בראש  היכר õeçaîÄÇסימן 
את  בנה לבדו  שהוא יראו , שהכל "חזה", מלשון "חזית" חברו: לצד –
לצד ולא חברו  לצד דווקא חזית שעושה הטעם, מבואר בגמרא הגדר.

חברו  גם שמא לחשוש  יש שלו , לצד ההיכר  סימן יעשה שאם שלו,
הגדר. בבנין שהשתתף ויאמר "חזית" יכולCëéôìיעשה ולא הואיל – ÀÄÈ
הגדר, בהקמת להשתתף חברו  את לכוף íB÷näהיה ,ìúkä ìôð íàÄÈÇÇÙÆÇÈ

BlL íéðáàäå. לבדו הכותל את שבנה מוכיחה החזית שהרי  –íà ÀÈÂÈÄÆÄ
ïäéðL úòcî eNò,ביניהם כותל  לבנות הסכימו ששניהם –ïéðBa ÈÄÇÇÀÅÆÄ
òöîàa ìúkä úà,הכותל עובי  לחצי  מקום משדהו נותן  אחד כל  – ÆÇÙÆÈÆÀÇ

ïàkîe ïàkî úéæç ïéNBòå; בנאוהו ששניהם לסימן –íà Cëéôì ÀÄÈÄÄÈÄÈÀÄÈÄ
íäéðL ìL íéðáàäå íB÷nä ,ìúkä ìôð משותף הכותל  שהרי – ÈÇÇÙÆÇÈÀÈÂÈÄÆÀÅÆ

הוא.
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בעלי ואין  לגדור, נהגו  שלא כמקום דינה סתם שבקעה למדנו, הקודמת במשנה
שדותיהם. בין  גדר בהקמת להשתתף זה את זה לכוף יכולים הסמוכות השדות
שהואיל לשדה שדה שבין בגדר אלא זו  הלכה נאמרה שלא ללמד, באה משנתנו
היזק  אין ובבקעה ראייה, היזק משום כלל  בדרך הוא כזו  גדר  של  עניינה וכל 
חברו שדה את הקיפו ששדותיו מי אבל לגדור , זה את זה כופים אין  לפיכך  ראייה,

מועיל זה וגידור הואיל צדדיה, ארבעת מכל גדורה חברו  שדה ונמצאת אותן, וגודר 
הגידור . בהוצאות להשתתף אותו מחייבים לשדהו, בהמות ייכנסו שלא לחברו,

GMî Bøáç úà óéwnäåéúBçeø L מסביב שדות שלוש  שקנה – ÇÇÄÆÂÅÄÀÈ
חברו , úéLéìMäלשדה úàå äiðMä úàå äðBLàøä úà øãâåÀÈÇÆÈÄÈÀÆÇÀÄÈÀÆÇÀÄÄ

שדה – ונמצאת חברו, לשדה שדותיו שלוש בין גדר  שהעמיד כלומר 

רוחותיה, משלוש  גדר מוקפת BúBàחברו  ïéáiçî ïéà חברו את – ÅÀÇÀÄ
מאחר מהגידור , תועלת לו  שאין  לפי  הגדר , בהוצאת להשתתף המוקף
כמקום  דינה סתם בקעה והרי הרביעית. מהרוח פתוחה שדהו  שעדיין

בר לעיל. ששנינו  כמו לגדור, נהגו הרוח שלא את גם גדר אם ם,
את  מחייבים רוחותיה, מכל גדורה חברו  של  שדהו  ונמצאת הרביעית,

שלא  לו  מועילה הגדר עכשיו שהרי  הגידור, בהוצאת להשתתף חברו 
במחצית  אלא אותו  מחייבים אין מקום ומכל לשדהו . בהמות ייכנסו

הוא  שיכול  הגדר, של  ההוצאות במחצית ולא קנים, של  גדר דמי
קנים. של  במחיצה די בשבילי  ãîòלומר: íà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄÈÇ

úéòéáøä úà øãâå הרביעית הרוח את וגדר עמד  המוקף אם – ÀÈÇÆÈÀÄÄ
שדהו, ìkäשל úà åéìò ïéìbìâî את לשלם הוא חייב כלומר  – ÀÇÀÀÄÈÈÆÇÙ

של רוחותיה משלוש תחילה שהוקמה הגדר כל של  ההוצאות מחצית

מפרשים: ויש  בגדר. רוצה שהוא דעתו המוקף גילה שהרי שדהו,
יוסי, רבי לדעת מגלגלים, הרביעית הרוח את וגדר המקיף עמד אפילו

שהואיל הגדר , כל  בהוצאות להשתתף היינו הכל, את המוקף על 
דריסת  ממנה למנוע לו  מועילה היא הרי צדדיה, מכל גדורה ושדהו 

אין  קמא תנא שלדעת קמא, תנא לבין בינו  וההבדל בהמה. של רגל
חייב  יוסי לרבי ואילו  קנים, של  גדר  דמי מחצית אלא משלם המוקף

המקיף. שהקים גדר  אותה של ההוצאות מחצית לשלם dkldeהמוקף
.iqei iaxk
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וחילקו משותפת חצר  להם יש שניים שאם א, במשנה שלמדנו לענין  חוזרת משנתנו
היזק  משום באמצע, כותל לבנות זה את זה כופים הם הרי החצר , את ביניהם
השותפים  שני  שחייבים הכותל , גובה ששיעור  להשמיע, משנתנו  ובאה ראייה.
זה  כופים אין אמות מארבע יתיר  על אבל בלבד , אמות ארבע הוא בו, להשתתף

ראייה. היזק למנוע דיו אמות ארבע של כותל שכן  זה, את

øöç ìúk,שותפים שני בין מבדיל שהיה –ìôpL אף כלומר  – ÙÆÈÅÆÈÇ
מכל אמות, מארבע למעלה לבנותו שניהם הסכימו שמתחילה פי על 

מחדש , לבנותו  וצריכים שנפל  כיון BúBðáìמקום BúBà ïéáiçîÀÇÀÄÄÀ
úBnà òaøà ãò לבנותו זה את זה כופים אין הגובה – עד  אלא ÇÇÀÇÇ

למנוע  כדי  אמות בארבע שדי  מזה, למעלה ולא אמות, ארבע של

ראייה. ïúpLהיזק ú÷æçaהאחד תובע הכותל  שנבנה לאחר אם – ÀÆÀÇÆÈÇ
הרי חלקו , נתן שכבר אומר  וזה שבנה, הכותל  דמי מחצית חברו את

ozpy,זה zwfga זה משפט וידוע שהואיל שנתן, בטענתו  נאמן  כלומר
אנו  הכותל , בבנין  להשתתף מהשותפים אחד  כל על שחובה לכול,

את  מחברו  לקבל  מבלי הכותל  את בונה האחד  היה שלא אומרים
äéàøחלקו , àéáiL ãò,עדים התובע הביא כן  אם אלא –àHL ÇÆÈÄÀÈÈÆ
ïúð נתן ולא שתבעו  כלומר  שיבואו ((((רש רש רש רש """"יייי))))– כגון  מפרשים ויש . ÈÇ

התובע  שהחל  מיום פלוני  במקום אתם היה שהנתבע ויעידו עדים
פרעו שלא הם ויודעים הכותל  úBnà.((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ))))בבנין  òaøàîÅÇÀÇÇ

äìòîìe מארבע למעלה הכותל  את להגביה מהם אחד  רצה אם – ÀÇÀÈ
BúBàאמות, ïéáiçî ïéà בהוצאותיו עמו להשתתף חברו  את – ÅÀÇÀÄ

øçàהנוספות. ìúk Bì Cîñאחד שהגביה לאחר  אם אבל – ÈÇÙÆÇÅ
חברו  הלך  אמות, מארבע למעלה הכותל את חשבונו  על  מהשותפים

עליהם, תקרה ליתן  כדי זה, כותל כנגד  אחר  כותל חלקו בתוך ובנה
äø÷zä úà åéìò ïúð àHL ét ìò óà תקרה נתן לא שעדיין  – ÇÇÄÆÈÇÈÈÆÇÄÀÈ
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ìkä úà åéìò.ïúð àHL ú÷æça,ïúpL äéàø àéáiL ãò. ¨¨¤©Ÿ§¤§©¤¨©©¤¨¦§¨¨¤¨©
‰øöçì úìãå øòL úéa úBðáì BúBà ïéôBk.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:úBéeàø úBøöçä ìk àGúéáì ¦¦§¥©©§¤¤¤¨¥©¨¦§¤©§¦¥¥¨©£¥§§¥

øòL.çéøáe íéúìãe äîBç øéòì úBðáì BúBà ïéôBk.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:úBéeàø úBøéòä ìk àG ©©¦¦§¨¦¨§¨©¦§¦©©¨¦§¤©§¦¥¥¨¨£¨§
äîBçì.øéòä éLðàk àäéå øéòa àäé änk?Lãç øNò íéðL.äøéc úéa da äð÷–éLðàk àeä éøä §¨©¨§¥¨¦¦¥§©§¥¨¦§¥¨¨Ÿ¤¨¨¨¥¦¨£¥§©§¥

ãiî øéòä. ¨¦¦¨
Âøöçä úà ïé÷ìBç ïéà,äæì úBnà òaøàå äæì úBnà òaøà àäiL ãò.äãOä úà àGå,úòLz da àäiL ãò ¥§¦¤¤¨¥©¤§¥©§©©¨¤§©§©©¨¤§¤©¨¤©¤§¥¨¦§©

äæì ïéa÷ úòLúå äæì ïéa÷;äãeäé éaøøîBà:äæì ïéa÷ éàöç úòLz da àäiL ãò,äæì ïéa÷ éàöç úòLúå. ©¦¨¤§¦§©©¦¨¤©¦§¨¥©¤§¥¨¦§©£¨¥©¦¨¤§¦§©£¨¥©¦¨¤

:ïéã úéáì åàéáî äéä àìà åìùî åäðåá äæ äéä àìå åòééñì åéìò äáåçù ìëì éåìâ äæ èôùîã .ïúð àìå åòáúù íéãò òáåúä àéáéù.xg` lzek el jnq
,ìúåëì ìúåëî äø÷ú úúìå êëñì éãë äæ ìúåë ãâðë øçà ìúåë éðùä êîñ ,åúäáâäá åòééñì äöø àìå äáøä úåîà òáøàî äìòîì ãçàä äðáù øçàì

:äø÷úä ïééãò åéìò ïúð àìù ô"òà.lkd z` eilr oilblbn:êéàäã ääáâäá äéì àçéðã äéúòã éìâã.ozp `ly zwfgaøçàì ïéãì åòáúå ïåùàøä àá íà
åäåáééçù ãòå ,éåìâ äæ èôùî ïéàù .íéãòá àìà ïîàð åðéà ,é÷ìç éúúð øîåà äæå ,åúåà éúäáâäù äîá ê÷ìç ïú åì øîåàå ,ïåùàø ìúåëì åìúë úà êîñù

:ïúéì éåùò åðéà ã"á
dddd.eze` oitek:øöçä éðáì òééñì äöåø åðéàù øöçä ïá úà.zepalíéáøä úåùø éðá úà ÷éçøîå ìöá íù áùåé çúôä øîåù úåéäì øòù úéá øöçì

:øöçá õéöäìî.zlce:øöçä øòùì.xry zial zeie`x zexvgd lk `låìéôàã .â"áùøë äëìä ïéàå .øòù úéáì äéåàø äðéà ø"äøì äëåîñ äðéàù øöç
:åúàå åìééòå íéáø é÷çãã ïéðîæ ø"äøì äëåîñ äðéàù.dnegl zeie`x zexiird lk `läëìä ïéàå .äîåçì äëéøö äðéà íéáéåàä ìåáâì äëåîñ äðéàù øéò

:úåñééâ åúàå åø÷îã ïéðîæã ,äîåçì äëéøö íéáéåàä ìåáâì äëåîñ äðéà åìéôàã .â"áùøë.xird iyp`k `die:ìåòá íäîò úàùì.ycg xyr mipy
:íåé íéùìù àîìò âåäð ,éãééðã àðãéàäå

eeee.xvgd z` oiwleg oi`,íéçúôä ïî õåç ,ïéôúåùä ïî ãçà ìëì úåîà òáøà åá àäéù ãò øöçä ÷åìçì åøéáç úà óåëì ìåëé ïéôúåùä ïî ãçà ïéà
ìëì úåøçà úåîà òáøà øöçá äéäéù êéøö úåîà òáøà ïúåàî õåçå ,åøåîç ìòî åàùî ÷øôì úåîà òáøà åçúô éðôì äéäéù êéøö øöçáù úéá ìëù

:ä÷åìç ïéã øöçá äéäé æàå íéùéîùú øàùì ïéôúåùä ïî ãçà.oiaw i`vg dryz xne` dcedi iaxäéøúàá .éâéìô àìå .äéøúà éë øîå äéøúà éë øî

`xephxa yexit

הכתלים, ìkäעל úà åéìò ïéìbìâî אותו מחייבים כלומר  – ÀÇÀÀÄÈÈÆÇÙ
תוספת  באותה לו  שנוח דעתו, גילה שהרי הכותל , כל מחצית לשלם

חברו. ïúðשהוסיף àHL ú÷æçaכותל חברו לו  שסמך לאחר  אם – ÀÆÀÇÆÈÇ
שכבר טען, והלה ההגבהה, בהוצאות חלקו את ממנו  ותבע בא אחר 

הריהו הכל , את לו ozp,שילם `ly zwfga, נאמן שאינו  ãòÇכלומר
ïúpL äéàø àéáiL לשלם שצריך  לכל  ידוע זה דבר  שאין לפי – ÆÈÄÀÈÈÆÈÇ

שיתבעוהו  עד לשלם עשוי זה שאין אומרים אנו הלכך ההגבהה, בעד 

לשלם. ויחייבוהו  דין  בבית
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ההכרחיות  בהוצאות להשתתף חייבים החצר שותפי שכל  ללמדנו, באה זו  משנה
העיר . צרכי של  ההוצאות בעול  לשאת העיר  בני כל חייבים וכן  החצר , של 

BúBà ïéôBk כופים החצר  שבני  כלומר  החצר, מבני אחד  כל את – Ä
זה, את –úBðáìזה בנין  בהוצאות להשתתף –úìãå øòL úéa ÄÀÅÇÇÀÆÆ

øöçìxry zia השומר± יושב שבו  החצר, שער שליד  בנין  היינו  ÆÈÅ
לחצר ; מלהיכנס הרבים רשות בני את החצר,zlcומונע לשער  –

בלילה. השער את לנעול  øîBà:כדי  ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅ
øòL úéáì úBéeàø úBøöçä ìk àG לרשות הסמוכה חצר  אלא – ÈÇÂÅÀÀÅÇÇ

ראויה  אינה הרבים לרשות סמוכה ושאינה שער , לבית ראויה הרבים
שער לבית צריכה אינה כלומר שער, xnba`).לבית `ziixa),ברם

הרבים  רשות בני שפעמים שער, לבית צריכה חצר כל קמא תנא לדעת
לחצר  ונכנסים שם nw`נדחקים `pzk dklde .(`xnb) שכנים שכנים שכנים שכנים הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם

אאאא).).).). BúBàה ה ה ה ,,,, ïéôBk, העיר מבני אחד  כל  את –øéòì úBðáìיחד – ÄÄÀÈÄ
העיר , בני  שאר  çéøáeעם íéúìãe äîBç והגנה שמירה לשם – ÈÀÈÇÄÀÄÇ

העיר. úBøéòäעל ìk àG :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÈÈÂÈ
äîBçì úBéeàø ושאינה לחומה, ראויה לספר הסמוכה עיר אלא – ÀÀÈ

לחומה ראויה אינה לספר  xnba`),סמוכה `ziixa)שעיר כלומר 

עיר כל  קמא תנא לדעת ברם, חומה. צריכה אינה הגבול מן  הרחוקה
לשם. גייסות באים שפעמים חומה, nw`צריכה `pzk dklde רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין אאאא;;;; וווו,,,, שכניםשכניםשכניםשכנים øéòaהלהלהלהל'''' àäé änk כמה – ÇÈÀÅÈÄ
בעיר, אדם ידור  øéòäזמן éLðàk àäéåבעול לשאת חייב שיהא – ÄÅÀÇÀÅÈÄ

העיר ? Lãçצרכי øNò íéðLעשר שנים בעיר  אדם שדר  לאחר – ÀÅÈÈÙÆ
מסיה. לשלם היינו  העיר, צרכי  בהוצאות להשתתף הוא חייב חודש ,

äøéc úéa da äð÷ לשנה דירה בה שכר אפילו אומרים: ויש  – ÈÈÈÅÄÈ
האחרונים האחרונים האחרונים האחרונים ),),),), מןמןמןמן קצת קצת קצת קצת  בשם בשם בשם בשם  יוסף יוסף יוסף יוסף  ãiî((((בית בית בית בית  øéòä éLðàk àeä éøä– ÂÅÀÇÀÅÈÄÄÈ
העיר. צרכי  בכל לשאת ומתחייב
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ביניהם  לחלוק זה את זה לכוף שותפים יכולים מתי  כלל, ללמדנו באה זו משנה

חלוקה. דין  בה שאין  חצר שיש הפרק, בתחילת הזכרנו  וכבר המשותף, הדבר  את
במשנתנו. מקורו זה ענין

øöçä úà ïé÷ìBç ïéà זה לכוף יכולים בחצר  השותפים אין  – ÅÀÄÆÆÈÅ
החצר, את ביניהם לחלוק זה äæìאת úBnà òaøà àäiL ãòÇÆÀÅÇÀÇÇÈÆ

äæì úBnà òaøàå,השותפים מן  אחד  לכל  מרובעות אמות ארבע – ÀÇÀÇÇÈÆ
לחצר הפתוחים הבתים של פתח כל לפני  אמות ארבע (xnb`);מלבד

äãOä úà àGå זה את זה לכוף יכולים בשדה השותפים ואין  – ÀÆÇÈÆ
השדה, את ביניהם úòLúåלחלוק äæì ïéa÷ úòLz da àäiL ãòÇÆÀÅÈÄÀÇÇÄÈÆÀÄÀÇ

äæì ïéa÷ שהם קבים, תשעה בו  לזרוע כדי שטח אחד לכל שיהא – ÇÄÈÆ
מרובעות). אמה 3750) ומחצה àäiLסאה ãò :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÆÀÅ

äæì ïéa÷ éàöç úòLúå ,äæì ïéa÷ éàöç úòLz daרבי – ÈÄÀÇÂÈÅÇÄÈÆÀÄÀÇÂÈÅÇÄÈÆ
קבים  ארבעה זריעת כדי  שטח יקבל אחד כל  שאם סובר, יהודה
חברו  את לכוף מהשותפים אחד יכול מרובעות) אמה 1875) ומחצה

תנא  על  חולק אינו יהודה שרבי  מבואר, בגמרא השדה. את לחלוק
זריעת  כדי ושדה פוריה, האדמה היתה מגוריו  שבמקום אלא קמא,
במקומם  קבים תשעה בת שדה כמו יבול  נתנה ומחצה קבים ארבעה

חכמים; äpbäשל  úà àGå חולקים ירק בגינת השותפים ואין  – ÀÆÇÄÈ
הגינה, את äæìביניהם á÷ éöçå äæì á÷ éöç da àäiL ãòÇÆÀÅÈÂÄÇÈÆÇÂÄÇÈÆ

) אחד לכל  זרעים קב חצי  זריעת כדי גינה מרובעות),3/1– אמה 208
òáø úéa :øîBà àáé÷ò éaø הקב רובע זריעת כדי גינה – ÇÄÂÄÈÅÅÙÇ

מרובעות);6/1( אמה 104ïéì÷øhä úà àGå השותפים ואין – ÀÆÇÀÇÀÄ
אולם, היינו  הטרקלין , את ביניהם לחלוק זה את זה úàכופים àGåÀÆ

ïøBnäשבגינה קטן  מגדל מפרשים: ויש  ארמון; ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),– ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת ÇÈ
CáBMä úà àGå,יונים של –úélhä úà àGå,רחב עליון בגד  – ÀÆÇÈÀÆÇÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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äöBø íà àlà,BlL CBúì ñðBkäðBáe,äNBòåõeçaî úéæç;ìúkä ìôð íà Cëéôì–BlL íéðáàäå íB÷nä. ¤¨¦¤¥§¤¤§¤¨¦¦©§¦¨¦¨©©Ÿ¤©¨§¨£¨¦¤
ïäéðL úòcî eNò íà–òöîàa ìúkä úà ïéðBa,ïàkîe ïàkî úéæç ïéNBòå;ìúkä ìôð íà Cëéôì–íB÷nä ¦¨¦©©§¥¤¦¤©Ÿ¤¨¤§©§¦¨¦¦¨¦¨§¦¨¦¨©©Ÿ¤©¨

íäéðL ìL íéðáàäå. §¨£¨¦¤§¥¤
‚éwnäGMî Bøáç úà óåéúBçeø L,úéLéìMä úàå äiðMä úàå äðBLàøä úà øãâå–BúBà ïéáiçî ïéà.éaø ©©¦¤£¥¦§¨§¨©¤¨¦¨§¤©§¦¨§¤©§¦¦¥§©§¦©¦

éñBéîBàø:úéòéáøä úà øãâå ãîò íà–ìkä úà åéìò ïéìbìâî. ¥¥¦¨©§¨©¤¨§¦¦§©§§¦¨¨¤©Ÿ
„ìôpL øöç ìúk–úBnà òaøà ãò BúBðáì BúBà ïéáiçî.ïúpL ú÷æça,ïúð àHL äéàø àéáiL ãò.òaøàî Ÿ¤¨¥¤¨©§©§¦¦§©©§©©§¤§©¤¨©©¤¨¦§¨¨¤¨©¥©§©

äìòîìe úBnà–BúBà ïéáiçî ïéà.Cîñøçà ìúk Bì,äø÷zä úà åéìò ïúð àHL ét ìò óà–ïéìbìâî ©§©§¨¥§©§¦¨©Ÿ¤©¥©©¦¤¨©¨¨¤©¦§¨§©§§¦

çè åðéàå åøéáç ãöì çèùë ìáà .àåä íäéðù ìù ìúåëäù øîàéå ,åìù ãöä ïî åøéáç íâ çåèé àîù ,åìù ãöì àìå .åøéáç ãöì ãéñá äîà ìúåëä ùàø
:òéãé òãéî äôåì÷ ,åøéáç åðôì÷é íàå .åìù ìúåëäù ïîéñ éåä ,åìù êåúì.o`kne o`kn zifg oiyere:åúåà åùò íäéðùù òéãåäì

bbbb.eze` oiaiign oi`äöçî íìùì åúåà ïéáééçî ,äéì éðäà éàãå àúùäã ,úéòéáøä úà øãâ íà ìáà .äçåúô åìù ò÷ø÷ ïééãòù ,éãéî äéì éðäà àì àäã
:íéðáà øãâ ìù äàéöéá éùôà éàå íéð÷ ìù äöéçîá éì éâñ éãéãì äéì øîàã ,åéúåàéöé éöç àì ìáà .ìåæá íéð÷ éîã.lkd z` eilr oilblbnåéúåàéöé úéöçî

äîá äéì àçéðã äéúòã éìâã ,úéòéáø çåø øãâù àåä ó÷éðä íà øîåì êéøö ïéàå .éñåé éáøë äëìäå .éñåé éáøì àî÷ àðú ïéá àëéàã åðééäå .øãâù äî éôë
:åéúåàéöé éöç åøéáçì íìùîå ìëä úà åéìò ïéìâìâîù ,åøéáç øãâù

cccc.xvg lzek:ïéôúåù ìù.zen` rax` cr:äéàø ÷æéäì äéì éâñ éëäáã.ozpy zwfgaåòáåú äæùëãò ,ïîàð ,é÷ìç éúúð øáë øîåà äæå äàéöéä éöç
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,øBcâìלפיכךBúBà ïéáiçî ïéà אינו מהם אחד שאם כלומר  – ÄÀÅÀÇÀÄ
הגדר , בבנין להשתתף אותו  לכוף יכול חברו  אין  לגדור , àlàÆÈרוצה

äöBø íà, שדהו לגדור  חברו  –BlL CBúì ñðBk את מכניס – ÄÆÅÀÆ
תחומו, לתוך משלו äðBáeהגדר אותה úéæçבלבד ,– äNBòå– ÆÀÆÈÄ

אמה, על  אמה סיד  של מסגרת כגון  הגדר , בראש  היכר õeçaîÄÇסימן 
את  בנה לבדו  שהוא יראו , שהכל "חזה", מלשון "חזית" חברו: לצד –
לצד ולא חברו  לצד דווקא חזית שעושה הטעם, מבואר בגמרא הגדר.

חברו  גם שמא לחשוש  יש שלו , לצד ההיכר  סימן יעשה שאם שלו,
הגדר. בבנין שהשתתף ויאמר "חזית" יכולCëéôìיעשה ולא הואיל – ÀÄÈ
הגדר, בהקמת להשתתף חברו  את לכוף íB÷näהיה ,ìúkä ìôð íàÄÈÇÇÙÆÇÈ

BlL íéðáàäå. לבדו הכותל את שבנה מוכיחה החזית שהרי  –íà ÀÈÂÈÄÆÄ
ïäéðL úòcî eNò,ביניהם כותל  לבנות הסכימו ששניהם –ïéðBa ÈÄÇÇÀÅÆÄ
òöîàa ìúkä úà,הכותל עובי  לחצי  מקום משדהו נותן  אחד כל  – ÆÇÙÆÈÆÀÇ

ïàkîe ïàkî úéæç ïéNBòå; בנאוהו ששניהם לסימן –íà Cëéôì ÀÄÈÄÄÈÄÈÀÄÈÄ
íäéðL ìL íéðáàäå íB÷nä ,ìúkä ìôð משותף הכותל  שהרי – ÈÇÇÙÆÇÈÀÈÂÈÄÆÀÅÆ

הוא.
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בעלי ואין  לגדור, נהגו  שלא כמקום דינה סתם שבקעה למדנו, הקודמת במשנה
שדותיהם. בין  גדר בהקמת להשתתף זה את זה לכוף יכולים הסמוכות השדות
שהואיל לשדה שדה שבין בגדר אלא זו  הלכה נאמרה שלא ללמד, באה משנתנו
היזק  אין ובבקעה ראייה, היזק משום כלל  בדרך הוא כזו  גדר  של  עניינה וכל 
חברו שדה את הקיפו ששדותיו מי אבל לגדור , זה את זה כופים אין  לפיכך  ראייה,

מועיל זה וגידור הואיל צדדיה, ארבעת מכל גדורה חברו  שדה ונמצאת אותן, וגודר 
הגידור . בהוצאות להשתתף אותו מחייבים לשדהו, בהמות ייכנסו שלא לחברו,

GMî Bøáç úà óéwnäåéúBçeø L מסביב שדות שלוש  שקנה – ÇÇÄÆÂÅÄÀÈ
חברו , úéLéìMäלשדה úàå äiðMä úàå äðBLàøä úà øãâåÀÈÇÆÈÄÈÀÆÇÀÄÈÀÆÇÀÄÄ

שדה – ונמצאת חברו, לשדה שדותיו שלוש בין גדר  שהעמיד כלומר 

רוחותיה, משלוש  גדר מוקפת BúBàחברו  ïéáiçî ïéà חברו את – ÅÀÇÀÄ
מאחר מהגידור , תועלת לו  שאין  לפי  הגדר , בהוצאת להשתתף המוקף
כמקום  דינה סתם בקעה והרי הרביעית. מהרוח פתוחה שדהו  שעדיין

בר לעיל. ששנינו  כמו לגדור, נהגו הרוח שלא את גם גדר אם ם,
את  מחייבים רוחותיה, מכל גדורה חברו  של  שדהו  ונמצאת הרביעית,

שלא  לו  מועילה הגדר עכשיו שהרי  הגידור, בהוצאת להשתתף חברו 
במחצית  אלא אותו  מחייבים אין מקום ומכל לשדהו . בהמות ייכנסו

הוא  שיכול  הגדר, של  ההוצאות במחצית ולא קנים, של  גדר דמי
קנים. של  במחיצה די בשבילי  ãîòלומר: íà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄÈÇ

úéòéáøä úà øãâå הרביעית הרוח את וגדר עמד  המוקף אם – ÀÈÇÆÈÀÄÄ
שדהו, ìkäשל úà åéìò ïéìbìâî את לשלם הוא חייב כלומר  – ÀÇÀÀÄÈÈÆÇÙ

של רוחותיה משלוש תחילה שהוקמה הגדר כל של  ההוצאות מחצית

מפרשים: ויש  בגדר. רוצה שהוא דעתו המוקף גילה שהרי שדהו,
יוסי, רבי לדעת מגלגלים, הרביעית הרוח את וגדר המקיף עמד אפילו

שהואיל הגדר , כל  בהוצאות להשתתף היינו הכל, את המוקף על 
דריסת  ממנה למנוע לו  מועילה היא הרי צדדיה, מכל גדורה ושדהו 

אין  קמא תנא שלדעת קמא, תנא לבין בינו  וההבדל בהמה. של רגל
חייב  יוסי לרבי ואילו  קנים, של  גדר  דמי מחצית אלא משלם המוקף

המקיף. שהקים גדר  אותה של ההוצאות מחצית לשלם dkldeהמוקף
.iqei iaxk
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וחילקו משותפת חצר  להם יש שניים שאם א, במשנה שלמדנו לענין  חוזרת משנתנו
היזק  משום באמצע, כותל לבנות זה את זה כופים הם הרי החצר , את ביניהם
השותפים  שני  שחייבים הכותל , גובה ששיעור  להשמיע, משנתנו  ובאה ראייה.
זה  כופים אין אמות מארבע יתיר  על אבל בלבד , אמות ארבע הוא בו, להשתתף

ראייה. היזק למנוע דיו אמות ארבע של כותל שכן  זה, את

øöç ìúk,שותפים שני בין מבדיל שהיה –ìôpL אף כלומר  – ÙÆÈÅÆÈÇ
מכל אמות, מארבע למעלה לבנותו שניהם הסכימו שמתחילה פי על 

מחדש , לבנותו  וצריכים שנפל  כיון BúBðáìמקום BúBà ïéáiçîÀÇÀÄÄÀ
úBnà òaøà ãò לבנותו זה את זה כופים אין הגובה – עד  אלא ÇÇÀÇÇ

למנוע  כדי  אמות בארבע שדי  מזה, למעלה ולא אמות, ארבע של

ראייה. ïúpLהיזק ú÷æçaהאחד תובע הכותל  שנבנה לאחר אם – ÀÆÀÇÆÈÇ
הרי חלקו , נתן שכבר אומר  וזה שבנה, הכותל  דמי מחצית חברו את

ozpy,זה zwfga זה משפט וידוע שהואיל שנתן, בטענתו  נאמן  כלומר
אנו  הכותל , בבנין  להשתתף מהשותפים אחד  כל על שחובה לכול,

את  מחברו  לקבל  מבלי הכותל  את בונה האחד  היה שלא אומרים
äéàøחלקו , àéáiL ãò,עדים התובע הביא כן  אם אלא –àHL ÇÆÈÄÀÈÈÆ
ïúð נתן ולא שתבעו  כלומר  שיבואו ((((רש רש רש רש """"יייי))))– כגון  מפרשים ויש . ÈÇ

התובע  שהחל  מיום פלוני  במקום אתם היה שהנתבע ויעידו עדים
פרעו שלא הם ויודעים הכותל  úBnà.((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ))))בבנין  òaøàîÅÇÀÇÇ

äìòîìe מארבע למעלה הכותל  את להגביה מהם אחד  רצה אם – ÀÇÀÈ
BúBàאמות, ïéáiçî ïéà בהוצאותיו עמו להשתתף חברו  את – ÅÀÇÀÄ

øçàהנוספות. ìúk Bì Cîñאחד שהגביה לאחר  אם אבל – ÈÇÙÆÇÅ
חברו  הלך  אמות, מארבע למעלה הכותל את חשבונו  על  מהשותפים

עליהם, תקרה ליתן  כדי זה, כותל כנגד  אחר  כותל חלקו בתוך ובנה
äø÷zä úà åéìò ïúð àHL ét ìò óà תקרה נתן לא שעדיין  – ÇÇÄÆÈÇÈÈÆÇÄÀÈ
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ìkä úà åéìò.ïúð àHL ú÷æça,ïúpL äéàø àéáiL ãò. ¨¨¤©Ÿ§¤§©¤¨©©¤¨¦§¨¨¤¨©
‰øöçì úìãå øòL úéa úBðáì BúBà ïéôBk.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:úBéeàø úBøöçä ìk àGúéáì ¦¦§¥©©§¤¤¤¨¥©¨¦§¤©§¦¥¥¨©£¥§§¥

øòL.çéøáe íéúìãe äîBç øéòì úBðáì BúBà ïéôBk.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:úBéeàø úBøéòä ìk àG ©©¦¦§¨¦¨§¨©¦§¦©©¨¦§¤©§¦¥¥¨¨£¨§
äîBçì.øéòä éLðàk àäéå øéòa àäé änk?Lãç øNò íéðL.äøéc úéa da äð÷–éLðàk àeä éøä §¨©¨§¥¨¦¦¥§©§¥¨¦§¥¨¨Ÿ¤¨¨¨¥¦¨£¥§©§¥

ãiî øéòä. ¨¦¦¨
Âøöçä úà ïé÷ìBç ïéà,äæì úBnà òaøàå äæì úBnà òaøà àäiL ãò.äãOä úà àGå,úòLz da àäiL ãò ¥§¦¤¤¨¥©¤§¥©§©©¨¤§©§©©¨¤§¤©¨¤©¤§¥¨¦§©

äæì ïéa÷ úòLúå äæì ïéa÷;äãeäé éaøøîBà:äæì ïéa÷ éàöç úòLz da àäiL ãò,äæì ïéa÷ éàöç úòLúå. ©¦¨¤§¦§©©¦¨¤©¦§¨¥©¤§¥¨¦§©£¨¥©¦¨¤§¦§©£¨¥©¦¨¤

:ïéã úéáì åàéáî äéä àìà åìùî åäðåá äæ äéä àìå åòééñì åéìò äáåçù ìëì éåìâ äæ èôùîã .ïúð àìå åòáúù íéãò òáåúä àéáéù.xg` lzek el jnq
,ìúåëì ìúåëî äø÷ú úúìå êëñì éãë äæ ìúåë ãâðë øçà ìúåë éðùä êîñ ,åúäáâäá åòééñì äöø àìå äáøä úåîà òáøàî äìòîì ãçàä äðáù øçàì

:äø÷úä ïééãò åéìò ïúð àìù ô"òà.lkd z` eilr oilblbn:êéàäã ääáâäá äéì àçéðã äéúòã éìâã.ozp `ly zwfgaøçàì ïéãì åòáúå ïåùàøä àá íà
åäåáééçù ãòå ,éåìâ äæ èôùî ïéàù .íéãòá àìà ïîàð åðéà ,é÷ìç éúúð øîåà äæå ,åúåà éúäáâäù äîá ê÷ìç ïú åì øîåàå ,ïåùàø ìúåëì åìúë úà êîñù

:ïúéì éåùò åðéà ã"á
dddd.eze` oitek:øöçä éðáì òééñì äöåø åðéàù øöçä ïá úà.zepalíéáøä úåùø éðá úà ÷éçøîå ìöá íù áùåé çúôä øîåù úåéäì øòù úéá øöçì

:øöçá õéöäìî.zlce:øöçä øòùì.xry zial zeie`x zexvgd lk `låìéôàã .â"áùøë äëìä ïéàå .øòù úéáì äéåàø äðéà ø"äøì äëåîñ äðéàù øöç
:åúàå åìééòå íéáø é÷çãã ïéðîæ ø"äøì äëåîñ äðéàù.dnegl zeie`x zexiird lk `läëìä ïéàå .äîåçì äëéøö äðéà íéáéåàä ìåáâì äëåîñ äðéàù øéò

:úåñééâ åúàå åø÷îã ïéðîæã ,äîåçì äëéøö íéáéåàä ìåáâì äëåîñ äðéà åìéôàã .â"áùøë.xird iyp`k `die:ìåòá íäîò úàùì.ycg xyr mipy
:íåé íéùìù àîìò âåäð ,éãééðã àðãéàäå

eeee.xvgd z` oiwleg oi`,íéçúôä ïî õåç ,ïéôúåùä ïî ãçà ìëì úåîà òáøà åá àäéù ãò øöçä ÷åìçì åøéáç úà óåëì ìåëé ïéôúåùä ïî ãçà ïéà
ìëì úåøçà úåîà òáøà øöçá äéäéù êéøö úåîà òáøà ïúåàî õåçå ,åøåîç ìòî åàùî ÷øôì úåîà òáøà åçúô éðôì äéäéù êéøö øöçáù úéá ìëù

:ä÷åìç ïéã øöçá äéäé æàå íéùéîùú øàùì ïéôúåùä ïî ãçà.oiaw i`vg dryz xne` dcedi iaxäéøúàá .éâéìô àìå .äéøúà éë øîå äéøúà éë øî

`xephxa yexit

הכתלים, ìkäעל úà åéìò ïéìbìâî אותו מחייבים כלומר  – ÀÇÀÀÄÈÈÆÇÙ
תוספת  באותה לו  שנוח דעתו, גילה שהרי הכותל , כל מחצית לשלם

חברו. ïúðשהוסיף àHL ú÷æçaכותל חברו לו  שסמך לאחר  אם – ÀÆÀÇÆÈÇ
שכבר טען, והלה ההגבהה, בהוצאות חלקו את ממנו  ותבע בא אחר 

הריהו הכל , את לו ozp,שילם `ly zwfga, נאמן שאינו  ãòÇכלומר
ïúpL äéàø àéáiL לשלם שצריך  לכל  ידוע זה דבר  שאין לפי – ÆÈÄÀÈÈÆÈÇ

שיתבעוהו  עד לשלם עשוי זה שאין אומרים אנו הלכך ההגבהה, בעד 

לשלם. ויחייבוהו  דין  בבית

i y i l y m e i
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ההכרחיות  בהוצאות להשתתף חייבים החצר שותפי שכל  ללמדנו, באה זו  משנה
העיר . צרכי של  ההוצאות בעול  לשאת העיר  בני כל חייבים וכן  החצר , של 

BúBà ïéôBk כופים החצר  שבני  כלומר  החצר, מבני אחד  כל את – Ä
זה, את –úBðáìזה בנין  בהוצאות להשתתף –úìãå øòL úéa ÄÀÅÇÇÀÆÆ

øöçìxry zia השומר± יושב שבו  החצר, שער שליד  בנין  היינו  ÆÈÅ
לחצר ; מלהיכנס הרבים רשות בני את החצר,zlcומונע לשער  –

בלילה. השער את לנעול  øîBà:כדי  ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅ
øòL úéáì úBéeàø úBøöçä ìk àG לרשות הסמוכה חצר  אלא – ÈÇÂÅÀÀÅÇÇ

ראויה  אינה הרבים לרשות סמוכה ושאינה שער , לבית ראויה הרבים
שער לבית צריכה אינה כלומר שער, xnba`).לבית `ziixa),ברם

הרבים  רשות בני שפעמים שער, לבית צריכה חצר כל קמא תנא לדעת
לחצר  ונכנסים שם nw`נדחקים `pzk dklde .(`xnb) שכנים שכנים שכנים שכנים הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם

אאאא).).).). BúBàה ה ה ה ,,,, ïéôBk, העיר מבני אחד  כל  את –øéòì úBðáìיחד – ÄÄÀÈÄ
העיר , בני  שאר  çéøáeעם íéúìãe äîBç והגנה שמירה לשם – ÈÀÈÇÄÀÄÇ

העיר. úBøéòäעל ìk àG :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÈÈÂÈ
äîBçì úBéeàø ושאינה לחומה, ראויה לספר הסמוכה עיר אלא – ÀÀÈ

לחומה ראויה אינה לספר  xnba`),סמוכה `ziixa)שעיר כלומר 

עיר כל  קמא תנא לדעת ברם, חומה. צריכה אינה הגבול מן  הרחוקה
לשם. גייסות באים שפעמים חומה, nw`צריכה `pzk dklde רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין אאאא;;;; וווו,,,, שכניםשכניםשכניםשכנים øéòaהלהלהלהל'''' àäé änk כמה – ÇÈÀÅÈÄ
בעיר, אדם ידור  øéòäזמן éLðàk àäéåבעול לשאת חייב שיהא – ÄÅÀÇÀÅÈÄ

העיר ? Lãçצרכי øNò íéðLעשר שנים בעיר  אדם שדר  לאחר – ÀÅÈÈÙÆ
מסיה. לשלם היינו  העיר, צרכי  בהוצאות להשתתף הוא חייב חודש ,

äøéc úéa da äð÷ לשנה דירה בה שכר אפילו אומרים: ויש  – ÈÈÈÅÄÈ
האחרונים האחרונים האחרונים האחרונים ),),),), מןמןמןמן קצת קצת קצת קצת  בשם בשם בשם בשם  יוסף יוסף יוסף יוסף  ãiî((((בית בית בית בית  øéòä éLðàk àeä éøä– ÂÅÀÇÀÅÈÄÄÈ
העיר. צרכי  בכל לשאת ומתחייב
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ביניהם  לחלוק זה את זה לכוף שותפים יכולים מתי  כלל, ללמדנו באה זו משנה

חלוקה. דין  בה שאין  חצר שיש הפרק, בתחילת הזכרנו  וכבר המשותף, הדבר  את
במשנתנו. מקורו זה ענין

øöçä úà ïé÷ìBç ïéà זה לכוף יכולים בחצר  השותפים אין  – ÅÀÄÆÆÈÅ
החצר, את ביניהם לחלוק זה äæìאת úBnà òaøà àäiL ãòÇÆÀÅÇÀÇÇÈÆ

äæì úBnà òaøàå,השותפים מן  אחד  לכל  מרובעות אמות ארבע – ÀÇÀÇÇÈÆ
לחצר הפתוחים הבתים של פתח כל לפני  אמות ארבע (xnb`);מלבד

äãOä úà àGå זה את זה לכוף יכולים בשדה השותפים ואין  – ÀÆÇÈÆ
השדה, את ביניהם úòLúåלחלוק äæì ïéa÷ úòLz da àäiL ãòÇÆÀÅÈÄÀÇÇÄÈÆÀÄÀÇ

äæì ïéa÷ שהם קבים, תשעה בו  לזרוע כדי שטח אחד לכל שיהא – ÇÄÈÆ
מרובעות). אמה 3750) ומחצה àäiLסאה ãò :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÆÀÅ

äæì ïéa÷ éàöç úòLúå ,äæì ïéa÷ éàöç úòLz daרבי – ÈÄÀÇÂÈÅÇÄÈÆÀÄÀÇÂÈÅÇÄÈÆ
קבים  ארבעה זריעת כדי  שטח יקבל אחד כל  שאם סובר, יהודה
חברו  את לכוף מהשותפים אחד יכול מרובעות) אמה 1875) ומחצה

תנא  על  חולק אינו יהודה שרבי  מבואר, בגמרא השדה. את לחלוק
זריעת  כדי ושדה פוריה, האדמה היתה מגוריו  שבמקום אלא קמא,
במקומם  קבים תשעה בת שדה כמו יבול  נתנה ומחצה קבים ארבעה

חכמים; äpbäשל  úà àGå חולקים ירק בגינת השותפים ואין  – ÀÆÇÄÈ
הגינה, את äæìביניהם á÷ éöçå äæì á÷ éöç da àäiL ãòÇÆÀÅÈÂÄÇÈÆÇÂÄÇÈÆ

) אחד לכל  זרעים קב חצי  זריעת כדי גינה מרובעות),3/1– אמה 208
òáø úéa :øîBà àáé÷ò éaø הקב רובע זריעת כדי גינה – ÇÄÂÄÈÅÅÙÇ

מרובעות);6/1( אמה 104ïéì÷øhä úà àGå השותפים ואין – ÀÆÇÀÇÀÄ
אולם, היינו  הטרקלין , את ביניהם לחלוק זה את זה úàכופים àGåÀÆ

ïøBnäשבגינה קטן  מגדל מפרשים: ויש  ארמון; ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),– ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת ÇÈ
CáBMä úà àGå,יונים של –úélhä úà àGå,רחב עליון בגד  – ÀÆÇÈÀÆÇÇÄ
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äpbä úà àGå,äæì á÷ éöçå äæì á÷ éöç da àäiL ãò;àáé÷ò éaøøîBà:òáø úéa.úà àGåàGå ïéì÷øhä §¤©¦¨©¤§¥¨£¦©¨¤©£¦©¨¤©¦£¦¨¥¥Ÿ©§¤©§©§¦§
CáBMä úà àGå ïøBnä úà,ãaä úéa úà àGå õçønä úà àGå úélhä úà àGå,äæì éãk ïäa àäiL ãò ¤©¨§¤©¨§¤©©¦§¤©¤§¨§¤¥©©©¤§¥¨¤§©¨¤

äæì éãëe.ììkä äæ:åéìò BîLe ÷ìçiL ìk–ïé÷ìBç;åàì íàå–ïé÷ìBç ïéà.éúîéà?íäéðL ïéàL ïîæa §©¨¤¤©§¨¨¤¥¨¥§¨¨§¦§¦¨¥§¦¥¨©¦§©¤¥§¥¤
íéöBø;íéöBø íäéðML ïîæa ìáà,ïàkî úBçôa elôà–e÷Gçé.Lãwä éáúëå,íéöBø íäéðML ét ìò óà– ¦£¨¦§©¤§¥¤¦£¦§¨¦¨©£§¦§¥©Ÿ¤©©¦¤§¥¤¦

e÷Gçé àG. ©£
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡Bøáç ìL BøBáì Ceîñ øBa íãà øtçé àG,çéL àGå,äøòî àGå,íénä únà àGå,ïéñáBkä úëøáð àGå; ©§Ÿ¨¨¨§¤£¥§¦©§§¨¨§©©©©¦§¦§¤¤©§¦
GL Bøáç ìúkî ÷éçøä ïk íà àlàíéçôè äL,ãéqa ãñå.úôbä úà ïé÷éçøî,ìáfä úàå,çìnä úàå,úàå ¤¨¦¥¦§¦¦Ÿ¤£¥§¨§¨¦§¨©¦©§¦¦¤©¤¤§¤©¤¤§¤©¤©§¤

ãéqä,íéòìqä úàå,GL Bøáç ìL Bìúkîíéçôè äL,ãéqa ãñå.íéòøfä úà ïé÷éçøî,äLøçnä úàå,úàå ©¦§¤©§¨¦¦¨§¤£¥§¨§¨¦§¨©¦©§¦¦¤©§¨¦§¤©©£¥¨§¤

:ïðáøã åäééøúàá ïéá÷ äòùú úá äãùë ïéá÷ éàöç äòùú úá äãù ,äàåáú äùåò äúéä äãåäé 'øã.raex zia,äëìää ÷ñôå .á÷ä òáåø åá òåøæì íå÷î
àöåéëå [äòéøæá åà] äùéøçá ãçà íåé úãåáò éãë ò÷ø÷ íéôúåùä ïî ãçà ìëì øàùé ïë íà àìà äòéøæìå äùéøçì úåãîåòä úåò÷ø÷á ä÷åìç ïéã ïéà

:ïäá.oilwxhe oxen:ïä ïéèìô éðéî.dfl icke dfl ickàø÷éù éåàø íå÷î íäî 'à ìë ÷ìçá äéäé å÷ìç ãçà ìë ìåèéå å÷åìçéù øçàìù ìéæàå ùøôîãë
:åìåëá äéäù íùä åúö÷á øàùéù ,ïøåî åà ïéì÷øè.oivex mdipy oi`y onfaïéðòì åôåëì ìåëé ìáà .åçøë ìò ÷åìçì åøéáç úà óåëì ãçàä ìåëé ïéà

:äåù àåäù äîá ê÷ìç éì øåëî åà é÷ìç äð÷ ,øîåìë ,ãåâà åà ãåâ.ycewd iazke:íéáåúëå íéàéáð äøåú.ewelgi `lìáà .ãçà êøëá íäùë à÷åãå
:íé÷ìåç åöø íà ,åîöò éðôá øôñ ìë äáøä íéëøëá

a`̀̀̀.xea .xetgi `l:ìåâò.giy:øö÷å êåøà.dxrn:éåøé÷á äøå÷î.oiqaekd zkxapñáëì äéåùò .äá íéöá÷úî íéîùâ éîå úòáåøî äøéôç
:íéãâá.elzekn wigxd ok m` `l`.íéçôè äùù åøéáç ìù øåá ììçì åøåá ììçî àöîð .íéçôè äùìùî úåçô åéáò ïéà øåáä ìúåëå .øîà÷ åøåá ìúåëî

äðáéå åøéáç êìîé àîù ,ìúåë íù åøéáçì ïéàù ô"òàå ,éåàøä øåòéùä ÷éçøä ë"à àìà äåùá åìù øöéîä óåñì íé÷æðä ïî ãçà êåîñì íãàì øåñàå
:å÷éæî äæ àöîðå åìù øöéîä ãöá.ciqa cqe:åúøéôç éìúåë úà.ztbd:ãáä úéáá åøöòðù øçàì íéúéæä úìåñô.mirlqdìëù .ïäî àöåé øåàäù íéðáà

:àúùä éà÷ øåáã ìúåëá àìå .ìúåëä úà ïéôøîå äîåçì íéù÷ åìà.mirxf:çåçéú øôò ïéìòîå ò÷ø÷ä úà íéãéìçîù ,ìúåëì íéù÷.dyixgnd z`e
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בו; מתעטפים ãaäשהיו úéa úà àGå õçønä úà àGå– ÀÆÇÆÀÈÀÆÅÇÇ
שמנם, ועוצרים זיתים בו  ïäaשכותשים àäiL ãò אותם בכל  – ÇÆÀÅÈÆ

äæìהדברים, éãëe äæì éãkאחד לכל יהא שיחלוקו  שלאחר – ÀÇÈÆÀÇÈÆ
לשמו . הראוי  åéìòדבר BîLe ÷ìçiL ìk :ììkä äæדבר כל  – ÆÇÀÈÈÆÅÈÅÀÈÈ

אחד כל  של  חלקו יהא השותפים, בין  שייחלק לאחר שאף משותף,
טלית  טרקלין, גינה חצר , כגון הראשון , בשמו  להיקרא עדיין ראוי 

ביניהם.ïé÷ìBçוכדומה, לחלוק זה את זה השותפים כופים –íàå ÀÄÀÄ
åàì, הראשון בשמו  להיקרא הראוי דבר אחד  לכל יהא לא אם – È

ïé÷ìBç ïéà לחלוק חברו את לכוף יכול השותפים אחד אין – ÅÀÄ
או  "גוד  לחברו: לומר הוא יכול  ברם, המשותף. הדבר את ביניהם

`jeyn).אגוד " e` jeyn),חלקך את לי  מכור  או  חלקי  את קנה כלומר :
בשותפותנו להמשיך רצוני  שאין חולקים éúîéà(xnb`),לפי  אין  – ÅÈÇ

שלמעלה? השיעורים המשותף בדבר íäéðLכשאין  ïéàL ïîæaÄÀÇÆÅÀÅÆ
íéöBø;לחלוקה מסכים אינו  מהשותפים שאחד –ïîæa ìáà ÄÂÈÄÀÇ

íéöBø íäéðML,לחלוקה מסכימים השותפים ששני –elôà ÆÀÅÆÄÂÄ
ïàkî úBçôa ששנינו מהשיעור פחות מהם אחד לכל יהא אפילו  – ÀÈÄÈ

המשותף.e÷Gçéלעיל , הדבר את ביניהם לחלוק הם יכולים –éáúëå ÇÂÀÄÀÅ
Lãwäבכרך שהם וכתובים, נביאים תורה היינו  הקודש, כתבי אבל  – ÇÙÆ

íéöBøאחד , íäéðML ét ìò óà מסכימים השותפים ששני  – ÇÇÄÆÀÅÆÄ
ביניהם, e÷Gçéלחלקם àGכבוד דרך זה שאין  לחלוק, להם אסור – ÇÂ

הקודש כתבי ברם, לשניים. אחד בכרך  שהם הקודש  כתבי  לחתוך 
רצו  אם עצמו, בפני כרך  לקבל יכול  אחד  וכל  אחדים, בכרכים שהם

חולקים.

i r i a x m e i
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שכנו. מנכסי  נזקים להרחיק חייב שלו בתוך  העושה שאף ללמדנו, בא זה פרק
הואיל טפחים, שלושה חברו  מכותל להרחיקם אדם שחייב דברים, מונה משנתנו

הכותל. את להזיק הם ועלולים

Bøáç ìL BøBáì Ceîñ øBa íãà øtçé àG לאדם אסור – ÇÀÙÈÈÈÀÆÂÅ
שכנו , של לבורו סמוך  בשדהו  בור  çéLלחפור àGå ארוכה חפירה – ÀÄÇ

äøòîוצרה, àGå,מקּורה שהיא מרובעת חפירה –únà àGå ÀÀÈÈÀÇÇ
íénä,מים תעלת –ïéñáBkä úëøáð àGå בה לכבס בריכה – ÇÇÄÀÄÀÆÆÇÀÄ
Bøáçבגדים, ìúkî ÷éçøä ïk íà àlà בורו מכותל כלומר  – ÆÈÄÅÄÀÄÄÙÆÂÅ

חברו, GLíéçôèשל  äLנקטה שמשנתנו מבואר , בגמרא –"lzekn" ÀÈÀÈÄ
ולא חברו של  exag",בורו  ly exean"בור של  שכותל  להשמיענו , כדי

הבור לחלל בורו  מחלל  שהמרחק נמצא, טפחים. שלושה לפחות רחבו 

של בורו כותל  אף שהרי  טפחים, ששה לפחות להיות צריך  חברו של
שחפירה  לפי ההרחקה, טעם טפחים. שלושה לפחות הוא חברו 

לחברו , בור אין ואפילו  הבור. כותל את ומערערת מרפה לבור  הסמוכה
בית  שדה שהיא כגון  לבורות, עשויה חברו שדה אם מקום מכל

מגבול בורו את להרחיק הוא חייב תמיד, להשקותה שצריכים השלחין 
בור לחפור  הוא אף ויבוא חברו יימלך  שמא טפחים, שלושה שדהו

גבולו  יייי););););בצד טטטט,,,, שכנים שכנים שכנים שכנים  הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ãéqa((((גמראגמראגמראגמרא;;;; ãñåכותל את – ÀÈÇÄ
של בורו כותל  ויזיקו  המים יבליעו שלא כדי חברו, שלצד  חפירתו

úôbäחברו . úà ïé÷éçøî מהם שנסחט לאחר זיתים של פסולת – ÇÀÄÄÆÇÆÆ
íéòìqäשמנם, úàå ,ãéqä úàå ,çìnä úàå ,ìáfä úàå– ÀÆÇÆÆÀÆÇÆÇÀÆÇÄÀÆÇÀÈÄ

להרחיקם הוא חייב בחצרו, אדם צוברם אם הללו, הדברים BìúkîÄÈÀכל
Bøáç ìLקרקע גבי על הבנוי לבנים מכותל היינו  GLäL,((((רש רש רש רש """"יייי))))– ÆÂÅÀÈ
íéçôè,הכותל את ומרפים הבל  מוציאים אלו שכל –ãéqa ãñå ÀÈÄÀÈÇÄ

מבואר: בגמרא –ciqa cq e`,'וכו הזבל  או  הגפת שבה החפירה את

כות  את סד שהוא ששנינו או  מהדין  הסיפא דין  איפוא, שונה, חברו . ל
שברישא cqe",ברישא, wigxn" בסיפא± cq.ואילו  e` wigxn ±

ïî ,íéìâø éî úàå ,äLøçnä úàå ,íéòøfä úà ïé÷éçøîÇÀÄÄÆÇÀÈÄÀÆÇÇÂÅÈÀÆÅÇÀÇÄÄ
GL ìúkäíéçôè äLלהטיל או  לחרוש או  לזרוע לאדם אסור  – ÇÙÆÀÈÀÈÄ

הרגלים  ומי והחרישה שהזרעים לפי  חברו , לכותל  סמוך רגלים מי 

טפחים. שלושה הכותל  מן  להרחיקם צריך  הלכך לכותל, מזיקים
שלושה  של  הרחקה צריך לבנים בכותל שדווקא מבואר, בגמרא

סלע  של ובכותל טפח. להרחיק די אבנים של בכותל  אבל טפחים,
כלל. להרחיק צורך íéçøäאין  úà ïé÷éçøîe, חברו מכותל – ÇÀÄÄÆÈÅÇÄ

GLáëMä ïî äLשל התחתונה האבן מן טפחים שלושה – ÀÈÄÇÆÆ
äòaøàהריחיים, ïäL,טפחים –áëøä ïîשל העליונה האבן  – ÆÅÇÀÈÈÄÈÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn ipy wxt `xza `aa zkqn

íéìâø éî,GL ìúkä ïîíéçôè äL.GL íéçøä úà ïé÷éçøîeáëMä ïî äL,áëøä ïî äòaøà ïäL;úàå ¥©§©¦¦©Ÿ¤§¨§¨¦©§¦¦¤¨¥©¦§¨¦©¤¤¤¥©§¨¨¦¨¤¤§¤
øepzä,GLàéìkä ïî äL,äôOä ïî äòaøà ïäL. ©©§¨¦©¦§¨¤¥©§¨¨¦©¨¨
·úéaä CBúa øepz íãà ãéîòé àG,úBnà òaøà dáb åéab ìò Lé ïk íà àlà.äiìòa Bãéîòî äéä–éøöC ©£¦¨¨©§©©¦¤¨¦¥¥©©¨Ÿ©©§©©¨¨©£¦¨£¦¨¨¦

GL äáéæòî åézçz àäiLíéçôè äL,äøékáe–çôè;÷éfä íàå–÷éfäM äî ílLî.ïBòîL éaøøîBà: ¤§¥©§¨©£¥¨§¨§¨¦©¦¨¤©§¦¦¦§©¥©¤¦¦©¦¦§¥
elàä ïéøeòMä ìk eøîà àG,÷éfä íàL àlà–lî øeètílL. ¨§¨©¦¦¨¥¤¨¤¦¦¦¨¦§©¥

‚Bøáç ìL BøöBà úçz ïéòaö ìLå ïéîBzçð ìL úeðç íãà çzôé àG,ø÷a úôø àGå.úîàa,eøézä ïéia, ¦§©¨¨£¤©§¦§¤©¨¦©©¨¤£¥§¤¤¨¨¤¡¤©©¦¦¦
ø÷a úôø àG ìáà.øöçaL úeðç–úBçîì ìBëéBì øîBìå Bãéa:ìBwîe ïéñðëpä ìBwî ïLéì ìBëé éðéà £¨¤¤¨¨£¤¤¨¥¨¦§§¨§©¥¦¨¦©¦©¦§¨¦¦

ïéàöBiä.íéìk äNBò,÷eMä CBúa øëBîe àöBé;Bì øîBìå Bãéa úBçîì ìBëé Bðéà ìáà:ïLéì ìBëé éðéà,àG ©§¦¤¥¦¥¥§©£¨¥¨¦§§¨§©¥¦¨¦©
Léhtä ìBwî,íéçøä ìBwî àGå,úB÷Bðézä ìBwî àGå. ¦©©¦§¦¨¥©¦§¦©¦

:ìúåëì äù÷ ,úåðìéàì ùøåçù ïåâë ,íéòøæ ïéàù ô"òà.milbx iníéðéáìî éåùò ìúåëì êåîñ íéî ìéèîä êëì .ùáé èéè ìù íäù íéðáìä úà íéñîñîî
:ììë ÷éçøäì êéøö åðéà ,àîðåö ïåâë äù÷ ïáà ìùå .çôè ÷éçøî íéðáà ìù ìúåëáå .íéçôè äùìù ÷éçøäì êéøö.migxdúà íéãéðîù ,ìúåëì íéù÷

:ïúèéáç ìåâìâá ò÷ø÷ä.akyd on:äðåúçúä íéçøä àéä.akxd:äðåúçúä ïî çôè äøö÷ àéäå .åæ ìò úáëåøä äðåéìòä àéä.`ilkd on dylyñéñá
êéøöå .øåðúä úãîë àéä áùåé øåðúä äéìòù àéìë ìù äðåéìòä äôùå ,äìòîìî øöå äèîìî áçø àåäå ,åéìò øåðúä íéáéùåîù íéðáàå èéèî íéðåáù

:ìúåëì ÷éæî øåðúä ìáäù éôì ,äðåéìòä åúôùî äòáøà ïäù ,åúéúçúî íéçôè äùìù ìúåëä ïî äæ ñéñá ÷éçøéù
aaaa.zen` rax` daeb:äø÷úá øåàä æçàé àìù éãë .äø÷úä ãò øåðúä éôî ììç.daifrn eizgz `diy crøòáú àìù ,íéçôè äùìù èéè ìù çéè

:úåîà òáøà äáåâ åéáâ ìòå .äééìò ìù äðåúçú äø÷ú.dxikae:øåðúì ïéùåòù åîë ìåãâ ÷ñéä äëåúá ïéùåò ïéàå äììç ìò äøéã÷ ïéúôåùù.wifd m`e
:åììä íéøåòùä ìë íù åéäù øçà.wifdy dn mlynäëìä ïéàå .íìùì äî åì ïéàå íäéúá ÷éìãé àîù åììä íéøåòéùä ìëá åéìò ïéáëòî ïë ô"òàå

:ù"øë
bbbb.exizd oiia,ïééì ÷éæî íåçäù òåãéù íå÷îáå .ìàøùé õøàáù ïééì çéáùî íåçäù ,ïééì äù÷ åðéà ïéòáö ìùå ïéîåúçð ìù úåðçä ïî àöåéä ïùòäù

:ïéîåúçð ìùå íéòáö ìù úåðç çúôé àì ïéé ìù øöåà úçú óà.xvgay zepg:åéìò ïéáëòî øöçä éðá ,øöçá úåðç çåúôì àáù øöç éðáî ãçà`le
.zewepizd lewnúåðîåà àìà ,äøåú úå÷åðéúä ãîìî åðéà íàå .øéãàéå äøåú ìéãâé íåùî ,éçî éöî àì ,àåä íéøçà úîçî àáä ìå÷ã â"òàå .ïáø úéá ìù

ðù úå÷åðéúä éðôî ïùéì ìåëé éðéà åì øîåìå éçî éöî ,úøåáùú åà ïåáùç åà:íéàöåéå íéñðë
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טעם  טפח. צד  מכל ממנה צרה והיא התחתונה, על הרוכבת הרחיים,
הכותל; את מזעזע הרחיים שנדנוד  לפי  øepzäההרחקה, úàå– ÀÆÇÇ

בחצר, שמעמיד  התנור  את שכנו  מכותל  להרחיק אדם צריך  וכן
GLäL,טפחים –àéìkä ïî, התנור של  הבסיס –äòaøà ïäL ÀÈÄÇÄÀÈÆÅÇÀÈÈ

טפחים, –äôOä ïî, מבסיסו טפח מכונסת שהיא התנור, משפת – ÄÇÈÈ
לכותל. מזיק התנור  שהבל לפי

ב ה נ ש מ ר ו א ב

צרי בחצרו, תנור  שהמעמיד הקודמת, המשנה בסוף שלמדנו  להרחיקולאחר  ך 
אדם  יכול  תנאים באלו ללמד , משנתנו באה שם, ששנינו  כשיעור  חברו  מכותל 
שהזיק  במי  משנתנו דנה כן  דליקה. חשש יהא שלא ביתו , בתוך תנור  להעמיד 
חצרו מגבול  שהרחיקם פי על אף במשנה, שנימנו הללו הדברים ידי על  לחברו 
פטור . או  חייב הוא אם תנאים מחלוקת בזה ויש  חכמים; שקבעו  כשיעור  שדהו או 

úéaä CBúa øepz íãà ãéîòé àG, ביתו בתוך –ïk íà àlà ÇÂÄÈÈÇÀÇÇÄÆÈÄÅ
úBnà òaøà dáb åéab ìò Léכדי התקרה, עד התנור  מפי  – ÅÇÇÈÙÇÇÀÇÇ

ביתו  שבעליית לשכנו  ותזיק בתקרה האש  תאחז  הלהלהלהל''''שלא ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

יא יא יא יא ),),),), גגגג,,,, עלייה שכנים שכנים שכנים שכנים  שאין במי  אפילו נאמר  זה שדין מפרשים, ויש 
שבסביבתו לשכנים להזיק עלולה שהדליקה לפי ביתו , ((((עיין עיין עיין עיין על

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  äiìòa""""תוספותתוספותתוספותתוספות Bãéîòî äéä ובא בעלייה הדר  – ÈÈÇÂÄÈÂÄÈ
תנור, שם åézçzלהעמיד  àäiL Céøö,התנור תחת –äáéæòî ÈÄÆÀÅÇÀÈÇÂÅÈ

טיט, של  טיח –GLíéçôè äL שתחת התקרה תידלק שלא – ÀÈÀÈÄ
לעיל. ששנינו  כמו אמות, ארבע התנור  גבי  על  שיהא צריך וכן  התנור .

äøékáeגדול היסק בתוכה עושים ואין  התנור, מן  קטנה שהיא – ÇÄÈ
בתנור, מפרשים,çôèכמו  ויש  טפח. מעזיבה תחתיה שיהא די  – ÆÇ

טפח של  בחלל  די  למעלה יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").שאף éfä÷("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי íàå אף – ÀÄÄÄ
כשיעור , שהרחיק פי  éfäM÷על äî ílLî מעכבים מקום ומכל – ÀÇÅÇÆÄÄ

ולא  יזיק  שמא לעיל, ששנינו השיעורים בכל להרחיק השכנים עליו

לשלם מה לו  eøîà.((((רש רש רש רש """"יייי))))יהא àG :øîBà ïBòîL éaø,חכמים – ÇÄÄÀÅÈÀ
elàä ïéøeòMä ìk. לעיל שנישנו –÷éfä íàL àlàלאחר – ÈÇÄÄÈÅÆÈÆÄÄÄ

כדינו , ílLlîשהרחיק øeèt.הנזק את –.oerny iaxk dkld oi`e ÈÄÀÇÅ
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ïéîBzçð ìL úeðç íãà çzôé àG,מאפיה –ïéòaö ìLå– ÄÀÇÈÈÂÆÇÀÄÀÆÇÈÄ
Bøáçמצבעה, ìL BøöBà úçz,פירות או תבואה של מחסן – ÇÇÈÆÂÅ

לפירות, או לתבואה מזיק המצבעה של  או המאפיה של שהחום לפי

ø÷a úôø àGåשל אוצרו  תחת בקר רפת אדם יעשה לא וכן – ÀÆÆÈÈ
שבאוצר. לפירות או לתבואה מזיק הזבל שריח ïéiaחברו, ,úîàaÆÁÆÇÇÄ

eøézä,מצבעה או  מאפיה לפתוח חכמים התירו  יין של אוצר  תחת – ÄÄ
"באמת" שכל  הבאנו שם – יא ד , מציעא בבא (עיין  ליין יפה שהחום

היא), ø÷aהלכה úôø àG ìáàבקר רפת לפתוח התירו  לא – ÂÈÆÆÈÈ
ליין. מזיק הזבל שריח יין , של אוצר øöçaLתחת úeðçאחד – ÂÆÆÈÅ

בחצר , חנות לפתוח שבא החצר החצר,ìBëéמבני  מבני אחד כל  – È
ïéñðëpä ìBwî ïLéì ìBëé éðéà :Bì øîBìå Bãéa úBçîìÄÀÀÈÀÇÅÄÈÄÇÄÇÄÀÈÄ

ïéàöBiä ìBwîe מעכב הוא כך  ומתוך הקונים, של הרעש מחמת – ÄÇÀÄ
חנות  כבר  לו שיש  מי  שאף מפרשים, ויש  החנות. את מלפתוח עליו

בידו  למחות החצר בני יכולים מקום מכל  ברשות, שנפתחה בחצר ,
הקונים, רעש את לסבול  שיוכלו היו  סבורים בתחילה שאמנם ולומר,

עליו  ולכן  והיוצאים, הנכנסים מקול  לישון  יכולים אינם עכשיו  אבל 
חנותו ברם ברם ברם ברם ,,,,לסגור  íéìk((((הרשבהרשבהרשבהרשב""""א א א א ),),),), äNBò כלים לעשות רשאי – ÆÅÄ

שבחצר, ede÷eMä`בחנותו  CBúa øëBîe àöBé;תוצרתו את – ÅÅÀÇ
ìBëé Bðéà ìáà,החצר מבני מישהו –:Bì øîBìå Bãéa úBçîì ÂÈÅÈÄÀÀÈÀÇ

Léhtä ìBwî àG ,ïLéì ìBëé éðéà, עבודתו בשעת בו  שמקיש  – ÅÄÈÄÇÄÇÇÄ
íéçøä ìBwî àGå ואין ביתו, בתוך  מלאכתו לעשות רגיל  שאדם – ÀÄÈÅÇÄ

עליו  לעכב המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););יכולים שהחזיק ((((טור טור טור טור ;;;; לפי  הטעם, מבארים ויש

כן  יביביביב),),),),לעשות וווו,,,, שכנים שכנים שכנים שכנים  הל הל הל הל '''' úB÷Bðézä((((רמברמברמברמב""""םםםם ìBwî àGåשל – ÀÄÇÄ
בני אין  ביתו, בתוך  תורה ישראל  ילדי מלמד הוא שאם רבן, בית
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äpbä úà àGå,äæì á÷ éöçå äæì á÷ éöç da àäiL ãò;àáé÷ò éaøøîBà:òáø úéa.úà àGåàGå ïéì÷øhä §¤©¦¨©¤§¥¨£¦©¨¤©£¦©¨¤©¦£¦¨¥¥Ÿ©§¤©§©§¦§
CáBMä úà àGå ïøBnä úà,ãaä úéa úà àGå õçønä úà àGå úélhä úà àGå,äæì éãk ïäa àäiL ãò ¤©¨§¤©¨§¤©©¦§¤©¤§¨§¤¥©©©¤§¥¨¤§©¨¤

äæì éãëe.ììkä äæ:åéìò BîLe ÷ìçiL ìk–ïé÷ìBç;åàì íàå–ïé÷ìBç ïéà.éúîéà?íäéðL ïéàL ïîæa §©¨¤¤©§¨¨¤¥¨¥§¨¨§¦§¦¨¥§¦¥¨©¦§©¤¥§¥¤
íéöBø;íéöBø íäéðML ïîæa ìáà,ïàkî úBçôa elôà–e÷Gçé.Lãwä éáúëå,íéöBø íäéðML ét ìò óà– ¦£¨¦§©¤§¥¤¦£¦§¨¦¨©£§¦§¥©Ÿ¤©©¦¤§¥¤¦

e÷Gçé àG. ©£
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡Bøáç ìL BøBáì Ceîñ øBa íãà øtçé àG,çéL àGå,äøòî àGå,íénä únà àGå,ïéñáBkä úëøáð àGå; ©§Ÿ¨¨¨§¤£¥§¦©§§¨¨§©©©©¦§¦§¤¤©§¦
GL Bøáç ìúkî ÷éçøä ïk íà àlàíéçôè äL,ãéqa ãñå.úôbä úà ïé÷éçøî,ìáfä úàå,çìnä úàå,úàå ¤¨¦¥¦§¦¦Ÿ¤£¥§¨§¨¦§¨©¦©§¦¦¤©¤¤§¤©¤¤§¤©¤©§¤

ãéqä,íéòìqä úàå,GL Bøáç ìL Bìúkîíéçôè äL,ãéqa ãñå.íéòøfä úà ïé÷éçøî,äLøçnä úàå,úàå ©¦§¤©§¨¦¦¨§¤£¥§¨§¨¦§¨©¦©§¦¦¤©§¨¦§¤©©£¥¨§¤

:ïðáøã åäééøúàá ïéá÷ äòùú úá äãùë ïéá÷ éàöç äòùú úá äãù ,äàåáú äùåò äúéä äãåäé 'øã.raex zia,äëìää ÷ñôå .á÷ä òáåø åá òåøæì íå÷î
àöåéëå [äòéøæá åà] äùéøçá ãçà íåé úãåáò éãë ò÷ø÷ íéôúåùä ïî ãçà ìëì øàùé ïë íà àìà äòéøæìå äùéøçì úåãîåòä úåò÷ø÷á ä÷åìç ïéã ïéà

:ïäá.oilwxhe oxen:ïä ïéèìô éðéî.dfl icke dfl ickàø÷éù éåàø íå÷î íäî 'à ìë ÷ìçá äéäé å÷ìç ãçà ìë ìåèéå å÷åìçéù øçàìù ìéæàå ùøôîãë
:åìåëá äéäù íùä åúö÷á øàùéù ,ïøåî åà ïéì÷øè.oivex mdipy oi`y onfaïéðòì åôåëì ìåëé ìáà .åçøë ìò ÷åìçì åøéáç úà óåëì ãçàä ìåëé ïéà

:äåù àåäù äîá ê÷ìç éì øåëî åà é÷ìç äð÷ ,øîåìë ,ãåâà åà ãåâ.ycewd iazke:íéáåúëå íéàéáð äøåú.ewelgi `lìáà .ãçà êøëá íäùë à÷åãå
:íé÷ìåç åöø íà ,åîöò éðôá øôñ ìë äáøä íéëøëá

a`̀̀̀.xea .xetgi `l:ìåâò.giy:øö÷å êåøà.dxrn:éåøé÷á äøå÷î.oiqaekd zkxapñáëì äéåùò .äá íéöá÷úî íéîùâ éîå úòáåøî äøéôç
:íéãâá.elzekn wigxd ok m` `l`.íéçôè äùù åøéáç ìù øåá ììçì åøåá ììçî àöîð .íéçôè äùìùî úåçô åéáò ïéà øåáä ìúåëå .øîà÷ åøåá ìúåëî

äðáéå åøéáç êìîé àîù ,ìúåë íù åøéáçì ïéàù ô"òàå ,éåàøä øåòéùä ÷éçøä ë"à àìà äåùá åìù øöéîä óåñì íé÷æðä ïî ãçà êåîñì íãàì øåñàå
:å÷éæî äæ àöîðå åìù øöéîä ãöá.ciqa cqe:åúøéôç éìúåë úà.ztbd:ãáä úéáá åøöòðù øçàì íéúéæä úìåñô.mirlqdìëù .ïäî àöåé øåàäù íéðáà

:àúùä éà÷ øåáã ìúåëá àìå .ìúåëä úà ïéôøîå äîåçì íéù÷ åìà.mirxf:çåçéú øôò ïéìòîå ò÷ø÷ä úà íéãéìçîù ,ìúåëì íéù÷.dyixgnd z`e
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בו; מתעטפים ãaäשהיו úéa úà àGå õçønä úà àGå– ÀÆÇÆÀÈÀÆÅÇÇ
שמנם, ועוצרים זיתים בו  ïäaשכותשים àäiL ãò אותם בכל  – ÇÆÀÅÈÆ

äæìהדברים, éãëe äæì éãkאחד לכל יהא שיחלוקו  שלאחר – ÀÇÈÆÀÇÈÆ
לשמו . הראוי  åéìòדבר BîLe ÷ìçiL ìk :ììkä äæדבר כל  – ÆÇÀÈÈÆÅÈÅÀÈÈ

אחד כל  של  חלקו יהא השותפים, בין  שייחלק לאחר שאף משותף,
טלית  טרקלין, גינה חצר , כגון הראשון , בשמו  להיקרא עדיין ראוי 

ביניהם.ïé÷ìBçוכדומה, לחלוק זה את זה השותפים כופים –íàå ÀÄÀÄ
åàì, הראשון בשמו  להיקרא הראוי דבר אחד  לכל יהא לא אם – È

ïé÷ìBç ïéà לחלוק חברו את לכוף יכול השותפים אחד אין – ÅÀÄ
או  "גוד  לחברו: לומר הוא יכול  ברם, המשותף. הדבר את ביניהם

`jeyn).אגוד " e` jeyn),חלקך את לי  מכור  או  חלקי  את קנה כלומר :
בשותפותנו להמשיך רצוני  שאין חולקים éúîéà(xnb`),לפי  אין  – ÅÈÇ

שלמעלה? השיעורים המשותף בדבר íäéðLכשאין  ïéàL ïîæaÄÀÇÆÅÀÅÆ
íéöBø;לחלוקה מסכים אינו  מהשותפים שאחד –ïîæa ìáà ÄÂÈÄÀÇ

íéöBø íäéðML,לחלוקה מסכימים השותפים ששני –elôà ÆÀÅÆÄÂÄ
ïàkî úBçôa ששנינו מהשיעור פחות מהם אחד לכל יהא אפילו  – ÀÈÄÈ

המשותף.e÷Gçéלעיל , הדבר את ביניהם לחלוק הם יכולים –éáúëå ÇÂÀÄÀÅ
Lãwäבכרך שהם וכתובים, נביאים תורה היינו  הקודש, כתבי אבל  – ÇÙÆ

íéöBøאחד , íäéðML ét ìò óà מסכימים השותפים ששני  – ÇÇÄÆÀÅÆÄ
ביניהם, e÷Gçéלחלקם àGכבוד דרך זה שאין  לחלוק, להם אסור – ÇÂ

הקודש כתבי ברם, לשניים. אחד בכרך  שהם הקודש  כתבי  לחתוך 
רצו  אם עצמו, בפני כרך  לקבל יכול  אחד  וכל  אחדים, בכרכים שהם

חולקים.

i r i a x m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

שכנו. מנכסי  נזקים להרחיק חייב שלו בתוך  העושה שאף ללמדנו, בא זה פרק
הואיל טפחים, שלושה חברו  מכותל להרחיקם אדם שחייב דברים, מונה משנתנו

הכותל. את להזיק הם ועלולים

Bøáç ìL BøBáì Ceîñ øBa íãà øtçé àG לאדם אסור – ÇÀÙÈÈÈÀÆÂÅ
שכנו , של לבורו סמוך  בשדהו  בור  çéLלחפור àGå ארוכה חפירה – ÀÄÇ

äøòîוצרה, àGå,מקּורה שהיא מרובעת חפירה –únà àGå ÀÀÈÈÀÇÇ
íénä,מים תעלת –ïéñáBkä úëøáð àGå בה לכבס בריכה – ÇÇÄÀÄÀÆÆÇÀÄ
Bøáçבגדים, ìúkî ÷éçøä ïk íà àlà בורו מכותל כלומר  – ÆÈÄÅÄÀÄÄÙÆÂÅ

חברו, GLíéçôèשל  äLנקטה שמשנתנו מבואר , בגמרא –"lzekn" ÀÈÀÈÄ
ולא חברו של  exag",בורו  ly exean"בור של  שכותל  להשמיענו , כדי

הבור לחלל בורו  מחלל  שהמרחק נמצא, טפחים. שלושה לפחות רחבו 

של בורו כותל  אף שהרי  טפחים, ששה לפחות להיות צריך  חברו של
שחפירה  לפי ההרחקה, טעם טפחים. שלושה לפחות הוא חברו 

לחברו , בור אין ואפילו  הבור. כותל את ומערערת מרפה לבור  הסמוכה
בית  שדה שהיא כגון  לבורות, עשויה חברו שדה אם מקום מכל

מגבול בורו את להרחיק הוא חייב תמיד, להשקותה שצריכים השלחין 
בור לחפור  הוא אף ויבוא חברו יימלך  שמא טפחים, שלושה שדהו

גבולו  יייי););););בצד טטטט,,,, שכנים שכנים שכנים שכנים  הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ãéqa((((גמראגמראגמראגמרא;;;; ãñåכותל את – ÀÈÇÄ
של בורו כותל  ויזיקו  המים יבליעו שלא כדי חברו, שלצד  חפירתו

úôbäחברו . úà ïé÷éçøî מהם שנסחט לאחר זיתים של פסולת – ÇÀÄÄÆÇÆÆ
íéòìqäשמנם, úàå ,ãéqä úàå ,çìnä úàå ,ìáfä úàå– ÀÆÇÆÆÀÆÇÆÇÀÆÇÄÀÆÇÀÈÄ

להרחיקם הוא חייב בחצרו, אדם צוברם אם הללו, הדברים BìúkîÄÈÀכל
Bøáç ìLקרקע גבי על הבנוי לבנים מכותל היינו  GLäL,((((רש רש רש רש """"יייי))))– ÆÂÅÀÈ
íéçôè,הכותל את ומרפים הבל  מוציאים אלו שכל –ãéqa ãñå ÀÈÄÀÈÇÄ

מבואר: בגמרא –ciqa cq e`,'וכו הזבל  או  הגפת שבה החפירה את

כות  את סד שהוא ששנינו או  מהדין  הסיפא דין  איפוא, שונה, חברו . ל
שברישא cqe",ברישא, wigxn" בסיפא± cq.ואילו  e` wigxn ±

ïî ,íéìâø éî úàå ,äLøçnä úàå ,íéòøfä úà ïé÷éçøîÇÀÄÄÆÇÀÈÄÀÆÇÇÂÅÈÀÆÅÇÀÇÄÄ
GL ìúkäíéçôè äLלהטיל או  לחרוש או  לזרוע לאדם אסור  – ÇÙÆÀÈÀÈÄ

הרגלים  ומי והחרישה שהזרעים לפי  חברו , לכותל  סמוך רגלים מי 

טפחים. שלושה הכותל  מן  להרחיקם צריך  הלכך לכותל, מזיקים
שלושה  של  הרחקה צריך לבנים בכותל שדווקא מבואר, בגמרא

סלע  של ובכותל טפח. להרחיק די אבנים של בכותל  אבל טפחים,
כלל. להרחיק צורך íéçøäאין  úà ïé÷éçøîe, חברו מכותל – ÇÀÄÄÆÈÅÇÄ

GLáëMä ïî äLשל התחתונה האבן מן טפחים שלושה – ÀÈÄÇÆÆ
äòaøàהריחיים, ïäL,טפחים –áëøä ïîשל העליונה האבן  – ÆÅÇÀÈÈÄÈÆÆ
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íéìâø éî,GL ìúkä ïîíéçôè äL.GL íéçøä úà ïé÷éçøîeáëMä ïî äL,áëøä ïî äòaøà ïäL;úàå ¥©§©¦¦©Ÿ¤§¨§¨¦©§¦¦¤¨¥©¦§¨¦©¤¤¤¥©§¨¨¦¨¤¤§¤
øepzä,GLàéìkä ïî äL,äôOä ïî äòaøà ïäL. ©©§¨¦©¦§¨¤¥©§¨¨¦©¨¨
·úéaä CBúa øepz íãà ãéîòé àG,úBnà òaøà dáb åéab ìò Lé ïk íà àlà.äiìòa Bãéîòî äéä–éøöC ©£¦¨¨©§©©¦¤¨¦¥¥©©¨Ÿ©©§©©¨¨©£¦¨£¦¨¨¦

GL äáéæòî åézçz àäiLíéçôè äL,äøékáe–çôè;÷éfä íàå–÷éfäM äî ílLî.ïBòîL éaøøîBà: ¤§¥©§¨©£¥¨§¨§¨¦©¦¨¤©§¦¦¦§©¥©¤¦¦©¦¦§¥
elàä ïéøeòMä ìk eøîà àG,÷éfä íàL àlà–lî øeètílL. ¨§¨©¦¦¨¥¤¨¤¦¦¦¨¦§©¥

‚Bøáç ìL BøöBà úçz ïéòaö ìLå ïéîBzçð ìL úeðç íãà çzôé àG,ø÷a úôø àGå.úîàa,eøézä ïéia, ¦§©¨¨£¤©§¦§¤©¨¦©©¨¤£¥§¤¤¨¨¤¡¤©©¦¦¦
ø÷a úôø àG ìáà.øöçaL úeðç–úBçîì ìBëéBì øîBìå Bãéa:ìBwîe ïéñðëpä ìBwî ïLéì ìBëé éðéà £¨¤¤¨¨£¤¤¨¥¨¦§§¨§©¥¦¨¦©¦©¦§¨¦¦

ïéàöBiä.íéìk äNBò,÷eMä CBúa øëBîe àöBé;Bì øîBìå Bãéa úBçîì ìBëé Bðéà ìáà:ïLéì ìBëé éðéà,àG ©§¦¤¥¦¥¥§©£¨¥¨¦§§¨§©¥¦¨¦©
Léhtä ìBwî,íéçøä ìBwî àGå,úB÷Bðézä ìBwî àGå. ¦©©¦§¦¨¥©¦§¦©¦

:ìúåëì äù÷ ,úåðìéàì ùøåçù ïåâë ,íéòøæ ïéàù ô"òà.milbx iníéðéáìî éåùò ìúåëì êåîñ íéî ìéèîä êëì .ùáé èéè ìù íäù íéðáìä úà íéñîñîî
:ììë ÷éçøäì êéøö åðéà ,àîðåö ïåâë äù÷ ïáà ìùå .çôè ÷éçøî íéðáà ìù ìúåëáå .íéçôè äùìù ÷éçøäì êéøö.migxdúà íéãéðîù ,ìúåëì íéù÷

:ïúèéáç ìåâìâá ò÷ø÷ä.akyd on:äðåúçúä íéçøä àéä.akxd:äðåúçúä ïî çôè äøö÷ àéäå .åæ ìò úáëåøä äðåéìòä àéä.`ilkd on dylyñéñá
êéøöå .øåðúä úãîë àéä áùåé øåðúä äéìòù àéìë ìù äðåéìòä äôùå ,äìòîìî øöå äèîìî áçø àåäå ,åéìò øåðúä íéáéùåîù íéðáàå èéèî íéðåáù

:ìúåëì ÷éæî øåðúä ìáäù éôì ,äðåéìòä åúôùî äòáøà ïäù ,åúéúçúî íéçôè äùìù ìúåëä ïî äæ ñéñá ÷éçøéù
aaaa.zen` rax` daeb:äø÷úá øåàä æçàé àìù éãë .äø÷úä ãò øåðúä éôî ììç.daifrn eizgz `diy crøòáú àìù ,íéçôè äùìù èéè ìù çéè

:úåîà òáøà äáåâ åéáâ ìòå .äééìò ìù äðåúçú äø÷ú.dxikae:øåðúì ïéùåòù åîë ìåãâ ÷ñéä äëåúá ïéùåò ïéàå äììç ìò äøéã÷ ïéúôåùù.wifd m`e
:åììä íéøåòùä ìë íù åéäù øçà.wifdy dn mlynäëìä ïéàå .íìùì äî åì ïéàå íäéúá ÷éìãé àîù åììä íéøåòéùä ìëá åéìò ïéáëòî ïë ô"òàå

:ù"øë
bbbb.exizd oiia,ïééì ÷éæî íåçäù òåãéù íå÷îáå .ìàøùé õøàáù ïééì çéáùî íåçäù ,ïééì äù÷ åðéà ïéòáö ìùå ïéîåúçð ìù úåðçä ïî àöåéä ïùòäù

:ïéîåúçð ìùå íéòáö ìù úåðç çúôé àì ïéé ìù øöåà úçú óà.xvgay zepg:åéìò ïéáëòî øöçä éðá ,øöçá úåðç çåúôì àáù øöç éðáî ãçà`le
.zewepizd lewnúåðîåà àìà ,äøåú úå÷åðéúä ãîìî åðéà íàå .øéãàéå äøåú ìéãâé íåùî ,éçî éöî àì ,àåä íéøçà úîçî àáä ìå÷ã â"òàå .ïáø úéá ìù

ðù úå÷åðéúä éðôî ïùéì ìåëé éðéà åì øîåìå éçî éöî ,úøåáùú åà ïåáùç åà:íéàöåéå íéñðë

`xephxa yexit

טעם  טפח. צד  מכל ממנה צרה והיא התחתונה, על הרוכבת הרחיים,
הכותל; את מזעזע הרחיים שנדנוד  לפי  øepzäההרחקה, úàå– ÀÆÇÇ

בחצר, שמעמיד  התנור  את שכנו  מכותל  להרחיק אדם צריך  וכן
GLäL,טפחים –àéìkä ïî, התנור של  הבסיס –äòaøà ïäL ÀÈÄÇÄÀÈÆÅÇÀÈÈ

טפחים, –äôOä ïî, מבסיסו טפח מכונסת שהיא התנור, משפת – ÄÇÈÈ
לכותל. מזיק התנור  שהבל לפי

ב ה נ ש מ ר ו א ב

צרי בחצרו, תנור  שהמעמיד הקודמת, המשנה בסוף שלמדנו  להרחיקולאחר  ך 
אדם  יכול  תנאים באלו ללמד , משנתנו באה שם, ששנינו  כשיעור  חברו  מכותל 
שהזיק  במי  משנתנו דנה כן  דליקה. חשש יהא שלא ביתו , בתוך תנור  להעמיד 
חצרו מגבול  שהרחיקם פי על אף במשנה, שנימנו הללו הדברים ידי על  לחברו 
פטור . או  חייב הוא אם תנאים מחלוקת בזה ויש  חכמים; שקבעו  כשיעור  שדהו או 

úéaä CBúa øepz íãà ãéîòé àG, ביתו בתוך –ïk íà àlà ÇÂÄÈÈÇÀÇÇÄÆÈÄÅ
úBnà òaøà dáb åéab ìò Léכדי התקרה, עד התנור  מפי  – ÅÇÇÈÙÇÇÀÇÇ

ביתו  שבעליית לשכנו  ותזיק בתקרה האש  תאחז  הלהלהלהל''''שלא ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

יא יא יא יא ),),),), גגגג,,,, עלייה שכנים שכנים שכנים שכנים  שאין במי  אפילו נאמר  זה שדין מפרשים, ויש 
שבסביבתו לשכנים להזיק עלולה שהדליקה לפי ביתו , ((((עיין עיין עיין עיין על

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  äiìòa""""תוספותתוספותתוספותתוספות Bãéîòî äéä ובא בעלייה הדר  – ÈÈÇÂÄÈÂÄÈ
תנור, שם åézçzלהעמיד  àäiL Céøö,התנור תחת –äáéæòî ÈÄÆÀÅÇÀÈÇÂÅÈ

טיט, של  טיח –GLíéçôè äL שתחת התקרה תידלק שלא – ÀÈÀÈÄ
לעיל. ששנינו  כמו אמות, ארבע התנור  גבי  על  שיהא צריך וכן  התנור .

äøékáeגדול היסק בתוכה עושים ואין  התנור, מן  קטנה שהיא – ÇÄÈ
בתנור, מפרשים,çôèכמו  ויש  טפח. מעזיבה תחתיה שיהא די  – ÆÇ

טפח של  בחלל  די  למעלה יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").שאף éfä÷("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי íàå אף – ÀÄÄÄ
כשיעור , שהרחיק פי  éfäM÷על äî ílLî מעכבים מקום ומכל – ÀÇÅÇÆÄÄ

ולא  יזיק  שמא לעיל, ששנינו השיעורים בכל להרחיק השכנים עליו

לשלם מה לו  eøîà.((((רש רש רש רש """"יייי))))יהא àG :øîBà ïBòîL éaø,חכמים – ÇÄÄÀÅÈÀ
elàä ïéøeòMä ìk. לעיל שנישנו –÷éfä íàL àlàלאחר – ÈÇÄÄÈÅÆÈÆÄÄÄ

כדינו , ílLlîשהרחיק øeèt.הנזק את –.oerny iaxk dkld oi`e ÈÄÀÇÅ

i y i n g m e i
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ïéîBzçð ìL úeðç íãà çzôé àG,מאפיה –ïéòaö ìLå– ÄÀÇÈÈÂÆÇÀÄÀÆÇÈÄ
Bøáçמצבעה, ìL BøöBà úçz,פירות או תבואה של מחסן – ÇÇÈÆÂÅ

לפירות, או לתבואה מזיק המצבעה של  או המאפיה של שהחום לפי

ø÷a úôø àGåשל אוצרו  תחת בקר רפת אדם יעשה לא וכן – ÀÆÆÈÈ
שבאוצר. לפירות או לתבואה מזיק הזבל שריח ïéiaחברו, ,úîàaÆÁÆÇÇÄ

eøézä,מצבעה או  מאפיה לפתוח חכמים התירו  יין של אוצר  תחת – ÄÄ
"באמת" שכל  הבאנו שם – יא ד , מציעא בבא (עיין  ליין יפה שהחום

היא), ø÷aהלכה úôø àG ìáàבקר רפת לפתוח התירו  לא – ÂÈÆÆÈÈ
ליין. מזיק הזבל שריח יין , של אוצר øöçaLתחת úeðçאחד – ÂÆÆÈÅ

בחצר , חנות לפתוח שבא החצר החצר,ìBëéמבני  מבני אחד כל  – È
ïéñðëpä ìBwî ïLéì ìBëé éðéà :Bì øîBìå Bãéa úBçîìÄÀÀÈÀÇÅÄÈÄÇÄÇÄÀÈÄ

ïéàöBiä ìBwîe מעכב הוא כך  ומתוך הקונים, של הרעש מחמת – ÄÇÀÄ
חנות  כבר  לו שיש  מי  שאף מפרשים, ויש  החנות. את מלפתוח עליו

בידו  למחות החצר בני יכולים מקום מכל  ברשות, שנפתחה בחצר ,
הקונים, רעש את לסבול  שיוכלו היו  סבורים בתחילה שאמנם ולומר,

עליו  ולכן  והיוצאים, הנכנסים מקול  לישון  יכולים אינם עכשיו  אבל 
חנותו ברם ברם ברם ברם ,,,,לסגור  íéìk((((הרשבהרשבהרשבהרשב""""א א א א ),),),), äNBò כלים לעשות רשאי – ÆÅÄ

שבחצר, ede÷eMä`בחנותו  CBúa øëBîe àöBé;תוצרתו את – ÅÅÀÇ
ìBëé Bðéà ìáà,החצר מבני מישהו –:Bì øîBìå Bãéa úBçîì ÂÈÅÈÄÀÀÈÀÇ

Léhtä ìBwî àG ,ïLéì ìBëé éðéà, עבודתו בשעת בו  שמקיש  – ÅÄÈÄÇÄÇÇÄ
íéçøä ìBwî àGå ואין ביתו, בתוך  מלאכתו לעשות רגיל  שאדם – ÀÄÈÅÇÄ

עליו  לעכב המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););יכולים שהחזיק ((((טור טור טור טור ;;;; לפי  הטעם, מבארים ויש

כן  יביביביב),),),),לעשות וווו,,,, שכנים שכנים שכנים שכנים  הל הל הל הל '''' úB÷Bðézä((((רמברמברמברמב""""םםםם ìBwî àGåשל – ÀÄÇÄ
בני אין  ביתו, בתוך  תורה ישראל  ילדי מלמד הוא שאם רבן, בית
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„Bøáç ìúëì Ceîñ Bìúk äéäL éî–øçà ìúk Bì Cîñé àG,úBnà òaøà epnî ÷éçøä ïk íà àlà. ¦¤¨¨¨§¨§Ÿ¤£¥¦§ŸŸ¤©¥¤¨¦¥¦§¦¦¤©§©©
úBðBlçäå–ïcâðkîe ïhîlîe ïìòîìî,úBnà òaøà. §©©¦§©§¨¦§©¨¦§¤§¨©§©©

‰úBnà òaøà CáBMä ïî ílqä úà ïé÷éçøî,äiîpä õt÷z àHL éãk.úBnà òaøà äìéçænä ïî ìúkä úàå, ©§¦¦¤©ª¨¦©¨©§©©§¥¤¦§Ÿ©§¦¨§¤©Ÿ¤¦©©§¥¨©§©©
ílqä úà ó÷Bæ àäiL éãk.úà ïé÷éçøîänà íéMîç øéòä ïî CáBMä;äNòé àGåBlL CBúa CáBL íãà, §¥¤§¥¥¤©ª¨©§¦¦¤©¨¦¨¦£¦¦©¨§©£¤¨¨¨§¤

cccc.exiag lzekl jenq elzek didy ináëòî åøéáç éøä ,ú"éá ïéîë íéìúë äùìùä äùòéù ãò åøéáç ìúåë ãâðë éðù ìúåë úåùòì àáå .í"àâ ïéîë
úåãåñé ú÷æçî ìúåëì êåîñä ò÷ø÷á ìâøä úñéøãù ,íéáø åá ùåãì åìëåéå áçø íéìúåëä éðù ïéá íå÷îä äéäéù éãë ,úåîà òáøà åãâðëî ÷éçøéù ãò åéìò
ìúåëá ìáà .ìâøä úñéøã é"ò åëøö ìë ò÷ø÷ä ÷æçúð àìå íéáø äá åùã àìã äùãç øéòáù øöç ìúåëá åà äðéâ ìúåëá à÷åãå .íúåà äãéîòîå íéìúåëä
úåîà òáøàî úåçô àåäù ìúåëù ,÷éçøäì êéøö åðéà øúåé åà úåîà òáøà åøéáç ìúåëá äéä àì íà ïëå .÷éçøäì êéøö ïéàå êîåñ äðùé øéòáù øöç

:÷åæéç êéøö åðéà.zen` rax` ocbpkne ohnlne olrnln zepelgaeøàùð íà ,äèîìî ïåìçä ãâðë ìúåë åøéáç äðáå åìúåëá äìòîì ïåìç åì äúéä
é÷ùéå ìúåëä ùàø ìò ãåîòé àìù éãë ìúåëä èòîì åäôåë äæ éøä ,äáåâá úåîà òáøàî úåçô ïåìçä ãò äðáù ìúåëä ùàøî:ïåìçä ãòá ó.ohnln

:åá èéáé àìù éãë ïåìçä ïî úåîà òáøà äáåâá åãâðë äðáù ìúåëä äéáâäì åøéáç úà äôåë ,ìúåëá äèîì ïåìçä äúéä.cbpkneìúåëä ÷éçøäì êéøöã
:åøåà ìéôàé àìù éãë úåîà òáøà ïåìçä ïî

dddd.mleqd z` oiwigxníìåñä ÷éçøäì êéøö ,ìúåëä ìöà íìåñ ãéîòäì åøéáç àáå ,úåøöç éúù ïéáù ìúåëì êåîñ åøöçá íéðåé ìù êáåù åì ùéù éî
:úåîà òáøà êáåùä ïî.dinpd uetwz `ly ick:íéðåéä úà âåøäúå êáåùì íìåñä ïî .äðè÷ äéç àéä.dligfnìúåëä êøåà ìò çðåîä ìåãâ øåðö àåä

:äãöá ìúåë úåðáì àá íà äðîî ÷éçøäì êéøö ,åéìò äìéçæîå åøéáç øöç éðô ìò êìäî åìúåë íàå .åëåúì íéáæ ââä éîéîåswef `diy ick zen` rax`
.mleq my:íéîä çåì÷ úà íéáëòîå äá íéìôåðä úåøåøöîå øôòî äúå÷ðì åúìéçæî ï÷úìå úåìòì.xird on jaeyd z` miwigxnéðåòøæ íéãéñôî íéðåéäù

`xephxa yexit

מקול לישון יכולים שאינם לו ולומר  בידו  למחות יכולים החצר 
אינו  אם ברם, תורה. תלמוד  במצוות עוסק והוא הואיל  התינוקות,

יכולים  חשבון , או  אומנות כגון  אחרים, לימודים אלא תורה מלמדם
התינוקות  קול  מפני  לישון יכולים שאינם לו  ולומר למחות החצר בני

ויוצאים. הנכנסים
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וחברו חברו , של  החצר או הגינה לכותל  סמוך  כותל  לבנות שבא במי דנה משנתנו
לחיזוק  מועילה הרבים דריסת שכן לרבים, רגל דריסת כתלו יד על שתהא מעוניין 

חברו. חלונות מול כותל להקים שבא במי  המשנה דנה כן הכותל . יסודות

Bøáç ìúëì Ceîñ Bìúk äéäL éîשל כותלו שהיה כגון  – ÄÆÈÈÈÀÈÀÙÆÂÅ
בצורת שמעון  של לכותל סמוך  c"Bì",ראובן Cîñé àG, ראובן – ÄÀÙ

øçà ìúkכעין הכתלים שלושת שיהיו  באופן  –,"a"ïk íà àlà ÙÆÇÅÆÈÄÅ
epnî ÷éçøä,שמעון של  כותלו מכנגד –úBnà òaøàכדי – ÄÀÄÄÆÇÀÇÇ

המועילה  הרבים, רגל לדריסת רחב הכתלים שני  שבין  המקום שיהא
הכותל  יסוד ישראלישראלישראלישראל").").").").לחיזוק """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; בגמרא ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; ברם,

משנתנו: exagמפרשים lzekl jenq elzek didy in ארבע ברחוק –
ונפל, `raxאמות, epnn wigxd ok m` `l` xg` lzek el jenqi `l

,zen` לראובן כבר שהיה פי  על  שאף להשמיע, באה שמשנתנו כלומר 
של במרחק לו מקביל  היינו שמעון , של  לכותל סמוך כותל רב זמן 

מספיקה, במידה שם האדמה נדושה שכבר לומר ואפשר  אמות, ארבע
אחר, כותל שם להעמיד ראובן ובא הכותל, נפל אם מקום l`מכל

.zen` rax` epnn wigxd ok m` `l` xg` lzek el jenqi שכן ומכל
שצריך שמעון , של לכותלו כותל  לסמוך בתחילה ראובן בא אם

אמות ארבע ממנו """"תוספות תוספות תוספות תוספות להרחיק ועייןועייןועייןועיין קנקנקנקנ""""הההה;;;; סימןסימןסימןסימן משפט משפט משפט משפט  חושןחושןחושןחושן ((((טורטורטורטור

זהזהזהזה).).).). בפירושבפירושבפירושבפירוש שמפקפקשמפקפקשמפקפקשמפקפק טוב טוב טוב טוב """" היא,יוםיוםיוםיום המשנה שכוונת מפרשים, ויש 

אותו  שסמך  היינו  שמעון , של  לכותלו  סמוך כותל לראובן  היה שאם
הראשון , לכותלו שני  כותל  לסמוך  ראובן ובא שמעון , של בהסכמתו 

מקום  שיהא כדי  הראשון , מכותלו אמות ארבע להרחיקו הוא חייב
תועלת  זו  בדריסה שיש  לפי  הללו, הכתלים שני  בין הרבים לדריסת
ראובן  לו  שיסמוך בתחילה גם הסכים כך שמתוך שמעון , של  לכותלו

הראשון כותלו יוסףיוסףיוסףיוסף").").").").את מקום("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי miyexitd)מכל lk itl) לא
כדי שבסביבתו הקרקע לגיבוש  הזקוק בכותל  אלא זו הלכה נשנתה

צריכה  מבפנים דשים שאין  שמתוך גינה, בכותל כגון  יסודו , לחזק
מבחוץ חצר((((רש רש רש רש """"יייי))))דישה בכותל  אבל חדשה. שבעיר חצר  בכותל או ,

רשאי הכותל, יסודות ונתחזקו  שם האדמה נדושה שכבר  ישנה, שבעיר 
הרחקה בלא חברו לכותל כתלו  לסמוך  –úBðBlçäå(xnb`).אדם ÀÇÇ

שמעון, של  החלונות כנגד כותל לבנות ראובן בא ïìòîìîÄÀÇÀÈאם
úBnà òaøà ,ïcâðkîe ïhîlîe למעלה כותלו מגביה ראובן  אם – ÄÀÇÈÄÀÆÀÈÇÀÇÇ

החלונות, מן  למעלה אמות ארבע שיגביהנו צריך שמעון של מהחלונות
כותל בונה הוא ואם בחלונות, ולהציץ ראשו לכופף יוכל  שלא כדי 

שלא  כדי  אמות, ארבע שינמיכנו  צריך שמעון , של מחלונותיו  הנמוך 
כותלו  את להרחיק צריך  וכן בחלונות; וישקיף הכותל על  יעמוד 

שמעון  של ביתו על  יאפיל  שלא כדי  אמות, ארבע החלונות מכנגד 
""""תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין אחרתאחרתאחרתאחרת:::: בדרך בדרך בדרך בדרך  הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם פיפיפיפי עלעלעלעל שמפרששמפרששמפרששמפרש ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא  עייןעייןעייןעיין ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום
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העלולים  דברים רשותו , בתוך אפילו לעשות, לאדם שאסור ללמד, מוסיפה משנתנו
אינו שלו בתוך  העושה האדם שאם בהלכה, הוא כלל  ברם, לאחרים. נזקים לגרום
הניזק  ועל  כרצונו , לעשות לו  מותר  זמן, לאחר אלא עשייתו בשעת נזק גורם
אסור  עשייתו , בשעת לחברו נזק גורם הוא אם אבל  הנזק. לו  ייגרם שלא להיזהר 

לעשות, ברשותולו כעומד  הוא שהרי  חברו, מנכסי  הנזק את מרחיק כן  אם אלא
חברו  לרשות חיצים ....(m"anx)ויורה

úBnà òaøà CáBMä ïî ílqä úà ïé÷éçøî לראובן יש  אם – ÇÀÄÄÆÇËÈÄÇÈÇÀÇÇ
של החצר ובין  חצרו  שבין לכותל סמוך  בחצרו, יונים של  שובך 

מן  להרחיקו  הוא צריך  סולם, בחצרו להעמיד  שמעון  ובא שמעון,
אמות, ארבע äiîpäהשובך õt÷z àHL éãk,לשובך הסולם מן – ÀÅÆÄÀÙÇÀÄÈ

היונים את mipei);ותטרוף ztxehd dphw dig ± dinp)ïî ìúkä úàåÀÆÇÙÆÄ
úBnà òaøà äìéçænä, חברו של  כותלו  כנגד  כותל  לבנות הבא – ÇÇÀÅÈÇÀÇÇ

הכותל לאורך  הגג מן למטה המשוך צינור  והיא מזחילה, עליו  שמונח
אמות, ארבע המזחילה מן להרחיקו צריך  בו , זוחלים הגשמים ומי

ílqä úà ó÷Bæ àäiL éãkלהעמיד המזחילה לבעל  מקום שיהא – ÀÅÆÀÅÅÆÇËÈ
וצרורות  מעפר לנקותה או  מזחילתו את ולתקן לעלות כדי  סולם שם

המים. קילוח את ומעכבים לתוכה CáBMäהנופלים úà ïé÷éçøîÇÀÄÄÆÇÈ
änà íéMîç øéòä ïî שבגינות הזרעונים את היונים יאכלו שלא – ÄÈÄÂÄÄÇÈ

להתייבש ; הגגות על השטוחים הזרעונים CáBLאו íãà äNòé àGåÀÇÂÆÈÈÈ
BlL CBúa, שדהו בתוך  –änà íéMîç Bì Lé ïk íà àlà ÀÆÆÈÄÅÆÂÄÄÇÈ
çeø ìëì ואף אחרים. של  השדות את היונים יפסידו  שלא כדי – ÀÈÇ

התנא, סובר מקום מכל  אמה, מחמישים יותר עפות שהיונים פי  על 
יותר . מפסידות ואינן  כריסן  הן ממלאות אמה חמישים éaøÇÄשעד

ïéøBk úòaøà úéa :øîBà äãeäéבתוך שובך אדם יעשה לא – ÀÈÅÅÇÀÇÇÄ
בית  תבואה, כורים ארבעה זריעת כדי  שטח לו  יש כן אם אלא שדהו

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn ipy wxt `xza `aa zkqn

çeø ìëì änà íéMîç Bì Lé ïk íà àlà;äãeäé éaøøîBà:ïéøBk úòaøà úéa,äðBiä øâL àGî.Bç÷ì íàå, ¤¨¦¥¤£¦¦©¨§¨©©¦§¨¥¥©§©©¦§¤¤©¨§¦§¨
òáø úéa elôà–Bú÷æça àeä éøä. £¦¥Ÿ©£¥§¤§¨

Âänà íéMîç CBúa àöîpä ìetð–CáBMä ìòa ìL àeä éøä;änà íéMîçî õeç–BàöBî ìL àeä éøä. ¦©¦§¨§£¦¦©¨£¥¤©©©¨¥£¦¦©¨£¥¤§
úBëáBL éðL ïéa àöîð,äæì áBø÷–BlL;äæì áBø÷–BlL;çî ìò äöçîäö–e÷Gçé íäéðL. ¦§¨¥§¥¨¨¨¤¤¨¨¤¤¤¡¨©¤¡¨§¥¤©£

Êänà Lîçå íéøNò øéòä ïî ïìéàä úà ïé÷éçøî,äî÷Máe áeøçáe–änà íéMîç.ìeàL àaàøîBà:ìk ©§¦¦¤¨¦¨¦¨¦¤§¦§¨¥©¨¤¨©¦§¨£¦¦©¨©¨¨¥¨
÷øñ ïìéà–änà íéMîç.äîã÷ øéòä íà–íéîc ïúBð Bðéàå õöB÷;íã÷ ïìéàä íàå–íéîc ïúBðå õöB÷; ¦©§¨£¦¦©¨¦¨¦¨§¨¥§¥¥¨¦§¦¨¦¨¨©¥§¥¨¦

íã÷ äæ ÷ôñ,íã÷ äæ ÷ôñ–íéîc ïúBð Bðéàå õöB÷. ¨¥¤¨©¨¥¤¨©¥§¥¥¨¦

:úåââä.dn` miyng el yi k"``:åøéáç äãùá íéðåéä åãéñôé àìù.oixek zrax` zia:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .ïéàñ íéùìù øåëäå ,çåø ìëì øåë úéá
.mipeid xby `ln:úçà íòôá ïúçéøô úöåøî.egwl m`e:á÷ä òáåø úéá àìà åéáéáñ ìë åì ïéà åìéôà ,ò÷ø÷ä íò àåäù úåîë.ezwfga `ed ixd

:êë ïåùàøä åá ÷æçåä éøäù
eeee.letip:ìæåâ.dn` miyng jeza `vnpd:êáåù ìù.zekaey ipy oia:íäéðùì íéùîç êåúá
ffff.xird on oli`d z` oiwigxn:äéðôì éåðô áçøî ùéùë øéòì àåä éåðù éôì.dnwye aexg:íéáåøî ïäéôðò.wxq oli`:øéòì àåä éàðâ.minc ozepe

:åìù øéòäù éî.minc ozep epi`e uvew 'eke wtqäéàø éúééà ïìéàä ìòáì äéì ïðéøîà õö÷ù øçàì ,õöå÷ íã÷ äæ ïéáå íã÷ äæ ïéáã éåä àðéãã ïåéëã
:ìå÷ùå íã÷ ïìéàäù

`xephxa yexit

שטח  הוא כור  ובית סאה, שלושים הוא הכור רוח. לכל  שלכור
בקירוב  אמה וארבע שבעים מאתיים על  אמה וארבע שבעים מאתיים

,(zeraexn dn` לכל(75000 לשובך  מסביב שיהא צריך זה ושיעור
äðBiäרוח, øâL àGî.אחת בפעם היונה של מעופה כשיעור  – ÀÆÆÇÈ

.dcedi iaxk dkld oi`eBç÷ì íàåהשובך את מחברו  קנה אם אבל  – ÀÄÀÈ
הקרקע, עם שהוא òáøכמות úéa elôàלשובך מסביב אין אפילו – ÂÄÅÙÇ

על וחומש אמות עשר  שהוא בלבד , הקב רובע בו לזרוע  שטח אלא
) בקירוב וחומש אמות מרובעות),6/1עשר  אמה 104àeä éøä– ÂÅ

כמות Bú÷æçaהשובך , השובך את לקיים הלוקח שרשאי כלומר  – ÀÆÀÈ
עם  התפשר  שבוודאי  אומרים, שאנו המוכר , בו שהחזיק כדרך  שהוא

יוניו ((((רש רש רש רש """"יייי))))שכניו  הפסדי  על  לו  שמחלו  או ,.(`xnb)
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במסכת  מקומה והרי  מציאה, בדין היא עוסקת שכן  פרקנו , מענין אינה זו משנה
במשנה  ששנינו  ההלכה אגב כאן  שסודרה אלא מציאות"), "אלו  (פרק מציעא בבא
רוח". לכל  אמה חמישים לו  יש  כן  אם אלא שלו בתוך  שובך  יעשה "ולא הקודמת:

ìetð,מדדה אלא פורח אינו שעדיין  גוזל , –íéMîç CBúa àöîpä ÄÇÄÀÈÀÂÄÄ
änà,שובך של –CáBMä ìòa ìL àeä éøä מאותו שודאי  – ÇÈÂÅÆÇÇÇÈ

נפל ; änàשובך íéMîçî õeç אמה מחמישים חוץ נמצא ואם – ÅÂÄÄÇÈ
אמה, חמישים בתוך לגוזל  קרוב שובך  שאין כלומר שובך , éøäÂÅשל

BàöBî ìL àeä מדדה אינו המדדה "כל חכמים: שיערו  שכן  – ÆÀ
אמה" מחמישים הרי((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),יותר  אמה, מחמישים חוץ שנמצא וכיון 

מן  סימן , בו ואין והואיל  דרכים, מעוברי אלא נפל מהשובך  לא ודאי 

מוצאו . של  הוא הרי הלכך  בעליו , נתייאשו  הגוזל,àöîðהסתם – ÄÀÈ
úBëáBL éðL ïéa.מהם אחד לכל  אמה חמישים בתוך  –áBø÷ ÅÀÅÈÈ

BlL ,äæì áBø÷ ;BlL ,äæìבעל של  הוא שהגוזל  כלומר – ÈÆÆÈÈÆÆ
ביותר ; לו  הקרוב äöçîהשובך ìò äöçîהגוזל נמצא אם – ÆÁÈÇÆÁÈ

שובכים, לשני  שווה e÷Gçéבמרחק íäéðL השובכים בעלי  שני – ÀÅÆÇÂ
שמספר בכגון  כאן  שמדובר מבואר, בגמרא ביניהם. הגוזל  את יחלקו

יותר יונים היו  מהם באחד  אם אבל שווה, השובכים בשני  היונים
שהגוזל כלומר הרוב, אחר  אלא הקרוב אחר  הולכים אין באחר , מאשר

היא: הלכה שכן  יותר , גדול  יוניו שמספר  השובך לבעל שייך  הנמצא
הרוב". אחר הולכים וקרוב, "רוב
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מוסיפות  אמה", חמישים העיר  מן  השובך  את "מרחיקין ה: במשנה שלמדנו לאחר 

במראה  לחבל שלא כדי העיר , מן שונים דברים בהרחקת לעסוק ז-ט המשניות

אילנות  לנטוע שהבא ללמד, באה משנתנו העיר . לבני  נזק לגרום שלא כדי או העיר 

נמצא  ואם העיר . נוי  משום העיר , מן מסויים מרחק להרחיקם חייב העיר, בקצה

אותו. קוצצים העיר  בני חכמים, שקבעו  מהשיעורים בפחות לעיר  קרוב אילן 

øéòä ïî ïìéàä úà ïé÷éçøî,העיר מקצה –Lîçå íéøNò ÇÀÄÄÆÈÄÈÄÈÄÆÀÄÀÈÅ
änàסביבה פנוי  מרחב כשיש  לעיר  הוא שנוי  לפי  ורשורשורשורש""""יייי).).).).– ((((גמראגמראגמראגמרא ÇÈ

äî÷Máe áeøçáe,מרובים שענפיהם –änà íéMîçיש – ÆÈÇÄÀÈÂÄÄÇÈ
אמה. חמישים העיר מן ïìéàלהרחיקם ìk :øîBà ìeàL àaàÇÈÈÅÈÄÇ

änà íéMîç ,÷øñ אותו מרחיקים פירות עושה שאינו  אילן  כל  – ÀÈÂÄÄÇÈ
אמה. חמישים העיר ÷äîãמן øéòä íà שנטעו האילן , לנטיעת – ÄÈÄÈÀÈ

כדין , שלא לעיר קרוב íéîcאדם ïúBð Bðéàå õöB÷העיר בני  – ÅÀÅÅÈÄ
הואיל אילנו , דמי האילן  לבעל  לשלם חייבים ואין  האילן את קוצצים

ברשות; שלא ÷íãונטעו ïìéàä íàåבעל שנטעו העיר, לבנין – ÀÄÈÄÈÈÇ
העיר , שנבנתה קודם íéîcהאילן  ïúBðå õöB÷ האילן את קוצצים – ÅÀÅÈÄ

את  קוצצים שתחילה מדייקים, בגמרא האילן . דמי  לבעלים ונותנים

האילן  בעל  שאילו האילן, דמי לגבות הבעלים באים כך ואחר  האילן
קוצץ  היה לא דמיו, שיקבל עד  האילן  קציצת את לעכב היה יכול

שכן  לעולם, xixw`"אותו `le `ning `l itzey iac `xciw" קדירת)
לקבל צריך האילן ובעל  הואיל  כלומר  קרה), ולא חמה לא שותפים

קציצת  את יעכב אם שותפי", דבי  "קידרא שהיא העיר , מקופת דמיו
שעסקני משום ימים, לאורך  האילן יעמוד  דמיו, את לו שיתנו  עד האילן

תחילה, קוצצים הלכך  דוחק. אינו האילן  ובעל  זה, על  זה סומכים העיר
דין. בית ידי על  האילן דמי יגבה כך ôñ÷ואחר  ,íã÷ äæ ÷ôñÈÅÆÈÇÈÅ

íã÷ äæהעיר אם קדם, מה יודעים אין אם האילן – או לאילן קדמה ÆÈÇ
לעיר , שקדמה ÷õöBקדם בין  שהרי מקום, מכל  האילן את קוצצים – Å

לעיל, ששנינו  כמו  לקוצצו , האילן של דינו האילן שקדם ובין העיר
íéîc ïúBð Bðéàåשבעל עד  האילן, דמי משלמים העיר  בני  ואין – ÀÅÅÈÄ

מחברו  המוציא שהרי העיר , לבנין  קדם שהאילן עדים מביא האילן

הראיה. עליו
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להם  יזיק שלא השדות, מן וכן  העיר , מן  גורן  להרחיק שיש ללמד , באה משנתנו

קבועה. שאינה וגורן קבועה גורן  הם: גרנות סוגי ושני  dהמוץ. r e a w o x e bהיינו

תבואה גרגרי  של גדולה ערימה בה שיש  lecb),גורן ixk) את בקביעות בה וזורים

ברחת uende).התבואה oazd on dzewpl ick ,d`eazd ziixfl cgein ur ilk)o x e b

d r e a w d p i ` y הרוח אלא ברחת בה זורים ואין גדול  כרי  בה שאין  גורן  היא

להרחיק, צריכים אין קבועה שאינה גורן ואמנם מאליו. נידף והמוץ בכרי , מנשבת
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„Bøáç ìúëì Ceîñ Bìúk äéäL éî–øçà ìúk Bì Cîñé àG,úBnà òaøà epnî ÷éçøä ïk íà àlà. ¦¤¨¨¨§¨§Ÿ¤£¥¦§ŸŸ¤©¥¤¨¦¥¦§¦¦¤©§©©
úBðBlçäå–ïcâðkîe ïhîlîe ïìòîìî,úBnà òaøà. §©©¦§©§¨¦§©¨¦§¤§¨©§©©

‰úBnà òaøà CáBMä ïî ílqä úà ïé÷éçøî,äiîpä õt÷z àHL éãk.úBnà òaøà äìéçænä ïî ìúkä úàå, ©§¦¦¤©ª¨¦©¨©§©©§¥¤¦§Ÿ©§¦¨§¤©Ÿ¤¦©©§¥¨©§©©
ílqä úà ó÷Bæ àäiL éãk.úà ïé÷éçøîänà íéMîç øéòä ïî CáBMä;äNòé àGåBlL CBúa CáBL íãà, §¥¤§¥¥¤©ª¨©§¦¦¤©¨¦¨¦£¦¦©¨§©£¤¨¨¨§¤

cccc.exiag lzekl jenq elzek didy ináëòî åøéáç éøä ,ú"éá ïéîë íéìúë äùìùä äùòéù ãò åøéáç ìúåë ãâðë éðù ìúåë úåùòì àáå .í"àâ ïéîë
úåãåñé ú÷æçî ìúåëì êåîñä ò÷ø÷á ìâøä úñéøãù ,íéáø åá ùåãì åìëåéå áçø íéìúåëä éðù ïéá íå÷îä äéäéù éãë ,úåîà òáøà åãâðëî ÷éçøéù ãò åéìò
ìúåëá ìáà .ìâøä úñéøã é"ò åëøö ìë ò÷ø÷ä ÷æçúð àìå íéáø äá åùã àìã äùãç øéòáù øöç ìúåëá åà äðéâ ìúåëá à÷åãå .íúåà äãéîòîå íéìúåëä
úåîà òáøàî úåçô àåäù ìúåëù ,÷éçøäì êéøö åðéà øúåé åà úåîà òáøà åøéáç ìúåëá äéä àì íà ïëå .÷éçøäì êéøö ïéàå êîåñ äðùé øéòáù øöç

:÷åæéç êéøö åðéà.zen` rax` ocbpkne ohnlne olrnln zepelgaeøàùð íà ,äèîìî ïåìçä ãâðë ìúåë åøéáç äðáå åìúåëá äìòîì ïåìç åì äúéä
é÷ùéå ìúåëä ùàø ìò ãåîòé àìù éãë ìúåëä èòîì åäôåë äæ éøä ,äáåâá úåîà òáøàî úåçô ïåìçä ãò äðáù ìúåëä ùàøî:ïåìçä ãòá ó.ohnln

:åá èéáé àìù éãë ïåìçä ïî úåîà òáøà äáåâá åãâðë äðáù ìúåëä äéáâäì åøéáç úà äôåë ,ìúåëá äèîì ïåìçä äúéä.cbpkneìúåëä ÷éçøäì êéøöã
:åøåà ìéôàé àìù éãë úåîà òáøà ïåìçä ïî

dddd.mleqd z` oiwigxníìåñä ÷éçøäì êéøö ,ìúåëä ìöà íìåñ ãéîòäì åøéáç àáå ,úåøöç éúù ïéáù ìúåëì êåîñ åøöçá íéðåé ìù êáåù åì ùéù éî
:úåîà òáøà êáåùä ïî.dinpd uetwz `ly ick:íéðåéä úà âåøäúå êáåùì íìåñä ïî .äðè÷ äéç àéä.dligfnìúåëä êøåà ìò çðåîä ìåãâ øåðö àåä

:äãöá ìúåë úåðáì àá íà äðîî ÷éçøäì êéøö ,åéìò äìéçæîå åøéáç øöç éðô ìò êìäî åìúåë íàå .åëåúì íéáæ ââä éîéîåswef `diy ick zen` rax`
.mleq my:íéîä çåì÷ úà íéáëòîå äá íéìôåðä úåøåøöîå øôòî äúå÷ðì åúìéçæî ï÷úìå úåìòì.xird on jaeyd z` miwigxnéðåòøæ íéãéñôî íéðåéäù
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מקול לישון יכולים שאינם לו ולומר  בידו  למחות יכולים החצר 
אינו  אם ברם, תורה. תלמוד  במצוות עוסק והוא הואיל  התינוקות,

יכולים  חשבון , או  אומנות כגון  אחרים, לימודים אלא תורה מלמדם
התינוקות  קול  מפני  לישון יכולים שאינם לו  ולומר למחות החצר בני

ויוצאים. הנכנסים
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וחברו חברו , של  החצר או הגינה לכותל  סמוך  כותל  לבנות שבא במי דנה משנתנו
לחיזוק  מועילה הרבים דריסת שכן לרבים, רגל דריסת כתלו יד על שתהא מעוניין 

חברו. חלונות מול כותל להקים שבא במי  המשנה דנה כן הכותל . יסודות

Bøáç ìúëì Ceîñ Bìúk äéäL éîשל כותלו שהיה כגון  – ÄÆÈÈÈÀÈÀÙÆÂÅ
בצורת שמעון  של לכותל סמוך  c"Bì",ראובן Cîñé àG, ראובן – ÄÀÙ

øçà ìúkכעין הכתלים שלושת שיהיו  באופן  –,"a"ïk íà àlà ÙÆÇÅÆÈÄÅ
epnî ÷éçøä,שמעון של  כותלו מכנגד –úBnà òaøàכדי – ÄÀÄÄÆÇÀÇÇ

המועילה  הרבים, רגל לדריסת רחב הכתלים שני  שבין  המקום שיהא
הכותל  יסוד ישראלישראלישראלישראל").").").").לחיזוק """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; בגמרא ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; ברם,

משנתנו: exagמפרשים lzekl jenq elzek didy in ארבע ברחוק –
ונפל, `raxאמות, epnn wigxd ok m` `l` xg` lzek el jenqi `l

,zen` לראובן כבר שהיה פי  על  שאף להשמיע, באה שמשנתנו כלומר 
של במרחק לו מקביל  היינו שמעון , של  לכותל סמוך כותל רב זמן 

מספיקה, במידה שם האדמה נדושה שכבר לומר ואפשר  אמות, ארבע
אחר, כותל שם להעמיד ראובן ובא הכותל, נפל אם מקום l`מכל

.zen` rax` epnn wigxd ok m` `l` xg` lzek el jenqi שכן ומכל
שצריך שמעון , של לכותלו כותל  לסמוך בתחילה ראובן בא אם

אמות ארבע ממנו """"תוספות תוספות תוספות תוספות להרחיק ועייןועייןועייןועיין קנקנקנקנ""""הההה;;;; סימןסימןסימןסימן משפט משפט משפט משפט  חושןחושןחושןחושן ((((טורטורטורטור

זהזהזהזה).).).). בפירושבפירושבפירושבפירוש שמפקפקשמפקפקשמפקפקשמפקפק טוב טוב טוב טוב """" היא,יוםיוםיוםיום המשנה שכוונת מפרשים, ויש 

אותו  שסמך  היינו  שמעון , של  לכותלו  סמוך כותל לראובן  היה שאם
הראשון , לכותלו שני  כותל  לסמוך  ראובן ובא שמעון , של בהסכמתו 

מקום  שיהא כדי  הראשון , מכותלו אמות ארבע להרחיקו הוא חייב
תועלת  זו  בדריסה שיש  לפי  הללו, הכתלים שני  בין הרבים לדריסת
ראובן  לו  שיסמוך בתחילה גם הסכים כך שמתוך שמעון , של  לכותלו

הראשון כותלו יוסףיוסףיוסףיוסף").").").").את מקום("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי miyexitd)מכל lk itl) לא
כדי שבסביבתו הקרקע לגיבוש  הזקוק בכותל  אלא זו הלכה נשנתה

צריכה  מבפנים דשים שאין  שמתוך גינה, בכותל כגון  יסודו , לחזק
מבחוץ חצר((((רש רש רש רש """"יייי))))דישה בכותל  אבל חדשה. שבעיר חצר  בכותל או ,

רשאי הכותל, יסודות ונתחזקו  שם האדמה נדושה שכבר  ישנה, שבעיר 
הרחקה בלא חברו לכותל כתלו  לסמוך  –úBðBlçäå(xnb`).אדם ÀÇÇ

שמעון, של  החלונות כנגד כותל לבנות ראובן בא ïìòîìîÄÀÇÀÈאם
úBnà òaøà ,ïcâðkîe ïhîlîe למעלה כותלו מגביה ראובן  אם – ÄÀÇÈÄÀÆÀÈÇÀÇÇ

החלונות, מן  למעלה אמות ארבע שיגביהנו צריך שמעון של מהחלונות
כותל בונה הוא ואם בחלונות, ולהציץ ראשו לכופף יוכל  שלא כדי 

שלא  כדי  אמות, ארבע שינמיכנו  צריך שמעון , של מחלונותיו  הנמוך 
כותלו  את להרחיק צריך  וכן בחלונות; וישקיף הכותל על  יעמוד 

שמעון  של ביתו על  יאפיל  שלא כדי  אמות, ארבע החלונות מכנגד 
""""תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין אחרתאחרתאחרתאחרת:::: בדרך בדרך בדרך בדרך  הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם פיפיפיפי עלעלעלעל שמפרששמפרששמפרששמפרש ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא  עייןעייןעייןעיין ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום
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העלולים  דברים רשותו , בתוך אפילו לעשות, לאדם שאסור ללמד, מוסיפה משנתנו
אינו שלו בתוך  העושה האדם שאם בהלכה, הוא כלל  ברם, לאחרים. נזקים לגרום
הניזק  ועל  כרצונו , לעשות לו  מותר  זמן, לאחר אלא עשייתו בשעת נזק גורם
אסור  עשייתו , בשעת לחברו נזק גורם הוא אם אבל  הנזק. לו  ייגרם שלא להיזהר 

לעשות, ברשותולו כעומד  הוא שהרי  חברו, מנכסי  הנזק את מרחיק כן  אם אלא
חברו  לרשות חיצים ....(m"anx)ויורה

úBnà òaøà CáBMä ïî ílqä úà ïé÷éçøî לראובן יש  אם – ÇÀÄÄÆÇËÈÄÇÈÇÀÇÇ
של החצר ובין  חצרו  שבין לכותל סמוך  בחצרו, יונים של  שובך 

מן  להרחיקו  הוא צריך  סולם, בחצרו להעמיד  שמעון  ובא שמעון,
אמות, ארבע äiîpäהשובך õt÷z àHL éãk,לשובך הסולם מן – ÀÅÆÄÀÙÇÀÄÈ

היונים את mipei);ותטרוף ztxehd dphw dig ± dinp)ïî ìúkä úàåÀÆÇÙÆÄ
úBnà òaøà äìéçænä, חברו של  כותלו  כנגד  כותל  לבנות הבא – ÇÇÀÅÈÇÀÇÇ

הכותל לאורך  הגג מן למטה המשוך צינור  והיא מזחילה, עליו  שמונח
אמות, ארבע המזחילה מן להרחיקו צריך  בו , זוחלים הגשמים ומי

ílqä úà ó÷Bæ àäiL éãkלהעמיד המזחילה לבעל  מקום שיהא – ÀÅÆÀÅÅÆÇËÈ
וצרורות  מעפר לנקותה או  מזחילתו את ולתקן לעלות כדי  סולם שם

המים. קילוח את ומעכבים לתוכה CáBMäהנופלים úà ïé÷éçøîÇÀÄÄÆÇÈ
änà íéMîç øéòä ïî שבגינות הזרעונים את היונים יאכלו שלא – ÄÈÄÂÄÄÇÈ

להתייבש ; הגגות על השטוחים הזרעונים CáBLאו íãà äNòé àGåÀÇÂÆÈÈÈ
BlL CBúa, שדהו בתוך  –änà íéMîç Bì Lé ïk íà àlà ÀÆÆÈÄÅÆÂÄÄÇÈ
çeø ìëì ואף אחרים. של  השדות את היונים יפסידו  שלא כדי – ÀÈÇ

התנא, סובר מקום מכל  אמה, מחמישים יותר עפות שהיונים פי  על 
יותר . מפסידות ואינן  כריסן  הן ממלאות אמה חמישים éaøÇÄשעד

ïéøBk úòaøà úéa :øîBà äãeäéבתוך שובך אדם יעשה לא – ÀÈÅÅÇÀÇÇÄ
בית  תבואה, כורים ארבעה זריעת כדי  שטח לו  יש כן אם אלא שדהו
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çeø ìëì änà íéMîç Bì Lé ïk íà àlà;äãeäé éaøøîBà:ïéøBk úòaøà úéa,äðBiä øâL àGî.Bç÷ì íàå, ¤¨¦¥¤£¦¦©¨§¨©©¦§¨¥¥©§©©¦§¤¤©¨§¦§¨
òáø úéa elôà–Bú÷æça àeä éøä. £¦¥Ÿ©£¥§¤§¨

Âänà íéMîç CBúa àöîpä ìetð–CáBMä ìòa ìL àeä éøä;änà íéMîçî õeç–BàöBî ìL àeä éøä. ¦©¦§¨§£¦¦©¨£¥¤©©©¨¥£¦¦©¨£¥¤§
úBëáBL éðL ïéa àöîð,äæì áBø÷–BlL;äæì áBø÷–BlL;çî ìò äöçîäö–e÷Gçé íäéðL. ¦§¨¥§¥¨¨¨¤¤¨¨¤¤¤¡¨©¤¡¨§¥¤©£

Êänà Lîçå íéøNò øéòä ïî ïìéàä úà ïé÷éçøî,äî÷Máe áeøçáe–änà íéMîç.ìeàL àaàøîBà:ìk ©§¦¦¤¨¦¨¦¨¦¤§¦§¨¥©¨¤¨©¦§¨£¦¦©¨©¨¨¥¨
÷øñ ïìéà–änà íéMîç.äîã÷ øéòä íà–íéîc ïúBð Bðéàå õöB÷;íã÷ ïìéàä íàå–íéîc ïúBðå õöB÷; ¦©§¨£¦¦©¨¦¨¦¨§¨¥§¥¥¨¦§¦¨¦¨¨©¥§¥¨¦

íã÷ äæ ÷ôñ,íã÷ äæ ÷ôñ–íéîc ïúBð Bðéàå õöB÷. ¨¥¤¨©¨¥¤¨©¥§¥¥¨¦

:úåââä.dn` miyng el yi k"``:åøéáç äãùá íéðåéä åãéñôé àìù.oixek zrax` zia:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .ïéàñ íéùìù øåëäå ,çåø ìëì øåë úéá
.mipeid xby `ln:úçà íòôá ïúçéøô úöåøî.egwl m`e:á÷ä òáåø úéá àìà åéáéáñ ìë åì ïéà åìéôà ,ò÷ø÷ä íò àåäù úåîë.ezwfga `ed ixd

:êë ïåùàøä åá ÷æçåä éøäù
eeee.letip:ìæåâ.dn` miyng jeza `vnpd:êáåù ìù.zekaey ipy oia:íäéðùì íéùîç êåúá
ffff.xird on oli`d z` oiwigxn:äéðôì éåðô áçøî ùéùë øéòì àåä éåðù éôì.dnwye aexg:íéáåøî ïäéôðò.wxq oli`:øéòì àåä éàðâ.minc ozepe

:åìù øéòäù éî.minc ozep epi`e uvew 'eke wtqäéàø éúééà ïìéàä ìòáì äéì ïðéøîà õö÷ù øçàì ,õöå÷ íã÷ äæ ïéáå íã÷ äæ ïéáã éåä àðéãã ïåéëã
:ìå÷ùå íã÷ ïìéàäù
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שטח  הוא כור  ובית סאה, שלושים הוא הכור רוח. לכל  שלכור
בקירוב  אמה וארבע שבעים מאתיים על  אמה וארבע שבעים מאתיים

,(zeraexn dn` לכל(75000 לשובך  מסביב שיהא צריך זה ושיעור
äðBiäרוח, øâL àGî.אחת בפעם היונה של מעופה כשיעור  – ÀÆÆÇÈ

.dcedi iaxk dkld oi`eBç÷ì íàåהשובך את מחברו  קנה אם אבל  – ÀÄÀÈ
הקרקע, עם שהוא òáøכמות úéa elôàלשובך מסביב אין אפילו – ÂÄÅÙÇ

על וחומש אמות עשר  שהוא בלבד , הקב רובע בו לזרוע  שטח אלא
) בקירוב וחומש אמות מרובעות),6/1עשר  אמה 104àeä éøä– ÂÅ

כמות Bú÷æçaהשובך , השובך את לקיים הלוקח שרשאי כלומר  – ÀÆÀÈ
עם  התפשר  שבוודאי  אומרים, שאנו המוכר , בו שהחזיק כדרך  שהוא

יוניו ((((רש רש רש רש """"יייי))))שכניו  הפסדי  על  לו  שמחלו  או ,.(`xnb)
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במסכת  מקומה והרי  מציאה, בדין היא עוסקת שכן  פרקנו , מענין אינה זו משנה
במשנה  ששנינו  ההלכה אגב כאן  שסודרה אלא מציאות"), "אלו  (פרק מציעא בבא
רוח". לכל  אמה חמישים לו  יש  כן  אם אלא שלו בתוך  שובך  יעשה "ולא הקודמת:

ìetð,מדדה אלא פורח אינו שעדיין  גוזל , –íéMîç CBúa àöîpä ÄÇÄÀÈÀÂÄÄ
änà,שובך של –CáBMä ìòa ìL àeä éøä מאותו שודאי  – ÇÈÂÅÆÇÇÇÈ

נפל ; änàשובך íéMîçî õeç אמה מחמישים חוץ נמצא ואם – ÅÂÄÄÇÈ
אמה, חמישים בתוך לגוזל  קרוב שובך  שאין כלומר שובך , éøäÂÅשל

BàöBî ìL àeä מדדה אינו המדדה "כל חכמים: שיערו  שכן  – ÆÀ
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מוצאו . של  הוא הרי הלכך  בעליו , נתייאשו  הגוזל,àöîðהסתם – ÄÀÈ
úBëáBL éðL ïéa.מהם אחד לכל  אמה חמישים בתוך  –áBø÷ ÅÀÅÈÈ

BlL ,äæì áBø÷ ;BlL ,äæìבעל של  הוא שהגוזל  כלומר – ÈÆÆÈÈÆÆ
ביותר ; לו  הקרוב äöçîהשובך ìò äöçîהגוזל נמצא אם – ÆÁÈÇÆÁÈ
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שמספר בכגון  כאן  שמדובר מבואר, בגמרא ביניהם. הגוזל  את יחלקו

יותר יונים היו  מהם באחד  אם אבל שווה, השובכים בשני  היונים
שהגוזל כלומר הרוב, אחר  אלא הקרוב אחר  הולכים אין באחר , מאשר
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y c e w z a y
ז ה נ ש מ ר ו א ב

מוסיפות  אמה", חמישים העיר  מן  השובך  את "מרחיקין ה: במשנה שלמדנו לאחר 
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øéòä ïî ïìéàä úà ïé÷éçøî,העיר מקצה –Lîçå íéøNò ÇÀÄÄÆÈÄÈÄÈÄÆÀÄÀÈÅ
änàסביבה פנוי  מרחב כשיש  לעיר  הוא שנוי  לפי  ורשורשורשורש""""יייי).).).).– ((((גמראגמראגמראגמרא ÇÈ

äî÷Máe áeøçáe,מרובים שענפיהם –änà íéMîçיש – ÆÈÇÄÀÈÂÄÄÇÈ
אמה. חמישים העיר מן ïìéàלהרחיקם ìk :øîBà ìeàL àaàÇÈÈÅÈÄÇ

änà íéMîç ,÷øñ אותו מרחיקים פירות עושה שאינו  אילן  כל  – ÀÈÂÄÄÇÈ
אמה. חמישים העיר ÷äîãמן øéòä íà שנטעו האילן , לנטיעת – ÄÈÄÈÀÈ

כדין , שלא לעיר קרוב íéîcאדם ïúBð Bðéàå õöB÷העיר בני  – ÅÀÅÅÈÄ
הואיל אילנו , דמי האילן  לבעל  לשלם חייבים ואין  האילן את קוצצים

ברשות; שלא ÷íãונטעו ïìéàä íàåבעל שנטעו העיר, לבנין – ÀÄÈÄÈÈÇ
העיר , שנבנתה קודם íéîcהאילן  ïúBðå õöB÷ האילן את קוצצים – ÅÀÅÈÄ

את  קוצצים שתחילה מדייקים, בגמרא האילן . דמי  לבעלים ונותנים

האילן  בעל  שאילו האילן, דמי לגבות הבעלים באים כך ואחר  האילן
קוצץ  היה לא דמיו, שיקבל עד  האילן  קציצת את לעכב היה יכול

שכן  לעולם, xixw`"אותו `le `ning `l itzey iac `xciw" קדירת)
לקבל צריך האילן ובעל  הואיל  כלומר  קרה), ולא חמה לא שותפים

קציצת  את יעכב אם שותפי", דבי  "קידרא שהיא העיר , מקופת דמיו
שעסקני משום ימים, לאורך  האילן יעמוד  דמיו, את לו שיתנו  עד האילן

תחילה, קוצצים הלכך  דוחק. אינו האילן  ובעל  זה, על  זה סומכים העיר
דין. בית ידי על  האילן דמי יגבה כך ôñ÷ואחר  ,íã÷ äæ ÷ôñÈÅÆÈÇÈÅ

íã÷ äæהעיר אם קדם, מה יודעים אין אם האילן – או לאילן קדמה ÆÈÇ
לעיר , שקדמה ÷õöBקדם בין  שהרי מקום, מכל  האילן את קוצצים – Å

לעיל, ששנינו  כמו  לקוצצו , האילן של דינו האילן שקדם ובין העיר
íéîc ïúBð Bðéàåשבעל עד  האילן, דמי משלמים העיר  בני  ואין – ÀÅÅÈÄ

מחברו  המוציא שהרי העיר , לבנין  קדם שהאילן עדים מביא האילן

הראיה. עליו

ח ה נ ש מ ר ו א ב

להם  יזיק שלא השדות, מן וכן  העיר , מן  גורן  להרחיק שיש ללמד , באה משנתנו

קבועה. שאינה וגורן קבועה גורן  הם: גרנות סוגי ושני  dהמוץ. r e a w o x e bהיינו

תבואה גרגרי  של גדולה ערימה בה שיש  lecb),גורן ixk) את בקביעות בה וזורים

ברחת uende).התבואה oazd on dzewpl ick ,d`eazd ziixfl cgein ur ilk)o x e b

d r e a w d p i ` y הרוח אלא ברחת בה זורים ואין גדול  כרי  בה שאין  גורן  היא

להרחיק, צריכים אין קבועה שאינה גורן ואמנם מאליו. נידף והמוץ בכרי , מנשבת
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במשנה. כמבואר  להרחיק, יש  קבועה גורן אבל מועט, והיזקה הואיל

øéòä ïî äòeá÷ ïøb ïé÷éçøî,העיר מקצה –änà íéMîç ÇÀÄÄÙÆÀÈÄÈÄÂÄÄÇÈ
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çeø ìëìבמרחק הגורן  סביב השטח שכל –(qeicxa epiid)של ÀÈÇ
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,gex lkl dn` miying el yi לנטיעותיו יזיק שלא כדי  הטעם? ומה

הניר. את ומקלקל הנטיעות את מייבש המוץ שכן  ולנירו , חברו  של
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ע"ב: יא ד         

ש  הישועה , באה  אלו  המאגרות את שלח  לא אילו   , הללו 
      היהודי את  משמידי שהיו  

לשלוח  אפשרות היה  ולא אדר, לי"ג  ממתיני היו  ולא , להשמיד האגרות שהגיעו  מיד

הגוי את  היהודי שיהרגו  אחרונות ששל אגרות אחר  אבל אלו ,, ראשונות אגרות ח
המדינות, בני  זו שטות היא מה    לנו ששלח     

  הוא הרי ,לכ ציווי צרי ש וכי שפל ][איש  
   וכשהגיעו הוא, שוטה  שמל והסיקו  ושליט , שר  הוא  

מלקיימו . והתעכבו  החשיבוהו  לא , היהודי את להשמיד האגרות

  .' נערה ל  את  צ ויק וגו '    יג (משלי ְְְֲִֶַָָ
טז)      .נכתב מי כנגד ומבאר:כלומר, 

     ,המלזקנה לעת אשה  לו  כשביקשו  
ב ) א א' מלכי)        שביקש 

ו  אחת, נערה  רק     [בת] , אליו הביאה   
בעיניו . תיטב אולי    , כול את להביא שציוה  

כ     ו נערה ', ל  את  צ ויק וגו '    ְְְֲִֶַָָ
   יבחר ובסו כול את שיחלל  שידעו  יקחוה , שלא החביאה   

אחת. רק 

     קי  מעי  יאיר  מרכי מ ְְְֳִִִִֶֶֶַָָ
:הגמרא שואלת .בנימי משבט   . יחוסו שהביא בכ  
, יחוסו לפרש           

כד  אלא יחוסו , פירש  לא  אכ הגמרא: מבארת שהזכיר. אלו  שמות –,בברייתא 
שהשמות  מרדכי של    היינו   

      את     
 , הגזירה בשעת שננעלו   

הגמרא: בתחילה מקשה  אי' יהודה ,למרדכי מלשו שבט ִ
 ,[בא]בהמש    שבט  

הגמרא: מתרצת  אלא מיהודה , שבא הכוונה  אי 'יהודי' 
 נאי שמות בעל  ,. מה אחד נוס:וזה  תירו         

ש   משו ו 'ימיני' 'יהודי' היה נקרא  היתה:נוס תירו ,מבנימי מוצאו  היה  אכ 
ש  ובנימיאלא יהודה   ,מרדכי ללידת  גר מי      
 משו     .מרדכי ממנו  ויצא  במלכות, שמרד א    

.בנימי מזרע שבא 
 ,כ לדרוש  יש    ו אלו , לשונות , אמרה וכ לגנאי, כלומר אחר, לצד   

צער ה המל מיהודה ,דוד  רעה ה המל מבנימי.שאול   
הגמרא: מבארת   

    וגר מיתה , וחייב במלכות שמרד גרא ב [משמעי]    
. היהודי את להשמיד גזר ולכ לו , השתחוה  כשלא המ קנאת את בו  שעורר –      

 גר ובכ עמלק , מל     
הסתירה : על  נוס תירו   מרדכישבט ,'ימיני' נקרא ולכ    

         שחנניה לנבוכדנצר  הכשדי כשהלשינו  
לצל מ  השתחוו  לא ועזריה  יב )ישאל  ג  (דניאל   . בעבודה ־זרה שכפרו   משו  יהודי  שקראו 
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המשך בעמוד עע
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המשך בעמוד עו



אגרות קודשרלד

 ב"ה,  כ"ח שבט, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה שבט, בו כותב אודות מצב פרנסתו אשר יש רודפים אותו וכו'

והנה לפעמים רבות נדמה שמי שהוא רודף אותו אף שלא תמיד הענין במציאות או עכ"פ לא 

באופן חריף כל כך כפי שנדמה לו, וכיון שאדם קרוב אצל עצמו, לכן יתייעץ בזה עם ידידיו במקום, 

ובפרט שככתבו הדבר קשור בענין פרנסתו שגם בזה יכולים לייעץ יותר אלה הדרים במקום.

ובודאי מובן ופשוט שהנהגה בחיי מיום יומים מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים ובקיום 

מצותי' עליהן נאמר וחי בהם, ממשיכה ברכת השי"ת בהמצטרך, וכבר אמר דוד מלך ישראל ה' לי לא 

אירא מה יעשה לי אדם.

השי"ת  בברכת  מוסיפה  פרטית  בהשגחה  כאו"א  על  המשגיח  בהשי"ת  בבטחון  והתחזקות 

וממשיכתה בהקדם, וק"ל.

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן אשר בכל יום חול קודם תפלת הבקר - מבלי הבט 

על הדוחק בפרנסה - יפריש פרוטות אחדות לצדקה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  מוצאי שבת קדש פרשת ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה הלל שי',

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו הודעה אשר נתקבל לכהן בקדש, רבנות על טהרת הקדש בבית הכנסת, 

מקדש מעט, טו"ב רחוב ראדזיע במחנם הט' פאריז.

ויהי רצון אשר תהי' ההתמנות בשעה טובה ומוצלחת,

וכידוע בדיוק לשון הצלחה שהוא עוד למעלה מהמשוער,

ברבים,  הנלמדים  תורה  בשיעורי  הן  תפלה  עניני  הן  הכנסת,  בית  עניני  בכל  שיתרבה  היינו 

המצוינים  שערים  יעקב,  משכנות  מכל  ציון  שערי  ה'  אוהב  הכתוב,  על  רז"ל  דרשת  וכידוע  וביחיד, 

בהלכה )ברכות ח, א(.

ובפרט ע"פ הזכור לי משנים אשר הייתי דר בפאריז ומתפלל לעתים קבועים בביהכ"נ האמור, 

אשר מסוגל מקדש מעט זה לגדל בו גם תפלה וגם תורה, להיות מתאים לשמו, מקדש מעט, בית המלך 

מלכו של עולם )מגילה כז, א. עיי"ש(.



רלה

ויהי רצון שיהי' כל האמור מיוסד וחדור אהבת ה' ויראת ה' שהן שרש וקיום כל הנ"ל כמרומז 

ברמב"ם הלכות יסודי התורה ריש פרק ]ב[ ומבואר יותר בספר תניא קדישא ריש פרק ד'.

לי מקדש ושכנתי  ועשו  והרי נמצאים אנו בשבועות, בהם קורין בתורה, אופן קיום הציווי, 

בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם בתוך כאו"א מישראל )יעויין בזה ד"ה היושבת בגנים ה'תש"ח(.

הכנסת  בית  של  בראשם  והגבאים  החברים  המתפללים  ובפ"ש  האמור  בכל  הצלחה  בברכת 

וסביבותי' - שליט"א.

 ב"ה,  עשירי באדר ראשון, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מו"ה יהודא ליב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו.

ובעמדנו בפרשת השבועיות בהם מסופר ע"ד הציווי על בנין המקדש )המשכן(, ולאחרי זה ע"ד 

הקמתו בפועל.

ושכנתי  התכלית,  מבוארת  גם  שבזה  בתוכם,  ושכנתי  מקדש  לי  ועשו  בזה,  הציווי  והתחלת 

ואחד  אחד  כל  בתוך  בתוכם,  ושכנתי  אלא  נאמר,  לא  בתוכו  ושכנתי  ז"ל,  חכמנו  וכביאור  בתוכם, 

מישראל.

ואופן וקיום הציווי הוא דוקא ע"י לקיחת דברים גשמים זהב וכסף וגו' הי"ג או ט"ו דברים 

האמורים בפרשה, אלא שצריך להרימם ויקחו לי תרומה, והתרמה זו באופן, אשר ידבנו לבו, ולי - 

לשמי.

בו מונחים הלוחות  בציווי עשיית הארון,  ענין המודגש תיכף בתחלה, שההתחלה היא  ועוד 

וכמאמר רז"ל גם ספר תורה,

ומגיעים אליו רק לאחרי שעברו  ולפנים  ועד"ז במקדש נמצא הארון לפני  וגם במשכן עצמו 

החצר )עזרות ואולם( והיכל.

שהביאור ע"ז הוא ההדגשה, שהתורה היא העיקר בעולם, עולם כפשוטו, ועולם קטן זה אדם 

ועניניו.

ובודאי לדכוותי' למותר להאריך לימוד מכל הענינים ומפרטיהם בנוגע לפעולות כאו"א מאתנו 

בתכ"י במקומו ובזמנו, שהרי התורה והוראותי' הם נצחיים. וק"ל.

על  המראה  נפלאה  בזריזות  הענינים  כאו"א  עשה  אז,  המשכן  במעשה  כמו  אשר  רצון  ויהי 

השמחה והחפץ למלאות רצון קונו ולעשות נחת רוח ליוצרו, ועשו זה בטהרה וקדושה, שהרי הי' זה 

למחרת יום הכפורים שאמר הקב"ה, סלחתי כדבריך.

עד"ז יהי' גם עתה בהנוגע לכל אחד ואחת בכל הפרטים האמורים,

וחיות והתלהבות מתאימים לפתגם הוראת כ"ק אדמו"ר הזקן, מ'דארף לעבען  ומתוך אור 

מיט דער צייט, הם הוראת פרשת השבוע.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

אגרות קודש
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ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

ס סעיף  סוף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 
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   אסור רחיצה, לצורך  שלא -

ולכך  יחדיו , בניֿאדם עשרה ואפילו  רטוב בגד  לטלטל 
בני  כמה ידי על  להוציאו  אין  בשבת למים שנפל  בגד 

יד  כלאחר  להוציאו  רשאי עליו  חס ואם .אדם,
   גם לביתו  המגבת לטלטל  מותר  -

מידו  הניחה שלא זמן  כל  אבל  מידו , הניחה כשכבר 
שיניחנה  עד  - לביתו  הגיע כבר  אפילו  לטלטל  .מותר 

   להסתפג שלא גזרו  לא שמעולם -
בדבר  איסור  אין  ולכן  להתרחץ, שלא .אלא

 
כן 497) פסקו פיהם ועל בא"ר משמע  (וכן נח  ס "ק  במג"א

בני עשרה או לשניים שמותר ועוד) נה הערה פט "ו בשש"כ
משמע  בזה שוע "ר ומסתימת רטוב . בגד כל לטלטל אדם
נאמר  אדם בני  עשרה ידי  על בטלטול המשנה שהיתר
כתב  (וכן פיו על להתיר ואין בלבד, רחיצה לצורך בטלטול

סג). ס "ק  הטהורה במנורה
בשוע "ר 498) מ "ש שע "פ  כתב  מה, ס "ק  לדוד בתהלה

לו  שא"א משום לביתו האלונטית להביא שהתירו במוסגר
כשיביאם  זה "לפי  ש: המרחץ  בבית ולהניחו להפקירו
המ "א  שכוונת שאפשר אלא בטילטול. אסור יהיה לביתו
ובאמת  הטילטול. על גם גזרו לא הסיפוג על גזרו דלא כיון
בבית  ולהניחו להפקירו שא"א שכתב  ז"ל הרב  סברת
סכ"ג  ש"ב  בסי ' שפסק  הידים בניגוב  דא"כ צ "ע . המרחץ 
לעמוד  שא"א וטעמא מותר. מימיו על שמקפיד בבגד דאף 
וא"כ  להפקירו. שא"א הטעם שייך לא התם והא ניגוב . בלי 

מאוד  חדש דבר וזה הניגוב  אחר לטלטלו אסור יהיה
ע "כ. וצע "ג".

על  כתב  דבריו דבתחלת צ "ע , התהל"ד דברי  ולכאורה
אסור  יהיה לביתו ש'כשיביאם כתב  המרחץ  בית אלונטית

בצע "ג, זאת השאיר ולא טלטול בטלטול' על אבל
ובכלל  בצע "ג. השאיר הידים ניגוב  לאחר האלונטית
דבר  אינו רטוב  בגד טלטול איסור הרי  בעצמו, צ "ע  ה'צע "ג'
זמן  וכל שלפניו. בסעיף  מיד בשוע "ר ונזכר מאוד, חדש
אלא  לטלטלה, להמשיך מותר מידו האלונטית הניח  שלא
הניחה  כבר אם גם לביתו לטלטלה רשאי  המרחץ  שבבית

מידו.
לאוסרה 499) לנו היה להסתפג, שלא גזירה היתה אם אך

מטעם  שהותר שדבר כיון מכן, לאחר שהתירוה למרות
שו"ת  (ראה אחר מנין ללא גם ממילא לאיסורו חוזר כלשהו

(צד)). קסה אלף  סי ' ח "ד הרדב "ז

•
          

È כך ואחר ציצית שלש בה ועשה כנפות שלש בה היה
השלש  הרי  ציצית בו גם ועשה רביעי  כנף  עוד לה עשה
ולהטיל  ולחזור להתירם וצריך פסולים הראשונים ציצית
היתה  בבגד ציצית הג' כשהטיל שמתחלה לפי  בטלית
בציצית  מחוייבת הטלית היתה לא שעדיין בפסול עשייתן
עשה  שאח "כ ואע "פ  כנפות ד' עדיין בה היה לא שהרי  כלל
הראשונים  ציצית הג' אין מקום מכל הד' הכנף  גם בה

עצמן  בהם עשה שלא כיון כך ידי  על כשרים להיות חוזרים
תעשה  גדילים אמרה והתורה להכשירן חדש מעשה שום

בפסול: כבר העשוי  מן ולא

‡È או אחת ציצית אלא בה עשה לא אפילו אם הדין וכן
השלימה  ואח "כ אחת חוליא אלא כרך לא אם אפילו
או  החוליות להתיר צריך ציצית בהן ועשה כנפות לד'

בטלית: ולהטילם ולחזור בפסול שנעשה הציצית
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רלז    

È בת היתה שכבר אחר בטלית שנעשו הציצית כל אבל
בטלית  תלוין שהיו אע "פ  כשרים הם הרי  כנפות ד'
בפיסול  שנעשו הציצית מחמת פסולה הטלית שהיתה בשעה
עצמן  שהן כיון הציצית כך ידי  על נפסלו לא מקום מכל

בכשרות: נעשו

‚È ומתעטף לשתים וכופלה כשתים ארוכה שהיתה טלית
כפולה  כשהיא ציצית לה שמטילין אומרים יש בה
משום  מכאן ואחד מכאן אחד הכפל במקום ציצית ב ' דהיינו
כפולה  היא שהטלית העטיפה בשעת כנף  נקרא המקום דזה
ויש  התלוין. הטלית ראשי  מן הא' בקרנות ציצית וב '
כנף  הנקרא במקום הציצית להטיל שצריך אומרים
להתפשט  עשויה סתמא שהרי  פשוטה היא כשהטלית
ציצית  הב ' יטיל לא לכן תפרה שלא כיון דמי  וכמופשטת
הציצית  יהיו הטלית דכשתתפשט  משום הכפל במקום
ומאחר  הפשוטים קרנותיה בד' יטיל אלא הטלית באמצע 
שלא  אדם כל יזהר לכן מי  כדברי  הלכה לנו נתברר שלא

א"כ אלא כפולה בטלית כלל שכפלה להתלבש אחר תפרה
שאינה  כיון מקום מכל אחת מרוח  אלא תפרה לא ואפילו
לה  מטילין הכל לדברי  לכן מכפילתה עוד להתפשט  יכולה
כשהטלית  כנף  הנקרא המקום שהוא הכפל במקום ציצית ב '

כפולה:

*
„È פסולה זו הרי  א' בכנף  ציצית ב ' לה שהטיל טלית

מהם  א' ציצית חתך ואם תוסיף  בל על עבר שהרי 
כשרה  היא הרי  השניה את והניח  הראשונה את חתך אפילו
עבר  בעשייתה שהרי  בפיסול היתה השניה שעשיית ואע "פ 
מעשה  שום עשה לא הראשונה וכשחתך תוסיף  בל על
גדילים  אמרה והתורה עשויה כבר היתה שהרי  בהשניה
כשרה  השניה אפ "ה בפיסול כבר העשוי  מן ולא תעשה
בטלית  תלויה שהראשונה בעוד השניה שהטיל דמה משום
זו  עשיה אין לכן זו בעשייה תוסיף  דבל איסור שיש כיון
את  כשחותך ואח "כ דמי  כלל עשה לא וכאלו כלום נחשבת
למעשה  יותר חשיב  בהשניה הטלית את ומכשיר הראשונה
כאן  ואין השניה עושה כאלו הראשונה חתיכת אז לו ונחשב 
עדיין  עשויה היתה לא שהרי  כבר העשוי  מן ולא תעשה
כלל  עשייה נחשבת זו אין באיסור היתה שעשייתה כיון

הראשונה: שחותך במה אותה שעושה הוא ועכשיו

ÂË כנפות ה' בה שיש בטלית ציצית ה' הטיל אם הדין וכן
ציצית  מהארבע  א' שחתך בין מהן אחד חתך ואח "כ
שהטיל  החמישית ציצית את שחתך בין בתחלה שהטיל

שנתבאר: הטעם מן כשירה הטלית הרי  באחרונה

ÊË ויש למטה ופתוחים למעלה סתומים שהם מלבושים
אותם  שפותחים המלבושין אלו כגון כנפות ד' להם
ואם  בציצית חייבים פתוח  רובם אם צדדיהן משני  למטה
כנף  נקרא זה ואין סתום כולה היה כאלו ה"ז סתום רובם
סתום  וחציה פתוח  חציה ואם הציצית מן פטורים הם ולכך
מברכין  אין אבל בציצית וחייבים לחומרא אותו מטילין
פטור  דשמא בשבת בו יוצאין ואין להקל ברכות דספק  עליו
אלא  בו שאין לכרמלית ואפילו כמשאוי  הם והרי  הציצית מן

להקל  דבריהם ספק  אמרו ולא בו יוצאין אין דרבנן איסור
ספק  לעשות אסור אבל איסור הספק  נעשה כשכבר אלא

לכתחלה: דרבנן איסור

*
ÊÈ כגון צדדיהם משני  למטה פתוחים שהם מלבושים

לפטרן  רוצה והוא פתוח  רובם אם שלנו קטנים טליתות
כנפי ב ' המחברת רצועה בו שיקבע  ידי  על  מציצית

כ  ולמטה מחציו מן המלבושים ויפטר סתום רובו שיהיה די 
החגור  מן למטה הרצועה את שיקבע  שיזהר צריך הציצית
יהיה  דאל"כ לעינים הנראה רוב  הסתום רוב  שיהא כדי  דוקא
אבל  המחברת רצועה כשקובע  ודוקא עין מראית מפני  אסור
אם  אפילו המלבוש כנפי  ב ' המחברים הקרסים קובע  אם
מן  ליפטר כלום מועיל אין החגור מן למטה אותן קובע 
זה  אין בקל הקרסים את לפתוח  יכול שהוא כיון הציצית
שאי בענין מאד נכפפות שהקרסים לא אם כלל חיבור חשוב 
חיבור  חשובין הן אזי  מעשה ע "י  אלא לפותחן אפשר
ולמטה: מהחגור קבועין הם אם הציצית מן לפטור ומועילין

ÁÈ בהם שמטילין שלנו קטנים בטליתות ליזהר צריך ולכן
הנראה  רוב  צדדיו משני  פתוח  רובו שיהיה ציצית
החגור  מן למטה קרסים בו לקבוע  שלא יזהר וגם לעינים.
ארוך  קטן שהטלית כגון חציו מן למעלה הוא אם ואפילו
אין  אם ואפילו העין מראית מפני  אסור מקום מכל מאד
אפ "ה  בנקל לפתחם שאפשר באופן מאוד נכפפים הקרסים

העין: מראית מפני  אסור

ËÈ להיות צריך ציצית בהם שמטילין הטלית כנפות
כנף : נקרא עיגול שאין עגולים ולא דוקא מרובעים

Î שנאמר פטורה כנפות ד' לה שיש פי  על אף  מצנפת
עשויה  שאינה למצנפת פרט  בה תכסה אשר כסותך
מצנפת  ואפילו בלבד הראש את אלא הגוף  את לכסות
על  מושלכים המצנפת ראשי  ששני  המערב  שבארצות
ורוב [ו] ראש[ו] בה שמתכסה פי  על אף  וגופם כתיפם

עשויה: הראש לכסות שעיקרה כיון פטורה

‡Î שנקרא ישראל ארץ  במלכות צוואר על שנותנין סודר
בו  שיש אע "פ  הציצית מן פטור שי "ד ערב "י  בלשון
בו  שנהנה ואע "פ  ט "ז סימן לקמן שיתבאר טלית שיעור
כיון  מקום מכל הגשמים מפני  ובגשמים החמה מפני  בחמה
בהם  להשתמש אלא כיסוי  להנאת אינה הנחתם שעיקר

כלל: כסות מקרי  לא הזיעה ולקנח  מעות בהם לצרור

*
Î פתוחים שהם וספרד אשכנז גלילות של מלבושים

ב ' כנפות ד' להם ויש ומלמטה למעלה מלפניהם
מצות  שעיקר מפני  הציצית מן פטורים מלמטה וב ' מלמעלה
כמו  לאחריו ציצית וב ' לפניו ציצית ב ' שיהיה הוא ציצית
כנפות  הד' שכל המלבושים באלו אבל ח '. בסימן שנתבאר
שלא  לומר יש אחר בענין ללבשם אפשר ואי  מלפניו הם
ירא  כל אבל להקל. נהגו ולכן כלל התורה אותן חייבה
יהיה  שלא כדי  עגולה אחת קרן לעשות לעצמו יחמיר שמים

מרובעים: כנפות ד' לו
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רלח   

‚Î בגד חתיכת למעלה שמחובר רא"ק  שקורין מלבושים
קאלנע "ר  שקורין מאחוריו כתיפו על ומונחת מרובעת
כנפות  רק  כנפות לו אין מעלה לצד שהרי  הציצית מן פטורין
ואין  הואיל כנפות זה ואין מאחוריו [ה]מונחים הקאלנע "ר
ולכן  שמלפניו הכנפות כנגד מכוונות שמאחוריו הקרנות ב '
זה  והרי  הבגד קצה שאינן מפני  כלל כנפות נקראים אין
צריך  אינו שבודאי  הבגד באמצע  כנפות ב ' להתופר דומה

בתורה: האמור כנף  זה שאין מפני  ציצית שם להטיל

הטלית : כנפות  דיני י סימן

שיקח ‡ מצותה היה מצוי  תכלת שהיה בזמן ציצית מצות
שאינן  חוטין וב ' תכלת הנקרא [בצבע ] צבועין חוטין ב '
לצבען  מצווים אנו שאין מפני  לבן חוטי  הנקראים צבועין
צריך  תכלת לנו שאין ועכשיו בלבנותם נשארים ממילא
ציצית  שאין מפני  תכלת חוטי  ב ' במקום לבן חוטי  ב ' ליקח 
פחות  גדיל ואין לך תעשה גדילים שנאמר חוטין מד' פחות
הרי גדילים אומר וכשהוא זה גב  על זה שגודלן חוטין מב '
עבר  הרי  חוטין הד' על א' חוט  אפילו הוסיף  ואם ארבע  כאן
היא  החוט  בה שהוסיף  הציצית אותה ולכן תוסיף  בל על

יו"ד: סי ' עיין ממנה א' חוט  שיסיר עד פסולה

 שיהיה תכלת פתיל שנאמר שזירה צריכין הציצית חוטי 
לבן  אף  ושזור טווי  תכלת ומה פתילה כעין ושזור טווי 

וגו': תעשה גדילים שנאמר לזה זה הוקשו שהרי  כן

*
דהיינו ‚ דוקא ציצית לשם ושזורין טווין שיהיו וצריכים

לשם  כן עושה שהוא והשזירה הטוויה בתחלת שיאמר
שנאמר  לטלית ציצית לי  טווי  לאשה שיאמר או ציצית
שלא  או לשמן טווין היו לא ואם חובתך לשם לך תעשה
על  שמחמירין נפש בעלי  ויש פסולין. לשמן שזורין היו

כן: נוהגין אין אבל הצמר בניפוץ  אפילו עצמן

ואומר „ גביו על עומד ישראל אפילו ששזר או נכרי  טוון
דנפשיה  אדעתיה דנכרי  פסולין ציצית לשם שיעשה לו
מסייע  כן אם אלא הישראל לדברי  חושש ואינו קעביד
וקטן  שוטה חרש שזרן או טוון אם אבל מעט  הישראל
כשר: ציצית לשם שיעשו להם ואומר גביו על עומד וגדול

שיהיו ‰ כדי  ולכפלם לטלית ליתנם צריך הציצית חוטי  ד'
פתילה  כעין כפול שיהיה תכלת פתיל שנאמר חוטין ח '
י "ב  אורך חוטין מהח ' חוט  בכל שיהיה צריך שכפלן ולאחר

שבגודל: הרחב  במקום ומודדין גודלין

Â שעורות ז' כרוחב  הוא בינוני  אדם של הגודל שיעור
שעורות  ב ' כאורך והן בדוחק  זו בצד זו כשמונחות

בריוח :

Ê הכריכות כל שעשה לאחר מודדין גודלין הי "ב  אלו
כל  אבל הכנף  משפת אותן למדוד ומתחילין והקשרים
צריך  ולכן החשבון בכלל למדוד אין הכנף  על שמונח  מה
דכשיכפלם  גודלין שלשים חוטין מהד' חוט  כל אורך שיהיה
מנקב  גודלין ב ' גודלין ט "ו חוטין מהח ' חוט  כל יהיה
שיעור  דהיינו הכנף  שפת עד הציצית תוחבין שבו הטלית
להקשרים  א' וגודל זה בסימן לקמן שיתבאר אגודל קשר

הציצית: להכשר תלוין יהיו גודלין וי "ב 

Á את בו שיכרוך כדי  ארוך יותר יהיה מהחוטין אחד
א' חוט  לו אין ואם לקמן זה בסי ' שיתבאר כמו הגדיל
קצת  לכרוך יכול הכריכות כל בו לכרוך שיוכל כך כל ארוך
שהיה  בזמן כן כי  אחר בחוט  כריכות וקצת זה בחוט  כריכות
בחוטי וקצתם בתכלת כריכות קצת כורכין היו מצוי  תכלת

הלבן:

*
Ë גודלין מי "ב  יותר ארוכין הציצית לעשות רוצה אם

כדי כן לעשות וטוב  שירצה כמו להאריכם ויכול רשאי 
גודלין: י "ב  בהם ישאר יפסקו אם שאפילו

È הכנף ממין להיות צריכין שהציצית ט ' בסימן אמרנו כבר
בקוצים  הנאחז הצמר מן הציצית עושין אין ולכן דוקא
הצאן  מן הנתלשין הנימין מן ולא ביניהם רובצים כשהצאן
עשה  ואם הבגד בסוף  משייר שהאורג שתי  שיורי  מן ולא
ראוים  הללו מינים שאין לפי  פסולים הם הרי  ציצית מהן
נעשית  הבגד ואין הצמר פסולת שהן בגד מהם לעשות
והוא  ט ' בסימן כמ "ש כנף  מין הכנף  אמרה והתורה מכמותן
פסולין  מהן נעשית בגד שאין הגרועין צמר מיני  כל הדין

האמור: מטעם לציצית

‡È מהם ועשה הגזלן והלך ציצית לשם שנטוו חוטין גזל
פרט  משלהם להם ועשו שנאמר פסולין הם הרי  ציצית
נתייאשו  כבר אם לאחר הציצית את הגזלן מכר ואם לגזול
הלוקח  אותן שקנה מפני  כשרים הם הרי  מהם הבעלים

בעל  שכתוב ביאוש כמו ללוקח  מהגזלן רשות ושינוי  ים
שס "א: סי ' משפט  בחושן

È אם ציצית לשם הגזלן וטוואן נטווה שלא צמר גזל
פסולים  הם הרי  ממנו הבעלים נתייאשו לא עדיין
לא  שהרי  כלל גזלן של ואינם גזל עדיין שהם מפני לציצית
החוזר  שינוי  שהוא מפני  חוטין שעשאן זה בשינוי  אותן קנה
אבל  צמר אותן ולעשות לחזור אפשר החוטין שהרי  לברייתו
נתייאשו  לא אם אפילו או ממנו הבעלים נתייאשו כבר אם
חוזר  שאין גמור שינוי  זה בצמר עשה שהגזלן אלא עדיין
שנתבאר  דרך ועל בגפרית הצמר את שליבן כגון לברייתו
דהא  לגמרי  הצמר את קנה שהגזלן כיון ע "ש ש"ס  סי ' בח "מ 
אלא  להנגזל להחזיר צריך אין בעין הוא הצמר אם אפילו
הציצית  ולכן דבר לכל ממש כשלו היא הרי  א"כ הצמר דמי 
יברך  לא מקום מכל אבל כשרים הם הרי  ממנו שעשה
בא  גזילה ידי  שעל כיון מנאץ  אלא מברך זה דאין עליהם

לידו: הציצית

*
‚È שאין אע "פ  לציצית פסול צמרה לבהמה המשתחוה

לו  המחובר וכל להדיוט  אסורים שנעבדו חיים בעלי 
מקום  מכל להדיוט  מותר הזה הצמר וא"כ כמוהו הוא הרי 
חיים  בעלי  שהרי  לגבוה הוא דמאוס  משום אסור למצוה
שעל  לצמר ה"ה וא"כ המזבח  לגבי  לגבוה אסורין שנעבדו
מכמות  משתנה הוא ציצית ממנו דכשעושה ואעפ "י  גביהן
מכל  חוטין נעשו ועכשיו צמר היה מקודם שהרי  שהיה
המשתחוה  אבל צמר שהוא וניכר עליו מראהו עדיין מקום
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רלט    

שנעבד  מחובר שהרי  ציצית ממנו לעשות מותר נטוע  לפשתן
שנשתנה  כיון כלל מאוס  אינו לגבוה ואף  בהנאה מותר
בעלמא  כעץ  היה מקודם שהרי  שנעבד בשעה שהיה מכמות
והלך  חלף  הראשון מראה הרי  חוטין ממנו שעשה ועכשיו

לגמרי : ממנו לו

„È למעלה יעשנו לא הציצית בו שתוחב  הנקב  כשעושה
הכנף  על שנאמר מפני  הבגד  משפת גודלין משלשה
למעלה  הנקב  עשה ואם בגד אלא כנף  זה אין מג' ולמעלה

בב  הציצית [שכשקושר] (שכשעושה) אעפ "י  גודלין גד מג'
הכנפות  להקמיט  כדי  הכנף  על קצרים החוטין עושה

פסול: אפ "ה גודלין מג' למטה הנקב  שבא עד ומתכפל

ÂË שהטיל ואחר גודלין מג' למעלה הנקב  עשה ואם
למטה  הציצית שיתלו כדי  בנקב  חתך בנקב  הציצית
מן  ולא וגו' תעשה גדילים שנאמר משום פסול גודלין מג'

י ': בסי ' כמ "ש בפיסול כבר העשוי 

ÊË הכנף על שנאמר הבגד לשפת סמוך הנקב  יעשה ולא
הכנף  תחת היה הבגד לשפת מאוד סמוך היה ואם
קשר  מן שיש כשיעור הבגד משפת הנקב  להרחיק  צריך ולכן
אחר  ואם גודלין ב ' לערך דהיינו הציפורן סוף  עד אגודל
קצרים  הכנף  שעל החוטין חלק  עשה הציצית כשקושר כך
שנתבאר  משיעור למטה הנקב  שבא עד הכנפות ונתכפלו

כשר: הכי  אפילו

ÊÈ קשר מלא שיעור וכן שאמרנו אלו גודלין ג' שיעור
אורך  משפת ביושר אותן מודדין להרחיק  שצריך אגודל
באלכסון  אותם ימדוד לא אבל הבגד רוחב  משפת וכן הבגד

הבגד: כנף  של זויות הקרן מן

הציצית :סימן חוטי דיני יא 
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פי'Â‰ÊÂ(כח ) ותוכל . ואנשים אלקים עם שרית כי
וההשתררו ' הנצחון  עיקר  כי להיות ותוכל 
דוק' בפ"מ  מעשה סוף לידי הדבר  בא כאשר  אלא אינו 
ונצוח  בהשתררות שהיה המכוון  עיקר  נגמר  דוקא שאז 
ההשתררות  אין  דוק' בפ"מ  נשלם שלא זמן  כל  אבל 
בחי' בענין  למעלה יובן  וכך  כו ' כלום והניצוח 
ובאנשים  אלקים בה' המאציל  דעצמות ההשתררות
זה  אין  עדיין  הכל  כנ "ל  דוקא כרצונו  להיות דבי"ע
בחי' לידי יבא כאשר  אלא וההשתררו ' הניצוח  שלימות

שזה  דוקא  מעשה דעשי'סוף ההשתלשלו ' כל  בסוף ו 
כששם  דעשי' דע"ס שבמלכות מל ' בבחי' גם דהיינו 
לגילוי  ההעל ' מן  כמו  לקצה הקצה מן  הדבר  נהפך 
החומרי  העולם בזה שבבהמ "ק ק"ק בהיכל  שהיה
עם  שנשתרר  והניצוח  הגבורה עיקר  שזהו  כנ "ל  דוקא
שנעוץ  לפי כו ' ויצי' דבריאה ואנשים דאצי' אלקים ה'

שעלה  הוא דוקא מעשה וסוף דוקא בסופן  תחלתן 
חקיקות  בחקקו  המאציל  רצון  בעצמות תחלה במחשבה
אחרון  ואני ראשון  אני וכמ "ש עילאה בטהירו  האותיות
במל ' דא"ס מל ' בחי' שזהו  הוא אני אני כי ראו  וכן  כו '
במ "א  וכמ "ש כו ' אחרון  היותר  כו ' דעשי' שבמל '
ותוכל  ופי' כידוע כל  נק' המל ' כי ותוכל  וזהו  וד "ל .
המאציל  עצמו ' גילוי בחי' להביא כחך  ביכולת שהיה
סוף  שזהו  אחרונה היותר  שבמדריגה כל  בחי' עד 
דנתאווה  אמרו  ולזה תחלה במחשבה שעלה מעשה
עיקר  והיינו  דוקא בתחתוני' דירה לו  להיות הקב"ה
תחלתן  נעוץ כי שבתחלה ואלקי' א"ל  דש"ר  ההשתררו '
המשך  סדר  להבין  יש ומעתה וד "ל . כנ "ל  דוקא בסופן 
כו '. ירכו  בכף ויגע כו ' עמו  איש ויאבק מ "ש הפסוקי'
בכף  ליגע ביכולתו  שהיה בזה להבין  יש באמת דהנה
ק"ו  דהלא כו ' ירכין  תרין  נו "ה בחי' שהן  עכ "פ יריכו 
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רמו   

ישראל  שנק' ביעקב וגבורה כח  היה דאם לכאורה הוא
עד  כו ' וסנד "ל  מט "ט  ואנשי' אלקים בחי' על  להשתרר 
כו ' ותוכל  בפי' כנ "ל  דרגין  דכל  סופא המל ' בחי' גם
נו "ה  בחי' שהן  יריכו  בכף ליגע בכחו  היה איך  א"כ 
צאן  עדרי ושלשה בפי' כידוע המל ' מבחי' שלמעלה
להיות  קצרה דרך  יובן  הענין  אך  כו ' עליה רובצים
שנק' יעקב של  והגבורה והעוז  התוקף סיבת שעיקר 
בריח  האמצעי קו  בבחי' שהו ' מפני רק הי' לא ישראל 
עצמות  לבחי' דהיינו  לקצה הקצה מן  שמבריח  התיכון 
המל ' ובחי' כידוע כו ' קוין  ג' לבחי' שבא קודם אא"ס
נאמר  ע"כ  כידוע דתי"ם דז "א האמצעי קו  בבחי' הוא
וקו  הימין  שבקו  נו "ה בחי' שהן  יריכו  בכף רק ותוכל 
ולא  דבי"ע נו "ה בבחי' זאת וגם לו  שיכול  הוא השמאל 
וד "ל  כו ' חד  וגרמוהי וחיוהי דאיהו  משום באצילות
כו ' וחו "ב חו "ג בבחי' ולא דוקא נו "ה שבבחי' והטעם
ושמאל  ימין  הקוין  בב' אלא האמצעי בקו  ג"כ  שאינן 
להקדים  יש הנה כו ' משמאל  ובג"ה ימין  דחח "ן  כידוע
נו "ה  דבחי' וע"ח  בזהר  ידוע בהיות והוא אחד  ענין  לזה
כו '. ריח  ולא טעם לא בהם שאין  ערבות בדי נקרא

המוחין  שבחי' ידוע הנה הדברים העליונים וביאור 

והוא  למדה טעם שנקרא השכל  כמו  כו ' טעם נקרא
אור  ערך  שלפי ממש המדה של  והחיות האור  בחי'
חיותה  עצם בחי' הוא כך  למדה והטעם השכל 
זו  למדה אין  בה המלובש השכל  של  האור  ובהסתלק
אם  מה בדבר  התלויה אהבה וכמו  וכלל  כלל  וחיות אור 
בטלה  האהבה נולדה שמחמתו  והטעם הדבר  בטל 
שמלובשים  דחו "ב מוחין  בחי' וזהו  לגמרי האהבה
שכלו  לפי בענין  במ "א וכמ "ש תמיד  להחיותם בחג"ת
כו ' ממש השכל  עם מתאחדים שהמדות כו ' איש יהולל 
הארת  מבחי' בו  אין  הנצחון  מדת הנה נו "ה בחי' אבל 
בהשתלשלות  שהולך  ואע"פ שבחסד  והטעם המוחין 
מ "מ  כידוע הימין  בקו  לנצח  ומחסד  לחסד  מחכמה
מן  נפרד  הנצחון  אבל  ממש מתאחד  החכמה עם החסד 
רק  אינו  הניצוח  שמדת רואים אנו  שהרי החסד  מדת
ואור  טעם בלא החסד  לעשות בעלמא הסכם בחי'
אנו  וע"כ  לבד  וההסכם הנצוח  מצד  רק כלל  וחיות
שבלב  חג"ת המדות מעיקר  נבדלים שהיריכים רואים
שנפסק  שבלב שבחג"ת המוחין  אור  הפסקת מפני והוא
וכמ "ש  כו ' בנו "ה בעלמא רשימו  בחי' רק ונשאר  אורם

באריכות: במ "א
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לחול ‰Â‰ה) קדש בין  המבדיל  אומרים אנו  בהבדלה 
כמ "ד  הלכתא דלית לטמא טהור  בין  נז ' ולא
ענין  כי להיות כידוע, א') ק"ד  (דף פסחים בערבי כן 
הפרסא  חזרת ענין  הוא לחול  שבת בין  ההבדלה

ע  והחליצנו  רצה אומרים שלכן  בשבת "ש שנסתלקה
בחול  השולטים הנ "ל  וסנדל  דמט "ט  הנעל  חלוץ
חוקת  פ' הרמ "ז  מ "ש וע' ובמ "ח  בפע"ח  וכמ "ש
ה' (רות כו ' נעלו  איש שלף ע"פ הזהר  מאמר  בביאור 
אומרים  הנ "ל  הפרסא שחוזר  ובמוצ"ש ע"ש, ז ')
לטמא  טהור  שבין  ההבדלה מזכירים אין  ולכן  הבדלה
יש  שהם בלבד  לאומות רק לישראל  שייך  אינו  שזו 
בין  בפרכת כמ "ש ולא חול  מ "ש להבין  אך  כנ "ל , גמור 
לישראל  נמשך  החיות דבאמת הענין  אך  לקדה"ק, קדש
חול  הוא שבאומות אלא כוללם חול  ושם ולאומות
החול  ובין  הקדש בין  ולהבדיל  וכמ "ש טמא ונק' גמור 
הנה  בישראל  אבל  י') י' (ויקרא הטהור  ובין  הטמא ובין 
שנעשו  חולין  סוד  והוא ממש קדש זה מחול  נעשה
יובן  זה וביאור  מועד : של  חולו  נק' וגם עטה"ק

תעשה  ימים ששת דכתיב וחול  שבת ענין  בהקדים
י"ב) כ "ג (שמות כו ' תשבות השביעי וביום מעשיך 
שכוונתו  הגם מעשיך  תעשה הציווי ענין  יפלא ולכאורה
בשביעי  לשביתה מ "ע ליתן  תשבות הז ' וביום על  לומר 
יפלא  ויותר  הוא, ציווי ל ' זה שגם דקרא פשטי' מ "מ 
עוד  ואין  חשיב כלא קמי' כולא שבאמת מאחר  כי
שנת' וכפי שמע בפ' אלקות יחוד  בענין  כנודע מלבדו 
לעבוד  שמצוה יתכן  היאך  א"כ  פ"ב, למעלה קצת
הוא  כאילו  לגמרי ונפרד  יש שנראה פירוד  בחי' שהוא
יתכן  היאך  באמת וגם ידו  ועוצם בכחו  העושה
ולית  מכה"כ  אשר  עולם של  מלכו  המלך  לפני שהעומד 
והלא  עבודה מלאכת לעשות יד  ירים מיני' פנוי אתר 
אמרו  מלכא קמי' בלבד  במחוג דמחוי למאן  אפי' גם
בפ"ד  כדאי' וקטלוה עלי' דמלכותא אימתא הוה  דלא
הוא  הטעם אך  ב') ה' ובחגיגה ב'. נ "ז  (דף דפסחים
(שמות  כו ' השמים את ה' עשה ימים ששת כי כמ "ש
עושה  ית' שה' המעשה ימי ו ' יש למעלה שגם י"א) כ '
יש  בבחי' להיות בהם אשר  וכל  והים והארץ השמים
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רמז    

אותם  שמחי' ע"י והיינו  עם בלא מלך  אין  כי ונפרדים
דרך  אורו  ומסתיר  שמעלים והסתר  העלם ידי על 
עשי' נק' וזו  הרגל  רוב החופה הנ "ל  והסנד "ל  הפרסא
במילין  לאשתעי' דמלכא אורחי' לאו  באמת כי ועבודה
צמצומים  ולעשות כו ' רקיע יהי אור  יהי לומר  דהדיוטא
כלא  הכל  עכשיו  גם קמי' באמת כי בלבד  לפנינו  כ "כ 
הוא  ובשבת כנ "ל  העולם בריאת קודם שהי' כמו  וכאין 
כל  ולכן  יותר  בגילוי נמשך  החיות אז  כי ונח  שובת
אותו  ממש הוא יום וכל  ממש בראשית שבת הוא שבת
התהוות  שגורמים דחול  יומי' לכך  ונק' משי"ב יום
ימות  בו ' מלאכתו  לעשות נצטווה האדם גם ולכן  היש,
יש  הוא כאילו  ויתראה כפו  מיגיע שיהנה כדי החול 
תעשיר  ה' ברכת ובאמת פרנסתו  הכין  ובחכמתו  בפ"ע
כעומד  ונח  שובת הוא ובשבת דחול  ההעלם שזוהי רק
והנה  אלקות הגילוי הוא אז  כי בביטול  המלך  לפני
א') ג' (ע"ז  בשבת יאכל  בע"ש שטרח  מי ארז "ל  באמת
באמת  וגם המלאכה בקדימת אלא שייך  לא המנוחה כי
שלזה  שיתבטל  ונפרד  היש להפך  טעם טוב בזה יש
וכמו  דוקא בתחתונים דירה להיות הקב"ה נתאווה
א') פ"ט  (שבת כו ' ביניכם יש יצה"ר  למה"ש שהשיב
מאיר  בחול  זה ביטול  וע"י פ"א, ח "ב לקמן  שית' ע"ד 
החול  ימות בכל  ג"כ  מתפשטת היא והנה בשבת, הארה
וכמ "ש  התפלה בתוך  שבת מעין  הארה בהם שיש
ונק' העבר  משבת מקבלים הראשונים ימים שג' בפע"ח 
הבא  משבת מקבלים האחרונים ימים וג' שבתא בתר 
וע"כ  עטה"ק שנעשו  חולין  וז "ס שבתא, קמי' ונק'
הוא  כי עם זו  הבדלה כי כו ' המבדיל  ברוך  אומרים
דרך  שהרי ממש והמשכה ברכה הוא מ "מ  העלם
ביטול  שיהי' פעולה והוא דשבת הקדש מאיר  ההעלם
ולכן  שאח "כ , ימים בז ' שבת עוד  יהי' ועי"ז  בחול  היש
הבא  משבת ההארה שאז  מפני ג' יום אחר  הבדלה אין 
בראשית  (ע' בא' אור  כתנות וז "ס העבר : משבת ולא
המאיר  ר "מ  של  בתורתו  כתוב שהי' מי"ב) פ"כ  רבה
שורש  הי' שמשם הפרסא דרך  עלי' ולדרים לארץ
גס  לבוש הוא בעיי"ן  עור  כתנות אמנם מאיר , ר ' נשמת
לטמא  טהור  שבין  ההבדלה והוא לגמרי המסתיר 
גמור  יש עצמם העושים הטמאים הם זו  הבדלה שאחרי
דקדושה  סט ' בין  ההבדל  שעיקר  והוא גדול  כלל  וזהו 
יש  שבקדושה הביטול , בחי' הוא שבקדושה לסט "א
בסט "א  משא"כ  איך  קיין  ניטא גאר  איז  עש היש ביטול 
קרו  רק כי שינוי בגופם פועל  אינו  ה' את שיודעים הגם
ויעמדו  רב הערב ענין  הי' וזה דאלקייא אלקא לי'
בין  הפלסופי' בעסק ההפרש גם הי' וזה מרחוק,
לחול , קודש בין  להבדיל  הממרא, לאריסטו  הרמב"ם

ופחות  נרתע הי' ה' אמתת יותר  שהשיג כל  שהרמב"ם
יותר  יש נעשה יותר  שהשיג כל  ואריסטו  בעיניו  יותר 
ואחדותו  ה' מציאות בהשגתי אני דבר  הלא באמרו 
הרמב"ם  האלקי איש אבל  מכריחים, במופתים בשכלי
האמיתי  הביטול  לו  יגיע זו  השגה מצד  אדרבה הרי
עיניו  לנגד  ה' כי בראותו  וכל  מכל  מנגד  נפשו  להשליך 
ענין  והוא א', סי' לא"ח  בד "מ  משמו  רמ "א וכמ "ש
חולין  נק' החול  שבישראל  הבדלות ב' בין  ההפרש

וד "ל : טמא גמור  חול  נק' ובאומות עטה"ק שנעשו 
‰˙ÚÂ להסיר שנצטוינו  הערלה, העברת ענין  יובן 

איננו  כי לגמרי שמעלים הזה ההעלם מעלינו 
ההבדלה  בנוסח  מזכירים שאיננו  כמו  כלל * אלינו  שייך 
אור  בנפשותינו  ויאיר  יזרח  ועי"ז  כו ', לטמא טהור  בין 
פי' וזהו  כנ "ל : הגילוי המונע הוא הזה המסך  כי ה'
הביטול  בחי' או "א התגלות י"ה מ "ל  התגלות ל ' מילה
אברם  שמך  עוד  יקרא ולא וז "ש שבנפש מ "ה שבכח 
(בראשית  נתתיך  גוים המון  אב כי אברהם שמך  והי'
היינו  ורם חכמה הגילוי ראשית הוא אב פי' ה') י"ז 
רחוק  שהוא ד ') קי"ג (תהלים ה' גוים כל  על  רם כמ "ש
השמים  על  ואומרים דאלקייא אלקא לי' קרו  כי מהם
וע"י  הנ "ל  דערלה מבדיל  מסך  מחמת והיינו  כבודו 
הגילוי  על  המורה התפשטות בחי' ה' בו  ניתוסף המילה
שיתגיירו  גוים המון  אב שיקרא עד  זורח  אורו  להיות
בקליפות  שנפלו  קדושה ניצוצי הם הרבה גרים
מסך  בהסיר  עליהם שיזרח  אורו  ע"י לקדושה ויתקרבו 
שפה  עמים אל  אהפוך  כתיב ולעתיד  הנ "ל  מבדיל 
דבר  ה' פי כי יחדיו  בשר  כל  וראו  ט ') ג' (צפני' ברורה
וכל  מכל  הנ "ל  מבדיל  מסך  שיעביר  פי' ה') מ ' (ישעי'
ה' פי הנק' ית' מלכותו  מדת ע"י אלקות גילוי ויהי'
נפשיות  הכחות כל  מתגלים ידם שעל  האותיות כמשל 
כמו  דבור  ל ' מ "ל  מילה פי' ג"כ  וזהו  כו ' ומדות שכל 

שנת"ל : וכמו  ממללא רוח 
[‰"‚‰]

איך  כי זה בענין  נסתפקתי הזה המאמר  בהעתקתי (*
שייך  אין  לטמא טהור  בין  שההבדלה לומר  שייך 
להבדיל  ובהמה חי' בסימני לבדוק נצטוו  והלא לישראל 
דג"ק  תאכל  לא אשר  ובין  דנוגה הנאכלת החי' בין 
הנ "ל  טמאה הבדלה היא הנוגה איך  וגם הטמאות
כי  י"ל  הישוב ואחר  נוגה, בירורי הוא העבודה ועיקר 
עטה"ק  שנעשו  וחולין  והמעקה, החשמ "ל  הוא הפרכת
קדושה  בין  מבדלת ונוגה החול , בימי השולט  סנדל  הוא
יש  עצמה בה ומ "מ  לטמא טהור  בין  הבדלה היא לג"ק
לחול  שבת בין  בהבדלה זה מזכירים שאיננו  ומה טוב,
באמצעות  כ "א באמצעיתה השפע מקבלים איננו  כי
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רמח   

לבדוק  נצטוינו  אלקית השפע קבלתינו  שאחר  רק סנדל 
ולהרחיק  למחיצתינו  לעלות שיכול  הטהורים ולקרב
הערלה  אבל  בנוגה הוא זה והבירור  למחיצתם הטמאים

רע שעיקרה אותה י"ל  ודוחים אותם כורתים לכן  דנוגה
כי  ב') ז ' (שה"ש בנעלים פעמייך  יפו  מה וז "ש לגמרי,
הרע  ואתהפכא אתכפיי' כד  שלנו  הבהמית נפש גם

ועולת  נעל  הנק' הנ "ל  מאופנים לשרשה באת שבה
מעלה: למעלה מ "ן  בסוד 

היסוד  שסביב האריז "ל  מ "ש פח "ח  דברי מובן  ומעתה
נוגה  ערלה ואח "כ  הנ "ל  פרכת בחי' החשמ "ל  לבוש יש
כו ' אותה ומעבירים וכורתים לטהור  טמא שבין  הבדלה
הערלה: העברת בענין  הראשון  החלק ביאור  ונשלם
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ÔÈÈ„ÚÂ בשמן המשוח  כהן  בין  ההפרש מהו  צ"ל 
כהנים  ששניהם בגדי', המרובה לכהן  המשחה
כשמן  כתיב הנה ביניהם. הפרש יש ומ "מ  גדולים,
שהשמן  אהרן , זקן  הזקן  על  יורד  הראש על  הטוב
צף  הוא השמן  וענין  שערות, בחי' ע"י נמשך  הטוב
לחכמי' נורי בן  יוחנן  ר ' בין  פלוגתא יש שלכן  יין  ע"ג
דכתי' הוא והענין  לאו . אם לטומאה חיבור  הוא אם
והיינו  ליראיו , הוי' סוד  בחי' הוא סוד  יצא יין  נכנס
הוא  אלקים שם ואלקים, ה' וגליא סתים קוב"ה כי
כל  מריש הנבראי' כל  חיות בחי' היינו  גליא בבחי'
בכל  להחיות שמתלבש דרגין , כל  סוף עד  דבי"ע דרגין 

ע  לפי הוא עולם אלקי' ברא בראשית נאמר  ולכן  רכו ,
עיקר  כי עם הוי' ש' אבל  בנפעל . הפועל  כח  בחי'
הוי' נק' שלכן  הוי' שם מבחי' הוא העולמות התהוות
הוא  כי וכמ "ש העלם, בדרך  הוא מ "מ  ההתהוות, ע"ש
בבחי' ולא ומאליו  ממילא בדרך  ונבראו  ציוה
שאינו  סתים נק' ולכן  בנפעל , הפועל  כח  התלבשות
תורה  של  יינה בחי' הוא יין  שנכנס וע"י כלל . מושג
ונעלם  סתים שהוא מה הוי' סוד  בחי' היינו  סוד  יצא

דכל  סתימו  כענין  הוא יין  ע"ג שצף שמן  וענין  כו '.
אדון  וכענין  סתים, מבחי' גם נעלם שהוא פי' סתימין ,
ואדון  סתי', בחי' כמו  הוא נפלאות הנפלאות,
ג"כ  הוא סתי' מבחי' שגם סדכ "ס, בחי' הוא הנפלאות
אסתיר  הסתר  ואנכי ע"פ במ "א וכמ "ש ונעלם, סתי'
בחי' שהוא ההוא ביום מבחי' שאפי' ההוא, ביום פני
מעלת  וזהו  סדכ "ס. בבחי' שזהו  כו ' אסתיר  ג"כ  סתי'
ועבד  בבחי' הוא עבודתם שהלוי' הלוים, על  הכהנים
היין , על  שירה אומרים הם כי סתים, בחי' הוא הלוי
הכהנים  אבל  הוי', סוד  בחי' גילוי להיות היינו 
כשמן  וזהו  סדכ "ס. מבחי' הם המשחה בשמן  שנמשחו 
מבחי' הוא השמן  כי להיות אהרן , זקן  כו ' יורד  הטוב
צמיחת  וכענין  דוקא, לבד  שערות ע"י בא לכן  סדכ "ס
שאז  דוקא דגדלות מוחין  מוחין  ממותרי השערות
הם  השערות כי והגם הזקנה. שער  ויוצאי' צומחין 
כשגוזזי' שהרי עצום. צמצום ע"י ובאי' צמצוצי' בחי'
כו '. מהמוח  גדילי' ה"ה מ "מ  כלל , מכאיב אינו  אותם
שיורד  סדכ "ס בחי' המשחה שמן  בחי' ענין  יובן  ועד "ז 

כו '. והזקן  הראש על 
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נדרשים האור גילוי  שבשביל הסיבה  מהי  לבאר -
כלים ,      

  הוא האור של  האמיתי הטבע -
מקורו . שהוא כיון בעצם להיכלל    

  ויש יותר עליונים נפש כוחות שיש -
יותר, תחתונים נפש  כוחות    

      
       

 
לדוגמא  עליון כוח הוא שהשכל 

המידות, מאשר בנפש יותר   
 החוצה ביטוי  היא המידה מהות  כל  -
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רמט    

לזולת,והמשכ  ה    
     תכונת -

כמו  חיצוני, מדבר ולהתפעל  להתעורר היא המידה
משיכה הגורם מדבר התרגשות שעניינה האהבה מידת 
המביא מדבר התרגשות  שעניינה היראה ומידת אליו,
הוא המידות ענין  שעיקר  והיינו, ממנו . וריחוק לנסיגה
מאותו  בנפש תזוזה הגורם שהוא כל  מדבר התפעלות

ענין,        שלכן
ויתגלה יצא זה  לרוב רבה, בהתרגשות הנמצא  אדם

החוצה.
     שכותב

אליהו" ב"פתח ל 8הזוהר הנמשל  הוא 
ימין ) הלאה(יד  וכן שמאל  ליד  הנמשל  היא גבורה

     ענין ולכאורה
חיצוניים לאברים נמשל  ומדוע  בלב, הרגש הוא המידות

כיון  אלא פנימיים ? לאברים ולא ובולטים הניכרים
     , היינו -

מהנפש  ויציאה  תזוזה הגורם  שהוא כל  מדבר התפעלות
דבר  לאבריםלאותו דווקא המידות נמשלות  לכן

החוצה. הבולטים
במידות: נוסף כלל  כאן  נ"ע  הרבי ומציין  

אלא בהתפעלות , שהם רק לא 
  לדבר להימשך  הוא שעניינם  היינו , -

מהאדם. שלמטה
       

    עצם את  יש -
מלבד  כלל , (בדרך  הוא  שעניינם  המידות את ויש האדם ,
דבר  חיצוני . מדבר והתפעלות התרגשות עצמיות) מידות
תנועת למשל , האדם, של  מהעצמיות ירידה הוא חיצוני

של  העצמית מהמהות  ירידה היא  שבנפש, האהבה
.9האדם

     רק לא -
אלא הזולת, ידי על  היא המידות שבשביל שהתעוררות

שלכן  הזולת, את המידות  צריכות פעולתם את לפעול 
מידת את לבטא  בשביל  אורחים אבינו  אברהם  חיפש 

שבתוכו, החסד  המידות של 
    

התגלות בהתפעלות , תמיד  א. הן : המידות  כי נמצא,
שלמטה לדבר בהימשכות  תמיד  ב. החוצה . ובליטה

פעולתם. את לפעול  בשביל  זולת  צריכות ג . מהאדם .
   שלושת בכל  מהמידות  ששונים

אלו: דברים
א.      

       בניגוד -
המוחין  החוצה , ויציאה  התגלות הוא  שעניינם למידות

הנפש, לתוך  פנימה  התכנסות  הוא עניינם
     רק לא -

שאר  את מעלימים שהם אלא  בהתעלמות , הם שהמוחין
הרגש  גם האדם , על  שולטים  המוחין כאשר הכוחות.
כן  גם הדיבור כוח  בגילוי, ופחות יותר במתינות הוא 

הלאה, וכן  שתיקה") לחכמה ("סייג  פחות מתגלה
הפסוק 10שאומר   שהוא אדם  -

'שקוף ', הוא החוצה, מתגלים  כוחותיו  כל  כסיל ,
      שענין כיון 

העלם. הוא המוחין 
ב.       

מעצמיות ירידה הוא שעניינם  למידות בניגוד  -
המוחי לדבר הנפש, ולהידבק להתקשר הוא עניינם ן 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

בהקדמה.8. זוהר, תיקוני 

היא 9. שהמידה אמנם נכון ביאור, דורש זה ענין לכאורה
שהמידה  לומר אפשר אי  מדוע אבל  חיצוני , לדבר התייחסות
שאדם  לדוגמא, כמו ממנו, שלמעלה לדבר גם להתעורר יכולה

אליו? באהבה ומתעורר מרומם מלך  רואה
שיש  שיתכן שאף אפשר, בדרך  בזה הביאור לומר יש ואולי 
בכוח  הוא זה גם ממנו, שלמעלה לדבר המידות התעוררות
ועל  המלך  במעלת מכירים שהמוחין הוא, הנ"ל  ובדוגמא המוחין.

אליו. באהבה המידות גם מתעוררות זה ידי 
מה'בכן' נמשכות שהמידות מקומות, בהרבה המבואר דרך  ועל 
של  במוחין ההתרכזות בזמן להיווצר יכולות ולא ההתבוננות של 
על  וחושב השכלית ההכרה עצם את שעוזב ידי  על  רק הענין,
המידה  מהות ולכן מידה. להיווצר יכולה הדבר, אל  שלו היחס
הוא  שעניינם מהמוחין בשונה בלבד , החיצוניות ידי  על  היא
שהן  עצמיות מידות (מלבד  בו וההתרכזות הדבר עצמיות ראיית

וברמתם). המוחין למעלת בהמשך 
מהכרת  נובעים אינם מהמלך  היראה או האהבה שעצם ונמצא,
שזו  הירא, או האוהב אל  המלך  מהתייחסות אלא המלך , מעלת

המוחין  ואילו הדבר, ממהות וירידה השפלה של  בחינה היא
המלך . מעלת עצם את להכיר יכולים

והתעלות, רוממות של  באופן אהבה שיש שאף לומר, יש ועוד 
הנפש  בכוחות הוא יותר הנעלה הקשר גופא, ענין באותו הרי 
יכול  לאלוקות שהקשר ה', בעבודת לדוגמא וכמו יותר. הנעלים
וממלאת  האדם בתוך  מורגשת שהאלוקות אופנים, בשני  להיות
אהבה  לו יש ולכן אליו מחוץ היא ושהאלוקות (תענוג ), אותו
הוא  והצמאון) התשוקה (כמו החוצה היחס לאלוקות, וצמאון
(כמו  פנימי  באופן הדבר התגלות מאשר יותר נמוכה במדריגה

התענוג ).
הוא  - האהבה ברגש גם - לאלקות היחס שכללות אף כלומר,
מוחין  של  ולא מידה של  באופן ההתקשרות אופן עליה, של  ענין
הנפש  בהתגלות שיש כיון בנפש, ירידה של  ענין הוא (לדוגמא)
להיות  שיכולה ונמצא, הדבר. אל  התקשרות של  יותר נעלה אופן
דבר  אל  הנפש משיכת שזו לאלוקות, וצמאון גדולה אהבה
בעצם, וירידה השפלה נקרא זה הרי  זאת ובכל  ממנו, שלמעלה

יותר. גבוהה בדרגה ולא האהבה בתכונת שזה כיון
יא.10. כט , משלי 



רנ   

מהאדם, שלמעלה     
     להבין מנסים המוחין  -

שם ולהידבק  ברוממותו שהוא  כפי הדבר את
ג.       

רק לעיתים והזולת להתבודד , הוא המוחין טבע שלכן 
ומבלבל , מפריע    

     המוחין שגדר אף -
(מוחין  דגדלות' 'מוחין  בדרגת לעצמו , להיות הוא בכלל 
כפי הדברים וראיית  למידות, מהתייחסות  שלמעלה
מהעולם. לגמרי היבדלות של  באופן זה  למעלה) שהם

- היא המסקנה -     
      המוחין ולכן

רוממות של  באופן פנימה מתכנסים מהמידות, הנעלים
בתנועה שהם יותר, הנמוכים למידות  בניגוד  והבדלה,

מהרוממות. וירידה החוצה והבלטה התגלות של 
 , בנמשל     

 . ומקורו לשורשו 
ממוחין  שהמשל  נ "ע, הרבי מבאר המוסגר במאמר
כוחות משני בעלמא  משל  אינו  וכלים, לאורות ומידות
למוחין  האורות בין  ופנימי תוכני קשר שיש אלא בנפש,

לכלים: המידות  ובין 
      -

לאורות המשל  בין  תוכנית והשוואה קשר יש כלומר,
והוא דווקא, ומידות ממוחין  וכלים   

11וגרמוהי איהו חד  וחיוהי "איהו  הזוהר דברי על 
חד ",      

(מידות)
  12    -

הזקן  -13האדמו"ר     אין
אלא חיים, העץ  לדברי סתירה  זה   
     למידות ביחס

 ורוממות בהפשטה  שהם שנתבאר, וכפי
האור, כטבע    

הוא, האור לבין  הכלים בין ההבדל  כללי  באופן  כלומר,
ריחוק מבטא  והכלי וביטול  קירבה מבטא  שהאור 
בעץ שאמר ומה האורות, על  מוסב 'חיוהי ' ולכן וישות .
גם שבמוחין כיון  הוא  המוחין, על  מוסב ש 'חיוהי' חיים
ועדינים דקים  שהם היינו , - 'חיוהי' בבחינת הם הכלים 
ולכן  המוחין, אור לגילוי  כלים  הם ולכן  - האור כמו 

האור. הוא  בהם העיקר
הכלים, על  מוסב באמת 'גרמוהי ' 'גרמוהי', בענין  וכן 
המידות, על  מוסב ש'גרמוהי' חיים בעץ  שאמר ומה 
לאור  מתאימים  אינם המידות  של  שהכלים  היא  כוונתו 
נמצא יותר. נמוכה  ברמה כלים  שהם כיון  המוחין,
שהוא ללב ביחס  כך  כל  זך  הוא  שהמוח הוא, שהפירוש 

לכלי. ביחס אור כמו
לביאור  נ"ע  הרבי חוזר כעת המוסגר. מאמר זהו  כאן  עד 

ורוממות. עליה  הוא האור שטבע הכללי 
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קכט 11. עמוד  תרצ"ב המאמרים  ספר וראה ה. פרק מב שער
שם. בהנסמן

ה.12. פרק לעיל  זה, המשך  ראה

כ .13. סימן הקודש אגרת

•


         

   

,ÔÎ˘Ó‰ שיטים ‡˙ שיטים, מעצי עשו  המקדש, בית
ישראל  "וישב שכתוב כמו  שטות, לשון 
יש  יהודי כל  של  שבליבו  המקדש בית את בשיטים".
הרע. היצר  של  השטות את שמסירים מכך  לבנות
נכנס  כן  אם אלא עבירה עובר  אדם "אין  אומרת הגמרא
שוטה  האדם את עושה הרע היצר  שטות". רוח  בו 
נשאר  הוא תאוות לעצמו  שירשה בכך  כי לו  ואומר 
גדול  אומן  הוא הרע היצר  שהיה. כפי דבר  אותו 
ומוצא  רעה, בדרך  ללכת האדם את לפתות במלאכתו 
 ֿ עובר  כמו  הוא תחילה האדם. את לתפוס במה תמיד 

נהיה  הוא ואחר  אורח , כמו  נהיה הוא כך  אחר  אורח ,
בתאוות, האדם את מפיל  הוא בתחילה שלם. בעל ֿדעה
עונג, בזה לו  מכניס הוא אבל  שמותרים. דברים אפילו 
ישנם  שאסור . מה את לעשות כבר  מתחיל  שהאדם עד 
רוצים  היו  עצמם שהם רחמנאֿליצלן , עבירות, בעלי
לעצור  כוח  להם אין  שטבע. מי כמו  הם אבל  להתחרט ,
לא  בעצמו  לעצור  יכול  שאינו  חולה כמו  עצמם. את
יודע  עצמו  שהוא אףֿעל ֿפי לו , שאסור  מה את לאכול 
רחמנאֿליצלן . עצמו , שלו  הימים את מקצר  הוא שבכך 
אבל  קודם, כמו  יהודים שהם אותם מפתה הרע היצר 
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רני    

שהם  העבירות ידי שעל  האמת את יודעים היו  אם
הם  רחמנאֿליצלן , יהודים להיות חדלים הם עושים
יהודי  אף זאת. עושים היו  לא הם חסֿושלום, וילדיהם
רחמנאֿליצלן  יהודי להיות לחדול  רוצה ולא יכול  לא
יהודי  יכריחו  חסֿושלום אם השם. לקידוש מוכן  והוא
שאם  יודע הוא כי השם, לקידוש ילך  הוא לכפירה,
אם  ובוודאי יהודי. להיות חדל  הוא זאת, עושה אינו 
חדל  הוא עושה שהוא העבירות ידי שעל ֿ יודע היה
זאת  עושה היה לא הוא רחמנאֿליצלן , יהודי להיות
מעצי  לבנות צריך  המקדש בית שאת וזהו  יותר .
את  מפתה הרע שהיצר  השטות את להסיר  שיטים.

הלב. נקודת מתעוררת ואז  האדם,

ריבונו  אומרים, ישראל  בני ער ". ולבי ישנה "אני וזהו 
לא  אנחנו  כישנים. מסוימים בדברים אנחנו  עולם, של 
אומרים  אנחנו  אבל  הרע, מהיצר  קרבנות מביאים
בית  את בונים לא אנחנו  עשרה. ושמונה שמע  קריאת
הכנסת  לבית הולכים אנחנו  אבל  בלב, שאצלנו  המקדש
 ֿ ואף להבריא. אפשר  חי, וכשהלב וללמוד . להתפלל 
סובלים  ישראל  שבני הגדולות הצרות שמצד  על ֿפי
ולקיים  ללמוד  מאפשרים לא בהם שונים במקומות
על  חסֿושלום יאוש כמו  ישראל  בני אצל  נהיה מצוות,
הקדושֿברוך ֿהוא  של  "ולבו " אבל  השלמה, הגאולה
 ֿ הגואל  את לנו  ישלח  יתברך  ושהשם לגאלנו . "ער "

אמן . בימינו  במהרה צדק
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תרצ "ב  אד"ש  כ"ג  ב"ה,

ריגא 

הנודע  והרה"צ  הרה"ג  ש "ב ידידי כבוד

גזע  ותפארת, תהלה לשם  ומפורסם 

שניאור  מוה"ר אי"א וו"ח תרשישים 

שליט"א  זלמן

וברכה! שלום 

וכעת  שברוסיא, שי' אחב"י מצב שי' לכבודו ידוע בטח

מאחב"י  לאלפים  בקשות מתקבלים  הבע"ל חה"פ לרגלי

ות"ל  למצות, פסח של קמח להם  להמציא שברוסיא שי'

מונחות  עדיין אבל נשלחו, חבילות של ידוע מספר אשר

בזה  פונה הנני ע"כ ואשר נתמלאו, שלא בקשות המון

אשר  חבורה סגל יחד להסתדר בבקשה, שליט"א לכת"ר

עצמה  על שתקח בבקשה, בלאדז העברית הקהלה אל יפנו

לפי  פסח, קמח של חבילות חמשים  לכה"פ לרוסיא לשלוח

בזה. מצרף שאני האדרעסים  רשימת

הוא  לטביא דרך החבילוח משלוח אשר כפה"נ

מפולין  (שגם  מדינות בשארי מאשר יותר נוחים  בתנאים 

לשלוח  יהי' אפשר וא"כ לטביא) דרך חבילות שולחים 

הקהלה  אשר להשתדל מאד ובבקשה מכאן, החבילות

האמור. החבילות מספר לכה"פ לשלוח עצמה על תקח

ומברכו  מכבדו הדו"ש  ש "ב ידידו והנני

יצחק  יוסף

   

אגרות קודש•

 ב"ה,  יו"ד אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

והתקוה  בו ע"ד קביעות עתים שלו בלימוד חסידות חב"ד,  לי לקרות  נעם  במענה למכתבו, 

החסידות  תורת  כהוראת  הוא  הנהגתו  גם  מעשה,  לידי  שמביא  תלמוד  גדול  חז"ל  שכהוראת  חזקה 

ומנהגי', ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט שהובטחנו הבא לטהר מסייעין אותו.

לשאלתו בנוגע להצעת נכבדות, שככתבו אינה כה דתית וכו', כיון שכמה דרגות בפירוש ביטוי 

כהנ"ל, יציע המצב בפרטיות הדרושה לפני ידידיו במקום כנוהג בישראל ובסגנון הכתוב ותשועה ברוב 

יועץ.

לשאלתו כיון שכמאמר חז"ל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, מה מקום לעצות 

המובאים בש"ס ובכ"מ בנוגע לפרנסה ועשירות.

אדמו"ר  לכ"ק  ומעין,  בקונטרס  ביאור  וביותר  קרח  פ'  סוף  הזקן  לרבנו  בלקו"ת  בזה  יעוין 

)מוהרש"ב( נ"ע.

התקוה שיודע וגם שומר על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים,

בברכה לבשו"ט בכל האמור

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ד) כח, ִַ(רׁש"י 

ס ּוס  על רֹוכבת ׂשרה רׁש"י  ראה ׁשּפעם ְִֶֶֶַַַַָָָָָֻמס ּפר,

ׁשראה  ּכ על הצטער ּבתח ּלה ּבסינר. חגּורה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכׁשהיא

זה  ּכי  ּדע ּתֹו, נחה ּפרּוׁשֹו את ּכׁשּכתב  א ּכזה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמראה

ׁשרמז  ׁשּזהּו לֹומר וי ׁש האפ ֹוד. מע ׂשה את להבין לֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָס ּיע 

" מ ּמארע ÈaÏÂרׁש"י  ח ּיּובי  ּדבר להֹוציא הּכח  לי ": אֹומר ִַ¿ƒƒְְִִִִִֵַַָָָֹֹ

האלקית, הּנפ ׁש ׁשל העצם 'יחידה', מ ּדרּגת נֹובע  ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשלילי 

ּבּלב . מ ׁשּכנּה ְְִֵֶַָָׁשּמק ֹום
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. . י ׂשראל "ׁשמע  ליעקב  אמרּו ׁשהּׁשבטים לֹומר, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹרצ ֹונֹו

. . ׁשם ּברּו" ואמר יעקב  ּפתח  ואז אחד", אּלא ּבלּבנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאין

ועד" א)לע ֹולם נו , וכ"ה (פסחים הּׁשמ ֹות ׁשׁשת זה, ּולפי  . ְְְִֵֵֶֶֶַָָ

אֹותּיֹות  וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד הן ימין ּכתף  ׁשל ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָהאֹותּיֹות

ּכתף  ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּׁשמ ֹות וׁשׁשת י ׂשראל'; 'ׁשמע  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשל

ׁשם' ּברּו' ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד  הן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׂשמאל

הּכֹולל). ִֵַ(עם
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L„w‰ Ï‡ B‡Ba BÏB˜ ÚÓLÂ(לה (כח, ¿ƒ¿«¿∆«…∆
ּברע ׁש היא עב ֹודתֹו – ׁשּלֹו ּב'ּיׁשּות' ׁשּנאבק  ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָאדם

הּמעיל, ּׁשּׁשּולי  מה זהּו הּסּכנה. מ ּפני  ּכב ֹורח  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּובסערה,

ק ֹול. מ ׁשמיעים זֹו, ּפח ּותה ּבדרּגה ׁשּנמצא ליהּודי  ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָׁשרֹומזים

היא  עב ֹודתֹו ּגמ ּור, לב ּטּול ּכבר ׁשהּגיע  אדם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ה'". ּברע ׁש "לא ּדּקה", ּדממה ְְַַַָָָָֹּב"ק ֹול
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ÔÓMa ÌÈÁLÓ(ב (כט, ¿Àƒ«∆∆
˙ÈÂÈ Û"Î ÔÈÓk ÔÁLBÓ( רׁש"י) ¿»¿ƒ¿»ƒִַ

 לפ ּפרט  ׁשּבהיכל, הּׁשמן ּכל את הּיונים ט ּמאּו חנּכה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבימי 

ׁשּׁשמ ּני  ,ּכ על ּומבאר טהֹור. ׁשּנׁשאר היינּו‰‰ÏÎÈאחד – ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ«≈»ְַ

ּבּה. נלחמ ּו ׁשהּיונים לחכמה), רֹומז (ׁשמן ׁשּבקדּׁשה Ctחכמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ«
Y ÔÓM‰ הּיונים על התגּברּו ׁשּבכח ּה הּכתר, ספירת היינּו «∆∆ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

הרמז זהּו ÈÂÈ˙ונּצח ּום. Û"Îaראׁשי כ"ף , אֹות ׁשל ּבכח ּה – ְְִֶֶֶָ¿«¿»ƒְֵֶָָֹ

ּבׂשפתם ˙kּתב ֹות להׁשּתּמׁש ואף  הּיונים את לנּצח  נּתן , ֵ∆∆ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּמׁשיחה. לצר ְְְִִֶַָָֹֻּבקדּׁשה,
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Lc˜È ÁaÊna Ú‚Bp‰ Ïk( לז (כט, »«≈««ƒ¿≈«ƒ¿»
‰Èe‡ Ïk Û‡ ,‰Èe‡ ‰ÏBÚ ‰Ó( רש "י) «»¿»«»¿»

והּׁשּי הראּוי  ּבדבר רק  קדּׁשה להח ּדיר נּתן :ל ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֻלֹומר

הּטהֹורים  ּדברים "ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון הּקדּׁשה. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻלגב ּול

לא  רז"ל ּכמאמר . . מע ׂשית הּמצוה נע ׂשית ׁשּבהם ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻּומ ּתרים

וכן  , ּבפי ּומ ּתרים טהֹורים אּלא ׁשמים למלאכת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻהכׁשר

וכּיֹוצא  ּגזל, ׁשאינן הּצדקה ּומע ֹות ערלה, ׁשאינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאתרֹוג

ֶָּבהם".
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ÌÎB˙a ÈÎLÏ( מו (כט, ¿»¿ƒ¿»
dBb Cˆ ‡ÏÂ ,ËBÈ„‰ Cˆ Ï‡NÈa ‰ÈÎM‰( רמב"ן) «¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆∆¿¿……∆»«

עי ּקר  האם – הּמק ּדׁש ּבית לגּבי  נחלק ּו והרמ ּב"ן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמ ּב"ם

הּוא ˜Ba˙ענינֹו ˙˜‰אֹו‰ÈÎM‰ ˙ÁeÓ ׁשּלכל ונראה, . ְִָ«¿»«»¿»¿««¿ƒ»ְְְִֶֶָ

ּבׁשביל הּוא הּמק ּדׁש הרמ ּב"ן) לדעת (ּגם ,Ï‡NÈהּדע ֹות ְְְְִִִֵַַַַַַַָָƒ¿»≈
ּבׁשביל  אֹו עב ֹודתם ּבׁשביל הּוא האם היא ְְְְְֲִִִִִִַַָָָוהּפלּוגּתא

ּכאן  הרמ ּב"ן מ ּדברי  להעיר וי ׁש ּבתֹוכם. הּׁשכינה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהׁשראת

ּכאן). ּבח ּיי  רּבנּו ּגם ְְֵֵֵַַַָ(ּוראה
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ÔÓÈÒ Ï"‡ÎÈÓ ,ÌÈ˜eÒt ‡"˜¿ƒƒ»≈ƒ»

מ ׁשה ׁשל ׁשמ ֹו נעלם ׁשּבפרׁשתנּו ּבּספרים, ּבעל איתא (ראה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּפרׁשה) רי ׁש אֹותּיֹות הּטּורים ּכמס ּפר הּוא ּפס ּוקיה מס ּפר ולכן , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ



רנז          
והּנה, הא. ׁשין מם - ּבמבטא הּנעלמ ֹות מ ׁשה, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּמּלּוי 

מהרׁש"א  (ראה מ 'ּׁשם' ׁשּלמעלה 'עצם', על מ ֹורה זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמס ּפר

ב)חגיגה "נפ ׁש(ט, הּוא ׁשק ' ּפעמים, ק "א ּפרק ֹו הּׁשֹונה לגּבי  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּובי ֹום  מ ּמעל"). אלקה "חלק  הּוא וק "א ּונׁשמה", ְְְֱִֵֶַַַַָָֹרּוח 

התע ּלה  לפרׁשתנּו, סמ ּו ׁשחל אדר, ז' מ ׁשה, ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהס ּתּלק ּותֹו
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אדר א', תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

והחליטה שהוא  נפגשה כמה פעמים עם בחור,  כותבת אשר  בו  במענה למכתבה מב' אד"ר, 

מתאים לה וכו' ושואלת דעתי בזה.

ומסגנון מכתבה ניכר, אשר כל אחד מהם החליט לייסד ביתם על יסודי התורה והמצוה, בית 

יהודי מסורתי, הבחור וגם היא.

ועפ"י זה - נכונה ההצעה, ותהי' בשעה טובה ומוצלחת.

בברכה לבשו"ט

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש. מ. סימפסון

מזכיר

נ. ב. מובנת הפליאה לכתבה, שהבחור הוא בן ישיבה אבל בלי זקן ועובד בעשיית תפילין.

והרי ידוע עד כמה הפליגו חכמינו ז"ל ובפרט בזהר הק' - בענין גידול הזקן, ובפרט שהמדובר 

בבן ישיבה ועוסק בעשיית תפילין, ז. א. מלאכת הקדש מקודש ביותר, וכלשון חכמינו ז"ל, הוקשה כל 

התורה כולה לתפילין, ועשרים ואחד פעמים נזכר בהם שם הקדוש, שם הנכבד, וכל הלובשים תפילין 

במשך הזמן, תלוים בהיראת שמים של זה העוסק ועובד בעשיית התפילין.

ויהי רצון שעכ"פ מכאן ולהבא - יגדל זקנו האברך הנ"ל, וע"פ המבואר בזהר הק', תתגדל עי"ז 

גם ברכת השי"ת בהמצטרך.

תחילת זמן קידוש לבנה:
יום שלישי בערב, ז' אדר א'



לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה בערים שונות בעולם רסב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
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מנחה 
גדולה
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6:266:218:338:319:089:0510:0410:0212:2312:2317:2617:3117:4817:5316:5018:03ירושלים )ח(

6:286:238:358:339:109:0710:0610:0412:2512:2517:2217:2817:4917:5417:0718:05תל אביב )ח(

7:107:008:538:489:389:3310:2910:2612:3912:3917:0817:1817:4317:5216:5818:05אוסטריה, וינה )ח(

6:436:509:269:3010:0710:1011:1711:1914:0914:0820:2620:1920:5520:4720:0220:59אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:097:008:558:519:389:3410:3110:2812:4112:4117:1417:2317:4817:5617:0418:09אוקראינה, אודסה )ח(

6:446:348:278:239:129:0710:0410:0012:1312:1316:4216:5217:1717:2616:3217:39אוקראינה, דונייצק )ח(

6:566:468:388:349:239:1810:1510:1212:2412:2416:5217:0217:2717:3716:4317:50אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:267:159:048:599:519:4610:4210:3812:5012:4917:1417:2417:5018:0017:0418:14אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:197:088:578:529:449:3810:3510:3112:4212:4217:0617:1617:4217:5216:5718:06אוקראינה, קייב )ח(

7:337:249:219:1710:039:5910:5610:5313:0713:0717:4517:5418:1518:2417:3418:36איטליה, מילאנו )ח(

6:256:248:558:559:249:2410:2710:2712:5912:5818:3218:3218:5518:5418:1419:03אקוואדור, קיטו )ח(

6:236:299:059:089:439:4610:5310:5513:4213:4119:5319:4720:2120:1419:3020:25ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:037:119:459:5010:2910:3311:4011:4314:3414:3320:5520:4721:2721:1820:3121:31ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:046:579:028:599:419:3710:3510:3312:5112:5017:3717:4418:0718:1317:2518:25ארה״ב, בולטימור )ח(

6:566:498:528:499:319:2710:2610:2312:4012:4017:2417:3217:5518:0117:1218:13ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:576:498:538:499:329:2810:2610:2312:4012:4017:2517:3217:5518:0217:1318:13ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:357:279:299:2510:0910:0511:0311:0013:1613:1617:5818:0618:2918:3617:4618:48ארה״ב, דטרויט )ח(

7:057:009:159:129:499:4610:4610:4413:0613:0518:0718:1218:3218:3717:5318:47ארה״ב, האוסטון )ח(

6:416:368:468:449:229:1910:1810:1612:3612:3617:3117:3717:5918:0417:1818:15ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:006:559:139:119:459:4310:4310:4213:0513:0518:1118:1518:3618:4017:5618:50ארה״ב, מיאמי )ח(

6:536:458:488:459:289:2410:2210:1912:3612:3617:1917:2717:5017:5717:0718:08ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:207:129:169:139:559:5110:5010:4713:0413:0417:4917:5618:1918:2617:3718:37ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:536:458:478:439:279:2310:2110:1812:3512:3517:1717:2517:4817:5517:0518:07ארה״ב, שיקגו )ח(

6:266:289:039:049:349:3510:4010:4013:1913:1819:0819:0519:3119:2818:4719:38בוליביה, לה-פס )ח(

8:057:549:419:3610:2910:2411:2011:1613:2713:2617:4817:5918:2618:3617:3918:50בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:057:549:419:3610:2910:2311:2011:1613:2713:2717:5018:0018:2618:3617:4018:50בלגיה, בריסל )ח(

5:515:558:318:339:049:0610:1110:1212:5312:5318:5518:5119:1519:1118:3319:21ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:405:448:208:228:538:549:5910:0012:4112:4118:3718:3319:0218:5818:1619:08ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:247:138:598:549:489:4210:3810:3412:4512:4417:0717:1817:4317:5317:0118:08בריטניה, לונדון )ח(

7:387:269:089:039:599:5310:4810:4412:5312:5317:0917:2117:4817:5917:0418:14בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:337:219:069:009:559:4910:4510:4112:5112:5117:1117:2217:4717:5817:0218:13גרמניה, ברלין )ח(

7:467:359:249:1910:1110:0511:0210:5813:1013:0917:3417:4518:1018:2017:2518:34גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:485:528:298:319:039:0510:1010:1212:5412:5419:0118:5619:2019:1518:3919:25דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:107:079:289:279:599:5810:5810:5713:2313:2318:3618:3919:0019:0318:2019:12הודו, מומבאי )ח(

7:057:029:249:239:559:5310:5410:5313:1913:1918:3318:3518:5718:5918:1719:08הודו, פונה )ח(

6:586:488:428:379:269:2110:1810:1512:2812:2816:5917:0817:3317:4216:4817:55הונגריה, בודפשט )ח(

7:026:548:578:539:369:3210:3010:2812:4512:4417:2817:3517:5818:0517:1618:17טורקיה, איסטנבול )ח(

7:217:149:219:189:589:5510:5310:5113:0913:0917:5818:0418:2718:3317:4518:44יוון, אתונה )ח(

7:187:089:038:589:469:4210:3910:3512:4912:4917:2117:3017:5418:0317:1018:16מולדובה, קישינב )ח(



רסג לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:077:049:269:249:579:5510:5610:5513:2013:2018:3318:3618:5719:0018:1819:09מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:375:468:198:259:089:1210:2110:2413:1913:1819:4919:4020:2420:1419:2420:28ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:456:418:568:549:309:2710:2710:2512:4812:4817:5117:5518:1718:2117:3718:31נפאל, קטמנדו )ח(

7:147:079:119:079:499:4610:4410:4112:5812:5817:4317:5118:1318:2017:2918:31סין, בייג'ין )ח(

7:177:169:469:4610:1610:1611:1811:1813:4913:4919:2119:2119:4419:4319:0319:52סינגפור, סינגפור )ח(

7:026:508:358:309:249:1810:1410:1012:2012:2016:3916:5117:1717:2816:3117:42פולין, ורשא )ח(

6:066:088:428:439:129:1310:1710:1712:5412:5318:3818:3619:0218:5918:1919:09פרו, לימה )ח(

7:517:429:389:3410:2110:1711:1411:1113:2513:2517:5918:0818:3218:4117:4918:53צרפת, ליאון )ח(

8:087:589:499:4410:3510:2911:2611:2313:3513:3518:0418:1418:3818:4717:5419:00צרפת, פריז )ח(

6:126:118:408:409:099:0910:1110:1112:4112:4018:0918:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:237:159:159:119:569:5110:4910:4613:0213:0217:4317:5218:1218:2017:3218:32קנדה, טורונטו )ח(

7:046:558:528:489:349:3010:2710:2412:3812:3817:1517:2417:4717:5517:0418:07קנדה, מונטריאול )ח(

6:376:318:408:389:169:1310:1210:1012:3012:3017:2317:2917:5117:5617:1018:07קפריסין, לרנקה )ח(

8:308:179:569:5010:4810:4211:3711:3313:4013:4017:5218:0418:3318:4417:4419:00רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:067:539:299:2310:2310:1611:1111:0713:1413:1417:2617:3918:0418:1617:1818:32רוסיה, מוסקבה )ח(

7:357:259:199:1510:039:5810:5510:5213:0513:0517:3717:4618:1118:1917:2618:32רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:407:309:249:1910:0810:0311:0010:5713:1013:1017:4617:5518:1518:2417:3518:37שוויץ, ציריך )ח(

6:436:419:069:059:369:3510:3610:3513:0213:0218:2218:2418:4518:4718:0518:56תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 

Dvar  Malchus
Issue # 00667
10/02/2019

P.P.
שולם
1949

תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר 

הימים שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
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